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جنين/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، مس����اء االثنين، 
الش����اب همام فتحي حازم ش����قيق منفذ عملية »تل 

أبيب« رعد حازم، في الطريق بين نابلس وجنين.
وأف����ادت مص����ادر محلية أن قوة »إس����رائيلية« خاصة 
اختطفت الشاب حازم في الطريق بين نابلس وجنين، 

بعد مالحقته وصدم آلية عسكرية بمركبته.
والش����اب هم����ام هو ش����قيق الش����هيد رع����د فتحي 
ح����ازم )29( عام����ًا، منفذ عملية إطالق النار في ش����ارع 

»ديزنك����وف« في »ت����ل آبيب« في 7 أبري����ل الماضي، 
والتي أس����فرت عن مقتل )3( إسرائيليين وجرح )15( 
آخرين، فيما نجح المنفذ بالتخفي لبضع س����اعات قبل 
أن يستش����هد في اش����تباك مس����لح في مدينة يافا 

المحتلة.
وبعد استش����هاد رعد، تحول وال����ده فتحي حازم إلى 
أيقون����ة للمقاومة والثبات في جنين والضفة الغربية، 
حي����ن ألقى أمام الحش����ود أمام منزل����ه كلمات الصبر 

والصمود واالستبشار بالنصر والتحرير.

االحتالل يعتقل شقيق منفذ عملية »تل أبيب« رعد حازم

ماذا يخبئ هدير طائرات االستطالع 
المكثف في سماء قطاع غزة؟

غزة / معتز شاهين:
رغم اعتياد أهالي قطاع غزة على صوت طائرات االس���تطالع »اإلس���رائيلية«، أو 

م���ا تعرف ب���� »الزّنانة«، إاّل أن تصاعد نش���اطها خ���الل اليومين 
الماضيين خلق حالة من الخوف لدى األهالي، خاصة في ظل توتر  تحليل: قرار السماح للمستوطنين بالصالة 

في »األقصى« يؤسس لحرب دينية 
غزة/ دعاء الحطاب:

تح���اول س���لطات االحت���الل »اإلس���رائيلي« وجماع���ات 
المس���توطنين المتطرفين بشتى الطرق والوسائل تغيير 

الواقع في المدينة المقدسة وتمكين نفسها هناك، وصواًل 
إلى هدم المس���جد المبارك وإقامة الهيكل 
المزعوم بداًل منه، عبر سلسلة من اإلجراءات 

رام الله/ االستقالل:
أكد مدير عام نادي األس���ير الفلسطيني عبدالله الزغاري، 
اإلثني���ن، أن الوضع الصحي لألس���ير ع���واودة خطير جدًا 

وه���و يواجه الموت المفاجئ وتوق���ف قلبه في أي لحظة. 
وقال الزغاري خالل حديث ل�"إذاعة صوت 
القدس":" إن عواودة يعاني من عدة أوجاع 

نادي األسير: عواودة يواجه خطر الموت المفاجئ

القائد النخالة: »سيف القدس« أكدت 
إمكانية تحقيق االنتصار على العدو

البطش: احتجاز جثامين الشهداء 
جريمة ال يمارسها إال احتالل »مسخ«

المفتي يحذر من تداعيات شرعنة 
أداء طقوس تلمودية في »األقصى«

غزة/ االستقالل:
أكد األمين العام ل�حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين القائد زياد النخالة، 

أن معركة »س���يف القدس« كانت إنجازًا كبيرًا، لكنها ليس���ت 
انتصارًا كام���اًل، حيث لم تف���ِرض على الع���دو التراجع الكامل 

غزة/ االستقالل:
ش���دد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين خالد 
البط���ش، اإلثنين، على »أن جريمة احتجاز جثامين الش���هداء ال يمارس���ها إال 
احتالل مس���خ، وأن اس���تعادة الحقوق ال تمر إاّل بالبندقية والمقاومة، وأس���ر 

الضفة الغربية/ االستقالل:
واصلت ق���وات االحت���الل "اإلس���رائيلي" اإلثنين، 
اعتداءاتها بحق الفلس���طينيين وممتلكاتهم في 
مناط���ق متفرقة م���ن الضفة الغربي���ة المحتلة، ما 

اسفر عن اعتقال وإصابة العشرات من المواطنين، 
فيم���ا هدمت تلك الق���وات عدة منازل ومنش���آت 
وأخطرت بهدم أخرى، بينما واصل المس���توطنون 
اقتحاماته���م لباحات المس���جد األقصى المبارك.  

فقد أصيب عش���رات المواطني���ن باالختناق بالغاز 
المسيل للدموع، مساء  االثنين، خالل مواجهات مع 

قوات االحتالل في قرية حوس���ان 
غ���رب بي���ت لح���م. وأف���اد رئيس 

المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم واعتداءاتهم

إصابات واعتقاالت بمواجهات مع االحتالل وهدم 
منازل ومنشآت وإخطار بهدم أخرى بالضفة

االحتالل يدمر جزءًا من درج 
المسجد اإلبراهيمي في الخليل

الخليل/ االستقالل:
ا م���ن درج المدخل الغربي  دمرت ق���وات االحتالل »اإلس���رائيلي«، اإلثنين، جزًء

للمس���جد اإلبراهيمي وس���ط الخلي���ل جنوبي الضف���ة الغربية 
المحتلة؛ اس���تكمااًل ألعمال بناء مصعد كهربائي للمستوطنين. 

استقالة أحد كبار المسؤولين 
فــي مكتــب »بينيــت«

تاأهب يف ممثليات 
»اإ�سرائيل« 

باخلارج خوفًا 
من رد اإيراين

القدس المحتلة/ االستقالل:
رف���ع االحتالل »اإلس���رائيلي«، 
اإلثني���ن، م���ن حال���ة التأهب 
الدبلوماس���ية  ف���ي ممثلياته 
بالخارج؛ تحس���ًبا لرد إيران���ي، 
بعد ي���وم من اغتي���ال ضابط 

الحرس  في  رفيع 
اإليراني  الث���وري  04
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رام الله/ االستقالل:
اعتقلت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر 
نيس���ان/أبريل 2022، )1228( مواطن���ا م���ن األرض 
الفلس���طينية المحتّلة، بينهم )165( طفاًل، و)11( 
امرأة، وهي أعلى نسبة في حاالت االعتقال منذ مطلع 
العام الجارّي، وش���كلت حاالت االعتقال في القدس 

التحول األساس في هذه النسبة.
ورافق عمليات االعتقال، بحسب تقرير شهري صادر 
عن مؤسس���ات األسرى وحقوق اإلنس���ان، اإلثنين، 
انتهاكات جس���يمة بح���ق المعتقلين وعائالتهم، 
وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، 
عدا عن تس���جيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين 

صفوف المعتقلين برصاص جيش االحتالل.
وأكدت المؤسس���ات، أن االحتالل اس���تخدم إطالق 
النار على المعتقلين، إضافة إلى سياس���ة العقاب 
الجماعي الت���ي طالت غالبي���ة عائالتهم من خالل 
للمن���ازل وعمليات  عملي���ات التخريب والتدمي���ر 
اإلره���اب والتهديد باالعتقال، واس���تخدام الكالب 
البوليسية وغيرها من األساليب. وجاء في التقرير أّن 
عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون 
االحتالل بلغ نحو )4700( أس���ير، وذلك حّتى نهاية 
شهر نيسان/ أبريل 2022، من بينهم )32( أسيرة، 

و)170( قاصًرا، وما يزيد عن )600( معتقل إداري.
وكانت أعلى نسبة اعتقاالت خالل نيسان/ أبريل في 

القدس، وبلغت )793( حالة، من بينها )139( طفاًل 
وقاصرًا، فيما بلغ عدد أوامر االعتقال اإلدارّي الّصادرة 
خالل الّش���هر؛ )154( أمًرا، بينه���ا )68( أمرًا جديدًا، 

و)86( أمر تمديد.
ورص���د التقري���ر أب���رز الّسياس���ات والقضايا التي 
شهدتها قضية األس���رى والمعتقلين خالل شهر 
نيسان، والُمتغّيرات التي تنفذها سلطات االحتالل، 
س���واء على صعيد عمليات االعتقال وما يرافقها أو 
فيما يتعل���ق بواقع وظروف األس���رى والمعتقلين 
داخل سجون االحتالل؛ مستندًا على حصيلة الّرصد 
والّتوثي���ق والمتابعة القانوني���ة والميدانية التي 

تقوم بها مؤسسات األسرى.

الخليل/ االستقالل:
دمرت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، 
ا من درج المدخل الغربي  اإلثنين، جزًء
للمس���جد اإلبراهيمي وس���ط الخليل 
جنوب���ي الضف���ة الغربي���ة المحتلة؛ 
مصع���د  بن���اء  ألعم���ال  اس���تكمااًل 

كهربائي للمستوطنين.
وق���ال مدي���ر المس���جد اإلبراهيمي 
حفظ���ي أب���و س���نينة، إن ما ق���ام به 
االحتالل اليوم )أمس( من قص لدرج 
المدخل الغربي للمس���جد هو محاولة 
المسجد والتي تعني  لتغيير معالم 

تغييًرا لواقعه.
وأك���د أب���و س���نينة أن وزارة األوقاف 
تعتب���ر تدمير درج المس���جد اعتداًء 
وانته���اًكا  حرمت���ه،  عل���ى  صارًخ���ا 
لقدسيته ومحاولة صريحة لتهويده.

وأش���ار أبو س���نينة إل���ى انتهاكات 
االحتالل اليومية للمس���جد، من منع 

األذان المتكرر، ورف���ع أعالم االحتالل 
الباحات  وتجري���ف  عل���ى س���طحه، 
الخارجي���ة، باإلضاف���ة إل���ى حواج���ز 
االحت���الل العس���كرية والتفتي���ش 

المهين لوافدي المسجد في محاولة 
إلعاقة وصولهم إليه. وبّين أن الوزارة 
تق���وم بدورها في رص���د انتهاكات 
ومخاطب���ة  االحت���الل  واعت���داءات 

المؤسس���ات الدولي���ة والمنظم���ات 
اليونسكو  منظمة  وأبرزها  الحقوقية، 
التي أدرج���ت المس���جد اإلبراهيمي 

ضمن قائمة التراث العالمي.

بئر السبع/ االستقالل:
أحيا الطالب الفلسطينيون في جامعة "بن غوريون" بمدينة بئر السبع، اإلثنين، 

الذكرى ال�74 لنكبة الشعب الفلسطيني.
ورفع الطالب األعالم الفلس���طينية وشعارات للتذكير بالنكبة، ورددوا األناشيد 
واألغان���ي الوطنية، وحاول طالب من اليمين اإلس���رائيلي المتطرف اس���تفزاز 

الطالب الفلسطينيين.
وكانت المحكمة "اإلس���رائيلية"، قد أفرجت األحد عن الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر 
من قرية الزرنوق المسلوبة االعتراف في منطقة النقب، وهي طالبة في كلية الصيدلة 
بجامعة بئر السبع، بعد نحو أسبوع ونصف من اعتقالها، من قبل الشرطة "اإلسرائيلية"، 
إثر وقفة منددة باغتيال ش���يرين أبو عاقلة. وش���هدت بلدات فلسطينية في أراضي 
48 وجامعات وكليات، فعاليات إلحي���اء ذكرى النكبة، ووقفات منددة بجريمة اغتيال 

الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد جيش االحتالل في مخيم جنين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدس���ات من التداعيات الخطيرة لقرار محكمة 
الصلح اإلس���رائيلية من الس���ماح للمس���توطنين 
المقتحمين للمسجد األقصى بأداء طقوس تلمودية 
في باحاته. ووصف���ت الهيئة في بيان لها اإلثنين، 
قرار المحكمة بأنه يش���كل انته���اكًا فاضحًا لحرمة 
مقدسات المس���لمين واس���تفزازًا خطيرًا ال يمكن 

قبوله أو السكوت عنه.
وقالت الهيئة إن "القرار اإلس���رائيلي يشكل انقالبًا 

على الوضع القائم في المس���جد األقصى وينش���ئ 
وضعًا جديدًا يمهد لش���رعنة الوجود اليهودي في 

المسجد األقصى.
وأكدت الهيئة أن قرارات المحاكم اإلسرائيلية ليس 
لها أي شرعية أو صالحية في إصدار قرارات تتعلق 
بالمسجد األقصى، وأن قراراتها باطلة، وليس لها أي 
أثر قانوني، وال يمكن أن تنش���ئ حقًا ال تاريخيًا وال 

دينيًا لليهود في المسجد األقصى.
وحملت الهيئة سلطات االحتالل كامل المسؤولية 
عن اآلثار الخطيرة المترتبة عن تنفيذ هذا القرار وما 

يشكله من اس���تفزاز لمشاعر المسلمين وهو ما قد 
يقود إلى حرب دينية .

وطالب���ت الهيئة الدول العربية واالس���المية تحمل 
مس���ؤولياتها في مواجهة هذا العدوان والتمادي 
غير المس���بوق والقيام بواجبها الديني في الدفاع 

عن المسجد االقصى وصون اسالميته.
وأكدت الهيئة أن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي 
األيدي أمام أي محاولة للمس بإس���المية المس���جد 
األقصى، وس���وف يواصلون الدفاع عن���ه أيًا كانت 

التضحيات المترتبة على ذلك.

االحتالل يدمر جزءًا من درج المسجد اإلبراهيمي في الخليل

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدم أحد كبار المس����ؤولين في مكتب رئيس حكومة االحتالل اإلس����رائيلي 
نفتالي بينيت اس����تقالته من منصبه، اإلثنين، بعد أس����بوعين من استقالة 

مستشارة بينيت »شمريت مئير«.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، إن »هزة جديدة عصفت بمكتب بينيت 

خالل الفترة األخيرة باستقالة رئيس طاقم مكتب بينيت تال تسفي«.
وأوضحت الصحيفة أن »تس����في« من أكثر المستش����ارين قرًبا من »بينيت«، 
ورافقه على مدار العقد الماضي، إذ عمل رئيًس����ا لمكتبه في وزارة االقتصاد 

ومستشاًرا له في الحملة االنتخابية والمفاوضات الحزبية.
وأش����ارت إلى أن »تس����في« اعُتبر مؤخًرا المس����ؤول عن تعزيز قوة االئتالف 

الحكومي.
أما رئيس حكومة االحتالل؛ فأعرب عن ش����كره ل� »تس����في« على »مساهمته 

الكبيرة خالل السنوات الماضية«، متمنًيا له التوفيق في »أعماله الخاصة«.
ولفت����ت الصحيفة إلى أن اس����تقالة »مئير« و »تس����في« خالل األس����بوعين 
الماضيي����ن تدل����ل على وجود خالف����ات كبيرة داخل مكت����ب بينيت، تهدد 

باستقاالت جديدة.

استقالة أحد كبار المسؤولين 
في مكتب »بينيت«

بينهم 165 طفاًل و11 امرأة
تقرير: االحتالل اعتقل 1228 مواطنًا في نيسان الماضي

إحياء ذكرى النكبة في جامعة 
»بن غوريون« ببئر السبع

رام الله/ االستقالل:
أغلقت قوات االحتالل ظهر اإلثنين، مداخل 
بلدة س����لواد ش����رق مدينة رام الله وس����ط 
الضفة الغربية المحتلة واحتجزت عددًا من 

طالب المدارس.
واستدعت قوات االحتالل تعزيزات إلى البلدة 
وش���احنة تحمل مكعبات اس���منتية وسواتر 
وشرعت بإغالق مداخل البلدة والمداخل الفرعية 

الترابية بالمكعبات اإلسمنتية.
واحتجز جنود االحتالل عددا من طالب المدارس 
على المدخل الغربي للبلدة وش���رعوا بالتحقيق 

معهم.

خانيونس/ االستقالل:
توغلت آليات عسكرية "إس����رائيلية"، اإلثنين، مسافة محدودة في 

أراضي المواطنين شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأفاد مراس����لنا بتوغل س����ت جرافات عس����كرية ودبابتين من نوع 
"مركافاه"؛ انطالًقا من بوابة "أبو ريدة" شرق خزاعة شرقي المحافظة.

وأوضح أن جراف����ات جيش االحتالل أجرت عملي����ات تجريف قرب 
السياج األمني؛ بحماية من دبابتين متوغلتين وأخرى داخل األراضي 

المحتلة.
وأشار إلى تحليق طائرات ُمسيرة لجيش االحتالل في سماء منطقة 

التوغل.
وتتوغل قوات االحتالل بش����كل محدود بي����ن حين وآخر في بعض 
المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجّرف أراٍضي زراعية وتطلق النار 
ص����وب المزارعين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع 

أمنية.

»هيئة« تحذر من التداعيات الخطيرة للسماح لليهود بالصالة في األقصى

االحتالل يغلق مداخل سلواد ويحتجز طالب مدارس

توغل »إسرائيلي« 
شرقي خانيونس
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غزة/ االستقالل:
أكد األمين العام ل�حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين القائد 
زياد النخالة، أن معركة "سيف القدس" كانت إنجازًا كبيرًا، لكنها 
ليست انتصارًا كاماًل، حيث لم تفِرض على العدو التراجع الكامل 

عن مخّططاته.
وقال القائد النخالة خالل حوار ش���امل م���ع صحيفة "األخبار" 
اللبنانية ُنش���رت اإلثني���ن: "إن أّي ميل إلى »المس���اكنة« مع 
االحتالل، تحت أي مبّررات، لن يخدم س���وى هذه المخّططات"، 
مؤًك���دا أن الخيار الصحي���ح هو البناء والمراكم���ة على اإلنجاز 
الكبير الذي حّققه الش���عب الفلسطيني وقواه الحّية، بفضل 
الكفاح والتضحيات، لتصعيد المقاومة وإلحاق هزيمة حاسمة 

بالعدّو.
واعتبر القائد النخالة ما يسميه االحتالل "التسهيالت" المقدمة 
لقطاع غزة، بمثابة  محاولة لرش���وة الفلس���طينيين المحاَصرين، 
إلبعاده���م ع���ن المقاومة، مؤك���دًا أن "المطلوب م���ن المقاومة 
الحفاظ على حالة اش���تباك دائم مع العدو، ال أقول حربًا مفتوحة 
بالض���رورة، إّنما ليس مقبواًل أن يطمئّن العدو إلى قطاع غزة، وأن 
يصبح الفلس���طيني في القطاع غير مشتبك، والفلسطيني في 
الضفة مش���تبكًا... يج���ب أن تبقى غزة، في حس���ابات االحتالل 
اإلسرائيلي، حالة تهديد دائم، وأن يكون لدينا مقاربة تضعها 

في هذه الحالة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس".
وش���دد على أن دور حركة الجهاد اإلسالمي، ومعها كل فصائل 
المقاومة إبق���اء جذوة الصراع مفتوحا طالم���ا أن االحتالل قائم، 
اليوم، هم يقاتلوننا على المس���جد األقص���ى، ويريدون - بالحّد 
األدنى - أن يقّسموه. لذلك، علينا أن نكون جاهزين ومستعّدين 

دائمًا للمواجهة.
وطالب القائد النخالة الشعوب العربية بمواصلة دعم المقاومة، 

بعي���دًا عن أنظمته���ا التي تح���اول تروي���ض التنظيمات عبر 
أموالها. وقال "العرب والمسلمون، شعوبًا وأفرادًا، مطاَلبون بدعم 

المقاومة".

