
رام الله / االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأش���د العبارات عمليات القمع والمالحقة واالعتقال 

العنصرية التي ارتكبتها ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي بحق مشاركين 
في المبادرات الشبابية المقدسية للوقاية من انتشار فايروس "كورونا" 

رام الله/ االستقالل:
أك���دت الحرك���ة األس���يرة الفلس���طينية في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي يوم أمس، أن إدارة مصلحة الس���جون اإلسرائيلية 
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غزة/االستقالل:
قالت اللجنة الدولية للصليب األحم���ر إّنه تّم تجديد تعليق 
برنامج الزيارات العائلي���ة من األراضي المحتلة ألبنائهم في 

السجون اإلسرائيلية لألسبوع الثاني على التوالي.
 وبينت اللجنة في بيان وصل »االس���تقالل« أمس الثالثاء أن 
تجديد التعليق جاء في ظل استمرار اإلجراءات التي تتخذها 

سلطات االحتالل في مواجهة فيروس »كورونا« المستجد.

وتابع���ت »ن���درك تبعات ه���ذه الق���رارات عل���ى العائالت 
والمعتقلين على حد سواء، ولكننا أيًضا نعي تماًما التحديات 
التي تواجه أي نظام س���جون وضرورة وقوف الس���لطات عند 

مسئولياتها في منع تفشي األوبئة«.
وذكرت اللجنة الدولية أنها س���تبقى على تواصل مع سلطات 
االحتالل إليجاد وسائل بديلة للحفاظ على التواصل العائلية 

بين األسرى وذويهم.

تجديد تعليق زيارات عوائل
 األسرى لذويهم لألسبوع الثاني

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين برفقة 
المتط���رف "يهودا غلي���ك" صباح أم���س الثالثاء 
المس���جد األقصى المبارك من باب المغاربة، وسط 

إجراءات إسرائيلية مشددة، في الوقت الذي شنت 
فيها ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، 
حمل���ة دهم بمناطق متعددة ف���ي الضفة الغربية 
والقدس المحتل���ة واعتقلت عددًا من المواطنين .  

ونفذ عش���رات المستوطنين اليهود  أمس، باحات 
المس���جد األقصى المبارك في الق���دس المحتلة، 

المتطرف يه���ودا غليك  حي���ث كان 
المجموعات. وأغلقت  على رأس إحدى 

عشرات المستوطنين برفقة »غليك« يقتحمون 
األقصى.. واالحتالل يشن حملة دهم واعتقال بالضفة 

غزة: 2500 حالة تخضع للحجر المنزلي والقطاع "خاٍل تمامًا" من الفيروس   
اشتية يعلن سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة »كورونا« 

رام الله- غزة / االستقالل : 
أعلن رئيس الحكومة محمد اش���تية أمس الثالثاء 
عن حزمة إجراءات جديدة تخّص العمال والجس���ور 

والمعابر في األراضي الفلس���طينية بش���كل كامل 
وذل���ك ضمن جه���ود الحكوم���ة لمواجهة فيروس 
»كورون���ا« الوبائي . جاء ذلك خالل ترؤس اش���تية 

اجتماعًا مصغًرا للجنة الط���وارئ الوطنية لمواجهة 
تفش���ي فيروس »كورونا« ب���رام الله، 
العمال  بحث خالله إج���راءات تخص 

غزة / االستقالل:
ثمن مركز حماية لحقوق اإلنس���ان توقي���ع 63 عضوًا من 
الكونغرس األمريكي على رسالة طالبوا فيها إدارة الرئيس 

دونالد ترمب العمل على وقف هدم بيوت الفلس���طينيين 
في القدس والضفة الغربية ووقف تهجير 
الفلس���طينيين، والتوقف ع���ن تمويل أي 

»حماية« يثمن موقف أعضاء الكونغرس 
لوقــف هــدم منــازل الفلسطينييـن

الحركة األسيرة: إدارة السجون تستفرد 
بنا وتمنع إدخال مواد التنظيف

مواطنون يشكون أماكن »الحجر 
الصحي« وضعف اإلمكانيات بغزة 

غزة / سماح المبحوح:
موجة غضب كبيرة ، اجتاحت المواطنين وخاصة الناش���طين عبر 
صفحات التواصل االجتماعي بعد نش���ر صور الحجر الصحي في 

رام الله/ االستقالل: 
قررت س����لطات االحتالل اإلسرائيلي، توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء في منازل 

المواطنين، دون تحديد موعد جلسة في المحكمة من أجل المتابعة 
القانوني����ة. وقال مدير مكت����ب هيئة مقاومة الجدار واالس����تيطان 

االحتالل يقرر توزيع إخطارات الهدم 
ووقف البناء دون متابعة قانونية

زراعة غزة: »700« ألف 
دوالر خسائر المنخفض 

الجــوي األخيــر

الخارجية تدين قمع االحتالل لمبادرات 
المقدسيين للوقاية من »كورونا«

»ثانوية أون الين«.. تعليم »عن ُبعد«.. 
هل يكسر الحواجز عند الطلبة؟  

غزة/ خالد اشتيوي:
الحاجة أم االختراع.. مقولة تتعزز يومًا بعد يوم، ال س���يما في ظل 
انتشار وباء فيروس »كورونا« عالميا، فلم يكد يمر يوم منذ انتشاره 

»وطهر بيتي« متنح 
الطماأنينة للغزّيني 

وتبدد خماوفهم 
من »كورونا« 

غزة/ دعاء الحطاب:  
وابتسامة عميقة  بعيوٍن المعة، 
مالمحه،  على  خطوطها  ترس���م 
يراقب المواطن ياسر أبو الروس 
مجموع���ة من الش���بان يرتدون 
زي���ًا أبيض الل���ون ُيغطي كامل 
أجس���ادهم وكمام���ات طبي���ة، 

زواي���ا  يجوب���ون 
مس���جد الشقاقي 
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»نادي األسير«: األســــرى يقررون إرجاع 
وجبات الطعام وإغالق األقسام 

رام الله/ االستقالل: 
قرر األس���رى في سجون االحتالل اإلسرائيلي إرجاع وجبات الطعام وإغالق األقسام 

يومي الجمعة والس���بت، كخطوة أولية، رفضا إلجراءات إدارة سجون 
االحتالل بحقهم، المتمثلة بسحب 140 صنفًا من »الكنتينا«، منها 

ملحم: نحمل االحتالل 
المسؤولية عن صحة 

الفلسطينيين في القدس

) APA images (      ا�ستية خالل تروؤ�سه اجتماعًا م�سغرًا للجنة الطوارئ يف رام اهلل اأم�س
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رام الله- غزة / االستقالل : 
أعلن رئيس الحكومة محمد اش���تية أم���س الثالثاء عن حزمة 
إجراءات جديدة تخّص العمال والجسور والمعابر في األراضي 
الفلس���طينية بش���كل كامل وذل���ك ضمن جه���ود الحكومة 

لمواجهة فيروس »كورونا« الوبائي .
جاء ذلك خالل ترؤس اش���تية اجتماًعا مصغًرا للجنة الطوارئ 
الوطنية لمواجهة تفش���ي فيروس »كورونا« ب���رام الله، بحث 
خالله إجراءات تخص العمال الفلس���طينيين في »إسرائيل«، 

والجسور والمعابر وجاهزية وزارة الصحة.
وأعلن اش���تية، في بيان له امس الثالثاء عقب االجتماع، منح 
العمال الفلسطينيين في »إسرائيل« 3 أيام لترتيب أمورهم 
للمبيت في أماكن عملهم بالتنس���يق مع مش���غليهم، حيث 
س���يتم منع التنقل بين األراضي الفلس���طينية والداخل بعد 

انتهاء المهلة الممنوحة.
كما طالب العمال ممن يعملون في المستوطنات اإلسرائيلية 
غير الش���رعية ف���ي أراضين���ا، بع���دم التوجه إليه���ا؛ حرًصا 
على س���المتهم وس���المة عائالتهم وش���عبهم، وذلك عقب 
تس���جيل العديد من اإلصابات ما بين المس���توطنين. وحمل 
اشتية »إسرائيل« المسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيين 
في الق���دس كقوة قائمة باالحتالل، مطالب���ًا إياها باتخاذ كل 

إجراءات السالمة لحمايتهم.
وذك���ر أن هناك تنس���يًقا مع مص���ر واألردن نحو إغالق 
الجسور والمعابر بشكل كامل وفي االتجاهين، باستثناء 
الحركة التجارية، والحاالت اإلنس���انية، وضمن إجراءات 

سالمة متفق عليها.
وأعلن رئيس الحكومة وجود تنس���يق على أعلى المستويات 
مع الحكومة األردنية لترتيب عودة المواطنين الفلسطينيين 
القادمين عبر المطار الذين تم وضعهم قيد الحجر في األردن، 

بما يضمن السالمة للجانبين.
كم���ا أوعز إل���ى وزير الخارجي���ة والمغتربين ري���اض المالكي 
بمتابعة األوضاع الصحية لالجئين والجاليات الفلس���طينية 
في مختلف دول العالم، وعمل الالزم لحمايتهم بالتنسيق مع 
حكومات البلدان التي يتواجدون فيها، والتأكد من حصولهم 

على الرعاية الصحية الالزمة، بحسب البيان.
وأوضح اش���تّية أن جميع المس���اعدات الطبي���ة المقدمة من 
منظمة الصح���ة العالمية وال���دول الصديق���ة عنوانها وزارة 

الصحة، أّما المس���اعدات المالية فس���تكون عبر وزارة المالية، 
وتستند أي مبادرات أو مساعدات إنسانية إلى كشوفات وزارة 

التنمية االجتماعية.
وفي قطاع غ���زة، عرضت وزارتا الصح���ة والداخلية في قطاع 
غزة مس���اء أمس الثالثاء جهودهما لمكافحة تفّشي فيروس 

»كورونا« الوبائي (كوفيد-19) في القطاع المحاصر.
وج���دد المتحدث باس���م وزارة الصحة، أش���رف القدرة، خالل 
اإليجاز الصحفي اليومي حول مواجهة فيروس كورونا، التأكيد 

على أن قطاع غزة خاٍل تمامًا من فيروس »كورونا«.
وبّي���ن القدرة أنه تّم توفير جهاز الفحص الخاص بالفايروس 
داخ���ل القطاع بعدما كان يتّم إرس���ال العّينات لفحصها في 

الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن أّنه تّم استضافة 240 مواطًنا في مراكز الحجر الصحي 
التي تّم تجهيزها مؤخًرا، فيما يخضع 2778 مواطنًا يخضعون 

حالًيا للحجر الصحي المنزلي.
بدوره، ذكر الناطق باس���م وزارة الداخلي���ة واألمن الوطني إياد 
 األجهزة األمنية بالقطاع تعمل على حماية ومتابعة 

ّ
الب���زم أن

تنفيذ الحج���ر الصحي اإللزامي للمواطني���ن في مراكز الحجر 
وفي البيوت. وأوضح البزم أنه يتّم حالًيا متابعة تنفيذ الحجر 
المنزل���ي ل� 2778 مواطنًا في منازله���م، مؤكدًا أن »كل من لم 

يلتزم يتّم إحالته إلى الحجر اإلجباري«.
 190 مواطنًا وصلوا أم���س الثالثاء إلى قطاع غزة عبر 

ّ
وذك���ر أن

معب���ر رفح البري و130 مواطنًا عبر بي���ت حانون/إيرز اليوم إلى 
قطاع غ���زة، »وجاٍر تحويله���م إلى الحجر الصح���ي االحترازي 

اإلجباري«.
وأش���ار الناطق باسم »الداخلية« أن الوزارة شكلت خلية طوارئ 
لرصد مواقع التواصل االجتماعي ورصد كل مرّوجي الشائعات، 
»وت���ّم خالل األيام الماضية تنفيذ اإلج���راءات القانونية بحق 
6 م���ن مرّوجي الش���ائعات، ولن نتوانى عن اتخ���اذ اإلجراءات 

القانونية لحماية الجبهة الداخلية وأبناء شعبنا«.
من جانب���ه، طالب رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي س���المة 
معروف باإلسراع بتسليم المستشفى التركي في وسط قطاع 
غزة لوزارة الصحة من أجل االس���تفادة من هذا المركز الصحي 

الكبير.
كم���ا دعا مع���روف المواطنين إل���ى االلتزام بكاف���ة المعايير 
الصحية للوقاية من فيروس »كورونا« ومنع التجمعات الكبيرة.

غزة / االستقالل:
ثم���ن مركز حماية لحقوق اإلنس���ان توقي���ع 63 عضوًا 
من الكونغرس األمريكي على رس���الة طالبوا فيها إدارة 
الرئيس دونال���د ترمب العمل على وق���ف هدم بيوت 
الفلس���طينيين في القدس والضف���ة الغربية ووقف 
تهجير الفلسطينيين، والتوقف عن تمويل أي عمليات 

هدم تجري في األراضي الفلسطينية المحتلة 1967.
وأكد المرك���ز في بيان صحفي، أن مث���ل هذا الموقف 
ينس���جم مع الش���رعية الدولية والقرارات األممية التي 
أقرت بحقوق الشعب الفلس���طيني في تقرير مصيره 

واقامة دولته المستقلة والعيش بحرية وكرامة.
وطالب إدارة ترمب بالتخلي عن سياسة االنحياز لصالح 
االحتالل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، داعًيا 

الحترام رغبة وإرادة أعضاء الكونغرس األمريكي.
وجاء في رس���الة أعضاء الكونغ���رس »نكتب مع القلق 
إزاء اس���تمرار هدم المنازل والنقل القس���ري للمدنيين 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات 
اله���دم األخيرة في وادي الحم���ص ومجتمعات محلية 
أخرى في القدس الش���رقية. ونحثك���م بالضغط على 
الحكومة اإلس���رائيلية لمنع نقل المزيد من األسر قسرًا 

وتدمير منازلها«.
وأوضحت أن الحكومة اإلسرائيلية سّرعت مؤخًرا معدل 
هدم المنازل، وفي الضفة الغربية، حيث س���جل مكتب 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية زيادة بنسبة 
45% ف���ي عمليات ه���دم المنازل والمبان���ي المدنية 

األخرى في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

رام الله/ االستقالل:
أكدت الحركة األس����يرة الفلس����طينية في سجون 
االحتالل اإلس����رائيلي يوم أم����س، أن إدارة مصلحة 
الس����جون اإلس����رائيلية تعمل لالس����تفراد بكافة 

األسرى.
وأوضح بيان للحركة األس����يرة، إن مصلحة السجون 
تمن����ع 170 صنفًا م����ن الكانتين وم����ن بينها مواد 
تنظيف وأساسيات األسرى بحاجة إليها، وذلك في 

ظل انشغال العالم بهذا الوباء.
وبينت أنه لم تتخذ أي إجراءات وقاية حقيقية ضد 
كورونا. مشيرة إلى أن إدارة مصلحة سجون االحتالل 

تتعمد مصادرة المزيد من حقوق األسرى.
واعتبرت احتجاز األس����رى اإلداريين دون تهمة في 

ظل انتشار وباء كورونا جريمة إنسانية. مؤكدة على 
حقهم في التواجد مع ذويهم في هذا الظرف.

وقالت »قرصنة الحقوق، بمنع زيارة ذوينا، وتقليص 
ع����دد المتواجدين في الف����ورة، ومنع المنظفات من 
الكانتي����ن، هي م����ا اتخذته إدارة الس����جون كإجراء 

وقائي ضد الكورونا«.
وتعقيًبا عل����ى ذلك، حذرت جمعية واعد لألس����رى 
والمحررين، من إمعان قوات االحتالل بقطع األسرى 
عن محيطهم االجتماعي بذريعة انتش����ار فيروس 

كورونا.
ودعت منظمة الصح����ة العالمي����ة التدخل الفوري 
وتوفير وسائل الس����المة الصحية وأدوات التعقيم 

لألسرى داخل السجون السيما المرضى منهم.

»حمنية« يثمن موقف أعضنء الكونغرس 
لوقف هدم مننزل الفلسطينيين

الحركة األسيرة: إدارة السجون تستفرد 
بنن وتمنع إدخنل مواد التنظيف

غزة: 2500 حالة تخضع للحجر المنزلي والقطاع "خاٍل تمامًا" من الفيروس   

اشتية يعلن سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة »كورونن« 

رام الله/ االستقالل: 
قرر األس���رى في س���جون االحتالل اإلسرائيلي 
إرجاع وجب���ات الطعام وإغالق األقس���ام يومي 
الجمعة والسبت، كخطوة أولية، رفضًا إلجراءات 
إدارة سجون االحتالل بحقهم، المتمثلة بسحب 
140 صنفًا من "الكنتينا"، منها مواد التنظيف 
التي ُتش���كل اليوم أساس���ًا لمواجهة فيروس 
"كورون���ا"، خاصة م���ع انعدام م���واد التعقيم 
داخل األقس���ام المغلقة والمكتظة باألس���رى، 
إضاف���ة لنقل وعزل ع���دد من األس���رى مؤخرا، 

وفرضها إجراءات أخرى بحجة منع نش���ر عدوى 
"الفيروس".

ولفت نادي األس���ير، في بيان له، مس���اء أمس 
الثالث���اء، أنه من ضمن اإلج���راءات التي أقرتها 
إدارة السجون، وقف إجراء الفحوصات الطبية أو 
الخ���روج للعيادة إال في حالة ارتفاع درجة حرارة 
أس���ير، وفيما يخص األسرى المرضى والجرحى 
أو من لهم مراجعات طبي���ة هامة فتم إلغاؤها 
بالكام���ل، علما أنه���ا وفي األوق���ات الطبيعية، 
تنتهج المماطلة كسياسة في تقديم العالج أو 

إجراء الفحوص الطبية.
وأضاف نادي األسير، "أن إدارة سجون االحتالل 
وبدال من أن توفر التدابير الالزمة لمنع تفش���ي 
عدوى في���روس (كورونا)، قامت باتخاذ إجراءات 
بحجة الفيروس، وما ه���ي إال إجراءات تنكيلية، 
تأت���ي اس���تكماال لما بدأت به ما تس���مى لجنة 
(أردان) للتضيي���ق عل���ى األس���رى وس���لبهم 

ُمنجزاتهم".
وفي هذا الس���ياق، أكد نادي األسير أن األسرى 
يواجه���ون وعلى مدار العق���ود الماضية ظروفًا 

اعتقاليه وصحية صعبة، جّراء سياس���ات إدارة 
الس���جون، عدا عن بنية السجون التي ال تتوفر 
فيه���ا أدنى المعايير الصحية، والتي تس���ببت 
على مدار السنوات الماضية بإصابة المئات من 
األس���رى بأمراض مختلفة، وأدت إلى استشهاد 

العشرات منهم.
وجدد مطالبته لكاف���ة المنظمات الدولية وعلى 
رأس���ها الصليب األحم���ر، بتكثي���ف متابعته 
لألس���رى، والضغط على إدارة السجون من أجل 
توفير التدابير الوقائية لهم مع انتشار فيروس 

"كورونا"، ووقف اس���تغالل الوض���ع الراهن عبر 
فرض المزيد م���ن اإلجراءات التنكيلية بحقهم، 
وكذلك تكثيف التواصل مع عائالت األس���رى، 
ال س���يما المرض���ى منهم، خاصة م���ع إجراءات 
إدارة الس���جون الجديدة المتمثلة بإلغاء زيارات 

عائالت األسرى، ووقف زيارات المحامين.
ُيش���ار إلى أن عدد األسرى في سجون االحتالل 
5000 أسير، منهم 43 أسيرة، و180 طفال، ونحو 
700 أس���ير مريض، منهم أكثر من 200 أسير 

يعانون من أمراض مزمنة.

