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القدس المحتلة/ االستقالل: 
يب���دأ جيش االحت���الل اإلس���رائيلي اليوم االثني���ن مناورة 
أركاني���ة كبيرة كان���ت قد أجلت من العام الماضي بس���بب 
معركة »س���يف القدس« م���ع المقاومة الفلس���طينية في 
قطاع غزة. وأوضح المراس���ل العسكري لموقع »والال« العبري 
أمير بوخبوط أن »من���اورة هيئة األركان العامة الكبيرة التي 
تم تأجيلها العام الماضي بس���بب »عملية حارس األسوار« 

ستبدأ اليوم«.
وبين أنه »في المرحلة األولى س���تبدأ كمناورة هيئة أركان، 
ووفًقا للواقع األمني والتقييمات س���تتطور وتمتد لتشمل 

جميع القيادات واألذرع واألقسام«.
يشار إلى أن جيش االحتالل سينظم هذه المناورة بالتزامن 
م���ع التصعيد الكبي���ر في األراضي الفلس���طينية وتصاعد 

العمليات الفدائية.

جيش االحتالل يبدأ اليوم 
اإلثنين تنفيذ مناورة كبرى

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
استشهد مواطنان برصاص قوات االحتالل في حوادث منفصلة - مساء أمس 
األحد- في الضفة الغربية، فيما أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلية، على شاب، 
بدعوى تنفي���ذه عملية طعن ضد أحد عناصرها ف���ي منطقة “باب العامود” 
وس���ط مدينة القدس الشرقية المحتلة. واستشهد ش���اب فلسطيني مساء 
أمس األحد بعد إطالق مس���توطن إس���رائيلي النار عليه قرب مستوطنة تقوع 

�سهيدان بر�سا�ص االحتالل يف ال�سفة واإ�سابة �سابط "اإ�سرائيلي" بعملية طعن يف باب العامود 

هدم منازل منفذي العمليات.. سياسة 
»إسرائيلية« تفشل في اختراق حاضنة المقاومة 

غزة/ االستقالل: 
وجهت حركتا حماس والجهاد اإلس���المي، أمس األحد، التحية لمنفذي عملية "إلعاد" 

اللذين جرى اعتقالهما صب���اح أمس االحد في منطقة قريبة من مكان 
تنفيذ عملية العاد.. وقال المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي عن 

الجهاد وحماس: منفذا عملية 
»إلعاد« كشفا هشاشة االحتالل

غزة/ سماح المبحوح: 
أثبتت سياس���ة هدم المنازل التي يستخدمها االحتالل 
اإلس���رائيلي كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات 

الفدائية، فشلها وعدم جدواها في وقف أعمال المقاومة، 
إذ  له���ا،  الش���عبية  الحاضن���ة  واخت���راق 
النار  الطعن وإط���الق  تصاعدت عملي���ات 

االحتالل يعلن اعتقال 
منفذي عملية »إلعاد«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعل����ن المتحدث باس����م جي����ش االحتالل اإلس����رائيلي، أم����س األحد، ع����ن اعتقال 
منفذي عملية »إلعاد« ش����رقي »تل أبيب«، والتي أدت لمقتل ثالثة إسرائيليين يوم 
الخمي����س الماضي، بعد 3 أيام من المالحقة. وذكرت صحيفة »معاريف« العبرية، أن 

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
المحاكم ويلوحون باإلضراب

األسير العواودة يواصل إضرابه لليوم 68 على التوالي

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األس���ير الفلس���طيني، أمس األحد، إن »إدارة سجون االحتالل 
نقلت األسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان مجددًا إلى مستشفى 

االحتالل ينقل األسير  المصاب »أبو حميد« 
إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

رام الله/ االستقالل: 
يواص���ل األس���رى اإلداري���ون في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي 
مقاطعته���م المحاكم اإلدارية لليوم ال� 129 على التوالي، في إطار 

الخليل / االستقالل:
 يواصل األس���ير خليل عواودة من بل���دة اذنا غرب 
الخلي���ل، إضرابه المفت���وح عن الطع���ام لليوم 68 

على التوالي، وس���ط مخاوف من استشهاده بسبب 
تده���ور وضعه الصحي ودخول���ه مرحلة الخطر في 
عيادة س���جن الرمل���ة، ومطالب���ات بالتدخل الدولي 

إلنقاذ حياته. وقال مدير الدائرة اإلعالمية في نادي 
األسير الفلس���طيني أمجد النجار، إن 
األس���ير عواودة دخل مرحلة خطيرة 

غزة/ االستقالل: 
وجه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي خالد 
البطش، مس���اء أمس األحد، التحية واإلكبار ألبطال عملية 

إلع���اد البطولية، اللذي���ن هبا انتقامًا للق���دس واألقصى 
المبارك، وليؤكدا أن ف���ي األمة رجال أعادوا 
ش���رف األم���ة. جاء ذل���ك ف���ي تصريحات 

البطش: التحية واإلكبار ألبطال عملية »إلعاد« 
البطولية اللذين هبا انتقامًا للقدس واألقصى

مصدر أمني إسرائيلي: العمليات 
األخيرة رد على االعتداءات بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مصدر أمني إس���رائيلي، أمس األح���د، إن العمليات الفدائية 
الفلسطينية األخيرة جاءت ردًا على األحداث في القدس المحتلة؛ 

الرشق: االحتالل ال يمتلك الحق 
وال القرار في القدس واألقصى 0404

�نت�شار قو�ت �الحتالل يف مكان عملية �لطعن مبدينة �لقد�س �أملحتلة �أم�س  
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وتحدثت بعض وسائل إعالم االحتالل بأن 4 شبان 
حاولوا اقتحام مس���توطنة تق���وع بإطالق النار على 
إحدى البوابات، قبل استهدافهم، حيث استشهد 
أحدهم وانس���حب الثالثة في حين ش���رعت قوات 

كبيرة من جيش االحتالل بالبحث عنهم.
وقب���ل ذلك بنحو س���اعة، أقدم���ت قوات االحتالل 
الصهيون���ي بإطالق النار على ش���اب فلس���طيني 
بدعوى تنفي���ذه عملية طع���ن أدت إلصابة ضابط 
صهيون���ي داخل نقطة تفتيش ف���ي منطقة باب 

العامود في القدس المحتلة.
ووف���ق وس���ائل إعالم عبري���ة؛ فإن عناص���ر قوات 
االحت���الل أدخل���ت فلس���طينيا إلح���دى النق���اط 
العس���كرية ل�«التفتيش«  في منطقة باب العامود 
ف���ي القدس المحتلة؛ وإثر ذل���ك طعن أحد الجنود 
وأصابه بجروح متوسطة، قبل أن يطلق الجنود النار 

تجاهه ومنعوا طواقم اإلسعاف من الوصول له. 
ذكرت الناطق باس���م ش���رطة االحتالل في القدس 
المحتلة إن فلس���طينيا وصل إلى بوابة نابلس في 
القدس مسلحا بسكين وطعن ضابط شرطة أصيب 
بجراح متوس���طة. وأش���ارت إلى أن جنود االحتالل 

أطلقوا النار على الشاب »وتم تحييده«.
ول���م تذك���ر المتحدث���ة اإلس���رائيلية مزي���دا من 
التفاصي���ل ح���ول الح���ادث. وأوضح���ت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أنه جرى استهداف المهاجم 

بالرصاص فأصيب بجراح لم تعرف طبيعتها بعد.
وأف���ادت مصادر محلية أن ق���وات االحتالل اعتدت 
على جميع الفلس���طينيين الموجودين في محيط 
ب���اب العامود بالق���دس المحتل���ة، وأغلقت جميع 

مداخل البلدة القديمة والمسجد األقصى المبارك.
وفي وقت سابق من مس���اء أمس االحد، استشهد 
ش���اب فلس���طيني برص���اص ق���وات االحت���الل 

اإلسرائيلي، مساء أمس األحد، جنوب طولكرم.
وأعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، استشهاد 
الش���اب محمود س���امي خلي���ل عرام بع���د إطالق 
االحتالل الن���ار عليه قرب حاجز جبارة العس���كري 
جن���وب طولكرم. وف���ي وقٍت س���ابٍق، أف���اد موقع 
حدشوت بيتخون سديه العبري، أن قوات »الجيش 

اإلس���رائيلي« أطلقت النار باتجاه فلس���طيني من 
سكان قطاع غزة أثناء محاولته عبور الجدار الفاصل 
من مدين���ة طولكرم نحو »إس���رائيل« )فلس���طين 

المحتلة(، وأعلن عن استشهاده في المكان.
وزعمت مواقع عبرية أخرى أن قوة عسكرية رصدت 
فلسطينيا )من س���كان خان يونس( أثناء محاولته 
اجتياز الس���ياج الفاصل، بالقرب من عزبة ش���وفة، 
قرب طولك���رم، وأطلق���ت النار تجاه���ه بزعم عدم 
اس���تجابته لها. وقي س���ياق متصل، أصيب شاب 
بقنبلة صوتية، مساء أمس األحد، وعدد آخر بحاالت 
اختن���اق، خ���الل مواجهات م���ع ق���وات االحتالل 

اإلسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، بأن ش���ابا أصيب بقنبلة 
صوتية في س���اقه، فيما اعتقلت ق���وات االحتالل 
الش���اب مؤمن محمد ش���واهنة من بلدة الس���يلة 

الحارثية أثناء تواجده في رمانة.
وأضافت المصادر أن قوات االحتالل اقتحمت قرية 
رمانة غربي مدينة جنين، وحاصرت منزلي عائلتي 
منفذي عملية إلعاد قرب تل أبيب االسيرين يوسف 
الرفاعي وعماد أبو شقير صبيحات، ما تسبب باندالع 
مواجهات أطلق خاللها الجن���ود األعيرة المعدنية 
المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المس���يل 
للدموع، الفت���ة أن جنود االحتالل منع���وا مركبات 
اإلسعاف من دخول القرية لنقل المصابين، وأطلقوا 

قنابل الغاز بكثافة صوب المنازل.
 وأشارت المصادر إلى أن جنود االحتالل اعتدوا على 
المواط���ن رياض محمد بش���ناق )52 عامًا( بالضرب 
بعد اقتح���ام منزل���ه، واحتجزوا أفراد أس���رته في 
غرفة، واستولوا على هواتفهم الخلوية، وقد نصب 
االحتالل القناصة على س���طح منزله ومنزل شقيقه 
رياض، وفي ديوان آل األحمد. ومنع جنود االحتالل 
مركبات االسعاف من دخول القرية لنقل المصابين، 

وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة على المنازل.
فيم���ا ش���رعت وحدات خاص���ة في أخذ قياس���ات 

المنزلين؛ تمهيًدا لهدمهما. 
واعتقلت قوات االحتالل، صباح امس األحد، منفذي 
عملي���ة إلع���اد البطولية ش���رق »تل أبي���ب«، قرب 

مستوطنة »إلعاد«، بعد أربعة أيام من البحث والتي 
قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب 4 آخرين. 

بينم���ا، أصي���ب مواطن م���ن قرية م���ردا بمحافظة 
س���لفيت بجروح، مس���اء أمس األحد، ف���ي اعتداء 
للمستوطنين جنوب نابلس. وأفاد المواطن أسامة 
عايد ابداح، بأن مستوطنين هاجموه بالحجارة قرب 
بلدة دوما جنوب نابلس، ما أدى إلصابته بجروح في 
فكه السفلي إضافة لتحطيم زجاج مركبته، مضيفا 
أنه تمكن من الوصول إلى مستشفى الشهيد ياسر 

عرفات الحكومي في سلفيت رغم إصابته.
وإلى ذلك، سّلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس 
األحد، إخطارات بهدم أربعة منازل في مس���افر يطا 

جنوب الخليل.
وقال منس���ق اللجان الش���عبية والوطنية لمقاومة 
الجدار واالس���تيطان جنوب الخليل راتب جبور، إن 
س���لطات االحتالل س���ّلمت إخطارات هدم لكل من 
سامر الجعبري، ومهند الجعبري، وظريف الجعبري، 
تقضي بهدم منازله���م في منطقة بيروق، تتراوح 
مساحتها من 50 - 70 مترا مربعا، وأمهلتهم أربعة 

أيام لالعتراض.
وأض���اف جب���ور أن ق���وات االحت���الل صّعدت من 
هجمتها ضد المواطنين وممتلكاتهم في مسافر 
يطا لالس���تيالء على أراضيهم لصالح االستيطان، 

وتحويل جزء منها إلى معسكر.
فيما، أخطرت بلدية االحتالل في القدس المحتلة، 
بهدم مبنى يتكون من عدة ش���قق سكنية لعائلة 
الرجبي، ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى؛ بحجة 

البناء دون ترخيص.
وقالت مص���ادر صحفية ف���ي الق���دس، إن بلدية 
االحت���الل أخط���رت عائلة الرجبي به���دم عمارتها 
المكون���ة من خمس ش���قق س���كنية موزعة على 

طابقين، في حي عين اللوزة بسلوان خالل أيام.
وقال ف���ارس الرجبي، في تصريح���ات صحفية، إن 
بلدية االحت���الل أبلغتنا اليوم )أم���س( بقرار هدم 
بنايتن���ا المكونة م���ن طابقين ويس���كنها أربعون 
فردا، أنا وأش���قائي الثالثة، وأطفالنا ووالدانا، ونحن 
ال نملك أي مسكن بديل، كل ذلك بحجة البناء دون 

ترخيص، وس���لطات االحتالل في الحقيقة ترفض 
منحنا أي تراخيص بناء«.

ويتهدد 6 أحياء في س���لوان خط���ر هدم منازلهم 
بالكام���ل، بدعوى البن���اء دون ترخيص، أو بإخالئها 

وتشريد سكانها لصالح الجمعيات االستيطانية.
بالتزام���ن مع ذلك، يواصل مس���توطنون، منذ أكثر 
من عش���رة أيام، تجريف أراض قرب معرش وخزان 
مياه وضعوها قبل أكثر من عام في خربة الفارسية 

باألغوار الشمالية.
وأف���اد الناش���ط الحقوق���ي ع���ارف دراغم���ة، بأن 
المس���توطنين يواصلون منذ أكثر من عشرة أيام، 
تجريف أراض على مقربة من خيام المواطنين في 
خربة الفارسية باس���تخدام اآلليات الثقيلة، مشيرا 
إلى أن االحتالل ينوي إقامة مرافق حيوية ومدارس 
في منطق���ة التجريف لصالح المس���توطنات في 

المنطقة.
كما، أقدم مس���توطنون، أم���س األحد، على تقطيع 
وتكسير 20 شجرة زيتون، في قرية التواني، شرق 

يطا قضاء الخليل.
وأكد منس���ق اللجان الوطنية والش���عبية لمقاومة 
الجدار واالستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، بأن 
مستوطني »ماعون« المقامة على أراضي المواطنين 
في بلدة يطا جنوب الخليل، أقدموا على تقطيع أكثر 
من 20 شجرة زيتون، تعود ملكيتها للمواطن حاتم 

محمود إبراهيم مخامرة.
فيما، اش���تعلت الني���ران، أمس األح���د، في كراج 
للمركبات الخردة في منطقة واد العرب شمال شرق 
بي���ت أمر تعود للمواطن عزيز ذياب س���عيد عطية 

عوض، وقد أتت النيران على حوالي 100 مركبة.
وحسب ش���هود عيان في المنطقة الذين شاهدوا 
أعدادًا من المستوطنين يقومون بإشعال النار في 
المركبات وبحماي���ة من جنود االحتالل الذين كانوا 
متواجدين ف���ي المنطقة، وقد حض���رت إلى مكان 
الحري���ق إطفائي���ة الدفاع المدني ش���مال الخليل 
وإطفائية الخطي���ب وعدد م���ن المواطنين الذين 

منعوا امتداد النيران إلى الجزء اآلخر من الكراج.
وق���د تس���بب ه���ذا الحريق ف���ي انقط���اع التيار 

الكهربائي عن عدد من منازل المواطنين في منطقة 
ثغرة الشبك المجاورة لمكان الحريق، وقدر صاحب 

الكراج الخسائر المادية بأكثر من 50 ألف شيكل.
وفي اإلطار، اقتحم عش���رات المس���توطنين، أمس 
األحد، موقع مس���توطنة »حومش« المخالة، جنوب 

جنين.
وأفاد مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة 
الغربية غس���ان دغلس، بأن 20 مستوطنا اقتحموا 
موق���ع المس���توطنة المخالة، وانطلقوا س���يرا على 
األق���دام من أمام مس���توطنة »ش���افي ش���مرون« 
المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، 

واقتحموا أراضي قرية برقة وصوال للموقع المذكور.
كم���ا، اقتحم عش���رات المس���توطنين أمس األحد، 
ساحات المس���جد األقصى من جهة باب المغاربة 
بحراسة مش���ددة لقوات االحتالل اإلسرائيلي التي 
واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين 

وخاصة الشبان لساحات المسجد.
 وأف���ادت دائ���رة األوق���اف ب���أن مجموع���ات من 
المس���توطنين اقتحمت األقصى بحراس���ة شرطة 
االحتالل التي عمدت إلى إبعاد الفلس���طينيين عن 
مسار اقتحامات المس���توطنين لساحات المسجد، 
فيما واصلت فرض تقييدات على دخول الش���بان 
لألقص���ى ومن���ع الكثير منه���م أداء ص���الة الفجر 
بالمسجد. وذكرت األوقاف أن المستوطنين نفذوا 
ج���والت اس���تفزازية في س���احات الح���رم، وتلقوا 
ش���روحات عن الهي���كل المزع���وم، وبعضهم أدى 
ش���عائر تلمودية بالجه���ة الش���رقية وقبالة قبة 
الصخرة قب���ل أن يغادروا الس���احات من جهة باب 
السلس���لة. وفي المقابل، واصلت ش���رطة االحتالل 
ف���رض تقييدات عل���ى الفلس���طينيين، ومالحقة 
الش���بان والنساء في س���احات األقصى وإبعادهم 
عن مسارات اقتحامات المستوطنين، بعدما منعت 

عشرات الشبان والنساء من الصالة باألقصى فجرا.
وس���ط هذه اإلجراءات التي تحاول شرطة االحتالل 
فرضها، دعا مقدس���يون إلى ش���د الرحال للمسجد 
األقص���ى والرب���اط في���ه، وع���دم ترك���ه لالحتالل 

ومستوطنيه وتدنيسه.

شهيدان برصاص االحتالل في الضفة وإصابة ضابط »إسرائيلي« بعملية طعن في باب العامود 
ال�سفة الغربية- القد�س املحتلة/ اال�ستقالل: 

ا�ست�س��هد مواطن��ان بر�س��ا�س ق��وات االحت��الل يف ح��وادث 
منف�سلة - م�ساء اأم�س االأحد- يف ال�سفة الغربية، فيما اأطلقت 
ق��وات االحت��الل االإ�س��رائيلية، على �س��اب، بدع��وى تنفيذه 

عملية طعن �س��د اأحد عنا�س��رها يف منطقة “ب��اب العامود” 
و�س��ط مدين��ة القد���س ال�س��رقية املحتل��ة. وا�ست�س��هد �س��اب 
فل�س��طيني م�س��اء اأم�س االأحد بعد اإطالق م�ستوطن اإ�سرائيلي 
النار عليه قرب م�س��توطنة تقوع يف بيت حلم جنوب ال�س��فة 

الغربية املحتلة. ووفق و�س��ائل اإعالم عربية؛ فاإن فل�سطينيًا 
اأطلق النار نحو نقطة حرا�س��ة يف م�س��توطنة تقوع �سرق بيت 
حلم قبل اأن يقدم اأحد حرا�س اأمن امل�ستوطنة ال�سهاينة على 

اإطالق النار جتاهه وحتييده، والحقًا اأكدت )ا�ست�سهاده(.

