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غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الداخلية واألمن الوطني بغ���زة، أن مراكز الحجر 
الصحي االحترازي في جميع المحافظات تعّد مناطق مغلقة، 

يحظر مغادرتها أو الدخول إليها واالقتراب منها.
وق���ال الناطق باس���م وزارة الداخلية إياد الب���زم خالل اإليجاز 
الصحفي لمركز اإلعالم والمعلومات الحكومي مس���اء األربعاء 

: أن أجمالي المسافرين الذين وصلوا لقطاع غزة عبر معبر رفح 
خ���الل اليومين الماضيين بلغ نحو 3749 مواطنًا تم إحالتهم 

للحجر الصحي اإلجباري، فيما لم يصل أي مسافر األربعاء.
وأض���اف، أنه وصل 89 مواطنًا عبر حاجز بيت حانون ش���مال 
القطاع األربعاء، تم إحالته���م للحجر اإلجباري، حيث بلغ عدد 

القادمين عبر الحاجز منذ الثالثاء 131 مواطنًا.

»داخلية غزة«: مراكز الحجر 
الصحي »مناطق مغلقة«

محلالن: مشروعا قانون ضم األغوار وإعدام الفلسطينيين 
محاولة لــ »دق األسافين« بين معارضي نتنياهو

غزة / محمد أبو هويدي:
اتفق محلالن في الشأن اإلسرائيلي، على أن تقديم حزب 
الليكود للكنيس���ت اإلس���رائيلي، مش���روعي قانون ضم 

األغوار وإعدام الفلسطينيين، هو محاولة من رئيس وزراء 
االحتالل بنيامي���ن نتنياهو؛ إلحراج الكتل 
اليس���ارية والوس���ط وخاصة حزب )أزرق– 

غزة/ االستقالل:
أعلنت فصائل المقاومة ف���ي قطاع غزة يوم أمس، 
عن تش���كيل طواقم تطوعية ف���ي كافة المجاالت 

وخاص���ة الطبي���ة واألمني���ة والمجتمعي���ة لتكون 
تح���ت إدارة وزارت���ي الصح���ة والداخلي���ة لحماية 
وتحصي���ن الجبه���ة الداخلية في ظ���ل التهديد 

القائ���م من انتش���ار فيروس كورونا ح���ول العالم. 
وأك���دت الفصائل خ���الل بيان صدر 
عقب اجتم���اع لها في غزة أن حماية 

حّملت االحتالل مسؤولية سالمة األسرى

فصائل المقاومة بغزة تشكل طواقم تطوعية لمواجهة »كورونا« 

سياسيون ومختصون بريطانيون: صفقة 
القرن خادعة ولن تحقق تسوية

مبادرات المقدسيين للوقاية من »كورونا« 
في دائرة االستهداف اإلسرائيلي

غزة/ دعاء الحطاب:
بالتزام���ن مع انطالق المب���ادرات المقدس���ية المجتمعية للوقاية 
من انتش���ار فيروس »كورونا« المس���تجد »كوفيد-19«، لم يس���لم 

رام الله/ االستقالل:
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات يوم أمس، إن األوضاع في سجون االحتالل 

تشهد حالة من الغليان نتيجة إجراءات االحتالل القمعية بحق 
األسرى واالس���تهتار المتواصل بحياتهم، بعدم توفير وسائل 

»أسرى فلسطين«: غليان بالسجون 
نتيجة استهتار االحتالل بحياة األسرى

»ال إصابات جديدة وهناك عينات قيد الفحص«
احلكومة تعلن عن اإجراءات وقائية جديدة ملواجهة فريو�س »كورونا«

عباس والرئيس اإلسرائيلي يبحثان 
التنسيق لمواجهة »كورونا«

رام الله/ االستقالل:
قررت الحكومة الفلس���طينية مس���اء األربعاء اتخاذ 
إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس »كورونا« 
في محافظات الضف���ة الغربية المحتلة. فقد قررت 

الحكومة منع التنقل داخل مدن بيت لحم وبيت جاال 
ا من الس���اعة 10:00 ليال، داعية  وبيت س���احور بدًء
سكان المدن الثالث االلتزام بالبقاء في بيوتهم من 
أج���ل حصر الحاالت المصابة وعدم انتش���ارها، كما 

ُيمنع الدخ���ول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم. 
كما دعت كل من هو قيد الحجر المنزلي عدم الخروج 

من بيته ألن ذلك يعّرض أرواح الناس 
للخطر الكبير، ومن يخالف ذلك يضع 

مختصون: األسرى يتعرضون إلجراءات 
قمعية بذريعة أنها »وقائية«

غزة/ خالد اشتيوي:
حالة من الغليان تش���هدها س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، نتيجة اإلجراءات 
القمعية التي تمارس���ها إدارة الس���جون بحق األسرى الفلسطينيين، باإلضافة 
إلى االس���تهتار المتواص���ل بحياتهم،  وعدم توفير وس���ائل وقائية حقيقية 

إجراءات »إسرائيلية« جديدة بشأن 
دخول وتنقل العمال والتجار

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، عن إجراءات جديدة بشأن الحركة والتنقل 
والدخول لحملة تصاريح العمل في الكيان اإلس���رائيلي ومس���توطنات الضفة 
الغربية، وتصاريح التجار. وأفادت بأنه »سُيس���مح بالدخول إلى الكيان ألصحاب 

غزة/ االستقالل:
جدد المتحدث باس���م وزارة الصحة بغزة، أش���رف الق���درة، التأكيد على خلو 

قطاع غزة من فيروس كورونا المس���تجد، وأن الوزارة تعمل بكل 
جه���د للحيلولة دون وصول الفيروس لقط���اع غزة. وحث القدرة 

الصحة: غزة خالية من »الكورونا« 
ونجاهد لعدم وصوله القطاع

االحتالل ي�ستغل 
اأزمة »كورونا« 

بتهديد امل�سلني 
يف »االأق�سى«

»األونروا«: نحتاج لـ 14 مليون دوالر 
لمواجهة فيروس »كورونا«
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رام الله/ االستقالل:
قررت الحكومة الفلس����طينية مس����اء األربعاء اتخاذ 
إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس »كورونا« 

في محافظات الضفة الغربية المحتلة.
فقد ق����ررت الحكومة منع التنق����ل داخل مدن بيت 
ا من الساعة 10:00  لحم وبيت جاال وبيت ساحور بدًء
لي����اًل، داعيًة س����كان المدن الثالث االلت����زام بالبقاء 
في بيوتهم من أج����ل حصر الحاالت المصابة وعدم 
انتش����ارها، كما ُيمن����ع الدخول والخ����روج من وإلى 

محافظة بيت لحم.
كما دعت كل من هو قيد الحجر المنزلي عدم الخروج 
من بيته ألن ذلك يعّرض أرواح الناس للخطر الكبير، 

ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون.
وطالب����ت الحكوم����ة بتقلي����ل الحركة بي����ن جميع 
محافظ����ات الوطن، مطالب����ًة كل ال����وزارات والدوائر 
الرس����مية تخفيض حضور موظفيه����ا في مقراتها 
الرئيس����ة، وعدم التنقل بين المحافظات إال للحاالت 
التي يستثنيها الوزير، وُتترك لكل مؤسسة رسمية 

وخاصة آلية تخفيض كادرها البشري.
 كما دعت لمنع حركة الباصات بين المحافظات لمنع 
االحتكاك والحد من التنقل مطالبًة البلدات من قرى 
ومخيمات عدم الوصول لمراكز المدن الرئيس����ية إال 

للضرورة القصوى، وبما تراه لجان الطوارئ.
وطالب����ت الحكومة م����ن عمال المس����توطنات عدم 

الذهاب ألماكن عملهم.
وقالت الحكومة: أعطينا فس����حة من الوقت للعمال 
في »إس����رائيل« لترتيب أمورهم في المبيت بأماكن 

عملهم، وابتداًء من صباح يوم األحد الموافق 22 آذار 
2020 س����وف يمنع دخول أو خروج أٍي من العمال إال 

بعد شهر من تاريخه.
وطالب����ت الحكومة البنوك بالعمل تحت ظروف حالة 
الط����وارئ، مع تقليص س����اعات عمله����ا في جميع 
المحافظ����ات، على أن ُيكل����ف المحافظون واألجهزة 
األمنية بتنفيذ هذه التعليمات كل حس����ب موقعه 

ومكانه.
ملحم: ال إصاب����ات جديدة بفيروس »كورونا« وهناك 

عينات قيد الفحص

ال �إ�صابات جديدة 
من جهته، قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، 
مساء أمس إنه ال إصابات جديدة بفيروس »كورونا« 
حتى اللحظة، وإن هناك عينات قيد الفحص سيتم 

اإلعالن عن  نتائجها عندما تظهر.
وأض����اف ملحم، خالل المؤتمر الصحفي المس����ائي 
حول آخر مس����تجدات فيروس »كورون����ا« والتدابير 
االحترازية، أن الح����االت الثالث األخيرة التي ظهرت 

في بيت لحم أضاءت ضوءًا أحمر بالنس����بة للحكومة 
لكونه����ا لم تكن متأثرة بإصابات من الخارج، بل هي 

تلحمية المنشأ.
وتاب����ع أنه في ضوء عدم وجود مصل لهذا الوباء فإن 
الوقاية خير من العالج، والمصل الناجع له هو البقاء 
في البيوت وع����دم االختالط، وعزل المدن، وتخفيف 
الحركة بين المحافظات، متمنيًا على المواطنين أن 
يتفهموا هذه التدابير وأن يتقيدوا بها، ألنها تصب 
باألس����اس في حمايتهم، ولتقليل مساحة انتشار 

الوباء ومنع تمدده.
وقال: نحن نتعامل بنظرة واقعية لما هو موجود، وفق 
التقييمات التي تتلقاها الحكومة من الكوادر الطبية 
واألمني���ة والتقارير، فنحن نقّي���م خطواتنا بناء على 
معلومات وليس بناء على شائعات، وبالتالي كل هذه 
اإلجراءات التي اتخذت اليوم كانت بناء على تقييمات 
دقيقة عبر لجان مختصة طبي���ة وأمنية رفعتها إلى 
رئيس ال���وزراء، وعلى ضوء ذلك اتخ���ذ تلك التدابير 

لحماية شعبنا بالوقاية طالما ليس هناك عالج.
وأكد ملحم أن مسؤولية تطبيق التدابير االحترازية 
والتعليم����ات ليس مس����ؤولية حكومي����ة فقط، بل 
ه����ي مس����ؤولية مجتمعي����ة وفردي����ة، مضيفا أنه 
بتضاف����ر الجهود بين الحكوم����ة واألفراد والمجتمع 
والمؤسسات والقطاع الخاص لرفع الوعي بهذا الوباء 
الخطير، نكون قد حققنا نجاحا بضبط إيقاع الحركة، 
والحد من انتش����ار هذا الوباء الذي تئن تحت وطأته 
دول عظمى ال تس����تطيع محاصرت����ه أو التقليل من 

مساحة انتشاره.

»ال إصابات جديدة وهناك عينات قيد الفحص«

الحكومة تعلن عن إجراءات وقائية جديدة لمواجهة فيروس »كورونا«

القدس المحتلة/ االستقالل:
هددت ش����رطة االحتالل، يوم أمس، المصلين القادمين للصالة في المسجد 

األقصى بفرض غرامات مالية عليهم، حال التجمع في ساحات المسجد.
ووفق ش����هود عيان، فقد قامت قوات االحتالل باحتج����از هويات الوافدين، 
مهددة بفرض غرامة مالية عليهم في حال تجمع أكثر من 10 أش����خاص في 

مكان واحد.
وهددت شرطة االحتالل بتحويل أرقام هوياتهم لوزارة الصحة »اإلسرائيلية«، 
بحجة »الوقاية والحد من انتش����ار فيروس كورونا«، وقامت الشرطة بتصوير 

صفوف الصالة في المسجد.
على الصعيد ذاته، طالب الش����يخ عمر الكس����واني مدير المس����جد األقصى 
المبارك، من القادمين للمسجد األقصى المبارك االلتزام بالتعليمات الصادرة 
من دائرة األوقاف اإلسالمية ومنظمة الصحة العالمية حول فيروس »كورونا«.

ودعا الكسواني، المصلون لترك مسافة بين المصلين واالنتشار في ساحات 
األقصى، مؤك����دًا أن األقصى بكل س����احاته هو مس����جد، حفاظا على صحة 

المصلين الوافدين إلى األقصى من انتشار العدوى.
وأوضح الش����يخ قائًل:« علينا تفويت الفرصة على س����لطات االحتالل بإغالق 
المس����جد األقصى المبارك، الذي يتربص باألوق����اف ويتخذ الذرائع والحجج 
المختلفة، فهدفنا أن يبقى األقصى مفتوحًا أمام المصلين وأن تقام الصالة 
فيه ورفع آذان كل الصلوات عبر مآذنه، وبأذن الله لن تتوقف الصالة وخطب 

الجمعة من األقصى«.
وناشد الكسواني، المصلين التخاذ أقصى درجات الحذر للحفاظ على األقصى 
وعلى أنفس����هم من انتشار الوباء، وأخذ االحتياطات الالزمة »بإحضار سجادة 
ص����الة خاصة لكل مصل، والحفاظ على النظافة الش����خصية عند القدوم الى 

المسجد، ووضع الكمامات واحضار المعقمات الخاصة«.

محافظات/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، 
حمل���ة اعتق���االت ومداهمات ليلي���ة في أنحاء 

متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت وس���ائل إعالم إس���رائيلية بأن جيش 
االحتالل أعلن اعتقال عدد من الفلس���طينيين 
بزعم أنهم "مطلوبون" ألجهزته األمنية، مشيرة 

إلى أنه جرى نقلهم إلى التحقيق.
وقال���ت مص���ادر محلي���ة، إن���ه عرف م���ن بين 
المعتقلين: أده���م أبو عرقوب، وعلي جبر، وعالء 
الغزاوي، ونور الصرص���ور، ومحمد برهان، وعماد 
الشيخ وجمعيهم من مدينة رام الله، فيما أمين 

نصر أبو هنية من عزون شرق قلقيلية.
وأش���ارت إلى أن االحتالل ص���ادر مركبة من حي 

البالوع في محافظة رام الله والبيرة.
وفي رام الله اختطفت قوات خاصة إس���رائيلية 
ستة مواطنين خالل مداهمتها للمدينة وسط 

الضفة الغربية المحتلة.
وقال���ت مص���ادر محلي���ة، " إن الق���وة الخاصة 
اختطف���ت كاًل من أدهم أب���و عرقوب وعلي جبر، 
عالء الغ���زاوي، نور صرصور، محمد برهان، وعماد 

الشيخ.
وأوضح أن القوة الخاصة نقلت الش���بان الستة 
إل���ى جهة مجهولة، فيما صادرت القوة الخاصة 

مركبة في منطقة حي البالوع شمالي المدينة.
وفي الس���ياق ذات���ه، اعتقلت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي يوم أمس، ش���ابين من بلدة سلوان 
جنوب المس���جد األقصى المب���ارك في القدس 

المحتلة.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة، أن ق���وات االحتالل 
اعتقلت الش���ابين محمد غيث ويزن الرجبي من 

بلدة سلوان.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت سبعة مواطنين 
من مناطق مختلفة بالضف���ة الغربية المحتلة، 
ف���ي اس���تمراٍر العتداءاته���ا المتواصل���ة على 

الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين.

االحتالل يستغل أزمة »كورونا« حملة اعتقاالت ومداهمات ليلية بالضفة والقدس
بتهديد المصلين في »األقصى«

رام الله/ االستقالل:
بحث الرئيس محمود عباس األربعاء مع الرئيس اإلسرائيلي ريئوفين 
ريفلن، هاتفًيا ضرورة التنسيق والتعاون بين الطرفين لمواجهة أزمة 

وباء فايروس »كورونا«.
ورحب عباس بدعوة الرئيس اإلسرائيلي ل�«تنسيق الجهود 

لمواجهة الوباء«.

عباس والرئيس اإلسرائيلي يبحثان 
التنسيق لمواجهة »كورونا«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدر ما يس���مى وزير الداخلية اإلسرائيلي أرييه درعي، يوم أمس، قراًرا يقضي 

بإغالق جميع المعابر البرية، بشكٍل احترازي ووقائي.
وأوض���ح أن وزارته قررت إغالق معبر طابا مع مصر، ومم���ر رابين في وادي عرابة، 

وطرق حدودية لألغوار تستخدم كممرات للوصول لمناطق أردنية.
وأش���ار إلى أن القرار باألس���اس هدفه منع اإلس���رائيليين من الخروج عبر تلك 

المعابر والطرق الحدودية ألي جهة كانت.