»نندي األسير«: األسرى يقررون إرجنع وجبنت الطعنم وإغالق األقسنم 
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وق����ال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية 
رفح مهند معمر، أنه س����يتم بناء 500غرفة 
خرسانية برفح ومثلها في شمال غزة، مزودة 
بحمام لكل غرفة؛ متوقعًا أن يستمر العمل 

لعشرة أيام، حتى يصبح الحجر جاهزًا.
وصل 51 مس����افرًا لقطاع غزة عبر معبر رفح 
البري مس����اء األحد، وتم نقله����م إلى الحجر 
الصحي اإلجباري لم����دة 14 يومًا في المكان 
المجهز بمدرس����ة مرمرة ش����رق رفح جنوب 
قطاع غزة؛ وذلك كإجراء احترازي من فيروس 
كورونا، كما وصل ع����دد الذين تم وضعهم 
في الحجر الصحي حوالي 233 مسافرًا -حتى 
إع����داد هذا التقرير- والذين وصلوا الى معبر 

رفح خالل االيام القليلة الماضية. 
كما م����ا زال يصل اع����داد م����ن المواطنين 
قادمين م����ن جمهورية مص����ر العربية الى 

معبر رفح البري . 
وتعقيب����ا على الص����ور الت����ي خرجت حول 
المدرس����ة المخصصة للحج����ر الصحي قال 
رئي����س المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة 
سالمة معروف إنه تعامل سريع مع الحدث 
نتيجة إدخال السلطات المصرية المفاجئ 

لهؤالء المسافرين.
وذكر معروف في منش����وره عب����ر صفحته 
بموق����ع "  الفي����س بوك " أن م����ا حدث هو 
تخصي����ص المدرس����ة فيما لم ُيس����تكَمل 
المكان وتوفير مس����تلزماته، حيث  ترتيب 
تأخر تجهيزه بسبب ما جرى من أحداث في 
محيطها بس����بب اعتراض األهالي وسكان 

منطقة حّي النصر الواقعة شرقي رفح.
وبين أن ما جرى إشغال غرف الحجر الصحي 
بالمعبر للمرضى وأصح����اب عمليات القلب 
وزراع����ة أطف����ال األنابي����ب، وه����ي مجهزة 
ز الم����كان بما يليق  بالكامل، فيما س����ُيجهَّ
بالفلس����طينيين ويتناس����ب مع الش����روط 

الصحية الالزمة.
ورغم توضي����ح معروف ووع����وده بتجهيز 
الم����كان بما يالئ����م الماكثين في����ه ، اال ان 
العدي����د ممن في الحج����ر الصحي عبروا عن 
واس����تيائهم من الظروف التي يعيشونها 
بالمدرس����ة لع����دم توفير أدن����ي متطلبات 
النظافة بعد أربعة أيام من تواجده داخلها 
، ع����دا ع����ن كونه����ا مكانًا مالئمًا النتش����ار 

األمراض وانتقال العدوى .

مكان غري منا�سب 
المواط����ن محمد الش����بطي أح����د الماكثين 
بمدرسة مرمرة بمحافظة رفح بعد عودته من 
مصر ، طالب الجهات المسؤولة بغزة اقامة 
حجر صحي مناس����ب ومالئم لجميع الفئات 

العمرية ، واصفا المكان بالسيء .
وأوض����ح الش����بطي ل�"االس����تقالل " ان من 
ش����روط مكان الحج����ر الصحي المناس����ب 
لمك����وث العائدين تخصيص غرفة منفردة 
وحم����ام منفرد ل����كل ش����خص حفاظا على 
س����المة الجميع ، ولي����س تخصيص غرف 
صفية ل�5-8 أشخاص  وحمامات مشتركة . 
وبي���ن أن الغ���رف الصفي���ة المخصص���ة 
لمك���وث العائدين توجد على الدور الثالث 

وبالتالي يج���د كبار الس���ن صعوبة بالغة 
حي���ن ذهابهم وايابهم للحم���ام  ، كما أن 
الحمام���ات ذاتها مش���تركة بي���ن الرجال 

والنساء على حد سواء .
وأش���ار إل���ى أنه ف���ي ظل س���وء الم���كان فإن 
العائدي���ن ال تتوف���ر لديه���م أدوات تعقيم 
وكمامات وكفوف يد إنما تتوفر لعمال النظافة  
فقط ، عدا عن انعدام وس���ائل وس���بل الراحة 
كالتلفاز واالنترنت للتواصل مع ذويهم، خالل 

مدة تواجدهم ل� 14 يومًا على التوالي .
ولفت إلى ضرورة تواجد طبيب بشكل دائم 
بالحجر الصح����ي إلجراء فحوص����ات دورية 
للتأكد من س����المة  للمتواجدي����ن داخل����ه 
الجمي����ع وخلوهم من أع����راض الفيروس ، 
و توفي����ر أبس����ط األدوية للمرض����ي الذين 
يعان����ون من صداع ووجع أس����نان وأمراض 

أخرى غير مصنفة على أنها مزمنة . 
كارثة كبرية 

ظروف الحجر الصحي الس����يئة التي تحدث 
بها الش����بطي ذاتها يعيشها أحمد الداية 
الذي لم يكن أحس����ن حاال منه ، إذ اشتكى 
من المكان غير الالئق الذي س����يمكث فيه 

مدة 14 يومًا على التوالي . 
وقال الداية ل�"االس����تقالل " : " لألسف تم 
نقلنا بطريقة غير مناس����بة م����ن معبر رفح 
بحافالت للمدرس����ة ، لنتفاجأ بحجم الكارثة 
التي تنتظرنا ، جراء سوء المكان المخصص 

لكافة العائدين من رحلة سفر شاقة ".
وأض����اف : " ال اعترض عل����ى وضعي بحجر 

صحي مدة اس����بوعين ، لكن اعتراضي على 
عدم توفير مكان مخصص لراحتي كمسافر 

عاد من رحلة شاقة ". 
وأش����ار الى أن المس����افر الذي يعود لبلده 
يحت����اج للمبي����ت والراح����ة بم����كان أفضل 
م����ن المدرس����ة  ، مع توف����ر أدوات النظافة 
الش����خصية والتعقي����م الت����ي تضم����ن له 
الحماية والس����المة م����ن اصابته بالفيروس 

الذي ينتقل بالمالمسة . 
ونب����ه الى أن طفل����ه الصغير وص����ل لبوابة 
المدرس����ة لرؤيته إال أن رج����ال األمن منعوه 
م����ن الدخول وأجبروه عل����ى البقاء خارجها ، 
مش����ددا على أن جميع المتواجدين بالحجر 
الصحي بالمدرسة هم أصحاء – حتى إعداد 

التقرير- ومكوثهم مجرد إجراء وقائي.  

ال بديل
بدوره، أك����د مدير دائ����رة مكافحة العدوى 
بوزارة الصحة بغزة رامي العبادلة أن حوالي 
233 مس����افرًا من العائدين لغزة يمكثون 
بمدرسة غس����ان كنفاني ومرمرة  والصفوة 
بمدينة رف����ح وآخرين بمدرس����ة بدير البلح 
مخصصات كأماكن للحجر الصحي ، عدا عن 
مك����وت عدد آخر من الح����االت المرضية في 
عيادة مس����قط غرب رفح ، تفاديا النتش����ار 

فيروس كورونا في حال اصابة احدهم .
وش����دد العبادلة ل�"االس����تقالل " أن دائرته 
طلب����ت من الجهات المس����ؤولة بغزة توفير 
أماكن أفضل لمكوث العائدين من الس����فر 
كالفنادق  وأبراج خالية من الس����كان، إال أن 

تلك الجهات لم تستجب لطلبهم ، لذلك ال 
بديل عن المدارس . 

وأش����ار إلى أن دائرته مجرد جهة تنفيذية 
غي����ر مس����ؤولة عن اختي����ار اماك����ن الحجر 
الصحي للعائدين للقطاع ، عدا عن قيامها 
بفح����ص ح����رارة العائ����دون كعالم����ة على 

سالمتهم أو اصابتهم بالمرض. 
وبالوقت الذي حمل فيه العبادلة مسؤولية 
اختيار المكان للجهات المسؤولة بغزة عاد 
بالق����ول : " العائدين من الس����فر يمكثون 
أيام����ًا عدة من مصر وص����وال لمعبر رفح في 
ظروف س����يئة للغاية ، لذل����ك التجهيزات 
التي وفرت لهم بالمدارس مناسبة وأفضل 

حاال مما عانوه بالطريق " . 
ولفت إلى أن أماك����ن الحجر الصحي يتوفر 
بها فرش����ات واغطية و حمام����ات نظيفة ، 
كذلك يوفر فيها وجبات طعام وشراب من 
وزارة الشؤون االجتماعية  وبعض الخدمات 
البسيطة من بعض العائالت والمتطوعين، 
مبينا إل����ى أنه – حتى اع����داد التقرير - لم 
تقدم أي مؤسس����ة مجتم����ع مدني ووزارات 

حكومية أخرى خدماتها .
ونبه إل����ى أن ادوات التعقي����م والكمامات 
وقف����ازات اليد الصحية تتوف����ر لدى عمال 
النظاف����ة فقط المس����ؤولين ع����ن تنظيف 
اماك����ن الحج����ر الصح����ي ، لع����دم احتياج 
العائدي����ن له����ا كونه����م أصح����اء وكل ما 
يحتاجونه هي المياه والصابون كوس����ائل 

للتعقيم العادية.  

مواطنون يشكون أماكن »الحجر الصحي« وضعف اإلمكانيات بغزة 

غزة / �سماح املبحوح:
موجة غ�س��ب كبرية ، اجتاحت املواطنني وخا�س��ة النا�س��طني 
ع��ر �س��فحات التوا�س��ل االجتماع��ي بعد ن�س��ر �س��ور احلجر 
ال�سحي يف اإحدى مدار�س مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي 
تك�سف طبيعة املكان وافتقاره ملعايري النظافة ، وال يتنا�سب مع 
ال�س��روط ال�س��حية الالزمة لعملية احلجر من فريو�س كورونا 
امل�س��تجد " كوفيد19-"   الذي اأخذ باالنت�س��ار وما زال يح�سد 
املزيد من ال�سحايا ب�سكل يومي يف انحاء العامل  مقارنة باأماكن 
اأخرى. احلجر ال�سحي يف املدار�س هي االأماكن التي خ�س�ستها 
اجلهات احلكومية يف غزة ة ملكوث الوافدين من رحالت ال�س��فر 
مبختلف الدول،  قبل اأن تعلن اأم�س الثالثاء، عن اأعمال ت�سوية، 
الأرا�ٍس جنوبي و�سمايل قطاع غزة؛ متهيًدا الإقامة حجر �سحي 

للعائدين من اخلارج للقطاع.

رام الله/االستقالل:
طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات المؤسسات 
الدولي���ة وخاصة الصحي���ة منه���ا بالضغط على 
االحت���الل اإلس���رائيلي لتوفير إج���راءات الوقاية 
والسالمة من مرض "كورونا" داخل سجون االحتالل 

حفاًظا على أرواح آالف األسرى.
وقال الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض األشقر: 
إن االحتالل ورغم خطورة المرض وانتشاره السريع 
وخش���ية وصوله إلى السجون إال أنه لم ينفذ حتى 
اآلن إج���راءات الس���المة والوقاي���ة المطلوبة لمنع 
وص���ول المرض للس���جون، ألن هذا س���يؤدى إلى 
كارثة حقيقية كونه���ا أماكن مغلقة ومكتظة، وال 

تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية.
وأوضح أن االحتالل مطالب باتخ���اذ عدة إجراءات، 
من بينها وقف تنقل األس���رى عبر البوس���طة من 

وإلى المحاكم والس���جون األخرى، وفصل األس���رى 
الجنائيي���ن عن األمنيين، حيث أن فرص انتش���ار 
المرض بينهم أكبر، وتوفير مواد التنظيف الالزمة 
بشكل كاٍف وس���ريع للس���جون كافة، كذلك رش 

وتعقيم كافة السجون كإجراء احتياطي.
وأضاف أن على االحتالل أيًضا ضمان إجراء فحص 
طب���ي حقيقي لكاف���ة العاملين في الس���جون من 
الشرطة والجيش والمدنيين للتأكد من خلوهم من 
اإلصابة بفيروس "كورونا"، وفى ظل وقف الزيارات 
السماح لألس���رى بالتواصل المس���تمر مع أهلهم 

وذويهم، لالطمئنان عليهم.
ودعا األش���قر إلى إطالق سراح األسرى كافة خشية 
على حياتهم في ظل عدم توفر وس���ائل الحماية 
الالزم���ة له���م، أو عل���ى األقل إطالق س���راح مئات 
األسرى المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة 

وحياته���م معرضه للخطر في ح���ال وصل المرض 
إلى السجون، وكذلك األطفال والنساء وكبار السن.

وحذر م���ن أن س���جون االحت���الل تعتب���ر أرضية 
خصبة النتش���ار األم���راض واألوبئة، لع���دم توفر 
الش���روط الصحية والحياتية المناسبة، فال تتوفر 
فيها مس���احات كافية، او تهوية مناسبة، وهناك 
اكتظاظ ش���ديد في الغرف واألقس���ام، والرطوبة 
تنتش���ر في كل مكان، وهناك نقص في وس���ائل 

التدفئة، وغيرها من أدنى مقومات الحياة.
ل األشقر س����لطات االحتالل وإدارة سجنها  وحمَّ
المس����ئولية الكامل����ة ع����ن حياة األس����رى وعن 
تداعيات أي خطر يصيبهم نتيجة االس����تهتار 
بس����المتهم وصحته����م والمماطلة ف����ي اتخاذ 
إجراءات السالمة المناس����بة لعدم وصول مرض 

"كورونا" إليهم.

مطالبة بضغط دولي على االحتالل التخاذ إجراءات حماية لألسرى

رام الله/ االستقالل: 
قررت س����لطات االحتالل اإلسرائيلي، توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء في منازل 

المواطنين، دون تحديد موعد جلسة في المحكمة من أجل المتابعة القانونية.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالس����تيطان في بيت لحم حس����ن بريجية: 
"إن هذا القرار ينص على عدم استقبال المراجعين من المواطنين، مع التأكيد على 
قيامهم بعمل مخطط مس����احة على إخراج القيد القديم، مع إبالغ ما يسمى "اإلدارة 
المدني����ة" بأن األمور جاه����زة بوضع المخططات في صنادي����ق خاصة بها، مع عدم 

الجلوس مع المواطنين".
وأش����ار بريجية إلى أن هذا إجراء غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، وأن االحتالل 

يستغل الظروف بشكل عنصري.
ويس����تغل االحتالل إع����الن حالة الطوارئ بس����بب فيروس "كورون����ا"، في تصعيد 

اعتداءاته وعنصريته بحق المواطنين في الضفة والقدس المحتلة.

االحتالل يقرر توزيع إخطارات الهدم 
ووقف البناء دون متابعة قانونية
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   دولة فل�سطني
   ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
   حمكمة رفح ال�سرعية
تبليغات �شرعية

إل���ى المدعى عليه/  محمد صب���ري عطية القططي من يبنا وس���كان رفح تل 
السلطان مقابل مسجد بالل بن رباح سابقا ومجهول محل اإلقامة اآلن في دولة 
الس���ودان يقتضي حضورك إلى محكمة رفح الش���رعية يوم الثالثاء الموافق 
2020/4/21م الس���اعة الثامنة صباحا وذلك لنظر الدعوى أس���اس2020/115 
وموضوعها "نفقة زوجة " المقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح 
العقد الش���رعي المدعية : اسراء إياد عبد الحميد عقل من اسدود وسكان رفح 
وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك المقتضي 

الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول.  وحرر في 2020/3/16م .

قا�سي رفح ال�سرعي
  ال�سيخ اأحمد حممود عا�سور

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

 اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية
تقدم لمحكمة شرق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار عائلة 
العبادل���ة مؤرخة في 2020/3/17 تتضمن أن عبدالله عبد عثمان العبادلة 
قد توفي إلى رحمت���ه تعالى بتاريخ 1970/5/8م وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقال���ي في زوجته زهرية أبو عيد حم���وده العبادلة وفي أوالده منها 
وهم فؤاد وزهية وسعديه و فتحية فقط وال وارث للمتوفي المذكور سوى 
من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته 
وتركوا ورثة س���وى من ذكر، فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق 
خانيونس الش���رعية خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وحرر في يوم 22 رجب لسنة 1441وفق 2020/3/17م

  قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة �سرق خان يون�س ال�سرعية 

اإعالن خ�شوم 
إلى المدعى عليه  - حس����ام عبد المجيد عطية العمور   من الفخاري وس����كانها س����ابقا 
ومجه����ول محل االقام����ة خارج قطاع غزة اآلن يقتضي حضورك الى محكمة ش����رق خان 
يونس الش����رعية يوم االحد الموافق 2020/4/19م الس����اعة التاسعة صباحا وذلك لنظر 
الدعوى اساس 2020/126 وموضوعها "نفقة زوجة" وكذلك الدعوى اساس 2020/125م 
وموضوعه����ا نفقة اوالد والمقامتين عليك من قب����ل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد 
الشرعي المدعية انصاف محمود علي ابو شاب من بني سهيال وسكانها وان لم تحضر 
في الوقت المعين أو ترس����ل وكيال عن�����ك يج�������ر بحقك المقتض������ي الشرع������ي 

غيابي������ا  لذلك صار تبليغك حسب االصول .وح���������رر ف��������ي  2020/3/16م.

  قا�سي �سرق خان يون�س ال�سرعي
 ال�سيخ / ماهر اللحام  

وانطلقت الحملة الخميس الماضي من مساجد مدينة غزة 
ابتداء من المس���جد العمري الكبير، وانتقلت إلى مس���اجد 
ش���مال القطاع، على أن ُتنفذ الحملة في باقي المحافظات 

خالل األيام المقبلة.

رائعة ومميزة 
بخطوات س���ريعة توجه "أبو ال���روس" نحو فريق التعقيم، 
متس���ائاًل عن المواد المس���تخدمة في تعقيم المس���اجد 
ورائحتها الجميل���ة، واذا كان بإمكانه الحصول على زجاجة 

يعقم بها منزله خوفًا من وصول فايروس "كورونا". 
وق���ال أبو الروس ل�"االس���تقالل":" فكرة تعقيم المس���اجد 
رائعة ومميزه ج���دًا، منحتنا الش���عور بالراحة والطمأنينة 
في ظل انتش���ار فايروس كورونا بالضفة والدول المجاورة 
لغزة، ودعوة وزارة األوقاف للصالة بالمنازل ألصحاب المناعة 

الضعيفة". 
 وأض���اف:" منذ اعالن وزارة الوق���اف األخير حول اإلجراءات 
االحترازية لمواجهة "كورونا" ش���عرت بالخوف والقلق من 
اإلصابة بالم���رض، وبذات الوقت لم أس���تطع االبتعاد عن 
المسجد بعد س���نوات طويلة من االلتزام به، فكنت أتوجه 
للصالة وبمجرد انتهائها أغادر، أما اليوم بعد حملة التعقيم 
والتنظيف للمس���اجد شعرت بالراحة والس���كينة رغم أن 

الفايروس مازال موجودًا". 
وتمنى" أبو الروس" أن تتوسع الحملة لتشمل كافة المرافق 

العامة و منازل المواطنين غير القادرين على ش���راء المواد 
المعقمة خاصة في ظل ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ عن 
الفترة الماضية، وبالتزامن مع الظروف االقتصادية الصعبة 

التي يعيشها أهالي القطاع منذ سنوات. 

