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رام الله/ االستقالل: 
حققت كتلة الوفاء اإلس����المية التابعة لحركة 
األربعاء،  أمس  اإلس����المية )حماس(،  المقاومة 
فوًزا ساحًقا في انتخابات مجلس طلبة جامعة 

بيرزيت 2022.
وأظهرت نتائج االنتخابات بعد فرز أوراق جميع 
الكلي����ات حصول كتلة الوفاء على 5068 صوًتا 

مقاب����ل 3379 لصالح كتلة الش����بيبة التابعة 
لحركة »فتح«. فيما حصلت كتلة اتحاد الطلبة 
التقدمية على 76 صوًت����ا، بينما حصلت كتلة 
القط����ب الطالبي الديمقراط����ي التقدمي على 
888 صوت����ا، مقابل 132 صوت����ا لكتلة الوحدة 
الطالبي����ة. وبلغت األوراق الملغ����اة 155، بينما 

األوراق الفارغة بلغت 84.

فوز كبير للكتلة اإلسالمية 
بانتخابات جامعة بيرزيت

الضفة الغربية- القدس المحتلة / االستقالل:
أصيب عش���رات الطلبة من جامعة فلسطين 
التقني���ة »خضوري« ف���ي طولك���رم، بحاالت 
اختناق، جراء استنش���اقهم الغاز المس���يل 

للدم���وع، ال���ذي أطلقت���ه ق���وات االحت���الل 
اإلس���رائيلي، عقب اقتحامها ح���رم الجامعة، 
فيم���ا اقتحمت قوة عس���كرية إس���رائيلية، 
مدينة جني���ن ومخيمها ش���مال الضفة، في 

الوقت ال���ذي أعلنت »كتيب���ة جنين« خوض 
اش���تباكات مس���لحة مع قوات االحتالل، كما 

هدمت آلي���ات االحت���الل، منزاًل 
ف���ي قري���ة دير ص���الح بمدينة 

إصابات واقتحامات وهدم وتجريف بالضفة واالحتالل 
يقر مرور »مسيرة األعالم« من البلدة القديمة بالقدس  

غزة/ االستقالل: 
قال���ت حرك���ة الجهاد اإلس���المي ف���ي فلس���طين، أمس 
األربع���اء، إن اس���تمرار األجهزة األمني���ة بالضفة الغربية 

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
الشيخ نافذ عزام، أمس األربعاء، أن األوضاع في فلسطين 

»الجهاد«: االعتقال السياسي ومالحقة 
النشطاء بالضفة خدمة لالحتالل

الشيخ عزام: المقاومة أشرف الخيارات 
وما بعد »سيف القدس« ليس كما قبلها

غزة/ دعاء الحطاب: 
أجم���ع محلالن بالش���أن السياس���ي، أن تهديدات 
الكيان اإلس���رائيلي بالعودة لسياس���ة االغتياالت 

بحق قيادات المقاومة الفلس���طينية في غزة، مجرد 
تهدي���د يأتي ف���ي س���ياق المحاولة 
الم���آزق  م���ن  للخ���روج  اإلس���رائيلية 

الدوحة/ االستقالل: 
قال المستش���ار اإلعالمي لرئيس المكتب السياسي لحركة 
المقاومة اإلس���المية )حماس( طاهر النونو، أمس األربعاء، إن 

غزة/ االستقالل: 
أكدت س���رايا الق���دس، الجناح العس���كري لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين، أمس األحد، أنها أصبحت أكثر قوة 

هنية: عودة االحتالل لسياسة 
االغتياالت تنذر بمواجهة شاملة

سرايا القدس: تاسعة البهاء ال تزال حاضرة 
وجاهزون للنزال في غزة وجنين وكل المدن

ماذا وراء تهديدات »إسرائيل« 
بعودة سياسة االغتياالت في غزة؟!

غزة – الضفة المحتلة / معتز شاهين:
أكد مختصان في الش���أن السياس���ي الفلسطيني، 
أن توس���يع قوات االحت���الل اإلس���رائيلي عمليات 

االعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خالل 
الفترة األخي���رة، تهدف لمجابهة المد 
النضالي في الضفة، وجمع المعلومات 

تصعيد عمليات االعتقال بالضفة.. كشف 
حساب للتخبط والفشل »اإلسرائيلي«

األسيران عواودة وريان يواصالن إضرابهما 
عن الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري

رام الله/ االستقالل: 
واصل المعتقالن خليل عواودة )40 عاما( من بلدة إذنا في 
الخليل إضرابه عن الطعام لليوم ال�78، ورائد ريان )27 عاما( 

منظمة استيطانية تدعو القتحام 
واسع لألقصى نهاية مايو الحالي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نش���ر بنتزي غوبش���تاين، رئيس منظم���ة »الهافا« 
االس���تيطانية المتطرفة، وأحد تالميذ الحاخام مائير 

»بن غفير« يقترح سن قانون يقضي 
بإعدام أسرى بـ »كرسي كهربائي«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت وس���ائل إعالم عبرية،أمس األربعاء، أن النائب اليميني 
المتطرف في »الكنسيت« )البرلمان اإلسرائيلي(، إيتمار بن غفير، 

�الحتالل ي�شمح مبرور م�شرية �الأعالم �ال�شتفز�زية من �لبلدة �لقدمية     )�شورة �أر�شيفية(
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غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي الش���يخ نافذ عزام، أمس األربعاء، 
أن األوضاع في فلس���طين بعد معركة سيف 
القدس ليس���ت كما قبلها، مش���ددًا على أن 
جني���ن، القدس، رام الله، الخليل، نابلس، اللد 
كله���ا توحدت م���ع غزة الت���ي انطلقت منها 

شرارة المعركة.
وقال الشيخ عزام في كلمة له خالل مهرجان 
»س���يف القدس ال زال مش���رًعا« في الذكرى 
األولى النتصار المقاومة في معركة س���يف 
القدس أن معركة س���يف القدس كانت أكبر 
من مجرد معركة، لقد كان���ت تعزيزًا لمنطق 
ال���ردع الذي صنعه هؤالء الش���هداء األبطال 
ومن س���بقهم من الش���هداء، وكانت تأكيدًا 
بأن المس���جد األقصى ل���ن ُيترك وحده حتى 
لو استخدمت »إس���رائيل« كل وسائل القتل 

واإلرهاب«.
 وأكد أن »الش���عب الفلس���طيني قدم صورة 
مبدع���ة في معركة س���يف القدس ويواصل 
التأكي���د أن���ه جدي���ر بالمرابط���ة ف���ي هذه 
األرض«، مش���يرًا إلى أن المسجد االقصى لن 
يترك وحيدًا حتى لو تأخ���رت الدول العربية 

واإلسالمية عن االسناد والدعم«.

وأضاف:« نش���عُر بكل الفخر ونحن نقف على 
هذه األرض المباركة، أرض فلس���طين، وأرض 
بيت حانون، التي كانت حربًة في وجه األعداء، 
واكتوت بنار وحشيتهم وهمجيتهم، لكنها 

أبدًا لم تنكسر«.
وتابع:« واج���ٌب علينا ونحن نق���ف بينكم أن 
نذك���ر قادًة خرجوا من بينك���م، وكانوا نماذج 
في الشجاعة، واالستقامة، والتضحية، كعبد 
الله السبع وصالح شحادة، وهما رمزان كبيران 
ينوب���ان عن كل الش���هداء، الذي���ن نقدرهم 

جميعًا«.
وأوضح عضو المكتب السياس���ي أن معركة 
»س���يف الق���دس« كانت ص���دًى لتضحيات 
الش���هداء وجهاده���م، وكان���ت تعبيرًا عن 
كون شعبنا ما زال قادرًا على اإلبداع ومقارعة 
العدو، وهو م���ا زال يواصل تأكيده أنه جدير 

بالمرابطة على هذه األرض.
 وبين أن من اآلثار المباركة لمعركة »س���يف 
القدس« هذه الروح العظيم���ة التي يبديها 
المرابط���ون في المس���جد األقص���ى، الذين 
يقفون بكل شجاعة وصالبة وإصرار دفاعًا عن 
مسرى رسول الله، مضيفا«  نعم هم يشعرون 
بالحس���رة ألن مليارًا ونصف مليار ال يقدمون 
شيئًا لهذه المعركة، لكنهم يوجهون رسالة 

طمأن���ة لألمة كلها ب���أن األقصى س���يكون 
بخير، وأنهم مس���تعدون لفدائ���ه بدمائهم 

وأرواحهم وأموالهم وأبنائهم.
 وتاب���ع :« ب���ات عدون���ا ي���درك أن المقاومة 
الفلس���طينية مص���رة على تغيي���ر معادلة 
الصراع بالكام���ل، وقد غيرته���ا بفضل الله. 
دول عظمى ال تس���تطيع أن ترمي »إسرائيل« 
بكلم���ة، بينما أبطال س���يف القدس وما قبل 
المعركة وبعدها، أكدوا أن المعادلة تختلف، 
وأن ش���عبنا ق���ادر عل���ى المواصل���ة وجدير 

بالحياة.

وبين الش���يخ ع���زام أن فلس���طين انتفضت 
وكبرت بدم أبنائها الشهداء، وبإصرار شعبنا 
كله تحولت المقاومة لحالة شعبية يعيشها 

الفلسطينيون جميعًا.
أوضح انه في ذكرى معركة )سيف القدس( 
التي تتزامن مع ذكرى النكبة الفلس���طينية 
الرابعة والس���بعين، نؤكد بأن المقاومة هي 
أش���رف الخيارات طوال الوق���ت، وأنها خيار 

الفلسطينيين جميعًا.
وأك���د عض���و المكت���ب السياس���ي ال يجوز 
االس���تغراب من الحالة الموجودة في جنين، 
والت���ي تتالحم م���ع غزة، فهذا ه���و المنطق 
الصحيح ال���ذي يجب أن تمض���ي فيه حياة 

شعبنا الفلسطيني.
وبين أن المس���جد األقصى محمٌي بوعد الله 
تعالى، وبعد ذلك محم���ٌي بأبنائه المرابطين 
في باحاته، وثالث���ًا هو محمٌي بصدى معركة 
»سيف القدس«، إذًا هو ليس وحيدًا، فهو رمز 
الصراع األقدس، وفي قلب كل مسلم وعربي، 
ولن يضي���ع، ولن يس���تطيع أعداؤنا محوه أو 

طمس معالمه.
ووجه الش���يخ عزام عدة رسائل قائال:« رسالة 
ألهلنا ف���ي المنافي والش���تات الذين كانوا 
معنا ف���ي كل المواجهات، وهم مصرون على 

التمس���ك بحق العودة ومحو آثار النكبة، بأن 
حق العودة عندنا كالصالة، كالصيام، كالحج.

 وش���دد عل���ى أن الوعد اإللهي يم���أل حياتنا 
إص���رارًا وتفاؤاًل، ففلس���طين ج���زء من آيات 
القرآن، وكما قال الش���قاقي يومًا، عندما ظن 
الجميع أن فلس���طين قد ماتت: »إن فلسطين 
حاضرة ألنها آية من الكتاب، والكتاب حي ال 

يموت«.
ووجه رس���الة إل���ى جماهي���ر أمتن���ا العربية 
واإلس���المية، في ذكرى النكبة األولى الرابعة 
والس���بعين وذكرى معركة »سيف القدس« 
قائال:« ان فلس���طين بحاجة إل���ى جهودكم 
وإسنادكم ودعمكم. ورسالة للعلماء والنخب 
والمثقفي���ن يج���ب أن تتح���ول فلس���طين 
إل���ى مح���ور برامجك���م، وتك���ون عنوانًا لكل 

تحركاتكم«.
بأن  الفلسطينية،  للس���لطة  وأضاف:« رسالة 
تعي���د النظر في كل ما س���بق. في عالقاتها 
مع االحتالل، في التنسيق معه. وهذا مطلب 

أهالي الشهداء، المجاهدين وأحرار شعبنا.
وبين ان رسالتنا لحلفاء ش���عبنا، وأصدقائه، 
أن نقول لهم: ش���كرًا، ويج���ب أن تتأكدوا أن 
رهانك���م عل���ى الفلس���طينيين ومقاومتهم 

رهاٌن كاسب.

المسجد األقصى لن يترك وحيدًا
الشيخ عزام: المقاومة أشرف الخيارات وما بعد معركة »سيف القدس« ليس كما قبلها

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نشر بنتزي غوبشتاين، رئيس منظمة »الهافا« 
االس����تيطانية المتطرفة، وأحد تالميذ الحاخام 
مائير كاهانا، إعالنًا يدعو فيه جماعات الهيكل 
واليمين اليهودي المتطرف إلى الحشد القتحام 
»يوم القدس«، باعتباره »ي����وم البدء بهدم قبة 
الصخرة«، مصورًا بلدوزرًا قد ضرب بمعوله القبة 

الذهبية.
ودعت منظمة »الهافا« االستيطانية في بيانات 
نش����رتها على مواق����ع التواص����ل االجتماعي، 
أمس األربع����اء، »منظمات الهي����كل« واليمين 
الصهيوني إلى الحشد يوم األحد 2022-5-29، 
بمناس����بة ما يس����مى »يوم الق����دس«، من أجل 
اقتحام ساحات المسجد األقصى، وبدء مخطط 

تفكيك قبة الصخرة بغية الش����روع في تشييد 
»الهيكل« المزعوم على حد زعمهم.

ويحتفل المس����توطنون بيوم القدس في 28 
ماي����و/ أيار العب����ري، الذي يوافق ه����ذا العام 
المي����الدي،  بالتقوي����م   2022-5-29 األح����د 
وهي المناس����بة العبرية الت����ي حاول اليمين 
اإلسرائيلي خاللها تنظيم اقتحام 28 رمضان 
الماضي، للمس����جد األقص����ى وانطلقت فيها 
معركة »س����ي�ف الق����دس«. وكان����ت منظمة 
»الهاف����ا« قد دعت ف����ي رمض����ان 2021 إلى 
»تأديب الع����رب« وعّب����أت جمهورها إلحضار 
مس����لحين بما يس����تطيعون م����ن أدوات إلى 
س����احة باب العامود في مدينة القدس، وهو 
ما أدى في حينه إلى اشتعال مواجهات هّبة 

باب العامود.
واس����م منظمة »الهافا« مش����تق من األحرف 
األول����ى »منظمة منع ذوبان اليهود في األرض 
المقدسة« باللغة العبرية، وهي تدعو صراحًة 
وعلنًا إلى طرد جميع العرب من أرض فلسطين، 
ولديها برنامج ل�«حماية الفتيات اليهوديات 
من االرتباط بغي����ر اليهود«، حفاظًا على »نقاء 

الشعب اليهودي«.
ومنظم����ة »الهاف����ا« تحتف����ي بمنف����ذ مجزرة 
المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل باروخ 
غولدشتاين، باعتباره »بطاًل«، وُتَعّد إحدى أكثر 
جماعات الهيكل تطرفًا، وكان إيتمار بن جفير 
يتولى رئاس����تها قبل أن يتفرغ لحزب »القوة 

اليهودية« ويسلم رئاستها لغوبشتاين.

غزة/ االستقالل: 
ح���ذر تجمع المؤسس���ات الحقوقي���ة )حرية(، أم���س األربعاء، من دع���وات منظمة 
»الهافانا« اليهودية التي دعت المس���توطنين القتحام المس���جد األقصى بتاريخ 

2022/5/29 والبدء بهدم وتفكيك قبة الصخرة  إلقامة »الهيكل« المزعوم.
واعتبر الباحث الحقوقي والناشط القانوني في التجمع محمد القدرة في بيان صحفي 
وصل »االستقالل«، أن »هذه الدعوات هي عمل يحظى بدعم حكومة وقوات االحتالل 

اإلسرائيلي وحكومة نفتالي بينيت المتطرفة«.
وأك���د أن هذه الخطوة ستش���كل »قنبلة موقوتة لتفجير العن���ف والصدامات بين 
السكان الفلسطينيين العزل والمستوطنين، كما ستؤدي إلى موجة حادة من العنف 
المتبادل، باعتبار ان هذا العمل استفزاز لمشاعر الفلسطينيين، وعدوان جديد على 
مقدساتهم وأماكنهم الدينية«. وأش���ار القدرة إلى أن »هذه الدعوات هي سياسة 
إس���رائيلية ممنهجة، تهدف إلى المساس بُقدسّية المس���جد األقصى والمدينة 

المقدسة، وفرض واقع جديد على سكانها«.
وقال: إن »س���لطات االحتالل تتس���تر خلف الجماعات الدينية المتطرفة وجماعات 
المس���توطنين من خ���الل تحريضهم وتأمي���ن الحماية ألنش���طتهم العنصرية 
وتسّلطهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم مما يشكل استمراًرا لسياسة تهويد 
المدينة المقدس���ة، وامتدادًا لمس���اعي التطهير العرقي، األم���ر الذي يؤكد فرض 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي نظام »أبارتهايد« ضد الفلسطينيين«.
وأردف القدرة أن »جميع اإلجراءات والتش���ريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها 

قوات االحتالل لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة يعتريها البطالن«.
وتاب���ع أن »ُقصور المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم تجاه ما يحدث في القدس 
المحتلة يّشجع االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه على ارتكاب المزيد من االنتهاك 

لقواعد القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان«.
وطالب القدرة المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه 
الدعوات ومعاقبة القائمين عليها ووقف سياس���ة االحتالل بحق األماكن المقدسة 
ودور العبادة، وضمان تمتع الفلسطينيين وكافة المصلين المسلمين بحقوقهم في 

المسجد األقصى واألماكن المقدسة.

»حرية« يحذر من عواقب دعوات 
المتطرفين هدم قبة الصخرة

منظمة استيطانية تدعو القتحام واسع لألقصى نهاية مايو الحالي

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أمس 
األربعاء، إن اس���تمرار األجه���زة األمنية بالضفة 
الغربية المحتلة في االعتقال السياسي ومالحقة 

النشطاء خدمة مجانية لالحتالل اإلسرائيلي.
واس���تنكرت حرك���ة الجه���اد، في بي���ان وصل 
»االس���تقالل«، نس���خه عنه اس���تمرار األجهزة 
األمني���ة بالضفة الغربية ف���ي حمالت المالحقة 
والمداهمات واالعتق���االت التي تنتهجها بحق 
ك���وادر وأبنائه���ا، باإلضافة العتقال األس���رى 

المحررين في مدينة طوباس فجر اليوم.
وذكرت أن ما قام به عناصر أجهزة أمن الس���لطة 
في مدين���ة طوباس ليلة أول أم���س باختطاف 
المطارد فادي عبد الرازق دراغمة )22 عامًا(، ُيعد 
انحرافًا خطيرًا في س���لوكها األمني الذي يصب 

في خدمة االحتالل اإلسرائيلي.
وطالبت حرك���ة الجهاد أجهزة الس���لطة بوقف 
التنسيق األمني واإلفراج الفوري عن المعتقلين 
السياسيين كافة في سجونها، ووقف سياسة 
االعتقال السياس���ي وإنهائها بحق أبناء شعبنا 

وأهلنا في الضفة.
وداهم���ت األجه���زة األمنية فجر أم���س منازل 
األس���رى المحررين من حركة الجهاد اإلسالمي، 
بش���ير عبد الرازق دراغمة )22 عامًا( الذي اعتقل 
)3( س���نوات، وحس���ن فارس دراغمة )24 عامًا( 
وأمضى 14 ش���هرًا، وس���عيد ناصر دراغمة )23 
عام���ًا(، وأمضى )14( ش���هرًا، إضافة إلى اعتقال 
المح���رر معاذ رائد دراغم���ة )26 عامًا(، من حركة 
»حماس«، والذي أمضى )3( س���نوات في سجون 

االحتالل.

»الجهاد«: االعتقال السياسي ومالحقة النشطاء بالضفة خدمة لالحتالل
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وأعل���ن جي���ش الكي���ان اإلس���رائيلي، مؤخ���رًا، أن تنفيذ 
اغتي���االت في غ���زة ما ي���زال أم���رًا واردًا، كما دع���ا نواب 
ومسؤولون س���ابقون وصحفيون إسرائيليون صراحة إلى 
اغتيال السنوار، وحّملوه مسؤولية الهجوم الذي وقع مساء 
الجمعة قبل الماضي في بلدة إلعاد قرب )تل أبيب(، وأدى 

إلى مقتل ثالثة إسرائيليين وإصابة آخرين. 
وجه رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل 
هنية، أمس األربعاء رس���ائل للعديد م���ن القادة والدول 
في المنطقة، حذر فيها من اس���تئناف االحتالل سياسة 
االغتي���االت بح���ق قي���ادات المقاومة الفلس���طينية، وما 

سيترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج.
نبه رئيس الحركة إلى ما ينطوي عليه هذا النهج من ردود 
فعل كبيرة ال يستطيع أحد تقدير مداها وتبعاتها، وتنذر 
بمواجهة شاملة، وسيدفع العدو ثمًنا ليس في الحسبان«.

