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غزة/ االستقالل:
حذرت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين يوم 
أمس، االحتالل اإلسرائيلي من تبعات قرار السماح 
للمس���توطنين المتطرفين من اقتحام المس���جد 

األقصى وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته.
وأك���دت الحركة ف���ي بيان لها وصل االس���تقالل 

نس���خة منه، أن القرار باطل وأن ش���عبنا سيواجه 
أي محاوالت للمس���اس باألقصى، بكل قوة وثبات 

وعزم ال يلين.
وأوضح���ت أن هذا القرار اإلس���رائيلي س���يفتح 
االس���رائيليين  اعت���داءات  لتوال���ي  الطري���ق 

المتطرفين على المسجد األقصى.

»الجهاد اإلسالمي« تحذر من تداعيات قرار 
السماح للمستوطنين بالصالة في األقصى

القدس المحتلة – الضفة الغربية/ االستقالل:
هدمت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، 
منزال وأخطرت بهدم ثالثة أخرى في بلدة س���لوان، 

الواجهة الجنوبية للمس���جد األقصى المبارك. وذكر 
عضو لجنة الدفاع عن أراضي س���لوان 
فخري أبو دي���اب، أن ق���وات االحتالل 

مستوطنون يقتحمون األقصى
االحتالل يهدم منزال ويخطر ثالثة أخرى 
في سلوان ويجرف مئات الدونمات بالضفة

ً
في الذكرى الـ 34 النطالقة الجهاد اإلسالمي

النخالة: الخطر على شعبنا وقضيتنا هو 
عدم إجماعنا على برنامج وطني واضح

غزة/ االستقالل: 
أك���د األمين الع���ام لحركة الجهاد االس���المي زياد 
النخال���ة، أمس األربع���اء، على ض���رورة وحدة قوى 

المقاومة في فلس���طين والمنطق���ة، وحماية هذه 
والتنس���يق  الدائم  بالتواصل  الوحدة 
المس���تمر. كما أكد النخالة خالل كلمة 

الفصائل: انطالقة »الجهاد« إضافة 
نوعية للمقاومة ومشروع التحرير

غزة / االستقالل:
هن���أت ق���وى وفصائ���ل فلس���طينية ي���وم أم���س، حركة الجه���اد 

االسالمي بمناس���بة ذكرى انطالقتها ال� 34 ، مؤكدًة على 
وحدة الصف واالس���تمرار في المقاومة ومواصلة العمل 

)apaimages(   جانب من احتفال حركة اجلهاد االإ�سالمي يف ذكرى االنطالقة اجلهادية الـ 34، مبدينة غزة

غزة/ االستقالل:
احيت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 
ي���وم أمس، ذك���رى االنطالق���ة الجهادية ال� 

34، باحتفال رئيس���ي في مركز رش���اد الشوا 
الثقافي بمدين���ة غزة، بالتزامن داخل الوطن 

وفي الشتات بيروت ودمشق.

وتخّلل مهرجان االنطالقة، كلمة لألمين العام 
للجهاد اإلس���المي زياد النخالة، 
والذي أكد على تمس���ك حركته 

تحت شعار »جهادنا حرية وانتصار«
»الجهاد« تحيي ذكرى انطالقتها الـ 34 باحتفال رئيسي بغزة وبيروت ودمشق

»مهجة القدس«: سلطات االحتالل تفرض عقوبات تعسفية بحق أسرى »الجهاد«

شلح: أمانة »الجهاد اإلسالمي« ال تزال تسير 
على نهج وأيديولوجية مؤسسها الشقاقي

غزة/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي محمد ش���ّلح، أمس األربعاء، 

إن » حرك���ة الجه���اد م���ا زالت تس���يُر على نف���س النهج 
وااليديولوجية التي أسسها الش���هيد فتحي الشقاقي، 

تقرير: 187 معتقال بالقدس 
و27 قرار إبعاد عن األقصى بأيلول

»حرية وانتصار«.. تويتر يحتفي 
بانطالقة »الجهاد اإلسالمي 34«

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم 
عن الطعام في سجون االحتالل

غزة/ االستقالل:
تفاعل اآلالف من مس���تخدمي منص���ة تويتر، يوم أمس، 
مع إحي���اء ذكرى انطالق���ة حركة الجهاد اإلس���المي في 

رام الله/ االستقالل: 
رصدت هيئة شؤون األسرى والمحررين شهادات مروعة لثالثة معتقلين 

محتجزي����ن داخل مرك����ز توقيف »عتصيون« اإلس����رائيلي، 
تم االعت����داء عليه����م وتعذيبهم واهانته����م أثناء عملية 

شهادات مروعة لمعتقلين في »عتصيون« 
تعرضوا للتعذيب لحظة اعتقالهم

مجمع استيطاني ضخم يلتهم 
100 ألف متر شرقي القدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشف الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب 
عن تفاصيل أضخم مجمع استيطاني اقتصادي ترفيهي 

ُ
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غزة / االستقالل:
هن���أت ق���وى وفصائ���ل فلس���طينية ي���وم أم���س، حركة الجه���اد 
االسالمي بمناس���بة ذكرى انطالقتها ال� 34 ، مؤكدًة على وحدة الصف 

واالستمرار في المقاومة ومواصلة العمل المشترك.
 وُتحيي حرك���ة الجهاد اإلس���المي ذكرى انطالقتها ال����34، ونظمت 
مهرجاًنا جماهيرًيا بهذه المناسبة بالتزامن بين غزة وبيروت ودمشق. 
وأكدت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس(، في بيان لها، أن »انطالقة 
حرك���ة الجهاد اإلس���المي إضافة نوعية وإس���هاًما كبي���ًرا في تعزيز 
المقاومة، ورفد مش���روع التحرير وحق العودة بالقوة والمنعة«، مهنئة 
حرك���ة الجهاد وأمينها العام زياد النخالة وأعضاء مكتبها السياس���ي 

وعموم قادة الحركة وكوادرها، بذكرى انطالقتها ال�34.
وقال���ت: »نغتن���م الذكرى المبارك���ة لنؤكد وحدة الهدف والقواس���م 
المش���تركة القائمة على خيار المقاومة ومقارعة المحتل، والمضي في 
تعزيز وحدة الحال والكلمة، واالس���تمرار في تحالف متين نحو هدفنا 

المشترك، تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها«.
وأضافت »ستبقى الصورة المشرقة التي جمعت سرايا القدس وكتائب 
القس���ام وكل أذرع المقاومة الفلس���طينية في مواجهة االحتالل هي 
الحقيقة الثابتة، والتي لن تتغير حتى تطهير األرض والمقدس���ات«. 
وتابعت »في هذا اليوم المجيد نقف إجالاًل للقادة الشهداء، المؤسس 
الدكتور الش���هيد فتحي الش���قاقي، والدكتور الشهيد رمضان شلح، 
وكل الشهداء واألسرى من حركة الجهاد اإلسالمي الذين برهنوا بالدم 
على صدق التمسك بمسار التحرير واإلصرار عليه، وأنهم لن يقيلوا أو 

يستقيلوا حتى يتحقق هدف التحرير«.
وتقدم���ت حركة حماس ب�«خال���ص التبريكات والدع���وات الصادقات 
لرفقاء الدرب وش���ركاء الدم، ونجدد معهم عهد الوفاء لفلسطين حتى 
نلتقي في ساحات المسجد األقصى المبارك مهللين مكبرين محررين، 

وما ذلك على الله بعزيز وال بعيد«.
اول من دك تل ابيب

وبدوره أكد األمين العام للجبهة الش���عبية )القي���ادة العامة( د. طالل 
ناجي يوم أمس ، أن الجهاد اإلس���المي هم أول م���ن دك »تل أبيب«.. 
وأول من بدأ معركة »س���يف القدس« باس���تهداف الجيب العسكري 

اإلسرائيلي على حدود غزة.
وق���ال د. ناجي في كلم���ة القوى والفصائل بمهرج���ان انطالقة حركة 
الجهاد اإلس���المي في فلسطين من دمشق ان »الكبير زياد النخالة جاء 
بعد ارتقاء د. رمضان ش���لح القائد العزي���ز ، حيث تميز القائد النخالة 
بتواضعه، ونقائه، وهو األكثر مصداقية، فهمه على فلسطين وتطوير 

أداء المقاومة في »سيف القدس« وقبل المعركة«.
وبين د. طالل ناجي ان الرئيس بش���ار األس���د قال للقائد النخالة: »أنا 

هّربت لغزة صواريخ »مالوتكا«.
وشدد على ان أبطال الجهاد اإلسالمي صنعوا قبل أيام معجزة بانتزاع 

حريتهم من أكثر سجون المحتل اإلسرائيلي تحصينًا.
طوا  ووجه د. ناجي لقادة حركة الجهاد اإلس���المي بالقول«: أنتم لم ُتغلِّ
بالسياس���ة.. لقد أدركتم لم���ن تنتمون ومضيتم ف���ي طريقكم بقوة 

وعزيمة«. 
قوة ال ي�ستهان بها

وب���دوره هنأ عب���اس زكي عضو اللجن���ة المركزية لحرك���ة فتح األمين 
العام لحركة الجهاد االسالمي القائد زياد النخالة ومكتبها السياسي 
وكوادرها بذكرة االنطالقة الجهادية ال�34 ، مشيدًا بالحفاظ على نهج 
الحركة القائم على الثوابت ونضالها من أجل استعادة األرض دون أن 

تسأل عن مكانتها في الحصص.
وق���ال زكي : » ك���رم الله حركة الجهاد االس���المي أن يك���ون قائدها 
األول ش���هيدًا ، ونحن نراهن على الحرك���ة التي تعلقت ومألت الفراغ 

وأصبحت قوة  ال يستهان بها في ظل أوضاع غاية في التعقيد.
وأش���اد زكي باألمين العام لحركة الجهاد االسالمي القائد زياد النخالة 
لحفاظه على اإلرث العظيم بإصراراه على الثوابت التي ُتش���كل طموح 

شعبنا.
وشدد زكي على أن العدو يقف حائرًا أمام حركة تكرس الوعي والفهم 
التي انطلقت على أساس���ه باإلضافة إلى دورها المعاصر، مش���يرًا إلى 
أن االحتالل يس���تهدف أسرى الجهاد اإلسالمي، بعد أن قام ستة من 
نخبتها بحفر نفق داخل س���جن جلبوع واصطح���اب المارد الفتحاوي 
ليعط���ي العارضة رس���الة لنا جميعا أن الوحدة هي األس���اس للقضاء 

على االحتالل.

اإ�سافة نوعية للجهاد
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة المبادرة الوطنية الفلس���طينية 
ومسؤول فرعها في قطاع غزة الدكتور عائد ياغي، يوم أمس، أن حركة 
الجهاد اإلس���المي إضاف���ًة نوعية للنضال الوطن���ي، ولعبت على مدار 
الس���نوات الماضية دورًا وطنيًا متميزًا خالل المحطات النضالية التي 

مر بها شعبنا الفلسطيني.
وأبرق ياغي في تصريح صحفي على ش���رف الذك���رى ال�34 النطالقة 
حركة الجهاد اإلس���المي:« التهاني للقائد المناض���ل زياد النخالة أبو 
طارق األمين العام للحركة ولجميع قيادات وكوادر الجهاد اإلس���المي 

في فلسطين والشتات.
وق���ال ياغي:«لقد مثل���ت انطالقة حرك���ة الجهاد اإلس���المي إضافًة 
نوعية للنضال الوطني الفلس���طيني، فلقد لعبت وعلى مدار السنوات 
الماضي���ة دورًا وطني���ًا متميزًا خالل المحطات النضالي���ة التي مر بها 

شعبنا الفلسطيني.«
وأضاف:«ف���ي ذك���رى االنطالقة الرابع���ة والثالثي���ن وإذ نحيي هذه 
الحركة المناضلة على دورها الوحدوي ومواقفها الوطنية والتي طالما 
شهدناها في المحطات المختلفة فإننا نجدد العهد أن نبقى األوفياء 
للقضية الوطنية الفلسطينية على طريق التحرر من االحتالل والحرية 

واالستقالل والعودة.«
وأعرب ياغي، عن أمله أن نحتف���ل العام القادم بذكرى انطالقة حركة 

الجهاد اإلسالمي وشعبنا الفلسطيني قد استعاد وحدته الوطنية.
زخمًا جهاديا مل�سرية الن�سال

أكدت حركة المجاهدين الفلس���طينية، ي���وم أمس، أن انطالقة حركة 
الجهاد اإلس���المي أضافت زخما جهاديًا لمسيرة النضال الفلسطيني 

وللحركة اإلسالمية في فلسطين.
وقال األمين العام لحركة المجاهدين الدكتور أس���عد أبو ش���ريعة: إن 
»الجهاد اإلس���المي كانت معلمًا ب���ارزًا في مش���روع التحرير والعودة، 

وقدمت رصيدًا كبيرًا في مسيرة الفكر والبندقية«.
واس���تذكر أبو شريعة، الشهيد المؤس���س الدكتور فتحي الشقاقي، 
والشهيد األمين الدكتور رمضان شلح، واآلالف من أبناء حركة الجهاد 
اإلس���المي الشهداء واألس���رى والجرحى الذين س���طروا بتضحياتهم 

مالحم الوعي والجهاد، نحو تحرير فلسطين وطرد االحتالل.
وشّدد األمين العام للمجاهدين، على أن الوحدة الوطنية هي األساس 
والسبيل الوحد لتحرير األسرى والمس���رى ولمواجهة المؤامرات التي 

تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية من القريب والبعيد.
ومن ناحيتها هّنأت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، يوم أمس، 
حركة الجهاد اإلس���المي وقيادتها وكوادرها بمناسبة انطالقة الحركة 

ال�34.
وأكدت حركة المقاومة الش���عبية، في تصريح لها، »الدور الكبير الذي 
تقدمه الحركة في التصدي للمشروع الصهيوني وأدواته، ودحر العدو 

من قطاع غزة المجاهد«.
وقالت: »نس���أل المولى عز وجل أن تكون انطالقتهم القادمة بمشيئة 
الل���ه جنًبا إلى جنب فصائل المقاومة في س���احات المس���جد األقصى 

المبارك«.
امتداد مل�سرية العطاء

كم���ا هنأت حركة األحرار حركة الجهاد اإلس���المي ف���ي الذكرى ال34 
النطالقتها الجهادية ، مؤكدًا أنها امتداد لمسيرة من الجهاد والعطاء 

في خدمة مشروع المقاومة
يتقدم األمين العام خالد أبو هالل وقيادة حركة األحرار الفلس���طينية 
بخال���ص التهاني والتبري���كات من اإلخوة الكرام ق���ادة وكوادر حركة 
الجهاد اإلس���المي وفي مقدمتهم األمين العام زياد النخالة ولجناحها 
العسكري س���رايا القدس بمناس���بة حلول الذكرى ال34 النطالقتهم 

الميمونة.
لت عنوانًا من  وقالت حرك���ة االحرار ان حركة الجهاد اإلس���المي ش���كَّ
عناوي���ن الجهاد والبطولة وركيزة أساس���ية في ريادة مس���يرة نضال 

شعبنا وإضافة نوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية.
واستذكرت الحركة قادتها الكرام المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي 
واألمين العام السابق د.رمضان عبدالله شلح وقافلة كبيرة من الشهداء 
األكرم منا جميعًا، متمنين لها دوام الرفعة والتقدم واالرتقاء والثبات 
على خطى الش���هداء ومعًا وس���ويًا في خدمة ش���عبنا وقضيتنا حتى 
تحقي���ق أهدافنا الوطنية, وأن نحتفي بذك���رى االنطالقة القادمة في 

ساحات المسجد األقصى المبارك.

هّنأت الحركة بذكرى انطالقتها الـ34
الفصائل: انطالقة »الجهاد« إضافة نوعية للمقاومة ومشروع التحرير

غزة/ االستقالل: 
أك���د الدكت���ور محمود الزهار عضو المكتب السياس���ي لحركة حم���اس، أمس األربع���اء، أن حركة الجهاد 
اإلس���المي تعد من فصائل المقاومة الوطنية التي كانت غايتها األساس���ية تحرير األرض وصون العرض 

بعد أن أهانت االحتالل.
وق���ال د. الزهار خ���الل كلمته عن فصائل العمل الوطن���ي في مهرجان انطالقة حركة الجهاد االس���المي 
ال�34:«إن حركة الجهاد االس���المي مع أذرع فلس���طين المقاومة بكافة توجهاته���ا، فكانت انطالقتها في 
سبيل الله وتحرير األرض التي أراد الله من خاللها طرد العدو شر طردة، معتبرًا أن انطالقة الجهاد اإلسالمي 
ن الزهار، أن معضلة  جاءت لتمّيز بين االنطالقة المباركة وبين االنتكاسة المخزية التي تخدم االحتالل.. وبيِّ
المقاومة عدم التفريق بين شبر وشبر في فلسطين بل ُكل فلسطين، فنحن ال نعرف حدود 1967 وال حدود 

ال�1948، إنما فلسطين كاملة كما عرفها اجدادنا.
وأوضح، أن ثمن المقاومة كان عظيمًا فقد تحررت النفس في كل فلسطين من العبودية والنهوض فتلقى 
المحتل هزيمته من قطاع غزة في اشارة وداللة بإمكانية طرده من فلسطين يتحقق وعد االخرة. وقال: »إن 
الحقيقة التي يجب أن ندركها أن أرضنا كل أرضنا مقدسة، فالمساجد مصنع الشهادة والبطولة وأهلها لن 
يفارقها إال للصالة في المسجد األقصى ، موضحًا ان الفصائل في كافة اماكن تواجدها لن تفقد هويتها 

الحقيقة بأي احتالل بريطاني أو يهودي وان مقدساتها لست نهبا وان عقديتنا مصدر الهام .

الزهار: انطالقة الجهاد اإلسالمي جاءت لتمّيز 
بين االنطالقة المباركة وبين االنتكاسة المخزية غزة/ االستقالل:

أكد عضو المكتب السياس����ي لحرك����ة الجهاد 
اإلس����المي في فلسطين، د. محمد الهندي، يوم 
أمس، أن ذكرى انطالقة الجهاد اإلس����المي34، 
هي »انطالقة لكل الش����عب الفلسطيني، مبارًكا 
للحركة والش����عب الفلس����طيني هذه االنطالقة 
الجهادية التي استجابت لتحديات الواقع التي 

فرضت على القضية الفلسطينية.
وقال القي����ادي في حركة »الجهاد اإلس����المي«، 
د. الهندي في تصري����ح له: إن »هناك تحديات 
جديدة أمام الش����عب الفلس����طيني تحتاج إلى 
اجتهاد من أجل االس����تجابة له����ذه التحديات، 
أهما وحدة الش����عب الفلس����طيني على أساس 

الجهاد والمقاومة«.
وأض����اف الهن����دي،  أن فلس����طين قضية األمة 
اإلسالمية كلها، وان القدس والجهاد وفلسطين 
هي الت����ي تحدد أولويات البوصل����ة، موضًحا أن 
»)إسرائيل( زرعت في هذه المنطقة ليس فقط 

من أجل االس����تيالء على األرض الفلس����طينية 
وإنما لتستهدف كل األمة وتاريخها وثقافتها 

وحضارتها ومقدساتها«.
وتاب����ع: »لذلك عل����ى األمة أن تنه����ض، وعندما 
ينهض الش����عب الفلسطيني تستنهض األمة 
م����ن خلفه، وأن المس����ؤوليات تك����ون أكبر على 
المقاومة،  الفلسطيني وخاصة فصائل  الشعب 

في مواجهة العدي«.
وبخص����وص األح����داث الميداني����ة ف����ي مخيم 
جنين، قال: »إس����رائيل بكل قوتها ال س����تطيع 
أن ت����ردع مخي����م جني����ن وه����ي تحس����ب الف 
حس����اب عند محاولتها اعتقال بعض النشطاء، 
وهي ال تس����تطيع ان تردع سجناء مقيدون في 
سجونها«، مبيًنا أن المعركة مع االحتالل معركة 
إرادات و«نحن في غزة والضفة وفي كل األماكن، 

بإرادة قوية«.
الفلس����طينية  المقاوم����ة  وأك����د الهن����دي، أن 
مستمرة والشعب الفلس����طيني شعب حي، وال 

يمكن إلسرائيل بكل قوتها مهما بلغت قوتها 
ان تخضع الشعب الفلسطيني.

وفي غضون ذلك، أكد أن األسرى الفلسطينيين 
يواجهون االحتالل بأدوات بس����يطة وبجوعهم 
واضرابهم، في سبيل نيل الحرية. وفيما يتعلق 
بالتطبيع مع االحتالل، أوض����ح الهندي: »بعض 
األنظم����ة العربية تركع عند أقدام إس����رائيل وال 
تحس����ب حساب أن هذه قوة هشة وال تستطيع 
أن تقدم لهم ش����يًئا وهم يطمع����ون بالحماية 
من إس����رائيل وإسرائيل ال تس����تطيع ان تحمي 

نفسها من فصائل المقاومة الفلسطينية«.
وأكد القيادي، في حركة الجهاد اإلس����المي، أن 
»أي ع����ودة للمفاوضات بين الس����لطة واالحتالل 
»ال قيم����ة له����ا محاولة إلطال����ة الوقت وضيعته 
على الش����عب الفلس����طيني«، مبيًنا أن موضوع 
التنس����يق األمني »س����به في جبين الس����لطة، 
معتبًرا أياه »جريمة بحق الش����عب الفلسطيني 

ومقاومته«.

