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القدس المحتلة / االستقالل:
اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء االثنين، 

شابين من منطقة باب الساهرة بالقدس المحتلة.
وأفادت مص���ادر محلي���ة، أن قوات االحت���الل اعتقلت 
ش���ابين -ل���م تعرف هويتهم���ا بعد- م���ن منطقة باب 
الساهرة، كما اقتحمت حي الصوانة في بلدة الطور شرق 

البلدة القديمة وطاردت أحد الشبان هناك.
ونصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حاجزا عسكريا على 

مدخل بلدة بّدو شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن جنود االحتالل أوقفوا مركبات 
المواطنين ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب 

بأزمة خانقة.

االحتالل يعتقل مقدسيين وينصب 
حاجزًا عسكريًا على مدخل بدو

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين على شكل مجموعات، 
يوم أمس، المسجد األقصى المبارك، وأدوا صلوات 
تلمودية في باحاته تحت حماية ش���رطة االحتالل، 

فيما صعد آخرون من اعتداءاتهم على المواطنين 
وممتلكاتهم في أنحاء متفرق���ة بالضفة الغربية، 
وخطوا عبارات وش���عارات عنصري���ة تدعو للقتل 
والترحيل. وأفادت مص���ادر محلية في القدس، أن 

عشرات المس���توطنين اقتحموا األقصى من جهة 
ب���اب المغاربة، إلى باب السلس���لة، ونفذوا جوالت 

استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في 
ساحات المسجد، خاصة في المنطقة 

مستوطنون يقتحمون األقصى وآخرون يصعدون 
اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة

تحليل: »عملية الخضيرة« رد عملي على 
لقاءات التطبيع ونجاحها سيدفع بالمزيد

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلسالمي د. 
وليد القططي يوم أمس، أن العملية البطولية في الخضيرة 

د. القططي: العدو يعيش في مأزق أمني 
وجودي نتيجة تصاعد العمل المقاوم

غزة/ معتز شاهين:
أكد مختصان بالش����أن السياس����ي الفلس����طيني أن عملية 
الخضيرة البطولية التي نفذها ش����ابان فلس����طينيان األحد 

الماضي كشفت زيف االحتالل بانه استطاع كي وعي الشعب 
الفلسطيني في مدن الداخل المحتل، وتؤكد 
على أن الممارس����ات العنصرية ضد السكان 

القوى الوطنية بغزة: معركة األسرى لم تنته 
وندعو ألوسع حملة مناصرة مع »اإلداريين«

غزة/ االستقالل:
أكدت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة يوم أمس، 
أن العمليات البطولية النوعية التي ينفذها شعبنا، واالنتصار المهم 

قرار وقف تصدير الخضراوات.. 
»مطب« جديد يعيق طريق المزارعين 

غزة/ سماح المبحوح: 
أثار ق���رار وزارة الزراعة بغزة وقف تصدير الخض���راوات مخاوف مئات المزارعين 

وشركات االستيراد والتصدير والعاملين فيها من خسائر محتملة 
إزاء القرار، ما دفعهم لتنظيم خطوات احتجاجية أتلفوا فيها بعض 

االحتالل يصدر سلسلة عقوبات غير 
مسبوقة بحق فلسطينيي الداخل المحتل

مؤتمر وطني بغزة يدعو لحشد الجهود 
نصرة للقدس والداخل المحتل

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(، يوم أمس، إلى محاكمة 

االحتالل "اإلس���رائيلي" على جريمة الفصل العنصري، وثمنت 
دعوة مس���ؤول أممي التخاذ تدابير المس���اءلة إلنهاء االحتالل 

دعوة لمحاكمة »إسرائيل« 
على جريمة الفصل العنصري

غزة / االستقالل:
دع����ا مؤتمرون في غزة إلى ضرورة حش����د الجهود لنصرة أهل القدس 
والداخل المحتل، مؤكدين أهمية تعزيز المقاومة بكافة أنواعها لدحر 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدر رئيس حكومة االحتالل نفتالي بينيت، يوم أمس، سلسلة عقوبات 
غير مس���بوقة بحق فلس���طينيي الداخ���ل المحتل، وذل���ك بعد تصاعد 

غزة/ االستقالل:
أنه���ت حركتا الجهاد اإلس���المي وحماس، يوم أمس، سلس���لة لق���اءات قيادية 

موس���عة في جميع محافظات قطاع غزة. وقالت الحركتان في بيان 
مشترك صدر عنهما وتلقت صحيفة »االستقالل« نسخة عنه، إنه 

الجهاد اإلسالمي وحماس تنهيان 
سلسلة لقاءات قيادية موسعة بغزة

االتحاد األوروبي: ارتفاع عنف المستوطنين 
يزيد التوتر ويجب حماية الفلسطينيين

بروكسل/ االستقالل:
ق���ال االتح���اد األوروبي، يوم أمس، إن ارتفاع مس���تويات عنف المس���توطنين 

ال ي���ؤدي إال لزيادة التوت���ر ويجب حماية الفلس���طينيين وفقًا 
اللتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وأكد االتحاد في بيان 

منذ 88 يومًا.. 
الأ�سرى الإداريون 
يقاطعون حماكم 

الحتالل

06 0502
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طهران/ االستقالل:
أك���د الدكت���ور ناصر أبو ش���ريف عض���و المكتب 
السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي، أن كل أشكال 
العمل المقاوم هي حق مشروع ألبناء شعبنا، مضيفًا 
أن العدو قام بكل ما ال ُيتخيل من جرائم إنس���انية 
بحق الشعب الفلس���طيني، ومنها جرائم التطهير 

المجتمعي والتمييز والفصل العنصري.
وبارك الدكتور ناصر، العملية البطولية في الخضيرة، 
داعيًا أبناء ش���عبنا إلى التوحد كالبنيان المرصوص 
خلف خيار المقاومة في ظالل شهر العبادة والعودة 

إلى الله.
واعتب���ر أبو ش���ريف في تصريح صحف���ي، أن هذه 
العملية تأت���ي ردًا واضحًا وصارخًا ض���د قمة العار 
العرب���ي والش���ر األمريكي الصهيون���ي على أرض 
النقب المحتلة، التي يمارس فيها االحتالل جرائمه 
بحق شعبنا، وردًا بليغًا على الدول المرتدة عن دينها 

وعروبتها وقيمها اإلنسانية واألخالقية.

واس���تنكر الدكتور ناصر ما يقوم ب���ه حكام الدول 
المصطنعة من العرب الذين ال يمثلون ش���عوبهم، 
م���ن عملي���ات ردة وخيانة بالتع���اون والتحالف مع 
االحتالل، مش���يدًا بعظمة ش���عبنا التي س���تكون 

مفاجئة ومحطمة لهذه الكيانات الخائنة.
وأوض���ح أن ه���ذه العملية التي ج���اءت عقب عدة 

عمليات في الضفة والقدس، تعبر عن وحدة شعبنا 
خلف خيار المقاومة المش���روعة، مشيرًا إلى أن هذه 
المرحلة سوف تكون إيذانًا بانتفاضة شاملة في كل 
أرجاء الوطن. وش���دد على أن معركة سيف القدس 
كانت ش���رارة االنطالق���ة للمواجهة الش���املة ضد 
المش���روع الصهيوني، معتبرًا أنها رسخت معادلة 
الرد على كل الجرائم البش���عة بحق شعبنا في غزة 

والضفة والداخل المحتل.
ودعا عضو المكتب السياس���ي للحركة، أبناء شعبنا 
في ذك���رى يوم األرض، إلى تجس���يد ملحمة كبرى 
في مواجهة االحتالل وأعوان���ه والمتحالفين معه، 
الفتًا إلى التوحد خلف خيار الجهاد والمقاومة ضد 

مشروع العلو الصهيوني.
ن أبو شريف أن الغلبة على هذا االحتالل حتمية،  وبيَّ
وما علينا إال أن ندخل عليهم الباب، مش���يرًا إلى أن 
ب���اب هذه األم���ة هو العبودية لله في ظالل ش���هر 

القرَان والجهاد، والبأس الشديد.

د. ناصر أبو شريف: عملية الخضيرة إيذان بالمواجهة ورد صارخ ضد قمة العار

القدس المحتلة/ االستقالل:
عرقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، مؤتمًرا صحفًيا لعدد من عائالت 
حي الش���يخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وال���ذي تحدث عن تزايد اعتداءات 

المستوطنين على الحي.
وخرجت العائالت المقدس���ية بالمؤتمر الصحفي رغم عراقيل االحتالل، وقالت 
إننا »نواجه تطهيرا عرقيا بشكل مستمر، وسرطان االحتالل ينهش بنا من كافة 

الزوايا، بهدف تهويد القدس وإحالل شعب آخر مكان شعبها األصلي«.
وأكدت العائالت أن المس���توطنين أصبحوا أكثر شراس���ة، وقاموا بتهديدهم 
بالقتل وحرق منازلهم بش���كل علني، مطالبين بما وصفوه »الكتاب السياسي« 

من العاهل األردني الملك عبد الله الثاني، لمؤازرتهم والضغط على االحتالل.
وشددت على أن قضية الشيخ جراح ليست قضية ملكية، إّنما قضية استيطان 

يهدف لمحوهم وتطهيرهم عرقيًا من منازلهم وأراضيهم.
وتعاني عائالت مقدسية من خطر التهجير واإلخالء لصالح مستوطنين، وسط 

مضايقات من شرطة االحتالل التي تقوم بحمالت تفتيش على مداخل الحي.

االحتالل يعرقل مؤتمًرا صحفًيا 
لعائالت حي الشيخ جراح

الداخل المحتل/ االستقالل:
ُنظمت وقفة أمام س���جن الدامون في جبل الكرمل احتجاجًا 
على االنتهاكات والممارس���ات بحق األسيرات في سجون 

االحتالل اإلسرائيلي.
ورفع المشاركون في الوقفة التي جاءت بدعوة من »نشطاء 
من أجل أس���يرات الدامون« بمناسبة شهر المرأة وعيد األم، 
الفتات التي تطالب باإلفراج الفوري عن األسيرات واألسرى.

وعرضت الفنانة التش���كيلية رنا بش���ارة عماًل فنًيا يجسد 
حال األس���يرة إسراء جعابيص، مس���تعينة بشريط شائك 
يجسد حال األسيرات داخل الس���جون، وبخاصة األسيرات 

الجريحات. كما طلت بش���ارة وجهها كما يفعل المهّرجون، 
وذلك في إش���ارة إلى األسير جعابيص التي كانت تمتهن 
ه���ذه المهنة إلس���عاد األطفال وطالب الم���دارس، قبل أن 

يعتقلها االحتالل.
وتأتي الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات والنشاطات دعما 
ونصرًة لألس���رى واألسيرات في س���جن الدامون، إذ أقيمت 

العديد من النشاطات والفعاليات نصرًة لألسيرات.
ويقبع في س���جن الدامون 32 أس���يرة م���ن بينهن الطفلة 
المقدس���ية نفوذ حماد )15 عاًما( وتعتبر األسيرة ميسون 

موسى أقدم أسيرة والمحكوم عليها بالسجن 15 عاًما.

غزة/ االستقالل:
أنهت حركتا الجهاد اإلسالمي وحماس، يوم أمس، سلسلة 
لق���اءات قيادية موس���عة في جميع محافظ���ات قطاع غزة. 
وقال���ت الحركتان في بيان مش���ترك ص���در عنهما وتلقت 
صحيفة »االستقالل« نس���خة عنه، إنه "شارك في اللقاءات 
القادة السياسيون للحركتين، وقادة سرايا القدس وكتائب 
القسام وقادة التنظيم، والمئات من الشخصيات والقيادات 

الحركية المختلفة".
واوضحت���ا أن اللق���اءات "تناولت هموم ش���عبنا وقضيتنا 
الوطني���ة، وآليات تعزي���ز برنامج المقاومة، وس���بل تطوير 

العالقات الثنائية، وترسيخ العمل المشترك بين الحركتين 
باعتبارهم���ا رأس حربة مش���روع المقاومة جنبًا إلى جنب مع 

فصائل المقاومة كافة وكل الوطنيين األحرار".
وأعلن���ت حم���اس والجه���اد أنهما ستش���كالن لجان عمل 
مش���تركة في جميع المس���تويات. كما عاهدت���ا جماهير 
الش���عب الفلس���طيني على المضي في طري���ق المقاومة 
والوحدة، وصواًل إلى تحقي���ق أهدافنا في التحرير والعودة 
بإذن الله تعالى. وكثف حركتا حماس والجهاد اإلس���المي 
مؤخرا من لقاءاتهما المشتركة في قطاع غزة والخارج، وزادتا 

من مستوى التنسيق بينهما.

الجهاد اإلسالمي وحماس تنهيان 
سلسلة لقاءات قيادية موسعة بغزة

وقفة تضامنية مع 
األسيرات أمام سجن الدامون

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في الجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين ماهر مزهر، يوم أمس، أن عملية 
الخضيرة البطولية، دعوة للكل الفلسطيني 
بالتزامن مع  الفدائية،  لتنش���يط العمليات 

يوم األرض.
وق���ال مزهر ف���ي تصريح له، ح���ول عملية 
الخضيرة البطولية: »الشهيدان خالد وأيمن 
إغباري���ة يؤكدان أننا أمام جيل ش���اب ثابت 
على الثوابت الوطنية، الذي يتعزز بالمقاومة، 

وال يرضى الهوان لقضيته.«

وش���دد مزهر، على أن ه���ذه العملية هي رد 
فعل طبيعي تأت���ي قبل عقد القمة العربية 
الصهيوني���ة، وهي الهدي���ة التي يقدمها 
أبناؤن���ا له���ؤالء المجتمعي���ن؛ ب���أن األرض 

ستبقى فلسطينية.
واعتب���ر أن العملية تؤكد على أن الش���باب 
الفلس���طيني ف���ي الداخ���ل، ينه���ض من 
جديد بكل الوس���ائل، وأن خي���ار المقاومة، 
هو وحده القادر على جلب الكرامة للش���عب 

الفلسطيني.
وأضاف مزهر: »االحت���الل بعد هذه العملية 

وغيره���ا، دل���ل عل���ى أن���ه أوهن م���ن بيت 
العنكب���وت، ويج���ب أن نتص���دى ل���ه بكل 
الوسائل، وال نعتد بما لديه من وسائل قمع، 
فنحن ق���ادرون.« ورأى أن هذه العملية تأتي 
للرد عل���ى جرائم االحتالل ف���ي األقصى، أو 
النقب، أو الش���يخ جراح، أو الضفة، ومواصلة 

حصاره لغزة.
ودعا مزهر، أن يكون هذان الشابان أنموذجًا 
يحتذي به الشباب الفلسطيني في كل وقت، 
وأن تكون هذه العملية ماثلًة أمام من يسعى 

للكيد لقضيتنا.

بروكسل/ االستقالل:
ق���ال االتحاد األوروبي، يوم أمس، إن ارتفاع مس���تويات عنف المس���توطنين ال 
يؤدي إال لزيادة التوتر ويجب حماية الفلس���طينيين وفًقا اللتزامات إس���رائيل 
بموج���ب القانون الدولي. وأكد االتحاد في بي���ان صحفي، أنه من الضروري منع 
المزيد من أعمال العنف اآلن قبل حلول ش���هر رمضان، والذي يتزامن مع أعياد 

الفصح المسيحية واليهودية في شهر نيسان.
وكان مستوطنون شنوا يوم أمس عدة هجمات ضد المواطنين في عدة مناطق، 
وقاموا بإحراق س���يارات وألحق���وا أضرارا بمباني تجارية ف���ي أجزاء مختلفة من 

الضفة الغربية، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين.

االتحاد األوروبي: ارتفاع عنف المستوطنين 
يزيد التوتر ويجب حماية الفلسطينيين

القيادي مزهر: عملية الخضيرة دعوة لتنشيط العمليات الفدائية

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا عضو الكنيس���ت المتطرف عن حزب الليكود ورئيس 
بلدية االحتالل السابق في القدس المحتلة نير بركات، يوم 

أمس، المستوطنين في القدس إلى حمل السالح.
وأعرب ب���ركات عبر القناة 13 العبرية عن قلقه من نس���بة 
التس���لح في الق���دس لمن هم خ���ارج التجنيد في جيش 

االحتالل، والتي بلغت 3%. وطالب بركات حكومة االحتالل 
برفعها إلى 15%, وذلك ليتمكن المستوطنون من »حماية« 
أنفس���هم في حال اشتدت العمليات الفترة المقبلة. على 
حد قوله ف���ي حين كش���فت صحيفة »إس���رائيل اليوم« 
اإلسرائيلية، عن ارتفاع طلبات المستوطنين للحصول على 

سالح بنسبة 700% بعد عملية الخضيرة المحتلة.

غزة/ االستقالل:
أطلق���ت قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، ي���وم أمس، نيران 
رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق بلدة 

بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلي���ة، بأن قوات االحتالل المتمركزة في 
األبراج العس���كرية ش���رق بلدة بيت حان���ون فتحت نيران 

رشاش���اتها الثقيلة وأطلقت عددا من قنابل الغاز المسيل 
للدموع بكثافة شرق البلدة.

يش���ار إلى أن قوات االحت���الل تتعمد يوميا إطالق 
الغاز المس���يل للدم���وع ونيران رشاش���اتها تجاه 
األراض���ي الزراعي���ة وممتلكات المواطنين ش���مال 

وشرق قطاع غزة.

استعدادًا الشتداد العمليات: عضو 
كنيست يدعو لتسليح المستوطنين

االحتالل يستهدف أراضي 
المواطنين شرق بيت حانون
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ونفذ الش����ابان خالد وأيمن إغبارية، من مدينة إم الفحم 
بالداخ����ل المحت����ل، عملي����ة بطولية تخلله����ا إطالق نار 
ف����ي مدينة الخضيرة ش����مال فلس����طين المحتلة، ضد 
حافل����ة كانت تحمل "إس����رائيليين"، م����ا أدى إلى مقتل 
مستوطنين وإصابة 12 آخرين، فيما أعلن عن استشهاد 

الشابين.
وتأتي عملي����ة الخضيرة بع����د أيام قليل����ة على عملية 
مش����ابهة في النقب المحتل، نفذها الشهيد محمد أبو 
القيعان، وتس����ببت بمقتل 4 مستوطنين "إسرائيليين" 

وإصابة خامس بجراح وصفت بالمتوسطة.

