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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قدمت إدارة مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية، إلى 
المحكم���ة المركزي���ة في بئر الس���بع، طلًبا لتمديد 
العزل اإلنفرادي للطفل أحمد مناصرة لستة أشهر 

أخرى.
وبحس���ب المحام���ي خال���د زبارقة - كم���ا ذكر في 

صفحت���ه على فيس���بوك - ف���إن المحكمة حددت 
جلس���ة للنظر في الطلب إلى اليوم األربعاء الساعة 

12 ظهًرا بتوقيت القدس المحتلة.
وقال زبارقة: في ظل الوضع النفس���ي الذي يعاني 
منه األسير مناصرة، يشكل العزل االنفرادي خطورة 

حقيقية على سالمته النفسية والجسدية.

االحتالل يطلب تمديد العزل 
اإلنفرادي للطفل مناصرة

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أصيب عش���رات المواطنين، أمس الثالثاء، بحاالت 
اختن���اق خ���الل مواجهات م���ع ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، اندلعت عند عدة مح���اور في مدينة 

الخليل، فيما أصيب مواطن وطفلته في اعتداءات 
للمس���توطنين في الجفتلك ش���مال مدينة أريحا، 
بالتزامن مع ذلك هدمت قوات االحتالل، منشأتين 
تجارية وزراعي���ة في القدس المحتل���ة، في حين 

نفذت مشاريع اس���تيطانية وعمليات تجريف في 
نابل���س وبيت لح���م والقدس، وإلى ذل���ك اقتحم 

الحاخ���ام المتطرف يه���ودا غليك، 
يرافق���ه عش���رات المس���توطنين، 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى« 

إصابات باعتداءات لالحتالل والمستوطنين وهدم 
منشآت وتجريف أراٍض في الضفة والقدس 

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
واسعة في الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظهرت معطيات أمنية إس���رائيلية نش���رت مؤخ���ًرا تراجع عدد 
ونوعية "بنك األهداف العس���كرية" في قط���اع غزة بالمقارنة مع 

شعبة االستخبارات اإلسرائيلية: تراجع 
بنك األهداف العسكرية بقطاع غزة

جهاز المخابرات بالخليل 
يواصل اعتقال المحرر صليبي 

الضفة الغربية – القدس المحتلة/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء، حملة اعتقاالت واسعة في مدن 

الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت أسرى محررين ومشيعي 
الشهيد المرابط المقدسي وليد الشريف. وأطلق جنود االحتالل 

االعتداء على جنازات الشهداء.. يدق 
المسمار األخير في نعش االحتالل

تحريض إسرائيلي على طلبة 
الجامعات من فلسطينيي 48

دعوات استيطانية لهدم قبة الصخرة 
والمشاركة بمسيرة أعالم نهاية مايو

غزة / سماح المبحوح: 
لم يسلم البشر والحجر والشجر ومؤخرًا جنازات الشهداء 
من اعتداء ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي بحقهم، فخالل 
األيام القليلة الماضية هاجمت المش���اركين في عمليات 

التش���ييع بكل وحش���ية كادت أن تس���قط الشهداء من 
نعوش���هم وتقتلهم مرة أخرى، لتصبح سياس���ة جديدة 

اإلسرائيلي،  االحتالل  س���لطات  تنتهجها 
لتدلل على مدى عنصرية س���اديتها حتى 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مثلت المظاهرة الواس���عة التي نظمها طالب من فلس���طينيي 48 في 
جامع���ة )تل أبي���ب( قبل أيام في ذكرى النكبة، وش���هدت رفع األعالم 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
جددت دعوات المس���توطنين المتطرفين، أمس الثالثاء، للمشاركة في مسيرة األعالم 

وفعالي���ات تهويد المس���جد األقصى بمدينة الق���دس المحتلة. ودعا 
زعيم منظمة »الهافا« المتطرفة »بنتس���ي غوفشتاين« المستوطنين، 

مختصان : تصريحات غانتس حول فقدان »الجليل 
والنقب« يكشف المأزق الذي يعيشه االحتالل

غزة/ معتز شاهين:
أكد مختصان بالشأن اإلسرائيلي، أن تصريحات وزير الحرب 
»بني غانتس« األخيرة فيما يتعلق بفقدان الس���يادة على 
منطقتي الجليل والنقب يهدد مس���تقبل »إسرائيل« هي 

جزء من التصريحات السياسية التي صدرت عن الكثير من 
ق���ادة االحتالل في اآلونة األخي���رة، والتي عبروا من خاللها 

عن مخاوفهم الوجودية وحلول ما أطلق عليه 
»لعنة العقد الثامن«، )عدم تجاوز »إسرائيل« 

األسيرين عواودة وريان يواصالن إضرابهما
 عن الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري

أعضاء كونغرس يطالبون باالعتراف 
بالنكبة الفلسطينية باعتبارها جريمة

) APA images  (   قو�ت �الحتالل خالل �قتحامها مدينة �خلليل �أم�س
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الضفة الغربية – القدس المحتلة/ االستقالل: 
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس الثالثاء، حملة 
اعتقاالت واس���عة في م���دن الضفة الغربي���ة والقدس 
المحتلة، طالت أسرى محررين ومشيعي الشهيد المرابط 

المقدسي وليد الشريف.
وأطل���ق جن���ود االحتالل الرص���اص الحي وقناب���ل الغاز 
والصوت، أثن���اء اقتح���ام مخيم العروب ش���مال مدينة 

الخليل، واعتقلت أحمد ناصر الدودة من حلحول.
واعتقلت قوات االحتالل خمسة فلسطينيين من مدينة 
قلقيلية، وهم: األسرى المحررون محسن حردان، وحسني 
النيص، ولؤي صبحي فريج، وجمال عثمان داود، وحس���ن 

ملحم، بعد مداهمة منازلهم. 
وف���ي جنين، اعتقل االحتالل خمس���ة مواطنين من قرية 
مسلية وبلدتي الس���يلة الحارثية وبرطعة، وداهم جيش 
االحتالل منزل عائلة الش���اب ثائر ع���زات أبو الرب قبل أن 
تعتقله، واعتقلت مساء أمس فؤاد إياد األشقر من السيلة 

الحارثية أثناء عودته من األردن عبر معبر الكرامة.
واعتقلت قوات االحتالل ثالثة ش���بان م���ن بلدة برطعة، 
جنوب غرب جني���ن، بعد مداهمة من���ازل ذويهم، وهم: 

حسن طارق، ووسام إبراهيم، وصهيب إياد قبها.
وكثف���ت ق���وات االحتالل م���ن وجودها العس���كري في 
رت آلياتها  محيط قرى وبلدات جنوب وغرب جنين، وس���يَّ

ونصبت الحواجز. واقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
الليلة قب���ل الماضية، قرية عانين غ���رب جنين، ونصبت 
حواجزها العس���كرية على المداخل الرئيسية. واعتقلت 
قوات االحتالل شابين خالل اقتحام مخيم الفارعة جنوب 
طوب���اس، وهم محمد وصفي تايه، وأس���امة ماهر البرية، 
واندلع���ت مواجهات مع جيش االحت���الل، تخللت إطالق 

قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي تجاه الشبان.
وطالت االعتقاالت القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
بسام أبو عكر، واألسير المحرر مصطفى قنيص من مخيم 
عايدة، ووليد الجعفري من مخيم الدهيشة في بيت لحم.

كم���ا، اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء أمس 
الثالثاء، أربعة مواطنين من قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأف���ادت مص���ادر محلية، ب���أن قوات االحت���الل اعتقلت 
المواطنين األربعة من داخل مركبة في منطقة الس���هل 

شمال شرق القرية، لم تعرف هويتهم بعد.
ومساء أمس، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 8 شبان 

في بلدة دورا القرع شمال شرق مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت 
البل���دة واعتقلت 7 طلبة من جامع���ة بيرزيت، هم: محمد 
الفاتح، ووس���ام تركي، ومحمد عرمان، وعبد الرحمن علوي، 

ومعتصم زلوم، وضياء زلوم، وعبد المجيد حسن.
كم���ا ذكرت مص���ادر محلي���ة أن القوة الخاص���ة اعتقلت 

المواطن مصطفى غس���ان ذياب خالل وجوده في المكان، 
وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وإلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس 
الثالثاء، شابا من القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية 
بأن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب محمد أبو غربية )25 

عاما( خالل وجوده في منطقة باب العمود.
وفي الس���ياق، أفرجت س���لطات االحتالل مس���اء أمس، 
الثالثاء، عن جميع الشبان الذين جرى اعتقالهم واالعتداء 
عليهم من قبل قوات االحتالل خالل جنازة الشهيد وليد 

الشريف مساء أول أمس، اإلثنين.
وقال المحامي، خلدون نجم، إن »سلطات االحتالل أفرجت 
عن 11 معتقال شرط دفع غرامة مالية قدرها 750 شيكال 

لكل واحد منهم«.
وحس���ب ما ورد على لس���ان المحامي، ف���إن الجريح نادر 
الش���ريف ال زال معتقال لدى قوات االحتالل، وقد وصفت 
حالته بالخطيرة جدا بعد استهدافه بالرصاص المعدني 

المغلف بالمطاط في وجهه.
ومم���ا يذكر أن أكثر من 70 ش���خصا أصيبوا فيما اعتقل 
آخ���رون خ���الل مواجهات اندلع���ت مع ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي في القدس المحتلة ف���ي أعقاب اقتحامها 
لمقبرة المجاهدين التي دفن فيها جثمان الشهيد وليد 

الشريف.

الخليل/ االستقالل: 
يواصل جهاز مخابرات السلطة، اعتقال المحرر عمار صادم 
صليبي )26 عامًا(، أحد كوادر حركة الجهاد اإلس���المي من 

بلدة بيت أمر قضاء الخليل.
والمعتقل السياس���ي صليبي، أمضى في سجون االحتالل 
5 سنوات بعد تأجيل محاكمته 13 مرة، وكان قد أفرج عنه 
في 12-8-2020م، بتهمة االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي 

والمشاركة في أعمال مقاومة ضد االحتالل. 

وكان���ت عناصر من جهاز المخاب���رات، قد قامت باختطاف 
المح���رر صليبي في منتصف ليلة 20 أبريل الماضي، فيما 
تطلب المباح���ث العامة للتحقيق بعد انتهاء مدة اعتقاله 

لدى المخابرات. 
يذكر أن أجهزة األمنية تواصل اعتقال عدد من كوادر 
حركة الجهاد اإلسالمي، فيما تستمر حملة االستدعاء 
واالعتقال بحق أبناء شعبنا ومجاهدينا في مدن الضفة 

المحتلة.

غزة/ االستقالل: 
أوص���ى إعالمي���ون وحقوقيون بض���رورة بتفعيل 
األدوات الدبلوماس���ية، الس���يما الرقمية ومخاطبة 
العالم ب���كل اللغات لفضح اس���تهداف االحتالل 
اإلس���رائيلي للصحفيين الفلسطينيين، مؤكدين 
ضرورة رفع دع���وى في القضاء األمريكي بخصوص 
جريمة اغتيال اإلعالمية شيرين أبو عاقلة باعتبارها 
تحمل جنس���ية أمريكية وكذلك مواجهة التقييد 
الرقمي للمحت���وى الفلس���طيني، مؤكدين ضرورة 
اضطالع نقاب���ة الصحفيين بدوره���ا تجاه تقديم 

جرائم االحتالل للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خالل ن���دوة نظمها منت���دى اإلعالميين 
الفلسطينيين بالتعاون مع فريق إيديت اإلعالمي 
في قاعة ديانا صباغ بمركز رش���اد الش���وا الثقافي 

بمدينة غزة أمس الثالثاء.
وتحدث خاللها رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي 
س���المة مع���روف ود.ص���الح عبد العاط���ي رئيس 
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، 

واألكاديمي اإلعالم���ي في جامعة األقصى د. أحمد 
حماد، وأدارتها اإلعالمية هداية حسنين.

ر�صد ومتابعة
بدوره، اس���تعرض مع���روف ال���دور الحكومي في 
متابع���ة ورص���د جرائ���م االحت���الل اإلس���رائيلي 
بح���ق الصحفيين الفلس���طينيين ف���ي األراضي 
الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى تزويد المؤسسات 
الدولية ومجلس وزراء اإلعالم العرب بش���كل دوري 
بتقارير ح���ول االنته���اكات اإلس���رائيلية، منوهًا 
إلى بعض األخط���اء التي وردت بتقرير مؤسس���ة 
إعالمي���ة دولية والتواصل معها لتصحيح بياناتها 

ومعلوماتها بخصوص انتهاكات االحتالل.
وأش���ار إلى جريمة االحتالل اإلس���رائيلي باغتيال 
الزميلة ش���يرين أبو عاقلة بدم بارد التي تستدعي 
بدورها سلس���لة طويلة من جرائ���م االحتالل بحق 
الصحفيين الفلس���طينيين، مؤكدًا تعمد االحتالل 
استهداف الصحفيين الفلس���طينيين، وأن ذلك 
يحظى بتغطية ودعم من أعلى مس���توى سياسي 

إسرائيلي، مبينًا تعاون اإلعالم الحكومي مع جهات 
حقوقي���ة قدمت أكثر م���ن 15 بالًغا لمؤسس���ات 
حقوقية. وذكر أن اإلع���الم الحكومي رصد أكثر من 
1070 انته���اًكا خالل العام الماض���ي، ومنذ بداية 
العام الحالي وث���ق 300 انتهاك آخرها كان اعتداء 
االحت���الل عل���ى الصحفيي���ن الذين غط���وا جنازة 

الشهيد وليد الشريف بالقدس.
جرمية حرب

من جانبه، أكد عبد العاطي أهمية وضرورة التصدي 
لمحاوالت االحتالل اإلس���رائيلي "تمييع الحقائق"، 
وقال: " وعدت لجنة تقصي الحقائق الدولية بضم 
ملف جريم���ة اغتي���ال الزميلة ش���يرين أبو عاقلة 

لعملها".
وبين أن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة نبه إلى 
قيمة الصحفي الفلسطيني التي ال تقل عن قيمة 
الزعم���اء واألدباء وكل المؤثرين في صناعة التاريخ، 
مؤك���دًا أن اس���تهداف الصحفيي���ن جريمة حرب 
بموجب اتفاق روما وقواعد القانون الدولي وقرارات 

مجلس األمن الدولي ومعايير حقوق اإلنسان التي 
كفلت الحريات اإلعالمية.

وش���دد على أهمي���ة الفيديو والص���ور في توثيق 
جرائم االحتالل، والتي تعتمد عليها لجان تقصي 
الحقائق كون االحتالل يمنع مفتشي التحقيق من 
القدوم لألراضي الفلس���طينية المحتلة، مؤكدا، أن 
المؤسس���ات الحقوقية أمام أزمة حقيقية، بسبب 
نهج الس���لطة بالتسوية، وتأخر االنضمام لمحكمة 
الجنايات الدولية، وتأخي���ر إحالة الملفات لخمس 
سنوات، مما سمح للمحكمة في المماطلة في قضية 

الفحص األولي.
وأش���ار إلى أن���ه لم يتم حت���ى اآلن، إحالة ملف 
ع���دوان االحتالل عل���ى غزة ع���ام 2014 وملف 
األسرى للمحكمة، في المقابل قامت "الجنايات 
الدولية" بفتح تحقيق في أقل من خمس���ة أيام 

في أوكرانيا.
وبين أن التقارب بين الس���لطة الفلسطينية وإدارة 
الرئيس األمريكي جو بايدن، جعل الس���لطة تؤجل 

متابعة بعض الملفات بالجنايات الدولية، وهذا ما 
يظهر ف���ي عدم تعيين بديل لصائب عريقات في 
ملف المتابعة مع الجناي���ات الدولية، ويظهر ذلك 
من التراخي الدبلوماسي في إثارة القضايا، مؤكدا، 
أن المطلوب البدء بمس���ار ج���دي يتحلل من اتفاق 

"أوسلو".
تعمد ا�صتهداف ال�صحفيني

م���ن جانبه، أش���ار حم���اد إلى وجود تع���ارض بين 
تقاري���ر رصد جرائ���م وانته���اكات االحتالل بحق 
الصحفيين، مش���ددًا على ض���رورة توحيد جهود 
الرص���د والمتابعة لتفادي ذلك بما يعزز مصداقية 

الرواية الفلسطينية.
وش���دد عل���ى ض���رورة توعي���ة الصحفيي���ن 
الفلسطينيين والناشطين بالفيديوهات التي 
يتم نش���رها على مواق���ع التواصل االجتماعي، 
بحيث ال تس���مح لالحتالل في استخدامها في 
مهاجمة الرواية الفلسطينية كما جرت في عدة 

أحداث.

خالل ندوة بغزة  

إعالميون وحقوقيون يطالبون بمالحقة االحتالل في المحاكم الدولية

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظهرت معطيات أمنية إس���رائيلية نش���رت مؤخًرا تراجع ع���دد ونوعية "بنك 

األهداف العسكرية" في قطاع غزة بالمقارنة مع الفترات السابقة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ش���عبة االستخبارات اإلسرائيلية "امان" 
اكتشفت عددًا منخفضًا من األهداف التي تصلح الستهدافها الجوي في قطاع 

غزة مقارنة مع بقية الجبهات، حيث بدت األهداف أقل نوعية من السابق.
وقال���ت الصحيفة إن "الجيش يعمل على زيادة بنك األهداف العس���كرية في 
قطاع غزة منذ نهاية عدوان أيار/مايو 2021 لضربها حال اندالع مواجهة جديدة".

ووفقًا للمعطيات التي عرضت مؤخرًا في أروقة األمن اإلس���رائيلي خالل جلسة 
أمنية، فقد ارتفع بنك األهداف بنس���بة 400% منذ تسلم قائد األركان الحالي 

أفيف كوخافي مهام منصبه منذ قرابة 3 سنوات.
في حين، يعتقد مسؤولون كبار في شعبة االستخبارات بأن األهداف التي عثر 
عليه���ا في القطاع متدنية في نوعيتها وعدده���ا مقابل جبهات أخرى نتيجة 
لجوالت القتال في القطاع خالل العامين الماضيين والتي هوجمت خاللها مئات 

األهداف والبنى التحتية التابعة لحماس في القطاع.
بينما نقل عن مصادر عس���كرية قولها إن "مسألة األهداف في غزة تحولت إلى 
"شائكة" خالل الفترة األخيرة، وأن األهداف المكتشفة ذات جودة متدنية، على 
حد قولها.  وكان يعد استهداف "مترو حماس" خالل حرب 2021 والتي تسمى 

فلسطينيا معركة "سيف القدس" أبرز األهداف اإلسرائيلية.

شعبة االستخبارات اإلسرائيلية: تراجع 
بنك األهداف العسكرية بقطاع غزة

غزة / االستقالل:
 اس���تهدفت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، 

المزارعين شمال ووسط قطاع غزة.
وأفاد ش���هود عيان بأن جنود االحت���الل المتمركزين في 
األبراج العس���كرية ش���مال بلدة بيت حانون فتحوا نيران 
رشاش���اتهم وأطلق���وا قنابل الغاز المس���يل للدموع تجاه 
المزارعين شمال البلدة، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، 

دون التبليغ عن إصابات.

وفي وقت س���ابق من ي���وم امس، أطلقت ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق 

مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال مراس���لنا، إن جنود االحت���الل المتمركزين في األبراج 
العس���كرية ش���رق المحافظ���ة الوس���طى فتح���وا نيران 
رشاش���اتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع 
تجاه األراضي الزراعية ش���رق مدينة دي���ر البلح األمر الذي 

أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم.

