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غزة/ االستقالل: 
أكد المسؤول اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب 
أن عودة العملي���ات الفدائية في العمق الصهيوني ضرورية 

لردع العدوان واإلرهاب.
و أوضح ش���هاب أن عملية الخضيرة هي رد باس���م الش���عب 
الفلس���طيني وأحرار األمة على »لقاء الشر« الذي يشارك فيه 

وزراء خارجية عرب.
وأش���ار الى أن العملية رسالة ردٍع قوية للمستوطنين ولجنود 

االحتالل الذين عاثوا فسادًا وقتلوا المئات بدٍم بارٍد.
وقتل مس���توطنان اثنان مس���اء أمس في عملي���ة إطالق نار 
وقعت في الخضي���رة المحتلة، كما اصيب ع���دد آخر بينهم 

عناصر من شرطة االحتالل بجروح وصفت بالخطيرة.

شهاب: عودة العمليات الفدائية في 
العمق الصهيوني ضرورية لردع العدوان 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
أعلنت مصادر طبية إس���رائيلية مس���اء أمس األحد عن مقتل عنصري شرطة 
وإصابة 4 إس���رائيليين بجراح مختلفة في عملية إطالق نار وقعت في مدينة 
الخضي���رة، بينما جرى اس���تهداف المهاجمين بالرصاص فاستش���هدا في 

المكان. وذك���رت القناة "13" العبرية أن مس���لحين من الداخل 
المحت���ل يحمالن أس���لحة رشاش���ة هاجما عناصر في ش���رطة 

مقتل جنديني »اإ�شرائيليني« واإ�شابة 4 بعملية اإطالق نار باخل�شرية وا�شت�شهاد منفذيها

فصائل غزة: »قمة النقب« طعنة في 
خاصرة شعبنا واستغالل للعرب

مستوطنون يقتحمون »الشيخ جراح« بقيادة »ابن 
غفير« وآخرون يصعدون اعتداءاتهم في الضفة 

غزة/ االستقالل: 
قالت القوى الوطنية واإلسالمية في غزة، أمس األحد، إن »قمة العار« التطبيعية 

التي عقدت في النقب الفلس���طيني المحتل، »طعنة في خاصرة 
ش���عبنا«، وتهدف الس���تغالل مقدرات الدول العربية المشاِركة 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المستوطنين، يتقدمهم عضو الكنيست اإلسرائيلي المتطرف 

إيتمار ب���ن غفير، أمس األحد، حي الش���يخ جراح، ش���رق مدينة 
الق���دس المحتل���ة، فيما اقتحم مس���توطنون آخرون المس���جد 

 تخطيط المستوطنين القتحام الشيخ 
جراح.. إشعال لفتيل انفجار جديد 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن���ت إذاع���ة جي���ش االحت���الل، أمس األح���د، أنه ت���م رفع حال���ة التأهب 

في القدس خش���ية من تدهور األوضاع. وقالت اإلذاعة، إنه "في 
الشرطة والشاباك رفعوا حالة التأهب في منطقة القدس خشية 

االحتالل يرفع تأهبه في 
القدس خشية هّبة جديدة 

غزة- القدس المحتلة/ معتز شاهين: 
أك���د مختص���ون أن تخطيط المس���توطنين المتطرفين من »ش���بيبة التالل« 

للحض���ور في حي الش���يخ جراح خ���الل رمضان وه���م يحملون 
الس���الح،  ينذر بارتكاب جرائم بحق المقدس���يين، مش���ددين 

هيئة األسرى: االحتالل يواصل التنكيل باألسيرين العارضة وقادري

)87(  500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أمس األحد، أن 
االحتالل اإلس���رائيلي يواصل التنكيل باألسيرين محمد 

العارضة ويعقوب قادري، مؤكدة أنهما يعيش���ان ظروف 
اعتقال قاس���ية و »غير آدمية«. وقال���ت الهيئة في بيان 
صحفي وصل »االس���تقالل«: إن األس���ير محمد العارضة 

م���ا زال يتعرض إلى تنكيل وتعذيب بش���كل مس���تمر، 
ويعاني من ظروف احتجاز قاسية داخل 
زنازين سجن »أوهلي كيدار« اإلسرائيلي. 

زيارة سرية لمنسق حكومة 
االحتالل إلى القاهرة

رام الله / االستقالل:
 أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تس���جيل 6 وفي���ات و282 إصابة جديدة 

بفيروس "كورونا"، و392 حالة تعاٍف، منذ صباح األربعاء الماضي، 
وحتى صباح االح���د. وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي 

رام الله/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس االحد، حملة اعتق���االت ومداهمات في مدن 

الضف���ة المختلفة.  واعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، 
شابين من بلدة بيت ريما، ش���مال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية، 

6  وفيات و282 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« في الضفة وغزة 

قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت 
ومداهمات في مدن الضفة

الحكومة اإلسرائيلية تصادق 
على إقامة 4 مستوطنات

خانيونس: وقفة لمنتفعي 
الشؤون للمطالبة بمخصصاتهم 03

�نت�ضار قو�ت �الحتالل يف مكان عملية �إطالق �لنار باخل�ضرية �أم�س 
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غزة/ االستقالل: 
واإلس���المية  الوطنية  القوى  قالت 
في غزة، أمس األحد، إن "قمة العار" 
التطبيعية التي عقدت في النقب 
الفلس���طيني المحتل، "طعنة في 
خاصرة شعبنا"، وتهدف الستغالل 
مقدرات الدول العربية المش���اِركة 

فيها لحماية أمن "إسرائيل".
وانطلقت، مس���اء أمس االحد، قمة 
تطبيعي���ة ُوصف���ت ب�"التاريخية" 
المحتل؛  الفلس���طيني  النقب  في 
بحضور وزراء خارجية مصر والمغرب 
والبحري���ن واإلم���ارات والوالي���ات 

المتحدة والكيان اإلسرائيلي.
المتابع���ة للقوى في  وقالت لجنة 
مؤتمر صحفي عقد بساحة الجندي 
المجهول وسط مدينة غزة:" نؤكد 
أن انعقاد هذه القمة، على أنقاض 
أرض فلسطين المحتلة وفي ذكرى 
يوم األرض الخال���د ما هو إال طعنة 
الفلسطيني  الش���عب  في خاصرة 

وقضيته".
وأضاف���ت أن "قم���ة الع���ار الت���ي 
س���تناقش كيفي���ة حماي���ة دولة 

االحتالل والواليات المتحدة حفاظًا 
عل���ى مصالحه���م واقتصاده���م 
المهدد ما هو إال اس���تغالل للدول 
العربي���ة المش���اركة ومقدراته���ا 
وتحاي���ل عليه���ا بحاج���ة حماية 

أمنها".
وش���ددت القوى على أن "التهديد 
الحقيق���ي على األم���ة العربية هو 
وأية  اإلس���رائيلي،  التهديد  فقط 

تهديدات أخرى هي أوهام مفتعلة 
المتح���دة وحليفتها  الواليات  من 
دولة االحت���الل وتهدف فقط إلى 
تسويق قيام حلف عربي إسرائيلي 
كامتداد لحلف الناتو الذي فش���ل 

عند أول اختبار له في أوكرانيا".
وتابع���ت "ه���ذه القم���ة وغيره���ا 
من زي���ارات عس���كرية واتفاقيات 
أمني���ة واقتصادية بي���ن األنظمة 

العربي���ة والمطبعة ودولة االحتالل 
ستس���قط حتم���ًا بكفاح ش���عبنا 
وتعزي���ز المقاوم���ة والنضال ورفع 
الواقع  تكلفة االحت���الل ومواجهة 
الوحدة والصمود  المرير بمزيد من 

والمقاومة الشاملة".
وقم���ة النقب التي عقدت مس���اء 
أمس االح���د، هي األولى من نوعها 

منذ إقامة الكيان.

فصائل غزة: »قمة النقب« طعنة في خاصرة شعبنا واستغالل للعرب

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اس���تخدم رئيس وزراء االحتالل نفتالي بينت مصطلح »الضفة 
الغربية« خالل تصريح له أثناء لقائه مع وزير الخارجية األمريكي 
أنتوني بلينكن في لقاء جمع بينهما أمس األحد في »تل أبيب«.

 وقال بينيت: »هذا األس���بوع س���يجمع بين يوم األرض وشهر 
رمضان للفلس���طينيين، والحكومة اإلس���رائيلية تعمل جاهدة 
لتحسين حياة الفلس���طينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة«، 

وفق زعمه.
 ووفقا لم���ا نقلت���ه صحيفة يديع���وت العبرية، ف���إن اليمين 
اإلسرائيلي س���ارع بالرد أن »بينت اعتمد المصطلح الفلسطيني 

بدال من أن يستعمل المصطلح »يهودا والسامرة«.
 وانتق���د عض���و الكنيس���ت صوفر األم���ر قائال: »هذه ليس���ت 
دبلوماس���ية وال أفكاًرا سياسية، وليس من المستغرب أن تكون 

هذه بداية خطيرة لمستقبل يهودا والسامرة«، حسب تعبيره.
 وقال عضو الكنيس���ت إيتمار بن غفير: »أمر ال يصدق أن يتبنى 
رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت الرواية الفلسطينية، وهذا ال 

يتوافق مع سياسة االستيطان وال الصهيونية«.

الكنيست يهاجم بينيت 
الستخدامه مصطلح 

»الضفة الغربية«

الغربية/  الضف���ة  المحتل���ة-  الق���دس 
االستقالل: 

اقتحم عشرات المستوطنين، يتقدمهم 
عضو الكنيس���ت اإلسرائيلي المتطرف 
إيتمار بن غفير، أمس األحد، حي الشيخ 
جراح، ش���رق مدينة الق���دس المحتلة، 
فيما اقتحم مستوطنون آخرون المسجد 
األقص���ى، وإل���ى ذل���ك واص���ل جنود 
اعتداءاتهم  والمس���توطنون  االحتالل 
على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق 
متفرقة من الضفة المحتلة، كما أصيب 
عدد م���ن المواطنين األح���د باالختناق 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل ببلدة 
برقة ش���مال غرب نابلس شمال الضفة 

الغربية المحتلة.
المس���توطنين،  عش���رات  واقتح���م 
اإلسرائيلي  الكنيست  عضو  يتقدمهم 
المتطرف إيتمار ابن غفير، أمس األحد، 
حي الش���يخ جراح، شرق مدينة القدس 

المحتلة.
وبحسب شهود عيان فإن المستوطنين 
اقتحم���وا الجان���ب الغرب���ي م���ن حي 
الش���يخ جراح، وحاولوا استفزاز األهالي 

وتهديدهم واالعتداء عليهم.
وتوجه بن غفير إلى خيمته االستفزازية 
المقام���ة عل���ى أرض عائلة س���الم في 
الحي قبل نحو ش���هر، فيما تولت شرطة 
االحت���الل مهم���ة إبع���اد المواطني���ن 

والمتضامنين عن محيطها.
وف���ي الس���ياق اقتحم���ت مجموعة من 
االحتالل  ش���رطة  برفقة  المستوطنين، 

فندًقا في مدينة القدس المحتلة، فيما 
اعتقلت الشرطة محاميا تواجد داخله.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من 
المستوطنين اقتحموا أحد الفنادق في 
منطقة باب الخلي���ل بالقدس المحتلة، 
واعت���دت على المتواجدي���ن فيه تحت 
حماية ش���رطة االحتالل، التي اعتقلت 
المحامي مدحت ديبة من داخل الفندق.

كما، اقتحم 160 مس���توطنا على شكل 
مجموعات، أمس األحد، المسجد األقصى 
المب���ارك. وأف���ادت مصادر مقدس���ية، 
بأن 160 مس���توطنا اقتحموا المس���جد 
األقص���ى م���ن جه���ة ب���اب المغاربة، 
ونفذوا جوالت استفزازية وأدوا طقوًسا 
تلمودية في س���احات المسجد، بحماية 
ش���رطة االحتالل، التي منعت المصلين 
م���ن االقتراب م���ن المنطقة الش���رقية 
لألقصى، التي يؤدي فيها المستوطنون 

طقوسهم.
وكان���ت مؤسس���ات مقدس���ية وثقت 
اقتحام أكثر من ألف مستوطن للمسجد 
األقصى خالل األسبوع المنصرم من "باب 

المغاربة".
ويتعرض األقصى يومي���ا عدا الجمعة 
والس���بت، القتحام���ات المس���توطنين 
بحماي���ة قوات االحت���الل، على فترتين 
صباحية ومس���ائية، في محاولة لتغيير 
األمر الواقع باألقصى، ومحاولة تقسيمه 

ا. زمانّيً
يأتي ذلك في ظ���ل تصاعد األنباء التي 
نش���رتها مصادر صحافية إس���رائيلية 

ح���ول وضع جماع���ات “مس���لحة” من 
مس���توطني الضفة الغربي���ة المحتلة، 
خطط���ا للوصول إلى حي الش���يخ جراح 
شمال البلدة القديمة في القدس، خالل 

شهر رمضان القادم.
اإلس���رائيلية  “كان”  قن���اة  وأف���ادت 
الرس���مية أن تلك الجماعات المس���لحة 
تزعم أن هدفها هو حماية المستوطنين 
في الحي خالل رمضان بسبب عدم قيام 

شرطة االحتالل بذلك.
وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين 
أمس األحد باالختن���اق خالل مواجهات 
مع قوات االحتالل ببلدة برقة شمال غرب 

المدينة شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة ، أن األهالي 
المس���توطنين  من  لمجموعة  تص���دوا 
هاجمت البل���دة واعتدت على المركبات 

بالحجارة بالقرب من مدخل البلدة.
ووصل���ت تعزيزات من ق���وات االحتالل 
لتأمين الحماية للمستوطنين، وشرعت 
بإطالق قناب���ل الغاز المس���يل للدموع 

باتجاه المواطنين.
وقال مس���ؤول ملف االستيطان شمال 
الضفة غسان دغلس في حديث صحفي 
إن ع���ددا م���ن المس���توطنين هاجموا 
منش���آت تجارية بالحج���ارة على مدخل 
برقة، ما أدى إلى اندالع مواجهات عقب 
تصدي األهالي له���ذا الهجوم، أصيب 
خالله���ا عدد م���ن المواطني���ن بحاالت 

اختناق.
وأضاف دغلس أن المستوطنين حطموا 

عددا من المركبات في محيط المكان.
و نصب مستوطنون أربعة بيوت متنقلة 
“كرفان���ات” على أراضي بل���دة قصرة، 

جنوب نابلس.
وأفاد مس���ؤول ملف االستيطان شمال 
الضف���ة الغربي���ة غس���ان دغل���س في 
تصريحات صحافية بأن مستوطنين من 
“مجدوليم” المقامة على أراضي البلدة، 
نصبوا هذه “الكرفان���ات” على أراضي 
البلدة، بهدف توسيع المستوطنة على 

حساب أراضي المواطنين.
االحت���الل  ق���وات  اقتحم���ت  فيم���ا، 
اإلس���رائيلي، أم���س األح���د، منطق���ة 
المس���عودية األثري���ة التابعة ألراضي 

قرية برقة، شمال غرب نابلس.
وقال الناشط بمقاومة االستيطان وأحد 
س���كان المنطقة األثري���ة ذياب حجي ، 
إن قوات االحت���الل  اقتحمت المنطقة 
ومبنى محطة س���كة الحجاز وبحوزتهم 
خرائط للمكان، منوه���ا إلى أن االحتالل 
تحقي���ق  يحاول���ون  والمس���توطنين 
أطماعهم في المنطقة والس���يطرة على 
التي كانت تس���تخدم  المبان���ي،  هذه 
كمحطة لقطار س���كة الحجاز في العهد 

العثماني.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت مصادر عبرية، 
أم���س األحد، ع���ن إصابة مس���توطنين 
اثنين بجراح بعد تعرضهما لهجوم قرب 
بؤرة "خوميش" االس���تيطانية ش���مالي 

نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكر موقع القناة الس���ابعة العبرية، أن 

مجموع���ة من المس���توطنين كانت في 
طريقها للب���ؤرة المذك���ورة، لكن حاجًزا 
لجيش االحتالل منعها من الوصول إلى 

المكان.
وأش���ار إلى أن اثنين من المستوطنين 
سلكا طريًقا جبلية للوصول إلى البؤرة إال 
أن ش���باًنا فلسطينيين أمطروهما بوابل 

من الحجارة.
ولفتت إلى أن الش���بان الفلس���طينيين 
بالعص���ي  المس���توطنين  هاجم���وا 
والحج���ارة، وأصي���ب أحدهم���ا بج���راح 
متوس���طة واآلخر طفيفة، ونقل االثنان 

للعالج في المستشفى.
المس���توطنين  من  مجموعة  وتعرضت 
قبل أشهر لعملية إطالق نار قرب البؤرة 
المذكورة؛ ما تس���بب بمقتل مستوطن 

وإصابة آخرين بجراح.
وف���ي مدين���ة الخلي���ل ه���ددت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، بإغالق 
مح���ال تجارية في البل���دة القديمة من 

مدينة الخليل.
وقال مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد 
حم���دان، إن ق���وات االحت���الل وضعت 
البل���دة القديمة،  ملصقات على جدران 
وه���ددت المواطني���ن والتج���ار بإغالق 
المحال التجارية، بادع���اء إلقاء الحجارة 

على جنودها في البلدة القديمة.
كما وأخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس األحد، بوقف البناء والعمل بمنزل 
وبش���بكة خط���وط كهرب���اء ف���ي قرية 

“التوانة” بمسافر يطا جنوب الخليل.

 إصابات بمواجهات شمال نابلس

مستوطنون يقتحمون »الشيخ جراح« بقيادة »ابن غفير« وآخرون يصعدون اعتداءاتهم في الضفة 
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وُيخطط مس���توطنون مس���لحون ومن ضمنهم "ش���بيبة 
التالل" اإلرهابية بالحضور إلى حّي الش���يخ جّراح بالقدس 
المحتلة خالل أيام شهر رمضان، بحجة أنهم "سيدافعون" 

عن اليهود المستوطنين الذين يسكنون في الحّي.
ووفق ما نقلته هيئة البث اإلسرائيلي )"كان 11"(، السبت 
الماضي فان مجموعة من المستوطنين بدأت تستعد في 
األيام األخيرة للبدء بنشاطها داخل حي "الشيخ جراح"، وأن 
المستوطنين ينوون ممارسة نفس العمليات الترهيبية 
التي نفذوها في مدينة اللد خالل فترة العدوان على قطاع 

غزة في معركة "سيف القدس".
وُتصعد عصابات المستوطنين من هجماتها واعتداءاتها 
في مدين���ة القدس المحتل���ة، وتعتدي عل���ى ممتلكات 
ومن���ازل المقدس���يين، وتحدي���ًدا في حي الش���يخ جراح 
المهددة منازله باإلخالء، وذلك بهدف زيادة الضغط على 

سكانه، وكوسيلة لالنتقام منهم.
تداعيات خطرية

وقال المحلل السياس���ي والمختص بشؤون القدس راسم 
عبي���دات، إن حض���ور مس���توطنين من "ش���بيبة التالل" 
اإلرهابية بحي "الش���يخ جراح" خطوة من ش���أنها اشغال 
المقدس���ين عن الدفاع عن المس���جد األقصى خالل شهر 

رمضان وإتاحة الفرصة أمام اقتحامات المستوطنين.
 وأضاف عبيدات ل�"االس���تقالل" أن االحت���الل يحاول أن 
يش���غل أحياء مدينة القدس بنفسها من أجل تفكيكها 
وكي وعي سكانها"، مشددًا على أن االحتالل يسعى إلى 
تحويل الش���عب الفلسطيني من مرحلة الدفاع عن الوطن 
إل���ى الدفاع ع���ن المدينة فالقرية والحي إل���ى الدفاع عن 
بيته، في محاولة بائس���ة منه لتحويل قضيتنا من قضية 

وطنية عامة إلى قضية محلية وشخصية. 
وأوضح أن االحتالل يسعى إلى السيطرة على حي "الشيخ 
جراح" من خالل نش���ر "ش���بيبة الت���الل" بداخله لترهيب 
األهالي وزعزعة االمن داخل الحي وإحداث الجريمة، مبينًا 

أن شرطة االحتالل توفر الحماية الكاملة لليهود على مدار 
اليوم وهم ليس���وا بحاجة إلى مجموعات إرهابية مسلحة 

تحميهم.  
وق���ال " إذا حاول االحت���الل أن يعبث ويلعب بالمس���جد 
األقصى في إطار التصعيد فيه وفي حي "الش���يخ جراح"، 
فإن الش���بان المقدس���يين وأهالي القدس لن يستقبلوا 
المستوطنين وال شرطة االحتالل بالورود، وسيكون هناك 

تصٍد قوي سيدفع باتجاه انفجار المشهد المقدسي".
وأشار إلى أن الحالة في مدينة القدس المحتلة هي أرض 
خصبة لتفجي���ر األوضاع نتيجة هدم من���ازل المواطنين 
والتهجير القسري وتكثيف االستيطان في كل بقعة من 
بقاع المدينة المقدسة، ناهيك عن االقتحامات الواسعة 

للمسجد األقصى واإلبعادات واالعتقاالت.