د. الهندي: المقاومة مستمرة وال يمكن »إلسرائيل« أن تخضع شعبنا
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غزة/ االستقالل: 
أك���د األمين الع���ام لحرك���ة الجهاد االس���المي زي���اد النخالة، 
أمس األربع���اء، على ضرورة وحدة قوى المقاومة في فلس���طين 
والمنطقة، وحماي���ة هذه الوحدة بالتواصل الدائم والتنس���يق 

المستمر.
كما أكد النخالة خالل كلمة له بمناس���بة الذكرى ال�34 النطالقة 
حركة الجهاد اإلس���المي على التمسك بحقنا في فلسطين كل 
فلس���طين، وأن المقاومة هي خيارنا حتى النصر، مجددًا رفض 
حركته الدائم لكل مش���اريع التسوية والتطبيع مع العدو، مهما 
بل���غ عدد الدول المتورطة فيه���ا، وأن أي انفتاح على العدو يتم 

على حساب شعبنا وأرضنا ومقدساتنا«.
وهذا نص الكلمة كامال :
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصالة والس���الم على رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن وااله إلى يوم الدين.

اإلخوة واألخوات الكرام من قادة العمل الوطني واإلسالمي، وقادة 
حركة الجهاد وأبنائها، وأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان.

اإلخوة في س���وريا التي تحتفل فيها حركتنا بذكرى انطالقتها 
عل���ى أرضها، في نفس الوق���ت مع لبنان المقاوم���ة، وتزامًنا مع 
مناط���ق أخرى في فلس���طين، وه���ذه الدول تحتضن الش���عب 
الفلس���طيني على مدار الوقت. فتحية لس���وريا وقيادتها التي 
س���تبقى عربية في مواجه���ة الطغيان األمريك���ي الصهيوني، 

وتحية للبنان المقاوم وقيادته.
السالم عليكم جميًعا ورحمة الله وبركاته

في هذا اليوم المبارك ال���ذي تحتفل فيه حركتنا حركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين، بذكرى انطالقتها الرابعة والثالثين، 
تحت ش���عار »جهادنا حري���ة وانتصار«، أتوج���ه بالتحية ألرواح 
الش���هداء، ش���هداء ش���عبنا الذين م���ا غابت عن���ا بطوالتهم 

وتضحياتهم يوًما واحًدا، وعلى دربهم نمضي.
السالم على أسرانا البواسل، وفي مقدمتهم أسرى الجهاد الذين 
يخوضون صراًعا مع العدو، في ه���ذا الوقت، دفاًعا عن حريتهم 

وهويتهم التي يستهدفها االحتالل منذ أكثر من شهر.
الس���الم على أيقونة الجهاد الدكتور المؤسس الشهيد فتحي 

الشقاقي الذي قدم روحه شهيًدا على طريق الحرية واالنتصار.
الس���الم على القامة الش���امخة الدكتور رمضان الذي حمل راية 

الجهاد بصدق واقتدار.
الس���الم على أبط���ال كتيبة جني���ن الذين فتحوا نفًق���ا باتجاه 
الحرية، واتجاه القدس، رغم إجراءات العدو األمنية وتحصيناته 

اإلسمنتية.
الس���الم على أهلنا في القدس المرابطين في حمى مسرى النبي 

صلى الله عليه وسلم، وما ضعفوا وما استكانوا.
السالم على جنين ومخيمها، وأهالي بيتا وجبل صبيح، وكل مدن 
الضفة وقراها، وكل أبطال شعبنا هناك الذين يواصلون مقارعة 

العدو ومشاغلته، رغم الظروف القاسية التي تحيط بهم.
السالم على أهلنا في الداخل الفلس���طيني المحتل، الراسخين 
في أرضنا، الذين يثبتون للعالم أجمع أن شعبنا هو صاحب هذه 

األرض.
الس���الم على أهلنا في مخيمات الصمود وبالد الش���تات الذين 

تشخص أبصارهم نحو فلسطين، ونحو العودة.
الس���الم على أهلنا في غزة اإلباء والصمود، غزة التي أثبتت أنها 

السيف الفلسطيني في مواجهة العدو على مدار الوقت.
السالم عليكم جميًعا ورحمة الله وبركاته

ش���اء الله تعالى أن نحيي الذكرى الرابع���ة والثالثين النطالقة 
حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين بين معركتين؛ معركة 
الش���جاعية التي قادها الشهداء، وعلى رأسهم الشيخ المجاهد 
مصباح الصوري، بعدما انتزعوا حريتهم من س���جن غزة المركزي 
في الع���ام 1987، ومعركة انت���زاع الحرية الت���ي قادها القائد 
محم���ود العارضة وإخوانه الخمس���ة. وما بين األم���س وما قبله 
واليوم، مس���ار طويل م���ن الجهاد والقتال المس���تمر، قدم فيه 
ش���عبنا الفلسطيني عشرات آالف الش���هداء والجرحى، وتحمل 
فيه التدمي���ر والحصار، ولكنه مع ذلك ال يزال متمس���ًكا بأرضه 
وقضيته. ومما ال ش���ك فيه أن ما ح���دث بعد نفق الحرية، وحالة 
االلتفاف الش���عبي الفلسطيني والعربي واإلنساني، وما تاله من 
ارتقاء الشهداء في جنين وحولها، والقدس وحولها، يؤكد للعدو 
مرة أخرى أن هذه األرض لنا، وأن القدس لنا، وأن العدو إلى زوال. 
ه���ذا العدو تجب مقاومته بال هوادة وبال انكس���ار، هؤالء القتلة 
الصهاينة يج���ب قتالهم وجوب الصالة، ه���ؤالء حثالة التاريخ 
يجب أال نسمح لهم بالتسيد علينا، مهما اختلت موازين القوى، 

فإما حياة كريمة لنا ولشعبنا، أو ذل مستدام.

اإلخوة واألخوات
إننا اليوم إذ نرفع ش���عار »جهادنا حرية وانتصار«، فما ذلك إال 
لثقتنا الراسخة بأن الله سبحانه وتعالى سيكتب النصر األكيد 
لش���عبنا الذي ما بخل يوًما، منذ أكثر من قرن كامل، بالتضحية 
بأبنائه وبكل ما يملك، متحدًيا ومس���قًطا مؤامرات دولية كبرى، 
ا ما زال  ا وخداًعا سياسّيً ليس آخرها صفقة القرن، وتخاذاًل عربّيً

ا. مستمّرً
لقد كان ه���ذا العام مزدحًما بكل ش���يء، ولك���ن األمل والعزم 
واالستعداد المس���تمر للتضحية كان السمة الغالبة فيه. وقد 
شهدنا إشراقات كثيرة، ورفًضا لكل محاوالت العدو من تهجير 
أهلنا في الشيخ جراح وسلوان، ومواجهات لم تتوقف على طول 
المدن والقرى في الضفة الباس���لة، رغم انتش���ار المستوطنات 
كالس���رطان، وتوجت هذه اإلش���راقات بمعركة سيف القدس. 
ورغم ذلك أصبحت القدس مهددة أكثر من أي وقت مضى، وبدا 
اإلصرار اليهودي على التدنيس المتواصل للقدس والمس���جد 

األقصى كسياسة أمر واقع مستمًرا.
وما زالت األقدام الصهيونية تتقدم على عدة محاور في العالم 
العربي، ومن المحزن أكثر ه���و تمدد الهيمنة الصهيونية في 
المنطقة العربية ش���رًقا وغرًبا وش���مااًل وجنوًبا، بشكل لم يحلم 
به مؤسس���و الكيان الصهيوني أنفس���هم. باإلضافة إلى ذلك 
تم ترس���يم محاربة المس���لمين، تحت ذريعة محاربة اإلرهاب، 
كقضية ملزمة للجميع. إن هذا ترويج جديد الس���تعمار جديد، 
وتدخل مباش���ر في صناعة اإلنسان العربي، وعزله عن حضارته 
ومعتقداته. لذلك وبهذه المناس���بة، إنني أنبه المخلصين من 
أصحاب السلطة والمفكرين والسياسيين، من االنزالق أكثر في 
محاولة االنتقال من العمل ضد اإلرهاب إلى العمل ضد اإلسالم، 

وضد حضارة األمة.
اإلخوة واألخوات

إن ش���عارنا الذي نرفعه بالحري���ة واالنتصار ه���و لثقتنا بأننا 
أقوى من أي وقت مضى، وأننا أكثر وعًيا بالمش���روع الصهيوني 

ومخاطره، وأننا أكثر استعداًدا للتضحية.
إنه عام الش���هداء، عام اإلصرار والتحدي، عام استدامة الصراع 
ال���ذي لن يتوق���ف مهما حش���دوا، ومهما راكموا من أس���لحة. 
فلنقف جميًعا، ش���عًبا واحًدا، وإرادًة واحدة. إن مش���كلة شعبنا 
اليوم أن المش���روع الرس���مي الفلس���طيني هو أقصر من قامة 
الشهداء، وأقصر من قامة شعبنا... فهل كان علينا أن نقدم هذا 
العدد كله من الش���هداء والتضحيات، حتى يقول أكبر مسؤول 
في السلطة الفلس���طينية: »إنني أفنيت عمري من أجل السالم 
مع العدو الصهيوني«؟! لعله اكتش���ف أن هذه األرض ليس���ت 
لنا! فلنق���ف اليوم جميًعا، وهذه مس���ؤولية كل فلس���طيني، 
لنق���ول: إننا موعودون بالنصر، وبدخول المس���جد األقصى، وإن 
العدو محكوم بالهزيم���ة، وبالخروج من بيت المقدس، ومن كل 

المنطقة.
إن الخطر على ش���عبنا وقضيتنا هو ع���دم إجماعنا على برنامج 
وطني واضح، وعلينا أن نخرج من الغمغمة السياس���ية، ونغادر 
البناء على أوهام الحلول السياس���ية، والحديث عن إعادة ترميم 
بني���ان منظم���ة التحرير الفلس���طينية التي اعترف���ت بالعدو 
وس���يادته على أرضن���ا. لقد أفقدن���ا ذلك الكثير م���ن الوقت، 
والكثير من التضحيات. إن وحدة الخط النضالي وصالبته أسبق 
من وحدة اإلطار. وهذا أصبح واضًحا بعد كل الجهود والسنوات 

التي أهدرناها بال فائدة.
إن الغمغمة السياسية لن تقنع األعداء، وال حلفاءهم، بإعطائنا 
شيًئا. ونحن بذلك نخلق س���راًبا ووهًما أمام شعبنا، وفي الوقت 
نفس���ه نفقد بخطابنا تعاطف أحرار العالم مع قضيتنا العادلة. 
ولألس���ف بعض النظام العربي يأخذ خطابنا ستارًة له، لالرتماء 
في أحضان المش���روع الصهيوني األمريكي الذي يتقهقر أمام 
إرادة الشعوب، تحت ش���عار »نقبل ما يقبل به الفلسطينيون«. 
نعم، إنهم يطبعون، ويعترفون بالعدو، ألننا سبقناهم في ذلك! 
هل نس���تطيع أن نقول لهم: لماذا فعلتم ذلك، ونحن نتعايش 

مع العدو ونتعاون معه؟!
أيها الس���ادة الذين اعترفوا بالعدو الصهيوني وس���يادته على 
فلس���طين، وعلى المسجد األقصى، عرًبا وفلسطينيين، يجب أن 
تعلموا أن صراعنا مع الع���دو الصهيوني في هذه المنطقة هو 
على امتالك التاريخ، وعلى كل األرض. ولذلك يجب أن نقاتلهم 
على كل شيء، ويجب أن نطردهم من كل فلسطين، من القدس 

حتى ساحل البحر األبيض، وبغير ذلك ستبقى راياتهم تتمدد 
عل���ى كل المنطقة العربية. ويج���ب أن يعلم كل محتل ألرضنا، 
أنه ال حياة وال س���الم له في وطننا فلسطين. وإذا لم نفعل ذلك 
سيبقى االحتالل، وسيتمدد على كل فلسطين. ولذلك يجب أن 
نراهن على ش���عبنا ومقاتلينا الذين يثبتون كل يوم أنهم على 

استعداد للتضحية، وعلى استعداد للمواجهة.
وإن معركة س���يف القدس التي خاضها ش���عبنا في كل أماكن 
تواجده، من غزة حتى آخر نقطة في فلس���طين، كشفت للعالم 
هشاش���ة هذا الكيان، رغم امتالكه كل أدوات القتل والتدمير، 
ا في الوعي الصهيوني، وأحيت األمل لدى ش���عبنا  وأحدثت كّيً
وش���عوب المنطقة العربية، ب���أن االنتصار عل���ى العدو ممكن، 
وأن هزيمته ليس���ت مس���تحيلة إذا امتلكنا اإلرادة واالستعداد 
للتضحي���ة. وهذا أعظم إنج���از حققه أبطالن���ا المجاهدون في 
معركة سيف القدس، ومن خلفهم شعبنا في الداخل والخارج. 
وأصب���ح واضًح���ا للعالم أكثر من أي وقت مض���ى أن مهرجانات 
التطبي���ع، ومهرجان���ات الس���الم ال���كاذب، وفتح الس���فارات 
الصهيونية ف���ي العواصم العربية، لن تغي���ر حقائق التاريخ. 
واآلن إم���ا نحن وإم���ا هم في ه���ذه األرض المبارك���ة، وإن كان 
باس���تطاعتنا الصمود ألكثر من مئة عام في مواجهة المشروع 
الصهيوني، فإن باستطاعتنا الصمود ألعوام قادمة، وسيشهد 

التاريخ أنهم كانوا أول من ينكسر.
اإلخوة واألخوات

رغم التحديات التي تزداد يوًما بعد يوم، فإننا نراهن على ثبات 
أهلنا المرابطين في القدس، وتصديهم المس���تمر القتحامات 
عصابات المس���توطنين للمس���جد األقصى المب���ارك، ونراهن 
على أهلن���ا وصمودهم في األرض الفلس���طينية المحتلة منذ 
عام 1948، ونراهن على مجاهدينا في الضفة الباس���لة الذين 
يواجهون كل مخططات االس���تيطان، ونراه���ن عليهم بإعادة 
نبض المقاومة واالنتفاضة ف���ي وجه االحتالل. وها هي جنين 
تنتفض من جديد، لتكون شوكة عصية بوجه جيش االحتالل 
ومس���توطنيه، ومعها وإل���ى جانبها كل م���دن الضفة وقراها، 
من برقين ش���مااًل، إل���ى الخليل والقدس جنوًب���ا، ونراهن على 
أهلنا الصامدين في المخيمات الفلس���طينية والشتات الذين 

احتضنوا المقاومة منذ انطالقتها، وما زالوا ينتظرون العودة.
اإلخوة واألخوات جميًعا

إن م���ا تمر ب���ه قضيتنا الفلس���طينية، وأرضنا الفلس���طينية، 
وشعبنا الفلسطيني، من تحديات، ليس آخرها حمالت التطبيع 
مع العدو، والتخلي الرس���مي العربي الذي تجاوز كل المحرمات، 
ليصل ح���د التواطؤ المعلن مع الع���دو الصهيوني... ال يمنعنا 
أن نرى وس���ط ذلك كله بوادر أمل، بأن االنتصار قادم إن ش���اء 
ِذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض  ِحيِم، َفَتَرى الَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ الله، ِبْسِم اللَّ
ُيَس���اِرُعوَن ِفيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَش���ى َأْن ُتِصيَبَنا َداِئَرٌة َفَعَس���ى 
وا  ���ُه َأْن َيْأِتَي ِباْلَفْت���ِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَس���رُّ اللَّ
ِفي َأْنُفِس���ِهْم َناِدِميَن. فش���عبنا الفلس���طيني شعب مقاوم 
ومجاه���د ومرابط، ول���م يبخل يوًما في تقدي���م التضحيات من 
أجل فلسطين، وهو شعب مدرك تماًما أنه يواجه أعتى مشروع 
واحتالل مدعوم من قوى الش���ر في العالم، ولكنه يبدع، وال يزال 
يبه���ر العالم بصموده ومقاومته. ولك���ن في المقابل هناك من 
ال ي���زال يجهل أبجديات المش���روع الصهيون���ي، ويراهن على 
تسويق الوهم بإمكانية إحداث اختراٍق لدى داعمي هذا الكيان 
وحماته. لذلك دعونا مراًرا إلى إعادة قراءة المشروع الصهيوني، 
ووض���ع خططنا ورؤانا بن���اًء على فهم هذا المش���روع ومخاطره، 
ودعونا إلى مغادرة األوهام بإمكانية التعايش مع هذا المشروع 

الذي يالحقنا على كل شيء.
وقبل أن أنهي كلمتي أتوجه بالتحية الخاصة لألسرى البواسل 
في س���جون العدو ومعتقالته، وعلى رأس���هم وفي مقدمتهم 
أس���رى حركة الجهاد الذين يخوض���ون معركتهم اليوم داخل 
زنازي���ن العزل االنفرادي بكل عزيم���ة وإرادة ال تلين، وأخصهم 

بالذكر هنا قائًدا قائًدا:
القائ���د العزيز والكبير زيد بسيس���ي، والقائ���د ثابت المرداوي، 
والقائد أنس جرادات، والقائد ف���راس صوافطة، والقادة: تميم 
س���الم، ونبيل المغير، وعبد عبيد، وحسام عابد، وأحمد بسيسي، 
وسعيد طوباسي، وسامح الشويكي، ومحمد أبو طبيخ، ومعتصم 
رداد، وكافة أس���رانا البواس���ل. كما أتوجه بالتحية للقادة أبطال 
نفق الحرية: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، 
وأيه���م كممجي، ومناض���ل نفيعات، ويعقوب غ���وادرة. وأيًضا 
أخواتنا األس���يرات اللواتي علينا أن نذكره���ن، وأن نناضل من 
أجل حريته���ن، إنهن نجمات على جبين األمة، لنتذكر مًعا منى 
قعدان، وإسراء جعابيص، وأمل طقاطقة، وأخواتهن المناضالت 
المجاهدات، وإن ش���اء الله س���تعمل المقاومة على تحرير كافة 

أسرانا من السجون.
كم���ا أرفع التحية لحمل���ة راية الجهاد في أعق���د الظروف، التي 
حملها الش���هداء: مهند الحلبي، وضياء تالحمة، ومعتز حجازي، 
مروًرا بالقائد بهاء أبو العطا وزوجته، والش���هيد جميل العموري، 
وش���هداء برقين: أسامة صبح، ويوسف صبح، وعالء زيود، وصواًل 
إلى ش���هداء القدس األبطال، أحمد زه���ران، ومحمود حميدان، 

وزكريا بدوان، وإسراء خزيميه.
في ختام كلمتي ال بد من التأكيد على الثوابت اآلتية:

أواًل: نؤكد عل���ى وحدة قوى المقاومة في فلس���طين والمنطقة، 
وحماي���ة هذه الوحدة بالتواصل الدائم والتنس���يق المس���تمر، 
وخاص���ة إخوتنا في حركة المقاومة اإلس���المية حماس وكتائب 

القسام.
ثانًيا: نؤكد على تمسكنا بحقنا في فلسطين كل فلسطين، وأن 

المقاومة هي خيارنا حتى النصر.
ثالًثا: نؤكد على ضرورة مواجهة دوريات االحتالل التي تتس���لل 
إلى المدن والقرى الفلس���طينية في الضف���ة الغربية والقدس، 
وتقتل وتعتقل من تش���اء من أبناء شعبنا ومقاوميه، معتبرين 
أبناء ش���عبنا كقطيع نع���اج، تصطاد منه الذئ���اب الصهيونية 

فريستها وقتما تشاء.
رابعًا: نؤكد على رفضنا الدائم لكل مشاريع السالم والتطبيع مع 
الع���دو، مهما بلغ عدد الدول المتورطة فيها. وإن أي انفتاح على 

العدو يتم على حساب شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
وأخيًرا، أتوجه إلى إخواني وأبنائي في حركة الجهاد اإلس���المي 
بتحية التقدير واإلخالص، وأقول لهم: إن ما وصلت إليه حركتنا 
ه���و بفضل جهود كل واحد منكم، وبفض���ل تضحيات إخوة لنا 
س���بقونا على درب الش���هادة، وكلي ثقة أنكم على قدر تحمل 
هذه األمانة الثقيلة، أمانة دماء الشهداء والجرحى، وآالم األسرى 
ومعاناتهم، من أبناء الش���عب الفلسطيني كله. وإنكم تثبتون 
كل يوم بفض���ل إرادتكم الصلبة، وتضحياتك���م العظيمة، أننا 
لن نتراجع عن مس���يرة الجهاد والمقاومة، وسنبقى متمسكين 

باألسس والثوابت التي قامت حركتنا ألجلها.
المجد للشهداء، الحرية ألسرانا البواسل

النصر لشعبنا وأمتنا، والحمد لله رب العالمين
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

في الذكرى الـ 34 النطالقة الجهاد اإلسالمي
النخالة: الخطر على شعبنا وقضيتنا هو عدم إجماعنا على برنامج وطني واضح
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دولة فل�سطني
وزارة ال�سحة 

الإدارة العامة لل�س�ؤون املالية
دائرة امل�سرتيات – غزة

1. تعل���ن وزارة الصحة – دائرة المش���تريات عن ط���رح عطاءات بتمويل من 
مؤسس���ة بيما تبعًا للش���روط والمواصفات الموضحة في كراس���ة ووثائق 
العطاء، فعلى الراغبين في المش���اركة من أصحاب االختصاص المسجلين 
رسميًا مراجعة وزارة الصحة – دائرة المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات 
الدوام الرس���مي من أجل الحصول على كراسة العطاء والمواصفات برسوم 

غير مستردة.
2. أخ���ر موع���د لقبول الع���روض بالظرف المخت���وم يوم األربع���اء الموافق 

2021/10/20 وسيتم فتح المظاريف في نفس الزمان والمكان.

