
القدس المحتلة/ االستقالل: 
اتفق رئيس كيان االحتالل الصهيوني رؤوفين ريفلين، مع الكتل 
البرلمانية على توصية 61 عضو كنيس���ت بتكليف رئيس قائمة 

غزة/ قاسم األغا: 
أك���د نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة د. خليل 
الحّية، أمس األحد، أن زيارة رئيس المكتب السياسي 

للحركة إس���ماعيل هنية إلى لبنان، ما زالت على جدول 
جولت���ه الخارجي���ة، التي بدأه���ا في 7 
الماضي. وقال  ديس���مبر )كانون األول( 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن رئيس الكيان اإلس���رائيلي رؤوفين ريفلين مساء أمس 
األحد عزمه تكليف زعيم تحالف )أبيض –أزرق( اليوم االثنين 

بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
ويأت���ي هذا التطور ال���ذي وصف بالدراماتيك���ي في أعقاب 
توصية زعيم حزب »إس���رائيل بيتن���ا« – أفيغدور ليبرمان – 
بتكليف غانتس بمهمة تش���كيل الحكومة ما يعني ارتفاع 
التوصيات التي قدمها أعضاء الكنيس���ت الداعمين لتكليف 

غانتس بهذه المهمة إلى 61 عضوًا.

وذك���رت صحيفة »معاري���ف« العبرية أن ريفلين س���يكلف 
غانتس ظهر اليوم بمهمة تشكيل الحكومة.

بينما تع���د هذه هي الم���رة األولى منذ ع���ام والتي يحصل 
فيها عضو كنيست على توصية 61 عضو كنيست لتشكيل 
حكومة ما يعني ارتفاع فرص تش���كيل حكومة هذه المرة مع 
وجود العديد من العقب���ات في الطريق ومن بينها التناقض 
الكبير بين أعضاء )القائمة العربية المشتركة( وحزب ليبرمان 
وبعض أعضاء تحال غانتس ما يهدد بإس���قاطهم الحكومة 

عند أول مفترق.

ريفلين سيكلف غانتس بتشكيل الحكومة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المستوطنين، أمس األحد، ساحات 
المس���جد األقصى في الق���دس المحتلة، في ظل 
إغالق ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي، معظم أبواب 

المس���جد ،  كما أغلقت سلطات االحتالل ، عدًدا من 
أبوابه بذريعة "الوقاية من فيروس كورونا". وأفادت 
مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا 
ساحات المسجد األقصى، من باب المغاربة، وتحت 

حماية ش���رطة االحتالل. ولفت���ت المصادر إلى أن 
ش���رطة االحتالل، أغلقت أبواب المس���جد األقصى 

باس���تثناء ثالثة أب���واب وهي: حطة 
فيروس  بحجة  والسلسلة،  والمجلس 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى 
واالحتالل يغلق معظم أبوابه بذريعة »كورونا«

الحّية لـ »االستقالل«: زيارة »هنية« إلى لبنان 
ما زالت على جدول أعمال جولته الخارجية

ملحم: ال إصابات جديدة بـ »كورونا« 
والمصابون لـ38 بصحــة جيــدة 

مختصون: شق االحتالل طرقًا خاصة 
بالفلسطينيين في الضفة بداية لمرحلة التقسيم 

غزة/ خالد اشتيوي:
ل���م تتوقف س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي يوم���ًا عن التصعي���د من وتيرة 
مخطاطاته���ا وخطواته���ا الرامي���ة إلى بناء نظ���ام فصل عنصري وتوس���يع 
اإلستيطان واإلستعمار وش���ق الطرق االلتفافية، وسلب األراضي، في الضفة 
الغربي���ة المحتلة ومدينة القدس .  وق���ال المكتب الوطني للدفاع عن األرض 

رام الله/ االستقالل: 
أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين بأش���د العبارات التصعي���د الحاصل في 
اعتداءات وهجمات المس���توطنين اإلرهابية ضد المواطنين الفلس���طينيين 
وأرضه���م وممتلكاته���م ومركباتهم في عديد المناطق ف���ي الضفة الغربية 

»الخارجية« تدين هجمات المستوطنين 
وتحمل دولة االحتالل مسؤوليتها

غانتس يحصل على توصية 61 عضو 
كنيست لتشكيل الحكومة المقبلة

الصحة بغزة: جميع نتائج الفحص المخبري 
للمشتبه إصابتهم بـ »كورونا« سلبية

رام الله/ االستقالل: 
ق���ال الناطق باس���م الحكوم���ة إبراهيم ملح���م إن جميع 
المصابين بفيروس »كورونا« في أماكن الحجر، بصحة جيدة 

وحالتهم مس���تقرة، باستثناء حالة سيدة ألمانية متزوجة 
في بيت لحم طرأت على صحتها انتكاسة، 
وحال���ة أخرى تعاني ظروفًا صحية ليس���ت 

غزة.. مبادرات شبابية ومؤسساتية
 للتخفيف من أضرار »كورونا«

غزة / سماح المبحوح: 
أثار اكتش���اف إصابات بفيروس كورونا المستجد »كوفيد-19«، 
ف���ي الضفة الغربية، وكذلك في دول���ة االحتالل ومصر، مخاوف 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد عمر الكسواني، مدير المسجد األقصى، أن دائرة األوقاف اإلسالمية، قررت 
إغالق المصليات المس���قوفة داخل المس���جد األقصى المبارك، كإجراء وقائي 

لمنع انتش���ار في���روس )كورونا(. وقال الكس���واني في تصريح 
مقتضب: إن جميع الصلوات، س���تقام في س���احات المس���جد 

»أوقاف القدس« تغلق مصليات 
األقصى احترازيًا من كورونا

اعتقال فلسطينية بزعم جمع معلومات 
وتحويل أموال للمقاومة بغزة  ارتفــاع عــدد المصابيــن

 بفيروس »كورونا« في »إسرائيل«
القدس المحتلة/ االستقالل: 

اّدعت إذاعة جيش االحتالل الصهيوني أن ما يس���مى جهاز األمن 
العام »الش���اباك« اعتقل بالتعاون مع شرطة االحتالل، فلسطينية 

واعد: االحتالل لم يتخذ حتى اآلن 
إجراءات الوقاية لألسرى بسبب )كورونا(
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اّدع���ت إذاعة جيش االحت���الل الصهيوني 
أن ما يس���مى جهاز األمن العام »الشاباك« 
اعتق���ل بالتع���اون م���ع ش���رطة االحتالل، 
فلس���طينية بزع���م جمع معلوم���ات لحركة 

حماس وتحويل أموال.
وقالت اإلذاعة إن الشاباك والشرطة اعتقال، 
آية الخطيب البالغة من العمر 31 عامًا، وهي 
متزوجة ولديها طفالن، وتس���كن في وادي 

عارة.
وزعم���ت أن االعتق���ال جاء بس���بب تجنيد 

آية من قبل حركة حم���اس لجمع معلومات 
استخباراتية وكذلك تحويل األموال.

وجاء بيان الشاباك: »في تاريخ 17.02.2020 
تم اعتقل الش���اباك الش���ابة آي���ة خطيب 
البالغ���ة من العمر 31 عاًما من س���كان بلدة 
عرع���رة في وادي ع���ارة وه���ي متزوجة وأم 
لطفلين، وخالل التحقيق معها في الشاباك 
تبّين أنه تم تجنيدها لصالح الحركة على يد 
شخصين من بيت الهيا وجباليا بقطاع غزة«.

كما زع���م البيان: »أن االثني���ن قاما بتجنيد 
الخطيب التي عملت بنش���اطات إنس���انية 

لصالح المحتاجين في قط���اع غزة، من أجل 
تمويل نش���اطات وبن���ى تحتي���ة، والقيام 
بمه���ام لصالح حم���اس م���ن ضمنها جمع 

المعلومات األمنية«.
وتضم���ن: »أن���ه م���ن خ���الل العالق���ة مع 
العنصرين التابعين لحماس قامت الخطيب 
بتحويل مئات آالف الشواكل من خالل خداع 
الذين  أبرياء  منظمات مساعدات ومواطنين 
تبرع���وا بأموالهم به���دف إيصالها لفقراء 
ومساكين ومرضى، من خالل استغالل حاجة 

هؤالء«.

غزة/ قاسم األغا: 
أك���د نائ���ب رئي���س حركة حم���اس في 
قطاع غزة د. خليل الحّي���ة، أمس األحد، أن 
زي���ارة رئيس المكتب السياس���ي للحركة 
إس���ماعيل هنية إلى لبنان، م���ا زالت على 
جدول جولت���ه الخارجية، التي بدأها في 7 

ديسمبر )كانون األول( الماضي.
وقال الحية في تصري���ح خاص لصحيفة 
"االس���تقالل":" إن زيارة األخ رئيس الحركة 
)هنّية( إلى بيروت، على جدول أعماله؛ لكن 

لم يتحدد موعد لهذه الزيارة". 
وحول إذا ما كانت هن���اك "محاذير" تمنع 
هنية من إتمام الزيارة؛ أجاب: "اآلن فايروس 
كورون���ا )كوفي���د -19(، أصب���ح المحظور 
العام الدول���ي )...( وعلى ضوء التعامل مع 
الفايروس س���يتم التعامل السياسي مع 

كل المعطيات".
وس���ابًقا، لم تعلن "حماس" عن الدول التي 
ستشملها جولة إسماعيل هنية، أو المدة 
الزمني���ة التي ستس���تغرقها؛ لكن هنية 

ومنذ مغادرته قطاع غ���زة، زار 7 دول، هي: 
مص���ر، تركيا، قطر، إيران، عم���ان، وماليزيا، 
وروس���يا، والتقى فيها رؤساء ومسؤولين 

رسميين.
وتع���د الجولة الخارجي���ة القائمة لرئيس 
المكتب السياس���ي لحم���اس، األولى، منذ 
انتخاب���ه رئيًس���ا للحركة في ماي���و )أّيار( 

.2017
في س���ياق منفصل، عّبر الحّية عن رفض 
حركته لتصريحات رئي���س حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع، التي دعا فيها إلى 
فرض اإلغالق على المخيمات الفلسطينية 
بلبنان؛ بذريعة الحد من انتش���ار فايروس 

كورونا في بالده.
وقال: "إن ه���ذه التصريحات من صاحبها 
)جعجع( وإشارته بإصبع االتهام لمخيمات 
كأنها مصدر  الفلس���طينيين  الالجئي���ن 
الخطر )بذريع���ة كورونا(، تحمل رس���ائل 
س���لبية خطي���رة"، مؤك���دًا أن تصريحات 

"جعجع" ذات مغزى سياسي. 

وأض���اف: "الحديث واختصاص المخيمات 
الفلس���طينية بذلك؛ يثير الريبة والشّك، 
ويدفع للتس���اؤل: لماذا بات���ت المخيمات 
مس���تهدفة من هذه الشخصيات وغيرها 

بين الحين واآلخر".
المخيمات  المواقف تج���اه  وتابع: "ه���ذه 
والفلسطينيين غير مقبولة، وتشكّل إضراًرا 

بمكانة لبنان واحتضانها للحالة الوطنية 
)الفلسطينية( منذ 70 سنة )حلول النكبة 
الفلس���طينية ع���ام 1948(، وتضّر كذلك 
بالعالق���ة بين الش���عبين الفلس���طيني 

واللبناني".
وقال: "نحن ال نقبل اقتصار اإلجراءات على 
المخيمات الفلسطينية، وال نقبل أن يكون 
الفلسطيني في موضع التهمة، خصوًصا 
في المواضع التي ال ش���أن لإلنس���ان بها 

)تفشي كورونا(".   
ودعا عض���و المكتب السياس���ي لحماس 
الدول���ة اللبنانية إل���ى اتخ���اذ اإلجراءات 
الوقائي���ة واالحترازية من فايروس كورونا 
لكل المواطني���ن والوافدين على أراضيها 
في المدن والق���رى والمخيمات كافة دون 

تخصيص.
والجمع���ة الماض���ي، هاج���م رئيس حزب 
القوات اللبنانية س���مير جعج���ع، إجراءات 
الحكومة اللبنانية للحد من انتشار فيروس 
كورون���ا، مطالًب���ا إّياها بإغ���الق المخيمات 

الفلس���طينية؛ بذريعة الحد من تفش���ي 
الفايروس.

ودعا جعجع ف���ي خطاب متلف���ز، حكومة 
بالده أن "تتخذ تدابير كاملة حول مخيمات 
والنازحي���ن  الفلس���طينيين  الالجئي���ن 
الس���وريين، بحيث تمنع الدخول والخروج 
منها"، مهدًدا "برفع دع���اوى جزائية على 
رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الصحة 
حمد حسن، حال تفشي كورونا في لبنان".

كما قوبلت تصريحات "جعجع" حول كورونا 
والمخيمات الفلسطينية بشجب واستنكار 
شديدين من الفصائل الفلسطينية كاّفة، 
مجمعين على أنها "عنصرية وتتنافى مع 
القيم اإلنسانية وحقوق اإلنسان، وهدفها 
وليس  للمخيمات  السياسي  االستهداف 

الحرص الوقائي".
وحت���ى مس���اء أم���س األحد، بل���غ مجموع 
كورون���ا  بفاي���روس  المصاب���ة  الح���االت 
المس���تجد في لبنان 99 حالة، وفق الوكالة 

الوطنية اللبنانية لإلعالم )رسمية(.

الحّية لـ »االستقالل«: زيارة »هنية« إلى لبنان ما زالت على جدول أعمال جولته الخارجية

رام الله/ االستقالل: 
اعتدت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، على المواطني���ن المتواجدين بأراضيهم 
في حي وادي الربابة، أحد أحياء بلدة س���لوان في القدس المحتلة، وصادرت أشتال الزيتون 
منهم. وأظهر فيديو لش���هود عيان، قوات من جن���ود االحتالل، وهم يعتدون على األهالي 
المتواجدي���ن على أراضيهم بطردهم ومصادرة أش���تال الزيتون منهم، تزامًنا مع أش���غال 
تقوم بها طواقم س���لطة الطبيع���ة باألراضي. ويعيش أهال���ي وادي الربابة ظروًفا حياتية 
قاسية، بسبب المضايقات المستمرة من قبل االحتالل، الذي يسعى لطردهم من أراضيهم 

ومصادرتها، وتبلغ مساحتها حوالي 210 دونمات إلى الجنوب من المسجد األقصى.

اعتقال فلسطينية بزعم جمع معلومات وتحويل أموال للمقاومة بغزة  االحتالل يطرد األهالي من أراضيهم 
ببلدة سلوان ويصادر أشتال زيتون

رام الله/ االستقالل: 
ق���ال الناطق باس���م الحكوم���ة إبراهيم ملح���م: إن جميع 
المصابين بفيروس "كورونا" في أماكن الحجر، بصحة جيدة 
وحالتهم مس���تقرة، باستثناء حالة سيدة ألمانية متزوجة 
ف���ي بيت لحم طرأت على صحتها انتكاس���ة، وحالة أخرى 

تعاني ظروفا صحية ليست صعبة ونأمل أن تتحسن .
وأش���ار ملحم في اإليجاز الصحفي، مس���اء األح���د، إلى أن 
العينات التي أخذت أول امس وعددها 213 عينة، والعينات 
التي أخ���ذت صباح امس وعددها 218 عينة ظهرت جميع 
نتائجها بأنها سلبية أي غير مصابة، موضحا أن جميع هذه 
الح���االت التي أخذت منها العين���ات تم إخضاعها للحجر 
المنزلي مع مواصلة إجراء الفحوصات الدورية عليها لضمان 

سالمتها التامة والتأكد من خلوها من المرض.
وأك���د أنه بتوجيهات من رئيس الس���لطة  محمود عباس، 
وبتعليم���ات م���ن رئيس ال���وزراء محمد اش���تية، اتخذت 
اإلجراءات الالزمة لكاف���ة المصابين، حيث جرى نقل ثالثة 
مصابين إل���ى مركز "بيت اللقاء" في بيت لحم بعد تحويله 
إلى مركز للحجر الصح���ي وتجهيزه بكل ما يلزم من رعاية 

صحية ونفسية وخدمات.
وح���ول الح���االت الس���بع الموج���ودة في الحج���ر الصحي 
بمق���ر األكاديمية في أريحا، أش���ار ملحم إل���ى أن حالتهم 
مستقرة ولم يطرأ عليهم أي مؤشرات تدل على إصابتهم 
بالفي���روس، موضحًا أنهم يخضعون لحجر صحي احترازي 
لمدة 14 يوما بناًء على تعليمات منظمة الصحة العالمية، 
بس���بب قدومهم من بلدان موبوءة بالفيروس وللتأكد من 

سالمتهم قبل عودتهم إلى منازلهم.
وأوضح أن مس���ألة الفلس���طينيين العالقي���ن في األردن 
مرتبط���ة باإلج���راءات الوقائي���ة التي تتخذه���ا الحكومة 

األردنية الشقيقة، لحصر ومنع تفشي هذا الوباء.
وقال: "نتفهم هذه اإلجراءات التحوطية، وهناك اتصاالت 
على أعلى المس���تويات مع األش���قاء في األردن إليجاد حل 
لمسألة العالقين، والحكومة األردنية ال تتوانى في التعاون 

معنا في كافة الجوانب".
يذكر أن ع���دد حاالت اإلصابة بفي���روس كورونا بلغت 38 
حالة، جميعها موجودة في محافظة بيت لحم، باس���تثناء 

حالة واحدة في محافظة طولكرم.

ملحم: ال إصابات جديدة بـ »كورونا« 
والمصابون لـ38 بصحة جيدة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أبع���دت قوات االحتالل الصهيوني، أمس األحد، المواطنة 
المقدس���ية نهلة صيام عن المس���جد األقص���ى المبارك 

خمسة عشر يومًا.
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت الفتاة من 
أمام مصلى باب الرحمة، واحتجزتها س���اعات عّدة قبل أن 

تفرج عنها وتسلمها قرار اإلبعاد مع غرامة مالية.
ووفق الناشطة المقدسية خديجة خويص؛ فإن االحتالل 

يبعد حاليًا 12 مقدسية عن المسجد األقصى.
وتصاعدت مؤخرًا سياسة اإلبعاد بحق المقدسيين خاصة 
مع المشاركة الواسعة في حملة الفجر العظيم وأداء آالف 

المواطنين صالة الفجر في األقصى.
يذكر أن االحت���الل بدأ بفرض قان���ون »إبعاد جماعي 
للنس���اء« في رمضان عام 2014، واس���تهدف طالبات 

مصاطب العلم.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية، مساء امس األحد، 
عن تس���جيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 213 إصابة.

وأوضح���ت الوزارة أن 195 مصاًبا حالتهم طفيفة، 
فيم���ا وصف���ت 12 حال���ة بالمتوس���طة وحالتان 
اإلس���رائيلية  المستش���فيات  وأن  بالخطي���رة، 
اس���تقبلت 167 مصاًب���ا بفيروس كورون���ا، فيما 
تستعد المستشفيات لتسرير 9 حاالت إضافية 
فيما يتلقى 33 ش���خًصا عالًج���ا منزلًيا، في حين 

تماثل أربعة مصابين للشفاء.
وذكرت ال���وزارة أن 2593 من طواقمها يخضعون 
للعزل المنزلي، منه���م 862 طبيًبا و823 ممرًضا، 
وأك���دت أنه تم التأك���د من إصاب���ة 18 حالة من 

الطواقم الطبية.