وتابع المختص، أن س���لطات االحتالل تزعم انها ستقدم 
تسهيالت في شهر رمضان للفلس���طينيين، وبالمقابل 
تعطي الضوء األخضر للمس���توطنين وعصابة "ش���بيبة 
التالل" بالقيام بمزيد من عمليات العربدة بحي "الش���يخ 
جراح"، مش���يرًا إلى أن االحتالل يس���تخدم الدول العربية 
المطبع���ة معه لتبريد األوضاع ف���ي مدينة القدس ومنع 
انفجارها في شهر رمضان في اش���ارته إلى )قمة النقب 
التطبيعي���ة التي عق���دت أمس وتض���م 6 وزراء خارجية 

بينها دول عربية(.
وش���دد على أن التصدي ل� "ش���بيبة التالل" االرهابية لن 
يكون س���وى بخوض نضال ش���عبي متواصل وتحريكه 
على الصعد كافة س���واء كان سياس���يًا أو حقوقيًا ودوليا 
وكذلك من خالل توحد المستويات والمركبات في مدينة 

القدس، الوطنية والسياس���ية الدينية والمجتمعية في 
وجه هذه المخططات الس���اعية ال���ى طرد وتهجير أهالي 

"الشيخ جراح".
ُتنذر بارتكاب جرائم

وم���ن جهته، قال رئي���س لجنة أهالي حي الش���يخ جراح 
عارف حماد، إن االحتالل يس���عى إلى اش���غال أهالي حي 
"الش���يخ جراح" خالل شهر رمضان بالدفاع عن نفسه أمام 
اعتداءات المس���توطنين وإبعادهم ع���ن الحضور داخل 
باحات المس���جد األقصى م���ن أجل إتاح���ة الفرصة أمام 
اقتحامات المستوطنين لألقصى خالل األعياد اليهودية.

وحذر حماد ل�"االس���تقالل"، من خط���ورة وتداعيات وجود 
عصابات "شبيبة التالل" بحي "الشيخ جراح" خالل رمضان 
وه���م يحملون الس���الح، ما ين���ذر بارت���كاب جرائم بحق 
المقدس���يين، في ظل أن هؤالء المستوطنين ال يحملون 
س���وى الحقد والعنف ضد الفلسطينيين، دون أن يجدوا 
رادعًا لهم. وأضاف أن االحتالل يس���عى إلى إش���غال كل 
حي في الدفاع عن نفسه وإبعاده عن الدفاع عن المسجد 
األقصى، مش���ددًا على أن أولى مخططات االحتالل تمثلت 

بالسماح لحضور "شبيبة التالل" في حي "الشيخ جراح".
وبي���ن حم���اد، أن غياب القان���ون الدولي وعدم محاس���بة 
االحتالل على جرائمه، أعطى الجرأة الكبيرة للمستوطنين 
ف���ي زيادة اعتداءاته���م على حي "الش���يخ جراح" خاصة 
وأنه���م مدرك���ون أن األهال���ي وحدهم ف���ي المواجهة، 
داعي���ًا أبناء ش���عبنا ف���ي أماك���ن تواجده إل���ى مزيد من 
التضامن الش���عبي لما له من أثر كبير في وقف اعتداءات 

المستوطنين. 
أوض���ح أن األهال���ي ل���ن يس���محوا بتواج���د المجموعات 
المتطرفة في ش���وارع حي الش���يخ ج���راح، خاصة وأنهم 
يحملون األس���لحة وما سيش���كلونه من خطورة مباش���رة 
على حياتهم، مش���ددًا على أن األهالي سيتصدون لهم 

بصدورهم العارية مهما كلفهم الثمن.

  ينذر بارتكاب جرائم بحق المقدسيين 

 تخطيط المستوطنين القتحام الشيخ جراح.. إشعال لفتيل انفجار جديد 
غزة- القد�س املحتلة/ معتز �شاهني: 

اأكد خمت�ش��ون اأن تخطيط امل�ش��توطنني املتطرفني من 
»�ش��بيبة التالل« للح�ش��ور يف حي ال�ش��يخ ج��راح خالل 
رم�ش��ان وهم يحملون ال�ش��الح،  ينذر بارت��كاب جرائم 

بحق املقد�ش��يني، م�ش��ددين على اأن حكوم��ة االحتالل 
اإره��اب  ت�ش��تخدم امل�ش��توطنني ك��ذراع له��ا م��ن اأج��ل 
املقد�ش��يني. واأ�ش��ار املخت�ش��ون يف اأحاديث منف�شلة مع 
» اال�ش��تقالل« اإىل اأن انتهاكات االحتالل وامل�شتوطنني 

يف حي »ال�ش��يخ جراح«، �شتدفع نحو تفجري االأو�شاع يف 
مدينة القد�س كما حدث يف مايو املا�شي، لكون االأهايل 
�شيت�شدون لهم ب�شدورهم العارية مهما كلفهم ذلك من 

ثمن، ولن ي�شتقبلوهم بالورود. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن���ت إذاع���ة جي���ش االحت���الل، أمس األح���د، أنه ت���م رفع حال���ة التأهب 

في القدس خشية من تدهور األوضاع.
وقالت اإلذاعة، إنه "في الش���رطة والش���اباك رفعوا حال���ة التأهب في منطقة 

القدس خشية تدهور الوضع في رمضان".
وأكدت صحيفة "معاري���ف" العبرية، الجمعة الماضية، أن "إس���رائيل" قررت 
إبقاء حالة التأهب استعداًدا إلمكانية التصعيد في أعقاب عملية بئر السبع.

وذكرت الصحيفة أنه في أعقاب عملية بئر السبع: تقرر تعزيز انتشار الشرطة 
اإلس���رائيلية، وإبق���اء حالة التأهب خش���ية تكرار س���يناريو العملية مجدًدا، 

واالستعداد إلمكانية التصعيد في النقب وجنوب البالد.
وقب���ل أيام، نفذ ش���اب عملية دهس وطعن قرب مجمع تجاري وس���ط مدينة 
بئر الس���بع أدت إلى مقتل 4 إس���رائيليين وإصابة آخري���ن، قبل أن يعلن عن 

استشهاد المنفذ.
هذا وتش���ير تقديرات الشرطة اإلس���رائيلية إلى أن األيام المقبلة قد تشهد 
المزيد من العمليات. وذكرت هيئة البث اإلس���رائيلي )"كان 11"( أن المخاوف 

لدى األجهزة األمنية من وقوع عمليات تتصاعد مع اقتراب شهر رمضان.
ولفت����ت القناة إلى أن ه����ذه التقديرات عرضت خالل ع����دد من المداوالت 
التي عقدت أم����س لتقييم األوض����اع لدى جهاز الش����رطة وأجهزة األمن 
اإلسرائيلية، التي شهدت "أكبر عدد من العمليات خالل الشهر الماضي"، 

بحسب "كان 11".

االحتالل يرفع تأهبه في 
القدس خشية هّبة جديدة  القدس المحتلة/ االستقالل: 

قال مس����ؤول إس����رائيلي، األحد، إن نجاح قمة النقب 
التطبيعية ليس مرتبًطا بوجود ممثلين عن الس����لطة 
الفلس����طينية. وأضاف "جيل هس����يخيل" المسؤول 
ع����ن تنظيم "قمة النق����ب" بوزارة خارجي����ة االحتالل، 
أمس االحد، أن "العالقات مع الفلس����طينيين ليس����ت 
كم����ا يجب؛ وبالتال����ي انحصرت القمة بين إس����رائيل 
وجيرانها العرب س����واًء األصدقاء الجدد أو القدامى"، 

على حد تعبيره.
وذكر أنه "ال أهمية لوجود الفلس���طينيين على الطاولة 

في أي لقاء قمة مع دول عربية".
ويتقاط����ع طرح "هس����يخيل" مع تصريح����ات لرئيس 

وزراء االحتالل الس����ابق بنيامين نتنياهو قال فيها إن 
التطبيع مع العرب ليس مرتبطًا بالتقدم في المسيرة 
السلمية مع الفلسطينيين، وإن المصلحة اإلسرائيلية 
ف����ي التمدد في ال����دول العربية أكبر م����ن مصلحتها 
في إبرام السالم مع الفلس����طينيين. وانطلقت، مساء 
أم����س، قمة تطبيعية ُوصفت ب�"التاريخية" في النقب 
الفلس����طيني المحت����ل؛ بحض����ور وزراء خارجي����ة أربع 
دول عربي����ة والواليات المتحدة والكيان اإلس����رائيلي. 
ووصل وزي����ر الخارجية األمريك����ي "أنتوني بلينكين" 
الليلة قبل الماضية إل����ى الكيان، واجتمع صباح أمس 
مع وزير خارجي����ة االحتالل يائير لبي����د، وناقش معه 
"الخط����وط العريض����ة" للقمة، وهي المل����ف اإليراني، 

والحرب ف����ي أوكراني����ا. وذكرت صحيف����ة "يديعوت 
أحرونوت" العبرية، أن القمة غير المس����بوقة جرت في 
كيبوتس "سديه بوكير" جنوبي بئر السبع في صحراء 
النقب، وضمت كاًل من وزراء خارجية الكيان والواليات 

المتحدة واإلمارات والبحرين والمغرب ومصر.
ووجهت دع���وة لوزير الخارجية األردني لالش���تراك في 

القمة إال أنه لم يقبل الدعوة، وفق الصحيفة.
وُتعد القم���ة األولى من نوعها منذ إقام���ة الكيان، التي 
يجتمع فيها 4 وزراء خارجية لدول عربية في "إسرائيل".
وذكرت الصحيفة أن "القمة ُأعدت إلرس���ال رس���الة إلى 
إيران ب���أن تحالًفا جديًدا يجري ف���ي المنطقة؛ للرد على 

تمددها وتهديداتها".

رام الله/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أم���س االحد، حملة 

اعتقاالت ومداهمات في مدن الضفة المختلفة. 
واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، شابين 

من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.
وأف���ادت مصادر محلية، ب���أن قوات االحت���الل اعتقلت 
أك���رم منير ح���رب )21 عاما(، وأحمد مش���رف دار يحيى 

)23 عاما(، بعد أن داهم���ت منزلي ذويهما. كما اعتقلت 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي، شابا من قرية جلبون، شرق 
مدينة جنين. وأفاد مدير نادي األسير في جنين منتصر 
س���مور«، بأن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب مصطفى 

تيسير طاهر أبو الرب، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
كم���ا اقتحمت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي، منطقة 
المس���عودية األثري���ة التابع���ة ألراض���ي قري���ة برقة، 

شمال غرب نابلس. وقال الناش���ط بمقاومة االستيطان 
وأحد س���كان المنطق���ة األثرية ذياب حج���ي، إن قوات 
االحتالل اقتحمت المنطقة ومبنى محطة س���كة الحجاز 
وبحوزته���م خرائ���ط للم���كان، منوها إل���ى أن االحتالل 
والمستوطنين يحاولون تحقيق أطماعهم في المنطقة 
والس���يطرة على ه���ذه المباني، التي كانت تس���تخدم 

كمحطة لقطار سكة الحجاز في العهد العثماني.

مسؤول إسرائيلي: ال أهمية لوجود السلطة في قمة النقب

قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت ومداهمات في مدن الضفة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

حمكمة بداية خانيون�س
يف الق�سية احلقوقية رقم 2019/394 ويف الطلب رقم 2022/146

المس���تدعية / يسرى مصطفى حسن ش���بير )الفرا( سكان القرارة – شارع 
المطاحن وكيله المحامي / عمرو علي الناعوق 

المس���تدعى ضدهم / -1 محمود عادل مصطفى الفرا – رئيس مجلس اإلدارة.  2 -  زياد 
مصطفى حس���ن الفرا  3 - شاهر مصطفى حس���ن الفرا 4 -  رياض مصطفى حسن الفرا 
5 - س���امة عبد العزيز س���ليمان الفرا – بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة نظيرة 
مصطف���ى الفرا . 6 - منيرة مصطفى حس���ن الفرا . 7 - نوال مصطفي حس���ن الفرا . 8 - 
هش���ام حيدر مصطفى حسن الفرا – باالصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة والده / 
حي���در مصطفى الفرا . 9 - ن���ادر ألين محمد صبري مصطفى الفرا. باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة لباقي ورثة والده محمد صبري الفرا. 10 -  شريف ياسر مصطفى الفرا باالصالة 

عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة والده ياسر الفرا . وجميعهم مقيمون خارج الباد .
نوع الدعوى / محاسبة قيمة الدعوى / تزيد عن مليون دينار اردني .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2019/394 وفي الطلب رقم 2022/146

الى المستدعى ضدهم المذكورين أعاه بما ان المستدعية قد اقامت عليك دعوى )محاسبة( 
لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خال خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكم 
هذه المذكرة كما يقتضي ان تودعوا قلم المحكمة ردكم التحريري خال خمس���ة عشر يوما 
من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة 2022/4/24م الساعة التاسعة 
صباحا لنظر الدعوى . ويكون معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمستدعية 

ان تس���ير في دعواها حس���ب االصول . تحريرا في /  2022/3/22م  

 رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 
نائل اأبو ليلى 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم : 2019/1508 يف  طلب ن�سر امل�ستبدل :  2022/356

المس���تدعي / 1 - ميس���رة حسين يوس���ف الحنفي – غزة – الرمال خلف برج شوا وحصري 
هوية رقم 412484586  2 -  يوسف حسين يوسف الحنفي – غزة – الرمال خلف برج شوا 
وحصري 3 -  فواز حس���ين يوس���ف الحنفي – غزة – الرمال خلف برج شوا وحصري 4 - بال 
حس���ين يوس���ف الحنفي – غزة – الرمال خلف برج ش���وا وحصري 5 -  منى حسين يوسف 
الحنفي )أبو رمضان( – غزة – الرمال خلف برج شوا وحصري 6 - فايزة سليمان خليل عويضة 
)الحنفي( غزة الرمال خلف برج ش���وا وحصري  7 -  جمال حس���ين يوسف الحنفي – غزة – 

الرمال خلف برج شوا وحصري وكيله المحامي / محمود الصوراني وشيماء بكرون 
المس����تدعى ضده:  1 - ش����اهيناز محمد يوس����ف الحنفي – غزة – الصبرة اول شارع 
المغرب����ي  2 -  لينا محمد يوس����ف الحنف����ي – غزة – الصبرة اول ش����ارع المغربي 3 - 
حس����ان محمد يوسف الحنفي – غزة – الصبرة اول ش����ارع المغربي 4 - يوسف محمد 
يوس����ف الحنفي – غزة – الصبرة اول شارع المغربي 5 - رفيدة صبحي موسى النخالة 
– غزة تل الهوا ش����ارع الدوحة  6 -  س����ماح عوني يوسف الحنفي – غزة الرمال السرايا 
بجانب المحكمة الشرعية  7 - منال عوني يوسف الحنفي – غزة الرمال السرايا بجانب 
المحكمة الشرعية  8 - رواء يوسف حسين الحنفي – غزة الرمال جنوب منتزه البلدية 

نوع الدعوى / ازالة شيوع   قيمة الدعوى / 360000 دينار اردني 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم : 2019/1508 في  طلب نشر المستبدل :  2022/356
الى المس���تدعى ضده  المقي���م خارج الباد بما ان المس���تدعي  قد أقام  عليك 
دعوى يطالبك فيها بإزالة الش���يوع في القضية رقم 2019/1508   استنادا لما 
يدعيه في الئحة الدعوى المحفوظة لكم نس���خة منها في ملف المحكمة ونظرا 
ألنك مقيم خارج الباد وحس���ب القانون فان محكمة صلح غزة هي المختصة في 
نظر هذا الطلب وعما بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 

)2021/356( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليكم الحضور لهذه المحكمة يوم األربعاء  الموافق 4/13//2022م الساعة 
التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري خال خمس���ة عش���ر يومًا من 
تاري���خ النش���ر وليكن معلوما لديك ان���ك اذا تخلفت عن الحضور فإن���ه يجوز للمدعين ان 

يسيروا في دعواهم حال غيابك باعتبارك حاضرًا حسب األصول . حرر في / 2022/3/13م

رئي�س قلم حمكمة  �سلح بغزة 
ال�ستاذ / اكرم ابو ال�سبح 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

مذكرة ح�سور
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة

المستدعية / شركة يونيبال ) 2000 ( ويمثلها السيد / نبيل وبشير أبو زيد 
محمد البواب السك – من غزة – شارع الوحدة – مفترق اليرموك –هوية رقم 
961550472  وكياها المحاميان /عهيد عبد الهادي الشوار وحسام سمير 
المدهون – من غزة – مقابل أبو خضرة – عمارة أبو شعبان – الطابق الرابع 

المس���تدعى ضده / هشام إس���ماعيل جميل أبو حسين – من غزة – الرمال 
الشمالي – مقابل مطعم التايلندي من الجهة الشمالية .

في الطلب رقم 2022/297م في القضية الحقوقية رقم 2019/511م
الى المستدعى ضده / هشام إسماعيل جميل أبو حسين – من – غزة – الرمال الشمالي 
– مقابل مطعم التايلندي من الجهة الش����مالية بما ان المس����تدعية المذكورة أعاه قد 
اقامت عليك القضية الحقوقية المذكورة أعاه لدى هذه المحكمة استنادا الى ما تدعيه 
في الئحة دعواها والتي سبق لها بإيداع لك نسخة عنها في ملف المحكمة في القضية 
المذكورة أعاه ونظرا النك مجهولة محل اإلقامة في قطاع غزة وحسب اختصاص محكمة 
بداي����ة غزة الموقرة وعما بالمادة 1/20 م����ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لسنة 2001م وبناء على قرار السيد قاضي محكمة بداية غزة بالسماح لنا بتبليغك 
عن طريق النشر المستبدل . لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم الثاثاء 
الموافق 2022/4/12م الس����اعة الثامنة والنص����ف صباحا. كما يقتضي عليك ان تتقدم 
بجوابك التحريري خال خمس����ة عشر يوما من تاريخ النش����ر المستبدل  وليكن معلوما 
لديك انك اذا تخلفت عن الحضور في اليوم المعين لنظر القضية المذكورة أعاه سيتم 

السير بحقك باعتبارك حاضرا.  تحريرا في 2022/3/13م .

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
الأ�ستاذ / عمار قنديل 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل����ن أنا المواطن / هش����ام يوس����ف عطايا ابو 
س����مهدانه عن فقد هويتي والتي تحمل  الرقم 
411078025   الرجاء ممن يجدها ان يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أنا المواط����ن / رائد س����ليمان ابراهيم ابو 
عنزة  ع����ن فقد هويت����ي والتي تحم����ل  الرقم 
900604240  الرجاء ممن يجدها ان يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعلن أن����ا المواط����ن / جميل عبد العزيز س����الم 
ابو عنزة ع����ن فقد هويتي والت����ي تحمل الرقم 
929351856  الرجاء ممن يجدها ان يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

غزة/ االستقال: 
نظمت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألسرى 
والجرحى، وقفًة دعم وإس���ناد لألسير المجاهد خليل 
عواودة المضرب عن الطعام لليوم ال� 26 على التوالي 
في س���جون االحت���ال الصهيوني رفض���ًا العتقاله 
اإلداري، أمس األحد أمام برج الش���وا وحصري بمدينة 

غزة.
من جهته قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���امي 
خض���ر حبيب: "الع���دو الصهيوني يس���تخدم ألوان 
التنكيل والتعذيب واإلجرام كافة ضد أبناء ش���عبنا 
الفلسطيني بما فيها االعتقال اإلداري الذي هو سيف 

مسلط على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني".
وأض���اف حبيب: "يواجه األس���رى األبط���ال االعتقال 
اإلداري بكل عنفوان وبكل قوة من أجل إس���قاطه هذا 
االعتقال الذي ورثه االحتال الصهيوني عن االنتداب 
البريطاني، هذا االعتقال غير القانوني وغير الشرعي، 

والذي ال يكاد موجوًدا إال عند االحتال الصهيوني".
وأردف حبي���ب: "نحن أم���ام مجاه���د ومناضل كبير 
وه���و خليل ع���واودة ال���ذي أعلن اإلض���راب منذ 25 
يوًما لمواجهة هذا االعتق���ال اإلداري، وفي مواجهة 
ه���ذه السياس���ة اإلجرامية التي ينتهجه���ا الكيان 

الصهيوني".وأكد حبيب على ضرورة الوقوف واإلسناد 
مع كل أس���رانا ومجاهدينا الذي يتصدون بأمعائهم 
الخاوي���ة وبإرادتهم القوي���ة وإيمانهم بالله عز وجل 
فهم يتوقون للحرية ويتسلحون بأمعائهم الخاوية 

من أجل نيلها.