االحتالل يغلق جميع 
المعابر مع مصر واألردن



3الخميس 24 رجب 1441 هــ 19 مارس 2020 م

وذكرت صحيفة "إس����رائيل الي����وم " العبرية األربعاء، أن 
من شأن مشروعي القانون أن يحرجا كتلة "كاحول الفان" 
برئاسة بيني غانيتس المكلف بتشكيل الحكومة، بعدما 
أعلن����ت كتلته عن تأييدها لضم غ����ور األردن، في أعقاب 
اإلعالن عن خطة الرئيس األميركي دونالد ترمب لتسوية 
مزعوم����ة للصراع اإلس����رائيلي الفلس����طيني، والمعروفة 

باسم "صفقة القرن".
وكان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان طرح 
عدة مرات مش����روع قانون عقوبة اإلعدام للفلس����طينيين 
الذي����ن نفذوا عمليات أس����فرت عن مقتل إس����رائيليين. 
واعتبر زوهار أن تقديمه مش����روع قانون مشابه سيحرج 

ليبرمان وحزبه أيضًا.
واعتبر زوهار أن مش����روعي القانون س����يحرجان "كاحول 
الفان" و"إس����رائيل بيتنا"، اللذين يسعيان إلى تشكيل 

ائتالف بدعم من القائمة المشتركة.
وقال زوه����ار متهكما "دعونا نرى هذا التعاون الرائع بين 
القائمة المشتركة وبين "إسرائيل بيتنا" وكاحول الفان، 
وسنرى كيف س����يعمل سوية أولئك الذين يعملون ضد 
الدولة كدولة يهودية وديمقراطية وأعضاء كاحول الفان 

وليبرمان".
وتابع أن "هذين قانون����ان يدعمهما ليبرمان، ويدعمهما 
قس����م من أعضاء كاحول الفان. هل س����نراهم يعارضون 
هذين التشريعين من أجل إرضاء أصدقائهم الجدد من 

القائمة المشتركة؟".
وأض����اف زوهار أن "التحالف بي����ن كاحول الفان وليبرمان 
يس����تند إلى مصلح����ة وحيدة وه����ي الم����س بنتنياهو 
ومصلح����ة القائمة المش����تركة هي المس ب�"إس����رائيل"، 
وكاحول الفان وليبرمان مستعدان للمس بمصالح الدولة 

من أجل المس بنتنياهو".
�سرب �أ�سافني

بدوره، أك����د  الكاتب والمحلل السياس����ي د. أحمد رفيق 
عوض، أن طرح الليكود لمثل هكذا مشاريع في الكنيست  
يستهدف عدة أهداف وأولها انسجام هذه المشاريع مع 

رؤية الليكود للتسوية وإقرار ما يسمى ب� "صفقة القرن".
وثاني تلك األهداف -بحس����ب ع����وض- العمل على ضم 
منطق����ة األغوار وش����مال البح����ر الميت وتنفي����ذ أحكام 
اإلعدام بحق الفلس����طينيين الذي����ن قاموا بعمليات ضد 

دولة الكيان.
وأوض����ح عوض ل� "االس����تقالل"، أن النقط����ة المهمة من 
ط����رح الليكود لهذين المش����روعين في الكنيس����ت هي 
ضرب التحالفات اإلس����رائيلية في كتلة اليسار والوسط 
والقائم����ة العربية المش����تركة مع ح����زب )أزرق – أبيض( 
وبالتال����ي المراد ه����و تفكيك هذه التحالف����ات حتى ولو 
لم يمر هذا المش����روع ، إال أن هذه المشاريع تنسجم مع 
رؤية الليكود ووعوده الت����ي طرحها في حملة االنتخابية 
للجمه����ور اإلس����رائيلي ورغبته في التطبي����ق العملي ل� 

"صفقة القرن".
وقال الكاتب والمحلل السياس����ي: "إن السؤال األهم إذا 
ما طرح هذا المش����روع، هل س����يوافق علي����ه أزرق أبيض 

وكتل اليسار وسيصوتون له؟ اإلجابة ال وسيجابه برفض 
كبير في الكنيس����ت وخاصة في هذا الوقت الحس����اس 
وس����يحدث حالة من النقاش والج����دل الكبير، بمعنى أن 
هذا الموضوع ليس بهذه السهولة واألمور أكثر تعقيدًا 

من إحراج تلك الكتل وعلى رأسها )أزرق- أبيض(.
ولف����ت عوض، أن المراد من طرح هذين المش����روعين هو 
محاولة )ض����رب األس����افين( بين األحزاب اإلس����رائيلية 
وخاص����ة أن الليكود يعلن تلك المش����اريع بهدف إحراج 
)أرزق- أبيض( بين الكتل اليس����ارية والوس����ط ويستغل 
نتنياهو توجه����ات ليبرمان وموافقت����ه لتطبيق هذين 
المشروعين وأيضًا يس����تغل تلك التوجهات الموجودة 
ف����ي تحال����ف )أزرق – أبي����ض( لزعزعة الثق����ة في هذه 
التحالف����ات وتش����قق هذه األح����زاب يصب ف����ي صالح 

الليكود ونتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة.

�سربة معلم
بدوره ق����ال الكاتب والخبير في الش����أن اإلس����رائيلي 

تيس����ير محيس����ن: "إن هذا التوجه لليكود ليس وليد 
اللحظة وهو توجه قديم، ونتنياهو ش����خصيًا كانت له 
مواقف قديمة واضح����ة وترويج واضح حتى قبل إجراء 
االنتخاب����ات األخيرة وأنه إذا نج����ح في هذه االنتخابات 
وبق����ي في الحكومة س����يذهب إلى التطبي����ق العملي 
بضم األغ����وار وأجزاء من الضفة وإق����رار أحكام اإلعدام 

للفلسطينيين".
وبّين محيس����ن ل� "االس����تقالل"، أن توقيت هذا المشروع 
وإعادة تفعيله وصياغته ضمن مشاريع قرارات تقدم إلى 
الكنيس����ت في ظل التعسر القائم في تشكيل الحكومة 
يدخ����ل في س����ياق مح����اوالت نتنياهو وح����زب الليكود 
المستمرة لكي يبقى في مركز القوة ومركز االختيار األول 
لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية القادمة وهذا حتمًا سيضع 
خصومه السياس����يين سواء كان غانيتس أو ليبرمان أمام 
مفت����رق طرق حقيق����ي ونتنياهو من خ����الل طرحه لمثل 
هكذا مش����اريع يعزز من قيمته  وخاصة في كتلة اليمين 
وتبنيه مثل هكذا مواقف قوية  وايدولوجية في التعامل 

مع الملف الفلسطيني.
وأضاف الخبير في الش����أن اإلس����رائيلي، أن نتنياهو في 
ذات الوقت يريد من تقديم الليكود لهذين المشروعين 
هو تعرية مواقف اليس����ار والوسط في داخل الكنيست 
في حال رفضوا هذا التوجه لكتلة الليكود في الكنيست  
من خالل هذين المش����روعين، ولذلك له أبعاد سياس����ية 
في موضوع تش����كيل الحكومة اإلس����رائيلية، مشيرًا أن 
طرح هكذا مش����اريع تعطي نتنياه����و فرصًا ونقاطًا تزيد 
من رصيده في س����ياق النقاش مع غانيتس في محاوالت 
تش����كيل حكومة وحدة وطنية وتبادل األدوار على رئاسة 

هذه الحكومة.
ولفت محيس����ن، أن نتنياهو يس����ّخر الظ����روف لصالحه 
ويستغل أي ثغرة في سبيل بقائه في الحكومة القادمة 
وه����ي بمثابة )ضرب����ة معلم( وه����ذا الطرح س����يكون له 
ارتدادات إيجابية لصالح نتنياهو في س����ياق نقاش����اته 

ومفاوضاته مع حكومة وحدة  في األيام القادمة.  

قّدمهما الليكود للكنيست

حملالن: م�ضروعي قانون �ضم الأغوار واإعدام الفل�ضطينيني حماولة لــ »دق الأ�ضافني« بني معار�ضي نتنياهو
غزة / حممد �أبو هويدي:

�تف��ق حمل��ان يف �ل�س��اأن �لإ�سر�ئيل��ي، عل��ى �أن تق��دمي 
ح��زب �لليك��ود للكني�س��ت �لإ�سر�ئيل��ي، م�سروع��ي قانون 
�سم �لأغو�ر و�إعد�م �لفل�سطينيني، هو حماولة من رئي�س 

وزر�ء �لحتال بنيامني نتنياهو؛ لإحر�ج �لكتل �لي�سارية 
و�لو�س��ط وخا�سة ح��زب )�أزرق– �أبي���س( بزعامة بيني 
غانت�س، وزعزعة تلك �لأح��ز�ب من خال �إحد�ث حالة 
من �جل��دل و�لنقا�س د�خل �لكني�س��ت. وقدم رئي�س كتلة 

ح��زب �لليك��ود يف �لكني�س��ت �لإ�سر�ئيل��ي ميك��ي زوه��ار 
م�سروع��ي قان��ون ل�سم غ��ور �لأردن، و�سم��ال �لبحر �مليت 
وبرية �خلليل يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة �إىل »�إ�سر�ئيل«، 

وفر�س عقوبة �لإعد�م على فل�سطينيني.

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت فصائل المقاوم���ة في قطاع غزة ي���وم أمس، عن 
تشكيل طواقم تطوعية في كافة المجاالت وخاصة الطبية 
واألمنية والمجتمعية لتكون تح���ت إدارة وزارتي الصحة 
والداخلية لحماي���ة وتحصين الجبه���ة الداخلية في ظل 

التهديد القائم من انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وأكدت الفصائل خالل بيان صدر عقب اجتماع لها في غزة 
أن حماي���ة المجتمع مس���ؤولية جماعية تفرض على كافة 
مكونات شعبنا التكاتف وتحشيد كل الطاقات لمواجهة 

المخاطر والتهديدات.
وش���دت على أن "الخطر الحقيقي على شعبنا هو "كورونا 
االحت���الل" الجاثم عل���ى أرضنا"، مج���ددة رفضها "صفقة 

القرن" وما تحمله من خطورة بالغة على قضيتنا.
وذكرت أن ذلك "يس���توجب التقدم بخطوات عملية على 
األرض تتمث���ل في تحقي���ق الوحدة وإنه���اء العالقة مع 

االحتالل". وحّملت فصائل المقاومة "االحتالل المسؤولية 
الكاملة عن س���المة وحياة أس���رانا في الس���جون في ظل 
انتش���ار فايروس كورونا"، مؤكدة أن "ممارسات وإجراءات 
االحتالل اإلجرامية بوقف الزيارات وسحب مواد التنظيف 
والمعقم���ات من الكانتينا جريمة ضد اإلنس���انية تفضح 

ادعائه بحمايتهم".
وش���ددت على أن قضية األس���رى ثابت من ثوابت شعبنا 

وستبقى على رأس أولويات المقاومة.
وحذرت فصائل المقاومة من اس���تغالل األوضاع الراهنة 
باحتكار الس���لع ورفع األس���عار وترويج الشائعات وكل ما 
يس���تهدف األمن الس���لمي واألهلي والمجتمعي، داعية 
القط���اع الخاص لتحمل مس���ؤولياته بالتخفيف عن أبناء 

شعبنا أمام المخاطر والتحديات الراهنة.
وأعلنت أنها س���تبقى في حالة انعق���اد دائم كخلية أزمة 

لمتابعة ومساندة جهود وزارتي الصحة والداخلية.

لندن/ االستقالل:
أجم���ع برلماني���ون بريطانيون وسياس���يون ومختصون على أن 
»صفق���ة الق���رن« التصفوية لن تجلب التس���وية في الش���رق 
األوس���ط، وأثبتت من خالل محتواها أنها ال تصلح لحل الصراع، 
ا من الظروف  ومن أكثر المش���اريع أحادية الجانب، وال توف���ر أّيً
المؤدي���ة للدولة الفلس���طينية. ج���اء ذلك خالل ن���دوة عقدها 
منتدى التواص���ل األوروبي الفلس���طيني )يوروبال( في مجلس 
العم���وم البريطاني حول »تداعيات صفق���ة القرن على الحقوق 

الفلسطينية وعلى مستقبل السالم في الشرق األوسط«.
وأك����د عضو البرلم����ان البريطاني »تومي ش����يبارد« أن لغة »صفقة 
ترمب« خادعة ألنها تنطوي على عملية تفاوض من جانبين، ولكنها 
في الحقيقة تعد »أكثر الحلول أو المشاريع أحادية الجانب«. وقال: 
إنه على الرغم من أن الوثيقة ليس لها عالقة بالدبلوماسية الدولية، 
فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتشريحها ودحض 
الحجج الواردة فيها. وأش���ار تومي وه���و نائب رئيس المجموعة 
البرلمانية الداعمة لفلسطين التي تضم في عضويتها مؤيدي 
الحقوق الفلس���طينية من كل األحزاب ف���ي البرلمان البريطاني، 

لعمل البرلمانيين المؤيدين لفلسطين في البرلمان.
وق���ال إنه فخ���ور بصفته نائب رئي���س المجموع���ة البرلمانية 

البريطانية الفلسطينية لجميع األحزاب )APPG( ألن ضغوطهم 
قد أجب���رت الحكوم���ة البريطانية للتراجع ولو قلي���اًل- بموقفها 
األول���ي الداعم لضم األراضي المعروفة بمنطقة »جيم«، وأن هذا 

الضغط قد أجبرها على إعادة تأكيد إدانتها لفكرة الضم.
وح���دد تومي ثالثة مجاالت ذات أهمية خاصة تش���ير بش���كل 
واضح إلى تحيز الصفقة وعدم صالحيتها لحل الصراع، أولها أن 
الصفقة ال توفر أًيا من الظروف المؤدية إلى الدولة الفلسطينية 
)سواء المطار، أو القدرة على إبرام االتفاقيات التجارية، أو الرقابة 
والس���يطرة األمنية، وما إل���ى ذلك(؛ النقط���ة الثانية هي تنكر 
الصفق���ة لحق العودة المعترف به دولًي���ا بالكامل من الجدول؛ 

واألخيرة أنه تم استبعاد القدس من جدول األعمال بالكامل.
بدروه���ا، اعتب���رت عض���و مجلس العم���وم عن الح���زب القومي 
األس���كتلندي فيليب���ا ويتف���ورد الن���دوة ف���ي غاي���ة األهمية 
ألنها ته���دف إلى توفي���ر فهم أفض���ل لما تعني���ه الصفقة 
للفلس���طينيين وتوضح تأثيرها على فرص اس���تعادة مساعي 

التسوية بين االحتالل والسلطة في رام الله.
 وأش���ارت إلى دعمها المس���تمر لحقوق الفلس���طينيين، وإلى 
زياراتها المتعددة لقطاع غزة وما لمس���ته من معاناة الش���عب 

الفلسطيني وخاصة األطفال والنساء.

حّملت االحتالل مسؤولية سالمة األسرى
فصائل المقاومة بغزة تشكل 

طواقم تطوعية لمواجهة »كورونا« 

سياسيون ومختصون بريطانيون: 
صفقة القرن خادعة ولن تحقق تسوية
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 990 / 2020   يف الطلب رقم 607 / 2019

المس���تدعي/ محمد زكي جمعة عاش���ور – غزة الزيتون ويحمل هوية رقم/ 
801791849 وكيله المحامي/ علي هاني الوكيل

المس���تدعى ضده/ سرحان باسل سرحان أبو كلوب – غزة معسكر الشاطئ 
دوار حميد شارع الشهداء )مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد(

قيمة الدعوى: )2000 دوالر أمريكي( ألفان دوالر أمريكي نوع الدعوى: حقوق مالية 
مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل

إلى المس���تدعى ضده المذكور أعاله بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكمة الصلح بغزة في القضية المرقومة أعاله استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة 
دعواه ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة الصلح بغزة 
في نظ���ر هذا الطلب وعمال بالم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 ويناًء على قرار الس���يد قاضي محكمة الصلح في 
الطلب رقم 607 / 2020 بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل. لذلك 
يقتضي تبلغكم لحضور جلسة القضية رقم )990 / 2019( وموضوعها مطالبة 
بحقوق مالية والمعين لها جلس���ة بتاريخ 2020/4/6م الساعة التاسعة صباحًا، 
لذلك يقتضى عليكم الحضور بصفتك أو لوكيلك أو من ينوب عنك في الجلسة 

المنظورة أمام محكمة صلح غزة حسب األصول.حرر في 2020/3/18م

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
اأكرم اأبو ال�سبح

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )141/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-سجا شريف على أبو دقة من سكان خانيونس  هوية رقم 405874157
2-عمرو نبيل خضير أبو دقة من سكان خانيونس هوية رقم 954750030

بصفته وكيال عن: أحمد ش���ريف على أبو دقة بصفته وكيال عن/ نجوى سيد 
عثمان أبو دقة وأميرة نبيل خضير أبو دقة وفردوس إسماعيل محمد جميل

بموج���ب وكالة رق���م: 6363 / 2019  الصادرة ع���ن خانيونس + 11228 / 
2011 خانيونس

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 244  قسيمة 18  المدينة عبسان

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إش���كاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 18/ 3/ 2020م

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

اإعالن مهم
خاص بالتعليم عن بعد...

التزاًم���ا بالقرارات الخاصة بحالة الطوارئ، وحفاظًا على س���المة الموظفين والطلبة، ومتابعة 
للمس���يرة األكاديمية إيماًنا م���ن الجامعة بخدمة أبنائها الطلبة ف���ي ضوء اإلمكانات التي 
ا بطبيعتها  تمتلكها الجامعة وقدرته���ا الكاملة على إدارة العملية األكاديمي���ة إلكترونّيً
جامعة نظامية بتقنياتالكترونية، فقد تابع مجلس الجامعة ذلك آخذًا بعين االعتبار إمكانات 

الطلبة وقدرتهم على االستفادة من التعليم اإللكتروني فقد قرر مجلس الجامعة ما يلي: 
1 - انطالق التعليم اإللكتروني في الكليات األدبية، وتشمل:

كلية القانون كلية إدارة المال واألعمال _ كلية اإلعالم _ كلية التربية_ الدبلوم المتوسط.
2 - س���تتابع الجامعة المس���اقات العملية والتدري���ب الميداني للكليات 

األدبية وسيتم اإلعالن عن ذلك الحقًا.
3 - على جميع الطلبة متابع���ة صفحاتهم من خالل برنامج اليوبينار الذي 

يلبي جميع المتطلبات اإللكترونية.
4 - سيتم اإلعالن عن آلية عقد االمتحانات الحًقا.

5- طلبة الكليات العلمية يمكنهم متابعة متطلبات الجامعة في المرحلة الحاليةالكترونيًا.
6 - لالستفسار عن أي تفاصيل بإمكان الطلبة متابعة عمداء الكليات.

7 – يمكن للطلبة تسديد الرسوم الدراسية من خالل التوجه ألحد فروع بنك فلسطين.
رئي�س اجلامـــعة 
اأ.د.�ســـامل �سبــاح

واعتقل����ت ق����وات االحت����الل اإلس����رائيلي اإلثنين 
الماضي، 12 ش����ابًا مقدسيًا لمش����اركتهم  بتعقيم 
عدد من المؤسس����ات والمرافق في المدينة، بتهمة 

"خرق السيادة االسرائيلية على القدس"!. 
وذكرت جه����ات مقدس����ية أن مجموعات ش����بابية 
متطوعة قامت بتعقيم بع����ض المرافق العامة في 
حي الصوانة وبلدة س����لوان، ليفاجؤوا خالل عملهم 
بمهاجمته����م م����ن ِقبل ضب����اط وق����وات االحتالل 

واعتقال بعضهم وتحويلهم للتحقيق.
التفرد بال�سيادة 

مدير مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
ف����ي القدس، زي����اد الحموري، أك����د أن اعتداء قوات 
االحت����الل عل����ى المتطوعين في حم����الت التعقيم 
لمواجه����ة فيروس "كورونا" في الق����دس، واعتقال 
بعضهم، يأتي ف����ي إطار التفرد بالس����يادة وإلغاء 

الدور الفلسطيني.
وق����ال الحموري خ����الل حديثه ل�"االس����تقالل":" إن 
حماي����ة المقدس����يين وإجراءات الوقاية والس����المة 
لمواجهة "كورونا"، من المفترض أن تقوم بها بلدية 
االحتالل ذاتها، كون المدينة وس����كانها يخضعون 
لالحتالل، وذلك وفق األع����راف والقوانين الدولية"، 
منددًا بالممارس����ات التي قامت بها قوات االحتالل 

تجاه الشبان أصحاب المبادرات.
وأض����اف:" المقدس����يون يش����عرون بتقصير كبير 
ف����ي كاف����ة الواجب����ات والمس����ؤوليات الملقاة على 
عات����ق االحتالل، لذا تطوعت مجموعات من الش����بان 
المقدس����يين لحماية عائالته����م وأبنائهم ببعض 
والمرافق  األم����كان  ك�"تعقيم  الوقائي����ة  اإلجراءات 
العام����ة، وتعلي����ق الملصق����ات للتعري����ف بأضرار 

الفايروس وكيفية الحماية منه". 
وأكد أنه من الواضح أن االحتالل ال يريد أن تنبثق أي 
مبادرة لحماية المقدسيين، وتقديم الخدمات لهم 
ف����ي إطار الحماية من الفي����روس، مبينًا أن االحتالل 

يس����عى عبر الممارس����ات القمعية الت����ي ينفذها، 
باستكمال "ش����عور الس����يادة الكاملة على القدس 

بكل جوانبها".
وش����دد على أن االحتالل يحارب بش����تى الوس����ائل 
الوجود الفلس����طيني بالقدس، ويس����عى إلى بسط 
سيطرته وتش����ديد خناقه على أهل المدينة، فيما 
يتملص كقوة احتالل عن مسؤولياته تجاه المدينة 
ويترك الفلسطينيين وحدهم في مواجهة األمراض 

أو الكوارث وغيرها. 