وكان »الس���نوار«، ق���د دعا في خطاب ألق���اه بغزة في 30 
أبري���ل/ نيس���ان الماضي، الفلس���طينيين ف���ي الضفة 
وبالداخل المحتل، إلى ش���ن هجمات باألس���لحة النارية، 
والبيضاء إن تعذر ذلك، ردا على االنتهاكات اإلسرائيلية 

في المسجد األقصى.
في حين، أكدت فصائل فلسطينية، أن التهديدات التي 
يطلقه���ا العدو باغتي���ال قادة في المقاوم���ة تثبت حالة 
التخبط واإلرباك التي يعيش���ها مح���ذره من اإلقدام على 

مثل هكذا حماقة.
للخروج من املاأزق ال�سيا�سي

و أكد المحلل والكاتب السياس���ي ش���رحبيل الغريب، أن 
تهديدات الكيان اإلسرائيلي بالعودة لسياسة االغتياالت 
بحق قي���ادات المقاومة الفلس���طينية في غ���زة، محاولة 
للخ���روج من المآزق السياس���ي اإلس���رائيلي، وامتصاص 
غضب الشارع اإلس���رائيلي وقطعان المستوطنين الذين 
يرون جي���ش كيانهم عاجزًا أمام ق���وى المقاومة، خاصة 
عق���ب موج���ة العملي���ات الفدائي���ة النوعي���ة التي هزة 

المنظومة األمنية والعسكرية االسرائيلية. 
وأوضح الغريب ل� »االس���تقالل«، أن حكومة نفتالي بنيت 
الضعيفة، باتت تقف عاجزة وغير قادرة على التعامل مع 
المشهد السياسي، خاصة مع تزايد رغبات المستوطنين 
بالس���ماح لهم بتنفي���ذ مخططاتهم بالمس���جد األقصى 
س���واء على صعيد« ذبح القرابين أو مسيرة األعالم وغيرها 
م���ن المخططات الت���ي تهدف لتقس���يم األقصى زمانيًا 

ومكانيًا. 
وبين أن حكومة االحتالل أيضًا عاجزة عن تنفيذ االغتياالت 
بحق القيادات الفلس���طينية بغزة، باعتبارها تدرك أن أي 
عملية اغتيال لها ثمن باهظ أمام المعادالت الكبيرة التي 

رسختها المقاومة خالل معركة »سيف القدس«.
ون���وه ال���ى أن نفتال���ي بنيت ف���ي حال ش���عر أن هناك 
خطرًايهدد مستقبلة، ربما يلجأ لتنفيذ االغتياالت ليجدد 

شرعيته على حساب الدم الفلسطيني، مستدركًا:« ولكن 
ما يعترض هذا السيناريو محاذير تتعلق بالفاتورة التي 
س���يدفعها االحتالل، والخالفات الب���اردة التي تطفو على 
الس���طح بين المستوي السياس���ي والعسكري الذي بات 
يدرك أن االقدام عل���ى مثل هذه الخطوة له ثمن كبير مع 

غزة«. 
وشدد على أن سياس���ة االغتياالت لن ُتثني المقاومة عن 
تطوير قدراته���ا وعملها، متوقعًا أن يك���ون رد المقاومة 

مزلزاًل على أي عدوان أو عملية اغتيال. 
تهديدات فارغة

بدوره، يرى المختص بالش���أن السياس���ي حسن عبدو، أن 
التهديدات اإلسرائيلية بالعودة الى سياسة االغتياالت، 
فارغة ومجرد تهديد، يأتي في س���ياق رس���ائل لتسكين 
وتطمي���ن الجمه���ور اإلس���رائيلي، في ظل حالة فش���ل 

المنظوم���ة األمنية والعس���كرية اإلس���رائيلية بمواجهة 
العملي���ات الفدائية، والخش���ية من المواجه���ة مع غزة، 
والفشل في فرض التقاسم الزماني في المسجد األقصى.

وبحس���ب المزاعم »األمنية اإلس���رائيلية« فإن االغتياالت 
ته���دف إلى »التش���ويش مؤقًت���ا على منظوم���ة قيادة 
المقاومة، وعرقلة العمليات المخطط لها، كذلك لالنتقام 

منهم لرفع معنويات الجمهور اإلسرائيلي.
وقال عب���دو ل� »االس���تقالل«: »إن إس���رائيل تس���تخدم 
االغتياالت كسياس���ة ثابتة وممنهج���ة، منذ بداية تاريخ 
الثورة الفلسطينية«، مشيًرا إلى أنها برزت منذ عام 1972 
باغتيال ثالثة قادة فلسطينيين هم: كمال ناصر، وكمال 

عدوان، وأبو يوسف النجار في لبنان.
ولفت ال���ى أن عجلة االغتي���االت منذ ذل���ك الوقت بدأت 
بالتدح���رج، حتى طالت قادة فصائ���ل ك�الدكتور« فتحي 
الش���قاقي، ويحيي عياش« ومفكرين فلس���طينيين ك�« 

ناجي العلي، و غسان كنفاني«. 
ويذكر أنه منذ اندالع انتفاضة األقصى عام 2000، بدأت 
إسرائيل ب� »نمٍط غير مسبوق« من االغتياالت طالت نشطاء 
فلس���طينيين في البداي���ة، ثم قي���ادات رفيعة كاألمين 
العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى، ومؤسس حركة 

»حماس« الشيخ أحمد ياسين وغيرهم.
وأك���د أن العودة إلى سياس���ة االغتياالت تحت���اج لجرأة، 
لكونها تعن���ي انزالق األوض���اع إلى مواجهة عس���كرية 
مفتوح���ة مع المقاوم���ة في غزة، وربما تنض���م لها جميع 

األراضي الفلسطينية والداخل المحتل عام 1948.
وبي���ن أن ق���ادة الكيان اإلس���رائيلي لديهم خش���ية من 
تنفيذ االغتياالت بغ���زة، لكونهم يدركون قدرة المقاومة 
الفلس���طينية وامتالكه���ا أدوات الرد عليه���ا، مضيفا:« 
إسرائيل قد تلجأ للعمليات العسكرية التي ال تدل بشكل 
واضح وصريح أنها من تقف خلفها، كما جرى في اغتيال 

مازن فقهاء عام 2017«.

ماذا وراء تهديدات »إسرائيل« بعودة سياسة االغتياالت في غزة؟! 
غزة/ دعاء احلطاب: 

اأجمع حملالن بال�س��اأن ال�سيا�س��ي، على اأن تهديدات 
الكي��ان االإ�س��رائيلي بالع��ودة ل�سيا�س��ة االغتياالت 
بح��ق قيادات املقاومة الفل�س��طينية يف غزة، جمرد 
تهديد ياأتي يف �سياق املحاولة االإ�سرائيلية للخروج 

من املاآزق ال�سيا�سي، وبعث ر�سائل ت�سكني وتطمني اإىل 
اجلمهور االإ�سرائيلي وامت�سا�ص غ�سبه، يف ظل ف�سل 
وعجز املنظومة االأمنية والع�س��كرية االإ�سرائيلية 

اأمام قوي املقاومة. 
ويري املحلالن يف اأحاديث منف�سلة مع »اال�ستقالل«، 

اأن االحت��الل االإ�س��رائيلي ال ميل��ك اجل��راأة للعودة 
ل�سيا�س��ة االغتياالت يف القطاع، خ�سيًة من الدخول 
يف مواجه��ة مفتوحة مع ف�س��ائل املقاومة وال�س��عب 
االأرا�س��ي  جمي��ع  له��ا  تن�س��م  ورمب��ا  الفل�س��طيني، 

الفل�سطينية والداخل املحتل عام 1948.

غزة/ االستقالل: 
أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين، أمس األحد، أنها أصبحت أكثر 

قوة وعتاًدا، بعد مرور عام على معركة س���يف القدس.
وقال متحدث باسم السرايا، خالل كلمة له في مهرجان 
»س���يف القدس مازال مش���رًعا« الذي نظمته الجهاد 
االس���المي بمناسبة الذكرى الس���نوية االولى لمعركة 
»س���يف الق���دس«: »من غزة إلى جني���ن حتى القدس 
وكل فلس���طين هي صرخة خفاق���ة عنوانها حي على 

الجهاد«.
وأض���اف: »ال يس���عنا إال أن نتوجه بتحية من س���رايا 
القدس إلى عوائل الش���هداء االكرم منا جميعًا الذين 
قدموا أبناءهم على طريق الحرية وفلس���طين«، موجًها 
التحية للحضور الكبير وهذا االستفتاء الكبير والواضح 

بعد عام على معركة سيف القدس

وأش���ار المتحدث إلى أن وحدة هذا المشهد والحشد 
المهيب يعكس صورة الموقف للصديق والعدو.

وتابع »من هنا ردت س���رايا القدس بصاروخ الكورنيت 
الذي افتتحنا به بواب���ة الجحيم على الصهاينة دفاعًا 
عن القدس«، مش���دًدا على أن ما تكتم عن العدو أكبر 
بكثير مما ش���اهدتموه عبر شاش���ات التلفزة ووسائل 

اإلعالم.
ولفت إل���ى أن س���رايا القدس ردت من هن���ا بصاروخ 
الكورني���ت ال���ذي افتتحت ب���ه بواب���ة الجحي���م على 
الصهاينة دفاع���ًا عن القدس، متابًع���ا »من هنا، ومن 
غزة العزة، نرس���لها تحي���ة خاصة لجمي���ل العموري، 
وإلى قافل���ة النور الممتدة نحوه م���ن الضفة والداخل 

المحتل«.
وأعلنت س���رايا القدس أن الش���هيد القائد حسام أبو 
هربيد هو م���ن تابع مع القيادة ف���ي عملية الكورنيت 

عندما اس���تهدف جيب الكيان الصهيوني دفاعا عن 
المس���جد األقصى، مش���ددة على أنها ستبقى سيف 

القدس البتار مشرعًا، ولن تسمح بفصل الساحات.
وقال المتح���دث: »الدم في جني���ن والقدس والداخل 
، ه���و دم فلس���طيني ال يمكن ألي ق���وة أن تجرده من 

فلسطينيته«.
وش���دد عل���ى أن المقاومة الي���وم قادرة على إش���عال 
الجبه���ات في وقت واحد، متابًع���ا »نحن على جاهزية 
كامل���ة للنزال ف���ي كل الم���دن واألماك���ن على أرض 
فلس���طين«. وأكد جهوزية رجال س���رايا القدس لصد 
أي ع���دوان أو حماق���ة قد يقدم عليه���ا العدو، مضيفا 

»حاضرون للنزال في غزة وجنين وكل المدن«.
وأكمل المتحدث باسم السرايا »تاسعة البهاء ما تزال 
حاضرة في عي���ون وجهاد رجالن���ا«، واعًدا بالمزيد من 

اإلعداد والتجهيز من أجل التحرير والنصر. 

أصبحنا أكثر قوة وعتادًا 
سرايا القدس: تاسعة البهاء ال تزال حاضرة 
الدوحة/ االستقالل: وجاهزون للنزال في غزة وجنين وكل المدن

قال المستش���ار اإلعالمي لرئيس المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( طاهر النونو، أمس األربعاء، إن إس���ماعيل هنية وّجه »رسائل واضحة إلى 
العديد من القادة والدول في المنطقة حذر فيها من استئناف العدو الصهيوني 
سياس���ة االغتياالت بحق قيادات المقاومة الفلس���طينية، وما سيترتب على هذا 

التوجه العدواني من نتائج«.
وأوضح النونو، في تصريح وصل »االس���تقالل«، أن رئيس الحركة قال في رسالته 
التي وصلت إلى العديد من الدول في المنطقة وبعض األطراف الدولية: »تتابعون 
معن���ا تصريحات االحتالل وتصعيد لهجته نح���و مخططاته باغتيال قيادات في 
الحركة، منهم األخ يحيى السنوار، والشيخ صالح العاروري، والقائد محمد الضيف، 

واألخ زاهر جبارين وغيرهم«.
وأضاف هنية في رس���الته »ما ينطوي عليه هذا النهج من ردود فعل كبيرة ال يستطيع 
أحد تقدير مداها وتبعاتها، وتنذر بمواجهة شاملة مع شعبنا ومقاومته، وسيدفع العدو 
ثمًنا ليس في الحس���بان«. وأش���ار النونو إلى أن هنية دعا هذه الدول إلى نقل الرسالة 

لالحتالل، وتحذير قيادته من العواقب المترتبة على تنفيذ تهديداته اإلجرامية.
وذك���ر أن »رئي���س الحركة كّلف مس���ؤولي مكتب العالقات العربية واإلس���المية 
والعالقات الدولية لنقل الرس���الة ذاتها للمسؤولين في الدول العربية واإلسالمية 
والمجتم���ع الدولي، ووضعهم أمام مس���ؤولياتهم تجاه ما يمك���ن أن تؤدي إليه 

السياسة الصهيونية في المنطقة«.

هنية: عودة االحتالل لسياسة 
االغتياالت تنذر بمواجهة شاملة
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يف الطلب رقم: 2022/302

المستدعية / عبير عطوه يوسف أبو معيلق – دير البلح – خلف مستشفى األقصى 
– بجوار مسجد االبرار – هــ 800895237  وكيله المحامي / حمدي قويدر 

المســـتدعى ضده /  نشأت حكمت كامل أبو معيلق – المغازي – بلوك 2 – 
بجوار مسجد أبو السرهد - هــ   901363333  )مجهول محل اإلقامة حاليا  ( 

نوع الدعوى / حقوق 
قيمة الدعوى / ) 65200 درهم اماراتي ما يعادله 12585 دينارًا اردنيًا (

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم: 2022/70
الى المســـتدعى ضده المذكور أعاله بما ان المســـتدعية قد اقامت عليك 
قضية تحمـــل الرقم 2022/70 لذلـــك يقتضي عليك الحضـــور الى هذه 
المحكمة خالل خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبلغيك هـــذه المذكرة كما 
يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمســـة أيام تم 

تحديد جلسة يوم األربعاء الموافق 2022/6/22م للنظر في الدعوى .
وليكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعية ان تسير 

في دعواها حسب األصول . تحريرا في : 2022/5/18م .

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 
حممد عاطف غزال 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2016/309

يف ال�ستئناف رقم 2017/865 يف الطلب رقم 2022/172
المستدعيان / 1 هيثم جهاد ابراهيم النجار بصفته الشخصية وبوكالته 
عن السيدة انتصار محمد النجار بصفتها الشخصية وبوكالتها عن كل من 
هالة وهبة وروان وبشـــار واحمد جهاد ابراهيم النجار بموجب ســـند وكاله 
عامة صادره عن كاتب عدل خانيونس – المغازي – هوية رقم 900584566

2- نور الدين خليل محمد وشاح – غزة – هوية رقم 954300489
وكيلهما : زهير الخالدي المحامي

المســـتدعى ضده : ممدوح عبد الطيف عطيه اسليم – غزة – النصر – دوار 
ابو علبه – محل االقامة حاليا 

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
في االستئناف رقم 2017/865 في الطلب رقم 2022/172

الى المســـتدعى ضـــده بما انك تقدمـــت لدى محكمة االســـتئناف بغزة 
باالســـتئناف المرقوم اعاله اســـتنادا الى ما تدعيه في الئحة استئنافك 
ونظرا ألنك مجهول محل االقامة )خارج البالد( وحســـب اختصاص محكمة 
االســـتئناف بغزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمـــادة 20 من قانون اصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 وبناءا على قرار السيد 
قاضي محكمة االســـتئناف في الطلب 2022/172 بالسماح بتبليغكم عن 
طريق النشر المستبدل . لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم 
)االربعاء( بتاريخ 2022/6/29 الســـاعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليكم 
ايداع جوابك التحريري خالل خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ النشر وليكن 
معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك ســـينظر في االســـتئناف باعتبارك 

حاضرا . تحريرا في 2022/5/9

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

مذكرة تبليغ ح�سور �سادر عن حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
إلى الســـيدة/ وفاء عبد الســـالم الرحالي من المغرب و المقيمة في هولندا 
يقتضي حضورك لمحكمة شمال غزة الشرعية وذلك يوم االثنين الموافق 
2022/5/23م الساعة العاشرة صباحا وذلك للنظر في طلب الطالق المقدم 
من قبل زوجك بصحيح العقد الشرعي / أياد بن سمير بن حرب أبو حبل من 
برير و المقيم في بلجيكا بوكاله شقيقه / إيهاب بن سمير بن حرب أبو حبل 
من برير و سكان بيت الهيا بخصوص طالقك  منه طلقة واحدة رجعية بعد 
الدخول حال غياب الزوجة وعليِك العدة الشرعية وان لم تحضري في الوقت 
المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي لذا جرى تبليغ حسب األصول .  حرر 
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قا�سي �سمال غزة ال�سرعي 
ال�سيخ / رائد حممد مطري

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

يف الطلب رقم 460 / 2022 يف الق�سية رقم 8 / 2022
المســـتدعون/1- أحمد عبد المالك ســـليمان أبو قبـــالن يحمل هوية رقم/ 
800268179 2-رائـــد عبد المالك ســـليمان أبو قبالن يحمـــل هوية رقم/ 
901311399 3-محمد عبد المالك ســـليمان أبو قبـــالن يحمل هوية رقم/ 
801018227. وكيلهم العدلي/ باســـم عبد المالك سليمان أبو قبالن- من 
عبســـان الكبيرة حارة فركوح هوية رقـــم/ 936561893 المحامي الوكيل/ 

خليل أبو ظريفة – من سكان عبسان الكبيرة جوال 0599772427 
المستدعى ضدهما/1- وائل شحادة محمد أبو دقة- سكان عبسان الكبيرة 
الفخاري قرب مسجد الفالح سابقًا مجهول اإلقامة حاليًا 2-يوسف شحادة 
محمد أبو دقة- ســـكان عبســـان الكبيرة الفخاري قرب مسجد الفالح سابقًا 

مجهول اإلقامة حاليًا
نوع الدعوى: اثبات صحة ونفاذ عقد اتفاق على بيع قطعة أرض

قيمة الدعوى: 151700 دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 8 / 2022

إلى المســـتدعى ضدهما المذكورين أعاله بما أن المســـتدعين قد أقاموا 
عليكما دعوى رقم 2022/8 استنادًا إلى ما يدعونه في الئحة الدعوى المرفق 
لكما نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليكما 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكما هذه 
المذكرة كما يقتضي أن تودعـــا قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل 
خمســـة عشر يومًا من تاريخ تبليغكما هذه المذكرة، علمًا أنه قد تحدد لها 
جلسة يوم األحد 2022/6/12م لنظر الدعوى، وليكن معلومًا لديكما أنكما إذا 
تخلفتما عن ذلك يجوز للمستدعين أن يسيروا في دعواهم حسب األصول. 