رام الله/ االستقال: 
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أمس األحد، أن 
االحتال اإلس���رائيلي يواصل التنكيل باألسيرين محمد 
العارضة ويعقوب قادري، مؤكدة أنهما يعيش���ان ظروف 

اعتقال قاسية و"غير آدمية".
وقال���ت الهيئ���ة في بي���ان صحفي وصل "االس���تقال": 
إن األس���ير محم���د العارضة ما زال يتع���رض إلى تنكيل 
وتعذيب بش���كل مس���تمر، ويعاني من ظ���روف احتجاز 

قاسية داخل زنازين سجن "أوهلي كيدار" اإلسرائيلي.
وأوضحت أن إدارة سجون االحتال تحتجز العارضة داخل 
زنزانة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة اآلدمية، حيث يتم 

إجباره على النوم على فرشة قذرة وبالية.
وأضاف���ت الهيئة أن هذا األمر تس���بب في تفاقم وضعه 
الصحي، وبدأ يش���تكي من آالم حادة ف���ي ظهره، وجرى 

تحويله لعيادة الس���جن، واكتفى الطبيب بإعطائه حبوبًا 
مسكنة لأللم، وبعد مماطات طويلة تم إعطاؤه حقنة.

يذكر أن األسير العارضة يبلغ من العمر )39 عامًا( وهو من 
بلدة عرابة جنوب جنين، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم 

بالسجن المؤبد مدى الحياة.
والعارضة هو أحد األسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم 
عب���ر نفق حفروه في زنزانتهم إلى خارج س���جن "جلبوع"، 
في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن ُأعيد اعتقالهم بعدها 
من قبل جيش االحتال على فت���رات مختلفة. وفي ذات 
السياق، أكدت هيئة األس���رى أن األسير يعقوب قادري 
يتعرض إلى ظروف عزل س���يئة في عزل س���جن "إيشل" 

حيث ترفض سلطات االحتال تقديم العاج الازم له.
وأفاد محامي الهيئة بأن األس���ير ق���ادري يعاني من آالم 
وأوجاع في يده اليمنى، وكتفه وقدمه اليسرى جراء اعتداء 

قوات )النحشون( عليه بالضرب أثناء جلسة محاكمته في 
الناصرة، ويحتاج إلى إجراء صورة )سي تي( وما زال ينتظر 

لموافقة.
وتابع���ت أن ق���ادري بحاج���ة أيضا إلى إج���راء عملية في 
عينيه جراء إغاق بمج���رى الدمع والذي يؤثر على الرؤية، 
وي���ؤدي إلى أوجاع بالرأس، وكان م���ن المقرر إجراؤها منذ 
عام ونصف إال أنه حتى اللحظة ينتظر الموافقة، باإلضافة 
إلى معاناته من ضيق بالتنفس، وبحاجة إلى تش���خيص 
حالته والتعامل معه بشكل جدي. جدير بالذكر، أن األسير 
يعقوب ق���ادري من قرية بئ���ر الباش���ا بمحافظة جنين، 
اعتقلته قوات االحتال بتاري���خ 2003/10/18، وأصدرت 
المحكمة بحقه حكًما بالس���جن المؤبد )مرتين( باإلضافة 
إلى )35 عاًما(. كما أنه من األس���رى الستة الذين فروا من 

سجن جلبوع وأعيد اعتقالهم.

هيئة األسرى: االحتالل يواصل التنكيل باألسيرين العارضة وقادري

مهجة القدس تنظم وقفة دعم وإسناد لألسير المجاهد خليل عووادة

رام الله/ االستقال: 
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم االحتال اإلسرائيلي تحت 
ش���عار "قرارنا حرية"، لليوم ال�87 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياس���ة 

االعتقال اإلداري.
وكان األس���رى اإلداريون قد اتخذوا مطلع ش���هر كان���ون الثاني الماضي موقفا 
جماعيا يتمث���ل بإعان المقاطعة الش���املة والنهائية لكل إج���راءات القضاء 

المتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الس���ماح للمعتقل أو 
لمحامي���ه بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون 
الدولي اإلنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 

هذه السياسة.
وتتذرع سلطات االحتال وإدارات السجون بأن المعتقلين اإلداريين لهم ملفات 
س���رية ال يمكن الكش���ف عنها مطلقا، فا يعرف المعتقل مدة محكوميته وال 

التهمة الموجهة إليه.
وغالبا م���ا يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد م���دة االعتقال أكثر من مرة 
لمدة ثاثة أش���هر أو س���تة أش���هر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة 
كاملة، ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل 

علي الجّمال.
يذكر أن عدد األس���رى في سجون االحتال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 

أسيرة، وقرابة 180 طفا.

 500  معتقل إداري 
يواصلون مقاطعة محاكم 

االحتالل لليوم الـ87
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية  
جمل�س الق�ساء الأعلى 

لدى حمكمة بداية غزة 
 يف الق�سية رقم 2019/363 يف الطلب رقم 2022/564 
امام األستاذ / محمود الراعي قاضي البداية  سكرتارية / سماح عبد السيد 
المدعيان / 1 - نافذ صبري عبد الحليم مشتهى من سكان غزة  2 -  ايمن صبري عبد 
الحليم مشتهى من سكان غزة  وكيلهما المحامي / محمد خليل الداية – غزة السرايا 

– عمارة جاد سنتر – الطابق الرابع جوال رقم 0599170193 
المدعى عليهم :  1 - دياب عطا محمود البنا من سكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان داود 
)خارج البالد( 2 - نمر عطا محمود البنا من س���كان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان داود )خارج 
البالد( 3 - عيد عطا محمود البنا من سكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان داود )خارج البالد( 
4 - يوس���ف عطا محمود البنا من سكان غزة البلد س���وق الزاوية محالت غسان داود )خارج البالد( 
5 - كائنات ديب محمد المدني من سكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان داود )خارج البالد( 
6 - بكرية عطا محمود البنا من س���كان غزة البلد س���وق الزاوية محالت غس���ان داود )خارج البالد( 
7 - عربية عطا محمود البنا من س���كان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان داود )خارج البالد( 8 -  
انعام عطا محمود البنا من سكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان داود )خارج البالد( 9 - حنان 
شعبان علي قروط باالصالة عن نفسها باإلضافة اللى باقي ورثة  والدتها المرحومة / انتصار عطا 
البنا من س���كان غزة البلد سوق الزاوية محالت غس���ان داود )خارج البالد( 10 - نعيمة عطا محمود 

البنا من سكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان داود )خارج البالد(
 نوع الدعوى : اثبات صحة عقد ونفاذ تصرف.

قيمة الدعوى : اثبات صحة عقد ونفاذ تصرف .
قيمة الدعوى : )18000 ثمانية عشر الف دينار اردني (

تاريخ اإليداع : 2019/4/14  جلسة يوم االثنين :2021/7/12
الحضور:  حضر األستاذ / فراس الداية متدرب لدى وكيل المدعيان .

ولم يحضر المدعي عليهما لسبق السير في الدعوى بحقهم حضوريا .
الحكم باسم الله ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني  حكمت المحكمة باثبات صحة 
عقدي االتفاق على بيع المحرر بتاريخ 1987/3/10 )طي المبرزم/3( وكذلك عقد االتفاق 
على بيع المح����رر بتاريخ 2018/2/3 طي المبرز )م2/ع����دد6( وتنفيذهما تنفيذا عينيا 
وذلك بشطب ما مساحته )9.702متر( من ارض القسيمة رقم 305 من قطعة رقم 614 
من أراضي الزيتون س����وق الزاوية عن اسم مورثة المدعي عليهم الثاني حتى الحادي 
عشر المرحومة باذن الله / ثريا محمد شعبان الجاروشة وتسجيلها بأسماء المدعيان / 
نافذ صبري عبد الحليم مشتهى وايمن صبري عبد الحليم مشتهى بالتساوي بينهما 
واش����عار ضريبة الدخل وامالك الحكومة وس����لطة األراضي ودائرة تس����جيل األراضي 
الطابو وبلدية غزة والزام المدعي عليهم بالرس����وم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب 

محاماة . حكما صدر وفهم علنا بجلسة االثنين بتاريخ 2021/7/12م 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
الأ�ستاذ / عمار قنديل

دولة فل�سطني
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة

يف الق�سية رقم : 2016/651 يف الطلب رقم : 2022/746  
المستدعي )المدعي( / رامي عصام اسعد الناجي – من غزة بجوار الصليب 
األحمر س���ابقا – هوية رقم 927348011 . وكيله المحامي / ايمن مصباح 

الضابوس – غزة – مفترق ضبيط – عمارة الفاروق 
المس���تدعى ضده )المدعي عليه( / مصطفى حنفي مصطفى مس���عود – باالصالة عن 
نفس���ه وباإلضافة لباقي تركة والدته المرحومة / ماجدة اس���عد ش���عبان الناجي – من 
غزة – شارع اليرموك – خلف مسجد التابعين – منزل السيد : ماهر مصطفى مسعود .

نوع الدعوى / حقوق  قيمة الدعوى /)16369 دينارًا ( أي س���تة عشر الف 
وثالثمائة وتسعة وستون دينارًا اردنيًا فقط ال غير .

)مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل(
في القضية رقم : 2016/651 في الطلب رقم : 2022/746

الى المس���تدعى ضده )المدع���ى عليه( المذكور بما ان المس���تدعي )المدعي( قد تقدم 
ل���دى محكمة بداية غزة بالقضي���ة المرقومة أعاله وموضوعها "حقوق"  اس���تنادا الى ما 
يدعي���ه في الئحة دع���واه ونظرا النك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة 
بداي���ة غزة في نظ���ر هذا الطلب الدعوى وعمال بالمادة 20 م���ن قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 20 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة بداية غزة 
في الطلب رقم 2022/746 والقاضي بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 
بالئحة الدعوى ومرفقاتها المودعة لدى قلم المحكمة وتبليغك بموعد الجلسة المعينة 
لنظ���ر الدعوى. . لذلك يقتض���ي عليك أن تحضر لهذه المحكمة ي���وم )االربعاء( بتاريخ 
2022/4/13م    الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك إي���داع جوابك التحريري   
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن الحضور 

فإنه سينظر في القضية باعتبارك حاضرا .حرر بتاريخ / 2022/3/27م 

رئي�س قلم حمكم بداية غزة 
ال�ستاذ / عمار قنديل

دولة فل�سطني
لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم :  2021/1127
يف الطلب رقم :  2022/722

المستدعي / محمد  عزمي عارف العلمي ويحمل هوية رقم 801063322 – تل الهوا 
– مقابل مطعم سيدار  وكيله المحاميان / رامي سمير الهليس وجهاد أبو شرخ 

المس���تدعى ضده / رامي عزمي عارف العلمي باالصالة عن نفس���ه وباإلضافة الى 
باقي ورثة والدته المرحومة امال هاشم عطا الشوا من سكان غزة تل الهوا مقابل 

مطعم الروتس القديم حاليا سيدار – مسافر خارج البالد حاليا 
نوع الدعوى / تنفيذ عيني  قيمة الدعوى / 120000 مئة وعشرون الف دينار اردني 

مذكرة بتبليغ الحكم بالنشر المستبدل
في القضية المدنية  رقم :  2021/1127 في الطلب المدني  رقم :  2022/722

الى المس���تدعى ضده المذكور أعاله الس���يد/ رامي عزمي عارف العلمي باالصالة 
عن نفس���ه وباالضافة الى باقي ورثة والدته المرحومة امال هاش���م عطا الشوا بما 
ان���ه قد صدر حكم بحقك حضوريا اعتباريا في القضية المدنية رقم 2021/1127 
موضوعه���ا تنفيذ عيني والذي يقضي بتنفيذ عقد االتفاق على بيع محرر بتاريخ 
2019/7/27 والمرف���ق ضمن طي المبرز )م/1عدد6( تنفيذا عينيا وذلك بش���طب 
ما مس���احة )80.92 مترًا مربعًا( ثمانون مترًا مربعا واثنان وتس���عون س���نتيمترًا 
مربع���ًا من ارض القس���يمة رقم 93 م���ن القطعة رقم 692 م���ن اراضي غزة الدرج 
المس���ماة الهاش���مية عن اس���م ورثة المدعي عليه المرحومة / امال هاشم عطا 
الشوا وتسجيلها باسم المدعي محمد عزمي عارف العلمي واشعار دائرة تسجيل 
األراضي بغزة الطابو والزام المدعي عليه الرسوم والمصاريف و 300 اتعاب محاماة 
والصادر بتاريخ 2022/3/16م ونظ���را النك خارج البالد في الوقت الراهن ويتعذر 
تبليغك بالحكم الصادر بحقك وحسب اختصاص محكمة بداية غزة في تبليغك 
بالحكم وعمال بنص المادة 20 على قرار س���عادة قاضي محكمة البداية في الطلب 
المدني رقم 2022/722 بالس���ماح لنا بتبليغ���ك بالحكم الصادر ضدك عن طريق 

النشر المستبدل وذلك حسب األصول  حررفي 2022/3/27م

رئي�س قلم حمكم بداية غزة 
ال�ستاذ / عمار قنديل

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن����ا المواطن /محمد خال����د عايش االغا عن 
فقد هويتي والتي تحم����ل 400040358 الرقم  
الرج����اء ممن يجده����ا ان يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

أعلن أنا المواطنة / فايزة شحدة حسن ابو سحلول 
عن فقد هويت����ي والتي تحم����ل 962321444 
الرقم  الرج����اء ممن يجدها ان يس����لمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعلن أنا المواطن /  امي����ر صالح عبد عابدين عن 
فقد هويتي والتي تحم����ل 803427590 الرقم  
الرج����اء ممن يجده����ا ان يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس األحد، إن 
إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تمعن في سياسة 

اإلهمال الطبي بحق المعتقلين.
وأوضحت الهيئة في بيان وصل "االس���تقالل" االسير 
عص���ام زين الدي���ن )38 عاًم���ا( من مدين���ة نابلس، 
والمعتق���ل منذ ع���ام 2006، ويقبع حالًيا في س���جن 
"نفحة" ، يعاني من حساس���ية مزمن���ة منذ أكثر من 
15عاًما. وأشارت إلى أن سبب الحساسية هو الصابون 
المتواجد في س���جون االحتالل، والذي ال يالئم جلده، 
وحتى اآلن ما زالت اإلدارة ترفض توفير صابون خاص 

له .
وأضافت أن األس���ير زي���ن الدين يعان���ي أيًضا، من 
حساس���ية داخلية أخرى في الجلد، أخذت بالتفشي 
بعد تلقي���ه لق���اح "كورونا"، حيث يعان���ي من حكة 

وانتفاخ تحت الجلد.
ولفتت إلى أن طبيب عيادة الس���جن يرفض التجاوب 
مع حالته المرضية، ويمارس بحقه ال مباالة ال أخالقية 
وال إنسانية، ويدعي الطبيب أن مرضه غير جلدي، ومع 

ذلك لم يتم تحويله للمستش���فى ولم تجَر أو تطلب 
له أية فحوصات .

ومن جهة أخرى، كش���فت الهيئة عن الحالة الصحية 
لألسير أشرف س���رور )42 عاًما( من مخيم عايدة في 
بيت لحم، والمعتقل منذ عام 2001 ، والذي يقبع في 

سجن "رامون"، ويشتكي من عدة أمراض.
وبينت أن األسير سرور يعاني من مرض جلدي يسبب 
التقش���ر واالحمرار بالجلد، ومشاكل عديدة باألسنان، 
اضافة إلى أوجاع بالمعدة وكهرباء في الجسد وغباش 
في العينين، كما يشتكي سرور من أوجاع في الظهر 

والحوض تؤثر على قدميه.
وأكدت الهيئ���ة أنه ورغم كل األمراض التي يعانيها 
األس���ير تكتفي إدارة الس���جون بإعطائه المسكنات 

دون الكشف عن حالته الصحية.
وفي س���ياق متصل، أكدت هيئة األس���رى أن األسير 
خلي���ل محمد خليل ع���واودة )40 عاًم���ا( من محافظة 
الخلي���ل والقابع ف���ي معتقل "عوفر"، م���ازال يواصل 
إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال�25 على التوالي، 

رفًضا الستمرار اعتقاله اإلداري دون أي تهمة.

وأش���ارت إلى أن األسير ش���رع في إضراب مفتوح عن 
الطعام بتاري���خ 2022/03/03، مطالًبا بإلغاء االعتقال 
اإلداري بحق���ه واإلف���راج عنه، الفتة إلى مدير س���جن 
"عوفر" زار عواودة في الزنازين إلقناعه عن العدول عن 

اإلضراب دون تحقيق مطلبه، وهذا ما رفضه.
ويعاني األس���ير حالًي���ا من وجع في الرأس وش���عور 
مس���تمر بالبرد الش���ديد والغثيان، وعدم القدرة على 
الحرك���ة المتواصلة، بعد أن فقد 9 كيلو غرام من وزنه 

خالل إضرابه الحالي.
وبين���ت الهيئة أن األس���ير عواودة مص���اب بمرض 
الغضاريف في الرقبة والظهر منذ حوالي 5 س���نوات، 

وبحاجة إلجراء عملية وعالج طبيعي.
ونوهت إلى أنه أجرى قبل س���نة ونصف عملية إزالة 
أظفر من عينه اليمنى وحالًيا بحاجة إلجراء عملية إزالة 
أظفر من عينه اليس���رى، في الوقت الذي تكتفي فيه 

عيادة السجن بإعطائه مسكنات لألوجاع فقط.
واألس���ير عواودة متزوج وأب ألرب���ع طفالت، وكان قد 
أمضى مس���بقا 12 عاًما في س���جون االحتالل منها 5 

سنوات إداري، حيث أفرج عنه بتاريخ 2016/06/30.

غزة/ االستقالل: 
سمحت س���لطات االحتالل باستئناف الزيارات 
لألسرى في السجون اإلسرائيلية من قطاع غزة.

وقالت اللجن���ة الدولية للصلي���ب األحمر أمس 
األحد في تصريح مقتضب، إن سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي أبلغتهم بالس���ماح باس���تئناف 
برنام���ج الزيارات العائلية ألهالي أس���رى قطاع 

غزة.

وأوضح���ت اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر أن 
اس���تئناف الزيارات س���يبدأ اعتباًرا من الثالثاء 
الموافق 29 مارس الجاري. وبينت أن س���لطات 
االحتالل ستس���مح لنفس فئ���ات المعتقلين 
باس���تقبال الزيارات كم���ا كان الوضع عليه قبل 

جائحة كورونا.
وكانت مؤسس���ات حقوقية، أعلنت مؤخرا أنها 
انتزعت ق���راًرا إس���رائيلًيا باس���تئناف برنامج 

زيارات أهالي األس���رى في سجون االحتالل من 
سكان قطاع غزة بعد منع دام عدة سنوات.

وتحظر س���لطات االحت���الل عل���ى المعتقلين 
واألس���رى الفلسطينيين من س���كان قطاع غزة 
التواصل مع عائالتهم، سواء بالزيارات العائلية 
أو االتص���ال بحج���ة انتش���ار جائح���ة كورونا 
باس���تثناء مرة وحيدة سمحت لهم فيها بإجراء 
مكالمة هاتفية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

هيئة: إهمال طبي متعمد بحق األسرى داخل السجون

االحتالل يسمح باستئناف زيارات أسرى غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زار منس���ق أعمال حكومة االحتالل اإلس���رائيلي في األراضي المحتلة »غسان 
عليان« القاهرة، والتقى مس���ؤولين أمنيين مصريين؛ سعيًا لتهدئة األوضاع 

األمنية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وذكرت إذاعة جيش االحتالل، أن عليان ش���رح للمس���ؤولين المصريين، خالل 
الزيارة التي تمت مؤخًرا بس���رية، »الخطوات اإلس���رائيلية الرامية إلى تهدئة 

األوضاع مع اقتراب رمضان«.
وأش���ارت إلى أن من بين تلك الخط���وات »زيادة كبيرة على أع���داد عمال غزة 

المسموح لهم العمل في إسرائيل«.
وقالت اإلذاعة إن: »في يد إسرائيل اليوم ورقة مساومة قوية تتمثل في آالف 

العمال الغزيين الذين ُسمح لهم بالعمل في الداخل«.
ولفتت إلى أن »دوائر أمنية إسرائيلية تعتقد أن حركة حماس ستفكر مرتين 
قبل إقدامها على إش���عال مواجهة جديدة بالنظر إلى الخس���ائر الكبيرة على 

اقتصاد القطاع«.
وأضاف���ت »تعتقد الدوائر األمنية أن عوامل التوتر في القدس هذا العام أقل 
م���ن العام الماضي وخاصة التوتر في حي الش���يخ ج���راح ومع ذلك فال يمكن 

استبعاد أحداث كبيرة تؤثر على الوضع األمني خالل شهر رمضان«.
وق���رر جيش االحتالل وش���رطته مؤخًرا رفع حالة التأهب ف���ي الضفة الغربية 
والقدس المحتلتين خش���ية تدهور إضافي لألوض���اع األمنية خاصة مع قرب 

حلول شهر رمضان.

