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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مص���ادر عبرية مس���اء أمس 
االحت���الل  جي���ش  إن  الثالث���اء، 
حال���ة  رف���ع  »اإلس���رائيلي« 
جمي���ع  ف���ي  التأهب القص���وى 
األراضي المحتل���ة. ووفقًا لمصادر 

االحتالل، فقد أعلن جيش االحتالل 
رفع حالة التأهب واالستنفار عقب 
عملية )تل أبي���ب( البطولية والتي 
أدت لمقتل 5 مستوطنين وإصابة 
عدد أخر من بينه���ا إصابات بالغة 

الخطورة. 

االحتالل يرفع حالة التأهب القصوى 
في جميع األراضي المحتلة

القدس المحتل- غزة/ االستقالل: 
أعلنت وس���ائل إعالم عبرية مس���اء أمس الثالثاء مقتل خمس���ة إسرائيليين، 
بينهم ش���رطي، وإصابة عدد آخ���ر، بعضهم بجراح بليغة، ف���ي عملية إطالق 
نار وقت في مدينة بني براك وس���ط )ت���ل أبيب(، من جهتها باركت الفصائل 
الفلس���طينية العملية البطولية، مشددة على أنها تأكيد لإلصرار الفلسطيني 

عل���ى تدفيع االحتالل ثمن عدوانه وإرهابه.  وبحس���ب ش���رطة 
االحت���الل فإن منفذ العملية كان يس���تقل دراجة نارية، وأطلق 

البطولية العملية  تبارك  الف�صائل  و  اأبيب«  »تل  يف  نار  اإطالق  عملية  يف  خطرية  واإ�صابات  قتلى   5

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
قالت دائ���رة األوقاف اإلس���المية في مدينة الق���دس المحتلة، 
إن "عش���رات المس���توطنين اقتحموا باحات المس���جد األقصى 

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات 
»األقصى« وآخرون يقيمون بؤرة استيطانية غرب أريحا

حرمان ذوي أسرى الجهاد وحماس 
من الزيارة يضاعف المعاناة

غزة/ االستقالل: 
قالت فصائل المقاومة الفلس���طينية "إن المعركة 
م���ع االحتالل مفتوحة وش���املة في كل س���احات 

فلس���طين ولن تس���تطيع آل���ة البط���ش واإلجرام 
اإلس���رائيلية أن ُتثنى عزيمَة الشعب الفلسطيني 
بالمض���ي على طري���ق الجهاد والمقاوم���ة كخياٍر 

وحيد من للتحرير والع���ودة". ودعت الفصائل في 
بيان صحفي عقب اجتماعها الدوري 
الجماهير  الثالثاء وصل "االستقالل" 

فصائل المقاومة: المعركة مفتوحة مع االحتالل وندعو ألوسع إسناد للداخل

د. القططي: معركة سيف القدس أحدثت 
تحوال مهمًا في الصراع على األرض مع العدو

غزة/ االستقالل: 
أك���د عضو المكتب السياس���ي في حركة الجهاد اإلس���المي د. وليد 
القططي، أمس الثالثاء، أن معركة سيف القدس التي بدأت في مايو 

غزة/ سماح المبحوح:
الفرحة التي كانت س���تتزين بها بيوت أهالي األس���رى فرحًا 
وترقب���ًا لزي���ارة أبنائهم بعد منع دام أكثر م���ن عامين، كانت 
منقوص���ة وممزوجة بالحزن واأللم بعد أن حرمت إدارة مصلحة 

السجون ذوي أسرى حركتي حماس والجهاد من رؤية أبنائهم 
داخل الس���جون. في الوقت الذي سمحت إدارة 
السجون اإلسرائيلية باستئناف برنامج زيارات 
أهالي أس���رى قطاع غزة ألبنائهم بالس���جون، 

»هيئة األسرى«: مضاعفات واضحة طرأت 
على الوضع الصحي لألسير أبو حميد

)محاكم( االحتالل  89 يومًا على مقاطعة األسرى اإلداريين لـ
رام الله/ االستقالل: 

يواص���ل نحو 500 معتقل »إداري« مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلس���رائيلي، 
لليوم ال�89 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة االعتقال 
اإلداري، وذل���ك تحت ش���عار »قرارن���ا حري���ة«. وكان المعتقلون 

»غانتس« يلتقي ملك األردن 
وهرتسوغ يزور عمان اليوم 

المتابعة العليا: تدعو ألوسع مشاركة 
بإحياء يوم األرض في الداخل 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكر موقع واي نت العبري، أمس الثالثاء، أن مس���توطنين 
يخططون لتنظيم مس���يرة وصفت بالضخمة، باتجاه بؤرة 
حومش االس���تيطانية التي بنيت على أنقاض مستوطنة 

حومش التي أخليت عام 2005 ضمن االنس���حاب من غزة 
وش���مال الضفة الغربية. وبحس���ب الموقع، فإن المسيرة 

ستكون في التاسع عشر من أبريل/ نيسان 
المقبل، أي في منتصف شهر رمضان الذي 

مستوطنون يخططون لمسيرة ضخمة 
في منتصف رمضان نحو »بؤرة حومش«

عطايا: عملية الخضيرة جاءت في سياق 
تصعيد الفعل المقاوم بوجه العدو 

جنود �الحتالل يحيطون بجثث قتلى عملية »تل �أبيب« �أم�س 
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بيروت/ االستقالل: 
بارك ممثل "حركة الجهاد اإلس���المي" في لبنان 
إحس���ان عطايا، "عملية الخضيرة البطولية التي 
قام بها الش���ابان إبراهيم وأيمن إغبارية، والتي 
أدت إل���ى إيق���اع قتل���ى وجرحى ف���ي صفوف 
الصهاينة، واستش���هاد منف���ذي العملية بعد 
قيامهما بإط���الق النار تجاه مجموعة من الجنود 
والمس���توطنين الصهاينة"، معتبًرا أنها "جاءت 
في س���ياق تصعيد الفعل المقاوم بوجه العدو 
الصهيون���ي الذي يحاول من خ���الل لقاءاته مع 
المطبعي���ن، والقم���م التي يعقده���ا مع بعض 
الزعام���ات العربي���ة الرس���مية، أن يلت���ف على 

المقاوم���ة ويخفف المواجه���ات الميدانية في 
هذه الفترة، وال س���يما أننا على أبواب ذكرى يوم 
األرض وقدوم شهر رمضان المبارك، وألنه يحاول 
أن يمن���ع تدحرج األمور إلى مواجهة عس���كرية 
يتجنب حصولها ألنه س���يكون الخاس���ر األكبر 

فيها".
وقال عطايا في مقابل���ة إذاعية ": "عملية إطالق 
النار في الخضيرة وقبلها عملية الدهس والطعن 
في بئر الس���بع، وغيرهما من العمليات البطولية 
أصبحت تش���كل كابوًس���ا على أمن كيان العدو 
ومس���توطنيه، وهي تتخذ منًحى تصاعدًيا في 

مسار الفعل المقاوم بوجه االحتالل".

وأضاف: "تصاعد العمليات جاء بالتزامن مع ذكرى 
يوم األرض، للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني 
ما يزال متجذًرا بأرضه، ويقاوم االحتالل من أجل 
استعادة فلسطين، وال يأبه بكل لقاءات التطبيع 

العربي الرسمي مع كيان العدو".
وأشار عطايا إلى أن "العدو الصهيوني في مأزق 
كبير، وفي حالة إرباك وتخبط، فهو يخش���ى من 
هذه العمليات التي تكشف هشاشة المنظومة 
األمني���ة لديه، وعجزها عن منع تنفيذ مثل هذه 
العملي���ات البطولية التي تض���رب قلب كيانه"، 
متوقًعا أنها "س���تزداد زخًما وقوًة خالل ش���هر 

رمضان المقبل، شهر االنتصارات والبطوالت".

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
قال���ت دائ���رة األوقاف اإلس���المية ف���ي مدينة 
الق���دس المحتلة، إن "عش���رات المس���توطنين 
اقتحموا باحات المسجد األقصى المبارك، أمس 
الثالثاء، بحراسة مشددة من قبل شرطة االحتالل 

اإلسرائيلي".
وذك���رت "أوق���اف القدس" في بي���ان لها، أمس 
الثالثاء، أن "عش���رات المستوطنين المتطرفين 
اقتحموا األقصى بحراس���ة مش���ددة من شرطة 
االحتالل الخاصة المدججة بالس���الح على شكل 
مجموعات، من جهة باب المغاربة )إحدى بوابات 
الجدار الغربي للمس���جد وهو األقرب إلى حائط 

البراق(".
وأش���ارت إل���ى أن "المقتحمي���ن نف���ذوا جوالت 
اس���تفزازية وأّدوا طقوًسا تلمودية في المنطقة 

الشرقية من المسجد األقصى".
ُيشار إلى أن عمليات االقتحام اليومية لألقصى، 
تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد، 
بالتقس���يم "الزماني" من خالل االقتحام اليومي 
على فترتي���ن صباحية ومس���ائية، و"المكاني" 
باس���تهداف المنطقة الش���رقية م���ن المصلى 

المروان���ي وحت���ى مصلى ب���اب الرحم���ة، وفق 
مسؤولين في "أوقاف القدس".

ومنذ احتالل مدينة القدس عام 1967، تسيطر 
سلطات االحتالل على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن 
خالله تنّفذ االقتحامات اليومية للمس���توطنين 

وقوات االحتالل.
وفي السياق، أقام مستوطنون، أمس الثالثاء، بؤرة 
اس���تيطانية جديدة قرب تجمع عرب المليحات 
في منطقة المعرج���ات، الواقعة بين محافظتي 

رام الله والبيرة وأريحا واألغوار.
وقال المش���رف العام على منظمة البيدر للدفاع 
عن حقوق البدو حس���ن مليحات، إن مستوطنين 
أحض���روا مع���دات بن���اء وخ���زان مي���اه، وأقاموا 
مس���كنا، قرب تجمع عرب المليحات على طريق 

"المعرجات".
وأشار إلى أن المستوطنين في المنطقة يحاولون 
تضييق التنقل والرعي على المواطنين، بدعم من 

شرطة االحتالل.
يذكر أن عددًا من مس���توطني "ش���بيبة التالل" 
اإلرهابي���ة أقام���وا بداي���ة الع���ام الج���اري بؤرة 
اس���تيطانية، ضمن ما بات يعرف باالس���تيطان 

الرعوي الذي يس���يطر على مساحات واسعة من 
األراضي الغورية والشفا غورية.

كم���ا أخطرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
الثالث���اء، بوق���ف العم���ل في منزلي���ن وبركس 
وجدران اس���تنادية في منطقه الخالدية جنوب 

شرق بلدة يطا جنوب الخليل.
وذكر منس���ق لجان الحماية والصمود بمس���افر 
يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، أن قوات 
االحت���الل اقتحمت منطق���ة الخالدية، وأخطرت 
بوقف العمل في منزلي الشقيقين أحمد وخليل 
عيس���ى اليتيم، وبركس مملوك للمواطن خليل 
عيسى اليتيم، وجدران استنادية تعود ملكيتها 

لألشقاء أحمد ومحمود وابراهيم عيسى اليتيم.
واستنكر العمور، ممارسات سلطات االحتالل التي 
تهدف إلى االس���تيالء على أراض���ي المواطنين 
وتوسيع رقعة االستيطان في بلدات وقرى وخرب 
جنوب الخليل، من خ���الل إرغامهم على الرحيل 
عن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم ويعيشون 
فيها منذ عشرات السنين، ودعا للتصدي لجميع 
هذه المحاوالت، واإلصرار على البناء في المناطق 

التي تحاول سلطات االحتالل االستيالء عليها.

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات »األقصى« 
وآخرون يقيمون بؤرة استيطانية غرب أريحا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكر موقع واي نت العبري، أمس الثالثاء، أن مستوطنين يخططون 
لتنظيم مسيرة وصفت بالضخمة، باتجاه بؤرة حومش االستيطانية 
التي بنيت على أنقاض مستوطنة حومش التي أخليت عام 2005 

ضمن االنسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.
وبحسب الموقع، فإن المسيرة ستكون في التاسع عشر من أبريل/ 
نيسان المقبل، أي في منتصف شهر رمضان الذي يحل بعد أيام، 
وخالل احتفال اليهود ب� “عيد الفصح”، مش���يًرا إلى أنه س���يتم 
تنظيمها رغم المخاوف األمنية من مواجهات بين المستوطنين 

والفلسطينيين.
وقال الموقع، إنه بعد مقتل طالب في المدرس���ة الدينية لحومش 
على ي���د مجموعة من الفلس���طينيين بإطالق الن���ار تجاه مركبة 
كان عل���ى متنها منذ أش���هر، أصبحت البؤرة غي���ر القانونية رمزًا 

للمستوطنين.
ويهدف المنظمون من خالل المس���يرة إلى “إثارة الغضب العام 

حول المدرسة الدينية ومنع هدمها”.
وتخشى المؤسس���ة األمنية اإلس���رائيلية من حدوث احتكاكات 

ومواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين.

مستوطنون يخططون 
لمسيرة ضخمة في منتصف 

رمضان نحو »بؤرة حومش«

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش����ّنت ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس 
الثالثاء، حملة مداهماٍت واعتقاالٍت واسعة 
طالت مناطق عّدة م����ن مدن الضفة الغربية 

والقدس المحتلتين. 
 ففي نابلس: أف����ادت مص����ادر محلية، بأّن 
قوات االحتالل اقتحمت فجر أمس قرية اللبن 
الش����رقية جنوب نابلس، واعتقلت الشابين 
حمزة سليمان ضراغمة )21 عاًما(، ويزن ماجد 
ضراغمة )21 عاًما(، بع����د اقتحام منزَلْيهما 

والعبث بمحتوياتهما. 
وفي الس����ياق، قال نائب رئيس مجلس بيتا 
موس����ى حمايل: أّن "قوات االحتالل اعتقلت 
األسير المحرر عّمار أحمد داوود، وخالد شادي 

دويكات، بعد اقتحام البلدة". 
وم����ن قرية عوريف جن����وب نابلس اعتقلت 

قوات االحتالل الشاب قتيبة سمير عوني.
كم����ا، اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، 

أمس الثالثاء، مواطنين أحدهما أسير محرر 
من طوباس. 

وأفاد مدير نادي األس����ير في طوباس كمال 
بني عودة، بأن قوات االحتالل اعتقلت األسير 
المحرر منصور مصطفى بني عودة )33 عاما(، 
بع����د دهم وتفتيش منزل����ه في بلدة طمون 

جنوبا.
وأضاف، أن قوات االحتالل اعتقلت الش����اب 
يزن منجد مس����لماني )23 عاما(، عقب دهم 

منزل ذويه في مدينة طوباس.
وف����ي جني����ن، اعتقل����ت ق����وات االحت����الل 
اإلس����رائيلي، أمس الثالثاء، شابين من بلدة 

قباطية جنوب جنين.
وذكر مدير نادي األس����ير في جنين منتصر 
س����مور ، أن قوات االحتالل اعتقلت الشابين 
عامر هش����ام زكارنة ومحس����ن أبو عابد، بعد 

دهم منزليهما وتفتيشهما.
وأف����ادت مصادر محلي����ة ، ب����أن مواجهات 

اندلع����ت في البلدة عقب عملي����ة االقتحام، 
تخللها إطالق القنابل الصوتية والمس����يلة 

للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
هذا وكثف����ت قوات االحتالل م����ن وجودها 
العس����كري في محيط قرية بير الباشا وعلى 

شارع جنين - نابلس منذ ساعات الصباح.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل أمس 
األسير المحرر عبد الله جواريش من منطقة 
جبل الموالح وسط المدينة، بعد دهم منزله 

وتفتيشه. 
وفي الس����ياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي، أمس الثالثاء، ثالثة مواطنين 

من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات 
االحتالل اعتقلت المواطنين ناجح مهدي 
الجعبري، وعالء عاصم الجعبري من مدينة 
الخلي���ل، كما اعتقلت الش���اب عمرو ماهر 
عبي���د )32 عاما( عل���ى حاج���ز الكونتينر 

جنوب شرق القدس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات االحتالل 
نصب����ت حواجزها العس����كرية على مداخل 
الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل 
وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين 
وفتش����تها، ودققت في بطاق����ات راكبيها 

الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.
وإل����ى ذلك، اس����تدعت مخاب����رات االحتالل 
اإلس����رائيلي،أمس الثالثاء، طفاًل مقدس����ًيا 
للتحقيق معه، واعتقلت ش����ابين من مدينة 

القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن مخابرات االحتالل 
س����ّلمت الطفل عدي الحداد )12 عامًا( بالغًا 
للتحقيق معه، بع����د اقتحام منزل ذويه في 

البلدة القديمة.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل 
المدي����ر التنفي����ذي لجمعي����ة ب����رج اللقلق 
المجتمع����ي منتص����ر إدكيدك م����ن باحات 

المسجد األقصى المبارك بعد توقيفه، ومن 
ثم أطلقت سراحه.

كما اعتقلت الشاب موسى هيثم مصطفى 
من بلدة العيس����وية، والش����اب مفيد محمد 
العباس����ي من منزله في ح����ي راس العامود 

ببلدة سلوان.
وأوقفت قوات االحتالل صباح أمس، مجموعة 
م����ن الفتية المقدس����يين في ش����ارع الواد 
بالقدس، وفتش����ت حقائبهم، فيما نصبت 
حاجزًا عند مفرق واد الربابة بسلوان لتفتيش 

المركبات والتدقيق بهويات الركاب.
ومن الجدير ذك����ره، أّن قوات االحتالل تقوم 
بحم����الِت ده����ٍم وتفتيٍش يوم����يٍّ لمناطق 
ُمتفّرقة بالضفة الغربية والقدس الُمحتّلتين 
ينتج عنها تخريَب ممتلكاٍت وسرقة أموال، 
واعتق����ال العش����رات ما يرفع عدد األس����رى 
ال س����ّيما اإلداريي����ن منهم داخل س����جون 

االحتالل. 

 حملة مداهمات واعتقاالت واسعة في الضفة والقدس 
ُّ

االحتالل يشن

عطايا: عملية الخضيرة جاءت في سياق تصعيد الفعل المقاوم بوجه العدو 

غزة/ االستقالل: 
قالت الجبه����ة الديمقراطية لتحرير فلس����طين "إن الس����بيل لحماية األرض 
الفلسطينية ولنيل الحقوق الوطنية في االستقالل الناجز واضح وجلي يتمثل 
في إنهاء االنقس����ام المدّمر واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار 

منظمة التحرير الفلسطينية".
وذك����رت الديمقراطية في بيان وصل "االس����تقالل" أمس الثالثاء لمناس����بة 
يوم األرض، أن مبادرتها الس����تعادة الوحدة ما زالت مطروحة لكونها المبادرة 
الواقعية المتوازنة والقابلة للتطبيق إذا ما توفرت اإلرادة السياسية عند كافة 

الفصائل وتم تغليب المصلحة العامة فوق أي اعتبار. 