دولة م�ضتوطنني بال�ضفة
وفيم���ا يتعلق بالواقع في الضفة الغربي���ة المحتلة، قال األمين 
العام لحرك���ة "الجهاد": ذهبت الس���لطة نحو اتفاقات س���الم 
م���ع العدو. لكّن "إس���رائيل" ل���م تلتزم بها، إل���ى درجة أن عدد 
المس���توطنين في الضفة بات يبلغ 800 ألف. َمن ُيخِرج هؤالء؟ 
كّلما ذهبت إلى المس���اكنة مع العدو، سيفرض عليك أمرًا واقعًا، 
حتى تستس���لم له في النهاية، أو تذه���ب إلى المواجهة التي 
س���تكون قد أصبحت أكثر صعوبة وتعقي���دًا. مثاًل، قبل »اتفاق 
أوس���لو« كان عدد المستوطنين يبلغ عشرات اآلالف في الضفة. 
وبع���ده، ص���ار لدينا دول���ة أخرى، غي���ر "إس���رائيل"، هي دولة 

المستوطنين.
وتابع: اآلن، بعد س���نوات طويلة، بدأ يتس���ّرب إلى عقل السلطة 
أن هذا التنس���يق وهذا االتفاق مع العدو ص���ار بال قيمة. وهم 
يقولون ذلك. وأنا أرى أنه، في اإلجمال، ال يوجد فلسطيني يقبل 
بإسرائيل. كل الفلس���طينيين ضّدها. لكّن هناك فلسطينيين 
»بيتش���اطروا« على فلس���طينيين آخرين، ويقول���ون إن لديهم 
مشروعًا سياسيًا و»تكتيكًا« يحّقق إنجازًا ما، فيذهبون في هذا 
االتجاه... لكّن التجربة أثبتت أن اإلس���رائيلي ال يمتلك مشروعًا 
مقاباًل. ما هو المشروع اإلسرائيلي المقابل؟ هذا سؤال يجب أن 
يجيب عليه كل فلس���طيني. ما هي إسرائيل؟ نحتاج إلى إعادة 
تعريف المش���روع الصهيوني. اإلنجاز هو أن تفرض على العدو 
أن يدفع ثم���ن التفاهم، مهما كان، حتى ولو بحدود عام 1967، 
التي، بالمناسبة، ال يقبل بها اإلسرائيلي، بينما يبادر بعضنا إلى 

القبول بهذه الح���دود. وهذا يعني تنازاًل من دون أن يكون لدى 
الطرف المقابل المحتّل، أّي عرض.

اجلغرافيا ير�ضمها القتال
أض���اف "ف���ي القت���ال ترتس���م الجغرافي���ا، وليس م���ن خالل 
المفاوض���ات. إذا قاتلن���ا وفرضن���ا وقائ���ع على األرض، وش���عر 
د، سينس���حب كما حصل في غزة، حيث  اإلس���رائيلي بأنه ُمهدَّ
لم يس���تطع حماية 15 ألف مس���توطن كانوا فيها. نحن، اليوم، 
ق���ادرون عل���ى أن نضع االس���تيطان في الضف���ة الغربية تحت 
التهدي���د، وفي ه���ذه الحالة فقط، يمك���ن أن ُنحقق تغييرات، 
ألن اإلس���رائيلي يعتق���د أنه يش���تري الفلس���طينيين ببعض 
التسهيالت االقتصادية، وهذا مشروع الحكومة الحالية، والتي 

تعتقد أنه الحّل لمشكلة غزة".
الوحدة ك�ضرط لتفعيل املقاومة

وردا على من يتذرع���ون بضرورة تحقيق الوح���دة الوطنية قبل 
تفعي���ل المقاوم���ة، قال القائ���د النخالة: "البعض يرفع ش���عار 
»الوح���دة الوطنية«، ليك���ون إطارًا للتفاهم مع الع���دو! الميدان 
ه���و ما يحّق���ق الوحدة الوطني���ة الفلس���طينية. المقاتلون في 
الميدان يرسمون مس���ارًا للوحدة الوطنية، وما يجري في الضفة 
الغربية، الي���وم، وخاّصة في جنين ونابل���س وطولكرم وغيرها، 
حيث يقاتل أبناء »س���رايا القدس« و»كتائب القّسام« و»كتائب 
شهداء األقصى« وغيرهم، جنبًا إلى جنب. حتى إنك ال تستطيع 
التميي���ز بينهم كثيرًا، ألنهم يس���يرون على خ���ّط واحد، وهنا 
ُتصنع الوحدة. أما في السياس���ة، فيصبح التنافس على الحّصة 
الكبرى في المؤّسسات والدوائر والسفارات وغير ذلك. ومن هنا، 
نرف���ض إجراء االنتخابات في هذه الظ���روف وفي ظّل االحتالل، 
ألن المطلب من ورائها هو النفوذ السياس���ي والحكم، وهذا ما ال 

يجب أن يكون هدفًا.

الجغرافيا يرسمها القتال وليس المفاوضات

القائد النخالة: »سيف القدس« أكدت إمكانية تحقيق االنتصار على العدو

غزة/ االستقالل:
ش����دد عضو المكتب السياس����ي 
لحرك����ة الجه����اد اإلس����المي في 
فلس����طين خالد البطش، اإلثنين، 
على "أن جريم����ة احتجاز جثامين 
الشهداء ال يمارس����ها إال احتالل 
مس����خ، وأن اس����تعادة الحقوق ال 
تمر إاّل بالبندقية والمقاومة، وأسر 
الجنود واعتقالهم، وتبادل أسرى 

دوري ومنظم مع العدو".
ج����اء ذلك خ����الل كلمة ل����ه،  في 
نّظمتها  التي  التضامنية  الوقفة 
اللجنة  أمام مق����ر  لجنة األس����رى 
الدولي����ة للصليب األحم����ر غربي 
مدينة غزة، بعن����وان "بدنا والدنا" 
أم����س، بمش����اركة ممثلي����ن عن 
الوطني����ة  والحرك����ة  الفصائ����ل 
العاملة في  والمؤسسات  األسيرة 

شؤون األسرى.
اليوم  "نلتق����ي  البط����ش:  وق����ال 
هنا لنعلي الص����وت حول جريمة 
تستمر منذ عشرات السنين حين 
يخفي االحتالل جثامين الشهداء 
الفدائية  العملي����ات  من أصحاب 

وجثامين الشهداء األسرى".
يواص����ل  "االحت����الل  وأض����اف 
تجاوزات����ه وتهديدات����ه وإجرامه 
بحق األسرى المعتقلين وجثامين 
ش����هداء األسرى الذين تحولوا مع 
أيام إلى مقابر أرق����ام، لكن نقول 

له س����يتم إطالق س����راحهم رغم 
أنفك����م، وتجارب ش����عبنا طويلة 

وكثيرة".
وتابع حديثه "نطمئن أهلنا وذوي 
الش����هداء والجرح����ى واألس����رى، 
وذوي الجثامين أنهم سيعودون 
معززي����ن مكرمين بعون الله، لكن 

المسألة مسألة وقت".
ووّجه البطش رسالة إلى االحتالل، 
بأن ش����عبنا لن يترك أسرانا، ولن 
يترك جثامينهم تحت سيطرته، 
"وسيخرجون غصبًا عن العدو كما 

تحدث الشيخ أحمد ياسين".
ودعا كل األحرار بالعالم والوسطاء 
أن يتحرك����وا بجدية للضغط على 
االحتالل إلطالق س����راح األسيرين 
ري����ان  ورائ����د  ع����واودة  خلي����ل 
احتجاًجا  الطع����ام  المضربين عن 

على اعتقالهم اإلداري.
مس����ؤول ملف األس����رى بالجبهة 
الشعبية عوض السلطان، تساءل 
ف����ي كلم����ة ممثل����ة ع����ن أهالي 
احتجاز  معن����ى  ع����ن  الش����هداء 
جثمان األس����ير بعد استشهاده 

"هل هو عقاب ألهله أم هو عقلية 
التشفي والتلذذ؟.

وق����ال الس����لطان "في أي ش����رع 
ودين وقان����ون تعاقب الجثث، أم 
اليهودي  والتش����ريع  القانون  أن 
يصم����ت وتصمت مع����ه العدالة 
الدولية حي����ن يكون الحديث عن 

الدم الفلسطيني".
وأض����اف "بأي جريم����ة يعاقبون، 
وأحباب����ه،  أهل����ه  أنه����م  س����وى 
م����ا يح����دث ه����ي عقلي����ة الحقد 

واالنتقام".

ال تمر إاّل بالبندقية والمقاومة 

البطش: احتجاز جثامين الشهداء جريمة ال يمارسها إال احتالل »مسخ«
القدس المحتلة/ االستقالل: 

ح���ذر المفت���ي العام للق���دس والديار الفلس���طينية، خطيب 
المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد حسين، من تبعات قرار 
محكمة االحتالل، الخاص بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس 

تلمودية أثناء اقتحام المسجد األقصى المبارك.
وقال المفتي العام في بيان صحفي اإلثنين، "هذا القرار خطير 
جدًا يمه���د لتنفيذ مخطط المس���توطنين المتطرفين الرامي 
لوضع اليد على المس���جد األقصى، وهو بمثاب���ة تنفيذ عملي 
لمؤامرات التقسيم الزماني والمكاني، وهو من القرارات الجائرة 
التي تندرج في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه السلطات 
المحتلة ومتطرفوها للم���س بالقدس واألقصى، بهدف إطباق 
الس���يطرة عليهما، وبناء الهيكل المزعوم، محذرًا من أن يكون 

من تداعيات هذا العدوان نشوب حرب دينية شعواء".
وأّك���د أن المس���جد األقصى ه���و للمس���لمين وحدهم ال يحق 
لغيرهم التدخل في ش���ؤونه، وأن الفلس���طينيين مستعدون 
لب���ذل الغال���ي والنفيس للدف���اع عن مس���جدهم مهما بلغت 

التضحيات.
وعلى صعيد ذي صلة؛ حذر المفتي من سماح سلطات االحتالل 
للمس���توطنين المتطرفين بالقيام بما يسمى بمسيرة األعالم 
في مدينة القدس، واقتحام المسجد األقصى يوم األحد القادم 
المواف���ق 2022/5/29م، ألنها تصب في جانب االس���تفزازات 
العنصرية المنتهجة من قبل سلطات االحتالل ومستوطنيها، 
والت���ي تهدد بتداعيات خطيرة وصعب���ة على أوضاع المنطقة 

برمتها.
ودعا األمتين العربية واإلسالمية، لحماية أولى قبلتيهم، وثالث 
مس���اجدهم التي تشد إليها الرحال، المسجد األقصى المبارك 
الذي يئن تحت وطأة االحتالل وظلمه، مطالبا كل من يس���تطيع 
الوصول إلى المس���جد األقصى بضرورة إعماره وحمايته، محماًل 
س���لطات االحتالل عواقب هذه االستفزازات، التي تنذر بحرب 

دينية ال يمكن تخيل عواقبها.

المفتي يحذر من تداعيات شرعنة 
أداء طقوس تلمودية في »األقصى«
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دولة فل�سطني   
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س 

يف الطلب رقم 2022/589 ن�سر م�ستبدل 
يف الق�سية رقم 2022/298

المدعية / م����دارس األقصى النموذجية الخاصة – خانيون����س – ويمثلها / محمد 
عيس����ى محمد س����مور – هوية 931560304  وكيلها المحاميان / احمد اسماعيل 
المصري ومراد نعيم وافي من خانيونس – شارع جالل – جوال رقم 0598882275 
المدعي عليه / رزق احمد محمد المصري – خانيونس – وحاليا مجهول محل اإلقامة حاليا 

نوع الدعوى / حقوق / مطالبة مالية 
قيمة الدعوى / 1530 شيكال   أي ألف وخمسمائة وثالثون شيكال 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الدعوى رقم 2022/298
ال���ى المدعى علي���ه المذكور بعالي���ه بم���ا ان المدعية قد اقام���ت عليك دعوى 
2022/298 استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها المرفق لك نسخة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكم لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما انه قد تحدد لها جلسة 2022/6/21 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك 

اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعية ان تسير في دعواها حسب األصول .

رئي�س قلم حمكمة �سلح خان يون�س 
احمد مهدي 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 1226 / 2021

يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم 502 / 2022
المس����تدعي/ أحمد س����ميح زهدي ياغي- ويحمل هوية رق����م/ 800891053 بوكالته 
العامة عن الس����يد/ س����ميح زهدي ياغي والصادرة عن سفارة دولة فلسطين بالسويد 

سكان جباليا شارع أحمد ياسين. وكيله المحاميان/ منذر الفراني وأيمن سرور
المستدعى ضده/ خالد زهدي ياغي – سكان جباليا شارع أحمد ياسين )خارج البالد(
نوع الدعوى: إزالة شيوع  قيمة الدعوى: تزيد عن 100000 دينار أردني 

تبليغ حكم بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 502 / 2022 في القضية رقم 1226 / 2021 

إلى المس���تدعى ض���ده المذكور أع���اله، بما أن المس���تدعي المذكور قد 
اس���تحصل على حكم ف���ي القضية رق���م 1226 / 2021 من لدن محكمة 

صلح شمال غزة والصادر بتاريخ 2022/2/27م وذلك
 باس���م الشعب العربي الفلسطيني حكمت المحكمة بإزالة الشيوع بين مدعي/ 
س���ميح زهدي عبد الحافظ ياغي والمدعى عليه/ خالد زهدي عبد الحافظ ياغي 
في أرض القس���يمة رقم 74 من القطعة رقم 975 من أراضي جباليا والمس���ماة 
الش���رباتي وذلك بطريق المزاد العلني طبقًا للمبرز )م/1 عدد 8( مع تضمين كل 

طرف ما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة حرر في: 2022/5/23م

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

دولة فل�سطني
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الق�سية املدنية رقم 2022/497
ويف الطلب رقم 2022/535

المس���تدعيات : 1 - زاي���دة ب���ركات خلي���ل أبو دقة عبس���ان الكبي���رة - هوية 
۹۲۹۶۹۲۸۹5  2 - خضرة محمد أحمد أبو دقة عبسان الكبيرة  3 -  انشراح محمد 

أحمد أبو دقة عبسان الكبيرة  وكالؤهم المحامون / علي وعمرو وفاتن الناعوق
المس���تدعى ضده : رامز أحمد س���ليمان أبو صبحة )الفقع���اوي( بصفته 
الش���خصية وباإلضافة لباقي ورث���ة والده وجده عنوانه الس���ابق خزاعة - 

الشارع العام - مدخل خزاعة مقيم حاليا خارج البالد
نوع الدعوى / فرز وتجنيب  قيمة الدعوى / ۱۰۰۰۰۰ دينار أردني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية المدنية رقم 2022/497 وفي الطلب رقم 2022/535

إلى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعيات قد أقمن  عليك 
دع���وى فرز وتجنيب لذلك يقتضي عليك الحض���ور إلى هذه المحكمة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقضي أن تودعوا قلم 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه 
المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة 2022/6/15 الس���اعة التاسعة صباحا 
للنظ���ر في الدعوى .  وليك���ن معلوما لديكم إذا تخلفتم ع���ن الحضور يجوز 
للمستدعيات أن يسرن في دعواهن حسب األصول .  تحرير في 2022/5/18

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

وجاء في نص قرار المحكمة، وفًقا للقناة »12« اإلسرائيلية، 
أن���ه باس���تطاعة المقتحمي���ن للمس���جد األقص���ى م���ن 
المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، فيما سارعت 
حكومة االحتالل اإلس���رائيلي إلصدار بيان، بعد ساعات من 
قرار المحكمة المذكور، يفيد بأنه ال يوجد أي تغيير في األمر 
الواق���ع في األقصى، مؤكدة أن قرار المحكمة متعلق بثالثة 

فتية فقط، وال يشمل بقية المستوطنين.
وذكر س���كرتير حكومة االحتالل أن »قرار المحكمة متعلق 
بالحال���ة التي تم البت فيها فيما يتعل���ق بتصرف الفتية 
في باحات األقصى، وال يش���مل المس���توطنين بشكل عام، 
ولي���س فيه قرار متعلق بحرية العب���ادة في األقصى«، على 

حد تعبيره.
في حين، نفت ش���رطة االحتالل، وجود قرار يسمح لليهود 
بأداء صالتهم في المسجد األقصى المبارك، قائلة في بيان 
لها:« إن اإلجراءات المتبعة خالل اقتحامات اليهود لألقصى 

لم تتغير منذ سنوات.
وأضافت أن »اإلجراءات في األقصى لم تتغير، وس���تواصل 

الشرطة الحفاظ على األمر الواقع هناك«.
أم���ا حيثيات قرار محكمة صلح االحتالل، فذكر أن أداء ثالثة 
فتية يهود طقوًس���ا في باحات األقصى »ال يشكل مخالفة 
جنائية تس���توجب الحب���س«، بعد قضي���ة رفعوها عقب 

اعتقالهم من شرطة االحتالل.
وأش���ارت الحيثي���ات، أن القرار ال يش���مل المس���توطنين 

المقتحمين لألقصى، وأنه ال تغيير في األمر الواقع هناك.
وأضاف���ت المحكمة أن »القرار يتطرق لمس���ألة واحدة فقط 
وه���ي: هل ش���كل تصرف الفتي���ة الثالث���ة بالتمايل في 
الصالة وإطالق عبارات التوحيد اليهودية مخالفة تستوجب 
االعتقال أم ال؟، وأنه لم يشرعن عملية الصالة اليهودية في 

األقصى«.
وأكدت أن القرار »ال يشكل س���ابقه متعلقة بحرية العبادة 
في األقصى، حيث ش���دد القاضي على أن مس���ألة السماح 

بحرية ص���الة اليهود في األقصى لم يتم التطرق إليه البتة 
في القرار«.

حرب دينية
المختص في ش���ؤون القدس المحتل���ة جمال عمرو، يرى أن 
قرار المحكمة »اإلسرائيلية« بالسماح للمستوطنين بممارسة 
طقوسهم التلمودية خالل اقتحاماتهم المستمرة للمسجد 
االقصى المبارك، بمثابة تأس���يس لحرب دينية ش���املة »ال 

ُتبقي وال تذر«. وفق تعبيره.
وأوضح عمرو خالل حديثه ل� »االستقالل«، أن االحتالل يسعى 
إلى تحقيق أبعاد دينية خطيرة، تتمثل ب� »إسقاط الوصاية 
األردنية الفلسطينية عن المسجد األقصى، وتحويله مكانًا 
مقدس���ًا لليهود تحت سيادة مطلقة للمستوطنين وشرطة 

االحتالل على كافة مساحة األقصى«. 
وبّي���ن أن االحت���الل يهدف إل���ى تحويل واجه���ة الصراع 

الفلس���طيني »اإلس���رائيلي« من صراع سياس���ي وحقوقي 
إل���ى صراع دين���ي، الفتًا إل���ى أن القرار س���يعزز انتهاكات 
المس���توطنين ويزيد صلواتهم التلمودي���ة العلنية داخل 
األقص���ى متمردين بذلك عل���ى »الس���تاتيكو« القائم في 

األقصى. 
ونّوه إلى أن المستوطنين وحكومة االحتالل تنتهج »سلوك 
الخطوات المتتالية« في التصعيد تجاه األقصى، وهو ذات 
األس���لوب الذي اس���تطاع فيه االحتالل تقس���يم المسجد 

االبراهيمي في الخليل.
وأش���ار إلى أن االحتالل يحاول فرض قبول عربي وإس���المي 
بخطواته المتراكمة تج���اه األقصى للتمهيد لخطوات أكثر 
خط���ورة، كإطالق العنان للمس���توطنين لفعل ما يش���اؤون 
داخل المس���جد وصواًل للسماح برفع األعالم اإلسرائيلية في 

ساحاته«.

