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رام الله/ االستقالل:
قرر مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية، 
أم����س االثني����ن، تحدي����د موع����د التوقيت 
الصيف����ي، وموع����د عطل����ة ذكرى االس����راء 

والمعراج.
ووفق بي����ان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، 
فإن مجلس الوزراء قرر بدء العمل بالتوقيت 

الصيف����ي في فلس����طين، وذل����ك بتقديم 
عقارب الساعة 60 دقيقة إلى األمام، اعتبارًا 
من فجر يوم السبت الموافق 2020/03/28.

كما وق����رر مجلس الوزراء اعتب����ار يوم األحد 
المقبل )السابع والعشرين من رجب الموافق 
2020/03/22م( عطلة رسمية في فلسطين 

بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج.

مجلس الوزراء يحدد موعد التوقيت 
الصيفي وعطلة اإلسراء والمعراج

»الحدائق العامة«.. بوابة استيطانية 
لالستيالء على أراضي »وادي الربابة«

غزة/ دعاء الحطاب: 
ال ت���زال حكومة االحت���الل اإلس���رائيلي تواصل تصعيد 
أنش���طتها االس���تيطانية والعدوانية بمزيد من السطو 

والنهب لألراضي الفلس���طينية بمدينة القدس المحتلة 
خاص���ة ف���ي البل���دة القديمة منه���ا، عبر 
البؤر  طرد أصحابه���ا األصليين وتوس���يع 

خطوات تصعيدية لألسرى بعد 
سحب 140 صنفًا من »الكنتينا« 

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، اإلثنين، إن األس���رى في معتقالت 

االحتالل قرروا الب���دء بخطوات تصعيدية ضد إدارة الس���جون 
اإلسرائيلية بدءًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك ردًا 

وقفة برفح للتحذير من 
خطر »كورونا« على األسرى

رفح/االستقالل:
نظمت فصائل العمل الوطني واإلس���المي في محافظة رفح جنوبي 
قطاع غزة، يوم أمس، وقفة رافضة لإلهمال الطبي اإلس���رائيلي، في 

السفير نوفل لـ »االستقالل«: من السابق ألوانه 
استضافة موسكو مؤتمرًا للمصالحة الفلسطينية

غزة/ قاسم األغا:
أكد الس���فير الفلس���طيني لدى روس���يا االتحادّية، أمس 
اإلثنين، أنه من الس���ابق ألوانه استضافة موسكو مؤتمًرا 

للمصالحة الفلسطينية خالل وقت قريب، كاشفًا في الوقت 
ذاته عن أهداف روسيا من وراء استضافتها 
غالبي���ة الق���وى والفصائل الوطني���ة. وقال 

االحتالل يتستر خلف »كورونا«: انتهاكات 
للمقدســات واعتــداءات دون رادع

القدس المحتلة/ االستقالل:
ل���م تكترث »إس���رائيل« من���ذ اليوم األول بش���أن 
االس���تنفار العالمي بعد اكتش���اف الوباء العالمي 

»فيروس كورونا« واتخ���اذ كافة االجراءات للحد من 
انتشاره، فاالعتقاالت مستمرة وعربدة 
األراضي  ف���ي كاف���ة  المس���توطنين 

ملحم: بوادر تعاٍف بدأت تظهر على 
أصغر مصابة بفيروس »كورونا«

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين: إن سلطات االحتالل اإلسرائيلية أقرت 

مجموعة من اإلجراءات داخل السجون ومراكز التوقيف والمحاكم 
اإلسرائيلية، تزامنا مع إعالنها حالة الطوارئ في مواجهة فيروس 

االحتالل يلغي زيارات األسرى 
ويقر إجراءات جديدة في السجون

رام الله/ االستقالل:
ق���ال الناطق باس���م الحكومة إبراهي���م ملح���م إن أصغر مصابة 
بفي���روس »كورونا« في فلس���طين، الطفلة الرضيع���ة ميال، بدأت 

متضامنون يطالبون بوقف جرائم االحتالل وإعادة الحقوق لعائلة »كوري« 
غزة/ االستقالل:

طالب عدد من المتضامنين والحقوقيين المجتمع 
الدولي والمؤسس����ات الحقوقي����ة بالضغط على 

االحتالل االسرائيلي لوقف جرائمه بحق الشعب 
الفلس����طيني، مع ضرورة إعادة الحقوق المفقودة 
لعائلة الشهيدة راش����يل كوري. وتأتي مطالبات 

المتضامنين، خالل وقفة بعنوان »راشيل كوري.. 
العدالة لفلس����طين«، نظمت بغزة 
تخليدًا لذكرى استشهاد الناشطة 

كفر قاسم/ االستقالل:
هدم���ت جراف���ات االحت���الل اإلس���رائيلي ي���وم 
أم���س، ثالثة منازل في قرية كفر قاس���م بالداخل 
الفلس���طيني المحتل بحجة البناء دون تراخيص، 

فيم���ا ش���رعت جراف���ات احتاللية أخ���رى بتدمير 
مس���احات زراعية واس���عة بالنقب، مستغلة حالة 

الطوارئ المعلنة لمنع تفشي فيروس "كورونا".
وقالت مص���ادر محلية، إن جرافات الهدم اقتحمت 

مدعومة بقوات الحراس���ة الخاصة المشددة مدينة 
كفر قاس���م وحاص���رت ثالثة منازل قيد اإلنش���اء 

األهالي  وهدمته���ا بعدم���ا منع���ت 
من االقت���راب. وذك���رت المصادر أن 

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى
االحتالل يهدم 3 منازل بكفر قا�سم ويدمر مرزوعات بالنقب 

التعليم برام الله: إطالق 
برنامج »ثانوية أون الين« 

لطلبة التوجيهي

) APA images (  جانب من �لوقفة بغزة �أم�س

352 مصابًا 
بـ »كورونا« في 
كيان االحتالل
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ولفت نوفل إلى أن روسيا ترى في الملف 
الفلسطيني اإلس���رائيلي األكثر تعقيدًا 
في المنطقة والعالم، وترى أن إيجاد حل 
له، يك���ون عبر اللجنة الرباعي���ة الدولية، 
وتنظي���م مؤتمر دول���ي يناقش »عملية 
الس���ام«؛ لذلك تحاول موس���كو من وراء 
الفلس���طينية  للفصائل  اس���تضافتها 
لع���ب دور أكب���ر للدفع به���ذه العملية. 
وتضم اللجنة الرباعية إلى جانب روس���يا 
كا من األمم المتح���دة، االّتحاد األوروبي، 

والواليات المتحدة األمريكية.
ومن���ذ نهاي���ة فبراير )ش���باط( الماضي، 
حتى 16 مارس )آذار( الجاري، استضافت 
العاصمة الروس���ية وفودًا م���ن فصائل 
المبادرة  فلسطينية، وهي فتح، حماس، 
والجبهة  اإلس���امي،  الجهاد  الوطني���ة، 

الديمقراطية لتحرير فلسطين.
وقال الس���فير الفلس���طيني: إن »هناك 
رغبة ل���دى القي���ادة والرئي���س محمود 
عباس، والفصائل الفلسطينية بأن تلعب 
»الس���ام«،  موس���كو دوًرا داعًما لعملية 
خصوًصا أم���ام الدعم واالنحياز األمريكي 

ل� )إسرائيل(«.
وعن استقباله رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إس���ماعيل هنية في مقر 
الس���فارة الفلس���طينية بروس���يا خال 

زيارت���ه للب���اد مطلع م���ارس )آذار( 
الجاري، أوضح السفير نوفل أن »قرار 
اس���تقبال ولقاء هنّية ووفد حركته 

كان على مستوى القيادة«.
وأوض���ح أن اللقاء ترك���ز على ضرورة 
االتف���اق على مواقف ح���ول قضايا 
أساسية عامة ضد عنوان الخطر األبرز 
المتمثل ب� »صفقة القرن« األمريكية، 
الت���ي ته���دف لتصفي���ة القضية 

الفلسطينية بكل مكوناتها.
وتابع: »كان اللقاء مع حماس مختلًفا 
قليًا، لجهة االتف���اق على القضايا 
المتفقين عليه���ا جميعًا، وهي أننا 
نرف���ض صفقة الق���رن، وال دولة في 

غزة وال دولة دونها، وأن منظمة التحرير 
المرجعية الوطنية الفلس���طينية وبوابة 
للجمي���ع، وأن جميعن���ا متفق���ون على 

الشرعية الفلسطينية«. وفق قوله.
وأض���اف: »تناول اللقاء ض���رورة االبتعاد 
)م���ن جانب حم���اس( عند اللق���اءات مع 
المس���ؤولين الّروس، ع���ن التركيز حول 
والحدود  الداخلي���ة، كالمعابر  الجزئيات 
ورواتب الموظفي���ن، واالتفاق فقط على 
القضايا العامة الرئيسة في ظل التعنت 
األمريك���ي )...( م���ن حي���ث المب���دأ كان 
هناك اتفاق حول هذا الشأن )...( نحاول 

الوصول إل���ى مخرجات معين���ة قبل أي 
حديث عن مؤتمر )للمصالحة( في موسكو 

أو أي مكان آخر«.  

»�صفقة القرن«
وذكر أن إس���قاط خط���ة ترمب-نتنياهو 
المس���ماة »صفقة القرن«، يتطلب العمل 
من خ���ال ثاثة مح���اور رئيس���ة، أولها 
فلس���طيني من خال المس���ارعة الجادة 
بإنه���اء االنقس���ام الداخل���ي اس���تنادًا 
للعناوين المتفق عليها وطنًيا وسياسًيا، 
»بعي���دًا عن ط���رح القضايا مس���تحيلة 

التطبيق )لم يذكرها(«، كما قال.

ولف���ت إل���ى ض���رورة تعزي���ز 
الفلسطيني  الش���عب  صمود 
بالضفة  خصوص���ًا  أرضه  على 
وتعزيز  غ���زة،  وقطاع  المحتلة 
المواجهة السلمية مع االحتال 
اإلسرائيلي على األصعدة كافة. 
وأم���ا المح���ور الثان���ي، -وفق 
الس���فير نوفل- فهو عربي، إذ 
يجب العم���ل على بناء حاضنة 
عربية وإس���امية؛ لدعم صمود 
الفلس���طينيين مادًيا ومعنوًيا 
وإنس���انًيا، فيما المحور الثالث 
دول���ي، وهن���ا ف���إن المطلوب 
ال���دول المعارضة لصفقة  من 
القرن، كاالتح���اد األوروبي، واألمم 
المتحدة والصين، الدعوة إلى عقد مؤتمر 
دولي، يتمخض عنه آلية جديدة تتولى 
اإلش���راف عل���ى عملية »الس���ام«، وفق 

المرجعيات والشروط الدولية.   
الفلس���طينية  الس���لطة  رئي���س  وكان 
محمود عب���اس طرح خال خطاب له أمام 
مجلس األمن الدولي ب� 11 فبراير )شباط( 
الماضي، مبادرة مض���ادة لصفقة القرن، 
التي جاء اإلعان عنها من البيت األبيض 
في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس 
األمريكي »دونالد ترمب«، ورئيس حكومة 

االحت���ال المنتهي���ة واليت���ه بنيامين 
نتنياهو، ب���� 28 يناير )كان���ون الثاني( 

المنصرم.
وتضمنت المبادرة »الدعوة إلى إنشاء آلية 
دولية بمشاركة الرباعية الدولية ومجلس 
األمن الدولي، لعقد مؤتمر دولي لعملية 
السام؛ لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، 
ورفض قبول الواليات المتحدة وس���يطًا 

وحيدًا لهذه العملية«.
التطبيع مع الكيان

وحول موقفه من انزالق أنظمة عربية نحو 
التطبيع م���ع االحتال اإلس���رائيلي، في 
وقت يمارس فيه ش���تى أن���واع الجرائم 
واالنتهاكات، اكتفى السفير الفلسطيني 
لدى روس���يا بالقول: »إننا لسنا في مرحلة 
البحث والكش���ف عن أعداء ج���دد، على 

خلفية هذا الملف«.
وأضاف أن »الحقيق���ة مختلفة تماًما، إذ 
ال تس���تطيع أي دولة عربية وإسامية أن 
تعترف ب� )إسرائيل( بعيًدا عن القدس، 
فمهمتنا أن نع���زز العاقة مع كل الدول 
العربي���ة واإلس���امية اس���تنادًا للنقاط 
المش���تركة ال الخافي���ة؛ لجهة تثبيت 
الشعب الفلسطيني على أرضه، وترسيخ 
عروب���ة وإس���امية القدس غي���ر القابلة 

للقسمة«.     

القدس المحتلة/ االستقال:
لم تكت���رث "إس���رائيل" من���ذ اليوم األول بش���أن 
االس���تنفار العالمي بعد اكتش���اف الوباء العالمي 
"فيروس كورونا" واتخاذ كاف���ة االجراءات للحد من 
انتشاره، فاالعتقاالت مستمرة وعربدة المستوطنين 
في كاف���ة األراض���ي الفلس���طينية ل���م تتوقف، 
واالعتداءات للس���يطرة على األراضي الفلسطينية 
عبر االس���تيطان مستمر وبوتيرة عالية، إضافة على 
االبق���اء على كاف���ة األس���رى دون أي مراعاة لحاالت 
األطف���ال والمرض���ى المتواجدين داخل الس���جون 
رغ���م المطالبات بإدخال كافة المعقمات للس���جون 
كإج���راءات احترازية لتفش���ي الفيروس ولكن دون 

جدوى.
"كورون���ا " عن���وان االحتال الجديد للتس���تر خلفه 
لتطبيق ما عجزت عنه أجهزتها السياس���ية لتكون 
اجراءات الس���امة هي الحجة لتنفيذ التضيق على 
المصلين س���واء ف���ي الحرم االبراهيمي الش���ريف 
والمس���جد األقصى المب���ارك ، باإلضافة إلى تنفيذ 

اجراءات وقائية لمستوطنيها المعربدين.
تحذي���رات صدرت من المن���دوب الدائم لدى األمم 

المتحدة رياض منصور بداية األس���بوع الجاري، من 
اس���تغال االحتال "اإلس���رائيلي" تركيز المجتمع 
الدولي لمواجهة انتشار "فيروس كورونا"  لتسريع 
عملي���ة الضم المخطط له منذ فترة طويلة لألراضي 
الفلس���طينية ، وخاصة أن "إس���رائيل" وافقت على 
خطط لبناء 1739 وحدة اس���تيطانية أخرى تقع في 

عمق الضفة الغربية المحتلة.
وبين أن "اإلس����رائيليين"  اعلنوا عن إنش����اء طريق 
فصل عنصري جديد بالقرب من مستوطنة “معاليه 
أدوميم” غي����ر القانونية، والذي س����يرتبط بطريق 
الفصل العنص����ري الذي أقامته )الس����لطة القائمة 
باالحتال( بين قريتي عناتا والزعيم في العام 2019.

حفظ���ي أبو س���نينة مدير الح���رم االبراهيمي قال: 
"إن االحتال يس���تغل الفيروس بحج���ة االجراءات 
الوقائي���ة " ويصدر جملة من الق���رارات التي تقيد 

الصاة داخل الحرم االبراهيمي .
وقال ابو سنينة خال تصريحات خاصة: تفاجأنا من 
قبل االحتال "اإلسرائيلي " أنه ال يسمح إال ما يقارب 

ل� 20 شخصًا من الصاة فقط في كل الصلوات..
واعتبر أبو س���نينة، أن تحديد المصلين أمر خطير 

يمس بالحرم االبراهيمي .
واستغل االحتال الوباء منذ اليوم األول في محاولة 
للس���يطرة على المسجد األقصى فقد فرض قرارات 
جديدة  منتصف فبراير/شباط الماضي ،حيث دعت 
إل���ى حظر صاة الفجر العظيم باعتبارها س���ببا في 
انتشار الوباء ومنع التجمهر ألكثر من 100 شخص.

وما يس���مى بوزي���ر األم���ن الداخلي اإلس���رائيلي 
"جلع���اد أردان" دعا إلى منع س���كان الضفة الغربية 
المحتلة، من دخول األقصى حتى ال ينقلوا الفيروس، 

بعد اكتشاف الحاالت األولى في بيت لحم.
وحاولت شرطة االحتال تطبيق اجراءات بحجة الوباء 
فقامت بإغاق سبعة من أبواب األقصى وإبقاء ثاثة 
فقط مفتوحة رغم استمرار اقتحامات المستوطنين، 
لتكون رسالة رفض القرار واضحة من دائرة األوقاف 
اإلسامية، والتي قررت إغاق المصليات المسقوفة 
داخل المسجد األقصى المبارك كإجراء وقائي لمنع 
انتشار فايروس "كورونا"  ليكون القرار فلسطينيًا 

وال عاقة لاحتال بالوقاية.
وق���ال مدي���ر المس���جد األقص���ى الش���يخ "عم���ر 
الكس���واني":إن جميع الصلوات ستقام في ساحات 

المس���جد األقصى المبارك وجميع األبواب ستبقى 
مفتوحة أمام المصلين.

نائب حركة فتح محمود العالول، قال انه بالرغم من 
عربدة االحتال الذي يستغل الوباء لفرض السيطرة 
على مزيد من االراضي اال ان حماية المواطن أولوية 

لحماية الوطن .
وقال العالول خال تصري���ح له بالرغم من الدعوات 
لص���اة الفجر العظي���م لحماية المقدس���ات اال ان 
الضرورة تحتم علينا تجني���ب المواطنين الصاة ، 
معتبرًا ان قرار مح���ددات الصاة نحن من يحددها 

وليس االحتال.
وأش���ار الى ان هناك كمًا كبيرًا م���ن االعتداءات من 
المس���توطنين وبحماية االحتال خال هذه االيام 
الستغال االنشغال باإلجراءات الوقائية ضد كورونا 
لتطبيق صفقة القرن وهم يريدون فرض مراكز في 
المناطق "ب" وهي تحت سيطرة السلطة مثل قريبة 

وبورين ويطا والقدس .
وحذر العالول من االعتداءات المتزايدة، مشددًا على 
أن التصدي لاحت���ال أولوية لحماية االرض، حيث 

سيكون اجتماع غدا لبحث سبل ردع اعتداءات .

تحّدث عن ثالثة محاور إلسقاط »صفقة القرن«

السفير نوفل لـ »االستقالل«: من السابق ألوانه استضافة موسكو مؤتمرًا للمصالحة الفلسطينية
غزة/ قا�صم الأغا:

اأّك��د ال�صف��ر الفل�صطين��ي ل��دى رو�صي��ا الّتادّي��ة، اأم�س 
الإثن��ن، اأنه من ال�صابق لأوان��ه ا�صت�صافة م��صك� م�ؤمتًرا 
للم�صاحلة الفل�صطينية خالل وقت قريب، كا�صًفا يف ال�قت 

ذاته عن اأهداف رو�صيا من وراء ا�صت�صافتها غالبية الق�ى 
والف�صائل ال�طنية. وقال ال�صفر عبد احلفيظ ن�فل من 
م��صك��� ل�صحيفة »ال�صتق��الل«: »من املبّك��ر احلديث عن 
ق��رب تنظي��م م��صك��� م�ؤمتًرا عاًم��ا للم�صاحل��ة ال�طنية 

مب�صارك��ة الف�صائل كاّف��ة«. وم�ؤخًرا، نقل��ت و�صائل اإعالم 
عربي��ة ع��ن املتحدث��ة با�ص��م وزارة اخلارجي��ة الرو�صية 
ماريا زاخاروفا، ق�لها، »اإن م��صك� تخطط لتنظيم م�ؤمتر 

عام للم�صاحلة ال�طنية الفل�صطينية«.

