
غزة / محمد أبو هويدي:
عّبر موظفو حكومة غزة السابقة، عن غضبهم واستيائهم 
من قرار لجن���ة المتابعة الحكومية ف���ي القطاع، القاضي 

بصرف رواتبهم عن ش���هر مارس/ آذار المنصرم بنس���بة 
40% فق���ط، مع الس���ماح للبن���وك بخصم 
مس���تحقاتها من قيمة الرات���ب بالرغم من 
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غزة/ االستقالل:
حمل المتحدث باس���م حركة الجهاد اإلسالمي مصعب البريم، 
مساء األربعاء، االحتالل اإلس���رائيلي عن حياة وسالمة األسرى 
بش���كل عام واألس���رى المرضى بش���كل خاص، بعد اكتشاف 
انتقال فيروس كورونا ألحد األس���رى المفرج عنهم من س���جن 

عوفر الصهيوني.
ودع���ا البريم في تصريح صحفي، إلى تفعيل قضية األس���رى 
دولي���ًا وإنس���انيًا في كل المحاف���ل  والمؤسس���ات الحقوقية 

واإلنس���انية م���ن أجل فضح االحت���الل وإنهاء معاناة أس���رانا 
وأس���يراتنا، في ظ���ل مخاطر انتق���ال عدوى في���روس كورونا 
للس���جون عن طريق إدارة مصلحة السجون الصهيونية، مطالبًا 
المؤسسات الحقوقية واالنسانية كافة بأخذ دورها للدفاع عن 

حياة األسرى
وأبرق البريم بالتحية لألس���رى واألسيرات في سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي وهم يواجهون هذا خطر في���روس كورونا وهذا 
االبتالء العظيم. سائاًل المولى عز وجل أن يسلمهم ويحفظهم.

»الجهاد« تحمل االحتالل المسؤولية 
الكاملة عن حياة األسرى بسبب »كورونا«

غزة/ االستقالل:
أدانت حركتا الجهاد اإلس���المي في فلس���طين و"حماس"، والجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين، األربعاء، القصف اإلسرائيلي 
الذي استهدف الليلة قبل الماضية، مواقع سورية شرقي 

مهجة القدس تحذر من خطورة 
الوضع الصحي لألسير الجرجاوي

فصائل فلسطينية تدين 
العدوان اإلسرائيلي على سوريا

أفرج عنه قبل يومين.. إصابة 
أسير محرر بفيروس »كورونا«

غزة/ خالد اشتيوي:
حذرت مؤسسة مهجة القدس للش���هداء واألسرى والجرحى، من 
خطورة الوضع الصحي لألس���ير  المريض إياد عبد الله الجرجاوي 

موظفو غزة غاضبون لتجاهل مطالبهم 
المالية.. ونقابتهم تقدم استقالة جماعية

هيئة: االحتالل يستثمر »كورونا« لفرض 
السيطرة على األقصى وتهويد القدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن سلطات 

االحتالل تعمل على اس����تثمار أي أحداث ومستجدات لفرض 
المزيد من السيطرة على المسجد األقصى، والتدخل في عمل 

محافظات/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة، مس���اء أمس األربعاء، عن 
استشهاد الشاب إسالم عبد الغني دويكات 
)22 عاما( م���ن بلدة بيتا جنوب نابلس، متأثرا 

بجروحه. وأفاد رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي، 
بأن الش���اب دويكات أصيب خالل مواجهات 
جبل العرمة مع ق���وات االحتالل في 12 آذار/
مارس الماض���ي بالرصاص المعدني المغلف 

الرأس، ونقل لمستش���فى  بالمطاط بمنطقة 
رفيديا الحكومي ثم إلى االستشاري، وأجريت 

له عدة عمليات، وأعلن االطباء عن 
استشهاده مساء اليوم.

شهيد في نابلس متأثرًا بجروحه واالحتالل 
يهدم ثالثة منازل قيد اإلنشاء غرب جنين

غزة/ االستقالل:
قال مركز اإلع���الم والمعلومات الحكومي في غزة إن وزارة الصحة بحاجة لتوفير 
100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لتحقيق االستجابة األولى 
لمواجه���ة فيروس كورونا حال تفش���ي الفيروس، حي���ث أن المتوفر 63 جهاز 

»صحة غزة«: نحتاج 100 جهاز تنفس 
صناعي و140 سرير عناية مركزة

ملحم: األيام المقبلة صعبة جدًا 
وأوضاع المصابين بـ »كورونا« مستقرة

اشتية: الثغرة الحقيقية في معركتنا 
ضد »كورونا« هي االحتالل ومستوطناته 

رام الله/ االستقالل:
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن األيام المقبلة ستكون 
صعبة جدا وخطيرة، مش���يرا إلى أن أوضاع المصابين بفيروس »كورونا« ال�134 
مس���تقرة، وهناك نحو 500 عينة قيد الفحص ستعلن نتائجها خالل الساعات 

رام الله/ االستقالل:
ق���ال رئيس ال���وزراء محم���د اش���تية »إن الثغ���رة الحقيقية في 
معركة الفلسطينيين ضد تفش���ي فيروس كورونا هي االحتالل 

تقدمي بيان �إطالق 
�سر�ح �لأ�سري�ت 

و�لأطفال �لفل�سطينيني 
للجنايات �لدولية

) APA images (    مو�طنون يتفقدون �آثار �لدمار �لذي خلفه �الحتالل بعد هدمه 3 منازل غرب جنني �أم�س

03 05

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة اإلس���رائيلية، مساء األربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في »إسرائيل« إلى 

25 حالة، وعدد اإلصابات إلى 6092 إصابة، بينها 95 حالة خطيرة. وتوفي 
مساء أمس رجل )66 عامًا( في مستشفى وولفسون، بعد أن أعلن في وقت 

كيان االحتالل يسجل 25 
وفاة و6092 إصابة بكورونا
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05
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رام الله/ االستقالل:
ق���ال المتح���دث الرس���مي باس���م 
الحكومة إبراهيم ملح���م، إن األيام 
المقبلة ستكون صعبة جدا وخطيرة، 
إلى أن أوض���اع المصابين  مش���يرا 
بفيروس "كورونا" ال�134 مس���تقرة، 
وهناك نحو 500 عينة قيد الفحص 
س���تعلن نتائجها خالل الس���اعات 

المقبلة.
وأضاف ملحم، في اإليجاز المسائي 
ح���ول وب���اء "كورون���ا" المس���تجد، 
اتخ���ذت  الحكوم���ة  أن  األربع���اء، 
اإلجراءات الوقائية االستباقية "ألننا 
حريصون على ش���عبنا، وحريصون 
على أن ال نعيش تلك األحوال التي 

تمر بها كبرى الدول في العالم، مثل 
إيطاليا وصربيا، ألن إمكانياتنا متواضعة ونس���خر 

أقصى ما لدينا لحماية شعبنا".
وق���ال إن "األيام المقبلة صعب���ة، ألننا قلنا باألمس 
يوج���د حالتان في غزة، وصباح���ا أعلنا عن 15 حالة، 
وهن���اك 16 عاماًل م���ن العمال داخل "إس���رائيل" 
خضعوا للفحص ولم تص���در النتائج بعد، وكذلك 
األس���ير الذي أفرج عنه واحتفي به وهذا كان خطأ، 

ألنه نقل الفيروس إلى أصدقائه".
وتاب���ع ملحم: "طواقمنا الطبي���ة تعمل على تعقب 
ومتابع���ة المخالطين للمصابين ف���ي قرى القدس 
ورام الل���ه، لتحصل منهم عل���ى عينات حرصا على 
سالمتهم وسالمة أطفالهم وأسرهم وقراهم، وكل 
ش���خص يعلم أن���ه خالط مصابا يج���ب عليه إبالغ 

الجهات المسؤولة وأن يحجر نفسه منزليا".
وقال "نتوقع أن ترتفع حصيلة المصابين مع نهاية 
الي���وم )أمس(، وم���ع حلول عيد الفص���ح اليهودي 
س���يعود 50 ألف عامل إلى منازلهم، وسيش���كلون 
خطرًا كبيرًا يمك���ن أن نتجنبه بأن يلتزموا بيوتهم، 
وأن تلتزم "إسرائيل" بإجراء الفحوصات الطبية لكل 

العمال قبل عودتهم إلى بيوتهم".
وأش���ار إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية اتصل مع 
مدير الصحة العالمية، وطلب منه التدخل كي يجري 
االحتالل فحوصات لجميع العم���ال قبل عودتهم، 
مضيفا أن االتفاق كان يقض���ي أن يمضي العمال 
شهرين قبل عودتهم، لكن االحتالل لم يلتزم وأعاد 

نصفهم.
وفيم���ا يتعلق ببيان مصلحة س���جون االحتالل عن 

إج���راء فحوص���ات لألس���ير الذي 
أفرج عن���ه أمس وتبين أنه مصاب 
بالفي���روس، ق���ال ملح���م إن بيان 
وفحوص���ات  كاذب،  االحت���الل 
األخط���اء،  تش���وبها  االحت���الل 
وإس���رائيل ال تريدنا أن ننجح في 

اجتياز الجائحة.
وأوض���ح أن كل أس���ير يفرج عنه 
تنس���ق له هيئة الشؤون المدنية 
نتحس���ب  ألننا  للفحص  ويخضع 
من أي تقصي���ر، والمخاوف كانت 
من���ذ أس���ابيع دون أن نتأك���د من 
ذلك، والي���وم الفح���ص أثبت أن 
األسير مصاب، وقبل أن يفرج عنه 
خالط العديد من زمالئه بوداعهم، 
ويجب على االحتالل أن يأخذ عينات 

من المخالطين المفترضين.
وأردف: "نراهن على اللجان الش���عبية لدورها الهام 
في ع���زل العمال ووضعه���م في الحج���ر لحماية، 
عائالتهم وش���عبهم ووطنهم من هذا الوباء الذي 

يضرب في كل أنحاء العالم.
وقال ملحم مخاطبا العمال: "ابقوا في بيوتكم لحماية 
أنفس���كم ولحماية عائالتكم من انتش���ار فيروس 

كورونا، فالمرحلة جدية وعلينا توخي الحذر".
ولفت إلى أن الحكومة بادرت بإرس���ال 1500 مسحة 
ألهلن���ا ف���ي قطاع غزة، مش���يرا إلى أن ش���حنة من 
األدوية سترس���ل للقطاع خالل األيام المقبلة، "كما 
نتابع أوضاع أهلنا في الش���تات ونحاول التخفيف 

من معاناتهم.