ارتفاع عدد المصابين 
بفيروس »كورونا« 

في »إسرائيل«

االحتالل يبعد 
المقدسية نهلة 
صيام عن األقصى
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وأضاف المكتب في تقريره األسبوعي حول 
إنه بحسب  الس����بت،  الصادر  االس����تيطان، 
بيني����ت، فإن ش����ق هذا الش����ارع يعتبر حال 
لعقبات تواجه البناء في المنطقة المذكورة، 
وذلك بمنع جميع القرى الفلس����طينية مثل 
عنات����ا وحزما والرام من الم����رور عبر الطريق 
الرئيس����ي بعد ش����ق طريق التفافي خاص 
بهم في المنطقة، بهدف فصل المواصالت 

العامة اإلسرائيلية عن الفلسطينية.
تعزيز الوجود اال�ستيطاين

االس����تيطان خالد  ف����ي ش����ؤون  المختص 
منصور أكد على خطورة ما يجري من خطوات 
إس����رائيلية باتج����اه نظام فص����ل عنصري، 
الوج����ود  األول واألخي����ر تعزي����ز  هدفه����ا 
الفلسطينية  لألراضي  وسرقة  اإلستيطاني 
ومصادرة اآلالف من الدونمات  التي ستكون 

محرمة على الفلسطينيين .
وأضاف منصور ل�"االس����تقالل"، أن االحتالل 
يس����عى من خ����الل إنش����اء ط����رق جديدة 
خاص����ة باليهود وأخ����رى بالفلس����طينيين 
وش����قه للطرق االلتفافية إلى  فصل القرى 
الفلسطينية وعزل  س����كانها عن بعضهم 
البع����ض، وبالتالي إحكام الس����يطرة عليها 

وعلى حركة المواطنين وتقييدها".
وأوضح  ب����أن بينت كوزير ح����رب ونتنياهو 
كرئي����س وزراء، يح����اوالن حالي����ًا تطبي����ق 
وعودهم����ا قب����ل االنتخابات اإلس����رائيلية، 
وتحقيقها على أرض الواقع، من ضم لألغوار 

باإلضافة إلى فرض القانون اإلسرائيلي على 
.""C مناطق

 وأوضح منصور أن سلطات االحتالل تعمل 
عل����ى تنفي����ذ مخططاتها في ظ����ل الضوء 
األخض����ر الممن����وح من الوالي����ات المتحدة 
األمريكية وترامب، وتماش����يًا مع ما جاء في 
صفقة القرن، مشددا على أن الفلسطينيين 

أمام مشروع خطير جدًا، يكرس نظام الفصل 
العنصري، ويهود األرض الفلسطينية.

وأش����ار ال����ى أن خط����ورة ه����ذه المش����اريع 
ف����ي   تكم����ن  اإلس����رائيلية،  والخط����وات 
األراض����ي  لجع����ل  يخط����ط  االحت����الل  أن 
الفلسطينية كجزر يربط بينها عبر شرايين 
كالطرق والجس����ور واألنف����اق، بحيث تكون 

ه����ذه الش����رايين تح����ت أي����دي االحتالل، 
وبالتال����ي يخضع الفلس����طينيون وتخضع 
األراضي الفلسطينية للسيطرة اإلسرائيلية 

الكاملة.
عقلية عن�سرية 

وبدوره قال الخبير في ش����ؤون االس����تيطان 
نصفت الخفش، إن االحتالل اإلسرائيلي منذ 

قيامه وهو يمارس التمييز العنصري بعيدًا 
عن كل األع����راف والمواثي����ق الدولية، وهذا 

يعكس العقلية اإلسرائيلية الفاشية .
وأضاف الخف����ش ل�"االس����تقالل" االحتالل 
يح����اول م����ن خالل فت����ح الط����رق الجديدة 
المس����توطنين  ش����وارع  بي����ن  والفص����ل 
والفلس����طينيين، اإلمع����ان في سياس����ته 
العنصرية وف����ي الوقت ذاته  إطباق الحكم 
الفلس����طينية  األراضي  عل����ى  والس����يطرة 
ومصادرتها، إلى جان����ب التأثير على حرية 
حركة الفلسطينيين وتنقلهم  بين المدن 

والقرى الفلسطينية .
وأشار الى أن االنقس����ام الفلسطيني وحالة 
التطبيع العربي، باإلضافة إلى الدعم المادي 
والمعنوي م����ن الواليات المتحدة االمريكية 
إلسرائيل، كل ذلك شكل تربة خصبة ودافع 
لالحتالل لينفذ كافة مخطاطاته ومشاريعه 

االستيطانية بكل أريحية.
الوح����دة  ض����رورة  إل����ى  الخف����ش  ودع����ا 
الفلسطينية والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة  
المخطط����ات الصهيوني����ة ، مطالب����ًا الدول 
وراء  وزحفه����ا  بوق����ف تطبيعها  العربي����ة 
االحت����الل مقابل مصال����ح وهمي����ة، مطالبا 
المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية 
بالقيام بدورها وواجبها بالدفاع عن القضية 
الفلس����طينية، وإيقاف ما يرتكبه االحتالل 
من جرائ����م متحدي����ًا بذل����ك كل القوانين 

والمواثيق الدولية واإلنسانية.

مختصون: شق االحتالل طرقًا خاصة بالفلسطينيين في الضفة بداية لمرحلة التقسيم 
غزة/ خالد ا�ستيوي:

مل تتوق��ف �سلط��ات االحت��ال االإ�سرائيل��ي يوم��ا عن 
الت�سعيد م��ن وت��رة خمطاطاتها وخطواته��ا الرامية 
اإىل بن��اء نظ��ام ف�س��ل عن�س��ري وتو�سي��ع االإ�ستيط��ان 

واالإ�ستعمار و�سق الطرق االلتفافية، و�سلب االأرا�سي، يف 
ال�سفة الغربية املحتلة ومدينة القد�س .  وقال املكتب 
الوطني للدفاع عن االأر�س ومقاومة اال�ستيطان، التابع 
ملنظم��ة التحرير، اإن �سلطات االحت��ال تخطو خطوة 

اإ�سافية باجتاه بناء نظام ف�سل عن�سري، باإعان وزير 
جي�سها نفتايل بينيت موافقت��ه على �سق �سارع منف�سل 
للفل�سطينيني، يربط �سمال ال�سفة بجنوبها يف املنطقة 

امل�سماة »E1« قرب م�ستوطنة »معاليه اأدوميم«.

رام الله/ االستقالل: 
بأش���د  والمغتربي���ن  الخارجي���ة  وزارة  أدان���ت 
العب���ارات التصعي���د الحاص���ل في اعت���داءات 
المواطنين  المستوطنين اإلرهابية ضد  وهجمات 
الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم 

في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وأش���ارت ال���ى الهجوم ال���ذي ش���نته عصابات 
المستوطنين المس���لحة على الجهة الغربية من 
بلدة حوارة، وتحطيم زجاج ما يزيد على 20 مركبة 
بالحجارة، وإطالق النار العشوائي تجاه المواطنين 
الذين حاولوا التصدي لهم، واقتحام ميليشياتهم 
لقري���ة الجانية غرب رام الله، وهجومها أيضا على 
رعاة األغنام في خرب���ة جبعيت قرب قرية المغير 
ش���رق مدينة رام الل���ه، وقيامهم بض���رب الرعاة 
ومحاول���ة س���رقة أغنامهم، وذل���ك بحماية ودعم 

قوات االحتالل االسرائيلي.
كم���ا أدانت ال���وزارة ممارس���ات ق���وات االحتالل 
العنيفة والدموي���ة أثناء اقتحامه���ا للعديد من 
البلدات الفلس���طينية، كما ح���دث مؤخرا في بلدة 
كفر قدوم ش���رق قلقيلية، وأدى إلى إصابة شاب 
بش���ظايا احتاللية في ظهره نق���ل على إثرها إلى 
مستش���فى رفيديا ف���ي نابلس ووصف���ت حالته 

بالمتوسطة.
وأكدت الوزارة أن تصعيد المنظمات االستيطانية 
اإلرهابية من اعتداءاته���ا على المواطنين نتيجة 

مباش���رة للض���وء األخض���ر والرعاية والتش���جيع 
ال���ذي تتلقاه تلك المنظمات من قبل المس���توى 
السياس���ي في دول���ة االحتالل، الذي يش���جعها 
على التم���ادي في ممارس���ة اعتداءاتها العنيفة 
على البلدات والقرى الفلس���طينية دون حسيب أو 
رقيب، بهدف ترهيب المواطنين الفلس���طينيين 
وتخويفهم ومنعهم م���ن الوصول إلى أراضيهم 
المس���تهدفة تمهيدا لس���يطرة قوات االحتالل 
االس���تيطانية عليه���ا وتخصيصها  والمنظمات 

لصالح التوسع االستيطاني.
وحملت ال���وزارة، الحكومة اإلس���رائيلية وأذرعها 
المختلفة، واإلدارة األميركية المس���ؤولية الكاملة 
المستوطنين  وانتهاكات  والمباش���رة عن جرائم 
المتواصلة ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم. 
واعتبرت أن هذا التصعيد يشكل خطوة متقدمة 
باتجاه س���رقة المزي���د من األرض الفلس���طينية 
المحتلة وتخصيصها لتفش���ي واتساع وتعميق 
االس���تيطان اإلحالل���ي فيها، لف���رض واقع جديد 
في الضفة الغربية المحتل���ة تمهيدا لضم أجزاء 
واس���عة منها، وفرض القانون اإلس���رائيلي على 
المستوطنات. وطالبت "الخارجية" المجتمع الدولي 
بإدان���ة جرائم المس���توطنين وق���وات االحتالل 
وس���رعة اتخاذ موقف دولي إلجبار دولة االحتالل 
عل���ى لج���م قطع���ان المس���توطنين، واالنصياع 

للقرارات األممية ذات الصلة خاصة القرار 2334.

»الخارجية« تدين هجمات المستوطنين 
وتحمل دولة االحتالل مسؤوليتها

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اقتحم مستوطنون بحماية جيش االحتالل اإلسرائيلي، 

أمس االحد، أطراف قرية الجانية غرب رام الله.
وأفاد ش����هود عيان، ب����أن مجموعة من المس����توطنين 
حاول����ت اقتحام قري����ة الجانية غ����رب رام الله بحماية 
جي����ش االحتالل، ما أدى لوقوع مواجهات مع الش����بان 
الذين تصدوا له����م، رغم إطالق جن����ود االحتالل النار 

وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان.
يش����ار إلى أن هذه المرة الثانية خالل أس����بوع يحاول 

فيها المستوطنون اقتحام القرية بحماية الجيش.

كما اعتدى مس����توطنون فجر أمس األحد على مركبات 
المواطنين ببلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس ش����مالي 

الضفة الغربية المحتلة.
وذك����رت مصادر محلية أن عش����رة من المس����توطنين 
يرتدون أقنع����ة هاجموا مركبات كان����ت متوقفة أمام 
منتج����ع "كنتري" بالمنطقة الغربية، وحطموا زجاج نحو 

20 مركبة بالحجارة والعصّي.
وأضافت أن المس���توطنين أطلق���وا النار عندما هّب 
المواطن���ون للتص���دي لهم ومطاردته���م، ثم الذوا 

بالفرار.

مستوطنون يقتحمون قرية الجانية برام الله 
وآخرون يعتدون على المركبات جنوب نابلس

رام الله/ االستقالل: 
أجل���ت محكمة االحت���الل الصهيوني ف���ي »عوفر«، امس 
األحد، محاكمة األس���يرة المقدسية ميس أبو غوش، حتى 

تاريخ 22 مارس الجاري.
وأف���اد نادي األس���ير الفلس���طيني، بأن محكم���ة »عوفر« 
العس���كرية، أجلت محاكمة األس���يرة ميس أبو غوش من 
ُمخّيم قلنديا شمال القدس ، وهي طالبة في كلية اإلعالم 

بجامعة بيرزيت، وش���قيقة الش���هيد حس���ين أبو غوش 
والطفل س���ليمان أبو غوش، المعتقل إدارًيا للمرة الثانية، 

وما زال االحتالل يحرمها من زيارة أهلها منذ اعتقالها.
واعتقلت قوات االحتالل الطالبة في جامعة بيرزيت، ميس 
أبو غوش، من أكثر من خمسة شهور، تعرضت خاللها إلى 
تحقيق قاٍس وتعذيب وحش���ي من قبل قوات ومخابرات 

االحتالل.

محكمة صهيونية تؤّجل محاكمة 
األسيرة ميس أبو غوش
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
 بلدية بيت الهيا

 |�إعالن �صادر عن بلدية بيت الهيا
 ب�صاأن بناء منزل �ملو�طن / حمزة حممد خليل �الأ�صقر 
تعل���ن اللجنة المحلي���ة للتنظيم والبناء ف���ي بلدية بي���ت الهيا لعموم 
المواطنين الكرام بأنه قد تقدم اليها المواطن حمزة محمد خليل االش���قر 
وال���ذي يحمل هوية رق���م 800393753 بطلب للحصول على منح خدمات 
لمنزل قائم دور أرضي في أرض القسيمة رقم 7 من ارض القطعة رقم 966 
على ما مساحته 160 مترا مربعا الواقع في منطقة اصالن بالقرب من سجن 

ابو عبيدة  وفقا لمستندات الملكية والخرائط المقدمة للبلدية من قبله .
لذلك فمن له الحق في االعتراض على ذلك او مستندات ملكية المواطن المذكور 
اع���اله او الخرائط  والمخططات المقدمة منه للبلدية التقدم باعتراضه خالل 15 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن واال لن يلتفت لالعتراض يقدم بعد ذلك.

عز الدين الدحنون
رئي�س بلدية بيت الهيا 
   رئي�س اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

�إعالن لتوريد مو�د مكافحة �لبعو�ض لزوم بلدية رفح
)perma-Fog تعلن بلدية رفح عن طرح مناقصة بالظرف المختوم توريد مادة  )بيرمافوغ
*: ابتداًء من 2020/03/16م وحتى 2020/3/22م وذلك حسب الشروط التي يمكن 

الحصول عليها من مكتب الدائرة المالية وخالل أوقات الدوام الرسمي للبلدية.
*آخر موعد لتس���لم العطاءات يوم االثنين الموافق 2020/03/23م الساعة 

الثانية عشرة ظهرًا في مبنى البلدية الرئيسي.
* يمك���ن الحصول عل���ى مزيد من المعلوم���ات من : بلدية رفح  / قس���م 
المش���تريات  خالل الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية 

ظهرًا. جوال 0599854505
* مالحظة: رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

*تحريرًا في 2020/03/15م .

 وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
 د. اأنور حمدان ال�ساعر 
رئي�س بلدية رفح 

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خان يون�س ال�سرعية 

تبليغات �سرعية 
�إعالن �صادر عن حمكمة خان يون�ض �ل�صرعية 
إل���ى المدع���ى عليه  - محمد عثم���ان محمد الفرا  من خان يونس وس���كان 
الس���عودية ومجهول محل االقامة فيها ويحمل هوية رقم )903323491( 
أن زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الش���رعي : ليا زهير عبد الرحمن طبل 
من خان يونس وس���كانها وتحمل هوية رق���م ) 802910869( قد تقدمت 
لهذه المحكمة بدعوى نفقة زوجة وتحمل اساس رقم 2020/240 وقد تقرر 
تبليغك للحضور في موعد الجلسة الواقع يوم االثنين الموافق 2020/4/20م 
الس���اعة الثامن���ة  والنصف صباحا وان لم تحضر ف���ي الوقت المعين يجر 

بحقك المقتضى الشرعي والقانوني لذلك وجب تبليغك حسب االصول .
وحرر في 20 من شهر رجب لسنة 1441ه� الموافق 2020/3/15م.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  قا�سي خان يون�س ال�سرعي
  ال�سيخ / زياد عبد احلميد اأبو احلاج  

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اتفق رئيس كيان االحتالل الصهيوني رؤوفين ريفلين، 
مع الكت���ل البرلمانية على توصية 61 عضو كنيس���ت 
بتكلي���ف رئيس قائم���ة أزرق أبيض، بين���ي غانتس، 

بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
 بينما حصل رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، 
عل���ى توصي���ات كتلة اليمي���ن التي تض���م 58 عضو 
كنيس���ت، وامتنع���ت عضو الكنيس���ت أورل���ي ليفي 

أبيكاسيس عن التوصية.
وفي ظل أزمة في���روس كورونا، بدأ ريفلين، صباح أمس 
األحد، مشاورات مع ممثلي األحزاب في الكنيست، التي 
ستوصي بمرشح لتفويضه بتشكيل حكومة جديدة، إذ 
مارست كتلة أزرق أبيض ضغوًطا على القائمة المشتركة 

كي توصي بتكليف غانتس بتشكيل حكومة.
وأوصى ممثلو ح���زب الليكود أم���ام ريفلين بتفويض 
نتنياهو، بتش���كيل الحكومة المقبل���ة، بواقع 36 عضو 
كنيس���ت، فيم���ا أوصى وف���د "أزرق أبي���ض بتفويض 

غانتس، بواقع 33 عضو كنيست.
بعد ذلك، أوصى وفد القائمة المش���تركة أمام ريفلين 
بتفويض غانتس بتش���كيل الحكوم���ة المقبلة، إذ إن 

اللجن���ة المركزية لحزب التجم���ع الوطني الديمقراطي، 
ق���ررت أال تغّي���ر موقف الح���زب بع���دم التوصية على 
أحد، لكن الق���رار أضاف أن التجمع يلتزم بقرار األغلبية 
في القائمة المش���تركة، وذلك بموج���ب قرار المكتب 
السياس���ي للتجمع، وذلك يعني أن توصية المشتركة 

تمثل 15 نائًبا.
ونقلت وسائل إعالم عبرية عن قياديين في ازرق أبيض 
قولهم: إنهم "أبلغوا القائمة المش���تركة بأنه ال تجري 
أي اتصاالت جدية حول تشكيل حكومة وحدة مع حزب 
الليكود، واعتبروا أنه في حال لم توِص المش���تركة على 

غانتس أمام رئيس الدولة، فإن هذا يعني أن نتنياهو 
سيكون رئيس الحكومة بكل تأكيد".

يذكر أن غانتس دعا نتنياهو، نهاية األسبوع الماضي، 
إلى عقد اجتماع بين طاقمي مفاوضات الحزبين، للبحث 

في تشكيل حكومة وحدة،
بدوره، قال المرشح الثاني في أزرق أبيض يائير لبيد، إن 
اله���دف من حصول غانتس على تفويض من ريفلين 
هو تش���كيل حكومة ضيق���ة بداية، ثم توس���يعها 
لتش���مل أحزاب صهيونية أخرى وبينها الليكود، وأن 
المطلوب من القائمة المش���تركة ه���و التوصية على 

غانتس وحسب.
م���ن جانبه، أصدر حزب الليك���ود بيانا هاجم من خالله 
غانت���س لحصوله على توصية ح���زب التجمع الوطني 
الديمقراط���ي ال���ذي التزم بقرار المش���تركة بش���أن 
التوصي���ة، وجاء في البيان: "في الوقت الذي يدير فيه 
نتنياهو أزمة عالمية ومحلية غير مسبوقة في مواجهة 
في���روس كورونا، بمس���ؤولية كبيرة، يندف���ع غانتس 
لتشكيل حكومة أقلية تعتمد على حزب التجمع وهبة 
يزبك، ب���داًل من االنضمام إلى حالة ط���وارئ وطنية من 

شأنها إنقاذ العديد من األرواح".