جهاز المخابرات بالخليل 
يواصل اعتقال المحرر صليبي 

االحتالل يستهدف المزارعين 
شمال ووسط القطاع 
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وقال الهالل األحمر في القدس إن عدد المصابين خالل تشييع 
جنازة الشريف بلغ 71 مصابا، جراء الرصاص المطاطي واالختناق 

بالغاز المدمع.
ويوم الجمعة الماضي، اعتدت قوات االحتالل اإلس���رائيلي على 
نعش الزميلة الصحافية شيرين أبو عاقلة وعلى المشيعين أثناء 

جنازتها في القدس المحتلة.
حيث جرى خالل الجنازة، ولدى خروج الجثمان من المستش���فى 
الفرنسي في القدس، اعتداء جنود االحتالل على النعش لدرجة 
أن���ه أفلت من يد المش���يعين قب���ل أن يع���اودوا التقاطه وهم 
يتحملون ضربات الهراوات الموجعة التي انهالت على رؤوسهم 

وظهورهم.
 ووثقت كاميرات وس���ائل اإلعالم الدولية، في بث حي ومباش���ر، 
مش���اهد االعت���داء غير المس���بوقة على النعش والمش���يعين، 
ف���ي ص���ورة تظهر ع���دم اكت���راث "إس���رائيل" ب���ردود الفعل 
الدولية وضربه���ا بها عرض الحائط وذل���ك عندما يتعلق األمر 

بالفلسطيني.
دليل على التخبط

المحلل السياسي بالل الش���وبكي رأى أن اعتداء قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي الوحشي على المشيعين في جنازات الشهداء في 
القدس المحتلة أمام وس���ائل االعالم، دلي���ل على حالة التخبط 
التي تعيش���ها حكوم���ة االحتالل، حي���ث لم تعد ق���ادرة على 

ممارسة سياسات يمكن أن تخدمهم.
وأوضح الشوبكي ل� "االستقالل " أن جنازات الشهداء والمشاركة 
فيه���ا تمثل قيم���ة وطنية عالية لدى الش���عب الفلس���طيني، 
فاالحتف���اء بهم بطريقة عظيمة الئقة وبروح وطنية حماس���ية، 

يحفز الش���باب على مقاومة االحتالل، ما يجعل األخير يتخوف 
من ذلك.

وأشار إلى أن إصرار س���لطات االحتالل على قمع المشيعين في 
الجنازات تمثل نوعًا من أنواع تذويب والتقليل من أثر الشهادة 

على الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن سياس���ة اعتداء االحتالل على الش���هداء ومحاولة 
انتقاص أفعالهم الوطنية تمتد من س���نوات طويلة وليس���ت 
وليدة اللحظة، مشيرا إلى أنه قبل االعتداء على جنازة الصحافية 

شيرين أبو عاقلة والشهيد وليد الشريف، ما تزال تقوم باحتجاز 
المئات من الجثامين في ثالجات ومقابر أرقام.

 يذك���ر أن ع���دد جثامين الش���هداء المحتجزين ف���ي ثالجات 
االحتالل وصل إلى 105، من بينهم 7 أسرى كانوا مرضى نتيجة 
اإلهمال الطبي، و10 أطفال، و3 سيدات، إضافة إلى 256 شهيدا 

دفنوا فيما تسمى بمقابر األرقام.

اأخالقه الدونية 
ب���دوره، أكد أن المختص بالش���أن اإلس���رائيلي صالح لطفي أن 

اعتداء االحتالل اإلس���رائيلي على جنازات الش���هداء في مدينة 
الق���دس، يعكس أخالق دول���ة االحتالل الدوني���ة، التي ال ترى 

أهمية لوجود للشعب الفلسطيني.
وقال لطفي ل� "االس���تقالل": إن" االحتالل اإلس���رائيلي يتعامل 
مع الشعب الفلسطيني بعقلية المستعمر الذي ال يقبل بوجود 
أحد غيره وال يقبل بش���كل من األش���كال بتقديس رموز وطنية 

ال تمثله".
وأضاف: " االحتالل اإلس���رائيلي يريد بممارساته البشعة أثناء 
تش���ييع جنازات الش���هداء أن يحول قيمة الرموز الوطنية التي 
يقدس���ها الش���عب الفلس���طيني إلى العدم، بحيث ال مكان وال 

قداسة لها ".
 ولفت إلى أن االحتالل يعتقد أنه اذا اس���تطاع فرض س���يطرة 
سياسية وعس���كرية على مدينة القدس المحتلة، فقد نجح في 
اس���تكمال معركة " إسرائيل التوراتية" بتغيير طابعها العربي 

واإلسالمي.
وفيم���ا يتعلق بقم���ع رافعي العلم الفلس���طيني ف���ي جنازات 
الش���هداء ف���ي مدينة الق���دس وتمزيق���ه، أك���د أن االحتالل 
اإلس���رائيلي يتخوف من اهت���زاز صورة مدين���ة القدس الذي 
يحاول على مدار س���نوات طويلة إظهارها بأنها عاصمة لدولته 
وأنه يفرض سيادته عليها وأن جميع سكانها يخضعون له بما 

فيهم الفلسطينيون.
وش���دد على أنه بالرغم من أن العلم الفلسطيني عبارة عن قطعة 
قماش، إال أنه يس���تفز اإلس���رائيليين، فه���م يعتبرونه مناوئًا 
لسياساتهم االس���تعمارية، كذلك يظهر ضعف دولتهم أمام 

دول العالم.

»فوبيا النعوش«

االعتداء على جنازات الشهداء.. يدق المسمار األخير في نعش االحتالل
غزة / �سماح املبحوح: 

مل ي�سلم الب�سر واحلجر وال�سجر وموؤخرًا جنازات ال�سهداء 
م��ن اعتداء ق��وات الحت��الل الإ�س��رائيلي بحقهم، فخالل 
الأي��ام القليل��ة املا�سي��ة هاجم��ت امل�سارك��ن يف عملي��ات 

الت�سييع بكل وح�سية كادت اأن ت�سقط ال�سهداء من نعو�سهم 
وتقتلهم مرة اأخرى، لت�سبح �سيا�سة جديدة تنتهجها �سلطات 
الحت��الل الإ�سرائيلي، لتدلل على مدى عن�سرية �ساديتها 
حت��ى يف تعامله��ا مع الأم��وات.  وهاجمت ق��وات الحتالل 

الإ�سرائيلي جنازة ال�سهيد وليد ال�سريف يف القد�س املحتلة 
م�س��اء الثنن، بعد اقتح��ام »مقربة املجاهدي��ن« واعتدت 
عل��ى امل�سيع��ن ومنعته��م م��ن رف��ع الأع��الم الفل�سطيني��ة، 

واأطلقت عليهم قنابل الغاز والر�سا�س املطاطي. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مثل���ت المظاه���رة الواس���عة الت���ي نظمه���ا طالب من 
فلس���طينيي 48 ف���ي جامعة )تل أبيب( قب���ل أيام في 
ذكرى النكبة، وش���هدت رفع األعالم اإلسرائيلية موجة 
احتجاجات يمينية إسرائيلية واسعة، بزعم أنها تشجع 
على تنفيذ الهجمات الفدائية بين ش���بان فلسطينيي 
48، على غرار عمليتي بئر الس���بع والخضيرة األخيرتين، 
مما يستدعي، وفق هذا التحريض اليميني اإلسرائيلي، 

تضييقا ومالحقة لمثل هذه الفعاليات األكاديمية.
في الوق���ت ذاته، تع���رب المحاف���ل اإلس���رائيلية عن 
قلقه���ا من انخراط الطالب الجامعيين من فلس���طينيي 
48 في الجامعات اإلس���رائيلية في األنش���طة الوطنية 
الفلسطينية، أسوة بما تشهده الجامعات الفلسطينية 
ف���ي األراض���ي المحتل���ة، مما يس���اعد على م���ا تصفه 
ب�«اش���تعال« البيئ���ة األكاديمية في دول���ة االحتالل، ال 
سيما أن هذه الفعاليات حصلت ضمن موجة احتجاجات 
متزامن���ة ومنظمة ف���ي القدس وتل أبي���ب وحيفا وبئر 
السبع. شاي روزنغارتن، منس���ق الناشطين والطلبة في 

حركة »إن ش���ئتم« اليمينية المتطرف���ة، زعم في مقاله 
على موقع »ميدا« أن »المظاهرات الفلس���طينية األخيرة 
ف���ي الجامعات اإلس���رائيلية في ذكرى النكب���ة، وفيما 
هدفت للمطالبة ب� »العدالة لش���يرين أبو عاقلة«، لكنها 
تحولت لتصبح تحريضًا شرس���ًا ضد »إسرائيل«، بجانب 
إصدار دعوات االنتقام، وإط���الق انتفاضة عربية عنيفة 
داخل فلسطين 48، وفقا لما تم تداوله على نطاق واسع 

عبر وسائل التواصل االجتماعي«.
وأض���اف أن »ه���ذه المظاه���رات الفلس���طينية داخل 
الجامعات اإلس���رائيلية يمكن اعتباره���ا ذراعا في آلية 
التحري���ض ل���دى األح���زاب العربية داخ���ل أراضي 48، 
والفصائل الفلس���طينية في ح���دود 67، رغم أن ظاهرة 
التحري���ض الفلس���طينية ف���ي األوس���اط األكاديمية 
اإلس���رائيلية ليس���ت باألمر الجديد، لكن ظهور شبكات 
التواصل االجتماعي في الس���نوات األخيرة س���اعد في 
تأجيجها أكثر، وبدأت تش���هد المؤسسات األكاديمية 
اإلس���رائيلية ص���دور دعوات للش���هداء الذين قتلتهم 

القوات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية«.

يرص���د اإلس���رائيليون حجم االنخراط الواس���ع لطالب 
فلسطينيي 48 في الفعاليات األكاديمية االحتجاجية 
على سلوك قوات االحتالل ضد أشقائهم في األراضي 
المحتل���ة مع تنام���ي حالة العداء لدول���ة االحتالل من 
قبل المس���ؤولين العرب من جمهور فلس���طينيي 48، 
وتش���جيعهم لهذه االحتجاجات، مس���تغلين ضعف 
الدولة في التعامل معهم، ربما خشية انهيار الحكومة 
إن تم رفع مستوى التصعيد ضدهم بسبب اعتمادها 
على القائمة العربية الموحدة. في الوقت ذاته تتحدث 
المحافل اإلسرائيلية عما تصفه ب� »الطوفان الشديد« 
م���ن التحريض على ش���بكات التواص���ل االجتماعي، 
والنش���اطات المكثفة داخل الحرم الجامعي، وتعليق 
كتابات معادية إلس���رائيل، وتخريب الخرائط واألعالم 
اإلس���رائيلية، ورفع األعالم الفلسطينية، وبدأت تسمع 
أناش���يد للعمليات الفدائية، ودعوات االنتقام »بالدم 
والنار« بش���كل متكرر، والنتيجة المباشرة هي استمرار 
الوج���ود، بل وتكثي���ف التحري���ض عل���ى المقاومة، 

ودعمها.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
جددت دعوات المستوطنين المتطرفين، أمس الثالثاء، 
للمشاركة في مسيرة األعالم وفعاليات تهويد المسجد 

األقصى بمدينة القدس المحتلة.
ودع���ا زعي���م منظم���ة »الهاف���ا« المتطرف���ة »بنتس���ي 
غوفش���تاين« المس���توطنين، للمش���اركة في مس���يرة 
»األعالم« السنوية المقررة نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، 

داخل البلدة القديمة في القدس.
وفي دعوة متطرفة، طالب غوفشتاين بهدم قبة الصخرة 
المش���رفة داخ���ل المس���جد األقصى المب���ارك.  وتدعو 
جماع���ات الهيكل المزعوم بين الوقت واآلخر، إلى تنفيذ 
اقتحامات واس���عة للمس���جد األقصى، تزامنا مع األعياد 
اليهودية. وكانت الجماعات االس���تيطانية تنوي إقامة 
مسيرة أعالم بالقدس المحتلة، وذلك في رابع األيام التي 

يقتحم فيها المس���توطنون باحات المس���جد األقصى 
بحماية من جنود االحتالل، فيما يعرف ب�”عيد الفصح”، 
إال أن تهديدات المقاومة الفلس���طينية دفعت حكومة 

االحتالل إلى عدم السماح بهذه المسيرة.
واندلعت مواجهات بين جيش االحتالل والمستوطنين، 
الذين حاولوا تنظيم المسيرة، متهمين قيادة االحتالل 

باالنصياع للمقاومة الفلسطينية واالستسالم لها.

تحريض إسرائيلي على طلبة الجامعات من فلسطينيي 48

دعوات استيطانية لهدم قبة الصخرة والمشاركة بمسيرة أعالم نهاية مايو

جنين/ االستقالل: 
قال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين اللواء ق���دري أبو بكر، إن اغتيال 
الشهيدين داود الزبيدي وشأس كممجي، لم يكن بمحض الصدفة، بل مبني 

على تخطيط وإصرار مسبق من قبل مكونات االحتالل اإلسرائيلي.
جاء ذلك خالل تقديمه ووفد من الهيئة واجب العزاء بالش���هيد داود الزبيدي، 
أمس الثالثاء، وزيارة الصحفي الجريح علي السمودي الذي يرقد في مستشفى 
ابن س���ينا التخصصي، وتكريم األسير المحرر فادي أبو علي من سيلة الظهر 

والذي أمضى 20 عامًا في سجون االحتالل.
كما تم تقديم واجب العزاء باستش���هاد األس���ير المحرر إيهاب الكيالني من 
نابلس، والذي أفرج عنه منتصف رمضان الماضي بعد جريمة طبية إسرائيلية 

ارتكبت بحقه وتركه فريسة لمرض السرطان.
وأضاف أبو بكر كرد فعل على الفش���ل األمني واالنكس���ار في "سجن جلبوع"، 
والمتمثل في عملية انتزاع األس���رى الس���تة لحريتهم، والتي كان األسيران 

زكريا وأيهم من ضمن أبطالها.
وحم���ل حكومة االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، والسياس���ات 
العدواني���ة والقتل اليومي بحق أبناء ش���عبنا الفلس���طيني، مطالبا المجتمع 
الدولي بالتخلي عن انحيازه تجاه »إسرائيل«، ومحاسبتها على كل اختراقاتها 

للقوانين واالتفاقيات الدولية.
وأش���اد أبو بكر بالتضحيات الجس���ام لعائلة الزبيدي، والتي كان آخرها ارتقاء 
األس���ير الش���هيد البطل داود، خالل عملية اقتحام عدوانية على مخيم جنين 

يوم الجمعة الماضي.
وق���ال "تعج���ز الكلم���ات ع���ن وص���ف البط���والت والتضحيات لمث���ل هذه 
األس���رة الصابرة والصامدة، فعائلة الزبيدي س���جلت حضورها في س���جالت 
الفخر والش���رف، فالوالدة شهيدة واألشقاء شهداء وأسرى ومقاتلون من أجل 
الحرية"، مبرقا تحية خاصة لألس���ير القائد زكريا الزبيدي، الذي يخوض تحديا 

حقيقيا لعنصرية وهمجية إدارة السجون وسياسة حكومة االحتالل".

أبو بكر: جريمة اغتيال األسير 
الشهيد داود الزبيدي مخطط له
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 617 / 2022  يف الطلب رقم 1085 / 2022

المســـتدعي/ عمر بهاء ســـعيد الســـعدي – غزة الرمال محل روما للمجوهرات هـ/ 
406986638 وكاؤه المحامون/ اســـام الزعيم ومهند الزعيم ووئام حميد وأحمد 
المســـحال وغدير األعرج وفادي الزعيم وزكريا أبو زور غزة شارع عمر المختار مقابل 

منتزه البلدية عمارة القصاص الطابق األول جوال 0599994454 
المســـتدعى ضده/ إبراهيم محمد يحيى الخضور )القيســـي( غزة الرمال 

شارع فلسطين بجوار التركماني سنتر "موجود خارج الباد"
نوع الدعوى: اثبات صحة عقد ونفاذه )تنفيذ عيني(

قيمة الدعوى: )1984( ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون دينارًا أردنيًا
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 1085 / 2022 في القضية رقم 617 / 2022 
إلى المستدعى ضده بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح غزة بالقضية 
المرقومة أعاه وموضوعها اثبات صحة عقد ونفاذه )تنفيذ عيني( استنادًا إلى ما يدعيه 
في الئحة دعواه ونظرًا ألنك خارج الباد وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا 
الطلــــب وعمًا بالمــــادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســــنة 
2001 وبناءً على قرار الســــيد قاضي محكمة صلح في الطلب رقم 1085 / 2022 بالسماح 
لنا بتبليغكم عن طريق النشــــر المســــتبدل. لذلــــك يقتضي عليكــــم أن تحضروا لهذه 
المحكمة يوم االثنين بتاريخ 2022/6/27م الســــاعة التاسعة صباحًا كما يقتضي عليكم 
إيداع جوابكم التحريري خال خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك أنك 
إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. حرر في: 2022/5/17م

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

دولة فل�سطني
املجل الأعلى للق�ساء 

 حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 28/ 2022م يف الطلب رقم 982 / 2022م

المســــتدعي/ شــــركة وينبال للتجارة والصناعة – يمثلها/ محمد عاء 
الشرفا من غزة هوية رقم/ 904492204 وكاؤها المحامون/ أمين ساق 
الله وفؤاد عبد العال ويعاد عليان وميســــاء بكــــري ورهام زنداح ولؤي 

بسيسو – غزة الجاء عمارة بسيسو جوال رقم 059993895
المســـتدعى ضده/ علي أحمد علي الســـموني – غزة الرمال شارع المقابل 

لمنتزه البلدية بجوار السموني هوية رقم/ 901455774
نوع القضية: مطالبة بمبلغ

قيمة القضية : )10,610 شيكل( عشرة آالف وستمائة وعشرة شيكل 
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية رقم 28 / 2022 في الطلب رقم 982 / 2022م
إلى المستدعى ضده المذكور أعاه، بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى مطالبة 
بمبلغ والمحدد لها جلســـة األحد بتاريخ 2022/6/19م اســـتنادًا إلى ما يدعيه في 
الئحـــة دعواه فـــي الطلب أعاه والمودع نســـخة لك عنه ومـــن ملحقاته قلم هذه 
المحكمة. لذلك يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خال خمسة عشر يومًا من 
تاريخ النشـــر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك ســـينظر في القضية 
والطلـــب باعتبارك حاضرًا. وليكن معلومًا لديكـــم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز 

للمدعية أن تسير في دعواها حسب األصول. تحريرًا في: 2022/4/26م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 89 /2020

يف طلب ن�سر امل�ستبدل 1008 /2022
المستدعي / محمد عبد الهادي محمد العلول حي الشجاعية شارع النزاز مقابل 

مسجد الشهداء هوية رقم )923766570( وكيله المحامي / ابراهيم محرم 
المســـتدعي ضده / محمود جميل محمود البربري من سكان الشيخ رضوان أبو 

اسكندر بجوار مسجد سعيد صيام هوية رقم 800330144 ) خارج الباد (
 نوع الدعوى : حقوق + تعويض .