غزة/ االستقالل: 
وجه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي خالد 
البطش، مس���اء أمس األحد، التحية واإلكبار ألبطال عملية 
إلع���اد البطولية، اللذي���ن هبا انتقامًا للق���دس واألقصى 

المبارك، وليؤكدا أن في األمة رجال أعادوا شرف األمة.
جاء ذل���ك في تصريحات صحفية، تعقيب���ًا على مداهمة 
االحتالل لمنزلي منفذي عملية المزيرعة »إلعاد« البطولية 

أسعد الرفاعي وعماد صبيحات تمهيدًا لهدمهما.
 وقال البطش: »اجراءات االحت���الل التنكيلية تأتي ضمن 
مساعيه لالنتقام من الحاضنة الشعبية، من خالل سياسة 
هدم البيوت وارهاق الش���عب الفلس���طيني وفي محاولة 

للضغط على المقاومة«.
وأض���اف البطش: »هذه معركة مفتوحة مع االحتالل نقدم 
بها الكثير من التضحيات؛ ومنها هدم البيوت والتي هي 
سياس���ة عقاب جماعية تأتي في محاولة الستعادة هيبة 

الكيان المفقودة، التي حطمتها فؤوس البطلين«.
وأكد أن الرد على سياس���ة اله���دم تكون بمزيد من العمل 
المقاوم والتصدي لمخططات االحتالل الصهيوني بالقدس 

والضفة والمزيد من الرباط والصمود في وجه الكيان.
وطالب بحماية بيوت منف���ذي العمليات الفدائية والعمل 
عل���ى بنائها الف���وري األمر الذي س���يبعث رس���ائل تحٍد 

لالحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، 
ع����ن اعتقال منفذي عملية »إلعاد« ش����رقي »تل أبيب«، والتي 
أدت لمقتل ثالثة إس����رائيليين يوم الخميس الماضي، بعد 3 

أيام من المالحقة.
وذكرت صحيف����ة »معاري����ف« العبرية، أن وح����دة خاصة من 
»الشاباك« اعتقلت الشابين تحت إحدى الشجيرات في حرش 
قريب من بلدة »إلعاد« التي نفذت فيها العملية، وجرى نقلهما 

للتحقيق.
أما قناة 12 العبرية، فذكرت أن قوات االحتالل اعتقلت الشابين 
أس����عد يوسف الرفاعي )19 عاًما( وصبحي عماد أبو شقير )20 
عاًما( في أحراش منطقة »رأس العين« القريبة من مكان تنفيذ 

العملية.

وجاء اعتقال الشابين، اللذين يسكنان قرية رمانة في محافظة 
جنين ش����مالي الضف����ة الغربية المحتلة، بع����د ثالثة أيام من 

المطاردة.
وكانت مصادر أمنية إس����رائيلية قالت خالل األيام األخيرة إن 

الشابين ما زاال داخل الكيان، ولم يصال الضفة الغربية.
وُنش����رت قوات معززة من جيش االحتالل وش����رطته منذ يوم 
الخميس الماضي، ونفذت عمليات بحث وتمش����يط بحًثا عن 
الش����ابين، في الوقت ال����ذي دعا فيه رئيس مجل����س »إلعاد« 
المس����توطنين إلى التزام منازلهم خش����ية وجود المهاجمين 

في البلدة.
ويته����م االحتالل الش����ابين الرفاعي وأبو ش����قير بقتل ثالثة 
مستوطنين وإصابة خمسة آخرين طعًنا يوم الخميس الماضي 

ببلدة »إلعاد« شرقي »تل أبيب«.

البطش: التحية واإلكبار ألبطال عملية »إلعاد« 
البطولية اللذين هبا انتقامًا للقدس واألقصى

االحتالل يعلن اعتقال منفذي عملية »إلعاد«
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وفي كل م���رة يتم فيها تنفي���ذ عمليات 
ضد االحتالل "اإلس���رائيلي" تلوح الحكومة 
"اإلس���رائيلية" بعصا التهديد بهدم منزل 
منفذها، وسرعان ما تفعل ذلك، كان آخرها 
يوم الس���بت حين أقدمت على هدم منزل 
األس���ير عمر جرادات أح���د منفذي عملية 
حومش ببلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

واقتحم���ت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، 
مساء أمس االحد، منزلي األسيرين، أسعد 
يوس���ف رفاعي، وصبحي عم���اد صبيحات 
المتهمي���ن بتنفي���ذ عملية "إلع���اد"، في 
قرية رمانة في جنين،  وش���رعت ما تسمى 
وحدة الهندس���ة في جيش االحتالل بأخذ 

قياسات المنزلين؛ تمهيدا لهدمهما.

و�شيلة ردع فا�شلة 
المحل���ل والكات���ب السياس���ي أمي���ن أبو 
وردة رأى أن سياس���ة ه���دم منازل منفذي 
العملي���ات جزء م���ن اإلج���راءات العقابية 
الجماعي���ة والفردية التي تتخذها حكومة 
االحتالل اإلس���رائيلي، كوس���يلة ردع لمن 

يفكر بفعل لمقاومة االحتالل.
وقال أبو وردة ل� "االس���تقالل": إن" االحتالل 
اإلسرائيلي يستخدم هدم المنازل والمنع 
من السفر ومصادرة األراضي والحرمان من 
البناء، إضاف���ة للحرمان من تصاريح العمل 
في األراضي المحتلة 48 ضد أفراد عائالت 
منف���ذي العمليات، كوس���ائل ردع ودرس 

قوي لمن يفكر بتنفيذ عمليات أخرى".

وأض���اف: "االحتالل يريد إيصال رس���الة 
طمأنة لمواطنيه بأن أي عملية تنفذ ضده 
من الفلسطينيين سيقابلها إجراء عقوبات 

من جانبهم".
وأشار إلى أن االحتالل ال يكتفي بالوسائل 
المالحقة  أس���لوب  يمارس  بل  الس���ابقة، 
والمضايقة واالعتقال، كذلك تمرير فرصة 
للمستوطنين لالنتقام من الفلسطينيين، 

كم���ا يحدث حين االعت���داء على المركبات 
في المفترقات واألراضي ضد المزارعين.

وش���دد عل���ى فش���ل سياس���ة االحتالل 
اإلسرائيلي بهدم منازل منفذي العمليات، 
الفت���ا إلى أنه بالوقت ال���ذي كان االحتالل 
يه���دم فيه منزال لعائلة منفذ عملية، خرج 
آخر من ذات المنطق���ة ونفذ عملية أخرى، 
كم���ا حدث مؤخرا في مدين���ة جنين، حين 

كان الحديث عن هدم منزل الشهيد حازم 
رعد واألسير عمر جرادات.

وأوضح أن االحتالل يمارس سياس���ة هدم 
المنازل منذ س���نوات طويلة، ومع ذلك لم 
تخب���و ذروة المقاومة وتنفي���ذ العمليات 

ضده، بل بالعكس زادت يوما بعد اآلخر.
وبي���ن أن االحتالل يدرك أن هناك حاضنة 
لمنف���ذي العمليات من ذويه���م بالدرجة 

األولى وأقاربهم والمجتمع الفلسطيني. 

انتقام جماعي 
ب���دوره، اتف���ق المخت���ص ف���ي الش���أن 
االس���رائيلي عليان الهندي مع سابقه بأن 
سياس���ة هدم من���ازل منف���ذي العمليات 
أس���لوب ث���أر وانتق���ام قدي���م اتبعت���ه 
قبل تش���كيل  الصهيوني���ة  العصاب���ات 

دولتهم.
وأوضح الهندي ل� "االستقالل" أن سلطات 
االحت���الل تلجأ إل���ى هدم المن���ازل ضمن 
سياسة ممنهجة ومتعمدة، لفرض عقاٍب 
جماعي على الفلس���طينيين، وثنيهم عن 

أي فعٍل مقاوم ضده.
وش���دد على أن االحتالل اإلسرائيلي حين 
يهدم من���ازل منفذي العملي���ات يريد أن 
يجعل حي���اة ذويهم مكلفة، كذلك يعمل 
على تشتيتهم ودفعهم للهجرة القسرية 

لمناطق أخرى.
واس���تبعد المحلل أن يش���كل هدم منازل 
منفذي العمليات االنتقامية سياس���ة ردع 
أو تراج���ع لمن يفكر باإلق���دام على تنفيذ 
عملية، مش���يرًا إلى أن التاريخ لم يس���جل 
حالة جبن أو ضعف أو تراجع لفلس���طيني 

تجاه أي شكل من أشكال المقاومة.
وبين أن ذوي منف���ذي العمليات الفدائية 
سجلوا فخرهم واعتزازهم بأفعال أبنائهم، 
وهذا ما بدا واضحا في حديث والد األس���ير 

عمر جرادات من جنين.

هدم منازل منفذي العمليات.. سياسة »إسرائيلية« تفشل في اختراق حاضنة المقاومة 

غزة/ �شماح املبحوح: 
اأثبتت �شيا�شة هدم املنازل التي ي�شتخدمها االحتالل 
االإ�ش��رائيلي كاإج��راء عقاب��ي جماع��ي �ش��د منفذي 
العملي��ات الفدائية، ف�ش��لها وع��دم جدواها يف وقف 

اأعم��ال املقاوم��ة، واخرتاق احلا�ش��نة ال�ش��عبية لها، 
اإذ ت�ش��اعدت عملي��ات الطع��ن واإط��الق الن��ار خالل 
االأ�شابيع االأخرية، التي اأ�شفرت عن قتل وجرح عدٍد 
من امل�شتوطنني وجنود االحتالل. و�شهدت االأ�شابيع 

االأخ��رية �شل�ش��لة م��ن عملي��ات الطعن واإط��الق النار 
اأدت اإىل مقتل 17 »اإ�ش��رائيليًا« على االأقل، واإ�ش��ابة 
اأكرث من 31 اآخرين، يف ال�شفة الغربية املحتلة اأو يف 

االأرا�شي املحتلة 48.

غزة/ االستقالل: 
وجهت حركتا حماس والجهاد اإلس���المي، أمس األحد، التحية لمنفذي عملية "إلعاد" 
اللذي���ن جرى اعتقالهم���ا صباح أمس االحد في منطقة قريبة م���ن مكان تنفيذ عملية 

العاد..
وقال المتحدث باس���م حركة الجهاد اإلس���المي عن الضفة الغربية طارق عز الدين في 
تصريح صحفي: "إن اعتقال هؤالء األبطال منفذي العملية في إلعاد لن يثني مجاهدي 
ش���عبنا عن مواصلة طريقهم الجهادي، وس���يبقى االحتالل يدفع ثمن احتالله ألرضنا 

وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا".
وش���دد على أن العملية البطولية أحدثت إرباكًا وزعزعة ألركان الكيان الصهيوني على 
أيدي هؤالء األبطال، مشيًرا إلى أنها جاءت في ذكرى احتالل فلسطين، لتؤكد أن الحق 

الفلسطيني ال يموت وال ينسى.
وأضاف عز الدين: "ُبوركت سواعد المجاهدين وبورك شعبنا المعطاء الصامد والمرابط 

في باحات األقصى والمدافع عن حقنا في أرضنا التاريخية".
وطالب عز الدين كل أبناء ش���عبنا البطل بجميع توجهاته، برص الصفوف والعمل على 
تصعيد المقاومة بأشكالها كافة، من أجل لجم االحتالل وإرهابه وغطرسته اإلجرامية.

ومن جهتها، قالت حركة حماس إن منفذي عملية "إلعاد" تمكنا من إيقاف كل الكيان 
الصهيوني الذي يمتلك الس���الح النووي على قدم واح���دة، وذلك ُبعيد إعالن اعتقال 
المنفذين. وأض���اف بيان للحركة أمس األحد: "التحية ألبطال عملية إلعاد األش���اوس 
الذي���ن فضحوا هشاش���ة المنظومة األمني���ة الصهيونية بعد أن انتصروا للمس���جد 

األقصى في عملية بطولية".
وأعلن المتحدث باس���م جيش االحتالل اإلس���رائيلي عن اعتقال منفذي عملية "إلعاد" 
ش���رقي "تل أبيب"، والتي أدت لمقتل ثالثة إسرائيليين يوم الخميس الماضي، بعد 3 
أيام من المالحقة. وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن وحدة خاصة من "الش���اباك" 
اعتقلت الش���ابين تحت إحدى الشجيرات في حرش قريب من بلدة "إلعاد" التي نفذت 

فيها العملية، ونقال للتحقيق.

الجهاد وحماس: منفذا عملية 
»إلعاد« كشفا هشاشة االحتالل

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد، حملة 
مداهمات وتفتيش���ات في مناطق مختلفة بالضفة 

الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين.
وداهمت قوات االحتالل فجر أمس عددًا من المنازل 

في محافظة جنين.
وذكر ش���هود عيان أن قوات االحتالل داهمت منزال 
ف���ي بلدة عراب���ة لعائلة أبو صالح، بعد أن فتش���ته 

واستجوبت ساكنيه.
كما داهمت قوات االحتالل منزلي المواطنين محمد 

مصطفى، وأنس محمود صعابنة، وفتشتهما.
وشنت القوات حملة تفتيش وتمشيط واسعة في 

قرية زبوبا غرب المدينة.
يذكر أن المس���توطنين أغلقوا، الليلة قبل الماضية، 
ش���ارع جنين- طولك���رم، بالقرب م���ن حاجز دوتان 

العس���كري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد، ما أعاق 
حركة تنقل المواطنين.

فيما، اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
األحد، شابين من مدينة طوباس أثناء مرورهما على 

حاجز الحمرا العسكري باألغوار.
وأف���اد مدير نادي األس���ير في طوب���اس كمال بني 
ع���ودة، بأن االحت���الل اعتقل األس���ير المحرر محمد 
رسول عمر دراغمة )٢٤ عاما(، والشاب محمود سامر 
أب���و مطاوع )٢٦عام���ا(، أثناء عودتهم���ا من عملهما 

باألغوار.
وفي نابلس، اعتقل���ت قوات االحتالل المواطن ليث 

عبد الحميد من قرية عينابوس قرب نابلس.
إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل أسيرين محررين، 

من قرية المزرعة الغربية، قضاء رام الله.
وأف���اد نادي األس���ير، بأن قوات االحت���الل اعتقلت 

األس���يرين المحررين عزمي سفيان بيوض، وجهاد 
موس���ى أب���و ليل���ى، بع���د أن داهم���ت منزليهما، 

وفتشتهما.
وم���ن محافظ���ة الخلي���ل، اعتقلت ق���وات االحتالل 
الطفلين إبراهيم يوس���ف جوابرة وإس���الم الراعي، 
بعد أن داهمت منزل���ي ذويهما في مخيم العروب، 

وفتشتهما.
كما اعتقلت قوات االحتالل احنف يوسف اقطيش، 

عقب دهم وتفتيش منزل ذويه في بلدة سعير.
وفي الق���دس المحتل���ة، اعتقلت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي، أمس األحد، ش���ابا من بلدة سلوان بعد 

االعتداء عليه.
وأفادت مصادر محلية بأن ق���وات االحتالل اعتدت 
على الش���اب سفيان نضال النتش���ة من سلوان ثم 

قامت باعتقاله.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال مص���در أمن���ي إس���رائيلي، أمس األح���د، إن 
األخيرة جاءت  الفلس���طينية  الفدائي���ة  العمليات 
ردًا عل���ى األحداث في الق���دس المحتلة؛ وفقًا آلخر 

التحقيقات.
وذك���ر المصدر عن صحيفة »يديع���وت أحرونوت«، 
أن منفذي عملية »إلعاد« ت���ركا وصية قاال فيها إن 
العملية تأتي رًدا على االعتداءات اإلس���رائيلية في 
المسجد األقصى، وأنهما مستعدان للتضحية ألجل 

المسجد المبارك.
كما بين���ت التحقيقات، وفق المص���در، أن منفذي 
عملية »أرائيل« التي قتل فيها حارس إس���رائيلي 

جاءت أيًضا رًدا على االعتداءات في القدس.
بينما قالت الصحيف���ة إن ذلك »يعد انتصاًرا لنهج 
حرك���ة حماس التي حرضت عل���ى تنفيذ العمليات 

على مدار األسابيع الماضية«.
وأضافت أن »الحركة نجحت في تحريك األوضاع في 
الضفة الغربية والقدس، في وق���ت ما زال تأثيرها 

محدوًدا على األحداث في الداخل«.
وكان المتحدث باس���م جيش االحتالل أعلن صباح 
أمس االحد عن اعتقال منفذي عملية »إلعاد« شرقي 
»ت���ل أبيب«، والتي أدت لمقتل ثالثة إس���رائيليين 

يوم الخميس الماضي، بعد 3 أيام من المالحقة.
وذكرت صحيف���ة »معاري���ف« العبري���ة، أن وحدة 
خاصة من »الشاباك« اعتقلت الشابين تحت إحدى 
الش���جيرات في حرش قريب من بلدة »إلعاد« التي 

نفذت فيها العملية، وجرى نقلهما للتحقيق.

االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت ومداهمات بالضفة 

مصدر أمني إسرائيلي: العمليات األخيرة رد على االعتداءات بالقدس
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع

بلديـة بيت الهيا
برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / التمويل اال�ضايف 

)MDPIIIW6( النافدة ال�ضاد�ضة–
ا�ضم امل�ضروع الفرعي: توريد قطع غيار لزوم اآليات اخلدمة يف بيت الهيا

1. حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية الفلسطينية 
عل���ى منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد  من  المانحين )البنك الدولي- 
KFW-AFD ( س���يتم تنفيذه���ا  من خ���ال صندوق تطوير وإق���راض الهيئات 
المحلية- في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ 
مش���اريع خاصة بمرافق وخدمات البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث 
يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة االثار 
االقتصادي���ة لجائحة كوفيد 19 وذلك من خال تنفيذ مش���اريع كثيفة العمالة 

لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان 
2. وقد حصلت بلدية بيت الهيا على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مش����روع توريد قط����ع غيار لزوم آليات الخدمة في 
بيت الهيا وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت 

العقد رقم MDPIIIW6 -1322115- 06 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعو بلدية بيت الهيا الموردين للتقدم الستدراج عروض أسعار مشروع 

توريد قطع غيار لزوم آليات الخدمة في بيت الهيا.       
4. مدة التوريد 60 يومًا.

5. الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الازمة من بلدية 
بيت الهيا، الدائرة الفنية الس���يد/ د.م. تامر الصليبي هاتف: 082475840 
فاكس: 082475840 وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عشر ظهرًا من تاريخ 2022/05/09 م وحتى تاريخ 2022/05/23 م.
6. ع���روض األس���عار يجب أن تق���دم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 
2022/05/23 م الساعة الثانية عشرة ظهرا، عروض األسعار االلكترونية غير 

مقبولة، عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها،
7. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة. 

8. العنوان المشار إليه أعاه هو: بلدية بيت الهيا، الدائرة الفنية – الطابق األول.