زيارة سرية لمنسق حكومة 
االحتالل إلى القاهرة
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية

اعالن �ضادر عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان 
قدم���ت لهذه المحكمة/ زياد بن إبراهيم بن فوزي الكرد من بيت طيما وس���كان الش���يخ 
رض���وان هوية رق���م/ 900146143 مواليد 1974/1/15م وكياًل ع���ن/ اياد بن إبراهيم بن 
ف���وزي الكرد من بيت طيما والمقيم حاليًا في دولة عمان هوية رقم/ 929570679 مواليد 
1972/5/11م بموجب وكالة صادرة من سفارة دولة فلسطين بمسقط بتاريخ 2022/3/27م 
قرر زياد المذكور قائاًل أن/ موكل���ي اياد المذكور كان قد طلق زوجته ومدخولته بصحيح 
العقد الش���رعي سمر بنت موسى بن محمود الهرباوي من قطره والمقيمة حاليًا في دولة 
بريطانيا هوية رق���م 411943301 طلقة واحدة رجعية بع���د الدخول حال غياب الزوجة 
لدى محكمة الش���يخ رضوان الشرعية المسجلة في سجل 9 عدد 16 صفحة 333 بتاريخ 
2022/1/10م وان اياد المذكور قد أرجع مطلقته سمر المذكورة إلى عصمته وعقد نكاحه 
اطلب تس���جيله وتبليغها حجة الرجعة حسب األصول وحيث صدر منه ذلك وهو أهل له 
فقد أفهمته بأن زوجة موكله قد عادت إلى عصمته الش���رعية إن كانت ال تزال في العدة 

وقد تقرر تبليغها بذلك لعمل الالزم حسب األصول. وحرر في: 2022/3/27م

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
اأ�سرف خليل اأبو �سعر

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية 

اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار: عائلة بيت جرجا بغزة 

مؤرخ���ة ف���ي : 2022/3/23   تتضمن ان : احمد الس���يد خليل أب���و ندى توفي 
بتاريخ 1984/5/2 م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي ف���ي زوجته حليمة عبد 
القادر حس���ين أبو ندى وفي بناته المتولدين لها منه وهم رحمة ونجلة وعالية 
ونهى وختام ثم بتاريخ 2017/5/28م توفيت حليمة عبد القادر حسين أبو ندى 
وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في بناتها من زوجها المتوفى قبلها احمد 
الس���يد خليل أبو ندى وهن رحمة ونجلة وغالية ونهى وختام فقط  وال وارث له 
سوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته 
وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الش���يخ 

رضوان الشرعية خالل اسبوعين من تاريخ النشر . وحرر في / 2022/3/23م 

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
راأفت جمعة بارود 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية 
اإعالم حكم جريدة

ال���ى المدعى علي���ه : محمد عبد القادر محمد حمدان والمقي���م حاليا في كندا ومجهول محل 
اإلقام���ة فيها اآلن لق���د حكم عليك بتاريخ 2022/1/30م في القضية أس���اس 2021/1054م 
وموضوعها اكس���اء حكم بالصيغ���ة التنفيذي���ة والمرفوعة ضدك من قب���ل المدعية خولة 
يوس���ف إبراهيم أبو دقة من بني سهيال وسكانها باكساء الحكم الصادر عن محكمة العدل 
العليا محكمة االس���رة في هاملتون وموضوعه تفريق للشقاق والنزاع في الملف رقم 0000-
FC-0000033-17 والمتكون���ة بينك وبين المدعية خولة المذكورة والمؤرخ في 2018/8/31م 
بالصيغ���ة التنفيذية لدى المحاكم الش���رعية حس���ب ن���ص المادة 217 م���ن قانون أصول 
المحاكمات الش���رعية بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى بع���د الدخول مقابل عوض تدفعه 
المدعية خول���ة المذكورة الى المدعى علي���ه محمد المذكور وقدره خمس���مائة دينار اردني 
وضمنت المدعي عليه الرس���وم والمصروفات القانونية وخمس���ة دنانير اردنية اجرة اتعاب 
محام���ي المدعية حكما وجاهيا بحق المدعية خولة المذكورة قابال لالس���تئناف غيابيا بحقك 

قابال لالعتراض واالستئناف  لذلك صار تبليك حسب األصول .وحرر في / 2022/3/24م .

قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
عبادة �سالح الدين الرقب 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن �ضادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم 10091  منطقة تنظيم : خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936

تعل����ن اللجن����ة المركزي����ة لألبني����ة وتنظيم الم����دن بمحافظ����ات غزة بجلس����تها رقم 
2021/26المنعقدة بتاريخ 2021/9/1 عن ايداع   المخطط التفصيلي لمس����ار الش����ارع 
رقم 10091 بعرض 12 مترًا بدون ارتداد والمحصور بين الش����ارع رقم 26 والش����ارع رقم 
10270 والمار بالقس����ائم رقم 14-15 من القطعة رقم 74  لالعتراض خالل مدة ستين 
يوم����ا من تاريخ ه����ذا االعالن وعليه فانه يج����وز لجميع اصحاب الحق����وق في االراضي 
واالبنية واالمالك االخرى المش����مولة بهذا المش����روع االطالع على خارطة المشروع مجانا 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء 

والتنظيم ببلدية خانيونس  ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

الإدارة العامة للم�ساحة - دائرة الت�سوية 
اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة لدى الإدارة 

العامة للم�ضاحة  ملعاملة ت�ضجيل جمدد
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة للمساحة بغزة السيد / ياسر إسماعيل 
إبراهي���م صايمه + عاصف رفيق محمد عب���د الهادي لتنفيذ وكالة عامة رقم 

7664 / 2015 صادر عن كاتب عدل غزة بتاريخ 2015/7/1 م.
والتي وكل بموجبها :  الموكل / أمنية توفيق محمد أبو مدين 

الوكيل / تكوين غازي يحي أبو مدين 
موض���وع الوكالة /اج���راء معاملة بيع ارض الواقعة ف���ي أراضي أبو مدين 

السبع-البريج  قطعة رقم 12 قسيمة رقم 2 .
فمن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة للمساحة – 
دائرة التسوية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن في الصحف 

وبخالف ذلك سوف يتم السير في إجراءات المعاملة . تحريرا في / 2022/3/27 م  

 دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

اإعالم خ�ضوم �ضادر عن حمكمة الو�ضطى ال�ضرعية 
الى المدعى عليه /مؤمن محمد حس���ان الس���عود من السبع وس���كان البريج سابقا 
ومجه���ول مح���ل اإلقامة اآلن خارج قط���اع غزة يقتضي حض���ورك لهذه المحكمة 
يوم االحد الموافق 2022/5/8م الس���اعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية 
أساس 2021/1027م والتي موضوعها "دعوى نفقة أوالد" المرفوعة عليك من قبل 
زوجت���ك المدعية مي مجدي محمد بكر من غزة وس���كان النصيرات وان لم تحضر 
في الوقت المعين او ترس���ل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مش���روعة س���يجِر 
بحقك المقتضي الشرعي لذا صار تبليغك حسب األصول .وحرر في 2022/3/27م 

 قا�سي الو�سطى ال�سرعي 
حممود خليل احلليمي 

خانيونس/ االستقالل: 
نظم منتفع���و الش���ؤون االجتماعية وقف���ة احتجاجية، 
أم���س األحد، أمام فرع مكتب وزارة التنمية بمحافظة خان 
يونس جنوبي قطاع غزة؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم 
النقدي���ة، المتوقفة منذ أكثر من عام. ورفع المش���اركون 
في الوقفة، التي دعت لها الجبهة الشعبية الفتات كتب 
عليها: "ال لتأخير صرف مستحقات الشؤون"، "أين ذهبت 
مخصصات الش���ؤون"، "حذاِر من جوعي وغضبي"، "يجب 
وقف التس���ويف الممارس من وزارة التنمية في رام الله 

بخصوص صرف المخصصات"، "الشؤون الزم تنصرف".
وقال القيادي في الجبهة ش���فيق البريم: "جئنا في هذه 
الوقفة بمشاركة العش���رات من المنتفعين من شيكات 
وزارة التنمي���ة، لنعبر عن رفضنا لسياس���ة التس���ويف 
الممارس���ة من الوزارة ممثلة بوزيرها أحمد مجدالني، في 

صرف المخصصات للفقراء منذ أكثر من عام".
وأضاف البريم "جئنا كذلك في الجبهة الش���عبية لنطالب 
السلطة الفلسطينية بضرورة صرف المستلزمات الحياتية 
لألسر الفقيرة والمهمش���ة في مجتمعنا؛ وعلى ضوء ذلك 

قررنا تنظيم سلس���لة من الخط���وات االحتجاجية رفًضا لما 
تقوم به الس���لطة في رام الله". وتساءل "أين تذهب أموال 
االتحاد األوروبي؟!"، مضيًفا "نرفض رفًضا تاًما تهميش هذه 
الفئة في وقت تصرف أموال طائل���ة كنثريات للوزراء ومن 
حولهم!". ولم تصرف وزارة التنمية االجتماعية مخصصات 

األس���ر الفقيرة، التي كانت تصرفها كل ثالثة أشهر، منذ 
أكث���ر من عام، وهو ما ت���رك الفئات األكثر فق���ًرا في وضع 
معيشي حرج. وتقول الوزارة إن أسباب ذلك يرجع إلى األزمة 
المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وعدم صرف 

االتحاد األوروبي الميزانية المخصصة لدعم المشروع.

رام الله / االستقالل:
 أعلن���ت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تس���جيل 6 وفي���ات و282 إصابة جديدة 
بفي���روس "كورونا"، و392 حالة تعاٍف، منذ صباح األربعاء الماضي، وحتى صباح 

االحد.
وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، 
أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة في جنين، وحالة في قلقيلية، وحالة 

في الخليل، وأخرى في مدينة نابلس.
وأشارت إلى أن اإلصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "طولكرم 6، الخليل 
11، جنين 7، بيت لحم 7، رام الله والبيرة 28، أريحا واألغوار 3، قلقيلية 2، نابلس 

7، قطاع غزة 131، مدينة القدس 80".          
وبينت أن حاالت التعافي الجديدة، توزعت حس���ب التالي: "طولكرم 8، الخليل 
13، جنين 19، بي���ت لحم 25، رام الله والبيرة 50، أريحا واألغوار 6، قلقيلية 11، 
نابلس 14، س���لفيت 5، ضواحي القدس 5، طوب���اس 4، قطاع غزة 370، مدينة 

القدس 160".
وأضاف���ت أن نس���بة التعافي من في���روس كورونا في فلس���طين بلغت %99 
فيما بلغت نسبة اإلصابات النش���طة 0.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل 

اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 17 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما ٌيعالج 
في مراكز وأقس���ام كورونا في المستش���فيات في الضفة 21 مصابا، بينهم 7 

موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

حصيلة 4 أيام 

6  وفيات و282 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« في الضفة وغزة 

خانيونس: وقفة لمنتفعي الشؤون للمطالبة بمخصصاتهم

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت لجنة االنتخابات المركزية، أمس األحد، عن حصول 
القوائم المستقلة على أغلبية المقاعد في المرحلة الثانية 

من االنتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح رئيس اللجنة حنا ناصر، خالل مؤتمر صحفي عقده 
بمدينة رام الله لإلعالن عن النتائج؛ أن القوائم المستقلة 

حصل���ت على 64.4% والحزبية عل���ى 35.6% من مقاعد 
المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية.

وبّين ناصر أن نس���بة االقتراع وصلت إلى 53.27% ممن 
يحق لهم التصوي���ت، فيما بلغ���ت األوراق الباطلة %2، 

والبيضاء %0.8
وأش���ار إلى أنه تمت المصادقة عل���ى فوز 23 هيئة 

محلي���ة بالتزكية. ولف���ت رئيس لجن���ة االنتخابات 
المركزية إلى تدن���ي التصويت في بعض البلديات 
الكب���رى، ووجود تفاوت كبير بي���ن 30% و80% في 

بعض المناطق.
وكانت القوائم المستقلة حصلت في المرحلة األولى على 

69%، فيما حصلت القوائم الحزبية على %31.

حنا ناصر : القوائم المستقلة حصلت على 64 % والحزبية 35 %
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س����ريعًا ردت »إسرائيل« على عملية الشهيد البطل محمد أبو القيعان من 
بلدة حوارة بالنق����ب المحتل، بدعوة وزراء خارجية س����ت دول عربية لعقد 
قمة إس����رائيلية أمريكية عربية في النقب حيث نفذ الشهيد أبو القيعان 
عمليته البطولية، وكأن إسرائيل تصبغ النقب بالصبغة اليهودية وتنفي 
أي وجود عربي على ارض النقب السليب، هذه القمة محملة بالرسائل أولها 
الرس����الة االمريكية التي حملها وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، 
بأن ال شيء يشغل أمريكا عن دعم »إسرائيل« والوقوف لجانبها واسنادها 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا وامنيا في عدوانها على الفلسطينيين، حتى 
الحرب الروسية األوكرانية لن تشغل أمريكا عن الوقوف لجانب »إسرائيل« 
ودعمها وتجنيد حلفائها في المنطقة لنصرة »إس����رائيل« ومس����اندتها, 
ولذلك اعتبر بلينكن ان »التطبيع مع اس����رائيل أصبح أمرا طبيعيا ونعمل 
على ضم المزيد من الدول ل�«اتفاقيات أبراهام« كما قال, والمشكلة الكبرى 
ان يصبح التطبيع العربي مع »إس����رائيل« امرا طبيعيا, وهذه هي الرسالة 
الثاني����ة التي حملته����ا قمة النقب المخزية,  والتي كلف بها س����تة وزراء 
خارجية عرب مشاركون في قمة العار, باإلضافة لمشاركة دول عربية أخرى 
من خلف الستار, أبدت استعدادها المطلق للتعاون والتالقي مع الرغبات 
اإلسرائيلية االمريكية دون قيد او ش����رط, لذلك شارك وزراء خارجية ست  
دول عربي����ة في قمة العار لينوبوا عن بلدانهم وبلدان أخرى قررت الدخول 
في حضن »إس����رائيل« ومستنقعها القذر والذي غرقت فيه من الرأس الى 
أخمص القدمين, اما الرس����الة الثالثة واألخطر فهي ان »إس����رائيل« قررت 
االس����تقواء علينا بالعرب, وتجنيدهم لاللتفاف عل����ى حقوقنا ومواجهة 

مقاومتنا وحصارنا وقتلنا.   
في مقابلته م����ع موقع العهد االخب����اري قال األمين الع����ام لحركة الجهاد 
اإلس����المي في فلس����طين القائ����د زياد النخالة »إن  مؤتمر ش����رم الش����يخ 
والمؤتمر المقرر عقده في الكيان يؤش����ر عل����ى حالة ضياع الهوية العربية 
لصالح العدو«, فهل يمكن لالمة العربية ان تقبل بأن تضيع هويتها بهذه 
السهولة, وان تستسلم لهذا الواقع »المذل« الذي تعيشه, في الوقت الذي 
نش����هد فيه قوى االستكبار العالمي تتزعزع وتس����قط ومهددة باالنهيار, 
اليس نحن من قال الله عز وجل فينا »كنتم خير امة أخرجت للناس« كيف 
نكون خير امة وهناك من يجلس ببجاحه وصالفة مع »إس����رائيل« ليقهرنا, 
يتآمر بواحا على القضية الفلس����طينية, وعلى حقوقنا المشروعة في ارضنا 
ومقدس����اتنا, وكأنه ال يعير لهذه االمة التي ه����ي خير امة أخرجت للناس 
أي اهتم����ام, كيف يمك����ن ان نهون الى هذا الح����د وال يكون لالمة موقف 
واحد م����ن حكامها الذين يبيعون فلس����طين واالقصى جه����ارا نهارا على 
اعي����ن الخلق, لقد صدق األمين العام القائد النخالة عندما قال »فلس����طين 
لم تعد قضية للنظام العربي، فلسطين أصبحت عبًئا عليه ويريد التخلص 
منها، لذلك فإن التحديات أمام المقاومة أصبحت أكبر وأكثر تعقيًدا، وهذا 
يفرض علينا مسؤولية أكبر من ذي قبل، وأداًء مختلًفا يتناسب مع التحديات 
التي نواجهها« فهال ادركتم واجبكم أيها العرب في مواجهة »إسرائيل«, 
حركة المقاومة اإلس����المية حماس قالت »إن لقاء وزراء عرب مع مس����ؤولين 
إس����رائيليين على أرض فلس����طين المحتلة س����لوك يتناقض مع مواقف 
األم����ة الرافضة للتطبيع، مؤكدة أن هذه اللقاءات ال تخدم س����وى االحتالل, 
وأنها تابعت بكّل اس����تهجان، قبول بعض وزراء الخارجية العرب االجتماع 

بمسؤولين إسرائيليين على أرض فلسطين المحتلة«.
»إس����رائيل« وصفت هذه القم����ة بالتاريخية، وذك����رت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« العبرية، أن القمة غير المس����بوقة ستجري في كيبوتس »سديه 
بوكير« جنوبي بئر السبع في صحراء النقب، وُتعد القمة األولى من نوعها منذ 
إقامة الكيان، التي يجتمع فيها وزراء خارجية لدول عربية في »إس����رائيل«, 
وذكرت الصحيفة أن »القمة ُأعدت إلرسال رسالة إلى إيران بأن تحالًفا جديًدا 
يجري في المنطقة؛ للرد على تمددها وتهديداتها«, العرب يبحثون عن عدو 
آخر غير »إس����رائيل« ألن إسرائيل مدعومة أمريكيا, لذلك هولوا وفاقموا من 
خالفهم مع ايران ألن أمريكا و«إسرائيل« تعاديان ايران, وتجند العرب ضد 
ايران التي تدعم نضال الش����عب الفلسطيني ضد االحتالل, وتدفع فاتورة 
هذا الدعم بحصارها وضرب اقتصادها ومحاولة زعزعة استقرارها الداخلي, 
يق����ول القائد النخالة في مقابلته مع موقع العهد »في هذا العالم المزدحم 
بكل ش����يء إال العدل، تقف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بجانب الشعب 
الفلسطيني، مؤيدة ومساندة وداعمة، وأستطيع أن أقول إنها الوحيدة التي 
تدفع ثمن دعمها للشعب الفلسطيني، من حصار وعقوبات ومؤامرات، ورغم 
ذلك يزداد موقفها صالبة وإصراًرا على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، 
وم����ن الجانب اآلخر ينهار النظام العربي أم����ام العدو الصهيوني بال خجل، 
ويتخلى عن فلسطين والقدس بال حدود«, ولو امعنا عقولنا قليال لعلمنا ان 
»إسرائيل« تتالعب بالعرب من خالل تغذية عقولهم بأوهام أطماع ايران في 
المنطقة, واال فلماذا كان العرب متحالفين مع ايران ابان حكم الشاه إليران, 
واليوم أصبحت ايران عدوهم اللدود, انها إرادة ومشيئة أمريكا و«إسرائيل« 

التي ال يستطيع ان يقف في وجهها الحكام العرب.