 قيمة الدعوى : )48750 شيكا ( + 10000 دينار اردني ) عشرة آالف دينار اردني (
)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل (( لدى محكمة بداية غزة الموقرة
في القضية رقم 89 / 2020 في طلب نشر المستبدل 1008 /2022

إلى المستدعي ضده بما أن المســــتدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة بداية 
غزة بالقضيــــة المرقومة اعاه وموضوعيا )حقوق + تعويض( اســــتنادا إلى ما 
يدعــــي في الئحة دعواه ونظرا ألنك مقيم خــــارج اختصاص محكمة بداية غزة 
فــــي نظر هذه القضية وعما بالمــــادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لســــنة 2001  بناءًا على قرار الســــيد قاضي محكمة بداية غزة 
في الطلب رقم 2022/1008 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل . 
لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم ) الثاثاء ( بتاريخ 14 / 06 /2022 
وأيضا الحضور إلى جلسة القضية الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع 
جوابك التحريري خال خمســـة عشر يومًا من تاريخ  النشر وليكن معلوما لديك أنك 

إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرًا  حرر في 2022/5/17م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
ال�ستاذ / عمار قنديل

وكان وزيــــر الحرب "بني غانتــــس"، حذر اإلثنين 
الماضي، من أن "قلقًا يكتنف مستقبل "إسرائيل" 
بســــبب فقدانها الســــيادة في كل مــــن النقب 

والجليل".
ونقلت صحيفة "يســــرائيل هيوم" العبرية، عن 
"غانتس" قوله، في جلســــات مغلقة، إن حكومته 
قلقة من "فقدان إســــرائيل أراضــــي في الجليل 
المنطقتين في  والنقب، وإمكانيــــة خســــارتها 

النهاية".
وأضــــاف "غانتس" أنه في حال لم نســــتثمر في 
الجليــــل والنقب، فإننا ســــنضطر للقبــــول بقرار 
التقســــيم، )القرار الذي صدر عن األمم المتحدة 
في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، والذي نص على 

تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية(.
تبعات "هبة القد�س"

واعتبر المختص بالشأن اإلسرائيلي عاهد فروانة، 
تصريحــــات وزيــــر جيش الحرب "بنــــي غانتس" 
المتعلقة بفقدان السيطرة على منطقتي النقب 
والجليــــل، جزءًا مــــن التصريحــــات األخيرة التي 
صــــدرت عن بعض قادة االحتال وأبرزهم رئيس 
وزراء االحتال األســــبق، إيهود بــــاراك، الذي عبر 
عن مخاوفه من حلول ما أطلق عليها "لعنة العقد 

الثامن"، والتي يتم فيها تفكك "إسرائيل".
قال فروانة لـ "االستقال" إن تصريحات "غانتس" 
جاءت لتؤكد المأزق التي تعيشــــه دولة االحتال 
بعد أحداث القدس )معركة سيف القدس( التي 
اندلعت العام الماضي ضــــد اعتداءات االحتال 
على المســــجد األقصــــى، والتي وقتها اشــــتبك 
الفلســــطينيون في مــــدن الداخــــل المحتل مع 

الشرطة ما أفقدها السيطرة الكاملة على األمن.
وَأضــــاف أن قلــــق "غانتس" مــــن احتمال فقدان 

الســــيادة في الجليــــل والنقب يرجــــع أيضًا إلى 
"تعاظم الثقل الديمغرافي لفلسطينيي الداخل 
فــــي النقب والجليل، ومظاهر التشــــبث بالهوية 
الوطنيــــة الفلســــطينية التي يعكســــها احياء 
الفلســــطينيين ذكرى النكبة الـــــ74 ورفع األعام 

الفلسطينية.
وأشار فروانة، إلى أن "غانتس" يستشعر من خال 
تصريحاته األخيرة بخطورة التمدد الديموغرافي 
ألبناء شعبنا في الداخل المحتل ما يجعله يقول، 
أن )مــــا حــــدث في "أحــــداث القدس" ينــــذر بأن 

مستقبل دولة االحتال سوف يكون صعبا(.
وحذر المختص، من المزاعم التي يروجها "غانتس" 

عن تلقيه رســـالة من )مجهولين من فلسطينيي 
الداخـــل عبر الواتســـاب( هددوا بالســـيطرة على 
الدولة، الفتًا إلى أن تلك المزاعم هدفها التحريض 
على أهلنـــا في الداخل المحتل، والحث على اتخاذ 

المزيد من اإلجراءات التعسفية بحقهم. 
وأكد أن تحريــــض "غانتس" بصفته وزيرًا للحرب 
في الكيان، داللة علــــى أن إجراءات االحتال ضد 
فلســــطينيي الداخل المحتل باتت تأخذ منحنى 
عســــكريا، مســــتدال بذلك تشــــكيل ما يســــمى 
بالحرس الوطني، ومن قبله المليشيات المسلحة، 
وما رافقهم من عنف الذي تقوم به دولة االحتال 

ضد أبناء شعبنا.

وشــــدد فروانــــة، على أن أي تعامل عســــكري من 
جانب دولــــة االحتال ضد فلســــطينيي الداخل 
المحتل ســــيرتد عليها بالمزيد مــــن حالة القلق 
والتوتر وسيدفع بالمزيد من العمليات الفدائية 
وغيرها من األســــاليب التي ستجعل األمور أكثر 

تعقيدا.
تخوفات كبرية 

من جانبه يرى المختص بالشأن اإلسرائيلي باسم 
أبو عطايا، أن تصريحات "غانتس" األخيرة تنسجم 
مع تصريحــــات رئيس حكومة الكيــــان "نفتالي 
بينــــت" التي تحــــدث بها قبل يوميــــن بأن دولة 
االحتال تفقد السيطرة على الكثير من المناطق 
فــــي الضفة الغربية المحتلة وأراضي الـ 48 وأنها 

ستضطر إلى االنكماش خال المرحلة القادمة .
وقــــال أبو عطايــــا لـ "االســــتقال" إن االحتال بدأ 
يفقد الســــيطرة ويدخل لديه الشك من استمرار 
كيانــــه، وأن تصريحــــات "غانتس" هــــي جزء من 
التصريحات السياســــية التي صدرت عن الكثير 
من قادة االحتال في اآلونة األخيرة، مما يطلقون 
عليه "لعنة الـ 80"، وعدم تجاوز "إســــرائيل" عمر 

الثمانين عاما.
وأضاف أن تلك التصريحات التي صدرت عن قادة 
االحتال وشكهم من بلوغ دولتهم لعقدها الـ 80، 
هو مرده للثورة الفلسطينية العارمة التي ما تزال 

مستمرة في الضفة الغربية المحتلة والقدس. 
ولفت إلى أن الحديث عن تلقي "غانتس" رســــالة 
تهديــــد زعم انها من فلســــطينيي الـ 48 هددوا 
بالسيطرة على الدولة، هو جزء من الحملة الشرسة 
التي تحاول دولة االحتال شنها على فلسطينيي 
الـــــ 48، ومحاولة منها لزيادة القوانين العنصرية 

والضغط على أهلنا بالداخل المحتل.

مختصان : تصريحات غانتس حول فقدان »الجليل والنقب« يكشف المأزق الذي يعيشه االحتالل
غزة/ معتز �ساهني:

اأك��د خمت�سان بال�ساأن الإ�سرائيل��ي، اأن ت�سريحات وزير 
احل��رب »بن��ي غانت���س« الأخ��رية فيم��ا يتعل��ق بفقدان 
ال�سي��ادة عل��ى منطقتي اجللي��ل والنقب يه��دد م�ستقبل 
»اإ�سرائي��ل« ه��ي جزء م��ن الت�سريح��ات ال�سيا�سية التي 

�سدرت عن الكثري من قادة الحتالل يف الآونة الأخرية، 
والتي عربوا من خاللها عن خماوفهم الوجودية وحلول 
م��ا اأطل��ق علي��ه »لعن��ة العق��د الثام��ن«، )ع��دم جت��اوز 
»اإ�سرائي��ل« عم��ر الثمانني عامًا( والت��ي يتم فيها تفكك 
»اإ�سرائي��ل«. وع��زا املخت�س��ان يف اأحادي��ث منف�سل��ة مع 

»ال�ستقالل« قلق »غانت���س« من احتمال فقدان ال�سيادة 
عل��ى املنطقت��ني )اجللي��ل والنق��ب( يرج��ع اإىل تعاظم 
الثقل الدميغرايف لفل�سطينيي الداخل املحتل، ومظاهر 
الت�سب��ث بالهوية الوطني��ة الفل�سطيني��ة التي عك�ستها 

فعاليات اإحياء الذكرى ال�74 للنكبة.
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دولة فل�سطني 

ال�سلطة الق�سائية
 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

 حمكمة الو�سطى ال�سرعية
املو�ضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
�ضادر عن حمكمة الو�ضطى ال�ضرعية

إلى المدعى عليه / محمد زهير عبد العزيز النباهين من السبع وسكان البريج سابقا 
ومجهول محل اإلقامة خارج القطاع نعلمك بانه قد حكم عليك للمدعية / تماره عبد 
الكريم عمر ابو جالل من غزة وسكانها ، بتطليقها منك طلقة واحدة رجعية، وذلك 
المتناعك من النفقة على تماره المذكورة بدون سبب وال وجه شرعي وال عذر مقبول، 
وذل���ك بموجب إع���الم الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية، أس���اس رقم 
2021/943م وموضوعه���ا تطليق لعدم االنفاق بتاريخ 2022/5/17م مس���جل في 
س���جل )۱۳( حكما موقوف النفاذ على تصديقه من محكمة االستئناف الشرعية، 
وتابعا له وجاهيا بحق المدعية قابال لالس���تئناف، غيابي���ا بحقك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول.  وحرر في 2022/5/17م

قا�سي حمكمة الو�سطى ال�سرعية
حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
حمكمة بداية رفح

يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/146
يف الطلب رقم 2022/194

المدع���ي: عبدالل���ه س���لمان س���ليمان البري���م - خانيون���س - هوي���ة رقم 
)۹۰۳۱۷۰645( خانيونس - شارع جالل. وكيله المحامي محمد إبراهيم بشير

المدعى عليهم: 1 - نضال يوس���ف عطيه ش���عت - رفح - مجهول محل 
االقامة. 2 -   يوسف عطية صالح شعت - رفح - مجهول محل االقامة.
تبليغ حكم بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 2021/146

 إلى المدعى عليهما المذكورين بعالية بما أن المدعي قد تقدم بالقضية الحقوقية 
رقم 2021/146، وقد صدر حكم بتاريخ 2022/4/3 يقضي بتنفيذ عقد اتفاق على 
بيع المؤرخ بتاريخ 2017/12/3 طي المبرز م/1 عدد 5 وذلك بش���طب ما مس���احته 
۲۰۰۰ متر مربع من ارض القس���يمة رقم )۱۹( قطعة )9( من اراضي الزيتون والتي 
تقع ضمن حدود اراضي حي النصر )ميراج س���ابقا ( من أراضي الس���بع والش���يخ 
حمودة وذلك عن اس���م المرحوم / كامل احمد االغا وتس���جيلها باس���م المدعي / 
عبدالله س���لمان سليمان البريم واش���عار االدارة العامة لضريبة األمالك بذلك مع 
ال���زام المدعى عليهما بالتضام���ن والتكافل فيما بينهما بالرس���وم والمصاريف 
ومائتي ش���يكل اتعاب محاماة لذلك يقتضي عليكما الحضور إلى هذه المحكمة 
خالل ثالثين يوما من تاريخ تبلغكما هذا الحكم ان كنتما ترغبان في اس���تئناف 
الحك���م الصادر واال س���يصبح الحكم نهائيا ب���ات ويحوز قوة االم���ر المقضي به 

وبامكان المدعي تنفيذ الحكم حسب األصول. تحريرا في : 2022/5/16

رئي�س قلم حمكمة بداية رفح 
   اكرم ابو طعيمة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�ضوع/ اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )381 /2022(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عدنان يوس���ف محمد أبو عيسى من س���كان غزة هوية رقم 907701640 

بصفته وكيال عن: رسمي يوسف محمد أبو عيسى
بموجب وكالة رقم: س ف / م د / ق / 32 رقم االيصال م 185954 / 2021 
صادرة عن سفارة دولة فلسطين في الجمهورية العربية السورية الشؤون 

القنصلية والمصدقة من خارجية غزة برقم 4258 بتاريخ 2021/4/21
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 

القطعة 144 القسيمة 67 المدينة دير البلح
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/5/17م

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

غزة/ االستقالل: 
نظمت لجنة األس���رى للقوى الوطنية واإلس���المية، ومؤسس���ة 
مهجة الق���دس، ووزارة األس���رى والمحررين والهيئ���ة الدولية 
لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، ومركز حماية لحقوق 
اإلنس���ان وبمش���اركة مواطنين وذوي األس���رى وقفة إسنادية 
أمام مقر الصليب األحمر الدولي بغزة للمطالبة بإنهاء سياس���ة 
االعتق���ال اإلداري. ورّدد المش���اركون في الوقف���ة أمس الثالثاء 
هتافات تضامنية مع األسرى، ورفعوا الفتاٍت تحمل صوًرا لعدٍد 

من األسرى المضربين عن الطعام، وأخرى ألسرى مرضى.
وخالل مؤتمر صحفي حول أوضاع األسرى اإلداريين وتضامنًا مع 
األسرى المضربين عن الطعام، حّمل مدير عام األنشطة واإلعالم 
في وزارة األس���رى نبيل حجاج، المجتمع الدولي المس���ؤولية عن 
معاناة األس���رى في س���جون االحتالل، وخاص���ة المضربين عن 

الطعام، بصمته وسكوته عما يجري، وكيله بمكيالين.
وق���ال حجاج: " نقف اليوم أمام اللجن���ة الدولية للصليب األحمر 
لنذكرها بدورها تجاه أس���رانا في س���جون االحتالل أمام تغول 
حكومة االحتالل، وإدارة الس���جون على األسرى، وارتفاع عمليات 

االقتحام للغرف واألقسام، وارتفاع أعداد األسرى المرضى"
وحذر من تفاقم األوضاع الصحية لألسرى المضربين عن الطعام 
في ظل اس���تمرار إدارة س���جون االحتالل بعملي���ات التصعيد 
واالنته���اكات بحقه���م، محم���اًل إياه���ا كامل المس���ؤولية عن 

حياتهم.
كما ودعا المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية، و أحرار 
العالم كافة للتحرك العاجل لنصرة ومس���اندة األس���رى، خاصة 

المضربين عن الطعام.
ب���دوره، قال ممثل حركة الجهاد اإلس���المي في لجنة األس���رى 
ياسر مزهر:" ال يخفى على أحد األوضاع الصحية الصعبة للغاية 
لألس���ير خليل العواودة، الذي وصل إلى مرحلة الموت الحقيقي 
حيث يعاني من تش���ويش الرؤيا، واالس���تفراغ بشكل مستمر، 
وأالم بمنطق���ة الكلي، وال يس���تطيع الوقوف عل���ى قدميه، وال 
يتحرك إال بواس���طة الكرسي المتحرك، ويرفض أخذ المدعمات، 

والفيتامينات، والخضوع للفحص الطبي".
وتابع " بحسب ما وصلنا من األسير عبر محاميه فإن إدارة مشفى 
"أس���اف هروفيه" ساومته إذا أراد أن يبقى بالمستشفى فيجب 

عليه أخذ المدعمات والفيتامينات والخضوع للفحص الطبي، إال 
أن أس���يرنا البطل رفض مس���اومته، مما أدى إل���ى ارجاعه إلى ما 

يسمى عيادة “سجن الرملة".
وبين مزهر أن االضراب عن الطعام يلجأ له األسرى ليس حبًا في 
الجوع أو العطش، أو حبًا في الش���هرة، ألن هذه اإلضرابات يمكن 
أن تؤدي الستشهاد األسير، لكن مع تغول العدو اإلسرائيلي في 
االعتقاالت اإلدارية وتمديدها، وأمام عجز المؤسس���ات الدولية 

واإلنسانية يلجأ األسرى إلى اإلضرابات لنيل حريتهم.
وطالب بدعم واس���ناد األسرى، وااللتفاف من الكل الفلسطيني، 
والنزول إلى نق���اط التماس في الضفة الغربية واالش���تباك مع 

االحت���الل، كما طالب أيضًا الس���لطة الفلس���طينية حمل ملف 
االعتق���ال اإلداري إل���ى محكم���ة الجنايات الدولي���ة ومالحقة 
مجرم���ي الحرب. وأك���د رئيس الهيئ���ة الدولي���ة لدعم حقوق 
الشعب الفلسطيني "حشد" صالح عبد العاطي، دعمه لمطالب 
األس���رى العادلة والمش���روعة حتى نيل حريتهم، مشددًا على 
أن الم���س بحياة األس���رى والمعتقلين الفلس���طينيين يعتبر 
جريم���ة مكتملة األركان. وطالب عب���د العاطي، المجتمع الدولي 
بالتدخل إلجبار دولة االحتالل االلتزام بالمعايير الدولية لحقوق 
اإلنسان، وخاصة االتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء 

والمحرومين من حريتهم.
كم���ا دعا اللجن���ة الدولية للصلي���ب األحمر، بالتدخ���ل العاجل 
لمنع مزيد من تدهور األوضاع الصحية لألس���رى المضربين عن 

الطعام.
وقال المحامي في مركز حماية لحقوق اإلنسان ياسر الديراوي، 
إّن السياس���ة الت���ي تتبعها حكوم���ة االحتالل بحق األس���رى 
اإلداريين ُمخالفًة للمعايير الدولية لحقوق اإلنس���ان، واتفاقية 
جنيف الرابعة الُمتعّلقة بحماية المدنيين، مضيفًا أن االعتقال 
 في ضمان المحاكمة العادلة، وال يس���تند 

ّ
اإلداري ينتهك الحق

على أّي أدلة واضحة إلدانتهم واستمرار اعتقالهم.
في وغير شرعي  واعتبر الديراوي أن االعتقال اإلداري إجراء تعسُّ
وغير قانون���ي، تتبعه حكومة االحتالل بحق األس���رى لقهرهم 
واالنتقام منهم، ُمطالًبا مؤّسس���ات المجتمع الدولي والُمفّوض 
���ل مس���ؤولّياتهم األخالقية  الس���امي لحقوق اإلنس���ان بتحمُّ

والقانونية والضغط على االحتالل لإلفراج عنهم.

وقفــة بغــزة للمطالبــة بإنهــاء سياســة االعتقــال اإلداري

رام الله / االستقالل:
 يواصل األس���ير خليل عواودة )40 عام���ا( من بلدة إذنا 
في الخليل إضرابه ع���ن الطعام لليوم ال� 77، ورائد ريان 
)27 عاما( من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم 
ال����41، رفضا العتقالهما اإلداري. وحذرت هيئة ش���ؤون 
األسرى والمحررين في تصريح سابق، من تدهور الحالة 
الصحية لألسير المضرب عن الطعام رائد ريان، فيما قّرر 
أس���رى س���جن "عوفر"، إرجاع وجبات الطعام، أول أمس 

األحد، إسنادا للمعتقلين المضربين.
وأوضح���ت الهيئة أن األس���ير ريان يعان���ي من آالم في 
ال���رأس والمفاصل ومش���اكل في المع���دة وضغط في 
عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر 
وال يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك، ورغم 
خطورة وضع���ه الصحي إال أنه ما ي���زال محتجزًا بزنزانة 

مغلقة تمام���ا داخل معتقل عوف���ر، كانت قد خصصت 
لمرضى كورونا س���ابقا، واحتجاجا على ذلك قام األس���ير 
ريان بكس���ر مربع الزجاج من أج���ل تهويتها إال أن إدارة 

السجن قامت بإعادة تركيبه.
فيما يواصل األسير عواودة معركة األمعاء الخاوية لليوم 
77، وس���ط تدهور حاد على حالت���ه الصحية، وتحتجزه 
س���لطات االحتالل داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة"، 
حيث يعاني من أوجاع في الصدر، وحاالت تقيؤ، ونقص 
كبي���ر في كمية الس���وائل، وع���دم وضوح ف���ي الرؤية، 
وإرهاق ش���ديد، إضافة لعدم انتظام في نبضات القلب 
والتنف���س، وال يس���تطيع التحرك إال من خالل كرس���ي 
متحرك، ويرفض الحصول على المحاليل أو أية مدعمات.