االحتالل يتستر خلف »كورونا«: انتهاكات للمقدسات واعتداءات دون رادع
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وس���مي وادي الربابة بهذا االس���م ألنه ضيق 
م���ن األعلى، ويبدأ باالتس���اع تدريجيًا باتجاه 
األسفل، وهو مش���ابه آللة الربابة الموسيقية 

العربية القديمة.
 وُأطلق على الوادي في الفترة الكنعانية اسم 
»جاي هن���وم« وتعني »وادي جهنم«، أما كبار 
السن من المقدس���يين فيسمونه »المنطقة 
الح���رام« باعتباره الخط الفاصل بين ش���طري 

المدينة الشرقي والغربي.
ال للتهويد

واعتدت ق���وات االحتالل االحد الماضي، على 
المواطنين في حي وادي الربابة، ببلدة سلوان، 
جنوب المس���جد األقصى، خ���الل تواجدهم 
في أراضيهم المه���ددة بالمصادرة لمصلحة 

مشاريع استيطانية في القدس المحتلة.
وقال المواط���ن محمد العباس���ي )88 عاما(، 
صاح���ب أرض مهددة بالمصادرة، إنه ما يزال 
متش���بثًا بأرضه التي ورثها عن أبيه وأجداده 

ويعتني بزراعتها منذ نعومة أظفاره.
وأك���د العباس���ي ف���ي اتص���ال هاتفي مع 
»االس���تقالل« أن���ه ل���ن يت���رك أرض���ه التي 
ترع���رع بها قبل وجود االحت���الل في القدس 
وفلسطين، وسيزرع أشتال الزيتون، وسيدافع 

عنها، ولن يسمح لالحتالل بمصادرتها.

في حي���ن رفض المواطن أحمد س���مرين، أن 
ُتح���ّول أراضيهم لحدائق عام���ة، مؤكدًا أنها 
ملك له���م، وأن االحتالل ال يملك ش���يئًا في 

هذه األرض.

اأهداف ا�ستيطانية
م���ن جانبه، أكد رئيس لجن���ة الدفاع عن حي 
سلوان، فخري أبو دياب، أن سلطات االحتالل 
منذ س���نوات طويلة  اإلس���رائيلي تس���عي 
لالس���تيالء عل���ى أراض���ي وادي الربابة، نظرًا 
ألهميت���ه الجغرافي���ة واالس���تراتيجية في 

القدس المحتلة. 
»االستقالل«،  وأوضح أبو دياب خالل حديثه ل�
أن وداي الرباب���ة يمث���ل الخ���ط الفاصل بين 
ش���طري مدينة الق���دس الش���رقي والغربي، 
والبوابة الرئيس���ة للجزء الغربي الذي يسعى 
االحتالل إلقامة مش���اريعه التهويدية عليه، 
كم���ا يش���كل حلق���ة الوصل بين المس���جد 

األقصى وعدة أحياء بالقدس القديمة. 
وبّي���ن أن وادي الرباب���ة يض���م مجموعة من 
األماكن األثرية، أبرزه���ا الدير اليوناني »دير 
الندم« الذي أنش���ئ عام 1893 ليؤكد حادثة 
انتحار »يه���وذا اإلس���خريوطي« أحد تالميذ 
النبي عيسى عليه السالم، كما يضم أكبر بئر 
مياه جوفي في القدس، وعش���رات األش���جار 

المعمرة ك�«أشجار الزيتون واللوز« التي يزيد 
عمرها عن 900 1000-عام. 

ونّوه إلى أن االحتالل يس���عى لالستيالء على 
أراضي وادي الربابة لتوسيع رقعة االستيطان 
بالمدين���ة المقدس���ة، وتهيئ���ة المنطق���ة 
للبنية التحتية لتمديد ما يس���مى ب� »القطار 
الهوائي« الذى يلتف حول المسجد األقصى، 
إضافة إلى تحوي���ل أراضي البل���دة لحدائق 
»تلمودي���ة« من خالل ما يس���مى ب� »س���لطة 
الطبيعة« التابعة لحكومة االحتالل، مش���يرًا 
إل���ى أن بلدية االحتالل ع���ام 2018 صادرت 
حوالي 100دونم من أراضي وادي ربابة لصالح 

مشاريع تهويدية. 
ولفت أبو دياب إلى أن سلطة البيئة وبحماية 
م���ن ش���رطة االحت���الل حاول���ت قب���ل أيام 
االس���تيالء على أراضي عائلتي »العباس���ي« 
و»صهيون« ب���وادي الربابة، تحت ذريعة أنها 
مناطق طبيعية وحدائق عامة، إال أن األهالي 
تص���دوا بقوة لإلجراءات االحتاللية وش���كلوا 
عامل ضغط كبير على االحتالل واس���تطاعوا 
الحص���ول عل���ى قرار م���ن المحكم���ة بوقف 

األعمال مؤقتًا. 
وأوض���ح أن المش���اريع االس���تيطانية التي 
تنوي س���لطات االحت���الل تنفيذه���ا بوادي 

الربابة، تهدد نحو 100 منزل ومسجد بالهدم 
والترحيل. 

وأشار إلى أن االحتالل حاول استغالل انتشار 
فايروس »كورونا«، لعدم الس���ماح للمواطنين 
بالتجم���ع؛ لتمرير خططه الرامية لالس���تيالء 
على أراض���ي وادي الربابة، ولكن دون جدوى، 
حي���ث تمك���ن األهال���ي هناك م���ن تنظيم 
فعاليات متع���ددة من بينها زراعة أش���جار 

إلفشال محاوالت االستيالء والمصادرة.

اأمر احرتازي
وفي تطور الحق، أصدرت ما يسمى المحكمة 
المركزية اإلسرائيلية أمس، قراًرا يقضي بمنع 
طواقم »س���لطة الطبيعة والحدائق الوطنية 
اإلس���رائيلية«  من الدخول والعمل في أرض 
عائلة العباسي في حي وادي الربابة في بلدة 

سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
وأوض���ح المحام���ي مهن���د جبارة ف���ي بيان 
ل���ه، أن مكتبه نج���ح في اس���تصدار أمر منع 
احترازي من المحكم���ة المركزية الموجه لما 
يسمى »س���لطة الطبيعة والحدائق الوطنية 
اإلسرائيلية«، ُتمنع بموجبه من دخول أراضي 
الربابة  وادي  ف���ي منطق���ة  الفلس���طينيين 
والقي���ام بأعمال اقتالع األش���جار وأي أعمال 

أخرى في المنطقة حتى إشعار آخر.

وأض���اف أن م���ا يس���مى »س���لطة الطبيعة« 
كان���ت اعتمدت في قرارها ف���ي الدخول إلى 
هذه األراضي على موافق���ه غير قانونية مما 
اإلسرائيلي  الغائبين«  أمالك  يسمى »حارس 
الذي ادعى أن ه���ذه األراضي تعود ملكيتها 
لغائبين من الفلسطينيين، كل ذلك دون أن 
يبرز أي مستند قانوني الذي يؤكد ادعاءاته.

ب���دوره، أوضح س���عيد العباس���ي أن عائلته 
دفعت 25 ألف ش���يكل للمحكم���ة، إليقاف 
اقتحامات طواقم »س���لطة الطبيعة« لألرض 

لحين البت في الدعوى المقدمة.
ونفى العباس���ي ادعاءات »س���لطة الطبيعة« 
بأن األرض تع���ود ل�«حارس أمالك الغائبين«، 
مؤك���ًدا أن األرض ه���ي مل���ك لعائلت���ه منذ 

عشرات السنين.
وقال: »ه���ذه أرض اآلباء واألج���داد، لن نخرج 
منها وس���نواصل الصم���ود والدف���اع عنها، 
ف���األرض هي ال���روح، يدعون بأنه���ا لحارس 
أمالك الغائبين، ونح���ن نقول أن جدي البالغ 
من العمر 90 عاًما يقوم بزراعتها منذ عشرات 
الس���نين«. وصادرت س���لطات االحتالل منذ 
احتاللها للمدينة المقدسة في العام 1967، 
وحتى نهاية عام 2019، عش���رات اآلالف من 
الدونمات وأقامت عليها وحدات استيطانية.

أحد أحياء بلدة سلوان المقدسية

»الحدائق العامة«.. بوابة استيطانية لالستيالء على أراضي »وادي الربابة«
غزة/ دعاء احلطاب: 

ال ت��زال حكوم��ة االحت��ال االإ�سرائيل��ي توا�س��ل ت�سعي��د 
اأن�سطته��ا اال�ستيطانية والعدوانية مبزيد من ال�سطو والنهب 
لاأرا�س��ي الفل�سطيني��ة مبدين��ة القد���س املحتل��ة خا�سة يف 
البل��دة القدمية منها، عرب ط��رد اأ�سحابها االأ�سليني وتو�سيع 
البوؤر اال�ستيطانية ل�سال��ح امل�ستوطنني، وهو ما جرى موؤخرًا 
على اأرا�سي وادي الربابة )اأحد اأحياء بلدة �سلوان( باملدينة 
املقد�س��ة.  وبداأت �سلط��ات االحتال وع��رب اإحدى حماكمها 
للنه��ب  اإج��راءات عملي��ة  اتخ��اذ  املقد�س��ة، يف  املدين��ة  يف 
وال�سيط��رة، على اأرا�س��ي وادي الربابة الت��ي تبلغ م�ساحتها 
نح��و 210 دومنات، بدعوى اإقامة حدائق عامة وبناء ج�سر 
بط��ول 197 م��رتا وبارتفاع 30 مرتا يرب��ط بني حي الثوري 

ومنطقة النبي داود مرورا بحي وادي الربابة.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اإلثنين، إن األسرى 
في معتق���الت االحتالل قرروا الب���دء بخطوات تصعيدية 
ضد إدارة الس���جون اإلس���رائيلية بدءًا من يومي الجمعة 
والس���بت المقبلين، وذلك ردًا على إجراءات اإلدارة بشطب 
أكثر من 140 صنفًا من كانتينا الس���جون، تش���مل مواد 

تنظيف وخضراوات ومواد غذائية.
وأوضحت الهيئة أن س���لطات االحتالل وإدارة س���جونها، 
قررت قبل نحو شهر إزالة أكثر من 140 صنف من كانتينا 
الس���جون وحرمت األس���رى من شرائها، تش���مل العديد 
من أنواع الخضراوات )كالليمون واألفوكادو( واليانس���ون 
والبهارات والمواد الغذائية واللحوم واألس���ماك، والعديد 
م���ن المنظف���ات كالصابون والش���امبو وغيره���ا في ظل 
الظروف االس���تثنائية القائمة بمواجهة فيروس كورونا، 

من خالل التنظيف والتعقيم والتطهير.
وكانت إدارة الس����جون أبلغت األس����رى نهاية الش����هر 
الماض����ي أنه����ا تعكف عل����ى تنفي����ذ عدة إج����راءات 
تصعيدي����ة تجاهه����م كأن ال يعد الطع����ام إال بأيدي 
الس����جناء المدنيين، وتنزي����ل 140 صنفًا من الكانتينا، 
وتخفيض ع����دد المحطات التلفزيونية من عش����ر إلى 
س����بع، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة 
لألسير الواحد، وسحب البالطات التي تستخدم للطبخ، 
ويعتمد عليها األس����رى في طهو الطع����ام، وأن تكون 

ألوان الشراشف واألغطية بلوٍن واحد.
وكانت إدارة س���جون االحتالل قررت س���حب )140( صنفًا 
من "كنتينا" األس���رى، منها مواد التنظيف التي ُتش���كل 
اليوم أساسًا لمواجهة عدوى فيروس )كورونا(، خاصة مع 

انعدام مواد التعقيم داخل األقسام.

وبين نادي األسير، االثنين، أن قرار سحب األصناف شمل 
معظم أن���واع الخضار، وحتى المجم���دة منها، إضافة إلى 
اللحوم، والسمك، والزيت، واألعش���اب التي تشكل بديال 

في كثير من األحيان عن األدوية.
وأكد نادي األس���ير أن إدارة الس���جون تحاول اس���تغالل 
الظرف الراهن في ظل انتشار فيروس )كورونا(، واإلمعان 
ف���ي فرض المزيد من اإلجراءات التنكيلية بحق األس���رى، 
وبداًل م���ن أن تزود األس���رى بمواد التنظي���ف والتعقيم 
داخل األقس���ام كحد أدنى من اإلجراءات الوقائية، تعلن 

إجراءاتها التنكيلية.
وتابع نادي األسير أن الخطورة األكبر تكمن في إجراء إدارة 
الس���جون في ظل الظرف الراه���ن، والذي أعلنت على إثره 
إلغاء زيارات عائالت األس���رى، ووقف زي���ارات المحامين 

لهم، األمر الذي يضع األسرى في عزل إضافي.

ولف���ت نادي األس���ير إلى أن ه���ذه الخطوات م���ا هي إال 
اس���تكمال لتوصيات لجنة "أردان" التي بدأت بتنفيذها 
بعد منتصف عام 2018، لتضييق على األسرى، وسلبهم 

ُمنجزاتهم التي حققوها على مدار سنوات نضالهم.
إلى ذلك، أعلن األسرى البدء في بلورة خطوات نضالية ردًا 

على قرار إدارة السجون.
وج���دد نادي األس���ير مطالبته لكافة المنظم���ات الدولية 
وعلى رأس���ها الصليب األحمر، بتكثيف متابعة لألسرى، 
والضغط الفعلي من أجل توفي���ر التدابير الوقائية لهم 
مع انتشار فيروس )كورونا(، وكذلك تكثيف التواصل مع 
عائالته���م خاصة المرضى منهم، ومن يعانون من أوضاع 

خاصة.
ُيش���ار إلى أن عدد األسرى في س���جون االحتالل )5000( 

أسير منهم )43( أسيرة، و)180( طفال.

من بينها منظفات ومواد غذائية

خطوات تصعيدية لألسرى بعد سحب 140 صنفًا من »الكنتينا« 
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دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء
 حمكمة �سلح خانيون�س

    يف الطلب رقم 2020/284    يف الف�سية رقم 2020/186
المستدعي / سمير يوسف ابراهيم ظهير – رفح 

المستدعى ضده / منى يوسف ابراهيم ظهير – رفح –مصبح- شمال حاوز 
البلدية – بجوار مسجد االنبياء

نوع الدعوى / وضع باالشتراك   قيمة الدعوى / مائة الف دينار اردني
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل       في القضية الحقوقية 2020/186

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى 
) وضع يد باالش���تراك( اس���تنادا الى ما يدعى في الئحة دعواه المرفق لك 
نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور 
الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر 
يوم���ا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة االحد 
2020/4/5 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعي ان يسير في دعواه حسب األصول .تحريرا في 2020/3/15م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )135 / 2020(
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
اميره محارب عبد الرحمن فياض من س���كان غزة هوية رقم 971197603 

بصفته وكيال عن: فلة إسماعيل محمود شرف 
بموجب وكالة رقم: 8368 / 2018 الصادرة عن غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 89   قسيمة   3 المدينة خانيونس

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س���وف يتم 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: 16/ 3/ 2020م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم ) 136/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: رافت 
احمد محمد صالح من س���كان جباليا هوية رق���م 974488371 بصفته وكيال 
عن: صابر وعبد المحسن ولؤي وعمرو واسامة وتيسير ومحمد وفاطمة وفريدة 

ورمزية وسعاد ونجود ونبوية وكوثر أبناء محمد محمد صالح )عبد ربه(
بموجب وكالة رقم: 8557 / 2008 الصادرة عن غزة 

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 754   قسيمة   73 المدينة غزة التفاح + قطعة 923 قسيمة 16 المدينة جباليا النزلة

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العام���ة لألراضي والعقارات خالل 
مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 16/ 3/ 2020م

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

رام الله/ االستقالل:
أفاد مركز األسرى للدراسات يوم أمس، أن األسير "إياد رشدي 
أب���و ناصر"، من س���كان مدينة دير البلح وس���ط قطاع غزة، قد 
حصل كأول أسير فلس���طيني في السجون االسرائيلية على 
عضوية نقابة المدربين الفلس���طينيين pta وفق الش���روط 
والمعايي���ر التي وضعتها لجنة العضوي���ات في النقابة بعد 

إكمال مساقات متعددة في تنمية الموارد البشرية.
وأوض���ح مدير المركز د. رأفت حمدونة، أن أبو ناصر من مواليد 
1983/8/7م ، والمعتق���ل بتاريخ 2003/6/10 ، والمحكوم  18 

عامًا.
وشكر نقابة المدربين الفلسطينيين pta وعلى رأسها ماهر 
شبير على هذه اللفتة الكريمة بفتح باب العضويات لألسرى 
الفلس���طينيين في الس���جون االس���رائيلية  وفق الش���روط 

والمعايير في النقابة.
وأكد د.حمدونة على الجوانب االبداعية لألسرى الفلسطينيين  
من خالل الدورات التدريبية برسم السياسات والخطط والبرامج 
لتخريج القادة والك���وادر، وإعمال العقل، وملء الوقت وإدارته 
بم���ا يفيد، وممارس���ة العصف الذهني من خالل النقاش���ات 

والجلس���ات المس���تمرة، وإدارة العقل ومعالجة األفكار، وزرع 
روح القبول والحوار مع اآلخرين، والنقد الذاتي، ومعرفة الذات 
ومراقبة النفس، ومهارات التفكير، وحل المشكالت واألزمات 
بطرق منهجية عب���ر البدائل والتكتي���كات، وتنوع المجاالت 
اإلبداعية واالبتكارية، وإيجاد اس���تراتيجيات لتطوير األسرى 

واألسيرات والقدرات .
من ناحيته ش���دد ش���بير على دعم األس���رى من خالل نقابة 
المدربين الفلسطينيين pta ، والتي انطلقت وفق رؤية وطنية 
تج���اه المدربين من أبن���اء الوطن، حيث أنها وضعت ش���عارًا 
لها هو "االس���تثمار في اإلنس���ان"، وحصلت على التراخيص 
القانوني���ة لها وفق القانون الفلس���طيني، وانطلقت لتحقق 
أهدافها التطويرية والمعرفية، حيث وضعت استراتيجيتها 
التي تهتم بتطوير المدرب الفلسطيني، من خالل بناء قدراته 
التدريبية واالستشارية، وثقل مهاراته في مجاالت التدريب 
المختلفة، وتدريبه على صناعة الحقائب التدريبية المحترفة، 
وكيفية تس���ويقها خارج الوطن، كما أنها تهتم بوضعه على 
منصات األعمال العالمية وتطوير أدواته التس���ويقية لذاته 

وألعماله، وصناعة أعمال احترافية.

رفح/االستقالل:
نظم���ت فصائ���ل العم���ل الوطن���ي 
واإلس���المي في محافظة رفح جنوبي 
قطاع غ���زة، يوم أم���س، وقفة رافضة 
الطب���ي اإلس���رائيلي، في  لإلهم���ال 
التعامل مع األسرى الفلسطينيين في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي؛ والتحذير 
من خطورة وصول وباء »كورونا« إليهم.