3. على المناق���ص ارفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية 
أو ش���يك بنك���ي صادرين م���ن )البنك الوطني اإلس���المي أو بن���ك االنتاج 
الفلس���طيني( أو كتاب من الخزينة العامة ب���وزارة المالية يفيد بحجز قيمة 
الكفالة من مس���تحقات الشركة أو س���ند دفع معتمد صادر من بنك البريد 
التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باس���م )وزارة الصحة( بمبلغ 
5% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة له الش���ركة كتأمين دخول س���اري 

المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض. 
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق الخلوات الضريبية المطلوبة )ضريبة الدخل /الضريبة المضافة/سند 

خصم من المنبع( من الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
أو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع على 

كراسة العطاء.

اسم العطاءم

لعيادة  أجهزة طبي���ة  توفير 
الرحمة

رقم 
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

سعر 
الكراسة 

)100( شيكل

)100( شيكل

 11:00
صباحًا

 11:00
صباحًا

2021/77

2021/78

1

تجهيز وحدة أس���نان لعيادة 2
الرحمة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )2021/548(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: منى 
عايش كامل فتوح من سكان غزة هوية رقم 801102344 بصفته وكيال عن: 

أسامة عايش كامل أبو زور
بموجب وكالة رقم: 210602040069 / 2009 صادرة عن السعودية

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 632 القسيمة 88 المدينة غزة الزيتون 
القطعة 741 القسيمة 20 المدينة غزة الزيتون

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوم���ا من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال 
تبين إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل 
المسؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  2021/10/6م 

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )543 /2021(
يعلن للعموم انه تق���دم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
نجوى عايش كامل عياد من س���كان غ���زة هوية رقم 931701262 بصفته 

وكيال عن: عصام عايش كال أبو زور ومحمد عايش كامل أبو زور
بموجب وكال���ة رق���م: 422140031 / 2021 صادرة ع���ن المملكة العربية 

السعودية
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 

القطعة 640 القسيمة 14 المدينة غزة الزيتون
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 إشكاليات في الوكالة أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل 
المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي. التاريخ:  2021/10/4م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

  

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن /    رياض رفع���ت محمود 
اس���ماعيل       عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
)  968767442     ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  خليل بس���ام خليل ش���نينو 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )400762605( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، د. أحمد 
المدل���ل، يوم أم���س، أن كل العطاء الذي قّدمته 
حركة الجهاد اإلسالمي ش���ّكل خطرًا كبيرًا على 
العدو الصهيوني، مبين���ًا أن األخطر عليه هو ما 
تحرص عليه الحركة من ديمومة الجهاد وإدامة 

الصراع مع االحتالل.
وأضاف المدلل، في تصريح له، أن كل العمليات 
البطولي���ة لحرك���ة الجهاد وص���واًل لعملية نفق 
الحري���ة أع���ادت تأثي���ر الحركة عل���ى الطاولة 
العالمي���ة، مش���يًرا إلى »كل مح���اوالت االحتالل 
الجتثاث حركة الجهاد اإلسالمي عبر االغتياالت 
والمطاردات عل���ى مدار كل الس���نوات الفائتة، 

والتي باءت بالفشل«.
وأردف: أن���ه »بالرغم من كل م���ا واجهته حركة 
الجهاد اإلس���المي من حصار ومطاردات إال أنها 
أصبح���ت قوي���ة أكثر«، مؤك���دًا عل���ى المقاومة 
الفلس���طينية والشعب الفلس���طيني هما السد 
المنيع أم���ام العدو الصهيوني ال���ذي ال يفهم 

سوى لغة القوة.
ولفت المدلل، إلى أن الكيان الصهيوني يعيش 
ف���ي أس���وأ مراحله ألن س���الح المقاوم���ة وعلى 
رأسه سالح س���رايا القدس استطاع ضرب عمق 
ت���ل أبيب، مبينًا أن حركة الجهاد اإلس���المي من 
خالل سالحها البسيط استطاعت أن تدك العدو 

الصهيوني وتصنع معادالت ردع جديدة.

وق���ال القيادي في حركة »الجهاد االس���المي« : 
»إن المقاومة التي نس���ير بها ه���ي التي تؤدي 
حتًما لتحرير فلسطين أمام عدو إحاللي«، مشيرًا 
إلى أن الدكتور المؤس���س فتحي الشقافي أراد 
لفلس���طين أن تك���ون حاضرة دائم���ًا في صلب 
الوع���ي اإلس���المي، فجع���ل من حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي فك���رة أصيلة، يكمن س���ّرها بفعلها 

الواضح على األرض.
وتابع المدلل: أن دماء األمين العام لحركة الجهاد د. 
فتحي الشقاقي والقادة كانت تنتفص في شرايين 
أبناء الحرك���ة لينطلقوا من جديد، مؤكدًا على أنه ال 
بد من وجود مش���روع عربي إس���المي نهضوي في 

مواجهة المشروع االستكباري الصهيوني.

غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤسس����ة مهجة القدس للش����هداء واألس����رى 
والجرح����ى، ام����س األربع����اء، أن س����لطات االحت����الل 
الصهيوني تفرض عقوبات تعسفية بحق أسرى حركة 
الجهاد اإلس����المي في س����جن عوفر، موضحًة أن هؤالء 

»يعانون أوضاًعا معيشية بالغة السوء«.
وأوضحت مؤسسة مهجة القدس، أن سلطات االحتالل 
تعاقب كل أسير من أسرى »الجهاد اإلسالمي« بغرامة 
300 ش����يكل بش����كل يومي، وال يتم إخراجهم للفورة 
أو المحاك����م إال مكبلين اليدي����ن، وتمنع حركتهم بين 

األقسام والغرف.
وأفادت المؤسسة، نقاًل عن أسرى الجهاد اإلسالمي في 
س����جن عوفر، بأن إدارة السجن فرضت عليهم عقوبات 
تعس����فية قاس����ية دون باقي األس����رى من الفصائل 

األخرى.
ويعاقب االحتالل كل أس����ير من أسرى الحركة بغرامة 
300 ش����يكل بش����كل يومي، وال يتم إخراجهم للفورة 
أو المحاك����م إال مكبلين اليدي����ن، وتمنع حركتهم بين 
األقسام والغرف، كما تمنعهم من الزيارات واللقاءات 
حتى بين الغ����رف، ويمتد األمر إلى أنه في حال س����ار 

أي اثنين من أس����رى الجهاد اإلس����المي في الفورة مًعا 
يتدخل األمن فوًرا.

وأوضح األس����رى في رس����التهم الت����ي وصلت مهجة 
القدس، أنه بعد عملية »انتزاع الحرية« لألسرى الستة، 
جاءت االس����تخبارات العس����كرية لالحتالل وأبلغتهم 
بقرار توزيعهم على كاف����ة غرف الفصائل، وقد رفض 

االسرى القرار.
وأش����ار إلى أنه في اليوم الثاني أخرجت قوات االحتالل 
جميع األس����رى للتفتيش بمس����اعدة وح����دات القمع 
التابعة لمصلحة س����جون االحتالل المسماة )المتسادا 
واليمار واليماز(، كما نقلتهم إلى عزل س����جون مدنية 
بحيث ال يتجاوز عدد األس����رى في الس����جن الواحد إلى 

ستة أسرى، وكل شخصين أو ثالثة في زنزانة.
ولفت األس����رى، إلى أن معاملة اإلدارة في تلك السجون 

في غاية السوء، باإلضافة إلى تردي األوضاع الصحية.
كما وتمنع قوات االحتالل األسرى من الخروج إلى الفورة، 
إال بعد أس����بوع من النقل ولمدة س����اعة واح����دة يومًيا، 
واصفين الطعام المقدم لهم أنه »ال تقبله الحيوانات«.

وقال األس����رى: إن »مصلحة الس����جون قامت بإرجاعهم 
مؤخًرا إلى س����جن عوفر حيث كان����ت الوحدات التابعة 

لمصلح����ة الس����جون متأهب����ة وبدأت تس����تفرد بهم 
وتأخذهم إلى غرف وأقسام الفصائل األخرى بالفورة«.

وأضاف »أنهم مازالوا يواصلون خطواتهم االحتجاجية 
ضد إدارة الس����جن، حيث إنهم يقاطعون الوقوف على 
الع����دد والفحص األمني وع����دم االنصياع لتعليماتها 
ضوابطه����ا حت����ى تحقي����ق مطالبهم ومطال����ب كافة 
إخوانهم أس����رى الجهاد اإلس����المي في باقي سجون 
االحتالل، وذلك بإرجاعهم إلى األقس����ام والغرف التي 
كان����وا متواجدين فيها قبل عملية انت����زاع الحرية من 

سجن جلبوع بتاريخ 2021/09/06م«.
وطالبت مؤسسة مهجة القدس، »المؤسسات الحقوقية 
واإلنس����انية بضرورة إرس����ال مندوبيهم لالطالع على 
أوضاع أسرى حركة الجهاد اإلسالمي المعزولين داخل 

سجون االحتالل.
وش����ّدد على ض����رورة التدخل والضغط على س����لطات 
االحت����الل الصهيوني لوضع حد لوق����ف هذه الهجمة 
المس����عورة التي تستهدف أسرى الحركة، والعمل من 
أجل وقف وفضح انتهاكات مصلحة س����جون االحتالل 
بحقه����م وبحق باقي أس����رانا البواس����ل في الس����جون 

الصهيونية.

»مهجة القدس«: سلطات االحتالل تفرض عقوبات تعسفية بحق أسرى »الجهاد«

رم الله/ االستقالل: 
رصدت هيئة شؤون األسرى والمحررين شهادات مروعة لثالثة معتقلين محتجزين 
داخل مرك���ز توقيف »عتصيون« اإلس���رائيلي، تم االعت���داء عليهم وتعذيبهم 

واهانتهم أثناء عملية اعتقالهم.
وقال���ت الهيئة في بيان وصل »االس���تقالل« امس األربعاء، إن س���لطات االحتالل 
ما تزال تمارس أس���اليب التعذيب والتنكيل بالشبان الفلسطينيين منذ لحظات 

اعتقالهم األولى.
وأوضحت أن جيش االحتالل يحاصر المنازل من جميع االتجاهات، ويقتحم البيوت 
بطريقة وحشية ويقلب محتوياتها رأًسا على عقب، ومن ثم يتم اعتقال الشخص 
وتكبيل يديه بقيود بالستيكية، وغالًبا يتم االعتداء عليه بالضرب المبرح والركل 

والصفع وبأعقاب البنادق حتى وصوله إلى مراكز التوقيف والتحقيق.
وروى األس���ير أحمد أبو عرة من عقابا في جنين، في ش���هادته للهيئة، أنه أصيب 
بكسور في أضالعه نتاًجا لالعتداء الهمجي الذي تعرض له على يد قوات االحتالل 
بع���د مداهمة بيته، حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح على رأس���ه وصدره وظهره 
وقدميه. وأضاف أنه أثناء اس���تجوابه الحظ المحققين أنه يعاني من صعوبة في 
الحديث والتنفس فتم نقله إلى أحد مشافي االحتالل، وبعد فحصه تبين أن لديه 
كسر في القفص الصدري، وما زال يعاني من آالم حادة في صدره ويتم منحه فقط 

المسكنات بدون عالجه.
وأما األسير محمد موسى من بلدة نعلين برام الله، فقد تعرض للتنكيل بعد اقتحام 
قوات االحتالل بيته، حيث قام الجنود بجره من سريره وضربه بعنف والدعس عليه، 
ولم يسمحوا له بارتداء حذائه وتم اقتياده لمعسكر الجيش في عابود، وهناك تم 
وضعه على األرض وهو معصوب العينين ومكبل اليدين، واستمر الجنود بضربه 

وشتمه.
 وأوضح األس���ير موسى أن جنود االحتالل رفضوا إعطاءه الماء وحرموه من الذهاب 
إلى الحمام، وبقي محتجًزا داخل المعس���كر لس���اعات طويل���ة، وبعدها ُنقل إلى 

»عتصيون«.
بدوره، قال األس���ير مهن���د أبو ملش من بلدة يطا بالخليل: إن���ه« تم االعتداء عليه 
بالض���رب العنيف من قبل جي���ش االحتالل هو وجميع أفراد عائلته، ولم تس���لم 
العائلة كذلك من الش���تم بأقذر المس���بات واالهانة، وم���ن تخريب منزلها وقلب 

محتوياته رأًسا على عقب«.

شهادات مروعة لمعتقلين في »عتصيون« 
تعرضوا للتعذيب لحظة اعتقالهم

القيادي المدلل: جميع محاوالت إجتثات »الجهاد اإلسالمي« باءت بالفشل
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  موس���ى محم���د ابراهيم ابو عوض    
عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )407879378 ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  عماد عادل حمدان المصري    عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم  )  802512319( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

 

 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة غزة ال�سرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة ابو ش���عبان مؤرخة 
ف���ي 2021/10/4م تتضم���ن ان / خمي���س بن احمد بن حماد الش���وبكي 
توفى بتاريخ 2003/12/20م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في اوالده 
المتولدي���ن له من زوجت���ه المتوفاة قبله حبايب بن���ت عرفات بن محمود 
الش���وبكي الذكور وهم محمد واحمد ومحمود وعبد الشافي واالناث وهن 
لطيف���ة وصبحية وفدوي وراوي���ة ثم بتاري���خ 2015/1/24م توفى محمد 
المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقال���ي في زوجته امال بنت على بن 
محمود الوادية المشهورة الشوبكي وفي اوالده منها الذكور وهم خميس 
وبهاء ومحمد وصاف���ي وضياء واالنثى وهي صفاء وفي اوالده المتولدين 
له من زوجته المتوفاة قبله نهله بنت احمد بن حامد الش���وا المش���هورة 
الش���وبكي الذكر وهو بهجت واالناث وه���ن رائدة وفائدة فقط , وال وارث 
للمتوفاة المذكورة س���وى من ذكر وليس لها وصية واجبة او اختيارية وال 
اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

النشر وحرر في 27/ صفر / لسنة 1443 ه� الموافق 2021/10/4م

 قا�سي غزة ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
ال�سلط الق�سائية
حمكمة �سلح رفح

يف الق�سية احلقوقية رقم 2021/482 �سلح رفح 
يف الطلب رقم 2021/478

المس���تدعية / اس���ماء عودة خليل القاضي – سكان رفح – ش���ارع االمام على – 
هوية رقم ) 406081125(    وكيله المحامي / رشاد زعرب

المس���تدعى ضده / احمد خالد غانم ابو نقيرة – س���كان رفح – الشابورة– بجوار 
مسجد الفاروق – سابقا

نوع الدعوى / حقوق ) مصاغ الذهبي + مطالبة مالية (
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضة الحقوقية رقم 2021/482 صلح رفح

                                في الطلب رقم : 2021/478
الى المس���تدعى ضده المذكور اعاله بما ان المستدعية قد اقامت عليكم 
دعوى حقوق ) مصاغ الذهبي + مطالبة مالية ( استنادا الى ما تدعيه في 
الئحة دعواها المرفقة لك نسخة منها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى 
عليك الحضور الى ه���ذه المحكمة خالل 10 ايام من تاريخ تبلغك بهذه 
المذكرة كما يقتضى ان ت���ودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها 
جلس���ة االثنين 2021/10/25 لنظر القضية ويكون معلوما لديك انك اذا 

تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعية ان يسير في دعواه حسب األصول .

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
اكرم ابو طعيمة

�إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال
 تعلن بلدية بني سهيال لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين ألرض 
القس���يمة)41( من القطع���ة  رقم )215( أراضي بني س���هيال  – ارميضة 
الوس���طى ، والبالغ مساحة القس���يمة اإلجمالية )8966( متر مربع بأنه قد 
تق���دم لها المواط���ن /   احمد محم���د عبد الرحمن بركة  من س���كان بني 
س���هيال ، وس���ند الملكية  باس���م/   عبد الرحمن امطير حسين بركة ، من 
أرض القس���يمة المذكورة بغرض الحصول عل���ى إذن بناء دور ارضي على 
مساحة المقسم المخصص له )240( متر ، وذلك طبقا للطلب والمخططات 

المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
         ف���كل م���ن لديه اعتراض عل���ى الملكية أو الطل���ب ، عليه أن يقدم 
اعتراضه لدى قسم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمسة عشر يوما( 

من تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

                عـــــــالء ر�ســوان                         حمدان ر�سوان
الق�سم القـــانوين                          رئي�س البلدية

غزة/ االستقالل:
تفاع���ل اآلالف من مس���تخدمي منصة تويتر، يوم 
أم���س، م���ع إحياء ذك���رى انطالقة حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين 34 في مدينة غزة، وبيروت، 

ودمشق.
 وعبرت تغريدات المس���تخدمين ع���ن انتمائهم 
للحركة التي تأسس���ت على نهج المقاومة والدفاع 
عن القضية الفلس���طينية نحو تحريرها من دنس 

االحتالل اإلسرائيلي.
وانطلقت حملة التغري���د بعنوان »حرية وانتصار« 
الس���اعة الخامس���ة مس���اًء، بمش���اركة مناص���ري 
حركة »الجه���اد اإلس���المي« ومواطني���ن وكت���اب 
ومحللين سياس���يين وقادة فصائل في فلسطين 
وخارجها، وجمعت أكثر من 40 ألف تغريدة خالل 

الساعات األولى من انطالقها.
ونظم���ت حركة الجهاد اإلس���المي، احتفااًل مركزًيا 
ف���ي مدينة غزة، أمس، ش���اركت في���ه العديد من 
قيادة الفصائل الفلسطينية ونخب مثقفة وكتاب 
وسياسيين، باإلضافة إلى كوادر الحركة وقيادتها، 
وتخللها كلم���ة لألمين العام لحركة الجهاد القائد 

زياد النخالة.
وأكد األمين العام، القائد زياد النخالة، »وحدة قوى 
المقاومة في فلس���طين والمنطق���ة، وحماية هذه 

الوحدة بالتواصل الدائم والتنسيق المستمر«.
وش���دد على ضرورة »التمسك بحقنا في فلسطين 
كل فلس���طين، وأن المقاوم���ة ه���ي خيارنا حتى 

النصر«.
ودع���ا القائ���د النخال���ة، إل���ى »ض���رورة مواجهة 
دوريات االحتالل التي تتس���لل إلى المدن والقرى 
الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وتقتل 

وتعتقل من تشاء من أبناء شعبنا ومقاوميه«.
وجدد رفضه الدائم لكل مشاريع السالم والتطبيع 
مع الع���دو، مهما بلغ عدد ال���دول المتورطة فيها، 
وأن أي انفتاح على العدو يتم على حس���اب شعبنا 

وأرضنا ومقدساتنا«.
ورأى محللين سياسيين، أن خطاب القائد النخالة، 
»تناول الموضوع الفلس���طيني بكل أبعاد وكذلك 
الواقع العربي المهزوم وكذلك الشأن الصهيوني«.

وف���ي س���ياق الحمل���ة الرقمي���ة، يواص���ل آالف 
المغ���ردون التغري���د عبر حس���ابتهم الرقمية في 
إحياء االنطالقة الجهادي���ة الجديدة، والتي تأتي 
تأكيًدا على استمرار نهج المقاومة، وحماية حقوق 

الفلسطينيين والدفاع عن القضية العادلة.
وتمي���زت الحملة، باس���تعراض تضحي���ات المرأة 
الفلس���طينية ودوره���ّن العظيم ف���ي الدفاع عن 
فلس���طين ومقاوم���ة العدو الصهيون���ي، وحماية 
المجاهدي���ن، وقالت المغ���ردة، دين���ا عبدالله أبو 
جليلة: » %97 المرأة الفلس���طينية لن تقبل ألحد 
أن يعتدي على مقاومته���ا، فالمقاومة لديها خط 

أحمر، فهي عزنا وشرفنا«.