تحريرًا في: 2022/5/18م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
�سادي �سويدان

رام الله/ االستقالل: 
واصل المعتقالن خليل عواودة )40 عاما( من بلدة إذنا 
في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ78، ورائد ريان 
)27 عاما( مـــن قرية بيت دقو شـــمال مدينة القدس 

لليوم الـ42، رفضا العتقالهما اإلداري.
وكانت هيئة شؤون األسرى والمحررين، قد حذرت من 
تدهـــور الحالة الصحية لألســـير المضرب عن الطعام 
ريان، فيما قّرر أســـرى ســـجن »عوفر«، إرجـــاع وجبات 
الطعام، مطلع األســـبوع الجاري، إســـنادا للمعتقلين 

المضربين.
وأوضحت الهيئة أن األســـير ريان يعاني من آالم في 
الرأس والمفاصل ومشـــاكل فـــي المعدة وضغط في 
عيونه، ويشـــتكي من إرهاق شـــديد وتقيؤ بشـــكل 
مســـتمر وال يســـتطيع المشـــي ويتنقل على كرسي 
متحـــرك، ورغم خطورة وضعه الصحـــي إال أنه ما يزال 
محتجزا بزنزانة مغلقة تماما داخل معتقل عوفر، كانت 
قد خصصت لمرضى كورونا سابقا، واحتجاجا على ذلك 
قام األسير ريان بكسر مربع الزجاج من أجل تهويتها 

إال أن إدارة السجن قامت بإعادة تركيبه.
فيما يواصل األســـير عواودة معركـــة األمعاء الخاوية 
لليوم 78، وســـط تدهـــور حاد على حالتـــه الصحية، 
وتحتجزه ســـلطات االحتالل داخل ما يســـمى »عيادة 
ســـجن الرملة«، ويعاني من أوجاع في الصدر، وحاالت 
تقيؤ، ونقص كبير في كمية الســـوائل، وعدم وضوح 
في الرؤية، وإرهاق شـــديد، إضافـــة لعدم انتظام في 
نبضات القلب والتنفس، وال يســـتطيع التحرك إال من 
خالل كرسي متحرك، ويرفض الحصول على المحاليل 

أو أية مدعمات.
ووفقا آلخر زيارة نّفذتها محامية نادي األسير له، فإّنه 
ُيعاني من فقدان الّســـيطرة على جسده، وصعوبة في 
الكالم، وضعف في الرؤية والتركيز، وأوجاع شديدة في 

الرأس واألطراف، إضافة إلى هزال وضعف شديدين.
ومنذ 40 يوًمـــا لم تزوده إدارة الّســـجون بمالبس كي 
يتمكن من استبدالها، ولم تسمح له باالستحمام، فهو 

طوال هذه المدة يرتدي نفس المالبس.
وأّكد عواودة لمحاميته أّن سجن »عيادة الرملة« ما هو إال 

»مسلخ« لالنتقام من األسرى والّتنكيل بهم.
وبّين نـــادي األســـير أّن إدارة الّســـجون تتعمد نقل 
المعتقل عـــواودة إلى المستشـــفى المدني وتعيده 
للسجن في غضون ســـاعات، بذريعة أّنه يرفض إجراء 
الفحوص الطبّية، وتســـاومه بإبقائه في المستشفى 
مقابل أّن يجري الفحوص الطبّية. واشـــترط االحتالل 
لنقله للمستشفى بشكل دائم أن يكون هناك تقرير 
طبّي ُيشـــير إلى أّن عواودة قد وصل إلى مرحلة خطيرة 
جًدا قد تعرضه )للوفـــاة المفاجئة(، حيث أّن الخطورة 
الحالية )غير كافية( لنقله للمستشفى. وأضاف نادي 
األســـير، أن ال حلول جّدية حّتى اللحظة بشأن قضيته، 
مشيًرا إلى أّن ما يجري مع المعتقل عواودة من مماطلة 
وتسويف بتلبية مطلبه، ما هو إال جريمة ومنهج متكرر 
 معتقلين سابقين أضربوا 

ّ
سبق أّن نّفذها االحتالل بحق

عن الطعام.
ولفت إلى أّن رفض المدعمات وكذلك الفحوص الطبّية 
من قبل المعتقل، ُتشـــّكل أبرز األدوات الّنضالية التي 

يستخدمها المعتقل المضرب خالل معركته.

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة شــــؤون األسرى والمحررين، إن إدارة سجون 
االحتالل أعادت مجددا نقل األســــير المريض ناصر أبو 
حميد المصاب بالسرطان، إلى عيادة »سجن الرملة«، رغم 

خطورة وضعه الصحي.
وحذر المتحدث باسم هيئة شؤون االسرى والمحررين 
حســــن عبد ربه، من خطورة نقل األسير أبو حميد، كون 
عيادة »ســــجن الرملة« تفتقر ألدنى اإلمكانات الطبية 

الالزمة لمتابعة حالته الصحية.
وكانت ســــلطات االحتالل قد نقلت األســــير أبو حميد 
األحد الماضي الى مستشــــفى »أساف هاروفيه«، بعد 

تدهور حالته الصحية واصابته بنزيف داخلي.
يذكــــر أن الوضــــع الصحي لألســــير ناصر أبــــو حميد 
)49 عاما( بدأ بالتدهور بشــــكل واضح منذ شــــهر آب/ 
أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آالم في صدره إلى 
أن تبين أنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة 
قرابة 10 ســــم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى ســــجن 
»عسقالن« قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة 

الخطيــــرة، والحقا وبعد إقرار األطباء بضرورة أخذ العالج 
الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم 

العالج الالزم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها.
واســــتعرض نادي األســــير أبرز المعلومات والمحطات 
النضالية في حياة األسير ناصر أبو حميد، الذي ولد في 
5 تشرين األول/ أكتوبر عام 1972 في مخيم النصيرات 
بغزة، وبدأت مسيرته النضالية منذ الطفولة، حيث واجه 
االعتقال ألول مرة وكان يبلغ من العمر 11 عاما ونصف 
العام، كمــــا أصيب برصاص االحتــــالل وكانت إصابته 

بليغة.
وتعرض لالعتقــــال األول قبل انتفاضــــة الحجارة عام 
1987 وأمضــــى أربعة أشــــهر، وأعيــــد اعتقاله مجددا 
وحكم عليه بالســــجن عامين ونصف العام، وأفرج عنه 
ليعاد اعتقالــــه للمرة الثالثة عــــام 1990، وحكم عليه 
االحتالل بالسجن المؤبد، أمضى من حكمه أربع سنوات 
حيــــث تم اإلفراج عنه مع اإلفراجات التي تمت في إطار 
المفاوضــــات، إال أن االحتالل أعــــاد اعتقاله عام 1996 

وأمضى ثالث سنوات.

وإبان انتفاضة األقصى عام 2000 انخرط أبو حميد في 
مقاومة االحتالل مجددا، واعتقل عام 2002، وحكم عليه 
االحتالل بالسجن المؤبد سبع مرات و)50( عاما وال يزال 

في األسر حتى اليوم.
واجــــه األســــير أبو حميــــد ظروفا صحية صعبــــة جراء 
اإلصابــــات التي تعــــرض لها، وخالل العــــام المنصرم 
تفاقم وضعه بشــــكل ملحوظ تحديدا في شــــهر آب/ 

أغسطس، وتبين أنه مصاب بورم في الرئة.
وخالل الفترة التي سبقت ظهور المرض، واجه األسير 
أبو حميد سياســــة اإلهمال الطبي المتعمد والمماطلة 
في تقديم العالج، عدا عن ظروف الســــجن القاســــية، 
تحديدا في »عســــقالن« الذي يعتبر من أسوأ السجون 
من حيث الظروف، ومــــع ذلك تحتجز فيه مجموعة من 

األسرى المرضى.
وفي 19 تشــــرين األول/ أكتوبر العــــام الماضي 2021، 
خضــــع لعمليــــة جراحيــــة في مستشــــفى »بــــرزالي« 
اإلسرائيلي، الستئصال الورم في الرئتين، ونقل مجددا 

بعد فترة وجيزة إلى سجن »عسقالن«.

رام الله/ االستقالل: 
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلسرائيلي لليوم الـ139 

على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري.
وتشـــكل مقاطعة محاكم االحتالل إرباكا لدى إدارة ســـجون االحتالل، وتســـاهم في 
تعريف الوفـــود األجنبية التي تزور المعتقالت كل فترة بقضيـــة االعتقال اإلداري، 

وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ ســـلطات االحتالل إجراءات عقابية ضد األسرى المقاطعين لمحاكمها 
كالحرمان من الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري لهم. وكان األسرى اإلداريون قد اتخذوا 
موقفـــا جماعيا يتمثل بإعالن المقاطعة الشـــاملة والنهائية لكل إجـــراءات القضاء 

المتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه 
بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي اإلنساني، 
لتكون إســـرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع 
سلطات االحتالل وإدارات المعتقالت، بأن األسرى اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن 

الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض األسير اإلداري لتجديد مدة االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أشهر 
أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحاالت 

إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.

األسيران عواودة وريان يواصالن إضرابهما عن الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري

االحتالل يعيد األسير أبو حميد لعيادة »سجن الرملة«

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم الــ139

�إعالن فقد �شيك 
أعلن أنا / محمد نبيل ابراهيم الصوالحي من ســـكان غزة وأحمل هوية رقم 
)801719212( عن فقد الشيك  باسم السيد / هشام جهاد زيدان فياض  
المســـحوب على بنك فلســـطين رقم )30000135( ، فاأرجو ممن يجده ٔان 

يسلمه ألقرب مركز شرطة . وله جزيل الشكر والتقدير .
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن /    كرم كامل علي ابويوس���ف عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم   ٤٠٥٨٥٥٤٧٩      الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /    سالم محمد سالم عبيد   عن فقد 
هويت���ي وتحم���ل  الرق���م    802801514       الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن���ة /   ايناس نعي���م مصطفى عبد 
العزيز   عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   403235914       
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

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

يف الطلب رقم 2022/537 يف الق�سية رقم 2021/1298
المستدعية / مدارس براعم االقصى النموذجية الخاصة ويمثلها المدير 
العام السيد / محمد عيسى محمد سمور سكان خانيونس بجانب الغرفة 

التجارية بالقرب من دوار بني سهيال هوية رقم )93156034(
وكيلها المحاميان / حسين حمدان وعاطف ابو العال

 المس���تدعى ضده / محمد على عبد الكريم االس���طل سكان خانيونس 
مقابل بلدية خانيونس سابقا مجهول محل االقامة حاليا . 

نوع الدعوى / حقوق
 قيمة الدعوى / )6206 شواكل ( أي ستة االف ومائتان وستة شواكل

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم: 2021/1298
إلى المستدعى ضدهما المذكورين بعاليه بما أن المستدعية قد أقامت 
عليكما دعوی )2021/1298( اس���تنادا إلى م���ا تدعيه في الئحة دعواها 
االمرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي 
عليكم���ا الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغكم���ا هذه المذكرة كما يقتضي أن تودعا قلم هذه المحكمة ردكما 
التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغكما هذه المذكرة علما 
أنه قد تحدد لها جلسة : 2022/6/7 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكما 
أنكما إذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمستدعية أن تسير في دعواها حسب 

األصول. تحريرا في : 16/ 5/ ۲۰۲۲

رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأ . احمد مهدي

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

يف الطلب رقم 2022/536 يف الق�سية رقم 2021/1381
المس���تدعية / مدارس ورياض االقصى النموذجي���ة الخاصة ويمثلها المدير 
العام الس���يد / محمد عيس���ى محمد سمور س���كان خانيونس بجانب الغرفة 

التجارية بالقرب من دوار بني سهيال هوية رقم )93156034(
وكيله المحاميان / حسين حمدان وعاطف ابو العال

 المس���تدعى ضده / منار محمد مصباح شعت سكان خانيونس القرارة شارع 
الس���كة منطقة العبادلة واألسطل بالقرب من مس���جد السالم سابقا مجهول 

محل االقامة حاليا . 
نوع الدعوى / حقوق

 قيمة الدعوى / )۲۷۰۹ شواكل ( أي ألفان وسبعمائة وتسعة شواكل
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم: 2021/1381
إلى المس���تدعى ضده المذك���ور بعاليه بما أن المس���تدعية قد أقامت عليك 
دع���وی )2021/1381( اس���تنادا إلى ما تدعيه في الئح���ة دعواها المرفق لك 
نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلسة : 2022/6/7 لنظر 
الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعية أن 

يسير في دعواه حسب األصول.  تحريرا في : 16/ 5/ ۲۰۲۲.

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 742 / 2020 يف الطلب رقم 911 / 2022

المستدعية/ ش���ركة تل الزهور لألدوات الصحية ويمثلها السيد/ رفيق 
عب���د دلول- غزة الزيتون هوية رقم 908075336 وكالؤها المحامون/ نافذ 
عرفات البسوس وش���ركاه- غزة الرمال برج الظافر 9 الطابق الثالث هاتف 

رقم 2861116 أو 0562018888 
المستدعى ضده/ عبد الس���الم صالح عبد السالم عاشور- غزة الميناء برج 

هنادي الطابق الثالث مجهول محل اإلقامة حاليًا
نوع الدعوى: حقوق )مطالبة مالية(

قيمة الدعوى: )3,985 ش���يكال( ثالثة آالف وتسعمائة وخمس وثمانون 
شيكال

مذكرة حضور إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله مجهول محل اإلقامة 
حاليًا، بما أن المس���تدعية/ ش���ركة تل الزهور لألدوات الصحية ويمثلها 
السيد/ رفيق عبد دلول وكالؤها المحامون/ نافذ عرفات البسوس وشركاه، 
تقدمت بالقضي���ة رقم 742 / 2020 والمعين لها جلس���ة 2022/6/19م 
أمام محكمة صلح غزة وقد تم إيداع نس���خة م���ن الئحة الدعوى في هذه 
المحكمة محفوظة لك، لذلك يقتضي عليك الحضور أو أرسال وكيل عنك 
للرد على دعواه خالل خمس���ة عش���ر يومًا، وإذا تخلفت عن الحضور يجوز 

للمدعي السير في دعواها وأن يصدر ضدك حكماً حسب األصول.
غزة في: 2022/5/8م

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

وتأخذ حمالت االعتقاالت العشوائية في الضفة والقدس المحتلتين 
منحني���ات خطي���رة، حيث اعتقلت ق���وات االحتالل خالل األس���ابيع 
القليلة الماضية عشرات الشبان والنشطاء، الفلسطينيين كان العدد 
األكبر من المش���اركين في تشييع جثمان الش���هيد وليد الشريف 

والصحافية شيرين أبو عاقلة.
جمابهة املد الن�سايل

ويرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن توسيع قوات 
االحت���الل لعمليات االعتقال ه���و نتاج الحملة »اإلس���رائيلية« التي 
أطلق���ت عليها )كاس���ر األمواج( من أجل مجابه���ة المد النضالي في 
الضفة الغربية المحتلة، وفي إطار الرد على موجة العمليات الفدائية.

وقال عوض ل� »االس���تقالل« إن حملة االعتقال ال تقتصر على الجانب 
األمني فقط بل تهدف إلى تعطيل وتشويش الحياة اليومية، وشل 
المؤسس���ات التعليمية والتربوية«، مستشهدًا بذلك باعتقال قوات 

االحتالل لطلبة جامعة »بيرزيت«.
وأضاف، أن اعتقال طلبة جامعة »بيرزيت« يهدف للتش���ويش على 
س���ير العملية االنتخابية لألطر الطالبية بالجامعة، وزرع بذور الفتنة 
بي���ن الطلبة عندما يعتق���ل طلبة من فصيل دون آخ���ر«، داعيا طلبة 
الجامعات خاصة، والش���عب الفلسطيني عامة إلى تفويت أي فرصة 

يمكن أن يستغلها االحتالل لتعميق الشرخ بين أبناء شعبنا.
وكانت قوة خاصة »إس���رائيلية« اعتقلت مس���اء الثالث���اء، عددا من 
نش���طاء الكتلة اإلسالمية بجامعة بير زيت خالل اقتحامها قرية دورا 
القرع ش���رق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل 

يوم واحد من إجراء انتخابات مجلس طلبة الجامعة.
وتابع عوض، أن سياس���ة االعتقال التي يتبعها االحتالل تدلل على 

أن أي ش���خص يخضع لالحتالل ويعيش في األراضي المحتلة سواء 
بالضف���ة أو القدس المحتلتين ُمهدد باالعتق���ال في أي لحظة دون 
أي س���بب أو تهمة.  ولفت إلى أن االحتالل يهدف من خالل توسيع 
حملة االعتقاالت التغطية على الفشل األمني للمنظومة األمنية في 

منع العمليات النوعية.
وبين، أن االعتقاالت العشوائية تصب في خدمة تجديد المعلومات 
االس���تخبارية وتعظيمه���ا بهدف احب���اط العملي���ات الفدائية أو 

اكتش���افها قبل وقوعها، وفي إط���ار ترميم ص���ورة رئيس حكومة 
االحتالل »نفتالي بينت« التي شوهتها موجة العمليات األخيرة.  

 وبي���ن عوض، أن »بينيت« يس���عى إلى حصد األص���وات االنتخابية 
وتحس���ين صورته، في ظل موجة االنتقاد الواس���عة التي تش���نها 
المعارضة ضده، ولذلك هو يجهز نفس���ه لالنتخابات القادمة، وبدأ 
بتصعيد حمالت االعتقال ليثبت لجمهوره أنه قادر على فرض االمن 

واألمان، وقادر على مواجهة الفلسطينيين باألساليب كافة. 

ا�ستغالل النق�سام
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياس���ي أس���عد العويوي، إن توس���ع 
حملة االعتقاالت تش���ير إلى أن االحتالل أصبح يفكر بعقلية متوترة، 
نتيجة تعاظم وتصاعد الروح النضالية لدى الش���باب الفلس���طيني 
يومًا بع���د يوم، وفي ظل إمعانه في الدم الفلس���طيني واالعتداءات 

واالستفزازات على االنسان.
وأضاف العويوي ل� »االستقالل«، أن حاجز الخوف لدى الشباب أصبح 
غير موجود وأنهم مس���تعدون في كل لحظة على مواجهة االحتالل، 
وهذا كان واضح في مشهد قمع قوات االحتالل لجنازة الشهيد وليد 
الشريف والصحافية ش���يرين أبو عاقلة بالقدس ونتج عنها عشرات 

حاالت االعتقال.
وأش���ار إلى أن حاالت االعتقاالت على الحواجز العس���كرية، وعمليات 
التفتي���ش، زادت باآلونة االخيرة ما يؤك���د أن االحتالل يعيش حالة 
تخبط أمني، ما دفعه إلى ش���ن عمليات اعتقال كخطوة اس���تباقية 
في محاولة فاش���لة منه إلحباط العمليات الفدائية، واعتقال كل من 

ُيحتمل انخراطه في المقاومة.
وأوضح العوي���وي، أن االحتالل يوس���ع حمالت االعتق���ال ضد طلبة 
الجامعات الفلس���طينية عند كل دورة انتخابية لمجالس الطلبة، في 
محاولة منه لزرع الفتنة بين الكتل الطالبية، مش���يرًا إلى أن االحتالل 
يعمل باس���تراتيجية تعزيز االنقسام بطرق عدة، في ظل أنه يعتبره 

أفضل سالح يمكن أن يستخدمه في هذه اآلونة.
وش���دد عل���ى أن االحت���الل يس���عى إلى تعمي���ق حالة االنقس���ام 
الفلس���طيني بما يخدم مصالحه، داعي���ًا الطلبة بأن يكونوا على وعي 

كامل بأساليب االحتالل وتفويت الفرصة عليه.

محاولة إلحباط العمليات الفدائية
تصعيد عمليات االعتقال بالضفة.. كشف حساب للتخبط والفشل »اإلسرائيلي«

غزة – ال�سفة املحتلة / معتز �ساهني:
اأكد خمت�سان يف ال�ساأن ال�سيا�سي الفل�سطيني اأن تو�سيع قوات 
الحتالل الإ�سرائيلي عمليات العتقال يف ال�سفة الغربية 
والقد���س املحتل��ة، خالل الف��رة الأخرية، يه��دف ملجابهة 

امل��د الن�س��ايل يف ال�س��فة، وجم��ع املعلومات ال�س��تخبارية 
وتعظيمها يف حماولة لإحب��اط العمليات الفدائية. ويرى 
املخت�سان يف اأحاديث منف�سلة مع »ال�ستقالل« اأن الحتالل 
يعي���س حالة م��ن التخب��ط والهو���س الأمن��ي نتيجة جناح 

العملي��ات الفدائي��ة بالآون��ة الأخ��رية، وف�س��ل املنظوم��ة 
الأمني��ة »الإ�س��رائيلية« يف اإحباطه��ا اأو التنب��وؤ بحدوثها، 
لذلك هو يلجاأ اإىل ا�ستخدام الأ�ساليب كافة التي يعتقد من 

خاللها اأنه يحد من تكرار العمليات.
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دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة ا�ستئناف غزة  املوقرة
يف اال�ستئناف رقم 2021/1467

يف الق�سية رقم: 343 / 2020 بداية غزة يف الطلب رقم 2022/344
المس���تدعي / ايمن ش���ريف اس���ماعيل البطش - من غزة - دوار حيدر عبد 

الشافي - بجوار سوبر ماركت )24( - هوية رقم /954747473
وكيله المحامي : طارق ابراهيم الطويل من غزة بجوار مطعم بالميرا ، 

جوال رقم / 0597212219
المستدعى ضده / اكرم حسين كامل سالمة - غزة دوار حيدر عبد الشافي - 

فوق سوبر ماركت حسونة .   »خارج البالد«. 
نوع الدعوى / استرداد شيك لعدم وجود مقابل . 

