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غزة/ االستقالل
أكد الناطق باس���م حركة الجهاد االس���المي طارق سلمي أن 
اعت���داء االحتالل على جنازات الش���هداء في القدس جريمة 
ال تغتفر ، وتكرارها في جنازة الش���هيدة ش���يرين أبو عاقلة 
واليوم )أمس( في جنازة الش���هيد وليد الشريف هو جزء من 

الحرب التي تستهدف المقدسيين.
و قال س���لمي في تصريح له مساء االثنين تعقيبًا على قمع 

االحتالل مسيرة تش���ييع الشهيد وليد الشريف في مدينة 
القدس: »إن االعتداء على مواكب تشييع الشهداء جريمة لن 

تغتفر، ونحذر االحتالل من تداعيات هذه الجرائم.«
و لفت الناطق باسم الجهاد الى أن محاولة االحتالل الهادفة 
إلره���اب أهلنا ف���ي القدس وفض االلتفاف الش���عبي حول 
الش���هداء وعوائلهم، محاوالت يائسة تعكس عمق الفشل 

والعجز الذي وصل إليه المشروع الصهيوني.

»الجهاد«: اعتداء االحتالل على مواكب 
تشييع الشهداء جريمة لن تغتفر

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
استشهد أمس اإلثنين، أسير محرر من مدينة نابلس، نتيجة تعرضه لسياسة 
اإلهمال الطبي خالل اعتقاله في سجون االحتالل، فيما قمعت قوات االحتالل 
المشّيعين المش���اركين بتشييع جثمان الش���هيد المقدسي وليد الشريف 

في باحات المس���جد األقصى المبارك، ما أس���فر عن اعتقال ما 
ال يق���ل عن 17 مواطنًا وإصابة العش���رات بجراح مختلفة، بينما 

هدم منشآت وإخطار بهدم أخرى

ا�صت�صهاد اأ�صري حمرر بنابل�س واعتقالت وع�صرات الإ�صابات بقمع الحتالل جنازة ال�صهيد »ال�صريف« يف »الأق�صى« 

جنين/ االستقالل:
أقدمت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" اإلثنين، على اعتقال المحرر أديب مصطفى 
سمودي )34 عامًا(، أحد كوادر حركة الجهاد اإلسالمي في بلدة اليامون بمحافظة 
جنين.  وجاء اعتقال السمودي بكمين لقوات االحتالل قرب بلدة اليامون، علمًا أن 

البطش: الطريق إلى القدس تمر بالمقاومة.. 
وسنوات النكبة لن تغير مسارات شعبنا

االحتالل يعتقل أحد كوادر »الجهاد« 
في جنين ويداهم منزال آخر ببيت لحم

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش أنه رغم مرور 
74 عامًا من الهجرة والنكبة، إال أنها لن تغير مسارات شعبنا ولن تبدل أولوياته. 
وق���ال البطش في كلمة له خالل حفل تأبيني نظمته حركة الجهاد اإلس���المي 

فــي الذكــرى الـ 74 للنكبــة.. آمــال 
الفلسطينيين بقرب العودة والتحرير تتزايد

»غانتس«: سيطرة الفلسطينيين 
على »إسرائيل« ليست بعيدة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعرب وزير جيش االحتالل »اإلسرائيلي« بيني غانتس عن قلقه على مستقبل 

الكيان »اإلس���رائيلي«، خالل أحاديث مغلقة نقلتها عنه القناة 
»14« العبرية. وجاء على لسان غانتس رًدا على حملة فلسطينية 

غزة/ معتز شاهين:
يبدي الكثير من الفلس���طينيين حالة كبيرة من التفاؤل 
واألم���ل بقرب إنه���اء االحت���الل »اإلس���رائيلي« والعودة 
إلى األراض���ي التي هجروا منها ع���ام 1948، وبالرغم من 

استمرار االحتالل والتوسع االس���تيطاني، وهدم المنازل 
وتش���ريد المقدسيين، إال أن يقينهم بالعودة يزداد يوما 

بعد يوم الالجئ مالك الهوبي، الُمهجر من 
قرية »س���لمة« المحتلة قض���اء يافا، يقول 

غزة/ االستقالل:
أدانت الهيئة الوطنية لدعم وإس���ناد ش���عبنا الفلسطيني في الداخل المحتل 

اس���تمرار االحتالل في اختطاف عدد من النش���طاء في الداخل 
المحتل وممارس���ة أساليب المطاردة والتهديد بحقهم.  وقالت 

»هيئة« تستنكر استمرار اختطاف 
االحتالل عددًا من نشطاء الداخل

مختصون يدعون إلى صياغة استراتيجية 
وطنية لمواجهة االحتالل والتطبيع

غزة/ االستقالل:
دعا عدد من األكاديميين والباحثين إلى ضرورة صياغة اس���تراتيجية وطنية 

جامعة وش���املة لمواجه���ة االحتالل اإلس���رائيلي ورفع تكلفة 
اس���تمراره، ووقف التراجع في القضية الفلسطينية، وتشكيل 

دعوات إلجراء انتخابات مهنية 
وشفافة في نقابة الصحفيين

غزة/ االستقالل:
دع����ت األطر والمؤسس����ات الصحفية الفلس����طينية القائمي����ن على نقابة 

الصحفيين الفلس����طينيين إلجراء انتخابات مهنية وشفافة 
أس����وة بانتخابات نقاب����ة المحامين، ويش����ارك فيها المجموع 

االحتالل 
يحتجز جثامني 
ت�شعة من �شهداء 
احلركة االأ�شرية
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رام الله/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، فجر اإلثنين، 

16 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة.
ففي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات االحتالل 
خمس���ة مواطنين بعد اقتحامه مدينة البيرة وبلدة 
بيتونيا غرب رام الله، وهم: طارق الشافعي، ويحيى 
الشافعي، ومؤمن الشافعي، وإياس الشافعي، وعالء 

ياسين سماحة )38 عامًا(.
وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات االحتالل الشابين 

باس���ل رائد ابو حس���ن، ومحمد مصطفى سمودي 
من اليامون، فيما اعتقلت الش���رطة اإلس���رائيلية، 
الش���ابين أمجد علي أبو الرب، وباسل أحمد أبو الرب 
أثن���اء تواجدهما داخل أراضي عام 48، وكالهما من 
بلدة قباطية. وف���ي محافظة الخليل، اعتقلت قوات 
االحتالل، الش���قيقين إس���الم )20 عام���ا(، وحمزة 
إي���اد البو )26 عاما(، بع���د أن داهمت منزل ذويهما 

وفتشته في بلدة حلحول، شمال المحافظة.
كم���ا اعتقل االحتالل الش���ابين ع���الء عامر كليبي، 

وحسين نبيل الش���يخ علي، بعد مداهمة منزليهما 
في مخيم طولك���رم، إضافة إلى اعتقال الش���ابين 
عب���د الله زهير ولويل، ومحم���د بالل فريج وهما في 
الثالثينيات من عمرهما، بعد توقيفهما على حاجز 
عسكري أقيم على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وف���ي مدينة بيت لح���م، اعتقلت ق���وات االحتالل 
المواطن نضال أحمد س���الم عبيات )47 عاما(، بعد 
دهم منزله في منطقة واد ش���اهين وسط المدينة، 

وتفتيشه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اشتكى مس���توطنون من إقامة المقاومة الفلسطينية 
في قطاع غزة أب���راج مراقبة بإمكانها مراقبتهم داخل 
بيوتهم في محيط القطاع. وذكرت قناة كان العبرية، 
اإلثنين ، أن المس���توطنين غاضبون من إنش���اء حركة 
»حماس« لبرج مراقبة قرب مستوطنة »نتيف هعسراه«.

ونقلت القناة العبرية عن المس���توطنين في تقرير 

تلفزيوني قولهم إن عناصر من الذراع العس���كرية 
لحركة »حماس« يقفون قرب شرفات المستوطنين 

ويراقبون تحركاتهم.
ووفق ه���ؤالء فإن العناصر يقوم���ون بمراقبة كافة 
س���احات المنازل ضمن المس���توطنة الواقعة على 
الحدود الشمالية لقطاع غزة، مشيرين إلى أنه و خالل 
األشهر الماضية، بدأت تظهر مرة تلو األخرى أبراج 

مراقبة تابعة لحماس، مرتفعة جدًا أعلى من الجدار 
الذي يحمي المستوطنة.

وأضافوا: »في داخل األب���راج عناصر للمقاومة وفي 
أعلى الب���رج رايات حماس، إضافة إل���ى أنهم قاموا 
بزيادة ارتفاع هذه األبراج ويقومون بالنظر لما يحدث 
هنا، س���واء مع الجنود أو مع المستوطنين ويراقبون 

كل شيء هنا«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت وس���ائل إعالم "إس���رائيلية"، اإلثنين " إن جيش االحتالل 
يناقش خيار مشاركة طائرات قتالية خالل عملياته القادمة في 

مدينة جنين".
وقال���ت القن���اة 12 العبرية :" في نش���ر أولى أن ق���ادة الجيش 
يفحصون تفعيل مروحيات قتالية ضد عش���رات المس���لحين 

المقاومين في جنين".
ويه����دد جيش االحت����الل "اإلس����رائيلي"، بش����كل دائم على 
لس����ان قادته باقتحام مخيم جنين للقضاء على المقاومة فيه 
والمتمثل����ة بكتيبة جنين التي برزت خالل الفترة الماضية في 
تصديها لكافة اقتحامات جيش االحتالل للمخيم والتي كان 
أخرها يوم الجمعة الماضية والتي أعلن االحتالل عقبها مقتل 

أحد ضباطه.
يذكر أن االحتالل صعد م���ن تهديداته باقتحام مخيم جنين، 
بعد موج���ة العمليات الفدائية الفردية الت���ي أصابته بالعمق 

والتي يسكن جّل منفذيها في مخيم جنين.

جنين/ االستقالل:
أقدمت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" اإلثنين، على اعتقال المحرر أديب مصطفى 
سمودي )34 عامًا(، أحد كوادر حركة الجهاد اإلسالمي في بلدة اليامون بمحافظة 

جنين. 
وجاء اعتقال السمودي بكمين لقوات االحتالل قرب بلدة اليامون، علمًا أن قوات 

االحتالل داهمت منزل السمودي ليلة األحد دون أن تتمكن من اعتقاله.
واألسير السمودي متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير محرر أمضى في سجون 
االحت���الل 7 س���نوات على فترات، وأف���رج عنه في أبري���ل 2021م، كما تعرض 
لالعتقال من قبل أجهزة الس���لطة الفلسطينية أكثر من مرة، كان آخرها في 18 

يناير 2022م.
في الس���ياق، داهمت قوات االحتالل، مساء األحد، منزل المحرر خضر الدلو )43 

عامًا(، أحد كوادر حركة الجهاد اإلسالمي في مدينة بيت لحم.
وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت منزل الدلو وعاثت فيه خرابًا، وقامت بتسليم 

بالغ له بضرورة مراجعة "المخابرات".
والمحرر الدلو هو أس���ير س���ابق أمضى أكثر من  8 سنوات في سجون االحتالل، 

أغلبها في االعتقال االداري بدون تقديم أي الئحة تهم وإدانات له. 
يذك���ر أن قوات االحت���الل تصّعد من جرائمها واعتداءاتها بحق أبناء ش���عبنا، 

واستهداف قادة وكوادر حركة الجهاد اإلسالمي في مدن الضفة المحتلة.

غزة/ االستقالل:
أكد عض����و المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
اإلس����المي خالد البطش أنه رغم مرور 74 عامًا من 
الهجرة والنكبة، إال أنها لن تغير مس����ارات شعبنا 

ولن تبدل أولوياته.
وق����ال البطش ف����ي كلمة له خالل حف����ل تأبيني 
نظمته حركة الجهاد اإلس����المي لثلة من شهداء 
معركة س����يف القدس، بحي الش����جاعية ش����رق 
مدينة غزة، بعنوان "رجال التاس����عة": "نؤبن اليوم 
أبطاال من كتيبة الرع����ب التي أرعبت هذا المحتل 

بقيادة القائد البطل بهاء أبو العطاء".
وش����دد على أن رجال التاس����عة أذل����وا نتنياهو، 
وحكومة الليكود وكانوا س����ببًا في س����قوطه، كما 
كانت س����ببا في إس����قاط ليبرمان م����ن وزارة حرب 

االحتالل.
وأض����اف: "حينما فك����ر االحتالل باالعت����داء على 

القدس كان الرد القوي من كتيبة الرعب المتمثلة 
برجال التاس����عة وكانت نقط����ة البداية من بيت 
حانون على يد القائد الشهيد حسام أبو هربيد"، 
مؤك����ًدا أن المقاومة تفتخر الي����وم بأنها خاضت 

معركة س����يف القدس التي كان لها األثر الكبير 
في توحيد فلسطين كل فلسطين.

وج����دد البطش التأكي����د على أن رجال التاس����عة 
أكدوا أن الطريق للقدس تم����ر بالمقاومة وعنوان 
هذا الطريق رجال سرايا القدس والمقاومة، متابًعا 
"س����يوف وصواريخ المجاهدين ف����ي غزة وجنين 

تؤكد وحدة المسار والهدف والمقاومة".
ر العدو من عودة سياس����ة االغتياالت أو ذبح  وحذَّ
القرابي����ن داخل المس����جد األقص����ى، مضيًفا "لن 
نس����مح لالحتالل أن يفرض سيادته على القدس 

أو يغير هويتها".
ل البطش االحتالل المسؤولية كاملة عن حياة  وحمَّ
األس����ير خليل عواودة، داعًيا الجميع إلى التدخل 

وإنقاذه.
ودعا كل الوس����طاء إلنقاذ حي����اة البطل المضرب 

األسير عواودة قبل فوات األوان.

البطش: الطريق إلى القدس تمر بالمقاومة.. 
وسنوات النكبة لن تغير مسارات شعبنا

االحتالل يفحص تفعيل مروحيات 
قتالية ضد المقاومين في جنين

جنين/ االستقالل:
كشفت األسيرة ياسمين شعبان، من قرية رمانة 
قضاء جنين، عن تعرضها لتحقيق قاٍس من قبل 

ضباط مخابرات االحتالل في مركز "الجلمة".
وقالت ياسمين، خالل زيارة محامي هيئة شؤون 
األسرى والمحررين لها في سجن "الدامون" حيث 
تحتج���ز حاليًا، إن قوات االحتالل اعتقلتها عقب 
اقتحام منزلها بطريقة همجية عقب خلع األبواب، 
عند الس���اعة الثانية والنصف فج���رًا، األمر الذي 

خلق حالة رعب ألبنائها األربعة.
وأضاف���ت أن جنود االحتالل نقلوه���ا إلى حاجز 
الجلمة ث���م إلى مرك���ز التوقيف في معس���كر 
"س���الم"، بعد أن قيدوا يديها وأغمضوا عينيها، 

ثم نقلوها الحقًا إلى مركز التحقيق في الجلمة.

وقالت: احتجزن���ي االحتالل ف���ي مركز تحقيق 
الجلم���ة حوالي 34 يومًا،  كن���ت خاللها ممنوعة 
من لقاء المحامي لمدة 13 يوما، وخالل التحقيق  
كنت مقيدة اليدين والقدمين على كرسي ثابت، 
األمر الذي تس���بب ل���ي بحدوث أل���ٍم في الظهر 
والرقبة واألكتاف، ومنعوني من االستحمام لمدة 

6 أيام.
وأك���دت األس���يرة أن الزنازين الت���ي احتجزتها 
مخابرات االحتالل فيها "ال تصلح للعيش اآلدمي"، 
فالزنزانة ضيقة جدا تحت االرض، و"األبراش" من 
اإلس���منت, والحمام )المرحاض( ب���دون ماء وله 
رائحة كريهة، والضوء أصفر خافت مزعج للنظر، 
والجدران خشنة بارزة من الصعب االتكاء عليها، 

والهواء بارد،  واألكل سيء جدًا.

وكشفت أن أصعب مرحلة بالتحقيق كانت "عندما 
أجلسوني على جهاز كشف الكذب وقد هددوني 
في حال رفضت سوف يستخدمون معي أسلوب 
تحقيق أصعب من ذلك، فقد أجلس����وني 3 أيام 
متواصلة من الساعة الثامنة صباحًا لغاية الساعة 
الس����ابعة مس����اًء بعد ربطي بأس����الك كهربائية 
ومنعون����ي من أي حركة , ف����إذا اغمضت عيني أو 
رمشت يعيدون األسئلة من جديد، واالسئلة التي 
كانوا يسألونها شخصية جدًا باإلضافة الى أسئلة 
عن القضية وهذا الشيء كان يزيد الضغط علي، 
كانت أصعب أيام حياتي هذه األيام الثالثة"، كما 

جاء في روايتها للمحامي.
يذكر أن األسيرة ياسمين شعبان اعتقلت لمدة 5 

سنوات سابقًا وأفرج عنها في عام 2019.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المس����توطنين، اإلثنين، المسجد األقصى المبارك، 

بحماية قوات االحتالل "اإلسرائيلي".
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا األقصى 
على ش����كل مجموعات بدأت من باب المغارب����ة، وانتهت إلى باب 
السلس����لة، ونفذوا جوالت اس����تفزازية، وأدوا طقوًسا تلمودية في 

باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه.
ويتعرض المسجد األقصى بشكل يومي القتحامات المستوطنين 
م����ا عدا الجمعة والس����بت، عبر مجموعات وعل����ى فترتين صباحية 
ومس����ائية، وبحماية سلطات االحتالل، في محاولة احتاللية لفرض 

التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين األولى.

عشرات المستوطنين 
يقتحمون »األقصى«

األسيرة ياسمين شعبان: تعرضت لتحقيق قاٍس في مركز »الجلمة«

االحتالل يعتقل أحد كوادر »الجهاد« 
في جنين ويداهم منزال آخر ببيت لحم

االحتــالل يعتقــل 16 مواطنــًا مــن الضفــة

مستوطنون: المقاومة بغزة تراقبنا داخل بيوتنا 
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الهوبي وخالل حديثه مع مراسل »االستقالل« يقول 
إن المش����هد الذي نعيش����ه في فلس����طين وفرض 
المقاومة الفلس����طينية معادلة ال����ردع في معركة 
»س����يف القدس« العام الماضي، وتس����ابق الشبان 
بالضف����ة الغربية المحتل����ة إلى تنفي����ذ العمليات 
الفدائية دفاعًا عن المسجد األقصى المبارك، يدلل 

على أن قرع أجراس العودة بات قريبًا.

