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مدفعية االحتالل تقصف
وقال ،إن أحد المنازل التي أصيبت بالرصاص يعود لرئيس المجلس اإلقليمي السابق إيال مويال.
وكان شاب أصيب برصاص االحتالل شرق مخيم العودة شرق البريج وسط قطاع غزة.
وكانت دبابات االحتالل أطلقت ثالث قذائف مدفعية على المكان نفس���ه ،مس���اء الثالثاء ،بالتزامن مع إحياء
المواطنين للذكرى السبعين للنكبة.
وفي وقت س���ابق ،أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين المشاركين بمخيم
العودة شرق بلدة خزاعة بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال ش���هود عيان ،ان قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز تجاه حفل تأبين ش���هداء «مليونية» العودة شرق
مدينة خان يونس.
ول���م يبلغ عن وقوع إصابات ف���ي صفوف المتظاهرين الس���لميين المتواجدين في مخيم���ات العودة حيث
تتواصل الفعاليات داخل المخيمات الخمسة.
وفي الس���ياق نفسه ،قال شهود عيان ان الحرائق اشتعلت بأحراش مستوطنة «كفار عزة» شرق جباليا بفعل
بالونات حارقة ،وأخرى شرق موقع «ناحل عوز» العسكري اإلسرائيلي.
كما اش���تعلت النيران في أحراش االحتالل قرب موقع «الكاميرا» شرق بلدة جحر الديك جنوب شرقي مدينة
غزة جراء طائرة ورقية حارقة.
وف���ي محافظات الضفة ،أصيب ،أمس والليلة قبل الماضية ،عش���رات المواطنين بجروح وحاالت اختناق خالل
قم���ع قوات االحتالل للتظاهرات المتواصلة تنديدًا بنقل الس���فارة األميركية للق���دس المحتلة والمجزرة التي
ارتكبتها قوات االحتالل بحق المواطنين العزل على حدود قطاع غزة.
وش���نت قوات االحتالل ،أمس ،حملة اعتقاالت طالت  24مواطنًا بينهم أطفال خالل عمليات دهم واقتحام في
عدة محافظات بالضفة.

«مسيرة العودة» :برنامج
غد الجمعة هو جمعة الوفاء للش���هداء منددة «بصمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم اإلس���رائيلية واستمرار
الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني» مؤكدة أن ذلك لم يعد مقبوال.
وأش���ار محمود خلف خالل المؤتم���ر الذي عقدته الهيئة في مخيم العودة ش���رق مدينة غزة إلى أن الهيئة
ستستمر في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار مع الحفاظ على سلميتها.
وقال ،إن الهيئة أعدت برنامجا يوميا للفعاليات يراعي ش���هر رمضان ويش���مل المحافظات الخمس معلنا أن
صالة التراويح ستقام خالل شهر رمضان في مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

مستوطنون يستولون على
لعائلة الحريبات ،وأقاموا فيه ورفعوا األعالم اإلسرائيلية عليه ،تحت حماية جيش االحتالل.
وق���ال رئي���س «جمعية أبناء كنعان لحفظ التراث» يوس���ف نص���ار ،إن المنازل األثري���ة المترامية على طول
الطريق الواصل بين مدينة الخليل وجنوبها «طريق بئر الس���بع» مستهدفة من قبل المستوطنين ،وهي ملكية
فلسطينية خاصة ويمتلك أصحابها أوراق «طابو تركي».
من جهة ثانية ،اعتقلت قوات االحتالل مساء امس ،شابا من مدينة الخليل.
وأفاد ش���هود عيان بأن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب لؤي هاني سلطان ( 20عاما) ،من منطقة البويرة شرق
الخليل ،بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

أمر عسكري جديد
وأضاف المركز في بيان له ،يش���مل األمر أيضا أي بناء سكني لم يمض على سكنه  30يوما من تاريخ سريان
األمر ،حتى لو كان مكتمل البناء ،بحيث تعطى المنش���أة س���كنية كانت او زراعية إخطارا باإلزالة ينفذ خالل 96
ساعة».
وبحس���ب األمر «يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائ���ق إثبات ان المبنى مرخص (رخصة بناء) او
يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه «لإلدارة المدنية» ،إال ان هذا اإلجراء مع ذلك ليس بالضرورة ان يحمي
المنش���أة من الهدم ،ألن هذه الش���روط ال تنطبق إال على االبنية االس���تيطانية ،أما فيما يتعلق بالفلسطينيين
فليس بمقدورهم توفير مثل هذه اإلثباتات ،ذلك أن سياس���ة االحتالل منذ العام  67لم توافق سوى على عدد
محدود جدا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلس���طينية الواقعة في مناطق مصنفة «ج» ،ولم تصادق على
توس���عة مخططات هيكلية قائمة س���وى لعدد محدود جدا ،وهذا هو الس���بب الرئيسي لوجود بناء غير مرخص
في هذه المناطق ،حيث ان المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية بمجملها تقع في مناطق «ب» وأي توسعة
مقترحة ستمتد الى مناطق «ج» وصالحيات المصادقة على هذه التوسعة تكون من صالحيات مجلس التنظيم
األعل���ى الذي يتبع اإلدارة المدنية لالحتالل ،مع العلم ان سياس���ة اإلدارة المدنية تنطوي على رفض توس���عة
المخططات الهيكلية ورفض عمل مخططات جديدة منذ بداية االحتالل».

