
غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين الشيح 

نافذ عزام أن الخطر الذي يواجه البش���رية وبش���كل غير مسبوق 
بانتش���ار فايروس كورونا يجب مواجهته بشجاعة، مشددًا على 

رام الله / االستقالل:
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن تكثيف االستيطان 

في منطقة األغوار الفلس���طينية والبحر الميت، هو جزء من بدء تنفيذ 
خطة الضم والس���رقة واالستيطان »سرقة العصر«. وأوضح عريقات في 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الصحة اإلس���رائيلية  أمس الثالثاء، 
عن وف���اة ام���رأة )67 عاما( ورج���ل ) 87 عاما( جراء 
إصابتهما بفيروس كورون���ا، لترتفع عدد الوفيات 

إلى 3 في »اسرائيل«.
وكانت الصحة االس���رائيلية قد أعلنت صباح امس، 
عن أن ع���دد اإلصابات بفيروس كورونا المس���تجد 

ارتفع إلى 1656، بينها 31 حالة وصفت بالخطيرة، 
و40 بحالة متوسطة.

ووفقا للمعطيات الرسمية تم تسجيل 214 إصابة 
خالل أقل من 24 ساعة.

ولفتت إلى وجود تقديرات تش���ير إلى أن 10 آالف 
اس���رائيلي يحمل���ون الفي���روس دون علمهم ولم 

يخضعوا ألي فحوصات الكتشاف الفيروس.

الصحة »اإلسرائيلية« : وفاة ثالثة
 بكورونا وارتفاع اإلصابات إلى 1656

الضفة الغربية-  القدس المحتلة/ االستقالل: 
هاجم مس���توطنون، منازل المواطنين في قريتي 
مادم���ا  وبرق���ة في مدين���ة نابلس، فيم���ا واصلت 
الليلية واالعتقاالت  وقوات االحتالل االقتحام���ات 

في الضفة الغربية والق���دس المحتلتين. وهاجم 
مس���توطنون أمس الثالثاء، منزال ف���ي قرية برقة 
شمال نابلس. وقال مسؤول ملف االستيطان شمال 
الضفة غس���ان دغلس، إن مس���توطنين اقتحموا 

موقع مستوطنة "حومش" المخالة، وهاجموا منزل 
المواط���ن مهند محم���د حجة، وألحقوا ب���ه أضرارا. 

وأفاد ش���هود عيان، بأن مجموعة من 
مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل 

»كورونا« يهدد حياة آالف األسرى 
واالحتالل »يماطل ويتجاهل«

غزة/ خالد اشتيوي:
تواص���ل إدارة مصلحة س���جون االحتالل اإلس���رائيلي تقاعس���ها في اتخاذ 

اإلجراءات الوقائية الالزمة لمواجهة وباء كورونا داخل السجون، 
كما ال تس���مح ألي جهة باالطالع على أحوال األس���رى المحجور 

حيفا/ االستقالل: 
قررت محكمة "الصلح" اإلسرائيلية، في مدينة حيفا )شمال فلسطين المحتلة 

عام 1948(، أمس الثالثاء، تجميد قرار تنفيذ س���جن الشيخ رائد 
ص���الح في "ملف الثوابت" والذي كان مقررًا اليوم األربعاء، وذلك 

محكمة »إسرائيلية« تجمد تنفيذ 
بدء سجن الشيخ رائد صالح

عزام: مواجهة خطر كورونا يكون بالتقرب 
إلى الله وإعالء قيم الوحدة والتضامن 

غزة / سماح المبحوح: 
وق���ع خبر تأجيل صرف وكالة غوث وتش���غيل الالجئين« 
أون���روا » المس���اعدات الغذائية« مؤقتًا عل���ى اآلالف من 

العائ���الت الفقيرة بقط���اع غزة كالصاعق���ة عليهم بعد  
انتظ���ار دام أكث���ر م���ن ثالثة أش���هر على 
التوالي، إثر اكتش���اف إصابتي���ن بفيروس 

غزة/ دعاء الحطاب:  
شوارع ش���به فارغة من المارة، ومواطنون التزموا بيوتهم، 
س���يارات مصطفة على الطرقات ، أصحاب محال تجارية 

وعمال يرتدون القفازات والكمام���ات الطبية حفاظًا على 
س���المة المواطني���ن، حت���ى أفراد ش���رطة 
الم���رور وعناصر األجه���زة األمنية يضعون 

تواصل االعتقاالت في الضفة والقدس 

م�صتوطنون يهاجمون نابل�س واالحتالل ي�صيب مواطناً يف رام الله  

ملحم: تسجيل إصابة جديدة لسيدة
غزة: إعفاء ضريبي على السلع األساسية.. وال إصابات جديدة بكورونا

عريقات االحتالل استولى 
على 95 % من أراضي األغوار

نتنياهو: قد نصل لمليون مصاب 
وعشرات الوفيات بـ »كورونا« خالل شهر

غزة/ االستقالل: 
قال مركز اإلع���الم والمعلوم���ات الحكومي في غزة 
أمس الثالثاء إنه تم اتخاذ ق���رار باإلعفاء الضريبي 

على استيراد الس���لع األساسية وعددها 14 سلعة 
لتدعيم المخزون االحتياطي من هذه السلع، وذلك 
ضمن إجراءات تعزيز تواجد الس���لع في األس���واق. 

وأوض���ح المركز خ���الل مؤتمٍر لإليج���از اليومي في 
إط���ار المتابع���ات اليومية لمواجهة 
فيروس كورونا، أن وزارتي االقتصاد 

بعد تعليق توزيع المساعدات.. 
»كورونا« يزيد من أوجاع الجئي غزة 

»الحــرص والوعــي« شعــار الغزييــن 
لمواجهــة فيــروس »كورونــا«

أوقاف غزة تقرر إغالق 
المساجد ألسبوعين

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون 
وزيادة األعداد المستفيدة كحالة طارئة

الأجهزة الأمنية ت�شدد اإجراءاتها يف مدينة طولكرم ملنع انت�شار فايرو�س كورونا 
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غزة/ االستقالل: 
ق���ال مركز اإلع���الم والمعلومات الحكومي ف���ي غزة أمس 
الثالثاء إنه تم اتخاذ قرار باإلعفاء الضريبي على اس���تيراد 
الس���لع األساس���ية وعددها 14 س���لعة لتدعيم المخزون 
االحتياطي من هذه الس���لع، وذلك ضم���ن إجراءات تعزيز 

تواجد السلع في األسواق.
وأوض���ح المركز خ���الل مؤتم���ٍر لإليجاز اليوم���ي في إطار 
المتابع���ات اليومية لمواجهة في���روس كورونا، أن وزارتي 
االقتص���اد والمالية تتابعان تطبيق قرار اإلعفاء الضريبي، 
"فيما اس���تمرت جوالت المتابعة والتفتيش على األسواق 
وقد بدا جليًا اليوم ضبط األسعار وعودتها إلى طبيعتها".

وذكر أنه تم مالحظة انخفاض ملموس لتهافت المواطنين 
على ش���راء الس���لع والمنتجات المختلفة، فيما تم توجيه 
البلديات عبر وزارة الحكم المحلي بتعزيز إجراءات تعقيم 
األماكن والمنش���آت العامة كافة الخاضعة لنفوذ البلدية 
وكذلك ضمان استمرار خدمات النظافة والمياه وغيرها من 

الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين.
وقال المركز: "تلقينا إشارات ارتياح لدى المواطن لإلجراءات 
الحكومية ف���ي ضبط األس���واق ونحن بدورن���ا نطلب من 
مواطنين���ا عدم ش���راء المنتج���ات إال وق���ت الحاجة وعدم 
تخزينها ونطمئنهم على توافر الكميات الالزمة من السلع 

األساسية في قطاع غزة".
كما أجرى المختب���ر المركزي 144 فحص���ًا مخبريًا لحاالت 
مشتبهة كانت نتائج 142 منها سلبية، ونتائج اثنين من 
الفحوصات كانتا موجبًا لحالتي���ن وافدتين إلى قطاع غزة 
أعلنت وزارة الصحة عنهما س���ابقًا، ولم تس���جل أي حاالت 

جديدة في قطاع غزة.
وقال بيان المركز: نطمئ���ن أهلنا في قطاع غزة أن الطواقم 
الطبي���ة تتابع الوضع الصحي للحالتين داخل مستش���فى 
الع���زل بمعبر رفح وهما بحالة صحية مس���تقرة ولم تظهر 
عليهم���ا أي أعراض مرضية جدي���دة، فيما تم إنهاء الحجر 
المنزلي ل�1341 عائدًا إلى غزة لم تسجل عليهم أي اعراض 

مرضية.
ولفت إل���ى أن الطواق���م الطبية قدم���ت الرعاية الصحية 
ل�� 1420 مس���تضافًا داخ���ل مراكز الحج���ر الصحي، منها 
708 ح���االت في مراك���ز الحجر الصحي المع���دة للحاالت 

المرضية، وتحويل 34 حالة إلى األقس���ام التخصصية في 
المستشفيات ضمن إجراءات عزل خاصة.

كم���ا تتابع وزارة الصحة اإلج���راءات الصحية إلنهاء الحجر 
المنزلي ل����� 1367 آخرين حتى نهاية األس���بوع الجاري ما 

يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فايروس كورونا.
وأكدت وزارة الصحة أن سلسلة إجراءاتها لمواجهة فيروس 
كورونا تتزامن مع م���ا تعانيه من نقص حاد في 39% من 
األدوية األساس���ية و23%المس���تهلكات الطبية و%60 
لوازم المختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى شح مواد الفحص 

المخبري لفيروس كورونا بفعل الحصار اإلسرائيلي.

وحمل���ت وزارة الصحة االحتالل اإلس���رائيلي المس���ئولية 
الكامل���ة عن حياة 2 مليون مواطن في قطاع غزة وتقويضه 
الممنه���ج لمنظومة الخدم���ات الصحية واالنس���انية مما 

يضعنا امام منعطف خطير في مواجهة الوباء.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم محلم 
عن عدم تس���جيل إصاب���ات جديدة بفي���روس كورونا في 

األراضي الفلسطينية.
وقال ملحم خالل مؤتمر صحفي عقده مس���اء أمس الثالثاء 
برام الله: إنه لم تسجل أية إصابات جديدة بالفيروس، وأن 
نتائج العمال الذي���ن ألقى بهم االحتالل على الحواجز في 

الضفة سلبية وغير مصابين.
وأضاف بوصول طالبتين قادمتين من ايطاليا وتم حجرهما 
بفندق جراند بارك برام الله وأخذت منهما عينات للفحص.

وأشار إلى أن العينات في منطقة كفر عقب شمال القدس 
ما زالت قيد الفحص.

وكان ملحم اعلن صباح الثالثاء عن تسجيل إصابة جديدة 
بفي���روس كورونا بمدين���ة رام الله وس���ط الضفة الغربية 

المحتلة.
وقال ملحم خالل مؤتمر صحفي عقده برام الله، إن س���يدة 
أربعينية قدمت م���ن الواليات المتحدة إلى رام الله مصابة 

بالفيروس، ولم تتخالط مع أحد وكانت في الحجر المنزلي.
وأوضح أن الطواقم المتخصصة س���تنقل السيدة المصابة 

بالفيروس إلى مركز الحجر في مستشفى هوجو تشافيز".
وأش���ار إل���ى أن عدد المصابي���ن بالفيروس ف���ي األراضي 
الفلس���طينية وصل إلى 60 مصاًبا )58 في الضفة الغربية 

و2 في غزة(، تعافى 16 منهم في بيت لحم.

ملحم: ملحم: تسجيل إصابة جديدة لسيدة

غزة: إعفاء ضريبي على السلع األساسية.. وال إصابات جديدة بكورونا

الضفة المحتلة/ االستقالل:
على الرغم من االنتش���ار الكبير لفيروس كورونا في »إس���رائيل« وخصوصا في 
صفوف المس���توطنين، إال أن مجلس مس���توطنات الضفة الغربية » ييش���ع« 

طالبهم بضرورة الحفاظ على استمرارية البناء في المستوطنات.
كما وجه مجلس مس���توطنات الضفة الغربية »ييش���ع« نداء إلى المستوطنين 
بضرورة االلتزام بتعليمات صحة االحتالل وعدم الخروج من المنازل إال للضرورة.

وقال المجلس في رسالة نش���رها أن دولة االحتالل تعيش أيامًا عصيبة ارتفع 
فيها عدد مصابي فيروس الكورونا إلى أكثر من ألف مصاب ما أدى لش���لل في 
غالبية المرافق ، مش���يرة إلى أن الفيروس ال يميز بين دين وعرق وجنس وتوجه 

سياسي.
وتحدثت الرسالة عن وجود أعداد كثيرة من المصابين في صفوف المستوطنين 

وأن آالف المستوطنين قيد الحجر الصحي.
وش���ددت الرسالة على ضرورة القيام بموازنة األمور ما بين الحرص على السالمة 
العامة والخاصة ، وما بين الحفاظ على استمرارية البناء في المستوطنات وكذلك 

استمرارية تشغيل المناطق الصناعية ووصول العمال الفلسطينيين إليها.
كما تحدثت الرس���الة عن ضرورة االس���تمرار في تعزي���ز التواجد اليهودي في 
الضفة الغربية والس���ير قدمًا في المخططات االس���تيطانية لصالح مس���تقبل 
مزدهر لالس���تيطان وفقًا للرسالة وأن المش���اريع االستيطانية تجري على قدم 
وساق ومن بينها مشروع توسيع الشارع رقم 60 قرب »غوش عتصيون« ليصبح 

بمسربين لكل اتجاه حتى الوصول الى شارع األنفاق جنوبي القدس المحتلة.
وبينت الرسالة أن قادة المستوطنين تجولوا األسبوع الماضي في منطقة جنوبي 
بيت لحم وتابعوا أعمال حفر نفق داخل جبل ش���مالي تجمع »غوش عتصيون« 

حيث وصل عمق الشارع حتى اآلن إلى 100 متر داخل الجبل.

رغم كورونا: رسالة لمستوطني 
الضفة لالستمرار في
 بناء المستوطنات

رام الله / االستقالل:
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عريق���ات إن تكثيف االس���تيطان في منطق���ة األغوار 
الفلسطينية والبحر الميت، هو جزء من بدء تنفيذ خطة 

الضم والسرقة واالستيطان »سرقة العصر«.
وأوضح عريقات في نش���رة حول االس���تيطان باألغوار 
أصدرتها دائرة شؤون المفاوضات يوم أمس، أن %95 

من أراضي األغوار تمت س���رقتها واالستيالء عليها من 
سلطات االحتالل. وأضاف أن األراضي يقوم باستغاللها 
12700 مس���توطن إس���رائيلي، وأن بقي���ة األرض في 
األغوار 5%، هو ما تبقى ألصحاب األرض الفلسطينيين 

وعددهم حوالي 55 ألف مواطن فلسطيني.
وأش���ار إلى أنه في عام 2019 تم بناء 4 بؤر استيطانية 
أضيف���ت  اس���تيطانية  وح���دات  و110  جدي���دة، 

للمستوطنات القائمة في منطقة األغوار.
وبالنسبة للمياه، فإن سلطات االحتالل تسرق ما نسبته 
94% م���ن المياه في منطقة األغوار، إضافة إلى س���رقة 
100 أل���ف دونم وإعالنها مناطق عس���كرية مغلقة ثم 

تحويلها للمستوطنين.
وأك���د عريقات أن خط���ة ترمب-نتنياهو لالس���تيطان 

والضم، تستند إلى ضم األغوار والبحر الميت.

عريقات االحتالل استولى على 95 % من أراضي األغوار

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حّذر رئيس حكومة االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو من إصابة مليون إسرائيلي 

ووفاة العشرات خالل شهر، جّراء تفّشي فيروس »كورونا« الوبائي.
وبحس���ب موقع » i24NEWS« اإلسرائيلي اإلخباري فإّن تحذير نتنياهو جاء خالل جلسة 

هاتفية عقدها مع وزرائه في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس.
وذكر أن مس���ؤوال في حكومة االحتالل حضر الجلسة قال إّن هناك شعوًرا بأّن قسًما من 

الوزراء واإلسرائيليين »لم يستوعبوا حتى اآلن سرعة انتشار الفيروس السريعة«.
وترّجح تقديرات الصحة اإلس����رائيلية ارتفاع أع����داد المصابين مع ازدياد عدد 
الفحوص����ات الطبي����ة، وفق ما ذكر الموقع اإلس����رائيلي. وكان����ت وزارة الصحة 
اإلس����رائيلية أعلنت صباح الثالثاء عن تس����جيل 214 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا خالل 12 ساعة؛ ليرتفع العدد اإلجمالي للمصابين إلى 1656. وأوضحت 
ال����وزارة، ، أن 31 مصاًبا بحالة خطيرة، و47 بحالة متوس����طة، فيما توفي واحد، 
وتعافى 49. وحّذر مدير عام وزارة الصحة اإلسرائيلي »بار سيمان توف« من أن 
تسارع العدوى بالفيروس مقلق جًدا، ويذكر ببداية المرض في إيطاليا، وبالتالي 

تقرر النظر في تشديد جديد لإلجراءات.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء، عن استعداده لسيناريو فرض منع تجول 
شامل في كامل أرجاء الكيان، في الوقت الذي ستبت فيه حكومة االحتالل أمس بتشديد 

اإلجراءات منعًا النتشار أوسع لفيروس كورونا.
وذكر الناطق باسم جيش االحتالل، أن الجيش جاهز لمساعدة الشرطة على فرض إغالق 

كامل وقت الحاجة، وأنه خصص لهذه المهمة ثماني كتائب عسكرية غير مسلحة«.
وقال إن: »صالحية األمن الداخلي بيد الش���رطة بشكل حصري، إال أن الوضع الراهن يلزم 

تدخل الجيش«.
وبحسب الناطق العسكري »هدي زيلبرمان« فإنه سيتم تخصيص كتيبة عسكرية لكل 
لواء من الشرطة، والجنود من ألوية »جوالني« والمظليين، كما جرى االستعداد لسيناريو 

فرض حظر التجوال في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المتوقع أن تتخذ حكومة االحتالل قرارات مهمة خالل ساعات  سعًيا للحد من انتشار 

الفيروس، بينها فرض منع تجول شامل وإغالق المزيد من المرافق.
وارتفع عدد مصابي كورونا في »إسرائيل« صباح الثالثاء الى 1656 مصابًا، وصفت إصابة 

31 منهم بالخطيرة، بينما يعاني غالبيتهم من أعراض طفيفة.

نتنياهو: قد نصل لمليون مصاب 
وعشرات الوفيات بـ »كورونا« خالل شهر

جيش االحتالل: مستعدون لفرض 
منع تجول شامل في »إسرائيل«
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وترددت نهاية االس���بوع الماضي انباء عن اصابة 
أربع���ة أس���رى فلس���طينيين ف���ي س���جن مجدو 
بفي���روس كورون���ا ، قبل أن تنفي هيئة االس���رى 
االخب���ار المتداولة، حيث قامت مصلحة الس���جون 

بعد ذلك بعزل االسرى االربعة.  
وأك���دت الحركة األس���يرة في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي  االحد الماضي انه ستتعامل على أن 
األس���رى األربعة المعزولين في سجن )مجدو( على 
أنهم مصابون بفايروس )كورونا( ما لم ُتثبت إدارة 
السجون عكس ذلك بالسماح لهم بالتواصل على 

األقل مع ذويهم.
معركة جديدة

وأكد رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس 
أن األسرى الفلس���طينيين داخل سجون االحتالل 
قد بدأوا معركة جديدة ضد إدارة الس���جون، رفضًا 
واحتجاجًا على اإلجراءات القمعية التي تمارس���ها 

سلطات االحتالل بحقهم.
وأوضح فارس ل�"االس���تقالل"، بأن إدارة الس���جون 
وضمن إجراءاتها القمعية مؤخرًا، قامت بس���حب 
أكث���ر م���ن 140 صنفًا م���ن قائمة المش���تريات 
المسموحة لألسرى، كمواد غذائية ومواد تنظيف، 
والت���ي ه���ي بمثابة حاجات أساس���ية لألس���رى 

وخصوصًا في هذا التوقيت لمواجهة "كورونا".
وأش���ار ال���ى أن ه���ذه التصرف���ات القمعية وغير 
االخالقي���ة تؤك���د انعدام اإلنس���انية ل���دى هذا 
المحت���ل، وتعكس م���دى عنصريته وممارس���ته 
اإلجرامي���ة بحق األس���رى الفلس���طينيين، لجعل 
حياتهم أكثر صعوبة داخل الس���جون، واإلسهام 

بشكل كبير في نشر الوباء في صفوف األسرى.
ولفت فارس، الى أنه في إطار الحالة التي يعيشها 
العالم أجمع، وتفشي فايروس "كورونا" المطلوب 
اآلن اإلف���راج الفوري والس���ريع عن األس���رى كافة 
داخل الس���جون، وبش���كل خاص األسرى األطفال 
والمرضى وكبار الس���ن والنس���اء، وه���ذا في حال  
قررت إدارة سجون االحتالل أن تتعامل بإنسانية.