معركة التحرير
الالج����ئ إبراهيم حم����دان، الذي يقط����ن في مخيم 
البريج لالجئين وس����ط قطاع غزة، والُمهّجر من قرية 
»المغ����ار« المحتلة، ي����رى أن رحلة العن����اء والهجرة 
والبعد عن الديار الفلسطينية شارفت على االنتهاء، 
مشيرًا إلى أن زمن السكوت على انتهاكات االحتالل 

انتهى، ونحن فقط أمام معركة التحرير.
وأض����اف حم����دان لمراس����ل »االس����تقالل«، أن عدد 
س����نوات النكبة قريبًا س����تتوقف عن العد، وسنبدأ 
بعّد س����نوات ذك����رى التحرير، مستش����هدًا بذلك 
بالوحدة والقوة التي تتمت����ع بها فصائل المقاومة 
الفلسطينية في ظل النزاع الذي يدور على السلطة 

بين األحزاب »اإلسرائيلية«. 
عقدة العقد الثامن

وف����ي الوقت الذي يحيي فيه الش����عب الفلس����طيني، 
الذكرى ال����� 74 للنكب����ة، يتخوف ق����ادة االحتالل مما 
يطلقون عليه »لعنة ال� 80«، وعدم تجاوز »إس����رائيل« 

عمر الثمانين عاما.
وأعرب الكثير من قادة االحتالل في تصريحات سابقة، 
أبرزه����م رئي����س حكومة االحت����الل الحال����ي »نفتالي 
بينيت«، ال����ذي عبر عن أمله أال يتص����ارع اليهود فيما 
بينهم حتى يتجاوزوا تحدي الحكم ألكثر من 80 عامًا، 
داعيًا إلى ضرورة تجّنب االنهيار من الداخل كما حصل 
مع ممالك اليهود الس����ابقة، مجددًا خش����يته من هذا 

المصير.
رئي����س ال����وزراء »اإلس����رائيلي« الس����ابق »بنيامي����ن 
نتنياهو«، بدوره عبر عن خش����يته م����ن أاّل يتجاوز عمر 
»إسرائيل« ال� 80 عاًما، وأن يلحق مصيرها، بمصير دولة 

»الحشمونائيم« التي لم تعمر إلى هذا الحد.
وق����ال »نتنياهو« في تصريح س����ابق ع����ام 2017، أن 
»مملكة الحش����مونائيم« اليهودية التي حكمت أرض 
كنع����ان قبل الميالد بحوال����ي 140 عاًما لم تعمر ألكثر 

من 80 عاًما.
وفي ذات السياق، أعرب رئيس وزراء االحتالل األسبق، 
إيه����ود باراك، عن خش����يته من زوال »إس����رائيل« قبل 

حلول ذكراها ال�80، أي بعد 6 أعوام من اليوم.
وذك����ر باراك ف����ي مقال نش����رته صحيف����ة »يديعوت 
أحرونوت« العبرية قبل أيام، أن لديه مخاوف من حلول 
ما أطلق عليها »لعن����ة العقد الثامن«، والتي يتم فيها 

تفكك »إسرائيل«.
وأوضح ب����اراك أن تجربة الدولة العبري����ة الصهيونية 
الحالية هي التجرب����ة الثالثة، وهي في عقدها الثامن، 
معربا ع����ن خوفه من لعن�����ة العقد الثام����ن كما نزلت 

بسابقتها.
ولفت إلى أن الواليات المتحدة كانت قد أصابتها لعنة 
العقد الثامن بعدما نش����بت فيها الح��رب األهلية في 
العق����د الثامن م����ن عمرها، وإيطالي����ا تحولت إلى دولة 
فاش����ية في عقدها الثامن، وألماني����ا تحولت إلى دولة 
ن�ازي�ة في عقدها الثامن، وتفكك االتحاد الس����وفيتي 

في عقده الثامن.
الوحدة طريق التحرير

الكاتب والمؤرخ الفلس����طيني حس����ام أب����و نصر، قال 

إن ذك����رى النكب����ة حاضرة دوم����ًا في قلوب الش����عب 
الفلس����طيني وه����ي حاض����رة باس����تمرار االعتداءات 
»اإلس����رائيلية« الت����ي كان آخرها اغتي����ال الصحافية 
شيرين أبو عاقلة، مشيرًا إلى أن العودة باتت قريبة في 
ظل ازدياد العدوان »اإلس����رائيلي« وإصرار أبناء شعبنا 

على مواجهة االحتالل.
وأضاف أبو نصر في حديث مع »االس����تقالل« أن العمل 
النضال����ي الموّحد ض����د االحتالل ُيعّجل المس����ير في 
طريق العودة والتحرير، وأن كل النضاالت المس����تمرة 
والقائمة اآلن دون إحق����اق الوحدة تضعنا في الطريق 
غي����ر الصحيح، لذل����ك يجب العم����ل على إنه����ا حالة 
االنقسام التي يستغلها االحتالل لالستفراد بالشعب 

الفلسطيني.
وِأش����ار إل����ى أن اعت����داءات االحت����الل ضد الش����عب 
الفلسطيني بما فيه عدوان العام الماضي الذي استمر 
11 يوم����ا من القص����ف على قطاع غ����زة وكذلك عدوان 
2008 وغيره من االعتداءات لم يردع عزيمة شعبنا، في 

استمرار نضاله لنيل حريته وعودته.
واس����تعرض أب����و نصر، النض����ال المتواصل للش����عب 
الفلسطيني في الداخل المحتل في مواجهة اعتداءات 

االحتالل وإحياء الذكرى ال� 74 للنكبة الفلسطينية 
وإصراره على رفع الرايات الفلسطينية في مدينة 
اللد المحتلة يدلل على أن حق العودة ال يس����قط 

بالتقادم. 
ولفت إلى أن استمرار تداعيات النكبة الفلسطينية 
وبقاء 5 ماليين فلس����طيني في الش����تات بعد أن 
ُهّجروا م����ن ديارهم ع����ام 1948م وإبادة أكثر من 
500 قرية كل ذلك يكش����ف السياسات العالمية 
والدولي����ة التي م����ا زالت صامتة بعج����ز لرد وصد 

العدوان »اإلسرائيلي« المستمر. 
وي����رى الم����ؤرخ الفلس����طيني، أن ق����ادة االحتالل 
يعيشون مخاوف حقيقة حول »لعنة ال� 80«، وعدم 
تجاوز »إسرائيل« عمر الثمانين عامًا، مشيرًا إلى أن 
هذه اللعنة هي عقدة تاريخية لدى »إس����رائيل« 
نتيجة أنه لم يكن لديها أي دولة اس����تمرت أكثر 

من 80 عامًا حتى في الروايات التوراتية.
وأوض����ح أن »إس����رائيل« ت����درك تمام����ًا أن هناك 
لعنة تالحقها مع اس����تمرار السياسات العدوانية 
المس����تمرة ضد ش����عبنا إال أن النتيجة تقول، إن 
»هذا الش����عب له حق والعالم أصب����ح مدركًا تمامًا 
أنه يجب أن تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني وأن ال 

نبقى صامتين عما يحدث«. 
وبّين أبو نصر، أن المخاوف »اإلسرائيلية« هي سياسية 
ودينية، و«إس����رائيل« تعمل حسابها وتضع تكهنات 
مختلفة لها، مس����تعرضًا تصريح وزير جيش االحتالل 
»بين����ي غانتس« ال����ذي قال فيه، إن »توقعات توس����ع 
الفلسطينيين في السنوات القادمة قائمة وهو تخوف 

قائم«.
وأش���ار إلى أن مخ���اوف االحتالل تأتي في س���ياق 
إدراكه أن العدوان المس���تمر لم ي���أِت بنتيجة مع 
الشعب الفلسطيني ولن يتراجع عن احقاق حقوقه 
بالعودة وقيام دولة فلس���طين وعاصمتها القدس 

الشريف.
ويحيي الفلس����طينيون في هذه األيام الذكرى الرابعة 
والس����بعين للنكبة والت����ي توافق الخامس عش����ر من 
ماي����و/ أيار من كل عام، بفعالي����ات وطنية مختلفة في 
الداخل والشتات، مؤكدين عزمهم األكيد على مواصلة 
مواجهة االحتالل مهما كلفهم ذلك من أثمان، وصواًل 

إلى التحرير الكامل لوطنهم المغتصب.

»لعنة الـ 80« ترعب االحتالل

في الذكرى الـ 74 للنكبة.. آمال الفلسطينيين بقرب العودة والتحرير تتزايد
غزة/ معتز �شاهني:

يبييدي الكثيير ميين الفل�شطينيييني حاليية كبييرة من 
التفاوؤل والأمل بقرب اإنهاء الحتالل »الإ�شرائيلي« 
عييام  منهييا  هجييروا  التييي  الأر�شييي  اإىل  والعييودة 

1948، وبالرغييم من ا�شتمييرار الحتالل والتو�شع 
ال�شتيطيياين، وهدم املنازل وت�شريييد املقد�شيني، اإل 
اأن يقينهييم بالعييودة يييزداد يومييا بعد يييوم الالجئ 
مالك الهوبي، املُهجر من قرية »�شلمة« املحتلة ق�شاء 

يافا، يقول بعزمية ويقني: "واهلِل الذي ل اإله اإل هو 
اإننا على موعد قريب جدًا جدًا من معركة التحرير 
»ويقولون متى هو قل ع�شى اأن يكون قريبا«، جتهزوا 

واأخل�شوا النوايا لرب الربايا. كما يقول.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعرب وزير جيش االحتالل "اإلس���رائيلي" 
بين���ي غانتس عن قلقه على مس���تقبل 
الكي���ان "اإلس���رائيلي"، خ���الل أحاديث 

مغلقة نقلتها عنه القناة "14" العبرية.
وجاء على لس���ان غانت���س رًدا على حملة 
تتوع���د  اإلنترن���ت  عل���ى  فلس���طينية 
بالسيطرة مستقباًل على الكيان، إن: "ذلك 

ليس بعيًدا عن الواقع".
ونق���ل الصحاف���ي اإلس���رائيلي "يهودا 

ش���لزينغار" ع���ن غانت���س قول���ه ف���ي 
أحادي���ث مغلقة بعد مش���اهدته حملة 
نفذها فلس���طينيون من الداخل تش���ير 
الكيان  الس���يطرة عل���ى  إل���ى نيته���م 
مس���تقباًل: "أعتقد بأن الدولة اليهودية 
ستتقلص خالل س���نوات لتصبح ما بين 
غدي���را )مس���توطنة ُبنيت عل���ى أنقاض 
قرية "قطرة" جنوب غرب���ي مدينة الرملة 

المحتلة( والخضيرة".
وقال: "نحن على مسافة عدة سنوات من 

هذا السيناريو".
وذك���ر الصحفي، أن غانت���س يقصد أن 
سيتحولون  الداخل  في  الفلس���طينيين 
إلى أغلبي���ة في الش���مال والجنوب، ولن 

يتبقى لليهود سوى منطقة الوسط.
ويخش���ى عدد من قادة االحتالل من عدم 
تجاوز ُعم���ر الكيان 80 عاًم���ا، وأن يكون 
مصيره كمصير ممالك يهودية س���ابقة 

أصابتها "لعنة ال�80".
وحّذر العديد من قادة االحتالل السابقين 

والحاليي���ن م���ن تف���كك الكي���ان وعدم 
الثامن،  العقد  اجتياز عقبة  اس���تطاعته 

بفعل عوامل داخلية وخارجية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت ُيحيي 
الشعب الفلس���طيني هذه األيام ذكرى 
"النكبة" الت���ي وقعت عام 1948 على يد 
العصاب���ات الصهيونية، واحتلت خاللها 
نح���و ثلثي فلس���طين، وش���ّردت مليون 

فلسطيني وقتلت 48 ألًفا.
ومع حلول الذكرى ال�74 للنكبة هذا العام 

ُيبدي الفلس���طينيون الكثير من التفاؤل 
واألم���ل بقرب إنهاء االحت���الل عن كامل 
تراب الوطن، فيما ُيب���دي قادة االحتالل 
مش���روعهم  انهي���ار  م���ن  خش���يتهم 

االستيطاني العنصري.
وأحدثت مع���ارك المقاومة مع االحتالل، 
والسيما "س���يف القدس" في مايو/ أيار 
2021، تغّي���ًرا ملحوًظا ف���ي حالة الوعي 
الفلسطيني، إذ أصبح "التحرير" مصطلًحا 

دارًجا، وزاد المؤمنون بقرب تحقيقه.

»دولة اليهود ستتقلص خالل سنوات«

»غانتس«: سيطرة الفلسطينيين على »إسرائيل« ليست بعيدة
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دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم 2021/1236 يف الطلب رقم 2022/919 

المس���تدعي / نضال حمزة محمد ش���امية من س���كان غزة الشجاعية رقم 
900152000  وكيله المحامي / إبراهيم حمدي الشرفا 

المس���تدعى ضده / تيس���ير حليم جودة سالمة – من س���كان غزة الشيخ 
رض���وان دوار أبو األمين بالقرب من مس���جد الن���ور المحمدي – هوية رقم 

900850017 – مجهول محل االقامة 
نوع الدعوى / حقوق 

قيمة الدعوى / 14790 شيكال )أربعة عشر الفًا وسبعمائة وتسعون شيكال (
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية رقم 2021/1236 في الطلب رقم 2022/919
الى المس���تدعى ضده المذكور بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكم���ة صلح غزة بالقضي���ة المرقومة أعاله وموضوعها حقوق اس���تنادا 
ال���ى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا النك مجهول محل اإلقامة وحس���ب 
اختص���اص محكمة صلح غ���زة في نظر هذا الطلب وعم���ال بالمادة 20 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 لسنة 2001وبناء على 
قرار الس���يد قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم 2022/919 بالسماح 
لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المستبدل . لذلك يقتضي عليك ان تحضر 
الى هذه المحكمة يوم األربعاء بتاريخ 2022/6/22 الساعة التاسعة صباحا 
كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في 

القضية والطلب واعتبارك حاضرا . صدر في 2022/5/16 

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

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )19027( - حي السالم
منطقة تنظيم : خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت 
بجلستها رقم )40/2021( المنعقدة بتاريخ 9/12/2021 التصديق النهائي 
على المخطط التفصيلي للش���ارع رقم )19027( المحصور بين الشارع رقم 
)142( ش���ماال والشارع رقم )140( جنوبا بعرض )12( مترًا وارتداد )3( أمتار 
م���ن كل جانب المار في القس���ائم رق���م )12-13-14-15( من القطعة رقم 
)80(. السابق إيداعه لإلعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزية 
والمنش���ور في جريدتي االستقالل وفلسطين بتاريخ 6/9/2021 مع وضعه 
موضع التنفيذ بعد مرور خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في 
الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب، وذلك 

وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن.

اللجنة املركزية الأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن  اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن  مبحافظات غزة

بالمصادق���ة عل���ى المخطط التفصيل���ي للش���ارع رقم)7049(والمخطط 
التفصيلي للشارع رقم )7069( والمخطط التفصيلي للشارع رقم )7094(

منطقة تنظيم : خان يونس )حي جورة اللوت(
تعل���ن  اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة أنها قد 
قررت بجلس���تها رقم)38-2021/39( المنعق���دة  بتاريخ 11-25 /12-02 
/2021 التصديق النهائي على المخطط التفصيلي للش���ارع رقم)7049( 
وشارع رقم)7069( وش���ارع رقم )7094(، بعرض )10( أمتار بدون ارتداد 
المار في القسائم )15-16-17-41-42-43-46-47( من القطعة رقم)57(.

الس���ابق إيداعها لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزية 
والمنش���ور في جريدتي فلسطين واالس���تقالل بتاريخ 2021/08/05 مع 
وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما 

أقرب، وذلك وفقًا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن.

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

رام الله/ االستقالل:
يواصل االحتالل احتجاز جثامين تسعة من شهداء الحركة األسيرة 

الفلسطينية، وفقًا لنادي األسير.
وقال النادي في بيان له اإلثنين، إن عدد ش����هداء الحركة األسيرة 
منذ عام 1967 ارتفع إلى 228 ش����هيدًا عق����ب ارتقاء الجريح داود 

الزبيدي، يوم األحد.
وأضاف أن الشهيد أنيس دولة الذي ارتقى في سجن عسقالن عام 
1980، أقدم الشهداء األسرى المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل، 
كما يحتجز االحتالل جثمان األسير عزيز عويسات منذ عام 2018، 
وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام الّسايح منذ 2019، وسعدي 
الغرابلي، وكمال أبو وعر منذ 2020، وسامي العمور منذ عام 2021.

ويعتمد االحتالل سياس����ة "احتج����از الجثامين" ضمن سياس����ة 
"العقاب الجماعي" التي يرتكبها بحق المجتمع الفلس����طيني، من 
خالل التنكي����ل بالجثامين ومنع العائالت م����ن حقوقها في دفن 

أبنائها ووداعهم.

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير، إن االحتالل يحتجز أكثر من 600 
فلس���طيني على بند "االعتقال اإلداري" دون تهمة 

أو ملف.
وأض���اف النادي، أن االحت���الل يحتجز 292 معتقاًل 
إداريًا في سجن "النقب" و207 معتقلين في سجن 
"عوفر"، ويت���وزع باقي المعتقلي���ن اإلداريين على 

سجون أخرى.

وكش���ف أن مخابرات االحتالل أص���درت منذ الهبة 
الش���عبية في عام 2015 أكثر من 9000 أمر اعتقال 
إداري، وأشار إلى أن أعلى نسبة في عدد المعتقلين 
اإلداريي���ن كانت ف���ي 2016 و2017 إذ تجاوز عدد 

ال�معتقلين 700 معتقل.
وقال إن األس���رى اإلداريين خاض���وا منذ عام 2011 
أكثر م���ن 400 إضراب ضد "االعتق���ال اإلداري"، 60 
منها في ع���ام 2021، وأك���د أن غالبية المعتقلين 

اإلداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا لالعتقال 
اإلدارّي م���رات عديدة، من بينهم كبار في الس���ن، 

ومرضى، وأطفال. 
وأش���ار إلى أن أكبر المعتقلين اإلداريين س���ّنا هو 
المحامي بش���ير الخيري البالغ من العمر )80 عاًما(، 
كما يحتجز االحتالل أس���يرتين على بند "االعتقال 
اإلداري"، هما: الصحفية بش���رى الطويل، وش���روق 

البدن.