"وطهر بيتي"
وبدوره، أك���د القيادي في حركة الجهاد االس���المي محمد 
الحرازين، أن حملة "وطهر بيتي" تهدف إلى طمأنة الناس 

وزرع الس���كينة في قلوبهم وأداء عب���ادة الله عز وجل دون 
معوق���ات أو تكهنات بوج���ود خطر عل���ى حياتهم داخل 

المساجد، في ظل تفشي وباء "كورونا" بكافة دول العالم. 
وأوضح الحرازين ل�"االس���تقالل"، أن الحمل���ة جاءت لتؤكد 
للعال���م أن بيوت الله آمنة ويلجأ إليها المس���لم في أوقات 
الُكربات والبالء والخوف من األوبئة والفيروس���ات الخطيرة 
والقاتل���ة للتقرب إلى الله عز وجل فهو الش���افي والحافظ 

والقادر على كل ش���يء، خاصة بعد انتش���ار شائعات عدة 
إلبعاد الن���اس عن أداء الصالة بالمس���اجد خاصة في دول 
الج���وار. ولفت ال���ى أن الحملة الوقائية ج���اءت من منطلق 
المسؤولية االجتماعية والوطنية الملقاة على حركة الجهاد 
اإلس���المي، اس���تنادا لمبدأ التعاون والوقوف مع األجهزة 
والهيئات المختصة ال سيما وزارة الصحة، لتعقيم المرافق 
العامة، وتبديد مخاوف الناس من انتشار األمراض المعدية 

التي أصابت معظم بلدان العالم.
وتس���تهدف الحملة كافة مس���اجد قطاع غ���زة "من بيت 
حانون شمااًل حتى رفح جنوًبا" والتي تتبع لجميع الجهات 
المسؤولة من وزارة أوقاف وفصائل وجمعيات دينية، كما 

تستهدف كافة الكنائس والمرافق العامة. 
وأشار إلى أن الحملة انطلقت الخميس الماضي من مدينة 
غزة ابتداء بالمس���جد العمري وبعض مساجد مدينة غزة، 
ثم انتقلت إلى مساجد شمال القطاع، وبعدها إلى مساجد 
المحافظة الوسطى، إلى أن وصلت اليوم إلى محافظة خان 
يون���س ومن ثم الى رف���ح جنوب القطاع، مؤك���دًا على أن 

استمرار الحملة حتى زوال الوباء بشكل كامل.
واس���تخدم فريق التعقي���م مادة "ركس���وجارد" المطهرة 
إضاف���ة إلى ال� كلور مع تركيز 5% فقط، كما ارتدى أعضاء 
الفريق لباسًا جلديًا معقمًا بالكامل، وجميعها تم شراؤها 

واختيارها من شركات مختصه، وفق الحرازين. 

حملة تنفذها حركة الجهاد في مساجد القطاع 

»وطهر بيتي« تمنح الطمأنينة للغزّيين وتبدد مخاوفهم من »كورونا« 
غزة/ دعاء احلطاب:  

بعيوٍن المعة، وابت�سامة عميقة تر�سم خطوطها على مالحمه، 
يراقب املواطن يا�سر اأبو الرو�س جمموعة من ال�سبان يرتدون 
زي��ًا اأبي���س الل��ون ُيغط��ي كام��ل اأج�س��ادهم وكمام��ات طبية، 

يجوبون زوايا م�س��جد ال�سقاقي مبخيم الن�سريات و�سط قطاع 
غزة، ويف اأيديهم اآالآت تعقيم ينرثون قطراتها على حمتويات 
امل�سجد كافة، �سمن حملة »وطهر بيتي« لتعقيم وتنظيف كافة 
م�ساجد القطاع.  و�سمن اإجراءات الوقاية وال�سالمة ملواجهة 

وب��اء كورونا القاتل، يوا�س��ل فريق العم��ل اجلماهريي التابع 
حلركة اجلهاد االإ�سالمي، حملة »وطهر بيتي«، لليوم اخلام�س 
على التوايل، حيث انتقل يوم اأم�س، اإىل حمافظة خان يون�س 

لتعقيم م�ساجدها وبع�س املوؤ�س�سات واملراكز يف املحافظة .

رفح / االستقالل:
ب���دأت الجهات المختصة في قطاع غزة، يوم أمس، بأعمال 
تسوية، ألراٍض جنوبي وشمالي قطاع غزة؛ تمهيًدا إلقامة 

حجر صحي للعائدين من الخارج للقطاع.
وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح مهند معمر، 
"تم البدء بتسوية قطعة أرض تبلغ (20دونًما/20ألف متر 

مربع)، غربي محافظة رفح، لتخصيصها لحجر صحي".
وأش���ار معمر إلى أن العمل يتم بتكامل وتنسيق ُمشترك 
ما بين البلدية، ولجن���ة المتابعة الحكومية، ومصلحة مياه 
بلديات الساحل، وشركة توزيع الكهرباء، لتوفير كل ما يلزم 

للحجر.
وأوضح أنه س���يتم بناء 500غرفة خرس���انية برفح ومثلها 

في شمال غزة، مزودة بحمام لكل غرفة؛ متوقًعا أن يستمر 
ا.
ً
العمل لعشرة أيام، حتى يصبح الحجر جاهز

وبين معمر أنه جرى التنس���يق مع شركة توزيع الكهرباء، 
وتم إمداد المكان بالطاقة، باإلضافة إلى أنه سيجري تمديد 
ش���بكات مياه وخطوط صرف صحي، بالتعاون مع مصلحة 

المياه.
وأشرف رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار بنفسه 
على أعمال اإلنش���اء في المنطقتين، وذلك برفقة عدد من 

قيادات الحركة.
وحت���ى اآلن، تؤكد وزارة الصحة خلو قط���اع غزة من حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا، وجرى اتخاذ إجراءات صارمة منها 

إغالق المعابر وتنفيذ العزل الصحي للعائدين من السفر.

غزة/ االستقالل:
قال���ت وزارة الصحة بغزة إنها جّهزت مستش���فى ميدانيًا 
بسعة 30 سريًرا لمواجهة انتشار فيروس »كورونا«، ضمن 

جملة من اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها.
وذكر مدير دائرة مكافحة العدوى بالوزارة رامي العبادلة في 
بيان له، أن الوزارة طبقت العديد من إجراءات السالمة داخل 
المستشفيات من اتباع طرق التعقيم لألقسام ولألجهزة 

الطبية.
ودعا المواطنين إلى اتباع ط���رق الوقاية من خالل النظافة 

الشخصية والغسل السليم لأليدي بالماء والصابون.

وأش���ار إلى أن الوزارة ش���كلت العديد من اللجان الصحية 
واالستش���ارية للتعامل مع هذا المل���ف والتي تعنى برفع 

درجة الجهوزية واالستعداد لمواجهة الوباء.
ولفت إل���ى أن الوزارة قامت بتجهيز مستش���فى ميداني 
داخل معب���ر رفح البري في إطار اإلج���راءات الوقائية التي 
تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسس���ات الحكومية 

ذات العالقة للوقاية من وباء فايروس كورونا المستجد.
وسيعمل المشفى بطاقة سريرية 30 سريرًا كمرحلة أولى 
اضافة الى 8 أس���رة عناية مركزة، فضاًل عن المختبر وقسم 

التصوير االشعاعي، إضافة إلى الخدمات األخرى.

تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 بدء تجهيز ألف غرفة حجر صحي في قطاع غزة
سريرًا لمواجهة »كورونا« في غزة



األربعاء 23 رجب 1441 هــ 18 مارس 2020 م

دولة فل�سطني
 املجل�س االأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب رقم2020/316      يف الق�سية رقم 2020/256
المستدعي /  احمد شكرل شاكر شبیر - خان يونس .

المستدعى ضدهم /  1- شاكر شكرل شاكر شبیر - خانیونس - البلد 2- أسماء شكرل شاكر 
شبیر - خانیونس - البلد . 3- حسن شكرل شاكر شبیر - خانیونس – البلد . 4- ايمان شكرل 
شاكر  شبیر – خانیونس - البلد . 5- عائدة شكرل شاكر شبیر - خانیونس - البلد . 6- محمد 

شكرل شاكر شبیر - خانیونس - البلد . 7- حنان شكرل شاكر شبیر - خانیونس - البلد .
نوع الدعوى / تقسیم أموال مشتركة    قیمة الدعوى/ غیر محددة القیمة 

 مذكرة حضور بالنشر المستدل         في القضیة الحقوقیة 2020/256
إلى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي قد أقام علیكم دعوى (تقسیم 
أموال مش���تركة) اس���تنادا إلى ما يدعیه في الئحة دعواه المرفق لكم نس���خة منها ومن 
مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي علیكم الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ تبلیغكم هذه المذكرة كما يقتض���ي أن تودعوا قلم هذه المحكمة 
ردكم التحريرل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلیغكم بهذه المذكرة علما أنه قد تحدد 
لها جلسة األحد 2020/4/5 لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك 

يجوز للمستدعي أن يسیر في دعواه حسب األصولتحريرا في 2020/3/15 

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

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة ال�سلح بغزة املوقرة 
 يف الطلب رقم )2020/563(    يف الق�سية احلقوقية رقم )2017/1067(

المس���تدعي / نور الدين سالم محمد النزلي من سكان غزة الرمال الجنوبي 
هوية رقم (959771494)   وكیله المحامي / محمد عادل سعدة

المس���تدعى ضده / سعود صالح راغب اش���لوا مجهول محل االقامة – اخر 
عنوان له –  غزة الرمال دوار انصار – برج مشتهي الطابق العاشر .

نوع الدعوى / مطالبة مالیة  قیمة الدعوى / 6000$ سنة آالف دوالر امريكي 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل

  في الطلب رقم (2020/563)      في القضیة الحقوقیة رقم (2017/1067)
الى المس����تدعى ضده المذكور اعاله وبما ان المس����تدعي المذك����ور اعاله قد تقدم لدى 
محكمة الصلح بغزة القضیة المرقومة اعاله موضوعها ( مطالبة مالیة ) اس����تنادا الى ما 
يدعیه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة منها ومن ملحقاتها في ملف هذه القضیة 
ل����دى المحكم����ة ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحس����ب اختص����اص محكمة الصلح 
بغ����زة في نظر الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اص����ول المحاكمات المدنیة التجارية 
الفلس����طیني رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السید قاضي محكمة الصلح في الطلب 
رقم (563/2020) بالسماح لنا بتبلیغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب االصول .
لذلك يقتضي علیك ان تحضر لهذه المحكمة بتاريخ 2020/4/12 الساعة 
التاس���عة صباحا كما يقتضي علیك ايداع جوابك التحريرل خالل خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ النش���ر ولیكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

فسینظر في القضیة باعتبارك حاضرا . غزة في 2020/3/9  (( مع االحترام ))                   

 رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
االأ�ستاذ / اأكرم اأبو ال�سبح

دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم )2020/478(

  يف الق�سية احلقوقية رقم )2019/669( بداية غزة 
المستدعي/ فخرل عبد المجید شحادة ابو دقة من سكان غزة – النصر هوية 

رقم (410082481)  وكیله المحامي / محمد عادل سعدة
المستدعى ضدهما/  نبیل يوسف المقوسي – مجهول محل االقامة – آخر 

عنوان له – ابراج المقوسي سابقا – عمارة المقوسي 
اياد يوس���ف المقوس���ي   – مجهول محل االقامة – آخر عن���وان له – ابراج 

المقوسي سابقا – عمارة المقوسي 
نوع الدعوى / مطالبة مالیة وتعويض   قیمة الدعوى : 180500د.أ+155000$+73177شیكل

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في الطلب رقم (2020/478)      في القضیة الحقوقیة رقم (2019/669) بداية غزة 

الى المستدعى ضدهما المذكورين اعاله وبما ان المستدعي المذكور اعاله قد تقدم لدى محكمة بداية 
غزة القضیة المرقومة اعاله موضوعها ( مطالبة مالیة ) استنادا الى ما يدعیه في الئحة دعواه المحفوظة 
لكما نسخة منها ومن ملحقاتها في ملف هذه القضیة لدى المحكمة ونظرا ألنكما مجهوال محل االقامة 
وحس����ب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر الطلب وعمال بالم����ادة 20 من قانون اصول المحاكمات 
المدنیة التجارية الفلس����طیني رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السید قاضى محكمة بداية غزة في 

الطلب رقم (478/2020) بالسماح لنا بتبلیغك عن طرق النشر المستبدل وذلك حسب األصول 
لذل����ك يقتضي علیكما ان تحضرا لهذه المحكمة بتاريخ 2020/4/15 الس����اعة التاس����عة صباحا كما 
يقتضى علیكما ايداع جوابكما التحريرل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر ولیكن معلوما لديكما 

اذا تخلفتما عن ذلك فسینظر في القضیة باعتباركما حاضرين .غزة في 2020/3/9 (( مع االحترام))

  رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
اال�ستاذ / عمار قنديل 

رام الله/ االستقالل:
تواصل دائ���رة ش���ؤون الالجئین بمنظم���ة التحري���ر ولجانها 
الش���عبیة في مخیمات الوطن والش���تات حملته���ا التثقیفیة 
والتوعوي���ة وأنش���طتها المیدانیة الوقائی���ة داخل المخیمات 
لمواجه���ة فی���روس "كورون���ا" ومحاصرته وعدم تفش���یه في 

المخیمات.
وأوضحت الدائرة في بیان لها، أن خاليا األزمة ولجانها التطوعیة 
التي تم تش���كیلها بإيعاز من عضو اللجنة التنفیذية للمنظمة 
رئی���س دائرة ش���ؤون الالجئین أحمد ابو هولي تعمل بش���كل 
يوم���ي وعلى قدم وس���اق بالتنس���یق مع لجنة الط���وارئ التي 
تديرها المحافظات لمحاصرة فیروس "كورونا" وعدم تفش���یه 

داخل المخیمات.
وأشارت إلى أنها في حالة انعقاد دائم لمواجهة أل طارئ حتى 

انتهاء فترة الطوارئ.
وأضاف���ت أن خاليا األزمة تم تش���كیلها م���ن كادر طبي وأمني 
ومجتمعي داخ���ل المخیمات، وتمارس عملها من مقرات اللجان 
الشعبیة لمس���اندة لجنة الطوارئ في المحافظات، للتعامل مع 
كافة االحتیاجات واألوض���اع الطارئة لمواجهة "كورونا"، وإنفاذ 

حالة الطوارئ.
من جهت���ه، قال رئیس اللجنة الش���عبیة لخدمات مخیم بالطة 
أحمد ذوقان إن اللجنة الش���عبیة في مخیم بالطة شكلت خلیة 
أزمة من ممثلین عن كافة مؤسس���ات وجمعیات ومراكز المخیم 
لمواجهة "كورونا"، يتم تمويل أنش���طتها من المجتمع المحلي 

والمؤسسات السیادية بما في ذلك وزارة الصحة الفلسطینیة.
وأضاف أن خلیة األزمة في المخیم تواصل مهامها وأنش���طتها 
المیدانیة بتعقیم المخیم والمس���اجد والمؤسس���ات واألماكن 
العام���ة، وتوزيع بوس���ترات ونش���رات توعوي���ة، وتنظیم عمل 

العیادة، والتي ش���ملت فصل الحاالت المرضیة داخلها وتسلیم 
األدوي���ة لألم���راض المزمنة لمدة ش���هرين لتخفیف االكتظاظ 

وحماية كبار السن من العدوى.
فیما طالبت اللجنة الش���عبیة في كل من مخیمي عسكر القديم 
والجديد بالتقید وااللتزام التام واالنضباط التام بمعايیر الصحة 

العامة واإلرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة.
وأك���دت متابعتها الیومی���ة التزام أصح���اب المقاهي وألعاب 
"االكس البوكس والباليستیشن والبلیاردو" باإلغالق التام، الفتة 
إلى أن من ال يمتثل للقرارات الصادرة عن لجنة طوارئ المحافظة 
س���یكون تحت طائلة المسؤولیة القانونیة، ألن سالمة المواطن 

والمجتمع أهم ما نملك.
م���ن جهته، لفت رئیس اللجنة الش���عبیة لخدمات مخیم جنین 
حسن عمورل إلى خلیة األزمة في المخیم تواصل تقديم كل ما 

هو مس���تجد حول "كورونا"، واطالع فعالیات المخیم والالجئین 
على آخ���ر القرارات التي تصدر عن لجن���ة الطوارئ في محافظة 

جنین وطالبتهم في التقید بها.
وبین أن ش���رائح مخیم جنین تعمل كخلیة نحل لمواجهة هذا 
الوباء، وهي على تواصل مع لجنة الطوارئ في المحافظة لمتابعة 

كل ما هو جديد.
ولفت إلى أن خلیة األزمة تدير عملها من مقر اللجنة الش���عبیة، 
وتقوم بش���كل يومي في تعقی���م األماكن العامة والمس���اجد 
ومواقف الس���یارات، والتنس���یق مع عیادة وكالة الغوث لحماية 

المرضى من خالل عملیة االرشاد.
وفي س���یاق متصل، تواص���ل اللجنة الش���عبیة لخدمات مخیم 
طولك���رم اجتماعاتها مع مدير خدم���ات وكالة الغوث وفعالیات 

المخیم لبحث األوضاع الطارئة في المخیم.

ولفت رئیس اللجنة الش���عبیة بالمخیم فیصل س���المة إلى أن 
اللجنة الش���عبیة وخلی���ة األزمة نفذت العديد م���ن الخطوات 

العملیة لمواجهة فیروس "كورونا".
وأوضح أن من هذه الخط���وات البدء في تعقیم األماكن العامة 
وص���والاً إلى نقل وترحی���ل المخلفات الصلبة، وتوفیر وس���ائل 
نقل وأي���دل عاملة ومتطوعة ف���ي حارات المخیم وش���وارعه، 
واالهتمام بإزالة القمامة والنظافة الدائمة لحماية الس���كان من 
انتش���ار األمراض والوقاية منها، والعمل على توفیر نش���رات 
الوعي الصحي والتواص���ل االجتماعي وعملیات التعقیم ورش 

المبیدات والسموم لمحاربة القوارض.
كما تواصل خلیة األزمة واللجنة الش���عبیة لخدمات مخیم نور 
شمس رش وتعقیم المؤسسات والجمعیات الفاعلة والناشطة 
داخ���ل المخیم���ات وجمعی���ات تأهی���ل المعاقی���ن والمراكز 
النس���ائیة والشبابیة والمؤسس���ات وصاالت األفراح عالوة على 

تعقیم ثمانیة مساجد داخل المخیم.
ودعت اللجان الش���عبیة لمخیمات عايدة والعزة والدهیشة في 
بیت لحم "أونروا" إلى تعزيز وتكثیف الخدمات الصحیة، وصحة 
البیئة داخ���ل المخیمات، وتوفیر كل الم���واد الالزمة للتعقیم، 
وتوفیر الكمام���ات واألدوية الالزمة وخاص���ة المزمنة منها في 

مراكز الوكالة الصحیة.
ودعت اللج���ان في مخیمات الضفة وقطاع غ���زة الالجئین ألخذ 
االحتیاط���ات الصحیة الالزمة، والتواصل م���ع الجهات الصحیة 
المختصة في حال الش���عور بأل ع���رض من أعراض المرض، إلى 
جانب االهتمام الش���ديد بنظافة المركبات وتفقدها وتعقیمها 
بشكل دائم، وتوفیر مواد النظافة الشخصیة واعتماد المصادر 
الرس���میة من رئاس���ة الوزراء والصح���ة والمحافظ���ة في كافة 

المعلومات وعدم تناقل اإلشاعات وبثها.