ورفع المش���اركون في الوقفة، وس���ط 
ميدان الش���هداء برفح، صوًرا لألسرى، 
واألطفال  والنس���اء  المرض���ى  خاصة 
منه���م، والفت���ات ُكتب عليه���ا: »آن 
األوان لإلف���راج عن األس���رى األبطال، 
العالم مطالب بالضغط على االحتالل 
لإلف���راج عن األس���رى«. وقالت القوى، 
خ���الل مؤتم���ر صحفي: »ف���ي الوقت 
الذي يواجه فيه العال���م وباء كورونا، 
نؤكد حرصنا على شعبنا الفلسطيني 
عامة، على رأس���هم األسرى القابعين 
في س���جون االحتالل؛ وندق ناقوس 
الخطر أمام العالم أجمع للتحرك، قبل 

أن يصل الوباء لهم«.

وطالب���ت الق���وى مؤسس���ات حقوق 
اإلنسان والصليب األحمر ومؤسسات 
األمم المتحدة، بتحمل مس���ؤولياتها 
تجاه أسرانا خاصة كبار السن واألطفال 
والنساء، واإلفراج عنهم بشكٍل عاجل، 
قبل أن يصبحوا ضحاي���ا لهذا الوباء، 

الذي يضرب العالم.

المس���ؤولية  االحتالل  القوى  وحّملت 
الكاملة عن حياة األس���رى وصحتهم؛ 
مطالبة شعبنا بتس���ليط الضوء على 
قضيتهم وتدش���ين حمالت لإلفراج 
عنهم؛ وإبقاء قضيتهم محط اهتمام، 
على المس���توى العالم���ي، والتذكير 

الدائم بمعاناتهم.

للحف���اظ على  القوى ش���عبنا  ودعت 
نفسه والعمل بأقصى درجات الحيطة 
والحذر للوقاية من هذا الفيروس من 
واالنصياع  والنظاف���ة،  التوعية  حيث 
للتعليمات واإلرش���ادات الصادرة عن 
وزارة الصحة، وكافة الجهات المعنية، 

والتحلي  بالمسؤولية.

وقفة برفح للتحذير من خطر »كورونا« على األسرى

رام الله/ االستقالل:
نقلت إدارة س���جون االحتالل األس���ير يعقوب حس���ين )27 عامًا( 
إلى س���جن »مجدو«، بعد أن أنهت التحقيق معه في مركز تحقيق 

»عسقالن« والذي استمر ألكثر من 20 يومًا.
وأشار نادي األسير الى أن األسير حسين وهو من مخيم الجلزون في 
رام الله، معتقل إدارًيا منذ نيسان/ أبريل 2019، حيث جرى تحويله 
إلى التحقيق في تاريخ 18 شباط/ فبراير 2020، وانتهى بنقله إلى 

سجن »مجدو« األسبوع المنصرم.
وأوضح أن األس���ير صدر بحقه أمران باالعتق���ال اإلداري مدتهما 6 
ش���هور، حيث ال يزال يقضي مدة األمر الثاني، ومنذ اعتقاله، جرى 
نقله عدة مرات إلى العزل االنفرادي في سجن »الرملة«، واستمر عزله 
في »الرملة« لمدة أس���بوع، ثم ُنقل إلى سجن »مجدو« واستمر عزله 

لمدة )55( يومًا.
ولفت إلى أن األس���ير خ���اض إضراًبا عن الطعام لمدة عش���رة أيام، 
وأنهاه بعد وعود بإنهاء عزله، ونقل إلى سجن »هداريم«، وفي شباط 
نقلته إدارة سجون االحتالل إلى عزل سجن »جلبوع«، ونفذ إضراًبا عن 
الطعام لمدة )13( يوًما، وأنهاه مجدًدا بناًء على وعود، إلى أن نقل إلى 

التحقيق في 18 فبراير المنصرم.

االحتالل ينقل األسير يعقوب 
حسين لسجن »مجدو«

األسير إياد أبو ناصر أول أسير 
يحصل على عضوية نقابة المدربين القدس المحتلة/ االستقالل:

دخل األس����ير أيمن الش����رباتي عامه ال�22 في س����جون 
االحتالل اإلسرائيلي.

وكانت سلطات االحتالل سمحت وألول مرة البنته يارا بعد 
)18 عاما( بمعانقة والدها إثر مطالبات عديدة منذ اعتقاله 

ثم والدتها.
ويقضي الش����رباتي حكًما بالس����جن المؤبد، بعد تنفيذه 
عملية فدائية في القدس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 
آخر عام 1998، اعتقل على إثرها وكانت حينها ابنته يارا 

جنينا. ومنذ والدتها سمحت سلطات االحتالل ليارا بزيارة 
والدها األسير مرات عديدة، لكنها كانت تحول دوما دون 
السماح بمعانقته والتقاط صورة معه، حتى تحقق ذلك 
أخيرا، وحصلت االبنة إثر ذلك على الصورة، حس����ب مركز 

أسرى فلسطين للدراسات.
وقالت يارا الش����رباتي إنها عانقت والدها »بفارغ اللهفة 
والعفوية، وش����عرت بحنانه يتس����لل لصدرها ويخترق 
قلبها ويأس����ر ش����رايينها«، مضيفة، أن تل����ك اللحظة ال 

تغيب .

غزة / االستقالل:
دع���ت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية في غزة يوم 
أمس، أئمة المساجد إلى التضرع إلى الله والقنوت في 
الصلوات بأن يقي شعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء من 
األوبئة واألم���راض، وأن يرفع البالء ويحفظ العباد من 

وباء كورونا، وأن يشفي المرضى والمصابين.

ونوهت ال���وزارة إلى ضرورة عدم اإلطال���ة في الدعاء، 
والدع���اء باألدعية المأثورة ع���ن النبي صلى الله عليه 

وسلم التي دعا بها في مثل هذه النوازل والملمات.
وطالبت األوقاف جميع الوعاظ والخطباء وكذلك األئمة 
بض���رورة العمل عل���ى تثبيت الن���اس وربطهم بالله 

تعالى عبر المواعظ القصيرة والمختصرة.

األسير الشرباتي يدخل عامه الـ22 في األسر

تعميم من أوقاف غزة ألئمة المساجد
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دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

حمكمة �سلح خانيون�س 
 يف الطلب رقم 2020/328    يف الق�سية رقم 2019/1236
المستدعي / فايقة احمد عبد الرازق ابو عنزة   خانيونس – عبسان الجديدة

المستدعى ضدهم /  لطفي احمد عبد الرازق ابو عنزة باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
الى باقة ورثة والدته المرحومة/ فاطمة احمد عبد الرازق ابو عنزة  – عبسان الجديدة 

وائ���ل فايق احمد عبد الرازق ابو عنزة باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لباقي 
ورثة والده المرحوم / فايق احمد ابو عنزة – عبسان الجديدة 

لطفي احمد عبد الرازق ابو عنزة – خانيونس – عبسان الجديدة
نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة غير منقولة 

  تبليغ حكم بالنشر المستبدل        في القضية الحقوقية رقم 2019/1236
  الحكم     باسم الله العدل   ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمت المحكمة بتقس���م االرض موضوع الدعوى البالغ مس���احتها )4265م2( في 
ارض القس���يمة رقم 25 من القطعة رقم 231 من اراضي عبس���ان وفقا لما جاء في 
تقرير مش���روع القس���مة المعد من قب���ل المهندس / محمد الفرع���اوي المبرز م/1 
بحيث تتخصص المدعية / فايقة احمد عبد الرازق ابو عنزة بالمقسم رقم )3( البالغ 
مس���احته )422.22( متر مربع بينما بتخصص المدعى عليه االول / فايز احمد عبد 
الرازق ابو عنزة بالمقس���م رقم )2( البالغ مساحته )844.46م2( ويتخصص المدعى 
علي���ه الثاني / لطفي احمد عبد الرازق ابو عنزة بالمقس���م رقم )1( البالغ مس���احته 
)2/806.65( ويتخصص المدعى عليه الثالث وائل فايق احمد ابو عنزة باالصالة عن 
نفسه وباإلضافة لباقي ورثة والده المرحوم / فايق احمد عبد الرازق ابو عنزة بالمقسم 
رقم )6( والبالغ مساحته )844.46م2( ويتخصص المدعى عليه الرابع / عايشة احمد 
عبد الرازق ابو عنزة المقسم رقم )5( والبالغ مساحته )447.6م2( ويتخصص المدعى 
عليه الخامس / لطفي احمد عبد الرازق ابو عنزة باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة والدته المرحومة /  فاطمة احمد عبد الرازق ابو عنزة بالمقس���م رقم )4( والبالغ 

مساحته )312.76م2( وتضمين كل طرف ما اداه من رسوم ومصاريف 
   حكما صدر وافهم علنا حال بتاريخ 2020/3/3

  قا�سي ال�سلح
 اأ/ احمد فوزي ابو عقلني

                                              وصل تبليغ
الى المدعى عليهم / لطفى احمد عبد الرازق ابو عنزة و وائل فايق احمد عبد 
ال���رازق ابو عنزة ولطفي احمد عبد الرازق ابو عنزة طبقا للحكم الصادر ضدك 
من محكمة صلح خانيونس في الدعوى رقم 2019/1236 لصالح المدعى / 

فايقة احمد عبد الرازق ابو عنزة نبلغك الحكم المشار اليه .

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ملجل�س االعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة بداية خانيون�س املوقرة
 يف الطلب رقم 2020/274    يف الدعوى رقم 2019/469

المستدعي / حسن سالم سالمة ابو عودة – خانيونس البلد هوية رقم )973587371(
وكيله المحامي / عبد الله الفرا وحسين ابو لطيفه – من خانيونس

المس���تدعى ضدهم / 1- عطا حافظ احمد مرشد االزعر باألصالة عن نفسه 
وبوكالته عن سهيلة وشيماء وشهندة مصطفي حافظ االزعر وغادة سليم 
حس���ن وعواطف حافظ احمد يوس���ف االزعر ونادية حافظ احمد يوسف 
االزعر ووفاء وهشام وهدى وتامر واشرف محمد حامد حمودة من خانيونس 

خلف المسجد الكبير والمقيمون في مصر 
2- محم���د مصطفي حافظ االزعر باألصالة عن نفس���ه وبوكالته عن جيهان مصطفي 

حافظ االزعر من خانيونس خلف المسجد الكبير والمقيم في مصر 
3- سمية سالمة حسن عزام من خانيونس خلف المسجد الكبير والمقيمة في مصر
4- حافظ احمد يوسف االزعر من خانيونس خلف المسجد الكبير والمقيم في مصر 
5- هويدا احمد يوسف االزعر من خانيونس خلف المسجد الكبير والمقيمة في مصر
6- كوثر احمد يوسف االزعر من خانيونس خلف المسجد الكبير والمقيمة في مصر 
7- ايمان احمد يوسف االزعر من خانيونس خلف المسجد الكبير والمقيمة في مصر 
8- هالة احمد يوسف االزعر من خانيونس خلف المسجد الكبير والمقيمة في مصر 

9- زهرية يوسف احمد االزعر من خانيونس خلف المسجد الكبير والمقيمة في مصر 
                              مذكرة حضور بالنشر المستبدل

الى المس���تدعى ضده���م المذكورين بعاليه بما ان المس���تدعي قد اقام 
عليكم الدعوى رقم 2019/469 اس���تنادا الى م���ا يدعيه في الئحة دعواه 

المرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة 
لذل���ك يقتضى حضوركم الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغكم به���ذه المذكرة كما يقتضى ان تودعوا قل���م المحكمة ردكم التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة علما بأنه تحدد له جلسة 
الخميس الموافق 2020/4/30 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم انكم ان تخلفتم 

عن ذلك يجوز للمستدعي السير في دعواه حسب األصول  تحريرا في 2020/3/16 

   رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
اأ . فتحي حم�سن

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عامر خالد محمود زعرب
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)407882489( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
قال الناطق باس���م الحكومة إبراهيم ملحم إن 
أصغر مصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين، 
الطفل���ة الرضيعة ميال، ب���دأت عليها عالمات 
التعاف���ي أمس االثنين، مش���يرًا إلى أن بوادر 
ش���فاء 15 من أوائل المصابين بالفيروس في 
بيت لحم تبعث برس���ائل تطمي���ن حذرة بأن 

المدينة تتعافى من هذا الوباء.
وأض���اف ملحم، ف���ي اإليج���از الصحفي حول 
انتش���ار في���روس "كورون���ا" في فلس���طين، 
مس���اء اليوم االثني���ن، أن "الطفلة ميال نموذج 
لمواجه���ة ه���ذا الفيروس بع���د أن كانت من 

أوائ���ل المصابين ب���ه، وهي خ���ط الدفاع األول 
ع���ن كل المصابين في بيت لحم". وتابع: "نس���تطيع أن 
نقول إن اإلجراءات التحوطي���ة واالحترازية التي بادرت 
إليه���ا الحكومة منذ اليوم األول لتفش���ي هذا الوباء في 
مدين���ة بيت لحم، تبعث عل���ى االطمئنان بمحاصرة هذا 
الفيروس في مكمنه، وقدرة  العمل على عدم انتش���اره 

من المساحة التي هو موجود فيها".
ولفت إل���ى أن اليوم )االثنين( ش���هد تس���جيل إصابة 
جديدة في طولكرم لطالب طب قادم من بولندا وهو قيد 
الحجر الصحي، ما يرفع عدد المصابين في فلسطين إلى 
39 إصابة )37 في بيت لحم و2 في طولكرم(، موضحا أن 
هناك توقعات بظهور حاالت جديدة في الفترة المقبلة.

وأوض���ح أن وزارة الصح���ة أخ���ذت عين���ات م���ن جميع 
المخالطي���ن للحال���ة الجدي���دة في محافظ���ة طولكرم، 

وس���تصدر نتائج هذه العينات خالل الساعات المقبلة، 
آماًل أن تكون نتائج سلبية.

وأش���ار ملحم إل���ى أن هناك توصية رفع���ت من محافظ 
طولك���رم لرئيس ال���وزراء، وناقش���ها مجلس ال���وزراء، 
بخص���وص اتخاذ تدابير أكثر صرامة في المحافظة على 
ض���وء ظهور هذه الحالة، موضح���ا أن الظروف الحالية ال 
تس���تدعي اتخاذ تدابير تتعلق بإغ���الق المحافظة، وإذا 
ما ظهرت أي إش���ارات تس���تدعي أي إجراء، فلن تتردد 
الحكومة باتخاذه حفاظا على سالمة المواطنين والوطن.

ون���وه إلى صدور بيان عن النائب العام يحّذر من يخالف 
ش���روط التقي���د بالع���زل المنزلي، فإنه يعّرض نفس���ه 
للحب���س لمدة ال تقل عن ع���ام أو غرامة مالية ال تقل عن 
ألف دينار، وذلك ضمن اإلجراءات التحوطية واالحترازية 
الصارمة التي تتخذها الجهات المس���ؤولة لمنع تفشي 

الوباء وانتشاره ومحاصرته في مكامنه.
وفيما يتعلق بمروجي الش����ائعات، لفت ملحم إلى 
أن الشرطة اعتقلت نحو 20 شخصا نشروا أو رّوجوا 
شائعات وأخبارا كاذبة، مش����ددا على أن الشائعة 
تضرب المناع����ة الوطنية "في ه����ذه اللحظة التي 
نح����ن أحوج ما نك����ون فيها إلى اكتس����اب المزيد 
من المناعة الوطنية لنك����ون قادرين على مواجهة 
ه����ذه الجائحة التي تجتاح العالم وتس����ّجل أرقاما 
بمتوالية هندسية في العديد من الدول". وأضاف: 
"نح����ن في فلس����طين بذلنا جهدا كبيرا، وس����يادة 
الرئيس من����ذ اللحظة األولى التي ظهر فيها الوباء 
بادر بس����رعة إلعالن حالة الط����وارئ، ورئيس الوزراء 
بادر باتخاذ إجراءات س����ريعة لتنفيذ حالة الطوارئ 
بإغ����الق المؤسس����ات التعليمي����ة من م����دارس وجامعات 

ورياض أطفال، ودور العبادة من مساجد وكنائس".
وتاب���ع: "كل ه���ذه اإلج���راءات ن���درك اآلن أهميتها إذا 
م���ا نظرنا إلى ما يحدث في دول العال���م. عندما نريد أن 
نعرف ما الذي أقدمت عليه فلسطين من شجاعة ومبادرة 
بإعالن حالة الطوارئ بمبادرة سريعة من سيادة الرئيس 
وإج���راءات صارمة أقدم عليها رئيس الوزراء، نس���تطيع 
أن نع���رف قيمة ه���ذه القرارات بالنظر إل���ى التداعيات 
الخطيرة التي تجري في أوروبا، التي أصبحت بؤرة للوباء".

وفيم���ا يتعل���ق بالقادمين عبر المعابر، أش���ار ملحم إلى 
أن إدارة المعاب���ر أعلن���ت أن كل المغادرين أو القادمين 
سيخضعون للحجر الصحي 14 يوما، في إطار اإلجراءات 

التحوطية واالستباقية الالزمة لمنع تفشي هذا الوباء.

ارتفاع عدد المصابين بالضفة إلى 39

ملحم: بوادر تعاٍف بدأت تظهر على أصغر مصابة بفيروس »كورونا«

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األس����رى والمحررين: إن سلطات االحتالل اإلسرائيلية أقرت مجموعة من 
اإلجراءات داخل الس����جون ومراكز التوقيف والمحاكم اإلس����رائيلية، تزامنا مع إعالنها حالة 
الطوارئ في مواجهة فيروس "كورونا". وأوضحت الهيئة، أن س����لطات االحتالل قررت إلغاء 
كافة زيارات أهالي األس����رى وزيارات جميع المحامين وإلغائها حتى إش����عار آخر، كما قامت 
المحاكم العس����كرية في عوفر وس����الم بتأجيل الملفات التي تحتمل التأجيل وتمر بمرحلة 

المرافعة لمدة شهرين، مع إمكانية أن تدرس ظروف كل حالة على حدة.
ولفت���ت الهيئ���ة الى أنه ومن بي���ن تلك اإلج���راءات أيضا بما يخ���ص محاكم تمديد 
التوقيف، فإنه سيتم منع كافة أهالي األسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة 
العس���كرية في عوفر وحضور جلس���اتها، فيما سيسمح لألس���رى من غير مدينة بيت 
لحم أن يحضر فرد واحد من عائالتهم جلس���ات المحاكمة، وكذلك منع تواجد أكثر من 
عش���رة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات 

المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور األسير والمحامي.
وبينت الهيئة، أن إدارة الس���جون اإلس���رائيلية ادعت أن ه���ذه التدابير جاءت للحد من 
احتمالية تفش���ي وانتش���ار فيروس "كورونا" في صفوف المعتقلين وداخل السجون 
ومراكز التوقيف. من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، اللواء قدري أبو 
بكر: إنه يتوجب حماية األس���رى والحفاظ عل���ى حياتهم، وأن هناك تقصيرًا واضحًا من 
قبل إدارة السجون اإلسرائيلية في اتخاذ التدابير الصحيحة والسليمة تجاه المعتقلين.