بلديـة بيت الهيا

دولة فل�ضطني
وزارة االأ�ضغال العامة واالإ�ضكان

دائرة العطاءات املركزية
)2022/MPWH- 15( إعالن طرح مناق�ضة رقم�

م�ضروع اإ�ضافة طابق ملقر املجل�س االأعلى للق�ضاء ال�ضرعي- حمافظة غزة
تعلن دائ���رة العطاءات المركزية عن طرح عطاء مش���روع إضافة طابق لمقر 
المجلس األعلى للقضاء الشرعي- محافظة غزة لصالح المجلس األعلى للقضاء 

الشرعي، وذلك وفق الشروط التالية:
* المناقصة مفتوحة للمقاولين المحليين المختصين والمصنفين لدى لجنة 
التصنيف الوطنية تخصص أبنية درجة ثالثة على األقل والمس���جلين لدى 

اتحاد المقاولين الفلسطينيين. 
* يمكن شراء وثائق المناقصة من دائرة العطاءات المركزية بمقر الوزارة في 
غزة – ش���ارع النصر – مدينة العودة )ابراج المقوسي( وذلك اعتبارًا من يوم 
األحد الموافق 2022/05/08 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 2022/05/19، 
وذلك مقابل مبلغ مالي قيمته )100$( مائة دوالر امريكي غير مستردة على 
أن يصطحب المقاول معه ش���هادة تصنيف ص���ادرة عن لجنة التصنيف 

الوطنية سارية المفعول.
* آخ���ر موعد لتس���ليم الوثائق وفت���ح المظاريف في مق���ر دائرة 
العطاءات المركزية الس���اعة الثانية عش���ر ظهرًا )12:00( من يوم 

األربعاء الموافق 2022/05/25.
* ترف���ق بالعرض كفالة دخ���ول عطاء بقيم���ة )6,000( دوالر أمريكي 
وتكون الكفالة س���ارية المفع���ول لمدة 90 يوما م���ن التاريخ المحدد 
لتس���ليم العطاءات وصادرة من أحد فروع بن���ك البريد في قطاع غزة أو 

البنك الوطني االسامي او بنك االنتاج.
* س���وف يعقد اجتماع تمهي���دي للمتناقصين ي���وم األحد الموافق 
2022/05/15 الس���اعة 10:30 صباح���ًا في مقر وزارة األش���غال العامة 
واإلس���كان - غزة- النصر- مدينة العودة الس���كنية )أبراج المقوس���ي(، 

تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
* يجب أن يكون المقاول مس���جًا رسميًا في دوائر الضريبة وعليه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.
* الوزارة غير ملزمة بقبول اقل االس���عار ولل���وزارة الحق في إلغاء المناقصة 

دون ذكر األسباب.
* رسوم اإلعانات في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

 دائرة العطاءات املركزية
وزارة االأ�ضغال العامة واال�ضكان

دولة فل�ضطني  
مذكرة ح�ضور 

لدى حمكمة بداية �ضمال غزة املوقرة 
يف الق�ضية رقم 2019/44  يف الطلب رقم  2022/280

 المس���تدعي )المدعي( / ناجح عطايا إبراهيم عابد – من جباليا – الجرن – 
هوي���ة رقم 927740837  وكيله المحامي / ايمن مصباح الضابوس – غزة 

– مفترق ضبيط – عمارة الفاروق
المستدعى ضده )المدعى عليه ( /محمود سعيد محمود االدهم -باالصالة عن 
نفسه وباإلضافة لباقي تركة والدته المرحومة / فاطمة محمد خليل االدهم – 

من جباليا النزلة – شارع احمد فكري أبو وردة -مقابل مسجد القططي .
نوع الدعوى / الغاء قيد طابو للغش وتسجيل 

قيمة الدعوى / ) 100000 دينار ( تزيد عن مائة الف دينار اردني 
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية رقم 2019/44 في الطلب رقم 2022/280
المس���تدعى ضده /المدعى عليه المذكور بما ان المس���تدعي/ المدعي قد تقدم 
لدى محكمة بداية شمال غزة بالقضية المرقومة أعاه وموضوعها )الغاء قيد طابو 
للغش والتس���جيل ( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مسافر 
خارج الباد وحس���ب اختصاص محكمة بداية ش���مال غزة ف���ي نظر هذا الطلب 
الدعوى وعما  بالمادة 20 من قان���ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
20 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة بداية شمال غزة في الطلب 
رقم 2022/280 والقاضي بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق   النش���ر المستبدل 
بائحة الدعوى ومرفقاتها المودعة لدى قلم المحكمة وتبليغك بموعد الجلس���ة 
المعين���ة لنظر الدعوى . لذل���ك يقتضي عليك ان تحضر له���ذه المحكمة يوم 
الثاثاء الموافق 2022/5/24 الس���اعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع 
جوابك التحريري خال خمسة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 
انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرا . بتاريخ 2022/5/8 

رئي�س قلم حمكمة بداية �ضمال غزة 
االأ�ضتاذ/  حممد مطر 

رام الله/ االستقال: 
يواص���ل األس���رى اإلداريون في س���جون االحتال 
اإلس���رائيلي مقاطعتهم المحاكم اإلدارية لليوم ال� 
129 عل���ى التوالي، في إطار مواجهتهم لسياس���ة 

االعتقال اإلداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
وأعلنت لجنة األسرى في القوى الوطنية واإلسامية، 
أن نح���و 500 معتق���ل إداريا في س���جون االحتال 
س���يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام خال أيام، 

رفضا لسياسة االعتقال اإلداري.
وتش���كل مقاطعة محاكم االحتال إرباكا لدى إدارة 
الس���جون، حيث يصبح هناك انقط���اع بينها وبين 
المعتقلي���ن، إضافة إلى تعري���ف الوفود األجنبية 
الت���ي تزور المعتقات كل فت���رة بقضية االعتقال 

اإلداري وبالتال���ي تداولها وتس���ليط الضوء عليها 
ونقلها للعالم.

وكان األس���رى اإلداري���ون قد أعلنوا مطل���ع كانون 
الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية 
لكل إجراءات القضاء المتعلق���ة باالعتقال اإلداري 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
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.
وتتذرع س���لطات االحت���ال وإدارات الس���جون بأن 

األس���رى اإلداريي���ن له���م ملفات س���رية ال يمكن 
الكش���ف عنها مطلق���ا، فا يع���رف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالبا م���ا يتع���رض األس���ير اإلداري لتجديد مدة 
االعتقال أكثر من مرة لمدة ثاثة أش���هر أو س���تة 
أش���هر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، 

ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات.
وس���جلت أعداد األس���رى اإلداريين الفلسطينيين 
ارتفاعا كبيرا خال الش���هر األخير، لتصل إلى أعلى 
عدد منذ 5 س���نوات ونصف وذل���ك في ظل موجة 
اعتقاالت واسعة النطاق لقوات االحتال في مناطق 
الضف���ة الغربية والق���دس المحتلتي���ن، والداخل 

الفلسطيني.

الخليل / االستقال:
 يواصل األس���ير خليل عواودة من بل���دة اذنا غرب 
الخلي���ل، إضرابه المفت���وح عن الطع���ام لليوم 68 
على التوالي، وس���ط مخاوف من استشهاده بسبب 
تده���ور وضعه الصحي ودخول���ه مرحلة الخطر في 
عيادة سجن الرملة، ومطالبات بالتدخل الدولي إلنقاذ 
حياته. وقال مدير الدائرة اإلعامية في نادي األسير 
الفلس���طيني أمجد النجار، إن األس���ير عواودة دخل 
مرحل���ة خطيرة في إضراب���ه المتواصل عن الطعام، 
ال س���يما في ظل ضعف التنفس والحركة، والنزول 
الحاد من وزنه في ظل مواصلة االحتال اعتقاله في 

عيادة سجن الرملة.

وقال النجار. إن العواوده خاض هذه المعركة رفضا 
لسياس���ة االعتقال اإلداري الت���ي التي تنتهجها 

حكومة االحتال للنيل من األسرى وصمودهم.
وطالب���ت عائلة العواودة التي ال تعرف مصير ابنها 
جراء العطلة الرسمية بمناس���بة األعياد اليهودية، 
التدخل الفوري والعاجل إلنقاذ ابنهم األسير خليل 

الذي يصارع الموت من أجل الحرية.
وقال ش���قيقه معتز، إن س���لطات االحتال تواصل 
اعتقال ش���قيقه خلي���ل في ظل الصم���ت الدولي 
وغياب مؤسسات حقوق االنسان، ومواصلة سياسة 
االعتق���ال اإلداري ال���ذي س���َرعته حكومة االحتال 

للنيل من األسرى وسلب كرامتهم وحقوقهم.

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة المحاكم ويلوحون باإلضراب

األسير العواودة يواصل إضرابه لليوم 68 على التوالي

رام الله/ االستقال: 
قال نادي األسير الفلسطيني، أمس األحد، إن »إدارة سجون االحتال نقلت األسير ناصر 
أبو حميد المصاب بالس���رطان مجدًدا إلى مستشفى »أساف هروفيه« بشكل عاجل بعد 
تدهور حاد أصاب جهاز المناعة لديه«. ويعاني تفاقمًا مستمرًا في وضعه الصحّي فا 
يزال يشتكي أبو حميد من آالم حادة بمختلف أنحاء جسده ال سيما الجهة اليسرى من 
رئته، وال يستطيع المش���ي ويتنقل على كرسي متحرك، وتازمه اسطوانة األكسجين 

لمساعدته على التنفس، وفقد الكثير من وزنه.
يذكر أن األس���ير أبو حميد )50 عامًا( من مخيم األمعري بمدينة رام الله، من بين خمسة 
أش���قاء يواجهون الحكم بالس���جن مدى الحياة داخل أقبية االحت���ال، اعتقله جيش 

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

رام الله/ االستقال:
 قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، إن إدارة س���جون االحتال اإلسرائيلي، تواصل 

سياسة »القتل الطبي« بحق األسيرين علي الرجبي، وعلي دعنا.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أمس األحد، أن األس���ير الرجبي )46 عاما( من مدينة 
الخليل، والمحكوم بالسجن )18 مؤبدا(، والقابع في سجن »شطة«، يشتكي من وجود مياه 
بيضاء على كلتا عينيه، وقد أجريت عملية لعينه اليس���رى، وهو بانتظار تحويله إلجراء 
عملية بعينه األخرى، لكن إدارة المعتقل تماطل حتى اللحظة بتحويله، ويعاني أيضا من 
صداع نصفي، ومن »ديس���كات« في ظهره، وآالم بالمفاصل، ومن أوجاع في كعب الرجل 
اليمنى، وهو بحاجة ماس���ة لرعاية طبية لوضعه الصعب، لكن إدارة الس���جن تستهتر 
بحالته. أما األس���ير دعنا من القدس )35 عاما(، والمحكوم بالسجن )20 عاما(، والقابع في 
س���جن »هداريم«، يعاني من التهابات حادة في األمعاء الغليظة منذ عدة س���نوات من 
اعتقاله، إضافة إلى معاناته من الديسك في الرقبة والظهر. وأوضحت أن األسير دعنا كان 
قد تعرض لإلصابة جراء نقص في األوكس���جين على الدماغ بعد خوضه إضرابا مفتوحا 
ع���ن الطعام خال عام 2013، ما أدى إلى موت خايا في الدماغ، حس���ب ما أبلغه حينها 
طبيب مستشفى »سوروكا«، ومنذ ذلك الوقت أصبح يعاني من خلل في التركيز، وهبوط 
حاد في الوزن، ويصاب بنوبات دوار بشكل متكرر، إضافة إلى التعب واإلرهاق، األمر الذي 

يؤدي إلى تراجع حالته الصحية، في ظل إهمال لوضعه الصحي من قبل إدارة السجن.

االحتالل ينقل األسير  المصاب »أبو حميد« 
إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

االحتالل يتعمد ممارسة اإلهمال 
الطبي بحق األسيرين دعنا والرجبي
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم 491 / 2021
يف طلب الن�سر امل�ستبدل 970 / 2022

المستدعية: شرين حاتم رامز شاهين وكيلها العدلي/ وائل هاشم عبد الغني 
قويدر بموجب وكالة عدلية رقم )11296 / 2017( عدل غزة – غزة الرمال مقابل 

أبو خضرة هوية 900944869 – وكيلها المحامي/ علي حسن عكيلة 
المستدعى ضده: محمد تامر وليد امام – غزة الميناء الثانية شرق برج االندلس 
عمارة أبو العوف بجوار مصنع اسكيمو أبو العوف "مجهول محل اإلقامة حاليا"

نوع الدعوى: حقوق مالية "اتعاب محاماة" 
قيمة الدعوى: )$700( س���بعمائة دوالر امريكي + )317شيكال( ثالثمائة 

وسبعة عشر شيكال 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية المدنية رقم 491 / 2021

الى المس����تدعى ضده المذكور أعاله بما ان المس����تدعية المذكورة قد تقدمت لدى 
محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله اس����تنادا لم����ا تدعيه في الئحة دعواها 
ونظرا الن المس����تدعى ضده مجهول محل اإلقامة حاليا وحسب اختصاص محكمة 
صلح غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناء على قرار األستاذ قاضي الصلح غزة في الطلب 
رق����م 970 / 2022 لذل����ك يقتضي علي����ك ان تحضر لهذه المحكم����ة يوم الثالثاء 
الموافق 2022/6/28 الس����اعة التاس����عة صباحا كما يقتض����ي عليك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ النش����ر وليكن معلوما لديك انك اذا 

تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرا  تحريرا في: 2022/5/8م

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

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2137 / 2021 يف الطلب رقم 2021/2411

المستدعي / سعيد فايز س���عيد البيطار من سكان غزة الدرج هوية رقم  
800136038 وكيله المحامي / مدحت الحواجري - غزة 

المس���تدعى ضده / عالء صالح عودة ابو شعبان من سكان غزة الثالثيني 
بجوار مطبخ التتر )خارج البالد(

من نوع الدعوى / حقوق "
قيمة الدعوى/ 9250 ش���يكال ) تس���عة آالف ومائتان وخمسون شيكال( 

و1650 $ ) الف وستمائة وخمسون دوالرًا امريكيًا
) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (

في القضية رقم 2021/2137 في الطلب رقم 2021/2411
إلى المستدعى ضده /المذكور بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها حقوق استنادا الى ما يدعونه في 
الئح���ة دعواه ونظرا ألنك خارج البالد محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة 
صل���ح غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 م���ن قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 20 لس���نة 2001 وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة 
صلح غزة في الطلب رقم 2021/2411 بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النش���ر 
المستبدل .  لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم األربعاء بتاريخ 
2022/5/25 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك سينظر في القضية واعتبارك حاضرًا . صدر في : 2022/5/8

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
 الأ�ستاذ / اأكرام اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مجدد للمخطط التفصيلي للشارع رقم 19255
منطقة تنظيم – خانيونس قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936

تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظ���ات غزة انها قد قررت 
بجلس���تها رقم 2021/22 المنعقدة بتاري���خ 2021/8/4 إيداع مجدد للمخطط 
التفصيلي للش���ارع رقم 19255 المحصور بين الشارع رقم 138 شرقا والشارع 
رق���م 24 غربا بعرض 16 مت���رًا بدون ارتداد المار في القس���ائم رقم 2-4-5 من 
القطعة رقم 32 بمنطقة تنظيم خانيون���س والمبينة تفاصيلها بقرار اإليداع 
السابق المنشور في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ 2021/3/23 ايداعا 
مجددا لمدة خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلع���الن في صحيفتين 
يوميتي���ن محليتي���ن . وعليه ووفقا لنص المادة 17 م���ن قانون تنظيم المدن 
رقم 28 لس���نة 1936 فإنه يجوز لجميع أصح���اب الحقوق في األراضي واالبنية 
واالمالك األخرى المشمولة بهذا المشروع او باي مشروع آخر سواء بصفتهم من 
أصح���اب هذه األمالك او باية صفة أخرى االطالع مجانا على المش���روع المعدل 
ل���دى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظي���م بمقرها ببلدية خان يونس خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه خالل خمس���ة عشر يوما 
من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن في الجريدة الرس���مية او في صحيفتين يوميتين 

محليتين ايهما اقرب . 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 /    بس���ام نافذ س���عيد دلول  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   402940399    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /    دني���ا اياد احمد الدبش     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   408367316      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /   محمود عب���د الرحمن 
يوس���ف زينو   عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     
405222332   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل: 
 تعقد محكمة االحتالل اإلسرائيلي اليوم االثنين، 
الجلس���ة رقم 169 لألسير محمد الحلبي )43 عامًا( 

من غزة، والمعتقل منذ عام 2016.
وقال نادي األس���ير في بيان، إّن سلطات االحتالل 
 األسير الحلبي، يشارك ويتواطؤ 

ّ
ُتنفذ جريمة بحق

فيها باألساس الجهاز القضائي لالحتالل.
وأضاف أنه رغم المطالبات الدولية المستمرة منذ 
اعتقاله، باإلف���راج عنه، خاصة أن األس���ير الحلبي 
يرف���ض حّتى اليوم االعت���راف بالتهم الموجه له، 
رغم ما تعرض له من تعذيب خالل فترة التحقيق 

التي استمرت )52( يومًا.
وأش���ار إلى أن الحلب���ي يتعرض لضغ���وط هائلة 
وكبي���رة، من أجه���زة االحت���الل، به���دف انتزاع 
االعتراف بالته���م الموجهة له، األمر الذي يواصل 

األسير الحلبي رفضه منذ سنوات.
وجدد تأكيده على أّن ما يجري في قضية األس���ير 
الحلبي، ُيش���كل خطًرا على مصير العمل الحقوقي 
واإلنساني، بما فيها من تفصيل لعملية الترهيب 
الواضحة للمؤسس���ات الحقوقية في فلس���طين، 
وُتش���كل قضيته بما فيها من تفاصيل تعسفية 

اختب���اًرا جدي���ًدا للمنظوم���ة الحقوقي���ة الدولية، 
ولرسالتها اإلنسانية.

وطالب نادي األسير المؤسسات الدولية الحقوقية، 
باالس���تمرار بالضغط على االحتالل لإلفراج الفوري 

عن األسير الحلبي.
واألسير الحلبي كان يعمل مديًرا لمؤسسة "الرؤيا 
العالمية"، وتم منحه مؤخًرا الدكتوراه الفخرية من 

مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله اإلنساني.
ُاعتقل بتاريخ 15 حزيران 2016، وتعرض لتحقيٍق 
قاٍس ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة )52( 
يومًا، وُحرم من لقاء محامي���ه، في محاولة للضغط 
عليه ونزع اعتراف���ات منه، وما يزال يعاني من آثار 
التعذيب الذي تعرض له، إذ فقد ما نس���بته 50% 

من السمع بسبب التعذيب.

جلسة محاكمة رقم 169 لألسير محمد الحلبي اليوم اإلثنين

الداخل المحتل/ االستقالل: 
قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية لوائح اتهام ضد 
عدد من الفتية والش���بان من النقب الفلس���طيني 

على خلفية هبة مايو العام المنصرم.
وفي التفاصيل، قدمت نيابة االحتالل إلى المحكمة 
المركزية لألحداث في مدينة بئر السبع أمس األحد 

الئحة اتهام ضد فتى )16 عاما(.
ونس���بت النيابة إلى الفتى تهمة "رش���ق الحجارة 
صوب س���يارات" على خلفية هبة الكرامة الشعبية 

في أيار/ مايو 2021.
وجاء في الئح���ة االتهام أن "الفتى ش���ارك خالل 
أحداث حملة حارس األس���وار، م���ع أصدقاء له في 
أعمال مخلة بالنظام العام في مفرق نفاطيم ورشق 

حجارة نحو سيارات".
كما جاء أيضًا في الئح���ة االتهام أن "الفتى وصل 
إلى الم���كان بدافع قومي، وفي أعقاب منش���ورات 
بش���بكات التواصل االجتماعي، وواصل أفعاله إلى 

أن تدخلت شرطة االحتالل باألمر".

كما ج���رى تقديم الئحت���ي اته���ام أخرتين ضد 
ثمانية شبان نس���بت إليهم النيابة المشاركة في 

الهبة.
وكان���ت ش���رطة االحت���الل وجه���از األم���ن العام 
)الش���اباك( قد اعتقلوا مئات الشباب بالداخل على 
خلفية الهبة الش���عبية نص���رة للقدس واألقصى 
والش���يخ جراح وقطاع غ���زة، وتندي���دًا باعتداءات 
المس���توطنين على المواطني���ن بالداخل في أيار/ 

مايو 2021.