وحملت هيئة األس���رى، س���لطات االحتالل اإلسرائيلي 
المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير األسيرين المضربين 

عواودة وريان، ودعت كافة المؤسسات الدولية للوقوف 
أم���ام مس���ؤولياتها والتدخل الف���وري والعاجل إلطالق 
س���راحهما. يذكر أن عواودة اعتقل في تاريخ 27 كانون 
األول/ ديس���مبر 2021، وصدر بحقه أم���ر اعتقال إداري 
مدته س���تة أشهر، وسبق أن تعرض لالعتقال عدة مرات 
منذ ع���ام 2002، وهذا االعتقال الخام���س، بينها ثالثة 
اعتق���االت إدارية، وهو مت���زوج وأب ألربع بنات، ونتيجة 
العتقاالته المتكررة، لم يتمكن من اس���تكمال تعليمه، 
)تخصص علم اقتصاد(. وكانت قوات االحتالل، اعتقلت 
ريان ف���ي الثالث من تش���رين الثان���ي 2021، وحولته 
لالعتقال اإلداري لمدة 6 أش���هر، وعن���د اقتراب انتهاء 
مدة اعتقاله، تم تجديدها ألربعة أشهر إضافية، ليعلن 
إضراب���ه المفتوح ع���ن الطعام، علما أنه معتقل س���ابق 

أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن االعتقال اإلداري.

األسيرين عواودة وريان يواصالن إضرابهما عن الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أمس الثالثاء، أن األسير المريض ناصر 
ا بمستشفى سجن الرملة حضر للزيارة على  أبو حميد )49 عاما( والمتواجد حالًيّ

كرسي متحرك تالزمه أنبوبة أكسجين.
وبع���د زيارة محامي الهيئة كريم عجوة، أفاد أن أبو حميد يواجه صعوبة كبيرة 
في المش���ي وال���كالم، ويعاني من آالم وصعوبة بالتنف���س وعدم القدرة على 

المشي، كما فقد قرابة 20 كيلو من وزنه أثناء مرضه.    
وقد نقل أبو حميد في األسبوع األخير مرتين لمستشفى آساف هروفيه، بعد 
تلقيه أولى جلسات العالج الكيماوي األسبوع السابق، حيث خرج من فمه الدم، 
وكان هناك تخوف من وجود نزي���ف داخلي، على ضوئه أجريت له فحوصات 
دم وأش���عة وهو بانتظار النتيجة، قبل اس���تكمال الجلسة الثانية من العالج 

المقررة خالل األيام القادمة.   
ا، حيث تفتقد لجميع  ويصف أوضاع مستش���فى س���جن الرملة بالس���يئة جًدّ
الش���روط الالزمة من أجل العناية الطبية والعالج المطلوب لألس���ير ناصر أبو 

حميد. 

هيئة األسرى: الوضع الصحي لألسير 
المريض ناصر أبو حميد في تدهور مستمر
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 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية

املو�ضوع مذكرة تبليغ حكم غيابي 
�ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان

إلى المدعى عليه / آدم هشام موسى زيارة من غزة ومجهول محل االقامة حاليا 
نعلم����ك  بانه قد حكم عليك من قب����ل المحكمة في الدعوى المرفوعة من قبل 
المدعية ميس����اء يوس����ف محمد الصوالحي في القضية اساس ۱۳5 /۲۰۲۲م 
وموضوعه����ا دعوى نفقة اوالد  وقدره ثالثون دينارًا اردنيًا ، حكما وجاهيا بحق 
المدعية قابال لالستئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 15شوال//۱44۳ه� 17 وفق 2022/5/17م 

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل
لدى حمكمة �سلح غزة  املوقرة

يف الق�سية رقم 490 / 2022 يف الطلب رقم 1038 / 2022
المس���تدعون / 1  - خالد اس���ماعيل عمر الدحدوح من سكان غزة الزيتون 
ش���ارع البرهام  2 -  عامر اس���ماعيل عمر الدحدوح من سكان غزة الزيتون 
ش���ارع البرهام  3 - عمران اسماعيل عمر الدحدوح من سكان غزة الزيتون 
ش���ارع البرهام 4 - عالء اس���ماعيل عمر الدحدوح من س���كان غزة الزيتون 
ش���ارع البرهام  5 -  عاهد اسماعيل عمر الدحدوح من سكان غزة الزيتون 
ش���ارع البرهام 6 - آمال اس���ماعيل عمر الدحدوح من س���كان غزة الزيتون 
ش���ارع البرهام  7 -  امينة اسماعيل عمر الدحدوح من سكان غزة الزيتون 
ش���ارع البرهام  8 -  منال اس���ماعيل عمر الدحدوح من سكان غزة الزيتون 

شارع البرهام وكيلهم المحامي / صابر حجي 
المس����تدعي ضده : أكمل عمر اسماعيل الدحدوح من سكان غزة برشلونة برج الصفا 

الطابق الرابع خلف صيدلية األسرة     ) مجهول محل اإلقامة / خارج البالد ( 
نوع الدعوى / حقوق مالية

 قيمة الدعوى / 5000 دينار اردني ) خمسة أالف دينار اردني (
) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (

في القضية رقم 490 / 2022 في الطلب رقم 1038/ 2022
إلى المستدعى ضده /المذكور بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة 
صل���ح غزة  بالقضية المرقوم���ة أعاله وموضوع ) حقوق مالية ( اس���تنادا إلى ما 
يدعونه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة – خارج البالد وحس���ب 
اختص���اص محكمة صلح غزة ف���ي نظر هذا الطلب وعمال بالم���ادة 20من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 20 لس���نة 2001وبناء على قرار السيد 
قاضي محكمة صلح غزه في الطلب رقم 2022/1038 بالس���ماح لنا بتبليغك عن 
طريق النش���ر المس���تبدل .  لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم 
األحد بتاريخ 2022/7/3الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا 

تخلفت عن ذلك سينظر القضية واعتبارك حاضرًا  صدر في 17 / 05 / 2022

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة ال�ستئناف املوقرة بغزة

يف ال�ستئناف املدين رقم 2019/1063
يف الطلب املدين رقم 2022/349

المس���تدعية/ زكية علي محمد أبو داير، من غزة الرمال، ش���ارع أحمد عبد 
العزيز، ه�/ 413046574. وكيلها المحامي / محمد محمد شحاده، من غزة 

شارع الجالء بجوار جوال، عمارة زكريا األغا جوال/0599787999
 المس���تدعي ضدهما / 1 - خالد خضر سالم أبو عمرو، بصفته الشخصية 
باإلضاف���ة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / خضر س���الم احمد أبو عمرو 
غزة - القبة، الش���جاعية بجوار س���وق الحالل. 2 -  وهيب س���عدي حسن 
يون���س دلول، باألصالة عن نفس���ه باإلضافة لباقي ورث���ة والده المرحوم 
سعدي حس���ن يونس دلول ووالدته المرحومة كاملة محمد يونس دلول، 

غزة الزيتون، بجور مدرسة الحرية مقابل صيدلية صفد.
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل في االستئناف رقم 2019/1063

إلى المس����تدعى ضدهما المذكورين أعاله، بما أن المس����تدعية وبواس����طة وكيلها 
المحامي محمد محمد ش����حاده، قد تقدم إلى محكمة االستئناف بغزة باالستئناف 
المدني رقم 2019/1063 استنادا إلى ما يدعيه في الئحة استئنافه المودعة نسخة 
منها لكما لدى الس����يد رئيس قلم محكمة االس����تئناف، ونظرا ألنكما مقيمان خارج 
الب����الد حاليا، وعمال بأحكام نص المادة )20( من قان����ون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس����نة 2001 وبناء على القرار الصادر من لدن محكمة االستئناف 

بغزة بالطلب رقم 2022/349 والقاضي بالسماح لنا بتبليغكما حسب األصول. 
لذا يقتضي عليكما أن تحضرا إلى محكمة االس���تئناف بغ���زة يوم األحد الموافق 
2022/6/12 الس���اعة التاس���عة صباحا، كما يقتضي عل���ى كل منكما إيداع جوابه 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر، وليكن معلوما لديكما أنكما 
إذا تغيبتما عن موعد الجلس���ة المح���دد أعاله فانه يجوز للمحكمة أن تس���ير في 

االستئناف بحقكما حسب األصول باعتباركما حاضرين. تحريرا في: 2022/5/17

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

غزة/ االستقالل: 
زار وف���د من مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء 
واألس���رى والجرح���ى ولجنة األس���رى ف���ي الجبهة 
الشعبية أمس الثالثاء؛ عددًا من المؤسسات الدولية 
وهي اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ ومنظمة األمم 

المتحدة.
وضم الوفد كالاً من ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد 
اإلسالمي في لجنة األسرى ومحمد الشقاقي الناطق 
اإلعالمي لمؤسسة مهجة القدس، وعوض السلطان 
مسئول ملف األس���رى في الجبهة الشعبية، وإياد 

غبن ممثل الجبهة الشعبية في لجنة األسرى.
وس���لم الوفد لممثلي تلك الهيئات والمؤسس���ات 
مذك���رات قانونية حول األوض���اع الصحية الصعبة 
لألس���يرين المضربي���ن ع���ن الطعام في س���جون 

االحتالل الصهيوني خليل عواودة ورائد ريان.
وجاء في المذك���رة القانونية تذكير للمؤسس���ات 

الدولي���ة بدورها المنوط بها في حماية أس���رانا في 
سجون االحتالل؛ وبذل جهودهم على كافة الُصعد، 
وممارسة صالحياتهم، واستثمار نفوذ مؤسستهم 
ومكانته���ا الدولية، والتدخل العاج���ل إلنقاذ حياة 
األس���يرين المضربين عن الطعام، واإلفراج عنهما، 
والعمل بش���كل جاد على إلزام االحتالل الصهيوني 
بوقف سياس���ة االعتقال اإلداري التعس���في دون 

توجيه أي اتهام.
ووضحت المذك���رة أوضاع المعتقلين اإلداريين في 
ظل تدهور وضعهما الصحي وعدم تقديم الرعاية 
الطبية الالزمة لهما، وفي ظل استمرار إدارة السجون 
الصهيونية والنيابة العسكرية وما تسمى المحكمة 
العلي���ا التي تجاهلت مطالبهم���ا العادلة المتمثلة 
بإنهاء اعتقالهما اإلداري التعسفي واإلفراج عنهما، 
وكذلك مستش���فى أس���اف هروفيه التي رفضت 
اس���تقبال األس���ير خليل عواودة حيث ق���ام أطباء 

المش���فى بمساومته بالبقاء في المستشفى مقابل 
وقف إضرابه وتلقيه الفيتامينات والمدعمات وهو 
ما رفضه األسير خليل عواودة، وقاموا بعد ذلك بنقله 
لسجن عيادة الرملة في ظل خطورة وضعه الصحي.

وطالبت مؤسس���ة مهجة القدس من خالل المذكرة 
القانوني���ة المؤسس���ات الدولية بض���رورة التحرك 
بم���ا يس���اهم في وض���ع ح���د لمعاناة األس���يرين 
عواودة وريان وإل���زام االحتالل الصهيوني باحترام 
االتفاقيات الدولي���ة في تعاملها معهما، والضغط 
من أجل ضمان إطالق س���راح المعتقلين المضربين 
عن الطع���ام وكذلك إطالق س���راح كافة األس���رى 
اإلداريين، دون ابطاء، ما لم توجه لهم تهم واضحة 
ويقدموا على أساسها لمحاكمات عادلة، مع ضرورة 
تأكيدنا أن إصابة أي من المعتقلين المضربين عن 
الطعام بأي مكروه لربما يش���عل المنطقة ويدخلها 

في دوامة من العنف.

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس نادي األس���ير قدورة فارس، أمس الثالثاء، إن 
األسرى اإلداريين مستمرون في مقاطعة محاكم االحتالل 
اإلس���رائيلي، وعازم���ون على اتخاذ خط���وات تصعيدية 

جديدة في حال فشلت جلسة الحوار مع إدارة السجون.
وأوضح فارس بمؤتمر صحفي خالل االعتصام األسبوعي 
أم���ام مقر الصلي���ب األحم���ر بمدينة البيرة، أن األس���رى 
لديهم برنامج نضالي وخطة لكس���ر االعتق���ال اإلداري، 
ا إلى وقفة حقيقية من جميع الفصائل والمؤسسات  داعياً
لمس���اندهم.  وتحدث فارس عن سياسة اإلهمال الطبي 
الت���ي ينتهجها االحتالل والتي أفضت إلى استش���هاد 

األسير المحرر زيد الكيالني قبل أمس في نابلس.
وأك���د فارس أن الكيالني خرج من الس���جون وهو مصاب 
ا  بالس���رطان من الدرجة الرابعة، أي أن المرض كان منتشراً
في جس���ده، ولم يقم االحتالل بتقديم أي ش���يء إلنقاذ 

حياته، وتعمد إهماله طبيا.
وكشف فارس عن خرق محامين فلسطينيين قرار األسرى 
ا إياهم لالنس���جام مع  بمقاطع���ة المحاكم اإلدارية، داعياً

قرارات األسرى.
وق���ال: »ما لم يخج���ل المحامون ويتوقف���وا عن االختراق 
س���نضطر إلع���الن الئح���ة س���وداء للمحامي���ن الذين ال 

ينسجمون مع الموقف الوطني«.
وتطرق فارس إلى خطورة الوضع الصحي لألسير المريض 
ناصر أبو حميد، وأنه جرى نقله إلى مستش���فى »آس���اف 

هروفيه« نظرا لخطورة وضعه الصحي.
بدوره، قال وكيل هيئة شؤون األسرى عبد القادر الخطيب 
ا ال رجع���ة عنه، وهم  إن األس���رى اإلداريين اتخ���ذوا قراراً
ماضون في مقاطعة المحاكم والتي هي جزء من منظومة 
االحتالل. وأك���د الخطيب مض���ي اإلداريين في تصعيد 
اإلجراءات، قائال: »ننتظر ما س���تؤول إليه المفاوضات بين 

األسرى وإدارة مصلحة السجون«.
وش���دد الخطيب على أن تحقيق مطالب األسرى يتطلب 
التضامن والوقوف بجانبهم ومساندتهم وعدم تركهم 

يواجهون مصائرهم لوحدهم.
ولفت الخطيب إلى تجهيز قائمة سوداء بالمحامين الذين 
اخترقوا قرار األس���رى بمقاطعة المحاكم، وس���يتم نشر 

أسمائهم ومقاطعتهم بصورة شاملة.
وأش���ار إلى أن الس���جون حاضنة لألوبئة واإلهمال الطبي 
المتعمد، الذي يهدف لقتل األس���رى وهو الس���بب في 
ا إلى خطورة الوضع الصحي  تدهور أوضاع األس���رى، الفتاً

لألسير ناصر أبو حميد.
ا في أية لحظة«. وأضاف »قد يرتقي شهيداً

وقال إن األسرى المضربين رفضوا كل عروضات االحتالل، 
ا إلى أن األسير خليل عواودة مضى على إضرابه 77  مشيراً

يوما، فيما أمضى رائد ريان 42 يوما.

»مهجة القدس« تقدم مذكرات قانونية بشأن األسيرين عواودة وريان للمؤسسات الدولية

مؤسسات األسرى: خطوات تصعيدية لإلداريين حال فشل الحوار مع إدارة السجون

جنين / االستقالل:
 قال نادي األس���ير، إن الوضع الصحي لألس���ير عبد الرحمن حس���ن صالح )69 عاما( من 
جنين، في تدهور مس���تمر. وأوضح نادي األس���ير، في بيان، أن األسير صالح يعاني من 
ضعف شديد في النظر، وتم إخباره بأن ال عالج لوضعه الصحي، ويعاني من فقدان الوزن، 

ومشاكل صحية أخرى، منها: السكري، والضغط المزمنان.
وأضاف، أن إدارة الس���جن تمارس بحقه وبشكٍل متعمد سياسة اإلهمال الطبي )القتل 
البط���يء(، وتماطل في توفير العالج والفحوصات الالزمة ل���ه، األمر الذي أدى إلى تفاقم 
وضعه الصحي مؤخرًا. وُاعتقل األس���ير ص���الح ألول مرة بتاريخ 23 حزيران 2002، وحكم 
بالس���جن ل�25 عامًا، وهو أب لس���بعة أبناء وبنات، من بينهم ابنه الشهيد محمد، والذي 
ارتق���ى برصاص االحتالل عام 2003. وأفرج عنه خ���الل عام 2011، وفرضت عليه اإلقامة 

الجبرية في جنين، وأعاد االحتالل اعتقاله بتاريخ 18 حزيران 2014.
يشار إلى أن أسرته استطاعت زيارته بعد حرمان استمر مدة عامين.

رفح/ االستقالل: 
توغلت آليات عس���كرية تابعة لقوات االحتالل اإلس���رائيلي، أم���س الثالثاء، في أراض 

لمواطنين فلسطينيين، على الحدود الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأف���ادت مصادر محلية بأن س���ت دبابات إس���رائيلية توغلت من »بواب���ة المطبق«، على 

الشريط الحدودي شرقي رفح، لمسافة محدودة، في األراضي الزراعية.
وأشارت إلى أن قوات االحتالل أطلقت أعيرة نارية متقطعة، وقنابل دخان، للتغطية على 
توغل آلياتها. يذكر أن االحتالل يواصل التوغل بآلياته العسكرية في المناطق الشرقية 
لمحافظات قطاع غزة، وتحمي الدبابات واآلليات العسكرية، عادة، جرافات االحتالل التي 

تشرع بتجريف أراضي المزارعين.

تفاقم الوضع الصحي 
للمعتقل عبد الرحمن صالح

االحتالل يتوغل في األراضي 
الزراعية شرقي رفح

دولة فل�سطني
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

حمكمة �سلح غزة
يف الق�سية رقم 2056/2021 يف الطلب رقم 794/2022

المدعي : مصطفى س����ليمان مصطفی العبادلة - من خان يونس - القرارة - بالقرب من 
مسجد السالم - ه� _ 801746199 وكياله المحاميان/ راني فروانة وحسن النجار

المدعى عليه / رامي محمد عاطف عبد الس���الم عكاشة - غزة - تل الزعتر - 
شارع البهتيمي - مجهول محل االقامة .