طولكرم/ االستقالل:
قال النائب الفلس���طيني، حسن خريشة: »إن 
الخالص من االحت���الل »اإلس���رائيلي« وبناء 
المستقبل ألطفالنا، يتطلب الصدق والجدية 
والنفس الطويل ومراكم���ة القوة وااللتفاف 

حول برنامج المقاومة«. 
وأضاف خريش���ة خ���الل تصري���ح صحفي، 
االثنين: إن »النكبة مس���تمرة وقائمة بعد 74 
عامًا، وتخللها عبر الس���نوات نكبات  كثيرة«، 

مضيفًا: »إن االستسالم والسماح لمن وصفهم 
بالذئ���اب بالتجول ف���ي أرضنا، من أس���باب 
النكبة التي حلت بالش���عب الفلس���طيني«. 
وتاب���ع:« لقد دفعنا ثمن االحباطات والهزائم، 
لتبقى القيادات في جحورها وتعلن تحقيق 

االنتصارات«. 
ويوافق الخامس عشر أيار/ مايو من كل عام، 
الذكرى السنوية لنكبة عام 1948، والتي أدت 
إلى تشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني 

خارج دي���اره، لصال���ح إقامة دول���ة االحتالل 
اإلسرائيلي. 

وش���ملت أح���داث النكب���ة احت���الل معظم 
أراضي فلس���طين التاريخية من قبل الحركة 
الصهيونية، وطرد نحو 750 ألف فلسطيني 
وتحويلهم إلى الجئي���ن، إضافة إلى ارتكاب 
عش���رات المجازر ضد الفلسطينيين، وهدم 
نحو 500 قرية، وتدمير المدن الفلس���طينية 

الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية. 

غزة/ االستقالل:
أدانت الهيئة الوطنية لدعم وإس���ناد ش���عبنا الفلسطيني في الداخل المحتل 
اس���تمرار االحتالل في اختطاف عدد من النشطاء في الداخل المحتل وممارسة 

أساليب المطاردة والتهديد بحقهم.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت "االس���تقالل" نسخة عنه إن استمرار مسلسل 
المالحقة واالعتقاالت بحق نش���طاء الداخل لن يثني شعبنا عن دوره الكفاحي 

والنضالي من أجل استرداد حريته.
ودعت مؤسس���ات الدفاع عن حقوق االنس���ان الدولية أن تلتفت إلى سياس���ة 
االحت���الل تجاه أهلن���ا في الداخل المحت���ل، والعمل على كب���ح جماحه ووقف 

مطاردته للنشطاء وأئمة المساجد.
وأكدت أن ش����عبنا سيواصل في كل مكان كفاحه من أجل الحرية، 
ولن تزيده سياسة االحتالل العنجهية إال تمسكًا بحقوقه والدفاع 

عنها.

غزة/ االستقالل:
شارك العشرات من ذوي األسرى، 
صب���اح اإلثنين، ف���ي االعتصام 
األسبوعي داخل الصليب بمدينة 

غزة.
اعتصام  عق���ود  من���ذ  وينظ���م 
أس���بوعي لذوي األس���رى داخل 
الصليب األحمر للمطالبة باإلفراج 
عن أبنائهم من سجون االحتالل 

يواصلون.
ممثلو  االعتص���ام  في  وش���ارك 
القوى والفصائل والمؤسس���ات 
المعني���ة في ش���ؤون األس���رى، 
رافعي���ن ص���ور بعض األس���رى 
خاص���ة القدام���ى والُمضربي���ن 
عن الطع���ام، وصور الش���هيدة 

الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وردد المشاركون هتافات مناوئة 

لالحت���الل ومس���تنكرة لجريمة 
اغتيال أب���و عاقلة، وأخرى داعمة 
ومس���اندة لألسير زكريا الزبيدي 

بعد استشهاد ش���قيقه داوود، 
كذل���ك هتافات داعم���ة لجنين 
ومقاومتها. وتبع االعتصام جنازة 

رمزية راجلة للشهيدة الصحفية 
ش���يرين أبو عاقلة، وص���واًل إلى 

.)UNSCO( مبنى األمم المتحدة

العشرات يشاركون في االعتصام األسبوعي لذوي األسرى بغزة االحتالل يحتجز جثامين تسعة 
من شهداء الحركة األسيرة

»هيئة« تستنكر استمرار اختطاف 
االحتالل عددًا من نشطاء الداخل

نادي األسير: 600 معتقل إداري في سجون االحتالل

خريشة: الخالص من االحتالل يتطلب مراكمة القوة وااللتفاف حول المقاومة
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )376 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: مؤمن نافذ احمد 
الحلو من س���كان جباليا هوية رق���م 400509873 بصفته وكيال عن: حفيظة عبد عايش 
شعبان ومحمد وجالل وعطا الله وعبد االله أبناء/ عمر أحمد شعبان وجمالت عمر أحمد أبو 

النور )وقبل الزواج شعبان( وصبحية عمر أحمد الجرجير )وقبل الزواج شعبان( 
بموجب وكالة رقم: 2022 / 2332 صادرة عن شمال غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 1788 القسيمة 23 المدينة جباليا 

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  16 /2022/5م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

�ملو�ضوع مذكرة تبليغ ح�ضور �ضادرة عن حمكمة �ل�ضيخ ر�ضو�ن
إلى المدعى عليه / بالل س���الم يوس���ف الش���يخ خليل من غزة و سكان النصر 
سابقا- ومجهول محل اإلقامة حاليا - يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة يوم 
األحد الواقع في 5/6/2022م  الساعة  التاسعة صباحا وذلك بخصوص القضية 
أساس ۳۲۲/ ۲۰۲۲ و موضوعها نفقة أوالد و المرفوعة عليك من قبل المدعية/ 
هبة ناصر وجيه الخيري من يافا و سكان غزة وان لم تحضر في الوقت المعين أو 
ترسل وكيال عنك سيجري بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك جرى تبليغك 

حسب االصول وحرر في 14/ شوال/1443ه وفق 15/5/2022م

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

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

إيداع تغيير هدف استخدام من زراعي وسكني الى منطقة صناعية حرفية
منطقة تنظيم : بيت الهيا

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م 37/2021 المنعقدة بتاري���خ 18/11/2021 عن إيداع تغيير هدف 
استخدام ارض القس���يمة رقم )37( ورقم )38( من القطعة رقم )1778( 
والقسائم رقم )-128 136-134-131-130( من القطعة رقم )1777( من 
زراعي وس���كني الى منطقة صناعية حرفية لالعتراض خالل مدة ستين 
يوما من تاريخ هذا اإلعالن. وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في 
األراضي واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المشروع اإلطالع على 
خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات 

عليه إلى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية بيت الهيا.
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((.

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
�إخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن د�ئرة تنفيذ حمكمة 
بد�ية غزة  يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 2022/5387

الى المنفذ ضدهم/ -1 خالد هاش���م عطا الش���وا. -2 محمد عزمي عارف العلمي. -3 هاشم هاني 
هاشم الشوا -4 دينا هاني هاشم الشوا -5 هدى هاني هاشم الشوا -6 ليندا باتريك فاتنسون 
الش���وا -7 أمية هاش���م عطا الشوا. -8 س���ميرة هاشم عطا الش���وا. -9 لميس هاشم عطا الشوا. 
طبق���ا للحكم الصادر ضدكم من محكمة صلح غزة في القضية رقم 2015/945 تقس���يم أموال 
مش���تركة غير منقولة والصادر بتاريخ 2021/9/1 لصالح طالب التنفيذ )المدعي(/ عمر هاش���م 
عطا الشوا. والقاضي بتقسيم األموال المشتركة غير المنقولة المتعلقة بأرض القسيمة رقم 24 
من القطعة رقم 727 من أراضي غزة الدرج المس���ماة )حرش()121ب( البالغ مساحتها 1077م2 
وذلك باعتماد المقترح األول طي المبرز م م ق/1 عدد 4 المعد من الخبير )عادل القزاز( وتقسيم 
األموال المش���تركة غير المنقولة المتعلقة بارض القس���يمة رقم 39 من القطعة رقم 582 من 
أراضي بيت حانون المسماة )منشية عطا الشوا( البالغ مساحتها 42814م2 لذلك عليكم تنفيذ 
الحك���م الصادر في القضية رقم 2015/945.  لذل���ك يقتضي عليك الحضور الى دائرة التنفيذ 
في غضون أسبوعين واذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في/ 2022/5/12 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

غزة/ االستقالل:
دع���ا عدد م���ن األكاديميي���ن والباحثي���ن إلى ض���رورة صياغة 
اس���تراتيجية وطني���ة جامع���ة وش���املة لمواجه���ة االحتالل 
اإلسرائيلي ورفع تكلفة اس���تمراره، ووقف التراجع في القضية 
الفلس���طينية، وتش���كيل تحال���ف عربي واس���المي يضم دواًل 
وكيانات وأحزابًا سياس���ية ومنظمات أهلية وقيادات لمناهضة 

التطبيع والحد من مخاطره على حقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خالل ندوة سياس���ية بعنوان: "آفاق مستقبلية للصراع 
العربي الصهيوني"، نظمتها الهيئة العامة للش���باب والثقافة، 
بالتعاون مع نقابة المهندس���ين، وأكاديمية المسيري للبحوث 

والدراسات، ومركز المبادرة االستراتيجية فلسطين ماليزيا. 
وتحدث أس���تاذ العلوم السياس���ية في جامعة األزهر الدكتور 
مخيمر أبو س���عدة حول أبع���اد النكبة في ذاكرة الفلس���طيني، 
مؤكًدا أن الش���عب الفلس���طيني رغم مرور س���نوات طويلة على 
النكبة وتعرضه لجرائم بش���عة، من قتل وتش���ريد وترهيب إال 
أنه ما زال متمس���ًكا بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة 

وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأضاف: "ليس أمام الفلس���طينيين إال مواصلة المقاومة بكافة 
أش���كالها وهو ما كفلته له���م القوانين واالتفاقي���ات الدولية، 
وعلى كل فلس���طيني أن يقوم بدوره في مقاومة االحتالل ضمن 
اس���تراتيجية وطنية ش���املة للمواجهة مع االحتالل وتحصيل 

الحقوق الوطنية".
م���ن جهته تحدث الكات���ب والمحلل السياس���ي الدكتور أحمد 
الشقاقي حول دور وتأثير العمق العربي واإلسالمي على قضية 
الصراع م���ع الكيان الصهيوني، مش���يًرا إل���ى أن القبول بدولة 

فلس���طينية على ح���دود 1967 منح الفرص���ة لألنظمة العربية 
للتنصل من مبادئها والتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية".

وقال الش���قاقي: "إعالن القيادة الفلسطينية أن السالم خيارهم 
االس���تراتيجي ُيعد ضرب���ة قاصمة للنضال الفلس���طيني ضد 
االحتالل، وهو حرق لكل األوراق والوس���ائل واألس���اليب األخرى 
الت���ي يمكن توظيفه���ا في الصراع مع االحتالل، وهو ما ش���ّكل 
مخرًج���ا للحكومات العربية إلعالن قبوله���ا بالحل الذي يقبل به 

الفلسطينيون".
وأكد الش���قاقي عل���ى ضرورة تكثي���ف الجهود الدبلوماس���ية 
الفلس���طينية التقليدي���ة والرقمية وتوجيهه���ا لقطع الطريق 
على االستفراد اإلس���رائيلي باألنظمة العربية، وتعزيز التواصل 

والتقارب مع الش���عوب العربية واالسالمية واستعادة تعاطفها 
تجاه القضية الفلس���طينية من خالل تطوي���ر العالقة مع األطر 
والفعاليات األهلية والشعبية. من جانبه، تحدث الخبير القانوني 
الدكتور صالح عبد العاطي حول التغلغل الصهيوني في الدول 
العربية واإلس���المية وانعكاسه على القضية الفلسطينية، الفًتا 
إلى أن االحتالل بعد فش���له في السيطرة على المنطقة العربية 
مادًيا وعس���كرًيا اتبع أس���اليب أخرى من خالل إقامة عالقات مع 
عدد من األنظمة العربية مما ش���كل غطاء لالحتالل لالس���تفراد 

بالفلسطينيين وتنفيذ مخططاته.
وأضاف: "ُيعد اتفاق أوسلو كارثة وطنية وأخطر ما فيه أنه أحدث 
شرًخا وانقساًما في المشروع الوطني الفلسطيني، ومنح الفرصة 

للحكوم���ات العربي���ة للمجاه���رة بالتعامل مع إس���رائيل وعقد 
االتفاقيات معها، إضافة إلى رهن القيادة الفلس���طينية تنفيذ 

قرارات األمم المتحدة بالتفاوض مع االحتالل".
بدوره تحدث الكاتب والمحلل السياس���ي توفيق أبو شومر حول 
الرؤية الذاتي���ة الصهيونية لمس���تقبل الكيان، مش���دًدا على 
ضرورة التع���رف على تقنيات االحتالل ومص���ادر قوته وأماكن 

ضعفه لتحسين مستوى أداء النضال الفلسطيني.
وأضاف: "يملك الشعب الفلس���طيني أدوات قوة مؤثرة أهمها 
حقوقه الوطنية وتمس���كه بأرضه وهو م���ا يمثل عقبة في وجه 
االحت���الل، إضافة إلى مدينة القدس الت���ي يكون لها دور مهم 
ومس���تمر في إعادة توجيه بوصلة النضال الفلس���طيني"، الفًتا 
إلى أن الشعب الفلس���طيني يواجه المشروع الصهيوني نيابة 

عن الشعوب العربية واألديان السماوية الثالثة.
م���ن جهته تحدث رئيس حملة المقاطعة - فلس���طين الدكتور 
باس���م نعي���م حول الموج���ة الجدي���دة للتطبيع م���ع االحتالل: 
االس���تراتيجية والتداعيات، مبيًنا أن االحتالل سعى منذ نشأته 
لتكوين جذور له في المنطقة العربية للحفاظ على أمنه وضمان 
اس���تمراره. وقال نعيم: "ما حصل خ���الل العامين األخيرين وما 
اصطل���ح عليه باالتفاقي���ات اإلبراهيمية، تج���اوز كونه تطبيًعا 
مع االحتالل، ووصل إلى مرحلة هندس���ة وإعادة رس���م المنطقة 

العربية حسب الرؤية الصهيونية".
وأكد نعيم على ضرورة العمل لحماية الوعي العربي واإلنس���اني 
من خط���ر التطبيع والتحريض ض���ده، الفًتا إلى أن الدراس���ات 
واستطالعات الرأي الحديثة أظهرت أن الشعوب العربية ما تزال 

تكن العداء لالحتالل وترفض رفًضا قاطًعا إقامة عالقات معه.

خالل ندوة سياسية نظمتها الشباب والثقافة

مختصون يدعون إلى صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة االحتالل والتطبيع

القدس المحتلة/ االستقالل:
وص���ف ناح���وم برني���ع كبي���ر المحللين السياس���يين 
"اإلس���رائيليين"  ف���ي مق���ال بصحيف���ة "يديع���وت 
أحرون���وت" اإلثنين، أن حكومة االحتالل "اإلس���رائيلي" 
برئاسة نفتالي بينيت وصلت إلى مرحلة "الشركة تحت 
التصفية". وأضاف برنيع أنه مع سلس���لة االس���تقاالت 
المتالحقة من االئتالف الحكومي "اإلسرائيلي"، وصوال 
إل���ى مكتب نفتالي بيني���ت، فإنه بات م���ن الواضح أن 
حكوم���ة االحتالل ف���ي الطريق إلى إع���ادة تموضعها، 
وتعتمد حياتها من اآلن فصاعًدا بش���كل أساسي على 

ش���خصين، هما وزي���را الخارجية والمالي���ة يائير البيد 
وأفيغدور ليبرمان. وفي الوقت ذاته، فإن بينيت لم يعد 
لديه الكثير ليقدمه من أجل استقرار حكومته المهتزة، 
التي يبدو أنها على قيد الحياة، لكنها ميتة فعال، حتى 
إن بع���ض أعضاء االئتالف لم يت���رددوا في الطلب من 

بينيت "تعويضات" مقابل استمرار دعمه للحكومة.
في حي���ن يطالب منص���ور عباس بوع���ود طويلة األمد 
مقابل مواصلة حماية الحكومة من الس���قوط، في حين 
يبذل البيد جهودا مس���تميتة للتأثير على من يملكون 

بحوزتهم مفاتيح استمرار الحكومة أو انهيارها.

وأض���اف أن "قم���ة جبل الجليد في إخفاق���ات الحكومة 
تمثلت في اس���تقالة المستش���ارة السياسية شمريت 
مائير، عش���ية التحضيرات لزيارة الرئيس األمريكي جو 
بايدن، هذا إن تمت الزيارة أصاًل، لكن مائير التي رافقت 
بينيت منذ بداية تشكيل التحالف الحكومي، وخاضت 
معه المفاوضات الحزبية التي أدت لتش���كيل الحكومة، 
كم���ا رافقته في جمي���ع االتصاالت السياس���ية، فضال 
عن أزماته الداخلية، س���واء تجاه خصومه السياس���يين 
أو وس���ائل اإلع���الم، ودفعت���ه للتركيز عل���ى العوامل 

السياسية وليس األيديولوجية".