»حرية وانتصار«.. تويتر يحتفي بانطالقة »الجهاد اإلسالمي 34«

رام الله/ االستقالل: 
يواصل سبعة أس���رى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن 
الطعام، س���تة منهم احتجاجًا على اس���تمرار اعتقالهم اإلداري، وس���ابع على 

ظروف عزله القاسية.
وكان األس���ير محمد العارضة أحد األسرى الس���تة الذين انتزعوا حريتهم من 
س���جن »جلبوع« في السادس من أيلول/ سبتمبر المنصرم، وأعيد اعتقالههم، 
ب���دأ في اإلضراب عن الطعام منذ يوم االثني���ن، رفضًا للعقوبات التي فرضت 

عليه من قبل إدارة سجن عسقالن منذ نقله إليه قبل سبعة أيام.
كما يواصل ستة أسرى آخرون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا العتقالهم 

اإلداري، وأقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ 84 يوما.
وذكرت هيئة شؤون األسرى، أن األسرى المضربين إضافة إلى الفسفوس، هم: 
مقداد القواس���مة مضرب منذ 78 يوما، وعالء األعرج منذ 60 يوما، وهش���ام أبو 
هواش منذ 52 يوما، ورايق بشارات منذ 47 يوما، وشادي أبو عكر منذ 44 يوما.
ويعاني األس���رى المضربون أوضاع���ا صحية غاية ف���ي الصعوبة، ووضعهم 
ا يوًما بعد يوم، حيث يعانون من نقص كمية األمالح والس���وائل  يزداد س���وًء

بأجسادهم، واإلعياء واإلجهاد الشديدين، والصداع.
وكانت محكمة »عوفر« العس���كرية رفضت األحد االس���تئناف المقدم من قبل 
هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين للطعن بقرار االعتقال اإلداري الصادر بحق 
األس���ير كايد الفس���فوس، الذي يواصل إضراب���ه عن الطعام للي���وم الثالث 

والثمانين.
ويقبع القواس���مة في مستش���فى »كابالن«، فيما يقبع كل من: الفس���فوس، 
واألعرج، وأبو هواش، وبش���ارات في سجن »عيادة الرملة«، أما األسير شادي أبو 

عكر فيقبع في زنازين سجن »عوفر«.
االعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو 
لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون 
الدولي اإلنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 
هذه السياس���ة. وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات الس���جون بأن المعتقلين 
اإلداريين لهم ملفات سرية ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل 

مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.
وغالب���ا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد م���دة االعتقال أكثر من مرة لمدة 

ثالثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم 
عن الطعام في سجون االحتالل

غزة/ االستقالل: 
للجبه����ة  السياس����ي  المكت����ب  عض����و  ق����ال 
الديمقراطية ومس����ؤولها في قط����اع غزة صالح 
ناصر، أمس األربعاء، إن »معركة القدس أجهزت 
سياسيًا على بقايا مشروع أوسلو للحكم الذاتي، 
والذي ينذر أصاًل بمزيد من التحلل في أوضاعه«.

وش����دد ناص����ر، خالل ن����دوة سياس����ية حوارية 
نظمتها الجبهة الديمقراطية، على »التمس����ك 
بالبرنام����ج الوطني المرحل����ي القائم على ثالثية 

الدولة والعودة والمساواة القومية«.
وأضاف ناص����ر »ال مكان للمفاوض����ات في إطار 
عملي����ة سياس����ية، وال إدراج له����ا عل����ى جدول 
أعمال اإلدارة األميركية، ومشاريع خطط السالم 

االقتص����ادي لن تنج����ح، ولن تحل م����كان الحل 
السياس����ي الذي يس����تجيب للحق����وق الوطنية 

لشعبنا، ومشروع أوسلو انتهى«.
وأكد أن »صراعنا مع االحت����الل ليس مطلبيًا، بل 
ه����و صراع بمضمون التحرر الوطني بما يش����مل 
الحرية للش����عب واألرض ولمن تعود الس����يادة 
عليه����ا، صراع مفتوح على زم����ن لن يطول حتى 

يدرك خطوة خطوة أهدافه«.
وأوض����ح ناص����ر أن »معرك����ة س����يف الق����دس 
الجماهيري����ة  الحرك����ة  وتصاع����د  ونتائجه����ا، 
ووحدته����ا، وانغ����الق األف����ق أمام أي����ة عملية 
سياس����ية ذات مغزى، وازدهار س����وق الس����الم 
االقتصادي وضعت عل����ى أجندة العمل الوطني 

قضيتين رئيسيتين«.
وتابع » القضية األولى تتمثل بإعادة بناء النظام 
السياس����ي الفلس����طيني أو إصالحه أو تطويره 
الداخلية،  الوحدة  وتجاوز االنقسام واس����تعادة 
والقضية الثانية وهي المقاومة بكل أش����كالها 

في كافة أماكن تجمعات شعبنا«.
ودعا القيادي بالجبهة إلى الحوار الوطني الشامل 
على أعلى المس����تويات وصياغة آلية إلعادة بناء 
منظم����ة التحرير الفلس����طينية وإصالحها على 
أس����س ديمقراطية، تعددية، وطني����ة جامعة، 
وتعتمد اس����تراتيجية كفاحي����ة تكفل مواصلة 
استنهاض قوى شعبنا واستعادة عناصر القوة 

التي يملكها.

»الديمقراطية«: »سيف القدس« أجهزت على بقايا »أوسلو«
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /     نضال  تحس���ين محمود بش���ير       
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )    400108551   ( 
فالرجاءممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر

 

 

دولة فل�سطني  
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية 

مذكرة تبليغ حكم غيابي 
إلى المدعى عليه محمد راتب محمد دياب من غزة سابقا و المجهول محل 
االقامة حاليا في خارج الب���اد لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة في 
القضية اس���اس 2021/447م و موضوعها زيادة نفقة بنت بالغة و قدرها 
خمسة عشر دينار اردني شهريا لتصبح النفقة المفروضة للمدعية نجاة 
المذكور  خمسون دينارا اردنيا شهريا اوم ما يعادل ذلك بالنقد المتداول 
لس���ائر حوائجها الضرورية الش���رعية بما في ذلك الكسوة و المسكن و 
المرفوع���ة عليك م���ن قبل المدعية نج���اة محمد راتب دي���اب و القضية 
اس���اس 2021/451م و موضوعها زيادة نفقة ولد بالغ وقدرها خمس���ة و 
عش���رون دينار اردنيا ش���هريا لتصبح النفق���ة المفروضة للمدعي مهند 
المذكور س���تون دينارا اردنيا ش���هريا او ما يعادل ذلك بالنقد المتداول 
لس���ائر حوائجها الضرورية الش���رعية بما في ذلك  الكسوة و المسكن و 
المرفوعة عليك من قبل المدع���ي مهند محمد راتب دياب حكما وجاهيا 
بحق المدعية قابا لاستئناف غيابيا بحقك قابا لاعتراض و االستئناف 

لذا صار تبليغك حسب االصول. وحرر بتاريخ 2021/10/6م.

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اإخطار لتنفيذ حكم �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة

يف الق�سية التنفيذية رقم 1081 / 2020
إلى المنفذ ضدهم/ -1 ش���عبان جواد ش���عبان الش���رفا -2حمدان محمد 
حمدان راش���د -3ليلى محمد حمدان راش���د -4نعمة محمد حمدان راشد 

-5حكمت محمد حمدان راشد -6انتصار محمد حمدان راشد 
طبق���ًا للحك���م الصادر ضدكم م���ن محكمة بداية غزة ف���ي القضية رقم 
371 / 2015 والصادر بتاريخ 2019/3/7م الغاء تس���جيل وتنفيذ عيني 
والص���ادر لصالح طال���ب التنفيذ/حات���م محمد نمر مش���تهى وآخرين 
والقاضي بإلغاء التس���جيل عن أس���ماء المدعى عليه األول/ نايف محمد 
حمدان راشد والمدعى عليه الثاني/ حمدان محمد حمدان راشد والمدعى 
عليها الثالثة/ أنعام محمد حمدان راش���د ومورث���ة المدعى عليه الرابع/ 
فريزة محمد حمدان راشد في القسيمة رقم 87 من القطعة رقم 705 من 
أرضي محلة الدرج المس���ماة غزة الجديدة وإعادة قيدها باس���م مورثهم 
المرح���وم/ محمد حمدان راش���د وتنفيذ عقد االتفاق عل���ى البيع المؤرخ 
في 1993/6/15م المس���تند إلى العقد المحرر بتاريخ 1988/1/3م وذلك 
بش���طب ما مساحته 1059 م2 عن اس���م مورث المدعى عليهم من األول 
حتى الحادي عش���ر/ محمد حمدان راش���د في القس���يمة رقم 87 قطعة 
رقم 705 من أراضي محلة الدرج المس���ماة غزة الجديدة وتس���جيل هذه 
المس���احة باس���م المدعين/ حاتم محمد نمر مش���تهى ونمر محمد نمر 
مش���تهى ووائل محمد نمر مشتهى ورامز محمد نمر مشتهى بالتساوي 
بينهم واشعار دائرة التسجيل األراضي بغزة الطابو بذلك حسب األصول 
والزام المدع���ى عليهم بالرس���وم والمصاريف ومائتي ش���يكل أتعاب 
محاماة لذلك عليكم تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 371 / 2015 
بداية غزة. لذلك عليكم الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين 
وإذا ل���م تحضر خال المدة المذكورة فإنك ُتعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن 
ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في: 2021/10/4م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني 
وزارة القت�ساد الوطني

 الدارة العامة لل�سركات 
مراقب ال�سركات 

 �إعـالن للـعموم 
يعلن الس���يد / مراقب الشركات بغزة بأن السيد/ بدر مصباح ابو سعده 
تقدم البينا لتسجيل سمة تجارية باسم ) نيو لندن شوز ( لصاحبه بدر 

مصباح ابو سعده 
ل���ذا من لديه اعتراض على تس���مية هذا االس���م يتقدم ل���ادارة العامة 
لتس���جيل الش���ركات باعتراض مسبب خال اس���بوع من بداية نشر هذا 
االعان .  في مكتب االدارة العامة للشركات بغزة – النصر – ابراج المقوسي 

تحريرا في 2021/9/29م

 مراقب ال�سركات

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن /    عه���ود محمد جميل محمد خلة          
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )    900186651   ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواطن /     عب���د الرحمن أحمد ش���عبان 
الش���ندغلي    ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  )  
802643098    ( فالرج���اء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   سنابل سعدالله مهدي النبي  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )400730230 ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

رام الله/ االستقال: 
ا في سجن  تعزل س���لطات االحتال اإلسرائيلي 14 أس���يًرا فلسطينًيّ

النقب في ظروف صعبة وقاسية منذ أكثر من شهر.
وأوضحت هيئة شؤون األسرى، أن إدارة سجن »النقب« تعزل 14 أسيًرا 

في قسم 6، في ظروف صعبة وقاسية منذ أكثر من شهر.
وبينت أن األس���رى المعزولي���ن هم: محمد جمال أبو جب���ل، وعمر وزوز، 
ومحم���د عليان، وليث نضال حميد صومان، ومهند عمر بني غرة، ونبيل 
جمعة مغير، وأيس���ر محمد عامر، ولؤي حسين البالي، ومحمود رضوان 
دراغم���ة، ومحمد نظمي أبو غرة، ومحم���د ناصر بني غرة، صامد أمجد أبو 

سباع، وعبادة محمود الغول، وعمار صبحي البياع.
وأضافت أن القس���م بدون إنارة، وتعطي إدارة السجن األسرى فرشات 
للنوم الس���اعة 12 ليًا، وتسحبها منهم السادسة صباحا، دون أغطية، 
وفي بعض األيام ينقلون إلى الزنازين الخارجية من السادس���ة صباحًا 

وحتى 12 ليا، ويبقى األسرى مقيدي اليدين طوال الوقت.
وأش���ارت إلى أن األس���رى يعزلون في قس���م 6 الذي حرقه األسرى في 
ا على تنكيل االحتال بالمعتقلين في مختلف  »النقب« قبل ش���هر، رًدّ

السجون، عقب انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن »جلبوع«.
وأكدت أن إدارة الس���جون لم تقدم لهم أي مابس س���وى ما يرتدونه، 
وال يخرجونهم للعيادة إلجراء فحوصات طبية، حتى أن بعضهم أصبح 

يعاني من أمراض جلدية وألم في المفاصل.
وشهدت سجون االحتال إجراءات عقابية تمثلت بعمليات قمع ونقل 
وتفتيش، وإغاق أقسام، وتقليص مدة الفورة، وحرمان من »الكانتينا«، 
عقب تمكن 6 أس���رى من انتزاع حريتهم من س���جن جلبوع الش���هر 

الماضي.

االحتالل يعزل 14 أسيًرا بظروف 
قاسية في سجن »النقب«

القدس المحتلة/ االستقال:
كش���ف الباحث المختص في شؤون القدس فخري 
أبو دياب ع���ن تفاصيل أضخم مجمع اس���تيطاني 
اقتص���ادي ترفيه���ي أقامت���ه س���لطات االحتال 
اإلس���رائيلي في منطقة »الس���هل األحمر« شرقي 
القدس المحتلة، بعدما جرى مصادرة آالف الدونمات 

الفلسطينية، لخدمة آالف المستوطنين.
وقال أبو دي���اب في تصريح ل���ه، إن المخطط قائم 
على مساحة 100 ألف متر مربع على أراٍض مقدسية 
خاصة تعود ملكيتها ألهالي بلدة س���لوان، الذين 

يمتلكون كل األوراق الثبوتية الرسمية لذلك.
واستولت سلطات االحتال قبل سنوات، على هذه 
األراضي بش���كل عس���كري، لغرض إقامة مناورات 
وتدريبات عسكرية، وتم تسجيلها ك�«أراضي دولة«.

واض���اف أبو دي���اب أن المجمع االس���تيطاني يقع 
بالق���رب من مس���توطنة »معاليه أدوميم« ش���رقي 
القدس، وتبلغ تكلفة بنائه 730 مليون شيكل بدعم 
من حكومة االحتال، ومؤسس���ات إسرائيلية، ومن 

مستثمرين يهود في العالم.

ويحاك���ي المش���روع اإلس���رائيلي-وفًقا ألبو دياب- 
مدين���ة فينيس���يا اإليطالية من حي���ث التصميم 
وضخامة البناء، ويتضمن مراكز تجارية وترفيهية، 
وقنوات للمياه، ومواقف للسيارات ومطاعم وفنادق 
ت���م تصميمها على الطراز الغرب���ي الحديث، وعلى 
نمط البندقية. وُيشرف على المشروع االستيطاني، 
الذي ج���رى افتتاحه في أيلول/ س���بتمبر الماضي، 
وزارة اإلس���كان اإلسرائيلية، وعدة مؤسسات ُتعني 

بشؤون االستيطان.
واكد أن االحتال تعمد من خال إقامة هذا المجمع 
االستيطاني، غرس مفاهيم وثقافة غربية تتناسب 
مع الثقافة والعقلية اليهودية، بعيًدا عن حضارتنا 

وتاريخنا وعاداتنا العربية الفلسطينية.
واوضح أن المش���روع في ظاهره يب���دو كأنه مجمع 
ترفيهي اقتص���ادي، لكن في حقيقته عس���كري 
اس���تراتيجي ل���ه أه���داف إس���رائيلية ممنهجة 
تس���تهدف القدس خاصًة والقضية الفلسطينية 
عامًة. وتس���عى س���لطات االحتال، م���ن خال هذا 
المش���روع الضخ���م، إلى قط���ع أي تواصل جغرافي 

ما بي���ن الق���دس والضف���ة الغربي���ة المحتلة من 
الناحية الش���رقية، وع���دم إمكانية إع���ادة األرض 
لتكون فلس���طينية، باإلضافة إلى جلب المزيد من 

المستوطنين للمنطقة المستهدفة.
واشار إلى أن 70 ألف مستوطن يعيشون في محيط 
إقامة المش���روع، من بينهم 50 ألف مستوطن في 
مس���توطنة »معاليه أدوميم«، و20 ألف آخرين في 

التجمعات االستيطانية األخرى.
ويهدف االحتال لزيادة العدد من خال إقامة هذا 
المجمع االستيطاني، والذي يشكل خطوة أخرى على 
طريق الضم الفعلي والعملي للمستوطنات في تلك 

المنطقة، كما يوضح أبو دياب.
 وللمش���روع االس���تيطاني تداعي���ات خطيرة على 
الفلس���طينيين، كم���ا يؤكد المختص في ش���ؤون 
القدس، إذ س���يقضي على أي حلم فلسطيني في 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسيقطع التواصل 
ما بي���ن التجمع���ات الفلس���طينية، كما س���يعزز 
االس���تيطان ومواصلة بناء المس���توطنات ش���رقي 

القدس وفي الضفة الغربية.

مجمع استيطاني ضخم يلتهم 100 ألف متر شرقي القدس

القدس المحتلة/ االستقال:
أفاد مركز معلوم���ات وادي حلوة بأن قوات االحتال 
اإلس���رائيلي اعتقلت 187 فلس���طينًيا في مدينة 
الق���دس المحتل���ة، وأص���درت 27 ق���رار إبعاد عن 
المسجد األقصى المبارك والمدينة المقدسة خال 

أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأوضح المركز في تقرير ش���هري يرصد انتهاكات 
االحتال بالقدس، أن من ضمن المعتقلين طفلين 
اثنين »أقل من 12 عاًما/ أقل من جيل المسؤولية«، 

و56 قاصًرا، 9 أناث بينهن قاصرتان.
وبشأن المسجد األقصى، ذكر التقرير أن »جماعات 
الهيكل المزعوم« صعدت من االقتحامات اليومية 
والصل���وات الجماعية ف���ي األقصى، خ���ال أيلول 

الماضي، احتفااًل باألعياد اليهودية.
وبين أن عدد المقتحمين بلغ 6801 من المستوطنين 
وطلبة المعاهد الدينية، وكان من بين المقتحمين 
أعضاء كنيست وحاخامات، وأدى معظم المقتحمين 

الصلوات العلنية والجماعية في المسجد.
ومقابل تسهيات ش���رطة االحتال للمستوطنين، 
ش���ددت من التواجد واالنتش���ار عل���ى كافة أبواب 
األقصى م���ن الجهة الخارجية، وأجب���رت الوافدين 
إلى المسجد بتس���ليم هوياتهم على األبواب قبل 
الدخول، كما اعتقلت وأخرجت الشبان والفتيات من 

األقصى خال فترة االقتحامات.
ورصد مركز المعلومات 27 قرار إبعاد منها 19 إبعاد 
ع���ن األقصى ، 7 عن البلدة القديم���ة، 1 عن مدينة 
القدس، وتراوحت فترات اإلبعاد من أسبوع حتى 6 

أشهر.
ولفت إلى أن س���لطات االحتال واصلت منع أهالي 
الضفة الغربية من الوصول إلى األقصى، خاصة أيام 
الجمع، واحتجزت ورحلت المئات منهم خال شهر 
أيلول، بعد توقيفهم واحتجازهم على أبواب البلدة 

القديمة أو أبواب األقصى.
وبحس���ب التقرير، فإن ق���وات االحتال قتلت خال 

أيل���ول، مواطنين عل���ى أبواب المس���جد األقصى، 
بحجة محاولة تنفيذ عمليات طع���ن ألحد أفرداها، 
وهما الش���هيد حازم الجوالني، من بلدة بيت حنينا، 
والش���هيدة إس���راء خزيمية من بل���دة قباطية في 

محافظة جنين.
ورصد المركز 5 عمليات ه���دم في المدينة »منازل 
أو أجزاء من منازل« ُنف���ذت بأيدي أصحابها تفادًيا 
لف���رض غرامات مالي���ة وأجرة هدم تدف���ع لطواقم 
البلدي���ة، ونفذت عمليات الهدم في س���لوان، جبل 

المكبر، وبيت حنينا.
وشرعت طواقم »س���لطة الطبيعة والبلدية«، بأيلول 
الماضي، بتنفيذ مشروع »الحديقة التوراتية« داخل 
أرض مقبرة الش���هداء المحاذية لمقبرة اليوسفية 
في القدس، بوض���ع األلواح الحديدية واألتربة لمنع 
الدف���ن داخل المقبرة، وتمهيًدا لتحديد مس���ارات 
في المنطق���ة لتكون مطلة على جبل الزيتون، وأحد 

المسارات في محيط البلدة القديمة.