الديمقراطية: حماية األرض 
بحاجة للوحدة واستمرار المقاومة
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وغ����ادرت فجر أمس الثالث����اء، حافلة تابعة 
للجن����ة الدولي����ة للصليب األحم����ر، بأهالي 
األس����رى المس����موح لهم بزيارة، عبر حاجز 
بيت حانون "إيرز"،  و س����مح  االحتالل فقط 
لكبار السن، والنساء فوق سن محدد، وعدد 

محدود من األطفال، للزيارة.
وبحسب اللجنة الدولية، فإن 37 شخًصا من 
ذوي أسرى القطاع، توجهوا لزيارة 21 أسيًرا 

في السجون اإلسرائيلية.
للصليب األحمر  الدولي����ة  اللجن����ة  وأعلنت 
في األراضي المحتلة، في وقت س����ابق، عن 
تلقيها بالًغا رس����مًيا من سلطات االحتالل 
اإلس����رائيلي، باس����تئناف برنام����ج زيارات 

األهالي أسرى قطاع غزة.
كما أعلنت مؤسس����ات حقوقية سابقًا أنها 
انتزعت قرارًا إس����رائيليًا باستئناف برنامج 
زيارات أهالي األس����رى في سجون االحتالل 
من س����كان قطاع غزة بعد من����ع دام حوالي 

سنتين ونصف.
فرحة منقو�صة 

بحزن باٍد على صوتها تحدثت والدة األسير 
مج����د عويضة ع����ن فرحتها بزي����ارة أهالي 
األس����رى لذويهم داخل س����جون االحتالل، 
بعد حرم����ان دام أكثر م����ن عامين، ولكنها 
في ذات الوقت كانت تلك الفرحة ممزوجة 
باألل����م والغصة لكونها لن تتمكن من رؤية 

ابنها مجد. 
 وعبرت عويضة ل� "االستقالل" عن صدمتها 
بعد قرار عدم إدراج اس����مها وزوجها ضمن 

كش����ف زي����ارات أهالي األس����رى لذويهم 
بالس����جون، بعد المدة الطويلة التي تأملوا 

فيها زيارة ابنها ". 
وقالت: " ل����م تكتف إدارة الس����جون بمنع 
الصلي����ب األحمر م����ن توصي����ل المالبس 
واألم����وال البن����ي في س����جنه، حت����ى عند 
استئناف الزيارات حرموني إني أشوفه بعد 

المدة الطويلة".
وأض����اف:" محروم����ة من رؤية مج����د من 3 

س����نوات ووالده من 6 س����نوات"، متسائلة 
" م����ا العق����اب األكبر الذي س����تضعه إدارة 
السجون على أهالي أسرى الجهاد وحماس 
بعد حرمانهم م����ن رؤية أبنائهم وتوصيل 

احتياجات لهم؟
 �أمل وح�صرة 

وأش����ارت إلى أنها تش����عر باأللم والحسرة 
لعدم تمكنها من زيارة ابنها، لكنها أكدت 
ف����ي الوقت نفس����ه أن معنوياته����ا عالية، 

وأنها لن تخضع ول����ن تجعل المحتل يرى 
دمعتها. 

وأشارت إلى مشاركة الفرحة الكبيرة بعودة 
برنام����ج الزي����ارات وتمكن ع����دد من أهالي 
أس����رى غزة رؤية ابنائهم داخل الس����جون، 
متمنيا من المؤسسات الحقوقية والدولية 
الضغط على االحتالل اإلسرائيلي لتكتمل 
فرحته����ا بزيارة ابنها بالقريب العاجل، وأن 
تعم الفرحة كل منازل أهالي األسرى بغزة.

وأصدرت محكمة بئر السبع اإلسرائيلية، في 
فبراير عام 2017، حكمها على األسير مجد 
عويضة )27عاما( من مدينة غزة، بالس����جن 
لمدة 9 أع����وام، بتهمة اخت����راق المنظومة 
المحوسبة للطائرات بدون طيار في الجيش 
واختراق حواس����يب الشرطة ومتابعة حركة 

الطيران في مطار اللد.
وكانت س����لطات االحتالل اعتقلت عويضة 
القابع في س����جن "نفحة " م����ن على حاجز 
"ايرز" ش����مال قطاع غ����زة  أثناء توجهه إلى 

الضفة الغربية المحتلة. 
يذكر أن األس����ير عويضة كان يعمل رئيسا 
الفلسطينية، ومشرًفا عاًما  المواهب  لنادي 

لبرنامج "جوت تالنت".
ومنعت س����لطات االحتالل ذوي المعتقلين 
واألس����رى من غزة التواصل وزيارة أبنائهم، 
بحجة تفش����ي جائحة كورونا، باستثناء مرة 
واحدة س����محت لهم فيها بإج����راء مكالمة 

هاتفية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتع����د هذه الزي����ارة األولى ألهالي أس����رى 
غزة من����ذ تعليق س����لطات االحتالل برنامج 
الزيارات ف����ي م����ارس/ آذار ٢٠٢٠ بذريعة 

تفشي جائحة كورونا.
يش����ار إلى أنه يقبع في س����جون االحتالل 
نحو خمس����ة آالف فلس����طيني في ظروف 
صعبة، بينهم حوالي 220 أسيرًا قطاع غزة، 
ويش����ّكلون قرابة %6 من إجمالي األسرى، 
فيما استش����هد نح����و 227 أس����يًرا نتيجة 

سياسة اإلهمال الطبي داخل السجون.

  فرحة لم تكتمل

حرمان ذوي أسرى الجهاد وحماس من الزيارة يضاعف المعاناة
غزة/ �صماح �ملبحوح:

�لفرح��ة �لتي كانت �صتتزي��ن بها بيوت �أه��ايل �لأ�صرى فرحًا 
وترقب��ًا لزي��ارة �أبنائه��م بعد من��ع د�م �أكرث م��ن عامني، كانت 

منقو�ص��ة وممزوج��ة باحل��زن و�لأمل بع��د �أن حرم��ت �إد�رة 
م�صلح��ة �ل�صج��ون ذوي �أ�ص��رى حركت��ي حما���س و�جلهاد من 
روؤي��ة �أبنائهم د�خل �ل�صجون. يف �لوقت �ل��ذي �صمحت �إد�رة 

�ل�صجون �لإ�صر�ئيلي��ة با�صتئناف برنامج زيار�ت �أهايل �أ�صرى 
قط��اع غزة لأبنائهم بال�صجون، حرم��ت �أهايل �أ�صرى حركتي 
�جلهاد �لإ�صالمي وحما�س من �لزيارة، كاإجر�ء عقابي �صدهم.

غزة/ االستقالل: 
قالت فصائل المقاومة الفلس���طينية "إن المعركة مع االحتالل مفتوحة وشاملة في 
كل ساحات فلسطين ولن تستطيع آلة البطش واإلجرام اإلسرائيلية أن ُتثنى عزيمَة 
الشعب الفلسطيني بالمضي على طريق الجهاد والمقاومة كخياِر وحيد من للتحرير 
والع���ودة". ودعت الفصائل في بيان صحفي عق���ب اجتماعها الدوري الثالثاء وصل 
"االس���تقالل" الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية التي 
أعلنت عنها الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل 

في ذكرى يوم األرض الخالد.
وبارك���ت عمليتي بئر الس���بع والخضيرة التي أس���فرت عن مقتل س���تة من الجنود 
والمس���توطنين، معتبرة أن ه���ذه العملي���ات البطولية توجه البوصل���ة باتجاهها 

الحقيقي في المواجهة الشاملة والموحدة من أبناء الشعب الفلسطيني كافة.
كما ش���ددت على رفضها للتطبيع الذي عقده بعض م���ن وزراء الخارجية العرب مع 
البيد ووزي���ر الخارجية األمريكية على أرض النقب المحتل، الذي يعاني األمرين مما 
يمارسه االحتالل من جرائم تهويد وتطهير عرقي. وأكدت أن الشعب الفلسطيني 
متج���ذر في أرضه رغم ما يمارس���ه المحتل من جريمة تطهي���ر عرقي وتأكيدًا على 
وحدة الدم والمصير. وحملت االحتالل المس���ؤولية كاملًة عن حياة األسرى، مشددة 
عل���ى أنها ل���ن تتركهم وحدهم يخوض���ون معركة الكرامة ف���ي مواجهة الهجمة 

الشرسة التي تشنها ادارة مصلحة السجون ضدهم داخل السجون.
وطالب���ت الفصائل ش���عوب األمة برفع صوتهم ورفض كل أش���كال التطبيع وقطِع 

العالقات معه نصرة للشعب الفلسطيني في معركته مع االحتالل.
كم���ا دعت أبناء الش���عب الفلس���طيني ليجعلوا من ش���هر رمضان ش���هًرا للوحدة 
والتحش���يد من أجل تحرير القدس واألقصى وتقديم كل أش���كال الدعم للش���عب 
الفلس���طيني ومقاومته التي تمثل رأس حربة األمة العربية واالس���المية للدفاع عن 

القدس واألقصى.

فصائل المقاومة: المعركة مفتوحة مع 
االحتالل وندعو ألوسع إسناد للداخل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال وزير ش���ؤون القدس فادي الهدمي إن س���لطات 
االحتالل والمس���توطنين تصعد م���ن انتهاكاتها في 
مدينة القدس المحتلة، عش���ية حلول ش���هر رمضان 

المبارك.
وحّذر الهدم���ي في بيان أمس الثالث���اء، من محاوالت 
تقوده���ا جماعات المس���توطنين، بغطاء من ش���رطة 
االحتالل، لتفجير األوضاع الهش���ة أص���اًل في مدينة 

القدس.
وأدان إقدام مستوطنين على اقتحام فندق البتراء في 
ميدان عمر بن الخطاب بمنطقة باب الخليل بحماية من 

شرطة االحتالل.
واعتب���ر االقتحام مقدمة لالس���تيالء على عقارات تقع 

بملكي���ة بطريركية الروم األرثوذكس ومس���تأجرة من 
قبل عائ���الت فلس���طينية، في محاولة الس���تهداف 

الوجود الفلسطيني ككل بالمدينة المقدسة.
المدان���ة  االس���تيطانية  الخط���وة  أن  إل���ى  وأش���ار 
والمس���تنكرة، تأت���ي ف���ي وقت أعلنت فيه س���لطات 
االحتالل عن الس���ماح للمستوطنين باقتحام المسجد 

األقصى خالل شهر رمضان.
كما حّذر من نوايا عضو الكنيست اإلسرائيلي المتطرف 
"إيتمار ب���ن غفير" لتفجير األوضاع بالمدينة، عش���ية 
حلول رمضان، م���ن خالل نيته اقتحام المس���جد يوم 
الخميس، واس���تمراره في إبقاء خيمته االس���تيطانية 

على أرض عائلة سالم بالشيخ جراح.
وأش���ار إل���ى أن���ه بمقاب���ل تصعي���د ه���دم المنازل 

الفلسطينية، فإن سلطات االحتالل تصعد من قرارات 
االس���تيطان في محاولة لتحويل الق���دس الى "غيتو" 

معزول ضمن "القدس الكبرى".
وأض���اف "ف���ي الوق���ت ال���ذي تزع���م في���ه الحكومة 
اإلس���رائيلية أنها ترغب بالهدوء ف���ي المدينة، فإنها 
تواص���ل انتهاكاتها ض���د المواطنين والمقدس���ات 
والعقارات الفلسطينية، وتش���جع المستوطنين على 
تنفي���ذ المزيد من االعتداءات من خالل توفير الحماية 

لهم".
وتس���اءل "إذا كان المجتم���ع الدولي ج���اًدا فعاًل بمنع 
التوتر بالمدينة، فإن علي���ه أن يضغط بالفعل وليس 
فقط بالقول على إس���رائيل، القوة القائمة باالحتالل، 

لوقف انتهاكاتها ولجم جماعات المستوطنين".

الهدمي يحذر من محاوالت المستوطنين تفجير األوضاع بالقدس

غزة/ االستقالل: 
أكد عض���و المكت���ب السياس���ي في حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي د. وليد القططي، أم���س الثالثاء، أن معركة 
س���يف الق���دس التي بدأت ف���ي ماي���و الماضي ضد 
االحت���الل االس���رائيلي أحدث���ت تح���واًل مهًم���ا في 
الصراع على األرض مع الع���دو، ونقطة تحول في رؤية 
استش���رافية جديدة من خالل قي���ادة االنتفاضة في 

الضفة الغربية وإشعال الداخل المحتل.
جاءت كلم���ة د. القططي، في ندوة سياس���ية بعنوان 

»يوم األرض ما بعد سيف القدس )رؤية استشرافية(« 
بمدينة غزة، تزامًنا مع ذكرى يوم األرض ال�46.

وأوضح، أن هذه المعركة التي انطلقت بسبب انتفاضة 
القدس في اقتحام األقصى ومحاوالت تهجير س���كان 
الش���يخ جراح إلحالل المستوطنين، جاءت تأكيًدا على 
الحفاظ على الثوابت الفلس���طينية الرامية إلى تحرير 

فلسطين كاملة من االحتالل.
وبّين د. القططي، أنها أعادت البوصلة من االنتقال من 
فكرة المس���اومة مع العدو إل���ى تحرير األرض والعودة 

إلى األرض الفلسطينية.
وأش���ار إلى أن المنطقة العربية واإلسالمية، انقسمت 
إل���ى قس���مين، محور م���ع مناصرة فلس���طين ونصرة 

المقاومة، واألخر معادي له.
وشّدد عضو المكتب السياسي، على أن زوال االحتالل 
مس���ألة حتمية، موضًحا أنه بحاج���ة إلى جهد وتظافر 
وطني وبش���ري كبيرين يجمع جميع أطياف الش���عب 
الفلسطيني والشعبين العربيين واالسالميين لتحرير 

فلسطين.

د. القططي: معركة سيف القدس أحدثت تحوال مهمًا في الصراع على األرض مع العدو
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ممار�سة/ �أعمال  
بلدية بيت الهيا

CAT 950G ا�صم امل�صروع: اإ�صالح فرامل )بريك( كبا�ش نوع
.950G CAT ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مشروع / إصالح فرامل )بريك( كباش نوع
1( تدعو بلدية بيت الهيا – المقاولين و/أو الموردين المؤهلين للتقدم لعطاء إصالح 

.)2JS00899( 950 موديل 1999 رقم الشاصيG CAT كباش نوع )فرامل )بريك
2( العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية )NS( و حسب اآلليات المعتمدة 
لدى بلدية بيت الهيا , الشراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للموردين 

والمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء .
3( متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.

4(  المقاول���ون المؤهل���ون يمكنهم الحصول على المعلوم���ات الالزمة من  
)بلدية بيت الهيا / الدائرة الهندسية/قسم المشاريع والعطاءات( ، هاتف:- 
)082478085(  فاك���س:- )082478752( ويمكنه���م االط���الع على وثائق 
العطاء والحصول عليها حس���ب العن���وان أدناه و ذلك ابتداء من الس���اعة 
8:0- صباحا و حتى الس���اعة 11:00 صباحًا من ي���وم األربعاء الموافق تاريخ 

2022/03/30 م إلى يوم اإلثنين الموافق 2022/04/04 م .
5( نسخة كاملة من العطاءات باللغة العربية يمكن الحصول عليها للموردين/ 
المقاولين المهتمين من خالل تقديم طلب خطي على العنوان أدناه و مقابل 
دفع رسم غير مس���ترد مقداره 50 شيكال و طريقة الدفع من خالل صندوق 
البلدية أو شيك مصدق أو الدفع لحساب البلدية ) بنك فلسطين فرع جباليا 
حس���اب رقم 75900( نسخ العطاء س���تكون متوفرة في بلدية )بيت الهيا( 

الدائرة الهندسية/ قسم المشاريع والعطاءات. 
6( البلدية غير ملزمة بالترسيه على أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

7( التقدم بكافة الوثائق الالزمة كجزء من العطاء لتأكيد كافة المطلوبات أعاله. 
8( كل عطاء يجب أن يكون مصحوبا بتامين أولي قيمته )200 ش���يكل( على شكل 
كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق وصالحة لمدة 90 يومًا من تاريخ فتح المظاريف.
9( المش���روع شامل الضرائب وعلى للموردين والمقاولين تقديم أسعارهم 

شاملة ضريبة القيمة المضافة و إحضار خصم مصدر ساري المفعول. 
10(   يجب أن تكون أس���عاركم س���ارية المفعول لم���دة 60 يومًا من تاريخ 

إقفال العطاء.
11( العطاءات يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو يوم اإلثنين الموافق 
2022/04/04 م الس���اعة 12 ظه���رًا ، العطاءات االلكتروني���ة غير مقبولة, 
العطاءات المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات 
بحضور الموردين أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلك على العنوان :- ) بلدية 
بيت الهيا- الطابق االرضي– مركز خدمات الجمهور( , الساعة 12 ظهرًا يوم 

اإلثنين الموافق 2022/04/04 م.
12( رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

13( العنوان المشار إليه أعاله هو : ) قطاع غزة – محافظة شمال غزة – مدينة 
بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا (.

بلدية بيت الهيا

دولة فل�صطني  
املجل�ش االأعلى للق�صاء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
قائمة �سروط �لبيع

بن���اًء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ وبعد االطالع على مل���ف القضية التنفيذية 
6022 / 2021 والمتكون���ة فيم���ا بين طال���ب التنفيذ/ هيام دياب حس���ن الجمال 
والمنف���ذ ضدهم/ جبر دياب حس���ن الجم���ال وآخرون في القضي���ة 6022 / 2021 
القضية مقامة لتنفيذ حكم محكمة صلح غزة تحت رقم )2019/505( حيث "حكمت 
المحكمة بتقسيم المال المشترك محل الدعوى الراهنة المعين تفاصيله في الئحة 
الدعوى بطريق المزاد العلني مع الزام المدعى عليهم بالرس���وم والمصاريف و)100 
شيكل( أتعاب محاماة. بتاريخ 2021/5/26م تم اخطار المنفذ ضده باخطار لتنفيذ 
حكم المحكمة حسب األصول. بتاريخ 2021/2/23م تم إيقاع الحجز التنفيذي على 
العقار الكائن بغزة حي الش���جاعية المنطقة رقم 60 على الش���ارع 7166 قس���يمة 
7/3 قطعة 887 وهو عبارة عن طابق أرضي قديم بمس���احة حوالي 180م2 وش���قة 
سكنية فوق األرضي مش���طبة ومسكونة مساحتها 180 م2 وبناؤها جديد + ثالث 
طوابق بمساحة كل طابق 150م2 مش���طبة ومسكونة مبنية في المنطقة الشرقية 

من المقسم وبتاريخ 2021/2/23م تم وضع يد مأمور التنفيذ على األرض. 
تم تثمين س���عر المتر المربع لألرض 200 دينار أردني وعليه يكون ثمن األرض 
هو 333 م2 × 200 دينار = 66600 دينار أردني، وثمن تكلفة المتر المربع للبناء 
في الطابق األرضي القديم من العمار ب� 60 دينارًا أردنيًا وعليه يكون ثمن تكلفة 
البن���اء القديم يكون 180م2 × 60 دينارًا اردنيًا = 10800 دينار أردني. المجموع 
الكل���ي لثمن األرض وثمن تكلف���ة البناء في الطابق األرضي ه���و 66600 دينار 
أردني + 10800 دينار أردني = 77400 دينار أردني، وعليه تكون قيمة الس���هم 
الواحد حسب حجة اإلرث هي: 77400 دينار / 144 سهم = 537.50 دينار أردني 
وعليه تكون الحصة االرثية للمدعية هيام دياب الجمال تس���اوي 537.50 دينار 
× 7 أس���هم = 3762.50 دينار أردني وس���يتم نظر أي اعتراضات في الجلس���ة 
المح���ددة لذلك يوم الخميس الموافق 2022/4/28م فعلى من لديه أي اعتراض 
عل���ى البيع أن يتقدم له لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرس���مي حتى موعد 

أقصاه يوم االثنين الموافق 2022/4/25م حرر في: 2022/3/29م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة / اأ. رامي �صلوحة

دولة فل�صطني 
املجل�ش االأعلى للق�صاء

لدى حمكمة بداية غزة  املوقرة 
يف الق�صية رقم ) 2020/ 119(  يف الطلب رقم ) 2022/742( 