                استهتار كبير 
بدوره قال رئيس وحدة الدراس���ات والتوثيق في 
هيئ���ة ش���ؤون األس���رى والمحررين عب���د الناصر 
فروانة، في ظل الخطورة القائمة على حياة األسرى 
داخل الس���جون بفعل تفش���ي كورون���ا، وغياب 
الدور المؤسس���اتي الدولي الضاغط على سلطات 
االحت���الل، يضط���ر األس���رى إلتخ���اذ العديد من 
الخطوات السلمية المعبرة عن رفضهم لإلجراءات 
القمعي���ة التي تم���ارس بحقهم من قب���ل إدارة 

سجون االحتالل.
األس���رى داخل  ل�"االس���تقالل"،  فروانة  وأض���اف 
الس���جون يخوضون هذه المعركة للمطالبة بالحد 
االدنى من حقوقهم األساس���ية، باتخاذ اإلجراءات 
الوقائية لضم���ان حمايتهم من اإلصابة بفيروس 
كورونا، في ظل حالة اإلس���تهتار والتقاعس التي 
تتخذها إدارة سجون االحتالل لحماية األسرى من 

اإلصابة بفيروس "كورونا".
وأوضح ان س���لطات االحتالل وإدارة الس���جون لم 
تتخ���ذا يومًا أي إجراء أو خطوة من ش���أنها حماية 
حياة األس���رى والحفاظ عليها، ب���ل على العكس 
تمام���ًا، فهي دائما ما تتخذ اإلج���راءات التنكيلية 

والقمعية الهادفة إلى النيل منهم وقتلهم.
وأشار فروانة إلى أن االحتالل ال يتعامل بشفافية 
ووضوح في الكشف عن األحوال الصحية لألسرى، 
ويس���تمر في سياس���ة إهماله الطب���ي القديمة 
الجديدة التي تنتهجها إدارة الس���جون، متعمدة 
بذل���ك زيادة الوج���ع والقتل البطيء لألس���رى في 
السجون، وما يؤكد ذلك هو عدد األسرى الذي فاق 
المئات ممن فقدوا حياتهم داخل السجون بفعل 
اإلهمال الطب���ي، وغياب العناية والرعاية الصحية 

لهم.

وتابع " بعد تفش���ي فيروس كورونا تستمر إدارة 
الس���جون عل���ى ذات السياس���ة، منتهجة نفس 
األس���اليب، فلم تتخذ أي إجراءات وقائية تضمن 
س���المة األس���رى بل منعت دخول مواد التنظيف 
والتعقيم لهم، ولم تعال���ج حالة اإلكتظاظ داخل 
الغرف، ولم تقم بتحس���ين النظ���ام الغذائي بل 
منعت العديد من األصن���اف الغذائية، ولم تغير 
سياس���ة تعاملها مع األس���رى المرضى واألطفال، 
وهذا يرسم حجم إجرام هذا المحتل وتغوله بحق 

األسرى الفلسطينيين.
ودع���ا فروان���ة إل���ى ض���رورة وجود ط���رف دولي 
كالصلي���ب األحم���ر لمتابع���ة األوض���اع الصحية 
لألسرى، وأن يكون هناك مساٍع حقيقية وخطوات 
فعلية لضمان حماية وس���المة األس���رى، وإيقاف 

إدارة سجون االحتالل عند مسؤولياتها. 
دعوات لتدخل دويل

وقد طالب مجل���س منظمات حقوق اإلنس���ان 
الفلس���طينية في رس���ائل عاجلة إلى البعثات 
الدبلوماس���ية المعتمدة لدى دولة فلس���طين 
الدولية  المتح���دة واللجن���ة  وأجه���زة األم���م 
للصلي���ب األحم���ر، بالتدخل لحماية األس���رى 
الفلسطينيين وسط مخاوف التعرض لفيروس 

"كورونا" المستجد.
وتناول���ت الرس���ائل الظروف المتدهورة بش���كل 
متس���ارع لألس���رى الفلس���طينيين في س���جون 
االحتالل اإلس���رائيلي في ضوء توس���ع انتش���ار 

فيروس "كورونا". 
وطالب مجلس المنظمات بالتدخل السريع من أجل 
ضمان صحة وس���المة األسرى، ال سيما وأن العديد 
منه���م من القاصرين أو المصابين بأمراض مزمنة، 
وغيرهم من المعتقلي���ن اإلداريين خالفًا للقانون 

الدولي.
وكانت س���لطات االحتالل منعت منذ مطلع الشهر 
الج���اري األس���رى الفلس���طينيين م���ن الزيارات 
العائلي���ة أو المحامين، بادعاء أن المنع جاء كإجراء 

احترازي من فيروس كورونا . 
وعالوة على ذلك، ال يمثل األسرى أمام المحاكم، 
مما يعني أن ممثليه���م القانونيين ممنوعون 
م���ن التواصل معهم حتى من خالل المكالمات 
الهاتفي���ة، وذل���ك في ظ���ل اس���تمرار رفض 
مصلحة السجون تركيب هواتف أرضية داخل 
الس���جون، ما يعني أن اللجنة الدولية للصليب 
األحمر ه���ي الجهة الوحيدة التي ُيس���مح لها 

بزيارات األسرى.

يصعدون خطواتهم االحتجاجية 

»كورونا« يهدد حياة آالف األسرى واالحتالل »يماطل ويتجاهل«
غزة/ خالد ا�شتيوي:

توا�شل اإدارة م�شلحة �شجون الحتالل الإ�شرائيلي تقاع�شها 
وب��اء  ملواجه��ة  الالزم��ة  الوقائي��ة  الإج��راءات  اتخ��اذ  يف 
كورون��ا داخ��ل ال�شج��ون، كم��ا ل ت�شم��ح لأي جه��ة بالطالع 
عل��ى اأح��وال الأ�ش��رى املحج��ور عليه��م �شحًي��ا والت��ي يخفي 
الحت��الل اأي اأخب��ار عنهم، واإ�شتم��رار الإج��راءات القمعية 
بحق الأ�شرى ب�شكل عام، مما ي�شكل ذلك خطرًا حقيقيًا يهدد 
حي��اة اآلف منهم، و�شط تقاع�س م��ن اإدارة ال�شجون يف توفري 
اأدوات التعقي��م والوقاي��ة. و�شرعت احلرك��ة الأ�شرية داخل 
ال�شج��ون اأم���س الثالث��اء، يف ا�شتكم��ال خطواته��ا الن�شالي��ة 
التي خا�شوها منذ نهاي��ة الأ�شبوع املا�شي، واملتمثلة يف اإرجاع 
وجب��ات الطعام واإغ��الق الأق�شام، كخط��وة اإحتجاجية على 
عدم اإتخ��اذ م�شلحة ال�شجون لالإج��راءات الوقائية الالزمة 
حلماية الأ�شرى من الإ�شابة بوباء »كورونا«، ورف�شًا ل�شتمرار 

اإجراءات اإدارة ال�شجون القمعية بحق الأ�شرى.

حيفا/ االستقالل: 
ق���ررت محكمة "الصلح" اإلس���رائيلية، ف���ي مدينة حيفا 
)ش���مال فلس���طين المحتلة عام 1948(، أم���س الثالثاء، 
تجميد قرار تنفيذ س���جن الش���يخ رائد صالح في "ملف 
الثوابت" والذي كان مقررا اليوم األربعاء، وذلك بعد تقديم 
استئناف للمحكمة من طاقم الدفاع عن الشيخ صالح. كما 
أمهلت المحكمة النيابة العامة للرد على استئناف طاقم 

الدفاع لغاية يوم الجمعة المقبل.
وق���ال المحام���ي خالد زبارق���ة في تصريح���ات صحفية 
إن "طاق���م الدفاع تق���ّدم، أمس الثالثاء، باس���تئناف إلى 
المحكم���ة المركزية في حيفا على قرار محكمة الصلح من 
يوم 10 ش���باط/ فبراير 2020 والذي قضى بسجن الشيخ 
رائد صالح 28 ش���هرا في )ملف الثوابت( كما ضم الدفاع 

إلى االستئناف طلبا بتجميد قرار سجن الشيخ رائد صالح 
والذي كان مقررا أن يبدأ اليوم.

وأضاف زبارقة أن "اإلجراء الق���ادم، وبعد أن تقّدم النيابة 
رّدها على طلب الدفاع للمحكمة، سيكون من خالل تحديد 
جلسة في المحكمة المركزية في شهر أيار/ مايو المقبل، 
للنظر في اس���تئناف طاقم الدفاع وذلك في حال سمحت 

الظروف الراهنة بما يخص انتشار وباء كورونا بذلك".
وكان من المزمع أن يدخل الشيخ صالح إلى السجن  اليوم 
األربعاء، بعد أن قضت محكمة االحتالل، في العاش���ر من 
شباط/ فبراير الماضي، بسجن الشيخ صالح 24 شهرا في 
"ملف الثواب���ت" أضيفت إليها 4 أش���هر كانت مع وقف 
التنفيذ في ملف "وادي الجوز"، ليكون مجموع الفترة 28 
شهرا، قضى منها الشيخ صالح داخل السجن 11 شهرا.

رام الله/ االستقالل:
طالب مجلس منظمات حقوق اإلنس���ان الفلسطينية في رسائل 
عاجلة إلى البعثات الدبلوماس���ية المعتمدة لدى دولة فلسطين 
وأجهزة األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر، بالتدخل 
لحماية األس���رى الفلسطينيين وسط مخاوف التعرض لفيروس 
»كورونا« المستجد. وتناولت الرسائل الظروف المتدهورة بشكل 
متسارع لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

في ضوء توسع انتشار فيروس »كورونا«. 
وطالب مجلس المنظمات بالتدخل السريع من أجل ضمان صحة 
وس���المة األس���رى، ال س���يما وأن العديد منهم من القاصرين أو 
المصابين بأمراض مزمنة، وغيرهم من المعتقلين اإلداريين خالفًا 

للقانون الدولي.
كما طالب اللجنة الدولية باطالع المجتمع الفلسطيني على ظروف 

األسرى وإجراءات حماية صحتهم وسالمتهم.
وعبر عن قلقه المتزايد على صحة وس���المة األسرى والمحتجزين 
الفلسطينيين في ظل توسع انتشار »كورونا«، وفي ظل سياسة 
اإلهمال الطبي المتعمد والممنهج من س���لطات االحتالل داخل 
الس���جون ومراكز التحقيق. وكانت سلطات االحتالل منعت منذ 
مطلع الشهر الجاري األسرى الفلسطينيين من الزيارات العائلية 

أو المحامين، بادعاء أن المنع جاء كإجراء احترازي من الفيروس. 
وعالوة على ذلك، ال يمثل األس���رى أم���ام المحاكم، مما يعني أن 
ممثليه���م القانونيين ممنوعون م���ن التواصل معهم حتى من 
خالل المكالمات الهاتفية، وذلك في ظل استمرار رفض مصلحة 
الس���جون تركيب هوات���ف أرضية داخل الس���جون، ما يعني أن 
اللجنة الدولية للصليب األحمر هي الجهة الوحيدة التي ُيس���مح 

لها بزيارات األسرى.

محكمة »إسرائيلية« تجمد تنفيذ 
بدء سجن الشيخ رائد صالح

منظمات حقوقية تطالب
 بتدخل دولي لحماية األسرى
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�إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال 
 تعلن بلدية بني س���هيال لإلخوة المواطنين بأن المواطن/    محمد محمود 
عبد الرحمن ابو دقة  من سكان بني سهيال يرغب بنقل ملكية ترخيص بناء 
أرض القسيمة )12( من القطعة  رقم )223( أراضي بني سهيال المسماة – 
ارميضة الشمالية  –  شارع الشهيد عبد الكريم ابو زنيد ،إلى القسيمة رقم 
)24( من القطعة رقم )221(  المسماة – الزنة القبلية – شارع مكة  ، بغرض 
الحص���ول على ترخيص بناء على مس���احة )60( مترًا من ارض القس���يمة 
المذكورة  ، وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قس���م التخطيط 

و التنظيم بالبلدية .
  ف���كل من لديه اعتراض عل���ى الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه 
لدى قسم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمسة عشر يوما( من تاريخ 

هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عالء ر�ضــوان                    حمـاد الرقب
الق�ضم القانوين               رئي�س البلدية

�إعالن �سادر عن جمعية �سياء �لغد
يعل���ن مجل���س ادارة جمعية ضياء الغد ع���ن عزمه اج���راء انتخابات مجل���س االدارة لدورة 
2023/2020م وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادي الذي سيعقد يوم السبت الموافق 

2020/4/11م الساعة 11:00 في مقر الجمعية الكائن في عبسان الكبيرة شارع الفراحين
وذلك لمناقشة ) جدول االعمال( 

*انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية 
*قراءة التقرير المالي واالداري لعام2020
* اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني

بعد استكمال اآلتي في مقر الجمعية  الرئيسي في اوقات الدوام الرسمي 
من الساعة :8 الى الساعة 2 

* استمرار فتح باب االنتس���اب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام )2020( وذلك حتى تاريخ 2020/3/26م

* فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذل���ك لمدة ثالثة ايام من 
تاريخ 2020/3/28 الى تاريخ 2020/3/30

* فتح باب الطعن واالنسحاب واالعتراض على المرشحين وذلك لمدة ثالثة 
ايام من تاريخ 2020/3/31م حتى تاريخ 2020/4/2م

الرد على االعتراضات 2020/4/5م

 ومع فائق االحرتام والتقدير ,,, 
  جمل�س اإدارة اجلمعية

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية 
�ضلطة االأرا�ضي الفل�ضطينية

االإدارة العامة لت�ضجيل االأرا�ضي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��سي و�لعقار�ت رقم )149/ 2020(
يعل���ن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
خليل أحمد محمد أبو ظريفة من سكان خانيونس هوية رقم 959310533 

بصفته وكيال عن: مريم جمعة خليل أبو عامر )قبل الزواج أبو مطلق( 
بموجب وكالة رقم: 2074 / 2020  الصادرة عن خانيونس

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في قطعة 250  قسيمة 10  المدينة عبسان
 فمن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التق����دم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة الموكل 
أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس����ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ: 24/ 3/ 2020م

م�ضجل اأرا�ضي غزة 
اأ. ع�ضام عبد الفتاح احلمارنة

غزة/ االستقالل: 
حمل���ت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( االحتالل اإلس���رائيلي نتائج حالة 
االس���تهتار التي تتعامل بها مصلحة السجون اإلسرائيلية في تأمين األسرى 
داخل الس���جون. وقالت الحركة على لس���ان المتحدث باسمها حازم قاسم في 
بيان وصل "االس���تقالل"، أمس الثالثاء، "إن أسرانا األبطال يخوضون في سجون 
االحت���الل معركة جديدة ض���د مصلحة إدارة الس���جون الصهيوني���ة النتزاع 

حقوقهم المشروعة".
وأضاف "حركة حماس وكل جماهير شعبنا الفلسطيني خلف مطالبهم العادلة، 
فقضية األسرى ستظل إحدى ثوابت عملنا الوطني والنضالي، وأي مساس بهم 

خط أحمر ال يمكن لشعبنا أن يسكت عنه".
ودعا قاسم كل المؤسس���ات الدولية ذات السلطة إلى التدخل العاجل لضمان 
س���المة األسرى، بعد تزايد تفشي فيروس كورونا، والكشف عن ظروف األسرى 

المحجورين.
وأكد أن األس���رى يناضلون من أجل حقهم في إجراءات لحمايتهم من تفشي 
فيروس كورونا، والكش���ف عن ظروف اعتقال األسرى المحجورين، وحقهم في 

دخول أصناف أساسية منعتها مصلحة السجون في األيام األخيرة.
وصباح امس الثالثاء شرعت الحركة األسيرة في كافة السجون، في إرجاع وجبات 

الطعام، احتجاًجا على استمرار إجراءات إدارة السجون القمعية بحق األسرى.
وقالت الحركة األس���يرة إن هذه الخطوة تأت���ي احتجاًجا على عدم اتخاذ 
اإلجراءات الوقائية الالزمة لمواجهة وباء الكورونا، وعدم السماح ألي جهة 
االطالع على أحوال األسرى المحجور عليهم صحًيا والتي يخفي االحتالل 

أي أخبار عنهم.

غزة/ االستقالل:
ق���ال عضو المكت���ب السياس���ي للجبهة الش���عبية لتحرير 
فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة جميل مزهر إن أي مساس 
باألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي سيشعل غضًبا عارًما.

وأك���د مزهر في تصريح صحفي، أن األس���رى وقضيتهم خط 
أحمر، ومسألة ثابتة وأولوية وطنية قصوى.

وتابع "نقف وجماهير شعبنا خلف أس���رانا، الذين يعتزمون 
يوم أم���س، تنفيذ خط���وات احتجاجية للمطالب���ة بإجراءات 
صحي���ة عاجلة وقائية تحميهم من فيروس كورونا، وللضغط 
من أجل تراجع مصلحة الس���جون عن ق���رارات اتخذتها بحق 
األس���رى والتي تؤش���ر إلى حالة اس���تهتار متعمدة بأوضاع 

األسرى الصحية".
وقال مزهر "ش���عبنا ال يمكن أن يس���مح لالحتالل باالستفراد 
باألس���رى واس���تغالل األوض���اع الراهنة لتنفيذ سياس���اته 

االجرامية بحقهم".
واعتبر القي���ادي بالجبهة أن حماية األس���رى والتصدي لكل 
أش���كال االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم، هي أولوية قصوى، 
"ويجب أن تصل رس���الة واضحة لالحتالل بأن قضية األسرى 

مقدسة وأن المساس بهم خط أحمر سيشعل غضًبا عارًما".

وتطرق مزهر في تصريحه إلى خطورة األوضاع داخل س���جون 
االحتالل ج���راء الممارس���ات واالنتهاكات الخطي���رة ألوضاع 
االسرى خصوًصا في ظل انتشار وباء كورونا، وعدم السماح ألي 
جهة االطالع على أحوال األسرى المحجور عليهم صحًيا، "األمر 
الذي يمكن أن ُيش���ّكل عامل تفجير لألوضاع ليس في داخل 

السجون بل خارجها".
وق���ال "كل الدالالت واإلج���راءات واالنتهاكات باس���تهداف 
األسرى وحقوقهم ومنجزاتهم تؤشر لتحضير االحتالل لنقل 
فيروس كورونا داخل السجن، واستخدامه في إطار سياسات 
وأدوات القمع للحركة األس���يرة، والتي تقع ضمن سياس���ات 

اإلعدام البطيء لألسرى"
ودعا مزهر المؤسس���ات الدولية والصلي���ب األحمر ومجلس 
حقوق اإلنس���ان واألمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها في 
التدخ���ل من أجل توفير الحماية العاجلة لألس���رى، والضغط 
على االحتالل من أجل الكش���ف عن ظروف احتجاز األس���رى 
في الحجر، واتخاذ إج���راءات صحية عاجلة لحمايتهم ووقف 
سياسة اإلهمال الطبي ال سيما بحق األسرى الذين يعانون من 
أمراض مزمنة والقاصرين، وتوفير العناية الصحية والعالجات 

الالزمة.

