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رام الله/ االستقالل: 
نقلت إدارة معتقالت االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس 
الثالثاء، األسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 
70 يوما إلى مستش���فى »أساف هروفيه« وقرروا إبقاءه 

فيه.
ذكرت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى بأن 
إدارة مصلحة السجون اإلس���رائيلية نقلت مساء أمس 

الثالثاء األس���ير خليل ع���واودة المضرب ع���ن الطعام 
لليوم ال� 70 على التوالي إلى مستشفى آساف هروفيه 

لخطورة وضعه الصحي.
وفي الس���ياق ذات���ه أكد نادي األس���ير الفلس���طيني 
أن خلي���ل ع���واودة يعاني من ضعف ش���ديد وجفاف، 
ومشكلة في أعصاب العينين، وأعصاب األطراف، وهذا 

مؤشر خطير على حالته الصحية.

االحتالل ينقل األسير عواودة 
للمستشفى بعد تردي حالته الصحية

مبعدو كنيسة المهد: آن األوان إلعادتنا 
لبيوتنا بعد 20 عامًا من اإلبعاد

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األسرى اإلداريون في سجون االحتالل، أمس الثالثاء، مقاطعتهم 
لمحاكم االحتالل لليوم 131؛ رفضًا لسياس���ة االعتق���ال اإلداري. وأفاد 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل: 
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، 
من���زل عائل���ة الرجبي في ح���ي عين الل���وزة ببلدة 
س���لوان، جنوبي المس���جد األقصى المبارك، وأدى 

اعتداء قوات االحتالل على األهالي الى إصابة عدد 
منهم بجراح، فيما أصيب عشرات المواطنين خالل 
مواجهات اندلعت مع ق���وات االحتالل في مناطق 
متفرق���ة من الضف���ة الغربية المحتل���ة. وهدمت 

جرافات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، بناية 
س���كنية من 5 ش���قق موزعة على طابقين، لعائلة 

الرجب���ي ف���ي بل���دة س���لوان بمدينة 
الق���دس المحتل���ة. وحاص���رت قوات 

االحتالل يهدم منزل عائلة الرجبي بسلوان 
ويصيب عشرات المواطنين بمواجهات بالضفة 

الجهاد وحماس: استمرار االحتالل في هدم 
منازل المقدسيين سياسة تطهير عرقي 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا نش���طاء فلسطينيون، أمس الثالثاء، جماهير شعبنا إلى تلبية وإحياء 
صالة فج���ر الجمعة القادم في المس���جد األقصى المبارك تحت ش���عار 

دعوات لتلبية نداء فجر »القدس 
لنا« الجمعة القادمة في األقصى

الجهاد: »سيف القدس« جسدت قوة اإلرادة 
الفلسطينية في الدفاع عن القدس و األقصى

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق العس���كري باسم سرايا القدس »أبو حمزة«، أمس الثالثاء، أن معركة 
سيف القدس البطولية ش���كلت عالمة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو. وقال 
أبو حمزة في تغريدة له عبر قناته في تيلغرام: »استطعنا في المقاومة -بفضل 

أبو حمزة: سيف القدس عالمة 
فارقة في تاريخ الصراع مع العدو

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق اإلعالمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي طارق سلمي، أن استمرار االحتالل 
في سياس����ة هدم منازل المقدس����يين جريمة بحق اإلنس����انية، واعتداء على كرامة 
الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة فوق أرضه. وقال سلمي في تصريحات صحفية 

عام على »سيف القدس«.. 
عندما غيرت المقاومة المعادلة 

فصائل المقاومة تحذر االحتالل من 
ارتكاب أي حماقة بحق قادة المقاومة

غزة/ سماح المبحوح: 
أجمع محلالن مختصان بالش���أن اإلسرائيلي أن معركة سيف القدس 
أحدث���ت تغيي���رًا جوهريًا في العالق���ة بين المقاومة ف���ي قطاع غزة 

غزة/ االستقالل: 
حّذرت فصائ���ل المقاومة في قطاع غزة أمس الثالثاء، االحتالل اإلس���رائيلي من مغّبة 

اس���تهداف أي من ق���ادة المقاومة، مؤكدًة أن االحتالل س���يفتح على 
نفس���ه أبواب جهنم، وس���يكون الرد مزلزاًل وتتعدى ارتداداته حدود 

»مناورات عربات النار«.. ترميم لصورة االحتالل 
التي زعزعتها معركة »سيف القدس«

غزة / معتز شاهين:
أجم���ع مختصان بالش���أن السياس���ي، عل���ى أن مناورات 
»عربات النار« التي ينفذها جي���ش االحتالل لليوم الثالث 

على التوالي، تأتي في س���ياق إع���ادة ثقة جنود االحتالل 
الجبهة  وطمأنة  العس���كرية،  بالمؤسس���ة 
الداخلي���ة بالكي���ان التي لم تع���د تثق في 

رفضًا العتقالهم اإلداري األسيران »عواودة« 
و »ريان« ُيواصالن إضرابهما عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
ُيواصل األس���يران خليل عواودة )40 عامًا( من بلدة إذنا في 
الخليل إضرابه عن الطعام لليوم ال�70، ورائد ريان )27 عامًا( 

من قرية بيت دقو ش���مال مدينة القدس لليوم ال�35، رفضًا 
العتقالهما اإلداري.  وقال المتحدث اإلعالمي 
باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين حسن 
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غزة/ االستقالل: 
أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية، أمس الثالثاء، أن 
معركة سيف القدس مّثلت نقطة تحول استراتيجي ونقلة نوعية 
في طبيعة المعركة التي يخوضها شعبنا الفلسطيني المسنود 

بالمقاومة الباسلة دفاعا عن مقدساتنا.
وقالت اللجنة في بيان لها وصل "االس���تقالل" :" تمر علينا اليوم 
)أمس( العاش���ر من مايو الذكرى الس���نوية األولى لمعركة سيف 
القدس الخالدة، التي ش���كلت مرحلة مفصلية في تاريخ صراعنا 
مع االحتالل الصهيوني، وثبت���ت بالبارود والنار خطًا ثابتًا ووحدة 
ح���ال بين القدس وغزة، وبين الق���دس والضفة الغربية والداخل 
المحتل وشعبنا في الشتات، لتكون القدس كما كانت دائما محور 
الصراع مع المحتل، ودرة تاج قضية فلسطين، وثبت فيها شعبنا 

ومقاومته معادالت جديدة رس���خت فيها المقاومة الفلسطينية 
ريادتها مقابل تقهقر االحتالل وتراجعه وصواًل النكفائه الكامل 
ع���ن أرضنا الفلس���طينية". وأضافت:" لقد مّثلت معركة س���يف 
القدس نقطة تحول استراتيجي ونقلة نوعية في طبيعة المعركة 
التي يخوضها شعبنا الفلسطيني المس���نود بالمقاومة الباسلة 
دفاعا عن مقدس���اتنا، وانهارت فيها كل المحاوالت اإلسرائيلية 
للفصل بين مكونات ش���عبنا وس���احات تواجده، ورس���مت لوحة 
نضالية انخرط فيها الفلس���طيني حيث تواجد ليتكامل الفعل 

ويتعاظم اإلنجاز الوطني".
وتابعت اللجنة في بيانها:" لقد أكدت معركة س���يف القدس أن 
المقاومة والصراع مع المش���روع الصهيوني االس���تعماري، قادرة 
دائم���ًا على توحيد الموقف السياس���ي، وجم���ع الكلمة الوطنية 

على قاعدة وحدة الس���احات واالش���تباك مع االحتالل واستخدام 
كل األدوات الوطنية عل���ى قاعدة التنوع من أجل التكامل، ويظل 
المطلوب باس���تمرار تش���كيل قي���ادة وطنية موح���دة للمقاومة 
بمفهومها الش���امل" وأردفت " في الذكرى األولى للمعركة نؤكد 
على أننا في معركة مفتوحة مع االحتالل بكل األدوات واألش���كال 
دفاع���ًا عن القدس وعن المس���جد األقصى، وعن كل مقدس���اتنا 
اإلسالمية والمس���يحية وعن حقوقنا الوطنية الثابتة، وأن سيف 
القدس س���يبقى مش���رعًا ولن يغمد إال بتحقيق أهداف شعبنا 
في الحرية واالس���تقالل وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه 

الوطني وعاصمتها القدس".
وأوضحت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية أن المعركة 
رس���خت كل مفاهيم نبل وعدالة القضية الوطنية الفلسطينية، 

واالس���تعداد للتضحية من أجل مقدس���ات ش���عبنا اإلسالمية 
والمس���يحية، وكان ذلك في أجلى صوره من االلتفاف الش���عبي 
الكام���ل حول خي���ارات المقاومة بالرغم من حج���م الجريمة التي 
ارتكبها االحتالل ضد المدنيين من النس���اء واألطفال والشيوخ، 
وهي جرائم لن تس���قط بالتقادم، ويجب أن ُيقدم قادة االحتالل 
لمحكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب، وتبني اس���تراتيجية 

إعالمية وطنية لفضح كل جرائم االحتالل.
وحل���ت الذكرى الس���نوية األولى لمعركة س���يف القدس، أمس 
الثالثاء، التي اس���تمرت المقاومة بكافة تشكيالتها العسكرية 
بقص���ف المدن االس���تراتيجية المحتل���ة بالصواري���خ، وأجبرت 
المعركة حكومة االحتالل على االخضاع لش���روط المقاومة، منها 

منع تهويد مدينة القدس.

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق اإلعالمي باس����م حركة الجهاد اإلس����المي 
طارق سلمي، أن اس����تمرار االحتالل في سياسة هدم 
منازل المقدسيين جريمة بحق اإلنسانية، واعتداء على 
كرامة الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة فوق أرضه.

وقال س����لمي في تصريحات صحفي����ة أمس الثالثاء:" 
إن مش����اهد هدم المنازل التي نقلتها وسائل اإلعالم 
تمثل صرخة في الضمير اإلنساني والضمير العالمي، 
ومن العار أن تصمت الهيئات والمنظمات والحكومات 
والدول على هذا المس����توى من العدوان وسياس����ات 
التطهير العرق����ي التي تنتهجه����ا حكومة االحتالل 

وجيشها ومستوطنوها".
وأض����اف :" إن هدم المنازل ومحاولة تهجير أهلها، هو 
اس����تفزاز لمشاعر أبناء الش����عب الفلسطيني الذين ال 
يقبلون الضيم وال يستس����لمون أمام عدوان وال إرهاب، 
وبالتالي فإن هذا الهدم والدم����ار باعث على المقاومة 

بكل أشكالها".
وحمل الناطق باسم الجهاد االحتالل مسؤولية إرهابه 
وعدوانه الذي يمس بالش����عب الفلس����طيني في كل 

أماكن تواجده.
وفي السياق، قالت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 
جبي في سلوان بمدينة   هدم االحتالل بناية عائلة الرَّ

َّ
إن

الق����دس المحتلة، جريم����ة تهجير قس����ري ُممنهج، 
تكشف حجم سادية االحتالل وعنصريته وإرهابه ضدَّ 
شعبنا وأرضه ومقدس����اته، في محاولة لتفريغ مدينة 

القدس من أهلها، وتنفيذ مخططات التهويد للمدينة 
مت والتقاعس الّدولي  المقدس����ة، في اس����تغالل للصَّ

الذي يتحمل مسؤولية تاريخية عن ذلك.
وأكدت حماس في بيان لها تلقت "االستقالل" نسخة 
عنه على أن "هدم هذه البناية السّكانية، وتهجير أكثر 
من 40 مواطنًا مقدس����يًا، بينهم أطفال ونساء ومرضى 
وكبار السن، عن أرضهم وممتلكاتهم يعدُّ جريمة ضد 

اإلنسانية".
وشددت حماس على أن التصعيد اإلسرائيلي المحموم 
ضد أرضنا ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية لن يفلح 
في الوقت ذاته في تغيي����ر معالم القدس التاريخية، 
فش����عبنا وش����بابنا صاحب اإلرادة والعزيم����ة الصلبة 
سيقف بالمرصاد لالحتالل ولقطعان مستوطنيه، ولن 

يسمح بتلك المخططات االحتاللية التهويدية أن تمّر، 
مهما كانت التضحيات.

وش����رعت جرافات االحتالل "اإلسرائيلي"، أمس الثالثاء  
بهدم بناية س����كنية لعائلة الرجبي في بلدة س����لوان 

بمدينة القدس المحتلة.
واقتحمت قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية حي عين 
اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى، وانتشرت 

في محيط البناية، تمهيدا لهدمها.
وكان����ت بلدية االحت����الل قبل أيام قد أخط����رت عائلة 
الرجبي بهدم بنايتها المكونة من خمس شقق سكنية 
موزعة على طابقين، حيث يضم الطابق الثاني عددا من 
الش����قق السكنية، التي يعيش فيها نحو 30 من أفراد 

العائلة؛ بحجة عدم الترخيص.

الجهاد وحماس: استمرار االحتالل في سياسة هدم منازل المقدسيين سياسة تطهير عرقي 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا نش���طاء فلس���طينيون، أمس الثالثاء، جماهير ش���عبنا إلى تلبية وإحياء صالة فجر 

الجمعة القادم في المسجد األقصى المبارك تحت شعار »القدس لنا«.
وحث النش���طاء المواطنين على تكثيف الحضور والمشاركة الفاعلة في أداء الصالة في 
مصليات المسجد األقصى، ضمن حملة »الفجر العظيم«، للتأكيد على تمسكهم بحقهم 

في المسجد وإفشال مخططات االحتالل التهويدية وأطماع المستوطنين.
وش���هد ش���هر رمضان وما بعده، تصاعدا النتهاكات االحتالل بحق المس���جد األقصى 
المب���ارك، تصدى خاللها المرابط���ون القتحامات االحتالل ومس���توطنيه واعتداءاتهم، 
أصي���ب خالله���ا واعتقل المئات. وتحولت حمل���ة »الفجر العظيم« إل���ى تظاهرة دينية 
سياسية أسبوعية في المسجد األقصى المبارك، من خالل تسمية كل جمعة باسم معين 

يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.
وانطلقت الحملة ألول مرة من المس���جد اإلبراهيمي بمدين���ة الخليل في نوفمبر 2020، 
لمواجهة المخاطر المحدقة بالمس���جد واقتحام قوات االحتالل وقطعان المس���توطنين 
المتك���رر له، ومحاوالت تهوي���ده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، وم���ن ثم انتقلت إلى 

المسجد األقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.
وعادت »الفجر العظيم« مع بدايات عام 2022 إلى واجهة المبادرات الشعبية المقدسية 

التي تمثل تجمًعا شعبًيا أسبوعًيا كبيًرا في قلب المسجد األقصى.
وكان عش���رات اآلالف من الفلس���طينيين أدوا صالة فجر الجمعة الماضي في المسجد 
األقصى تحت شعار »لن نرحل«، بمشاركة واسعة من النساء والعائالت، رغم تشديدات 

االحتالل والتضييق على المصلين.
ومؤخًرا، قام أهالي الداخل الفلسطيني المحتل بمبادرات من خالل التكفل بعدة حافالت 

لنقل المصلين الى القدس ضمن الحملة اإليمانية.

دعوات لتلبية نداء فجر »القدس 
لنا« الجمعة القادمة في األقصى

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي وذراعها العسكري سرايا 
القدس، أمس الثالثاء، أن سيف القدس لم يزل مشرعًا في 
وجه اإلرهاب والعدوان الصهيوني، وأن المقاومة على أتم 
الجاهزية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، ال ترهبها لغة 

التهديد والتحريض المرتفعة لقادة العدو، وال مناوراته.
ج���اء ذلك في بيان للجهاد اإلس���المي لمناس���بة الذكرى 
السنوية األولى لمعركة سيف القدس التي انطلقت في 
مثل هذا اليوم 5/10، قبل عام، انتصارا للمسجد األقصى 
وللمدين���ة المقدس���ة، وردا على مس���يرات اس���تفزازية 

لقطعان المستوطنين.
وقال البيان: تمر علينا اليوم الذكرى الس���نوية األولى 
لمعركة س���يف الق���دس التي تجس���دت فيها قوة 
اإلرادة الفلس���طينية وسطر فيها ش���عبنا ومقاومتنا 
أروع نم���اذج الوحدة والتكامل في ملحمة وطنية كبرى 
ال تزال مفاعيلها راسخة في الفعل الوطني المدافع عن 
القدس والمس���جد األقصى المبارك، األمر الذي يدلل 
على حالة اإلجماع الفلسطيني على نهج المقاومة بكل 

أش���كالها دفاعًا عن أقدس مقدس���اتنا وعن عاصمتنا 
األبدية وعن مسرى نبينا«.

وأضاف »لم تكن معركة سيف القدس مجرد محطة من 
محطات الصراع فحس����ب، بل تحولت إلى نهج وبرنامج 
عمل للش����عب الفلس����طيني الذي يقف متأهبًا – في 
كل أماكن تواجده- للدفاع عن القدس وفداء مسجدها 
األقصى بكل غاٍل ونفيس«. وأكدت الجهاد اإلس����المي، 
أن معركة س����يف القدس ش����كلت مفص����اًل هامًا في 
تاريخ الص����راع مع العدو الصهيون����ي، الذي كان يظن 
قبيل المعركة أن يده طليقة في القدس وأن سياساته 
ومخططاته قد وفرت الفرصة لفرض التقسيم الزماني 
والمكاني في المس����جد األقصى وتهجير أهل الشيخ 
جراح، حتى أشهرت المقاومة سيفها وتمترس رجالها 
في خطوط المواجهة واشتعلت فلسطين كلها غضبًا 
وث����ورًة حاصرت العدو ومس����توطنيه داخ����ل المالجئ، 
ولتفرض المقاومة والشعب معادالت وقواعد اشتباك 

وضعت القدس واألقصى في رأس األولويات.
ودعت الحركة أبناء الش���عب الفلسطيني في كل أماكن 

تواجدهم، بالضفة والقدس واألرض المحتلة عام 1948، 
إلى إبق���اء جذوة الصراع مع العدو مش���تعلة، ومش���اغلة 
االحتالل واالشتباك معه، والتصدي بكل قوة القتحامات 
قطعان المس���توطنين للمس���جد األقص���ى، واقتحامات 
قوات االحت���الل لمدن وقرى الضفة المحتلة. ووجه البيان 
التحية ألبناء الش���عب الفلس���طيني الذين يقفون سدًا 
منيعًا في وجه مخطط���ات العدو الصهيوني، ويواصلون 
التصدي لقواته اإلرهابية، دفاعًا عن األرض والمقدسات. 
وج���ددت الحركة العهد بأن تبقى وفية لدماء الش���هداء 
وعذاب���ات األس���رى والجرح���ى، وأال تخذله���م، مهما بلغ 
حج���م التضحيات. كما وجهت الحركة في بيانها التحية 
لش���عوب األمة العربية واإلس���المية، الذين كان لهم دور 
بارز خالل وبعد معركة سيف القدس، خاصة أولئك الذين 
تحدوا الجدران والحدود وهبوا نصرة لفلسطين، وواصلوا 
التعبير ع���ن دورهم وواجباتهم خالل المس���يرات التي 
ساندت المرابطين خالل شهر رمضان المبارك، داعية تلك 
الشعوب إلى مواصلة دورها حتى يكتمل مشهد االنتصار 

بتحرير فلسطين ومسجدها األقصى.

الجهاد: »سيف القدس« جسدت قوة اإلرادة الفلسطينية في الدفاع عن القدس و األقصى

غزة/ االستقالل: 
أكد الناطق العس���كري باسم سرايا القدس »أبو حمزة«، أمس الثالثاء، أن معركة 

سيف القدس البطولية شكلت عالمة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو.
وقال أبو حمزة في تغريدة له عبر قناته في تيلغرام: »اس���تطعنا في المقاومة 
-بفض���ل الله- االنتقال من الدفاع إلى الهجوم، ضمن قواعد اش���تباك جديدة ال 
يمكن بأي حال من األحوال أن نتراجع عنها، وسندع األفعال تدلل على ما نقول 
إن ش���اء الله«. وأض���اف »قبل عام من اآلن، وفي مثل ه���ذه اللحظات، صدر قرار 
القيادة بضربة الكورنيت شمال غزة؛ لتكون شارة انطالق معركة سيف القدس 
البطولية التي خضناها في س���رايا القدس، ومعنا فصائل المقاومة بكٍل شرٍف؛ 
انتصارًا للقدس، ودفاعًا عن أهلها الشجعان، الذين هبوا في انتفاضة خاضها 

شعبنا بكل عنفوان في كل الميادين«.
وحلت الذكرى الس���نوي األولى لمعركة س���يف القدس، أم���س الثالثاء، والتي 
اندلعت في مايو2021،  التي استمرت المقاومة بكافة تشكيالتها العسكرية 
بقصف المدن االس���تراتيجية المحتلة بالصواريخ، وأجب���رت المعركة حكومة 

االحتالل على االخضاع لشروط المقاومة، منها منع تهويد مدينة القدس.