وطالب أبو بكر، بضرورة اإلفراج المباش���ر عن كافة األسرى المرضى وكبار السن واألسرى 
األطفال واألس���يرات، نظرا لكون تل���ك الفئات األكثر ضعفًا وعرض���ًة لمضاعفات هذا 

الفيروس وتهديدًا لحياتهم، حال وصل داخل السجون ال قّدر الله".
وأضاف، الس���لطات اإلس���رائيلية مطالبة وعل���ى الفور بتخفي���ف االكتظاظات داخل 
المعتقالت، وتعقيم كافة األقسام ومراكز التوقيف والمحاكم، وتزويد األسرى بوسائل 
الوقاية والسالمة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، وتحرير األسرى ذوي 
المناعة المتهالكة نتيج���ة إهمال ظروفهم الصحية واحتجازهم بظروف ال آدمية منذ 

سنوات، كاألسرى المرضى والمسنين".
وناش���د أبو بكر، المؤسسات القانونية الدولية والصليب األحمر الدولي ومنظمة الصحة 
العالمية، الضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلية، وإجبارها على اتخاذ كل التدابير 
واإلجراءات التي من شأنها حماية أرواح 5000 أسير وأسيرة فلسطينيين في سجونها، 

من بينهم 200 طفل، و700 مريض، وعشرات النساء وكبار السن.

بزعم محاصرة »كورونا«
االحتالل يلغي زيارات األسرى 

ويقر إجراءات جديدة في السجون

غزة/االستقالل:
طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم أمس، الحكومة 
الفلس���طينية بوقف إجراءاته���ا العقابية ضد قطاع غزة، بس���بب 
األعباء اإلضافية التي يتحملها المواطنون للوقاية من وباء "كورونا" 

العالمي.
وقال���ت الجبه���ة ف���ي تصريح له���ا: إن���ه ال يعقل أمام تفش���ي 
في���روس كورونا، وما لح���ق بالمواطنين من تكالي���ف ومصروفات 
إضافي���ة للوقاية ومجابهة الفيروس، أن تواصل حكومة الس���لطة 
الفلس���طينية خصوماتها على الموظفين المدنيين والعسكريين 
إلى جانب سياس���ة التقاعد المالي المبكر وقطع رواتب الموظفين 

والشهداء والجرحى واألسرى.
ودع���ت الجبه���ة الحكومة إلى إع���ادة النظر في كاف���ة إجراءاتها 
العقابية في غزة، ومنها مس���اواة موظف���ي القطاع بنظرائهم في 
الضف���ة، ووقف التقاعد المالي والخصومات على رواتب الموظفين 

وإعادة الرواتب المقطوعة.
وفي الس���ياق، طالب���ت الجبهة الحكوم���ة بوقف االس���تدعاءات 
والمالحقات األمنية واالعتقاالت السياسية واإلفراج عن المعتقلين 
السياس���يين في الضفة وغزة لمواجهة المخاطر المميتة لفيروس 

كورونا.
وثمنت الجبهة قرار سلطة النقد تأجيل تسديد القروض الشهرية 
ألربعة أشهر قابلة للتجديد، داعيًة في الوقت نفسه البنوك العاملة 
بقط���اع غزة إلى اتخاذ خطوات مماثلة للموظفين والمقترضين في 

القطاع، للتخفيف عن أبناء شعبنا.

»الديمقراطية« تدعو 
الحكومة لوقف إجراءاتها 

العقابية ضد غزة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن / احمد عون���ي احمد ش���رف  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)804730141( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن /احمد محم���ود جابر االس���طل عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)404550006( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / كاي���د طلب رجب اب���و عاصي  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)801433368( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطنة /س���ائدة صائب خلي���ل مقداد عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)803691260( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
طالب عدد من المتّضامني����ن والحقوقيين 
المجتم����ع الدولي والمؤسس����ات الحقوقية 
بالضغط على االحتالل االس����رائيلي لوقف 
جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مع ضرورة 
إعادة الحقوق المفقودة لعائلة الش����هيدة 

راشيل كوري.
وتأتي مطالب����ات المتّضامنين، خالل وقفة 
بعنوان "راشيل كوري .. العدالة لفلسطين"، 
نظم����ت بغزة تخلي����ًدا لذكرى استش����هاد 
الناشطة كوري بواس����طة جرافة إسرائيلية 
في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عام 2003، 
حيث دع����وا إلى محاس����بة االحتالل وفضح 

جرائمه.
وشّدد المش����اركون على مواصلة الدفاع عن 
التهديدات  رغ����م  الفلس����طينية،  الثوابت 
المس����تمرة من االحتالل والواليات المتحدة 

بشطب القضية.
من جهته، ناش����د فايز الحسني مدير مركز 
رواسي الثقافي، الحقوقيين الفلسطينيين 
والمتضامني����ن في العال����م متابعة جرائم 
االحتالل بحق االنسانية وعلى رأسها جريمة 
اغتيال راشيل كوري، والعمل على محاسبته 

وفضح جرائمه أمام مرأى العالم.
 وقال الحسني: "إن الشهيدة كوري قدمت 
نفسها من اجل دعم القضية الفلسطينية 
م����ن مب����ادئ القي����م االنس����انية وحق����وق 
الش����عوب"، مضيًفا أنها استشهدت أثناء 
محاولته����ا إيقاف جرافة إس����رائيلية أثناء 

هدم بيوت الفلسطينيين.

وأوضح أن المتضامنة كوري لم تش����فع لها 
جراف����ات االحت����الل، إذ تعم����دت الجرافات 
دهس����ها واالمعان في التنكيل بجس����دها 
مرتي����ن، ليدلل على حج����م القتل واالرهاب 

االسرائيلي منُذ احتالله لفلسطين.
وبّين الحس����ني، أن جرافات االحتالل أعادت 
مشاهد جرائم االنس����انية، لتنكل بجثمان 
الش����هيد محمد الناعم عند السلك الفاصل 
ش����رق مدينة خانيونس، ليتبعه ردة فعل 
غاضبة واستنكار عارم على مستوى العالم، 

بحق الحريمة.

الدول����ي  المجتم����ع  الحس����ني،  وطال����ب 
ومؤسس����اته وعلى رأس����ها مجل����س االمن 
الدولي بوقف جرائ����م االحتالل ورفع الظلم 
عن الشعب الفلسطيني، حتى ينال حقوقه 
المش����روعة في االس����تقالل وإقام����ة دولة 

فلسطينية عاصمتها القدس.
وحمل منسق اتحاد االذاعات والتلفزيونات 
االحت����الل  المص����ري،  صال����ح  اإلس����المية 
االس����رائيلي المس����ؤولية األولى عن معاناة 
الفلسطينيين، مستنكًرا جريمة استشهاد 

المتضامنة راشيل كوري بشكل متعمد.

 وأوضح المصري، أن االحتالل ال يزال ُيمعن 
في تعذيب الش����عب الفلسطيني وخنقه، 
من خالل فرض حصار خانق على قطاع غزة، 
واعتقال األطفال والنس����اء ومصادرة أراضي 
المواطنين، ومحاولة السيطرة على القدس 

والمسجد األقصى.
وبّي���ن أن الق���وات االس���رائيلية تم���ارس 
سياس���ات إجرامي���ة بدع���م م���ن االدارة 
االمريكية بالسيطرة على أراضي المواطنين 
وإحالل البؤر االس���تيطانية مكانها، مؤكًدا 
أن تل���ك اإلجراءات مخالف���ة لكل المواثيق 

واالعراف الدولية.
وم����ن جانبه، أدان الحقوق����ي د. صالح  عبد 
العاطي، جريم����ة االحتالل بقتل راش����يل 
ك����وري بطريقة ال يقبلها العقل البش����ري، 
مؤك����دًا ان قوات االحت����الل انتهكت كافة 

معايير حقوق اإلنسان والقانون الدولي.
وأك����د الحقوقي عبد العاط����ي، على اهمية 
التضامن  الجاّد لتفعيل حمالت  الس����عي 
مع الش����عب الفلس����طيني المظلوم، داعًيا 
إل����ى مقاطعة وع����زل االحت����الل وداعميه، 
مشّدًدا على ضمان تحقيق العدالة الدولية 

المفقودة لعائلة كوري.
وذكر الحقوقي، أن المؤسس����ات الحقوقية 
واالعالمية واألهلية مستمرة في التضامن 
م����ع عائلة الش����هيدة ك����وري وأصدقائها، 
الذين يتابعان بقوة وإيمان مسيرة ابنتهما 

من أجل العدالة والسالم لفلسطين.
العاط���ي، كافة المؤسس���ات  وطال���ب عب���د 
الحقوقية والدولية والرس���مية بالعمل الجاّد 
لتعزيز تحقيق حقوق االنسان ومجابهة ثقافة 
الحصانة، وتطبيق معايير القانون الدولي، لمنع 

االحتالل من ارتكاب المزيد من االنتهاكات.
 يشار إلى ان  جرافات االحتالل االسرائيلي 
قد دهس����ت المتضامنة االمريكية راشيل 
كوري، ف����ي تاريخ 16 م����ارس 2003، خالل 
محاولتها وقف هدم بيوت الفلسطينيين 
في مدينة رف����ح جنوب قطاع غزة، في حين 
القت الجريمة تنديدًا دوليًا واسعًا، باعتبارها 

منافيه للمعايير الدولية والقيم االنسانية.

متضامنون يطالبون بوقف جرائم االحتالل وإعادة الحقوق لعائلة »كوري« 

غزة/االستقالل:
أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين "األونروا" يوم 
أمس، عن قرارها الفصل بين مرضى الجهاز التنفسي 

عن المراجعين اآلخرين.
وأوضح���ت "األونروا" ف���ي بيان صحف���ي، أن قرارها 
ج���اء نظرًا للظروف الراهن���ة وجائحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19( التي ضربت معظم دول العالم، وحسب 
توصيات منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحة 
المواطنين والعائالت ومنعًا لظهور حاالت في قطاع 

غزة.
وقررت األونروا في غزة بالفصل بين المراجعين الذين 
يأتون لتلقى الرعاية الطبية ممن يعانون من أمراض 

الجهاز التنفس���ي مثل الس���عال والرشح وصعوبة 
التنف���س أو الح���رارة، وبين المراجعي���ن من الفئات 

األخرى مثل التطعيم والحوامل واألمراض المزمنة.
وأوضحت أنه كإجراء احترازي سيتم استقبال هؤالء 
المراجعين من مرضى الجهاز التنفس���ي في بعض 
من مدارس األونروا الت���ي يتم تجهيزها حاليًا لهذا 

الغرض.
وس���يتم اإلعالن وفقًا لألونروا، عن اس���م المدرس���ة 
األق���رب إلى عيادة األونروا والتي س���وف تس���تقبل 

الحاالت التي سبق تحديدها حسب المنطقة.،
وتعمل األون���روا حاليًا على تجهيز ه���ذه المدارس 
بالمع���دات الطبي���ة الالزمة وكاف���ة الطواقم الطبية 

المدربة من أطباء وتمريض.
وش���ددت على أنه تم اتخ���اذ هذا اإلج���راء كخطوة 
احترازية لحماية المراجعين والعاملين، الفتًة إلى أنه 

سيتم اتخاذ كافة تدابير الوقاية و السالمة.
وأكدت بأن هذه المدارس لن تستخدم كمراكز للحجر 
الصحي، كما س���يتم تعقيم كاف���ة المدارس قبيل 
استئناف الدراسة للتأكد من خلوها من أي مسببات 

أمراض للحفاظ على صحة طالبنا.
وجددت تأكيدها أن العيادات لن تقوم باس���تقبال 
أي مريض يعاني من مش���اكل في الجهاز التنفسي 
بل سيتم اس���تقباله في األماكن التي تم تحديدها 

)المدارس كل حسب المنطقة(.

البريج/االستقالل:
كرمت بلدية البريج وسط قطاع غزة، اصحاب شركات الباطون الجاهز والمقاوالت 
ومحطات تحليه المياه وجهاز الدفاع المدني وطواقم البلدية التي شاركت في 

اخماد حريق النصيرات.
ووجه رئيس البلدية محمود عيس���ى، ش���كره الكبير لكل من شارك في اخماد 
هذا الحريق، موضحًا أن هذا الموقف جس���د معن���ى الوحدة والتضحية والبذل 
والعطاء وانهم على قدر المس���ؤولية وأن هذا الموقف موقف نبيل ويس���تحق 
الش���كر والعرفان النهم لبوا النداء طواعية بدون دعوة من أحد للوقوف بجانب 

ابناء شعبنا .
واوضح عيس���ى، ان هذا التكريم جاء عرفانًا ومحبة ووفاء لموقفهم المش���رف 
وتضحيته���م باموالهم وانفس���هم وبكل م���ا يملكون من أج���ل اخماد حريق 

النصيرات .
في النهاية ت���م تقديم درع الوف���اء والعرفان لهم وص���ورة جماعية تذكارية 

ستحفظ بالذاكرة والقلب .

بيت حانون/ االستقالل:
قامت بلدية بيت حانون شمال قطاع غزة، بحملة لتعقيم وتطهير مرافق البلدية 
وخاصة قلم الجمهور، ضمن سلسلة من الخطوات الوقائية واالحترازية لمواجهة 
فيروس »كورونا« المستجد، حفاظًا على سالمة أبناء شعبنا الفلسطيني وموظفي 

البلدية.
وأوض���ح الدكتور محمد نازك الكفارنة رئيس البلدية أن قس���م الصحة والبيئة 
وبالتعاون مع لجنة الطوارئ في البلدية، ش���رعت بتنفيذ حملة تعقيم وتطهير 
ف���ي مرافق البلدية المختلف���ة، كإجراءات وقائية واحترازي���ة، رغم عدم وصول 
الفيروس أو تس���جيل ح���االت مصابة بمرض كوفيد-19 الذي ُيس���ببه فيروس 

»كورونا«، حسب تصريحات وزارة الصحة.

بلدية البريج تكرم أصحاب الشركات 
التي شاركت في إخماد حريق النصيرات

بلدية بيت حانون تشرع بحملة 
تعقيم وتطهير لمرافقها

»أونروا«: تحويل مرضى الجهاز التنفسي للمدارس بدال من العيادات

جباليا/ االستقالل:
أصدرت بلدية جباليا "النزلة"، يوم أمس، قراًرا بإغالق 
الحدائق والمنتزهات العامة الواقعة ضمن نفوذها 
بشكل مؤقت، ضمن االجراءات االحترازية من انتشار 

فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضحت البلدية عبر صفحتها "فيسبوك"، 
أن ق���رار اإلغ���الق إل���ى حين انته���اء فترة 
الطوارئ المعلن عنها في س���بيل مكافحة 

فايروس كورونا.
ويأتي إعالن بلدية جباليا في ظل اإلجراءات الوقائية 

التي تتخذها البلدية المواجهة فايروس " كورونا " 
وضمن خطة الطوارئ التي تنفذها البلدية بالشراكة 
م���ع المؤسس���ات الحكومي���ة ذات االختص���اص، 
ولمقتضيات المصلحة العامة وللحفاظ على صحة 

المواطنين.

قرار بإغالق الحدائق والمنتزهات في جباليا بسبب »كورونا«
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الفترة التي مرت بها الس���لطة الفلس���طينية في اعقاب طرح االدارة االمريكية لما تسمى »بصفقة القرن« والتي تصاعدت 
فيها لهجة الس���لطة وتهديداتها الى حد بعيد, يبدو انها مرت مرور الكرام, دون ان ينتج عنها أي فعل أو اجراء رس���مي 
فلسطيني حقيقي, فبتنا نس���مع ضجيجا وال نرى طحنا, حتى القرارات الشكلية المتدنية التي اتخذتها السلطة كوقف 
التنس���يق االمني مع االحتالل الصهيوني, ووقف اللقاءات السياس���ية مع قادة االحتالل, وترك المجال إلسرائيل لتحمل 
مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في الضفة المحتلة, وتحمل »اسرائيل« لألعباء االقتصادية والديمغرافية واالمنية , كل  
هذا التصريحات بقيت مجرد حبر على ورق, ولم يطبق أي منها, وخش���ي رئيس الس���لطة من سياسة »الغدر« الصهيونية 
واالمريكية, بعد ان لوح كالهما عن بديل قد يحل محل رئيس الس���لطة محمود عباس, والمح لذلك الس���فير االمريكي لدى 
»اسرائيل« ديفيد فريدمان عندما قال ان هناك جهات رسمية فلسطينية تتفاوض معنا حول »صفقة القرن« من االبواب 
الخلفية, فتغير خطاب السلطة فورا, وبدأت تمتص الصدمة وتقدم التطمينات لإلدارة االمريكية عبر الوساطات العربية, 
فمنعت حراك الشارع الفلسطيني في الضفة المحتلة إلسقاط صفقة القرن, واكد رئيس السلطة على موقفه الثابت بإدانة 

المقاومة التي سماها »ارهابًا«, واستمر التنسيق االمني بوتيرة عالية, واستمرت عمليات مالحقة المقاومين واعتقالهم. 
باألمس فقط التقى وزير المالية في حكومة رام الله ش���كري بش���ارة, بوزير المالية الصهيوني المتطرف موشيه كحلون, 
الذي سطا واستولى على اموال المقاصة الفلسطينية »الضرائب« واحتجزها لديه, ومنعها عن السلطة الفلسطينية, وقال 
بشارة، خالل لقائه مع وزير المالية الصهيوني ان اللقاء يأتي لبحث المعطيات االقتصادية في ظل تفشي فيروس »كورونا«، 
وأن المبالغ المحتجزة لدى »اس���رائيل« هي حق للشعب الفلسطيني، وستساهم في مساعدة الخزينة في تبني اإلجراءات 
الصحي���ة الفضل���ى لمواجهة هذا التحدي, وطالب باإلفراج عن كامل المبالغ المحتجزة لدى الطرف اإلس���رائيلي منذ العام 
المنصرم، كضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنة, فهل سيصدق احد ان اسرائيل ستقوم بإعادة هذه االموال المنهوبة 
الى السلطة بال ثمن؟, وهل تراهن السلطة على اخالقية هذا الكيان المجرم وتعاطفه مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض 
لتفشي وباء كورونا في الضفة المحتلة, وانه سيمد يد العون الى السلطة؟, ام ان السلطة بدأت تتعقل وتراجع سياساتها 
وتدخ���ل مرحلة التخلي عن الخطاب »العنتري« تجاه »اس���رائيل« بعد ان قدمت لها ال���دول العربية النصائح بالتعامل مع 
»صفقة القرن« حتى ال تضيع السلطة نفسها كما ضيعت قضيتها, وان تحتكم الى لغة العقل والمنطق وال تنساق وراء 
الشعب وفصائل المقاومة, وانها ستعاني من ازمات كبيرة, وستطالها رياح التغيير االمريكية التي تعصف في المنطقة 

برمتها, وستنال منها  ان لم تتعقل وتعود الى الحظيرة االمريكية طوعا, او ستعود اليها كرها.
بشارة يستجدي »اسرائيل« ويطمع ان تستجيب لتوسالته, لكنه يحمل في جعبته كومة تنازالت جديدة من السلطة لصالح 
االحتالل واالدارة االمريكية, فكل ش���يء من الممكن ان يخضع للتفاوض والنقاش, حتى صفقة القرن يمكن مناقش���تها, 
ويبدو ان السلطة تراهن على نجاح زعيم ازرق ابيض بيني غانتس في تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة بعد ان دفعت 
القائمة العربية المشتركة للتحالف معه, وهى تظن وتتوهم ان حكومة جديدة دون نتنياهو ستحل المشكلة وتعيد االمور 
الى نصابها مجددا,  لكن غانتس المأزوم ال يختلف موقفه السياسي مطلقا عن موقف نتنياهو, وربما يكون اشد تعقيدا, 
فحكومة االقلية التي ينوي تش���كيلها ان نجح في ذلك, وهذا بعيد المنال, لن تمنحه القدرة على اتخاذ مواقف مصيرية, 
خاصة بعد القفزة النوعية التي انتزعها نتنياهو من االدارة االمريكية وتبني ترامب »لصفقة القرن« الصهيونية, فغانتس 
ال يملك التخلي عن الصفقة ألنه ان فعل ذلك سيدفع ثمنا باهظا, وغانتس ال يملك حتى ان يسمح بإجراء نقاش مع السلطة 
ح���ول الصفقة, او التراجع عن أي م���ن مضامينها, الن االدارة االمريكية اوصت ان صفقة القرن غير خاضعة للتفاوض, وان 
السلطة مطالبة ان تقبل بها كما هى دون أي تعديل, فالواضح تماما ان االفراج عن اموال المقاصة المحتجزة لدى االحتالل 
مرهون بتنازالت كبيرة ومؤلمة من السلطة, فان حدث العكس وافرجت »اسرائيل« عن اموال المقاصة فيقينا ان هناك ثمنًا 
لذلك, وهذا الثمن على حس���اب قضيتنا وشعبنا وثوابتنا, ونحن على يقين ان »اسرائيل« ال تقدم شيئًا مجانا, انما تنتزع 

منها الحقوق انتزاعا, ويقينا لن تعيد كورونا اموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.  

