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مجلس الشيوخ اإليرلندي

 132مستوطنًا يقتحمون

وزيرة سورية :ملف

ترامب يتهم ألمانيا

الفلس����طينية صائب عريقات بالنيابة عن الشعب الفلس����طيني والقيادة الفلسطينية ،عن خالص
تقديره وش����كره لمجلس الشيوخ اإليرلندي الذي وافق على االقتراح التاريخي الذي يحظر التجارة مع
المستوطنات االستعمارية اإلسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة .ووصف القرار بالمنسجم
مع قيم ومبادئ إيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة.
وأكد في بيان أصدره ،أمس« ،أن مجلس الش����يوخ اإليرلندي وجه رس����الة واضحة اليوم (امس) ،إلى
المجتمع الدولي وخاصة إلى بقية أعضاء االتحاد األوروبي مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين ال
يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع» ،مشددًا على أن «أولئك الذين يتعاملون
مع المس����توطنات اإلس����رائيلية هم متواطئون بش����كل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني في تقرير
المصير ،ويعملون على استدامة االحتالل اإلسرائيلي غير القانوني لفلسطين».
وأضاف عريقات« ،إذا كانت بعض دول االتحاد األوروبي مس����تعدة لمواصلة تش����جيع إسرائيل في
إفالتها من العقاب ،فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول األعضاء األخرى إجراءات مش����روعة بشكل منفرد
مثل اإلجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اإليرلندي».
وأردف« ،إن هذه الخطوة الش����جاعة من ش����أنها تعزيز العالقات التاريخية بين إيرلندا وفلس����طين
والبناء عليها ،وتفسح الطريق أمام بقية أعضاء االتحاد األوروبي للحذو حذوها».
كما رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس����طينية حنان عشراوي ،بتصويت مجلس
الشيوخ اإليرلندي على مشروع قانون مراقبة األنشطة االقتصادية في األراضي المحتلة لعام .2018
وقالت في بيان لها ،امس« ،باس����م ش����عبنا الفلسطيني وقيادته ،أعرب عن ش����كرنا وتقديرنا البالغ
لمجلس الش����يوخ اإليرلندي الذي اتخذ موقفا ش����جاعا ومبدئيا لدعم الس��ل�ام ،ووقف الى جانب الحق
والعدال����ة بتبنيه مش����روع قانون مراقبة األنش����طة االقتصادية (األراضي المحتل����ة) لعام  2018الذي
يهدف الى حظر استيراد وبيع الس����لع والخدمات والموارد الطبيعية المصنعة في المستوطنات غير
الشرعية ،ما يعني حظر أي استيراد من المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية
المحتلة».
من جهتها ،رحبت حركة فتح بقرار مجلس الش����يوخ اإليرلندي ،معتبرة أن إيرلندا ،ش����عبا ومجلس
شيوخ ،يعبرون عن االنسجام الحقيقي مع القيم األخالقية والقانون الدولي.
ودعت «فتح» في بيان صحافي أصدرته ،امس ،دول العالم الى اتخاذ قرارات مماثلة ،ومنع اس����تيراد
بضائع المستوطنات بالمطلق باعتبار المستوطنات برمتها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي ،وهي
ُ
تقام على أنقاض البيوت واألراضي الفلسطينية المسلوبة بقوة السالح ،وأن بضائعها عبارة عن سرقة
للموارد الفلسطينية وهدفها ضرب االقتصاد الوطني الفلسطيني وسرقة موارد الشعب الفلسطيني
ومنع نهوض اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وقوي.
ووجهت حركة فتح بهذه المناس����بة نداء لش����عبنا في الش����تات والجاليات الفلسطينية والعربية
لاللتح����اق والمب����ادرة لحملة ومجهود التوعية بخطورة تس����ويق بضائع المس����توطنات في األس����واق
العالمية ،وضرورة السعي لمقاطعتها بشكل تام.

مشددة من قوات االحتالل.
ونفذ ُ
المقتحمون جوالت اس����تفزازية في المس����جد ،وسط رقابة شديدة من حراس المسجد لمنع أي
محاولة إلقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه.