رام الله/ االستقالل:
ق����ال رئيس ال����وزراء محمد اش����تية »إن الثغرة 
الحقيقية في معركة الفلسطينيين ضد تفشي 
فيروس كورون����ا هي االحتالل ومس����توطناته 
وحواج����زه وكل إجراءاته التي تحاول إفش����ال 
جهودنا لحماية أبناء ش����عبنا ووقف تفش����ي 

الوباء«.
جاء ذلك في تصريح لرئيس ال����وزراء، األربعاء، 
عقب تس����جيل إصابة 15 فلسطينيا بفيروس 
كورونا، وهم عّمال في أحد مصانع مس����توطنة 

»عطروت« المقامة على أراضي شمال القدس.
وأضاف رئيس الوزراء أن »استمرار تنقل العّمال، 
بتس����هيالت إس����رائيلية، بين مدنهم وقراهم 
وأماكن عملهم سواء داخل الخط األخضر أو في 

المستوطنات يشّكل ضربة لكل جهودنا التي 
اتخذناها بشكل مبكر لوقف انتشار المرض«.

وقال: »إننا نرى في اس����تمرار الس����ماح للعّمال 
بالتوج����ه ألماك����ن عمله����م محاول����ة لحماية 
االقتصاد اإلسرائيلي على حساب أرواح العّمال، 
لكن اقتصاد إس����رائيل ليس أغل����ى من أرواح 

أبنائنا«.
وتاب����ع: »منذ اليوم األول عملن����ا بمهنية عالية 
وبإجراءات س����ريعة لوقف التفش����ي، إذ نجحنا 
أوال بالسيطرة بشكل كامل على تفشي المرض 
ف����ي بيت لح����م، كما نجحن����ا بالس����يطرة على 
إمكانيات تفش����يه عبر القادمين من السفر من 
خالل التنسيق الوثيق مع األردن ومصر وإغالق 
الجسور وفحص وحجر القادمين، وهذا ما جعلنا 

نحافظ عل����ى وتيرة إصاب����ات منخفضة.« وأكد 
اش����تية أن »الفضل في س����يطرتنا على الوضع 
حتى اآلن يعود لالنس����جام بين قرارات القيادة 
والتجاوب الش����عبي، وتفاني ك����وادر وموظفي 

الدولة الفلسطينية«.
وأشار إلى أن هناك تنس����يقا فلسطينيا دوليا 
مع جميع األطراف في هذا الس����ياق، من خالل 
منظم����ة الصحة العالمية الت����ي تتابع مع وزارة 
الصحة سير األمور بشكل يومي، والتي بدورها 

أشادت بإجراءات دولة فلسطين الوقائية.
واستنكر اش����تية الحديث اإلسرائيلي عن ضم 
طبي »إسرائيلي« للضفة الغربية، قائال: »ال نقبل 
وصاية إسرائيلية على إجراءاتنا، والمطلوب من 

»إسرائيل« أن تتركنا وشأننا«.

غزة/ االستقالل:
قال مركز اإلع���الم والمعلومات الحكومي في غ���زة إن وزارة الصحة بحاجة 
لتوفي���ر 100 جهاز تنفس صناعي و140 س���رير عناي���ة مركزة لتحقيق 
االستجابة األولى لمواجهة فيروس كورونا حال تفشي الفيروس، حيث أن 

المتوفر 63 جهاز تنفس صناعي و78 سرير عناية مركزة فقط«.
وأض���اف المركز خالل مؤتمره في اإليجاز اليومي، األربعاء، الطواقم الطبية 
تتابع صحيًا 1816 مستضاًفا داخل 27 مركزًا للحجر الصحي، بينهم 1061 
حالة مرضية في الفنادق والمراكز الصحية والمستش���فيات التخصصية 

ضمن اإلجراءات الوقائية المعتمدة.
وذكر الناطق باس���م الوزارة أشرف القدرة أن وزارته كثفت الترصد الوبائي 
وسحب العينات المخبرية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي وأجرت 

830 فحصًا لحاالت مشتبهة خالل مارس الماضي كانت معظمها سلبية.
وجدد الق���درة دعوته لكافة المواطنين االلتزام الكام���ل بإجراءات الوقاية 
المك���وث لفترات أطول في المنازل وعدم والتح���رك إاّل للضرورة القصوى، 
خاص���ة كبار الس���ن واألطفال ومرض���ى الجهاز التنفس���ي وذوي المناعة 
الضعيفة واالم���راض المزمنة إلى تجنب األس���واق والتجمعات واألماكن 

العامة.
وأش���ار إلى أن الحالتين التي أعلن عنهما مس���اء الثالثاء اكتش���فتا خالل 
الفحص المخبري المستمر للمحجورين ولم تخالطا أحدًا ولم تظهر عليهما 
أي أعراض مرضية، ليرتفع ع���دد المصابين بالفايروس بقطاع غزة إلى 12 

إصابة.
وأكد الق���درة الوضع الصحي لكافة الح���االت المصابة بالفيروس مطمئنة 
ومستقرة ولم تطرأ عليها تغيرات صحية في مستشفى العزل بمعبر رفح.

وقال إن الحاالت المكتشفة في قطاع غزة كانت جميعها داخل مراكز الحجر 
الصحي مما يؤكد سالمة اإلجراءات االحترازية المتخذة والتي ساهمت في 
تحصين المجتمع ولم تس���جل أي إصابة داخل المناطق الس���كنية حتى 

اللحظة.

»صحة غزة«: نحتاج 100 جهاز تنفس 
صناعي و140 سرير عناية مركزة

ملحم: األيام المقبلة صعبة جدًا وأوضاع المصابين بـ »كورونا« مستقرة

»ال نقبل وصاية إسرائيلية على إجراءاتنا«

اشتية: الثغرة الحقيقية في معركتنا ضد »كورونا« هي االحتالل ومستوطناته 

رام الله / االستقالل:
وص���ف األمي���ن الع���ام لحرك���ة المبادرة 
الوطنية الفلس���طينية مصطفى البرغوثي 
إق���دام ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي على 
اقتحام مدينة رام الله، وبلدة كوبر، ومخيم 
األمع���ري، وتنفيذ اعتق���االت جديدة بحق 
الفلسطينيين، بأنها عمل »عنصري دنيء« 

في وقت يخوض فيه الشعب الفلسطيني 
واإلنس���انية جمع���اء معرك���ة بطولية ضد 

تفشي وباء »كورونا«.
وقال البرغوثي في تصري���ح صحفي األربعاء، 
»ب���دل أن تفرج ق���وات االحتالل عن األس���رى 
المرض���ى واألطفال،  الفلس���طينيين وخاصة 
فإنه���ا تزيد الخطر عليهم باعتقال المزيد من 

األس���رى، ومنهم أشخاص يعانون من أمراض 
مزمنة خطي���رة، وبدل أن تخفف حصارها على 
الفلسطينيين، فإنها تقتحم بيوتهم وتحاول 

نشر الرعب بين صفوفهم«.
وطالب البرغوثي المؤسسات الدولية بالضغط 
االقتحامات  لوق���ف ه���ذه  »إس���رائيل«  على 

واالعتداءات الخطيرة.

جنين/ االستقالل:
أدانت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، إطالق مجهولين النار على منزل 
األسير المجاهد عبد محمود عبيد في بلدة عرابة بمحافظة جنين شمالي الضفة 

الغربية المحتلة.
واعتقل األس���ير المجاهد عبيد عام 2001 ووجه���ت له تهم تتعلق بالمقاومة 

وعمله الجهادي في صفوف سرايا القدس، وأداء واجبه الوطني.
وشددت الجهاد في بيان صحفي، األربعاء، على إدانة هذا الفعل االجرامي الذي 

يندرج في سياق خدمة االحتالل ومخابراته.
وأكدت  ض���رورة توفير الحماية للمواطنين وبش���كل خاص عائالت األس���رى، 

والتصدي ألي محاولة للعبث والفلتان.