تقديم لوائح اتهام ضد عدد من الشبان بالنقب على خلفية هبة الكرامة

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين أمس األحد، إن األسير محمد 
صف���ران )45 عاما( من مدينة رام الل���ه، يعيش في ظروف حياتية 
واعتقالي���ة قاس���ية داخل معتقل "ش���طة"، في ظل حج���ز أموال 

"الكانتينا" الخاصة به، واستمرار عزله.
وبينت الهيئ���ة في بيان صحفي، أن س���لطات االحتالل ال تتوقف 
عن تنفيذ عمليات السرقة العلنية والقرصنة ألموال األسرى بشتى 
الطرق مس���تخدمة مس���وغات قانونية واهي���ة لتطبيقها بحقهم، 
ومؤخرا نفذت بحق المعتقل صفران عملية س���رقة واضحة بهدف 
تجويعه وإذالله كحال غيره من األسرى، وحجزت حساب "الكانتينا" 
الخاص به، ولم تس���مح لعائلته بوضع مبلغ من المال في حس���ابه، 
ليعيش به داخل المعتقل، بذريعة أنه يدين لدولة االحتالل بمبالغ 

مالية متراكمة.
وأضافت أنه بعد إج���راء قطع "الكانتينا" بحقه، بات يعاني األمرين 
داخل العزل االنفرادي وحالته النفس���ية س���يئة جدا، وهو بحاجة 
ماس���ة لمبلغ "الكانتينا" ليستطيع العيش وشراء األمور األساسية 
كالطعام والش���راب والمنظفات، وغيره���ا، ألن وجبات الطعام التي 

تقدمها إدارة السجن له سيئة وال تصلح كطعام للبشر.
ولفت���ت الهيئة إلى أن المعتقل صفران يقبع داخل الزنازين منذ 7 
أش���هر ومقطوع تماما عن العالم الخارجي، وكان قد صدر قرار عزله 
أثن���اء تواجده بمعتقل "جلبوع"، بعد أن ُوجهت له تهمة التخطيط 
لض���رب مدير الس���جن، وبعدها تم نقله إلى ع���زل "مجدو" ومن ثم 
إلى عزل "ش���طة" حيث يقبع اآلن، ومؤخرا ص���در قرار بتمديد عزله 
ستة أش���هر أخرى، بحيث سيبقى بالزنازين حتى 30 تشرين األول 

المقبل.
ويعم���ل الطاقم القانون���ي في الهيئة بتجهيز التماس س���يقدم 
لمحكم���ة االحتالل لرف���ع الحجز عن حس���اب األس���ير صفران في 
"الكانتين���ا"، ليتمكن من العيش بكرامة داخل المعتقل، فاعتماده 
األساس���ي على مبلغ "الكانتينا" الذي يوضع في حس���ابه من خالل 
عائلته وهيئة األسرى، فال يوجد لديه أي مصدر آخر، كما سيتضمن 

االلتماس المطالبة بإنهاء عزله.
يش���ار إل���ى أن جيش االحت���الل كان ق���د اعتقل صف���ران بتاريخ 
2017/10/19، وصدر بحقه حكم بالس���جن ل� 8 س���نوات، وكان قد 
ُأصي���ب وقت االعتقال برجله ويده وال يزال يعاني حتى اللحظة من 

آثار إصابته.

هيئة األسرى: ظروف صعبة يعيشها 
األسير محمد صفران في عزل »شطة«
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دولة فل�سطني

لدى حمكمة بداية غزة
 يف الق�سية احلقوقية رقم 909 / 2018

يف الطلب رقم 489 / 2022
المس���تدعية/ ش���ركة أيمن حلس وش���ركاه للتجارة العامة ذات مسؤولية 
مح���دودة ويمثله���ا الس���يد/ أيمن إس���ماعيل س���ليمان حل���س هوية/ 

918317439 وكيله المحامي/ محمد عبد العاطي غزة
المس���تدعى ضدهما/ 1 - عرفة فؤاد س���ليمان زياره 2 - محمد عرفة فؤاد 
زيارة وكالهما من سكان غزة تل اإلسالم شارع القاهرة مقابل مرطبات كاظم 

عمارة مكتب تاكسيات اكسبرس بيروت – مجهوال محل اإلقامة حاليًا
الموضوع/ تبليغ المس���تدعى ضدهما بالحك���م الصادر بالقضية رقم 909 

/2018 – محكمة بداية غزة عن طريق النشر المستبدل
مذكرة تبليغ حكم

إلى المس���تدعى ضدهم���ا/ عرفة فؤاد س���ليمان زياره ومحمد عرف���ة فؤاد زياره 
وكالهما من س���كان غزة تل اإلس���الم ش���ارع القاهرة مقابل مرطبات كاظم عمارة 
مكتب تاكس���يات اكس���برس بيروت – مجهوال محل اإلقامة حالي���ًا، نعلمكما أن 
محكمة بداية غزة قد أصدرت حكمها بتاريخ 2021/3/7م في القضية رقم 909 / 
2018 والقاضي ب� )حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه األول/ عرفة فؤاد سليمان 
زياره والمدعى عليه الثاني/ محمد عرفة فؤاد زياره بمبلغ وقدره 57901 ش���يكل 
سبعة وخمس���ون ألفًا وتس���عمائة وواحد شيكل للمدعية/ ش���ركة أيمن حلس 
وش���ركاه للتجارة العامة ذات مسؤولية محدودة ويمثلها السيد/ أيمن إسماعيل 
سليمان حلس وتضمين المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف و20 دينارًا أتعاب 

محاماة. لذا نبلغكما بهذا الحكم حسب األصول تحريرًا في 2022/5/8م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء   

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

يف الطلب رقم 968 / 2022  يف الدعوى رقم 335 / 2022
المستدعي/ أيمن منير رشيد إسماعيل العشي- باألصالة عن نفسه وباإلنابة 
عن باقي ورثة والدته المرحومة/ عبلة مصطفى إسماعيل العشي- من الكويت 
ويحمل وثيقة سفر مصرية رقم p00199986  وكالؤه المحامون/ محمد نبيل 
الري���س ومحمد ماهر حمادة وعمر رياض عب���د الواحد- من غزة الرمال مفترق 

مسجد الكنز عمارة شعت الطابق األول جوال رقم 0597235866
المس����تدعى ضدهم/1 - إسماعيل مصطفى إسماعيل العشي- من غزة شارع اليرموك 
مفترق مصنع اس����ليم لالسفنج مقابل محالت األس����دين عمارة الحاج أنور العشي 2 -  
عدنان نعيم رشيد العشي باألصالة عن نفسه وباإلنابة عن باقي ورثة والدته المرحومة/ 
مقبولة مصطفى العش����ي من غزة شارع اليرموك مفترق مصنع اسليم لالسفنج مقابل 
محالت األس����دين عمارة الحاج أنور العشي 3 - فايقة مصطفى إسماعيل العشي- من 
غزة شارع اليرموك مفترق مصنع اسليم لالسفنج مقابل محالت األسدين عمارة الحاج 
أنور العش����ي 4 - فوزية مصطفى إس����ماعيل العشي- من غزة ش����ارع اليرموك مفترق 
مصنع اس����ليم لالس����فنج مقابل محالت األس����دين عمارة الحاج أنور العشي 5 - سائد 
زهير مصطفى العشي باألصالة عن نفسه وباالنابة عن باقي ورثة والده المرحوم/ زهير 
مصطفى العشي - من غزة شارع اليرموك مفترق مصنع اسليم لالسفنج مقابل محالت 

األسدين عمارة الحاج أنور العشي. مقيمون خارج البالد
نوع الدعوى: تثبيت وتنفيذ سند قسمة رضائية

قيمة الدعوى: تزيد عن مليون دينار أردني
في الدعوى رقم 335 / 2022 في الطلب رقم 968 / 2022 

إلى المس���تدعى ضدهم/ 1 - إسماعيل مصطفى إسماعيل العشي- من غزة شارع اليرموك 
مفترق مصنع اسليم لالسفنج مقابل محالت األسدين عمارة الحاج أنور العشي 2 - عدنان 
نعيم رشيد العش���ي باألصالة عن نفسه وباإلنابة عن باقي ورثة والدته المرحومة/ مقبولة 
مصطفى العش���ي من غزة ش���ارع اليرموك مفترق مصنع اسليم لالس���فنج مقابل محالت 
األس���دين عمارة الحاج أنور العشي 3 - فايقة مصطفى إس���ماعيل العشي- من غزة شارع 
اليرموك مفترق مصنع اسليم لالس���فنج مقابل محالت األسدين عمارة الحاج أنور العشي 
4 - فوزية مصطفى إس���ماعيل العش���ي- من غزة ش���ارع اليرموك مفترق مصنع اس���ليم 
لالسفنج مقابل محالت األسدين عمارة الحاج أنور العشي 5 - سائد زهير مصطفى العشي 
باألصالة عن نفس���ه وباالنابة عن باقي ورثة والده المرحوم/ زهير مصطفى العش���ي - من 
غزة ش���ارع اليرموك مفترق مصنع اس���ليم لالس���فنج مقابل محالت األسدين عمارة الحاج 
أنور العش���ي. بما أن المس���تدعي المذكور أعاله قد أقام عليكم الدعوى المدني رقم 335 
/ 2022 وموضوعها تثبيت وتنفيذ س���ند قس���مة رضائية اس���تنادًا لما يدعيه في الئحة 
الدعوى والمحفوظ لكم نس���خة عنها في ملف الدعوى لدى هذه المحكمة فليكن بعلمكم 
أنه قد تحدد لنظر الدعوى جلس���ة يوم الثالثاء الموافق 2022/5/31م لذلك يقتضي منكم 
الحضور وأن تودعوا ردكم الجوابي على الئحة الدعوى خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ 
النشر وليكن بعلمكم أنه بتخلفكم عن ذلك وعن الحضور فإنه يجوز للمستدعي أن يسير 

بحقكم بالدعوى باعتباركم حاضرين. غزة في 2022/4/27م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة التنفيذ- حمكمة بداية �سمال غزة
قائمة �سروط بيع يف الق�سية التنفيذية 2432 / 2020 – دائرة تنفيذ �سمال غزة

بناء على قرار السيد قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2022/4/12م والقاضي بتكليف 
مأمور التنفيذ بإعداد قائمة ش���روط البيع على ذم���ة القضية التنفيذية المذكورة 
أعاله والمتكون���ة فيما بين طالب التنفيذ/ المؤسس���ة المصرفية الفلس���طينية 
ويمثلها/ أس���امة كامل حرز الله والمنفذ ضدهم/ ش���ركة البحرين للتجارة العامة 
ويمثلها/ حاتم كامل محمد عابد وحاتم كامل محمد عابد وصالح حسن محمود عابد
وموض����وع القضية التنفيذية هو: تنفيذ االلتزام الوارد في الس����ند التنفيذي 
وهو عبارة عن تحصيل مبلغ وقدره )699444.27 $( ستمائة وتسعة وتسعون 
ألفًا وأربعة مائة وأربع وأربعون دوالرًا أمريكيًا وس����بعة وعش����رون س����نتًا( قيمة 
تنفيذ االلتزام الوارد في السند التنفيذي وهو عبارة سند دين منظم رقم 7052 
/ 2019 باإلضافة للرس����وم والمصاريف. وبتاريخ 2020/5/13م تم فتح القضية 
التنفيذية لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية ش����مال غ����زة وتبلغ المنفذ ضدهما 
األول والثاني باخطار التنفيذ بالقضية التنفيذية بواس����طة النشر المستبدل 
بتاريخ 2020/6/29م وتم امهاله مدة أسبوعين حسب األصول وكذلك تم تبلغ 
المنفذ ضده الثالث بتاريخ 2020/6/30م حسب األصول. وبتاريخ 2020/11/9م 
ت����م إيق����اع الحجز التنفيذي عل����ى األرض المقامة على القس����يمة رقم 43 من 
القطعة رقم 755 من أراضي غزة التفاح البالغ مس����احتها 1824.91 مترًا مربعًا 
الواقعة بالقرب من جبل الكاشف ومقام على هذه األرض فيال سكنية بمساحة 
788 مترًا مربعًا وغرفة للحارس بمس����احة 24 مترًا مربعًا وش����وايات من الرخام 
ومكان اس����تراحة مكون من غرفتين وصالة ومنافع وبركة سباحة وباقي األرض 
مزروعة باألش����جار واالنجيل الطبيعي. وبتاريخ 2021/3/31م تم وضع يد مأمور 
التنفي����ذ على األرض المقامة على القس����يمة رقم 43 من القطعة رقم 755 من 
أراضي غزة التفاح البالغ مساحتها 1824.91 مترًا مربعًا الواقعة بالقرب من جبل 
الكاش����ف ومقام على هذه األرض فيال سكنية بمساحة 788 مترًا مربعًا وغرفة 
للحارس بمساحة 24 مترًا مربعًا وشوايات من الرخام ومكان استراحة مكون من 
غرفتين وصالة ومنافع وبركة س����باحة وباقي األرض مزروعة باألشجار واالنجيل 
الطبيع����ي، وال����ذي يحدها م����ن الجهة الش����رقية المقس����م )L/2( ومن الجهة 
الجنوبية المقاس����م )O + M( ومن الجهة الغربية ش����ارع بعرض 10 متر ومن 
الجهة الشمالية شارع بعرض 10 متر. بتاريخ 2021/12/21م تم تثمين قطعة 
األرض وما عليها من انشاءات والمقامة على القسيمة رقم 43 من القطعة رقم 
755 من أراضي غزة التفاح البالغ مساحتها 1824.91 مترًا مربعًا بمبلغ اجمالي 
وق����دره 468065 د.أ أربعمائة وثمانية وس����تون ألفًا وخمس����ة وس����تون دينارًا 
أردني����ًا من قبل المثمن المرخص ديب ش����كري الصفدي بعد أن أدى القس����م 
القانوني حس����ب األصول. وبناًء على ما س����بق يتم تعيين جلسة لالعتراضات 
ب����إذن الله يوم األربعاء الموافق 2022/6/8م فعلى من لديه أي اعتراض التقدم 
به لدائرة تنفيذ محكمة بداية شمال غزة أمام مأمور التنفيذ حتى موعد أقصاه 
2022/6/5م وعلى أن يتم تحديد جلس����ة بيع بالمزاد العلني يوم األحد الموافق 

2022/7/10م لدى محكمة بداية شمال غزة. التاريخ: 2022/5/8م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة / جمال حمدي النمرة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

املو�سوع / تبليغات �سرعية مذكرة تبليغ قرار ا�ستئنايف
إلى المستأنف ضده / اسماعيل مبارك عودة الدباري من السبع وسكان رفح 
سابقا وحاليا في أسبانيا ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن قد عادت القضية 
أس���اس 2021/670وموضوعها )تفريق للضرر من الغياب ( المتكونة بينك 
وبين زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي المدعية آالء ابراهيم أحمد 
أبو حليب من مقام محكمة االس���تئناف، الش���رعية في خانيونس مصدقة 
بموجب القرار  االستئنافي أس���اس )4610( المؤرخ في 2022/4/20م حكما 

قابال للطعن وبذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 2022/4/5م

قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية
ال�سيخ ماهر جميل اللحام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس 
األحد، عن معتقلي المسجد األقصى الذين تم 

توقيفهم الخميس الماضي، بشروٍط ُمقّيدة.
وأفاد المحامي خالد زبارقة بأن سلطات االحتالل 
قررت اإلفراج عن كل من محمد بنباش����ي، عمر 
عمري، طارق دعور، سعيد عيد، محمد محاميد، 
مصطفى دنديس، عبدالله ياس����ين، عيس����ى 
ف����اروق، مصطفى أبو ش����قرة، وس����يف الدين 

النتشة.

وأوضح زبارقة أن سلطات االحتالل أفرجت عن 
الُشّبان بش����رط الحبس المنزلي حتى 15 أيار/
مايو الج����اري، وإبعادهم عن البل����دة القديمة، 

إضافة إلى كفالة مالية بقيمة 500 شيقل.
وفي السياق، قررت س����لطات االحتالل اإلفراج 
عن المقدسي عيسى هلس����ة، بشرط تحويله 
للحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وإبعاده عن مدينة 
القدس 45 يوًما، باإلضافة إلى غرامة مالية 500 

شيقل.
والخميس الماضي، ش����هد المسجد األقصى 

مواجه����ات مع قوات االحت����الل، إثر اقتحامها 
باحاته، تزامًنا مع اقتحام مئات المس����توطنين 
عش����رات  إلصاب����ة  أدى  م����ا  المتطرفي����ن، 
الفلسطينيين باالختناق والرصاص المطاطي.

واعتقل����ت قوات االحتالل 44 فلس����طينًيا من 
مدينة القدس والمسجد األقصى خالل يومي 
الخمي����س والجمع����ة، أفرجت عن ع����دد كبير 
منهم، بش����روط مقّيدة، باستثناء مجموعة تم 
تمديد اعتقالها حتى أمس األحد أو االثنين أو 

الخميس.

غزة/ االستقالل: 
أكدت حرك����ة المقاومة اإلس����المية »حماس« 
رفضها بشكل قاطع تصريحات رئيس حكومة 
 

َّ
االحت����الل نفتالي بينت، والت����ي زعم فيها أن
الكيان الصهيوني هو صاحب »السيادة« على 

مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك. 
واعتب����ر عضو المكت����ب السياس����ي لحماس 
عزت الرش����ق، تصريحات بينت »تعّديًا صارخًا 
على حقوق ش����عبنا المقّدس����ة، وعلى الرعاية 

األردنية الهاشمية للمسجد األقصى المبارك، 
واستهتارًا بكّل األعراف والمواثيق الدولية«. 

وتابع، أن تلك التصريحات »تس����تدعي تحّركًا 
عاج����اًل إلدانته����ا وتجريمه����ا ووقفه����ا بكل 

الوسائل المتاحة«. 
 حكومة االحتالل ال 

َّ
وجدد الرش����ق، التأكيد بأن

تملك الحق وال القرار في السيادة على القدس 
والمس����جد األقصى، مش����ددًا عل����ى أن »هذه 
التصريحات ما هي إاّل محاولة يائس����ة لفرض 

واق����ع غير موجود إاّل ف����ي أحالمهم وتابع »فال 
سيادة والشرعية على أرض فلسطين التاريخية 
إاّل لشعبنا الفلسطيني الذي سيحمي كّل شبر 
م����ن أرضها المباركة، وفي القلب منها القدس 

والمسجد األقصى المبارك«. 
وش����دد على أن ش����عبنا س����يدافع ع����ن أرضه 
بالمقاومة الش����املة، حّت����ى تحريرها والعودة 
المس����تقلة وعاصمتها  إليها وإقام����ة دولته 

القدس.

االحتالل ُيفرج عن 10 من معتقلي األقصى بشروط مقيدة

الرشق: االحتالل ال يمتلك الحق وال القرار في القدس واألقصى

رام الله/ االستقالل: 
حذرت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، أمس األحد، من تدهور الحالة 
الصحية لألس���يرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد الريان، 
اللذي���ن يواصالن اضرابهما عن الطعام، رفضا لالعتقال اإلداري الصادر 

بحقهما.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الحالة الصحية لألس���ير عواودة 
)40 عام���ا( من اذنا غرب الخليل، والمس���تمر في إضرابه لليوم 68 على 
التوال���ي صعبة، ويعاني من آالم في الرأس، والمفاصل، وهزال، وإرهاق 
ش���ديد، وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس، وانخفاض حاد في 

الوزن ويتقيأ الدم في معظم األحيان.
وأشارت إلى أن سلطات االحتالل أعادت المعتقل عواودة من مستشفى 

"أساف هروفيه" اإلسرائيلي الى عيادة سجن الرملة.
أما عن حال األس���ير ريان )28 عاما(، الذي يواص���ل إضرابه عن الطعام 
للي���وم 33 على التوالي، حيث يعاني من آالم في الرأس، والمفاصل، وال 

يستطيع المشي ليتم نقله على كرسي متحرك.
يذك���ر أن قوات االحتالل اعتقلت ريان في الثالث من تش���رين الثاني 
2021، وحولته لالعتقال اإلداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة 
االعتقال، تم تجديده لمدة 4 أش���هر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح 
ع���ن الطعام، علما أنه معتقل س���ابق أمضى ما يقارب 21 ش���هرا رهن 

االعتقال اإلداري.