رام الله / االستقالل:
ق���ال الناط���ق اإلعالمي لمركز أس���رى فلس���طين 
للدراس���ات الباحث رياض األش���قر إن ع���دد أبناء 
األس���رى الذين أنجبوا عبر عمليات تهريب النطف 
إلى الخارج، ما أطلق عليهم "س���فراء الحرية" ارتفع 

إلى )89( طفاًل.
وبين األش���قر في بيان له، أن األسير ربيع أبو الليل 
من جنين، رزق بطفلة أنثى أطلق عليها اسم "ليلى"، 
وهو محكوم بالسجن لمدة 14 عاًما أمضى منها 13 
عاًما وينهي عامه األخير، ليرتفع عدد األسرى الذين 

خاضوا تجربة اإلنجاب عبر النطف إلى )63( أسيًرا.
وق���ال إن األس���رى يتحدون الس���جان عبر عمليات 
تهريب النطف إل���ى الخارج، وإنجاب األطفال وهم 
خلف القضب���ان، والذي يعد انتص���اًرا كبيًرا إلرادة 
األس���رى عل���ى كل أنظم���ة الس���جان ومخططاته 

واحتياطاته األمنية.
وأش���ار إلى أن هذه الظاهرة ش���كلت قلًق���ا كبيًرا 
لالحتالل الذي يح���اول قتل كل معنى للحياة لدى 

األسير الفلسطيني.

وبين أن االحتالل عجز حتى اآلن على اكتشاف كافة 
ط���رق تهريب النطف من داخل الس���جن، وإن كان 
تعرف على بعض الطرق، إال أن األسرى يبدعون في 
إيجاد بدائل الس���تمرار صراعهم مع المحتل الذي 

يحاول قتل روح األمل والحياة في نفوسهم.
ويعتبر األسرى اس���تمرار عمليات تهريب النطف 
واإلنجاب من داخل عتمات السجون رغم اإلجراءات 
والعقوب���ات ضدهم بأنه يش���كل انتصاًرا معنوًيا، 
ويعب���ر عن إرادة فوالذية يتمتع���ون بها وأمل في 
الحياة ال ينقطع أو يتراج���ع، وتجاوز لكل القضبان 
والحدود رغم قس���وة الس���جان وظروف���ه القهرية 
والس���نوات الطويل���ة الت���ي مضت م���ن أعمارهم 

محرومين من حريتهم.
واألس���ير عمار الزبن يعتبر أول من خاض غمار تلك 
التجربة عام 2012 وأنجب أول مولود عبر النطف في 
أغسطس من نفس العام، أطلق عليه اسم "مهند"، 
مم���ا فتح الباب أمام العش���رات من األس���رى لحذو 
حذوه، وتصاعد العدد تدريجًيا ألن وصل إلى )63( 

أسيًرا، أنجبوا )89( طفاًل، بينهم 18 حالة توائم.

رام الله/ االستقالل: 
طال���ب رئيس الوزراء محمد اش���تية، 
األحمر  للصلي���ب  الدولي���ة  اللجن���ة 
بالتح���رك ف���ورا لزيارة األس���رى في 
س���جون االحتالل، وحمايتهم وإجراء 
المشتبه  لألسرى  الالزمة  الفحوصات 
بفي���روس "كورونا" في  بإصابته���م 
س���جن مجدو، وتطبيق البروتوكوالت 
الدولية الخاصة بتوفير سبل الحماية 
لألسرى في حاالت انتشار األوبئة كما 

هو الحال اآلن.
وجدد اش���تية خالل استقباله،  أمس 
الثالث���اء ف���ي رام الل���ه، رئيس بعثة 
الصليب األحمر ف���ي القدس دانيال 
دوفي���الر، المطالبة بالس���عي لإلفراج 
عن جميع األس���رى، خاص���ة المرضى 
منهم وكبار السن واألطفال والنساء، 
لحمايته���م من وب���اء ق���د ال يمكن 

السيطرة عليه.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء: 
"أدع���و الصليب األحم���ر إلى دور أكبر 
في الق���دس، التي يهملها االحتالل، 

ويمنعنا م���ن تقديم الخدمات فيها، 
ويعتقل المتطوعين الذين يحاولون 

تنفيذ إجراءات وقائية".
وأضاف: "إس���رائيل تعام���ل العّمال 
بش���كل غير انس���اني، وال توفر لهم 
الح���د األدنى م���ن متطلب���ات الراحة 
والحماية، ورأينا باألمس عمال إجراميا 

بإلقاء عامل فلسطيني اشتبه مشغله 
اإلس���رائيلي بإصابته، عل���ى الطريق 
قرب أح���د حواجز االحت���الل". مؤكدا 
أن هذا الفعل غير االنس���اني ستتم 

متابعته قانونيا.
وأوضح رئيس ال���وزراء أن اإلعالن عن 
حالة الط���وارئ واإلج���راءات التي تم 

اتخاذه���ا للوقاية من الوباء، حدت من 
انتشار المرض بش���كل كبير، ونالت 
رضا ش���عبيا، مش���يرا إل���ى أن نقطة 
الضعف التي نعاني منها هي حركة 
الداخل،  في  الفلس���طينيين  العّمال 
وعدم الس���يطرة على الحدود بسبب 

االحتالل.

اشتية يطالب الصليب األحمر بتطبيق 
البروتوكوالت الدولية لحماية األسرى من الوباء

حماس تحمل االحتالل نتائج 
االستهتار بسالمة األسرى بالسجون

مزهر: المساس باألسرى سُيشعل غضبًا عارمًاارتفاع عدد سفراء الحرية لـ 89 طفال



األربعاء 1 شعبان 1441 هــ 25 مارس 2020 م

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية املدنية رقم 939 / 2018

يف الطلب رقم 481 / 2020
مذكرة ح�سور – حمكمة بداية غزة

المدعون/1- محمد تيس���ير عبد الله محمد مرتجى 2-مؤمنة تيسير مرتجى 3- 
محمود تيس���ير عبد الله مرتجى 4-أمل تيسير عبد الله مرتجى 5-هناء تيسير 
عبد الله مرتجى 6-بشير تيسير عبد الله مرتجى 7-أحمد تيسير عبد الله مرتجى 
8-عائش���ة مصطفى سعيد مرتجى. وكيلهم األس���تاذ/ محمد سهام العلمي 
هوية رقم/ 906653894 بموجب وكالة خاصة رقم )9081 / 2018( الصادرة عن 
القنصلية العامة لدولة فلس���طين والمؤرخة في 2018/7/22م المصادق عليها 
من وزارتي العدل والخارجية بغ���زة بتاريخ 2018/8/7م وكيله المحامي/ جميل 

علي الحتو- من غزة الرمال شارع الوحدة عمارة أبو رمضان الطابق الثاني
المدعى عليهم/1- أيمن خضر عبد الله مرتجى- مجهول محل اإلقامة آخر 
عنوان غزة الش���جاعية منزل مرتجى مقابل منزل بسيسو 2- هشام خضر 
عبد الله مرتج���ى- مجهول محل اإلقامة آخر عنوان غزة الش���جاعية منزل 
مرتجى مقابل منزل بسيس���و 3- س���هام خضر عبد الله مرتجى- مجهولة 
محل اإلقامة آخر عنوان غزة الشجاعية منزل مرتجى مقابل منزل بسيسو 

قيمة الدعوى: )100000( مائة ألف دينار أردني    نوع الدعوى: حقوق 
قضية مدنية رقم 939 / 2018 – بداية غزة

 إلى المدعى عليهم/1- أيمن خضر عبد الله مرتجى- مجهول محل اإلقامة 2- هشام 
خضر عبد الل���ه مرتجى- مجهول محل اإلقامة 3- س���هام خضر عبد الله مرتجى- 
مجهولة مح���ل اإلقامة، بما أن المدعي قد أقام علي���ك قضية لدى هذه المحكمة 
يطالبك بما جاء بالدعوى استنادًا لما يدعيه في الئحة دعواه والمحفوظة لك نسخة 
منها ملف هذه الدعوى والمعين لها جلسة يوم االثنين 2020/5/4م لذا يقتضي 
عليك أن تقدم جوابك التحريري بشأن االدعاء المذكور خالل خمسة عشر يومًا من 
تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديك أنه في حال تخلفك عن ذلك سينظر في القضية 

غزة في 2020/3/19م حالة غيابك باعتبارك حاضرًا حسب القانون. 

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

  اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعي
لق���د قدمت لهذه المحكم���ة مضبطة وراثة موقعة من مخت���ار عائلة البنا 
مؤرخة ف���ي 2019/5/29م تفيد بان المرحوم / محمد صالح حس���ين االزعر 
) المش���هور في الطابو محمد صالح حس���ين ( – م���ن خانيونس قد توفي 
في تاريخ 1965/3/5م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته فاطمة 
محم���ود صالح االزعر وفي ابنه المتولد له منها وهو محمود فقط ثم بتاريخ 
1968/8/20 توفيت فاطمة المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي 
في ابنها محمود المتولد لها من زوجها محمد صالح االزعر المتوفي قبلها 
فقط ثم بتاريخ 2000/8/19م توفي محمود المذكور وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقالي في زوجته عايشة السيد سليم االزعر وفي اوالده المتولدين له 
منها وهم / عاطف ومحمد واسماء ونعيمة وبشرى واعتماد فقط ثم بتاريخ 
2005/1/16م توفيت عايشة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي 
ف���ي اوالدها المتولدين له من زوجها محم���ود محمد االزعر المتوفى قبلها 
وه���م / عاطف ومحمد واس���ماء ونعيمة وبش���رى واعتماد فق���ط وال وارث 
للمتوفين المذكورين سوى من ذكر ) وليس لهم وصية واجبة أو اختيارية ( 
وليس لهم اوالد توفوا حال حياتهم وتركوا ورثه سوى من ذكر فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة ش���رق خانيونس الشرعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن وحرر بتاريخ 2020/3/24م

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 
ال�سيخ / ماهر جميل اللحام

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / ريما انور محمد هليل 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801297367( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وتصرف " اونروا " مس���اعداتها الغذائية المتمثلة 
بالدقي���ق واألرز والعدس والحمص وعلب س���مك 
السردين وغيرها ، مرة واحدة كل ثالثة أشهر لكل 

عائلة تعيش تحت خط الفقر . 
وتعد تلك المس���اعدات الغذائي���ة التي تصرفها 
مص���درًا هامًا في توفير الطعام لآلالف من األس���ر 
الفقي���رة بقطاع غزة ، ورغم ط���ول الفترة الزمنية ما 
بي���ن فترات صرفها، اال أنهم يس���عدون بقدومها 

لكونها تخفف عنهم اعباء كثيرة.
ويعي���ش القطاع  المحاصر من���ذ أكثر من 13عاما، 
ظروفًا اقتصادي���ة واجتماعية ومعيش���ية صعبة 
وقاس���ية جدا، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة 
بي���ن المواطني���ن، تحدي���دا بعد فرض الس���لطة 
الفلسطينية برام الله للعقوبات ضد قطاع غزة منذ 

اكثر من عام.
خبر تأجيل صرف المساعدات الغذائية من" أونروا 
" صرح به الناطق باس���مها س���امي مشعشع الذي 
قال: " إن تعليق توزيع المساعدات الغذائية مؤقًتا 
في غزة يتفق مع نصائح وزارة الصحة الفلسطينية 

ووفقا لتعليماتها  لمنع تفشي فيروس كورونا".
وأضاف مشعش���ع خالل تصريحات إذاعية  : "  أن 
األونروا على اتصال دائم بالحكومة بشأن االجراءات 
وتبحث عن طرق آمنة لتوزيع المس���اعدات، لحماية 
الالجئي���ن، وخ���الل المرحل���ة القادم���ة س���نصدر 

توجيهات واضحة لتوزيع هذه الكابونات " .
وبش���أن االتصاالت ح���ول الدعوة الت���ي أطلقتها 
"أون���روا"  للدول المانحة لمس���اعدتها في تقديم 
الخدم���ات لالجئين  لمكافحة في���روس "كورونا" ، 

أكد على وجود حالة من ع���دم اليقين بإمكانية أن 
تقدم الدول مس���اعدات وخاص���ة في ظل الظروف 
التي تعيش���ها معظم الدول ، حيث وصل مليون 
دوالر فق���ط من اصل 14 ملي���ون من اجل مكافحة 

الفيروس .

خرب كال�ساعقة 
كغي���ره من الفق���راء، ترتقب الخمس���يني أبو محمد 
موسى قرب موعد صرف مس���اعدته الغذائية من " 
أونروا"  حسب ما حددته له ادارة مقر منطقته بمخيم 
جباليا لالجئين ش���مال القط���اع ، إال أن خبر التأجيل 

وق���ع عليه كالصاعقة في ظ���ل مخاوفه وعائلته من 
انتهاء األطعمة من األس���واق بع���د اغالق المطارات 
والمعابر البرية بين الدول ومنع التصدير واالستيراد 

بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .  
وقال موسى ل�"االس���تقالل " : " إن أكياس الدقيق 
الثالث���ة التي تصرفها له اون���روا و كميات العدس 
واالرز والحم���ص القليلة  ، ال تكفي عائلتي س���وى 
ش���هرين ، ونضطر الس���تدانة اكي���اس اخرى من 

الدقيق من أحد الجيران حتى موعد الصرف " . 
وأض���اف : " في ظل مخ���اوف الجيران م���ن االزمة 

االقتصادي���ة التي قد تحدث ج���راء فيروس كورونا 
بغزة ورفع التجار ثمن السلع الغذائية لن أجد أحدًا 
يعطيني كيلو من الدقيق لتدبير شؤون عائلتي " . 
وأعرب عن أمله في أن تجد إدارة "اونروا" حاًل مناسبًا 
لتوزيع المس���اعدات الغذائية بأقرب فرصة ممكنة 
، حرصا لتف���ادي وقوع أي ضرر عل���ى الالجئين في 
حال تجمع عدد كبير منهم في ذات الوقت الستالم 

معوناتهم الغذائية .
التاأجيل ي�ساعف املعاناة  

ومن الشمال للوسطى لم يكن موسى الوحيد الذي 
اش���تكى من الضرر الذي س���يقع عليه وعلى أفراد 
عائلته جراء قرار تأجيل " اونروا " صرف المساعدات 
الغذائية ، فاألربعيني حسين عمار الذي بدا الحزن 
واالس���تياء واضحان على مالمح وجهه ، أخذ يضرب 
كفيه بعضها ببعض ولس���ان حال���ه يقول : "ما النا 

غيرك يا رب أنت العالم بالحال" .
وأوضح عمار ل�"االستقالل " أنه تفاجأ من خبر تأجيل 
" أونروا " صرف المس���اعدات الغذائية لالجئين مع 
تفش���ي فيروس كورونا ، في ظ���ل  صعوبة وضعه 
المادي ، مش���يرا إلى أنه في حال تم تأجيل صرف 
المس���اعدات الغذائية لش���هر اضافي ، لن يصبح 
قادرًا على تلبية احتياجات عائلته من الطعام لمدة 

أطول .
وبي���ن أن المس���اعدات الغذائي���ة الت���ي تصرفها 
"اونروا" في  ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي 
تعان���ي منها اآلالف من العائالت بالقطاع س���اهم 
ف���ي التخفيف من أوضاعهم الصعبة ، لكن مع قرار 

التأجيل ستتفاقم معاناتهم . 

بعد تعليق توزيع المساعدات.. »كورونا« يزيد من أوجاع الجئي غزة 
غزة / �سماح املبحوح: 

وقع خرب تاأجيل �سرف وكالة غوث وت�سغيل الالجئني« 
اون��روا » امل�ساعدات الغذائية« موؤقت��ًا على االآالف من 
العائ��الت الفقرية بقطاع غ��زة كال�ساعقة عليهم بعد  

انتظ��ار دام اأك��ر م��ن ثالثة اأ�سه��ر على الت��وايل، اإثر 
اكت�ساف اإ�سابت��ني بفريو�س كورونا يف القطاع. واأعلنت 
وزارة ال�سحة يف قطاع غزة فجر االأحد املا�سي الك�سف 
ع��ن اأول حالتي اإ�سابة بالفريو�س ملواطنني قادمني من 

باك�ستان، ويقبعان حاليا يف احلجر ال�سحي، ومنذ ذلك 
الوق��ت وت�سود اخل�سية يف اأو�ساط املواطنني من تف�سي 
الفريو���س يف القط��اع ، ال��ذي يعد اأكر مناط��ق العامل 

كثافة �سكانية. 

لندن/ االستقالل:
حذرت صحيفة بريطانية من خطورة وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة ، مشيرة إلى 
أنه يمكن أن يدمر القطاع الذي يعاني من انهيار الخدمات كافة، نتيجة قيود االحتالل 

اإلسرائيلي عليه جّراء الحصار المستمر منذ سنوات عديدة.
 إعالن مس���ؤولي الصحة 

َّ
وقال���ت صحيف���ة "الغاردي���ان" البريطاني���ة، يوم أم���س: إن

 
ّ

الفلسطينيين عن أول حالتي إصابة في غزة، من مسافرين عائدين من باكستان، يدق
ناق���وس الخطر. وأضافت، أن مدحت عباس، المدير العام للرعاية األولية في غزة، يؤكد 
أّن األش���خاص الذين كان الزوجان على اتصال بهما قد تّم عزلهما، مشيًرا إلى إمكانية 
التعامل مع الحاالت الموجودة واألعداد المحدودة، ولكن إذا زاد الوباء، فس���وف نحتاج 
إلى تدخل دولي". وأوضحت الغارديان، أنه في حين أّن الحصار ربما منع عن غزة الوباء، 

أو في أفضل األحوال أّخر دخوله، إال أن تفشيه كارثي.
يش���ار إلى أنه منذ ما يقرب من عقد ونصف، كانت هذه الشريحة الصغيرة من األرض 

مغلقة، وتحت الحصار اإلسرائيلي المفرط.
وكان رئي���س مكتب منظمة الصحة العالمية لألراضي الفلس���طينية المحتلة، جيرالد 
روكنش���وب، وصل إلى غزة خالل عطلة نهاية األس���بوع، وقال إن االحتواء مازال ممكًنا، 

لكن االستعدادات لتفشي المرض ينبغي أن تكثف.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وصل، أمس الثالثاء، 72 مهاجًرا يهودًيا إثيوبيًا إلى "إسرائيل"، قادمين من أديس بابا. 
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المهاجرين الجدد وصلوا في أعقاب قرار الحكومة 
اإلس���رائيلية بالموافقة على وصول 398 عضًوا من "الفالش���ا" إلى البالد. وسيتم وضع 

القادمين في عزلة لمدة أسبوعين، ثم يتم نقلهم لمركز استيعاب في شمال البالد.

وصول 72 مهاجرًا يهوديًا 
إثيوبيًا إلى »إسرائيل«

صحيفة بريطانية تحذر من خطورة 
وصول كورونا إلى قطاع غزة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن / احمد اس���ماعيل محم���د حمادة 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801480328( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / نور مصب���اح عبدالله الش���اعر عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)801555111( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

�إعالن فقد �شيك
أعلن انا / أش���رف س���عيد عب���د الرحمن أب���و نحل من س���كان غزة 
وأحمل هوي���ة رق���م )801557299( عن فقد الش���يك الذى يحمل 
الرق���م )30000085( بقيم���ة )3000 ش���يكل ( مس���تحق بتاري���خ 
2020/3/25الصادر من حس���اب الس���يد : فرج حمادة جعرور حساب 
رقم )4245( لدى بنك االس���تثمار الفلسطيني. فأرجو ممن يجده أن 

يسلمه ألقرب مركز شرطة , وله جزيل الشكر والتقدير .