اإجراءات قمعية وعن�سرية 
وبدوره، يرى المختص بش����ؤون القدس جمال عمرو، 
أن قمع سلطات االحتالل المبادرات الشبابية األخيرة 

لمواجهة تفش����ي وب����اء "كورونا"، دلي����ل على مدى 
عنصرية وهمجي����ة االحتالل، عوضا عن سياس����ته 

اإلقصائية تجاه المقدسيين.
وأوضح عمرو خالل حديثه ل�"االستقالل"، أن االحتالل 
يس����عى م����ن وراء اعتق����ال ومالحق����ة المتطوعين 
الفلسطينيين سواء بحمالت التعقيم، لعدم إتاحة 
أي فرصة له����م للقيام بإدارة ش����ؤونهم بعيدًا عن 
االحت����الل الذي ال يق����وم بدوره تجاههم بالش����كل 

المطلوب. 
وبّين أن االحتالل يه����دف من وراء إجراءاته األخيرة 
بحق المبادرين، إليصال رسالة للمقدسيين مفادها:" 
أن الحكم والس����يادة لنا، وأن القدس عاصمة الدولة 

اليهودية وال نقبل فيها أي منافس". 
وأكد أنه وبالرغم من إجراءات االحتالل، إال أن حمالت 
التعقيم والتطهير لمدين����ة القدس لمواجهة وباء 
"كورونا" ال تزال قائمة ومستمرة بشكل كبير ومنظم 

ووفق معايير الصحة العالمية.
 وأش����ار إلى أن منع االحت����الل لتلك الحمالت يعمل 
على تفش����ي الوباء وه����ذا يمثل جريم����ة ضد أبناء 
ش����عبنا في القدس المحتلة، وضربًا بعرض الحائط 
ل����كل القوانين اإلنس����انية والجه����ود المبذولة من 

منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس.
اإرهاب منظم 

فيما أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين بأش���د 
العبارات عملي���ات القمع والمالحق���ة واالعتقال 
العنصري���ة الت���ي ارتكبته���ا ش���رطة االحتالل 
اإلس���رائيلي بح���ق مش���اركين في المب���ادرات 
الشبابية المقدسية للوقاية من انتشار فايروس 
"كورون���ا" في القدس المحتل���ة، وممن بادروا إلى 
توزيع نش���رات وتعليق منشورات توعوية بشأن 

الوقاية منه.
واعتب����رت الوزارة في بيان له����ا، الثالثاء، أن اعتقال 
12 مواطًنا ممن شاركوا في هذه الفعالية اإلنسانية 
يش����كل قمة إرهاب الدولة المنظم الذي تمارس����ه 
س����لطات االحتالل ضد الوجود الوطني واإلنس����اني 

الفلسطيني في المدينة.
وأوضحت أن ذلك ليس فقط بتعميق االس����تيطان 
وبناء الجدران، والعمل على تغيير هويتها القانونية 
والحضاري����ة والتاريخية، بل طالت هذه المرة الحرب 

على الصحة العامة للمواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن هذا القمع االسرائيلي لهذه المبادرة 
الفلس����طينية الشبابية المقدس����ية يأتي في وقت 
تتكاثف فيه الجهود الدولية واالنسانية لمواجهة 
خطر تفش����ي فايروس كورونا بعي����ًدا عن الخالفات 

والصراعات.

قمع ومالحقة واعتقال للمبادرين

مبادرات المقدسيين للوقاية من »كورونا« في دائرة االستهداف اإلسرائيلي
غزة/ دعاء احلطاب:

بالتزامــن مــع انطــاق املبــادرات املقد�سيــة املجتمعيــة 
امل�ستجــد  »كورونــا«  فريو�ــس  انت�ســار  مــن  للوقايــة 
»كوفيــد19-«، مل ي�سلــم ع�سرات ال�سبــاب املتطوعني من 

�سيا�ســات الحتال الإ�سرائيلــي القمعية، فباتوا عر�سة 
للماحقــة والعتقــال حتــت حجــج وذرائــع واهيــة، يف 
ا�ستهتــار وا�ســح للجهــود املبذولــة مــن منظمــة ال�سحــة 
العامليــة ملواجهــة الفريو�س الــذي بات ي�سكل وبــاًء عامليا 

يهــدد الب�سريــة جمعــاء. وانطلقــت يف مدينــة القد�ــس 
املحتلة موؤخرًا، مبادرات �سبابية تتمثل يف توزيع ن�سرات 
توعوية باأحياء القد�س و�سوارعها للوقاية من الفريو�س 
اإىل جانب تعقيم امل�سجد الأق�سى وباحاته وامل�سلني فيه. 
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دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي 

االدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

اعالن لت�ضجيل ارا�ضي " مال غري منقول"
ت�ضجيال جمددا �ضادرا عن دائرة الت�ضوية

ب�ضان معاملة الت�ضجيل املجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ ورثة / عبد الغني علي فري���ح أبو مدين قد تقدموا 
لتسجيل المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه 
تس���جيال مجددا وعلى كل من يدعي بح���ق التصرف او المنفعة او الملكية او 
التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بسلطة 

االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اسم وعنوان طالب التسجيل: ورثة / عبد الغني علي فريح أبو مدين 

2- اسم المدينة او القرية: وادي غزة 
3-اس���م موقع االرض: أبو مدين – الس���بع أبو س���معان والواقعة: عش���يرة 

الحناجرة أبو مدين السبع أبو سمعان بالقرب من مسجد النباهين 
4- رقم القطعة : 3"مالية" )حسب ادعاء المواطن(  رقم القسيمة : 3"مالية " )حسب ادعاء المواطن(

المساحة: 3116م2    الحصة: كامال   نوع األرض: ميري
5- الحدود بموجب المخطط

الشرق: فاطمة علي فريح أبو جابر 
الغرب: شارع هيكلي بعرض 10م )وادي أبو قطرون( ومن ثم ارض السيد سالم عياد سالمة المعاتقة
الشمالي: شارع هيكلي بعرض 12م ومن ثم ارض / سامية علي فريح أبو مدين

الجنوبي: حسن علي فريح أبو مدين 
6- كيفية األيلولة لطالب التسجيل: والتي آلت اليهم بالميراث من والدهم والتي الت اليه 

بالميراث من والده علي فريح أبو مدين والمسجلة باسمه لدى ضريبة األمالك بوزارة المالية.

دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
قائمة �ضروط  بيع

بناء على قرار السيد قاضي التنفيذ وبعد االطالع عل ملف القضية التنفيذية 
2019/10881 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / سحر سعيد اليمني أهل 
والمنفذ ضده / انتصار موس���ى احمد ابو العنين القضية مقامة لتنفيذ عند 

اتفاق على بيع شقة سكنية مبلغ وقدره  ) 20000 دينار اردني( . 
بتاريخ 2019/9/1 م تم اخطار المنفذ ضدها باخطار تنفيذ دفع مبلغ وقدره 

)20000 دينار اردني(.
بتاري���خ 2019/9/17 تم ايقاع الحجر التنفيذي على الش���قة الواقعة في 
عمارة الخولي الواقعة في تل الهوا وتقع في الدور الثاني الشقة الجنوبية 
الغربية وتبين أن الشقة تتكون من ثالت غرف وصالونين ومطبخ وحمامين 
وبلكونة عدد3 حيث يحد الشقة من جهة الشمال صالة التنوريه ومن جهة 
الغرب ابراج الخولي ومن جهة الش���رق أرض الخول���ي وعمارة الخولي ومن 

جهة الجنوب شارع 8 . 
بتاريخ 2019/10/27 تم وضع يد مأمور التنفيذ على الش���قة الواقعة في عمارة 
الخول���ي الواقعة في تل الهوا وتقع في الدور الثاني الش���قة الجنوبية الغربية 
وتبين ان الش���قة تتكون من ثالث غرف وصالوني���ن ومطبخ وحمامين وبلكونة 
عدد3 حيث يحد الشقة من جهة الشمال صالة التنوريه ومن جهة الغرب ابراج 
الخولي ومن جهة الشرق ارض الخولي وعمارة الخولي ومن جهة الجنوب شارع 8 .

تم تثمين سعر الشقة 140 متر مربع )31000 دوالر امريكي( . 
وسيتم نظر أي اعتراضات في الجلسة المحددة لذلك يوم االربعاء الموافق 
2020/4/22م فعل���ى من لديه أي اعتراض عل���ى البيع ان يتقدم له لدائرة 
التنفيذ في مواعيد الدوام الرس���مي حتى موعد اقصاه يوم االحد الموافق 

2020/4/19م . حرر في 2020/3/18م .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ.رامي �سلوحة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدمت النيابة اإلس���رائيلية ي���وم أمس، الئحة اتهام 
بحق األس���يرة آية الخطيب من الداخل الفلس���طيني 
المحت���ل عام 1948، والمتهم���ة بالعمل في صفوف 

كتائب القسام.
ووفق���ًا لالئح���ة االتهام، فق���د عمل���ت الخطيب في 
المجتمع العربي في منطقة المثلث وكمساعدة طبية 
للمرضى الفلس���طينيين القادمين من قطاع غزة، كما 
أنها كانت ناش���طة في الجناح الش���مالي في الحركة 
اإلسالمية وعملت في صفوف المرابطات في المسجد 

األقصى.
وذك���ر موق���ع "واال" العبري أن الخطي���ب اعتقلت في 
السابع عش���ر من شهر شباط الماضي ومعها زوجها، 
وأفرج عنه بعد فترة قصيرة من معتقل الجلمة وجرى 
منعها من لقاء المحامي. وورد في الئحة االتهام التي 
قدمها االحت���الل أنها تعرفت على الناش���ط الكبير 
في كتائب القس���ام في قطاع غ���زة محمد فلفل عام 
2017، خ���الل عالج ابنت���ه في إحدى مستش���فيات 
مدينة نابلس وتواصلت مع���ه عبر مكالمات هاتفية 

ومراسالت.
وتزعم التحقيقات أن فلفل أرس���ل لها صورًا له وهو 
مس���لح، بينما يق���ول الش���اباك إن الخطيب عرضت 
االنضمام لحرك���ة حماس ووافق فلف���ل على طلبها، 
بع���د الحصول على موافقة كبار قادة التنظيم، وجرى 

ربطها باللواء الشمالي في كتائب القسام.
ف���ي حين قام���ت الخطيب – وفقًا لالئح���ة االتهام – 

بعدة مهام بتكليف من فلفل، ومن بينها نقل أموال 
شهريًا بمبلغ إجمالي وصل إلى 100 ألف شيقل إلى 

المحتاجين والمرضى في قطاع غزة.
وفي الع���ام 2019 قام فلفل بتعري���ف الخطيب على 
ناش���ط كبير في االس���تخبارات التابعة للقسام وطلب 
منها تنزيل تطبيق "تلغرام" على هاتفها، والذي يقوم 
بمسح أوتوماتيكي للرسائل للتغطية على المراسالت 
السرية، كما أن محمد حالوة وهو ناشط آخر في كتائب 
القس���ام قد أبلغها بأنها تعمل معهم وأن نشاطاتها 

تأتي دعمًا للتنظيم. بحسب مزاعم التحقيق.
كما أظهرت الئحة االتهام محاولة الخطيب في إحدى 
ج���والت القتال في قطاع غزة ع���ام 2019 ومع زوجها 

علي عقل، مالحظتها حركة مركبات وآليات عسكرية 
على الش���ارع رقم 6 والتي تس���ير باتج���اه الجنوب، 
وبطلب من حالوة أبلغته باألمر ولكنها رفضت تصوير 

اآلليات بسبب وجود زوجها معها.
وج���رى اته���ام الخطيب أيض���ًا بجمع أم���وال لصالح 
بن���اء غرف خاصة في أنفاق "حم���اس" وجمعت لهذا 
الغرض 55 ألف شيقل اس���تخدمت في بناء األنفاق 
وش���راء مخرطة لتصنيع السالح وأرسلت تلك األموال 

عبر رسول للقطاع.
وقررت المحكمة تمديد اعتقالها ألسبوعين وبعدها 
البت بمس���ألة اعتقالها إلى حين انته���اء اإلجراءات 

القضائية بحقها.

رام الله/ االستقالل:
طالبت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، بضرورة اإلفراج الف���وري عن كافة 
األس���رى المرضى وكبار الس���ن واألسرى األطفال واألس���يرات نظًرا لكون تلك 
الفئ���ات األكثر ضعفًا وعرضًة لمضاعفات هذا الفيروس »في حال وصل داخل 

المعتقالت ال قدر الله«.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن األس���رى يعيشون بحالة من التوتر والقلق 
على حياتهم ومصيرهم، وذلك ألن األقس���ام الت���ي يقبعون بداخلها تفتقر 
إلى أدنى الشروط الصحية، فمعظم أقسام السجون قديمة ومكتظة ومغلقة.

وأضافت أن إدارة معتقالت االحتالل تمعن بانتهاك األسرى بشكل صارخ، فهي 
ال تكتف���ي بزجهم بظروف وأوضاع اعتقالية قاس���ية للغاية، بل تحرمهم أيضًا 
من وسائل الوقاية والسالمة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، كما 
أنها لم تقدم لألسرى أية إرشادات تمكنهم من المساهمة في إجراءات الوقاية 

من هذا الفيروس، وخاصة لألسرى القاصرين نظرًا لصغر سنهم.
وناشدت هيئة األسرى مجددًا منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية 
والقانوني���ة بض���رورة التدخل الفوري والضغط على حكوم���ة االحتالل التخاذ 
االج���راءات والتدابي���ر الالزمة والصحيحة التي من ش���أنها أن تمنع انتش���ار 

الفيروس بين صفوف المعتقلين وبالتالي انقاذ حياتهم.
ويبلغ عدد األس���رى المحتجزين حالًيا في س���جون االحت���الل يصل إلى قرابة 
)5000( أس���ير وأس���يرة، من بينهم )180( طفاًل، و)700( أس���ير يعانون من 
أمراض مختلفة، ومنهم أكثر م���ن )200( يعانون من أمراض مزمنة ومن ذوي 

المناعة الصحية المتهالكة.

رام الله/ االستقالل:
قال مركز أس���رى فلس���طين للدراس���ات ي���وم أمس، إن األوضاع في س���جون 
االحتالل تش���هد حالة من الغلي���ان نتيجة إجراءات االحت���الل القمعية بحق 
األسرى واالستهتار المتواصل بحياتهم، بعدم توفير وسائل وقائية حقيقية 

لحمايتهم من فيروس كورونا.
وقال الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر في بيان له، »إن االحتالل ورغم خطورة 
المرض وانتش���اره الس���ريع، إال أنه لم يتخذ حتى االن إجراءات السالمة والوقاية 
المطلوبة لمنع وصول المرض إلى السجون بل قام بمنع مواد تنظيف عن األسرى 

ضمن عشرات األصناف التي حرم األسرى من اقتنائها من كنتين السجن«.
وأوضح األش���قر بأن االحتالل بداًل من تعقيم الس���جون وتوفير كل وس���ائل 
الوقاية، أصدر قرار بحرمان األسرى من شراء عشرات األصناف من الكنتين من 
ضمنها مواد تنظيف وصابون وش���امبو، »في وقت أحوج ما يكون األسرى لها 

في ظل الخشية من وصول المرض الى السجون«.
وأش���ار إلى أن االحتالل ب���دا ظاهرًيا بأنه يهتم بإج���راءات الوقاية فقام بمنع 
زيارات أهالي األس���رى، وكذللك المحامين، وقلص أعداد االس���رى في ساحات 
الفورة، »لكنه في حقيقة االمر قام بالقرصنة على انجازاتهم واستغل الظروف 
الطارئ ف���ي مصادرة حقوقه���م واالنتقاص منها، وعلى رأس���ها توفير مواد 

التنظيف والتعقيم التي ال يزال يمنع وصولها للسجون«.
وقال األشقر »إن األسرى لن يرضخوا لهذه العقوبات واالنتهاكات بحقهم، وال 
زالوا يتشاورون للخروج ببرنامج تصعيد يوازى حجم الجريمة التي يتعرضون 
له���ا، فاألوضاع في س���جون االحتالل على حافة االنفج���ار إذا لم تتراجع ادارة 
السجون عن القرارات التي أصدرتها مؤخًرا وقامت بمسئولياتها تجاه األسرى 

من حماية ووقاية«.
ودعا إلى إطالق س���راح األس���رى المرضى كون مناعته���م ضعيفة وحياتهم 
معرضه للخطر في حال وصل المرض إلى الس���جون، واألسرى األطفال والنساء 
وكبار الس���ن، واألسرى اإلداريين الذين يعتقلون دون تهمة، »فوجودهم بين 

أهلهم في هذا الوقت ضرورة ملحة«.
ل الناطق اإلعالمي باس���م »أس���رى فلسطين«، س���لطات االحتالل وإدارة  وحمَّ
سجونها المسئولية الكاملة عن حياة األسرى وعن تداعيات أي خطر يصيبهم 
نتيج���ة المماطلة في اتخاذ إجراءات الس���المة المناس���بة لعدم وصول مرض 
كورونا الى األسرى، محماًل إياه أي تصعيد قادم في السجون نتيجة االستهتار 

بحياة األسرى وفرض العقوبات المستمرة بحقهم.
وطالب األش���قر في ختام بيانه المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية 
التدخل العاجل والضغط على االحتالل لتوفير إجراءات الوقاية والس���المة من 

مرض كورونا داخل سجون االحتالل حفاظًا على أرواح آالف األسرى.

تقديم الئحة اتهام بحق األسيرة آية الخطيب  »أسرى فلسطين«: غليان بالسجون 
نتيجة استهتار االحتالل بحياة األسرى

في ظل تطورات »كورونا«
مطالبة بإفراج فوري عن األسرى 

المرضى واألطفال واألسيرات

القدس المحتلة / االستقالل:
وجه وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل جلعاد 
إردان ظهر يوم أمس، نداًء لإلسرائيليين قال فيه 
إن األوضاع تتطور بس���رعة وأنه من الممكن فرض 

حظر تجوال كامل خالل األيام القريبة المقبلة.
ونقل���ت القن���اة "12" العبرية ع���ن اردان قوله إن 

فيروس كورونا ينتشر بس���رعة وقرار فرض إغالق 
شامل في "إسرائيل" وراد وبقوة ويجري االستعداد 

له.
وأوضح أن���ه في ح���ال فرض حظ���ر التجوال 
فس���يتم تسيير دوريات للش���رطة في المدن 
والبلدات ولن يسمح بالخروج إال للموظفين في 

الوظائف الحيوي���ة أو الخروج للعالج الطبي أو 
للتزود بالطعام.

في حين، يأتي ذلك في ظل االرتفاع المتسارع في 
أعداد المصابين حيث بلغ���ت الحصيلة النهائية 
427 مصاب منه���م 5 في حال الخط���ر والغالبية 

بوضع جيد.