تداعيات خطرية
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي أحمد عبد الرحمن، أن 
تداعيات عملية الخضيرة تض����اف إلى تداعيات عملية 
بئر الس����بع قبل أيام وهي فاجأت العدو خاصة وأنه كان 
يعتق����د أنه اس����تطاع كي وعي أبناء ش����عبنا في المدن 
المختلط����ة وأنهم باتوا خارج المعادل����ة وهو بالحقيقة 

تفاجئ بفعل اهالنا في المناطق المحتلة عام 1948.
وأك����د عبد الرحمن ف����ي حديثه ل� "االس����تقالل" أن هذا 
الفع����ل النوعي م����ن العملي����ات الفردية بات����ت نهجًا 
لفلس����طينيي ال����� 48 وأربكت حس����ابات االحتالل الذي 
يعتقد أنها جاءت بمناطق آمنة وانه اس����تطاع كي وعي 

الشعب الفلسطيني فيها.
وِأشار إلى أن االحتالل لديه فشل استخباري وأمني كبير 
وفشل عملياتي في التصدي لكلتا العمليتين األخيرتين 
خصوصا وأن منفذي عملية الخضيرة تمكنا من تخليص 

جنود االحتالل سالحهم واستخدماه في العملية.
وش����دد على أن عملية الخضي����رة وجهت صفعة مدوية 
ل����� 4 وزراء خارجي����ة دول عربي����ة مطبعة م����ع االحتالل 
ولمس����تضيفهم "اإلس����رائيلي"، وقالت إن "إس����رائيل" 
ال تس����تطيع ان تحمي نفس����ها وهي معرضة لضربات 
الش����بان في عمق الكيان وأمنها االس����تراتيجي، مؤكدًا 
أن رسالة العملية وصلت لهؤالء الوزراء رغم استنكارهم 
للعملية لكن في قناعاتهم تأكدوا تماما ان "إس����رائيل" 

أضعف من ان تحمي نفسها.
وبي����ن أن العمليات الفردية بالداخ����ل المحتل هي من 

افرازات معركة "س����يف القدس"، مش����ددًا على أن هذا 
الربيع لم يكن ربيعًا وانما سيكون صيفا ساخنا خصوصا 
في ش����هر رمضان، الفت����ًا إلى أن الك����رة االن في ملعب 
االحتالل إذا ما تعمد او زاد من وتيرة اعتداءاته خصوصا 
على المسجد األقصى االمر الذي سيدفع باتجاه االنفجار 

الكبير.
وتوقع المحلل السياس����ي، بأن يكون شهر رمضان هذا 
العام أكثر سخونة من سباقه الذي شهد معركة "سيف 
القدس"، الفتًا إلى أن االحتالل يحاول تبريد سخونة هذا 
الش����هر من ناحية غزة ببعض المش����اريع والتسهيالت 
إلبع����اد غزة ع����ن أي مواجهة قادمة، وه����ي تحاول عقد 
لقاءت مع السلطة الفلس����طينية إلخراج مناطق الضفة 
الغربي����ة وتبريدها من خ����الل تعزيز حالة "التنس����يق 

األمني" لرفع وتير االعتقاالت في صفوف المقاومة. 
قنابل موقوتة

وب����دوره قال الكات����ب والمحل����ل السياس����ي ذو الفقار 
س����ويرجو: "إن عملية الخضيرة تأتي بعد أيام قليلة من 

عملية بئر الس����بع، لتؤكد من جديد بالدليل القاطع على 
أن أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده 
أصح����اب حق وقضية واح����دة، وأن "إس����رائيل" والدول 
العربية الُمطبع����ة مهما حاولوا ان يغيبوا هذا الحق عن 
العالم، لن ينجحوا وسيفش����لون أمام إرادة وكافح أبناء 

الشعب الفلسطيني".
وأضاف سويرجو في حديث ل� "االستقالل"، أن الشعب 
الفلسطيني هو رقم صعب وال يمكن كسره وان حاولت 
"إس����رائيل" وحلفاؤها من العرب والعج����م محاولة كبح 
جم����اح الرغبة الفلس����طينية المس����تمرة ف����ي مواجهة 

االحتالل لتحقيق الحلم الفلسطيني. 
وأش����ار إلى أن ه����ذا النوع م����ن العملي����ات التي بدأت 
تتصاعد بالداخل المحتل من الصعب رده أو كبح جماح 
المنفذين، مش����ددًا عل����ى أن عملية الخضيرة ش����كلت 
كابوس����ًا كبيرًا لق����وات االمن "اإلس����رائيلية" في ظل أن 
اإلع����داد والتخطيط لهك����ذا عمليات يح����دث من قبل 

شخص محدد ال يمكن متابعته أو السيطرة عليه.

ويرى س����ويرجو، أن نجاح عملية الخضيرة وعدم فشلها 
س����يكون حافزًا ومصدر إلهام لدى المزيد من الش����باب 

للسير على ذات الخطا واندالع مزيد من العمليات.
وتاب����ع أن اإلج����راءات القمعية الت����ي تنتهجها قوات 
االحت����الل بالداخل المحتل وخاص����ة بالنقب هي قنابل 
موقوتة قد تنفجر ف����ي أي وقت وفي أي مكان في دولة 

االحتالل. 
�صفعة للمطبعني

وأك����د المخت����ص، أن عملية الخضي����رة أحرجت حكومة 
الكيان ام����ام الجمهور "اإلس����رائيلي" الذي كان يعتقد 
أن دولته تس����تطيع حمايته في أي مكان واي زمان، كما 
وجهت صفعة قوية للمطبعين الذين حضروا الى دولة 
االحتالل وتجاوزا حقوقًا الش����عب الفلسطيني، ليشعروا 
العالم العربي والمحيط بان األم����ور أصبحت عادية وان 

العداء مع هذا الدولة لم يعد قائمًا. 
وشدد على أن المشهد الفلسطيني يغلي شيئًا فشيئًا 
نتيج����ة ممارس����ات االحتالل، الفتًا إل����ى أن رمضان هذا 
العام سيكون مختلف عن س����ابقه من اتجاهين، األول 
نتيجة إصرار دولة االحتالل على دعم المستوطنين في 
استفزاز الفلس����طينيين في مدينة القدس ومحيطها، 
ومن ناحية ثانية ان الفلسطينيين يعتبرون هذا الشهر 
ش����هرًا كريمًا ليس للصيام فقط وانما هو شهر القتال 

تتحقق فيه االنتصارات.
وأردف قائ����اًل: "عمليات المواجهة س����واء كانت فردية 
او منظمة س����تتصاعد خالل رمضان ف����ي وجه االحتالل 
وقد تتطور األمور لتصل الى مرحلة االش����تباك المسلح 
والدخ����ول في معرك����ة جديدة مع دول����ة االحتالل على 
غرار )س����يف القدس(". وعن اإلجراءات "اإلس����رائيلية" 
المتوقع اتباعها، عقب عملية الخضيرة أش����ار سويرجو، 
إل����ى أن االحتالل س����يعزز م����ن عمليات البط����ش ألبناء 
ش����عبنا بالداخل المحتل وسيعمل على مالحقة الشبان 
واعتقاله����م في كافة الم����دن الفلس����طينية بالداخل، 
وس����يؤدي هذا الس����لوك إلى مزيد من الكراهية ويصب 
)الزي����ت على الن����ار( وس����تكون نتائجه عكس����ية على 

االحتالل بمزيد من العمليات الفردية.

تحليل: »عملية الخضيرة« رد عملي على لقاءات التطبيع ونجاحها سيدفع بالمزيد
غزة/ معتز �صاهني:

اأكد خمت�صان بال�صاأن ال�صيا�صي الفل�صطيني اأن عملية اخل�صرية 
البطولية التي نفذها �صابان فل�صطينيان الثالثاء املا�صي ك�صفت 
زي��ف االحتالل بانه ا�ص��تطاع كي وعي ال�ص��عب الفل�ص��طيني يف 

مدن الداخل املحتل، وتوؤكد على اأن املمار�ص��ات العن�صرية �صد 
ال�صكان الفل�صطينيني يف املدن املختلطة، ال ميكن ال�صكوت عليها 
ومتريرها دون مقابل. واأ�ص��اف املخت�ص��ان يف اأحاديث منف�صلة 
مع »اال�صتقالل« اأن �صهر رم�صان هذا العام �صيكون اأكرث �صخونة 

من �صابقه، واأن الكرة االن يف ملعب االحتالل اذا ما متادى وزاد 
من وترية اعتداءاته على الفل�صطينيني وعلى امل�صجد االأق�صى، 
االأمر الذي �ص��يدفع باجتاه االنفجار على غرار معركة »�ص��يف 

القد�س« ورمبا ابعد من ذلك.

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد اإلس����المي د. 
ولي����د القططي ي����وم أمس، 
البطولي����ة في  العملي����ة  أن 
الخضي����رة ج����اءت في وقت 
مناس����ب جدًا بعدم����ا اعتقد 
االحت����الل بأنه اس����تطاع أن 
األنظم����ة  بع����ض  ُي����روض 
العربية الس����يما ما يس����مى 

"بقمة النقب".
ف����ي  القطط����ي،  د.  واعتب����ر 

تصريح له، أن العملية كس����رت كل القواعد األمنية 
الصهيوني����ة، وأربك����ت حس����اباته، وأثبت����ت ب����أن 
فلسطين واحدة بشعبها،  حيث امتدت النقب في 

جنوبها، واليوم في شمالها في الخضيرة.
كما لف����ت د. القططي، إل����ى أن العملي����ة تؤكد أن 
الش����عب الفلس����طيني ُمصٌر على مقاومة االحتالل 

األرض  كاف����ة  م����ن  وكنس����ه 
الفلسطينية.

القدس  أن معركة سيف  وبين، 
كان����ت األخط����ر عل����ى الع����دو 
الصهيون����ي، باعتب����ار الخط����ر 
م����ن انتفاض����ة أهال����ي الداخل 
المحتل، مش����ددًا على أن العدو 
يعيش في م����أزق أمني وجودي 
نتيجة تصاع����د العمل المقاوم 

الفلسطيني.
وأكد د. القططي، أن التحالف مع 
الدول العربية هي جهود يائسة 
لن تنفع الكي����ان، خاصة وأنه أمام خطر وجودي من 

محور المقاومة الذي تقوده إيران.
جدي����ر بالذكر، أن فلس����طينيين م����ن النقب، نفذا 
عملية بطولية استش����هدا عل����ى إثرها أدت لمقتل 
"إس����رائيليين" وإصابة 12 آخري����ن بينهم 4 بحالة 

الخطر في الخضيرة.

إسطنبول/ االستقالل:
ش����دد نائ����ب رئي����س المكتب السياس����ي 
لحركة المقاومة اإلس����المية )حماس( صالح 
العاروري، يوم أمس، على أن مقاومة االحتالل 
اإلسرائيلي بكل أشكالها حق وواجب شرعي.

وأكد العاروري، خالل كلمة له بمؤتمر الثوابت 
الفلس����طينية بغزة عبر الفيديو كونفرانس 
من اس����طنبول، على أن ثوابت حركة حماس 
ه����ي ثوابت ش����عبنا الفلس����طيني، وال فرق 
بينهم����ا أب����ًدا، مضيًف����ا أن »فلس����طين كل 
فلس����طين هي حق وطن����ي وقومي وديني 
إس����المي، وهي حق خالص ش����رعي لشعبنا 

وأمتنا«.
وقال إن »االحتالل اإلس����رائيلي لن ينقش����ع 
عن أرضنا إال إذا قاومناه بالقوة العس����كرية 
والمسلحة«، مؤكًدا أن »االحتالل لن يستمر، 
وس����ينهار قريًب����ا بفض����ل صمود ش����عبنا 

ومقاومته«.

وأوضح العاروري أن مدينة القدس الموحدة 
هي عاصمة فلسطين األبدية، وليست شيًئا 

قاباًل للمفاوضات والتقاسم والتنازالت.
وأض����اف أن حم����اس تؤمن بوحدة ش����عبنا 
الفلسطيني، وال تفرق بين أي من مكوناتهم 
على أساس األيديولوجيا في سبيل مقاومة 

االحتالل.
ولفت إل����ى أن حماس تؤمن بض����رورة إنجاز 
وحدة شعبنا على كل المستويات، وال تتخذ 

موقًفا عدائًيا للحوار مع أي من مكوناته.
وأدان العاروري التطبي����ع القائم بين بعض 
الدول مع االحتالل اإلسرائيلي، مشدًدا على 
أنه مرفوض رفًضا قاطًعا، وهو إقرار بشرعية 

االحتالل.
وأضاف أن »التطبيع مع العدو هو عمل معاٍد 
ومجّرم لثوابت وحقوق شعبنا وأمتنا«، مؤكدا 
أنه »ال يمكن أن ُينش����ئ حًقا من باطل، وال أن 

يبطل حًقا مشروًعا«.

د. القططي: العدو يعيش في مأزق أمني 
وجودي نتيجة تصاعد العمل المقاوم

العاروري: مقاومة االحتالل حق وواجب 
وصمودنا سيفشل المخططات
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دولة فل�سطني   
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صاادر عن اللجنة املركزية
 لالبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع  رقم )4(
منطقة تنظيم : الزهراء

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنتظيم المدن بمحافظات غزة انها قد قررت 
بجلس���تها رقم 2022/5 المنعقدة بتاري���خ 2022/3/3  التصديق النهائي 
على المخطط التفصيلي للش���ارع رقم )4( المار في القس���يمة رقم )1( من 
القطعة رقم )2306( والقس���ائم رقم )27-29-32-37-38( من القطعة رقم 

)2370( والقسائم رقم )9-78-88-89-127( من القطعة رقم )2310( .
الس���ابق إيداعه لالعت���راض بموجب اإلعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية 
والمنش���ور في جريدة فلس���طين بتاريخ 2021/8/29 م���ع وضعه موضع 
التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة 
الرس���مية أو في صحيفتين يوميتين محليتي���ن أيهما اقرب وذلك وفقا 

لنص المادة)18( من قانون تنظيم المدن .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعـالن �صاادر عن اللجنة املركزية 
لالبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بايداع المخطط التفصيليى للشارع رقم )30( )المسمى بشارع جامعة فلسطين(
منطقة تنظيم : الزهراء قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنتظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رق���م 2022/5 المنعقدة بتاريخ 2022/3/3 عن إيداع المخطط التفصيلي 

للشارع رقم )30( )المسمى بشارع جامعة فلسطين(
المحصور بين الش���ارع رقم )3( )المسمى بش���ارع الحرية( شماال والشارع رقم )51( 
جنوبا والمار بالقس���يمة رقم )2( من القطعة رقم )2305( والقسيمة رقم )43( من 
القطعة رقم )2307( والقس���ائم رقم )48-49( من القطعة رقم )2308( والقسيمة 
رق���م )130( من القطعة رقم )2310( لالعتراض خالل مدة س���تين يوما من تاريخ 
ه���ذا اإلعالن . وعلي���ه فانه يجوز لجمي���ع أصحاب الحقوق ف���ي األراضي واالبنية 
واالمالك األخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب الللجنة المحلية للبناء 
والتنظيم ببلدية الزهراء . ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

اإعالن طرح مناق�صة بالظرف
 املختوم ل�صراء طرود غذائية

تعلن جمعية ساعد للتنمية البشرية عن طرح مناقصة بالظرف المختوم 
لشراء طرود غذائية لشهر رمضان 

حسب الشروط التالية:
أن يكون التقدم للعطاء مش���غل مرخص ومس���جل ف���ي دائرة الضريبة 

ويلتزم باحضار شهادة خصم منبع .
أن تكون االسعار يالشيكل وشاملة قيمة الضريبة المضافة وتكون سارية 

المفعول حتى نهاية العطاء,
 تقديم كفالة بنكية بقيمة 5% من قيمة العطاء . ثمن كراس���ة العطاء 

100 شيكل غير مستردة .
من يرغب بالمش���اركة في ه���ذا العطاء يتوجه الى مق���ر الجمعية خان 
يونس-البلد- شارع شبير مقابل ش���ركة عامر للسراميك الستالم كراسة 
العطاء من صباح يوم الثالثاء الموافق2022/3/28حتى ظهر يوم الخميس 

2022/3/31. للمراجعة واالستفسار االتصال بجوال رقم 0593262027

غزة/ االستقالل:
أكدت لجنة األس���رى للق���وى الوطنية 
واإلس���المية في قطاع غ���زة يوم أمس، 
أن العملي���ات البطولي���ة النوعية التي 
ينفذه���ا ش���عبنا، واالنتص���ار المهم 
الذي حققته األسيرة هو نتاج طبيعي 
للوحدة والصمود الفلسطيني. وشددت 
اللجنة، خالل مؤتمر صحفي في مدينة 
غ���زة، أن ش���عبنا في الداخ���ل المحتل 
متمس���ٌك ومتج���ذٌر بأرض���ه وهويته 
العربية األصيل���ة، ويزلزل أركان الكيان 

بالعمليات النوعية في المدن المحتلة.
وأوضحت اللجنة، أن الحركة األس���يرة 
انتزعت حقوقها ضد السجان بعد أن 
استراتيجية،  معركة  بخوض  هددت 
الفتًة إلى أن االحتالل حاول استغالل 
لس���لب حقوق  الدول���ي  االنش���غال 

األسرى، لكنه فشل.
وبينت اللجن���ة، أن معركة األس���رى 
ضد الس���جان لم تنتِه بعد، فالسجان 

عدو جبان وغدار. ودعت، ألوسع حملة 
مناصرة مع أس���رنا اإلداريين األبطال، 
حتى ينتصروا على سجانهم، داعيًة 

المجتم���ع الدول���ي لوق���ف الجرائم 
اإلس���رائيلية بحق األسرى، ومحاسبة 

االحتالل على ذلك.