البرغوثي: اقتحامات االحتالل بالضفة »دناءة عنصرية«

»الجهاد« تدين إطالق النار على منزل 
األسير المجاهد عبد عبيد بجنين

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية، مساء األربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في »إسرائيل« إلى 25 

حالة، وعدد اإلصابات إلى 6092 إصابة، بينهم 95 حالة خطيرة.
وتوفي مساء أمس رجل )66 عامًا( في مستشفى وولفسون، بعد أن أعلن في وقت سابق 
عن وفاة ثالث حاالت. وبحس���ب الوزارة، فإن إسرائيلية ُتوفيت في وقت سابق من مساء 
أمس تبلغ من العمر )66 عامًا(، أما اآلخران فأحدهما يبلغ من العمر )69 عامًا(، وكان يتلقى 
العالج في مستشفى شعاري تس���يديك بالقدس، فيما اآلخر يبلغ من العمر )74 عامًا(، 
وكان يتلقى العالج في مستش���فى وولفسون في حولون، فيما أشارت الوزارة إلى أنهما 

كانا يعانيان من أمراض ُأخرى.

كيان االحتالل يسجل 25 
وفاة و6092 إصابة بكورونا
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غزة/ خالد اشتيوي:
حذرت مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء واألس���رى 
والجرحى، من خطورة الوضع الصحي لألسير  المريض إياد 
عب���د الله الجرجاوي )34عامًا(، المتبقي له 73 يومًا لإلفراج، 
حيث يعاني من ورم س���رطاني ف���ي الكتلة العصبية في 
الدم���اغ، وذلك بع���د أن أبلغ���ت إدارة مصلحة الس���جون 
الصهيونية األس���ير الجرجاوي بنتائج الفحوصات الطبية 

التي أجراها قبل عدة أسابيع.
وأك����د الناطق اإلعالم����ي في مؤسس����ة مهجة القدس 
محمد الش����قاقي، على أن تجاهل الع����دو الصهيوني 
ألوضاع األسرى الصحية، وخاصة األسير المجاهد إياد 
الجرجاوي، يضاف إلى سلس����لة انتهاكات الش����اباص 
التي تمارس بحق األس����رى الفلسطينيين في سجون 

االحتالل.
وأشار الش���قاقي في حديثه ل�"االستقالل"، إلى أن األسير 
الجرجاوي يعاني منذ فت���رة طويلة من صداع مزمن وآالم 
حادة في الرأس وأنحاء مختلفة من الجس���م، وقد تعرض 
لمماطلة كبي���رة من إدارة مصلحة الس���جون الصهيونية 
واألطباء التابعي���ن لها من أجل إخضاعه لفحوصات طبية 

للوقوف على تطورات حالته الصحية.
وأض���اف، بأن األس���ير الجرج���اوي بحاجة ماس���ة وعاجلة 
إل���ى إجراء عملية جراحي���ة خالل ثالثة أس���ابيع من أجل 
اس���تئصال الورم الس���رطاني لكن إدارة المعتقل تماطل 
بتحويل���ه لتلقي الع���الج الالزم لحالت���ه الصعبة، الفتًا أن 
هذا االس���تهتار والمماطلة التي تمارس���ها إدارة سجون 
االحتالل تهدد حياة األس���ير الجرجاوي وتزيد من خطورة 
وضع���ه الصحي والذي ق���د يفقده بصره بش���كل كامل، 

ويفقده اإلحس���اس في الجانب األيمن من الجسم، وذلك 
بحسب إفادة األطباء الصهاينة له.

وناشد الش���قاقي مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات 
الدولي���ة واللجنة الدولية للصليب األحمر بضرورة التدخل 
الفوري والعاجل إلنقاذ حياة األس���ير المريض الجرجاوي 
بعد اكتش���اف ورم س���رطاني في دماغه، وجميع األسرى 

المرضى واإلفراج الفوري عنهم من سجون االحتالل.
وذك���ر أن وف���دًا من مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء 
واألسرى والجرحى زار باألمس مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحم���ر بمدينة غزة، وس���لم الوفد لمدير اللجنة الس���يد 
أجناسيو كاس���اريس مذكرة حول الوضع الصحي الخطير 

لألسير المريض بالسرطان إياد عبد الله الجرجاوي، ودعاه 
لممارس���ة دورهم اإلنس���اني وضغوطاتهم على سلطات 
االحت���الل لإلف���راج عنه لكي يتس���نى ل���ه الحصول على 

العالج.
وطالب وفد مؤسس���ة مهجة القدس من السيد أجناسيو 
ضرورة إجراء زيارة فورية لألس���ير إياد الجرجاوي لالطالع 
على حالته الصحية، وخاصة بعدما أعلنت أمس س���لطات 
االحتالل الصحية إصابة عدد من الس���جانين الصهاينة 
في معتقل عوفر بفيروس كورون���ا )كوفيد 19( وخطورة 
ذلك على حياته في حال ال س���مح الله تفشي هذا الوباء 

في سجون االحتالل.

وشدد وفد المؤسس���ة على الدور اإلنساني للجنة الدولية 
للصلي���ب األحمر من أجل الضغط على س���لطات االحتالل 
الصهيون���ي وإلزامه���ا باحترام حقوق االنس���ان واإلفراج 
الفوري عن األس���ير الجرجاوي من أجل اإلس���راع بتقديم 
العالج الالزم له في إحدى المش���افي الفلسطينية وتحت 
رعاية طبية فلس���طينية وعربية، إل���ى جانب ضرورة قيام 
الصليب األحمر بالعمل على إنهاء سياسة اإلهمال الطبي 
المتعم���د في الس���جون الصهيونية ووق���ف نزيف الدم 
الفلس���طيني الذي يس���يل تحت مقصلة اإلهمال الطبي 
والسياس���ات والقوانين والجرائم الصهيونية المختلفة 

بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.
من جهته رحب الس���يد أجناسيو كاساريس مدير اللجنة 
الدولي���ة للصليب األحم���ر في قطاع غزة بوفد مؤسس���ة 
مهجة القدس، وقال إن متابعة أوضاع األسرى في سجون 
االحت���الل من صلب عمل الصليب األحمر وخاصة المرضى 
منهم، وأنه س���يأخذ الطلبات الواردة في المذكرة ويعمل 
على بذل الجهود الممكنة لزيارة األسير إياد أواًل واالطالع 
على وضعه الصحي، وكذلك ممارسة دور الصليب األحمر 
ما أمكن على س���لطات االحت���الل الصهيوني لإلفراج عن 

األسير المريض إياد الجرجاوي. 
جدي���ر بالذك���ر أن األس���ير إي���اد الجرجاوي ول���د بتاريخ 
1986/10/23م، وه���و من مدين���ة خانيونس جنوب قطاع 
غ���زة، واعتقلت���ه ق���وات االحت���الل الصهيون���ي بتاريخ 
2011/06/13م، وقد أصدرت بحقه حكمًا بالسجن الفعلي 
تس���ع س���نوات، بتهمة المش���اركة في أعم���ال مقاومة 
االحت���الل الصهيوني، ومن المقرر أن تفرج عنه س���لطات 

االحتالل في شهر حزيران/يونيو القادم.

غزة/ االستقالل:
أدانت حركتا الجهاد اإلس���المي في فلس���طين و"حماس"، والجبهة 
الش���عبية لتحرير فلس���طين، األربعاء، القصف اإلس���رائيلي الذي 

استهدف الليلة قبل الماضية، مواقع سورية شرقي حمص.
 وأكدت حركة الجهاد االسالمي في بيان صحفي وصل "االستقالل" 
نس���خة عنه، أن هذا الع���دوان هو تطاول على العرب والمس���لمين 
جميعا ، مش���يرة إلى أن  ذلك يس���تدعي وقفة مسؤولة وجادة في 
ال���رد على تواصل هذا ااٍلرهاب الصهيوني واالس���تهداف المتكرر 

لألراضي السورية.
 وش���ددت الحركة، على تضامنها الكامل مع س���وريا ووقوفها إلى 

جانبها في مواجهة العدوان الصهيوني.
بدوره قال حازم قاس���م الناطق باس���م حماس في تصريح صحفي 
له، إن هذا القصف "هو اس���تمرار لع���دوان الكيان الصهيوني على 
كل مكون���ات األمة وتدمير مقدراتها، وه���و امتداد للعدوان الذي ال 

يتوقف على شعبنا الفلسطيني".
وأضاف "يؤك���د الكيان الصهيوني مرة أخرى أن���ه العدو الحقيقي 
لألم���ة، لذا س���يبقى مطلوًبا توحيد مقدرات وجه���ود األمة من أجل 

التصدي لعدوانه وأطماعه التوسعية".
من جهتها اعتبرت الجبهة الش���عبية في بي���ان لها "هذا االعتداء 
غير معزول عن سياسة العدوان المتواصلة التي تستهدف سوريا، 
س���واء بالعدوان المباشر عليها كما جرى ليلة أمس وما قبلها، أو من 
خالل دعم منظمات اإلرهاب على أراضيها إلش���غال وإنهاك الدولة 
الس���ورية، وفرض األمر الواقع باحتالل بعض أراضيها، والس���يطرة 

على ثرواتها كما تمارس القوات األمريكية". وفق وصف البيان.
وعبرت الجبهة، عن تضامنها الكامل مع س���وريا، داعيًة الش���عوب 
العربية وقواها الحية إلى االنتصار لس���وريا، ومواجهة سياس���ات 
بعض حكوماتها المتواطئة مع مخططات إس���قاط س���وريا. كما جاء 