من���ذ س���اعات الصب���اح الباكر، انطلق الس���ائق أب���و رامي 
السويركي بين شوارع وأزقة حي الشجاعية شرق قطاع غزة، 
باحثًا عن قوته وقوت أطفاله، لكنه تفاجأ بأن الشوارع شبه 
فارغة، عقب إع���ان وزارة الصحة إصابة مواطنين بفيروس 

كورونا المستجد. 
ال�شوارع �شبه فارغة 

ويتخذ "السويركي" بعض اإلجراءات الوقائية في سيارته، 
حفاظًا على صحة وس���امة الركاب، حيث يرتدي القفازات 
الطبي���ة، ويس���تخدم " المعقم الكحولي" باس���تمرار، كما 
يتعمد فتح النوافذ لضمان تج���دد الهواء، إضافة الى أنه 
يقوم بتعقيم مقاعد وأبواب السيارة بين الفينة واألخرى، 
متمنيًا أن ينتهي الوباء بأقرب وقت ممكن وأن يسلم الله 

أبناء غزة منه . 
ويقول الس���ويركي ل�"االس���تقال":" منذ االعان عن حالة 
الطوارئ في القط���اع و تعليق المدارس والجامعات، حركة 
النقل باتت شبه مش���لولة، ومع االعان عن اصابة حالتين 
بالفيروس أصبحت أسوء بكثير، حيث باتت الشوارع خاليه 

تماما من المواطنين". 
وأضاف أن حالة الخوف التي تس���يطر على المواطنين من 
فيروس كورونا، أجبرتهم على التزام بيوتهم و عدم الخروج 
إال للض���رورة، الفتًا إلى أن "كورون���ا"، واالحتياطات الواجب 
اتخاذها" تتصدر حديث المواطنين في المواصات، األمر 
الذي يبرهن م���دى درجة الوعي التي وص���ل إليها أهالي 
القط���اع وأنهم باتوا يتخذون األمر على محمل الجد و عدم 

االستهتار به. 
وأوضح أن السائقين من أكثر المتضررين من حالة الطوارئ 
بالقطاع، فهم ينفقون على أس���رهم من وراء ما يتحصلون 
علي���ه من األجر اليوم���ي، كما أن عددًا كبي���رًا منهم عليه 

التزامات مالية تجاه معارض المركبات التي اش���تروا منها 
بالتقسيط، وهذا با شك سيجعلهم أمام تحديات إضافية. 
وأش���ار الى أن قله الحركة في الش���وارع، ق���د تدفع الكثير 
من السائقين العاملين على س���يارات ليست ملكهم إلى 
تسليمها ألصحابها، لتجنب الوقوع في الخسارة أو اإلحراج 
مع صاحب الس���يارة، فإن ما يجمعونه خال اليوم ال يكفي 

للمبلغ المطلوب منه تسليمه آخر النهار.
التزام املنازل 

وال تجد المواطن���ة أم أحمد زينو حرجًا في ارتداء الكمامات 
والقفازات الطبية أثناء خروجها من المنزل لقضاء حاجة ما، 
فمنذ اإلعان عن اصاب���ة حالتين بفيروس كورونا بالقطاع، 

باتت شعارها الوحيد" الوقاية خير من قنطار عاج". 
وتقول زينو ل�"االس���تقال":" في بداية انتش���ار الفيروس 

كنت معتبره األمر مجرد مزحه و مستهترة جدًا فيما يتعلق 
بإج���راءات الحماية و الوقاية، لكن بعد االعان عن اصابتين 
في غزة أدركت م���دى الخطر الذي يواجهنا و بدأت أتعامل 

معه بجديه واتخذ التدابير الازمة". 
وأوضح���ت أنه���ا تتخذ ع���دة إج���راءات للوقاي���ة، تتمثل 
في"االلت���زام بالمنزل و ع���دم الخروج إال لألم���ور الطارئة و 
الضروري���ة جدا، كما تق���وم بارتداء القف���ازات و الكمامات 
الطبية أثن���اء خروجه���ا، إضافة لامتناع ع���ن المصافحة 
والتقبيل، واستخدام معقمات األيدي باستمرار، وتنظيف 
وتعقيم منزلها بشكل يومي باستخدام " الكلور و الديتول 

و الكحول والخل". 
واشارت الى أن زوجها حرص على اقتناء كافة المستلزمات 
والمواد الغذائي���ة الازمة للعائلة، رغبة بااللتزام في البيت 

خال الفترة القادمة، خشية من اإلصابة بفيروس "كورونا" 
، واس���تجابة لن���داء وتوصي���ات وزارة الصح���ة والجهات 
المختصة، داعية المواطنين كاف���ة إلى االلتزام بمنازلهم 

لمنع تفشي الوباء. 

اإجراءات وقائية
في حين، اتخذ مازن النمنم صاحب "مركز النمنم التجاري" 
في مخيم النصيرات وس���ط القطاع، سلسلة من اإلجراءات 
الوقائية لمنع تفش���ي وباء "كورونا" والحفاظ على س���امة 
المواطني���ن، حيث فرض عل���ى العاملين بداخل���ه ارتداء 

الكمامات والقفازات الطبية. 
كما خصص "النمنم" س���بعة موظفين للوقوف أمام بوابة 
المركز، الس���تقبال الزبائن وتزويدهم ب�" كمامات وقفازات 
طبية"، ووضع "معقم كحولي" على أيديهم لتعقيمها قبل 
وبعد عملية الش���راء، إضافة لتخصيص ثاثة عمال للقيام 
بعملية التعقيم لكافة محتويات المركز" الثاجات، الرفوف 
الحديدية، البضائع، االرضيات" على مدار الس���اعة، وذلك 

باستخدام" الديتول، والمعقم الكحولي". 
وأكد النمنم ل�"االس����تقال"، أن جملة اإلجراءات الوقائية 
التي يتبعها منذ اإلعان ع����ن وجود إصابتين ب�"فيروس 
كورون����ا" ف����ي غزة، تأت����ي في اط����ار الحفاظ عل����ى أرواح 
المواطنين والعاملين ومحاولة لمنع لتفشي وباء "كورونا" 

القاتل.
واعتبر انتش���ار الوباء ب�" الكارثي والخطي���ر"، وهو ما أجبره 
ومئات التجار والمواطنين التخاذ المزيد من وسائل الحماية 
والوقاية، مضيفًا:" الفيروس أصاب دواًل عظمى ولم تستطع 
السيطرة عليه حتى اللحظة، في حين غزة تعاني من حصار 
إسرائيلي مش���دد وضعف باإلمكانيات واألجهزة الطبية، 

إذن ليس امامنا سوى الوقاية منه ومنع انتشاره".

بدأ بالسخرية ثم دخل مرحلة الجد 

»الحرص والوعي« شعار الغزيين لمواجهة فيروس »كورونا«
غزة/ دعاء احلطاب:  

» �شوارع �شبه فارغة من املارة، ومواطنون التزموا بيوتهم، �شيارات 
م�شطفة على الطرقات ، اأ�شحاب حمال جتارية وعمال يرتدون 
القف��ازات والكمام��ات الطبي��ة حفاظ��ًا عل��ى �شالم��ة املواطنني، 
حت��ى اأف��راد �شرطة امل��رور وعنا�ش��ر الأجهزة الأمني��ة ي�شعون 

الكمامات«، هكذا بداأ امل�شهد يف حمافظات قطاع غزة، بعد اإعالن 
وزارة ال�شح��ة بغ��زة ع��ن اكت�ش��اف حالت��ني م�شابت��ني بفريو�س 
»كورون��ا«، فج��ر الأح��د املا�ش��ي.  ذل��ك امل�شه��د مل يك��ن حا�شرًا 
بالقط��اع، م��ع بداية ت�شلل فريو�س كورون��ا لفل�شطني، وخا�شة يف 
ال�شف��ة الغربي��ة، واإط��الق وزارة ال�شحة التعليم��ات للمواطنني 

ب�ش��رورة العم��ل بها، لتف��ادي الإ�شابة بالفريو���س اخلطري، فقد 
قابله املواطن��ون بنوع من ال�شتهتار وامل��زاح واطالق النكت على 
مواقع التوا�ش��ل الإجتماعي، كما ا�شتغل بع�شهم الجازة لطلبة 
املدار�س بالذه��اب اىل احلدائق واملتنزهات، ليتحول الأمر  الآن 

اإىل جدية كبرية بعد اإعالن وزارة ال�شحة عن وجود اإ�شابتني. 

خانيونس/ االستقال:
عق���دت بلدية خان يونس جن���وب محافظات 
غزة، اجتماعا موسعًا مع إدارة شرطة البلديات 
وذلك بهدف وضع اللمسات األخيرة والخاصة 
بخطة إغاق س���وق األربع���اء بالكامل وكذلك 
س���وق المواش���ي "الحال" أمام الباعة والتجار 
والمواطنين وذلك ضم���ن اإلجراءات الوقائية 
لمنع تفش���ي فاي���روس كورون���ا حفاظًا على 

سامة الجمهور.
وكان رئي���س البلدي���ة م. عاء الدي���ن البطة، 
وبحضور مدير مكتبه م. س���عد عاشور، ومدير 
ش���رطة البلديات عقيد منيب حمدان، ونائبه 
نقيب باس���ل اللحام، ومس���ئول وحدة الضبط 
الميداني واألس���واق م. محم����د درويش، قد 
التقوا لمناقشة الخطة الرامية إلى إغاق كافة 
األس���واق ومن بينها س���وق األربعاء الشعبي 

الذي يؤم���ه آالف المواطنين م���ن كافة أرجاء 
القطاع.

وذك���ر م. البطة أن خطة إغاق الس���وق جاءت 
تماش���يًا مع توجيه���ات اللجن���ة الحكومية 
لمتابعة فايروس كورونا، والتي قررت قبل عدة 
أيام إغاق كافة األسواق الشعبية في القطاع 
ومنع انعقادها، إلى جانب تنفيذ سلس���لة من 
اإلجراءات الوقائية الرامية للحفاظ على سامة 

المواطنين.
وبي���ن م. البطة أن خطة إغاق س���وق األربعاء 
س���وف يتم تنفيذها على أرض الواقع اعتبارًا 
من الي���وم االربعاء حيث س���يتم إغاق كافة 
المداخل الرئيسية للسوق من كافة اإلتجاهات 
من خال عناصر من الشرطة الفلسطينية لمنع 
دخ���ول المواطنين والتج���ار والبائعين لحرم 
الس���وق، وس���يتم إتخاذ اإلجراءات القانونية 

الصارمة بحق كل من يخالف القانون والنظام، 
مؤكدًا على أن حفظ س���امة المواطنين واجب 

وطني بالدرجة األولى.
ودع���ا م. البطة كافة المواطنين بعدم الذهاب 
إلى س���وق األربعاء وكافة األس���واق الشعبية 
األخرى وتجنب االزدحامات أو األماكن المغلقة 
وااللتزام بالتعليمات واإلرشادات الصادرة عن 
جه���ات االختصاص والتي تأت���ي في المقام 

األول حفاظًا على سامتهم.
ومن جانبه أكد حمدان على أن عناصر ش���رطة 
البلديات على أهبة االس���تعداد لتنفيذ كافة 
التعليمات الواردة من جهات االختصاص وأنه 
س���يتم إغاق كافة المنافذ المؤدية للس���وق 
والتعام���ل م���ع المخالفين بصرامة، مش���يدًا 
بدور البلدية وتعاونها وتنس���يقها مع شرطة 

البلديات للحفاظ على سامة الجمهور.

بلدية خان يونس والشرطة تناقشان خطة إغالق سوق األربعاء

بيت حانون/ االستقال:
قامت وحدة المتابعة والتفتيش في بلدية بيت حانون بالتعاون مع شرطة البلديات 
بحملة تفتيش على نقاط بيع الغاز المنزلي العش���وائية وغير المرخصة، حيث تم 
ضبط ومصادرة مجموعة من معدات وأجه���زة تعبئة الغاز المنزلي غير المرخصة. 
وأكد الدكتور محمد نازك الكفارنة رئيس البلدية أن مصادرة معدات وأجهزة الغاز 
من نقاط البيع العشوائية وغير المرخصة تأتي لتحقيق المصلحة العامة وحماية 
أرواح ش���عبنا وممتلكاته، ولمنع الكوارث التي يمكن أن تحدث نتيجة التهاون في 
االلتزام بالشروط والنظام، موضحًا أن البلدية مستمرة في تنفيذ حماتها وسيتم 
ماحقة كافة المخالفين وإغاق كل نقاط توزيع الغاز المنزلي المخالفة للشروط؛ ألن 

سامة المواطنين وحفظ أرواحهم هي مصلحة وطنية على الجميع.

بلدية بيت حانون تصادر معدات وأجهزة 
تعبئة الغاز المنزلي في المدينة
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الى االن ما زالت غزة صامدة في وجه الوباء »كورونا« الذي يهدد العالم ويستشري فيه , ولم يتم 
الكش���ف عن أي اصابة داخل قطاع غزة بوباء »الكورونا« سوى شخصين قادمين من باكستان تم 
حجرهما من داخل معبر رفح الحدودي وثبت س���امة االشخاص الذين تواصلوا معهما, فحكومة 
المتابعة بقطاع غزة  تتعامل مع الوباء بمسؤولية كبيرة, وتحاول ان تمنع انتشاره في القطاع من 
خال اتخاذ اجراءات وقائية احترازية, فهي انشأت معسكرات للحجر الصحي في القطاع , ووفرت 
وس���ائل للراحة في اماكن الحج���ر وفق االمكانيات المتاحة, ونقل���ت المرضى الذين يعانون من 
أمراض مزمنة الى الفنادق, ومنعت االسواق وصاالت االفراح واماكن التجمعات وكل هذه اجراءات 
»اس���تباقية« الغرض منها منع تفش���ي المرض في قطاع غزة الذي يعاني من مشكات حياتية 
ومعيش���ية كبيرة, بفعل الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة والعقوبات التي تفرضها 
الس���لطة والتي أدت النهيار القطاع الصحي, وعدم توفر االمكانيات الازمة لمواجهة هذا الوباء, 
حتى منظمة الصحة العالمية لم تقم بالدور المنوط بها لحماية اكثر من 2 مليون فلسطيني في 
القطاع, ولم تس���د االحتياجات الازمة لسكان القطاع حتى االن,  ويعاني قطاع غزة المحاصر منذ 
منتصف الع���ام 2007 من ضعف عام في مجال تقديم الخدم���ات الصحية ونقص في األدوية 
والمستهلكات الطبية بنسبة عجز تصل إلى 45%، بحسب تقدير وزارة الصحة بغزة, وهذا الواقع 
المعيشي الصعب الذي يشهده القطاع يفرض علينا عدة حقائق علينا معالجتها فورا, فما يصلح 
في كثير من دول العالم ال يصلح في قطاع غزة ألن القطاع يعيش حالة فقر وبطالة غير مسبوقة. 
اوال : هناك دعوات لسكان قطاع غزة بالمكوث في بيوتهم وهذا بالتأكيد ال يصلح في قطاع غزة, 
ألن كثيرًا من الناس يخرجون للبحث عن قوت يومهم, وقد يقتلهم الجوع اذا امتنعوا عن الخروج 
للبيع والش���راء, وهذه الحالة مستشرية ومتفاقمة بين سكان قطاع غزة, ومثال على ذلك باألمس 
كنت قادما من خانيونس الى غزة عبر س���يارة اجرة, وعلى مدخل دير البلح اش���ار احد المارة الى 
السائق يريد ان يستقل السيارة لمخيم المغازي, وقد بدا عليه التعب واالعياء, وقال للسائق ليس 
معي اال شيكل واحد فقط, وقدم اتيت من لجنة زكاة خانيونس الى دير البلح مشيا على االقدام, 
ذهبت ألطلب المساعدة منهم الن بيتي ال يوجد به شيء, واخبروني انه ليس لديهم ما يعطونه 
له .. وبكى.. وظل يدعو الى السائق الذي وافق على ان يقله في السيارة بشيكل واحد فقط اقسم 
ان���ه ال يملك غيره, هذه حالة من عش���رات االف الحاالت في قطاع غزة, فكيف يمكن لهذا الرجل 
ان يمكث في بيته, وماذا يفعل إلطعام اوالده الذين يبكون من شدة الجوع, وهل يمكن لكورونا 
»اللعين« ان يقنعه بالجلوس في البيت, فما يصلح لدى دول العالم ال يصلح في غزة, حتى البنوك 
ف���ي قطاع غزة عندما تأت���ي حوالة من الخارج من ابن المه, او اب البنه, او زوج لزوجته, مهما كانت 
الحوال���ة قليلة, فإنه يتم التحقيق مع من يريد اس���تام الحوالة ع���ن صلة القرابة, وطبيعة عمل 
مرسل الحوالة, ومن أي جهة اتت واين ستذهب, وما لم يقدم اجابات واضحة يتم اعادة الحوالة 
الى مرس���لها وحرمان المرس���لة اليه منها, هكذا يتعاملون مع غزة ألنها لم تخضع ألحد, وتقاوم 

االحتال, وتصمد في وجه الحصار, وافشلت اهداف العدوان في حروب عدة.    
ثانيا: غزة ال تس���تطيع مواجهة تفشي المرض ال س���مح الله في حال انتشاره, بسبب االكتظاظ 
الس���كاني, وانهيار القطاع الصحي, وقلة االمكاني���ات المادية والتقنية, وعدم توفر اماكن حجر 
مزودة بالمس���تلزمات الطبية واجهزة التنفس والبدالت الخاصة واالقنع���ة والكمامات المائمة 

وبالتالي هذا ال يسمح بمواجهة الوباء ومنع تفشيه. 
ثالث���ا: غزة ال تس���تطيع التواصل مع الخ���ارج فهي ال تتلقى المس���اعدات العاجلة من الدول ألن 
حدودها مغلقة تماما, وال يوجد بها مطار او ميناء الس���تقبال المس���اعدات عبر المجال الجوي او 
البحري مباشرة, فاالحتال الصهيوني يتحكم في كل ما يدخل للقطاع, فيمنع ويسمح وفق رؤيته 

دون ان يستطيع احد ان يفرض عليه شيئًا. 
وام���ام هذا الواقع الصعب الذي يعيش���ه قطاع غزة, ليس لنا م���ن ملجأ اال الله عز وجل, فهو خير 
حافظا وهو ارحم الراحمين, وش���عبنا دائما يتوحد في الملم���ات ويتاحم في االزمات, ويتعاون 
للتغلب عل���ى االخطار التي تحدق به, لذلك نحن في حاجة ال���ى التكامل والتعاضد فيما بيننا, 
فالعالم كله تخلى عنا, ويتعامل مع غزة على انها خارج مدار االرض وال ينظر اليها ابدا, ش���عبنا 

وحده قادر على مواجهة الوباء وقهره, فقط نحتاج الى التكامل بيننا.  