نوع الدعوى / حقوق قيمة الدعوى / 2000 شيكل
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 2056/2021

إلي المدعى عليه بما أن المدعي قد تقدم بالقضية المذكورة أعاله لذلك يقتضي 
عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عشر 
يوم���ا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة 6/6/2022 
للنظر في القضية وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن 

يسير في القضية حسب األصول . حرر بتاريخ 17/5/2022م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة



األربعاء 17 شوال 1443 هـ 18 مايو 2022 م

رغم حالة االستنكار والشجب والغضب التي اظهرها العالم امام صور اعتداء 
االحتالل الصهيوني على جنازة الشهيدة الراحلة الزميلة شيرين أبو عاقلة, 
والتي تركت اثرًا س���يئًا في نفوس الناس, وأظهرت بش���اعة ذاك االحتالل 
البغيض الذي بات يستبيح كل شيء دون وازع او رادع, بحيث لم يعد يهمه 
ردات الفعل الدولية على جرائمه, وبات يمضي بسياسة القهر والتسلط التي 
يمارسها بحق الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس المحتلة, مهما كان 
انعكاسها سيئا عليه, ألنه يدرك ان سقف دول العالم والمجتمع الدولي لن 
يتعدى دائرة الشجب واالستنكار, واقوى من كل القوانين الدولية, وال يعير 
االحتالل اهتماما للمؤسسات االممية والحقوقية واإلنسانية فهي محكومة 
بعصا أمريكا وتديرها بمنطق القوة والمال, فحالة الردع لدى »إسرائيل« غائبة 
تمام���ا, فال احد يمكنه ان يردعها, وال احد يمكنه ان يس���ائلها عما تفعل, 
وهى تعمدت المس بالمقدس, حتى ترس���ل رس���الة واضحة للجميع انها 
فوق القانون, فقامت بإحراق المس���جد األقصى, وارتكبت مجازرها في الحرم 
االبراهيمي الش���ريف, وهى تواصل كل يوم اقتحام المسجد األقصى على 
مرآى ومسمع من العالم اجمع, ثم أعلنت القدس بشرقيها وغربيها عاصمة 
موحدة »إلس���رائيل« في تحٍد س���افر لقرارات مجلس االمن واألمم المتحدة, 
واعتدت على المقدسات اإلسالمية والمسيحية, واظهرت نواياها بالتقسيم 
الزماني والمكاني لألقصى, وبناء الهيكل المزعوم على انقاضة, وحتى تظهر 
س���طوتها على القدس, اعتدت على مسيرة التشييع للشهيدة شيرين أبو 
عاقلة, وقمعت المش���يعين واعتدت عليهم بالضرب ومنعت المس���يرة من 

التحرك اال بإزالة العلم الفلسطيني ووقف الهتافات والشعارات الوطنية. 
ولكي يكتمل المش���هد وتظهر الصورة بوضوح أقدم االحتالل الصهيوني 
باالعتداء على موكب تش���ييع الشهيد وليد الشريف الذي استشهد متأثرًا 
بإصابته داخل المس���جد األقصى ف���ي الجمعة الثالثة م���ن رمضان، وكان 
الشريف قد أصيب برصاصة معدنية في رأسه أدت الى تهتك في الجمجمة 
ونزيف حاد في الدماغ، خالل مواجهات ش���هدتها باحات المسجد األقصى 
في )22 نيسان 2022(. وتعرض الشريف للسحل من جنود االحتالل، وتأخير 
تقديم العالج له حتى دخل في غيبوبة الى ان اعلن عن استشهاده, وُأصيب 
اكثر من سبعين شخصا على األقل، أحدهم مسعف، بجراح متفاوتة، نتيجة 
عدوان االحتالل على موكب التشييع وُنِقل بعضهم للمشافي، فيما اعُتِقل 
العشرات، خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل اإلسرائيلّي في القدس 
المحتّل���ة , وقد اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني المقبرة التي ُدِفن فيها 
جثمان الش���هيد وليد الش���ريف )23 عاما(، وقمعت مشاركين في تشييع 
جثمانه واعتدت عليهم بالضرب, خوفا من ان يكون الفلسطينيون قد شعروا 
بخوف »إسرائيل« وخشيتها من المجتمع الدولي بعد االعتداء الفاضح على 
موكب تشييع الزميلة شيرين أبو عاقلة, وحتى ال يتبادر لألذهان وعلى قدر 
انملة ان »إسرائيل« تخشى المجتمع الدولي وتخشى الردع فأرادت ان تنتهك 
حرمة المقدس حتى ال تتغير الصورة القمعية في اذهان الفلسطينيين, وال 
يظن احد ان هناك ما يمكن ان يردع »إسرائيل« ويجعلها تتراجع عن نازيتها 
وعنجهيتها ضد الفلس���طينيين, فقط شيء واحد هو الذي يمثل حالة ردع 
للكيان الصهيوني, اال وهو المقاومة الفلسطينية التي يقع على عاتقها ردع 

االحتالل فالمقاومة دائما تقول نحن أولياء الدم, ونظهر وقت الشدة.
ما نخلص اليه وفق ما يمارس���ه االحتالل من جرائم على األرض, انه ال زال ال 
يش���عر ان القدس ملك خالص له, وان الفلس���طينيين ينازعونه عليها رغم 
كل ما فعله ألجل حسم امرها تماما, وحتى ال يتسرب لإلسرائيليين والعرب 
والمجتمع الدول���ي ان القدس ال زالت محل للنزاع مع الفلس���طينيين وانها 
يمكن ان تعود الى الطاولة مجددا, لذلك هو يسعى لتغييب أي فعل وطني 
في القدس, لذلك تجده يرتكب الجرائم البش���عة إلزالة علم فلس���طين من 
فوق قبة الصخرة مثال او من فوق اس���وار القدس القديمة, او من على نعش 
الشهيدة الراحلة شيرين أبو عاقلة, ويعتدي على موكب تشييع الشهيد وليد 
الش���ريف لمنع هتافات الفلسطينيين لوطنهم او لمقاومتهم او للشهيد, 
وهذه الممارس���ات العنيفة التي يرتكبها االحتالل سرعان ما تزول وتنتهي 
وتصبح بال قيمة ان صمد الفلسطينيون في وجهها وقاوموها واصروا عليها, 
فمواكب تشييع الشهداء من باحات األقصى والقدس هي التي تؤكد على 
هوية المدينة واصالتها وامتدادها الحضاري, فهذا هو الذي يمكن ان يردع 
»إسرائيل« ويعيدها الى واقعها بانها قوة احتالل قهري تعيش على ارض 
اغتصبتها بقوة الس���الح وهجرت أهلها منها بقوة القمع والمجازر البشعة, 
»إس���رائيل« يجب ان تعيش هذا الهاجس بكل ما تحمل الكلمة من معني, 
ويجب ان تدرك ان كل فعل لها في القدس س���يواجهه الفلسطينيون بكل 
قوة, فان لم يردعها العالم بقوانينه ومؤسساته الحقوقية واإلنسانية, فان 
المقاومة التي أوقفت قرابينه, ومنعت مسيرة اعالمه, وكبلت يديه في فض 
المعتكفين داخل باح���ات األقصى, قادرة على لجمه تماما, وهى تبقى قوة 
الردع الحقيقية في وجه االحت���الل, والقادرة على التعامل معه باللغة التي 

يفهمها. 

إن لم يردعها العالم.. فمن يردعها؟ 
رأي

إن م����ا ش����اهدناه الليلة من مواجه����ات عنيفة 
أثناء تشييع جثمان الش����هيد )نادر الشريف( 
والتي طال����ت ش����وارع وأزقة الق����دس وكأنها 
أشبه بمقدمة انتفاضة جديدة وأن تداعياتها 
ستستمر ولن تتوقف، والتي نتج عنها العديد 
من االعتقاالت واإلصابات في صفوف الش����بان 

المقاومين.
إن هذه الدماء الطاهرة والتضحيات المستمرة 
تثب����ت وتدلل ب����أن القدس وأبناءه����ا في حالة 

ثورة مس����تمرة وجذوة لن تنطفئ استمدت من 
معركة سيف القدس، لتشكل بذلك صورة من 
صور هذه المعركة، والتي س����طروا من خاللها 
أروع صفح����ات التضحية والمقاوم����ة، مدللين 
أنهم قادرون وفي كل م����رة على خلق حالة من 
التناغم واالنس����جام م����ع المقاومة الممتدة في 

كل ساحات الوطن الثائر.
إنهم اليوم أكثر تمس����كا بهويتهم وأرضهم 
االقت����الع  مح����اوالت  كل  وإن  ومقدس����اتهم 

والتهديد باالعتقال واإلبعاد واألسرلة وإخراجه 
م����ن محتواه الوطني، كلها س����قطت أمام إرادة 
الش����باب المراب����ط المقاوم في الق����دس. وانه 
مس����تعد لدفع الثم����ن والتضحي����ات من أجل 
القدس والمقدسات التي تشكل له بعدا دينيا 

ووطنيا.
خالصة الموضوع: إننا أمام مرحله مهمة وفصل 
جديد من فصول معركة س����يف القدس والتي 

لن تنتهي إال بالتحرير الكامل.

في صباح يوم األربعاء 11 أيار 2022، اغتالت القوات 
الصهيونية الصحفية الش����هيدة شيرين أبو عاقلة 
أم����ام مخيم جنين، بالضفة الغربي����ة المحتلة، التي 
كانت قد وصل����ت اليه مع صحفيين آخرين لتغطية 
اقتحامه من قب����ل جيش العدو الصهيوني. لقد تم 
توثيق عملية االغتيال بالصوت والصورة، كما أدلى 
الصحفي����ون المتواج����دون بقربه����ا، ومنهم من تمَّ 
استهدافه أيضا وقنصه، شهاداتهم التي ال يمكن 
إغفالها. وأثبت تشريح جثمان الشهيدة في جامعة 
النجاح في نابلس، بعد س����اعات من استش����هادها، 
أن الرصاص����ة القاتلة صدرت ع����ن صهيوني حاقد 
ومجرم. ه����ذه المعطيات الميداني����ة كافية إلدانة، 
مرة أخ����رى، الكي����ان الصهيوني بالقت����ل المتعمد 

للفلسطينيين والصحفيين.
لكن أراد الكيان التملص من المس����ؤولية، كعادته، 
وب����ث عدة رواي����ات وطالب بتحقيق »مش����ترك« مع 
الس����لطة الفلس����طينية التي رفضت، ألن الجريمة 
واضح����ة. وتوال����ت الطلب����ات الدولية، م����ن االتحاد 
االوروب����ي والواليات المتحدة وهيئات دولية تطالب 
المش����اركة في التحقيق، أو بفتح تحقيق »شفاف« 
و »حيادي«، كما كت����ب أحد الصهاينة في هآرتس. 
لكن التحقيق عن م����اذا؟ ولماذا؟ وما هو البديل عن 

التحقيقات؟
تختلف المطالبة بالتحقيق ف����ي الجريمة المهولة 
التي ارتكبها جيش العدو عما تطلبه المؤسس����ات 
الحقوقي����ة الفلس����طينية والعربية، الت����ي تطالب 
بالمس����اءلة بعد توثيق الجريم����ة وجمع معطياتها 
لتقديمه����ا لمحكم����ة الجناي����ات الدولية ولس����ائر 
األط����ر الحقوقية ف����ي العالم، كدلي����ل إضافي على 
الطاب����ع اإلجرامي للكي����ان االس����تيطاني اإلرهابي. 
توثي����ق الجريم����ة يعن����ي أيض����ا ربطه����ا باغتيال 
وبالغارات  والمدنيي����ن  والمقاومي����ن  الصحفيي����ن 
التي يشنها المستوطنون وقواتهم المسلحة على 
الفلسطينيين، في كل أماكن تواجدهم، خاصة بعد 
صعود الفاشية الشعبية الى السلطة في المؤسسة 
الصهيوني����ة، إذ ال يمكن فص����ل الجريمة والجرائم 

المتتالية عن طبيعة الكيان.
ولكن التحقيق مختلف، ألنه ال ينطلق من الحقيقة 
الموثقة، بل من فرضيات يضعها أمامه، لبث الشك 
حول ما ج����رى، ويبحث في متاهات األمور، كما كتب 
المدي����ر الس����ابق في المؤسس����ة العربي����ة لحقوق 
االنسان، االستاذ محمد زيدان، الذي يطالب بمغادرة 
»الدائرة التي يرغب االحتالل حشرنا بها عبر تغيير 
روايته لألحداث بش����كل متواصل، ال����ذي يزرع من 

خاللها الشعور الواهم باإلنجاز«.
ال ش����ك بأن جريم����ة اغتيال الصحفية الش����هيدة 
ش����يرين أبو عاقلة تستحق الوقوف أمامها، ال سيما 
وأنها تواصلت في مدينة القدس خالل التش����ييع 
والصالة على جثمانها، حيث هاجمت ش����رطة العدو 
موكب التش����ييع بطريقة استفزت العالم بأسره، إال 

من ظّل يدعم الكيان اإلرهابي ويبحث عن مسّوغات 
لجرائم����ه. لكن يجب التأكيد على ع����دة أمور لوضع 

هذه الجريمة في إطارها.
أوال، جريم���ة اغتي���ال الصحفيين ليس���ت جديدة، 
فقت���ل العدو حوال���ي 48 صحفيا فلس���طينيا منذ 
انتفاضة األقص���ى )2000(، إضافة ال���ى أن العدو 
اإلعالميين ويص���ادر معداتهم  يالحق ويعتق���ل 
ويمنعه���م من العمل بحرية، خاص���ة عندما يقوم 
بعملي���ة إرهابي���ة كالت���ي كان يحّض���ر له���ا في 
مخيم جني���ن ف���ي ي���وم 2022/5/11. يريد كيان 
المستوطنين تنفيذ جرائمه دون شهود كي ال تتم 
مساءلته فيما بعد، ويظل الشك سّيد الموقف، كما 
هو الحال اآلن بالنس���بة الغتيال الشهيد المجاهد 
داوود الزبيدي، الذي استش���هد وه���و بين أيادي 
الصهاين���ة. هل ُقتل بدم بارد وهو مس���تلقي على 
س���ريره في مستشفى كابالن، أم أنه استشهد من 
جراء إصابته وهو يداف���ع عن مخيم جنين، وقد تم 
نقله الى المستش���فى »اإلسرائيلي« بسبب خطورة 

إصابته؟
ثاني����ا، القت����ل المتعم����د ال����ذي تنف����ذه األجهزة 
الصهيونية بحق الفلس����طينيين والعرب وغيرهم، 
الذي����ن يزعجون أداءه، بالكلمة أو بالس����الح، جزء من 
وظيفة الكيان االس����تعماري اإلحاللي في فلسطين. 
فهو يقتل األسرى في س����جونه بطرق مختلفة، إما 
بمنع عالجهم أم بتعذيبهم حتى الموت أم باطالق 
الرصاص عليهم بحجج مختلفة، أم بابتزازهم حين 
يخوضون اإلضراب عن الطع����ام، كما هو اليوم حال 
األسير البطل خليل عواودة الذي دخل مرحلة الخطر 
الش����ديد بعد 75 يوما من معرك����ة األمعاء الخاوية، 

مطالبا بحريته، كونه معتقال إداريا.
ال����ى جان����ب القت����ل المتعم����د، ينف����ذ الصهاينة 
المحتل����ون ألرض فلس����طين يومي����ا العدي����د من 
الجرائم، ومنها اإلس����تيالء عل����ى األرض وتدنيس 
المقدس����ات وبث الكراهية العنصرية في وس����ائل 
إعالمه����م، وتزوير التاري����خ إللغاء تاريخ الش����عب 

الفلسطيي العريق.
رغم هذه الجرائم المتواصلة، لم تتحرك المؤسسات 
الحقوقي����ة الدولية التي تصلها األخب����ار والوثائق 
المختلف����ة للدف����اع عن الضحي����ة، وإن اتخذت يوما 
مبادرة اتهام االحتالل ببعض الجرائم، كممارس����ة 
سياسة الفصل العنصري مثال، يشّن اإلعالم الغربي 
التابع للصهاينة ولالستكبار العالمي حملة شعواء 
عليها، مدافع����ا عن العدو وجرائم����ه ومتهما إياها 

باالنحياز الى »اإلرهاب« وب�«معاداة السامية«.
تتس����اءل الجمعي����ات الفلس����طينية المدافعة عن 
األسرى، كلما يخوض أس����ير أو أكثر معركة األمعاء 
الخاوي����ة، عن مواقف هذه المؤسس����ات حيال وضع 
األس����رى في سجون العدو، وتناشدها يوميا إلصدار 
موق����ف أو اتخ����اذ مب����ادرة عملية لوق����ف النزيف 
المس����تمر الذي يعان����ي منه األس����رى، ولكن.. بعد 

عقود من الزمن، تتضح الصورة بأن المجتمع الدولي 
والمؤسس����ات الدولية الحقوقية وغيرها غير معنية 
بحقوق الشعب الفلس����طيني، ألنها تنطلق أساسا 
من ش����رعية الوجود الصهيوني وتش����رعن بالتالي 
ممارس����اته اإلجرامية تحت بنود مختلفة، كما يراها 
الكيان، أي أمنه و »حقه في أرض األجداد«، وبس����ط 
األمن ف����ي »المناطق« و »محارب����ة اإلرهاب«. وعندما 
تنطلق من ه����ذه التبريرات الصهيونية، أو تأخذها 
بعي����ن االعتب����ار إلداناتها اللفظي����ة، تبقى عديمة 

الجدوى وال يمكن االعتماد عليها.
فلذلك، الرد الناجح على االغتياالت وجرائم العدو هو 
االلتفاف حول المقاومة، وتوحيد صفوف الجماهير 
في كل فلس����طين والش����تات، والتفاف الجماهير 
العربية وشعوب العالم الحرة، حول المقاومة، مهما 

كانت أدواتها، ومنفذوها ومناطق انطالقها.
وكما صّرح األس���ير المحّرر القيادي خضر عدنان، بعد 
اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، الرد على الجريمة 
هو أيضا بتفعيل اإلع���الم المقاوم، الذي يروي ويتابع 
العملي���ات الفدائية والدفاع ع���ن المخيمات، كما هو 
الحال اليوم مع كتيبة جنين التي تسّطر كل يوم أروع 
مشاهد العزة، والتي تمّكنت من قتل ضابط صهيوني 
مجرم، ش���ارك في اغتيال العديد من المقاومين، في 
نابل���س وعرابة، وكم���ا هو الحال مع األس���ير المجاهد 
محمود الدبعي الذي رفض االستس���الم لجيش العدو 
وواص���ل مقاومت���ه لمدة أربع س���اعات قب���ل أن تنفد 
ذخيرته، وال���ذي اعتقلته قوات االحت���الل. قد يواجه 
التعذيب الوحش���ي بع���د التصريح���ات الصادرة عن 
جيش العدو بأنه سيحاول التحقيق معه حول »كتيبة 

جنين«، كونه أحد قيادييها.
هذه البطوالت التي يس����ّطرها الي����وم المجاهدون 
ف����ي منطقة جني����ن، من ناحي����ة العملي����ات التي 
ينفذونه����ا ف����ي الداخل المحتل أو م����ن ناحية منع 
الع����دو من اس����تباحة الم����دن والبل����دات وتوقيف 
المطلوبين وتدمير منازل المجاهدين، تؤثر ايجابيا 
على معنوي����ات الناس، وتمنحها الق����وة والعزيمة 
الس����تعادة المبادرة وضرب الع����دو أينما وجد، في 
كافة أنحاء الضفة الغربية، أو في القدس والمناطق 
المحتلة عام 1948، وتشّكل نموذجا ناجحا للمقاومة 
الصاعدة، بسبب الوحدة الميدانية بين المجاهدين 

وااللتفاف الجماهيري حولها.
وعلى اإلعالم المقاوم إظهار هذا االلتفاف، كما كان 
قبل أيام في مخيم نور ش����مس في طولكرم، حيث 
تم تكريم شهداء مفترق عرابة وعوائلهم. التركيز 
اإلعالمي على المقاومة وااللتفاف الش����عبي حولها 
في فلس����طين والش����تات يكّذب بالصوت والصورة 
رواي����ة المحتل ب����أن المقاومة عب����ارة عن مجموعات 
قليلة مرتهنة للخارج، وأن الش����عب الفلس����طيني 
يطمح الى الس����كون في ظل االحتالل، بسبب الفقر 
واألحوال االقتصادية الصعبة، ويثبت بالمقابل أن ال 

سبيل للحرية إال بالمقاومة.