قيمة الدعوى / 36500 $« ستة وثالثون الف وخمسمائة دوالر امريكي .
) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (

لدى محكمة استئناف غزة  الموقرة في االستئناف رقم2021/1467
في القضية رقم: 343 / 2020  بداية غزة في الطلب رقم: 344 /2022

إلى المس���تدعى ضده /المذكور بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكمة اس���تئناف غزة بالقضية المرقومة أعاله استنادا إلى ما يدعيه في 
الئح���ة دعواه ونظرا ألنك مس���افر خارج البالد وحس���ب اختصاص محكمة 
اس���تئناف غزة ف���ي نظر هذا الطلب وعم���ال بالمادة 20 م���ن قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 لس���نة 2001 وبناءا على قرار السيد 
قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 2022/344 بالسماح لنا بتبليغك عن 
طريق النشر المس���تبدل .  لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة 
يوم االثنين بتاريخ 13-09-2022 الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي 
عليكم إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ النش���ر 
وليك���ن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في االس���تئناف 

والطلب واعتبارك حاضرا.  حرر بتاريخ : 2022/5/18م

رئي�س قلم حمكمة ا�ستئناف غزة
االأ�ستاذ / هناء ما�سي

  دولة فل�سطني  
املجل�س االأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية خانيون�س- دائرة التنفيذ
اإعالن ن�سر بيع باملزاد العلني

بن���اء على قرار قاض���ي التنفيذ الصادر بتاري���خ  2022/5/15 على صفحات 
القضية رق���م 2021/6094 والمتكونة فيما بين : طالب التنفيذ / فواز فايز 

عبد الله أبو ستة هوية : 972227847
والمنفذ ضده / شركة أبو ستة للباطون الجاهز  ويمثلها / سمير عبد القادر 

غيث أبو ستة هوية : 957211030
نعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة التنفيذ مركبة من نوع جرافة 
 )  81 JZ753 ( كتل���ر بلر موديل 1971 صفراء اللون تحمل الش���اصي رقم -
وت���م تثمينها بمبلغ 10000 دوالر أمريك���ي وعليه قد تحدد يوم الخميس 
المواف���ق 2022/6/9 للمزايدة لذا على من يرغب بالدخول بالمزايدة مراجعة 
دائ���رة تنفيذ محكمة بداية خانيونس خالل الدوام اليومي قبل موعد البيع 
على أن يدفع المشترك تأمينا قدره عشرة بالمائة من قيمة تثمين المركبة .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
مهدي نبيل القدرة

 

  

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

املو�سوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
الى المدعى عليه / نائل هاش���م محمد على من غزة وس���كانها س���ابقا ومجهول 
مح���ل االقامة خارج القط���اع نعلمك بأنه قد حكم عليك م���ن قبل هذه المحكمة 
للمدعي���ة / هدى معين ابراهيم الصواف من غزة وس���كانها بنفقة زوجة قدرها 
ثمانون دينارًا اردنيًا ش���هريا اعتبارا من تاريخ الطل���ب الواقع في 2021/11/1م 
وذل���ك بموجب اعالم الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية اس���اس رقم 
2021/1787م وموضوعها نفقة زوجة بتاريخ 2022/3/21م مس���جل في س���جل 
)104( عدد)316( حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا بحقك قابال 
لالعتراض واالستئناف لذا صار تبليغك حسب االصول . وحرر في 2022/5/18م

قا�سي حمكمة غزة ال�سرعية
حممود �سامل م�سلح

دولة فل�سطني
 وزارة احلكم املحلي

اإعالن �سادر عن اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة الت�سديق النهائي على خمطط �سبكة 
�سوارع �سمن القطعة رقم )61( �سمن حي جورة اللوت

منطقة تنظيم : خان يونس
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت 
بجلستها رقم )2021/1( المنعقدة بتاريخ 2021/1/6 التصديق النهائي 
على مخطط ش���بكة شوارع ضمن القطعة رقم )61( ضمن حي جورة اللوت 
المار في القسائم رقم )29-28-27-4-5-10-11-17-18-12-32( من القطعة 
)61( السابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزية 
والمنشور في جريدتي االستقالل وفلسطين بتاريخ 2020/6/2مع 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 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعــالن �سادر عن اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات 
غزة اإيداع جمدد ملخطط �سبكة �سوارع املنطقة ال�سياحية

منطقة تنظيم : الزوايدة
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة انها قد قررت بجلستها 
رق����م 2022/4 المنعقدة بتاريخ 2022/2/17 ايداع مخطط ش����بكة ش����وارع المنطقة 
السياحية المحصورة بين الشارع رقم )19( شماال والشارع رقم )9( جنوبا والشارع رقم 
)14( شرقا والشارع رقم )16( )المسمى بشارع الرشيد( غربا والمار في القسائم رقم )3-

4-5( من القطعة رقم )2334( والقسائم رقم )2-3-4-5-6-10( من القطعة رقم )2332( 
الواقعة بمنطقة تنظيم الزوايدة والمبينة تفاصيلها بقرار االيداع السابق المنشور في 
جريدة االس����تقالل بتاريخ 2021/12/2 ايداعا مجددا لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن في صحيفتين يوميتين محليتين .
وعلي����ه ووفقا لنص المادة )17( من قانون تنظيم المدن رقم )28( لس����نة 1936 فانه 
يج����وز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واالبنية واالمالك االخرى المش����مولة بهذا 
المشروع او باي مشروع اخر سواء بصفتهم من اصحاب هذه االمالك او بأيه صفة اخرى 
االطالع مجانا على المشروع المعدل لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها 
ببلدية الزوايدة خالل س����اعات الدوام الرس����مي وتقديم االعتراضات عليه خالل مدة 
خمس����ة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الجريدة الرسمية او في صحيفتين 
يوميتين محليتين ايهما اقرب . وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

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

يف الطلب رقم 2022/574 يف الق�سية رقم 2021/1728
المستدعي/ محمود محمد محمود أبو دقة خانيونس هوية رقم )903501815(  

وكيله المحامي/ محمد أبو جامع 
المس����تدعى ض����ده/ رامي غازي س����ليمان الرقب خانيونس – بني س����هيال – 

بالقرب من المركز الثقافي مجهول محل اإلقامة 
نوع الدعوى/ حقوق

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية رقم 2021/1728
الى المس����تدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليكم 
دعوى رقم )2021/1728( اس����تنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك 
نس����خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليكم الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس����ة عشر يوما 
من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس����ة 2022/06/08 
لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي 

ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 18-05-2022

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

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل أمس االحد، حملة اعتقاالت واسعة 

بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين. 
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت ثمانية 

فلسطينيين من عدة بلدات غرب جنين.
واقتحم جنود االحتالل في س���اعة متأخرة من الليلة قبل 
الماضي���ة عددا من القرى الغربي���ة، منها عانين والجلمة 
وزبوبا، وطاردت العمال على فتحات الجدار، وأطلقت قنابل 

الغاز واإلنارة بكثافة.
وش���نت حملة مداهمات للعديد م���ن المنازل، واحتجزت 
سكانها، وعاثت فيها خرابا، واعتقلت سبعة مواطنين من 
عانين، وهم أسيد وعميد وعبيدة يوسف عيسى، ويوسف 

ونور وشرف مجيد، ويوسف وليد عيسى.
 واعتقلت الشاب س���اهر جرادات من منزله في زبوبا، في 
حين اقتحم جنود االحت���الل، بلدة اليامون وداهموا عددا 

من المنازل، واعتقلوا الشاب وراد محمد سمودي.
واندلعت صباح امس، اش���تباكات مسلحة بين مقاومين 

وقوات االحتالل في مخيم جنين.
واعتقلت قوات االحتالل الش���اب أس���يد تركمان من حي 

الهدف بالمدينة، وتسببت بخراب كبير في منزله.
وفي محافظة نابلس، اعتقل االحتالل محمد جهاد يامين 
من بل���دة تل غرب نابلس، واقتحم بلدت���ي مادما وبورين 
المتجاورتين. كما، اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
ثالثة ش���بان بعد االعتداء عليهم في بلدة حوارة جنوبي 

نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن مس���توطنين اقتحموا الشارع 
الرئيس وسط حوارة بحماية قوات االحتالل وأنزلوا األعالم 
الفلس���طينية المرفوعة. واعتدى المس���توطنون وجنود 
االحتالل بالضرب على ثالثة ش���بان حاولوا التصدي لهم، 
وت���م اعتقالهم. وبينت المصادر أن الش���بان الثالثة هم 

مقداد سامر عودة، وقصي الفاخوري، وجميل نمر.
وفي بيت لحم اعتقل جنود االحتالل الش���اب أمجد حامد 
س���حبان، من دير استيا قرب سلفيت، وعيسى خضر جاد 

الله من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ومن س���لفيت، اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي،أمس 
األربعاء، ش���ابا من بل���دة رافات، وأغلق���ت مدخلي بلدتي 

حارس وكفل حارس غرب سلفيت بالبوابة الحديدية.
وأف���ادت مصادر محلي���ة ، بأن قوات االحت���الل اقتحمت 
البلدة، واعتقلت الشاب عدي رضوان عياش بعد مداهمة 

منزله والعبث بمحتوياته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات االحتالل أغلقت مدخل 
بلدتي حارس وكفل حارس بالبوابة الحديدية، ما أدى إلى 
عرقلة حرك���ة تنقل المواطنين، والتس���بب بأزمة مرورية 
خانقة. ومن الخليل اعتقلت قوات االحتالل محمد سلهب 
التميم���ي، فيما اعتقل���ت أيمن أبو عرقوب من الس���موع 

جنوب المدينة.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

أمس األربعاء، شابا من مدينة القدس المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اقتحمت بلدة 
جبل المكبر جنوب ش���رق القدس، واعتقلت الشاب أيهم 

جعابيص.

اعتقاالت »إسرائيلية« في مناطق مختلفة من الضفة والقدس

القاهرة/ االستقالل: 
أكد االتحاد البرلماني العربي تمس���كه بنصرة القضية الفلس���طينية العادلة 
وتضامنه الكامل مع الش���عب الفلسطيني الش���قيق ودعم حقوقه المشروعة 
في إقامة دولته المس���تقلة ذات الس���يادة على حدود الراب���ع من يونيو 1967 

وعاصمتها القدس.
وج���دد، في بيان صدر عن رئاس���ته في الذكرى ال�74 لنكبة فلس���طين، دعوته 
لمجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة والمنظمات اإلنس���انية 
والبرلمانات واالتح���ادات البرلمانية الدولية، لتحمل مس���ؤولياتهم القانونية 
واألخالقي���ة بالتحرك الج���اد والفوري لوق���ف انتهاكات وإج���راءات االحتالل 
التصعيدي���ة في األراضي الفلس���طينية. وش���دد على ضرورة احت���رام الوضع 
التاريخي والقانوني القائم في القدس، والحفاظ على هويتها العربية اإلسالمية 

والمسيحية، وضمان حق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.
وطالب بالعمل على وقف أي إجراءات اس���تفزازية من ش���أنها »تأجيج العنف 

وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم االستقرار«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت وس���ائل إعالم عبرية،أمس األربعاء، أن النائب 
اليميني المتطرف في »الكنسيت« )البرلمان اإلسرائيلي(، 
إيتم���ار بن غفير، ينوي اقتراح قانون، ينص على »إصدار 
أحكام باإلعدام على المقاومين واألسرى الفلسطينيين«.

وقالت صحيفة »يس���رائيل هيوم« العبرية، إن »بن غفير، 
)رئيس حزب الق���وة اليهودية(، س���يضع القانون، يوم 
األح���د المقبل، على طاولة ما يس���مى »اللجن���ة الوزارية 

للتشريع« لمناقشته.
ووف���ق الصحيفة العبرية، ينص »مش���روع القانون على 
ا  أن األس���ير الفلس���طيني الذي يقتل مستوطنا أو جندًيّ
ا يحك���م عليه باإلعدام، باس���تخدام كرس���ي  إس���رائيلًيّ

كهربائي«.
باإلضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى النص على أنه »لن 
يكون من الممكن تخفيف عقوبة األسير الذي حكم عليه 
باإلع���دام، من أجل منع إمكانية إدراج األس���رى المحكوم 

عليهم باإلعدام في صفقات تبادل األسرى«.
يشار إلى أن هذه ليس���ت المرة األولى التي تقدم فيها 
اقتراحات قوانين، تنص على إعدام أسرى فلسطينيين، 
حيث كان حزب »إس���رائيل بيتنا«، بزعام���ة وزير المالية 
الحالي أفيغدور ليبرمان، قد تقدم بقانون مشابه في عام 
2018، بدعم من رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو.

كم���ا طرح نفس مش���روع القان���ون في الهيئ���ة العامة 
للكنيست عام 2015.

»بن غفير« يقترح سن قانون يقضي بإعدام أسرى بـ »كرسي كهربائي«

»البرلماني العربي« يدعو لوقف انتهاكات 
االحتالل ونصرة القضية الفلسطينية
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في اعق���اب الخطاب الذي القاه قائد حركة حماس ف���ي قطاع غزة المجاهد يحيى 
الس���نوار بتاريخ 4/30 والذي هدد فيه »إسرائيل« بضريات موجعة ان تجرأت على 
القدس واالقصى واستمرت في ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني, ونفذت 
مس���يرة االعالم, او ذبح القرابين في باحات األقصى, او تجرأت على ممارسة طقوس 
تلمودية في باحاته تمهيدا لتقسيمه زمانيا ومكانيا, تعالت أصوات اإلسرائيليين 
بالعودة لسياس���ة االغتياالت, ويبدو ان هذه الدعوات المتزايدة للعودة لسياس���ة 
االغتي���االت تأتي ضمن »حالة الصراع السياس���ي الداخل���ي المحتدم بين حكومة 
نفتالي بينت والمعارضة الصهيونية التي يقودها بنيامين نتنياهو، فالمعارضة 
الصهيونية تس���تغل هذه الورقة في محاولة إلس���قاط حكومة بينت التي تعهد 
نتنياهو بإفشالها واسقاطها, وقد دعا نواب في الكنيست الصهيوني ومسؤولون 
صهاينة وصحفيون إسرائيليون صراحة إلى اغتيال »السنوار«، وبرروا في مقابالت 
وتغري���دات دعواتهم هذه، بتحميله مس���ؤولية العملية الفدائي���ة التي وقعت 
داخل األراضي الفلس���طينية المحتلة عام 48 باس���تخدامه لغ���ة التحريض على 
تلك العمليات مع تحريض مماثل من الجهاد اإلس���المي, وال تش���مل التهديدات 
الصهيونية بالعودة الى سياسة االغتياالت السنوار فقط انما طالت قيادات أخرى 
خاصة من حماس والجهاد اإلس���المي, وقيادات المقاومة الفلسطينية السياسية 
والعسكرية, عمليات التصفية واالغتيال طالت مؤخرا قائد كتائب شهداء األقصى 
في جني���ن داود الزبيدي الذي ت���م تصفيته واغتياله بدم ب���ارد على يد االحتالل 

الصهيوني  .   
رئيس المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلسالمية » حماس » القائد إسماعيل 
هنية حذر االحتالل الصهيوني من اس���تئناف سياس���ة االغتياالت بحق قيادات 
المقاومة الفلسطينية، وما س���يترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج, ووجه 
هنيه رس���ائل واضح���ة إلى العديد من القادة والدول ف���ي المنطقة حذر فيها من 
استئناف العدو الصهيوني سياسة االغتياالت بحق قيادات المقاومة الفلسطينية 
وما س���يترتب على هذا التوجه العدوان���ي من نتائج, واب���رز تصريحات االحتالل 
وتصعي���د لهجته نحو مخططات���ه باغتيال قيادات في الحركة على رأس���هم األخ 
يحيى الس���نوار والش���يخ صالح العاروري والقائد محمد الضيف واألخ زاهر جبارين 
وغيره���م, ونبه إلى »م���ا ينطوي على هذا النهج من ردود فعل كبيرة ال يس���تطيع 
أحد تقدير مداها وتبعاتها، وتنذر بمواجهة شاملة بين شعبنا ومقاومته، وسيدفع 
العدو ثمنا ليس في الحسبان«, ويبدو ان المقاومة تتعامل مع تهديدات االحتالل 
الصهيوني بجدية كبي���رة, فحكومة نفتالي بينت الضعيف���ة, تبحث عما يحفظ 
لها ماء وجهها امام اإلس���رائيليين, بعد ان منيت بانتكاسات كبيرة, وفشلت في 
الوصول ألهدافها, ويبدو ان حالة الضعف واتلوهن التي تعيشها حكومة نفتالي 
بين���ت هي التي تدفع الحكومة نحو المجازفة والمغامرة, لكن ما يعيقها حتى االن 
هو انها ال تضمن النتائج, وتخشى ان تكون نهايتها بهذا اإلخفاق المحتمل, بل ان 
المستقبل السياسي لنفتالي بينت وحكومته يصبح على المحك, ويكون مصيرهم 
في النهاية كمصير ايهود باراك وتسيبي ليفني وايهود أولمرت وغيرهم فهؤالء 
جميعا انهوا مس���تقبلهم السياس���ي بحماقات ارتكبوها ومغامرات غير محسوبة 

النتائج اقدموا عليها, ويبدو ان نفتالي بينت يخشى نفس المصير. 
ما فشل االحتالل في تحقيقه عبر الحرب والتصعيد، لن ينتزعه بالتهديد بالعودة 
لسياسة االغتياالت، وتصريحات رئيس الحكومة الصهيونية المجرم النازي نفتالي 
بينت الذي أكد على أن الجيش اإلسرائيلي وجميع األجهزة األمنية اإلسرائيلية لديها 
الحرية المطلقة من المستوى السياس���ي في أي نشاط يوفر األمن لإلسرائيليين. 
وتهديدات بينت بإطالق يد الجيش واألمن الصهيوني، في مواجهة المتظاهرين 
الفلسطينيين الرافضين لالعتداءات واالقتحامات التي تنفذها جماعات يهودية 
متطرفة في المس���جد األقصى، كل ذلك يدل على المأزق الذي تعيش���ه حكومته 
النازية المجرمة، وما يخشاه بينت وما يدور من مخاوف في خالده هو الذي ستحققه 
المقاومة الفلسطينية، لذا فعليه ان يعيد حساباته جيدا، ويقف »على رجل ونص« 
قبل ان يقدم على ارتكاب أي حماقة جديدة والعودة لسياسة االغتياالت، وقد بدأت 
أصوات ترفع في وجهه بان سياس���ة االغتياالت التي مارستها إسرائيل على مدار 
س���نوات طويلة, لم تؤد الى وقف المقاومة او منع تطورها, او اضعاف الحركة التي 
يتم استهداف قادتها, وذكروه باستهداف األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي 
الدكتور فتحي الش���قاقي, وان الحركة بقيت وقويت, وذكروه كذلك باس���تهداف 
الشيخ احمد ياسين ولكن حماس بقيت وقويت, وكذلك امين عام الجبهة الشعبية 
أبو علي مصطفي, وغيرهم من القادة السياسيين والعسكريين الكبار, فتبعات أي 
عملية اغتيال مكلفة, ونتائجها وخيمة وقد ال تتحملها الجبهة الداخلية حس���ب 
قولهم, اذا فخيار العودة لمسلسل االغتياالت امام »إسرائيل« ليس سهال, ويجب 
قراءة انعكاس���اته جي���دا, المقاومة لديها قدراتها القتالية التي تربك إس���رائيل 
وتكبدها خس���ائر كبيرة, فهل تتحمل »إس���رائيل النتائج وتتخذ قرارها بالعودة 

لسياسة االغتياالت مجددا؟!, تطورات االحداث هي التي ستحكم.    

