«عرين األسود» ناعية الشهيد حرز الله:
قاتل بكل شراسة ولبى نداء الله والوطن
نابلس /االستقالل:
نعت مجموعة عرين األس����ود ،مس����اء امس ،أح����د مقاتليها
الشهيد محمد حرز الله (أبو حمدي) الذي ارتقى ً
متأثرا بجراح
أصيب بها خالل اشتباك سابق مع جيش االحتالل.
وقالت مجموعة عرين األسود ،في بيان صحفي« :إن فلسطين
ومدينة نابلس جبل النار والمقاومة الفلسطينية فقدت رجال
استثنائيا صلبا شرس����ا وفيا صادقا» مشيرة إلى أن الشهيد
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المجاه����د محمد حرز الل����ه أبو حمدي ه����و أول رجال العرين
الذين ضحوا بدمائهم.
وأضافت العرين« :قاتل بكل شراس����ة ولبى نداء الله والوطن
ولب����ى نداء الش����هيد محم����د العزيزي حين ق����ال« :حي على
الجهاد» ف����كان أول من لبى النداء دفاعا عن أس����ود العرين.
ودعت العرين ،جماهير ش����عبنا وكافة المقاتلين والفصائل
للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء اليوم الخميس.

12

اعتقاالت واعتداءات لقوات االحتالل  3شهداء في نابلس ومقتل مستوطن وإصابة
والمستوطنين في الضفة والقدس  22آخرين في عملية فدائية مزدوجة في القدس
الضفة المحتلة /االستقالل:
تج���ددت اعت���داءات ق���وات االحت���الل
االس���رائيلي وقطعان مس���توطنيه على
المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم،

في مناطق متفرق���ة في الضفة الغربية
والقدس المحتلتين .ففي
الخلي���ل ،اعتقل���ت ق���وات
رائد 11
االحتالل الفتى منتصر

القدس المحتلة /االستقالل:
استش���هد  3مواطنين ،ي���وم أم���س ،متأثرين بجراحهم التي
أصيبوا بها برصاص االحتالل في نابلس شمال الضفة المحتلة،
فيما ُقتل مستوطن إسرائيلي ُوأصيب  22آخرون بعضهم في

حال الخطر الش���ديد ،في انفجارين متزامنين وقعا في مدينة
الق���دس المحتلة .وأعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية ،مس���اء
امس ،استش���هاد الشابين محمد هشام محمد أبو
عاما) 02
عاما) ،ومحمد أحمد حرز الله (ً 30
كش���ك (ً 22

حركة الجهاد اإلسالمي تنعى الشهيد
شحادة وتشيد بعزم المقاومة
غزة /االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين ،يوم أمس،
إلى جماهير ش���عبنا الش���هيد الفتى أحمد أمجد شحادة

03

القيادي شهاب :شعبنا مستعد للقيام بأي
شيء في سبيل حماية أرضه ومقدساته
غزة /االستقالل:
أكد داود ش���هاب القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي
يوم أمس ،أن الش���عب الفلسطيني لديه إرادة قوية وهو

03

«كتيبة جنين» تجبر االحتالل على التفاوض
بعد اختطاف جثة قتيل صهيوني
جنين /االستقالل:
فرضت س���رايا القدس كتيبة جني���ن معادلة جديدة مع
االحتالل «اإلس���رائيلي» بعد الحدث األمني غير العادي

05

من موقع �نفجار يف حمطة للحافالت يف �لقد�س �ملحتلة� ،صباح �أم�س

()apaimages

عملية القدس المزدوجة ..ضربة قوية للمنظومة
«الفصائل» تبارك تفجيرات القدس :رد فعل
طبيعي على إرهاب االحتالل والمقاومة مستمرة األمنية اإلسرائيلية وفشل ألجهزتها االستخباراتية
القدس المحتلة /االستقالل:
باركت الفصائل الفلس���طينية ،ي���وم امس األربعاء،
عملي���ات التفجي���ر في مدين���ة الق���دس المحتلة،

وأس���فرت عن مقتل صهيوني وإصابة  22آخرين3 ،
منه���م في حالة الخطر الش���ديد .ورأت
الفصائ���ل ،ف���ي بيان���ات وتصريحات 02

غزة  /باسل عبد النبي:
أكد محللون سياسيون أن عملية القدس المزدوجة
الت���ي وقع���ت صب���اح أمس ،تع���د ضربة قاس���ية

للمنظومة األمنية اإلس���رائيلية وفشال استخباراتيا
كبيرا ،وتعيد إل���ى الواجهة من جديد
العملي���ات الفدائي���ة التفجيرية الى 03

االحتالل يمنح أذونات تخطيط لـ 360مصادر عبرية :انفجارات القدس الهيئة 4 :أسرى يعانون أوضاعًا
دونمًا بسلفيت لشرعنة بؤرة استيطانية أعادتنا  20سنة إلى الوراء صحية سيئة بسجون االحتالل
سلفيت  /االستقالل:
أف���ادت هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان ،بأن س���لطات
االحتالل اإلسرائيلي ،أصدرت أمس إذن تخطيط لمساحات

06

القدس المحتلة /االستقالل:
قال مس���ؤول منظمة “زاكا” اليهودية ُ(تعن���ى بضحايا الكوارث)،
بنتزي أورين���غ ،إن “التفجيري���ن اللذين وقعا صب���اح األربعاء في

04

رام الله /االستقالل:
أوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين بأن أربعة أسرى مرضى
في س����جون االحتالل اإلس����رائيلي يمرون بظروف صحية سيئة
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 3شهداء في نابلس ومقتل مستوطن وإصابة  22آخرين في عملية فدائية مزدوجة في القدس
القدس المحتلة /االستقالل:
استش���هد  3مواطني���ن ،ي���وم أم���س،
متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها برصاص
االحتالل في نابلس ش���مال الضفة المحتلة،
فيما ُقتل مس���توطن إسرائيلي ُوأصيب 22
آخرون بعضهم في حال الخطر الشديد ،في
انفجارين متزامنين وقعا في مدينة القدس
المحتلة .وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،
مس���اء امس ،باستش���هاد الش���ابين محمد
عاما) ،ومحمد
هش���ام محمد أبو كش���ك (ً 22
عام���ا) من مدينة نابلس
أحمد حرز الله (ً 30
متأثرين بجروحهما الخطيرة عقب إصابتهما
برصاص االحتالل ،فيما استشهد فجر أمس
عاما) ،خالل
الفتى أحمد أمجد ش���حادة (ً 16

مواجهات مع قوات االحتالل بالمدينة.
واقتحم���ت ق���وات االحت���الل ،المنطق���ة
الش���رقية في نابلس ،لحماية المستوطنين
المقتحمي���ن لقبر يوس���ف ،وخالل تصدي
المقاومي���ن لالقتح���ام أصي���ب  5مواطنين
بينهم جراح خطيرة ،فيما استش���هد الفتى
أحمد شحادة برصاص االحتالل.
تشييع الشهيد شحادة
ّ
وش���يعت جماهير محافظة نابلس ش���مال
الضف���ة الغربي���ة المحتلة األربع���اء جثمان
الش���هيد الفت���ى أحمد أمجد ش���حادة (16
عاما) ،الذي استشهد ً
فجرا خالل المواجهات
ً
مع قوات االحتالل بالمدينة.
وأفادت مصادر محلية ،أن موكب التش���ييع

انطل���ق من مستش���فى رفيدي���ا الحكومي،
وحمل المش���يعون الجثمان الملفوف براية
مجموعات «عرين األس���ود» عل���ى األكتاف
وتوجهوا به إلى منزل عائلة الشهيد لوداعه،
مرددين هتاف���ات غاضبة تش���يد ببطولته
وتطالب باالنتقام لدمائه.
وأدى المش���يعون الص���الة على الش���هيد
ش���حادة في ميدان الش���هداء قبل مواراته
الثرى بالمقبرة الشرقية.
واستش���هد الفت���ى أحمد ش���حادة متأثرا
بإصابت���ه برصاص���ة اخترقت قلب���ه أطلقها
علي���ه جن���ود االحت���الل اإلس���رائيلي خالل
اقتح���ام مدين���ة نابل���س لتأمي���ن اقتحام
مئات المس���توطنين لقبر يوسف بحجة أداء

طقوسهم التلمودية.
انفجاران بالقدس
وفي سياق متصل ُقتل مستوطن إسرائيلي
ُوأصي���ب  22آخرون بعضهم في حال الخطر
الشديد ،في انفجارين متزامنين وقعا امس
في مدينة القدس المحتلة.
ً
إسرائيليا
وذكرت إذاعة جيش االحتالل ،أن
ً
متأثرا بجراح���ه الخطيرة التي أصيب
توفي
بها جراء انفجار في محطة حافالت بالقدس.
وقال���ت القناة « »12العبري���ة  ،أن «الحديث
يدور ع���ن عملي���ات مدبرة بوض���ع عبوتين
ناس���فتين ف���ي موقفين للحاف���الت غربي
القدس».

ً
إسرائيليا أصيبوا في انفجار
وأوضحت أن 19
عبوة ناسفة أولى بمحطة حافالت في «رامات
ش���لومو» ،منهم  2في حال الخطر الش���ديد
الحقا) ،و 2بحالة خطرة.
ُ(قتل أحدهم ً
وفي العملية الثانية؛ انفجرت عبوة ناس���فة
ف���ي موقف للحافالت ف���ي منطقة «راموت»
بالمدينة ،متس���ببة بإصابة  3إس���رائيليين
بجراح متوسطة.
وأش���ارت إلى أن العملية األولى وقعت نحو
الس���اعة  7:20دقيق���ة ،وبعده���ا بنحو 20
دقيقة انفجرت العبوة الثانية.
من جهتها ،أعلنت ش���رطة االحتالل عن رفع
حال���ة التأهب ،محذرة من وج���ود المزيد من
العبوات.

«الفصائل» تبارك تفجيرات القدس :رد فعل طبيعي على إرهاب االحتالل والمقاومة مستمرة
القدس المحتلة /االستقالل:
باركت الفصائل الفلس����طينية ،ي����وم امس األربعاء،
عمليات التفجير في مدينة القدس المحتلة ،وأسفرت
عن مقتل صهيوني وإصابة  22آخرين 3 ،منهم في
حالة الخطر الشديد.
ورأت الفصائل ،في بيانات وتصريحات منفصلة ،أن
التفجيرات رد فعل طبيعي على تصاعد االنتهاكات
واالعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

رد فعل طبيعي

حرك���ة الجه���اد اإلس���المي ،وعلى لس���ان المتحدث
باس���مها طارق عزالدين ،باركت العملية النوعية في
مدينة القدس ،وقالت إن العملية التفجيرية تأتي في
س���ياق الرد الطبيعي على هذا االحتالل وعلى ارهابه
وممارساته االجرامية بحق شعبنا الفلسطيني األعزل.
وبين عز الدين ان العملية تأتي لتقول لقادة االحتالل
وقادة المس����توطنين أن كل سياس����ات حكومتكم
اإلجرامي����ة لن تحميكم من ضربات مقاومة الش����عب
الفلسطيني.
واوض����ح أن كل عملي����ات التهوي����د واالقتحام����ات
للمقدسات واالعتداءات على أبناء شعبنا في القدس
والخليل وجنين ونابلس لن تمر دون عقاب.
من جهتها باركت حركة «حماس» ،على لسان الناطق
باسمها عبد اللطيف القانوع ،العمليات ،وقالت ،إنها
تأتي في إطار الرد المس����تمر على اقتحام المس����جد
األقصى وتهويده ومحاوالت تقسيمه.
وش����دد :أن «عملية القدس هي نتاج جرائم االحتالل
والمستوطنين بحق شعبنا والمسجد األقصى ،وتؤكد

من جديد وبالدليل القاطع ،أن اإلرهاب االسرائيلي لن
يقابله إال مزيد من العمليات البطولية بتنوع الوسائل
ومختلف المناطق».
وأكد أن االحتالل االس����رائيلي يجن����ي ثمن جرائمه
وعدوان����ه بحق الش����عب الفلس����طيني ،والمس����جد
األقصى.
وبدورها أش����ادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
بالعملية ،وقالت ّإن عدوان االحتالل على مدننا وقرانا
بمزيد من الصمود والتصدي
ومخيماتنا لن يواجه ّإال
ٍ

واالستبسال وتوسيع مساحة االشتباك في كل مكان
من األرض الفلسطينية.
وترى في عمليات تصدي عرين األسود ،وكتيبة بالطة
القتحامات االحتالل في نابلس ،والعمليات البطولية
في القدس  ،داللة على تعاظم إرادة المقاومة في الرد
على إرهاب االحتالل.

�صفعة جديدة

لج����ان المقاومة في فلس����طين ،ه����ي األخرى باركت
العملي����ة ،وقالت إنه����ا «صفعة جدي����دة للمنظومة

األمني����ة والعس����كرية اإلس����رائيلية ،وتأكي����د أن
المقاومي����ن يمتلك����ون الق����درة واإلرادة على تنفيذ
العمليات النوعية وضرب كي����ان العدو بقوة في كل
وقت وكل مكان».
وبينت «اللجان» أن عملية القدس تأتي في إطار تغول
االحتالل ومس����توطنيه ،واستباحة دماء أبناء الشعب
الفلس����طيني ،وعدوانه المس����تمر والمتصاعد على
األرض الفلس����طينية ،وتدنيسه المتواصل للمسجد
األقصى المبارك.
الجبه����ة الديمقراطي����ة لتحرير فلس����طين ،رأت أن
إجراءات االحتالل وسياس����اته العدوانية ال يمكن إال
أن تواجه بالمقاومة وإدامة االش����تباك والمواجهة مع
االحتالل في كل المواقع والميادين.
���دت في بيان له����ا ،أن جرائم االحت����الل ،وإرهاب
وع� ّ
مس����توطنيه ،واس����تباحة األرض والشعب ،وتهويد
القدس ،وإعدام المواطنين ،وترويع اآلمنين ،وغيرها
من اإلج����راءات العدوانية تهدف لترهيب الش����عب
الفلسطيني ،وثنيه عن مواصلة نضاله ومقاومته.
حركة المقاومة الش� ّ
���عبية في فلسطين ،من جهتها،
باركت عملية التفجي����ر ،مؤكدة في بيان لها ،أن هذه
العملية تأتي وفاء لدماء شهداء الشعب الفلسطيني،
وانتص����ارًا لمعاناة األس����رى« ،وه����ي رد طبيعي على
جرائم ومجازر االحتالل اإلسرائيلي».
وقالت« :مرة أخرى يثبت الش����باب الثائر المنتفض،
وأبطال المقاومة ،أنهم ق����ادرون على ضرب منظومة
األمن اإلسرائيلية ،وإفشال مخططاته اإلجرامية بحق
شعبناالفلسطيني».

مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة حزب الله مشيدًا بعملية القدس :المقاومة
في جنين بعبوة شديدة االنفجار قادرة على اختراق العدو وضربه بشكل مؤلم
جنين /االستقالل:
استهدف مقاومون فلسطينيون ،يوم امس ،حاجز الجلمة
«اإلس���رائيلي» في جنين ش���مال الضفة الغربية المحتلة
بعبوة شديدة االنفجار.
وقالت مص���ادر محلي���ة« :إن مقاومين اس���تهدفوا قوات
االحتالل اإلس���رائيلي المتمركزة قرب حاجز الجلمة شمال
جنين بعبوة ش���ديدة االنفجار» ،ول���م ترد أي معلومات عن
وجود إصابات.
وأشارت وسائل اعالم عبرية ،إلى أن مقاومين فلسطينيين

ألقوا عبوة متفج���رة نحو قوة من الجيش عند حاجز الجلمة
دون وقوع إصابات.
يذكر أن عمليات إطالق النار شهدت خالل األيام الماضية
تصاع ًدا في معدالتها في عدة مناطق في الضفة الغربية
ُ
المحتل���ة أبرزها مدينت���ا جنين ونابلس ،والتي تتش���كل
فيها كتائب س���رايا القدس ،والمعروفة ب� «سرايا القدس-
كتيبة جنين ونابلس» ،ومجموعات عرين األس���ود ،ردًا على
االنتهاكات «اإلسرائيلية» المتواصلة بحق أبناء شعبنا في
كافة أماكن تواجده.

بيروت /االستقالل:
أش���اد حزب الله «بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما
مقاومون فلس���طينيون ضد قوات االحتالل اإلس���رائيلي
في مدينة القدس ،وبارك للش���عب الفلس���طيني تصاعد
عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها ،واتخاذها كل األشكال
الممكنة”.
وفي بيان له رأى الحزب انه «في هذه العمليات الش���جاعة
تجس���يد حقيقي لرفض الشعب الفلس���طيني الستمرار
االحتالل وتأكيد على ارادته الصلبة في مواجهة غطرس���ة

العدو والرد على جرائمه وإرهابه».
وتابع البيان “إن تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة
المقاوم���ة على اختراق اجراءات الع���دو واحترازاته األمنية
المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان
اللذين تختارهما”.
وختم “إن تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة
المجاهدي���ن دلي���ل على وع���ي هذا الش���عب وتصميمه
على تحرير أرضه ،وهو يبعث برس���الة تيئيس للغاصبين
الصهاينة بأن ال مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر”.
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عملية القدس المزدوجة ..ضربة قوية للمنظومة األمنية اإلسرائيلية وفشل ألجهزتها االستخباراتية
�لإ�شر�ئيلي��ة وف�ش��ا ��شتخبار�تي��ا كب��ر�،
غزة  /با�شل عبد �لنبي:
�أك��د حملل��ون �شيا�شي��ون �أن عملي��ة �لقد���س وتعي��د �إىل �لو�جه��ة م��ن جدي��د �لعملي��ات
�ملزدوج��ة �لت��ي وقع��ت �شب��اح �أم���س� ،لفد�ئية �لتفجري��ة �ىل �أرهقت �لحتال
تع��د �شرب��ة قا�شي��ة للمنظوم��ة �لأمني��ة خال �لنتفا�شة �لثانية .و��شفرت �لعملية
ووصفت صحيفة «هآرتس» العبرية عملية القدس بأنها
«تدق ناقوس الخطر» أمام األمن اإلس����رائيلي وتستوجب
تعامال مغايرًا مع األحداث خالفًا للسابق ،وذلك بالنظر إلى
ً
أن تنفيذها يقف خلفه خلية منظمة.
وقال المحلل العس����كري في الصحيفة «عاموس هرئيل»
إن العملي����ة تع����د قفزة نوعي����ة في العمل العس����كري
وتتويجًا لسلس����لة العمليات التي وقع����ت مؤخرًا ،والتي
اتس����مت بأنها عمليات فردية غير منظمة ،الفتًا إلى أنه
من الصعب تنفيذ عملية متقنة بهذا الشكل في القدس
دون وجود خلية وبنية تحتية عسكرية داعمة.
وقال« :وضع عبوتين في محطتين للحافالت عمل يحتاج
لتخطيط مس����بق وجمع للمعلومات ،باإلضافة إلى القدرة
على تركيب العبوات ووضعها بنجاح وتفجيرها عن بعد
خالل وقت قصير».
الكات����ب والمحل����ل السياس����ي أحمد عب����د الرحمن ،يرى
أن العملي����ة البطولية في القدس جاءت ردا مس����بقا من
الفلس����طينيين على الحكومة اليميني����ة المتطرفة قبل
تش����كيلها وردا على سياس����ة التلوي����ح بالعصا من قبل
نتنياه����و وس����موتريتش وبن غفير قبل أن يس����تخدموا
فائض القوة ضد الفلسطينيين.
ويضي����ف عب����د الرحم����ن خ����الل مقابل����ة م����ع صحيفة
االس����تقالل »:هذه العملية تعتبر تطورا نوعيا كبيرا في
العم����ل المقاوم حت����ى وان كانت العبوات المس����تخدمة
صغيرة الحجم وتحتوي على المس����امير ولكن استخدام
التصنيع اليدوي يعتبر أمرا خطيرا للغاية في ظل تعقيد
األوضاع في الضفة والقدس».
وأش����ار إل����ى الوقت الذي نف����ذت فيه العملي����ة في ظل
الحملة العس����كرية الكبيرة التي أطل����ق عليها االحتالل
كاس����ر األم����واج ،واس����تهداف قواته لمدين����ة القدس
والمس����جد األقصى ،وفي ظل ذروة االستنفار اإلسرائيلي
حي����ث يتواجد في مدينة الق����دس قرابة  15ألف جندي
إسرائيلي لم يستطيعوا منع المنفذ من القيام بالعملية
البطولية.