من صور معركة سيف القدس

الرد على االغتياالت والجرائم: توسيع وتكثيف المقاومة

بقلم: ياسر عرفات الخواجا

بقلم: راغدة عسيران
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دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية
 تقدم المحكمة ش����رق خانيونس مضبطة موقعة من مختار عائلة قديح مؤرخة في 
2022/5/15م تتضم����ن أن : محمد ابراهيم مصطفى ابو روك من خزاعة وس����كانها 
هوية رق����م ۷۰۳۰۸۷۳6۱ قد توفي بتاري����خ 1953/2/27م وانحصر ارثه الش����رعى 
واالنتقالي في ابنه عبد الله المتولد له من زوجته المتوفاة قبله غزال ابراهيم حمدان 
اب����و روك ثم بتاريخ 1971/1/15م توفي عبدالله المذكور وانحصر ارثه في اوالده من 
زوجته المتوفاة قبله صفيه محمد احمد قديح وهم حمدان و س����لمان و عبدالرحمن 
و مس����عودة و سعديه ثم بتاريخ 2019/6/15م توفي حمدان المذكور وانحصر ارثه 
الش����رعي واالنتقالي في زوجته تركيه ابراهي����م احمد قديح و في اوالده منها وهم 
ماجد و ماهر و خالد وناقة و جمال وطالل وفريال ونوال وفي اوالد ابنه محمد المتوفي 
قبل����ه وهم حماده و وداد وصفيه وش����يماء المتولدين الى محم����د من زوجته عزيزه 
ع����وض صابر قديح فقط وال وارث للمتوفى المذكور س����وى من ذكر وليس له وصية 
واجبة او اختيارية وليس له اوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثة سوى من ذكر ، فمن 
له حق االعتراض مراجعة محكمة ش����رق خانيونس الشرعي خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وحرر ۱6شوال ل 1443ه� وفق 2022/5/15م

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

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار غزة المؤرخة في 2022/5/17م 
تتضمن أن خليل بن عبد الحميد بن احمد سالمه قد توفي بتاريخ 1988/3/15م 
واسم والدته ساره حس���ن أبو ليله أو أبو ليلى المشهورة سالمه وتم دفنه في 
األردن وهو مسلم الديانة مواليد 1947/1/1م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في زوجته بثينه بنت زايد الش���رايرة المشهورة س���المه وفي ابنه المتولد له 
منها عبد الحميد وفي والده عبد الحميد وفي والدته س���اره حس���ن أبو ليله أو 
أبو ليلى المش���هورة س���المه ثم بتاريخ 1988/9/12م توفيت س���اره المذكورة 
وانحصر ارثها الشرعي في زوجها عبد الحميد المذكور وفي أوالدها المتولدين 
لها منه الذكور وهم محمد وابراهيم وإس���ماعيل ورمضان وأحمد واالناث وهن 
فاطم���ة وأمنة وفي ابن ابنه���ا المتوفي قبلها خليل المذك���ور الذكر وهو عبد 
الحميد فقط وال وارث للمتوفي المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو 
اختياري���ة حال حياته وال أوالد كبار توفوا  حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل عشر أيام من 

تاريخ النشر.  وحرر في 16/ شوال/1443ه� الموافق 2022/5/17م

قا�سي غزة ال�سرعي
حممد كامل اأبو را�س

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �شادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�شية التنفيذية رقم 12735 / 2021

إلى المنفذ ضدها/ لندا حسين عبد ربه طه
طبقًا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبيالة المس���تحقة 
الدفع والصادرة لصالح طالب التنفيذ/ البنك اإلسالمي العربي ويمثله المدير 
العام/ هاني ناصر والمبلغ قيمته )المبلغ محل التنفيذ( 9008 $ تسعة آالف 
وثماني���ة دوالر أمريكي فقط ال غير والقاض���ي بالزامك بدفع قيمة الكمبيالة 
لصالح طال���ب التنفيذ مبلغ وقدره 9008 $ باإلضافة إلى رس���وم ومصاريف 
القضية، لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين وإذا لم 
تحضر خالل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم تباش���ر 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في: 2022/5/17م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باسم وزارة االقتصاد الوطني في غزة عبد 
الفتاح أبو موس���ى، يوم أم���س، إن رفع الضريبة عن 

القطاع، سيؤثر في سعر ووزن ربطة الخبز.
وأضاف أبو موس���ى في تصريح له: "نس���تنكر قرار 
المالي���ة ب رام الله بإلغاء الضريبة عن الضفة فقط، 
ونح���ن لم نق���ف مكتوف���ي األي���دي وتواصلنا مع 
الجهات المعنية وشخصيات وطنية ووزارة المالية 

إال أن كل المحاوالت باءت بالفشل".
وتابع: "س���لطة رام الله هي الت���ي ُتحصل الضريبة 
المضافة عبر كرم أبو سالم، ونتمنى أن يطبق اإلعفاء 
عل���ى المطاحن بغزة لكي يش���كل لها هامش ربح". 

وفق قوله
وأش���ار أبو موسى، إلى أن االرتفاعات غير المسبوقة 
في سعر القمح المس���تورد يؤثر بدرجة كبيرة على 

سعر شوال الدقيق وربطة الخبز.
وزاد: "منذ ش���هرين ونصف وفرن���ا الدقيق للمخابز 
بغزة ب� ٩٧ شيكاًل وكانت ربطة الخبز ٧ شواكل، لكننا 
ال نستطيع أن نستمر في إمداد المخابز بهذا السعر 
بسبب االرتفاع العالمي، وقرار السلطة إلغاء الضريبة 

عن الضفة دون غزة".
وختم أبو موسى قائاًل: "عملنا على ثبات سعر ربطة 

الخبز طوال شهر رمضان، وحتى بعد العيد بجهود 
الرقابة والتفتيش واالتفاق مع المخابز".

وفي الس���ياق ذات���ه، قال رئي���س جمعية أصحاب 
المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي: "بسبب ارتفاع 
أسعار القمح في كل العالم أصبح سعر ربطة الخبز 

٨ شواكل بوزن ٢٦٠٠ جرام".
وأضاف العجرمي في تصريح له: "ارتفع سعر "شوال 
الطحين" ٢٣ ش���يكاًل وال يوجد هامش للربح لنقطة 

البيع أو البقالة".
وأكد أنهم طالبوا الس���لطة برام الله بإلغاء الضريبة 
المدفوع���ة على القمح، مضيًفا: "ولكن لألس���ف تم 
إلغاء الضريبة فقط عن الضف���ة الغربية، وكأن غزة 

ليست جزءًا من الوطن". حسب قوله
وخت���م العجرم���ي حديث���ه بالقول: "ل���و تنفذ قرار 
الس���لطة برام الله بإلغاء الضريب���ة عن القمح الوارد 

لغزة سينخفض سعر ربطة الخبز ل� ٧ شواكل".

االقتصاد في غزة: رفع الضريبة عن القطاع سيؤثر في سعر ووزن ربطة الخبز

غزة/ االستقالل:
دع���ت كتلة الوح���دة العمالية اإلطار العمال���ي والنقابي للجبه���ة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين في غزة، تخفيض الضرائب على الس���لع األساس���ية منها رغيف الخبز، ورفع 
التعرف���ة الجمركية عن غزة أس���وة بالضفة الغربية. وقالت الكتل���ة في بيان، إنها تتابع 
الظروف المعيش���ية واالقتصادية الصعبة والحصار اإلس���رائيلي على قطاع غزة، داعية 

ألخذ ذلك بعين االعتبار عند تحديد أسعار السلع األساسية بما فيها رغيف الخبز.
وطالبت بدعم صمود ش���عبنا في مواجهة االحتالل والحصار اإلس���رائيلي، وفي مجابهة 
الفقر والبطالة والجوع، والعمل على دعم صمود المواطنين وتشغيل العمال والخريجين 

العاطلين عن العمل عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة.
أعلن���ت وزارة االقتصاد الوطني في غ���زة، يوم األحد، عن قرار يقضي ببيع ربطة الخبز ب� ٨ 
شواكل، بوزن ٢٦٠٠ جم، على أن يكون السعر األقصى لشوال الدقيق بوزن 5٠ كيلو غراًما 
للمخابز 1٢٠ ش���يكاًل. وقالت االقتصاد بغزة في بياٍن بخصوص عدم شمول قرار اإلعفاء 
الضريبي منتج���ات الدقيق الصادر عن وزارة المالية برام الله للش���ركات والمطاحن في 
قطاع غزة، إنها تبذل جهوًدا كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع األساسية 
وفي مقدمها الدقيق والخبز. وبينت أنها حرصت خالل الفترة الماضية )أكثر من شهرين 
ونصف( على تثبيت أسعار الدقيق والخبز وتأخير تأثر القطاع بتداعيات االزمة الروسية 
األوكرانية الى اقصى حد ممكن، وترافق ذلك بتكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث أسفر هذا األمر في 

الحد بشكل كبير جدًا من ارتفاع األسعار.

الوحدة العمالية في غزة تدعو 
لتخفيض الضرائب على رغيف الخبز

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المتحدث باس���م االتحاد األوروبي في القدس شادي عثمان، يوم أمس: إن المطلوب 
في هذه الفترة التي تمر بها القضية الفلسطينية، هو »إعادة الهدوء قبل كل شيء«، في 

ظل اإلجراءات، واالعتداءات اإلسرائيلية التي تقوم بها مؤخًرا.
وأضاف عثمان في تصريح له، أن الحكومة اإلسرائيلية مطالبة بشكل فوري بالعمل على 

تهدئة األوضاع في فلسطين.
وأشار إلى أن دول االتحاد األوروبي كان لها كثير من المواقف والتدخالت بالفترة األخيرة، 

وخصوًصا باأليام القليلة الماضية، في داخل القدس، ومناطق أخرى من فلسطين.
وتاب���ع عثمان: »هناك الكثي���ر من القضايا التي طالب االتحاد األوروبي إس���رائيل فيها 

باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، باعتبارها قوة احتالل، وما هو مطلوب منها«.
وبشأن دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين » األونروا«، أشار »عثمان« إلى 
أن هناك الكثير من األخبار المغلوطة التي يتم تداولها مؤخرا حول نقص تمويل الوكالة، 
ألهداف معّينة، الفًتا إلى أن الموقف الرسمي لالتحاد األوروبي يأتي من القنوات الرسمية 
التابعة لها. وأضاف: »ال يوجد أي تغيير بش���أن تمويل األونروا، وخالل األسبوع الماضي 
جدد االتحاد األوروبي تمويله بشكل واضح، وتم اإلعالن عن الدعم السنوي الذي سيقّدم 
من اآلن وحتى ٢٠٢4«. ونوه المتحدث باس���م االتح���اد األوروبي في القدس، إلى أن دعم 
األونروا هو بذات مبلغ الس���نوات الماضية بقيم���ة ٨٢ مليون يورو، ويضاف إلى ذلك 15 
مليون يورو إضافية، تم اإلعالن عنها مؤخرا، وس���يتبع ذلك مس���اهمات أخرى حال توفر 
أموال أخرى في نهاية العام. وحول تأخير الدعم األوروبي إلى السلطة الفلسطينية، قال: 

»نأمل أن يكون هناك اختراق، وإعالن قريب عن أخبار إيجابية في هذا الملف«.

االتحاد األوروبي يتحدث عن تطورات الدعم 
المالي للسلطة الفلسطينية و »األونروا«

غزة/ االستقالل:
أعلن وكيل وزارة األش����غال العامة واإلس����كان 
في غزة ناجي سرحان، يوم أمس، موعد االنتهاء 
من إنشاء مدن مصر السكنية بالقطاع، مؤكدًا 

أن المشاريع المصرية تسير بوتيرة جيدة.
وقال سرحان في تصريح له: إنه يتوقع االنتهاء 
من إنشاء المدن السكنية المصرية الثالث مع 

نهاية العام الجاري ٢٠٢٢.
وأضاف س����رحان، أن العمل يسير بشكل جيد 
في تدش����ين المدن المصرية داخل قطاع غزة، 
معبًرا عن أمله في إنجاز ش����ارع الكورنيش قبل 

عيد األضحى.
وتابع: نحن في بدايات اإلعمار لما دمره االحتالل 
ف����ي حرب ٢٠٢1، وأنجزنا ٢٠٠ وحدة س����كنية 
م����ن أصل 1٧٠٠ وح����دة، وتقريبًا 11 عمارة من 

األضرار الجزئية من خالل المنحة القطرية .
وأوضح وكيل وزارة األش����غال العامة واإلسكان 
في غزة، أن الوكالة صرفت الدفعة األولى ل� 15٠ 
عائلة متض����ررة، وحتى اآلن األبراج الس����كنية 
والعمارات متع����ددة الطوابق والبنية التحتية 
والمنش����آت الزراعية والصناعي����ة المتضررة ال 

يوجد لها تمويل.
ونوه س����رحان إلى، أن����ه وجدوا خ����الل الفترة 
األخيرة عملية تس����ريع في اإلعمار، قائاًل: »إننا 
نحاول أن نجد تموياًل لألبراج السكنية المدمرة، 

ونأمل أن نوفق«.
واس����تطرد س����رحان: »نحن نعمل ضمن نظام 
متبع عل����ى الجميع، ونتعامل م����ع أرقام تقدم 

للمؤسسات المانحة حسب طلبها«.
ولفت سرحان إلى إنجازهم ما يقارب من ٧٠% 

م����ن الوحدات الت����ي تضررت بش����كل جزئي، 
ُمش����يًرا إلى أنه تم رفع كش����وفات للمانحين، 

وبانتظار الموافقة.
وذكر وكيل وزارة األش����غال العامة واإلس����كان 
في غزة، أن ما يزيد عن ٧٠ ألف مواطن متضرر 
جزئي لم يتلق����وا تعويضات، وبمبلغ ما يقرب 

من ٩٠ مليون دوالر من حرب ٢٠14 وما قبل.
وخت����م، بأنه����م يتواصلون م����ع كل الجهات 
المانحة والدولية بش����كل دائم، وهناك جهود 
تب����ذل، متوقًع����ا أن كل من ه����دم بيته خالل 

الحرب أن يتم إعمار بيته حتى نهاية العام.
وفي سياق آخر، أكد سرحان، بأنه »ال صحة لما 
يشاع عن انسحاب مفاجئ للطواقم المصرية 
العاملة في مش����اريع اإلعمار بغزة، ونؤكد أنها 

تواصل عملها بشكل طبيعي«.

األشغال بغزة تعلن موعد االنتهاء من إنشاء 
المدن السكنية وآخر مستجدات اإلعمار
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أعلن أنا المواط���ن /     فادي محمد عبدالرحمن 
زي���دان ع���ن فق���د هويت���ي وتحم���ل  الرقم    
٤١٠٦٥٠٢٨٧     الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /    منى  نعمان منصور زويد  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    ٩٦٢٤١٧٥٤٩      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /    عم���اد محمد علي فضل 
عب���د العال     عن فق���د هويتي وتحمل  الرقم    
٤٠٠١٢٦٦٩٤   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    عماد زهير محروس س���الم     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    ٨٠٣١١٧٤٠٧     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   محمد حلمي علي الحمارنه      
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    ٨٠٠٧٦٥٧١١     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   نايف حس���ن حس���ين ابو 
ريال���ة      ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
925930240       الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    لؤي غسان فخري جبر  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرق���م    402126155     
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   جه���اد هاني خالد حلس     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم     802269634    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن���ة /   دعاء زكريا اس���ماعيل 
البردوي���ل   ع���ن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم    
802099184   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

طهران/ االستقالل:
وزارة  باس���م  المتح���دث  ق���ال 
الخارجية اإليرانية، سعيد خطيب 
زادة، إن السلطات اإليرانية تعتزم 
اس���تئناف جهود الوس���اطة بين 

موسكو وكييف لحل النزاع.
ونقل���ت وكال���ة "نوفوس���تي" عن 
"س���نكون  قول���ه:  زادة،  خطي���ب 
قادرين على المس���اهمة )في حل 
النزاع بين أوكرانيا وروس���يا( بكل 
جهودنا، وبقدر استعداد الطرفين 

لذلك".
وأكد أن طه���ران تعتزم بدء جولة 
جديدة في هذا الس���ياق وستبذل 
جهوده���ا من أج���ل التوصل إلى 
حل. كما أش���ار إل���ى أن الجانبين 
يقب���الن ويأخذان على محمل الجد 

الوساطة اإليرانية.
فيما وص���ف المتح���دث اإليراني 
العالق���ات بين طهران وموس���كو، 
بأنه���ا "اس���تراتيجية"، وقال "لن 

نس���مح ألي قضي���ة باإلخالل بها. 
ونحاول اس���تغالل هذه العالقات 
موس���كو  م���ع  االس���تراتيجية 
وعالقاتنا الطيبة مع كييف لوضع 
حد له���ذه الحرب واألض���رار التي 

تشهدها المنطقة وشعوبها".

وحول مس���اعي انضمام الس���ويد 
وفنلن���دا إل���ى حلف النات���و، قال 
خطي���ب زادة، إن أس���اس األزم���ة 
الحالية "توس���ع النات���و أو تجاهل 
وتجاهل  أوروب���ا،  ف���ي  الحقائ���ق 
االعتب���ارات األمنية والسياس���ية 

للدول، وخاصة روسيا، واالتفاقيات 
التي تم التوصل إليها قبل عقود".

وتاب���ع "يج���ب أن يعل���م النات���و، 
ويجب عل���ى الجميع أن يعرفوا أن 
المواجهة نهايته ليس���ت  طريق 

سعيدة".

طهران تؤكد استعدادها للتوسط بين موسكو وكييف لحل النزاع

موسكو/ االستقالل:
كشف تقرير عبري، نشرته صحيفة »يسرائيل هيوم« العبرية، يوم أمس، عن 
قيام غواصة روس���ية بإطالق صواريخ على طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا 

في سوريا.
وقال���ت الصحيفة العبرية، إن »إس���رائيل تفحص إن كانت هذه إش���ارة على 

تغيير موقف روسيا من حرية عمل إسرائيل العسكري في سوريا«.
ويوم الس���بت الماضي، أك���دت وزارة الدفاع الروس���ية أن مقاتالت »إف16-« 
اإلس���رائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية الس���ورية 

في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخا.
وق���ال جورافليف: »هاجمت 6 مقاتالت من طراز »إف16-« تابعة لس���الح الجو 
اإلسرائيلي في 13 مايو الس���اعة من 20:25 إلى 20:32، مواقع لمركز البحوث 
العلمية الس���وري في مصياف وميناء بانياس دون دخول األجواء الس���ورية. 
ودمرت ق���وات الدفاع الجوي ف���ي الجمهورية العربية الس���ورية 16 صاروخا 

وطائرة بدون طيار«.
وأش���ار إلى أنه نتيجة للغارات الجوية اإلسرائيلية، ُقتل ثالثة جنود سوريين 

وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. 
كما تضررت مس���تودعات المعدات الخاصة التابعة لمرك���ز البحوث العلمية 

السوري.

صحيفة عبرية: غواصة روسّية أطلقت 
صواريخ على طائرات إسرائيلية

طرابلس/ االستقالل:
غ���ادر رئيس الحكوم���ة المكلفة من 
مجلس النواب الليبي فتحي باش���اغا 
برفق���ة عدد م���ن أعض���اء حكومته، 
العاصم���ة طرابلس بع���د وصولهم 

فجر امس.
وأك���د المكت���ب اإلعالم���ي لحكومة 
باش���اغا ف���ي بي���ان، خروج باش���اغا 
أمن وس���المة  طرابلس، »حرصا على 
المواطني���ن وحقن���ا للدم���اء وإيفاًء 
بتعهدات الحكوم���ة التي قطعتها 
بخصوص  الليب���ي  الش���عب  أم���ام 
سلمية مباش���رة عملها من العاصمة 

وفقا للقانون«.
األجهزة  باش���اغا  حكومة  وش���كرت 
األمني���ة والش���رطية عل���ى التزامها 
أم���ن  عل���ى  وحفاظه���ا  بالقان���ون 
العاصم���ة وس���المة المدنيين، كما 
ش���كرت أهالي مدينة طرابلس على 

حفاوة االستقبال.
اجتماعي  تواص���ل  مواقع  ونش���رت 

مقاط���ع فيديو تظه���ر لحظة خروج 
باش���اغا م���ن داخ���ل مق���ر »كتيبة 
النواص���ي«، بطريق الش���ط، وس���ط 
أصوات ع���دد من المدنيي���ن الذين 

يبدون ترحيبا بخروجه.
وساد هدوء كامل في اللحظات التي 
سبقت خروج باش���اغا، بعد ساعتين 
الت���ي دارت حول  من االش���تباكات 
مقر »كتيبة النواصي« التابعة لوزارة 
الوطنية،  الوح���دة  داخلي���ة حكومة 
والت���ي أص���درت بيانا، فج���ر امس، 
ترح���ب في���ه بدخ���ول باش���اغا إلى 
العاصمة، وأمنت دخوله واستضافته 

في مقرها.
محاصرة  بع���د  االش���تباكات  وجرت 
الوح���دة  لحكوم���ة  تابع���ة  ق���وات 
الوطني���ة، وأهمها ق���وة جهاز دعم 
النواصي«  »كتيبة  لمقر  االس���تقرار، 

بطريق الشط.
وبحس���ب ما أفادت به، فإن باش���اغا 
خرج من طرابل���س عقب التراجع عن 

اتفاق كان قد توصل إليه مع عدد من 
تشكيالت طرابلس المسلحة يقضي 
بدعم���ه إثر دخول���ه للعاصمة، فيما 
وفًقا  النواص���ي«  تعه���دت »كتيبة 
لالتف���اق بتأمين إقامته وتس���هيل 
تس���لمه للمقار الحكومية، ال س���يما 
مق���ر وزارة الخارجي���ة ال���ذي تقوم 

النواصي على تأمينه.
الهج���وم  أن  المص���ادر  وأوضح���ت 
المباغت لقوة دعم االس���تقرار التي 
تعد م���ن أكبر القوى المس���لحة في 
النواصي«،  لمقر »كتيب���ة  العاصمة، 
األخرى  المس���لحة  التشكيالت  دفع 
للتراج���ع عن وعودها لباش���اغا، وهو 
م���ا اضطر األخير لقبول وس���اطة من 
يعرف  بطرابلس  مس���لح  تش���كيل 
باسم »اللواء 444«، ويتبع وزارة دفاع 
لتوفير  الوطني���ة،  الوح���دة  حكومة 
مم���ر آمن له لخروجه ونقله لمقر هذا 
التشكيل الواقع في منطقة قصر بن 

غشير، جنوب شرقي طرابلس.