غانتس يحصل على توصية 61 عضو كنيست لتشكيل الحكومة المقبلة

 غزة/ االستقالل: 
أكدت جمعية )واعد( لألسرى والمحررين، أن االحتالل 
اإلس���رائيلي، لم يتخذ حت���ى اآلن، إجراءات الوقاية 
والسالمة لألسرى الفلس���طينيين داخل السجون، 
وذلك في ظل الحالة المرتبكة التي يعيشها العالم 
أجمع، واإلجراءات الكبيرة التي تقوم بها الدول للحد 

من انتشار فيروس )كورونا( المستجد.
وقالت الجمعية في تصريح لها،  وصل "االستقالل": 
"إن التركيبة الداخلية للسجون، تعتبر بيئة خصبة 

ومكانًا مثاليًا النتشار األمراض واألوبئة، وذلك نظرًا 
لقلة التهوية والمساحة الصغيرة للغرف واألقسام، 
نس���بة لعدد األس���رى المتواجدين بداخلها، وعدم 
س���ماح االحتالل حت���ى اللحظة، بإدخ���ال األدوات 

والمواد الالزمة لتعقيم غرف، وأقسام األسرى".
وطالبت الجمعية، وبش���كل عاجل، خاصة مع تزايد 
حاالت اإلصابة داخل الكيان، بوقف تنقل األس���رى 
عبر البوسطة إلى المحاكم والسجون األخرى، وفصل 
األس���رى الجنائيين عن األمنيين، والسماح لألسرى 

بالتواصل المستمر مع أهلهم وذويهم، مع تأكيدنا 
أنه لم يتم حتى اآلن تسجيل أي إصابة في صفوف 

األسرى.
وش���ددت الجمعي���ة على ض���رورة أن تقوم منظمة 
الصحة العالمية والمؤسس���ات الدولي���ة، أن تقوم 
بواجبها اإلنس���اني واألخالق���ي، لضمان تنفيذ كل 
إجراءات الس���المة والوقاية لألسرى، والضغط على 
االحت���الل لإلفراج الفوري عنه���م، وخاصة المرضى 

وكبار السن منهم، حفاظًا على حياتهم.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أجلت إدارة االحتالل الصهيوني في س���جن رامون بصح���راء النقب، اإلفراج عن 
األسير حافظ عمر حتى 20 أبريل/نيس���ان المقبل، وذلك بعدما كان من المقرر 

اإلفراج عنه اليوم 15 مارس/آذار.
وأكد ش���قيق األس���ير، س���عد عمر أن هذا التأجيل يأتي بعد عدم احتساب فترة 
"المنهلي"، وهي عدد من األيام التي يتم إسقاطها من كل سنه سجن، وقد أوقفت 
حكومة االحتالل هذا النظام ضمن حملتها الممنهجة ضد األس���رى وذويهم عام 
2007. وبّين سعد أن صالحية قرار اإلفراج بعد هذه المدة، ُمنحت لمدير كل سجن، 

وهو ُاسلوب جديد قديم البتزاز األسرى والتالعب بمشاعر ذويهم.
وكانت محكمة االحتالل قد قضت بس���جن الناش���ط حافظ عمر ل� 13 شهًرا مع 

غرامة مالية قدرها 2000 شيكل.
وقال سعد: "إننا نصبر ونحتسب غير منكسرين وال خانعين وننتظر حالنا كحال 
أهل باقي األسرى أن تشرق شموس���نا من الزنازين نحو سماء الحرية"، مضيًفا: 
"س���نتوقع من اليوم وحتى العشرين من نيسان خروج أخي حافظ في أي لحظة 
وِفي أي يوم". واعتقل الناش���ط عمر في مارس/آذار 2019 من منزله في منطقة 
عين مصباح وس���ط رام الله بع���د اقتحام قوات االحت���الل الصهيوني للمكان، 

ثم مددت اعتقاله أكثر من ثماني مرات منذ ذلك الحين.
وُتمارس سلطات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي والقمع بشكل يومّي بحق 

ناشطين شباب في الداخل المحتل وفي الضفة المحتلة..

االحتالل يؤجل اإلفراج عن الناشط 
حافظ عمر حتى 20 نيسان المقبل

واعد: االحتالل لم يتخذ حتى اآلن إجراءات الوقاية لألسرى بسبب )كورونا(

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء أمس األحد 
أّن مختبرها المركزي أجرى خالل األيام السابقة 33 
فحًصا مخبرًي���ا لحاالت اش���تباه باإلصابة بفيروس 
"كورونا" الوبائي )كوفيد-19( للعائدين إلى القطاع 

عبر معبر رفح البري.
وأوضح���ت الصحة ف���ي تصري���ح مقتضب وصل 

"االس���تقالل" أّن جمي���ع نتائج الفح���ص المخبري 
للمش���تبه بإصابتهم كانت "سلبية"؛ ما يعني عدم 

إصابتهم بالفيروس الوبائي.
وج���ّددت الوزارة تأكيدها على خلّو قطاع غزة من أي 

إصابات بفيروس "كورونا" الوبائي المستجد.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت مساء األحد 
تنفيذ الحجر الصحي في معبر رفح جنوب قطاع غزة 

لعدد من العائدين غي���ر الملتزمين بتعهد الحجر 
المنزلي.

وي����وم أول أم����س، قالت وزارة الصح����ة إنها تتابع 
األوضاع الصحية للمعتمرين العائدين إلى قطاع 
غزة قبل أيام بشكل مس����تمر وحثيث، مشيًرا إلى 
أن من بينهم من ل����م يلتزم بالحجر الصحي الذي 

تعهد به.

الصحة بغزة: جميع نتائج الفحص المخبري للمشتبه إصابتهم بـ »كورونا« سلبية
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

مذكرة تبليغ حكم غيابي 
الى المدعى عليه / صدام بش���ير محمد نتيل من غزة وس���كان النصر أبراج 
الفيروز س���ابقًا ومجهول محل اإلقامة خارج القطاع اآلن لقد حكم عليك من 
قبل هذه المحكمة في القضية أس���اس 1361 / 2019 وموضوعها عفش 
بي���ت وقدره ألفا دينار أردني او ما يع���ادل ذلك بالنقد المتداول المرفوعة 
علي���ك من قبل المدعية / ناريمان نعيم حس���ن زه���د حكمًا وجاهيًا بحق 
المدعي���ة قابال لالس���تئناف غيابيًا بح���ق المدعى عليه قاب���ال لالعتراض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول  وحرر بتاريخ: 2020/3/15م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد طاهر �سحادة

اإعالن بيع اأجهزة ومعدات طبية جديدة وم�ستعملة
يعلن اتحاد لجان الرعاية الصحية عن رغبته في بيع أجهزة ومعدات طبية 
جديدة ومستعملة فعلى من يرغب في الشراء من المؤسسات والشركات 
واألف���راد مراجعة الدائ���رة المالية في الرعاية الصحية غزة خالل س���اعات 
الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم األحد 2020/03/15 وحتى نهاية دوام يوم 

الثالثاء 2020/03/17.
للمراجعة واالستفسار التوجه إلى مقر اتحاد لجان الرعاية الصحية – غزة – 

شارع الشفاء – مقابل بنك اإلنتاج. 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )129/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-خالد فايز محمود شقليه من سكان غزة  هوية رقم 803479914
2-آمال محمود محمد عفانة من سكان غزة هوية رقم 961557881

3-ثروت يوسف محمد الحلو من سكان غزة هوية رقم 976370940
بصفته وكيال عن: حلمي وعصام أبناء محمود محمد ش���قليه ودينا وهديل 

وسهى ومرام بنات إسماعيل محمود شقليه
بموج���ب وكالة رقم:2546 / 2018  الصادرة ع���ن القاهرة + 4908 / 2013 
غزة + 9872 / 2019 غزة + 2383 / 2018 القاهرة + 2413 / 2018 القاهرة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة724  قسيمة 431  المدينة غزة الدرج

 فم����ن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التقدم باعتراضه إل����ى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف 
يت����م البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إش����كاليات أو وفاة الموكل أو أحد 
الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ: 11/ 3/ 2020م

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

غزة / االستقالل: 
دع���ت وزارة األوقاف والش���ئون الدينية 
في غزة المرضى، وكبار الس���ن، وضعاف 
ب���أداء كافة الصلوات  المناعة، واألطفال 
في البيوت مع أهليه���م، وعدم الذهاب 
للمس���اجد، وقضاء الحاج���ة والوضوء في 
البيوت، واستخدام الحمامات العامة في 

أضيق حدود.
وطالب���ت وزارة األوقاف ف���ي البيان الذي 
تضمن اإلجراءات الوقائية لوباء "كورونا" 
المواطني���ن بالمباع���دة بي���ن صف���وف 
الص���الة، من خالل ترك موضع س���طر بال 
مصلين، وإش���غال الس���طر الذي يليه ما 

أمكن ذلك.
وش���ددت على ض���رورة إحض���ار كل من 
يرغب في أداء صالة الجماعة بالمس���جد 
س���جادة من البيت خاصة به وتعقيمها 

بشكل دوري.
كاف���ة  وق���ف  عل���ى ض���رورة  وأك���دت 
االحتف���االت والمحاض���رات العام���ة في 
ف���ي  ال���دروس  وتقلي���ص  المس���اجد، 
المساجد وحصرها في تعزيز الثقة بالله، 

وتوجيهات لمواجهة الوباء، بحيث تكون 
مختصرة وقصيرة.

عل���ى  تعميًم���ا  األوق���اف  وأص���درت 
المحفظي���ن وق���ف حلق���ات التحفيظ، 
ودورات الت���الوة والتجويد، وينطبق ذلك 
على كل الجمعيات التي تعمل في هذا 
المجال، وكذلك األئمة بعدم اإلطالة في 
الص���الة وضرورة القن���وت المختصر في 

الصل���وات. وأوصت األوق���اف المصلين 
بإطالق حملة تعقيم يومية لمسجدهم، 
الصالة، وكافة األسطح  بتعقيم س���جاد 
التي تتم فيها المالمس���ة، وتقليل مدة 
المخالط���ة ف���ي أي مكان بم���ا في ذلك 
المس���اجد، واالكتفاء بأداء الفرائض في 
المس���جد، وأداء النوافل وت���الوة القرآن 
في البيت، مش���ددة في الوقت ذاته على 

الموجودة  المي���اه  إغالق ثالجات  ضرورة 
في المساجد.

وقال���ت الوزارة: "إن أنج���ع مواجهة لهذا 
الوباء ه���و الوقاية، والتي من أبرز صورها 
الحج���ر الصحي والع���زل، وتقليل فرص 
االحت���كاك، هذه الطريق���ة في مواجهة 
الوباء تنس���جم من منهج الش���ريعة في 

التعامل مع األوبئة".

غزة/ االستقالل: 
قررت لجان الداخلية واألم���ن والحكم المحلي والرقابة 
والقانوني���ة في المجلس التش���ريعي الفلس���طيني 
الخميس تش���كيل لجن���ة تقصي حقائ���ق حول واقع 
التحقيق مع الموقوفين في الس���جون، وظروف مراكز 

التأهيل واالصالح ومدى موائمتها مع القانون.
ج���اء وذلك خالل جلس���ة اس���تماع عقدته���ا اللجان 
المذك���ورة مع النائ���ب العام المستش���ار ضياء الدين 

المدهون.
وحس���ب بي���ان ص���در ع���ن المجل���س األح���د وصل 

"االس���تقالل" نس���خه عنه، فإن المدهون اس���تعرض 
جه���ود النيابة العامة في تش���كيل لجن���ة مناهضة 
التعذيب، والتنسيق مع األجهزة األمنية لعقد الدورات 
المتخصص���ة واالس���تعانة بخب���راء فنيي���ن لموائمة 
أس���اليب التحقيق مع المعايير الدولية والتشريعات 
الس���ارية، منوهًا الى أن العديد من مؤسس���ات حقوق 

االنسان والمجتمع المدني شريكة في هذا البرنامج.
وفيما يتعلق بحادثة وفاة الموقوف عصام السعافين 
بتاريخ 2020/2/23، استعرض النائب العام مالبسات 
الحادث���ة وحيثي���ات الوفاة ف���ي ضوء تقري���ر الطب 

الشرعي، وتقرير األدلة الجنائية.
وعلى صعيد آخ���ر أكد النائب العام أنه تم تش���كيل 
لجنة م���ن الخبراء مكونة م���ن الدفاع المدن���ي ووزارة 
االقتص���اد والحك���م المحلي، لفحص كاف���ة الجوانب 
الفنية حول حادثة حريق سوق النصيرات، مشيرًا الى 
أن التحقيق مازال مس���تمرا، وتم االستماع لشهادات 

المواطنين والمصابين.
وأوض���ح المدهون أنه تم االطالع على كافة التراخيص 
والمس���تندات في بلدية النصيرات، مش���ددا على أن 

جهات االختصاص مستمرة في عملها بشكل جدي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد عمر الكسواني، مدير المسجد األقصى، أن دائرة األوقاف اإلسالمية، 
ق���ررت إغالق المصليات المس���قوفة داخل المس���جد األقصى المبارك، 

كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس )كورونا(.
وقال الكس���واني في تصريح مقتضب: إن جميع الصلوات، س���تقام في 
ساحات المسجد األقصى المبارك، وجميع األبواب ستبقى مفتوحة أمام 

المصلين.
كان���ت قوات االحتالل أغلقت أبواب المس���جد األقصى صباح أمس ، عدا 
ثالثة أب���واب وهي: حطة والمجلس والسلس���لة لدخول المصلين بحجة 
"إج���راءات وقائية من فيروس كورونا"، بينما ابقت باب المغاربة مفتوحًا 

القتحامات المستوطنين والسياح.
واعتصم حراس المس���جد األقصى مقابل ب���اب القطانين احتجاًجا على 
قرار اغالق البوابات لمدة س���اعة، فأعادت ش���رطة االحتالل فتح األبواب 

المغلقة.
في حين قالت دائرة األوقاف: إن 43 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد 

األقصى األحد، من باب المغاربة تحت حراسة قوات االحتالل.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن رئيس الوزراء محمد اش���تية  أم���س األحد عن بوادٍر 
لتعافي 15 مصاًبا بفي���روس كورونا في بيت لحم جنوبي 
الضفة الغربية المحتلة. وأوضح رئيس الوزراء، خالل مؤتمر 
صحفي عقده بمدينة رام الل���ه، أن الطواقم الطبية أجرت 
أول أم���س فحوصات ل�21 مصاًبا بفيروس كورونا من أصل 

38، مشيًرا لظهور بوادر تعاف على 15 شخصًا منهم.
وقال: "ال يعني ذلك ش���فاء تامًا، ولكن أن الحالة تس���ير 

باالتجاه الصحيح".
وأضاف "هناك 6 حاالت ما زالوا مصابين منهم س���يدة 

ألمانية وضعها صعب جدًا، وحالتان متوسطتان، إضافة 
إلى سائق حافلة من القدس بدأ يتعافى".

وأش���ار إلى أن الحاالت ال�15 ستخضع لفحصين آخرين، 
مضيًفا "وإذا اس���تمرت النتائج في التحسن سيذهبون 
إلى منازله���م على المدى البعيد". ولفت إلى أن س���بب 
تحّس���ن حالة المصابي���ن بالفي���روس "التزامهم بكامل 
التعليمات الت���ي أعطيت له���م، وتواجدهم في الحجر 

الصحي بانتظام، والتزام عائالتهم".
وُأعلن عن أول تسجيل لحاالت إصابة بفيروس كورونا في 
فلسطين مس���اء الخميس 5 مارس/ آذار الجاري، وبلغت 

حتى الساعة 38 حالة، كلها في بيت لحم، باستثناء حالة 
واحدة في طولكرم.

وأصدر رئيس الس���لطة محمود عباس مساء نفس اليوم 
مرس���ومًا رئاسًيا بإعالن حالة الطوارئ في جميع األراضي 
الفلسطينية لمدة ش���هر، اعتباًرا من تاريخه؛ لمواجهة 
فيروس كورونا، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد اش���تية 
عن الب���دء بإجراءات تنفيذ حالة الط���وارئ، ومنها إغالق 
كاف���ة المراف���ق التعليمية من م���دارس ورياض أطفال 
وجامعات ومعاهد وغيره. وخصصت وزارة الصحة فندق 
"اإلنجل" في بيت لحم لعزل المصابين بفيروس كورونا.

أوقاف غزة تصدر إرشادات لرواد المساجد للوقاية من »كورونا« »أوقاف القدس« تغلق 
مصليات األقصى 
احترازيًا من كورونا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قررت محكمة االحتالل المركزية في مدينة القدس المحتلة أمس األحد 
تأجيل محاكمة رئي���س حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو حتى مايو/ 
أيار المقبل بس���بب تقليص أعمال المحاكم في ظل انتش���ار فيروس 

كورونا.
وذكرت القن���اة "12" العبرية، أن القرار جاء في أعقاب قرار وزير عدل االحتالل 
"أمير أوحن���ا" بفرض وضع خاص ف���ي المحاكم وتقلي���ص أعمالها إلى الحد 

األدنى.
وهاجم خصوم نتنياهو القرار مشككين في أهدافه.

وكان م���ن المتوق���ع أن تبدأ محاكمة نتنياهو غدًا الثالثاء، إذ س���بق للمحكمة 
أن رفض���ت طلًبا لنتنياهو من أجل تأجيل المحاكمة بس���بب عدم االطالع على 

كامل البينات.
يأتي ذلك ف���ي وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اإلس���رائيلية ع���ن ارتفاع عدد 
المصابين بالفيروس إلى أكثر من 200 شخص، منهم حالتان في وضع حرج.