كورونا.. هل تعيد أموال المقاصة؟!  
رأي

تمر علينا ذكرى معركة كس���ر الصمت التي 
ج���اءت ردا على قيام االحتالل بحماقة جديدة 
من خالل استهداف مجاهدي سرايا القدس 
،  وكعادته���ا س���رايا الق���دس ووف���اء لدماء 

الشهداء البد لها من كلمة في الميدان .
كان الصمت هو المسيطر على حالة االشتباك 
بي���ن االحتالل وقوى المقاومة في تلك الفترة 
مم���ا أدى ال���ى اعتق���اد الكثيري���ن وأولهم 
االحتالل بان هذه الجريمة ستمر دون عقاب .

فمنذ اع���الن انتهاء المعرك���ة بين االحتالل 
الفلس���طينية عام 2012 )معركة  والمقاومة 
الس���ماء الزرقاء، كما اسمتها سرايا القدس ( 
واالحتالل يتج���رأ يوما بعد يوم في دماء أبناء 
الفلس���طيني دون حس���اب وعقاب  الشعب 
وبدأت الفاتورة تزداد الى ان جاء الوقت الذي 

يدفع فيه االحتالل جزءًا من هذه الفاتورة.
واتذكر وقتها كلمات الش���هيد القائد صالح 
أبو حس���نين وهو يلقي كلمة الش���هداء في 
المقبرة )ثقتنا في مقاومتن���ا كبيرة .... لندع 
اليوم الكلم���ات جانبا ونترك للصاروخ ونترك 
للمقاومة ان تقول كلمتها ..( س���معت وقتها 
همزا ولمزا ومزاودة على دماء الش���هداء وعلى 
المقاوم���ة ... فكان ال بد للصمت ان ينكس���ر 
وكان ال ب���د للمقاوم���ة من كلم���ة وكان ال بد 

للصاروخ ان ينطلق.
فانكس���ر الصمت ف���ي الي���وم التالي وكانت 
المعركة التي ادارتها س���رايا القدس بحكمة 
واقتدار )معركة كسر الصمت( والتي امطرت 
فيها سرايا القدس مس���توطنات غالف غزة 
بمئات الصواريخ ف���ي توقيت واحد وهي من 

بدأ المعركة وانهاها.
وتفاج���أ العدو م���ن دقة التوقي���ت ومن دقة 
التصوي���ب، وكانت الرس���الة واضحة وكأنها 
تق���ول ان الق���ادم أعظم وبالفع���ل ما هي اال 
ش���هور قليلة حت���ى كانت معرك���ة البنيان 

المرصوص.
وما اش���به الي���وم بالبارح���ة ... والن النهج ال 
يتغير وال يلين فكانت بشائر االنتصار وكسر 
الصم���ت وصيح���ة الفجر وب���أس الصادقين 
تثبت من خاللها س���رايا القدس ان دماء أبناء 
ش���عبنا وقادته خ���ط احمر ال يمك���ن تجاوزه 
وأنها هي م���ن تحدد طبيعة ال���رد وتوقيته 

وبدايته ونهايته.
رحم الل���ه الش���هداء، وحفظ الل���ه مقاومتنا 

وجعلها سدا منيعا ال يتغير وال يلين!

هل ضاقت الفيروسات من الطبقة الحاكمة 
ومن السياسيين وسياس���تهم فاصابتهم 
بمقتل؟ ... لعلنا نتس���اءل عن حجم الوفيات 
من كبار السن بس���بب اإلصابة بهذا المرض 
ومدى ضعف المناعة لديهم الذي قد يؤدي 

إلى الوفاة .. سؤالنا ينبع من نتيجتين.
 األول���ى عندما نتح���دث عن وب���اء طبيعي 
المنشأ بقدر الله الكوني والحديث عن الدول 
التي تعمل بقوانين تحديد نس���بة النسل 
بالقياس مع نس���بة عدد كبار الس���ن فيها 
فإيطاليا مثال تعتبر ش���يخوخة أوروبا لذلك 
لعلها تعاني او س���تعاني في عدد الوفيات 
عدا عن اإلصابات بس���بب كورونا ... لذلك قد 
تكون هناك دراسة عالمية للدول المعرضة 

ألكبر عدد وفيات نتيجة لذلك االمر و دراسة 
أخرى تعيد النظر في مس���ألة تحديد نسبة 
المواليد والرجوع إلى الش���ريعة اإلس���المية 

مرة أخرى...
النتيجة الثاني���ة اذا كان الفيروس مفتعال 
ويق���ع ضمن الح���رب البيولوجي���ة فمن هو 
المس���تهدف ه���ل ه���ي دول معين���ة ام 
سياس���ات ام ضرب نظام اقتص���ادي ، وإذا 
كان فع���ال مفتع���ال ونتائج���ه معلومة لدى 
المنف���ذ فهناك إذن معلومات مس���بقة عن 
األنظم���ة او الدول التي قد يصيبها الش���لل 
... االس���تهداف لتغير منظومة الحكم في 
العال���م الملوك و الرؤس���اء والنخب الحاكمة 
الت���ي لديها أكبر قوة حراس���ات ش���خصية 

وتفتقر ال���ى ضعف )داخلي( ف���ي المناعة 
الجسمية ...

في ظل ذلك نطمئن الش���عوب مهما كانت 
النتيجة لس���بب وجود كورون���ا إال أنكم في 
مأم���ن من الخط���ر الذي قد يراف���ق اإلصابة 
بالفيروس حس���ب ما يذكره األطباء إال أنكم 
في زمان بحاج���ة إلى اتخاذ قرارات مصيرية 
تتعل���ق بكل جوانب الحياة وأهمها الدينية 

واألخالقية والوطنية تجاه الذات والغير ..
) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين 
من دونهم ال تعلمونه���م الله يعلمهم وما 
تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم 

وأنتم ال تظلمون )60( األنفال

من كسر الصمت إلى بأس الصادقين.. نهج ال يتغير وال يلين

فيروس كورونا ... قاتل الملوك 

بقلم محمود حلمي

األسير المحرر: أكرم نعيم بني عودة

تمر بنا اليوم الذكرى الثانية عشرة الستشهاد القائد الهمام المهندس 
حسن شقورة )أبو إس����الم(، اثنا عشر عامًا من الحضور المستمر بفاعلية 
الدم وقداس����ة المعاني الكبيرة التي استش����هد ألجله����ا كل العظماء، 
ففي عالم تحكمه معادلة القوة الظالمة يقود الش����هداء الطريق األمثل 
لتحقي����ق توازن الرعب مع العدو، ودمهم يوقف مؤامرة اختراق المنطقة 

والتطبيع المتسارع، ووحده الدم يجدد وعي األمة ويحيي ضميرها. 
في حضرة الش���هيد »أبو إس���الم« ال نجد أغلى من أن نس���تعير كالم 
سيد الش���هداء ومؤسس مدرسة اإلسالم المقاوم على أرض فلسطين 
الش���هيد الدكتور المفكر فتحي الش���قاقي حين يقول إن الش���هداء 
ُيعيدون تشكيل الحياة بزخم أكبر وبإبداع أعظم لتبقى الشهادة هي 
المعادل الموضوعي للحياة، فال حياة وال تاريخ لنا بدون الش���هداء، هم 
الذين يصنعون لنا المس���تقبل وليسوا المرجفين أو المعاهدين على 
الصم���ت والنكوص. هذه الحقيقة تثبت أثر الش���هيد القائد حس���ن 
ش���قورة في كل ميادين العمل المختلف���ة، حضوره اإلعالمي البارز في 
قيادة اإلعالم الحربي، وإذاعة القدس، وصحيفة »االستقالل«، وحضوره 
التقني في وحدة التطوير والتصنيع التابعة لسرايا القدس، وحضوره 
الميداني مع كل ص���اروخ يدك المغتصبات، فبصماته الخالدة ال زالت 

تنير درب المجاهدين في كل الميادين. 
كان الش���هيد »حس���ن« مميزًا ف���ي طفولته التي لم يعش���ها كباقي 
األطفال، حيث التصق حس���ن بمسجد القس���ام وتعلق به قلبه، ونسج 
عالقاٍت وثيقة مع األخوة في أس���رة المس���جد وم���ع الجيل الطالئعي 
واالستش���هادي الذي صاغ تلك المرحلة بدم���ه، فصقل هذا الحضن 
المقاوم ش���خصية الش���هيد إيمانًا ووعًيا وثورة. كان يمارس رياضية 

الكاراتيه بصحبة الش���هيدين عالء الكحلوت وأنور الش���برواي اللذين 
تعلق حسن بهما كثيرًا. هذه النش���أة المباركة ساهمت في تشكيل 

الوعي المبكر للشهيد وتبنيه خيار اإلسالم المقاوم. 
لعل أبرز ما يمكن الحديث به عن الشهيد، هو »حسن االنسان« فكل 
من تعامل معه عن قرب اكتشف ذلك بسهولة، فكان متواضًعا  ليًنا 
يألف ويؤلف ويقدم العون للجميع مما أكسبه احترامًا في قلوب من 
حوله، أيًضا تبرز الش���خصية الناجحة للشهيد حسن، حيث كان من 
الطلبة المتفوقين في دراس���ته حتى تخرجه في قس���م »التصميم 
والمونت���اج« من جامعة األزهر، فحس���ن كان صاح���ب تجربة واعية 
وُطموح متقد على الدوام. ففي عمله في قيادة اإلعالم الحربي لسرايا 
القدس كان يس���عى دوًما لتطوير العمل والنهوض به واستحداث 
الوس���ائل والتقنيات المناس���بة، وكذلك عمله المهني في صحيفة 
»االس���تقالل« وإذاعة القدس حيث كان يقوم به على أكمل وجه، بل 
تجاوز دوره ليش���ارك في صيانة جهاز الب���ث الخاص باإلذاعة. وفي 
وح���دة التصنيع والتطوير له بصم���ات واضحة في تطوير المنظومة 
الصاروخي���ة وتدريب جي���ل من المجاهدين على تصنيع الوس���ائل 
القتالي���ة. أذك���ر أنه كان يش���ارك إخوانه حتى ف���ي توجيه العمل 
الميداني وحضر بنفس���ه ف���ي الميدان كثيًرا رغ���م اعتراض األخوة 
لخطورة الميدان وطبيعة الدور األكبر للشهيد. هذا غيض من فيض 
مما يدل على ش���خصية االنس���ان الناجح الذي آثر العمل الجهادي 

وقلل نصيبه من الحياة الدنيا. 
الجانب الجهادي والعمل المقاوم في حياته كان حاضًرا بقوة من خالل 
مش���اركته في صد العديد من االجتياحات في شمال القطاع حتى أنه 

أصيب إصابة طفيفة في إحدى المرات، كان له دوٌر بارز في عملية إيرز 
البطولية برفقة الشهيد محمود المقيد التي أدت لمقتل وإصابة عدد 
من جنود االحتالل، وقاد حمالت إطالق الصواريخ على مغتصبات العدو، 
وكان مس���ؤوال عن إطالق حملة تتضمن 40 صاروخًا على المغتصبات 
الصهيونية ردًا على اغتيال الشهيد القائد محمد شحادة. كما يسجل 
له مشاركته في قصف مغتصبة سديروت بصواريخ القدس التي أدت 
لمقتل مستوطنين في »مغتصبة سديروت« حيث كان الشهيد حسن 

أميرًا للمجموعة المجاهدة.
للش���هيد القائد »أبو إس���الم« فضٌل كبير في تدش���ين موقع األسرى 
للدراس���ات، صممه وبرمج���ه وزوده بالمواد المناس���بة لعرض قضية 
األس���رى أمام العالم كأحد أبرز قضايا النضال الفلسطيني لخصوصية 
االنس���ان في فهمه الخاص، سهر وتعب وواصل تقديم الدعم الفني 
للموق���ع بال كلل أو مقابل. هكذا كان مجاهدًا بعلمه وتميزه وتخصصه 

في خدمة شعبه وقضيته وأمته.
وأس���جل هنا ش���هادة لله وللتاري���خ وألجيال المقاوم���ة الصاعدة، أن 
الش���هيد القائد »أبو إس���الم« كان شعلة من النش���اط، عطاؤه منقطع 
النظير، صاح���ب همة عالية، يس���عى حثيثًا للتطوي���ر نحو األفضل، 
كان س���باقًا لطرح الجديد واس���تخالص العبر، سخر كل حياته وجهده 
ووقته لخدمة اإلسالم والمقاومة، كان من أحرص اإلخوة وأكثرهم هًما 
ل له أنه رجح كفة المقاومة والعطاء  فيما يخص العمل المقاوم، ُيس���جَّ
الدؤوب على حياته الش���خصية التي كان يؤجل الكثير من تفاصيلها 
إلنج���از مهامه بدق���ة، كان ملًج���ًأ إلخوانه وصدًرا حانًيا وأذًنا س���ماعة 
لهمومهم يش���اطرهم فرحهم وحزنهم ويحل خالفاتهم بكل بساطة 

ألنه حظي بثقتهم ومحبتهم واحترامهم. 
برز النف���س الوحدوي للقائد »أبو إس���الم« من خالل تس���خير طاقاته 
المتعددة في خدمة كافة فصائل المقاومة، حيث كانت تربطه عالقات 
مميزة مع الجميع على قاعدة نش���ر الفائدة وتطوي���ر العمل المقاوم، 
تميز بعالقته مع القسام وألوية الناصر وشهداء األقصى وقدم لهم ما 
يستطيع من جهد. »أبو إسالم« من األفذاذ الذين قلما يجود بهم الزمن 
لذا فرسالته ألجيال المقاومة وتحديًدا إخوانه المجاهدين في »سرايا 
القدس« أن يحفظوا عهد الشهداء ويواصلوا رحلة الكدح حتى تحرير 

كامل التراب الفلسطيني.
كل الكلمات لن تفي ش���هيدنا حقه، ولكن تبقى محاوالتنا في الكتابة 
لنس���د بعضًا من دين الشهداء المعلق في رقابنا لحفظ دمهم وحمل 
وصاياهم. فالش���هداء هم أكثر الظواهر حيوية في أمتنا، وهم الذين 
يهب���ون ألمتهم مزيدا م���ن الحياة والقوة، وتبق���ى أرواحهم الطاهرة 
خفاق���ة حية ومؤث���رة بحجم المعان���ي التي قضوا ألجلها، ففلس���فة 
الش���هادة ه���ي التي صنعت حضارتن���ا ومجدنا وصعودنا وفلس���فة 
البدع���ة والركون إلى الدنيا وااللتصاق بالطين فلس���فة المتفرجين أو 
حت���ى بمقاتلي نصف الطريق هي التي صنعت هزائمنا وانكس���ارنا، 
الشهادة هي المعادل الموضوعي للحياة، ووحدهم الشهداء قادرون 
على وق���ف المهزلة، وإعادة النجوم الى مداراته���ا وحركة التاريخ الى 
اتجاهها الصحيح، وحده الدم س���يهزم الس���يف، وسيبقى هذا الدم 
يس���فح حتى ينتصر على السيف، سيف بني إس���رائيل وحلفائهم. 
ال مجد إال للس���يوف المش���رعة وال مجد إال للطلق���ة وال طريق إال طريق 

الشهداء. ووحدهم الرافضون لالستضعاف يرثون األرض.

بقلم/ فارس عز الدين الشهيد القائد حسن شقورة... فارس الميادين المتعددة
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غزة- رام الله/ االستقالل:
ق���ررت وزارة االقتصاد الوطن���ي في غزة يوم 
أمس، إعفاء 50% من قيمة رسوم تعلية رأس 

مال الشركات حتى نهاية العام 2020.
وقال���ت ال���وزارة في بي���ان أص���دره المكتب 
اإلعالم���ي، إن القرار يه���دف ل�"توفير البيئة 
المناس���بة للنشاط االقتصادي في قطاع غزة 

وتشجيًعا لزيادة االستثمار عند الشركات".
وأش���ارت إلى أن���ه "بناًء على م���داوالت لجنة 
متابعة العمل الحكوم���ي وبعد االطالع على 
توصي���ات لجنة الش���ؤون االقتصادية تقرر 
الموافقة على تخفيض نسبة 50% من قيمة 

رسوم زيادة رأس مال الشركات".
وذكرت الوزارة، أن القرار يأتي "دعًما ألصحاب 
الش���ركات وتخفيًفا عنهم في ظل الظروف 
الراهن���ة وتش���جيًعا لهم لزي���ادة رأس مال 

شركاتهم".
وفي س���ياق منفصل أك���دت وزارة االقتصاد 

الوطن���ي، أن كمي���ات الس���لع والم���واد التموينية 
المتوفرة بأس���واق الضفة الغربي���ة المحتلة تكفي 
ش���هوًرا عديدة، وال خوف من نقص المخزون بسبب 

أزمة وباء كورونا.
وق���ال مدير عام اإلدارة العامة لحماية المس���تهلك 
بالوزارة إبراهيم القاض���ي، إن التجار لديهم مخزون 

كبير من الس���لع المختلفة، وهناك بضائع موجودة 
بالميناء، وكميات أخرى في طريقها إلى الموانئ.

وأض���اف "االحصائيات التي أجريناه���ا تؤكد أنه ال 
يوجد أي نقص بأي س���لعة، بل على العكس هناك 

فائض".
وأوضح أنه حتى لو حصل إغالق للمدن واستمر عدة 

أشهر، فلن يتأثر السوق الفلسطيني.

ولفت لوجود توقعات بانتهاء أزمة كورونا في غضون 
شهر أو شهرين، والكمية المتوفرة من السلع تكفي 

أكثر من ذلك بكثير.
واس���تدرك: "المش���كلة قد تكون بالطحين، ألن مدة 
صالحيت���ه قصيرة، وبالتالي ف���إن التجار ال يخزنونه 
بكمي���ات كبيرة، وم���ع ذلك فإن مخ���زون القمح في 

المطاحن الفلسطينية يكفي عدة أشهر".