في البيان.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن نتائج 
الفحص الخاص بفيروس كورونا لألسير المحرر 
ن���ور الدين صرصور ظه���رت إيجابية )مصاب(، 

علًما أن االحتالل أفرج عنه مساء الثالثاء.
وأفرجت س���لطات االحتالل عن األسير صرصور 
أم���س األول الثالثاء من معتق���ل عوفر برام الله 

وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الهيئة في بيان لها، يوم أمس، أن األسير 
صرصور وهو من بيتوني���ا، اعتقل بتاريخ ١٨/٣ 
وأفرج عنه، علما أنه قضى كل فترة اعتقاله في 

قسم ١٤ في عوفر ومركز تحقيق بنيامين.
وبين���ت الهيئ���ة أن "حالة من االس���تنفار في 

صفوف األسرى يشهدها حالًيا سجن عوفر بعد 
علمهم بأن األس���ير صرصور مصاب بالفيروس، 
حيث تم إغالق األقسام ويجري التأكد من أسماء 
األسرى الذين قد يكون من المحتمل أن األسير 

المصاب قد خالطهم".
وحمل���ت الهيئة حكومة االحتالل اإلس���رائيلي 
وإدارة الس���جون المس���ؤولية الكاملة عن هذه 
الجريم���ة الطبية  والال أخالقية والال إنس���انية، 
والمتمثلة بعدم حماية األس���رى الفلسطينيين 
من خطر انتش���ار هذا الفي���روس، وعدم اتخاذ 

اإلجراءات الوقائية الالزمة.
وأضافت "ق���ام طاق���م محامينا بإب���الغ النيابة 
ومحكمة االحتالل العس���كرية في عوفر بنتائج 

والجهود مستمرة  األس���ير صرصور،  فحوصات 
لمعرف���ة أماك���ن اختالط���ه باألس���رى داخ���ل 

المعتقل".
االحت���الل  بدوره���ا، حمل���ت حرك���ة حم���اس 
المسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة األسرى في 
سجونه بعد ثبوت إصابة أحد األسرى المحررين 

بفيروس كورونا.
وطالب بيان للحركة األربع���اء، الجهات الدولية 
والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لضمان 
سالمة األسرى في س���جون االحتالل بعد زيادة 
تفشي الوباء بس���جون االحتالل، خاصة في ظل 
بإجراءات  الس���جون هناك  اس���تهتار مصلحة 

السالمة لألسرى.

سّلمت مذكرة للصليب األحمر بخصوصه

مهجة القدس تحذر من خطورة الوضع الصحي لألسير الجرجاوي

نابلس / االستقالل:
أجلت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي اإلفراج عن 
أسيرين فلس���طينيين من مدينة نابلس بالضفة 
الغربية المحتلة، بعد أن انتهت مدة محكوميتهما 

منذ اإلثنين الماضي.
وأوضح مكتب إعالم األس���رى، أن األس���يرين هما 
س���امي فتح���ي الحج محم���د )31 عاًما( واألس���ير 
إبراهي���م عماد القطب )34 عاًم���ا( وهما من مدينة 
نابل���س وقد أمضي���ا فترات متفاوتة في س���جون 
االحت���الل، وكان م���ن المق���رر أن يتح���ررا االثنين 
الماضي إال أن االحتالل أجل إطالق سراحهما بحجة 
أنه ألغى قانون المنهلية »خصم عدة أيام من فترة 

االعتقال عن كل عام«.

وأش����ار إل����ى أن الح����ج محمد أمضى في س����جون 
االحت����الل 43 ش����هرًا وكان اعتق����ل ف����ي يناير 
م����ن الع����ام 2016، ووجهت له تهم����ة التخطيط 
لتنفي����ذ عمليات ضد االحت����الل، وقد انتهت مدة 
محكوميته،  بينما األس����ير القطب كان قد اعتقل 
ف����ي أبريل من الع����ام 2018 وص����در بحقه حكم 
بالسجن لمدة عامين وكان من المقرر أيضًا إطالق 

سراحه الثالثاء الماضي.
وعم���د االحتالل خالل الش���هور األخيرة إلى تأخير 
إطالق س���راح عش���رات األس���رى الذي���ن انتهت 
محكومياتهم وذلك لفرض مزيد من التنكيل بهم 
وبذويه���م الذين ينتظرونهم بلهفة وش���وق بعد 

غيابهم لسنوات خلف القضبان.

وف���ي س���ياق متصل م���ددت س���لطات االحتالل، 
االعتق���ال إلداري لألس���ير ع���الء األعرج م���ن بلدة 
عنبتا ش���رق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية 
المحتل���ة، لمدة أربعة أش���هر، للم���رة الرابعة على 

التوالي.
وذكر مكتب إعالم األس����رى أن االحتالل اعتقل 
األع����رج بتاري����خ 2\1\2019، ول����م يمض على 
اإلف����راج عنه وقتها س����وى أربعة أش����هر من 
اعتقال اس����تمر 28 ش����هًرا، وتوفي والده قبل 
اإلفراج عنه بفترة قصيرة، وأنجبت زوجته وهو 

داخل األسر.
وأوضح أن األس���ير األع���رج أمضى ف���ي االعتقال 

اإلداري مدة عام ونصف لغاية اآلن.

»الجهاد« تدعو لوقفة مسؤولة وجادة
فصائل فلسطينية تدين 

العدوان اإلسرائيلي على سوريا

أفرج عنه قبل يومين.. إصابة أسير محرر بفيروس »كورونا«

االحتالل يؤجل إطالق سراح أسيرين رغم
 انتهاء محكوميتهما ويمدد اعتقال آخر
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )154/ 2020(
يعل���ن للعموم ان���ه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
السيد: مدحت عليان سليمان ش���اهين من سكان خانيونس هوية رقم 

908460157 بصفته وكيال عن: عبد ربه سليمان عليان شاهين
بموجب وكالة رقم: 1129 / 2020  الصادرة عن القاهرة 

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 234  قسيمة 11  المدينة عبسان 

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

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 1/ 4/ 2020م

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

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )157/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمود معين بدوي اليازجي من س���كان غزة هوي���ة رقم 803814086 

بصفته وكيال عن: باسل عبد الرحمن حسن ناصر 
بموجب وكالة رقم: 449 / 2020  الصادرة عن عدل شمال غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1743 قسيمة 17  المدينة بيت الهيا 

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

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 1/ 4/ 2020م

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

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )156/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد زيد جمال رفيق العش���ي من سكان غزة هوية رقم 802188136 

بصفته وكيال عن: خلدون جمال رفيق العشي 
بموجب وكالة رقم: 11340 / 2014  الصادرة عن غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 658 قسيمة 14  المدينة غزة الزيتون 

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

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 1/ 4/ 2020م

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

وأكدت وزارة المالية في غزة أمس األربعاء، أن نسبة صرف 
رواتب الموظفين والمقرر صرفها اليوم الخميس، ستكون 
الش���هر الحالي كما هي بواقع 40% ، فيما لم تس���تجب 
البنوك العاملة في القطاع لمطالب وقف خصم المرابحات 
لصال���ح الموظفين في ظ���ل الظروف الحالية مع انتش���ار 

فيروس كورونا.
اإجراءات تع�سفية

وأعرب الموظف محمد كمال عن استيائه واستهجانه من 
قرار وزارة المالية وإدارة بنكْي الوطني اإلس���المي، واإلنتاج 
عما اعتبره "موقفا س���لبيا" تجاه الموظفين المتمثل بعدم 
زيادة نسبة صرف الراتب وعدم وقف الخصومات البنكية 

في ظل األزمة الراهنة.
وقال كمال ل� "االستقالل": "إن عدم الوقوف بجانبنا في هذه 
الظروف الحالية الصعبة، وحاجتن���ا الملحة لرواتب كاملة 
وليست منقوصة، يعتبر اس���تمرارًا لإجراءات التعسفية 
التي نتعرض لها منذ س���نوات، واس���تخفافًا بمش���اعرنا 
وتخليًا واضحًا من الجهات المعنية عن مسؤولياتها تجاه 

الموظفين". وفق تعبيره.
وأوض���ح كم���ال، أن الحاجة الملحة للرات���ب الكامل تتزايد 
في ظل هذه الجائحة، وتزامنها مع اقتراب ش���هر رمضان 
المبارك، ما يزيد من األعباء المالية على األس���ر ويفاقم من 

معاناتها المس���تمرة منذ سنوات طويلة بسبب عدم تلقي 
رواتب كاملة.

ظروف �سعبة جدًا
وأعرب الموظف يحيى أبو هويدي عن بالغ استيائه من قرار 
"مالية غزة" والبنوك العاملة في القطاع س���واء لجهة نسبة 
الصرف أو اس���تمرار الخصومات البنكية، مؤكدًا أن الوضع 
االجتماع���ي والمادي الصعب جدًا في غ���زة، ان يحتم على 

الجهات المعنية مراعاة ظروف الموظفين واحتياجاتهم ال 
سيما في ظل جائحة "كورونا"؟.

