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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت قوات كبيرة من جنود وش���رطة االحتالل مساء أمس 
الثالثاء مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، أجرت عمليات 

تفيش واسعة في المكان. 
كما اقتحمت قوة من مخابرات االحتالل مساء أمس عدة منازل 
ألس���رى محررين في مدينة القدس وفتش���تها وأخضعتهم 

للتحقيق.  وذك���رت مصادر مقدس���ية أن مخابرات االحتالل 
اقتحمت منزلي األس���يرين المحررين سيف النتشة وعيسى 

النتشة في حي رأس العامود. 
كما اقتحمت قوات االحتالل منزل األسير المحرر عبد الرحمن 
عويس في حي رأس العامود بالقدس وقامت بالتحقيق معه 

ميدانيا.

قوات االحتالل تقتحم مخيم
 شعفاط وحي رأس العامود بالقدس 

   

  

  تهنئة بالتفوق 
  يتق���دم الوال���د والوال���دة واالخوة واالخ���وات بأح���ر التهاني 

والتبريكات البنتهم الغالية على القلب 
"اأية زهري عبد احلميد النواجحه"

لمناسبة حصولها على الترتيب الثامن مكرر على قطاع غزة الفرع 
االدبي بمعدل "99.6"% متمنين لها مستقبال زاهرا 

واألف  مبــــــارك

 تهنئة بالتفوق 
يتقدم الوالد والوالدة واالخوة واالخوات بأحر التهاني والتبريكات 

البنتهم الغالية على القلب 
 "رهف غ�سان نعيم مهدي"

لمناس���بة حصولها على الترتيب األول مكرر على قطاع غزة الفرع 
العلمي بمعدل "99.7" % متمنين لها مستقبال زاهرا 

واألف  مبــــــارك

 تهنئة بالتفوق 
 يتق���دم الوال���د والوال���دة واالخ���وة واالخ���وات بأح���ر التهاني 

والتبريكات البنتهم الغالية على القلب 
   "�سحى ماهر نبيل القدرة"

لمناسبة حصولها على الترتيب الثامن مكرر على قطاع غزة الفرع 
العلمي بمعدل "99.6"%  متمنين لها مستقبال زاهرا 

واألف  مبــــــارك

 تهنئة بالتفوق 
  يتق���دم الوال���د والوال���دة واالخ���وة واالخوات بأح���ر التهاني 

والتبريكات البنتهم الغالية على القلب 

 "مرام حممد مو�سى حمو" 
لمناس���بة حصولها على الترتيب الثامن مك���رر على قطاع غزة 

الفرع العلمي بمعدل " 99.6"%  متمنين لها مستقبال زاهرا 
واألف   مبــــــارك

 تهنئة بالتفوق 
 يتق���دم الوال���د والوال���دة واالخوة واالخ���وات بأح���ر التهاني 

والتبريكات البنتهم الغالية على القلب 
 "ملا اأكرم عبد الكرمي اأبو جنا"

لمناس���بة حصولها عل���ى الترتيب الثامن مك���رر على قطاع غزة 
الفرع االدبي  بمعدل "99.6"% متمنين لها مستقبال زاهرا 

واألف مبــــــارك

رام الله- غزة/ االستقالل: 
عّمت أج���واء من الفرحة والبهجة أرجاء فلس���طين 
وخصوصا بي���وت أهالي المتفوقي���ن والناجحين، 
وذلك عقب إع���الن وزارة التربي���ة والتعليم صباح 

أم���س الثالثاء نتائج الثانوي���ة العامة لعام 2021 
رغم ما ش���هده العام الحالي من منغصات س���واء 
كان الع���دوان على غزة والمواجه���ات في القدس 
والضف���ة.  وتعال���ت أص���وات الزغاري���د من بيوت 

المئ���ات من الطلبة في جميع الفروع الذين حصدوا 
نتاج جهد عاٍم كامل رغ���م العديد من الصعوبات 

الت���ي واجهتهم في ظل  والعقبات 
تفش���ي فايروس كورون���ا والعدوان 

 الجهاد اإلسالمي تبارك للمتفوقين والناجحين 
اأجواء الفرح تعم اأرجاء فل�سطني عقب اإعالن نتائج الثانوية العامة 

نابلس/ االستقالل: 
أكدت القوى الوطنية واالس���المية، أم���س الثالثاء، على ضرورة 
إنجاح الفعاليات الجماهيرية والشعبية للمطالبة بإعادة جثامين 

القوى الوطنية واإلسالمية تؤكد أهمية مواصلة 
فعاليات المقاومة الشعبية ضد االحتالل

بينهم رئيس جمعية البستان في سلوان.. 
االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس 

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل حملة دهم واعتقاالت في مناطق متفرقة 
بمدينة الق���دس وبلداتها ومناطق متفرقة م���ن الضفة الغربية 

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين ظهر الثالثاء، 
بأن أقس���ام األس���رى ف���ي معتقل "عوف���ر" مغلقة 

بالكام���ل بقرار من قادة وممثلي األس���رى، احتجاًجا 
على االقتحام الوحش���ي الذي نفذته وحدات القمع 
الخاصة "متس���ادا واليم���ام والدرر"، لقس���م )16(، 

باألس���رى واالعتداء عليه���م. وأوضحت  والتنكيل 
الهيئة في بيان وصل "االس���تقالل" 
نس���خة عنه، أنه قام  ق���ادة الحركة 

أسرى »عوفر« ُيغلقون أقسام السجن ويلتزمون غرفهم

الضفة الغربية/ االستقالل:  
أصيب فج����ر أمس الثالثاء عدد م����ن المواطنين بالرصاص 
الحي وآخرون بكسور ورضوض عقب اعتداء قوات االحتالل 

إصابات خالل مواجهات مع 
االحتالل في نابلس وجنين 

»ابتهال« تحقق وصية والدها 
األسير وتنير عتمة سجنه بالتفوق 

غزة/ سماح المبحوح: 
لحظات من الفرح والسرور غمرت عائلة األسير ياسر البدرساوي من مخيم بالطة 

في مدين���ة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن حققت ابنته  
»ابته���ال« وصيته بالتفوق والنجاح في الثانوي���ة العامة، وأنارت 

تفريغات 2005: سنصعد خطواتنا ضد حكومة 
اشتية لتنصلها من مسؤولياتها تجاهنا

غانتس: »إسرائيل« مستعدة لجميع 
عائلة االأ�سري منت�سر ال�سلبي حتتفل بنجاح ابنها  يف الثانوية العامة على اأنقا�ض منزلهم الذي هدمه االحتالل   السيناريوهــات مــع قطــاع غــزة



األربعاء 25 ذو الحجة 1442 هــ 4 أغسطس 2021 م

رام الله/ االستقالل: 
أفاد مركز حنظلة لألسرى والمحررين، مساء امس الثالثاء، بأّن سلطات االحتالل أّجلت 

محكمة األســيرة الطالبة في جامعة بيرزيت ليان ناصر إلى تاريخ 2021/8/24.
واعتقلت قوات االحتالل الطالبة ناصر يوم الســـابع من يوليو المنصرم، حيث داهمت 

قّوة صهيونّية منزل الطالبة، وقامت باعتقالها بعد تفتيش منزلها في رام الله.
وفي وقٍت ســـابق، اعتصمت الكتل الطالبّية في جامعـــة بيرزيت، أمام بوابة الجامعة، 
وذلـــك رفًضا العتقال قوات االحتالل الصهيوني 33 من زمالئهم في بلدة ترمســـعيا 

شرق رام الله.
وأوضحت الكتل الطالبّية خالل االعتصام، أّن قيام االحتالل باحتجاز عشـــرات الطلبة 
واعتقالهم دفعة واحدة، يشـــكل امتداًدا لمخطط إجهاض دور الحركات الطالبية في 
دعم وإســـناد ضحايا جرائم االحتالل، ُمؤكدًة على ضرورة قيام المؤّسسات الحقوقّية 
والهيئـــات الدولّية والجهـــات ذات الصلة بالتدّخل لمنع االحتـــالل من التمادي في 

استهداف الطلبة بالمالحقة والقتل واالعتقال.
ُيشـــار إلى أّن جامعة بيرزيت كشـــفت في وقٍت سابق، أّن قوات االحتالل اعتقلت منذ 
مطلع العام الدراســـي الحالي في أيلول/ سبتمبر 81 طالًبا وطالبة، فيما ال يزال 78 من 

طلبتها في السجون.

القدس المحتلة- الضفة الغربية/ االستقالل:
شـــنت قوات االحتالل حملة دهم واعتقـــاالت في مناطق 
متفرقـــة بمدينة القـــدس وبلداتها ومناطـــق متفرقة من 

الضفة الغربية المحتلة.
اعتقلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، امس الثالثاء، رئيس 
جمعية البستان في سلوان بالقدس المحتلة، قتيبة عودة، 
بعد اقتحام المؤسســـة وتفتيشـــها وبعثرة محتوياتها 

ومصادرة حواسيب وملفات وأوراق.
وأفـــادت الدكتورة أماني عودة بأن أعضاء الجمعية تفاجأوا 
بمخابـــرات االحتالل تقتحـــم الجمعيـــة وتخرجهم منها 

بالقوة، وتشرع في تفتيشها.
وأضافت أن القوات صادرت ملفات وأوراق وحواســـيب من 

الجمعية، بعد تفتيشها وتخريب محتوياتها.
ولفتت إلى أن جنود االحتالل اعتقلوا رئيس الجمعية قتيبة 
عودة، واقتادوه إلى مركز شـــرطة صـــالح الدين بالقدس، 

ومددوا توقيفه لليوم األربعاء.
كما اعتقلت قوات االحتالل، فجر الثالثاء، الشابة تاال يونس 
الغول )19 عاما(، بعد اقتحام منزلها في حي رأس العامود 

ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وقـــال والدها إنه تفاجأ باقتحام القـــوات المنزل، وإبراز أمر 
باعتقال ابنته تاال، وأبلغهم حينها أنها نائمة وســـيقوم 
بإحضارها لمركز الشرطة الحقا، ولكن جنود االحتالل رفضوا.

وأضاف أن ابنته مثلت اليـــوم )أمس( أمام قاضي محكمة 

الصلـــح غربي القدس المحتلة، الـــذي مدد توقيفها لليوم 
األربعاء.

فيمـــا اقتحمت قوات االحتالل منزل المقدســـي يوســـف 
الرشق، وسلمت عائلته بالًغا لمراجعة مخابراتها.

وانتشـــرت قوات االحتالل في بلـــدة بيت حنينا، واعتقلت 
عددا من المواطنين في البلدة.

وللتنغيص على األهالي فرحة نجاح أبنائهم في الثانوية 
العامة، اقتحمت قوات االحتالل منزل جهاد نصار في حارة 

السعدية بالقدس.
كما اقتحمت قـــوات االحتالل منزل الطالـــب في الثانوية 
العامة محيي الدين الشامي في واد الجوز بالقدس المحتلة.

وإلى ذلـــك، اعتقلت قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس 
الثالثاء، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصـــادر محلية، بأن قوات االحتـــالل اعتقلت من 
مدينة الخليل األسير المحرر الجريح معتز عبيدو التميمي، 

والشاب فادي الكركي.
كما نصبت قوات االحتالل عدة حواجز عسكرية على مداخل 
مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي سعير 
وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشـــتها، ودققت 

في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
كمـــا اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي الشـــاب محمد 
القدومي خالل مواجهـــات اندلعت في مدينة جنين فجر 

أمس الثالثاء. 

بينهم رئيس جمعية البستان في سلوان.. االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة والقدس 

بيروت/ االستقالل: 
دعا المؤتمر الشــــعبي لفلسطينيي الخارج، أمس 
الثالثاء، االتحــــاد األفريقي، إلى العدول عن قراره 
ضــــّم االحتالل اإلســــرائيلي كعضــــو ُمراقب إلى 

الُمنظمة، واصًفا تلك الخطوة بـ "المستهجنة".
وعّبر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج )مقره 
بيروت(، في بيان، تلقت "االستقالل" نسخة عنه، 
عن "مشاعر الصدمة واالستياء إزاء موافقة االتحاد 
األفريقي على منح كيان االحتالل االســــتعماري 

العنصري العضوية المراقبة فيه".
وقال المؤتمر فــــي بيانه: "إّن قبول عضوية كيان 
االحتــــالل الصهيونــــي فــــي االتحــــاد األفريقي 
خطوة مســــتهجنة ُتســــيء بشــــدة إلى االتحاد 
ودوله األعضاء، وال تخدم مصالح األمم األفريقية 
الحقيقية، عالوة على ما تمثله من إهانة لنضاالت 
أمــــم القارة واســــتهتار بكفاح أجيالهــــا العادل 

للتحرر من االستعمار والعنصرية".
وأضاف "ال شــــّك أّن محاولة كيان االحتالل إظهار 
نفسه شريكًا موثوقًا لبلدان أفريقيا هي محاولة 

ُمخادعــــة لتزييف حقيقته، ومســــعى لاللتفاف 
على المواقف المبدئية الراسخة التي تلتزم بها 
األمم األفريقية نحو حقوق الشعب الفلسطيني 
السليبة وحريات الشعوب وحقوقها غير القابلة 

للتصّرف".   
وبّين المؤتمر أن القرار "المســــتهجن" يأتي رغم 
ر من تفاقم  تزايد التقارير المســــتقلة التي تحذِّ
سياســــات األبارتهايد التي يعتمدها االحتالل 
الصهيونــــي في فلســــطين، عالوة علــــى جرائم 
الحرب والقتل الجماعي واالنتهاكات الجســــيمة 
وأســــاليب الترويــــع وســــلب األراضــــي والموارد 
والمنازل واستشراء االستيطان غير الشرعي التي 
يواصل االحتالل وقواته ومســــتوطنوه اقترافها 

على مرأى من العالم أجمع.
وطالب "المؤتمر الشــــعبي لفلسطينيي الخارج" 
االتحــــاد األفريقــــي بالعدول عن هــــذا القرار وما 
يترتب عليه، كما طالب بإصالح "الخطأ الجسيم" 

الذي ينطوي عليه.
كما حّث المؤتمر الحكومات والمؤسسات الرسمية 

والشــــعبية واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني 
والشــــخصيات العامــــة والقيــــادات المجتمعية 
ووسائل اإلعالم في عموم أفريقيا، "حشد الجهود 
ضد هذا القرار والمسارعة إلى نزع صفة العضوية 
المراقبة في االتحاد األفريقي عن كيان االحتالل 

الصهيوني وطرده من كل لجانه".
وختــــم المؤتمر بيانه بالتأكيد على أن "الشــــعب 
الفلســــطيني على ثقــــة بوعي األمــــم األفريقية 
الشــــقيقة وبقدرتها علــــى مواجهــــة محاوالت 
االستغالل واالختراق والتضليل المتجددة، التي 
يحاول كيان االحتالل من خاللها تســــويق ذاته 
في القارة بأساليب مضللة، متجاهاًل مبادئ الحق 
رًا لحريات الشــــعوب والمواثيق  والعــــدل ومتنكِّ

والقوانين الدولية".
يشــــار إلى أن "المؤتمر الشــــعبي لفلســــطينيي 
الخارج" هو تجمع شارك في تأسيسه نحو 6 آالف 
فلســــطيني من مختلف دول العالــــم، وأعلن عن 
إطالقه في شباط/فبراير 2017 بتركيا، ويتخذ من 

ا له. بيروت مقّرً

»فلسطينيو الخارج« يدعو لطرد االحتالل من االتحاد األفريقي تأجيل محكمة الطالبة في جامعة 
بيرزيت ليان ناصر ألواخر الشهر الحالي 

غزة/ االستقالل:
هنأ القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس 
للشهداء واألســــرى والجرحى الدكتور 
جميــــل عليان الثالثاء؛ عــــددًا من أبناء 
وعوائل الشهداء واألسرى في الضفة 
المحتلة، لتقديم التهاني والتبريكات 
لهم بمناســــبة نجاحهم في الثانوية 

العامة.
جاء ذلك خالل اتصاالت هاتفية أجراها 
د. عليان مع ذوي الشهداء واألسرى، من 
بينهم عوائل الشــــهداء القادة منهم 
نعمان طحاينة وعبد الرحيم التالحمة 
ومصطفى برادعية وأحمد رداد، وعوائل 
األسرى: منتصر شلبي، أمين شقيرات، 

وضياء مطر، وعبد الله البرغوثي.
واعتبر عليان أن هــــذه االتصاالت أقل 
واجب وفاًء لمن قدموا أرواحهم وأجمل 
ســــنين عمرهم في ســــبيل الله وعلى 
طريق ذات الشــــوكة مــــن أجل تحرير 
فلسطين من دنس اليهود المجرمين.

وأضاف عليان خالل اتصاالته الهاتفية 
أننا نرفع هاماتنا جميًعا للسماء ونحن 
نــــرى فــــي كل قصــــة نجــــاح العظمة 
الوالد  واإلبداع بالرغم من استشــــهاد 
أو اعتقالــــه وهدم منزله قبل أســــابيع 
فيزداد األبناء إصراًرا على مواصلة رحلة 
العطاء، كما أن األمة التي يتألق فيها 
أبناء الشهداء واألسرى أمة لن تهزم أو 

تضعف.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
 تجتمع لجنة استئناف خاصة إسرائيلية داخل محكمة صلح الرملة، يوم األحد المقبل، لمناقشة 
والنظر في تثبيت الحكم المؤبد 3 مرات الصادر بحق األســـير محمد اغبارية )53 عاًما( من سكان 

بلدة المشيرقة بمدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل.
وكان األســـير اغبارية حكم إلى جانب شقيقه إبراهيم، بالسجن المؤبد 3 مرات و16 عاًما إضافية 

لكل منهما، بتهمة المشاركة في عملية قتل 3 جنود إسرائيليين عام 1992.
وستنظر اللجنة في إمكانية تثبيت الحكم أو تخفيفه.

وعبــــرت عائلة جندي إســــرائيلي قتل في تلك العملية، عن غضبها من عقد الجلســــة، 
داعيًة إلبقائه في السجن ورفض اإلفراج عن أي من هذه الخلية. وطالبت برفض إبداء أي 
تعاطف معه وأن يبقى في الســــجن حتى آخر يوم في حياته، مشيرًة إلى أنها خاطبت 
وزير القضاء ورئيس جهاز الشاباك ووزير الجيش، رفًضا لعقد هذه الجلسة والنظر في 

تخفيف الحكم.