ولف���ت إل���ى أن أغلب المواطني���ن، ونتيجة 
للخوف من حدوث أزمة، قاموا في األسبوعين 
األخيري���ن بالت���زود بكمي���ات تفيض عن 

حاجتهم.
وطال���ب المواطنين بعدم التخ���وف، وأن ال 
يرهقوا أنفسهم، وأن يشتروا احتياجاتهم 

أوال بأول.
وأش���ار إلى أن وزارة االقتص���اد تتابع حاجة 
الس���وق باستمرار، وسبق لها أن تعاملت مع 
مشكلة نقص الكحول الطبية والمعقمات، 
ونجحت بمعالجة المشكلة خالل أيام قليلة.

وأض���اف أن الوزارة قامت بإدخال عش���رات 
األطنان منه���ا، وانتهت المش���كلة، وباتت 

المعقمات متوفرة اآلن في كل المحالت.
وقال إن الوزارة ضبطت خالل األيام الماضية 
ع���دة حاالت مغ���االة ف���ي األس���عار لتجار 
معقمات، وحال���ة واحدة لرفع أس���عار األرز، 
وتم إحال���ة هؤالء التجار إل���ى نيابة الجرائم 

االقتصادية.
وأكد أن ال���وزارة تعمل على ضبط البضائع المخالفة 
وحاالت رفع األسعار، وتحول المخالفين للقضاء، مبينا 

أن هناك عقوبات مشددة تنتظر المخالفين.
وقال: "لن نسمح بأن يكون سوقنا مستباحا للبضائع 

المهربة، أو برفع األسعار على المستهلك".

االقتصــاد تخفــض رســوم تعليــة رأس مــال الشركــات 50 %

رام الله/ االستقالل:
وقعت وزارة العمل والمجلس التنس���يقي للقطاع الخاص واتحاد 
نقاب���ات العمال، مس���اء االثني���ن، اتفاقا يقضي بالت���زام القطاع 
الخاص بدفع األجور للموظفين والعمال عن ش���هري آذار ونيسان 
بنس���بة 50% من األجر، بما ال يقل عن 1000 شيقل، على أن يدفع 
باقي المبلغ المتبقي بعد انتهاء األزمة، في س���بيل الحد من اآلثار 
االقتصادي���ة المحتملة إلع���الن حالة الطوارئ في فلس���طين وما 
رافقها من ق���رارات صادرة عن الحكومة الفلس���طينية لمواجهة 

انتشار فيروس كورونا.
ووّق���ع االتفاق وزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس اتحاد الغرف 
التجارية الصناعية عمر هاش���م، ممثاًل عن المجلس التنس���يقي 
للقط���اع الخاص، واألمي���ن العام التحاد نقابات عمال فلس���طين 
شاهر سعد، في مقر وزارة العمل في رام الله، بحضور ممثلين عن 

مؤسسات القطاع الخاص واالتحادات الصناعية والتجارية.
وأوض���ح أبو جيش أن القطاعات االقتصادية التي لم تتأثر باألزمة 
واس���تمر عملها كالمعتاد ستدفع األجور حس���ب األصول، بينما 
تلتزم القطاعات الت���ي تأثرت وتضررت من األزمة بدفع 50% من 

األجور عن شهري آذار ونيسان، مبينًا أن هذا االتفاق يسري طيلة 
فترة الشهرين. ونص االتفاق على التزام القطاع الخاص بقرار وزير 
العمل بش���أن دوام العامالت األمهات، وتش���كيل لجنة مشتركة 
بين أطراف االنتاج الثالثة لمتابعة وعالج كافة القضايا المتعلقة 
باآلثار الناتجة عن حالة الطوارئ. ولفت أبو جيش إلى أن أي اتفاق 
بين أصحاب العمل والعاملين خارج هذا االتفاق، وبما ال يتعارض 

مع القانون، سيتم احترامه من قبل كافة األطراف.
وأشار إلى أن العمل جار على إنشاء صندوق طوارئ لمعالجة اآلثار 
الناتجة عن األزمة، بما يش���مل تعوي���ض صاحب العمل والعمال 
في المنش���آت التي انهار مركزها المالي. أما فيما يتعلق بالعمال 
الفلسطينيين في المستوطنات غير الشرعية المقامة على األرض 
الفلسطينية، أوضح أن الحكومة ترفض العمل في المستوطنات 
بصورة قاطعة، إال أنه���ا تطالبهم بتوخي الحذر عند العمل داخل 
المستوطنات التي ينتش���ر فيها الفيروس، متمنيًا أن ال يذهبوا 
إلى العمل خاصة في هذه الفترة الحرجة. وتمنى الس���المة لكافة 
العمال الفلسطينيين، مطالبًا باتخاذ كافة إجراءات الوقاية وعدم 

االحتكاك وتجنب الذهاب إلى بؤر انتشار الفيروس.

غزة/ االستقالل:
أحال����ت وزارة الصح����ة في غ����زة للنيابة 
العامة صاحب ش����ركة لقيامه بتصنيع 
وتعبئة كح����ول »الجل« لصالح عدة تجار، 
تبين من فح����ص عدة عينات في مختبر 
الصحة العامة التابع للوزارة أنها مخالفة 

للمواصفات الطبية.
وأظه����رت فحوص����ات ال����وزارة أن هذه 
المعقم����ات ال توجد بها نس����بة كحول 

وت����وزع على أنه����ا تس����تخدم ألغراض 
التعقيم.

وقالت الوزارة إن عدة فرق تفتيش مكونة 
من فريق مشترك من وزارة الصحة ووزارة 
والمباحث  التموي����ن  ومباحث  االقتصاد 
العامة الطبية قام����ت بمصادرة أكثر من 

عينة لغرض الفحص.
وأكد مدير عام الشؤون القانونية سعيد 
البطة أنه تمت إحالة الموضوع بش����كل 

عاج����ل للنائب العام التخ����اذ المتقضي 
القانوني عل����ى ضوء ذل����ك. وأكد البطة 
خطورة هذه الجريمة، وأن المشرع تشدد 
في عقوبات هذه الجرائم، مشددا أن وزارة 
الصحة باالشتراك مع جهات االختصاص 
لن تته����اون إطالق����ًا في اتخ����اذ جميع 
اإلجراءات الالزمة والرادعة ضد المخالفين 
حفاظًا على صحة ش����عبنا الفلسطيني، 

السيما في هذه الظروف االستثنائية.

خانيونس / االستقالل:
قررت لجنة الطوارئ العامة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، إغالق محطة ونقطة 
توزي���ع للغاز المنزل���ي، بعد وجود مخالفات كبيرة للقانون. وذك���ر رئيس لجنة الطوارئ 
العام���ة رئيس بلدية خانيون���س عالء الدين البطة، أن اللجنة ق���ررت اعتماد قرار إغالق 
محطة ونقطة التوزيع لمخالفتها للش���روط، وذلك بعد استنفاد كل اإلجراءات المتبعة 

بالخصوص.
وأشار إلى انه تم عمل محاضر الضبط والمصادرة الرسمية أكثر من مرة، والتي تم توثيقها 
من خالل الجهات الحكومية المختصة، مشيرًا إلى أن اإلغالق جاء في المقام األول نتيجة 

لوجود تلك المحطات في مناطق سكنية، وهي مخالفة ويعاقب عليها القانون.

إغالق محطة توزيع غاز منزلي 
مخالفة للقانون بخانيونس

الصحة بغزة تحيل صاحب شركة للنيابة 
العامة لتعبئته معقمات مغشوشة

القدس المحتلة/ االستقالل:
شهدت بداية التداول المالي في السوق اإلسرائيلي، يوم أمس، 
ارتفاًعا كبيًرا بسعر صرف الدوالر مقابل الشيقل، بعد يوم واحد 
من تخفيض الواليات المتحدة نس���بة الفائدة الى الحد األدنى 

بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "كلكليست" االقتصادية العبرية، أن الشيقل 
تراجع بشكل كبير، وبيع الدوالر ب�3.75 شواقل، ما يعني ارتفاًعا 
في س���عر صرف الدوالر بنس���بة 2.7% خالل ساعات التداول 

األولى يوم أمس.
ف���ي حين يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعالن المالية األمريكية 
تخفيض سعر الفائدة لمستوى الصفر، وضخ 700 مليار دوالر 

لألسواق لضمان استقرارها.
بينما ارتفع الدوالر أمام الش���يقل منذ بداية أزمة كورونا بداية 
الش���هر الحالي بنسبة 7%، وس���ط حالة من التخبط تعيشها 
األس���واق المالية بفعل الهلع الذي س���ببه الفيروس في الدول 

الغربية على وجه الخصوص.
وتراجع س���عر الدوالر أمام مجموعة كبيرة من العمالت، بعد أن 
خفض مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األمريكي( 
أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل مفاجئ واتخذت بنوك مركزية 
كب���رى خطوات للتخفيف م���ن نقص الدوالر وتوفير س���يولة 

إضافية.

وق���ال بنك الياب���ان المركزي في اجتماع طارئ إنه سيش���تري 
المزيد من سندات الشركات والديون التجارية ويؤسس برنامجا 
جدي���دا القراض الش���ركات لينضم بذلك إلجراءات اس���تجابة 
عالمي���ة النتش���ار المرض ال���ذي ظهر في الصي���ن ثم انتقل 

لعشرات الدول األخرى وأودى بحياة أكثر من 5800 شخص.
في السياق ذاته، خفضت خمس���ة بنوك مركزية أخرى تكلفة 
خطوط المبادلة لتس���هيل توفير الدوالر لمؤسساتها المالية 

التي تواجه ضغوطا في أسواق االئتمان.
يق���ول بعض المحللين إن انخفاض ال���دوالر قصير األجل على 
األرجح ألن نقصه في النظام المالي العالمي يعني وجود طلب 

مستمر وطويل األمد عليه في السوق الفورية.
وهب���ط ال���دوالر 1.2 % إل���ى 106.70 ين يوم أم���س، ليفاقم 

خسائره بعد قرارات المركزي الياباني.
كما انخفض الدوالر أيضا مقابل الجنيه االسترليني بنسبة 0.4 
% إلى 1.2338 دوالر، لكنه لم يش���هد تغيرا يذكر أمام اليورو 

مسجال 1.1126 دوالر.
وتراجع الدوالر 0.15 % إلى 0.9493 فرنك سويسري، وفي البر 

الرئيسي الصيني، ارتفع اليوان قليال إلى 6.9910 دوالر.
يذكر أن الضغوط تتنامى على البنوك المركزية للتدخل إلعادة 
الهدوء لألس���واق المالية التي اضطرب���ت بفعل أزمة متفاقمة 

ناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

أسباب االرتفاع الكبير بسعر صرف الدوالر
اتفاق يلزم القطاع الخاص بدفع األجور 
عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50 %

بسبب »كورونا«
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بكين / االستقالل:
أعلن رئيس لجنة العل���وم والتكنولوجيا في 
ش���نغهاي الصينية، جان تسوان يوم أمس، 
ع���ن تحقيق تق���دم كبير ف���ي تركيب لقاح 
 »COVID-19« ضد فيروس كورونا المستجد
يعمل عليه العلماء في ش���نغهاي، حيث من 

المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.
وقال تس���وان، في مؤتمر صحفي عقده يوم 
أمس: »إنه تم تحقيق تقدم كبير في تركيب 
لقاح على أساس تكنولوجيا »mRNA«، الذي 

يعمل عليه العلماء المحليون«
كما أش���ار الى أن  العلماء ب���دأوا للتو تجارب 
أولي���ة للقاح خاص���ة على الرئيس���يات )نوع 
م���ن الثديات( لتدقي���ق المعايير مثل درجة 
الس���مية ومدى الفعالية، الفت���ًا الى أنه من 
المفترض بدء اختباراته السريرية في أواسط 
أبري���ل المقبل، ال س���يما أن االختبارات التي 
أجريت على الفئران س���محت بتنمية أجسام 

مضادة معينة تكافح فيروس »كورونا«.
وفي الس���ياق ذاته نقلت وكالة »أسوشتيتد 
برس« عن مس���ؤول حكومي أميركي قوله إن 
أول تجربة س���ريرية للق���اح محتمل لفيروس 
كورون���ا الجديد اجريت ي���وم أمس، في حين 

ذكرت تقاري���ر أخرى أن الرئي���س األميركي 
»دونالد ترامب« مهتم بشركة ألمانية تعمل 
على إنتاج لقاح آخر، ويسعى لضمانه حصريا 

لبالده.
وقال���ت الوكالة نق���ال عن المس���ؤول -الذي 

اش���ترط عدم نش���ر اس���مه ألن الخط���وة لم 
تعلن رس���ميا- إن مؤسسة المعاهد الصحية 
الوطني���ة بالواليات المتح���دة تمول التجربة 
المذك���ورة للق���اح في���روس كورون���ا، والتي 

ستجرى في مدينة سياتل.

ويج���ري العمل عل���ى إنتاج ه���ذا اللقاح في 
مش���روع مش���ترك بين المعاه���د الصحية 

الوطنية وشركة مودرنا.
وأوضحت أسوشيتد برس أن التجربة ستجرى 
على 45 شابا متطوعا في حالة صحية جيدة، 

أخد أولهم جرعة تجريبية يوم أمس.
وذكر التقرير أنه لي���س ثمة احتمال إلصابة 
المختبري���ن بالم���رض، ألن تل���ك الجرعات ال 

تحتوي الفيروس نفسه.
وأضاف أن ه���دف التجربة في هذه المرحلة 
هو التأكد م���ن أن اللقاح ال يؤدي إلى أي آثار 
جانبي���ة مقلق���ة، لتمهيد الطري���ق لتجارب 

واسعة النطاق.
وفي تل���ك األثناء، ظهرت أنب���اء عن خالفات 
بين الواليات المتحدة وألمانيا بش���أن شركة 
ألمانية للصناعات الدوائية تعمل أيضا على 

التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.
وف���ي غضون ذلك، قال���ت صحيفة »فيلت أم 
زونتاغ« األلمانية إن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب عرض أمواال من أجل اجتذاب ش���ركة 
»كيورفاك« األلماني���ة إلى الواليات المتحدة، 
مضيفة أن الحكوم���ة األلمانية تقدم عروضا 

معاكسة إلقناع الشركة بالبقاء في ألمانيا.
ونقل���ت وكالة رويت���رز في وق���ت الحق عن 
مصادر ف���ي الحكوم���ة األلماني���ة قولها إن 
اإلدارة األميركية تبحث عن س���بيل للتوصل 
إلى اللقاح المحتمل الذي تعمل على إنتاجه 

شركة كيورفاك.

علماء صينيون يحققون تقدمًا كبيرًا في تركيب لقاح ضد فيروس كورونا

الخرطوم/ االستقالل:
كش����فت مص����ادر عبري����ة يوم أم����س، أن 
الس����لطات السودانية س����محت وألول مرة، 
بتنفيذ رحالت تجاري����ة عبر مجالها الجوي 

إلى »إسرائيل«.
أحرن���وت«  »يديع���وت  صحيف���ة  وذك���رت 
اإلسرائيلية، أن الحكومة السودانية سمحت 
لش���ركة »التام« األمريكي���ة الجنوبية، بعبور 
مجالها الجوي خ���الل تنفيذ رحالت إلى ومن 
»إس���رائيل« في تطور يأتي بع���د اللقاء بين 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ورئي���س مجل���س الس���يادة االنتقال���ي في 
الس���ودان، عبد الفتاح البرهان، يوم 3 فبراير/ 

شباط الماضي في أوغندا«.
وذكرت الصحيفة، أن »ش���ركة »التام«، التي 
تحلق طائراتها من دول أمريكا الالتينية إلى 

مطار بن غوريون في تل أبيب، ستنفذ يوم غد 
الثالثاء أول رحلة جوية عبر المس���ار الجديد، 
الذي س���يختصر وقت التحليق م���ن أمريكا 
الالتينية إلى »إسرائيل« بنحو ساعتين، بينما 

تستغرق الرحلة حاليا 14 ساعة«.
وحس���ب التقرير، س���تتم الرحالت المباشرة، 
الكامي���رون وجمهورية إفريقيا  أراضي  فوق 
الوس���طى والس���ودان ومص���ر، متوقع���ا أن 
»تنخفض مدة الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا 
الالتينية بس���اعتين وتصبح 12 س���اعة بدل 

14 حاليا«.
والحق���ا أكد نتنياه���و، »تحلي���ق أول طائرة 
إس���رائيلية في األجواء الس���ودانية«، وذلك 
بعد أن كش���فت »يديعوت أحرنوت« الشهر 
الماض���ي أن طائرة إس���رائيلية قامت برحلة 
مباش���رة من مدينة كينشاسا في جمهورية 

الكونغ���و الديمقراطية إلى إس���رائيل أثناء 
تحليقها في األجواء السودانية.

وفي 3 فبراير/ ش���باط الماضي، التقى رئيس 
ال���وزراء اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياهو في 
مدينة عنتيبي األوغندية مع رئيس المجلس 
الس���يادي عبد الفتاح البره���ان، وبرر األخير 
الخطوة، بأنها تصب في صالح األمن القومي 
لبالده، في إش���ارة إلى أنها يمكن أن تساعد 
في إخراج الس���ودان من القائم���ة األمريكية 

للدول الراعية لإلرهاب.
ويواجه السودان،  أزمات اقتصادية وعقوبات 
دولي���ة، دفعته إل���ى حاف���ة االحتجاجات، ما 
أس���فر عن اإلطاح���ة بالرئيس الس���ابق عمر 
البش���ير في أبريل/ نيسان 2019، والبدء في 
فترة انتقالي���ة يأمل الس���ودانيون أن تلبي 

طموحاتهم وتقود النتخابات بالبالد.

لندن/ االستقالل:
كشفت صحيفة »الغارديان« البريطانية يوم أمس، عن مفاجأة مدوية، ان هناك 

أكثر من 19 ألف حالة إصابة بفيروس »كورونا« في مصر وحدها.
ورأى األخصائي���ون، أن حج���م اإلصابات المقدرة في مص���ر بفيروس كورونا، هو 
19 ألف و310 حالة ، مش���يرين الى انهم توصلوا إلى هذا الرقم الدقيق بدراسة 
بيانات الرحالت والمسافرين، إذ إن غالبية الدول العربية وبعض الدول األجنبية، 

أكدت أن »كورونا« وصل إليها عبر المسافرين المصريين.
97 س���ائحا أوروبيا ب�«كورونا« أصيبوا خ���الل وجودهم في مصر، فيما أعلنت دول 
مثل الس���عودية وقطر، عن وجود عش���رات الحاالت من اإلصابات بين المقيمين 

المصريين القادمين لتّوهم من بلدهم.
 

ٍّ
واعتقد األطباء أن المناطق الس���ياحية في األقصر، ونهر النيل، هي مركز تفش

للوباء.
وحول التكتم بش���أن حجم االصابات فّسرت الصحيفة التكتم خشية النظام من 

تضرر القطاع السياحي، أحد أهم مصادر الدخل له.
ويش���ار ال���ى ان الحكومة المصرية لم تعترف س���وى بوج���ود 126 حالة إصابة 

بالفيروس، نتج عنها وفاتان فقط.

»الغارديان« تفّجر مفاجأة حول 
عدد المصابين بكورونا في مصر

ألول مرة: السودان تسمح برحالت 
»إسرائيل« تجارية عبر مجالها الجوي لـ

بكين/ االستقالل:
الصيني���ة،  الخارجي���ة  وزارة  دع���ت 
يوم أم���س، الدول المعني���ة إلى رفع 
العقوب���ات على الفور ع���ن إيران، في 
في���ه طهران،  ال���ذي تكاف���ح  الوقت 
للتعام���ل مع جائحة في���روس كورونا 

المستجد )كوفيد19-(.
وزارة  باس���م  المتح���دث  وأوض���ح 
الخارجي���ة الصينية، قنغ ش���وانغ، أن 
مرحلة مكافحة حكومة وش���عب إيران 
لفيروس كورونا دخلت مرحلة حاسمة.