أبو ردينة :اإلدارة
باإلضاف���ة إلى سياس���ة التحريض التي يقوم بها س���فراؤها في األمم المتحدة ،وإس���رائيل ،التي ش���جعت
المتطرفين اإلسرائيليين باالستمرار في أفعالهم واستيطانهم ،واستمرار عدوانهم على الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن االستفزاز األميركي واالستهتار بالعالم العربي والمجتمع الدولي ساهما في زيادة عدم الثقة غير
الموجودة أصال ،وتوتير العالقة المشحونة بالشك وعدم المصداقية ،وسقوط وهم إقامة سالم مع العرب بدون
الفلسطينيين ،من خالل تجاوز مبادرة السالم العربية ،والمساس بالتوازن الوطني والقومي.
َ
وأضاف أبو ردينة ،ان المنطقة تتعرض لحالة إرباك في مرحلة تعج بالمش���اكل ،وعدم االس���تقرار ،األمر الذي
يتطلب موقفا فلسطينيا وعربيا موحدا لمواجهة هذا العدوان اإلسرائيلي  -األميركي على المقدسات ،والحقوق
الوطنية ،وعلى قرارات الشرعية الدولية.

الفلسطينيين العزل عندما يقتربون لمسافة  300متر من الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل».
واعتبر فيمان أن هذا «تغير جذري» عن قواعد االشتباك السابقة.
وأض���اف« ،هذا يختلف كثيرا ع���ن التعليمات وقتما كنت في الخدمة ،وأعتق���د أن هذا (إطالق النار من هذه
المسافة) خط أحمر لم أتصور أننا سنتخطاه».

الرئيس يتلقى اتصالين
بريطانيا في المساعدة بتحقيق السالم.
وأعرب الرئيس عن تقديره للموقف البريطاني ،مؤكدا أن الجانب الفلس���طيني مع تحقيق السالم القائم على
أسس الشرعية الدولية.
ً
وش���دد الرئي���س على أن الدور األميركي كوس���يط وحيد لم يع���د مقبوال ،بعد قيامها بإخ���راج ملف القدس
والالجئين من طاولة المفاوضات ،وما نريده اآلن هو آلية دولية لتحقيق السالم.
كما تلقى الرئيس اتصاال هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وهنأ أمير قطر الرئيس بحلول شهر رمضان المبارك ،متمنيا للرئيس موفور الصحة والعافية ،وأن يعيد الله
تعالى هذه المناسبة على سيادته وعلى شعبنا بالخير واليمن والبركات ،وأن تتحقق آمال وتطلعات شعبنا في
التقدم والنهوض واالستقرار ،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
كما هنأ الرئيس مس���اء امس ،أبناء شعبنا في الوطن والش���تات ،واألمتين العربية واإلسالمية ،بحلول شهر
رمضان المبارك.
ودعا الرئيس الله عز وجل ،أن يعيد رمضان على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية واالستقالل وإقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

«الخارجية» تستدعي سفراء
سفاراتها إليها.
وأش���ارت إلى انه «يأتي هذا االس���تدعاء للتشاور مع س���فرائنا لدى هذه الدول فيما يتعلق بمواقفها ومدى
التزامه���ا بمواقف االتحاد األوروبي الذي نثمن عاليا التزام معظم دوله بالقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة
ذات العالقة بالقضية الفلسطينية».
وكانت وزارة الخارجية اس���تدعت أول من أمس ،الس���فير الفلس���طيني في واش���نطن احتجاجا على افتتاح
السفارة األميركية في القدس.