لجنة »إسرائيلية« خاصة تنظر في تثبيت 
الحكم المؤبد 3 مرات بحق األسير اغبارية

د.عليان يبارك لذوي الشهداء واألسرى الناجحين في الثانوية العامة
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رام الله / االستقالل:
قال وزير العدل محمد الشاللدة، إن احتجاز حكومة 
االحتالل لجثامين الشهداء انتهاك صارخ لقواعد 

ومبادئ القانون الدولي، وجريمة ضد اإلنسانية.
وأكد الش���اللدة في تصريح���ات صحفية، اهتمام 
الحكومة بملف جثامين الش���هداء المحتجزة لدى 
االحتالل، حيث ش���كلت فريقا وطنيا قانونيا مؤلفا 
من وزارتي الع���دل والخارجية والمغتربين، وهيئة 
ش���ؤون االس���رى والمحررين، ومؤسس���ات معنية 
بحق���وق اإلنس���ان، والحمل���ة الوطنية الس���ترداد 

جثامين الشهداء.
وبي���ن الش���اللدة أن مجل���س ال���وزراء تبن���ى كل 

التوصي���ات الت���ي صدرت م���ن الفري���ق الوطني، 
وأن العم���ل جاٍر على تحويله���ا إلى قرارات وآليات 

تنفيذية.
وأك���د الش���اللدة أن الفري���ق اجتم���ع ع���دة مرات 
ب���ذوي الش���هداء المحتجزة جثامينهم واس���تمع 
لمعاناته���م ومش���اكلهم، خاص���ة فيم���ا يتعلق 
باستصدار شهادة الوفاة، فهناك بعض الجثامين 
محتجزة منذ س���نوات، وال يع���رف ذووها، هل هي 

في مقابر االرقام أم في الثالجات.
وأش���ار إلى النش���اطات التي نظمها الفريق، ومن 
أبرزها بحث الخي���ارات القانونية المتاحة للتعامل 
م���ع هذا المل���ف، الفتا إلى أن األمي���ن العام لألمم 

المتح���دة عب���ر عن اس���تيائه وقلقه م���ن احتجاز 
الجثامي���ن وطالب بتس���ليمها لذويها، عالوة على 
التعامل مع لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم 
المتحدة، والتي أصدرت عبر مجلس حقوق االنسان 
تقريرا يؤك���د أن احتجاز الجثامين يعتبر ضربًا من 

ضروب التعذيب والمعاملة القاسية.
وأكد الش���اللدة إمكانية االس���تناد لهذه التقارير 
وتفعيلها من خالل تقديم ذوي الشهداء شكاوى 
فردية عبر صندوق الشكاوى التابع لألمم المتحدة، 
مبينا ان التحضير جاٍر لتقديم الش���كاوى الفردية 
بجهود من الفريق الوطني وبالتعاون مع مؤسسات 

المجتمع المدني.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال����ت صحيف����ة "هآرت����س" عبري����ة، أمس 
الثالثاء، إن الجيش اإلس����رائيلي أخفى قتل 
6 مدنيين فلس����طينيين، بقذيفة مدفعية 
في قطاع غزة خالل الهجوم الذي شنته في 

مايو/أيار الماضي.
وذك����رت صحيفة "هآرت����س" ، إن المدنيين 
الضحايا هم طفل عمره تسعة أشهر، وفتاة 

تبلغ من العمر 17 عاًما، وثالث نس����اء، ورجل.
وقالت الصحيف����ة "جميعهم كانوا مدنيين 
فهم "إسرائيل"، ُقتلوا  غير مقاتلين، كما ُتعرِّ
بنيران مدفعية الجيش اإلسرائيلي على غزة 

خالل عملية حارس الجدران في مايو/أيار".
وأضافت "علمت هآرتس، أن هذه كان نيرانًا 
اس����تهدفت بالخطًأ مباني مؤقتة، على طول 
الحدود مع "إس����رائيل" وهي منازل مزارعين 

بدو".
وتابعت "لم تحظ هذه الحادثة بالنشر، ولكن 
عل����م بها الجيش الذي ق����رر التحقيق فيها، 
لكن بعد شهرين ونصف، أفاد الجيش فقط 
أنه: تم اس����تخالص دروس مهنية، بحسب 

المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي".
"حس����ب  اس����تدركت  الصحيف����ة  ولك����ّن 
الش����هادات التي حصلت عليه����ا هآرتس، 
فإن ه����ذا ليس دقيقا تمام����ا، إذ تم إيقاف 
عدد قليل م����ن الجنود ذوي الرتب المتدنية 

ع����ن العمل لفت����رة محدودة ثم ع����ادوا إلى 
مواقعهم، في حين ت����م نقل ضابط كتيبة 

إلى موقع تدريب".
وقالت "كان هذا هو مجموع االس����تنتاجات 
التي تم التوص����ل إليها، لم تتم معاقبة أي 

ضابط كبير، ناهيك عن فصله".
واس����تنادا الى الصحيفة فقد "وقع الحادث 
مساء يوم 13 مايو/ايار، قبل وقت قصير من 

بدء عملية لتدمير أنفاق المقاومة في شمال 
قطاع غزة".

وتابعت الصحيف����ة "على الرغم من القصف 
المخطط له، لم يطلب الجيش اإلس����رائيلي 
من س����كان المنطقة إخالء منازلهم، كما لم 
يتم إرسال أي رس����ائل تحذرهم من هجوم 
وشيك، كما هو معتاد أثناء القتال في غزة".

وقالت "بعد ذلك، حوالي الساعة  6:30مساًء، 

بدأ قصف المنازل".
ونقل����ت الصحيف����ة ع����ن مركز "بتس����يلم" 
اإلس����رائيلي الحقوقي، ش����هادة أخذها من 
ناصر أبو دي����ة )50 عاما( وهو والد ثالث من 
الضحايا، قوله "كانت القذائف تتساقط من 
حول����ي )..( وجدت بناتي، أجس����اد بعضهن 
كانت ممزقة، أصي����ب أبنائي وامتأل المكان 

كله بالدماء".

وُقتل ف����ي القصف بناته فوزي����ة، 17 عاما، 
ونس����رين، 26 عام����ا، وصابري����ن، 28 عام����ا، 
وطفله����ا محم����د س����المة، البالغ م����ن العمر 
تسعة أش����هر. وبحسب رصد مراكز حقوقية 
فلس����طينية، ومنها مركز المي����زان لحقوق 
اإلنس����ان، فإن الحادث وقع ي����وم 13 مايو/

أي����ار الماض����ي، حينما قصف����ت المدفعية 
اإلسرائيلية بش����كل مكثف، لمدة ساعتين 
للس����ياج  المحاذية  المناطق  متواصلتي����ن، 
الش����مالي الفاصل شمال مدينة بيت حانون 
وش����مال قرية أم النصر )القري����ة البدوية(، 
وشمال مدينة بيت الهيا )جميعها تقع في 

محافظة شمال قطاع غزة(.
وأفاد المركز في بي����ان أصدره في حينه، أن 
القصف أسفر عن استش����هاد 6 مواطنين، 
وهم رجل، وطفالن )بينهم����ا فوزية أبو دية 
17 عاما(، وثالثة سيدات، وإصابة 25 مواطنًا 

من بينهم 7 أطفال وسيدتان.
كما لحقت أضرار في 15 منزاًل سكنيًا، وأجبر 
ع����دد كبير من الس����كان على اله����روب من 

مساكنهم.
وشنت "إسرائيل" في الفترة ما بين 10 و21 
مايو/أيار الماض����ي، هجوما عنيفا على قطاع 
غزة، أس����فر عن استش����هاد المئ����ات، وجرح 
اآلالف، وإلحاق دمار كبير في المنازل والبنية 

التحتية.

رام الله / االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه بالرغم 
م���ن الوثائق الثبوتية التي حصلت عليها من 
نظيرته���ا األردنية والتي تؤك���د حق أهالي 
حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في ملكية 
منازلهم، إال ان محكمة االحتالل اإلس���رائيلي 
وقضاته���ا رفضت االعت���راف بهذه الحقيقة 

القانونية واإلنسانية.
وأضافت الخارجية في بيان لها، امس الثالثاء، 
إن���ه رغم ه���ذه الحقيق���ة إال أن المحكمة إما 
تؤجل عملية تهجير 3 عائالت فلس���طينية، 
أو ال تتخذ قرارا بش���أن 4 أخرى كما حصل أول 
أم���س، بحجة انتظار رأي األهالي في الصفقة 
المش���ؤومة الت���ي طرحها القض���اة للتحايل 
عل���ى حقهم في منازله���م، والضغط عليهم 
لألرض  المس���توطنين  بملكي���ة  لالعت���راف 
والمن���ازل، مفضل���ة اتباع أس���لوب المماطلة 
والتس���ويف والمراهنة على الوقت بحثًا عن 

مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم.
وتابع���ت إن محاك���م االحت���الل تق���وم بدور 
عنص���ري ف���ي م���ا يتعل���ق بتهجير االس���ر 
الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، 
وبطريقة سياسية ال تمت ألية قوانين بصلة، 
للوصول الى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات 
وتبيي���ض  األرض،  بملكي���ة  المس���توطنين 

األوراق الثبوتية المزورة التي قدموها.
وأش���ارت إل���ى أن تفاصيل ه���ذه العنصرية 
نراها ف���ي تطابق واضح ومتك���رر في جميع 
القضايا المقدس���ية التي تنظ���ر بها محاكم 
االحتالل اإلس���رائيلي، كامتداد الستراتيجية 
عمل استعمارية توسعية تقوم على محاولة 
توفير الحصانة القانوني���ة لعمليات تهويد 
وأس���رلة القدس ومقدس���اتها، وتهجير أكبر 
عدد ممكن م���ن المواطنين فيها والذين هم 

أصحابها األصليون.
وأدان���ت الخارجي���ة الق���رارات الص���ادرة عن 

محاكم االحتالل اإلسرائيلي بشأن حي الشيخ 
جراح، معتبرة أنها دليل آخر على أن منظومة 
القضاء اإلسرائيلي جزء ال يتجزأ من االحتالل، 
االس���تيطانية  المخطط���ات  لخدم���ة  وأداة 

االستعمارية.
وذك���رت أن قراراتها بالتأجي���ل أو عدم اتخاذ 
ق���رار، هو س���يف مس���لط على رقاب األس���ر 
الفلس���طينية في الح���ي، إلرهابهم في اطار 
حرب نفسية شرسة تشنها سلطات االحتالل 

ضد المقدسيين.
وش���ددت الخارجية على أن���ه كان يجب على 
المحكم���ة أن تأخ���ذ بالمرافع���ات القانونية 
والدالئ���ل الدامغ���ة واالستش���ارة القانونية 
للدكتورة روني���ت ليفين، وتأخ���ذ قرارا بحق 
األس���ر الفلس���طينية بملكي���ة منازلهم في 
حي الش���يخ ج���راح، لكنها فضل���ت أن تلتزم 
بالدور السياس���ي المنوط به���ا في تكريس 

لالستيطان والعنصرية.

»هآرتس«: الجيش اإلسرائيلي أخفى قتل 6 مدنيين بقذيفة مدفعية في »مايو«

الخارجية: قرار محكمة االحتالل المتعلق بالشيخ 
جراح دليل أنها جزء من منظومة التهجير

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عش���رات المستوطنين، أمس الثالثاء، باحات المسجد األقصى المبارك من باب 

المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة أن 78 مستوطًنا اقتحموا "األقصى" 

خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته.
وأش���ارت األوقاف إلى أن قوات االحتالل منعت المصلي���ن والحراس من االقتراب من 
المس���توطنين أثناء اقتحام المسجد، وأدائهم طقوًس���ا تلمودية في الجهة الشرقية 

منه.
واحتجزت قوات االحتالل مجموعة من النس���اء في منطقة باب الساهرة، ومنعتهن من 

الدخول إلى المسجد األقصى بدعوى "دخول القدس دون تصاريح".
وعادًة تت���م االقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صالة الظه���ر عبر باب المغاربة، 

الذي تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه، منذ احتالل مدينة القدس عام 1967.

الضفة الغربية/ االستقالل:  
أصيب فجر امس الثالثاء عدد من المواطنين بالرصاص الحي وآخرون بكسور ورضوض 

عقب اعتداء قوات االحتالل عليهم في جنين ونابلس.
هذا وأصيب، س����تة شبان بالرصاص الحي، بينهم إصابة بحالة خطيرة خالل مواجهات 

مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة جنين.
وذكرت مصادر  محلية، أن س����تة ش����بان أصيبوا بالرصاص الحي في الساقين والبطن 
واليد، بينهم إصابة وصفت بالخطيرة في البطن وتم تحويلها إلى إحدى مستشفيات 
نابلس، خالل اقتحام قوات كبيرة من جيش االحتالل ووحداتهم المس����تعربة، خاصة 
في محيط المنطقة الصناعية ما أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة بين الش����بان وقوات 

االحتالل، واعتقال الشاب محمد القدومي.
وأصي����ب، فجر امس الثالث����اء، أربعة مواطنين بكس����ور ورضوض عق����ب اعتداء قوات 

االحتالل عليهم، خالل مواجهات فوق جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.
وقال مدير مركز االس���عاف والطوارئ في اله���الل األحمر بنابلس أحمد جبريل، إن 
طواقم االسعاف تعاملت مع أربع اصابات بالضرب خالل مواجهات فوق جبل صبيح 
في بيتا، جرى نقل اثنين منهم، واس���تالم آخرين من ق���وات االحتالل على حاجز 

زعترة.
يذكر أن جبل صبيح يشهد فعاليات ليلية مستمرة منذ أيار الماضي؛ في إطار مناهضة 

إقامة بؤرة اس����تيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرى بيتا وقبالن ويتما.

إصابات خالل مواجهات مع 
االحتالل في نابلس وجنين 

الشاللدة: احتجاز جثامين الشهداء انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/423(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عهد أيوب محمد عثمان من س���كان غزة هوية رقم 405452764 بصفته 

وكيال عن: اشراق أيوب محمد عثمان وعروبه أيوب محمد عثمان 
بموجب وكالة رق���م: 2020/16360 صادرة عن كاتب عدل رام الله + رقم 

الوكالة 2020/6 عن بعثة فلسطين لدى المملكة المتحدة 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 

القطعة 978 القسيمة 1199 المدينة جباليا 
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر 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: 2021/8/3م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

 مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
�ملو�ضوع/ �إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )2021/425(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد عيد حماد ش���بير من س���كان بيت الهيا هوية رقم 953824810 

بصفته وكيال عن: رحاب محمد انيس شبير 
بموجب وكالة رقم: 2021/6708 صادرة عن كاتب عدل غزة 

       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن في 
القطعة 1743 القسيمة 32 المدينة بيت الهيا 

فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما 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 المس���ؤولية الكاملة عن اس���تخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 2021/8/3م

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

تهـنئة
خانيونس/ تتقدم أس���رة مكتب األيام ممثلة بمديرها الس���يد / محمود 

محمد شلولة "ابو محمد" وزوجته وعموم ال شلولة
بأجمل التهاني والتبريكات من الناجحين في الثانوية العامة وهم :

صهي���ب خال���د عمران – أحمد أحمد أب���و عامر – محمد خليل ش���لولة – حال عبد 
الرحم���ن طافش – محمد نبيل ابو الطيور – مصطفى أكرم ش���لولة – أحمد ماجد 

عمران – سجا حازم الجبور متمنين لهم مزيدًا من التقدم واالزدهار. 

والف مبارك

غزة/ سماح المبحوح: 
لحظات من الفرح والسرور غمرت عائلة األسير 
ياسر البدرس���اوي من مخيم بالطة في مدينة 
نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن حققت 
ابنته" ابتهال" وصيت���ه بالتفوق والنجاح في 
الثانوي���ة العامة، وأنارت به���ذا النجاح عتمه 

سجنه الذي يقبع بداخله. 
 العائلة التي اقتطعت تلك اللحظات وس���ط 
أيام وشهور طويلة من الفقد واالشتياق، زينت 
البيت ووزعت الحلوى على المهنئين، لمشاركة 
االبنة فرحتها بالتفوق بحصولها على %97.4 
بالف���رع التجاري، رغم غي���اب الوالد عنهم في 
س���جون االحتالل قبل نحو شهرين، وتحويله 

لالعتقال االداري مدة ستة شهور.
 واالسير البدرساوي اعتقل عدة مرات، وأمضى 
في س���جون االحتالل أكثر من 10 سنوات، 8 
منها في االعتق���ال اإلداري، وقد توفّي والداه 
أثناء فت���رات اعتقاله، قبل أن تحوله لالعتقال 

اإلداري لمدة ستة أشهر. 

وغي���اب الفرح���ة الكاملة ع���ن العائالت 
الفلس���طينية أمر طبيعي في ظل وجود 
االحتالل االس���رائيلي، فكل منزل يفتقد 
في تلك المناسبات الس���عيدة إما أسيرًا 
غيبته السجون بالحضور والمشاركة فيها، 

أو شهيدًا رحل برصاصات االحتالل .
و أعلن���ت وزارة التربي���ة والتعليم نتائج 
الثانوية العامة للعام 2021 أمس الثالثاء، 
بنجاح 59128 طالبًا وطالبة بنسبة بلغت 
71.37%.، بع���د تق���دم 84 أل���ف طالب 
وطالب���ة لالمتحان���ات وف���ق البروتوكول 

الصحي وقواعد التباعد االجتماعي.
و�سيته ال�سبب! 

وتقول المتفوقة البدرساوي " على الرغم من 
وجود االحتالل وما سببه من فقدان الوالد في 
السجون وفيروس كورونا الذي اجتاح البالد، ما 
دفع وزارة التربية و التعليم لتحويل الدراسة 
من النظام الوجاهي إل���ى النظام اإللكتروني، 
إال أن العزيم���ة واإلرادة كانتا الس���بب األقوى 

للتفوق والنجاح". 
وتضيف ل�"االس���تقالل":" لم يِغب والدي عن 
خاطري لحظة واحدة، فهو الذي أوصاني حين 
اعتقاله بالمثابرة والتفوق، ودعمني وشجعني 
على مواصلة الدراس���ة، فهو قدوتي ومعلمي 
الكبير ، وإن ابتعد جس���دا لك���ن لم يفارقني 

بروحه ووصيته".
وتش���ير إلى أن المع���دل العالي الذي 
حصلت عليه، تمنت ل���و أن والدها هو 
أول المبش���رين بمعرفت���ه قب���ل أفراد 
العائل���ة، لكنها على يقي���ن أن والدها 
علم به من اإلذاعات في الس���جون، وهو 
سعيد وفخور بها كثيرا. ولفتت إلى أن 
احساسها الكبير أن والدها بمجرد علمه 
الفرحة قلبه وشاركها  بالنتيجة، عمت 
لزمالئه داخل اقس���ام المعتقل، وصنع 
الحلويات،  الس���عيدة  المناسبة  بهذه 
مش���يرة الى أن فرحة النجاح لها تأثير 

معنوي على األسرى. 

ظروف �سعبة 
ونبهت إلى أن يقينها القوي بصناعة والدها 
تلك األجواء السعيدة داخل السجن، جاء بعد 
احتفاله واقامته لتلك الطقوس حين تفوقن 
شقيقاتها الثالث على مدار السنوات الماضية 

الطويلة التي عاشها متنقال بين السجون. 

وبي���ن أنها عاش���ت صعوبات كباق���ي الطلبة 
في عامها الدراس���ي كعدم انتظ���ام الدوام، 
وصعوب���ات التعل���م االلكتروني إث���ر جائحة 
أفراد  كورونا، اس���تطاعت تخطيها بمساعدة 
عائلته���ا، لكنها أيضًا عاش���ت ظروفًا خاصة 
كأبناء األس���رى جميعًا وهو افتقاد والدها في 
كل مرحل���ة من هذا العام وص���واًل ليوم اعالن 
نتيجتها بالثانوية العامة اللحظة التي كانت 

تنتظرها على أحر من الجمر. 
وعن تنظيمها لوقتها وحصولها على المعدل 
العال���ي في تل���ك الظ���روف الصعب���ة التي 
عاش���تها، بينت أنها كانت تراجع دروس���ها 
يومي���ا ، وتتابعها مع المعلمين عبر االنترنت، 
بع���د أن أصبح التعلي���م عن بع���د بديال عن 

التعليم الوجاهي. 
وأشارت إلى أن الفرحة على الرغم من حجمها 
الكبير إال أنه���ا لم تكتم���ل، اال بتحرر والدها 
من سجون االحتالل اإلس���رائيلي وان تجتمع 

العائلة من جديد بدفئها المعهود .