جدية »إسرائيل« بالعودة لالغتياالت 

رأي

ال ش���يء ُيؤك���د اس���تمرارية النكبة كفع���ل وجرائ���م متواصلة مثل 
حال الش���عب الفلس���طيني اليوم، والقضية الفلس���طينية، التي وإن 
كان التأري���خ لبدء نكبتها ف���ي عام 1948، كانطالق نجاح المش���روع 
الصهيون���ي، إال أنه قد يكون من الالزم التأريخ لها، من بدء المش���روع 
الصهيوني. هذا التأريخ ليس بهجراته األولى في أواخر القرن التاسع 
عش���ر، بل عند بدء التنفيذ الفعلي، مع إطالق وعد بلفور في أوج الحرب 
العالمية األول���ى، كتعهد، ثبت الحقًا أنه لم يكن بريطانيًا فحس���ب، 
بل كان أيضًا مصحوبًا بتعهد فرنس���ي مماثل، ولو بفعل خوف فرنسا 
كدول���ة عظمى، آنذاك، من فقدان تأثيرها كليًا في فلس���طين، لصالح 
بريطاني���ا. والواق���ع اليوم أن تم���دد الدولة »اإلس���رائيلية«، منذ حرب 
يونيو/حزيران 1967، لتغطي في س���يادتها العسكرية والفعلية، من 
استيطان عسكري و«مدني وحضري«، من النهر شرقًا وحتى البحر غربًا، 
لم يكن ليصل إل���ى ما وصله لوال الوهم العربي والفلس���طيني، الذي 
تمثل في إقرار منظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن قبضت فصائلها 

المسلحة على زمام األمور، في عام 1974، بالبرنامج المرحلي.
التخلي عن »الدولة الفلسطينية العلمانية«

وف���ي قراءة بأثر رجعي، يب���دو اليوم أنه بات يمك���ن القول إن اعتماد 
ح���ل الدولتي���ن كاس���تراتيجية عمل، حل���ت محل مش���روع التحرير 
الكامل، والتخلي عن مش���روع »الدولة الفلس���طينية العلمانية«، كان 
عمليًا المش���جع األكبر للدولة اإلسرائيلية التي كانت تستجدي مجرد 
االعتراف به���ا وليس بحق وجودها، ثم »تطور« الموقف اإلس���رائيلي 
في العقدين األخيرين، إلى االش���تراط باالعتراف بحق الوجود، كدولة 
يهودية، من دون أن ُيقرن ذلك بالتزام إسرائيلي باعتراف بحق تقرير 
المصير للشعب الفلسطيني، بل إقران هذا الشرط اإلسرائيلي الجديد 

بالتنازل الكلي عن المطالبة بكيان فلسطيني مستقل.
كان ال ب���د من طرح حالة اإلنكار اإلس���رائيلية التامة التي وصلت إليها 
إس���رائيل في العقدي���ن األخيرين، ولقيت آذانًا صاغي���ة وقبواًل عربيًا 
رس���ميًا، منذ أخرج الرئيس المصري الراحل أنور السادات القاهرة من 

معادل���ة الصراع ف���ي اتفاقيات كامب ديفيد، مقزمًا قضية الش���عب 
الفلس���طيني إلى خالف مع دولة االحتالل على »حدود س���لطة الحكم 
الذات���ي«، مرورًا باتفاق المبادئ الذي وّقعته قيادة منظمة التحرير في 
أوسلو »كاتفاق مرحلي« لخمس سنوات، انتهت من دون تحقيق إنجاز 

حقيقي وفعلي للشعب الفلسطيني على األرض.
االنتفاضة الثانية

وباإلضاف����ة إلى هذا، تفجر المفاوضات للح����ل الدائم في كامب ديفيد 
في عام 2000 بين إيهود براك والرئيس الفلس����طيني الراحل ياس����ر 
عرفات، واندالع االنتفاضة الثانية، التي ش����كلت آخر حالة صراع مسلح 
رس����مي بين إس����رائيل ومنظمة التحرير والس����لطة الفلسطينية تحت 
قيادة أبو عمار، فيما كان قطار التطبيع، مش����حونًا باتفاق أوسلو، انطلق 
ليش����مل دواًل جديدة، منها من وقعت مع إسرائيل اتفاق سالم رسميا، 
كاألردن في اتفاق وادي عربة، ومنها من ارتأت أن تبقي تطبيعها تحت 
مسميات مختلفة، وبشكل غير مباشر، إلى أن توج العرب »إقبالهم« على 
إس����رائيل، في قلب واضح للمعادالت والتحالفات، باتفاقيات »أبراهام« 

التطبيعية في عهد الرئيس األميركي دونالد ترامب.
مجرد صراع حدود

ف���ي المقابل، لم ُيح���دث هذا القب���ول العربي بالرواية اإلس���رائيلية 
الصهيوني���ة التاريخية ردًا عربيًا ش���عبيًا، وحتى رس���ميًا، بمس���توى 
تداعيات االتفاقيات األخيرة على واقع الصراع وطبيعته كصراع وجود، 
كما يراه االحتالل اإلس���رائيلي، فيما بات العرب يعتبرونه مجرد صراع 
حدود، لن يعيد للفلس���طينيين حتى 30 في المائة من وطنهم، الذي 
بات كله تحت السيطرة اإلسرائيلية، حتى تلك المناطق التي تصنفها 

اتفاقية أوسلو كمناطق خاضعة كليًا للسيطرة الفلسطينية.
وهو ما تفنده على أرض الواقع الحالة الحقيقية للسلطة الفلسطينية 
اليوم، وعدم قدرتها على منع قوات االحتالل من اختراق هذه المناطق، 

واقتحامها من دون أي اعتبار لالتفاقية المذكورة.
عملي���ًا، يمكن اليوم القول إن كل هذا الوضع الناش���ئ، أواًل عن ضعف 

منظمة التحرير، وخضوعها للس���لطة الفلسطينية بقيادتها الراهنة، 
ثم اس���تغالل أنظمة التطبيع هذا الضعف لزي���ادة التقرب من دولة 
االحتالل، وإنش���اء عالقات ثنائية تطبيعيه بمعزل عن كل ما يعانيه 
الشعب الفلسطيني، شجع بش���كل الفت دولة االحتالل، التي رصدت 
التراجع الفلسطيني أواًل، منذ اغتيال عرفات، وثانيًا بفعل األداء الرديء 

لمن خلفوه في قيادة الشعب الفلسطيني.
فاالنقسام الفلسطيني، وتمكين وجود سلطتين منفصلتين على أجزاء 
من األرض الفلس����طينية، زاد ثقة دولة االحتالل واليمين اإلس����رائيلي 
تحدي����دًا، ليس فقط في اإلمعان في التنك����ر لجرائم النكبة التاريخية، 
بل في كتابة فص����ول جديدة، بات فيها الترحي����ل والتطهير العرقي 
شعار المرحلة اإلسرائيلية الجديدة: تطهير عرقي يمتد أيضًا ألراضي 
الداخ����ل الفلس����طيني، خصوصًا في اإلعالن الذي جاء قبل عدة أش����هر 
فقط على لس����ان وزيرة الداخلية اإلس����رائيلية، أيليت شاكيد، بأن حلم 
بن غوريون في النقب والجليل لم يتحقق بش����كل كامل بعد، وأن علينا 
مواصلة تحقيق هذا الحلم، وتأمين أغلبية يهودية في النقب، كما في 
الجليل، من دون التنازل، بموازاة ذلك، عن مش����روع االس����تيطان والطرد 
والترحي����ل في الضفة الغربية المحتلة. وقد كرس اس����تمرار مش����روع 
االس����تيطان والتطهير العرقي المترتب عليه قبل أسبوعين فقط، قرار 
المحكمة اإلسرائيلية العليا بجواز وشرعية هدم وترحيل سكان 8 قرى 
فلس����طينية، من أصل 12 قرية، جنوبي الخليل في مس����افر يطا لصالح 
مناطق عس����كرية، كمرحلة أولى يليها إنش����اء مس����توطنات يهودية 
جديدة على هذه األراضي. ولعل من أبرز ما يمكن مطالعته في الذكرى 
ال� 74 للنكبة الفلسطينية، هو غياب الرد الفلسطيني الرسمي، وغياب 
الموقف الفلسطيني الموحد. فبقاء االنقسام الحالي، واستعداد كل من 
»السلطتين« الفلس����طينيتين، للتواصل والتفاوض مع دولة االحتالل 
اإلس����رائيلي، سواء كان ذلك بشكل مباش����ر وعبر تنسيق أمني رسمي، 
كما هو حال السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أم عبر طرف ثالث 

كما هو حال سلطة حركة حماس في قطاع غزة.

لدى »إس����رائيل« مش����كلة جوهرية مع الحقيقة منذ نشأة الحركة 
الصهيونية؛ فروايتها التاريخية، وأفكارها المؤّسسة، واختالقها 
السياسي، وش����رعيتها الدينية واألخالقية، ُبنيت على األسطورة 
وذاك����رة تاريخية مفبركة وحق إلهي مزّي����ف. لذلك، من الطبيعي 
جدًا أن تناصب »إس����رائيل« العداء أّي جهة أو مؤّسس����ة أو حتى 
أفراد يس����عون إلى تقديم الحقيقة وتفنيد الروايات المؤّسس����ة 
للفكرة الصهيونية، لكون الحقيقة بالنسبة إلى »إسرائيل« خطرًا 
وجوديًا على كينونتها كمشروع اس����تعماري إحاللي استيطاني 

في المنطقة العربية واإلسالمية.
ل لجوهر العالقة العدائية بين »إس����رائيل« وبين  ما س����بق ُيؤصِّ
الصحافة واإلعالم الوطني واإلنس����اني، الباحث عن الحقيقة التي 
مثلته����ا خير تمثيل الصحافية الش����هيدة ش����يرين أب����و عاقلة. 
ف�«إس����رائيل« الباحثة ع����ن صناعة الك����ذب والتضليل اإلعالمي، 
وتزيي����ف الواق����ع، وإعادة صياغ����ة األحداث بمؤثرات وأس����اليب 
تخدم مصالحها وأجنداتها ككيان اس����تيطاني عنصري، من أجل 
الوص����ول إلى حالة عامة من كّي الوع����ي الجماعي داخليًا وخارجيًا، 
بالتأكيد ستتعامل مع شيرين أبو عاقلة الصحافية الساعية دومًا 
إل����ى تقديم خط����اب الحقيقة، على أنها تهديد أمني وعس����كري 
وفكري على دول����ة االحتالل يجب اغتياله، لخدمة المصلحة العليا 
اإلس����رائيلية ودوام بقاء خطابها المزيف م����ن دون أّي منّغصات 
تفضح بش����اعة الوجه الحقيقي لالحتالل اإلس����رائيلي. كش����فت 
عملي����ة اغتي����ال الصحافية أب����و عاقلة، وما تالها م����ن اعتداء غير 
إنس����اني من قبل الش����رطة اإلس����رائيلية على جنازتها، وإسقاط 
نعشها، ومهاجمة مش����ّيعيها، أمام مرأى العالم أجمع ومسمعه، 
مرورًا بحفنة م����ن الروايات اإلس����رائيلية المرتبكة حول تفاصيل 
عملي����ة االغتيال، أن هن����اك مجموعة من المس����ائل ترتكز عليها 
»إس����رائيل« ف����ي محاوالتها الدائمة إلس����كات ص����وت الحقيقة 

الفلسطيني، أهمها:
أواًل، شرعنة الجريمة اإلسرائيلية مهما كانت بشاعتها

اعتادت »إس����رائيل« )دولة اليهود( أن تلع����ب دور الضحية على 
مدار التاريخ، م����ن خالل تقديم رواية لألح����داث مبتورة، من دون 
مراعاة للسياقات الزمنية لتطور الحدث نفسه. بمعنى توضيحي، 
أن بداي����ة الس����ردية اإلس����رائيلية ألي حدث تبدأ م����ن رّد الفعل 
الفلس����طيني تجاه »إس����رائيل«، م����ن دون ذكر لطبيع����ة الفعل 
اإلسرائيلي المنِشئ للحدث نفسه، والذي أتى الفعل الفلسطيني 
ف����ي س����ياق رّد الفعل علي����ه، فبالتالي تتكرس فك����رة القفز عن 
الجريمة الصهيونية من خالل التركيز على رّد فعل الفلس����طيني 
تجاه تل����ك الجرائم، وبذل����ك يتحول صراخ الضحي����ة المغتصبة 

إلى جريمة، ألنه يزعج االحتالل الغاصب، المس����تمر في ممارس����ة 
وحشيته على شعب اقُتلع من أرضه منذ 74 عامًا.

وبن����اًء على المنطق اإلس����رائيلي المريض بالفوقي����ة العنصرية، 
فإن المس����ؤول عن مقتل ش����يرين أبو عاقلة، هو إم����ا الفدائيون 
الفلسطينيون الذين دافعوا عن مخيمهم من بطش االحتالل، وإما 
شيرين أبو عاقلة نفسها التي كانت تمارس عملها الصحافي في 
جنين في س����بيل نقل صوت الحقيقة إلى العال����م، ما يؤدي إلى 
عرقلة تمّتع جنود الجيش اإلس����رائيلي بساديتهم النازية، الذين 
من الطبيعي، كما صّرح بذلك عضو الكنيست اإلسرائيلي »إيتمار 
بن غفير«، أن يطلقوا النار بغزارة، حتى ولو ُوِجد بعض الصحافيين 
ف����ي المكان. وفي كل األح����وال، العقلي����ة الصهيونية لن تحّمل 
جنود االحتالل اإلسرائيلي المس����ؤولية عن اغتيال شيرين، حتى 
وإن اعترف الجنود اإلسرائيليون بإطالق النار، فستعتبرها الرواية 
اإلسرائيلية مجرد خلل عملياتي فني من قبل الجنود بسبب وجود 
المقاومة الفلس����طينية، األمر ال����ذي يذّكرنا بالمقولة الش����هيرة 
لرئيس����ة الوزراء اإلسرائيلية السابقة، غولدا مائير، حين قالت: »لن 

أسامح الفلسطينيين؛ ألنهم يجبرون جنودنا على قتلهم«.
ثانيًا، إدراك »إسرائيل« ألهمية دور اإلعالم في الصراع

خ����وف »إس����رائيل« الدائم من الحقيق����ة دفعها إل����ى االهتمام 
بالس����احة اإلعالمية، كمجال أمني وعس����كري، فنج����د أن الحركة 
الصهيونية منذ البدايات اهتمت بالسيطرة والتأثير على وسائل 
اإلع����الم العالمية واإلقليمية من أجل خلق تيار داعم لها، وتجميل 
صورتها الوحشية، وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه مع بدايات تشكيل 
جهاز االس����تخبارات التابع للدائرة السياس����ية للوكالة اليهودية 
س����عى األخير إلى التأثير عل����ى مواقف الصحاف����ة العربية أثناء 
الثورة الفلس����طينية الكبرى بين 1936-1939، من خالل تس����ليط 
الضوء عل����ى المقاالت الصهيوني����ة المدسوس����ة، واألخبار التي 
زرعته����ا الوكالة اليهودي����ة، في الصحف العربي����ة، حيث أثبتت 
دراس����ة للدكتور محمود محارب أنه خ����الل العامين األخيرين من 
هذه الث����ورة، زرع جهاز االس����تخبارات التابع للدائرة السياس����ية 
للوكالة اليهودية ما ال يقل عن 280 مقااًل مدسوس����ًا في الصحف 
اللبنانية والس����ورية، وبطرق تخفي اسم كاتبها الحقيقي. بمعنى 
آخ����ر، إن اس����تراتيجية التضليل اإلعالمية الهادفة إلى إس����كات 
صوت الحقيقة من خالل تش����غيل آلة التضليل اإلعالمي ليس����ت 

جديدة على »إسرائيل«.
في ظ����ل تط����ور الوس����ائل اإلعالمية وس����هولة انتش����ارها، ومع 
دخ����ول اإلع����الم مرحلة الب����ث المباش����ر لألحداث ف����ور حدوثها، 
لجأت »إس����رائيل« إلى اس����تراتيجية اإلرهاب تج����اه الصحافيين 

واإلعالميي����ن لمنع تدفق الحقيقة الفلس����طينية إلى العالم. وفي 
هذا االتجاه، ما فتئت »إسرائيل« تنّفذ سياسة تعتمد على العنف 
لدفع الصحافيين إلى منع اس����تمرار التغطية اإلعالمية المواكبة 
للمجازر االس����رائيلية، لذلك ليس من المستغرب على »إسرائيل« 
أن تقت����ل ما نحو 46 صحافيًا منذ ع����ام 2000، وتعتدي على أكثر 
من 144 صحافيًا، فلس����طينيًا وأجنبيًا، خالل تغطيتهم األحداث 
في فلسطين المحتلة خالل السنوات األربع األخيرة، بحسب تقرير 
مة »مراس����لون بال حدود«، فضاًل عن قصف مقاّر المؤسسات  لمنظَّ
اإلعالمية المحلي����ة والدولية، كما حدث العام الماضي عند قصف 
برج الجالء الذي يوجد فيه مقر وكالة األنباء األميركية »أسوشييتد 

برس« ومكتب الجزيرة في غزة.
إن تنام����ي دور مواقع التواصل االجتماع����ي وتحولها إلى منصات 
دولية من الس����هل عليه����ا إيصال صوت الحقيقة الفلس����طينية 
لكل العالم، أّديا إلى زيادة االهتمام األمني اإلس����رائيلي للسيطرة 
اإلعالمية على تلك المواقع، وخاصة مع ازدياد وزن الدبلوماس����ية 
الش����عبية ودوره����ا الضاغط على صّن����اع القرار وصياغ����ة المزاج 
الش����عبي تجاه مجم����ل القضايا، بما فيها الموق����ف من االحتالل 
اإلس����رائيلي، األمر الذي باتت تتلّمس »إس����رائيل« خطورته على 
صورتها وش����عبيتها ومصداقية روايته����ا الدعائية وخاصة في 
المجتمع الغربي، وبالتالي ش����رعت »إس����رائيل« ف����ي التواصل مع 
ش����ركات مواق����ع التواصل االجتماع����ي من أجل دع����م المحتوى 
اإلس����رائيلي وروايت����ه المزيف����ة من جه����ة ومحارب����ة المحتوى 
الفلس����طيني الذي باتت تتعامل معه بروتوكوالت تلك الشركات 
تحت ضغط اللوبي الصهيوني على أنه مخالف لمعايير المجتمع، 
ويحّرض على الدعوة إلى الكراهية والعنصرية والعنف، فتتحول 
كتابة كلمة »مقاومة فلسطينية« مثاًل أو كلمة »شهيد« إلى سبب 
لتقييد أي حس����اب فلس����طيني على الكثير م����ن مواقع التواصل 
االجتماع����ي، وف����ي المحّصلة تغي����ب المحتوي����ات التي تعكس 
حقيقة األحداث في األراضي الفلس����طينية ع����ن مواقع التواصل 
االجتماع، ويبقى المحتوى اإلسرائيلي بروايته المفبركة المتصّدر 

لتلك المواقع.
استش����هاد ش����يرين أبو عاقلة يؤكد أن الحقيقة ال تموت ولكنها 
حتم����ًا س����تنتصر، األمر ال����ذي يفرض عل����ى الكل الفلس����طيني 
وعلى أحرار العال����م أجمع، خوض معركة الحقيقة ونش����ر الرواية 
الفلسطينية ودحض األكاذيب اإلسرائيلية، من أجل كشف عورة 
االحتالل، وعنصرية المؤسس����ات والجهات الدولي����ة الداعمة له، 
واألهم شرعنة نضاالت الش����عب الفلسطيني بوسائله كافة، في 

معركته المستمرة مع االحتالل اإلسرائيلي.

74 عامًا.. وتستمر النكبة الفلسطينية

شيرين أبو عاقلة... الحقيقة ال تموت ولكنها حتمًا ستنتصر

بقلم: نضال وتد

بقلم: حسن الفي
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2020/1240 يف الطلب رقم 2022/1066

المدعى : احمد عوض احمد واكد - من غزة معس���كر الش���دي ويحمل هوية رقم 
901597856۔ وكالؤه المحامون/ أمين س���اق الله وفؤاد عبد العال ويعاد عليان 

وميساء بكري ورهام زنداح ولؤي بسيسو
 المدعى عليه الثاني : محمد محمود محمد أبو عبيد - من غرة معس���كر الشاطئ 

- شارع حميد بجوار منزل ابو شنب . وكيلة المحامي / محمد حسن ابو عبيد
 نوع الدعوي: استرداد منقول.

 قيمة الدعوى: )$7234( سبعة أالف ومائتان وأربعة وثالثون دوالرًا.
تاريخ اإليداع: 2020/8/13م. جلسة يوم األحد : 2022/1/30م

الحضور: حضر أ. احمد عابد المتمرن لدى وكيل المدعي .
وحضر االس���تاذ/ معتز الخضري المناب عن وكي���ل المدعى عليه االول وتعهد 

بإيداع إنابة ولم يحضر المدعى عليه الثاني لسبق السير بحقه حضوريا
تبليغ حكم محكمة صلح غزة

// الحكم // باسم الله ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني
حكمت المحكمة باسترداد المنقول )الس���يارة( وهي من نوع مرسيدس تحمل 
الرق���م )3011312( وثبوت ملكيتها للمدعي / أحمد ع���وض أحمد واكد، والغاء 
كافة الحجوزات الواقعة على الس���يارة، بموجب الدع���وى الراهنة وعن القضية 
التنفيذي رقم )2019/13349( ، والزام المدعى عليه االول / طارق محمد ديب أبو 
حمرة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دوالر أمريكي أتعاب محاماة  صدر وأفهم 

علن اليوم األحد الموافق 2022/1/30.
قاضي الصح االستاذ / محمد فروانة
 لذا عليك مراجعة المحكمة اإلس���الم تس���كنك عن الحك���م وإتخاذ المقتضى 

القانوني وإال للمدعي الحق في السير في إجراءات تنفيذ الحكم حسب االصول .