إردان لإلسرائيليين: استعدوا لحظر تجول شامل
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وكخطوًة أولى للرد على إجراءات االحتالل 
تلك، قرر األس���رى في س���جون االحتالل 
إرجاع وجب���ات الطعام وإغالق األقس���ام 

يومي الجمعة والسبت القادمين.
احتالل عن�صري

مدير نادي األس���ير الفلس���طيني قدورة 
فارس، أك���د أن إج���راءات االحتالل تلك، 
تعّب���ر ع���ن م���دى عنصري���ة االحتالل 
التي تتجلى بشكل واضح  اإلس���رائيلي 
من خالل اإلجراءات الت���ي تتخذها إدارة 

السجون بحق األسرى داخل السجون.
وأضاف فارس ل�"االس���تقالل"، مع تفشي 
في���روس "كورونا"  يتخذ العالم بأس���ره 
اإلحتياطات وإجراءات الس���المة والوقاية 
الالزمة لتجنب اإلصاب���ة بهذا الفيروس، 
ومن بينها دولة االحت���الل التي اتخذت 
إجراءات غير مسبوقة لمواجهة "كورونا"،  
دون أن تطّب���ق أي م���ن تل���ك اإلجراءات 
الوقائية داخل السجون ما يجعل األسرى 
فريسة س���هلة للمرض في حال وصوله 

للسجون.
وأوضح فارس، أنه في ظل هذا التقاعس 
من قبل إدارة س���جون االحتالل في اتحاذ 
اإلجراءات اإلحترازي���ة والوقائية لحماية 
األس���رى من اإلصابة بفيروس "كورونا"، 
فإنه���ا قام���ت بإتخ���اذ إج���راءات بحجة 
الفيروس وما ه���ي إال إجراءات تنكيلية، 
تأتي إس���تكمااًل لما بدأت به ما تس���مى 
لجن���ة "أردان"، للتضييق على األس���رى 

وسلبهم منجزاتهم.
وأشار إلى أن األسرى داخل السجون قرروا 
إرجاع وجب���ات الطعام وإغالق األقس���ام 
يومي الجمعة والس���بت، كخط���وة أولية 
إلش���عال الضوء األحمر بانفجار األوضاع 
داخل الس���جون، رفضًا لما تمارسه إدارة 

سجون االحتالل بحقهم. 
ولف���ت فارس إلى أن األس���رى يواجهون 

وعل���ى م���دار العق���ود الماضي���ة ظروفًا 
اعتقالية وصحية صعبة، جّراء سياسات 
إدارة السجون، عدا عن بنية السجون التي 
ال تتوفر فيها أدن���ى المعايير الصحية، 
والت���ي تس���ببت عل���ى مدار الس���نوات 
الماضي���ة بإصاب���ة المئات من األس���رى 
بأمراض مختلفة، وأدت إلى استش���هاد 

العشرات منهم.
ودعا ف���ارس منظمة الصح���ة العالمية؛ 
االحت���الل  عل���ى  الضغ���ط  لممارس���ة 
اإلس���رائيلي بتطبي���ق تل���ك اإلجراءات 
الوقائية على األس���رى وتوفي���ر الرعاية 

الالزمة لهم. 
اإجراءات تنكيلية بذريعة وقائية

بدوره ق���ال الناطق اإلعالمي لمؤسس���ة 

مهجة القدس للشهداء واألسرى محمد 
الش���قاقي، إن االحتالل يمارس إجراءات 
قمعية تنكيلية، كان آخرها سحب أكثر 
من 140 صنف���ًا  من "كنتينا" األس���رى، 
ومنه���ا م���واد التنظيف التي ُتش���كل 
اليوم أساس���ًا لمواجهة ع���دوى فيروس 
"كورون���ا"، وأوقفت إدارة الس���جون إجراء 
الفحوص���ات الطبية أو الخ���روج للعيادة، 
وفيما يخص األس���رى المرضى والجرحى 
فتم إلغاء مراجعاته���م الطبية بالكامل 

ومنع الزيارات.
وأشار الش���قاقي ل�"االس���تقالل"، إلى أن 
ما تقوم به إدارة س���جون االحتالل تحت 
ذريعة اإلج���راءات الوقائية من "كورونا"، 
هي إجراءات تعس���فية هدفها األساس 

هو التنكيل باألسرى والنيل منهم.
وحّمل الش���قاقي إدارة مصلحة س���جون 
االحتالل المسؤولية الكاملة حول أي ضرر 
قد يلحق باألس���رى، نتيج���ة عدم اتخاذ 
سبل الوقاية وإجراءات السالمة المناسبة 

لهم في مواجهة "كورونا".
المنظمات  جمي���ع  الش���قاقي  وطال���ب 
الحقوقية واإلنسانية بالوقوف إلى جانب 
األسرى ومتابعة قضيتهم، للعمل على 
اإلفراج العاجل عن جميع األسرى المرضى 
والكب���ار ف���ي الس���ن، والس���ماح بإجراء 
الفحوصات الالزمة لكافة األس���رى داخل 
السجون لضمان س���المتهم واإلطمئنان 
على صحتهم، داعيًا إل���ى الضغط على 
إدارة الس���جون إلتخاذ التدابير الوقائية 

الالزمة لحماية األس���رى، والتخفيف من 
اإلكتظ���اظ داخل الس���جون لتوفير بيئة 
صحية مالئمة تحمي األسره من اإلصابة 

بأي مرض.

حياة الأ�صرى يف خطر
وبدورها، طالبت هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحرري���ن في بيان ص���ادر عنها أمس 
األربعاء بض���رورة اإلفراج الفوري عن كافة 
األس���رى المرضى وكبار الس���ن واألسرى 
األطف���ال واألس���يرات نظًرا لك���ون تلك 
الفئات األكثر ضعفًا وعرضًة لمضاعفات 
ه���ذا الفي���روس "في حال وص���ل داخل 

المعتقالت ال قدر الله".
وأوضحت الهيئة في بيانها أن األس���رى 
يعيش���ون حالة من التوت���ر والقلق على 
حياتهم ومصيرهم، وذلك ألن األقس���ام 
التي يقبع���ون بداخلها تفتقر إلى أدنى 
الشروط الصحية، فمعظم أقسام السجون 

قديمة ومكتظة ومغلقة.
وأضاف���ت أن إدارة معتق���الت االحتالل 
تمعن بانتهاك األس���رى بش���كل صارخ، 
فه���ي ال تكتفي بزجهم بظروف وأوضاع 
اعتقالية قاس���ية للغاية، ب���ل تحرمهم 
أيضًا من وسائل الوقاية والسالمة العامة 
والتعقيم،  التنظيف  كالمطهرات ومواد 
كما أنها لم تقدم لألس���رى أية إرشادات 
تمّكنهم من المس���اهمة ف���ي إجراءات 
الوقاي���ة م���ن ه���ذا الفي���روس، وخاصة 

لألسرى القاصرين نظرًا لصغر سنهم.
وناشدت هيئة األس���رى مجددًا منظمة 
الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية 
والقانوني���ة بض���رورة التدخ���ل الفوري 
والضغ���ط على حكوم���ة االحتالل التخاذ 
االجراءات والتدابي���ر الالزمة والصحيحة 
التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس 
بين صفوف المعتقلي���ن وبالتالي انقاذ 

حياتهم.

السجون بيئة خصبة النتشار »كورونا«

مختصون: األسرى يتعرضون إلجراءات قمعية بذريعة أنها »وقائية«
غزة/ خالد ا�صتيوي:

حالة من الغليان ت�صهدها �صجون الحتالل الإ�صرائيلي، 
نتيجة الإجراءات القمعية التي متار�صها اإدارة ال�صجون 
بح��ق الأ�ص��رى الفل�صطينيني، بالإ�صاف��ة اإىل ال�صتهتار 

املتوا�صل بحياتهم،  وعدم توفري و�صائل وقائية حقيقية 
حلمايته��م من فريو�س »كورونا«. ومتثل اإج��راءات اإدارة 
ال�صج��ون الأخرية، ب�صح��ب 140 �صنفًا م��ن »الكنتينا«، 
منه��ا م��واد التنظيف التي ُت�ص��كل الي��وم اأ�صا�صا ملواجهة 

فريو���س »كورونا«، خا�صة مع انعدام مواد التعقيم داخل 
الأق�صام املغلقة واملكتظة بالأ�صرى، اإ�صافة لنقل وعزل 
ع��دد م��ن الأ�ص��رى موؤخ��رًا، وفر�صه��ا اإج��راءات اأخرى 

بحجة منع ن�صر عدوى »الفريو�س«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت س����لطات االحتالل اإلسرائيلي، عن إجراءات 
جديدة بش����أن الحركة والتنق����ل والدخول لحملة 
تصاريح العمل في الكيان اإلسرائيلي ومستوطنات 

الضفة الغربية، وتصاريح التجار.
وأفادت بأنه "سُيسمح بالدخول إلى الكيان ألصحاب 
تصاريح العمل في مجال البناء والزراعة والصناعة 
والخدمات، لكن لن ُيس����مح بالتنق����ل اليومي بين 

المناطق".
وذك���ر م���ا يع���رف ب�"منس���ق أعم���ال الحكومة 
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية" أن "أرباب 
العمل في إس���رائيل س���ُيلزمون بتوفير المبيت 
لمدة ش���هرين على األقل للعمال في مجال البناء 
ولمدة ش���هر واحد على األقل في مجاالت الزراعة، 

والصناعة والخدمات".
وأشار إلى أنه "لن ُيسمح ألي عامل يعود إلى الضفة 
الغربية بعد أن خرج للعمل في الكيان، قبل انتهاء 
الفترات الزمنية المذك����ورة، بالدخول مجدًدا إليها 

وسُيحظر دخوله عن طريق المعابر".
ولفت إلى أنه "سُيس����مح ألصحاب تصاريح العمل 
في مجاالت الطب والتمريض بالدخول إلى الكيان 
بموج����ب التعليمات المعمول به����ا والمتبعة في 

األوقات االعتيادية".
وبين "المنس����ق اإلس����رائيلي" أنهم سيخضعون 
لفحص درجة حرارة الجس����م ف����ي المعابر وأماكن 

العمل، كتدبيًر إحترازي وإجراء وقائي.
ونّوه إلى أنه "لن ُيسمح للعمال في باقي القطاعات 
وألصحاب تصاريح التج����ار أو )BMC( بالدخول إلى 

الكيان، اعتباًرا من يوم غد )3/18( وحتى إشعار آخر".
وبش����أن العمل في مس����توطنات الضفة الغربية، 
أوضح أنه "سُيس����مح بالدخ����ول ألصحاب تصاريح 
العمل ف����ي مجاالت البناء أو الزراع����ة، وأنه ال حاجة 

لترتيبات المبيت، لمن عمره 50 أو أقل".
وقال: "في مج����االت الصناعة والخدمات-العمل في 
المصانع، والش����ركات والمصالح التجارية س����يتم 
بموجب التعليم����ات المعمول بها في إس����رائيل 
والت����ي تنطبق على عمل المصان����ع الحيوية )لمن 
عم����ره 50 أو أقل، ما عدا منطق����ة "عطروت" حيث ال 

توجد بها تحديد للسن(".
ونّبه "المنس����ق اإلس����رائيلي" أنه "ح����ال تعريف 
المصن����ع أو المصلحة التجاري����ة كحيوية لوظيفة 
االقتصاد، سُيسمح ل� 100% من العمال بالوصول 

وإذا ت����م تعريفهما كغير حيويين، فسُيس����مح ل� 
30% من العمال بالوصول".

وأش����ار إلى أن "اإلغالق المفروض على مدينة بيت 
لحم سيستمر، إذ ستبقى المعابر منها إلى إسرائيل 
مغلقة أمام الحركة، ولن ُيسمح لسكانها بالدخول 

في هذه المرحلة، حتى إشعار آخر. وفقا له".
وبي����ن أن "العمال وأصح����اب التصاريح من الخليل 
سُيس����مح له����م بالدخول للكيان م����ن المعابر في 
الخليل ولكن ليس من معبر 300"، مش����يًرا إلى أن 
معبر "إيرز" سيبقى مغلًقا ولن ُيسمح بالتنقل عبره، 

عدا الحاالت اإلنسانية االستثنائية.
وذكر أن "هذه التعليمات تأتي للحفاظ على الصحة 
ومنع نش����ر مرض فيروس كورونا، واإلصابة به قدر 

اإلمكان". 

إجراءات »إسرائيلية« جديدة بشأن دخول وتنقل العمال والتجار
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العالم كله يحكمه منطق القوة, ويستند الى شريعة الغاب, فالقوي يأكل الضعيف, والبغي والطغيان 
وصل الى ذروته, واالس���تقواء بالسالح والتكنولوجيا على البشر فاق الحد, حتى ظن البعض انه الحاكم 
االمر الناهي لهذا الكون, وانه مانح للعطايا والهدايا, فبه تس���تقر االمور ويسود االمن واالمان, وبدونه 
ال اس���تقرار وال امن وال امان, فلجأ اليه ضعاف النفوس المهزومون والذين تقوم حساباتهم على قواعد 
دنيوي���ة زائلة, ونس���وا الله عز وجل, ولم يلج���أوا اليه فانزل الله عز وجل اية م���ن آياته, كي يعتبر أولو  
االبص���ار, ويتعظوا ويعودوا الى الله لكنهم ال يفعلون,  االله عز وجل عصف بهذه القوة المادية الزائلة 
بأي���ة من آياته, فيروس »الكورونا« الذي يحصد االرواح حصدا, ويقف العالم كله لمواجهته, وتخصص 
مليارات الدوالرات لمواجهته ومنع انتشاره والبحث عن عالج له, ودول اخرى تعلن حالة الطوارئ, واخرى 
تفرض حظر التج���وال, ودول اخرى تغلق المجال الجوي والبري والبحري في وجه العابرين, والخس���ائر 
االقتصادي���ة في دول العالم وصلت لمئات المليارات في غضون اي���ام قليلة, والعالم كله يتحدث عن 
الحجر الصحي, ويطالب بااللتزام بالتعليمات واالرشادات الطبية, حتى ال يتفاقم المرض وينتشر الوباء 
بشكل اكبر, فهذا الوباء المسمى »كورونا« ال يمكن مواجهته باألسلحة النارية, او القنابل النووية والذرية, 
او الصواريخ عابرة القارات حاملة الرؤوس المتفجرة, فهذه الدول المتقدمة عسكريا وتكنولوجيا حسبت 
حس���اب كل شيء, لكنها لم تحسب حساب ان لهذا الكون خالقًا عظيمًا امره بين الكاف والنون, اذا اراد 
ش���يئا يقول له كن فيكون, لكنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا من تجارب من سبقهم عبر التاريخ ومنذ ان 

خلق الله الكون, وطغوا وبغوا وافسدوا في االرض وغرتهم االماني, وغرهم بالله الغرور.
امريكا تعاملت مع العالم وكأنها »اله« يحكم الكون ويضع قوانينه ويس���ن ش���ريعته, وقد استخدمت 
منطق القوة في فرض سياساتها, وبدأت تظهر بقبحها امام العالم منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر 
2001م عندم���ا وقف جورج بوش االبن ليخاطب العال���م »من ليس معنا فهو ضدنا« فكانت الحرب على 
افغانستان والعراق تحت ذريعة مواجهة االرهاب, ومنع انتشار السالح النووي, واشتد الحصار االمريكي 
على ايران, وعززت امريكا من نظرية القطب االوحد من خالل قوتها العس���كرية, وتقدمها التكنولوجي 
وقوتها االقتصادية, فأشعلت صراعها االقتصادي مع العديد من دول العالم وتحديدا الصين, وتحكمت 
في سياس���ة دول العالم بمنطق القوة والتجبر والطغيان والتهدي���د بالعقوبات االقتصادية والحصار, 
واللعب على توتير االوضاع الداخلية للبالد, ولم تتوقف السياسة االمريكية عن التغول حتى وصلت الى 
فرض ما تس���مى »بصفقة القرن« التي تتحدى من خاللها امريكا وربيبتها اسرائيل »الشرعية الدولية«, 
وتتجاوز »اوسلو« و »المبادرة العربية« وتفرض منطق »اسرائيل« ورؤيتها في حل القضية الفلسطينية 
بالقوة, واش���علت امريكا و«اس���رائيل« الحروب الطاحنة في س���وريا واليمن وليبيا, وضربت عالقة دول 
المنطق���ة مع بعضها البعض, واحدثت فوضى داخل بعض البالد العربية واالس���المية, واس���تخدمت 
الخطاب الديني في حربها على االس���الم عندما قال جورج دبليو بوش الرئيس االمريكي االسبق » نحن 
نقود حملة صليبية عالمية ضد اإلرهاب« انها ش���ريعة الغاب التي اس���تند اليها نتنياهو في قيادته 
للعالم, لكن كل هذا التغول تالشى امام اية من آيات الله عز وجل, »وما يعلم جنود ربك اال هو« انها قوة 
الله عز وجل التي ال تقهر, والتي ال يس���تطيع احد مهما امتلك من عناصر القوة والتقدم والتكنولوجيا 
والحداث���ة ان يقف في وجهها, جيوش جندت لمواجهة خط���ر كورونا, وال زال الوباء يحصد االرواح في 
كبرى دول العالم, ايطاليا واسبانيا يتصدران الدول التي تسجل فيها اكبر اصابات, ويعجز العالم حتى 

االن عن ايجاد مصل للعالج او الحتواء المرض والحد من انتشاره. 
يا قوة الله التي ال يقف في وجهها قوة, كلما ازداد الظلم والقهر والطغيان ازداد البالء وكثرت 
االمراض وانتش���ر الوباء, والله عز وجل يقول في كتابه العزيز وهو اصدق القائلين: » واذا اردنا 
ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا« والدمار هنا ال 
يعن���ي الهدم والخراب فقط, انما الوباء دمار, والظواهر الطبيعية كالرياح والمطر والفيضانات 
والبراكين والزالزل دمار, وتسلط الجبابرة على الناس دمار, والحروب دمار, »والله غالب على امره 

ولكن اكثر الناس ال يعلمون« .   

يا قوة الله! 

رأي

م����ا اود تأكي����ده ومن خالل دراس����تى وعمل����ى و متابعتى مع كل 
فصائل وش����رائح  ش����عبنا لمجريات االمور التى تتمثل فى هذه 
االي����ام بموضوع����ة فيروس كورونا م����ن ناحية طبي����ة ومن ناحية 
سياس����ية نحن امام حالة وبائية لم تمر علينا فى فلس����طين منذ 
عش����رات الس����نين ومما يزيد الطين بلة ان اهلها يصرخون باعلى 
صوته����م يكفينا الهموم التى تالزمنا. لذا احببت ان اوضح التالى 

البناء شعبنا :
اوال _ ما هو معروف علميا وبيولوجيا ان الفيروس من طبيعته انه 
يعي����ش ويعمل على الخاليا الحية وال يعم����ل على الخاليا الميتة 
 SARSاو الجماد مما يؤكد ان يدا بش����رية تعامل����ت مع فيروس ال
ووظف����ت علم الهندس����ة  الوراثية وتالعبت ف����ى جيناته ووصلت 
ال����ى ال DNA مادت����ه الوراثية بحيث جعلته يس����تطيع العيش 
 Journal ofعلى االس����طح والجماد لمدة ٩ ايام كما اك����دت مجلة
Hospital Infection  لينتشر بسهولة من خالل اللمس وكذلك 
سهولة انتقاله من خالل الرذاذ . وهنا يجب اال نستبعد المؤامرة .