لجنة المتابعة للقوى الوطنية: سيف القدس سيبقى مشرعًا ولن يغمد إال بتحقيق أهداف شعبنا

أبو حمزة: سيف القدس عالمة 
فارقة في تاريخ الصراع مع العدو
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وبدأت المعركة في العاش���ر من مايو/ أي���ار 2021، بتوجيه 
المقاومة في تمام الس���اعة السادسة مساًء ضربة صاروخية 
ا على جرائم االحتالل التي تصاعدت  تجاه مدينة القدس، رّدً
وتيرتها بحق المس���جد األقصى وس���كان الشيخ جراح، فيما 
انته���ى العدوان ف���ي 21 أّيار/مايو من ع���ام 2021 بتهدئة 

بوَساطة مصرية.
على م���دى 11 يومًا، أطلق���ت المقاومة نح���و 4340 صاروخًا 
باتجاه األراضي المحتلة، أدت إلى مقتل 12 مس���توطنًا. وإلى 
جانب الخس���ائر المباشرة استطاعت معركة "سيف القدس" 
إلحاق أض���رار بالغة باالقتصاد اإلس���رائيلي. وعلى الرغم من 
إخفاء سلطات االحتالل الخس���ائر الرسمية على الصعيدين 

االقتصادي والدمار الذي لحق بالبنية التحتية.
ا،  وأسفر العدوان اإلس���رائيلي عن استشهاد 264 فلسطينّيً
ا، وإصاب���ة )2205(  منه���م 66 طفاًل و39 س���يدة و17 مس���ّنً
مواطني���ن بجروح مختلفة، باإلضافة إلى دمار كبير في البنية 

التحتية والمنازل السكنية.
غريت املعادلة

المختص بالش���أن اإلسرائيلي باسم أبو عطايا رأى أن معركة 
س���يف القدس غيرت معادلة القوة لدى االحتالل، الختالفها 
عن المواجهات الس���ابقة، ما دفع االحتالل للتفكير بش���كل 
جدي في خطواته العس���كرية والسياسية القادمة وجعلها 

محسوبة.
وأضاف أبو عطايا ل� "االستقالل" أن وحدة الجبهات كافة ضد 
االحتالل في تلك المعركة، واشتعال المواجهات في الضفة 
الغربي���ة وقطاع غزة وم���دن الداخل المحت���ل 48، والجنوب 
اللبناني، أس���قط فرضية استفراده بكل جبهة على حدا، مما 

أدخله بأزمة حقيقية.
وأش���ار إلى أن االحتالل بات في اآلونة األخيرة يحس���ب ألف 
حس���اب إلجراءاته ف���ي القدس التي فجرت معركة س���يف 

القدس العام الماضي، خوفا من تكرار الس���يناريو ذاته في 
الوقت الحالي.

 وشدد على أن معركة سيف القدس أثرت على صناعة القرار 
في دولة االحتالل، حيث أس���قطت وغي���رت حكومات، وعلى 
المستوى العس���كري بات االحتالل يراقب رد فعل المقاومة 

حين اقدامه ومستوطنيه على اقتحام المسجد األقصى.
وقال: "حينما اقتحم المستوطنون المسجد األقصى وأعلنوا 
عن تنظيمهم مسيرة االعالم في شهر رمضان، وأيضا عندما 
ه���دد االحتالل باغتيال قادة م���ن المقاومة والتي ردت بكل 
قوة على تلك التهديدات، ما دفعه لتهدئة األوضاع بإرسال 

الوسطاء، خوفا من تصاعد األمور".
وبي���ن أن االحتالل بات يدرك تمام���ا أن رد المقاومة على أي 

حماق���ة يرتكبها في غ���زة أو الضفة أو حتى م���دن الداخل 
المحتل، من الممكن يكون الرد عليها أقوى من معركة سيف 

القدس بكثير ".
ولفت إلى أن االحتالل يسعى لفرض عقوبات اقتصادية على 
قطاع غزة؛ دون اتباع الحل العس���كري لعدم جدواه خوفا من 
الخسائر التي سيتكبدها، مش���يرا إلى أن استمرار االحتالل 
بإغالق معابر قطاع غزة والتضييق على س���كانه، يعد شكل 
امن أش���كال العقوبات االقتصادية الت���ي لجأ لها بعيدًا عن 

الخطوات العسكرية.
ونبه إل���ى أن المقاومة في قطاع غ���زة، أصبحت الرافعة لكل 
المقاومة في فلس���طين المحتلة، فهي الوصي على المسجد 
األقصى ومدن الضفة ومدن ال� 48 المحتلة، مش���ددًا على أن 

المقاومة بعد معركة "س���يف القدس" وضعت استراتيجية 
جديدة للتعامل مع االحتالل وأثبتت نجاحها. 

ودعا للمحافظة على مخرجات معركة س���يف القدس، قائال: 
"يجب البن���اء عليها وتطويره���ا، بأن تبق���ى المقاومة بهذا 
الترابط والتنسيق، ألنها تمثل الضاغط على االحتالل لجعله 
يضع مكابح على القرارات التي يفكر بها خاصة العسكرية".

تغيري جوهري 
ب���دوره، أكد صال���ح لطفي المحلل بالش���أن اإلس���رائيلي أن 
معركة س���يف القدس أحدثت تغيي���ر جوهري في العالقة 
بي���ن المقاومة واالحتالل، لكون معظم األبحاث والدراس���ات 
اإلس���رائيلية التي تناولت معركة سيف القدس أكدت على 
تراج���ع الحصانة األمنية والنفس���ية لالحتالل اإلس���رائيلي، 

فقبل المعركة مختلف عن بعدها.
وأوضح لطفي ل� "االس���تقالل" أن أح���د الدوافع التي يتخذها 
االحتالل اإلس���رائيلي الستباحة الدم الفلسطيني في شوارع 
مدين���ة القدس هو إلعادة بعض األمن الش���خصي المفقود 

لديهم، بعد معركة سيف القدس.
وشدد على أن معركة القدس شكلت عالمة فارقة في طبيعة 
الص���راع مع االحت���الل، وأحدثت توازن الردع معه، ورس���خت 

قواعد اشتباك جديدة مع العدو.
وبي���ن أن خروج تصريحات رس���مية من أعلى المس���تويات 
بالمؤسسة األمنية العسكرية على عدم اقدامهم على اغتيال 
قادة من المقاومة، هي من النتائج العسكرية لمعركة سيف 

القدس، إذ أحدثت توازن رعب بين المقاومة واالحتالل.
ولفت إلى أن المؤسس���ة األمنية اإلسرائيلية بأذرعها  كافة 
تدرك أن الدخول بأي حرب قادمة س���تكون نتائجها كارثية 
على المجتمع اإلس���رائيلي، فهو ال يتحمل الحصار الداخلي 
والبقاء في المالجئ لس���اعات وليس أليام، وال اإلغالق البحري 

والبري والجوي وال الدخول بمعركة طويلة األمد.

االحتالل يخشى تكرار السيناريو 

عام على »سيف القدس«.. عندما غيرت المقاومة المعادلة 
غزة/ �سماح املبحوح: 

اأجمع حملالن خمت�سان بال�س��اأن الإ�سرائيلي اأن معركة �سيف 
القد���س اأحدثت تغي��ريًا جوهريًا يف العالقة ب��ن املقاومة يف 
قط��اع غ��زة والحت��الل، موؤكدي��ن اأن الحتالل ب��ات يح�سب 

األف ح�س��اب لإجراءاته يف القد�س التي فجرت معركة �سيف 
القد�س العام املا�سي، خوفًا من تكرار ال�سيناريو ذاته يف الوقت 
احل��ايل. و�سدد املحلالن يف اأحاديث منف�سلة مع »ال�ستقالل« 
عل��ى اأن الحت��الل �سع��ى لفر���س عقوب��ات اقت�سادي��ة عل��ى 

قط��اع غ��زة؛ دون اتب��اع احلل الع�سك��ري لعدم ج��دواه خوفًا 
من اخل�سائر التي �سيتكبده��ا، م�سريين اإىل اأن معركة القد�س 
�سكلت عالمة فارقة يف طبيعة ال�سراع، واأحدثت توازنًا للردع، 

ور�سخت لقواعد ا�ستباك جديدة مع الحتالل.  

غزة/ االستقالل: 
حّذرت فصائل المقاومة في قطاع غ���زة أمس الثالثاء، االحتالل 
اإلسرائيلي من مغّبة استهداف أي من قادة المقاومة، مؤكدًة أن 
االحتالل س���يفتح على نفسه أبواب جهنم، وسيكون الرد مزلزاًل 

وتتعدى ارتداداته حدود فلسطين".
وق���ال القيادي بحركة حماس إس���ماعيل رض���وان خالل مؤتمر 
صحفي مشترك بمدينة غزة إن "س���يف القدس" مازال مشرًعا، 
ول���ن يغمد إال برحيل االحتالل، مؤكًدا أن تهديدات االحتالل لن 

ترهبنا، ولن توقف مسيرة المقاومة والدفاع عن المقدسات.
وش���دد على أن ارتكاب االحت���الل أي حماقة بحق رئيس الحركة 
بغ���زة يحيي الس���نوار أو أيٍّ م���ن قادة المقاومة أو المقدس���ات 
س���يفتح عليه أبواب جهنم. وأشار رضوان إلى أن معركة "سيف 
القدس" انطلقت من أجل القدس واألقصى ودفاًعا عن ش���عبنا 
في حي الشيخ جراح الذين يتعرضون للتهجير القسري، مؤكًدا 
أن المقاومة سّطرت أروع آيات مالحم الصمود والثبات واالنتصار 

وكسرت عنجهية االحتالل.
وأضاف "فرضت المعركة من���ع التجول في مغتصبة )تل أبيب( 
ورس���خت قواعد اش���تباك جديدة؛ أن القصف بالقصف والدم 
بال���دم وأن كل إمكانات المقاومة مس���خرة للدف���اع عن القدس 

واألقصى وشعبنا وأكدت على معادلة غزة القدس".
وأك���د رضوان أن الوحدة الوطنية تجّس���دت في معركة س���يف 

القدس بأبهى صورها في القدس والضفة وغزة و48 ومخيمات 
اللجوء والش���تات، الفًتا إلى أن أعادت معركة "س���يف القدس" 

أعادت االعتبار للقضية الفلسطينية.
كم���ا بّين أن ه���ذه المعركة أك���دت على وق���وف جماهير األمة 
وأحرار العالم مع ش���عبنا ورفضهم لالحتالل اإلسرائيلي، وأكدت 
على أن خيار المقاومة هو األقصر واألمثل لتحرير فلس���طين كل 
فلسطين. ووجه رضوان التحية لشهداء معركة "سيف القدس" 
وعلى رأسهم قائد لواء غزة الشهيد البطل باسم عيسى والشهيد 
العالم جمال الزبدة وقائد لواء الش���مال الشهيد البطل حسام أبو 
هربيد واخوانهم وش���هداء ش���عبنا الفلس���طيني وإلى الجرحى 
والمعتقلين. وش���دد على أن "س���يف القدس" ما زال مشرعا ولن 
يغم���د إال برحيل االحتالل؛ "فالمس���جد األقص���ى والقدس خط 
أحمر دونهما أرواحن���ا ودماؤنا وكل إمكانات المقاومة مس���خرة 
للدفاع عن ش���عبنا والمقدسات". وأضاف "معركة سيف القدس 
ش���ّكلت عالمة فارقة في طبيعة الصراع مع االحتالل الصهيوني، 
وىأحدثت توازن الردع معه، ورس���خت قواعد اش���تباك جديدة، 
وأكدت على معادلة غزة القدس وكانت محطة فاصلة في مس���ار 

نضال شعبنا وتحقيق االنتصارات الحقيقية عليه".
وعّبر رضوان عن فخر شعبنا واعتزازه بالشهداء الميامين الذين 
ارتقوا في المعرك���ة البطولية المفتوحة رفًضا لعدوان االحتالل 
وخاص���ة على المس���جد األقص���ى، داعًيا لتصعيد كل وس���ائل 

وأدوات االش���تباك مع االحتالل في كافة الس���احات والميادين 
دفاًعا عن المقدسات وللجم عدوانه وإجرامه.

كما وّجه التحي���ة لبطلي عملية العاد اللذين وجها صفعة قوية 
للمنظوم���ة األمنية والعس���كرية لالحتالل وأظهرا مدى فش���له 
وضعفه، مؤكًدا اعتقالهم لن يغسل العار الذي لحق بمنظومته 

األمنية أو يرمم صورة جيشه المهزوم والمأزوم.
وش���دد رضوان على أن تهديدات االحتالل المتواصلة باغتيال 
ق���ادة المقاوم���ة األخ المجاهد يحيى الس���نوار والش���يخ صالح 
الع���اروري وأِي من قادة المقاومة تعك���س حالة التخبط والعجز 

والفشل واالرباك الذي يعيشه العدو الصهيوني.
ووج���ه التحية ألبناء ش���عبنا المرابطين في المس���جد األقصى، 
داعًيا إلى استمرار شد الرحال إلى المسجد األقصى والرباط فيه؛ 
لحمايته وإفش���ال مخططات االحتالل التهويدية وخاصة فرض 

مخطط التقسيم الزماني والمكاني.
وجدد رضوان دعم فصائل ش���عبنا وإسنادهم لألسرى، وخاصًة 
األس���يرين البطلين خليل عواودة ورائد ري���ان اللذين يخوضان 

إضراًبا بطوليا عن الطعام رفضا لجريمة االعتقال اإلداري.
وح���ّذر االحتالل من مغبة ارت���كاب أي حماقة من خالل مناوراته 
التي أسماها )شهر الحرب(، مضيًفا "نطمئن شعبنا بأن فصائل 
المقاوم���ة في حالة انعق���اد دائم وجهوزية تام���ة للرد على أي 

عدوان أو عملية اغتيال جبانة".

 »سيف القدس« مازال مشرًعا

فصائل المقاومة تحذر االحتالل من ارتكاب أي حماقة بحق قادة المقاومة

رام الله / االستقالل: 
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أن هناك تضاعفًا 
ف���ي الخطورة على حياة األس���ير ناصر أب���و حميد، والذي 
تلقى أولى جلس���ات العالج الكيميائي أول أمس، وفقا لما 
أبلغ به محامي الهيئة فواز شلودي، والذي لم يتمكن من 
زيارته في سجن عيادة الرملة، نتيجة نقله إلى مستشفى 
"أس���اف هروفيه". وأك���دت الهيئة في بي���ان لها، أمس 
الثالثاء، أن الحالة الصحية لألسير المصاب بالسرطان أبو 
حميد آخذة بالتدهور بش���كل س���ريع وغير مستقر، وبات 
يمر بمرحلة حرجة، خاصة بعدما تبين االنتش���ار الس���ريع 
للمرض بجس���ده، وتحديدا ف���ي الرئة. جدي���ر ذكره بأن 
األس���ير أبو حميد )49 عاما( من مخي���م األمعري بمدينة 
رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالس���جن خمسة 
مؤبدات و50 عاما، وهو من بين خمس���ة أشقاء يواجهون 
الحكم مدى الحياة في المعتقالت، إضافة إلى أخ شهيد.

تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات االحتالل 
كان آخرها خالل عام 2019، وُحرمت والدتهم من زيارتهم 

لعدة سنوات، وفقدوا والدهم خالل سنوات اعتقالهم.

تضاعف الخطورة على حياة 
األسير ناصر أبو حميد مع بدء 

تلقيه العالج الكيميائي
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دعـوة لتقديـم عـر�ض �أ�ضعـار/ ب�ضائع

بلديـة بيت الهيا 
برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII النافذة ال�ساد�سة 

 م�ساريع كثيفه العماله لتح�سني اخلدمات اال�سا�سية يف بلديات قطاع غزة
ا�سم امل�سروع: توريد مواد واأدوات لزوم �سيانة اأر�سفة 

الطرق ببالط االنرتلوك يف بيت الهيا 
 1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية على 
KFW- -منح���ة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد  من  المانحين )البنك الدولي

AFD ( س���يتم تنفيذها  من خالل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في 
إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشاريع خاصة 
بمراف���ق وخدمات البلدي���ات في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة ، حي���ث يهدف هذا 
المش���روع الى دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة االثار االقتصادية 
لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات 
األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان وقد حصلت بلدية بيت الهيا 
على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( 
لتنفيذ مش���روع توريد مواد وأدوات لزوم صيانة أرصفة الطرق ببالط االنترلوك في 
بيت الهيا وتنوي اس���تعمال جزء من أموال ه���ذه المنحة الفرعية في عمل دفعات 
تحت العقد رقم MDPIIIW6- 1322115 -14a  الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

1( الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة 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 05/11/ 2022 حتى تاريخ 2022/05/25.
2( ع���روض األس���عار يجب أن تق���دم على العن���وان أدناه قب���ل أو بتاريخ 

2022/05/25 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
3( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة .

4( العنوان المشار اليه أعاله:  بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق األول.

بلديـة بيت الهيا
   بتمويل من :

اسم العطاءم

صيان����ة واص����الح طفاي����ات حريق 
بمجمع الشفاء الطبي

رقم 
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

 11:00
صباحًا 2022/30 1

دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

االإدارة العامة لل�سوؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشتريات عن طرح عطاء تبعًا للشروط والمواصفات 
الموضحة في كراس����ة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة من أصحاب 
االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة وزارة الصحة – دائرة المشتريات بالمجمع 
اإلداري خ����الل أوق����ات الدوام الرس����مي من أج����ل الحصول على كراس����ة العطاء 

والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة لكل مناقصة.
2. أخ���ر موع���د لقبول الع���روض بالظرف المخت���وم يوم االثني���ن الموافق 
2022/05/16 الساعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان 

والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك االنتاج أو بنك 
البريد أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من 

مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6.  إرفاق الخلوات الضريبية المطلوب���ة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/

سند خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع على 

كراسة العطاء.

دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية االبتدائية

�إعالن ور�ثة �ضادر عن حمكمة غزة �ل�ضرعية
قدمت لهذه المحكم���ة مضبطة موقعة من مخت���ار منطقة غزة مؤرخة في 
2022/5/10م تتضمن أن / سعدية بنت ابراهيم بن حجازي المشهورة جحا 
توفيت بتاريخ 1967/4/13م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها 
المتولدي���ن لها من زوجها المتوفى قبلها محمد بن صالح جحا الذكور وهم 
دي���اب وعقل وفؤاد وعبد وخضر والعاصي واالنثى وهي انصاف، ثم بتاريخ 
2006/6/17م توف���ي خضر المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
زوجته رابعة بنت عاش���ور هنيه المش���هورة جحا وف���ي اوالده منها الذكور 
وه���م مازن وناصر وناه���ض ثم بتاري���خ 2007/4/16م توفي عقل المذكور 
وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته رضا بنت علي جحا وفي اوالده 
منها وهم فيصل وماجد وعيس���ى ورفيق وعصام واالناث وهن فايقة وكفا 
ويس���ري وفي أوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله سعدية سعيد 
جحا الذكور محمد وفاروق وفي اوالد ابنه المتوفي قبله يوسف والمتولدين 
له م���ن زوجته مها جمال بن محمد األيوبي المش���هورة جح���ا الذكور وهم 
عقيل ومحمد وأحمد واالناث وهن وردة وياسمين وغادة وسعادة ثم بتاريخ 
2002/11/29م توفيت انصاف المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي 
في أوالده���ا المتولدين لها م���ن زوجها المتوفى قبلها حم���دان بن العبد 
حجازي الذكور وهم هشام ومنذر ونافذ ومعين وخميس وعرفات ثم بتاريخ 
2008/3/1م توف���ي فؤاد المذك���ور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
زوجته ش���فا بن احمد حجازي المشهورة جحا وفي اوالده منها الذكور وهم 
عمر وخالد ومحمود جهاد واالناث وهن سهيلة وزهية وحمدية وفتحية ثم 
بتاريخ 2010/12/24م توفی عبد المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
ف���ي اوالده المتولدين له من زوجته معزز بنت حمدان دغمش المش���هورة 
جحا الذكر وهو صق���ر واالناث وهن فدوى وفرحانة فقط، وال وارث للمتوفاة 
المذكورة س���وى من ذكر وليس لها وصي���ة واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار 
توفوا حال حياته���ا وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة غزة الش���رعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وحرر 

في 9/شوال/ لسنة 1443ه� الموافق 2022/5/10م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممود �سامل م�سلح

وأعلن جيش االحتالل اإلثنين الماضي 
عن انطالق مناورة عس���كرية أس���ماها 
النار" وتس���تمر تصاعدًيا على  "عربات 
مدار 4 أس���ابيع، حيث س���يتم التدرب 
ع���دة "س���يناريوهات  عل���ى  خالله���ا 
متطرفة" حال تع���رض الكيان لحرب أو 

كوارث طبيعية.
وعلى أثر ذلك أعلنت الغرفة المشتركة 
لفصائ���ل المقاومة الفلس���طينية في 
قطاع غ���زة، وقوى المقاوم���ة في لبنان 
وس���وريا رفع حالة التأهب والجهوزية 
الكامل���ة لكافة األجنحة والتش���كيالت 
العس���كرية، من أجل الرد المباشر على 
أي حماقة قد يرتكبه���ا االحتالل أثناء 

تنفيذه المناورة.

ترميم ال�سورة 
وأكد الكاتب والمحلل السياسي شريف 
الحلبي، أن مناورة "عربات النار" تأتي في 
س���ياق محاولة إعادة الهيبة واستعادة 
قوة الردع لدى جيش االحتالل، وكذلك 
طمأنة الجبهة الداخلية بالكيان التي لم 
تعد تثق في قيادته وال في المنظومة 
األمنية والعس���كري في توفير الحماية 

لهم. 
وقال الحلب���ي ل� "االس���تقالل" إن هذه 
المناورات كانت مق���ررة العام الماضي 

وتأتي في سياق مجدول لالحتالل لكنه 
أصر عل���ى تنفيذها في هذا العام دون 
الذهاب إلى تأجيلها مرة أخرى، نتيجة 
الوض���ع الحرج الذي يعيش���ه االحتالل 
وانكش���افه أم���ام العالم بهشاش���ته 
وضعف منظومته األمنية عقب سلسلة 
العملي���ات الفدائي���ة المنف���ردة التي 

وقعت مؤخرا.
وأض���اف أن االحت���الل أف���رد مس���احة 
كبيرة للتغطية اإلعالمية "اإلسرائيلية" 
للمن���اورات مم���ا يدل���ل عل���ى أن أحد 
أهدافها ه���و "ترميم ص���ورة" الكيان، 
مش���ددًا عل���ى أن االحت���الل عمد على 
كش���ف جزء من هذه المناورات إعالميا 
وح���اول أن يضخ مش���اهد منه���ا عبر 
وسائل اعالمه من أجل إعادة رسم صورة 
قوية للجندي الصهيون���ي، الذي فقد 
هيبته عقب معركة "س���يف القدس" 

والعمليات الفدائية. 
وأوضح الحلبي، أن المؤسسة العسكرية 
"اإلسرائيلية" تسعى جاهدة للتغطية 
على فش���ل جنودها الت���ي وصلت إلى 
حالة من اليأس ونتج عنها حاالت انتحار 
يتكتم عليها االحتالل إعالميا، وتسرب 
حاالت أخرى من الخدمة و"طلب التسريح 

المبكر" داخل صفوف الجيش.

وأشار إلى أن جنود االحتالل في السابق 
بالخدمة  لاللتح���اق  كانوا يتس���ابقون 
العس���كرية والذهاب له���ا طوعا، ولكن 
اليوم يأتي مجبرًا ألداء هذه الخدمة، ما 
يدلل عل���ى أن االختالف بالصورة يؤكد 
المش���هد  في  االس���تراتيجي  التحول 

والصورة لصالح المقاومة الفلسطينية.
ويرى المحلل السياسي، أن رفع جهوزية 
المقاومة ف���ي دول المحور بالتزامن مع 
انطالق مناورات االحتالل يأتي في إطار 
إظهار مدى قدرات واستعداد المقاومة 
في التعامل م���ع أي حدث طارئ ممكن 
أن يح���دث ويدلل على الثق���ة والقدرة 
وعلى أن المقاومة لم تعد تخشى جيش 

االحتالل.
وش���دد على أن قوى المقاومة في دول 
المحور، ترفع حالة ال�تأهب إلدراكها بأن 
االحتالل غ���ادر وماكر وأنه من الممكن 
أن يقدم على ارتكاب حماقة بسبب ما 
تعرض له من ضربات وانتكاسات أدت 
إل���ى زعزعة صورته أم���ام العالم ليس 

فقط أمام المستوطنين.
رعب املواجهة

من جانبه، الكاتب والمحلل السياس���ي 
ناج���ي الظاظا، لم تختل���ف قراءته عن 
س���ابقه الذي ب���دوره أك���د أن االحتالل 
يحاول من خ���الل مناورات "عربات النار" 
أن يثب���ت أنه م���ا يزال يمتل���ك القدرة 
على المبادرة ويح���اول أن يرمم الصورة 
المتآكلة لقدراته العسكرية واخفاقاته 
األمنية عقب معركة "س���يف القدس" 
وموج���ة العمليات الفدائي���ة بالداخل 

المحتل.
ل�"االس���تقالل"، تأتي  الظاظ���ا  وأضاف 
المناورة الحالي���ة في إطار ترميم صورة 
جن���ود االحتالل نتيجة ش���عورهم بأن 
المؤسس���ة العس���كرية ال تستطيع أن 
تحميه���م ف���ي الميدان، حي���ث أصبح 
لديه���م هاج���س خ���وف م���ن الوقوع 
باألسر في أي عملية عسكرية قد تندلع 
م���ع المقاوم���ة وأن يطبق علي���ه نظام 
"هنيبعل" رغم أنه أعلن رس���ميا إلغاءه، 

لكنه ما يزال يعمل به.
ولفت إل���ى أن جن���ود االحت���الل باتوا 
يدركون أنه يتم التالعب بهم بحس���ب 
األه���واء السياس���ية لرؤس���اء األحزاب 
الصهيوني���ة في حكوم���ة الكيان، وأن 
االنتصارات التي يتحدثون عنها عقب 
كل عملية تندلع مع قوى المقاومة باتت 

وهما ليست حقيقة.
واس���تحضر الظاظ���ا، أحادي���ث رئيس 
أركان جي���ش االحتالل الس���ابق "غادي 
آيزنكوت"، حول إخفاقات كبيرة مر بها 
الس���نوات  في  "اإلس���رائيلي"  الجيش 
الماضي���ة، وكذلك حديث رئيس هيئة 
األركان ال���ذي ش���ارف عل���ى مغ���ادرة 
منصبه حيث قال: )خالل الثالث سنوات 
الماضي���ة ل���م يقم الجي���ش بعمليات 

يمكن اعتبارها انها عمليات ناجحة(.
وِأش���ار إلى أن معركة "سيف القدس" 
أكلت بش���كل كبير من ص���ورة جيش 
االحت���الل وقدرت���ه عل���ى إدارة معارك 
ناجحة، باإلضافة إلى فشله في عملياته 

األمنية واالستخبارية في اشارته لفشل 
مهام وحدة "س���يرت مت���كال" في زرع 
منظومة تجسس للتصنت على شبكة 
اتصاالت المقاومة في غزة، لكن سرعان 
ما تحولت هي ومعداتها إلى فريسة في 

شباك المقاومة.
وشدد المختص، على أن إصرار االحتالل 
على تنفي���ذ مناورته وع���دم تأجيلها 
في ظل الظ���روف األمنية التي يمر بها 
دفع المقاومة الفلسطينية إلعالن حالة 
االس���تنفار باعتبار أن مك���ر االحتالل ال 
يمك���ن تجاهل���ه في ظ���ل أن الظروف 
االمنية والسياس���ية قد تدفع الرتكاب 

حماقة.
وأوض���ح، أن مناورات "عرب���ات النار" من 
س���يناريوهاتها مح���اكاة هج���وم من 
جبهات متعددة كلبنان وسوريا وقطاع 
غزة ما يتوجب على دول محور المقاومة 
أن تك���ون جاهزة، خاص���ة وأن االحتالل 
س���بق وأن أعلن قبل ذل���ك عن مناورات 

وقام بعمليات عسكرية متزامنة. 

عين المقاومة تراقب عن كثب  

»مناورات عربات النار«.. ترميم لصورة االحتالل التي زعزعتها معركة »سيف القدس«
غزة / معتز �ساهني:

اأجمــع خمت�ســان بال�ســاأن ال�سيا�ســي، علــى اأن منــاورات 
»عربات النار« التي ينفذها جي�س االحتالل لليوم الثالث 
علــى التوايل، تاأتي يف �سياق اإعادة ثقة جنود االحتالل 

باملوؤ�س�سة الع�سكرية، وطماأنة اجلبهة الداخلية بالكيان 
التــي مل تعــد تثــق يف املنظومــة االأمنيــة والع�سكريــة. 
ويــرى املخت�ســان يف اأحاديــث منف�سلة مــع »اال�ستقالل« 
اأن االحتــالل ُي�سر على تنفيذ هذه املناورة رغم تاأجيلها 

العام املا�ســي، نتيجة الو�سع االأمني احلرج الذي يعي�سه 
وانك�ساف ه�سا�سته اأمام العامل و�سعف منظومته االأمنية 
عقب معركة »�سيف القد�س« و�سل�سلة العمليات الفدائية 

التي وقعت موؤخرا.
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دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2423 / 2021  يف الطلب رقم 979 / 2022

المستدعية/ شركة الهدى- ويمثلها السيد/ هاني أبو زيد محمود البواب 
)السك(- من غزة الرمال تقاطع شارع اليرموك مع شارع الوحدة هوية رقم/ 
961550431 وكيلها المحامي/ عمار عرفات حرز الله – غزة الس���رايا شارع 

المحكمة الشرعية بجوار الجباية )البلدية( عمارة الوسام
المس���تدعى ض���ده )المدعى علي���ه(: محمد عام���ر جبر الكتنان���ي – غزة 

الشجاعية قرب مسجد بسيسو هوية رقم/ 803391150 
نوع الدعوى / مطالبة مالية )حقوق(

قيمة الدعوى/ 17870 ش���يكال + 3000 دوالر )سبعة عشر ألفًا وثمانمائة 
وسبعون شيكال + ثالثة آالف دوالر أمريكي(

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في القضية رقم 2423 / 2021 في الطلب رقم 979 / 2022

إلى المس����تدعى ض����ده المذكور بما أن المس����تدعي المذكور قد تق����دم لدى محكمة 
صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله اس����تنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك 
مجهول محل اإلقامة وحس����ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناًء 
على قرار الس����يد قاض����ي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 979 / 2022 بالس����ماح لنا 
بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل. لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة 
يوم الخميس بتاريخ 2022/6/2م الس����اعة التاسعة صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع 
جوابك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك أنك إذا 
تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. صدر في 2022/4/27م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
حمكمة �سلح دير البلح

يف الق�سية احلقوقية رقم : 2021/318
يف الطلب احلقوقي رقم: 2022/367

المس����تدعي :  خالد أحمد نمر نوفل النصيرات - الس����وق - مقاب����ل المقيد هوية رقم: 
)910790187(  وكيله العدلي/  محمود خالد نوفل بموجب وكالة عدلية ) 2019/1372( 
المس���تدعى ضده / 1 -  س���امي عقل عبد الهادي ابو مطر - النصيرات - 
شارع صالح الدين - غرب صالة القدسي  قديما خارج البالد )مجهول محل 
االقامة(  2 -  مؤمن س���امي عقل ابو مطر - النصيرات - شارع صالح الدين 

- غرب صالة القدسي قديما   خارج البالد )مجهول محل االقامة( 
نوع الدعوى / حقوق )مطالبة مالية(

قيمة الدعوى / )7980 شيكال( سبعة آالف وتسعمائة وثمانون شيكال فقط ال غير 
تبليغ الحكم بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 2021/318 في الطلب رقم: 2022/367
حكمت المحكمة بالزام المدعى عليهما /1 -  سامي عقل عبد الهادي ابو مطر 
2 - مؤمن س���امي عقل ابو مطر بدفع مبلغ وقدره )7980 شيكال( سبعة آالف 
وتس���عمائة وثمانون ش���يكال لصالح المدعي / خالد أحم���د نمر نوفل والزام 
المدعى عليه بالرس���وم والمصاريف القانونية(  وليكن معلوما لديك أنك إذا 
تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يسير في دعواه حسب األصول خالل 

المدة القانونية حسب األصول )ثالثون يوما( .  تحريرا في : 2022/5/10م

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
الأ�ستاذ / حممود ح�سني املزين 

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2021/511   يف الطلب 2021/2442

المس���تدعيان / 1 - س���هاد توفيق إبراهيم الخطيب ) الزعن���ون قبل الزواج ( 
مقيمة حاليا  في دولة كندا هوية رقم 912310232 وكيل عنها السيد / أحمد 
محمد ناصر أبو دلو من سكان غزة تل الهوا بالقرب من مبني االذاعة والتلفزيون 
هوية رق���م 803176783  2 -  إيمان توفيق إبراهيم الزعنون من س���كان غزة 
الرمال بالقرب من مس���جد الكنز هوية رق���م 912310257 المحاميان الوكالء / 

محمود فارس بكر و أحمد محمد أبو دلو - غزة جوال رقم 0599460604 
المستدعى ضدها / سهيلة محمد إبراهيم الزعنون ) عامر قبل الزواج ( من 

سكان غزة الرمال شاروما الحج هويه رقم 410604870 ) خارج البالد ( .
نوع الدعوى / تقسيم أموال مشتركة  قيمة الدعوى / غير محددة القيمة

) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (
في القضية رقم 2021/511 في الطلب 2442 / 2021

 إلى المس����تدعي ضدها /المذكورة بما أن المس����تدعيتين المذكورتين قد تقدمتا 
لدى محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها تقس����يم أموال مشتركة 
اس����تنادا إلى ما يدعونه في الئح����ة دعواهم ونظرا ألنك خ����ارج البالد محل اإلقامة 
وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 لس����نة 2001 وبناء على قرار الس����يد 
قاض����ي محكمة صلح غ����زة في الطلب رقم 2442 /2021 بالس����ماح لنا بتبليغك عن 
طريق النش����ر المس����تبدل .  لذلك يقتضي عليك أن تحضري لهذه المحكمة يوم 
الخميس بتاريخ 2022/6/9الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليِك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ النش����ر وليكن معلوما لديك أنك إذا 
تخلفت عن ذلك سينظر في القضية واعتبارك حاضرة. صدر في 10 / 05 / 2022م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة

غزة/ االستقالل: 
نظمت مؤسس���ات األس���رى أمس الثالثاء، وقف���ة تضامنية مع 
األسرى في س���جون االحتالل أمام مقر الصليب األحمر بمدينة 

رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وش���ارك في الوقفة العش���رات من أهالي األس���رى واإلداريين، 

حيث رفع المشاركون صور األسرى والمضربين عن الطعام.
وطالب رئيس نادي األسير قدورة فارس خالل الوقفة الفصائل 
الوطنية واإلس���المية بوضع رؤية اس���تراتيجية وخطة للتعامل 
مع ملف األس���رى، نظرا لتفاقم معاناة األس���رى سواء المرضى 

واإلداريين واإلهمال الطبي والمؤبدات.
ودعا فارس إل���ى تكريس ثقاف���ة مقاطعة المحاك���م اإلدارية 

وتوسيع دائرة المقاطعة.
بدورهم، طالب أهالي األس���رى اللجن���ة الدولية للصليب األحمر 
بالضغط على االحتالل لإلفراج عن األس���ير المضرب عن الطعام 
منذ )70 يوم���ا( خليل العواودة، واإلفراج عن األس���ير المريض 
ناص���ر أبو حميد، وكذلك األس���ير نائل البرغوث���ي، حيث تعقد 
اليوم جلس���ة في المحكمة العليا للنظر في االستئناف المقدم 

في قضيته.
في السياق، نظم أمس الثالثاء، االعتصام التضامني األسبوعي 
في مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بمدينة البيرة، إس���ناًدا 

للحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وخصص االعتصام لدعم اإلض���راب المفتوح عن الطعام، الذي 

يخوض���ه األس���يران خليل ع���واودة، ورائد ريان، ضد اس���تمرار 
اعتقالهما اإلداري، وتأكي���دا على أهمية خطوة مقاطعة محاكم 
االحتالل العس���كرية، التي بدأها األس���رى اإلداريون في سجون 

االحتالل منذ مطلع العام الجاري.
وطالب المش����اركون في االعتصام، باإلفراج عن األس����رى األطفال 
واألسيرات وكبار السن والمرضى، وفي مقدمتهم األسير ناصر أبو 
حميد، الذي نقل مؤخرًا لمستشفى "أساف هاروفيه" اإلسرائيلي 

بعد تده����ور حالته الصحي����ة، نتيجة إصابته بمرض الس����رطان. 
ودعت ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، بمش����اركة أكثر زخمًا في 
الفعاليات التي تنظم تضامنا مع األس����يرات واألسرى في سجون 

االحتالل، تأكيدًا على أهمية قضيتهم وعدالتها.
وقالت: "يجب أن تكون الوقفات بحجم ما يستحقه األسرى، وكما 
كان الحال ساخنًا في القدس خالل شهر رمضان، يجب أن تكون 
األرض جحيما عليهم من أجل األس���رى الذين أفنوا أعمارهم من 

أجل أن نحيا بحرية".
بدوره، ش���ارك عدد من ذوي األسرى ونش���طاء وفصائل العمل 
الوطني، أمس الثالثاء في وقفة دعم وإس���ناد لألسرى القابعين 

في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد المعتصم���ون خالل الوقفة أمام مكت���ب الصليب األحمر 
في طولك���رم، ضرورة تكثيف الفعاليات التضامنية الرس���مية 
والش���عبية مع األس���رى، خاصة في هذا الوقت الذي يتعرضون 
فيه لهجمة شرس���ة على يد قوات االحت���الل من عزل وتنقالت 

وإهمال طبي، واستمرار سياسة االعتقال اإلداري الظالم.
وش���ددوا على ضرورة وضع قضية األس���رى على سلم األولويات 
ف���ي كافة المحافل الدولية والمحلية، لتوجيه رس���الة للمجتمع 
الدولي، ومؤسس���اته الحقوقية واإلنس���انية للتحرك تجاه دعم 
قضية األس���رى وفضح انتهاكات االحت���الل بحقهم، والضغط 
نحو اإلفراج عنهم وفي مقدمتهم األس���يرات والمرضى، الذين 
هم بأمس الحاجة للعالج الس���ريع، في ظل تزايد أعداد المرضى 

بحاالت مزمنة خطيرة.
وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سالمة، 
إن هذه الوقفة دعما وإسنادا لألسرى البواسل، وتأتي مع اقتراب 
حلول الذك���رى ال�74 للنكبة التي حلت بش���عبنا الفلس���طيني 
وهجرت���ه، وما زال هناك 7 ماليين الجئ، مش���ددا على ان الحق 
يج���ب أن يعود ألصحاب���ه، وهو حق تاريخي وش���رعي وقانوني 

كفلته كافة المواثيق الدولية.