واس���تفزازا لمشاعر األمة العربية اإلسالمية والمس���يحية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم االستقرار في
المنطقة» ،مؤكدا «ضرورة التدخل السريع لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني األعزل».
وقال س���فير السعودية ومندوبها الدائم لدي الجامعة العربية الس���فير أسامة النقلي ،بصفة بالده الرئيس
الحالي لمجلس الجامعة العربية ،إن االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين،
جاء بناء على طلب دولة فلس���طين لمواجهة القرار غير القانوني وغير الش���رعي الذي اتخذته الواليات المتحدة
األميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف.
وأضاف النقلي ،في كلمة ألقاها أمام الجلسة االفتتاحية للمندوبين ،أن «االعتراف األميركي بالقدس عاصمة
لدولة االحتالل اإلسرائيلي يعتبر تحركا أميركيا مخالفا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

تركيا تبعد قنصل
وش���ن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما الذعا على إس���رائيل متهما إياها بممارسة «إرهاب الدولة»
و»اإلبادة» واستدعى سفير بالده في تل أبيب للتشاور.
من جهتها ،قررت لوكس���مبورغ بدورها ،امس ،استدعاء سفيرة إس���رائيل لدى بلجيكا اثر «أعمال العنف غير
المقبولة» في غزة كما أعلنت وزارة خارجية لوكسمبورغ.
وبحس���ب البيان ترغب الوزارة في «اإلش���ارة بهذه المناس���بة الى االس���تخدام المفرط للق���وة ضد المدنيين
الفلسطينيين في قطاع غزة والتصريحات العلنية لسفيرة إسرائيل في هذا الخصوص».
وكانت وزارة الخارجية البلجيكية في بروكس���ل اس���تدعت ،الثالثاء ،س���يمونا فرانكل س���فيرة إسرائيل لدى
بلجيكا ولوكسمبورغ حيث توجهت ،امس.

اإلضراب العام يعم
التي ارتكبها جيش االحتالل في قطاع غزة.
وحاولت الشرطة اإلس���رائيلية استفزاز الطالب المشاركين في التظاهرة ،فيما قامت بتحرير مخالفات لثالثة
طالب بادعاء االعتداء على األمالك العامة وعبور الشارع من مكان غير مخصص للمشاة.
كم���ا اعترضت الش���رطة إحدى المش���اركات ومنعتها م���ن الوصول إلى م���كان التظاهر ألنه���ا حملت العلم
الفلسطيني.

أردوغان يندد بالصمت

وقال البابا« ،أعبر عن ألمي الشديد لسقوط قتلى وجرحى وأنا أتضامن بصلواتي ومشاعري مع الذين يتألمون».

اإلسرائيلي فإن العالم سيغرق سريعا في فوضى تكون فيها الكلمة الفصل للخارجين عن القانون».
وتس���تضيف إس���طنبول ،الجمعة ،قمة لمنظمة التعاون اإلس�ل�امي ويأمل أردوغان بالمناسبة توجيه «رسالة
قوية للعالم» إثر مجزرة غزة.

«حماس» تنفي تقارير

السنوار يتوعد باستخدام

بسبب الرد الدموي اإلسرائيلي ولكن سيكون يوم الجمعة مؤشرا على أين ستتجه األمور».
وقام إس���ماعيل هنية زعيم حركة حماس بزيارة قصيرة إلى مصر يوم األحد ،وس���عى للتوس���ط بين الحركة
واإلسرائيليين.
وقال وزير المخابرات اإلس���رائيلي إس���رائيل كاتس ،إن قياديا في المخابرات المصرية ،لم يذكر اسمه ،حذر
هني���ة من أن القاه���رة «تعرف ولديها أدلة» على أن «حماس» تمول االحتجاجات وترس���ل الناس إلى الس���ياج
الحدودي لكي يصبحوا «ذخيرة حية ،نساء وأطفاال ،بدال من القذائف والصواريخ».
وقال كاتس لراديو إسرائيل في مقابلة ،إن المسؤول المصري أوضح لهنية «بصورة قاطعة أنه إذا استمر هذا
الوضع ،سترد إسرائيل وستتخذ خطوات أعنف ،ولن تتدخل مصر ولن تساعد».
وأض���اف« ،عاد هنية إلى غزة ،وأعطت (حماس) أمرًا ...وبأعجوبة ،انحس���ر ه���ذا االحتجاج العفوي لجماهير لم
يعد بإمكانها تحمل الوضع».
ولم يرد من مصر أي رد فوري على تصريحات كاتس التي رفضتها «حماس» ووصفتها بأنها زائفة.
وقال فوزي برهوم المتحدث باس���م «حماس»« ،ال يوجد وساطات مع الحركة بخصوص وقف مسيرات العودة،
وقد اس���تمرت هذه المس���يرات يوم أمس ،وبعديوم م���ن ارتكاب االحتالل مجزرة ضد الش���عب األعزل في غزة،
وستستمر حتى تحقيق كل أهداف شعبنا من ورائها وفي مقدمتها كسر الحصار».