الدائرة السياسية في المنظمة السفير أنور عبد الهادي ،واألستاذ علي مصطفى.
كما اس����تعرضت الوزيرة قادري العالقة التاريخية الس����ورية الفلسطينية ،وأكدت وجوب التنسيق
الدائم والمستمر بين الحكومة السورية ودولة فلسطين على أعلى المستويات.
وأش����ارت إلى ان االنتصارات التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري ،هي انتصار لفلسطين
وقضيتها والتي تعد االمتداد الجغرافي والطبيعي لشقيقتها سورية.
من جهته ،عبر األحمد عن سعادته منذ وصول الوفد الى األرض السورية ،وأشاد باللقاءات اإليجابية
والبناءة التي أجراها الوفد مع المسؤولين السوريين.
وتطرق في حديثه إلى العالقة التاريخية بين الش����عبين الفلس����طيني والسوري وأنهما وطن واحد
فرقته حدود مصطنعة وضعتها حدود «سايكس بيكو» االستعمارية ،مؤكدا «أن سورية كانت وما زالت
قاعدة االستناد واإلمداد للنضال الفلسطيني مند انطالق الثورة الفلسطينية المعاصرة».
م����ن ناحية أخرى ،تحدث أبو هولي مس����ؤول مل����ف الالجئين في منظمة التحرير الفلس����طينية عن
االس����تهداف الدائم لملف الالجئين من قبل الواليات المتحدة واالحتالل اإلسرائيلي وأخيرها وليس
آخرها كان قطع الواليات المتحدة مس����اهمتها المالية لوكالة الغوث ،وأن هذا االستهداف يستوجب
المزيد من التنس����يق والتخطيط لدعم صمود أبناء ش����عبنا في المخيم����ات وخصوصا مخيم اليرموك،
والذي يعد كمخيم منكوب بكل ما تعنية الكلمة من معنى.
بدوره ،أكد الس����فير الخالدي أن الشعب الفلس����طيني لديه قاعدة ثابتة بأن من يتآمر على سورية
يتآمر على فلسطين وأن ما تسمى صفقة القرن من أحد أهدافها األساسية هو استهداف المخيمات
لتهجير الش����عب الفلس����طيني وإس����قاط حق العودة وترافق ذلك مع المح����اوالت الدائمة والحثيثة
للواليات المتحدة األميركية من أجل إلغاء وكالة الغوث.

للمجتمعين.
وقال وزير خارجية بولندا جاس����يك ش����ابوتوفيتش لدى وصوله الى ّ
مقر الحلف ،إن «نورس����تريم »2
«هو نموذج الدول األوروبية التي تقدم أمواال إلى روس����يا ،وتعطيها وس����ائل يمكن اس����تخدامها ضد
أمن بولندا».
وهاجم ترامب بشكل عام أعضاء حلف األطلسي الذين «ال يدفعون ما عليهم» للنفقات العسكرية.
واعتبر س����تولتنبرغ أن الرئيس األميركي استخدم «لهجة مباشرة جدا» لكنه أكد أن الحلفاء متفقون
عل����ى الملفات الحساس����ة وهي ضرورة تعزيز قدرة الحلف على المواجهة ومكافحة اإلرهاب وتقاس����م
العبء المالي بإنصاف أكبر.

وزير إسرائيلي :سنعود
وأض����اف الوزير في تصريحاته لإلذاعة قائال« ،باعتقادي أن إس����رائيل قد تعود لالغتياالت حيث إن
هناك تشديدا لحد اإلجراءات المتخذة من قبل الجهات األمنية والجيش اإلسرائيلي ضد غزة».