المس����تدعي / محمود بديع س����اق الله - غزة - تل الهوا - خلف مول كيرفور - هوية 
رقم )۹۲۹۸4۵۱۷۳( وكيله المحامي : محمد زکريا كحيل - هوية رقم )۹۰۵۵۰۵۸۹۷(

المس���تدعى ضدها / الش���ركة الوطني���ة للمصاعد والمع���دات المتطور، 
يمثلها السيد / إياد يوسف المقوسي - هوية رقم )51434.۹۰(

عنوانها : غزة - الرمال - شارع أحمد بن عبد العزيز - برج وطن
 الموضوع : تبليغ المس���تدعى ضده���ا )المدعى عليها( بطريق النش���ر 

المستبدل حسب األصول
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

 إلى المس���تدعى ضدها ) المدع���ى عليها / الش���ركة الوطنية للمصاعد 
والمعدات المتطور ، ويمثلها الس���يد / إياد يوس���ف المقوس���ى - هوية 
رقم )90051434(، بم���ا أن المدعي قد أقام عليك القضية الحقوقية رقم 
) ۱۱۹/۲۰۲۰( وق���د اس���تحصل على حكم يقض���ي ب" حكمت المحكمة 
بإلزام المدعى عليها الشركة الوطنية للمصاعد والمعدات المتطور والذي 
يمثلها / إياد يوس���ف المقوسي ، بأن تدفع للمدعي / محمود بديع ساق 
الل���ه ، مبلغًا وقدره )$۵5۰۰( خمس���ة آالف وخمس���مائة دوالر أمريكي و 
)16,830 ش���يكال ( وستة عش���ر ألف وثمانمائة وثالثون شيكال ، مقابل 
حقوقه موضوع الدعوى مع تضمين المدعى عليها بالرس���وم والمصاريف 
و)۳۰۰شيكل( أتعاب محاماة" حكما صدر وأفهم علنا بتاريخ 2022/1/24م 
واس���تنادا إلى ما تقدم فإن المس���تدعي يبلغكم بالحكم المذكور ، لذلك 
تعتب���ر هذه مذكرة بموج���ب تبليغكم للحكم من تاريخ النش���ر وعليكم 
اتباع األصول القانونية حس���ب األصول .  وليك���ن معلومًا لديكم أنه إذا 
تخلفتم عن اتباع األصول القانونية س���يتم تنفي���ذ الحكم بعد انقضاء 

المدة القانونية للتبليغ .  غزة : 2022/3/29م

رئي�ش قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

غزة/ سماح المبحوح: 
قال المختص في شؤون األس���رى رامز الحلبي " إن 
أسرى حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس قد يلجأون 
لخوض معرك���ة اإلض���راب المفتوح ع���ن الطعام، 
احتجاجًا على منع إدارة الس���جون اإلس���رائيلية من 
زيارة ذويهم لهم ، وس���ماحها لباقي ذوي األسرى 

من زيارة أبنائهم" . 
وأك���د الحلبي ل� "االس���تقالل" أن الحركتين تلوحان 
بخطوة االضراب المفتوح عن الطعام بداية ش���هر 
نيس���ان )إبريل( الق���ادم في حال لم تس���مح إدارة 

السجون لذويهم بالزيارة.
وانطلقت فجر الثالثاء، أول زيارة ألهالي أسرى قطاع 
غ���زة، وذلك بعد انقطاع لمدة عامين ونصف، بحجة 
انتشار فيروس كورونا، لكن سلطات االحتالل أبقت 
على منع أهالي أسرى حماس والجهاد اإلسالمي من 

هذه الزيارات، في إطار عقاب أسرى الحركتين.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر في األراضي 
المحتلة، في وقت س���ابق، عن تلقيها بالًغا رسمًيا 
من سلطات االحتالل اإلسرائيلي، باستئناف برنامج 

زيارات األهالي أسرى قطاع غزة.
كما أعلنت مؤسس���ات حقوقية سابقًا أنها انتزعت 
قرارًا إس���رائيليًا باس���تئناف برنامج زيارات أهالي 
األس���رى في س���جون االحتالل من سكان قطاع غزة 

بعد منع دام حوالي سنتين ونصف.
وش���دد الحلبي على أن أس���رى الحركتين على أهبة 
االس���تعداء لخوض خطوة اإلضراب بدعم ومساندة 
من الحركة األسيرة، للدفاع عن حقوقهم أسوة بباقي 

األسرى.
وأضاف" اعتقد أن إدارة مصلحة السجون تحاول فتح 
نقاش مع قيادة الحركتين في الس���جون، من أجل 
تهدئة األوض���اع، ومحاولة عدم االنجرار نحو خوض 
االضراب المفتوح مقابل السماح بزيارة ذويهم لهم.

خوف �صديد
ولفت إلى أن قرار اس���تئناف إدارة السجون زيارات 
أهالي األسرى ألبنائهم دون أسرى الجهاد وحماس، 
يأت���ي بعد حالة الخوف الش���ديد ل���دى اإلدارة من 
تنفيذ الحركة األس���يرة والهيئات القيادية خطوة 
اإلضراب المفتوح عن الطع���ام، كما يأتي بالتزامن 

مع تصاعد األوضاع في الق���دس والداخل المحتل، 
مع نية المس���توطنين من زي���ادة اعتداءاتهم على 
المقدس���ات خالل ش���هر رمضان المبارك، وكذلك 
يتزامن مع فعاليات الفج���ر العظيم وذكرى النكبة 
ومعركة س���يف القدس، وجميعها أحداث مقلقة 

يخشى االحتالل تبعاتها.
ومنعت س���لطات االحت���الل ذوي األس���رى من غزة 
التواص���ل وزي���ارة أبنائهم، بحجة تفش���ي جائحة 
كورون���ا، باس���تثناء مرة واحدة س���محت لهم فيها 
بإج���راء مكالمة هاتفية بمناس���بة ش���هر رمضان 

المبارك.
وتع���د هذه الزي���ارة األولى ألهالي أس���رى غزة منذ 
تعليق سلطات االحتالل برنامج الزيارات في مارس/ 

آذار 2020 بذريعة تفشي جائحة كورونا.
يشار إلى أنه يقبع في سجون االحتالل نحو خمسة 
آالف فلس���طيني في ظروف صعبة، بينهم حوالي 
220 أس���يرًا من قطاع غزة، ويشّكلون قرابة 6% من 
إجمالي األس���رى، فيما استش���هد نحو 227 أسيًرا 

نتيجة سياسة اإلهمال الطبي داخل السجون.

 رفض االحتالل زيارة ذويهم لهم
مختص لـ »االستقالل«: اإلضراب عن الطعام خيار أسرى حماس والجهاد النتزاع حقوقهم

رام الله/ االستقالل: 
أكدت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين في بيان لها، أن الوضع الصحي لألسير المصاب 
بالسرطان ناصر أبو حميد يزداد س���وءًا يومًا بعد آخر، وأن مضاعفات ملحوظة طرأت على 
حالته. وبينت الهيئة، في بي���ان لها، أمس الثالثاء، نقاًل عن محاميها كريم عجوة، الذي 
تمكن من زيارة األسير أبو حميد داخل "مستشفى الرملة"، أن أبو حميد ما يزال يشتكي 
من آالم حادة بمختلف أنحاء جسده ال سيما الجهة اليسرى من رئته، وال يستطيع المشي 
ويتنقل على كرسي متحرك، وتالزمه اسطوانة األكسجين لمساعدته على التنفس، وفقد 
الكثير من وزنه. وأضافت أنه كتلة أس���فل صدره من الجهة اليس���رى ظهرت مؤخرا في 
نفس المكان الذي زرع فيه أنبوب لمس���اعدته على إخراج السوائل من رئته قبل حوالي 

شهرين، وهو بانتظار تحويله إلجراء صورة أشعة لمعرفة ماهية الكتلة.
وتابعت أنه بالرغم من صعوبة حالة األسير أبو حميد ووصولها لمرحلة حرجة وخطيرة، إال 
أن أطباء االحتالل يكتفون بإعطائه المسكنات، ولغاية اللحظة لم يتم تحويله الستكمال 
جلس���ات العالج الكيميائي.  ولفتت الهيئة إلى أن األس���ير أبو حمي���د يعاني األمّرين 
كغيره من األسرى المرضى ال س���يما المصابين بالسرطان، فبعد اكتشاف إصابته بورم 
سرطاني أهملت إدارة سجون االحتالل وضعه وماطلت بتقديم العالج له، ما أدى لتفاقم 
حالته ووصولها لمرحلة صعبة جدًا، عدا عن ذلك فقد تعرض لخطأ طبي داخل مش���افي 
االحتالل أثن���اء عالجه عندما أجرى عملية لزرع أنبوب للتنف���س، حيث تم وضع األنبوب 
بطريقة خاطئة ما أدى إلى إصابته بتلوث جرثومي وتدهور حالته. وحّملت الهيئة سلطات 
االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن حياة األس���ير أبو حميد، وعن أي تداعيات خطيرة تطرأ 
على حالته الصحية، وطالبت بضرورة تكثي���ف الجهود القانونية للمطالبة باإلفراج عنه 

وعن غيره من األسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تهدد حياتهم بالموت.
واألس���ير أبو حميد )50 عامًا( من مخيم األمعري بمدينة رام الله، من بين خمس���ة أشقاء 
يواجهون الحكم بالسجن مدى الحياة داخل أقبية االحتالل، اعتقله جيش االحتالل عام 

2002، وصدر بحقه حكم بالسجن سبع مؤبدات، و50 عامًا.

»هيئة األسرى«: مضاعفات واضحة طرأت 
على الوضع الصحي لألسير أبو حميد

رام الله/ االستقالل: 
يواص���ل نح���و 500 معتق���ل "إداري" مقاطعتهم 
لمحاك���م االحتالل اإلس���رائيلي، للي���وم ال�89 على 
التوال���ي، في إطار مواجهتهم لسياس���ة االعتقال 

اإلداري، وذلك تحت شعار "قرارنا حرية".
وكان المعتقلون اإلداريون قد اتخذوا مطلع ش���هر 
كانون الثاني الماضي، موقًفا جماعًيا يتمّثل بإعالن 
المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء 
المتعّلق���ة باالعتق���ال اإلداري )مراجع���ة قضائية، 
���دت الحركة األس���يرة  اس���تئناف، علي���ا(، فيما أكَّ

دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين اإلداريين 
بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.

ودع���ت الحركة جمي���ع المعتقلي���ن اإلداريين في 
مختل���ف المعتقالت إل���ى االلت���زام الكامل بهذه 
الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل 
تحقيق األهداف المرجوة بإلغاء سياس���ة االعتقال 

اإلداري.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، 
ودون الس���ماح للمعتق���ل أو لمحامي���ه بمعاين���ة 
الم���واد الخاصة باألدل���ة، في خ���رق واضح وصريح 

لبنود القانون الدولي اإلنس���اني، لتكون "إسرائيل" 
هي الجهة الوحيدة ف���ي العالم التي تمارس هذه 

السياسة.
وتتّذرع س���لطات االحت���الل وإدارات الس���جون بأّن 
المعتقلي���ن اإلداريين لهم ملفات س���رية ال يمكن 
الكش���ف عنها مطلًق���ا، فال يع���رف المعتقل مدة 
محكوميت���ه وال التهم���ة الموّجهة إلي���ه، وغالًبا ما 
يتع���ّرض المعتقل اإلداري لتجدي���د مدة االعتقال 
أكثر من مرة لمّدة ثالثة أش���هر أو س���ّتة أش���هر أو 

ثمانية، وقد تصل أحياًنا إلى سنة كاملة.

)محاكم( االحتالل  89 يومًا على مقاطعة األسرى اإلداريين لـ
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دولة فل�سطني 
 املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2017/5930

نعل���ن للعموم ان���ه معروض للبيع من قب���ل دائرة تنفيذ محكم���ة بداية غزة في 
القضية التنفيذية 2017/5930 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ ش���ركة قزمار 
للتجارة والصناعة يمثلها الس���يد/نزار يوس���ف قزمار والمنفذ ضدهما/ زايد عبد 
الفتاح عبد المعطي مشتهي وآخر لبيع قطعة األرض التي تقع في غزة حي الدرج 
الرمال بالقرب من مجمع ابو خضرة األرض تقع ضمن القس���يمة )48( قطعة )6۹۳( 
حيث تطل على ش���ارع أحمد عبد العزيز من الجهة الش���مالية ويحدها من الغرب 
برج الجالء س���ابقا ومن الجنوب عمارة مش���تهي ومن جهة الش���رق ارض وسينما 
)عامر( س���ابقا وهي ارض فضاء وال يوجد بها أية أبنية او انش���اءات وال أي نوع من 
المزروعات وال يوجد بها س���ور وال س���ياج حيث تبلغ مساحة االرض )۱۹۷م۲( على 

الشيوع من اجمالي مساحة االرض الكلية والتي تبلغ مساحتها )۹۱۰م۲(.
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في أوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين بواقع %۱۰ من 
قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة واالنتقال علي نفقة المشتري علما بان المزاد 

سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس بتاريخ 2022/4/28

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

 اإعالن فقد �ضيك
أعل����ن أنا / بش����ار محمد جبر اب����و عيدة من س����كان جباليا وأحم����ل هوية رقم 
)406162693( عن فقد الشيك البالغ قيمته )847 شيكال(  وهو مستحق االداء 
بتاريخ 2022/4/1م والمس����حوب عن البنك االس����المي الفلسطيني من حساب 

شركة ابناء يوسف على معروف ، فمن يجده يسلمه ألقرب مركز شرطة .

اإعالن �ضادر عن جمعية مركز املغازي الثقايف
يعل���ن مجل���س إدارة جمعية مرك���ز المغازي الثقافي ع���ن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعي���ة العمومية للع���ام )2022( وذلك يوم االح���د الموافق: 
2022/4/10 الس���اعة - "13. في مقر الجمعية الكائن في المغازي - مقابل 
منتزه البلدية وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد اس���تكمال 
اآلتي: 1 -  إغالق باب االنتس���اب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2022( بتاريخ: 4/ 4/ 2022 
 2 -  فت���ح باب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك لمدة يومين من 

تاريخ : 2022/4/5م إلى تاريخ : 2022/4/6
3 -  فتح باب االنسحاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك لمدة يومين من تاريخ : 2022/4/7حتى تاريخ : 2022/4/9

ومع فائق الحرتام والتقدير،،
جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   قصي غازي صالح ابو حليمة   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   802825216    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   منير ربحي احمد عبد العال   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800148769    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   أحمد محمد أحمد أبو س���تة      
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   803211432     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

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

يف الطلب رقم 2022/388 يف الق�سية رقم 2021/1372
المدعي /  إسماعيل علي سليمان ابو طير - باألصالة عن نفسه و باإلضافة لباقي 
ورثة والدته المرحومة / تمام خليل س����ليمان أبو خليل المشهورة ) أبو طير ( 

بعد الزواج - سكان عبسان الكبيرة - حارة ال ابو طير – ه�  )410050520( .
 وكيله المحامي / ركان صبحي حمدان - بني سهيال - الطريق العام 

المدعى عليه / أنور س���ليمان خليل أبو ظريفة المش���هورة ) أبو خليل ( - 
باألصالة عن نفس���ه و باإلضافة لباقي ورثة والده المرحوم / سليمان خالل 
سليمان ابو ظريفة المشهورة ) أبو خليل ( - سكان عبسان الكبيرة - حارة 

ال ابو ظريفة سابقا - المقيمة حاليا خارج البالد
نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الدعوى رقم )2021/1372(
إلى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى )وضع يد 
باالشتراك( استنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر 
يوما م���ن تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن ت���ودع قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها 
جلس���ة االربعاء 2022/4/13 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 

يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرا في : 2022/3/29

رئي�س فلم حمكمة �سلح خانيون�س
 اأ. اأحمد جالل مهدي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
التقى وزير جيش االحت���الل "بيني غانتس" أمس 
الثالثاء، مل���ك األردن عبد الل���ه الثاني في القصر 
الملك���ي في عمان، وذلك بعد ي���وم واحد من زيارة 
األخي���ر لرام الل���ه ولقائه رئيس الس���لطة محمود 

عباس.
وذك���ر موقع "واال" العب���ري، أن الزي���ارة جاءت في 
محاولة لتهدئة األوضاع األمنية التي يخش���ى أن 
تتفاق���م مع بداية ش���هر رمضان المب���ارك، حيث 
تعتقد الدوائر األمنية اإلسرائيلية أن لألردن دورًا 

جوهريًا في استعادة الهدوء في القدس.
في حين يأتي اللقاء بع���د يوم واحد من لقاء جمع 
الملك عبد الله مع الرئيس عباس في رام الله، حيث 
ناقش االثن���ان التحديات التي تواج���ه المنطقة 

والحاجة لعدم انفالت األمور.

وكان���ت صحيفة "يديع���وت أحرون���وت" العبرية 
كش���فت النقاب أمس عن زيارة قام بها وزير األمن 
الداخلي اإلسرائيلي "عومير بار ليف" مؤخرًا لألردن 
وذلك للتباحث حول س���بل تهدئ���ة األوضاع في 

القدس على أبواب رمضان.
وذك���رت الصحيف���ة أن "بار ليف" التق���ى مع وزير 
الخارجي���ة األردن���ي أيم���ن الصف���دي حيث جرى 
التباح���ث ح���ول س���بل تخفي���ف االحتق���ان في 
رمضان وتباح���ث االثنان في تس���هيالت ممكنة 

للفلسطينيين في الشهر الفضيل.
يأت���ي ذل���ك فيما أف���ادت وكالة "رويترز"، مس���اء 
أمس، نقال عن "مصادر رس���مية" )لم تسمها( بأن 
الرئيس اإلسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، "سيجري 
محادث���ات مع الملك عبد الله ف���ي األردن"، اليوم ، 

األربعاء.

وأكد ديوان الرئيس اإلس���رائيلي، الحقا، ما أوردته 
"رويترز"، وأوضحت هيئة البث اإلس���رائيلي )"كان 
11"(، أن اللقاء يعقد بالتنسيق مع رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير 

لبيد.
وس���يبحث هرتس���وغ مع الملك عبد الل���ه "توطيد 
العالقات بين الجانبين، والحفاظ على االس���تقرار 
ف���ي المنطقة وخاصة خالل فت���رة األعياد القريبة، 
وتعزيز الس���الم والتطبيع، والفرص العديدة التي 

تتيحها العالقات بين البلدين".
ولفتت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن اللقاء يعقد 
بدع���وة من ملك األردن، مش���يرة إلى أن���ه أول لقاء 
علني لمسؤول إس���رائيلي بهذا المستوى مع ملك 
األردن، منذ 15 عاما؛ وسيش���هد اللقاء اجتماعات 

ثنائية لمستشاري هرتسوغ والملك عبد الله.

غزة/ االستقالل: 
وقع عش���رات الشبان الفلسطينيين على 
الفت���ة تثبت ح���ق الفلس���طيني بأرضه 
المس���لوبة، وذل���ك خالل وقف���ة نظمها 
المبادرة االستراتيجية "فلسطين_  مركز 
ماليزيا" إلحي���اء الذكرى 46 ليوم األرض 
في ساحة الجامعة اإلسالمية بمدينة غزة. 
وقال مدير مركز المبادرة االستراتيجية، 
إبراهيم الزعيم خالل الوقفة " إن الشعب 
الفلسطيني رغم كل ما مر به من تهجير 
وس���رقة لألرض ومعاناة يومية بس���بب 
االحتالل اإٍلسرائيلي، إال أنه لم يفرط يوما 

بحقه في أرضه".
وأضاف الزعي���م "ذلك يعطينا ش���عوًرا 
بأن الع���ودة قريبة ما دمنا متمس���كين 
بمنه���ج القرآن والس���نة، ثم التمس���ك 
باألرض، واإليمان بم���ا لدينا من قدرات". 
وش���دد مجلس الطلبة في الجامعة على 
أن حق الع���ودة ثابت من ثوابت القضية 

الفلسطينية وال يمكن التنازل عنه.