وقال ،إن «حماس ،وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ،تسعى إلبقاء المسيرة سلمية ،إذا ما اقتضت
الظروف إلى الخيار العسكري في وقت الحق».
واعتبر أن «المس���يرة حققت العديد من األهداف أيضا ،أبرزها تحريك ملف الحصار ومناقش���ته على طاوالت
العديد من الجهات الدولية والبلدان».
واس���تدرك« ،مسيرات العودة س���جلت أمام العالم شهادة نقل الس���فارة األميركية إلى القدس وأثبتت بأن
شعبنا الفلسطيني قد رفض هذا القرار وهذه الممارسة من خالل هذا الحراك الضخم».
وأش���ار الس���نوار ،أنه «منذ مطلع آذار الماض���يُ ،عقدت اجتماعات كثي���رة في أنحاء ع���دة بالعالم عن األزمة
اإلنسانية بغزة وكسر الحصار».
ولفت إلى أن مصر «أكدت فتح معبر رفح ،والتخفيف من معاناة غزة دون اشتراط منع الفلسطينيين من النزول
لالحتجاج على حدود القطاع».
وأض���اف« ،خالل زيارة هنية إل���ى القاهرة (األحد) ،تم التأكيد على أهمية العالق���ات الثنائية ،وأهمية الدور
المصري في حمل هموم قطاع غزة».
وزاد قائال« ،أكد المصريون بصورة واضحة أنهم يدعمون حق شعبنا في النضال وحق العودة ،وأكدوا حرصهم
أال تنزلق هذه المسيرات إلى مواجهة عسكرية مسلحة».
وكش���ف الس���نوار ،أن االحتالل اإلس���رائيلي تراجع عن عقد صفقة تبادل أس���رى خالل الفترة الماضية ،حين
وصولها إلى مراحل متقدمة ،موضحا أن حكومة االحتالل تبدو غير مستعدة لعقد صفقة جديدة.
وأكد السنوار أن «الحركة تبذل كل ما تستطيع كي ال تنزلق المقاومة السلمية إلى عمل مسلح».
وقال السنوار ،إن االحتالل روج العديد من الدعايات إزاء الحراك «فنحن ال نستخدم األطفال دروعًا بشرية».
في س���ياق منفصل ،لفت الس���نوار إلى أن القاهرة أكدت أهمية العالقات مع «حماس» والفلس���طينيين وغزة
خالل زيارة هنية األخيرة.
وح���ول المجلس الوطني ،قال رئيس «حم���اس» ،نحن ندعو لمجلس وطني توحيدي يجمع كافة الش���خصيات
والفصائل الفلسطينية وفق تحضيرية بيروت ،واتفاقيات القاهرة ،مضيفا« ،ندعو اإلخوة في (فتح) لنتفق على
برنامج نضالي موحد على رأسه المقاومة الشعبية».

البابا يبدي «قلقه

اجتماع طارئ اليوم
مجل���س جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مس���توى المندوبي���ن الدائمين ،إن «االجتماع
ناقش مش���روع قرار س���يعرض عل���ى وزراء الخارجية العرب ف���ي اجتماعهم الطارئ ،الي���وم الخميس ،يتضمن
الموقف العربي من القرار األميركي بنقل الس���فارة األميركية إلى القدس واالعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب
الفلسطيني».
وأض���اف زكي ،إن هذا القرار س���يمثل أقصى المواقف السياس���ية التي يمك���ن أن يتخذها مجلس الجامعة
العربية في دعمه للصمود الفلسطيني ورفضه للقرار األميركي.
وأوضح أن القرار س���يعكس موقفا عربيا قويا عبرت عنه القمة العربية األخيرة في الظهران بالمملكة العربية
السعودية ويأخذ مرحلة متطورة في دعم الفلسطينيين ونضالهم وصمودهم.
وكان المندوب���ون الدائم���ون في مق���ر الجامعة العربية عقدوا ،ام���س ،اجتماعا في قل���ب القاهرة بطلب من
فلسطين ،تحضيرا لالجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب ،على ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وقال الس���فير الفلس���طيني بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح« ،ال بد أن ينتج عن هذه
الدورة غير العادية اتخاذ ردود وقرارات عملية ترتقي الى مستوى الحدث الكارثي غير المسبوق في المنظومة
الدولية».
وتابع ،إن «نقل الس���فارة األميركية للقدس في ذكرى نكبة الشعب الفلس���طيني يعتبر عدوانا على حقوقه
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وأضاف ،إن «إس���رائيل منارة للعال���م واليوم نعيد تأكيد مواقفن���ا بأننا أصدقاء وإخ���وة ،وأعلن ان غواتيماال
وإسرائيل ستتحدان لألجيال القادمة».
وانتقلت السفارة من مدينة هرتسيليا الى مبنى في الحديقة التكنولوجية في المالحة.
واعتبر بع���ض المراقبين ان قرار موراليس ،وهو مس���يحي إنجيلي درس إدارة األعم���ال وعلم الالهوت ،بنقل
السفارة ،جاء بسبب تأثره بمعتقداته الدينية اإلنجيلية التي تعتبر ان قيام اليهود ببناء هيكلهم في المدينة
المقدسة سيسهل عودة المسيح ،بينما رأى آخرون ان قرار موراليس هو لفتة للحصول على دعم أميركي إضافي.
وكان���ت غواتيم���اال أقرت ،الخمي���س الماضي ،قانون���ا ُي ّ
حدد  14أيار يوم���ا لالحتفال الس���نوي بـ»الصداقة مع
إسرائيل» ،ويتزامن هذا التاريخ مع احتفال تل أبيب بقيام دولة إسرائيل في  14أيار .1948
وفي هذا الصدد ،فقد أعرب أمين س���ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات عن رفضه المطلق
والكام���ل لقيام حكومة غواتيماال بحذو الواليات المتحدة وافتتاحها لس���فارتها في القدس ،مش���ددًا على عدم
قانونية هذه الخطوة التي تش���كل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وق���رارات األمم المتحدة ذات الصلة بمدينة
الق���دس ،وخاص���ة قرار مجلس األمن رقم  478ال���ذي يؤكد على جملة أمور منها وجوب امتناع الدول عن إنش���اء
بعثات دبلوماسية في القدس.
وقال« ،نأسف لقرار حكومة غواتيماال الوقوف إلى جانب الخطأ من التاريخ ،ودعم انتهاكات إسرائيل ،السلطة
القائمة باالحتالل ،للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وقيامها بتلك الخطوة العدائية ضد الشعب
الفلسطيني والعالم العربي أجمع».