قوات االحتالل تغلق
بع���ض القناصل من الوصول إلى خيم���ة االعتصام في الخان األحمرُ ،ومن���ع آخرون من بلوغ
قري���ة الخان ،إضافة لمنع المعتصمين والمواطنين من الوصول لخيمة االعتصام المركزية في
التجمع».
وأضاف عس����اف« ،منذ س����اعات الصباح األولى ،حاص����ر جنود االحتالل المتواجدين في المدرس����ة
المه����ددة باله����دمُ ،ومنع خروجهم والوصول إلى الش����ارع الرئيس����ي ،إضافة الحتج����از عدد آخر من
المعتصمين في الخان األحمر ومنعهم من التحرك».
وانس����حبت قوات االحتالل من القرية في تمام الس����اعة الثالثة بعد ظهر امس ،بحس����ب ما أفاد به
الناشط عبد الله رحمة خالل حديثه لـموقع «عرب .»48
وأك����د أبو رحمة أن «الوفود تؤم خيمة االعتصام في الخان األحمر .حضر وفد من وزارة األوقاف ووفد
من قضاة فلس����طين» ،وأش����ار إلى أن «المعتصمين بدؤوا التوافد بمجرد انسحاب قوات االحتالل ورفع
الحواجز عن مدخل القرية وأن خيمة االعتصام ممتلئة في هذه األثناء».
وأوضح أبو رحمة أن «األهالي يترقبون الليلة قرار المحكمة اإلسرائيلية في الرد على االلتماس الذي
قدمه محامو هيئة مقاومة الجدار واالستيطان».
وأض����اف ،إن «هيئ����ة المحامين قدمت كل ما يلزم بحرفية تامة وبأوراق ومس����تندات وخرائط وصور
بطريقة محكمة ،في المرة الس����ابقة رفضته اإلدارة المدنية ولكنه����م أخبروا على القبول به في هذه
المرة وبالتالي نتفاءل بأن يكون قرار المحكمة إيجابيا».
يذكر ان س����كان الخان األحمر ينحدرون من صحراء النقب ،وس����كنوا بادي����ة القدس العام  1953إثر
تهجيرهم القس����ري من قبل االحتالل ،ويفتقر الخان للخدمات األساس����ية ،كالكهرباء والماء وشبكات
االتص����ال والطرقات ،بفعل سياس����ات المنع الت����ي يفرضها االحتالل عل����ى المواطنين هناك بهدف
تهجيرهم.
ويحيط به����ذه المنطقة البدوية عدد من المس����توطنات اإلس����رائيلية ،حيث يق����ع ضمن األراضي
التي تس����تهدفها سلطات االحتالل لتنفيذ مشروعها االس����تيطاني المسمى « ،»E1الذي يهدف إلى
االس����تيالء على  12ألف دونم ،ممتدة من أراضي القدس الش����رقية حتى البح����ر الميت ،بهدف تفريغ
المنطقة من أي تواجد فلسطيني ،كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة عن وسطها.
فقد بطاقة هوية
اعلن انا رنا محمد حس���ن عبد العزيز عن فقد بطاقة هويتي الشخصية والتي تحمل
رق���م  410418230فالرجاء ممن يجدها ان يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة وله جزيل
الشكر.

فقد بطاقة هوية

فقد بطاقة هوية

دي���ر عمار :اعل���ن انا اس���يل احمد
عبد الرؤوف فقي���ه عن فقد بطاقة
هويتي الش���خصية والتي اجهل
رقمه���ا فالرج���اء مم���ن يجدها ان
يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة وله
جزيل الشكر.

دير عمار :اعلن انا جبر حسن محمد
جب���ر زيادة عن فقد بطاقة هويتي
الش���خصية والتي اجه���ل رقمها
فالرج���اء ممن يجدها ان يس���لمها
ألق���رب مركز ش���رطة ول���ه جزيل
الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعل���ن انا محمد زاه���ر طالل حماد
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية
والت���ي تحم���ل رق���م 466460501
فالرجاء ممن يجدها ان يس���لمها
ألق���رب مركز ش���رطة ول���ه جزيل
الشكر.

فقد هوية
طولكرم – اعلن انا س���يف حفظي
محمد ابو لبده س���كان طولكرم عن
فق���د بطاق���ة الهوية الش���خصية
الخاص���ة ب���ي والتي تحم���ل الرقم
 854434347الرجاء ممن يجدها ان
يسلمها القرب مركز شرطة

فقد بطاقة هوية
مخي���م قلندي���ا -اعل���ن انا دع���اء عبد
اإلل���ه عط���ا معال���ي ع���ن فق���د بطاقة
هويتي الش���خصية والت���ي تحمل رقم
 859120248فالرج���اء ممن يجدها ان
يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر.

فقد هوية

جنين-أعل���ن أن���ا إبراهي���م إياد حس���ن
بدران���ة م���ن يعبد قضاء جني���ن عن فقد
بطاقتي الش���خصية التي تحم���ل الرقم
( )405464553الرج���اء مم���ن وجده���ا
تس���ليمها إلى أقرب مركز للش���رطة وله
جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
ش���ويكه  :اعل���ن انا ثاب���ت وجيه
توفي���ق حش���اش عن فق���د بطاقة
هويت���ي الش���خصية والتي تحمل
رق���م  858543093فالرج���اء ممن
يجدها ان يس���لمها ألق���رب مركز
شرطة وله جزيل الشكر.

الجيش األردني يعتقل
غير مشروعة من جهة المغطس.
وقال الجيش في بيان ،إنه تم تطبيق قواعد االش����تباك وإلق����اء القبض عليه ،وتحويله إلى الجهات
المختصة ،دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية.