وأوضح أبو هويدي ل� "االستقالل"، أن البنوك التي تتعامل 
مع سلطة النقد في رام الله استجابت لنداء حكومة رام الله 
بوق���ف كل الخصومات والقروض إل���ى حين انتهاء األزمة 
الراهنة، وعليه كنا نأمل من بنوك غزة وحكومة غزة أن تخطو 
نفس الخطوة لصالح الموظفين، ولكن لألسف ال حياة لمن 

تنادي.." كما قال.
وتمنى أبو هويدي، من أصحاب القرار س���واء في مالية غزة 
أو بنكي الوطني اإلس���المي، واإلنتاج، أن يراجعوا مواقفهم 
واالنحياز إل���ى قط���اع الموظفين المس���حوقين وتغليب 

مصلحة الموظفين فوق كل اعتبار.
ومنذ إعالن لجنة العم���ل الحكومي بغزة أول أمس الثالثاء، 
عن نسبة صرف الرواتب وتعامل البنوك العاملة في القطاع 
معه���ا، ضّجت مواق���ع التواصل االجتماع���ي بالتعليقات 
المنددة والمس���تنكرة، فيما وّجه آخرون رسائل إلى قيادة 
حركة "حماس" وإدارات البنوك، بإعادة النظر في ذلك القرار. 
بينما أعلن مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام 
بقطاع غزة، أمس عن تقديم اس���تقالة جماعية من النقابة، 

محياًل األمر لوزارة العدل حسب القانون.
وق���ال نقي���ب الموظفين في القط���اع العام المستش���ار 
يعقوب الغندور في بيان االس���تقالة "نظرا لعدم استجابة 
وتلبية مطالبات ومناشدات النقابة النابعة من عمق معاناة 
الموظفين وأس���رهم بس���بب رف���ض إدارات البنوك وقف 
الخصومات البنكية على رواتب الموظفين في هذه الظروف 
االس���تثنائية الصعبة التي يعيش���ها موظفون���ا، وعدم 
إعالنه���م عن التراجع عن هذا الموق���ف، فإن مجلس إدارة 

النقابة يعلن تقديم استقالة جماعية من النقابة".

يتلقون اليوم رواتب منقوصة رغم »كورونا«

موظفو غزة غاضبون لتجاهل مطالبهم المالية.. ونقابتهم تقدم استقالة جماعية
غزة / حممد اأبو هويدي:

ع���رّ موظف��و حكوم��ة غ��زة ال�سابق��ة، ع��ن 
غ�سبه��م وا�ستيائهم م��ن قرار جلن��ة املتابعة 

احلكومية يف القطاع، القا�سي ب�سرف رواتبهم 
عن �س��هر مار�س/ اآذار املن�س��رم بن�سبة 40% 
فقط، مع ال�سماح للبنوك بخ�سم م�ستحقاتها 

الظ��روف  م��ن  بالرغ��م  الرات��ب  قيم��ة  م��ن 
الع�سيبة التي مير بها املوظفون خا�سة يف ظل 

جائحة »كورونا«.

رام الله/ االستقالل:
قال����ت وزارة التربية والتعليم إنها س����ُتطلق مطلع 
األسبوع القادم برنامًجا متكاماًل يستهدف تضمين 
التعلي����م المنزل����ي مح����اور إثرائية غي����ر منهجية 
مثل الق����راءة والكتاب����ة واإلبداع الفن����ي والثقافي 

والتكنولوجي.
وأض����اف بيان للوزارة يوم أمس، أن يوم 2020/5/31 
هو تاريخ انطالق امتحان����ات الثانوية العامة إال إذا 

اقتضت الضرورة تغيير هذا الموعد.
وذك����رت ال����وزارة أنه ل����ن يتم تضمي����ن امتحانات 
الثانوية العامة أسئلة عن مواضيع لم يتم تغطيتها 

ف����ي إطار التعلي����م الوجاهي، وس����يتم اإلعالن عن 
تفاصيل المواضيع التي سيشملها االمتحان صباح 

الخميس.
وأش����ار البيان إلى أن الوزارة تنسق لضمان خريجي 
الثانوي����ة له����ذا العام فرص����ة االلتحاق الس����لس 

بمؤسسات التعليم العالي دونما تأخير.
وقالت ال����وزارة: نبذل كل جهد مس����تطاع من أجل 
استحداث منصة تفاعلية ضمن برنامج "ثانوية أون 
الين" الذي تم إطالقه بتاري����خ 11 /1 /2020، وذلك 
لتقديم الدعم األكاديمي لطلبه الثانوية العامة في 

المباحث المختلفة.

غزة/ االستقالل:
أعلن مجلس أمن����اء اللجنة الوطنية اإلس����المية للتنمية 
والتكاف����ل االجتماع����ي »تكاف����ل« يوم أم����س، تقديمه 
مس����اهمة عاجلة بدعم غرف إنعاش مش����افي قطاع غزة 

بواقع )14( جهاز تنفس صناعي.
وأوض����ح رئي����س اللجنة الطبي����ة في »تكاف����ل« د. جواد 
الطيبي، أن المجلس برئاسة النائب ماجد أبو شمالة قدم 
مساهمة عاجلة لدعم غرف إنعاش مشافي القطاع بواقع 

)14( جه����از تنفس صناعي. وبّي����ن د. الطيبي، أن الدعم 
يأت����ي في ظل ما تعانيه مش����افي القطاع من تجهيزات 
إلنعاش المرضى من الحاالت المس����تعصية، ومساهمة 

في مواجهة جائحة »فيروس كورونا« العالمي.
وأكد د. الطيبي أن الدائرة الطبية ستس����لم وزارة الصحة 
األجهزة الطبية، الفتًا إلى أن اللجنة كلفت مختصين في 
هندسة األجهزة الطبية للتأكد من سالمة المعدات وفق 

المعايير الصحية.

»تكافل« تدعم مشافي قطاع غزة »التعليم«: امتحانات الثانوية العامة آخر مايو
)١٤( جهاز تنفس صناعي بـ



الخميس 9 شعبان 1441 هــ 2 ابريل 2020 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عمر جابر زايد العماوي
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)411037617( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / محم���د رفيق محمود ابو س���معان 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)703029652( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / احم���د مصطفى احمد الترامس���ي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801328022( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطنة / س���ماح محمود محم���د دخان عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)801263898( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي

االدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

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

ب�ضان معاملة الت�ضجيل املجدد 
يعلن للعموم ان السيد/ -1ورثة احمد رمضان موسى المتربيعي -2وسعيد ومحمد وجميل 
وخميس وهنية وس���عاد وسعدية / أبناء حسن س���عيد حسونة -3إبراهيم واسعد ورفقة 
وفاطم���ة أبناء / علي إبراهيم الصفدي قد تقدموا لتس���جيل المال غي���ر المنقول المبينة 
اوصاف���ه وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه تس���جيال مجددا وعل���ى كل من يدعي بحق 
التص���رف او المنفعة او الملكية او التعدي عل���ى حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى 

دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
-1اس���م وعنوان طالب التس���جيل: -1ورث���ة احمد رمضان موس���ى المتربيعي 
-2وسعيد ومحمد وجميل وخميس وهنية وسعاد وسعدية / أبناء حسن سعيد 

حسونة و-3وإبراهيم واسعد ورفقة وفاطمة أبناء / علي إبراهيم الصفدي
-2 اسم المدينة: غزة

-3اسم موقع االرض: الدرج – مفترق السدرة والواقعة: بالقرب من مسجد السيد هاشم
 : القس���يمة  رقم  -4 رقم القطعة : 604"مالية" )حسب ادعاء المواطن(  

285 – 286 – 139 - 140"مالية " )حسب ادعاء المواطن(
المساحة: 286م2    الحصة: كامال   نوع األرض: ملك

-5 الحدود بموجب المخطط
الشرق: شارع هيكلي بعرض 10م  الغرب: محمود خليل إبراهيم الترك 

الش���مالي: صالح الدي���ن محمد حافظ البايض  الجنوبي: ش���ارع هيكلي 
بعرض 8م ومن ثم احمد عواد حماد الحداد + حمدي هاشم بحري العشي

-6 كيفية األيلولة لطالب التس����جيل: التي آلت اليه الى  -1ورثة احمد رمضان موسى 
المتربيعي بطريق الميراث من احمد رمضان موسى المتربيعي والتي آلت اليه بطريق 
الش����راء من ورثة / رزق عثمان قن����ن والتي آلت اليهم بالميراث م����ن رزق عثمان قنن 
والمسجلة باسمائهم لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية وحصة بالشراء 
من س����الم محمد احمد قنن مسجلة لدى ضريبة األمالك بوزارة المالية وحصة بالشراء 

من / سعيد علي إبراهيم الصفدي والمسجلة لدى ضريبة األمالك بوزارة المالية  
-2سعيد ومحمد وجميل وخميس وهنية وسعدية وسعاد / أبناء حسن سعيد 
حسونة وآلت اليهم بالتسجيل باسمائهم لدى دائرة األمالك بوزارة المالية 

-3 إبراهيم واسعد ورفقة وفاطمة أبناء / علي إبراهيم الصفدي والمسجلة 
باسمائهم لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية 

دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت الهيئة اإلس����المية المس����يحية لنصرة القدس 
والمقدسات إن سلطات االحتالل تعمل على استثمار 
أي أحداث ومس����تجدات لفرض المزيد من الس����يطرة 
عل����ى المس����جد األقص����ى، والتدخل في عم����ل دائرة 