»ابتهال« تحقق وصية والدها األسير وتنير عتمة سجنه بالتفوق 

رام الله / االستقالل:
االحت���الل  إن  والمحرري���ن،  األس���رى  ش���ؤون  هيئ���ة  قال���ت 
اإلسرائيلي يواصل انتهاكاته وممارساته الوحشية ضد شعبنا، وأبرزها 
أسرانا داخل السجون، ويتعمد اللجوء إلى سياسة اإلهمال الطبي داخل 
المعتقالت ويمعن بانتهاك حقوق األسرى المكفولة بموجب االتفاقيات 
والمواثيق الدولية، والمتعلقة بحقهم في تلقي العالج والرعاية الطبية 

الالزمة.
وكشفت هيئة شؤون األس����رى والمحررين في تقرير أصدرته أمس الثالثاء، 
أن األس����ير ناهض األقرع )52 عاما( من رام الله، يواجه أوضاعا صحية صعبة 
داخل ما يسمى "مستشفى الرملة"، وجرى اعتقاله وإحدى قدميه مبتورة، وبعد 
زجه داخل س����جون االحت����الل تم اهماله طبيبا، ما أدى إلصابة س����اقه األخرى 
ب�"الغرغرينا"، وعلى إثرها خضع لعملية جراحية لبتر س����اقه في مستش����فى 
"آس����اف هروفيه"،  وما يزال األسير يشتكي حتى اللحظة من أوجاع حادة في 
كلتا قدميه وفي كافة أنحاء جس����ده، في حين تكتفي عيادة الرملة بتقديم 

المسكنات القوية له دون عالجه بالشكل الصحيح.
وأضاف����ت، أن األس����ير األقرع بات مؤخ����را يعاني من مش����اكل بالرئتين ومن 
المتوقع أن يتلقى األكس����جين بش����كل دائم، ويعتبر من الحاالت المرضية 
األصع����ب القابعة داخ����ل معتقالت االحت����الل، ويقبع بش����كل دائم داخل 
مستش����فى "الرملة"، علما أن األسير معتقل منذ عام 2007 ومحكوم بالسجن 

ثالثة مؤبدات، وهو أب ألربعة أبناء.
يذك����ر أن هن����اك 14 أس����يرًا يقبع����ون حالي����ا في مش����فى س����جن الرملة، 
وجميعهم بحاجة ماس����ة لمتابعة طبية حثيثة، لكن إدارة المش����فى تتعمد 
اس����تخدام أس����لوب المماطلة بتقديم الع����الج لهم، واهماله����م صحيا من 

الناحيتين النفسية والجسدية.
ووثق تقرير الهيئة حالة مرضية تقبع بمعتقل "مجدو"، وهي حالة األسير إياد 
نظي����ر عمر )39 عاما( من مخيم جنين، والذي يواجه وضعا صحيا صعبا ومقلقا، 
فبعد الفحوصات الطبية التي أجريت له في مش����فى "العفولة"، تبين إصابته 
بورم بالدم����اغ، والذي أصبح يؤثر عليه في اآلونة األخيرة وعلى صحته، ويعاني 
من دوخة مستمرة وعدم اتزان بالحركة ومن مشاكل بالنظر، وهو بانتظار تحويله 

إلجراء عملية جراحية في رأسه خالل الشهر الجاري بمستشفى "نهاريا".
واألس����ير عمر معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالس����جن ل����� 25 عاما، وخالل 

سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه االحتالل من وداعهما.

هيئة األسرى: إدارة سجون االحتالل تمعن 
رام الله/ االستقالل:بانتهاك األسرى طبيًا وتستهتر بعالجهم

أف���ادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين بأن 
س���لطات االحتالل "اإلسرائيلي" أصدرت 98 أمر 
اعتقال إداري بحق األسرى الفلسطينيين خالل 

تموز/يوليو الماضي.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت "االس���تقالل" 
نس���خة عنه الثالثاء، أن من بين أوامر االعتقال 

اإلداري 38 أمرًا جديدًا، و60 أمر تجديد.
وبين���ت أن القوانين العس���كرية اإلس���رائيلية 
المتعلق���ة بأوامر االعتق���ال اإلداري، إلى قانون 
الط���وارئ االنتداب���ي لع���ام 1945، م���ا زال���ت 
"إس���رائيل" تطبقه على األسرى الفلسطينيين 
في ظل سياسات تنكيلية منافية لكل القوانين 
واألع���راف الدولي���ة، فيما يصل عدد األس���رى 
المعتقلي���ن اإلداريي���ن حالًيا إلى نح���و )540( 

معتقاًل.
واس���تنكرت الهيئة ما تنفذه سلطات االحتالل 
من سياس���ات ممنهجة، وقاسية، بحق األسرى 
الفلسطينيين من خالل إصدار المزيد من األوامر 
العسكرية، والتي حولها إلى عقاب جماعي لهم 

ولعائالتهم.
وفي س���ياق متصل، كشفت هيئة األسرى في 

تقرير أصدرته الثالثاء، أن األسير ناهض األقرع 
)52 عاًما( م���ن رام الله، يواج���ه أوضاًعا صحية 

صعبة داخل ما يسمى "مشفى الرملة".
وأش���ارت إلى أنه جرى اعتقال���ه وإحدى قدميه 
مبت���ورة، وبعد زجه داخل س���جون االحتالل تم 
إهمال���ه طبًي���ا، م���ا أدى إلصابة س���اقه األخرى 
بالغرغرينا، وعل���ى إثرها خضع األس���ير األقرع 
لعملي���ة جراحية لبتر س���اقه في مستش���فى 

"آساف هروفيه".
وأوضح���ت أن األس���ير األقرع ما يزال يش���تكي 
حتى اللحظ���ة من أوجاع حادة ف���ي كال قدميه 
وكافة أنحاء جس���ده، في حي���ن تكتفي "عيادة 
الرملة" بتقديم المسكنات القوية له دون عالجه 

بالشكل الصحيح.
وأضافت أن األس���ير األقرع ب���ات مؤخًرا يعاني 
من مش���اكل بالرئتين وم���ن المتوقع أن يتلقى 
األكس���جين بش���كل دائم، ويعتبر من الحاالت 
المرضية األصع���ب القابعة داخ���ل معتقالت 
االحتالل، ويقبع بش���كل دائم داخل مستشفى 

"الرملة".
واألسير األقرع معتقل منذ عام 2007، ومحكوم 

بالسجن ثالثة مؤبدات، وهو أب ألربعة أبناء.

ونوهت الهيئة إلى أن هناك 14 أسيًرا يقبعون 
حالًيا في "مش���فى الرملة"، وكلهم بحاجة ماسة 
لمتابعة طبية حثيثة، لكن إدارة المشفى تتعمد 
اس���تخدام أس���لوب المماطلة بتقدي���م العالج 
لهم، وإهمالهم صحًيا من الناحيتين النفسية 

والجسدية.
وفي س���ياق متصل، وثق تقري���ر الهيئة حالة 
األس���ير المريض إياد نظير عم���ر )39 عاًما( من 
مخيم جنين، وال���ذي يواجه وضًعا صحًيا صعًبا 

ومقلًقا.
وقالت إنه وبعد الفحوصات الطبية التي ُأجريت 
له في مش���فى "العفولة"، تبي���ن إصابته بورم 
بالدم���اغ، والذي أصبح في اآلون���ة األخيرة يؤثر 
عليه وعلى صحته، إذ يعاني من دوخة مستمرة 
وعدم اتزان بالحركة، ومن مش���اكل بالنظر، وهو 
بانتظار تحويله إجراء عملية جراحية في رأس���ه 
خالل الش���هر الج���اري بمستش���فى "نهاريا" 

اإلسرائيلي.
واألس���ير عمر معتقل منذ عام 2002، ومحكوم 
بالس���جن لمدة 25 عاًما، وخالل سنوات اعتقاله 
فقد والديه وحرمه االحتالل من وداعهما، ويقبع 

حالًيا بمعتقل "مجدو".

هيئة: 98 قرار اعتقال إداري بحق األسرى خالل تموز
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�إعالن
يعل���ن مجلس ادارة جمعية األص���ول الطيبة عن عق���د االجتماع العادي 
للجمعي���ة العمومي���ة للع���ام )2021( وذل���ك ي���وم الخمي���س الموافق 
2021/8/19 الساعة 12 في مقر الجمعية الكائن في شارع اليرموك وذلك 

النتخاب مجلس ادارة للجمعية بعد استكمال اآلتي:
1. فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2021( وذلك من تاريخ 2021/8/4 إلى تاريخ: 2021/8/11.
2. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك من تاريخ 2021/8/12 

الى تاريخ: 2021/8/16.
3. فت���ح باب االنس���حاب واالعتراض لعضوية مجل���س االدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2021/8/17 حتى تاريخ: 2021/8/19.
4. تباش���ر اللجنة االنتخابية مهامه���ا من تاري���خ 2021/8/4 إلى تاريخ: 

2021/8/19 في مقر الجمعية اعاله الساعة 9 حتى الساعة الواحدة
5. التواصل على جوال رقم:0599751267

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح خانيون�س املوقرة 
يف طلب الن�سر امل�ستبدل رقم 2021/767

    يف الدعوى املدنية رقم 2020/607 
أمام األستاذ القاضي/  األستاذ/ سالم حمدان قشطة قاضي محكمة صلح خانيونس 

سكرتير/ محمد عماد أبو الخير 
المدعية: ش���ركة الميراج للتجارة الدولية ذ.م.م ويمثلها السيد/ معتز رياض داود 
من غزة – ش���ارع الش���هداء ويحمل هوية رقم/ 803580554. وكالؤه المحامون/ 
محمد عادل بسيس���و وحلمي وليد الحايك وتامر فتحي االشرم ومحمد ماجد لولو 
ومحمد ياسر أبو شقفة. غزة – دوار انصار – شارع القدس – مقابل عمارة األوقاف 
المدع���ى علي���ه/ نعيم مس���عود فاتح المص���ري، من خانيونس ش���ارع 

المصريين بجوار مسجد السالم.
نوع الدعوى: )مطالبة بدين تجاري( 

قيمة الدعوى: )46707 شيكل( ستة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة شيكل.
تاريخ اإليداع: 2020/7/19    جلسة يوم االحد الموافق: 2021/7/11 

الحضور: حضرت أ. نرمين شراب المنابة عن وكيل المدعية وأرفقت انابة. 
ولم يحضر المدعى عليه لسبق السير بحقه حضوريا.

باس���م الش���عب العربي الفلس���طيني  "الحكم"  حكمت المحكمة بالزام 
المدعى عليه/ نعيم مس���عود فاتح المصري بدف���ع مبلغ وقدره )46707 
ش���يكل( ستة وأربعون ألف وسبعمائة وس���بعة شيكل للمدعية/ شركة 
الميراج للتجارة الدولية ذ.م.م ويمثلها السيد/ معتز رياض داود مع الزام 
المدعى عليه بالرسوم والمصاريف القانونية و 200 شيكل اتعاب محاماة 

ورد الدعوى فيما عدا ذلك. صدر وأفهم علنا في 2021/7/11
لذل���ك خذ علما يا أيها المدعى عليه المذكور أعاله بصدور الحكم المش���ار اليه 
من المحكم���ة في الدعوى المذكورة وانه حال انقض���اء المدة القانونية للطعن 
سوف يباشر المدعي إجراءات تنفيذ الحكم حسب األصول. غزة في: 2021/8/3 

رئي�س حمكمة �سلح خانيون�س 
�سديق عبد الرازق الرقب

�إعالن ت�سجيل مركبة
أعلن أنا / وسيم عبد الله سليمان بربخ  من سكان خان يونس     واحمل هوية 
رقم ) 926667247 ( عن رغبتي بتسجيل المركبة رقم )3066003( من نوع  
)KNAGE22739A360176(  وتحمل شاصي رقم ) لوتز موديل ) 2009 KIA
ومحرك رقم ) 9H037054(  والمس���جلة سابقًا باسم المواطن /  محمد بهاء 
اسعد الدريملي  ويحمل هوية رقم  ) 803864289 ( مجهول اإلقامة حيث 
إنني اش���تريت المركبة س���ابقًا وأرغب بتسجيلها على اس���مي لدى دائرة 
ترخي���ص غزة فمن لديه اعتراض على ذلك عليه أن يس���جل اعتراضه لدى 
الدائرة المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة 

أيام من تاريخ هذا اإلعالن . 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة 
يف ال�ستئناف رقم 84 / 2021       يف الطلب رقم 302 / 2021

المس���تأنفة "المس���تدعية: زينب فرحان س���لمي أبو عريبان النصيرات – 
وكالؤها المحامون/ بهاء الحمالوي ودينا ووئام ماجد أبو زايد -دير البلح 

المستأنف ضدهم "المس���تدعى ضدهم": 1 - عمر عبد الكريم فرحان أبو 
عريبان باالصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباق���ي ورثة وتركة والده المرحوم/ 
عبد الكريم فرحان س���لمي أبو عريبان – النصيرات مقابل سوبر ماركت أبو 
دالل سابقا 2 - عبد الله فرحان سلمي أبو عريبان – النصيرات مقابل سوبر 
ماركت أبو دالل س���ابقا 3 - احمد فرحان س���لمي أب���و عريبان – النصيرات 

مقابل سوبر ماركت أبو دالل سابقا "مجهولي محل اإلقامة حاليا" 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في االستئناف رقم 84 / 2021       في الطلب رقم 302 / 2021
الى المس���تأنف ضدهم "المس���تدعى ضدهم" المذكوري���ن أعاله بما ان 
المس���تأنفة "المستدعية" المذكورة قد اقامت عليكم االستئناف رقم 84 
/ 2021 لدى محكمة استئناف غزة طاعنة في الحكم الصادر في القضية 
رقم 111 / 2017 اس���تنادا الى ما تدعيه في الئحة استئنافها المحفوظة 
لكم نس���خة منها في ملف االستئناف وقد تحدد جلسة االثنين الموافق 
2021/10/25 لنظ���ر االس���تئناف لذلك يقتضي عليكم إي���داع جوابكم 
التحريري خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم 
انكم اذا تخلفتم عن الحضور وايداع دفاعكم التحريري يجوز للمستأنفة 

"المستدعية" ان تسير في االستئناف باعتباركم حاضرين. 

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة 
الأ�ستاذة/ هناء ما�سي

غزة/ االستقالل: 
أنه���ت لجنة االنتخابات المركزية ألس���رى حركة الجهاد 
اإلس���المي في سجون االحتالل اإلسرائيلي، عملها بإعالن 
أس���ماء أعضاء الهيئة القيادية العليا الجديدة ألس���رى 
الحرك���ة في الس���جون لل���دورة 2021م-2023م. وأفادت 
مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى والجرحى 
ام���س؛ بأن االنتخابات جرت على ث���الث مراحل؛ حيث تم 
ف���ي المرحلة األولى اختيار أعضاء المؤتمر العام؛ فيما تم 
انتخاب أعضاء مجلس ش���ورى عام السجون في المرحلة 
الثانية؛ وتوجت المرحلة الثالثة باختيار أحد عش���ر عضًوا 

للهيئة القيادية ألسرى الجهاد. 
وأضاف���ت المهجة، أن نتائج االنتخاب���ات انتهت باختيار كاًل 

من: )األسير المجاهد زيد بسيسي "أميًرا عاًما للهيئة القيادية 
العليا"، تميم سالم "نائًبا لألمير العام"، وعضوية كاًل من: سامح 
الش���وبكي، مهند الش���يخ إبراهيم، ثابت م���رداوي، عبد عبيد، 
أنس جرادات، عرفات الزير، حسام عابد، وجيه خليل ومهند أبو 

عيشة(. وسيتم توزيع المهام على باقي األعضاء الحًقا.
يش���ار إلى أن األس���ير القائد زيد بسيسي، خلف لألسير 
المجاهد عبد الله العارضة األمير السابق للهيئة القيادية 
العليا؛ واألسير بسيسي من بلدة رامين بمحافظة طولكرم، 
وولد بتاري���خ 1977/01/14م؛ وهو أعزب؛ وكان قد اعتقل 
من قبل قوات االحتالل الصهيوني بتاريخ 2001/12/09م؛ 
وحكم عليه بالس���جن المؤبد باإلضافة ل� )55( س���نة على 
خلفي���ة انتمائ���ه لحركة الجه���اد اإلس���المي وجناحها 

العسكري س���رايا القدس ومقاومة االحتالل الصهيوني، 
وانتخب سابًقا من قبل أسرى الحركة في سجون االحتالل 
أمي���ًرا للهيئة القيادية لدورتين س���ابقتين. من جهتها 
باركت مؤسس���ة مهجة القدس هذه الخطوة واعتبرتها 
تحدًيا للسجان الذي يضع كل العراقيل في سبيل منع أي 
جهد لتوحيد األسرى واختيار من يمثلهم ويدافع عنهم 

أمام غطرسة إدارة مصلحة السجون. 
جدير بالذكر أن انتخابات الهيئة القيادية العليا ألس����رى 
حركة الجهاد اإلسالمي في س����جون االحتالل الصهيوني 
تجري كل عامين وفق نصوص الالئحة الداخلية، حيث يتم 
من خاللها اختيار أحد عشر عضًوا للهيئة القيادية لتمثيل 

أسرى الجهاد أمام الفصائل وإدارة مصلحة السجون.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
ظهر الثالثاء، بأن أقس���ام األسرى في 
معتقل "عوف���ر" مغلقة بالكامل بقرار 
من قادة وممثلي األس���رى، احتجاًجا 
على االقتحام الوحش���ي الذي نفذته 
"متس���ادا  الخاصة  القم���ع  وح���دات 
واليمام والدرر"، لقسم )16(، والتنكيل 

باألسرى واالعتداء عليهم.
وأوضح���ت الهيئ���ة في بي���ان وصل 
"االستقالل" نسخة عنه، أنه قام  قادة 
الحركة األسيرة وممثلوها في "عوفر" 
بإغالق جميع األقس���ام اإلثنين كلًيا 
والتزموا غرفه���م، ولم يخرجوا للفورة 

والكانتينا والدوشات.
وبينت أن هذه الخطوات االحتجاجية 
ستستمر حتى يتم التوقف عن هذه 
الهجمة الشرسة التي تمارسها إدارة 

السجن بكل حقد وعنصرية.
وقالت الهيئة إن االس���تهداف اليوم 
يشمل كافة مناحي حياة األسرى في 
المعتقل، وتحاول اإلدارة فرض واقع 
جديد مبني عل���ى خطة ممنهجة من 

االعت���داءات والتنكي���ل، واإلجراءات 
أس���باب  أي  دون  تنف���ذ  القمعي���ة 

حقيقية تستدعي ذلك.
وأش���ارت إل���ى أن األطف���ال القص���ر 
في المعتق���ل لم يس���لموا من هذه 
الهجمة، فقد جرى أمس االعتداء على 
8 أطفال قصر، بعد نقلهم من سجن 

"مجيدو" إل���ى "عوفر"، وفور وصولهم 
تم اس���تهدافهم بالضرب والش���تم 

المهين.
وأفادت بأن سلطات االحتالل جددت 
باألمس، االعتقال اإلداري بحق األسير 
القاصر أمل نخلة، الذي يعاني ظروًفا 
صحي���ة صعبة، علًما أن���ه قد يلتحق 

باألسرى المضربين عن الطعام.
وحملت هيئة األس���رى إدارة س���جن 
"عوفر" المسؤولية الكاملة عما ستؤول 
إليه األوضاع داخل المعتقل، ألن ذلك 
مرهون بوقف الهجمة على األس���رى 
والتراج���ع ع���ن اإلج���راءات القمعية 

بحقهم.