تأجيل محاكمة نتنياهو 
بسبــب »كورونــا«

اشتية: بوادر تعاٍف لـ15 مصابًا بفيروس كورونا

التشريعي بغزة يقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق حول واقع التحقيق مع الموقوفين
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 دولة فل�سطني
  لدى حمكمة �سلح خانيون�س 
 يف الطلب رقم 2020/163

  يف الق�سية املدنية رقم 2019/1078
المس���تدعى / نائل احمد الفرا – من خانيونس – المحطة – ش���ارع البيئة 
هوية رقم )900672825(    وكيله المحامي / زياد عطا النجار – خانيونس

المستدعى ضدهم  / نادر احمد محمد الفرا – من خانيونس – المحطة – شارع البيئة 
ندى احمد محمد الفرا – خانيونس – المحطة – شارع البيئة – مقابل منزل الشيخ صابر الفرا 
نها احمد محمد الفرا – خانيونس – المحطة – شارع البيئة – مقابل منزل الشيخ صابر الفرا 

مجهولو محل االقامة 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

 في الطلب المدني رقم 2020/163      في القضية رقم 2019/1078
الى المس���تدعى ضده���م المذكورين بعالية بما ان المس���تدعي قد اقام ضدكم 
القضية المدنية التي تحمل الرق���م 2019/1078 لذلك يقتضي عليكم الحضور 
الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودعوا الى قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما 
م���ن تاريخ تبلغكم هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة االحد 2020/4/5م 
وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعي أن يس���ير في 

قضيته حسب األصول . تحريرا في 2020/3/10

   رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
فتحي ح�سني حم�سن

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )130/ 2020(
يعل���ن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
غالب نصر الله س���الم عيد من س���كان دير البلح  هوية رقم 902338250 

بصفته وكيال عن: بهاء الدين وعمر ومعاذ أبناء غالب نصر الله عيد
بموجب وكالة رقم: 1096 / 2015  الصادرة عن دير البلح

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة137  قسيمة44  المدينة دير البلح

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

التاريخ: 11/ 3/ 2020م

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطنة / آمن���ة أحمد خليل الس���ميري عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)803879527( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

فعلى المس���توى الرس���مي أوضح المكتب االعالمي الحكومي أن 
الجهات الحكومي���ة بالقطاع اتخذت 12 إج���راء وقائيا لمواجهة 
في���روس كورونا منه���ا ، إغالق معابر القطاع ف���ي كال االتجاهين 
أمام حركة المس���افرين حتى اش���عار آخر ،  ويس���تثنى من ذلك 
الحاالت الطارئة وإنقاذ الحياة ، مع استمرار تعليق التحاق الطالب  

بالمؤسسات التعليمية المختلفة إلى نهاية شهر مارس .
كما كلفت وزارتا الداخلية والصحة باتخاذ اجراءات ضابطة إللزام 
المحجورين في منازلهم باتباع التعليمات ذات العالقة ، ومنع 
اقامة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من إقامة األنشطة 
والفعاليات الجامعة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 100 

شخص .
وأكثر ما يتخوف منه الفلسطينيون في القطاع المحاصر، هو عدم 
إمكانية السيطرة على انتشار الفيروس، في حال ظهرت إصابات 
به ، نتيجة ضعف امكانيات القطاع الصحي، واالكتظاظ السكاني 

في غزة، حيث يزيد عدد سكانه عن مليوني نسمة.
وبدأ الس���كان باتخاذ العديد من اإلجراءات االحترازية للوقاية من 
اإلصابة بكورونا ،  كما نش���رت وزارة الصحة بغزة، خطوات للوقاية 
من اإلصابة بالفيروس، أو الحد من انتش���اره حال وصوله للقطاع، 
إلى جانب اتخاذها ع���ددا من الخطوات واإلجراءات الوقائية لمنع 

دخول الفيروس إلى غزة.
ومنذ الس���بت 7 م���ارس/آذار الج���اري، تم تعليق الدراس���ة في 
المدارس، ورياض األطفال، والجامعات، في غزة، بعد اعالن رئيس 
الس���لطة محمود عباس اع���الن حالة الط���وارئ لمواجهة فيروس 

كورونا المستجد. 
يذك���ر أن القطاع  المحاصر إس���رائيليا يعاني للع���ام ال�13 على 

التوال���ي، من ضعف عام ف���ي مجال تقدي���م الخدمات الصحية 
ونقص في األدوية والمس���تهلكات الطبية، بنسبة عجز تقدرها 

وزارة الصحة بغزة، بنحو %45.
المتحدث باس���م  المبادرة الفردية  " احِم نفسك وبلدك" محمود 
الفرا أكد أن المبادرة التي تضم 8 أش���خاص تعتمد بشكل كامل 
على جهودهم الذاتية في توعية وتثقيف المواطنين بمحافظة 

خانيونس من مرض كورونا .
واوضح الفرا ل�"االس���تقالل " أنهم عمل���وا في المرحلة األولى على 
تعقيم األدوات الخاصة بمس���جد الس���عيد في منطقة الكتيبة 
بالمحافظة ، كما شملت توعية السائقين والمارة بشارع جمال عبد 

الناصر ، مبينا أن المساجد أكثر االماكن اكتظاظا بالمواطنين لذلك 
حرصوا على استهدافها في المرحلة األولى من المبادرة .

وأش���ار إلى س���عيهم لتنفيذ محاضرات توعوية وتوزيع نشرات 
تثقيفية لتش���مل مختلف الفئات العمرية بالمحافظة ذاتها مع 
حرصهم الشديد على االلتزام بالتعليمات الوقائية التي تفرض 

تجمع عدد قليل من المواطنين بمكان واحد . 

تطوع فردي
ومن جنوب القطاع لشماله، أعلن الصحفي سامر الزعانين تطوعه 
للمش���اركة ف���ي حمالت التوعي���ة وجمع التبرع���ات أو التنظيف 

والتعقيم في حال عملت على تنفيذها مؤسسات  القطاع .

وقال الزعانين ل�"االستقالل ":" إن المسؤولية االجتماعية والحرص 
على تعزيز سلوك التوعية للمواطنين من فيروس الكورونا ، واجب 

أخالقي وانساني يتحلى به كل فرد حريص على مجتمعه".
وأض���اف: " خبراتي الس���ابقة ف���ي تقديم االس���عافات االولية 
والمس���اعدات االنس���انية تأهلني للتطوع في حمالت التنظيف 
والتعقي���م وتقديم االرش���ادات في حال عمل���ت على تنفيذها 

المؤسسات العاملة بالقطاع". 
ولف���ت إلى أن حماية أفراد مجتمعه وحرصه على تقديم التوعية 
والتثقيف وتعزيز س���لوك النظافة الشخصية لديهم ، يحميه 
وأفراد عائلة من الخطر الذي سيقع عليهم في حال تم اكتشاف 

مصابين بالمرض بالقطاع . 
مبادرات جماعية 

ول���م يكن مخيم النصي���رات بعيدًا عن المب���ادرات وحمالت 
التوعية من في���روس كورونا فقد أكد ماهر نس���مان رئيس 
اللجن���ة الش���عبية لالجئين بالمخيم على تش���كيلهم لجنة 
طوارئ من عدة مؤسس���ات لتنفيذ حملة تثقيفية و توعوية 

من فيروس كورونا. 
وأوضح نسمان ل�"االستقالل " أن اللجنة بالتعاون مع عيادة " اونروا 
" ومركز البرامج النس���ائية والمركز الطبي  بالمخيم ش���رعوا منذ 
يومين على تنفيذ حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا ، قبل 

اكتشاف أية اصابة بالقطاع .
وبي���ن أن عددًا من الش���ركات الطبي���ة تبرعوا ب���أدوات التعقيم 
والكمامات ، كما شارك لفيف من لجان االصالح والمخاتير بجانب 
مجموعة من شباب  وأطفال المخيم في ارشاد المواطنين وتوزيع 

النشرات وتنظيف أحياء وشوارع المخيم . 

غزة.. مبادرات شبابية ومؤسساتية للتخفيف من أضرار »كورونا«
غزة / �سماح املبحوح: 

امل�س��تجد  كورون��ا  بفريو���س  اإ�س��ابات  اكت�س��اف  اأث��ار 
»كوفي��د19-«، يف ال�س��فة الغربي��ة، وكذل��ك يف دولة 
الحتالل وم�سر، خماوف مواطني القطاع من اإمكانية 

و�سول الفريو�س اإليهم، خا�سة مع وجود »معابر برية« 
تربط��ه بتلك املناط��ق، الأمر الذي دف��ع العديد منهم 
لإطالق مبادرات وحمالت توعية وتثقيف من الفريو�س 
على امل�س��توى الفردي والر�س��مي .  وقال الناطق با�سم 

احلكومة الفل�س��طينية اإبراهيم ملحم، الأحد: اإنه مل 
ت�سجل اإ�سابات جديدة بفريو�س »كورونا« يف فل�سطني، 
لي�س��تقر عدد ال�سابات عند 38 جميعها يف بيت حلم، 

با�ستثناء واحدة يف طولكرم.

الداخل المحتل / االستقالل: 
علق 100 طالب من الداخل الفلسطيني المحتل على معبر نهر األردن 
كانوا في طري���ق عودتهم ، إذ رفض المعبر اإلس���رائيلي إدخالهم 
بس���بب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فعاد الطلبة إلى النقطة 
األردنّية حيث تلقوا أيًضا رفض دخولهم وفق اإلجراءات المشابهة.

وتوّجه النائب عن القائمة المش���تركة منصور عباس إلى س���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلي المعنّية من أجل استقبال الطلبة في المعبر، 

وأّكد عباس دخول للطبلة وفق تأكيد السلطات اإلسرائيلية له ذلك.
وكانت الحكومة األردنية قد اتخذت جملة من اإلجراءات ومنها إغالق 
الحدود، تجميد الفعاليات الرياضية ووقف الصلوات في دور العبادة.

وق���ال رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز في بيان إن األردن قرر تعليق 
دوام المؤسس���ات التعليمي���ة )رياض أطفال، حضان���ات، مدارس، 
جامعات، كليات، مؤسسات ومعاهد تدريب(، اعتباًرا من صباح األحد 

) أمس( ولمدة أسبوعين.
وستباشر وزارة التربية والتعليم في األردن تنفيذ خطة التعليم عن 
بعد، عبر موقع التعليم اإللكتروني للوزارة، اعتباًرا من األسبوع القادم، 

إضافة إلى قنوات التلفزة الوطنية، اعتباًرا من األسبوع الجاري.
وقررت الس���لطات األردنية تعليق جميع الرح���الت الجوية من وإلى 
األردن، بداية من الثالثاء المقبل وحتى إش���عار آخر، باستثناء حركة 
الش���حن التجاري. كما أن جميع المعابر الحدودي���ة البرية والبحرية 
والمطارات تعتبر مغلقة أمام حركة المس���افرين، باس���تثناء حركة 

الشحن التجاري.

100 طالب فلسطيني عالقون على 
معبر نهر األردن بسبب »كورونا« رام الله/  االستقالل: 

أعلنت هيئة التقاعد الفلس���طينية، إغالق قسم 
استقبال المراجعين خالل خطة الطوارئ، مطالبة 
المراجعين بعدم الحضور لمقرات الهيئة حرصا 
على الظروف الصحية الخاصة بكبار السن وذوي 

األمراض المزمنة.
وقال����ت الهيئة في بيان صدر عنها، الس����بت، 

"في حالة الضرورة يمكن إرسال أية طلبات من 
info@ppag.( خالل البريد اإللكتروني للهيئة

ps(، أو االتص����ال باألرقام التالية التي وضعت 
خصيصا لالجابة عن كافة االستفسارات وهي: 
الل����ه  )022966045، 022954626،  م����ن رام 
الخلي����ل )022293909(،  022975181(، ومن 
وم����ن غ����زة )082829067(، و مرك����ز خدمات 

الجمهور  )0594555592(".
وأك���دت الهيئ���ة اس���تمرار ص���رف الحق���وق 
التقاعدي���ة كاملة كما ه���ي دون تغيير لحين 
انتهاء خطة الط���وارئ، ومتابع���ة كافة بيانات 
www. الهيئ���ة من خالل موقعه���ا اإللكتروني

ppag.ps، مش���يرة إل���ى أن دوام مختلف دوائر 
الهيئة ستستمر كالمعتاد.

هيئة التقاعد تغلق قسم استقبال المراجعين خالل خطة الطوارئ
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منذ س����نوات، لم يمّر يوم إال وتق����وم جرافات االحتالل بهدم منزل 
أو أكثر يعود لفلس����طينيين، في الضفة الغربية، بما فيها األغوار 
ومدينة القدس، وف����ي النقب والمثلث، إضاف����ة الى هدم المنازل 
بالمئات ف����ي قطاع غزة، خالل حروبها الوحش����ية عل����ى المقاومة. 
تعّددت األس����باب المعلنة لعمليات اله����دم، لكن المؤكد هو أنها 
تش����ّرد العائ����الت وتمنعها من االس����تقرار في بلداته����ا ومدنها 
ووطنه����ا. لم يه����دم أي كي����ان في العال����م المن����ازل التي يبيت 
فيها الناس، كم����ا يهدم كيان العدو الصهيون����ي، وقبله الحركة 
الصهيونية وقطعان مس����توطنيها، منازل الفلس����طينيين، حتى 
باتت عملية الهدم مالزمة للظاهرة االس����تيطانية التهويدية في 
فلس����طين. قبل إقامة الكيان، تّولت العصابات اإلرهابية مسؤولية 
نسف بيوت القرويين المتهمين بدعم المقاومة، كما كانت تفعل 
القوات البريطانية المس����تعمرة عندما كانت تجد أس����لحة في أحد 
البيوت، الس����يما بعد اندالع الثورة الفلس����طينية في الثالثينيات 
من القرن الماضي. بعد إقامة الكيان الصهيوني عام 1948، س����ارع 
جيش العدو، المكّون من العصابات اإلرهابية، الى نس����ف المنازل 
ر أهلها منها، والتي لم يحتلها المس����توطنون،  في القرى التي ُهجِّ
لمنع الالجئين الفلسطينيين من العودة اليها والى قراهم. لقد تم 
هدم منازل ومساجد ومدارس، وتدمير المئات من القرى في الجليل 
وفي وس����ط البالد لكي تصبح فلس����طين »أرضًا بال شعب« تنتظر 

الغزاة القادمين من وراء البحار.
الهدم لالنتقام من املقاومني

تعد المنازل التي هدمها االحتالل بالمئات، انتقاما من المقاومين، 
الشهداء واألسرى، في الضفة الغربية وسابقا في قطاع غزة. وتشير 
اإلحصائيات الى أنه جرى هدم أكثر من 250 منزال لمقاومين خالل 
الس����نوات الثالث األولى من انتفاضة األقصى، ما أسفر عن تشريد 
قرابة 395 عائلة فلس����طينية مكّونة من حوالي 2748 فردا، إضافة 
الى المنازل الواقع����ة في أحياء تم قصفها بالطيران والدبابات في 
مخيم جنين ونابل����س وغيرها من الم����دن والمخيمات. وبعد فترة 
هدوء نس����بية، اس����تأنف االحتالل عمليات هدم منازل المقاومين 
بكثاف����ة بعد اندالع انتفاض����ة القدس في تش����رين األول/اكتوبر 
2015، والمس����تمرة الى الي����وم، وكان آخرها هدم من����زل المقاوم 
األسير يزن مغامس في بيرزيت، وجدران منزل المقاوم األسير وليد 

حناتشة، في بداية شهر آذار/مارس 2020.
وتعتب����ر عمليات هدم منازل المقاومي����ن وعائالتهم جريمة حرب، 
تض����اف الى جرائم الح����رب األخرى التي يقترفه����ا االحتالل بحق 
الشعب الفلس����طيني. لكن هذا التصنيف لم يلجم سلطات العدو 
عن الهدم وتشريد الناس، فكانت الحكومة الصهيونية قد اتخذت 
ق����رار هدم منازل المقاومين، كوس����يلة ل����ردع المقاومة، في بداية 

انتفاض����ة األقصى. واعتبارها عقابا جماعيا أيضا، إذ تش����ّرد عائلة 
المق����اوم التي يصل أحيانا عدد أفرادها الى 10 أش����خاص، وتطال 

أحيانا البيوت المجاورة، حيث يضطر سكانها الى المغادرة.
رغ���م ارتفاع عدد المن���ازل المهدمة من قبل االحتالل بس���بب 
المقاومة )48 منزال بين2015 - 2018(، فشل العدو الصهيوني 
في ايق���اف المقاومين م���ن تنفيذ عمليات ض���ده، بل أثبتت 
الس���نوات األخيرة أن العائالت المشردة وجدت حاضنة شعبية 
تلتف حولها وتدعمها وتس���اعدها على إعادة بناء منزلها، كما 
حصل مع عائلة األس���ير المجاهد أحمد قنب���ع التي أعادت بناء 
المن���زل قبل أن تقتح���م قوات االحتالل مدين���ة جنين وتعيد 
هدمه مرة أخرى، في شباط / فبراير 2020، وسط غضب شعبي 
كبير ومواجهات مع قوات الهدم، أسفرت عن استشهاد الشاب 
يزن أبو طبيخ، وكما تصدى شباب ضاحية الشويكة في طولكرم 
لهدم منزل عائلة الش���هيد أشرف نعالوة في شهر 2018/12. 
لق���د عّبر الش���يخ خضر عدنان عن المزاج الش���عبي المس���اند 
للمقاومين حين صّرح بأن »سياس���ة االحت���الل في هدم منازل 
األسرى والشهداء لن تثني الش���عب الفلسطيني عن مواصلة 

مقاومته، ولن تقف عائقا أمام سعيه لتحقيق حريته«.
الهدم لأ�سباب »اأمنية«

في يوليو/تم����وز 2019، اقترف االحتالل »مج����زرة« بحق 13 مبنى 
يضم 70 شقة س����كنية في وادي الحمص، ببلدة صور باهر جنوب 
القدس، بس����بب قربها من جدار العزل »اإلس����رائيلي«. حيث ادعى 
االحتالل أنها تش����كل خطرا على مس����توطنيه. في حين أن السبب 
الحقيق����ي، بحس����ب الباحثين في ش����ؤون القدس، هو سياس����ة 
التطهي����ر العرقي والدين����ي في منطقة الق����دس التي تنتهجها 
قوات االحتالل ضد المقدس����يين، والحديث عن أس����باب أمنية هو 
»محاول����ة لتبري����ر هذا الحجم الكبي����ر من عملي����ة التدمير« )خليل 
التفكج����ي(، التي لم تحصل منذ تدمي����ر حي المغاربة في القدس  
العام 1967 . وفي مخيم ش����عفاط، ابتك����ر الصهاينة حجة أمنية 
أخرى، ارتفاع بناية مكّونة من أربعة طوابق تطّل على مس����توطنة، 
ليطلبوا هدمها ي����وم 2020/3/13. هنا، أصبح وجود المس����توطنة 
الصهيونية المعيار األمني األول واألس����اس ف����ي عملية التنظيم 

المدني لدى االحتالل.
الهدم ب�سبب عدم الرتخي�ص

هدمت قوات االحتالل اآلالف من المنازل في جميع أنحاء فلسطين 
المحتلة، تحت ذريعة: »البناء غير المرخص«. ففي األراضي المحتلة 
عام 1948، أصدر الكنيس����ت الصهيوني ف����ي العام 2018 قانون 
»كيمينتس« لش����رعنة عملية الهدم، والذي يهدد عشرات اآلالف 
من العائالت الفلس����طينية، التي اضطرت الى بناء مساكنها على 

أراضيه����ا، دون انتظار التراخيص »اإلس����رائيلية«، الت����ي نادرًا ما 
تتّوفر.