وتفاعل طالب الجامعة مع الوقفة بكتابة 
عب���ارات على الالفت���ة تؤك���د على حق 
واس���تمرار  باألرض،  والتش���بث  العودة، 
النضال حتى النصر ونيل الحرية، وزرعوا 

شتالت تعبيرا حق العودة.
وتأتي هذه الوقفة اس���تكماال لنظيرتها 

في مركز رش���اد الش���وا، خالل األوبريت 
والمع���رض الفن���ي الذي نظم���ه المركز 
الثقاف���ي الماليزي بالتع���اون مع رابطة 
شؤون  ووزارة  الفلس���طينيين،  الفنانين 

األسرى والمحررين بغزة، األحد الماضي.
من  الثالثي���ن  الفلس���طينيون  واخت���ار 

مارس لي���وم األرض، بعد استش���هاد 6 
فلس���طينيين في الداخل الفلس���طيني 
المحتل ع���ام 1976 برص���اص االحتالل 
اإلسرائيلي، أثناء تظاهرهم رفضا لسلب 
االحتالل اإلسرائيلي مئات الدونمات من 

األراضي الفلسطينية في ذلك الوقت.

»غانتس« يلتقي ملك األردن وهرتسوغ يزور عمان اليوم 

عشرات الطالب يوقعون على الفتة الحق الفلسطيني

الداخل المحتل/ االستقالل: 
دع���ت لجنة المتابعة العلي���ا للجماهير العربية في الداخل الفلس���طيني المحتل إلى 
أوس���ع مشاركة في احياء الذكرى ال�46 ليوم األرض الخالد اليوم األربعاء 30 آذار/مارس 
في مسيرة البطوف، والمهرجان المركزي الذي سيقام الساعة الخامسة مساء في قرية 

دير حنا.
وس���تنطلق المس���يرة من شارع الش���هداء في مدينة س���خنين عند الس���اعة الثانية 
والنصف عصرا، لتلتحم نحو الس���اعة الرابعة مع مس���يرة مدين���ة عرابة البطوف، عند 
النصب التذكاري ش���رق المدينة، ولتكمل المس���يرة حتى دير حن���ا ليقام المهرجان 

المركزي الساعة الخامسة مساء.
وأكدت لجنة المتابعة في بيان لها أن "يوم األرض هو محطة مركزية، ونقطة تحول في 
نضال جماهيرنا العربية، المترس���خة في وطنها، لمواجهة كل السياسات العنصرية 

المستمرة، وسياسات مصادرة األراضي".
وقالت "في هذا اليوم الخالد نس���تذكر ش���هداء يوم األرض، خديجة شواهنة وخضر 
خاليلة ورجا أبو ريا، وخير ياس���ين من عرابة، ومحسن طه من كفر كنا، ورأفت زهدي من 

مخيم نور شمس، واستشهد في مدينة الطيبة".
وشددت على أن "ذكرى يوم األرض تحل هذا العام وسط تصعيد سلطوي شرس على 
األراضي العربية في النقب، لتفرض حصاًرا أش���د على البلدات مس���لوبة االعتراف، في 
حين تقرر الحكومة إقامة 12 مس���توطنة على األراضي المس���لوبة، ومن بينها مدينة 
للمتطرفين قادرة على اس���تيعاب 120 ألف شخص، إضافة الى مراكز تجارية ومرافق 

عمل".
وأضاف���ت "الحكومة اإلس���رائيلية ماضية في مخطط االقت���الع، وتحاول فرض مخطط 
اعت���راف وهمي لعدد قليل من القرى، ش���رط نزع أكثر من %70 من أراضي القرى، عدا 

عن القرى التي سيتم اقتالعها بالكامل".
واعتبرت أن سياس���ة الخناق على المدن والقرى بالداخل مستمرة، وأن حكومة االحتالل 

ترفض توسيع مناطق النفوذ بما يسمح بتطويرها بالشكل الطبيعي.
وأشارت إلى أنه "بداًل من توس���يع مناطق النفوذ فإن الحكومة ماضية بعدة مخططات 
حصار، أبرزها مس���توطنة حريش الت���ي تهدف إلى محاصرة مدين���ة أم الفحم وقرى 

المثلث الشمالي، لتصبح المستوطنة قادرة على استيعاب 250 ألف شخص".
وأكدت المتابعة أن قضية األرض والمس���كن، تقف عل���ى رأس أولويات قضاياها إلى 
جانب القضايا الملحة األخرى مثل اس���تفحال الجريمة واس���تمرار سياس���ات التمييز 
العنصري وتحوي���ل قضية ميزانيات المجتمع الفلس���طيني بالداخل مجرد ميزانيات 

وهبات عابرة، ال تقلب هيكلية الميزانيات األساسية، لتنهي حالة التمييز العنصري.
إل���ى ذلك، أعلنت اللجنة الش���عبية ف���ي كفر كنا، أن زيارة ضريح ش���هيد يوم األرض، 

ستكون الساعة الثالثة عصًرا.

المتابعة العليا: تدعو ألوسع مشاركة 
بإحياء يوم األرض في الداخل 
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دولة فل�سطني 
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم ) 265 /2022(
يعلن للعم���وم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: ناهض 
سالمة سليمان أبو حليمة من س���كان بيت الهيا هوية رقم 925861775 بصفته 
وكي���ال عن: أحمد عبد الله منصور جرغون وأدهم ماهر مطر أبو لبدة وأش���رف أحمد 
محمود عيد وحس���ام حمدي علي الس���ويركي وس���هير جمعة مط���اوع غبن وعبد 
الله نبيل س���ليم غياضة ومحمد عمر حمدان المصري ووس���ام فتحي عبد الحليم 
العيسوي وإبراهيم عمر حمدان المصري واسعد محمود عبد العزيز أبو غزال وحازم 
خميس يوسف أبو سمرة وسائد نبيل سليم غياضه وعبد الرحمن محمود مصطفى 
عياش ومحمد إس���ماعيل محمد المدهون ومطر عرفة رزق العجلة ويوسف محمود 
نادي جرغون ورأفت حس���ين ش���اكر الهور وكيال عن/ أحمد عادل منصور قش���الن 
بموجب الوكالة الصادرة من المملكة المتحدة رقم 9731 / 2020 تصديق خارجية 
غ���زة وصالح فتحي عاي���ش الدالي وكيال عن/ هاني صالح فتح���ي الدالي بموجب 

الوكالة الصادرة عن القنصلية الفلسطينية في إسطنبول )1742 / 2020( 
بموجب وكالة رقم: 4497 / 2020 صادرة عن شمال غزة + 221 / 2021 شمال غزة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 1742 القسيمة 36 المدينة بيت الهيا

فمن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س����وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2022/3/29م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. عرابي حمدي اأبو �سعبان 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )269 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: أيمن 
مصباح عبد الفتاح الضابوس من سكان غزة هوية رقم 935050245 بصفته 

وكيال عن: عيادة غالي عثمان حجي
بموجب وكالة رقم: 15933 / 2022 والمصدقة من خارجية غزة رقم 2022 

/ 3702 صادرة عن سفارة دولة فلسطين في دبي
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 663 القس���يمة 271 + 309 + 310 المدينة غزة الدرج + القطعة 
705 القسيمة 27 المدينة غزة الدرج

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 2022/3/29م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. عرابي حمدي اأبو �سعبان 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )270 /2022(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
أحمد عودة سليمان أبو زايد من سكان دير البلح هوية رقم 803120930 

بصفته وكيال عن: عودة سليمان موسى أبو زايد
بموجب وكالة رقم: سجل )27( صفحة )-1698 2021( / 2022 صادرة عن 

القاهرة والمصدقة من خارجية غزة بالرقم 2022 / 1350
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 2338 القسيمة 22 المدينة النصيرات
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2022/3/29م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ . عرابي حمدي اأبو �سعبان 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن /     وس���يم وائل حس���ين 
الش���ويخ   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم     
801195306     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   هبة بسام رمضان القرعاوي     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800680423        
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  عبدالله محمد عبد الس���الم 
االس���طل عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
401234554   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   محمد حام���د عبد القادر 
البري���م  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
906656897   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

تونس/ االستقالل: 
اعتبر المجلس العربي، أمس الثالثاء، أن "الهدف الحقيقي 
لقمة النقب، قبر القضية الفلسطينية، والتنازل عن حقوق 

شعبها المشروعة".
وأضاف المجلس )غير حكومي مقره تونس( في بيان له، 
أن "االلتفاف على مواقف ومقاومة الداخل الفلس���طيني، 
المتحد في التمسك بإيقاف التطبيع، وإنهاء حصار غزة، 
وإطالق سراح األس���رى، وعودة الالجئين، وعروبة القدس، 
الش���ريف على قائمة األهداف للقاءات والقمة المنعقدة 

اإلثنين".
وأشار إلى أن "تلك االجتماعات عقدت على أرض مستوطنة 
في النقب المحتلة، التي تشهد منذ عقود عمليات سرقة 

متواصلة ألراضي الفلسطينيين وتهجيرهم منها".
ورأى المجل���س أن "موق���ف ال���وزراء الذين ش���اركوا في 
اللق���اءات، مخالف لالتجاه العام في بلدانهم، ولش���عور 

الشعوب العربية عموما".
ودع���ا ما وصفها ب�"القوى الحية ف���ي كامل المنطقة" إلى 
"التنسيق من أجل التصدي الستتباعات هذه القمة، ومن 
أجل إيصال صوتهم للعالم أجمع؛ بأن الس���الم الحقيقي 
ال يكون إال بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، وضمان 
حقوق���ه المش���روعة، وأن مصي���ر أي التفاف عل���ى إرادة 

الفلس���طينيين من قبل أنظمة تابعة س���يكون الفشل 
الذريع".

و"المجلس العربي" منظمة غير حكومية تجمع شخصيات 
عربية، وأس���س ف���ي 26 تموز/يوليو به���دف الدفاع عن 
ث���ورات "الربيع العربي"، وترس���يخ ثقاف���ة الديمقراطية، 
وتبادل التجارب والخبرات ف���ي إدارة المراحل االنتقالية. 
واتخذ المجلس من تونس العاصمة مقرا رئيس���يا له، وله 

عدة فروع في دول عربية.
و اإلثنين، اختت���م وزراء خارجية مصر واإلمارات والبحرين 

والمغ���رب و"إس���رائيل" والواليات المتح���دة األمريكية، 
لقاءات اس���تمرت يومين في النقب، معلنين اس���تمرار 
تعزيز العالقات المش���تركة، وإقام���ة "منتدى دائم بين 

الدول المشاركة".
وترتبط مصر والسلطة الفلسطينية واألردن مع "إسرائيل" 
باتفاقيات س���الم منذ أع���وام 1979 و1993 و1994 على 
الترتي���ب، بينما وّقعت اإلم���ارات والبحرين والمغرب في 
2020، اتفاقيات لتطبيع العالقات مع "تل أبيب"، برعاية 

أمريكية، ولحق بهم السودان في 2021.

غزة/ االستقالل: 
ح���ذر مركز حماية لحقوق اإلنس���ان من دعوات عضو الكنيس���ت اليميني المتطرف 

"ايتمار بن غفير" إلى اقتحام المسجد األقصى يوم الخميس المقبل.
وق���ال المركز في بيان وصل "االس���تقالل" أمس الثالثاء إننا نتاب���ع بقلٍق بالغ دعوات 
"ايتمار بن غفير" إلى اقتحام المسجد األقصى الخميس، وتحريض جموع المستوطنين 
على المش���اركة في االقتحام، عشّية تحري المس���لمين هالل رمضان الفضيل، وسط 
توترات تش���هدها القدس المحتلة جّراء الممارس���ات العنصرية واالستفزازات التي 
ينفذها المستوطنون بشكل دوري ممنهج بدعم وإسناد من حكومة الفصل العنصري 
اإلس���رائيلي. وعبر عن إدانته البالغة لهذه الدعوات المتطرفة التي تتبناها وترعاها 
حكومة االحتالل، محمالاً إياها المسئولية الكاملة عّما ستؤول إليه األمور، وعما ستسببه 

من تفجير لألوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة
وأشار إلى أن الفلسطينيين على بعد أيام من الذكرى األولى للمواجهات التي اندلعت 
في باب العامود وحي الش���يخ جراح، والتي تحول فيها المس���جد األقصى إلى ساحة 

حرب بفعل سياسات سلطات االحتالل االستيطانية.
وأكد أن جرائم المس���توطنين تمثل امتدادًا لسياس���ة األحزاب اليمينّية والجماعات 
ا لحركة االستيطان في األراضي  الدينّية اإلسرائيلية المتطرفة، والتي ُتش���ّكل عماداً

الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس.
ودعا المركز المجتمع الدولي واألطراف الس���امية إلى تحمل مسئولياتهم القانونية 
تجاه جرائم واعتداءات سلطات االحتالل ومستوطنيه في القدس، والضغط من أجل 
توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووقف كافة الممارسات التي تنتهك ُحرمة 

ا لما قررته قواعد القانون الدولي في هذا الخصوص. المسجد األقصى، وفقاً

»حماية« يحذر من دعوات 
اقتحام األقصى عشّية رمضان

 القدس المحتلة/ االستقالل:
عرقلت سلطات االحتالل االسرائيلي، أمس الثالثاء، عمل موظفي دائرة األوقاف 

اإلسالمية في المسجد األقصى المبارك.
وأفادت مص���ادر محلية بأن س���لطات االحتالل منعت موظف���ي مديرية إعمار 
المسجد األقصى في دائرة األوقاف اإلسالمية من تعليق لوحات إرشادية تحمل 

رقم واسم بوائك المسجد األقصى المبارك.

االحتالل يعرقل عمل موظفي 
»األوقاف اإلسالمية« في األقصى

»المجلس العربي«: قمة النقب تهدف للتنازل عن حقوق الفلسطينيين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت القناة 13 العبرية إن التقديرات لدى المنظومة 
األمنية اإلسرائيلية تش���ير إلى أن موجة العمليات 

الفدائية الحالية ما زالت في بدايتها.
وأضاف���ت القناة العبري���ة، أن التقديرات تقول بأن 

العملية القادمة هي مسألة وقت فقط.
وبحس���ب القناة ف���إن رئي���س وزراء االحتالل منح 

الصالحي���ات لجه���از الش���اباك بفح���ص إمكانية 
تسهيل إصدار القرارات اإلدارية ضد الفلسطينيين 
من الداخل المحتل الذي يشتبه بأن لهم نشاطات 

مقاومة.
وف���ي وقٍت س���ابق، كش���فت القن���اة 7 العبرية أن 
رئي���س وزراء االحتالل نفتالي بيني���ت قرر إصدار 
أوام���ر اعتقال إدارية في الداخل المحتل عام 1948 

ومراقبة شبكات التواصل االجتماعي.
وبحس���ب القناة العبرية فإن بينيت قرر ضمن 
المش���اورات األمنية الواس���عة الت���ي عقدها، 
توس���يع سياسة حمل الس���الح للجنود خشية 
م���ن وقوع المزيد من العمليات، إلى جانب زيادة 
أعداد الجن���ود وخاصة في مواق���ع التماس مع 

"دولة االحتالل".

تقديرات إسرائيلية: موجة العمليات في بدايتها والعملية القادمة مسألة وقت
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تداول���ت بعض المواق���ع اإلخباري���ة أن االحتالل الصهيوني بعث برس���ائل 
عبر الوس���طاء الى الفصائل الفلس���طينية في قطاع غزة » ب���أن الحديث عن 
التس���هيالت المزعومة التي قدمتها س���لطات االحتالل مؤخرا الى قطاع غزة 
اقترن بنقل الوس���طاء الدوليين جملة من الطلبات، أبرزه���ا كّف يد المقاومة 
في قطاع غزة عن مس���اندة المقاومة في الضف���ة المحتلة، وتحريض الداخل 
المحت���ل«، تحت طائلة »الرّد على العمليات التي تش���هدها الضفة، في غزة، 
إذا ما َثُبت وجود صلة في التخطيط« بين الس���احَتين, ونقلت نفس المصادر 
رد الفصائل الفلسطينية المقاومة على الوسطاء بالقول »إن الفصائل نّبهت 
الوس���طاء إلى أن »الوقائع التي أفرزتها معركة سيف القدس العام الماضي، 
ما زالت قائمة«، ُمحّذرة من أن »أّي تغيير ديموغرافي س���يعمل االحتالل على 
تدش���ينه في البلدة القديمة في القدس، أو في المس���جد األقصى، سيواَجه 
بموق���ف حازم م���ن المقاومة في غ���زة«, االحتالل يقف على اط���راف قدميه, 
ويس���تعد لمعركة قادمة مع فصائل المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة, 
يحاول من خالله���ا إرضاء اليمين الصهيوني المتنامي ل���دى الكيان, والذي 
ينتقد حكومة بينت المجرمة, ويطالب بتس���ليح المستوطنين كلهم بال قيد 
او شرط, وقد نظم المس���توطنون تظاهرات غاضبة ضد حكومة بينت وطالبوا 
بطرد الفلس���طينيين داخل األراضي المحتلة ع���ام 48م, كما طالبوا بالرد على 
عملية الخضيرة بضرب فصائل المقاومة الفلسطينية, حتى السلطة لم تسلم 
من غضب المس���توطنين الذين طالبوا بإنهاء وجودها في الضفة, والسيطرة 
الكاملة على ما اسموه »يهودا والسامرة«, وتوعد الصهيوني المتطرف اتيمار 
بن غفير باقتحام المسجد األقصى غدًا الخميس لتفجير األوضاع في القدس, 
فهو يريد ان ينغص على الفلس���طينيين استقبالهم لشهر رمضان المعظم 

واحتفالهم كالمعتاد بالشهر الفضيل.
تصاعد وتيرة االحداث في األراضي المحتلة، والتطور في العمليات الفدائية 
ض���د االحتالل، يتزامن مع لقاءات دورية تج���ري بين حركتي حماس والجهاد 
اإلس���المي لتنس���يق المواقف وتعزيز الجاهزية في المي���دان لمواجهة كل 
االحتماالت، وكيفية التغلب على المشكالت التي يواجهها شعبنا الفلسطيني 
في قطاع غزة، والحوار في التطورات السياس���ية التي تشهدها المنطقة في 
ظل التحالفات العربية مع »إسرائيل« والتخلي عن نصرة القضية الفلسطينية، 
وف���ي  تصريح صحفي صادر ع���ن حركتي حماس والجهاد اإلس���المي قالتا 
فيه أنهما انهيا سلس���لة لقاءات قيادية موسعة في جميع محافظات قطاع 
غزة, وش���ارك في اللقاءات القادة السياسيون للحركتين وقادة سرايا القدس 
وكتائب القسام وقادة التنظيم والمئات من الشخصيات والقيادات الحركية 
المختلفة, وتناولت اللقاءات هموم ش���عبنا وقضيتنا الوطنية وآليات تعزيز 
برنامج المقاومة وسبل تطوير العالقات الثنائية وترسيخ العمل المشترك بين 
الحركتين باعتبارهما رأس حربة مش���روع المقاومة جنبًا إلى جنب مع فصائل 
المقاومة كافة وكل الوطنيين األحرار, وستشكل الحركتان لجان عمل مشتركة 
ف���ي جميع المس���تويات وعاهدت الحركتان جماهير ش���عبنا الفلس���طيني 
العظيم على المضي في طريق المقاومة والوحدة وصواًل إلى تحقيق أهدافنا 
في التحرير والعودة بإذن الله تعال���ى«, ومثل هذه اللقاءات ضرورية ومهمة 
وتأت���ي في مرحلة صعبة تمر بها القضية الفلس���طينية, ومحاوالت أمريكية 
عربية صهيونية محمومة للقضاء على المقاومة الفلسطينية وانهائها تماما, 
وهو الحلم الذي تحلم »إسرائيل« بتحقيقه عبر الوسطاء واالمريكان والمجتمع 
الدول���ي, لكنه بالتأكيد س���يبقى حلمًا بعيد المنال بفض���ل حماس والجهاد 
اإلس���المي ألنهما أمينتان على فلس���طين, وامينتان على ش���عب فلسطين 

ومقدساتها.
مطالب االحتالل بتقديم المزيد من التس���هيالت لقطاع غزة في مقابل وقف 
ما اسموه »بالتحريض« ليس له معنى, فالمقاومة الفلسطينية امينة على كل 
فلس���طين من نهرها الى بحرها, وطالما ان االحتالل يعربد ويرتكب الجرائم 
ويتغول على ش���عبنا ويقمع اس���رانا داخل الس���جون الصهيونية, وينتهك 
حرمة األرض والمقدس���ات, فان المقاومة س���تبقى حاضرة بقوة في الميدان, 
وس���تبقى دائما الدافع لش���عبنا لتفجير براكين الغض���ب في وجه االحتالل, 
والمحرك الرئيس ألي فعل مقاوم, والمس���اند الحقيقي ألسرانا وثوارنا وأبناء 
ش���عبنا الصامدين المرابطين والمس���تنفرين ضد االحتالل, رسائل االحتالل 
الصهيوني عبر الوس���طاء التي وجهت للفصائل الفلسطينية تم الرد عليها 
بالمفه���وم الذي يناس���ب االحتالل وفق المعادالت الجدي���دة التي فرضتها 
المقاومة الفلسطينية في اعقاب ملحمة سيف القدس البطولية التي أسست 
لواق���ع جديد, وعلى االحتالل الصهيوني ان يستس���لم له���ذا الواقع ويقبل 
بش���روط المقاومة التي حددتها فيما يخص م���ا يحدث من انتهاكات لحرمة 
المس���جد األقصى المبارك, وما يحدث في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة 
من خالل تهجير الفلس���طينيين منه, وما يحدث من انتهاكات بحق االسرى 
الفلس���طينيين في س���جون االحتالل الصهيوني يجبر االحتالل على تغيير 
قواعده ألن المقاومة تكبر, وأداءها العسكري يتطور, وانتشارها يتسع شيئا 
فش���يئا, وهذا بفضل اإلنج���ازات التي حققتها المقاوم���ة في اعقاب ملحمة 

سيف القدس البطولية.  