احتجاًجا على اقتحام قسم )16(
أسرى »عوفر« ُيغلقون أقسام السجن ويلتزمون غرفهم

أسرى حركة الجهاد في سجون االحتالل ينتخبون هيئة قيادية جديدة

رام الله/ االستقالل:
تقدمت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، الثالثاء، بالتماس لمحكمة االحتالل 
العليا؛ للطعن على قرار االعتقال اإلداري الصادر بحق األسيرين المضربين عن 
الطعام منذ 20 يوًما، محمود وش���قيقه كايد الفس���فوس من بلدة دورا قضاء 

الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الهيئة، أنه وفًقا لعائلة األخوين فس���فوس، فإن س���لطات االحتالل 
تحتجز األسير كايد بعزل "نيتسان الرملة"، أما شقيقه محمود فجرى نقله إلى 

ما يسمى "عيادة سجن الرملة"، بعد تدهور وضعه الصحي.
وبّين���ت أن األس���ير محمود معتق���ل من���ذ 2020/9/15 وش���قيقه كايد منذ 

2020/10/17، وكالهما جرى اعتقالهما سابًقا عدة مرات.
وذكرت أنه إلى جانب األخوين فس���فوس، يواصل 14 أس���يرًا إضرابهم 
المفت���وح عن الطعام في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي لمدد مختلفة، 
تنديًدا باعتقالهم اإلداري وسياسة االعتقال اإلداري التعسفية بال تهم 
وبذريعة الملف السري، أقدمهم األسير سالم زيدات من بلدة بني نعيم 
قضاء الخليل، والذي يخوض معركته منذ 23 يومًا. كما يواصل األس���ير 
محم���د نوارة من رام الله إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العاش���ر على 

التوالي، ضد سياسة عزله االنفرادي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدانت المحكمة العس���كرية اإلسرائيلية في عوفر، امس الثالثاء، األسير 
منتصر شلبي من بلدة ترمسعيا ش���مال رام الله، بقتل مستوطن وجرح 
آخر بإط���الق النار تجاههما عل���ى حاجز زعترة جن���وب نابلس منذ عدة 

شهور.
وبحسب موقع “واي نت” العبري، “فإن المحكمة أدانت شلبي بالتسبب 
بالقت���ل العمد، ومحاولة التس���بب بحالة قتل أخرى، إل���ى جانب إدانته 

بحيازة أسلحة وتصنيعها، وعرقلة اإلجراءات القانونية”.
وادعى الموقع، “أن األسير شلبي اعترف بما نسب إليه”، وسيتم الحكم 

عليه الحًقا.

طعن بقرار االعتقال اإلداري 
لألخوين المضربين الفسفوس

محكمة »إسرائيلية« تدين األسير 
شلبي بقتل مستوطن وإصابة آخر
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 دولة فل�سطني  
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية
  املو�شوع / تبليغات �شرعية

الى المدعى عليه محمود صالح رمضان الجاروش���ة من غزة وس���كانها سابقا 
والمقيم حاليا في دولة االمارات العربية المتحدة ومجهول محل االقامة فيها 
اآلن – يقتضى حضورك الى محكمة خانيونس الشرعية يوم االثنين الموافق 
2021/9/6م الس���اعة الثامنة صباحا للنظر في الدعوى اس���اس 2021/533م 
وموضوعها تجديد دعوى نفقة زوجة اساس 2021/185 والمقامة عليك من 
قبل زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية عال يوس���ف محمود الخوالدي 
من القس���طينة وسكان خانيونس وإن لم تحضر في الوقت المعين او ترسل 
وكيال عنك يجر بحقك االيجاب الش���رعي لذلك صار تبليغك حسب األصول 

وحرر في 24 من ذي الحجة لسنة 1442ه��� وفق 2021/8/3م .

   قا�سي خانيون�س ال�سرعي
فريد حممد بركة

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
اإعـالن بيع باملزاد العلني ) املرة الثانية (

نعلن للعم���وم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية ش���مال 
غزة دار السكن تبلغ مساحتها 100 متر مربع الواقعة في اراضي مخيم جباليا 
بلوك8 ش���مال مدرس���ة الفاخورة وتحمل الرقم 125 وذلك يوم االحد الموافق 
2021/9/5م الس���اعة الثانية عشر ظهرا في دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال 
غ���زة.  فعلى م���ن يرغب بالدخول ف���ي المزايدة عليه الحض���ور لدائرة تنفيذ 
محكمة بداية ش���مال غزة في اوقات الدوام الرسمي وتسجيل اسمه بعد دفع 
قيمة تأمين المزاد بواقع %10 من قيمة تثمين دار السكن المحجوزة 15500 
دينار اردني ) قيمة التأمين 1550دينارًا أردنيًا ( مستردة مع العلم بأن، رسوم 
الدالل���ة واالنتقال على نفقة من ترس���و عليه المزاي���دة .   على ذمة القضية 
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ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة 
جمال حمدي النمرة 

غزة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس���م "تفريغ���ات 2005" في قطاع غزة رام���ي أبو كرش، أنهم 
سُيصعدون من احتجاجاتهم ضد الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، 

خالل الفترة المقبلة، بسبب تنصلها من مسؤولياتها تجاههم.
وقال أبو كرش في تصريح صحفي: "نحن على وشك تفعيل المرحلة الثالثة من 
االحتجاجات، بسبب تنصل الحكومة من مسؤوليتها ووعودها بحل ملفنا العالق 

منذ ما يقارب 16 عاًما".
وأوض���ح، أنهم مقبلون على إقامة خيمة اعتصام ق���رب حاجز بيت حانون/ إيرز 
شمال قطاع غزة، مش���ددًا على رفضهم دخول أّية وزير من حكومة اشتية قبل 
حل ملفهم، وجميع القضايا العالقة، التي يتحمل مسؤوليتها رئيس السلطة 

محمود عباس ورئيس الوزراء.
وأضاف: " نتعامل مع حكومة اش���تية على أنها حكومة تمييز جغرافي، لكونها 

مازالت تمارس التمييز بين موظفي الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأشار إلى أنه عقب اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح قبل ما يقارب الشهر، تم 
تشكيل لجنة مهمتها متابعة تنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس فيما يخص 
الملفات والقضايا العالقة في القطاع، وعلى رأس���ها مل���ف " تفريغات 2005" 
والمتقاعدون بش���كل قسري، مستدركا: "لكنها لغاية اللحظة لم تتواصل معنا 

اللجنة رغم مرور نحو 30 يوًما على تشكيلها".
و"تفريغات 2005" موظفون عس���كريون تم تعيينهم قبل أحداث االنقس���ام 
الفلس���طيني بقرار من الرئيس محمود عباس، إذ يبلغ عددهم ما يقارب 8 آالف 
عنص���ر موزعين على غالبية األجهزة األمنية، فيم���ا يتقاضون راتبا ثابتا 1500 

شيكل.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت الشرطة الفلسطينية، مس���اء الثالثاء، رصد 
عدة إصاب���ات، نتيجة إط���الق الن���ار، والمفرقعات، 
احتف���اال بإعالن نتائج الثانوي���ة العامة - توجيهي 

2021، في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة.
فق���د وصل مش���فى طولكرم الحكوم���ي 3 إصابات 
نتيجة إطالق النار والمفرقعات احتفاال بإعالن نتائج 

امتحان الثانوية العامة في طولكرم .
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة، أنه 
وصل بالغ لعمليات شرطة  المحافظة حول وصول 3 
إصابات إحداها لفتاة عمرها 29 عاما مصابة برصاص 

بالكت���ف  نتيج���ة رصاصات عش���وائية، واإلصابة 
الثانية لشظية بالوجه لشخص عمره 30 عاما وأخرى 
لشاب عمره 17 عاما  أصيب بشظية بالعين نتيجة 
إطالق ألعاب نارية مع إعالن نتائج امتحان الثانوية 
العام���ة، ووصفت اإلصاب���ات بالطفيفة ونقلت على 
أثرها إلى مستش���فى طولك���رم الحكومي ، وأكدت 
الش���رطة أنها فتحت ملفا بالتحقيق في مالبسات 

الحادث.
كما أصيب ش���اب يبلغ من العم���ر 21 عاما إصابات 
بليغ���ة جراء عبثه باأللعاب الناري���ة في مدينة يطا 

جنوبي الخليل. 

وذكرت إدارة العالق�ات العامة واإلعالم بالش���رط�ة، 
بأن بالغا ورد لغرفة عمليات ش���رطة المحافظة حول 
دخول ش���اب مصاب إصابات بليغة لقسم الطوارئ 
بمشفى أبو الحسن القاسم بمدينة يطا، على الفور 
باشرت الش���رطة إجراءاتها للوقوف على مالبسات 

الحادثة. 
وأضافت، بأن اإلصابة كانت بس���بب العبث باأللعاب 
النارية نتج عنها إصابة خطيرة أدت لبتر بأصابع اليد 

باإلضافة لحروق متفرقة بالجسم.
وأهابت الش���رطة باألخوة المواطنين لعدم التعامل 

باأللعاب النارية حفاظا على حياتهم.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزي���رة الصحة م���ي الكيلة 
الثالث���اء، ع���ن تس���جيل 181 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد في 
الضفة الغربية وقطاع غزة خالل ال�24 
ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل 

وفيات.
وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي 
للحالة الوبائية في فلس���طين تلقت 
"االستقالل" نسخة عنه، أنه تم إجراء 

3575 فحًصا مخبرًيا.
وأش���ارت إلى تعافي 140 مصاًبا من 
الفيروس، مبينة أن نسبة التعافي من 
فيروس كورونا في فلس���طين بلغت 
98.5%، فيما بلغت نس���بة اإلصابات 
النش���طة 0.4% ونس���بة الوفي���ات 

1.1% من مجمل اإلصابات.
وذكرت أن اإلصابات الجديدة سجلت 
على النح���و التالي: قلقيلية 3، جنين 
6، طولك���رم 4، بيت لحم 3، نابلس 6، 
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وقال���ت إن ح���االت التعافي الجديدة 
توزع���ت حس���ب التال���ي: "جنين 5، 
طولكرم 7، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 

4، الخليل 3، قطاع غزة 120"

ولفت���ت إل���ى وج���ود 13 مريضًا في 
غرف العناية المكثف���ة، فيما ٌيعالج 
ف���ي مراك���ز وأقس���ام كورون���ا ف���ي 
المستشفيات في الضفة الغربية 22 
مريضًا، بينه���م مريضان على أجهزة 

التنفس االصطناعي.

وفيما يخ���ص المواطني���ن الذين 
تلقوا الطعومات المضادة لفيروس 
كورونا، فقد بل���غ عددهم اإلجمالي 
ف���ي الضف���ة الغربية وقط���اع غزة 
599,370 بينه���م 419,589 تلقوا 

الجرعتين من اللقاح.

»كورونا«: 181 إصابة جديدة وال وفيات بالضفة وغزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، النقاب عن تفاصيل 

اتفاق تم إبرامه بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر، حول منحة ال�100 دوالر.
ووفقًا لإلذاعة العبرية، سيس���تفيد م���ن المنحة الش���هرية البالغة 30 مليون 
دوالر ش���هريا، 100 ألف مواطن، وفق قائمه أعدتها السلطة الفلسطينية، كما 

سيستمر الدفع ل� 27 ألف موظف من حكومة غزة.
وح���ول آليه تحويل األم���وال، أوضحت االذاع���ة، أن قطر س���ُتحول المبالغ الممنوحة 
إلى البنوك التي تحددها الس���لطة الفلس���طينية في غزة، والتي تتبع س���لطة النقد 
الفلسطينية. وفيما يخص المس���تفيدين من المنحة، أشارت اإلذاعة إلى أنه سيتم 
إصدار بطاق���ة صراف آلي خاصه تحتوي على ش���عارين يت���م التوافق عليهما بين 
السلطة وقطر، موضحة أن "كل شهر سترسل قطر األموال إلى نفس البنك وسُيرسل 
البنك رسائل نصيه وسيتمكن المستفيد من سحب المبلغ من خالل بطاقة الصراف".

وقالت إن "اآللية الجديدة ستحد من تدخل "إسرائيل" في أسماء المستفيدين 
ووضع ڤيتو على بعضها كونها ليست طرفًا في االتفاق، وأن االتفاق قانوني بما 

أن السلطة المسؤول رسميا عن قطاع غزة."
ووف���ق المعلومات س���يقوم البنك بخصم حد أقص���ى 1.5 دوالر عمولة عن كل 

عملية صرف بغض النظر عن المبلغ.

اإلعالم العبري يكشف تفاصيل 
اتفاق بشأن المنحة القطرية

تفريغات 2005: سنصعد خطواتنا ضد حكومة 
اشتية لتنصلها من مسؤولياتها تجاهنا

4 إصابات إحداها »بليغة« خالل االحتفال بنتائج الثانوية العامة بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية 
ام����س الثالث����اء أن حوادث إش����عال النار قرب 
المس����توطنات في الضفة الغربي����ة المحتلة 
ارتفعت بش����كل غير مس����بوق هذه الس����نة 

ووصلت إلى أكثر من 6 آالف.
وقالت الصحيفة إن غالبية الحرائق تم إشعالها 
عمدًا على مقربة من المستوطنات وجرى إخالء 
الكثير م����ن منازل المس����توطنين بعد وصول 

النيران إلى داخل بعض المستوطنات.
ف����ي حين، نقل����ت الصحيفة ع����ن مصادر في 
س����لطة اإلطفاء اإلسرائيلية قولها إنها تتوقع 
وصول عدد الحرائق حتى نهاية العام إلى 12 
ألف حريق، حيث يتعمد فلسطينيون إشعال 
النار في أيام الحر الالهب سعيًا لزيادة األضرار.

بينما شهد العام الماضي برمته اندالع 8 آالف 
حريق قرب مستوطنات الضفة الغربية.

ولفت التقرير إلى أن منطقة رام الله ش����هدت 

أعلى نس����ب ان����دالع الحرائق تليه����ا منطقة 
الجنوب وبعدها منطقة شمال الضفة.

وتصاعدت مؤخرا عمليات المقاومة الش����عبية 
من قبل آالف الشبان الفلسطينيين في مناطق 

مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
وتنوع����ت ه����ذه العملي����ات ما بين إش����عال 
حرائ����ق ف����ي محيط من����ازل المس����توطنين، 
إضافة إلى التصدي لهجمات جيش االحتالل 

والمستوطنين.

 6 آالف حريق متعمد بمحيط مستوطنات الضفة منذ بداية 2021

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة معاريف "اإلس���رائيلية" مس���اء الثالثاء إن الجبهة الداخلية في 

"إسرائيل" تعتزم إقامة تدريبات الختبار صفارات اإلنذار.
وبّينت الصحيفة أن الجبهة الداخلية سُتقيم )اليوم( األربعاء تدريبًا في منطقة 
"أزور" جنوب���ي ت���ل أبيب ، لفحص م���دى فعالية صافرات اإلنذار حال س���قوط 

صواريخ على المنطقة.
وأوضحت أن الصافرات ستنطلق الساعة 10:05 لمدة دقيقة ونصف، كما سيتم 

سماعها في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة حولون.
وأش���ارت الصحيفة أنه لو انطلقت صافرات إنذار حقيقية، فس���يكون صوتها 

مختلف عن صوت صافرات التدريبات.

جيش االحتالل يجري 
تدريبات الختبار 
صافرات اإلنذار
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تزينت فلس����طين باألمس بفرحة النجاح والتفوق لطلبة الثانوية العامة وأسرهم وأقاربهم وذويهم, 
وأجم����ل ما في هذه الفرحة هو التزام المواطنين اال من حاالت فردية قليلة بتعليمات الجهات االمنية 
بعدم اطالق الرصاص الحي او المفرقعات التي تحمل أخطارًا على مطلقيها او المحتفلين بالنجاح, وكان 
المتحدث باس����م الشرطة الفلسطينية العقيد ايمن البطنيجي أكد  أنه سيتم مصادرة سالح مطلقي 
النار خالل إعالن نتائج التوجيهي  أيًا كان انتماؤهم، وتوقيفهم بشكل قانوني، وتوجيه تهمة حيازة 
سالح سواء غير مرخص أو مرخص إلطالق نار في أماكن مأهولة. واضاف  البطنيجي »إن النص القانوني 
الفلسطيني يجرم هذه القضية ويحاسب عليها بالحبس ثالث سنوات، وهناك تشديد كبير في الصلح 

الجزائي وسيفرض غرامة كبيرة على مطلقي النار«.
والحقيقة ان رسالة الشرطة وصلت بقوة الى الناس, وكان واضح الجدية في محاربة ظاهرة اطالق النار 
والمفرقعات والتي ادت في الس����نوات الماضية الى وقوع ضحايا واصابات وبتر وانقلبت فرحة البعض 
بالنجاح الى مأساة, وقد كنا قبل ايام قليلة في اجتماع مع مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة 
اللواء محمود صالح في مقر الشرطة بمدينة عرفات, وكان هناك تأكيدات بالضرب بيد من حديد على 
كل من تسول له نفسه باختراق القانون والعبث بأرواح الناس, وعقد اجتماعات مستمرة لقيادة الشرطة 
على مستوى محافظات القطاع لوضع السياسة المناسبة لمواجهة ظاهرة االنفالت التي تحدث كل عام 
اثناء اعالن نتائج الثانوية العامة, وكيفية مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والمنبوذة وعدم وقوع ضحايا 

نتيجة عبث البعض بأرواح الناس.  
امتحانات الثانوية العامة فاقت التوقعات من حيث نس����بة النجاح وعالمات الطلبة االوائل التي دللت 
على تنافس قوي بين الطلبة المتفوقين, حيث إن العش����رة األوائل على الوطن علمي وأدبي جميعهم 
أول مكرر بنسبة 99.7%، منهم 7 علمي و 7 أدبي من غزة. كما أنه ألول مرة األول على الوطن فرع شرعي 
من غزة بنسبة 99.9%. وألول مرة الحاصلون على 99.6% علمي وأدبي ليسوا من ضمن العشرة األوائل 
على الوطن. كما أن  48.9% من الناجحين في الفرع العلمي من غزة حصلوا على نس����بة 90% فأعلى. 
فيما أن 19% من الناجحين في الفرع األدبي من غزة حصلوا على نسبة 90% فأعلى. والغريب ان اوائل 
الطلبة جاؤوا من المناطق االكثر توترا بسبب تعرضها لعدوان متواصل وشرس من االحتالل الصهيوني 
حيث حصل الطالب محمد شويكي من مدينة القدس المحتلة على المرتبة األولى على فلسطين بمعدل 
99.7% على الفرع العلمي، فيما حصلت الطالبة آالء زاهر اسماعيل أحمد من سكان خانيونس جنوب 
قطاع غزة، على المرتبة األولى في القس����م العلمي  مع����دل %99.7, وفي الفرع االدبي حصلت الطالبة 
شيماء فراس محمود أبو طير- القدس على المركز االول , وقد شهدت القدس مواجهات يومية ودامية 
مع االحتالل الصهيوني خاصة اثناء امتحانات الثانوية العامة, فيما ش����هد قطاع غزة عدوانا عسكريا 
صهيونيا شرس����ا وتعرض لقصف عنيف واستش����هد المئات من الفلسطينيين خالل العدوان الذي 
استهدف المدنيين الفلسطينيين واالحياء السكنية واالبراج, ورغم كل ذلك اال ان المتفوقين االوائل 

خرجوا من القدس المحتلة ومن قطاع غزة وكأنها رسالة تحٍد لالحتالل.  
شعبنا الفلسطيني يعشق التحديات, خاصة اذا ما كان التحدي مع االحتالل الصهيوني, فهو يصنع 
من االزمات والمحن حوافز تساعده على التقدم والتفوق والنجاح, ويدرك الفلسطينيون ان معركتهم 
مع االحتالل الصهيوني ليس لها وجه واحد, فهى ليست معركة عسكرية فحسب او سياسية فحسب, 
وليس����ت معركة امنية او تكنولوجية فحس����ب, انما هي معركة ثقافية وعلمية وحضارية تتطلب ان 
يكون هناك حالة استعداد دائمة لقبول التحدي في أي من هذه المجاالت, »اسرائيل« التي تحاول ان 
تتحكم في ثقافة وعقول االمة العربية واالسالمية وتزيف التاريخ والتراث, و »إسرائيل« التي تتباهى 
بالتقدم التكنولوجي وفي مجال السايبر وتتجسس على زعماء العالم وقادته, و«اسرائيل« التي تحاول 
ان تس����طو على العقول وتغير من فطرة الناس التي فطر الله عباده عليها تحتاج الى من يواجه هذه 
المعركة الخطيرة والتي ال تستهدف شعبنا الفلسطيني فقط انما تستهدف االمة باسرها, وهذه من 
أخط����ر المعارك التي نقودها ضد االحتالل, وميدانها ه����و العلم والمعرفة والتفوق واالبداع, وهذا هو 
التحدي لشعبنا لمواجهة االحتالل في معركة التقدم العلمي, فشكرا للمتفوقين والمبدعين, ونبارك 
للطلبة الناجحين ونتمنى لهم التوفيق, كما ندعو لمن لم يحالفه الحظ هذا العام ان يكون هذا حافزًا 
الي����ه لينهض من جديد وينفض الغبار عن كاهله ويصر على النج����اح والتفوق بإرادة وعزيمة وجهد 

وحتمًا سيحقق ما يريد.  