الفروف :من «المشين»
وتابع الفروف في مؤتمر صحافي عقده مع نظيرته اإلكوادورية ماريا فرناندا اس���بينوزا ،إنه «تصريح مش���ين
الهدف منه تجنب الدخول في نقاش جدي حول المشاكل التي تمزق منطقة الشرق األوسط».
إال ان الف���روف ،وبعد ان اعتبر الوضع في غزة «مقلقًا جدا» ،اتهم «مجموعات متطرفة» لم يس���مها «بالس���عي
لتأزيم الوضع» ،خصوصا عبر «استخدام مدنيين خالل تظاهرات يمكن بسهولة ان تتحول الى مواجهات».
كما دعا الفروف أيضا الى «حوار مباش���ر بين قادة إس���رائيل وفلس���طين» حول وضع الق���دس ،مضيفا« ،نحن
مستعدون لتقديم كل المساعدة الالزمة إلقامة حوار من هذا النوع».
من جهته ،دعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،امس ،الى «نبذ العنف» في غزة.
وق���ال الكرملي���ن في بيان ،ان بوتين أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس رج���ب طيب أردوغان على «أهمية نبذ
العنف وضرورة إقامة عملية تفاوض مجدية» ،متجنبا تحديد الطرف الذي يريد منه نبذ العنف.
وأض���اف البيان ،ان بوتي���ن وأردوغان «عبرا ع���ن قلقهما العمي���ق إزاء مقتل عدد كبير من المش���اركين» في
االحتجاجات التي جرت ،االثنين ،ردا على قيام الواليات المتحدة بنقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

تونس :قضاة ومحامون
القدس وأعمال العنف ،التي خلفت العش���رات من القتلى في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين على حدود
قطاع غزة بجانب أكثر من ألفي جريح.
يشار إلى أن مشروع القانون بهذا الشأن ،الذي طرح ألول مرة في  2015من قبل ائتالف يساري للجبهة الشعبية
المعارضة ،معلق في البرلمان بعد قراره في شباط الماضي للنظر فيه.

أميركا تفرض عقوبات
وقالت وزارة الخزانة األميركية في بيان على موقعها اإللكتروني ،إن العقوبات شملت أيضا أربعة أفراد آخرين.
وهذه ثالث جولة من العقوبات تعلنها واشنطن منذ انسحبت الواليات المتحدة من اتفاق إيران النووي األسبوع
الماضي.
وأضافت الوزارة في البيان ،إن العقوبات استهدفت أعضاء الهيئة الرئيسية لصنع القرار في «حزب الله».
وقال وزير الخزانة س���تيفن منوتشين« ،باستهداف مجلس ش���ورى (حزب الله) ،فإن دولنا مجتمعة تكون قد
رفضت التمييز الزائف بين ما يعرف (بالجناح السياسي) وتدبير (حزب الله) لإلرهاب على المستوى العالمي».
وأضاف���ت ،إن العقوبات فرضتها واش���نطن وش���ركاؤها في مركز اس���تهداف تمويل اإلرهاب ،الذي يش���مل
السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر واإلمارات.
وسبق أن وضعت الواليات المتحدة بعضا من أولئك الذين استهدفهم المركز على قوائمها السوداء.
وفرضت واش���نطن ،الثالثاء ،عقوبات عل���ى محافظ البنك المركزي اإليراني وبنك مق���ره العراق «لنقل ماليين
الدوالرات» للحرس الثوري اإليراني.
وكانت وزارة الخزانة فرضت األس���بوع الماضي عقوبات على ستة أفراد وثالث شركات قالت إنها حولت ماليين
الدوالرات لفيلق القدس ،ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري.
من جهتها ،قالت وكالة األنباء السعودية ،إن المملكة وأعضاء آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي أدرجوا
عش���رة من قادة جماعة «حزب الله» اللبنانية بينهم األمين العام للجماعة حس���ن نصر الله ونائبه نعيم قاس���م
على قوائم اإلرهاب ،امس.
وأضافت الوكالة ،إن الدول الخليجية اس���تهدفت أيضا أربعا من لجان الجماعة وأمرت بتجميد أصول وأرصدة
األفراد.