ثانيا _ م����ن الصعب الوصول الى لقاح فى فت����رة قصيرة النه من 
الصعب ان يصل ش����خص ما الى الش����يفرة الوراثية للفيروس اال 

الذى قام بتعدي����ل مادته الوراثية لكن مع الوقت والعمل الدؤوب 
ق����د يصل العلماء الى اللقاح ويحتاج لفت����رة حتى يتم التأكد من 

نجاعته واالستفادة منه  وهذا يحتاج الى شهور طويلة .
ثالثا _ ان الرضا بالقضاء والقدر هو سالحنا فى قطاع غزة وتعرض 
الش����عب الفلس����طينى البت����الءات كثيرة وح����روب اكلت االخضر 
واليابس كما انهم فرضوا علينا الحصار يريدون منا اما االنكس����ار 
والخض����وع او الموت وكال الخيارين موت لنا فما الذى سنخس����ره؟ 

وتبقى ثقتنا بالله عالية انه لن يتركنا .
رابعا _ رب ضارة نافعة وفى الش����ر يكمن الخير وقد رأينا الحصار 
يكاد يخنقنا واليوم كل المتابعين والسياس����يين والمس����ؤولين 
ف����ى قطاع غزة يقول����ون ان حكمة الله قد تأكدت اليوم بانتش����ار 
فيروس كورونا انتش����ار النار فى الهش����يم فى عالم مفتوح على 
مصراعيه وهاجس وارباك تعيشه ليست فقط اسرائيل ولكن كل 
دول العالم المتقدمة عس����كريا وتكنولوجي����ا واقتصاديا والموت 
يصي����ب حتى المس����ؤولين لديهم وهذا ليس من باب الش����ماتة 
ولكن للعب����رة_ فيما قطاع غزة المغلق والمحاصر لم تس����جل فيه 
حالة واح����دة مصابة والحمد لل����ه فيما معظ����م دول العالم اليوم 

تحاصر نفسها .
خامس����ا _ وبالرغم من ذلك فان وزارة الصحة يجب عليها ان توفر 
الفحوصات الالزمة حتى ال س����مح الله لو تم اكتش����اف حالة يتم 
فحص من تعاملوا مع هذه الحالة وهذا يتطلب سرعة فى التنفيذ 
  reagents  بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية ) مواد الفحص
+ اجهزة الفحص PCR+ كادر اضافى ذو خبرة من اخصائى الطب 
المخبرى واطب����اء اختصاص وطب وقائى وتكثيف دورات التوعية 
+ اعالم طبى قوى واستثمار كل الوسائل االعالمية المتاحة حتى 

لو تم انشاء اذاعة صحية تابعة لوزارة الصحة (
سادس����ا_ وعمال باالم����ر االلهى خذوا حذركم ف����ان هذا الفيروس 
عدو لالنس����ان وال بد من اتباع كل الوس����ائل والسبل التى تحمينا 
منه وتمنع انتقاله الى غ����زة وما اتخذته وزارة الصحة من اجراءات 
ضرورى التعامل معها بجدي����ة وهناك تحذيرات تصدرها الوزارة 
م����ن المهم العمل بها وما اصدرته م����ن تعليمات تدخل فى اطار 
الفريضة الش����رعية والض����رورة الوطنية التى يج����ب علينا جميعا 
االلتزام بها وكل الش����كر والتقدير لوزارة الداخلية التى س����اندت 
موقف وزارة الصحة واتخذت اجراءات اغالق المعابر والتاكيد على 

الحجر الصحى حماية لقطاع غزة ال����ذى يعانى الحصار واالحتالل 
واالنقسام والجوع والقهر والعوز .

سابعا_ ما الحظته من اقبال الناس بشكل غير طبيعى ومستهجن 
على المنظف����ات والمطهرات والطبيع����ى ان نراعى دائما النظافة 
الش����خصية فى حياتنا اجسامنا وبيوتنا واماكن العمل وكل الذى 
نستخدمه يسمى علميا antiseptic مطهر من البكتيريا اما كابح 
لنش����اطها او مبيد لها والمش����كلة اننا نتحدث عن فيروس كورونا 
والجي����ل المتطور منه ،covid 19 , والذى ال تفيد معه ال مضادات 
حيوية وال مطهرات بكتيرية وان يكون التعامل مع هذه االش����ياء 

بشكل طبيعى دون تكلف او تكلفة .
ثامن����ا _ الفرص����ة مواتية فى ظل ما يعيش����ه العالم ويعيش����ه 
ش����عبنا ان يتم التفكير وبخطوات عملي����ة وجدية باتجاه الوحدة 
الفلسطينية عندما نسمع ان هناك تنسيقًا ولقاءات وتواصال بين 
الوزارات فى غ����زة والضفة لمواجهة وباء كورونا وهذا مبش����ر ألن 
يرتقى الى مس����توى لقاءات تجمع بي����ن الرئيس وأمناء الفصائل 
فى القاهرة النهاء حالة االنقسام والتفرغ لمواجهة كورونا ومؤامرة 

صفقة القرن .

»SARS« فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة.. تعريف الـ

 عم���ارًة كبيرة قد انهارت على 
َّ

رأيُت فيما يرى النائُم أن
س���اكنيها، فإذا هي أنق���اض بنيان مه���دوم، أو كومة 
أحجار مركومة، دفنت في جوفها سكانها أمواتًا، بعد أن 
كانت عمارة تحملهم في طبقاتها أحياًء، ورأيت أني قد 
هرع���ت مع الناس لمكان العمارة الهاوية، إلنقاذ األحياء 
وانتشال األموات. وبينما نحن نقوم برفع ُحطام العمارة، 
إذا بعين���ي تقع على جثة صديق عزيز لي مدفونة تحت 
ال���ُركام، فصرخُت بأعلى صوتي مذع���ورًا على من حولي 
طلبًا للمساعدة في رفع الجثة، وقبل أن تمتد أيدينا إلى 
الجثة لترفعها، ش���عرُت بيد ُأمي تمتد إليَّ وتهزني من 
كتفي بقوة إليقاظي من نومي بعد س���ماعها لصراخي، 
فُقمت من س���ريري فزعًا، ول���م تتركني أمي حتى ذهب 
الروع عني فذهبت لحالها، وعدت إلى نومي تاركًا خلفي 
ما رأيته في المنام على أس���اس أن���ه أضغاث أحالم، أو 
أخالط كوابيس، وقلت في نفس���ي لعله���ا رؤية إلهام 
يكون تأويلها بعكس���ها، فُيكتُب لصديقي عمٌر مديد 
وعي���ٌش رغيد، ثم نمت مس���تعيذًا بالله من الش���يطان 

الرجيم، ومستبشرًا رحمة الله الرحمن الرحيم.
استيقظُت صباحًا على خبر حادثة اصطدام سيارة شحن 
إس���رائيلية كبيرة بحافلة عمال فلس���طينيين من قطاع 
غزة، ومقتل وج���رح جميع ركابها، وكلهم من مخيم دير 
البلح، ومعظمهم من عائلة البحيصي، فخش���يُت حينها 
أن ف���ي الحادثة تأويل الرؤيا ومصداق المنام، فانطلقت 
مس���رعًا إلى دير البلح ألقطع الش���ك باليقي���ن، وعندما 
قادتن���ي رجل���ي ألول جمه���رة من الناس ف���ي المخيم 
س���ألتهم وأنا كاره إلجابتهم، وقلبي معلق بين الخوف 
والرجاء، إن كان صديقي الذي رأيته في المنام يوس���ف 
البحيصي بين األحياء أو األم���وات، فوقع القول علّي أنه 
من األموات. هذه الحادث���ة الفاجعة التي راح ضحيتها 
أكثر من عش���رين شابًا ورجال من مخيم دير البلح وقعت 
في مطلع الثمانينات من القرن العشرين، والشاهد فيها 
أس���ماء الضحايا، فقد عرفت آنذاك كل أسماء الضحايا، 
غي���ر أني لم احتفظ بذاكرتي إال اس���م صديقي العزيز، 
ل الضحايا اآلخرون مج���رد أرقام بعثرتها رياح الزمن  وظَّ
في صح���راء الذاكرة المكتظة باألح���داث، تذكرُت هذه 
الفاجعة األليمة وأنا اتابع أخبار فاجعة حريق النصيرات 
في نش���رات أخبار اإلذاعات المحلية، وصفحات المواقع 
االلكترونية اإلخبارية، رغم الهوة الزمنية السحيقة بين 

الفاجعتين، ورغم اختالف ظروف ومالبسات كل منهما، 
إال أن الحزن وغياب أسماء الضحايا يوحدهما.

أس���ماء الضحايا في فاجعة حري���ق النصيرات لم تكن 
حاض���رة بق���وة، وكان التركيز على الُبع���د العددي في 
التغطية اإلخبارية للحادثة، فق���د كان آخر خبر- حتى 
اآلن –ه���و »الضحية رقم )20( ف���ي حريق النصيرات« 
وأول خبر للحريق ُنشر في الخامس من مارس آذار كان 
»وفاة تسعة مواطنين في حريق النصيرات«، وبينهما 
سلس���لة من عناوي���ن األخبار كانت تزي���د فيها أعداد 
الضحايا يوميًا عل���ى اختالف فيما بينها في توصيف 
الضحايا، ما بين وفيات وقتلى وش���هداء وضحايا، دون 
االلتفات إلى مدل���ول كل مفهوم في اللغة واالصطالح 
وعالقته بنوع الحدث وأس���باب الم���وت. وهكذا أصبح 
ضحايا حريق النصي���رات مجرد أرقام في عداد اإلعالم، 
يزيد بإط���راد مع زيادة ع���دد األيام، ويق���ل االهتمام 
بأس���ماء الضحايا مع تتابع األحداث، ال سيما ونحن في 
ذروة الهلع من وباء كورونا، فتتوه أس���ماء الضحايا في 
زحم���ة األخبار المتتالية عن الوباء، ويبقى ذوو الضحايا 
وحيدين يحضنون حزنهم وألمهم وحس���رتهم، ربما 
نتعاط���ف معهم، ونح���زن لحزنهم، ونتأل���م أللمهم، 
ونش���عر بحس���رتهم، ونش���اركهم دف���ن جثامي���ن 
أعزائهم... لكننا حتمًا س���نتركهم ونمضي إلى سبيلنا 
وهمومنا وحياتنا تحت وط���أة االحتالل وثقل الحصار، 
وإلى جانب مأزق االنقس���ام وبؤس االنفصال، وال بأس 
بالتعايش مع قليٍل من العشوائية واالستهتار، وشيء 

من الالمباالة واإلهمال.
وقبل أن تغيب أس���ماء الضحايا ع���ن ذاكرتنا وعقولنا، 
وتختف���ي صورهم من عيونن���ا وقلوبنا، وقب���ل أن تبرد 
ن���ار حري���ق النصي���رات، فيب���رد معه���ا تعاطفن���ا مع 
الضحاي���ا وُأس���رهم، وتبرد معها حماس���تنا للبحث عن 
الحقيق���ة واس���تخالص العب���ر وإصالح الخل���ل،، وقبل 
أن يتح���ّول الضحايا إل���ى مجرد أرقام جاف���ة في تاريخ 
الوقائ���ع واألحداث، وأعداد جامدة في أرش���يف الجرائد 
والذكري���ات، ينبغ���ي التأكي���د دائم���ًا على إنس���انية 
الضحاي���ا  بذكر أس���مائهم وقصصه���م وحكاياتهم، 
ومعاناة أس���رهم ومحبيهم، من أول الضحايا األم إيمان 
أبو مح���روق وطفلتيها ليان ومنال حس���ين، وحتى آخر 
الضحايا الشاب يوس���ف األشقر، والضحية قبل األخيرة 

الس���يدة حياة صب���ح، مرورًا باألختين الطفلتين س���الي 
وريتال عيد، واألب وابنه ماجد وعدي أبو يوس���ف، واألم 
وابنتها سلوى ولينا حمدان، وأبناء العم الشابين حسن 
وعبدالله الزريعي، والش���اب زياد حسين، والطفل فراس 
عوض الله، والحاج س���عيد خواص، وأسامة البنا، وحنفي 
أبو الليل، ومحمد الش���اعر، وأحمد أبو رحمة. فلكل ضحية 
اس���م، وكل اس���م ذات انسان، وكل إنس���ان قصة حياة 
التهمتها نيران حريق النصيرات، وُكتب فصلها األخير 
المأساوي بلظى النار على صفحات كتاب القضاء والقدر، 
الذي شاركنا بإهمالنا في طباعته، فكتبنا نهاية حزينة 
لحياة بس���يطة، حمل أحالمها العادية معهم إلى القبر 
فقراء المخيم؛ لعلها تش���فع لهم عند بارئهم فيكتبوا 

مع الصديقين والشهداء.
لكل ضحية اس���م إنس���ان م���ات بع���د أن انتهى أجله 
المكتوب في الل���وح المحفوظ، ولم يب���َق له في الحياة 
الدني���ا لحظة واحدة م���ن عمر، فلكل أج���ل كتاب، هذه 
حقيق���ة إيماني���ة يقينية ال ش���ك فيه���ا، ولكن هناك 
حقيقة ُأخرى متعلقة بحادثة حريق النصيرات، وهي أن 
الضحايا األبرياء قد ماتوا ظلمًا بس���بب اإلهمال الجنائي 
المترت���ب على ع���دم قي���ام المس���ئولين المختصين 
بواجبه���م الوظيفي المطل���وب منهم بحك���م عملهم، 
والذي يقتضى أخذ اإلجراءات الالزمة لحفظ أمن وسالمة 
الناس، وه���و ما يترتب علي���ه مس���ؤولية جزائية على 
المقصرين بعملهم، وهناك مس���ؤولية عامة ألولي األمر 
في البلد عما يحدث فيها. ومن جانب آخر فمن الضروري 
التحقيق في أسباب الحادثة الفاجعة الستخالص العبر 
وال���دروس منعًا لتك���رره في أماكن ُأخ���رى. ومن المفيد 
التأكي���د أن احترام كرامة الضحايا بعد موتهم واحترام 
مش���اعر أس���رهم بعد مأس���اتهم يقتض���ى أن ال يتم 
استغالل الفاجعة األليمة من قبل أي طرف لتكون فرصة 
لتصفية حس���ابات الثأر التاريخية، وتعزيز المواقع على 
خارطة القبلية الحزبي���ة، وتجميع المزيد من النقاط في 
حلبة المناكفات السياس���ية، خاصة وأننا في أوج حملة 
وطنية للوقاية من وباء كورون���ا نحتاج للوحدة الوطنية 
وجه���د الجميع. وفي المقابل أن ال يتم الدفاع عن أخطاء 
المسؤولين المقصرين، وإهمال المختصين المتسببين، 
فيتح���ّول الُكّتاب بذلك إلى مخبري���ن، واإلعالميين إلى 

مندوبين، فيفقدوا رسالتهم ويتخلوا عن واجبهم.

حـريـق النـصـيـرات..
 لكـل ضحـيـة اســم

بقلم د. وليد القططي 

بقلم د. أحمد المدلل .. رئيس قسم الطب المخبرى
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القدس المحتلة / االستقالل:
أطلق���ت وكال���ة األم���م المتح���دة إلغاث���ة وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين )أونروا( ، نداء عاجالاً قالت في���ه إنها بحاجة إلى 
14 مليون دوالر من أجل االس���تعداد واالس���تجابة لتفش���ي وباء 

»كوفيد-«19 ولفترة ابتدائية مدتها ثالثة شهور.
وقالت »أونروا« في بيان إن النداء العاجل يبين األولويات الفورية 
والمتطلبات المالية للصحة والخدمات األخرى المتعلقة بالجائحة 
ف���ي الضفة الغربي���ة، بما فيها ش���رقي القدس، وغ���زة واألردن 
ولبنان وسوريا. ويأتي هذا النداء إضافة إلى احتياجات موازنتها 

البرامجية العادية.      
وق���ال المفوض العام لألونروا باإلنابة كريس���تيان س���اوندرز إن 

»الظروف المعيشية المكتظة والقلق الجسدي والنفسي وسنوات 
الصراع الذي طال أمده، جميعها تجعل مجتمع الجئي فلس���طين 
المعرضين للمخاطر والبالغ عددهم أكثر من 5,6 مليون ش���خص 

عرضة لإلصابة بفيروس كوفيد-19«.
وأض���اف أن »كافة البلدان والس���لطات التي تس���تضيف أقاليم 
عمليات الوكالة الخمسة أعلنت سلسلة من التدابير القوية بهدف 
التعامل مع انتش���ار فيروس كوفيد-19، وهي تدابير ستتبعها 

الوكالة ضمن عملياتها«.
وتابع: »اعتب���ارا من اليوم، فإن كافة مدارس أونروا والمؤسس���ات 
التعليمية األخرى في س���ائر األقاليم الخمس���ة مغلقة بش���كل 
مؤق���ت؛ ومع ذلك، ف���إن كافة العيادات الصحي���ة التابعة ألونروا 

والبال���غ عددها 144عي���ادة تبقى عاملة بش���كل كامل وتواصل 
تقديم الخدمات الصحي���ة األولية الضروري���ة، والتي هي اليوم 
أكث���ر أهمية من أي وقت مضى، بهدف احتواء انتش���ار الجائحة 

المستمرة ومعالجتها«. 
واس���تطرد س���اوندرز: »إن العديدين من األفراد وكافة الحكومات 
منخرطون في الجهود العالمية الضخمة الرامية إلى احتواء انتشار 
كوفيد-19 والتقليل من آثاره، واألونروا وموظفينا ومجتمع الجئي 

فلسطين الذين نقوم على خدمتهم ليسوا مختلفين عنهم«.
وأكمل: »إنني بتواضع أدعو كافة المانحين، سواء أكانوا حكومات 
أم مؤسسات أم أفراد، لمساعدة األونروا على مواجهة ما يمكن أن 
يصبح كارثة ذات أبعاد غير معقولة، في أماكن مثل غزة وسوريا. 

لقد بي���ن كوفيد-19 أنه ليس هنالك من مجتمع مس���تثنى من 
اإلصابة، وبالنس���بة لمكان مكتظ بالس���كان مثل غزة، والتي هي 
منهكة أصال جراء س���نوات من الحصار، فإن هذا قد يكون كارثيا. 
إن غزة ببس���اطة ليس لديها الموارد والس���بل التي تمكنها من 
مواجهة هذه الحالة. إن أي تبرع س���يتم قبوله بكل امتنان، وكل 

قرش سيحدث فرقا«.
وبينت »أونروا«، أنه في خضم األزمة العالمية الحالية واس���تجابة 
ا مع  لالحتياجات الحرجة المس���تمرة لالجئي فلس���طين وتماشياً
خط���ط منظمة الصح���ة العالمي���ة واألمم المتحدة لالس���تعداد 
واالستجابة، فإنها قامت بتطوير وتفعيل خطة استراتيجية على 
مستوى الوكالة ككل لالستعداد واالستجابة لفيروس كوفيد-19.