ًتقرير: 187 معتقال بالقدس و27 قرار إبعاد عن األقصى بأيلول
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ما بين بيروت ودمشق والقدس أحيت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ذكرى 
انطالقتها الرابعة والثالثين وهذا الربط له داللته التي يمكن استنتاجها من حالة 
التكالب المستش���رية لقوى الش���ر حول العالم والتي تقودها »إسرائيل« واإلدارة 
االمريكية بهدف تطويع امتنا واخضاعها واذاللها ونهب خيراتها والسيطرة على 
أراضيها وثقافتها ومقدس���اتها ومس���ح تاريخها المجيد, ففي ذكرى االنطالقة 
الرابعة والثالثين المجيدة جاءت كلمة األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين القائد زياد النخالة لتشرح طبيعة المرحلة التي تعيشها امتنا وشعبنا 
الفلسطيني وتضع معالجات واضحة وجلية للكثير من المشكالت التي نواجهها, 
وتض���ع امال في انبعاث هذه االمة واس���تعادة امجادها من جديد مؤكدا على وحدة 
قوى المقاومة في فلس���طين والمنطق���ة، وحماية هذه الوح���دة بالتواصل الدائم 
والتنس���يق المستمر على قاعدة التمس���ك بحقنا في فلسطين كل فلسطين، وأن 
المقاومة هي خيارنا حتى النصر, وهذه هي الرس���الة األولى للمطبعين والالهثين 
وراء س���راب الس���الم, اما الرس���الة الثانية فقد تمثلت في ضرورة وقف كل اشكال 
التعاون مع االحتالل الصهيوني س���واء على مس���توى العالم العربي واإلسالمي او 
على مس���توى السلطة التي دعاها الى وقف التنس���يق األمني مع االحتالل, وحث 
على ضرورة مواجهة دوريات االحتالل التي تتسلل إلى المدن والقرى الفلسطينية 
في الضفة الغربية والقدس، وتقتل وتعتقل من تش���اء من أبناء شعبنا ومقاوميه، 
معتبرين أبناء ش���عبنا كقطيع نعاج، تصطاد منه الذئاب الصهيونية فريس���تها 
وقتما تش���اء, وهذه دعوة الى ضرورة قيام أجهزة امن الس���لطة التي تملك السالح 

للدفاع عن شعبها الفلسطيني ومجاهديه االبطال. 
المين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين تحدث عن تضحيات الشهداء 
االبرار وما قدموه من اثمان غالية فداءا ألرضهم وش���عبهم, ثم تحدث عن بطوالت 
االس���رى في س���جون االحتالل الصهيوني, وما صنعته كتيبة الحرية التي حررت 
نفس���ها من سجن جلبوع الصهيوني المحصن في عملية اعجازية اربكت االحتالل 
وحي���رت العالم, وم���دى انعكاس ه���ذا الفعل الجه���ادي المعجز على نفس���ية 
الفلسطينيين وارتفاع روحهم المعنوية واشعال األرض لهيبا تحت اقدام االحتالل 
معتبرا ان اس���رى الحرية قد  فتحوا نفًقا باتج���اه الحرية، واتجاه القدس، وان حرية 
االسرى س���تبقى هدفا دائما لفصائل المقاومة الفلس���طينية ال يمكن ان يغيب, 
ثم تحدث عن القدس برمزيتها الروحية وبمسجدها المبارك الذي يتعرض بشكل 
دائم لالنتهاكات الصهيونية وقد حيا األمين العام أهلنا في القدس المرابطين في 
حمى مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ضعفوا وما استكانوا، وجنين ومخيمها، 
وأهالي بيتا وجبل صبيح، وكل مدن الضفة وقراها، وكل أبطال شعبنا هناك الذين 
يواصلون مقارعة العدو ومش���اغلته، رغم الظروف القاسية التي تحيط بهم، وأهلنا 
في الداخل الفلسطيني المحتل، الراسخين في أرضنا، الذين يثبتون للعالم أجمع 
أن شعبنا هو صاحب هذه األرض، وأهلنا في مخيمات الصمود وبالد الشتات الذين 
تش���خص أبصارهم نحو فلسطين، ونحو العودة، وفي غزة اإلباء والصمود، غزة التي 
أثبتت أنها السيف الفلسطيني في مواجهة العدو على مدار الوقت, ليرسم النخالة 
مالمح العودة والتمسك بالحقوق والثوابت وعدم التفريط في فلسطين التاريخية.  
وما بين عملية الهروب الكبير1 والتي قادها الش���هيد القائد مصباح الصوري عام 
1987م وبين عملية انتزاع الحرية التي قادها األس���ير البطل محمود العارضة في 
2021م رس���م القائد النخالة الخارطة النضالية الممتدة على مدار س���نوات الصراع 
م���ع االحتالل وان نهايتها الحتمية هي والوصول للحظات النصر والتمكين, وقال: 
»هؤالء القتلة الصهاينة يجب قتالهم وجوب الصالة، هؤالء حثالة التاريخ يجب أال 
نسمح لهم بالتسيد علينا، مهما اختلت موازين القوى، فإما حياة كريمة لنا ولشعبنا، 
أو ذل مس���تدام.« ودعا إلى إعادة قراءة المش���روع الصهيوني، ووضع خططنا ورؤانا 
بناًء على فهم هذا المشروع ومخاطره، ودعا إلى مغادرة األوهام بإمكانية التعايش 
مع هذا المش���روع الذي يالحقنا على كل ش���يء, وقال القائد النخالة: »شعارنا الذي 
نرفعه بالحري���ة واالنتصار هو لثقتنا بأننا أقوى من أي وقت مضى، وأننا أكثر وعًيا 
بالمشروع الصهيوني ومخاطره، وأننا أكثر استعداًدا للتضحية, فمشاغلة االحتالل 
كفيله بوقف اطماعه واحباط مخططاته التوسعية, وافشال كل مؤامرات االلتفاف 
على الحقوق الفلس���طينية, واكد القائد أبو طارق النخالة على وحدة قوى المقاومة 
في فلسطين والمنطقة، وحماية هذه الوحدة بالتواصل الدائم والتنسيق المستمر, 
فحركة الجهاد هي جزء اصيل من هذا النس���يج المجتمعي, وهى فصيل أساسي 
من فصائل العمل الوطني في الس���احة الفلس���طينية وه���ى دائما حريصة على 
وحدة الموق���ف والقرار في مواجهة االحتالل, فالمعرك���ة ممتدة وهى تحتاج الى 
تحشيد االمة واالستعداد لمرحلة التحرر واالستقالل, وختم النخالة كلمته بتوجيه 
التحية لشهدائنا االبرار الذين بفضل عطائهم وتضحياتهم وصلت حركة الجهاد 
اإلس���المي الى ما وصلت اليه االن  فقال » أرفع التحية لحملة راية الجهاد في أعقد 
الظروف، التي حملها الشهداء: مهند الحلبي، وضياء تالحمة، ومعتز حجازي، مروًرا 
بالقائد بهاء أبو العطا وزوجته، والش���هيد جميل العموري، وشهداء برقين: أسامة 

صبح، ويوسف صبح، وصواًل إلى شهداء القدس األبطال .

الذكرى ال 34 لالنطالقة المجيدة:
 جهادنا حرية وانتصار 

رأي

ما أن يهل علينا ش����هر تش����رين/ أكتوبر، حتى 
يشرق وجه فلسطين مستبشراً  بميالد الفجر.. 
الفجر ال����ذي بدد ظالم المرحلة، ودّش����ن نقطة 
تحّول كبرى في مس����يرة نضال وجهاد شعبنا 
الفلسطيني على يد الثلة المؤمنة التي غرست 
بذرة حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، 
لتق����ف كالطود العظي����م في وجه المش����روع 
االستعماري الغربي ورأس حربته في المنطقة 

الكيان الصهيوني.
إنه شهر تشرين.. شهر العاشقين والمتسربلين 
إيمانًا ووعيًا وثورة، وِقبلة الصاعدين نحو علياء 
المج����د مقبلين غير مدبرين.. إنه الش����هر الذي 
أرس����ى فيه المفكر فتحي الش����قاقي وصحبه 
الميامي����ن، قواعد حركة الجهاد اإلس����المي في 
فلسطين، بعد أش����هر من الجوالت والجلسات 
والح����وارات الواعية والمعمقة التي ش����هدتها 
غزة والقدس والزقازيق، وفى مطلع الثمانينيات 
نفذت سلس����لة مباركة من العمليات الفدائية 
الت����ي أربك����ت الكي����ان الصهيوني، وش����ّكلت 
تح����واًل نوعيًا في العمل الجهادى والمقاوم في 
فلسطين، مؤكدًة على رؤيتها الثاقبة والواعدة 
والواعية أن فلس����طين ه����ي القضية المركزية 
لألمة، وأن مقاومة العدو واالشتباك معه داخل 
فلس����طين المحتلة هو الس����بيل األكثر تأثيرًا 
وفعالية في لجم الع����دو والتصدي لمخططاته 

واستنزاف مقدراته.
فمنذ بداي����ات العام 1982 وتش����كيل الخاليا 
الجهادية األولى التي تصدت لجنود االحتالل، 
تيّس����ر  وبم����ا  بالس����كاكين  والمس����توطنين، 
م����ن أس����لحة وقناب����ل تمكن المجاه����دون من 
 األنفس، كان����ت مالمح ميالد 

ّ
توفيره����ا بش����ق

الفجر الجه����ادي الجديد تتش����كل في األفق، 
رغ����م المالحقة والحص����ار واالعتقال ومحاوالت 
التغييب داخل الس����جون والزنازين، وألنه قدر 
الله، لم يستطع االحتالل بكل جبروته أن يوقف 

زحفه وانبعاثه..!
وف����ي ماي����و 1987، كان الموع����د األجم����ل مع 
االنعتاق من زنازين القهر في سجن »السرايا« 
وس����ط مدينة غزة، حيث كانوا س����تة فرس����ان، 
بقيادة الفارس الرباني والمجاهد الكبير مصباح 
الص����وري، على موعد مع الحري����ة، على موعد مع 
الفجر، على موعد مع الصيحة الجهادية الكبرى، 
صيحة مألت أرجاء فلس����طين والمنطقة لتعلن 
المقاتل����ة والواعدة  للفك����رة  المب����ارك  الميالد 
والخال����دة.. الفكرة التي لم تع����رف منذ غرس 
بذرتها األولى غير فلسطين، ِقبلًة ورايًة وغاية...!

لق����د ش����كلت تل����ك الثل����ة المؤمن����ة المؤيدة 
بنصر الل����ه، فاتحة الطريق م����ن جديد للعمل 
المسلح المسترش����د بظالل القرآن ضد المحتل 
الغاصب، لتتمك����ن بفضل الل����ه وتوفيقه من 
خلق حالة ثورية ونضالية جديدة في الس����احة 
الفلسطينية إثر تمّكنها –رغم قلة اإلمكان- من 
تنفيذ عديد العمليات البطولية التي أس����فرت 
عن مقتل ع����دد من قادة وجنود ومس����توطني 
االحت����الل في ش����وارع وأزقة غ����زة، حتى باتت 
 للش����ارع الفلسطيني، ومصدر 

ٍّ
حديث فخٍر وعز

رعٍب وقلٍق أمني لالحتالل.
حينها بات االحتالل بأجهزة استخباراته كافة، 
في س����باق مع الزمن للقضاء على هذه الظاهرة 
الفكرة الولي����دة المذّخرة بالرص����اص والقنابل، 
الت����ي انبثقت من آي����ات اإلس����راء، عّله يقضي 
عليه����ا أو يحاصرها في مهدها، قبل أن تتمكن 
م����ن التمدد في اآلفاق والتغلغ����ل في األعماق، 

واالستقرار في األفئدة والقلوب!
وفي لحظة فارقة، تمك����ن االحتالل في حدثين 
منفصلي����ن وبف����ارق أي����ام فقط، م����ن اغتيال 
المجاه����د مصباح الصوري وس����ط قط����اع غزة، 
ومحمد الجمل، وزهدى قريقع، وس����امى الشيخ 
خليل، وأحمد حلس شرق حي الشجاعية بمدينة 
غزة، بعد رحلة زاخرة بالمقاومة، عندها ظّن العدو 

متوّهمًا أنه باغتيال تلك الثلة المؤمنة يكون قد 
قضى على الفكرة التي تحولت مع أول دفقة دم 
من الصوري وإخوانه، إيذان����ًا بميالد فجر العزة 
والكرامة المتوّلدة من رح����م الثورة التي خّطها 
المقاتل����ون األوائل الس����ابقون الس����ابقون في 

حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.
ونحن على بعد 34 عام����ًا من تلك المرحلة التي 
ش����هدت وضع اللبنات األولى للعمل الجهادي 
المقّدس في فلس����طين، بتوجيهات واعية من 
المفّكر المؤس����س الدكتور فتحي الش����قاقي –

رحمه الله- ما زلنا نشعر ببركة ذلك الغرس، الذي 
أثمر وأينع في محطات خّلده����ا التاريخ.. حيث 
ما زالت الذاكرة حّية ببطوالت القوى اإلس����المية 
المجاهدة )قس����م( ولوائها المظّفر »أس����د الله 
الغالب«، كما زلن����ا نعايش بطوالت وأمجاد العز 

التي صنعتها -وما زالت- سرايا القدس.
فها هي مس����يرة الجهاد اإلس����المي مس����يرة 
المؤسس الشقاقي واخوانه، مكللة بعناية الله 
تمضي على طريق اإلسالم وفلسطين والجهاد، 
ال يضرها من خالفها، عاقدة العزم على المضي 
قدمًا باتجاه تحقيق وعد اآلخرة وإس����اءة وجوه 
بني يهود، ومعها كل األحرار والثوار في »محور 
الق����دس« الممتد من طه����ران اإلب����اء، وبغداد 
الفداء، مرورًا بصنعاء البطولة، ودمشق العروبة، 
وبيروت المقاومة، وصواًل إلى فلس����طين الرباط 

والثبات واإلسراء.!
وختام����ًا، ونحن نعي����ش ذكرى مي����الد الفكرة 
وانتصاره����ا على الجالد، ننحن����ي إجالاًل وإكبارًا 
أمام كل قطرة دم سالت لتروي شجرة المقاومة 
في فلس����طين على طريق التحري����ر، ونتواضع 
خج����اًل أمام عذابات أس����رانا البواس����ل عّش����اق 
الحرية، ونعاهد الله وشعبنا وأمتنا على المضي 
قدما في درب ذات الش����وكة، مهما كلفنا ذلك 
من أثمان.. ففلسطين جزء من ديننا وعقيدتنا 

دونها دماءنا وأرواحنا ومهج قلوبنا.

ست على  اّتس���مت حركة الجهاد اإلسالمي وتأسَّ
غير مثال م���ن الحركات الحديث���ة أو المعاصرة، 
وذل���ك لخصوصية المج���ال الوطني الذي عملت 
فيه وألجله، فهي ليس���ت حركة اصالحية لنظام 
حكم ُقْطري َتَبِعي ظالم. وليس���ت حركة دعوية 
في مجتمع اس���المي مس���تقر. وليس���ت حركة 
جهادية لمس���تعمر َعابر طاِمع، ب���ل ُتكابد واقع 
مخصوص يتمّثل باحتالل ألرض مقدسة مباركة 
من قب���ل عدو احاللي اس���تيطاني يس���تهدف 
والذاكرة  والجغرافيا  والتاريخ  واإلنس���ان  األرض 
والهوي���ة. متحالف���ا م���ع..  ومدعوما م���ن نظام 
دولي ظالم متس���ّلط لديه فائض من القوة قادر 

بموجبها على تدمير بلدان بأكملها.
���ت حرك���ة الجهاد االس���المي بموجب  وقد َخطَّ
طبيع���ة الص���راع المخص���وص والمختلف في 
فلس���طين وعيًا حضاريًا وسياس���يًا وممارس���ًة 
ميداني���ة وبرامجي���ة تج���اوزت فيهم���ا )وعي���ًا 

وممارسة( كل الحركات الفلسطينية. 
آمنت باإلس���الم دين وحضارة ش���عبها وأمتها، 
ووعته وعيًا مأصواًل شامال فارق الوعي التقليدي 
الكهنوت���ي، وعيا ثوريًا يحرر ارادة اإلنس���ان في 
مواجهة االس���تبداد وق���وى الطغي���ان، ويخلق 
انسانًا فاعاًل ايجابيًا منحازًا للعدل، سمحًا رحيمًا 

محسنا.
فهمت طبيعة الكيان وجوهره الديني الحضاري 

اإلحالل���ي االس���تعماري وعالقات���ه الدولية، فلم 
ترفع شعار الدولة الوطنية، ورفضت كل مشاريع 
الس���لطة تحت االحتالل، بل واعتبرت أن مسعى 
تقديم الدولة على التحرير الوطني هو سبب كل 
الكوارث التي أصابت المشروع الوطني. وأدت الى 
التفري���ط بالحقوق والثوابت، وتس���ببت بتجزئة 
الش���عب الفلس���طيني في وحدته وجغرافيته 

وقواه المجتمعية والسياسية. 
���س -دينيًا وثقافيًا  فهمت طبيعة الكيان المؤسَّ
وعس���كريًا- عل���ى العنصرّي���ة وادع���اء التفوق 
الديني والعرق���ي، وعلى الق���وة العارية، فلم تر 
حركة الجهاد االس���المي سبياًل لمواجهته سوى 
المقاومة ب���كل صورها ومواجهته ب���روح قتالية 
ذات طبيع���ة استش���هادية، تجس���يدا للوصف 

القرآني: »عبادا لنا أولي بأس شديد«.
أدركت أن تجزئة الش���عب واألم���ة من االهداف 
المركزي���ة للمش���روع الغربي وربيبته اس���رائيل، 
ح���د العربي  فن���ادت بالوح���دة الوطني���ة، والمتَّ
حد القومي اإلسالمي، وَتجَنبت  اإلس���المي، والمتَّ
الدخ���ول في أية صراعات داخلي���ة وأدانتها، بل 
وعملت على جبر أي كْس���ر وتوحيد أي فرقة قدر 

وْسِعها.
لم تمارس السياسة إال باعتبارها عماًل في خدمة 
العمل الجهادي المقاوم، فل���م ُتْخِضع المقاومة 
لالستثمار السياسي السلطوي او النفوذ الحزبي.

قدمت نفسها بمثابة حركة تحرر وطني بمرجعية 
إسالمية، ال حركة معارضة لسلطة وظيفية )أمنيًا 
وسياس���يًا( وال حرك���ة اس���تئثار بمراك���ز القوى 
والنفوذ، أيا كانت الدعاوى والمبررات. ولم تلهها 

اروقة السياسة، ولم يطفئ رصاصها جاه.
هي »حركة استشهادية« شاهدة لله بالحق وعلى 
كل انحراف وزيف، ش���هيدة عل���ى اعتاب حرية 
فلس���طين المباركة. وقد َعِلم العدو قبل اآلخرين 

بسالة وصالبة مجاهديها وبأس مقاتليها. 
واجهت حركة الجهاد االسالمي طوال مسيرتها 
جملة من المحن والتحديات والصعاب والحصار، 
وخرجت منها جميعه���ا بفضل الله وعزم أهلها، 
أكث���ر ايمانًا، وأجذر وعيًا، وأش���د صالبة، وأس���لم 

عافية، وأقوى ساعدًا، وأعلى وأطهر ذكرا.
ليس���ت حركة معصومة م���ن الخط���أ، أو ال ينال 
بعض منتس���بيها وه���ن أو ضع���ف، أو وصلت 
للكمال المنش���ود، ولكن يكفيها فخرًا وعزًا أنها 
ما تركت درب الجهاد، درب ذات الشوكة، وبقيت 
ثابت���ة على نهجها دون مس���اومة، ول���م تتنازل 
عن أهدافها، وثوابت ش���عبها، ومقدسات دينها 

ووطنها.
رحم الله شهدائها، وسدد رمي مجاهديها، وثّبت 
َعْزم أس���راها، وأَنار بصيرة قادتها، وبارك في كل 
كوادره���ا واتباعها، وجزى خير الج���زاء كل مؤيد 

ومناصر وداعي لها بالخير ولشعبها بالنصر.

تشرين نقطة تحّول...