�ملزدوج��ة ،ع��ن مقت��ل م�شتوطن وج��رح 22
�آخري��ن بع�شه��م يف حال��ة حرج��ة ،ج��ر�ء
�نفجار عبوتني نا�شفتني يف موقفني للحافات
غرب مدينة �لقد�س �ملحتلة.
حينها سيقوم بشن عدوان على القطاع.

قلق �إ�شر�ئيلي

ف�شل �أمني

واعتبر عبد الرحمن العملية فشال كبيرا للمنظومة األمنية
اإلسرائيلية؛ فالوصول الى غرب القدس في ذروة االنتشار
اإلس���رائيلي يعتبر اختراقا كبيرا ،وفشال لمنظومة األمن
اإلس���رائيلي ،واخفاقا اس���تخباريا قوي���ا لالحتالل مقابل
النجاح الكبير للمنفذ الفلسطيني.
وأردف قائ���ال »:قد يصل العدو ال���ى المنفذ في أي وقت،
وهذا أمر متوقع؛ ولكن الفشل اإلسرائيلي يكمن في عدم
مقدرته على منع العملي���ة قبل وقوعها .وبما أنها حدثت
وأوقعت هذا العدد من الخس���ائر البشرية؛ فنستطيع أن
نعتبر ذلك فش���ال كبيرا يس���جل على المنظومة األمنية
اإلسرائيلية».

ت�شعيد حمتمل

وتوقع عبد الرحمن أن تتجه األوضاع في القدس والضفة
نح���و مزيد من التصعيد؛ فإس���رائيل تولي اهتماما كبيرا

للضف���ة وتعتبرها جزءًا من عقيدته���ا الدينية ،ودولتها
األول���ى وال يمكنها أن تتخلى عنها ،كما أن نتنياهو يفكر
في اضع���اف الس���لطة وانهاءها والس���يطرة على كامل
أراضي الضفة.
وأضاف عبد الرحمن« :قد تذهب إس���رائيل بمبررات عدة
أبرزها تفكيك حاالت مسلحة أو اعتقال مطلوبين  ،متوقعًا
أن تركز أس���رائيل جهودها نحو ش���مال الضفة المحتلة
بدءا بجنين ونابلس».
واستبعد عبد الرحمن أن يشن االحتالل عدوانا جديدا على
غزة بعد عملية القدس بس���بب عدم رغبته بفتح جبهات
أخرى قب���ل اغالق جبهة القدس والضفة ،مش���يرًا إلى أن
إسرائيل تعيش حالة من االرباك وتقوم بجهد استخباري
كبير للوصول الى معلومات أكثر عن العملية.
وقال« :أستبعد أن يذهب العدو الى مواجهة مع غزة إال إن
اتضح لالحتالل اإلسرائيلي وجود توجيه للعملية من غزة،

من جهته الكاتب والمحلل السياس���ي مصطفى ابراهيم
أكد أن إس���رائيل تعيش حالة من القلق الشديد وتخشى
أن تكون عملية القدس مقدمة لعودة العمليات الفدائية
التفجيرية.
وقال ابراهيم خالل حديثه لصحيفة االس���تقالل »:أعادت
عملية الق���دس ،الذاكرة عش���رين عاما الى ال���وراء حيث
االنتفاض���ة الثاني���ة التي أرعب���ت إس���رائيل بالعمليات
الفدائية واالستش���هادية والتفجيرات المتكررة في قلب
فلسطين المحتلة».
وأضاف »:تشير التقديرات واالحتماالت الى وجود خلية منظمة
تقف وراء العملية ،وأنها ليس���ت بالعم���ل الفردي» مؤكدًا أن
وصول العمليات الفردية الفلس���طينية الى هذا المستوى من
التخطيط والتنفيذ ،يقلق إسرائيل بشكل كبير.
وش���دد إبراهيم على أن التهديدات اإلس���رائيلية دائما
حاضرة ف���ي الخطاب���ات اإلس���رائيلية وق���ادة االحتالل،
والدع���وات المطالبة بع���ودة االغتياالت ه���ي تعبير عن
الفشل اإلس���رائيلي ،رغم أنها مطروحة دوما على الطاولة
اإلسرائيلية؛ لكنها تحتاج إلى قرار سياسي قبل تنفيذها
وليس ميدانيًا.
وأوضح إبراهيم أن العمليات الفردية تربك إسرائيل أكثر
من أي شيء آخر فهي ال تحتاج الى خاليا منظمة وال يمكن
توقعها أو توقع أهدافها وال زمن وقوعها.
وأض���اف« :االحتالل اإلس���رائيلي يتحمل مس���ؤولية كل
م���ا يحدث ،والمقاومة الفلس���طينية هي رد فعل طبيعي
عل���ى الجرائ���م الت���ي ترتكبها دول���ة االحت���الل وقتلها
للفلس���طينيين في جنين ونابلس والمدن الفلس���طينية
بشكل يومي».
وأكمل»:الش���عب الفلس���طيني متجدر ف���ي أرضه يواجه
االحت���الل بكل عزيم���ة ويمتلك اإلمكان���ات وإرادة البقاء
وهذا يزعج االحتالل ال���ذي يتمنى لو انه قتل كل من هو
فلسطيني منذ النكبة عام .»1948

القيادي شهاب :شعبنا مستعد حركة الجهاد اإلسالمي تنعى الشهيد شحادة وتشيد بعزم المقاومة
للقيام بأي شيء في سبيل
حماية أرضه ومقدساته
غزة /االستقالل:
أكد داود ش���هاب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي يوم أمس ،أن الشعب
الفلس���طيني لديه إرادة قوية وهو مستعد للقيام بأي شيء في سبيل حماية
أرضه ومقدساته.
وش���دد على أن الشعب الفلس���طيني لن يقف مكتوف األيدي أمام تشكيل
ائت���الف حكومي جديد يض���ع االس���تيطان والتهويد والعدوان على س���لم
أولوياته  ،ويسعى جاهدًا اللتهام ما تبقى من األرض الفلسطينية .
وقال ش���هاب  :على االحتالل وقادته أن يتخلوا عن أوهام حس���م الصراع على
مس���تقبل مدينة القدس وفرض التقس���يم الزماني والمكاني في المس���جد
األقصى ».
وقتل مستوطن إسرائيلي ،وأصيب  22آخرون بجروح متفاوتة ،يوم أمس ،جراء
ُ
انفجارين وقعا غرب مدينة القدس المحتلة.
وأك���دت “نجمة داود الحم���راء” (منظمة طبية إس���رائيلية” أن من المصابين
حالتين حرجتين ،وأخريين خطيرتين.

غزة /االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين،
يوم أمس ،إلى جماهير شعبنا الشهيد الفتى
عام����ا) الذي ارتقى
أحمد أمجد ش����حادة (ً 16
برصاص االحتالل المجرم أثناء اقتحام مدينة
نابلس بالضفة المحتلة.

وش����دت الحرك����ة ،على ي����د مقاومي ش����عبنا
وعلى رأس����هم كتيبة نابلس – سرايا القدس،
الذين استبس����لوا في التصدي القتحام جنود
االحت����الل في المنطق����ة الش����رقية لنابلس،
وأثبت����وا أنهم الدرع الحام����ي ألهلنا في وجه
العدوان واإلرهاب.

وأك����دت أن جرائم العدو المتصاعدة س����وف
تواج����ه بصمود ش����عبنا وس����واعد مقاومينا
التي تجلت أمس ف����ي ضربة مزدوجة ونوعية
بالق����دس المحتل����ة أدت لمقتل مس����توطن
وإصابة َ 22اخرين ،كرد طبيعي ومشروع على
االحتالل.

نعت شهيد نابلس الطفل أحمد شحادة

عرين األسود لالحتالل :أما آن لكم أن تفهموا الدرس؟!
نابلس /االستقالل:
زف���ت مجموع���ات عرين األس���ود إلى العال
ّ
شبلها وشبل نابلس أحمد شحادة.
إن
وقالت ف���ي بيان مقتضب ،ي���وم امسّ ،
الشبل شحادة التحق بركب قافلة الشهداء.
ّ
ووجهت العرين كلمة لالحتالل اإلسرائيلي:

«نقول أم���ا آن لكم أن تفهموا الدرس ففي
الذكرى الواحدة والعشرون الستشهاد أبو
هنود أحدهم نزل بس���احتهم صباح هذا
ُ
ذكرهم».
اليوم لي ّ
وأضافت العرين« :نقول لكم اسمعوا وعوا
ّأن الدم بال���دم والقتل بالقت���ل والتفجير

ً
رؤوس فطوبى
بالتفجي���ر والرأس يقابل���ه
لجند الله الذين ال يعلمهم إال هو».
وارتقى الش����هيد الفتى أحمد أمجد ش����حادة
عام����ا) بعد أن طالت����ه رصاصات االحتالل
(ً 16
المجرم أثناء اقتحام مدين����ة نابلس بالضفة
المحتلة .فجر أمس األربعاء.

الخميس  30ربيع الثاني  1444هــ  24نوفمبر  2022م

مصادر عبرية :انفجارات القدس
أعادتنا  20سنة إلى الوراء
القدس المحتلة /االستقالل:
قال مس���ؤول منظمة “زاكا” اليهودية ُ(تعنى بضحايا الكوارث) ،بنتزي أورينغ ،إن
عاما إلى الوراء”.
“التفجيرين اللذين وقعا صباح األربعاء في القدس ،أعادانا ً 20
وأض���اف أورين���غ أن الزمن عاد إل���ى “الوقت الذي وقعت فيه سلس���لة تفجيرات
لحافالت إس���رائيلية ،أسفرت عن مقتل عشرات اإلس���رائيليين (خالل االنتفاضة
الثانية).
م���ن جهته ،قال وزير أمن االحتالل الداخلي ،عوم���ر بارليف ،إن “ما حدث بالقدس
المحتلة هو هجوم مركب ومعقد في ساحتين ،والذي يبدو أنه نتيجة بنية تحتية
منظمة”.
ُوقتل مستوطن وأصيب  22آخرون ،بينهم إصابة بحالة ميؤوس منها ،و 3إصابات
خطيرة ،بانفجار عبوتين ناس���فتين في محطت���ي حافالت ،قرب اثنين من مداخل
مدينة القدس المحتلة .وقال المفوض العام للش���رطة اإلسرائيلية ،كوبي شبتاي،
مردفا أن “هذا هجوم لم
أثن���اء زيارته للموقع ،إنه “قد يكون هناك مهاجم���ان”ً ،
نشهده منذ سنوات عديدة”.
مضيفا أن
ودعا شبتاي اإلس���رائيليين إلى “توخي الحذر من الطرود المشبوهة”،
ً
بحثا عن عبوات أخرى محتملة”.
“عناصر الشرطة تقوم بمسح المدينة ً
وتقوم األجهزة األمنية اإلسرائيلية بتمشيط المنطقة ،في محاولة للعثور على أي
مشتبه بهم على صلة باالنفجار.
ويأت���ي انفجارا القدس وس���ط تصاعد التوت���رات في الضفة الغربي���ة المحتلة،
في أعقاب سلس���لة اعتداءات إس���رائيلية أسفرت عن استش���هاد أكثر من 130
ً
عاما) .واستشهد
فلسطينيا منذ بداية العام ،كان
آخرهم الطفل أحمد شحادة (ً 16
ً
شحادة في وقت سابق األربعاء ،متأثرا بجراح حرجة كان قد أصيب بها إثر إصابته
برصاصة اخترقت قلبه ،أطلقها جنود االحتالل تجاهه خالل اقتحام مدينة نابلس
(شمال الضفة) مساء الثالثاء .تجدر اإلشارة إلى أن مدينة الضفة الغربية والقدس
عددا من عمليات الطعن وإطالق النار،
المحتلتين ش���هدتا في األش���هر األخيرةً ،
أس���فرت عن مقتل وجرح عدد من جنود االحتالل ومستوطنيهً ،ردا على االعتداءات
اإلسرائيلية.

بعد إزالة قبة وهالل مئذنة مسجد القلعة

المفتي يحذر من محاوالت تهويد المساجد
القدس المحتلة /االستقالل:
أزالت س���لطات االحت���الل قبة وه���الل مئذنة
مسجد قلعة القدس التاريخية ،في منطقة باب
الخليل بمدينة القدس المحتلة ،في إطار أعمال
تهويد مش���بوهة ،تقوم بها في المنطقة منذ
مطلع العام الماضي.
وفوجئ المقدس���يون يوم أمس بقيام سلطات
االحتالل بإزالة قبة وهالل المئذنة ،فيما ظهرت
س���قاالت حديدية في محيطها ،وسط مخاوف
من أن تكون هذه الخطوة مقدمة إلزالة الهالل
بشكل نهائي ،ضمن خطوات تهويد.
وكانت سلطات االحتالل أطلقت في شهر آذار
 2020ما س���متها عملي���ة ترميم في المنطقة
بقيمة  50مليون دوالر ،ولكن يتضح أن ما يجري
بالفعل هي عملية تهويد وتغيير معالم تطال
األحجار واألبراج القديمة.
وف���ي الس���ياق ،أدان المفتي الع���ام للقدس
والديار الفلسطينية ،خطيب المسجد األقصى
المبارك الشيخ محمد حسين ،الحملة الشرسة
التي تقوم بها سلطات االحتالل ضد المساجد
الفلسطينية ،والتي كان آخرها إزالة قبة وهالل
مئذنة مس���جد قلع���ة القدس ،بحج���ة أعمال
الترميم.
وقال الش���يخ حس���ين :إن س���لطات االحتالل
تصر على المضي في غيه���ا من خالل حرمان
المواطني���ن الفلس���طينيين أداء ش���عائرهم

الديني���ة ،واالعت���داء على مس���اجدهم بحجج
واهية ،مش���يرا إل���ى أنها بهذه الممارس���ات
تضرب بحرية العبادة التي نادت بها الش���رائع
الس���ماوية والقوانين واألع���راف الدولية كافة
عرض الحائط.
وأض���اف ،أن ه���ذه االعتداءات ليس���ت األولى
م���ن نوعها ،بل س���بقها الكثي���ر ،واصفًا هذه
التصرفات باإلجرامية ،التي تستوجب معاقبة

بن غفير يطالب حكومة االحتالل «الخارجية» :إنقاذ جميع ركاب السفينة
بالعودة إلى عمليات االغتياالت التي تعطلت قبالة جزيرة كريت
القدس المحتلة /االستقالل:
طالب عضو الكنيست اإلسرائيلي إيتمار بن غفير ،يوم امس ،العودة إلى عملية
االغتياالت في صفوف المقاومة الفلس���طينية ،عق���ب عملية التفجير بمحطة
الحافالت بالقدس المحتلة.
وج���اءت تصريحات بن غفير ،من مكان العملية بالقدس ،بعدما أخذ اإلحاطة من
ش���رطة االحتالل ،التي يس���تعد بن غفير لتولي قيادتها في حكومة نتنياهو
القادمة.
وأسفرت عملية تفجير العبوة بمحطة الحافالت ،عن مقتل إسرائيلي وإصابة 22
آخرين ،وصفت جراح  3منهم بالحرجة والخطيرة.

رام الله /االستقالل:
قال المستش���ار السياس���ي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد
الديك «إنه تم انقاذ جميع ركاب الس���فينة التي تعطل محركها ،أمس
االول ،جنوب غرب جزيرة كريت اليونانية».
وأوضح الديك في بيان صدر عن وزارة الخارجية ،أن جميع من كانوا على
متن السفينة التي كانت تقل المئات من المهاجرين بخير».
ونوه إلى أن س���فارة دولة فلس���طين لدى اليونان تتابع مع الس���لطات
اليوناني���ة المختصة بش���أن األنباء عن وجود مواطنين فلس���طينيين
بينهم.

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي
مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع /اإعالن عن بيع ار�س مبوجب وكالة لدى الإدارة
العامة لالأرا�سي والعقارات رقم ()2022/ 935

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي
مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�سوع /اإعالن عن بيع ار�س مبوجب وكالة لدى الإدارة
العامة لالأرا�سي والعقارات رقم ()2022/ 933

يعلن للعموم انه تق���دم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد:
اعت���دال محم���د محمد أب���و طعيمه م���ن س���كان خانيون���س هوية رقم
 456603232بصفته وكيال عن :خليل محمد محمد أبو طعيمه
بموجب وكالة رقم 20191215-07/2019 :صادرة عن القنصلية العامة جدة
والمصدق من خارجية غزة بالرقم 8528
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /افراز في
القطعة  236القسيمة  49المدينة عبسان
من له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة العامة
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .وفي حال
تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل
المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة
األراضي .التاريخ2022/11/23 :م

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

يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد:
ش���عبان عبد الفتاح أحمد أحمد من س���كان غزة هوية رق���م 955892930
بصفته وكيال عن :محمد شعبان عبد الفتاح أحمد
بموجب وكالة رقم 10532021 / 2021 :صادرة عن المكسيك والمصدقة من
خارجية غزة 2022 / 107
موضوع الوكالة :إجراء معاملة /رهن في القطع���ة  5030القس���يمة
 58+52+50 +48+43+42+40+39المدينة السميري
من له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة العامة
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوم���ا من تاريخ هذا
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .وفي حال
تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل
المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة
األراضي .التاريخ2022/11/23 :م

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

الجناة.
حمل س���لطات االحتالل المسؤولية كاملة
كما ّ
عن هذه التصرفات ،مؤكدا أن هذه الممارسات
تزيد من حالة التوتر واالحتقان التي يعانيها
أبناء شعبنا الفلس���طيني ،ومناشدا المنظمات
والهيئ���ات المحلي���ة والدولي���ة لوق���ف مثل
هذه االنتهاكات ،ضد ش���عبنا الفلس���طيني
ومقدساته.