لمواجهة الوباء.. نحتاج للتكامل بيننا

رأي

المش���هد خطير وخطير جدًا .. فيروس كورونا القاتل 
يض���رب كل دول العال���م الغنية والفقي���رة على حد 
الس���واء الرئيس والم���رؤوس، الوزي���ر والغفير، فهو 
القاتل الصامت والعدو األخطر لبني البشر .. والمصيبة 
األكبر قدرته على االنتشار السريع وال أحد يتوقع قرب 
نهايت���ه بمصل يكبح جماحه .. ه���ذا الفيروس الذي 
فرض على العالم منع التجول وهذا ما فعلته سلطتنا 

الوطنية الفلسطينية للحد من انتشاره ..
وص���رح المتحدث اإلعامي باس���م حكوم���ة رام الله 
إبراهي���م ملحم أن ما ينطبق على الضفة ينطبق على 
غزة من قرارات تصدرها الحكومة في مواجهة كورونا 
والس���ؤال لحكومة رام الل���ه هل يجوز لك���م إصدار 
قرارات متس���اوية بين غزة والضف���ة وأنتم المحاصر 
األول ألبناء غزة جميعًا عشرات اآلالف من الموظفين 

أجبروا على التقاعد المبكر وهم في ريعان الش���باب 
.. وموظفو غزة كابدوا واعتاش���وا على نصف راتبهم 

على أيديكم ..
ثم قطعت���م رواتب المئ���ات من الموظفي���ن الذين 
خرجوا عن صمتهم ووجهوا لكم النقد في تعاملكم 
العنص���ري المجح���ف مع قط���اع غ���زة وانتقاصكم 
لحقوقه���م .. واليوم تطلبون منه���م تنفيذ قرارات 

حكومة رام الله ..
بالله عليكم ماذا يفعل ه���ؤالء الموظفين وجيوبهم 
خاوية لشراء ما يكفيهم من مواد غذائية أساسية أو 
حتى مواد وقائية لهذا الفيروس؟!! .. لقد كان األولى 
بهذه الس���لطة أن تعيد أوال رواتب الموظفين كاملة 
وثاني���ا عودة الرواتب المقطوعة با تس���ويف .. لكن 
لألس���ف الش���ديد وبرغم صدور قرار القضاء بعودة 

رواتبه���م إال أن فيت���و الرئيس عباس م���ا زال قائما 
ويمنع من إعادة هذه الرواتب ..

وال تس���مع إال همس القض���اة والمحامي���ن إنه قرار 
س���يادي أي قرار رئاس���ي .. وهذا يعني أن الرئيس 
فوق القضاء والقانون وه���و الوحيد اآلمر الناهي في 
هذه الس���لطة المنتهية واليته���ا .. ومع ذلك وجب 
تذكير أبو م���ازن أن ميركل زعيمة أكبر دولة صناعية 
تخضع اآلن للحج���ر الطبي فهل أنت وقد إقتربت من 
التس���عين عام���ًا ضمنت أال يصيبك ه���ذا الفيروس 

وتكون حياتك مهددة بالنهاية ؟!! ..
فإن تبقى لديك ش���يء من الرحمة تذك���ر قدرة الله 
عليك وأعد أله���ل غزة حقوقهم ف���ي هذه الظروف 
الكارثي���ة التي ال يعل���م نهايتها إال الل���ه .. فكفى 

بالموت واعظا ونذيرا .

نعم، وما أش���به الليلة بالبارحة! فباألمس غير القريب 
وإن لم يبعد كثيرًا عبر التاريخ.. وعد الغرب - مخصصًا 
ف���ي بريطانيا العظم���ى - أميرًا من أم���راء العرب كان 
شريفًا على مكة من ِقبل الدولة العثمانية، أن ينصبوه 
ملكًا عل���ى جميع الع���رب؛ مقابل أن يس���اعدهم في 
حربهم ضد عدوتهم الدول���ة العثمانية، أثناء الحرب 
العالمي���ة األولى.. وكان ش���ريف مك���ة وملوك مصر 
نون م���ن قبلها؛ إذ كانت  وغيره���ا في ذلك الزمان يعيَّ
تمّثل الخافة اإلس���امية التي تبسط سيطرتها على 
معظم أقطار العالم العربي.. وتعهد الشريف حسين 
بإع���ان الثورة عليها ومس���اندة الجي���ش البريطاني 
الزاحف نحوها، حتى اس���تطاع إيق���اع الهزيمة بها، 
وأتاح لس���بع من الدول المجاورة أن تقتسم أراضيها.. 
حتى اس���تردها منهم القائد المدع���و كمال أتاتورك 
وعمل على إس���قاط الخافة من���ذ العام 1924م. فهل 
وف���ت بريطانيا للش���ريف حس���ين بما وع���دت؟ كا، 
ولكن س���ايكس البريطاني وبيكو الفرنس���ي كانا قد 
اتفقا من ورائه ومن وراء العرب على تقس���يم بادهم 
إل���ى دويات وممال���ك صغيرة- فيما ع���رف باتفاقية 
»سايكس بيكو« وأرضوا ولده فيصل بإقليم سورية ثم 
العراق.. وولده عبد الله بإمارة األردن؛ لينّصب بعد ذلك 
ملكًا عليها تحت رعايتهم وس���يطرتهم! بينما ُيحجر 
على أبيهما الش���ريف بل الملك المخدوع في العقبة، 
حت���ى إذا لوى بذيله نفي إلى جزيرة قبرص؛ فمات بها 
مقهورًا معدمًا مشلواًل! وكان ما كان بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية من مؤامرة تس���ليم فلسطين لليهود 

ووقوع نكبتنا الفلسطينية عام 1948.
ويمضي التاريخ ليس���ّجل صفح���ات يومه التي طالما 
تك���ررت حتى لصّحت مقولة: ما أش���به الليلة بالبارحة! 
ًا للعهد- ومن نفس مكان الشريف المخدوع،  ولنجد وليٌّ
يوال���ي الغرب أيضا ممثا هذه المرة في أمريكا الدولة 
الكبرى- راجيًا أن يحميه كبيرها التاجر ذو الصفقات.. 
ويعمل عل���ى تثبيته مل���كًا بعد أبي���ه،  وذاك بعدما 
يبذل له من مال ش���عبه ما يرضي���ه! موقعًا أيضًا على 
م���ا يرضيه وال يغضبه من أّن الق���دس تصبح عاصمة 
أبدية للدولة الصهيونية، معلنًا أّن قضية فلس���طين 
ال تعنيه! وهكذاّ  بتأييد أمريكي صهيوني يصبح هو 
ملك العرب المسيطر، ولكن الخاضع لما سيدته الكبرى 

عليه تمليه! 
والعج���ب كل العج���ب لبعض حكام الع���رب الذين ال 
يأخذون العب���رة من التاريخ، وينس���ون م���ا يعظهم 
ب���ه  ويذّكرهم ربُّ العزة قبل ذل���ك في كتابه المجيد 
إذ يقول س���بحانه: »يأيه���ا الذين آمن���وا إن تطيعوا 
فريق���ًا من الذين أوتوا الكت���اب يرّدوكم بعد إيمانكم 
كافرين«)آل عم���ران«100( ويقول: »يأيها الذين آمنوا 
ال تتخ���ذوا اليه���ود والنصارى أولي���اَء بعُضهم أولياُء 
بعٍض ومن يتوّلهم منكم فإنه منهم  إّن اللَه ال يهدي 
القوَم الظالمين«)المائدة 51( ومع ش���ديد األس���ف ال 
يصحو مثل هؤالء الح���كام إال متأخرين؛ فيلقوا نفس 
مصير من س���بقهم! وماذا ينتظرون أو يتوقعون وقد 
أعرضوا عن سّنة الله تعالى وهدي دينه، بالوالء لمثل 
ه���ؤالء وتحكيمهم ف���ي أموالهم ومج���رى حياتهم 

وأمور دولتهم.. مس���ارعين فيهم بم���ا وصفهم الله 
تعال���ى وبّي���ن عاقبته���م، إذ يقول س���بحانه: »فترى 
الذين في قلوبه���م مرٌض يس���ارعون فيهم يقولون 
نخش���ى أن تصيبنا دائرة فعسى اللُه أن يأتَي بالفتح 
أو أمٍر من عنده فيصبحوا على ما أس���َروا في أنفسهم 
نادمين«)المائ���دة 52( أو أمٍر من عنده.. نعم، إنه الوعد 
األكي���د من الل���ه ال���ذي ال يخلف وعده فتح���ًا لعباده 
المؤمني���ن، وتنفّيذًا ألمره اآلتي للطائفة الظاهرة على 
الح���ق بإذنه ، حتى ينصرها الله عل���ى عدوها وعدّوه، 
رغ���م الخاذلين والخالفين والذي���ول المطأطئين.. وقد 
أشار لذلك رسولنا الكريم إذ يقول: »اَل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن 
ى  ُهْم َمْن َخَذَلُهْم َحتَّ  اَل َيُضرُّ

ِّ
ِتي َظاِهِريَن َعَلى اْلَحق ُأمَّ

ِه َوُهْم َكَذِلَك«.)أخرجه مس���لم من حديث  َيْأِتَي َأْمُر اللَّ
ثوبان( وقوله صلى الله غليه وسلم: »اَل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن 
ُهْم  ِهْم َقاِهِريَن اَل َيُضرُّ  َظاِهِريَن َلَعُدوِّ

ِّ
ِتي َعَلى اْلَحق ُأمَّ

ى َيْأِتَيُهْم َأْمُر  َواَء َحتَّ َم���ْن َخاَلَفُهْم ِإالَّ َما َأَصاَبُهْم ِمْن أَلْ
ِه، َوَأْيَن ُهْم؟ َقاَل:  ِه َوُهْم َكَذِلَك«. َقاُلوا: َيا َرُس���وَل اللَّ اللَّ
»ِبَبْي���ِت اْلَمْقِدِس َوَأْكَناِف َبْيِت اْلَمْقِدِس«)أخرجه أحمد 

من حديث أبي أمامة( .
فالثبات الثبات يا أبناء فلس���طين- أبناء بيت المقدس 
وأكناف بيت المقدس المجاهدين المطالبين بحقهم 
الشرعي في وطنهم ليس اإلرهابيين وال العابثين كما 
يق���ول بعض التبعيين الخاذلي���ن .. اثبتوا على الحق 
ظاهري���ن لعدوك���م غائظين قاهري���ن، وال تبالوا بمن 
خالفكم واّتبع س���بيل غير المؤمنين؛ حتى يأتيكم أمر 

الله تعالى بفتحه ونصره المبين

أبو مازن : أال يكفي أن تكون كورونا شفيعًا لعودة حقوق موظفي غزة ؟!!

هــل يعيــد التاريــخ نفســه؟

د. عبد الحميد العيلة

رفيق أحمد علي

 نكت���ب ع���ن غ���زة دون الضف���ة الغربي���ة ألن غ���زة بين 
مصيبتين؛ مصيبة الحصار اإلس���رائيلي وعقوبات السيد 
عب���اس، ومصيبة فيروس كورونا، وأزعم أن الضفة الغربية 
تعيش أوضاع���ًا اقتصادية تختلف كلي���ًا عن قطاع غزة، 
لذلك نخص غزة بنداء االستغاثة، ألن غزة الجائعة وحدها 
تواج���ه الجائحة، وهذه حقيقة يتفهم أخطارها أهلنا في 
الضفة الغربية. في غزة؛ يطالب بعض المثقفين واألطباء 
باتخاذ المزيد من اإلجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، 
ومن ضمن هذه اإلجراءات عدم خروج الناس من بيوتهم، 
أسوة بالضفة الغربية، دون االنتباه إلى خطورة بقاء الناس 
في بيوتهم دون توفير الطعام والش���راب، وهذه مس���ألة 
مهمة، من المؤكد أنها تشغل بال المسؤولين في غزة، وال 

تؤرق المسؤولين في الضفة الغربية.

مطالب���ة الناس في غ���زة بالبقاء في منازلهم تس���توجب 
توفير مقومات الحياة لهم، والس���يما بعد أن اس���تنزفت 
س���نوات الحص���ار اإلس���رائيلي وعقوبات الس���يد عباس 
أهل غزة ماديًا، وجعلتهم ينتظرون أبس���ط المساعدات، 
ويعيش���ون على الكفاف، ويلتقطون قوته���م بالقطارة، 
حت���ى صار من ال يخ���رج مع الفجر ليلتق���ط رزقة، لن يجد 
لقمة خبز عند المس���اء، وهؤالء كثر، منهم س���ائق سيارة 
األجرة، والبائع المتجول، وصاحب البسطة، وصاحب الكارة 
والتكت���ك وعامل اليومي���ة، وصاحب المطع���م، والبقالة 
والخي���اط والنجار وعامل اليومية والح���داد وغيرهم آالف 
البي���وت المفتوحة الت���ي تنتظر الصب���اح لتنتزع رغيف 

خبزها من كومة البحث والشقاء.
وفروا للمحتاجين رغيف الخبز قب���ل أن تطالبوهم بالبقاء 

ف���ي البيت، فالموت من فيروس كورونا قد يكون أرحم من 
الم���وت جوعًا، من هنا جاء تب���رع أمير قطر ألهل غزة بمبلغ 
150 مليون دوالر لمدة ستة أشهر بمثابة غيمة مطر ندية 
في عز الجفاف، تس���تحق قطر الش���كر عليها، فمبلغ 25 
مليون دوالر ش���هريًا قد تساعد في هذه الظروف، ولكنها 
لن تس���د رمق أكثر من 2 مليون إنس���ان يواجهون الجوع 
و الحص���ار والعقوبات وفي���روس كورونا في لحظة واحدة. 
وإذا كان���ت الحكمة تقضي بأن يظ���ل أهل غزة في البيت 
كي ال يتفشى بينهم فيروس كورونا، فإن المنطق يفرض 
على المس���ؤولين في غزة وعلى قي���ادة التنظيمات، وعلى 
قادة المجتمع المدني، وعلى المؤسس���ات األهلية، عليكم 
المبادرة بتوجيه نداء استغاثة باسم أهل غزة، نداء تتبناه 
األون���روا والمنظمات اإلنس���انية والدولية المتواجدة على 

أرض غزة، كي يكون للنداء صدى الجائحة عن غزة الجائعة 
في أكثر من مكان.

عن���د المصائ���ب تتوح���د الش���عوب، ويلتق���ي الخصوم 
لمواجه���ة الجائحة، وهذا ما يج���ب أن يتحلى به أهل غزة 
عل���ى مختلف انتماءاته���م التنظيمي���ة، فالجميع تحت 
المقصلة س���واء كان منتميًا لحركة فتح أو حركة حماس، 
وجائحة كورونا تدعوكم إلى العمل المش���ترك، والتوحد 
في الميدان، والتوجه باس���م كل التنظيم���ات بما فيهم 
حركة فتح، إلى الس���يد محمود عب���اس، ومطالبته بصرف 
رواتب موظفي غزة كاملة، وإعادة الرواتب المقطوعة، هذه 
فرص���ة للتآخ���ي والتاقي ودحض الخصوم���ة، ومواجهة 
جائحة في���روس كورون���ا موحدين، كمقدم���ة لمواجهة 

االحتال اإلسرائيلي في خطوة الحقة.

د. فايز أبو شمالةنداء استغاثة: غزة جائعة، وكورونا جائحة
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رام الله/ االستقالل:
أحال���ت وزارة االقتصاد الوطني يوم امس، خمس���ة 
تجار للنيابة العام���ة لمكافحة الجرائم االقتصادية 
عل���ى خلفية عدم إش���هار األس���عار على الس���لع 
المعروضة في المحال التجارية في محافظة رام الله 

والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مدير دائرة حماية المستهلك هزار أبو بكر 
في تصريح له، أن اإلحالة جاء في أعقاب متابعة عدد 
من ش���كاوى المواطنين حول عدم إش���هار المحال 
التجارية السعر على السلع، األمر الذي يعطي مجاالاً 

للتجار للتضليل والتالعب باألسعار.
ووفقًا للمادة الثانية من قانون حماية المس���تهلك 
المعدل رقم )27( لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع 
عن عرض وضع قوائم أس���عار الس���لع أو الخدمات 
في أماك���ن ظاه���رة أو خالف التس���عيرة المعلنة 

بالحبس مدة ال تقل عن س���تة أش���هر وال تزيد على 
س���نة وبغرامة ال تقل عن ألف دينار أردني وال تزيد 
على عش���رة آالف دينار أردني أو ما يعدلها بالعملة 

ا. المتداولة قانوناً
ا على من  وأشار أبو بكر إلى أن القانون ينسحب أيضاً
يمتن���ع عن عرض أو بيع الس���لع التموينية أو إرغام 
المش���تري على ش���راء كمية معينة منها أو سلعة 
أخرى معها او اش���تراط ش���راء خدمة بإسداء خدمة 

أخرى أو بشراء سلعة.
ويحظر بموجب قرار بقانون الطوارئ احتكار البضائع 
أو إخفاؤه���ا أو الغ���ش فيها ومخالفة التس���عيرة 
المعلنة من الجهات الرسمية أو استغالها لتحقيق 
مكاسب فاحشة أو غير مش���روعة، وكل من يخالف 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة مالية 
ال تقل عن ثالثة آالف دينار أردني وال تزيد على 20 

ألف دينار أردن���ي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، 
وللقاضي تش���ديد العقوبة بما ال يزيد عن الضعف 
إذا كان���ت المادة المحتكرة أو المتالعب بأس���عارها 

مادة أساسية، وفق المسؤول.
وكان���ت الوزارة أغلق���ت خالل 24 س���اعة الماضية 
مصنعي���ن في منطق���ة بيرنباال ومدين���ة طولكرم 
لمخالفتهم���ا األنظم���ة والقوانين المعم���ول بها، 
باإلضاف���ة إلى محل تجاري ف���ي مدينة نابلس لبيع 
بي���ض المائدة ب�25 ش���يقالاً بخالف الس���عر الذي 

حددته الوزارة ب�18 شيقالاً كسقف أعلى.
وأش���ارت الوزارة إلى أنها تعاملت مع أكثر من 120 
شكوى وردت عبر الرقم 129 أغلبها تركز في مجال 
ارتفاع س���عر الخضروات والفواك���ه، الفتة إلى أنها 
نس���قت مع وزارة الزراعة جه���ة االختصاص التخاذ 

االجراءات والتدابير الالزمة لضبط هذه األسعار.

غزة / االستقالل:
حذرت النيابة العامة في غزة، كافة 
اصحاب المصالح، من االس����تغالل، 
الس����لع  واحت����كار  اس����عار  برف����ع 
بأصنافها كافة  وخاصة خالل الفترة 
االستثنائية التي يمر بها مجتمعنا 

الفلسطيني بسبب وباء كورونا.
وقال����ت النياب����ة في بي����ان لها، إن 
النائ����ب الع����ام أص����در تعليماته، 
ف����ي  الجزئي����ة  النياب����ات  لكاف����ة 
التحقيقات  بمباش����رة  المحافظات، 
الجزائية بح����زم وصرامة، في كافة 
االس����عار  ورفع  االس����تغالل  وقائع 
واالحتكار والغش التجاري والجرائم 
االقتصادية األخرى، وذلك بالتعاون 
مع وزارة الصحة واالقتصاد والزراعة 

والجهات المختصة.
كما أصدر تعليماته لمأموري الضبط 
القضائي، وخاصة مباحث التموين، 
بالمتابع���ة والبح���ث ع���ن كاف���ة 
الظروف  الذين يس���تغلون  التجار 
االس���تثنائية الراهن���ة، وإحالتهم 
إل���ى النياب���ة العامة ف���ورًا، التخاذ 
المقتضى القانون���ي بحقهم دون 

تهاون. 
وأعلنت النيابة العامة أنها اتخذت، 

خالل األي���ام الماضي���ة، اإلجراءات 
القانوني���ة بح���ق عدد م���ن التجار 
المس���تغلين، وتوقيفهم حس���ب 
األص���ول، وهي بصدد اس���تكمال 
التحقيقات ف���ي المحاضر المحالة 
لها م���ن وزارة االقتص���اد الوطني، 
والمواطنين،  التموي���ن  ومباح���ث 
الماسة باألمن  الجرائم  بشأن كافة 
الوطن،  االقتصادي في  واالستقرار 

وبه���دف تحقي���ق ال���ردع الخاص 
والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكدت أنه���ا س���تقوم بواجباتها 
بحماي���ة أبن���اء ش���عبنا ف���ي هذه 
حزم،  وب���كل  الصعب���ة،  الظ���روف 
كافة  توقي���ف  عل���ى  وس���تعمل 
المتهمين في الجرائم االقتصادية 
فور ثبوت الجرم، والتشدد بحقهم، 
وطلب إيقاع أقص���ى العقوبة أمام 

والتي  المحاكم���ة،  خ���الل  القضاء 
تصل إلى الحبس عشر سنوات في 

بعض هذه الجنايات.
ودعت كاف���ة التجار ورجال األعمال 
وأصحاب المه���ن، التحلي بالحس 
الوطني واألخالقي واألدبي، في ظل 
هذا الظرف االس����تثنائي، وتحمل 
مس����ؤولياتهم ف����ي دع����م صمود 

المواطن، وااللتزام بأحكام القانون.