فلسطين تتزين بفرحة النجاح والتفوق 

رأي

 م���ن األخبار الجدي���دة حول تطبيع النظ���ام اإلماراتي 
م���ع العدو »االس���رائيلي« بروز حلقة م���ن التعاون في 
المجال الفضائي، حيث أعلنت وسائل اعالم العدو أن 
جمعية SpaceIL  »اإلسرائيلية« وشركة االستثمارات 
اإلماراتية )المجموعة42(، يعمالن لدفع تعاون يجعل 
مشروع السفينة الفضائية بريشيت2مشروعا مشتركا 
بين »إسرائيل« واإلمارات، وأضافت أن “هذا المشروع 
سيجعل من بريشيت2 أول مش���روع علمي تقني من 
ش���أنه أن يخلق تاريخا مشتركا للشعبين: وضع أعالم 

الطرفين جنبا إلى جنب على القمر«.
هذا اإلعالن عن فصل جديد من التعاون بين الكيانين 
الخليج���ي والصهيون���ي يثير المزيد م���ن البحث عن 
خلفي���ات ه���ذا التأكيد عل���ى تطوي���ر العالقات بين 
الطرفين، أليس باإلمكان لإلم���ارات البحث عن جهات 
غير »إس���رائيلية« لتحقيق بع���ض الطموحات؟ وكأن 
األرض لم تعد تتس���ع لمجاالت التطبيع  حتى خرجت 
الطموحات الى الفضاء، ومما ال ش���ك فيه أن جانبًا من 
رمزية الفض���اء ُيقصد منه الترويج بش���كل الفت في 

الدعاي���ة له���ذه العالقات التي ما ع���ادت هذه الدولة 
الخليجي���ة تس���تحي بها وهي تتعم���د االيغال اكثر 
فأكثر فيها بدون أي اعتبار للدماء العربية واالسالمية 

التي سفكها الصهاينة طوال عشرات السنين؟
الواق���ع ان التطبي���ع العلمي والبحثي ه���و أحد أوجه 
التطبيع التي يسعى العدو لتكريسها أمال في فوائد، 

منها:
– رفع مستويات البحث العلمي.

– األرباح المالية للجهات »االس���رائيلية« التي تسعى 
لكسب المال االماراتي.

– تظه���ر العدو وكأن���ه من مقدمي العل���وم وداعمي 
نشرها بما يساعده على تلميع صورته البشعة.

أما نظام االمارات فربم���ا أراد تقديم فكرة مضللة الى 
الش���عب هي ان اله���دف دائما هو تنمي���ة القدرات 
العلمي���ة لصالح المجتم���ع وان التطبيع يفيد في رفع 
مس���توى العلم والتطور، الى جان���ب اظهار المزيد من 
التعاون في هذا المس���ار التطبيعي الذي اختاره هذا 

النظام إلرضاء »اسرائيل« والواليات المتحدة اكثر.

يبقى ان على من يخطط لكل هذا التعاون »االسرائيلي« 
االماراتي ولمن ينف���ذ بدون اعتراض ان يدرك انه في 
النهاي���ة “ال يصح إال الصحي���ح” وان الظلم والضالل 
الى زوال حتى ولو جرت محاوالت لاللتفاف على الواقع 
والتاريخ والجغرافيا ولو اس���تخدمت بعض االساليب 
الناعمة لتسويقه، وعلى هؤالء ان يدركوا ان الشعوب 
باتت تمتلك من الوعي والدراية الكثير كي ال تنجرف 
وال تبهره���ا بعض “عمليات التجمي���ل” التي تجري 
على الصورة المقيتة للعدو »االسرائيلي« وأدواته في 
المنطقة وان ارت���داء األقنعة ال يغير حقيقة الجهات 

القاتلة والمتآمرة.
وهذا الشعب الفلس���طيني خالل العدوان االخير على 
غزة والقدس والضفة بات يسمي االشياء بمسمياتها، 
ألنه يعرف من المتآمر مقاب���ل من الذي يقف بجانبه 
ويدع���م المقاومة لتحرير القدس والمس���جد االقصى 
وإعادة كل الحقوق.. فالش���عوب بات���ت تعرف جيدا 
كيف يدس “السم في العسل” وال تحتاج الى الكثير 

لتمييز الصديق من العدو.

يعان���ي الخريج���ون في فلس���طين وف���ي قطاع غ���زة على وجه 
الخصوص من قلة توفر فرص العمل و مع ازدياد أعداد الجامعات 
و الكليات في قطاع غزة زاد عدد الخريجين بشكل ملحوظ وساهم 
الحصار المف���روض على قطاع غزة في زي���ادة معاناة الخريجين 
ف���ي البحث عن فرصة عمل و ذلك نتيج���ة لألوضاع االقتصادية 
المتردية  في قطاع غزة وعدم اس���تيعاب القطاع الخاص لمزيد 
م���ن الخريجين و توقف القطاع العام عن التوظيف في قطاع غزة 
بسبب حالة االنقس���ام الفلسطيني. حيث بلغ معدل البطالة بين 
األفراد )20-29 س���نة( الحاصلين والحاصالت على شهادة دبلوم 
متوس���ط أو بكالوريوس %54 في العام 2020 في فلس���طين ، 
بواق���ع %35 في الضفة الغربي���ة %78 في قطاع غزة ، في حين 
كان ه���ذا المعدل حوالي %53 في العام 2019 على المس���توى 

الوطني. 
و يحتاج الخريجون من 10 إلى 25 شهرًا للحصول على أول فرصة 
عمل في العام 2020، حيث بلغ أعلى معدل فترة تعطل باألشهر 
بين األفراد )20-29 سنة( في فلسطين والحاصلين على شهادة 
دبلوم متوس���ط أو بكالوريوس في تخصص الدراسات اإلنسانية 
)باستثناء اللغات( بمعدل 25 ش���هرًا، في حين بلغ أدنى معدل 
فترة تعطل في تخصص الرياضيات واإلحصاء بمعدل 10 أشهر.  
وبلغ عدد المتقدمين المتحان ش���هادة الثانوية العامة 84,598 
في العام الدراسي 2021/2020، فيما بلغ عدد خريجي مؤسسات 
التعليم العالي الفلس���طينية 42,394 خريجًا وخريجة في العام 

الدراسي 2018/2019، ويستوعب السوق المحلي سنويًا بمعدل 
8 آالف فرصة عمل لألفراد الخريجين )20-29 سنة( في فلسطين 

بنسبة %20 من إجمالي الخريجين السنوي. 
وأصبح من الضروري وضع حلول لمشكلة الخريجين بعد تفاقمها 
و عدم الس���يطرة عليها حيث أصبح فكر الش���باب من الخريجين 
ينحص���ر فقط ف���ي الهجرة للخ���ارج بحثًا عن فرص���ة عمل لبناء 
مس���تقبلهم مع أنهم يذهبون للمجهول وغالبا ما يفش���لون في 
الخ���ارج نتيجة عدم التخطيط المس���بق ، لذلك يجب وضع هذه 
األرقام الكارثية على طاولة مجلس الوزراء وأمام كافة المسؤولين 
وأصح���اب الق���رار لوض���ع ح���د لتفش���ي البطالة ف���ي المجتمع 
الفلس���طيني.  ولمعالجة قضية البطالة لدى الخريجين و محاولة 
الس���يطرة عليها يجب اتخاذ العديد من الخط���وات واإلجراءات 

الجادة و التي تتلخص في التالي : 
معالجة ضعف االرتب���اط بين التعليم ومتطلبات س���وق العمل 
حي���ث مازال النظ���ام التعليمي ال يس���تطيع أن يخ���رج العمالة 

المناسبة الحتياجات سوق العمل. 
القيام بعملية التخطيط و رس���م سياس���ة االستخدام عن طريق 
دراس���ة حج���م الق���وى العاملة ف���ي المس���تقبل والوقوف على 
خصائصها و توزيعها و اقتراح السياسات التعليمية والتدريبية 
الالزمة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة .  
ضرورة فتح أس���واق العم���ل العربية للخريجين الفلس���طينيين 
ضم���ن ضوابط و مح���ددات بحيث يت���م اس���تيعاب الخريجين 

ضمن عق���ود لفترة محددة ، مع تفعيل صندوق التش���غيل في 
البلدان العربية والذي تم االتفاق على إنشائه في القمة العربية 

االقتصادية في الكويت. 
ضرورة تدخ���ل وزارة التربية والتعليم إلع���ادة النظر في مفاتيح 
القب���ول في التخصص���ات الجامعية وذلك للحف���اظ على كفاءة 
الخريجي���ن من تلك التخصصات ، وض���رورة وقف منح تراخيص 
جدي���دة لتخصصات عدي���دة تعاني م���ن البطال���ة المرتفعة ، 
وعلى س���بيل المثال بلغ معدل البطالة في تخصص تكنولوجيا 
االتصاالت والمعلومات في فلس���طين %58.9 ، وبلغ المعدل في 
الضف���ة الغربية %42.4 وفي قطاع غ���زة ضعف الضفة الغربية 
حيث بل���غ %83.2 وهذا أحد المؤش���رات الخطيرة في تخصص 

يعتبر من أهم التخصصات. 
تطوي���ر المهارات المختلفة للخريجين به���دف زيادة كفاءتهم 
لتمكينهم من المنافس���ة و الدخول إلى سوق العمل ، وذلك عن 
طريق تنفيذ برامج تدريبية حقيقية تالمس الواقع الفلسطيني 

بالتعاون مع المؤسسات األكاديمية و الدولية . 
ض���رورة تغير الثقاف���ة و النظ���رة الخاصة بالتعلي���م والتدريب 
المهني والتقني لدى المجتمع ، وإلحاق الشباب وانضمامهم إلى 
التدري���ب المهني والتقني حيث  ال تتجاوز  نس���بة التوجه إلى 
التعلي���م المهني و التقن���ي  %8 ، والتعليم األكاديمي 92% ، 
بينما نس���بة االنخراط في سوق العمل لخريجي التعليم المهني 

أعلى بكثير من انخراط خريجي التعليم األكاديمي.

تطبيٌع بنكهة علمية لن يخدع الشعوب

ارتفاع جنوني لمعدالت البطالة بين فئة الشباب والخريجين 

بقلم: ذوالفقار ضاهر

د. ماهر الطباع

م���ا يزال زل���زال فضيحة برنامج بيغاس���وس التجسس���ي المملوك 
للش���ركة االس���رائيلية )NSO (  يضرب بتردداته أوس���اط النخبة 
العالمية، ليس بس���بب تعديه على الديمقراطية وحقوق االنس���ان 
واختراق هواتف المعارضين والنش���طاء السياسيين والصحفيين،  
فهذا أمر ليس بجديد على حكومات الدول دون اس���تثناء في إطار 
التبريرات المطاطة للحفاظ على األمن القومي ومكافحة “االرهاب”، 
بل بس���بب حجم االسماء النافذة المس���تهدفة هواتفها باالختراق 
والت���ي اش���تملت عليه���ا القائمة المس���ّربة وال أعني هن���ا الحجم 
الكمي رغم س���عته وإّنما الكيفي أي ثقل األش���خاص المخترقين : 
رج���ال أعمال / زعم���اء دول/ أمراء وزوجات أمراء / أفراد أس���ر حاكمة 
/ مس���ئولو منظم���ات عالمية.. ويعل���م الله ما ال���ذي تحتوي عليه 
هواتفهم، وكيف يتم اس���تخدام المعلوم���ات التي يحصل عليها 
عمالء البرنام���ج العبقري مقابل ابتزاز الهاتف المخترق. وطبعا كلما 

عال ش���أن الشخص كّلما زادت حساس���ية وقيمة المعلومة !! ولهذا 
.. كان الزلزال مدويّاً

الرد االس���رائيلي جاء س���ريعا الحتواء الغضب النخب���وي العالمي. 
والمعلن عنه أّن بيني جانتس سارع للطيران لفرنسا ليسكت صراخ 
ماكرون الذي ورد اس���مه في قائمة المخترقي���ن حاماًل معه الملف 
بالكامل ومحاواًل طمأنته ولململة أية تداعيات دبلوماس���ية س���لبية 
على العالق���ات الودية بين فرنس���ا واس���رائيل .. المضحك ضمن 
التبريرات االس���رائيلية التي س���يقت حول البرنام���ج أنه قد صّمم 
 NSO( لمالحقة المجرمين واالرهابيين وأن الحكومات عمالء ش���ركة

( يتم فحصهم !!
وهنا ينتاب المرء حيرة حول ماهية المعايير التي تتبعها اسرائيل 
ف���ي فحص عمالئها م���ن الحكوم���ات والكيان���ات وطريقة قياس 
عدالتهم وديمقراطيتهم. مع العلم أن معظمهم من العالم الثالث 

الذي تتهمه اس���رائيل دوما وأبدا بأنه عالم متخلف وديكتاتوري.. 
كما كيف يمكن أن تحدد اسرائيل من هو االرهابي والمهدد لألمن 
بالنس���بة لهذه الدول!! هذا عذر أقبح وأوقح من الذنب ألن اسرائيل 
االحتاللية ليس���ت معيار الفصل بين الصال���ح والطالح في العالم ! 
والحقيقة أن اس���رائيل ببساطة ال تهتم بمن هو العميل، وتاريخها 
أس���ود وطوي���ل في القرصن���ة ومبيعات الس���الح وأجه���زة وبرامج 
التجس���س لدعم االنظمة الديكتاتورية وحتى األنظمة التي تعلن 
أنه���ا تناصبها العداء :  كونترا جيت / الفصل العنصري في جنوب 
افريقيا/  روندا / البوس���نة خالل االبادة الجماعية / التطهير العرقي 

في جنوب السودان، والقائمة تطول ..
وتعد إس���رائيل مصدرًا رئيس���يًا ألدوات وبرامج التجسس لجميع 
دول العال���م، ولها الي���د الطولى عالميا في تطوير برامج مش���ابهة 
لبيغاس���وس. ويرتكز حوالي %17 من ناتجها االجمالي الس���نوي  

على تصدير خدمات ومنتجات قطاع التكنولوجيا الفائقة أو الهايك 
تك. وه���ذا القطاع هو األكثر واألس���رع نموا في حق���ول االقتصاد 
االس���رائيلي ، فرغم جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرت على 
االقتصادات العالمية س���لبا ، إال ان قطاع الهاي تك في اس���رائيل 
حق���ق قفزة هائلة حيث ارتفعت مبيعاته عالميا من 30 مليار دوالر 
عام 2019  ال���ى 35 مليار دوالر عام 2020. كما حقق نس���بة زيادة 

تصل الى %24 في هذا العام 2021 مقارنة بالربع األول منه!
ال عج���ب أن مؤسس���ي ش���ركة NSO  أعضاء س���ابقون ف���ي وحدة 
االستخبارات االس���رائيلية المعروفة باسم )8200( العمود الفقري 
لتقنيات التجس���س في العالم والمس���ئولة عن جم���ع المعلومات 
واألم���ن الس���يبراني وتعتب���ر م���ن أقوى وح���دات االس���تخبارات 
االسرائيلية التي يمكنها اختراق قواعد بيانات الدول.  بيغاسوس 

ليس األول وال األخير والفضيحة أنها كشفت على من يتنصت !..

َالفضيحة ليست بيغاسوس.. وإنما على من يتنصت بيغاسوس
د. أماني القرم
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أعل���ن أن���ا المواط���ن / محم���ود س���عد الدين 
محم���ود نجم عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )801155045(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / رنا يوس���ف محمد المسحال 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )404171811( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / تيس���ير موسى ابو زايد عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )923775597( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / خالد محمد محمد حرب عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )920885282( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن / يوس���ف عمر اس���ماعيل 
شكش���ك   عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم 
أن  يجده���ا  مم���ن  فالرج���اء   )800462657(

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / باس���ل عرفات ديب ابو لبن  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )906647086( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

غزة/ االستقالل:
حذر تقرير اقتصادي، الثالثاء، من ارتفاع جنوني لمعدالت 
البطالة بين فئة الشباب والخريجين في قطاع غزة والضفة 

الغربية.
وقال تقري���ر صادر عن غرف���ة تجارة وصناع���ة غزة تلقت 
"االس���تقالل" نس���خة من���ه، إن الخريجين ف���ي األراضي 
الفلس���طينية خاصة قطاع غزة يعانون من قلة توفر فرص 
العمل نتيجة لألوض���اع االقتصادية المتردية في القطاع 
وتوقف القطاع العام عن التوظيف بس���بب حالة االنقسام 

الفلسطيني.
وأوض���ح، أن معدل البطالة بي���ن األف���راد )20 – 29 عاما(، 
الحاصلي���ن والحاصالت على ش���هادة دبلوم متوس���ط أو 
بكالوريوس بل���غ 54 في المائة في عام 2020 في األراضي 

الفلسطينية.
وأشار إلى أن النسبة توزعت بواقع 35 في المائة في الضفة 
الغربي���ة، مقابل 78 في المائة ف���ي غزة، في حين كان هذا 

المعدل حوالي 53 في المائة عام 2019.
وأفاد أن الخريجين خالل عام 2020 يحتاجون إلى 25 شهرًا 

للحصول على أول فرصة عمل وذلك يمثل أعلى معدل فترة 
تعطل باألش���هر بين األف���راد )20 – 29 عاما( في األراضي 
الفلس���طينية في تخصص الدراسات اإلنسانية، في حين 
بل���غ أدنى معدل فت���رة تعطل في تخص���ص الرياضيات 

واإلحصاء بمعدل 10 أشهر.
وأكد التقرير، ضرورة وضع حلول “لمشكلة الخريجين بعد 
تفاقمها وعدم الس���يطرة عليها حيث أصبح فكر الشباب 
ينحصر فقط في الهجرة للخارج بحثًا عن فرصة عمل لبناء 

مستقبلهم مع أنهم يذهبون للمجهول وغالبا ما يفشلون 
في الخارج نتيجة عدم التخطيط المسبق”.