يس����تهدف هذا القانون حوالي 500 ألف فلس����طيني من شمال 
فلس����طين الى جنوبها، حيث تعيش اآلالف من العائالت في قلق 
مستمر، محاولة إرجاء عملية الهدم لحين استصدار تراخيص، التي 
قد تكلفه����ا المزيد من المال والجهد، وه����ي تتنقل بين المحاكم 
والدوائ����ر الصهيوني����ة المختلفة، وأحيانا دون ج����دوى، إذ تتقدم 
الجراف����ات وتزيل البيت أو البيوت في أقل من س����اعة، بعد تطويق 
المكان وإبعاد المحتجين وتصويب رصاص الشرطة نحوهم، وقتل 
)الش����هيد يعقوب أبو القيعان في قرية أم الحي����ران عام 2017(، 
وجرح العشرات )مدينة شفا عمرو في العام 2019 بعد هدم ثالثة 

منازل(.
يشارك المقدسيون هذه الحالة المأساوية، وبأضعاف، منذ عشرات 
الس����نين، وخاصة بع����د اتفاقيات أوس����لو وتكثيف االس����تيطان 
اليهودي ووضع خطط لتقليص عدد المقدس����يين في ما يس����مى 
»القدس الكبرى«. وشهد العام 2019 ارتفاعا ملحوظا بعدد المنازل 
الفلس����طينية المهدمة في منطقة القدس بحجة عدم الترخيص، 
وخاصة في البلدات المحيطة بالمدينة وأحيائها، مثل جبل المكبر 
والعيسوية، وبيت حنينا وشعفاط. وتشير التقارير اإلحصائية الى 
أن ع����دد المنازل التي هدمت بس����بب ع����دم الترخيص في منطقة 
الق����دس، ما بي����ن 2004 و2019 بلغ أكثر م����ن 950 منزال، وأن عدد 

من شّردوا بلغ أكثر من 3 آالف نسمة، منهم حوالي 2000 طفل. 
يدعي الكي����ان الصهيون����ي أنه يخط����ط وينّظم البن����اء، كالدول 
»المتحض����رة« ف����ي العال����م، وأن����ه يواج����ه البن����اء »العش����وائي« 
الفلس����طيني، ولكن من يتمّعن في خطط����ه وتنظيمه وقراراته، ال 
ي����رى إال خطة تهدف ال����ى اقتالع وترحيل الفلس����طينيين الى ما 
وراء حدود يرس����مها ويعيد رسمها وفقا لقدراته العسكرية ودعم 

»المجتمع الدولي« له، إلقامة كيان استيطاني يهودي خالص.
ف����ي األصل، ل����م يعت����رف الكي����ان الصهيوني بوجود الش����عب 
الفلس����طيني على أرضه وفي وطنه، فهو بالنسبة له »مقيم مؤقت« 
غي����ر معترف به، كالقرى غير المعترف بها في النقب وفي األغوار، 
والتي يهدمها كلما س����نحت له الفرصة. ولكن تش����بث الش����عب 
الفلس����طيني بأرضه ووطن����ه، والمقاومة الشرس����ة ض����د وجوده، 
جع����ال الكيان يتراجع وين����اور أحيانا، ويرضخ للضغ����وط الداخلية 
والخارجي����ة أحيانا أخرى. ما يعني أن إرادة التصدي لدى الش����عب 
الفلسطيني لمحاولة إزاحته عن وطنه، وعدم استسالمه للعدو، رغم 
تش����ريد عشرات اآلالف من الفلسطينيين من بيوتهم ومعاناتهم 
المس����تمرة وفقدان األمان واالستقرار من جراء هدم منازلهم، تظل 

األساس في توسيع وتطوير المقاومة الشعبية المسلحة.

كيان العدو الصهيوني وجريمة هدم المنازل الفلسطينية
بقلم: راغدة عسيران

اليوم ومع انتشار فايروس كورونا على مستوى العالم, وتهديده المباشر للشعوب, والتعامل معه بمحاذير 
كبي����رة, واعالن حالة الطوارئ في العديد م����ن بلدان العالم, والغاء االنش����طة الحياتية, وتعطيل المدارس 
والجامع����ات والنش����اطات الرياضية والمتنزهات وغيرها, واغالق المدن وف����رض الحجر البيتي على ماليين 
البشر, انتقل الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ نحو ثالثة عشر عاما, الى حصار إلهي جبري على 
غالبية دول العالم خوفا من تفش����ي وباء كورونا, وبات العالم كله يعيش فوق صفيح س����اخن, ويخشى من 
عواقب هذا المرض الذي لم تقف في وجهه س����دود أو حدود, وطال االغنياء والفقراء والمرضى والمعافين, 
وط����ال الكبير والصغير والرئيس والمرؤوس, وبقيت غزة المحاصرة وحده����ا صامدة في وجه الوباء الذي لم 
يستطع ان يغزو اراضيها حتى اآلن, ولم تسجل في غزة أي حالة كورونا بفضل الله عز وجل وبرحمته, ولكي 
تبقى غزة خالية من هذا الوباء الخطير اتخذت لجنة المتابعة الحكومية برئاسة السيد محمد عوض سلسلة 

اجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة, وكي تبقى غزة خالية بإذن الله عز وجل من هذا الوباء.
اوال :  تقرر إغالق معابر قطاع غزة في كال االتجاهين حتى إش����عار آخر إال للحاالت الطارئة, فرغم ان قطاع غزة 
المحاصر ال يحتمل مزيدا من االغالقات في ظل حالة النقص الحادة في الكثير من مناحي الحياة بسبب الحصار 
الصهيوني على قطاع غزة, وبس����بب العقوبات التي تفرضها الس����لطة الفلس����طينية,  اال ان هذا االجراء جاء 
لمنع انتقال الوباء الى قطاع غزة, وزيادة المش����كالت الحياتية لسكان القطاع, خاصة ان قطاع الصحة يعاني 
من نقص حاد في االدوية والمس����تلزمات الطبية وقلة الكوادر الطبية العاملة »االطباء – والممرضين« بس����بب 

عدم توفر االموال الالزمة للتشغيل, وعدم القدرة على استيعاب المستشفيات ألعداد كبيرة من المرضى .
ثاني����ا: تقرر اس����تمرار تعليق التحاق الطلبة بالمؤسس����ات التعليمية حتى نهاية م����ارس، باإلضافة لمنع 
المؤسسات من إقامة أي تجمعات تزيد عن 100 شخص, وهذا اجراء احتياطي اتخذ رغم خلو قطاع غزة من 
وباء كورونا, والغرض منه عدم خلق اجواء مالئمة النتشار المرض, حذر منها العالم ومنظمة الصحة العالمية, 
ودعت الى تجنبها, وقد سعت وزارة التربية والتعليم للتعويض بإيجاد برامج اذاعية وعبر شبكات التواصل 
االجتماعي لتغذية الطالب بالمواد الدراسية الالزمة والتواصل مع معلميهم ومدارسهم بطرق مختلفة, حتى 

ال يتأثر التحصيل العلمي للطالب بسبب االنقطاع عن الجامعات والمدارس. 
ثالث����ا: تم تكليف  وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ضابطة إللزام  المحجورين في منازلهم  باتباع التعليمات 
ذات العالقة واتخاذ المقتضى الالزم بحق المخالفين ومن بين ذلك التوقيف و التحويل الى الحجر الصحي 
في معبر رفح و االحالة الى النائب العام بتهمة المساس بأمن المجتمع, حيث ثبت ان كثيرًا من المسافرين 
الذي����ن عادوا الى قطاع غزة عبر معبر رف����ح, او معبر بيت حانون, وكانوا قد قدموا من بالد ثبت فيها المرض, 
وتعرضوا للفحص في المعابر وثبت خلوهم منه, ولكن فرض عليهم حجر صحي ألس����بوعين للتأكد تماما 
من س����المتهم من الكورونا, فلم يلتزموا بالحجر الصحي المفروض عليهم, وبالتالي  شرعت وزارة الداخلية 
بإلزامه����م بالحجر وتحذيرهم, ومن يخالف يعاقب ويتعرض للجزاء, وهذا االجراء وقائي للحفاظ على قطاع 

خال من المرض. 
هي اذن جملة من االجراءات االحترازية المتخذة, وهناك اجراءات  اضافية لمنع انتش����ار هذا الوباء , ويجب 
ان نتحلى بالوعي وال تزعجنا اجراءات السالمة التي تتخذها لجنة المتابعة الحكومية ووزارة الصحة, ألنه في 
النهاية يصب في مصلحة المواطن, وال نس����مح للمرض ان يغزو ساحتنا, اننا دائما نراهن على وعي شعبنا 
وقدرت����ه على تحدي االزمات, وما نمتلكه من ارادة وقوة ووحدة وتماس����ك في مواجهة االخطار والتحديات 
ه����و الذي يجعلنا نثق ثقة كبيرة في تخط����ي االزمات والعقبات واالخطار, فغزة المحاصرة قادرة على حصار 
حصارها بمزيد من االجراءات الوقائية, حتى نتخطى هذه الكارثة المرضية بس����المة تامة وكاملة, فاإلنسان 
أغل����ى ما نملك, وهو رصيدنا الحقيقي ف����ي مواجهة االحتالل وتحرير االرض وانت����زاع الحرية والكرامة من 

أنياب االعداء.  

حاصر حصارك ال مفر 
رأي

اليوم سيباش����ر الرئيس االسرائيلي مش����اوراته للمرة الثالثة خالل عام مع رؤساء 
الكت����ل البرلمانية لتكلي����ف احدهم بتش����كيل الحكومة بعد ان فش����ل النظام 
السياس����ي االسرائيلي في المرتين السابقتين. مشاورات ستكون مختلفه جذريا 
عن س����ابقاتها س����واء من حيث الوقت المخصص لكل قائمه او عدد األش����خاص 
المش����اركين او الفترة الزمنية التي لن تس����تمر اكثر من ثمانية و أربعين س����اعة 
قبل ان يقرر األط����راف ما الذي يجب فعله للخروج من هذا المأزق في ظل تهديد 
الكورونا وحالة الطوارئ التي تعيشها البالد و يعيشها العالم اجمع. لكن الجميع  
يعرف ان هذه المشاورات ليست هي االمر المهم الذي سيحدد مستقبل النظام 
السياس����ي االس����رائيلي خالل االش����هر وربما الس����نوات المقبلة. الجميع يدرك 
ان قواع����د اللعبة في ظل تهدي����د الكورونا و تداعياته����ا الصحية واالقتصادية 
و االجتماعي����ة تجب����ر الجميع على اعادة صياغة مواقفه����م في ظل عجز القطبين 

الرئيسيين عن تشكيل حكومة تحظى بثقة االغلبية البرلمانية.
نتنياهو الذي اثبتت االحداث بأنه ليس فقط بسبعة ارواح بل بسبعين روحا وعدا 
عن كونه س����احرًا سياس����يًا ليس لديه خطوط حمراء او زرقاء ولديه االستعداد ان 
يفعل اي ش����يء من اجل بقاءه على رأس الهرم، هو ايضا سياسي محظوظ وكأن 
فايروس الكورون����ا جاء لكي ينقذه من مأزقه ويحميه م����ن المحكمة و يبقيه في 
منصبه بعد كل همروجته اإلعالمية عش����ية االعالن ع����ن نتائج االنتخابات حيث 
صور االمر بأنه حقق انتصارا س����احقا على خصومه وان تشكيل الحكومة سيكون 
مهمة س����هله دون الحاجة الى خصومه التقليديين ليتضح ان كتلة اليمين التي 
يتزعمها ليس لديها س����وى ثمانية و خمس����ين مقعدا و ان خصمه بني غانتس 

يملك على الورق ٦٢ مقعدا.

نتنياهو المحظوظ على ما يبدو لم يعد بحاجة الى كل هذه الحس����ابات باألرقام الن 
فايروس كورونا اختصر علية الطريق الذي اصبح على االرجح س����الكا لكي يحقق ما 
يريد ، و س����يلتقط انفاسه السياس����ية و القضائية لألشهر المقبلة على االقل. اما 
بني غانتس الذي فقد بكارته السياسية متأخرا كما يصفه المحللون والسياسيون 
وعلى الرغم من حصول المعس����كر المعادي لنتنياهو الذي يقف على رأس����ه على 
اثنين وس����تين مقعدا ، من الناحية النظرية باإلمكان ان يش����كل حكومة واقتالع 
نتنياه����و من بيت رئيس الوزراء اال ان هذه االرقام اثبتت انها ارقام مخادعه، حيث 
في الوقت الذي يوجد لنتنياهو كتلة متماسكة صمدت ثالث جوالت انتخابية دون 
ان تتصدع جدرانها ، المعس����كر االخر اثبت ان جدرانه غير متماس����كة و ان هناك 

تصدعات في هذه الجدران ال يستطيع االرتكاز عليها لتشكيل حكومة.
التصدع االول كان من داخل بيت ازرق ابيض ، حيث تكون هذا التحالف من اربعة 
اقطاب ليس����ت متجانسة من الناحية السياسية و القاس����م المشترك االساسي 
بينها هو اس����قاط نتنياهو او العداء الش����خصي له. لكن اسقاط نتنياهو لم يكن 
بأي ثمن بالنسبة للبعض. او بكلمات اخرى هناك من رفض ان يكون ثمن اسقاط 
نتنياهو ه����و باالعتماد على اصوات القائمة المش����تركة.  على رأس هؤالء اثنان 
من المتطرفين الذي����ن يكرهون نتنياهو و لكنهم ف����ي نفس الوقت عنصريون 
ومتطرفون تجاه فلسطينيي الداخل وهم يوعاز هندل و تسفي هاوزر اللذان اعلنا 
عن موقفهما برفض التصويت لصالح حكومة اقلية تعتمد على االصوات العربية 
. لك����ن االهم منهم هو موقف احد اقطاب التحالف وهو رئيس االركان الس����ابق 
الجنرال غابي اش����كنازي الذي ايضا رفض هذه الفكرة و تمسك بضرورة تشكيل 

حكومة وحدة وطنية حتى و ان كان رئيسها نتنياهو. 

اما التصدع االخر في جدران هذا التحالف جاء من طرف اورلي ليفي ابو كس����يس 
التي دخلت االنتخابات ف����ي تحالف مع حزب العمل و ميرتس، و الهدف كان هو 
دخولها الكنيس����ت بعد ان فش����لت في الجولة االولى م����ن االنتخابات من اجتياز 
نس����بة الحس����م. اورلي ليفي التي س����رعان ما اعلنت عن موقفها بعد التصويت 
لحكومة اقلية تعتمد  على  اصوات القائمة المشتركة تعكس طبيعة السياسي 
االنتهازي الذي يستغل االخرين و يبحث فقط عن مصالحه الخاصة. موقف اورلي 
ليفي فس����ره البعض على انه انتقام من غانتس الذي رفض ان يضمن لها مكانًا 
ف����ي قائمة ازرق ابيض اضافة ال����ى خلفيتها اليمنية و الليكودية و قبل كل ذلك 
االغراءات التي قدم����ت لها لتعيينها وزيرة و الدفع باتجاه تعيين والدها دافييد 

ليفي ليكون رئيسًا للدولة بعد انتهاء حقبة ريفلين. 
التصدع الثالث في هذه الجدران كان في القائمة المش����تركة حيث إن ممثلي بلد 
الثالثة لم يكونوا مع  فكرة دعم حكومة االقلية برئاس����ة غانتس وفي االنتخابات 
االولى رفضوا ان تدرج اس����ماؤهم ضمن االصوات التي اوصت بتشكيل غانتس، 
على الرغم ان لديهم نفس الرغبة او نفس الهدف إلزاحة نتنياهو عن المش����هد. 
هذه التصدعات سحبت البس����اط من تحت اقدام غانتس واسقطت خيار حكومة 

اقلية تعتمد على اصوات القائمة العربية المشتركة.
المش����هد اليوم يختلف تمام����ا، مختلف لصالح نتنياهو، السياس����ي الوحيد في 
المش����هد السياسي االس����رائيلي المس����تفيد من فايروس الكورنا، حيث لم يعد 
ش����عار خصومه بعدم قبول تش����كيل حكومة برئاس����ته في ظل حال����ة الطوارئ 
التي تعيشها البالد ويعيش����ها العالم امرا واقعيا او مقبوال. ولم يعد خيار اجراء 
جول����ة انتخابات رابعة خيارا مقب����وال او قابال للتطبيق في ظل حالة الطوارئ وآالف 

األش����خاص الذين يخضعون للحجر المنزلي. هن����اك تغيير اجباري لقواعد اللعبة 
فرضها فايروس كورونا على النظام السياس����ي االسرائيلي, الخيارات المطروحة 

ستكون كالتالي:
الخيار االول: قد يكون تش����كيل حكومة طوارئ تتك����ون من الليكود وازرق ابيض 
واالحزاب االخرى برئاس����ة نتنياهو تكون مهمتها ادارة االزمة التي تمر بها البالد 

و تكون مدتها محدودة بفترة زمنية ال تتجاوز العام.
الخالف سيكون على الفترة الزمنية وعلى مكونات هذه الحكومة. هل ستكون من 
ازرق ابيض و الليكود فقط ، هل ستكون من كل كتلة اليمين و الكتل االخرى بما 
في ذلك القائمة المش����تركة التي يرفض نتنياهو ان تكون جزءًا من اي تش����كل 
حكومي، هل سيشارك ليبرمان في هذه الحكومة ام يبقى خارجها . هل سيحافظ 
ازرق ابيض على تماس����كه ام سيتفكك في ظل فشل مهمته في ازاحة نتنياهو 
خاصة لبيد وحزبه هناك مس����تقبل. هل سيتمس����ك نتنياهو برئاستها و يقبل 

غانتس ام يحاول ان تكون بالتناوب حتى وإن كانت لمدة قصيرة.
الخيار الثاني: هو تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لمقترح الرئيس ريفلين بعد 
ان يتم تعديله لصالح نتنياهو بمعنى ان تكون هناك حكومة برئاس����ة نتنياهو 
اوال لمدة عامين بعدها يتولى غانتس رئاستها بغض النظر عن اجراءات محاكمة 
نتنياهو التي ستس����غرق وقتا طويال هذا اذا لم يتم توقف عمل المحاكم نتيجة 

فايروس كورونا.
ف����ي كل االح����وال، وفي اي س����يناريو مقبل س����يبقى نتنياهو عل����ى رأس الهرم 
السياسي في اس����رائيل بفضل فايروس كورونا الذي استطاع باقتدار ان يجيره 

لصالح بقائه السياسي.

د..سفيان ابو زايدةالكورونــا فــي خدمــة نتنياهــو
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أعلن أنا المواطن / عب���د الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن 
ابو رعيه  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 
رقم )803331339( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / يوس���ف اس���ماعيل سليمان خطاب  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)411924913( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / احمد موسى محمد العر
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)401780200  ( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / محمود محم���د عبدالله عوض    عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)803351808( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / اكرم س���ليم هندي ش���لوف  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)802564104( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / رزان مازن شعبان الحلو
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)410674030 ( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
دفع���ت زيادة الطلب على ش���راء 
التعقيم في سوق  مستحضرات 
غزة بإحدى أقدم وأشهر الشركات 
المنتجة للعطور ومس���تحضرات 
إل���ى تعليق  ف���ي غزة  التجميل 
العمل ف���ي كافة خطوط إنتاجها 
والتركي���ز فقط على إنتاج صنف 
المس���تحضرات  تلك  من  بعينه 
التي ش���هدت نقصًا في توافرها 
في السوق المحلية فور اكتشاف 
أول إصابة بفيروس " كورونا " في 

فلسطين مطلع الشهر الحالي.
وأش���ار مدير عام ش���ركة معامل 
للعط���ور   "swan" س���وان 
ومس���تحضرات التجميل حسين 
أن ش���ركته  إل���ى  النب���ي  عب���د 
تمكن���ت قبي���ل اكتش���اف أول 
إصاب���ة بفي���روس كورون���ا ف���ي 
الضفة الغربي���ة بفترة وجيزة من 
اس���تيراد كمية كبي���رة من مادة 
المستخدمة في صناعة  الكحول 
مس���تحضرات التجميل والعطور 

التي تنتجها. 
وأوضح عبد النبي في تصريح له، 
أن تلك الكمية التي استوردتها 
ش���ركته من كن���دا كانت بهدف 
ف���ي  كالمعت���اد  اس���تخدامها 

مختلف المنتجات التي تنتجها 
الش���ركة إال أن تزامن وصول هذه 
الش���حنة مؤخرًا مع زيادة الطلب 
على مواد التعقيم دفع بالشركة 
إلى تعلي���ق إنتاجها من العطور 
وم���واد التجمي���ل والتركيز فقط 
عل���ى إنت���اج كميات كبي���رة من 

مستحضر معقم اليدين.
وقال عبد النبي: "علقت الش���ركة 
العم���ل لديها ف���ي كافة خطوط 
بإنت���اج  العالق���ة  ذات  اإلنت���اج 
التجميل  ومستحضرات  العطور 
ورك���زت على إنتاج معقم اليدين 
بأش���كال وأحجام مختلفة لتلبية 

والمؤسس���ات  األفراد  احتياجات 
عل���ى حد س���واء وذل���ك في ظل 
زيادة الطلب على هذا المنتج لدى 
الصيدليات على وجه الخصوص 
ومراكز التس���وق التي ال تخلو من 

تلك المنتجات الصحية".
وأضاف: "كان هناك مشكلة في 
بادئ األمر في كميات المعقمات 
المتوفرة في س���وق غ���زة إلى أن 
تمكن���ت الش���ركة من س���د هذا 
العجز وتلبية احتياجات الس���وق 
المحلي���ة بالكامل حيث زاد حجم 
إنتاج الشركة من تلك المعقمات 
في ظل األسابيع األخيرة الماضية 

بم���ا يزيد على خمس���ين ضعف 
إنتاجه���ا مقارن���ة مع م���ا كانت 
تنتج���ه من ه���ذا الصن���ف قبل 
ع���ن اكتش���اف إصابات  اإلعالن 

بفيروس "كورونا" في فلسطين".
يذكر أن معدل الطلب على شراء 
مواد التعقيم والسيما مستحضر 
تعقيم اليدين شهد ارتفاعًا غير 
مس���بوق في محافظات غزة خالل 
األس���ابيع القليلة الماضية سواء 
من قب���ل األفراد أو المؤسس���ات 
والمصرفية  والخدمي���ة  الصحية 
الت���ي ترتادها أع���داد كبيرة من 

المواطنين يوميًا. 