وتوقع عمرو، أن تش���هد المرحلة القادمة مواجهة ش���املة 
لكافة األراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تزايد التغول 
الصهيوني اتجاه المسجد األقصى، كما جرى العام الماضي 

خالل »معركة سيف القدس«. 
خطوة على طريق التمكني 

وبدوره، أكد المختص في ش���ؤون القدس زياد الحموري، أن 
الس���ماح للمس���توطنين بأداء الصلوات التلمودية العلنية 
بالمسجد األقصى يأتي في سياق المخططات »اإلسرائيلية« 
الرامية لتغيي���ر الواقع في األقصى، وص���واًل إلى التمكين 
بشكٍل تدريجي في المدينة المقدسة، ومن ثّم اإلقدام على 

هدم المسجد المبارك وإقامة الهيكل المزعوم بداًل منه.
وأوض���ح الحموري خ���الل حديثه ل� »االس���تقالل«، أن كافة 
المؤسس���ات »اإلس���رائيلية« بما فيها األجهزة القضائية 
تتناغم بش���كل جلّي مع عنصري���ة الحكومة، إذ تعمل على 
ش���رعنة اعتداءات وانتهاكات واقتحامات المس���توطنين، 
لتصل في نهاي���ة المطاف لهدفها األس���مى وهو »هدم 

األقصى«.
وبّي���ن أن قرار المحكم���ة يعطي الغط���اء القانوني والضوء 
األخضر للمستوطنين لرفع مستوى عدوانهم واقتحاماتهم 
للمس���جد األقصى، ويعطيهم تصريح���ا للدخول من كافة 
أبواب المس���جد والبلدة القديمة، األمر الذي ُينذر بإش���عال 
مواجهة كبيرة في المنطقة باعتبار العدوان على المقدسات 

اإلسالمية خطًا أحمر ال يمكن السماح به. 
وتوقع أن تس���ير الحكومة اإلس���رائيلية بحذر خالل الفترة 
القادمة، خش���يًة من نش���وب معركة س���يف القدس »2«، 
خاص���ة عقب تهدي���دات المقاومة بالرد في ح���ال ارتكاب 
المس���توطنين أي حماقات بالمسجد األقصى، وعدم تمرير 

القرار بسهولة.  
وشدد على أن إفش���ال المخططات االستيطانية بالمسجد 
االقص���ى مرهون، برد فع���ل المقاومة وصم���ود المرابطين 

والمرابطات وثباتهم ودفاعهم عن المسجد.

محكمة االحتالل نشرت حيثيات القرار في خطوة نادرة

تحليل: قرار السماح للمستوطنين بالصالة في »األقصى« يؤسس لحرب دينية 
غزة/ دعاء احلطاب:

وجماع��ات  »الإ�سرائيل��ي«  الحت��ال  �سلط��ات  حت��اول 
امل�ستوطن��ني املتطرف��ني ب�ست��ى الط��رق والو�سائل تغيري 
الواق��ع يف املدينة املقد�سة ومتك��ني نف�سها هناك، و�سوًل 
اإىل ه��دم امل�سج��د املب��ارك واإقامة الهيكل املزع��وم بدًل 

من��ه، عرب �سل�سلة من الإج��راءات والقرارات العن�سرية، 
كاإطاق العنان للم�ستوطنني لقتحامه وتاأدية طقو�سهم 
التلمودي��ة، ورف��ع الأع��ام »الإ�سرائيلي��ة«، وغريه��ا من 
النتهاكات التي ت�ستفز م�ساعر امل�سلمني. وكان اآخر تلك 
الإج��راءات، قي��ام حمكم��ة »ال�سلح« التابع��ة لاحتال 

»الإ�سرائيلي« يف القد�س، قبل اأم�س الأحد، باإلغاء القيود 
املفرو�س��ة عل��ى ع��دد م��ن امل�ستوطنني الذي��ن يقتحمون 
الأق�س��ى؛ وت�سم��ل اأوام��ر اإبعاد ع��ن البل��دة القدمية يف 
القد�س، بعد اأن كانوا قد اأدوا طقو�ًسا تلمودية يف باحات 

امل�سجد الأق�سى.
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دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية 

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة ال�شيخ ر�شوان ال�شرعية 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من المختار بغزة المؤرخة في 2022/5/21م 
تتضمن ان: جميل محمد حس���ن أبو س���يف من حمامة وس���كان الشاطئ هوية 
رق���م 916125313 قد توفي الى رحمة الل���ه تعالى بتاريخ 1988/8/27م وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته/ مسرة احمد عاش���ور مسعود المشهورة أبو 
سيف وفي أوالده المتولدين له منها الذكور وهم/ محمد وناصر ورمضان واالناث 
وهن/ س���لوى وهناء ث���م بتاريخ 1990/10/12م توفيت هن���اء المذكورة وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في والدتها مس���رة المذكورة وفي أوالدها المتولدين 
له���ا من زوجها المتوفى قبلها/ عبد غازي أبو س���يف الذك���ور وهم/ غازي وحرب 
وس���يف وجميل واالناث وهن/ عايده وناديه وش���اديه وع���ا وكريمه ثم بتاريخ 
2012/11/30م توفي محمد المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في والدته 
مس���رة المذكورة وزوجته/ سهام غازي أبو س���يف وفي أوالده منها الذكور وهم/ 
جمال وجميل واالناث هن/ جواهر وكرما ونداء وس���لوى ثم بتاريخ 2013/4/18م 
توفيت مسرة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين 
لها من زوجها المتوفى قبلها/ جميل محمد حسن أبو سيف وهم/ ناصر ورمضان 
والبنت/ س���لوى وفي وأوالده ابنتها المتوفاة قبلها هناء المذكورة المتولدين لها 
من زوجها المتوفى قبلها عبد غازي أبو س���يف وهم/ غازي وحرب وسيف وجميل 
واالناث وهن/ عايده وناديه وشادية وعا وكريمة وفي أوالد ابنها المتوفى قبلها 
محمد المذكور المتولدين له من زوجته/ سهام غازي أبو سيف وهم الذكور/ جمال 
وجميل واالناث وهن/ جواهر وكرما ونداء وسلوى فقط وال وارث له سوى من ذكر 
وليس ل���ه وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توف���وا حال حياته وتركوا ورثة 
س���وى من ذكر وألجل تس���جيل حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال 
أعطيت هذه المضبطة موقعة مني حس���ب األصول فم���ن له حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة الش���يخ رضوان الش���رعية خال أسبوع من تاريخ 

النشر وحرر في: 22/شوال/1443ه وفق 2022/5/23م

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية 
ا�سرف خليل اأبو �سعر

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائيـة

ديـوان الق�سـاء ال�سرعـي
حمكمـة خـانيون�س ال�سـرعيـة

تبليغات �شرعية
إل���ى المدعى عليه: محمد علي الرجب من س���وريا والمقي���م حاليا في المملكة 
العربي���ة الس���عودية ومجهول مح���ل اإلقام�ة فيه����ا اآلن يقتض�ى حضورك 
إل�������ى محكم�ة خانيونس الشرعية يوم االثنين 27/6/2022م الساعة الثامنة 
صباح�ًا وذلك لنظر الدعوى أس���اس 359/2022 وموضوعها " تفريق للضرر من 

الغياب عليك من قبل زوجتك وغير مدخول�ه بك بصحيح العقد الشرعي
المدعية: أزار محمد محمد بسيس���ة من المجدل وسكان خانيونس ، وإن 
لم تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيًا عنك يجر بحقك المقتضى 
الشرعي غيابيًا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 23/5/2022 .

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

رام الله/ االستقال:
أك����د مدير عام نادي األس����ير الفلس����طيني عبدالله الزغاري، 
اإلثنين، أن الوضع الصحي لألس����ير ع����واودة خطير جدًا وهو 

يواجه الموت المفاجئ وتوقف قلبه في أي لحظة.
وق����ال الزغ����اري خال حدي����ث ل�"إذاعة صوت الق����دس":" إن 
ع����واودة يعاني من عدة أوجاع ولم يعد يقوى على الحركة وال 
ال����كام، ويرفض أخذ أي نوع من المدعمات"، محمًا االحتال 
المس����ؤولية الكاملة عن حياة األسير عواودة بعد نقله اليوم 
)أمس( إلى مستش����فى "أس����اف هاروفي����ه" نتيجة خطورة 

وضعه الصحي.
وأضاف :" األس����يران "خليل ع����واودة" و"رائد ريان" يواجهان 
بأمعائهما الخاوي����ة االعتق����ال اإلداري المجحف ومصممان 
على االنتصار"، مبينًا أن قضية األسرى المضربين تحتاج إلى 
جه����د كبير للضغط على االحتال إلنه����اء معاناتهم ووقف 

سياسة االعتقال اإلداري.
واعتقل����ت قوات االحت����ال األس����ير خليل ع����واودة بتاريخ 
2021/12/27م، ووجه����ت ل����ه ف����ي بداي����ة اعتقال����ه تهمة 
التحري����ض على الفيس بوك إال أنها حولته لاعتقال اإلداري 

التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام.
وش����رع عواودة وهو أب ألربع طفات ف����ي إضراب مفتوح عن 
الطعام بتاريخ 2022/03/03م رفًضا الستمرار اعتقاله اإلداري 

مطالًبا بإلغاء القرار اإلداري بحقه واإلفراج عنه.
وأصدرت م����ا تس����مى محكمة عوف����ر الصهيوني����ة بتاريخ 
2022/04/10م حكمًا بحقه بالس����جن لمدة 3 شهور مع وقف 
التنفي����ذ لم����دة ثاث س����نوات على تهم����ة التحريض على 

الفيس بوك.
يذكر أن محامية األس����ير خليل عواوده، ق����د أفادت االثنين، 
بأنه جرى نقل األس����ير عواودة المض����رب عن الطعام منذ 82 
يوما على التوالي بس����يارة إسعاف وإدخاله إلى قاعة محكمة 
االحتال اإلس����رائيلي في القدس المحتلة، بواس����طة كرسي 

متحرك.

الخليل/ االستقال:
نظم���ت حركة الجهاد اإلس���امي في فلس���طين، 
مساء اإلثنين،  وقفة دعم وإسناد لألسير المجاهد 
خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم ال�82 على 
التوالي،  رفضًا العتقاله اإلداري على دوار ابن رشد 

بمدينة الخليل. 
وشارك في الوقفة اإلسنادية، كوادر حركة الجهاد 
اإلسامي، والعشرات من المحررين والناشطين إلى 
جانب عائلة األس���ير خليل وحش���د كبير من أبناء 

شعبنا العظيم في مدينة الخليل.
ورفع المش���اركون في الوقفة صور األسير عواودة 
مرددي���ن هتافات نصرة للمقاوم���ة ولألمين العام 
القائ���د زياد النخال���ة وتدعو لدعم األس���ير خليل 

ومحاولة فك قيده قبل فوات األوان.
وق���ال القي���ادي المحرر محمد بربوش، إن األس���ير 
البطل خليل عواودة مضرٌب عن الطعام والش���راب 
والن���وم لليوم 82 عل���ى التوالي، فأبط���ال معارك 
األمعاء الخاوية ال ينامون بس���بب الجوع، مؤكدًا أن 
هذه الوقفة اليوم تأتي إس���نادًا ومواس���اًة لألسير 

خليل.
وأضاف، أن خليل الذي قدم جس���ده رخيصًا لوطنه 

وقضيته أصبح اليوم هيكًا عظميًا يكسوه الجلد و 
بعض الدم، متسائًا من أين لك يا خليل هذا اإلباء 

واإلرادة التي ال تنكسر وال تنحني.
واختت���م بربوش كلمته، بأن ما يتحلى به خليل هو 
قوة العقيدة التي نش���أ عليها وعلمنا إياها رسولنا 

الكريم محمد صلى الله عليه وس���لم، داعيًا الله أن 
يثبته ويقوي عزيمته وأن يفك أس���ره عاجًا ليس 
بآجل.  ويخوض األس���ير خليل ع���واودة إضرابًا هو 
األصعب عن س���ابقيه من االضرابات، ويعاني من 

أوضاع صحية صعبة للغاية.

نادي األسير: عواودة يواجه الخليل: »الجهاد« تنظم وقفة إسنادية لألسير المضرب عواودة 
خطر الموت المفاجئ

رام الله/ االستقال:
واص���ل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم 
االحتال "اإلس���رائيلي" اإلثنين، للي���وم ال� 143على 

التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري.
وُتس���بب مقاطعة محاكم االحتال إرباكا لدى إدارة 
سجون االحتال، إذ يصبح هناك انقطاع بينها وبين 
المعتقلين، إضافة لتعري���ف الوفود األجنبية التي 
ت���زور المعتقات كل فترة بقضية االعتقال اإلداري، 
وبالتال���ي تداولها وتس���ليط الض���وء عليها ونقلها 

للعالم.
وعادة ما تتخذ س���لطات االحتال إج���راءات عقابية 
ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من 

الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري لهم.

وكان المعتقلون اإلداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا 
يتمثل بإع���ان المقاطعة الش���املة والنهائية لكل 
باالعتق���ال اإلداري  المتعلق���ة  القض���اء  إج���راءات 

)مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
وأك���دت الحركة األس���يرة في معتق���ات االحتال 
دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين اإلداريين 
بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن 

هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت كاف���ة المعتقلي���ن اإلداريين ف���ي مختلف 
المعتق���ات إل���ى االلت���زام الكامل به���ذه الخطوة، 
والتحلي بالصب���ر والنفس الطويل، من أجل تحقيق 

األهداف المرجوة بإلغاء سياسة االعتقال اإلداري.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، 

ودون الس���ماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد 
الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون 
الدول���ي اإلنس���اني، لتكون إس���رائيل ه���ي الجهة 

الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع س���لطات االحتال وإدارات المعتقات بأن 
المعتقلي���ن اإلداريين لهم ملفات س���رية ال يمكن 
الكش���ف عنها مطلقا، ف���ا يع���رف المعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتع���رض المعتق���ل اإلداري لتجديد مدة 
االعتق���ال أكثر من مرة لمدة ثاثة أش���هر أو س���تة 
أش���هر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، 
ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات كما في 

حالة المناضل علي الجمال.

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ143

القدس المحتلة/ االستقال:
م���ن  اإلثني���ن،  "اإلس���رائيلي"،  االحت���ال  رف���ع 
الدبلوماس���ية  ممثليات���ه  ف���ي  التأه���ب  حال���ة 
بالخارج؛ تحس���ًبا لرد إيراني، بع���د يوم من اغتيال 
ضاب���ط رفيع في الحرس الث���وري اإليراني بعملية 

إطاق نار في العاصمة طهران.
وذك���رت القناة "11" العبرية، أن االحتال يضع في 

حس���اباته إمكانية رد إيران عل���ى اغتيال الضابط، 
وبالتالي رفع من حالة التأهب في محيط السفارات 

والقنصليات والمصالح اإلسرائيلية في الخارج.
في حين ذك���رت مصادر إعامية عبرية أن الضابط 
القتيل "مسؤول عن توجيه خايا تصفية للتعرض 

لحياة ضباط إسرائيليين في الخارج".
وأش���ارت المصادر العبرية إلى أن الضابط اإليراني 

اغتيل بخمس رصاصات من س���اح كاتم للصوت، 
فيما تمّكن المنفذون من الف���رار عبر دراجة نارية 

كانوا يستقلونها، وانقسموا قسمين.
وتوّع���د الرئيس اإليراني إبراهيم رئيس���ي، أمس، 
بالثأر للضابط في الحرس الث���وري اإليراني صياد 
خدائ���ي، الذي اغتي���ل بالرصاص  ف���ي العاصمة 

طهران.

تأهب في ممثليات »إسرائيل« بالخارج خوفًا من رد إيراني

رفح / االستقال:
نظمت الرابطة اإلسامية اإلطار الطابي لحركة الجهاد اإلسامي في فلسطين 
اإلثني���ن، يومًا ترفيهيًا بعنوان "بس���متكم أحلى " في الكلية العربية ش���رق 

محافظة رفح.
وتخلل الي���وم الترفيهي العديد من الفقرات الش���يقة منه���ا: احتفال بيوم 

الممرض ، فقرة وطنية، فقرة اضحك معنا والمسابقات الشيقة .
كما وتطرقت الممرضة مرام أبو حس���ون  إلى مه���ام مهنة التمريض ودورها 

الهام والمساعد في العميلة الطبية بجانب الطبيب.
وتضم���ن اليوم فقرة تعريفي���ة من الطالب���ات  كل ببلدته���ا األصلية وأهم 
معالمه���ا. للتخفيف عن طالب���ات الكلية وتقديرًا لجدهن بع���د االنتهاء من 

االختبارات النهائية.