الضفــة: وقفــات تضامنيــة مــع األســرى فــي سجــون االحتــالل 

رام الله/ االستقالل:
ُيواصل األس���يران خليل ع���واودة )40 عاًما( من بلدة 
إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم ال�70، ورائد 
ري���ان )27 عاًما( م���ن قرية بيت دقو ش���مال مدينة 

القدس لليوم ال�35، رفضا العتقالهما اإلداري. 
وقال المتحدث اإلعالمي باسم هيئة شؤون األسرى 
والمحررين حس���ن عبد ربه، في تصريٍح صحفي: "إّن 
الوضع الصحي لألس���ير عواودة يزداد سوءًا مع مرور 
األي���ام، حيث يعاني من أوجاع ف���ي الصدر، وحاالت 
تقيؤ، ونقص كبير في كمية السوائل، وعدم وضوح 
في الرؤية، وإرهاق ش���ديد، إضافة لعدم انتظام في 
نبض���ات القلب والتنفس، وال يس���تطيع التحرك إال 
من خالل كرس���ي متحرك، ويرف���ض الحصول على 

المحاليل أو أية مدعمات". 
وكانت عائلة األسير عواودة طالبت بالتدخل الفوري 
والعاج���ل إلنقاذ حي���اة ابنهم األس���ير خليل الذي 

يصارع الموت من أجل الحرية. 
واألس���ير عواودة أب ألربع طف���الت، واعتقلته قوات 
االحت���الل بتاري���خ 2021/12/27، وحولته لالعتقال 
اإلداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا 

في سجون االحتالل عدة مرات. 
وفي سياق متصل، يواصل المعتقل رائد ريان )28 
عاًم���ا(، إضرابه ع���ن الطعام للي���وم 35 على التوالي 
رفًضا العتقال���ه اإلداري، ويعاني من آالم في الرأس، 
والمفاصل، وال يستطيع المشي ويتنقل على كرسي 

متحرك. 

وكانت قوات االحت���الل، قد اعتقلت ريان في الثالث 
من تش���رين الثاني 2021، وحولته لالعتقال اإلداري 
لمدة 6 أش���هر، وعند اقتراب انتهاء م���دة اعتقاله، 
تم تجديدها ألربعة أش���هر إضافية، ليعلن إضرابه 
المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل س���ابق أمضى 

ما يقارب 21 شهًرا رهن االعتقال اإلداري. 
ُيشار إلى أن االعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة 
أو محاكمة، يعتمد على ملف س���ري وأدلة س���رية ال 
يمكن للمعتقل أو محاميه االط���الع عليها، ويمكن، 
حس���ب األوامر العسكرية اإلس���رائيلية، تجديد أمر 
االعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم اس���تصدار 
أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها س���تة شهور قابلة 

للتجديد.

رفضًا العتقالهم اإلداري األسيران »عواودة« و »ريان« ُيواصالن إضرابهما عن الطعام

رام الله / االستقالل:
 قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين إن األوضاع الصحية للمعتقلين المصابين نور 
الدين جربوع، ومش���عل جابر واللذين يقبعان فيما يسمى عيادة "سجن الرملة"، صعبة 

وسيئة، وهما بحاجة للعالج والمتابعة.
وأضاف���ت الهيئة في بيان لها، أمس الثالثاء، إن األس���ير جرب���وع )27 عامًا( من مخيم 
جنين، المصاب برصاص جيش االحتالل اإلس���رائيلي عند اعتقاله، ُأصيب بش���لل في 
أطرافه وهو اآلن يتنقل على كرس���ي متحرك، ويقوم زمالؤه في األس���ر بمساعدته في 
جمي���ع احتياجاته اليومية. وأضافت أن األس���ير جربوع يتلقى كمية كبيرة من األدوية 

والمضادات الحيوية، ولغاية اللحظة لم يتم تحويله إلجراء جلسات عالج طبيعي.
وأشارت إلى أن األسير مشعل جابر )17 عاما( من مدينة نابلس، أصيب بشظايا في يده 
اليسرى وعينه اليمنى، تسببت له بمشاكل في الرؤية، وشظية أخرى بأسنانه أدت إلى 

تساقط األمامية منها، وهو بحاجة لرعاية صحية.
وأوضح���ت الهيئة أن إدارة س���جون االحتالل اإلس���رائيلي تقوم باس���تغالل األوضاع 
الصحي���ة لألس���رى المصابين، م���ن أجل التضيي���ق عليهم، وتس���اومهم على تلقي 

العالجات واألدوية بطريقة ال أخالقية وال إنسانية.

هيئة األسرى: الوضع الصحي لألسيرين 
المصابين جربوع وجابر صعب 
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دولة فل�سطني  
ال�ســلطة الق�سائيـة

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمـة خان يون�س ال�سـرعيـة

مذكرة ح�شور حللف اليمني ال�شرعية
إلى المدعى عليه/ عاطف سيد عبدالجليل عبدالله من مصر وسكانها ومجهول 
محل اإلقامة فيها اآلن يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة يوم االثنين الموافق 
2022/06/13م الساعة التاسعة صباحا وذلك لحلف اليمين الشرعية المطلوبة 
منك في الدعوى أس���اس 2021/1656م والمقامة عليك من قبل المدعية مريم 
عبدالرحي���م محمد النجار وموضوعها إثبات طالق والتي نصها اآلتي: "أقس���م 
بالل���ه العظيم المنتقم الجبار أنه ال صحة لما ادعته المدعية مريم المذكورة من 
أنني لم أرجعها إلى عصمتي وعقد نكاحي خالل عدتها الشرعية مني وال صحة 
لما ادعته من أنني لم أجتمع معها منذ تاريخ الطالق الواقع في 2020/10/06م 
حلفا ش���رعيا" وإن لم تحضر في الوقت المعين لحلف اليمين الش���رعية تعتبر 
ناكال أي مقرا بدعوى المدعية ويجر بحقك المقتضى الش���رعي حسب األصول". 

وحرر في 09 من شهر شوال لسنة 1443ه��� الموافق 2022/05/10م .

قا�سي خان يون�س ال�سرعي
عبادة �سالح الدين الرقب

اإعالن �شادر عن اجلمعية ال�شرقية 
للزراعة والتطوير

يعل���ن مجلس إدارة الجمعية الش���رقية للزراعة والتطوي���ر عن عزمه إجراء 
انتخابات مجلس االدارة ل���دورة 2025/2022م وذلك في اجتماع الجمعية 
العمومية العادي الذي سيعقد يوم االثنين الموافق 2022/5/23م الساعة 
11:00 في مقر الجمعية الكائن في عبسان الجديدة –مبني المحكمة سابقا 

 وذلك لمناقشة جدول األعمال:
•  انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية .

• قراءة التقرير المالي واإلداري لعام.
• اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني. 

بعد اس���تكمال األتي في مقر الجمعية الرئيس في أوقات الدوام الرسمي 
من الساعة: :8 إلى الساعة: 4

1 -  استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات الجمعية العمومية 
لعام 2022 وذلك حتى تاريخ : 5/14/ 2022م

2 -   فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة ثالثة أيام من 
تاريخ :2022/5/15م إلى تاريخ : 2022/5/17م

3 -  فتح باب الطعن واالنس���حاب واالعتراض على المرشحين وذلك لمدة 
ثالثة أيام من تاريخ : 2022/5/18 حتى تاريخ : 2022/5/21م

4 - الرد على االعتراضات.

ومع فائق االحرتام والتقدير،،،

دولة فل�سطني  
وزارة احلكم املحلي 

اإعالن ب�شاأن خمتار 
عائلة املبحوح )بيت طيما(

))  تعلن دائرة ش���ؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الس���يد / فايق عب���د الرؤوف محمد المبحوح قد تقدم لش���غل منصب مختار 
لعائلة المبحوح )بيت طيما( على من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة 

في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه ((.

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة اال�ستئناف بغزة املوقرة
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل

يف الطلب املدين رقم 274 / 2022 يف اال�ستئناف املدين رقم 83 / 2021
يف الدعوى املدنية رقم 137 / 2018

المستدعي )المستأنف( حسام هاشم موسى سيسالم -من غزة شارع النصر خلف 
مطب���خ بيروت هوية رق���م/ 951240282 وكالؤه المحامون/ محمد عادل بسيس���و 
وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي األشرم ومحمد ماجد لولو ومحمد ياسر أبو شقفة 
ويوس���ف دياب قدوم ونائل إبراهيم العش���ي- من غزة دوار أنصار شارع القدس 

مؤسسة محمد عادل بسيسو للمحاماة هاتف محمول رقم 0599329595 
المستدعى ضدهم )المستأنف ضدهم( 2 + 4 + 5 +12 + 23 + 24 + 25 +28 

1-محمود منذر محمود الخلفاوي من غزة ميناء الصيادين برج طيبة رقم 2 الطابق 
3 /2-ناهض أحمد محمد س���اق الله من غزة مين���اء الصيادين برج طيبة رقم 2 
الطابق 5 /3-فاتن يوس���ف محمد الحداد من غزة ميناء الصيادين برج طيبة رقم 
2 الطابق7 /4-نادية فضل سعيد شراب من غزة ميناء الصيادين برج طيبة رقم 
2 /5-شادي سعدي عبد الله أبو سعدة من غزة ميناء الصيادين برج طيبة رقم 2 
6-محمود رضوان حجازي اللوح من غزة ميناء الصيادين برج طيبة رقم 2 7-منذر 
ف���وزي محمد عياد من غزة ميناء الصيادين برج طيبة رقم 2 الطابق 3 8-الس���يد 

حسين حسن بركة من غزة ميناء الصيادين برج طيبة رقم 2 الطابق1 
في الطلب المدني رقم 274 / 2022  في االستئناف المدني رقم 83 / 2021

في الدعوى المدنية رقم 137 / 2018
إلى المستدعى ضدهم )المستأنف ضدهم( 2+4+5+12+23+24+25+28 المذكورين 
أعاله، بما أن المس����تدعي المستأنف المذكور أعاله قد أقام عليكم االستئناف المدني 
رقم 83 / 2021 اس����تنادًا للحكم الصادر على ذم����ة الدعوى المدنية رقم 137 / 2018 
ونوعها اثبات ملكية ومنع معارضة وذلك وفقًا لما يدعيه في الئحة استئنافه فليكن 
بعلمكم أنه قد تحدد لنظر االستئناف المذكور جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/6/8م 
لذلك يقتضي منكم الحضور وأن تودعوا ردكم الجوابي على الئحة االس����تئناف خالل 
خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر، وليكن بعلمكم أنه بتخلفكم عن ذلك وعن الحضور 

ينظر في االستئناف باعتباركم حاضرين. غزة في 2022/5/9م

رئي�س قلم حمكمة اال�ستئناف بغزة / اأ. هناء ما�سي

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
قائمة �شروط البيع

بن���اًء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ وبعد االطالع على ملف القضي���ة التنفيذية 17797 / 
2021 والمتكون���ة فيما بين طالب التنفيذ/ البنك اإلس���المي العرب���ي والمنفذ ضده/ عدنان 
رفيق عبد القادر دلول وموضوعها تنفيذ شيك بقيمة "60000" شيكل بتاريخ 2022/1/18م 
تم اخطار المنفذ ضده حس���ب األصول. بتاري���خ 2022/2/8م تم إيقاع الحجز التنفيذي على 
المحل )الحاصل( األول المملوك للمنفذ ضده وهو معروف باسم شركة عدنان دلول الصناعية 
والتجارية الكائن في مدينة الزهراء ش���ارع الحرية نيتس���اريم شرق قصر العدل بالقرب من 
كلية الطب عمارة دلول الواقع على جزء من أرض القس���يمة 14 عمارة مشطبة مكون من طابق 
أرضي مؤلف من ثالثة حواصل وباإلضافة لمدخل للعمارة وسدة وطابق أول مشطب حيث يحد 
الحاصل من جهة الجنوب آل عزام أرض زراعية ومن الجهة الشرقية أرض زراعية تعود آل عزام 
ومن الجهة الشمالية شارع قصر العدل ومن الجهة الغربية أرض زراعية تعود آلل عزام حيث 
الحاصل يقع من الجهة الش���رقية الواقع بالطابق األرضي والبالغ مساحته 45 مترًا والحاصل 
مش���طب علمًا بأن الحاصل مفتوح على الحواصل االثنين المجاورين له. بتاريخ 2022/4/26م 
ت���م وضع يد مأمور التنفيذ على الحاص���ل المحجوز، تم تثمين قيمة الحاصل بقيمة 20000 
دوالر أمريكي وس���يتم نظر أي اعتراضات في الجلس���ة المحددة لذلك ي���وم األحد الموافق 
2022/6/12م فعل���ى من لديه أي اعتراض على البيع أن يتقدم له لدائرة التنفيذ في مواعيد 

الدوام الرسمي حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2022/6/9م  التاريخ: 2022/5/10م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل: 
استنكرت شبكة المنظمات األهلية الفلس���طينية أمس الثالثاء، استمرار سلطات 
االحتالل اإلس���رائيلي إغالق حاجز بيت حانون/إيرز أم���ام حركة المواطنين وخاصة 

العمال.
وقالت شبكة المنظمات في بيان وصل "االستقالل"، "إن ذلك يأتي في إطار تعميق 

األزمة االقتصادية واالجتماعية والتي تعاني منها قطاعات شعبنا كافة".
وأك���دت أن اإلغالق ل���ه تأثيرات خطيرة عل���ى واقع مختلف القطاع���ات، "وبخاصة 
العم���ال الذين حرموا من التوجه إلى أعمالهم وغيره���م من القطاعات المجتمعية 

واالقتصادية".
وش���ددت الشبكة على حق ش���عبنا في إنهاء الحصار والسماح بحرية حركة األفراد 
والبضائع ف���ي كال االتجاهين وإنه���اء القيود اإلس���رائيلية المفروضة على حركة 

التصدير واالستيراد لكافة المنتجات.
ولفت���ت في بيانه���ا إلى االرتفاع الكبير في نس���ب الفقر والبطال���ة وانعدام األمن 
الغذائي في قطاع غزة بش���كل غير مسبوق كنتيجة مباش���رة للحصار اإلسرائيلي 
المس���تمر والمتواصل واالعتداءات اإلس���رائيلية التي ش���هدها قط���اع غزة خالل 

السنوات الماضية.
وطالبت شبكة المنظمات الدولية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل والضغط 
على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لفتح المعابر وضمان حرية حركة األفراد والبضائع.

»المنظمات األهلية« تدعو إلنهاء 
القيود المفروضة على غزة

لندن/ االستقالل: 
دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا، الجماهير الفلسطينية ومناصري القضية 
في القارة األوروبية، إلى المشاركة الواسعة في فعاليات إحياء الذكرى 74 

للنكبة الفلسطينية خالل شهر أيار/ مايو الجاري.
وق����ال رئيس المؤتم����ر أمين أبو راش����د في تصريح����ات صحفية، أمس 
الثالث����اء: "ننظم هذا العام، بالش����راكة مع الحمل����ة الدولية للحفاظ على 
الهوية الفلس����طينية - انتماء، والمؤتمر الش����عبي لفلسطينيي الخارج، 
والمؤسس����ات والجمعيات العاملة في القارة األوروبية، مس����يرة لألعالم 
الفلسطينية ستجوب العديد من العواصم األوروبية تحت عنوان رايات 

العودة".
وأوضح أبو راش����د أن "اله����دف من هذه الفعاليات، ه����و التأكيد على أن 
الفلسطينيين في أوروبا متمسكون بحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها 
حق الع����ودة، وأنهم جزء مه����م من النضال ودعم الصم����ود في الداخل 

ومخيمات الشتات".
وأكد على أهمية إحياء ذكرى النكبة من خالل تعريف الشعوب األوروبية 
بنكبة الشعب الفلس����طيني، وتحميل االحتالل اإلس����رائيلي مسؤولية 

التهجير وجميع النكبات التي حلت بالفلسطينيين منذ عام 48.
ومن المقرر أن تنطلق عدة فعاليات، منها مسيرات األعالم الفلسطينية، 

في المدن األوروبية، أيام 13 و14و15 أيار/مايو الجاري

»فلسطينيو أوروبا« يستعدون إلحياء 
رام الله/ االستقالل: ذكرى النكبة بمسيرة »رايات العودة«

أكد نادي األس���ير الفلس���طيني، على ض���رورة إعادة 
مبعدي كنيسة المهد إلى وطنهم وبيوتهم بعد مرور 

20 عامًا على إبعادهم.
وأوضح النادي، في بيان أمس الثالثاء، أن "االتفاق مع 
االحتالل حينها تم في ظروف غاية التعقيد وإجبارية، 
وكان م���ن المفت���رض أن يكون لعامين فق���ط، إال أّنه 

استمر ل�20 عامًا".

وأض���اف أّنه "بعد الصم���ود الذي س���جله أبطال من 
أبناء ش���عبنا خالل حصار كنيس���ة المهد عام 2002، 
أفضت اتصاالت داخلية ودولية إلى إبعاد 39 مناضاًل 
ا، )13 منهم إلى خارج الوطن، و26 إلى غزة(،  فلسطينّيً
ا إلنهاء  يتوجب علينا جميعا تبني هذه القضية جّدّيً

هذه الجريمة".
ووجه مبعدو كنيس���ة المهد رسالة مقتضبة في هذه 
الذك���رى، قالوا فيه���ا: "أما آن األوان بع���د 20 عامًا من 

اإلبعاد والمعاناة الشديدة أن يتم وضع حد لمعاناتنا".
وحص���ار كنيس���ة المه���د، فرضته ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي على نش���طاء فلسطينيين داخل كنيسة 
المه���د في مدينة بيت لحم، جن���وب الضفة الغربية، 
واستمر من 2 نيسان/أبريل لغاية 10 مايو/أيار 2002.

وبعد 39 يومًا، من التحصن داخل كنس���ية المهد تم 
التوصل إلى اتفاق، من ثم تم نفيهم قسرا إلى أوروبا، 

وقطاع غزة.

رام الله/ االستقالل: 
يواص���ل األس���رى اإلداريين في س���جون االحتالل، أمس 
الثالث���اء، مقاطعتهم لمحاكم االحتالل لليوم 131؛ رفضًا 

لسياسة االعتقال اإلداري.
وأفاد مكتب إعالم األسرى، أن األسرى اإلداريين في سجون 
االحتالل يواصلون مقاطعتهم للمحاكم لليوم 131 على 

التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري.
وكانت الحركة األسيرة في سجون االحتالل أعلنت دعمها 
وتأييده���ا الكامل لقرار األس���رى اإلداريي���ن بالمقاطعة 

الش���املة للمحاك���م العس���كرية، موضح���ة أن هيئاتها 
التنظيمية س���تقوم بمتابعة القرار. ودعت جميع األسرى 
اإلداريين في مختلف الس���جون لاللت���زام الكامل بهذه 
الخط���وة، والتحلي بالصب���ر والنفس الطوي���ل، من أجل 
تحقيق األهداف المرجوة بإلغاء سياسة االعتقال اإلداري.

وُيش���ار إلى أن االعتقال اإلداري ه���و اعتقال دون تهمة 
أو محاكمة، ودون الس���ماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة 
الم���واد الخاصة باألدل���ة، في خرق واض���ح وصريح لبنود 
القانون الدولي اإلنس���اني، لتكون إس���رائيل هي الجهة 

الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحتالل وإدارات السجون، بأن األسرى 
اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلقا، 
فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة 
إلي���ه. جدير ذكره أنه غالبا ما يتع���رض المعتقل اإلداري 
لتجديد مدة االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أش���هر أو 
ستة أش���هر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، 
ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات كما في حالة 

المناضل علي الجمال.