موسكو/ االستقالل:
أعلنت وزارة الخارجية الروس����ية، يوم أمس ، انسحاب روسيا من مجلس دول بحر البلطيق، 

مشيرة إلى أن االنسحاب من المجلس لن يؤثر على وجودها في المنطقة.
وقالت الخارجية الروس����ية في بيان لها: "ردا على األعمال العدائية، أرس����ل وزير الخارجية 
الروس����ي س����يرغي الفروف، رس����الة إلى وزراء الدول األعضاء في مجلس دول بحر البلطيق، 
والممثل األعلى لالتحاد األوروبي للش����ؤون الخارجية والسياسة األمنية، وكذلك إلى أمانة 
المجلس في س����توكهولم، بإخطار االنس����حاب م����ن المنظمة؛ وفي الوقت نفس����ه، قررت 

الجمعية الفيدرالية الروسية االنسحاب من المؤتمر البرلماني لبحر البلطيق".
وأش����ارت الخارجية الروس����ية إلى أن انسحاب روس����يا من عضوية المجلس لن تؤثر على 
وج����ود البالد في المنطقة، موضحة أن محاوالت إخراج بلدنا من بحر البلطيق محكوم عليها 
بالفشل. سنواصل العمل مع الشركاء المسؤولين، وعقد الفعاليات حول القضايا الرئيسية 

لتنمية منطقة البلطيق، تراثنا المشترك لحماية مصالح المواطنين".
وأضاف����ت أن "الدول الغربية - دعونا نس����مي األش����ياء بمس����مياتها الحقيقية - احتكرت 

المجلس ألغراضها االنتهازية ، وتخطط لتنظيم عمله على حساب المصالح الروسية".
وفي وقت س����ابق قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيس����الف فولودين إن مجلس 
الدوما الروس����ي )النواب( أصدر قرارا بش����أن انسحاب روس����يا من المؤتمر البرلماني لبحر 

البلطيق.
وأضاف أنه "ليس لدينا حوار مع برلمانات معظم هذه الدول س����واء داخل هذه المنظمة أو 

عبر القنوات البرلمانية الدولية".
ووفقا له فمس����ؤولية قطع العالق����ات البرلمانية تق����ع على عاتق أولئك الذين يس����عون 

لتقويض المبادئ األساسية للمؤتمر ويستخدمونها لشن هجمات على روسيا.

الخارجية الروسية: روسيا تنسحب من مجلس دول 
بحر البلطيق مع االحتفاظ بوجدها في المنطقة

ليبيا: باشاغا يعلن مغادرة طرابلس »حقنًا 
للدماء« بعد اندالع اشتباكات عند دخوله إليها
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غزة/ االستقالل: 
اكتس���ح فريق أهلي النصيرات نظيره التفاح )3-0(, ضمن منافس���ات األسبوع السابع عشر من 
دوري الدرجة األولى.  وسجل ثالثية أهلي النصيرات يوسف داوود »هدفين« )67 و85(, ومحمد 
الصليب���ي )74(, ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المرك���ز الرابع, ويبقى رصيد التفاح 9 نقاط في 

المركز الثاني عشر واألخير, ويصبح على أعتاب الهبوط للدرجة الثانية. 
ويهبط للدرجة الثانية, صاحبا المركزين الحادي عش���ر والثاني عشر, إذ يبتعد التفاح حاليا عن 
األقصى العاش���ر بفارق 7 نقاط, في ظل بقاء 5 مباريات على نهاية المس���ابقة, علما أن الجولة 

الثامنة عشر ستشهد مواجهة مباشرة بينهما.

الرياض/ االستقالل: 
خ���اض المنتخب الوطني الفلس���طيني لكرة 
الق���دم الش���اطئية أول تدريباته في المملكة 
العربية الس���عودية استعداًدا للمشاركة في 
بطولة غرب آس���يا الثانية المقررة في مدينة 
جازان خالل الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري. 
ويلعب "الفدائي" في المجموعة الثانية التي 
تضم معه الس���عودية، والبحرين، فيما تضم 

المجموعة األولى منتخبات  اإلمارات، و الكويت، 
و لبنان، و ُعمان.

ويفتت���ح "الفدائ���ي" لقاءاته الي���وم األربعاء 
ضد الس���عودية، ثم يلتقي في اليوم التالي 
البحرين، علما بأنه يتأه���ل األول، والثاني من 

كل مجموعة لنصف نهائي البطولة.
وتضم تش���كيلة المنتخب الوطني الالعبين 
فادي جابر، وأحم���د عفانة، وف���ادي العراوي، 

وميس���رة الب���واب، ومؤم���ن الب���واب، ومحمد 
السدودي، ومحمد حسان، وناجي النحال، وعالء 
عطية، ومحمد أبو ريالة، ومحمود النيرب، وحازم 
شكش���ك، باإلضافة للجهاز الفني المكون من 
عماد هاشم مديًرا فنًيا، وطلعت النمس مدرًبا 
لحراس المرمى، وباس���ل ع���وكل إدارًيا، ورامي 
الجوج���و معالًج���ا، وبترأس البعث���ة صالح أبو 

العطا.

منتخب الشواطئ يخوض تدريبه األول في السعودية

أهلي النصيرات يسحق التفاح بثالثية 
بيضاء ويقربه من الهبوط للثانية

مدريد/ االستقالل: 
كش���فت تقارير صحفية، عن رغبة قوية داخل إدارة 
نادي برش���لونة للتخلي عن أحد العبي���ه البارزين في 
خط الهجوم م���ن أجل التعاقد م���ع البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.
 وذكرت صحيف����ة "موندو ديبورتيفو" اإلس����بانية، 
أن برش����لونة يخط����ط لعرض الهولن����دي ممفيس 
ديب����اي على بايرن ميونخ كج����زء من صفقة انتقال 
ليفاندوفسكي إلى "كامب نو"، مضيفه أن برشلونة 
س����يحاول تقليل تكلفة ليفاندوفس����كي عبر تلك 

الصفقة التبادلية، إذا كان الالعب الهولندي يحظى 
بإعجاب بايرن ميونخ.

 وأعلن روبرت ليفاندوفس���كي عدم تجديد عقده مع 
بايرن ميونخ والمنتهي في يونيو 2023، حيث يرغب 
ف���ي خوض تجربة جديدة خارج الدوري األلماني، لكن 
رفضت إدارة البافاري التفريط في خدماته متمسكه 

باستكمال عقده والرحيل مجانا.
وذكرت الصحيفة في تقرير س���ابق لها إن مسئولي 
برشلونة حددوا مبلغًا يتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون 
يورو من أجل ش���راء البولندي مهاج���م بايرن ميونخ 

الصيف المقبل.
ويتطلع نادى برشلونة لضم ليفاندوفيسكي من أجل 
دعم الجان���ب الهجومي للبلوجرانا والمنافس���ة على 

األلقاب كافة في الموسم القادم.
ويبلغ روبرت ليفاندوفيسكي من العمر 33 عامًا، وترى 
إدارة برش���لونة أنه يتمتع بالقدرة على اللعب لمدة 3 

سنوات على األقل.
أحرز النجم البولندي ليفاندوفس���كي مهاجم بايرن 
ميونخ، 50 هدفًا في 46 مباراة بالمسابقات كافة خالل 

الموسم الجاري.

 برشلونة يخطط لصفقة تبادلية 
مع بايرن ميونخ لضم ليفاندوفيسكي

باريس/ االستقالل: 
استسلم مس����ؤولو باريس سان جيرمان، 
في قضية االحتفاظ بالمهاجم الفرنسي 

كيليان مبابي، لمواسم مقبلة.
 وينتهي عقد مبابي مع النادي الفرنسي 
بنهاية الموسم الحالي، ويرفض المهاجم 

الشاب كل عروض التجديد.
 ووفًقا لحس����اب ش����بكة "إي إس بي إن" 
عل����ى "تويتر"، تؤكد مص����ادر الصحفي 
الفرنسي جوليان لورينز أن سان جيرمان 
تخلى عن محاوالت����ه لالحتفاظ بكيليان 
مبابي، ويتوقع انتق����ال الالعب إلى ريال 

مدريد.
وس����بق أن قالت تقاري����ر إن عرض ريال 
مدريد يتضمن حصول مبابي على مكافأة 
توقيع تبلغ 180 ملي����ون يورو، باإلضافة 
إل����ى راتب ص����اٍف يبلغ 40 ملي����ون يورو 
سنوًيا، و50% من حقوق الصور الخاصة 

بالالعب الفرنسي.
يذكر أن مبابي أكد مؤخًرا أنه سيعلن عن 
قراره النهائي بشأن وجهته في الموسم 

الجديد خالل األيام القليلة المقبلة.

سان جيرمان يستسلم أمام مبابي

لندن/ االستقالل: 
أعل���ن األلماني يورجن كل���وب مدرب ليفرب���ول اإلنجليزي، عن 
جاهزي���ة الثنائي محمد ص���الح وفيرجيل ف���ان دايك لخوض 
نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مديريد يوم 28 مايو الجاري.

كان محم����د صالح وفيرجيل فان دايك قد تعرضا لإلصابة 
ضد تشيلسي في نهائي كأس اإلتحاد اإلنجليزي، والذي 
توج بلقبه الريدز بعد الفوز على البلوز بركالت الترجيح 5-6.

قال كلوب ف����ي تصريحات صحفي����ة ، "الالعبان في حالة 
جي����دة، وهدفنا ه����و أن يحضرا في ختام األس����بوع معنا، 

ليكونا متاحين للمش����اركة أمام ولفرهامبتون في الجولة 
األخيرة من الدوري اإلنجليزي".

وكان ليفربول قد أعلن ع����ن غياب محمد صالح وفيرجيل 
فان داي����ك، عن مباراة س����اوثهامبتون التي أقيمت أمس 
الثالث����اء، ضمن منافس����ات الجولة ال� 37 من منافس����ات 
الدوري اإلنجليزي، على ملعب "سينت ماري". جدير بالذكر 
أن فريق ليفرب����ول يحتل وصافة ج����دول ترتيب الدوري 
اإلنجليزي، خلًفا لفريق مانشستر سيتي المتصدر برصيد 

90 نقطة. 

كلوب يعلن جاهزية محمد صالح 
وفان دايك لنهائي دوري أبطال أوروبا
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دولة فل�سطني 
لدى حمكمة اال�ستئناف بغزة 

يف اال�ستئناف رقم 1073 / 2019
يف الطلب رقم 183 / 2022

المستدعون/1- نبيلة صدقي حسن مهدي )المشهورة الحالق( سكان خانيونس 
شارع البحر مقابل مسجد بالل 2-نبيل صدقي حسن مهدي- المغازي دوار صدقي 
3-محمد صدقي حس����ن مهدي- المغازي دوار صدقي هوية رقم/ 967695834 

وكيلهم المحامي/ محمد عبد العاطي عبد العاطي – غزة الرمال
المستدعى ضدهم/ 1-أكرم صدقي حس���ن مهدي- المغازي دوار صدقي 
)مجهول محل اإلقامة حاليًا( 2-إس���ماعيل صدقي حسن مهدي- المغازي 
دوار صدقي )مجهول محل اإلقامة حاليًا( 3-س���مر حس���ن صدقي حس���ن 

مهدي- المغازي دوار صدقي )مجهولة محل اإلقامة حاليًا(.
الموضوع/ تبليغ المستدعى ضدهم باالستئناف المرقوم أعاله عن طريق النشر المستبدل

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله – سكان غزة المغازي دوار صدقي 
)مجهولي محل اإلقامة حاليًا( بما أن المستدعين قد أقاموا عليكم االستئناف 
المرقوم أعاله لذلك يقتضي عليكم الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة 
عشر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضي أن تودعوا قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ هذه المذكرة علمًا 
أنه قد تحدد لها جلسة 2022/6/19م الساعة التاسعة صباحًا لنظر القضية 
وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعين السير 

باالستئناف بحقكم حسب األصول. تحريرًا في: 2022/5/17م

رئي�س قلم حمكمة اال�ستئناف بغزة
االأ�ستاذة / هناء ما�سي

طولكرم/ االستقالل:
طالبت هيئات ومؤسسات فعاليات من طولكرم، أمس الثالثاء، الهيئة العامة للشؤون 
المدنية العمل والتدخل لإلفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات االحتالل.

والتقى وفٌد ضم ممثلي فصائل العمل الوطني ونادي األس���ير الفلس���طيني والتجمع 
الوطني ألس���ر الشهداء وممثلين عن عدة مؤسس���ات مع نصر مفلح مدير الهيئة في 
طولك���رم، من أجل العمل على التحرك لإلفراج ع���ن الجثامين والتي كان آخرها جثمان 

الشهيد سيف ابو لبدة من مخيم نور شمس.
وأكد عصام عودة منس���ق التجمع الوطني ألسر الشهداء، أن احتجاز الجثامين انتهاك 
صارخ ألبسط المواثيق واألعراف الدولية، مشيرًا إلى معاناة أهالي الشهداء المحتجزة 
جثامينهم، وأهمية دفن جثامين الش���هداء وفق الشريعة اإلسالمية، وبطريقة الئقة 

والذين يصل عددهم من محافظة طولكرم إلى 22 شهيدًا.
وأعرب فيصل سالمة منسق فصائل العمل الوطني، عن األمل بتدخل الهيئة من أجل 

اإلفراج عن الجثامين بأقصى سرعة.

واشنطن/ االستقالل: 
قدم عدد من أعضاء الكونغرس األميركي، مش���روع قرار للكونغرس لالعتراف بالنكبة 
الفلس���طينية، باعتباره���ا جريمة كارثية ما تزال آثارها متواصلة على الفلس���طينيين 
حتى اليوم. ويعترف مش���روع القرار الذي قدمه عدد من أعضاء الكونغرس، من بينهم 
رشيدة طليب، الهان عمر، بيتي ماكولم، ماري نيومان، وأوكاسيا كورتز، بالطرد الجماعي 
للفلس���طينيين العام 1948، وأزمة الالجئين، ودور الوالي���ات المتحدة في دعم وكالة 
األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين »األونروا«. ويدعو القرار إلى 
اعتراف الكونغرس بالنكبة، وإحياء ذكراها من خالل االعتراف الرس���مي بها والتذكير 
كل ع���ام. ويطالب برفض »الجهود المبذولة لتجنيد أو إش���راك أو ربط حكومة الواليات 

المتحدة بإنكار النكبة«، ويشجع على التثقيف والفهم العام لحقائق النكبة.
كما يطالب باستمرار دعم »أونروا« عبر دعم تنفيذ القرارات المتعلقة بحقوق الالجئين 
الفلس���طينيين المنصوص عليها في قرار الجمعية العام���ة لألمم المتحدة رقم 194 

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف. 
وأصيب عش���رات المواطني���ن، أمس الثالث���اء، بحاالت 
اختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 

اندلعت عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل.
وأفاد مصادر محلية، بأن قوات االحتالل داهمت المخيم، 
وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية 
صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات 

بحاالت اختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.
وفي السياق ذاته، أصيب عشرات المواطنين باالختناق، 
أم���س الثالثاء، خ���الل مواجه���ات مع ق���وات االحتالل 

اإلسرائيلي، في بلدة بيت أمر.
وذكر الناش���ط االعالمي في بل���دة بيت أمر محمد عوض، 
ان مواجه���ات اندلعت اثر اقتحام ق���وات االحتالل فجر 
امس عدة مناطق في البلدة ومداهمة منازل، وتفتيشها 
بالكالب البوليس���ية بزعم البحث ع���ن مطلوبين، وخالل 
انس���حابهم م���ن البل���دة دارت مواجه���ات اطلق جنود 
االحت���الل خاللها قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين 
ومنازله���م ما ادى الى اصابة العش���رات بحاالت اختناق 

عولجوا ميدانيا.
كم���ا، أصيب مواط���ن، أم���س الثالثاء، برص���اص قوات 
االحتالل اإلسرائيلي قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب 

نابلس.
وافادت مص���ادر، بأن قوات االحتالل أطلق���ت النار على 
المواطن محمد اس���ماعيل أبو صب���رة )49 عاما( بالقرب 
من الحاجز، ومنعت سيارات اإلسعاف من الوصول اليه، 
ونقله االحتالل إلى إحدى المستش���فيات داخل أراضي 

ال�48، دون معرفة طبيعة إصابته.
فيما، أصيب مواطن وطفلت���ه، أمس الثالثاء، في اعتداء 

للمستوطنين بقرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.
وق���ال الناش���ط الحقوقي ع���ارف دراغم���ة، إن مجموعة 
م���ن المس���توطنين نف���ذوا مس���يرة اس���تفزازية في 
المنطقة ورش���قوا مركبات المواطني���ن بالحجارة، ما أدى 
إلصابة المواطن عثمان العنوز وطفلته البالغة من العمر 
3 سنوات بش���ظايا زجاج المركبة التي كانت تستقلها 

العائلة، مضيفا أن الطفلة نقلت إلى عيادة طبية.
وإلى ذلك، اعتدت قوات االحتالل اإلس���رائيلي الخاصة، 
أم���س الثالثاء، عل���ى عائلة جريح يرقد في مستش���فى 

"شعاري تسيدك" بالقدس المحتلة.
وأف���ادت مصادر مقدس���ية أن قوات االحت���الل الخاصة 
اقتحمت مستش���فى "شعاري تس���يدك"، واعتدت على 
ع���دد من أفراد عائلة الش���اب المصاب المقدس���ي نادر 

الشريف، المتواجدين معه في المستشفى.
وقال شقيقه نائل الش���ريف: إن حالة شقيقه الصحية 
حتى هذه اللحظة "غير مس���تقرة وخطيرة جدًا، وُيعاني 

من عّدة كسور في الجمجمة ونزيف بالدماغ".
وتابع: "ش���قيقي نادر فقد عينه الُيسرى نتيجًة إلصابته 

برصاصة مطاطية".
وكان الش���ريف ُأصيب ليلة أول أمس برصاصٍة معدنية 
مغلفة بالمطاط، أثناء تشييع جثمان الشهيد المقدسي 
وليد الش���ريف، واعتدت قوات االحتالل على المشّيعين 
بالهراوات والرصاص والقناب���ل وغاز الفلفل، ما أدى إلى 

إصابة واعتقال عشرات المشيعين.
هذا، هدم���ت قوات االحتالل، أمس الثالثاء، منش���أتين 
تجاري���ة وزراعية في القدس المحتل���ة، في حين نفذت 

مشاريع استيطانية في نابلس وبيت لحم.
وأف���ادت مصادر محلي���ة أن جراف���ات االحتالل هدمت 
منش���أة تجارية لعائلة الغزاوي ببلدة بيت حنينا شمال 