»شؤون الالجئينه تواصل أنشطتها الميدانية الوقائية بالمخيمات لمواجهة »كوروناه

غزة / االستقالل:
أعلن���ت وكال���ة غ���وث وتش���غیل الالجئی���ن 
الفلسطینیین "أونروا" أنها ستشرع الیوم بفتح 
أبواب 17 مدرسة من مدارسها كمراكز عیادات 
طبیة للمراجعین من مرضى الجهاز التنفس���ي 

فقط، كإجراءات وقائیة ضد فايروس كورونا.
وقال المستش���ار اإلعالمي للوكال���ة عدنان أبو 
حس���نة في تصريح ل���ه "إن الوكالة س���تفتح 
17 مدرس���ة الیوم األربعاء على مس���توى كافة 
محافظ���ات القطاع من رفح حت���ى بیت حانون، 

الس���تقبال المراجعی���ن م���ن مرض���ى الجهاز 
التنفس���ي، بعد أن تم تجهی���ز هذه المدارس 

لهذا الغرض".
وأوضح أبو حس���نة أن الوكالة راعت في اختیار 
الم���دارس أن تك���ون قريب���ة لمعظم س���كان 

المخیمات كل في مخیمه.
وأشار إلى أنه لن يتم استقبال أل مرضى فیها 

إال الجهاز التنفسي.
وكان���ت الوكالة ق���ررت البدء بإع���داد عدد من 
مدارس���ها الس���تقبال مراجعي أمراض الجهاز 

التنفس���ي فیه���ا بدالاً م���ن التوج���ه لعیادات 
ا الختالطهم بباقي  الوكالة في المخیمات، منعاً
المراجعین من األمهات واألطفال وكبار الس���ن، 
وذلك كإج���راء احترازل ضمن إجراءات مواجهة 

كورونا.
وحتى األن أكدت وزارة الصحة بغزة خلو القطاع 
م���ن فايروس كورون���ا، بید أن "أونروا" أش���ارت 
ا ألن لديها "خوفًا  إلى أن ه���ذا اإلجراء يأتي نظراً
شديدًا"، في ظل استمرار انتشار وتفشي الوباء 

في معظم أنحاء العالم.

رام الله / االستقالل:
أدانت وزارة الخارجیة والمغتربین بأش���د العبارات عملیات القمع والمالحقة واالعتقال 
العنصرية التي ارتكبتها ش���رطة االحتالل اإلس���رائیلي بحق مشاركین في المبادرات 
الش���بابیة المقدسیة للوقاية من انتشار فايروس "كورونا" في القدس المحتلة، وممن 

بادروا إلى توزيع نشرات وتعلیق منشورات توعوية بشأن الوقاية منه.
ا ممن شاركوا في هذه  واعتبرت الوزارة في بیان صحفي، يوم أمس، أن اعتقال 12 مواطناً
الفعالیة اإلنس���انیة يشكل قمة إرهاب الدولة المنظم الذل تمارسه سلطات االحتالل 

ضد الوجود الوطني واالنساني الفلسطیني في المدينة.
وأوضح���ت أن ذلك لیس فقط بتعمیق االس���تیطان وبناء الجدران، والعمل على تغییر 
هويته���ا القانونی���ة والحضارية والتاريخیة، بل طالت هذه الم���رة الحرب على الصحة 
العامة للمواطنین الفلسطینیین. واشارت إلى أن هذا القمع االسرائیلي لهذه المبادرة 
الفلس���طینیة الش���بابیة المقدس���یة يأتي في وقت تتكاتف فیه الجه���ود الدولیة 

ا عن الخالفات والصراعات. واالنسانیة لمواجهة خطر تفشي فايروس كورونا بعیداً

الخارجية تدين قمع االحتالل لمبادرات 
المقدسيين للوقاية من »كوروناه

»أونرواه تفتتح 17 مدرسة بغزة كعيادات الستقبال مرضى الجهاز التنفسي
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أعلن أنا المواطنة / س���ناء محمد س���عيد ابو عاذرة  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
(410184808) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / صديقة مس���لم يونس مس���لم  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
(908700735) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن���ة / إيمان جمعة عودة الس���طري  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
(802173567) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنه تم إطالق البرنامج بالش���راكة مع 
الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون عبر فضائية فلسطين مباشر، 

وفضائية القدس التعليمية التابعة لجامعة القدس المفتوحة.
وأكد وزير التربية والتعلي���م مروان عورتاني أهمية هذا البرنامج 
لدعم طلب���ة الثانوية العامة ف���ي مراجعة المقررات الدراس���ية 
للمباح���ث المختلفة، والتحضير لالمتحانات، خاصة في ظل حالة 

الطوارئ.
 ه���ذا البرنامج يجّس���د حالة التكامل بي���ن الوزارة 

ّ
ولف���ت إلى أن

والمؤسسات الوطنية اإلعالمية في التغلب على الظروف الراهنة، 
إذ تجس���د هذا التوجه لل���وزارة في العديد من الش���راكات بين 
مديريات التربية والمؤسس���ات التربوية واإلعالمية في مختلف 

المحافظات.
وبين أهمية اس���تمرار العمل في إطار هذه الشراكة الناجزة بين 
المؤسسة التربوية، والجامعات، والمؤسسات اإلعالمية، وتوظيف 
اإلع���الم التربوي ف���ي التعليم؛ لإلف���ادة من الخب���رات التربوية 

المتميزة.
بدوره، أكد المشرف العام على اإلعالم الرسمي الوزير أحمد عساف 
أن اإلعالم يدرك دوره الوطني جيدًا، خاصة في مثل هذه الظروف 
الطارئة، وهو يقف باستمرار إلى جانب شعبه، وفي هذه اللحظة 
مع الطلبة عمومًا، وطلبة الثانوية العامة خصوصًا، وهو يكّرس كل 

إمكانياته إلطالق برنامج (ثانوية أون الين).

حل ممكن 
الطالب ف���ي الثانوية العامة مؤمن الخول���ي، أبدى إعجابه بفكرة 
"الثانوي���ة أون الين" باعتبارها طريقة مناس���بة للوصول للطالب 
وشرح ما يلزم من المنهاج الدراسي، وتوضيح بعض الموضوعات 
التي قد يستصعب منها الطالب خالل دراسته في البيت ويحتاج 

بها إلى المعلم.
وأضاف الخولي ل�"االس���تقالل"، أنه ف���ي كثير من األحيان وخالل 
دراس���ته يتوقف عند عدة موضوعات ونقاط ال يستطيع فهمها 

أو استيعابها، ويحتاج بذلك إلى بعض الشروح والتوضيحات من 
قبل المعلم، لكن تعليق الدوام المدرسي بسبب "كورونا" شّكل له 

حاجزًا أمام الوصول للمعلومة من قبل المعلم.
وأش���ار إلى وجود منصة إلكترونية تقدم العديد من الش���روحات 
والتوضيحات للطلبة سيش���كل خطوة إيجابية ستساعدهم في 
كثير األوق���ات، وتزيل العدي���د من الصعوبات الت���ي قد تواجه 
العديد منهم خالل دراستهم للمنهاج، وستساعدهم أيضًا في 

استثمار وقتهم بالدراسة والفهم للمواد الدراسية.
ال ينا�سب الطلبة 

من جانبه،  ي���رى الطالب محمد حجي أن ه���ذا البرنامج الذي 
أطلقت���ه وزارة التربية والتعليم ل���ن يتمكن جميع الطلبة من 
الوصول إليه ، في ظل االنقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن 
كثير من المناطق والذي قد يعيق الطلبة في كثير من األحيان 

لمتابعة دروسهم عبر القنوات التلفزيونية .
وأوض���ح حجي ل�"الس���تقالل"، أن العديد من المواد الدراس���ية ال 
يتناسب ش���رحها عن بعد، فهي تحتاج إلى ش���رح وجهًا لوجه 
يكون فيه الطالب أمام المعلم، وتقديم تلك الشروح عبر اإلنترنت 
يكاد أن يكون صعبًا بعض الش���يء وال يوصل المعلومة بشكلها 
الكافي للطلبة، مش���يرًا أن أوقات بث الدروس أو المادة المطروحة 
قد ال تتالئ���م أحيانًا مع جميع الطلبة وجدولهم الدراس���ي الذي 

يسيرون عليه.
ولف���ت ال���ى أن برنامج "ثانوي���ة أون الين" ال���ذي أطلقته 
وزارة التربية قد يك���ون حال مؤقتًا في ظل التعليق للدوام 
المدرس���ي كإجراء إحترازي من "كورون���ا"، لكن ال يمكن أن 
يكون حال دائمًا وطريقة يمكن أن يعتمد عليه مس���تقبال 
كطريقة ناجحة ف���ي إيصال المعلوم���ة الكافية للطالب، 

باإلضافة إلى أن البرنامج يخدم جزءًا من الطلبة ال جميعهم".

�سعب ولكن 
بدورها قالت المختصة التربوية أريج اصرف، أن التعليم عن بعد 
قد يعترضه بع���ض الصعوبات لكنه ليس مس���تحيال، مضيفة 
"ب���أن التعليم اإللكتروني على كافة أش���كاله وأنواعه ووس���ائله 
المس���تخدمة من قن���وات تلفزيونية أو إذاع���ات محلية أو مواقع 
إلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة، أحد الوس���ائل 
التي تدعم العملية التعليمية، بحيث تراعي الفروق الفردية بين 

الطالب في إيصال المعلومة.
وع���ددت اصرف ل�"االس���تقالل"، أبرز المعيق���ات التي قد تواجه 
هذا النوع من التعليم، حيث تتمثل في انخفاض نس���بة الطلبة 
المتابعي���ن لبرام���ج التعليم عن بع���د وما يتم بث���ه من دروس 
وشروحات وتوضيحات عبر القنوات التعليمية المختلفة، وكذلك 
انقط���اع للتيار الكهربائي، وعدم توفر األدوات الالزمة لدى بعض 
الطلبة التي تسمح لهم بالوصول للمدرس عن بعد، إلى جانب قلة 

الوعي الكافي لديهم حول هذا النوع من التعليم.
 مش���يرة إلى ضرورة ايجاد حملة توعوية للطلبة حول كيفية 
التعام���ل مع هذه القنوات التعليمية وطرق تحقيق أكبر قدر 
من االس���تفادة من خالل ما يتم تقديمه، داعية جميع الطلبة 
للجوء إلى هذا الجانب التعليمي للوصول إلى المعلم والتغلب 
على بعض الصعوبات التي قد تواجههم أثناء دراس���تهم، 
س���يما في حالة الطوارئ وتعليق للدوام المدرسي إحترازًا من 

فيروس كورونا.
ودعت القائمي���ن على ه���ذه البرامج التعليمي���ة اإللكترونية أو 
التعليم عن بعد، بضرورة إبتكار أفكار وأساليب تعليمية جديدة 
تتماش���ى مع الف���روق الفردية لدى الطلب���ة، وتوصيل المعلومة 
بصورتها الكاملة إلى الطلبة، ومحاولة تكوين الشعور للطالب بأنه 
قريب من معلمه ، وأال يختل���ف ذلك كثيرًا عن بيئتهم الصفية 

والمدرسية التي إعتادوا أن  يتعلموا من خاللها.

خطوة للتغلب على توقف الدراسة بفعل «كورونا»

»ثانوية أون الين«.. تعليم »عن ُبعد«.. هل يكسر الحواجز عند الطلبة؟  
غزة/ خالد ا�ستيوي:

احلاجة اأم االخرتاع.. مقولة تتعزز يومًا بعد يوم، ال �سيما يف 
ظل انت�سار وباء فريو�س »كورونا« عامليا، فلم يكد مير يوم منذ 
انت�س��اره وت�س��كيله خطرًا يهدد حياة النا�س، اإال ون�سمع عن 

اإب��داع جديد يحاول جت��اوز التداعيات التي خلفها »كورونا« 
يف خمتلف مناحي احلياة. ومن بني تلك االإبداعات العملية 
لتجاوز تلك التداعيات املتعلقة بالعملية التعليمية، برنامج 
»ثانوي��ة اأون الي��ن« ال��ذي اأطلقت��ه وزارة الرتبي��ة والتعليم 

يف رام اهلل اأم���س الثالث��اء مل�س��اعدة طلبة الثانوي��ة العامة 
يف التغل��ب على ال�س��عوبات التي قد يواجهونه��ا يف مراجعة 
املقررات الدرا�سية؛ جراء اإغالق املدار�س ب�سبب اإعالن حالة 

الطوارئ يف فل�سطني، للوقاية من فريو�س »كورونا«.

غزة / االستقالل:
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان 
المظالم" بضرورة نقل األشخاص المطبق عليهم 
ق����رار الحجر الصح����ي في قطاع غ����زة، إلى أماكن 
مجهزة بما يتناس����ب مع المعايي����ر التي أقرتها 
منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، لتحقيق 

الهدف المرجو من الحجر.
جاء ذلك في مخاطبة وجهتها يوم أمس، الهيئة 
الحكومية لمواجهة  اللجنة  المس����تقلة لرئيس 
انتش����ار فايروس كورونا في قط����اع غزة مدحت 
محيس����ن، أوضحت من خاللها أنه وفقًا لرصدها 
ومتابعاته����ا تنفي����ذ وزارة الصحة ق����رار الحجر 
الصح����ي اإللزامي للعائدين على معبر رفح البري، 
تبين ع����دم جاهزي����ة اللجنة الحكومي����ة ووزارة 
الصحة الس����تقبال األش����خاص المطبق عليهم 
الحج����ر الصح����ي، من حي����ث تهيئ����ة طواقمها 
للتعامل مع تلك التدابير، وأماكن الحجر وتوفير 

المتطلبات الضرورية لهم.
وقال����ت الهيئة إنه����ا تابعت نق����ل المواطنين 

المطبق عليهم ق����رار الحجر الصح����ي بحافالت 
مكتظ����ة وغير معقمة، ورص����دت افتقار األماكن 
التي ُخصصت للحجر (مدارس: المأمونية، غسان 
كنفاني، الصفوة) لغرف مالئمة منفردة ومؤهلة 
للمحجورين، حيث يتواجد في الغرفة الواحدة ما 
يقارب ثمانية أش����خاص، وعدم وجود أس����رة، وال 
مراف����ق صحية كالحمامات حيث أنها مش����تركة 
بين المواطنين المحجورين، ال تراعي الخصوصية 
الخاصة بالمرضى واألطفال وكبار الس����ن، وعدم 

إمكانية االستحمام داخل الحجر.
كما بين���ت الهيئة أن هذه األماكن غير موائمة 
لألش���خاص ذوي اإلعاقة، وال تراعي خصوصية 
واحتياج النس���اء واألطفال، وتفتقر للمعقمات 
الطبي���ة الخاص���ة بالمواطني���ن والكمامات، وال 
يتواف���ر فيها س���وى مناديل لف���اف ومعلقة 
بطريقة غير صحية داخ���ل الحمامات، وصابون 
سائل عادي وبكمية غير كافية، كما أن كميات 
الطعام والش���راب غير كافية وال يتم توزيعها 

بطريقة منتظمة.

ش����ددت الهيئ����ة ف����ي مخاطبتها عل����ى ضرورة 
اتباع اإلجراءات المتعلق����ة بالحجر الصحي وفق 
البروتوك����والت والمعايير الطبية الخاصة بأماكن 
الحجر الصحي وخاصة تلك التي أقرتها منظمة 
الصحة العالمية في هذا الشأن، لتحقيق الهدف 
المرجو م����ن الحجر الصح����ي، وض����رورة تدريب 
وتأهيل الطواقم الطبية والصحية المشرفة على 

الحجر الصحي.
وكانت الهيئة قد خاطبت رئيس اللجنة الحكومية 
في وقت سابق للمطالبة باتخاذ التدابير الكافية 
لضمان صحة الطواقم الطبية والمرضى في دور 
العالج الحكومية، مشيرًة إلى عدد من المالحظات 
بشأن إجراءات وتدابير وقائية مستعجلة، ورقابة 
فاعل����ة على مراف����ق وزارة الصح����ة المختلفة بما 
فيها من مراك����ز الطبية ومستش����فيات ومراكز 
الرعاية األولي����ة الحكومية، والخاص����ة واألهلية 
على حد سواء، وتبين من خالل ما رصدته الهيئة 
أن معظمها يخلو م����ن تدابير وقائية، األمر الذي 

يستوجب متابعة ومراقبة فاعلة عليهم.

غزة / االستقالل:
قال نائب مدير عام الرعاية االولية ورئيس اللجنة الصحية بغزة مجدي ضهير "إن وزارة الصحة اتخذت جملة 
م���ن االجراءات لتعزيز الجهوزية والوقاية من فيروس كورونا أبرزها تش���كيل لجنة صحية وأخرى حكومية 

برئاسة وزارة الصحة بالشراكة مع الوزارات األخرى لمواجهة فايروس كورونا".
والوزارات التي تم التنس���يق معها، هي (الداخلية-التعليم-الحك���م المحلي-األوقاف-المالية)، وذلك لوضع 

السياسات والبرتوكوالت المطلوبة للمرحلة الحالية.
وأكد ضهير أن هذه اللجان تتابع على مدار الساعة تقديم الرعاية الصحية والخدماتية للمواطنين الذين تم 

استضافتهم في ثالث مدارس مخصصة أدخلت لمنظومة الحجر الصحي في خانيونس ورفح.
ولف���ت إلى أن الحجر االلزامي هو إجراء احترازي اضافي لضمان الس���المة المجتمعية وأن جميع المواطنين 

المتواجدين يتمتعون بحاله صحية جيدة.
وبين أن الوزارة دربت العديد من الطواقم الصحية على آلية التعامل المهني مع المس���تضافين في مراكز 
الحجر الصحي وكذلك التعامل مع أي حاالت يشتبه بإصابتها بالمرض وطرق النقل اآلمن والتعقيم السليم.

ونوه إلى أنه تم تخصيص مركز صحي مس���قط ” قيزان النجار” الس���تضافة المرضى العائدين عبر حاجز 
بيت حانون واستضافتهم  لمدة ١٤ يومًا داخل المركز، تحت اشراف طاقم طبي يعمل على تقديم الرعاية 
الصحية المناس���بة لحاالتهم المرضية. ودعا كافة المواطنين الى ضرورة االلتزام بالتوصيات والتوجيهات 

الصادرة عن اللجان المختصة للوقاية من فيروس كورونا و التي بمجملها تحقق مصلحة المواطن.