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
ال�ستاذ / اكرم ابو ال�سبح

 

 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة ب�سفتها ال�ستئنافية 
يف ال�ستئناف رقم 2021/551  يف الطلب 2022/169 

المستدعون: 1- زكريا موسى نظير بهار- بصفته الشخصية كمحامي. غزة 
الرمال شرق الس���رايا. 2-هارون موسى نظير بهار- غزة الشجاعية الجديدة 
قرب جمعية أحياء الثقافة. 3- عفاف موس���ى نظير بهار- غزة الش���جاعية 
الجديدة قرب جمعية أحياء الثقافة. وكيلهم/ زكريا موسى بهار – المحامي.
المستدعى ضده/ إس���حاق موسى نظير بهار- من س���كان غزة الشجاعية 

سابقا- خارج البالد حاليا.
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل(( 

الى المستدعى ضده بما ان المستدعين المذكورين قد تقدموا لدى محكمة 
بداية غزة بصفتها االستئنافية باالستئناف المرقوم أعاله وموضوعه إزالة 
ش���يوع استنادا الى ما يدعوه في الئحة اس���تئنافهم ونظرا النك مجهول 
محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر هذا الطلب 
وعم���ال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم 2 
لس���نة 2001 بناء عل���ى الطلب رقم 2022/169 الص���ادر من محكمة بداية 
غزة بصفتها االستئنافية والقاضي ))قررت المحكمة السماح للمستدعين 
بتبليغ المس���تدعى ضده بواسطة النشر المس���تبدل حسب األصول وفقا 
لقرار المحكمة الصادر بتاريخ 2022/2/21 بإعالن المستدعى ضده بواسطة 
النش���ر المس���تبدل. لذلك يقتضي عليك ان تحضر له���ذه المحكمة يوم 
)االحد( بتاريخ 2022/6/5 الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليكم إيداع 
جوابكم التحريري خالل خمسة عش���ر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلوما 
لديك انك اذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في االس���تئناف باعتبارك حاضرا. 

حرر في 2022/5/13. 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة ب�سفتها ال�ستئنافية 
الأ�ستاذ: عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

غزة يف الف�سية التنفيذية رقم 17134/2021
إلى المنفذ ضدهم/

1-  سهام هاشم حمودة بدرة.    2- تيسير هاشم حمودة بدرة.
3- عدنان هاشم حمودة بدرة .  4- تحسين هاشم حمودة بدرة.
5- هاشم حمودة هاشم بدرة       6- جمال مطيع احمد الغزالي.

7- فايزة احمد حمودة بدرة.        8- فريال احمد حمودة بدرة.
9- عيسی سامي عيسى شاهين.    10- عالء سامي عيسى شاهين .

11- سيرين سامي عيسى شاهين.   12-  سوسن سامي عيسى شاهين.
13- ماهر ابراهيم نجيب الصراف.    14- ماري ابراهيم نجيب الصراف.
15- مها ابراهيم نجيب الصراف.    16- منال ابراهيم نجيب الصراف.

17- فايقة لطف الله بشارة الصراف
طبق���ا للحك���م الصادر ضدك���م من محكم���ة بداية غزة ف���ي القضية رقم 
2017/1001 أراضي )تنفيذ عيني( والصادر بتاريخ 2020/1/9 لصالح طالب 
التنفيذ )المدعي( / رامز رياض فايز شاهين والقاضي بتنفيذ عقد االتفاق 
عل���ى بيع المحرر بتاريخ 2003/8/7 المس���تند لمرفقاته وتنفيذ عقد البيع 
المحرر بتاريخ 2012/4/17 المستند لمرفقاته وتنفيذ عقد االتفاق على بيع 
حصص ارثية المحررة بتاريخ 2012/5/30 المس���تند لمرفقاته لذلك عليك 

تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 2017/1001 
لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين وإذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري . حرر في : 2022/5/12
مالحظة / تم تعليق نسخة على لوحة إعالنات المحكمة

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن /  فرنس عالء بدر الس���المي   
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم    402952220         
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   سرية خضر أحمد فرحات 
عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم   917780256         
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد موسى محمد الحساينة 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم    410085864         
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة 
صندوق االس���تثمار الفلس���طيني، عن قرب إطالق 
مرك���ز التطوير المهني في جامع���ة القدس والذي 
سيتم افتتاحه قريبًا ضمن الشراكة االستراتيجية 
بين الصندوق والجامعة بهدف تأهيل الخريجين، 

وصقل مهاراتهم للدخول إلى سوق العمل.
جاء ذلك خالل مشاركة الصندوق في يوم التوظيف 
السنوي الذي تنّظمه جامعة القدس برعاية صندوق 

االستثمار الفلسطيني لهذا العام.
وس���يوفر مركز التطوي���ر المهني برام���ج تدريبية 
متخصص���ة للطالب من الس���نة أول���ى اللتحاقهم 
في الجامع���ة، إضافًة إلى تقديم خدمات التوظيف 
لمساعدتهم  المهنية،  واالستش���ارات  واإلرش���اد، 
في التخطيط واتخاذ القرارات المناس���بة المرتبطة 
بمس���تقبلهم األكاديم���ي والمهني، بما يش���مل 

إمكانية التشبيك مع القطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى: إن الشباب الفلسطيني هو 
المس���تقبل الذي نتطلع إليه، ونحن في الصندوق 
ملتزم���ون، بالتعاون مع مختلف األط���راف، بتوفير 
الفرص���ة لهم لتأهيلهم بالمهارات الالزمة للدخول 
إلى سوق العمل، وهو الفكرة األساسية التي يقوم 
عليها مركز التطوير المهني الذي شاركنا بإنشائه 

في جامعة القدس.
وأض���اف الدكتور مصطف���ى: »إن مرحلة البحث عن 
عمل بالنس���بة للش���باب هي مرحلة حاسمة، فهي 
التي ستش���ّكل مس���تقبل الش���باب، وهي ال تقل 
أهمية عن مرحلة الدراس���ة الجامعية. وإننا فخورون 
بالشراكة مع جامعة القدس، حيث إن مدينة القدس 
هي البوصلة، والش���باب هم األدوات للمس���تقبل، 
وتمكينهم م���ن أجل القيام بالمهم���ات المطلوبة 
منهم ه���و واجبنا الذي يأتي ه���ذا المجهود كجزء 

منه«.
وسيس���اهم مركز التطوير المهني كذلك في دعم 
الشباب الريادي والمبدع من خالل مساعدة العديد 
من ش���بابنا في االنطالق وبدء مشاريعهم الخاصة، 
أخذًا بعين االعتبار أن بدء المشاريع الذاتية يتطلب 
مه���ارات خاصة، وبرامج تدريبية س���يقدمها مركز 
التطوير المهني، وهو بذلك سيس���اهم في إطالق 
عدد من المشاريع والشركات الناشئة الفلسطينية، 

والتي سنفخر بها جميعًا.
يش���ار إلى أن برامج ومش���اريع الصندوق مع عديد 
ش���ركائه والتي فاق عددها 60 برنامجًا ومش���روعًا 
اس���تثماريًا قد وفرت أكثر من 77 ألف وظيفة منذ 
الع���ام 2006 ولغاية نهاي���ة 2021، فيما بلغ عدد 
المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة والناشئة التي 
استفادت من برامج الصندوق المتخصصة في هذا 

المجال إلى حوالي 13 ألف مشروع.

رام الله/ االستقالل:
كش����فت أرقام رسمية حديثة، أن نس����بة البطالة في فلسطين، بلغت %25 
خالل الربع األول من العام 2022، وهي النس����بة المس����جلة في الربع األول من 

العام الماضي.
وأش����ار تقرير صادر عن االحص����اء، أن عدد العاطلين ع����ن العمل في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بلغ 378 ألف حتى نهاية الربع األول، وفق تعريف البطالة 

المنقحة.
وبحسب معطيات التقرير، يرتفع عدد العاطلين عن العمل في فلسطين، إلى 
526 ألف مع احتس����اب العمالة المتصلة بالوقت »أي العاملين الذي يعملون 

أقل من 35ساعة« والمحبطون من البحث عن عمل والقوى العاملة المحتملة.
وفيما يتعلق بنس����بة البطالة على مس����توى المنطقة، فقد بلغت في الضفة 

الغربية 14% في الربع األول، بينما 47% في قطاع غزة.
وس����جلت اعلى نسبة بطالة في صفوف حملة المؤهل العلمي )دبلوم فأعلى( 

بنسبة بلغت 47% وتحديدا في صفوف الشباب من )19- 29 سنة(.
تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ذكر أن عدد العاملين في السوق 
المحلية انخفض من 939 ألف إلى 904  ما بين الربع األخير من العام الماضي 

والربع األول للعام 2022.
ويأتي هذا التراجع بس����بب انخفاض عدد العمال في قطاع البناء والتش����ييد 
ونشاط النقل والتخزين واالتصاالت ومن ثم نشاط التجارة والفنادق والمطاعم.

ويوجد في فلس����طين حوالي 1.1 مليون عامل حتى نهاية الربع األول 2022، 
يشمل العمال الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات

غزة/ االستقالل:
قال رئيس االتح����اد العام لنقاب����ات العمال في 
قطاع غزة، سامي العمصي، يوم أمس، أن االحتالل 
اإلسرائيلي أصدر 405 تصاريح عمل لعمال قطاع 
غزة م����ن أص����ل 2000 كان المفت����رض الموافقة 

عليها قبل شهر رمضان المبارك.
وأضاف العمص����ي في تصريح ل����ه: إن تطورات 
األوضاع الميدانية خالل ش����هر رمضان المبارك 
عطلت إص����دار موافقات تصاريح جديدة للعمال، 
متوقعًا صدور دفعة جديدة من التصاريح خالل 

األيام القليلة القادمة.

وأش����ار العمصي، إلى أن االحتالل يستغل ملف 
التصاري����ح لتحقيق أه����داف سياس����ية، داعيًا 
الوس����طاء للضغ����ط علي����ه لاللت����زام بتفاهمات 
التهدئة المتعلقة بتحسين األوضاع االقتصادية 

في غزة.
وتاب����ع العمصي »كان المفترض توس����يع كوتة 
تصاريح غ����زة إلى 20 ألفًا عل����ى أن تبدأ المرحلة 
األول����ى 2000 لك����ن االحت����الل الزال يتهرب من 

تنفيذ وعوده والتزاماته«.
ولفت العمصي، إلى أن����ه وفقًا للوعود المقطوعة 
من قبل االحتالل للوسطاء سترفع كوتة تصاريح 

غزة إلى 30 ألفًا وصواًل إلى 70 ألفًا، مبينًا أن خروج 
أعداد جديدة م����ن العمال للعمل ف����ي األراضي 
المحتلة من شأنه تحسين الوضع االقتصادي في 

القطاع.
وأك����د العمصي، أن خ����روج 20 ألف����ًا للعمل في 
األراضي المحتلة من غزة من ش����أنه رفد س����يولة 
نقدية تصل إلى 50 مليون شيكل شهريًا، بواقع 
قيمة أجر يومي للعامل بقيمة 250 شيكال يوميًا.
وشدد العمصي، أن خروج العمال يساهم بدرجة 
أولى بإخراج العمال من دائرة الفقر والتخفيف من 
حدة األزمات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية.

العمصي: االحتالل أصدر 405 تصاريح لعمال غزة ودفعة جديدة قريبًا

صندوق االستثمار الفلسطيني يطلق مركز التطوير المهني لتأهيل الخريجين الجدد

نصف مليون عاطل عن 
العمل في فلسطين

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /   محمد كمال عودة ابو حسان 
ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  800307654     
الرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة
يف الدعوى املدنية رقم 481 / 2020

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الدعوى رقم 481 / 2020 في الطلب رقم 1089 / 2022

المس���تدعون/-1 ماهر نقوال نامق ش���حيبر- من غزة الرمال ش عمر المختار مقابل 
مسجد العباس هوية رقم/ 954751756 -2أروى نقوال نامق شحيبر- من غزة الرمال 
ش عمر المختار مقابل مس���جد العباس -3ماري نقوال نامق شحيبر- من غزة الرمال 
ش عمر المختار مقابل مسجد العباس -4الين بندلي الياس شحير – من غزة الرمال 

ش عمر المختار مقابل مسجد العباس. وكيلهم/ شعبان الغالييني المحامي
المس���تدعى ضدهم/-1 فلك ش���فيق رزق ترزي- غزة الرمال مقابل برج الغالييني 
الش���ارع الفرعي المتفرع من شارع قصر الحاكم غرب محل بيتزا ان -2أمجد أنطون 
نامق ش���حيبر - غزة الرمال مقابل برج الغالييني الشارع الفرعي المتفرع من شارع 
قص���ر الحاكم غرب محل بيتزا ان -3خالد أنطون نامق ش���حيبر - غزة الرمال مقابل 
برج الغالييني الش���ارع الفرعي المتفرع من شارع قصر الحاكم غرب محل بيتزا ان 
-4بش���ار أنطون نامق ش���حيبر - غزة الرمال مقابل برج الغالييني الش���ارع الفرعي 
المتفرع من شارع قصر الحاكم غرب محل بيتزا ان -5 نامق وليم نامق شحيبر – غزة 
ش���ارع عمر المختار مقابل مسجد العباس منزل رفيق وانطون ووليم شحيبر سابقًا 
عمارة اليازجي ومخبز الخولي وحاليًا خارج البالد -6وائل وليم نامق ش���حيبر – غزة 
ش���ارع عمر المختار مقابل مسجد العباس منزل رفيق وانطون ووليم شحيبر سابقًا 
عم���ارة اليازجي ومخبز الخولي وحاليًا خارج البالد -7نادر وليم نامق ش���حيبر – غزة 
ش���ارع عمر المختار مقابل مسجد العباس منزل رفيق وانطون ووليم شحيبر سابقًا 
عمارة اليازجي ومخبز الخولي وحاليًا خارج البالد -8لنا دينا/ وليم نامق شحيبر – غزة 
ش���ارع عمر المختار مقابل مسجد العباس منزل رفيق وانطون ووليم شحيبر سابقًا 
عمارة اليازجي ومخبز الخولي وحاليًا خارج البالد -9منى رفيق نامق ش���حيبر – غزة 
ش���ارع عمر المختار مقابل مسجد العباس منزل رفيق وانطون ووليم شحيبر سابقًا 
عمارة اليازجي ومخبز الخولي وحاليًا خارج البالد -10 ريم رفيق نامق ش���حيبر – غزة 
ش���ارع عمر المختار مقابل مسجد العباس منزل رفيق وانطون ووليم شحيبر سابقًا 
عمارة اليازجي ومخبز الخولي وحاليًا خارج البالد -11هالة رفيق نامق شحيبر – غزة 
ش���ارع عمر المختار مقابل مسجد العباس منزل رفيق وانطون ووليم شحيبر سابقًا 

عمارة اليازجي ومخبز الخولي وحاليًا خارج البالد
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشتركة غير منقولة ومبادلة 

قيمة الدعوى/ تزيد عن 55000 دينار أردني )خمسة وخمسون ألف دينار أردني(
إلى المس���تدعى ضدهم/ بما أن المستدعين قد تقدموا بالدعوى رقم 481 / 2020 
والطلب المتفرع عنه رقم 1089 / 2022 لدى محكمة صلح غزة المودع نسخة عنها 
ومن ملحقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليكم الحضور إلى هذه المحكمة 
للرد على الئحة الدعوى في الجلسة المحددة يوم األربعاء الموافق 2022/9/7م كما 
يقتضي عليك أن تودعوا لقلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عشر 
يومًا من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة وأن ترس���لوا نس���خة عنها إلى المستدعين 
حس���ب عنوانهم. وليكن معلومًا لديكم أنكم اذا تخلفت���م عن ذلك يجوز لوكيل 

المستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. غزة في: 2022/5/18م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة 
يف الدعوى املدنية رقم / 2021/102 

امام القاضي / احمد صالحية   قاضي البداية 
سكرتارية : نرمين سمير داود 

المدعي : بش���ارة فؤاد بشارة الخوري – باالصالة عن نفسه وباإلضافة الى 
باق���ي ورثة وتركة والدته المرحومة / ليلى جب���را ميخائيل الخوري – غزة 

الرمال – شارع الشهداء مقابل االتصاالت .
وكالؤه المحامون / زهير الخالدي واخرين 

المدعى عليها/ ش���ركة س���يتي نت المعلوماتي���ة واالنترنت وتقنيات 
االتصال والتجارة ويمثلها السيد / مجدي سعيد عبد الله المقادمة – غزة 

التوام الشارع السابق مقابل منزل الشهيد احمد جميل األستاذ 
نوع الدعوى / حقوق 

قيمة الدعوى /28991 دوالرا امريكيًا  ) ثمانية وعشرون الف وتسعمائة 
وواحد وتسعون دوالر امريكي ( 

تاريخ اإليداع / 2021/2/2 . جلسة يوم / 2022/3/20 
الحكم/ وباسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها / ش���ركة س���يتي ن���ت للمعلوماتية 
واالنترن���ت وتقني���ات االتص���ال والتج���ارة ويمثلها / مجدي س���عيد عبد 
الل���ه المقادمة بدفع مبلغ وق���دره 28.932.6 دوالرًا  »ثمانية وعش���رون الفا 
وتس���عمائة واثنان وثالثون دوالرا أمريكيا وستة س���نتات لصالح المدعي 
/ بش���ارة فؤاد بش���ارة الخوري بصفته الواردة في الئح���ة الدعوى وتضمين 
المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به و 300 شيكل 

اتعاب محاماة ورد الدعوى فيما عدا ذلك. صدر بتاريخ / 2022/3/20م 

قا�سي حمكمة بداية غزة 
احمد �ساحلية 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
قائمة �سروط البيع 

بناء على قرار الس���يد القاضي التنفيذ وبعد االط���الع على ملف القضية 
التنفيذي���ة 2020/13613 والمتكون���ة فيما بين طالب التنفيذ/ ش���ركة 
م���أرب للتجارة العام���ة والصناعة والمنفذ ضده/ ع���زات عبد الفتاح احمد 

بدوان وموضوعها تنفيذ شكات بقيمة »54300« شيكل 
بتاريخ 2021/1/6 تم تبليغ المنفذ ضده حسب األصول بتاريخ 2021/2/2 
تم إيق���اع الحجز التنفي���ذي على الحاص���ل الش���مالي األول من الجهة 
الشمالية ومساحته 32م2 والكائن بغزة اسفل عمارة مكونة من 3 طوابق 
س���كنية وروف حيث تقع في منطقة الزيتون العزبة ش���ارع صالح الدين 
مقابل مركز شرطة الزيتون وهو من ضمن الثالث حواصل المحجوز عليها 
والحواصل يحدها من الجهة الغربية منزل محمد سعد والجهة الشرقية 
ش���ارع س���تة امتار ومن الجنوب محمد سعد ومن الش���مال احمد بدوان 
والغرب أبو رامي حسب الله »مطاوع« حيث تبلغ مساحة الحواصل 107م2 
بتاريخ 2021/2/11 ت���م وضع يد مأمور التنفيذ على الحاصل الش���مالي 

األول المحجوز 
تم تثمين الحاصل الش���مالي األول بقيمة 500 دوالر للمتر حيث القيمة 

االجمالية للحاصل مبالغ »16000« دوالر امريكي
وسيتم نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم االحد الموافق 
2022/6/12 فعل���ى من لديه أي اعتراض عل���ى البيع ان يتقدم له لدائرة 
التنفي���ذ في مواعيد الدوام الرس���مي حتى موعد أقص���اه يوم الخميس 

الموافق 2022/6/9 حرر في: 2022/5/9م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

صنعاء/ االستقالل:
أك���د المجلس السياس���ي األعلى ف���ي اليمن التابع 
لجماعة أنص���ار الل���ه، أن التحالف العرب���ي بقيادة 
المملك���ة العربية الس���عودية »بحاجة ماس���ة إلى 
تمديد الهدنة بس���بب الكثير م���ن المتغيرات على 

كل المستويات«.
وقال أمين س���ر المجلس السياس���ي األعلى ياس���ر 
الح���وري، في تصريحات مع وكال���ة األنباء اإليرانية- 
إرن���ا، إن »أول رحل���ة م���ن مطار صنع���اء تأخرت 45 
يوما«، مش���يرا إلى أن ذلك جاء »عندما أدرك العدوان 
أن صنع���اء بعد انتهاء الش���هرين المتفق عليهما 
العس���كرية لكسر  العمليات  للهدنة ستس���تأنف 
الحصار بس���بب عدم االلتزام بتس���يير الرحالت عبر 

المطار وعرقلة وصول السفن لميناء الحديدة«.
وأضاف الح���وري: »من هذا المنطل���ق حاول تحالف 
الع���دوان تصحي���ح موقفه وهو يعد بأنه س���يعالج 
خطأه كونه بحاجة ماس���ة إلى تمديد الهدنة بسبب 
الكثير م���ن المتغيرات على كل المس���تويات فيما 
صنعاء في غنى ع���ن هدنة وهمية إعالمية التوضع 

موضع التنفيذ ميدانيا«.