رفح: »الرابطة اإلسالمية« تنظم 
يومًا ترفيهيًا بالكلية العربية 
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دولة فل�سطني 
لدى حمكمة �سلح رفح

يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/1024
يف الطلب احلقوقي رقم 2022/301

المستدعون / حمدان محمد محمد قشطة، سكان رفح، دوار العودة، خلف مطعم بالزا، 
هويه رقم )915775415( وكالؤه المحامون عبدالله وإبراهيم عبد المجيد أبو عمرة

المس���تدعى ضدهم / 1 -   موسى محمد محمد قشطة، س���كان رفح، دوار العودة، خلف 
مطعم بالزا 2 -  محمد عبد الرحمن محمد محمد قش���طة، س���كان رفح، دوار العودة، خلف 
مطعم بالزا 3 -   س���عاد محمود إبراهيم قشطة، س���كان رفح، دوار العودة، خلف مطعم 
بالزا، تسكن دولة الكويت حاليا 4 -   مهند عبد الرحمن محمد محمد قشطة، سكان رفح، 
دوار العودة، خلف مطعم بالزا، يسكن دولة الكويت حاليا . 5 -  مأمون عبد الرحمن محمد 
محمد قش���طة، سكان رفح، دوار العودة، خلف مطعم بالزا، يس���كن دولة استراليا حاليا. 
6 - هاني عبد الرحمن محمد محمد قش���طة، س���كان رفح، دوار العودة، خلف مطعم بالزا، 
يس���كن دولة الكويت حاليا.  7 - لميا عبد الرحمن محمد محمد قش���طة، سكان رفح، دوار 
العودة، خلف مطعم بالزا ، تس���كن دولة االمارات المتحدة حاليا. 8 -  هديل عبد الرحمن 
محمد محمد قش���طة، س���كان رفح، دوار العودة، خلف مطعم بالزا، تسكن دولة الكويت 
حاليا.  9 - آية عبد الرحمن محمد محمد قشطة، سكان رفح، دوار العودة، خلف مطعم بالزا 
تس���كن دولة الكويت حاليا .  10 - هنادي عبد الرحمن محمد محمد قش���طة، سكان رفح، 
دوار العودة، خلف مطعم بالزا، تس���كن دولة الكويت حالي���ا.  11 - ناصر إبراهيم محمد 
قش���طة، س���كان رفح، دوار العودة، خلف مطعم بالزا، يس���كن دولة الكويت حاليا.  ۱۲ - 
ناريمان إبراهيم محمد محمد قش���طة، سكان رفح، دوار العودة، خلف مطعم بالزا تسكن 
دولة الكويت حاليا.  13 -  تغريد إبراهيم محمد محمد قش���طة، سكان رفح، دوار العودة، 
خلف مطعم بالزا، تس���كن دولة الكويت حاليا.  14 -  عال إبراهيم محمد محمد قش���طة، 
سكان رفح، دوار العودة، خلف مطعم بالزا، تسكن دولة المملكة العربية السعودية حاليا.  
15 -  نعامة محمود إبراهيم قش���طة، سكان رفح، دوار العودة، خلف مطعم بالزا، تسكن 
دولة الكويت حاليا .  16 -  مريم محمد محمد قش���طة، س���كان رف���ح، دوار العودة، خلف 

مطعم بالزا.  17 - آمنة محمد محمد قشطة، سكان رفح، دوار العودة، خلف مطعم بالزا.
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل  الصادرة في القضية الحقوقية رقم 2021/1024

الى المس����تدعى ضده����م المذكورين بعالي����ه، بما أن المس����تدعي قد تقدم 
بالقضي����ة الحقوقية رق����م 2021/1024 صلح رفح وموضوعها تقس����يم أموال 
مشتركة، لذلك يقتضي حضوركم للجلس����ة المعينة لنظر القضية المرقومة 
أعاله يوم الموافق 2022/6/13م أو إيداع ردك التحريري خالل خمس����ة عش����ر 
يوما من تاريخ تبلغكم.  وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن الحضور أو 
إيداع ردكم التحريري فبإمكان المس����تدعي السير بحقكم باعتباركم حاضرين 

في القضية الحقوقية المرقومة أعاله حسب األصول. مع االحترام

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
اال�ستاذ/ اأكرم اأبو طعيمة

دولة فل�سطني  
املجل�س االأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة ب�سفتها املدنية 
يف الق�سية رقم 224 / 2019    يف الطلب رقم 2431 / 2021 

المستدعين: 1 - سفيان سامي سعيد الحسيني – من سكان غزة الزيتون 
ويحمل هوية رقم 922715248 2 - س���ميح س���امي سعيد الحسيني – 
من س���كان غزة النصر ويحمل هوية رقم 922715263 -3اس���امة سامي 
سعيد الحسيني – من سكان غزة النصر ويحمل هوية رقم 922715271 
-4مصباح سامي سعيد الحس���يني – من سكان غزة النصر ويحمل هوية 

رقم 922715289 – وكيلهم المحامي/ عبد المجيد مصباح الحسيني 
المس���تدعى ضدهم: -1بسمة خضر حس���ن الريس – من سكان غزة شارع الرشيد 
الاليت هاوس -2حس���ان خضر حسن الريس – من سكان غزة شارع الرشيد الاليت 
هاوس -3حس���ناء خضر حسن الريس – من سكان غزة شارع الرشيد الاليت هاوس 

-4وسام خضر حسن الريس – من سكان غزة شارع الرشيد الاليت هاوس 
نوع الدعوى: اثبات صحة ش���راء ما مس���احته 170 مترًا من ارض القسيمة رقم 
15 من القطعة رقم 621 من أراضي غزة التركمان وتسجيلها لدى دائرة الطابو 

مذكرة  حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 224 / 2019
إلى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله، بما أن المستدعين المذكورين قد تقدموا 
لدى محكمة بداية غزة القضية رقم 224 / 2019 وموضوعها )اثبات صحة ش���راء ما 
مس���احته 170 متر من أرض القسيمة رقم 15 من القطعة رقم 621 من أراضي غزة 
التركمان( وتس���جيلها لدى دائرة الطابو استنادًا لما يدعيه  المستدعون في الئحة 
دعواه���م ونظرًا ألنكم مجهولو محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة بداية غزة 
وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
وبناًء على قرار الس���يد قاضي محكمة بداية غزة بالس���ماح لن���ا بتبليغك عن طريق 
النش���ر المس���تبدل. لذلك يقتضي عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة يوم الثالثاء 
2022/6/7م الس���اعة التاسعة صباحًا، كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري 
خالل خمسة عشر يومًا من تاريخه وليكن معلومًا لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك 

فسينظر في القضية باعتباركم حاضرين. حرر في: 2022/5/23م

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

دولة فل�سطني  
مذكرة احل�سور 

لدى حمكمة بداية غزة -املوقرة 
يف الق�سية رقم 2021/686  يف الطلب رقم 2022/1121 

المستدعون/ 1 - حسام محمد سعيد الحويطي – من غزة شارع عمر المختار مقابل 
بنك فلس����طين هوية رقم/ 900919861. 2 -محمود محمد س����عيد الحويطي – من 
غزة  ش����ارع عمر المختار  مقابل بنك فلسطين هوية رقم/ 901476259. 3 - حمادة 
محمد س����عيد الحويطي – من غزة  ش����ارع عمر المختار  مقابل بنك فلسطين هوية 
رقم/ 908962509. 4 - أحمد محمد س����عيد الحويطي – من غزة  شارع عمر المختار  
مقابل بنك فلس����طين هوية رقم/ 802850180 وكيلهم المحامي/ عمار عرفات حرز 

الله – غزة السرايا شارع المحكمة بجوار الجباية للبلدية عمارة الوسام
المستدعى ضده/ )المدعى عليه الحادي عشر( وائل سليم رجب أبو سيدو 
باألصالة عن نفس���ه باإلضافة لباقي ورثة والده المرجو له الرحمة/ سليم 

رجب أبو سيدو مجهول محل اإلقامة 
نوع الدعوى: تنفيذ عيني

قيم���ة الدعوى) 1148200 دينار أردني( ملي���ون ومائة وثمانية وأربعون 
ألفًا ومائتا دينار أردني

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 1121 / 2022 في القضية رقم686 / 2021 

إلى المس���تدعى ضده المذك���ور، بما أن المس���تدعين المذكورين قد تقدموا لدى 
محكمة بداية غزة بالقضية المرقومة أعاله استنادًا إلى ما يدعوه في الئحة دعواهم 
ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة )مسافر( وحسب اختصاص محكمة بداية غزة في 
نظ���ر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم 
1121 / 2022م بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل. لذلك يقتضي 
عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم االثنين بتاريخ 2022/6/13م الساعة التاسعة 
صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من 
تاريخ النش���ر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في القضية 

والطلب واعتبارك حاضرًا. صدر في 2022/5/23م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد ياس���ر احمد ابو لبده  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )405835679( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / سالم شحده سالم العماوي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )930115142( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

وَع���زا مختصان بالش���أن "اإلس���رائيلي"، نش���اط طائرات 
االس���تطالع في اآلونة األخيرة، إل���ى أن جيش االحتالل قد 
اتخ���ذ قرارا بتكثيف الجهد االس���تخباري ف���ي قطاع غزة، 
بهدف إعادة ملء بنك األهداف، باإلضافة إلى رصد القدرات 
العسكرية لدى المقاومة بشكل فعلي. ويعتقد المختصان 
في حديثيهما مع "االس���تقالل" أن جيش االحتالل يحاول 
إرس���ال رس���الة ردع لفصائل المقاومة في القط���اع، بأنه 
مستعد ألي تصعيد في حال فّكرت تلك الفصائل بتنفيذ 

تهديداتها فيما يتعلق بالرد على مسيرة األعالم.
ر�سائل ردع

الكاتب والمختص بالشأن اإلسرائيلي حسن الفي، يقول إن 
عدة عوامل اجتمعت في وقت واحد وراء التحليق المكثف 
لطائرات االس���تطالع "اإلسرائيلية" في س���ماء قطاع غزة، 
أبرزها مناورة "عربات النار" العس���كرية التي تنفذها دولة 
االحت���الل، والتي يتم خاللها تفعيل كافة أس���لحة وأذرع 
جيش االحتالل، جوًا، وبرًا، وبحرًا، ما يزيد من أعداد ونش���اط 
تل���ك الطائرات الت���ي تعمل ضمن هذه المناورة بش���كل 

أساسي. 
واعتب���ر الفي في حديث مع "االس���تقالل"، طلعات طائرات 
االحت���الل، بأنها روتينية اس���تخبارية يحاول االحتالل من 

خالله���ا جمع معلومات ح���ول تطور القدرات العس���كرية 
للمقاومة، الفتًا إلى أن جيش االحتالل وعقب معركة "سيف 
القدس" إنشاء ما يس���مى وحدة )إدارة األهداف( واآلن لها 

أعمال روتينية بشكل أكبر مما كان بالسابق.
وأشار إلى أن وحدة )إدارة األهداف( تنشط هذه األيام في 
ظل حال التوتر التي تعيشها الحالة الفلسطينية، وقناعة 
"اإلس���رائيلي" بجدية تهديدات المقاومة بالرد المباش���ر 
إذا أقدم المس���توطنون على إقامة مسيرة األعالم واقتحام 

المسجد األقصى. 
ويعتق���د المختص بالش���أن "اإلس���رائيلي" ب���أن حكومة 
االحتالل تحاول إرسال رسالة سياسية للمقاومة في قطاع 
غزة عبر جيش���ها مفادها "أن الجيش مستعد ألي تصعيد 

في حال فكرت المقاومة بتسخين الجبهة".
وأوضح، أن نشاط "االستطالع" يستدعي بأن تكون المقاومة 
على يقظ���ة من غدر االحتالل، خاص���ة وأن كل االحتماالت 

واردة، وأن االحتالل ال يؤمن مكره.
وكانت المقاومة الفلسطينية حذرت االحتالل "اإلسرائيلي" 
من نية المستوطنين اقتحام المس���جد األقصى المبارك، 
وتس���يير مسيرة األعالم المقررة يوم األحد المقبل، في ظل 
سماح شرطة االحتالل لها بالتحرك والموافقة على تأمينها.

"بنك اأهداف" فقري
ويتف���ق الكاتب والمختص بالش���أن "اإلس���رائيلي" عاهد 
فروان���ة، مع س���ابقه بالرأي، بأن االحت���الل يحاول  توصيل 
رس���الة لفصائ���ل لمقاومة م���ن خالل التحلي���ق المكثف 
لطائرات "االس���تطالع"، بأنه يراقب المشهد عن كثب وأن 
أي تدخل للفصائل فيما يتعلق بمسيرات األعالم سيجابه 

برد قوي.
وقال فروانة ل� "االستقالل" إن بنك أهداف جيش االحتالل 
ف���ي قطاع غزة أصبح فارغًا وال يحتوي على معلومات يمكن 
وصفها بالدس���مة والنوعية، لذلك يحاول االحتالل أن يمأل 
هذا البنك عبر التحليق المكثف ل� "االستطالع" ليراقب كل 

تحركات المقاومة وقادتها على األرض.
وأض���اف، أن جي���ش االحت���الل وحكومة "نفتال���ي بينت" 
يتعرض���ان لحملة انتق���ادات كبيرة من قب���ل المعارضة 
"اإلس���رائيلية"، التي تتهمه بعدم المق���درة بالرد الجدي 
على إط���الق القذائف الصاروخية م���ن قطاع غزة وتكتفي 
باس���تهداف ما تس���ميه األراضي الفارغة، ما يتوجب على 

الجيش أن يوجد أهدافًا قوية ونوعية.
وأوضح فروان���ة، أن االحتالل فقد الكثير من "بنك أهدافه" 
في عدوان مايو/2021، وهو اآلن يحاول أن يكون لديه بنك 

أهداف جديد، خاصة وأن الكثير من األوس���اط داخل كيان 
االحتالل تقول إنه تم استنفاد معظم األهداف التي كانت 

مرصودة وبالتالي هو يحتاج إلى أهداف جديدة. 
وكان���ت "هآرتس" الصحيفة العبرية، ق���د ذكرت قبل أيام 
نقاًل عن مصدر في المخابرات العس���كرية "اإلس���رائيلية" 
بأن جيش االحتالل يجد صعوبة في تحديد "بنك أهداف" 
الس���تهدافها في قطاع غزة في حالة التصعيد العسكري، 
وأن ذلك بات "إش���كالية للغاية" بالنس���بة للجيش. وقالت 
"هآرتس" إن الجيش حدد "بنك أهداف" الستهدافها في 
قطاع غ���زة في حالة التصعيد العس���كري المرتقب، إال أن 
هذا البنك فقير من حيث عدد األهداف ونوعيتها مقارنة 

بأهداف قد يستهدفها الجيش في جبهات أخرى.
وأش���ار المختص بالشأن اإلس���رائيلي، إلى أن ذلك يفرض 
على فصائ���ل المقاومة وقادتها بأن يكونوا في قمة الحذر 
والمس���ؤولية، ألننا أمام ع���دو غادر من الممك���ن أن يقوم 

بضربات استباقية يقلب األمور رأسا على عقب.
وتجوب سماء قطاع غزة منذ عدة أيام، عدة أنواع من طائرات 
االستطالع "اإلس���رائيلية" للقيام بمهام الرصد والتصوير 
والمسح، وبعضها هجومية تحمل صواريخ؛ لتنفيذ عمليات 

اغتيال ضد قادة فصائل المقاومة. 

مع اقتراب مسيرة »األعالم« باألقصى

ماذا يخبئ هدير طائرات االستطالع المكثف في سماء قطاع غزة؟
غزة / معتز �ساهني:

رغم اعتي��اد اأهايل قطاع غزة عل��ى �سوت طائرات 
اال�ستطالع »االإ�سرائيلية«، اأو ما تعرف ب� »الزّنانة«، 

اإاّل اأن ت�ساع��د ن�ساطه��ا خ��الل اليوم��ني املا�سي��ني 
خلق حال��ة من اخلوف لدى االأهايل، خا�سة يف ظل 
توت��ر االأحداث، وتب��ادل التهديدات ب��ني املقاومة 

الفل�سطينية واالحتالل على خلفية م�سرية االأعالم 
الت��ي ين��وي امل�ستوطن��ون القي��ام به��ا يف امل�سج��د 

االأق�سى يف ال� 29/مايو احلايل.
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حالة من التخبط واالرتباك تعيش���ها حكومة نفتالي بينت الصهيونية بعد 
ان ألغت محكمة الصلح »اإلس���رائيلية« في مدينة الق���دس المحتلة، قيودا 
مفروضة على عدد من المس���توطنين تش���مل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة 
ف���ي القدس، بع���د أن كانوا قد أدوا طقوس���ا تلمودية في باحات المس���جد 
األقصى. وجاء في نص قرار المحكمة أنه باس���تطاعة المقتحمين للمس���جد 
األقصى من المس���توطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك 
»ال يع���د مخالفة جنائية«، بما في ذل���ك أداء ترتيالت وقبلت المحكمة بذلك 
اس���تئنافا تقدمت به منظمة »حوننو« ضد قرار إبعاد ثالثة مس���توطنين عن 
البل���دة القديمة في المدين���ة المحتلة، ومنحت ضوءا أخض���ر  لليهود ألداء 
صلوات وطقوس تلمودية في المسجد األقصى األمر الذي يخالف تفاهمات 
»الوضع القائم« )في القدس المتعارف عليها منذ العام 1852. وقد أصدرت 
الحكومة الصهيونية، بيانا مقتضبا أعقب التنديد الرسمي األردني على القرار 
القضائ���ي اإلس���رائيلي، جاء فيه أنه »ال يوجد تغيير ف���ي الوضع القائم في 
جبل الهيكل )في إش���ارة إلى األقصى( وال خط���ط للقيام بذلك«. وأضافت أن 
»قرار محكمة الصلح يتعلق حصريا بقضية سلوك القاصرين )المستوطنين( 
المعروضين عليها، وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة 
ف���ي جبل الهي���كل )الحرم القدس���ي(«. وذكرت الحكوم���ة أن النيابة العامة 
اإلس���رائيلية تعتزم االس���تئناف على قرار محكمة الصلح المتعلق بقضية 
المستوطنين الثالثة للمحكمة المركزية، وفي قراره كتب القاضي الصهيوني 
»في رأيي، ال يمكن القول إن الركوع وتالوة التراتيل في جبل الهيكل يشكالن 

مخالفة جنائية الرتكاب سلوك قد يؤدي إلى اإلخالل بالسلم العام«.
وألن التصريح����ات الصهيوني����ة ال تخ����رج عش����وائيا فان ق����رار القاضي 
الصهيوني اس����تند لتصريح سابق لما يسمى بوزير األمن الداخلي، عومر 
بارليف، وما يس����مى بالمفتش العام للش����رطة، يعقوب شبتاي، أدلى بها 
خالل ش����هر رمضان، وقال »جبل الهيكل )المسجد األقصى( مفتوح أمام 
الجميع. تسمح شرطة »إسرائيل« لجميع سكان البالد والمناطق )المحتلة، 
في إش����ارة للضفة( الذين يأتون للصالة بالصعود إل����ى الجبل )األقصى( 
وممارس����ة عباداتهم الدينية« معتبرا أن المستوطنين الثالثة »لبوا نداء 
المفت����ش العام للش����رطة ولم يتصرفوا لما يخال����ف تصريحاته ودعوته 
العلنية وال يمكن أن يش����تبه بارتكابهم جريم����ة جنائية نتيجة لذلك«, 
ويبدو ان »إس����رائيل« تمضي متس����ارعة في مخطط التقس����يم الزماني 
والمكاني للمس����جد األقصى, ولكنها تصط����دم بمواقف صلبة لفصائل 
المقاومة الفلس����طينية, مما يعني ان أي محاولة القتحام األقصى وإقامة 
الطق����وس التلمودية داخله س����تؤدي الى اندالع مواجهة عس����كرية مع 
المقاومة الفلسطينية, وربما تؤدي النتفاضة عارمة في وجه االحتالل على 
غ����رار انتفاضة األقصى عام 2000م عندما اقتحم المقبور ارئيل ش����ارون 
باحات المسجد األقصى, والن عواقب هذا القرار خطيرة ونتائجه قد تكون 
كارثية فقد هاجم بعض اإلسرائيليين قاضي محكمة الصلح الصهيونية 
فما يسمى بوزير التعاون اإلقليمي في حكومة االحتالل عيساوي فريج قال 
إن »قرار السماح بانتهاك الوضع الراهن في األقصى غير مسؤول وخطير«. 
وأضاف أنه »لوقف اش����تعال الوضع، يجب على المستش����ارة القضائية 
للحكومة ومكتب المدعي العام استئناف القرار وطلب رفض تطبيقه، قبل 

أن نجد أنفسنا في دوامة من العنف نتيجة لجنون قاٍض واحد«.
والسؤال المطروح اليوم هل من الممكن ان تتراجع حكومة االحتالل المهترئة 
برئاس���ة الصهيوني المتط���رف نفتالي بينت عن خطواته���ا التصعيدية 
ام���ام تهديدات فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية، من الواض���ح ان حكومة 
بينت منقس���مة لذلك ه���ي تحاول البحث عن حلول وس���ط ال تفجر األوضاع 
وال تدف���ع باتجاه معركة جدي���دة مع المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة، 
خاص���ة مع انطالق دعوات للمس���توطنين بتس���يير مس���يرة االعالم في 29 
من الش���هر الجاري بالقدس المحتلة، تلك الدع���وة التي عارضها وزراء حزب 
ميرتس اليس���اري الصهيوني، والتي من المقرر إقامتها وسط القدس على 
أن تخت���رق البلدة القديمة , االمر الذي تحاول حكومة بينت البحث عن مخرج 
من خالل منع المس���يرة من دخول االحياء العربي���ة في القدس ومن التمركز 
في منطقة باب العامود. وبحس���ب إذاعة الجيش الصهيوني، فإن عيساوي 
فريج وزير التعاون اإلقليمي، تس���اءل خالل جلس���ة الحكومة عن سبب مرور 
المس���يرة من باب العامود. ورد رئي���س الحكومة الصهيونية نفتالي بينيت 
بالقول: »دائًما هكذا تمر المس���يرة عبر باب العامود، رئيس الوزراء الس���ابق 
اس���تجاب لضغوط حماس العام الماضي ومنعها من المرور، لكن هذه المرة 
سنس���مح لها بذلك وف���ق موافقة المس���ؤولين عن ذلك«. فيم���ا وصفت ما 
تسمى بوزيرة البيئة تمارا زاندبيرغ المسيرة بانها نشاط سياسي استفزازي. 
وتدخل ما يس���مى بوزير ش���ؤون القدس زئيف إلكين، وقال: »لماذا نسميه 
اس���تفزازًا.. هكذا يتم االحتفال بيوم الق���دس«، فيما ردت بيتون: يجب رفع 
العلم اإلسرائيلي بكل فخر في كل مكان«, وهنا تبقى الكلمة الفصل لفصائل 
المقاومة الفلسطينية وغرفة العمليات المشتركة ويبدو ان كل الطرق تؤدي 

الى مواجهة مع االحتالل.