السيسي :نقل السفارة

غواتيماال تحتفل بنقل
بالقدس نطرًا لكونكم دائمًا من األوائل .دائمًا .لقد كنتم ثاني دولة تعترف بإس���رائيل بل لعبتم دورًا مهمًا
في هذه العملية إذ إن س���فيركم لدى األمم المتحدة الس���يد خورخي غرانادوس ق���د بذل جهودًا حثيثة خالل
تلك األيام إلقناع الدول األعضاء في األمم المتحدة بتأييد قرار التقسيم الذي شكل في الحقيقة اعتراف األمم
المتحدة بإسرائيل».
وصرح موراليس بأن «قرار نقل السفارة جاء من قبل الشعب الغواتيمالي وهذا القرار سيقوينا جميعا».

األمر ستكون له تداعيات سلبية على الرأي العام العربي واإلسالمي وسيؤدي إلى شيء من عدم الرضا و(عدم)
االستقرار نتيجة هذا اإلجراء وستكون له تداعيات (سلبية) على القضية الفلسطينية».
ونددت مصر التي تقوم بدور الوساطة في جهود السالم منذ فترة طويلة بمقتل عشرات الفلسطينيين لكنها
تجنبت توجيه انتقاد مباشر للواليات المتحدة في أعقاب افتتاح السفارة األميركية في القدس يوم االثنين.
وقال السيسي« ،أرجو من اإلسرائيليين (أن) يتفهموا أن ردود أفعال الفلسطينيين في هذا الموضوع مشروعة
و(أن) يتم التعامل معها في إطار الحرص الشديد على أرواح الفلسطينيين».

قناص إسرائيلي سابق
بإطالق النار من مسافة أكبر من المعتاد ،حسبما كشف قناص إسرائيلي سابق لـ»سكاي نيوز».
وق���ال ناداف فيم���ان الذي خدم  10س���نوات في الجيش اإلس���رائيلي« ،ن���رى القناصة يطلق���ون النار على

دولة فلسطين
دائرة األراضي في سلطة االراضي
مكتب طوباس

التاريخ 2018/5/16:
رقم المعاملة /695 :ج 2018/

�شكر على تعا ٍز

اأبناء املرحوم ب�ش��ر حممود حممد �ش��تيه يتقدمون بجزيل ال�شكر والعرفان
لكل الأهل والأحبه والأ�ش��دقاء يف قريه �ش��امل والن�ش��اريه خا�ش��ه وكافه
الأ�ش��دقاء والزم��اء والأحب��ه يف اأرج��اء الوطن وال�ش��تات عام��ه ولكل من
حتمل اأعباء ال�شفر مل�شاركتنا اأحزاننا بوفاة فقيدتنا

احلاجه منره احمد حممود �شتيه

اأرملة املرحوم احلاج ب�شر حممود حممد �شتيه

�شكر اهلل �شعيكم جميع ًا ول اأراكم اهلل مكروه بعزيز لديكم
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون

تعزية وموا�ساة

إعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب طوباس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب طوباس
السيد /سليمان راضي سليمان السيد بصفتي وكيال عن صالح محمود احمد السيد بالوكالة
العامة  2018/41/1856س���فارة دولة فلس���طين  /عمان  2018/1/31اص���رح عن بيع كامل
حصص موكلي المبينة اعاله للمشتري ضياء الدين خمسمائة مترا مربعا والباقي للمشتري
مصطفى
وذلك بصفة وكيال  /عاما  /خاصا  /دوريا بموجب الوكالة -
تاريخ 2018/1/31
رقم 2018/41/1856
العامة
الصادرة عن كاتب عدل سفارة دولة فلسطين /عمان وذلك بمعاملة بيع على اراضي
قطعة ارض رقم 30
--حوض رقم 8
عقابة
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الموكل (المالك)  :صالح محمود احمد السيد
اسم الوكيل  :سليمان راضي سليمان السيد
دائرة االراضي مكتب طوباس

تتقدم أسرة «األيام» بأحر التعازي والمواساة من الزميل مؤيد شلبي لوفاة جدته،

احلاجة عائ�شة �صالح ح�سن قزعة
�أم وجيه
س���ائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواس���ع رحمته ويف���رغ على آله وذويه صبرا