القدس.
وتس���عى الجمعيات االس���تيطانية بدعم من س���لطات 
االحت���الل لوض���ع يدها عل���ى أراٍض لعائلت���ي الغزاوي 
وس���لهب في بيت حنينا، رغ���م أّن العائلتين بحوزتهما 

األوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتها.
بالتزامن م���ع ذلك جرفت قوات االحتالل مش���تاًل زراعيًا 
في أرض لعائلة الش���ويكي قرب شعفاط شمال القدس 

المحتلة.
وقال أمجد النتش���ة، صاحب مش���تل فخار الس���الم، إنه 
اس���تأجر قطع���ة أرض لعائلة الش���ويكي، وأقام عليها 
مش���تاًل، لكن االحتالل دمره فجأًة رغم استيفائهم كل 

األوراق الالزمة.
م���ن جانب���ه أوضح محم���ود صالحية، وهو م���ن أصحاب 
المش���تل، أنهم تعرضوا لتدمير مشتل آخر في السابق 

من االحتالل في حي الشيخ جراح.
وفي بيت لح���م قرر االحتالل االس���تيالء على 40 دونمًا 
زراعيًا، وأخطر بوقف البناء في منزل قيد اإلنشاء في قرية 

واد فوكين غرب المحافظة.
وأوضحت مص���ادر محلية أن 10 دونم���ات من األراضي 
المهددة للمواطن عثم���ان الحروب، و30 دونمًا لعائلتي 

سكر وعطية.
وف���ي نابل���س ب���دأت جراف���ات االحتالل بش���ق طريق 
اس���تيطاني في أراضي المنطق���ة الجنوبية ببلدة قصرة 

جنوب شرق المحافظة.
وجّرف المستوطنون وجيش االحتالل أراضي في منطقة 
راس جب���ل الوعار بالقرب م���ن أراٍض لعائلتي مصطفى 

والسيد. 
وفي سياق أخر، اقتحم الحاخام المتطرف يهودا غليك، 
يرافقه عش���رات المس���توطنين، أمس الثالثاء، ساحات 

المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف.
وقال���ت دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس، في بيان إن 
"االقتحام���ات نفذت م���ن جهة باب المغاربة، بحراس���ة 
مش���ددة م���ن ش���رطة االحت���الل اإلس���رائيلي الخاصة 
المدججة بالس���الح، في حين تق���دم الحاخام المتطرف 
يهودا غليك االقتحامات، بينما تواصل سلطات االحتالل 

التضييق على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم".
وأوضحت أن "المس���توطنين اقتحموا ساحات األقصى، 
بمجموعات تض���م كل مجموعة 40 مس���توطنا، ونفذوا 
جوالت اس���تفزازية في س���احاته، وتلقوا شروحات عن 
الهيكل المزعوم، وأدى بعضهم ش���عائر تلمودية قبالة 
قبة الصخرة قبل مغادرة س���احات الح���رم من جهة باب 

السلسلة".
وأضافت األوقاف أن "الش���رطة اإلسرائيلية شددت من 
قيودها على دخول الفلس���طينيين الوافدين لألقصى، 

واحتجزت الهويات عند األبواب".

رام الله / االستقالل:
 يواص���ل نحو 500 معتق���ل إداري مقاطعته���م لمحاكم االحتالل 
اإلس���رائيلي لليوم ال���� 138 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياس���ة 

االعتقال اإلداري.
وتش���كل مقاطعة محاكم االحتالل إرباكا لدى إدارة سجون االحتالل، وتساهم 
ف���ي تعريف الوفود األجنبية التي تزور المعتقالت كل فترة بقضية االعتقال 

اإلداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وع���ادة ما تتخذ س���لطات االحتالل إجراءات عقابية ضد األس���رى المقاطعين 

لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري لهم.
وكان األسرى اإلداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعالن المقاطعة الشاملة 
والنهائية لكل إجراءات 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 اإلنس���اني، لتكون »إس���رائيل« هي الجهة الوحيدة ف���ي العالم التي 

تمارس هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحت���الل وإدارات المعتقالت، بأن المعتقلي���ن اإلداريين 
لهم ملفات س���رية ال يمكن الكش���ف عنها مطلقا، فال يع���رف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالب���ا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد م���دة 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.

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق باس���م حرك���ة حماس حازم قاس���م، » إن 
تصريح���ات رئيس حكوم���ة االحت���الل نفتالي بينت 
بإط���الق يد جيش���ه الس���تهداف أبناء ش���عبنا بكّل 
الوسائل تؤّكد تعّمده اس���تخدام السياسة اإلرهابية 

الممنهجة«
وأكد قاسم في تصريح صحفي، أن هذا يكشف نّيته 
تصعيد عدوانه، وهو ما سيرتّد على االحتالل بتصعيد 
الفعل المقاوم بأشكاله كافة، ومواصلة الثورة في كّل 

ساحات الفعل النضالي.  
وكان بينيت، ق���د قال أمس الثالثاء إن اإليعاز الصادر 
عنه واضح بشأن استهداف المسلحين الفلسطينيين، 

أينما كانوا، وبأنواع الوسائل القتالية كافة.
وأضاف بيني���ت: »ندعم الجيش والش���رطة بش���كل 
كامل في مس���اعيهما الس���تهداف أي مس���لح، سواء 
ف���ي القدس، أو الضفة أو ف���ي أي مكان آخر في البالد، 
من يرفع يده على أي مس���توطن أو جندي من الجيش 

سيعّرض نفسه للخطر«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي، أم���س الثالثاء، عن 
اعت���راض طائرة تصوير صغيرة تابعة لحزب الله اللبناني 

في الجليل األعلى شمالي الكيان اإلسرائيلي.
وذكرت القناة »12« العبري���ة، أمس الثالثاء، إن الدفاعات 
الجوية ش���ّخصت طائرة صغيرة غي���ر مأهولة في منطقة 

»ملكيا« قرب الحدود مع لبنان، وأسقطتها.
وأوضحت أن عمليات تمش���يط تج���ري في المنطقة بحثًا 

عن حطامها.

ويأتي اإلعالن عن إس���قاط الطائرة أمس بعد أش���هر من 
فش���ل الدفاعات الجوية اإلس���رائيلية في إسقاط طائرة 
صغيرة تابعة للحزب؛ حلقت لنحو س���اعة فوق مناطق في 
الجليل وحتى بحيرة طبريا، وعادت إلى قواعدها في لبنان 

بسالم.
ويتزام���ن اإلع���الن مع اس���تمرار مناورات »عرب���ات النار«، 
األوسع على اإلطالق، والتي يجريها جيش االحتالل لمدة 
ش���هر على ش���تى الجبهات وألذرعه العسكرية واألمنية 

والمدنية كافة.

جيش االحتالل: إسقاط طائرة 
صغيرة لحزب الله فوق الجليل

حماس: تصريحات »بينيت« بشأن إطالق 
يد جيشه يكشف نّيته تصعيد عدوانه

 األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل لليوم الــ138

طولكرم: مطالبة للتدخل باإلفراج عن 
جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل

أعضاء كونغرس يطالبون باالعتراف 
بالنكبة الفلسطينية باعتبارها جريمة

اإ�سابات باعتداءات  ..
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واشنطن/ االستقالل:
يعد أحد المنازل األمريكية في كليفالند بوالية أوهايو، واحدًا من تلك األماكن الغامضة 

على تطبيق جوجل، حيث تم حجب وتعتيم المنزل الموجود بشكل غريب.
وس���اعدت خيارات عرض متطورة مثل األقمار الصناعي���ة وخارطة الطريق، من البحث 
عن أنس���ب الطرق بعيًدا عن الزحام المروري، وبالرغم مما يوفره تطبيق خرائط جوجل 
من إظهار كل شيء تقريًبا على الخريطة، هناك بعض األماكن خاضعة للرقابة بشكل 

غامض.
ويعتبر المنزل هو الوحيد الذي تم تعتيمه وحجبه من حارة المنازل، وسبب ذلك مخيف 
للغاية، حيث يرجع إلى أن المنزل كان في يوم من األيام ملكًا للمجرم أرييل كاس���ترو، 

الذي اختطف ثالث نساء واحتجزهن لمدة عقد تقريًبا، وقام بتعذيبهن بوحشية.
 وقامت السلطات بعد اعتراف المجرم بالجرائم التي قام بارتكابها والحكم عليه 1000 
عام بالسجن، بهدم المنزل المكون من طابقين في نهاية المطاف في عام 2013، لكن 

األرض التي كان يشغلها المنزل ال تزال غير واضحة تماًما.
 والجدير بالذكر أن هذا ليس المكان الوحيد على األرض الذي تم تعتيمه على خرائط 
Google، فهنال���ك العديد من األماكن األخرى المعتم���ة والمحجوبة عن الرؤية التي 

تحتوي على أسرار وقصص غامضة.

منزل محظور رؤيته على 
خرائط جوجل.. السبب مخيف

) APA images (   مزارعون يجنون ثمار البطيخ خ  يف خان يون�س جنوب قطاع غزة

نيودلهي/ االستقالل:
أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في المعهد 
الهن���دي للعلوم )IISc( وش���ركة "ثيرانوتيلوس" 
الناش���ئة، أن الروبوتات بحجم النان���و التي يتم 
التالعب بها باستخدام مجال مغناطيسي، يمكن 
أن تس���اعد في قتل البكتيريا في أعماق األنابيب 

العاجية وتعزيز نجاح عالجات قناة الجذر.
ويت���م إجراء عالجات قناة الجذر بش���كل روتيني 
ل���دى ماليين المرض���ى، ويتضمن اإلج���راء إزالة 
األنس���جة الرخ���وة المصابة داخل الس���ن، والتي 
تسمى اللب، وغسل الس���ن بالمضادات الحيوية 
أو الم���واد الكيميائية لقتل البكتيريا المس���ببة 
للعدوى، لكن في كثير من األحيان يفشل العالج 

في إزالة جميع البكتيريا تماًما- خاصة البكتيريا 
المقاوم���ة للمض���ادات الحيوية مث���ل المكورات 
المعوي���ة البرازي���ة، والتي تظ���ل مخفية داخل 
القن���وات المجهرية في الس���ن، والتي تس���مى 
األنابيب العاجية. ويقول ش���انموخ سرينيفاس، 
الباحث المش���ارك في مركز علوم وهندسة النانو 
بالمعه���د الهن���دي للعلوم: "األنابي���ب العاجية 
صغيرة جًدا وتوجد البكتيريا في عمق األنسجة، 
والتقني���ات الحالية ليس���ت فعال���ة بما يكفي 

للذهاب إلى الداخل وقتل البكتيريا".
وفي الدراسة التي ُنش���رت في مجلة "أدفانسيد 
هيلث كي���ر ماتريال"، صمم الباحث���ون روبوتات 
نانوي���ة حلزوني���ة مصنوع���ة من ثاني أكس���يد 

السيليكون المطلي بالحديد، والتي يمكن التحكم 
فيها باس���تخدام جهاز يولد مجااًل مغناطيس���ًيا 
منخف���ض الكثافة، ثم تم حقن ه���ذه الروبوتات 
النانوية في عينات األسنان المستخرجة وتم تتبع 
حركتها باس���تخدام المجهر. ومن خالل تعديل 
تردد المجال المغناطيس���ي تمكن الباحثون من 
جع���ل الروبوتات النانوية تتحرك حس���ب الرغبة 
وتخترق بعمق داخل األنابيب العاجية. ويضيف 
س���رينيفاس: "لقد أثبتنا أنه يمكننا استعادتها 

ويمكننا سحبها من أسنان المريض".
وكان الفريق البحثي ق���ادًرا على معالجة المجال 
المغناطيس���ي لجعل س���طح الروبوتات النانوية 

يولد حرارة يمكن أن تقتل البكتيريا القريبة.

لندن/ االستقالل:
قال���ت وكالة األنباء الفلس���طينية "وفا"، ي���وم أمس، إنه تم بيع ورق���ة نقدية نادرة في 
بريطانيا بقيمة 100 جنيه فلس���طيني، تم العثور عليها ف���ي متجر خيري بمبلغ 173 
ألف دوالر امريكي. وأشارت إلى أن الورقة النقدية النادرة صادرة لمسؤولين بريطانيين رفيعي 
المس���توى في فلس���طين عام 1927. وعثر بول وايمان، المتطوع في منظمة أوكسفام لألعمال 
الخيرية في فرع برينتوود في مدينة إس���يكس على الورقة النقدية عندما اكتشف ورقة بنكية 
غي���ر عادية في صندوق من العناصر المتبرع بها، واتصل ب���دار المزاد، حيث قيم الخبراء الورقة 
النقدية الفلسطينية ب� 30 ألف جنيه إسترليني، لكن عدة رجال اعمال فلسطينيين من الواليات 
المتح���دة وبريطانيا أبدوا اهتماما باقتن���اء الورقة النقدية النادرة الت���ي بيعت بأكثر من أربعة 

أضعاف تقييمها لكثرة الراغبين بها خالل المزاد الذي عقد في دار سبينك للمزادات في لندن.

بيع ورقة نقدية فلسطينية »نادرة« 
في بريطانيا بقيمة 173 ألف دوالر

روبوتات صغيرة لتنظيف األسنان

بغداد/ االستقالل:
نشرت وكالة األنباء الفرنسية يوم امس، تقريرا 
س���لطت من خالل���ه الضوء على الجف���اف الذي 

يهدد أرز العنبر في العراق.
وقالت الوكالة الفرنسية "في كل مائدة عراقية 
ال بد أن يكون أرز العنبر حاضرا، لكن هذا المكون 
الذي يزين األطباق التقليدية للمطبخ للعراقي، 
مه���دد باالندثار، نتيجة الجف���اف الذي يضرب 

البالد وتراجع مخزونات المياه الحيوية لبقائه".
وأش���ارت إلى أن���ه وبعد ثالث س���نوات من قلة 
األمطار والجفاف، سيكون موسم أرز العنبر هذا 
العام محدودا جدا، موضحة أن السبب الرئيسي 

لذلك ه���و أن العراق لم يعد يمل���ك ما يغطي 
حاج���ة زراعة ه���ذا النوع المميز م���ن األرز الذي 
يتطلب غمر مساحات واسعة بالمياه على مدى 
أشهر طويلة خالل الصيف اعتبارا من منتصف 

شهر مايو.
ويقول مدير الموارد المائية في محافظة النجف 
المهندس ش���اكر فاي���ز كاظ���م "إن مخزونات 
الم���وارد المائية أصبحت قليلة جدا.. أقل بكثير 
من مؤشرات الخطر، وهي 18 مليار متر مكعب".

وتحتاج زراعة العنبر إلى ما بين 10 إلى 12 مليار 
متر مكعب من المياه خالل الموسم الواحد، كما 
يشرح فايز، وبالتالي من الصعب زراعة محصول 

األرز في محافظة النج���ف والمحافظات األخرى 
بسبب استهالكه العالي للمياه.

ويتوقع المس���ؤول العراقي أن تسمح السلطات 
بزراعة "مس���احات محدودة للحفاظ على نوع أرز 

العنبر".
وبالفعل، ب���دأ تقليص المس���احات منذ مطلع 
مايو، حي���ث أكد المتحدث باس���م وزارة الزراعة 
حميد النايف أن "زراعة أرز العنبر س���تكون على 
أراض مس���احتها 10 آالف دونم فقط تمتد في 
محافظتي النجف والديوانية"، بعدما كان البلد 
يس���تغل حوالى 350 ألف دون���م لهذه الزراعة 

خالل السنوات الماضية.

الجفاف يهدد أرز العنبر في العراق

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت هيئة البث اإلسرائيلي »مكان«، يوم أمس، مصرع امرأة تحت عجالت عربة قطار في المقطع 

بين نتانيا وهرتسليا.
وأشارت هيئة البث اإلسرائيلي إلى أن الحادثة تسببت بتشويشات على حركة القطارات.

ووفق الهيئة، فإن حركة القطارات على خط الس���احل تشهد تشويشات وفي الخط المقطع بين 
نتانيا وهرتسليا، وتسبب الحادث بتشويشات على حركة القطارات إلى القدس أيًضا.

وفي الس���ياق، قررت شركة قطار إسرائيل إلغاء حركة القطارات بين بئر السبع وكرميئيل، وأيًضا 
في محطتي بنيامينا ونتانيا.

أما المقطع من القدس إلى »تل أبيب« فستتوقف القطارات في محطة الهجاناه.

مصرع امراة تحت عجالت 
عربة قطار في »إسرائيل«

عمان/ االستقالل:
لقي مواطن أردني حتفه، يوم أمس، إثر لدغة قاتلة 
من ثعبان سام يسمى »األس���ود الخبيث«.  وتوفي 
المواطن األربعيني بعد أن تس���للت األفعى ولدغته 

بمنزله في منطقة ضرار في األغوار الشمالية.
وق���ال مدير مستش���فى األميرة إيم���ان الحكومي 
الدكتور محمد أبو هديب إن المواطن البالغ من العمر 
42 عامًا، تم إس���عافه إلى قسم اإلسعاف والطوارئ 
وجرى إدخاله إلى وحدة العناية الحثيثة، إال أنه فارق 

الحياة، متأثرًا بإصابته.
ودعا أب���و هدي���ب، المواطنين إلى ع���دم االقتراب 

م���ن األفاعي بح���ال ظهورها في الم���زارع واألماكن 
الس���كنية، وإبالغ الدفاع المدن���ي أو المتخصصين 
بهذا الش���أن، الفتًا إلى وجود أنواع سامة جدًا تؤدي 

الى الوفاة.
ويعد األس���ود الخبيث أو البثن، أح���د أنواع األفاعي 
الس���امة، التي تتصف بس���ّمها ش���ديد الخطورة. 
وتستوطن في عدد من المناطق في الشرق األوسط 
منها فلسطين، األردن، لبنان، السعودية كذلك شبه 

جزيرة سيناء.
ويتمي���ز الثعب���ان بصغر حجمه، حي���ث إن طوله ال 
يتجاوز 60 سم، ويتميز أيضًا بأن رأسه يشبه ذيله 

حتى أنك ال تس���تطيع تمييز رأسه بسهولة بلونه 
األس���ود الداكن. ُيعد هذا الثعبان أحد أخطر أنواع 
الثعابين في العالم من حيث الُسّمية، وهو الثعبان 
الوحيد في العالم الذي ال يمس���ك باليد، ألن أنيابه 
خارج فمه وهو أيض���ًا قادر على تحريك نابيه بعدة 
اتجاهات، وفي حال قام بلدغ شخص بالغ في كامل 

صحته فإنه يموت بالغالب بعد عشر دقائق.
س���م البثن أو األس���ود الخبيث غير مألوف وجديد 
بين األفاعي األخرى. السم ال يسبب شلل العضالت 
الهيكلية ويتميز بأنه قد يسمم األعصاب وعضلة 

القلب معًا.

برلين/ االستقالل:
ُأصيب���ت امرأة بالفزع عند رؤيتها عنكبوتا ضخما داخل س���يارتها، وذلك خالل 

قيادتها على أحد الطرق السريعة في ألمانيا، ما دفعها لالستنجاد بالشرطة.
ورأت المرأة العنكبوت، الذي يوازي حجم اليد تقريبا، قبيل الوصول إلى وجهتها 
بوالية شليزفيغ-هولشتاين األلمانية. وقالت الشرطة: إن المرأة توقفت بالسيارة 
على جانب الطريق واتصلت بالنجدة. وأمسك أفراد الشرطة العنكبوت المنزلي 

الضخم ولكن غير المؤذي، وأطلقوه في البرية.
وبحسب المعلومات، كان العنكبوت من فصيلة إراتيجينا دويليكا.

تستنجد بالشرطة لرؤيتها 
عنكبوتًا داخل سيارتها

حزن في األردن بعد وفاة شاب بلدغة »األسود الخبيث«