ضهير: الصحة اتخذت جملة من مطالبة بتنفيذ قرار الحجر الصحي في قطاع غزة وفق المعايير
اإلجراءات االحترازية لمواجهة كورونا



األربعاء 23 رجب 1441 هــ 18 مارس 2020 م

حالة من الغضب الشديد شهدها قطاع غزة المنطقة الجغرافية الوحيدة في العالم التي لم يصلها وباة الكورونا 
حت����ى االن بفضل الله عز وجل, الغضب نتج عن اماكن الحجر التي يحتجز داخلها المس����افرون القادمون من 
الخارج الى قطاع غزة, وان هذه االماكن غير الئقة, وال تصلح للعيش, وانها مكان مالئم لتفشي االمراض بسبب 
التكدس داخل الغرف وقلة ادوات النظافة وسوة الوضع في المرافق داخل مراكز الحجز, وهو ما دفع لتشكيل 
طاقم حكومي في غزة ضم وكيل وزارة الصحة د. يوس����ف ابو الريش ، ووكيل وزارة الداخلية اللواة توفيق ابو 
نعيم ، ووكيل وزارة التنمية االجتماعية د. غازي حمد وأعضاة اللجان الحكومية والصحية وتحت اشراف مباشر 
من رئيس المتابعة الحكومية د.محمد عوض لتفقد مراكز الحجر الصحي بمحافظتي رفح وخانيونس, وايجاد 
حلول س����ريعة لالزمة والتخفيف عن المواطنين المحجورين بتحس����ين الخدمات المقدمة لهم او نقلهم الى 
اماك����ن اكثر مالئمة من االماكن التي يتواجدون بها, والهدف في النهاية دائما هو الحفاظ على ارواح الناس 

وحمايتهم من هذا الوباة الخطير الذي ازهق ارواح االالف من البشر ويعجز العالم عن مواجهته. 
الحقيقة ان لجنة المتابعة الحكومية تحاول ان تتعامل مع هذا الوباة الخطير بمسؤولية كبيرة, وتحاول 
ان تمنع دخول هذا الوباة لقطاع غزة, لذلك تتخذ اجراةات صارمة لمواجهة الوباة, وهذه االجراةات هى 
التي تمنع حتى االن وجود أي اصابات بوباة كورونا في القطاع , فدخول هذا الوباة الى قطاع غزة ال سمح 
الله قد يؤدي الى كوارث كبيرة, الن قطاع غزة المحاصر منذ ثالثة عشر عاما يعاني من نفص في االدوية 
والمستلزمات الطبية, وتوجد به كثافة سكانية هى االعلى على مستوى العالم, والبنية التحتية للقطاع 
ضعيفة ومتهالكة بفعل الحروب الصهيونية على غزة, واالس����تهداف المستمر من طائرات االحتالل 
للبن����ى التحتية في القطاع, وهناك ازمة في الكهرباة وش����بكات الص����رف الصحي وال توجد ميزانيات 
خاص����ة لمواجهة الكوارث الطبيعية, لذلك اجتهدت لجنة المتابع����ة الحكومية قدر االمكان لتخطي 
االزمة, واتخذت اجراةات سريعة بفتح المدارس إليواة المحجورين, وبالفعل لم تكن هذه االماكن الئقة 
إليواة المحجورين, ولم تكن معدة بالصورة المناسبة, لكن التحرك السريع للطاقم الحكومي في قطاع 
غزة, جاة لتدارك االمر وتحسين اماكن االحتجاز, واعتقد ان االمور ستتحسن خالل االيام القادمة حسب 
الوعود المقدمة, وسيتم حل االشكاليات, خاصة ان الفصائل الفلسطينية على اطالع دائم باإلجراةات 

الحكومية, وتطالب بتوفير افضل الوسائل لحماية المحجورين وحفظ كرامتهم. 
يج����ب ان ندرك جيدا أن الغرض االساس����ي من كل هذه االج����راةات هى منع وصول »الوب����اة« الى قطاع غزة, 
وهذا االمر يتطلب منا نحن المواطنين تعاونا مس����تمرا, حتى نتخطى الوباة بس����الم, ويبقى القطاع محصنا 
بالس����المة واالمان, والحقيقة هناك مبادرات كثيرة قامت بها فصائل المقاومة الفلس����طينية, بدأتها حركة 
الجهاد االسالمي التي قامت برش المساجد والمدارس واالماكن العامة وبعض البيوت, كما قامت شركات عامة 
في قطاع غزة, بدور كبير ورش الشوارع واالماكن العامة وتطهيرها, وكذلك هناك مبادرات لنقابات ومؤسسات 
وجمعي����ات كلها خرجت بجهود ذاتية, كما قام مواطن����ون بتوعية الناس وتحفيزهم على اتخاذ كل اجراةات 
الس����المة لمواجهة الوباة ومنع وصوله الينا, علينا ان نتحمل بعضنا البعض, ونتعاون فيما بيننا, فالعالم بدأ 
يتحدث بفخر عن قطاع غزة, وانه البقعة االكثر امانا في العالم والتي لم يصلها الوباة حتى االن –نس����أل الله 
السالمة للجميع- , فدائما غزة مميزة ببذلها وعطائها وجودها وكرمها وتضحياتها, ودائما يضرب بها المثل 

وكأنها من كوكب اخر, لذلك علينا ان نحافظ على تميزنا ونظرة االجالل واالكبار التي ينظرها العالم الينا.
 تأكدوا ان كل اجراةات الس���المة المتخذة ستكون في صالح شعبنا, وان الفصائل الفلسطينية 
ولجنة المتابعة الحكومية س���تعمل على تحسين الظروف المعيشية للمحجورين, باإلمكانيات 
والقدرات المتاحة التي تحفظ كرامتهم, فكرامة االنسان يجب ان تحفظ دائما, والمحجورين من 
حقهم ان يعيشوا في اماكن تليق بهم, كالفنادق مثال , لماذا ال يتم تسخيرها لهم, وتقدم لهم 
افضل الخدمات فهذا ابس���ط حقوقهم, والحق أحق ان يتبع, يجب ان نتكامل لمواجهة الخطر, 

فكل منا له دور عليه القيام به, وفي النهاية المسؤولية تقع على الجميع .  

مواجهة كورونا.. المسؤولية 
تقــع علــى الجميــع

رأي

رغم جائحة فيروس كورونا، وانشغال الفلسطينيين 
بأوضاعهم الصحية والمعيش���ية، إال أنهم يتابعون 
تطورات الحالة السياسية في إسرائيل، وما ستؤول 
إليه التحالفات والتقاطعات الحزبية، والسيما بعد أن 
أضحت القائمة العربية المشتركة العبًا رئيسيًا في 

ساحة األحزاب اإلسرائيلية.
كان الفت���ًا موقف حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
غير المعترض على تكليف بني غانتس بتش���كيل 
الحكومة اإلسرائيلية، وكان ممّثلو التجّمع في القائمة 
المش���تركة قد دعوا إلى عدم التوصية لغانتس في 
مرات سابقة، وذلك بسبب أيديولوجيته الصهيونية 
ومواقفه اليمينية، التي ال تختلف كثيًرا عن مواقف 
الدم���وي والعدواني،  العس���كري  الليكود، وتاريخه 
وألّنه أعلن اس���تعداده إلقامة حكومة وحدة قومية‘ 
م���ع الليكود، وم���ع ذلك؛ ألتزم أعض���اة التجمع بقرار 

األغلبية.
الت���زام التجمع بقرار القائمة المش���تركة بالتوصية 
لغانت���س ال يعني الموافقة المس���بقة على حكومة 
يش���كلها غانتس، تض���م ليبرم���ان، وتضم عضوي 
الكنيس���ت بوعاز هندل وتس���فبكا هاوزر، وكالهما 
يرفض المش���اركة في حكومة يشارك فيها العرب، 

أو يدعمه���ا العرب، وهذا الذي يجعل فرصة غانتس 
ف���ي تش���كيل الحكوم���ة أصعب بكثي���ر من فرص 
نتانياه���و، وهذا ما يعترف به قادة من حزب كاحول 

لبان أنفسهم.
فإذا أضيف لما س���بق موقف ليبرم���ان الذي يدرك 
أن حكومة مدعومة من القائمة العربية المش���تركة 
س���يكون عمرها قصير ج���دًا، ومش���اركته في مثل 
هذه الحكومة س���تفقده أنص���اره ومؤيديه، من هنا 
فإن مس���ألة نجاح غانتس في تشكيل حكومة تبدو 
مس���تحيلة، والسيما أن استطالعات الرأي قد أشارت 
إلى أن أكثر من %48 من اإلسرائيليين ضد حكومة 
مدعومة من القائمة المشتركة، وهذا االجماع سيؤثر 
على أقط���اب اليمين في تكتل ح���زب كاحول لبان، 
والس���يما أعضاة من حزب تيلم الذي يقوده موشي 
يعل���ون، وقد أدركوا حجم التحول في مزاج الش���ارع 

اإلسرائيلي الذي يؤيد بنسبة %61 حكومة طوارئ.
ورغم خطاب رئيس الدولة، فال مؤش���ر على إمكانية 
نج���اح حكومة وحدة وطني���ة أو حكومة طوارئ حتى 
اللحظة، لتظل فرصة نتانياهو في تشكيل الحكومة 
هي األقوى، ما لم تكن هناك انتخابات رابعة، ولدى 
نتانياهو م���ا يراهن عليه، والس���يما بعد أن رفضت 

أورلي أبيكس���يس زعيمة جيشر التوصية لغانتس، 
الذي دفعه نتانياهو إلى اختبار تشكيل حكومة لن 
يق���در عليها، لتؤول األمور بع���د ذلك إلى نتانياهو؛ 
الماك���ر الذي س���يضمن انضمام ح���زب العمل إلى 
تكتل���ه الحاكم، إضافة إلى آخرين س���يتركون حزب 

كحول لبان.
حديثي عن اس���تحالة تش���كيل حكومة إسرائيلية 
بقيادة كحول لبان رس���الة تحذير إلى قيادة السلطة 
الفلسطينية، بأن الرهان على استئناف المفاوضات 
باط���ل، وأن االنتظ���ار لمتغي���رات داخ���ل المجتمع 
اإلس���رائيلي غير مثمرة إال المزيد من االس���تيطان، 
وليس أمام قيادة الس���لطة الفلسطينية إال التوجه 
إلى غ���زة، واحتض���ان تنظيم���ات المقاومة بهدف 
تحقي���ق المصالح���ة الوطني���ة، وإنهاة االنقس���ام 
الفلسطيني كأنس���ب رد على التطرف اإلسرائيلي، 
وعل���ى دولة ترى نفس���ها يهودي���ة خالصة، وهي 
صاحبة فلسطين، وترى األغيار أجراة بقوت يومهم.

ملحوظ���ة: لمواجهة فيروس كورونا، ينتظر أهل غزة 
قرار الرئيس صرف رواتب موظفي غزة كاملة، وإعادة 
للموظفين والش���هداة واألسرى  المقطوعة  الرواتب 

والجرحى!

األص����وات تعل����و على وقع العجز ال����ذي يمر به 
الكي����ان عن تش����كيل حكومة؛ حي����ث أصبحت 
الحكومة االنتقالية م����ن أطول الحكومات التي 
مرت على الكيان، فمطالب وجود رقابة على هذه 
الحكوم����ة في هذه الفت����رة االنتقالية الطويلة 
أصبح ملحًا ومتكررًا خاص����ة في ظل التخوفات 
من اس����تغالل هذه الفترة لمصالح ش����خصية 
ف����ي ظل غياب الرقابة التش����ريعية ، خاصة أن 
حالة الطوارئ تمنح رئيس الحكومة االنتقالية 
صالحي����ات واس����عة تمكنه من اتخ����اذ قرارات 
ته����دف لتحقي����ق مصالح خاص����ة ضيقة كما 
حصل مع المحاكم عندما أغلقت أبوابها بشكل 
ش����امل بذريعة منع انتش����ار الكورونا عش����ية 
محاكمة نتنياهو ، وخاص����ة أن الثقة مفقودة، 

وس����وق المال ينه����ار؛ حيث ش����هدت بورصة 
تل أبي����ب باألمس انهيارات مهولية أس����فرت 
عن مئات الماليين من الخس����ائر، وارتفع سعر 
ال����دوالر ليصل قرابة أربع ش����واقل، واحتماالت 
أن يرتفع لخمس����ة ش����واقل واردة بقوة في ظل 
تحول الدوالر لملجأ لحماية المذعورين من وباة 

كورونا .
بينما اأُلس����ر ال تفارق المنازل بعد إغالق رياض 
األطفال والم����دارس والجامعات .هذه األصوات 
تعلو وتطالب بتش����كيل حكومة طوارئ موحدة 
تش����كل حاًل للتخوفات من اس����تغالل السلطة 

الزائدة بيد من لديه حاجة جامحة .
العجي����ب أن مكونات الكيان الحزبية والثقافية 
واألكاديمي����ة تأثرت بكورونا وأثرت برأيها على 

مس����ار التدابير المتخذة للوقاية من هذا الوباة 
ومنع انتشاره، بينما عجزت عن إحداث أي إزاحة 
في المواقف السياسية المتعلقة في تشكيل 

الحكومة .
وال زال الكيان عاجزًا عن تجاوز هذه المحنة في 
ظل وج����ود محركات بطاقة فائقة القوة والدفع، 
ويراوح مكان����ه مرعوبًا من لعن����ة العقد الثامن 
عندم����ا اس����تخدمته النخب رافعًة لتش����كيل 
وعي الجماهير وبن����اة آرائها وتكييف مزاجها، 
فانقلب الس����حر على الس����احر ، فب����داًل من أن 
ف الجماهير لم����آرب النخب غرقت النخب  ُتكيَّ
بالرعب وانعكست آثار لعنة العقد الثامن على 
س����لوكها حتى بات����ت مقيدة تنتظ����ر وقوع ما 

حذرت منه وأصبحت تخاف الوقوع فيه.

اتفقوا على إسقاط نتانياهو، واختلفوا على الشراكة

الحكومة االنتقالية األطول في تاريخ الكيان

د. فايز أبو شمالة

محمود مرداوي 

عندم���ا بدأت الكلفة تكبر وتهّدد باألس���وأ، وعندما صار 
في���روس الفزع أخطر من فيروس كورونا، اضطر الرئيس 
األميرك���ي دونال���د ترامب إلى تغيير نغم���ة تعامله مع 
الموضوع، لكن من دون تغيير في مقاربته له. فهو حتى 
اللحظة، ال يزال يرى أن »الخطر ضئيل جدًا جدًا« بالنسبة 
لغير المسنين، مع أن مدير مركز األوبئة الُمعدية أنطوني 
فاوشي أكد األربعاة أن »كورونا قاتل للجميع عشر مرات 
أكثر من اإلنفلونزا«. ففي كلمة وجهها ليل األربعاة إلى 
الش���عب األميركي، تحدث ترامب عن خطوات وإجراةات 
ليست فقط متأخرة، بل بدت أقرب إلى الضمادات منها 
إلى االس���تنفار المطلوب كالذي حصل في بلدان أخرى، 
مثل الصين وكوريا الجنوبي���ة وإيطاليا. فبدل التطمين 
المنش���ود، اقتصر خطابه على توجيهات طبية معروفة، 
وش���ّد العصب، مع وعود بمس���اعدات وبتخفيف األعباة 

المالية لألزمة على بعض القطاعات.
وكان أكثر ما استوقف في كلمته، قراره بتعليق السفر 
م���ن أوروبا م���ا عدا بريطاني���ا، ابتداًة م���ن منتصف ليل 

الجمعة المقبل ولمدة ش���هر، قابلة للتعديل! اس���تثناة 
بريطانيا أثار عالمات اس���تفهام كثيرة، فهي ليس���ت 
خالية من كورونا. ثم هناك بلدان يكتسحها الوباة مثل 
كوريا الجنوبية، بقيت خارج مثل هذا المنع الذي اقتصر 
على أوروبا والذي بكل حال، جاة بعد أوانه. فالوباة يزحف 
بوتيرة متس���ارعة شملت في حدود المعروف حتى اآلن، 
36 والية، والمطلوب اآلن، وفق الجهات المعنية، التركيز 
عل���ى التدابير واإلمكان���ات الطبية لضب���ط التمدد قدر 
اإلمكان، فضاًل عن تمكين الجسم الطبي ومؤسساته من 
مواجهة الضغط المحتمل لو تعاظمت العدوى. فهناك 
خوف من محدودية قدرة المستش���فيات، التي »تحتاج 
إلى أكثر من مائة ألف سرير طبي لغرف الطوارئ« فيها. 
كما أن عملية الفحص الالزم���ة لحصر عدد المصابين ال 

تزال في بداياتها، ومن دون خطة شاملة لتحقيقها.
منذ البداي���ة، تعاملت إدارة ترامب م���ع األزمة بأقل من 
مستوى التحدي. اعتبرتها إنفلونزا عابرة، على الرغم من 
التحذيرات الطبية. بقي تشخيص البيت األبيض مخالفًا 

لتشخيص المسؤولين عن الدوائر الصحية. اليوم تبّدلت 
القصة، وتخلى الرئيس عن لغة التهوين بعد أن رفعت 
منظمة الصحة العالمية كورونا إلى منزلة الوباة العالمي؛ 
فالمسألة جدية، وبدأت أكالفها تتبلور وتكبر. من سوق 
األس���هم المصاب بنزيف ش���به مفتوح، إل���ى التراجع 
ال���ذي بدأ يط���اول قطاع���ات اقتصادية حيوي���ة، مرورًا 
بش���به الشلل الذي أخذ ينتش���ر في مؤسسات وأجهزة 
مختلفة مثل الجامع���ات، والمدارس، واألندية الرياضية 
والفنية، والذي بلغ حّد فرض الحجر على منطقة مجاورة 
لمدينة نيويورك، واحتم���ال أن ينتقل مثل هذا اإلجراة 
إلى مناطق أخرى عل���ى الطريقة اإليطالية، خصوصًا وأن 
فاوشي شّدد األربعاة، وخالفًا لتطمينات البيت األبيض، 
على أن القادم »أس���وأ«، والعالج متأخر، وليس قبل سنة 

من اآلن.
تحذي���ره وأخبار زحف الوباة ش���ّلت الحرك���ة. حتى في 

السياسة، التي بدت وكأنه ُفرض عليها حظر
تجّول. س���يرة االنتخابات تراجعت. العناوين وشاشات 

التلفزة يملؤها األطباة وخبراة الصحة، بداًل من المرشحين 
 المهرجان���ات االنتخابية لأليام 

ّ
والمحللي���ن. ألغيت كل

المقبلة، وثمة دعوات لوقف الحملة االنتخابية بشقيها 
الجمهوري والديمقراطي حتى إشعار آخر، نظرًا لخطورة 
التجمعات ف���ي انتقال الوباة. وقد يج���ري صرف النظر 
ين  عن مناظرة األحد المقبل بين المرشَحين الديمقراطيَّ
جو بايدن وبيرني س���اندرز، أو ُتجرى من دون جمهور في 
القاعة، وهي في كل حال لم تعد ذات ش���أن، باعتبار أن 
س���اندرز صار عمليًا على طريق االنسحاب لفسح المجال 
أمام معركة بايدن ضد ترامب. والس���ؤال متى؟ هل قبل 

المؤتمر في يوليو/تموز أم أثناةه؟
عل���ى ه���ذه األرضي���ة، تس���ود البلبلة وكثي���ر من عدم 
االطمئنان حت���ى بعد كلمة الرئيس. وتب���دو اإلمكانات 
مت في مواجهة كابوس 

ّ
األميركية الهائل���ة وكأنها تقز

كورونا. وأكث���ر ما يثير الخوف، هو جه���ل ما في جعبة 
الي���وم التالي ألزمة مس���تعصية بدأت ته���ّدد بانفالت 

خطير وفائق الكلفة.

بقلم: فكتور شلهوبإجراءات ترامب لمواجهة كورونا: »ضمادات« دون االستنفار المطلوب
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أعل���ن أن���ا المواطن / مرش���د س���لمان مرش���د القاضي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
(804549475) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / نس���رين عاطف اس���ماعيل س���امة 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
(905514725) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / كامل س���ليمان عبد الله الش���خريت  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
(940017155) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطنة / ليلى محمد حس���ني الش���خريت  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
(410925663  ) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / منار محمد سامه بركة 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
(410925911) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقال:
كش���ف عوض أبو مذكور رئيس شركات 
الح���ج والعمرة ف���ي قطاع غزة يوم أمس، 
عن حجم خسائر الشركات ، إثر اإلجراءات 
التي اتخذت مؤخرا لمنع تفشي وانتشار 

فيروس كورونا المستجد.
وق���ال أبو مذك���ور ف���ي تصريح ل���ه: إن 
حاالت إغ���اق المعابر وقرار الس���عودية 
بمنع العمرة، بس���بب التخوف من انتشار 
في���روس كورون���ا (كوفيد 19)، تس���ببت 
بخس���ائر فادح���ة لش���ركات العمرة في 

القطاع.
وأوضح أبو مذكور أن شركات الحج والعمرة 
تكب���دت خس���ائر وصلت قيمته���ا لنحو 

نصف مليون دوالر، بعد قرار منع العمرة.
وأشار إلى أن شركات العمرة، كانت تطلع 
خ���ال الع���ام الماض���ي 800 معتمر إلى 
األراضي الحجازية في األسبوع الواحد، أما 
في هذا العام فقلت النسبة ل� 500 معتمر 

كل أسبوعين.
وأضاف أب���و مذك���ور: "كان من المفترض 
وجود 7 رحات عمرة خال األيام الماضية، 
ما يعادل تقريب���ا 4 آالف معتمر وقابلين 

للزيادة خصوًصا مع قرب شهر رمضان".
وتابع، "ق���رارات المن���ع الحالية، خصوًصا 

بع���د إغ���اق مل���ف العم���رة ل���� 4 أعوام 
ماضية، تس���بب بخسائر كبيرة، خصوصًا 
بالمصاريف التش���غيلية ورسوم مقرات 

ورخص وأجور العمال".
وكان وكيل وزارة األوقاف في غزة الدكتور 
عبد الهادي األغا قد أكد خال لقاء جمعه 
مع أصحاب ش���ركات الحج والعمرة في 3 
مارس الحالي أن وزارته تتابع ملف العمرة 
عن كث���ب, خاصة بعد قرار الس���عودية 
بعدم إصدار تأش���يرات لكل دول العالم 

لدخ���ول أراضيها ضم���ن إجراءاتها لمنع 
وصول في���روس "كورونا" للمملكة, منوًها 
ال���ى أنه في حال تم اس���تئناف الرحات 
س���يتم تقدير الموقف من قب���ل الوزارة 

حسب تطور هذا الفايروس.
واس���تعرض األغا خال اللق���اء جملة من 
المح���ددات والسياس���ات العام���ة وأبرز 
الس���احة فيما يتعلق  المستجدات على 
بهذا الملف, منوًها الى أن األوقاف بدأت 
فعلًيا بإجراءات موسم الحج للعام الجديد, 

وفق شروط تنظم عملية التسجيل لهذا 
الموسم أبرزها أال يكون سبق له الحج قبل 

ذلك.
وأش���ار إلى أن هناك مس���ئولية تقع على 
عات���ق الجمي���ع م���ن أجل ضم���ان نجاح 
موسمي الحج والعمرة, مشدًدا على ضرورة 
تقدي���م الخدمة الش���ريفة للمواطن وأن 
يكونوا حصًنا له كما ستكون الوزارة حصًنا 
للشركات, الفًتا الى أن مصلحة المواطن ال 

تساهل فيها من قبل الوزارة.