فقد بطاقة هوية
أريحا  :اعلن انا عالء محمد علي جحاجحة
ع���ن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية
والتي تحمل الرقم  404851172فالرجاء
مم���ن يجدها ان يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا سامر راسم سليم ريماوي عن
فقد بطاقة هويتي الش���خصية والتي
تحم���ل رق���م  906175765فالرج���اء
ممن يجدها ان يس���لمها ألقرب مركز
ش���رطة  ،او االتصال عل���ى رقم جوال
 0595020700وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا يارا حسام صالح ناصر عن
فقد بطاقة هويتي الش���خصية والتي
تحمل رقم  854683000فالرجاء ممن
يجدها ان يسلمها ألقرب مركز شرطة
وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
أريحا  :اعل���ن انا جهاد عادل عوض الله
زغب عن فقد بطاقة هويتي الشخصية
والت���ي تحم���ل الرق���م 920197357
فالرجاء ممن يجدها ان يسلمها ألقرب
مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا عدنان محمد عبد الرزاق عن
فقد بطاقة هويتي الش���خصية والتي
تحمل رقم  988310744فالرجاء ممن
يجدها ان يسلمها ألقرب مركز شرطة
وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعل���ن ان���ا اي���اد عدنان عب���د الفتاح
حوراني  ع���ن فق���د بطاق���ة هويت���ي
الشخصية والتي تحمل رقم 850199597
فالرجاء ممن يجدها ان يس���لمها ألقرب
مركز شرطة وله جزيل الشكر.

رقم الملف /3154 :ج2018/
التاريخ Apr/17/2018:

يعلن انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب جنين
السيد/ة  :نادية ماهر احمد اطرش
وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة –الخاصة-
رقم  409/2011/9753تاريخ 27/10/2011
نادية ماهر احمد اطرش بصفتي الشخصية وبصفتي وكيلة عن احمد  +محمود (ابناء ماهر
احم���د اطرش) +طرب ذيب نمر اطرش  +نداء ماه���ر احمد اطرش بموجب (الوكالة الخاصة
رق���م ( )9753/2011/409الصادرة عن كاتب عدل جني���ن بتاريخ ( )27/10/2011اصرح عن
بي���ع كامل حصصي وحصص موكليني نحن  /محمد  +خض���رة  +رياض (ابناء ماهر احمد
اطرش) نصرح عن بيع كامل حصصنا بصفتنا الشخصية
الصادرة من كاتب عدل جنين وذلك بمعاملة بيع على اراضي
جنين حوض رقم  20062قطعة رقم 3
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة  10أيام من
تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون .
اس���م الموكل ( المالك) :أحمد +محمود ( أبناء ماهر أحمد أطرش)+طرب ذيب نمر االطرش
 +نداء ماهر أحمد أطرش
اسم الوكيل  :نادية ماهر أحمد أطرش
حكم عبادي

فقد هوية

رقم المعاملة/707 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد حسام جودت قاسم
ش���حرور وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل  1887صفحة 2018/60
الصادرة عن س���فارة فلسطين عمان والوكالة العامة سجل  1808صفحة  2017/43سفارة
فلسطين عمان والوكالة العامة سجل  1759صفحة  2017/89سفارة فلسطين عمان
الس���يد :ناصر عبد الرحمن عبد الله بهتي وكالة الدورية س���جل  1752صفحة 2017/79
سفارة فلسطين عمان والوكالة الدورية رقم  9529سفارة فلسطين أبو ظبي
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم  21حوض رقم  8440من أراضي شويكة.
فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم
خالل مدة أقصاها عش���رة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء
المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل (المالك)

اسم الوكيل

هش���ام وس���لمان وجميلة ودي���ان وأمل حسام جودت قاسم شحرور /وكيل دوري
وس���ارة وغفران أبناء عبد الرحمن سليمان
عبيد
فتحية عبد الحميد محمود مقيدم

ناصر عب���د الرحمن عبد الله بهتي /وكيل
دوري
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

طم���ون -أعلن أنا زيد أحمد مصطفى ابو حس���ان فقد بطاقة هويتي الش���خصية رقم
( ، )415122449الرجاء ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة ،وله جزيل الشكر.

وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

دائرة االراضي في سلطة االراضي
مكتب جنين
اعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

فقد بطاقة هوية

فقد بطاقة هوية

برق���ا  :اعلن انا احمد حس���ين نعمان
ب���ركات ع���ن فق���د بطاق���ة هويتي
الش���خصية والت���ي اجه���ل رقمها
فالرج���اء مم���ن يجدها ان يس���لمها
ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

س���نجل  :اعلن انا س���امح قاهر عمر
دار خليل ع���ن فقد بطاق���ة هويتي
الش���خصية والت���ي اجه���ل رقمها
فالرج���اء مم���ن يجدها ان يس���لمها
ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية

فقد بطاقة هوية

جنين-أعلن أنا أنوار أحمد محمد س���مار
م���ن اليام���ون قض���اء جنين ع���ن فقد
بطاقتي الش���خصية التي تحمل الرقم
( ،)852567411الرج���اء مم���ن وجدها
تس���ليمها إلى اقرب مركز للشرطة وله
جزيل الشكر.