مبعدو كنيسة المهد: آن األوان إلعادتنا لبيوتنا بعد 20 عامًا من اإلبعاد

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم االحتالل لليوم الـ131
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ال زلنا نحصد إنجازات ملحمة سيف القدس البطولية التي حققت خاللها المقاومة الفلسطينية 
إنجازات غير مسبوقة، وأسست لمرحلة جديدة من المواجهة مع االحتالل الصهيوني، وأوجدت 
حالة من الثقة بين الش���عب الفلسطيني ومقاومته التي وعدت فأوفت واظهرت بطوالت في 
الميدان عبر القدرات العسكرية التي تمتلكها والتي تطورت كثيرا رغم الحصار الصهيوني 
المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن خمس���ة عش���ر عاما، وهذه الثقة التي اكتس���بتها 

المقاومة جاءت بفعل: 
أوال: أدائه���ا الميدان���ي على األرض والذي وح���د الجبهات الداخلية ف���ي مواجهة االحتالل، 
حيث كانت ش���رارة المقاومة ف���ي قطاع غزة وفي القدس المحتل���ة والضفة وداخل األراضي 
الفلس���طينية المحتلة عام 1948م مما أربك االحتالل واس���تنزف من قدراته وكبده خس���ائر  
بشرية واقتصادية وبنيوية غير مسبوقة، وتوقفت مطاراته ومحطات القطار والتعليم وشلت 

الحياة تماما داخل األراضي المحتلة. 
ثانيا: المقاومة الفلسطينية عززت من حالة الردع لدى الكيان الصهيوني وبات االحتالل يعمل 
ألف حس���اب للمقاومة قبل ارتكابه ألية حماقة، ولم يعد ضرب القطاع مجرد نزهة وامام قوة 
الردع التي فرضتها المقاومة الفلس���طينية بأدائها تراجع االحتالل عن خطواته التصعيدية 
في القدس وحي الش���يخ جراح وحي س���لوان وتراجع عن البدء بالتقس���يم الزماني والمكاني 

للمسجد األقصى المبارك، حتى انه منع رفع العلم اإلسرائيلي في باحات األقصى.
ثالثا: المقاومة الفلس���طينية أظهرت تقدما عسكريا كبيرا وتطورا في أدائها الميداني وفي 
س���الحها المصنع بأيدي مقاتليها، وكانت صواريخ المقاومة الفلس���طينية التي وصلت الى 
أبعد من 250 كيلو مترًا عامال رئيسيًا في لجوء االحتالل الصهيوني للوسطاء لوقف المعركة، 
والقبول بش���روط المقاومة الفلسطينية، ولم يس���تطع االحتالل بتحقيق أي من أهدافه التي 
سعى اليها في هذه المعركة، حيث بقيت صواريخ المقاومة تنهمر على المدن الفلسطينية 

المحتلة عام 1948م الى اخر مرحلة من هذه المعركة فظهرت إسرائيل مهزوزة ومرتبكة. 
رابعا: فقدت »إسرائيل هيبتها امام العالم، وهي التي كانت تسوق لشعارها الكاذب »الجيش 
الذي ال يقهر« وسقطت النظرية األمنية والعسكرية تماما أمام العالم كله وامام اإلسرائيليين 
الذين باتوا يوجهون االتهامات لجيش���هم وحكومتهم بالضعف وع���دم القدرة على وقف 
صواريخ المقاومة، وقد تبادلت المؤسس���ات األمنية والعسكرية والسياسية االتهامات بانها 
السبب في هذا اإلخفاق العسكري في غزة وأدى ذلك إلقاالت واستقاالت ومحاسبة وترسخت 

القناعة لدى اإلسرائيليين بان كيانهم المصطنع في تراجع كبير والنهايات باتت مقلقة. 
خامسا: مش���هد تواجد الش���باب الثائر في لبنان واألردن على الحدود وإمكانية توجه شباب 
عراقي ويمني الى مناطق الحدود للمش���اركة في ملحمة سيف القدس، أثبت لالحتالل بما ال 
يدع مجاال للش���ك ان فلسطين لها بعد عربي واس���المي ال يمكن انكاره او تجاهله، حتى في 
ظل التطبيع العربي والتحالفات التي يقيمها الكيان في المنطقة لمواجهة ما أسماه بالخطر 
اإليراني، فاألمور ليس كما توقع االحتالل الن الش���عب العربي واإلسالمي مختلف في مواقفه 
السياسية مع زعمائه وهو شريك أساس في معركة االستقالل والتحرير مهما طبع او تحالف.  
حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين قالت في بيان لها في الذكرى السنوية األولى لملحمة 
س���يف القدس، أن س���يف القدس لم يزل مش���رعًا في وجه اإلرهاب والعدوان الصهيوني، 
وأن المقاوم���ة على أتم الجاهزية للدفاع عن الش���عب الفلس���طيني، ال ترهبها لغة التهديد 
والتحريض المرتفعة لقادة العدو، وال مناوراته، وهذا معناه ان المقاومة ال زالت تعتبر نفسها 
ف���ي قلب المعركة ألنها تريد ان تس���تثمر نتائجها، ولن تس���مح لالحت���الل بااللتفاف على 
المعادالت التي فرضتها المقاومة بالقوة, وحققتها من خالل الدماء التي سالت والتضحيات 

التي قدمت. 
المش���اغلة يمكن ان تفش���ل مخططات االحتالل ومؤامراته العدوانية في القدس والمسجد 
األقصى, لذلك يجب ان تبقى حالة المشاغلة مستمرة, وفصائل المقاومة الفلسطينية اوجدت 
البيئ���ة المقاومة وغذتها االمر الذي نتج عنه عمليات بطولية فردية ومنظمة في قلب الكيان 
الصهيوني, حركة الجهاد اإلسالمي دعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم، 
بالضف���ة والقدس واألرض المحتلة ع���ام 1948، إلى إبقاء جذوة الصراع مع العدو مش���تعلة، 
ومش���اغلة االحتالل واالش���تباك معه، والتصدي بكل قوة القتحامات قطعان المس���توطنين 
للمس���جد األقصى، واقتحام���ات قوات االحتالل لمدن وقرى الضف���ة المحتلة, يجب ان يبقى 
سيف القدس مشرعا في وجه االحتالل حتى النصر والتحرير, يقول تعالى »قاتلوهم يعذبهم 

الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين«. 

عام على سيف القدس وال زال السيف مشرعًا

رأي

م���ا أروع المثق���ف عندما يلتصق بهم وطنه وش���عبه 
وأمت���ه وقضيته وفكرهَ ومش���روعه, م���ا أروع المثقف 
عندم���ا يكتب م���ن لحمه ودمه وعظم���ه, انه المثقف 
المضرب المش���تبك ال���ذي يطحن ويواج���ه بأمعائه 
وجوعه وعذابه أعتى قوهَ ظلم في منطقتنا انه األسير 
البط���ل الحبيب القريب من القلوب المؤثر المنس���جم 
مع ذاته ومع نفس���ه المجاهد العنيد الصلب الواضح 

المتماسك االستثنائي خليل عواوده.
ف����ي إح����دى المرات كن����ا معا ف����ي س����جن النقب 
الصحراوي في قس����م 3 الخيام او قلعة االيار)أ( وفي 
خيمه 4 كانت محطة معا تب����ث عن المضربين وقد 
أض����رب آنذاك أدي����ب مفارجه وف����ؤاد عاصي فقال 
خليل ان االنس����ان الذي يصعد ويتقدم بلحمه وما 

يقدم من تضحيه وفداء.
خليل الذي يخوض معركته التي تدخل في ش���هرها 
الثالث التي فعال معركة ليس���ت سهله وهي مختلفة 
عن غيرها من المعارك وهي قاسيه ألنها بال مدعمات 
داعمه مس���انده له في جوعه ومعركته واضرابه  لذلك 

تكمن الخطوره والخطر على حياته.
خليل يعلم أن الظرف السياسي ليس في صالحه في 
ظل تطورات في األقصى وجنين وتصعيد وتهديدات 
ولكنه كالحس���ين عندما انتفض ض���د الظلم والتجبر 
والطغيان ولكن الحس���ين انتصر رغم ش���هادته رغم 

القتله الصعبه والقاس���ية ولكنه أضحى  الحسين بن 
علي س���بط رس���ول الله  نموذجًا يحتذى بها ومدرسه 
في اآليباء والفداء والتضحية ومدرسه تقرب اكثر من 

الله وترفعك من الطين والدينا للسماء.
خليل ال����ذي قرأ تجربة الحس����ين ورفاق����ه وتمعن 
دورس����ها واس����تفاد منها, قرأ وفسر س����ورة البروج 
وقصة أصحاب األخ����دود والعبر التي خرجت فيها, 
خلي����ل ليس انس����انًا ش����خصًا عدمي����ًا او اتكاليًا او 
هروبيًا بل رجل يرس����م ويخطط ويفهم ما يقوم به 
وما يحاط به, خليل الذي شارك بعشرات االضرابات 
عن الطع����ام واالحتجاج����ات في الس����جون يعرف 
عقلية السجان ويعرف التوتر والخوف الذي يسكن 
هذا الس����جان من أس����ير مضرب عن الطعام سجان 
يس����تنفر كل قواته في الس����جون فقط ألن هناك 

أسيرًاَ مناضال مضربًا عن الطعام.
ال يت���رك ضابط االس���تخبارات ال يترك���ون فرصه اال 
يقوم���ون لمحاولة إيقاف هذا اإلضراب وهذه الخطوط 
من الضغ���طَ الترهيب والتش���ويشَ االهمال والعزل 
ولكن في النهاية تفش���ل في منع األسير والمناضل 

من خوض المعركة واالستمرار في اإلضراب.
نع���رف ان حج���م االهتم���ام بقضية األس���ير خليل 
عواوده إعالميا وجماهيريا وسياسيا ليس بالمستوى 
المطل���وب والمرج���وه ولكننا نؤم���ن ونعتقد ان خليل 

سوف ينتصر وأنه في مرحلة عض األصابع مع السجان 
ومن يقول اخ قبل االخر, خليل صحيح ش���خص ولكنه 

رحل بحجم كبير وبهمه عاليه ومعنويه عاليه.
الس���جان يعرف الس���يرة الذاتي���ه والنضاليه لخليل 
عواوده ويعرف س���جله الجهادي والمقاوم وله تجارب 
عديده معه���م في اضراب خضر عدنان واضراب هناء 
الشلبي وفي اضراب ثائر حالحله وبالل ذياب وتجربته 
في اض���راب األس���رى اإلداريين ف���ي 2014واضراب 
محمد ع���الن, لذلك على الس���جان وضباط الس���جون 
الذين ينقلون رس���ائل لخليل عواوده ان يفهموا ان ال 
يلعبوا مع خليل وال يختبروه النه مجرب الن اللي بجرب 

المجرب عقله مخرب كما يقول المثل الشعبي.
لك���ن خليل وأس���رته بحاجه إلس���ناد اكب���ر والضغط 
السياسي والمقاوم اكثر لذلك يجب عدم تركه وحيدا 
او استفراد السجانين به خليل يستحق أن نقف معه 
وكذلك األخ األس���ير رائد ريان الذي يدخل شهر األول 
في اضرابه عن الطعام لكسر سياسة االعتقال اإلداري 
الظال���م والتعس���في خلي���ل يكتب قبل أيام رس���اله 
فحواها ان االنتصار قادم )بضعف أجس���ادنا ننتصر( 
فخليل هو كاتب وشاعر واديب ومثقف وخطيب مفوه 
وقارئ الش���أن الصهيوني خليل في العقلية يش���به 
الش���قاقي والكنفاني  واالعرج وال ابالغ في ذاك.. علينا 

أن ننهض جميعا او يقتلوننا فرادى.

خارت قواه وزاغ بصره وتداعت أعضاء جس���ده للسهر 
والحّمى مع ما تبقى من إرادة وايمان، نحن نتحّدث عن 
ثمانية وستين يومًا والحرب ترمي بكّل ثقلها وميدان 
الرماية هو هذا الصدر الذي لم يعد فيه متس���ع ألية 
قذيفة جديدة، رمى األعداء كّل أحقادهم وغّلف صلفه 
وغطرسته وسخائم روحه الشريرة في قذائف مميتة، 
وألقى بها على هذه الروح التي تس���كن هذا الجس���د 
ال���ذي يقترب من الموت يومًا بعد يوم وببطء ش���ديد، 
لم تع���د طريق ااَلالم تحتمل رؤية المش���هد، لم يعد 
في خليل إال نبضات قل���ب مفعم باإليمان وروح عالية 

تتجاوز قهر الجسد وعربدة السجان.
إنه هناك في خزان الحقد الصهيوني األسود، يضرب 
بيديه الواهنتين جدران الخزان، الضمير العالمي فقد 
حاسة الس���مع وحتى نحن قد طال علينا األمد فقست 
قلوبنا، نحن الجبهة الخارجية لهذه الملحمة البطولية 
قد باتت متصّدعة ومش���ّتتة وال ترّكز على شيء، ماذا 
تنتظر؟ هل نقول ليت كان طرقه للجدران أقوى وأعلى 
حتى يس���مع قلوبًا قد قس���ت؟ أم أن عل���ى قلوبنا أن 
تس���تعيد حيويتها مع قضية االنسان فيها وتتحّرك 
وال تنتظ���ر االصط���دام المريع مع المقولة الش���هيرة: 

أكلت يوم أكل الثور األبيض؟ 
وم���ن المعروف أيها الس���ادة أن معركة خليل عواودة 

ورائد ري���ان، وكل من يفتح هذا الملف األس���ود هي 
معركة الجمي���ع، خاصة كّل من يعنيه الش���أن العام 
الفلسطيني أو مخالفة هوى االحتالل وارادته فينا، كّل 
من خرج عن رضى االحت���الل عنه وكل من أراد الخروج 
عن حالة القطيع الذي يس���اق للذبح متى أراد المحتّل 

فإن هذه المعركة هي معركته.
نحن ال نتضامن أيها الس���ادة م���ع مضرب عن الطعام 
في الس���جون الصهيونية بل نحن نقف مع أنفس���نا 
في معركتنا مع المحتل في سياسة االعتقال اإلداري، 
ألنه يعتقلنا جميع���ا بهذه السياس���ة اللئيمة ويزّج 
بنا في ه���ذا الخّزان، كّلنا في خ���ّزان االعتقال اإلداري 
ولكن هناك من يرضى به ويوّفر على االحتالل مش���ّقة 
اعتقاله وتحّمل تبعات هذا االعتقال فيعتقل نفس���ه 

بنفسه فيصبح معتقل الخوف من االعتقال اإلداري! 
لقد أصبح االعتقال اإلداري الفّزاعة والغول الذي يرهب 
رجال ونس���اء النخب���ة التي تلعب دورًا م���ا في الحياة 
السياس���ية أو الثقافية او حت���ى االجتماعية، فتعمل 
سياس���ة المحتل في االعتق���ال اإلداري إلى دفع هذه 
النخبة إلى االنتح���ار بمعنى تهميش دورها وتقزيمه 
من الحي���اة العامة لينكفىء على نفس���ه ويدور حول 
األش���ياء الصغيرة التي ال تؤثر على المحتّل في شيء، 
بل تنعشه وتؤدي إلى رضاه وراحة باله، إذ نجح بإبعاد 

نس���بة عالية من هذه النخبة الت���ي كانت في يوم من 
األيام ذات أثر كبير في الحياة الفلسطينية العامة.

إذًا فمعرك���ة خليل هي معركتنا جميع���ًا والفرق أنه 
تق���ّدم الصفوف واس���تعّد ليش���تبك بمف���رده هذا 
االشتباك المريع بكّل ما أوتيت أمعاؤه الخاوية من قوة 
وبوض���ع إرادته على خط المواجه���ة الملتهبة، جبهة 
خليل المكّونة من جس���د هزي���ل وأمعاء خاوية وبقايا 
إرادة تصّر عل���ى االنتصار تعترك م���ع جبهة عصابة 
تملك س���جونًا وحدي���دًا ونارًا وجيش���ًا وفرقًا متعددة 
للقه���ر والم���وت، وإعالمًا قوّيا وترس���انة م���ن الحقد 

المتوارث والغطرسة التي ال حدود لها.  
ليس لخليل ااَلن إال الله، وأن يتحّرك على األقّل كّل من 
هو عرضة لالعتق���ال اإلداري ومكان وجوده هو الخزان 
الوهمي الذي وضعنا أنفسنا فيه طواعية، ليس لخليل 
إال أن نط���رق ج���دران خزاننا لتتج���اوب طرقاتنا الحرة 
القوي���ة مع طرقاته الس���جينة الضعيفة، ولكّل خزانه 
وطرقاته كي تحّرك ش���ارعًا فلس���طينيًا حّيا له ماض 
عريق بالضغط على المحتّل والوقوف مع أس���راه، ولن 
يحّرك المحتّل لوقف غطرس���ته وعربدته على أسرانا 
وخلي���ل إال بحركة الش���ارع القوي���ة ذات اإلرادة الحّرة 
واالبّية والتي عودتنا الوقوف مع أسراها األبطال وعدم 

ترك ظهورهم مكشوفة للمحتّل أبدًا.

خليل عواودة... المثقف المشتبك... بضعف أجسادنا ننتصر

خليل عواودة وخزان االعتقال اإلداري األسود..

بقلم/ ثائر حالحله

بقلم/ وليد الهودلي

في ضوء األح���داث الجارية والصورة المش���هدية الرائعة 
من إفش���ال مخططات العدو في األقصى وبركة العمليات 
االس���تثنائية في قلب البق���رة المقدس���ة العاصمة التي 
يسمونها تل ابيب وتحرك فرسان وأسود الضفة والداخل 
في العام 1948 ورسالة غزة قلعة الصمود وعمود المقاومة 
الصادم���ة للعدو لن نس���مح وكفى، والصمود األس���طوري 
الجماهي���ري الجامع ف���ي وجه العدو ال���ذي حاول تكريس 
حضوره وتنفي���ذ مخططة في ف���رض المعادل���ة الزمانية 

والمكانية وشرعنه إقامة طقوسه المشعوذة، هذه األحداث 
مجتمعه عززت عند العدو شهية االنتقام. 

واس���تكماال لخط���ط تنوف���ا وري���اح الجنوب العس���كرية 
والتهديد واالس���تفراد بجنين-غزة تم اإلعالن عن المناورة 
المعقدة وهى عمليا قرار ش���ن حرب واس���عة على أكثر من 
جبهه، فهو فى حاله اس���تنفار واشتباك على مدار الساعة 

ويتربص ويرصد ويتابع ويقيم.
وأم���ام هذا التحدي رس���الة المقاومة واضح���ة ولى زمن 

االس���تفراد الى غير رجعة، المعادل���ة تغيرت واألضالع 
األربع���ة تكامل���ت وح���دة الش���عب واألرض واله���دف 
والمصي���ر، بفضل الل���ه وكرمه ومنت���ه ونفحات القدس 
والمس���جد األقصى اإليمانية وب���ركات ومفاعيل معركة 

»سيف القدس«. 
كل هذا ال يقلل من أخذ أعلى مس���توى م���ن تدابير الحذر 
والحيطة واالستنفار والجهوزية والتنسيق واالنضباط غير 
المس���بوق من كل قوى المقاومة والمساندة وعدم السماح 

ألي عب���ث وتهور مهما صغر، ألن العدو الخس���يس كالثور 
الهائ���ج يبحث عن فريس���ة ليطفئ جوع���ه ويرمم صورته 
المهش���مة ومنظوماته األمنية واالس���تخباراتية الفاشلة. 
المعركة طويلة ومستمرة ومعقدة والنصر فيها للصادقين 
المؤمني���ن العاملي���ن الموحدي���ن والواثقي���ن بنصر الله 

وحتمية زوال هذا الكيان اللقيط الطارئ الوظيفي.
» الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 

فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل«

د. أسعد جودةبال مساحيق.. »مناورات عربات النار« شهر الحرب
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دولة فل�سطني
وزارة االقت�ساد الوطني 

االإدارة العامة لل�سركات – مراقب ال�سركات 
�إعالن للعموم

تعلن االدارة العامة للش���ركات للعموم  -  بأن شركة جبل بيسان للتجارة 
العامة والصناعة والمقاوالت ذ م .م ويمثلها السيد/ اكرم اسحاق الزعانين 
رئي���س هيئة المديرين ووكيله المحامي / حس���ن عاش���ور والمس���جلة 
لدينا كش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة تحت رق���م 563145606بتاريخ 
2009/2/26م تقدمت بطلب لتغيير مركز الش���ركة الرئيس من ) ش���مال 
غزة – بيت حانون – ش���ارع زمو (  الى ) ش���مال غزة – الشارع العام – شارع 

خليل الوزير – بالقرب من بلدية بيت حانون (  تحريرا في: 2022/5/10م

مراقب ال�سركات 

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة اال�ستئناف بغزة املوقرة
يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم 296 / 2022   

 يف اال�ستئناف املدين رقم 603 / 2021
المس����تدعي: أحمد إبراهيم أحم����د الرملي- من غزة خلف الجامعة اإلس����امية 
الجه����ة الجنوبية وكاؤه المحامون/ عمرو معاوية الرملي ومحمود إبراهيم مهنا 
ومحمد عصام غانم – من غزة الجاء مفترق ضبيط عمارة الفاروق الطابق الرابع

المستدعى ضده/ ياسر عبد الرحمن أحمد الرملي – من غزة خلف الجامعة 
اإلسامية الجهة الجنوبية بجوار برج النور

في طلب النشر المستبدل /296 / 2022   في االستئناف المدني رقم 603 / 2021
إلى المس����تأنف ضده المذكور أعاه )مس����افر خارج الباد( بما أن المستأنف/ 
أحمد إبراهيم أحمد الرملي قد أقام عليك االستئناف رقم 603 / 2021 استنادًا 
لما يدعيه في الئحة استئنافه المحفوظ لكم نسخة عنها في ملف االستئناف 
ل����دى هذه المحكمة، ونظرًا لثبوت أنك مجهول محل اإلقامة خارج الباد فليكن 
بعلمك أن����ه قد تحدد لنظرها جلس����ة يوم األحد المواف����ق 2022/5/29 لذلك 
يقتض����ي منك الحضور وأن تودع ردك الجوابي على الئحة االس����تئناف خال 
خمسة عش����ر يومًا من تاريخ النش����ر، وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن 

ذلك سينظر في االستئناف باعتبارك حاضرًا. غزة في: 2022/5/9م

رئي�س قلم حمكمة اال�ستئناف بغزة
هناء ما�سي

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

�إعالن ب�صاأن خمتار  عائلة �أبو �صالح
))  تعلن دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
السيد / محمد حسن محمد أبو صاح قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
أب���و صاح على من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة في مقر الوزارة 

لتقديم طلب االعتراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه ((.