 النيابة العامة تحذر التجار من االستغالل ورفع األسعار واالحتكار

غزة/ االستقالل:
أعل���ن جميل المجدالني وزي���ر التنمية االجتماعية يوم أمس، أن موعد صرف ش���يكات 
الشؤون االجتماعية ، سيكون بعد رواتب موظفي السلطة ، وفقا لتعليمات جلسة مجلس 
ال���وزراء االخي���رة. وبين مجدالني ، ان ال���وزارة قررت أضافة ما يقارب 50 ألف أس���رة على 
بند المساعدات لمعالجة الحالة االقتصادية التي أوجدتها حالة الطوارئ المعلنة بسبب 

فايروس »كورونا« في كافة المحافظات بما فيها قطاع غزة . 
ويش���ار الى حالة الطوارئ التي اعلنتها الحكومة الفلسطينية ، اثرت بشكل سلبي على 
عدد كبير من االسر الفلس���طينية ، وخاصة العمال الذين يتلقون  قوت يومهم بشكل 

يومي ، وزاد من نسبة االسر الفقيرة.

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون 
وزيادة األعداد المستفيدة كحالة طارئة

رام الله/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة المالية فتح حس���اب بنكي خاص الس���تقبال تبرعات المواطنين 

والشركات وممثلي القطاع الخاص.
وأوضح���ت في بيان صحفي أمس الثالثاء، أن رقم الحس���اب هو )206777( عبر 

بنك فلسطين.
وبينت أن فتح هذا الحس���اب الخاص جاء بناء على رغبة العديد من الش���ركات 
وممثلي القطاع الخ���اص والمواطنين للتبرع لمس���اندة الحكومة في جهودها 

لمكافحة فيروس كورونا.

المالية تعلن فتح حساب بنكي 
الستقبال التبرعات لمكافحة »كورونا«

رام الله/ االستقالل:
أكد المدير التنفيذي لمجموعة االستقرار المالي في سلطة النقد اياد زيتاوي ان السلطة 
أصدرت التعليمات بعدم توجه المواطنين الى البنوك واالستعاضة عن ذلك باستخدام 
الصرافات االلي���ة او اإلجراءات االلكترونية عبر االنترنت إلجراء العمليات المالية الخاصة 

بهم دون تقاضي البنوك ألية رسوم على ذلك.
وأكد زيتاوي في حديث له، على ضرورة تقيد البنوك بالتعليمات لالس���تمرار في تقديم 

خدماتها للشركات من اجل الحفاظ على الدورة االقتصادية واالستقرار المالي.
وحول موضوع الشيكات، أوضح زيتاوي بأن سلطة النقد تعاملت على مستويين اوالهما فيما 
يتعلق بمحافظة بيت لحم التي أوقفت عمليات تحصيل الشيكات او اعادتها ، أما الجانب 
األخر هو عدم استيفاء الشيكات مؤقتا لمدة 14 يوما، لألفراد بينما يتم استيفاؤها اذا كانت 
من ش���ركة لشركة أخرى وتنفيذها كحواالت بنكية داخلية . وتابع زيتاوي بأن الشيكات اذا 
كانت لحسابين في البنك ذاته وكان هناك رصيد يتم استيفاؤها، وفي حال لم يكن هناك 

رصيد يتم إعادة الشيك دون استيفاء عمولة إعادة الشيكات.

»االقتصاد« تحيل 5 تجار برام الله للنيابة العامة لعدم إشهار األسعار سلطة النقد تطالب المواطنين 
بعدم التوجه إلى البنوك

االستقالل/ وكاالت:
حّذرت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من 
مستقبل قاتم لالقتصاد العالمي، معتبرةاً أن الركود العالمي 
الناج���م عن جائحة فيروس كورونا يمكن أن يكون أس���وأ من 

ا. األزمة االقتصادية التي شهدها العالم قبل 12 عاماً
وقال���ت غورغييفا، في أعق���اب مؤتمر هاتفي ل���وزراء المالية 
ومحافظ���ي البن���وك المركزية ف���ي مجموعة العش���رين، إن 
»البش���رية تكبدت خس���ائر باهظة حتى اآلن من جراء جائحة 
ا  في���روس كورون���ا، وعلى جميع بل���دان العال���م أن تعمل معاً
لحماية شعوبها والحد من الضرر االقتصادي. لقد حان الوقت 
للتضام���ن«.  وأضافت أن »آفاق النمو العالمي بالنس���بة لعام 
2020 هي على الجانب السلبي، فمن المتوقع، على أقل تقدير، 
حدوث ركود بنفس الدرجة من الس���وء مثلما كان الحال أثناء 

األزمة المالية العالمية )2008(، أو أسوأ.
وتابع���ت غورغييف���ا، »لكننا نتوقع التعافي ف���ي عام 2021. 
ولتحقي���ق هذا الهدف، هناك أهمية بالغ���ة إلعطاء األولوية 

إلج���راءات االحتواء وتقوي���ة النظم الصحية ف���ي كل مكان. 
فالتأثير االقتصادي شديد بالفعل وسيظل كذلك، ولكن كلما 
تعّجل وقف انتشار الفيروس ازدادت سرعة التعافي وازدادت 

صالبته«.
وحذرت من أن العديد من األس���واق الناشئة يمكن أن تتضرر 
بش���دة من جراء االنكماش االقتص���ادي، ودعت إلى »إجراءات 

مالية استثنائية« وخطوات لتخفيف السياسة النقدية.
وأش���ارت مدير الصن���دوق الدولي إل���ى أن الصندوق يخطط 
»لزيادة التمويل الطارئ بش���كل كبير«، وأنه يقف على »أهبة 
االس���تعداد الس���تخدام كل الطاق���ات اإلقراضي���ة والبالغة 
تريليون دوالر«، مع التركيز بش���كل خاص على مساعدة الدول 

ا. األكثر فقراً
ولفت���ت المديرة إلى أن ما يقرب م���ن 80 دولة طلبت بالفعل 
مس���اعدة الصندوق، مضيفة أن���ه يجري حالي���ا العمل على 
»تجدي���د موارد الصن���دوق االس���تئماني الحت���واء الكوارث 

وتخفيف أعباء الديون« لمساعدة أفقر البلدان.

االستقالل/ وكاالت:
ا  عقد وزراء مالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً
عبر »اتصال مرئي« لمناقش���ة التبعات المالية واالقتصادية 

لتفشي فيروس كورونا في المنطقة.
المالي���ة  التبع���ات  الس���ت،  الخلي���ج  دول  وزراء  وناق���ش 
واالقتصادية على قطاع الطاقة خاّصة، إثر تفشي الفيروس، 

بمن فيهم القطري.
وق���ال المجلس، في بيان رس���مي، إن االجتماع جاء بناء على 
دعوة من أمينِه العام، نايف الحجرف. وأفاد البيان بأن الوزراء 
أعلن���وا عن »ضرورة تنس���يق التدابي���ر االحترازية بين دول 
المجلس على كافة القطاعات، لدعم االنتعاش االقتصادي، 
وتوحيد التدابير واإلجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء«.

وأش���اروا إل���ى أهمية »تس���هيل حركة البضائ���ع بين دول 
المجلس، الس���يما البضائع والش���حنات المرتبط���ة بالمواد 
االستهالكية واألساسية والمواد المرتبطة بالنمو االقتصادي 

بشكل عام«.

وقّدرت مؤسسة المالية االستشارية »كابيتال ايكونوميكس« 
في تقريرها األخير، أن دول الخليج الس���ت قد تخس���ر نحو 
40 مليار دوالر م���ن عائدات النفط هذا العام، بعد انخفاض 

ا للبرميل. ا إلى 50 دوالراً األسعار من نحو 70 دوالراً
وأضافت مؤسس���ة »كابيتال ايكونوميكس« من أن انتشار 
فيروس كورونا المس���تجد أدى إلى خفض توقعاتها للنمو 

في الشرق األوسط لعام 2020 بنسبة 0.5% لتصبح %2.
وتابعت في تقريره���ا أن »اقتصاد اإلم���ارات هو األضعف، 
وتداعيات الفيروس تهدد بإثارة مخاوف أزمة متعلقة بديون 

دبي«.
ولم تتخلف أي من دول مجلس التعاون الست عن االجتماع، 
بما فيها قطر، في س���ابقة منذ ان���دالع األزمة الخليجية، في 
حزيران/ يونيو 2017. وقطعت كل من الس���عودية واإلمارات 
والبحرين ومصر عالقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات 
عقابية؛ بزعم دعمها لإلرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم، 

الدول األربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.

الصندوق الدولي يحذر: »كورونا« أخطر 
اقتصاديًا من األزمة المالية عام 2008

كورونا يجمع وزراء مالية دول
 الخليج بعد غياب طويل
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وقال الرئيس األميرك����ي دونالد ترامب في تغريدة على 
حس����ابه في تويت����ر إن مدينة نيوي����ورك ومناطق أخرى 
بدأت يوم أمس الثالثاء، اس����تخدام عق����ار عالج المالريا، 
مؤك����دا أن هذا العقار قد أحرز نتيج����ة عظيمة، على حد 

تعبيره.
وأضاف "نس����عى للحصول على كميات كبيرة من عقاري 
هيدروكس����ي كلوروكين وزيباك وج����رى توزيعها صباح 
الثالثاء"، ونش����ر في تغريدته رابط����ا لخبر على صحيفة 
يتح����دث عن أميركي م����ن فلوريدا تعاف����ى من فيروس 

كورونا باستخدام العقار المضاد للمالريا.
وأعرب ترامب عن تأييده لم����ا قاله رئيس هيئة الصحة 
العام����ة األميركية جيروم آدامز، من أن تفش����ي فيروس 
كورونا سيزداد سوءا هذا األسبوع في الواليات المتحدة.

وكان آدامز قد ربط خالل لقاء مع قناة "أن بي س����ي" بين 
عدم أخذ النصائح واإلرش����ادات على محمل الجد خاصة 

لدى فئة الشباب، وبين تسارع انتشار الوباء.
وفي إيطاليا، أعلنت السلطات وفاة 602 بسبب الفيروس، 
ليص����ل إجمال����ي الوفيات إل����ى 6078، وذك����رت وكالة 
أسوشيتدبرس أن إيطاليا تسجل عددا أقل من اإلصابات 

بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.
وكانت الس����لطات اإليطالية سجلت يوم السبت الماضي 
نح����و 3200 إصابة، بينما وصل عدد المصابين األحد إلى 

1700، وبلغ االثنين 1500.
وف����ي بريطانيا، أعل����ن رئيس الوزراء بوريس جونس����ون 
إغالق����ا في عموم البالد، وقال في رس����الة مس����جلة بثها 
التليفزيون الرس����مي "فيروس كورونا ه����و أكبر تهديد 

واجهه هذا البلد منذ عقود".
وأضاف جونس����ون "لق����د حان الوقت لن����ا جميعا للقيام 
بالمزيد.. عليكم بالبقاء في المنزل"، موضحا أنه سيسمح 
فق����ط للمواطنين بمغادرة منازلهم من أجل التس����وق أو 
لالحتياج����ات الطبية أو لممارس����ة التماري����ن الرياضية 

اليومية مع أفراد األسرة أو لشخص بمفرده.

من جانبه، قال جون أشتون، المدير العام السابق للصحة 
العامة في ش����مال غربي إنجلترا، إن بريطانيا "خس����رت 
س����بعة أس����ابيع" ألن الحكومة رفضت فرض اإلغالق في 

وقت مبكر عن ذلك.
وتوقع أش����تون في تصريحات لهيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي س����ي( أن جهاز الصح����ة الوطنية لن يكون قادرا 
على مواكبة العدد غير المتوقع من الحاالت، وقال "ستتم 
رعاي����ة الكثي����ر من األش����خاص في المنازل وس����يموت 

الكثيرون في المنازل".
وبحس����ب آخر اإلحصائيات، سجلت بريطانيا 6650 حالة 
إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات 335.

عربيا، أعلنت القوات المسلحة المصرية وفاة اللواء شفيع 
عبد العلي����م داوود، مدير إدارة المش����روعات الكبرى في 

القوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

يأت����ي ذلك بعد س����اعات من إعالن الجيش وف����اة اللواء 
خالد ش����لتوت مدير إدارة المياه في الهيئة الهندسية، 

بفيروس كورونا.
وكان الضابطان قد حضرا اجتماعا للقيادات العس����كرية 
المصرية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث من 

مارس/آذار الجاري.
وأعلن����ت وزارة الصحة المصرية تس����جيل خمس وفيات 
و39 إصاب����ة جدي����دة، ليرتف����ع بذلك ع����دد المصابين 

بالفيروس في عموم البالد إلى 366، والوفيات إلى 19.
وفي الس����ودان، أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس 
مجلس السيادة وضع إمكانيات الدولة والقوات المسلحة 
في مواجهة وباء كورونا، وإنشاء صندوق قومي لمواجهة 
األزمة لتلقي التبرعات من أبناء السودان في داخل وخارج 

البالد.

وأعلن����ت اللجنة العليا للط����وارئ إلدارة أزمة كورونا حظر 
التج����ول في كل أنحاء الس����ودان اعتب����ارا من يوم أمس 
الثالثاء ، كما أعلنت وقف حركة الحافالت بين مدن البالد 

اعتبارا من الخميس المقبل.
وف����ي الجزائر، قالت اإلذاعة الجزائرية إن المجلس األعلى 
لألم����ن الوطني قرر وضع والية البليدة، غربي البالد، تحت 
الحجر الصحي لعش����رة أيام في مسعى للحد من تفشي 

وباء كورونا.
وفي المغرب، أعلن محمد اليوب����ي مدير مديرية األوبئة 
ب����وزارة الصحة المغربي����ة، تس����جيل 28 إصابة جديدة 
بالفي����روس، ليرتفع عدد المصابي����ن إلى 143، في حين 
تماثلت حالتان للشفاء، وبقي عدد الوفيات مستقرا عند 

أربع حاالت.
وفي تونس، قررت رئاس����ة الجمهورية تكليف الجيش 
بمساندة قوات األمن في تنفيذ الحجر الصحي في البالد.

وأعلن����ت وزارة الصحة التونس����ية تس����جيل 14 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا في البالد خالل الس����اعات ال�24 
الماضية، ليرتفع العدد اإلجمالي لإلصابات إلى 89 حالة.
خليجي����ا، أعلن����ت وزارة الصحة اإلماراتية تس����جيل 45 

إصابة جديدة، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 198 حالة.
وفي السعودية، فرضت الس����لطات غرامة مالية بعشرة 
آالف ريال مع الحبس عشرين يوما، لمن يخالف قرار منع 
التجول المتخذ بهدف الحد من انتش����ار الفيروس، كما 
أعلن����ت وزارة الصحة في المملكة، ارتفاع عدد المصابين 
المس����جلين في البالد إلى 562، بعد تسجيل 51 إصابة 

جديدة بالفيروس.
وف����ي الكويت، قال����ت وزارة الصحة إن ع����دد المصابين 
بفيروس كورونا في البالد وصل إلى 189 بعد تس����جيل 
إصابة مواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى دولة اإلمارات.

وقالت الوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي إن 30 مصابا 
تعاف����وا تماما من الفيروس بينما ال يزال 159 يخضعون 

للعالج، بينهم خمسة في العناية المركزة.

وتيــرة تفشــي كورونــا تتســارع عالميــًا
بكني/ اال�ستقالل:

تت�سارع وترية تف�سي فريو�س كورونا حول العامل، حيث 
ارتفع عدد امل�سابني به اإىل اأكرث من 376 األف �سخ�س، 
ويف ح��ني ت�ستع��د الوالي��ات املتح��دة لب��دء ا�ستخدام 

عقار م�ساد للمالريا لعالج الوباء، ان�سمت دول عربية 
لفر�س حظر التجول، واأعلنت اأخرى اتخاذ اإجراءات 
قانونية �سد غري امللتزمني به. وما زالت ال�سني تت�سدر 
ال��دول امل�ساب��ة رغ��م ثب��ات ع��دد امل�ساب��ني عند 81 

األف��ًا، بينما حلت اإيطاليا ثانية بنحو 59 األف م�ساب، 
وجاءت الواليات املتحدة يف املرتبة الثالثة باأكرث من 
40 األف م�ساب، اإ�سافة اإىل 573 وفاة، وحّلت اإ�سبانيا 

يف املركز الرابع واأملانيا يف املرتبة اخلام�سة.

نيويورك/االستقالل:
وجه األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  دعوة إلى وقف فوري إلطالق النار 
ف���ي جميع أنحاء العالم، من أجل حماية من »يواجهون خطر التعرض لخس���ائر مدمرة 

بسبب فيروس كورونا«.
وقال غوتيريش في كلمة مقتضبة في مقر األمم المتحدة إن »من يدفع أبهظ األثمان 
لهذه النزاعات )في العالم( هم األكثر ضعفا، النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة 
والمهمش���ون والمش���ردون. وهم يواجهون أيضا خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب 
فيروس كوفيد19-«. ويتوقع خبراء ودبلوماسيون أن تكون للفيروس عواقب مدمرة في 

الدول التي تشهد نزاعات، والتي غالبا ما تكون فقيرة وأنظمتها الصحية ضعيفة.
وقال غوتيريش »لقد حان الوقت لوقف النزاعات المس���لحة والتركيز معا على المعركة 
الحقيقي���ة في حياتنا«. وأضاف »وأقول لألطراف المتحارب���ة: اتركوا األعمال العدائية 

وأخرسوا البنادق وأخمدوا المدافع وأوقفوا الغارات الجوية«.
وتابع »هذا األمر بالغ األهمية من أجل المساعدة على إنشاء ممرات إليصال المساعدات 
المنقذة للحياة«. وقال أيض���ا »ضعوا حدًا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف 

بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان.. اآلن«.
وبع���د النداء ال���ذي وجهه غوتيريش األس���بوع الماضي للتضامن مع ال���دول الفقيرة 
والضعيفة تفاديا ل� »ماليين« الضحايا، تعتزم األمم المتحدة أن تنش���ر اليوم االربعاء 

خطة إنسانية عالمية لمواجهة الوباء مع إنشاء صندوق مخصص لمكافحته دوليا.   

القاهرة/ االستقالل: 
قال رئي���س الوزراء المصري مصطف���ى مدبولي  أمس 
الثالث���اء إّن الحكوم���ة ق���ررت حظر حرك���ة المواطنين 
ووس���ائل النقل العام والخاص من الس���اعة الس���ابعة 
مس���اء وحتى الساعة السادسة صباًحا اعتباًرا من اليوم 
األربعاء ولم���دة أس���بوعين؛ الحتواء تفش���ي فيروس 

كورونا.
وأض���اف مدبولي أّنه س���يتم إغالق معظ���م الخدمات 
العام���ة والحكومي���ة خ���الل فت���رة حظر التج���ول وأن 
الس���لطات س���تطبق قوانين الط���وارئ عل���ى كل من 

يخالفون قرارات الحظر.
وذكر أن مصر قررت أيضا مّد العمل بتعليق الدراس���ة 
لمدة 15 يوًما إضافية بعد انتهاء فترة التعليق الحالية 

في 29 مارس/آذار.
وأعلن مدبولي إغالق معظم الخدمات العامة والحكومية 
خالل فترة حظر التجول، وإغالق كافة المحال التجارية 
والحرفية من الس���اعة الخامسة مس���اء حتى السادسة 
صباح اليوم التالي، موضًحا أن هذا القرار ال يسري على 

المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.
وأوضح أنه تقرر اإلغ���الق التام لجميع المحال التجارية 

والحرفية يومي الجمعة والس���بت خ���الل فترة الحظر، 
بحسب »رويترز«.