غزة: شركة منتجة للعطور تعلق إنتاجها لتصنيع مستحضرات التعقيم

رام الله / االستقالل:
ناقش مجلس الوزراء في جلسة طارئة عقدها في مقر المجلس بمدينة 
رام الله، برئاسة محمد اش���تية، على مدار أربع ساعات ونصف الساعة 
من النقاش���ات، بالقراءة الثانية الموازنة العامة للعام 2020، في ضوء 
التداعي���ات المالي���ة واالقتصادية المحتملة لفي���روس كورونا، وحالة 
التباطؤ التي يعيش���ها االقتص���اد العالمي، والتحدي���ات الجادة أمام 
الخزينة في قدرتها على تحقيق فرضيات اإليرادات المحلية المتحققة 

من الرسوم الجمركية والضريبية.
كما ناقش المجلس سيناريوهات التعامل مع  كل تلك التداعيات بما 

يحافظ على عجلة االقتصاد الوطني.
وقدم وزير المالية شكري بشارة عرضا شامال للموازنة العامة، مستعرضا 
عددا من الس���يناريوهات في طريقة التعامل مع التداعيات المحتملة 
على االقتصاد الوطني، مبينا أهمية االلتزام بالخطط التنموية، وتعزيز 
فرص االس���تثمار، والحفاظ على حصة الفقراء ف���ي الموازنة، في ضوء 
توقع���ات بتراجع الدخ���ول، وارتفاع معدالت البطالة بس���بب تداعيات 

الفيروس ماليا واقتصاديا.
كما عرض وزير المالية خطة لمواجهة السيناريوهات المتوقعة للوباء 
العالم���ي واألكالف المالية التي قد تترتب عل���ى مواجهته وتقليص 

مساحة انتشاره.
وكان رئيس الوزراء دعا في مستهل الجلسة إلى إعادة النظر في خارطة 
النفقات، وترشيد االس���تهالك لمواجهة ما قد يترتب من أكالف على 
الحكوم���ة في الحد من انتش���ار الفيروس الذي تعم���ل الحكومة على 
تقليص مساحة انتشاره ومحاصرته في المنطقة التي اكتشف فيها 
في محافظة بيت لحم، معربًا ع���ن تحياته ألهالي المحافظة وصبرهم 

وتعاضدهم وتآلفهم في مواجهة الفيروس.

غزة/ االستقالل:
طالبت اللجان الش���عبية لالجئين في قطاع غزة، وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلس���طينيين "أونروا" بعدم تكرار تجربة إنه���اء خدمات موظفين وعدم رهن 

رواتبهم بجهة مانحة بعينها.
وقال���ت اللجان في بيان تلقت االس���تقالل نس���خة منه، "إننا ننظ���ر بقلق إزاء 
التصريح���ات الت���ي أدلى بها مدير عملي���ات وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "أونروا" في قطاع غزة ماتياس ش���مالي، والت���ي قال فيها: »إن 
األونروا قد تضطر التخاذ قرارات صعبة في نهاية إبريل/ نيس���ان المقبل، فيما 

يتعلق بتقديم خدماتها، حال استمرت األزمة على ما هي عليه".
وطالب���ت اللجنة األونروا ببذل مزيد من الجهود لتغطية العجز الذي تعاني منه 
الوكالة لهذا العام والذي يقّدر بنحو ملي���ار دوالر، من أصل 1.4 مليار، والحرص 

على عدم المساس بالخدمات األساسية المقدمة لالجئين.
ودعته���ا إلى عدم تكرار تجربة انهاء خدمات موظفين كما فعلت س���نة 2018، 
وع���دم رهن رواتب ش���ريحة من الموظفي���ن بجهة مانحة بعينه���ا، بل ربطها 
بموازنة األونروا بشكل عام. كما طالبت اللجان الوكالة بالقيام بمسؤولياتها تجاه 
مخيمات الالجئين في ظل انتشار وباء كورونا، واعتماد خطة طوارئ تتماشى مع 
تعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الفلسطينية، لتالفي وقوع أية 

إصابات بفايروس كورونا في المخيمات المكتظة.

الحكومة تجري القراءة 
الثانية للموازنة العامة

اللجان الشعبية تطالب »أونروا« 
بعدم رهن رواتب الموظفين 

بجهة مانحة بعينها
غزة / االستقالل:

ق����ررت س����لطات االحت����الل اإلس����رائيلي 
استئناف إدخال اإلس����منت إلى قطاع غزة 
عبر معبر كرم أبو س����الم التج����اري الوحيد 
جنوب شرق القطاع بدءًا من اليوم االثنين. 

وقالت اللجنة الرئاس����ية لتنسيق البضائع 
للمعاب����ر والحدود  العامة  ل����إدارة  التابعة 
ف����ي بيان صحفي، إن الجانب اإلس����رائيلي 
أبلغ ش����ركات القطاع الخ����اص في غزة نية 
االحتالل استئناف إدخال االسمنت للقطاع 

اليوم االثنين.
وكان����ت ق����وات االحتالل أدخل����ت كميات 
صغيرة من االس����منت مؤخ����ًرا للقطاع قبل 
أن تع����ود لمنعه بحجة اس����تئناف إطالق 

الصواريخ منذ فترة قصيرة.

االحتالل يستأنف إدخال اإلسمنت لغزة اليوم

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت صحيف���ة »يديع���وت أحرونوت« 
العبرية، يوم أمس، أن إسرائيل ستخسر 
8 مليار ش���يقل حتى نهاية ش���هر آذار/

مارس الجاري بفع���ل اإلجراءات المتخذة 
لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضحت الصحيفة في تقرير موس����ع 
له����ا، أن الخس����ائر س����تكون فقط من 
»خزينة الدولة« وال تش����مل خس����ارات 
القط����اع الخ����اص، والقط����اع العام من 
جزئيات أخ����رى. مبينًة أن ه����ذا المبلغ 
من الخسارة سيكون فقط نتيجة عدم 
تحصيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة 

المضافة، وضرائب الشراء والتعريفات، 
مع زيادة اإلنفاق الحكومي.

وبين���ت أن هذه الخس���ارة س���تزيد من 
صعوبة خفض عجز الموازنة، وس���يؤدي 
الرك���ود االقتصادي إلى صعوب���ة زيادة 

الضرائب.
وقالت الس���لطات الضريبي���ة للصحيفة، 
إنه ال يمكن التيقن م���ن هذا الرقم، وقد 
يتجاوز ذلك بكثي���ر، ألنه ال يعرف حتى 

اآلن عمق األزمة ومدتها.
ويتوقع م���ع إغالق المطاع���م والمقاهي 
وصاالت الس���ينما والرياضة وغيرها في 
إس���رائيل أن تصل الخسائر إلى أكثر من 

14 مليار شيقل، وفق صحيفة القدس .
جدي���ر بالذكر أن الحكومة اإلس���رائيلية، 
فرضت مس���اء الس���بت، قي���وًدا جديدة 
في محاول���ة لمواجهة انتش���ار فيروس 
كورون���ا المس���تجد، من ضمنه���ا إغالق 
ري���اض األطف���ال وأماكن الترفي���ه )بما 
في ذلك المطاعم والمقاهي والمس���ارح 
ودور الس���ينما( ومنع تجمع أكثر من 10 

أشخاص.
يش���ار إلى أن وزارة الصحة اإلسرائيلية، 
أعلن���ت، ي���وم أمس، ع���ن ارتف���اع عدد 
المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر 200 

إصابة.

كورونا يتسبب بخسائر مالية بقيمة 8 مليار شيكل لـ »إسرائيل«
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القاهرة / االستقالل:
كش����فت مص����ادر دبلوماس����ية مصري����ة أن التحركات 
اإلثيوبي����ة عل����ى مس����توى العواصم الغربي����ة إلقناعها 
بس����المة الموقف المعارض التفاق ملء وتش����غيل سّد 
النهض����ة ال����ذي وّقعته مص����ر منفردة، وصاغت����ه وزارة 
الخزانة األميركي����ة والبنك الدولي، تلقى قبواًل واس����عًا، 
خصوصًا في أوساط الوفود الدائمة في االتحاد األوروبي 
والدوائر السياسية ذات األصول واالتجاهات األفريقية 
والالتينية ف����ي الحزبين الديمقراط����ي والجمهوري في 

الواليات المتحدة.
 وبحس����ب المصادر، فقد اس����تدعى ه����ذا األمر "تكثيفًا 
للجهود المصري����ة"، التي كانت ب����دأت بالفعل بزيارات 
متس����ارعة أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري 
إلى عدد من العواصم العربية وبروكسل وباريس، فضاًل 
عن إرس����ال رس����ائل مكتوبة من الرئي����س المصري عبد 
الفتاح السيس����ي إلى عدد من الزعم����اء العرب واألفارقة، 

لتوضيح موقف القاهرة في القضية.
يأتي هذا بينما استضافت مصر أمس األول النائب األول 
لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان 
دقلو )المعروف بحميدتي( في زيارٍة اس����تغرقت يومين، 
تضمنت لقاءات مع السيسي ومدير االستخبارات العامة 
عباس كامل، وعدٍد من المسؤولين المصريين، لمناقشة 
عدد من الملفات، على رأس����ها موقف الخرطوم الرسمي 

من قضية سد النهضة، والتعاون المشترك في الملفات 
األمنية واالقتصادية بين البلدين.

وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوع من زيارة أجراها عباس 
كامل إلى العاصمة الس����ودانية، أكدت بدء تحرك مصر 
علنًا في مس����ار مغازلة الخرطوم لدفعه����ا للتوقيع على 
اتفاق ملء وتش����غيل سد النهضة، واالنضمام إليها في 
مطالبته����ا إثيوبي����ا بالتوقيع. وتريد مص����ر أال تبقى في 

موقعها كطرٍف وحيد مؤيٍد لالتفاق الذي قال الس����ودان 
س����لفًا إنه يوافق عل����ى 90 في المائة من بن����وده، بينما 

رفضت إثيوبيا االعتراف به بالكلية.
وقالت المصادر الدبلوماس����ية إن الس����فير اإلثيوبي في 
بروكسل غروم أباي، المقّرب من رئيس الوزراء آبي أحمد، 
ش����ّكل فريقًا من الدبلوماس����يين عقد خالل األسبوعين 
الماضيين اجتماعات مطّول����ة بعدد من الوفود األوروبية 

الدائمة لدى االتحاد األوروبي. ورّكز الفريق اإلثيوبي على 
ثالث نقاط أساس����ية خالل لقاءات����ه، أولها رفض أديس 
أباب����ا تدويل القضية وتدّخل الوس����طاء "غير المعنيين" 

كالواليات المتحدة لفرض حلول بعينها.
 أما النقط����ة الثانية فتتمحور حول اس����تحقاق إثيوبيا 
تاريخي����ًا وتنموي����ًا واقتصاديًا لالس����تفادة من مواردها 
المائية، بحجة أن مصر هي الدولة األكثر اس����تفادة من 
مي����اه النيل على مدار التاريخ، خصوص����ًا بعد اتفاقيتي 
1902 و1959 وزع����م أن مصر تحصل س����نويًا على أكثر 
من 80 ملي����ار متر مكعب هي حصته����ا المضافة إليها 

فوائض الفيضان من استخدام الدول األخرى.
أما النقطة الثالثة، والتي تثير مخاوف مصر بشدة، فهي 
الزعم بأن االتفاق الثالثي بين مصر وإثيوبيا والس����ودان 
يعتب����ر خروجًا على االتفاق اإلط����اري الموقع في عنتيبي 
)أوغن����دا( عام 2010 بي����ن دول إثيوبي����ا وكينيا وأوغندا 
وروان����دا وتنزانيا وبوروندي، ال����ذي يعيد توزيع حصص 

المياه بين كل الدول. 
وترفض مص����ر والس����ودان التوقيع على ه����ذا االتفاق، 
وال����ذي لم يدخل حيز التنفيذ بع����د، إال أن إثيوبيا باتت 
تدعي ف����ي اآلونة األخي����رة أنها ترتبط به����ذا االتفاق، 
ليس فقط باعتبارها م����ن الموّقعين عليه، بل أيضًا ألنه 
ينّص على تمتع المنش����آت التي تقام على حوض النيل 

بالحماية الدولية.

سد النهضة: تقدم إثيوبي في الصراع الدبلوماسي مع مصر

باريس/ االستقالل:
أوقفت الس���لطات الفرنس���ية، يوم أمس، 79 ناش���طا 
من الس���ترات الصفراء في العاصم���ة باريس، بداعي 

مشاركتهم في مظاهرات غير مرخص لها.
وذكر بيان ص���ادر عن مديرية أم���ن باريس، أنه جرى 
توقيف 79 شخصا، بينما فرضت غرامة مالية على 76 
آخرين، بس���بب المش���اركة في مظاهرات غير مرخص 

لها.
وواصل نش���طاء الس���ترات الصفراء التظاهر لألسبوع 
ال�70 على التوالي بمختلف المدن الفرنسية، رغم حظر 
المظاهرات والفعاليات التي يش���ارك فيها أكثر من 
100 شخص، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وتظاهر المئات في العاصمة باريس، حيث استخدمت 
قوات األمن الغاز المسيل للدموع ضدهم.

وتش���هد فرنس���ا منذ ديس���مبر/كانون األول 2019، 
إضرابات شعبية ومظاهرات ضد مقترح حكومي إلجراء 

تعديالت على نظام التقاعد في البالد.
وتص���ّر حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على تطبيق 
ما أس���مته »إصالحات في نظ���ام التقاعد«، فيما تدعو 

النقابات إلى سحبه.
وأس���فرت تدخالت الش���رطة ض���د المتظاهرين، منذ 
انطالق االحتجاجات، عن مقتل 11 شخصا، وفقدان 26 
آخرين لحاس���ة البصر، بينما قطعت أيادي 5 أشخاص، 

وأصيب 500 آخرون.

أنقرة / االستقالل:
ج���ددت وزارة الخارجي���ة التركي���ة، يوم أم���س، دعوتها 
المنظمات الدولية إلى إع���الن 15 مارس/آذار من كل عام 

يوما عالميا للتضامن ضد ظاهرة اإلسالموفوبيا.
جاء ذلك في بي���ان للخارجية التركية بمناس���بة الذكرى 
الس���نوية األول���ى ل���� »مجزرة المس���جدين« ف���ي مدينة 

كرايست تشيرش النيوزيلندية.
وأكد البيان أن تركيا أدت، خالل ترؤسها منظمة التعاون 
االسالمي بين عامي 2016 و2019، دورا رائدا في مكافحة 
العداء لإلس���الم، وأنها ما تزال تواصل مساعيها في هذا 

الخصوص بكافة المحافل الدولية.
ولفت إلى أن وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي 

تبنوا خ���الل اجتماعه���م، ال���ذي انعقد بمك���ة المكرمة 
ف���ي مايو/أي���ار 2019، قرار إعالن 15 م���ارس يوما عالميا 

للتضامن ضد ظاهرة اإلسالموفوبيا.
وفي 15 مارس/آذار 2019، ش���هدت كرايس���ت تشيرش 
مجزرة مروعة حيث هاجم اإلرهابي تارانت بأسلحة رشاشة 

المصلين في مسجدي »النور« و »لينوود«.
وأسفرت المجزرة اإلرهابية، التي بثها المنفذ مباشرة عبر 
حسابه على »فيسبوك«، عن مقتل 51 وإصابة 50 آخرين، 

حسب أرقام رسمية.
ووصفت رئيس���ة الوزراء جاس���يندا أرديرن تلك المجزرة 
»يوم أس���ود في تاريخ نيوزيلندا«؛ حيث تعد »األعنف«  ب�

في تاريخ هذا البلد.

تركيا تجدد دعوتها إعالن 15 مارس 
يومًا عالميًا ضد اإلسالموفوبيا

توقيــف 79 ناشطــًا مــن
 الستــرات الصفــراء فــي باريــس

بكين/ االستقالل:
تعه���د الرئي���س الصيني، ش���ي جي���ن بينغ 
في رس���الة وجهه���ا لنظيره اإليراني، حس���ن 
روحان���ي، بتقديم »كل المس���اعدات الممكنة« 
إليران ف���ي مكافحة فيروس كورونا المس���تجد 

.»COVID-19«
وكالة »ش���ينخوا« الصينية الرس���مية، نقلت أن 
»ش���ي جين بينغ« وجه مؤخرا رس���الة لروحاني، 
حيث »أعرب له عن خالص تعازي الصين حكومة 
وشعبا« بضحايا انتشار فيروس كورونا ، وخاصة 
بعد تسجيل 97 حالة وفاة جديدة جراء فيروس 

كورونا في إيران خالل يوم واحد.

شي جين بينغ، قال إن »الصين وإيران شريكان 
استراتيجيان كامالن، فيما تتميز العالقات بين 
ش���عبيهما بصداقة تقليدية«، مش���يرا إلى أن 
إيران قدمت »مس���اعدة ودعما نزيهين ووديين 

للصين في مكافحتها الوباء«.
وأوضح الرئيس الصين���ي أن بالده عرضت على 
إيران دفع���ة من األدوي���ة الخاص���ة بمكافحة 
الفيروس، وأرس���لت إلى الجمهورية اإلسالمية 
مجموع���ة خب���راء متطوعين في مج���ال الصحة 

لمساعدتها في التعامل مع هذا الوباء.
وشدد ش���ي جين بينغ على أن بالده »مستعدة 
لتكثيف التعاون مع إيران ل���ردع الوباء«، معربًا 

عن قناعته بأن »الحكومة والش���عب اإليرانيين 
س���ينتصران بال ش���ك في ه���ذه المعركة ضد 

تفشي الفيروس«.
وتش���ير المعطي���ات الرس���مية ال���واردة خالل 
األس���ابيع الماضية، إلى تراج���ع كبير في وتيرة 
انتش���ار فيروس كورونا المس���تجد في أراضي 
الصين، بينما تواجه دول عدة في العالم، خاصة 
إيران وإيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، تفشيًا 

متسارعا.
و سجل في إيران 12729 مصابا بفيروس كورونا 
من النوع »COVID-19«، الذي ينحدر من مدينة 

ووهان الصينية، بما في ذلك 611 حالة وفاة.