�إعالن �صادر عن جمعية رعاية 
 �لأطفال �ملعوقني – بقطاع غزة

يعلن مجل���س ادارة جمعية رعاية االطف���ال المعوقين عن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعية العمومية للعام 2022 وذل���ك يوم االحد 2022/5/29م 
الس���اعة 12:00 ظهرا في مقر الجمعية الكائن دوار حيدر بجوار بنك الدم 

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكمال التالي :
1 - فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

2022 وذلك من تاريخ 2022/5/15م الى تاريخ 2022/5/19م
2 - فت���ح ب���اب الترش���يح لعضوي���ة مجل���س االدارة وذل���ك م���ن تاريخ 

2022/5/22م الى تاريخ 2022/5/24م
3  - فت���ح باب االنس���حاب والطع���ون واالعتراض لعضوي���ة مجلس االدارة 
والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 2022/5/25م حتى تاريخ 2022/5/25م

4 - تباشر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2022/5/15 الى تاريخ 2022/5/29م 
في مقر الجمعية المذكور اعاه من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 ظهرا .

للتواصل على جوال رقم : 0595310368

جمل�س اإدارة اجلمعية 

دولة فل�سطني 
املجل�س االأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح غزة 
المدعي "المعترض": ناهض قاس���م فارس عطا الله – غزة شارع قصر العدل بجوار 
قصر الس���وافيري هوية رقم )971363650(. وكاؤه المحامون/ محمد خيري دلول 

ومحمود وفيق الشرقاوي ومهند جمال غبن – غزة الرمال مجمع الحويطي التجاري.
قيمة الدعوى: )21000 دينار اردني( واحد وعشرون الف دينار اردني.

نوع الدعوى: اعتراض الغير 
المدعى عليه "المعترض عليه": عدي اسحق عبد الكريم حسان بصفته أحد 
ورثة المتوفى/ اس���حق عبد الكريم حسان آخر محل إقامة: غزة – الزيتون ام 

الليمون قرب معمل شرير "مسافر خارج الباد".
في الدعوى رقم )2020/243( في الطلب رقم )2022/890( 

الى المدعى عليه المذكور أعاه والمسافر خارج الباد حاليا: بما ان المدعي المذكور 
أعاه قد تقدم بالدعوى المرقومة أعاه لدى هذه المحكمة مطالبة بما جاء في الئحته 
وذلك اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظ لك نسخة منها في ملف 
الدعوى والمعين لها جلسة يوم الثاثاء الموافق: 2022/6/21م. لذا يقتضي عليك 
الحضور في اليوم المحدد لنظر الدعوى او توكيل من تش���اء للحضور عنك وليكن 

معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرًا .

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / روال نظمي منصور المصري  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803822030( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / س���عاد كمال حسني النمله 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801867466( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / وس���يم كري���م عبد الرؤوف 
عكاش���ه  ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )407797935(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  اش���رف نظام س���عيد االغا  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )900183310( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقال:
قال وزير المالية شكري بشارة إن الخصومات واالقتطاعات 
اإلسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، تمثل ثلث 
العجز السنوي للحكومة، في وقت تجاوز المبلغ التراكمي 

للخصومات منذ عام 2019 حتى اليوم 500 مليون دوالر.
وتابع بشارة خال عرض تقرير مالي أمام المانحين والدول 
المش���اركة في مؤتمر المانحين المنعق���د في العاصمة 
البلجيكي���ة، بروكس���ل، أن مماطلة الجانب اإلس���رائيلي 
في تس���وية واس���ترداد الحقوق الفلس���طينية سيؤدي 
إلى إح���داث خلل ف���ي الت���وازن المالي العام للس���لطة 
الفلس���طينية، واإليفاء بالتزاماتها بش���كل كامل، وسط 

تراجع حاد للمساعدات الدولية.
ومنذ يوليو/تموز 2021، ضاعف���ت حكومة االحتال، من 
الخصوم���ات التي تقتطعه���ا من أم���وال المقاصة، من 
متوسط 50 مليون شيقل شهريا إلى 100 مليون شيقل.

كما تس����يطر حكوم����ة االحتال عل����ى 65% من 
إيرادات الس����لطة الوطنية الفلسطينية من خال 
آلية اس����ترداد المقاصة التي ت����م تحديدها في 

بروتوكول باريس في عام 1994 .
وقال بش���ارة إن تحصيل اإليرادات الملحوظ الذي شهده 
عام 2021، شكل زخمًا في الربع األول من هذا العام حيث 
بلغ إجمالي اإلي���رادات 1.36 مليار دوالر، بنمو 28% على 

أساس سنوي.
وأضاف: »نسبة عجز الموازنة الفلسطينية بعد المساعدات 
حتى نهاية العام الجاري تقدر ب� 564 مليون دوالر مقابل 
757 مليون دوالر في ع���ام 2021، بانخفاض قدره %25 

وأقل من حوالي 4% من الناتج المحلي اإلجمالي«.
وأشار الوزير إلى أن إعداد موازنة 2022 أخذ في الحسبان، 
كافة المتغيرات السياس���ية واالقتصادية المتوقعة مع 
انعكاس���ات األزمة الروس���ية األوكرانية على فلس���طين، 
للحف���اظ عل���ى ديمومة عجل���ة االقتصاد الفلس���طيني 

واالستدامة المالية للدولة.
وتابع: »أخذنا بعين االعتبار كذلك، زيادة وتيرة الضغوطات 
المالي���ة العالمي���ة، ووقعها المحلي، الذي من ش���أنه أن 
يضّيق الخيارات المتاحة أمام الخزينة العامة، األمر الذي 
يستدعي الجهوزية للتعامل مع التطورات االستثنائية«.

وتضمنت موازنة 2022 جملة من اإلصاحات التي كانت 
قد بدأتها الحكومة لتخفيض نسبة العجز، تمحورت في 
إصاح فاتورة األجور التي تس���تهلك 100% من إيرادات 

القطاع العام.
وتدفع الس���لطة الوطنية حاليا األجور وش���به األجور إلى 
245,000 مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية عام 2021 
حوالي 300 مليون دوالر ش���هريا )1.05 مليار ش���يقل(، 
مقابل صافي إيرادات )بع���د الخصومات من قبل حكومة 

إسرائيل( 330 مليون دوالر )1.05 مليار شيقل(.
أم���ا فيما يتعلق بمحور اإلصاح اآلخر وهو اس���تراتيجية 
تعزي���ز اإليرادات، قال بش���ارة إنه كان حج���ر الزاوية في 
استراتيجيات وزارة المالية منذ عام 2014، وهو االستفادة 
من اإليرادات واكتس���اب االعتماد على ال���ذات تدريجيا، 
وذلك من خ���ال تطوير النظام الضريبي ورفع مس���توى 
التس���هيات التجاري���ة والتحول الرقم���ي في تحصيل 
اإلي���رادات الحكومي���ة، واالنخراط مع القط���اع المصرفي 
الفلسطيني لتأمين دوره في مكافحة ممارسات التهرب 

الضريبي

رام الله/ االستقال:
دخل نحو 110 آالف فلس���طيني إضافي دائرة الفق���ر في ذروة اإلغاق والقيود 
االقتصادية في جائحة كورونا 2020، بحس���ب تقرير حديث صدر االثنين عن 

البنك الدولي.
وبحسب التقرير، يتركز الفقراء الجدد في المناطق الريفية بالضفة الغربية، ومن 
المرجح أنهم يعيش���ون في أسر تعيلها نس���اء، ومع فقدان 20% من أصحاب 
الدخل الرئيسيين الذين سبق لهم العمل لوظائفهم، انخفض الدخل في أكثر 

من 60% من األسر الفلسطينية في ذروة الجائحة.
 وق���ال المدير والممث���ل المقيم للبنك الدولي في الضف���ة الغربية وقطاع غزة 
كانثان شانكار: "في اقتصاد يعاني بالفعل من الضعف بسبب جائحة كورونا، 
تفاقم التأثير على سبل كسب العيش والرفاهة الفلسطينية، ولم تؤد الجائحة 
إلى تعزيز مواطن الضعف الس���ابقة فحسب، بل أدت إلى ظهور عدد كبير من 

الفلسطينيين ممن دخلوا في دائرة الفقر في اآلونة األخيرة".
 وأض���اف أن تقري���ر البنك الدولي يقدم تحليا ألثر جائح���ة كورونا على زيادة 
مع���دالت الفقر، وهذا أمر بالغ األهمية حيث يس���اعد التحليل في تحديد أكثر 
مواطن الضعف شيوعًا وتوجيه اإلجراءات التدخلية المستقبلية لمساندة موارد 

الرزق األكثر قدرة على الصمود.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن ثمة قابلية واس���عة النطاق للتأثر بانعدام األمن 
الغذائي بس���بب الجائحة حتى في األسر الميسورة نسبيا في الضفة الغربية، 
وواجه األطفال في األسر األشد فقرا أكبر الصعوبات في الحصول على التعليم 
أثناء عمليات اإلغاق، ويرجع الس���بب الرئيس���ي في ذل���ك إلى نقص االتصال 

بشبكة اإلنترنت.
وق���دم البن���ك الدولي تقريره "المراقب���ة االقتصادية الفلس���طينية" إلى لجنة 
االرتباط الخاصة يوم أمس، في مدينة بروكسل خال اجتماع عقد على مستوى 

السياسات بشأن المساعدات اإلنمائية المقدمة للشعب الفلسطيني.

تقرير دولي: 110 آالف فلسطيني 
إضافي دخلوا دائرة الفقر

وزير المالية: 500 مليون دوالر خصومات »إسرائيل« من المقاصة منذ 2019

رام الله/ االستقال:
بلغت خسائر شركة س���ند للموارد اإلنشائية 354 
ألف دوالر، بحس���ب إفصاح الش���ركة للسنة المالية 

.2021
وس���جلت الش���ركة 4.04 ملي���ون دوالر أرباحا قبل 
الضرائب والفوائد واإلطفاءات واالستهاكات، في 
حين س���جلت موجودات الش���ركة 127.67 مليون 

دوالر، بحسب التقرير السنوي.
ويأت���ي التحول إلى الخس���ارة، بالتزام���ن مع خطة 
إعادة هيكلة بدأتها الش���ركة من���ذ 2019، تهدف 

إلى التركيز على نش���اط صناعة وتجارة اإلس���منت، 
واالستغناء عن خطوط إنتاج سلع إنشائية أخرى.

 وأوقفت الشركة وتخارجت من شركات أخرى تعمل 
في قطاعات إنشائية غير اإلسمنت، بهدف تحقيق 
خطتها الهادفة إلى توحيد كافة الجهود المرتبطة 

بصناعة وإنتاج ونقل اإلسمنت.
وتواصل الشركة بناء مطحنة اإلسمنت الخاصة بها 
في منطقة النويعمة بمحافظة أريحا واألغوار، بهدف 
تعزيز المنتج المحلي من الس���لعة االستراتيجية، 
وتخفيف االعتماد على المزود اإلسرائيلي واألجنبي.

 وأظهر إفصاح الشركة للبورصة المحلية أن إجمالي 
إيراداتها التشغيلية بلغت في العام الماضي 58.9 
مليون دوالر، نزوال من 63.1 مليون دوالر على أساس 

سنوي.
في حين بلغ مجموع الموجودات 127.6 مليون دوالر 

نزوال من 142.9 مليون دوالر في 2020.  
في المقابل تراجع إجمالي االقتراض والتسهيات 
االئتمانية بنسبة 20% على أساس سنوي. ووصل 
مجم���وع المطلوبات 85.8 ملي���ون دوالر في نهاية 

2021 نزوال من 100.6 مليون في 2020.

354  ألف دوالر خسائر »سند للموارد اإلنشائية« في 2021
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أعلن أنا المواطنة / نعمه يوس���ف خليل نوفل  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )965022668( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / عبد الرحي���م عبد العاطي 
عب���د الرحيم مبارك  عن فق���د هويتي وتحمل  
الرق���م  )943941377( فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / والء خليل سليمان ابوظريفه 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )804613867( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمود جهاد فوزي القصاص 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )401210349( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / ياس���مين س���لمان حسين 
خي���ال ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )800329740(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن / محمد عبد الق���ادر علي 
الش���يخ خليل عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )939891396(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن / عبدالله خميس مصطفى 
النج���ار  ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
)٧٠٠٢٨٤١٢٨  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / سليمان احميد سالم الجالد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )٨٠٢٠٢٨٧٧٩( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / نجاة صبري مصطفى العقاد 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803242254( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / محمد عمر محمد العقاد عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م  )801034414( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عب���د الرؤوف ممدوح محمد 
البي���وك  ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )400033296(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / باسل اسماعيل خليل ابو لولي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803791870( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

طهران/ االستقالل:
وص���ل مف���اوض االتح���اد األوروب���ي المكل���ف بتنس���يق 
المحادثات النووية اإليرانية ف���ي فيينا، إنريكي مورا، إلى 
طهران، يوم أمس، به���دف تحريك المفاوضات المتوقفة 

منذ 11 مارس/آذار.
وقال المتح���دث باس���م وزارة الخارجية اإليرانية س���عيد 
خطي���ب زادة، خالل مؤتمره الصحافي األس���بوعي، إّن مورا 
"سيلتقي مس���اعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي 
باقري كني، وه���و كبير المفاوضين ف���ي جمهورية إيران 

اإلسالمية".
وع���ن زي���ارة إنريكي م���ورا، ق���ال خطي���ب زادة إّن "أجندة 
المباحث���ات في طهران واضحة، ونأمل أن نتمكن من إعالن 

نتائج أفضل بعد هذه المباحثات".
وأوضح المتحدث اإليراني أّن مهمة مورا باألساس هي نقل 
الرسائل بين طهران وواشنطن، مشيرًا في السياق إلى أنه 

سيحمل خالل زيارته أيضًا رسالة من الجانب األميركي.
ولف���ت إل���ى أّن مفاوضات فيين���ا النووية، عل���ى الرغم من 
توقفها منذ ش���هرين، لكنها مس���تمرة عبر تبادل رسائل 

بين طهران وواشنطن من خالل مورا.
وأضاف خطيب زادة أّن مفاوض���ات فيينا "ال تواجه مأزقًا"، 
مؤكدًا أنه���ا توقفت بانتظ���ار قرار م���ن اإلدارة األميركية 
لحلحل���ة القضايا الباقي���ة، منتقدًا اختزال ه���ذه القضايا 
بالمفاوض���ات برف���ع الحرس الث���وري اإليراني م���ن قائمة 

اإلرهاب األميركية، ومتهمًا م���ا وصفها بأنها "مراكز حرب 
نفسية" بالترويج لذلك.

وكانت مصادر إيرانية مطلعة، قد كشفت، قبل أيام، عن أّن 
إنريكي مورا سيزور طهران الثالثاء، لبحث العقبات الباقية 

أمام مفاوضات فيينا من أجل التوصل إلى اتفاق.
وقالت المصادر التي فّضلت عدم الكش���ف عن هويتها إّن 

مورا كان بصدد زيارة طهران قبل أس���ابيع، لكن األخيرة لم 
تبد الرغب���ة الكافية إلنجاز الزي���ارة ل�"كونها لم تكن تأتي 
بجديد ف���ي الرد على المطال���ب اإليرانية بش���أن القضايا 

الباقية". 
وأضافت المص���ادر اإليرانية، أّن الموافق���ة على زيارة مورا 
"جاءت بعد حديث أوروبي عن وجود ما يمكن اعتباره مبادرة 

أميركية أوروبية لدف���ع المفاوضات باتجاه حلحلة القضايا 
الباقية"، غير أنها أّكدت أنها ال تعلم عن تفاصيل المبادرة. 
وأوضحت أّن "إيران تس���عى لدف���ع المفاوضات إلى األمام 
وتحريك المياه الراكدة للوصول إلى اتفاق محكم"، مشيرة 

إلى أنها وافقت على الزيارة بهذا الدافع.
وقال���ت المص���ادر المطلع���ة إّن ممثل االتح���اد األوروبي 
سيمكث في طهران، حتى يوم الجمعة المقبل، وسيخوض 
في أيام الزيارة جوالت تفاوض مكثفة مع كبير المفاوضين 
اإليرانيي���ن عل���ي باقري كني، فضاًل عن لق���اءات أخرى مع 
مس���ؤولين إيرانيين، في مقدمتهم وزير الخارجية حسين 

أمير عبداللهيان.
وعزت المصادر س���بب بق���اء مورا في طه���ران لنحو أربعة 
إي���ام إلى مفاوضات مضغوطة س���يجريها ف���ي العاصمة 
اإليراني���ة، فض���اًل عن أنه س���ينتظر أيض���ًا أن يتبلور الرد 
اإليران���ي النهائي على المبادرة الت���ي جاء بها إلى طهران 
لحل القضايا الباقية، كي يحمل الرد إلى الجانب األميركي.

وتوقف���ت مفاوضات فيينا في ال�11 من ش���هر مارس/آذار 
الماضي، وع���اد المفاوض���ون إلى عواصمه���م. ومع ذلك، 
استمرت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، 
عبر منسقها إنريكي مورا الذي نقل الرسائل بين الطرفين، 
فضاًل عن نقل أطراف إقليمية أيضًا هذه الرسائل بينهما. 
لكن مساعي مورا لم تتكلل بالنجاح بعد في إزالة العقبات 

الباقية لتوصل الطرفين إلى اتفاق.

مفاوض األتحاد االوروبي في طهران لتحريك المفاوضات النووية

سيول/ االستقالل:
أعلنت وس���ائل إعالمية في كوري���ا الجنوبية، 
أن المحاف���ظ ي���ون س���وك-يول أدّى اليمين 
لوالية  الجنوبية  لكوريا  رئيس���ًا  الدس���تورية 
مدته���ا خم���س س���نوات، وذلك ف���ي حفل 
ضخم أقيم في س���احة الجمعية الوطنية في 

العاصمة سيول.
وذكر يون س���وك-يول )61 عامًا( الذي يتسّلم 
س���ّدة الرئاس���ة في البالد في وقت تش���هد 
فيه العالقات مع الش���مال توترات ش���ديدة 
”أقس���م أمام الشعب بأن أؤّدي بأمانة واجبات 

الرئيس“.
وطال���ب الرئيس الك���وري الجنوب���ي الجديد 
ب�”نزع سالح كوريا الشمالية النووي بالكامل“.