«ثوري فتح» يعقد
وقال أمين س����ر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني ،إن هذا االجتماع يأتي تنفيذا لقرارات
اللجن����ة المركزية لحركة فتح وتوجيهات الرئيس محمود عباس بمتابعة ما يتم اس����تهدافه من قبل
االحتالل ،وكجزء من تطوير المقاومة الشعبية على األرض الفلسطينية.
وأوضح أن الهدف من عقد االجتماع هو تعزيز صمود أبناء ش����عبنا في هذه القرية التي أعلن عنها
مجل����س الوزراء الفلس����طيني ،امس ،وهو رس����الة للمحتل بأن أهلنا في الخان األحمر ليس����وا وحدهم،
ورس����الة لكل المجتمع الدول����ي أن قضية تهجير وترحي����ل قرية الخان األحمر هي جزء من سياس����ة
التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل في المنطقة وجزء من جرائم الحرب.
وأضاف ،إن اإلخوة في المجلس الثوري المتواجدين في الوطن قرروا أن تكون هناك جلس����ة يوم غد
(اليوم) ،في الخان األحمر لدعم وإس����ناد صمود أبناء «فتح» المعتصمين هناك ودعم كل من يتصدى
إلجراءات االحتالل.
وأوضح الفتياني أن الجلس����ة ته����دف للتوضيح للجميع أن هذه المنطقة ل����ن تكون بداية لتمرير
صفقة القرن ،خاصة أن إس����رائيل تس����عى وبدعم أميركي لتطهير المناطق الفلس����طينية وتوس����يع
المستوطنات ،وستفشل محاوالت فرض أمر واقع جديد.

االحتالل يزيل «كرافانات»
مشابهة في تلك المنطقة ،لتحرم مئات الطلبة من تلقي تعليمهم ،في خرق واضح ألبسط حقوقهم
األساسية.
من جهتها ،قالت وزارة التربية والتعليم العالي ،إن هدم قوات االحتالل اإلس����رائيلي ،لمدرسة خلة
الضبع بمديرية تربية يطا بمحافظة الخليل واالعتداء على األهالي وطاقم مديرية التربية ،هي جريمة
جديدة تضاف لسلس����لة جرائم االحت��ل�ال بحق القطاع التعليمي ومؤسس����اته ،وأن هذا يأتي نتيجة
للصمت العالمي تجاه ممارسات االحتالل وظلمه.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هدم المدرس����ة وهي قيد اإلنشاء يأتي في سياق سياسة التجهيل
ً
التي يمارس����ها االحتالل بحق طلبة فلسطين ،الفتة إلى أن جرائم هدم المدارس تتكرر كما حصل في
مدرسة التحدي  8في تجمع زنوتا البدوي جنوب الخليل.
وفي هذه األثناء ،أعادت قوات االحتالل محاصرة تجمع الخان األحمر في بادية القدس وإغالق الطرق
المؤدية إليه؛ كاستمرار لخطوات االحتالل لهدم التجمع ومدرسته الوحيدة.
وبين����ت الوزارة أن االحتالل لم يتوقف عن اس����تهداف المس����يرة التعليمي����ة وتعطيلها من خالل
ً
ممارس����اته العدوانية التي تتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق اإلنس����ان ،مناش����دة
كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية واإلعالمية المحلية والدولية بالتدخل للجم ممارسات االحتالل،
وحماية حق طلبة فلسطين بالتعليم ،وتوفير الحماية لألسرة التربوية الفلسطينية.

كانت قد أخطرت سابقا بوقف البناء في المنزل المذكور بحجة عدم الترخيص.
كما ّوزع جنود االحتالل بيانات تهديدية على ّ
الس����كان بذريعة استمرار أعمال المقاومة من البلدة،
مهددين بتوسيع إجراءاتهم في المنطقة.
وكانت س����لطات االحتالل ،وزعت ،في األول من أمس ،إخطارات هدم على مجموعة من المواطنين في
بلدية نحالين جنوب غربي محافظة بيت لحم.
وذكرت بلدية نحالين أن س����لطات االحتالل وزعت أيض����ا إخطارات بوقف البناء في البلدية ،علما أنه
يوجد أكثر من  150بيتا في مناطق (ج).