كل الطرق تؤدي إلى مواجهة
رأي

لقد قيل، وما أكثر ما قيل وسيقال في استشهاد شيرين أبو عاقلة، 
وقد أصبح خبرًا عالميًا ورمزًا تاريخيًا فلس���طينيًا، وأكثر وأبعد.. وقد 
قوبل -وس���يقابل الحقًا- بالتجاوب؛ ألنه يعّبر مباش���رة عن ش���عور 
القارئ، وما خلفه استش���هاد ش���يرين أبو عاقلة ف���ي قلبه وعقله. 
وما احتش���اد جماهير القدس ومن أفلتوا م���ن حواجز العدو خلف 
نعشها، إاّل ليزيد من غضب الكيان الصهيوني وتخبطه، مما جعل 
مس���يرة النعش تواجه معارك وصدامات م���ع الجيش الصهيوني 
لتس���جل عليه جريمة أخرى، وهزيمة أخرى، ورصاصة قاتلة غادرة 

أخرى.
لق���د ثار س���ؤاالن ال ب���ّد من التوق���ف عندهم���ا بداي���ة: األول ِلَم 
اس���ُتهدفت ش���يرين أبو عاقلة بهذا االغتيال المتعمد، ومع سبق 
اإلص���رار والتصميم، بما يش���به تنفي���ذًا لحكم باإلع���دام؟ ولماذا 
أصبحت ش���يرين أبو عاقلة خبرًا عالميًا، ورمزًا فلسطينيًا، وأنشودة 
على لس���ان كل حّر في هذا العالم، وكل من يؤمن بالحق والعدالة، 

ويرفض الظلم والوحشية والعنصرية؟
الجواب عن السؤال األول يتعلق بتاريخ شيرين أبو عاقلة على مدى 
خمس���ة وعشرين عامًا مراسلة )حربية( في فلسطين لقناة الجزيرة. 
وق���د كانت خالله���ا الصوت المدّوي الش���جاع، والع���ادل في إبراز 
وحشية جيش الكيان الصهيوني وجرائمه، وارتكابات السياسات 
الصهيوني���ة. وقد تحّول كل ذلك إلى ملف راح يكبر ويتضخم في 
رفوف األجهزة األمنية والسياسية حتى فاض الكيل، وصدر حكم 
اإلعدام الذي ربما جاء متأخرًا جدًا بالنس���بة إليهم، في 11 من شهر 

أيار/ مايو من العام 2022، وفي معركة اقتحام مخيم جنين.
فاالغتي���ال لم يح���دث مصادفة، أو عن طريق الخط���أ، أو في لحظة 
غض���ب، وإنما جاء بعد تراكم غيظ طويل م���ن فتاة جعلت التقرير 
اإلعالم���ي والصورة يفعالن مث���ل ما تفعله التظاه���رة والرصاصة 

والحجر والمفرقعة، في مواجهة االحتالل.
أم���ا الج���واب عن الس���ؤال الثاني فإنم���ا يكمن في تل���ك اللحظة 
التاريخية االس���تثنائية التي اجتمع فيها وجود شيرين أبو عاقلة 
مع اقتحام الجيش الصهيوني لمخيم جينين، وما واجهه من صدٍّ 
رابع أو خامس إلفش���اله من ِقَبل مقاومة مسلحة، ومشاركة شبابية 
وشعبية بالحجارة وقذائف اللهب، لتحول بين الجيش والمقاومة..

يعني لو أن االغتيال تّم بليل، في مكان آخر وظروف أخرى، لما فعل 
فعل���ه الذي تّم في وضح النهار، وفي ذلك المكان، وفي تجمع عدة 

أبعاد في تلك اللحظة االستثنائية.
على أن اللحظة التاريخية التي جمعت ش���يرين أبو عاقلة بالمقاومة 
والهّبة الش���عبية في صّد االقتحام العسكري المؤلل، مثلت بدورها 
جزءًا من لحظة تاريخية عالمية وإقليمية وفلسطينية مهّيأة لتجعل 
من استش���هاد ش���يرين أبو عاقلة س���ببًا لتصبح خب���رًا عالميًا، ورمزًا 

فلسطينيًا، في الجبهة الجامعة للمقاومة والممانعة وأحرار العالم.
ولقد أدى استش���هاد شيرين أبو عاقلة في هذه اللحظة إلى كشف 
النف���اق األمريكي- الغربي في تبني ازدواجية المعايير، وفي فضح 

ما تقوم به أمريكا في أوكرانيا وفي فلسطين.
جاءت لحظة استش���هاد ش���يرين أبو عاقلة فيم���ا أمريكا والغرب 
يخوضان حربًا عالمية ضد روس���يا، من خالل توكيل رئيس أوكرانيا 
فولودومير زيلينس���كي لخوض هذه الحرب نيابة عنهما، وباألجرة 
المدفوعة س���لفًا، وفي كل يوم. إذ إنه فج���أة أصبح هناك في نظر 
أمريكا والغرب، مقاومة مس���لحة مش���روعة ومدعم���ة علنًا لتمضي 
إلى نهاية الش���وط، وذلك بالرغم من التاريخ الطويل في إنكارهما 
لمش���روعية المقاومة الفلس���طينية، واعتبارها إرهاب���ًا، وفي دعم 
الكيان الصهيوني الذي لم يشّن حروبًا في فلسطين فحسب، وإنما 
قام أيضًا باقتالع ثلثي ش���عبها بالقّوة والمجازر، وأحّل مستوطنين 
مكانهم ليسكنوا بيوته، ويستولوا على المدن والقرى، مع مواصلة 
الحرب العدوانية للمزيد من التوّسع واالستيطان واقتالع من تبقى 

من أهل فلسطين.
هنا جاء استشهاد شيرين أبو عاقلة ليكون شاهدًا شديد الصدقية 
على عدالة قضية فلس���طين، وحق ش���عبها فيها م���ن نهرها إلى 
بحره���ا، كما على جريمة الكيان الصهيون���ي من حيث أتى. ولهذا 
ارتبك ساس���ة الغ���رب وأغلب إعالمه حتى في نق���ل الخبر كما هو، 
وعندما س���ئل جو بايدن عن رأيه في »حادثة« اغتيال ش���يرين أبو 
عاقلة، قال ليس عنده معلومات عن الموضوع، مما يدل على أهمية 
تل���ك اللحظة سياس���يًا، وذلك حين لم تس���تطع أمريكا أن تصف 
عملية االغتيال اإلجرامية، كما اعتادت، بأنها حق »إس���رائيل« في 

الدفاع عن نفسها، تغطية لكل عدوان وجريمة حرب.

ه���ذا ويمكن أن يمتد انكش���اف النف���اق األمريك���ي- الغربي إلى 
المتخاذلي���ن م���ن أنظمة عربي���ة، وم���ن يتبعهم م���ن إعالميين 
وسياس���يين ونخب، حيث ُأرِبك���وا في ما يقول���ون ويعلقون. وقد 
س���اءت وجوههم أمام جريمة اغتيال ش���يرين أبو عاقلة، وما حدث 
في جنازتها، وهم الذين راحوا يقولون إن الكيان الصهيوني ليس 
العدو، وجعلوا يخترعون الكلمات لتسويغ التطبيع مع قاتل شيرين 

أبو عاقلة، ووصل بعضهم إلى حد التحالف معه.
ال ش���ك في أن قادة الكيان الصهيوني م���ع كل هذه النتائج التي 
ترتبت على اغتيال ش���يرين أبو عاقلة س���يعضون أصابعهم يومًا، 
ولك���ن القرارات الحمقاء هي س���مة للتراجع واالرتب���اك للقوة التي 
تمتعت بها لسنوات بالسيطرة والغطرس���ة. فالكيان الصهيوني 
راح يتخب���ط في مواجهة الوضع الفلس���طيني الذي جعل القدس 
والضف���ة الغربي���ة محور الص���راع، وهو الوضع الذي ج���اء مع حرب 
س���يف القدس، واالنتفاضات اليومية ف���ي أحياء القدس، والدفاع 
عن المسجد األقصى، وتحرك شباب ال� 48 عام 2021، ثم ما شهده 
الع���ام 2022 ورمضان المب���ارك حتى اآلن من عمليات عس���كرية 
امت���دت من بئر الس���بع، إلى الخضي���رة إلى بني براك، إلى ش���ارع 
دوزينغ���وف في تل أبيب، إلى عملية بيت إيل، والعاد، إلى ما ُفرض 
عل���ى العدو من تراجع في المس���جد األقصى خالل ش���هر رمضان 

المبارك هذا العام.
فالتراجع���ات التي ُفرض���ت على الع���دو بفضل الفع���ل المقاوم 
والجماهي���ري والمواجهات في المس���جد األقص���ى، جعلته يأخذ 
قرارات أش���د خطورة، ولكن أش���د تخبطًا من قرار اغتيال ش���يرين 
أب���و عاقلة، وفي مقدمها العمل على تفريغ المس���جد األقصى بعد 
انتهاء عي���د الفطر من المصلي���ن بعد كل ص���الة يوميًا ليتحقق 
مخطط االقتس���ام الزماني، وهو ما س���يتطلب مواجهات على أعلى 

مستوى، ويدخل في هذا اإلطار محاولة اقتحام مخيم جنين.
وبكلمة، جاء استش���هاد ش���يرين أب���و عاقلة، ابنة الق���دس وابنة 
فلسطين، ال لتزيد من تألق عدالة قضية فلسطين فحسب، وال إلى 
التأكيد على انتصار المقاومة نهجًا وثقافة واستراتيجية فحسب، 
وإنما أيضًا لتؤش���ر إلى أن مصير الكي���ان الصهيوني إلى هزيمة، 

فالرحيل والتحرير.

عندم���ا يتريث األميركي في توقيع مس���ودة االتفاق النووي مع إيران، 
رغم أنها جاهزة بحس���ب ما أعلن الروس���ي، ثم يس���تقبل غانتس بعد 
مشاركة قائد القيادة المركزية األميركية، في مناورات »مركبات النار«، 
فإن ذل���ك يعني، محاولة أخي���رة للّي ذراع إيران في الس���اعة األخيرة 

لالتفاق.
اس���تبق وزير الحرب اإلس���رائيلي؛ بين���ي غانتس، زيارته لواش���نطن 
بالتحذي���ر مم���ا أس���ماه »تهديد الس���كين والنووي م���ن جنين حتى 
أصفهان«، في تس���ليط رمزي مكثف على مناب���ع القوة المعادية، وقد 
ب���دا من الطبيعّي أن يش���ير غانتس إلى التهدي���د اإليراني، وهو في 
مستهل زيارة حاسمة لواشنطن، على أعتاب أضخم مناورات عسكرية 
اس���تراتيجية، والتي ُأطلق عليها اس���م »مركبات النار« في اس���تعارة 
خادعة م���ن التراث الديني اليهودي، وإن في س���ياق تراثي هجومي، 
بإسقاط ظاهره دفاعّي، ضد تهديد خارجّي، في مناورات مستمرة منذ 
التاس���ع من أيار/مايو حتى الثاني م���ن حزيران/يونيو، ليكون ختامها 
محاكاة ضربات جوية مكثفة ضد المفاعل النووي اإليراني، بمش���اركة 

أميركية.
وكان م���ن غير الطبيعي، أو غير المتوقع؛ هذا الربط بين جنين كمدينة 
فلس���طينية صغيرة تخضع لالحتالل منذ عام 1967، وبين ثاني مدن 
إيران التاريخية؛ أصفهان كحاض���ن لمفاعل نطنز النووي، وبما تمثله 
من موقع تاريخي، وربما م���ن رمزية دينية في الموروث اليهودي، رغم 
ما كان لجنين بمخيمها وريفه���ا، وما زال، من تصّدر للمقاومة في كل 
مفاصلها التاريخية، خاصة منذ عملية حومش على يد ش���باب الريف 
الجنيني في الس���يلة الحارثية، وما تبعها من نسف جماعي لبيوتها، 
وفزعة جني���ن بكتيبتها وما وق���ع من مجابهات في ش���وارعها، حتى 
قتل عقيد وحدة اليمام اإلس���رائيلية الخاصة، مرورًا بعمليات ش���عبان 
ورمضان األخيرة، تتصدره���ا عمليات تل أبيب الثالث التي أوقعت مع 
غيرها أكثر من عش���رين قتياًل إس���رائيليًا، في مقابل أربعين شهيدًا 

فلسطينيًا معظمهم من منطقة جنين.

رمزي���ة الربط بين جني���ن وإيران، س���بق أن ظهرت، عند وف���اة اإلمام 
الخميني س���نة 1989، منذ ما يزيد على عقود ثالثة، في ذروة انتفاضة 
الحج���ارة، وقد عّبرت طليعة من جنين عن حزنها لهذا الرحيل، فأقامت 
في ريفها، وتحديدًا في السيلة الحارثية عرضًا شبابّيًا ملثمًا عبر سرايا 
رمزية، في مش���هد مهيب، ولكنه نادر في ذلك التوقيت، وقد ارتفعت 
فيه صور الخميني وشعاراته، وما زاده مهابة، اقتحام »جيش« االحتالل 
للبلدة، وتحّول العرض إلى مواجهة شعبية عنيفة، امتزجت فيها ندرة 
المش���هد بمجمل تحوالت مس���تقبلية، أّس���س لها بكل عفوية وزخم 

فكري يصعب تفسيره في ذلك الوقت.
جاء إبعاد الش���هيد فتحي الش���قاقي عن الوطن، وهو الذي سبق له أن 
زرع ب���ذور الجهاد اإلس���المي في جنين، بما أمك���ن ترجمة تلك الرؤية 
وما أبصرته من ربط بش���كل مبّكر، بين جنين وإيران، لتحّوله اليوم إلى 
تهديد فاعل للكيان، وما هي إال أشهر حتى زار الشقاقي طهران، وكان 
في بعض جعبته ش���ريط فيديو غير مألوف، وهو يحتفظ بمش���اهد 
مؤث���رة لهذا العرض الجنينّي، ليت���م عرضه في مهرجان كبير بحضور 
قادة ومفكرين مثل هاش���مي رفسنجاني والسيد محمد حسين فضل 

الله، وقد أطلق المهرجان على جنين اسم »طهران الصغرى«.
أصفهان أو طهران الصغرى، ال فرق عند الربط مع جنين. يقول غانتس 
في كلمة له بجامعة »ريخمان« في أول مستوطنة عبرية أقيمت تاريخيًا 
»هرتس���يليا« إن أمام إيران أس���ابيع قليلة لتكديس مواد انش���طارية 
تكفي لصنع أول قنبلة نووية، وأنها تبذل حاليًا جهدًا الستكمال إنتاج 
وتركي���ب 1000 جهاز طرد مركزي متقدم من نوع IR6، في موقع تحت 
األرض بالقرب من نطنز، ولفت إلى أن »ثمن إيقاف إيران حاليًا سيكون 

أقل من ثمن إيقافها بعد عام«.
قنبلة إيران النووية وهي تتهيأ للجاهزية، بحس���ب غانتس، يوازيها 
س���كين جنين المغروز في خاصرة الكيان، على مس���افة 7كم من مطار 
العفولة العسكري، وقد اتخذ غانتس قرارًا، سبق أن ألّح عليه إعالميون 
إس���رائيليون، بتفعيل سالح الجّو مع كتيبة جنين، ما دامت أذرع األمن 

قادرة عل���ى توفير ترددات تحّرك س���رايا هذه الكتيبة، وهي س���رايا 
تقاتل في ميدان مكشوف، أس���فل جبل الجابريات الخاضع للسيطرة 
اإلس���رائيلية الميدانية عمليًا، وال يحجب هذا الميدان عن س���الح الجو 
س���واء كان طيران���ًا حربي���ًا كاإلف 16، أو مروحي���ات أباتش���ي أو حتى 
مسّيرات، سوى بضعة أزقة في المخيم، يضطر فيها المقاتلون للخروج 
منها لمواجه���ة اقتحامات »الجيش« في المناطق المحاذية، بما يؤدي 

إلى نجاح الطيران في اقتناصهم.
وعندما يتريث األميركي في توقيع مس���ودة االتفاق النووي مع إيران، 
رغم أنها جاهزة بحس���ب ما أعلن الروس���ي، ثم يستقبل غانتس، بعد 
مشاركة قائد القيادة المركزية األميركية، في مناورات »مركبات النار«، 
والتي تتضم���ن محاكاة عملي���ة تزويد أميركي للطيران اإلس���رائيلي 
بالوق���ود جوًا، وه���و يقصف مفاعل نطن���ز، فإن ذلك يعن���ي، محاولة 
أخيرة للّي ذراع إيران في الس���اعة األخيرة لالتفاق، أو في بعض بنوده 
اإلشكالية كمش���روعية حرس الثورة في إيران، أو نفوذ إيران اإلقليمي 
في س���وريا ولبنان، واألهم غزة، وربما جنين، وهنا كلمة السّر، وربما لّي 
ذراع إيران عبر تدمير مفاعلها النووي، بش���كل خاطف، وهو ما عّبر عنه 
كوخاف���ي، في أهداف المن���اورة األربعة، بتحقيق النص���ر عبر الضربة 
الخاطف���ة، وهو ما يبدو محتم���اًل في ضوء تأّزم الوضع ف���ي أوروبا، عبر 

سياس���ة الهروب األميركي نحو األمام. 
تفعيل خط جنين أصفهان، في اس���تراتيجية مح���ور القدس، والذي 
انعك���س بصيغة تهديد ف���ي العقل اإلس���رائيلي، يمكنه أن يتجاوز 
مجمل أهداف »مركبات النار«، عبر ترس���يخ مفاعي���ل القوة، خاصة إذا 
اس���تطاع اإليراني كبح جماح االندفاع اإلس���رائيلي، أو إفشال محاولته 
ض���رب المفاعل، بموازاة مواصل���ة جنين مقاومتها، عب���ر تعزيز األداء 
الميدان���ي، وتعمي���م ظاهرته���ا ولو ش���مااًل بالحد األدن���ى، بما يجبر 
اإلس���رائيلي على االنكفاء نحو الخلف، وصواًل إلى ما حذر منه غانتس 
ذات���ه، م���ن أن »مس���تقبل إس���رائيل يمك���ن أن ينتهي بي���ن غديرا 

والخضيرة«.