رام الله/ االستقالل:
حذرت الحكومة الفلسطينية، يوم 
الفلسطينيين من  امس، العمال 
الذهاب للعمل في المستوطنات 
اإلس����رائيلية، ألنها أصبحت بؤرة 

لوباء فيروس كورونا المستجد.
باس����م  المتح����دث  وق����ال 
الحكوم����ة إبراهي����م محلم خالل 
اإليج����از الصحف����ي اليوم����ي، إن 
باتت  اإلسرائيلية  المستوطنات 
اليوم بؤرة لوب����اء فيروس كورونا، 
ويجب على العمال الفلسطينيين 
عدم الذهاب إليها واالختالط بمن 

هم هناك".
وأعل����ن ملح����م، عدم وج����ود أي 
ارتفاع جديد في عدد المصابين 
بفي����روس كورونا في فلس����طين 
ا إلى  ليس����تقر عند 44 حالة، الفتاً
أن جميع الفحوصات التي أجريت 

مس����اء أمس وعددها 402 جاءت 
سلبية ، أي غير مصابة بالفيروس.

وأش����ار إلى أن اإلصابات الجديدة 
ا، ناجمة عن  الت����ي حدثت مؤخ����راً
بالحجر  بالتقي����د  االلت����زام  عدم 

ا أن الحكومة لن  الصحي، مؤك����داً
ا باتخاذ أي إجراءات  تت����ردد إطالقاً
وقائية لتقليص مساحة انتشار 

الوباء.
ودعا الناطق باس����م الحكومة في 

نهاية المؤتمر، جميع المواطنين، 
ا القابعين داخل الحجر  وخصوصاً
الصح����ي بعدم االس����تهتار، وأن 
يأخذوا األمر على محمل كامل من 

الجدية.

الحكومة الفلسطينية تحذر العمال من التوجه للعمل في المستوطنات

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت بلدية خانيونس جنوب قطاع غ���زة، حصولها على تمويل بقيمة 
ا من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك  )1.118.145( دوالراً
ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة )MDPIII(، التمويل اإلضافي 
مش���اريع التشغيل والصيانة "كثيفة العمالة" والخاصة بمرافق وخدمات 

البلديات في قطاع غزة وبالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل.
وقال منسق مشروع التش���غيل بالبلدية، عبد الكريم الفرا، إنه سيتم من 
خ���الل هذه المنحة، توفير ما يقارب )471( فرصة عمل مؤقتة موزعة بين 
تشغيل عمال، وعمال مهرة، ومراقبي عمال، ومهندسين ضمن ستة عشر 

ا. مشروعاً
وأوضح الفرا، أن المش���اريع تتعلق بصيانة وتس���وية الش���وارع الترابية، 
وصيانة ش���بكات المياه، ووص���الت المياه المنزلي���ة، وتطوير المنظومة 
البرمجية الخاص���ة بالبلدية، وتحديث المخط���ط التفصيلي والهيكلي، 
باإلضافة إلى تنفيذ مش���اريع تتعلق بصيانة بالط اإلنترلوك في الشوارع 

واألرصفة، وتأهيل بعض الطرق الزراعية.
وأش���ار إلى أنه سيتم بموجب هذه المنحة تنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية 
التحتية، تشمل إنشاء شبكة صرف صحي جديدة، وصيانة القائمة منها، 
وتركيب الوصالت المنزلية، وصيانة ش���بكة إنارة الشوارع، وتعزيز البيئة 
من خالل مش���روع الجمع األولي للنفايات الصلبة في خانيونس من خالل 

عمال وعربات الكارو.
وأعرب���ت البلدية عن تقديرها لجهود الجه���ات المانحة في توفير الدعم 
للبلدي���ة؛ لتتمكن م���ن تنفيذ مش���اريع تطويرية بالمدين���ة، داعية إلى 
االس���تمرار في الدعم، حس���ب س���لم األولويات واالحتياجات النابعة من 
اختي���ار المجتمع المحلي ضمن الخطة االس���تراتيجية المعمول بها في 

بلدية خانيونس.

بلدية خانيونس تعلن عن 
توفر 471 فرصة عمل

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت البن���وك الفلس���طينية، عن طبيع���ة الحالة 
المصرفية خالل فترة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس والتي تستمر لمدة 30 يومًا 

لمواجهة فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد 19(.
وقال���ت البنوك في بيان���ات لها، إنه س���يتم تأجيل 
األقس���اط الش���هرية للقروض تلقائيًا لم���دة أربعة 
ش���هور متتالية قابلة للتمديد اعتب���ارًا من تاريخ 15 

مارس/آذار الجاري، انسجامًا مع تعليمات سلطة النقد 
الفلس���طينية الُمتعلقة بتقديم تسهيالت للعمالء 
خالل فترة الطوارئ والتخفيف عن المواطنين لتلبية 

احتياجاتهم المالية خالل هذه الفترة الصعبة.

قرارات البنوك الفلسطينية حول تأجيل األقساط الشهرية بسبب أزمة كورونا

رام الله / االستقالل:
قال���ت محافظ رام الله والبيرة ليلى غّنام إن كافة الس���لع 
خاصة األساسية، منها متوفرة في السوق الفلسطينية، 

وتلبي الحاجة«.
وأوضحت غن���ام في بيان عقب جولة تفقدية على مخازن 
عدد من الش���ركات الغذائية، أنه ال داعي للهلع والخوف 

من نقص المخزون، وتهافت المواطنين على شراء كميات 
كبيرة من المواد الغذائية والتموينية.

وشددت على أن شركاتنا قادرة على توفير حاجة السوق 
من كافة الس���لع، وأنها على تواص���ل دائم مع المحافظة، 
وغرفة تج���ارة وصناعة رام الله والبي���رة ضمن خطة عمل 
شاملة، مشيدة باإلجراءات الوقائية والتعقيم والتطهير 

المتواصل، الذي تقوم به الشركات حماية لموظفيها.
وثمن���ت غن���ام دور القط���اع الخ���اص ال���ذي وقف عند 
مس���ؤولياته االجتماعية، في ظل األزم���ة الحالية، وخطة 
الط���وارئ لمواجهة في���روس »كورونا«، ولب���ى نداء حملة 
»شعبنا فيه الخير«، ووقف الى جانب مؤسساتنا الرسمية، 

ويقدم كل ما يستطيع في ظل االزمة الحالية .

رام الله/ االستقالل:
قررت بلدية جباليا النزلة، ولجنة الطوارئ في محافظة ش���مال غزة، إغالق نقاط توزيع  الغاز 

العشوائي، ومحطة غاز مركزية؛ لمخالفتها وسائل األمان والسالمة.
وقال عضو المجلس البلدي في بلدية جباليا النزلة، محمد دكة، في تصريح له: "إن لجنة الطوارئ 
في محافظة شمال غزة، تنظم يوميًا جوالت كشف وتفتيش على الحرف الخطيرة مثل: المخابز 
والمطاعم ومولدات الكهرباء ومصانع الصابون المنزلية، ومحطات الوقود، من أجل  التأكد من 
إجراءات األمان والس����المة". وأوضح دكة، أن ق����رارات اإلغالق، جاءت من أجل تحقيق المصلحة 
العامة، وحماية أرواح  شعبنا وممتلكات المواطنين، ولمنع الكوارث المأساوية، التي قد تحدث، 

جراء وجود محطات غاز غير آمنة، وكذلك وجود محطات غاز في مناطق سكنية.
وأكد على أن اللجنة ماضية في تنفيذ حمالتها في جميع األحياء والمناطق في نفوذ البلدية، 

وأنها ستتابع المخالفين، وفقًا لإلجراءات القانونية.

غنام: السلع متوفرة وال حاجة لتهافت المواطنين على شرائها بلدية جباليا النزلة تغلق 
محطات توزيع الغاز غير اآلمنة

»األونروا«: نحتاج لـ 14 مليون دوالر لمواجهة فيروس »كورونا«

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / امين اكرم محمد قريقع 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)945981041( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / باس���م محم���د ف���ؤاد العمري عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)403130776( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / هاشم اكرم عوض الحلو 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802899260( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله / االستقالل:
أص����در وزير الحك����م المحلي مج����دي الصالح ، 
ق����رارا بإعفاء أصحاب الس����يارات في مجمعات 

السيارات بين المدن والقرى وبين المحافظات، 
م����ن 50% من قيمة الرس����وم الش����هرية، عن 

شهري آذار ونيسان.

ا بالمرسوم  وقالت الوزارة في بيان إن القرار جاء التزاماً
ا إلى  الرئاس���ي وإعالن حال���ة الط���وارئ واس���تناداً

اإلجراءات المتبعة لمواجهة فيروس »كورونا«

رام الله: إعفاء السيارات بالمجمعات من 50 % من قيمة الرسوم
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بغداد/ االستقالل:
لقوى سياس���ية عراقية  اجتم���اع  أفضى 
مقّربة من إي���ران، إلى اتف���اق على رفض 
خط���وة رئي���س الجمهوري���ة برهم صالح 
تكليف محاف���ظ النجف الس���ابق وعضو 
البرلمان عدنان الزرفي بتش���كيل الحكومة 
ما س���موه  الجديدة، معلنين معارضتهم 
آلي���ة تكليف���ه. وتب���رز كت���ل وتحالفات 
مختلفة في هذا المعس���كر، أبرزها »دولة 
القانون« بزعامة ن���وري المالكي، و«الفتح« 
بزعامة هادي العام���ري، وهو الجناح الذي 
يمثل »الحشد الشعبي« سياسيًا، عدا عن 
كتل أخ���رى صغيرة متحالف���ة معها، في 
وقت أصدر »تي���ار الحكمة« بيانًا قريبًا من 
ذلك، قال فيه إنه يرفض طريقة التكليف، 
من دون التحدث عن شخص رئيس الوزراء 
ف، في تراجع واضح عن موقفه األول. المكلَّ

ويرج����ع مراقبون عراقيون ذلك إلى تجاهل 
صالح لتلك القوى وتحفظاتها على الزرفي، 
باعتباره قريبًا من المحور األميركي ويحمل 
جنس����ية أميركية وله مواق����ف رافضة أو 
داعي����ة لتفكيك الفصائل المس����لحة، عدا 
عن أن عدم كونه خيارًا إيرانيًا س����بب كاٍف 

لتعلن تلك القوى رفضها له.
»ف���ي المقابل، يحظ���ى الزرفي بدعم من 
قوى شيعية أخرى مهمة مثل »سائرون« 
بزعامة مقتدى الص���در، و«النصر« بزعامة 
حيدر العبادي، فضاًل عن القوى الس���نية 
والكردي���ة واألقلي���ات، وهو م���ا يجعل 
س���يناريو رفضه، على غرار رفض محمد 
توفي���ق ع���الوي، مطلع الش���هر الحالي، 
واردًا، وق���د يؤدي اتس���اع الخالفات بين 
القوى المختلفة ألزمة سياسية أكبر، قد 

تمتد ألجنحة األحزاب المسلحة أيضًا.
وأص���درت 4 كت���ل برلمانية ب���ارزة هي 
دول���ة  و«ائت���الف  »الفت���ح«،  تحال���ف 
القان���ون«، وكتلت���ا »النه���ج الوطن���ي«، 
و«العقد الوطني« بيانًا مش���تركًا رفضت 
في���ه قي���ام الرئيس العراق���ي بتكليف 
الزرف���ي، موضحة أن هذا التكليف تجاوز 
لجميع الس���ياقات الدستورية واألعراف 
السياس���ية، وذل���ك م���ن خ���الل رفض 
تكليف مرش���ح الكتلة األكبر، ثم تكليف 

مرشح آخر من دون موافقة أغلبية الكتل 
المعنية بذلك، ملوحة باستخدام »جميع 
الطرق والوس���ائل القانونية والسياسية 

والشعبية إليقاف هذا التداعي«.
كم���ا أب���دى »تي���ار الحكمة«، ف���ي بيان 
منفص���ل، اعتراض���ه على آلي���ة رئيس 
الجمهورية في تكلي���ف الزرفي، مؤكدًا 
تحفظ���ه على الطريقة التي اعُتمدت في 
هذا التكليف، بنحو عكس عدم االكتراث 

لعدد مهم من القوى السياسية.

رفض تكليف الزرفي ينذر بأزمة سياسّية أكبر في العراق

بكين/ االستقالل:
أك���دت الصين يوم أمس، أن البحث الس���ريري ل���دواء فافيبيرافير، وه���و عقار مضاد 
للفيروس���ات أظه���ر فعالية س���ريرية جي���دة ضد مرض في���روس كورونا المس���تجد 

)كوفيد19-(.
وقال تش���انغ ش���ين مين، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية 
التاب���ع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في مؤتمر صحفي، إن »عقار فافيبيرافير، الذي يعد 
دواء إنفلونزا تم اعتماده لالس���تخدام السريري في اليابان في عام 2014، لم يظهر أي 

ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية«.
وذكر أن���ه تمت التوصي���ة بفافيبيرافير لفرق العالج الطبي ويج���ب إدراجه في خطة 

التشخيص والعالج ل� )كوفيد19-( في أسرع وقت ممكن.
وأض���اف تش���انغ أن إدارة المنتجات الطبي���ة الصينية وافقت على بدء ش���ركة أدوية 

صينية إنتاج الدواء بكميات كبيرة وضمان استقرار العرض.
وش���ارك أكثر من 80 مريضا في التجربة الس���ريرية في مستش���فى الش���عب الثالث 
في شنتش���ن بمقاطعة قوانغدون���غ جنوبي الصين، بما في ذل���ك 35 مريضا تعاطوا 

فافيبيرافير و45 مريضا في مجموعة مرجعية.
وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقوا عالج فافيبيرافير أصبحوا مقاومين للفيروس 

في وقت أقصر مقارنة مع المرضى في المجموعة المرجعية.
ووجدت أيضا دراسة سريرية عشوائية متعددة المراكز بقيادة مستشفى تشونغنان 
التاب���ع لجامع���ة ووهان، أن التأثي���ر العالج���ي لفافيبيرافير أفضل بكثي���ر من تأثير 

المجموعة المرجعية.

الصين تكشف عن عقار جديد أظهر 
فعالية جيدة ضد »فيروس كورونا«

واشنطن/ االستقالل:
اجت���از الرئي���س األميركي دونالد ترام���ب، يوم أمس، 
رس���ميًا عتب���ة المندوبي���ن الالزمي���ن لنيل ترش���يح 
حزبه لوالية رئاسية ثانية، وهو إجراء شكلي في حملة 

إعادة انتخابه.
وقالت رئيس���ة الحزب الجمهوري رون���ا ماكدانيل، في 
تغريدة عل���ى »تويتر«: »تهانينا لدونال���د ترامب على 
حصوله رسميًا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة«.

وأضافت، بحس���ب ما نقلته »فرانس برس«، أّن »واليته 

فلوريدا منحت���ه لتّوها عدد المندوبي���ن الذين يحتاج 
إليهم«.

وتابعت »حزبنا مّتحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن 
مستعّدون ألربع سنوات جديدة!«.

وف���ي الواليات المتح���دة يتعّين حّتى عل���ى الرئيس 
المنتهي���ة واليته أن يخ���وض االنتخابات التمهيدية 

لحزبه للحصول على ترشيحه لوالية ثانية.
وترام���ب الذي يخوض في 3 نوفمبر/ تش���رين الثاني، 
معرك���ة إع���ادة انتخابه، ل���م يكن مه���ّددًا يومًا بعدم 

الحصول على ترشيح حزبه لوالية ثانية.
وبع���د انس���حاب اثنين من ثالثة مرش���حين نافس���وا 
الرئيس في االنتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، 
لم يبق رسميًا في هذه االنتخابات من منافس لترامب 
سوى الحاكم السابق لوالية ماساتشوستس بيل ويلد 

الذي لم يحرز أي نتيجة تذكر.
ال ب���ل إّن بعض الواليات تخّلت ع���ن تنظيم انتخابات 
تمهيدي���ة للحزب الجمه���وري لعدم وجود منافس���ة 

جدية.

طهران/ االستقالل:
أكد الرئيس اإليراني حس���ن روحاني، يوم أمس، إن الصناعة النووية اإليرانية في 
حّل من جميع القيود التي فرضت عليها. وقال: »العدو لم يتمكن من إخضاع إيران 
عبر الضغوط االقتصادية«، في إشارة للعقوبات األمريكية المفروضة على طهران، 

وخاصة على صادرات البالد من النفط التي تعد عصب االقتصاد اإليراني.
وبين روحاني ، أن بالده ردت، وس���ترد على اغتيال واشنطن للقائد في الحرس 

الثوري اإليراني قاسم سليماني

روحاني: الصناعة النووية 
اإليرانية في حل من جميع القيود

ترامب مرشحًا رسميًا للحزب الجمهوري لوالية رئاسية ثانية

كابول / االستقالل:
دع���ت الحكومة األفغانية »حركة طالبان« إلى إعالن وقف إطالق النار في البالد من أجل 
مكافحة فيروس كورونا، مؤكدة أن أجواء من القلق تسود الساحة األفغانية، والفيروس 
في انتش���ار، مرّحبة بطلب االتحاد األوروبي من أطراف الحرب وقف إطالق النار من أجل 
التصدي النتش���ار الفيروس. وقال مستشار الرئيس األفغاني، وهو مسؤول العالقات 
االس���تراتيجية في الحكومة األفغانية وحيد عمر: »إنن���ا نرحب بدعوة االتحاد األوروبي 
لوق���ف إطالق النار في أفغانس���تان، وندع���و »طالبان« إليه من أجل مكافحة انتش���ار 
الفيروس.  وأضاف في بيان، أن الحكومة األفغانية تطلب من »طالبان« أن تقوم بوقف 
إطالق النار من أجل أغراض إنس���انية كي نصل إل���ى جميع المواطنين في هذا الوقت 

العصيب، حيث إن فيروس كورونا قد انتشر في أقاليم مختلفة.
وذكر مستش���ار الرئي���س األفغاني أن الوضع في البالد نحو األس���وأ، مش���يرًا إلى أن 
الخط���وات التي اتخذتها الحكومة األفغانية من أجل مكافحة فيروس كورونا قد تمتد 
إلى مناطق س���يطرة »طالبان« في حالة موافقة الحركة على وقف إطالق النار، الفتًا إلى 

أن الحكومة ستقوم بمعالجة عناصر الحركة أيضًا إذا وافقت على عرض الحكومة. 