القدس المحتلة/ االستقال:
أعلن وزير الجيش اإلس���رائيلي نيفتالي بينت، يوم أمس، السماح 
ل���� 60 ألف عامل فلس���طيني في إس���رائيل، بالمبيت في الداخل 

المحتل.
يأتي القرار، كأحد أدوات التحوط من تفش���ي فيروس كورونا في 
إسرائيل، وللحفاظ على نشاط القطاعات الحيوية التي يعمل بها 

الفلسطينيون، دون تغيير.
وقال بينت في تصريحات صحفية، إن مبيت العمال سيكون على 
مسؤولية مش���غليهم، حيث سيتم الس���ماح لهم بالمبيت لمدة 

تتراوح بين شهر واحد أو شهرين.،
وس���تكون العمالة في قطاعات الصحة والبن���اء والزراعة والرعاية، 
ه���ي األوفر حظًا بالحصول على إذن مبيت داخل األراضي المحتلة 
فيما قد تواجه العمالة الفلسطينية المتبقية منعًا من الدخول إلى 

إسرائيل.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، يبلغ إجمالي 
عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل 133 ألفا، بينما يرتفع الرقم 
ليتجاوز 200 ألف عامل، مع ضم األعداد غير الرسمية التي تدخل 

بشكل يومي.
وتعتبر العمالة الفلسطينية في إسرائيل من أبرز مصادر السيولة 
إلى السوق الفلس���طينية، إذ تدخل هذه العمالة متوسطًا شهريًا 

يبلغ 900 مليون شيكل بحسب بيانات رسمية.

القدس المحتلة/ االستقال:
قدر خبراء اقتصاد، حجم خسائر إسرائيل المباشرة وغير المباشرة نتيجة 
تبعات تفش���ي جائح���ة كورونا، ب���� 45 مليار ش���يكل (12.9 مليار دوالر 

أمريكي).
ونقل���ت »القناة 12« العبرية عن خبراء إس���رائيليين قولهم، إن اإلجراءات 
األخيرة المتبعة التي أعلنتها حكومة تل أبيب بشأن خفض عمل القطاع 
الخاص بنس���بة 70 بالمئة وإعان الطوارئ في القطاع العام، »سيفاقم من 

الخسائر«.
و أعلنت إس���رائيل حالة الطوارئ في القطاع العام، ضمن إجراءات جديدة 
للحد من انتشار فيروس كورونا، شملت أيضا االستعانة بوسائل وتقنيات 

أمنية.
وأوردت القناة، أن تراجعًا س���يطرأ على نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
بس���بب انتش���ار الفيروس محليا وخارجيا، وأن »تأثي���ر الفيروس عالميا 

ستكون له تداعيات محلية«.
ذكر تقرير موس���ع لصحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، أن إس���رائيل 
ستخسر 8 مليارات شيكل (2.16 مليار دوالر) حتى نهاية الشهر الجاري، 

بفعل اإلجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس.
وأوضحت الصحيفة، أن الخس���ائر س���تكون فقط من »خزينة الدولة« وال 

تشمل خسارات القطاع الخاص، والقطاع العام من جزئيات أخرى. 
وبينت أن هذا الرقم من الخس���ائر، س���يكون فق���ط نتيجة عدم تحصيل 
ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الشراء والتعريفات، مع 

زيادة اإلنفاق الحكومي.

نصف مليون دوالر خسائر شركات الحج والعمرة في غزة بسبب كورونا تقديرات »إسرائيلية« بخسائر 
13 مليار دوالر بسبب كورونا

رام الله / االستقال:
قفز الدوالر األمريكي قفزة رهيبة إلى األمام، 

حيث ارتفع إلى 3.75 شيكا.
وعّلق الكاتب ياسين عز الدين، على االرتفاع 
الكبير والمتواصل لل���دوالر مقابل العمات 

األخرى، بما فيها الشيكل اإلسرائيلي.
وقال عز الدين: »يستغرب الكثيرون أنه رغم 
األزمة االقتصادية العالمية و(كورونا) إال أن 
الدوالر األمريكي يرتفع، لكن هذا ما يحصل 
في كل األزمات االقتصادية، حتى لو كانت 
األزمة في أمريكا، كما حصل قبل س���نوات 
قليلة«، متابًعا: »السبب أن الناس والشركات 
والحكومات في العالم، ينظرون للدوالر على 
أنه م���اذ آمن في األزمات، فكلما اش���تدت 

األزمة، يتهافتون على شراء الدوالر«.
ووف���ق الكاتب، فبحس���ب قان���ون العرض 
والطلب، فسعر الدوالر س���يزيد ألن الطلب 

زاد، مضيًفا: »ألن الحكومة األمريكية تفضل 
سعًرا منخفًضا للدوالر حتى تنخفض أسعار 
بضائعها وتستطيع المنافسة في األسواق، 
فماذا ستفعل؟.. ستشغل مطبعة الدوالرات 
وتطبع ملي���ارات ال���دوالرات، وتضخها في 
األس���واق العالمي���ة، فعندم���ا يزي���د عدد 

الدوالرات في السوق ينخفض سعره«.
وَأرف عز الدين: »لك���ن الواليات المتحدة ال 
توزع الدوالرات با مقابل بل تشتري أشياء، 
مث���ل النفط تخزنه حتى يرتفع س���عره، أو 
أس���هم الش���ركات المنخفضة، وغير ذلك، 
فهكذا تضحك أمريكا على العالم تعطيهم 
أوراًقا خضراء وتأخذ النفط واألسهم، ويزداد 
اعتم���اد العالم عليها، ألن ال���دوالرات التي 
يمتلكها األشخاص والشركات والحكومات، 
تجعلهم رهائن لصحة أمريكا االقتصادية.

وتابع: حتى الصين، أكب���ر منافس ألمريكا 

فإنها تملك 2 ترليون دوالر (2000 مليار)، إذا 
انهارت أمريكا، فستتبخر كل هذه األموال.. 
حوال���ي نص���ف ال���� 2 ترلي���ون دوالر التي 
تملكها الصين عبارة عما تس���مى بسندات 
وأذون���ات خزانة أمريكية، وهي ش���كل من 
أشكال القروض، أي قروض تقدمها الصين 

ألمريكا.
وتس���اءل الكاتب، لو انه���ارت أمريكا، فهل 
الرئيس األمريكي، س���يخرج  تعتقدون أن 
ويعت���ذر عن ع���دم مقدرة س���داد الدين؟.. 
طبًع���ا ال الن أمريكا تملك مطبعة الدوالرات، 

وستطبع ما تشاء وتسدد ديونها.
وخت���م عز الدي���ن حديثه بالق���ول: »هكذا 
تضحك أمريكا على العالم بمطبعة األوراق 
الخض���راء، التي تس���مى دوالرات، قد تبدو 
قصة خيالية، لكن أي مطلع على المواضيع 

االقتصادية يعرفها«.

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن / ياس���ر محمد دي���ب البلعاوي عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
(906691944) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

بسبب كورونا.. 60 ألف 
عامل فلسطيني سيبيتون 

في »إسرائيل« لشهرين

غزة/ االستقال:
اعلن���ت وزارة الزراع���ة بغزة يوم أم���س، عن األضرار 
الزراعي���ة "األولية" الناتجة ع���ن المنخفض الجوي 
األخير والتي تقدر  ب�700 ألف دوالر، وذلك لمساحة 

(500 دونم) تضررت بشكل مباشر.

وحص���رت طواق���م وزارة الزراع���ة أضرار المنش���آت 
الزراعي���ة ف���ي محافظات قط���اع غزة، بع���د نهاية 
المنخفض الجوي األخير الذي ضرب الباد األسبوع 

الماضي.
وتنوع���ت األضرار ما بين منش���آت إنت���اج حيواني 

وإنتاج نباتي، وسجلت أعلى قيمة لها في محافظات 
جنوب القطاع بمس���احة (300) دونم، حيث شملت 
أغطية باس���تيكية للدفيئات وأنفاقًا زراعية وتلف 
مزروعات، باإلضافة إل���ى تضرر مزارع دواجن ونفوق 

طيور داخلها.

زراعة غزة: »700« ألف دوالر خسائر المنخفض الجوي األخير

كيــف ارتفــع الــدوالر بهــذه السرعــة؟
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لندن/ االستقالل:
أورد تقري����ر ف����ي صحيف����ة »الش����عب« 
التابعة للحزب الش����يوعي، أن  اليومي����ة، 
الصي����ن أجازت إجراء التجارب الس����ريرية 
على أول لق����اح تط����وره لمحاربة فيروس 
كورون����ا المس����تجد، مضيف����ًا أن فري����ق 
الباحثين يقوده تشين واي من أكاديمية 
العلوم الطبية العسكرية في الصين، وفق 

ما أوردته وكالة »رويترز«.
والجامع����ات  األبح����اث  مراك����ز  ودخل����ت 
والمختب����رات العلمية في ع����دة دول في 
حالة استنفار وسباق مفتوح، للتوصل إلى 
إيجاد لقاح يتيح تطويق انتشار فيروس 

كورونا، كوفيد 19.
و كان����ت أول����ى اإلش����ارات اإليجابية من 
الوالي����ات المتح����دة األميركي����ة، بعدم����ا 
نقلت قن����اة »فوكس نيوز« أنه ش����رع في 
مرحلة االختبار الفعلي للقاح محتمل ضد 
فيروس كورونا، موضحة أن أول االختبارات 
بدأ ف����ي مدينة س����ياتل وس����تليه أخرى 

كثيرة في األيام المقبلة.

وأف����اد عميد المدرس����ة الوطني����ة للطب 
الطب  البروفيسور في معهد  االستوائي، 
بجامع����ة بايل����ور بيتر هوتي����ز، بأنه جرى 
بالفعل تطوير لقاح محتمل ضد الفيروس 
اإلكلينيكية  أول االختبارات  وُيجرى عليه 
في سياتل، مضيفًا أنه يتم كذلك تطوير 

لقاحات أخرى سُيكَشف عنها الحقا.

وأك����د هوتيز ف����ي تصريحه ل����� »فوكس 
ني����وز«، أن المش����كل م����ع اللقاح����ات أنه 
ال يمك����ن التس����رع قبل التأك����د من مدى 
س����المتها وع����دم تش����كيلها أي تهديد 
لصحة اإلنس����ان، وكذلك إثبات فعاليتها 
في القضاء على الفيروس. وتابع قائال، إن 
ذلك ما يتم العم����ل عليه حاليًا، من خالل 

اختب����ار اللقاح����ات على أربعة أو خمس����ة 
متطوعين.

وفي وقت سابق، أعلنت الواليات المتحدة 
زي����ادة مواقع اختبار في����روس كورونا إلى 
نح����و 2000 مختب����ر ذات تقنية وس����رعة 
عالية في العديد م����ن الواليات، في إطار 

إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

الصين تبدأ التجارب السريرية ألّول لقاح تطّوره لفيروس كورونا

الجزائر/ االستقالل:
أخذت الحكومة الجزائرية العلم من الس���لطات التونس���ية بقرار إغالق الحدود وجميع 

المعابر البرية بين البلدين، يوم أمس، في سياق تدابير مواجهة فيروس كورونا.
 قرار إغالق تونس حدودها قرار سيادي، »لكن وبحكم 

ّ
وقال مصدر دبلوماس���ي جزائري، إن

العالقات األخوية العميقة، فقد أبلغت الحكومة الجزائرية من قبل الحكومة التونسية عبر 
القنوات الدبلوماسية المعروفة مسبقًا بالقرار الذي أعلنه رئيس الحكومة التونسية إلياس 
 »ثمة توافقًا مشتركًا على هذا القرار الذي يخدم صالح البلدين«. وهذه 

ّ
الفخفاخ، مضيفًا أن

أول مرة تغلق فيها الحدود البرية بين تونس والجزائر، واس���تثني من قرار اإلغالق المعابر 
التجارية التي تبقى مفتوحة لعبور شحنات السلع والمواد الغذائية وغيرها.

وترتب���ط الجزائر مع تونس بس���بعة معابر حدودية تمتد من الش���مال حتى المناطق 
الجنوبي���ة، وبهذا القرار تصبح الجزائر دولة مغلقة بري���ًا، حيث الحدود مع ليبيا ومالي 
والنيجر مغلقة منذ عام 2014 العتب���ارات أمنية، والحدود المغربية مع المغرب مغلقة 
منذ عام 1995 العتبارات سياس���ية، فيما أغلقت موريتاني���ا المعبر الوحيد مع الجزائر 

في منطقة تندوف جنوبي الجزائر، في إطار خطة التوقي من تفشي فيروس كورونا.
 الحكومتين الجزائرية والتونسية ارتأتا تطبيق القرار بدءًا من 

ّ
والحظ نفس المصدر أن

اليوم االربعاء، بداًل من الغلق الفوري، بهدف الس���ماح لمجموع الجزائريين الموجودين 
في تونس للعالج أو للس���ياحة بالمغادرة، إذ ال تبعد العاصمة التونس���ية عن المعابر 

الحدودية سوى 200 كيلومتر، وهي مسافة ثالث ساعات.

إغالق الحدود البرية بين 
الجزائر وتونس للمرة األولى

طهران/ االستقالل:
دع����ت وزارة الخارجية اإليراني����ة، دول أوروبا إلى 
عدم االلتزام بالعقوبات األميركية للحيلولة دون 

»موت األبرياء« في إيران بسبب كورونا.
ج����اء ذلك، في اتص����االت هاتفي����ة أجراها وزير 
خارجي����ة إي����ران محمد ج����واد ظريف، م����ع وزراء 

خارجية بريطانيا وكرواتيا.
وأجرى ظريف اتص����اال بوزير الخارجية الكرواتي، 
غ����ردان غرليج، باعتبار أن ب����الده تترأس االتحاد 

األوروبي حاليا، وفقا لوكالة »تسنيم« اإليرانية.
وخ����الل اتصال����ه م����ع وزي����ر خارجي����ة بريطانيا 
دومينيك راب، ش����كر ظريف االتح����اد األوروبي 
وال����دول األوروبي����ة الث����الث (فرنس����ا وبريطانيا 
وألمانيا) الش����ريكة ف����ي االتفاق الن����ووي، على 

مساعداتها الطبية إليران لمواجهة كورونا.
ودع����ا ظريف، خالل حديثه مع نظيره البريطاني، 

الدول األوروبي����ة إلى »عدم االلت����زام بالعقوبات 
األميركي����ة ضد الش����عب اإليراني، س����واء على 
أس����اس التعهدات بموجب االتف����اق النووي، أو 

ألسباب إنسانية« في هذه الظروف.
وكان وزي����ر خارجية إيران قد أطل����ق نداء عاجال، 
الخمي����س الماضي، إلى العالم، لمس����اعدة بالده 
في مواجهة كورونا، مرفقا تغريدته بقائمة ألهم 
االحتياجات الطبية إليران لمواجهة كورونا، داعيا 
العالم إلى العمل على إلغاء العقوبات األميركية.

كما وجه خطابا إلى األمي����ن العام لمنظمة األمم 
المتح����دة ورؤس����اء المنظم����ات الدولي����ة ووزراء 
خارجية دول العالم، داعيا فيه إلى ضرورة العمل 
على إلغاء العقوبات األميركية على إيران، معتبرًا 
أنها »تشكل عقبة أساسية في مواجهة انتشار 

كورونا في إيران«.
في غضون ذلك، كش����ف محافظ البنك المركزي 

اإليراني عب����د الناصر همتي، ع����ن تقديمه طلبا 
إلى مدي����رة صندوق النقد الدولي كريس����تالينا 
جورجيف����ا، للحصول على قرض بمقدار خمس����ة 
ملي����ارات دوالر من صن����دوق ط����وارئ، وهو أداة 
التمويل السريع، للمساعدة في مكافحة فيروس 

كورونا.
من جهته، وجه الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
السبت الماضي، رس����الة إلى عدد من قادة الدول 
بش����أن كورونا المستجد، مناشدا العالم مساعدة 
إي����ران من خ����الل العم����ل على إلغ����اء العقوبات 

األميركية لتمكينها في مكافحة كورونا.
وتأتي هذه المناش����دات على وقع تسارع وتيرة 
تفش����ي كورون����ا في إي����ران، وصعوب����ات كبيرة 
تواجهه����ا في مواجهته، س����واء ف����ي ما يتعلق 
بتوفير المستلزمات الطبية أو توفير االحتياجات 

األساسية لإليرانيين.

القاهرة/ االستقالل:
قررت الس���لطات المصرية، يوم أمس، س���حب اعتم���اد مكتب صحيف���ة "الغارديان" 
البريطاني���ة، واغالقها، باالضافة الى توجيه إنذار لمراس���ل صحيفة "نيويورك تايمز" 
األميركية، معتب���رة أن الصحيفتين لم تلتزما بالقواع���د المهنية في األخبار التي تم 
بثه���ا عن موضوع فيروس كورون���ا في مصر. و افادت هيئة االس���تعالمات العامة أنه 
تقرر توجيه إنذار أخير إلى مراس���ل جريدة 'نيوي���ورك تايمز' في القاهرة، بالرجوع إلى 

المصادر الرسمية في األخبار التي يتم بثها عن مصر، وااللتزام بالقواعد المهنية".
وأضافت الهيئة أن "الصحيفتين لم تلتزما بالقواعد المهنية في األخبار التي تم بثها 
ع���ن موضوع فيروس كورونا في مصر، واعتمدتا على مصادر غير موثوقة، ولم يتواصال 
مع المصادر الرس���مية الموثوقة والجهات الرس���مية". و كان���ت الغارديان البريطانية 
نش���رت أول امس تقريرا قالت فيه إن اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اكثر 
م���ن ١٩ ألف مصاب، و أن العديد من ال���دول انتقل اليها الفيروس عن طريق مقيمين 

مصريين و أجانب جاؤوا من مصر قبل الكشف عن إصابتهم بالفيروس.

الخارجية اإليرانية تدعو أوروبا لتجاوز العقوبات األميركية بسبب كورونا مصر تغلق مكتب الغارديان بعد 
تقرير عن عدد المصابين بكورونا

بغداد/ االستقالل:
أعل���ن في بغ���داد يوم أم���س، عن تكلي���ف محافظ النجف 
الس���ابق وعضو البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، بتش���كيل 
الحكومة العراقية الجديدة بنس���ختها الس���ابعة في والدة 

بدت صعبة نظرًا للظروف التي يمر بها العراق.
وتحال���ف الزرفي س���ابقًا مع رئي���س الوزراء األس���بق حيدر 
العب���ادي وخاض���ا االنتخابات التش���ريعية األخيرة معًا عام 
2018 ضم���ن ائتالف حص���د مكانًا بي���ن أول خمس قوائم 
انتخابية فائزة في االنتخاب���ات التي أثارت جداًل بخصوص 

نزاهتها.