القوى الوطنية بغزة: معركة األسرى لم تنته وندعو ألوسع حملة مناصرة مع »اإلداريين«

رام الله/ االستقالل:
يواصل األسرى اإلداريون في سجون االحتالل اإلسرائيلي مقاطعتهم المحاكم 

اإلدارية لليوم 88 على التوالي؛ للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري.
وتأت���ي هذه المقاطعة تحت ش���عار "قرارنا حرية"، وفق م���ا ذكره مكتب إعالم 

األسرى.
ويقبع المعتقلون اإلداريون في سجون )مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون(، 

فيما يقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب، وعوفر".
وكان اإلداري���ون أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الش���املة 
والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، 

استئناف، عليا(.
وتواصل س���لطات االحتالل إصدار المزيد من أوام���ر االعتقال اإلدارّي، حيث بلغ 
عدد األوامر الص���ادرة منذ بداية العام الجارّي حّتى نهاية ش���باط )203(. وفق 
نادي األسير. ويبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل نحو 4500 أسير، بينهم 34 

أسيرة، وقرابة 180 طفاًل.

منذ 88 يومًا.. األسرى اإلداريون 
يقاطعون محاكم االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر االعالم العبري، ي���وم أمس، أن موجة اعتقاالت 
كبيرة شهدتها مدن في الداخل المحتل، في أعقاب 
عملية الخضيرة التي قتل فيها عنصرين من جيش 

االحتالل.
وقال���ت القناة 14 العبرية، إنه بحس���ب مصادر في 
الشرطة اإلس���رائيلية، ش���هدت ليلة أمس، موجة 
اعتقاالت كبيرة، مش���يرة إل���ى أن التركيز كان على 

أش���خاص مش���تبه في صلتهم بمنف���ذي عملية 
الخضيرة امس األول، مشيرة إلى أن الجهود تركزت 

في منطقة وادي عارة.
واألحد، ُقتل عنصران في ش���رطة االحتالل وأصيب 
12 آخرون، في عملية إط���الق نار بمدينة الخضيرة 
المحتلة، نفذها فلس���طينيان من مدينة أم الفحم 

بالداخل المحتل؛ استشهدا خاللها.
وف���ي 22 الجاري، نّفذ الش���اب محمد أب���و القيعان 

من النقب عملية طعن في بئر الس���بع قتل خاللها 
أربعة مس���توطنين قب���ل أن ُيستش���هد برصاص 
ش���رطة االحتالل. وركزت وس���ائل إعالم عبرية في 
تغطيتها لموجة العملي���ات بالداخل المحتل على 
»الفش���ل الذريع« لجهاز »الش���اباك« خالل األسبوع 
األخير، وال���ذي تّجلى باإلخفاق في منع عمليتي بئر 
السبع والخضيرة، اللتين ُتعدان األقسى في الداخل 

المحتل منذ سنوات طويلة.

رام الله/ االستقالل:
أفرجت س����لطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، 
عن األس����ير فادي حمد غانم )36 عاما( من رام الله، 

بعد اعتقال إداري لمدة سنة ونصف.
واألس����ير حمد اعتقل مرات عديدة لدى س����لطات 
االحت����الل، وبدأت قصته مع االعتق����االت منذ عام 
2005م، عندما كان ناش����طا في الكتلة اإلسالمية 

بجامعة بيرزيت.
وش����غل حمد منصب رئيس مجل����س الطلبة في 
جامع����ة بيرزي����ت بي����ن العامي����ن 2006 و2007، 
وتكررت االعتقاالت بحقه ل����دى االحتالل وأجهزة 
أمن الس����لطة، حتى التهمت س����نوات عديدة من 

حياته في السجون.
وفي اعتقاله الحالي، فقد األس����ير حمد والده »أبو 

أحمد حم����د غانم«، بعد إصابت����ه بفيروس كورونا 
خالل العام الجاري.

واعتقل حمد مرات عديدة لدى أجهزة أمن السلطة 
تعرض خالله����ا للتعذيب الش����ديد، وخاض عام 
2015 إضراب����ا ع����ن الطعام في س����جون مخابرات 
الس����لطة ل�37 يوما، وكان في حينه من المفترض 
أن تتم مراسم زفافه التي تأجلت بسبب االعتقال 

لدى أمن السلطة.
وبعد أسبوعين من خروجه من سجن أمن السلطة، 
اعتقل مرة أخرى لدى سلطات االحتالل، وذلك قبل 

يومين من موعد زفافه.
وأمضى حمد فترات متفاوتة في االعتقال اإلداري، 
وخ����رج بعد ذلك وأت����م زفاف����ه ورزق بطفلته نور، 
ع����ام 2018م، وبعد بضعة أس����ابيع تلقفته أيدي 

االحتالل مرة أخرى لتغيبه خلف القضبان.
واألس����ير حمد لم يتوان عن نصرة إخوانه األسرى؛ 
فخالل اعتقاله عام 2014 شارك في اإلضراب الذي 
خاضه األسرى اإلداريون للمطالبة بوضع حد لهذا 
االعتقال الجائر، والذي اس����تمر وقته����ا 65 يومًا 

وتدهورت فيه حالته الصحية.
ويواصل األس����رى اإلداريون في س����جون االحتالل 
يواصلون كذلك مقاطع����ة محاكم االحتالل لليوم 
86 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال 

اإلداري تحت شعار قرارنا حرية.
ويبلغ عدد األس����رى الفلس����طينيين، قرابة 4600، 
بينهم نح����و 500 معتق����ل إداري، و31 أس����يرة، 
ونحو 160 قاصرا، يتوزعون على 23 س����جنا ومركز 

توقيف، وفق معطيات فلسطينية.

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير الفلس����طينّي، إّن المعتقل اإلدارّي محمود محمد أبو 
وردة )44 عاًما( من مخيم الف����وار/ الخليل، يواجه وضًعا صحًيا خطيًرا، 
بعد أّن تبين إصابته بورم س����رطانّي عل����ى الغدة الكظرية، حيث يقبع 

في سجن "النقب".
وأوضح المعتقل أبو وردة وفًقا لرس����الة وصلت منه لنادي األسير، "أّنه 
يعاني من مشاكل صحية عديدة، أبرزها مشاكل في عضلة القلب وفي 
العمود الفق����رّي، وارتفاع في ضغط الدم، كم����ا أنه يعاني من فقدان 
نس����بة كبيرة من نظره في العين اليسرى إثر حادثة تعرض لها وهو 

طفل"
وأضاف، أّن عمليات االعتقال المتكررة على مدار الّسنوات الماضية قد 
حالت من متابعة عالجه الالزم، حيث وصلت مجموع س����نوات اعتقاله 

نحو عشر سنوات منها عدة سنوات رهّن االعتقال اإلدارّي.
وكان أخر اعتقال له في شهر تش����رين الثاني / نوفمبر 2021 ، حيث 
جرى اعتقاله بعد اإلفراج عنه بفترة وجيزة من اعتقاله الّس����ابق، األمر 
الذي ساهم في تفاقم وضعه الصحّي، عدا عن اإلهمال الطبي المتعمد 
) القتل البطيء(، الذي يواجهه إلى جانب المئات من األسرى المرضى.

ويؤكد نادي األس����ير أّن حالة المعتقل أب����و وردة، تضاف إلى نحو 18 
أسيًرا يواجهون السرطان وأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم المعتقل 

اإلدارّي عبد الباسط معطان من رام الله.
وم����ن الجدير ذكره، أّنه ومنذ مطلع العام الماضي، ُس����جلت عدة حاالت 
بالسرطان واألورام بين صفوف األسرى، أبرزهم األسير ناصر ابو حميد.

نادي األسير: إصابة المعتقل اإلدارّي 
محمود أبو وردة بورم سرطاني

عمليات اعتقال كبيرة بوادي عارة على خلفية عملية الخضيرة

االحتالل يفرج عن األسير فادي حمد بعد عام ونصف من االعتقال اإلداري
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية البتدائية

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
ُقدم���ت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة م���ن مختار منطقة غ���زة المؤرخة في 
2022/3/28م تتضمن ان/ شريفة بنت عيد بن سالم أبو قينص المتوفاة بتاريخ 
2016/4/10م هوية رقم/ 971364310 وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
بنتييها المتولدين لها من زوجها المتوفىقبلها/ حسان بن سالمة بن مسلم أبو 
قينص وهن/ ثريا وفريجة فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة سوى من ذكر وليس 
ل���ه وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا ح���ال حياتها وتركوا ورثة ومن 
له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 25 / شعبان / 1443 ه� وفق 2022/3/28م 

رئي�س حمكمة غزة ال�سرعية
حممد كامل اأبو را�س

تنويه
نش���ر اعالن بيع أرض باسم السيد/ محمد ش���عبان عبد الرحمن علوان في 
صحيفة »االستقالل« بتاريخ 2022/3/24م نشر خطأ السيد/ محمد شعبان 

عبد الرحمان علوان والصحيح هو / محمد شعبان عبد الرحمن علوان

لذا اقت�سى التنويه

دولة فل�سطني  
املجل�س العلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب رقم 2022/382 ن�سر م�ستبدل 
يف الق�سية احلقوقية رقم 2022/293

المدعية / مدارس األقصى النموذجية الخاصة – خانيونس ويمثلها الس���يد / محمد 
عيس���ى محمد س���مور هوية رقم 931560304  وكيلها المحاميان / احمد إسماعيل 

المصري ومراد نعيم وافي من خانيونس – شارع جالل – جوال رقم 0598882275 
المدعى عليه / بالل احمد خليل صافي – من خانيونس – يقيم خارج البالد 
)مذكرة حضور  بالنشر المستبدل( في القضية الدعوى رقم )2022/293(

الى المس���تدعى ض���ده المذكور بعاليه بما ان المس���تدعي ق���د اقام عليك 
دعوى )2022/293(اس���تنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نسخة 
منها ومن مرفقاته���ا لدى قلم المحكمة لذلك يقتض���ي عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما 
من تاري���خ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 2022/5/10 
لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

ان يسير في دعواه حسب ااالصول تحريرا في / 2022/3/28

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
احمد جالل مهدي 

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب رقم 2022/382 ن�سر م�ستبدل 
يف الق�سية احلقوقية رقم 2022/303

المدعي���ة / مدارس األقص���ى النموذجية الخاص���ة – خانيونس ويمثلها 
السيد / محمد عيسى محمد سمور هوية رقم 931560304 

وكيله���ا المحامي���ان / احمد إس���ماعيل المصري ومراد نعي���م وافي من 
خانيونس – شارع جالل – جوال رقم 0598882275 

المدعى عليه / محمد سفيان يحي القصاص– من خانيونس – يقيم خارج البالد 
)مذكرة حضور  بالنشر المستبدل( في القضية الدعوى رقم 2022/303

ال���ى المس���تدعى ض���ده المذك���ور بعاليه بم���ا ان المس���تدعي قد اق���ام عليك دعوى 
)2022/303( اس���تنادا الى م���ا يدعي في الئحة دع���واه المرفق لك نس���خة منها ومن 
مرفقاته���ا لدى قلم المحكمة لذل���ك يقتضي عليك الحضور الى ه���ذه المحكمة خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك ه���ذه المذكرة كما يقتضي ان ت���ودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما 
انه قد تحدد لها جلس���ة 2022/5/10 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت 
عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب ااالصول  تحريرا في / 2022/3/28

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
احمد جالل مهدي 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدر رئي���س حكومة االحت���الل نفتالي 
بيني���ت، يوم أمس، سلس���لة عقوبات غير 
مسبوقة بحق فلسطينيي الداخل المحتل، 

وذلك بعد تصاعد العمليات الفدائية.
وق���رر بينيت إصدار أوام���ر اعتقال إدارية 
بحق عدد من النشطاء في الداخل المحتل، 
حي���ث تعد ه���ذه هي الم���رة األولى التي 
تستخدم فيها سلطات االحتالل االعتقال 

اإلداري ضد فلسطيني الداخل المحتل.
بزي���ادة مراقبة تواجد فلس���طينيي  وأمر 
الداخل على شبكات التواصل االجتماعي، 
وتوس���يع سياسات حمل الس���الح لجنود 
االحت���الل، وفق ما نش���رته القن���اة ال� 12 

اإلسرائيلية.
وذك���رت القناة أن رئيس حكومة االحتالل 
ق���رر أيًض���ا تعزيز وج���ود ق���وات األمن، 

وتكثيف جمع المعلومات االستخبارية.
وقتل شرطيان إسرائيليان وأصيب آخرون 
بج���راح متفاوتة بين الطفيف���ة والخطيرة 
جًدا، امس األول، بعد عملية إطالق نار في 

مدينة الخضيرة بالداخل المحتل.
أحرونوت"  "يديع���وت  ونش���رت صحيفة 
لعملية  الدقيقة  التفاصيل  اإلس���رائيلية 
الخضيرة التي قتل فيها جنديان وأصيب 
12 آخرون بجراح بعضهم في حال الخطر.

وذك���رت أن عملية الخضيرة اس���تغرقت 
دقيقة ونصفًا م���ن اللحظة التي بدأ فيها 
المس���لحان بإطالق النار إلى حين تمكنت 
وح���دة المس���تعربين من اس���تهدافهما 

بالرصاص.
وأف���ادت أن المهاجمين وصال المكان في 
مركبتهما الس���اعة 20:40، وركنا المركبة 
قريًب���ا من المكان، ثم توجها صوب محطة 

الحافالت بهدف تنفيذ العملية في مكان 
مكتظ لزيادة عدد القتلى.

وبع���د ثواٍن من نزول ال���ركاب من الحافلة 
التابعة لش���ركة "كافيم"، ب���دأ المقاومان 
بإطالق النار من مسافة صفر تجاه مجموعة 
من الجنود؛ فقتل اثنان على الفور وأصيب 

اثنان آخران بجراح خطيرة.
ونقلت الصحيفة عن "ليف"، وهو س���ائق 
الحافلة التي توقفت لحظة تنفيذ العملية 
أنه سمع أصوات إطالق نار؛ فأغلق األبواب 

مباشرة وانسحب من المكان.
وق���ال: "رغبت ف���ي الحفاظ عل���ى الركاب 
المتواجدي���ن على مت���ن الحافلة، فقمت 
بتحميل راكبين في المحطة ربما نجوا من 
العملية، والركاب في الحافلة لم يستوعبوا 
ف���ي البداية ما يج���ري، ولكن بعدها عمت 

الفوضى المكان".

ووفًق���ا لتس���جيالت كامي���رات المراقبة؛ 
فّر مجموعة م���ن الجنود المس���لحين من 
الم���كان، وأطلقوا النار ص���وب المقاومين 
خ���الل فرارهم، ومن غي���ر الواضح فيما إذا 
كانوا أصيبوا بنيران المهاجمين أو ال، إال أن 
ذلك لم يمنع المسلحين من السيطرة على 
س���الح أحد الجنود القتلى )س���الح م16-( 

واستخدامه في العملية.
وواص���ل المهاجمان إطالق النار في جميع 
االتجاهات، ومن بينها صوب راكب دراجة 
هوائية مر من الم���كان، ومن غير الواضح 
فيم���ا إذا أصيب، بينما توقف���ت مركبات 
كانت في طريقه���ا للمكان وتراجعت إلى 

الخلف ما منع مزيدًا من اإلصابات.
ونقلت الصحيفة عن أحد ش���هود العيان 
قوله: "رأيتهم خالل اقترابهم من مجموعة 
الذي���ن اس���تولوا على  م���ن األش���خاص 

أسلحتهم. س���معت طلقة واحدة وبعدها 
صليات نارية خالل دقيقة إلى دقيقتين".

مس���ن  وج���ود  التس���جيالت  وأظه���رت 
إس���رائيلي تص���ادف م���روره ف���ي مكان 
العملي���ة ولوحظ تجاهل المس���لحين له، 
إذ لم يطلقوا الن���ار تجاهه على الرغم من 
وجوده بينهم حتى بع���د الضربة النارية 

األولى.
وفيم���ا بعد توج���ه المس���لحان إلى جهة 
مقابل���ة لمطعم تصادف وج���ود مجموعة 
م���ن جنود المس���تعربين في���ه، حيث دار 
اشتباك بين الجانبين انتهى باستشهاد 

المهاجمين.
وردًا على العملية؛ قررت ش���رطة االحتالل 
تكليف قوات "حرس الحدود" بالمسؤولية 
ع���ن منطقة وادي ع���ارة ومدينة أم الفحم 

التي خرج منها المنفذان.