مصيرها يعتمد على شخصين

»يديعوت«: حكومة بينيت تعيش مرحلة »الشركة تحت التصفية« 
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دولة فل�سطني

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

يف الطلب 2022/1069 
متفرع من الق�سية رقم 2021/1141 

نوع الدعوى / إزالة شيوع وقسيمة أموال مشتركة 
قيمة الدعوى / تزيد عن 10000 عشرة االف دينار اردني 

المستدعى / محمد شحته محد طوطح – هوية رقم -412482648 وكيله 
المحامي / يوسف ياسين الدحدوح جوال رقم 0599825810 

المس���تدعي ضده / محمود شحتة محمد طوطح – من غزة الزيتون – غرب 
محطة بترول دلول مقابل روضة صالح الدين وحاليا مجهول محل اإلقامة 

مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل
الى المستدعى ضده المذكور أعاله بما ان المستدعي المذكور أعاله قد استحصل 
على حكم يقضي بالزام المدعى عليه بإزالة الشيوع بين المدعي والمدعى عليهم 
على األرض محل الدعوى  والبالغة مس���احتها 119 مترًا مربعًا والواقع ضمن ارض 
القسيمة رقم 2 من القطعة رقم 711 من أراضي غزة الزيتون موقع دوار العزازمة 

وكذلك البناء المقام عليها األرض والثالث طوابق
 وذلك فيما بين ورثة المرحوم / شحته محمد طوطح بموجب حجة حصر اإلرث 
وتقرير الخبير المبرز م م/1 وبالبيع بالمزاد العلني اذا لم يرغبوا في الشراء على 
ان يضاف ثمن الطابق الثاني ضمن اس���م المدعى عليه األول / خالد ش���حته 
محم���د طوطح وان يضاف ثم���ن الطابق الثالث ضمن اس���م المدعي / محمد 
شحته محمد طوطح بموجب تقرير الخبير المبرز م م / 1 مع تضمن كل طرف 
م���ا اداه من رس���وم ومصاريف واتعاب محاماة وذلك ل���دى محكمة صلح غزة 
بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها إزالة شيوع وقسمة أموال مشتركة ونظرا 
النك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا 
الطل���ب الراهن وعمال بنص المادة 20 من قان���ون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في 
الطلب رقم 2022/1069م بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل 

بالحكم المذكور أعاله  تحريرا بغزة بتاريخ 2022/5/12م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
 يف الق�سية رقم 2021/479 يف الطلب رقم 2021/760 

المدعي / يونس عبد الله محمد خلة من بيت الهيا – الدوار الغربي – بجوار 
مسجد االيمان- ويحمل هوية رقم 936373026  وكيله المحاميان : حسن 

أبو حسين وعماد أبو حسين من غزة 
المدعى عليهم / 1 - عمران احمد مطر االدهم - من بيت الهيا الدوار الغربي 
بجوار مسجد الفاروق  مقيم حاليا خارج البالد  2 - حسن منير احمد االدهم 
- من بيت الهيا الدوار الغربي بجوار مسجد الفاروق  مقيم حاليا خارج البالد
3 - ري���اض رزق مطر االدهم – باالصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي ورثة 
وتركة والده المرحوم رزق مطر فضل االدهم من بيت الهيا –الدوار الغربي 

بجوار مسجد الفاروق – مقيم حاليا خارج البالد 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

الى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما ان المدعي المذكور قد اقام 
عليكم قضية  لدى هذه المحكمة يطالب فيها بإزالة تعٍد وتصحيح حدود 
والموضح���ة في الئحة الدعوى اس���تنادا الى ما يدعي���ه في الئحة الدعوى 
والمرفق لكم نس���خة منها ونظرا النكم مجهولو محل اإلقامة في قطاع غزة 
وحس���ب اختصاص محكمة صلح ش���مال غزة في نظر هذه القضية وعمال 
بالم���ادة 20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001م وبناء على قرار السيد : قاضي محكمة الصلح بالسماح لنا بتبليغكم 

عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليك���م ان تحضروا لهذه المحكمة ي���وم االثنين الموافق 6-6-

2022 التاس���عة صباحا كما يقتضي عليكم ان تتقدما بجوابكم التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن 

ذلك سينظر في القضية باعتباركم حاضرين . حرر في /2022/5/12

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

مذكرة ح�سور 
لدى حمكمة �سلح غزة 

المدعية / سعاد عودة فريح أبو مدين – غزة الرمال – رقم 7 عمارة أبو رمضان – 
نهاية ش���ارع الشهداء بالقرب من ميناء غزة وكيلها المحامي الدكتور / سالم 

حماد الدحدوح – المحامي – غزة تل الهوا – مقابل مبنى اإلسعاف 
المدع���ى عليهما /  1 - هناء عطية خلف أبو مدين باالصالة عن نفس���ها وباإلضافة 
لورث���ة وتركة زوجها المرحوم / ناصر عودة فريح أبو مدين – منطقة ابومدين مطعم 
حيفا ش���رق مطعم حيفا . ش���ارع البحر  2 -  نصرة احمد مسلم أبو مدين )أبو سعيد 
قب���ل الزواج ( باالصالة عن نفس���ها وباإلضاف���ة لباقي ورثة وترك���ة مورثها زوجها 

المرحوم هارون عودة فريح أبو مدين مطعم حيفا شرق مطعم حيفا شارع البحر .
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك 

قيمة الدعوى / غير محددة القيمة )تزيد عن عشرة االف دينار اردني ( 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الئحة الدعوى المعدلة في القضية الحقوقية رقم 2011/1316م
الى المدعى عليهم���ا المذكورتين أعاله بما ان المدعية المذكورة أعاله قد اقامت عليكما 
اقضية المذكورة أعاله لدى هذه المحكمة استنادا منها الى ما تدعيه في الئحة دعواها 
والمحفوظ لكما نس���خة منه���ا لدى قلم المحكمة ف���ي القضية المذك���ورة أعاله ونظرا 
النكما مجهولتا محل اإلقامة في قطاع غزة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة الموقرة 
بنظ���ر القضية وبناء على القرار الصادر على صفح���ات الطلب رقم 2022/1095 المتفرع 
ع���ن الدعوى المذكورة أع���اله وعمال بالمادة 1/20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 م وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة بالسماح 

لنا بتبليغكما بالئحة الدعوى المعدلة عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليكما ان تحضرا لهذه المحكمة يوم االحد الموافق 2022/5/30م الس���اعة 
الثامنة والنصف صباحا كما يقتضي عليكما ان تتقدما بجوابكما التحريري خالل خمس���ة 
عشر يوما من تاريخ النشر . وليكن معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن الحضور في موعد 
الجلسة المذكورة أعاله فانه سيتم محاكمتكما باعتباركما حاضرين . التاريخ /2022/5/15م

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن���ة /    انتصار محمود ابراهيم 
مس���مح  عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
901353367  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
)األون���روا( إلى اإلفراج الفوري والعاجل عن المعتقل 

أمل عرابي نخلة.
وعبرت "األونروا" في بيان صدر عنها، مساء اإلثنين، 
عن بالغ قلقها إزاء اس���تمرار االعتقال التعس���في 
للمعتقل نخلة، الذي من المفترض أن تنتهي فترة 
االعتقال اإلداري الحالية ل���ه اليوم الثالثاء )17 أيار 

الجاري(.
وأوضحت أن نخلة أمضى آخر 16 ش���هرا من حياته 
في االعتق���ال اإلداري، بما في ذلك العام األخير من 
طفولته، وما يزال محتجزا حتى هذه اللحظة من قبل 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي دون أي تهمة موجهة.
وأش����ارت إل����ى أن نخلة بل����غ 18 عاما ف����ي كانون 
الثاني الماضي، وهو الجئ فلس����طيني من مخيم 
الجلزون الواقع قرب مدينة رام الله، ووضعته قوات 
االحتالل "اإلس����رائيلي" في االعتقال اإلداري لمدة 
س����تة أش����هر في 21 يناير/كانون الثاني 2021، 
ثم مددت اعتقاله اإلداري ألربعة أشهر في مايو/

أيار 2021، ثم مرة أخرى في أيلول/سبتمبر 2021 
لمدة أربعة أش����هر إضافية، وقب����ل ثالثة أيام من 
عيد ميالده الثامن عشر، جددت سلطات االحتالل 
اعتقاله اإلداري للمرة الثالثة حتى تاريخ 17 مايو/

أيار 2022.

وقالت إنها واليونيس���يف والمفوضية الس���امية 
لحقوق اإلنسان دعت مرارا وتكرارا إلى اإلفراج الفوري 
عن المعتقل نخلة، كما وجهت مناش���دات ثنائية 
إلى س���لطات االحتالل تطالب باإلفراج الفوري عنه 

"ألسباب إنسانية ملّحة".
وأضاف���ت أن االعتق���ال اإلداري ال���ذي ُف���رض على 
المعتقل نخلة دون توجيه أي ُتَهٍم واس���تنادا إلى 
أدلة سرية هو شكل من أشكال االعتقال التعسفي 
غير المس���موح به بموجب القان���ون الدولي العام، 
حيث يحرمه ذلك من الرعاية المالئمة التي تتطلبها 
حالت���ه الطبية، ويعرضه للمزيد م���ن المخاطر التي 

تفاقم وضعه الصحي.

رام الله- غزة/ االستقالل:
دخلت كتل المعارضة والمستقلين 
المحامي���ن  نقاب���ة  م���رة  ألول 
الفلسطينيين بعد إجراء انتخابات 
متزامن���ة ف���ي الضف���ة الغربي���ة 
المحتلة وقطاع غزة األحد الماضي.

وكانت حركة "فتح" تستحوذ على 
مجل���س إدارة نقابة المحامين منذ 
نشأتها، لكن تمّكنت "المعارضة" 
االنتخابات  هذه  في  والمستقلون 
من الحصول على أربعة مقاعد من 

أصل 15.
وتنافس���ت عل���ى مقاع���د النقابة 
ُكت���ل حركة فتح )ياس���ر عرفات(، 
والتي���ار اإلصالحي )المس���تقبل(، 
وكتل���ة )فلس���طين( ممثل���ًة عن 
"الجه���اد  و  "حم���اس"  حركت���ي 
اإلس���المي" والجبه���ة الش���عبية 
لتحرير فلسطين، إضافة ل� 4 أفراد 

مستقلين.

وحصلت قائم���ة حركة "فتح" على 
خمس���ة مقاعد من أصل تس���عة، 
فيما حصلت على المقاعد الس���تة 

في غزة.
وبل���غ عدد المحامي���ن الذين يحق 
له���م االقت���راع في الضف���ة وغزة 

9443 محامًيا.

وفاز عن قائم���ة "القدس" التابعة 
لحركة فت���ح في الضف���ة كل من 
محم���د س���هيل عاش���ور، وفادي 
عباس، وأمجد الشلة، وسعد سليم، 
وأحمد العص���ا، فيما فاز عن قائمة 
"فلسطين" المعارضة كل من داود 
درع���اوي، ول���ؤي أبو جاب���ر، وراوية 

أب���و زهيري، وفاز محم���د الهريني 
كمستقل منفرد.

وف���ي قط���اع غ���زة، ف���از كل من 
علي ال���دن، وزياد النج���ار، ومظهر 
الغالييني،  وعبدالعزيز  الحسنات، 
وصافي الدحدوح، وهالة الشريف، 

عن حركة فتح.

غزة/ االستقالل:
دع����ت األطر والمؤسس����ات الصحفية الفلس����طينية القائمي����ن على نقابة 
الصحفيين الفلسطينيين إلجراء انتخابات مهنية وشفافة أسوة بانتخابات 
نقاب����ة المحامين، ويش����ارك فيها المجم����وع الصحفي كله وف����ق القوانين 

الشرعية المتبعة.
وأش����ادت األطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية االثنين في بيان تلقت 
»االستقالل« نسخة عنه، بالتجربة االنتخابية التي جرت في نقابة المحامين 
الفلس����طينيين والمش����اركة الواس����عة من المحامين من كاف����ة األطياف 

السياسية.
وقالت » نتوجه بالتهنئة للمحامين الفلسطينيين على نجاح هذه التجربة، 
ونؤك����د على أن المرحلة الحالية تتطلب توفير جس����م نقابي قوي لمواجهة 
المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الفلس����طينيون، خاصًة بعد جريمة 
اغتي����ال الزميلة الصحفية ش����يرين أب����و عاقلة وتصاع����د االنتهاكات بحق 

الصحفيين الفلسطينيين من قبل االحتالل اإلسرائيلي«.
وأكدت على أن االنتصار لمظلومية الصحفية الش����هيدة شيرين أبو عاقلة، 
ونق����ل ملفها إلى محكمة الجنايات الدولية، ال يتأتى إال من خالل نقابة قوية 

تضم كافة الصحفيين الفلسطينيين.
وطالب����ت األطر والمؤسس����ات الصحفية جموع الصحفيين الفلس����طينيين 
بالتحرك العاجل للضغط من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة للصحفيين 

الفلسطينيين، سيما وأن هذه االنتخابات معطلة منذ العام 2015.
وأضافت »إن هذه المرحلة الحساسة تستدعي إجراء حوار نقابي يشارك فيه 
الجميع لتوفير مناخ نقابي وقانوني إلجراء االنتخابات بشكل مهني بعيد عما 

جرى خالل السنوات الماضية من تعيين حزبي لمجلس نقابة الصحفيين«.
كما دعت كافة الجهات الفلسطينية والعربية والدولية وفي المقدمة منها 
اتحاد الصحفيين العرب إلعالء الصوت عاليًا من أجل إجراء االنتخابات داخل 

نقابة الصحفيين الفلسطينيين بعد تعطيلها لسنوات طويلة.

ُأسوًة بنقابة المحامين

دعوات إلجراء انتخابات مهنية 
وشفافة في نقابة الصحفيين

ألول مّرة.. »المعارضة« تدخل مجلس نقابة المحامين 

»األونروا« تطالب باإلفراج الفوري عن المعتقل أمل نخلة
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دعت تنظيمات عس���كرية فلسطينية في جنين، إلى اإلضراب والنفير العام ضد 
االحتالل ومس���توطنيه، الش���عب الفلس���طيني في كافة أماكن تواجده، التوجه 
إلى نقاط التماس مع قوات االحتالل، واش���عال المواجهة معه، وذلك اس���تنكارًا 
لجريمة االحتالل وقطعان المس���توطنين ضد قائد كتائب ش���هداء األقصى في 
فلسطين، ومؤسس »لواء الشهداء«، الشهيد داود الزبيدي وذكرت مصادر محلية، 
أن كتائ���ب ش���هداء األقصى في محافظه جنين، وكتيبه جنين التابعة لس���رايا 
القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، والغرفه المشتركة للمقاومة، 
دعت في بيان مش���ترك إلى اإلضراب الش���امل والحداد العام غدًا االثنين، إكرامًا 
لروح الزبيدي وكافة الش���هداء، معلنين النفير العام في كافة المحافظات الوطن 
والض���وء األخضر لتوجيه ضربات للمس���توطنين. وحملت التنظيمات في جنين، 
المستوطنين وخاصة ايتمار ابن غفير مسؤولية استشهاد الزبيدي بعد محاولة 
اقتحام مستشفى »رمبام« حيث كان يتواجد الزبيدي الذي نقل إليها للعالج عقب 
إصابته في البطن الجمعة في مخيم جنين, وشمل االضراب مناطق ومدن عدة في 
الضفة المحتلة ودخلت نابلس »جبل الن���ار« بقوة على خط االضراب والمواجهة, 
وبات االحتالل يتوقع سلس���لة من العملي���ات الفدائية البطولية ردا على جرائمه 
البشعة, واخرها جريمة تصفية واعدام المقاوم الفلسطيني العنيد داود الزبيدي, 
وتحريض وتهديد الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير على قتله ونيته اقتحام 
غرفته في المش���فى الذي كان يعالج في���ه, حكومة نفتالي بينت التي تترنح وال 
تدرك عواقب جرائمها, ال زالت تعاند وتكابر بعد قتل الزميلة الصحفية شيرين 

أبو عاقلة ومشاهد االعتداء على جثمانها, واصرارها الدائم على القتل. 
جنين دائما ما تحمل اللواء، وترفع الراية وتقود المعركة، ولو تجرأ نفتالي بينت 
وحكومت����ه على اللعب في ميدان جنين الملته����ب فعليه ان يتحمل النتائج, 
فجنين اليوم تس����لك نفس المسالك التي س����لكتها المقاومة الفلسطينية 
ض����د االحتالل في قطاع غزة, مما اجبره على الفرار من القطاع يجر اذيال الخيبة 
والهزيم����ة, بع����د ان كان قادته المجرمون يتبجحون بالقول ان نتس����اريم كما 
تل ابيب, وغوش قطيف كما ريش����ون ليتس����يون, ومعالي����ه ادوميم كما يافا 
وحيف����ا, لكنهم امام ضربات المقاومة فروا مذعورين, ونفس االمر يتكرر اليوم 
في الضفة, ف����ال يغرنكم تصريحات االحتالل عن حلم »يهودا والس����امرة« وال 
البناء والتوس����ع االستيطاني, وال انتش����ار المزيد من الحواجز العسكرية على 
الطرقات وتقس����يم الضفة الى كانتونات منفصلة عن بعضها البعض, فهذا 
كل����ه حدث في غ����زة, اقاموا حاجز أب����و هولي وحاجز أبو العجي����ن وحاجز التبة 
وحاجز م����وراج وحواجز أخرى كثيرة, لكنهم في النهاي����ة فروا مذعورين, بعد 
ان فجر االستش����هاديون االبطال حواجزهم بأجس����ادهم الطاهرة, واقتحموا 
المس����توطنات التي كانوا يتحصنون فيها, واس����تهدفوا الحواجز العسكرية 
المنتش����رة وفجروها بحف����ر االنفاق تحتها, اليوم جنين تعيد تكرار مش����هد 
النصر, وبات االحتالل يخش����ى جنين ومقاومته����ا, ويتردد في القيام بعملية 
عسكرية واس����عة فيها, ألنه ال يضمن نتائجها, فقبل أيام قليل وفي عملية 
توغل مح����دودة في جنين قتل ضابط صهيوني باعتراف العدو, وأصيب عدد 
اخر بج����راح, الن جنين كلها خرج����ت لمواجهة االحت����الل, بمقاوميها االبطال 

وأهلها البواسل, وقادتها الكبار, انها تصنع النصر.   
لقد اصبح خطاب المقاومة هو الس����ائد في جنين, وبات ذوو الشهداء واألسرى 
ومن تهدم بيوتهم وتدمر أراضيهم ويعتدى عليهم هم من يدعون الى الثأر 
م����ن االحتالل, وتصعي����د المواجهة معه, النهم يدركون ان هذا هو الس����بيل 
الوحيد النتزاع حقوقهم وحقوق أبنائهم من هذا االحتالل البغيض, لقد باتت 
جنين تزأر زئير األسود في وجه االحتالل بمواقف أهلها والتحامهم بالمقاومة, 
وثقتهم فيها, وهم يدركون ان هناك من يحمي ظهورهم, ومن سيدافع عن 
جني����ن وأهلها اذا ما احتدمت المعركة, ونح����ن متيقنون ان المعركة قادمة ال 
محال����ة, لكن االحتالل ال يريد ان يغامر اال عندما تس����نح له الفرصة بالمغامرة, 
وكلما قويت المقاومة في جنين وتماسكت وتوحدت وعملت وفق قرارات غرفة 
العمليات المش����تركة, فان هذا س����يضمن لجنين الصمود في وجه أي عدوان 
مهم����ا كان حجمة, ونموذج جني����ن بات يتكرر اليوم في نابل����س »جبل النار«, 
ونتمنى ان يكبر ويتس����ع ويش����هد نقلة نوعية في كل مدن الضفة المحتلة, 
فمعركة الضفة مش����تعلة مع االحتالل, وهو يسعى الن يحسمها, وما يمنعه 
من حس����م المعركة حتى االن هو سالح المقاومة الذي يشهر في وجهه, لذلك 
على أهلنا في الضفة التخلص من كل القيود, فال تخش����وا اعتقاالت الس����لطة 
ومالحقتها لكم, وال تخش����وا س����طوة االحتالل وقطعان مس����توطنية, جنين 
النموذج تخلصت من س����طوة أجهزة امن الس����لطة, كم����ا حرمت على االحتالل 
ان يط����أ ارضه����ا, وان وطئها فانه س����يدفع ثمنا لذلك وقطع����ت الطريق على 
المس����توطنين الذين باتوا يتجنبون السير في الطريق القريبة من جنين خوفا 
من سالحها ومقاومتها, االحتالل حدد الضفة ميدان للمعركة القادمة, ولذلك 
يجب االس����تعداد له, والش����عب بكل جبهاته لن يترك الضف����ة وحدها, ثقوا 
في أنفس����كم, وثقوا في مقاومتكم, فان طريق النصر يمر عبر فوهة البندقية 

والحقوق ال تمنح انما تنتزع انتزاعا. 