األوقاف اإلسالمية.
وأوضح����ت في تقري����ر لها االربع����اء، أنه من����ذ بداية 
انتش����ار فايروس "كوفي����د 19 - كورونا" في األراضي 
الفلس����طينية المحتل����ة بدأت س����لطات االحتالل في 
محاوالت ف����رض المزيد من التضيي����ق على األقصى 
ورواده، فم����ن محاولة تقليل أع����داد المصلين، وإغالق 
بعض أبواب المس����جد، إلى ف����رض غرامة مالية كبيرة 
على مدير عام دائرة األوقاف اإلس����المية لعدم إيقاف 

صالة الجمعة في األقصى.
وأضافت أن ه����ذه صورة مصغرة عن االس����تراتيجية 
التي يتبعها االحتالل في القدس، مس����تفيًدا من أي 

تطورات مهما كان مصدرها.
لفت����ت الهيئة إلى أن س����لطات االحت����الل ارتكبت 7 
انته����اكات بحق البل����دة القديمة والمس����جد األقصى 

المبارك .
وأوضحت أنه ومع بداية انتش���ار فايروس "كورونا" 
بين المس���توطنين، وقبل قرار األوقاف االس���المية 
في القدس ايق���اف الصالة في المس���جد األقصى 
بدأت س���لطات االحتالل محاوالته���ا إلغالق بعض 
أبواب المس���جد األقصى، وأبقت ق���وات على ثالثة 
أبواب مفتوحة فقط لدخ���ول المصلين، وهي: حطة 

والمجلس والسلسلة.
وأكدت أن س����لطات االحتالل في المقابل لم تغلق باب 
المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين ولم تغفل دائرة 

األوقاف اإلسالمية في القدس عن إجراءات السالمة.
وش����ددت على أنه ولقطع الطريق أم����ام االحتالل أعلن 
مدير المس����جد األقصى "أن دائرة األوقاف اإلس����المية 
قررت إغ����الق المصليات المس����قوفة داخل المس����جد 
األقصى المبارك لمنع انتش����ار فايروس "كورونا"، على 
أن تقام جميع الصلوات في باحات المس����جد األقصى 

المب����ارك الخارجي����ة، مع اإلبقاء على فت����ح جميع أبواب 
األقصى أمام المصلين.

هذا وأبعدت س����لطات االحتالل نائب مدير عام أوقاف 
القدس الش����يخ ناجح بكيرات لمدة أسبوع، مع إمكانية 

تجديد مدة اإلبعاد بعد انتهاء األسبوع.
وغّرمت س����لطات االحتالل مدير عام األوقاف اإلسالمية 
الشيخ عبد العظيم سلهب بمبلغ 5 آالف شيكل، لعدم 
منعه المصلين من أداء صالة الجمعة في األقصى،  ولم 
تقف هذه االعت����داءات عند مس����ؤولي دائرة األوقاف 

اإلسالمية فقط، بل شملت مصلين في األقصى.
كما غّرم����ت قوات االحت����الل أربعة مصلي����ن بمبلغ 5 
آالف شيكل لكٍل منهم بذريعة "مخالفة قرارات وزارة 
الصحة اإلس����رائيلية-" للوقاية من "كورونا"، مع تأكيد 

الشبان مراعاتهم المسافة اآلمنة في ما بينهم.
وذكرت الهيئة أن عش����رات المس����توطنين دنس����وا 
بأقدامهم باحة حائط البراق )الجدار الغربي للمس����جد 
األقص����ى( رغم اج����راءات الوقاية من في����روس كورونا 
وقرار منع التجمع؛ الذي تطبقه سلطات االحتالل على 
المصلين على أعتاب المس����جد األقصى في إطار حالة 
الط����وارئ الت����ي أعلنها االحتالل كما س����محت لمئات 
المتديني����ن من "الحريديم" بالتوجه إلى حائط البراق، 

ألداء صلوات وطقوٍس تلمودية.
وذكرت أن المدينة ش����هدت جرائ����م تجريف وهدم 
واجراءات تهويد أبرزها الموافقة على مش����روع ش����ق 
طريق جديد يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين 

في القدس المحتلة.
وح����ّول االحت����الل مس����توطنة "معاليه أدومي����م" إلى 
أكبر تجمع اس����تيطاني في المناط����ق المحتلة، أي أن 
هذا الفصل سيس����هل على االحتالل بن����اء المزيد من 
المس����توطنات. ويعود مش����روع ه����ذا الطريق إلى 10 
سنوات ماضية، وتمت الموافقة عليه في هذا التوقيت.

وذك����رت الهيئة أن بلدي����ة االحت����الل بالقدس قامت 
بمص����ادرة أراٍض تبل����غ مس����احتها 4 دونمات في حي 
وادي الربابة إلقامة حدائق عامة وبناء جس����ر تهويدي 

بطول 197 متًرا وارتفاع 30 متًرا.

هيئة: االحتالل يستثمر »كورونا« لفرض السيطرة على األقصى وتهويد القدس

غزة /االستقالل:
طال���ب مركز حماية لحق���وق اإلنس���ان المجتمع الدولي 
بالعمل بش���كل أكبر ومن أي وقت مضى من أجل توفير 
الحماية الدولية للمدنيين الفلس���طينيين في األراضي 

المحتلة.
ودعا المركز في بيان له األربعاء، إلى قيام المنظمات 
الدولية بش���كل ع���ام ومنظمات الطفول���ة العالمية 
والمنظم���ات العاملة في مجال حماية المرأة للتدخل 
الفوري لوقف انتهاكات قوات االحتالل بحق األطفال 
الفلسطينيين المش���اركين في المسيرات السلمية، 
وفق���ًا لقواعد القان���ون الدولي اإلنس���اني والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان.
وأش���ار إلى انتهاكات االحتالل بحق األطفال والنس���اء 
خالل مس���يرات العودة ش���رق قط���اع غزة، ف���ي الفترة 
الممتدة منذ بداية مس���يرات الع���ودة بتاريخ 30 مارس 
2018م وحت���ى يناي���ر2020، والتي ش���هدت تصعيًدا 

إسرائيلًيا خطيًرا.
وأوضح أن االحتالل تعمد خالل تلك المسيرات استخدام 
القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين المشاركين 
في مس���يرات الع���ودة الكبرى وفك الحص���ار االمر الذي 
أدى الستش���هاد )305( مدنيي���ن، كان م���ن بينهم )4( 
إناث )س���يدتان وطفلتان( و )60( طفاًل دون سن الثامنة 

عش���رة، كما أصيب )17335(، من بينهم )1168( سيدة 
و )3565( طفاًل.

وبي���ن أن قوات االحتالل تعمدت اس���تهداف النس���اء 
واألطف���ال الفلس���طينيين المش���اركين في مس���يرات 
العودة وكسر الحصار بش���كل ممنهج ومتعمد ومباشر، 
دون أن يش���كلوا أي خطر عل���ى حياتهم، وهذا ما يمثل 
انتهاكات ترقى لمستوى جرائم دولية ينعقد بموجبها 

االختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
وناشد مركز حماية األمين العام لألمم المتحدة بضرورة 
إدراج االحتالل اإلسرائيلي ضمن قائمة " العار" السنوية 
للجهات والمنظمات والدول المنتهكة لحقوق األطفال.

مركز حقوقي يطالب بوقف انتهاكات االحتالل بحق األطفال

بيروت/ االستقالل:
قّدم القاضي في المحكمة الدولية لتس���وية 
المنازعات ف���ؤاد بكر، االربع���اء، إلى المحكمة 
الجنائية الدولية البيان الصادر من أجل إنقاذ 
واألطفال  األس���يرات  الفلس���طينيات  النساء 
األس���رى من خطر تفش���ي فاي���روس كورونا 
في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي ش���ديدة 

االكتظاظ.
وجاء تقدي���م البيان بطلب من المكلفة بتنس���يق 

المرك���ز االقليم���ي العرب���ي لالتح���اد النس���ائي 
الديمقراطي العالمي، ورئيس���ة لجنة حقوق المرأة 

اللبنانية عائدة نصر الله.
وطالب بيان المق���دم المحكمة بالعمل على إطالق 
س���راحهم ف���ورا ليكونوا م���ع أهاليه���م في هذه 
األوقات العصيبة التي تعانيها البش���رية جمعاء 
أس���وة بسواهم من األس���رى أو السجناء في جميع 

دول العالم.
وتعاملت المحكمة الجنائية الدولية على صفحتها 

مع البيان، فيما تعامل المدعي العام في المحكمة 
الجنائية الدولية فاتو بنس���ودا معه بشكل جدي، 
وس���جل في لوائ���ح التحقي���ق التي س���تجريها 
المحكمة بعد النظر في قبول اختصاصها اإلقليمي 

على األرض الفلسطينية.
وأعربت المؤسس���ات التي صدر عنه���ا البيان، عن 
أمله���ا في أن تتعامل المنظمات الدولية في األمم 
المتحدة مع الموض���وع كما تعاملت معه المحكمة 

الجنائية الدولية بل وأفضل من ذلك.