إسرائيل تسقط طائرة
ومنطقة األغوار األردنية التي تقع جنوب غربي الجوالن بالقرب من سورية.
وأوضح البيان ان الطائرة المسيرة «تسللت إلى الحدود اإلسرائيلية ،وان نظم الدفاع الجوية حددت
التهديد وتعقبته» ،قبل ان يتم إسقاط الطائرة.
وطلبت الشرطة اإلس����رائيلية إخالء بحيرة طبريا من كافة الزوارق والقوارب بسبب العمليات األمنية
هذه.
وتبين أن الطائرة المس����يرة دخلت مس����افة  10كيلومترات ،قبل أن يتم إسقاطها فوق بحيرة طبريا.
وبحس����ب الجيش اإلسرائيلي ،فإن صافرات اإلنذار انطلقت في أعقاب إطالق صاروخ اعتراضي من طراز
«باتريوت».
وأوضح متحدث باس����م الجيش اإلس����رائيلي أنه جرى رصد الطائرة المس����يرة قبل دخولها المنطقة
منزوعة الس��ل�اح بين إسرائيل وسورية قرابة الساعة الثالثة وعشرين دقيقة ،وتم إرسال أربع طائرات
مقاتلة ومروحيتين لتتبع الطائرة المسيرة قبل اعتراضها.
ونقل عن شهود عيان قولهم ،إن صاروخا واحدا ،على األقل ،من طراز «باتريوت» قد أطلق من منظومة
«القب����ة الحديدي����ة» المنصوبة في منطقة صفد .كما ترددت أنباء عن رؤية خط من الدخان في س����ماء
الجوالن.
وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي ،إنه جرى رصد الطائرة قبل إسقاطها فوق طبريا بـ 15دقيقة،
وأنها دخلت من سورية عبر األجواء األردنية.

فقد بطاقة هوية
الخليل  :اعلن ان���ا محمد عبد الكريم
احمد حس���ان عن فقد بطاقة هويتي
الش���خصية والت���ي تحم���ل رق���م
 915420509فالرج���اء ممن يجدها ان
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر.

فقد جواز سفر فلسطيني
خانيونس -أعلن انا ياسر يوسف
سلمان اقديح عن فقد جواز سفري
والذي اجهل رقم���ه واحمل هوية
رق���م  ،801889825فالرج���اء ممن
يجده ان يسلمه ألقرب مركز شرطة
وله جزيل الشكر.

قبطان س����فينة الحرية « ،»1س����هيل محمد العامودي ،في التاسع والعشرين من شهر أيار الماضي،
يرتفع عدد الصيادين المعتقلين لدى سلطات االحتالل إلى  28صيادًا ،فيما صادرت تسعة قوارب.
من جهتهاّ ،
حملت هيئة الحراك الوطني لكس����ر الحصار ،س����لطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن
َّ
حياة قبطان السفينة ومساعده ،اللذين مازاال رهن االعتقال ،بعد أن اعترضت زوارقه البحرية السفينة
ً
على مسافة  12ميال بحريًا.

مقتل  11تكفيريًا
وقال المصدر ،إن األجهزة األمنية «نجحت في اس����تهداف إحدى البؤر اإلرهابية بمنزل مهجور بحي
العمران بدائرة ثالث العريش».
وأضاف المصدر« ،عقب تبادل إطالق النيران ،لقي  11عنصرا تكفيريا مقتلهم وضبط بحوزتهم ثالث
بنادق آلية وبندقية خرطوش ،وتم تفكيك عبوتين ناسفتين كانتا بحوزتهم».
ولم يشر التقرير لسقوط أي قتلى أو مصابين في صفوف قوات األمن.
ولم يتسن التواصل مع مسؤولين في وزارة الداخلية للتعليق.
وبدأت مصر في شباط عملية ،صاحبتها حملة دعاية كبيرة ،لسحق مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية
الذين يشنون منذ سنوات هجمات على قوات األمن والمدنيين ما أسفر عن مقتل مئات.
ووفقا لحسابات رويترز التي اعتمدت على البيانات العسكرية الصادرة يصل بذلك عدد القتلى من
بين المتشددين إلى  261على األقل وما ال يقل عن  35عسكريا منذ شباط.
وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة في تشرين الثاني بالقضاء على المتشددين في
غضون ثالثة أشهر بعد هجوم على مسجد في سيناء أودى بحياة ما يزيد على  300شخص.

وفد «حماس» يبحث

االحتالل يستولي على

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

إسرائيل تعتقل قبطان

حلها خالل األشهر الماضية ،والمقترنة جميعها بملف «التمكين».
ومن أبرز القضايا التي س����تتم مناقشتها استيعاب موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس منذ
العام  2007وكذلك تحويل أموال الجباية من غزة إلى خزينة الس����لطة الفلسطينية األمر الذي سيذلل
العقبات التي تعترض تمكين الحكومة من عملها في غزة.
وج���اءت المحاوالت المصري���ة الجديدة إلنهاء ملف المصالحة العالقة بع���د تكليف اللواء عباس
ً
كامل ،ملف فلس���طين في الجهاز ،إلى اللواء أحمد عبد الخالق ،بدال من اللواء سامح كامل ،الذي أدار
الملف خالل الفترة الماضية ،التي ش���هدت توقيع اتفاق تطبيق المصالحة يوم  12تش���رين األول
الماضي.
وتوقف����ت عجلة المصالحة بين حركتي فتح وحماس في  13آذار الماضي ،بعد تعرض موكب رئيس
الحكومة الدكتور رامي الحمد الله للتفجير خالل زيارته إلى قطاع غزة.