استشهاد شيرين أبو عاقلة واللحظة التاريخية

الكيان العبري وهاجس تهديد النووي والسكين

منير شفيق

بقلم/ محمد جرادات 
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثه �شادر عن حمكمة �شمال غزة ال�شرعية
قدم���ت لهذه المحكم���ة مضبطة وراثة موقعة من مخت���ار عائلة حمودة 
- بي���ت الهيا مؤرخة ف���ي 2022/5/23م تتضمن أن / هني���ه عبد القادر 
محمد معروف المش���هورة غبن من بيت الهيا وسكانها سابقا هوية رقم 
926851734 قد توفيت لرحمة الله تعالى بتاريخ 2006/8/5م ، وانحصر 
إرثها الشرعي واالنتقالي في زوجته فريال جمعه مطر زعرب المشهورة 
حمودة وف���ي اوالدها من زوجها المتوفي قبلها عل���ي عبد الله علي غبن 
وه���م وجيه واحمد وعب���د ومحمد وامنه وكوثر وس���عدية فقط وال وارث 
للمتوفاه المذكورة س���وى من ذكر وليس لها وصي���ة واجبة أو اختيارية 
وال أوالد كب���ار توفوا حال حياتها وتركوا ورثه فمن له حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة ش���مال غزة الش���رعية خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشر، وحرر بتاريخ 22 شوال 1443ه� وفق 2022/5/23م.

قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعية
ال�سيخ/ رائد حممد مطري

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�شية رقم  2022/6099

نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذي���ة رق���م  2022/6099 والمتكونة بين طالب التنفيذ / س���امر وائل محمد 
مصبح والمنفذ ضده / س���هيل ردي رباح أبو عمر لبيع موجودات والبضائع الموجود 
بالمحل الكائن بغزة الش���جاعية دوار سوق الجمعة والموجودات كالتالي ) " اثواب 
واقمشة متنوعة وفوتر وهي من نوع "ريب وسنجل ليكرا –ترن فير( فعلى من يرغب 
بالدخول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في أوقات الدوام 
الرس���مي لتسجيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين بواقع 10 % من قيمة التخمين 
وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري علما بأن المزاد سينعقد الساعة 

التاسعة صباحا من يوم االربعاء بتاريخ 2022/6/8م حرر في 2022-5-23

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

دولة فل�سطني
     املجل�س الأعلى للق�ساء

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
املو�شوع / ن�شر اأمر بيع باملزاد العلني

بن���اء على ق���رار القاضي الصادر بتاري���خ 2022/5/11على صفح���ات القضية رقم 
2016/2124 وموضوعها الس���ند التنفيذي كمبياالت بمبلغ وقدره )۱6۲۰۰ دينار( 
والمتبقي على ذمة القضية التنفيذية مبلغ ۹۷44 دينارًا + ۳۷۰۲ ش���يكال رس���وم 
ومصاريف والمتكونة بين طالب التنفيذ / جمال كامل سليمان أبو سويرح والمنفذ 
ضده / منذر محمود حس���ين مطير والقاضي بعرض قطعة أرض مساحتها ۳۸5م، 
مقام عليها مبنى مكون من طابقين مس���احة كل طاب���ق ۱۲۰م، الطابق األرضي به 
غرفة معيش���ة وصالون مع منافع، والطابق الثاني به أربع غرف معيش���ة مع منافع، 
واألرض من ضمن أرض القسيمة رقم ۳۱، من القطعة رقم ۲۳۱۰ أراضي النصيرات، 
يحدها من الغرب أرض، ومن الشرق شارع بعرض 6م، ومن الشمال أرض أبو فارس، 
وم���ن الجنوب من���زل ، والقاضي بعرضها للبي���ع بالمزاد العلن���ي. فقد تحدد يوم 
الخميس 2022/6/23 للمزايدة لذا على من يرغب بالدخول بالمزايدة مراجعة دائرة 
تنفيذ دير البلح خالل الدوام اليومي قبل موعد البيع على أن يدفع المشترك تأمينا 

قدره عشرة بالمائة من قيمة تثمين األرض والبالغ قيمتها ۷۲۳۰۰ دينار.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
اأ�سماء اأبو القم�سان

دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة الو�سطى ال�سرعية

مذكرة تبليغ حكم ا�شتئنايف �شادر 
عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية

في القضية أساس 2021/351و موضوعها تفريق للهجر والتعليق
إلى المستأنف ضده/ زهير عبد الرحمن محمود سالمة من زرنوقة و سكان 
النصيرات س���ابقا والمقي���م حاليا في اللد ومجهول مح���ل اإلقامة فيها 
اآلن نعلمك انه قد حكم عليك في القضية أس���اس 2021/351  المقامة 
علي���ك من قبل زوجت���ك المدعية هداية نصر محمد س���المة من زرنوقة 
وس���كان النصيرات بتطليقه���ا منك طلقة واحدة بائن���ة بينونة صغرى 
قب���ل الدخول وقبل الخل���وة دفعا للضرر الحاصل م���ن تعليقك وهجرك 
لها حكما غيابيا بحقك وقد عادت القضية من مقام محكمة االس���تئناف 
الش���رعية بخانيونس مصدقة الحكم المس���تأنف حسب األصول بتاريخ 
2022/4/18م وبهذا صار تبليغك حسب األصول.  وحرر في 2022/5/22م

قا�سي حمكمة الو�سطى ال�سرعية

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 الش����رعية مضبطة موقعة من مختار عائلة 
أب����و رجيلة مؤرخة ف����ي 2022/5/18م تتضمن أن فهم����ي جمعه جابر قديح 
من عبس����ان الكبيرة وس����كانها هوية رق����م 4۱۳۳۲۰۹6۱ ق����د توفي بتاريخ 
2021/3/11م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في اوالد مطلقته فدوى حسن 
محمد الش����واف وهم الذكور يوس����ف ويحيى وفي اوالد مطلقته زهرة احمد 
محمد  المزياني وهو س����امي وفي اوالده من زوجته فايزه امين محمود قديح 
المتوفية قبله وهم الذكور عالء وتمام ومؤيد وفى االناث وهن ايباء واس����ماء 
فق����ط وال وارث للمتوفي المذكور س����وى من ذكر وليس ل����ه وصية واجبة ابو 
اختيارية وليس له أوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثة، فمن له حق االعتراض 
مراجعة محكمة ش����رق خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن  وحرر في ۲۲ شوال ل 1443ه� وفق 2022/5/23م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س
يف الطلب رقم:  2022/476 يف الق�سية رقم:  2016/221

المدعي / س���ليم عبد الله رضوان االسطل من خانيونس  وكيله المحامي 
/ ناهض حلمي السقا 

المدعي عليهما /  1 - نضال يوسف محمد رضوان االسطل من خانيونس ومجهول محل 
االقامة  2 - خديجة محمد رضوان سليمان االسطل من خانيونس ومجهول محل اإلقامة 
نوع الدعوى/ تثبيت قسمة قديمة  قيمة الدعوى / 2000000 دينار اردني 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 2016/221
الى المدعى عليهما المذكورين أعاله بما ان المدعي قد اقام عليكما دعوى 

تثبيت قسمة قديمة .
استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى 
قلم المحكمة لذلك يقتضي عليكما الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر 
يوم���ا من تاريخ تبلغكما هذه المذكرة كما يقتض���ي ان تودعا قلم هذه المحكمة 
ردكما التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكما هذه المذكرة علما انه 
تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم االحد الموافق 2022/6/12م وليكن معلوما لديكما 

انكما اذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمدعي ان يسير في دعواه حسب األصول .

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 

رام الله/ االستقالل:
 بلغت قيمة الش���يكات المتداولة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ش���هر نيسان/ 
أبريل 7.782 مليار دوالر، بارتفاع نسبته 27% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 
بواقع 6.1 مليار دوالر. وبحس���ب مسح اقتصادي لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد 
بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد منذ بداية العام حتى نهاية نيسان/ 

أبريل 476.5 مليون دوالر، بواقع نحو 235 ألف ورقة.
وتفيد أرقام سلطة النقد أن قيمة الشيكات المتداولة خالل شهر نيسان/ أبريل الماضي 
بلغت 1.572 مليار دوالر، فيما بلغت عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف 477 ألف ورقة.   
وفي ذات الشهر، بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بلغت 89,1 مليون 
دوالر بواقع 43 ألف ورقة. وفي األشهر الثالثة األولى بلغت قيمة الشيكات المعادة بلغت 
387.7 مليون دوالر، ما نس���بته 6.24% من المجموع الكلي للشيكات المقدمة للصرف 
البالغ 6.210 مليار دوالر. في حين بلغ عدد أوراق الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، 

في األشهر الثالثة األولى من العام الحالي 191,447 ورقة.
 وفي محاولة لخفض وتيرة الش���يكات المعادة، أصدرت س���لطة النقد الفلس���طينية، 

تعديالت على النظام الخاص بهذه الشيكات تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
ووفقا لتعليمات س���لطة النقد، فإنه اعتبارا من تاري���خ 12 حزيران/ يونيو  المقبل، فإنه 
س���يتم تقليص فترة السماح لس���داد قيمة الش���يك من 12 يوم عمل إلى 5 أيام عمل 
 »E« إلى تصنيف »C« فقط، باإلضافة إلى نقل أصحاب الش���يكات المعادة من تصنيف
بعد س���داد الش���يكات في الفترة المحددة. ويعني تصنيف »A« بحسب قائمة سلطة 
النقد، أن العميل جيد أو مؤهل للحصول على دفتر شيكات، فيما يعني التصنيف B، أن 
العميل جيد، حيث يكون قد عادت له بعض أوراق الشيكات خالل فترة سابقة تقل عن 
خمسة أوراق. وبحسب قائمة سلطة النقد، فإن التصنيف C، يعني أن شيكات العميل قد 
واجهت تعثرا، بعدد أوراق تزيد عن 6 أوراق وتقل عن 12 ورقة، بحيث لن يكون بمقدوره 
إصدار دفاتر ش���يكات. أما التصنيف D، فيعني أن العميل متعثر، غير أنه يمكنه إجراء 
تسوية في حال مضي أقل من عام على رجوع آخر ورقة شيك، ثم يأتي بعدها تصنيف 

E، الذي يعني أنه متعثر لكنه قام بالسداد والتسوية.

476  مليون دوالر قيمة الشيكات 
المعادة منذ بداية 2022 رام الله/ االستقالل:

ارتفع  عجز الميزان التجاري بنسبة 28% في األراضي 
الفلسطينية خالل شهر آذار/ مارس الجاري مقارنة مع 
الشهر السابق. في حين ارتفع بنسبة 52% مقارنة مع 

شهر آذار/ مارس من العام الماضي.
وبحس���ب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فقد بلغت قيمة العجز 

595.6 مليون دوالر أمريكي.
 وانخفض���ت الص���ادرات خ���الل ش���هر آذار/ مارس 

الحالي بنس���بة 6% مقارنة مع الش���هر السابق، بينما 
ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع الشهر المناظر الماضي، 

حيث بلغت قيمتها 116.6 مليون دوالر أمريكي.
 وبالنسبة للصادرات إلى إسرائيل، فانخفضت بنسبة 
6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى 
إسرائيل 85% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أذار 
من عام 2022. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول 

العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.
 وارتفع���ت الواردات خالل ش���هر آذار/ م���ارس 2022 

بنس���بة 21% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت 
بنس���بة 41% مقارنة مع الشهر المقابل 2021، حيث 

بلغت قيمتها 712.2 مليون دوالر أمريكي.
 ارتفعت الواردات من إسرائيل خالل شهر أذار من عام 
2022 بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت 
الواردات من إسرائيل 53% من إجمالي قيمة الواردات 
لش���هر أذار من عام 2022. كم���ا ارتفعت الواردات من 
باق���ي دول العالم بنس���بة 30% مقارنة مع الش���هر 

السابق

595 مليون دوالر عجز الميزان التجاري الفلسطيني في آذار

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، يوم أمس، إيقاف العمل في مجال حج البدل 
عن الغير لهذا العام 1443ه����/2022م. وذكرت »األوقاف«، في تصريح صحفي، أّن 
القرار جاء بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال، والتي أفادت 

بصعوبة إجراء حج البدل بسبب فرض اشتراطات محددة للعمل في هذا المجال.
وأضاف���ت »والتزامًا بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية الس���عودية بهذا 
الخص���وص نحّذر المواطنين كافة من التعاطي مع أي إعالنات أو أي جهة بهذا 

الخصوص، وضرورة مراجعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية فوًرا«.
واختتمت بالتأكيد على أّن من ُيخالف هذا القرار يقع تحت طائلة المسؤولية.

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة العمل في قطاع غزة ، يوم أمس، إطالق مش���روع تعزيز صمود الخريجين، 

لتشغيل الخريجين المتعطلين عن العمل.
وقال إيهاب الغصين وكيل الوزارة:« إن المشروع يستهدف )600( خريج لمدة )3( أشهر، 
من المسجلين عبر رابط تحديث بيانات قوى العمل وتم اختيارهم وفق معايير الجودة«.

وأضاف: »يهدف المشروع الذي سيبدأ مطلع يونيو المقبل، إلى إعطاء فرصة للخريجين 
لالندماج والتعرف على سوق العمل بالتعاون مع قطاع العمل الخاص والمحلي«.

وأوضح أنه س���تكون هناك دورة خاصة للتأهيل الوظيفي تس���بق بدء المشروع، وذلك 
إلكساب الخريجين المهارات الالزمة في سوق العمل.

»األوقاف« بغزة تعلن إيقاف حج 
البدل عن الغير لهذا العام

العمل بغزة تطلق مشروع 
»صمود« لتشغيل 600 خريج
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دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 2019/1411

يف طلب ن�سر امل�ستبدل رقم 2022/430
المستدعون :  1 - سمير محمد عبد القادر ظاهر أصالة عن نفسه وبصفته 
وكي���ا عن / عليا ، نوال ، اعتدال ، س���هام ، منى محم���د عبد القادر ظاهر 
بموجب س���ند الوكال���ة الخاصة رقم 2019/5430 كاتب عدل ش���مال غزة 
والمؤرخ���ة بتاريخ 2019/11/24 - معس���كر جباليا - الج���رن - هوية رقم 
۹4۰۸۸۰۳۸۸  2 - س���هام محمد عبد القادر ظاهر - معسكر جباليا الجرن 
- هوي���ة رقم ۹4۰۸۸۰۳۰۵ وكيلهم المحام���ي / غازي حميد أبو وردة- غزة 

السرايا برج الوطن - جوال ۵۹۹۷46۹۷5.
المس���تدعى ضده : محمد محمد سليمان حمد - جباليا الجرن قرب مسجد 

أبو الخير )صاح الدين(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم 2019/1411 في طلب نشر المستبدل رقم 2022/430
إلى المستدعى ضده أعاه بما أن المستدعين قد أقاموا عليك دعوى يطالبونك 
فيها اس����تنادا إلى ما يدعوه في الئحة الدعوى المحفوظ لك نسخة عنها وعن 
ملحقاتها لدى قلم المحكمة.  لذلك يقتضي عليك أن تقدم جوابك التحريري 
خال خمس����ة عشر يوما من تاريخ هذا النشر كما يقتضي عليك الحضور لدى 
هذه المحكمة يوم األحد الموافق 2022/6/26 الساعة التاسعة صباحا. وليكن 
معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن الحضور يجوز للمس����تدعين أن يس����يروا في 

الدعوى وللمحكمة أن تحكم في الدعوى واعتبار الحكم حضوريا.

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة

دولة فل�سطني
    ال�سلطة الق�سائية

   ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

 حمكمة دير البلح ال�سرعية
مذكرة حلف ميني �شرعية �شادرة عن حمكمة دير البلح ال�شرعية

 إلى المدعى عليه / خالد ماجد سلمان أبو سويرح من سكرير وسكان الزوايدة سابقا والمقيم 
حالي���ا في المملكة العربية الس���عودية ومجهول اإلقامة فيه���ا اآلن يقتضي حضورك إلى 
محكمة دير البلح الش���رعية يوم األحد 2022/6/26م الس���اعة الثامنة صباحا لحلف اليمين 
الش���رعية المطلوبة في القضية أس���اس 2021/595م وموضوعها إثب���ات طاق والمرفوعة 
ضدك من قبل المدعية/ بيس���ان نائل س���الم أبو سويرح من سكرير وسكان الزوايدة التالي 
نصها "أقس���م بالله العظيم المنتق���م الجبار أنه ال صحة لما ادعته المدعية بيس���ان نائل 
س���الم أبو س���ويرح من أنني قمت بتطليقها طلقة واحدة رجعية بقولي لها أنت طالق يوم 
األحد الموافق 2019/7/25م في تمام الس���اعة الثانية مس���اء أثناء وجودي في السعودية 
وذلك باالتصال على هاتفها الش���خصي وقد كنت بحالة معتبرة شرعا وقانونا غير مكره وال 
مدهوش وواع لما أقول وأنني لم أرجعها إلى عصمتي وعقد نكاحي أثناء عدتها الش���رعية 
من���ي وأن الطلقة انقلب���ت إلى بائنة بينونة صغرى بعد الدخول بانقضاء عدتها الش���رعية 
بتاري���خ 2019/10/25م دون أن أرجعها إلى عصمت���ي وعقد نكاحي وأنني لم ألتِق بها بعد 
هذا التاريخ ولم أجتمع معها في بيت واحد كما أقسم بالله العظيم أنني لم أطلقها أي نوع 
من أنواع الطاق ال منجزة وال معلقا على ش���رط وال تزال الزوجية الصحيحة الش���رعية قائمة 
بينن���ا حتى اآلن حلفا ش���رعيا" وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيا عنك يجر 
بحقك المقتضى الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/5/23م.