وأك���د أن »إغالق مط���ار صنعاء إلى جان���ب الحصار 
البري والجوي س���بب كارثة إنسانية هي األسوأ على 
مس���توى العالم«، موضحا أن أنص���ار الله، ومن خالل 

تجارب سابقة »ال تثق بمصداقية دول العدوان«.
وأعل���ن أن اول رحلة من صنعاء حمل���ت العديد من 
المرضى والطالب وهي تؤكد أهمية وأولوية الملف 
اإلنس���اني كمدخل لالنتقال إلى أي ملفات عسكرية 
أو سياس���ية، مشيرا إلى أن »الش���عب اليمني عانى 

والزال جراء الحصار والعدوان المستمر من 2015«.
وأوض���ح أن »مطار صنعاء جاهز باس���تمرار للمالحة 
الجوية ويس���تقبل يوميا رحالت األمم المتحدة رغم 
محاوالت دول العدوان إخراجه عن الجاهزية بدعاوى 
كاذبة«، الفتا إلى أن »األمم المتحدة هي على المحك 
طبعا وأي استمرار في التواطؤ ينال من قيمتها ومن 

جهودها«.
وفي وقت س���ابق، أقلعت أول رحلة تجارية من مطار 
صنعاء الدولي، حيث أقل���ت طائرة للخطوط الجوية 
اليمنية 137 مس���افرًا غالبيتهم م���ن المرضى إلى 
العاصم���ة األردني���ة عّم���ان، وذلك ضم���ن الهدنة 
المعلنة من األمم المتحدة والتي نصت على تسيير 

رحلتين جويتين أس���بوعيًا خ���الل فترتها المحددة 
بشهرين.

وف���ي الثاني م���ن أبريل/ نيس���ان الماض���ي، أعلن 
غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين 
قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية 

الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.
كم���ا تتضمن الهدن���ة األممية تيس���ير دخول 18 
س���فينة تحمل الوق���ود إلى موان���ئ الحديدة غرب 
اليم���ن، والس���ماح برحلتي���ن جويتي���ن م���ن وإلى 
مطار صنعاء الدولي أس���بوعيا، وعق���د اجتماع بين 
األط���راف لالتفاق على فتح الط���رق في تعز وغيرها 
من المحافظات لتحس���ين حرية حركة األفراد داخل 

اليمن.
ويش���هد اليمن منذ 7 أع���وام مع���ارك عنيفة بين 
جماع���ة »أنصار الله« وقوى متحالفة معها من جهة، 
والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا 
مدعومًا بتحالف عس���كري عربي، تقوده السعودية 
من جهة أخرى الس���تعادة مناطق شاسعة سيطرت 
عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وس���ط البالد 

أواخر 2014.

»أنصار الله«: التحالف بحاجة ماسة إلى تمديد الهدنة

ستوكهولم/ االستقالل:
أعلن���ت فنلندا والس���ويد، يوم أم���س، تقديمهما 
بشكل مشترك ورسمي، طلب ترشيحهما لعضوية 
حلف شمال األطلسي »الناتو«، رغم احتمال عرقلة 

تركية.
 وتلق���ى األمين العام للحلف، ينس س���تولتنبرغ، 
طلبات من س���فيري فنلن���دا والس���ويد لعضوية 

بلديهما في الحلف ببروكسل.
 ومنح البرلم���ان الفنلندي الضوء األخضر، إذ صوت 
الثالث���اء لصال���ح االنضمام إلى الحلف األطلس���ي 
بغالبية كبرى بلغت أكثر من %95، ما يتيح إرسال 
البلدي���ن طلَبي االنضمام في وقت متزامن إلى مقر 

الحلف في بروكسل.
وقالت الممثلية الفنلندية: إن س���فيري الس���ويد 
وفنلن���دا س���لما الطلبين إلى األمي���ن العام لحلف 
ش���مال األطلس���ي ينس س���تولتنبرغ ي���وم أمس 

األربعاء.

وقالت رئيس���ة وزراء الس���ويد ماغدالينا أندرسون 
خالل مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفنلندي 
ساولي نينيس���تو: »أنا سعيدة ألننا سلكنا المسار 

نفسه، وألننا نستطيع القيام بذلك مًعا«.
وأعل���ن البيت األبي���ض أّن الرئي���س األمريكي جو 
بايدن سيس���تقبل اليوم رئيسة الوزراء السويدية 

والرئيس الفنلندي.
وف���ي حين لم يك���ّرر الرئيس الروس���ي فالديمير 
بوتي���ن، تهديدات���ه باتخ���اذ إجراءات لل���رد على 
انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، يبدو أن العقبة 

الرئيسية تأتي حاليًا من داخل الحلف.
ويتطل���ب توس���يع الحلف إجماع ال���دول األعضاء 
الثالثي���ن وبينها تركيا، لك���ّن أنقرة كّررت رفضها 
انضمام الس���ويد وفنلندا، رغ���م حصول محادثات 

دبلوماسية خالل عطلة نهاية األسبوع.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مس���اء 
االثني���ن، أن بالده »ل���ن تتنازل«، متهمًا الس���ويد 

بأنها »حاضنة للتنظيمات اإلرهابية«، كما اتهمها 
بفرض عقوبات على بالده.

وي���رى محلل���ون أن تركيا تبحث ع���ن مقابل لمنح 
الضوء األخضر لعضوية فنلندا والسويد، كتغيير 
موقف الواليات المتحدة الرافض لبيعها مقاتالت 
إف35- األمريكي���ة. وتأخ���ذ تركي���ا خصوصا على 
السويد وفنلندا عدم الموافقة على طلبات تسليم 
أش���خاص تّتهمهم بأنهم أعض���اء »في منظمات 
إرهابية« مثل حزب العمال الكردستاني، أو تعليق 

مبيعات أسلحة إلى تركيا.
ورغ���م الخالف���ات، ق���ال الرئي���س الفنلن���دي إنه 
»متفائل« بش���أن الحصول على دع���م تركيا، »عبر 

محادثات بناءة«.
وأشار إلى إن »السويد مسرورة بالعمل مع تركيا في 
الناتو، ويمكن أن يش���كل هذا التعاون عنصرا في 
عالقتنا الثنائية«، مؤكدة أن س���توكهولم »ملتزمة 

بمكافحة جميع أشكال اإلرهاب«.

موسكو/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الخارجية الروس���ية، أمس األربعاء، طرد 85 دبلوماسيا أوروبيا من 
فرنس���ا وإيطاليا وإسبانيا لدى موسكو، ردا على إجراءات مماثل اتخذتها هذه 

الدول ضد دبلوماسيين روس.
وقالت الوزارة في بيان، إنها »اس���تدعت الس���فير الفرنسي بيير ليفي إلبالغه 
بإجراءات جوابية، ردا على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في وقت 
سابق«، حس���بما نقلت وكالة تاس الروسية. وكش���ف وزير الخارجية الروسي 

سيرغي الفروف، أن موسكو »طردت 34 دبلوماسيا فرنسيا«.
وأوضح أنه تم استدعاء سفير باريس إلى وزارة الخارجية الروسية إلخطاره بأن 

الدبلوماسيين الفرنسيين المطرودين »باتوا شخصيات غير مرغوب فيها«.
وفي السياق، اس���تدعت وزارة الخارجية الروس���ية، األربعاء، السفير اإليطالي 

لدى موسكو، جورجيو ستاراس، وأبلغته بقرارها طرد 24 دبلوماسيا إيطاليا.
وأعلنت الخارجية الروس���ية أيضا، أمس االربعاء، طرد 27 دبلوماس���يا إسبانيا، 

لألسباب ذاتها.
وف���ي بداي���ة أبريل/نيس���ان الماضي، طردت باريس41 دبلوماس���يا روس���يا، 
اتهمتهم بأن ممارساتهم »تتعارض مع المصالح األمنية لفرنسا«، وفي وقت 

الحق، تم إعالن 6 دبلوماسيين روس آخرين أشخاصا غير مرغوب فيهم.

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /   حاتم محم���د ابراهيم القوقا عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  ٨٠٠١٠٧٣٨٥          الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

السويد وفنلندا تقدمان طلبًا رسميًا لـ »الناتو« رغم معارضة تركيا

روسيا تطرد 85 
دبلوماسيًا أوروبيًا لديها 
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رام الله/ االستقالل: 
غادرت أمس األربعاء، بعثة المنتخب األولمبي الفلسطيني، 
األراضي الفلس���طينية عبر األردن متوجه���ة إلى الجزائر، 

إلقامة معسكر وخوض مباراتين وديتين.
وبحس���ب الحديث الذي أدلى به المدي���ر الفني للمنتخب 
األولمب���ي إيهاب أبو جزر، ف���إن التجمع الخارجي للمنتخب 
س���يكون في الجزائر وتونس، حيث سيخوض المنتخب 4 

لقاءات ودية، بواقع مباراتين مع كل منتخب.
 ووفقا للجدول الذي أقره المنتخب األولمبي بعد االتصاالت 
مع االتحادين الجزائري والتونسي ، فإن الفدائي األولمبي 
س���يخوض بداية مباراتين وديتين مع ش���قيقه األولمبي 

الجزائري يومي 22 و25 مايو/ ايار الجاري.

ويغ���ادر الفدائي األولمب���ي الجزائر بعد المرحل���ة األولى من 
المعسكر، ليتوجه إلى تونس، لتنفيذ المرحلة الثانية واألخيرة 
من هذا المعسكر، حيث سيخوض أيضا مباراتين وديتين أمام 

األولمبي التونسي يومي 1 و4 يونيو/ حزيران المقبل.
وكان المعس���كر الحالي للمنتخب األولمبي أعد مسبقا، من 
أجل االس���تعداد للمشاركة في دورة األلعاب االسيوية في 
الصين قبل تأجيلها، لذلك فضل الجهاز الفني االستفادة 
من المعس���كرين، مع االعتماد على عدد كبير من الالعبين 
مواليد عام 2001، بس���بب وجود استحقاق لهذه الفئة في 
بطولة غرب اسيا المزمع إقامتها في شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2022، وتصفيات اس���يا للمنتخبات األولمبية في 

.2023

غزة/ االستقالل: 
اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية 
5 العبين من غزة لالنضمام لصفوفه استعدادًا للمشاركة 
في بطولة غرب آسيا بالكويت المقرر إقامتها خالل الفترة 
من 4_12 يوني���و 2022، وبطولة العرب بالس���عودية من 

الفترة بين 19 إلى 29 يونيو 2022.
وأك���د الجهاز الفن���ي اختيار الالعبين هم: موس���ي حرارة 
»الش���جاعية«، عماد فحجان »شباب رفح«، جالل أبو يوسف 
»الصداقة«، عبد الرحمن النبريص »اتحاد خانيونس«، علي 

الحواجري »األقصى«.
وقال ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات باتحاد 
الكرة إن الالعبين الخمسة سيباشرون تدريبات مكثفة تبدأ 
صباح اليوم الخميس حسب رؤية الجهاز الفني للمنتخب 
بقيادة الكابتن شامل داغستاني على صالة الشهيد سعد 

صايل بمدينة غزة.
وتمنى رضوان التوفيق للمنتخب الوطني في االستحقاقات 
المقبلة، مؤكدًا ثقت���ه الكاملة بالجه���از الفني والالعبين 

لتحقيق نتائج إيجابية.

المنتخب األولمبي يتوجه إلى 
الجزائر إلقامة معسكر ودي

المنتخب الوطني لكرة القدم 
الخماسية يستدعي )5( العبين من غزة

لندن/ االستقالل: 
كش���فت تقارير صحفية أمس األربعاء، 
عن قيمة التعاقد الس���نوي، الذى سوف 
يحصل عليها النجم الفرنس���ي كيليان 
مبابي م���ع فريقه الجديد ري���ال مدريد، 

بداية من الموسم الجديد.
ويرتبط اسم مبابي باالنتقال إلى صفوف 
ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري، 
في ظل انتهاء تعاقده مع باريس س���ان 
جيرمان الصيف المقبل، ورفض تجديد 
العقد مع العمالق الفرنس���ي حتى اآلن، 

رغم اإلغراءات المالية المعروضة عليه.

وأكدت صحيفة »ذا أتليتك« البريطانية، 
أن مبابي س���يحصل على 25 مليون يورو 
س���نويًا مع ريال مديد، ليص���ل إجمالي 
راتب الالعب الفرنسي مع مدريد إلى 225 

مليون يورو خالل 5 سنوات.
وأضافت الصحيفة اإلنجليزية أن هناك 
المقرر  الصغي���رة  التفاصي���ل  بع���ض 
االتفاق عليها بين الطرفين قبل اإلعالن 
عن إتمام الصفقة رس���ميًا، مثل النسبة 
التي يحصل عليها مبابي مقابل تسويق 

صورته.
وعاد مبابي عاد مؤخرَا من زيارة س���ريعة 

لقطر، تخللها معسكر تدريبي قصير.
يس���تعد نادي ري���ال مدريد اإلس���باني 
لإلع���الن عن صفقة كيلي���ان مبابي نجم 
باريس س���ان جيرمان خالل ش���هر مايو 
الجاري، والتي ينتظرها عش���اق الملكي 
ح���ول العال���م لما س���تضيفه م���ن قوة 
هجومي���ة للمرينجي الموس���م الجديد 

.2023-2022
وينتهي عقد كيلي���ان مبابي مع باريس 
س���ان جيرمان في يونيو 2022، وحسم 
الالعب موقفه باالنتقال إلي ريال مدريد، 

خاصة وأن هذا حلمه منذ الصغر.

 تقارير: مبابي يحصل على 25 مليون يورو سنويًا مع ريال مديد

زيورخ/ االستقالل: 
كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل قد تقود بمنتخب إيطاليا 

للحاق ببطولة كأس العالم »مونديال 2022« المقررة في قطر.
وبدأ الفيفا، التحقيق في ش���كوى تش���يلي حول مش���اركة العب من اإلكوادور 

بشهادة ميالد مزورة خالل مباراة الفريقين بتصفيات أميركا الجنوبية.
وتمت دعوة االتحاد اإلكوادوري، من أجل تقديم رده إلى لجنة االنضباط التابعة 

لالتحاد الدولي.
وق���ال كيمنتي في تصريحات نقلتها صحيفة ال ريبوبليكا »هناك إمكانية ألن 

تؤمن إيطاليا مقعدها في كأس العالم بشكل أكبر من المتوقع«.
وأضاف »يبدو أن اإلكوادور أشركت العًبا ال يحق له المشاركة، وقد يدفعون ثمن 
ذل���ك غالًيا«. وتابع »إذا ت���م إثبات خطأ اإلكوادور، فإن هن���اك قاعدة في الفيفا 

تتحدث عن مشاركة أفضل منتخب مصنف وهو إيطاليا«.
وأتم »اآلن، هذا في صالحنا، هذه قواعد اللعبة، ونحن نؤمن بذلك«.

مفاجأة: إيطاليا قد 
تلحق بمونديال قطر! لندن/ االستقالل: 

يبدو أن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي لن 
يمدد عقده مع باريس س����ان جيرمان والذي 
ينتهي صيف 2023، بحسب تقارير إعالمية.
وتحدث����ت ش����ائعات عن عودة ميس����ي إلى 
برش����لونة بعد نهاية عقده مع سان جيرمان، 
وألقى والده ووكيله مزيدا من الش����كوك على 
مس����تقبل الالعب الذي سيبلغ من العمر في 
يونيو/حزي����ران المقبل 35 عام����ا، إذ قال إنه 
»يأمل« أن يعود ابنه إلى برش����لونة »في يوم 

من األيام«.
وقالت صحيفة »ميرور« )Mirror( البريطانية 
إن ميس����ي لم يحقق النج����اح المتوقع منذ 
انضمامه إلى سان جيرمان في صفقة انتقال 
مجاني مثي����رة الصيف الماض����ي، بعد عدم 
تمكن برش����لونة من توقيع عقد جديد معه 

بسبب قواعد رابطة الدوري اإلسباني واألزمة 
المالية للنادي، إذ سجل 11 هدفا و13 تمريرة 
حاسمة فقط مع النادي الفرنسي، وهي أرقام 
باهت����ة مقارنة بتلك التي كان يس����جلها مع 

برشلونة.
وأوضحت تقارير إعالمية إسبانية أن ميسي 
حدد مصيره، ولن يعود إلى برشلونة أو ينهي 
مس����يرته ف����ي موطنه األرجنتي����ن كما قيل 

سابقا.
وق����رر قائ����د منتخ����ب األرجنتين -بحس����ب 
التقارير- دخول عالم االس����تثمار بمش����اركة 
النجم اإلنجليزي السابق ديفيد بيكهام مالك 

فريق إنتر ميامي األميركي.
وقرر ميسي ش����راء 35% من أسهم الفريق 
األميرك����ي واللعب في صفوفه بداية من عام 

.2023

وجهة مفاجئة لميسي بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

غزة يف الق�سية التنفيذية رقم 2022/1595
 الى المنفذ ضده / إبراهيم نعيم احمد السيد

طبق���ا للحك���م الصادر ض���دك م���ن محكمة بداي���ة غزة ف���ي الطلب رقم 
2017/1253 بيع مال مره���ون والصادر بتاريخ 2021/12/16 لصالح طالب 
التنفيذ )المدعي( / خالد احمد س���مير ثريا الش���وا والقاضي باجابة طالب 
المس���تدعي / خالد احمد س���مير الش���وا وذلك ببيع المال المرهون قطعة 
األرض البالغ مساحتها 4444.88 م الواقعة في القسيمة رقم 28 القطعة 
رق���م 676 من أراضي غزة الزيتون المس���جلة باس���م المس���تدعى ضده / 
إبراهيم نعيم الس���يد وتضمين المس���تدعى ضده بالرسوم والمصاريف 
واربعمائة ش���يكل اتعاب محاماة لذلك عليك تنفي���ذ الحكم الصادر في 

الطلب رقم 2017/1253 .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين واذا لم تحضر 
خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .  حرر في 2022/5/18م.

مامور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اإعالن عن بيع ار�س مبوجب وكالة  لدى الإدارة 

العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )387 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
رامز محمد رش���دي أبو وردة من س���كان جباليا هوي���ة رقم 926736103 
بصفته وكيال عن: مريم س���عد موس���ى س���عد وفاطمة مسعود موسى 

عسلية )قبل الزواج سعد(
بموجب وكالة رقم: 2021 / 3187 صادرة عن شمال غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 1785 القسيمة 31 المدينة جباليا

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

على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/5/18م                              

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع/ اإعالن عن بيع ار�س مبوجب وكالة  لدى الإدارة 

العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )389 /2022(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد حس���ام شعبان أبو وردة من س���كان جباليا هوية رقم 405956228 

بصفته وكيال عن: أمل عاشور محمد الزين
بموجب وكالة رقم: 2022 / 2172 صادرة عن شمال غزة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 916 القس���يمة 5 المدينة جباليا النزلة + القطعة 917 القسيمة 

14 المدينة جباليا النزلة
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إش���كاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على 

سلطة األراضي. التاريخ:  2022/5/18م                                 

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املحكمة ال�سرعية يف غزة 

املو�سوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي بدرجة وجاهية 
�سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية

الى المدعى عليه / احمد محمد حس���ين س���الم من غزة وسكانها سابقا 
ومجه���ول محل اإلقامة خارج القطاع في أراضي 48 نعلمك بانه قد حكم 
عليك من قبل هذه المحكمة للمدعية / بسمة جميل ياسين الشنطي من 
غزة وس���كانها بطلقة واحدة رجعية بعد الدخول وعليها المدة الشرعية 
وذل���ك اعتبارا من تاري���خ هذا الحك���م الواقع ف���ي 2022/5/11م وذلك 
بموجب اعالم الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية أس���اس رقم 
2021/214م وموضوعها تطليق لعدم االنفاق 2022/5/11م مس���جل في 
سجل 104 عدد 478 حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالستئناف غيابيا 
بدرجة وجاهية بحقك قابال لالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول . 

حرر في / 2022/5/18م.

قا�سي حمكمة غزة ال�سرعية 
حممود �سامل م�سلح 
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أعلن أنا المواطن /   جهاد ممدوح نايف حسنين     عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    420269508   الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد سمير محمد النجار عن فقد 
هويت���ي وتحمل  الرق���م   804434710         الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطنة /    نسرين عبد الغني نصار البس 
ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرق���م   800040651        
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  احمد حس���ين منصور ابوشاب عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم   ٩٥٤٣٣٥١٣٩        الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

لحم، واستولت على مساحات من أراضي المواطنين في 
الخليل، بينما قررت سلطات االحتالل، السماح لما يسمى 
»مسيرة األعالم« االستفزازية بالمرور من البلدة القديمة 

بالقدس المحتلة بما فيها باب العمود.
وأصيب عش���رات الطلبة من جامعة فلس���طين التقنية 
“خض���وري” ف���ي طولك���رم، بح���االت اختن���اق، ج���راء 
استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي اطلقته قوات 

االحتالل اإلسرائيلي، عقب اقتحامها حرم الجامعة.
وذك���رت مصادر محلي���ة، أن جنود االحت���الل اقتحمتوا 
س���احات الجامعة من جه���ة المكتبة، والحق���وا الطلبة 
وأطلقوا قناب���ل الغاز والصوت باتجاهه���م، ما أدى إلى 
إصابة العش���رات منهم بحاالت اختناق، واحتراق إحدى 
األشجار. وفي وقت الحق من مساء امس، أصيب عشرات 
المواطني���ن باالختن���اق بالغاز المس���يل للدموع، ، خالل 
مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدتي بلعا 

وكفر اللبد شرق طولكرم.
وف���ي الس���ياق ذات���ه، اس���تهدفت ق���وات االحت���الل 
اإلس���رائيلي، أمس األربع���اء، بالرصاص الحي مدرس���ة 

ثانوية للبنات في قرية دوما، جنوب نابلس.
وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة، بأن قوات 
االحتالل أطلقت الرصاص الحي داخل س���احة مدرس���ة 
أكرم حلوم الثانوية للبنات، ما تس���بب بحالة رعب وهلع 

بين الطالبات.
وفي إطار ذلك، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة 
صباح أم���س األربع���اء، مدينة جنين ومخيمها ش���مال 
الضف���ة الغربي���ة المحتلة، فيما أعلن���ت »كتيبة جنين« 
خوض اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات االحتالل 
خالل االقتحام. وأفاد ش���هود عيان بأن عشرات الجيبات 
العس���كرية اإلس���رائيلية اقتحمت أطراف مخيم جنين 
ووادي برقين من عدة جهات بأكثر من 30 جيبا عسكريا.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل نش���رت قناصة 
فوق أس���طح المنازل، فيما ش���وهدت طائ���رات »زنانة« 
ومروحية في سماء المدينة بالتزامن مع عملية االقتحام.