القاهرة / االستقالل:
كشفت مصادر مطلعة أن جهاز المخابرات العامة 
بمصر، رفع تقريرًا بعنوان س���ري للغاية لرئاس���ة 
الجمهورية، بش���أن حالة الشارع في ظل اإلجراءات 
المتخذة لمواجهة انتش���ار عدوى فيروس كورونا. 
وحمل التقرير، بحس���ب مصادر خاص���ة ، توصية 
بف���رض حظ���ر للتج���ول، ف���ي ظ���ل ع���دم التزام 
المواطنين باالبتعاد عن أماك���ن التجمعات، ومنع 
المناسبات االجتماعية التي تضم أعدادًا كبيرة من 

المواطنين.
 وكش���فت المص���ادر أن التقري���ر دع���ا رئي���س 
الجمهورية عبد الفتاح السيس���ي، لضرورة اإلسراع 
باالنتقال إلى المرحل���ة الثالثة من مراحل مواجهة 

الفيروس، والخاصة باالنتشار الواسع. 
كما أوصى التقرير، بحسب المصادر، بضرورة إعالن 
 مخالف���ي التدابير 

ّ
إج���راءات عقابي���ة صارمة بحق

االحترازية. 
كما حمل التقرير توصية متعلقة برفع امتيازات 
الفرق الطبية المكلف����ة بمواجهة األزمة، في ظل 
حال����ة من التذمر نظرًا للمخاط����ر التي تواجهها، 
وس����ط ضعف بدل الع����دوى الخ����اص باألطباء، 
والمقدر ب�19 جنيهًا شهريًا )حوالي دوالر واحد(، 
متوقع����ة صدور قرار رئاس����ي في غض����ون أيام، 
بزي����ادة بدل الع����دوى لألطباء وف����رق التمريض 

والفرق المعاونة.
وأكدت المص���ادر أن التقرير حم���ل توصية أيضًا 

بتمديد تعليق الدراس���ة في المدارس والجامعات 
15 يوم���ًا إضافيًا، وضرورة وضع اش���تراطات ُتقلل 
من عملية التنقل بين المحافظات المختلفة، لمنع 
انتقال العدوى من المحافظ���ات التي ظهرت بها 
بكثافة، مث���ل دمياط والدقهلية وجنوب س���يناء 

وأسوان. 
وبحسب مصادر، فإن التقديرات الحقيقية لألعداد 
المصاب���ة بالفعل تج���اوزت ال����2000 حالة، حتى 
إعداد التقرير، موضحة أنه ربما تكون هناك حاالت 
أخرى لكن لم يتم رصدها، نافية، في الوقت ذاته، 
صحة األرقام التي نش���رتها وسائل إعالم أجنبية، 
والتي ق���درت عدد المصابين بنحو 19 ألف مصاب 

بالفيروس.

كورونا مصر: توصيات بحظر التجول وفرض عقوبات

القدس المحتلة/ االستقالل:
أغلقت السفارة اإلسرائيلية في ألمانيا، بعد إصابة 

سفيرها بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت إذاعة الجيش اإلس���رائيلي، بأن الس���فير 
اإلسرائيلي في ألمانيا جيرمي يسسخروف، ونائبه 

في الس���فارة أهارون س���اغيا، قد أصيبا بفيروس 
كورونا المستجد.

وذك���رت صحيف���ة "معاري���ف" عل���ى موقعه���ا 
اإللكتروني أن السفير ونائبه أصيبا بالفيروس بعد 
حضورهما اجتماع مشترك مع عضو برلمان ألماني، 

تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالفيروس نفسه.
وأكدت أن االثنين ف���ي حالة طيبة وكل في منزله، 
مضيفة أن مقر السفارة اإلسرائيلية في برلين تم 
إغالقه، وبأن طاقم السفارة نفسها، تم وضعه في 

حالة من العزل الصحي.

إغالق السفارة اإلسرائيلية في ألمانيا بعد إصابة السفير بكورونا

الحكومة األفغانية تدعو »طالبان« إلى 
وقف إطالق النار للتصدي النتشار كورونا

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن / صفاء صالح س���الم الش���اعر  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)803531342( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / أحمد س���ليمان محمد ش���يخ العيد 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800173247( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عبد القادر س���الم حس���ين الماش���ي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)955617915( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / زي���اد مجدي عبد الرؤوف ش���عت 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802523688( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة



الخميس 24 رجب 1441 هــ 19 مارس 2020 م

غزة/االستقالل
تأهل فريقا ش���باب خان يون���س ونماء لدور 
الثماني���ة ليواجها بعضهم���ا البعض، وذلك 
خالل مباريات دور ال� 16 من بطولة كأس غزة، 

بطولة الراحل أحمد القدوة.
وحس���مت ركالت الترجي���ح بطاق���ة الصعود 
لفريق نماء على حساب فريق خدمات الشاطئ 
بنتيج���ة 7-6، وذل���ك بع���د نهاي���ة المباراة 
بالتعادل السلبي في وقتها األصلي، في اللقاء 

الذي أقيم على ملعب الدرة.
س���جل للبحرية ف���ي ركالت الترجيح "محمد 

الس���دودي ونهرو الجيش وأمج���د أبو عودة و 
س���امي الداعور وأحمد أبو حسنين ومصطفى 

حسب الله.
وأهدر كل من مهند أبو زيد وإسالم أبو عبيدة.

فيما سجل لنماء مصطفى الداعور وبالل مقبل 
ومحمود أبو النصر وفادي عس���اف و عبد الله 
إرميالت و هاش���م عبد ربه أحمد علوان، و أهدر 

مصعب أبو النصر.
وتس���تمر عقدة نماء أمام خدمات الش���اطئ، 
حيث س���بق وأن أخرجه ف���ي دور ال32 عندما 

تغّلب عليه بركالت الجزاء في )2018(.

وتأهل فريق شباب خان يونس، لدور الثمانية 
بفوزه على نظيره شباب جباليا بهدف دون رد.

ويدين النش���امى بالتأهل لمس���جل الهدف 
الوحيد العبه محمد أبو موسى في الدقيقة48.

وش���هد اللقاء طرد العب ش���باب جباليا أحمد 
عمي���رة بعد حصوله على بطاقتين صفراوين  

ومن ثم الحمراء في الدقيقة82.
وم���ن المقرر أن تختتم منافس���ات هذا الدور 
الي���وم الخميس بلقاءين، األول س���يجمع غزة 
الرياضي وخدمات خانيونس، فيما س���يلتقي 

بيت حانون الرياضي فريق هالل غزة.

غزة/االستقالل:
حق���ق فريقا اتح���اد دير البل���ح وخدمات النصي���رات ثاني 
انتصاراتهم���ا، بالبطول���ة الرباعية المجمعة ل���دوري جوال 
2019_2020 لك���رة اليد، بع���د فوزهما على ن���ادي الصالح 

وخدمات البريج تواليا، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.
وتفوق االتحاد على نادي الصالح بنتيجة 31/26.

ب���دأ اللقاء قويًا بي���ن الفريقين اللذين حاوال الس���يطرة على 
مجري���ات المباراة من���ذ البداية، فكانت المباراة س���جااًل بين 
الفريقين اللذين يمتلكان العديد من نجوم اللعبة، فاعتمد 
الص���الح على مهارة وخب���رة العبيه في إنهاء الش���وط األول 

لصالحهم بنتيجة 18/16.
وفي الش���وط الثاني واصل الصالح س���يطرته على مجريات 
اللقاء، رغم تعديل النتيجة أكثر من مرة من قبل العبي االتحاد 
الذين انتفضوا في منتصف الش���وط الثاني وسيطروا على 
اللقاء، بعدما تراجع أداء الص���الح بفعل العامل البدني الذي 
اس���تغله مدرب الدير أحسن اس���تغالل، واعتمد العبوه على 
الهجمات المرتدة التي أرهقت مرمى حارس الصالح؛ لينتهي 

الشوط الثاني لمصلحة الدير و بنتيجة إجمالية31 مقابل 26.
وف���ي اللقاء الثاني تمكن خدم���ات النصيرات من الفوز على 

العدو اللدود جاره خدمات البريج بنتيجة 25/22.

ونجح خدمات النصيرات في تجاوز عقبة فريق خدمات البريج 
بعد لقاء قوي ومميز بين الطرفين.

بدأت المباراة قوية ونجح النصيرات بالتقدم في النتيجة، مع 

محاوالت من العبي البريج تعديل النتيجة أكثر من مرة، فكان 
لهم ما أرادو، إال أن خبرة العبي النصيرات منعتهم من التقدم 
في النتيجة وأبقى النصيرات تقدمه في الشوط األول حتى 

نهايته بنتيجة 12_10.
وفي الش���وط الثاني ازدادت المباراة إثارة مع محاوالت البريج 
العودة إلى أجواء اللقاء، وتعديل النتيجة، فكان لهم ما أرادوا 
عندما عدلوا النتيج���ة وتقدموا بفارق هدف، إال أن تقدمهم 
لم ي���دم طوياًل بعدما نج���ح النصيرات في ترتي���ب أوراقه 
واستعادة الس���يطرة على اللقاء، فنجحوا في إغالق مفاتيح 
لعب البري���ج، واعتمدوا كثيرًا على المرت���دات التي أرهقت 
البري���ج، و زيادة الفارق ل�5 أهداف ، وفي الدقائق األخيرة عاد 
البريج للتس���جيل وتقليص الفارق لهدف، إال أن النصيرات 
عاد وسجل؛ لُينهي الشوط منتصرا 13_12 وبنتيجة إجمالية 

.22_25
ويلتقي خدمات النصيرات نظيره اتحاد الدير السبت القادم 
في مواجهة حاس���مة على بطولة الدوري بصالة سعد صايل 

بمدينة غزة.

لقب دوري جوال لكرة اليد »حائر« بين اتحاد الدير وخدمات النصيرات

االستقالل/وكاالت:
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب الجابوني بيير إيميريك 
أوباميانج مهاجم آرسنال اإلنجليزي الحالي في العودة إلى اللعب 

مرة أخرى في الكالتشيو، خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
وس���بق للدول���ي الجابوني بيي���ر إيميريك أوباميان���ج اللعب في 

صفوف ميالن اإليطالي خالل الفترة بين 2007، وحتى 2011.
وينته���ي عقد النجم الجابوني أوباميانج اب���ن 30 عامًا مع فريقه 

الحالي آرسنال صيف عام 2021.
وأش���ار موقع “إنت���ر نيوز” اإليطالي إلى فش���ل مس���ؤولو نادي 
آرس���نال في التوصل التف���اق مع أوباميانج بش���أن تجديد عقده 
الذي س���ينتهي الموسم المقبل، لذلك سيرحل بشكل مؤكد في 

الصيف.
وأضاف الموقع أن العديد من األندية األوروبية ترغب في التعاقد 
مع أوباميانج، وفي مقدمتهم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي 

بحاجة ماسة إلى التعاقد مع مهاجم جديد.
األوروجواني إدينسون كافاني س���ينتهي عقده مع باريس سان 
جيرمان في الصيف، باإلضافة إلى عودة األرجنتيني ماورو إيكاردي 

لإلنتر، لذلك سيتحرك النادي الفرنسي لضمه.
ولكن تكمن المشكلة في رغبة الالعب بالعودة إلى الدوري اإليطالي 
من جديد، مما جعل إنتر ميالن يتحرك لحس���م الصفقة بش���كل 
س���ريع قبل دخول أي فريق آخر من الكالتشيو في المنافسة على 

ضمه.
الجدير بالذكر أن أوباميانج قد ش���ارك حتى اآلن مع آرس���نال هذا 

الموسم في 32 مباراة، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، وصناعة آخر.

مدريد/االستقالل:
ُتراود برش���لونة، مس���اٍع حثيثة للتعاقد مع الثنائي نيمار 
دا س���يلفا والوتارو مارتينيز معًا خالل االنتقاالت الصيفية 
القادمة، لكن هذه الخطوة س���تضع النادي الكتالوني في 
مفترق طرق. وكان برشلونة حريصًا على ضم نيمار الصيف 
الماضي، لكنه لم يتوصل التفاق مع باريس س���ان جيرمان 
حول شروط الصفقة، أما الوتارو مارتينيز فيرغب البارسا في 
ضمه ليكون خليفًة لألوروجوياني لويس سواريز الذي بلغ 

من الكبر عتّيا.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلس���بانية، أن نيمار 
دا س���يلفا والوتارو مارتينيز، ال يمتلكان جواز سفر أوروبي 
وهو ما ُيمثل عقبة كبيرة أمام البالوجرانا، خاصًة وأن لوائح 
االتحاد اإلسباني تنص على أحقية كل ناٍد، في تسجيل 3 

العبين فقط من خارج االتحاد األوروبي.

وأش���ارت الصحيفة اإلسبانية، أن برشلونة يمتلك بالفعل 
العبْين اثنين ال يمتلكان جواز س���فر أوروبي، ويتعلق األمر 
بالثنائي أرتور ميلو وأرتورو فيدال، وبالتالي سيكون عليه 
االس���تغناء عن أحدهما، إذا أراد الجمع بين نيمار دا سيلفا 

والوتارو مارتينيز.
وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن فيدال هو األقرب للرحيل، 
حيث يحظ���ى الالعب باهتمام إنتر ميالن، ومن الممكن أن 
يتم إدراج���ه في صفقة الوتارو مارتيني���ز، في ظل ارتفاع 

سعر هذا األخير.
وهناك أزمة أخرى، فإذا تعاقد برشلونة مع الوتارو مارتينيز 
ونيمار دا س���يلفا، فإنه لن يس���تطيع التوقيع مع أي العب 
آخر من خارج نط���اق االتحاد األوروبي، مث���ل ويليان العب 
تشيلس���ي، والظهير األيمن إيمرس���ون، الُمعار إلى ريال 

بيتيس حاليًا.

كأس غزة: »النشامى« يتخطى 
»الثوار«.. و نماء يطيح بـ »البحرية«

أوباميانج في طريقه نيمار والوتارو يضعان برشلونة في مأزق
للعودة إلى الدوري اإليطالي
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رام الله/ االستقالل:
أعلن صب����اح أمس األربع����اء عن وف����اة أمين عام 
الرئاسة الفلسطينية القيادي بحركة فتح الطيب 

عبد الرحيم وذلك عن عمر يناهز )76 عاًما(.
ونعت حركة فتح في بيان لها »عبد الرحيم الذي 
ولد في بلدة عنبتا ش����رق طولكرم ش����مال الضفة 

الغربية المحتلة عام 1944«.
وكان الطيب من أوائ����ل الملتحقين بحركة فتح، 
فق����د كان طالًبا ف����ي كلية التجارة ف����ي القاهرة 
ورئيًسا التحاد طلبة فلس����طين في القاهرة عام 

.1966
والتحق الطيب بجامعة األزهر عام 1962 وحصل 

منها على درجة البكالوريوس في التجارة.
وكان الطي����ب في الدفعة األول����ى من حركة فتح 
الذين التحقوا باألكاديمية العسكرية في مدينة 

»نانكين« في جمهورية الصين الشعبية.
ثم أصبح المفوض السياس����ي العام لحركة فتح 
ومن ثم أصبح مدي����ًرا إلذاعة صوت العاصفة في 
الفت����رة 1969-1970، ثم مدي����را إلذاعة منظمة 

التحرير 1975-1973.
ث����م عي����ن س����فيًرا لعدد م����ن ال����دول كالصين 

الش����عبية ثم تولى مهمة ممثل منظمة التحرير 
الفلسطينية في مصر ويوغسالفيا ثم عاد سفيرًا 

لفلسطين لدى األردن.
والطيب عضو في المجلس الوطني الفلسطيني 
من����ذ عام 1973, وعضو المجل����س الثوري لحركة 
فت����ح من����ذ ع����ام 1980، ويمثل حرك����ة فتح في 

المجلس المركزي لمنظمة التحرير منذ عام 1989، 
وعضو لجنة مركزية لحرك����ة فتح منذ عام 2009 

)المؤتمر السادس(.
وعاد إلى فلسطين مع الرئيس الراحل ياسر عرفات 
عام 1994 وتولى منصب أمين عام الرئاسة وكان 

من أقرب القيادات لعرفات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
استدعت ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي مس���اء األربعاء، مدير المسجد األقصى 

المبارك الشيخ عمر الكسواني للتحقيق في مركز شرطة القشلة.
وأفادت دائرة االوقاف اإلسالمية في تصريح صحفي، أن شرطة االحتالل طالبت 

الكسواني بالحضور للتحقيق على الفور.

حديث���ه في اإليج���از الصحفي لمركز اإلع���الم والمعلومات الحكومي مس���اء 
األربعاء، المواطنين على ضرورة اتباع التعليمات وارش���ادات الوقاية والسالمة 

الشخصية والمجتمعية.
وأوض���ح القدرة، أنه توج���د 100 حالة مرضية تحتاج إل���ى رعاية صحية يتم 
اس���تضافتها في مركز قيزان النجار في خانيونس ومس���قط بجباليا ش���مال 
قطاع غزة. وأن هناك 77 حالة مرضية أخرى تم تحويلها إلى فندق الكومودور.
وأشار إلى أن الوزارة أجرت فحوصات على 49 عينة تم فحصها لحاالت مشتبه 
بها وكانت جميع نتائجها سلبية ولم يتم تسجيل أي إصابة بالمرض. مجددًا 

التأكيد بأن قطاع غزة اليزال خاليا من فايروس كورونا.
وأضاف، أن 2708 عائدا يخضعون للحجر المنزلي ، ويعود االنخفاض إلى وضع 
70 عائدًا ضمن الحجر الخاص بس���بب مخالفتهم اجراءات الوقاية والس���المة 

المجتمعية.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت س���لطة النق���د تقليص س���اعات 
الجمهور في  العمل المخصصة الستقبال 
المؤسس���ات المالية من بنوك ومؤسسات 
االقراض، لتبدأ الس���اعة التاس���عة صباحا 

ولغاية الواحدة ظهرا.
وقالت س���لطة النقد في بي���ان صدر عنها، 
مساء األربعاء، إن هذا القرار ي�أتي استنادا 
إلى قرار الرئيس بإع���الن حالة الطوارئ في 
فلس���طين، وإلى تعليمات رئي���س الوزراء، 
بش���أن حصر الح���االت المصاب���ة بفيروس 
"كورونا" والحد من انتشارها، وضرورة اتخاذ 
كافة اإلج���راءات الوقائي���ة الالزمة لحماية 
الجمهور وموظفي المؤسس���ات المالية من 
المصارف أو مؤسسات اإلقراض من اإلصابة، 

ولضمان اس���تمرار تقديم الحد األدنى من 
الخدم���ات للجمهور في ظروف الطوارئ، بما 
يمكن مؤسسات القطاع الخاص والشركات 
التجارية والصناعية والمشاريع من استمرار 
توفير الس���لع األساسية للمواطنين، إضافة 
إلى دع���م توفي���ر التمويل ال���الزم لقطاع 

الخدمات الصحية.
وأوضحت أنه تم تنظي���م عدد المراجعين 
وجدولة زياراتهم للفروع، بحيث ال يتجاوز 
العدد داخ���ل الفرع 10 مراجعين، وتفعيل 
خدمات الحجز المسبق من خالل التطبيقات 

االلكترونية للمصارف.
وأش���ارت إلى أنه س���يتم تنفي���ذ األعمال 
المكتبية ف���ي اإلدارات العامة واإلقليمية 
والمراس���لة  الحس���ابات  إدارة  لضم���ان 

والعمليات الخارجية، مع اتخاذ أعلى درجات 
الحيط���ة والح���ذر، إضافة إلى اس���تغالل 
الكوادر البشرية بالشكل األمثل وتخفيض 
عدد الموظفين وتنقلهم، بما يتناسب مع 

حجم األعمال والحفاظ على سالمتهم.
وشددت س���لطة النقد على ضرورة التواصل 
مع الجمهور بشأن إجراءات تفعيل الخدمات 
المصرفي���ة االلكترونية، من خالل وس���ائل 
المباش���ر،  واالتصال  االجتماعي،  التواص���ل 

والنشرات، والفيديوهات التوعوية.
ودع���ت إل���ى تزويده���ا بخط���ة المصرف 
للحفاظ على عملياته م���ن خالل فرع واحد 
عل���ى األقل ف���ي كل مدينة، واالس���تمرار 
بتطبيق إجراءات الوقاية المعتمدة من قبل 

وزارة الصحة.