ودعا، إلى رس���م سياسة االستخدام عن طريق دراسة حجم 
القوى العاملة في المس���تقبل والوقوف على خصائصها و 
توزيعها واقتراح السياسات التعليمية والتدريبية الالزمة 

لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة.
كم���ا طال���ب، بفتح أس���واق العم���ل العربي���ة للخريجين 
الفلس���طينيين ضم���ن ضواب���ط و مح���ددات بحيث يتم 

استيعابهم ضمن عقود لفترة محددة.
وش���دد، عل���ى ض���رورة تدخ���ل وزارة التربي���ة والتعليم 
الفلس���طينية إلع���ادة النظ���ر ف���ي مفاتيح القب���ول في 
التخصص���ات الجامعية ووق���ف منح تراخي���ص جديدة 

لتخصصات عديدة تعاني من البطالة المرتفعة.
وحث التقرير، الش���باب على االنضم���ام للتدريب المهني 
والتقني حيث ال تتجاوز نس���بة التوجه إليها 8 في المائة، 
والتعليم األكاديمي 92 في المائة، بينما نس���بة االنخراط 
في سوق العمل لخريجي التعليم المهني أعلى بكثير من 

انخراط خريجي التعليم األكاديمي.

تقرير: ارتفاع »جنوني« لمعدالت البطالة بين فئة الشباب والخريجين بالضفة وغزة

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئي���س المصري عبد الفتاح السيس���ي، الثالثاء، إن 
الوقت قد حان لزيادة س���عر رغيف الخب���ز المدعم، وإعادة 

تسعيره مرة أخرى.
ج���اء ذلك خ���الل افتتاح السيس���ي، المدين���ة الصناعية 
الغذائية »س���ايلو ف���ودز« بمدين���ة الس���ادات بمحافظة 

المنوفية »في دلتا مصر«.
وأضاف في كلمة ل���ه، عن ثمن رغيف الخبز الذي يباع ب� 5 
قروش )0.3 سنت(: »ليس معقوال أن أعطي 20 رغيف خبز 

بثمن سيجارة واحدة« بحسب وصفه.

وأوضح السيس���ي أن »رغيف الخبز يكلف الدولة 65 قرشا 
)3.9 سنتات( وهذا األمر )الدعم( يجب أن يتوقف«.

وثبتت مصر س���عر رغيف الخبز من���ذ 2013 عند 5 قروش 
لمستحقي الدعم، مع تخفيض وزنه من 110 إلى 90 غراما.
ولم يش���ر الرئيس المصري إلى تفاصيل إضافية، بش���أن 

موعد تعديل أسعار الخبز المدعم، أو نسب خفض الدعم.
وتضم المدين���ة الصناعي���ة الغذائية »س���ايلو فودز«، 4 
مصانع، أحدها ل� »البسكويت«، وآخر ل� »المعكرونة«، وثالث 
ل� »المخبوزات«، إضافة إلى مطحن للدقيق، وصوامع لتخزين 

القمح.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات مؤش����ر مديري المشتريات في قطر، نمو القطاع الخاص غير 

النفطي خالل يوليو/ تموز الماضي، بأفضل وتيرة خالل 4 أشهر.
وأفاد تقرير مؤسس����ة "آي إتش إس" ماركت العالمية لألبحاث، الثالثاء، بأن 
قراءة المؤش����ر الذي يقيس أداء القطاع الخ����اص غير النفطي، ارتفعت في 
يوليو للش����هر الثاني إلى النقطة 55.9، من 54.6 نقطة في يونيو/ حزيران 

السابق.
وتمثل القراءة األخيرة أعلى معدل لتحسن النشاط التجاري منذ قرابة عام.

ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعًا في النشاط، 
أما االنخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشا.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات 
الجديدة ومس����تويات المخ����زون واإلنتاج وحجم تس����ليم الموردين، وبيئة 

التوظيف والعمل.

االستقالل/ وكاالت:
أظه���رت البيان���ات المالية لش���ركة "بريت���ش بتروليوم" 
البريطاني���ة )بي بي( الثالثاء، تحوله���ا إلى تحقيق األرباح 
خ���الل الربع الثاني من 2021 بواقع 2.8 مليار دوالر، بفضل 
تحس���ن أس���عار النفط العالمية. وبحس���ب بيان "بي بي"، 
الثالثاء، كانت الفترة المماثلة من العام الماضي س���جلت 
خس���ائر بمقدار 6.7 مليارات دوالر. وأف���ادت البيانات بأن 
صافي األرباح ارتفع بنس���بة 7.7 بالمئة، قياس���ا على الربع 

األول من العام الحالي، والذي سجل 2.6 مليار دوالر.
وأرجعت نمو األرباح إلى ارتفاع أسعار النفط، وهوامش الربح 

التي قابلتها نتيجة انخفاض تكلفة تسويق الغاز وتداوله؛ 
مش���يرة أنها تتوقع س���عر برميل عند متوس���ط 60 دوالرا 
على المدى المتوس���ط. وأوضحت أن صافي ديون الشركة 
انخفض إلى 32.7 مليار دوالر بنهاية الربع الثاني من العام 

الحالي، مقابل 38.94 مليار دوالر بالربع األخير 2020.
وأشارت إلى بدء أربعة مشاريع رئيسية لإلنتاج خالل الربع 
الثاني، في كل من الهند ومصر وأنغوال وخليج المكسيك.

كانت "بي بي" س���جلت خس���ائر بقيمة 5.6 مليارات دوالر 
خالل 2020، في أول خس���ارة سنوية خالل 10 سنوات في 

ظل التداعيات غير المسبوقة للجائحة.

2.8 مليار دوالر أرباح بريتش 
بتروليوم خالل الربع الثاني

الرئيســي المصــري: حـان الوقـــت 
لزيادة سعــر رغيــف الخبــز المدعــم

االستقالل/ وكاالت:
وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي خالل 
وقت متأخر، االثنين، عل����ى توزيع عام لما يعادل 
650 مليار دوالر من وحدات حقوق السحب الخاصة 

)456 مليار وحدة( لدعم السيولة العالمية.
وقال����ت المدي����رة العامة للصندوق كريس����تالينا 
جورجييف����ا، إن مجل����س المحافظي����ن وافق على 
التوزيع����ات الجدي����دة بمقدار 650 ملي����ار دوالر، 
واصفة ذل����ك بأنه "ق����رار تاريخ����ي، وأكبر توزيع 
لمخصصات حقوق الس����حب الخاص����ة في تاريخ 

الصندوق".
وحق الس����حب الخاص )SDR(، هو أصل احتياطي 
دولي مدر للفائدة أنش����أه الصن����دوق في 1969، 

كعنصر مكمل لألصول االحتياطية األخرى للبلدان 
األعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عمالت 
دولية تتألف من الدوالر األمريكي والين الياباني 

واليورو والجنيه اإلسترليني واليوان الصيني.
وس����تحصل البلدان كمنحة، على أع����داد محددة 
س����لفا من حق����وق الس����حب الخاص����ة اإلضافية 
الجديدة، طبقا لحصتها السابقة فيها، ويمكنها 
تس����ييلها إلى نقد، أو استثمارها، والحصول على 

فوائد مقابلها، أو إعادة إقراضها للدول.
ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص 
بناء على كم العمالت الثابتة المدرجة في س����لة 
تقييم حقوق الس����حب الخاصة، وأسعار الصرف 

السوقية اليومية بين العمالت في السلة، إذ بلغت 
قيمة الوحدة في تعامالت االثنين، 1.42 دوالر.

ووصف����ت جورجييفا ق����رار مجل����س المحافظين 
"بمثاب����ة حقنة لقاح ف����ي ذراع االقتصاد العالمي 
أثناء أزمة غير مس����بوقة.. وسيش����مل توزيع هذه 
المخصصات كل البلدان األعضاء، ويعالج االحتياج 

العالمي طويل األجل لالحتياطيات".
وس����يصبح التوزي����ع العام لمخصص����ات حقوق 
السحب الخاصة ساري المفعول في 23 أغسطس/ 
آب 2021؛ وس����تحصل البل����دان األعض����اء عل����ى 
الوح����دات المص����درة حديثا من حقوق الس����حب 
الخاص����ة، بالتناس����ب مع حصصه����ا الحالية في 

الصندوق.

»النقــد الدولــي« يوافــق علـى زيــادة حقــوق
 السحــب الخاصــة بـ 650 مليــار دوالر

اقتصاد قطر غير النفطي ينمو 
بأفضل وتيرة خالل 4 أشهر
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أعلن أنا المواطنة / خت���ام زياد يحيى الرخاوي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )802654251( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطنة / يارا س���ليم محمد الوادية 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )403125321( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أنا المواطن / ش���حدة ابراهيم زقوت عن 
فقد هويت���ي وتحمل  الرق���م )801323601( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن / صفية سعيد عوض الله اللول  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم )933916025( 
فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

االستقالل/ وكاالت:
العالمية  اإلحص����اءات  أحدث  بينت 
“كورونا”،  جائح����ة  ح����ول  المعلنة 
ع����دد  أن  الثالث����اء،  حت����ى صب����اح 
الوفي����ات جراء االصاب����ة بالفيروس 
بل����غ 4 ماليين وأكث����ر من 250 ألف 
تبل����غ حصيلة اإلصابات  وفاة، فيما 
االجمالي����ة 199 مليون����ًا وما يقارب 
من 645 أل����ف اصابة، تعافى منهم 
180 مليونا وم����ا يزيد عن 128 ألف 

مريض.
وتواص����ل جائحة كورونا تفش����يها 
في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول 
العالم، وسجلت دول العالم اإلثنين 
477 ألف����ا و904 إصاب����ات جديدة، 
وأوقعت الجائحة خالل ال�24 س����اعة 

األخيرة 7,866 حالة وفاة.
وبينت اإلحصاءات، أن الدول الخمس 
التي س����جلت اإلثنين أعلى حصيلة 
وفيات خالل ي����وم واحد في العالم، 
كان����ت عل����ى التوالي: أندونيس����يا 
)1,568 وفاة(، وروس����يا )785 وفاة(، 
والبرازيل )473 وفاة(، والهند )420 

وفاة(، وإيران )411 وفاة(.
وأوضحت البيانات أن الدول الخمس 
التي س����جلت اإلثنين أعلى حصيلة 

إصابات جدي����دة، عالميا، خالل يوم 
واح����د، كانت على التوال����ي، أميركا 
)56,369 إصاب����ة(، وإيران )37,189 
إصابة(،   30,031( والهن����د  إصابة(، 
وروس����يا )23,508 إصابات(، وتركيا 

)22,898 إصابة(.
الفت����رة  خ����الل  تراجعه����ا  ورغ����م 
الماضي����ة، ع����ن تس����جيل اصابات 
ووفي����ات يومي����ة بأع����داد مرتفعة 
نس����بيًا، ما تزال أميركا تتصدر دول 

بأعلى حصيلة وفيات  العالم قياسًا 
واصابات إجمالية.

وأوضح����ت اإلحص����اءات أن ال����دول 
الخم����س التي تعتب����ر حتى صباح 
الجائحة  الثالثاء األكثر تأث����را جراء 
الحصيلة  م����ن حي����ث  العالم  ف����ي 
اإلجمالي����ة ألع����داد الوفي����ات، هي: 
أميركا )629,862 وف����اة(، والبرازيل 
)557,359 وفاة(، والهند )425,228 
 241,279( والمكس����يك  وفي����ات(، 

وفاة(، والبيرو )196,518 وفاة(.
وبينت اإلحصاءات أن الدول الخمس 
الت����ي تعتب����ر حت����ى اآلن األكث����ر 
تأث����را عالمي����ًا من حي����ث الحصيلة 
اإلجمالية ألع����داد اإلصابات: أميركا 
والهن����د  إصاب����ة(،   35,895,980(
والبرازيل  )31,726,507 إصاب����ات(، 
وروس����يا  إصاب����ة(،   19,953,501(
وفرنس����ا  إصاب����ة(،   6,334,195(

)6,151,803 إصابات(.

»كورونا عالميًا«: 4 ماليين و 250 ألف وفاة و 199 مليونا و 645 ألف إصابة

االستقالل/ وكاالت:
نقلت وكالة تاس الحكومية، عن س���فير روسيا لدى الواليات المتحدة أناتولي 
ا، أوش���كت صالحية  أنتونوف أن واش���نطن طلبت من 24 دبلوماس���يا روس���ّيً
تأش���يراتهم في الوالي���ات المتحدة عل���ى االنتهاء، مغادرة الب���الد بحلول 3 

سبتمبر/أيلول.
وتزايد التوتر مؤخرا بين البلدين، وال س����يما مع تحذير الرئيس األميركي جو 
بايدن من إمكانية حدوث حرب حقيقية مع قوة عظمى لم يس����مها، واعتبار 
ذل����ك أمرًا واردًا إذا تعرضت الواليات المتحدة لم����ا وصفه بهجوم إلكتروني 

كبير.
وأض���اف بايدن -في كلم���ة أمام المجتمع االس���تخباراتي في واش���نطن- أن 

المعلومات المضللة أصبحت مشكلة تزداد سوءا.
وجاء الرد من موس���كو، األربع���اء الماضي، عندما قال الناطق باس���م الكرملين 
ديمتري بيسكوف إن روسيا والواليات المتحدة ليستا شريكتين بل خصمين، 
معتبرا أن االس���تخبارات األميركية تنش���ط في روس���يا، "وهو أم���ر يثير قلق 

موسكو".
كما اعتبر رئي���س لجنة مجلس الدوما للتحقق في التدخل األجنبي بش���ؤون 
روس���يا فاسيلي بيس���كاريوف تصريحات بايدن بمنزلة توجيه لالستخبارات 

األميركية لتنشيط عملياتها باتجاه روسيا.
وأضاف بيس���كاريوف أن تل���ك التصريحات تمثل أيض���ا محاولة للتأثير في 

االنتخابات التشريعية الروسية المقبلة.

أميركا تطلب من 24 
دبلوماسيًا روسيًا 

المغادرة خالل شهر

االستقالل/ وكاالت:
دعا الع����راق، الثالثاء، أمير دول����ة الكويت نواف 
األحمد الصب����اح، إلى حضور مؤتم����ر دول الجوار 
العراق����ي لبحث س����بل احت����واء أي تصعيد في 

المنطقة.
جاء ذلك في رسالة رسمية سلمها وزير التخطيط 
في الحكومة العراقية خالد بتال )مبعوث رئيس 
الوزراء العراق����ي مصطفى الكاظمي( إلى الصباح، 

وفق بيان للوزارة.
وقال بتال، وفق البيان، إنه "حمل رسالة خطية من 
الكاظمي إل����ى أمير دولة الكويت تتضمن دعوته 
إلى حض����ور مؤتم����ر دول الج����وار العراقي الذي 

س����يعقد في بغداد قبل نهاية شهر أغسطس/ 
آب الجاري، بمشاركة أوروبية عالية المستوى".

م����ن جانبه ق����ال مصدر دبلوماس����ي ف����ي وزارة 
الع����راق  إن  لألناض����ول،  العراقي����ة،  الخارجي����ة 
"س����يعقد مؤتمرا لدول الجوار يضم تركيا وإيران 
والسعودية واألردن والكويت، إضافة إلى ممثلين 
عن النظام السوري، لبحث رؤية مشتركة وموحدة 

الحتواء أي تصعيد في المنطقة.
وأضاف المصدر مفضال عدم نش����ر اس����مه كونه 
غير مخ����ول بالتصري����ح لإلعالم، أنه م����ن المقرر 
انعقاد المؤتمر في األس����بوع األخير من الش����هر 

الجاري.

وأوضح أن "وفدا رس����ميا برئاس����ة وزير التخطيط 
وعضوي����ة ممثلين عن وزارة الخارجية س����يتولى 
زيارة الدول وتسليم الدعوات الرسمية للمشاركة 

في المؤتمر، حيث بدأها الثالثاء بالكويت".
وفي أغس����طس/ آب 1990، غزا العراق إبان عهد 
الرئي����س الراحل ص����دام حس����ين، الكويت، قبل 
أن يتم إخ����راج القوات العراقي����ة من هناك بعد 
7 أش����هر على يد قوات دولي����ة قادتها الواليات 

المتحدة خالل "حرب الخليج الثانية".
عالقاتهم����ا  والكوي����ت  بغ����داد  واس����تأنفت 
الدبلوماس����ية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام 

صدام حسين.

العراق يدعو أمير الكويت لحضور مؤتمر دول الجوار

االستقالل/ وكاالت:
أفادت لجن���ة الفيضان التابعة لوزارة ال���ري والموارد المائية الس���ودانية الثالثاء بأن 

العاصمة الخرطوم وصلت عمليا لمنسوب الفيضان حيث سجلت 16.48 متر.
وقال���ت اللجنة في بيانها اليومي إن جميع القطاعات تش���هد ارتفاعا بمتوس���ط 
15-25 س���م، وعليه ينبغي على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات 

الالزمة.
وحسب البيان، فإنه بلغ الثالثاء إيراد النيل األزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية 
اإلثيوبي���ة 766 مليون متر مكعب ومن المتوقع ثبات اإليراد خالل الثالثة أيام القادمة 
حوالي 650-600 مليون متر مكعب. كما ظل إيراد نهر عطبرة عند الحدود الس���ودانية 

اإلثيوبية في معدل 300 مليون متر مكعب.

السلطات السودانية: الخرطوم 
وصلت عمليًا لمنسوب الفيضان

االستقالل/ وكاالت:
قال مبع����وث الرئيس الروس����ي الخاص إلى 
إن مباحثات  زامير كابول����وف،  أفغانس����تان 
الس����الم المتعلقة بأفغانس����تان، س����تكون 

شاقة.
وأك����د في كلم����ة ل����ه، الثالثاء، خ����الل ندوة 
بالعاصمة موس����كو، على ض����رورة حل األزمة 

األفغانية عبر المباحثات.

وأضاف: »يج����ب أال ننتظ����ر مباحثات خالية 
من المش����اكل، ألن هذه المباحثات ستكون 
ش����اقة. نضع كل هذا بعي����ن االعتبار وندرك 
ب����أن الدبلوماس����ية الحقيقي����ة ال تقوم على 

العواطف«.
وأش����ار إلى اس����تمرار روس����يا بالتواصل مع 
حركة طالب����ان، مبينًا أن عل����ى األخيرة الوفاء 
بتعهداته����ا التي قدمتها لروس����يا، دون أن 

يكشف الدبلوماس����ي الروسي عن تفاصيل 
هذه التعهدات.

وتصاعد مس����توى العنف في أفغانس����تان، 
منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، مع بدء المرحلة 
األخيرة من انس����حاب القوات األمريكية بأمر 
من الرئيس ج����و بايدن في أبريل/ نيس����ان 
الفائت، والمقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ 

آب الجاري.

موسكو: مسار مفاوضات شاق إلحالل السالم في أفغانستان

االستقالل/ وكاالت:
حّض الجيش األفغاني الثالثاء، المدنيين على إخالء مدينة لشكركاه، عاصمة 
والي���ة هلمند في جنوب البالد، تمهيدًا لش���ن هجوم عل���ى متمردي طالبان، 
على وقع مواجهات مس���تمرة منذ أيام. وخاطب الجنرال سامي سادات، القائد 
العس���كري األعلى رتبة في جنوب البالد، س���كان المدينة في تسجيل صوتي 
وّزعه على وس���ائل اإلعالم وطلب بّثه، “نطلب منك���م أن تغادروا منازلكم في 

أسرع وقت. سنواجه” متمردي طالبان “ونقاتلهم بقوة”.
وأضاف “لن نترك أي )عنصر من( طالبان على قيد الحياة.. ُيرجى المغادرة في 

أسرع وقت ممكن حتى نتمّكن من بدء عمليتنا”.
وج���اء نداء الجيش بعد وقت قصير من إحصاء بعث���ة األمم المتحدة لتقديم 
المساعدة إلى أفغانستان، في تغريدة، مقتل أربعين مدنيًا على األقل وإصابة 
118 آخرين بجروح في الس���اعات ال�24 األخيرة، خالل المعارك في لش���كركاه، 

حيث يقيم مئتا ألف نسمة.
وأبدت البعثة “قلقها الش���ديد” إزاء م���أزق المدنيين العالقين. وحّضت على 

“وقف فوري للقتال في المناطق الحضرية”.