هيئة األسرى تحذر من تدهور الوضع 
الصحي للمضربين عواودة والريان
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بعد ما يقرب من ستين ساعة من تنفيذ المجاهدين البطلين الشابين أسعد 
يوسف الرفاعي )19 عاًما( وصبحي عماد أبو شقير )20 عاًما( خرج البطالن من 
عرينهما ف���ي أحراش منطقة »رأس العين« القريبة من مكان تنفيذ العملية 
على بعد نحو 500 متر حس���ب مصادر الع���دو، ورصدتهما كاميرات المراقبة 
وتوجهت وحدات عس���كرية كبيرة العتقالهما في الم���كان, كانت الكلمات 
األولى في اعقاب اعتقالهما من االحتالل الصهيوني, ان عمليتهما البطولية 
ج���اءت ردا على ما حدث ويحدث داخل المس���جد األقص���ى المبارك, ليؤكدا 
على عمق االرتباط بين الفلسطينيين ومس���جدهم المبارك, وانهم يفدونه 
بأرواحهم, وان االحتالل سيدفع ثمن عدوانه المتكرر والمستمر على األقصى, 
فما فعله االحتالل في الحرم االبراهيمي الش���ريف لن يسمح الفلسطينيون 
بفعله في المس���جد األقصى المبارك, ودون ذلك أرواحنا ودماؤنا, فمعركتنا 
مع االحتالل عنوانها ومحورها ومركزيتها القدس برمزيته الدينية التي هي 
جزء من عقيدتنا وهو المسجد األقصى المبارك, أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين, مس���رى رسول الله صلى الله عليه وس���لم ومعراجه الى السماء, 
فالق���دس في قلب الخط األحمر وم���ن واجبنا ان نداف���ع عنها ونحميها من 
مخططات االحتالل مهما كلفنا ذلك من تضحيات, وهى من الثوابت األربعة 
ذات العناوين الكبيرة التي ال تقبل المس���اومة )االنس���ان, األرض, العقيدة, 

المقدس(, فكل ثابت من هذه الثوابت يمثل نهجًا لن نحيد عنه.    
ستون ساعة من الحرية لها طعم ومذاق خاص, نتذوق حالوتها كما تذوقنا 
من قبل حالوة أيام الحرية ألسرى عملية انتزاع الحرية الذين استطاعوا تحرير 
انفسهم من سجن جلبوع الصهيوني المحصن, بعد ان ضربوا نظرية االمن 
الصهيوني���ة لتتهاوى تحت اقدامهم صريع���ة وهم يصنعون النصر على 
األعداء, ستون ساعة من الفش���ل الصهيوني في الوصول الى المجاهدين 
الفلسطينيين وهما على بعد نصف كيلو متر فقط من مكان تنفيذ العملية, 
فاالنتش���ار األمني الكثيف في المنطقة, واستخدام الوسائل التكنولوجية 
الحديثة واس���تخدام الكالب البوليسية المدربة, ونشر وحدات سرية وإقامة 
حواجز عسكرية, ومشاركة الطائرات في عمليات البحث, كل ذلك فشل في 
الوصول الى المجاهدين أس���عد وصبحي, ولم يس���تطع االحتالل ان يصل 
اليهما اال عندما خرجا من عرينهما بحثًا عن الطعام كما قال االحتالل, الجميع 
يدرك ان اختفاء الشابين كل هذه الساعات هو فشل لالحتالل, وقد وجهت 
انتقادات الذعة للحكومة الصهيونية بعد ان تحولت منطقة العاد ومحيطها 
الى مناطق اش���باح, وامتنع المستوطنون من التحرك فيها, وحذرت حكومة 
االحتالل المستوطنين من الخروج من منازلهم, وذلك خوفا من قيام الشابين 
بعملية أخرى مما يعنى ان الخطر كان قائما على مدار اكثر من ستين ساعة 
من الحرية, ش���عر فيها ش���عبنا الفلسطيني بالنش���وة واالنتصار, وان هذا 
الكي���ان الصهيوني هو كيان واهن وضعيف, وم���ن الممكن ان ينهار امام 

ضربات المقاومة. 
الحرية ترفرف بجناحيها في فضاء فلس���طين فتخرج من نفق سجن جلبوع 
الى جنين القس���ام الى غزة االحرار ال���ى نابلس جبل النار، الى باحات األقصى 
وحمات���ه االبطال الذين يذودون عنه ويواجه���ون بصدورهم العارية الجنود 
وقطعان المس���توطنين األشرار. رايات الحرية ترفع في باحات األقصى وعلى 
قبة الصخرة المشرفة لترسم مالمح النصر الذي ينشده شعبنا الفلسطيني، 
حتى عندما يس���تخدم االحت���الل صورة اعتقاله للبطالن المجاهدان اس���عد 
وصبحي لتس���ويقها على انه انتصار لمنظومته األمنية, فانه لن يس���تطيع 
ان يعمي على نصر ش���عبنا الذي فرض عل���ى االحتالل منع ذبح القرابين في 
األقصى, وفرض عليه وقف مسيرة االعالم التي أراد المستوطنون تنظيمها 
في القدس واقتحام المسجد األقصى, وفرض عليه عدم السماح برفع العلم 
اإلس���رائيلي داخل باحات األقصى, انها سياسة الردع التي نجحت فصائل 
المقاومة الفلس���طينية وأبناء شعبنا في فرضها على حكومة نفتالي بينت, 
وهو الردع الذي يؤسس لمرحلة النصر, لكن المطلب دائما ان نبقى في حالة 
مش���اغلة مع االحتالل, حتى ال يمرر مخططاته في المس���جد األقصى ويقوم 
بتقس���يمه زمانيا ومكانيا, فاذا ما ركنا قليال واسندنا ظهرنا الى الحائط لكي 
نستريح, فسنجد االحتالل ينقض علينا وينتزع منا قدسنا ومسجدنا, وينتزع 
ارواحنا, فهو يتربص بنا ويود ان نغفل عن مخططاته ولو شيئا قليال فيميلون 

علينا ميلة واحدة, لذلك مطلوب ان نبقى متيقظين إلفشاله.   
م���ا فعله المجاهدان اس���عد الرفاعي وصبحي أبو ش���قير ف���ي العاد, أصاب 
اإلس���رائيليين باإلحباط الش���ديد, بعد ان تصدعت ص���ورة الجيش الذي ال 
يقهر امامهم, فبالفأس والسكين حطم الفلسطينيون االبطال نظرية االمن 
الصهيونية, وادخلوا »إس���رائيل« في نزاعات وتباين في المواقف, واظهرت 
الجبهة الداخلية الصهيونية حالة ضعف كبيرة, وتولد لدى اإلس���رائيليين 
ش���عور بالقهر من حكومته���م التي وعدتهم واكتش���فوا ان ما وعودهم اال 
غرورا, فقد كان نفتالي بينت وحكومته يعدهم ويمنيهم, باألمن واالستقرار 
والس���المة, والحق في ممارس���ة طقوس���هم التلمودية في باحات األقصى, 
لكنهم وجدوها مجرد وعود بال قيمة, واالمر ال يعدو انه تسويق فاضح للوهم. 

60 ساعة من الحرية 

رأي

يحاول االحتالل الصهيوني أن يطرق جميع األبواب 
لتعزيز وتوس����يع اس����تيطانه على كامل الجغرافيا 
الفلس����طينية لالس����تيطان وف����رض هيمنته على 
المقدسات والسيما المسجد األقصى المبارك، ليكرر 
م����ا فعله في الحرم اإلبراهيمي بالخليل. فمنذ بداية 
شهر رمضان، شدد الحاخامات على دعوة وتحريض 
المس����توطنين القتحام المس����جد األقصى المبارك، 
وإقامة الشعائر التلمودية وذبح القربان في باحاته. 
»جماع����ات الهيكل« مكافآت  ووضعت ما تس����ّمى ب�
مالي����ة تصل إلى آالف الدوالرات لمن يقّدم الذبيحة 
في األقص����ى خالل الفصح اليهودي، إضافة لحوافز 
أخرى لمج����رد المحاولة، ما يش����ّجع المس����توطنين 

المتطرفين على المشاركة في هذه االقتحامات.
وأمس، أعل���ن وزير األمن الصهيون���ي، بيني غانتس، 
أن »حري���ة العب���ادة يج���ب ان تكون ف���وق االعتبارات 
السياس���ية، وأن الكيان س���يواصل الحفاظ على هذه 
الحري���ة مع اخذ الظروف األمنية بعي���ن االعتبار«، دون 
التوضيح عن أي »حرية عب���ادة« يتكلم، ما يترك مجاال 
للتس���اؤالت؛ أيقصد هنا صالة المس���توطنين اليهود 
داخل أحد أهم المقدس���ات اإلسالمية؟ غانتس يبعث 
من خ���الل تصريحه رس���ائل إلى عدة أط���راف، أولها: 
إل���ى المجتمع الدولي بأنه ملت���زم بقانونه الذي ينص 
على ض���رورة الحفاظ على حرية العب���ادة، وعدم إزعاج 
أو التضيي���ق على المواطنين الذين يؤدون الش���عائر 
الديني���ة، رغ���م أن المس���جد األقصى تح���ت وصاية 
المملك���ة األردني���ة، وهي المس���ؤولة ع���ن حمايته ال 
االحتالل الصهيوني. وثانيًا: إلى المس���توطنين ليبرر 

لهم بأن تدنيس���هم لألقصى مصان بالقانون الدولي، 
وثالثًا إلى المقدسيين ليحبطهم ويقلل من عزيمتهم.
إن تصري����ح غانت����س يدحضه ويعاكس����ه القانون 
الدولي الذي يؤكد في مادت����ه ال� 53 من بروتوكول 
جني����ف األول لس����نة 1977 التي حظ����رت األعمال 
العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة، التي تشكل 
الت����راث الثقاف����ي والروحي للش����عوب على: حماية 
األعي����ان الثقافية وأماكن العب����ادة، وحظرت المادة 
األعمال التالية، وذلك دون اإلخالل بأحكام اتفاقية 
الهاي المتعلق����ة بحماية األعيان الثقافية في حالة 
النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار/مايو 1954، 
وأحكام المواثيق الدولية األخرى الخاصة بالموضوع:

1 - ارت����كاب أي من األعمال العدائية الموجهة ضد 
اآلثار التاريخية، أو األعمال الفنية، أو أماكن العبادة 

التي تشكل التراث الثقافي، أو الروحي للشعوب.
2 - اس����تخدام مثل هذه األعيان في دعم المجهود 

الحربي.
3 - اتخاذ مثل هذه األعيان محاًل لهجمات الردع.

كما يؤكد القرار الدول����ي الرقم 194 الصادر بتاريخ 
1948/12/11 وج����وب حماي����ة األماكن المقدس����ة 
-بم����ا فيه����ا الناص����رة- والمواقع واألبني����ة الدينية 
في فلس����طين، وتأمين حرية الوص����ول إليها وفقًا 
للحقوق القائمة والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع 
الترتيب����ات المعمولة لهذه الغاية إلش����راف األمم 

المتحدة الفعلي.
باإلضاف����ة لذلك، تقرر أنه نظرًا إل����ى ارتباط منطقة 
القدس بديانات عالمية ث����الث، فإن هذه المنطقة 

بم����ا في ذلك بلدية الق����دس الحالية، يضاف إليها 
القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها ش����رقًا 
أب����و ديس، وأبعدها جنوبًا بيت لح����م، وأبعدها غربًا 
عين كارم - بما فيها المنطقة المبنية في موتس����ا- 
وأبعدها ش����مااًل ش����عفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة 
خاص����ة منفصل����ة عن معامل����ة مناطق فلس����طين 
األخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة األمم المتحدة 

الفعلية.
كما تقرر وجوب منح س����كان فلس����طين جميعهم 
أقصى حري����ة ممكنة للوصول إل����ى مدينة القدس 

بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو...
لكل ذل����ك يعتبر تصري����ح بيني غانتس س����ابقة 
جرمية خطي����رة تأتي ف����ي إطار مناق����ض للقانون 
الدولي بإعط����اء الحق للمس����توطنين بأداء طقوس 
تلمودي����ه باألماك����ن اإلس����المية المقدس����ة: الحرم 
اإلبراهيمي والمس����جد األقصى، وإغالق األبواب أمام 
المصلي����ن ومنع رفع األذان في أوق����ات معينة، في 
س����ياق العقوبات الجماعية واالنتهاكات الصارخة 
لحري����ة العب����ادة، والعقي����دة، وحري����ة الوصول إلى 
األماكن المقدسة ودور العبادة، وحق الفلسطينيين 
في ممارس����ة الش����عائر الدينية التي تكفلها كافة 
المواثي����ق واالتفاقي����ات الدولي����ة. فاالحتالل بحد 
ذاته يعتبر جريمة حرب، وعدوان مس����تمر، وجريمة 
ضد اإلنس����انية، تستوجب اس����تخدام كل أشكال 
المقاومة بما فيها المس����لحة لحماية المقدس����ات 
وصد الع����دوان وتحرير األرض الفلس����طينية.. كل 

األرض الفلسطينية..

ال يتوّقف نظام اإلمارات عن الس���عي إلى نقل بالده 
كّلي���ًا إلى صّف »إس���رائيل«، مش���اركًا إّياها في كّل 
احتفاالته���ا، بما في ذلك حف���ل تأبيني على أراضي 
األول���ى لكّل الجن���ود الصهاينة الذين س���قطوا في 
الح���روب م���ع العرب، وإرس���ال مقاتالت للمش���اركة 
ف���ي عرض عس���كري تقيمه دولة الع���دو في ذكرى 
»استقاللها«، ونكبتنا، في عام 1948، إلى حدٍّ استفّز 
حتى الجيران في الس���عودية، الذين ال يستطيعون 
ح���ْذو حذوها، ولكنه���م يقلقون م���ن »المزايا« التي 
تحصدها أبو ظبي من كونها الوكيل الحصري للعدو 

في الخليج وعلى مقربة من إيران.
صارت إسرائيل الرهان الوحيد والمالذ األخير لحّكام 
اإلم���ارات. فأن تحتض���ن الدولة الخليجي���ة احتفال 
الع���دو بذكرى نكبتن���ا، وتؤّبن قتاله الذين س���قطوا 
وهم يرتكبون المجازر فينا، فهذا يعني أنها انتقلت 
كّليًا إلى صفه. لم َيُعد لدى حّكام أبو ظبي مّتسع من 
الوقت للمداراة؛ فالنظام ال يحتمل لحظة فراغ واحدة 
من دون رعاية وحماية. ال يستطيع العيش مع القلق 
القاتل في الوق���ت األميركي الضائع، وإاّل فإن الدولة 
التي صنعتها بريطانيا بعد أن سّيدت حّكام أبو ظبي 
على اإلمارات الس���ّت األخرى، وآل نهيان وآل مكتوم 
عل���ى كّل القبائل، ق���د تتفّكك وتتبعثر بالس���رعة 
نفس���ها التي ُدمجت فيها ع���ام 1971. ولذا، فإن ما 
تعيشه اإلمارات حاليًا هو االنتقال من كونها قاعدة 
بريطاني���ة، ثّم أميركية في الخليج، إلى كونها قاعدة 

»إسرائيلية« فيه.
وليس صحيح���ًا أن اإلمارات َتغّي���رت؛ فهي لم تكن 
يومًا ضّد »إس���رائيل«، ولم تقف يومًا مع العرب في 
صراعهم معها. وحتى في عّز سيادة الموجة القومية 
العربية، لم تتذّكر مّرة ضحايا المجازر »اإلسرائيلية« 
من العرب، وهم بمئ���ات اآلالف. والنظام اإلماراتي ال 
يفعل س���وى إظهار وجهه الحقيق���ي، حينما يؤّبن 

الجنود »اإلس���رائيليين« القتلى ال� 24068 فردًا فردًا، 
ن يس���ّميهم الع���دو مدنيين  إلى جان���ب 4216 ممَّ
ولكّنهم في غالبيتهم مستوطنون، في احتفال أقيم 
في س���فارة العدو في أبو ظبي. وهؤالء س���قطوا في 
الحروب مع العرب، منذ عام 1860 - العام الذي تقول 
»إسرائيل« إنه ش���هد أولى الهجمات بعد أن أّسس 
الصهاينة أّول حّي خارج أس���وار البلدة القديمة في 
القدس -، »أثناء أداء واجبه���م« في ارتكاب المجازر، 
من دير ياسين، إلى مقتلة الجنود المصريين األسرى 
بالثي���اب الداخلية في س���يناء، ثّم صبرا وش���اتيال، 
وصواًل إل���ى قانا وغيرها من المجازر التي ارُتكبت في 

لبنان أو األراضي الفلسطينية المحتلة.
وألن هذا هو الوج���ه الحقيقي لحّكام الدولة، ال تعود 
مس���تغربة الوقاحة الت���ي بلغت مداه���ا حين اّتخذ 
ذب���اب اإلمارات اإللكتروني صفة الهجوم، متخّليًا عن 
الصم���ت الذي كان يلوذ به ف���ي مثل هذه المواقف، 
لَيظه���ر اليوم َمن يق���ول »إّننا منذ 70 س���نة ونحن 
نتبّرع في قضية خاسرة... وفي المقابل لم نجد سوى 
السّب والشتم والطعن في الظهر من الفلسطينيين. 

أعطونا صناديق تبّرعات لدعم إسرائيل أرحم«.
مستوى األس���رلة اإلماراتية اس���تفّز بعض الجيران 
الذين وجدوا أدوارهم ُتس���رق من أمامهم، وتحديدًا 
الس���عودية التي ثب���ت حتى اآلن أنها ال تس���تطيع 
ل الشعب السعودي  التطبيع بسبب عدم إمكانية تقبُّ
إلس���رائيل، وال يمكنها في الوقت نفسه ترك نظام 
اإلمارات يحصد »مزاي���ا« التطبيع التي تعطيه أدوارًا 
تفوق حجمه. ف���كالم تركي الفيصل الذي اعتبر فيه 
أنه »ال يوجد أّي دليل على اإلطالق على أن اس���ترضاء 
إس���رائيل س���يغّير موقفها«، بدا أنه ينطبق على أبو 
ظبي تحديدًا، وال سيما أن الدولة الخليجية الصغيرة 
س���بق أن بّررت توقيع »اتفاق���ات أبراهام« مع العدو، 
بالقول إنها »تص���ّب في مصلحة الفلس���طينيين«. 

واألمير الس���عودي اآلتي من عالم المخابرات ال يعّبر 
عن حرص مبدئي على رفض التطبيع، فهو نفسه من 
أوائل المطّبعين مع العدو على المستوى الشخصي، 
وإّنما عن خش���ية من السبق اإلماراتي لالستفادة من 

»المزايا« التي تتيحها العالقة مع »إسرائيل«.
وإذ ستس���ّجل اإلمارات س���ابقة أخرى بمش���اركتها، 
بطائرات عس���كرية هذه المّرة، ف���ي العرض الجّوي 
الذي يقيمه العدو في ذكرى تأس���يس الكيان - في 
وق���ت يتعّرض فيه المس���جد األقص���ى في القدس 
لالس���تباحة يوميًا من ِقَبل »اإلس���رائيليين« -، بعدما 
ش���اركت بطائرات مدنية في عرض أقيم عام 2021، 
ال يبق���ى إاّل أن تنخ���رط عس���كريًا في الح���رب ضّد 
الفلسطينيين حتى تتماهى كّليًا مع االحتالل. فمن 
يجرؤ، في ضوء سرعة مس���ار التطبيع اإلماراتي، على 

استبعاد احتمال كهذا؟
إذ بالنظ���ر إل���ى الطبيع���ة الوظيفي���ة للدول���ة منذ 
التأسيس، يصبح كّل شيء مباحًا، سواًء كان مشاركة 
في الع���دوان على اليم���ن الذي اس���تدعت إليه أبو 
ظبي الطيران »اإلس���رائيلي« المسّير الذي مّكنها من 
تحقيق االختراق في شبوة في األشهر الماضية قبل 
أن يعيدها القص���ف اليمني للعم���ق اإلماراتي إلى 
عقلها، أو بوضع أصبعها في كّل ساحة من الساحات 
العربية المش���تعلة، م���ن ليبيا إلى الع���راق، أو حتى 

االستثمار ماليًا هنا أو حجب االستثمار هناك.
اإلمارات تساهم في اس���تعادة التاريخ الصهيوني 
كّله، وكما كان تأس���يس ذلك الحّي في القدس عام 
1860، فاتحة المس���ار الذي مّزق العالم العربي، يريد 
ح���كام أبو ظب���ي أن يكون بناء أّول ح���ّي يهودي في 
اإلمارات، فاتحة مرحلة جديدة تس���عى »إس���رائيل« 
خاللها للس���يطرة على الجزيرة العربية، بما فيها من 
ثروات، بحّجة أن اليه���ود كان لهم وجود وممتلكات 

في الخليج يريدون استعادتها.