تقديم بيان إطالق سراح األسيرات واألطفال الفلسطينيين للجنايات الدولية
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أعل���ن أن���ا المواطنة / أس���ماء فضل ش���اكر اب���و كلوب 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)402521082( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواط���ن / احم���د جمال مصطف���ى دغمش 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)400705679( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن / محمد حس���ن جمي���ل الدريملي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802658682( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / اس���امة حس���ن عب���د الوهاب زيدان 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)967748047( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطنة / ايمان محي الدين طاهر االس���طل 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)804354975( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواط���ن /  احمد ش���اكر فهمي اب���و حماد 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)408849297( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / ايمن امين سلمان صبح
 ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)926704784( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن���ة / آمنة احم���د ابراهي���م خلف الله  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)400188256( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة /  ريهام محمد عبد الرحمن ش���اهين 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800088858( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
شرعت لجنة المؤسسات والعمل الخيري في حركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين، األربعاء، بتنفي���ذ حملة إغاثية 
عاجلة، لمئات األسر المعوزة والمستورة في مناطق متفرقة 

من قطاع غزة، تضمنت توزيع طرود صحية وقائية.
وأوضح مس���ؤول اللجن���ة منذر عزام أن ه���ذه الحملة التي 
ستس���تمر على مدار األس���بوع المقبل، تأتي في س���ياق 
الواجب اإلنساني واألخالقي والوطني الذي تلتزم به حركة 
الجهاد، تجاه أبناء ش���عبنا ال س���يما في ظل هذه الجائحة 

التي تهدد الجميع.
ولف���ت عزام إلى أن الطرود التي يتم توزيعها وستش���مل 

مئات األسر، تضم أدوات صحية مهمة من بينها المنظفات 
والمعقمات والمعّطرات؛ لالس���تفادة منها في الوقاية من 

فيروس "كورونا". 
وأشار إلى أن لجنته المنبثقة عن دائرة المنظمات الشعبية 
ف���ي "الجهاد"، تحاول من���ذ اإلعالن عن جائح���ة "كورونا" 
تقديم كل ما من شأنه الحد من الظروف الصعبة التي يمر 
بها في قطاع غزة نتيجة الحصار المتواصل عليه منذ نحو 

14 عاما.
وثّمن عزام الجهود المبذولة من مختلف قطاعات ش���عبنا 
الرسمية واألهلية والخاصة، لدعم وإسناد األسر المستورة 

لتتمكن من تجاوز هذه المحنة دون أي معوقات.

غزة / االستقالل:
طالبت ش���بكة المنظم���ات األهلية الفلس���طينية 
المانحين والداعمين بالتح���رك اآلن لضمان صمود 
المجتمع المدني الفلس���طيني ف���ي وجه فيروس 

كورونا المستجد.
وقالت الش���بكة ف���ي بيان له���ا، إنه ومع انتش���ار 
االستجابة العالمية لوباء فيروس كورونا المستجد، 
تتخ���ذ منظمات المجتم���ع المدني الفلس���طيني 
تدابير اس���تباقية لحماية صحة الفلسطينيين، ال 
سيما أولئك األكثر عرضة للتهميش في قطاع غزة 
والضف���ة الغربية بما في ذلك تل���ك الموجودة في 

»المنطقة ج »« H2 »والقدس.
وتابعت »ال يمكننا القي����ام بذلك دون حماية 
موظفين����ا أيًضا، وخاص����ة العاملين في مجال 
الصحة في األراضي الفلسطينية المحتلة بما 

فيها شرقي القدس«.
وأش���ارت إلى أن هذه الحماية تش���مل التغييرات 
الضرورية والس���ريعة في االس���تراتيجية  وإعادة 
ترتيب األولويات ، والتعديالت السريعة في البرمجة 
والتوعية مؤكدة ضرورة س���رعة تح���رك  المانحين 
والداعمي���ن في هذه األوق���ات الصعبة تحدث فرق 

كبير في إنقاذ األرواح.
وذكرت أن منظمات المجتمع المدني الفلس���طيني 
تتع���رض لضغوط مالي���ة جمة، حيث ت���م تأجيل 
مشاريع وتأخير التسليمات وتحويل الطاقات لوضع 

خطط بديلة.
ولفتت إلى أنه تم أيًضا إلغاء أحداث رئيس���ية مما 
أدى إلى خس���ارة مالي���ة كبيرة.  تم إع���ادة توجيه 
األموال من األنش���طة المخطط لها إلى اس���تجابات 
لفاي���روس كورونا و االحتياطات عند وجودها تكون 

محدودة و سريعة النفاذ.
وش���ددت على أن االس���تجابة لهذه التحديات غير 

العادية تتطلب مرونة في استخدام المنح.
ودعت المنظمات الجهات المانحة والوسطاء الذين 
يقدمون الدعم األساسي للمجتمع المدني إلى تبني 
مناهج مماثلة من خالل تقديم أكبر قدر من المرونة 
واالستقرار للمس���تفيدين من المنح والشركاء في 

أقرب وقت ممكن.
وطالبت بتش���جيع إع���ادة تصميم وإع���ادة جدولة 
األنشطة المخططة والتسليمات وتقديم إرشادات 
واضحة ح���ول كيفية طل���ب الموافق���ة على هذه 

التغييرات.
وش���ددت على ضرورة  دعم ط���رق جديدة ومبتكرة 
لخلق ثقافة التضامن والتفاعل مع االلتزام بالتدابير 

االحترازية .

غزة/ االستقالل:
واصل���ت وكالة غوث وتش���غيل الالجئين "أون���روا"، يوم أم���س، عملية توزيع 

المساعدات الغذائية وفق اآللية الجديدة، لليوم الثالث على التوالي.
وقال المستشار االعالمي للوكالة عدنان أبو حسنة في بيان صحفي، إن "عملية 
توزيع المس���اعدات الغذائية للمنتفعين من الالجئين الفلس���طينيين حسب 

اآللية الجديدة والتي بدأت أمس األول في قطاع غزة ستستمر لمدة 20 يوما".
وأضاف ابو حسنة،  انه جرى يوم أمس، توزيع المساعدات الغذائية وتوصيلها 
إلى منازل 4000 عائلة، مش���يرًا إلى أنها تستهدف 73 ألف عائلة خالل األيام 
المقبلة.  وأكد أن عملية توصيل المواد الغذائية  لمنازل المنتفعين مجانية وال 
يتحمل الالجئ الذي يتس���لمها اي مبالغ مالية جراء نقلها حيث تم االتفاق مع 

الوكالء والدفع لهم من قبل االونروا.
وأش���ار أبو حس���نة إلى أن تغيير الية التوزيع تهدف لمن���ع التجمع واالزدحام 

احترازا من تفشي فيروس كورونا.

استمرار توزيع المساعدات الغذائية 
في قطاع غزة وفق اآللية الجديدة

المنظمات األهلية تطالب المانحين بدعم صمودها في مواجهة »كورونا«

بيروت / االستقالل:
صنع الجئون فلسطينيون كمامة على النمط الفلسطيني، 
أطلقوا عليها »كمامة القدس«، بهدف الوقاية من انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
ومع انتشار وباء فيروس كورونا، ارتفعت أسعار الكمامات 
ف���ي العالم، إال أن الالجئين الفلس���طينيين بلبنان اختاروا 
التغلب على هذا التحدي بصناعة كمامة باستعمال قماش 

الكوفية التقليدية.
وانطلق����ت ه����ذه الفك����رة بمب����ادرة من رج����ل األعمال 
الفلس����طيني جهاد محمد، الذي »أراد مس����اعدة شعبه 
وأبناء المخيمات الفلس����طينية، في ظل ارتفاع أس����عار 

الكمامات بالس����وق« بحس����ب ما قاله أحد العاملين على 
صناعة »كمامة القدس«.

ويتم إعداد »كمامة القدس« في ورش���ة مؤقتة، في مخيم 
ب���رج البراجنة، ووصل عدد المصنوع منها أكثر من 50 ألف 

كمامة، خالل أيام.
ويستعمل قماش من األلياف الدقيقة »الميكروفايبر« في 
صناعة الكمامة، بحيث تمنع كثافة هذا القماش الفيروس 

من المرور.
ويعاني 66 % من الالجئين الفلس���طينيين في لبنان من 
الفقر، وأغلبهم ال يحصل على العناية الطبية، كما يعيشون 

في مخيمات شديدة االكتظاظ.