في ذكرى االنطالقة

بقلم: د. يوسف الحساينة

كتب د. أنور أبو طه مسؤول الدائرة االعالمية عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي
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أعلن أنا المواطن /      انس ماهر زكريا ابو كويك       
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )  804602282       
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /      اكرامي احمد جمعة كفاية     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )  413050162       
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  عالء الدين فريد س���ليم بركه 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )400567699( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /     محم���ود صائب محمد ابو 
وردة        ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  )  
801510165   ( فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    زياد عبدالرحمن اس���ماعيل 
اب���و ع���واد     عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)  803485572     ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /     عاطف سلمان حسن وادي       
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )  907648364     
( فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر 

أعل���ن أنا المواط���ن /     محم���ود محمد صدقي 
الخطي���ب    عن فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )  
408824720      ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   ش���ادي كامل محمد ابو جامع 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )901309708( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /  محمد سليم عبد العزيز دندن 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )900771114( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /    حس���ام عب���د الباري محمد 
ال���ددة        ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
)  407689702      ( فالرج���اء مم���ن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواط���ن /     هدنة الس���يد ابراهيم 
الهركل���ي        عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم  
)  900593526    ( فالرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   خليل عزات علي ابو ش���اب 
ع���ن فقد هويتي وتحمل  الرقم  )803524636( 
فالرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

رام الله/ االستقالل: 
ا  أعاد تس���جيل فلس���طين المرتبة الرابع���ة عالمّيً
ف���ي ارتفاع مع���دل البطالة، إل���ى الواجهة، دعوات 
النقابيي���ن واالقتصاديي���ن إل���ى ض���رورة تضافر 
الجهود المشتركة لوضع خطة استراتيجية تالمس 
الواق���ع واالحتياجات لتقليص نس���بة البطالة بين 
الفلس���طينيين، وتخصيص بند في موازنة حكومة 
رام الله الس���نوية لإلنفاق على مشاريع تسهم في 

خفض البطالة.
كما دع���وا إلى مواءم���ة مخرجات التعلي���م العالي 
مع احتياج س���وق العمل، وإجراء تعاقدات مع دول 
عربية الستقبال الفلسطينيين الباحثين عن فرص 
عمل، والضغط على االحتالل اإلسرائيلي لرفع كامل 
حصاره ع���ن قطاع غزة، والس���لطة إلنهاء عقوباتها 

االقتصادية.
 وأظه���رت معطي���ات تقرير صحفي لوكال���ة أنباء 
ا  بلومبغ، أن فلس���طين احتلت المرتبة الرابعة عالمّيً
كأعلى نس���بة بطالة في العالم في الربع الثاني من 
العام الجاري، إذ بلغت نس���بة البطالة في الس���وق 

الفلسطينية )%26.4(.
وتقدم على فلس���طين كأعلى نس���بة بطالة جنوب 
إفريقيا في المرتبة األولى بنسبة )34.4%( تبعتها 
ف���ي المرتب���ة الثانية دول���ة نميبيا بنس���بة بطالة 
)33.4%( ونيجيري���ا ف���ي المرتبة الثالثة بنس���بة 

.)%33.3(
وقال رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلس���طين 
س���امي العمصي: إن محافظات قطاع غزة هي أكثر 
المحافظ���ات الفلس���طينية ارتفاًعا ف���ي معدالت 

البطالة بس���بب اس���تمرار فرض االحت���الل حصاره 
للعام ال�15 على التوالي، وما تخلل تلك الس���نوات 
من حروب آخرها في مايو المنصرم، فضاًل عن فرض 

السلطة في رام الله عقوباتها االقتصادية.
وبي���ن العمص���ي أن أكثر من 100 أل���ف عامل في 
غزة فقدوا أعمالهم في س���نوات الحصار، الفًتا إلى 
ا ال  أن معدل دخل الف���رد العامل بغزة منخفض جّدً
يتعدى )10( دوالرات، وهو أقل من خط الفقر الذي 

يحدد التحصيل اليومي بحوالي )25( دوالًرا.
وأكد ض���رورة أن يتحم���ل المجتم���ع الدولي كامل 
المس���ؤولية إزاء ما يتعرض له سكان قطاع غزة من 
حصار تسبب في رفع البطالة والفقر وانعدام األمن 
الغذائ���ي، وأن المجتمع الدول���ي عليه االنتقال من 

اإلدانة إلى رفع الحصار كاماًل دون أي شروط.

التوصية بتخصيص بند في الموازنة للتشغيل 
ومواءمة التعليم مع السوق لتقليص البطالة

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس جمعية رجال األعمال الفلس���طينيين بغزة، علي الحايك امس األربعاء، إن 
القط���اع بحاجة إلى مش���اريع تنموية طويلة المدى، ورفع كام���ل للحصار وليس مجرد 

تسهيالت.
ولفت الحايك في تصريحات اذاعية، إل���ى أنه عقد مؤخًرا اجتماعا مع االتحاد األوروبي 
وتم التطرق لمشاريع تنموية يحتاجها القطاع، كما تم مناقشة الحصار ومنع االحتالل 

لبعض المواد وصرف التعويضات للقطاع الخاص.
وقال الحايك “التجار هم عم���ود االقتصاد في قطاع غزة وقدموا الكثير خالل الحروب 

على غزة وفقد عدد منهم مصانعهم وتجارتهم”.
وأضاف “عملية التصدير وحرية الحركة التجارية أو األشخاص من العوامل الرئيسية 

لزيادة الدخل خاصة وأننا نعاني من عدم توفر السيولة النقدية في قطاع غزة”.
وذكر رئيس جمعية رجال األعمال أنه تم تقديم ورقة من 16 بنًدا للجانب المصري، منها 
تسهيل العمل في معبر رفح وإدخال المواد بهدف التخفيف عن قطاع غزة. وأعرب عن 

أمله في أن تتوج جهود رجال األعمال بالنجاح وأن يشعر الجميع بالتسهيالت عملًيا.

الحايك: غزة بحاجة إلى مشاريع تنموية 
طويلة المدى وليس مجرد تسهيالت

رام الله/ االستقالل:
قال وزير التنمية االجتماعية الفلسطيني أحمد 
مجدالني، ي����وم أمس، إن »ال����وزارة تبذل جهودا 
حثيثة بالتعاون م����ع وزارة المالية لتأمين صرف 
مخصصات األسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن«.

وأوضح مجدالني خالل لقاء عقد في مقر محافظة 
نابل����س، أن ال����وزارة والحكوم����ة ل����م تتلقيا أي 
مساعدات من أية دول أجنبية وعربية منذ بداية 

العام ما أخر دفع مخصصات األسر الفقيرة.

وبشأن المساعدات االجتماعية التى استحدثتها 
ال����وزارة مؤخ����رًا، دع����ا مجدالن����ي إل����ى ض����رورة 
التس����جيل عبر البوابة اإللكترونية للمس����اعدات 
االجتماعية التي اس����تحدثتها ال����وزارة؛ لضمان 
النزاهة والشفافية وعدم االزدواجية في تقديم 
المس����اعدة وتذلي����ل العقب����ات الت����ي تعترض 
تنفيذها، ولتسهيل عملية تنسيق المساعدات 

والخدمات وإحداث أكبر تغطية ممكنة.
وقال، إن الوزارة ستباش����ر بإع����ادة االعتبار لعمل 

مجالس التخطي����ط بعد انقطاع عملها بس����بب 
الجائحة، إيماًنا منها بضرورة التخطيط والتنفيذ 

والمتابعة والرقابة والتقييم مع الناس.
وأكد، أن الحكومة تجري المش����اورات الالزمة من 
أجل اس����تحداث المنصة الوطنية الفلسطينية 
للتضامن االجتماعي التي س����تمكن أي شخص 
أو مؤسسة من تقديم المساعدة ألي فلسطيني 
في الشتات أو األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

.1948

رام الله / االستقالل:
 أعلنت مديرية المعادن الثمينة في وزارة االقتصاد 
الوطني، أم����س االربعاء، أن كمي����ة الذهب الواردة 
إليها بلغت طنا واربعمئة وخمسين كغم، في حين 
بلغ حج����م إيراداتها من المع����ادن الثمينة مليونا 

وثالثمئة ألف شيقل، خالل شهر ايلول المنصرم.
وأوضح����ت وزارة االقتص����اد في بي����ان صحفي، أن 

الكميات ال����واردة الى المديرية ارتفعت بنس����بة 
163%، ف����ي حي����ن ارتفعت االي����رادات المحققة 
بنس����بة 140%، عن الشهر ذاته من العام السابق 
2020، ال����ذي عانى ج����راء اآلثار الس����لبية لجائحة 
كورونا وما نتج عنها من تراٍخ في االس����واق بشكل 

عام.
واش����ارت إلى أن متوس����ط س����عر اونصة الذهب، 

في ش����هر أيلول بلغ 1777 دوالرا، في حين سجل 
متوسط سعرها عن الش����هر ذاته عام 2020 مبلغ 

1922 دوالرا، أي بانخفاض بنسبة %8.
ولف����ت وزارة االقتص����اد إل����ى أن طواق����م الرقابة 
والتفتي����ش ف����ي المديرية نفذت خالل الش����هر 
المنصرم 9 جوالت تفتيش����ية، ش����ملت 24 محاًل 

ومصنعًا.

غزة/ االستقالل:
أكد رئي����س الوفد االقتص����ادي بالقاهرة وليد الحص����ري، عن موافقة 
الجانب المصري على تقديم تس����هيالت اقتصادية وتجارية جديدة 

لقطاع غزة.
وق����ال الحصري في تصريح����ات صحفية، إن التس����هيالت المصرية 
تش����مل ألول مرة الموافقة على إدخال الحدي����د واألجهزة الكهربائية 
واألدوية والس����يارات وقطع الغيار واآلالت الالزمة لتشغيل الصناعات 

الفلسطينية.
وأضاف����ت الحصري، أن التس����هيالت الجديدة تش����مل تعزيز الحركة 
التجارية في االتجاهيين، والس����ماح بتصدير البضائع والمنتجات من 

غزة لألراضي المصرية.
وأشار الحصري إلى أن البدء بإدخال كافة أنواع الحديد المصري لقطاع 

غزة ستتم عبر معبر رفح األسبوع القادم.
بدورها كش����فت مصادر ، مشاركة رئيس ش����ركة أبناء سيناء إبراهيم 
العرجاني في االجتماعات مع الوفد االقتصادي والتي تتولى ش����ركته 

بشكل أساسي ملف التبادل التجاري مع قطاع غزة.
ولفت����ت المصادر، إلى أن العرجاني وعد برفع حجم التبادل التجاري مع 

غزة في قطاعات جديدة.

تسهيالت مصرية 
جديدة لقطاع غزة

االقتصاد: 1.3 مليون شيقل إيرادات مديرية المعادن الثمينة في أيلول المنصرم

التنمية برام الله: تكشف آخر مستجدات صرف »شيكات الشؤون«
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أعلن أنا المواطن /     عمار ياس���ر س���عيد نجم      عن 
فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )   801075631    ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / عالء عط���ا صالح عيوش   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  )905326559  ( فالرجاء ممن 
يجدها أن يس���لمها ألق���رب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   حماده عص���ام حماد الوديه عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  )802102517   ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  محمد فاي���ز ابراهيم النجار  عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم  )804056885  ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /  عرفات س���ليم احمد البيوك   عن 
فق���د هويتي وتحمل  الرقم  )  801464355( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  فوزيه ش���حده س���الم ابو دقه  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )930160163 ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أن���ا المواطن /   عطا ناصر عطا ابو خضر عن فقد 
هويتي وتحم���ل  الرق���م  )  0595825426( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعل���ن أنا المواطن /   محمد فؤاد محمود ش���حاده عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )801835737 ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /  س���ليمان جب���ارة محمد المجايدة    
ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  )  803763010( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   سامي سالم مصطفى ابو حمد عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )803609932 ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

أعلن أنا المواطن /   عبد الحميد ابراهيم محمد الديري 
ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م  )408100667  ( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   س���ليم محمود سليمان قديح  عن 
فقد هويتي وتحم���ل  الرقم  )804461168 ( فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر

واشنطن/ االستقالل: 
قال���ت »التايم���ز« )The Times( البريطانية إن نزاعات 
عديدة تختمر في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط 
وتضع المنطقة التي تعتب���ر ملتقى لحضارات عديدة 

على شفا الغليان.
وأش���ارت الصحيفة -في تحليل كتبه محررها للشؤون 
الدبلوماس���ية روجر بويز- إل���ى أن النزاعات المتعددة 
الت���ي تش���هدها المنطق���ة اآلن -والتي م���ن ضمنها 
التدافع على ث���روات الغاز الطبيع���ي الموجودة تحت 
سطح البحر والخوف المتنامي من موجة هجرة جديدة 
والهزة التي ش���هدتها بعض التحالفات العس���كرية 
مؤخرا وعدم االستقرار الذي يعيشه لبنان وجراح سوريا 
المفتوحة، إضافة إلى الخالف���ات القديمة بين اليونان 
وتركيا- تش���كل كلها هديرا س���ريا يقترب من مرحلة 

الغليان.
وقال بويز إن االتحاد األوروب���ي اختار غض الطرف عن 
األح���داث المذكورة آنف���ا، ثم غّير موقف���ه قبل بضعة 
أس���ابيع عندما باع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

3 فرقاطات حربية جديدة لليونان، في خطوة من شأنها 
تغيير ميزان القوى بين البحرية اليونانية والتركية.

وأوضح أن صفقة الس���الح الفرنس���ية م���ع اليونان لم 
تقتص���ر على الفرقاطات، بل ش���ملت 24 طائرة حربية 
من طراز »رافال« )Rafale( طلبتها اليونان بالفعل، كما 
تضم الصفقة ش���رطا للدفاع المتبادل يوافق بموجبه 
الطرفان الفرنس���ي واليوناني على الدفاع عن اآلخر إذا 

هاجمه طرف ثالث.
وعلق الكات���ب بأن على أنقرة أن تك���ون حذرة، إذ يبدو 
أن ماك���رون قد وجد أخيرا طريق���ة الختبار ما يصر على 
تس���ميته بالحكم الذات���ي اإلس���تراتيجي ألوروبا، وأن 
هن���اك حلفا ضد تركيا قد تش���كل في المنطقة يضم 

فرنسا واليونان وإسرائيل ضمن دول أخرى.
وأشار إلى أن انسحاب أميركا المفاجئ من أفغانستان، 
دفع الدول األصغر في حلف ش���مال األطلسي »الناتو« 
)NATO( للتس���اؤل عن مدى التزام واش���نطن بالدفاع 
عنه���ا، خاصة أنه حتى في األوق���ات األفضل، لم يكن 
الناتو والواليات المتحدة مس���تعدين للتدخل في أي 

خالف ينش���ب بين دولتي���ن متجاورتين م���ن أعضاء 
الحل���ف. وأبرز الكاتب أن هناك جملة من األمور فاقمت 
مش���اكل المنطقة، منها أن الواليات المتحدة اختارت 
التركي���ز على محارب���ة جائحة كورون���ا وقضية المناخ 
والتص���دي للصي���ن، غي���ر عابئ���ة بما س���وى ذلك من 
المش���اكل التي تراها أصغر. ويعل���ق بويز بأنه ال مكان 
للفراغ في عالم مليئ بالمس���تبدين المفترس���ين، فإذا 
كان االتحاد األوروبي يفتقر إلى اإلرادة للضغط من أجل 
التوصل إلى تس���وية بين تركيا واليونان بشأن قبرص، 
فإن ذل���ك قد ينتج مأزقا في الجزي���رة المتنازع عليها، 
ويفس���ح المجال للروس الستخدام نظامهم المصرفي 

لتبييض األموال وإخفاء ثرواتهم.
ويخل���ص المقال إل���ى أن العالم يش���هد اآلن تفكك 
تحالف���ات وبناء أخرى بوتيرة س���ريعة، وأن سياس���ات 
ماكرون ال تقتصر على صفقته مع اليونان فحسب، بل 
قد تقود إلى توس���يع االنشقاقات في الناتو الذي سبق 
أن وصفه بأنه ميت عقليا، كما قد تؤدي إلى نفور الدول 

األعضاء من أي قيادة تحت مظلة الواليات المتحدة.

موسكو/ االستقالل: 
ق���ال وزير الخارجية اإليراني حس���ين أمير عبد اللهيان 
امس األربعاء إن���ه يتوقع اس���تئناف مفاوضات إحياء 
االتف���اق النووي قريبا، وفي الوق���ت ذاته جدد مخاوف 

بالده من الوجود اإلسرائيلي في القوقاز.
وخ���الل محادثات أجراها مع نظيره الروس���ي س���يرغي 
الف���روف، أضاف عبد اللهيان »أش���دد عل���ى أننا نضع 
اللمسات األخيرة حاليا على المشاورات في هذا الصدد، 

وسنستأنف قريبا مفاوضاتنا في فيينا«.
وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن أمير عبد اللهيان 
ق���ال إن طهران تلقت »إش���ارات« تفيد ب���أن الواليات 
المتحدة -التي انس���حبت من االتفاق في عهد الرئيس 
الس���ابق دونال���د ترام���ب- مهتمة من جدي���د بتنفيذ 

االتفاق.
وأكد الفروف أن إيران »مستعدة« لذلك، وأن »المجتمع 
الدولي ينتظر من الواليات المتحدة عودتها إلى شرعية 
االتف���اق الن���ووي وإلغاء القي���ود غي���ر القانونية التي 

تستهدف« طهران.
وفي وقت س���ابق امس األربعاء، أعلنت وزارة الخارجية 
الروسية أن الفروف تحدث مع نظيره األميركي أنتوني 

بلينكن، وبحثا مسألة استئناف المفاوضات.
وفي س���ياق آخ���ر، قال الوزي���ر اإليراني »لن نتس���امح 
ب���كل تأكيد م���ع أي تغيير جيوسياس���ي وفي خارطة 

القوقاز، ولدينا مخ���اوف جدية حيال تواجد اإلرهابيين 
والصهاينة في هذه المنطقة«.

وتش���هد عالقات إيران وأذربيجان توت���را على خلفية 
عالقات باكو مع »إس���رائيل«، التي تعد مصدرا رئيسيا 
للس���الح. يأتي ذلك بينما يتوقع أن يروز وزير خارجية 
»إسرائيل« واشنطن األسبوع المقبل إلجراء مباحثات مع 

المسؤولين األميركيين بشأن إيران.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوس���ت اإلسرائيلية إن وزير 
الخارجية يائير لبيد س���يبدأ في 12 من الشهر الجاري 
زيارة إلى واش���نطن تس���تمر يومين. وأضافت أن لبيد 

سيلتقي خالل الزيارة نظيره األميركي.
وأفادت تس���ريبات الصحافة اإلس���رائيلية بأن الزيارة 
ستركز على الملف اإليراني، قبيل االستئناف المحتمل 

للمحادثات األميركية-اإليرانية حول الملف النووي.
وكان رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي نفتال���ي بينيت زار 
واش���نطن في أغس���طس/آب الماضي، والتقى الرئيس 

األميركي جو بايدن.
وتعارض »إس���رائيل« بشدة إحياء االتفاق النووي الذي 
وقعته إيران والقوى الدولية في 2015، وانسحبت منه 

واشنطن في 2018.

إيران: مفاوضات النووي تستأنف قريبًا ولدينا مخاوف من الوجود اإلسرائيلي بالقوقاز

التايمز: التوترات شرقي المتوسط تقترب من مرحلة الغليان

موسكو/ االستقالل: 
أجرت القوات البحرية الروس���ية مؤخرا تجرب���ة جديدة إلطالق صاروخ جديد ال 

يوجد له مثيل في العالم.
وتمي���زت التجربة الجديدة بإطالق صاروخ »تس���يركون« الذي يمكنه أن يطير 
بس���رعة 9 ماخ )الماخ سرعة الصوت( إلى مسافة تزيد على 1000 كيلومتر، من 

الغواصة تحت الماء. وتم أثناء التجارب السابقة إطالقه من سفينة السطح.
وأكدت التجارب إمكانية إطالق صاروخ »تسيركون« من أي سفينة على سطح 
الماء وتحت الماء. ويكون بمقدور الس���فينة التي تحمل صواريخ »تسيركون« 
مهاجم���ة القطع البحرية المعادي���ة من مكان بعيد ال تطاله وس���ائط الدفاع 
الجوي للعدو. ويمكن لس���فينة تحمل 32 إلى 40 صاروخ »تسيركون« أن تدمر 

حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها مرتين وفقا ل�«ميليتري ووتش«.
وتجدر اإلش���ارة إلى أن صاروخ »تسيركون« أول صاروخ جوال فرط صوتي قادر 
على التحليق لمدة طويلة مناوًرا وس���ط األجواء الكثيفة مستخدما قوة الدفع 
التي ينتجها محركه. ويمكن أن تبلغ س���رعته 2.65 كيلومتر في الثانية على 

ارتفاع 20 كيلومترا أو أكثر من 10 آالف كيلومتر في الساعة.