رفح :جيش االحتالل
الحدوديتين ،الواقعتين بمحاذاة خط التحديد ش����رق محافظتي رفح وخان يونس مساء أمس ،بعد
عدة ساعات من عملية توغل ،رافقها إطالق نار وعمليات تجريف متفرقة.
ونج����ت مجموعة من وحدة قص الس����لك الفاصل ،صب����اح أمس ،من موت محقق بعد اس����تهدافهم
برصاص قناصة االحتالل المتمركزين خلف الكثبان الرملية ،شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأوضحت مصادر محلية ،أن جنود االحتالل أطلقوا نيران أس����لحتهم الرشاش����ة باتجاه مجموعة من
الشبان الذين اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة للقيام بأعمال
قص السلك.
وقامت مجموعة من الش����بان من وحدة الطائ����رات الورقية والبالونات الحارق����ة صباح أمس ،بإطالق
العشرات من هذه الطائرات والبالونات المشتعلة باتجاه األراضي الزراعية الواقعة في محيط البلدات
اإلسرائيلية بغالف غزة ،ما تسبب باندالع حرائق كبيرة.
ُ
وكان����ت المصادر المحلية أوضحت أن ألس����نة النيران وأعمدة الدخان ش����وهدت تتصاعد من أكثر
من مكان في محيط وداخل البلدات اإلس����رائيلية في غالف غزة ،كما ُس����مع أصوات س����يارات اإلطفاء
اإلسرائيلية وهير تهرع للسيطرة على الحرائق وإطفائها.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين
التاريخ2018/6/19 :
الرقم2014/5804 :

إعالن تبليغ بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2014/5804

إلى المحكوم عليه :س���عدي خضر احمد أبو ماضي /العيزرية مقابل شركة الدخان /مجهول محل
اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم لها :ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية م.خ.م (جوال /وكيلها المحامي
مازن عابد.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ ش���يك بقيمة  8350ش���يكل باإلضافة إلى مبلغ 94,5
شيكل بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن
وبعكس ذلك سيتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر
حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

رقم المعاملة/5280( :ج)2018/
التاريخ2018/7/11:

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة عرفات س���عيد عبد الكريم فريحات وذلك
بصفته وكيال بموج���ب الوكالة الدورية رقم س()1892ص )2018/67الصادرة عن س���فارة
فلس���طين بعمان بتاريخ  2018/5/3والدورية س()1907ص( )2018/32الصادرة عن سفارة
فلس���طين بعمان بتاريخ  2018/6/20وذلك لتقديم معاملة بيع رقم (/5280ج )2018/على
قطع���ة األرض رقم ( )137من الح���وض ( )25والقطعة ( )78من الحوض ( )25والقطعة رقم
( )156حوض ( )25من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :عرفات سعيد عبد الكريم فريحات
اسم الموكل “المالك” :هاشم+هشام+محمد+حكم+عائشة+جهاد+جميلة (أبناء يوسف
عبد الكريم مصطفى) +يوسف+يحيى+محمد+سارة (أبناء ياسين يوسف ياسين)+سعده
“فاطمة” إبراهيم أسعد غزال+آمنه محمد بسيط عارف صالح
عدد الحصص المباعة :حسب الوكاالت

الكونغرس األميركي يدرس
ولفت����ت اللجنة إلى أنه «تم تصنيف جماع����ة اإلخوان كمنظمة إرهابية من قب����ل العديد من الدول
بما فيها المملكة العربية الس����عودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر» ،فضال عن إشارتها إلى قيام
الواليات المتحدة بتصنيف «عدة فروع تابعة للجماعة كمنظمات إرهابية».
ويتحدث في جلس����ة االس����تماع الدكتور هيليل فرادكين من معهد هادس����ون ،والدكتور جوناثان
ش����انزير من مؤسس����ة الدفاع عن الديمقراطيات ،وزهدي جاس����ر م����ن المنتدى اإلس��ل�امي األميركي
للديمقراطية ،ودانيال بنجامين من مركز جون سلون ديكي للتفاهم الدولي جامعة دارتموث.