اإعالن عطاء ( )2022/3بالظرف املختوم
تعل���ن جمعيه بيت المس���تقبل محافظ���ه خانيونس عن ط���رح عطاء رقم
 2022/3لتوريد ضيافة عصير وبس���كوت وفاكهه ضمن انش���طة مشروع
تلبية احتياجات االساس���ية االنس���انية تعزيز الحماية لألس���ر الضعيفة
الهش���ة المثائرة باألزمات في قطاع غزة وتعزيز النهج الثالثي الممول من
االتحاد االوربى  ECHOبالشراكة مع ارض االنسان سويسرا بتنفيذ جمعية
بيت المستقبل
وفيما يل�ي نورد شروط دخول التقديم للمناقصة ،كما يلي:
مسجال لدى جهات
 -1يجب على المقاول /المورد المتقدم للعطاء أن يكون
ً
االختصاص (تجارة عامة) ولن يباع العطاء إال بعد إبراز شهادة التسجيل.
 -2يجب على المقاول /المورد أن يكون مس���جال رس���ميا في دوائر الضريبة
وأن يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.
 -3عل���ى المقاول /المورد تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة  %5من قيمة
العطاء و بكفالة س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن  90يوما أو ش���يك بنكي
مصدق بإس���م جمعية بيت المس���تقبل  ،وال تقبل الشيكات الشخصية أو
المبالغ النقدية.
 -4على المقاول /المورد تقديم فاتورة ضريبية من دوائر الضريبة المضافة
الن المشروع معفى من ضريبة القيمة المضافة.
 -5جمعية بيت المستقبل غير ملزمة بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.
 -6كل مقاول /مورد يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على
وثائق العطاء من جمعية بيت المس���تقبل  ،إبتداء م���ن االحد الموافق 27
نوفمبر  ، 2022وحتى يوم األربعاء الموافق  30نوفمبر  ، 2022وفي ساعات
الدوام الرسمية مقابل مبلغ غير مسترد قيمته  100شيكل فقط .
 -7موعد االجتماع التمهيدي يوم األحد الموافق  27نوفمبر  ، 2022الساعة
 10:00صباحا في جمعية بيت المستقبل -في بلدة خزاعة.
 -8يتم تس���ليم العطاءات وفتح المظاريف بالمقر الرئيسي لجمعية بيت
المس���تقبل  ،على العن���وان المذكور وآخر موعد لتس���ليم العطاءات وفتح
المظاريف هو يوم األربعاء الموافق  30نوفمبر  2022الساعة الثانية عشرة
ظه���را ولن يقبل بعدها أي عطاء ألي س���بب كان ،وس���يتم فتح العطاءات
بحضور من يرغب من المشاركين بالعطاء.
 -9رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
العنوان :خانيونس _خزاعة جمعيه بيت المستقبل _ شارع ابو رجيله
لالستفس���ار يمكنكم االتصال علي رقم جمعيه بيت المس���تقبل خزاعة
تلفون2084490

الخميس  30ربيع الثاني  1444هــ  24نوفمبر  2022م

وسط وضع أمني متوتر
دعوات للحشد وإحياء «الفجر العظيم»
«كتيبة جنين» تجبر االحتالل على التفاوض بعد اختطاف جثة قتيل صهيوني بالمسجد اإلبراهيمي يوم ٍغد
جنين /االستقالل:
فرض���ت س���رايا الق���دس كتيب���ة
جني���ن معادل���ة جديدة م���ع االحتالل
«اإلس���رائيلي» بعد الحدث األمني غير
العادي ال���ذي أقدمت علي���ه كتائبها،
باختط���اف جن���دي صهيون���ي لق���ي
مصرعه بحادث س���ير صباح امس قرب
الجامعة العربية األميركية.
مسؤول أمني «إسرائيلي» قال يوم امس
االربعاء لن نسلم جثامين فلسطينيين
مقابل جثة القتيل المحتجز في جنين.
وقالت مصادر عبرية أمس :إن مفاوضات
تج���ري بين محافظ جني���ن في الضفة
المحتل���ة ،وكتيب���ة جنين الس���تعادة
القتيل الصهيوني تيران فروا.
وق���ال مراس���ل يديع���وت ان الحكومة
«اإلس���رائيلية» تمارس ضغوطًا كبيرة
عل���ى الس���لطة وعل���ى محاف���ظ جنين
وس���كانها إلجبارهم على إع���ادة جثة

المواطن اإلسرائيلي ،كما تم االستعانة
بممثل األمم المتحدة.
وذك���ر راديو م���كان «اإلس���رائيلي» ،أن
محاف���ظ جنين يتوس���ط ل���دى كتيبة
جنين لتس���ليم جث���ة القتي���ل تيران
فرو ،ولكن المفاوض���ات وصلت لطريق
مسدودة.
وكانت جنين ش���هدت حالة من التوتر

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم  2022 / 616يف الطلب رقم 2022 / 2628

المس���تدعية 1-/ن���وال ديب قاس���م البطريخي -غزة هوية رق���م931692339 /
باألصالة عن نفس���ها وبوكالتها عن /عماد ديب قاس���م البطريخي وفتحية عبد
الهادي حس���ين المبي���ض بموجب وكالة عام���ة صادرة م���ن القنصلية العامة
لدولة فلس���طين بجدة الت���ي تحمل رق���م  20210420-08بتاريخ 2021/4/20م
وبوكالتها عن /أحمد ديب قاسم البطريخي ووفاء ديب قاسم البطريخي بموجب
وكالة عامة صادرة عن س���فارة دولة فلس���طين بالرياض تحم���ل رقم  / 149م و
ع  2021 /بتاري���خ  2021/4/27وبوكالته���ا عن /عبد الل���ه جمال ديب البطريخي
بموجب وكالة عامة صادرة عن القنصلية الفلس���طينية بجدة والتي تحمل رقم
 20210504-03بتاريخ 2021/5/4م وبوكالتها عن /محمد ديب قاسم البطريخي
بموجب وكالة عامة صادرة عن القنصلية الفلس���طينية بمدينة جدة تحمل رقم
2- .20210420-05ابتسام ديب قاسم البطريخي-غزة هوية رقم931683643 /
3حياة ديب قاس���م البطريخي-غزة هوية رق���م .931683643 /وكيله المحامي/باسم جبر البطريخي – السرايا مقابل برج الظافر جوال رقم 0592220708
المس���تدعى ضده1- /سليم ديب قاس���م البطريخي «مقيم خارج البالد» 2-عادل
ديب قاسم البطريخي «مقيم خارج البالد» ورثة المرحوم  /جمال ديب البطريخي
وه���م3- :كوثر جم���ال ديب البطريخ���ي «مقيم خارج الب���الد» 4-آية جمال ديب
البطريخ���ي «مقيم خ���ارج البالد» 5-م���الك جمال ديب البطريخ���ي «مقيم خارج
الب���الد» 6-حياة جمال دي���ب البطريخي «مقيم خارج الب���الد» 7-عبد الرازق جمال
ديب البطريخي «مقيم خارج الب���الد» 8-جود جمال ديب البطريخي «مقيم خارج
البالد» – غزة الش���جاعية شارع البلتاجي بالقرب من مسجد المرابطين مجهولين
محل اإلقامة حاليًا
نوع الدعوى :تقسيم أموال مشتركة
قيمة الدعوى :تزيد عن عشرة آالف دينار أردني
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل لدى محكمة صلح غزة الموقرة
في القضية رقم  2021 / 616في الطلب رقم 2022 / 2628
إلى المستدعى ضدهم المذكورين ،بما أن المستدعية المذكورة قد تقدمت لدى
محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواها
ونظرًا ألنكم مجهولو محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر
وعمال بالمادة  20من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية
ه���ذا الطلب
ً
وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم
رقم  2لسنة ً 2001
 2022 / 2628بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .لذلك يقتضي
عليكم أن تحضروا له���ذه المحكمة يوم االثنين بتاريخ 2022/12/5م الس���اعة
التاسعة صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر
يومًا من تاريخ النش���ر ،وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك س���ينظر
في القضية والطلب واعتبارك حاضرًا .حرر في 2022/11/23م

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

إعالن
فقد
هوية

اعلن أنا المواطن  /طه سليمان حسن ابومعمر عن فقد
هويتي الش���خصية التي تحمل رقم ()402524730
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب
مركز شرطة.

األمن���ي بع���د اختط���اف مجموعة من
المقاومة جثمان شاب لالشتباه بأنه من
جنود االحتالل أو أجهزة مخابراتها بعد
أن لقي مصرعه بحادث سير صباح أمس
قرب الجامعة العربية األميركية.
وبحس���ب مصادر محلية ،فإن اتصاالت
واس���عة تجري لمحاولة حل األزمة ،وأن
هناك عدة جه���ات تتدخ���ل لمحاولة

تسليم جثمانه.
ولوح���ظ انتش���ار كبي���ر لق���وات األمن
الفلسطينية في محيط مستشفى ابن
س���يناء ومناطق أخرى ،قبيل انسحابها
الحقا.
ً
وأف���ادت المص���ادر ،أن الجه���ود باءت
بالفش���ل لتس���ليم الجثم���ان ،بعد أن
تراجعت المقاومة عن تسليمه ألسباب
لم تعرف.
بينما قال متحدث عس���كري إسرائيلي
في بيان رسمي ،إن الشخص الذي لقي
مصرعه ،أصيب مع���ه آخر ونقل للعالج
في أحد المستش���فيات اإلس���رائيلية،
وأنه يتوقع نقل جثمانه في أقرب وقت.
ويش���ار إن كتيبة جني���ن تقود ملحمة
بطولية في جنين وكافة مناطق الضفة
المحتلة التي شهدت ظهور العديد من
الكتائب المس���لحة منها كتيبة نابلس
وبالطة وعرين األسود وغيرها

الخليل  /االستقالل:
أكدت دعوات ش���بابية على ضرورة الحشد والمش���اركة في إحياء صالة الفجر
غد الجمعة ،في المسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل.
العظيم يوم ٍ
وش���ددت هذه الدعوات على ضرورة إقامة صالة الفجر بالمس���جد اإلبراهيمي،
تحت عنوان «فجر الحش���د العظيم»ً ،ردا على التدني���س ومحاوالت التهويد،
بالتزام���ن مع ما يتعرض له المس���جد م���ن تدنيس ومحيطه م���ن انتهاكات
للمستوطنين.
واقتح���م حوالي ( 50ألف) مس���توطن مدينة الخليل وأقاموا مس���اء الس���بت
الماضي ،في ساحات المسجد اإلبراهيمي الشريف بالخليل ،ضمن احتفاالتهم
بما يسمى عيد السيدة س���ارة اليهودي ،والذي يتخذه االحتالل ومستوطنوه
مناسبة لتنفيذ أكبر االعتداءات على أهالي الخليل ومحالهم ومنازلهم.
وهاجم مس���توطنون خالل اقتحامهم مدينة الخليل مس���جدي «باب الزاوية»
و»الصديق» ،في شارع الشاللة وسط المدينة ،وحطموا زجاج نوافذهما بحماية
ّ
قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأصي���ب عدد من المواطنين ،إثر اعتداء للمس���توطنين ف���ي حي تل الرميدة
وسط مدينة الخليل ،فيما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مواطنين.
وتصدى أهالي الخليل العتداءات المس���توطنين ببسالة ،وخاصة في شارعي
«باب الزاوية» و»بئر السبع» وسط الخليل ،ومنعوهم من التمادي باعتداءاتهم
بكل ما أوتو من قوة.

الهيئة 4 :أسرى يعانون أوضاعًا صحية سيئة بسجون االحتالل
رام الله /االستقالل:
أوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين بأن أربعة
أس����رى مرضى في س����جون االحتالل اإلس����رائيلي
يم����رون بظروف صحية س����يئة ومقلق����ة ً
نتاجا لما
يتعرضون له من انتهاكات طبية مقصودة بحقهم.
وأوضحت الهيئة في بيان ،أن من بين هذه الحاالت
عاما) من
المرضية ،حالة األس����ير مالك حام����د ً(ً 28
حاليا داخل عزل
بلدة سلواد في رام الله ،والمحتجز
«رمون» ،والذي يش����تكي من ارتف����اع بضغط الدم
ونسبة الكولسترول.
وأشارت إلى أن األسير حامد يعاني من آالم حادة في
الرأس ومن دوخة مستمرة ً
نتاجا للضرب والتنكيل
الذي تعرض له خالل العام الماضي من قبل سجاني
االحتالل ،ما فاقم م����ن حالته ،وهو بانتظار تحويله
إلجراء فحوصات طبية لتش����خيص وضعه وتقديم
العالج الذي ُيناسب حالته.

عاما) من مخيم
وأما األس����ير محمد قواس����مة (ً 18
ش����عفاط ش����مال القدس المحتلة ،يعاني من آثار
إصابته الت����ي تعرض له����ا أثن����اء اعتقاله ،حيث
ُأجري له حينها عملية الس����تئصال الطحال ،وبات
يشتكي من التهابات مكان اإلصابة جراء إهمالهما،
وهو بحاجة ماس����ة لتلقي الع����الج وتزويده بالدواء
للتخفيف من ح����دة االلتهابات ومن ارتفاع درجات
حرارته ،لكن من����ذ أن تم نقله إلى معتقل «النقب»
ترف����ض اإلدارة عالج����ه وتتعمد تجاه����ل وضعه
الصحي الصعب.
عاما) من
كم����ا يعاني األس����ير أحمد تركم����ان (ً 51
بلدة يعبد في جني����ن ،ويقبع بمعتقل «نفحة» ،من
التهابات في الكلى والبروستات وضعف في النظر،
باإلضافة إلى معاناته من مشاكل حادة في األسنان،
وهو بحاج����ة ماس����ة لمتابعة طبي����ة وعرضه على
أخصائي لتقديم عالج جدي لمشاكله الصحية.

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم  2022 / 13يف الطلب رقم 2022 / 2663

المستدعية /شركة وينبال للتجارة والصناعة ويمثلها السيد /محمد عالء
الش���رفا -غزة هوية رقم  904492204وكياله المحاميان /فؤاد محمد عبد
العال وأدهم بشير شال -غزة شارع الجالء مفترق السرايا عمارة جاد الطابق
الثالث جوال رقم 0599993895
المستدعى ضده /أشرف نصر -صاحب سوبرماركت النور /الصديقان غزة
دوار حيدر (خارج البالد)
قيمة الدعوى 9905 :شيكل
نوع الدعوى :مطالبة مالية
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في القضية رقم  2022 / 13في الطلب رقم 2022 / 2663
إلى المس���تدعى ضده المذك���ور ،بما أن المس���تدعية المذكورة قد تقدمت
لدى محكمة صلح غزة بالقضي���ة المرقومة أعاله وموضوعها( مطالبة مالية)
اس���تنادًا لما تدعيه في الئح���ة دعواها ونظرًا ألنك مجه���ول محل اإلقامة
وعمال
وخارج البالد وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب
ً
بالمادة  20من قان���ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة
وبناء على قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 2663
ً 2001
 2022 /بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المستبدل .لذلك يقتضي
عليكم أن نحضر لهذه المحكمة يوم األحد بتاريخ 2022/12/18م الس���اعة
التاس���عة صباحًا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة
عش���ر يومًا من تاريخ النشر ،وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك
سينظر في القضية واعتباركم حاضرين .صدر في2022/11/23 :م

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

عاما) من بلدة
وأما المعتق����ل محمد أبو ال����رب (ً 30
قباطي����ة ف����ي جنين ،فهو يش����تكي من����ذ حوالي
ش����هرين من حال����ة ُتصيبه بعدم االت����زان ويفقد
التركيز وتجعله يتنفس بصعوبة ،وقد راجع عيادة
معتقل «النقب» لمعرفة ما يعانيه ،لكن الفحوصات
���يئا ،وه����و بانتظار إجراء
التي أجراها لم ُتظهر ش� ً
فحوصات أخرى لتشخيص حالته كما يجب.
ولفتت الهيئة إلى أن إدارة سجون االحتالل ُتمعن
بتجاهل أوجاع األس����رى المرضى وع����دم االكتراث
لعالجه����م ،فمختلف العي����ادات الموج����ودة في
المعتقالت تفتقر إل����ى أدنى المقومات الطبية وال
تصلح لمعاينة األمراض وتشخيصها.
وأش����ارت إلى سياس����ة التباطؤ والتس����ويف التي
تتعم����د اإلدارة تنفيذها في تعيي����ن المراجعات
الدورية والفحوصات الطبية لألسرى وبالتالي تفاقم
حاالتهم بشكل سريع.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلي للق�ساء
لدي حمكمة �سلح غزة
يف الق�سية رقم  2021/2920يف الطلب رقم 2022/2720

المستدعي  /محمود سيف الدين محمود المالحي  -من سكان غزة  -الزيتون
 هوية رقم  400071593وكيله المحامي  /محمد عطا الله الحرازين غزةالمس���تدعى ضد :حسام ربحي عطا المزيني  -من س���كان غزة  -الرمال
 ش���ارع الش���هداء – مقابل برج فلس���طين – عمارة المزيني هوية رقم( )926396953خارج البالد
نوع الدعوي  ( :حقوق عمالية ) قيمة الدعوي ( 39.868شيكل)
جلسة يوم2022/11/6 :
تاريخ اإلبداع 2021/12/14 :
الحضور :حضر أ /محمد الحرازين وكيل المدعي
لم يحضر المدعي عليه لسبق السير بحقه حضوريا.
 //الحكم  //باسم الشعب العربي الفلسطيني
حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه  /حس���ام ربحي عطا المزيني بدفع
مبلغ مالي وقدره ( ) 3679ش��������يكل
( ثالثة االف وس���تمائة وس���بعة وسبعون ش���يكل للمدعي  /محمود
س���يف الدين محمود المالحي إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف
و 200شيكل أتعاب محاماة.
 .حكمًا صدر وأفهم علنًا بتاريخ 2022/11/6م
قاضي محكمة الصلح األستاذ  /فارس عبد الكريم الغرة
تبلغك أيها المستدعى ضده أنه وبتاريخ 2022/11/6م قد صدر بحقك
الحكم المذكور وعليه تبلغك صورة عنه حس���ب األصول حتى يتسنى
لك اتخاذ المقتضى القانوني حسب األصول قبل أن يصار إلى تنفيذه
حسب األصول  .حرر في 2022/11/23م

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

الخميس  30ربيع الثاني  1444هــ  24نوفمبر  2022م

االحتالل يمنح أذونات تخطيط لـ 360تفاصيل اعتقال الشابة رغد الفني وما تعرضت له من تنكيل

دونمًا بسلفيت لشرعنة بؤرة استيطانية

سلفيت  /االستقالل:
أفادت هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان ،بأن س���لطات االحتالل اإلسرائيلي،
أصدرت أمس إذن تخطيط لمس���احات من األراضي قرب سلفيت ،تم االستيالء
عليها بإعالنها «أراضي دولة».
وذكرت الهيئة في بيان صحفي ،أن ما تسمى باإلدارة المدنية منحت أذونات تخطيط
ألراض من قريتي بديا وكفر الديك في محافظة سلفيت ،تبلغ مساحتها
واس���تخدام ٍ
أكثر من  360دونما ،وتم االستيالء عليها بإعالنها «أراضي دولة» في العام .1984
وجاء في البيان للهيئة ،أن هذا اإلجراء يعكس توجه سلطات االحتالل لشرعنة
البؤرة االستيطانية «تل شحريت» المقامة في تلك المنطقة.
مماثال ل� 320دونمًا ،تقع ضمن أراضي
ومنحت «اإلدارة المدنية» األس���بوع الماضي إذنا
ً
ق���رى الخضر ونحالين وأرطاس في محافظة بيت لحم ،لضمها لمس���توطنات «دنيال»
و»اليعازار» و»إفرات» ،علمًا أنه تم اإلعالن عن تلك المساحات ك�»أراضي دولة» عام .2014
ومنتصف الش���هر الماضي ،قامت سلطات االحتالل بتحويل ما يقرب من 616
دونم���ًا من أراضي قرى قريوت واللبن والس���اوية ف���ي محافظة نابلس ،من أجل
تعديل مناطق نفوذ مستوطنة «عيلي» الجاثمة على أراضي المواطنين هناك.
وأكدت هيئة ش���ؤون الج���دار واالس���تيطان ،أن هذه اإلج���راءات تؤكد توغل
دولة االحتالل في مش���روعها االس���تيطاني ،الهادف إلى السيطرة على األرض
الفلسطينية ،وأن كل ما تقوم به على األرض تحت مسميات قانونية وإدارية ما
هو إال تمهيد لضم هذه األراضي ألغراض االستيطان.