"إسرائيل" تستقوي علينا بالعرب 
رأي

تستغل »إسرائيل« الغزو الروسي ألوكرانيا لجذب مزيد من اليهود الى فلسطين 
المحتل����ة خاصة بعد تراجع أرقام الهجرة خالل العقدين األخيرين. وقد باش����رت 
المؤسس����ات »اإلس����رائيلية« والوزارات المختلفة في تهيئ����ة الظروف عبر خطة 
طوارئ الجتذاب واس����تيعاب عدد كبير من يهود أوكرانيا وبواقع خمس����ة آالف 
مهاجر يهودي أس����بوعيًا مع اس����تمرار الحرب هناك، وذلك بالتنس����يق الوثيق 
مع الوكالة اليهودي����ة، والمنظمة الصهيونية العالمي����ة، ووزارة األمن والجيش 
»اإلسرائيلي«. وفي مقابل ذلك ثمة عقبات وإشكاالت تواجه استقدام مهاجرين 

يهود من أوكرانيا.
تعتب����ر الهج����رة اليهودية الى فلس����طين ركي����زة صهيونية لف����رض التفوق 
الديموغرافي اليهودي على الفلسطينيين في وطنهم من جهة واالستفادة من 
الطاقات العلمية بين المهاجرين للبحث والتطوير خاصة في الجيش اإلسرائيلي 
ومراكز البحث المهمة من جهة أخرى. وثمة 200 ألف يهودي في أوكرانيا فضاًل 
عن 600 ألف يهودي روس����ي، بينهم العديد م����ن العلماء واألكاديميين، يمكن 

االستفادة منهم في مراكز البحث والتطوير اإلسرائيلية المختلفة.
وتس����عى »إس����رائيل«، حس����ب وزيرة الداخلية اإلس����رائيلية ايليت شاكيد، الى 
اجت����ذاب مئة أل����ف مهاجر يه����ودي أوكراني وروس����ي وإعطائهم الجنس����ية 
»اإلس����رائيلية« مع اس����تمرار الحرب. لكن في مقابل ذلك سيسعى بعض يهود 
أوكرانيا وروس����يا الهجرة ال����ى الدول األوروبي����ة األكثر جذبًا بالنس����بة لهم من 
»إس����رائيل«، ولهذا ستحاول تل أبيب االستمرار في دعايتها وحملتها اإلعالمية 
لتوفير الحماية واألمن لبعض يهود أوكرانيا بغرض جذبهم في نهاية المطاف.

تعتب����ر الهج����رة اليهودية الى فلس����طين ركي����زة صهيونية لف����رض التفوق 
الديموغرافي اليهودي على الفلسطينيين في وطنهم من جهة واالستفادة من 
الطاقات العلمية بين المهاجرين للبحث والتطوير خاصة في الجيش اإلسرائيلي 

ومراكز البحث المهمة من جهة أخرى
وفي هذا الس����ياق اس����تغل رئيس ال����وزراء »اإلس����رائيلي« نفتالي بينيت، 
دور الوس����اطة بين أوكرانيا وروس����يا، طالبًا من الرئيس الروس����ي فالديمير 

بوتين، مس����اعدة موسكو إلجالء نحو ثمانية آالف يهودي يحملون الجنسية 
»اإلسرائيلية« باتجاه فلسطين المحتلة إلسكانهم في المستوطنات القائمة 
في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي الداخل الفلس����طيني أيضا بغرض 
التفوق الديموغرافي على الفلس����طينيين أصح����اب األرض األصليين. ورغم 
الحديث اإلس����رائيلي المتواتر حول إمكانية اس����تقدام مهاجرين يهود من 
أوكرانيا لكن هناك معوقات قديمة تحول دون نجاح المسعى »اإلسرائيلي« 
نظ����رًا لتفضيل المهاجرين اليهود الهجرة الى دول أوروبية وكندا التي هي 
أكثر جذبًا على المس����توى االقتصادي من إس����رائيل، فضاًل عن التناقضات 
الجوهرية داخل التجمع االس����تيطاني اليهودي في فلسطين المحتلة على 
أكثر من صعيد حيث ينح����در اليهود في التجمع من أكثر من مئة دولة في 
قارات العالم المختلفة، واألهم من ذلك أن الدعاية والش����عارات الصهيونية 

لم تعد مدخاًل مغريًا للكثير من يهود العالم.
لم تتوقف المؤسس����ات الصهيونية المختلفة عن مساعدة »إسرائيل« في فتح 
أبواب الهجرة ليهود العالم واس����تيعابهم في فلس����طين المحتلة، وتبعًا لذلك 
تواصل الوكالة اليهودية والمنظم����ة الصهيونية العالمية بالتعاون الوثيق مع 
وزارة الخارجية »اإلس����رائيلية« نشاطها المكثف داخل الدول المجاورة ألوكرانيا، 
وتمكنت من جذب اآلالف من يهود أوكرانيا خالل الشهر األول من الغزو الروسي 
ألراضيه����ا. وقد وضعت حكومة بينيت قبل عدة أش����هر من ان����دالع الحرب على 
أوكرانيا خطة لجذب واس����تيعاب خمس����ة آالف يهودي أوكراني الى فلس����طين 
المحتلة كل أس����بوع. وش����اركت مختلف الوزارات في خطة حكومة بينيت، وذلك 
تحت رعاية وإش����راف وزيرة الهجرة واالس����تيعاب، بنينا تمنو – ش����اتا وهي من 
يهود الفالش����ا، في الحملة الخاصة لنقل وجذب يهود أوكرانيا عبر رحالت جوية 

من أوروبا الى فلسطين المحتلة.
لكن في مقابل ذلك أش����ارت وزيرة الهجرة واالستيعاب »اإلسرائيلية« الى وجود 
تعقيدات ومش����اكل وتحديات كثيرة تواجه حملة استقدام المهاجرين اليهود 
م����ن أوكرانيا. وفي هذا الس����ياق يمكن الجزم بأن عددا كبي����را من يهود أوكرانيا 

ويهود روس����يا يفضلون الهج����رة الى دول أوروبية وأمري����كا وهي أكثر جذبًا من 
»إس����رائيل« في المدى البعيد على المستويين األمني واالقتصادي أيضًا، وذلك 
رغم المغريات اإلس����رائيلية العديدة مثل وضع مطار بن غوريون في مدينة اللد 
المحتلة على اس����تعداد الستيعاب المهاجرين من أوكرانيا، بما في ذلك تسليم 
بطاقات الهوية، واس����تيعابهم في مراكز االس����تيعاب أو الفن����ادق، والمرافقة 
في بداي����ة إقامتهم في فلس����طين المحتلة جنبًا الى جنب مع الس����ماح لجميع 

األوكرانيين الدخول إلى فلسطين المحتلة دون مانع خاص.
وتجدر اإلشارة الى وجود إشكاالت عديدة في اندماج يهود أوكرانيا داخل التجمع 
االس����تيطاني اليهودي اإلس����رائيلي نظرًا النحدارهم من أكثر من مئة دولة في 
العالم، هذا فضاًل عن العنصرية إزاء اليهود الشرقيين وخاصة الفالشا باعتبار أن 

بناة دولة االحتالل اإلسرائيلي وروادها هم اليهود الغربيون االشكناز.
وثم����ة تناقض����ات ثقافية جوهري����ة بين التجمع����ات اليهودية االس����تعمارية 
في فلس����طين قد تطفو الى الس����طح بين فترة وأخرى. لوح����ظ ذلك أخيرا خالل 
اش����تباكات بين يهود أوكرانيين مع يهود روس بس����بب الغزو الروسي ألوكرانيا 
في ش����باط /فبراير الماضي األمر الذي يؤكد ب����أن اآلالف من المهاجرين اليهود 
الى فلس����طين المحتلة خالل العقود الماضي����ة مرتبطون الى حد كبير بأوطانهم 

األصلية، وما إسرائيل إال مجرد محطة مؤقتة فقط.
 الالفت أن إس����رائيل أدانت أخيرا الغزو الروسي ألوكرانيا منحازة بذلك الى 
موقف الحلي����ف األمريكي الداعم األكبر لها على الصعد كافة، لكنها أبقت 
على عالقاتها الجيدة مع موس����كو من خالل عرض الوس����اطة لوقف الحرب، 
خاص����ة وأن لدول����ة االحتالل اإلس����رائيلي مصالح مش����تركة ومتداخلة مع 
موس����كو في عدة ملفات سياسية وفي عدة مناطق. لكن العين اإلسرائيلية 
س����تبقى ش����اخصة وبقوة لجهة جذب مزيد من يهود العالم الى فلسطين 
المحتلة وخاصة من أوكرانيا وروس����يا على حد سواء حيث يعتبر الهاجس 
الديموغرافي أولوية إلسرائيل وقادتها والمخططين االستراتيجيين بغض 

النظر عن خلفياتهم وانتمائهم الحزبي.

أقر البرلمان »اإلسرائيلي«، في العاشر من مارس )آذار( الجاري، مشروع قانون يمنع 
منح الجنسية للفلس����طينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المتزوجين 
من مواطنين »إس����رائيليين«. وسوف يحل هذا القانون محل أمر مؤقت مماثل أقر 
في ذروة االنتفاضة الفلسطينية عام 2003، وكان يجدد سنويًا إلى أن انتهت مدة 
س����ريانه في يوليو عام 2021. ومن الجدير ذكره، في هذا الصدد، أن معظم الرعايا 
األجانب الذين يتزوجون من »إسرائيليين« أو »إسرائيليات« باستطاعتهم العيش 
في »إس����رائيل«، ويمكنهم أ ن يصبحوا مواطنين ف����ي الدولة في نهاية المطاف، 

األمر الذي ال ينطبق على الفلسطينيين ورعايا بعض الدول العربية األخرى.
ويحظ����ر القان����ون الجديد لم ش����مل المواطنين »اإلس����رائيليين« أو المقيمين مع 
أزواجهم الذين يتمتعون بجنسيات »دول معادية« مثل لبنان وسوريا وإيران. غير 
أن لهذا القانون كبير األثر، في أغلب األحوال، على النساء واألطفال الفلسطينيين.

وكان الكنيس����ت قد فش����ل، في الصيف الماضي، في تبني القانون بس����بب عدم 
دعمه م����ن قبل األعضاء اليس����اريين والعرب في االئتالف الحاك����م. بينما أيدته 
المعارضة، بقيادة رئيس الوزراء الس����ابق بنيامين نتنياهو، لكنها لم تصوت عليه 

في يوليو )تموز(، بهدف وضع الحكومة الحالية في موقف محرج.
ولكن، هذه المرة، عملت إيليت ش����اكيد وزي����رة الداخلية، من حزب يمينا اليميني 
المتطرف بزعامة نفتالي بينيت، بال كلل لضمان نجاح التصويت، وتمرير مش����روع 
القانون، س����واء بين أعضاء االئتالف الحاكم أو المعارضة، وكان لها ما أرادت، حين 
رفض قانون التمديد، لمدة سنة واحدة، 15 عضوًا فقط من أعضاء الكنيست البالغ 
عدده����م 120. بينما امتن����ع حزب العمل عن التصويت، ولم يصوت ضده س����وى 
الحزبين العربيين )القائمة المشتركة( وميرتس. وقد اعترفت شاكيد، ومسؤولون 
آخرون، بأن الدافع األساس����ي لمش����روع القانون، يكمن في الرغبة في الحفاظ على 

أغلبية يهودية في »إسرائيل«.
وكانت ش����اكيد قد أفصحت في مقابلة مع صحيفة »يديعوت أحرونوت« قبل نحو 
شهر من التصويت، في التاسع من فبراير )شباط( الماضي، عن نواياها حين قالت 
بوضوح: »ال نحتاج إلى تلطيف أقوالنا، فالقانون له، أيضًا، أس����بابه الديموغرافية«. 
وأردفت: »يهدف القانون إلى تقليص دوافع الهجرة إلى »إس����رائيل«، لدواع أمنية 
بالدرجة األولى، ثم لدواٍع وأس����باب ديموغرافية أيضًا«. وأن الهدف منه »منع حق 

العودة الذي يتسلل خلسًة بين ظهرانينا« على حد قولها.
كما دافع مؤيدو القانون عنه ألس����باب أمنية، زاعمين أن المقاتلين الفلسطينيين 
قد يس����تغلون الزواج للدخول إلى »إسرائيل«، وحس����ب بيانات »الشين بيت«: »لم 
يقم أي شخص ُسمح له بلم الشمل مع أسرته، منذ بداية عام 2018، في التخطيط 
لهجوم »إرهابي« أو تنفيذه، لكن العديد من أبنائهم قاموا بذلك؛ وأحصى »الشين 

بيت« ما مجموعه ستة »مهاجمين« وخمسة »متورطين« وثالثة »متواطئين«.
ف����ي غضون ذلك، لم يش����كل نج����اح التصويت عل����ى القانون مفاج����أة ألحد في 

»إس����رائيل«، نظ����رًا ألن جميع األح����زاب الصهيونية، بغض النظر ع����ن انتمائها 
وموقعها السياس����ي، تعتقد أن »إسرائيل« هي دولة يهودية حصرًا، كما تعترف 
الس����لطات »اإلس����رائيلية«، أحيانًا بصورة علنية كما فعلت ش����اكيد، بأن العوامل 

الديموغرافية تقع في قلب هذا التشريع.
فاعترف، على س����بيل المثال، وزير الخارجية يائير البيد في يوليو )تموز( الماضي، 
بأن����ه »ينبغي أن ال نخفي جوهر قان����ون المواطنة. إنه إحدى األدوات التي تهدف 
إلى ضمان أغلبية يهودية في دولة إس����رائيل«. وفي واقع األمر، ش����ّكلت التركيبة 
الس����كانية، في »إس����رائيل« نقطة مركزية لهذا القانون منذ اإلعالن عنه، أول مرة، 

عام 2003، وصواًل إلى قرار المحكمة العليا الذي رعته وأكدت عليه عام 2012.
ولعل هذا ما يفسر احتفاء شاكيد بإقرار القانون يوم العاشر من مارس )آذار( حيث 
غ����ردت تأييدًا له باعتباره انتصارًا ل�«دولة يهودية وديمقراطية« وهزيمة ل� »دولة 
لجمي����ع مواطنيها« كما يروج هذا التعبير األخير بين المواطنين الفلس����طينيين 
في »إس����رائيل«، الذين يمثلون %21 من السكان، كنوع من التأكيد على رغبتهم 
في المس����اواة المدنية والقومي����ة. غير أنه ال ينطبق على س����كان الضفة الغربية 
التي يس����كنها حوالي 500 ألف يهودي بطريقة غير شرعية، الذين يعيشون في 

»مناطق معادية« ويحملون الجنسية »اإلسرائيلية«.
وبالتالي، فإن هذا القانون يمثل أفضل مثال على صعود ظاهرة التفوق اليهودي 
في »إس����رائيل«، م����ا يجعلها دولة يهودية بداًل من دول����ة ديمقراطية. من ناحية 
أخرى، ينظر معظم الفلس����طينيين إلى سياسة القوانين »اإلسرائيلية« هذه، على 
أنها تشريعات تمييزية ضدهم مشحونة بالعديد من الدوافع العنصرية األخرى، 
وه����ي، كما وصفتها منظمة العفو الدولية في تقرير فبراير )ش����باط( 2022، جزءًا 
من نظام فصل عنصري، حيث »ُيعامل الفلس����طينيون على أنهم مجموعة عرقية 

متدنية وُيحرمون بشكل منهجي من حقوقهم«.
ووفقًا لما كتبه الصحافي »اإلسرائيلي« جدعون ليفي: »هذا القانون هو دليل قاطع 
على حقيقة أن األمر ليس فقط ممارسات فصل عنصري فحسب، بل قوانين فصل 
عنصري أيضًا«. كما كتب عاموس شوكن المحرر في صحيفة »هآرتس« عام 2008: 
»من األفض����ل ]لنا[ أن ال نغض النظ����ر عن حقيقة ممارس����ات الفصل العنصري: 

فوجودها في اللوائح القانونية يجعل من »إسرائيل« دولة فصل عنصري«.
 لقد مّثلت هذه السياسات كابوسًا حيًا لعشرات اآلالف من العائالت الفلسطينية 
داخ����ل وخارج الخ����ط األخضر، بما ف����ي ذلك عائلت����ي. فقد كان عل����ّي أن أعيش، 
لنحو خمس����ة عش����ر عامًا، من عام 1998 حتى عام 2013، حي����اة مؤقتة مع زوجي 
الفلسطيني المولود في الضفة الغربية، ألنه لم يتمكن من الحصول على تصريح 
إقامة للعيش معي في القدس. لم يكن قادرًا على فتح حس����اب مصرفي، أو اقتناء 
س����يارة، أو ش����راء أو اس����تئجار منزل، أو أية ممتلكات أخرى، أو حتى التنقل بحرية 
بي����ن منزل عائلته في رام الله و«إس����رائيل« أو القدس الش����رقية. وفي عام 2000، 

خالل األس����ابيع األخيرة من حملي، اخترت المكوث في من����زل والدّي في الناصرة 
ألحظى بدعمه����م ورعايتهم. وعندما دخلت المخاض ألول م����رة، اتصلت بزوجي، 
الذي لم أره منذ أس����ابيع بس����بب عدم قدرته على دخول »إسرائيل« دون تصريح، 
ولكي يتمك����ن من الحضور لرؤيتي ُأجبر على بذل ي����وم كامل تقريبًا للوصول من 
رام الل����ه إلى الناصرة، بداًل من رحلة تس����تغرق، في العادة، حوالي ثالث س����اعات 
فقط. كان ذلك في فصل الش����تاء، في ديس����مبر )كان����ون األول(، وقد قضى الجزء 
األكبر من رحلته تلك س����يرًا عل����ى األقدام، وتطّلب األمر من����ه عبور الخط األخضر 
بشكل غير قانوني. وأثناء قيامه بذلك، كان الخوف يسيطر عليه من أن يكتشف 
الجنود »اإلس����رائيليون« أمره، أو يطلقون النار عليه. أقصى ما كان يتمناه ويريده، 
طوال الرحلة التي استغرقت اليوم بأكمله، أن ال أفقد وليدي وأن يرى طفله البكر.

قانون لم ش����مل األس����رة، في حقيقة األمر، ه����و مجرد واحد من عش����رات اللوائح 
»اإلس����رائيلية« التي تميز بين األش����خاص على أس����اس العرق أو اإلثنية أو اللغة 
أو األص����ل. ولكن حتى بوجود هذه القوانين، يعد ه����ذا القانون األخير من أكثرها 
تمييزًا ضد العائالت الفلس����طينية – وهو انتهاك عنصري للحقوق الدس����تورية 

األساسية.
فه����و يمنع العائ����الت واألطفال من لم ش����ملهم مع ذويهم واالس����تمتاع بحياة 
طبيعية، ويمنع الفلس����طينيين من اختيار حب حياتهم، ومن العيش في المكان 
الذي يرغبون فيه، وحتى من الس����فر بحرية عبر المدن والقرى. على حد تعبير روت 
ش����اعر، المحامية في جمعية الحقوق المدنية في »إسرائيل«، »يبدو األمر أكثر من 
كون����ه يعبر عن ظاهرة كره األجانب أو كون����ه عنصريًا )أكثر من غيره من القوانين 
األخ����رى( ألنه ال يمن����ح حقوقًا وامتيازات إضافية لليهود فحس����ب، بل يبدو عليه، 

أيضًا، تنكره لحقوق أساسية معينة للمواطنين العرب«.
ومع كل هذا، ثمة ما يش����يع بعض التفاؤل، الس����يما تلك األخب����ار التي تقول إن 
العدي����د م����ن الجماعات الحقوقية، بما ف����ي ذلك منظمة عدالة، أش����ارت إلى أنها 
ستطعن   في القانون أمام المحكمة العليا »اإلسرائيلية«. وإذا لم يفلح ذلك، يمكن 
لألسر الفلس����طينية المتضررة أن تختار تقديم التماس ضده واحدًا تلو اآلخر، ما 
يؤدي إلى انس����داد النظام القضائي، وجعل الوضع غير مقبول »إلس����رائيل« على 
المدى الطويل. لن يمنع هذا القانون الفلس����طينيين من بلوغ مآربهم اإلنس����انية. 
ولن يمنعهم من الحب والزواج من شخص عبر الحدود؛ لن يمنعهم من إقامة حفل 
زفافهم مرتين، م����رة في الضفة الغربية وأخرى داخ����ل الخط األخضر، كما فعلت 
أن����ا عام 1998؛ أو من العيش بش����كل منفصل أثناء التع����اون في تربية أطفالهم 

عبر الحدود.
خالصة القول، من غير المرجح أن تستسلم العائالت الفلسطينية المتضررة، مثل 
الفلس����طينيين في أماكن أخ����رى، أو تتنازل عن حقوقه����ا دون قتال – وهو واقع 

فشلت الحكومات »اإلسرائيلية« المتعاقبة في إدراكه حتى اآلن.

يهود أوكرانيا بعيون »إسرائيلية«..