االحتالل يصدر سلسلة عقوبات غير مسبوقة بحق فلسطينيي الداخل المحتل

غزة / االستقالل:
دع����ا مؤتم����رون ف����ي غ����زة إلى 
ض����رورة حش����د الجه����ود لنصرة 
المحتل،  والداخ����ل  القدس  أهل 
المقاومة  تعزيز  أهمية  مؤكدين 
بكاف����ة أنواعها لدح����ر االحتالل 
اإلس����رائيلي ووق����ف انتهاكاته 

بحق أبناء شعبنا.
وأش���اد المشاركون في مؤتمر وطني 
نظمته دائرة الثوابت بحركة حماس 
تحت عنوان "الثوابت الفلس���طينية 
طري���ق التحرير" ي���وم أمس بمدينة 
غ���زة، بالعملي���ات الفدائي���ة الت���ي 
نفذها أبناء شعبنا بالداخل المحتل، 
مؤكدين أنها امتداد لمعركة "سيف 

القدس".
وق���ال رئي���س هيئ���ة الثوابت في 
حم���اس محم���ود الزه���ار: "نرقب ما 
يجري في فلسطين المحتلة، وما تم 
من استهداف المحتلين الصهاينة 
في الخضي���رة أمس؛ وه���و رد فعل 
طبيعي لما يمارس���ه الصهاينة ضد 

أصحاب األرض".
وأوضح الزهار أن "هذا النموذج حدث 

في غزة، "وإن ش���اء الل���ه تتكرر هذه 
الردود على ه���ذا النمط حتى تحرير 

فلسطين كل فلسطين".
وش���دد على أن "المس���جد األقصى 
والمقدس���ات اإلسالمية والمسيحية 
حاض���رة  وأب���ًدا  دائًم���ا  س���تبقى 
ل���دى الجمي���ع عل���ى رأس الثوابت 

الفلسطينية تماًما كحق العودة".
دائ���رة  بتوس���يع  الزه���ار  وطال���ب 
والش���عبية  الوطني���ة  المش���اركة 
وتوظي���ف المناب���ر المتاح���ة كافة 

إلنقاذ األقصى، وتحقيق حق العودة، 
وه���و م���ا تحق���ق أمس ف���ي جنوب 

فلسطين وشمالها".
المقدس���ات  "ثوابتنا هي  وأض���اف 
إسالمية ومس���يحية وفي مقدمتها 
القدس، وعلينا توظيف كافة مواقع 
لترس���يخ هذه  االجتماعي  التواصل 
الثوابت وتجريم التطبيع مع االحتالل 

وإشاعة ثقافة المقاومة".
ودعا ل�"تش���كيل إطار جامع لمشروع 
المقاومة الش���املة لتحرير األس���رى 

والمس���رى وتحرير كل فلس���طين"، 
مش���دًدا على أن "تحقيق حق العودة 
فريضة وطني���ة على قاعدة الثوابت، 
الطاقات  وتتطل���ب توحي���د كاف���ة 
البوصلة  لتتوجه  والفصائل  واأللوان 

جميًعا القتالع االحتالل".
وشدد الزهار على أن "قضية األسرى 
على س���لم أولوياتنا بجانب القدس 
والعودة"، مضيًفا "ما لم يقتنع العدو 
بإب���رام صفقة تبادل بم���ا لدينا؛ فإن 

تزويد الغلة سيبقى خيارنا".

مؤتمر وطني بغزة يدعو لحشد الجهود نصرًة للقدس والداخل المحتل

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(، يوم أمس، إلى محاكمة 
االحتالل "اإلس���رائيلي" على جريمة الفصل العنصري، وثمنت دعوة مس���ؤول 
أممي التخاذ تدابير المس���اءلة إلنهاء االحتالل وممارس���ات الفصل العنصري 

في األرض الفلسطينية المحتلة.
وقدرت المؤسس���ة في بيان له���ا، تصريحات المقرر الخ���اص المعني بحالة 
حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، التي دعا فيها 
المجتم���ع الدولي إلى قب���ول وتبني النتائج الواردة ف���ي تقريره الحالي، الذي 
أتى عل���ى غرار النتائج األخي���رة التي توصلت إليها منظمات حقوق إنس���ان 
فلسطينية وإس���رائيلية ودولية، بأن االحتالل اإلسرائيلي يمارس األبرتهايد 

أو الفصل العنصري.
وأش���ارت ش���اهد إلى أن االحتالل اإلس���رائيلي ينظم حملة مخططة لتشويه 
عم���ل المقرر الخاص في األراضي الفلس���طينية المحتلة، ومنعت الس���لطات 
اإلس���رائيلية موظفي حق���وق اإلنس���ان ومحققي األمم المتح���دة من دخول 
األراضي الفلس���طينية المحتل���ة وحظر المنظمات الفلس���طينية العاملة في 

مجال حقوق اإلنسان وإسكات صوتها.
ودع���ت المجتم���ع الدولي إل���ى تكثيف الجه���ود لمناصرة حقوق الش���عب 
الفلسطيني إلنهاء االحتالل، مؤكدة ضرورة احترام نتائج تقارير بعثات األمم 

المتحدة لحقوق اإلنسان والعمل بتوصياتها.

دعوة لمحاكمة »إسرائيل« 
على جريمة الفصل العنصري
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دولة فل�سطني    
وزارة االقت�ساد الوطني 
االإدارة العامة لل�سركات 

مراقب ال�سركات 
اعالن للعموم

يعلن مراقب الش���ركات – ان ش���ركة كنج برو للتكنولوجيا ذ.م.م ويمثلها 
السيد / نبيل محمود محمد جابر رئيس هيئة المديرين ووكيله المحامي 
األس���تاذ / هاني أبو س���مرة والمس���جلة لدينا تحت 563136258 بتاريخ 
2003/5/28 تقدم���ت بطلب لتغيير مركز الش���ركة الرئي���س من )غزة – 
الش���يخ رضوان – الشارع العام( الى  ) غزة – تل الهوى – برشلونة – شرق 

مديرية العمل (  تحريرا في 2022/3/28 م 

مراقب ال�سركات

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

اعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية
تقدم لمحكمة ش���رق خانيونس مضبطة موقعة من مختار عائلة أبو شاب 
مؤرخ���ة في 2022/3/27م تتضمن ان عبد الله حمدان حمدان  أبو خديجة 
من بني س���هيال وس���كانها توفي الى رحمة الله تعال���ى بتاريخ 1986م 
وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته صفية محمد احمد أبو دقة 
وفي أوالدها المتولدين لها منه وهم عوض وحسين وحسن وعبد الحميد 
وناج���ي وخض���رة وصافية وحليمة وف���ي أوالد ابنته علي���ا المتوفاة قبله 
المتولده له من مطلقته فاطمة عودة أبو عبده وهم غازي ومحمد وانتصار 
وأم���ل المتولدي���ن لها من زوجها بركات محمد أبو دق���ة فقط وال وارث له 
سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال 
حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق خانيونس 
الش���رعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وحرر في 25 

شعبان ل 1443 ه� وفق 20222/3/28م .

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 

اعالن �شادر عن جمعية امل�شدر للتنمية الريفية
يعلن مجلس إدارة جمعية المص���در للتنمية الريفية  عن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعية العمومية ع���ن للعام ) 2022 ( وذل���ك يوم الخميس 
المواف���ق  2022/4/7م  الس���اعة 12:00 ف���ي مقر الجمعي���ة الكائن في 

المحافظة الوسطى – قرية المصدر .
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي:

1 - اغالق باب االنتس���اب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام 
)2022 ( بتاريخ 2022/4/6م

2 - فت���ح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذل���ك لمدة يومين من 
تاريخ 2022/4/3 الى تاريخ 2022/4/4م.

3 فتح باب االنسحاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 
العمومية وذلك لمدة يومين من تاريخ 2022/4/5 حتى تاريخ 2022/4/6م.

جمل�س اإدارة اجلمعية 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /  آدم علي كامل عنان     عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    803254168   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /     صدام كمال حس���ين 
ابوس���لطان    عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم   
٨٠٣٤٢٥٥٦٠       الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /    عبير ع���زات مصطفى 
اب���و رزق     عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم     
903622520     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    علي زهير يوسف معروف  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   401228135      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن /   س���ائد مفي���د ابراهيم 
عوض الل���ه      عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   
800757932     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

وكان���ت لجنة العمل الحكومي اتخذت القرار بناًء على توصية من 
وزارة الزراعة بهدف العمل على خفض أسعارها بغزة.

في الس���ياق ذاته، ذكر المتحدث باس���م وزارة الزراعة بغزة أدهم 
البسيوني، أن قرار وقف تصدير الخضراوات المؤقت الصادر عن 

الوزارة، جاء بهدف تعزيز األسواق المحلية.
وأوضح في تصريحات صحفية، السبت، أن إيقاف التصدير كان 
له األثر اإليجابي على بعض الس���لع، وم���ع اعتدال درجات الحرارة 
س���ينعكس ذلك على س���رعة نضوج الثمار، وقل���ة اإلنتاج كانت 

بسبب الحرارة المنخفضة. 
وأكد أن الس���بب الرئيس���ي لقرار الوزارة، هو من أجل عدم ارتفاع 
أس���عار الخضار في شهر رمضان المبارك، وهذا األمر سينعكس 

إيجابيًا خالل أيام قليلة جدًا، وستنخفض األسعار.
وختم بالقول: "وجدن���ا بعض األصوات التي ُتعارض القرار، نؤكد 

أننا مع مصالح المزارع الفلسطيني على قاعدة ال ضرر وال ِضرار".

قرار جمحف
الم���زارع ناهض األس���طل كان أحد األصوات الت���ي عارضت قرار 
الوزارة بوقف تصدير الخضراوات لألسواق خارج غزة، خالل الوقفة 
االحتجاجية التي نظمه���ا ومجموعة من المزارعين والتجار، حيث 

وصف القرار ب�"المجحف والظالم" بحقهم.

وأوض���ح األس���طل ل� "االس���تقالل" أن ال���وزارة لم ت���راع تكاليف 
المستلزمات الزراعية العالية إلنتاج الخضراوات التي اتخذت قرارًا 
بوقف تصديرها، قائال: " تكلفة بكسة البندورة 11 كيلو حوالي 1٠ 
شواكل فحين تباع بأقل من نصف ثمنها فالمزارع يتكبد خسائر 
كبيرة". وأضاف: " المزارع عمل على زراعة دونمات من الخضراوات 
تكفي للس���وق المحلي والخارجي، وحين وقف التصدير سيكون 

فائض كبير منها، فالس���وق المحلي لن يستهلك جميع الكمية، 
وبالتالي ستتلف لدى المزارع".

وأش���ار إلى أن القرار جاء في وقت يحت���اج فيبه المزارع تعويض 
خس���ائره المادية، ج���راء تدمير مس���احات زراعية واس���عة من 
الخضروات، نتيج���ة الصقيع والرياح بالمنخفض���ات الجوية في 
فصل الش���تاء، الفتا إلى زراعة حوال���ي ٥ دونمات من الخضراوات 

في منطقتي السطر الغربي والمواصي جنوب خانيونس، كالخيار 
والكوس���ا والطماطم والبطاطا الحلوة والباذنجان والفلفل بأنواعه، 
وهي ذاتها األنواع التي يس���مح االحتالل بتصديرها دون غيرها 

من الخضراوات.
وطالب األس���طل وزارة الزراعة بالتراجع عن الق���رار، أو العمل على 
تصدير بيع كميات من الخضروات مناصفة بين الس���وق المحلي 
والخارجي، مراعاة للمزارعين وحماية للمواطن بغزة الذي اش���تكى 
طيلة الفترة الماضية من ارتفاع األس���عار دون معرفة التكاليف 

الباهظة التي يتحملها المزارع.
تاأثري �سلبي

ولم يختلف نضال عليان مدير ش���ركة عليان الستيراد وتصدير 
الخضراوات والفاكهة عن س���ابقه بمعارض���ة القرار، حيث أكد أن 

القرار أثر بشكل سلبي عليه وعلى جميع العاملين لديه.
وأوضح عليان ل���� "االس���تقالل" أن قرار ال���وزارة بوقف التصدير 
أدى لوقف ش���ركته عن العمل وبالتالي أصبح العاملون لديه في 

محطات التعبئة متعطلين عن العمل، نتيجة ذلك.
ولفت إلى أن التس���ويق للمحافظات الشمالية يعد فرصة ثمينة 
للشركة والعاملين فيها، بعد مواجهة األسواق المحلية حالة من 

الركود.

  يصعدون من احتجاجاتهم
قرار وقف تصدير الخضراوات.. »مطب« جديد يعيق طريق المزارعين 

غزة/ �سماح املبحوح: 
اأثار قرار وزارة الزراعة بغزة وقف ت�س��دير اخل�س��راوات 
خم��اوف مئ��ات املزارعني و�س��ركات اال�س��ترياد والت�س��دير 
والعامل��ني فيها من خ�س��ائر حمتملة اإزاء الق��رار، ما دفعهم 

لتنظي��م خطوات احتجاجية اأتلف��وا فيها بع�س كميات من 
اخل�س��راوات. واأقدم مزارع��ون، اأم�س االأح��د، على اإتالف 
بع�س اخل�سراوات اأمام مقر دائرة الت�سويق التابعة لوزارة 
الزراع��ة يف ح��ي الن�س��ر مبدينة غ��زة. جاء ذل��ك خطوة 

احتجاجي��ة على ق��رار جلن��ة متابعة العم��ل احلكومي يف 
قطاع غزة، بوقف ت�سدير اخل�سراوات اإىل ال�سفة الغربية 
والداخل املحتل، مطالبني اجلهات احلكومية بالرتاجع عن 

القرار ملا ي�سببه لهم بخ�سائر مادية فادحة.

رام الله/ االستقالل:
اتفقت القوى الوطنية واإلس���المية، وأعضاء لجنة 
المتابع���ة العليا في أراضي ال����٤٨، على احياء يوم 
األرض الخالد داخل فلس���طين وخارجها بفعاليات 

موحدة في كافة األراضي الفلسطينية.
وأكدوا عق���ب اجتماع، يوم أمس، ف���ي رام الله، أن 

احياء ي���وم األرض ال���ذي يصادف ي���وم ٣٠ آذار، 
تمسك أبناء شعبنا بوطنه وأرضه وحقوقه وثوابته 
الوطنية وفي مقدمتها انهاء االحتالل وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان 
حقوق الالجئين وعودتهم وفق قرار األمم المتحدة 

رقم 19٤.

وناقش االجتماع األوضاع في الساحة الفلسطينية 
من كاف���ة جوانبها في ظل تصاعد عدوان االحتالل 
ومس���توطنيه، واالس���تعدادات الس���تقبال شهر 
رمضان المب���ارك، خاصة ما يتعلق بقرار الس���لطة 
القائمة باالحتالل بالسماح للمستوطنين باستمرار 
اقتحاماتهم للمس���جد األقصى المبارك في شهر 

رمضان المبارك.
ودعوا أبناء شعبنا كافة، خاصة أبناء القدس وجموع 
المصلين في رحاب المسجد األقصى المبارك، إلى 
الحذر واليقظة أم���ام مخططات االحتالل، والوقوف 
صفًا واحدًا ف���ي مواجهة هذه المخطط���ات وإبراز 
القدس بأبهى وأجمل صورها في أيام شهر رمضان 

الفضيل. وأعلنوا رفضهم القرار االس���تفزازي الذي 
اتخذت���ه حكومة االحت���الل بترك المس���توطنين 

الستباحة المسجد األقصى المبارك.
واتفق المجتمعون على برمجة لقاءاتهم المشتركة 
بشكل دوري لتنس���يق مواقفهم وتحركاتهم في 

مواجهة المخططات االحتاللية واحباطها.

رام الله: االتفــاق علــى إحيــاء يــوم األرض بفعاليــات موحــدة
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في النقب كان الشهيد محمد أبو القيعان يطهر األرض من ادران اليهود النجسة، 
وكان يبعث برسائل واضحة للمطبعين والمتخاذلين والقتلة المجرمين، بان ارض 
النقب العربية االصيلة س���تلفظكم كما لفظت كل األعداء والخونة والمطبعين 
والطغاة، وس���تحافظ عل���ى عروبتها واصالتها، وفي الخضيرة كان الش���هيدان 
البطالن ايمن اغبارية وخالد غبارية يكمالن الرسالة بان ما بدأه محمد أبو القيعان 
سنكمله نحن وشعبنا الفلسطيني في كل مكان, وان الفلسطينيين في األراضي 
المحتل���ة عام 48م يعرفون واجبهم تجاه ارضهم وش���عبهم وكيف يواجهون 
هذا االحتالل بالطريقة التي تناسبه وتتالءم مع غريزته الدموية العدوانية التي 
تكب���ر وتنمو كل يوم, فكان ايمن وخالد يس���طران ملحمتهم البطولية في قلب 
مدينة الخضيرة المس���لوبة, حيث قتال صهيونيين واصابا اثني عش���ر اخرين 
م���ن الصهاينة من بينهم ثالثة من قوات ما يس���مى بح���رس الحدود, وبعض 
الحاالت المصابة وصفت انها ش���ديدة الخط���ورة, كانت عملية الخضيرة بمثابة 
رسالة للمجتمعين في النقب وهم أربعة وزراء خارجية عرب ووزير خارجية أمريكا 
المهووسة بإسرائيل, وما يسمى بوزير الخارجية الصهيوني يائير البيد, اجتماع 
النقب الذي ارادت حكومة نفتالي بينت المجرمة ان تستثمره كإنجاز لصالحها, 
فحوله ايمن وخالد اغبارية الى مأتم, وصب قطعان المستوطنين لعناتهم على 
المجتمعي���ن في النق���ب, وأثبتت الوقائع على األرض انه لن يس���تطيع احد ان 
ينوب عن الفلسطينيين في تحديد مواقفهم وتبني قضاياهم, فالفلسطينيون 
وحده���م يقررون كيف يواجهون »إس���رائيل«,  واالحتالل واهم ان كان يعتقد 
ان اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات يمكن ان تس���وق »إسرائيل« في المنطقة 
او تحقق مكاس���ب على حس���اب القضية الفلس���طينية, او توفر االمن واألمان 
لإلسرائيليين, فما حدث في النقب والخضيرة يدل داللة قاطعة على ان فلسطين 

التاريخية من نهرها لبحرها كلها ستقاوم حتى دحر االحتالل عن ارضنا.
المحلل الصهيوني ش���لومو غانور ظهر باألمس على قن���اة العربية التي ترعاها 
المملكة العربية الس���عودية, وقال ان هذه القمة في النقب كان يمكن ان تكون 
»تاريخية« لوال عملية الخضيرة الت���ي اثرت عليها تماما واطفأت بريقها, ودائما 
مش���يئة الله عز وجل هي الغالبة, وحالة القهر التي عاشها الفلسطينيون وهم 
يش���اهدون وزراء الخارجية العرب يرتمون في أحضان إس���رائيل ويصنعون من 
انفس���هم قالعًا لتحصين إسرائيل من الضربات العسكرية, طمعا في استتباب 
حكمهم, ورضى اإلدارة االمريكية عنهم, وتوهمهم بان إس���رائيل التي ش���كلوا 
تحالفًا معها س���تحميهم من االخطار التي قد يتعرضون لها, فقد تحدث وزراء 
الخارجية األربعة بلسان المسكون بالهزيمة الواهن الضعيف المستسلم, الذي 
يحاول ان يكسب عطف »إسرائيل«, لكن »إسرائيل« التي تعلم تماما ما ينتظرها 
خالل األيام القادمة س���تعيدهم س���ريعا الى اوطانهم لك���ي تواجه مصيرها, 
وتتلقى الضربات فوق رأسها, »إسرائيل« ستطرده هؤالء الوزراء المطبعين العرب 
قبل ان يخرج المس���توطنون بتظاهرات لطردهم والهتاف في وجههم »الموت 
للعرب«, لقد اس���تخدمتهم »إس���رائيل« لتمرير مخطط يدور في مخيلتها, لكن 
ايمن وخالد اغبارية افش���ال كل المخططات بعمليتهما البطولية, وباتت حكومة 
نفتالي بينت ويائير البيد في قفص االتهام امام اإلس���رائيليين, وهما مطالبان 
ان يفسرا لإلس���رائيليين عجزهما عن وقف العمليات الفدائية التي عادت بقوة 
لتضرب خاصرة »إسرائيل« الرخوة, ومن حيث لم يحتسبوا, لقد حبست الكلمات 
في حلوق المطبعين واالمريكان واإلس���رائيليين, وبات الكل مشلوال امام مشهد 
البطلين اغبارية الذي هز اركان ما يسمى بدولة الكيان العبري المسماة »إسرائيل« 
في عملية وصفتها الصحافة العبرية بانها غير مسبوقة, وليدرك وزراء الخارجية 
العرب المطبعون ان »إس���رائيل« كيان هش ال يس���تطيع ان يحمي نفس���ه امام 