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حكمة �سلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم  2022 / 2721يف الق�سية رقم 2020 / 1026

المس���تدعية :ناهد وديع رزق ترزي – من غزة الرمال ش���ارع الثورة بجوار
الس���فارة المصرية هوية رق���م  – 916410269وكالؤها المحامون /امين
فضل ساق الله وفؤاد عبد العال ولؤي بسيسو – غزة الجالء عمارة بسيسو
جوال رقم 0599993898
المس���تدعى ضدهم1- :سامي ش���فيق رزق ترزي – من غزة الرمال شارع
الثورة تقاطع شارع فلسطين مع ش���ارع الثورة بجانب السفارة المصرية
2اس���ماء ش���فيق رزق ترزي – من غزة الرمال ش���ارع الثورة تقاطع شارعفلس���طين مع شارع الثورة بجانب الس���فارة المصرية 3-فلك شفيق رزق
ش���حيبر – من غزة الرمال شارع الش���هداء قرب المدرسة االمريكية قرب
برج الغالييني منزل د .انطون شحيبر
ن���وع الدعوى :افراز وتجنيب (تنفيذ خارط���ة افراز) قيمة الدعوى :تزيد
عن عشرة االف دينار
جلسة اليوم2022/10/9 :م
تاريخ اإليداع2020/7/12 :
الحضور :حضر األستاذ محمد هنا المتمرن لدى وكيل المستدعي وحضر
األستاذ سعيد مكاوي المتمرن لدى وكيل المدعى عليهم  1حتى  5ولم
يحضر باقي المدعى عليهم لسبق السير بحقهم حضوريا
اخطار تبليغ حكم محكمة صلح غزة
باسم الشعب العربي الفلسطيني  //الحكم//
حكمت المحكم���ة بتنفيذ خارطة االفراز التي تحم���ل رقم 2018 / 172
طبق���ا لما جاء في المبرز م 1 /الص���ادرة بتاريخ  2018/4/30عد عن دائرة
المساحة في س���لطة األراضي الطابو للقسيمة رقم  74من القطعة رقم
 724من أراضي غزة وذلك بافراز وتسجيل كل من القسم  fالبالغ مساحته
641متر مربع والقس���م  gالبالغ مساحته 645مترًا مربعًا والقسم  iالبالغ
مس���احته  625مترًا مربعًا من القس���يمة رقم  74م���ن القطعة رقم 724
باسم المدعية والمدعى عليهم من األول وحتى الخامس بالتساوي فيما
بينهم وافراز وتس���جيل كل من القسم  cوالبالغ مساحته  602متر مربع
والمقسم  eالبالغ مس���احته 626مترًا مربعًا والمقسم  jوالبالغ مساحته
 641متر مربع من ذات القطعة والقس���يمة باسم كل من المدعى عليهم
الس���ادس والس���ابعة والثامنة بالتس���اوي فيما بينهم واشعار دائرة
تس���جيل االراضي الطابو بذلك حس���ب األصول وال���زام المدعى عليهم
بالرس���وم والمصاريف القانونية ومبلغ  300شيكل اتعاب محاماة حكما
صدر وافهم علنا بتاريخ2022/10/9 :
قاضي الصلح  /أ .عالء رضوان طوطح
وليكن معلوما لديكم ان هنالك نسخة من الحكم لكم لدى قلم المحكمة
ولك حق االس���تئناف خالل  30يومًا من تاريخ تبليغكم بهذا النشر واال
للمدعي الحق في السير في إجراءات تنفيذ الحكم حسب األصول

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

تنويه
نش���ر اعالن صادر عن محكمة بداي���ة غزة في صحيفة «االس���تقالل» يوم
الثالثاء بتاريخ 2022/10/4م .خطأ أن المستدعي ضده رقم ( :)7جمال احمد
خير البلبيسي والصحيح هو جمال احمد محمد البلبيسي لذا وجب التنويه.

رام الله /االستقالل:
كشفت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين يوم امس،
نقال عن محاميته���ا حنان الخطيب ،تفاصيل
وذلك ً
اعتق���ال الش���ابة رغد الفن���ي( 24عامًا) م���ن مدينة
طولكرم ،وما تعرضت له من انتهاكات جسيمة من
قبل جنود االحتالل.
وأوضحت الهيئة في تقريرها وفقًا إلفادة الش���ابة
الفني ،أنه حوالي الس���اعة الرابع���ة والنصف عصرًا
كانت الفني تستقل سيارة (فورد عمومية) وإذا بحاجز
طيار وضعه جيش االحتالل على مفرق صرة بالقرب
من مدين���ة نابلس ،وحينها أوق���ف الجنود المركبة
وطلب���وا الهويات وقاموا بأخذ هوي���ة الفني وأمروها
بالنزول من السيارة ،وقاموا بتعصيب عينيها وتقييد
يديها ومن ثم نقلها بجيب عس���كري إلى معس���كر
قريب ،بقيت تنتظر هناك لس���اعات طويلة ،وطوال
تواجدها بالمعس���كر لم تسلم الش���ابة من الشتم

بأقذر المس���بات من قبل الجنود ،وبعدها ُنقلت إلى
معبار «الشارون» ،حيث جرى زجها بالزنازين المليئة
بالحشرات والبق والرطوبة الشديدة ،كما ُحرمت خالل
تواجدها بالشارون من أبس���ط حقوقها وحاجياتها
األساسية كالمالبس ومواد التنظيف وغيرها.
وتقول الفني لمحامية الهيئة« :أخرجوني من معبار
«الش���ارون» ل� «عوفر» حوالي الس���اعة الثالثة صباحًا
وأبقون���ي بالبوس���طة وأنا مقيدة اليدي���ن والرجلين
لغاية الساعة الثامنة صباحًا ،وبعدها نقلوني لزنزانة
التوقيف بسجن «عوفر» وهي عبارة عن غرفة ضيقة،
عتمة ال يوجد بها ش���يء س���وى مقعد من الباطون،
أبقوني فيها بضع س���اعات ومن ث���م نقلوني لمركز
اس���تجواب هناك ،ووجه محققو االحتالل عدة ُتهم
بحق���ي ،وأخبرون���ي أن���ه يوجد ملف س���ري ضدي ،
بعدها أعادوني لزنزانة «عوفر» والحقًا لمعبار س���جن
«الش���ارون» ،بقيت في���ه  10أيام ،وكان���وا ينقلوني

خاللها للمحاكم «بالبوسطة»
وتحدثت الش���ابة الفني بإفادتها عن معاناة نقلها
بالبوسطة ،معتبرة إياها بمثابة رحلة عذاب وانهاك
كبير ،حيث كان الس���جانون يخرجونها من الس���اعة
الثالثة صباحًا ويعيدونها الساعة التاسعة والنصف
ليال ،بالرغم من أن المسافة بين «الشارون» ،و»عوفر» ال
ً
تتعدى الساعتين».
وتابعت «أن ش���كل البوس���طة من الداخل كالقفص
الحديدي ذي لون أسود ،ومكيف الهواء البارد يبقى
مشعال طوال الوقت ،وفي كثير من األحيان كان يتم
نقلها مع سجناء جنائيين أشكالهم مرعبة ومريبة».
وأضافت الفني بتاريخ  6من تش���رين الثاني الجاري
ج���رى تحويلها لالعتق���ال اإلداري ،حي���ث صدر أمر
اعتقال إداري بحقها لمدة  6أش���هرُ ،ونقلت حينها
لمعبار «الجلمة» بقيت فيه لبضع من الوقت ومن ثم
جرى اقتيادها لمعتقل «الدامون» حيث تقبع اآلن.

منظمات فلسطينية تعلن تضامنها مع نائب الكونغرس إلهان عمر
واشنطن /االستقالل:
أعلنت منظمات فلسطينية أمريكية تنشط في
الساحة األمريكية تضامنها مع عضو الكونغرس
من أصول صومالية إلهان عمر.
ويأتي ه���ذا التضام���ن بعد إط���الق أعضاء في
الكونغرس من الح���زب الجمهوري تهديداتهم
بطردها من لجان الكونغرس نتيجة تعليقاتها

ضد «إس���رائيل» خالل السنوات الماضية ،والتي
اعتبرت «معاداة للسامية».
وعبرت المنظمات في بيان ،عن وقوفها والقتال
إلى جانب عمر ضد تهديدات زعيم الجمهوريين
في مجلس الن���واب كيفين ميكارث���ي (الطامح
في تولي منص���ب رئيس مجل���س النواب) في
تصريحات صحفية بطردها من لجنة الش���ؤون

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح املوقرة
يف الق�سية التنفيذية رقم 2022 / 2322

المس���تدعون1- :نبيل إبراهيم عبد الله النجار ويحمل جواز سفر سويدي
رقم  90101832وكيلته الس���يدة /كاميليا إبراهيم عبد الله النجار هوية
رقم  969990688بموجب الوكالة العامة رقم  22684الصادرة عن سفارة
دولة فلس���طين استوكهولم الس���ويد المغازي بلوك2- 3عزمي إبراهيم
عبد الله النجار ويحمل جواز س���فر س���ويدي رق���م  89651048وكيلته
السيدة /كاميليا إبراهيم عبد الله النجار المشهورة (أبو مزيد) هوية رقم
 969990605بموجب الوكالة العامة رقم  1693الصادرة عن سفارة دولة
فلسطين استوكهولم الس���ويد المغازي بلوك3- 3هيثم جهاد إبراهيم
النج���ار هوية رقم  900584566باألصالة عن نفس���ه وبوكالته عن جميع
ورثة والده المرحوم /جهاد إبراهي���م النجار بموجب الوكالة العدلية رقم
 2016 / 2659الصادرة عن كاتب عدل الزوايدة بجوار البلدية هوية رقم/
 4- 921451654س���ميرة إبراهيم عبد الله النجار المش���هورة (خريس)
المغ���ازي بلوك  3بطاق���ة تعريف رق���م  5- 700113129رحاب إبراهيم
عبد الله النجار المغازي بلوك  3هوية رقم 6- 907251342/رش���اد خليل
رضوان النجار بصفته الش���خصية باإلضافة إلى باقي ورثة وتركة زوجته
المرحومة /فري���ال إبراهيم عبد الله النجار المغ���ازي بلوك  3هوية رقم/
 7- 700124795كاميلي���ا إبراهيم عبد الله النجار المش���هورة (أبو مزيد)
المغازي بلوك  3هوية رقم8- 969990605 /حنان إبراهيم عبد الله النجار
المش���هورة أبو شلبي وكيلتها الس���يدة /كاميليا إبراهيم عبد الله النجار
المغازي بل���وك  3هوية رقم 907251326 /بموج���ب الوكالة العامة رقم
 2023883الصادرة عن سفارة دولة فلسطين – تركيا إسطنبول .وكيلهم
المحامي /نواف سلمان ثابت – غزة أبو خضرة جوال رقم 0599418677
المس���تدعى ضدهم1-/س���هيل إبراهيم عبد الله النجار المغازي بلوك 3
2نض���ال إبراهيم عبد الله النجار المغازي بلوك 3- 3تهاني إبراهيم عبدالله النجار المغازي بلوك 3
اخطار بالحضور بطريق النشر المستبدل
في القضية التنفيذية رقم 2022 / 2322
إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله ،بما أن المستدعين قد أقاموا
عليكم القضي���ة التنفيذية المرقومة أعاله لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ
2019/4/7م في القضية رقم  2016 / 115صلح دير البلح والقاضي بالزام
المدعى عليهم بتقس���يم منفعة المنزل الواق���ع المغازي بلوك  3والبالغ
مساحته  630متر مربع بطريق قسمة الجمع وفقًا للتقرير م م 2/والخريطة
المرفقة به ،وتضمين المدعين بالرس���وم والمصاريف ،لذا عليكم تأدية
االلت���زام المترتب بموجب الحكم أو الحض���ور إلى دائرة تنفيذ بداية دير
البلح في غضون أس���بوعين البداء ما لديك���م وإذا لم تحضروا خالل المدة
المذكورة فإنكم تعتبرون ممتنعون عن التنفيذ ومن ثم مباش���رة دائرة
التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري بحقكم وذلك تحقيقا للعدالة والقانون.
حرر في2022/11/22 :م

ماأمور تنفيذ دائرة تنفيذ حمكمة دير البلح
اأ .اأ�سماء �سعيد اأبو القم�سان

الخارجي���ة .ويأتي ذل���ك بعد أن تمك���ن الحزب
الجمه���وري من الحص���ول بما ال يق���ل عن 218
مقعدا ،للس���يطرة عل���ى مجلس الن���واب البالغ
ً
ً
عض���وا .وتمكنت عمر م���ن الفوز بعضوية
435
الكونغ���رس للمرة الثالثة على التوالي مرش���حة
عن الحزب الديمقراطي عن الدائرة الخامسة في
والية مينيسوتا.

حمكمة �سلح خان يون�س
يف الق�سية املدنية رقم 2017/409
ويف الطلب رقم2022/1437

المس���تدعي  - 1 :عب���د الغني عبد الحميد الق���درة  -خان يونس هوية:
 ، 91657853وكيله المحامي  /عمرو علي الناعوق
المس���تدعى ضده  :هديل مازن خليل صوالي  -خان يونس شارع البحر
مقابل عمارة جاسر مقيمة حاليًا خارج البالد
نوع الدعوى  /قسمة أموال مشتركة غير منقولة
قيمة الدعوى  /تزيد عن مائة ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية المدنية رقم  2017/409وفي الطلب رقم 2022/1437
إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعين قد أقاموا
علي���ك دعوى ف���وز وتجنيب لذل���ك يقتضي عليك الحض���ور إلى هذه
المحكمة خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما
يقضي أن تودعوا قلم المحكمة ردكم التحريري خالل خمس���ة عش���رة
يوم���ًا من تاريخ تبليغكم ه���ذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلس���ة
2022/12/20م الساعة التاسعة صباحًا لنظر في الدعوى وليكن معلومًا
لديكم إذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمس���تدعي أن تس���ير في دعواه
حسب األصول  .تحريرًا في 2022/11/22م

رئي�س قلم حمكمة �سلح خان يون�س /اأحمد مهدي

دولة فل�سطني
ال�سلطةالق�سائية
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة تنفيذ حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية البتدائية
رقم الق�سية التنفيذية 2022 / 565
اعالن جريدة اخطار تنفيذ حمكمة

دائرة التنفيذ بمحكمة الشجاعية الشرعية االبتدائية
إلى المنفذ ضده /صقر س���عيد حسان عاشور من سكان غزة سابقًا وحاليًا
مجه���ول محل اإلقامة اآلن خارج قطاع غزة ،لق���د تم تنفيذ الحكم عليك
لدى دائ���رة تنفيذ محكمة الش���جاعية في القضية التنفيذية أس���اس
2022 / 565م وموضوعه���ا مهر مؤجل وقدره خمس���ة آالف دينار أردني
بناء على وثيقة عق���د زواج صادرة عن هذه المحكمة تحت رقم 295927
ً
بتاري���خ 2018/5/6م والمتكونة بينك وبي���ن طالبة التنفيذ /صفاء محمد
سامي كمال دلول  -سكان غزة وإن لم تحضر أو تتقدم للمحكمة بمعذرة
وكيال عنك خالل أسبوعين من تاريخ تبليغك ستتخذ
مشروعة أو ترسل
ً
بحقك اإلجراءات القانونية حسب القانون .وحرر بتاريخ 2022/11/23م

ماأمور التنفيذ

الخميس  30ربيع الثاني  1444هــ  24نوفمبر  2022م

رأي
محطات الحافالت
أهداف مجدية للمقاومين
ربم���ا تدفع عملية القدس المزدوجة في محطة الحافالت ب� «رامات ش���لومو» وفي موقف
الحاف���الت بمنطق���ة «راموت» بالقدس المحتل���ة الى تفكير الحكومة الجديدة برئاس���ة
المجرم بنيامين نتنياهو وأذنابه من أمثال ايتمار بن غفير ,وبتسلئيل سموتريتش الى
التفكير بإلغاء محطات الحافالت تماما ومحوها عن الوجود ,ألن اغلب العمليات الفدائية
الفلس���طينية الناجحة ضد اإلسرائيليين تتم على مواقف الحافالت ,ومن ينسى عملية
بيت لي���د البطولية ,وعمليات الدهس والطعن بمحطات الحافالت ,وعش���رات العمليات
االستش���هادية البطولية في الحافالت اإلس���رائيلية ,والتي ارهق���ت االحتالل وكبدته
خس���ائر بش���رية ومادية كبيرة ,عملية برامات شلومو البطولية نفذها فلسطيني بشكل
دقيق وبطريقة احترافية دون ان نس���تنزف بشريا ,فقد قام بزرع عبوتين ناسفتين في
محطتين مختلفتين للحافالت ,ما أدى الى مقتل صهيوني على األقل ,واصابة 22اخرين
بجراح جراح بعضهم حرجة وخطيرة جدا ,وهذا مشهد من مشاهد المواجهة مع االحتالل
بأش���كاله المختلفة  ,فمن عمليات طعن بالس���كين ,الى عمليات حرق لمواقع عسكرية
صهيونية كما حدث في الخليل ,الى عمليات فدائية بالمسدس والسالح االوتوماتيكي
الرشاش ,الى عمليات بالعبوات الناسفة المزروعة هنا وهناك ,في اختراق واضح ومستمر
لنظرية االمن الصهيونية ,التي أصبحت مداسة تحت اقدام المجاهدين من أبناء شعبنا
الفلس���طيني وهذا ما يربك االحتالل ويجعله يتخبط في سياساته في التعامل مع هذا
الشعب العظيم ,ويبحث عن مخرج بعد ان تصدعت جبهته الداخلية ,واصبحت تئن من
تعدد الهجمات الفلسطينية وتنوعها وتوسع رقعتها الجغرافية ,وتطور األداء المقاوم
الى حد كبير ,جعل االحتالل يهدد بالعودة الى سياسة االغتياالت مرة أخرى ,واستهداف
فصائل المقاومة في قطاع غزة.
اكثر من يخش���اه االحتالل من عملية «رامات ش���لومو» انها قد تكون حلقة في سلس���لة
طويلة من العمليات التفجيرية ,خاصة ان االحتالل لم يصل الى منفذ العملية ,وال يعرف
كيف دخلت العبوات الناسفة للقدس ,التي تراقب كل شبر فيها ,وما عدد تلك العبوات
التي باتت بحوزة الفلس���طينيين ,وهل يمكن ان تتك���رر العملية الحقا بنفس الطريقة
ونفس األس���لوب ,وهل هي عملية منظمة او عملية فرديه كسابقتها ,ووفق تحقيقات
جيش االحتالل ،وضع ش���خص واحد العبوتين في موقفين قريبين للحافالت وانسحب
م���ن المكان ،وفيما بعد ق���ام بتفجيرهما عبر جهاز تحكم عن بع���د أو عبر هاتف نقال,
واحتوت العبوات ذات الحجم المتوسط على كمية متوسطة من المتفجرات ،باإلضافة إلى
احتوائها على الشظايا المكونة من المسامير والكرات المعدنية الصغيرة ،والتي زادت من
قوة العبوات وتس���ببت بهذا العدد من اإلصابات ،وفق التحقيقات ,والفرضية األكبر لدى
االحتالل ان تكون تلك العبوات صنع���ت في القدس وبامكانيات ذاتية ,ما يعني تكرار
هذا النوع من العمليات في الفترة القادمة ,وربما بقوة تفجيرية اكبر واقوى ,لذلك أعلنت
ش���رطة االحتالل عن رفع حالة التأهب إلى الدرج���ة قبل القصوى في جميع أنحاء الكيان
الصهيوني ،محذرة من وجود المزيد من العمليات ,وانتش���رت قوات كبيرة مما يس���مى
بحرس الحدود في شوارع القدس المحتلة ,ووجهت تحذيرات لإلسرائيليين بأخذ اقصى
درج���ات الحيطة والحذر اثناء تجولهم في المدينة المقدس���ة ,االمر الذي دب الرعب في
قلوب المستوطنين ,وانتشر جنود االحتالل في المدينة حول ما تسمى بالمعاهد الدينية
اليهودية ,وفي البلدة القديمة وعلى أبواب المس���جد األقصى المبارك ,وتحولت القدس
الى ثكنة عسكرية بكل ما في الكلمة من معني ,وبات تحرك الفلسطينيين في مدينتهم
المقدسة صعبًا للغاية في ظل اإلجراءات األمنية.
نفتالي بينت ويائير لبيد سبق وان خرجا بتصريحات لوسائل االعالم المختلفة ان القدس
خارج دائرة المس���اومة والتفاوض وان امرها حسم تماما بانها بشرقيها وغربيها عاصمة
موحدة إلس���رائيل ,وجاء بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير وبتس���لئيل س���موتريتش
ليؤكدوا على ذلك ,وان الوضع في القدس س���يتغير لصالحهم ,وان المس���جد األقصى
سيتم تقسيمه زمانيا ومكانيا ,تمهيدًا لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على انقاضه ,وان
السلطة عليها ان تنسى القدس تماما ألنها أصبحت خارج دائرة الصراع ,وتم حسم امرها
تماما بنقل الس���فارة االمريكية اليها ,وكأن من يقرر امر القدس هو إسرائيل واالحتالل
الصهيوني ,القدس ه���ي التي أخرجت عدي التميمي من عرين���ه ليباغت االحتالل من
النقطة صفر ويش���تبك مع الجيش الصهيوني المحصن خلف القالع ,والذي يحمل كل
اشكال أدوات القتل الحديثة ,والقدس هي التي دفعت مهند الحلبي بسكينه لمالحقة
الجنود وطعنهم بالسكين ,وهى التي أخرجت ذاك الشاب البطل الشجاع بدراجته النارية,
غير آبه بجنود االحتالل المنتش���رين في كل مكان ,وبكاميرات المراقبة المزروعة في كل
الشوارع ومحطات الحافالت وفي مفترقات الطرق ,خرج مدافعا عن عروبة القدس وهويتها
اإلسالمية ,مدافعا عن المس���جد األقصى المبارك ,مدافعا عن وطنه فلسطين ,فالقدس
اكبر بكثير من ان تمحى هويتها العربية واإلس���المية بحاجز عس���كري ,او بنقل سفارة
اليها ,او بتطبيع عربي واس���المي ,القدس تنتمي الينا وننتمي اليها مهما حاولتم ,واذا
كان السالم والحوار فشل في اقناعكم بان القدس لنا وفلسطين لنا ,فان المقاومة وحدها
باتت هي القادرة على مخاطبتكم باللغة التي تفهمونها جيدا ,والتي س���تدفعكم في
النهاية الى االندحار عنها صاغرين.