امستردام/ االستقالل:
أعلنت وكالة »أنس���ا« اإليطالية عن توصل فريق م���ن الباحثين بجامعة 
أوتريخت الهولندية لتطوير أول عقار يهاجم فيروس كورونا، يقوم على 
جسم مضاد أحادي النسيلة ويفيد بالتعرف على البروتين الذي يعتمد 

عليه الفيروس.
البحث نش���ر على موق���ع »BioRxiv«، وهو من إع���داد فريق من الجامعة 

الهولندية برئاسة الباحث شونيان وانغ.
وأش���ار البحث الى أنه من خالل االرتباط ببروتين س���بايك الموجود على 
س���طح فيروس كورونا، يمنع الجس���م المضاد وحيد النس���يلة من ربط 
الخالي���ا، وبهذه الطريقة يصبح من المس���تحيل اخت���راق الفيروس لها 

لتتكاثر.
وأضاف أنه ولهذا السبب فإن الباحثين مقتنعون بأن األجسام المضادة 

لها إمكانات مهمة »للعالج والوقاية من كوفيد - 19«.
ويش���ار ال���ى ان الفري���ق الطبي كان يعم���ل على تطوير جس���م مضاد 
»السارس« عندما انتشر وباء كورونا، وتوصلوا الى أن األجسام المضادة  ل�

ضد المرض األول يمكن أن تمنع الثاني أيضا.
وق���ال الباحث���ون لهيئة اإلذاع���ة البريطاني���ة »بي بي س���ي«: إن األمر 
سيستغرق شهورًا قبل أن يتوفر الدواء ألنه سيتعين اختباره للحصول 

على إجابات بشأن مدى سالمته وفعاليته.

فريق بجامعة هولندية يتمكن من 
تطوير عقار للقضاء على كورونا

الرئيس الصيني يتعهد بمساعدة »إيران« لمكافحة »كورونا«

عمان/ االستقالل:
أعلن وزير الصحة األردني، س���عد جابر، اكتشاف 6 

حاالت )كورونا( في عمان .
وقال س���عد جابر في مؤتمر صحفي: إن اإلصابات 

ألردنيين اثنين و4 فرنسيين.
 وأوضح، أن الحالة األولى ألردني عائد من بريطانيا، 
والثاني���ة ألردن���ي خالط س���ائحة أميركية غادرت 

األردن، والحاالت الباقية ل� 4 سياح فرنسيين.

وأش���ار الوزير إلى أن جميع اإلصابات جاءت 
م���ن الخارج، الفتًا إل���ى أن الفحوصات التي 
أجريت لمخالطي الس���ائحة الكندية كانت 

سلبية.

رسميــًا.. 6 حــاالت )كورونــا( فــي األردن
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غزة/االستقالل: 
حقق فريق����ا اتحاد الدير وخدمات النصيرات، أول 
انتصاراتهما في الجول����ة االفتتاحية » من دوري 
جوال لكرة اليد »الب����الي أوف«، عقب فوزهما على 
خدمات البريج وجمعية الصالح على التوالي، في 
اللقاءين اللذين أقيما على صالة سعد صايل غرب 
مدينة غزة. ونجح االتحاد في تحقيق أول مفاجآت 
دور »البالي أوف« عقب فوزه الثمين على خدمات 

البريج بنتيجة 32/30.
وب����دأ اللق����اء قويًا بي����ن الفريقي����ن اللذين حاوال 
السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، فكانت 
المباراة س����جااًل بين الفريقين الل����ذان يمتلكان 
العديد من نجوم اللعبة، فاعتمد البريج على مهارة 
وخبرة العبيه في إنهاء الش����وط األول لصالحهم 

بنتيجة 18/16.
و في الش����وط الثاني واصل البريج سيطرته، رغم 
تعدي����ل النتيجة أكث����ر من مرة م����ن قبل العبي 
االتحاد، الذي����ن انتفضوا في منتصف الش����وط 
الثاني وس����يطروا على اللقاء، بعدم����ا تراجع أداء 
البريج بفعل العامل البدني الذي اس����تغله مدرب 
الدي����ر أحس����ن اس����تغالل، واعتمد العب����وه على 
الهجم����ات المرت����دة الذي أرهقت ح����ارس مرمى 
البريج، لينتهي الش����وط الثان����ي لمصلحة الدير 

بنتيجة 16/12.
هذا وتجاوز خدمات النصيرات عقبة فريق جمعية 

الصالح بنتيجة 37/34، بعد لقاء قوي ومميز بين 
الطرفين.

وبدأت المباراة قوية ونجح النصيرات بالتقدم في 
النتيجة، مع محاوالت م����ن العبي جمعية الصالح 
تعديل النتيجة أكثر من مرة، فكان لهم ما أرادو، 
إال أن خبرة العبي النصيرات منعتهم من التقدم 
في النتيجة وأبقى النصيرات تقدمه في الشوط 

األول حتى نهايته بنتيجة 18/15.
و ف���ي الش���وط الثان���ي ازدادت المب���اراة إثارة 

مع مح���اوالت الصالح العودة إلى أج���واء اللقاء، 
وتعدي���ل النتيجة، فكان لهم م���ا أرادوا عندما 
عدل���وا النتيج���ة وتقدموا بفارق ه���دف، إال أن 
تقدمهم لم ي���دم طوياًل بعدما نجح النصيرات 
ف���ي ترتيب أوراقه واس���تعادة الس���يطرة على 
اللق���اء، فنجحوا في إغالق مفاتيح لعب الصالح، 
واعتمدوا كثي���رًا على المرت���دات التي أرهقت 
الصالح، إال أن الش���وط الثان���ي انتهى بنتيجة 

التعادل بين الطرفين 19/19.

دوري جوال لكرة اليد 

اتحاد دير البلح يتجاوز خدمات البريج وخدمات النصيرات يتخطى الصالح

الضفة الغربية/االستقالل: 
اقترب مركز بالطة من إحراز لقب دوري المحترفين للمرة األولى في تاريخه عقب 
تعادل مالحقه المباش���ر شباب األمعري مع منافس���ه ترجي واد النيص )2-2( ، 

ضمن منافسات األسبوع التاسع عشر من المسابقة.
وكان بالط���ة قد حقق انتصارا ثمينا على جبل المكب���ر )5-3( ليرفع رصيده إلى 
42 نقط���ة بفارق 7 نقاط أم���ام مالحقه األمعري ، في ظ���ل بقاء 3 جوالت فقط 
على النهاية. ويحتاج »الجدعان« للفوز بأي نتيجة على هالل القدس في الجولة 
المقبلة ،أو خس���ارة أو تعادل ش���باب األمعري مع أهلي قلقيلية ، للتتويج بلقب 

المسابقة رسميا.
ويملك مركز بالطة أفضلية المواجهات المباش���رة مع ش���باب األمعري ، بعدما 

حسم مباراة الدور األول على أرضه )2-0( قبل أن يخسر في الدور الثاني )2-1(.

ثالث نقاط تبعد بالطة عن 
تحقيق لقب المحترفين 

ألول مرة في تاريخه

االستقالل/ وكاالت: 
أكدت تقارير صحافية أن االتحاد األوروبي 
لكرة القدم قد يلجأ إلقامة دورة رباعية من 
أجل تحديد الفري���ق الفائز ببطولة دوري 
أبطال أوروبا في الموس���م الجاري، في ظل 

تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
ويعق���د "اليويفا" غدا الثالث���اء ، اجتماعا 
م���ع ممثلي ال�55 دول���ة األعضاء، لتحديد 
موقف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري 
األوروب���ي, اللتين تأجل���ت مباريات إياب 
ال���دور ثمن النهائي فيهما، باإلضافة إلى 
بطولة كأس األمم األوروبية 2020، في ظل 

تفشي "كورونا".
ووفقا لصحيفة "مي���رور" اإلنجليزية، فإن 
"اليويف���ا" قد يلجأ إلقامة دورة رباعية بين 
الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي 
م���ن بطولتي دوري أبط���ال أوروبا والدوري 

األوروبي.
الفرق ال�4 ستتواجد في مكان واحد، حيث 
س���ُتلعب مباراتا الدور نص���ف النهائي 
م���ن جولة واح���دة، على أن ُتق���ام المباراة 

النهائية في األسبوع نفسه.
ويت���م العمل به���ذا النظ���ام في بعض 
البطوالت المحلية بال���دول األوروبية، على 

رأس���ها بطولة كأس الرابط���ة بالبرتغال، 
باإلضافة للدوري األوروبي لكرة السلة.

ويأتي هذا المقترح بديال لمقترح آخر قد  
تتم مناقش���ته، وهو إقامة مباراتي الدور 
ربع النهائي ونص���ف النهائي من جولة 
واحدة، بدال م���ن إقامتهما بنظام الذهاب 

واإلياب.
يش���ار إلى أن "كورونا" تسبب في تأجيل 
العديد من األحداث الرياضية منذ ظهوره 
في ديس���مبر الماضي بمدين���ة "ووهان" 
الصينية، على رأسها الدوريات ال�5 الكبرى، 

باإلضافة إلى بطولتي أوروبا لألندية.

مقترحان إلنقاذ دوري األبطال من اإللغاء

مدريد/ االستقالل: 
عقب إعالن إيزيكيل جاراي مدافع فالنسيا إصابته 
بفيروس كورونا، أصدر النادي اإلس���باني بيانًا عبر 
موقعه الرسمي أكد فيه وجود 5 حاالت في النادي 
بي���ن الالعبين والجه���از الفني دون الكش���ف عن 

أسمائهم.
وقال النادي اإلس���باني، في بيانه، "تم الكشف عن 
5 حاالت إيجابية بفيروس كورونا COVID-19   من 
العبي الفريق األول والجهاز الفني، وجميعهم في 

منازلهم بصحة جيدة وبإجراءات عزل."
وأض���اف بي���ان الن���ادي، "وبص���رف النظ���ر ع���ن 
المعلومات التي س���نقدمها في الساعات القادمة، 
يكرر الن���ادي دعمه للس���لطات الصحية في حملة 
التوعي���ة االجتماعي���ة لجميع الس���كان بالبقاء في 
المنزل ومواصلة جميع تدابير النظافة والوقاية من 

الفيروس القاتل."
وأعلن المدافع األرجنتين���ي إيزيكيل جاراى، العب 
فالنسيا اإلس���باني،  أمس إصابته بفيروس كورونا 
المستجد ليسجل أول حالة مصابة بهذا الوباء بين 

العبي الدوري اإلسباني "الليجا".

وكتب جاراي، عبر صفحته على "إنس���تجرام"، "من 
الواضح أنني بدأت عام 2020 بش���كل س���يئ.. لقد 
أثبتت الفحوصات الطبية نتائج إيجابية بالنس���بة 
إلصابت���ي بفيروس كورونا، أش���عر أنن���ي في حالة 

جيدة".
وكان االتحاد اإلس���باني قد ق���رر الخميس الماضي، 
في بيان رسمي، إيقاف مس���ابقة الدوري اإلسباني 

"الليج���ا" ودوري الدرجة األول���ى جولتين، مع العلم 
بأن قرار التأجيل قابل للزيادة، حس���ب تطور الوضع 
في إس���بانيا ومدى الس���يطرة على فيروس كورونا 

المتفشي في البالد.
وش���دد البيان أنه حال الفش���ل في السيطرة على 
فيروس كورونا، س���يتم إيقاف الدوري اإلس���باني 

نهائيًا هذا الموسم.

مدريد/االستقالل: 
ذك���رت صحيف���ة “المي���رور” اإلنجليزية أن ري���ال مدريد 
اإلس���باني مازال يريد التعاقد مع الس���نغالي ساديو ماني 
جناح ومهاجم ليفربول اإلنجليزي، بطلب من مدربه الفرنسي 

زين الدين زيدان.
وأفادت الصحيفة “اإلنجليزية” أن ريال مدريد يجهز عرضًا خياليًا 
قيمته تت���راوح بين 130-140 مليون يورو للظفر بخدمات س���اديو 
ماني من صفوف ليفربول اإلنجليزي خالل سوق االنتقاالت الصيفية 

القادمة.
ويبح���ث ريال مدريد ف���ي الوقت الحالي عن جن���اح جديد من أجل 
تعويض رحيل الويلزي جاريث بي���ل المحتمل عن صفوف النادي 

الملكي قريبًا.
وارتبط أسم ساديو ماني باالنتقال إلى ريال مدريد بطلب من المدرب 
الفرنسي زين الدين زيدان حتى بعد أن أتم النادي الملكي التعاقد 
مع البلجيكي إدين هازارد من صفوف تشيلس���ي و الذي يش���غل 

نفس مركز الجناح السنغالي.
وذكرت الصحيفة اإلنجليزية، أن السنغالي ساديو ماني حتى اآلن لم 
يبِد أبدًا أي فكرة للرحيل عن ليفربول حتى بعد ربط أسمه باالنتقال 

إلى النادي الملكي في إسبانيا.

ريال مدريد عينه 
فالنسيا اإلسباني يعلن  إصابة 5 من العبيه والجهاز الفني »بكورونا«على جوهرة ليفربول
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن رئي���س حكومة االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو  أم���س  األحد خضوعه 

ومستشاريه إلى فحص لكشف فيروس "كورونا" الوبائي.
وأوض���ح نتنياهو، في تغريدة عبر حس���ابه بموقع "تويت���ر"، أّن الفحوصات "روتينية"، 
وج���اءت وفًقا لتعليمات نائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء لش���ؤون األمن والطوارئ. 
ونف���ى نتنياه���و ظهور أي أعراض لإلصاب���ة بالفيروس عليه أو على مستش���اريه قبل 
خضوعه���م للفحص. يش���ار إل���ى أّن وزارة الصحة اإلس���رائيلية أعلن���ت ارتفاع عدد 
المصابين بفيروس "كورونا" إلى أكثر 200 إصابة، بينهم حالتان في وضع صحي حرج.

الخليل/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، مساء 
أمس األحد، أحد الفتية من منطقة ش����رق 
الغربي����ة  جنوب الخليل بالضف����ة  يط����ا 

المحتلة.
وأفادت مص���ادر محلية، بأّن ق���وات االحتالل 
اعتقلت الفتى مصعب موسى حسن شواهين 
)14 عامًا(، أثناء رعيه األغنام في منطقة "خالل 

العدرة" غرب مستوطنة "ماعون" المقامة على 
أراضي المواطنين.

كم���ا اس���تهدفت ق���وات االحت���الل من���ازل 
المواطنين بقنابل الغ���از خالل مواجهات في 

مخيم العروب شمال الخليل.
وفي مدينة نابلس أفاد شهود عيان بأن قوات 
االحتالل اعتقلت سيدة قرب حاجز حوارة بعد 

تقييد يديها.

وقالت مص���ادر أمنية فلس���طينية، إن قوات 
االحت���الل المتواجدة على الحاج���ز، احتجزت 
فتاة، لم تع���رف هويتها بع���د، على الحاجز 

المذكور دون معرفة األسباب.
ويس���تخدم حاجز حوارة الذي أنشأه االحتالل 
ع���ام 2000 للتضيي���ق عل���ى المواطنين من 
سكان نابلس وإعاقة تنقلهم واعتقال أعداد 

كبيرة منهم نساء وأطفال.

باقتحامه  للمس���توطنين  )كورونا(، وسمحت 
م���ن ب���اب المغاربة، تح���ت حماية ش���رطة 
االحت���الل، فيم���ا أغلقت باقي األب���واب أثناء 

االقتحام. 
المس���جد األقص���ى النتهاكات  ويتع���رض 
إسرائيلية، واقتحامات من قبل المستوطنين 
في محاولة لبس���ط الس���يطرة اإلس���رائيلية 
المطلقة عليه، وفرض مخطط تقسيمه زمانًيا 

ومكانًيا.
وتنظ���م هذه االقتحام���ات المتكررة من قبل 
ما تس���مى بمنظم���ات "الهي���كل" المزعوم، 

وبحماي���ة كامل���ة من ق���وات االحت���الل على 
فترتي���ن، األولى: في الصب���اح والثانية: بعد 
صالة الظهر من جهة "ب���اب المغاربة" حيث 
يس���ير المستوطنون في مس���ارات، ويؤدون 
طقوس���ًا في باحات األقصى، حتى خروجهم 

من "باب السلسلة".
وتتراف���ق عملي���ة اقتح���ام المس���توطنين 
لألقصى بمنع مئات المصلين الفلسطينيين 
م���ن الصالة فيه، وابعاد أع���داد كبيرة منهم، 
وخاصة المرابطين في المس���جد، وذلك لعدة 

أشهر.

كم���ا أغلقت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
األحد، ع���ددًا من أب���واب المس���جد األقصى 
المبارك بذريعة "الوقاية من فيروس كورونا".

وأفادت مصادر مقدس���ية بأن قوات االحتالل 
أبقت على ثالثة أبواب مفتوحة فقط لدخول 

المصلين، وهي: حطة والمجلس والسلسلة.
وأش���ارت إلى أن قوات االحت���الل فتحت باب 

المغاربة القتحامات المستوطنين والسياح.
أما صحيفة "يديع���وت أحرونوت" فاّدعت أن 
إغالق أبواب المسجد جاء بسبب "الخشية من 

انتقال فيروس كورونا إلى المسجد.

إخضاع نتنياهو ومستشاريه 
لفحص »كورونا«

خان يونس/ االستقالل: 
بح���ث رئيس بلدية خان يونس ع���الء الدين البطة مع 
مساعد األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
ف���ي قط���اع غزة عبد الس���الم هني���ة، س���بل التعاون 
المش���ترك ودعم األنشطة الرياضية في محافظة خان 

يونس.
وكان وفد من بلدية خان يونس برئاسة البطة وبمشاركة 
مسئول األنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، 

وعضوي اللجنة الرياضية االستشارية للبلدية أشرف 
أبو خضرة، وس���مير النجار، قد التق���وا هنية وتباحثوا 
آخر المس���تجدات على الساحة الفلسطينية والجهود 
المبذولة في دعم المسيرة الرياضية، وكذلك لتهنئته 
بعد تكليفه بمنصب مس���اعد األمي���ن العام للمجلس 
األعل���ى للش���باب والرياضة في قطاع غ���زة، وقد اتفق 
المجتمع���ون على زيادة التعاون والتنس���يق لتطوير 

القطاع الرياضي.

خان يونس/ االستقالل: 
أنتج���ت بلدية خان يونس جن���وب محافظات غزة  
)693,465( ك���وب مياه م���ن اآلب���ار الخاصة بها 
وتجميعها في الخزانات األرضية ومن ثم ضخها 
إلى ش���بكات التوزي���ع بكافة المناط���ق واألحياء 
حس���ب البرنام���ج المعمول به وذلك خالل ش���هر 

فبراير الماضي.
حيث تس���عى البلدية إلى تأمين وصول خدماتها 

للسكان من خالل تش���غيل مولدات الكهرباء في 
حال انقط���اع الكهرباء في ظل الظ���روف الراهنة 

وشح الموارد واإلمكانيات.
كم���ا ودعت بلدية خان يونس كافة الس���كان إلى 
ضرورة الحفاظ على مصادر المياه قدر المستطاع 
وكذل���ك التجاوب مع إرش���ادات البلدية في مجال 
تقني���ن وترش���يد االس���تهالك والمحافظة على 

المياه.