شعب اعزل فكيف سيحمي عواصمهم من االخطار الخارجية والداخلية.        
قمة الش���ر التي عقدت على ارض النقب السليبة انتهت ببيان ختامي بتحويل 
هذه القمة الى منتدى إقليمي ينعقد كل عام ويتوسع بمشاركة وزراء دول عربية 
أخرى لم تظهر في صورة المؤتم���ر األول، ويجب ان تظهر في اللقاءات القادمة 
حسب رغبة إسرائيل واإلدارة االمريكية، وتم الحديث عن تشكيل لجان لمواكبة 
التع���اون األمني واالقتصادي وفي كافة المجاالت لمواجهة ما اس���موه »بالخطر 
اإليراني«, اما المواقف الغير معلنة بين وزراء الخارجية العرب واإلدارة االمريكية 
واالحتالل الصهيوني فتتمثل في االس���تناد الى اتفاق »ابراهام« وصفقة القرن 
في إيجاد حلول للقضية الفلسطينية, وتحويلها من قضية سياسية الى قضية 
مجرد إنس���انية بإيجاد حلول اقتصادية تسمح بتحسين أوضاع الفلسطينيين 
المعيش���ية تحت وصاية »إسرائيل« ومس���ؤوليتها, وحالة التبجح التي ظهرت 
على وزير خارجية االمارات والتي اعتبر فيها ان ضياع س���نوات من الس���الم مع 
»إسرائيل« في اعقاب اتفاقية كامب ديفيد, تدل على حالة االنحطاط التي وصل 
اليها المشاركون في قمة الش���ر, ومستوى النقاش حول القضية الفلسطينية 
التي ال يملكون مفاتيحها, انما يملك مفتاحها الشعب الفلسطيني ومقاومته 
الباسلة وهو ما عبر عنه رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد االسالمي الدكتور 
محمد الهندي الذي قال: »في يوم س���قوط النظام العربي يعلن الفلسطيني أنه 
صاحب الكلمة الفصل في هذا الصراع«. مش���يرا إلى أن »ش���هداء أم النور أعادوا 
الصراع إلى المربع األول، رحم الله الش���هيدين خالد وأيمن وجزاهم عن كل األمة 

خير الجزاء«.    

الخضيرة والنقب تفشالن قمة الشر 

رأي

 بدون مزايدات.. وبدون ش���عارات فارغة.. نعتقد ان 
خير وسيلة فاعلة لدعم االسرى االبطال في اضرابهم 
هو، وقف التنسيق مع العدو الصهيوني. وجنراالته 
الملطخة ايديهم بدماء ابناء ش���عبنا.. واعالن الضفة 
الغربية »منطقة حرام ».. والحكم على كل من تسول 
له نفس���ه من المس���تعربين األوغاد، البق���اء فيها أو 

التنقل بين مدنها.. والتنزه في ربوعها.. باإلعدام. 
قد يق���ول قائل من أزالم »اوس���لو »أو من غيرهم، إن 
هذا يعني تفجير انتفاضة ثالثة.. ونقول.. ولتكن...! 
أوه���ل بقي خي���ار أمام ش���عبنا وأهلن���ا المرابطين 
الذي���ن يتعرض���ون للذبح يوميا على ي���د العصابات 
الصهيونية، إال مواجهة ه���ذا اإلرهاب الصهيوني، 
ولجم���ه قبل أن تصل س���كاكين اليه���ود إلى رقاب 
أطفالنا وحرائرنا، وشيوخنا الساجدين الراكعين في 

بيوت الله. 
ندعو الس���لطة الفلس���طينية أن تكف ع���ن إصدار 
بيانات الشجب واالس���تنكار والتنديد، التي سئمها 
ش���عبنا.. وكفر به���ا.. وأن تترجم دعمه���ا المعنوي 

لألس���رى األبطال، الى عم���ل نضالي، يلج���م العدو.. 
ويجعله »يعد للعش���رة »قب���ل أن يقدم على اقتراف 

جرائمه ومذابحه. 
ومن هنا نس���أل لم���اذا لم تقم الس���لطة حتى اآلن، 
بتنفي���ذ قرارات المجلس المرك���زي لمنظمة التحرير 
األخيرة، بإلغاء »أوس���لو »وملحقاته���ا، وتمزيق ورقة 

االعتراف المذلة ب� »دولة العدو » ؟؟!!.
 ان تأييد ودعم اضراب اسرانا البواسل وهم الطليعة 
المناضل���ة. المقاتل���ة.. القابضة على جم���ر المبادئ 
والثوابت.. وم���ا بدلوا تبديال، ه���و واجب وطني على 
القيادة ان تلت���زم به، وعلى جماهير ش���عبنا وامتنا 
العربية االمتثال لهذا الواج���ب، فهؤالء االبطال هم 
من ضحوا بحياتهم.. وس���عادة اطفالهم واس���رهم، 
ورفعوا رأس االمة عاليا.. لتحرير فلسطين وكسر قيد 
الش���عب العظيم ليعانق النور، ويعود حرا طليقا كما 
اراده رب العالمين. ان تحرير االس���رى يجب ان يكون 
اولوي���ة االوليات لش���عبنا، فبقاؤهم ف���ي معتقالت 
الع���دو، يعني االستس���الم والرض���وخ إلرادة العدو، 

والتسليم بشروطه، والتي من شانها، الحكم عليهم 
باإلعدام والموت البطيء.. ومن خالل حقنهم بالمواد 

السامة التي تؤدي الى اصابتهم بالسرطان.
 ان شرعية القيادة الفلسطينية تفرض عليها تبني 
مطالب الحركة االسيرة، وهذا يستدعي عمال نضاليا 
حقيقيا، إلطالق س���راحهم، والذي لن يتم اال باتخاذ 
اج���راءات وقرارات جريئة توجع الع���دو، وتجبره على 

إطالق سراحهم اليوم قبل الغد. 
المجد لألس���ود الرابضة في سجون معتقالت العدو، 
وقد حولت ه���ذه القالع الى م���دارس وجامعات في 
الوطنية.. وتمكنوا بصمودهم االس���طوري وارادتهم 
الفوالذي���ة من قه���ر الس���جن والس���جان، وفرضوا 
أنفسهم قادة للش���عب الفلسطيني بإصرارهم على 
التفريط والتنازالت،  الثوابت، ورفضهم لسياس���ات 
وتأكيدهم على ان فلسطين. كل فلسطين هي ملك 
للش���عب الفلس���طيني وحده من البحر الى النهر.. ال 
تقب���ل التجزئة وال التقس���يم. وال نامت اعين الجبناء 

والمفرطين.. 

تصاعدت في األيام واألسابيع األخيرة العمليات الفدائية 
التي تس���تهدف ق���وات االحتالل في مختل���ف المناطق 
الفلسطينية المحتلة، ويتزامن ذلك مع اقتراب حلول شهر 
رمض���ان المبارك الذي يستبش���ر بقدومه الفلس���طينيون 

خيرًا.   
ه���ذا تمامًا ما كان يتخّوف منه الع���دو ويتحدث عنه كبار 
كّتاب���ه ومحلليه السياس���يين والعس���كريين ف���ي األيام 
األخيرة ، فش���هر رمض���ان يعتبر كابوس���ًا يقض مضاجع 
قادة االحتالل والمجتمع الصهيوني بأس���ره، حيث ترتفع 
احتمالية تصاعد العملي���ات الفدائية ضد جنود االحتالل 

وشرطته ومستوطنيه في القدس والضفة. 
لك���ن هذه المرة ب���دأت البركات مبكرة جدًا، ومن س���احات 
ل���م يكن يتوقعها الع���دو، إذ تلقى االحت���الل قبل 5 أيام 
فق���ط صفعة مدوي���ة في عملي���ة »بئر الس���بع« البطولية 
الت���ي ُقتل فيه���ا 4 صهاينة، ونفذها فدائ���ي من النقب 

جنوب فلس���طين المحتل الخاضع تمامًا للسيطرة األمنية 
الصهيونية. 

 واليوم يباغته بطالن فلس���طينيان م���ن »وادي عارة« قرب 
مدينة »أم الفحم« شمال فلسطين المحتلة، والواقعة أيضًا 
تحت السيطرة األمنية الصهيونية الكاملة؛ بعملية نوعية 
خطي���رة في عمق الكي���ان الصهيوني، لم يش���هد مثلها 
العدو منذ س���نوات، إذ تم تنفي���ذ عملية إطالق نار جريئة 
داخ���ل مدينة الخضي���رة جنوب حيفا المحتل���ة، أدت إلى 

مقتل اثنين من شرطة االحتالل.   
إذًا، فجميع المناطق الفلس���طينية اليوم باتت مس���تعدة 
لالنخراط في معركة الحرية والكرامة، للتصدي لمخططات 
االحت���الل المتمثل���ة ف���ي مش���اريع التصفي���ة للقضية 
الفلس���طينية، وتهوي���د الق���دس، والتهجير القس���ري، 
وتعزيز االس���تيطان، في مقابل مح���اوالت احتواء وتحييد 
غزة وتغييبها عن س���احات الصراع المحتدمة في الداخل 

والق���دس والضفة، وهو ما فش���ل فيه الع���دو تمامًا حين 
انتفضت غزة في معركة »س���يف القدس« نصرة للمسجد 
األقصى وحي الش���يخ جراح، ودفعت ضريبة ذلك من دماء 

مجاهديها وأبنائها. 
 أمام االحتالل أيام سوداء قاتمة تنتظر جنوده ومغتصبيه 
خالل شهر رمضان، فالشعب الفلسطيني اليوم بمجموعه 
يلتف حول س���بيل الجهاد وطري���ق المقاومة، وبل ينخرط 
فيه بقوة وعنفوان -على المس���توى الفردي والمنّظم- كما 
ل���م يكن من قب���ل، وذلك بعد أن فش���لت جمي���ع الحلول 
السلمية واالنبطاحية في استعادة الحد األدنى من كرامته 
اإلنس���انية وحقوقه الوطنية.    فال س���بيل لتحرير األرض 
وفكاك األس���رى وتطهير المقدس���ات وعودة الالجئين، إال 
عبر صليات البنادق وفوهات المدافع ورش���قات الصواريخ، 
ولينتظر العدو من شعبنا ومقاومتنا ما يسوء وجهه وينّكد 

عليه عيشه، بإذن الله.

وص���ل األمر ببع���ض العرب إل���ى أن يس���افر آالف األميال 
للوصول إلى مس���توطنة في النقب اسمها »سديه بوكير«، 
فيها ضري���ح صانع النكب���ة والقتل والتهجي���ر، دافيد بن 
غوريون، في محاولة اس���تجداء ألميركا م���ن خالل البوابة أو 
ُقل المس���توطنة اإلس���رائيلية، ألخذ مخاوفه���م من إيران 
بالحس���بان في ظ���ل الحديث ع���ن إحياء االتف���اق النووي 
معها. و«س���ديه بوكير« هي المس���توطنة التي عاش فيها 
بن غوريون س���نواته األخيرة، بهدف تش���جيع االستيطان 

الصهيوني في النقب.
»قم���ة النقب التاريخي���ة« كما ُيطلق عليها في إس���رائيل 
بمش���اركة وزراء خارجية أربع دول عربية، اإلمارات والبحرين 
والمغرب وأخيرا مصر، وبمباركة واش���نطن )والرياض!(، هي 
انعكاس باألس���اس لفشل سياسة غطرسة القوة اإلماراتية 
ف���ي العقد األخير، ووصولها لطريق مس���دود، لدرجة أن أبو 
ظبي اضطرت للتلويح أمام األميركان أخيًرا ب�«كرت« تعويم 
بش���ار األسد مجدًدا )وهم س���لخه عن إيران(؛ هذه حصيلة 
سياس���ة أبو ظب���ي في الس���نوات األخيرة. التلويح ببش���ار 
األس���د من جهة، وقراءة الفاتحة على قب���ر بن غوريون من 
جهة أخرى. ويرشح أن األميركان قابلوا »التهديد« اإلماراتي 

بتعويم بشار األسد بالس���خرية؛ ذلك أن هّم واشنطن اآلن 
ليس س���ورية وال إيران، وإنما روس���يا بوتي���ن. وزيارة وزير 
الخارجي���ة األميركي، أنتون���ي بيلنكي���ن، للمنطقة، قبلها 
للمغرب والجزائر واليوم إلسرائيل، يأتي في سياق الحشد 
األميركي ضد روسيا، ولضمان استقرار أسواق النفط والغاز 

عالمًيا.
ال مش���كلة في االتفاق مع تحليالت إسرائيلية قائلة إنه لن 
يصدر أي ش���يء جدي عن هذه القمة، وأن أهميتها تكمن 
ف���ي انعقادها وليس ف���ي قراراتها، لكن يجب التش���ديد 
على أن إس���رائيل ال تهمه���ا حًقا مخ���اوف الدولة العربية 
»الحليفة«، بقدر ما ستس���تخدم ه���ذه »القمم« )قبلها في 
ش���رم الش���يخ(، من أجل تحصي���ل المزيد م���ن الضمانات 

والتعويضات األميركية على االتفاق مع إيران.
المس���تفيد من هذه القمة إسرائيل. فمن جهة، ستستغل 
مخاوف هؤالء العرب لتحصيل أفضل ما يمكن تحصيله من 
أميركا مقابل االتفاق الن���ووي، باإلضافة لتخفيف الضغط 
عليها لتبني مواقف أكثر وضوًحا وغربيًة تجاه بوتين؛ ومن 
جهة ثانية، س���تبدو ك�«الصديق وق���ت الضيق« لدول مثل 
اإلمارات والبحرين في الخليج في مواجهة إيران. لكن إيران 

لها حس���ابات أخرى، وهي مس���تمرة في دعم »أنصار الله« 
أي الحوثيين الذي يصعدون مؤخًرا في استهداف منشآت 
نفطية سعودية حتى في جدة. إذ إن إيران ال تستجدي وال 
تحاول االستعطاف، بل تفرض مطالبها بالقوة وبالتفاوض.

فلس���طينًيا، قد يكون الغياب عن مث���ل هذه القمم أفضل 
بكثي���ر م���ن المش���اركة الصوري���ة فيه���ا، وألن ثمن هذه 
المشاركة سيكون بيع األوهام مجدًدا عن »عملية سياسية« 
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، خصوًصا وأن الموقف 
الفلسطيني الرس���مي )السلطة الفلس���طينية( ال يعارض 
التطبيع بين تلك الدول العربية وإس���رائيل، وإنما أقرب إلى 

العتب بسبب تجاهل السلطة.
خالصة القول، إذا كان االستجداء العربي ألميركا من البوابة 
اإلسرائيلية مستوًرا في السابق، فها هو اليوم علني وفوق 
قبر بن غوريون ويصل لدرجة التحالف، والمستفيد من ذلك 
إس���رائيل فقط. بالتأكيد ال مص���ر وال أي دولة عربية أخرى. 
باإلضافة إلى أن س���لوك هذه الدول العربية المستجدي ال 
يزي���د من قيمتها ف���ي نظر أميركا، ب���ل بالعكس يزيد من 
قيمة إيران بنظر واشنطن، وتؤكد على ضرورة الحوار معها 

الستيعابها أميركيا في المنطقة.