تصريح غانتس.. محاولة للسيطرة على األقصى تحت شعار »حرية العبادة«

اإلمارات تحتفل بنكبتنا: أما لهذا الهوان من قعر؟

محمد حسن

حسين إبراهيم
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية البتدائية 

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية
 قدمت المحكمة ش���رق خانيونس الشرعية مظبطة موقعة من مختار عائلة قديح 
مؤرخة في2022/5/8م تتضمن أن خليل حمد حامد قديح من خزاعة وس���كانها قد 
توف���ي إلى رحمته تعالى بتاريخ 1994/1/17م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي 
في زوجته صبحة سلمان سليمان صبح قديح و في أوالدها منه وهم محمد وأحمد 
ومحم���ود واحميد و ابراهيم ونبيل وفاطمة وفطوم وف���ي ابنه حمدي من مطلقته 
سعاد محمد حسنين جبريل ثم بتاريخ 2005/8/2م توفي محمد المذكور وانحصر 
ارثه الشرعي و االنتقالي في زوجته فطوم سالم محمد قديح وفي أوالده منها وهم 
خليل وجالل وصبحة وس���حر فقط وال وارث للمتوفي المذكور سوى من ذكر وليس 
له وصية واجب���ة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة ، فمن له 
حق االعتراض مراجعة محكمة ش���رق خانيونس الش���رعية خالل أسبوع من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وحرر في يوم 07 شوال، 1443ه� وفق 2022/5/8م. 

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
ال�سيخ / عبد احلميد �سحدة زعرب

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

يف الطلب رقم 2022/502 يف الق�سية رقم 2022/56
المستدعي / شادي أشرف طاهر االسطل – خان يونس – هوية 802809251 
المستدعى ضده / باسم مصطفى طراش االسطل – خانيونس – هوية رقم 937090868 

نوع الدعوى / حقوق  قيمة الدعوى / 1000 دوالر  )الف دوالر امريكي (
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية 2022/56

الى المس���تدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المس���تدعي ق���د اقام عليك دعوى 
)حقوق – اتعاب محاماة (  استنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نسخة 
منها وم���ن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتض���ي عليك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي 
ان ت���ودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغ���ك هذه المذكرة علم���ا انه قد تحدد لها جلس���ة 2022/5/18 لنظر الدعوى 
ويك���ون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان يس���ير في 

دعواه حسب األصول . تحريرا  في 2022/5/9 م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2021/2484  يف طلب الن�سر امل�ستبدل 981 /2022

المدعي: أحمد ماجد عدنان العش���ي - سكان غزة شارع النصر - هوية رقم 
)403634066( وكيله / امية هاني الكحلوت - المحامي - من غزة - الرمال

المدعى عليه: رامي تيس���ير محمد األحول - غزة - ش���ارع فلسطين - بجوار 
سوبر ماركت ابو الكاس هوية )900911751(

نوع الدعوى: حقوق مالية
قيمة الدعوي: )36.055 شيكال( ستة وثالثون ألفًا وخمسة وخمسون شيكال.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
 بما أن المدعي قد أقام عليك دعوى حقوق مالية استنادا الى ما يدعي في 

الئحة دعواه المرفقة نسخة منها وملحقاتها بهذه المذكرة 
لذلك يقتضي علي���ك الحضور الى هذه المحكمة للرد على دعواه في يوم 
األربع���اء 2022/5/25 كما يقتضي عليك ايداع قل���م هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة والئحة 
الدعوي المرفقة معها وان ترس���ل نس���خة الى المدعي حس���ب العنوان 
واألص���ول.  وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت ع���ن ذلك يجوز للمدعي 

السير في دعواه حال غيابك وباعتبارك حاضرًا. تحريرا في 2022/5/8

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

  دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �شادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مجدد للمخطط التفصيلي للشارع الهيكلي رقم )A14( والمعروف بشارع األمل
منطقة تنظيم - القرارة  قانون تنظيم المدن رقم )28 ( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت بجلستها 
رقم 2021/25 المنعقدة بتاريخ 2021/8/25 إعادة إيداع المخطط التفصيلي للشارع 
الهيكلي رقم )A14( والمعروف بشارع األمل بعرض )12( مترًا بدون ارتداد المحصور 
بين الشارع رقم )37( شماال والشارع رقم )63( جنوبا المار في القسائم رقم )26-25-

27-28-29-30-32-33-34-35-36-85-86( من القطعة رقم )37( لالعتراض خالل مدة 
خمس����ة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين 
يوميتين محليتين أيهما أقرب، والذي تم اعالن ايداعه في السابق ونشره في جريدة 
االس����تقالل بتاري����خ 2021/2/18.  وعليه ووفقا لنص الم����ادة )17( من قانون تنظيم 
المدن رقم )28( لسنة 1936 فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية 
واألمالك األخرى المش����مولة بهذا المش����روع أو بأي مش����روع آخر سواء بصفتهم من 
أصح����اب هذه األم����الك أو بأية صفة أخرى االطالع مجانا على المش����روع المعدل لدى 
مكتب اللجن����ة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها ببلدية القرارة خالل س����اعات الدوام 
الرسمي وتقديم االعتراضات عليه خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �شادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع الهيكلي رقم )53( الفاصل بين دير البلح والقرارة
منطقة تنظيم : القرارة  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة أنها قد 
قررت بجلستها رقم )2021/28( المنعقدة بتاريخ 2021/9/15 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي للشارع الهيكلي رقم )53( الفاصل بين 
دير البلح والقرارة المار في القسائم رقم )5-2-9-24-23-22( من القطعة 
)2354( والقس���ائم رقم )5-6-7( من القطعة رقم )2353( والقسائم رقم 
)4-5( من القطعة رقم )2356( والقسيمة رقم )20( من القطعة رقم )89(. 
الس���ابق إيداعه لإلعتراض بموجب اإلعالن الصادر ع���ن اللجنة المركزية 
والمنش���ور ف���ي جريدة فلس���طين بتاريخ 2021/8/8 م���ع وضعه موضع 
التنفيذ بعد مرور خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر ه���ذا اإلعالن في 
الجريدة الرس���مية أو ف���ي صحيفتين يوميتين محليتي���ن أيهما أقرب، 

وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن.

اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
 وزارة احلكم املحلي

اإعالن �شادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إي���داع مجدد ضم المنطقة اإلقليمية الواقعة بي���ن بلديتي القرارة وبني 
سهيال الى نفوذ بلدية القرارة

منطقة تنظيم - القرارة قانون تنظيم المدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظ���ات غزة أنها قد قررت 
بجلس���تها رقم 2022/2 المنعقدة بتاريخ 2022/2/3 إعادة إيداع ضم المنطقة 
اإلقليمي���ة الواقعة بين بلديتي القرارة وبني س���هيال الى نف���وذ بلدية القرارة 
لالعتراض خالل مدة خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة 
الرس���مية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهم���ا أقرب، والذي تم اعالن 
ايداعه في الس���ابق ونشره في جريدة االس���تقالل بتاريخ 2021/6/20.  وعليه 
ووفق���ا لنص المادة )17( م���ن قانون تنظيم المدن رقم )28( لس���نة 1936 
فانه يجوز لجمي���ع أصحاب الحقوق في األراض���ي واألبنية واألمالك األخرى 
المشمولة بهذا المشروع أو بأي مشروع آخر سواء بصفتهم من أصحاب هذه 
األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع مجانا على المش���روع المعدل لدى مكتب 
اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها ببلدية القرارة خالل س���اعات الدوام 
الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.  وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المدي���ر العام لدائرة الش���ؤون الفلس���طينية 
رفيق خرفان، إن األردن ينظر لوكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلسطينيين »األونروا« ليس فقط كمقدم 
خدمات لالجئين الفلسطينيين بل كرمز وشاهد على 
قضية الالجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن األردن 
ينفق سنويا على الالجئين الفلسطينيين في األردن 
ما يقارب مليار دوالر وهو أكثر مما تنفقه األونروا على 

الالجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس.
وأض���اف في تصريح له: »ميزانية األونروا لهذا العام 
وما قبله حوال���ي 806 ماليين دوالر )...( األردن ينفق 
ويقدم خدمات مباشرة وغير مباشرة أكثر مما تنفقه 
األونروا، وهذا يؤكد أن األردن ال ينظر لألونروا كمقدم 

خدمات فقط«.
وتابع: »نح���ن في األردن ننظر لألونروا كرمز ش���اهد 

على قضية الالجئين الفلس���طينيين إلى حين حل 
قضيته���م وف���ق ق���رارات الش���رعية الدولية وعلى 
رأس���ها القرار رقم 194 الذي ينّص على حق العودة 

والتعويض«.
وبين أن األونروا أنش���ئت بقرار م���ن الجمعية العامة 
لألم���م المتحدة رقم 302 ع���ام 1949 وبدأت عملها 
في بداية شهر 5 من عام 1950، قرار إنشائها صدر 
من الجمعية العامة لألم���م المتحدة، ولذلك أي قرار 
بتجديد تفويضه���ا أو تغيي���ر تفويضها يجب أن 
يصدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة وليس عن 
أي جهة أخرى أو أي شخص آخر، فهذا األمر يطمئننا 
نوع���ا ما بأنه لي���س بمجرد س���ماعنا تصريحات عن 
تغيير مهام األونروا أن يكون هذا مؤكدا س���يحدث؛ 
فالموضوع ليس بهذه البساطة واألردن موقفه واضح 

جدا من هذه الناحية.

وق���ال نائب رئيس ال���وزراء وزير الخارجية وش���ؤون 
المغتربي���ن االردن���ي أيمن الصفدي، في نيس���ان/

أبريل 2022، إنه ال يمكن االس���تغناء عن وكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 
)األونروا( التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها 
وفق تكليفها األممي إلى حين حل قضية الالجئين 
في س���ياق حل ش���امل للص���راع على أس���اس حل 
الدولتي���ن، وبم���ا يضمن حق الالجئين ف���ي العودة 

والتعويض وفق القانون الدولي.
وواجهت الوكالة العام الماضي أزمات مالية متعددة 
أدت إل���ى توت���ر مع العاملي���ن لديها الذي���ن لوحوا 
بإضراب عام بعد التوص���ل لتفاهم مع إدارة الوكالة، 
وأعلن���ت أونروا أنها مرت ب� »تهديد وجودي بس���بب 
األزمة المالية غير المسبوقة ووضع أكثر من مأساوي« 

وتعرضها ل� »االستهداف« من جهات لم ُتسمها.

نحو مليار دوالر سنويًا ينفقه األردن على الالجئين الفلسطينيين

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت اإلدارة العامة للتجارة ف���ي وزارة االقتصاد 
الوطن���ي، ي���وم أم���س، فتح ب���اب تقدي���م طلبات 
االس���تيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية 

)A2&A1(، والكوتا لعام 2022.

ودع���ت الوزارة ف���ي بي���ان صحف���ي، الراغبين في 
االس���تيراد إلى مراجع���ة اإلدارة العامة للتجارة في 
وزارة االقتص���اد الوطن���ي المركز الرئيس���ي مبنى 
المجم���ع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات الالزمة 
لالستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث 

البيانات. ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات 
هو يوم االثنين الموافق 2022/5/16، وعليه ال تنظر 

اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.
وللمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة موقع الوزارة  

www.mne.gov.ps، تحت بند كوتا 2022.

»االقتصاد«: فتح باب تقديم طلبات االستيراد الخاصة بالسلع والكوتا للعام الجاري

واشنطن/ االستقالل:
كش���فت األمم المتح���دة، عن زيادة في حج���م التجارة بين االحتالل اإلس���رائيلي 

وفلسطين وأعداد العمال المسموح بدخولهم لألراضي المحتلة عام 1948.
وقال���ت األمم المتحدة في تقرير لها، إن الص���ادرات من الضفة الغربية وقطاع غزة 

لالحتالل اإلسرائيلي أعلى ما كانت في السنوات الماضية.
وأضافت أن العمال الفلس���طينيين في األراضي المحتلة شكلوا العنوان األساسي 

لزيادة النشاط االقتصادي بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
وأش���ارت إلى أن أعداد العمال المس���موح بعبورهم لألراض���ي المحتلة من الضفة 
الغربية بلغ 153 ألف عامل، و12 ألفًا من قطاع غزة من المقرر زيادتهم إلى 20 ألفًا.

وأك���دت األمم المتحدة، على ضرورة اعتماد اس���تراتيجية لمعالجة أزمة الس���لطة 
الفلسطينية المالية واالقتصادية.

وش���دد التقرير إلى أن النشاط االقتصادي في الضفة الغربية محروم من النمو في 
المنطقة )ج( المش���كلة لقرابة 60% من مس���احتها، في ظ���ل قيود االحتالل على 

الحركة وتطوير األراضي، والتوسع االستيطاني، واالفتقار لتصاريح البناء.
ولفتت األمم المتحدة، أن الس����ماح للفلس����طينيين باالس����تفادة من المنطقة 
)ج( والس����ماح بتلبية حاجاتهم التنموية س����يترك أث����رًا إيجابيًا على التنمية 
االقتصادية، السيما في مجال الزراعة، والمعادن، والتعدين، والبناء، والسياحة، 

واالتصاالت.
ونوهت إل���ى أن الخطوات االقتصادية وحدها واإلصالحات المالية الفلس���طينية 

وتخفيف قيود االحتالل رغم ضرورتها لن يعالج أزمات السلطة الفلسطينية.
ودعت األمم المتحدة جميع الجهات لتجاوز نموذج الصراع إلى حل النزاع.

األمم المتحدة: ارتفاع حجم التبادل 
التجاري بين فلسطين واالحتالل
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أعل���ن أن���ا المواط���ن /   احمد جمي���ل محمود 
المناعم���ه ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
410987408      الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /   مراد طلعت حس���ني 
ابويوس���ف عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم   
802512640     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  أحمد محمود أحمد نعفش 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  800291783     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد محمد س���الم ابو عيد 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 406079756     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  رامز محمد س���الم ابو عيد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   402201727   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمود محمد س���الم ابو عيد  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  408776391    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / وائل محم���ود عبد القادر 
العثامن���ة  عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
900768003    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / يحيي محمد سميح ابو ندي  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   402218523   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

 

 

 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 351 / 2019  يف الطلب رقم 2022/867

المستدعي )المدعي( : مروان سعيد عبد الوهاب سلمان - غزة - الدرج - قرب 
منجرة العش���ي - هوية رقم )800052086( باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / سعيد عبد الوهاب سلمان. وكيله المحامي 

: عبد الرحمن خالد ياسين - غزة - جوال رقم )0599460444( 
المس���تدعى ضده )المدعى عليه( : عصام بش���ير محمد مهدي - من سكان غزة - الشيخ 
رضوان – الشارع الثالث - سوبر ماركت الدنف )مجهول محل اإلقامة / خارج البالد حاليا(.

نوع الدعوى : حقوق مالية 
قيمة الدعوى : 7200 $ سبعة آالف ومائتان دوالر امريكي

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
في القضية رقم 351 / 2019 في الطلب رقم 2022/867

إلى المس����تدعى ضده بما أن المس����تدعي المذكور قد أقام القضي����ة المرقومة أعاله 
استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المذكورة أعاله ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة 
وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي 
محكمة صلح غزة في الطلب رقم )867 / 2022 ( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر 
المستبدل وذلك حسب األصول .  لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم 
)االثنين ( الموافق ) 06 - 06 - 2022 ( الس����اعة التاس����عة صباحا كما يقتضي عليك 
إيداع جوابك التحريري خالل خمس����ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا . حرر في 2022/4/18

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
 الأ�ستاذ: اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم: 434 / 2019 يف الطلب رقم: 983 / 2022

المستدعي / زياد سالم ديب الحرازين - من سكان غزة - الشجاعية - قرب 
مسجد احمد ياسين هوية رقم )950858431( وكيله المحامي محمد عطا 
الله الحرازين - غزة - بجوار مركز شرطة الزيتون ، جوال رقم /0597361205 
المس���تدعي ضدهم /  1 -  بهادر عيس���ى عبد الحفيظ البرعص���ي باألصالة عن 
نفسها وباإلضافة لباقي ورثة ش���قيقتها المرحومة : يسرى عيسى عبد الحفيظ 
البرعصي - من س���كان غزة الرمال ش���ارع الثورة - بجوار مطبخ الذهبي . "مجهولة 
محل اإلقامة حاليا" . 2 -  صفاء عيس���ى عبد الحفيظ البرعصي - من س���كان غزة 

الرمال شارع الثورة - بجوار مطبخ الذهبي مجهولة محل اإلقامة حاليا" .
نوع الدعوى / اثبات صحة عقد ونفاذه والغاء تسجيل . 

قيمة الدعوى / 100.000 دينار اردني"
) باسم الش���عب العربي الفلس���طيني ( // الحكم // حكمت المحكمة بإثبات صحة 
العقد ونفاذه المحرر بتاريخ 1998/9/24 وذلك بش���طب ما مساحته )500 متر( من 
ارض القسيمة رقم )55( من القطعة رقم )636( من اراضي غزة - المسماة )الشلوف( 
عن اسم مورث المدعى عليه الرابع / يسري عبد الحفيظ عيسى البرعصي وتسجيلها 
باس���م المدعي ، والغاء تسجيل وش���طب ما مساحته )500 متر( بالتساوي عن اسم 
المدع���ي علي���ه من الخامس حتى الحادي عش���ر من ارض القس���يمة رقم )55( من 
القطعة رقم )636( وتس���جيلها باس���م المدعي / زياد سالم ديب الحرازين واشعار 
دائرة تس���جيل االراضي بغ���زة "الطابو" بذلك م���ع الزام المدعى عليهم بالرس���وم 

والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة . حكما صدر في 2022/4/19
إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين خذوا علما بأن محكم���ة بداية غزة قد اصدر 
ضدكم حكمًا ف���ي القضية الراهنة فإن كان لديك���م أي اعتراض فعليكم اتخاذ 
المقتضى القانوني حسب األصول خالل المدة القانونية .  حرر بتاريخ 2022/5/8

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

    دولة فل�سطني
   ال�سلطة الق�سائية 

 ديوان الق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية 

مذكرة ح�شور حللف اليمني ال�شرعية
 إلى المدعى عليه: محمد س���الم وافي وافي من خانيونس وسكان جورة العقاد سابقا ، والمقيم 
حاليا في تركيا ومجهول محل االقامة فيها ، يقتضي حضورك الى محكمة خانيونس الشرعية 
يوم األحد الواقع في 2022/6/12م الساعة الثامنة صباحا لحلف اليمين الشرعية واالتي نصها 
) والله العظيم المنتقم الجبار انه ال صحة لما ادعته زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي 
أمل عمر محمود الس���يقلي المش���هورة وافي من انني قمت بإيذاء زوجتي قوال حيث ان االيذاء 
القولي يتمثل في الش���تم واالهانة باستمرار بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها وال تليق بمقامها 
وس���معتها مثل قولي لها الله يقرفك وانا مش باكي عليك يا كلبة يا حيوانه إنتي وحدة مش 
متربية ومش محترمة يا حقيرة ، واني أسبها بأهلها بأبشع االلفاظ مثل قولي لها ان اهلك مش 
من قيمتي وأنهم أقل مني شأنا وقيمة وانو أبوكي مش مربيكي وهو ما بعرف يربي بنات أصال، 
وكان ذل���ك في منزل الزوجي���ة الكائن في جورة العقاد بجوار قصر الندى ، يوم األحد الواقع في 
2021/8/15 الس���اعة الثانية ظهرا وكان ذلك بقص���د ايقاع الضرر بزوجتي امل المذكورة وأنها 
ل���م تعد الى بيت الزوجية المذك���ور منذ أن خرجت منه الى منزل أهلها الكائن في جورة العقاد 
شارع السيقلي، وذلك بس���بب تكرار السب والشتم واالهانة وال تستطيع هي وال مثيالتها من 
النساء معاشرتي حيث استحكم الش���قاق والنزاع بيننا واستحالت دوام العشرة بيننا ، وحيث 
استحكم البغض في قلبينا على بعضنا بعضًا ، وقد وصل الخالف بيننا لدرجة استحالة الحياة 
الزوجية بيننا وقد طالبتني بإزاله هذا الضرر القولي اال انني امتنعت بدون حق وال وجه ش���رعي 
وق���د تدخل اهل الخير واالص���الح بيننا عدة مرات اال أنهم عجزوا عن ذلك وقد تضررت المدعية 
أمل المذكورة فعال وقوال من سوء معاشرتي لها حلفا شرعيا ، وإن لم تحضر في الوقت المحدد 
تعتبر ناکال عن حلف اليمين الش���رعية أي مقرا بدعوى المدعي���ة أمل المذكورة ويجري بحقك 

المقتضى الشرعي(، لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في  2022/5/8. 