وف���ي وقت س���ابق، ش���دد الرئي���س الكوري 
الجنوبي المنتخب يون سوك-يول، استعداده 

للقاء نظيره الش���مالي كيم جون���غ أون، لكنه 
حذر من أن فش���ل القمة بينهما سيؤدي إلى 

تفاقم التوتر بين البلدين.
وفي مقابلة مع راديو ”صوت أمريكا“ ُنش���رت 
يوم السبت، كش���ف يون أنه سيزور واشنطن 
ي���وم 21 من الش���هر الجاري للق���اء الرئيس 
األمريك���ي جو باي���دن، لبحث تعزيز وس���ائل 
الردع لكوري���ا الجنوبية بعد تزاي���د التجارب 

الصاروخية البالستية لبيونغ يانغ.
ولف���ت راديو ”صوت أمريكا“ إل���ى أنه في ما 
يتعلق بمد التواصل الدبلوماس���ي إلى كوريا 
الشمالية، لم يستبعد يون عقد قمة مع كوريا 
الشمالية قائال: ”ال يوجد سبب معين لتجنب 

القمة“.
وحذر يون من أنه ”إذا انتهت القمة بعروض 
اس���تعراضية دون نتائج ملموس���ة أو نتائج 

جوهرية بشأن نزع الس���الح النووي أو تقديم 
دعم اقتصادي لكوريا الش���مالية، فلن تساعد 
في تق���دم العالق���ات بي���ن الكوريتين ونزع 

السالح النووي لكوريا الشمالية“.
وأض���اف أنه ”إذا تخلت كوريا الش���مالية عن 
األس���لحة النووي���ة، ووافق���ت عل���ى عمليات 
التفتيش النووي، ونفذت نزع السالح النووي 
بشكل ال رجوع فيه، فسيتم النظر في البرامج 
التي من شأنها تحسين األوضاع االقتصادية 
لكوري���ا الش���مالية بش���كل كبي���ر وإعدادها 

وتقديمها لها“.
وبس���ؤاله عن كيفي���ة التعامل م���ع التهديد 
المتزايد من كوريا الش���مالية، ق���ال يون إنه 
يجب إرسال ”إشارة ورسالة متسقة إلى بيونغ 
يانغ، وال ينبغي تغييرها من وقت آلخر بدافع 

المالءمة“.

موسكو/ االستقالل:
علقت وزارة الخارجية الروس���ية بشأن احتمال توجيه ضربة نووية تكتيكية ألوكرانيا، مستندة 

إلى العقيدة العسكرية الروسية الصادرة مؤخرا.
وجاء اإلعالن على لسان نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، الذي قال إن "كل شيء 
مكتوب في العقيدة العس���كرية فهناك مبادئ وش���روط لكيفية استخدام موسكو لألسلحة 
النووية منصوص عليها، ومن الضروري البحث عن إجابات لمسألة ما إذا كان من الممكن توجيه 

ضربة تكتيكية وقائية ألوكرانيا، لكن ذلك غير وارد حاليا".
وأصدرت روس���يا مؤخرا وثائق تختص بالعقيدة العسكرية الروسية والتي تحدد فيها مبادئ 

الردع النووي وكذلك خطوات انتقال روسيا إلى مرحلة االستخدام الفعلي لألسلحة النووية.
وبحس���ب الوثيقة، فإن الشروط التي تحدد إمكانية اس���تخدام روسيا لألسلحة النووية هي تلقي 
معلوم���ات موثوقة حول إطالق صواريخ باليس���تية ضد روس���يا و)أو( حلفائها، واس���تخدام العدو 
لألس���لحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الش���امل ضد روسيا و)أو( حلفائها وتأثير العدو 
على الدولة أو المنش���آت العسكرية الروسية.وتواصل القوات المس���لحة الروسية، منذ 24 شباط/
فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

روسيا توضح احتمال استخدام 
السالح النووي ضد أوكرانيا

رئيسًا لكوريا الجنوبية.. يون سوك-يول يؤدي اليمين الدستورية
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غزة/ االستقالل: 
اكتفى الش���اطئ بنقطة التعادل من مواجهة 
غزة الرياض���ي التي جمع���ت الفريقين على 
ملع���ب اليرم���وك ضم���ن منافس���ات الجولة 

السابعة عشر من الدوري الممتاز.
ف���ي الش���وط األول ظهر الش���اطئ بأفضلية 
هجومية بمحاوالت حاول فيها خطف التقدم 
وهز الش���باك لكن الرياضي تماس���ك ولعب 
بتوازن بين الدفاع والهجوم لينتهي الش���وط 

األول سلبي النتيجة.
ف���ي الش���وط الثاني خط���ف غ���زة الرياضي 

الهدف األول الذي سجله كامل الترامسي في 
الدقيقة )57(، ليندفع الشاطئ بعدها للهجوم 
وينجح محمد أبو توهة بتعديل الكفة بهدف 

التعادل في الدقيقة )77(.
ورفع غزة الرياض���ي رصيده إلى 23 نقطة في 
المركز السادس، فيما رفع الشاطئ رصيده إلى 

12 في المركز الحادي عشر.
وما زال الشاطئ يصارع نفسه في بحر الهروب 
من المراك���ز األخيرة على جدول الترتيب بحثًا 

عن مكان مناسب على جدول الترتيب.
وفي مباراة ثانية احتك���م الصداق���ة وضيفه 

شباب جباليا للتعادل السلبي في المباراة التي 
جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

وبهذا التعادل رف���ع الصداقة رصيده إلى 20 
نقطة في المركز الثامن، فيما رفع شباب جباليا 

رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع.
وتب���دو نقطة التع���ادل جيدة لش���باب جباليا 
الس���اعي إلغالق ثقوب ثوبه الذي ظهر به منذ 
بداية الموس���م من أجل الهروب نحو المناطق 
الدافئة. ويتقابل اليوم األربعاء اتحاد الشجاعية 
مع ش���باب رفح في ملعب اليرموك بمدينة غزة، 

في مباراة مؤجلة من األسبوع 15 للبطولة.

التعادل يحسم موقعة »البحرية« و»العميد« 
ونقطة ثمينة للثوار من أنياب الصداقة

لندن/ االستقالل: 
أعلن نادي مانشستر سيتي توصله التفاق مع نظيره األلماني بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد 

مع المهاجم النرويجي إيرلينج هاالند.
وأص���در النادي اإلنجليزي بيانا عبر موقعه اإللكتروني، أم���س الثالثاء، يؤكد فيه توصله التفاق 

مبدئي مع دورتموند بشأن انتقال هاالند إلى صفوفه بداية من 1 يوليو/تموز المقبل.
وأوضح المان س���يتي في بيانه أن »الصفقة متوقفة اآلن على إنهاء كافة تفاصيل التعاقد بين 
النادي والالعب«. وبحس���ب فابريزيو رومانو، خبير س���وق االنتقاالت، عبر حسابه بموقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، فإن متصدر الدوري اإلنجليزي س���يدفع 60 ملي���ون يورو نظير ضم هاالند، 
وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع دورتموند. وذكرت تقارير أخرى أن هاالند سيوقع 
للنادي اإلنجليزي حتى صيف 2027، متضمنا عقده راتبا أسبوعيا يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، 

هو األعلى بين العبي الفريق كافة، متساويا مع البلجيكي كيفن دي بروين.
وتفوق الس���يتي على عمالقة أوروبا كافة، أمثال ريال مدريد، باريس س���ان جيرمان ومانشستر 

يونايتد، الذين كانوا يرغبون في الظفر بتوقيع المهاجم الشاب، صاحب ال�21 عاما.

مانشستر سيتي يعلن 
إتمام صفقة هاالند

االستقالل/ وكاالت:  
أعلن االتحاد األوروبي لكرة الق���دم »يويفا«، أمس الثالثاء، 
بش���كل رس���مي عن النظام الجديد لبطوالته وعلى رأسها 
دوري أبط���ال أوروب���ا، وذل���ك على هامش اجتم���اع اللجنة 
التنفيذية لليويفا قبل يوم م���ن المؤتمر العادي رقم 46، 

وهو االجتماع السنوي لالتحاد األوروبي.
وتضمن جدول أعم���ال الجمعية العمومية لليويفا اختيار 
مس���تضيف نهائ���ي دوري المؤتم���ر األوروب���ي 2023، 
والموافقة عل���ى إجراء تعديالت على بطول���ة دوري أبطال 
أوروب���ا، وكذلك بطولتي أوروب���ا للمنتخبات تحت عامي 17 

و19 المقرر إقامتهما في موسم 2023-2022.
وواف���ق االتح���اد األوروبي لك���رة القدم رس���ميا على إجراء 
مجموعة تعديالت على مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسوف 

يتم تطبيقها بداية من موس���م 2024-2025 أبرزها زيادة 
عدد الفرق المشاركة في المسابقة إلى 36 بداًل من 32، على 
أن يتم اس���تبدال دور المجموعات بمجموعة واحدة تضم 
جميع الفرق، ويلعب كل فريق ضد 8 فرق مختلفة، على أن 

يلعب 4 مباريات على أرضه ومثلها خارجها.
ومن بين التعديالت التي أجراها اليويفا على بطوالته منح 
الدولة الخامس���ة في تصنيف أوروبا بعد إنجلترا وإسبانيا 

وإيطاليا وألمانيا مقعدًا إضافيا في دوري األبطال.
وفي دور ال�16 سيتأهل أصحاب المراكز ال�8 األولى بشكل 
مباش���ر، بينما س���تلعب الفرق أصحاب المراكز من التاسع 
للسادس عشر ضد الفرق أصحاب المراكز من السابع عشر 
للرابع والعش���رين، مع منح أفضلية لعب مباراة اإلياب على 

ملعب الفرق من التاسع للسادس عشر.

الفرق من ال�24 لل�36 س���ُتقصى من دوري أبطال أوروبا ولن 
تتحول للدوري األوروبي »يوربا ليج«، بينما من ثمن النهائي 

للنهائي سيبقى الوضع على ما هو عليه.
وتأتي هذه التعديالت لمواجهة مش���روع دوري الس���وبر 
األوروب���ي الذي أطلق���ه الثالث���ي ريال مدريد وبرش���لونة 
اإلسبانيان ويوفنتوس اإليطالي العام الماضي، وتبعتهم 
فيه 9 فرق من فرق الصفوة األوروبية في إيطاليا وإسبانيا 
وإنجلترا، قبل تراجعها الحقًا خوفًا من توقيع عقوبات عليها 

من اليويفا.
ويؤمن اليويفا بأن تغيير ش���كل البطولة األوروبية لنظام 
الدورة بداية من نصف النهائي وإقامتها في ملعب محايد 
سيدر المزيد من أرباح البث التلفزيوني واإلعالنات التجارية 

مما يعني جني المزيد من األموال.

يويفا يقرر تعديالت تاريخية على دوري أبطال أوروبا

لندن/ االستقالل:
فجرت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة بش���أن مستقبل 
الثالثي محمد صالح وس���اديو مان���ي وروبرتو فيرمينو مع 
ليفربول اإلنجليزي مع قرب نهاية الموس���م الجاري 2021-

.2022
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك صعوبات 
بالغة تواجه إدارة ليفربول في طريق تجديد عقود الثالثي 
محمد صالح وس���اديو ماني وروبرتو فيرمينو دفعة واحدة 

خالل الفترة المقبلة.
وتنتهي عقود الثالثي محمد صالح وساديو ماني وروبرتو 

فيرمينو مع ليفربول في يونيو 2023.
وأضافت أنه مع اقتراب ال�12 شهرا األخيرة في عقود صالح 
وماني وفيرمينو، س���يكون من الصعب االحتفاظ بالثالثة 
نجوم داخل صفوف الري���دز وتجديد عقودهم المنتهية 

وفًقا لرواتبهم السنوية في العقد الساري.
ويتقاضى محمد صالح 200 ألف إسترليني أسبوعًيا، فيما 

يحصل روبرت���و فيرمينو على 180 ألف إس���ترلينى، أمام 
ساديو ماني فيبلغ راتبه 100 ألف إسترليني.

وأكملت الصحيفة أن إدارة ليفربول تعلم جيًدا أنه يتعين 

عليها كس���ر هيكل األجور الحالي داخ���ل صفوف الريدز، 
من أج���ل االحتفاظ بالنجم المص���ري محمد صالح هداف 
الدوري اإلنجليزي الموسم الجاري برصيد 22 هدًفا، والذي 

يقدم موسًما استثنائًيا مع الفريق على المستوى المحلى 
واألوروبي.

كما أن متطلبات س���اديو ماني في ملف التجديد لن تتأخر 
كثيًرا بالنظر إلى إنجازاته وأدائه مع ليفربول خالل  الس���ت 
س���نوات التي قضاها مع النادي، واألمر نفس���ه بالنس���بة 
للبرازيل���ي فيرمينو رغم اإلصابات الت���ي ضربته خالل هذا 
الموسم وأدت إلى ابتعاده عن المشاركة بشكل أساس في 

أغلب المباريات وجلوسه احتياطًيا.
ويري األلمان���ي يورجن كلوب مدرب ليفرب���ول أن الثنائي 
محمد صالح وس���اديو ماني العبان رئيسيان في مستقبل 
الريدز خالل السنوات المقبلة، بعد تجديد عقده مع النادي 

لمدة موسمين حتى يونيو 2025.
لكن يأتي تعاقد ليفربول مع الكولومبي لويس دياز مؤشرا 
قويا على اقتراب رحيل س���اديو مان���ي أو فيرمينو نهاية 
الموس���م الجاري، خاصة أن النادي يقت���رب بقوة من ضم 

موهبة فولهام الهجومية فابيو كارفالو.

ليفربول غير قادر على تجديد عقود صالح وماني وفيرمينو
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 399/2022 يف الطلب رقم 1041/2022

المس���تدعون /  1_  عب���د الكريم ش���كري أحمد عابد مقيم ف���ي المملكة العربية 
الس���عودية ويحمل وثيقة سفر مصرية رقم p00229644 _    ياسر شكري أحمد 
عابد _ مقيم في المملكة العربية الس���عودية ويحمل وثيقة س���فر مصرية رقم 
2853 . 3_ أحمد ش���كري أحمد عابد مقيم في المملكة العربية السعودية يحمل 
وثيقة س���فر اردنية رق���م T1115466  _     زاهد ش���كري أحمد عابد - مقيم في 
المملكة العربية الس���عودية . يحمل جواز س���فر أردني رقم T364798 . وكيلهم 
المحامي / محمود عزمي أحمد ع���زام - بموجب وكالة عامة تحمل رقم 117/2022 
ومصدق���ة حس���ب األصول ص���ادرة من كاتب عدل فلس���طين في س���فارة دولة 

فلسطين بالمملكة العربية السعودية )جوال رقم 0597235167( .
المس���تدعى ض���ده :- محمد مصب���اح س���ليمان عابد باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضافة لباقي ورثة والدتهم المرحومة / س���عاد شكري عايد ومقيم في 
الخارج في السعودية غزة _الشجاعية شارع ابو العظام ) مقيم خارج البالد( .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية المدنية رقم 399 / 2022
إل���ى المس���تدعى ضده: محم���د مصباح س���ليمان عابد باإلصالة عن نفس���ه 
وباإلضاف���ة لباقي ورثة والدتهم المرحومة س���عاد ش���كري عابد ومقيم في 
الخارج في السعودية غزة _الشجاعية شارع ابو العظام ) مقيم خارج البالد( ،

بما أن المستدعين قد أقاموا عليك القضية المدنية رقم 399/2022 محكمة بداية 
غزة واس���تنادا إلى ما يدعونه في الئحة الدعوي محفوظة لكم نس���خة عنها ومن 
ملحقاتها لدى المحكمة ونظرا ألنك مقيم خارج البالد ، وحسب اختصاص محكمة 
بداي���ة غزة في نظر هذه القضية وعمال بالم���ادة 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة بداية 
غزة بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المس���تبدل لذل���ك يقتضي عليك 
الحضور إلى هذه المحكمة للرد على الدعوي في يوم األربعاء الموافق 8 من شهر 
6 س���نة 2022 الساعة الثامنة والنصف صباحا ، كما يقتضي عليك أن تودع قلم 
هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���رة يوما من تاريخ تبلغكم بهذه 
المذكرة والئحة الدعوي المرفقة معها ، وان ترس���ل نس���خة إلى المدعين حسب 
عنوانه���م أو عنوان وكيلهم وليكن معلوم���ًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمدعي أن يسير في دعواه حضوريا تحريرا في 10 /5 / 2022

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اأ. عمار قنديل

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

 أعلن أنا المواطنة / مريم رش���يد راش���د مصلح 
  عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )410224091( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة / هناء سليم محمود البسوس  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )900932724( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  اس���الم ياسر طالل ريحان  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802814541( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /  محمد حام���د ابراهيم 
الس���ويركي ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )801778416(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /  اياد احمد محمد ابو كرش 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )919269282( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  أن���س محمود صالح الدلو 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )409394517( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  نيفين رجائي سالم ابو زور  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )٨٠١٣١٧٣٢٢( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االحتالل اإلسرائيلي منزل عائلة الرجبي، بعد اقتحام 
المنزل وإخالئه من قاطنيه، وس����ط تعزيزات وحشود 
عسكرية انتشرت في محيط البناية. وأخطرت سلطات 
االحتالل خالل األيام الماضي����ة، عائلة الرجبي، بهدم 
منزلها المكون من خمس ش����قق سكنية موزعة على 
طابقي����ن، يقطن����ه نحو 30 ف����ردا، بحج����ة البناء دون 

ترخيص.
وفي الس����ياق، أعلن الهالل األحمر في القدس نقله 5 
إصابات من بلدة س����لوان ج����راء اعتداء قوات االحتالل 

عليهم بالضرب، خالل هدمها منزل عائلة الرجبي. 
وأضاف أنه تم نقل إصابة للمستشفى.