حماس والجهاد لقاءات تعزيز الشراكة

رأي

كن����ت حريص����ا عل����ى اللق����اء الذي ج����رى بين 
قيادات حماس والجهاد اإلس����المي الذي جرى 
ف����ي مدينة غزة، ولكن لظ����روف ألمت بي حالت 
دون ذل����ك، وتبع ذل����ك لقاءات أخري ش����ملت 
القط����اع كله، وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز 
الوحدة والشراكة بشكل يحقق مصالح الشعب 
السياس����ية  المجاالت  الفلس����طيني في كافة 
للوصول  والحياتي����ة  والمدني����ة  والعس����كرية 
إل����ى حالة م����ن الوح����دة الحقيقية عل����ى كافة 

المستويات.
لقاءات القيادات المختلفة لم تنقطع منذ زمن 
بعيد وهم على توافق ف����ي كثير من القضايا، 
وإن كان����ت هناك اختالفات في بعض وجهات 
النظ����ر وه����ذا ش����يء طبيعي. وح����دة الموقف 
مطلب مهم وضروري لرسم تفاهمات حقيقية 
يلمس����ها المواطنون من كل ش����رائح المجتمع 

وليس فقط من حماس والجهاد.
هناك ق����رار اتخذ على المس����تويات القيادية 

السياس����ية والعس����كرية على تش����كيل لجان 
من كال الطرفين به����دف الوصول إلى حالة من 
الوحدة بين الحركتي����ن لمواجهة كل ما يحاك 
ضد اإلسالم والمسلمين وإن كان على مستوى 

فلسطين.
هذه اللجان المزمع تش����كيلها ف����ي قطاع غزة 
يجب أن تعمل على شرح أبعاد الخطوة المتخذة 
من قبل المستويات القيادية، ومخاطر الخالف، 
وعدم التوافق بي����ن الحركتين، على الحركتين 
وعل����ى القضي����ة، وأن الوحدة على المس����توى 
الوطن ككل مس����ألة مهمة، ولكن على مستوى 
الحركتي����ن ضرورة وض����رورة جدا، وه����ذا األمر 
المفت����رض أن يتول����ى في����ه األمر مس����تويات 

قيادية في الحركتين.
والخط����وة الثاني����ة مهم����ة ودونها س����تكون 
اللق����اءات واالجتماع����ات ب����ال ج����دوى وهي أن 
يلتقي القادة م����ن الحركتين مع قواعدهما في 
اجتماعات خاص����ة بهما، وأن تك����ون اللقاءات 

ش����فافة وصريحة تجيب على كل التس����اؤالت 
التي في عق����ول قواعد الحركتين، والعمل على 
ان تكون الردود ش����افية وحقيقي����ة وصريحة 
ومعم����ول به����ا حتى يت����م تجاوز م����ا علق في 

النفوس على مدى سنوات طويلة.
والنقطة الثالثة التي يجب الحرص عليها وحدة 
الثقافة والفهم للقضايا جميعا وعلى رأس����ها 
المختلف عليه����ا بين قواع����د الحركتين، وأن 
تعمل الحركتان عل����ى الدفع نحو وحدة الفهم 
ووحدة الثقاف����ة ووحدة المنه����ج، وهذا بدوره 
ستعالجه الخالفات التي قد تطرأ والناتجة عن 

سوء الفهم.
المطل����وب مزي����د م����ن اللقاءات على مس����توى 
القواعد والقيادات معا، وهذا س����يذيب الكثير 
من الخالف����ات ويقرب الصف����وف نحو بعضها 
لبع����ض للوصول إل����ى حالة من الوح����دة تعزز 
الصف وتزيد م����ن اللحمة وتذيب أي خالف قد 

يحدث في المستقبل.

 من مص����ر واإلمارات 
ٍّ

اجتم����ع وزراء خارجي����ة كل
والبحري����ن والمغ����رب ف����ي ضياف����ة نظيره����م 
اإلسرائيلي يائير البيد، وبحضور وزير الخارجية 
األميرك����ي أنتوني بلينكن، ف����ي فندق »كيدما« 
داخل كيبوتس »س����ديه بوكير«، لمناقشة عدة 
قضايا تتعلق بنية الواليات المتحدة األميركية 
التوقيع على االتفاق النووي مع إيران ورفع حرس 
الثورة اإليراني م����ن قائمات اإلرهاب األميركية، 
ناهيك بمحاولتها تجنيد حلفائها في الش����رق 
األوسط لتقديم الدعم لها في الحرب األوكرانية 
الروس����ية، وخصوصًا في موضوع زي����ادة إنتاج 

النفط والغاز.
من ال يعرف تاريخ كيبوتس »س����ديه بوكير« لن 
يجد جديدًا في الخب����ر أعاله، ولكن تبدو الصورة 
 »س����ديه بوكي����ر« الذي 

َّ
أوض����ح عندم����ا نعلم أن

يجتمع وزراء التطبيع العربي فيه هو الكيبوتس 
ال����ذي عاش ودفن فيه ديفيد ب����ن غوريون، أول 
رئي����س وزراء للكي����ان اإلس����رائيلي، والذي قاد 
عملي����ات التطهي����ر العرقي في فلس����طين في 
العام 1948م، ووضع جوهر استراتيجية الحركة 
الصهيوني����ة التي رّحلت وهّج����رت ما يزيد على 
800 ألف فلسطيني، ودّمرت ما يقارب 531 قرية 
فلسطينية خالل النكبة الفلسطينية في العام 
1948، األم����ر الذي فضحه الم����ؤرخ الصهيوني 
آالن بابي����ه في كتاب����ه »التطهي����ر العرقي في 
 طرد الفلس����طينيين 

َّ
فلس����طين«، الذي أثبت أن

لم يكن مجرد هروب جماعي وطوعي للس����ّكان، 
بل خّطة مفصلة جرى وضع اللمس����ات النهائّية 
عليها ف����ي اجتماع عقده اب����ن غوريون في »تل 
أبيب« ي����وم 1948/3/10، بحضور 10 من القادة 
الصهاينة، ُعرفت بالخطة »دالت«، التي تضمنت 
أوام����ر صريحة لوح����دات الهاغاناه باس����تخدام 
وف����ي مقدمتها  لتنفيذها،  األس����اليب  ش����تى 
المذابح والمجازر ضد الفلس����طينيين على مدار 
6 أش����هر كاملة، م����ا أدى إلى تأس����يس الكيان 
اإلسرائيلي على ركام نكبة الشعب الفلسطيني.

إذًا، نح����ن أمام مش����هد تع����ّد دالالت����ه الرمزية 
وأبع����اده التاريخي����ة أه����م بكثير م����ن نتائجه 
السياسية وتداعياته الميدانية، وهو ما حاولت 
 

َّ
الحكومة اإلسرائيلية التركيز عليه، إذ اعتبرت أن
مجرد انعقاد لقاء النقب بمثابة إنجاز بحد ذاته، 

مهما كانت القرارات الصادرة عنه.
ل����ذا، حاولت »إس����رائيل« أن تحش����ر كل الرموز 
وال����دالالت التاريخية ف����ي ه����ذا االجتماع، في 
س����بيل نيل اعتراف مباش����ر من ال����وزراء العرب 
الصهيونية،  للحركة  المزورة  التاريخية  بالرواية 
بدءًا من توقيت االجتماع الذي جعلت »إسرائيل« 
أيقونته ش����جرة زيتون متج����ذرة باألرض تحيط 
����ذي نعتقد أّنه ليس  بها أس����ماء الدول، األمر الَّ
مصادفة أن يأتي بعد يوم واحد من يوم األرض 
الفلس����طيني، مرورًا بقائمة طعام مأدبة العشاء 
المقدم����ة للضيوف، والت����ي اختارها المنظمون 
بدقة بحسب اإلعالم اإلسرائيلي، بحيث تضمنت 
»التبول����ة اإلس����رائيلية« والمرق األورش����اليمي 
)اليهود س����كان القدس(، واألرز بالطريقة ال� »بن 
غوريونية«، في محاولة إسرائيلية وقحة لصناعة 
تاريخ مزور صهيوني في قائمات الطعام أيضًا، 
وليس انته����اًء بترتيب زيارة وزراء الخارجية إلى 
متحف بن غوريون في »س����ديه بوكير«، واقتراح 
البيد على وزراء الخارجية وضع أكاليل من الزهور 
على قب����ر بن غوري����ون، وكأن المطلوب من وزراء 
خارجي����ة التطبيع العربي أن يقولوا لبن غوريون، 
ممث����ل الحرك����ة الصهيونية، وه����م مطأطئون 
رؤوس����هم: »ال تكترث أنظمتن����ا التطبيعية إلى 
كل المجازر الذي نفذتها عصاباتك الصهيونية 
ض����د الفلس����طينيين أو باقتالعهم من أرضهم. 
يا س����يد بن غوريون، وبحض����رة وزير خارجيتكم 
البيد، نعل����ن نحن أنظمة التطبي����ع، أمام العالم 
 اليهودي في 

ّ
وأمام األمة العربي����ة، أّننا مع الحق

أرض فلسطين، وأننا س����نعمل جاهدين بالسر 
والعلن على أن تبقى فلسطين يهودية، ونعدك 
بأن نحّول النقب من خالل المشاريع التطبيعية 
المش����تركة إلى عاصمة مستقبل إسرائيل، كما 
كنت تتمنى ي����ا بن غوريون، بغ����ض النظر عن 
أنظمة   

َّ
لعل الفلس����طيني وقضيته«،  الش����عب 

التطبي����ع العرب����ي تج����د الحماية م����ن »جيش« 
االحتالل اإلس����رائيلي بعد تزعزع الثقة بالسيد 

األميركي.
 الش����حنات الهائل����ة م����ن الرمزي����ة 

ِّ
ف����ي ظ����ل

الصهيوني����ة الصادرة عن لقاء »س����ديه بوكير«، 
س����طعت ش����مس الحقيقة الفلس����طينية من 
مدينة الخضيرة، ومن شارع »هربرت صموئيل«؛ 

أول مندوب سامي بريطاني في فلسطين، ليبّدد 
أبط����ال وادي عارة في الداخ����ل المحتل عام 48 
وهم األس����اطير والهلوسات التلمودية، بعملية 
فدائية في قلب الكيان اإلس����رائيلي، تحمل في 
طياتها رسالتين، في توقيت غاية األهمية، إلى 

المجتمعين في »سديه بوكير«:
 الشعب الفلس����طيني متجذر في أرضه، 

َّ
أواًل، إن

ومتمس����ك بحّقه بكامل ترابه����ا، وحارس وفّي 
لقضيته، وه����و يؤكد لبن غوري����ون، ومن خلفه 
وألنظمة  و«إس����رائيل«،  الصهيوني����ة  الحرك����ة 
التطبي����ع، بأنهم عاب����رون على صح����راء النقب، 
 القضية 

َّ
كما عبر اآلخ����رون على مر الزم����ان، وأن

الفلس����طينية حاضرة في وج����دان األمة، وليس 
بمقدور أح����د القفز عنها أو تغييبه����ا، وأّن كّل 
الصهيونية  والحرك����ة  »إس����رائيل«  مح����اوالت 
فش����لت على مدار أكثر من قرن م����ن الزمان في 
طمس ح����رف واحد من أحرف فلس����طين، ومحو 
كلمة واحدة في سطر من صفحات تاريخ أرضها 

وحضارتها الكنعانية العربية اإلسالمية.
 »إس����رائيل« غير قادرة عل����ى حماية 

َّ
ثاني����ًا، إن

كيانها من سكين الفلسطيني وعدة مسدسات 
قديم����ة في يد أبناء فلس����طين المقاومين، بعد 
سلس����لة إجراءات غير مس����بوقة تتمثل بتعزيز 
حضور قوات جيشها وشرطتها وحرس الحدود 
وتكثيفه على طول وعرض كيانها الهّش، فهل 
يمكنه����ا فعاًل توفير الحماي����ة ألنظمة التطبيع 

العربي؟
 حقيقة ما يتطّلع إليه نفتالي بينيت، رئيس 

َّ
إن

الوزراء اإلس����رائيلي وحكومته، من وراء تشكيل 
حلف عسكري ش����رق أوس����طي على غرار حلف 
الناتو، ما هي سوى تغيير نظرية »نقل المعركة 
إلى أرض الخصم« ال����ذي بات »جيش« االحتالل 
اإلس����رائيلي غير قادر على تطبيقها بسبب قوة 
المقاوم����ة ومحورها، لتحل نظرية »نقل المعركة 

إلى أرض الحلفاء« بداًل منها.
عنده����ا، س����تقاتل »إس����رائيل« إي����ران ومحور 
المقاوم����ة حتى آخر جندي عرب����ي في األراضي 
العربية، بمعنى أّن »إس����رائيل« تسعى لحماية 
نفسها، من خالل جعل دول التطبيع درعًا حامية 
ألمنه����ا، تتلّقى عنها الهجمات، وتبعد المعارك 

عن جبهتها الداخلية.

حماس والجهاد على الطريق الصحيح

عرب التطبيع في حضرة ابن غوريون

بقلم/ مصطفى الصواف

حسن الفي
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

املو�ضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
�ضادر عن حمكمة غزة ال�ضرعية

 إلى المدعى عليه / محمد عبد الغفار محمد موس���ى من غزة وس���كانها ومجهول 
مح���ل اإلقامة خارج القطاع اآلن في دولة مصر نعلمك بأنه قد حكم عليك من قبل 
هذه المحكمة للمدعية / رنا زياد حمودة حمودة من غزة وس���كانها بطالقها منك 
طلق���ة واحدة رجعيه بع���د الدخول وعليها العدة الش���رعية، وذلك بموجب إعالم 
الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية أساس رقم 2021/1574 وموضوعها 
تطليق لعدم اإلنفاق بتاريخ 2022/3/23م مس���جل في س���جل )104( عدد )۳۲۰( 
حكما موقوف النفاذ على تصديق محكمة االستئناف الشرعية وتابعا له، وجاهيا 
بحق المدعية قابال لالستئناف، غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذا صار 

تبليغك حسب األصول.  وحرر في 2022/3/23م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد كامل اأبو را�س

دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

اإعالن خ�ضوم �ضادر عن حمكمة ال�ضجاعية ال�ضرعية
إلى المدعى عليها ) غدير ابراهيم قدورة ملكة( من غزة )الزيتون. غرب محطة 
دلول وعاش���ور للبترول( س���ابقا وحاليا مجهولة محل اإلقامة خارج قطاع غزة 
يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق )2022/5/9م( الساعة 
التاس���عة صباحا وذلك للنظ���ر في القضية أس���اس۲۰۲۲/124 وموضوعها 
)تفريق للضرر من الشقاق والنزاع( والمرفوعة عليك من قبل المدعي ) مروان 
رشدي مصطفى قزعاط ( وإن لم تحضري في الوقت المعين أو ترسلى وكيال 
عنك أو تبدي للمحكمة معذرة مش���روعة سيجري بحقك المقتضي الشرعي 

لذا صار تبليغك  حسب األصول وحرر بتاريخ 2022/3/20م.