الصهيونية الدينية من الهامش إلى مركز القرار اإلسرائيلي ()2
بقلم :حسن الفي
تحالف����ت الصهيونية الدينية سياس����يًا بصورة كاملة
مع ح����زب «مباي» (العم����ل الحقًا) في بدايات «إنش����اء
إسرائيل» ،وكان هدفها الرئيس من وراء ذلك المحافظة
والموقعة بين
على اس����تمرارية اتفاقية الوضع الراهن،
َّ
ديفيد بن غوريون وحزب «أغودات إسرائيل» عام ،1947
وذات العالق����ة بالمحافظة على احت����رام الدولة للدين.
ولم يكن في تفكي����ر الصهيونية الدينية التدخل في
السياستين الخارجية واألمنية ل� «الدولة» ،لكن األمر بدأ
يتغي����ر مع حرب عام  ،1967وما نت����ج منها من احتالل
أراض عربي����ة ،أع����ادت صياغة فكرة «أرض إس����رائيل
ٍ
الكبرى» التوراتية من جديد .ومع صعود حزب الليكود،
اليمين����ي القومي العلمان����ي ،إلى الحكم ع����ام ،1977
ُع َّد األمر انقالبًا سياس����يًا حقيقيًا آن����ذاك على القيادة
���ة بالحركة
التاريخي����ة للمش����روع الصهيوني ،متمثل� ً
الصهيونية العمالية بقي����ادة حزب «مباي» ،األمر الذي
أنتج واقعًا جديدًا في عدة مستويات أمام الصهيونية
الديني����ة ،ك� ّ
���رس حضوره����ا داخل الحلبة السياس����ية
اإلسرائيلية والمجتمعية الصهيونية ،أهمها:
أوال ،انقس����ام الخريطة السياس����ية في «إسرائيل» إلى
ً
حزبين سياس����يين متنافس����ين ،لكنهما متقاربان في
القوة السياس����ية ،األمر ال����ذي فتح الباب أم����ام زيادة
أهمية األحزاب السياس����ية الصغيرة في لعبة تشكيل
االئتالف����ات الحكومي����ة ،بحي����ث إن األح����زاب الدينية
الصهيوني����ة باتت ت����ؤدي دور إبرة المي����زان في تلك
االئتالفات.
أضف إلى ذل����ك ،أن بحث كل من ح����زب العمل وحزب
الليك����ود عن طريق����ة للوصول إلى الس����لطة ،دفع قادة

كل منهم����ا إلى تقديم مزيد من التنازالت السياس����ية
عد الكاتب
إلى األح����زاب الصهيونية الديني����ة ،بحيث ّ
اإلسرائيلي ،سامي ميخائيل ،أن «قوة األحزاب الدينية
لم تنبع من داخل اليهودية األصولية ،بل إن قادة هذه
االحزاب اكتس����بوا القوة والنفوذ على هيئة رش� ً
���ى من
ِ
المتعطشين دومًا إلى السلطة».
جانب اليسار واليمين
َّ
المحصلة ،باتت الضغوط ،التي مارس����تها االحزاب
وفي
ّ
سلم األولويات
الدينية ،ذات أثر بالغ في إعادة
تشكيل ّ
القومي اإلسرائيلي وفقًا لمعايير ِوق َيم دينية وتوراتية
ذات طابع أسطوري.
ثاني����ًا ،لم تعتم����د الحركة الصهيوني����ة الدينية فقط
على المش����اركة السياس����ية في الكنيست والحكومات
اإلس����رائيلية ،من خالل حزب المف����دال ،أو حتى بعض
األح����زاب األخ����رى التي انش����قت عنه ،ب����ل أيضًا كان
تأثيره����ا ،سياس����يًا واجتماعيًا ،أوس����ع وأعمق من ذلك
كثيرًا ،من خالل مؤسس����اتها الش����عبية فوق الحزبية،
والس����اعية الختراق المجتمع الصهيوني ،تحت شعار
«اس����تيطان القلوب» ،فاستفادت الصهيونية الدينية،
عبر مش����اركتها السياس����ية في الحكومات المتعاقبة،
في شرعنه شبكة واس����عة من جمعياتها ،ومنظماتها
االس����تيطانية الديني����ة ،مثل حركة غ����وش إيمونيم،
ومجل����س مس����توطنات قطاع غ����زة والضف����ة الغربية،
«ييشع» ،وكليات «الهسديير» التحضيرية العسكرية.
القومية ،والتقيا على مفهوم «أرض إس����رائيل الكبرى»،
ومركزية الق����وة في مجم����ل العالقات ،س����واء بالعالم
بأسره ،أو بالعالم العربي ،بصفة خاصة ،من خالل مقولة
تحل كل ش����يء» ،ناهي����ك بالحاجة المتزايدة
إن «القوة ّ

إلى الكراهية ،باعتبارها عنصرًا رئيسًا في األيديولوجيا
الصهيونية اليميني����ة والصهيونية الدينية ،على حد
سواء.
على الرغم من تع� ّ
���رض حزب المفدال ،الممثل الرئيس
للصهيوني����ة الديني����ة ،لعمليات انش����قاق متعددة،
األم����ر الذي ّأثر في الوزن الحزب����ي للصهيونية الدينية
ف����ي الحكوم����ات اإلس����رائيلية ،ف����إن ذلك ل����م يوقف
تغلغل أجندتها السياس����ية داخل الحالة السياس����ية
متمث ًلة بمعارضة كل من قيام دولة
اإلسرائيلية برمتهاّ ،
فلس����طينية ،وأي س����يادة «أجنبية» ،غربي نهر األردن،
ومتمث ًلة أيضًا بالعم����ل على تعزيز
وعودة الالجئي����ن،
ّ ّ
هذا االستيطان ،وعدم إزاحة أي مستوطنة يهودية من
مكانها ،وضمان أمن المستوطنين ،والتمسك بالقدس
المحتلة «عاصم����ة موحدة وأبدية للدول����ة اليهودية»،
وتكثي����ف عمليات التهوي����د في المدينة المقدس����ة
وضواحيه����ا ،األمر الذي زاد في وضع العراقيل في وجه
التسويات في جميع المسارات.
تلقت صدمة كبيرة من خالل
لكن الصهيونية الدينية ّ
ّ
قرار االنس����حاب من مس����توطنات قطاع غ����زة وعدد من
مس����توطنات ش����مالي الضفة ،تحت عنوان «قانون فك
االرتباط» ،الذي ّنف����ذه أهم حلفاء الصهيونية الدينية،
رئيس الوزراء األس����بق ،أرئيل ش����ارون ،األمر الذي دفع
األح����زاب الصهيونية الدينية إل����ى التفكير في إعادة
التموض����ع م����ن جديد ف����ي كل المس����تويات ،وأهمها
ترتيب بيته����ا الحزبي ،تحت مظلة ح����زب واحد يمثل
الصهيونية الدينيةُ ،أطلق عليه حزب البيت اليهودي،
عام  ،2008األمر الذي سيتناوله الجزء الثالث.

تنوع العمل المقاوم يرهق المؤسسة األمنية الصهيونية
بقلم  /ياسر عرفات الخواجا
بطبيع���ة الحال المقاومة في الضف���ة والقدس تأخذ
عدة أش���كال في األس���لوب والتنفيذ المحترف تارة
باس���تخدام السكين والدهس وأخرى بالسالح وشكل
آخر بالعبوات الناسفة هذا األمر الذي يفرض حالة من
عنص���ر المفاجأة في كل مرة على المؤسس���ة األمنية
الصهيوني���ة لتؤكد ب���أن العملية المقبل���ة على غير
توقعه���ا األمني ..وه���ذا نوع من االحت���راف واإلبداع
األمني والعمليات���ي الذي تغلب ب���ه العمل المقاوم
على تفكير أدمغة الش���اباك الصهيوني وعلى تجاوز
احتياطاتهم األمنية المكثفة حيث أن جل العمليات
الت���ي نفذت ف���ي أماك���ن األكثر تش���ديدا لألحزمة

األمنية.
تأتى الي���وم العملية الثنائية ف���ي القدس الغربية..
األول���ى بانفجار عبوة ناس���فة تم وضعه���ا من خالل
ش���خص كان يس���تقل دراجة كهربائي���ة في محطة
الحاف���الت عند مدخل المدين���ة واالنفجار الثاني عبر
تفخي���خ دراجة نارية عند محطة الحافالت بالقرب من
مفترق راموت والت���ي خلفت قتيل  13إصابة منها 4
بحال���ة حرجة األمر الذي يؤكد على س���قوط مزيد من
القتلى ....لتؤكد أن هذا التنوع في األسلوب والطريقة
العملياتية للمقاومة فيه نوع من التحدي األمني الذي
يعم���ل على خلط أوراق المؤسس���ة األمنية ويجعلها

في حالة من اليأس واإلحباط وفقدان للحالة الوقائية
واالس���تباقية ه���ذه العملي���ة تأتى في ظ���ل عربدة
وعنجهي���ة صهيونية مس���تمرة لعملي���ات الجيش
بالضفة واقتحامات مس���تمرة من قبل المستوطنين
للقدس واألقصى لتؤك���د أن المقاومة بكل فاعليتها
مس���تمرة وأنها ل���ن تتوقف وأنها تس���ير بحالة من
التحدي واإلرادة بدعم خيار المقاومة.
الخالص���ة ...التنوع في العمل المق���اوم المبدع أفقد
المؤسس���ة األمنية الصهيوني���ة كل عناصر قوتها
وجعله���ا مجردة حتى من الحص���ول على المعلومات
وطبيعة العمليات المقبلة.

المقاومة في تطور والتهديدات تزيدها قوة
بقلم /مصطفى الصواف
المقاومة الفلس���طينية ف���ي الضف���ة الغربية وفي
القدس وفي كل مكان من فلس���طين قالت كلماتها
األولى والتي تؤكد اس���تمرارها وتطورها وفي نفس
الوقت تق���ول لالحتالل ال مقام لك���م على أرضنا وان
إرهابكم بح���ق الق���دس والخليل ونابل���س وجنين
وإعداماتكم بحق الفتيات والفتية والشباب والرجال
لن تمر مر الكرام وال تقول المقاومة هذا الكالم فقط
لتبريد االج���واء او لغيرها من االم���ور التي يعتبرها
االحتالل قبوال بجرائمه وفرض سياس���ة األمر الواقع
وبالقوة يفرض االحتالل ما يريد.
عملية القدس يوم األربع���اء  2٠22/١١/2٣المزدوجة
تؤك���د أن المقاومة في تط���ور وان االحتالل وإرهابه
س���يكون دافعا اكبر لهذا الذي علي���ه المقاومة رغم
م���ا يدعيه قائد جيش االحتالل من انتش���ار اكثر من

نصف قوات���ه في الضف���ة وفلس���طين المحتلة ،إال
ان الفش���ل العس���كري واألمني لدى أجهزة االحتالل
يزداد عمقا وان المقاومة ستقوى وتتطور وحاضنتها
الش���عبية تزداد قوة ووعيا االمر ال���ذي لن ينفع فيه
االعتق���االت واله���دم والحصار وغيرها م���ن إجراءات
االحت���الل الت���ي س���تزيد المقاومة قوة وس���تصيب
االحتالل بمزيد من الخيبة.
التطور الح���ادث للمقاومة ليس ف���ي العمل المقاوم
فق���ط ولكن عل���ى ما يبدو ان هناك تط���ورا أعمق في
أدوات المقاومة اللوجس���تية وان هناك فهما عميقا
بتعزي���ز مفه���وم العمل االمني الذي يس���بق العمل
المقاوم والذي قد يكون سببا في نجاح العمل المقاوم.
عندم���ا تنجح المقاومة بتحديد الهدف ورصد المكان
وتجهيز األداة ووضعها في المكان المختار ثم تنفيذ

المهمة بدقة متناهية عبر اس���تخدام أدوات تقنية
حديثة كل ذلك تطور ملحوظ يش���ير الى تطور الحق
في عمل المقاومة في المستقبل.
االحتالل هو فعال ال يملك حت���ى االن أي معلومة عن
المنف���ذ إن كان فردا او جماع���ة وما هي هذه الجماعة
وأي���ن هي ونأم���ل ان ال يصل االحتالل ال���ى إجابات
على تلك االس���ئلة التي يثيره���ا ،ورغم ذلك يواصل
تهديداته للمقاومة ولغزة ولقادة المقاومة اس���لوب
قديم يمارس���ه ظانا أن التهدي���د يخيف المقاومة او
حتى لو نفذ هذا التهديد.
ونقول في نهاية االمر ان التهديدات تزيد المقاومة
ق���وة وإصرارا وحت���ى تنفيذ التهدي���دات لن يخيف
المقاومة بل س���يزيد من الفعل المقاوم وهذا أثبتته
االيام السابقة وستكشفه األيام القادمة.
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تقرير أممي :قيود االحتالل بالضفة كلفت الفلسطينيين  50مليار دوالر
القدس المحتلة /االستقالل:
أفاد أحدث تقرير لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
(األونكتاد) بأن الش����عب الفلسطيني دفع تكلفة تراكمية
باهظة تقدر بنحو  50مليار دوالر بين عامي  2000و،2020
بس����بب القي����ود اإلضافية التي فرضتها «إس����رائيل» في
الجزء من المنطقة المسماة «ج» من الضفة الغربية المتاح
للتنمية الفلسطينية.
ويقدر التقري����ر تكلفة القيود اإلضافي����ة بنحو  2.5مليار
ً
ً
مشيرا إلى التكلفة التراكمية بين عامي 2000
سنويا،
دوالر
و 2020تع����ادل ثالثة أضعاف النات����ج المحلي اإلجمالي
للضفة في عام  ،2020وأكثر من  2.5ضعف الناتج المحلي
اإلجمالي الفلسطيني في العام نفسه.
وج����اء التقرير المقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة،
تحت عنوان «التكلفة االقتصادية لالحتالل اإلس����رائيلي
على الشعب الفلس����طيني :حصيلة القيود اإلضافية في
المنطقة (ج)،»2020-2000 ،
وأوض����ح أن س����لطات االحت����الل توف����ر حواف����ز س����خية
للمس����توطنين ورجال األعمال اإلس����رائيليين لتس����هيل
المش����اريع الصناعي����ة والزراعي����ة ،والتي ش����جعت مئات
اآلالف من اإلس����رائيليين على االنتقال إلى المستوطنات
المدعومة ،حيث مستويات المعيشة في المتوسط ،أعلى
وفقا لمصادر مختلفة.
مما هي عليه في «إسرائيل»ً ،
وتضم س����لطات االحتالل  %70من المنطقة المسماة «ج»
داخ����ل «حدود» المس����توطنات ،ما يجعل ذل����ك الجزء من
ً
محظورا على التنمية الفلس����طينية ،رغم أن
المنطقة «ج»
المنطقة هي الجزء األكبر والمتواصل للضفة ولديها الجزء
األكبر م����ن األراضي الزراعية الخصب����ة والموارد الطبيعية
القيمة.
وفي غضون ذل����ك ،ما يزال وصول الفلس����طينيين إلى ما

مقيدا بشدة.
تبقى من المنطقة «ج» ()%30
ً
وأف����اد التقرير بأن مجموع����ة من القيود الت����ي فرضتها
س����لطات االحتالل أدت إلى تقييد األنشطة االقتصادية
وحركة األشخاص والبضائع في المناطق المسماة «أ» و»ب»
و»ج».
وتش����مل القيود فرض حظ����ر على اس����تيراد تكنولوجيا
ومدخالت معينة ونظام تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية
وحواجز ونقاط عسكرية وبوابات وسواتر ترابية ،باإلضافة
إلى جدار الفصل العنصري.
قيودا
وأش����ار التقرير إلى أن س����لطات االحتالل تف����رض
ً
إضافي����ة على األنش����طة االقتصادية الفلس����طينية في
المنطقة «ج» ،لتسهيل توس����يع المستوطنات ،باإلضافة

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم  2022 / 267يف الطلب رقم 2022 / 2652

المس���تدعية /ش���ركة ماجد ومحمد العجلة للس���يراميك -غزة الش���جاعية
ويمثلها الس���يد /ماجد العجلة ويحمل هوية رق���م 909907982 /وكياله
المحاميان /فؤاد محمد عبد العال وأدهم بشير شال – غزة شارع الجالء مفترق
السرايا عمارة جاد الطابق الثالث جوال رقم 0599993895
المس���تدعى ضده /ماهر كمال محمد العرعير -من س���كان غزة الشجاعية آخر
شارع البلتاجي بجوار مسجد المرابطين هوية رقم( 907837033 /خارج البالد)
قيمة الدعوى 2076 :شيكال
نوع الدعوى :مطالبة مالية
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 2022 / 2652
في القضية رقم 2022/ 267
إلى المس���تدعى ضده المذكور ،بما أن المستدعية قد تقدمت لدى محكمة
صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها (مطالبة مالية) اس���تنادًا لما
تدعيه ف���ي الئحة دعواها ونظ���رًا ألنك مجهول محل اإلقام���ة خارج البالد
وعمال بالمادة  20من
وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطب
ً
وبناء على
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لس���نة ً 2001
قرار الس���يد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم  2022 /2652بالسماح
لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المستبدل .لذلك يقتضي عليكم أن تحضر
لهذه المحكمة يوم األحد بتاريخ 2022/12/29م الس���اعة التاسعة صباحًا،
كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
النشر ،وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية
واعتباركم حاضرين .صدر في 2022/11/23م

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

إعالن
فقد
هوية

اعل���ن أن���ا المواطن  /عبدالله س���عيد حس���ن ابو
ناص���ر عن فقد هويتي الش���خصية التي تحمل
رق���م ( ) 410918452فعلى م���ن يجدها رجاء أن
يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

اعل���ن أنا المواط���ن  /اياد س���امي محمد االخرس
عن فق���د هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم
( )404590077فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها
مشكورا الى أقرب مركز شرطة.