ومس����اء أمس أعلن الهالل األحمر إصابة عدد آخر من 
المواطنين في تج����دد المواجهات مع قوات االحتالل 

في محيط المنزل المهدم لعائلة الرجبي. 
وإل����ى ذلك هدمت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس 
الثالث����اء، غرفتين زراعيتين في بل����دة الخضر جنوب 

بيت لحم.
وأفاد رئي����س مجلس بلدي الخضر إبراهيم موس����ى، 
ب����أن قوات االحتالل هدمت غرفتي����ن زراعيتين تعود 
إحداهم����ا للمواطن محم����د ربحي موس����ى، وتقع في 
منطق����ة "ظه����ر خلة العي����ن" المحاذية لمس����توطنة 
"اليع����ازر" المقامة على أراض����ي المواطنين، واألخرى 
لألسير المحرر رزق علي خضر صالح، في منطقة سهل 

الرجم.
 ومساء أمس، أصيب عشرات المواطنين منهم أطفال 
بحاالت اختن����اق، خالل مواجه����ات اندلعت مع قوات 

االحتالل في بلدة نعلين غرب رام الله.
وأفادت مص����ادر محلية أن ق����وات االحتالل اقتحمت 
منطقة الصوانة ش����مالي بلدة نعلين، وحاولت س����لب 

"جرافة" كانت تعمل في المنطقة.
وأوضحت أن مواجهات ش����ديدة اندلعت في منطقة 
وادي العين، تخللها إطالق جن����ود االحت�الل وابال من 

الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.
واعتلى جنود االحت�الل سطح منزل بالقرب من منطقة 

الجسر، الستهداف المواطنين.
وفج����ر أمس الثالث����اء، أعلنت مصادر طبي����ة في بلدة 
عزون ش����رقي مدينة قلقيلية، ومدينة نابلس ش����مال 
الضف����ة الغربية المحتل����ة، عن إصابة م����ا ال يقل عن 

100 فلس����طيني بالرصاص الحي والمطاطي واختناقًا 
بقنابل الغاز، جراء مواجهات عنيفة اندلعت، مع قوات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت جمعية الهالل األحمر في المنطقة الش����رقية 
لمدين����ة نابلس، عن نق����ل مصاب بالرص����اص الحي 
بالبطن، وسبع إصابات بالرصاص المطاطي، و13 إصابة 
اختناق بالغاز، إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وإخالء 

مريض من بيته قرب "قبر يوسف".
وكانت ق����وات االحتالل ق����د اقتحمت منطق����ة القبر 
بعش����رات اآلليات العسكرية، وانتش����ر القناصة على 
أس����طح البنايات المج����اورة؛ لتأمي����ن اقتحام حافالت 
تضم مئات المس����توطنين الذي قدموا ألداء طقوس 

تلمودية.
ورشق الشبان الفلسطينيون االحتالل والمستوطنين 
بالحجارة والزجاجات الحارق����ة، وأكدت مصادر محلية 
أن مس����لحين فلس����طينيين أطلقوا الن����ار تجاه قوات 

االحتالل، دون اإلعالن عن إصابات.
وفي بلدة عزون؛ أصيب 92 فلس����طينيا بجراح، منهم 
خمسة مصابون بالرصاص الحّي، وآخرون بقنابل الغاز، 
في مواجهات عنيفة مع جيش االحتالل بدأت مس����اء 

االثنين، واستمرت لما بعد منتصف الليل.
واندلعت المواجهات في أعقاب إقدام قوات االحتالل 
على إغ����الق البواب����ة الحديدية المقام����ة على مدخل 
البلدة الرئيس����ي، حيث تحولت البلدة إلى سجن كبير 
بحس����ب المواطنين، الذين قالوا إنهم باتوا يضطرون 
إلى سلوك طرق بعيدة للتنقل، في حين سهلت قوات 

االحتالل لسيارات المستوطنين التحرك بحرية.
وف����ي الخلي����ل، اصي����ب فت����ى برضوض وكس����ر في 
قدمه، جراء دعس����ه من قبل مس����توطنة على الشارع 

االستيطاني المؤدي لمعبر الظاهرية جنوب الخليل.
وقال����ت مصادر محلية، إن الش����اب عب����د الله حميدان 
15 )عاما(، تعرض للدعس من قبل مس����توِطنة الذت 
بالفرار، حي����ث نقل إلى مستش����فى األهلي بالمدينة 
لتلق����ي العالج ج����راء إصابته. وفي الس����ياق، اعتدى 
مس����توطنون على طف����ل )14 عاما( من بلدة س����لوان 
جنوب المسجد األقصى المبارك، بالضرب قرب مقبرة 

مأمن الله، ما أدى إلصابته بجروح في رأسه.
وفي السياق، هاجم مستوطنون، أمس الثالثاء، أهالي 

حي تل الرميدة وسط الخليل وشتموهم بألفاظ نابية، 
وقطعوا أس����الكا ش����ائكة في محيط معم����ل للحديد 

والنحاس .
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من مستوطني "رمات 
يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وسط الخليل، 
هاجموا األهالي وش����تموهم بألف����اظ نابية، وقطعوا 
أسالكا شائكة في محيط أحد معامل الحديد والنحاس 
المغلق من����ذ 22 عاما تقريبا، بس����بب فرض االحتالل 
اإلسرائيلي واقعا عنصريا على أهالي المنطقة، وعدم 
الس����ماح لهم بالعبور إال مش����يا على األقدام من خالل 

بوابات التفتيش اإللكترونية والحديدية.
كما أق����دم مس����توطنون، أمس الثالث����اء، على اقتالع 
وتكسير 17 غرسة زيتون وتخريب غرفة زراعية، تعود 
ملكيتها للمواطن علي عبد الحميد األحمد، شمال بلدة 

كفر الديك غرب سلفيت.
وقال المواط����ن علي األحمد، إن المس����توطنين قاموا 
باقتالع وتكسير 17 غرس����ة زيتون تتراوح أعمارها ما 
بين 4-6 سنوات، وتخريب غرفة زراعية بمنطقة خربة 
سوسية شمال البلدة، مشيرا إلى أن هذا االعتداء الرابع 

على أرضه من قبل المستوطنين خالل هذا العام.
وفي س����ياق متصل، اقتحم عش����رات المستوطنين، 
أمس الثالثاء، ساحات المسجد األقصى من جهة باب 
المغاربة بحراسة مشددة لقوات االحتالل اإلسرائيلي.

وأف����ادت دائ����رة األوقاف ف����ي القدس بأن عش����رات 
المس����توطنين اقتحموا س����احات المس����جد األقصى 
خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في 

ساحاته.
وذكرت أن المس����توطنين اس����تمعوا لش����روحات عن 
"الهي����كل" المزع����وم، كما أدوا طقوس����ا تلمودية في 
المنطقة الش����رقية من األقصى بحماية أمنية مشددة 
وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة 

باب السلسلة.
وواصل����ت ش����رطة االحت����الل التضييق عل����ى دخول 
الفلس����طينيين لألقصى، واحتجزت هويات بعضهم 

عند البوابات الخارجية.
ودعا مقدس����يون إلى تكثي����ف الرباط وش����د الرحال 
للمس����جد األقص����ى لص����د االقتحامات، وع����دم تركه 

لالحتالل ومستوطنيه.

جدة / االستقالل:
أعربت منظمة التعاون اإلسالمي عن رفضها 
الس���يادة  للتصريح���ات اإلس���رائيلية حول 
عل���ى مدينة القدس المحتل���ة، وأدانت هدم 
بناية عائلة الرجبي في بلدة س���لوان وتشريد 
وتهجي���ر أهلها في انته���اك صارخ للقانون 

الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أمس الثالثاء، 
دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في 

السيادة الكاملة على مدينة القدس الشرقية 
باعتباره���ا عاصمة دولة فلس���طين، مجددة 
إدانتها لكل المواقف واإلجراءات اإلسرائيلية 
الرامية لتغيير الوض���ع القانوني والتاريخي 
فيه���ا، بم���ا في ذلك سياس���ة االس���تيطان 
االس���تعماري وه���دم المن���ازل والتهجي���ر 
ومحاولة  الفلسطينيين،  للمواطنين  القسري 
التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى 

المبارك.

وحملت "إسرائيل"، قوة االحتالل، المسؤولية 
الكاملة والمباش���رة عن استمرار هذه الجرائم 
واالعت���داءات الت���ي ترتكبها ضد الش���عب 
الفلس���طيني ومقدس���اته يومي���ا، مطالب���ة 
المجتمع الدولي خاصة مجلس األمن الدولي، 
بتحم���ل مس���ؤولياته تج���اه إنف���اذ قراراته 
والضغط على إس���رائيل، ق���وة االحتالل، من 
أجل وق���ف انتهاكه���ا المس���تمرة للقانون 

الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

»التعاون اإلسالمي« ترفض التصريحات »اإلسرائيلية« حول السيادة على القدس 

رام الله/ االستقالل: 
أفاد نادي األس���ير، أم���س الثالثاء، بأن المحكمة العليا لالحتالل اإلس���رائيلي قررت 
إعادة ملف األس���ير نائل البرغوثي إلى "لجنة االعتراضات العس���كرية" التي ُشّكلت 
للنظر في قضايا محرري صفقة 2011 الُمعاد اعتقالهم، والتي أعادت لهم األحكام 
الس���ابقة، بناء على طلب من نياب���ة االحتالل، على أن تتق���دم النيابة بطلبها خالل 
21 يوما. وأوضح نادي األس���ير، في بيان له، أن جلسة س���تحدد الحقا في المحكمة 
العسكرية في "عوفر" للنظر في القضية من قبل لجنة االعتراضات العسكرية للبت 
فيه���ا، مضيفا أن المحكمة العليا لالحتالل أتاحت للمحامي فرصة العودة لها إن لم 

يبت في القضية خالل هذه المدة.
والمعتق���ل البرغوثي )64 عامًا(، من بلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة، اعتقل ألول 
مرة عام 1978 وحكم عليه بالّس���جن المؤّب���د، و18 عاما وأفرج عنه في صفقة تبادل 
أس���رى عام 2011، وعاش الحّرّية ل�32 ش���هرًا فقط، ثّم أع���اد االحتالل اعتقاله في 
حزيران عام 2014، وحكم عليه بالّسجن ل�30 شهرًا في 10 أيار 2015، وبعد انتهاء 
مدة الحكم البالغة 30 ش���هًرا أعاد له حكمه الّسابق بالمؤبد و18 عاما، بذريعة وجود 

"ملف سّرّي" وما يزال.
ويقض���ي البرغوثي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة األس���يرة، وصل مجموعها 
إلى ما يزيد عن 42 عاما، قضى منها 34 عاما بش���كل متواصل، وقد فقد غالبية أفراد 

عائلته خالل سنوات اعتقاله، كان آخرهم شقيقه عمر البرغوثي )أبو عاصف(.
ولفت نادي األس���ير إلى أّن س���لطات االحتالل تواصل اعتقال 49 محّرًرا من صفقة 
2011 ُأعي���د اعتقاله���م في ع���ام 2014، وأعادت له���م أحكامهم الس���ابقة وتم 
تأكيدها في المحكمة العلي���ا وبقي 18 معتقال ينتظرون- كما البرغوثي- الّنظر في 
التماس���اتهم المقّدمة منذ سنوات ضد إعادة أحكامهم السابقة، والمطالبة باإلفراج 

عنهم.

»العليا اإلسرائيلية« تعيد ملف األسير 
نائل البرغوثي لـ »لجنة االعتراضات« 

الحتالل يهدم ..
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أنقرة/ االستقالل:
في بداية تؤش����ر على الحياة الزوجية التي س����ترافقهما طيلة حياتهما، بدأ 
عروسان تركيان حاصالن على الحزام األسود بلعبة الجودو في حفل زفافهما 
بضربة خاطفة من الع����روس أوقعت العريس أرضًا، لكنها كانت حركة ودية 

تنبئ بالحب وبالحياة الزوجية القادمة.
وفي التفاصي����ل، افتتح زوجان تركيان من منطق����ة دينيزلي حاصالن على 
الحزام األس����ود في لعب����ة الجودو في حفل زفافهما بع����رض رياضي  لفنون 
القتال، مس����تعيضين بذلك عن رقصة االفتتاح، الت����ي تعتبر تقليدًا لبدء 

باحتفال الزواج. 
وقامت الع����روس، التي تعمل كمدّربة محترفة في ه����ذه الرياضة، بتقديم 
ع����رض قتالي، أقدمت خالله على طرح  العري����س، الممارس الهاوي للرياضة، 
أرضًا في 4 حركات متنوعة مثيرة إعجاب الحضور الذي أعرب عن تش����جيعه 

لها  بالتصفيق الحار. 
وح����از مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الزوجان مرتديين للحزام األس����ود فوق 
لباس الزفاف الرس����مي على إعجاب ناش����طي مواقع التواصل الذين تداولوه 
على نطاق واس����ع عبر منصات التواصل االجتماعي، مع منشورات تشير إلى 

الترحيب »بالبداية  الموفقة للعروس« في حياتها الزوجية. 

بدء حفل زفاف عروسين حاصلين على 
الحزام األسود بضربة خاطفة من العروس

) APA images (     احلياة اليومية يف  م�سافر يطا جنوب مدينة اخلليل

بكين/ االستقالل:
أصيب س���كان بمدينة تشوشان الساحلية في 
شرق الصين ب�"الذهول"، حيث تحول لون السماء 
إل���ى األحمر لفترة وجيزة، مم���ا "أثار مخاوف من 
حري���ق محتم���ل، أو ظاهرة غير معروف���ة"، وفقا 

لصحيفة إندبندنت البريطانية.
بينما أكد مس���ؤولون في المنطق���ة أنه لم يتم 
اإلبالغ عن حريق بالمدينة الساحلية، في الوقت 

الذي تحولت فيه السماء إلى اللون األحمر.
وانتش���رت على مواق���ع التواص���ل االجتماعي 
مقاطع فيديو وصور تظهر السماء باللون األحمر 
القرمزي، األمر الذي دفع دبلوماس���يا صينيا إلى 

الرد.

وعل���ق القنص���ل الصيني في لبن���ان على هذه 
الظاه���رة، قائال إنها "انعكاس للضوء من قوارب 

الصيد".
ونقلت الصحيفة ع���ن خبراء باألرصاد الجوية أن 
اللون جاء من "أضواء منعكسة من قوارب محلية 

على سحب منخفضة في المنطقة".
وذكرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أنه كان 
هناك "قارب صيد في المياه، عكس أضواء اللون 

القرمزي" على الغيوم.
وقال الخبراء إن "الطقس في مدينة تشوش���ان 
الس���احلية كان مثاليا لظاهرة انعكاس الضوء، 
حيث كانت الس���ماء غائمة مع وج���ود رذاذ الماء 
في الجو، مما أدى إلى إحمرار غير عادي للس���ماء، 

وتسبب في حالة من الذعر لفترة وجيزة".
وأوضح أح���د الخبراء أن "األح���وال الجوية جيدة 
تؤدي إل���ى تكوين المزيد من المياه في الغالف 
الجوي، ويش���تت ال���رذاذ ضوء ق���وارب الصيد، 
ويؤدي إلى ظهور الس���ماء الحم���راء التي يراها 
الناس". وأوضح خبراء آخرون أنه "ال يوجد نشاط 
مغناطيسي أرضي أو شمس���ي يمكن أن يكون 
سببا محتمال وراء تحول سماء تشوشان إلى اللون 

األحمر".
وأصبحت ظاهرة الس���ماء الحمراء واحدة من أهم 
الموضوعات الش���ائعة على وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي في الصين، مع أكثر من 150 مليون 

مشاهدة للفيديوهات والصور، وفقا للصحيفة.

السماء الحمراء في الصين.. أسباب الظاهرة التي أثارت الذعر

بيروت/ االستقالل:
أفادت وسائل إعالم لبنانية، بقيام شاب يدعى “هادي سليم” 

بطعن والدته بسكين في رقبتها ورأسها.
وذلك في منزلها الكائن في شارع المصبغة في منطقة الشياح.
وأشارت، إلى أن الشاب يعاني من حالة انفصام وأن والدته كانت 
قد عرضته على رجل دين، لكن حالته لم يطرأ عليها أي تحسن.
وقتل س���ليم والدته خ���الل أدائها صالة الظه���ر، ب�7 طعنات 

بسكين.
فيما تم توقيف الجاني، من قبل ش���بان في المنطقة وتسليمه 

إلى القوى األمنية.

شاب لبناني يطعن والدته 
حتى الموت أثناء صالتها

االستقالل/ وكاالت:
اكتش���ف الزوجان أنجيلين وريتش���ارد بيرك أن 
العيش متنقلين على متن السفن السياحية أقل 

تكلفة من استئجار أو شراء منزل.
كان الزوجان شريكي سفر منذ العام 1992 قبل 
أن يتزوجا، وكانا يس���تمتعان بالسفر في أنحاء 
العالم عبر السفن أكثر من الطائرات، وفق موقع 

"أستراليا بالعربي".
تق���ول أنجيلين إن تكلف���ة العيش اليومي على 
متن السفينة حوالي 62 دوالرًا أستراليًا فقط مع 

مّيزات كثيرة كالعيش بأسلوبها المفضل.

ترك الزوجان عملهما ويخطط���ان لبيع منزلهما 
في س���ياتل ليس���تكمال حياتهما ف���ي البحار 
والمحيط���ات، ويتّمان رحلتهم���ا التي بدأت في 

.2021
ي���زور أنجيلين وريتش���ارد ب���الدًا مختلفة طوال 
الوقت فهما يعشقان السفر، كما يوّفران الكثير 
من األموال التي كان يمكن إنفاقها على قروض 
الره���ن العقاري فاقدي���ن كل ممي���زات الحياة 

البحرية الرائعة.
تق���ول أنجيلين: إنه���ا اقتص���دت كل حياتها 
لتتمكن من تحقيق حلمها في اإلبحار الدائم عبر 

بلدان العالم. وحي���ن يضطران للعيش عدة أيام 
على اليابس���ة ريثما يخططان لرحلة أخرى يقول 

الزوجان إنهما يفتقدان البحر جدًا.
زار ريتش���ارد وأنجيلين حت���ى اآلن معظم دول 
العالم منها سنغافورة وإيطاليا، وكندا، وأيسلندا، 
وجزر الباهام���ا، والكثير من الوجه���ات األخرى، 
لكنهما يعتبران سنغافورة أفضل البلدان التي 

زاراها.
ونصحت أنجيلين بترّق���ب الصفقات والعروض 
األفضل دائمًا للتمتع بحياة رائعة وسط الطبيعة 

بتكاليف أقل بكثير من الحياة على اليابسة.

واشنطن/ االستقالل: 
عرض���ت ام���رأة منزلها الفاخ���ر للبي���ع، معربة عن 
استعدادها لتكون أكثر مرونة في السعر لمن يأخذ 
زوجها، ال���ذي يجيد الطه���ي والتنظيف واألعمال 

المنزلية األخرى.
وبعد 7 س���نوات من الزواج انفصلت كريستال بيل 
)43 عام���ا( من والية فلوري���دا األمريكية عن زوجها 
ريتشارد ش���اليو )54 عاما( مؤخرا لكن االثنين بقيا 
على عالقة جيدة، لدرجة أن كريس���تال تريد التأكد 

من عدم تشرده بعد االنفصال.
وكتبت كريستال في منشور على مواقع التواصل: 

"زوجي الس���ابق متاح ألي ش���خص ف���ي هذ البيت 
المذهل في بنما س���يتي بيتش. إنه رجل شغوف 
بالمطبخ، إنه طاه ش���خصي يق���دم وجبات مثالية"، 

بحسب صحيفة "ميرور".
وح���ول االنفصال ع���ن زوجه���ا، كتبت: "ل���دي أنا 
وريتش���ارد مش���اكلنا، لكن كل ش���يء على ما يرام 
اآلن ونريد األفضل لبعضن���ا بعضًا . ما زلنا قريبين 
كعائلة ونريد االس���تفادة من طالقنا للمساعدة في 

بيع المنزل".
وعدت كريستال من يش���تري المنزل بأن ريتشارد 
سينظف ويطبخ للمالك مقابل الحصول على إحدى 

الغرف في المنزل.
تم ع���رض المنزل للبي���ع ب� 699 أل���ف دوالر، ولكن 
س���يكون هناك خصم كبير للمالكين الجدد الذين 

سيوافقون على أخذ ريتشارد المسكين أيضا.
في منشور نشرته على فيسبوك، شاركت كريستال 
عدة صور لريتش���ارد في غرف المنزل، بما في ذلك 
صورة له مع دمية نمر بيضاء في حوض االستحمام 

الساخن.
وأضافت أن���ه ليس من الض���روري أن يأخذ المالك 
الجدد ريتشارد، لكن الخيار موجود إذا كانوا يريدون 

توفير بعض المال عند شراء المنزل.

زوجان يعيشان على متن السفن بدل استئجار منزل

واشنطن/ االستقالل:
حصد الكل���ب الدنماركي »زوس« من فصيل���ة Great Dane لقب »أطول كلب 
في العالم« في موس���وعة غينيس لألرقام القياسية. ويبلغ طول »زوس«، وعمره 

سنتان، 1.046 متر ويعيش في والية تكساس األميركية.
ويشتمل النظام الغذائي لزيوس على 12 كوبًا من طعام الكالب يوميًا، باإلضافة إلى 
البيض المقلي وعيدان المضغ للكالب ومكعبات الثلج. وبحسب موسوعة غينيس، 
ف���إن أطول كلب في العالم على اإلطالق كان ينتمي إلى س���اللة الكلب الدانماركي 

الضخم، وُيدعى أيضًا »زوس«. وكان يبلغ طوله عند الوقوف 111.8 سنتمتر.

أطول كلب بالعالم 
يدخل موسوعة غينيس

كوناكري/ االستقالل:
وقع زلزال بقوة 6.3 درجات الثالثاء في بحر بيسمارك على ُبعد حوالي 200 كلم قبالة 
سواحل بابوازيا-غينيا الجديدة. بحسب ما أعلن المعهد األميركي للمسح الجيولوجي.
وح���ّدد المعهد مركز الزل���زال على عمق 10 كيلومترات تقريبًا، مش���يرًا إلى أّن 
"االحتمال ضئيل" بأن يكون قد تس���ّبب بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. 

وكذلك، لم يصدر أّي تحذير من خطر حصول تسونامي من جّراء الزلزال.
وتقع بابوازيا-غينيا الجدي���دة فوق حزام النار في المحيط الهادئ. حيث يؤّدي 

احتكاك الصفائح التكتونية ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي قوّي.

زلزال بقوة 6.3 يضرب 
بحر بيسمارك في غينيا

تعرض منزال فاخرًا للبيع.. مع خصم على زوجها السابق