سورية :غارات على
انتحاريا وقع في زيزون واسفر عن مقتل  14مقاتال في صفوف قوات النظام والمعارضة.
واعلن التنظيم مسؤوليته في رسائل بثها عبر وسائط على اإلنترنت تضمنت للمرة األولى إشارة إلى
الجنوب السوري باعتباره «والية» له.
الى ذلك ،اندلعت اشتباكات بين قوات النظام والجهاديين على مسافة ال تتجاوز عشرة كيلومترات
من خط الهدنة مع هضبة الجوالن التي تحتلها إسرائيل ،وعلى بعد أربعة كيلومترات من األردن.
كم����ا فر اآلالف من المنطقة التي يس����يطر عليها تنظيم الدولة اإلس��ل�امية ف����ي األيام األخيرة نحو
الجوالن تحسبا ألي هجوم.
وكان ديفيد سوانس����ون المتحدث باسم مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لألزمة السورية ومقره عمان
أفاد بأن نحو مئتي ألف نازح سوري يتواجدون على طول حدود الجوالن المحتل.
ومنذ بدء قوات النظام هجومها بدعم روسي ،قتل أكثر من  150مدنيًا جراء القصف بحسب المرصد.
كما نزح أكثر من  320ألف مدني وفق األمم المتحدة.
وتشير التقديرات الى عودة عشرات اآلالف من هؤالء بعد اتفاق وقف إطالق النار الذي أرسى هدوءا
نسبيا في بلداتهم.
وينص االتفاق على تس����ليم مقاتلي المعارضة أس����لحتهم الثقيلة وسيطرة النظام على المحافظة،
بما في ذلك الحدود مع األردن.
ويفت����رض أن يتيح تنفيذ االتفاق لقوات النظام اس����تعادة محافظة درع����ا بكاملها ،ويبقى التحدي
الوحيد أمامها هو الجيب الواقع تحت س����يطرة تنظيم الدولة اإلس��ل�امية ،والذي من المرجح أن يشكل
وجهتها المقبلة.
وتس����يطر قوات النظام حاليًا على نح����و  80في المئة من محافظة درعا ،وال ت����زال تتواجد الفصائل
المعارضة في نحو  15في المئة ،والمساحة الباقية تحت سيطرة «فصيل خالد بن الوليد».

مصادر عبرية :بوتين
الرامية النتهاك حدودها بما في ذلك من الجو أو البر» ،وأشار إلى أن إسرائيل تترقب وتركز على كل
التطورات الحاصلة على الساحة السورية وكل ما يتعلق بالمشهد اإليراني.
جاء ذلك أثناء اجتماع نتنياهو بالرئيس الروس����ي فالديمير بوتين في موسكو ،حيث قال األخير ،إن
«العالقات االقتصادية والعسكرية بين البلدين تتطور بشكل إيجابي».
وأض����اف نتنياهو ،إن اجتماعهما ركز على ما يجري في س����ورية وإي����ران ،وعلى وجه الخصوص بحث
الطرفان التمركز اإليراني في الجنوب الس����وري وانتش����ار جيش النظام السوري في المناطق الجنوبية
إثر نجاح حملته العس����كرية العنيفة التي اس����تعاد من خاللها الس����يطرة على مناطق للمعارضة في
محافظة درعا.
ونقلت «هآرتس» عن دبلوماس����يين أجانب قولهم ،إن «إسرائيل وافقت في الواقع على عدم التدخل
في عملية إعادة انتش����ار قوات نظام األس����د قرب المناطق الحدودية بالجوالن السوري المحتل مقابل
الحف����اظ على اتفاق وقف إطالق النار المبرم بين إس����رائيل وس����ورية العام  ،1974وس����تمتنع عن دعم
المجموعات المس����لحة ،بالتنسيق مع روسيا ،لضمان عدم تمركز القوات اإليرانية المتحالفة مع النظام
وقوات (حزب الله) اللبناني».

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

الرقم2018/5413 :
التاريخ2018/7/9 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/5413

إلى المحكوم عليهم .1 :برسيم قاسم محمد عوايص  .2محمد قاسم محمد عوايص  .3فايز قاسم
محمد عوايص  .4جعفر قاس���م محمد عوايص  .5أسامة قاسم محمد عوايص  .6عالء الدين خالد
محمد حسين محمود  .7نور الدين خالد محمد حسين محمود  .8محمد خالد محمد حسين محمود
 .9فاطمة خالد محمد حس���ين محمود  .10نورة خالد محمد حس���ين محمود  .11نورين خالد محمد
حسين محمود نابلس ياصيد ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
يج���ب عليك أن تؤدي في ظرف اس���بوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورق���ة االخبار التنفيذي هذه
ف���ي هذا العدد بالق���رار المنفذ الصادر ف���ي القضية التنفيذية رق���م  2018/5413دائرة تنفيذ
نابلس وموضوعها فك اعتراض بموجب قرار محكمة بداية نابلس رقم  2017/539الصادر بتاريخ
 2017/12/17لصالح المحكوم له س���حر يوسف محمد سمارة ،وإذا انقضت هذه المدة فستضطر
دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دوله فلسطين
السلطة القضائية
محكمه صلح جنين
التاريخ 2018/07/09
رقم الدعوى  2018/269 :حقوق صلح جنين