وقال: »إن اإلبقاء على العقوبات أحادية 
الجانب ضد إيران خالل هذه الفترة لن 
ي���ؤدي إال إلى تفاقم الوضع«، مش���يرا 

إلى أن هذا مخالف لروح اإلنسانية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن 
اإلبقاء على العقوبات سيكون له تأثير 
خطي���ر على قدرات إي���ران وجهودها 
في مكافحة جائحة فيروس كورونا، ما 
سيعيق أيضا مساعدة طهران من قبل 

األمم المتحدة والمنظمات األخرى.
وأك���د قائ���ال: »الصين تدع���و األطراف 
المعنية إلى رفع العقوبات ذات الصلة 
فوًرا عن إيران لتجنب المزيد من األضرار 

باالقتصاد اإليراني وحياة الناس«.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية قنغ ش���وانغ، على أن: »بكين 
ستواصل مس���اعدة طهران بناًء على 

احتياجات الجان���ب اإليراني وقدراته، 
كما ندعو المجتم���ع الدولي للعمل مع 
إي���ران لضمان أمن الصحة العامة على 

المستويين اإلقليمي والعالمي«.
وف���ي وق���ت س���ابق، كت���ب الرئيس 
اإليراني حس���ن روحاني، في رس���ائل 
موجه���ة إل���ى ق���ادة ع���دة دول، بأن 
العقوب���ات األمريكية تس���ببت إليران 
بخس���ائر بقيم���ة 200 ملي���ار دوالر، 
وأن أثره���ا يمنع العالم م���ن التعامل 
م���ع الوب���اء. وأش���ار روحان���ي إلى أن 
إي���ران تواجه قيودا ش���ديدة تتعلق 
وسياس���ة  األمريكي���ة  بالعقوب���ات 

الضغط األقصى على طهران.

الرباط/ االستقالل:
وج���ه ملك المغرب محمد الس���ادس برقي���ة تهنئة للرئيس الجزائ���ري الجديد عبد 
المجيد تبون، داعًيا إلى »فتح صفحة جديدة« في العالقات بين البلدين الشقيقين.

وقالت وكالة األنب���اء المغربية، إن الملك دعا في برقيته إل���ى الرئيس الجزائري إلى 
»فتح صفحة جديدة في العالقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة 

والحوار البناء«.
وكان العاه���ل المغرب���ي عرض عل���ى الجزائر »آلية سياس���ية )جدي���دة( من الحوار 
والتشاور« إلحياء العالقات من دون أن يلقى أي رد. وجاءت دعوته قبل بضعة أسابيع 

من جولة مفاوضات أولى برعاية المنظمة األممية.

الصين تدعو لرفع العقوبات عن
 إيران خالل فترة مكافحة »كورونا«

ملك المغرب يدعو 
إلى فتح صفحة 
جديدة مع الجزائر
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غزة/االستقالل:
تأهل فريقا ش���باب رفح واتح���اد خانيونس 
ل���دور الثمانية، وذلك ضمن افتت���اح دور ال� 
16 لمس���ابقة كأس غزة بطولة الراحل أحمد 

القدوة.
وتأهل فريق شباب رفح لدور الثمانية بفوزه 
على األهلي بثالثية بيض���اء، في اللقاء الذي 

أقيم على استاد خانيونس جنوب القطاع.
وفرض الزعيم أس���لوبه عل���ى اللقاء، وتحكم 
في رت���م المباراة من البداي���ة ونجح عبد الله 
عبيد س���ريعا في الدقيق���ة )12( في افتتاح 
التسجيل، وفي الش���وط الثاني سجل ناصر 

أبو قرش���ين في الدقيقة )64( هدف الزعيم 
الثان���ي ، ليختتم عب���د الرحمن وش���اح في 

الدقيقة )76( ثالثية شباب رفح.
من جهته أقصى اتح���اد خانيونس الصاعد 
حديثا للدرجة الممت���ازة فريق الجالء، بالفوز 
علي���ه برباعية لهدف، في اللق���اء الذي أقيم 
بينهما على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط 

القطاع.
لقاء هيمن "الطواحين" على مجرياته، ليسجل 
لإلتي خالد النبريص هدفين في الدقيقتين 
)30( و)71(، وأحم���د اللولح���ي هدف���ًا  ف���ي 
الدقيقة )50( وراغب فارس في الدقيقة )57(، 

بينما سجل هدف الجالء الوحيد عالء ضهير 
في الدقيقة )41(.

وسيلتقي الزعيم و الطواحين في الدور القادم 
لتحديد الصاعد لدور  ال4.

هذا و تستكمل لقاء هذا الدور اليوم الثالثاء 
بإقام���ة لقاءين، األول س���يجمع بطل الدوري 
له���ذا العام خدمات رفح و اتحاد الش���جاعية 
عل���ى ملعب الدّرة ، فيما س���يلتقي الصداقة 

فريق خدمات المغازي.
وم���ن المق���رر أن ُيب���ّث لق���اء خدم���ات رفح 
والشجاعية مباشرة عبر قناة أمواج الفضائية 

و األرضية.

»الزعيم« يتخطى األهلي بثالثية.. 
و»الطواحين« تدك حصون الجالء برباعية

غزة/االستقالل
حقق خدمات البريج فوزًا معنويًا ومس����تحقًا 93/74على منافسه 
التقليدي خدم����ات المغازي، ضمن الجول����ة 11 واألخيرة لذهاب 
دوري جوال 2019_2020 لكرة الس����لة، وذلك بصالة سعد صايل 

غرب مدينة غزة. 
ودخ����ل خدمات المغازي أجواء اللقاء منذ بدايته بالتس����جيل عن 
طريق أحمد مهدي ثنائية، قب����ل أن يأتي الرد بثالثية عن طريق 
ثائر عيس����ى، ليرد عليه محمد أبو غزال بثالثية، فعاد ثائر عيسى 

لممارسة هوايته بتسجيل ثالثية أخرى.
ولم تتوقف أحداث الربع عند هذا الحد من اإلثارة فقد تمكن العب 
المغازي محمد أبو غزال من تسجيل 13 نقطة، وزميله أحمد مهدي 
مس����جال 6 نقاط، فيما س����جل للبريج رامي الجمال 5 نقاط، وثائر 
عيس����ى 9 نقاط من 3 ثالثيات، لينتهي الرب����ع 33/20 لمصلحة 

المغازي.
وفي الربع الثان����ي حاول العبو البريج الع����ودة لقمة تركيزهم 

للحاق بالمغازي، فبادر بالتس����جيل عن طريق محمد مهدي مس����جال 4 
نقاط، ثم جاء الدور على ثائر عيسى بتسجيله ثالثية وثنائيتين، فيما 

ظهر إبراهيم أبو رحال في قائمة المس����جلين بتسجيله 9 نقاط منهم 
ثالثية، بينما استمر المغازي في أدائه الجيد بالرغم من خسارته الربع 
بنتيجة 23/14، لكنه استفاد من فارق النقاط الذي سجله في الربع األول 

ليبقى متقدما بنتيجة 47/43. 
الربع الثالث ظهر البريج أكثر تركيزا، فيما فقد العبو المغازي القدرة 
على الوصول لس����لة البريج بسبب التس����رع في إنهاء الهجمة وقوة 
دف����اع البريج بداية م����ن الخط األمامي وحتى الدفاع تحت الس����لة، 

لينتهي الربع لمصلحة البريج 25/11.
وف����ي الربع الرابع فقد العبو المغازي جزءًا كبيرًا من لياقتهم البدنية 
والذهنية، فساد اللعب العشوائي والمحاوالت الفردية، في المقابل 
نجح العبو البريج  في االس����تفادة من أخطاء العبي المغازي باللعب 
على الهجمة المرتدة السريعة والتسجيل عن طريق المتألق أحمد 
وش����اح بتس����جيله 12 نقطة من مناطق مختلفة داخ����ل المنطقة، 
وثائر عيسى بتس����جيله نقطتين و6 نقاط منها ثالثية ألبو رحال، 
وثنائيتان لكل من محمد مهدي ورامي الجمال، فيما سجل للمغازي 
منذر ريان 5 نق����اط، و4 نقاط لمحمد ابو غزال، ونقطتين لموس����ى 
موسى، ونقطتين ألحمد مهدي و3 نقاط لريان ريان، لينتهي الربع 

لمصلحة البريج 24/17، وبنتيجة ءجمالية 93/74.
وتص����در البريج بهذا الفوز ترتيب ال����دوري برصيد 20 نقطة، وبقي المغازي 

ثانيا برصيد 19 نقطة.

خدمات البريج يتصدر دوري جوال السلوي بالفوز على المغازي

لندن/ االستقالل:
يخطط تشيلسي لتحطيم الرقم القياسي الخاص 
بالفريق في سوق االنتقاالت، للتغلب على برشلونة، 
من أجل خطف مهاجم إنتر الوتارو مارتينيز البالغ 

قيمته 100 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت صحيفة "سبورت" اإلسبانية إلى رغبة كل 
من تشيلس����ي ومانشستر سيتي في ضم الالعب 
البالغ من العمر 22 عاًما، وهو ما يمثل تهديًدا كبيًرا 

لبرشلونة.

وأضاف����ت الصحيفة اإلس����بانية أن أح����د عمالقة 
إنجلترا، يس����عى لتقديم عرض خيالي للمهاجم 
األرجنتيني، الذي يتواجد في عقده ش����رط جزائي 
قيمته 100 مليون جنيه إس����ترليني، ويمكن دفع 
تل����ك القيمة ف����ي أول 15 يوًما ف����ي يوليو/ تموز 

المقبل.
ويرى برش����لونة أن ذلك الرقم كبير للغاية، وحاول 

تقليصه بعرض أرتورو فيدال كجزء من الصفقة.
ولم يخف فرانك المبارد، مدرب تشيلس����ي، رغبته 

في التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف للتنافس 
مع تامي أبراهام، وربما يجد المبارد سهولة في ضم 
مارتينيز الذي يشرف على تدريبه أنطونيو كونتي، 
حال دخل في الصفقة أي من ماركوس ألونس����و أو 

إيمرسون.
ومع ذلك، يبقى برش����لونة في صدارة السباق نحو 
التعاق����د مع الوتاور، خصوصا أن����ه يضع المهاجم 
األرجنتين����ي عل����ى رأس أولوياته ه����ذا الصيف 

وسيسخر إمكانياته لحسم هذه الصفقة.

مدريد/االستقالل:
أثار الفرنس���ي زي���ن الدين زيدان، المدير الفني لريال مدري���د، حالة من التوتر بين 
ثنائي ريال مدريد، بسبب خطته التي يفضل تنفيذها داخل الملعب خالل مباريات 

الملكي.
وذكرت صحيفة »ماركا«، أن زيدان قرر عدم االعتماد على الثنائي توني كروس ولوكا 
مودريتش مًعا في خط الوس���ط، خصوصا في المباريات الكب���رى مثلما حدث أمام 

مانشستر سيتي وبرشلونة.
وغاب كروس عن التش���كيل األساسي للميرينجي أمام السيتي بدوري أبطال أوروبا، 

فيما غاب مودريتش عن تشكيل مباراة برشلونة بالليجا.
وأضاف���ت أن زيدان حريص على تدوير الثنائي وت���رك واحد منهما على األقل في 

المباريات الكبيرة، مشيرة إلى أن قرار زيدان خلق وضعًا غير مريح بين الالعبين.
وأش���ارت »ماركا«، إلى أن هناك حالة من عدم الرضا من جانب مودريتش على فقدان 
فرصة المشاركة بالكالسيكو وكذلك كروس لجلوسه على مقاعد البدالء أمام سيتي.

مدريد/االستقالل:
أكد تقرير صحفي إيطال���ي، أن وصول العب إنتر ميالن المحتمل إلى 

صفوف برشلونة اإلسباني، أصبح خياًرا صعًبا في الفترة األخيرة.
وبحسب صحيفة "الجازيتا ديللو سبورت"، فإن ستيفانو سينسي نجم 

إنتر ميالن، يقترب من البقاء في صفوف النيراتزوري.
وأضافت أن كل ش���يء يش���ير إلى أن سينسي س���يبقى لمدة موسم 
آخر على س���بيل اإلعارة في إنتر ميالن. وانضم العب الوسط لصفوف 
النيراتزوري في الصيف الماضي من ساسولو على سبيل اإلعارة مقابل 

5 ماليين يورو، مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو.

برشلونة يفقد األمل زيدان يصيب ثنائي ريال مدريد بالتوتر
في صفقة جديدة

تشيلسي يحطم رقمه القياسي لخطف هداف برشلونة
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رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة التربي���ة والتعلي���م أّنها س���تطلق 
اليوم الثالثاء برنامج دروس عن ُبعد، يس���تهدف 
طلب���ة الثانوية العامة، بعن���وان )ثانوية أونالين(؛ 
لمساعدة الطلبة في التغلب على الصعوبات التي 
ق���د يواجهونها في مراجعة المقررات الدراس���ية؛ 
جّراء إغالق المدارس بسبب إعالن حالة الطوارئ في 

فلسطين، للوقاية من فايروس "كورونا".
وأش���ارت الوزارة في بيان االثنين إلى أّنه سيجري 
إط���الق البرنامج بالش���راكة م���ع الهيئ���ة العامة 
لإلذاعة والتلفزيون عبر فضائية فلس���طين مباشر، 
وفضائي���ة الق���دس التعليمية التابع���ة لجامعة 

القدس المفتوحة.
وأّكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني أهمية 

هذا البرنامج لدعم طلبة الثانوية العامة في مراجعة 
المقررات الدراسية للمباحث المختلفة، والتحضير 

لالمتحانات، خاصًة في ظل حالة الطوارئ.
ولفت إلى أّن هذا البرنامج يجّس���د حال���ة التكامل بين 
ال���وزارة والمؤسس���ات الوطنية اإلعالمية ف���ي التغلب 
على الظروف الراهنة، إذ تجّس���د هذا التوجه للوزارة في 
العديد من الشراكات بين مديريات التربية والمؤسسات 

التربوية واإلعالمية في مختلف المحافظات.
وبين أهمية استمرار العمل في إطار هذه الشراكة 
والجامعات،  التربوي���ة،  المؤسس���ة  بي���ن  الناجزة 
والمؤسس���ات اإلعالمية، وتوظيف اإلعالم التربوي 
في التعليم؛ لإلفادة من الخبرات التربوية المتميزة.

بدوره، أّكد المش���رف العام على اإلعالم الرس���مي 
الوزير أحمد عس���اف أّن اإلعالم يدرك دوره الوطني 

جي���ًدا، خاص���ًة في مثل ه���ذه الظ���روف الطارئة، 
وهو يقف باس���تمرار إلى جانب شعبه، وفي هذه 
اللحظة م���ع الطلبة عموًما، وطلب���ة الثانوية العامة 
خصوًصا، وهو يكّرس كّل إمكانياته إلطالق برنامج 
)ثانوية أون الين(. من جانبه، أش���ار رئيس جامعة 
الق���دس المفتوحة يونس عمرو إل���ى أّن الجامعة 
وضعت فروعها كافة تح���ت تصّرف الحكومة في 
ح���ال تطّلب األمر ذلك، وهي تض���ع نظام التعليم 
اإللكتروني الذي طّورته تحت تصّرف أبناء الشعب 
الفلس���طيني؛ للتغلب على معيق���ات التواجد في 

المدارس والجامعات التي يخلقها هذا المرض.
ولف���ت إلى قي���ام الجامعة بالتنس���يق م���ع وزارة 
التربية، وهيئة اإلذاعة والتلفزيون بجهود حثيثة 

لبّث الدروس الخاصة بالثانوية العامة.

تع���ود لعائلة طيبة، وقد ش���ارف أهلها عل���ى االنتهاء 
منه���ا، إال أن االحتالل هدمها بذريع���ة عدم الترخيص، 
ف���ي وقت تمنع في���ه إصدار تراخيص بن���اء للمواطنين 

الفلسطينيين في شتى أنحاء الداخل.
وسادت حالة من الغضب الشديد بين سكان كفر قاسم 
بس���بب اس���تغالل حكومة االحتالل لحالة الطوارئ التي 
أعلنتها لمنع تفش���ي "كورونا" لتصعيد سياسة الهدم 
ضد الفلسطينيين وتشريدهم في ظل تفشي المرض.

وفي الس���ياق، ش���رعت جراف���ات االحت���الل التابعة لما 
يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" يوم أمس، بتدمير وإبادة 
المحاصي���ل الزراعية في قري���ة وادي النعم في النقب 

المحتل.
واقتحم����ت اآللي����ات مدعومة بس����يارات وقوات 
الش����رطة القرية وبدأت بتدمير مئات الدونمات 
الزراعية التي ينتظر المواطنون نمو محاصيلهم 

فيها خالل األيام المقبلة.
وأيًضا استنكر السكان في القرية التصعيد اإلسرائيلي 

ضدهم في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البالد
إل���ى ذلك، اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين، 
يوم أمس، المس���جد األقصى المبارك من باب المغاربة، 

بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وأفادت دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس المحتلة بأن 
42 مس���توطًنا اقتحموا المس���جد األقصى خالل الفترة 

الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته.
وذكرت أن مس���توطًنا أدى طقوًس���ا تلمودية في الجهة 

الشرقية من المسجد األقصى أثناء االقتحام.
وتواصل ش���رطة االحت���الل فرض قيوده���ا على دخول 
المصلين الفلس���طينيين إل���ى األقصى، وتحتجز بعض 
هوياتهم الش���خصية عند بوابات���ه، في وقت تمنع فيه 
عش���رات النس���اء والرجال من دخول المسجد وتبعدهم 

عنه لفترات متفاوتة.
وكانت س���لطات االحت���الل أغلقت األح���د معظم أبواب 
المس���جد األقصى بدعوى "الوقاية من فيروس كورونا"، 

باستثناء أبواب وهي )حطة، المجلس والسلسلة(.
وحذر نش���طاء مقدسيون من اس���تغالل االحتالل خطة 
الطوارئ الصحي���ة المعلنة في األقص���ى للحيلولة دون 
انتش���ار "كورونا" في صف���وف المصلين وق���رار دائرة 

األوقاف اإلسالمية بإغالق المصليات المسقوفة.
ودع���ا النش���طاء كافة للزح���ف نحو المس���جد األقصى 
والص���الة في باحاته، وعدم الس���ماح لالحتالل بتفريغه 

ا. تدريجًيّ
ويش���هد المس���جد األقصى يومًيا )ع���دا يومي الجمعة 
والسبت( اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع 
االحتالل المختلفة، في محاولة لبس���ط السيطرة الكاملة 

عليه، وتقسيمه زمانًيا ومكانًيا.