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد ظاهر �سحادة

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء
  حمكمة بداية �سمال غزة - دائرة التنفيذ

اإخطار تنفيذ
 المخطر إليه / عال بركة على عطايا شلبى "عقل" "مجهول محل اإلقامة " 
نخط���رك بأن عليك تنفيذ الحك���م الصادر في القضي���ة 2020/4 صلح 
ش���مال غزة والقاضي بالزام المدعى عليها / ع���ال بركة على عطايا، بدفع 
مبلغ وقدره 6592 دوالر لصالح المدعي / عبد الغفار احمد عطايا ش���لبي 
والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف القانونية ومبلغ مائتي شيكل 
اتعاب محاماة. وذلك خالل 7 ايام من نشر هذا اإلعالن وعليه يتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقك حس���ب األص���ول لذلك عليكم مراجعة دائرة 
التنفيذ خالل أسبوعين على ذمة القضية التنفيذية رقم 2022/502   

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
جمال النمرة

 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
   حمكمة جباليا ال�سرعية

املو�ضوع مذكرة تبليغ حكم غيابي
�ضادر عن حمكمة جباليا ال�ضرعية

 إلى المدعى عليه / عبد الجليل عبد الس���الم عبد الجليل زملط من سمس���م وسكان 
جباليا س���ابقا ومجهول محل االقامة ف���ي االردن اآلن، لقد حكم عليه من قبل هذه 
المحكمة لزوجتك المدعية / غادة جمال رباح فرج الله من سمسم وسكان العامودي 
من يافا وس���كان غزة وكيلها المحامي احمد البرعي بنفقة ش���رعية قدرها سبعون 
دينارًا أردنية شهريا في القضية أساس 2022/231 وبنفقة كفاية البنك الصغير 
مصطف���ى وقدرها أربعون دينارًا أردنية ش���هريا في القضية أس���اس 233/2022 
وذل���ك اعتبارا م���ن تاريخ الطل���ب الواقع ف���ي 2022/2/13م وتضمينك الرس���وم 
والمصروفات القانونية حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول.  حرر في 26/شعبان/1443ه� وفق 2022/3/29م

قا�سي جباليا ال�سرعي
حممود �سالح فروخ

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم 348 /2019 

يف الطلب رقم 332 /2022
المدعي )المستدعي ( : نسيم نعيم يوسف الشناوي - سكان جباليا البلد بالقرب 
من صاالت مزايا – هوية رقم )400025979( جباليا البلد بالقرب من صاالت مزايا- 

هوية رقم )400025979(   وكيلته المحامية / حنين نعيم الشناوي
المدعى عليه )المس����تدعى ضده ( : اس����امة نايف محمد موس����ی - وآخر عنوان له 
معسكر جباليا مقابل مطعم حمدان منزل صابر الغندور  - هوية رقم )956199855(

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
إلى المدعى عليه )المستدعى ضده ( المذكور أعاله والموضح عنوانه وآخر محل 
اقامة له اعاله بم���ا أن المدعي المذكور أعاله قد أقام قضية لدى هذه المحكمة 
مطالب���ا بم���ا جاء في الئحة دع���واه مع الزام���ك بالرس���وم والمصاريف واتعاب 
المحاماة وذلك اس���تنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نس���خة 
منها في ملف القضية والمعين لها جلس���ة يوم الثالثاء الموافق 2022/4/26 
لذل���ك يقتضي عليك أن تقدم جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من 
تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية 

والطلب باعتبارك حاضرا )) مع االحترام (( حرر بتاريخ : 2022/3/29

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة

رام الله/ االستقالل:
ق����ال الجهاز المرك����زي لإلحصاء وس����لطة النقد، 
الثالثاء، إن العجز الج����اري في ميزان المدفوعات 
الفلسطيني وصل إلى 390 مليون دوالر أميركي 

في الربع الرابع من العام 2021.
وعزا اإلحص����اء "والنقد" في أحدث مس����وح لهما 
اس����تمرار هذا العج����ز في الحس����اب الجاري إلى 
العج�ز ف����ي ال�مي����زان التجاري الس�����لعي الذي 
بل����غ 1,704 ماليي����ن دوالر أمريك����ي، إضافة إلى 
عجز ميزان الخدمات ال����ذي بلغ 312 مليون دوالر 

أميركي.
في المقابل، س����جل حس����اب الدخل )تعويضات 
العاملين، ودخل االس����تثمار( فائضًا مقداره 911 

مليون دوالر، خالل الربع الرابع 2021.

وقد كانت تعويضات العاملين في "إس����رائيل" 
البالغ����ة 867 مليون دوالر الس����بب الرئيس في 

فائض حساب الدخل.
فيما بلغ دخل االس����تثمار المقب����وض من الخارج 
79 مليون دوالر، نتج بش����كل أس����اس عن الدخل 
المقبوض على اس����تثمارات الحافظة في الخارج، 
إضاف����ة إل����ى الفوائ����د المقبوضة عل����ى الودائع 

الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كذلك س����جل صافي التحوي�الت الجارية فائض�ًا 
بلغت قيمت����ه 715 ملي����ون دوالر، بارتفاع بلغت 

نسبته 39% عن الربع السابق.
وقد بل����غ إجمالي التحوي����الت الجارية من الخارج 
806 ماليي����ن دوالر، حي����ث ش����كلت التحويالت 
الجارية للقطاع الحكومي ما نس����بته 33% منها، 

بينما ش����كلت التحوي����الت الجاري����ة للقطاعات 
األخرى ما نسبته %67.

ومن الجدير بالذك����ر أن تحويالت الدول المانحة 
قد شكلت نحو 29% فقط من إجمالي التحويالت 

الجارية من الخارج.
كما أش����ارت النتائج األولية لمي����زان المدفوعات 
إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي 
مقداره 569 مليون دوالر أميركي، نتيجة الفائض 
المتحقق في الحس����اب المالي البالغ 428 مليون 
دوالر. في المقابل س����جلت األص����ول االحتياطية 
لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 79 
مليون دوالر أميركي خالل ه����ذا الربع، مقارنة مع 
ارتفاع مق����داره 10 مليون دوالر أميركي في الربع 

السابق.

االستقالل/ وكاالت:
ش���هدت أس���عار الذهب الثالثاء، هبوط���ًا، بالتزامن 
م���ع انطالق مفاوضات بين روس���يا وأوكرانيا بمدينة 

إسطنبول التركية.
وعند الس���اعة )00: 11( بتوقيت غرينتش انخفضت 
األس���عار الفورية للمعدن األصفر بنس���بة -%1.37 
أو 26. 50 دوالرات، لتت���داول عن���د 1913.36 دوالرًا 

لألوقي���ة. وتراجعت أس���عار العق���ود اآلجلة للذهب 
تسليم يونيو/ حزيران بنس���بة 1.09 بالمئة أو 21.1 

دوالرا لتسجل 1923.6 دوالرًا لألوقية.
وفي هذه األثناء، انخفض مؤش���ر الدوالر مقابل ست 
عمالت رئيس���ية أخرى بنس���بة 0.05 بالمئة عند 99 

نقطة.
ويعد الذهب أحد األصول التي يتم التحوط بها ضد 

ارتفاع���ات التضخم، وضد المخاطر الجيوسياس���ية 
وأوقات األزمات االقتصادية والحروب.

وش���رع الوفدان الروس���ي واألوكراني صباح الثالثاء، 
مباحثاتهم���ا في »قصر دولمة بهتش���ه« الرئاس���ي 
بمدينة إسطنبول، عقب كلمة للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، من أجل محاولة إنهاء النزاع المستمر 

منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة الثالثاء عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن ش���هر 
م���ارس الجاري. وقالت الوزارة ف���ي بيان وصل »االس���تقالل«، »إن الصرف يكون يوم غد 
األربعاء 30 مارس )اليوم( في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني واإلنتاج«. ولفتت إلى 

أن الصرف سيكون وفق اإلجراءات المتبعة في مواجهة فايروس »كورونا«.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة االقتصاد الوطني في غزة، الثالثاء، عن إتالف كميات من الش���وكوالتة 
الحتوائها على كحول. وأوضحت الوزارة، في تصريح وصل »االستقالل« نسخة عنه، أن 
طواقمها، بالتنسيق مع الجهات المختصة في معبر كرم أبو سالم أتلفت 1.5 مشتاح 
ش���وكوالتة تحتوي على كحول. وفي الس���ياق، قالت مديرية دمغ ومراقبة المعادن 
الثمين���ة بالوزارة: إنها نظمت ثماني جوالت على محال بيع الذهب والمجوهرات في 
محافظة غزة، وتواصل جوالتها لمتابعة األس���واق والمحال التجارية لمراقبة أسعار 
الس���لع ومنع احتكارها. وأشارت إلى أنها أطلعت الصحفيين على مخازن كبار التجار 
في قطاع غزة وتوفر السلع الرمضانية بكميات كبيرة بداخلها. ولفتت الوزارة إلى أنها 
شاركت بورشة عمل في رفح، بعنوان »مشروع سبل السيادة الغذائية في قطاع غزة 

كمسار للتمكين االقتصادي للنساء الرياديات«.

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

يف الطلب رقم 2022/383 ن�سر م�ستبدل 
يف الق�سية احلقوقية رقم 2022/303

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 / محمد سفيان يحيى القصاص– من خانيونس – يقيم خارج البالد 

)مذكرة حضور  بالنشر المستبدل( في القضية الدعوى رقم 2022/303
الى المس���تدعى ض���ده المذك���ور بعاليه بم���ا ان المس���تدعي قد اق���ام عليك دعوى 
)2022/303( اس���تنادا ال���ى ما يدعي في الئح���ة دعواه المرفق لك نس���خة منها ومن 
مرفقاته���ا لدى قلم المحكم���ة لذلك يقتضي عليك الحضور ال���ى هذه المحكمة خالل 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك ه���ذه المذكرة كما يقتض���ي ان تودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما 
انه قد تحدد لها جلسة 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 

إتالف شوكوالتة تحتوي 
على كحول في غزة

»مالية غزة«: صرف رواتب 
المتقاعدين اليوم

للربع الرابع 2021
390 مليون دوالر عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات

هبوط أسعار الذهب مع بدء مفاوضات بين روسيا أوكرانيا
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   دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية دير البلح املوقرة 
 يف الق�سية التنفيذية رقم : 2021/5362 

المستدعية " المستشكلة": شركة ابناء و اخوان يوسف حسن المقادمة وشركاؤهم 
)) مصانع العريس (( و يمثلها الحارس القضائي االستاذ / ميسرة ماهر صالح فروانة، 

خانيونس ، حي االمل ، شارع الكتيبة . وكيلها / حسن محمد الجبالي المحامي .
 المستدعى ضده )) المنفذ ضده (( : فايق يوسف حسن المقادمة ، دير 

البلح ، المنطقة الصناعية ، مصنع اسكيمو العريس
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

في االستشكال التنفيذي المتفرع عن القضية التنفيذية رقم 2021/5362
إلى المستدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعية المذكورة أعاله قد أقامت 
عليك االستش���كال التنفيذي المتفرع عن القضية التنفيذية رقم 2021/536 
اس���تنادا إلى ما تدعيه في الئحة استشكالها . و نظرا ألنك مسافر خارج البالد 
و عمال بنص المادة .۲ من قان���ون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم ۲ 
لس���نة ۲۰۰۱ و بناء على قرار االس���تاذ / قاضي تنفيذ محكمة بداية دير البلح 
في االستش���كال التنفيذي المتفرع عن القضية التنفيذية رقم 2021/5362 
بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل و ذلك حسب األصول . لذلك 
يقتض���ي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم الثالث���اء الموافق 2022/4/19م 
الساعة التاسعة صباحا وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر 

في االستشكال المذكور باعتبارك حاضرًا . حرر في : 2022/3/29م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح 
 الأ�ستاذة : اأ�سماء اأبو القم�سان

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
   حمكمة غزة ال�سرعية- دائرة التنفيذ

�إعالن �إخطار تنفيذ حكم ق�صائي �صادر 
عن حمكمة غزة �ل�صرعية    د�ئرة �لتنفيذ

إل���ى المنفذ ضده: محمد وائل محمد الخولي من س���كان غزة س���ابقا ومجهول محل 
االقامة خ���ارج القطاع نبلغك أن���ه وطبقا لاللتزام القانون���ي المترتب عليك بموجب 
الحك���م الص���ادر ضدك عن محكم���ة غزة الش���رعية لصالح طالبة التنفيذ : س���لمى 
حات���م يحيي البراوي من غزة وس���كانها والذي يلزمك بتنفيذ ق���رار المحكمة وفق : 
الس���ند التنفيذي لقيمة حكم نفقة زوجة وقدرها س���بعون دينارًا أردنية ش���هريا 
من تاريخ 2021/10/20م في القضية الش���رعية أساس 2021/1711 الصادر بتاريخ 
2022/1/10م , باإلضافة للرسوم والمصروفات القانونية وقدرها )185( مائة وخمسة 
ثمانون ش���يقال تدف���ع لمرة واحدة فقط وذل���ك على ذمة القضي���ة التنفيذية رقم 
)2022/127( ونكلفك بالوفاء بااللتزام المذك���ور وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيذ 
بمحكمة غزة الش���رعية خالل مدة أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإن لم تحضر 

فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في 2021/3/16م

ماأمور تنفيذ حمكمة غزة ال�سرعية

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

�إعالن �صادر عن �للجنة �ملركزية
 لالأبنية وتنظيم �ملدن مبحافظات غزة

بإيداع مخطط شبكة شوارع المنطقة رقم )8( ضمن المنطقة اإلقليمية لبيت الهيا
منطقة تنظيم : بيت الهيا  قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 1936 تعلن 
اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم  2021/42 
المنعقدة بتاريخ 2021/12/30 عن إيداع مخطط ش���بكة شوارع المنطقة رقم 
)8( ضمن المنطق���ة اإلقليمية لبيت الهيا والمار بالقس���ائم رقم )48-47-46 
-103-102-100-99-171-162-98-97-96-57-56-55-54-53-52-51-50--49

القطعة رقم  104-105-106-109-110-113-114-158-157-160-161( م���ن 
)1777( لالعتراض خالل مدة س���تين يوما من تاريخ هذا اإلعالن.   وعليه فانه 
يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشمولة 
بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي 
وتقديم االعتراضات عليه إل���ى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   محمد خليل سعيد نصرالله      
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     802776492  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   فادي ماجد س���عد جندية         
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     803086362  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   محم���د كمال احمد زبدان   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    801908252   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
الروس����ية،  الدف����اع  وزارة  ق����ررت 
الح����د بش����كل كبير من  الثالث����اء، 
األعمال القتالي����ة في اتجاه كييف 

وتشرنيغوف في أوكرانيا.
وف����ي التفاصي����ل، أف����اد ممثل عن 
وزارة الدف����اع الروس����ية ألكس����ندر 
فومي����ن، في ختام جول����ة أمس من 
األوكرانية  الروس����ية  المفاوض����ات 
في إس����طنبول، بأّن »روس����يا قررت 
خف����ض عملياته����ا القتالي����ة على 
مح����وري كيي����ف وتش����يرنيغوف 
بش����مال أوكراني����ا، وذل����ك لتهيئة 
ظروف مواتية لمواصلة المفاوضات 

السلمية«.
وقال: »نظرًا إلى أّن المفاوضات حول 
إعداد اتفاق بش����أن الوضع الحيادي 
وغير النووي ألوكرانيا، وكذلك بشأن 
توفي����ر ضمان����ات أمني����ة ألوكرانيا، 
وأخذًا  العملي،  المج����ال  إلى  تنتقل 
في االعتبار المبادئ التي نوقش����ت 
خالل اجتماع الي����وم ) أمس(، قررت 
وزارة الدفاع الروسية تقليص بشكل 
ج����ذري العمليات العس����كرية على 

وتش����يرنيغوف«.  كيي����ف  محوري 
وأوضح فومين أّن هذا القرار يهدف 
إلى »تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة 
الظروف الالزمة لمواصلة المفاوضات 
المتمثل  النهائي  الهدف  وتحقيق 
ف����ي االتفاق على توقي����ع االتفاقية 

المذكورة«.
فالديمي����ر  ق����ال  وبالتزام����ن، 

ميدينس����كي، كبي����ر المفاوضي����ن 
أوكرانيا،  مع  المحادثات  الروس في 
ب����أّن »كيي����ف وعدت باتخاذ أش����د 
الذين  المجرمي����ن  اإلجراءات ض����د 
قام����وا بتعذي����ب الجنود األس����رى 

الروس«.
وأدلى ميدينس����كي بهذا التصريح 
بعد انط����الق الجول����ة الجديدة من 

المفاوضات بين الوفدين الروس����ي 
واألوكراني في مقر الرئاسة التركية 

في اسطنبول صباح أمس الثالثاء.
وكان وف����دا موس����كو وكيي����ف قد 
عقدا 3 ج����والت من المفاوضات في 
بيالروسيا، واجتماعًا في تركيا، بين 
البلدين س����يرغي  وزي����ري خارجية 

الفروف ودميتري كوليبا.

بالتزامن مع مفاوضات إسطنبول.. 
موسكو تقرر الحد من العمليات القتالية على محورين

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية الفرنس���ي جان إيف لو دريان، مساء اإلثنين، إّن االتفاق النووي بين 
إيران والقوى العالمية "أصبح قريبًا"، على الرغم من أّن بعض البنود لم تتم تس���ويتها 
بع���د. وقال لو دريان في مؤتمر صحافي في الدوحة: "نحن نقترب من التوصل التفاق"، 
الفتًا إلى أّن "هناك مس���تندًا جاهزًا يتم مناقشته بشأن الملف النووي اإليراني ونحن 
أمام نص يناس���ب الجمي���ع". وتتناقض تصريحات لو دريان مع تقييم أكثر تش���اؤمًا 

قدمته الواليات المتحدة األحد للوضع.
وق���ال المبعوث األميركي الخاص إليران روبرت مالي األحد إنه غير واثق من أن االتفاق 

النووي بين القوى العالمية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية أصبح وشيكًا.
وقبل يومين، أكد وزير الخارجية اإليراني حس���ين أمير عبد اللهيان المشاركة الجدية 

إليران في محادثات فيينا. 
وخالل اجتماٍع مع منّسق االتحاد األوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا في طهران، 
ش���ّدد أمير عبد اللهيان على أّن "األولوية الرئيسية بالنس���بة إلى إيران في محادثات 

فيينا هي تحقيق مصالحها االقتصادية بشكل كامل ورفع العقوبات". 

بغداد/ االستقالل:
أطلق الجيش العراقي، الثالثاء، عملية عسكرية للقضاء على مسلحي تنظيم »داعش« 
اإلرهاب���ي، في 3 محافظات ش���مالي وغربي البالد. وأفاد المتحدث باس���م القائد العام 
للقوات المس���لحة، اللواء يحيى رس���ول، في بيان صحفي، بإطالق »عملية عسكرية في 
محافظات نينوى وصالح الدين )ش���مال(، واألنبار)غرب( لمالحقة بقايا عصابات تنظيم 
داعش«. وقال رس���ول: إن »العملية العسكرية تنفذ بإسناد من طيران الجيش وقيادة 
عمليات الجزيرة وصالح الدين، وغرب نينوى، بمش���اركة قوات الحشد الشعبي التابعة 
للجيش. وفي األشهر األخيرة ضاعف مسلحون تقول السلطات إنهم يتبعون لتنظيم 
داعش م���ن هجماتهم، ال س���يما في المنطقة بي���ن كركوك وصالح الدي���ن وديالى، 
المعروفة باسم »مثلث الموت«. وما يزال تنظيم »داعش« ينشط في بعض المحافظات 
الش���مالية والشرقية، في وقت تكافح حكومة بغداد الحتواء هجمات التنظيم عبر شن 

عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البالد.
وبي���ن فينة وأخرى تطلق القوات العراقية حمالت عس���كرية ض���د تنظيم داعش في 

بعض المناطق؛ بهدف القضاء عليها.

فرنسا تشير إلى قرب التوصل 
التفاق نووي مع إيران

إطالق عملية عسكرية 
ضد »داعش« في العراق

االستقالل/ وكاالت:
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ 
وين بين، معلقًا على استراتيجية الدفاع الوطني 
األميركي����ة الجدي����دة، إّن »مح����اوالت واش����نطن 
للضغ����ط على موس����كو وبكي����ن أو احتوائهما لن 

تنجح«.
وأضاف الدبلوماسي الصيني، في إفادة صحافية 
الثالث����اء: »التقري����ر ال����ذي قدم����ه البنتاغون إلى 
الكونغ����رس األميركي، يعج بأف����كار حقبة الحرب 

الباردة وعقيدة الكتل«.

وتابع: »الصين وروسيا دولتان كبيرتان، ولن تنجح 
خطط الوالي����ات المتحدة ومحاوالتها لممارس����ة 

الضغط عليهما«.
ودعا وانغ إلى أّن »يجب على واشنطن إعادة النظر 
في التزاماتها تجاه األزمة في أوكرانيا، والتوقف 
عن خلق أع����داء وهميين، والتوق����ف عن تجاهل 

المخاوف األمنية للدول األخرى«.
ُيش����ار الى أّن وزارة الدفاع األميركية س����لمت إلى 
الكونغرس، أمس، نس����خة سرية من استراتيجية 

الدفاع الوطني الجديدة.