رئي�س حمكمة خانيون�س ال�سرعية
 القا�سي ال�سيخ اأحمد حممود عا�سور 

الجزائر/ االستقالل:
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "المجازر البشعة" التي ارتكبها االستعمار 

الفرنسي في بالده "ال يمكن أن يطويها النسيان".
جاء ذلك في رسالة وجهها تبون إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى ال�77 لمجازر 8 
مايو/ أيار 1945، التي ارتكبها جيش االستعمار الفرنسي بحق متظاهرين جزائريين، 

ونشرت مضمونها الرئاسة الجزائرية عبر موقعها الرسمي.
وفي 8 مايو 1945، ارتكبت قوات االحتالل الفرنس���ي مجازر بشعة في مناطق سطيف 
وقالمة وخراطة، ش���رق الجزائر العاصمة، ذهب ضحيتها حس���ب تقديرات رسمية 45 

ألف شهيد، خرجوا بمظاهرات للمطالبة باستقالل بالدهم.
ووص���ف الرئيس الجزائري ما ح���دث بأنه "فظائع ومجازر بش���عة ال يمكن أن يطويها 

النسيان وستظل محفورة بمآسيها في الذاكرة الوطنية".
وفي إش���ارة إلى فرنس���ا، قال تبون، إن "حرص الجزائر على معالجة ملفات هذه الحقبة 
االستعمارية ينأى عن كل مزايدة أو مساومة، لصون ذاكرتنا، ويسعى في نفس الوقت 

إلى التعاطي مع ملف الذاكرة والتاريخ بنزاه�ة وموضوعية".
وأضاف أن ذلك يتم في إطار "مس���ار بناء الثقة، وإرس���اء عالق���ات تعاون دائم ومثمر، 
يضمن مصالح البلدين في إطار االحترام المتبادل". وتطالب الجزائر منذ سنوات فرنسا 
باالعتراف واالعتذار والتعويض عن جرائمها االستعمارية، لكن باريس تطالب في كل 

مرة بطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.
ورغم التوتر الذي تس���ببه ملفات التاريخ االس���تعماري في عالقات البلدين بين فترة 
وأخرى، إال أن تبون هنأ في رسالة له يوم 25 أبريل/ نيسان المنصرم إيمانويل ماكرون، 
عل���ى إعادة انتخابه رئيس���ا لفرنس���ا، ودعاه إلى زي���ارة الجزائر "قريب���ا" من أجل بعث 
العالقات. وجاءت رس���الة تبون عقب أزمة دبلوماس���ية اندلعت بداية أكتوبر/تش���رين 
الثاني الماضي، تمثلت في اس���تدعاء الجزائر س���فيرها لدى باريس للتشاور احتجاجا 
على تصريحات لماكرون ش���كك فيها بوجود أمة جزائرية قبل االس���تعمار الفرنس���ي 
واتهم النظام السياسي القائم بأنه يستقوي بريع الذاكرة، قبل أن تعلن عودته أوائل 

يناير/ كانون الثاني الماضي.

تبون: مجازر فرنسا بالجزائر 
»ال يطويها النسيان« هافانا/ االستقالل:

قالت السلطات الكوبية، إن 27 شخصا قتلوا في وسط 
العاصمة هافانا، بعد انفجار هز فندق ساراتوغا، في 
حين تواصل فرق البحث عن ناجين بين حطامه. وقال 
الطبيب خوليو غيرا، مسؤول الخدمات االستشفائية 
في وزارة الصحة، إن هناك جثة »انتشلت من المكان، 
ما يرف���ع الحصيلة إلى 27« قتيال. وكان س���جل، في 

حصيلة سابقة، وجود 26 قتيال.
وأوضح غيرا أن من بين 81 مصابا، كان ال يزال السبت 

37 شخصا يتلقون عناية طبية في المستشفيات.
وكان الفن���دق، الذي يعتقد أن تس���رب الغ���از، وراء 
انفجاره، خاليا من أي س���ائح، خصوصا ألنه مغلق منذ 
عامين بس���بب جائحة كورونا.. لك���ن عماال وموظفين 
كان���وا بداخله، اس���تعدادا إلعادة افتتاح���ه يوم غٍد 

بعد ترميمه. وفي وقت س���ابق، ق���ال روبرتو إنريكيز 
كالزادي���ال، المتح���دث باس���م مجموع���ة »غافيوتا« 
الس���ياحية، خالل مؤتم���ر صحافي، إن���ه »عند وقوع 
الح���ادث، كان 51 موظفا يعمل���ون في المبنى قضى 
منه���م 11 بحس���ب معلوماتنا حت���ى اآلن، فيما فقد 
13 ونقل س���تة إلى المستشفى، وتمّكن الباقون من 

الخروج في الوقت المناسب«.

بيروت/ االستقالل:
انطلقت يوم أم���س، المرحلة الثانية من انتخابات 
لبنان النيابية لعام 2022 التي تشمل المغتربين 
في 48 دول���ة، فيما ُينَتظر منه���م اإلقبال بكثافة 
عل���ى االقتراع، لم���ا لهم من تأثيٍر في الحس���ابات 
والحواصل االنتخابية التي من ش���أنها أن تحدَث 
فارقًا في الكثير من الدوائر، وال سيما التي تشهد 
معارك طاحنة بين مرش���حي الس���لطة والمعارضة 

السياس���ية التقليدي���ة، وكذلك الق���وى المدنية 
المستقّلة التي انبثقت من »انتفاضة 17 تشرين«.

لون لالقت���راع في 48 دولة  وبدأ الناخبون الُمس���جَّ
تعتم���د األحد عطلة نهاية األس���بوع بالتوجه منذ 
الصباح الباكر )التوقي���ت يختلف تبعًا لكل دولة( 
إلى صناديق االقتراع لإلدالء بأصواتهم، في عملية 
تس���تمر لغاية الس���اعة العاشرة مس���اًء بتوقيت 

بيروت.

وتس���ّجل نح���و 193 أل���ف ناخ���ب ف���ي 48 دولة 
للمشاركة في العملية االنتخابية، كان العدد األكبر 
منهم في فرنسا )28083 ناخبًا(، ومن ثم الواليات 
المتح���دة )27925 ناخبًا(، تليهم���ا كندا )27413 
ناخب���ًا(، فاإلم���ارات )25052 ناخب���ًا(، وأس���تراليا 
)20602 ناخ���ب( وألماني���ا )16156 ناخبًا(، وذلك 
بحسب أرقام المديرية العامة لألحوال الشخصية 

في وزارة الداخلية اللبنانية.

27 قتيال حصيلة ضحايا انفجار فندق تاريخي في هافانا

المرحلة الثانية من انتخابات لبنان النيابية تنطلق: مغتربون في 48 دولة يقترعون
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غزة/ االستقالل: 
سيطر التعادي السلبي على اللقاء الذي جمع فريق 
المجمع اإلسالمي مع ضيفه أهلي النصيرات مساء 
أم���س األحد ضمن مباريات األس���بوع 16 من دوري 
الدرجة األول���ى لكرة القدم في قط���اع غزة، بملعب 

فلسطين في مدينة غزة.
وفشلت جميع محاوالت الفريقين بالتسجيل، ليرفع 
المجمع اإلس���المي رصيده إلى 26 نقطة في المركز 
الثال���ث، وبات رصي���د أهلي النصي���رات 23 نقطة 

بالمركز الرابع "مؤقتًا".
وفي ملعب بيت حانون ش���مال القطاع، خطف نماء 
فوًزا غالًي���ا من "أنياب" ضيفه خدم���ات النصيرات 

"الغواصات الصفراء" بهدفين لواحد.
ويدي���ن نماء بانتصاره لنجميه مروان علوان، وأحمد 
الغزالي، حيث س���جال الهدفين في الدقيقتين 22، 
و70 على التوالي، فيما أحرز موسى أبو شربين هدف 
"الغواصات" الوحي���د بالدقيقة 93، وتعرض زميله 
أيمن الحواجري للطرد في الدقيقة 95 لحصوله على 

بطاقة حمراء مباشرة.
وبذل���ك، يرتفع رصيد نماء إلى 22 نقطة في المركز 

الخامس "مؤقتًا"، وتجمد رصي���د الخدمات عند 32 
نقطة بالمركز الثاني.

مباريات الإثنني
وتختتم مباري���ات المرحلة 16 م���ن الدرجة األولى 
اليوم االثنين، حيث يلعب خدمات البريج مع خدمات 

جباليا في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع 
وبيت حان���ون األهلي مع خدمات خانيونس بملعب 
بيت حانون شمال القطاع. كما تفتتح الجولة 17 من 
الدرج���ة الممتازة بمباراة هالل غزة مع أهلي غزة في 

ملعب فلسطين بمدينة غزة.

نماء يخطف »الغواصات الصفراء« والمجمع 
والنصيرات حبايب في الدرجة األولى  

روما/ االستقالل: 
كش���فت تقاري���ر صحفية إيطالية، أم���س األحد، عن دخ���ول فريق يوفنتوس 
اإليطالي في منافسة قوية مع برشلونة اإلسباني، من أجل الحصول على خدمات 
اإلسباني كارلوس سولير العب وسط فريق فالنسيا، والبرتغالي روبن نيفيز العب 

وسط وولفرهامبتون.
ووفًق���ا للتقرير الذي أعلن���ه موق���ع »CalcioMercato.it« اإليطالي، فإن فريق 
يوفنتوس يريد الحصول على خدمات كارلوس سولير وروبن نيفيز اللذين يرغب 
برش���لونة في ضمهما في االنتقاالت الصيفية المقبلة، نظًرا ألن فريق اليوفي 

يعاني في الموسم الجاري من سوء النتائج. 
وتابع التقرير، بأن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، طلب من 
إدارة النادي ضم روبن نيفيز وكارلوس س���ولير في الصيف المقبل، نظًرا لألداء 
المميز الذي يقدمه الثنائي مع فريقي وولفرهامبتون وفالنس���يا في الموس���م 

الجاري.
  ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اإليطالي برصيد 
69 نقطة، جمعها 36 مباراة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة، وحسم التعادل في 
9، وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات. ويواجه فريق يوفنتوس، نظيره إنتر ميالن، 

يوم األربعاء المقبل، على ملعب »أولمبيكو«، في نهائي كأس إيطاليا.

يوفنتوس ينافس 
برشلونة على صفقتين في 
الميركاتو الصيفي المقبل

لندن/ االستقالل: 
واص���ل الدولي المص���ري محمد ص���الح نجم 
ليفربول اإلنجليزي استفزاز فريق ريال مدريد 
قب���ل المواجهة المرتقب���ة بينهما في نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
ريال مدريد وليفربول س���يلتقيان يوم السبت 
الموافق 28 مايو على ملعب فرنسا في المباراة 
النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا. وكان صالح 
قد صرح منذ بضعة أيام، حيث قال: »قلت إنني 
أري���د أن ألعب ضد ريال مدري���د في النهائي، 
أنا متأكد من أنها س���تكون مباراة صعبة، لقد 
تغلبوا على العديد م���ن الفرق الجيدة لكنني 
متحمس والفري���ق كذلك، نعم، لقد حان وقت 

االنتقام«.
وجدد محمد صالح استفزازه لريال مدريد، حيث 
قال: »ال أتمنى أن نفوز على ريال مدريد، أنا واثق 
بأننا سنفعل ذلك وأنا لست مهتًما برأي غرفة 

تبديل مالبس ريال مدريد عن تصريحاتي«.
وأضاف: »ريال مدريد لديه خبرة أكبر في دوري 

األبطال لكن نحن أفضل فريق في العالم«.

مدريد/ االستقالل: 
كش���ف تقرير صحفي إسباني، أمس األحد، تفاصيل 
آخر عرض قدمه نادي ريال مدريد للفرنس���ي كيليان 

مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد مبابي مع س���ان جيرم���ان في الصيف 
المقبل، ولم يحس���م النجم الفرنسي مستقبله حتى 

اآلن.
ووفًقا لصحيفة »البايس« اإلسبانية، فإنه عقب إقصاء 
سان جيرمان من دوري األبطال، قدم ريال مدريد عرًضا 
لمبابي في منتصف آذار/مارس الماضي لالنتقال إلى 

سانتياجو برنابيو.
وأش���ارت إلى أن العرض يتضمن حصول مبابي على 
مكافأة توقي���ع تبلغ 180 مليون ي���ورو، باإلضافة إلى 
راتب صاٍف 40 مليون يورو س���نوًيا، و50% من حقوق 

الصور الخاصة بالالعب الفرنسي.
ووفًقا لمصادر مقربة من الالعب الفرنسي، فإن مبابي 
رأى أن عرض ريال مدريد األكثر سخاء في تاريخ كرة 
القدم، بس����بب مكافأة التوقيع الكبي����رة، لكنه كان 
محبًطا من جزئية التخلي عن 50% من حقوق الصور 

الخاصة به.

الكشف عن قيمة آخر عرض
 قدمه ريال مدريد لضم مبابي

محمد صالح يواصل استفزاز 
ريال مدريد بتصريح جديد

باريس/ االستقالل: 
يتس���ابق ناديا ليفربول وريال مدريد، على الفوز بصفقة فرنسية، عقب نهاية الموسم الجاري، 

بحسب تقارير صحفية فرنسية.
 وذكر برنامج "تيليفوت" المذاع على قناة "TF1" الفرنس���ية، أمس األحد، أن الناديين اإلنجليزي 

واإلسباني، هما األقرب لضم أوريلين تشواميني، العب وسط موناكو.
 وأض���اف أن "فرص ليفربول تبدو أقوى في الفوز بالصفقة"، مش���يًرا إلى أن نادي باريس س���ان 
جيرمان، لم يفقد األمل في التعاقد مع الالعب الفرنسي الشاب.  ولفتت إلى أن تشواميني سجل 
هدفين في ش���باك ليل، ساعدا فريقه على تحقيق الفوز الثامن على التوالي، وعزز فرص تأهله 
لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.  كان تشواميني، 22 عاًما، قد صرح قبل أيام قليلة، أنه قد 

يبقى في صفوف موناكو الموسم المقبل، للمشاركة مع الفريق في دوري األبطال.

ليفربول يسبق ريال مدريد 
نحو صفقة فرنسية

روما/ االستقالل: 
ذك���رت تقارير صحفية أن فري���ق إنتر ميالن 
اإليطال���ي وج���ه صدمة لنجم���ه األرجنتيني، 
الوتارو مارتينيز، حول مس���تقبله في الموسم 

القادم.
وحس���ب ما نقلت���ه صحيف���ة "الجازيتا ديللو 
سبورت" اإليطالية، فإن الوتارو ال يريد مغادرة 
إنت���ر ميالن ف���ي الصيف، ول���ن يضغط كي 

يوافق النادي على أي عرض مقدم له.
وأش���ارت الصحيفة اإليطالية، إلى أن الوتارو 
يش���عر بأهميته الكبيرة في مشروع المدرب 

س���يموني إنزاغي م���ع إنتر، كم���ا أن الالعب 
األرجنتين���ي يس���تمتع بالحياة ف���ي مدينة 
ميالنو. وأوضح���ت "الجازيتا ديللو س���بورت" 
أن موقف إنتر يص���دم الوتارو، حيث ال يقدم 
النادي أي ضمانات للنجم األرجنتيني بش���أن 

مستقبله.
وذك���رت الصحيفة أن في حالة وصول عروض 
جادة في الصيف، فإن إنتر س���يفكر في بيع 
الوتارو مارتيني���ز. وكانت العديد من التقارير 
ربطت الوتارو مؤخًرا باالنتقال إلى آرسنال في 

الميركاتو الصيفي المقبل.

إنتر ميالن يوجه
 صدمة لالعبه الوتارو
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    نور سامي يوسف الخضري     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    409921087      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   وليد عبد الس���ام ابراهيم 
طوط���ح      عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم     
803526607   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   صالح عبد الباس���ط صالح 
الخض���ري   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
402034250       الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة/    ن���وال نافذ حمدان بارود  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    412481004   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /     حس���ين حمد حس���ين 
اب���و صقر    ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   
959489840         الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    محمود شعبان العبد الدلو  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   926708777    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /    عز الدين احمد حس���ين 
مصب���ح  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم   
804362010    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    جابر زياد جميل ياس���ين  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   411062904    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة /   حليمه عل���ي محمود 
البلتاج���ي   ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    
912565629   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

 

  

 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 291 / 2022   يف الطلب رقم 774 / 2022

الطلب رقم 947 / 2022
المس���تدعي/ محمد عبد الق���ادر محمد الفصيح – م���ن جباليا هوية رقم/ 

918999087 وكاؤه المحامون/ إبراهيم لبد وغيداء لبد وشيرين غيث
المستدعى ضده/ محمد س���لمان محمد الشنطي- باألصالة عن نفسه ولباقي 
ورثة وتركة والده المرحوم/ س���لمان محمد أحمد الشنطي – وآخر عنوان له غزة 

الشيخ رضوان الشارع الثالث شارع نبيل أبو سلمية – مجهول محل اإلقامة
نوع الطلب: وقف إجراءات التنفيذ  مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 774 / 2022 في القضية رقم 291 / 2022  
في الطلب رقم 947 / 2022

إلى المس���تدعى ضده بما أن المس���تدعي المذكور أعاه قد تقدم ل���دى محكمة بداية غزة 
بالقضية المرقومة أعاه وموضوعها )اس���تحقاق عقار محجوز( وبالطلب المتفرع عنها رقم 
774/ 2022 يطالب فيها باس���تحقاق ما مس���احته )282 مترًا مربع���ًا( الواقعة ضمن أرض 
القس���يمة رقم 144 من القطعة رقم 978 من أرضي جباليا الغابة استنادًا إلى ما يدعيه في 
الئحة دعواه والطلب المتفرع عنها المحفوظ نسخة لك منها في ملف القضية ونظرًا ألنك 
مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعما بالمادة 
20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد 
قاض���ي محكمة بداية غزة في الطلب رقم 947 / 2022 بالس���ماح لن���ا بتبليغك عن طريق 
النشر المس���تبدل. لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة للرد على الطلب فيليوم 
الثاثاء الموافق 7 من ش���هر يونيه لس���نة 2022م الساعة التاس���عة صباحًا كما يقتضي 
عليك أن تودع خال خمس���ة عشر يومًا من تاريخ اس���تامك مذكرة الحضور هذه لدى قلم 
التسجيل في هذه المحكمة دفاعك التحريري بشأن االدعاء المذكور وأن ترسل نسخة عنه 
إلى المس���تدعي المذكور حسب عنوانه وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعي أن يسير في دعواه حال غيابك حسب القانون. تحريرًا بتاريخ: 2022/5/8م

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة/ اأ. عمار قنديل 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
دائرة التنفيذ

اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 
خان يون�س يف الق�صية التنفيذية رقم 2850/2022

إل���ى المنفذ ض���ده / إبراهي���م حمدان س���الم المصري هوي���ة: 802171223 
العنوان: خانيونس - السكة - حارة المصري - خارج الباد حاليا أبلغك أنه طبقا 
لالتزام المترتب عليك بموجب شيك بنكي مستحق األداء وذلك بمبلغ 7500 
شيقل اس���رائيلي لصالح طالب التنفيذ / محمد صالح سعيد الحويطي هوية 
801602277 والذي يلزمك فيه بتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية باإلضافة 
إلى الرس���وم والمصاريف . لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون 
أس���بوعين من تاريخ هذا اإلعان لتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية حسب 
األص���ول وإذا لم تحضر في المدة المحددة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن 

ثم ستباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خان يون�س
مهدي نبيل القدرة

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية املدنية رقم 890/2021

يف الطلب رقم 642/2022
المس���تدعي : س���عد عبد المعطي محمد الفيومي - غزة الشجاعية - شارع 

ابو العظام هوية 936225184 وكيله / المحامي / محمد عثمان البطش
المستدعى ضدهما : 1( عبد المنعم عبد المعطي محمد الفيومي - غزة الشجاعية 
شارع ابو العظام 2( نجوى أحمد عمر الفيومي - غزة الشجاعية شارع ابو العظام

نوع الدعوى : تصريحية قيمة الدعوى: عشرون الف دينار أردني
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية رقم 890/2021 في الطلب رقم 642/2022
إلى المس���تدعی ضدهما المذكورين أعاه بما أن المس���تدعی وبواس���طة وكيله المحامي محمد 
عثمان البطش قد أقام عليكم واخرين القضية المرقومة اعاه وهي دعوى تصريحية استنادا لما 
يدعيه في الئحة الدعوى المودعة نسخة لكم منها عند رئيس قلم هذه المحكمة لذلك يقتضي 
عليكما أن تحضروا إلى قلم هذه المحكمة يوم الخميس بتاريخ 26/5/2022 الس���اعة التاس���عة 
صباحا كما يقتضي عليكم ان تودعوا الى رئيس قلم هذه المحكمة الئحة جوابية خال خمس���ة 
عشر  يومامن تاريخ تبلغكم هذه المذكرة وليكن معلوما لديكم أنه إذا تغيبتم عن موعد الجلسة 

المحددة أعاه يجوز للمستدعي أن يسير في طلبه حسب االصول صدر في 8/5/2022

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية

اإعالن جريدة �صادرة عن حمكمة دير البلح ال�صرعية
إلى المدعى عليه / مصطفى محمد مصطفی محمد من مصر وسكانها ومجهول 
مح����ل اإلقامة فيها  اآلن يقتض����ي حضورك إلى محكمة دير البلح الش����رعية 
ي����وم الخميس الموافق ۱۲/۰۵/۲۰۲۲م الس����اعة الثامن����ة صباحا وذلك للنظر 
في الدعوى أس����اس 754/201 وموضوعها تفريق للضرر من الغياب المرفوعة 
ضدك من قبل زوجتك المدعية/ إسراء خميس محمود جويفل من عاقر وسكان 
الزوايدة وكاؤها المحامون / اسامة خالد ابو عمرة _  ووفاء ايمن محسن وإن لم 
تحضر في الوقت المعين أو ترس����ل وكيا عنك يجر بحقك المقتضي الشرعي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 10/4/2022م .