الجيش األفغاني يحض 
المدنيين على إخالء مدينة 

لشكركاه التي تحاصرها طالبان
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غزة/ االستقالل: 
سحب اتحاد الكرة قرعة بطولة الناشئين 
لمواليد 2006 فما فوق والمقرر أن تنطلق 
المواف����ق 2021/8/13،  الجمع����ة  ي����وم 
بحضور سامي ابو الحصين األمين العام 
المساعد باتحاد الكرة، عماد التتري أمين 
سر لجنة المس����ابقات ومندوبي األندية 

المشاركة.
ويشارك في البطولة 30 ناديًا وأكاديمية 
15 نادي����ًا وأكاديمي����ة م����ن ف����رع غ����زة 
والش����مال، ومثلهما في فرع الوس����طى 
والجن����وب، حيث تق����ام المباريات صباح 
الجمعة بواق����ع مباراتين على كل ملعب، 

ويتأه����ل أول وثان����ي كل مجموعة إلى 
األدوار اإلقصائية.

ورحب أبو الحصين بمندوبي األندية، متمنيًا 
التوفيق للفرق المشاركة في البطولة.

وأك����د أبو الحصين عل����ى أهمية البطولة 
وحرص اتحاد الكرة على االهتمام بهذه 
الفئة من أجل اكتشاف المواهب الشابة.

وجاءت القرعة عل����ى النحو التالي:- »فرع 
غزة والشمال«: المجموعة األولى )التفاح، 
غزة الرياض����ي، أكاديمية تش����امبيونز( 
المجموعة الثانية )الصداقة، نماء، الهالل( 
المجموعة الثالثة )المشتل، شباب جباليا، 
أكاديمي����ة الوحدة( المجموع����ة الرابعة 

)خدمات الشاطئ، خدمات جباليا، األهلي( 
المجموعة الخامسة )بيت حانون األهلي، 

الشجاعية، أكاديمية المحترفين(.
 : الوس���طى والجن���وب«  »ف���رع  ف���ي  و 
المجموع���ة األول���ى )الص���الح، ش���باب 
المجموعة  النصيرات(  الزوايدة، خدمات 
خدمات  النصي���رات،  )أهل���ي  الثاني���ة 
دير البلح، أكاديمية س���كور( المجموعة 
الثالث���ة )األقصي، خدم���ات خانيونس، 
ش���باب رفح( المجموعة الرابعة )خدمات 
المغ���ازي، اتحاد خانيون���س، أكاديمية 
القلع���ة( المجموعة الخامس���ة )جماعي 

رفح، الترابط، خدمات رفح(.

سحب قرعة بطولة الناشئين لكرة القدم لمواليد 2006

طوكيو/ االستقالل: 
نجح منتخب إس���بانيا األولمبي للتأهل إلى نهائي أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على اليابان 

بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب »سايتاما 2002«.
 وتمّكن المنتخب اإلسباني من التأهل لنهائي دورة األلعاب األولمبية »أولمبياد طوكيو 2020«، 
بعد الفوز على اليابان بهدف نظيف، والذي س���جله ماركو أسينس���يو في الدقيقة 115 من زمن 

الشوط اإلضافي.
وبذلك يستعد منتخب إس���بانيا لمواجهة البرازيل، في نهائي أولمبياد طوكيو، المقرر لها يوم 
السبت المقبل، الموافق على 7 أغسطس الجاري، بينما يلتقي منتخب اليابان بنظيره المكسيكي 

في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة.
ونج���ح منتخب البرازيل األولمبي في التأهل لنهائي أولمبي���اد طوكيو 2020، بعدما تغّلب على 
المكس���يك بنتيجة 4-1 ب���ركالت الترجيح، بعد انته���اء الوقت األصلي واإلضاف���ي من المباراة 

بالتعادل السلبي.
يذكر أن منتخب إس���بانيا كان قد تأهل لدور نص���ف النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو 2020، 

بعدما تغّلب على كوت ديفوار بنتيجة 5-2، في دور ربع النهائي من المسابقة.
في المقابل، تأهل منتخب اليابان األولمبي على حساب نيوزيلندا بنتيجة 4-2 بركالت الترجيح، 
بع���د انتهاء الوقت األصلي واإلضافي للمباراة بالتعادل الس���لبي في دور ربع النهائي من بطولة 

أولمبياد طوكيو 2020.

طوكيو/ االستقالل: 
حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا 
تاريخيًا على نظيره األلماني، في 
الدور ربع النهائي من منافس���ات 

أولمبياد طوكيو 2021.
وصع���د منتخب مص���ر لكرة اليد 
للمربع الذهبي ألول مرة في تاريخ 
األلع���اب األولمبية بع���د هزيمة 
األلم���ان بنتيج���ة 31-26، حيث 
تس���يد "الفراعن���ة" المب���اراة من 

البداية حتى النهاية.
وانتهى الشوط األول بنتيجة 16-
12 لصالح منتخ���ب مصر، بعدما 
ش���هد تألقا كبيرا م���ن الحارس 
الذي  هن���داوي،  كري���م  المصري 

تص���دى ل�7 كرات م���ن منتخب ألمانيا 
صنعت الف���ارق ل�"الفراعن���ة"، قبل أن 

ُيكمل التألق في الشوط الثاني.
ويس���ير "الفراعن���ة" بخط���ا ثابتة نحو 
التتويج بميدالية في منافس���ات كرة 

الي���د باألولمبياد ألول م���رة في التاريخ، 
بعدما حق���ق الفريق 5 انتصارات حتى 
اآلن من 6 مباريات، ولم يخسر سوى أمام 
الدنمارك بطل العالم في آخر نسختين.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الفرنسي 
في الدور نصف النهائي، غدًا الخميس 

الذي سيشهد أيضًا مواجهة قوية بين 
الدنمارك وإسبانيا.

وسيضمن المنتخب المصري الحصول 
عل���ى ميدالي���ة فضية عل���ى األقل إذا 
تخط���ى عقبة فرنس���ا ف���ي المواجهة 

القادمة.

إسبانيا تهزم اليابان وتواجه 
البرازيل في نهائي األولمبياد

يد مصر تقهر ألمانيا وتتأهل لنصف نهائي األولمبياد

مدريد/االستقالل: 
وعد الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، جمهور الميرنجي بمفاجأة سعيدة 

خالل الموسم الجديد.
وينته���ي عقد بيل مع ريال مدريد في صيف 2022، وال توجد أي محادثات بين 
الطرفين بشأن التجديد. ووفًقا لبرنامج »الشيرنجيتو« اإلسباني، فإن جاريث بيل 
وعد المقربين منه والمشجعين الذين يلتقي بهم في الشوارع أن هذا الموسم 

سيكون األفضل في مسيرته.
وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن بيل يؤكد أنه متحمس بشكل يفوق الحالة التي 

كان عليها عندما وصل إلى النادي الملكي ألول مرة.
يذكر أن بيل كان يرتبط بعالقة س���يئة مع الفرنسي زين الدين زيدان المدرب 
الس���ابق للميرنجي، بينما س���بق له التأل���ق تحت قيادة الم���درب الحالي كارلو 

أنشيلوتي.
ولعب الجناح الويلزي معارًا لتوتنهام هوتسبير اإلنجليزي في الموسم الماضي، 

لكنه لم يظهر بالمستوى المأمول فعاد للريال لالستعداد للموسم المقبل.

لندن/االستقالل: 
لجأ اإلنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتس���بير، إلى حل التمرد من أجل 

الرحيل عن السبيرز خالل الصيف الحالي.
وس���بق أن طلب كين الرحيل عن توتنهام في نهاية الموس���م الماضي، بسبب 
رغبته في الحصول على بطوالت، لكن يرفض النادي اللندني الموافقة على هذا 
األمر. ووفًقا لصحيفة »إكس���بريس« البريطانية، ف���إن كين تغيب عن تدريبات 

السبت و األحد ، من أجل الضغط على توتنهام للرحيل هذا الصيف.
وأشارت إلى أن كين يخطط لمواصلة التمرد، و لن يتدرب أو يشارك في المباريات 

مع توتنهام، حتى يوافق األخير على انتقاله إلى مانشستر سيتي.
وأوضحت أن توتنهام يرفض فكرة بيع كين إلى ناٍد منافس في الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، كما يشترط السبيرز الحصول على 160 مليون إسترليني.  ويشعر مسؤولو 

روما/ االستقالل: توتنهام باإلحباط من التصرف األخير لهاري كين صاحب ال�28 عامًا.
رفض إنتر ميالن عرًضا جديًدا من تشيلسي، بشأن بيع المهاجم البلجيكي روميلو 
لوكاكو، خالل الميركاتو الصيفي الجاري. ووفًقا لش���بكة "سكاي سبورت إيطاليا"، 
فإن إنتر ميالن رفض عرًضا بقيمة 100 مليون يورو، باإلضافة إلى ماركوس ألونسو 
من أجل انتقال لوكاكو إلى تشيلسي. وأشارت الشبكة اإليطالية إلى أن إنتر يظهر 

تمسًكا كبيًرا باستمرار المهاجم البلجيكي مع الفريق في الموسم المقبل.
وأوضحت أن في حالة وصول عرض بقيمة 130 مليون يورو من تشيلس���ي، قد 
يبدأ إنتر التفكير في التخلي عن لوكاكو. وذكرت الشبكة اإليطالية أن في هذه 

الحالة سيسأل إنتر الالعب البلجيكي عن رغبته بشأن الموسم المقبل.
وشددت "سكاي سبورت إيطاليا" على أن المهاجم البلجيكي صاحب ال�28 عاًما 

اآلن ليس لديه أي نية للرحيل عن إنتر ميالن.
ُيذك���ر أن لوكاكو انضم لصفوف إنتر ميالن، قادًما من مانشس���تر يونايتد في 

صيف 2019، مقابل 74 مليون يورو، وسجل 64 هدفا خالل 95 مباراة.

إنتر ميالن يرفض 
إغراءات تشيلسي

هاري كين يتمرد 
للرحيل عن توتنهام

جاريث بيل يقطع
 وعدًا للريال وأنصاره
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اإلس����رائيلي األخير على غزة. وحاز العديد من 
أبناء الش����هداء واألس����رى على معدالت عالية 
وحصدوا أعلى المراتب رغم الظروف الصعبة 

التي مروا بها خالل العام الدراسي الحالي.
وت����داول مغ����ردون لحظ����ات فرح����ة أهال����ي 
الش����هداء واألس����رى بتفوق أبنائه����م، ومن 
أبرزهم سارة ابنة القيادي في حركة المقاومة 
اإلسالمية )حماس( جمال الزبدة، الذي اغتالته 
الصواريخ اإلس����رائيلية مع نجل����ه في عدوان 
مايو/أيار الماضي. كما احتفت عائلة األس����ير 
منتصر الشلبي ش����مال رام الله بتفوق ابنها 
أحمد، ال����ذي تعرض لالعتقال في الس����جون 
اإلس����رائيلية لعدة أيام قبل مدة قصيرة من 
تقدم����ه لالمتحان، كما ه����دم االحتالل منزله 

خالل اختبارات الثانوية العامة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الثالثاء، 
نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2021.

وبل����غ ع����دد المتقدمين ف����ي كاف����ة الفروع 
)82924( مشتركًا وكان عدد الناجحين منهم 

)59128( بنسبة بلغت 71.37%.
والتقوي����م  القي����اس  ع����ام  مدي����ر  ولف����ت 
واالمتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد 
عواد، خالل المؤتمر الخ����اص بإعالن النتائج، 
إلى أن عدد الذين تقدموا لالمتحان هذا العام 
بل����غ )82924( طالًب����ا، نجح منه����م )59182( 
بنس����بة بلغت %71.37، موزعين على الفروع 
كما يلي: الفرع العلمي%85.62، الفرع األدبي 
%65.21، ف����رع الريادة واألعم����ال 71.66%، 
الفرع الش����رعي %67.02، الفرع التكنولوجي 
%87.76، ونسبة النجاح في الفروع المهنية 

.71.23%
وتابع: لق����د عملت ال����وزارة كعادته����ا، بروح 
الفريق، فاتخذت إجراءات استثنائية عديدة 
لضمان تنفيذ امتح����ان الثانوية العامة على 

أكمل وجه، إذ تم اتخ����اذ ما يلزم من اجراءات 
تعزز مبدأ العدال����ة وتكافؤ الفرص من جهة، 
وتحقق الجودة الش����املة لالمتح����ان، ما خلق 
جوًا من االرتياح لدى أبنائنا الطلبة، فس����ارت 
االمتحانات في أجواء من الهدوء والطمأنينة. 
سواء في القدس العاصمة أم في المحافظات 
الشمالية والجنوبية وفي مدارسنا في الخارج.

وقال عواد: كانت القدس، قلب الوطن ونبض 
وجوده حاضرًة في ه����ذا اإلنجاز الوطني، رغم 
العدوان المس����تمر والتضييق الذي يمارسه 
االحتالل على الشيخ جراح وسلوان وكل أحياء 
القدس، وال ننس����ى قطاع غ����زة الحبيب الذي 
تعرض لعدوان احتاللي ترك آثارًا على الطلبة 
والمواطني����ن، فالتحي����ة كل التحي����ة ألهلنا 
المرابطي����ن في القدس وغ����زة وبيتا وفي كل 

شبر من وطننا الحبيب.
وأه����دى عواد النجاح ألرواح ش����هدائنا األبرار 
األكرم من����ا جميعا، خاصة ش����هداء الثانوية 
العام����ة؛ محم����د حميد، وتوفيق أب����و العوف، 
وخال����د القن����وع، وألس����رانا البواس����ل عنوان 

الصمود، ولجرحانا الصابرين.
ومن جهتها، تقدمت حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس����طين، أمس الثالث����اء، بأحر التهاني 
والمب����اركات من عم����وم أهلنا وأبناء ش����عبنا، 

بإعالن نتائج امتحانات الثانوية العامة.
وقالت الحركة في بيان، إن امتحانات الثانوية 
العامة جاءت في ظل ظروف اس����تثنائية من 
الحصار والع����دوان واألزم����ات الخانقة، إال أن 
أبناءنا الطلبة وبناتن����ا الطالبات أثبتوا جميعًا 
أن ه����ذا الش����عب قادر على ال����دوام وفي كل 
المحط����ات أن يواج����ه التحدي����ات ويقه����ر 
الصعاب متس����لحًا بإيمانه بالله عز وجل ، ثم 
اإلصرار والس����عي بكل جد واجتهاد وبال كلل 
وال مل����ل من أجل أن يبق����ي على قضيته حية 

ويوظ����ف الف����رص ليثبت أنه جدي����ر بالحياة 
الحرة والعزي����زة والكريمة ف����وق تراب أرضه 

ووطنه.
وتابع����ت الحركة: به����ذه المناس����بة العزيزة 
نبارك ألبناء ش����عبنا طالب وطالبات الثانوية 
العامة نجاحهم وتفوقهم المبهر، كما نهنئ 
ذويهم الكرام الذين ساهموا بكل فاعلية في 
رس����م هذه الفرحة الكبي����رة بتوفيق من الله 

تعالى«.
وخصت الحركة، التهنئة ألبناء وبنات مدينة 
الق����دس المحتل����ة، وأبناء الش����هداء األبطال 
الذين رفعوا ذك����ر آبائهم من خالل نجاحهم 
وتفوقه����م، وكذل����ك نهن����ئ أبناء األس����رى، 
وكذل����ك التهنئة الخاصة ألصح����اب البيوت 
المهدم����ة التي تعرضت للع����دوان والقصف 

والهدم من قبل قوات االحتالل.
بدوره����ا، تقدم����ت س����رايا الق����دس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، بالتهنئة 
القلبية الحارة من عموم الناجحين والناجحات 
في امتحانات الثانوي����ة العامة »التوجيهي« 
وخَص����ت بذل����ك أوائ����ل الطلب����ة المتميزين، 
وأبناء الشهداء واألسرى والجرحى في الضفة 
والق����دس وغ����زة، متمنًية لهم حي����اة ملؤها 
النج����اح ودوام التوفيق والتمي����ز، وأن يجعل 

تفوقهم ذخرًا لدينهم ووطنهم وشعبهم.
وأبرقت الس����رايا بالتهنئة الحارة ألولياء أمور 
الطلب����ة الناجحين وللجن����ود المجهولين من 
والهيئات  والمدرس����ات  المدرس����ين  كاف����ة 
التعليمي����ة، الذي����ن لم يدخ����روا ُجهدًا وكان 
لهم الفضل الكبير في هذا النجاح، من خالل 
تذليل العقب����ات والصعاب وبذل التضحيات 
الجس����ام في عملهم المتواصل على مدار عاٍم 
كامل، س����ائلَة المولى عّز وجل أن يجعل ذلك 

في ميزان حسناتهم يوم القيامة.

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية �سمال غزة
يف الق�سية 174/2019 يف الطلب رقم 197/2021

المدعون/ ۱ - يوسف محمد يوسف القانوع ويحمل هوية رقم /961660610 
2_ فوزي محمد يوس����ف القانوع 3_  دولت محمد يوس����ف القانوع 4_ ش����هيرة محمد 

يوسف القانوع 5_  اميرة محمد يوسف القانوع 6_  سنهيت محمد يوسف القانوع
 7_  س����ميرة محمد يوس����ف القانوع جميعهم ورثة المرحوم / محمد يوس����ف حسن 

القانوع وجميعهم من سكان / جباليا البلد- بالقرب من مسجد حراء
وكيلهم / محمود احمد القانوع المحامي

المدعى عليه "محمد عزات" يوس���ف حس���ن القانوع من سكان جباليا البلد 
شارع الجرجير خارج البالد ومجهول محل االقامة

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية رقم 174/2019 في الطلب رقم 197/2021 

بم���ا أن المدعين ق���د أقاموا عليك اس���تنادا ال���ى ما يدعون���ه في الئحة 
دعواهم لذلك يقتضي عليك أن تحضر المختصة بجلس���ة األحد الموافق 
۱۹/۹/۲۰۲۱م لل���رد على دعواهم كما يقتضي علي���ك أن تودع قلم ردكم 
التحري���ري خالل مدة 15 يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة وان ترس���ل 
الئحة جوابية إلى المدعين  و ليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

يجوز للمدعين أن يسيروا في دعواهم.

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة

خان يونس/ االستقالل: 
نّظمت بلدية خان يون����س جنوب محافظات غزة، 
جولة ميدانية لقيادة الفصائل الفلس����طينية في 
المحافظة الطالعهم على أبرز المش����اريع الكبرى 
التي ت����م تنفيذها ف����ي القطاع����ات الخدماتية 

المختلفة.
وش����ارك في الجولة رئيس بلدية خان يونس عالء 
الدين البطة، ورئيس قسم العالقات العامة، أيمن 
القدرة، وقيادة فصائل العمل الوطني واإلسالمي 

بخان يونس.
وش����ملت الجولة، مكب النفاي����ات الصلبة ومحطة 
المعالج����ة المركزية ف����ي خان يون����س للصرف 
الصحي وأحواض الترش����يح شرق الفخاري، وبركة 

تجمي����ع مياه األمط����ار في حي األم����ل، وعدًدا من 
الطرق الرئيسية في عدة أحياء.