ووفقًا للتفس����يرات المنش����ورة في ه����ذا الصدد، 
ذك����ر البنتاغون أّن »روس����يا تش����كل تهديدات 
حادة للوالي����ات المتحدة، بما ف����ي ذلك عمليتها 
الخاصة في أوكراني����ا، والصين هي أهم منافس 

استراتيجي ومتحٍد رئيسي للواليات المتحدة«.
ودعت وزارة الخارجية الصينية، االثنين، في بياٍن، 
واش����نطن إلى االمتناع عن إلحاق الضرر بالمصالح 
الصينية في أعقاب فرض عقوبات على موس����كو، 
معلنًة أّن »بكين ستتخذ الخطوات الالزمة لحماية 

مصالحها وحقوق شعبها«.

بكين ردًا على البنتاغون: محاولة احتواء الصين وروسيا لن تنجح
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الخليل/ االستقالل: 
ت����وج الوح����دات األردن����ي بلقب 
بطولة القدس والكرامة، بعد فوزه 
4-2 على جبل المكبر، في المباراة 
النهائية التي جرت امس الثالثاء 
على ملعب فيصل الحسيني في 

رام الله. 
و تقدم جبل المكبر من ضربة جزاء 
مثيرة للجدل نفذها أمير كنعان، 
عل����ى يس����ار الح����ارس أحمد عبد 

الستار في الدقيقة 32.
مضاعًف����ا،  الوح����دات  رد  وج����اء 
وس����رعان ما نجح خالد عصام في 
الدقيقتين  في  تسجيل هدفين 

39 و45.
وف����ي الش����وط الثان����ي، واص����ل 
الوحدات أفضليت����ه ووضع مرمى 
جبل المكبر تحت الضغط، ليحرز 
هدف����ه الثالث عن طري����ق أحمد 

سمير بالدقيقة 50.
وس����جل خال����د عص����ام هدف����ه 
الشخصي الثالث، والرابع للوحدات 
في الدقيقة 77، قبل أن يخرج بعد 

دقيقتين بالبطاقة الحمراء.

واس����تثمر جبل المكب����ر، النقص 
العددي للوحدات، وسجل شهاب 
القنب����ر الهدف الثان����ي لفريقه 

بالدقيقة 89.
وقام رأفت علي م����درب الوحدات 
بعد حسم النتيجة، بمنح الالعبين 

فرصة المش����اركة، ودف����ع بأحمد 
إلياس وشاهر شلباية ومالك عالن 

وعبد الله الفاخوري.
وف����ي مب����اراة ثانية، حل ش����باب 
رفح في المرك����ز الثالث بعد فوزه 
على الفيصلي ب����ركالت الترجيح 

3-1، بعد انته����اء الوقت األصلي 
بالتعادل 1-1.

وشهدت البطولة، مشاركة 6 فرق 
وهي الوحدات والفيصلي والرمثا 
من األردن، وشباب الخليل وشباب 

رفح وجبل المكبر من فلسطين.

الوحدات األردني يحصد لقب بطولة القدس والكرامة وشباب رفح ثالثًا 

غزة/ االستقالل: 
صعد فريق بيت الهيا لدوري الدرجة األولى، عقب انتصاره الثمين على المصدر 

)2-0(، ضمن منافسات األسبوع الخامس عشر واألخير من دوري الثانية.
وس���جل هدفي »اللهاونة« يحي���ى النجمي )11(، وحكيم الب���راوي )77(؛ ليرفع 
رصي���ده إلى 35 نقطة في الصدارة مؤقتا، بينما بقي رصيد المصدر 9 نقاط في 

المركز السادس عشر واألخير؛ ليهبط للدرجة الثالثة.
وحقق اتحاد دير البلح فوزا معنويا على القادسية )1-4(.

وأحرز رباعية اتحاد الدير أحمد بش���ير »هاتري���ك« )16 و22 و94(، وإبراهيم أبو 
شكيان )29(، بينما سجل هدف القادسية الوحيد محمود الغول )59(.

ورفع الفائز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الخاسر عند 
14 نقطة في المركز الثاني عشر.

»بيت الهيا« يتأهل للدرجة 
األولى والمصدر يهبط للثالثة

االستقالل / وكاالت: 
نجح المنتخ����ب اإلمارات����ي في التأه����ل لملحق 
التصفيات المؤهلة للنس����خة المقبلة من بطولة 
كأس العال����م المقبل����ة ف����ي قط����ر 2022، عقب 
انتصاره على نظيره الكوري الجنوبي، بهدف دون 
رد، مساء أمس الثالثاء، على ملعب »زعبيل بنادي 
الوصل«، في إطار الجولة العاش����رة من تصفيات 

آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
و س����جل حارب عبدالله هدف المنتخب اإلماراتي 

الوحيد في الدقيقة 54 من زمن تلك المواجهة.

بهذا االنتصار رفع المنتخب اإلماراتي رصيده من 
النق����اط إلى 9 في المرك����ز الثالث بجدول ترتيب 
المجموع����ة األولى من التصفي����ات، ليواجه بذلك 
صاح����ب المرك����ز الخامس من تصفي����ات أمريكا 

الجنوبية.
وتوقف رصيد المنتخب الكوري الجنوبي عند 23 
نقطة، وهو الذي تأهل س����لفا إلى نهائيات كأس 

العالم قطر 2022.
و عل����ى جان����ب آخ����ر، وف����ي الجول����ة ذاته����ا من 
التصفيات، تعادل المنتخب الس����وري مع ضيفه 

العراقي، بنتيجة 1-1، في المواجهة التي أقيمت 
على ملعب »راشد بنادي شباب األهلي دبي«.

أحرز عالء الدين دالي هدف المنتخب السوري في 
الدقيقة الثالثة، فيما تعادل أيمن حسين ألسود 

الرافدين في الدقيقة 31 من زمن المباراة.
بهذا التعادل، رفع المنتخب السوري رصيده من 
النقاط إل����ى 5 في المركز األخي����ر من المجموعة 
األولى من التصفيات، فيم����ا ارتفع رصيد نظيره 
العراق����ي إل����ى 8 نق����اط ف����ي المرك����ز الرابع من 

المجموعة ذاتها.

اإلمارات ُيِسقط كوريا ويبلغ ملحق 
المونديال.. وتعادل سوريا أمام العراق

دكار/ االستقالل: 
تأهل منتخب السنغال األول لكرة القدم إلى كأس 
العالم 2022، بعد الفوز على مصر بركالت الترجيح 

في الدور الحاسم بتصفيات المونديال.
وخاض منتخب مصر ملحمة بطولية أمام السنغال، 
ولعب في أجواء صعبة للوصول أمام المصنف األول 

إفريقًيا إلى ركالت الترجيح.
وانتهى الوق���ت األصلي واإلضافي م���ن لقاء مصر 
والسنغال بتقدم »أس���ود التيرانجا« بهدف وحيد، 

لتكون النتيجة1/1 ذهاًبا وإياًبا.
وسجل »أس���ود التيرانجا« هدف���ًا وحيدًا، في 
إياب الدور الحاس���م بتصفي���ات كأس العالم 
2022، من خالل بواليي ديا في الدقيقة 3 من 
بداية اللقاء، بع���د متابعة لكرة عرضية داخل 

منطقة الجزاء.
ولجأ الفريقان إلى ركالت الترجيح لحس���م المتأهل 
إلى كأس العالم 2022، ليحس���م »أسود التيرانجا« 

تأهله إلى المونديال.
وأج���رى البرتغالي كارلوس كي���روش تبديالت في 
صفوف منتخب مصر بمشاركة أيمن أشرف بداًل من 

رامي ربيعة الذي تعرض إلصابة.
كما شارك إمام عاشور بداًل من عمر جابر في صفوف 

منتخب مصر بعد تعرض األخير لإلصابة.
وفي الش���وط الثاني أجرى منتخب مصر تعديالت 
بن���زول أحمد س���يد »زي���زو« ونبيل عم���اد »دونجا« 
ومصطف���ى محمد، ب���داًل من عمر مرم���وش ومحمد 

النني، ومحمود حسن تريزيجيه«.
واس���تعاد منتخب مص���ر تماس���ك دفاعاته بعد 
تلقي اله���دف األول، ليظهر في أكث���ر من فرصة 
في النواح���ي الهجومية، مع صالبة دفاعية تصدت 

لحماس العبي منتخب السنغال في بداية اللقاء.
وتصدى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر 
ألكثر من هجمة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ليحرم 

السنغال من هدف محقق.
 وف���از المنتخب المص���ري على ضيفه الس���نغالي 
1 / صف���ر، الجمع���ة، في ذهاب ال���دور الفاصل من 
التصفيات اإلفريقية المؤهل���ة لكأس العالم لكرة 

القدم في قطر 2022.

السنغال تهزم مصر بركالت الترجيح وتتأهل إلى كأس العالم 

مدريد/ االستقالل: 
كشف تقرير صحفي عن الصعوبات التي قد تحرم برشلونة من التعاقد 

مع روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ.
ويستهدف برشلونة ضم ليفاندوفسكي، لتدعيم خط هجومه، في ظل 

صعوبة التعاقد مع إيرلينج هاالند نجم بوروسيا دورتموند.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن معوقات قدوم ليفاندوفسكي 
إلى برشلونة، تدور حول اهتمام سان جيرمان بضمه، وتقدم عمر الالعب، 

وضرورة خفض راتبه السنوي، وكذلك قتال بايرن لتمديد عقده.
ويس����تهدف باريس، ضم ليفاندوفس����كي لتعويض الرحيل المحتمل 
لكيليان مبابي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموس����م الجاري، وبات قريًبا 

من ريال مدريد.
وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفس����كي س����يبلغ من العم����ر 34 عامًا في 
الصيف المقبل، في الوقت الذي يس����تهدف فيه برشلونة، إعادة إحياء 

الفريق بالشباب.
وأشارت إلى أن ليفاندوفسكي سيكون مطالًبا بخفض راتبه السنوي من 
أجل االنتقال إلى برشلونة، باإلضافة إلى أن بايرن سيقاتل من أجل تمديد 

عقد العبه.
وينتهي عقد روبرت ليفاندوفس����كي مع بايرن ميونخ، بنهاية الموس����م 

المقبل.

4  معوقات تحرم برشلونة 
من ليفاندوفسكي
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رام الله/ االستقالل:
تبرعت الحكوم����ة الهندية يوم أمس، بملي����ون دوالر لصالح »أونروا« دعًما 
لبرامج الوكالة وخدماتها والتي تشمل التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة 

والخدمات االجتماعية.
وكان وزير الخارجية الهندي موراليدهاران قال في مؤتمر وزاري للتعهدات 
م����ن أجل »أونروا« والذي عقد يوم 23 يونيو 2020، إن بالده س����تتبرع ب�10 

ماليين دوالر لألونروا على مدار السنوات العشر المقبلة.
وتجدر اإلش����ارة إلى أن الهند قد عملت على زيادة تبرعها المالي السنوي 
لألون����روا من 1,25 مليون دوالر في ع����ام 2017 ليصبح 5 ماليين دوالر في 
2018 و2019، وفي أيار 2020، تبرعت الهند بمليوني دوالر، األمر الذي رفع 

إجمالي تبرعاتها لعام 2020 إلى مبلغ ثالثة ماليين دوالر.

الهند تتبرع بمليون 
رام الله/ االستقالل:دوالر لـ »أونروا«

كش����ف رئيس دائرة ش����ؤون الالجئين التابعة 
لمنظمة التحرير أحمد أب����و هولي عن عقد حوار 
اس����تراتيجي ثالث بدعوة من المملكة األردنية 
ومملكة السويد اليوم الخميس لكبار المانحين 
الرئيسيين لألونروا على مستوى وزراء الخارجية 
لمس����اعدة »األونرا« في س����د العجز المالي لهذا 
العام، بما في ذلك تعزيز تواصلها مع المانحين 

وخاصة الدول الخليجية.
وق����ال أبو هولي في بيان صحف����ي: إن تداعيات 
األزم����ة المالية لألون����روا س����تكون كارثية على 
المنطقة إن لم يس����ارع المانحي����ن في تغطية 

عجزها المالي.
ولف����ت إل����ى أن الخط����ر ال����ذي يه����دد البرامج 

الخدماتية لألون����روا حقيقيًا في ظل اس����تمرار 
العجز المالي الذي يقدر ب� 130 مليون دوالر في 
موازنتها االعتيادية، باإلضافة إلى العجز المالي 
الذي يزيد عن %50 في موازنة الطوارئ لسوريا 
وفلس����طين، وضعف اس����تجابة المانحين لنداء 
مواجهة فيروس كورونا المس����تجد بقيمة 94.6 

مليون دوالر.
وأكد بأن األمم المتحدة وأمينها العام والمانحين 
مطالبون بالتدخل لس����د العجز المالي من خالل 

تقديم تمويل إضافي لميزانية األونروا.
وأوض����ح أبو هول����ي »بالرغم م����ن رفضنا لبعض 
سياسات األونروا ولجوئها الى تقليص خدماتها 
كأحد التدابي����ر للتغلب على عجزها المالي التي 
س����يتم معالجتها من خالل لقاءاتنا مع إدارتها، 

إال أننا نؤكد بأن األولية األولى لدينا كيف نحمي 
األونروا كش����اهد سياس����ي وأممي على مأس����اة 
الالجئي����ن من المؤام����رات التي تح����اك ضدها 

لتصفيتها من خالل تجفيف مواردها المالية.
وأضاف »أكدن����ا مرارًا وتك����رارًا أن األزمة المالية 
التي تعاني منها األونروا تحمل ابعادًا سياسية 
هدفه����ا تمرير المخطط األمريكي اإلس����رائيلي 
ضم����ن صفق����ة القرن إلنه����اء دوره����ا كمدخل 

لتصفية قضية الالجئين«.
وأكد أبو هول����ي أن االتصاالت مع الدول العربية 
المضيفة مس����تمرة ولم تتوقف، وأن التنسيق 
بينها على أعلى مس����توياته لمواجهة ما يحاك 
من مؤامرات ومخططات سواء على صعيد إنهاء 

دور األونروا أو توطين الالجئين الفلسطينيين.

حوار استراتيجي ثالث لكبار المانحين لـ »أونروا« لمعالجة األزمة المالية

وأش����ار المجلس النرويجي إلى أن هذه المدرس����ة تقوم 
ف األول  بخدمة 50 طالًبا من تجم����ع رأس التين، من الصَّ
وحت����ى الصف الس����ادس. ولفت المجلس إل����ى أن هدم 
االحتالل هذه المدرس����ة س����يتوجب على الطالب المشي 
قرابة 5 كيلومترات على اأَلقدام للوصول أَلقرب مدرس����ة 

لهم في قرية المغير.
وافتتحت المدرسة مع افتتاح العام الدراسي الجديد قبل 
ش����هر ونّيف، وأخطرت س����لطات االحتالل البناء بالهدم؛ 
بدعوى عدم الترخيص، لك����ن األهالي تمكنوا من إصدار 

أمر احترازي بتجميد الهدم لمدة 30 يوًما.
وتعاني المدرسة منذ افتتاحها من العديد من المشاكل، 
أبرزه����ا تهديد االحتالل لها؛ حي����ث إن الطلبة حين بدأوا 
عامهم الدراسي فيها كانت تفتقر لوجود سقف، وكانت 
مجرد بناء من حج����ارة بدائية، ثم أصبح العمال يضيفون 

لها بقية المرافق.
وس����كنت عشيرة إرشيدات تجمع رأس التين البدوي منذ 
أكثر من 40 عاًما في منطقة واقعة بين قرى المغير وكفر 

مالك وخربة أبو فالح شمال شرق مدينة رام الله.
وحس����ب تصريحات س����ابقة لمختار العش����يرة الحاج أبو 
س����المة، فإن األراضي التي س����كن بها األهالي خاضعة 
لسيطرة الفلس����طينيين، لكن االحتالل يحاول ترحيلهم 

منها.

ويبين أبو سالمة أن قوات االحتالل بدأت منذ حوالي ثالثة 
أعوام تس����ليم أهالي التجمع إخطارات بهدم مساكنهم، 
التي ال تعدو كونها خياما أو مساكن مسقوفة بالصفيح؛ 
حيث تعيش في رأس التين 50 عائلة، تتكون كل منها 

من ثمانية أفراد.
ويوضح أن األهالي يعيشون حياة قاسية تفتقر للخدمات؛ 
حيث ال توجد ش����بكة ماء أو كهرباء، وال توجد حتى شبكة 
طرق بين المساكن، وفي فصل الشتاء تتضاعف المعاناة 

كثيرا؛ بسبب األمطار ونقص الخدمات.
وترفض س����لطات االحتالل 98 % م����ن الطلبات المقدمة 
لها من الفلس����طينيين للبناء في منطقة )ج( في الضفة 

الغربية.
وفي ع����ام 2019 قام ائت����الف التعليم بتس����جيل 328 
اعتداء لالحتالل ضد التعليم، متضمنة القيود المفروضة 
على الوصول، واالعتداء على الطالب والموظفين، وتدمير 
البني����ة التحتية للتعليم، ملحقة الض����رر ب�19,913 طالبا 

وطالبة.
ومنُذ بداية هذه العام، كشفت األمم المتحدة أن سلطات 
االحتالل اإلسرائيلية قامت بهدم 555 منشأة في الضفة 
الغربي����ة، بما فيها القدس الش����رقية، ما أدى إلى ترحيل 
747 شخصا بش����كل قس����ري، بينهم 382 طفاًل وطفلة، 

وملحقة الضرر ب� 2,722 شخصًا آخر.

إلى ذلك، اقتحم 22 مستوطنًا، يوم أمس، المسجد األقصى 
المبارك تحت حماية قوات االحتالل »اإلسرائيلي«.

وأف����ادت دائ����رة األوق����اف اإلس����المية في الق����دس، أن 
االقتحام����ات انطلق����ت م����ن ب����اب المغاربة، أح����د أبواب 

المسجد، وصوال إلى باب الرحمة.
 ووفق مؤسس����ات مهتمة، فإن عدد المستوطنين الذين 
اقتحموا األقصى خالل شهر سبتمبر المنصرم بلغ  1450 
مس����توطنًا، بينهم عناصر في جيش االحتالل بلباسهم 

العسكري، ومن يسمون بطالب الهيكل المزعوم .
كما أقدم مستوطنون، األربعاء، على تقطيع مئات أشجار 
الزيت����ون المعمرة في أراضي قري����ة الجبعة غرب مدينة 

بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأف����اد رئيس مجلس ق����روي الجبعة ذياب مش����اعلة بأن 
مجموعة من المستوطنين اس����تخدموا مناشير لتقطيع 
300 شجرة في المنطقة الشمالية للقرية تعود للمواطن 

خالد ناجي مشاعلة.
وكان مس����توطنون س����رقوا قبل أيام ثم����ار الزيتون من 
أراضي بالقرية تقدر مس����احتها بحوالي 100 دونم، عدا 

عن تكسير أغصان أشجار فيها.
كم����ا هاجم مس����توطنون منطقة »خان اللب����ن« في قرية 
اللبن الش����رقية جنوب نابلس، بحماية من جنود االحتالل 

اإلسرائيلي.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس 
إن مجموعة من المستوطنين هاجمت قبل ظهر األربعاء، 
منطقة »خان اللبن« في البلدة، بحجة وجود أحجار تاريخية 
تع����ود لهم في المنطقة، محاولين س����رقتها بحماية من 

جنود االحتالل.
و«خان اللبن« هو بناء من العهد العثماني، تبلغ مساحته 
باإلضافة إلى األراضي المحيطة به من س����هل اللبن نحو 

300 دونم.
وقال عويس إن »المس����توطنين يخططون لس����رقة هذا 
الخان ومصادرة األرضي المحيطة به منذ س����نوات، ليتم 
ربط المس����توطنات المجاورة ببعضها، لكن أهالي القرية 
تصدوا لهم مرات عدة، وها هم يعاودون مهاجمة الخان 

مرة أخرى«.
وفي نابلس أيضًا، قطع مستوطنون، فجر  األربعاء، أعمدة 

كهرباء في بلدة جالود جنوب المدينة.
وقال مس����ؤول ملف االس����تيطان ش����مال الضفة غسان 
دغل����س، إن مس����توطني »ايش ك����ودش« تس����للوا إلى 
المنطقة الشرقية من بلدة جالود وقطعوا عددا من أعمدة 
الكهرباء باستخدام منشار كهربائي، األمر الذي أدى إلى 

انقطاع التيار عن المنطقة.
وأض����اف أن هن����اك تصاع����دا ملحوظ����ا ف����ي هجم����ات 

المستوطنين واستهداف المواطنين وممتلكاتهم.