إلى القيود المفروضة في المنطقتين «أ» و»ب».
ونتيجة لذلك ،لوحظت األنشطة االقتصادية في  %30من
المنطقة «ج» خارج «حدود» المس����توطنات أقل بكثير مما
كانت عليه في منطقتي «أ» و»ب».
ويقدر التقرير تكلفة ه����ذه القيود اإلضافية بنحو %25
من الناتج المحلي اإلجمالي للضفة الغربية .بمعنى آخر ،إذا
كان مستوى القيود المفروضة على التنمية الفلسطينية
في  %30من المنطقة (ج) المتاحة للتنمية الفلسطينية
هو نفس����ه المطبق في المنطقتي����ن (أ) و(ب) ،فإن حجم
اقتصاد الضفة سيكون أكبر بكثير مما هو عليه اآلن.
وأك����د أن الفوائ����د الت����ي تع����ود عل����ى «إس����رائيل» من
المستوطنات بالمنطقة «ج» المحتلة والقدس هي الوجه

اآلخر للتكلفة التي يتحملها الشعب الفلسطيني.
ويقدر التقرير أن المساهمة السنوية لهذه المستوطنات
في االقتصاد اإلس����رائيلي بنحو  41مليار دوالر ،أو % 227
من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني للعام .2021
وه����ذا النات����ج المحلي اإلجمال����ي ،المتحقق باس����تخدام
األراضي والموارد الطبيعية الفلس����طينية ،هو مؤشر آخر
على التكلفة الكبيرة التي يتحملها الشعب الفلسطيني
بسبب المستوطنات ونموها المستمر.
وبحس����ب التقرير ،فإن التكلفة المقدرة ال تمثل سوى جزء
بس����يط من تكلفة االحتالل للمنطقة (ج) والقدس ،والتي
هي في ح����د ذاتها جزء صغير م����ن التكلفة االقتصادية
اإلجمالية التي يفرضها االحتالل على الشعب الفلسطيني
في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وش����دد على أن وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج) أمر
ضروري لتحقيق التنمية المستدامة لألراضي الفلسطينية
ً
جغرافيا وقابلة
المحتلة وقيام دولة فلسطينية متواصلة
للحياة على أس����اس حل الدولتين ،بما يتماشى مع قرارات
األمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد على ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على النشاط
االقتصادي الفلسطيني في المنطقة (ج).
وأضاف «من ش����أن إنهاء هذه القي����ود أن يوفر لالقتصاد
الفلس����طيني قاعدة م����وارد اقتصادي����ة وطبيعية التي
يحتاج لها بصورة ماسة ،لتطوير اقتصاده وعكس االتجاه
الحالي المتمثل في تفاق����م األزمة المالية وزيادة الحرمان
االجتماعي واالقتصادي».
وش����دد على ضرورة تعزي����ز المس����اعدات الدولية ودعم
المانحين للشعب الفلسطيني لتجنب األزمات االجتماعية
واالقتصادية واإلنسانية في المستقبل ،وحتى يتم إنهاء
االحتالل.

ارتفاع العجز التجاري لفلسطين  % 2في أيلول الماضي
رام الله  /االستقالل:
أظهر مسح للجهاز المركزي لإلحصاء وزعت نتائجه ،أمس
األربعاء ،ارتفاع العجز في الميزان التجاري الفلس���طيني،
الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات ،بنس���بة %2
خالل ش���هر أيلول الماضي ،على أساس شهري ،فيما زاد
بنس���بة  %46على مدى ال� 12شهرا المنتهية في أيلول،
ليصل إلى  584مليون دوالر .وانخفضت الصادرات خالل
شهر أيلول من عام  2022بنسبة  %17مقارنة مع الشهر

السابق ،بينما ارتفعت بنسبة  %14مقارنة مع شهر أيلول
من عام  ،2021حي���ث بلغت قيمتها  128.1مليون دوالر.
وانخفضت الصادرات إلى «إسرائيل» خالل الشهر بنسبة
 %14مقارنة مع الش���هر السابق ،وشكلت الصادرات إلى
«إسرائيل»  %94من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيلول
م���ن عام  .2022كما انخفضت الص���ادرات إلى باقي دول
العالم بنسبة  %50مقارنة مع الشهر السابق.
كما انخفضت الواردات خالل ش���هر أيلول من عام 2022

بنس���بة  %2مقارنة مع الشهر الس���ابق ،بينما ارتفعت
بنسبة  %39مقارنة مع شهر أيلول من عام  ،2021حيث
بلغت قيمتها  712.1مليون دوالر.
وارتفعت الواردات من «إس���رائيل» خالل الش���هر بنسبة
 %6مقارنة مع الش���هر الس���ابق ،وش���كلت الواردات من
«إسرائيل»  %61من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيلول
من ع���ام  ،2022بينما انخفضت ال���واردات من باقي دول
العالم بنسبة  %14مقارنة مع الشهر السابق.

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة اإيداع املخطط التف�سيلي لل�سارع رقم ()126

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
اإعلن �سادر عن اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات
غزة اإيداع املخطط التف�سيلي لل�سارع رقم (- )17حي ال�سطر

تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة عن قرارها
رقم ( )22بجلستها رقم  2022/20المنعقدة بتاريخ 2022/10/6م المتضمن
إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم  126المحصورة بين الشارع رقم 96
غربًا والش���ارع رقم  125شرقًا بعرض 14متر بدون ارتداد المار في القسائم
رقم ( ) 23-22-20-19-18-17-16-14-13-12-11-10-5من القطعة رقم 43
والقسيمة رقم 16من القطعة رقم  89لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من
تاريخ هذا اإلع���الن .وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي
واألبنية واألمالك األخرى المش���مولة بهذا المش���روع االط���الع على خارطة
المش���روع مجانًا خالل ساعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه
إلى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس (( .وسوف لن
يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ)).

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة عن قرارها رقم
( )5بجلستها رقم  2022/12المنعقدة بتاريخ  2022/6/16المتضمن إيداع
المخطط التفصيلي للش���ارع رقم ( - )17حي السطر المحصور بين الشارع
شماال والشارع رقم ( )M12جنوبًا بعرض ( )16أمتار وارتداد ( )3متر
رقم ()4
ً
المار في القس���ائم رقم  40-39من القطع���ة رقم ( )42لالعتراض خالل مدة
ستين يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليه فانه يج���وز لجميع أصحاب الحقوق في األراض���ي واألبنية واألمالك
األخرى المشمولة بهذا المش���روع االطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل
ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة المحلية
للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس
((وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ )).

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

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

إعالن
فقد
هوية

أعلن أنا المواطن  /حس���ين غسان صبحي العقاد
عن فقد هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم
( )803187855فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن
يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة.

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

إعالن
فقد
هوية

اعل���ن أنا المواطن  /أحمد فريد ش���حادة الدغمه
عن فقد هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم
( )803414747فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن
يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة.

الخميس  30ربيع الثاني  1444هــ  24نوفمبر  2022م

روسيا تنفي استعدادها إلخالء منطقة متاخمة لخيرسون ومعارك محتدمة شرق أوكرانيا
االستقالل /وكاالت:
نفى حاكم شبه جزيرة القرم الروسي سيرغي أكسيونوف
اس����تعداد السلطات الروس����ية إلخالء منطقة أرميانسك
المتاخمة لحدود مقاطعة خيرسون (جنوب) بسبب خطر
استهدافها بالصواريخ األوكرانية.
وقال حاكم شبه جزيرة القرم إن المعلومات عن استعداد
السلطات الروسية إلجالء سكان مدينة أرميانسك شمال
القرم «زائفة» ،مشددا على أن السلطات الروسية «تعمل
على مدار الساعة لضمان األمن في القرم».
وكانت القوات األوكرانية استعادت السيطرة قبل أقل من
 10أيام على مدينة خيرس����ون ،وهي العاصمة اإلقليمية
الوحيدة التي تمكنت موس����كو من السيطرة عليها منذ
فبراير/شباط الماضي ،وتسعى كييف الستعادة المزيد
من المناطق المتاخمة لمدينة خيرسون.
ويأتي النفي الروس����ي بعد يوم من تعرض ش����به جزيرة

القرم لهجوم بمس����يرات ،إذ قال ميخائيل رازفوجاييف
حاكم منطقة سيفاس����توبول اإلدارية (سيفاس����توبول
ّ
بمسيرات.
عاصمة القرم) على تليغرام إن «هناك هجوما
قوات دفاعنا الجوي تعمل في الوقت الحالي» ،مضيفا أن
قواته أسقطت طائرتين ّ
مسيرتين قرب محطة باالكالفا
للطاقة.
وأكد حاكم سيفاس����توبول عدم تض����رر أي بنية تحتية
مدنية ،ودعا السكان إلى «التزام الهدوء».
وأفادت الس����لطات األوكراني����ة في مقاطع����ة زاباروجيا
جنوبي البالد أمس األربعاء باس����تمرار القصف الروس����ي
عل����ى مدينة زاباروجي����ا عاصمة المقاطع����ة والعديد من
قراه����ا ،وقالت إن طفال حديث ال����والدة قتل جراء قصف
اس����تهدف مستش����فى بمدينة فيلنيانس����ك جنوبي
المقاطع����ة .وقالت هيئة الط����وارئ األوكرانية إن فرقها
أنقذت ام����رأة وطبيبا م����ن تحت أنقاض المستش����فى،

وأش����ارت الس����لطات األوكرانية إل����ى أن رج����ال اإلنقاذ
يواصلون عمليات البحث وإزالة األنقاض في المكان.
وكانت اإلدارة العسكرية في زاباروجيا أعلنت أن القصف
الروسي اس����تهدف الثالثاء نحو  20بلدة في المقاطعة
وطال عشرات المنازل.
وقال قائد عسكري ميداني في فاغنر الروسية إن قواته
تخوض مع����ارك وصفها بالعنيفة للغاية وتحقق تقدما
في محور مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك شرقي
أوكراني����ا ،وأوضح القائد الميدان����ي في تصريحات له أن
قواته تعمل على توس����يع مساحة وطول جبهة المعارك
مع الجيش األوكراني حول المدينة.
وقالت س����لطات دونيتس����ك الموالية لروس����يا إن قوات
فاغنر تشارك في هجمات بالدبابات وراجمات الصواريخ
على مواقع الجيش األوكراني في باخموت.
وتحاول القوات الروس����ية واالنفصالي����ون الموالون لها

الس����يطرة على مدين����ة باخم����وت اإلس����تراتيجية منذ
أغسطس/آب الماضي.
وتع����د مدينة باخموت أقرب نق����اط التماس والمواجهة
ُ
بي����ن الجانبي����ن الروس����ي واألوكراني ،اللذي����ن يصفان
المعارك فيها وعمليات القصف بأنها األس����خن واألكثر
ضراوة.
وقال����ت رئاس����ة األركان األوكراني����ة إن قواتها تصدت
إلح����دى عش����رة محاول����ة تقدم للق����وات الروس����ية في
مقاطعتي دونيتس����ك ولوغانسك في ش����رقي أوكرانيا،
وأضاف����ت قيادة األركان األوكرانية أن القوات الروس����ية
قصفت م����دن وبلدات دونتيس����ك وخاركيف بخمس����ة
صواريخ ،وأكثر من  40قذيفة.
وقال����ت وزارة الدفاع البريطانية اليوم األربعاء إن روس����يا
أطلق����ت على األرجح ع����ددا من الطائرات المس����يرة في
حربها على أوكرانيا منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

 10قتلى إثر إطالق نار داخل زلزال بقوة  6درجات يضرب منطقة دوزجة شمال غرب تركيا
متجر في فرجينيا األمريكية

واشنطن /االستقالل:
أعلنت الس���لطات األمريكية مقتل  10أشخاص في إطالق نار جماعي وقع داخل
محل تجاري بوالية فرجينيا.
وقالت ش���رطة مدينة تشيسابيك ،أمس األربعاء ،إن إطالقا للنار داخل متجر «وول
مارت» ،مساء الثالثاء ،تسبب في مقتل ما ال يزيد على  10أشخاص ووقوع عدد من
اإلصابات ،حسبما نقلت وكالة «أسوشيتيد برس».
وأضافت الش���رطة في تصريحات صحفية ،أن الهجوم نفذه شخص واحد ،أطلق
النار على نفس���ه بعد مهاجمته جمعا من الناس .وفي الس���ياق ،أوضح متحدث
الش���رطة ليو كوسينس���كي ،أن إطالق النار توقف «بمجرد وصول الش���رطة إلى
موقع الحادث» .وأش���ار إلى أن الهجوم وقع عند الس���اعة  03:12( 22:12بتوقيت
غرينيتش) .من جهتها ،أعربت سلس���لة متاجر «وول مارت» عن صدمتها ،وقالت
في تصريحات نقلتها وسائل إعالم أمريكية إنها «تعمل بشكل وثيق مع سلطات
إنفاذ القانون» في التحقيقات الخاصة بهذا «الحادث المأس���اوي» .ووقع ما ال يقل
وفقا لمنظمة
ع���ن  662حادث إطالق نار جماعي في الواليات المتحدة هذا العامً ،
تتبع الهجمات المسلحة « »Gun Violence Archiveاألمريكية (غير ربحية).

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة بداية غزة ب�سفتها ال�ستئنافية
مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل لدى حمكمة بداية غزة
ب�سفتهاال�ستئنافية

في االستئناف المدني رقم  2022 / 837في الطلب رقم 2022 / 369
في الدعوى المدنية رقم  – 2021 / 312صلح غزة
المستدعي /محمد كريم  /ناظم محمد عويضة -هوية رقم801359506 /
غزة الرمال الجنوبي شارع القاهرة وكيله المحامي /فادي ناظم عويضة –
غزة تل الهوى شارع القاهرة جوال 0567700777
المستدعى ضده /مجدي أحمد عطية ابهار -هوية رقم 404025355 /آخر
موطن له غزة الزيتون شارع  8قرب جامعة غزة
نوع الدعوى :حقوق ( +تعويض عن ضرر)
قيمة الدعوى 6700 :شيكل جديد
في االستئناف رقم  2022 / 837في الدعوى رقم  2021 / 312صلح غزة
في الطلب رقم 2022 / 369
إلى المس���تدعى ضده ،بما أن المس���تدعي قد أقام ضدك االس���تئناف
رق���م  2022 / 837يطالب���ك فيها بدفع مبلغ  6700ش���يكل بدل حقوق
وتعويض اس���تنادًا لما يدعيه في الئحة استئنافه المرفق نسخة منها
ومن ملحقاتها بهذه المذك���رة ،لذلك يقتضي عليك أن تحضر إلى هذه
المحكمة للرد على دعواه في يوم األحد الموافق 2022/12/11م الس���اعة
الثامنة والنصف صباحًا كما عليك أن تودع ردك التحريري خالل خمس���ة
عشر يوم من تاريخ تبليغك هذه المذكرة والدعوى والمستندات المرفقة
معها وأن ترس���ل نسخة إلى المستدعي حس���ب عنوانه .وليكن معلومًا
لديك أنك إن تخلفت عن الحضور يجوز للمس���تدعي أن يسير في دعواه
ويجوز اصدار الحكم بحقكم حضوريًا .حرر في2022/11/23 :م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة (ب�سفتها ال�ستئنافية)
عمار قنديل

أنقرة /االستقالل:
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 100
ش���خص أصيبوا ج���راء زلزال تقت���رب قوته من 6
درجات على مقياس ريختر ،والذي ضرب فجر أمس
األربعاء والية دوزجة شمال غربي تركيا.
وأك���د صويلو في تصريح���ات تلفزيونية أن قوات
األم���ن أكمل���ت عملي���ات التفتي���ش ف���ي القرى
المحيط���ة بموقع الزلزال ،ولم ت���رد أنباء عن أضرار
جس���يمة؛ مشيرا إلى حدوث انقطاع للكهرباء أثناء
الزل���زال في بعض المناطق لكن الس���لطات تعمل
على إعادة التيار حاليا.
من جانبه���ا ،قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية

إن الزلزال وقع ُبعيد الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت
المحل���ي في قضاء «غول ياقا» بمدينة دوزجة التي
تقع إلى الشرق من إسطنبول.
وشعر س���كان إس���طنبول وأنقرة وبورصة وإسكي
شهير وتشانكيري وزونغولداك وسكاريا بالزلزال
ال���ذي وق���ع على عمق نح���و  7كيلومت���رات تحت
األرض ،وفق إدارة الط���وارئ والكوارث التي ذكرت
أن قوته بلغت  5.9درجات على مقياس ريختر ،في
حين أفاد المركز األوروبي المتوس���طي للزالزل أنه
كان بقوة  6درجات ووقع على عمق كيلومترين.
ثان
وبع���د دقائق من الزل���زال األول ضرب زل���زال ٍ
بقوة  4.7درجات منطقة جيليملي في دوزجة ،كما

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي
مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي

املو�سوع /اعالن عن بيع ار�س مبوجب وكالة لدى
الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم2022/939

يعلن للعموم ان���ه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد:
جبارة محمد حسين عيد من سكان جباليا هوية رقم 800402588
بصفته وكيال عن :حنان رباح احمد مسعود  //مريم ربيع موسى عيد  //احمد
ومحمد وفتحيه وامال والهام أبناء رباح احمد عيد
بموجب وكاالت  //وكالة :
صادرة عن
رقم الوكالة
كاتب عدل شمال غزة
2022/5712
كاتب عدل شمال غزة
2022/6395
موضوع الوكالة :إجراء معاملة (انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /افراز) في :
القطعة القسيمة المدينة
جباليا
5
1782
فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة.
وفي حال تبين إش���كاليات ف���ي الوكالة أو وفاة الم���وكل أو أحد الموكلين
يتحم���ل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكال���ة بدون أدنى
مسؤولية على سلطة األراضي .التاريخ2022/11/23 :م

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

حدثت  35هزة ارتدادية بعد الزلزال األول.
وتضررت بعض األبنية من الزلزال كما خرج األهالي
من بيوتهم وافترش���وا الشوارع وأش���علوا النيران
للتدفئة بس���بب البرد الش���ديد في الخارج .وأعلن
والة مدن دوزجة وس���كاريا وبول���و وزونغولداك عن
عطلة في المدارس أمس األربعاء خوفا من حصول
زلزال جديد .وتقع تركيا على العديد من الصفائح
التكتونية ،مما يجعلها نقطة س���اخنة للنش���اط
الزلزال���ي .وأواخر أكتوبر/تش���رين األول عام 2020
ضرب زلزال بق���وة  6.6درجات على مقياس ريختر
والية إزمي���ر (غربي تركيا) ،مما تس���بب في مقتل
العشرات وإصابة المئات وتضرر المباني السكنية.