غزة/ االستقالل:
تقدمت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، بالتعازي والمواساة من األخوة 
في حرك���ة »فتح« بوفاة عضو اللجنة المركزية األس���بق للحرك���ة، الطيب عبر 

الرحيم، الذي وافته المنية صباح األربعاء.
كما تقدمت الحركة بالتعازي لعائلة الفقيد وأسرته وأبنائه. داعية له بالرحمة 

الواسعة وألسرته بالصبر وحسن العزاء.

»الجهاد« تعزي بوفاة 
الطيب عبد الرحيم

االحتالل يستدعي مدير 
المسجد األقصى للتحقيق

وفاة أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال مدير ع���ام منظم���ة الصح���ة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريس���وس، األربعاء، إّن 
"فيروس كورونا المس���تجد "COVID-19"، هو 

عدو البشرية".
د غيبريس���وس ف���ي مؤتم���ٍر صحفي أّنه  وأكَّ
"يتعّين عل���ى الدول في جمي���ع أنحاء العالم 
 COVID-19 اتخاذ نهج ش���امل لمكافحة وباء
الناجم ع���ن في���روس كورونا الجدي���د وعزل 

واختبار وتتبع أكبر ع���دد ممكن من الحاالت"، 
ُمضيًف���ا إّنه "لقم���ع الوباء والس���يطرة عليه، 
يتعين عل���ى البلدان أن تعزل وتختبر وتعالج 

وتتبع".
وأوض���ح أّنه "إذا لم يفعلوا ذلك فإن سلس���لة 
تفش���ي الفي���روس يمك���ن أن تس���تمر عند 
مس���توى منخفض ثم تظهر مرة أخرى بمجرد 
رف���ع إجراءات التباع���د الجس���دي"، ُمؤكًدا أّن 
"استراتيجية االختبار والتتبع يجب أن تكون 

العمود الفقري لالستجابة في كل بلد".
كما أضاف "لتسريع عملية البحث عن العالجات 
واألدوية المحتملة لعدوى COVID-19، تنظم 
منظمة الصحة العالمية وش���ركاؤها دراس���ة 
متع���ددة البل���دان لتحلي���ل ومقارن���ة بعض 
العالج���ات التي لم يتم اختبارها بعد"، ُمنوًها 
أّن "هذه الدراس���ة الدولي���ة الكبيرة مصممة 
لتوليد البيانات القوية التي نحتاجها إلظهار 

العالجات األكثر فعالية".

»الصحة العالمية«: »كورونا« عدو للبشرية

 القدس المحتلة/ االستقالل:
أطلق أخصائيون في علم النفس والخدمة االجتماعية، أمس األربعاء، في بلدة الرام 
ش����مال القدس المحتلة، مبادرة »داعم« للمساندة النفس����ية واالجتماعية ألهالي 
مدينة القدس لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد »كوفيد- 19«، الذي 

يهدد شعوب العالم وفلسطين.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته جمعية »سوليما« للدعم النفسي واالجتماعي، 
بحض����ور مجموعة م����ن االختصاصيي����ن في علم النف����س والخدم����ة االجتماعية، 

والمتطوعين لتقديم الخدمات واالستشارات النفسية واالجتماعية.
وأكدت رئيس���ة »س���وليما« غادة أبو ربي���ع أن المبادرة هي باألس���اس مبادرة 
إنس���انية وطنية انطلقت من القدس بمش���اركة نخبة من المختصين من أجل 
دعم المجتمع المقدس���ي نفسيًا واجتماعيًا، مشددة على ان جميع المختصين 
سيكرس���ون وقتهم بش���كل طوعي انطالقا من دوافع ذاتية إنسانية ووطنية 
للمس���اهمة في االج���راءات واالحتياطات العامة التي فرض���ت لمواجهة أزمة 

تفشي كورونا في فسطين.
 وقال����ت أبو ربي����ع إن الفكرة جاءت من خالل مجموعة م����ن االختصاصيين في هذا 
المجال عقب تفش����ي وب����اء كورونا، واالضطالع على األعراض النفس����ية المصاحبة 
لهذا المرض، والمس����اعدة في وق����ت االزمات الوطنية، وتقديم الخدمة النفس����ية 
واالجتماعية لكافة ش����رائح المجتمع في مواقع تواجدهم، خاصة الذين يتعرضون 

الضطرابات صادمة.
وأش����ارت أبو ربيع إلى أن المبادرة س����تقدم جميع الخدمات واالستشارات النفسية 
واالجتماعية بالمجان للجمهور، مع ضمان س����رية وخصوصية كل حالة، وتوس����يع 
قاعدة المش����اركة فيها واس����تقطاب المزيد من المتخصصين في المجال للعمل 

ضمن الفريق.
وأضافت »عملنا اآلن يتركز باألس����اس على نش����ر الوعي الوقائ����ي وتثقيف أفراد 
المجتمع، وتقديم االرشاد النفسي واالجتماعي واالستشارات من خالل اخصائيين 

اجتماعيين ونفسيين، إضافة الى تدخل الفريق ميدانيا في وقت األزمات«.

غزة/ االستقالل:
اعتبرت حركة »حماس« أن إرس���ال 64 عضًوا 
في الكونغ���رس األمريكي رس���الة إلى وزير 
الخارجية مايك بومبي���و، لمطالبته بالضغط 
عل���ى حكوم���ة االحتالل لوقف ه���دم منازل 
الفلسطينيين وطردهم من ديارهم، والتأكد 
من االلتزام بش���روط المنح األمريكية، تطوًرا 

إيجابًيا ومهًما.

وقال عضو مكت���ب العالقات الدولية للحركة 
باس���م نعيم في بيان له »إن ه���ذه الخطوة 
رغم أهميتها، إال أنه���ا غير كافية لردع هذا 
االحتالل الوحش���ي، مقارنة مع حجم الجرائم 
التي يرتكبها بحق شعبنا على مدار الساعة، 

وبدعم أمريكي على أعلى المستويات«.
وطالب نعي���م »بوقف فوري لكل الدعم لهذا 
الكيان، وخاصة العس���كري منه، ومحاس���بة 

المس���ؤولين عن ارتكاب أبشع الفظائع بحق 
ش���عبنا، وانتهاك القانون الدولي بشكل فج 

وصريح«.
ودعا أعض���اء الكونغرس األمريكي بالتصدي 
لخط���ة اإلدارة األمريكية المس���ماة »صفقة 
القرن«، »لما سيكون لها من تداعيات خطيرة 
ليس على االستقرار في اإلقليم فقط، بل على 

األمن والسلم الدوليين كذلك«.

سلطة النقد تقلص ساعات استقبال الجمهور في المؤسسات المالية

حماس: مطالبة الكونغرس األمريكي بالضغط على االحتالل تطور إيجابي مهم

القدس: أخصائيون يطلقون مبادرة للدعم 
االجتماعي والنفسي لمواجهة كورونا

ال�صحة : غزة ..
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واشنطن/ االستقالل:
حاول قس���م ش���رطة في مدينة سولت ليك س���يتي األميركية، أن 
يس���تغل تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( في الواليات 

المتحدة من أجل الحد من النشاط اإلجرامي.
واس���تعان رجال الش���رطة األميركيون بحس الدعابة والسخرية 
حتى يحث���وا المجرمين على الحد من ممارس���اتهم في عاصمة 

والية يوتا.
وكتب قس���م الشرطة في حس���ابه على تويتر يقول »نظرا لتفشي 
الحاالت المؤكدة من كوفيد-19 في المجتمع، يطلب قس���م ش���رطة 
سولت ليك س���يتي إيقاف جميع األنشطة اإلجرامية وكافة أشكال 

السلوك العدواني حتى إشعار آخر«.
وأضافت الش���رطة في التغريدة »نحن نق���در تعاونكم المتوقع في 

وقف الجريمة ونشكر المجرمين مقدما«.
وحظيت التغريدة، على حساب قسم الشرطة على تويتر الذي يبلغ 
عدد متابعيه 38 ألف شخص، بإعجاب كبير وصل إلى 16 ألفا، بينما 

تمت إعادة نشرها نحو 6 آالف مرة.
وذك���رت التقارير، مؤخ���را، أن األميركيين زادوا إقبالهم على ش���راء 
األس���لحة، في ظل تفش���ي الفيروس، وقال بعض المشترين إنهم 
يريدون حماية أنفسهم في الفترة المقبلة تحسبا ألي نشاط إجرامي 

في ظل قيود التنقل.

الشرطة األميركية تدعو المجرمين 
لوقف جرائمهم بسبب كورونا

نيويورك/ االستقالل:
اعتبر مدير معهد روبرت ك����وخ الفدرالي األلماني 
لدراس����ة األم����راض المعدية لوتار فيلي����ر، أن وباء 
فيروس كورونا المستجد »COVID-19« سيستمر 
عامين على األقل، متوقًعا إعداد أول لقاح ضده في 

.2021
وقال فيلير في مؤتمر صحفي: »الوباء يتطور وفق 
موجات. هذا أكيد. لكن ما س����رعة هذه الموجات؟ 
متى ستتحقق التوقعات التي نتحدث عنها دائما 
وتشير إلى أن الوباء سيصيب من 60% إلى %70 
من سكان األرض؟ هذه العملية قد تمتد لسنوات، 
لكننا ننطلق من تقدير مفاده أنها قد تس����تغرق 

عامين«.
ولفت مدير معهد روب����رت كوخ، الذي يعتبر تابعا 
لوزارة الصحة األلمانية، إلى أن س����ير انتشار الوباء 

مرهون بعدد كبير من الدوافع المختلفة، وال يمكن 
التنبؤ بأي شيء دقيق فيما يخص هذا األمر.

وأوضح أن سرعة انتشار الوباء سيؤثر عليها كثيرا 
موعد إعداد لقاح فعال ضد الفيروس، مبينا: »كلما 
حصلنا على اللقاح في وقت مبكر، اس����تطعنا الحد 
من انتش����ار الوباء بشكل أس����رع. لكن حتى ظهور 
اللق����اح ال يعني تطعيم الجميع ب����ه فورا، ألن هذا 

األمر مرتبط بالكميات المتاحة للقاح«.
وأش����ار العال����م األلماني إلى أن ب����دء إنتاج جرعات 
اللقاح يتطلب قبل كل شيء إجراء اختبارات دقيقة 
لمدى فاعليته وخطورة آثاره الجانبية، مضيفا: »أنا 
على قناعة بأن اللقاح س����يكون جاه����زا في العام 
المقبل. سأكون مس����رورا حال ارتكابي خطأ بشهر 

أو شهرين«.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر ش����هر 

يناي����ر 2020، أن الخطر الناجم عن انتش����ار النوع 
الجديد لفيروس كورونا، المنحدر من مدينة ووهان 
الصينية، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم، داعية 
التخاذ اإلجراءات الضرورية على المستوى الدولي 

لمواجهة المرض.
ونظرا لتسارع وتيرة انتشار الفيروس، الذي وصل 
حتى اآلن إلى نحو 150 دولة، صنفت المنظمة هذا 
التفش����ي، يوم 11 مارس، وباء عاما، وحتى اللحظة 
س����جلت في العالم 187405 إصابة، بينها 7478 

وفاة و80848 حالة شفاء.
وأكدت الواليات المتح����دة والصين منذ أول أمس 
االثنين بدء إجراء االختبارات الس����ريرية للقاحين 
ضد الفي����روس، فيما ذكر علم����اء صينيون أنهم 
يعمل����ون حاليا عل����ى تطوير وتركي����ب 8 لقاحات 

مختلفة ضد هذه الساللة.  

معهد ألماني لدراسة األمراض المعدية: كورونا يستمر عامين واللقاح بـ2021

بكين/ االستقالل:
تناقل نش���طاء مواقع التواصل االجتماعي، مقطع فيديو لمصففي ش���عر في 
الصين يحملون عصيًا بطول أكثر من متر، تم ربطها بفرشات وماكينات حالقة 
ومجففات ش���عر، وذلك لتقديم خدمة قص الش���عر من دون لمس مباشر، ومن 

أجل جعل الزبائن يشعرون باألمان وسط انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(.
يق���ول صاحب صالون حالقة: كن���ا متوترين للغاية في البداي���ة، إال إن الفكرة 

اإلبداعية يمكن أن تضيف ارتياحا كبيرا لدى الزبون والحالق على حد سوا.
وأقرت الصين، اس���تخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية، وقالت 
صحيفة »الش���عب« اليومية، التابعة للحزب الش���يوعي في الصين، إن البحث 

يقوده تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية.
وأعلنت الس���لطات الصحية الصينية، تس���جيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس 
كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3237 ش���خصا، كما أعلنت عن تس���جيل 16 
إصابة جديدة فقط خالل ال�24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد اإلصابات إلى 80894.

لمواجهة كورونا.. 
الحالقة عن بعد متر

االستقالل/ وكاالت:
من���ذ بداية أزمة كورون���ا، حرص األطباء وخب���راء الصحة 
على التأكيد على ضرورة غس���ل اليدين بالماء والصابون، 
وتجنب لمس الوج���ه للوقاية من الفيروس القاتل. ورغم 
التحذي���رات المتك���ررة، ثبت حت���ى اآلن أن تطبيق هذه 
النصائح ليس باألمر اليسير، وخاصة فيما يتعلق بتجنب 

لمس الوجه.
وكشفت عالمة النفس ناتاش���ا تيواري عن السبب الذي 
يدفعنا إلى لمس وجوهنا بش���كل متكرر، وكيف نوقف 

هذه الممارسة للوقاية من األمراض التنفسية.
وفي حديثها مع هيئة اإلذاعة البريطانية بي بي س���ي، 
أوضحت تيواري »هذه العادة موجودة في حمضنا النووي، 

نحن مصمم���ون للقيام بذلك، حيث يبدأ البش���ر بلمس 
وجوههم وهم أجنة في الرح���م«. وأضافت »في كل مرة 
تقول لنفسك: توقف عن لمس وجهك، ال تلمس وجهك، 
إذا لمس���ت وجهي سأصاب بالمرض، فأنت تخبر نفسك 

أن تفعل شيئًا غير طبيعي بالنسبة لك«.
وأوضحت تيواري أن لمس الوج���ه هو تكتيك دفاعي ال 
واعي نستخدمه لتهدئة أنفسنا، من خالل تنشيط نقاط 
معينة في الجسم، وإذا كان لديك أطفال، فسوف يقلدون 

سلوكك بشكل تلقائي ويبدأون بلمس وجوههم.
ولحس���ن الحظ، ومع تفش���ي فيروس كورنا بشكل كبير، 
كش���فت تيواري عن أهم نصائحه���ا للتوقف عن لمس 
وجوهنا. ونصحت تيواري »في حين يكاد من المستحيل 

التوقف تمامًا عن لمس وجهك، فإن الطريقة الرئيسية 
التي يمكنك اتباعها لجعل األمر أس���هل، هي التخلص 

من العادات التي تدفعك للقيام بذلك«.
وقد يعن���ي ذلك ارت���داء النظارات بداًل من العدس���ات 
الالصقة، ووضع مس���احيق تجميل أق���ل حتى ال تضطر 
المرأة إل���ى تعديل مكياجها ولم���س وجهها على مدار 
اليوم. واقترحت تيواري بتغيي���ر العادات اليومية حول 
اس���تخدام يديك، خاصة إذا كنت من النوع الذي يحرك 
يديه كثيرًا أثن���اء التحدث. وبداًل م���ن ذلك حاول وضع 
يديك على حضنك وأنت جال���س، وعندما ترغب بلمس 
وجهك، س���تكون عل���ى وعي بما أنت مق���دم على فعله، 

بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

القاهرة/ االستقالل:
أصدرت دار اإلفتاء المصرية يوم أمس، فتوى وصفها البعض 
بالمخيفة ، كونها أجازت عدم غس����ل المتوفى نتيجة إصابته 
بوباء »كورونا« وخاصة إذا ما كان اُلغسل قد يلحق أذى بالناس.

عل����ى صفحته����ا  االفت����اء  دار  نش����رتها  والت����ي  الفت����وى 
الرس����مية  كانت على النحو التالي »األصل أن الميت المسلم 
ُيغس����ل ُغسال شرعيا وُيكفن ويصلى عليه ويدفن، إال إذا ثبت 
طبيا أن المتوفى بمرض ما يتعذر غسله لكونه مظنة حصول 
العدوى، فيلجأ حينئذ للتيمم بدال من الغس����ل، فإن تعذر هو 
اآلخر، ولم يمكن ارتكابه للعدوى ُترك وس����قطت المطالبة به 
شرعا، لكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصالة 

والدفن“.
الفتوى جاءت بعد أس����ئلة ش����غلت الرأي العام المصري حول 
في����روس كورونا، وكان من بين تلك األس����ئلة: كيف يغس����ل 

ويكفن من مات بفيروس كورونا؟ ..وغير ذلك.
ويشار الى ان وزارة الصحة المصرية 30 حالة جديدة لفيروس 
كورونا المستجد )كوفيد-19(، ليرتفع عدد المصابين في مصر 

إلى 196 حالة ، بينهم حالتي وفاة جديدتين.

فتوى مصرية مفزعة: دفن 
ميت »الكورونا« دون غسل

لماذا نلمس وجوهنا وكيف نتوقف عن ذلك؟

بكين/ االستقالل:
أعلنت الس���لطات اإليرانية، ي���وم أمس، عن وصول 
شحنة طبية من الصين، تضم 23 مليون كمامة و2 
مليون بدلة وقائي���ة و10 آالف جهاز لقياس درجة 
الحرارة. وذكرت مصلحة الجمارك اإليرانية في تقرير 

لها، أن الشحنة األولى من الكمامات الصينية وصلت 
إلى مطار »اإلمام الخميني« جنوب العاصمة طهران.

وأضافت أن الش���حنة تضم 23 مليون كمامة طبية، 
منه���ا 20 مليون كمام���ة ذات 3 طبقات و3 ماليين 
كمامة م���ن ن���وع »إن 95« و10 آالف جهاز لقياس 

درجة حرارة الجسم و2 مليون بدلة وقائية تستخدم 
من قبل األطباء والممرضين.

وكانت وزارة الصحة اإليرانية أعلنت في آخر حصيلة، 
تس���جيل 16169 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ 

عدد المتعافين 5000، كما توفي 988 شخصا.

الصين ترسل 23 مليون كمامة إلى إيران
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