صنعاء/ االستقالل: 
أعلن���ت األرصاد الجوي���ة اليمنية، أن التوقعات تش���ير إلى احتم���ال تأثر 6 

محافظات في البالد بصورة غير مباشرة من إعصار »شاهين«.
 وقال »مرك���ز التنبؤات الجوية واإلنذار المبكر« التاب���ع لهيئة األرصاد الجوية 
في عدن، في نش���رة تحذيرية عبر صفحة الهيئة على »فيس���بوك«، إنه »بعد 
تالش���ي إعصار ش���اهين على األراضي العمانية، يتوقع تأثر اليمن بحالة من 
عدم االس���تقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلفها اإلعصار، مصحوبة بأمطار 

وعواصف رعدية على عموم البالد«.
وأضاف أن »التوقعات تش���ير إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة 
إلى ش���ديدة الغزارة مصحوبة بعواص���ف رعدية على أجزاء م���ن المرتفعات 
الجبلي���ة والهض���اب الداخلية لمحافظ���ات المهرة، حضرموت، ش���بوة، أبين، 
البيضاء والضالع وسلس���لة المرتفعات والمنح���درات الجبلية الغربية من لحج 

وتعز جنوبا حتى صعدة شماال«.
وتاب���ع أنه »من المتوقع هطول أمطار متوس���طة إلى غزي���رة وتكون مصحوبة 
بعواص���ف رعدي���ة على أجزاء م���ن محافظ���ات المهرة وحضرم���وت ثم على 

محافظات شبوة، مأرب والجوف«.
ولفت إل���ى أن »أمطارا متوس���طة متوقعة تش���تد أحيانا، وتك���ون مصحوبة 
بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، بينما يبدأ 
التأثي���ر على محافظتي أبين وعدن من يوم الخميس، فيما سيش���هد أرخبيل 

سقطرى أجواء غائمة وأمطارًا متوسطة تشمل غالبية األرخبيل«.

اإلعصار »شاهين« يهدد
 6 محافظات في اليمن

إعالن عن سالح روسي قادر على 
تدمير حاملة الطائرات »مرتين«



الخميس 30 صفر 1443 هـ 7 أكتوبر 2021 م

غزة/االستقالل:
أنهى خدمات البريج مبارياته بالجولة األولى لدوري جوال لكرة السلة، 

متصدرا لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.
ويع���د خدمات البريج الفريق الوحيد الذي لم يتلقى أي خس���ارة في 
9 مباريات خاضها ضمن البطولة ، محتال صدارة الترتيب ، مس���تغال 

تعرض باقي الفرق للخسارة.
ويواجه البريج منافسه خدمات رفح في مرحلة البالي أوف اإلقصائية، 

بينما سيتواجه الجارين خدمات وشباب المغازي في نفس الدور.
ويأمل حامل اللقب في الحفاظ على درعه، فيما تسعى بقية الفرق في 
المربع لتحقيق لقب الدوري للمرة األولى بالنسبة لخدمات رفح وشباب 
المغازي، وأن يعود خدمات المغازي للفوز بالدوري بعد سيطرة خدمات 

البريج على اللقب في المواسم الخمس األخيرة.
يذكر أن خدمات البريج خس���ر كأس القط���اع على يد غريمه خدمات 
المغ���زي عندما تقابال في نصف النهائي ، ليتأهل المغازي للنهائي 

و يتوج بكأس القطاع .

في دوري » جوال« السلوي.. خدمات البريج ينهي الدور األول بال خسارة
مدريد/االستقالل:

كش���ف تقرير صحفي إس���باني ، عن رغبة النرويجي إيرلين���ج هاالند، مهاجم 
بوروسيا دورتموند، في االنتقال لريال مدريد.

ويملك هاالند )20 عاًما( شرًطا جزائًيا في عقده مع دورتموند، يمنحه حق الرحيل 
في الصيف المقبل، بعد سداد 75 مليون يورو.

وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس 
سان جيرمان، يظل الهدف الرئيسي لريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن األقرب هو ضم مبابي مع نهاية عقده مع س���ان جيرمان 
في الصيف المقبل بدون مقابل، وهو ما يحفز ريال مدريد لتكريس أمواله لعقد 

صفقة أخرى ضخمة.
 وأوضح���ت الصحيفة، أن التعاقد مع هاالند يثير اهتم���ام ريال مدريد، والذي 
ي���رى أنه تدعيم نموذجي لخط هجوم الميرنجي، نظ���ًرا إلمكاناته الفذة بالنظر 

لصغر سنه.
وأكد برنامج »الش���يرنجيتو« اإلسباني الشهير، أن هاالند اختار بالفعل االنتقال 
لريال مدريد في الموسم المقبل، رغم رغبة العديد من األندية األوروبية الكبرى 

في ضمه.

هاالند يختار ريال مدريد

مدريد/االستقالل:
أف���اد تقرير صحفي إس���باني ، بأن فلورنتين���و بيريز، رئيس 
ري���ال مدريد، غير راض ع���ن أداء الميرنجي تحت قيادة كارلو 

أنشيلوتي في الفترة األخيرة.
وتعرض ريال مدريد لهزيمتين متتاليتين بدوري أبطال أوروبا 
والليجا على يد شيريف تيراسبول وإسبانيول بنتيجة 1-2.            
وبحسب صحيفة »س���بورت« الكتالونية، فإن هناك حالة من 
القلق تنتاب بيريز ومس���ؤولي ريال مدريد بش���أن األداء الذي 

يقدمه الميرنجي مؤخًرا مع أنشيلوتي.
وأضافت الصحيف���ة، أن مباراة إس���بانيول تحديًدا هي التي 
أثارت قلق بيريز، حيث شعر بأن هناك حالة قصور كبيرة في 
الفريق، وعدم وجود حلول على مقاعد البدالء، على عكس مباراة 
شيريف التي ُحرم فيها الفريق من الفوز لغياب التوفيق، بعد 

إهدار عدد كبير من الفرص.
وأش���ارت الصحيفة، إلى أن بيريز يخشى أن تتكرر قلة الحيلة 
التي ظهر عليها الفريق في مباراته إمام إس���بانيول في قادم 

المباريات.
وال يريد بيريز أن يخرج ريال مدريد من الموس���م الحالي خالي 

الوفاض مثل الموسم الماضي، بأي حال من األحوال.

إسبانيول يهز ثقة بيريز في أنشيلوتي

مدريد/االستقالل:
ماوريس����يو  األرجنتين����ي  أش����اد 
لس����ان  الفني  المدي����ر  بوكيتين����و، 
جيرم����ان، بقيام نادي����ه بالتعاقد مع 
واصًفا  ميس����ي،  ليوني����ل  مواطن����ه 

الصفقة ب�«هدية من الحياة«.
وانتقل ميس����ي إلى س����ان جيرمان 
في الميركاتو الصيف����ي األخير، في 
صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده 

مع برشلونة.
وق����ال بوكيتين����و ف����ي تصريحاته 
نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلسبانية: »ميسي شخصية عالمية، 
ربما األفضل ف����ي التاريخ، وجود ليو 
هنا في باريس كان هدية من الحياة، 
لم يتوقع أحد رحيله عن برشلونة، وال 

حتى هو«.
وأضاف بوكيتينو: »لقد أنجز الرئيس 
)ناصر الخليف����ي( وليوناردو والنادي 
بش����كل عام، عم����ال رائع����ا من خالل 

التعاقد مع ميسي«.
وتابع: »أحب في ميس����ي أنه شخص 

طبيعي، وش����عوره بأنه عليه أن يرد 
الحب الذي يتلقاه«.

كم����ا تطرق بوكيتين����و للحديث عن 
مبابي ونيمار، وقال: »الفكرة دائًما أن 
يستمر مبابي معًنا، إنه محترف رائع، 

وأنا أحترم وضعه التعاقدي«.
ذك����ي،  فت����ى  »كيلي����ان  وأكم����ل: 
صغير لكنه ناض����ج، العب كرة قدم 
الحاضر  إنه  العالم،  استثنائي، بطل 

والمستقبل«.
أما بالنس����بة لنيم����ار، فق����ال: »لديه 
عالقة رائع����ة مع الجميع، ولديه قلب 
كبير، وعلى المستوى التنافسي فهو 

متواجد باستمرار، إنه رجل رائع«.
وع����ن الجمع بي����ن الثالثي ميس����ي 
ونيمار ومبابي في فريقه، قال: »إنهم 
أسماء كبيرة، لكن األداء الجماعي هو 

الذي سيمنحك الفوز«.

بوكيتينو: ميسي هدية من الحياة.. ومبابي الحاضر والمستقبل
مدريد/االستقالل:

كش���ف تقرير صحفي إسباني، ، عن وجود اهتمام قوي من جانب 
إدارة برشلونة، بالتعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى 

أياكس أمستردام.
وأعل���ن مارك أوفرمارس، المدير الرياض���ي ألياكس، قبل عدة أيام، 
فش���ل ناديه في التوصل التفاق مع أونان���ا، من أجل تمديد عقده 

الحالي والذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.
وبناًء عليه، س���يكون ألونانا مطلق الحرية في التفاوض مع أي ناٍد 

بداية من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن برشلونة مهتم 
بتعزيز مركز حراسة المرمى في صفوفه بالتعاقد مع أونانا، علًما بأن 

البرازيلي نيتو، بنسبة كبيرة سيكون خارج النادي في الصيف.
وأضاف���ت الصحيفة، أن أونانا )25 عاًما( نال إعجاب برش���لونة في 
العديد من المناسبات، حيث يعد أحد خريجي أكاديمية »ال ماسيا« 

المملوكة للنادي الكتالوني، ورحل عنها قبل 5 سنوات.
وأش���ارت الصحيفة، إلى أن أونانا يملك عدة عروض من أندية إنتر 

ميالن، نابولي، أتلتيكو مدريد وأولمبيك ليون.
ورغ���م وجود تأكيدات في إيطاليا، بأن أونانا أتم اتفاقه مع إنتر، إال 
أن الالع���ب ينتظر جميع العروض لوضعها عل���ى الطاولة واختيار 

األفضل.
وأف���ادت الصحيفة، ب���أن أونانا منفتح على اللعب في إس���بانيا أو 
إيطاليا، وسيحظى عرض برشلونة باهتمام خاص منه، لكن الالعب 

ينتظر معرفة التفاصيل وتقييم المشروع الرياضي.

برشلونة يتدخل لخطف أونانا قبل إنتر ميالن

لندن/االستقالل:
تتناف���س 4 أندي���ة أوروبي���ة 
على ضم نجم تشيلس���ي، في 
الصيف المقب���ل، وفًقا لتقرير 

صحفي إنجليزي.
»إكسبريس«  وبحسب صحيفة 
البريطاني���ة، ف���إن أندية بايرن 
دورتموند  وبوروس���يا  ميون���خ 
وأتلتيكو مدريد،  ويوفنت���وس 
حريص���ة عل���ى التعاق���د م���ع 
فيرنر،  تيمو  األلماني  المهاجم 
في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفق���د فيرن���ر مكانه في التش���كيل 
األساس���ي لتشيلس���ي هذا الموسم، 
لصال���ح الواف���د الجدي���د البلجيك���ي 
روميلو لوكاكو، وهو م���ا دفع أكثر من 
ن���اٍد للتفكير في اس���تغالل الموقف 

واالنقضاض عليه.
بدي���ل  إيج���اد  باي���رن  ويأم���ل 

البولن���دي روبرت  مناس���ب لهداف���ه 
ليفاندوفس���كي، ووق���ع اختياره على 
فيرنر الذي يعرف أجواء البوندسليجا 

جيًدا.
أما بوروس���يا دورتمون���د، فيحتاج إلى 
مهاجم جديد في أس���رع وقت ممكن، 
خاص���ة م���ع اقت���راب رحي���ل هدافه 

النرويجي إيرلينج هاالند.
ويعتبر تشيلس���ي م���ن األندية التي 

ترغب في ض���م هاالند، لذلك 
من الوارد أن يتم عرض فيرنر 
كجزء من قيمة صفقة تبادلية 

مع دورتموند.
وف���ي يوفنت���وس، يخططون 
للتعاق���د مع مهاج���م جديد 
لتعوي���ض رحي���ل البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، في الوقت 
الذي يكافح فيه ألفارو موراتا 

إلنهاء الفرص أمام المرمى.
وبالنس���بة ألتلتيك���و مدريد، 
فهناك رغبة من جانب المدرب دييجو 
س���يميوني في االس���تعانة بخدمات 
فيرن���ر، لتعزيز هجوم���ه الذي يضم 
وأنطوان  س���واريز  لوي���س  الثالث���ي 

جريزمان وجواو فيليكس.
إال أن أتلتيكو سيكون مطالب بخفض 
فاتورة الرواتب أواًل، إذا أراد التعاقد مع 
فيرنر، خاصة بعد التعاقد مع جريزمان.

رباعي عمالق يالحق نجم تشيلسي



 

الخميس 30 صفر 1443 هـ 7 أكتوبر 2021 م

�إعالن للعموم
أن���ا الموقع أدناه / ناصر فرحان س���لمي أبو عريبان باألصالة عن نفس���ي 

وبوكالتي عن عبدالله وأحمد فرحان أبو عريبان
أحذر العموم بان المرحوم بإذن الله فرحان س���لمي أبو عريبان ال يملك أي 

أرض في القطعة )2325/2324( قسيمة
رقم )4_8( من أراضي النصيرات والواقعة في الدوار العام وذلك لس���بق 

بيعه وتسليم جميع ما يملك في هذه القسائم
إلي وإلى موكليني وأخرين من عام )2002( ونحن المالكين والمتصرفين 

الوحدين في هذه القسائم لذلك نحذر العموم
ب���ان ليس للمرحوم / فرحان أبو عريبان أو ورثت���ه أي حقوق أو ملكية في 

األرض المذكورة أعاله علما بأننا تقدمنا
بالقضية رقم )2/241/2021 بداية دير البلح( وهذا إعالن للعموم بذلك .

تاريخ / 6/10/2021

توقيع / نا�صر فرحان ابو عريبان

غزة/ االستقالل: 
قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي محمد شّلح، 
أمس األربعاء، إن » حركة الجهاد ما زالت تسيُر على 
نفس النهج وااليديولوجية التي أسسها الشهيد 
فتحي الش���قاقي، وس���ار عليها من بعده الدكتور 
الراحل رمضان ش���ّلح؛ واليوم يحم���ل الراية القائد 
المجاهد زي���اد النخالة أمينًا عامًا جديدًا لها، والذي 
ف���ي عهده لم ُتغير الحركة، ول���م ُتبدل بل ازدادت 

وهجًا، وعنفوانًا، وتألقًا«. 
وأضاف شّلح خالل تصريحاٍت صحفية:« أن الجهاد 
اإلس���المي ما زالت ُمتمس���كًة بُحلفائها ولم َيسبق 
لها أن تخاصمت معه���م، أو تركتهم، أو خذلتهم، 
بل إنها تعرُف طريقها وحلفاءها جيدًا«، مبينًا بأن 
الحركة وبع���د 34 عامًا من انطالق���ة حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين لم ُتغير ثوابتها أو تتأثر 

بأي عوامل خارجية أو داخلية وكانت دومًا وفّيًة لدماء 
الشهداء واألسرى، وألبناء الشعب الفلسطيني.

أف���كار  ف���ي  ي���رى  أن  الع���دو  إل���ى  ولف���ت 
وأيديولوجية حركة الجهاد خطرًا منذ اللحظة األولى 
الكتشافها؛ لذلك قرر أن يجتث تلك النبتة الجديدة 
التي ظهرت على الساحة الفلسطينية؛ عبر اغتيال 
أمينه���ا العام األول المؤس���س فتحي الش���قاقي، 
والذي جاء في أعقاب تنفيذ الحركة عملية بيت ليد 
الشهيرة التي أسفرت في حينها عن قتل أكثر من 

22 جنديًا صهيونيًا.
 وأكد القيادي ش���لح، أن عملية اغتيال الشقاقي لم 
تؤثر على استمرار عنفوان حركة الجهاد رغم هول 
الفاجعة، إال أنها كانت بداية ميالد جديد  للحركة، 
ليستلم أمانة الحركة الدكتور الراحل رمضان شلح 
والذي اس���تطاع خالل عقدين م���ن الزمان أن يرفع 

راية الجهاد اإلسالمي في كل ربوع العالم ويؤسس 
لمرحلة جديدة من االنتصار على كافة المستويات.

وأوضح، أن الجهاد اإلس���المي حين كانت تتعرض 
ألي ضرب���ة أو مؤامرة عقب توقيع اتفاق أوس���لو، لم 
ُتق���رر على إثره���ا االصطدام مع أجهزة الس���لطة، 
وظلت ُتص���وب بندقيتها نحو الع���دو الصهيوني 
رغم كل الضغوط التي مورس���ت عليها، مؤكدًا على 
ضرورة أن تبقى المعركة الرئيس���ية فقط مع العدو 

الصهيوني«.
 ولفت الى أن هناك مس���اعي حثيثة كانت تحاول 
ترويض الحرك���ة وإقناعها بالدخ���ول تحت مظلة 
الس���لطة من خالل إغراءاٍت كثي���رٍة ُوضعت أمامها، 
لكنها رفضت وصمدت وظلت ُمتمسكًة بمبادئها، 
في الوقت ال���ذي قررت فيه حرك���ة حماس دخول 
ُمعترك االنتخابات، مشيدًا بالقوة العسكرية التي 

تمتلكها سرايا القدس والتي يقف خلفها األمين 
الع���ام للحركة القائد زياد النخالة، إلى جانب القائد 
أكرم العجوري، واللذان يخوضان المعركة العسكرية 

مع العدو«.
وأوض���ح أن العدو الصهيوني باَت يحس���ُب لحركة 
الجهاد اإلسالمي وجناحها العسكري ألَف حساب، 
فهي ما زالت تقض مضاجع االحتالل والمستوطنين 
وتقاتل، وُتقدم آالف الش���هداء واألس���رى من أجل 

تحرير فلسطين«. 
وختم  القيادي ش���ّلح حديثه قائاًل:« نحتفل ومعنا 
الشعب الفلسطيني بالذكرى ال 34 النطالقة حركة 
الجهاد اإلس���المي، ونزداد ش���موخًا وع���زًة وكرامًة، 
ونشيد بدور كل من ش���ارك في بناء هذا المشروع 
الجهادي الكبير، وكل من قدم سواء بالدم أو بالعرق 

والجهد وما زال ُيقدم«.

شلح: أمانة »الجهاد اإلسالمي« ال تزال تسير على نهج وأيديولوجية مؤسسها الشقاقي

 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /  ممدوح محمد برهان الدين الش���وا    
ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرق���م  )902895556( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر

 أن ق���وات االحت���الل اقتحمت »حوش أبو تاية« في عين اللوزة، ببلدة س���لوان، 
وحاصرت المنطقة، ومن ثم ش���رعت آلياتها بهدم منزل المقدسي محمد مطر، 

بحجة البناء دون ترخيص.
وأوض���ح أبو دي���اب، أن قوات االحتالل س���بق وأن أخطرت مطر به���دم منزله، 
وأجبرته على هدم جزء منه، بحجة عدم الترخيص، كما أجبرت أصحاب المحال 
التجاري���ة في المنطقة المذكورة على إغالقها، وتعمدت التضييق على الطلبة 

والمواطنين ومنعتهم من المرور.
وكان المقدس���ي مطر هدم منزله في 13 أغسطس الماضي، مستخدًما أدوات 

»الهدم الذاتي«، بعدما طالبته شرطة االحتالل بهدمه بشكل فوري.
أوض���ح مطر أن منزله قائ���م منذ عام 2012، وأن بلدي���ة االحتالل أصدرت قرار 
الهدم بعد سكنه فيه مباشرة، وتمكن من تأجيل وتجميد القرار، وفرضت عليه 
مخالفة بناء بقيمة 30 ألف ش���يكل، حتى ع���ادت بلدية االحتالل وقررت هدم 

المنزل دون إمكانية تجميد القرار ألي فترة مقبلة.
اخطارات بالهدم

كما وزعت بلدية االحتالل اإلس���رائيلي في الق���دس المحتلة، يوم أمس، أوامر 
هدم على عدة منازل في حي البس���تان ببلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى 

المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.
وأفاد أبو دياب، أن س���لطات االحتالل س���ّلمت إخطارات بهدم ثالثة منازل في 
حي البستان من س���لوان، حتى الخامس من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وإال 
س���يتم اتخاذ إجراءات ضدهم،  علما أن هذه المنازل قديمة وقد ش���يدت قبل 
عام 1967. وبي���ن أبو دياب، بأن طواقم من بلدي���ة االحتالل برفقة عناصر من 
الش���رطة اإلسرائيلية اقتحمت »ش���ارع البس���تان« في حي البستان، وشرعت 

بتوزيع أوامر هدم على المنازل.
وقال إن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة التهجير والهدم، وتفريغ محيط 

المسجد األقصى، وخاصة الجهة الجنوبية، من السكان المقدسيين.
 وح���ذر أبو دياب من محاوالت س���لطات االحتالل هدم عدة أحياء في س���لوان، 
والتي تمثل الواجهة الجنوبية للمس���جد األقصى، لفرض س���يطرتها بالكامل 

على مدينة القدس.
وأش���ار إلى أن االحتالل ينفذ هجمة شرس���ة على الق���دس واألقصى، من أجل 
عقاب المقدس���يين وتفريغ المدينة والضغط على س���كانها بدايًة من الشيخ 
جراح وصواًل إلى بلدة س���لوان. وأضاف أن االحتالل يخش���ى من هبة ش���عبية 
جديدة في مدينة القدس، بسبب تصاعد ممارساته واعتداءاته بحق المسجد 
األقص���ى، لذل���ك يحاول الضغ���ط على المقدس���يين ومعاقبته���م من خالل 

االعتقاالت وعمليات الهدم والتهويد وغيرها، بهدف كسر معنوياتهم.
ويته���دد كاب���وس الهدم حي البس���تان بأكمل���ه، والذي يض���م حوالي 100 
منزل، ويس���كنه حوالي 1550 مقدس���ًيا، بعد رفض بلدي���ة االحتالل في آذار/

مارس الماضي المخططات الهندس���ية التي قدمت للبلدية لتنظيم وترخيص 
المنازل، ورفض تمديد وتجميد قرارات الهدم.