جنين تقود الثورة.. ما 
أشبه اليوم بالبارحة!

رأي

  كل ه���ذه األق���وال إنما تعبر عن الهزيمة النفس���ية الت���ي يعاني منها 
ق���ادة الكيان الصهيون���ي في إمكانية بق���اء كيانهم على قي���د الحياة, 
واس���تعدادهم النفس���ي )والعملي( للحظة بدء االنهي���ار, وهذا ما يدفع 
بالقيادات الصهيونية للتخبط والتردد في اتخاذ القرارات, والتي أضحت 
تتأث���ر بمواقف اآلخرين ومصالحهم بعدما كان���ت تتم بناء على المصالح 
الصهيونية وحده���ا دون أي اعتبار لآلخري���ن المحيطين بالكيان من كل 
جانب, وهذا في حد ذاته أولى خطوات االنهيار وصوال إلى الزوال إن ش���اء 

الله.
 ورغم كل ذلك –لألس���ف-فان كثي���را من العرب والمس���لمين يغمضون 
أعينهم عن الوقائع واألح���داث التي تجري على األرض، ويصمون آذانهم 
عن مقوالت القادة الصهاينة واس���تغاثتهم، وقبل ذلك عن القرآن الكريم 
واإلس���الم وس���ورة اإلس���راء، وينطلقون من قناعة أن الكي���ان الصهيوني 
سيبقى قائما إلى األبد، وأنه قادر على أن يحقق لهم من األمن واالستقرار 
وثبات أنظمة حكمهم، لذا ال يتورعون عن تقديم المساعدات االقتصادية 
والسياس���ية واإلعالمية للكيان الصهيوني، ومد طوق النجاة له إلنقاذه من 

كل ورطة يقع أو يوشك أن يقع فيها.
     إن الذين يغمضون أعينهم عن الوقائع واألحداث ويصمون آذانهم عن 
مقوالت قادة الصهاينة من مفكرين وسياس���يين وعسكريين، وقبل ذلك 
يقفلون على قلوبهم الوعي وفهم القرآن الكريم وس���ورة اإلسراء المباركة، 
وإدراك حقيق���ة جوهر الصراع مع الكيان بأن���ه صراع حضاري وكوني بين 
محور الش���ر الذي تقوده القوى االس���تعمارية الغربية برأس حربة يمثلها 
الكيان الصهيوني ويبين محور الخير الذي يمثله المس���لمون على امتداد 
الوطن اإلس���المي ورأس حربته المجاهدون الفلسطينيون، كل هؤالء سواء 
كان فعلهم بقصد وس���وء نية أو بجهل وحسن نية إنما هم خدم وأدوات 
للكيان الصهيوني والغرب االس���تعماري لتحقي���ق أطماعهم وأهدافهم 
في العالم اإلس���المي, وفي نفس الوقت يمثل���ون معاول هدم تعمل ضد 
أهداف ومصالح ومستقبل األمة اإلسالمية وليس أهداف ومصالح الشعب 

الفلسطيني فقط، وهذا الفريق يضم ويشمل أصنافا كثيرة منها:-
- العم���الء أو الطابور الخامس الذي يع���ي ويدرك ما يقوم به، ولكنه يفعل 
ذل���ك طمعا في المال أو المصالح الش���خصية من منص���ب وجاه وعالقات 
وخدم���ات... الخ، مقدما مصالحه الخاصة على مصالح وطنه وش���عبه وأمته 

ومتحلال من كل القيم واألخالق واألوامر التي يأمر بها دينه اإلسالمي.
- الذين بنيت أفكارهم على أوهام اس���تطاع الغ���رب وعبر آالته اإلعالمية 
الضخمة أن يزرعها في عقولهم من قبيل عدم القدرة على محاربة وهزيمة 
الكي���ان الصهيون���ي والقوى الكبرى التي تقف خلف���ه وتدعمه ، وأنه من 
األفضل بدل الحروب والخسائر البشرية واالقتصادية التعايش مع الكيان 
الصهيون���ي, متغافلين ع���ن كثير من النصوص القرآني���ة والنبوية التي 

تؤكد عداوة اليهود للمس���لمين، وأن النصر ليس بالقوة العددية أو كثرة 
العت���اد ألنه من عند الله عز وجل يهبه لمن يش���اء ويس���تحق ذلك ضمن 

القوانين والسنن اإللهية.
- الذي���ن رضخوا ويرضخون لألمر الواق���ع ولموازين القوة والضعف وليس 
الحق والباطل، وما يترتب على ذلك من أن دولة الكيان الصهيوني أصبحت 
أمرا واقعا ومعترفا به من المجتمع الدولي ومؤسس���اته, ومن القوى الكبرى 
الت���ي تتحكم في مصير الش���عوب وال���دول الضعيفة وتديرها حس���بما 
تقتضيها مصالحها االس���تعمارية اإلس���تكبارية، لذا ال مانع من التعامل 
معه وقبوله في المنطقة كجزء منها متذرعين باألمر الواقع وموازين القوة 
والضعف كحج���ة لتبرير عجزهم وفش���لهم وتخاذلهم وتس���اوقهم مع 

المشروع الصهيوأمريكي.
- الذين يرون في التقرب من الكيان الصهيوني ودعمه -ولو على حس���اب 
الحق الفلس���طيني والعربي واإلس���المي في فلس���طين- س���بيال وطريقا 
للحص���ول على الدعم األمريكي لمواقعه���م ومناصبهم وأنظمة حكمهم, 
لذا فه���م ال يتورعون عن اإلعالن صراحة بأن الكي���ان الصهيوني لم يعد 
عدوا لهم ولش���عوبهم وأمتهم، بل يمكن أن يك���ون حليفا موثوقا به في 
مواجهة أعدائهم كحال معظ���م – إن لم يكن كل – الزعماء العرب خاصة 

منطقة الخليج العربي.
- الذين قبلوا تحريف الغرب االستعماري وأجهزته االستخبارية وتفسيره 
المشوه لبعض النصوص اإلسالمية ومقاصدها الشرعية وشكلوا جماعات 
وتنظيمات تحت مسميات إسالمية تلوغ في دماء المسلمين قتال وتدميرا 
عبر تبني هذا التحريف والتفس���ير الغربي المش���وه, دون إدراك بأن هذه 
المس���ميات ليس���ت أكثر من أدوات بي���د األجهزة االس���تخبارية الغربية 
المعادية لإلسالم والمسلمين وبعض األنظمة العربية واإلسالمية الدائرة 

في فلكها.
- الذي���ن قبلوا نظري���ة المؤامرة االس���تعمارية االس���تخبارية الغربية في 
موضوعة ترتيب أولويات األعداء بأن الجمهورية اإلس���المية في إيران هي 
العدو األول لهم الطامع في أراضيهم وثرواتهم وليس الكيان الصهيوني 
الذي يدنس المقدس���ات على رأسها المسجد األقصى المبارك، ويغتصب 
األرض الفلس���طينية لصالح المستوطنين ش���ذاذ اآلفاق، كما ويغتصب 
حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل والحياة الكريمة, فضال 
عن جرائم ومجازر القتل اليومية في أبناء الش���عب الفلس���طيني, وجرائم 
التدمي���ر لممتلكاتهم وبيوتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم خاصة 
في مدين���ة القدس, إنه ألمر عجيب وغريب حال ه���ذه الفئة عندما تقبل 
هك���ذا مؤامرة وتعتبر إيران عدوا أول لنيته في الطمع بأرضهم وثرواتهم, 
فيما تغض الطرف عن الكيان الصهيوني الذي يغتصب األرض والحقوق 

ويدنس المقدسات ويدمر وينهب الثروات فعليا في فلسطين وغيرها.

- الذين يحاولون التقليل من أهمية ما حققته المقاومة من إنجازات لصالح 
القضية الفلسطينية يمكن التراكم عيها وصوال إلى التحرير واالستقالل 
بإذن الل���ه، ويركزون في الوقت نفس���ه - مع التضخي���م والتباكي بدموع 
التماسيح- على األلم والضرر الذي يلحق بالشعب الفلسطيني جراء جرائم 
الكيان الصهيوني، متغافلين عن الحقائق التاريخية والسنن اإللهية بأنه 
ل���م يحدث وأن حصل ش���عب على حريته  واس���تقالله كمنحة من أعدائه 
الذين يس���لبونه هذه الحرية وهذا االس���تقالل، بل إن كل مشاهد التاريخ 
تؤكد أن الش���عوب الت���ي انتزعت  حريتها  واس���تقاللها من أعدائها قد 
دفعت ثمنا غالي���ا من دماء أبنائها وممتلكاتها ثمنا لذلك، وأمثلة فيتنام 

والجزائر وكوبا خير دليل على ذلك.
 والمتأم���ل جيدا في صفات كل األصناف الس���ابق ذكرها يجدها تنطبق 
تماما عل���ى كثير من الش���خصيات في عالمنا العربي واإلس���المي خاصة 
في فئ���ة الحكام وأركان األنظمة في دول العالم العربي واإلس���المي، ومن 
يتبعه���م ويدور في فلكه���م من أصحاب المصالح الش���خصية المرتبطة 
بهذه األنظم���ة وهؤالء الحكام، باإلضافة إلى بعض المثقفين واإلعالميين 

الذين تمت صياغة عقولهم وأفكارهم في مختبرات الغرب االستعماري.
    إن انطب���اق وتطابق هذه الصفات مع حكام وق���ادة أنظمة التجزئة في 
العال���م العربي يؤكد ويدعم المقولة الفكرية التي طرحها الدكتور فتحي 
الش���قاقي وتقول بان أنظمة التجزئة )سايس-بيكو( والكيان الصهيوني 
إنم���ا هما وجه���ان لعملة واحدة ألنهما ببس���اطة إف���راز للهجمة الغربية 

االستعمارية على األمة اإلسالمية شعوبا وحضارة وثقافة.
وبالرغ���م م���ن عديد الفئات الس���ابق ذكرها والتي تتس���اوق م���ع الكيان 
الصهيون���ي والمش���روع الصهيوأمريكي ف���ي المنطقة، وم���ا تملكه من 
قدرات وثروات فإنها لن تس���تطيع الحيلولة دون زوال الكيان الصهيوني 
مهما كانت أطواق النجاة التي تمدها إليه رغما عن الش���عوب والجماهير 
المس���حوقة, ألن هذا الزوال أصبح قريبا في عيون قادة الكيان الصهيوني 
السياس���يين منهم والعس���كريون وقبلهم المفك���رون والمؤرخون, وان 
اختلفت لديهم األس���باب التي س���تؤدي إلى ذلك الزوال، وقبل ذلك فإن 
هذا الزوال أمر حتمي ال شك فيه تبعا لنصوص القرآن الكريم خاصة اآلية 
رقم 7 من س���ورة اإلسراء المباركة » فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤوا وجوهكم 
وليدخلوا المس���جد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عل���و تتبيرا«، وفي هذا 
دليل وابلغ دليل على افتقار تلك الفئات للحكمة والوعي بالتاريخ وحركته 
وأحداثه، يضاف إلى ذلك دليل مصادمتهم للعقل والمنطق العقلي حين 
يقفون بالباع والذراع مع الكيان الصهيوني وهو في أدنى درجات تماسكه 
وامتالكه أس���باب الصمود والنجاة, فيما كانوا يعلنون الحرب – ولو نظريا- 
عليه وهو في أوج قوته وس���يطرته ومنعته وصعود وتنامي القوة الداعمة 

له والمتمثلة في الواليات المتحدة األمريكية. 

إن قيام دولة االحتالل على أنقاض دولة فلس����طين ل����م يكن إال نتاج تزاوج 
الضالل والوحش����ية، الضالل الذي مارس����ته الصهيونية ألجل اختالق رابط 
تاريخي وديني ألرض فلسطين، وخرقوا لذلك ُتّرهاٍت ومحارق مهولٍة ليبثوا 
ضاللهم، ووحش����ية رافقت اس����تخدام القوة في قتل الشعب الفلسطيني 
وإبادته وتهجيره قسريًا واالس����تيالء على أراضيه وممتلكاته، فلم يكن من 
هذا ال����زواج إال أن يلد الوجه القبيح لالس����تعمار الحديث وآلة الحرب التي ال 

ترقب في مؤمٍن إاًل وال ذمة.
حيث تش����ير اإلحصاءات التاريخي����ة أن تعداد المواطنين الفلس����طينيين 
المقيمي����ن داخل فلس����طين التاريخية قبل نكبة ع����ام 1948 قد بلغ مليونًا 
وأربعمائة ألف  نس����مة انتهى بمعظمهم المطاف في مخيمات اللجوء في 
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتقل جزٌء منهم إلى خارج فلسطين في 
س����وريا ولبنان واألردن وذلك في أعقاب هزيمة الجي����وش العربية وارتكاب 
العصاب����ات الصهيونية مج����ازر مروعة بحق المدنيين، ف����ي حين بقي عدد 
منهم داخل فلس����طين المحتلة، وق����د انتقل هؤالء الفلس����طينيون ضمن 
هج����راٍت داخلية  خالل عام 1948م إلى المناطق والتجمعات الفلس����طينية 
في مناط����ق النقب الجنوبي وم����دن حيفا ويافا بحثًا ع����ن االحتماء مع الكل 

الفلسطيني من بطش وبشاعة آلة الحرب الصهيونية.
وبعد نش����وء دولة االحتالل والبهتان واعتراف األم����م المتحدة بها ومباركة 
الدول الكب����رى لجريمة قيامها على أنقاض اإلنس����انية أصدرت هذه الدولة 
قانون����ًا اس����تعماريًا ظالمًا والذي ُس����ّمي ٌ»قان����ون أمالك الغائبي����ن« والذي 
قننت فيه الممارس����ات االستعمارية واالس����تيطانية لغرباء الديار وأضفت 
الشرعية على جرائم االستيالء على األراضي والمنازل في فلسطين المحتلة 
بعد اعتبارها أمالكًا للغائبين، وامتد س����لطان الس����لب إل����ى بعض المصانع 

والمنش����آت التجارية الفلسطينية كش����ركات تصدير الحمضيات وشركات 
صناعة التبغ، لتضع دولة االحتالل يدها عليها وتستفيد من العائد المادي 

الناتج عن تشغيلها.
وامتدادا لهذه السياس����ات االستيطانية، تتعرض مدينة يافا في السنوات 
األخيرة إلى حملة شرس����ة لالس����تيالء على بيوت المواطنين الفلسطينيين 
هن����اك من قبل ش����ركة »عمي����دار الصهيوني����ة« التابعة لدائ����رة األراضي 
الصهيوني����ة بادع����اء ملكي����ة األخي����رة لها وفق سياس����ة تهجي����ر صامت 
للمواطنين الفلس����طينيين القاطنين في مدينة يافا، فبدأت تلك الش����ركة 
بطرح مزادات علنية لترس����ية ملكية بيوت الفلس����طينيين على المتقدمين 
بالش����راء وبيعها بأعلى األثمان، إلجهاض أي محاولة فلسطينية لتملك تلك 
البي����وت، حتى أضحى الوجود الفلس����طيني مقتصرًا على ح����ي العجمي، إذ 
رحل مئات المواطنين الفلس����طينيين إليه من األحياء القديمة األخرى مثل 
حي المنش����ية الساحلي الذي لم يبق منه سوى مسجد حسن بيك الذي قدر 
لكاتب هذه السطور زيارته وحي النزهة بعد تعرضهما لضغوط استيطانية 

كبيرة.
لم يصمت س����كان ياف����ا أمام هذه اإلجراءات التعس����فية، ب����ل نظموا عددًا 
من اإلجراءات االحتجاجية من مس����يرات جماهيري����ة ووقفات احتجاجية بل 
وحتى معارك قانونية إللغ����اء قانون أمالك الغائبين الذي وفر األرضية لبيع 
ممتلكاتهم، وقد كان ش����عارهم دائمًا »يافا ليست للبيع«، يافا عروس البحر 
األبيض المتوسط الميناء التاريخي الذي كان ذا دوٍر بارٍز وعريق على مستوى 
العالم العربي واإلس����المي من حي����ث حركة التبادل التج����اري، عدا عن دوره 
كنقطة تواصل بين الش����رق اإلس����المي وقارة أوروبا، يافا االمتداد التاريخي 
الفلس����طيني العميق وأحد منارات العلم والتعليم والثقافة الفلس����طينية 

ليست للبيع لحفنٍة من المس����تعمرين الغاصبين، بل فلسطين كلها ليست 
للبيع. وقد تعرض المواطنون الفلس����طينيون ف����ي مدينة يافا خالل معركة 
س����يف القدس عام 2021م كغيرهم م����ن المواطنين الفلس����طينيين في 
فلس����طين المحتلة إلى حمالت همجي����ة من قطعان المس����توطنين والتي 
طالت أرواحهم وممتلكاتهم وهم الذين انتفضوا نصرًة للقدس وللمس����جد 
األقصى وألهالي حي الش����يخ جراح، كما دعت مجموعات صهيونية متطرفة 
إلى مهاجم����ة المحالت التجارية العربية داخ����ل المدينة وهو ما أفضى إلى 
إغالق جزٍء كبيٍر منها خالل فترة المعركة وما بعدها في ظل غطاٍء صهيوني 

إرهابي من قبل دولة االحتالل على هذه الممارسات الهمجية.
ولم يكن ذلك مس����تبعدًا من دولة تعاني مش����كلًة حقيقية مع التاريخ ومع 
الجذور، دولة الضالل التي يؤّرقها تمس����ك المقدسيين ببيوتهم ويزعجها 
الوجود الفلس����طيني في أرض يافا وغيرها من أراضي فلس����طين التاريخية، 
فهي التي تريد طمس الهوية الفلسطينية في األحياء العربية الفلسطينية 
وف����ي المواقع الديني����ة مثل المس����اجد واألوقاف والتي تش����هد جميعها 
بأحقية ش����عب فلس����طين بأرضه وهوائه وزيتونه، ففلسطين أرض خالصة 

للفلسطينيين وال تتسع للغرباء المعتدين.
ننتظ����ر نحن وأبناؤن����ا وأحفادنا يوم عودتنا المحتم مه����ا طال الزمن ومهما 
امتلك العدو من إمكانيات عس����كرية وتكنولوجية أو مالية تفوق إمكانيات 
ومقدرات الشعب الفلسطيني، حق العودة الذي يدنو شيئًا فشيئًا رغم تلفح 
دولة االحت����الل بموازين القوى الدولية الضالة والمنح����ازة، فمضى أكثر من 
س����بعين عامًا على غربتنا عن أرضنا، وال تزال أعيننا المجردة مبصرًة لها، لقد 
اقترب هذا اليوم المبارك الذي نعود به إليها كثيرًا، يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، 

ولله األمر من قبل ومن بعد ويومئٍذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

زوال »إسرائيــل« حتميــة قرآنيــة

في ذكرى النكبة ومعركة سيف القدس: يافا ليست للبيع

 بقلم: تيسير الغوطي  )2/2(

بقلم: أ. محمد حميد )أبو الحسن(
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أعل���ن أن���ا المواطن /    مهند يوس���ف مصباح 
ف���ارس   عن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
801941394     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /    هنا محم���ود ابراهيم 
ابو لب���ده ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
906758099     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة /   ف���رح علي عبدالله عتيلة 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    404566879        
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  فادي مصباح منصور جرغون 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  403102304        
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  حاتم حسونة محمد قويدر  
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  901247502        
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

�إعالن للجمهور 
جمهورنا الكريم نحيطكم علما بانه تقدم الى بلدية رفح المواطن   ادهم 
توفيق القيسي    يحمل هوية رقم 800208308 تقدم بطلب  الحصول 
على ترخيص مولد كهرباء تجاري في منطقة  رفح مقابل مسجد على بن 
اب���ي طالب وعليه من له اي اعتراض على ه���ذا المولد مراجعة بلدية رفح  
مركز خدمات قلم الجمهور وتقديم اعتراض عليه بمدة اقصاها خمس���ة 

عشر يوما من تاريخ نشره حسب االصول والنظام المعمول به .