عرقلة »إسرائيلية« »غير قانونية« للم شمل العائالت الفلسطينية

بقلم/ نبيل السهلي

بقلم: د. كارول دانيال
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دولة فل�سطني 
حمكمة �سلح غزة

يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/1978
 يف الطلب احلقوقي رقم 2022/682 

المدعي / رامي خليل محمد نصار – غزة – الش���يخ رضوان – أبراج الكرامة 
– هوية رقم 903543163  وكيله المحامي / عائد نضال مطر – دير البلح 
المدعي عليه / حسان عليان حسان اسليم – غزة شارع الجالء بجانب نقابة 

المهندسين  )مجهول محل اإلقامة (
نوع الدعوى / حقوق 

قيمة الدعوى/ 7550 دوالرًا امريكيًا )سبعة االف وخمسمائة وخمسون دوالرًا امريكيًا (
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب الحقوقي رقم 2022/682  في القضية الحقوقية رقم 2021/1978
الى المدع���ي عليه المذكور بعاليه بم���ا ان المدعي قد تقدم بالقضي���ة الحقوقية رقم 
2021/1978 لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
م���ن تاريخ تبلغك بهذه المذكرة كما يقتضي علي���ك ان تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد جلسة 
ي���وم االثنين 2022/4/18م للنظر في القضية . وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمدعي ان يسير في القضية حسب األصول   تحريرا في 2022/3/22م

رئي�س قلم  حمكمة �سلح غزة 
اأكرم اأبو ال�سبح 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة �سلح �سمال غزة  املوقرة 

يف الطلب رقم  : 2022/230م   متعلق يف الق�سية رقم : 2019/683م
المستدعية /  لمياء عبد المجيد علي النادي – جباليا الجرن بجانب مسجد 

أبو الخير وكيلها المحامي / رامي فيص اشتيوى 
المستدعى ضده / احمد عبد المجيد علي النادي 
موضوع الطلب / مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

التفاصيل  الى المستدعى ضده بما ان المستدعية المذكورة قد تقدمت بالقضية 
رقم 2019/683 لدى محكمة صلح ش���مال غزة وموضوعها تقسيم أموال مشتركة 
في القضية رقم 2019/683م كما هو وارد في الئحة الدعوى المحفوظ لك نس���خة 
عنها ضد المس���تدعي ضدهم واخرين . لكل ما س���بق فان المستدعية تطالبكم 
بالحضور الى المحكمة وايداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 
هذا النش���ر كما يقتضي عليكم الحضور لدى ه���ذه المحكمة يوم االحد الموافق  
2022/5/22م الس���اعة الثامنة والنصف صباحا .  وليك���ن معلوما لديك انكم اذا 
تخلفتم عن الحضور يجوز للمس���تدعية ان تسير في طلبها وللمحكمة ان تحكم 

في الطلب واعتبار الحكم حضوريا .  تحريرا في / 2022/1/23م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة 
هاين الهندي 

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء

حمكمة �سلح �سمال غزة 
يف الق�سية احلقوقية رقم 2022/189 

المدعي: هش���ام م���روان محمد العش���ي – غ���زة – الرمال – مس���جد الكن���ز هوية رقم  
)801224262 ( وكيله المحامي / محمد العبد شاكر الغولة – غزة السرايا – عمارة زعرب .

المدعي علي���ه : محمد خليل احمد أبو العيش – جباليا – دوار الصفطاوي 
هوية رقم )916858145(  )خارج البالد(

التفاصيل الى المدعى عليه المذكور أع���اله بما ان المدعي المذكوراعاله  
قد تقدم الى محكمة صلح شمال غزة بالقضية الحقوقية رقم 2022/189 
اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظ���را لكونك خارج البالد وعمال 
بن���ص المادة 20 من قانون أصول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 
لسنة 2001 وبناء على قرار قاضي محكمة صلح شمال غزة في الطلب رقم 

)2022/279( بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
- لذلك يقتضي عليكم ان تحضر لهذه المحكمة يوم الخميس )2022/4/21م( 
التاسعة صباحا . - كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشر . -  وليكن معلوما لديك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في 

القضية باعتبارك حاضرًا . حرر في 2022/3/23م 

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح ب�سمال غزة 
اأ . هاين الهندي  

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 599 / 2021 يف الطلب رقم 577 / 2022

المس���تدعي/ خالد محمد أحمد ماضي – من غزة الزيتون ه�/ 901284992 وكيله العدلي/ 
عبد الله محمد أحمد ماضي بموجب الوكالة العامة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في 

السويد بتاريخ 2020/8/2م وكليه المحامي/ علي عماد النبيه ج/ 0599038348
المستدعى ضده/ محمد محمد أحمد ماضي- من غزة الزيتون بجوار مركز شرطة الزيتون 

باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم/ محمد أحمد ماضي
نوع الدعوى: اثباث صحة عقد ونفاذه  قيمة الدعوى: )5000 د.أ( خمسة آالف دينار أردني
الحكم  باسم الشعب العربي الفلسطيني حكمت المحكمة باثبات صحة عقد بيع السيارة ذات 
 )BIDM60X002055( وشاصي رقم )P1904541( النوع الباص فولفو موديل 1981 وتحمل الرقم
بين المدعي/ خالد محمد أحمد ماضي والس����يد/ محمد أحمد حسين ماضي بتاريخ 2007/4/22 
المبرز م/1 وإلغاء تسجيل الباص المذكور لدى وزارة النقل والمواصالت عن اسم السيد/ محمد 
أحمد حس����ين ماضي وتسجيله باسم المدعي/ خالد محمد أحمد ماضي وتضمين المدعى عليه 
بصفته الواردة في الئحة الدعوى والرس����وم والمصاريف و100 ش أتعاب محاماة. نبلغك أيها 
المستدعى ضده/ أنه بتاريخ 2022/1/30م قد صدر بحقك الحكم المذكور وعليه نبلغك صورة 
عنه حس����ب األصول حتى يتس����نى لك اتخاذ المقتضى القانوني حسب األصول قبل أن يصار 

إلى تنفيذه حسب األصول. حرر بتاريخ: 2022/3/24م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / اأ. اأكرم اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

الإدارة العامة للم�ساحة - دائرة الت�سوية 
اإعالن لت�سجيل اأرا�ٍض )مال غري منقول(
ت�سجيال جمدداً �سادراً عن دائرة الت�سوية

ب�ساأن معاملة الت�سجيل املجدد .
يعلن للعموم ان السيد / ياسر إسماعيل ابراهيم صايمة قد تقدم لتسجيل 
الم���ال غير المنق���ول المبينة اوصافه وحدوده ومس���احته بالج���دول ادناه 
تس���جيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية او 
التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التسوية بسلطة 

األراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .
1 - اسم وعنوان طالب التسجيل / ياسر إسماعيل ابراهيم صايمة / البريج 
2 - اسم المدينة او القرية / البريج  3 - اسم موقع األرض البريج – أبو مدين السبع 

4 - رقم القسيمة:"2"مالية حسب ادعاء المواطن   
    رقم القطعة:"12""مالية"حسب ادعاء المواطن

المساحة:342م2    الحصة: كامال  نوع األرض : ميري
5 - الحدود بموجب المخطط : الش���رقي : أي���وب محمد عبد الحي عثمان.   
الغربي : شارع هيكلي بعرض 10 متر ومن ثم أسامة  خليل عبد الفتاح منصور.
الش���مالي : هش���ام خليل عبد الفتاح منصور   الجنوبي : ش���ارع هيكلي 

بعرض 20 متر ومن ثم مروان عمر محمد البغدادي
6 - كيفية االيلولة لطال التسجيل :  والتي الت اليها بالشراء من تكوين غازي 
يحي أبو مدين باالصالة عن نفسها بوكالتها عن ابنتها أمنية توفيق محمد أبو 
مدين ومحمد وكريم أبن���اء / توفيق محمد أبو مدين والتي الت اليها بالميراث 
م���ن توفيق محمد أبو مدين والتي الت اليه بالش���راء من محمد فريح فرحان أبو 

مدين والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية 

 دائرة الت�سوية 
الإدارة العامة للم�ساحة 

دولة فل�سطني 
�سلطة الأرا�سي 

الإدارة العامة للم�ساحة - دائرة الت�سوية 
اإعالن لت�سجيل اأرا�ٍض )مال غري منقول(
ت�سجيال جمددا �سادرا عن دائرة الت�سوية

ب�ساأن معاملة الت�سجيل املجدد .
يعل���ن للعموم ان الس���يد / عاصف رفيق محمد عب���د الهادي قد تقدم لتس���جيل المال غير 
المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا وعلى كل من يدعي 
بح���ق التصرف او المنفعة او الملكي���ة او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى 

دائرة التسوية بسلطة األراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .
1 - اسم وعنوان طالب التسجيل / عاصف رفيق محمد عبد الهادي / البريج 

2 - اسم المدينة او القرية / البريج 
3 - اسم موقع األرض البريج – أبو مدين السبع 

رق���م  المواط���ن  ادع���اء  حس���ب  القس���يمة:"2"مالية  رق���م   -  4
القطعة:"12""مالية"حسب ادعاء المواطن

المساحة:458م2      الحصة: كامال  نوع األرض : ميري
5 - الحدود بموجب المخطط : الشرقي : الحسن ياسين موسى أبو زينة + محمد عبد 
الهادي سلمان غنيم . الغربي : يسرى سعدو يعقوب أبو طالب . الشمالي : محمد محمود 
عيد خليفة طابو قس���يمة رقم 19 من القطعة 5016  الجنوبي : شارع هيكلي بعرض 20 

متر ومن ثم ارض اياد عبد الهادي محمد بر.
6 - كيفية االيلولة لطال التسجيل :  والتي آلت اليها بالشراء من تكوين غازي 
يحي أبو مدين باالصالة عن نفسها بوكالتها عن ابنتها أمنية توفيق محمد أبو 
مدين ومحم���د وكريم أبناء / توفيق محمد أبو مدين والتي آلت اليها بالميراث 
م���ن توفيق محمد أبو مدين والتي آلت اليه بالش���راء م���ن محمد فريح فرحان 

أبو مدين والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية 

 دائرة الت�سوية 
الإدارة العامة للم�ساحة 

غزة/ االستقالل:
صادقت الحكومة اإلس���رائيلية رس���ميا خالل جلس���تها 
األس���بوعية ي���وم أم���س، على زي���ادة ع���دد العمال من 

قطاع غزة في إسرائيل من 12 ألف إلى 20 ألف عامل.
بدورها كش���فت إذاع���ة الجيش اإلس���رائيلي تفاصيل 
الزيادة في حصة العمال الفلسطينيين من غزة، وقالت إن 
»الحكومة وافقت على زيادة حصة العمال الفلسطينيين 
من غزة إلى 2050 عامال منهم 12 ألف في مجال البناء، و8 
آالف ف���ي مجال الزراعة و50 في مجال المعابر وخدماتها، 
مش���يرة إلى أن ه���ذا القرار هو »األول م���ن نوعه منذ عام 
2005«. وكان���ت رئيس وحدة العالق���ات العامة واإلعالم 
بوزارة العمل في غزة من���ال الحتة قالت: »إن أكثر من 70 
ألف عامل ومهني س���جلوا عبر موقع ال���وزارة للعمل في 
الداخل الفلسطيني المحتل منذ نوفمبر الماضي 2021، 
موضحًة أن ما وصله���م 170 تصريح عمل تم توزيعهم 

على ًأصحابها عب���ر مديريات الوزارة ف���ي القطاع، وباتوا 
يعملون في األراضي المحتلة منذ األسبوع الماضي.

وأف���ادت الحتة في تصريح لها، بأن وزارة العمل أرس���لت 
لهيئة الش���ؤون المدنية في غزة 2000 مرشح، واألخيرة 
أرس���لت 1000 مرشح للجانب »اإلس���رائيلي« الذي بدوره 
وافق على إصدار 170 تصريح���ًا فقط حتى هذا التاريخ، 
مشيرة إلى أنه ليس كل من ُيرسل اسمه يصدر له تصريح 

عمل، فاالحتالل يرفض أشخاصًا كثر بذرائع أمنية.
وبش���أن مصطلح »ُأرس���ل وانتظر«، نوهت إلى أن الشؤون 
المدنية ُترسل األس���ماء المرشحة للجانب »اإلسرائيلي«، 
وبالتالي تبعث رس���ائل لهؤالء األشخاص، بأن أسماءهم 
أرس���لت لالحتالل، وعليهم انتظ���ار الموافقة على إصدار 

تصريح، أو الرفض من االحتالل.
وفيم���ا يتعل���ق بالمس���جلين م���ن ع���ام 2019- 2021، 
ذكرت رئي���س وحدة العالق���ات العامة واإلع���الم بوزارة 

العمل، بأن أسماءهم ُمدرجة لدى وزارة العمل، مشيرة إلى 
أنهم يسعون الستيعاب كل تلك األسماء.

وذكرت، ب���أن الفئ���ات المطابقة لش���روط الحصول على 
تصريح عمل في األراضي الفلسطينية المحتلة، أن يكون 
فوق ال� 26 عامًا، ومتزوجًا، ويفضل أن يكون صاحب مهنة، 

سواء في البناء، والزراعة، والسباكة والحدادة.. إلخ.
وأوضح���ت الحتة، أن االحت���الل أقر مؤخرًا إج���راء جديًدا، 
بإضفاء صف���ة »احتياجات اقتصادية« عل���ى التصاريح 
الممنوحة للعمال، بداًل من الصفة السابقة »تاجر أو عامل«، 
وذلك للتهرب والتنصل من حقوقهم العمالية المتمثلة 
في إصاب���ة العم���ل، والتأمين الصح���ي، ومكافأة نهاية 
الخدمة. ويسعى اآلالف من قطاع غزة، للحصول على فرص 
عمل في الداخل الفلس���طيني المحتل، للهروب من شبح 
البطالة، التي خلفها الحصار »اإلسرائيلي« المفروض على 

القطاع منذ ما يقارب من 16 عامًا متواصاًل.

االحتالل يزيد تصاريح عمال غزة إلى 20 ألفًا

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة االقتصاد الوطني في غزة، عن خطة عملها وإجراءاتها خالل شهر رمضان 
المبارك، بهدف تنظيم الرقابة والتفتيش على المحالت التجارية واألسواق ولمتابعة 

السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المواطنون.
جاء ذلك خالل لقاء عقده مدير عام اإلدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة االقتصاد 
عبد الفتاح أبو موسى مع وزارتي الصحة والزراعة، وبحضور مباحث التموين والبلديات.

وق����ال أبو موس����ى: إن اإلدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المس����تهلك وضعت 
خطة لمتابعة األسواق الشعبية والمحال التجارية والمطاعم والحدائق والمنتزهات 

ومطاعم الوجبات السريعة في مختلف محافظات غزة خالل شهر رمضان.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم جوالت مشتركة صباحية ومسائية، للتأكد من صالحيات 
المنتجات لالس����تهالك اآلدمي حسب المواصفات والش����روط الصحية، ومدى التزام 
التجار بإعالن أس����عار منتجاتهم للمس����تهلكين، والتأكد من االلتزام باألسعار التي 

حددتها الوزارة خاصة خالل هذه األيام التي تشهد ارتفاًعا في األسعار.
وأضاف أنه س����يتم تشديد الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة، والتأكد من 

مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، ومنع احتكار السلع من بعض التجار.
وأكد أن الخطة تركز بالدرجة األساس����ية واألولى عل����ى المنتجات التي يحتاج إليها 
المواطنون في ش����هر رمضان، كاأللبان ومشتقاتها، التمور، العصائر، اللحوم وغيرها، 
وس����يتم س����حب عينات من كافة المنتجات الرمضانية ليتم فحصها في مختبرات 

الوزارة.
وجدد أبو موس����ى، الدعوة للمواطنين لإلبالغ عن حاالت رفع األس����عار واحتكار السلع 

باالتصال على الرقم المجاني لوزارة االقتصاد 1800112233.

»اقتصاد غزة« تعلن عن 
خطتها الستقبال شهر رمضان
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أعلن أنا المواطن / حسن سامي حسن العقاد  عن 
فقد هويتي والتي تحمل الرقم  ) 802806125(   
الرج����اء ممن يجده����ا ان يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

أعلن أنا المواط����ن / عبد الرحمن خضر مصطفى 
أب����و إس����ماعيل  عن فقد هويت����ي والتي تحمل 
الرق����م )  403723034    (   الرجاء ممن يجدها 
ان يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر .

أعلن أنا المواطن /  امي����ر صالح عبد عابدين عن 
فقد هويتي والت����ي تحمل الرقم  ٨٠٣٤٢٧٥٩٠   
الرج����اء ممن يجده����ا ان يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر .

أعلن أنا المواطن / محمد خليل عبد الس����ام ابو 
حس����نين     عن فقد هويتي والتي تحمل الرقم     
801087933    الرجاء ممن يجدها ان يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أن����ا المواط����ن /  محم����د يحي����ى محمد 
حس����نه   عن فقد هويتي والت����ي تحمل الرقم   
402503130     الرجاء ممن يجدها ان يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أن����ا المواط����ن /   محم����د فؤاد حس����ني 
الدحدوح   ع����ن فقد هويتي والتي تحمل الرقم  
800443079     الرجاء ممن يجدها ان يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أنا المواطنة /  س����يفين رياض مس����يب 
حنونه   ع����ن فقد هويتي والت����ي تحمل الرقم  
953822129     الرجاء ممن يجدها ان يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعلن أنا المواطنة / شيماء حسن محمد بنات  عن 
فق����د هويتي والتي تحمل الرقم   931663645    
الرج����اء ممن يجده����ا ان يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

أعلن أنا المواطن /  معاذ اس����ماعيل عبد السام 
هني����ه ع����ن فقد هويت����ي والتي تحم����ل الرقم    
800300204   الرجاء ممن يجدها ان يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

  

 

 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
قائمة �شروط البيع

بناًء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ وبعد االطاع على مل���ف القضية التنفيذية 12150 / 
2020 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ بنك اإلنتاج الفلس���طيني ويمثله السيد المدير 
العام/ محمد رامي عبد الرافع أبو ش���عبان والمنفذ ضده/ خالد جمال طلب صالح في القضية 
12150 / 2020 القضية مقامة لتنفيذ ش���يك بقيمة "20015"$ والمنفذ ضده/ طارق جمال 
طل���ب صالح في القضي���ة 4977 / 2022 في القضية 12150 / 2020 وتنفيذ قيمة ش���يك 
"14958" دوالرًا أمريكيًا حيث انضمت القضيتان بموجب س���ند اتفاق فيما بينهما. بتاريخ 
2021/5/30م تم اخطار المنفذ ضده باخطار لتنفيذ حكم المحكمة حسب األصول بالقضية 
12150 / 2020. بتاري���خ 2020/4/18م تم إيقاع الحجز التنفيذي على حصص المنفذ ضده 
في أرض القسيمة رقم 445 من القطعة رقم 727 أراضي غزة تل الهوى الشارع المتفرع من 
ش���ارع بيروت بجوار جامعة القدس حيث تبلغ مساحة المبنى األمامي 200 متر تقريبًا وهي 
طابق أرضي فقط وتبلغ مس���احة المبنى الخلفي 70 مترًا تقريبًا حيث تبلغ المساحة الكلية 
ل���أرض المقام عليها العقار حوالي 1178م2 حيث يحد المبنى من الغرب ش���ارع متفرع من 
شارع بيروت شارع موسى عرفات ويحدها من الشمال ملك نزار كحيل. بتاريخ 2021/10/10م 
تم وضع يد مأمور التنفيذ على حصص المنفذ ضده من أرض القسيمة 445 من القطعة رقم 
727 أراضي غزة. تم تثمين س���عر المتر المربع 270 دينارًا أردنيًا حيث تبلغ مساحة الحصة 
257 مترًا حيث القيمة االجمالية تبلغ 270 دينارًا * 257 مترًا مربعًا = 69390 دينارًا أردنيًا. 
وس���يتم نظر أي اعتراضات في الجلس���ة المحددة لذلك يوم األربعاء الموافق 2022/4/27م 
فعلى من لديه أي اعتراض على البيع أن يتقدم له دائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرسمي 

حتى موعد أقصاه يوم األحد الموافق 2022/4/24م حرر في: 2022/3/27م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية 

اإعالم خ�شوم جريدة 
الى المدعى عليه / محمد ضياء عوني الشوا من غزة

 وموجود حاليا في جزي����رة قبرص ومجهول محل االقامة فيها اآلن يقتضي حضورك 
الى محكمة غزة الش����رعية يوم االثنين المواقق ٩/٥/٢٠٢٢م الس����اعة العاشرة صباحا 
للنظر في الدعوى اساس ٣٣٢/٢٠٢٢م وموضوعها نفقة زوجة المرفوعة عليك من قبل 
زوجتك المدعية ديانا فواز سليم السعدي من غزة وسكانها وان لم تحضر في الوقت 
للمعين او ترس����ل وكيا عنك او تبد للمحكمة معذرة مشروعة يجر بحقك المقتضى 

الشرعي والقانوني لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في ٢٧/٣/٢٠٢٢م . 

 قا�سي حمكمة غزة ال�سرعي 
حممد عديل ال�ساعر

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن  �شادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بايداع مخطط ش���بكة ش���وارع المنطقة رقم H٣ )الش���وارع رابطة بين حي الس���اطين 
والعطاطرة والفردوس(  منطقة تنظيم / بيت الهيا  قانون تنظيم المدن رقم ٢٨لس���نة 
١٩٣٦ تعل���ن اللجنة المركزية لابني���ة وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها رقم 
٢١/٢٠٢١   المنعقدة بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢١  عن ايداع مخطط ش���بكة شوارع المنطقة رقم 
H٣ )الش���وارع رابطة بين حي الس���اطين والعطاطرة والفردوس (  والمار بالقسائم رقم 
-30-26-25-24-22-21-20-19-18-17-16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1(
32-34-35-36(  من القطعة رقم )١٧٣٨(  والقسيمة  رقم ٣٦  من القطعة رقم ١٧٤٢.