جتريف ارا�صي
كم���ا جرفت ق���وات االحتالل يوم أمس، مس���احات واس���عة م���ن أراضي بلدة 
سبسطية ش���مال غربي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة لصالح التوسع 

االستيطاني.
وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن جرافات االحتالل باشرت تجريف 
نحو مائة دونم محاذية لمستوطنة »شافي شمرون« المقامة على أراضي بلدتي 

سبسطية والناقورة، لصالح توسعة المستوطنة.
وبين أن قوات االحتالل أغلقت منطقة السهل، ومنعت المواطنين من الوصول 

إلى أراضيهم الزراعية.
كما نفذ مس���توطنون، يوم أم���س، عمليات تجريف أراٍض وس���رقة محاصيل 

زيتون ببلدة الساوية جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأف���اد رئي���س مجلس قروي الس���اوية م���راد أب���و راس، بأن جراف���ات تابعة 
للمس���توطنين جرفت مس���احات من األراضي الواقعة بمنطق���ة »خلة حمود«. 
وأوضح أن المواطنين الذين توجهوا للتصدي لجرافات المستوطنين، فوجئوا 
بعش���رات المس���توطنين وهم يكس���رون أغصان أش���جار الزيتون ويقطفون 

ثمارها، بالقرب من مستوطنة »رحاليم«.

وأشار إلى أن المواطنين طاردوا المس���توطنين الذين فروا من المكان، لكنهم 
استمروا بعمليات كّر وفّر.

وبّين أن س���رقة محاصيل الزيتون تأتي اس���تباقا للموعد الذي حدده االحتالل 
ألهالي القري���ة لقطف الزيتون بهذه المنطقة التي ال يس���مح لهم بالوصول 

إليها إال بتنسيق مسبق.
ولفت إلى أن المستوطنين يتعمدون في كل عام سرقة محصول الزيتون قبل 

السماح ألصحابه بقطفه.
وفي القدس المحتلة اس���تولى مستوطنون، يوم أمس، على شقة سكنية في 

حي وادي الربابة من بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة عن مرك���ز معلوم���ات وادي حلوة في س���لوان، بأن 
مستوطنين اقتحموا الشقة السكنية واستولوا عليها، بحماية قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي. ووفق المركز، فإن 70 دونم���ا من أراضي حي وادي الربابة مهددة 

باالستيالء عليها لصالح االستيطان.
يشار إلى أن مستوطنين كانوا قد استولوا في تموز/ يوليو المنصرم على عقار 

سكني مؤلف من طابقين في حي وادي حلوة من سلوان.
وفي الخليل اس���تولت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم ام���س، على »كرفان« 

زراعي من بلدة يطا، جنوب المدينة.
وقالت مص���ادر محلية، إن قوات االحتالل اقتحمت منطقة »غزيوة« القريبة من 
مستوطنة »سوسيا«، المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، واستولت على 
كرفان زراعي لعائلة اليتيم. وأضافت أن االحتالل يصعد من إجراءاته القمعية 
بح���ق المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة، إلجبارهم على الرحيل وترك 

أراضيهم لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.
اقتحامات االق�صى

إلى ذلك جدد عشرات المستوطنين اإلسرائيليين، يوم أمس، اقتحام المسجد 
األقصى بحراسة الشرطة اإلسرائيلية.

وقال���ت دائرة األوقاف اإلس���المية بالق���دس، في تصري���ح مقتضب »إن 103 
مستوطنين اقتحموا المسجد األقصى، بحراسة الشرطة اإلسرائيلية«.

وتتم االقتحامات على فترتي���ن، صباحية وبعد صالة الظهر، عبر باب المغاربة 
في الجدار الغربي للمسجد بتسهيالت ومرافقة من الشرطة اإلسرائيلية.

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
حمكمة بداية دير البلح

يف الق�صية التنفيذية رقم : 2315 /2020
المستدعي / أحمد فارس هاش���م عويضة - خانيونس شارع جالل عمارة 

البطة هوية رقم )801392614(
المستدعى ضده/ تيسير علي حسن المصري - البريج ، بلوك 4، قرب دوار 

النادي )مجهول محل االقامة( 
نوع القضية /  تنفيذية

قيمة القضية/ )20.000 ش( عشرون ألف شيكل + الرسوم والمصاريف
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية التنفيذية رقم 2315 /2020
إلى المس���تدعى ضده المذك���ور أعاله بما أن المس���تدعي قد أقام عليك 
قضية تنفيذية تحمل الرقم 2315/2020 ، لذلك يقتضي عليك الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل س���بعة أي���ام من تاريخ تبليغ���ك هذه المذكرة 

وإيداع ردك التحريري على هذه القضية
لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين من تاريخ هذا 
اإلعالن لدفع قيمة الش���يك وإذا لم تحضر في المدة المحددة فإنك تعتبر 
ممتنع عن التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقك 

حسب األصول. تحريرا في : 6/10/2021 م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح  
اأ. ا�صماء ابو القم�صان

"اجلهاد" حتيي..االحتالل يهدم..

أك����د على تمس����ك حركته بحقها في فلس����طين كامل����ة، وبالمقاومة كخيار 
وطريق لها حتى النصر، وعلى ضرورة مواجهة االحتالل بكل السبل.

وش����اركت الفصائل الفلس����طينية في مهرجان »جهادنا حري����ة وانتصار«، 
مثمن����ًة دور حركة الجه����اد على كاف����ة األصعدة، وجهودها ف����ي الجوانب 

السياسية إلرساء المصالحة وتثبيت وحدة الشعب الفلسطيني.
كما وأش����ادت الفصائل بدور الحركة في مقارعة ومقاومة االحتالل، من خالل 
جناحها العسكري سرايا القدس، مرسلة التحية ألمين عام الجهاد اإلسالمي 

زياد النخالة وإلى قيادة الحركة وأسراها في سجون االحتالل.
وبدوره قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الحرازين في تصريح 
له: أن اللجنة المشرفة على إحياء االنطالقة الجهادية اخدت باالعتبار ظروف 
ش����عبنا االقتصادية والصحية ، مشيرًا إلى أن الضائقة االقتصادية الكبيرة 
بسبب الحصار وانتشار جائحة كورونا، هي األسباب التي دفعت اللجنة لعدم 
إقامة مهرجانات شعبية كبيرة وحاشدة كما جرت العادة في مناسبة سابقة.

وحول ش����عار االنطالقة لهذا العام »جهادنا حرية وانتصار«، أوضح الحرازين 
أن هذا الش����عار مس����تمد من االنتصار الكبير والعم����ل البطولي الذي حققه 
االس����رى األبطال الذين كس����روا القيود وذلوا الكيان الصهيوني في س����جن 
جلبوع، الفتًا إلى أن مناسبة االنطالقة لهذا العام هي عهد ووفاء لألسرى بأن 
نكون معهم ونقول لهم إننا مس����تمرون ف����ي دعمهم والعمل على تحقيق 

حريتهم.
وشدد الحرازين على أن كافة األنشطة المصاحبة الحتفاالت االنطالقة داخل 
الوطن وفي الش����تات وعبر منصات اإلعالم الرقم����ي ركزت على عملية انتزاع 
الحرية التي قاده����ا المجاهد الكبير محمود العارضة ورفاقه، كما ركزت على 

تضحيات األسرى ومعركتهم المفتوحة ضد مصلحة السجون.
واكد أن اللجنة المش����رفة على احتفاالت االنطالقة الجهادية الثالثة، سعت 
إل����ى إثبات االلتف����اف حول نهج المقاومة وتعزيز وح����دة كل قوى المقاومة 
من خالل الرس����الة التي مثلها الحضور النوعي والمش����اركة التي مثلت كل 
قطاعات المجتمع الفلس����طيني من ش����خصيات وطنية وقادة رأي وأساتذة 
جامع����ات ومثقفين ونقابات وقادة المجتمع ووجهاء ومخاتير، وأن الرس����الة 
السياس����ية التي تحملها االنطالقة عبر عنه����ا األخ األمين العام في خطابه 

الهام«.
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واشنطن/ االستقالل: 
س���محت إدارة إحدى الس���جون األمريكية لس���جين بطلب آخر طلباته قبل 
تنفيذ حكم اإلعدام عليه و هي عادة إنس���انية تش���ير إلى تكريم اإلنسان 
قب���ل الحكم عليه باإلع���دام و إنهاء حياته و لكن طلب ذلك الس���جين كان 

غريبا للغاية . 
وفقا لما نشرته صحيفة » ديلي ستار«، فإن سجين أمريكي يبلغ من العمر 
27 عاما، قام بقتل 3 أش���خاص و ألقت السلطات األمريكية القبض عليه و 

بعد مرافعات و جلسات طويلة حكم عليه باإلعدام . 
طلب الس���جين أغرب طلب يمكن أن يطلبه شخص في مكانه قبل أن ينفذ 
علي���ه حكم اإلعدام، فقد أخبر القاضي أنه يرغب في تناول وجبة كبيرة من 

البرجر و البطاطس المقلية قبل وفاته . 
على الرغم من غرابة الطلب، إال أن القاضي طلب أن يتم إحضار الوجبة التي 
طلبها المتهم، و قام السجين بطلب لبن مخفوق بقطع الفراولة باإلضافة إلى 

الوجبة وسط ذهول تام من الحاضرين تجاهه . 
جدير بالذكر أن الس���جين ن قام بالفعل بأكل ما طلبه فلم يكن يمزح، فقد 
تناول الوجبة التي طلبها من مطعم باهظ الثمن و ش���رب اللبن المخفوق، و 

قامت المحكمة بعدها بتنفيذ حكم اإلعدام فيه

كوب لبن بالفراولة.. أغرب طلبات 
يطلبها سجين قبل إعدامه

الرياض/ االستقالل: 
أصدرت محكمة عمالية في السعودية حكما يقضي 
بتعويض سيدة عن الفصل غير المشروع إلى جانب 
تعويضها أجر اإلجازة، وذلك بعد أن تقدمت مواطنة 
إلى أخذ حقها من جهة عملت لديها لعدة ش���هور، 
ومن ثم صدر قرار بفصلها بحجة أنها أخفت حملها 
وقت المقابلة الشخصية مع الش���ركة، وبعد أن تم 

توظيفها ظهر أن المدعية حامل.
وبعد سماع أقوال المدعى عليها ذكرت أنها فصلت 
الموظفة بسبب تقديمها معلومات خاطئة وكتمها 

وعدم اإلفصاح عن حملها قبل التعاقد معها.
وف���ي المقابل، أنكرت المدعية ما ذكر ألنها ال تعلم 
حينها أنها حامل، وم���ن ثم قامت الدائرة العمالية 
بتحلي���ف المدعية على نفي علمه���ا حين التعاقد 
مع المدعى عليها بحملها، وأنها لم تكتم ذلك ولم 
تفصح عنه لعدم علمها بذلك عندما س���ئلت، وبعد 
أداء اليمن من المدعية على نفي العلم بالحمل وقت 
التعاقد واستجابة لما طلبه أصحاب الفضيلة قررت 

رفع المعاملة لمحكمة االس���تئناف. وفقا لصحيفة 
الوطن السعودية.

وبناء على ما تقدم من الدع���وى واإلجابة، وحيث أن 
المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن 
الفصل غير المشروع، ولما دفعت به المدعى عليها 
بأن الفصل كان اس���تنادا إلى الم���ادة 80 من نظام 
العمل، وذلك بإدخال الغش عليها وقت التعاقد ولما 
أقرت به المدعى عليها كانت في الشهر الثاني من 
الحمل وقت التعاقد ولما قدمته المدعية من البينة 
الموصل���ة بالتقارير الطبي���ة المتضمنة أنها كانت 
تعاني من ع���دم انتظام الدورة الش���هرية، وبذلك 

ثبتت اليمين المكملة.
وأضاف���ت المحكم���ة العمالي���ة أن المدعى عليها 
لم تس���توف اإلجراءات النظامي���ة من التحقيق مع 
المدعية ولم تتح لها المعارضة على سبب الفسخ، 
األمر الذي ينته���ي بالدائرة إل���ى الحكم للمدعية 
بالتعويض عن الفصل غير المشروع بأجر شهرين 
استنادا للمادة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين 

والمتضمن يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد في 
أي وقت على أن يدفع للطرف اآلخر أجر شهرين.

واستنادا لما نصت عليه المادة 77 من نظام العمل 
الس���عودي ونصها »ما لم يتضمن العقد تعويضًا 
محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لس���بب غير 
مشروع، يس���تحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد 
تعويض���ًا على النح���و اآلتي: أج���ر 15 يومًا عن كل 
سنة من س���نوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير 
محدد المدة، وأجر الم���دة الباقية من العقد إذا كان 
العقد محدد المدة، ويجب أال يقل التعويض المشار 
إلي���ه في الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة عن أجر 

العامل لمدة شهرين«.
ولم���ا أن المدعية لم تس���تنفد من إجازتها س���وى 
يومي���ن، األمر ال���ذي ينتهي بالدائ���رة إلى الحكم 
للمدعي���ة بأجر اإلجازة المس���تحقة له���ا لذلك كله 
وتأسيس���ا على ما تقدم من أس���باب، فقد حكمت 
بإلزام المدعى عليها أن تس���لم للمدعية التعويض 

عن الفصل غير مشروع وأجر اإلجازة.

السعودية.. تعويض موظفة مفصولة بتهمة إخفاء الحمل

لندن/ االستقالل: 
ألقت الش���رطة البريطانية القبض على شاب بالغ من العمر36 عاما، و ذلك بعد 
اتهامه في أكثر من قضية سرقة واحتيال وهروبه من تنفيذ األحكام القضائية 
الصادرة ضده إال أن هناك طريقة تبدو غريبة و لكنها كانت األمثل للشرطة في 

القبض على الشاب. 
وفقا لما نش���رته صحيفة » ديلي ستار« البريطانية، فإن شاب في العقد الثالث 
من عمره لم يتمكن من الهرب من رجال الشرطة الذين راقبوا منزله أليام متتالية 

حتى تأكدوا أنه وجوده في ذلك المكان . 
حس���ب ما ورد في تحقيقات الش���رطة فإن رجال الشركة قاموا بإقتحام المنزل، 
و لم يكن أمام الش���اب فرصة للهرب فقرر االختباء في إحدى الخزانات الخاصة 
بالمالبس في المنزل .  ظن الشاب أن تلك الحيلة ستمر مرور الكرام على ضباط 
الش���رطة، خاصة أن الخزانة تبدو و كأنها قديمة و ال يمكن ان يتخيلوا أن هناك 

إنسانا مختبأ بها، و لكن قدميه الكبيرتان فضحته . 
ذك���ر الضباط أن عملية القب���ض على ذلك المتهم عل���ى األخص كانت مثيرة 
للضح���ك، ألن قدمي الش���اب كبيرتين للغاية، فلم يتمك���ن من إخفائها برغم 
براعت���ه في اس���تخدام المالب���س و البطاطين في إخفاء جس���ده و لكن قدميه 
كبيرتين للدرجة التي كش���فت س���ره و تمكن الضباط من إلقاء القبض عليه و 

تسليمه للمحاكمة .

عن طريق قدميه الكبيرتين.. 
الشرطة تلقي القبض على هارب

بغداد/ االستقالل: 
كان عامل ب� حديقة حيوان وجبة عش���اء طيبة المذاق ل� دب، حيث هاجم الدب 
العامل بكل شراس���ة عندما كان يح���اول إطعامه، ولكن على ما يبدو أن الدب لم 

يعجب بالوجبة المعدة له من الحديقة فقرر أن يستعوضها ب� العامل.
ش���هدت حديقة حيوان »الفنجان« في منطقة الدولعي ب� شمال بغداد، هجوم 
الدب على العامل الذي لقي مصرعه على الفور، فقد كان يعمل مروًضا للحيوانات 

إلى جانب عمله في إطعام الحيوانات بالحديقة.
وتقدمت إدارة حديقة الحيوان بالعزاء في وفاة العامل عبر صفحتها على موقع 
»الفيسبوك«، وذكرت في منشورها:«تنعى إدارة وكوادر حدائق وألعاب الفنجان 
فقيدها أحد كوادرها  الموظف حس���ن آل حس���ن أثن���اء تأديتِه لعملِه بإطعام 

الحيوانات«.
وأكمل المنش���ور: »الفقيد رحمه الله كان مروض���ا للحيوانات ومحترفا في عملِه 
لكن ردة فعل غير متوقعة من أحد الحيوانات عند قيام الفقيد بسحب الطعام 

القديم بغية تغييره  قام بضربه على مكان حساس وتوفي على أثرها«.

تناوله بدال من طعامه.. دب 
يتغذى على حارسه بشراسة

لندن/ االستقالل: 
توصل العلماء إلى تفسير س���بب ظهور تورم على 
أصابع القدمين أو اليدي���ن لدى بعض المصابين ب� 

»كوفيد-19«.
ويق���ول باحثون من الجمعي���ة البريطانية لألمراض 
الجلدية حس���بما نقلت عنهم ش���بكة »بي بي سي« 
إنهم: »حددوا أجزاء الجهاز المناعي التي يبدو أنها 
المسؤولة عن ذلك، فقد تساعد النتائج على تخفيف 

األعراض«.
ويمكن أن يصاب الش���خص بالحال���ة في أي مرحلة 
عمرية، لكنها أكثر شيوعا لدى األطفال والمراهقين 

عموما.
وتتباي���ن ع���وارض األلم من ش���خص آلخ���ر، فقد ال 
يترافق مع األل���م لبعض المصابي���ن، ولكن الطفح 
الجل���دي يمكن أن يكون مؤلًما للغاية ومثيًرا للحكة، 

مع ظهور بثور وتورم عند اللمس عند البعض اآلخر.
وتش���ير نتائج الدراس���ة، إلى أن جزأين من الجهاز 
المناعي قد يكون لهما دور بتفش���ي الحالة، كالهما 
يتضمن آليات يستخدمها الجسم لمحاربة فيروس 
كورونا، أحدهما هو بروتين مضاد للفيروسات يسمى 
النوع 1 من ال�«إنترفيرون«، واآلخر هو نوع من األجسام 
المضادة التي تهاجم عن طريق الخطأ خاليا وأنسجة 

الشخص، وليس الفيروس الغازي فقط.
ودرس الباحثون 50 ش���خًصا يشتبه في إصابتهم 
ب�«كوفي���د« في ربيع عام 2020، و13 آخرين يعانون 
م���ن إصابات مماثلة لت���ورم األصابع غي���ر مرتبطة 
بع���دوى كوفيد، ألنها حدثت قب���ل وقت طويل من 

ظهور الوباء.
وقالت الدكتورة فيرونيك باتاي، استشارية األمراض 
الجلدية، إن: »إصبع قدم كوفيد شوهد كثيًرا خالل 
المرحلة المبكرة من الوباء، لكنه كان أقل شيوًعا في 
موجة دلت���ا الحالية«، وأضافت: »الح���االت بعد أخذ 

اللقاح كانت أندر بكثير«.

دراسة: »تورم« إصبع القدم قد يكون من عالمات اإلصابة بفيروس كورونا

ليما/ االستقالل: 
أعلنت ش����ركة »بتروبي����رو« النفطي����ة أن مجموعة من 
الس����كان األصليين استولت على أنبوب نفط ومنشآت 
تابعة للش����ركة بش����مال بيرو احتجاجا على سياسات 

الحكومة.

وقالت الش����ركة على »تويتر«، إن مجموعة من أكثر من 
200 شخص استولت على منشآت لمحطة ضخ النفط 
ف����ي منطقة مانسيريتش����ي في إطار اإلض����راب العام 
التحاد الشعوب األصلية وجمعية الشعوب المتضررة 

جراء الصناعة النفطية.

ودعت الش����ركة النفطية الس����كان األصليين لتسوية 
الخالفات بطرق سلمية وعبر الحوار واالمتناع عن العنف 
واألعمال التي تش����ل الصناعة النفطية في المنطقة. 
ويحتج السكان األصليون على أعمال الشركة النفطية، 

مشيرين إلى أن أنشطتها تتسبب بأضرار للمنطقة.

السكان األصليون في بيرو يستولون على أنبوب نفط

)apaimages(     رجال فل�صطينيون يعملون يف م�صنع للبنُ "القهوة"  يف مدينة غزة