الدعــم الحقيقــي لألســرى 

شعائر رمضان وبركاته هلت على شعبنا مبكرًا 

قمة االستجداء العربي عند ضريح بن غوريون

بقلم: رشيد حسن

أحمد قنيطة

بقلم/ رامي منصور
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكة �سلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 236 / 2022

يف الق�سية احلقوقية رقم 1484 / 2021
المدع���ي/ يوس���ف خلي���ل اعمي���ر مناص���رة- م���ن الخليل هوي���ة رقم/ 

900350455 وكالؤه المحامون/ شرحبيل يوسف الزعيم وشركاه 
المدعى عليه/ ياس���ر ف���رج أحمد غنيم – جباليا البل���د دوار الحلبي بجوار 

مسجد الهدى والنور )مسافر خارج البالد( 
نوع الدعوى: حقوق مالية  قيمة الدعوى: )20000 شيكل( عشرون ألف شيكل

مذكرة حضور محكمة صلح شمال غزة  في القضية الحقوقية رقم 1484 / 2021
إلى المدعى عليه/ ياسر فرج أحمد غنيم - جباليا البلد دوار الحلبي بجوار مسجد 
اله���دى والنور )مس���افر خارج البالد(، بم���ا أن المدعي المذك���ور قد تقدم لدى 
محكمة صلح ش���مال غزة في القضية المرقومة أعاله وموضوعها )حقوق مالية( 
اس���تنادًا إلى ما يدعي���ه في الئحة دعواه ونظرًا أنك خ���ارج البالد يطالبك فيها 
بمبلغ )20000 ش���يكل( عشرون ألف شيكل استنادًا لما يدعي في الئحة دعواه 
المحفوظة لك نس���خة منها في ملف الدعوى وحسب اختصاص محكمة الصلح 
ش���مال غزة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدني���ة والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء على قرار الس���يد قاضي محكمة 
الصل���ح في الطلب رق���م 236 / 2022 والص���ادر بتاريخ 2022/3/7م بالس���ماح 
لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المس���تبدل. لذا يقتضي عليك أن تحضر لهذه 
المحكمة جلس���ة يوم الخميس الموافق 2022/4/14م الساعة التاسعة صباحًا 
كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ 
النش���ر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن الحضور فإنه سوف يتم السير 

في القضية باعتبارك حاضرًا وفق األصول. حرر في: 2022/3/28م

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
الأ�ستاذ / هاين الهندي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة
 ب�سفتها ال�ستئنافية املوقرة

يف ال�ستئناف رقم 2021/860م
يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم 2022/111م املقدم بتاريخ 2022/3/13م

المستدعية / اسيل حس���ن محمود عفانة غزة الشاطئ شارع حميد ميني 
مارك���ت عايش )802718213 ( وكيلها المحاميان / محمود جواد الس���قا 

ويوسف صالح صالحة .
المستدعى ضده / سرحان باسم سرحان أبو كلوب من سكان غزة الشاطئ 

شارع حميد ميني ماركت عايش . مجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى / استئناف حكم )اثبات صحة كمبياالت ( 

قيمة الدعوى / )+$5000الرسوم والمصاريف ( خمسة االف دوالر امريكي  فقط.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في االستئناف رقم 2021/860م

الى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما ان المستدعية المذكورة أعاله قد 
اقامت القضية المرقومة أعاله ض���دك ونظرا النك )مجهول محل اإلقامة( 
وحس���ب اختصاص محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية في نظر هذه 
القضي���ة والطلب���ات التابعة لها وعمال بنص الم���ادة 20 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار قاضي 
محكمة بداية غزة وبصفتها االس���تئنافية في االس���تئناف المرقوم أعاله 
والصادر في تاريخ 2022/3/13م بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النش���ر 

المستبدل وذلك حسب األصول .
لذلك يقتضي عليك الحضور الى محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية بتاريخ 
2022/4/7م او توكيل محامي عنك وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

سوف ينظر في القضية باعتبارك مبلغًا وحاضرًا . حرر في 2022/3/28م .

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

يف الدعوى املدنية رقم 1294 / 2020
يف الدعاء املتقابل رقم 1888 / 2016   يف الطلب رقم 528 / 2022

المس���تدعي/ رامي إبراهيم موس���ى المغربي- من سكان غزة الرمال هوية 
رقم/ 949825798 وكيله المحامي/ فادي ناظم عويضة 

المستدعى ضدهم/ -1 علي فؤاد علي أبو شليح -2فؤاد علي فؤاد أبو شليح -3وليد 
فؤاد علي أبو شليح -4نرمين علي فؤاد علي أبو شليح- آخر عنوان لهم/ غزة الصبرة 

شارع المغربي خلف معرض ألومنيوم العماوي منزل/ نادر عجمي المغربي
نوع الدعوى: إزالة شيوع قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار ارني

تاريخ اإليداع 2016/10/25  جلسة يوم األحد الموافق 2022/2/20م
الحض���ور: حضر أ. فارس الغرة المناب عن وكي���ل المدعين لم يحضر المدعى 
عليه األول رغم حضوره الجلسة السابقة حضر األستاذ/ ناصر الشريف وكيل 
المدعى عليهم )5-6-7-8(، حضر األس���تاذ/ فادي عويضة وكيل المدعى عليه 

)15( ولم يحضر باقي المدعى عليهم بسبق السير بحقهم حضوريًا
باسم الشعب العربي الفلسطيني // الحك�����م // حكمت المحكمة بتقسيم 
العقار مح���ل الدعوى الراهنة بين أطراف الدعوى والتي تبلغ مس���احتها 
)1001م( الواقعة في القس���يمة رقم )37( من القطعة رقم )726( أراضي 
غزة الدرج حرش 121 وذلك بطريق المزاد العلني وفق المبرز )م م/1( العدد 
2 على أن يعرض المزاد عل���ى أطراف الدعوى ابتداء وإلى العامة ان تعذر 

ذلك مع تحميل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.
قاضي الصلح / أ. قاسم عايش عكاشة

نبلغكم أيها المس���تدعى ضدهم أن���ه وبتاري���خ 2022/2/20م قد صدر 
بحقك���م الحكم المذك���ور وعليه نبلغكم صورة عنه حس���ب األصول حتى 
يتس���نى لكم اتخاذ المقتضى القانوني حسب األصول قبل أن يصار إلى  

تنفيذه حسب األصول. حرر بتاريخ: 2022/3/27م

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

االستقالل/ وكاالت:
وقع صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة 
العامة للشباب والثقافة، مذكرة تفاهم مع جمعية 
غزي ديستك التركية وذلك لتمويل تنفيذ مشاريع 

صغيرة للشباب والشابات في قطاع غزة.
وحضر مراس���م التوقيع التي جرت في مقر الهيئة 
بمدين���ة غزة، رئي���س الصندوق ورئي���س الهيئة 
األستاذ أحمد محيسن، ومدير مكتب الجمعية في 

غزة المهندس هاني ثريا.
وأوضح محيسن أن برنامج تمويل المشاريع الصغيرة 
ُيعد من أهم البرامج التي يش���رف عليها صندوق 
دعم الشباب الفلسطيني، ضمن رؤيته للمساهمة 
في التمكين االقتصادي للشباب، وتعزيز صمودهم 
في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها 
قطاع غزة بسبب حصار االحتالل المستمر منذ أكثر 

من )15( عام.
وأشار محيس���ن إلى أنه سيتم خالل األيام القادمة 
اإلعالن عن آلية التس���جيل واالستفادة من البرنامج 
من خالل الموقع االلكتروني للصندوق، الفًتا إلى أن 

عملية التس���جيل والفرز والتقييم تتم وفق أعلى 
درجات النزاهة والش���فافية لضمان تكافؤ الفرص 

لدى جميع الطلبات المقدمة.
وثمن محيس���ن الجهود التي تبذلها جمعية غزي 
ديستك والمشاريع والبرامج اإلغاثية التي تنفذها 
لخدم���ة المجتمع الفلس���طيني، متمنًي���ا أن تكون 

مذكرة التفاهم بداية لتع���اون مثمر بين الجانبين 
لخدمة شريحة الشباب الفلسطيني.

يذكر أن التس���جيل في النسخة الرابعة من برنامج 
تموي���ل المش���اريع الريادية للش���باب "دلني على 
الس���وق" بقيم���ة )100( أل���ف دوالر، ينتهي يوم 

الخميس القادم الموافق 2022/03/31.

»صندوق الشباب« يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع صغيرة للشباب

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن البنك الدولي عن منحة بقيم���ة 20 مليون دوالر، 
تمثل الش���ريحة األولى من دعم لقط���اع التعليم في 

فلسطين بإجمالي 60 مليون دوالر.
وق���ال البنك الدولي في بيان له، إنه »وافق على تمويل 
أول عملي���ة له باس���تخدام )النه���ج البرامجي متعدد 
المراحل( ف���ي قط���اع التعليم على مس���توى العالم، 
دعما لبرنامج يمتد لثمانية أعوام للتصدي للتحديات 
الرئيس���ية لقطاع التعليم في الضفة الغربية وقطاع 

غزة«.
وستخصص هذه الش���ريحة )20 مليون دوالر( ل�«دعم 
أجندة إصالح التعليم لتحسين طرق التدريس وأساليب 
التقييم والمسارات المهنية المعروفة اختصارا باسم 
»ِس���يَرَتك/ SERATAC«(، ويهدف إلى تحسين نواتج 
تعليم ط���الب المدارس االبتدائي���ة والثانوية، وزيادة 

مسارات الطالب المؤدية إلى التعليم العالي«.
وقال البنك: »رغم ارتف���اع معدالت االلتحاق بالمدارس 
ي ج���ودة الخدمات  االبتدائي���ة والثانوي���ة، ف���إن تدنِّ
التعليمية يعوق تنمية رأس المال البشري في الضفة 
الغربي���ة وقطاع غزة، إذ إنه ُيمِكن توقع أن ُيتم األطفال 
الفلسطينيون في المتوس���ط 12.2 عاما من الدراسة، 
م،  لكن عند قياس سنوات الدراسة بحسب جودة التعلُّ
ف���إن هذا ال يعادل س���وى ثماني س���نوات«. ويهدف 
برنامج »ِسيَرَتك« إلى معالجة األسباب الجذرية لتدني 
ج���ودة خدم���ات التعليم من خالل نه���ٍج طويل األجل 

إلصالح النظام التعليمي.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة 
ي  الغربية وقط���اع غزة كانثان ش���انكار: »نفخ���ر بتبنِّ
استثمار طويل األجل في قطاع التعليم الفلسطيني، 
وه���و أول نه���ج برامجي متع���دد المراح���ل في قطاع 

التعليم في البنك الدولي. إنه يهدف إلى تحقيق تأثير 
ملموس على نواتج التعلم في عموم البالد«.

وأضاف: يتيح )البرنامج( أيضًا فرصًا متكافئة لكل طفٍل 
يقل تحصيله العلمي عن مستوى صفه الدراسي، ومن 
خالل هذا البرنامج التدريجي إلصالح التعليم، نسعى 
مع السلطة الفلسطينية إلى هدف مشترك يتمثل في 

تنمية وإطالق اإلمكانات الكاملة لرأسمالها البشري«.
ز برنامج »ِسيَرَتك« أيضًا نظام تقييم الطالب 

ِّ
كما سُيعز

الفلسطينيين من أجل التشجيع والتحفيز على التعلم 
في جميع مستويات الصفوف الدراسية، وفقا للبيان.

وسيساند البرنامج وزارة التربية والتعليم في جهودها 
للعمل تدريجيًا إلصالح نظام امتحانات إتمام الدراسة 
الثانوية )التوجيهية(، وإنش���اء مس���ار أكثر ش���مواًل 
لالنتقال إلى التعليم العالي يتضمن كليات التدريب 

الفني والمهني

غزة/ االستقالل:
أعلنت اللجنة الرئاس���ية لتنس���يق إدخال البضائع 
لقطاع غزة، ي���وم أمس، أن االحتالل "اإلس���رائيلي" 
أبلغهم بالس���ماح ل� 56 سلعة تتبع لقطاع األجهزة 
اإللكتروني���ة واالتصاالت بدخولها للقطاع عبر معبر 
كرم أبو س���الم التج���اري، دون الحاج���ة إلى إصدار 

تصريح االتصاالت "اإلسرائيلية.
وأوضحت اللجنة، أنه س���يتم ادخال الس���لع ابتداء 
من اليوم الثالث���اء، دون الحاجة إلى إصدار تصريح 
االتصاالت االسرائيلية ويس���تطيع التاجر ادخالها 
بش���كل عادي كل يوم لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو 

سالم حسب النظام والقائمة الموضوعة.

غزة/ االستقالل:
أعلن المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة، يوم أمس، عن تشكيل العمل الحكومي »لجنة 
ُمختصة« على مستوى عدد من الوزارات للعمل معا لمكافحة وانهاء ظاهرة صنع وبيع 

وتداول وترويج المفرقعات النارية.
وحذرت اللجنة، وفق بيان أصدره المكتب اإلعالمي، كل من يحاول تصنيع مثل هذه 
المفرقعات، وترويجها، واستخدامها. وأكدت، أن الجهات الشرطية والقضائية في 
حالة استنفار ومتابعة حثيثة لكل من تسول له نفسه بالعبث وتهديد أمن وسالمة 

المجتمع، مشددة أنها سُتوِقع عليه أشد العقوبات.
وقالت: »إن تش���كيل اللجنة جاء حرصًا واهتمامًا بس���المة المجتم���ع، ولوقف األثر 
السلبي والخطير الذي تشكله المفرقعات، خاصة مع االرتفاع الملحوظ في مستوى 

صناعتها وبيعها خالل السنوات الماضية في قطاع غزة.«
وأش���ار المكتب اإلعالمي، إلى أن اس���تخدام وتخزين وتصنيع المفرقعات النارية، 
تسبب خالل السنوات الفائتة، بإزهاق العديد من األرواح ووقوع إصابات بين صفوف 
المواطنين، وصلت الى درجة البتر في األطراف، وإحداث حروق متعددة في الجسم، 
وتضرر في الوجه والعينين، فضاًل عن اآلثار السلبية النفسية، واالزعاج الذي يسببه 

استخدام هذه المفرقعات في الشوارع والحارات وبين األماكن السكنية.

غزة: تشكيل لجنة لمكافحة 
ظاهرة صناعة وترويج المفرقعات

20  مليون دوالر من البنك الدولي لدعم التعليم في فلسطين االحتالل يسمح لـ 56 سلعة من 
األجهزة اإللكترونية بدخول غزة
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اعلن أن���ا المواطن / احمد خليل احمد س���ليم  
عن فقد هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803761253 (  فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعل���ن أنا المواط���ن / صبري عبد حم���اد القدرة  
عن فقد هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)934157447 (   فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعلن أنا المواطنة /   هديل نبيل محمد عصفور 
عن فقد هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)  410204036(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعلن أنا المواطن / ُعال حمدي أحمد البش���يتي  
عن فقد هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801040544(  فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعل���ن أنا المواط���ن /  ابراهيم ياس���ين صبري 
االغا    عن فقد هويتي الشخصية التي تحمل 
رقم )800324972(  فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

أعلن أن���ا المواطن /   احمد عاطف محمد حنون      
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    405979592   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /    ابراهي���م احمد ابراهيم 
النج���ار     ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
405203217    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /    محمود س���فيان محمود 
دل���ول  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
804524056   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اإعــالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع تغيير هدف استخدام من سكني إلى مرفق عام
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعل���ن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظي���م المدن بمحافظات غ���زة للجمهور 
الكريم أنها قد قررت بجلستها رقم35/2021  المنعقدة بتاريخ 2021/11/04 
إيداع مش���روع تغيير هدف اس���تخدام من س���كني إلى مرف���ق عام – وذلك 
طبق���ًا للمخطط المودع بمقر لجنة تنظيم بلدي���ة النصر تطبيقًا لنص المادة 

السادسة عشر من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته.
وعليه اس���تنادًا لنص المادة السابعة عش���رة من ذات القانون فإنه يجوز 
لجمي���ع ذوي الحق���وق في األراضي واألم���الك واألبنية المش���مولة بهذا 
المشروع أو بأي مش���روع آخر أودع بمقتضى المادة السادسة عشرة سواء 
بصفته���م من أصحاب األمالك أو بأية صفة أخ���رى االطالع على المخطط 
الم���ودع وتقديم اعتراضاته���م عليه إلى مكتب اللجن���ة المحلية ببلدية 
النصر خالل س���اعات الدوام الرس���مي ولمدة س���تين يومًا من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن. ))وس�وف لن يلتف�ت ألي اعت�راض ي�رد بعد هذا التاري�خ ((.

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

القدس المحتلة / االستقالل:
اختتمت، يوم أمس، القمة السداس���ية التي شارك فيها 
4 وزراء خارجية ع���رب، باإلضافة لوزيري خارجية االحتالل 
اإلس���رائيلي والواليات المتحدة األميركية، في مستوطنة 
سديه بوكير الزراعية في النقب المحتل )جنوب(، أعمالها، 
بعد وق���ت قصير م���ن انطالقها، ومن دون إص���دار بيان 
مشترك، حيث اكتفى الوزراء المشاركون ببيانات منفردة.

وش���ارك في اللق���اء، ال���ذي ُأطلق علي���ه "قم���ة النقب"، 
وزراء خارجي���ة مصر س���امح ش���كري، واإلم���ارات عبد الله 
بن زاي���د آل نهي���ان، والمغرب ناصر بوريط���ة، والبحرين 
عبد اللطي���ف الزياني، واالحتالل اإلس���رائيلي يئير لبيد، 

واألميركي أنتوني بلينكن.
وجل���س وزراء الخارجي���ة الس���تة على طاولة مس���تديرة، 

بحسب صور نشرتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية.
وس���بقت لقاءات يوم أمس واالجتماع المش���ترك لقاءات 
منفردة عقدها وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي مع وزراء 

خارجية الدول المشتركة في المؤتمر.
وأعلن لبيد، خالل كلمته االفتتاحية للقاء المش���ترك، أنه 
تق���رر تحويل اللقاء إل���ى "منتدى دائم"، مش���يرًا إلى أنه 

يعكس بلورة "هيئة أمنية إقليمية لمواجهات التحديات 
األمنية التي تواجهها الدول المشاركة في المؤتمر".

وأض���اف وزي���ر خارجي���ة االحت���الل: "إننا نفت���ح معًا مع 
صديقتن���ا األقرب الوالي���ات المتحدة الي���وم الباب أمام 
ش���عوب المنطقة، بمن فيهم الفلس���طينيون، ونعرض 

عليه���م تغيير طري���ق اإلره���اب والهدم، ومش���اركتنا 
مستقبال أفضل من التقدم والنجاح"، وفق ادعاءاته.

من جهته، قال وزير الخارجي���ة األميركي إن "الدول التي 
ش���اركت في لق���اء القمة س���تتعاون من أج���ل مواجهة 

التحديات األمنية والتهديدات الخارجية"

وأش���ار بلينك���ن إل���ى "أن االتفاقي���ات )في إش���ارة إلى 
اتفاقي���ات أبراهام التطبيعية( ليس���ت بدياًل عن التقدم 
في المفاوضات بين الفلس���طينيين واإلسرائيليين، أحد 

المواضيع التي بحثت يوم أمس"
وبي���ن أن "القم���ة بحثت كي���ف يمكن لل���دول التي لها 
اتفاقيات سالم مع إسرائيل أن تساهم في دعم السلطة 
الفلس���طينية والشعب الفلس���طيني، وتحسين مستوى 

المعيشة والحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة". 
في المقابل، نّدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
يوم أمس، بما أسماه "لقاءات التطبيع العربي اإلسرائيلي".