وخالل الجولة بّين البطة أهمية المشاريع الحيوية 
لمدين����ة خ����ان يونس والت����ي نف����ذت بالتعاون 
مع الش����ركاء والممولين لتطوير واق����ع الخدمات 
المقدمة للمواطنين بالرغ����م من الظروف الراهنة 
وتفاق����م األزم����ات اإلنس����انية التي حل����ت بأبناء 
شعبنا في قطاع غزة والوضع االقتصادي الصعب 
واس����تمرار الحصار وما خلفه العدوان اإلسرائيلي 

األخير.
وأك����د على أن بلدية خان يونس تس����عى لضمان 
استمرارية خدماتها األساسية كالمياه والصرف 
الصح����ي والنظاف����ة والصح����ة والبيئ����ة وغيرها 

للتخفيف من المعاناة القائمة جراء الوضع الراهن، 
شاكًرا قيادة العمل الوطني بكل مكوناتها والتي 

تؤازر عمل البلدية في شتى القطاعات,
وبدورهم ش����كرت قي����ادة الفصائ����ل بلدية خان 
يونس على جهوده����ا الكبيرة لتنفيذ مش����اريع 
نوعية في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
وش����ق وتعبيد الطرق وإقامة المشاريع التنموية 
والريادية التي تساعد على تحسين جودة البيئة 
وتعزز من طبيع����ة الخدمات المقدمة للس����كان، 
مؤكدين على أن الفصائل الفلس����طينية تساند 
عمل بلدية خان يونس وتس����عى بش����كل دؤوب 
للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة 

الش���هداء المحتجزة في ما يس���مى مقابر االرقام وثالجات االحتالل، لتعزيز وتمتين الجبهة الداخلية.
ورف���ض هذه الجرائم المتصاعدة بحق عائالت الش���هداء في محاولة 
لفرض العق���اب الجماع���ي والتنكيل بعائالت الش���هداء معتقدين 
أنه���م يمكن أن يثنوا أبناء ش���عبنا عن مواصل���ة مقاومة االحتالل أو 
كس���ر إرادة الصمود والتحدي الذي يجس���دها أبناء ش���عبنا في هذه 
المواجهة. وش���ددت القوى، في بيان لها ام���س ، على أهمية انجاح 
الحملة الوطنية والدولية إلطالق س���راح االسرى والمعتقلين وخاصة 
االداري والمضربين عن الطع���ام أغلبهم من االطفال التي تم االعداد 
عنه���ا من خالل االجتماع الذي ضم القوى والفصائل وهيئة االس���رى 
ونادي االس���ير والهيئة العليا التابعة لملف األسرى وأهمية مواكبة 
الدور الرس���مي والش���عبي من أجل إطالق سراح أس���رانا األبطال من 

زنازين االحتالل.
كما وأك���دت القوى عل���ى الفعالي���ات الجماهيرية والش���عبية أمام 
المنظمات الدولية وف���ي مراكز المدن وخاصه أم���ام الصليب االحمر 
والمؤسس���ات الدولية من أجل اطالق س���راح وانقاذ حياة المضربين 
منه���م ع���ن الطع���ام، وكذلك أهمي���ة تكثيف هذا م���ن أجل رفض 
االعتق���ال االداري والوقوف إلى جانب أس���رانا المضربين عن الطعام 
رفضًا لالعتقال االداري وسياسات االهمال الطبي المتعمد والتعذيب 

والعزل.
وج���اء ذلك، خالل اجتماع قي���ادي في بلدة بيتا الصم���ود والمقاومة، 
وبحضور فصائل العمل الوطني في بيتا وعدد من عائالت الش���هداء 

والجرحى واألسرى، وعدد من أعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة.
ودعت إلى تفعي���ل كل اآلليات لمقاطعة ش���املة لالحتالل بما فيها 
بضائ���ع االحت���الل ورفض إدخالها ال���ى اس���واقنا أو التعاطي معها، 
والمتابعة بغرض المقاطعة الشاملة والعقوبات على االحتالل المجرم 
ومحاكمته عل���ى جرائمه المتصاعدة ض���د أبناء ش���عبنا واالعدامات 
الميدانية، واالس���تيطان والحصار على أبناء شعبنا وخاصة في قطاع 
غزة وم���ا يجري ف���ي مدينة الق���دس. وجددت الق���وى تأكيدها على 
أهمية تجس���يد الوحدة الوطنية ونبذ كل سياسات الفرقة واالنقسام 
واالحت���كام الى القان���ون والتأكيد عل���ى أن تناقضنا الرئيس���ي مع 
االحتالل بعيدًا عن كل التناقض���ات الثانوية، موجهين بالتحية الى 
اهلنا في مدينة خليل الرحمن الذين ابدوا كل الحرص على تجس���يد 

الوحدة وإنهاء الخالف والحفاظ على السلم االهلي.

بلدية خان يونس تنظم جولة لقيادة الفصائل للتعرف على أبرز المشاريع التطويرية

غزة/ االستقالل: 
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس����طين قرار المحكمة اإلس����رائيلية 
بش����أن تهجير أربع عائالت من حي الش����يخ جراح، في الق����دس، بأنه مناورة 

خبيثة.
وأضاف بيان الجبهة أمس الثالثاء أن القرار اإلسرائيلي يوحي وكأن القضية 
هي محل دراس����ة موضوعي����ة من قبل القض����اء اإلس����رائيلي، تمهيدًا لقرار 
يش����رع تهجير عائالت الش����يخ جراح، لتحتل دورها قطعان المس����توطنين 
اإلسرائيليين، في خطة إلفراغ مدينة القدس من أبنائها المقدسيين بذرائع 

ووسائل مختلفة.
وأضافت الجبهة أن حي الشيخ جراح هو ألبنائه الفلسطينيين المقدسيين، 
وادع����اءات المس����توطنين ال تغير حقيق����ة أنهم مهاجرون يغ����زون الضفة 
الفلسطينية وفي القلب منها القدس، بدعم مكشوف من قبل قوات االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال وزير حرب االحتالل بيني غانتس، مساء أمس الثالثاء، إن »إسرائيل« 

مستعدة لجميع السيناريوهات مع قطاع غزة.
وأوضح غانتس، خالل زيارته فرقة غزة العس���كرية، أن »إس���رائيل« على 
اس���تعداد تام لجميع السيناريوهات مع غزة، بما فيها الذهاب لتصعيد 

جديد أو الوصول إلى هدنة.
وقال غانتس: »سنواصل العمل من أجل الحفاظ على هدنة طويلة األمد، 

والتي تنعكس على رفاهية سكان قطاع غزة«.
وأضاف »سنعمل على اس���تعادة الجنود األسرى«، مشددًا على أن قيادة 
االحت���الل تعمل على إعداد مئات األه���داف العملياتية من أجل حماية 
سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وإبعاد أي تهديد عنهم. وفق 

قوله.

»الديمقراطية«: قرار المحكمة اإلسرائيلية 
بشأن الشيخ جراح مناورة خبيثة

غانتس: »إسرائيل« مستعدة 
لجميع السيناريوهات مع قطاع غزة

غزة/ االستقالل: 
توغلت عدة آليات عس���كرية اسرائيلية، أمس الثالثاء، لمسافة محدودة شرق 

مدينة غزة.
ونقل عن شهود عيان أن 12 آلية عسكرية اسرائيلية توغلت انطالقًا من بوابة 

ملكة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة .
وش���رعت اآلليات العس���كرية بعملية تس���وية وتجريف قرب السياج االمني 

بغطاء من طائرات االستطالع.

توغل محدود آلليات االحتالل 
اإلسرائيلي شرق مدينة غزة

اأجواء الفرح..

القوى الوطنية ..
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االستقالل/ وكاالت:
تحولت كلبة، واس����مها »س����يكرت«، إلى ظاهرة مثيرة عل����ى اإلنترنت أخيرًا، 

بفضل لوحة فنية أبدعتها لنبتة تشبه دّوار الشمس.
وبتصميم عنيد، أصبحت الكلبة من نوع كلب الراعي األسترالي، تصنع روائع 
من الفن الحديث، حيث انتشرت لوحتها المائية للزهرة الصفراء بشكل واسع 
على مواقع التواصل، حاصدة 16 مليون مش����اهدة، وفقًا لصحيفة »ذا صن« 

البريطانية.
وف����ي الفيديو المنش����ور للكلبة، التي لديه����ا أكثر من ملي����ون متابع على 
»إنستغرام«، تظهر »سيكرت« وفي فمها فرشاة الرسم، وهي تطلي قماشة 
باللون األزرق بالكامل، ثم تتحول إلى اللون األخضر، لرس����م جذع نبتة مكللة 
بزهرة صف����راء. وقد وقفت بالقرب من لوحتها الت����ي تحمل توقيعًا ببصمة 

مخلبها، ما قد يعني إمكانية تأمين فرصة لها للحصول على مالها الخاص.
وقال����ت مالكة الكلبة، األمريكية ماري يبترز )20 عام����ًا(: »أنا فخورة جّدًا بها«، 
مضيفة أن »س����يكرت« رسمت نبتة دّوار الش����مس، أو ربما أقحوانة، مضيفة 
أنهما استمتعا كثيرًا بالعمل على رسم أشكال مختلفة، وضربات فرشاة عدة، 
أخيرًا، إلى أن وصلت إلى النقطة، حيث يمكنها صنع أشكال يمكنها التعرف 

إليها بمفردها.

كلبة فنانة ترسم 
لوحة لدّوار الشمس

) APA imeges (   عائلة الطالبة ملى زقوت تذبح خروفني ابتهاجًا بح�سول ابنتهم على الرتتيب الأول على م�ستوى قطاع غزة

االستقالل/ وكاالت:
يج����د الكثير صعوبة كبيرة في فك طالس����م 
بعض الوصفات الطبية التي يكتبها األطباء 
لمرضاه����م وال يفكها إال الصيدل����ي المجاور 

للطبيب.
واآلن وبقوة القانون، أصبح األطباء في المغرب 
مطالبي����ن بتحس����ين خطه����م ل����دى كتابة 
الوصفات العالجية للمرضى، حتى تكون قابلة 

للقراءة من الجميع.
الوصف����ات  جعل����وا  المغارب����ة  المش����رعون 
"المشفرة" جزءا من الماضي، من خالل مرسوم 
جديد يتعلق بمدونة أخالقيات مهنة الطب، 

تم نشره بالجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة المغربية صادقت قبل أسابيع 
على تعديل مدونة أخالقي����ات مهنة الطب، 

الذي قدمه وزير الصحة.
ويتعلق التعديل المذكور بمدونة أخالقيات 
مهنة الط����ب على إلزام الطبي����ب بأن يصف 
الع����الج بالقدر الكافي من الوضوح، وأن يحرره 
بخ����ط مق����روء مع الح����رص عل����ى أن يفهمه 
المريض ومحيطه، وأن يتحرى تطبيقه بشكل 

جيد.
وطالما اش����تكى مواطنون م����ن كتابة بعض 
األطباء غير المفهومة ف����ي وصفات األدوية، 

إلى درجة أنها أصبحت "طالسم" يصعب فك 
رموزها، وال يفك ش����فرتها إال الصيدلي وفق 

سكاي نيوز.
ووفق ب����الغ للحكومة فالتعدي����ل األخير جاء 
بالتواف����ق م����ع الهيئ����ة الوطني����ة للطبيبات 
واألطباء، واتفاقا مع القانون المتصل بالهيئة، 
الذي ينص عل����ى تحديد "الواجب����ات العامة 
المفروضة على الطبيب����ات واألطباء"، و"عالقة 

الطبيبات واألطباء بالمرضى".
كما يتضمن التعديل القانوني الجديد على 
منع الطبيب من قبول هدايا عينية أو نقدية، 

أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها من المرضى.

االستقالل/ وكاالت:
يس���اور دوائر مكافحة اآلفات األلمانية القلق بعد اكتشاف خنفساء يابانية بالقرب من 
حدود البالد في مدينة بازل السويسرية. وأوضح مركز أوجستنبرغ للتكنولوجيا الزراعية 
أن هذه الخنافس يمكن أن تس���بب أضرارا جس���يمة نظرا لعدم وجود كائنات تتغذى 
عليها في ألمانيا. لذلك يجب أن ينتبه األشخاص العاديون ويبلغوا عن وجود خنفساء 
كه���ذه حال العثور عليها، ووقفها عن التح���رك بعيدا. ويصنف معهد يوليوس كون، 

وهو مركز البحوث االتحادي للنباتات، الحشرة على أنها "خنفساء ذات شهية كبيرة".
وتتغذى الخنفساء اليابانية على أكثر من 300 نوع من النباتات الخشبية، وذكر 
مركز أوجستنبرغ أن منها أشجار التفاح واألشجار ذات النواة الحجرية والفراولة 

وفول الصويا والذرة والعنب والورود وغيرها الكثير.

خنفساء يابانية تزرع 
الرعب في ألمانيا

»بقوة القانون«.. إلزام األطباء بتحسين خطهم في المغرب

االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت صحيف���ة يونانية أنه م���ن المق���رر أن يواجه 
المعلمون الذين يرفضون الحصول على اللقاح المضاد 
لفي���روس كورونا أو الخضوع بصورة منتظمة الختبارات 
للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل عودة الدراسة 
في اليونان، خفًض���ا في رواتبهم وإج���راءات تأديبية 

أخرى.
بأن  اليونانية  ’’إيكاتيميرين���ي‘‘  وأف���ادت صحيف���ة 
اإلجراءات المقرر تنفيذها في اليونان تأتي بموجب قرار 

وزاري مشترك قيد اإلعداد حالًيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن اللوائح الجديدة 
الت���ي تق���وم وزارة التعليم اليوناني���ة بوضعها حالًيا 
لضم���ان عام دراس���ي آمن يب���دأ في س���بتمبر المقبل 
في الم���دارس والجامعات، ستش���مل جميع اإلداريين 

والمعلمين الذين يعملون بصورة دائمة أو المؤقتة.
وقد يتم بموجب تلك اللوائح وقف الموظفين الدائمين 
في قط���اع التعليم عن العمل، بدون الحصول على أجر، 
حت���ى يحصلوا على اللقاح، بينما س���يتم تعليق عقود 
الموظفي���ن المؤقتين، وذلك إلى جان���ب إجراء خفض 

الرواتب أيًضا.

االستقالل/ وكاالت:
ت���م التقاط فيديو لف���أر جائع وهو يتح���دى حركة المرور 
بطريق مزدحم للس���يارات لنقل صندوق برجر ماكدونالدز 

بيج ماك.
تم تصوير الفأر الجريء في تانكرسلي، جنوب يوركشاير، 
األمريكية مس���تخدما كل قوته لس���حب الصن���دوق إلى 

األدغال بجانب الطريق.
وش���وهد الجرذ في الفيديو وهو يس���حب صندوق البرغر 

المهمل، وهو تقريًبا نفس حجمه، على طريق رئيسي.
وقد تمكن الجرذ الذكي م���ن التغلب على الرصيف بوضع  

صندوق البرغر بين أس���نانه، وس���حبه إلى أعلى، ولكن قبل 
بدئه في تناول وجبته المسروقة انطلق فجأة بين شجيرات 

قريبة.
قال سائق الش���احنة، الذي صور مقطع الفيديو، والذي تم 
تحديده فقط باس���م كري���س، إن غراًبا كان قد قام بالفعل 

برفع البطاطس المقلية قبل وصول الفأر.
حص���د الفيديو ثالثة ماليين مش���اهدة عل���ى تيك توك 
منذ نش���ره في 1 يوليو، وتس���بب في الكثير من التسلية، 
حيث ترك أكثر من 3000 شخص تعليقات حول الفيديو 

الهزلي، بحسب "ديلي ميل". 

فأر جائع يجّر وجبة »بيغ ماك« في طريق مزدحم! تخفيض الرواتب.. عقوبة رفض اللقاح في اليونان!

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن وزي���ر الخارجية العراق���ي، فؤاد 
حس���ين، الثالثاء قيام وزارة الخارجية 
والس���ياحة  الثقاف���ة  وزارة  بتس���ليم 
واآلثار 17 ألًف���ا و338 قطعة أثرية تم 
اس���تردادها ه���ذا العام ت���كاد تكون 

جميًعا من الواليات المتحدة.
وقال الوزير حسين خالل حفل تسليم 
وزارة الثقافة والس���ياحة واآلثار القطع 
المهربة إن الوزارة س���ّلمت خالل العام 
الحالي وزارة الثقافة والس���ياحة واآلثار 
17 ألًفا و338 قطعة أثرية موزعة بواقع 
17 ألًف���ا و321 من الوالي���ات المتحدة 

األمريكي���ة، وتس���ع قطع م���ن اليابان، 
وس���بع قطع من هولندا وقطعة واحدة 

من إيطاليا.
وأضاف أن س���فارات العراق في الخارج 
ماضية في جهودها الس���تعادة قطع 
أخرى هي جزء من تاريخ العراق وتعود 
لحقب زمنية تتراوح بين 4500-3700 
ع���ام تم تهريبها من خ���الل التنقيب 

العشوائي بينها لوح ’’كلكامش‘‘.
وأك���د وزير الثقافة والس���ياحة واآلثار 
اآلث���ار  أن  ناظ���م،  العراق���ي، حس���ن 
المس���تلمة ج���زء م���ن ذاك���رة العراق 
وهويته الوطني���ة ولها أهمية ثقافية 

كبيرة تتعل���ق بالهوية العراقية وهي 
أكبر عملية اس���ترداد لآلث���ار العراقية 
المهربة. ومن المنتظ���ر أن تقوم وزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار بعرض القطع 
الجديدة ف���ي أجنحة المتحف الوطني 
المتحف  بزي���ارة  للجمهور  والس���ماح 
الذي يضم كنوز اآلثار العراقية على مر 

العصور.
وكان الع���راق ش���هد بع���د االحتالل 
األمريك���ي للبالد في ع���ام 2003 أكبر 
عملي���ات تهري���ب لآلثار واألرش���يف 
اليه���ودي إلى خ���ارج الب���الد من قبل 

مهربين.

االستقالل/ وكاالت:
استطاع كلب تتبع سارق إلى منزله والكشف عنه، األمر الذي ساهم بتقديمه إلى العدالة وحصول 
الكلب على مكافأة كبيرة بالنسبة له. وقام كلب يدعى “رازا” بتعقب سارق في مدينة بارابينسك 
بمنطقة نوفوسيبيرس���ك الروسية، بعد قيام الرجل بس���رقة أحد المنازل والهروب والتخفي في 

منزله.
وتتبع الكلب الطريق الذي سلكه السارق، ووجه العناصر بشكل صحيح إلى مكان السارق والمدخل 
الذي دخ���ل منه وصوال إلى منزله الذي هرب إليه ومكث فيه بعد جريمته، بحس���ب موقع وكالة 

األخبار الفيدرالية الروسية.
وتتبع الكلب الس���ارق بعد االس���تيالء على ممتل���كات منزل من بينها بع���ض األطعمة والمواد 

الكيميائية المنزلية وإلكترونيات من داخل منزل امرأة تبلغ من العمر 47 عاما.

كلب يتتبع سارقًا إلى منزله العراق يسترد 17 ألفًا و338 قطعة أثرية مهربة
ويكشف عنه ويحظى بمكافأة!