والزرف����ي م����ن مواليد النجف ع����ام 1966، وه����و حاصل على 
بكالوريوس قانون من جامعة الكوفة كما أنه أحد كوادر حزب 
"الدعوة اإلس����المية" منذ نهاية ثمانيني����ات القرن الماضي، 
لكنه سرعان ما مر بتحوالت عديدة بعد عام 1991 حيث غادر 
العراق إلى السعودية ضمن نازحي مخيم رفحاء بعد ما عرف 
حينها باالنتفاضة الشعبانية ضد نظام صدام حسين وبقي 
هناك نحو ثالث سنوات قبل أن ينتقل إلى الواليات المتحدة 

كالجئ عام 1994 وحصل على الجنسية األميركية.
وع���اد الزرفي إلى الع���راق عام 2003 مع الق���وات األميركية 
ضمن فريق إعادة اإلعمار، وبس���بب أسرته النجفية العريقة 

وعالقته مع القوى السياس���ية، تولى منصب محافظ النجف 
ع���ام 2004 ثم عضوًا لمجل���س المحافظة ووكياًل لش���ؤون 
االس���تخبارات الداخلية بين 2006 و2009 قبل أن يعود مرة 
أخ���رى محافظًا للنج���ف لمرتين بي���ن 2009 ولغاية 2015. 
وش���كل الزرفي حزبًا سياس���يًا عرف باس���م حرك���ة الوفاء، 
وش���هدت فترة حكمه لمدينة النجف عدة أحداث مأساوية، 

وأخرى إرهابية فضاًل عن شبهات فساد عديدة.
ويلوم���ه الجناح المحافظ في القوى السياس���ية الش���يعية 
أنه في عهده تم قص���ف النجف من قبل القوات األميركية 
عام 2004 خالل المواجهات م���ع أنصار رجل الدين مقتدى 

الص���در، وكذلك حادث���ة منطقة بن���ات الحس���ن التي راح 
ضحيته���ا المئ���ات من العراقيي���ن عدا عن وق���وع عمليات 
إرهابية مروعة واتهم المحافظ بضعف إدارة الملف األمني، 
وما زال ملف الفساد بشأن مشاريع "النجف عاصمة الثقافة 
اإلسالمية"، لعام 2012 حاضرًا ولم يغلق لدى هيئة النزاهة. 
 الزرفي عن جنس���يته األميركية، ويحظى بعالقات 

َّ
لم يتخل

واس���عة مع مس���ؤولين أميركيين، خاصة عسكريين منهم، 
فضاًل عن وجود جزء من أسرته في الواليات المتحدة ويعتبر 
من الشخصيات السياس���ية القليلة التي حققت توازنًا في 

هذا المجال.

عدنــان الزرفــي.. يقــود مهمــة تشكيــل الحكومــة العراقيــة السابعــة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / م���راد حمدان محمد الس���طري  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
(905312070) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطنة / نس���رين محمد س���ليمان البيوك  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
(900928722) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / وائ���ل رياض حم���دي اليازجي عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
(901508432) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / يوس���ف بس���ام عاش���ور الجيزاوي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
(802459230) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / عبدالله نصيف عبدالعزيز عبدالعال 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
(801181694) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عوض عبد العجله
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
(907165138) فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة



األربعاء 23 رجب 1441 هــ 18 مارس 2020 م

غزة /االستقالل: 
صعد فريقا اتحاد الشجاعية والصداقة لدور الثمانية 
من كأس قطاع غزة, عقب فوزهما على خدمات رفح 
وخدمات المغازي تواليا, ضمن منافسات دور الستة 

عشر من المسابقة.
و نجح فري���ق اتحاد الش���جاعية باإلطاحة بخصمه 
خدمات رفح حامل لقب الكأس من الموسم الماضي 
و بط���ل ال���دوري لهذا الموس���م بالف���وز عليه 2-3 

وإقصائه من المنافسات.
لقاء مثير داخ���ل الميدان و فقير عل���ى المدرجات 
الفارغة بس���بب فاي���روس كورون���ا ،  تمكن فريق 
الشجاعية من التقدم بنتيجة 2_0 ، عبر عالء عطية 

في الدقيقتين 44 و62 .
و ف���ي الدقيق���ة 68 س���جل خدمات رف���ح الهدف 
األول عن طريق بدر موس���ى الذي سجل كرة عائدة 
من فريقه لحارس الش���جاعية الذي أخرج الكرة بعد 
إصاب���ة أحد العبي الفريق الرفح���ي ، لتتوتر األجواء 
في أرضية الملعب، ليتم تدارك الموقف من كابتن 
الماتادور محمود النيرب و يسمح لالعب الشجاعية 
عمر العرعير بتسجيل الهدف الثالث في70، و في 
الدقيق���ة81 محمود النيرب يس���جل ثاني أهداف 

خدمات رفح.
 واس���تمرت محاوالت الفري���ق الرفحاوي على مرمى 

الشجاعية الذي حافظ العبوه على النتيجة و الخروج 
بفوز غاٍل على حساب البطل، و التأهل لدور ال�8.

هذا و تأه���ل فري���ق الصداقة ل���دور الثمانية من 
البطولة، بفوزه السهل على منافسه خدمات المغازي 

.0-4
و اس���تطاع الصداقة في حسم اللقاء بالشوط األول 
عندما انتفض و س���جل العبوه أربعة أهداف كانت 

كفيلة في تأهل الفريق.

و نجح عاهد أبو مراحيل في الدقيقة13 من تسجيل 
الهدف األول ، و س���جل صائب أبو حشيش ثنائية 
في الدقيقتين 23 و41، و سجل الرابع محمد الديري 
ف���ي الدقيقة30، ليلتق���ي الصداقة فري���ق اتحاد 

الشجاعية بدور الثمانية من المسابقة. 
و تستكمل لقاءات هذا الدور اليوم األربعاء بلقاءين، 
األول س���يجمع خدمات الشاطئ و فريق نماء ، فيما 

يلتقي شباب جباليا فريق شباب خانيونس.

غزة/االستقالل: 
اتفق ن���ادي بيت حانون الرياضي، مع 4 من نجومه، عل���ى البقاء مع الفريق في 

الموسم المقبل.
وأنهى بيت حانون الدوري في المركز الرابع، في أول ظهور له في المسابقة، وهو 
األمر الذي دفع إدارة النادي بداية لإلبقاء على المدير الفني محمد العماوي، عبر 

تجديد التعاقد معه للموسم الثالث تواليا.
وأعلن بيت حانون الرياضي عن تجديد التعاقد مع الالعبين أس���امة أبو قرشين، 
وناجي النحال وفراس األسمر ويوسف أبو زيد، بعدما قادوا الفريق لمربع الكبار.

وينتظر أن تش���هد األيام القليلة المقبلة، العديد من التعاقدات والتجديدات 
المهمة، فهنالك العديد من النجوم أمثال الحارس باس���ل الصباحين، وثنائي 
الهجوم محمد القاضي ومحمد الجرمي، والثالثي كان له بصمة كبيرة مع الفريق 

األول، وهنالك اتصاالت مفتوحة من جانب اإلدارة لإلبقاء عليه لموسم آخر.

بيت حانون الرياضي 
يجدد عقود 4 العبين

»المنطــار« يطيــح بالبطــل خــارج الكــأس
 والصداقــة يعبــر المغــازي بسهولــة

لندن/االستقالل: 
ذك����رت تقاري����ر صحفية إس����بانية أن تشيلس����ي 
م����ع  للتعاق����د  يخطط����ان  س����يتي،  ومانشس����تر 
االنتقاالت  فت����رة  في  صفقة برش����لونة المحتملة، 

الصيفية المقبلة.
وبحس����ب صحيف����ة “س����بورت” اإلس����بانية، فإن 
تشيلسي ومانشستر سيتي ينافسان برشلونة على 
ضم الدولي األرجنتيني الوت����ارو مارتينيز، مهاجم 

فريق إنتر ميالن اإليطالي.

وتابع����ت الصحيفة اإلس����بانية أن فران����ك المبارد، 
المدير الفني للبلوز، يرغب في دفع مقابل مادي كبير، 
من أجل حس����م صفقة الوتارو، حيث يبحث الفريق 
اللندني عن مهاجم آخر لمساعدة تامي أبراهام في 

خط الهجوم.
وواصلت س����بورت أن مانشستر س����يتي يريد ضم 
مهاج����م ليع����وض الرحيل المحتم����ل لألرجنتيني 
س����يرخيو أجويرو، مهاجم الس����يتيزنز، بينما يرى 
النادي الكتالوني أن مارتينيز هو البديل المناسب 

للدولي األوروجوياني لويس سواريز.
وانض����م المهاج����م األرجنتين����ي إل����ى صف����وف 
النيراتزوري في صيف ع����ام 2018، قادًما من نادي 
راس����ينج مقابل 25 مليون ي����ورو، وتمكن من حجز 
مقعد أساسي في تشكيل الفريق بعد رحيل ماورو 
إيكاردي، إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
جدير بالذك����ر أن الالعب صاحب ال�22 عاًما ش����ارك 
في 31 مباراة منذ بداية الموسم مع األفاعي في كل 

البطوالت، وسجل 16 هدًفا وصنع أربعة آخرين.

مانشستر سيتي وتشيلسي
 يخططان لضم صفقة برشلونة المحتملة

نيون/ االستقالل: 
قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم »اليويفا« رسميا، تأجيل انطالق كأس األمم 
األوروبية »يورو 2020«، بس���بب تفش���ي فيروس »كورونا« في جميع أنحاء 

أوروبا.
وعق���د »اليويفا« اجتماعا بين ممثليه الثالثاء، واتخ���ذوا قرارا باإلجماع على 

ضرورة تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدال من صيف 2020.
وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في يونيو المقبل، إال أن توقف الدوريات 
األوروبية في التوقيت الحالي، س���يؤدي لتأجي���ل موعد نهايتها، وبالتالي 

سيؤثر على موعد انطالق »اليورو«.
كما أعلن االتحاد األوروب���ي لكرة القدم عن موعد نهائي بطولة دوري أبطال 
أوروبا للموسم الحالي 2019-2020، وذلك بعد فترة التوقف التي شهدتها 

البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا في القارة العجوز.
وق���رر اليويفا في االجتماع الذي عقده في مق���ره إقامة نهائي دوري أبطال 
أوروبا يوم السبت الموافق 27 من شهر يونيو، بينما سيقام نهائي الدوري 

األوروبي قبل 3 أيام في 24 من نفس الشهر.
وكان م���ن المقرر إقامة النهائي في 30 من ش���هر ماي���و القادم، لكن بعد 
األحداث األخيرة التي تس���ببت في ش���ل حركة كرة القدم في أوروبا، اضطر 
اليويف���ا لتأجيل الموعد 28 يومًا لكي يتيح مج���اال لألندية من أجل خوض 

مبارياتها المؤجلة في الدوريات المحلية، وفي البطولة نفسها.

االستقالل/ وكاالت: 
تقرر تأجيل بطولة كوبا أمريكا، التي كان من المقرر إجراؤها خالل 
الصيف القادم، لمدة عام بس���بب ما ترتب من أحداٍث عن انتشار 
فيروس كورونا. وكان من المفترض أن تقام البطولة بداية من يوم 
12 يونيو المقبل في األرجنتين وكولومبيا، ولكن بعد التخوفات 
التي صاحبت انتش���ار فيروس كورونا، أصبحت هناك ش���كوك 

كبيرة حول إقامة المسابقة القارية.
وبحسب شبكة “فوكس سبورتس” البرازيلية، فإن اتحاد أمريكا 
الجنوبية لكرة القدم، قرر بشكل رسمي تأجيل بطولة كوبا أمريكا، 

وذلك من أجل السماح للمسابقات العالمية باستكمال موسمها 
وتفادي خسائر بعدة مليارات من اليورو.

وس���يتم االحتفاظ بالمنتخبات المدعوة للمش���اركة في البطولة 
ويتعلق األمر بقطر وأس���تراليا، فيما س���تنطلق البطولة يوم 11 
يونيو ولغاية 10 يوليو 2021، على أن تقام المباراة النهائية في 

كولومبيا كما كان مبرمج سابقًا.
وبم���ا أن كأس أمم أوروبا تأجلت أيض���ًا لغاية 2021، فمن المقرر 
كذلك أن يتم تأجيل بطولة أندية العالم بنسختها الجديدة إلى 

أجٍل غير مسمى.

تأجيل بطولة »يورو 2020« وتحديد تأجيل بطولة كوبا أمريكا 2020 بسبب »كورونا«
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا
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ش���رطة االحت���ال ب���اب المغارب���ة الس���اعة 
العاش���رة والنصف صباًحا عقب انتهاء فترة 

االقتحامات الصباحية.
وبحس���ب دائرة األوقاف اإلس���امية بالقدس 
المحتلة، ف���إن المتطرف "غليك" و45 متطرًفا 
اقتحموا المسجد األقصى وتجولوا في باحاته، 
وتلقوا ش���روحات عن "الهي���كل" المزعوم من 

قبل مرشدين يهود.
أداء  االقتحام، ح���اول مس���توطنون  وخ���ال 
طق���وس تلمودي���ة في الجهة الش���رقية من 

األقصى، وتحديًدا في منطقة باب الرحمة.
ويأت���ي ذلك فيم���ا واصلت ش���رطة االحتال 
أثن���اء دخولهم  المصلي���ن  التضيي���ق على 
للمس���جد، واحتجزت بطاقاتهم الش���خصية 

عند بواباته.
وما ت���زال تاحق ش���رطة االحتال عش���رات 

النساء والشبان المقدس���يين، وتبعدهم عن 
األقصى، لفترات تتفاوت ما بين يومين وستة 

أشهر.
وكانت الهيئات اإلس���امية ونشطاء القدس 
حذروا من استغال االحتال لتفشي فيروس 
“كورونا” باتخاذه إجراءات تمس بالمس���جد 

األقصى.
وأك���دوا على ض���رورة المواظبة عل���ى الصاة 
ف���ي المس���جد، بالرغ���م م���ن وقفه���ا داخل 
المس���قوفة، للتصدي القتحامات  المصليات 
المس���توطنين اليومية، ومخططات االحتال 
إلغاق المس���جد، ضم���ن المس���اعي الرامية 
لتهويده وتقسيمه مكانًيا وزمانًيا، خاصة في 
ظل مواصلة االحتال التعرض لقامات دينية 
وسياسية في القدس، واستمرارها في إبعاد 

المصلين عن األقصى.

ويتعرض المسجد األقصى يومًيا (عدا يومي 
الجمعة والسبت) القتحامات من المستوطنين 
وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة 
لبسط السيطرة الكاملة عليه، وإغاقه في وجه 

المسلمين.
وف���ي س���ياق آخ���ر، ش���نت ق���وات االحتال 
اإلس���رائيلي، فجر  أمس الثاثاء، حملة دهم 
بمناطق متعددة في الضفة الغربية والقدس 

المحتلة واعتقلت عددًا من المواطنين.
ففي نابلس، اقتحمت قوة من جيش االحتال 
بل���دة بيتا جن���وب نابلس، واعتقلت الش���اب 
س���امح ب���ركات فرحات بع���د اقتح���ام منزله 

وتفتيشه والتخريب في محتوياته.
ودهمت ق���وات االحتال قري���ة عورتا جنوب 
ش���رق نابلس، واعتقلت الشاب مجاهد ضرار 
ع���واد بعد اقتحام منزله، كم���ا أفادت مصادر 

محلي���ة أن قوة لجيش االحتال اقتحمت بلدة 
برقة شمال نابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت شرطة االحتال 
اإلس���رائيلي رئيس نادي األسير الفلسطيني 
ف���ي القدس ناصر قوس بع���د اقتحام منزله، 
وش���هدت بلدة العيسوية اقتحامات جديدة، 
دارت على إثرها مواجهات بين قوات االحتال 

وأهالي البلدة.
وف���ي رام الله، يواصل المس���توطنون محاولة 
دهم واقتح���ام قرية الجانية، وبحماية جيش 
االحتال؛ حيث اقتحمت حافلة للمستوطنين، 
برفق���ة جنود االحتال، محي���ط قرية الجانية 
غربي رام الل���ه، وتصدى لهم ش���بان القرية، 
وأطل���ق جنود االحتال قناب���ل الصوت والغاز 

المسيل للدموع اتجاه الشبان.
وفي بي���ت ريما قضاء رام الل���ه، اعتقلت قوة 

خاص���ة تابعة لجيش االحتال الش���اب أنس 
حس���ن البرغوثي م���ن منزل���ه، وأظهر مقطع 
فيديو انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
لحظة انس���حاب القوات الخاصة من بلدة بيت 
ريما عقب اعتقال الش���اب أنس، وقد توجهوا 

إلى الجبال مشًيا على األقدام.
وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات على مداخل 
المدينة، أثناء انسحاب قوة لجيش االحتال، 
كانت ق���د دهمت المدينة واعتقلت األس���ير 
المح���رر رأفت دوي���ري، والش���اب نيبال علي 
قرع���ان، بعد اقتح���ام منزليهما وتفتيش���ه 

والتخريب في محتوياتهما.
هذا واقتحمت قوة لجيش االحتال بلدة دورا 
جنوب الخليل، واعتقلت الش���اب أيوب خضر 
المس���المة، كما فتش���ت قوات االحتال عدة 
مركبات بمنطقة الكس���ارة في مدينة الخليل، 

غزة/االستقال:
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تضافر 
جمي����ع خايا المجتمع الفلس����طيني في مواجهة 
مخاطر م����رض »كورونا« بما فيها اتب����اع اإلجراءات 
االحترازي����ة وتعزيز أس����اليب الوقاية لحماية أبناء 
الش����عب الفلس����طيني، ومنع انتش����ار أو انتقال 

الفيروس.
وقال����ت الجبهة في بيان لها، إن����ه في ضوء توافر 
المعلومات الطبية التي أكدت على خطورة المرض 
وسرعة انتشاره وخطورة وصول المرض إلى مناطق 
س����كانية كبيرة، من الضروري تفعيل كل األشكال 
واألساليب واإلجراءات المتاحة للوقاية من المرض 
ومنع انتقاله إلى قطاع غزة ذي الكثافة الس����كانية 
العالية، والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية ال 

يحمد عقباها.
وناشدت جميع أبناء الشعب الفلسطيني لضرورة 
االلت����زام بالتعليمات واإلرش����ادات الص����ادرة عن 

الجهات الطبية المعنية، للوقاية من المرض.

وحذرت في الوقت نفس����ه من التعاطي مع مروجي 
الش����ائعات واألخبار الكاذبة المتعلقة بالفيروس، 
والتي تستهدف إشاعة الفوضى والحرب النفسية، 
التي لها تأثيراتها الس����لبية على نجاح اإلجراءات 

الوطنية لمكافحة المرض وعلى األمن المجتمعي.
وأكدت ضرورة تكاتف أبناء الش���عب الفلسطيني 
على موقف وإجراءات موحدة للوقاية من هذا المرض 

بعيدًا عن كل أشكال التباينات والمماحكات.
وأش����ارت إلى أنها تجري اتصاالت ومتابعة حثيثة 
مع خايا المجتمع الفلس����طيني في قطاع غزة بما 
فيها الجه����ات الرس����مية ووزارة الصح����ة ولجنة 
المتابع����ة للقوى، م����ن أجل تش����كيل خلية أزمة 
وطنية، يقع على عاتقها المساعدة في تقديم كل 
ما يتعلق بالجانب التوعوي والفني واللوجس����تي 
واإلس����نادي ل����وزارة الصحة، والرقابة على س����امة 
إجراءات الوقاية من المرض، وظروف الحجر الصحي 

للمواطنين.
ودعت الجبهة الجهات المسئولة إلى سرعة اتخاذ 

الازمة، إللغ����اء التجمعات الجماهيرية  اإلجراءات 
في األماكن العامة مثل األس����واق وصاالت األفراح 
والمس����اجد، والقيام بعملية تعقيم ش����املة لها 

ولجميع المؤسسات العامة.
كما دع����ت للرقابة على حركة البيع والش����راء ومنع 
االحتكار وتقديم كل المساعدات الطبية والنفسية 
للمواطنين، وتوفير االحتياطات العاجلة من المواد 
الغذائي����ة، لمن����ع أي تاع����ب في األس����عار أو اي 

احتكارات.
 مس����ئولياتها 

ّ
وطالب����ت الجبهة »أون����روا« بَتحُمل

والقي����ام بواجباته����ا في هذا الص����دد، بما يحمي 
المخيمات والاجئين فيها من مخاطر هذا المرض.