مذكره دعوى صادر عن محكمه صلح جنين في الدعوى الحقوقيه رقم
 2018/269لتبليغ المدعى عليه بالنشر
ال���ى المدعى عليه  :محم���د احمد محمد دبك ) من طوباس مجه���ول محل االقامه حاليا ،
يقتضي حض���ورك الى هذة المحكمة يوم  2018//10/04للنظ���ر في الدعوى التي اقامها
عليكم الجهة المدعية :محمود نظمي محمد صعابنه من فحمه –جنين بواس���طه وكيلته
المحام���ي/ه  :رنا س���مودي  -جنين الت���ي موضوعها  :مطالبه ماليه بمبلغ ( )2285ش���يكل
ويمكان���ك الحضور الى قلم المحكمه و االطالع على تفصي���ل الدعوى  ،و عمال بالمادة ( 62
) م���ن قانون اصول المحاكمات المدنيه و التجاريه رقم (  ) 2لس���نه (  ) 2001لذا يقتضي
عليكما تقديم الئحه جوابيه خالل خمس���ه عش���ر يوم من تاريخ تبلغكم وإذا لم تحضروا او
ترسلو وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا .
رئيس قلم الحقوق محكمه محكمه صلح جنين
مصطفى ابو بكر

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

فقد بطاقة هوية
دير عمار  :اعلن انا غادة احمد حرب
دار موس���ى عن فقد بطاقة هويتي
الش���خصية والتي اجه���ل رقمها
فالرج���اء ممن يجدها ان يس���لمها
ألق���رب مركز ش���رطة ول���ه جزيل
الشكر.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

فقد جواز سفر فلسطيني
اعلن انا حنان منير عوض الصعيدي
فقد جواز س���فري الفلسطيني احمل
هوية رق���م ، 802817114فالرجاء ممن
يجده ان يس���لمه ألقرب مركز شرطة
وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
عتيل اعلن ان���ا نعيم خالد محمد
جراب ع���ن فق���د بطاق���ة هويتي
الش���خصية والت���ي تحم���ل رق���م
 985205780فالرجاء ممن يجدها
ان يس���لمها ألقرب مركز شرطة وله
جزيل الشكر.

إعالن تبليغ بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2014/4379

التاريخ2018/4/9 :
الرقم2014/4379 :

إلى المحكوم عليه :ايمن عادل جميل دنف /رام الله /بيتونيا /شارع الدنف /مجهول محل اإلقامة
حاليًا.
نعلمك أن المحكوم لها :شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية /وكيلها المحامي رمزي عفانة.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ ش���يك بقيمة  12816ش���يكل باإلضافة إلى مبلغ 138
شيقل بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر
حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ
التاريخ2018/5/17 :
الرقم2014/4182 :

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2014/4182

إل���ى المحكوم علي���ه :رامي إبراهيم حمودة خدي���ش /نابلس /الجبل الش���مالي /الروضة العمرية/
مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم لها :شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية /وكيله المحامي رمزي عفانة.
ان���ه قد تم تجديد اإلج���راءات في الملف التنفيذي المرقوم أعاله حيث أن المحكوم له بواس���طة
وكيلها حضر/ت إلى دائرتنا وطرح /ت للتنفيذ كمبيالة بقيمة  671ش���يقل باإلضافة إلى مبلغ 17
شيقل بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر
حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

إعالن تبليغ بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/1667

التاريخ2018/7/5 :
الرقم2017/1667 :

إلى المحكوم عليه :محمود سالمة حسن غريب /رام الله /خربة أبو فالح /مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم لها :ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلس���طينية م.خ.م (جوال /وكيلها المحامي
رمزي عفانة.
ق���د حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفي���ذ الحكم الصادر عن محكمة صل���ح رام الله في الدعوى
الحقوقي���ة رق���م  2015/923بتاري���خ  2015/9/2والمتضمن الزام المدعى علي���ه بدفع مبلغ 435
باإلضافة إلى  20دينار اتعاب محاماة.
لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر
حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