غزة/ االستقالل:
كشفت وزارة االقتصاد بغزة يوم أمس، أن سبب 
ارتفاع س���عر الدقي���ق وربطة الخب���ر في قطاع 
غزة يعود لعدم ش���مول ق���رار اإلعفاء الضريبي 
لمنتجات الدقيق الص���ادر عن وزارة المالية برام 

الله للشركات والمطاحن في قطاع غزة.
وبينت خالل تقرير لها" لقد تفاجأت الوزارة من 
عدم ش���مول قرار اإلعف���اء الضريبي الصادر عن 
وزارة المالية - رام الله لمنتجات الدقيق لعبوات 
25 كغم فأكث���ر للش���ركات والمطاحن العاملة 
في قطاع غزة وتطبيقه فقط في س���وق الضفة 
الغربية، رغم أن وزارة المالية في رام الله هي من 
تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة )%17( 
والتي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر 

من 17 شيكال.
وأش���ارت إلى أنها حاولت مع كل الجهات سواء 
من خالل مؤسسات القطاع الخاص مثل االتحاد 
الع���ام للصناعات واتح���اد الصناعات الغذائية، 
والغرف���ة التجارية بغزة وعدد من الش���خصيات 
الوطني���ة وأيضا م���ن خالل أصح���اب المطاحن 
أنفسهم لحث وزارة المالية- رام الله بأن يشمل 
قرار اإلعفاء مطاحن وشركات قطاع غزة إال أن كل 

هذه المحاوالت لم  تتكلل بالنجاح.
وبينت وزارة االقتصاد الوطني أنها تبذل جهودًا 
كبي���رة لضبط أس���عار الس���لع والبضائع خاصة 
السلع األساسية وفي مقدمة هذه السلع أسعار 
الدقي���ق والخبز. وأكدت عل���ى أن الوزارة حرصت 

خالل الفترة الماضية )اكثر من شهرين ونصف( 
على تثبيت أس���عار الدقيق والخبز وتأخير تأثر 
القطاع بتداعيات األزمة الروسية األوكرانية إلى 
أقصى حد ممكن، وترافق ذلك بتكثيف الجهد 
الرقابي في الس���وق المحلي بالتنسيق مع وزارة 
الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث 
أس���فر هذا األمر في الحد بش���كل كبير جدا من 

ارتفاع األسعار في السوق المحلي.
وأوضح���ت أنه أمام هذا االرتفاع غير المس���بوق 
في أس���عار الحب���وب وخاصة القم���ح الذي قفز 
إلى مستويات قياسية غير مسبوقة من الغالء، 

وفي ظل إص���رار وزارة المالية برام الله على عدم 
ش���مول مبيعات المطاحن المحلية باإلعفاء فقد 

تم التوافق على ما يلي:
️▪الس���عر األقصى لش���وال الدقيق زنة 50 كغم 

للمخابز  هو 120 شيكل
️▪ بيع ربطة الخبز بس���عر 8 ش���يكل، بوزن 2600 

جم.
️▪تعزيز المخزون السلعي االستراتيجي من هذه 

السلعة الهامة.
️▪ يبدأ تنفي���ذ ما ورد أع���اله اعتبارًا م���ن تاريخ 

2022/5/16م.

االقتصاد بغزة تلقي بتهمة رفع أسعار الدقيق على مالية رام الله

رام الله/ االستقالل:
قال مستشار رئيس الوزراء عبد اإلله األتيرة، يوم أمس، إنه ال جديد بشأن ملف استئناف 

الدعم المالي األوروبي للسلطة الفلسطينية، المتوقف منذ العام الماضي.
وأضاف األتيرة في تصريح له، "أن االتحاد األوروبي اليزال مصرًا على ربط استئناف تقديم 

المساعدات المالية للسلطة بشروط عدة )لم يسمها(، نحن نرفضها جملة وتفصياًل".
وكانت مصادر مس���ؤولة صرحت في وقت سابق، بأن االتحاد األوروبي يشترط استئناف 
مساعداته المالية للسلطة الفلس���طينية بتغيير المناهج التعليمية. يذكر، أن تجميد 
دعم االتحاد األوروبي للس���لطة، تسبب بعجز مالي لها، مما أدى إلى تقليص دفع رواتب 

موظفيها، وعدم صرف أي دفعة مالية لمستفيدي الشؤون منذ عام كامل.
وتصرف مستحقات الشؤون لنحو 116ألف أسرة في غزة والضفة، منها 81 ألف أسرة في 

القطاع، يعيلون نحو 200 ألف فرد، و35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية.
وتبلغ قيمة الدفعة المخصصة لتلك األس���ر ما يقارب من 128 مليون ش���يكل، منها 94 

مليونًا لصالح أسر قطاع غزة.
يش���ار إلى أن اجتماعًا سابقًا لالتحاد األوروبي فش���ل في تمرير تصويت إلعادة إيصال 
المساعدات المالية "غير المشروطة" للسلطة الفلسطينية، رغم الوعود األوروبية السابقة، 

باستئناف الدعم المالي، المتوقف منذ العام الماضي.
وتبلغ قيمة أموال الدعم التي يقدمها االتحاد األوروبي للسلطة، حوالي 300 مليون يورو 
سنويًا، ويخصص جزء منها لصالح خزينة السلطة وآخر إلعانة األسر الفقيرة "مستفيدو 

الشؤون"، كما يدفع جزء من المبلغ لصالح مشاريع خدماتية وإلى قطاع الصحة.
ووفق التقرير المالي، في عام 2021، بلغ عجز الس���لطة الفلس���طينية 1,26 مليار دوالر 
أميركي، بس���بب "انخفاض تاريخي" في دعم ميزانية الس���لطة الفلس���طينية وانعدام 

المساهمات من بعض دول الخليج و"التأخير" في المدفوعات من االتحاد األوروبي.
ولكن العجز الحقيقي بلغ 940 مليون دوالر بعد تلقي دفعة مس���اعدات خارجية فعلية 

بنحو 317 مليون دوالر من أصل 657 مليون قدرت في الموازنة العامة.

األتيرة: االتحاد األوروبي ُيصر على 
ربط استئناف دعمه بشروط نرفضها

دير البلح/ االستقالل:
شرعت مصلحة مياه بلديات الس����احل بالتعاون مع بلدية دير 
البلح وتمويل من مؤسس����ة انيرا بإنش����اء شبكة صرف صحي 
في حي البطة بمدينة دير البلح وس����ط قطاع غزة، حيث يشمل 
المشروع انشاء شبكة للصرف الصحي بطول 1.5 كم في الحي 

بأقطار مختلفة، ويخدم هذا المشروع حوالي 5000 نسمة.
وتجدر اإلشارة الى ان مصلحة المياه قامت خالل األيام الماضية 
وبتمويل من مؤسسة انيرا بإنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة 
ش����ارع رق����م 9 غرب مدينة غزة وش����ارع الحرية، حيث يش����مل 
المش����روع تركيب ش����بكة بطول 1000 متر، إضافة الى تركيب 
وص����الت منزلية، واغ����الق الحفر االمتصاصي����ة القديمة التي 
أصبحت تش����كل خطرًا على صحة وبيئة الس����كان ، إضافة الى 
إنش����اء شبكة صرف صحي في مناطق مختلفة من بيت حانون 
ش����مال قطاع غزة ، حيث شمل المش����روع انشاء شبكة للصرف 
الصحي في منطق����ة النزازة والمصريين ومناطق أخرى متفرقة 
من بلدة بيت حانون ف����ي األماكن التي تفتقر الى نظام صرف 
صح����ي آمن، ويبلغ الطول اإلجمالي لتلك الش����بكات 2000 متر 

وبأقطار مختلفة.

غزة/ االستقالل:
ق���ال المتحدث باس���م وزارة النقل والمواصالت في 
قطاع غزة خليل الزيان، يوم أمس، إن الوزارة تسعى 
للتخفيف عن الس���ائقين، وتدرس كل ما يس���هل 
عليهم، معتبًرا أن التخفيضات والتسهيالت تثبت 

ذلك.
وأكد الزي���ان، أن وزارة النقل والمواصالت في قطاع 
غزة ت���درس موضوع الضريب���ة للمركبات العمومي 

والعمومي الداخلي.
وأش���ار إلى أن الوزارة في غزة تسير وفق خطة نحو 
ترتيب قط���اع النقل الع���ام، موضًح���ا أن مركبات 
ل الركاب بأجر، أما المالكي  العمومي يحق لها أن ُتَحمِّ

فال يحق له ذلك حسب القانون.

وفي س���ياق متصل، لفت إلى أن ل���دى وزارة النقل 
والمواص���الت في قط���اع غزة لجنة فني���ة تتابع مع 
البلدي���ات ووزارة الحك���م المحلي ووزارة األش���غال 
لمعالج���ة كافة اإلش���كاليات المتعلق���ة بمكونات 

الطريق والشوارع، مؤكًدا القيام بحل العديد منها.
واوضح أن ش���رطي المرور موج���ود لتنظيم الحركة 
المروري���ة وتس���هيل حركة الن���اس، والعالقة بين 
المواطن والحكومة قائمة عل���ى االحترام والتقدير 

والحقوق.
ومطلع العام الجاري، أعلنت وزارة النقل والمواصالت 
ف���ي غ���زة، من���ح أصح���اب المركب���ات الملتزمين 
بالترخي���ص، والذي���ن لم يس���تفيدوا م���ن جملة 
التس���هيالت والتخفيضات القائم���ة حالًيا، فرصة 

لالس���تفادة من تس���هيالت الحملة بعد انتهائها، 
وحتى عام من تاريخ بداية الحملة.

وتنتهى الحملة في ش���هر أكتوبر من العام 2022، 
وهذه التسهيالت تأتي من أجل مكافأة الملتزمين 
من السائقين وتشجيعهم على المزيد من االلتزام.

وفي ذات السياق بينت الوزارة، أنه تم مؤخًرا إطالق 
صندوق السالمة المرورية الذي يهدف للحفاظ على 
أرواح المواطنين وتطوير قطاع النقل والمواصالت، 
حيث قررت الحكومة تخصيص المبالغ المحصلة من 
المخالفات المرورية في ثالثة اتجاهات: تحس���ين 
وتأهيل ش���بكة الطرق، تقديم حوافز للس���ائقين 
الملتزمين، االرتقاء بالحالة المرورية وتطوير منظومة 

إشارات المرور.

القاهرة/ االستقالل:
توقعت الحكوم���ة المصرية، التوصل إلى اتفاق مع 
صن���دوق النقد الدولي على برنام���ج إصالح يرافقه 
قرض مالي، خالل الشهور المقبلة، في وقت تواجه 
البالد تحديات متصاعدة ناجمة عن الحرب الروسية 
األوكرانية. وقال رئيس ال���وزراء المصري مصطفى 
مدبولي، إن االتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يتم 

خالل الشهور المقبلة، يشمل دعما فنيا.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، 
بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن »برنامج 
جديد قد يتضمن تمويال إضافيا لمس���اندة خطط 

اإلصالح االقتصادي الشامل«.
وذك���ر مدبولي أن بالده لم توق���ف مفاوضاتها مع 
صندوق النق���د الدولي خالل الفترة الماضية، قائاًل: 

»التف���اوض على برنامج جديد كان أساس���ه الدعم 
الفني.. هناك نقاش يج���ري بين الصندوق والبنك 

المركزي المصري ووزارة المالية«.
وتبلغ حقوق الس���حب الخاص���ة لمصر في صندوق 
النقد الدولي، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي نحو 
1.898 مليار وحدة، قيمته���ا قرابة 2.9 مليار دوالر 

أمريكي.

»مواصالت غزة«: ندرس ضريبة مركبات العمومي والعمومي الداخلي واألجرة

مصر تتوقع اتفاقًا مع صندوق النقد على برنامج إصالح خالل شهور

البدء بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة 
صرف صحي في حي البطة بدير البلح
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هوية
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فقد 
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /    عواد فايز سلمان ابو هندى  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    900485863      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /  فاتنة ج���واد عبد الخالق 
ابو ش���عبان    عن فق���د هويتي وتحمل  الرقم    
931676852     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   أيمن مازن عوده حس���نين      
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    400230223   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   عمار محمود س���ليم زعرب     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    801153966     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد حس���ن سعيد خليل        
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    801252826      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /   احم���د يحيى مصطفى 
حس���ن الجاعوني       عن فقد هويتي وتحمل  
الرق���م    402128763  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطنة /    غادة عبد الله عليان حمد      
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    906688833    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /     محمد اش���رف محمود 
اب���و عابد       عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم     
405250390    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /     جبر احمد جبر ابو حرب   
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    803114358    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

طهران/ االستقالل:
قالت الجمهورية اإلس���المية في إيران إن الدور الروس���ي 
في المفاوضات حول العودة لالمتثال لالتفاق النووي قد 
يتأثر بالعملية العس���كرية الجارية في أوكرانيا والخالف 

الروسي مع الغرب على خلفية ذلك.
جاء ذلك على لس���ان المتحدث باسم الخارجية اإليرانية، 
س���عيد خطيب زاده، يوم أمس، في إيج���از صحفي قال 
فيه: "كان دور روس���يا في االتفاق الن���ووي بناء وإيجابيا، 

تحدث الس���يد )وزير الخارجية الروسية سيرغي( الفروف 
)وزير  عن الموقف الرس���مي للحكومة الروس���ية، وعب���ر ل�
الخارجية اإليراني حس���ين( أمير عبد اللهيان عن موقف 

موسكو تجاه إيران واالتفاق النووي".
وبي���ن زاده أنه "من الطبيعي أن تؤدي الحرب في أوكرانيا 
والخالف���ات العميق���ة بين روس���يا والغ���رب وأوروبا إلى 
تقليص دور روسيا في الوساطة، بما في ذلك في االتفاق 

النووي"..

دمشق/ االستقالل:
جدد الرئيس الس����وري بشار األسد تأكيده 
االثني����ن على أن عالقة س����وريا مع القضية 
الفلس����طينية ه����و ارتب����اط صميمي ليس 
فقط جغرافيا أو عقائديا، وإنما أيضا لجهة 

المصالح.
جاء ذلك خالل لقاءه أعض����اء األمانة العامة 
التحاد الجاليات والمؤسس����ات والفعاليات 
الفلسطينية في الشتات- أوروبا، والذي عقد 

مؤتمره العام الخامس في دمشق.
وق����ال األس����د إن »أي نجاح له����ذه القضية 
هو نجاح لس����وريا، فالقضية الفلس����طينية 
الس����احة  عل����ى  وبق����وة  الي����وم  موج����ودة 
الدولية بفضل جه����ود أبنائها المخلصين 
الموجودين في الش����تات ونضال المقاومة 

في الداخل«.
وأيضا »وعي الجيل الجديد ألهمية قضيته 

ودفاعه عنها وارتباطه بها أكثر فأكثر«.
ولفت األس����د إلى أن النقطة الجوهرية في 

عمل الجالي����ات والفعاليات الفلس����طينية 
الموجودة في الخارج يجب أن تس����تند إلى 
الفكر من أجل الحفاظ عل����ى الهوية، وعلى 
الذاك����رة عبر األجي����ال القادم����ة كي تبقى 

القضية موجودة.
إضافة إلى العمل من أجل تفنيد األكاذيب 
التي تحاول تصوير الش����عب الفلسطيني 

على أنه شعب إرهابي.
بدورهم أكد أعضاء الوفد أن نجاح مؤتمرهم 
يع����ود إلى الدع����م الحقيقي ال����ذي تقدمه 
سوريا للقضية الفلسطينية وتبنيها لهذه 

القضية.
للمؤتمر  اس����تضافة س����وريا  أن  واعتب����روا 
هذا الع����ام وفي المرات الس����ابقة، ومنحها 
الفلس����طينيين الموجودي����ن داخلها كامل 

الحقوق تدل على أصالة الشعب السوري.
ولف����ت أعضاء الوف����د إل����ى أن دفاعهم عن 
س����وريا في الدول والمحافل التي يوجدون 

فيها هو أيضا دفاع عن فلسطين.