وقال اشتيه، خالل افتتاح الجلس���ة األسبوعية للحكومة 
الفلس���طينية في مدين���ة رام الله، إن "لق���اءات التطبيع 
العرب���ي دون إنهاء االحتالل اإلس���رائيلي ما هي إال وهم 

وسراب، ومكافأة مجانية إلسرائيل".
وم���ن أص���ل 22 دول���ة عربي���ة، ترتبط مص���ر واألردن مع 
إسرائيل باتفاقيتي س���الم منذ عامي 1979 و1994 على 
الترتي���ب؛ بينما وّقعت اإلم���ارات والبحرين والمغرب، في 
2020، اتفاقي���ات لتطبيع العالقات م���ع تل أبيب برعاية 

أميركية، ولحق بها السودان في 2021.

اختتام قمة النقب التطبيعية.. وقرار بتحويلها »منتدى دائمًا«

موسكو/ االستقالل:
الروسي س���يرغي  الخارجي���ة  وزي���ر  اعتب���ر 
الفروف، يوم أم���س، أن العقوب���ات الغربية 
األخيرة جزء من الحملة الواسعة ضد موسكو، 
والت���ي تهدف إلى منع روس���يا م���ن التطور 

كدولة مستقلة.
ونقلت وكالة »روسيا اليوم« عن الفروف قوله 
إن الغرب سيجد دائمًا ذرائع لفرض عقوبات 
ضد روس���يا، ألن ه���ذه العقوب���ات ال تفرض 
من أجل معالجة هذه المش���كلة أو تلك، »بل 
يكمن هدفها في كبح جماح تطور روسيا من 
الناحيتين االس���تراتيجية والجيوسياسية«. 
وأش���ار الفروف مع ذلك، إلى أن لروسيا عددًا 
هائاًل من الش���ركاء في أنحاء العالم، وال يدور 

الحديث على اإلطالق عن عزلها.
وف���ي تطرقه إل���ى الوضع ف���ي دول البلقان، 
قال الفروف إن موس���كو ت���رى الضغط الذي 

يمارس���ه الغرب على الحكومات المحلية، بما 
في ذلك حكومة صربيا، »من أجل حملها على 
االنضم���ام للعقوبات الجديدة التي تش���مل 
جميع المجاالت، من السياس���ي إلى الثقافي 
واإلنساني«، وتابع: »نشاهد ضغطًا ال نظير له 
في إطار الحملة العامة التي يس���ميها بعض 
الساسة الغربيين الحرب الشاملة ضد روسيا، 

والتي تصلح كل الوسائل لخوضها«.
وأوضح الوزير الروس���ي، أن هذه الممارسات 
لم تبدأ أمس، وأن االتحاد األوروبي - في إطار 
عالقاته مع بلدان تتطل���ع إلى الحصول على 
عضوي���ة هذا التكتل - يطال���ب هذه البلدان 
باالنضمام إل���ى مبادراته التي يزداد طابعها 
معاداة لروس���يا أكثر فأكثر، مشيرًا إلى أن ما 
يميز ه���ذه الجولة من الضغط على روس���يا 
ع���ن س���ابقاتها، انفجار ال نظير له لمش���اعر 

الروسوفوبيا في جميع الدول الغربية.

ولفت رئيس الدبلوماس���ية الروس���ية إلى أن 
ممارسات الغرب في العالقات الدولية ال تمت 
بصلة للديمقراطية، بل هي عبارة عن تسلط 
واس���تبداد، وذكر أن الغ���رب ال يعترف بحق 
الدول في المس���اواة بالس���يادة، بل هو ألغى 
عمليًا القانون الدول���ي الذي عوضه بما أطلق 

عليه »النظام العالمي المبني على القواعد«.
وأع���رب الف���روف عن أم���ل موس���كو في أن 
المفاوض���ات  م���ن  القادم���ة  تتوج الجول���ة 
الروس���ية األوكرانية المزم���ع عقده���ا ف���ي 
إسطنبول التركية بنجاح، يتمثل في المقام 

األول في وقف قتل المدنيين في دونباس.
كان  إذا  عم���ا  س���ؤال  عل���ى  رده  ف���ي  أم���ا 
الرئي���س الروس���ي مس���تعد للق���اء نظيره 
األوكراني فولوديمي���ر زيلينس���كي، فق���ال 
الفروف إن بوتين أكد مرارًا استعداده للقائه، 

لكن شرط أن يكون هذا اللقاء معدًا جيدًا.

طرابلس/ االستقالل:
أك���د رئيس الحكومة المكل���ف من البرلمان في ليبيا، فتحي باش���اغا، قرب اس���تالم حكومته 
لمهامها في العاصمة طرابلس، مش���يرا إلى وجود اتص���االت مع جهات محلية ودولية لتأمين 
عملية االس���تالم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحمي���د الدبيبة، بالتزامن مع موقف 

بريطاني حذر من عودة الحرب في البالد.
 وقال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي، إن حكومته ستكون متواجدة في العاصمة 

خالل األيام القليلة المقبلة.
وأكد باشاغا في تصريحات صحفية، أن "اتصاالت دولية مكثفة تجرى لخلق أجواء مالئمة، ألن 
الحكومة المنتهية الوالية أحدثت تشويش���ا إعالميا، واآلن الرأي العام تغّير كثيرا.. وفي األيام 

القليلة القادمة سوف ندخل إلى طرابلس".
وأشار باشاغا إلى أن المواجهة مع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة "تتم بقوة القانون 

وال يمكن االنزالق للصراع المسلح".
 وفي الس���ياق ذاته، شددت الس���فيرة البريطانية لدى ليبيا، كاروالين هرندل، في 
لقاء مع الجن���رال خليفة حفتر، على رفض بالدها لعودة الح���رب إلى ليبيا وأهمية 
تواص���ل جمي���ع األطراف مع مستش���ارة األمين الع���ام لألمم المتحدة ف���ي ليبيا، 

ستيفاني وليامز.
وقالت الس���فيرة البريطانية في تغريدة على حسابها في "تويتر" أنها أوضحت لحفتر موقف 

بالدها أن "ليبيا بحاجة إلى تجنب عودة الحرب".
وأضافت هرندل في أول زيارة لها إلى المنطقة الش���رقية، أنها ناقشت مع حفتر الغزو الروسي 

ألوكرانيا وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا.

الفروف: العقوبات الغربية تهدف 
لمنع روسيا من التطّور كدولة مستقلة

باشاغا: حكومتي بطرابلس قريبًا
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بيت حانون/ االستقالل:
حقق فريق ش���باب جباليا "ثوار الش���مال" ف���وًزا هاًما 
على ضيفه خدمات الشاطئ "البحرية" بهدف نظيف 
في ملعب بيت حانون ش���مال قط���اع غزة، في اختتام 
منافسات األسبوع 15 من دوري الدرجة الممتازة لكرة 

القدم بالقطاع.
وس���جل هدف اللقاء الوحيد مؤيد إسماعيل في الدقيقة 
33، ليرفع رصيد فريقه إلى 13 نقطة في المركز العاش���ر، 
وتوق���ف رصيد "البحرية" عند 8 نق���اط ليحتل المركز 12، 

واألخير.
وحكم المباراة: هاني مسمح للساحة، وساعده الدولي محمد 
خطاب، وعبد الرحمن زقوت للخطوط، والدولي خالد الشيخ 

خليل رابًعا.
ب���دوره، تف���وق بيت حان���ون الرياضي عل���ى مضيفه غزة 
الرياضي "العميد" بهدفين دون مقابل في ملعب فلسطين 
بمدينة غزة، في لقاء شهد إهدار محمود النيرب ركلة جزاء 

للرياضي بالدقيقة 90.
وأحرز هدفي المب���اراة عاهد أبو مراحيل، ومؤمن زيدان في 
الدقيقتي���ن الخامس���ة، و74 من ركلة جزاء عل���ى التوالي، 
ليرتفع رصيد "الحوانين" إلى 26 نقطة في المركز الثالث، 

وتوقف رصيد "العميد" عند 19 نقطة بالترتيب السابع.

وتولى قيادة المباراة تحكيمًيا: الدولي فايز عمران للساحة، 
وساعده محمد الغول، وإسالم الشخريت للخطوط، ومحمود 

أبو مصطفى رابًعا.
الأوىل

وفي دوري األولى، تعادل أهلي النصيرات مع جاره ش���باب 
الزوايدة في "ديربي" بالمنطقة الوسطى بهدف لمثله في 

ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وبادر معتز اش���تيوي بالتسجيل للنصيرات بالدقيقة 77، 
قب���ل أن يرد عليه محمد أبو عمران في الدقيقة 87 بهدف 
التعادل للزواي���دة، ليرتفع رصيد األخير إلى 31 نقطة في 
المركز الثاني، ويصل رصي���د األول إلى 22 نقطة بالمركز 

الرابع.
وحقق التفاح فوزه األول في المسابقة، بعدما تجاوز عقبة 
مضيف���ه خدمات جباليا بهدفي���ن دون رد في ملعب بيت 

الهيا شمال القطاع، س���جلهما إبراهيم سالمة، وأحمد أبو 
بالل بالدقيقتين 20، و23 على الترتيب.

ورفعت نتيجة المباراة رصيد التفاح إلى 8 نقاط في المركز 
12، واألخير، وتوقف رصيد خدم���ات جباليا عند 14 نقطة 

بالترتيب العاشر.
الثانية

وفي افتتاح مباريات نفس األس���بوع م���ن الدرجة الثانية، 
تعادل االستقالل مع خدمات المغازي بهدفين لمثليهما 

بإستاد خانيونس جنوب القطاع.
ودون هدفي االس���تقالل محمد الهمص، وسعيد العنابي 
في الدقيقتين الس���ابعة، و88 توالًيا، أم���ا هدفا المغازي 
فأحرزهما يوس���ف الحيلة، وبراء أبو الخير بالدقيقتين 33، 

و90 على التوالي.
وبذل���ك، يرتفع رصي���د الفريقين إل���ى 17 نقطة، ليحتل 
االس���تقالل المركز العاش���ر، وبفارق األهداف أمام خدمات 

المغازي بالذات.
مباريات الثالثاء

وتتواصل مباريات األس���بوع 15 من الدرجة الثانية اليوم، 
حيث يتقابل بيت الهيا مع المصدر بملعب الشهيد محمد 
الدرة وس���ط القطاع، والقادس���ية مع اتح���اد دير البلح في 

إستاد خانيونس جنوب القطاع.

فوزان هامان »للثوار« و»الحوانين« بدوري الدرجة الممتازة

القدس المحتلة/ االستقالل:
يتواجه الوحدات األردني وجبل المكبر الفلس���طيني مس���اء اليوم، على 
ملعب فيصل الحسيني، في المشهد النهائي لبطولة القدس والكرامة 

لكرة القدم.
ويس���بق ذلك مباراة تحديد المركز الثالث، وتجم���ع الفيصلي األردني 

وشباب رفح الفلسطيني على ملعب الجامعة األمريكية العربية.

مواجهة قوية
يأمل الوح���دات العودة إلى األردن متوجًا بلقب بطولة القدس والكرامة، 
بهدف رفع معنويات العبيه قبل تدش���ين المشاركة التاريخية الثانية 

على التوالي في دوري أبطال آسيا.
وكان الوحدات قد تصدر المجموعة األولى برصيد "6" نقاط حصدها من 
فوزه على شباب الخليل "3-0" وشباب رفح "1-0"، وفي الدور قبل النهائي 
فاز على الفيصلي بفارق ركالت الترجيح "5-3" بعد انتهاء الوقت األصلي 

للمباراة بالتعادل السلبي.
ويخ���وض الوحدات البطولة بصفوف منقوصة حي���ث بقي في عمان العبه 
عمر مناصرة والمحترف الكاميروني بياتينج، فيما لم يمكث محمد الدميري 

وأن���س العوضات س���وى يومين في فلس���طين وعادا بهدف اس���تكمال 
برنامجهما العالجي.

وتش���كل البطولة تحديًا خاصًا لرأفت علي المدير الفن���ي للوحدات، حيث 

يتطلع لتكريس قدراته الفنية في أول مهمة رس���مية له مع الوحدات، 
من خالل العودة باللقب الغالي.

وتزخر صفوف الوحدات بالعبين من أصحاب الخبرة يتقدمهم أحمد عبد 
الستار ومنذر أبو عمارة وأحمد الياس وأحمد ثائر ومهند أبو طه وفراس 

شلباية وأحمد سمير ومحمد أبو حشيش وخالد عصام ومالك عالن.
عل���ى الجهة المقابلة، ف���إن جبل المكبر يطمح ه���و اآلخر بتحقيق فوز 

تاريخي على الوحدات وحسم اللقب.
ويعتبر جب���ل المكبر من أفض���ل الفرق التي ظهرت ف���ي البطولة من 

الناحية الفنية، حيث يمتلك العبين على مستوى عال.
وكان جب���ل المكبر قد تأه���ل كثان عن المجموع���ة الثانية حيث جمع 
"4" نقاط م���ن فوزه على الرمثا "1-0" وتعادله س���لبيًا بدون أهداف مع 

الفيصلي.
ويعتب���ر جبل المكبر الفري���ق الوحيد الذي واجه كاف���ة الفرق األردنية 

الثالثة المشاركة في البطولة، وجاءت نتائجه حتى اآلن ايجابية.
ويبرز من صفوف جبل المكبر حارس���ه أحمد س���المة، وشهاب القنبر وزيد 

القنبر وأمير نفاع وليث خروب.

الوحدات وجبل المكبر يطمحان لحسم لقب بطولة القدس والكرامة

روما/ االستقالل:
تحدث روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، حول مستقبله، 

بعد فشله في قيادة األزوري نحو التأهل لمونديال قطر 2022.
وودع���ت إيطاليا، الملح���ق المؤهل لكأس العالم، بع���د الهزيمة أمام 

مقدونيا الشمالية، بهدف دون رد، في نصف النهائي.
وحس���م مانش���يني، قراره بشأن مس���تقبله مع منتخب إيطاليا خالل 
مؤتمر صحفي، يوم أمس، اس���تعداًدا لمواجهة تركيا، اليوم الثالثاء، 
في لقاء ودي.وقال مانش���يني "أتمني االس���تمرار في عملي كمدرب 
للمنتخب اإليطالي، تحدثنا في الساعات الماضية مع اتحاد الكرة، نحن 

على وفاق فيما يخص المستقبل".
وأضاف "أنا س���عيد باالس���تمرار مع المنتخب، لكننا س���نتحدث مرة 
أخرى في األيام المقبلة عن الخطط المستقبلية واألشياء التي سيتم 

تحسينها في أقرب وقت".
وتاب���ع "علينا اآلن التركي���ز على مواجهة تركيا، وبعدها س���نرى أين 

يمكننا التحسن مستقباًل".
وأتم "هناك خيبة أمل بعد فش���ل التأهل للمونديال، لكني س���عيد 
بالفترة الماضية. على مدار 4 س���نوات مع المنتخب، حصلنا على لقب 

اليورو بفضل المجموعة االستثنائية من الالعبين".

مانشيني ينهي الجدل حول 
مستقبله بعد الفشل اإليطالي بوينس آيرس/ االستقالل:

اس���تقر األرجنتين���ي باول���و ديب���اال، مهاج���م 
يوفنتوس، على وجهت���ه الجديدة، بعد الرحيل 
عن صفوف البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، 

بحسب تقرير صحفي.
وينتهي عقد ديباال مع اليوفي، الصيف المقبل، 

وقد أعلن ناديه عن فشل مفاوضات التجديد.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، 
فإن ديباال اختار االنتقال إلى أتلتيكو مدريد، من 
أجل اللعب تحت قيادة مواطنه دييجو سيميوني.

وأضافت الصحيف���ة أن أتلتيكو يتابع ديباال منذ 
فت���رة طويلة، وكان يرغب في التعاقد معه خالل 
السنوات الماضية، لكن أمامه اآلن فرصة ذهبية 

لضمه مجاًنا. 
ويس���عى الروخي بالنكوس للتعاقد مع مهاجم 
جديد، لخالف���ة النج���م األوروجوايان���ي لويس 
س���واريز، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم 

الجاري. 
وارتبط اسم ديباال باالنتقال إلى أكثر من ناٍد آخر، 
مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام وباريس سان 

جيرمان.

ديباال يستقر على ناديه الجديد
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دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بايداع مجدد للمخطط التفصيلي للشارع الهيكلي رقم )51(
منطقة تنظيم : الزهراء

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنتظيم المدن بمحافظات غزة انها قد قررت بجلستها 
رق���م 2022/5 المنعقدة بتاري���خ 2022/3/3 إعادة إيداع للمخطط التفصيلي للش���ارع 
الهيكل���ي رقم ) 51 ( والمار بالقس���ائم رقم )3-11-12-13 ( م���ن القطعة رقم )2309( 
والقسائم رقم )3-4-7-8( من القطعة رقم )2310( والقسائم رقم )5-6( من القطعة رقم 
)2311( والقس���ائم رقم )9-10-14-15( من القطعة رقم )2312( والقسائم رقم )15-5-
16( من القطعة رق���م )665( الواقعة بمنطقة تنظيم الزهراء والمبينة تفاصيلها بقرار 
اإليداع الس���ابق المنشور في فلس���طين بتاريخ 2021/11/28 ايداعا مجدا لمدة خمسة 

عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين .
وعلي���ه ووفقا لنص المادة )17( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 1936 فانه 
يج���وز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واالبنية واالمالك األخرى المش���مولة بهذا 
المش���روع او باي مش���روع اخر بصفتهم من أصحاب هذه األم���الك او باية صفة أخرى 
االطالع مجانا على المشروع المعدل لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها 
ببلدية الزهراء خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين 

محليتين ايهما اقرب . ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني  
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية خانيون�س 
يف الطلب رقم 240/2022 
يف الق�سية رقم 272/2020

المدعية/ نهضه كمال حسن االغا  من خانيونس شارع البحر 
وكيلها المحامي / ناهض حلمي السقا 

المدعى عليه / رياض فهمي حافظ االغا من خانيونس مجهول محل االقامة 
نوع الدعوى / فسخ وابطال عقد اتفاق علي بيع والغاء ما ترتب عليه من اثار .