في س���ياق ذي صلة، قال وزير الدولة المصري لإلعالم 
أسامة هيكل أمس الثالثاء إن مصر مدت تعليق حركة 

الطيران أسبوعين آخرين اعتبارا من أول أبريل نيسان.
وبّين هيكل أّنه س���يتّم السماح باستمرار رحالت إعادة 

السائحين إلى بلدانهم.
وكانت مصر ق���د علقت حركة الطيران ف���ي المطارات 
المصري���ة في 19 م���ارس/آذار الج���اري، وكان مقرًرا أن 

يسري القرار حتى نهاية الشهر.

لندن / االستقالل:
تتزايد ضغوط الشركات النفطية األميركية ورجال 
الكونغرس عل���ى الرئيس األميركي، دونالد ترامب 
إلنهاء الحرب النفطية بين موسكو والرياض التي 
باتت تدمر صناعة النفط الصخري والتقليدي معًا، 
وتهدد بأزمة ائتمان في سوق اإلقراض األميركي، 
وتزيد من انهيار س���وق »وول ستريت« التي تئن 

تحت ضربات فيروس »كوفيد 19«.
وكان ترامب قد وعد األسبوع الماضي، بالتدخل في 

حرب األس���عار بين السعودية وروسيا في »الوقت 
المناسب«. 

ويالحظ أن ترامب أب���دى بهجته في بداية الحرب 
النفطية، ألنه قّيمها من منظور انخفاض أس���عار 
الوق���ود في الوالي���ات المتحدة، ول���م يقّيمها من 
منظ���ور إفالس ش���ركات الطاق���ة األميركية التي 
ه���رب المس���تثمرون م���ن أس���همها، وتداعيات 
الحرب الكثيرة على الدوالر والس���ندات واالقتصاد 

األميركي.

وحس���ب مصادر أميركية »عقد ممثلو الش���ركات 
النفطي���ة األميركية خالل األس���بوع الماضي، عدة 
اجتماعات مع مس���ؤولين بالبي���ت األبيض ووزارة 
الخزانة والتجارة األميركيتين لمس���اعدتهم على 
تفادي إفالس شركاتهم في هذه اللحظات الحرجة 
التي تمر بها س���وق المال واالقتص���اد األميركي« 
بحسب صحيفة »وول ستريت« التي نسبت الكالم 
إلى أشخاص حضروا االجتماعات التي عقدت بين 

الشركات ومسؤولي اإلدارة األميركية.

األمين العام لألمم المتحدة 
يدعو إلى »إخراس البنادق« 
والتركيز على محاربة كورونا

حظر تجول ليلي وإجراءات جديدة في مصر لمواجهة »كورونا«

أميركا تتجه إلنهاء الحرب النفطية بين موســـكو والرياض
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غزة/االستقالل: 
أكد حارس هالل غزة أحمد عفانة أن فريقه يمني النفس بالمنافس���ة 
عل���ى لقب كأس الراحل أحمد القدوة في المحافظات الجنوبية، بعدما 
حق���ق "الغزالن" فوزًا مثيرًا على منافس���ه اتحاد بيت حانون الرياضي 

بالركالت الترجيحية، بعد تعادلهما دون أهداف.
وكان عفانة أحد أبرز أسباب تأهل فريقه إلى الدور المقبل من البطولة، 
بعدما تألق بش���كل الفت للغاية خالل مجريات اللقاء، من خالل حسن 
تعامله مع الكرات الطولية والعرضية، وتس���ديدات في قمة الخطورة، 
إضافًة إلى تصديه لركلة ترجيح، ونجاحه بتسجيل ركلة الفوز األخيرة.

و قال عفانة: "لقد اجتهدنا كثيرًا خالل هذا الموس���م، وقدمنا عروضًا 
قوية في العديد من اللقاءات، وواجهتنا صعوبات عدة، ولكننا نجحنا 
بالتغلب عليها في النهاية، وكنا منافس���ين في العديد من األوقات 
عل���ى مركز وصافة بطولة الدوري، ولكننا راض���ون في النهاية على ما 
حققناه، ونطمح للمنافس���ة الحقيقية والج���ادة على اللقب، ونأمل أن 

نسير بخطى ثابتة نحو الهدف الذي وضعناه".
و س���يقابل هالل غزة في الدور المقبل فريق عميد األندية الغزية غزة 
الرياضي والذي يعول على نيل اللقب، بتعويض خسارته التاريخية، 

بعد أن وّدع دوري األضواء، وهبط إلى دوري الدرجة األولى .
يذكر أن النشاط الرياضي توقف في قطاع غزة بسبب تفشى فيروس 

كورونا .

لوزان/االستقالل:
أعلنت اللجنة األولمبية الدولية، تأجيل منافسات دورة األلعاب األولمبية المقرر 

إقامتها في اليابان »طوكيو 2020«.
وأكد ديك باوند عضو اللجنة األولمبية الدولية، أنه تم اتخاذ قرار تأجيل أولمبياد 
طوكيو 2020 دون تحديد موعد جديد لها حتى اآلن، بس���بب تفش���ى فيروس 

كورونا المستجد.
وأوضح عضو اللجنة األولمبية الدولية، أن ما هو أكيد عدم إقامة أولمبياد طوكيو 
2020 في موعدها السابق 24 يوليو المقبل، وإنما من المرجح إقامتها في صيف 

العام المقبل 2021.

حــارس هــالل غــزة: هدفنــا التتويــج 
بالكأس ونسيــر بخطــى ثابتــة نحــو الهــدف

تأجيل أولمبياد
 طوكيو 2020

لندن/االستقالل:
صرح محمد سيس���وكو الع���ب نادي ليفربول الس���ابق 
بإمكاني���ة رحيل النجم الس���نغالي س���اديو ماني عن 
صفوف فري���ق الري���دز وانتقاله إلى ري���ال مدريد في 

الموسم المقبل.
ويملك س���اديو ماني عقًدا يمتد حتى عام 2023 وجاء 
إلى ليفربول قادًم���ا م���ن نادي س���اوثهامبتون في عام 
2016 وقد سجل مع الفريق 77 هدًفا في 161 مباراة في 

كل البطوالت منذ هذه الفترة.
وحسب موقع “يوربا كالتشيو” فإن الالعب المالي محمد 

سيسوكو ذكر هذا الخبر في تصريحاته قائاًل : “ال أعرف 
إذا كان محمد صالح س���يبقى في ليفرب���ول أم ال ولكن 

اإلدارة جيدة وستعرف جلب البديل الجيد له”.
وأضاف:” أما عن ساديو ماني فأعتقد أنه األقرب للرحيل 
ألن شخصيته القوية يحتاجها المدرب زين الدين زيدان، 

أعتقد بأن ريال مدريد حالًيا مناسب جًدا لساديو”.
جدير بالذكر أن س���اديو ماني الموسم الماضي تقاسم 
لق���ب هداف الدوري اإلنجلي���زي الممتاز بجانب كل من 
محمد صالح وبيي���ر إيمريك أوباميانج برصيد 22 هدفًا، 

وقد سجل هذا الموسم حتى إيقافه 14 هدفًا.

سيسوكــو : مانــي قــد يرحــل إلــى ريــال مدريــد

مدريد/االستقالل:
دخل نادي برشلونة في منافسة مع نظيره تشيلسي، 
على ض���م البرازيلي أليكس تيليس، الظهير األيس���ر 

لنادي بورتو.
ويعتب���ر تيلي���س، أح���د التعاق���دات األربع���ة التي 
يس���تهدف برش���لونة الدخول في مفاوضات من أجل 
التعاقد معه���م في فترة االنتقاالت الصيفية بنهاية 

الموسم الجاري.
وأش���ارت صحيفة س���بورت الكتالونية، أن برش���لونة 
يس���تهدف التعاقد مع الظهير البرازيل���ي البالغ من 
العمر 27 عامًا، لتعزيز مركز الظهير األيسر وهو المركز 

الذي يحتاج كيكي سيتيين تدعيمه.
وأبدى تشيلس���ي رغبة في ضم بن تش���يلويل، ظهير 
ليس���تر سيتي، لكن س���عره مرتفع للغاية حيث طلب 

فريقه 90 مليون يورو للحصول على خدماته.
ل���ذا، يعتبر الن���ادي اللندني، أليك���س تيليس خيارًا 
اقتصاديًا أكثر منطقية، حيث تقدر قيمته ب� 40 مليون 
يورو، لكن مع نهاية عقده في صيف 2021، سيضطر 

بورتو لبيعه لتجنب خسارته مجانًا في العام التالي.
وخ���اض تيليس 40 مباراة مع بورتو هذا الموس���م في 
جمي���ع المس���ابقات، ونجح في تس���جيل 10 أهداف 

وصناعة 9 آخرين.

برشلونة ينافس تشيلسي 
على ضم تيليس ظهير بورتو

لندن/االستقالل:
ش����جع نجاح أوديون إيجال����و، ُمهاجم مانشس����تر 
يونايت����د، إدارة ناديه عل����ى التفكير في ضم زميله 
في المنتخب النيجيري و مواطنه فيكتور أوسيمين، 
العب نادي ليل الفرنس����ي، الذي ُيقدم مس����تويات 

رائعة في الدوري الفرنسي.
س����تار البريطانية،  لصحيفة ديلي  تقرير  وبحسب 
فقد وضعت إدارة اليونايتد أوسيمين كأولوية على 
رأس قائمة المطلوب التعاقد معهم خالل الصيف 
المقبل، وذلك بعد تس����جيله ل� 18 هدفًا مع الفريق 
في 38 مباراة في كل الُمس����ابقات هذا الموسم، بعد 
االنتقال إليه من نادي ش����ارلوروا البلجيكي الصيف 

الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أوسيمين ما زال في عقده أربع 
سنوات مع فريقه الفرنسي، األمر الذي يعني أن أي 
فريق س����يحتاج للتعاقد معه س����يكون ُملزمًا بدفع 
قيمة مقاربة لقيمة النجم السابق للفريق نيكوالس 
بيبي الذي انتقل إلى أرسنال بمقابل 74 مليون باوند.

وسبق ألوسيمين اللعب لنادي ش����ارلروا كما أشرنا، 
ونجح في التس����جيل 20 هدفًا في 36 ُمباراة، وصنع 
س����تة أهداف، ولعب أيضًا لنادي فولفس����بورج 16 

ُمباراة لم يحقق خاللهم أي إضافة.

مهاجــم نيجيــري علــى
 رادار مانشســتر يونايتــد
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غزة/ االستقالل: 
قررت وزارة األوقاف في غزة  أمس الثالثاء إغالق مس���اجد القطاع 
بشكل مؤقت، ووقف صالة الجمعة والجماعة فيها، لمدة أسبوعين، 
ابتداء من فجر اليوم األربعاء 25 مارس الجاري، إلى نهاية الثالثاء 
7 إبريل المقبل؛ وذلك ضم���ن اإلجراءات الوقائية لمواجهة خطر 

تفشي فيروس »كورونا« الوبائي في القطاع المحاصر.
ونّوهت ال���وزارة، في بيان وصل » االس���تقالل«، أن صالة الجمعة 
خ���الل هذه الم���دة تصلى ظهًرا ف���ي البيوت. مؤك���دة أن األذان 
سُيرفع في أوقاته المعلومِة، ويلتزم المؤذنون بالمناداة »صلوا في 

بيوتكم« عقب االنتهاء من ألفاظ األذان كاملة.
وأك���دت أن هذا القرار قد تّم اتخاذه »بن���اًء\ على اجتماع للعلماِء 
والمفتي���ن وأهل االختص���اص بقطاع غزة امس الثالثاء، بش���أن 

التدابير الشرعية المتعلقة بصالة الجماعة والجمعة«.
وأوضحت »القرار يأتي في ظل اإلج���راءات الوقائية في مواجهة 
وباء كورونا، وذلك بعد االس���تماع لرأي الجهات المختصة بوزارة 
الصحة ولجنة الطوارئ الحكومية حول تقديرات المرحلة الحالية 
واإلج���راءاِت ال���الزُم اتباعها لضم���ان فاعلية إجراءات الس���المة 
والوقاية، س���يما بعد اكتش���اف حالتين مصابتين وافدتين من 

الخارج والحجر عليهما«.
ودعت »األوقاف« المواطنين إلى المحافظة على صالة الجماعة في 

بيوتهم، مع الحرص على قنوت النوازل في الصلوات المفروضة.
ولفت���ت إلى أن مجلس العلماء والمفتين وأهل االختصاص الذي 
انعقد أمس سيجتمع خالل المدة المذكورة؛ لتقدير الموقف في 

ضوء المستجدات والتوجيهات الواردة من جهات االختصاص.

غزة/ االستقالل: 
قررت إدارة جامعة اإلس���راء في غ���زة، امس الثالثاء، 
السماح لطلبتها التسجيل آلًيا وتأجيل العمل بنظام 
األقس���اط لس���داد كامل الرس���وم، حتى يتمكنوا من 
مواصلة مس���يرتهم التعليمية عن ٌبعد واالستفادة 
من بوابة التعليم االلكتروني الخاصة بالجامعة، وذلك 
بسبب الظروف االس���تثنائية التي يمر بها المجتمع 

الفلسطيني إثر جائحة "كورونا".
وأوضح رئيس الجامع���ة أ. د. عدنان الحجار، في بيان 
صحفي، إن هذا القرار يأتي انس���جامًا مع مس���ؤولية 
الجامعة المجتمعية والوطنية، واستش���عارًا حقيقًيا 
لواقع الطلبة وذويهم ف���ي ظل الظروف االقتصادية 
الصعبة التي يمرون بها والتي تفاقمت في ظل أزمة 

"كورونا"، كما أنه يأتي إيماًنا من الجامعة بحق الطالب 
في التعليم بالرغم من كل الظروف والتحديات التي 

تعصف به.
وأش���ار رئيس الجامعة أن هذا الق���رار، يتيح الفرصة 
للطلبة المعوزين غير المسجلين؛ استكمال مسيرتهم 
التعليمية عن ُبعد أس���وة بزمالئهم المسجلين، في 
ظ���ل حالة الطوارئ، م���ا يؤكد على فلس���فة الجامعة 
القائمة على ضرورة أن يك���ون التعليم العالي متاًحا 

للجميع وفقا للكفاءة وليس رهًنا بالظروف المادية.
وأكد د. الحج���ار على التزام الجامع���ة وادارتها، منذ 
اللحظات األولى، بقرار رئيس دولة فلس���طين محمود 
عباس "أبو مازن" القاضي بإعالن حالة الطوارئ واغالق 
مؤسس���ات التعليم العالي لمدة شهر، مثمًنا جهود 

الحكومة الفلس���طينية وقرارات دول���ة رئيس الوزراء 
د. محمد ش���تيه الناجعة والتي تهدف إلى مجابهة 

ومحاصرة انتشار فيروس كورونا.
وأشاد رئيس الجامعة بالتفاعل الكبير من قبل الطلبة 
والمحاضرين على الس���واء، ف���ي التعاطي مع تقنية 
التعلي���م اإللكترون���ي، ما يؤكد على أن ش���عبنا قادر 
دومًا عل���ى اإلبداع وتحدي الواقع ومواصلة مس���يرته 
نحو تحقيق أهدافه وغاياته. معاهًدا طلبة الجامعة، 
أن تبقى "اإلس���راء" بجانبهم مهما اشتدت الظروف، 
وتعاظمت التحدي���ات، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق 
ف���ي مس���يرتهم األكاديمية؛ لتحقي���ق طموحاتهم 
وآمالهم وتطلعاتهم، ليأخذوا دورهم في خدمة وبناء 

وإعمار وتحقيق نهضة المجتمع.    

في المنطقة الجنوبية من القرية، وقد تصدى 
األهالي لهم، دون وقوع إصابات أو خسائر.

م���ن  العدي���د  أن  عي���ان،  ش���هود  وأف���اد 
المستوطنين جاءوا من مستوطنة "ايتسهار"، 
قبل أن يهاجموا المنطقة الجنوبية من البلدة 

وحاولوا االعتداء على المنازل هناك.
وذكر الش���هود أن العش���رات من شبان البلدة 
تصدوا للمس���توطنين قبل أن يل���وذوا بالفرار 
باتجاه مستوطنة "يتسهار"، محتمين بجنود 

االحتالل الذين حضروا إلى المكان .
كم���ا اعت���دى مس���توطنون، على ش���اب في 
منطقة عين الحلوة، باألغوار الش���مالية، وقال 

الناش���ط الحقوقي ع���ارف دراغم���ة إن "عددا 
من المس���توطنين اعتدوا على الشاب مهيب 
فتح���ي دراغمة، أثن���اء رعيه أبق���اره في عين 
الحل���وة، ووصف���ت المصادر الطبي���ة إصابته 
بالطفيف���ة". واقتحمت قوات االحتالل، بلدتي 
بيت فوريك وعزموط قضاء نابلس، حيث جابت 
الطرقات الداخلية للقرية، وتصدى لها ش���بان 
الذين أمطروا بالقناب���ل الغازية من قبل جنود 

االحتالل.
وف���ي قرية عزموط، أف���اد مواطن���ون بأن قوة 
القري���ة، وأطلقوا  أطراف  عس���كرية اقتحمت 
النار والقنابل الغازية صوب الش���بان والفتية 

الذين تواج���دوا في أراضي القرية القريبة من 
مستوطنة "الون موريه" المقامة على أراضيها.

وأصيب مواطنان بج���روح، ظهر أمس الثالثاء، 
بعد اعتداء مس���توطنين عليهم في قرية أم 

صفا شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة. 
م���ن  بأّن ع���دًدا  وأف���ادت مص���ادر محلي���ة، 
المس���توطنين هاجموا المواطنين ب�"البلطات" 
بينم���ا كان���وا يفلح���ون أرضه���م بالقري���ة، 
وترك المستوطنين عجولهم تستبيح أراضي 
المواطنين وتخرب مزروعاتهم، األمر الذي أدى 
إلى مواجهات بين المواطنين والمستوطنين، 

بحسب وكالة "وفا". 

وقالت المصادر إّن جيش االحتالل الصهيوني 
أغلق مداخل القرية، فيما احتجز أحد المصابين 

لديه، دون أن تعرف طبيعة إصابته بعد.
ويستغل االحتالل ومستوطنوه حالة الطوارئ 
المعلن���ة بدعوى مكافحة في���روس، لمواصلة 
االعت���داءات على الفلس���طينيين ووضع اليد 
على أراضيهم، وسط تحذيرات فلسطينية من 
استغالل االحتالل لهذه الحالة من أجل تنفيذ 

مخططاته االستيطانية.
وم���ع تواص���ل االقتحام���ات والمداهمات في 
القدس، اعتقلت شرطة، االحتالل أربعة شبان 
أثن���اء تعقيمه���م المرافق العام���ة قرب باب 

األسباط المؤدي إلى ساحات المسجد األقصى، 
واستولت على مضخات تعقيم بحوزتهم.