طهران: دور موسكو في المفاوضات 
النووية قد يتأثر بالحرب في أوكرانيا

الجزائر/ االستقالل:
تطرق الرئيس الجزائري عب����د المجيد تبون، يوم أمس، 
ألول مرة، لمبادرة لم الش����مل التي سبق وأطلقها مؤخرا 
بهدف "تكوي����ن جبهة داخلية متماس����كة"، معلنا عن 
انعقاد لقاء ش����امل لألحزاب في األس����ابيع المقبلة في 

إطار المبادرة.
جاء ذلك خ����الل لقائه مع الجالي����ة الجزائرية في تركيا 
التي بدأ األحد زيارة لها تستمر 3 أيام بدعوة رسمية من 
نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة األنباء 

الجزائرية الرسمية.
وكش����ف تبون ع����ن انعق����اد "لقاء ش����امل لألحزاب في 
األس����ابيع المقبلة، في إطار مبادرة لم الشمل وذلك بعد 

لق����اءات فردية عقدها مؤخرا مع قادة األحزاب، قال إنها 
سمحت بمناقشة وتقييم العديد من القضايا.

وكان الرئي����س الجزائ����ري ق����د اتخذ من����ذ توليه مهام 
منصبه خط����وات تصالحية لتهدئة األج����واء الداخلية، 
بما في ذلك إطالق س����راح العديد من ناش����طي الحراك 
الشعبي. كما تطرق تبون خالل لقائه الجالية الجزائرية 
إلى العالقات الثنائية مع تركيا، والتي قال إنها "عالقات 
قوي����ة جدا على جمي����ع األصعدة  اقتصاديا، سياس����يا 

وتاريخيا".
واعتب����ر أن زيارت����ه إلى تركي����ا كانت "ضروري����ة"، على 
خلفي����ة التطور الذي ش����هدته العالقات بي����ن البلدين 
خالل العامي����ن الماضيين، مضيفا: "الجزائر مس����تعدة 

لتطوير العالقات مع الجمهورية التركية الش����قيقة إلى 
أعلى مستوى". وكش����ف تبون أن االستثمارات التركية 
في الجزائ����ر تجاوزت 4 مليارات دوالر، الفتا إلى أن حجم 
التب����ادل التج����اري بين البلدي����ن يتراوح م����ا بين 4 و5 

مليارات دوالر في السنة.
وقال إن تركي����ا معنية بالعمل م����ع الجزائر "لرفع قيمة 

االستثمارات والولوج إلى السوق األفريقية".
وهذه ه����ي الزيارة األولى للرئي����س الجزائري إلى تركيا 
من����ذ توليه الحك����م، فيما زار الرئي����س التركي أردوغان 
الجزائر ف����ي يناير/كان����ون الثان����ي 2020، ليصبح أول 
رئيس ي����زور البلد العربي األفريق����ي بعد انتخاب تبون 

رئيسا للبالد نهاية 2019.

بيكن / االستقالل:
أج���رت البحرية الصيني���ة تدريبات عس���كرية في البحر 
األصفر شرق البالد، بمش���اركة المدمرة "السا" األكبر في 

األسطول البحري للصين.
وبحس���ب وس���ائل إعالم محلية، تهدف المناورات التي 
اس���تمرت 3 أي���ام، للقضاء عل���ى األه���داف "المرتفعة 
والمنخفضة" واختبار قدرات الحركة والمناورة المشتركة 

لمختلف أنواع السفن.
وش���ارك في المناورات أحدث أنواع السفن في الترسانة 
الصيني���ة من بينها المدمرة "الس���ا" الم���زودة بصواريخ 
موجه���ة، إلى جانب ثالث فرقاط���ات وغواصات وطائرات 

اإلنذار المبكر والمروحيات.
وتعتبر المدمرة "السا" التي ُسلمت إلى البحرية الصينية 
في كانون الثاني / يناير الماضي من بين أقوى المدمرات 

في العالم إلى جانب المدمرة األمريكية "زوموالت".
وُس���ميت المدمرة تيمنًا باسم مدينة "السا" مركز منطقة 

تيبت ذاتية الحكم.

بيروت/ االستقالل:
أعل���ن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بس���ام مولوي، أن 
النس���ب األولية وغير النهائية لالنتخابات النيابية التي 
جرت في الدوائر ال�15 عل���ى كل األراضي اللبنانية بلغت 

حوالي 41.4%.
وق���ال مولوي »إن النس���ب تقديرية غي���ر نهائية، وهي 

ص���ادرة عن غرف���ة العمليات في المديري���ة العامة لقوى 
األمن الداخلي، بعد تواصل الضباط مع رؤس���اء األقالم في 

المناطق كافة، ويتبقى 60 مركزا غير منتهية.«
وأضاف »هي نس���ب تقديرية وتصبح نهائية بعد النظر 
في كل االعتراضات التي يتقدم بها المرشحون أو مندوبو  

المرشحين.«

وبلغ عدد اللوائح المتنافس���ة ف���ي االنتخابات 103 فيما 
بلغ عدد المرش���حين 708 يتنافس���ون على 128 مقعدًا 
انتخابيًا. وتجري االنتخابات النيابية مرة كل أربع س���نوات 
ويتول���ى مجلس النواب اللبناني الس���لطة التش���ريعية 
وانتخاب رئي���س الجمهورية، ويمارس الرقابة الش���املة 

على سياسة الحكومة.

الرئيس الجزائري يعلن عن انعقاد لقاء شامل لألحزاب في إطار »لم الشمل«

لبنان: نسبة االقتراع األولية في االنتخابات النيابية بلغت 41.4 %

الصين تجري مناورات 
في البحر األصفر 

بمشاركة المدمرة »السا«

األسد: المقاومة وجهود الالجئين 
أعادتا قضية فلسطين للواجهة
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غزة/ االستقالل:
حقق فريق ش����باب خانيون����س "الزعيم" ف����وزًا هامًا على 
ضيفه اتحاد خانيونس "الطواحين" بهدفين لواحد مساء 
االثنين في اختتام مباريات األسبوع 16 من دوري الدرجة 
الممتازة لك����رة القدم في قطاع غ����زة، بملعب رفح البلدي 

جنوب القطاع.
وس����جل هدف����ي "الزعي����م" أحم����د، وولي����د أب����و دان في 
الدقيقتين23، و87 على التوال����ي، أما هدف "الطواحين" 

الوحيد فأحرزه أنور عمران بالدقيقة 51.
ورف����ع "الزعيم" رصي����ده إلى 32 نقطة ف����ي المركز األول، 
وتوقف رصيد "الطواحين" عند 31 نقطة بالمركز الثالث، 

وبفارق المواجهات المباشرة خلف اتحاد الشجاعية.
وحك����م المباراة طاقم مكون من: عاهد المصري للس����احة، 
وساعده رش����يد حمدونة، والدولي محمد خطاب للخطوط، 

وهاني مسمح رابًعا.
ب����دوره، تج����اوز اتحاد الش����جاعية عقبة مضيفه ش����باب 
خانيونس )النشامى( بهدف وحيد في إستاد خانيونس 

جنوب القطاع، دونه محمود سلمي في الدقيقة 51.

ورفع الفوز رصيد اتحاد الشجاعية إلى 31 نقطة في المركز 
الثاني، وبفارق المواجهات المباشرة أمام اتحاد خانيونس، 

وتجمد رصيد "النشامى" عند 22 نقطة بالترتيب السابع.
وقاد اللقاء تحكيمًيا: الدولي س����امح القصاص للس����احة، 

وساعده محمود أبو حصيرة، ومروان خطاب للخطوط، وحازم 
الصوفي رابًعا.

الأوىل
وضمن منافسات ذات الجولة من دوري الدرجة األولى، 

تعادل ش���باب الزوايدة مع ضيفه بيت حانون األهلي 
بدون أهداف في ملعب الش���هيد محمد الدرة وسط 
القطاع، ليرتفع رصيد الزوايدة إلى 35 نقطة في المركز 
األول، ووصل رصيد "الحوانين" إلى 25 نقطة بالمركز 
الرابع "مؤقًتا"، وبفارق المواجهات المباشرة أمام نماء. 
وفاز الجالء على نظيره خدمات جباليا بهدفين لواحد 
في ملعب فلسطين بمدينة غزة، وسجل هدفي الجالء 
عبد العزيز قاس���م بالدقيقة 52، ومحمود الريفي في 
الدقيق���ة 85 من ركلة جزاء، أم���ا هدف جباليا الوحيد 
فأحرزه مؤم���ن أبو عودة بالدقيق���ة 75 من ركلة جزاء 

أيًضا.
وبه���ذه النتيجة، رفع الجالء رصيده إلى 17 نقطة في 
المركز التاسع، وتوقف رصيد خدمات جباليا عند 14 

نقطة بالمركز الحادي عشر، وقبل األخير.

مباراة اليوم
وتختتم مباريات المرحلة 17 من الدرجة األولى اليوم 
حيث يلع���ب أهلي النصيرات م���ع التفاح في ملعب 

الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

دوري غزة الممتاز

»الزعيم« يقفز للصدارة والشجاعية يتجاوز »النشامى« بجدارة

االستقالل/ وكاالت:
أكد م����درب ليفربول يورجن كلوب، أن����ه لم تتضح بعد 
إمكانية مش����اركة فيرجيل فان دايك ومحمد صالح، في 
المباراة المقبلة للفريق أمام ساوثهامبتون مساء الثالثاء، 
ضمن الجولة الس����ابعة والثالثين من الدوري اإلنجليزي 

الممتاز.
وتع����رض صالح إلصاب����ة ف����ي نهائ����ي كأس االتحاد 
اإلنجليزي أمام تشيلسي، ليخرج من الملعب في الشوط 
األول، فيما عجز فان دايك عن إكمال اللقاء، بعدما شعر 

بانزعاج قبل بدء الشوط اإلضافي األول.
وأوض����ح كلوب، أنه لم يتخذ قراره بعد حول التش����كيلة 
التي سيخوض بها لقاء س����اوثهامبتون، لكنه أكد في 

الوقت ذاته أن العب الوسط البرازيلي فابينيو سيغيب 
عن اللقاء.

وقال كلوب عندما سئل عن إمكانية مشاركة صالح وفان 
دايك في اللقاء، خالل مؤتمر صحفي أقيم مساء اإلثنين: 
»هذه العملية لم تنته بعد، ألننا لعبنا 120 دقيقة منذ 
يومين فقط، لدينا الكثير من القرارات، سنقوم بتشكيل 
فريق لس����بب رئيس����ي وهو محاولة الفوز بالمباراة في 

ساوثهامبتون، 30 دقيقة إضافية أحدثت فرًقا كبيًرا«.
وش����دد كلوب على أنه ال يحاول التف����اؤل كثيرا، بعدما 
س����قط مانشستر سيتي في فخ التعادل مع وست هام 

يونايتد )2-2( مساء األحد.
وفي حال فاز ليفربول على س����اوثهامبتون، سيتقلص 

الف����ارق مع مان س����يتي المتص����در إلى نقط����ة واحدة، 
مع تبقي جول����ة واحدة فقط، وقال كل����وب: »أتطلع إلى 
المباراة غدا، ال أعرف آخر مرة خسر فيها سيتي نقطتين 
لمباراتين على التوالي. يجب أن يلعب أستون فيال في 
منتصف األس����بوع. لم يعتادوا على ذل����ك، ال أتوقع أن 

يخسر سيتي النقاط هناك«.
وأش����ار كلوب إلى نهائي دوري أبط����ال أوروبا أمام ريال 
مدريد بعد أسبوعين بقوله: »سيكون األمر هائاًل إذا فزنا 
في غضون أسبوعين في دوري األبطال. لكننا نلعب مع 
أكثر فرق المسابقة خبرة، نحن لسنا مرشحين هائلين. 
لقد فازوا بال����دوري بالفعل، بينما نح����ن أمامنا مباراتان 

كبيرتان«.

كلوب: لن نتفاءل في البريميرليج.. ولسنا مرشحين أمام الريال

باريس/ االستقالل:
تصّدر الالعب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان المشهد مرة أخرى خالل 

حفل توزيع جوائز االتحاد الفرنسي لالعبين المحترفين مساء األحد.
وعادل مبابي متصدر الئحة هدافي الدوري الفرنسي في »الليج 1« برصيد 25 هدفًا، 
وصانعي األهداف ب� 17 تمريرة حاس���مة، إنجاز الس���ويدي إبراهيموفيتش العب 

باريس سان جيرمان السابق المتّوج بالجائزة ثالث مرات.
وتفّوق مبابي على العديد من نجوم الدوري الفرنس���ي وعلى رأسهم وسام بن يدر 
مهاجم موناكو، وباييت متوس���ط ميدان مرس���يليا، والبرازيلي لوكاس باكيتا العب 

ليون.
وس���يطر نجوم باريس س���ان جيرمان على الجائزة من���ذ 2015-2016 حين فاز بها 
إبراهيموفيتش للمرة الثالثة في مس���يرته، ومن ثم األوروجوياني كافاني، وبعدها 

البرازيلي نيمار، قبل أن يسيطر عليها مبابي.
ون���ال مبابي المت���ّوج مع باريس س���ان جيرمان بلق���ب الدوري الفرنس���ي الجائزة 
المخصصة ألفضل العب في الدوري للمرة الثالثة بعد 2018-2019، و2021-2020 

علمًا أّن نسخة 2019-2020 ألغيت.
وذهبت جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنس���ي إل���ى اإليطالي دوناروما حارس 

باريس سان جيرمان.
وحصد جائزة أفضل العب واعد في »الليج 1« ويليام ساليبا مدافع مرسيليا صاحب 

ال� 21 عامًا.
وبعد مش���وار جيد مع نادي رين حصل برونو جينيزيو على جائزة أفضل مدرب في 

الدوري الفرنسي.
وكانت جائزة أفضل العب فرنس���ي ينش���ط في الدوريات األجنبي���ة )خارج الدوري 

الفرنسي( من نصيب هداف ريال مدريد اإلسباني كريم بنزيما.

جازان/ االستقالل:
من المقرر أن تس���تضيف مدينة جازان، بطولة اتحاد غرب آس���يا للكرة الشاطئية، خالل 

الفترة من 18 وحتى 23 مايو/ آيار الجاري.
وتقام البطولة، بمش���اركة 7 منتخبات وهي اإلمارات، الكويت، البحرين، عمان، فلسطين 

ولبنان، بجانب السعودية صاحبة الضيافة.
وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الس���عودي عل���ى رأس المجموعة الثانية مع البحرين 

وفلسطين.
وضمت المجموعة األولى، منتخبات اإلمارات، الكويت، عمان ولبنان.

ومن المق���رر أن تنطلق المنافس���ات، األربعاء المقب���ل، بإقامة 3 مواجه���ات تجمع بين 
السعودية وفلسطين، واإلمارات ضد عمان والكويت أمام لبنان.

ويفتتح منتخبا عمان والكويت، مباريات الجولة الثانية التي تشهد أيًضا مباراتي البحرين 
مع فلسطين، ولبنان ضد اإلمارات.

وف���ي الجولة الثالثة واألخيرة من دور المجموعات، تق���ام مواجهات اإلمارات مع الكويت، 
البحرين ضد فلسطين والسعودية مع البحرين.

وكان االتحاد الس���عودي قد أنهى تجهيز ملعب جازان الش���اطئي، بالتع���اون مع إمارة 
المنطقة، خالل 4 أيام بس���عة 2210 مش���جعين، حيث يقع الملعب ش���مال الكورنيش 

الشمالي.
وتق���رر أن يكون الدخ���ول لمباريات البطولة مجاًنا لألفراد والعائ���الت، مع تواجد عدد من 

الفعاليات والعروض الترفيهية.

جازان تستضيف بطولة اتحاد 
غرب آسيا للكرة الشاطئية

مبابي يحصد جائزة أفضل العب في الدوري الفرنسي
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مناط���ق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة مزيدًا 
من االعتداءات بحق ممتلكات المواطنين.

فقد ُاستش���هد، مس���اء اإلثنين، األس���ير المحرر 
إيهاب زي���د الكيالني )40 عاًما(، بس���بب اإلهمال 

الطبي في سجون االحتالل »اإلسرائيلي«. 
وأعلنت مصادر صحفية ارتقاء المحرر الكيالني من 
نابلس، بعد اكتشاف إصابته بالسرطان بعد فترة 

ره من سجون االحتالل. وجيزة من تحرُّ
 وغادر » الكيالني« سجون االحتالل منتصف شهر 
رمضان المنصرم، حاماًل معه مرض السرطان الذي 
تفّش���ى في كامل جس���ده ونخر عظامه وأعضاءه 
الداخلية، ليجد نفسه حبيس المستشفى وأوجاع 
جس���ده.  وذكر ش���قيق المحرر في وقت س���ابق 
لوس���ائل إعالم محلية، أّن شقيقه عندما أفرج عنه 
االحتالل كان يشكو من ألم في كتفه ورأسه، وبعد 
إج���راء الفحوصات والصور الطبي���ة أقّر األطباء أنه 

ُيعاني من الغضاريف.
 وتده���ورت الحال���ة الصحية لألس���ير الكيالني 
بش���كل كبير في األيام الماضية ما استدعى نقله 
للمستش���فى ال س���ّيما بعد ظهور حبوب تش���به 

الجدري على جسده، وُوضع تحت المراقبة، وُأجريت 
له صورة طبقية ليتبّين أنه مصاب بالس���رطان من 

الدرجة الرابعة«. 
وتعّرض األس���ير المحرر »الكيالني« لالعتقال منذ 
عام 2007 سبع مرات، وأمضى في سجون االحتالل 
قرابة األربع س���نوات ونصف السنة معظمها في 
االعتق���ال اإلداري ب���ال الئحة اته���ام. وفي فترات 
الحري���ة، اس���تطاع أن يتزوج وُيكّون أس���رة من 4 

أطفال أصغرهم طفلة في الثالثة من عمرها. 
وُيش����ير ش����قيق »الكيالني«، »إلى أنه حتى اعتقاله 
األخي����ر بتاري����خ 2021/10/15 كان إيه����اب يتمتع 
بصحة جيدة، وقبل 10 أيام م����ن اعتقاله، ُأجريت له 
صورة طبية في مستش����فى رفيديا ولم يكن يعاني 
من أّي مش����كلة«.  ويؤكد »أّن شقيقه إيهاب أمضى 
فترة اعتقاله األخير في سجني مجدو والنقب، وصدر 
بحقه قرار باالعتقال اإلداري 4 شهور، وبعد انتهائها 

جددت 4 شهور أخرى، ُخّفضت إلى شهرين«.