وأكدت أن الحماية م����ن مخاطر هذا الفيروس هي 
مهمة ومسئولية جميع أفراد المجتمع الفلسطيني 
ومؤسساته الوطنية، والتي تحتم عليهم االلتزام 
باإلرشادات والتوجيهات الصحية، من مبدئية عدم 
التقليل من خطورة المرض، وفي الوقت ذاته عدم 

التهويل.

»الشعبية« تدعو لتضافر الجهود لمواجهة »كورونا« ومنع انتشاره

القدس المحتلة /االستقال:
طردت عائلة محمد داوود العباس���ي، يوم أمس، عمال سلطة الطبيعة في بلدية 

االحتال من أرضها في حي وادي الربابة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
واقتحم���ت مجموعة من عمال س���لطة الطبيعة بحماية ش���رطة االحتال أرض 
العباس���ي، وش���رعت بأعمال حفر داخلها، رغم صدور قرار بإيقافهم عن العمل 

منذ أمس.
وأفاد أحمد س���مرين- أحد أصحاب األراضي بأن عائلة العباس���ي وأهالي الحي 
ط���ردوا اليوم العمال للمرة الرابعة على التوالي، بعد حصولهم على امر قضائي 

بإيقاف عملهم.
واشار إلى أن عمال سلطة الطبيعة رفضوا الخروج من االرض، إال بعد احضار األمر 

الذي يقضي بمنعهم من دخول األرض والعمل فيها.
ولفت س���مرين إلى اصرار عمال الطبيعة على الحفر بأرض العباسي، رغم صدور 

قرار عن المحكمة المركزية بالقدس أمس، يقضي بمنعهم من العمل.
وأوضح أن عائلة العباس���ي حصلت على قرار من قاضي المحكمة يمنع بموجبه 
عمال سلطة الطبيعة من دخول أرضه، ودفع وديعة مالية بقيمة 25 ألف شيكل، 

وألفي شيكل رسوما للمحكمة.
وتأتي هجمة س���لطة الطبيعة في بلدية االحتال على أراضي سكان حي وادي 
الربابة منذ س���نوات طويلة، ضمن مخطط يهدف إلى تحويل االراضي لحدائق 

وطنية.

عائلة العباسي تطرد عمال 
سلطة الطبيعة من أرضها 

في وادي الربابة بسلوان

واشنطن / االستقال: 
وقع 63 عض���و كونغرس أمريكي على رس���الة موجهة 
لوزير الخارجية األمريكي، مايك بمبيو، تدعو إدارة ترمب 

للعمل على وقف هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وفي ش���رقي القدس المحتل���ة، ووقف تهجير 
الفلسطينيين، ورفض أي تمويل من الواليات المتحدة 

يستخدم لتنفيذ عمليات الهدم. وأشارت المذكرة الى 
ما جرى من عمليات هدم إس���رائيلية واس���عة في »واد 

الحمص« في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

63 عضو كونغرس يوقعون رسالة ضد هدم المنازل

غزة/ االستقال: 
طالب���ت حرك���ة المقاوم���ة اإلس���امية حماس 
أمس الثاثاء، المؤسس���ات الحقوقية والدولية 
واإلنسانية بتحمل مس���ؤولياتها تجاه األسرى 
الفلسطينيين في س���جون االحتال، خاصة مع 
انتش���ار فيروس »كورونا«. ووصف الناطق باسم 

الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، 
منع مصلحة السجون اإلس���رائيلية األسرى من 
حقوقه���م، وخاصًة فيم���ا يتعل���ق باإلجراءات 
الوقائية، وعدم الس���ماح بدخول مواد التعقيم 
لمواجه���ة في���روس كورونا، بأن���ه »جريمة ضد 

اإلنسانية«.

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك من 
أجل حماية األس���رى من تفشي وباء كورونا في 
ظل عدم اكتراث االحتال بانتشار الوباء بينهم. 
م���ن جانبها، أك���دت الحركة األس���يرة، أن إدارة 
الس���جون ال تتخذ إجراءات وقائية حقيقية ضد 

فيروس »كورونا« إال مصادرة المزيد من حقوقنا.

حماس تدعو المؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها تجاه األسرى

رام الله/ االستقال: 
حّمل المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم االحتال المسؤولية 
الكاملة عن صحة الفلس���طينيين في مدينة الق���دس المحتلة باعتبارها قوة 

احتال، مطالًبا باتخاذ كامل اإلجراءات لحمايتهم والحفاظ على صحتهم. 
 قوات االحتال 

ّ
وبّي���ن ملحم، خال مؤتمر صحفي أمس الثاثاء في رام الله، أن

مارست االعتداءات واالعتقاالت بحق مقدس���يين كانوا يعقّمون الشوارع في 
القدس المحتلة.

 الحكومة قّررت منح العمال في "إسرائيل" ثاثة أيام لترتيب أمورهم 
ّ

وذكر أن
للمبيت في أماكن عملهم بالتنس���يق مع مشغليهم، حيث سيتم منع التنقل 
بين األراضي الفلس���طينية والداخل بعد انتهاء المهل���ة الممنوحة، كما دعا 
العمال في المس���توطنات غير الش���رعية بع���دم التوجه إليه���ا؛ حرًصا على 

سامتهم بعد تسجيل إصابات في صفوف المستوطنين.
 الع���دد الكلي للعين���ات التي خضعت 

ّ
 وبّي���ن المتحدث باس���م الحكومة أن

للفحص بل���غ 2946 عينة، وعدد العين���ات المنجزة 2885 عين���ه، بينما عدد 
العينات قيد الفحص 97 عينه، وعدد المصابين 41 مصاًبا.

ولفت ملح���م إلى أن الحالة المصابة في رام الله ل���م يخالط أحًدا وجيء به من 
المعبر لمكان الحجر في رام الله.

رام الله/ االستقال: 
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، مساء أمس 
الثاثاء، بأن إدارة س���جون االحتال اإلس���رائيلي، 
نقلت األس���ير عم���ر فهمي خ���رواط (49 عاما) من 
مدينة الخليل المحكوم بالسجن ل� 4 مؤبدات،  من 

عزل معتقل »مجدو« إلى »معبار سجن جلبوع«.
ولفت���ت الهيئ���ة أن إدارة الس���جون، أقدمت قبل 
أس���بوعين على ع���زل أربعة أس���رى م���ن الهيئة 

التنظيمي���ة لحرك���ة »فتح« في معتق���ل »ريمون« 
بش���كل تعس���في، وهم: حاتم القواسمة، وأسامة 
اس���عيد، وإبراهيم عبد الحي، باإلضافة إلى األسير 
خرواط، في ظروف قاس���ية وصعبة، وحرمتهم من 
الخروج للعيادة. وبينت أن إدارة معتقات االحتال 
ما زالت تحتجز األس���يرين قواسمة واسعيد داخل 
عزل »معتقل »جلبوع«، فيما نقلت األسير إبراهيم 

عبد الحي إلى األقسام العامة بمعتقل »هداريم«.

غزة/ االستقال: 
أفرجت قوات االحتال اإلسرائيلي مساء أمس الثاثاء عن 
تاجر من قطاع غزة اعتقلته 11 يوًما أثناء عبوره عبر حاجز 

بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة
وأفاد مكتب إعام األس���رى بإفراج االحتال عن التاجر عمار 
جندية سكان غزة بعد 11 يوًما من االعتقال. واعتقلت قوات 
االحت���ال التاجر جندية (3٨ عاًما) وهو من حي الش���جاعية 

شرق مدينة غزة أثناء خروجه عبر حاجز بيت حانون/ إيرز".

االحتالل يفرج عن 
تاجر اعتقله 11 يومًا

»هيئة األسرى«: االحتالل ينقل 
األسير عمر خرواط من عزل »مجدو« 

ملحم: نحمل االحتالل المسؤولية 
عن صحة الفلسطينيين في القدس

ع�سرات امل�ستوطنني ..
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لندن/ االستقالل:
قدمت امرأة تريطانية هدية غير متوقعة 
لزوجه���ا في عي���د ميالده الخمس���ين، 

وتبرعت له تكليتها إلنقاذ حياته.
ويقول مدير األعمال س���تيفن كيلسي: 
إن حياته كانت على المحك، وهو يخضع 
لجلسات غسيل الكلى لمدة أرتع ساعات 
ث���الث مرات في األس���بوع، حتى أخبرته 

زوجته تريسي تالخبر السار.
وق���ال س���تيفين، الذي تم تش���خيص 
إصاتت���ه تالتهاب األوعي���ة الدموية في 
أكتوت���ر 2018 »كان���ت هن���اك أوقات 

كن���ت أتمنى أن أموت فيه���ا، لذا عندما 
قالت تريس���ي إن الفحوص���ات أظهرت 
أن كليتها مناس���بة لي في عيد ميالدي 
الخمسين، س���رعان ما انهمرت دموعي 

من الفرح«.
ويتس���بب المرض الن���ادر في مضاعفة 
حج���م خاليا ال���دم الحم���راء ومهاجمة 
األعض���اء األساس���ية مث���ل الكليتين، 

تحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وكانت العملية التي اس���تغرقت تسع 
س���اعات في المستش���فى الع���ام في 
ش���يفيلد في 20 فبراير (شباط) ناجحة، 

ويتعاف���ى الزوجان اآلن في منزلهما في 
روثرهام، جنوب يورك.

وقالت تريسي (45 عامًا) »كانت هديتي 
له في عيد ميالده الخمسين. لقد سجلت 
اسمي كمتبرعة تأعضائي منذ سنوات، 
لكن تقديم جزء من جس���دي لمن أحب 
وأنا ما أزال على قيد الحياة أفضل تكثير«.

ويخطط الزوجان اآلن ليكونا س���فيرين 
لمنظم���ة »نورث���ن جيني���رال« المعنية 
تمس���اعدة المرضى اآلخرين لالستعداد 
لعملي���ات زرع الكلى، وزيادة الوعي حول 

التبرع تاألعضاء«.

 واشنطن/ االستقالل:
أعلنت الس���لطات األمريكية أنها ستحقق مع رجل في والية تينيسي 
تع���د أن ق���ام تتخزين ما ال يقل ع���ن 18 ألف عبوة م���ن معقم اليدين 
والمطه���رات اليدوية تتهمة التالعب تاألس���عار، ولكن الرجل قام على 
الف���ور تالتبرع تحوال���ي 17.700 عبوة في يوم واح���د عندما علم تنوايا 

الشرطة تالتحقيق معه.
واس���تحوذت كنيس���ة محلي���ة على ثلث���ي التبرع م���ن المعقمات 
والمناديل المضادة للبكتيريا تالقرب من مكان إقامة الرجل، وهو تائع 
محترف على موقع “امازون”. واس���تولت السلطات على الثلث اآلخر 
من اإلمدادات، وس���يتم تقديمها لمكتب المدع���ي العام في والية 
كنتاكي، وهي الوالية التي تم شراء المطهرات منها ، في وقت ساتق 

من هذا الشهر.
وقالت الش���رطة إن المتهم (مات كولفين) وش���قيقه نوح قاما تشراء اآلالف من 
زجاجات المطهرات وعبوات مناديل مضادة للبكتيريا من متاجر كبيرة وصغيرة 
في كنتاكي وتينيسي تداية من 1 مارس، تعد يوم من أول وفاة تفيروس كورونا 

في الواليات المتحدة.
وتعد نشر تقارير عما قام ته الرجل على االنترنت، اتصل تعضهم تكولفين وتم 
تهديده تالقتل، وتم نشر عنوانه على اإلنترنت تغرض مضايقته، وتالفعل تدأ 

الناس تضرب تاب منزله.

الشرطة تحقق مع أميركي خزن 
18 ألف عبوة معقم يدين

االستقالل/ وكاالت:
 قبل 101 عام ُقتلت امرأة توحشية، ولكن جثمانها 
ورفاته���ا ظال تائهين تين منج���م رصاص مهجور 

وخزانة، دون أن يدري أقارتها تذلك إال مؤخرا.
ففي العام 1919، اختفت مامي س���تيوارت، وكانت 
تبلغ من العمر 26 عاما، وظل موتها لغزا حتى العام 
1961، عندما عثر على جس���دها الممزق في منجم 

رصاص مهجور في ويلز.
وتع���د العثور عليها، تم تخزي���ن رفاتها في خزانة 
تاتعة لمختبر الطب الش���رعي ف���ي كارديف لعدة 

عقود، تحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.
وكانت س���تيوارت، المولودة في مدينة س���ندرالند 

اإلنجليزي���ة، انتقلت إلى ويلز تعد زواجها من جورج 
ش���وتون، وهو مهندس تحري من ويل���ز، في العام 

.1918
وتعد عام اختفت ستيوارت، وتم استجواب زوجها 
ش���وتون، ولكن لم يكن هناك م���ا يكفي من األدلة 

التهامه.
وظ���ل اختفاؤها لغ���زا، إلى أن تم اكتش���اف عظام 
ومجوهرات ستيوارت في المنجم في العام 1961، 

حيث كان جسدها مقطعا إلى 3 أجزاء.
وتعد عقود، قامت قريبتها س���وزي أولدنال تتعقب 
خالة والدتها، ومحاولة معرفة مصيرها، وهو الجهد 

الذي تكلل تنجاح تعد قرن كامل تقريبا.

وقالت أولدنال إنها تعرفت على أجزاء من قصة 
مقتل خالتها، مش����يرة إلى أنها قتلت، ثم قام 
القاتل أو المجرمين تتقطيع جسدها، وألقوا تها 
في كهف مهجور، حيث ظلت في الظالم لمدة 

40 عاما.
وأضاف���ت، أنه تعد العثور عل���ى رفاتها، تركت في 
خزانة المختبر الطبي الش���رعي لمدة 60 عاما أخرى، 
حيث كان يتم إخراجها تين الحين واآلخر، لعرضها 

على طالب الطب الذين يدرسون علم األمراض.
وأضافت أولدنال، أنها تمكنت أخيرًا من وضع نهاية 
للرحلة الغامضة لمامي ستيوارت، حيث قامت تدفن 

رفاتها تجانب والديها في مقبرة في سندرالند.

دفــن امــرأة بعــد 100 عــام علــى مقتلهــا

االستقالل/ وكاالت:
دائم���ا ما تثير النجم���ة اإلماراتية أحالم الجدل حوله���ا تمجوهراتها الثمينة،  
حي���ث اختارت أن تمتلك كمامة مرصعة تالمجوهرات لمواجهة فيروس كورونا 

تطريقتها الخاصة، مما أثار الجدل وسخرية متاتعيها.
 ونشرت إحدى متاتعات أحالم عبر موقع »تويتر« صورة لشكل الكمامة التي 
ترتديه���ا أحالم، حيث طعمتها تبعض المجوهرات وعلقت قائلة: »كمامة 
الفنانة أحالم«، وأش���ارت فيها إلى حساب الفنانة اإلماراتية على »تويتر«، 
ورأى عدد كبير من المتاتعين أن أحالم تس���تعرض مجوهراتها فى وقت 

ال يحتمل ذلك.
وأعادت أحالم نشر التغريدة مما يشير إلى إعجاتها تاألمر.

كمامة مرصعة باأللماس 
لمواجهة كورونا

طوكيو/ االستقالل:
قضت محكمة يوكوهاما في اليات����ان، تاإلعدام لرجل قتل 19 

شخصا يعانون من إعاقات عقلية في عام 2016.
ووفقا لما نش����رته صحيفة »الياتان تايمز«، اعترف ساتوش����ي 
يوماتسو صاحب ال�30 عاما تالتهم الموجهة له  والتي ارتكبها 

في مركز متخصص للمعاقين ذهنيا حيث كان يعمل.
ودفع محامو يوماتس����و تبراءته خ����الل المحاكمة، مؤكدين أن 
موكله����م كان »مضطرتا عقليا« وتح����ت تأثير المخدرات وقت 
ارت����كاب الجرائم. لكن القاضي رد »لقد خطط لفعلته مس����بقا 

وكان ينوي القتل. ال يمكننا هنا أن نقول إنه يعاني من أمراض 
عقلية«.

يذكر أن يوماتس����و تس����لل إلى مركز للمعاقي����ن في ضاحية 
طوكي����و حي����ث كان يعمل س����اتقا، لي����ال عندم����ا كان معظم 

المقيمين فيه نيام.
وانتق����ل من غرفة إلى أخرى لطعن المقيمين فيه مما أدى إلى 

مقتل 19 شخصا وإصاتة 26 تجروح  خطيرة.
وتوجه القاتل عقب ارتكاب جريمته إلى مركز للش����رطة حامال 

السكين المضرج تالدماء ومعترفا تجريمته.

تكين/ االستقالل:
استعاد عامل مهاجر صيني ذاكرته التي فقدها في 1990 
تس���بب إصاتة في الدماغ، تعد أن شاهد تقريرًا إخباريًا عن 

تفشي فيروس كورونا.
وقبل ثالثين عامًا، غادر زو جيامينغ، وهو شاب من مقاطعة 
غويتشو في جنوب غرب الصين، منزله للعمل تمجال البناء 
في مقاطعة هوتي الوس���طى، وفي نف���س العام تعرض 

لحادث عمل خطير تسبب تفقدانه للذاكرة.
ومما زاد الطين تلة أن العامل المهاجر فقد هويته، وانتهى 

ته الحال مشردًا في الشوارع، حتى عرض زوجان طيبا القلب 
السماح له تالعيش معهما. وعلى الرغم من محاوالته الجادة 
لتذكر حياته الماضية، إال أنه لم يستطع تذكر الكثير، تما 

في ذلك أي شيء عن منزله وعائلته.
وفي 2015، طلبت العائلة التي نقلته من تشو قبل 25 عامًا 
االنتقال إلى يونهي تمقاطعة تش���جيانغ، فوافق دون أن 
يعلم أنه سيبتعد مسافة 1500 كيلومتر عن مسقط رأسه. 
ومع ذلك، كان لهذه الخطوة تأثير كبير على ذاكرته، حيث 

تدأ في تذكر أشياء عن حياته قبل تعرضه لإلصاتة.

إعدام شاب ياباني قتل 19 معاقًا ذهنيًايستعيد ذاكرته بعد 30 عامًا بفضل فيروس كورونا

لندن/ االستقالل:
 اإلجراءات الوقائية اّلتي يحاول 

ّ
 وسط المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا المستجد وفي ظل

الجمي���ع إّتباعها، اتتكر مواطن إيطالي طريقة طريفة للوقاية من اإلصاتة تالفيروس وتخاصٍة في 
أماكن التجمعات واالزدحام وتعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن »كوفيد 19« تحّول إلى وتاء 
عالمي (جائحة). وفي الّتفاصيل، قّرر الرجل اإليطالي الّتجّول في أحد أسواق العاصمة وهو يرتدي 

دائرة خشبية من حوله تمنع اآلخرين من االقتراب منه.
وقد أثار اتتكار هذا الّرجل ردود فعل كثيرة، حيث استغرب البعض ما فعله وشّجعه البعض اآلخر 

على هذه الطريقة الطريفة لمواجهة االختالط االجتماعي وحماية نفسه من العدوى.
 إيطاليا تاتت أكثر تلد أوروتي ينتشر فيه فيروس كورونا حيث ارتفع عدد المصاتين إلى 

ّ
وُيشار أن

أكثر من 21 ألف إصاتة ونحو 1441 حالة وفاة.  

إيطالي يبتكر طريقةتقدم كليتها هدية لزوجها المريض في عيد ميالده
 طريفة للوقاية من كورونا

ت�سيري قافلة م�ساعدات من حمافظة جنني لبيت حلم   ) وفا (