لاعتراض خال مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعان .
وعلي���ه فإنه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واالبنية واالماك االخرى 
المشمولة بهذا المشروع االطاع على خارطة المشروع مجانا خال ساعات الدوام 
الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية بيت الهيا . )وسوف لن يلتفت الي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء 
لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة 

يف الق�سية رقم  47/2022  يف الطلب رقم 212/2022 
المس����تدعية / فري����ال محمد محمد عدوان )اس����ماعيل قبل الزواج( من س����كان بيت 
حانون. وكيلها المحاميان / احمد عاطف ابو عشبية وفاطمة فرج عبيد غزة الشمال .

المس���تدعى ضدها /فتحية محمد محمد اس���ماعيل _بيت حانون _ بجوار 
مسجد العجمي وحاليا خارج الباد )ليبيا( مجهول محل االقامة 

نوع الدعوى/ حقوق )وضع يد باالشتراك (  قيمة الدعوى / تزيد عن عشرة االف دينار اردني 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في القضية رقم  ٤٧/٢٠٢٢  في الطلب رقم ٢١٢/٢٠٢٢
الى المس����تدعى ضدها /فتحية محمد محمد اسماعيل من سكان بيت حانون مسجد 
العجم����ي بما ان المس����تدعية المذكورة ق����د تقدمت لدى محكمة صلح ش����مال غزة 
بالقضية المرقومة اعاه وموضوعها ) وضع يد باالش����تراك ( اس����تنادا الى ما تدعيه 
في الئحة دعواها  ونظرا ألنك مجهولة محل االقامة وحسب اختصاص محكمة صلح 
شمال غزة في نظر هذا الطلب وعما بالمادة ٢٠ من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم ٢ لس����نة ٢٠٠١ وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح شمال غزة 

في الطلب رقم ٢١٢/٢٠٢٢ بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليك ان تحضري له���ذه المحكمة يوم االحد بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٢م 
الساعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري خال خمسة 
عشر يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر 

في القضية والطلب باعتبارك حاضرة . حرر في ٢٧/٣/٢٠٢٢

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة 
ال�ستاذ هاين الهندي

انقرة/ االستقال:
أك���د وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن باده س���تواصل بذل جهودها لوقف الحرب 
الروسية األوكرانية في أقرب وقت. جاء ذلك في كلمة ألقاها يوم أمس، خال زيارة إلى 

مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية بالدوحة.
وأوضح أكار أن تركيا وعلى رأس���ها الرئيس رجب طيب أردوغان بذلت قصارى جهدها 

لوقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا وضمان وقف إطاق النار وإجاء المدنيين األبرياء.
وأش���اد وزير الدفاع التركي بالعاقات التركية القطرية، مش���يرا إلى أنها تستند على 
قيم وتاريخ مشترك، وأن التعاون العسكري رفع إلى مستويات متقدمة للغاية. وحول 
الوضع في ش���رق المتوس���ط، أوضح أكار أن تركيا تؤيد حل الخافات في إطار القانون 
الدولي من خال الحوار والطرق السلمية. وأضاف أن القوات المسلحة التركية ستواصل 

القيام بكل ما هو ضروري لحماية سيادة تركيا واستقالها وحقوقها ومصالحها.

أكار: نواصل جهودنا لوقف 
الحرب الروسية األوكرانية طرابلس/ االستقال:

أكد الس���فير األمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا 
"ريتشارد نورالند" أهمية اللقاءات واالستشارات مع 
األتراك فيما يخص الوضع في ليبيا، خاصة في ظل 
حالة االستقطاب التي تشهدها الباد بينما تكافح 

إلجراء االنتخابات.
وتح���دث نورالن���د على هام���ش زيارت���ه العاصمة 
التركية أنقرة إلجراء لقاءات مع المسؤولين األتراك، 
ع���ن آخر التط���ورات في ليبي���ا وعن تأثي���ر الحرب 

الروسية األوكرانية على األوضاع في ليبيا.
وف���ي معرض تعليقه عل���ى الزيارة الت���ي يجريها 
ألنقرة، أك���د نورالند على أهمية ال���دور التركي في 
ليبيا، وعلى أهمية اللقاءات التي يجريها مع نظرائه 

األتراك بخصوص الموضوع.
ولف���ت إلى أهمية توقيت الزي���ارة، خاصة في فترة 
تشهد فيها ليبيا حالة من االستقطاب بينما تكافح 

إلجراء االنتخابات.
وأض���اف " الوقت مناس���ب إلجراء استش���ارات مع 
حلفائنا مثل تركيا. وقد كانت استش���ارات ولقاءات 
مثمرة، س���اعدت ف���ي توضي���ح مقاربتنا بخصوص 

القضية."
وح���ول المخاوف م���ن أن يكون للتوت���ر المتصاعد 

عالميًا بسبب األزمة الروسية- األوكرانية انعكاسات 
عل���ى الوضع في ليبي���ا، قال نورالن���د "إن االحتال 
الروس���ي ألوكرانيا، انعكاس كبي���ر للدور التخريبي 
الذي تلعبه قوات فاغنر في ليبيا ومنطقة الساحل. 
فقد حاولوا )الروس( إس���قاط الحكومة في طرابلس 
وتدخل���وا في االنتخاب���ات التي كان م���ن المخطط 

إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي."
وأوضح أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا 
س���بب آثارًا س���لبية في ليبيا، مثل ارتفاع أس���عار 

الغذاء.
واس���تطرد "غير واضح حتى من الذي يتحدث باسم 
السياس���ة الروس���ية في ليبيا هل ه���ي الخارجية 

الروسية أم فاغنر."
وحول موق���ف الواليات المتحدة م���ن إغاق حقول 
نفط في ليبيا ألس���باب سياس���ية، في ظل ارتفاع 
أسعار النفط عالميًا، وما إذا كانت واشنطن ستتخذ 
تدابير إضافية لزيادة اإلنتاج في ليبيا قال نورالند: 
" الوقت غير مناسب إطاقًا لعرقلة إنتاج النفط في 
ليبيا في الفترة التي يمكن للباد فيها تلبية الطلب 
العالمي المتزايد واالستفادة من ارتفاع األسعار، إال 
أن الوضع السياس���ي الذي يعاني من االستقطاب 
يزي���د م���ن المخاط���ر بخص���وص س���عي األطراف 

السياس���ية المتنافس���ة فيما بينها للسيطرة على 
عائدات النفط."

وأش���ار الى أنهم عملوا مع ش���ركائهم في مجموعة 
العمل االقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين، على 
تش���كيل آلية إلدارة موارد البترول في ليبيا إلى أن 

يتم التوصل التفاق سياسي أشمل.
ونوه بأن اآللية المقترحة تنص على توجيه عائدات 
البت���رول فقط إلى الرواتب والدع���م وإنتاج البترول 
وتلبية االحتياجات األساسية مثل الغذاء واألدوية 
في إطار من الش���فافية، مش���يرًا إل���ى أن األطراف 
الليبية هي التي س���تقرر ما إذا كان���ت هذه اآللية 

سيتم تطبيقها أم ال.
وبخصوص الخاف الحالي بي���ن رئيس الوزراء عبد 
الحميد الدبيبة والوزير فتحي باشاغا، ذكر نورالند أن 
أكبر مخاوفه بخصوص الموضوع هي أن يؤدي هذا 
الخاف إلى إبعاد الش���عب الليبي عن الشيء الذي 

يريده فعًا وهو االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعا نورالن���د الطرفين إلى الح���وار والتفاوض من 
أجل إيجاد حل سلمي لهذا المأزق. وأشار إلى أنهم 
اقترحوا أن تس���تضيف الدول الشركاء مثل تركيا 
هذه المفاوضات، وأن واش���نطن تدعم بش���دة هذه 

الجهود.

المبعوث األمريكي يؤكد أهمية الدور التركي في ليبيا
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غزة/ االستقالل: 
حقق فريق شباب خانيونس "النشامى" فوًزا كبيًرا على 
ضيفه هالل غزة بثالثية نظيفة في إستاد خانيونس 
جنوب قطاع غزة، ضمن منافس����ات األس����بوع 15 من 

دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بالقطاع.
وس����جل ثالثية "النشامى" سليمان أبو عبيدة، ومحمد 
التتري، وهيثم أبو عودة ف����ي الدقائق 19، و83، و85 

على التوالي.
وبهذا الفوز رفع شباب خانيونس رصيده إلى 22 نقطة 
في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الهالل عند 11 

نقطة في المركز العاشر.
ب����دوره، تع����ادل أهلي غزة م����ع ضيفه خدم����ات رفح 
"األخض����ر" بدون أهداف في ملع����ب اليرموك بمدينة 
غزة، حيث لم تسفر كل محاوالت الطرفين عن تسجيل 

أهداف.
وبه���ذه النتيجة، يرتفع رصي���د "األخضر" إلى 24 
نقطة في المرك���ز الرابع، وبف���ارق األهداف خلف 
ش���باب رفح، ووصل رصيد األهل���ي إلى 14 نقطة 

بالترتيب التاسع.

الأوىل
وف����ي دوري األولى، فاز خدمات النصيرات "الغواصات 
الصفراء" على جاره خدمات البريج في "الديربي" بهدف 

نظيف في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

ودون هدف "الغواص����ات" الوحيد عبد اللطيف عليان 
في الدقيقة 47، ليرفع النصيرات رصيده إلى 32 نقطة 
في المركز األول "مؤقًتا"، وبقي البريج برصيد 18 نقطة 

بالمركز الثامن.

وتف����وق بيت حانون األهلي عل����ى ضيفه نماء بهدف 
دون رد في ملعب بيت حانون ش����مال القطاع، سجله 

يوسف مصلح بالدقيقة 20.
ورفعت نتيجة المباراة رصيد "الحوانين" إلى 21 نقطة 
ف����ي المركز الخام����س، وبفارق اله����داف خلف أهلي 
النصيرات، وتوقف رصيد نماء عند 19 نقطة بالترتيب 

السابع.
مباريات الثنني

وتختتم مباريات األس����بوع 15 م����ن الدرجة الممتازة 
اليوم االثني����ن، حيث يتقابل غ����زة الرياضي مع بيت 
حانون الرياض����ي في ملعب فلس����طين بمدينة غزة، 
وشباب جباليا مع خدمات الشاطئ بملعب بيت حانون 
ش����مال القطاع، كم����ا تختتم مباريات األس����بوع ذاته 
من الدرجة األولى بمباراة أهلي النصيرات مع ش����باب 
الزوايدة بملعب الش����هيد محمد الدرة وسط القطاع، 
وخدمات جباليا مع التفاح في ملعب بيت الهيا شمال 
القطاع، وتفتت����ح مباريات نفس األس����بوع من دوري 
الدرجة الثانية بلقاء االس����تقالل مع خدمات المغازي 

في إستاد خانيونس جنوب القطاع.

دوري الدرجة الممتازة

»النشامى« يصحح مساره على حساب الهالل وتعادل األهلي مع »األخضر«

القاهرة/ االستقالل: 
أجرى المصري محمد صالح، مهاجم ليفربول، 
اختب����ارًا طبي����ًا داخل معس����كر منتخب بالده 
قبل الس����فر إلى الس����نغال، ليؤكد جاهزيته 
للمشاركة بشكل طبيعي في المباراة المقررة، 

الثالثاء، في العاصمة داكار.
واش����تكى صالح من آالم ف����ي منطقة القدم 
بعد لقاء الذهاب بين مصر والس����نغال والذي 
انتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف، ليخضع 
لعدة فحوصات طبية خالل مران الفريق، األحد، 

أثبتت عدم معاناته من أي مضاعفات لإلصابة.
وعانى صالح من بعض المش����اكل في قدمه 
بس����بب إصابة تعرض لها خالل مباراة فريقه 
ليفرب����ول أم����ام برايتون بال����دوري اإلنجليزي 
الممتاز، ليجلس على دكة البدالء أمام أرسنال 
ويغيب عن مواجهة نوتنجهام فورس����ت في 

الكأس.
يذكر أن منتخب مصر س����افر إلى الس����نغال 
أمس بعد الفوز ذهابًا بهدف في القاهرة، علمًا 
بأن الجهاز الفني للفري����ق بقيادة البرتغالي 

كيروش اس����تدعى ثنائي الدفاع رامي ربيعة 
وعلي جب����ر لتعويض غي����اب كل من محمود 
حمدي الونش لإليق����اف ومحمد عبد المنعم 

لإلصابة.
ف����ي الوقت ذاته، عق����د البرتغال����ي كارلوس 
كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعًا 

مع العبي الفراعنة قبل انطالق التمرين.
وتحدث كيروش مع العبيه حول أهمية مباراة 
اإلياب ضد السنغال، مطالبًا بالتركيز الشديد 

لحسم التأهل إلى كأس العالم "قطر 2022".

اختبار طبي يؤكد جاهزية صالح لمواجهة السنغال

مدريد/ االستقالل: 
أف���اد تقري���ر صحفي إس���باني، أمس األح���د، بأن 
ماركوس ألونس���و، ظهير أيس���ر تشيلسي، دخل 
ضمن قائم���ة المطلوبين في أتلتيكو مدريد، خالل 

الصيف المقبل.
وينتهي عقد ألونس���و )31 عامًا( مع تشيلسي، في 
صي���ف 2023، وبالتالي من المرج���ح أن يتم بيعه 
في الصيف المقبل، ما لم يتم االتفاق على تجديد 

عقده.
وفتح ألونس���و الباب أمام عودته لليجا، قائاًل: »أحب 
اللع���ب في الليج���ا، وطوال حياتي كن���ت أرغب في 
اللعب في إسبانيا، لكن الظروف كانت مختلفة، ولم 
يكن كل ش���يء يعتمد علي«. وأض���اف: »في الوقت 
الحالي أركز على هذا الموسم، وما سيكون، سيكون«. 

وبحس���ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس���بانية، فإن 
أتلتيكو مدريد يتابع عن كثب تطورات مستقبل ألونسو 
مع تشيلس���ي، تمهيًدا لضم���ه في الصيف. وأش���ارت 
الصحيفة، إلى أن أتلتيكو مدريد سيواجه منافسة شرسة 
من جانب برشلونة، المهتم بضم الالعب، لتعزيز الجبهة 
اليسرى في صفوفه. وبدأ ألونسو مسيرته ضمن ناشئي 
ري���ال مدريد، حتى وص���ل للفري���ق األول ولعب مباراة 
واحدة فقط في عمر 19 عامًا. وانضم ألونسو لصفوف 

تشيلسي في صيف 2016، ونجح في ترك بصمته 
ليكون أحد الالعبين األساسيين في الفريق.

ألونسو يشعل صراع 
أتلتيكو مدريد وبرشلونة

لندن/ االستقالل: 
أف���ادت تقارير صحفية أن نجم مانشس���تر يونايت���د اإلنجليزي، 
كريستيانو رونالدو، مني بخسارة مالية كبيرة خالل الموسم الكروي 

الجاري.
وحس���ب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو خسر 
5 ماليين إس���ترليني من راتبه مع الشياطين الحمر هذا الموسم، 

بسبب تدهور نتائج الفريق في مختلف البطوالت.
وأشارت إلى أن رونالدو، وافق على خفض راتبه بشكل كبير لالنتقال 
من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، لكنه 
في المقاب���ل حصل على العديد من المكاف���آت المرتبطة بنتائج 

الشياطين الحمر.
وأوضحت أن الخس���ارة األكبر تقدر ب�2.5 مليون يورو، عقب فشل 

مانشستر يونايتد في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت أن رونالدو كان سيحصل على 1.5 مليون يورو، إذا نجح في 
قيادة يونايتد إلى التتويج بالبريمييرليغ، لكن الش���ياطين الحمر 

ابتعدوا تماًما عن دائرة المنافسة.
وح���رم رونالدو من متغيرات أخرى، عقب خروج الش���ياطين الحمر 
من الكؤوس المحلية، لكنه سيحصل على مكافأة كبيرة، إذا أنهى 

الموسم هداًفا لمانشستر يونايتد.

كريستيانو يتعرض 
لخسارة مالية كبيرة!
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أعل����ن أن����ا المواطنة /   ش����رين ج����ال محمود 
الحل����و   عن فق����د هويتي والت����ي تحمل الرقم    
946685690    الرجاء ممن يجدها ان يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أنا المواطن /  أيمن عيد عوده الدباري  عن 
فقد هويتي والت����ي تحمل الرقم  ٨٠١٥٢٩٧٧٧     
الرج����اء ممن يجده����ا ان يس����لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أن����ا المواط����ن / نس����رين نعي����م محمد 
ياس����ين  عن فقد هويتي والت����ي تحمل الرقم  
900516758      الرجاء ممن يجدها ان يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أنا المواطنة /  فاطم����ة عبد الهادي محمد 
ابو ج����ال عن فقد هويتي والت����ي تحمل الرقم      
802581371 الرج����اء ممن يجدها ان يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أن����ا المواط����ن /  مج����د نهاد س����امي ابو 
صب����ره   عن فق����د هويتي والت����ي تحمل الرقم  
405435298      الرجاء ممن يجدها ان يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أن����ا المواط����ن /  محم����د مج����دي صبحي 
اليازجي   عن فقد هويت����ي والتي تحمل الرقم   
802555042    الرجاء ممن يجدها ان يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أن����ا المواطنة /   عايش����ة كم����ال محمد 
مق����داد    عن فقد هويتي والت����ي تحمل الرقم   
802434845       الرجاء ممن يجدها ان يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أنا المواطنة / س����امية محمد عبد الرحمن 
ابو نح����ل  عن فقد هويتي والت����ي تحمل الرقم    
931692883   الرجاء ممن يجدها ان يس����لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

أعل����ن أنا المواطن / هش����ام يوس����ف عطايا ابو 
س����مهدانه ع����ن فقد هويت����ي والت����ي تحمل 
411078025 الرق����م       الرجاء ممن يجدها ان 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

  
 

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بايداع المخطط التفصيلي للشارع رقم ٦٧ المعروف بشارع التوحيد 
منطقة تنظيم / بيت الهيا   قانون تنظيم المدن رقم ٢٨ لسنة ١٩٣٦ 

تعلن اللجن���ة المركزية لابنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رقم ٣٥/٢٠٢١  المنعقدة بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١عن ايداع المخطط التفصيلي 
  ٢٤A للشارع رقم ٦٧ المعروف بشارع التوحيدالمحصورة بين الشارع رقم
شرقاوالش���ارع رقم ٢٣ غربا بعرض ١٤ مترًا وارتداد ٣ متر والمار بالقسائم 
رقم ) 9-14-16-21-24-25-26-36-37-39-40 (  من القطعة رقم )١٧٤٢( 

لاعتراض خال مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعان .
وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحق���وق في االراضي واالبنية واالماك االخرى 
المشمولة بهذا المشروع االطاع على خارطة المشروع مجانا خال ساعات الدوام 
الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجن���ة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية بيت الهيا . )وسوف لن يلتفت الي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اعالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 لالبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بايداع مخطط شبكة شوارع المنطقة رقم ٩ ضمن المنطقة االقليمية لبيت الهيا 
منطقة تنظيم / بيت الهيا  قانون تنظيم المدن رقم ٢٨لسنة ١٩٣٦ 

تعل���ن اللجنة المركزية لابنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها رقم ٤٢/٢٠٢١ 
المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١ عن ايداع مخطط ش���بكة ش���وارع المنطقة رقم ٩ ضمن 
المنطقة االقليمية لبيت الهيا والمار بالقس���ائم رق���م )  28-27-26-25-24-22-21-19-
29-30-31-32-33-34-35 (  من القطعة رقم ) ١٧٧٧( والقسائم رقم )  41-39-38-36-

42-43-46-47-152-153-154-155-156-157-104-105 ( من القطعة رقم ) ١٧٧٧(.
لاعتراض خال مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعان .

وعلي���ه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واالبنية واالماك االخرى 
المشمولة بهذا المشروع االطاع على خارطة المشروع مجانا خال ساعات الدوام 
الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية بيت الهيا . )وسوف لن يلتفت الي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي        

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بإيداع مخطط ش���بكة ش���وارع المنطقة رقم)H1()الشوارع رابطة بين حي 
الساطين والعطاطرة والفردوس(

منطقه تنظيم :بيت الهيا قانون تنظيم المدن رقم)28( لسنة 1936
تعل���ن اللجن���ة المركزي���ة لألبني���ة وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م 21\2021المنعق���دة بتاريخ 28\7\2021عن ايداع مخطط ش���بكة ش���وارع 
المنطقه رقم )H1(  )الش���وارع رابطة بين حي الس���اطين والعطاطرة والفردوس( 
رق���م ) 16_18_19_20_22_23_24_26_27_28_29_30_  بالقس���ائم  والم���ار 
31_32_33_35_36_37_38_39_40_41( من القطعه رقم )1739( والقس���يمة 
رق���م )36( من القطعه رقم )1742( و القس���ائم رق���م )50_49_53_51_52( من 

القطعه رقم )1740(  لاعتراض خال مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعان.
وعلية فانه يج���وز لجميع أصحاب الحقوق في االراضي واألبنية واألماك األخرى 
المشمولة بهذا المشروع األطاع على خارطة المشروع مجانآخال ساعات الدوام 
الرس���مي وتقديم االعتراضات علية إلى مكت���ب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية بيت الهيا. ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

القدس المحتلة/ االستقال: 
صادق���ت الحكوم���ة اإلس���رائيلية خ���ال اجتماعها 
األس���بوعي، أمس األحد، على إقامة أربع مستوطنات 
جدي���دة وبل���دة عربية ف���ي النقب. كذل���ك صادقت 
الحكومة على زيادة عدد العمال الفلس���طينيين من 
قطاع غزة في "إسرائيل" من ١٢ ألفا إلى ٢٠ ألف عامل.

وجاءت المصادقة رغم معارض���ة وزارة المالية إقامة 
مس���توطنات جديدة في النقب. ويتوقع أن تصادق 
الحكومة على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية، 
بموجب اقتراح وزير الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير 

البناء واإلسكان، زئيف إلكين.
وقدم���ت وزارة المالي���ة تقري���را إلى الوزراء، الش���هر 
الماض���ي، ج���اء في���ه إن "إقامته���ا س���تلحق ضررا 
باالس���تيطان الموجود وتضع مصاع���ب أمام تطوير 
بلدات موجودة وتسبب ضررا في المناطق المفتوحة"، 

وفق ما نقل عنه موقع "والا" اإللكتروني أمس، األحد.
وأوضحت وزارة المالي���ة أن معارضتها تأتي على إثر 
"التأثيرات االقتصادية السلبية" إلقامة مستوطنات 
جديدة على تطوير البلدات الموجودة في النقب، من 
حيث تكاليف إقامتها وبناء بنية تحتية ومبان عامة 

جديدة وصيانتها.
وأضاف تقرير المالية أن إقامة مس���توطنات جديدة 
في النقب سيكون على حساب استمرار توسيع بلدة 
عراد، وس���تلحق أضرارا بالخط���وات من أجل تعزيزها 
اجتماعي���ا واقتصادي���ا، وحذر من أن المس���توطنات 
الجديدة س���تكون في تدريج اجتماعي – اقتصادي 
مرتفع أكثر من عراد وستجذب سكان بمستوى كهذا، 
"وسيشكل ذلك استمرارا لمشكلة موجودة ومعروفة 
في النقب بمغادرة سكان بمستوى مرتفع إلى بلدات 

غنية وإضعاف مدن النقب".

وأصدرت ش���اكيد وإلكين بيانا، يوم األربعاء الماضي، 
اعتبرا فيه أن "قرار الحكومة يش���كل خطوة هامة في 
تعزيز االس���تيطان في النقب وخاصة شرقي النقب، 

الذي يشكل حيزا له أهمية إستراتيجية قومية".
واعتبرت ش���اكيد أن المستوطنات الجديدة "ستمنح 
قوة هامة لتعزيز االس���تيطان في النقب"، زاعمة أن 
"ه���ذه خطوة هام���ة تعكس أكثر من أي ش���يء آخر 
سياس���ة تخطيطية – اجتماعية متنوعة تسعى إلى 
تعزيز المناطق الواقعة خارج وس���ط الباد ومن خال 
تشجيع استيطان جديد وشاب. و١٠ مستوطنات في 

النقب هي المشروع الصهيوني بكامل مجده".
وادعى إلكين أن "دفع إقامة المس���توطنات الجديدة 
في النقب هو حلم االستيطان الصهيوني، وسيحرك 
انتقال سكان من وس���ط الباد إلى جنوبها، وسيعزز 

اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها".

االحتال، وإسرائيليين آخرين فقتا اثنين، وأصابا 
4 بجراح اثنان منهم في حال الخطر.

االحت���ال  ش���رطة  تحقيق���ات  وبحس���ب 
فإن "المهاجمي���ن كان���ا مس���لحين بمسدس���ات 
وهاجما عناصر ش���رطة بالرصاص واس���توليا على 
أس���لحتهما من طراز ام 16 وواصا تنفيذ العملية 

بأسلحة الشرطة الرشاشة".
ف���ي حين، أظه���رت كاميرات المراقبة مس���لحين 
يطلقان الرصاص في ش���ارع "هرب���رت صموئيل"، 
بينم���ا دار اش���تباك عنيف بينهم���ا وبين عناصر 
وحدة إس���رائيلية خاصة تص���ادف وجودهم في 

مقهى قريب فاستشهدا في المكان.

وفي التفاصيل، ذكر المراس���ل العسكري ألون بن 
دافي���د ان المهاجمين أطلقا النار في البداية تجاه 
عناص���ر من ش���رطة االحتال فقت���ا أحدهما على 
األقل واستولوا على ساحه وواصا العملية. و وفقا 
لوس���ائل االعام العبرية، فإن المنفذين تنكرا بزي 

االرذوكس المتطرفين لقتل اكبر عدد ممكن".
و نقلت القناة ال 12 عن ش���رطة االحتال قولها إن 
مشاهد عملية إطاق النار في الخضيرة مروعة، لم 

نشهدها منذ سنوات، هذا هجوم خطير للغاية.
كما أشارت وس���ائل االعام العبرية الى أن عملية 
الخضيرة جرت ف���ي قلب "إس���رائيل" ولم يحدث 

مثلها منذ مدة طويلة.

بينم���ا تأتي العملي���ة خال أقل من أس���بوع على 
العملية التي وقعت في بئر السبع وتسببت بمقتل 

4 إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح.
كما تأت���ي بالتزامن مع القمة التاريخية في النقب 
والتي يش���ترك فيها وزراء خارجي���ة 4 دول عربية 

باإلضافة لوزير خارجية الواليات المتحدة.
بارك���ت فصائل فلس���طينية عملية إط���اق النار 
نفذها فلس���طينيان في مدينة الخضيرة المحتلة 

وأسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين.
وقال القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���امي داود 
ش���هاب إن: عودة العملي���ات الفدائية في العمق 

الصهيوني ضرورية لردع العدوان واإلرهاب.

الحكومة اإلسرائيلية تصادق على إقامة 4 مستوطنات 

القدس المحتلة/ االستقال: 
رفع جيش االحتال اإلسرائيلي من حالة التأهب في منطقة النقب مساء أمس 
جنوب فلس���طين المحتلة عام 1948 بالتزامن مع عقد القمة السداس���ية في 

النقب والتي تضم وزراء خارجية 4 دول عربية.
وذكرت القناة السابعة العبرية أن ساح الجو اإلسرائيلي رفع من حالة التأهب 

في سماء الجنوب من مساء أمس وحتى انتهاء القمة اليوم االثنين.

غزة/ االستقال: 
احتفلت شركتا جوال وتش����امبيونز ، السبت، بتوقيع التحول الرقمي الكامل 

للدفع.
وشاركت ش���ركة »جوال« بغزة مع مجموعة »تشامبيونز« الرياضّية في قطاع غّزة، خال 
احتفال مساء السبت، بإطاق التحّول الرقمي الكامل للدفع في نادي Champions على 

.Jawwal Pay »المحفظة اإللكترونّية لشركة جوال »جوال باي
وعقد الحفل في مقر مجموعة تشامبيونز الرئيس���ي بمدينة غزة، بحضور إدارة »جوال« 

والمجموعة ونخبة من الشخصيات االعتبارية بغزة.
وقال الرئيس التنفيذي لش���ركة »Jawwal Pay« ابراهيم خماش إن الهدف من هذا 
االتفاق هو تحويل الخدمات الخاصة التي تقدمها األكاديمية لمشتركيها وأعضائها 

للتحول من خدمات قائمة على الدفع النقد إلى الدفع الرقمي واإللكتروني.

رفع حالة التأهب جنوب »إسرائيل« 
بالتزامن مع »قمة النقب«

غزة: »جوال« و»تشامبيونز« تحتفالن 
بالتحول الرقمي الكامل للدفع

مقتل جنديني ..



االثنين 25 شعبان 1443 هــ 28 مارس 2022 م

برلين/ االستقالل:
قررت واليتا بافاريا وساكسونيا السفلى األلمانيتان تجريم حمل أو نشر أو رسم 
حرف Z باألبيض، والذي يستخدمه الجيش الروسي شارة لقواته المشاركة في 

العملية العسكرية في أوكرانيا.
وبات يعّرض نفسه لعقوبة بالحبس تصل إلى ثالث سنوات أو إلى غرامة مالية 
كل من يرفع هذا الشعار، خالل التظاهرات أو يعمد إلى طالء سيارات أو أبنية به 

تعبيرا عن التأييد للحرب، وفق »فرانس برس«.
وقال وزير الداخلية في والية ساكس���ونيا الس���فلى بوريس بيستوريوس: »من 
غير المفهوم بالنس���بة لي كيف يمكن استخدام هذا الرمز Z في بلدنا في إطار 

التسامح مع هذه الجريمة«.
من جهته برر وزير العدل بوالية بافاريا األلمانية قرار واليته تجريم اس���تعمال 
الرمز Z، باإلشارة إلى أن »حرية التعبير ميزة كبرى«، لكّن مفاعيلها »تنتهي حين 

تبدأ مفاعيل القانون الجنائي«.
وق���ال: »على المتعاطفين الذي يس���تخدمون في بافاري���ا الرمز Z الخاص 
بالقوات الروسية أن يدركوا أنهم يعّرضون أنفسهم للمالحقة القضائية 
بتهمة تأييد أفعال إجرامية«، مضيفا: »لن نقبل بالتسامح مع أي انتهاكات 

للقانون الدولي«.

واليتان ألمانيتان 
Z تجّرمان استعمال شارة

) APA images(   اأوبريت م�سرحي مبنا�سبة يوم الأر�ض الفل�سطيني  يف مدينة غزة

مانيال/ االستقالل:
فر آالف األش���خاص من منازلهم القريب���ة من بركان في 
الفلبين بعدما ثار نافًثا الرم���اد واألبخرة إلى ارتفاع مئات 
األمتار. ثار الب���ركان تآل الواقع في بحي���رة جنوب مانيال 
لفترة "وجيزة" الساعة 7,22 صباحا )23,22 ت ج( حسبما 
أعلن المعهد الفيليبيني لرصد نش���اط البراكين والزالزل 
في بيان. حذر المعهد من مزيد م���ن الثوران البركاني ما 
من ش���أنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد 

والركام وربما بتسونامي.
ُطل���ب من س���كان خمس قرى يعتاش���ون عل���ى الزراعة 
والصيد مغادرة منازلهم القريبة من البركان وهو أحد أكثر 

البراكين نشاطا في البالد.

قالت كورنيليا بيسيجان )25 عاما( التي لجأت إلى مدرسة 
خ���ارج نطاق الخطر المحدد بس���بعة كيلومترات "أمطرت 
السماء أوحاال". أضافت المرأة وهي والدة لطفلين "انبعثت 

رائحة كريهة وكنت اتنفس بصعوبة"
وأعق���ب الثوران األولي تدفق متواص���ل تقريًبا للصهارة 
المتفاعلة مع الماء )تدفق فرياتوماغماتي( أرس���ل سحب 

الرماد حتى ارتفاع 1500 متر.
قالت كوس���االن إن انبعاثات الدخان واألبخرة هدأت في 
الساعات التي تلت االنفجار األول، لكن أجهزة االستشعار 
اس���تمرت في رصد زالزل بركانية مش���يرة إلى "احتمال" 

حدوث انفجار بركاني آخر.
وأكد رئيس الوكالة ريناتو سوليدوم إن النشاط البركاني 

أضعف مقارنة باألرقام المس���جلة في يناير 2020 عندما 
أدى ثوران البركان إلى تصاعد س���حب الرماد حتى ارتفاع 
15 كلم وأطلق الحمم مدمرا عددا كبيرا من المنازل وموديًا 
برؤوس ماشية فيما اضطر عشرات آالف األشخاص للفرار 
إلى مراكز إيواء. اس���تبعد سوليدوم وجود خطر "أبعد من 
القرى الخمس" التي يقيم فيها أكثر من 12 ألف شخص، 
وفق آخر األرقام الرس���مية. انتشرت الشرطة لمنع الناس 

من دخول المناطق المعرضة للخطر.
يعد بركان تآل من أكثر البراكين نش���اطا في بلد كثيرا ما 
يش���هد ثوران براكين وزالزل بسبب موقع الفيليبين على 
"حلقة النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة ذات نشاط 

زلزالي مرتفع.

آالف األشخاص يغادرون منازلهم بعد ثوران بركان في الفلبين

واشنطن/ االستقالل:
كشفت وسائل إعالم أمريكية، عن حصول مواطن يبلغ من العمر 101 عامًا، على 

شهادة الثانوية العامة.
وحقق بيتمان كوبر، حلمه الذي بقي ينتظره ألكثر من 84 عام.

واضطر كوبر، لترك المدرسة عام 1938 بسبب انتقاله ووالدته ألسباب مالية من 
فيرجينيا الغربية إلى فيالدلفيا.

جدير بالذكر، أن كوبر، عّبر عن أس���فه لعدم تخرجه من الثانوية، خالل زيارة قام 
بها سنة 2018 إلى حرم مدرسته السابقة.

وهو ما جعل أفرادا من عائلته تتواصل مع مدارس المقاطعة.

مواطن أمريكي يحصل على 
الشهادة الثانوية بعد 84 عامًا

بيروت/ االستقالل:
ال يزال الش����ارع اللبناني تحت هول الصدمة 
جراء الجريمة المروعة التي وقعت في احدى 
البلدات الجنوبية، والتي لم يش����هد لها البلد 

مثيال منذ عقود.
إال أن التفاصيل التي تكشفت حتى اآلن حول 
مقتل 3 ش����قيقات مع أمهن في بلدة أنصار 

)جنوبا(، زادت من هول الفاجعة.
فق����د بين����ت التحقيق����ات األمني����ة كيفية 
استدراج الجاني "حس����ين فياض" الفتيات 
 باسمة 

َّ
ريما، تاال ومنال صفاوي، مع والدتهن

، وقتلهن تحت 
َّ

عب����اس للخروج من منزله����ن
جنح الظالم.

ويبدو أن المتهم الموقوف حاليا خطط مسبقا 
للجريمة، مستدعيا أحد المواطنين السوريين 

لمساعدته أيضا.
إذ بينت المعطي����ات أن فياض أقنع العائلة 

مس����اء يوم الثان����ي من م����ارس أثناء طقس 
عاص����ف وممط����ر، بالخ����روج للعش����اء. وبعد 
تردد قبلت الش����ابات وأمهن بالخروج لتناول 
سندويش����ات في م����كان قريب م����ن البلدة، 
بحسب ما نقلت صحيفة النهار المحلية عن 

مصادر مطلعة على الملف.
إال أن الس����ائق توجه م����ع الضحايا إلى مكان 
قريب من المغارة حيث وجدت الجثث بمحيط 
البلدة الجنوبية، حيث كان بانتظاره حس����ن 
الجنس����ية( لمساعدته في  الغّناش )سوري 

الجريمة على ما يبدو.
وعن����د وصوله، طلب م����ن األم وبناتها النزول 
من الس����يارة بحّجة التحّدث عل����ى انفراد مع 

الغّناش.
فنزلن، ليغافلهن الجاني مس����تخدمًا سالح 
"بومب أكشن"، مسددا ناره نحو الوجه والصدر 
ومن مس����افة قريب����ة، وفق ما أظهر كش����ُف 

الطبيب الشرعي على الجثث.
وبع����د أن لفظن أنفاس����هن ف����ي الحال، هم 
الغّناش على مساعدة فياض في نقل الجثث 
إلى داخل احدى المغاور بالمنطقة، وعمال على 

دفنها وردمها وسكب الباطون فوقها.
إال أن الجاني لم يكتف بهذا الحد فحسب، بل 
قصد "شاليه" قريب من المغارة، حيث استحم 

وبّدل مالبسه، وفق ما نقلت الصحيفة.
ثم اس����تخدم هاتف االبن����ة الصغرى منال 
)16 عامًا( وأرس����ل رس����الة عبر "الواتس����اب" 
 من 

َّ
البن����ة خالتها بهدف تموي����ه خروجهن

المنزل، كتب فيها: "خرجنا مع حسين لنأكل 
سندويش بالنبطّية"، ومن ثّم أقفل الهاتف 

وتوارى عن األنظار.
لكن دوافعه في تلك الفاجعة التي لم تشهد 
له����ا المنطقة مثي����ال ال تزال غامض����ة، فيما 

تتواصل التحقيقات مع الموقوفين.

واشنطن/ االستقالل: 
تس���تعد الواليات المتحدة األميركية إلطالق 2.4 ملي���ار بعوضة معدلة وراثيًا لوقف 

انتشار البعوض الغازي المعروف بنقله للفيروسات واألمراض الفتاكة.
وبحسب صحيفة »الغارديان« البريطانية، فقد سمحت وكالة البيئة األميركية في وقت 
سابق من هذا الشهر، لشركة أوكزيتيك للتكنولوجيا الحيوية، التي تتخذ من المملكة 
المتح���دة مقرا له���ا وتعمل في الواليات المتحدة، بإطالق م���ا يقرب من 2.4 مليار من 
البع���وض المعدل وراثيًا في البالد حتى عام 2024، عل���ى أن تبدأ التجربة في منطقة 

سنترال فالي بكاليفورنيا، حيث توجد أعداد كبيرة من البعوض.
وأشارت ش���ركة أوكزيتيك إلى أنها استخدمت ذكور البعوض، وبالتالي فإنه ال يلدغ، 
حيث إن اللدغات تأتي من إناث البعوض فقط بسبب حاجتها إلى الدم إلنتاج البيض.

وت���م حقن البعوض المعدل وراثيا باس���تخدام بروتين خ���اص، بحيث إنه عندما يتم 
التزاوج بينه وبين أنثى بعوضة، فإن النسل الوحيد القابل للحياة الذي تنتجه سيكون 
أيضًا الذكور. وهذا األمر س���يؤدي في النهاية إلى تقليل أعداد إناث البعوض وبالتالي 

تقليل اللدغات المسببة لألمراض.
ومن المفترض أن يس���تهدف هذا البعوض المعدل وراثيًا على وجه التحديد بعوضة 
»الزاعجة المصرية«، والتي يمكن أن تنقل حمى الضنك  الحمى الصفراء، أو ما يعرف ب�

والحمى الصفراء وداء الشيكونغونيا وزيكا.
وقال راجيف فيدياناتان، المس���ؤول في شركة أوكزيتيك: »الزاعجة المصرية 
مدمرة لإلنسان والبيئة. وهي تفضل التكاثر في منازل الناس وحولها، وتخرج 
أثناء النه���ار – مما يجعل القضاء عليها أكثر صعوب���ة بالمبيدات خوفا على 
الفراش���ات والنحل التي تخرج في النهار أيضًا. ومن ثم فنحن نعتقد أن هذا 
البع���وض المعدل وراثيا قد يكون األمثل في التصدي لألمراض التي تنقلها 

الزاعجة المصرية«.
وأش���ار فيدياناتان إلى أن البعوض المعدل وراثيًا س���يخضع للرقابة بش���كل منتظم 

لضمان نجاح التجربة.

أمريكا تستعد إلطالق بعوض معدل 
وراثيًا لمحاربة األمراض الفتاكة

تفاصيل صاعقة لجريمة الشقيقات.. صب الباطون عليهن

االستقالل/ وكاالت:
تمكن طالب تابعون لمعهد "فالديفوستوك لبناء 
الس���فن" في الشرق األقصى الروس���ي، من إنقاذ 

طفلين كادا أن يغرقا ف���ي بحيرة متجمدة، داخل 
منتزه “مينغورودوك". وبع���د توجه فرق اإلنقاذ، 
تبي���ن أنه تم إنق���اذ الطفلين من قبل أش���خاص 

مترين بالقرب من المكان وهما طالبان في معهد 
بناء الس���فن الذي يقع في المنطقة، باإلضافة إلى 
شخص آخر من المارة لم يتم تحديد هويته بعد.

إنقاذ طفلين كادا أن يغرقا في بحيرة 
متجمدة بالشرق األقصى الروسي