قيمة الدعوى/ ٦٠٠٠٠٠  دينار اردني 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في القضية رقم ٢٧٢/٢٠٢٠
ال���ى المدعى عليه رياض المذكور اعاله بم���ا ان المدعية قد اقامت عليك 

القضية رقم ٢٧٢/٢٠٢٠
اس���تنادا الي ما تدعي���ه في الئحة دعواها المرفق لك نس���خة منها ومن 
مرفقاته���ا لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضي عليك���م الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك ه���ذه المذكرة كما 
يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه تحدد لنظر الدعوى جلس���ة 
ي���وم الموافق ٩/٥/٢٠٢٢م وليكن معلوم���ا لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

يجوز للمدعية ان تسير في دعواها حسب االصول .

عن / رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 
حمدي النجار

المنطقة الش���رقية منه، فيما التقط عدد 
منهم صورا قبالة مس���جد قب���ة الصخرة 

المشرفة.
ويتع���رض األقص���ى يوميا ع���دا الجمعة 
والسبت، القتحامات المستوطنين بحماية 
قوات االحت���الل، على فترتي���ن صباحية 
ومسائية، في محاولة لتغيير األمر الواقع 

ا باألقصى، ومحاولة تقسيمه زمانّيً
كما اقتحم عشرات المستوطنين، وجنود 
االحتالل، يوم أم���س، مناطق مختلفة في 

مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلي���ة، بأن مجموعة من 
المس���توطنين اقتحموا حي بطن الهوى 
في بلدة س���لوان جنوب المسجد األقصى 
وانتشروا في شوارع البلدة وأزقتها برفقة 
عناصر من ش���رطة االحتالل تولوا حماية 

المقتحمين.
م���ن  أخ���رى  مجموع���ة  أن  وأضاف���ت 
اقتحموا  س���ياح  برفق���ة  المس���توطنين 
منطقة القصور األموية بمحاذاة المسجد 
األقص���ى وقدموا ش���روحات م���زورة حول 
القصور، تحت حماية عناصر من ش���رطة 

االحتالل.
كم���ا اقتحم���ت ش���رطة االحت���الل بلدة 
العيس���وية جنوب شرق القدس المحتلة، 

وانتش���رت في شوارع البلدة، دون أن يبلغ 
عن اعتقاالت حتى اللحظة.

ونصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حاجزا 
عس���كريا على مدخل بلدة بّدو شمال غرب 

القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود االحتالل 
ودقق���وا  المواطني���ن  مركب���ات  أوقف���وا 
ف���ي بطاقاتهم الش���خصية، ما تس���بب 
بأزمة خانقة. وفي الس���ياق ذاته ش���هد، 
يوم أم���س، سلس���لة اعت���داءات نفذها 
مستوطنون في مواقع مختلفة من الضفة 
الغربية المحتلة وأف���ادت مصادر محلية، 
بأن مواطنا مسنا ونجله أصيبا بجروح خالل 
ببلدة  منزلهم���ا  المس���توطنين  مهاجمة 

حوارة جنوبي نابلس.
وأوضحت أن مستوطنين هاجموا بالحجارة 
منزل المواطن س���مير ح���واري )60 عاًما(، 

وحطموا مركبة نجله.
وعندما حاول���وا التصدي له���م، تعرضوا 
وجن���ود  المس���توطنين  م���ن  لالعت���داء 
االحتالل، ما أدى إلصاب���ة الحواري ونجله 
بجروح ونق���ال الحقا لمستش���فى رفيديا 

بنابلس.
كما هاجم مس���توطنون منازل عائلة عباد 
ببلدة جالود جنوبي نابلس، وأحرقوا عددا 

من المركبات.
وأفاد مس���ؤول ملف االس���تيطان شمال 
الضفة غسان دغلس، بأن مستوطنين من 
مس���توطنة "عادي عاد" هاجموا المنطقة 
الش���رقية من جالود وأضرم���وا النار بأربع 

مركبات.
وذكر دغل���س، أن األهالي تصدوا لهجوم 
المس���توطنين، إال أن الني���ران أتت على 

المركبات األربع.
وانتش���ر عش���رات المس���توطنين عل���ى 
دوار  وعل���ى  طولك���رم  نابل���س-  طري���ق 
سلمان الفارس���ي بحوارة وعلى حاجز بيت 
فوريك ش���رقي نابلس، وهاجموا مركبات 

المواطنين بالحجارة.
كما أغلق مس���توطنون، يوم أمس، حاجز 
ش���وفة العس���كري المقام عل���ى مدخل 
القري���ة جنوب ش���رق طولك���رم، ومنعت 

مركبات المواطنين من المرور.
وأفاد ش���هود عي���ان، بأن المس���توطنين 
وبحماي���ة قوات االحت���الل أغلقت الحاجز 
أم���ام حرك���ة المواطني���ن، ومنعتهم من 

المرور.
وفي الس���ياق ذاته أعطب مس���توطنون، 
ي���وم أم���س، إطارات ع���دد م���ن مركبات 
المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية في 

بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن المس���توطنين 
إط���ارات عدد  البل���دة وأعطبوا  اقتحم���وا 
من المركبات، وخطوا ش���عارات عنصرية 
ضد الفلس���طينيين والع���رب على منازل 

المواطنين من البلدة.
الجدير بالذكر، أن المس���توطنين صعدوا 
المواطني���ن  عل���ى  اعتداءاته���م  م���ن 
وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة في الضفة 
الغربية، وخطوا عبارات وشعارات عنصرية 

تدعو للقتل والترحيل.
كما هاجم مس���توطنون، مس���اء اإلثنين، 
س���نجل  قرب بلدة  المواطنين،  مركب���ات 
ش���مال رام الل���ه وحاجز "زعت���رة" جنوب 

نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن مس���توطنين 
هاجم���وا مركب���ات المواطني���ن بالحجارة 
قرب مدخل بلدة س���نجل، في حين رشق 
آخرون الحجارة صوب المركبات المارة قرب 

حاجز "زعترة"، دون أن يبلغ عن إصابات.
 واحتج���زت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
يوم أمس، مواطنا يعمل على "جرافة" في 

قرية روجيب شرق محافظة نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال 
الضفة الغربية غس���ان دغلس، إن جيش 

االحتالل احتجز "جرافة" وس���ائقها الذي 
كان يعم���ل عل���ى تجهي���ز أرضه بهدف 

زراعتها.
االغ���وار وضع مس���توطنون، مقاعد  وفي 
اس���تراحة ف���ي منطق���ة س���هل موفية، 

باألغوار الشمالية.   
وقال الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة إن 
المس���توطنين وضع���وا المقاعد وثبتوها 
باالس���منت، في سهل موفية إلى الشمال 

الشرقي من خربة الحديدية.
وأش���ار إلى أن ذلك يعتب���ر مقدمة إلقامة 
بؤرة اس���تيطانية جديدة ف���ي المنطقة، 
علم���ا أن أراضي س���هل موفي���ة مملوكة 
بالطاب���و للمواطنين، لكن المس���توطنين 
وسلطات االحتالل يس���تولون على أجزاء 

منها.
وف���ي رام الل���ه اندلعت مواجه���ات بين 
الش���بان وقوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم 
أمس، على مدخل قرية النبي صالح شمال 

غرب رام الله.
ب���أن مواجهات  وأفادت مص���ادر محلية، 
اندلعت بي���ن المواطنين وقوات االحتالل 
على مدخل القرية، أطل���ق خاللها الجنود 
قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه 

المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

الداخل المحتل/ االستقالل:
 تتزام���ن ذكرى ي���وم األرض ال����46، مع مس���اعي الحكومة 
اإلس���رائيلية لتهويد النقب واالس���تيالء على ما تبقى من 

أراضيه.
وكان���ت الحكومة اإلس���رائيلية صادقت مؤخ���را على إقامة 
5 مس���توطنات في منطق���ة النقب إلى جانب مس���توطنة 
»كس���يف« التي ُأعلن قبل فترة عن إقامتها، لتخدم اليهود 

المتدينين »الحريديم« في منطقة الجنوب.
وقال رئيس لجنة المتابع���ة العليا داخل أراضي عام 1948 
محم���د برك���ة، إن »يوم األرض ه���و يوم بط���والت وهو يوم 
الش���هداء وذكراهم س���تبقى محفورة في الوجدان الوطني 

لشعبنا«.
ورأى برك���ة أن »الحرك���ة الصهيونية وحكومات إس���رائيل 
تفرض علين���ا معركة ال تنتهي في موضوع األرض والوجود 

والهوي���ة«، وقال إن »هناك تضييقات عل���ى القرى والمدن 
العربية ف���ي الجليل والمثلث، ولك���ن المواجهة األكبر هي 
ما يتعرض له أهلنا في النقب من سياس���ة االس���تيالء على 
األرض وتجري���ف المزروعات والتحري���ش بهدف وضع اليد 

على األرض«.
وأضاف بركة: »وفق معطيات الس���نة الماضية فإن إسرائيل 
هدمت مبنى في النقب مرة كل س���ت ساعات. هم يحاولون 
التحريض على النقب وعلى أهله بشكل متواصل، ويمارسون 
اإلرهاب ويتهمون أبناء شعبنا به، ففي يوم األرض اخترنا أن 

يكون النقب مركز هذا اليوم الكفاحي النضالي«.
وتاب���ع: »كان هن���اك مهرج���ان في قرية س���عوة مس���لوبة 
االعتراف، والنش���اط المركزي في ذكرى يوم األرض سيكون 
في سخنين، حيث ستنطلق مسيرة منها لتلتحم مع مسيرة 
عّرابة وتصل في الخامسة مس���اء إلى دير حّنا مكان انعقاد 

المهرجان المركزي«.
وقال بركة: المش���كلة في النقب أن إسرائيل تعترض على 
أنم���اط الملكي���ة، حيث تّدع���ي ملكيتها ل���كل أرض يقول 
الفلس���طيني أنه يملكها، هم يريدون محاسبة العربي في 
النقب على القوانين التي س���نتها إس���رائيل بعد قيامها، 
بينما أنماط الملكية قائمة منذ االنتداب والحكم العثماني، 
فقد جاءت إس���رائيل لتسن قانونا في الحاضر وتطبقه على 
الماضي.  وأشار إلى أن مساحة النقب تبلغ 12 مليون دونم، 
ويعيش الع���رب على %3 منه���ا فقط تريد إس���رائيل أن 

تستولي عليها.
بدوره، قال المحلل السياس���ي، ابن النق���ب، ثابت أبو راس، 
»تحل علينا الذكرى ال����46 ليوم األرض في ظروف في غاية 

الصعوبة، خاصة في النقب، والقرى غير المعترف بها«.
وأك���د أن إقرار الحكومة اإلس���رائيلية إقامة 5 مس���توطنات 

جديدة هذا األس���بوع ومثلها قيد البح���ث على أراض تابعة 
لعرب النق���ب هو تصعيد خطير على أصح���اب األرض، بلغ 

ذروته العام األخير بهدم حوالي ثالثة آالف مسكن هناك.
وأضاف أبو راس: حكومات إس���رائيل المتعاقبة ال ترغب في 
إقامة بلدات يهودية في هذه المناطق وإنما تعمل على محو 
القرى غير المعترف بها، من خالل عدم االعتراف بها وتركيز 

عرب النقب في مدن واالستيالء على أراضيهم.
وأكد أن عرب النقب هم أصحاب األرض وسكانها األصليون، 
وبعد قيام إس���رائيل اس���تولت الحكومة على جميع أراضي 

البدو وأبقتهم على رقعة جغرافية صغيرة.
يذك���ر أن عدد س���كان النق���ب العرب يبلغ نح���و 300 ألف 
ويناضل���ون م���ن أجل االعت���راف بملكيتهم عل���ى %3 من 
مس���احة النقب، ويطالبون بمس���اواتهم مع السكان اليهود 

واالعتراف بقراهم.

في يوم األرض... »إسرائيل« تسعى لتهويد النقب وإلغاء الوجود العربي

غزة/ االستقالل:
أك���د رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة ع���وض أبو مذكور، يوم أمس، 
اس���تمرار موس���م العمرة الحالي 2022 في قطاع غزة بعدما ابلغه امس 

عن توقفها.
وقال أب���و مذكور في تصريح صحف���ي، » تم حل اإلش���كاليات الخاصة 
بتوقف موس���م العمرة الحالي بعد التواصل بين الجهات المعنية التي 

اتفقت أن يكون سفر وعودة المعتمرين يوم الثالثاء من كل أسبوع
وكان رئي���س جمعية مكاتب الحج والعمرة ع���وض أبو مذكور، قد أعلن، 
يوم امس، توقف موسم العمرة في قطاع غزة بعدما ابلغه من قبل وزارة 
األوقاف والش���ؤون الدينية عن قرار وقف العمرة بعد رحالت يوم امس 

واليوم الثالثاء من قبل حكومة غزة.
يذكرأن وزي���ر األوق���اف والش���ؤون الدينية الش���يخ حات���م البكري، قد 
أعلن  في يناير2022، عن البدء بموس���م العمرة لهذا العام بعد موافقة 
المملكة العربية الس���عودية على فتح المسار اإللكتروني الخاص بوضع 
التأش���يرة على الجواز الفلس���طيني بعد توقفه نتيجة النتشار جائحة 

كورونا.

أبومذكور: استمرار موسم 
العمرة في غزة بعد حل 

اإلشكاليات الخاصة بتوقفها

م�ستوطنون يقتحمون ..
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االستقالل/ وكاالت:
 ألقت س���يدة كورية الكلب الخاص بزوجها من نافذة الشقة في الطابق العاشر 
بعد أن لفتت انتباه زوجها أكثر من مرة أنها ال ترغب في وجود الكلب في المنزل 

ولكنه أصر على عدم عرضه للبيع فقررت االنتقام.
وبدأت األمور حينما تزوجت تلك الس���يدة بزوجه���ا الذي كان يملك جروًا 
صغيرًا، في البداية كانت األمور تسير في الوضع الطبيعي، ولكن شعرت 
الس���يدة بالغيرة بس���بب حس���ن معاملة زوجها له بطريقة تتفوق على 

معاملته لها شخصيًا.
اعتقدت السيدة أن الكلب هو السبب في إجهاض حملها األول، وأخبرت زوجها 
أن يعرضه للبيع أو التبني، ومنذ تلك اللحظة اندلعت المشاكل الزوجية بينهم 

والتي كانت بسبب كلب.
ووفقًا لتحريات الش���رطة، فإن الزوج والزوجة تش���اجرا في أح���د األيام وقررا أن 
ينفصال أيضًا بس���بب الكلب، فق���رر الزوج أن يخرج ويت���رك الزوجة في الغرفة 

بمفردها لتفكر جديًا في قرار االنفصال.
جدير بالذكر، أن الزوجة قررت االنتقام من زوجها فقامت بحمل الكلب وإلقائه من 
نافذة الدور العاشر حتى تشعر أنها انتصرت في تلك المعركة، ولكن قام الزوج 

بإبالغ الشرطة وطلب حبسها.

انتقمت من زوجها بإلقاء 
كلبه من الطابق العاشر

) APA images (  عمال فل�سطينيون داخل م�سنع األبان  يف دير البلح و�سط قطاع  غزة

االستقالل/ وكاالت:
أزاحت شركة عالمية، تشتهر في مجال المجوهرات 
واإلكسس���وارات الفاخرة، الستار عن أرفع ساعة يد 

في  العالم. 
يبلغ سمك الساعة »أوكتو فينيسيمو ألترا« 0.07 
بوصة )1.8 ملليمت���ر( فقط، ما يجعلها أنحف من 
قطعة 10 بنس���ات بريطانية، التي يبلغ س���مكها 

1.85 ملليمتر.

كما تفوقت الس���اعة على نظيرته���ا حاملة الرقم 
القياسي السابق، وهي ساعة »ألتيبالنو ألتيميت«، 

التي يبلغ سمكها 0.078 بوصة )2 ملليمتر(.
والساعة الفاخرة مصنوعة من التيتانيوم المصقول 
بالرم���ل، في حي���ن أن جزأها الخلف���ي مصنوع من 

كربيد التنجستن.
وتحتوي الس���اعة على »رمز االستجابة السريعة« 
)QR( في أعلى يسارها، الذي يتيح االتصال بالرموز 

غير القابلة لالستبدل )NFT( و»ميتافيرس«، لربط 
العالم الميكانيكي بالعالم ذي البعد الرقمي.

ويبلغ سعر أرفع ساعة يد في العالم 440 ألف دوالر 
أمريكي، ويتوافر منها 10 قطع فقط ضمن إصدار 
محدود. وأمضت الش���ركة المصنعة للساعة ثالث 
س���نوات في تطويرها، وتم كش���ف النقاب عنها 
في الوقت المناس���ب لالحتفال بالذكرى العاشرة 

لمجموعة ساعات »أوكتو«.

إزاحة الستار عن أرفع ساعة يد ميكانيكية في العالم
القاهرة/ االستقالل:

تمكن قائد قطار مصري من تجنب كارثة مروعة بعد مرور سيارة أمامه على قضبان السكك الحديدية. تلك 
الحادثة ليست بالجديدة. رغم تحذيرات الحكومة. بتجنب عبور السيارات على قضبان السكك الحديدية، 
من األماكن غير المعدة للعبور. وأعلنت وزارة النقل المصرية أن محمد رمضان حسنين قائد قطار رقم 388. 
تمكن من السيطرة على القطار وإيقافه قبل اصطدامه بالسيارة التي تمر من مكان غير معد للعبور بين 
محطتي أوالد س���يف وبلبيس. متفاديًا كارثة جديدة كانت ستسفر عن سقوط قتلى وجرحى. يذكر أن 
وزارة النقل كانت حذرت المواطنين من عبور مزلقانات السكك الحديدية من غير األماكن المخصصة لها، 

وطالبتهم باالنتظار حتى فتح المزلقان بعد عبور القطارات وعدم اقتحامه أثناء غلقه.

سائق قطار يتفادى كارثة مروعة