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
اإعالن �سادر عن اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة اإيداع جمدد للمخطط التف�سيلي لل�سارع
رقم  58املعروف ب�سارع اأبو اخلري
منطقة تنظيم -رفح
قانون تنظيم المدن رقم ( )28لسنة 1936م

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة عن قرارها رقم
( )1بجلس���تها رقم ( )41/2022المنعقدة بتاريخ  16/12/2021المتضمن
ايداع المخطط التفصيلي للش���ارع رقم (( )58المعروف بش���ارع أبو الخير)
والمحصور بين الش���ارع رقم ( )12شماال والش���ارع رقم ( )69جنوبا بعرض
( )8أمت���ار وارتداد ( )3متر والمار في القس���يمة رقم ( )12من القطعة رقم
( )7لالعتراض خالل مدة خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن
في الجريدة الرس���مية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب ،
والذي تم اعالن ايداعه في الس���ابق ونشره في جريدة (االستقالل) بتاريخ
.2021/6/29
وعلي���ه ووفقا لنص المادة ( )17من قانون تنظيم المدن رقم ( )28لس���نة
 1936فإنه يجوز لجميع أصحاب الحق���وق في األراضي واألبنية واألمالك
األخرى المش���مولة بهذا المشروع أو بأي مش���روع آخر سواء بصفتهم من
أصحاب هذه األمالك أو بأي صفة أخرى االطالع مجانا على المشروع المعدل
لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية رفح خالل ساعات الدوام
الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر
هذا االعالن .وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن
فقد
هوية

اعل���ن أنا المواط���ن  /ابراهيم غس���ان محمود ابو
عواد ع���ن فقد هويتي الش���خصية التي تحمل
رق���م ( ) 409652120فعلى م���ن يجدها رجاء أن
يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

اعل���ن أن���ا المواطن���ة  /ماجده احمد اس���ماعيل
بدر عن فق���د هويتي الش���خصية التي تحمل
رقم ( )921980397فعل���ى من يجدها رجاء أن
يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

اعل���ن أنا المواط���ن  /امين ط���الل محمد مهاوش
عن فق���د هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم
( ) 931540264فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن
يسلمها مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

إعالن
فقد
هوية

اعل���ن أن���ا المواط���ن  /معتز محمد عل���ي أبوعلي
عن فق���د هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم
( )801892829فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها
مشكورا الى أقرب مركز شرطة.

الخميس  30ربيع الثاني  1444هــ  24نوفمبر  2022م

اليابان تقهر ألمانيا على الطريقة السعودية

إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية والمغرب يتعادل سلبيًا مع كرواتيا بمونديال قطر
الدوحة /االستقالل:
سحق المنتخب اإلسباني نظيره كوستاريكا بنتيجة (-7
 ،)0مساء أمس األربعاء ،بالجولة األولى من دور المجموعات
لنهائيات كأس العالم قطر .2022
وسجل س����باعية اإلس����بان في المباراة :داني أولمو ،ماركو
أسينس����يو ،فيران توري����س (هدفين) ،جاف����ي ،كارلوس
س����ولير ،وموراتا في الدقائ����ق (،90 ،74 ،54 ،31 ،21 ،11
و.)92
وبه����ذا االنتص����ار يعتل����ي المنتخب اإلس����باني صدارة
المجموعة الخامس����ة برصيد  3نق����اط ،بينما تجمد رصيد
كوستاريكا بدون نقاط في المركز األخير.
وبدأت المباراة كما هو متوقع ،بضغط مكثف من المنتخب
اإلس����باني ،وس����دد داني أولمو كرة أرضية مرت بمحاذاة
القائم األيسر في الدقيقة .5
وسدد ماركو أسينسيو مهاجم الماتادور كرة أرضية مرت
بجانب القائم األيسر في الدقيقة .8
وم����رر جاف����ي ك����رة داخل المنطق����ة اصطدم����ت بمدافع
كوس����تاريكا لتصل إلى داني أولمو الذي اس����تلم وسدد
على يس����ار الحارس كيلور نافاس ليمنح التقدم لمنتخب
إسبانيا في الدقيقة .11
وأض����اف ماركو أسينس����يو الهدف الثاني إلس����بانيا في
الدقيق����ة  ،21حيث تلق����ى كرة عرضي����ة أرضية من قبل
جوردي ألبا ،ومن لمس����ة واحدة سدد وسجل أسفل يسار
الحارس كيلور نافاس.
وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح إسبانيا ،إثر
تدخل عنيف على جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء ،وانبرى
للتنفيذ فيران توريس الذي س����جل بنجاح أس����فل يمين
المرمى ،في الدقيقة .31
وواص����ل الماتادور محاوالته لزيادة النتيجة ،لكن لم تفلح
المحاوالت ،لينتهي الشوط األول بتقدم إسبانيا بثالثية
دون رد.
ومع بداية الش����وط الثاني ،انطلق أزبليكويتا على الطرف
األيمن ،ومرر كرة نحو أسينسيو الذي سدد بقوة زائدة لتمر

الكرة أعلى مرمى نافاس في الدقيقة .47
ونجح فيران توريس في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة
 ،54حيث اس����تغل خطأ من دفاع كوستاريكي وسدد من
داخل المنطقة في شباك الحارس كيلور نافاس.
واستمرت سيطرة اإلسبان على الكرة دون أي رد فعل يذكر
من كوس����تاريكا ،حتى نجح جافي في تس����جيل الهدف
الخام����س في الدقيقة  ،74حيث تلق����ى تمريرة من ألفارو
موراتا داخل منطقة الجزاء ،ومن لمس����ة واحدة س����دد كرة
اصطدمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.
وانطلق نيكو ويليامز على الطرف األيمن ومرر كرة عرضية
حاول الحارس كيلور نافاس تش����تيتها ،لتصل أمام قدم
كارلوس س����ولير الذي وضع الكرة مباش����رة في الش����باك

الكوس����تاريكية ،مضيف����ا الهدف الس����ادس لالروخا في
الدقيقة .90
واستمر مهرجان األهداف ،بهدف سابع عبر ألفارو موراتا
ال����ذي تلقى تمريرة بينية من دان����ي أولمو داخل منطقة
الجزاء ،وس����دد كرة زاحفة أس����فل يمين الح����ارس كيلور
نافاس في الدقيقة  ،92ليكشر الماتادور عن أنيابه مبكرا.
فوز مثير
كما حقق المنتخب الياباني فوزًا مثيرًا على نظيره األلماني،
بهدفين لهدف ،في مستهل مشوار المنتخبين في كأس
العالم .وبالتالي حصد منتخب اليابان ثالث نقاط مهمة.
وأنهى األلمان ش����وط المواجهة األول متقدمين بهدف،
ّ
سجله إلكاي جوندوجان في الدقيقة  33من ركلة جزاء.

وعاد اليابانيون به����دف التعادل في الدقيقة  ،75وحمل
صدها
توقي����ع الالعب ريتس����و دوان ،بعد متابع����ة لكرة ّ
مانويل نوير.
ووقع الساموراي على هدف االنتصار الثمين في الدقيقة
ّ
 ،83وجاء عن طريق الالعب البديل تاكوما أسانو.
تعادل سلبي
فيما سيطر التعادل السلبي على لقاء المنتخب المغربي
ونظيره الكرواتي في مباراة جمعتهما امس األربعاء ضمن
منافسات الجولة األولى للمجموعة السادسة في مونديال
قطر .2022
بداية األس����ود لم تكن جيدة ،وظهر على العبي المغرب،
بعض االرتباك واألخطاء في التمرير.
واستغل إيفان بيريس����يتش ،خطأ في التمرير من جانب
أمالح ،وتقدم وسدد بقوة ،لكن الكرة مرت فوق العارضة.
واخترق أش����رف حكيمي من الجهة اليمنى ،وسدد الكرة
قبل أن يتصدى لها الحارس ليفاكوفيتش دومينيك.
وكان واضح����ا أن المباراة تحت قبض����ة صرامة تكتيكية
وحذر دفاعي من الطرفين ،مما أدى لغياب الفرص الخطيرة
أمام المرمى.
وفي الوقت بدل الضائع للش����وط األول ،كاد فالسيتش أن
يهز الشباك بعد انفراده بالحارس ياسين بونو ،الذي تألق
وأبعد الكرة.
ومع بداية الش����وط الثاني ،هدد المنتخب المغربي ،مرمى
الخصم ،برأسية نوصير مزراوي.
وس����دد أش����رف حكيمي ،كرة قوي����ة وأبعده����ا الحارس
الكرواتي بصعوبة.
واضطر المدرب وليد الركراكي إلى إش����راك يحيى عطية
الله بدال من مزراوي الذي تعرض لإلصابة في الدقيقة .60
ثم أش����رك الركراكي ،عبد الصمد الزلزولي بدال من سفيان
بوفال ،كما دخل حمد الله لتنشيط الهجوم.
وارتكب المنتخب المغرب����ي ،مجموعة أخطاء في التمرير،
بجانب عدم استغالل المرتدات ،لتنتهي المباراة بالتعادل
السلبي.

دوري غزة الممتاز

الهالل يزيد متاعب «العميد» و «الحوانين» يحصدون نقاط النصيرات
غزة /االستقالل:
ف���از فريق ه���الل غزة عل���ى جاره غ���زة الرياضي
«العميد» برباعية لهدفين في ملعب فلس���طين
بمدين���ة غ���زة مس���اء األربعاء ،ضمن منافس���ات
األس���بوع  ،11واألخير من مرحل���ة الذهاب لدوري
الدرجة الممتازة بكرة القدم في قطاع غزة.
وس���جل أهداف الهالل بالل ش���عت ،ومحمد أبو
عم���ران ،ومحمد حس���ان من ركلة ج���زاء ،ومحمد
نعيم عبيد من ركل���ة جزاء أخرى في الدقائق ،15
و ،34و ،49و 97عل���ى التوال���ي ،فيما أحرز هدفي
«العمي���د» كامل الترامس���ي بالدقيق���ة  ،12و67
ً
تواليا ،وش���هدت المباراة طرد العب «العميد تامر
أب���و فارس في الدقيق���ة  71لحصوله على بطاقة
صفراء ثانية.
وبهذه النتيجة ،يرتفع رصيد الهالل إلى  17نقطة
في المرك���ز الرابع ،وتوقف رصيد «العميد» عند 6
نقاط بالترتيب  ،11وقبل األخير.
وحكم المباراة طاقم مك���ون من :محمد النبريص
للس���احة ،وس���اعده محمد الغول ،وأحمد ش���بير
رابعا.
للخطوط ،وهالل شبات ً
بدوره ،تفوق بيت حان���ون الرياضي على مضيفه
خدمات النصيرات «الغواصات الصفراء» بهدفين
لواح���د في ملعب الش���هيد محمد الدرة وس���ط
القطاع ،وس���جل أحمد الغزالي ،وحازم شكش���ك

هدفي «الحواني���ن» عند الدقيقتين  45 ،24على
الترتيب ،أما ه���دف «الغواصات» الوحيد فأحرزه
ميمنة الناجي في الدقيقة .34
وبذلك ،يرتفع رصيد «الحواني���ن» إلى  15نقطة
«مؤقت���ا» ،وتجمد رصيد
في المرك���ز الخام���س
ً

«الغواصات» عند  9نقاط بالترتيب العاشر.
وحكم المباراة طاقم مكون من :محمود أبو مصطفى
للس���احة ،وس���اعده الدولي فادي الس���مهوري،
رابعا.
وعدنان حنيدق للخطوط ،وحسن صالح ً
األولى

وفي دوري الدرج���ة األولى ،تعادل األمل مع أهلي
غزة في إستاد خانيونس جنوب القطاع ،في لقاء
طرد منه الع���ب األول حازم الهمص بالدقيقة 68
لحصوله عل���ى بطاقة صفراء ثانية ،ليرتفع رصيد
«مؤقتا»،
األهل���ي إلى  22نقطة في المرك���ز األول
ً

وبفارق األهداف أمام خدم���ات خانيونس ،وبات
رصيد األمل  15نقطة بالمركز الس���ادس ،وبفارق
األهداف أمام خدمات البريج.
أما في ملعب بيت حانون ش���مال القطاع ،فحقق
عريضا على ضيفه خدمات الش���اطئ
نماء
ف���وزا ً
ً
«البحرية» بثالثية لهدف ،في مباراة شهدت طرد
الع���ب «البحرية» محمد الس���دودي بالدقيقة 71
لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.
وأحرز أهداف نماء سعيد السباخي «هدفان» في
الدقيقتين  ،39و 76على التوالي ،ومحمد القاضي
بالدقيقة  ،16بينما أح���رز هدف حفظ ماء الوجه
«للبحرية» محمد الديري عند الدقيقة  ،80ليحصد
نم���اء النقطة  ،20ويحتل المرك���ز الثالث ،وبفارق
األه���داف أمام بيت حانون األهلي ،أما الش���اطئ
فتجمد رصيده عند  18نقطة بالترتيب الخامس.
مباريات الخميس
وتختت���م مباري���ات الجولة في الدرج���ة الممتازة
الخميس ،حيث يلعب ش���باب الزوايدة مع شباب
رفح في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع،
وشباب جباليا مع ش���باب خانيونس بملعب بيت
حان���ون ش���مال القطاع ،أم���ا في الدرج���ة األولى
فيتقابل األقصى مع خدمات خانيونس في ملعب
النصيرات البلدي وسط القطاع ،والجالء مع المجمع
اإلسالمي بملعب فلسطين في مدينة غزة.

الخميس  30ربيع الثاني  1444هــ  24نوفمبر  2022م

اعتقالت واعتداءات..
رائد أبو ارميلة بعد االعت���داء عليه بالضرب ،بمنطقة
«الكرنتينا» ً
جنوبا.
وفي القدس المحتلة ،اعتقلت قوات االحتالل الشاب
أمير حازم الصياد ،بعد عملية دهم في بلدة الطور.
كما اقتحمت قوات االحتالل قرية بيت إكس���ا شمال
غرب القدس المحتلة ،وش���رعت ف���ي تفتيش منازل
فيها ،واعتدت على سكانها.
وأفاد ش���هود عيان ،أن قوات االحتالل اقتحمت عددا
م���ن المن���ازل في القري���ة وفتش���تها ،واعتدت على
س���اكنيها منهم الصحفي في تلفزيون فلس���طين
أحم���د حبابة ،بالتزام���ن مع إغالق القري���ة والتنكيل
بسكانها منذ الصباح.

عمليات هدم واخطارات

وفي سياق متصل هدمت آليات االحتالل يوم امس،
ومنزال ف���ي محافظتي الخلي���ل وبيت لحم
مدرس���ة
ً
ً
جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل
ومس���افر يطا فؤاد العمور ،بأن آليات االحتالل هدمت
مدرسة «إصفي» األساسية في تجمع «إصفي الفوقا»
بمسافر يطا جنوبي الخليل ،وصادرت محتوياتها.
وأوضح العمور أن المدرس���ة تضم طلبة من تجمعات
مغاير العبيد ،وطوبا ،و»إصفي الفوقا وإصفي التحتا».
ّ
وبين أن س���لطات االحت���الل رفضت التماس���ًا قدمه
األهالي ضد قرار الهدم في ساعات متأخرة من مساء
الثالثاء.
وف���ي بلدة الخض���ر جنوبي بيت لح���م ،هدمت آليات
منزال يعود للمواط���ن أحمد محمد يعقوب
االحت���الل ً
الكائن في منطقة «باطن المعصي» ،وتبلغ مس���احته
نحو  100متر مربع ،بحجة عدم الترخيص.
وأفادت وس���ائل إعالم محلية فلس���طينية ،أن جيش
وأمن لها الحماية،
االحت���الل رافق جرافات صهيونية ّ
عق���ب اقتحام منطقة «باط���ن المعصي» وهدم منزل
المواطن أحمد محمد صالح.
وأفاد رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى ،أن المنزل
المستهدف مساحته  100متر مربع ،وهدمه االحتالل
بزعم «عدم الترخيص».
ً
مؤخرا ،من هجمته على بلدة الخضر؛
وصعد االحتالل،
ال سيما منطقتي «أم ركبة» و»باطن المعصي» ،وهدم
منش���آت فلس���طينية ،وأخطر أخ���رى بالهدم ووقف
البناء.
ً
إخطارا بهدم منزل
كما سلمت قوات االحتالل األربعاء
في قرية «فروش بيت دجن» شرقي نابلس.
وأف���ادت مصادر محلية ،أن ق���وات االحتالل اقتحمت
ً
إخط���ارا بالهدم واإلزال���ة لمنزل قيد
البلدة وس���لمت
اإلنشاء يعود للمواطن محمد عدلي زهدي حامد بحجة
عدم الترخيص.

وأخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،بوقف العمل
والبناء في  11مبنى س���كنيا ،وإزالة  20منشأة زراعية
في قرية الزبيدات شمال أريحا.
وأفادت مصادر محلية بأن ق���وات االحتالل اقتحمت
قري���ة الزبيدات وأخطرت بوقف البن���اء في  11مبنى
س���كنيا مكونا من األسمنت منها ما هو جاهز للسكن
وأخ���رى قيد اإلنش���اء ،وإزالة نحو  20منش���أة زراعية
لحفظ التمور ،مش���يرة إلى أن هذه المباني والمنشآت
قائمة منذ أقل من سنتين.
و قال مس���ؤول ملف االس���تيطان ومقاوم���ة الجدار
بالمحافظة محمد غروف ،ان الالفت ليس اإلخطارات،
بل ش���كلها الجماعي ،وهي تأتي اس���تمرارا لسياسة
االحتالل في األغوار الفلس���طينية ومحاولة إلفراغها
من الس���كان وخلق واقع جديد فيه���ا ،داعيا لتحرك
المؤسسات والمنظمات الحقوقية.
ودعت مؤسس���ات ولجان الدفاع ع���ن األغوار ،الجميع
للتصدي لهذه الهجمة الشرس���ة م���ن قبل االحتالل
على الزبيدات والتي هي قلب األغوار.

اعتداءات امل�ستوطنني

وفي ذات الس���ياق اعتدى مستوطنون ،على مركبات
مواطنين على حاجز المحكمة قرب مس���توطنة «بيت
إي���ل» المقامة عن���وة على أراضي المواطنين ش���مال
البيرة.
ووفق ش���هود؛ فإن المس���توطنين حطموا زجاج عدد
تماما،
م���ن المركبات الم���ارة ،قبل أن يغلق���وا الحاجز ً
ويمنعوا التنقل من خالله ما تسبب في إعاقة عشرات
المركبات.
كما أغلق عش���رات المس���توطنين ،يوم امس ،مفارق
ط���رق جن���وب وغ���رب نابل���س ،وأحرق���وا اإلطارات
المطاطية ،ضمن سلس���لة اعتداءاته���م المتواصلة
بحق الفلسطينيين.
وأف���ادت مصادر محلية ،أن عش���رات المس���توطنين
أغلقوا مفترق دير ش���رف غربي نابلس ،ومنعوا حركة
تنقل مركبات الفلس���طينيين بين نابلس وطولكرم،
مشيرة إلى أن ذلك ّ
تم بوجود جنود االحتالل.
ً
وأضافت المصادر أن مستوطنين تجموا قبالة مفترق
ح���وارة الش���مالي ،والقري���ب من مدخل مس���توطنة
«يتسهار» جنوب نابلس.
وفي السياق ،أحرق المستوطنون اإلطارات المطاطية
بالقرب من مدرس���ة بوري���ن الثانوي���ة ،والقريبة من
الطريق االستيطاني «يتسهار».
وف���ي الق���دس المحتل���ة أغلق���ت ق���وات االحتالل
اإلس���رائيلي ،يوم أمس ،حاجز بيت إكسا شمال غرب
القدس  ،ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين.
وأفادت مص���ادر محلية ،بأن ق���وات االحتالل أغلقت
الحاجز المذك���ور على فترات ،وقامت بتفتيش دقيق

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية الربيج

اإعالن �سادر عن بلدية الربيج
ب�ساأن بيع مولد كهرباء باملزاد بالظرف املختوم

تعلن بلدية البريج عن رغبتها في بيع مولد كهرباء قديم نوع  Perkinsوبقوة
 KVA٨٨ال يعمل
وذلك بطري����ق الظرف المختوم فعلى من يرغب بش����راء المولد الحضور الى
مقر بلدية البريج للمعاينة والحصول على كراسة الشروط والمواصفات مجانًا
وذلك وفق ما يلي:
 -١المولد محل البيع بالمزايدة (متوقف عن العمل ويحتاج الى اصالح فني)
-٢يمكن معاينته والحصول على كراس����ة المزايدة بمقر بلدية البريج اعتبارًا
من صباح يوم األحد ٢٠٢٢/١١/٢٧م حتى الس����اعة الثانية عش����رة ظهرا يوم
الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/١م .
-٣اخر موعد لتسليم كراسة المزايدة يوم الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرا.
 -٤البلدية غير ملزمة باإلحالة على أعلى األسعار.
 -٥س���تجري جلس���ة فتح المظاري���ف الخاص���ة بالمزايدة ي���وم الخميس
٢٠٢٢/١٢/١م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة البلدية .