ضمن إجراءاتها لمواجهة تداعيات »كورونا«
التعليم برام الله: إطالق برنامج »ثانوية أون الين« لطلبة التوجيهي

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت مخابرات االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء االثنين، 12 شابًا من القدس 

قاموا بتعقيم عدد من المؤسسات والمرافق في المدينة.
وقال أمين س���ر حركة فتح في القدس ش���ادي مطور، إن شباننا قاموا بدورهم 
الوطني لحماية أبناء شعبنا في مدينة القدس في ظل إهمال وتقصير واضح 
من بلدية االحتالل في القدس. وأضاف أن المقدس���يين اعتادوا على االعتماد 
على أنفس���هم وال يراهن���ون على بلدي���ة االحتالل وال يثقون بمؤسس���اتها 
العنصري���ة، وما مارس���ه االحتالل بحق الش���بان الذين يقدم���ون خدمة ألبناء 
ش���عبهم يدل على ارهاب هذا االحتالل وعنصريته أثناء أداء الشباب لدورهم 
اإلنس���اني. وقال المطور: إن الحملة تأتي لحماي���ة القدس من فيروس كورونا 
ضمن الحملة التي أطلقت فتح عليها اس���م »حماي���ة القدس بحماية أهلها« 
انس���جاما مع خطة الطوارئ الوطنية التي أعلن عنه���ا الرئيس محمود عباس 
والحكومة، وفتح مستمرة في الدفاع عن قدسها وتأكيد السيادة الفلسطينية 

في المدينة المقدسة.

االحتالل يعتقل 12 شابًا قاموا 
بتعقيم شوارع وأحياء ومرافق القدس

رام الله/ االستقالل:
تسّلمت محافظ رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة 
ليلى غّنام ومدير الصحة في المحافظة وائل الشيخ، االثنين، 
فن���دق »جراند بارك« في مدينة رام الل���ه لتحويله إلى مركز 

للعناي���ة االحترازية م���ن في���روس كورون���ا إذا ل���زم األم���ر.
وقال���ت غّن���ام »إن مبادرة صندوق االس���تثمار تش���ّكل 
دعم���ًا كبيرًا للجهود التي تبذلها المؤسس���ات واألجهزة 
المختّصة في إطار س���عيها المتواصل واالستعداد للحد 

من انتشار الوباء في فلسطين«.
وأوضحت أن »هذا إجراء احترازي واس���تعدادي وس���يتم 

اس���تخدامه حال حدوث أي ط���ارئ، أو الحاجة إلى العناية 
الصحية بحس���ب ما تقرر الجهات المخّولة، وعلى رأسها 
وزارة الصّح���ة«. وأضافت »نثّمن عالي���ًا روح المبادرة لدى 
صندوق االس���تثمار الفلس���طيني، ممثال برئيس مجلس 
اإلدارة محمد مصطفى، والتي تأتي لتؤكد أن المؤسس���ة 
الوطنية الفلسطينية تضع كافة مقدرات شعبنا لمواجهة 

هذا الوباء العالمي«.
وأك���دت غن���ام أن محافظة رام الله والبي���رة خالية من أي 
إصابات بفي���روس كورونا، وأن كافة االج���راءات المتخذة 

هي احترازية.

غزة/ االستقالل:
أعلنت ش����ركة "حضارة" لخدمات االنترنت إطالق مبادرة لدعم 
أس����اتذة الجامعات والمعاهد التعليمية والمش����تركين في 
الضفة الغربي����ة المحتّلة وقطاع غزة لم����دة 30 يوًما؛ بهدف 
دعم التعليم عن ُبعد، وتمكينهم من التواصل عبر المنصات 
اإللكترونية بكل سهولة ويس����ر في ظل إعالن حالة الطوارئ 

لمواجهة فيروس "كورونا" الوبائي.
وبّين����ت حض����ارة، في بيان تلقت "االس����تقالل" نس����خة عنه 
االثني����ن، أّنه����ا قّررت رف����ع الس����رعات إلى 30 ميج����ا مجاًنا 
لمدرس����ي الجامعات والمعاهد في سبيل دعم خطة التعليم 

اإللكتروني، فيما رفعت س����رعات المشتركين من فئات 4 و8 
ميجا إلى 16 ميجا مجاًنا لمّدة 30 يوًما.

وأوضحت أّنه بإمكان األس����تاذة والمشتركين تفعيل خدمة 
رفع الس����رعة مباش����رة من خ����الل تطبي����ق ""myhadara أو 
http://my.hadara. االلكترون����ي  الموق����ع  عل����ى  صفحتي 
ps؛ حرًص����ا على س����المة المواطنين ولضم����ان تقديم أفضل 
خدمة بش����كل آمن. وذكر مدير التس����ويق في شركة حضارة 
يوسف الخطيب أّن الشركة ستقوم بمراسلة إدارة الجامعات 
والمعاهد الفلسطينية بشكل رسمي لتزويد الشركة بجميع 

أسماء المحاضرين فيها لتقديم الخدمة إليهم.

لتمكين خطة »التعليم عن بعد«.. 
»حضارة« ترفع سرعات اإلنترنت مجانًا

تحويل فندق »جراند بارك« 
برام الله مركزًا للعناية االحترازية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة اإلس���رائيلية مس���اء يوم االثنين عن تشخيص 90 إصابة جديدة 

بفايروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد اإلصابات إلى 352 حالة بينهم 8 سياح.
ووصفت الصحة اإلس���رائيلية حالة خمس���ة من المرضى بالخطيرة، مشيرة إلى أن أحد 
المرض���ى جندي في الخدمة الدائمة يبلغ من العمر 22 عاما، وهو خامس جندي مصاب 

بالمرض.
وفي أعقاب استفحال أزمة "كورونا"، توقعت هيئة البث الرسمية اإٍلسرائيلية أن يطرأ 

ارتفاع ملحوظ على عدد العاطلين عن العمل في المرافق.
وبحس���ب التقديرات الحالية لدى مكاتب االس���تخدام والتوظيف فإن نس���بة البطالة 
سترتفع %6 عند نهاية األسبوع الجاري، مما يشكل أكثر من 80 ألف عاطل عن العمل.

وبلغت نس���بة األكاديميين المس���جلين حاليا لدى تلك المكاتب %60 منذ مطلع 
الش���هر الجاري. ويأتي ذلك نتيجة اقدام ش���ركات ومؤسس���ات في المرافق على 
إقالة العديد من مستخدميها أو إخراجهم إلى إجازات غير مدفوعة األجر. وبحسب 
ما يس���مى مؤسس���ة التأمين الوطني فإن مخصصات بدل البطالة ستزيد الشهر 

القريب بأكثر من مليار شيكل.

352 مصابًا بـ »كورونا« 
في كيان االحتالل

الداخل المحتل/ االستقالل:
أفرجت س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي، اإلثنين، عن األس���يرين محمد عبد 
الحمي���د، ومحمود عب���د الحليم )39 عامًا( من أراضي ال����1948، بعد قضائهما 

17 عاما في األسر.
وأوضح نادي األس���ير، في بيان صحفي، أن األس���يرين من بلدة كفرمندا، وقد 

جرى اعتقالهما عام 2003 بتهمة مقاومة االحتالل.

االحتالل يفرج عن 
أسيرين من أراضي الـ48

رفح/ االستقالل:
أنعش تفشي فايروس »كورونا« في معظم أنحاء العالم 
الطاق���ة اإلنتاجية لمصانع المطه���رات والمنظفات في 

قطاع غزة، كما في أنحاء العالم.
وتعم���ل عّدة مصان���ع ُمرخصة من الجه���ات الُمختصة 
خاصة وزارة الصحة الفلسطينية في مناطق متفرقة من 

القطاع، بينها مصنع »نايس كلين« للمنظفات والعطور 
والمطهرات بمحافظة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ويوضح مدير المصنع أش���رف منص���ور، أن اإلقبال على 
أدوات التنظيف، والمطهرات، ارتفع بشكٍل كبير منذ أن 

تم إعالن حالة الطوارئ في األرض الفلسطينية.
ويذك���ر منصور أن ه���ذا دفعه���م لمضاعف���ة الطاقة 

اإلنتاجية اليومية للمصنع.
ويش���ير إلى أن مصنعه يعمل منذ ع���ام 2009، ويعتبر 
واح���ًدا من س���بعة مصان���ع عاملة في القط���اع ُمرخصة 
ُمخصص���ة إلنتاج مواد التنظي���ف والعطور والمطهرات 
منه���ا: »الديتول«، ج���ل التعقيم، كاف���ة العطور، ومواد 

التنظيف المنزلية«. 

بسبب »كورونا«.. انتعاش صناعة المطهرات والمنظفات بغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
شرع شبان مقدس���يون أمس بحملة تعقيم لشوارع 
وأزقة البلدة القديمة ف���ي القدس المحتلة، للوقاية 
من فيروس »كورونا«، بناًء عل���ى تعليمات المحافظ 

عدنان غيث.
وقال المحافظ غيث إن المتطوعين عقموا ساحة باب 
العامود وأحياء البلدة القديمة وساحاتها، لمكافحة 

انتشار فيروس »كورونا«.

كما نظمت الش���رطة حملة تعقيم للحد من انتشار 
فيروس »كورونا« في بلدة كفر عقب وش���ارع القدس 
ومخيم قلنديا لالجئين ومستشفى القدس للتوليد 

في كفر عقب شمال القدس.

تعقيم األماكن العامة بالبلدة القديمة تحسبًا من »كورونا«

االحتالل يهدم ..
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لندن/ االستقالل:
يعاني رضيع بريطاني من متالزمة أالجيل، التي تتس���بب في تلف 

الكبد والغدة الصفراوية، ليتحول الجلد إلى اللون األصفر.
ويعاني والدا الرضيع، جيما تشانينغ وآبي لويد ويب، من التعليقات 

المسيئة عند مشاهدة الرضيع أثناء خروجهم من المنزل.
وقالت جيم���ا معلقة على تجربة طفلها األليم���ة: » عندما نخرج من 
المن���زل، يس���ألني كثيرون عن طفل���ي، ويطلق بعضه���م النكات 
وينعتون���ه بصف���ات غير الئق���ة. كل م���رة نخرج فيه���ا، نتعرض 

للمضايقات«
وأضاف���ت » ال يمكننا الخروج من المنزل وقض���اء يوم عادي، إذ غالبًا 
ما نتعرض لتساؤالت المتطفلين، ما يس���بب لنا األلم والحزن. ذات 
مرة اتصلت امرأة بالمسعفين عندما شاهدت حالة طفلنا لوغان، ظنًا 

منها بأنه مصاب باليرقان، وأننا نهمله«.
وش���خصت إصابة لوغان بمتالزمة أالجيل، بع���د والدته في )كانون 
األول(2018، ويعطيه والداه جرعات يومية من عشرة أدوية مختلفة، 

لمساعدة الكبد التالف على العمل.
وألن الكبد ال يس���تطيع معالجة المادة الصفراء في جس���مه، فإنها 
تنتقل إلى جلده الذي يتحول س���ريعًا إلى األصفر. كما تؤدي عيوب 
كبد الطفل إلى عجز جس���مه عن امتصاص الطعام بش���كل جيد، ما 

يؤدي بدوره إلى نقص نموه، وفق صحيفة ميرور أونالين. 

حالة نادرة تصبغ 
بشرة رضيع باألصفر

بوسطن/ االستقالل:
 »1-Apple« تم بي���ع كمبيوتر نادر من ن���وع
يعود إلى عام 1976 بس���عر قياسي في مزاد 
علني في مدين���ة بوس���طن األمريكية هذا 

األسبوع.
ووفقا لصحيف���ة »ديلي مي���ل« البريطانية، 
ف���إن الكمبيوتر، الذي يعمل بش���كل كامل، 
بي���ع بمبلغ يقدر ب� 459 ألف دوالر في المزاد، 
باإلضافة إلى مجموعة تخص مصمم منتجات 

آبل بحسب )سبوتنيك(.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة احتوت على 
جهاز »ماكينتوش بور ب���وك« موقع من قبل 
س���تيف جوبز، تم بيعه مقابل 12600 دوالر، 
وش���عار أبل النيون مقابل 1915 دوالرا، كما 
تم بيع ساعة من حملة إعالنات »فكر بشكل 
مختل���ف« للعالم���ة التجاري���ة مقابل 1375 

دوالرا.
وق���ال نائ���ب الرئي���س التنفيذي لش���ركة 
الم���زادات: »إن Apple-1 ليس مجرد أعجوبة 
براعة الحوسبة المبكرة، بل المنتج الذي أطلق 

ما هو اليوم واحدة من أكثر الش���ركات قيمة 
ونجاحا في العالم«.

ت���م إنتاج حوالي 200 جه���از Apple-1، باع 
منها جوبز وفوزني���اك ما مجموعه 175، وتم 
شراء هذا الجهاز من قبل متجر »سوفت وير 
هاوس« للكمبيوتر في غرب ميش���يغان في 
الثمانيني���ات، وعرض فيه قب���ل أن ينتهي 
ب���ه المطاف في التخزين، ثم انتش���له خبير 
Apple-1  »كوري كوهين« ليعرض أخيرا في 
المزاد العلني في والية كاليفورنيا األمريكية.

بيع كمبيوتر نادر بـ460 ألف دوالر في مزاد علني

رأس الخيمة/ االستقالل:
تسببت رقاقة »شيبس« بمقتل طفلة إمارتية في إمارة رأس الخيمة، في حادثة 

يجب أن تكون بمثابة تحذير هام لألهالي.
وف���ي تفاصيل الحادثة، فكان���ت الطفلة البالغة من العمر 14 ش���هرًا تتناول 
»الش���يبس«، عندما علقت رقاقة ابتلعتها في حلقها، وتسببت بانسداد مجرى 

التنفس لديها واختناقها.
وتم نقل الطفلة إلى مستشفى المنطقة، وإدخالها قسم الطوارئ بعد وصولها 

إليها وهي في حالة حرجة، وقد فشلت جميع محاوالت إنقاذها.  

رقاقة شيبس تتسبب 
بمقتل طفلة باإلمارات

بريطانيا/ االستقالل:
شهدت بريطانيا والدة أول طفل مصاب بكورونا 
بعدم���ا نقل���ت وال���دة الطفل إلى مستش���فى 
في العاصم���ة البريطانية قبل أيام لالش���تباه 
بإصابته���ا بالتهاب رئوي، وفق���ًا لصحيفة ذا 

الصن.
ووضعت هذه ال���والدة الطاقم الطبي في حالة 
استنفار،  حيث تم نصح الموظفين الذين كانوا 
على اتصال بالمريضين بأن يعزلوا أنفس���هم، 
فيم���ا يحاول مس���ؤولو الصحة بش���كل عاجل 
معرفة الظروف الكامنة وراء إصابتهما، وفقًا لما 

نقله مصدر للصحيفة البريطانية.
كما أثارت هذه الوالدة المزيد من المخاوف بين 
األطباء، إذ يعكفون على تحليل كيفية انتقال 
فيروس كورونا إلى الطفل: »هل لحظة الوالدة أم 

تم نقل العدوى في رحم األم؟«
وأوضح���ت الصحيف���ة أنه تم اختب���ار األم في 
مستشفى نورث ميدلس���كس ولكن النتيجة 
اإليجابية لم تظهر إال بعد والدتها للطفل، وفور 
والدتها أجري اختبار للطفل وجاءت النتائج بأنه 
مصاب بفيروس كورونا، ويتلقى الطفل ووالدته 

العالج حاليًا في مستشفيين مختلفين.

القاهرة/ االستقالل:
تجّردت ربة منزل من مشاعر األمومة، وزين لها 
ش���يطانها أن تتخلص من طفلتها، بأن تلقي 
بها في مياه الترعة القريبة من مسكنها، بقلب 
فظ غليظ، وكأنها قطعة من القماش تقذفها 
في المي���اه، إال أن العناية اإللهية أنقذت هذه 
الطفلة البريئ���ة التي أوقعها حظها العس���ر، 

وجعل هذه السيدة أًما لها.
لم يكن يتوقع أهالي القنطرة البيضاء بمدينة 
كفر الش���يخ بمصر، أن يش���اهدوا أًم���ا ُتلقي 

بطفلتها التي لم تبلغ من العمر عاًما، في مياه 
الترع���ة، إال أن ه���ذا الموقف المأس���وي حدث 
بالفعل، أمام مرأى ومسمع من الجميع، وتمكن 
األهالي من إنقاذ الطفلة قبل أن تغرق على يد 

أمها.
وأبلغ األهالي، قس���م أول ش���رطة كفر الشيخ، 
لينتقل على الفور، العمي���د محمود الكموني، 
مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، والرائد سعد 
الليبيشي، رئيس المباحث، وتبين إنقاذ الطفلة 
بمعرف���ة األهالي قبل غرقها في ترعة القنطرة 

البيضاء، وجرى ضبط »م.ع« 18 س���نة، ال تعمل، 
مقيمة بمدينة كفر الشيخ.

كشف استجواب رجال المباحث للمتهمة، أنها 
تزوجت عرفًيا من أحد األش���خاص ُيدعى«م.م«، 
وأنجب���ت منه هذه الطفلة، التي تبلغ من العمر 
عاًم���ا، إال أنها لم تتمكن من قيدها لعجزها عن 

إثبات نسبها.
وأش���ارت المتهمة في أقوالها لرجال المباحث، 
إلى أنها اعتزمت التخلص من طفلتها الختفاء 

زوجها وتهربه منها.

أم مصريــة تلقــي ابنتهــا فــي النيــل

االستقالل/ وكاالت:
أصيب ما يقرب من 150 ألف شخص في العالم بفيروس 
COVID-19 . والقارة الوحيدة التي لم يتم تس����جيل أي 
حاالت إصابة بها حتى اآلن هي القارة القطبية الجنوبية، 

وفًقا لجامعة جونز هوبكنز األمريكية للبحوث.
وبحس���ب الجامعة التي تجم���ع بيانات ح���ول حاالت 
اإلصابة، في العالم كشفت 149293 حالة في أكثر من 

120 دولة.
يمكن مالحظة أنه ال يوجد أي إصابات بفيروس كورونا 
في القارة القطبية الجنوبي���ة، على الخريطة التفاعلية 
التي وضعتها الجامعة. يعي���ش عدة آالف من الناس 

في هذه القارة. هؤالء هم موظفي المحطات القطبية.
وكان���ت بداي���ة ظهور الفي���روس، في مدين���ة ووهان 
الصينية، في نهاية ديس���مبر/ كانون الثاني الماضي، 
وأصبح وباء عالميا )جائحة( وصلت إلى 141 دولة حتى 
اآلن. ويوجد الج���زء األكبر من المصابين في الصين )بر 
الصين الرئيس���ي(، التي وصل ع���دد المصابين فيها 
إلى 80 ألفا و976 ش���خصا، توفي منهم 3 آالف و 193 
ش���خصا، ووصل ع���دد المتعافين إل���ى 65 ألفا و655 
ش���خصا. وصنفت منظمة الصح���ة العالمية، في وقت 
س���ابق، فيروس كورونا المس���تجد، وباء، وأعلنت حالة 

طوارئ صحية ذات بعد دولي.

والدة طفل مصاب بكورونا في بريطانياقــارة خاليــة مــن كورونــا!

القاهرة/ االستقالل:
اعتبر الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، أن الرسول عليه الصالة 
والسالم، أمر بالحجر الصحي أثناء انتشار مرض الطاعون، حيث نهى عن 

الخروج من األرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول إليها.
وأوضح أن التصنيف الوبائي لبعض الفيروس���ات أو األمراض قد يكون 

شديدا وأخطر من الطاعون وقد يكون بسيطا.

علي جمعة: الرسول 
أمرنا بالحجر قبل كورونا 
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