اعلن انا خالد يوسف ابراهيم يوسف
عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية
والت���ي تحم���ل رق���م 409132883
فالرج���اء مم���ن يجدها ان يس���لمها
ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا جمال مصطفى صالح هوشة عن فقد بطاقة هويتي الشخصية والتي اجهل
رقمها فالرجاء ممن يجدها ان يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

تنويه
ذك���ر خطا في اعالن فقد جواز س���فر فلس���طيني راتبة جميل ذي���ب دراغمة من طوباس
والصحيح رتيبة جميل ذيب دراغمة المنشور في جريدة االيام بتاريخ 2018/5/14
لذا اقتضى التنويه

دولة فلسطين
دائرة األراضي في سلطة االراضي
مكتب طوباس

التاريخ 2018/5/16:
رقم المعاملة /692 :ج 2018/

إعالن صادر عن دائرة االراضي مكتب طوباس

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب طوباس
الس���يد /ة انا صالح نمر محمود بش���اره بصفتي وكيال عن جمعة وش���ريدة ورشيد وعطوة
وش���فاء ابناء احمد محمود الحاج عمر وعزيه حامد عبد دراغمه واس���امه ومحمد احمد وهاله
واماني واس���ماء ابناء عطالله أحمد دراغمة بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل /948صفحة
( )2010/64تاري���خ  2010/4/4س���فاردة دولة فلس���طين  /عمان والمعطوف���ة على الوكالة
الخاصة رقم  214/2010/64تاريخ  2010/1/31صلح طوباس والمعطوفة على الوكالة العامة
 2081/2009/56تاريخ  2009/8/5صلح طوباس والوكالة الخاصة رقم  298/2010/64تاريخ
 2010/2/14صلح طوباس والوكالة الخاصة رقم 299/2010/64
وذلك بصفة وكيال  /عاما  /خاصا  /دوريا بموجب الوكالة -
تاريخ 2018/4/4
رقم سجل /948صفحة 64/2010
الدورية
الصادرة عن كاتب عدل سفارة دولة فلسطين /عمان وذلك بمعاملة بيع على اراضي
قطعة ارض رقم 155
--حوض رقم 10
طوباس
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اس���م الموكل (المالك)  :جمعة وش���ريدة ورشيد وعطوة وش���فاء ابناء احمد محمود الحاج
عمر وعزيه حامد عبد دراغمه واس���امه ومحمد احمد وهاله واماني واسماء ابناء عطالله أحمد
دراغمة
اسم الوكيل  :صالح نمر محمود بشاره
دائرة االراضي مكتب طوباس

أشعر بكل ش���يء ألن الفقد األكبر هو فقد األعزاء على القلب ،فقد
فلذة الكبد وفقد س���بب وجودنا في الحياة ،أعرف وأعرف وأعرف كل
شعور يمكن أن يراود كل ثاكل وكل ثاكلة في غزة ،أعرف شعور األم
واألب والزوجة واألخت والحبيبة.
الحبيبة الغامضة المجهولة ،لس���ت أعتقد أن أحدا قد كتب عنها،
ال لق���د تذكرت ،هناك كاتب رائع من جنوب غ���زة كتب عنها ،وكنت
س���أخبره أنه قد أصاب حين تذكر تلك المجهولة ،في يوم ما بكيت
أحد الش���هداء الذي كان ينوي التق���دم لخطبتي ،ويومها كنت فتاة
مراهق���ة يملؤها الغ���رور ،واألحالم أمامي عريض���ة ال تقف عند بيت
زوجية وانج���اب الصغار ،ولكن���ي رغم ذلك بكيته ف���ي صمت حين
ارتقى شهيدًا في اشتباك مع الجنود ابان انتفاضة الحجارة ،تخيلت
حلم���ه بي للحظة وبكيت ،فما بال حبيبة لديها من الذكريات الكثير،
وتحتفظ بخزانتها بوردة مجففة كم���ا يفعل كل األحبة ،ومحادثته
األخيرة ال زالت عالقة على هاتفه���ا النقال ،بعد أن اتخذت قرارا بأال
تحذفها خوفا من بطش ش���قيقها األكب���ر ،هل كان قلبها يعرف انه
سيرحل فاستبقت كلماته األخيرة؟
في غزة هناك حالة كبيرة من الفش���ل ،اس���مها الفشل في تقديم
العزاء.