بلدية الربيج

للمركبات ،التي تسمح لها بالمرور في اوقات متباعدة.
وتحاصر قوات االحتالل بلدة بيت إكسا بجدار الفصل
العنصري وتعزلها عن الضفة الغربية ،وتستولي على
معظم أراضيها ،وأقامت عليها مستوطنة «راموت».
وفي قطاع غزة ،أطلق���ت زوارق بحرية االحتالل نيران
رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه
مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.
وأفادت لجان الصيادين أن جنود االحتالل اإلسرائيلي
المتمركزين داخل ال���زوارق الحربية الجاثمة في بحر
محافظة رف���ح جنوبًا فتحوا عش���وائيا وبعنف نيران
رشاشاتهم الثقيلة ،وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه
مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظة.
يذك���ر أن زوارق االحتالل تتعمد يومي���ًا إطالق النار
والغاز تجاه الصيادي���ن وتحرمهم من الحصول على
لقمة عيشهم بأمن وسالم.

اقتحام الأق�سى

إلى ذلك اقتحم عشرات المس���توطنين المتطرفين،
المس���جد األقصى المبارك ،من باب المغاربة ،بحماية
مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة
بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا منذ
الصباح ،المسجد األقصى ،ونفذوا جوالت استفزازية
طقوسا تلمودية.
في باحاته ،وأدوا
ً
واحتجزت ش���رطة االحتالل هويات بعض المصلين
الوافدين إلى األقصى ،وخاصة من الش���بان والفتيات
قب���ل الس���ماح بالدخ���ول إلي���ه ،كما واصل���ت إبعاد
العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.
وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في
المسجد األقصى ،للتصدي القتحامات المستوطنين
ومخططات االحتالل التي تسعى إلى تهويد القدس
واألقصى.
وقال خطيب المس���جد األقصى الشيخ عكرمة صبري،
إن اقتحامات المس���توطنين االس���تفزازية المتكررة
يقصد منه���ا تثبيت وقائع جديدة داخل المس���جد
األقصى.
وأش���اد بصمود المرابطين والمرابطات والمعتكفين
في المسجدً ،
معربا عن أسفه للصمت العربي والدولي
تجاه ما يحصل في األقصى.
وبي���ن أن المس���توطنين ال يس���تطيعون اقتح���ام
المس���جد المبارك دون حراس���ة مش���ددة من شرطة
ً
مش���يرا إلى أن ذلك تأكيد على أن األقصى
االحتالل،
حقنا وليس حقهم.
ويتع���رض األقص���ى ً
يوميا ع���دا الجمعة والس���بت،
لسلس���لة اقتحامات من المستوطنين ،وعلى فترتين
صباحية ومسائية ،ضمن محاوالت االحتالل لتقسيمه
ً
ً
ومكانيا.
زمانيا

دولة فل�سطني
ال�سلطةالق�سائية
املجل�س العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية
اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة خانيون�س ال�سرعية

لقد تقدمت لهذه المحكمة بمظبطة وراثة موقعة من مختار عائلة الش���اعر
بخانيونس بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٢م تتضمن ان المتوفاة عايشة حسن حماد
الش���اعر من خانيونس وسكان السعودية قد انتقلت الى رحمة الله تعالى
بتاريخ ٩/٦/٢٠٠٦م في الس���عودية وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في
اوالدها المتولدين لها من زوجها محمد مصلح الشاعر المتوفى قبلها وهم
مصلح وس���لطان وحزام وشجاع وسعد وعبد العزيز وحسن وسعود وسلمان
وابراهيم وسامية وسمية فقط .
وال وارث للمتوفين للمذكورين س���وى من ذكر وليس لهما وصية واجبة او
اختياري���ة وليس لهم���ا اوالد كبار توفوا حال حياتهما وتركوا ورثة س���وى
م���ن ذكر والجل اعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث
ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة
خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن وحرر في
الثامن والعشرين من ربيع االخر لسنة  ١٤٤٤هجري وفق٢٢/١١/٢٠٢٢م .

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

دولة فل�سطني
ال�سلطةالق�سائية
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية البتدائية
مذكرة تبليغ حكم غيابي جريدة

الى المدعى عليه غصوب رجب علي حلس من غزة وس���كان الش���جاعية
س���ابقا ومجهول محل االقامة في جمهورية مصر العربية اآلن لقد حكم
علي���ك من قب���ل هذه المحكمة في القضية اس���اس رق���م 2022/1218
وموضوعها نفقة زوجة وقدرها خمس���ون دين���ار اردنيًا او ما يعادل ذلك
بالنق���د المتداول المرفوعة عليك من قب���ل المدعية  /مريم عطية مرزيق
ابو ضاهر ووكيلتها المحامية دعاء زويد حكما وجاهيا بحق المدعية قابال
لالستئناف غيابيا بحق المدعي عليه قابال لالعتراض واالستئناف لذلك
صار تبليغك حسب االصول.

رئي�س حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية
القا�سي  /حممد كامل ابو را�س
دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة .املوقرة
يف الق�سية رقم  ٢٠٢٢/٦٣٤يف الطلب رقم ٢٠٢٢/٢٧٠٤

المستدعون/
 ١عمر فوزي أحمد الريس من س���كان غزة الرمال امتداد ش���ارع فلسطين
مقابل مدرسة خليل الوزير هوية رقم ٩٢٥٩١٧٦٨٤
 ٢عطاف ف���وزي أحمد الريس وكيلها العدلي  /عم���ر فوزي أحمد الريس
بموج���ب الوكالة العامة الصادرة عن القنصلية الفلس���طينية بالس���ويد
بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢١م غزة الثالثيني الصبرة بجوار محطة الحجاز للبترول
( مازن نعيم الريس )
 ٣عبلة فوزي أحمد الريس هوية رقم  ٤١٣٠٤٨٣٤٩من س���كان غزة الرمال
برج داود وابو جبة شارع مدحت الوحيدي ( منزل رامز الريس )
 ٤عفاف فوزي أحمد الريس هوية رقم  ٩٢٥٩١٧٦٩٢من سكان غزة الثالثيني
الصبرة بجوار محطة الحلو للبترول مقابل جمعية الشابات المسلمات
 ٥عبير فوزي أحمد الريس هوية رقم ٩٢٥٩١٧٦٧٦
من سكان غزة شارع اللد والرملة عمارة الحساينة هوم
وکيلهما المحاميان  /عوني الش���ياح وحازم الشياح  -غزة تقاطع اليرموك
عمارة الطويل  ٢جوال رقم ٠٥٩٩٥٢٧٦٠٠
المس���تدعى ض���ده  /عل���ي ف���وزي أحمد الريس من س���كان غزة ش���ارع
الثالثيني_ مفت���رق الصناعة بالقرب من محافظة غزة عمارة خيال هوية
رقم  ( ٩٢٥٩١٧٦٥٠خارج البالد )
نوع الدعوى  /تقسيم أموال مشتركة ( وإفراز وتجنيب )
قيمة الدعوى  /تزيد عن عشرة أالف دينار أردني
( مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل )
في القضية رقم  ٢٠٢٢/٦٣٤في الطلب رقم ٢٠٢٢/٢٧٠٤
إلى المس���تدعى ضده المذكور بما أن المستدعين المذكورين قد تقدموا
ل���دى محكمة صلح غزة بالقضي���ة المرقومة أعاله وموضوعها (تقس���يم
أموال مش���تركة) ( وإفراز وتجنيب ) اس���تنادا إلى ما يدعونه في الئحة
دعواهم ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وخارج البالد وحسب اختصاص
محكمة صلح غ���زة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة  ٢٠من قانون أصول
المحاكم���ات المدنية والتجارية رقم  ٢٠لس���نة  ٢٠٠١وبن���اءا على قرار
السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم
 ٢٠٢٢/٢٧٠٤بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل.
لذل���ك يقتضي عليك���م أن تحضر لهذه المحكمة ي���وم الثالثاء بتاريخ
 ٢٠/١٢/٢٠٢٢الساعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك
التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم
أنكم إذا تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية واعتباركم حاضرين .
صدر في ٢٣/١١/٢٠٢٢م

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

إعالن
فقد
هوية

اعل���ن أن���ا المواط���ن  /وائ���ل ابراهي���م عبد الس���الم
القريناوىعن فقد هويتي الشخصية التي تحمل رقم
( )901511519فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها
مشكورا الى أقرب مركز شرطة.

إعالن
فقد
هوية

اعلن أنا المواطنة  /نورهان ناجي سالمه زعرب عن فقد
هويتي الش���خصية التي تحمل رقم () 801351313
فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مشكورا الى أقرب
مركز شرطة.
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خسر  160ألف دوالر
بسبب فوز السعودية

جماهري منتخب املغرب ت�شجع فريق بالدها يف كا�س العامل  2022يف قطر " "apaimages

سحال أسترالية في
ٍ
وضع حماية خاصة
االستقالل /وكاالت:
ُمنحت السحالي زرقاء اللسان األقزام ،وهي نوع من الزواحف المهددة باالنقراض
بشكل خطير تستوطن جنوب أستراليا ،وضع الحماية األكثر صرامة في المؤتمر
العالمي ال�  19للحياة البرية الذي يعقد حاليا في بنما سيتي.
وس���يتم حظر التجارة في تلك السحالي في المستقبل في جميع أنحاء العالم،
حس���بما قرر ممثلو الحكوم���ات من  184دولة ف���ي االجتماع ال����  19التفاقية
التج���ارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية
(سايتس) يوم الثالثاء.
وما يزال يتعين على الجلس���ة العامة للمؤتمر تأكيد القرار في نهاية األسبوع،
ولكن هذا يعتبر مجرد إجراء شكلي.
واعتبرت السحلية قصيرة األرجل ،وهي ذات جلد بني صغير يبلغ طولها حوالي
عشرة سنتيمترات ،منقرضة قبل إعادة اكتشافها في عام .1992
ويق���در عدد تلك الس���حالي في البرية حاليا بحوالي خمس���ة آالف ،عبر منطقة
صغيرة جدا ومجزأة في والية ساوث أستراليا.
وعلى الرغم من حظر التصدير من أستراليا ،إال أن التجارة غير المشروعة ما تزال
تهدد وجود هذا النوع من الزواحف.
وتجتمع األطراف في اتفاقية سايتس في بنما سيتي منذ األسبوع الماضي.
واله���دف من االتفاقية هو الحد من التجارة الدولي���ة في الحيوانات والنباتات
البري���ة لضمان بقاء األنواع المهددة باالنق���راض .وتم االتفاق يوم الثالثاء على
قيود تجارية للعديد من السحالي والسالحف.

كانبرا /االستقالل:
خس����ر مقامر أسترالي نحو  160ألف دوالر أمريكي ،بعدما راهن بذلك المبلغ
الضخم على فوز المنتخب األرجنتيني بقيادة ليونيل ميس����ي ،في مباراته
أمام السعودية.
الرهان كان سيعيد للمقامر األسترالي  180800دوالر إن حققت األرجنتين
الف����وز ،وهو ما يمثل ربحا قدره  20أل����ف دوالر فقط ،مقارنة بالمبلغ الضخم
الذي خس����ره بعد خسارة ال� «تانغو» ،حس����بما ذكرت صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية.
كما تس����بب الفوز التاريخي للمنتخب الس����عودي على نظيره األرجنتيني
بنتيج����ة ( )1-2خ����الل الجولة األولى م����ن مباريات المجموع����ة الثالثة بدور
المجموع����ات بنهائيات كأس العالم  ،2022بخس����ارة مقامر آخر وضع 100
أل����ف دوالر للرهان على فوز األرجنتين بف����ارق ثالثة أهداف أو أكثر أمال في
تحقيق مكس����ب يصل إلى  170ألف دوالر ،لكن فوز «الصقور الخضر» أعاده
لمنزله خالي الوفاض.
وقطع الفوز الس����عودي سلس����لة المباريات من دون هزيم����ة التي خاضها
العمالق األرجنتيني منذ يوليو (تموز)  2019حين سقط أمام البرازيل .ورفع
المنتخب الس����عودي انتصاراته في تاريخ مشاركاته بالمونديال إلى أربعة
انتص����ارات في  17مباراة ،بعد تحقيق انتصارين في نس����خة أميركا 1994
وفوز على مصر في مونديال روسيا .2018

إنقاذ سعودي توقف قلبه مرتين خالل  40دقيقة
الرياض /االستقالل:
نج���ح فري���ق طبي متخص���ص في أم���راض القلب
والقسطرة القلبية بمجمع الملك عبدالله الطبي في
مدينة جدة ،غربا ،في إنقاذ حياة مريض توقف قلبة
مرتين خالل  40دقيقة في عملية دقيقة استغرقت
 30دقيقة.
وأكدت الس���لطات الصحية في جدة ،حسبما أفادت
وكالة األنباء الس���عودية ( واس) الثالثاء ،أن المركز
استقبل الحالة بعد التنسيق مع أحد المستشفيات

العام���ة بالمنطقة كحالة إنقاذ حي���اة بعد أن بينت
نتائج الفحوصات الطبية وجود احتشاء في الجدار
األمام���ي لعضلة القلب ،ما تس���بب في توقف قلب
المريض مرتين.
وأش���ارت إلى أن الفرق الطبية المشرفة على الحالة
قررت إخضاع المريض للتنفس الصناعي وتركيب
أجه���زة طبي���ة داعمة للقل���ب للحفاظ عل���ى حياة
المريض الس���تقرار الوظائف الحيوية له ،ثم نقله
إلى معمل القس���طرة القلبية إلجراء عملية قسطرة

تداخلية عالجية عاجلة ،لوضع دعامه في الش���ريان
األمامي النازل مع وضع بالون داعم لضغط الدم.
وأوضح���ت أنه تم نقل المريض بع���د العملية إلى
جن���اح العناية القلبية تحت المالحظة الطبية حتى
تماثل للش���فاء تدريجي���ًا ،وبعد اس���تقرار الحالة
الصحية في اليوم التالي تم فصل األجهزة الداعمة
للقلب وكذلك جهاز التنفس الصناعي ،وإعطاؤه إذن
الخروج الطبيعي له بعد ثالثة أيام من إجراء العملية.

جرو أصم يتعلم لغة اإلشارة في  8أسابيع
االستقالل /وكاالت:
تعل����م جرو أص����م كيفي����ة متابعة إش����ارات اليد
للجلوس والدوران واالستلقاء ،وغيرها من الحركات،
خالل مدة قياسية ال تتجاوز  8أسابيع.
راف����ا ،كلب مائي إس����باني يبلغ من العمر س����بعة
أشهر ،تعلم لغة اإلشارة في شهرين فقط ،بعد أن
اكتش����فت مالكته جو لو بيغ البالغة من العمر 41
عامًا أنه ال يسمع.
واآلن ،أتقن الجرو تس����ع عالم����ات مختلفة بما في

ذلك «الجلوس» و»الوقوف» و»شاهدني» و»الدوران»
و»أعط مخلبًا» و»استلق» و»تعال» و»ابق» وغيرها من
اإلشارات .ويمكنه حتى التقاط لعبة من األرض إذا
قامت جو بإشارة يد «التقط».
وتقول جو إنها مصممة على عدم السماح لإلعاقة
ب����أن تحد من حياة كلبها ،لذل����ك تخطط لمواصلة
تعليمه اإلشارات المختلفة ،وتأمل أيضًا أن يتوقف
الناس عن التس����رع في قتل ال����كالب المعوقة ،أو
تسليمها إلى المالجئ.

ول����م تكن جو على علم بأن رافا أصم عندما حصلت
علي����ه ألول م����رة من مرب����ي محلي ف����ي (حزيران)
الماضي .وعندما اكتش����فت ذل����ك بحثت عن لغة
اإلشارة للكالب ،وقالت «لقد فتحت له عالمًا جديدًا
بالكامل».
وذكرت ج����و أن جروه����ا يتعلم بس����رعة ،وقد فاز
بالجائزة األولى في مس����ابقة للمبتدئين في عرض
محلي ش����امل للكالب في عمر خمسة أشهر فقط،
بحسب موقع ميترو البريطاني.

شاب يسرق فستان زفاف خطيبته رغم شرائه من مالها طيور نادرة تظهر مجددًا
بعد اختفائها قبل  140عامًا

لندن /االستقالل:
في واقعة محزنة من نوعهاّ ،
تجرأ شاب أجنبي لم
يكشف عن جنس����يته على سرقة فستان زفاف
خطيبته وزوجته المس����تقبلية رغم ش����رائه من
مالها.
كشف تقرير ل� صحيفة «الديلي ميل» عن سبب
قي����ام الش����اب األجنبي بهذا التص����رف الغريب
من س����رقته فس����تان زفاف خطيبته من دوالبها
الخاص بمنزلها .وأوضحت الفتاة التي يس����مي
حسابها  Sealine5033في منتدى «AmItheA -
»holeأن خطيبها سرق فستان زفافها من خزانة

مالبسها وإعادته ألنه يعتقد أنها تضيع المال»
بدال من ذلك.
وعليها استئجار ثوب ً
ولفت����ت الفت����اة األجنبية البالغة م����ن العمر 29
عاما
عاما إلى أنها وخطيبه����ا البالغ من العمر ً 33
ً
مؤكدا
يتجادالن منذ مدة حول تكلفة فس����تانها
ً
بدال من ش����رائه
أنه يريدها أن تس����تأجر
واحدا ً
ً
بالمال.
وأضافت الخطيبة أنها اش����ترت فستان زفافها
م����ن مالها الخاص لكن عندم����ا نظرت في خزانة
مالبس����ها في الي����وم التالي وجدت����ه قد اختفى
فذهب����ت لخطيبه����ا ليفاجئه����ا بأنه اس����ترجع

الفس����تان ألنها كانت تضيع الم����ال ،االمر الذي
أدخلهما في شجار حاد بسبب سلوكه.
وأشارت الخطيبة األجنبية إلى أن خطيبها أصبح
يحتف����ظ بم����ال فس����تان زفافها الخ����اص حتى
يتوافقا على حل.
وعلى المنتدى األجنبي حذر آالف األشخاص على
المنش����ور من ضرورة إعادة الخطيبة التفكير في
الزواج من خطيبها ،واصفين إياه في تعليقاتهم
بأنه «مسيطر›› ومسيء للس����معة›› و»بخيل»“ ،ال
تتزوجي ه����ذا الرجل ،ال تتزوجي ه����ذا الرجل ،ال
تتزوجي هذا الرجل!”.

واشنطن /االستقالل:
اكتشف علماء من الجمعية األمريكية للحفاظ على الطيور من جديد طائرًا نادرًا
الدراج ،من أسرة ّ
ينتمي إلى الحمام ّ
الدراج أو طائر الحجل ،لم يتم توثيقه منذ ما
يقارب ال� 140عامًا ،وفق «ساينس ألرت».
وقام العلماء بتركيب مصائد لهذا الطائر بواسطة الكاميرا في جزيرة فيرغسون،
بابوا غينيا الجديدة ،وأظهرت النتائج وجود طائر الحمام ّ
الدراج ذي القفا األسود
النادر ،وهو يتمايل في الصور.