اإ�شابات بقمع جنازة »ال�شريف«
إل���ى ذلك، اعتدت قوات االحتالل، مس���اء اإلثنين، 
على مش���يعي الشهيد وليد الشريف في القدس 

المحتلة، ما أدى إلصابة 71 منهم على األقل.
وأفادت مراس���لتنا ب���أن قوات االحت���الل هاجمت 
المشاركين وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز 
المس���يل للدموع والمياه العادم���ة، كما اقتحمت 
مقب���رة المجاهدي���ن واعتدت عل���ى المتواجدين 
فيه���ا، فيم���ا أف���ادت جمعي���ة اله���الل األحمر 
الفلس���طيني بأن طواقمها تعاملت مع 71 إصابة 
على األقل جراء اعتداء االحتالل على المش���يعين، 
نقلت 13 منها إلى المستشفى، ضمنها إصابتان 
بالعين، واعتقلت 16 شابا. وبينت جمعية الهالل 
األحم���ر أن اإلصاب���ات تنوع���ت ما بي���ن الرصاص 
المعدني المغل���ف بالمطاط، واالعت���داء بالضرب 
وقنابل الصوت، واالختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكانت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في القدس 
المحتلة شيعت، مساء أمس، جثمان الشهيد وليد 

الشريف من المسجد األقصى المبارك.
وأفادت مراس����لتنا بأن موكب التش����ييع انطلق من 
مستش����فى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس 
المحتلة باتجاه المسجد األقصى، قبل مواراته الثرى 
في مقبرة المجاهدين. وس����لمت سلطات االحتالل 

في وقت س����ابق من مس����اء أمس جثمان الشهيد 
الش����ريف إلى ذويه بمركز شرطتها في حي الشيخ 
جراح. واستش����هد الشاب الش����ريف )23 عاما( من 
بيت حنينا، الس����بت الماضي، متأثرا بإصابته داخل 

المسجد األقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.

اإ�شابات مبواجهات
إل���ى ذل���ك، أصيب عدد م���ن المواطني���ن بحاالت 
اختناق، مس���اء اإلثنين، خالل مواجهات مع قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي، عند مدخ���ل مخيم العروب 
شمال الخليل. وأفاد مراس���لنا، بأن قوات االحتالل 
أطلق���ت قناب���ل الغاز والص���وت صوب الش���بان 
والمنازل، ما تس���بب بإصابة عدد م���ن المواطنين 

باالختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأضاف أن قوات االحتالل نصبت حواجز عسكرية 
على مداخل مدينة الخليل كافة وفتشت مركبات 

المواطنين وأعاقت تحركاتهم.

اإخطارات بالهدم
ف���ي س���ياق آخ���ر، أخط���رت س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، أمس، أصح���اب ثالثة »بركس���ات« 
للدواجن في قرية أم الريحان بمنطقة يعبد جنوب 

غرب محافظة جنين، بهدمها.
وقال رئي���س المجلس القروي مجدي مروح زيد إن 
قوات االحتالل داهمت القرية وسلمت اإلخطارات 
لهدم البركس���ات التي يملك واح���دا منها، بينما 
تعود ملكية البركس���ات األخرى للشقيقين جميل 

وجمال كامل زيد، بحجة عدم الترخيص.
كما هدمت س���لطات االحتالل أمس، سورا يحيط 
بمنزل ومخزنا مج���اورا في قرية الدي���وك التحتا، 
ش���مال مدينة أريح���ا. وقالت مص���ادر محلية »إن 
ق���وات من جي���ش االحتالل هدمت س���ورا يحيط 
بمنزل المقدس���ي خليل عفانة في منطقة سطيح 
من قري���ة الديوك التحتا، ومخزن���ا صغيرا مجاورا، 
وذلك بعد م���رور 3 أيام على إخطار صاحب المنزل 
بالهدم بحجة عدم الترخيص، وهي إحدى وسائل 
الضغط لتهجير سكان المنطقة منها. كما هدمت 
قوات االحتالل ، معرشا في قرية العوجا باألغوار.  

وقال الناش���ط الحقوقي ع���ارف دراغمة، إن قوات 
االحتالل هدمت معرش���ا مخصص���ا لبيع محصول 
البطيخ يعود للمواطن أيمن غريب من بلدة طمون، 

تقدر مساحته ب��30 مترا مربعا.

جنين/ االستقالل:
أف���ادت مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء 
واألس���رى والجرحى، بأن األس���ير محمد قاسم 
أحمد عارضة )40 عاًما( من بلدة عرابة بمحافظة 
جنين ش���مال الضفة المحتلة، أنهى عش���رين 
عاًما على التوالي في األسر ودخل أمس اإلثنين 

عامه الحادي والعشرين في سجون االحتالل.
وأوضحت مهجة القدس في بيان لها اإلثنين، أن 
قوات االحتالل اعتقلته بتاريخ 2002/05/16م؛ 
وأص���درت بحق���ه حكًما بالس���جن المؤبد ثالث 
مرات باإلضافة إلى عش���رين عاًما أخرى؛ بتهمة 

االنتماء والعضوية في حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة 

ضد قوات االحتالل الصهيوني.
بتاري���خ  عارض���ة  محم���د  األس���ير  وول���د 
1982/09/03م؛ وه���و أع���زب، ونج���ح األس���ير 
المجاهد محمد عارض���ة بتاريخ 2021/09/06م 
برفقة إخوانه األس���رى أيهم كمامجي، محمود 
العارضة، مناض���ل انفيعات، يعق���وب قادري 
وزكريا زبي���دي بانتزاع حريته���م عبر نفق من 
س���جن جلب���وع، وبتاري���خ 2021/09/10م في 
مس���اء يوم الجمعة في مدينة الناصرة بالداخل 

المحتل أعادت قوات االحتالل اعتقال األس���ير 
محم���ود عارضة برفقة األس���ير يعقوب محمود 
قادري، وفي اليوم التالي أعادت قوات االحتالل 
اعتقاله برفقة األس���ير زكريا زبيدي، وفي فجر 
يوم األحد 2021/09/19م أعادت قوات االحتالل 
اعتق���ال المجاهدين أيه���م كمامجي ومناضل 
انفيع���ات بعد محاصرة من���زل كانا يتحصنان 
فيه ش���رق جنين، وهو منذ إعادة اعتقاله يقبع 
ف���ي العزل االنف���رادي باإلضاف���ة كذلك لباقي 
إخوانه األس���رى المذكورين، ويقب���ع حالًيا في 

عزل سجن ايشل.

الخليل/ االستقالل:
وصفت منظم���ة األمم المتح���دة، اإلثنين، قرار س���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلي هدم تجمعات سكنية فلسطينية 
جنوبي الضفة، وترحيل أهلها منها، بأنه قرار غير انساني، 

داعية إلى إبقاء الفلسطينيين في منازلهم بكرامة.
وزار مسؤولون دوليون من "األمم المتحدة" أمس، تجمعات 
فلس���طينية مهددة بالترحيل، جنوبي الضف���ة الغربية، 
وانتقد المسؤولون التصرف غير القانوني لسلطة االحتالل.

وأف���اد بيان صادر ع���ن األمم المتحدة أن "مس���ؤولين من 

16 منظمة دولية، ودبلوماس���يين يمثل���ون 24 بلدًا، زاروا 
المناطق التي تهدد س���لطات االحتالل بترحيل قاطنيها 

من مساكنهم".
ورفضت ما تس���مى ب�"المحكمة العليا" اإلس���رائيلية في 
الق���دس المحتلة، في 5 أيار/مايو الجاري، التماس���ًا مقدمًا 
من أهالي 12 تجمعًا س���كنيًا في قرى مسافر يطا )جنوب 
الخليل( بالضفة الغربية المحتلة، ضد قرار االحتالل إعالنها 
مناطق "إط���الق نار"، ما يعني هدمه���ا وتهجير ما يقارب 

أربعة آالف فلسطيني.

إسطنبول/ االستقالل:
وصل����ت صادرات تركي����ا إلى »إس����رائيل« أعلى 
مس����توى لها على أس����اس ش����هري في أبريل/ 
نيسان الماضي، ببلوغها 711 مليون و200 ألف 

دوالر.
وحسب مجلس المصدرين األتراك، فإن الصادرات 
إلى »إسرائيل« خالل أبريل، ارتفعت بنسبة 33.6 
بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

واحتلت »إس���رائيل« خالل أبريل الفائت، المرتبة 

التاس���عة بين الدول األكثر اس���تيرادا للمنتجات 
التركية. وأسفرت الخطوات الفعالة التي اتخذتها 
تركيا لتحس���ين عالقاته���ا مع »إس���رائيل« إلى 
تسريع التجارة بين البلدين، وأصبحت »إسرائيل« 
واحدة من األس���واق التي حطمت فيها تركيا رقما 

قياسيا في التصدير.
وإلى جانب خط���وات التطبيع، حققت تركيا أعلى 
نسبة صادرات إلى »إسرائيل« خالل الربع األول من 

العام الجاري، بقيمة 1.8 مليار دوالر.

األسير محمد عارضة يدخل عامه الـ )21(

غزة/ االستقالل:
أطلقت زوارق بحرية االحتالل "اإلسرائيلي"، اإلثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة 

صوب مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.
وأف���اد مراس���لنا، بأن ال���زوارق الحربي���ة اإلس���رائيلية أطلقت نيران 
رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز تجاه مراكب الصيادين العاملة في 
بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، وأجبرتهم على االنسحاب من 
البحر. وتتعمد زوارق بحرية االحتالل يوميا مهاجمة الصيادين، وتحرمهم من 

الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسالم.

زوارق االحتالل تستهدف 
الصيادين شمال غرب غزة

األمم المتحدة: إخالء االحتالل تجمعات فلسطينية 
من أجل تدريبات عسكرية إجراء »ال إنساني«

الصادرات التركية إلى »إسرائيل« 
تحطم رقمًا قياسيًا خالل أبريل الماضي

أريحا/ االستقالل:
توفي ش���اب يبلغ من العمر 23 عاما وأصيب آخر بجروح خطيرة، اإلثنين، جراء 
انقالب ذاتي لش���احنة على الطريق الخارجي في منطقة األغوار شمال مدينة 

أريحا.
وقال الناطق اإلعالمي باسم الش���رطة العقيد لؤي ازريقات، في بيان صحفي، 
أن خبراء الس���ير في شرطة محافظة أريحا واألغوار فتحوا تحقيقا بالحادث بعد 
أن توجهوا للمكان، حيث تبين أن الس���ائق فقد الس���يطرة على شاحنته عند 
أحد المنعطفات الخطرة، ما أدى إلى انقالبها عدة مرات ووفاته وإصابة مرافقه 

الذي نقل إلى مستشفى داخل ال�48.
وأض���اف العقيد ازريق���ات أن الطواقم نقلت المتوفى إلى مستش���فى أريحا 
الحكوم���ي، كما تم إبالغ النياب���ة العامة بالحادثة وجاٍر اس���تكمال اإلجراءات 

القانونية الالزمة حسب األصول.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب ثمانية جنود »إس���رائيليين« ومس���توطن، خ���الل أعمال مقاومة متنوع���ة بالضفة الغربية 
والق���دس المحتل���ة خالل 24 س���اعة الماضية.  وأف���ادت مصادر محلية، أن 6 م���ن جنود االحتالل 
اإلس���رائيلي أصيبوا خالل مواجهات عنيفة اندلعت، مس���اء االثنين، أثناء تشييع جثمان الشهيد 
البطل وليد الش���ريف في القدس المحتلة.  وفي جنين، أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل 
خالل اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين.  وأصيب جنديان إس���رائيليان خالل مواجهات مع قوات 
االحتالل قرب حاجز بيت ايل في رام الله.  كما وأصيب مس���توطن خالل تصدي الش���بان القتحام 
مس���توطنين في بلدة العيس���وية بالقدس المحتلة.  وألقى ش���بان زجاجات حارقة صوب مفترق 
»أرئيل« قرب س���لفيت م���ا أدى الندالع حريق بالمكان، كما واندلعت مواجهات بين ش���بان وقوات 
االحتالل في بلدة حارس قضاء س���لفيت.  واندلعت مواجهات بين شبان وقوات االحتالل في بلدة 
عوريف قضاء نابلس، ومواجهات مع قوات االحتالل على بوابة نتساعوز غرب طولكرم. كما واندلعت 

مواجهات عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين في سوق »محانيه يهودا« بالقدس المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مراسل القناة 13 العبرية، »ألون بن دافيد« إنه ألول مرة منذ بدء الهجمات 
في سوريا، أطلقت بطارية إس 300 روسية صواريخ مضادة نحو طائرات سالح 

الجو »اإلسرائيلي«.
وتش���ن »إسرائيل« هجمات متكررة على ما تصفه بأهداف إيرانية في سوريا، 
كان آخرها قبل عدة أيام، حيث قالت وس���ائل إعالم رس���مية سورية نقال عن 
بيان عس���كري إن هجوما صاروخيا »إسرائيليا« شن مساء الجمعة على منطقة 
مصياف بريف حماة، أس���فر عن استش���هاد 5 أش���خاص من بينهم مدني، 

وإصابة 7 آخرين بينهم طفلة.
وأضاف البيان العسكري الس���وري أن الهجوم انطلق من غرب مدينة بانياس 
السورية، في حين ذكرت وس���ائل إعالم رسمية سورية أن الصواريخ تسببت 

في اندالع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف وخلفت أضرارا مادية.

وفاة وإصابة خطرة في 
حادث سير قرب أريحا

إصابة 8 جنود ومستوطن 
بمواجهات بالضفة والقدس

 ألول مرة.. بطارية »إس 300« روسية تطلق 
صواريخ مضادة نحو طائرات »إسرائيلية«

ا�شت�شهاد اأ�شري ..
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واشنطن/ االستقالل:
أقر مجلس بلدية باترس���ون في والية نيوجيرزي األميركية تغيير اسم الشارع الرئيسي 
في المدينة إلى »شارع فلسطين«، في حدث يعتبر األول من نوعه على مستوى الواليات 
المتحدة األميركية، وذلك في حفل ضخم حضره اآلالف من أبناء الجاليتين الفلسطينية 

والعربية، ورئيس بلدية المدينة اندريه صايغ.
وأزيح الستار عن الالفتة التي تحمل اسم »شارع فلسطين«، ورفع العلم الفلسطيني على 
االشارات الضوئية واألعمدة، وسط احتفاالت عبرت عن مدى امتنان أبناء الجالية للمجلس 
البلدي، ولكل من ساهم في تغيير اسم الشارع الذي يتزامن أيضا مع احياء شعبنا ذكرى 

النكبة ال�74، ليكون يوما فلسطينيا بامتياز.
وقال رئيس مركز الجالية الفلس���طينية في نيويورك ونيوجرزي دياب مصطفى لوكالة 
األنباء الفلس���طينية الرس���مية: إن أهمية هذا الحدث تنبع م���ن تزامنه مع إحياء ذكرى 
النكبة، مضيفا أنه رغم المعاناة من االغتراب والتهجير واإلبعاد عن الوطن استطاع أبناء 
الجالية ايصال رس���الة كبيرة بأن هنالك أمال من جيل نش���أ وتربى في الغربة في إحداث 

تغيير، واستطاع تغيير اسم شارع في ثالث أكبر مدينة بوالية نيوجيرزي.
وكان مجلس بلدية باترسون قد اتخذ قرارا في شهر آذار الماضي، بإعادة تسمية الشارع 
التجاري الرئيس���ي األهم عند الدائرة السادس���ة، حيث يتواجد أبناء الجاليتين العربية 

واإلسالمية »شارع فلسطين«.

تغيير اسم أحد الشوارع 
األميركية إلى »شارع فلسطين«

) APA images (   لعمل د�خل �أحد خمابر غزة�

والية أسترالية تعتمد »تيك توك«
القاهرة/ االستقالل: و »انستغرام« وسائط للتدريس

 لقيت أس���رة كاملة ف���ي مصر مصرعها أس���فل عجالت 
القطار بعدما تدحرجت بطيخة على الس���كة حاول ابنهم 
اس���ترجاعها بالتزامن مع مرور القطار، وبينما حاول والداه 

إنقاذه ماتوا جميعا أسفل عجالت القطار.
وتع���ود تفاصيل حادث قطار أس���وان إلى تلقي األجهزة 
األمنية بمحافظة أس���وان بالغا يفيد بمصرع أسرة كاملة 
مكون���ة من زوجين وطفل أس���فل عجالت قطار أس���وان، 

أثناء عبورهم من فتح���ة غير قانونية.  وانتقلت األجهزة 
األمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع كل من 
"محمد.ث.م" 34 سنة، وزوجته "صفاء.ع.إ" 32 سنة، و"عبد 

الرحمن.م.ث"، 13 سنة، ويقيمون بمنطقة عزبة النهضة.
وكشفت التحريات تفاصيل حادث قطار أسوان، حيث أن 
األسرة توقفت لشراء بطيخة من أحد الباعة بمنطقة السيل 
في منطقة أسوان، وحملها الطفل الصغير وأثناء عبورهم 
شريط السكة الحديد سقطت منه فتوقف اللتقاطها مرة 

أخرى. وتصادف قدوم قطار أس���وان في نفس التوقيت، 
فه���رع األب واألم إلنق���اذ طفليهما فدهس���هم القطار 
ليلقوا مصرعهم جميعا معا أس���فل عجالت القطار. وعلى 
الفور، هرعت س���يارات اإلس���عاف إلى مكان حادث قطار 
أس���وان، وجرى انتش���ال جثث الضحايا الثالثة من على 
الس���كة الحديد، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى أسوان 
تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بتس���ليم 

الجثامين لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم األخير.

بسبب بطيخة.. قطار ينهي حياة أسرة كاملة في مصر

كانبرا/ االستقالل:
تتجه مدارس والية فيكتوريا األس���ترالية إلى مناهج أكثر حداثة وابتعادًا عن 
التقليدية، حيث من المتوقع أن تدخل منصتي »تيك توك« و«انستغرام«، وحتى 

صور Mems في المناهج وطرق التدريس الجديدة.
وجاء في تقرير نشرته ش���بكة News 9 أن فيكتوريا تريد التخلص من الطرق 

القديمة واالختبارات المشابهة للبرنامج التقييم الوطني.