وقال شهود عيان، إن شرطة االحتالل اعتقلت 
أربعة مقدسيين من س���احة الغزالي في باب 
األس���باط أثناء تعقيمهم مراف���ق عامة للحد 
من انتش���ار فيروس كورون���ا، واقتادتهم إلى 
مركز ش���رطة القشلة في باب الخليل بالقدس 

القديمة.
إل���ى ذلك، اعتقل���ت قوات االحت���الل، الطفل 
رض���ى عبي���د م���ن قري���ة العيس���وية التي 
تش���هد اعتداءات واعتق���االت متواصلة بحق 

المواطنين.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
انطلق���ت دعوات ش���بابية لب���دء حملة التكبي���ر العظيم 
لالبتهال إلى الله أن يكشف عن شعبنا الفلسطيني البالء 

من احتالل إسرائيلي ووباء كورونا.
وتتضمن الحملة رفع المواطنين في فلس���طين المحتلة 
التكبير من ش���رفات المنازل وأس���طح المباني وبمكبرات 

الصوت ان توفرت، كل يوم بعد صالة العشاء مباشرة.
وتأتي حملة التكبير العظيم، تضرعًا إلى الله عز وجل لرفع 

البالء عن شعبنا الفلسطيني من احتالل ووباء.
وت���داول مواطنون عل���ى صفحات التواص���ل االجتماعي، 
دعوة عامة لألهالي في أرجاء فلس���طين للمش���اركة في 

حملة #التكبير_العظيم.

ودعا النشطاء المواطنين لاللتزام بتعليمات وزارة الصحة، 
وعدم مغادرة المنازل، إال للضرورة.

وبدأت حملة التكبير في القدس المحتلة، وبيت لحم التي 
تشهد أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا.

وأغلق���ت المس���اجد ودور العبادة وأي أماك���ن تجمعات، 
كإج���راء احت���رازي لمواجه���ة تفش���ي الفي���روس، ودعا 
المؤذنون الناس للصالة في البيوت، بما في ذلك المسجد 

األقصى المبارك.
وتش���ابه حملة التكبير، حملة ش���عبية عالمية للتصفيق 
مساء كل يوم تقديرا لجهود الطواقم الطبية التي تعمل 
ليل نه���ار لمواجهة الوباء العالمي، الذي حصد حتى اآلن 
أرواح نحو 17 ألف انسان إضافة إلصابة 387 ألفًا آخرين.

أوقاف غزة تقرر إغالق المساجد ألسبوعيندعوات لحملة التكبير العظيم في فلسطين المحتلة

جامعة اإلسراء تقرر السماح لطلبتها التسجيل آليًا وتأجيل سداد األقساط

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الحكم المحلي  أمس الثالثاء عن تشكيل لجنة أعمال إلدارة شئون 
بلدي���ة النصيرات، عق���ب إقالة رئيس البلدية والمجل���س البلدي عقب حريق 

مخيم النصيرات مطلع الشهر الجاري.
وتسلمت لجنة تسيير أعمال بلدية النصيرات المكلفة من وزارة الحكم المحلي 
البلدية، برئاس���ة اإلدارة المؤقتة للبلدية موسى جبر، وبحضور رئيس البلدية 

السابق محمد أبو شكيان.
ووق���ع حريق في س���وق مخيم النصيرات يوم الخمي���س 5 مارس 2020، أدى 
الستش���هاد 22، وإصابة 49 بجراح متفاوتة، وخس���ائر مادي���ة تجاوزت ال� 4 

ماليين دوالر.

الحكم المحلي تشكل لجنة 
تسيير أعمال لبلدية النصيرات

القرارة / االستقالل:
أكدت بلدية القرارة جنوب قطاع غزة، على استمرار تقديم خدمات البلدية في 
ظل حالة الطوارئ، واستقبال المراجعين في مركز خدمة الجمهور فقط، ومنع 

تواجد المراجعين داخل األقسام المختلفة.
جاء ذلك خالل اجتماع طارئ عقده نائب رئيس البلدية م.أحمد شعت مع رؤساء 
األقسام بهدف مناقشة استمرار تقديم البلدية لخدماتها في ظل اإلجراءات 
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذها لإلجراءات الوقائية 

الالزمة بما يضمن تقديم الخدمات وسالمة المراجعين والموظفين.
واوضحت البلدة أنه س���يتم بش���كل مس���تمر تعقيم مركز خدم���ة الجمهور 
الخاص باس���تقبال المواطنين، حرص���ا على س���المة رواد البلدية وموظفيها، 
مشيرة إلى أنه س���يتم إبالغ المواطنين بانتهاء معامالتهم من خالل تواصل 
البلدية معهم عبر الرس���ائل القصيرة كما هو معمول به س���ابقًا، لتقليل فترة 
التواجد داخل البلدية. وبينت أنه سيتم استقبال معامالت الجمهور يومًيا من 
8 صباح���ا إلى 1 ظهًرا ما عدا الخميس م���ن 8صباحًا الى12.30ظهرًا، باإلضافة 
إلى تنفيذ حمالت تعقيم مستمرة تش���مل كافة مناطق القرارة. واشارت إلى 
أن لجنة الطوارئ الخاصة باألمن والس���المة ستواصل جوالتها الميدانية على 

الحرف ونقاط تعبئة الغاز المنزلي المخالفة إلجراءات الوقاية والسالمة.

بلدية القرارة تؤكد استمرار تقديم 
الخدمات في ظل حالة الطوارئ

م�ستوطنون يهاجمون ..

عزام : مواجهة ..
األساس���ية به���ذه المواجهة ه���ي االقتراب م���ن الله 
والتج���رد في العم���ل واإلقالع عن الذن���وب والمعاصي 

والعمل باألسباب للوقاية والحد من الوباء . 
وقال الش���يح عزام في تصريح مكتوب صدر عنه أمس 
الثالثاء إن »هذه هي فرصة الس���تعادة الترابط األسري 
والعائلي والمجتمعي، ودائم���ا يجب أن نكون موقنين 
أن الل���ه أرحم بالناس من الناس أنفس���هم وأن حكمته 
تتجل���ى في كل ش���يء ورحمة الل���ه دائم���ا قريبة من 

المحسنين«. 
وأض���اف » األم���ة اإلس���المية مدعوة أكثر م���ن أية أمة 
للوقوف طويال أمام خط���ر الفايروس ، الفرصة لم تفت 
بع���د وأمام كل نازلة وأمام ه���ذا الخطر الداهم يجب أن 
يقترب الناس من الله أكث���ر وأن يتوجهوا إليه بقلوب 

صادقة وجوارح خاشعة«.
وتابع » ما أحوجنا إلى إعالء قيم الوحدة والتضامن فيما 
بيننا ، وأن يقف الجميع عند مس���ؤولياتهم ، فال معنى 
اآلن لبق���اء أي مظهر للعقوبات أو قطع للرواتب ، إن على 
كل المسؤولين اآلن االلتفات لواجباتهم ومسؤولياتهم 
تج���اه المواطنين جميعا دون تفرق���ة أو تمييز والعمل 
على توفير االحتياجات الصحية والمعيش���ية لكل أبناء 

الشعب الفلسطيني . 
 ودعا شعوب العالم أجمع ، الذين يشكلون فيما بينهم 
أس���رة إنس���انية واح���دة ، وكذلك ال���ى التضامن فيما 
بينهم ، معبرا عن رفضه الش���ديد لسياسات االستعالء 
والغ���رور والصلف الت���ي تنتهجه���ا االدارة األمريكية 
وه���ي تمعن في حصارها لبعض الدول والنيل من دول 

أخرى واس���تغالل هذا الوباء لقهر إرادة الشعوب الحرة 
وحصارها كما يحدث ضد إيران. 

وش���دد على ضرورة تحويل ه���ذا التهديد إلى فرصة ، 
بتعزيز الوئام والتالحم اأُلَسري والمجتمعي ، والتقرب 
إلى الل���ه ب���أداء الصلوات جماع���ة في البي���ت والذكر 
واالس���تغفار والصيام والدعاء ، واالكثار من الصدقات، 
مؤك���دا على ض���رورة اتب���اع التوجيه���ات والتعليمات 

الصادرة عن جهات االختصاص.
 وحيا كل أبناء ش���عبنا والطواقم الصحية والطبية وكل 
الس���اهرين من أجل حماية الناس والمجتمع، متوجها 
ل���كل المتواجدين  في مراكز الحجر االحترازي والصحي 
بالصب���ر والتحمل لم���ا في ذلك من تحقي���ق للمصلحة 

العامة ووقاية المجتمع كله.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في »إسرائيل« إلى أكثر 
من 600 ألف ش���خص، مع اس���تمرار إج���راءات الطوارئ 
بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو رقم غير مسبوق في 

تاريخ الكيان. وأوضحت المؤش���رات، أن نسبة العاطلين 
عن العمل في »إس���رائيل« ارتفعت إلى 18.6 %، وجرى 
تس���جيل انضم���ام 615,834 إس���رائيلي إلى صفوف 
العاطلين عن العمل منذ بداية شهر مارس/ آذار الجاري، 

91 % منهم بعد تسريحهم من أعمالهم كإجازة بدون 
راتب. ذكرت القناة »12« العبرية أن يوم االثنين الماضي 
ش���هد انضمام 31 ألف إسرائيلي لقائمة العاطلين عن 

العمل.

كورونا ُيعطل 600 ألف »إسرائيلي« عن العمل
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االستقالل/ وكاالت:
أعلن المكت���ب اإلعالمي لجامعة كبردينو-بلقاريا الروس���ية، أن 
علماء مركز المواد المتقدم���ة والتقنيات المضافة ابتكروا مواد 

بوليميرية مطهرة يمكن أن تحمي من فيروس كورونا.
وجاء في بي���ان الجامعة، »حصل علماء مرك���ز المواد المتقدمة 
والتقنيات المضافة، على براءة اخت���راع البتكارهم. وقد أكدت 
نتائج التجارب المخبرية على الخصائص المطهرة لهذه المواد، 

وعدم سميتها وأنها غير ضارة باإلنسان إطالقا«.
ويشير البيان إلى أن هذه المواد قد استخدمت يوم الجمعة 20 

اذار الجاري في تطهير جدران مبنى الجامعة.
وجاء في البيان »تضمن هذه المواد حماية فعالة لألسطح لفترة 

زمنية طويلة من مختلف الفطريات والميكروبات،
لذلك يجب استخدامها في تطهير مقابض األبواب والدرابزين 

وأزرار المصاعد في مباني الجامعة«.
ويضيف البيان، يدرس علماء الجامعة حاليا مستوى فعاليتها 
وتاثيرها في الخصائص البيولوجية وبنية أنواع فيروس كورونا 

المعدية.

علماء يبتكرون مادة قد 
تحمي من فيروس كورونا

مدريد/ االستقالل:
أفادت وسائل إعالم إسبانية بأن سلطات 
البالد قررت تحويل مجمع القصر الجليدي 
الذي  الرياضي ف����ي العاصم����ة مدري����د، 
يحتض����ن حلبة تزلج كبيرة، إلى مش����رحة 

لضحايا فيروس كورونا.
ونقلت التقارير المحلي����ة عن مصادر في 
وزارة الدفاع اإلسبانية أن السلطات أجبرت 
على اتخاذ هذا القرار في ظل تجاوز القدرات 
االستيعابية لمكاتب الجنازة، حيث سبق 
أن أبل����غ عمدة العاصمة، خوس����يه ألميدا، 
وزارة الصح����ة أن هذه الش����ركات لم تعد 

تستطيع التعامل مع الوضع المتشكل في 
المدينة بسبب أعداد المتوفين بالفيروس 
وعدم ورود كميات كافية لمالبس الحماية 

الطبية لدى الموظفين للعمل مع الجثث. 
ولجأت الس����لطات في هذا الس����ياق إلى 
تحويل مجمع »القصر الجليدي« التجاري، 
ال����ذي يحتضن حلبة تزلج بمس����احة 1.8 
ألف ميتر مكعب، إلى مشرحة لحفظ جثث 

ضحايا الفيروس.
ويقع »القصر الجليدي« بالقرب من مجمع 
»Ifema« للمع����ارض، ال����ذي أقي����م أمام 
مستش����فى ميداني الستقبال المصابين 

بالفي����روس، وم����ن المق����رر أن يجري نقل 
الجثث إلى حلبة التزلج من قبل عسكريي 

وحدات الطوارئ.
وتعتبر إس����بانيا الدولة الرابعة عالميا من 
حيث عدد اإلصابات بعدوى فيروس كورونا 
المستجد »COVID-19«، حيث سجلت في 
الب����الد33089 حالة، والدول����ة الثالثة من 

حيث عدد الوفيات ب�2207 حاالت.
وتعد منطقة العاصمة اإلس����بانية مدريد 
األكثر تضررا في البالد، حيث سجلت فيها 
1263 وفاة بفي����روس كورونا، بينها 242 

حالة في اليوم الماضي.

تحويل القصر الجليدي في مدريد إلى مشرحة
طهران/ االستقالل:

أعلن����ت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية،  االثنين الماضي،  عن إصابة أش����هر 
مذيعة أخبار لديها بفيروس كورونا.

وقال مدير العالقات العامة في هيئة التلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي 
على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« إن »المذيعة البارزة في التلفزيون اإليراني 
الدكتورة، عاطفة ميرس����يدي، أصيبت بفيروس كورونا المس����تجد«، مضيفا أنها 

»حاليا في الحجر الصحي«.
وقدمت ميرس����يدي مؤخرا عش����رات البرامج على التلفزيون الرسمي للتوعية من 
خطر فيروس كورونا، وكانت قد أجرت مقابلة مع إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة 

اإليراني الذي أصيب بالفيروس وتعافى منه مؤخرا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اإليرانية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس 

كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصا.

إصابة أبرز مذيعة إيرانية بكورونا

القاهرة/ االستقالل:
سخرية واس���عة طاولت اإلعالمية المصرية أماني 
الخياط، بعدما أشارت إلى مناعة المصريين القوية 
تجاه فيروس كورونا بس���بب تناول شاي التموين 
الساخن، من خالل برنامج »الكبسولة«، المذاع على 

فضائية »إكسترا نيوز«.
وكت���ب عم ضي���اء: »  في دراس���ة اإلعالمية أماني 
الخياط قالتها: إن شرب الشاي بيساعد الفيروس 
لو كان واقف بالحنجرة ينزل على طول على الجهاز 
الهضمي، ومش هايدخل للرئة، هي تقريبا جايبة 

البحث من جامعة قهوة الفيشاوي بالحسين قسم 
الخمس���ينة، واضح القعدة ف���ي البيت هاتخليه 

يشوف اإلبداع على أصله«.
وعلق أحمد أبوالقاس���م:  «البروفيس���يرة في علم 
الهبد أماني الخي���اط، بتقول: إن ربنا حارس مصر 
بالش���اي الس���اخن، اللي هيتخانق مع كورونا في 
الحنج���رة وينزله المعدة بدل الجهاز التنفس���ي. 
ب���س ك���ده ال محتاجين طب وال عل���م وال لقاح وال 
حاجة خالص.. بس هي موضحتش الش���اي فتلة 

وال كشري«.

باريس/ االستقالل:
قالت مجموعة كيرنج الش����ريك الفرنسي الثنين من 
بيوت األزياء العالمية هما س����ان لوران وبالنس����ياجا، 
إنهما سيش����رعان في إعداد كمامات للوجه للتغلب 
على أي نقص خالل األزمة المتعلقة بانتشار فيروس 

كورونا.
وأدى تضاؤل مخزون أدوات الحماية في أنحاء فرنس���ا إلى 
حالة من الغضب بين األطباء، ودفعت الشرطة إلى التهديد 
بالتوقف عن عملها وهي نفس الشكاوى التي تكررت في 

إسبانيا وإيطاليا.

وقالت ش���ركة كيرنج ومقرها باري���س والتي تمتلك أيضا 
مارك���ة جيوس���ي اإليطالية، إن س���ان لوران وبالنس���ياجا 
ستش���رعان في تصنيع الكمامات ف���ي مصانعها بمجرد 
الحصول على الموافقة الرسمية لإلجراءات والمواد الخاصة 

بالتصنيع.
وقالت كيرنج إنها س���تقدم أيضا لقطاع الصحة الفرنسي 
ثالثة ماليين كمامة طبية تعتزم ش���راءها واس���تيرادها 
من الصين، وأش���ارت إلى أن جيوسي ستنتج وتقدم أيضا 
على س���بيل التبرع 1.1 مليون كمامة و55 ألف سترة طبية 

إليطاليا.

إعالمية مصرية: كورونا يخشانا ألننا نشرب شايبيوت أزياء فرنسية تتجه لتصنيع الكمامات

القاهرة/ االستقالل:
س���طر لها القدر نهايتها المأس���اوية على يد أب 
انعدمت من قلبه الرحم���ة.. الطفلة حبيبة ذات ال� 
6 س���نوات كانت مثل أي طفلة من سنها تريد أن 
تعي���ش طفولتها بكل براءته���ا تخرج وتلعب مع 
زمالئها من أوالد الجيران بالمنطقة إال أن األب كان 
له رأى أخر حيث تحجر قلبه وتعدى عليها بالضرب 

حتى لقيت مصرعها بحسب )صدى البلد(.
حبيبة فين؟ بهذا السؤال بدأ األب المتهم حديثه 
قب���ل ارتكابه الواقعة ليخبره أهل بيته أنها تلعب 
م���ع أطفال الجي���ران لم يت���وان األب لحظة واحدة 
حتى هرول مسرعا ليمسك بحبيبة ويتعدى عليها 

بالض���رب المبرح لم يتحمل جس���د حبيبة الهزيل 
ركالت األب المتتالي���ة حت���ى لفظ���ت أنفاس���ها 
األخي���رة. أمس���ك األب بنجلته محاوال إس���عافها 
ونقلها إلى المستش���فى ولكن بع���د فوات األوان 
وعلى الفور حضر رجال الشرطة وتم ضبط المتهم 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وق���ال األب المته���م، أنا مكنش قص���دى أموتها 
ومش عارف عملت كده إزاى ومش قادر أصدق اللي 
حصل دي مهما كانت بنتى، مش���يرا إلى أنه كان 
يريد فقط تأديبها ألنه كان خائفًا عليها بس���بب 
خروجه���ا المتكرر وقعدتها عن���د الجيران بصفة 
مس���تمرة ومنعها من اللهو بمن���زل الجيران. من 

ناحية أخرى أمرت النيابة بندب الطبيب الش���رعى 
لتش���ريح الجثة لمعرفة س���بب الوفاة والتصريح 
بدفن جثة المجن���ى عليها وحبس المتهم 4 أيام 
على ذمة التحقيق وتكليف رجال المباحث بإعداد 

تحرياتها حول ظروف ومالبسات الواقعة.
وتوصل���ت التحري���ات إل���ى أن وراء الواقع���ة والد 
المجني عليها حيث تعدى عليها بالضرب باألرجل 
والعصى بس���بب جلوس���ها عند الجي���ران بصفة 
مس���تمرة مما أدى العتدائه عليها وهو ما تسبب 
بوفاته���ا في الحال ألقى القبض على األب ويدعى 
"هان���ى ا ف" 30 س���نة عامل واعت���رف بارتكاب 

الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمستردام/ االستقالل:
فوجئت الشرطة الهولندية بعدد كبير من األوراق النقدية يتساقط عليها من شرفة مبنى شب فيه حريق 
بمدينة دين بوش في جنوب البالد. وذكرت الش���رطة الهولندية أن آالف���ا من األوراق النقدية تطايرت في 
الهواء، بعدما بدا أن رجال ألقى بها من شرفة المبنى. وتم اعتقال الرجل بشبهة الحرق العمد، حسب الشرطة، 

حيث أصيبت مالكة الشقة بعدما قفزت من شرفة الطابق الثاني للهروب من الحريق.
وأظهر مقطع فيديو للحدث عناصر الشرطة يجمعون األموال في أكياس بالستيكية.

وذكرت وس���ائل إعالم محلية أن المبلغ قد يصل إلى أكثر من 100 ألف يورو ما يعادل 107 آالف 
دوالر أمريكي. وقالت الشرطة إنها تمكنت من جمع معظم المبلغ وتتحقق حاليا من مصدره، وما 

إذا كانت أموال تم جمعها بشكل غير قانوني.

رجل يلقي 100 ألف مصري يقتل طفلته بطريقة غريبة
يورو من شرفة منزله
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