قا�سي دير البلح ال�سرعي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 203 / 2010

يف الطلب رقم 1013 / 2022 ن�سر م�ستبدل
المس���تدعي )المدعي( صبحي عبد الرؤوف عبد العزيز صالح- من س���كان غزة النصر 
شارع القرشلي هوية رقم/ 923534986 وكياه المحاميان/ معاذ محمود بركة ومحمد 

اقبال الطاع – دير البلح البلد بجوار مركز الشرطة جوال / 0597442499
المس����تدعى ض����ده )المدعى عليه( ف����وزي عدنان ف����وزي خليل الدجاني باالصالة عن نفس����ه 
وباإلضاف����ة إلى باقي ورثة وتركة والده المرحوم/ عدنان الدجاني- من س����كان غزة النصر منزل 

الدكتور شمس الدجاني بالقرب من مستشفى العيون "مجهول محل اإلقامة حاليا"
نوع الدعوى: تنفيذ عيني

قيمة الدعوى: 30000 دينار أردني )ثاثون ألف دينار أردني(
جلسة اليوم 2012/9/16 تاريخ اإليداع 2010/4/11  

الحضور: حضر المحامي/ فايق اليازجي منابًا عن وكيل المدعي ولم يحضر 
المدعى عليهم لسبق السير بحقهم حضوريًا

الحكم /// باس���م الش���عب العربي الفلس���طيني /// حكمت المحكمة بتنفيذ 
عق���ود البيع المبرز م/2 عدد 3 تنفيذًا عينياً وذلك بش���طب مس���احة وقدرها 
700 س���بعمائة متر مربع والواقعة في القسيمة رقم 341 قطعة 725 أراضي 
غزة الدرج حرش 122 عن اسم مورث المدعى عليه الثالث/ عدنان فوزي خليل 
الدجاني وتسجيلها باس���م المدعي/ صبحي عبد الرؤوف صالح واشعار دائرة 
تس���جيل األراضي بغزة بذلك، والزام المدعي بالرس���وم والمصاريف وأتعاب 
المحاماة. حكمًا ص���در بتاريخ 2012/9/16م  نبلغك أيه���ا المدعى عليك أنه 
وبتاريخ 2012/9/16م قد صدر بحقك الحكم المذكور وعليه نبلغك صورة عنه 
حسب األصول حتى يتسنى لكم اتخاذ المقتضى القانوني خال ثاثين يومًا 
من تاريخ النشر قبل أن يصار إلى تنفيذه حسب األصول. التاريخ: 2022/5/8م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة/ اأ. عمار عطية قنديل

غزة/ االستقال: 
ح، امس االحد، أن بطلي  أكد القيادي بحركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين محمد شلَّ
عملي���ة "إلعاد" فخر األمة وش���عبنا، موضح���ًا أن البطلين دوخا منظوم���ة أمن االحتال 

وجيشه وشرطته وراءهما ثاثة أيام.
 وقال القيادي بحركة الجهاد اإلس���امي: "إن االحتال ح���اول توثيق اعتقال البطلين 

بالصوت والصورة ليثبت أن يده "طولى"، لكن فشله واضح وجنراالته التي أقرت به".
ح أن ش���عبنا حيوي، ويعرف واجبه تجاه قضيته ومقدس���اته، ولن  وبين القيادي ش���لَّ
يعدم الوس���يلة في مواجهة االحتال، مش���يرًا إلى أن شعبنا سيظُل والدًا ألبطال على 

خطا ضياء حمارشة، ورعد حازم وأبطال عمليات "أرئيل"، "إلعاد"، وبئر السبع.
ويشار إلى أن قوات االحتال اعتقلت أمس األحد منفذي عملية إلعاد التي أدت لمقتل 
3 مستوطنين وإصابة 3 أخرين بجراح خطيرة بعد عدة أيام من البحث والتحري سخرت 
خالها قوات االحت���ال كافة طاقتها وقواتها وجنودها للبحث عن المنفذين أس���عد 
يوس���ف الرفاعي )19 عاما( وصبحي عماد أبو شقير )20 عاما( ، اللذين اختبئا على بعد 

500 متر من مكان تنفيذ عملية العاد البطولية .

القيادي شلح : بطال عملية »إلعاد« فخر شعبنا 
وتوثيق االحتالل اعتقالهما أثبت فشله

 133 إصابة جديدة بـ »كورونا« 
خالل أسبوع في الضفة والقطاع

رام الله/ االستقال: 
أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين 
خال الفت���رة من 1 إلى 8 أيار الجاري. وأضافت ال���وزارة أن اإلصابات الجديدة 
س���جلت في الضفة الغربية بواقع 75 إصابة، وفي قطاع غزة 18، وفي القدس 

 .40
ولفتت إلى أنه تم تس���جيل 405 حاالت تعاف جديدة، بواقع 86 في الضفة، 
و269 في قطاع غزة، و50 في القدس، موضحة أن نس���بة األش���خاص مكتملي 
التطعي���م في فلس���طين كان في الضف���ة الغربية %62.7، وف���ي قطاع غزة 

.35.5%
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الخرطوم/ االستقالل:
توفيت طفلة بالس����ودان، نتيجة تعرضها لحادث مأساوي؛ بعدما 
نِدر« الطبيعية الواقعة على  هاجمها أحد األس����ود في محمية »الدِّ

بعد 400 كلم جنوب العاصمة الخرطوم. 
وأصيبت الطفلة بجروح كبيرة وغائرة خلفتها مهاجمة األس����د لها، 
وتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى المدينة، غير أن األطباء، 

وفقًا موقع »إندبندنت عربية«؛ أعلنوا وفاتها.
وكان����ت الطفلة )10 س����نوات( في نزهة عائلية م����ع عائلتها في 
المحمي����ة، عندما باغتها األس����د بالهجوم، فيما نجت ش����قيقتها 

األخرى من الهجوم. 
واقتربت الطفلتان من عرين األسد دون االنتباه للعبارات التحذيرية 
الت����ي تطالب الزوار بعدم االقتراب، فيم����ا حاولت الطفلة المتوفاة 
إدخال رأسها للتمعن في شكل األسد، وهي الفترة التي استغلها 

األسد لمهاجمة الطفلة. 
ورغم تمكن أحد أفراد عائلتها من س����حبها من بين فكي األس����د، 
فإن محاوالت إس����عاف الطفلة باءت بالفشل وتوفيت قبل الوصول 

للمستشفى.

أسد يفترس طفلة في 
محمية طبيعية بالسودان

دمشق/ االستقالل:
أعلنت مديرية الش����ؤون الصحي����ة في العاصمة 
الس����ورية دمش����ق، عن البدء باآللية التنفيذية 
لتس����جيل الكالب الخاصة، اعتبارا من يوم أمس 
األحد. وفي التفاصيل، أكد مدير الشؤون الصحية 
في محافظة دمشق، ش����ادي خلوف البدء اعتبارا 
من يوم أمس، باآللية التنفيذية لتسجيل الكالب 
الخاصة، موضحا أنه سيتم منح بطاقات تسجيل 
للكل����ب الخاص يذك����ر فيها اس����م المالك ونوع 
الكل����ب ولونه ورقمه المس����جل وذلك عن طريق 

طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية.
ووجه���ت المديري���ة دع���وة لكاف���ة مالك���ي 
الكالب للتوجه إلى المديرية في كفرسوس���ة، 
مصطحبين معهم الهوية الش���خصية ودفتر 
اللقاح الخ���اص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع 

استيفاء رسم سنوي ومقدره 15 ألفا«.
وتاب���ع ش���ادي خل���وف: »أي ش���كوى على أي 
كلب غير مرخص يتم تس���جيل الضبط الالزم 
ليصار إلى حجز الكل���ب، ويتوجب على المالك 
دفع الضبط باإلضاف���ة لتكاليف ونفقات حجز 

الكل���ب في حديق���ة الحي���وان«، إذ إنه بموجب 
القرار الصادر عن المحافظة تزود عناصر جهاز 
مكافحة األمراض المشتركة بدفاتر ضبوط تتم 
طباعتها واعتمادها الحق���ًا ليتم ضبط الكالب 
التي لم يتم تسجيلها وتأدية الرسم المطلوب 
لتربيتها، فيما يفوض مدير الش���ؤون الصحية 
بالتوقيع على بطاقة تس���جيل الكالب، وتحدد 
تكلفة كل بطاقة بالس���تيكية للكلب المسجل 
بمبلغ قدره 5000 ليرة س���ورية ال غير )تتضمن 

قيمة البطاقة والطباعة(.

القاهرة/ االستقالل:
حذرت وزارة الصحة المصرية، المواطنين من تناول سمك األرنب السام.

يأتي ذلك بعد حادثة تسمم أسرة كاملة من 5 أفراد تناولوا هذا النوع من السمك.
وناشدت صحة بورسعيد، المواطنين باالبتعاد نهائيا عن تناول تلك السمكة، التي تحتوي 

على غدد ذات سمية عالية.
وبينت، أن أعراض التسمم تبدأ بارتخاء في المفاصل والعضالت وغثيان وصداع.

وفي حالة السم المركز تؤدي إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيبوبة كاملة.

تسمم أسرة مصرية كاملة 
بهذا النوع من السمك

دمشق تبدأ بتسجيل الكالب الخاصة

واشنطن/ االستقالل:
أصدر القضاء األمريكي حكما بس���جن شرطي سابق في والية كولورادو 5 سنوات 
بسبب توقيفه العنيف المرأة سبعينية تعاني اضطرابات إدراكية، ما تسبب لها 

بكسور وإصابات في أنحاء مختلفة في جسمها.
وكانت كارن غارنر البالغة 73 عاما توجهت في يونيو 2020 إلى سوبرماركت في 
مدينة لوفالند بالوالية الواقعة غرب الواليات المتحدة لشراء بعض السلع بقيمة 
14 دوالرًا، لكنها أغفلت عن الدفع بسبب إصابتها بالخرف، ما دفع بالقائمين على 

المتجر إلى االتصال بالشرطة رغم أنهم استعادوا البضاعة.
وعلى قارعة الطريق، أمس���ك الش���رطي أوس���تن هوب بالمرأة السبعينية خالل 
عودتها إلى منزلها مشيا، وبسبب رفضها االنصياع ألوامره التي لم تكن تفهمها 
على ما يبدو، رماها الشرطي أرضا لتقييدها باألصداف ووضع يديها خلف ظهرها.

وكانت الضحية التائهة تردد للشرطي »أنا في طريق العودة إلى منزلي«.
وأثارت مشاهد هذا التوقيف العنيف التي التقطتها كاميرا مرفقة ببزة الشرطي، 
تأث���را كبيرا حينها، خصوصا بعدما أظهرت ص���ور من كاميرا مراقبة الُتقطت في 
مركز الشرطة بعد فترة وجيزة، أوستن هوب وزمالء له يقهقهون إثر استعراض 

المشاهد.
وخالل محاكمته، أقر الش���رطي الذي ترك منصبه بع���د الحادثة بالذنب في هذا 
االعت���داء، وتقدم أخيرا باالعتذار لعائلة غارنر واصف���ا ما ارتكبه بأنه »مخٍز فعال«، 

بحسب صحيفة »دنفر بوست«.
وقالت القاضية ميش���ال برينغار من محكمة مقاطعة الريمر إن »هذه القضية ال 
تس���تند إلى خطأ«، بل هي مرتبطة ب� »ش���رطي شاب استغل موقع السلطة الذي 
يتواله لممارسة الشدة من دون إبداء أدنى شعور باإلنسانية، وقد أظهر شخصية 

إجرامية مقلقة«.
ول���م تخلص التحقيقات الداخلية التي أجري���ت في بادئ األمر حول الحادثة إلى 
أي مآخذ على سلوك أوستن هوب، لكن في العام الماضي، عقدت مدينة لوفالند 
اتفاقا رضائيا قضى بدفع تعويضات بقيمة ثالثة ماليين دوالر لعائلة غارنر التي 

رفعت دعوى مدنية في القضية.

السجن 5 سنوات لشرطي أميركي 
استخدم العنف ضد سبعينية

وكاالت/ االستقالل:
 ُيعرف التثاؤب على أنه اس���تجابة ال إرادية للجسم. 
تتمثل بفتح الفم بش���كل واسع. ويرافق ذلك إدخال 
كمي���ات كبيرة من الهواء إلى الرئتين. وحدوث تمدد 
في طبلة األذن. وإغالق العينين بشدة، وتنتهي هذه 

العملية الطبيعية بإخراج الهواء من الرئتين ببطء.
ومن هنا ُيمكن القول بأن التثاؤب غالبًا ما ُيش���ير إلى 
التعب واإلرهاق. فمن الش���ائع تكراره بين األشخاص 
الذين يؤدون أمورًا متعب���ة أو مملة. إضافة إلى ذلك، 
يعتب���ر التثاؤب ُمعديًا. وينتقل بين األفراد كجزء من 

االستجابة العاطفية الطبيعية لإلنسان.
وتجدر اإلش���ارة هنا، إلى أن التث���اؤب ُيعد من األمور 

التي يحتاجها الجس���م. لذلك ُينصح بعدم خنقه أو 
منعه، ولكن قد يعاني الف���رد في بعض الحاالت من 
كثرة التثاؤب. أي أن يتكرر التثاؤب أكثر من مرة خالل 
الدقيقة الواحدة. فقد ُيشير ذلك إلى أسباب بسيطة 
يس���هل التعامل معها. وقد يكون عرضًا لمش���كلة 
صحية معينة، لذلك ُينصح باستش���ارة الطبيب في 

هذه الحالة، للتعّرف على هذه المشكلة وعالجها.
ولكن الس���بب الدقيق وراء حدوث كثرة التثاؤب غير 
مع���روف. ولكن هن���اك عدة عوامل ق���د ينجم عنها 
المعان���اة من كثرة التثاؤب. ويمك���ن أْن نذكر بعض 

هذه األسباب على النحو اآلتي:
الش���عور بالنع���اس، والتع���ب، أو اإلعي���اء. اإلصابة 

باضطرابات الن���وم، مثل انقطاع النف���س النومي، أو 
التغفي���ق. المعاناة من كثرة التثاؤب كعرض جانبي 
لتن���اول بعض األدوية المس���تخدمة في عالج القلق 
واالكتئاب. ح���دوث نزيف في القلب، أو في المنطقة 

الُمحيطة به.
وهناك أسباب أقل ش���يوعًا تؤدي إلى كثرة التثاؤب 
وه���ي مجموعة من المش���اكل الصحي���ة واألمراض 
الُمختلفة، نذكر منها ما يأتي: اإلصابة بأورام الدماغ. 

اإلصابة بالنوبة القلبية، أو الجلطة القلبية.
اإلصابة بالصرع. اإلصابة بم���رض التصلب المتعدد. 
اإلصابة بفش���ل الكب���د. فقدان الجس���م قدرته على 

تنظيم درجة حرارته.

) APA images (    مو�سم جني الع�سل يف خانيون�س جنوب قطاع غزة

لندن/ االستقالل: 
رص���دت وكالة األم���ن الصحي البريطاني���ة، أول إصابة 

بفيروس جدري القرود في إنجلترا.
وأعلنت الوكالة، في بيان ُنش���ر على الموقع اإللكتروني 
للحكومة البريطاني���ة، أن المريض كان مؤخرا في زيارة 
إلى نيجيري���ا، حيث ُيعتقد أنه أصي���ب بالعدوى، قبل 

العودة إلى بريطانيا.
وأوضح���ت الوكالة أن المريض يتلق���ى العناية الطبية 
الالزمة في وح���دة األمراض المعدية بمؤسس���ة "جاي 
أند س���انت توماس" التابعة للهيئ���ة الوطنية للصحة 

البريطانية في لندن.
وأكدت الوكالة، وفق س���كاي نيوز عربية، أنها تتواصل 
مع كل األشخاص الذين تعاملوا بشكل مباشر مؤخرا مع 
المصاب، كإجراء احترازي لمنع انتش���ار العدوى بشكل 

أكبر ولتزويدهم بمعلومات ح���ول المرض، مضيفة أن 
ذلك يتضمن عدد من الركاب الذين سافروا مع المصاب 

على نفس الرحلة إلى بريطانيا.
وأفادت الوكالة بأن جدري القرود هي عدوى فيروس���ية 
نادرة ال تنتش���ر بس���هولة بين البش���ر، وعادة ما تكون 
األعراض خفيفة تش���فى من تلقاء نفس���ها ويتعافى 
معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، لكن قد تتسبب 
أحيانا في مرض ش���ديد لدى بعض المصابين. وُتعرف 
منظمة الصحة العالمية ج���دري القرود على أنه "مرض 
نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط إفريقيا 

وغربها بالقرب من الغابات االستوائية الماطرة".
وُينق���ل فيروس ج���دري القرود إلى البش���ر من طائفة 
متنوع���ة م���ن الحيوانات البري���ة، ولكن انتش���اره على 
المس���توى الثانوي محدود، من خالل انتقاله من إنسان 

إلى آخر.
ويتراوح في الع���ادة معدل اإلماتة في الحاالت الناجمة 
عن فاش���يات جدري القردة بي���ن 1 و10 بالمئة، وتلحق 

معظم وفياته بالفئات األصغر سنا.
وال يوج���د أي عالج أو لقاح مت���اح لمكافحة المرض، رغم 
أن التطعيم ضد الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية 

أيضا من جدري القردة.
ويعتب���ر جدري القرود مرضًا فيروس���يًا ن���ادرًا حيواني 
المنشأ، وتماثل أعراض إصابته لإلنسان تلك التي كان 
يش���هدها في الماضي المرضى المصاب���ون بالجدري، 
ولكنه أقل شدة. وُكِشف ألول مرة عن جدري القردة بين 
البشر عام 1970 بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لدى 
صبي عمره 9 سنوات كان يعيش في منطقة تم القضاء 

فيها على الجدري عام 1968.

بعد الخفافيش.. مرض فيروسي نادر مصدره القرود

انتبه.. كثرة التثاؤب قد تكون مؤشرًا خطيرًا