وأضاف���ت أن قوات االحتالل اقتحم���ت مدينة جنين من 
عدة مداخل، واندلعت اش���تباكات مسلحة، كما اقتحموا 

أحد البيوت بطريقة همجية وحطموا أثاثه المنزل.

وأك���دت المصادر أن ق���وات االحتالل اعتقلت الش���اب 
أس���يد تركمان بعد أن داهمت منزل ذويه، وسط اندالع 
مواجهات. وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي، أمس األربعاء، عدة منازل وفتش���تها في 

المنطقة الجنوبية من المدينة.
وقالت مصادر محلية إن ق���وات االحتالل اقتحمت حارة 
أبو اسنينة في المنطقة الجنوبية من المدينة، وداهمت 
عدة من���ازل وفتش���تها وعبثت محتوياته���ا، عرف من 
أصحابها: منزل المواطن كرامة األطرش، ونعمان مرش���د 

األطرش.
وإل���ى ذلك، هدم���ت آليات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس 
األربعاء، من���زالاً في قرية دير ص���الح بمدينة بيت لحم، 
واستولت على مساحات من أراضي المواطنين في خربة 

سوبا غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت مص���ادر محلية ب���أن قوات االحت���الل هدمت 
من���زالاً للمواطن محمد إبراهيم ع���واد قرب جدار الفصل 
العنص���ري في قرية دير صالح ش���رقي بيت لحم، بحجة 
عدم الترخيص. وفي خربة س���وبا غرب���ي الخليل، جّرفت 
آليات االحتالل أراٍض زراعية للمواطنين، واستولت عليها 
بحج���ة أنها »أمالك دولة«، بالرغم م���ن امتالك أصحابها 

األوراق التي تثبت ملكيتهم ألراضيهم.
وقال منس���ق لجنة الحماية والصم���ود في جبال جنوب 
الخلي���ل فؤاد العمور، إن ق���وات االحتالل صادرت خيمة 
تع���ود للمواطن محمود بدوي، في تجم���ع جورة الكمون 

بقرية بيرين جنوبي الخليل.
وفي اإلطار، قطع مس���توطنون، أمس األربعاء، 20 شجرة 
زيتون، وأتلفوا محاصيل زراعية في منطقة مس���افر يطا 

جنوب الخليل.
كما اس���تولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على خمسة 
دونم���ات، في منطقة »القبو« وقرية حوس���ان غربي بيت 

لحم، ألغراض استيطانية.
كما، اقتحم مس���توطنون، مس���اء أمس األربعاء، إسكان 
الكرامة في المزرعة الغربية غرب مدينة رام الله واعتدوا 

على المواطنين واحتجزوا 12 عامال لعدة ساعات.
فيما، قررت سلطات االحتالل االسرائيلي، أمس األربعاء، 
السماح لما يسمى »مسيرة األعالم« االستفزازية بالمرور 

م���ن البل���دة القديمة بالق���دس المحتلة بم���ا فيها باب 
العمود.

وصادق ما يس���مى وزي���ر »األمن الداخلي اإلس���رائيلي« 
عومير بارليف، بش���كل نهائي على الس���ماح لمس���يرة 
األعالم االستفزازية بالمرور من البلدة القديمة بما فيها 

باب العمود في 29 أيار/ مايو الحالي.
وم���ن المق���رر أن تنطلق مس���يرة األعالم االس���تفزازية 
للمس���توطنين نحو مدينة القدس، وس���ط تأمين كامل 
من عناصر ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي التي ترفع حالة 

التأهب في ذلك اليوم.
وتأت���ي مصادق���ة االحت���الل على الس���ماح لمس���يرة 
المس���توطنين، بالتزام���ن م���ع دع���وات أطلقها رئيس 
منظم���ة »الهافا« اإلرهابية بنتس���ي غوبش���تاين، وأحد 
تالميذ الحاخام المتطرف مائير كهانا، إلى تفكيك قبة 
الصخرة من أجل تدشين »الهيكل« المزعوم، في ساحات 

المسجد األقصى.
ونشر رئيس منظمة »الهافا« إعالنا عبر شبكات التواصل 
االجتماعي وحسابه على »تيليغرام«، دعا فيه »منظمات 
الهي���كل« واليمين الصهيوني إلى الحش���د يوم األحد 
بعد المقبل، لمناس���بة ما يسمى »يوم القدس«، من أجل 
اقتحام س���احات المسجد األقصى، وبدء مخطط تفكيك 
قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد »الهيكل« المزعوم.

ويص���ادف األحد 29-5-2022 ما يس���مى »يوم القدس« 
الذي تحيي فيه إس���رائيل ذكرى احت���الل القدس، عام 
1967،  وتعتبر المنظمة اإلرهابية أن هذا اليوم هو »يوم 

البدء بهدم قبة الصخرة«.
وبالتزام���ن مع ذل���ك، اقتحم عش���رات المس���توطنين 
المس���جد األقصى المبارك، أمس األربعاء، بحماية قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، فيما نفذت قوات االحتالل عمليات 
اعتق���ال في مناطق متفرقة م���ن الضفة الغربية طاولت 

ا من الفلسطينيين. عدداً
وأكدت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا 
األقصى على ش���كل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا 
جوالت اس���تفزازية وأدوا طقوس���ا تلمودية في باحاته، 
يتقدمه���م حاخام���ات ش���رحوا روايات ح���ول الهيكل 

المزعوم.

اإ�سابات واقتحامات..

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أمس األربعاء، إن دعوة منظمة إسرائيلية 
المس����توطنين لهدم قبة الصخرة المش����ّرفة في 29 مايو/ أيار الجاري، »لعٌب بالنار 

سيرتّد على االحتالل الذي نحّمله كامل المسؤولية«.
وذكرت الحركة، في تصريح وصل »االس����تقالل«، أن دع����وة رئيس منظمة »الهافا« 
ة الصخرة وبناء هيكلهم المزعوم، فيما يسمى  اإلسرائيلية للمستوطنين بهدم قبَّ
ا  تنا، وتصعيداً ا لمشاعر ش����عبنا وأمَّ ا مباش����راً يوم »توحيد القدس« »تعدُّ اس����تفزازاً
ا ضدَّ ُهويتنا وقيمنا ومقدس����اتنا«. محملة االحتالل المس����ؤولية الكاملة عن  خطيراً

تداعيات الخطوة.
وأضافت »فناُر الّلهب التي تعبث بها هذه الجماعات المتطّرفة، س����ترتّد على قادة 

االحتالل وحكومته، وَتْحِمل في طّياتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم«.
ودعت الحركة جماهير ش����عبنا إلى »الحش����د والّرباط وش����ّد الّرح����ال إلى األقصى 
المب����ارك، والتص����ّدي بكل ق����ّوة، وتصعي����د المواجهة ضّد االحت����الل ومخططاته 
ا، بتحّمل مسؤولياتها  التهويدية الخطيرة«. وطالبت »أّمتنا، قادة ومنظماٍت وشعوباً
التاريخي����ة في حماية األقص����ى، والتحّرك الج����اد لمنع التدني����س والعبث بقبلة 
المس����لمين األولى وثالث الحرمين، ومسرى الّرس����ول«. كما طالبت المجتمع الدولي 
بمؤسس����اته ومنظماته بتجريم ومنع تلك االقتحامات التي سيكون لها تداعيات 

خطيرة على عموم المنطقة.
ودعا زعيم منظمة »الهافا« المتطرفة »بنتسي غوفشتاين« المستوطنين لالشتراك 
في »مس����يرة األعالم« الس����نوية المقررة نهاية شهر مايو/ أيار الجاري داخل البلدة 
القديمة من القدس، وهدم قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد األقصى المبارك.

وطالب، في منشور له عبر قناته في تطبيق »تلغرام«، المستوطنين بالمشاركة في 
»التظاهرة العارمة« ب�28 مايو/ أيار العبري، والذي يوافق »يوم توحيد القدس« لدى 
االحتالل. ووضع المتطرف »غوفش����تاين« في خلفية المنش����ور صورة لقبة الصخرة 

وإلى جانبها جرافة تقوم بهدمها، وكتب: »سنأتي لهدم قبة الصخرة«.

حماس: دعوات هدم قبة 
الصخرة لعب بالنار
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كاليفورنيا/ االستقالل:
كش���فت إحدى مس���تخدمات تيك توك عن قدرتها على تذوق شيئين بنفس 

الوقت بفضل لسانها المشقوق من المنتصف.
بريانا ماري ش���حادة فنانة من كاليفورنيا، قسمت لسانها جراحًيا إلى قسمين 
لس���بب غير معروف، واآلن يمكنها فعل أشياء مثل تذوق نوعين مختلفين من 

الصودا في وقت واحد.
وحاولت بريانا حسم نقاش استمر عقوًدا حول البيبسي والكوكاكوال وأيهما أكثر 
حالوة. و في مقطع فيديو على تيك توك، تضع كأسين من الكوال أمام الكاميرا، 
ثم تغمس جانبي لسانها الذي يشبه لسان الزواحف في المشروبين الغازيين، 

بحسب موقع مانداتوري.
وعلقت بريانا على مقطع الفيديو الذي حظي بمتابعة كبيرة من متابعيها على 
تيك توك البالغ عددهم 1.7 مليون شخص » اعتقدت دائًما أن الكوكاكوال كانت 

أكثر حالوة حتى جربت ذلك«.
وأضافت »الطعم متشابه إلى حد كبير«، 

وذك���رت الحقًا في التعليقات » كمالحظة جانبية، الحظت المزيد من الوخز على 
جانب واحد، يبدو أن البيبس���ي يحتوي عل���ى كربونات أكثر على الرغم من أنني 

فتحته أواًل«.

كابول/ االستقالل:
 أصي���ب أكث���ر من 100 ش���خص، بينه���م العريس 
وأطفال، بحالة يشتبه في أنها تسمم غذائي متعمد 

في حفل زفاف بشمال أفغانستان.
وقال المتحدث باسم الشرطة في والية تخار إن اإلعياء 
بدأ يظهر على األش���خاص عقب تن���اول الطعام في 

الحفل.

وألقت الشرطة القبض على 8 أشخاص بينهم رئيس 
الطه���اة، لكن ل���م يتم تحديد أي داف���ع محتمل وراء 

الحادث.
ولم يتضح أيضا مصدر التس���مم المش���تبه فيه في 
منطقة ش���اه آب، لكن أح���د المس���ؤولين المحليين 
أش���ار إلى أنه من الممكن أن يكون السبب زيت طهي 

مستخلصًا من “بذور الخشخاش”.

وقال طبيب في المستشفى المحلي إنه جرى استقبال 
103 مرض���ى حتى منتصف اللي���ل، وكان 10 منهم 
في حال���ة حرجة عندما وصلوا. ويش���ار إل���ى أن هذه 
ليس���ت المرة األولى التي تش���هد فيها الوالية مثل 
ه���ذا الحادث، ففي مايو/ أيار 2021 أصيب عش���رات 
القرويين بالتس���مم خالل احتفالية دينية، وقيل إن 

السبب هو وضع مخدر الحشيش في الطعام.

امرأة تستطيع تذوق شيئين بنفس 
الوقت بفضل لسانها المشقوق

االستقالل/ وكاالت: 
كان����ت كلوي لورانس طفلة طبيعية ونش����طة، لم 
يس����بق لها أن عانت من أي مشاكل صحية، ولكن 
في س����ن الحادية عش����رة، بدأت مفاصلها بإصدار 
ص����وت طقطقة مرتفع. ومنذ ذل����ك الحين تعاني 
كلوي من آالم حادة في العظام وتشققات وتمدد 

في الجلد، حتى عندما تقوم بأبسط األشياء.
وق����د أمضت كل����وي أوقات طويلة وهي حبيس����ة 
الف����راش، وفوت����ت عامين من المدرس����ة الثانوية 
نتيجة لحالتها المتفاقمة التي عزا األطباء سببها 

إلى طفرة نادرة في النمو.
واس����تمرت كلوي بالش����عور باآلالم المترافقة مع 
التش����ققات في وجهه����ا، قب����ل أن تنتقل هذه 
اآلالم المضني����ة إلى ركبتيها. ول����م ينجح األطباء 
بتشخيص حالة كلوي حتى سن الثانية والعشرين 

حي����ث قالوا إنها تعاني من متالزمة إيلرز دانلوس 
التي تؤثر على األنسجة الضامة التي تدعم الجلد 
واألوتار واألوعي����ة الدموية واألعضاء والعظام، مما 
يؤدي إلى زيادة نطاق حركة المفاصل وتمدد الجلد 

وهشاشته. 
ولسوء الحظ، س����يتعين على كلوي التعايش مع 
مرضها طيل����ة عمرها، ألن العلم ل����م يتوصل إلى 
عالج له حتى اآلن. ومع ذلك، يقول األطباء إن العالج 
الطبيعي يمكن أن يساعد في تقوية المفاصل إلى 

حد ما.
وقال����ت كل����وي متحدثة ع����ن تجربته����ا: » طيلة 
السنوات الماضية لم أش����عر باليأس من الشفاء، 
ألنني كنت أؤمن بأن تش����خيص حالتي بش����كل 
صحيح سيس����اعد في تلقي العالج المناسب لها، 
ولكن حالتي ال عالج لها، لذا سأحاول التأقلم معها 

وأسعى للسيطرة على األلم قدر المستطاع« ُيعتقد 
أن متالزم����ة إيلرز دانلوس، تؤثر على واحد من كل 
5000 شخص، وعادة ما يأتي التشخيص متأخرًا 

بسبب تطور الحالة البطيء وخاصة عند النساء.
تقول إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الطبية 
البريطاني����ة إن األمر يس����تغرق، في المتوس����ط، 
ثماني سنوات حتى يتم تشخيص إصابة النساء 

بمتالزمة إيلرز دانلوس.
وقد عمدت كلوي إلى نش����ر قصتها، لرفع مستوى 
الوعي تجاه حالتها التي قد تصيب أي ش����خص، 
ونصحت بالمس����ارعة لطلب المش����ورة الطبية فور 
الش����عور بأعراض مشابهة ألعراضها ألن الكشف 
المبكر عن المرض عادة ما يس����اعد على التعافي 
منه بش����كل أس����رع أو تخفيف األعراض على أقل 

تقدير. 

تعاني من حالة تتسبب في تشقق جلدها وتكسر عظامها

لندن/ االستقالل:
تحدت امرأة بريطانية كل التوقعات وأصبحت أمًا لتسعة أطفال، بعدما قال لها 
األطباء إنها لن تكون قادرة على اإلنجاب بس���بب معاناتها من اضطراب الطعام 

الحاد.
كانت ليا وليامز تعاني من حالة صحية رديئة للغاية، جعلتها تفقد الش���هية 
وهي ال تزال في ريعان ش���بابها. ففي سن العشرين أصيبت المرأة باضطرابات 

حادة جعلتها تفقد شهيتها تجاه الطعام.
ونتيجة لذلك، تدهورت صحة المرأة ش���يئًا فش���يئًا، وعانت من فقدان حاد في 
الوزن. وعلى الرغم مما كانت تعاني منه من وهن وضعف في جس���دها، شاءت 

األقدار بأن تحمل بطفلها األول »جيكوب«.
وبعد أن ازداد وضعها الصحي س���وءًا خاصة بعد توقف الدورة الشهرية لديها، 

بدأت ليا بالتعافي شيئًا فشيئًا في سن الرابعة والعشرين.
واآلن، بعد زهاء عقدين من الزمان، أنجبت ليا التي تبلغ من العمر 40 عامًا، ثمانية 

أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا و4 أشهر.
وتق���ول ليا متحدثة عن تجربتها: » لم أتخي���ل يومًا أن يكون لدي عائلة كبيرة. 

خاصة بعد أن قال لي األطباء إنني لن أتمكن من إنجاب المزيد من األطفال«
وكانت ليا قد أصيبت باضطراب في األكل عندما كانت في التاس���عة عشرة من 
عمرها بع���د خلع ضرس عقلها الذي بقي جزء من ج���ذره في فمها، لذا لم يعد 
بإمكانها تناول الطعام واس���تمرت على هذا الحالة لع���دة أيام قبل أن تصاب 

بفقدان الشهية الدائم.
وبعد أن حصلت على استشارة طبية، بدأت ليا رحلة التعافي من فقدان الشهية 
وهي في الرابعة والعش���رين من عمرها، وفي نفس الع���ام عقدت قرانها على 

زوجها الثاني »نيك«، الذي شجعها على إنجاب المزيد من األطفال.
وبعد إنجاب طفلها التاس���ع بأشهر، اكتش���فت ليا بأنها حامل بطفلها العاشر 

الذي سيرى النور خالل عدة أشهر، وفق ما نقل موقع »ميترو« اإللكتروني.

االستقالل/ وكاالت:
في واقعة صادمة ومروعة أقدم ش����خصان على اختطاف 
رضيع من حض����ن والدته في وضح النهار أثناء س����يرها 
حاملة إياه بين ذراعيها بأحد الش����وارع المزدحمة؛ وباءت 

كافة محاوالتها لحمايته واللحاق بخاطفيه بالفشل.
وبحس����ب تقاري����ر إخبارية فق����د وقع ح����ادث االختطاف 
بمنطق����ة “ثاكابا” في “غواتيماال” يوم امس، وس����جلت 
كاميرات مراقبة بالمنطقة تفاصيل المواجهة التي دارت 

بين األم والخاطفين اللذي����ن الذا بالفرار بعد أن نجحا في 
انتزاع رضيعها منها دون رحمة.

 ش����وهدت األم أثناء س����يرها حاملة رضيعها على جانب 
طريق مزدحم بالسيارات والمارة، وفجأة اقترب منها رجالن 
عل����ى متن دراجة ناري����ة، وقفز أحدهم����ا متوجًها نحوها 
وحاول انتزاع طفلها منه����ا، لكن األم تصدت له وقاومته 
لوهل����ة، لكن تمكن الخاطف من اإلطاحة بها أرًضا وركض 
نحو الدراج����ة النارية ومعه الطفل، وانطلق ش����ريكه في 

الجريم����ة على الفور، وفي الوقت ذات����ه نهضت األم على 
قدميها وحاولت اللحاق بهما، دون جدوى.

 والالفت هو عدم تدخل أي من المارة لمس����اعدة األم على 
إنقاذ رضيعها من أيدي خاطفيه.

لك����ن هذه الواقعة انتهت نهاية س����عيدة، حيث، عثرت 
الشرطة في اليوم التالي على الرضيع واعادته الى والدته؛ 
حيث ُعِثر على الطفل المختطف في محطة سكة حديدية 
مهجورة بعد وقت قصير من الواقعة، ولم يتم الكشف عن 

الس����بب الذي دفع الخاطفين إلى انتزاعه من والدته بهذا 
الشكل ثم تركه.

وأظهرت لقطات مصورة كشفت عنها الشرطة لحظة إعادة 
الطفل إلى والديه سالًما؛ وأفاد أحد المسؤولين بأن البحث 
مازال جاريًا عن الخاطفين، مشيرًا إلى أن كاميرات المراقبة 
الموجودة في الشارع الذي شهد عملية االختطاف لعبت 
دورًا كبيرًا في مس����اعدة الش����رطة بالعث����ور على الطفل 

وإنقاذه.

تسمم 100 شخص في حفل زفاف بأفغانستان بينهم العريس

تتحدى توقعات األطباء 
بإنجاب 9 أطفال

من أشنع الجرائم.. اختطاف رضيع من حضن أمه في وضح النهار

وزارة ال�سحة بغزة تنظم معر�سًا فنيًا م�سورًا بعد مرور عام على عدوان »�سيف القد�س«