االحتالل يهدم..

ووافقت ما يس����مى لجنة التخطيط العليا لما 
يس����مى اإلدارة المدنية اإلس����رائيلية، الهيئة 
التابع����ة ل����وزارة الجي����ش التي تش����رف على 
الش����ؤون المدنية في األراض����ي المحتلة، على 
بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية، حس����بما 
ذكر مس����ؤول في وزارة الجيش لوكالة فرانس 

برس.
وحصلت فرانس برس على تفاصيل الموافقات 

األربعاء من المتحدث باسم اإلدارة المدنية.
وقالت منظمة »الس����الم اآلن« »اإلس����رائيلية« 
إن  لالس����تيطان  المعارضة  الحكومي����ة  غي����ر 
هذا التوس����ع االستيطاني يش����ير إلى رفض 
»إس����رائيل« إقام����ة دولة فلس����طينية ويوجه 
ضربة إلى آمال تحقيق سالم »إسرائيلي« عربي 
أوس����ع، مش����يرة إلى أنه من المتوقع الموافقة 
على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى 

الخميس.
ورأت ف����ي بي����ان أن »نتانياه����و يمضي قدما 
وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة 

الغربية«.
وتأتي الموافقة على بناء وحدات اس����تيطانية 
جديدة بعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط 
االس����تيطاني وبعد أقل من ش����هر من توقيع 
»إس����رائيل« اتفاقيت����ي تطبي����ع العالقات مع 

اإلمارات والبحرين.
وكانت خط����ة »الس����الم« األميركي����ة المثيرة 
للجدل التي كشفت أواخر كانون الثاني/يناير 
الماضي، منح����ت »إس����رائيل« الضوء األخضر 
لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها 

المستوطنات.
وي����رى الرئي����س األميركي دونال����د ترامب أن 
االتفاقيات الموقعة ما هي إال جزء من مبادرته 

للسالم في الشرق األوسط.
وقال����ت »إس����رائيل« إنها »علق����ت« مخططات 
الضم وذلك بموجب اتفاق التطبيع مع اإلمارات 
التي استش����هد مس����ؤولوها به����ذه الخطوة 
في محاول����ة للتخفيف من حج����م االنتقادات 

لالتفاقية في العالمين العربي واإلسالمي.
واإلم����ارات والبحرين هما ثال����ث ورابع دولتين 
عربيتين توقعان اتفاقية لتطبيع للعالقات مع 
إسرائيل، إذ س����بقتهما في ذلك كل من مصر 

)1979(، واألردن )1994(.
ويتوق����ع رئيس ال����وزراء اإلس����رائيلي، توقيع 

المزيد من االتفاقيات مع دول عربية أخرى.
وندد الفلس����طينيون بما أطلق عليه تس����مية 
»اتفاقيات إبراهيم«، وتخلوا عن رئاسة مجلس 
الجامعة العربية في دورت����ه الحالية احتجاجا 
على فش����ل الجامعة في التوصل إلى مش����روع 

قرار يرفض اتفاقيات التطبيع.
وبتوقي����ع دول خليجي����ة اتفاقي����ات تطبي����ع 
العالقات مع »إس����رائيل«، تكون قد تخلت عن 
س����نوات من اإلجماع العربي ال����ذي جعل حل 
النزاع اإلس����رائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا 

إلحالل السالم بينها وبين »إسرائيل«.
ويعي����ش أكثر م����ن 450 ألف مس����توطن في 
مس����توطنات الضف����ة الغربي����ة المحتلة التي 
بنيت على أراضي الفلس����طينيين الذين يبلغ 

تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة.
وتعتبر المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية 

بموجب القانون الدولي.
ومن بين المستوطنات التي ستتوسع بموجب 
هذه الموافقات، مستوطنة )هار جيلو(، جنوب 
الضفة الغربية بين القدس وبيت لحم، والتي 

يبلغ عدد سكانها نحو 1600 نسمة.
وبحس����ب بي����ان الس����الم اآلن، ف����إن الموافقة 
المعلن����ة األربع����اء، تس����مع ببن����اء 560 وحدة 

جديدة في هار جيلو.
وتمت الموافقة مؤخرا وبأثر رجعي، على العديد 
من المستوطنات العشوائية التي بنيت بدون 
تصري����ح من الحكوم����ة »اإلس����رائيلية«، التي 
تجعل موافقتها هذه المس����توطنات قانونية 

بموجب القانون »اإلسرائيلي«.

االحتالل يوافق..

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن���ت وزيرة المواص���الت في حكومة االحتالل »اإلس���رائيلي« ميري ريغيف، مس���اء 
األربع���اء، مرور أول رحلة جوية تابعة لش���ركة االتحاد اإلماراتي���ة )حكومية( قادمة من 

ميالنو اإليطالية، عبر أجواء الكيان »اإلسرائيلي«، واصفة ذلك ب� »الحدث التاريخي«. 
وكتبت ريغيف في تغريدة على تويتر: »حدث تاريخي في س���ماء »إس���رائيل«: رحلة 
طيران االتحاد من ميالنو إلى أبوظبي تمر ألول مرة في هذه الدقائق في سماء »إسرائيل« 
بالتنسيق مع س���لطات الطيران في وزارة المواصالت )اإلسرائيلية(«. واعتبرت الوزيرة 
أن هذا الحدث هو إحدى »ثمار اتفاق إبراهيم«، في إشارة التفاق التطبيع مع اإلمارات.

في سياق متصل، قالت ريغيف :« نحن ندفع بقوة االتفاقات لبدء رحالت جوية مباشرة 
بين »تل أبيب« وأبوظبي ودبي التي ستقود إلى عصر اقتصادي جديد وازدهار إقليمي 

لمواطني الدولة«. 
وفي وقت س���ابق األربعاء، رّجح مس���ؤول إس���رائيلي، توقيع االحتالل واإلمارات، اتفاق 

طيران تجاري، قريبا، في إطار عملية تطبيع العالقات.
ونق���ل موقع »أي 24« الحكومي اإلس���رائيلي، ع���ن مدير ع���ام وزارة النقل في حكومة 
االحتالل، عوفر مالكا، قوله إن إبرام االتفاق »أوش���ك على االنتهاء، ومن المتوقع أن يتم 
التوقي���ع عليه في األي���ام القليلة المقبلة«. ويرّجح أن يدش���ن مطلع العام المقبل خط 
الطيران التجاري المباشر، بين دولة االحتالل واإلمارات، بحسب وسائل إعالم إسرائيلية.

وكانت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي قد صادقت، اإلثنين، على اتفاق تطبيع العالقات 
م���ع اإلمارات، الذي ت���م التوقيع عليه في واش���نطن، منتصف الش���هر الماضي، على 
أن يصادق عليه )الكنيس���ت(، اليوم الخميس ليصبح س���اري المفعول. وقوبل اتفاق 
التطبيع بتنديد فلس���طيني واس���ع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلس���طينية، 

»خيانة« من اإلمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ألول مّرة.. رحلة جوية إماراتية تمر 
عبر أجواء الكيان »اإلسرائيلي«
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االستقالل/ وكاالت:
قضت إحدى المحاكم الفرنسية بتغريم مستأجر شقة تتكون من غرفتي نوم في باريس 
أكثر من 221 ألف يورو بعد إعادة تأجيرها من الباطن دون إذن عبر موقع تأجير الوحدات 

السكنية »أيربنب«.
كان المس���تأجر قد أجر الش���قة 329 مرة خالل الفترة من 2016 إلى 2020 وحصل على 
حوالي 193 ألف يورو، وأصبح عليه اآلن تحويل المبلغ إلى أصحاب الشقة، بحسب ما نقلته 

صحيفة »لوفيجارو« الفرنسية عن حكم المحكمة.
كما ألزمت المحكمة المس���تأجر بس���داد 11370 يورو ألصحاب الشقة كإيجار متأخر لم 

يسدده رغم حصوله على دخل كبير من إعادة تأجيرها من الباطن.
كما ألزمت المحكمة المستأجر بدفع 5ر11 ألف يورو كنفقات صيانة كانت مستحقة عليه 

ولم يسددها في مواعيدها.
وكان أصحاب الشقة قد اكتشفوا أن شقتهم تستخدم بطريقة غير قانونية عبر منصة 
التأجي���ر »أيربنب« في يونيو 2020. وأظه���رت البيانات التي طلبوها من المنصة أنه تم 
إعادة تأجير الش���قة من الباطن لمدة 1114 يوما بمتوس���ط إيجار يومي قدره 178 يورو، 
في حين كانوا قد أجروا الشقة للمستأجر مقابل 1380 يورو شهريا بدون فواتير المرافق. 
واس���تند الحكم القضائي إلى بند في عقد اإليجار يؤكد ض���رورة الحصول على إذن من 

المالك في حال إعادة التأجير من الباطن وهو ما لم يحدث في هذه القضية.

تالعب مستأجر يتسبب بتغريمه 
221 ألف يورو في باريس

) APA images (     سيد �لأ�سماك من ميناء مدينة غزة �أم�س�

االستقالل/ وكاالت:
ت���م إنقاذ مهندس بريطان���ي محاصر تحت دراجة 
رباعية في منطق���ة نائية بعدما حفر حفرة صغيرة 
باس���تخدام قلمه ليتمكن من طلب النجدة بهاتفه 

المحمول.
وقام إيوان ليندس���ي )47 عامًا( بحفر مساحة حول 
جيبه حتى يتمكن من الوصول إلى هاتفه ليتصل 
بالطوارئ، وقال لعامل المقسم »لقد فقدت ذراعي« 

قبل أن يغمى عليه.
وكان إيوان قد حوص���ر تحت الدراجة الرباعية التي 

تزن 650 كغم ألكثر من ثالث ساعات بعد أن انقلبت 
عندما كان يقودها على جزيرة سكاي في اسكتلندا. 
و كان إيوان على بعد 100 ميل من أقرب مستشفى، 
في منطقة ال يمكن الوص���ول إليها عن طريق البر، 

لكن رجال اإلنقاذ عثروا عليه وأنقذوا ذراعه.
وق���ال إيوان »عندما كنت هن���اك لوحدي، اعتقدت 
أنني هالك ال محالة. لكنني ما زلت على قيد الحياة. 
انتهى األمر بتوقف جميع النهايات العصبية في 
ذراع���ي عن العمل، لذا س���تكون بحاج���ة إلى إعادة 
تأهي���ل على الم���دى الطويل، ولكن أود أن أش���كر 

خدمات الطوارئ بمج���رد أن أصبح الئًقا وصحًيا مرة 
أخرى«.

وكان إنق���اذ إيوان ممكًنا بفضل ش���بكة الصدمات 
االس���كتلندية، التي تم إطالقها في 2017 إلتاحة 
خدمات الطوارئ ألولئك الذين يعيشون في المناطق 
النائية في البالد، وتستجيب الخدمة لحوالي 5000 
مكالمة يوميًا، م���ع العديد من المكالم���ات الواردة 
من المرض���ى الذين عانوا من الصدم���ات في أكثر 
المناظر الطبيعية تحديًا، بحس���ب صحيفة ذا صن 

البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
دخلت مذيع���ة عربية، في نوبة من الضحك خ���الل تقديمها خبرا عن الرئيس 
األمريكي جو بايدن مباشرة على الهواء. وانتشر على مواقع التواصل االجتماعي، 
فيدي���و لإلعالمية راني���ا العطار، المذيعة في "بي بي س���ي" عربية، عندما بدأت 
بالضحك أثناء إلقائها خبرا عن الرئيس األمريكي جو بايدن أثناء زيارته لبولندا.

وأظهر الفيديو أن العطار، لم تس���تطع أن تتمالك نفسها واستمرت بالضحك 
بشكل مفرط حتى بعد إعادة قراءة الخبر مرة أخرى، واعتذارها من المشاهدين.

مذيعة عربية تدخل في نوبة من 
الضحك خالل تقديمها خبرًا عن بايدن

»قلم« ينقذ مهندسًا محاصرًا تحت دراجة رباعية 

االستقالل/ وكاالت:
عادة ما يروج للساعات الذكية بفضل وظائف 
تس���جيل حالة القلب واألوعية الدموية، ما قد 

يكون مغريًا للذين يعانون من أمراض القلب.
أوضحت مؤسسة القلب األلمانية أن األجهزة 
القابلة لالرتداء س���رعان ما تصل إلى حدودها 
القصوى الكتش���اف األم���راض الخطيرة في 
القلب، رغم أنها توفر بعض الوظائف المفيدة 
مثل قياس معدل نبض���ات القلب، وتخطيط 

كهربي���ة القل���ب بش���كل بس���يط، وأن على 
المس���تخدم إجراء المزيد من الفحوصات عند 

الشك في وجود مشكلة في القلب. 
قيا�س �لنب�س

تنشئ األجهزة القابلة لالرتداء تحليل نبضات 
القلب باألش���عة تحت الحمراء، يوفر معلومات 
ع���ن معدل نبضات القلب، ما قد يس���اعد في 

اكتشاف اختالل ضربات القلب وتوثيقها.
وأكد طبيب القلب األلماني توماس مينيرتز أن 

دقة قياس معدل نبضات القلب في الساعات 
الذكية تزي���د عل���ى 90%، وتتوافق مع دقة 

القياس بحزام الصدر.

تخطيط كهربية �لقلب
إلنش���اء تخطيط كهربية القلب أحادي القناة 
تقيس الس���اعة الذكية النبض���ات الكهربية 
لنبض���ات القل���ب، ع���ادة م���ا بالضغ���ط على 

المستشعر وانتظار 30 ثانية.
ويعتبر تخطيط كهربية القلب أحادي القناة 

من الطرق األكثر وضوحًا الكتش���اف اضطراب 
ضربات القلب، مقارنة مع قياس معدل نبضات 
القلب فق���ط، إال أن الدكتور مينيرتز حذر من 
االعتم���اد على تخطيط كهربي���ة القلب فقط 
لتش���خيص المرض. وعلل الطبي���ب األلماني 
ذلك بأن اضطرابات الدورة الدموية في عضلة 
القلب ال يمكن اكتش���افها بتخطيط كهربية 

القلب أحادي القناة.
وأضاف الطبيب األلماني أن الساعة الذكية أبل 

ووتش أو الذكية األخرى ال يمكنها اكتش���اف 
النوبات القلبية أو الحاالت الخطيرة الضطراب 

ضربات القلب.
وعند الش���عور بآالم شديدة في الصدر، والتي 
قد تش���ير إلى اإلصابة بنوب���ة قلبية، ال يجب 
االعتماد على الس���اعة الذكي���ة وعدم إضاعة 
الوق���ت الثمي���ن، والتوجه إلى الط���وارئ في 
المستش���فيات والحصول على المساعدة من 

األطباء المتخصصين.

هــل تكتشــف الساعــات الذكيــة حقــًا مشاكــل القلــب؟

االستقالل/ وكاالت:
ب���دأت جهات التحقيق في الجيزة بمصر تحقيقاتها في واقعة انتحار عروس���ين 

عقب زفافهما بساعات قليلة في منطقة الطالبية، بالقفز من بلكونة شقتهما.
وكش���فت التحقيقات األولية، أن الش���اب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة، وأنهما قررا 
القفز من بلكونة ش���قتهما في الطابق العاش���ر بمنطقة الطالبية، وتفاجأ األهالي 

بسقوطهما.
وأكدت التحقيقات، أن المتوفيين هما »ع.أ« )25 س���نة(، و »أ.م« )30 س���نة(، أنهيا 
حياتهما قفزًا من الطابق العاشر، بعد زفافهما بعدة ساعات، وليست هناك شبهة 

جنائية وراء الواقعة، وفقا لما ذكرته وسائل إعالم مصرية الثالثاء.
وم���ن المقرر، أن تس���تمع جهات التحقيق إل���ى أقوال أس���رة المتوفيين لمعرفة 

األسباب، فيما صرحت بدفن الجثتين عقب إيداع تقرير الطب الشرعي.

االستقالل/ وكاالت:
ش���هدت العاصمة الفنزويلية كراكاس أول حفل حوض سباحة للكالب، والذي 
قال منظموه يوم االثنين إنه جمع أكثر من 40 كلبا مع تخفيف القيود المرتبطة 
بالجائحة. صارت المقاهي والمطاعم أكثر نش���اطا، فيم���ا يريد مقدمو خدمات 

االعتناء بالحيوانات األليفة اقتفاء أثرها.
وقال الطبيب البيطري أوتو ألفارادو الذي يعمل فندقه بت س���ويتس منذ عشر 
س���نوات في منطقة إل هاتيو في شرق كراكاس »إنها المرة األولى التي نفعل 

فيها ذلك في كراكاس.. حفل حوض سباحة في المسبح الوحيد للكالب«.
واس���تضاف الفن���دق 42 كلبا يوم األحد. ويتكلف القي���ام بنزهة صباحية في 
الفندق واللعب لبعض الوقت في المس���بح 13 دوالرا في اليوم، ويمكن أن تزيد 

التكلفة عن ذلك بكثير إذا شملت جلسة تدليك أم مبيتا أو فحصا طبيا.
وقال ألفارادو، الذي يدير الفندق على مساحة عشبية 1200 متر مربع ويعمل به 

ستة موظفين، إنه من المقرر إقامة حفل آخر في أبريل.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت صحيفة "ديلي ميل" عن قصة رجل صين���ي يعيش منذ 14 عامًا في 
مطار العاصمة بكين، حتى يتمكن من االبتعاد عن أس���رته والتدخين والشرب 

كما يحلو له.  
واعتبر Wei Jianguo  الذي يبلغ الس���تين من العم���ر أن انتقاله للعيش في 
مطار بكين كان الحل االمثل له، حتى يتمكن من التدخين، وشرب الكحول بقدر 
ما يريد، وأنه في حال عودته إلى المنزل س���يضطر إلى اإلقالع عن شرب الكحول 

والتدخين وهي عادة يقوم بها بمخصصاته الحكومية الشهرية.
ويق���ع منزل Wei Jianguo في وانغجينغ ، على بعد حوالي 12 مياًل من المطار، حيث 
انتقل في عام 2008، واستقر في المبنى رقم 2، وهو "األكثر دفئا" بحسبWei وكانت 
قد نش���رت منصة Pear Video الصينية لقاءا س���ابقا مع الرجل حيث أخبرها أنه عند 
خروجه من منزل عائلته بدأ النوم في محطات الس���كك الحديدة ومن ثم اس���تقر في 

المطار، وانه ال يحب الخروج حتى ولو اضطر إلى التسوق لكي ال يصاب في البرد.

عاصمة فنزويال تشهد أول 
حفل حوض سباحة للكالب

رجل صيني يعيش في 
مطار بكين منذ 14 عامًا

قفزا من الطابق العاشر.. انتحار 
عروسين بعد زفافهما بساعات