بلدية خانيونس تبحث مع المجلس األعلى 
للشباب والرياضة التعاون المشترك

إنتاج 693,465 كوب مياه وضخها 
إلى شبكة المواطنين بخان يونس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بدأ امس األحد التطبيق الفعلي لسلس���لة من القرارات اإلس���رائيلية الجديدة التي اتخذها رئيس وزراء 

االحتالل بنيامين نتنياهو أول أمس منًعا النتشار فيروس "كورونا".
وتتضمن القرارات التي بدأ تنفيذها إغالق المؤسس���ات التعليمي���ة كافة، بما في ذلك التعليم الخاص 
والحضان���ات والروضات وغيرها. كما تن���ص على حظر التجمعات ألكثر من 10 أش���خاص، واالمتناع عن 

السفر بالمركبة ألكثر من شخصين، واالمتناع عن السفر غير الضروري عبر المواصالت العامة.
ا من الثالثاء، واس���تبدالها ببطاقات ذكية منعًا  وس���يتم وقف عملية الدفع الكاش في المواص���الت بدًء

لالحتكاك بين الركاب وسائقي الحافالت.
ووفق القرارات، أغلقت أمس المجمعات التجارية، باس���تثناء محالت السوبر ماركت والصيدليات وأماكن 
بيع األغذية، م���ع إغالق دور المالهي والنوادي الليلية والفنادق وصاالت األفراح والنوادي الرياضية وبرك 

السباحة وحدائق الحيوانات ودور السينما والمسارح والمؤسسات الثقافية والمواقع األثرية.
وتش���مل القرارات أيًضا، إغالق المغاط���س للرجال وإغالق المراكز العالجية غي���ر الطبية، وحظر الزيارات 
الترفيهي���ة وغيرها. وتتضمن أيًض���ا "إقامة الصلوات عبر مجموعات ال تزيد عن 10 أش���خاص من خالل 

الحفاظ على مسافة مترين بين المصلين، ودون وجود أكثر من مجموعتي صالة في آن واحد".
وسمحت القرارات للمصانع بمواصلة عملها مع االلتزام بالتعليمات، وحظر وصول المرضى ألماكن العمل.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اإلس���رائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر 
من 200 شخص، منهم حالتان في وضع حرج.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة في غزة مس���اء أمس األحد 
استش���هاد مواطن���ة متأث���رة بإصابتها في 
الحريق الذي اندلع بمخيم النصيرات وس���ط 
قطاع غزة؛ ما يرفع عدد شهداء الحادثة األليمة 

إلى 19 شهيدًا.
وأف���ادت الوزارة في تصري���ح مقتضب وصل  

المواطنة  باستش���هاد  "االستقالل"  صحيفة 
حياة إبراهيم عب���د الفتاح صبح )49 عاًما( في 
مستشفى الميزان بالخليل متأثرة بإصابتها 

خالل الحريق.
واندلع حريق هائ���ل يوم 5 مارس/آذار الجاري 
في س���وق مخيم النصيرات أدى الستشهاد 
11 مواطًن���ا في حينه، وإصابة نحو 50 آخرين، 

أكثر من 10 منه���م بحالة خطيرة، إضافة إلى 
إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمحال التجارية، 
ث���م تتابع ارتف���اع أعداد الش���هداء متأثرين 

بإصابتهم.
وقال���ت وزارة الداخلي���ة واألم���ن الوطن���ي إن 
التحقيق األولي في الحدث يشير إلى أنه نتج 

عن تسّرب للغاز من داخل أحد المخابز.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية جملًة من 
التعليم���ات واإلجراءات للمصارف بش���أن 
األوضاع الصحية الطارئة، وذلك اس���تناًدا 
إلى قرار إعالن حالة الطوارئ في فلسطين، 
ونظرًا للظروف الصحي���ة الطارئة الناتجة 
عن انتش���ار فيروس كورون���ا واحتماالت 
تأثي���ر ذلك عل���ى األوض���اع االقتصادية 

المختلفة.
وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا خالل 
مؤتمر عقد بمقر س���لطة النقد: إن الهدف 
ه���و "التخفيف م���ن اآلث���ار االقتصادية 
القطاع���ات  عل���ى  لألزم���ة  المحتمل���ة 
الصغيرة  المش���اريع  خاصة  االقتصادية، 

والفندق���ة،  والس���ياحة  والمتوس���طة 
والمقترضين  المواطنين  على  وللتسهيل 

في ظل الظروف الحالية".
وأك���د "االس���تمرار في تقدي���م الخدمات 
المصرفية ألبناء ش���عبنا لضمان استمرار 
ال���دورة التجاري���ة واالقتصادي���ة بهدف 
توفير الس���لع والخدمات األساسية طيلة 
فترة األزمة، مع تأجيل األقساط الشهرية/ 
الدورية لكافة المقترضين لألشهر األربعة 

المقبلة قابلة للتمديد".
وكان أعلن تأجيل األقس���اط الش���هرية/ 
الدوري���ة للق���روض في قطاع الس���ياحة 
والفندقة لألش���هر الس���تة المقبلة قابلة 
للتمديد، مع تأجيل استحقاق االعتمادات 

المستندية والس���حوبات لألشهر األربعة 
المقبلة قابلة للتمديد.

وأش���ار إلى الحظر على المصارف استيفاء 
أي رسوم أو عموالت أو فوائد إضافية على 
األقس���اط المؤجلة، مع تس���ديد األقساط 
المستحقة للمش���اريع والقروض التجارية 
مقاب���ل ش���يكات ح���ال ورود الدفع���ات 

وحواالت الحق.
وأعلن الش���وا أن���ه "يجوز لم���ن يرغب من 
المقترضين االستمرار في سداد األقساط 
الشهرية/ الدورية كالمعتاد، مع تسهيل 
إجراءات تمديد سقوف بطاقات االئتمان 
والس���قوف الممنوحة للعمالء والمشاريع 
األفراد  والعم���الء  والمتوس���طة  الصغيرة 

المتضررين من األوضاع االقتصادية".
االئتمان  "توجي���ه  أن���ه س���يتم  وأضاف 
للمش���اريع الصغيرة والمتوسطة  الجديد 
والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية 
مؤقتة للعمالء بما يسهم في الحفاظ على 
اس���تمرار الدورة االقتصادي���ة، مع توفير 
االئتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية 
لما له من أثر مباش���ر في تمكين الحكومة 

والقطاع الخاص من التصدي للوباء".
وأكد الت���زام المصارف بإعف���اء الخدمات 
المصرفي���ة اإللكترونية وخدمات الصراف 
اآللي م���ن العموالت والرس���وم لألش���هر 
الستة المقبلة قابلة للتمديد، مع التزامها 
بتوجي���ه المبالغ المخصصة للمس���ؤولية 

االجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية 
والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.

كما أعل���ن الش���وا تخفيض ع���دد دفاتر 
الش���يكات الممنوح���ة للعم���الء، خاص���ة 
األفراد، إلى أدنى مستوى ممكن، مع التزام 
المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها 

خالل فترة األزمة بشكل كامل.
وبّين أن سلطة النقد ستعمل على تعليق 
والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تصنيف 
والعمالء األف���راد المتضررين من األوضاع 
المعادة  االقتصادية على نظام الشيكات 
لألش���هر األربعة المقبلة، م���ع العمل على 
توفير الس���يولة الليلية الالزمة لمساعدة 

المصارف في حاالت الطوارئ.

سلطة النقد تعلن تأجيل األقساط الشهرية للمقترضين 4 أشهر مقبلة

ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات لـ19

االحتالل يعتقل فتى بالخليل وسيدة من نابلس

بدء تطبيق قرارات »إسرائيلية« 
جديدة لمواجهة »كورونا«

ع�سرات امل�ستوطنني ...
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 بلدية اخلليل تقوم بتعقيم ل�شاحات املرافق العامة وال�شوارع للوقاية من فريو�س كورونا    ) وفا (

واشنطن/ االستقالل:
أثارت عروس غضًبا بين أصدقائها وأسرتها، بعد تحذير وجهته لضيوف 
حفل زفاف بأنهم س���يكونون قد "ماتوا بالنس���بة لها"، إذا فاتهم حضور 
حفل الزفاف بس���بب وباء الفيروسات التاجية أو فيروس كورونا المستجد 

"كوفيد 19".
وفى رس����التها األصلية، التى تمت مشاركتها عبرReddit ، شرحت العروس 
مجهولة الهوية من الوالي����ات المتحدة األمريكية، كيف من المقرر أن تقيم 
حفل زفافها بع����د 37 يومًا، بعد إنفاق آالف ال����دوالرات لتجهيز حفل اليوم 

الكبير.
وكتبت العروس: "لقد أنفقت آالف الدوالرات.. لقد كنت أعمل، وأضع ميزانية، 
وقمت بكل األعمال الكهربائية والخشبية بيدى، وجهزت الهدايا الشخصية، 
وأجبت على مليون رس����الة بريد إلكترونى، لذلك ليس هناك تبرير، إذا فاتك 

زفافى بسبب فيروس كورونا.. فأنت ميت بالنسبة لى".
ومن غير المس����تغرب أن يس����رع الكثيرون فى االنتقال إلى قسم التعليقات 
النتقاد وجهة النظر الصريحة للعروس، وكتب أحدهم، "سأكون غاضًبا أيضًا، 
لكنى أفكر في اآلخرين من غيرك"، كما قال آخر "رائع، لذا فإن أي ضيوف زفاف 
لديهم أي شيء يش����به المناعة الذاتية أو مرض مزمن سيخاطرون بحياتهم 
م����ن خالل حضور زفافها.. أنا متأكد من أن هذا يس����اوى آالف الدوالرات التي 

أنفقتها على مستحقاتها الخاصة".
وق����ال آخر "جدتى تبلغ من العمر 90 عام����ًا.. أعتقد أنه من الرهيب أن تكوني 

أنانية في وضع كهذا، آسف على زفافك لكني لن أخاطر بصحة عائلتي".

عروس تهدد ضيوفها: 
ستموتون إذا فاتكم حفل زفافي

باريس/ االستقالل:
انتقم���ت قاضية م���ن زوجها الس���ابق الذي يعمل 
محامًيا بطريقة غريب���ة، حيث أعادت الزواج منه من 
دون علمه وموافقته، حتى تمنعه من المضي قدًما 
في حيات���ه بعدما تركها من أجل ال���زواج من امرأة 

أخرى.
وتعمل القاضية البالغة م���ن العمر 58 عاًما، 
ف���ي وظيفة حكومية رفيع���ة ببلدة هوت دو 
سين في منطقة إيل دو فرانس شمال وسط 

فرنسا.
كما كانت تعمل كمستشار قانوني ألحد الوزراء في 
فرنس���ا، حيث تعرف زوجها على شقيقة الوزير، ثم 

ترك زوجته القاضية ألجل الزواج منها.
ولم تتمكن القاضية من مواجهة حقيقة أن زوجها 
تركها من أجل شقيقة الوزير، لتلجأ في النهاية إلى 

مجموعة من اإلجراءات غي���ر القانونية لعرقلة هذا 
الزواج.

وزّورت القاضي���ة ف���ي آذار من ع���ام 2019 األوراق 
والهوي���ات الالزمة مع رجل ش���اركها في الجريمة، 
والذي تظاه���ر أمام دي ال ريوني���ون عمدة ضاحية 
سان دونيس في باريس حيث كانت تعمل القاضية 
هناك في تلك الفت���رة، بأنه طليقها ويرغب بإعادة 

الزواج منها، إلتمام األوراق الرسمية.
واستمرت الخطة من دون عقبات، وبقي الزوج غافاًل 
عن حقيقة أنه تزوج من زوجته السابقة، ولكن ليس 
لفت���رة طويلة، حيث بعد بضعة أس���ابيع من الزواج 
المزي���ف، ُنقلت القاضية مرة أخ���رى إلى بلدة هوت 
دو س���ين، ليكتشف زمالؤها بس���رعة أنها تزوجت 

طليقها مجدًدا.
ثم انتشر الخبر في الدوائر القضائية بالبلدة، حتى 

وص���ل إلى طليقها، حيث بعدم���ا تأكد من تزييف 
زواج���ه من طليقته، أخطر الس���لطات، التي بدورها 

بدأت التحقيق في الحادث.
واحتجزت الش���رطة كال من القاضي���ة والرجل الذي 
انتحل صفة زوجها السابق، وابنتها؛ لمشاركتهما 
في تنفيذ الخطة، حيث تم إطالق س���راحهم فيما 

بعد، ووضعوا تحت الرقابة.
وبحسب وسائل اإلعالم الفرنسية، ما تزال القاضية 
تحتفظ بلقبها المهني، ولكنه���ا معلقة حالًيا عن 

العمل.
ووجهت النيابة للقاضية عدة ته���م حول التزوير، 
ومنه���ا التزوير في الكتابة والحص���ول على وثائق 
رس���مية مزيفة، حيث م���ن المق���رر أن تواجه عند 
محاكمتها عقوبة الس���جن مدة 10 سنوات، وغرامة 

مالية قدرها 150 ألف يورو ”170 ألف دوالر“.

قاضية تتزوج طليقها دون معرفته لمنع ارتباطه

نيودلهي/ االستقالل:
نظمت جماعة هندوس���ية حفال الحتس���اء بول البقر، العتقاده���ا بأنه يقي من 
فيروس كورونا، ك���ون الكثير من الهندوس يعتبرون األبقار مقدس���ة، ويؤمن 
بعضهم بأن لبولها خصائص عالجية. واس���تضاف حزب "االتحاد الهندوسي 
لكل الهند"، الحفل في مقره في نيودلهي عاصمة البالد وحضره 200 شخص، 

ويأمل المنظمون في استضافة فعاليات مماثلة في أنحاء الهند.
وقال أحد حضور الحفل: "نشرب بول األبقار منذ 21 عاما كما نستحم بروثها.. لم 

نشعر أبدا بالحاجة لتعاطي دواء غربي".
وروج قيادي���ون من ح���زب رئيس ال���وزراء الهندي ناريندرا م���ودي، وهو حزب 

"بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي، الستخدام بول البقر ك�"عالج للسرطان".
من جهتهم، أكد خبراء على أن بول األبقار ال يش���في من أمراض مثل السرطان، 

وليس هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.

جماعة هندوسية تقدم 
بول البقر لعالج كورونا

نيويورك/ االستقالل:
أنتجت ش����ركة مجوهرات في نيويورك خاتمًا يخفي شفرة 
س����رية قادرة على ج����رح الجلد وثقب العي����ون، إضافة إلى 

التقاط الحمض النووي للمهاجم.
وصمم رايان ل����ي الخاتم لتمكين من يضعه من الدفاع عن 
النف����س عند أي هجوم. ويتميز الخات����م بجزء علوي يمكن 
فكه في ثالث ثوان إلطالق ش����فرة حادة بطول 5 ملم، قادرة 
على س����حب الدم الس����تخدامه في فحص الحمض النووي 

للمهاجم، والتعرف على هويته .
وق����ال رايان: »صممنا الخاتم مثل أي مجوهرات عادية، لكن 
يمكن لصاحبه فك الحلقة العلوية التي تخفي تحتها شفرة 

بنصل حاد للدفاع عن النفس.«
وأضاف »تتميز الش����فرة بطول كاٍف الختراق الجلد وسحب 
الدم، وبهذه الطريقة يمكن التقاط الحمض النووي وفحصه 

في وقت الحق للتعرف على هوية المهاجم«
وتتوفر الخواتم الجديدة في األسواق وعلى اإلنترنت بسعر 
يبدأ من 55 دوالرًا، وبتصميمات مختلفة بما في ذلك الذهب 

الوردي، والفوالذ المقاوم للصدأ، والفضة.

باريس/ االستقالل:
 حذرت الس���لطات الفرنس���ية من أن األدوي���ة المضادة 
لاللتهابات التي تس���تخدم دون وصفة طبية على نطاق 

واسع قد تؤدي إلى تفاقم فيروس كورونا المستجد.
وعبر تويتر، غرد وزير الصحة الفرنس���ي، أوليفييه فيران، 
وهو طبيب أعصاب، قائاًل إن "تناول مضادات االلتهابات 
مثل )إيبوبروفين، والكورتي���زون...( يمكن أن يكون عامال 

في تفاقم العدوى".
ونصح الوزير "في حالة الحمى، تناول الباراسيتامول. وإذا 
كنت تتناول بالفعل أدوية مض���ادة لاللتهابات، فاطلب 

نصيحة طبيبك".
وق���ال فيران إن تطور وانتش���ار الفيروس كان "س���ريعًا 

وحقيقًيا"، لكن 98٪ م���ن أولئك الذين ثبتت إصابتهم 
بكورونا قد تعافوا.

ويشير مسؤولو الصحة إلى أن األدوية المضادة لاللتهابات 
معروفة بأنها تمثل خطًرا على المصابين بأمراض معدية 

ألنها تميل إلى تقليل استجابة الجهاز المناعي للجسم.
وأضاف���ت وزارة الصح���ة أنه يجب عل���ى المرضى اختيار 
الباراس���يتامول ألنه "س���يقلل من الحم���ى دون مواجهة 

االلتهاب".
واضط���ر المرض���ى الفرنس���يون إل���ى استش���ارة 
الصيدلي���ات منذ منتص���ف يناير/كان���ون الثاني 
الماضي، إذا كانوا يرغبون في ش���راء مسكنات األلم 
الشائعة، بما في ذلك اإليبوبروفين والباراسيتامول 

واألسبرين، لتذكيرهم بالمخاطر.
وق���ال جان لويس مونتاس���تروك، رئيس قس���م األدوية 
في مستش���فى تولوز، إلذاع���ة RTL إن "األدوية المضادة 
لاللتهابات تزيد من خطر حدوث مضاعفات عندما تكون 

هناك حمى أو عدوى".
وأعلنت وزارة الصحة الفرنس���ية ارتف���اع العدد اإلجمالي 
للوفيات إل���ى 91 حالة، والمصابين إل���ى 4500، وأغلقت 
الس���لطات المقاه���ي والمالهي والمح���ال التجارية غير 
الضرورية بدءًا من مساء السبت الماضي لمواجهة كورونا.

وقبل أيام أعلن���ت منظمة الصحة العالمي���ة كورونا وباًء 
عالمًيا بعدما أودى بحياة أكثر من 5800 ش���خص وأصاب 

أكثر من 156 ألفًا حول العالم.

وزير الصحة الفرنسي يحذر: استخدام مضادات االلتهابات يفاقم فيروس كورونا

القاهرة/ االستقالل:
تحدى عروس����ان  مصريان عاصفة التنين وموجة 
الطقس الس����يئ التي ضربت مص����ر وأصرا على  
إتمام زفافهما وسط مياه الفيضانات التي مألت 

الشوارع .
وبع���د انته���اء العروس م���ن تصفيف ش���عرها، 

وإجراءات المكياج، جاء "لودر أو جرافة" وحملهما معًا 
للتغلب على مشكلة المياه المتراكمة في الشوارع.

وتعرضت مصر الضطراب ش����ديد ف����ي األحوال 
الجوية، حيث س����قطت أمط����ار غزيرة على بعض 
المناط����ق كانت رعدي����ة أحيانا وصل����ت إلى حد 
الس����يول على الس����واحل الش����مالية الش����رقية 

ووس����ط س����يناء وجنوبها وسالس����ل جبال البحر 
األحمر والصعي����د، صاحب ذلك انخفاض ملحوظ 
ف����ي درجات الحرارة ونش����اط واض����ح للرياح على 
كافة أنح����اء البالد مثيرة للرمال واألتربة، أدت إلى 
اضطراب في حركة المالحة البحرية في البحرين 

األبيض واألحمر.

جرافة تنقل عروسين مصريين بسبب عاصفة التنين

خاتم عجيب بسالح سري 
للحماية من الهجمات