قا�سي دير البلح ال�سرعي

اإعالن للجمهور
تعلن بلدية دير البلح أنها قررت في جلس���ة المجلس البلدي رقم :2022/13 
والمنعقدة بتاريخ 2022/05/14 إيداع طلب رخصة حرفة مولدات كهربائية 
تجاري���ة للمواط���ن : مصع���ب خالد محمد أبو ش���عيب ويحم���ل رقم هوية  
803749183 حي���ث تقع الحرفة في ارض القس���يمة: 11 من القطعة: 141 
والمس���ماة: حلفا و قباجة والمش���هورة بأس���م / منطقة ارض المسيح شارع 
النخيل وعليه حيث يحق لجميع ذوي الش���أن في األراضي واألبنية واألماك 
االخرى المشمولة بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األماك او بأي صفة اخرى 
أن يتقدموا باعتراضاتهم على المشروع وذلك خال 15 يوما من تاريخ نشر 
اإلعان . تقدم االعتراضات لدى بلدية دير البلح - قس���م قلم الجمهور وذلك 

خال ساعات الدوام الرسمية من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 م. 
)ماحظة: لن يتم االلتفات ألي اعتراض بعد انقضاء المدة المحددة(

بلدية دير البلح

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / تحرير عدنان ابراهيم النجار  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )801407859( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / عبدالله محمد حسين كاب 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )918357963( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / ناريمان محم���ود عبد 
الكريم بره���وم عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  
)901283424( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / س���ارة نعيم خليل ابو بكر  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )410927982( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / عبدالعزيز خليل يوس���ف 
البغ���دادي عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)902356401  ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / من���ة الله ع���زات فاح 
الس���وافيري عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )421059031(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

طهران/ االستقال:
أكد الرئيس اإليراني ابراهيم رئيس���ي االثنين، أن الثأر 
للضاب���ط في الحرس الثوري اإليراني صياد خدائي الذي 

قتل بالرصاص قبل أمس في طهران »أمر حتمي«.
وقال رئيس���ي وف���ق ما نقلت عن���ه وكالة أنب���اء »مهر« 
اإليراني���ة بنس���ختها العربية، »ليس لدي ش���ك في أن 
االنتقام لدماء هذا الشهيد العظيم من أيدي المجرمين 

أمر حتمي«.
وقت���ل الضابط برتب���ة عقيد في الح���رس الثوري عندما 
أطلق مس���لحان يس���تقان دراجة نارية، النار عليه في 
ش���رق طهران. وحّمل الحرس الثوري الواليات المتحدة 

وإسرائيل مسؤولية العملية.
وهو أبرز هجوم يستهدف شخصية إيرانية على أراضي 
الجمهورية اإلسامية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، 
حين قتل العالم النووي محس���ن فخري زاده بإطاق نار 
اس���تهدف موكبه قرب العاصمة، ف���ي عملية اّتهمت 

طهران بها »إسرائيل« عدوتها اللدودة.
وقال رئيسي »ال شك أن يد الغطرسة العالمية لها عاقة 

بهذا االغتيال«.
وتابع قبل مغادرته الى س���لطنة عمان التي وصلها في 
زيارة رس���مية »أؤكد على الماحقة الجادة لمرتكبي هذه 

الجريمة من قبل المسؤولين األمنيين«.

وأعلن الحرس الثوري في بي���ان على موقعه اإللكتروني 
الرس���مي »س���باه نيوز« األحد، أن »العقيد صياد خدائي، 
أح���د المدافعين ع���ن المراقد المقدس���ة )مدافع حرم(، 
تعّرض ال���ى جريمة اغتيال إرهابية« نّفذها ش���خصان 
كانا على دراجة نارية في ش���ارع مجاهدي اإلس���ام في 

شرق طهران.

الرئيس اإليراني يتوعد: الثأر للضابط خدائي »أمر حتمي«

الكويت/ االستقال:
توفي الداعية اإلس���امي الكويتي الش���هير أحمد القطان، االثني���ن، إثر وعكة صحية 

أصابته ونقل على إثرها للمستشفى.
وذكرت صحيفة »الرأي« الكويتية أن الش���يخ القطان المعروف ب� »خطيب منبر الدفاع 
عن المسجد األقصى« كما يسمي نفسه على »تويتر«، بعد وعكة صحية كان دخل على 

إثرها المستشفى.
ونعى المئات من النش���طاء والسياسيين والبرلمانيين على مواقع التواصل االجتماعي 

في الكويت ودول الخليج وفلسطين الشيخ القطان.
وأعرب هؤالء في تغريدات ومنش���ورات على مواقع »فيسبوك« و »تويتر« و »إنستغرام« 
وغيرها، عن حزنهم وصدمتهم لفقدانه باعتباره أحد أشهر الدعاة إلى الدين اإلسامي 

والمدافعين عن المسجد األقصى المبارك.

بكين/ االستقال:
عّبرت الصين، اإلثنين، عن اس����تيائها الشديد ورفضها لتصريحات الرئيس 

األمريكي جو بايدن بشأن التدخل عسكرًيا في حال هاجمت بكين تايوان.
وأك����دت الخارجية الصيني����ة، في تصريح صحافي، أن »قضية تايوان ش����أن 

داخلي صيني ال ُيسمح ألي قوى خارجية بالتدخل فيها«.
وش����ددت على أنه »ال ينبغي ألحد أن يقلل من إصرار الش����عب الصيني ومن 

إرادته وقدرته القوية على حماية سيادته الوطنية وسامة أراضيه«.
وتعه����دت الصي����ن باتخاذ »إج����راءات حازمة لحماية س����يادتها ومصالحها 

األمنية«.
وفي الس����ياق، قال����ت وزارة الخارجية التايوانية إن الباد »س����تواصل تعزيز 

دفاعاتها والتعاون مع عديد الدول بما فيها الواليات المتحدة واليابان«.
وج����اءت تصريحات الخارجية الصينية رًدا على تصريحات للرئيس األمريكي 

هدد فيها بالتدخل عسكرًيا ضد الصين، في حال هاجمت األخيرة تايوان.
وذكر بايدن أن عبء حماية الجزي����رة المتمتعة بالحكم الذاتي أصبح »أقوى« 

بعد الغزو الروسي ألوكرانيا.
وأض����اف بايدن، في مؤتمر صحفي بطوكيو، »ه����ذا هو االلتزام الذي قطعناه 

على أنفسنا«.
وأش����ار إلى أن »الجهود التي تبذلها الصين الس����تخدام القوة ضد تايوان لن 
تكون مناسبة، وستزعزع المنطقة بأكملها وستكون عمًا آخر مشابه لما حدث 

في أوكرانيا«.

الكويت: وفاة »خطيب منبر الدفاع 
 عن األقصى« الشيخ أحمد القطان

الصين ردًا على بايدن: تايوان شأن 
داخلي غير مسموح التدخل فيها

طرابلس/ االستقال:
قال عض���و مجلس النواب الليب���ي محمد العباني، 
إن وجود مستش���ارة األمين العام لألمم المتحدة، 

ستيفاني وليامز في ليبيا لن يحل األزمة الليبية.
وأض���اف في تصريح ل���ه، أن وليام���ز تتواجد في 
ليبي���ا عبر مجل���س األمن من أج���ل تنفيذ األجندة 
األمريكية، وتحقيق مصالح واشنطن التي تختلف 

عن مصالح الشعب الليبي.
وتاب���ع بقوله، إن األزمة الليبي���ة لن تجد حلها على 

أيدي بعثة الدعم أو المستشارة األممية في ليبيا، 
وأنه���ا انتقلت من حل األزم���ة إلدارة األزمة، خاصة 
في ظ���ل عملها ب���دون رئيس ومحاول���ة الهيمنة 
الواضح���ة من المستش���ارة األممي���ة وليامز، وهي 

ليست رئيسة للبعثة.
ويرى أن محاولة هيمنة ستيفاني ترتبط بعاقتها 
بخارطة الطريق التي انبثقت عن تفاهمات تونس 
وجنيف في وقت س���ابق وتش���كيل لجنة ال� )75(، 
رغم عدم تنفي���ذ الخطة التي كانت تهدف إلجراء 

االنتخابات في 24 ديسمبر/ كانون األول الماضي.
وأشار إلى أن الشعب الليبي ليس عاجزا عن إيجاد 
الحل���ول، لكن التدخات الخارجية عبر الس���فارات 

هي من حالت دون الحل.
وش���دد على أن واش���نطن تعمل على اس���تنزاف 
النفط الليبي في ظل األزم���ة األوكرانية، إذ تعمل 
على توجيه النفط إل���ى أوروبا تعويضا عن برنامج 
دعم أوكرانيا، وأنها تستغل بعض الليبيين الذين 
يسعون للجلوس على الكراسي لاستفادة منهم.

برلماني ليبي: وليامز تنفذ األجندة األمريكية في طرابلس
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غزة/ االستقالل:
حقق فريق المجمع اإلس����المي فوزًا هامًا على 
ضيف����ه بيت حانون األهل����ي برباعية نظيفة 
مس����اء االثنين، في اختتام مباريات األسبوع 
18 من دوري الدرج����ة األولى لكرة القدم في 

قطاع غزة، بملعب فلسطين في مدينة غزة.
وس���جل رباعية المجمع محمود البحيصي 
"هدفين" ف���ي الدقيقتي���ن 14، و68 على 
التوالي، وأس���امة عويض���ة بالدقيقة 73، 
ومحمد بارود في الدقيقة 80، ليرتفع رصيد 
المجم���ع إلى 32 نقطة ف���ي المركز الثالث، 
وتوق���ف رصيد "الحواني���ن" عند 25 نقطة 

بالمركز السادس.
وفي ملعب بيت حانون شمال القطاع، تفوق 
أهلي النصيرات على مضيفه خدمات جباليا 
بثالثية دون مقابل س����جلها يوسف داوود، 
ومحمد الصليبي، وخالد المس����لمي بالدقائق 
40، و42، و81 عل����ى الترتي����ب، ليصل رصيد 
النصي����رات إلى 29 نقطة ف����ي المركز الرابع، 
وتجمد رصيد خدمات جباليا عند النقطة 14 

بالمركز 11، وقبل األخير.
واكتس����ح األقصى نظيره التفاح بخماس����ية 
لهدفين ف����ي ملعب اليرم����وك بمدينة غزة، 
ودون عبد الله إسماعيل ثالثية لألقصى في 

الدقائ����ق 30، و42، و87 من ركلة جزاء توالًيا، 
وعز الدين العرور بالدقيقة الثانية، ومحمود 
أبو خصيوان في الدقيقة 65، أما هدفا التفاح 
فسجلهما عالء ضهير بالدقيقة 45، وخميس 

حمودة في الدقيقة 77.
وبهذه النتيجة، يرتف����ع رصيد األقصى إلى 
19 نقطة في المركز التاس����ع، وتوقف رصيد 

التفاح عند 9 نقاط بالترتيب 12، واألخير.
وتفتت����ح مباري����ات المرحلة 18 م����ن الدرجة 
الممت����ازة الثالثاء، حيث يلع����ب بيت حانون 
الرياضي مع خدمات الشاطئ في ملعب بيت 

حانون شمال القطاع.

جازان/ االستقالل:
ودع المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بطولة غرب آسيا بدون تحقيق أي إنجاز بعد خسارة 
المركز الثالث أمام البحرين )5×2( ليحتل المركز الرابع في البطولة التي شارك فيها 7 دول عربية.

وكرر منتخب البحرين الفوز مرة ثانية على الفدائي بعد الفوز في دور المجموعات)4×2(.
بالشوط األول ظهر المنتخب الوطني بواقعية في األداء وتوزيع الجهد بالشكل المطلوب ليخطف 

ميسرة البواب هدف التقدم للفدائي وينتهي الشوط األول بنتيجة )1×0(.
وفي الش���وط الثاني ح���اول البحرين تدارك النتيجة لكن الفدائي تماس���ك ورفع عداد النتيجة 
بالهدف الثاني الذي س���جله ناجي النحال من كرة اصطدمت بجس���ده ودخلت الشباك لينتهي 

الشوط األول بتقدم الفدائي)2×0(.
الشوط الثالث شهد تراجعًا كبيرًا فنيًا وبدنيًا للفدائي وتمكن البحرين من تسجيل هدفين أعاد 
المباراة لنقطة التعادل، فيما كاد محمد حس���ان اس���تعادة التقدم من فرصة محققة في الوقت 

األخير ليلجأ الفريقان لشوط رابع إضافي لمدة 3 دقائق.
في الشوط اإلضافي ومن اللحظة األولى سجل البحرين الهدف الثالث وحسم المباراة بالهدفين 

الرابع والخامس وسط تراجع غريب من العبي الفدائي.

غزة: انتصارات كبيرة للمجمع وأهلي 
النصيرات واألقصى بدوري الدرجة األولى

فدائي الشاطئية يخسر 
البرونزية بسيناريو محبط

االستقالل/ وكاالت:
له التفاق من أجل  أعل���ن نادي ليفربول اإلنجليزي، اإلثني���ن، توصُّ
ضّم البرتغالي فابيو كارفاليو جناح فولهام خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة، في أولى صفقاته للموسم الجديد. 
وذكرت تقارير بريطاني���ة أّن وصيف الدوري دفع 5 ماليين جنيه 
إسترليني إلى جانب بعض اإلضافات، للحصول على الالعب البالغ 

عمره 19 عاًما، بعدما فشل في ضّمه في الميركاتو الشتوي.
وأح���رز كارفاليو، الذي يش���غل أيًضا مركز الوس���ط المهاجم، 10 
أهداف، ومّرر 8 كرات حاس���مة ليس���اعَد فولهام على حصد لقب 

دوري الدرجة الثانية والعودة إلى دوري األضواء. 
وقال ليفربول في بيان: "يس���تطيع نادي ليفرب���ول التأكيد على 
أّن أنفابيو كارفاليو س���ينضم للنادي هذا الصيف. سيس���تكمل 

المهاجم البالغ عمره 19 عاًما إجراءات االنتقال في أول يوليو". 
وسبق للشاب كارفاليو تمثيل منتخب إنجلترا للشباب، لكنه يلعب 
ا م���ع منتخب البرتغال تحت 21 عاًما. وأنهى ليفربول الدوري  حالّيً
الممتاز في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي 
البطل.  وأحرز ليفربول هذا الموس���م لقَب���ي كأس الرابطة وكأس 
االتحاد اإلنجليزي، وس���يواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال 

أوروبا يوم السبت.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت الهيئ����ة اإلدارية بنادي جبل المكبر المقدس����ي، 
تعاقدها مع العب المنتخب الفلسطيني، ونادي ثقافي 
طولكرم، س����امح مراعبة، لالنضمام لصفوف الفريق في 

الموسم المقبل.
وجاء التعاقد مع مراعبة بتوصية من الجهاز الفني للفريق، 
بقيادة المدرب المخضرم خضر عبيد، بعد الموسم المميز 

الذي قدمه ضمن صفوف ثقافي طولكرم.
ويعتب����ر مراعبة واحدا م����ن الالعبي����ن المميزين، حيث 
سيش����كل حضوره إضافة نوعية لخط وسط نسور جبل، 

وهو لقب الفريق المقدسي.
وأعرب مراعبة عبر الصفحة الرس����مية لنادي المكبر، عن 
س����عادته باالنضمام إلى الفري����ق، متمنيا أن يكون عند 
حسن ظن الهيئة اإلدارية والجماهير، وأن يحقق أهداف 

النادي.
وش���هدت األي���ام الماضية تحركات مبك���رة لدى إدارة 
المكبر، للتعاقد مع العبين مميزين، كما جدد للعديد من 
نجومه المميزين، وهم »زيد القنبر وحسن مناع، ساجد 

الغول«.

سامح مراعبة ينضم لجبل المكبر المقدسيليفربول يضمُّ نجم الدرجة الثانية البرتغالي »كارفاليو«

مدريد/ االستقالل:
قال يورغن كلوب مدرب ليفرب����ول، إّن فقدان لقب 
الدوري اإلنجلي����زي الممتاز لكرة الق����دم في اليوم 
ا قبل  األخير بالموس����م يمنح فريقه حاف����زًا إضافّيً

خوض نهائي دوري أبطال أوروبا. 
حّول ليفربول تأخره إلى فوز 3-1 على ولفرهامبتون 
واندرارز بملعب أنفيلد األحد، لكّن مانشستر سيتي 
انتفض أيًضا ليقلب تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على 
أستون فيال ليحتفظ بلقب الدوري. ويطمح ليفربول، 

الذي فاز بكأس الرابط����ة وكأس االتحاد اإلنجليزي 
هذا الموس����م، إلضافة لقب سابع لسجّله في دوري 

األبطال عند مواجهة ريال مدريد يوم السبت. 
وأبلغ كلوب الصحفيين "هذا الموسم مذهل للغاية 
ول����ن ينتهي الي����وم، ومن الواضح أنه س����ينتهي 
األس����بوع المقبل، أمامنا خمس����ة أيام لالستعداد 

للنهائي وهذا ما سنفعله". 
وقّدم المدرب األلماني التهنئة لسيتي ومدربه بيب 
غوارديوال للتتويج باللقب للمرة الرابعة في خمس 

سنوات.  وتابع "أنا فخور لكنني ُمحَبط بالطبع، توجد 
س����يناريوهات أس����وأ، إذا كنت متقدًما بنقطة ولم 
تس����تغل ذلك فهذا يبدو أس����وأ، أهنئ مانشستر 
س����يتي وغوارديوال وجميع أفراد الطاقم والالعبين 
والنادي بأكمله، كان فريقنا قريًبا لكن ليس بالقدر 

الكافي". 
ويلتقي ليفربول مع بطل إس����بانيا في باريس في 
تكرار لنهائي دوري األبطال 2018 في كييف حين 

فاز الريال 1-3.

كلوب: ضياع لقب الدوري ُيحفز ليفربول أكثر أمام ريال مدريد



الثالثاء 23 شوال 1443 هـ 24 مايو 2022 م

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة  املوقرة
يف الق�سية رقم 1436/2021 يف الطلب رقم 401/2022

مذكرة ح�سور
يف الق�سية رقم 1463/2021 يف الطلب رقم 401/2022

المستدعية / شركة الحياة تريد للتجارة العامة " األندلسية مول " ، ويمثلها 
السيد / يوسف عمر حمدونة ، غزة – شارع الشهداء – مقابل الصليب األحمر 

- هوية )901247981( وكيلها المحامي / محمد سعدي حمدان
المس���تدعي ضده/ فادي ماهر محمد حشيشو - من غزة – الكرامة – شارع 

اللبن - والمقيم خارج البالد مجهول محل اإلقامة
ن�وع الدعوى : حقوق مالية

قيمة الدعوى : ) 6318 شيكال ( ستة آالف وثالثمائة وثمانية عشر شيكال .
)) مذك�رة ح�ض�وربالنش�ر المستب�دل ((

إلى المستدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي قد تقدم بالقضية رقم 2021/ 
1463استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قل����م المحكمة. لذلك يقتضي عليك الحضور له����ذه المحكمة للرد على الئحة 
الدعوى كما يقتضي أن ت�ودع ل�دى ق�ل�م هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة 
عش����ر يومًا من تاريخ تبلغكم بهذه المذكرة كما يقتضي عليك أن ترس����ل نس����خة 
عنها إلى المس����تدعية حس����ب عنوانه, علمًا بأنه تتعين جلسة لها يوم )الثالثاء( ) 
بتاري����خ ١٢/٦/٢٠٢٢ ( لنظر دعواه, وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك 

يجوز للمستدعية أن تسير في دعواها حسب األصول. حرر بتاريخ 18/5/2022

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
الأ�ستاذ : هاين اإ�سماعيل الهندي

دولة فل�سطني  
املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم )2749 / 2021(  يف الطلب رقم )2022/972( 
المدع����ون:  1 - اين����اس محمد س����ليم الش����يخ خليل، من س����كان غ����زة، هوية رقم: 
804675239، وكيلها العدلي ش����قيقها السيد/ خالد محمد سليم النواتی، بموجب 
وكال����ة خاصة تحمل الرق����م 2021/11473، كاتب عدل غزة.  2 - خالد محمد س����ليم 
النواتي، من س����كان غزة، هوية رق����م: ۸۰۳4۸۷۷۳5  3 - عطاف عودة خالد کرم، من 
س����كان غزة، هوي����ة رق����م: ۹۳۰۹۸6۸۷۲  4 -  منى عودة خال����د النواتي، مقيمة في 
جدة، وكيلها الس����يد/ مظفر س����لمان النواتي، بموجب وكال����ة عامة تحمل رقم02 – 
20201206 صادرة عن القنصلية العامة جدة.  5 - نهاية عودة خالد کرم، من سكان 

غزة، هوية رقم: ۹۰۰664.46 وكالؤه المحامون/ محمد ومي وأحمد ولينا فايز زيارة 
المدعي عليه: س���عيد عودة خالد کرم، آخر محل إقامة شارع الجالء، الشارع المقابل 
لش���ارع الصحابة مباشرة، ثالث منزل على الشمال مقابل عيادة الدكتور مهدی حرز 

الله، عمارة آل کرم، ومقيم حاليا في الجانب اآلخر من الوطن الضفة الغربية
 نوع الدعوي: إزالة شيوع.

 قيمة الدعوي : تزيد عن عشرة آالف دينار أردني.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إل���ى المدعي عليه المذكور أعاله، بما أن المدعين المذكورين أعاله قد أقاموا عليكم 
الدعوى رقم )۲۷۹۹/ ۲۰۲۱( وذلك استنادا الى ادعائهم في الئحة الدعوى.

 لذل���ك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم )األحد( بتاريخ 2022/7/3م، 
الساعة التاس���عة صباحا كما يقضي عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر 

في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. مع االحترام حرر في: 2022/5/23م

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

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة  
يف الق�سية رقم 956 / 2018    يف الطلب 1108 / 2022

المدعي: خالد داوود كامل العشي – من سكان غزة الجالء خلف عمارة جبر 
ويحمل هوية رقم 906522875 – وكيل���ه المحاميان/ منذر جبر جندية 

ومحمود جبر جندية – غزة الرمال الجنوبي شارع صناعة الوكالة 
المدعى عليهما: -1معتز بالله سفيان عمر سمارة – من سكان غزة النصر محطة بهلول 
س���ابقا ومقيم بالمملكة األردنية الهاش���مية حاليا -2نشروان سفيان عمر سمارة – من 

سكان غزة النصر محطة بهلول سابقا ومقيمة بالمملكة األردنية الهاشمية حاليا
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم 956 / 2018 )اثبات صحة سند إقرار بالتفويض والتنازل ونفاذه(
الى المدعى عليهما/ معتز بالله س���فيان عمر س���مارة ونش���روان سفيان عمر 
سمارة خذا علما بان المدعي/ خالد داوود كامل العشي قد اقام عليكما القضية 
رق���م 956 / 2018 امام محكمة بداية غزة والت���ي يطالبكما فيها اثبات صحة 
سند قرار بالتفويض والتنازل ونفاذه عن كامل الحصص التي الت اليكما عن 
طريق الميراث من مورثتكم والدتكم/ اعتدال احمد س���مارة في ارض المقسم 
رقم 149 من المربع 65 من القطعة رقم 978 من أراضي مشروع الشيخ رضوان 
بالغ ما بلغت مساحتها واشعار دائرة أمالك الحكومة بذلك لذلك عليكم إيداع 
جوابكم التحريري خالل 15 يوما من تاريخ النش���ر في الجريدة لدى قلم هذه 
المحكمة وحضور جلس���ة المحكمة المعينة يوم االحد الموافق 2022/6/12م 
ومراجعة المحكمة الس���تالم النس���خة الخاصة بكم واال فانه وبالعكس سيتم 

السير في الدعوى حسب األصول  حرر بتاريخ: 2022/5/22م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
عمار قنديل 

مجلس قروي حوس����ان محمد سباتين لمراسلنا، بأن 
مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل في منطقتي 
"المطينة" شرق القرية، ووس����طها، أطلقت خاللها 
قناب����ل الغاز والص����وت، ما أدى إلصابة العش����رات 
باالختن����اق. فيم����ا اعتدت ق����وات االحت����الل على 
مواطنين وصحفيين، واعتقلت شابا، مساء اإلثنين، 
خالل قم����ع المش����اركين في مس����يرة انطلقت من 
دوار ابن رش����د وس����ط مدينة الخليل، نصرة للحرم 
اإلبراهيمي الش����ريف وتنديدا باعتداءات االحتالل 
علي����ه. وردد المش����اركون في المس����يرة الهتافات 
المن����ددة بجرائم واعتداءات االحتالل على ش����عبنا 
والح����رم اإلبراهيم����ي، والداعي����ة لنصرت����ه ونصرة 
المس����جد األقصى والمقدسات، قبل أن تهاجمهم 
قوات االحت����الل وتعتدي عليهم وعلى الصحفيين 
وتعتقل الش����اب سائد سدر، وتس����تولي على علم 

فلسطين.
وطال����ب مدير عام أوقاف الخلي����ل نضال الجعبري، 
أبناء ش����عبنا والعالمين العربي واإلس����المي ودول 
العال����م، بالتحرك لنجدة وإنق����اذ الحرم اإلبراهيمي 

والقدس والمسجد األقصى من خطر التهويد.
بدوره����م، أك����د متحدثون م����ن لجنة حم����اة الحرم 
اإلبراهيمي أهمية الوق����وف صفا واحدا للدفاع عن 
الحرم اإلبراهيمي واألقصى والمقدسات، وحمايتها 
المس����توطنين  اعتداءات االحتالل واقتحامات  من 

المتكررة لباحاتها وساحاتها.
يش����ار إلى أن سلطات االحتالل شرعت صباح أمس، 
بقص درج الح����رم اإلبراهيمي األبيض اس����تكماال 
لتركي����ب المصع����د الكهربائ����ي ضم����ن مش����روع 
تهويدي يتم تنفيذه على مس����احة 300 متر مربع 

من ساحات المسجد اإلبراهيمي ومرافقه، لتسهيل 
المس����توطنين، حيث خصصت حكومة  اقتحامات 

االحتالل مليوني شيقل لتمويله.
من ناحية ثانية، اعتدت قوات االحتالل أمس، على 

فتاة في البلدة القديمة بمدينة الخليل.
وقال مراس����لنا إن قوات االحتالل اعتدت بالس����حل 
والش����تم على فتاة تحم����ل الجنس����ية األميركية، 
وأرغمتها على الخروج من منطقة الحرم اإلبراهيمي. 
كما نّكلت قوات االحتالل، مس����اء االثنين، بعشرات 
المواطنين خالل مرورهم على عدة حواجز عسكرية 

نصبتها في محافظة جنين.
وأفادت مصادر محلية، ب���أن قوات االحتالل نصبت 
حاجزا عس���كريا عن���د مفترق بلدة يعبد الش���رقي، 
والتدقيق  المركبات وتفتيش���ها  بإيق���اف  وقامت 
في بطاقات ركابها واالعت���داء عليهم بالضرب، كما 
نصبت عدة حواجز عسكرية في محيط قرى وبلدات: 
عرابة، ومسلية، وطورة، والطرم، ونزلة زيد، والزبابدة، 
وس���يلة الظهر، ودير أبو اضعيف، وجلبون، والجلمة، 
وزبوب���ا، وكفي���رت، وكفر ق���ود، ما أدى إل���ى إعاقة 
تحركات المواطنين، فيما حلقت طائرات اس���تطالع  
"زنانة" في س���ماء جنين بشكل مكثف. كما أصيب 
طفل بجروح ظهر االثنين، برصاص جيش االحتالل 
االس���رائيلي على مدخل قري���ة رأس كركر غرب رام 
الله. وذكرت مصادر أمنية، أن قوات االحتالل اصابت 
الطفل خالد لطفي س���محان )15 عام���ا( بالرصاص 
الحي في المناطق الس���فلية من جس���ده، ووصفت 

حالته الصحية بالمتوسطة، وقامت باعتقاله.
فيم����ا أصيب ش����اب بالرصاص فيم����ا اعتقل اثنان 
آخران، فجر األثنين، خ����الل اقتحام قوات االحتالل 

لقرية رمانة وبلدة الزبابدة بمحافظة جنين  .
وذك����رت مصادر أمنية ومحلي����ة، أن قوات االحتالل 
اعتقلت  الش����ابين حمزة هاني عم����ور، بعد اقتحام 
قرية رمان����ة ومداهمة منزله وتحطي����م محتوياته 
ومداهم����ة ع����دة من����ازل وتفتيش����ها وتحطي����م 
محتوياتها، عرف من أصحابها احمد صالح الرفاعي، 
فيم����ا اعتقلت الش����اب احمد قاس����م كعبية  بعد 
اقتحام الزباب����دة  ومداهمة منزله ما أدى الى اندالع 
مواجه����ات بين الش����بان وقوات االحت����الل أصيب 

خاللها شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط.

مداهمات واعتقالت
في س����ياق متصل، اعتقلت ق����وات االحتالل ، فجر 
اإلثني����ن، 11 مواطنا خ����الل حمل����ة مداهمات في 

مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مص����ادر محلية قوله����ا: إن قوات االحتالل 
اقتحم����ت مخيم بالط����ة بمحافظة نابلس ش����مالي 
الضفة المحتلة، واعتقلت الشابين ضياء وكمال أبو 

عرب بعد مداهمة منزليهما.
وفي رام الله وسط الضفة، اعتقلت قوات االحتالل، 
4 شبان خالل اقتحامات متفرقة، واستدعت أسرى 
محررين. وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اقتحمت 
بل����دة نعلي����ن غرب����ي المحافظة واعتقلت الش����اب 
محمد جم����ال الخواجا، خالل مداهمة منزل أس����رته 
وتفتيش����ه. كما س����لمت بالغات ألس����رى محررين 

لمراجعة المخابرات في سجن عوفر.
وداهم االحتالل بلدة بير زيت شماال واعتقل الطالب 
الجامعي عبد الله اللولو، فيما اقتحم االحتالل قرية 
كفر نعمة غربا واعتقل الش����اب قص����ي عبده، كما 

اعتقل الشاب رائد أبو بكر بقرية خربثا المصباح.

ف����ي غضون ذلك، اعتقلت قوات االحتالل، ش����ابين 
بينهما أس����ير محرر، من بيت لح����م جنوبي الضفة 
المحتلة. وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات 
االحتالل اعتقلت األسير المحرر نور الدين ابراهيم 
الهريمي )25 عاما( م����ن قرية حرملة، وإيهاب خالد 
صباح، من بلدة تقوع ش����رقا، بع����د مداهمة منزلي 
ذويهم����ا وتفتيش����هما. وأض����اف أنه ج����رى نقل 
الشابين إلى أحد مراكز االعتقال وفي ذات السياق، 
اعتقلت ش����رطة االحتالل، مس����اء أمس، مواطنا من 
مخي����م جنين أثن����اء تواجده داخل أراض����ي ال�48. 
وأفادت مصادر محلية، بأن الش����رطة "اإلسرائيلية" 
اعتقل����ت المواطن طارق زياد أبو طبيخ أثناء تواجده 

في مدينة الناصرة.
هدم منازل ومن�ساآت

في س����ياق آخر، هدمت ق����وات االحت����الل منزلين 
ف����ي مدينة أريحا وثالث غ����رف زراعية في محافظة 
سلفيت، وأخطرت بهدم ثالثة منازل وغرفة زراعية 

في يطا بمحافظة الخليل. 
وأف����ادت مصادر فلس����طينية أّن ق����وات االحتالل 
هدم����ت اإلثني����ن منزلين قيد اإلنش����اء ف����ي قرية 
الدي����وك بمحافظ����ة أريحا يع����ودان لمواطنين من 
 منهما حوالي 140 متًرا 

ٍّ
القدس، تبلغ مس����احة كل

مرّبًعا، وذلك بحجة عدم الترخيص. 
وِوف����ق المص����ادر ذاتها هدمت ق����وات االحتالل 3 
غرف زراعية ف����ي بلدة كفر الديك غرب س����لفيت، 
تعود ملكيتها للمواطنين: نافز أيوب، واياد الراتب، 
ومحمد حبوب. وذك����رت أّن قوات االحتالل حاصرت 
المنطق����ة وأطلق����ت قناب����ل الصوت والغ����از تجاه 
المواطنين الذين حاول����وا الوصول ألراضيهم، ومن 

ثم باشروا بالهدم. 
وفي محافظ����ة الخلي����ل، أخطرت ق����وات االحتالل 
به����دم ثالثة منازل، وغرفة زراعية في قرية الجوايا، 

ومنطقة عين البيضا، شرق يطا. 
وتعود المنازل المهددة باله����دم للمواطنين: عمر 
دعس����ان النواجعة، وعالء محمد ع����وض النواجعة، 

وزيدان محمد عويص النواجعة. 
أم����ا الغرفة الزراعية التي أخط����ر االحتالل بهدمها 

أيًضا فتعود للمواطن غسان ظاهر ابو طبيخ.

اعتداءات امل�ستوطنني
من جهة ثانية، اعتدى مستوطنون، مساء اإلثنين، 

على مواطن قرب بلدة دوما جنوب نابلس. 
وق����ال مس����ؤول مل����ف االس����تيطان ش����مال الضفة 
غس����ان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا 
على المواطن نس����يم مس����لم )55 عاما( ورشوه بغاز 
الفلفل، خالل تواج����ده قرب خرب����ة المراجم التابعة 
ألراضي البلدة. وأضاف أن المواطن مس����لم- وهو من 
بل����دة تلفيت جنوب نابلس- نقل للمستش����فى جراء 
االعتداء عليه. كما اقتحم عش����رات المس����توطنين، 
أمس، المس����جد األقص����ى المبارك، بحماية ش����رطة 
االحتالل اإلس����رائيلي. وأفادت مراس����لتنا أن عشرات 
المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى المبارك على 
شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوًسا 

تلمودية ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.
يوم����ي  بش����كل  األقص����ى  المس����جد  ويتع����رض 
القتحامات المس����توطنين ما عدا الجمعة والسبت، 
عب����ر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومس����ائية، 
وبحماية س����لطات االحتالل، ف����ي محاولة احتاللية 

لفرض التقسيم الزماني والمكاني في األقصى.

غزة/ االستقالل:
بح���ث وفد م���ن صحيف���ة "االس���تقالل"، االثنين، م���ع بلدية 
النصيرات سبل التعاون المشترك.  جاء ذلك خالل زيارة وفد 
"االستقالل" للبلدية واجتماعه مع رئيسها إياد مغاري، وقسم 
العالقات العامة واإلعالم. واس���تعرض وفد "االس���تقالل" دور 
الصحيف���ة في خدمة المجتمع، وتبن���ي قضاياه والعمل على 

معالجتها مع المسؤولين وصناع القرار.
بدوره رح���ب رئي���س البلدية بالوف���د الزائر، مؤك���دًا اعتزازه 
بالعالقة المشتركة مع الصحيفة بما يحقق المصلحة العامة.  
وأشاد المغاري بدور الصحيفة وجهودها في خدمة المجتمع، 

وكذلك التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وفد من »االستقالل« يبحث التعاون المشترك مع بلدية النصيرات

طوباس/ االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، اإلثنين، رئي���س مجلس قروي ابزيق 

شمال طوباس.
وأفاد مس���ؤول ملف االغ���وار في محافظة طوباس معتز بش���ارات، بأن 
ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي اقتحم���ت خربة ابزيق ش���مال طوباس، 
واعتقلت رئيس المجلس عبد المجيد خضيرات، واس���تولت على مركبة 

تعود للمجلس.

االحتالل يعتقل رئيس 
مجلس قروي ابزيق

اإ�سابات واعتقالت ..
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واشنطن/ االستقالل: 
عثر ش���خصان من راكب���ي زوارق الكاياك، في إحدى الوالي���ات األمريكية على 

جمجمة عمرها 8 آالف عام في قاع نهر.
وقالت الش���رطة األمريكية، إنه من المقرر إعادة جمجمة غير مكتملة اكتشفها 
الصيف الماضي اثنان من راكبي زوارق الكاياك في مينيسوتا، إلى المسؤولين 

األصليين، ويقدر عمرها بنحو 8 آالف عام.
في سياق متصل، أوضح قائد شرطة مقاطعة رينفيل سكوت هابل، إن 
“راكبي الكاياك عثرا على الجمجمة في نهر مينيسوتا الناضب بسبب 
الجفاف على بعد حوالي 180 كيلومترا إلى الغرب من مينيابوليس”، 
مضفيًا “ظن الراكبان أنها قد تكون على صلة بقضية شخص مفقود 
أو جريم����ة قتل”. وتابع قائد الش���رطة “أنه أمر بنق���ل الجمجمة إلى فحص 
طبي ش���رعي وفي النهاية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف بي آي(، حيث 
استخدم عالم أنثروبولوجيا تقنية التأريخ بالكربون لتحديد أنه “من المحتمل 
أن تكون جمجمة ش���اب عاش بين عام���ي 5500 و6000 قبل الميالد”، مضيفا 

“لقد كانت صدمة لنا أن تلك العظمة بهذا العمر”.
وقال عالم األنثروبولوجيا إن “جمجمة الرجل التي تم العثور عليها بها تجويف، 

وربما يشير إلى سبب الوفاة لصاحب هذه الجمجمة القديمة”.

العثور على جمجمة عمرها 8 آالف 
عام في قاع نهر بالواليات المتحدة

) APA images (  م�سنة فل�سطينية جتهز لنب اجلميد يف قرية الفخيت مب�سافر يطا جنوب اخلليل

القاهرة/ االستقالل:
تحول حفل زفاف لمأتم في محافظة بورس���عيد 
ش���مال مصر، بعد أن تس���ببت رصاصة طائش���ة 
أطلقه���ا مراهق عمره 16 عاما بمقتل طفلة عمرها 

10 سنوات.
في التفاصيل، جلس���ت الطفلة حنين في شرفة 
منزلها تتابع حفل الزفاف في الحي الذي تسكنه 
في المحافظ���ة الس���احلية، لتصيبه���ا رصاصة 

خرطوش طائش���ة، ما تس���بب في مصرعها. فيما 
كش���ف تقرير مستشفى الس���الم ببورسعيد أن 
الطفلة تعرضت لطلق خرطوش واس���تقرار أجزاء 
من الطلق���ات بأماك���ن متفرقة بالوج���ه والرقبة، 
وأصيبت الطفلة بطلق���ات في فروة الرأس وداخل 
تجويف العين اليسرى، وداخل التجويف األنفي 
األيمن وإصابتها بارتش���اح هوائ���ي بالرقبة على 
جانب���ي القصبة الهوائية. إلى ذلك، قامت أس���رة 

الطفلة بتقديم بالغًا لألجهزة األمنية للقبض على 
المتسببين في الحادث وتقديمهم للمحاكمة. من 
جهتها، أمرت النيابة العامة بحبس طفل عمره 16 
عاًم���ا في واقعة مصرع الطفلة حنين ببورس���عيد 
ا على ذمة التحقيقات، وإلحرازه  أربعة أيام احتياطًيّ
ا وذخائر. كما انتدبت الطبيب الشرعي  سالًحا نارًيّ
إلجراء الصفة التش���ريحية على جثمان المتوفاة، 

وصرحت بدفنه عقب ذلك.

طفل يحول حفل زفاف إلى مأتم في مصر

االستقالل/ وكاالت:
تمكن فنان ش���اب من رسم 5 لوحات فنية بإبداع مذهل وقدرة فنية مبهرة ال مثيل لها مستخدمًا 
يديه وقدميه في آن واحد. وظهر الش���اب في مقطع فيديو وهو يقوم برس���م الشخصيات بتركيز 
عال. باستخدام خمسة أقالم لتظهر اللوحات الخمس رائعة ومتقنة. وتفاعل رواد منصات التواصل 

االجتماعي بشكل كبير مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم بقدرات الشاب. وحرفيته في األداء.

شاب مبدع يستخدم يديه وقدميه 
لرسم 5 لوحات مختلفة في آٍن واحد