»العمل الخيري« للجهاد تشرع 
بحملة توزيع طرود صحية بغزة

الالجئون بلبنان يصنعون »كمامة 
القدس« للوقاية من »كورونا«

غزة/ االستقالل:
حذر مرك����ز الميزان لحقوق اإلنس����ان من 
كارثة حقيقية س����وف تط����ال قطاع غزة 
بحال زادت حاالت اإلصابة بفيروس كورونا، 
مطالًبا بالتحرك فورًا لغوثه ومس����اعدته 
على نحو عاجل بأجهزة التنفس الصناعي 
وعدة التحليل واألدوية الضرورية للحد من 
الخس����ائر في األرواح جراء هذه الجائحة 

التي ضربت العالم ولم تستثِن غزة.
ودع����ا المركز في بيان صحف����ي األربعاء، 
بتفعيل توصيات لجان التحقيق األممية 
المس����اءلة والمحاس����بة عن  في تفعيل 
انتهاكات القان����ون الدولي، والعمل دون 
إبطاء على إنهاء الحصار اإلسرائيلي على 

قطاع غزة.
وقال إنه في ظل انتش����ار فيروس كورونا 

)كوفيد 19(، حيث تصارع البشرية إلنقاذ 
الحي����وات حول العالم، تواصل س����لطات 
االحتالل محاص����رة قطاع غ����زة، وتتحلل 
م����ن واجباته����ا القانونية كق����وة قائمة 
باالحتالل ف����ي دعم الخدم����ات الصحية 
والمستشفيات في غزة، وتزويده بالمواد 
والتجهي����زات الضروري����ة للتعام����ل مع 
جائح����ة الكورون����ا، وتترك س����كانه في 

معزلهم يواجهون الموت في ظل نقص 
اإلمكانيات المادية والبشرية في مواجهة 
الجائحة، بعد وصول المرض إلى قطاع غزة 

وإصابة )10( أشخاص وحجر اآلالف.
ويعان���ي قطاع غزة م���ن نقص حاد في 
مع���دات التحليل، ما يح���ول دون قدرة 
وزارة الصحة على تحلي���ل كل الحاالت 
المش���تبهة واالنتظ���ار لحي���ن ظهور 

أعراض المرض.
كما يعان����ي القطاع الصح����ي من نقص 
في مالب����س وأدوات الوقاية المخصصة 
للطواقم الطبية في صراعهم مع فايروس 
كورونا. ذلك يعني أن نسبة عدد األجهزة 
بالنس����بة لعدد الس����كان في القطاع هي 
جهاز تنفس صناعي واحد لكل 33.333 

نسمة.

مع استمرار جائحة »كورونا«

مركز حقوقي يحذر من كارثة حقيقية ستطال غزة ويطالب بإغاثة طبية عاجلة
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في الوقت الذي يعيش فيه العالم مأس���اة جائحة كورونا, وانتش���ار هذا الوباء في العالم بشكل 
خطير حتى خرج مس���ؤول في منظمة الصحة العالمي���ة اول امس الثالثاء ليقول إن وباء فيروس 
كورونا »أبعد ما يكون عن االنتهاء« في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وبينما تجاوز عدد الوفيات 
بسبب الفيروس في الواليات المتحدة ثالثة آالف، مازالت أوروبا تئن حيث تنفرد بأكثر من نصف 
وفيات كورونا, مضيفا  أن اإلجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول 
لالس���تعداد النتقال واسع النطاق للعدوى، مش���يرا إلى أنه حتى في ظل كل تلك اإلجراءات، فإن 
خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا. وهو ما التقطه الرئيس االمريكي 
دونالد ترامب الذي حذر من أّن الواليات المّتحدة ستمّر بأسبوعين »مؤلمين جدًا جدًا« على صعيد 
مكافحة فيروس كورونا الجديد الذي ال ينفّك يحصد أعدادًا متزايدة من الضحايا في بالده والعالم 
بأسره. وقال ترامب خالل مؤتمره الصحافي اليومي في البيت األبيض حول تطّورات مكافحة وباء 
كوفيد-19 إّن »األمر س���يكون مؤلمًا جدًا، سنجتاز أس���بوعين مؤلمين جدًا جدًا«، مضيفا »أريد أن 
ا لأليام الصعبة المقبلة«، معربًا عن أمله في أن تتمّكن بالده في نهاية  يكون كّل أميركي مستعّدً
هذه الفترة من »رؤية ضوء حقيقي في نهاية النفق«, ويبدو ان امريكا ستتصدر دول العالم في 

انتشار الوباء واعداد الضحايا خالل االيام القادمة.
ه���ذه الحالة المرعبة التي يعيش���ها العالم دفعت عديد الدول إل���ى التفكير بالتمرد على 
السياس���ة االمريكية, وخرق الحظر المفروض على الجمهورية االسالمية في ايران, وان كان 
هذا الخ���رق ال يزال حذرا ومحدودا ولكنه مثل بداية لالنعت���اق من العبودية التي تفرضها 
امريكا على دول العالم بالقوة الجبرية, فقد صرحت ألمانيا إنها قامت مع فرنس���ا وبريطانيا 
بتصدير معدات طبية إلى إيران في أول صفقة بموجب آلية تجارية أقيمت لمبادلة الس���لع 
اإلنس���انية والغذائية, ودع���ت خبيرة باألمم المتح���دة في مجال حقوق اإلنس���ان إلى رفع 
العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل إيران وكوريا الش���مالية وفنزويال لضمان وصول 
اإلمدادات الغذائية للس���كان خالل جائحة كورونا, وقد ألمح وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبيو، إلى احتمال أن تفكر الواليات المتحدة في تخفيف العقوبات على إيران ودول أخرى 
للمساعدة في محاربة فيروس كورونا على حد قوله دون ان  يقدم أي إشارة ملموسة تدل على 
ذلك, لكنه على ما يبدو قد خش���ي من تمرد دول العالم وتحديدا دول االتحاد االوروبي على 
السياسة االمريكية, خاصة بعد اعالن المانيا وبريطانيا وفرنسا انها قامت بتصدير معدات 
طبية إليران ما يعنى انها اخترقت الحظر االمريكي على الجمهورية االسالمية, وقد عكست 
هذه الخطوة االوروبية تح���وال في لهجة وزارة الخارجية األمريكية، التي تعرضت النتقادات 

شديدة بسبب نهجها المتشدد فيما يتعلق بتخفيف العقوبات.
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا االدارة االمريكية لتخفيف العقوبات في ظل 
جائحة كورونا, وهو ما دفع احد الصحفيين لسؤال وزير الخارجية االمريكي مايك بومبيو حول ما 
إذا كان من الممكن عند نقطة معينة أن تعيد الواليات المتحدة تقييم موقفها بش���أن تخفيف 
العقوبات، فرد بومبيو “نحن نقيم جميع سياس���اتنا باستمرار. لذا فإن اإلجابة هي.. هل سنعيد 
التفكير؟ بالطبع”. وعندما ُسئل عن مثل هذا التخفيف في 20 مارس آذار، اكتفى بومبيو بالقول 
إن العقوبات األمريكية ال تس���ري على المستلزمات الطبية وغيرها من السلع اإلنسانية, وردا على 
السياسة االمريكية المجحفة بحق ايران غرد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف على تويتر 
قائال: » الواليات المتحدة متورطة في “اإلرهاب الطبي”«، مما دفع المتحدثة باسم بومبيو، إلى أن 
تنس���خ تغريدته وتقول: “كف عن الكذب… ليست العقوبات. إنه نظام الحكم”, وهذا يدل على 
مدى االزمة التي تعيشها االدارة االمريكية في ظل سياسة ترامب العنترية, وكيف ان العالم بدأ 
يضجر ويتمرد على هذه السياسة الخرقاء والتي تقف وراءها »اسرائيل« هذا الكيان المارق الذي 
ال يتوانى لحظة في افساد العالم وترسيخ سياسات الحصار والقتل وسفك الدماء وازهاق االرواح,  
االرهاب الطبي سياسة امريكية اسرائيلية فما تتعرض له ايران, تتعرض له فلسطين وتحديدا 
قط���اع غزة المحاصر منذ 14 عاما, مم���ا ادى النهيار البنى التحتية للقطاع وفي مقدمتها القطاع 
الصحي المنهار والذي يعاني من ازمات كبيرة جدا في ظل انتش���ار وباء الكورونا على مس���توى 

العالم والخوف من تفشيه ال سمح الله في قطاع غزة  وذلك بفعل الحصار. 

هل تتمرد  أوروبا على السياسة االمريكية؟
رأي

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وبعد:
إن أركان اإلس���الم فرضت على النبي عليه الصالة والس���الم 
وهو في األرض إال الص���الة فإن الله عز وجل فرضها من فوق 
س���بع سمٰوات وذلك في رحلة المعراج لما لها من شأن عظيم 

الرتباط العبد بربه روحًا وجسدا .
قال تعالى: )في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ...اآلية(

ل���ذا أفضل الصالة ه���ي تلك التي تقام في المس���جد وهي 
عم���ود الدين م���ن أقامها فقد أقام الدي���ن ومن هدمها فقد 
هدم الدي���ن، والعهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها 
فق���د كفر ،وربنا ع���ز وجل أمرنا بها في كتاب���ه الكريم فقال: 
)أقم الصالة لدلوك الش���مس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مش���هودا( كما أن الذي س���خر نفسه لطاعة 
الله ال س���يما في أداء الصلوات في المس���اجد هي عالمة له 
أنه من المؤمنين إن عمل بمقتضى هذه الصالة فترجم هذه 
الصالة سلوكًا في حياته. وكان الصحابة الكرام يظنون سوءًا 
بمن تخلف عن الجماعة السيما صالة العتمة العشاء والفجر 
وربما يصل المتخلف ع���ن الجماعة إلى أن يكون منافقا، وقد 
أعذر اإلس���الم أصنافًا م���ن الناس ع���ن أداء الجماعة ومنها ) 
الشديد_وغيرها  الشديد_والمطر  الشديد_والخوف  المرض 

من األعذار.
فهذا عبدالل���ه ابن ام مكتوم يس���تأذن النبي أن يصلي في 
بيته وقد ق���دم األعذار أنه كفيف وليس معه من يقوده إلى 

المسجد والطريق وعره وفيها من السباع والضباع مع كل هذا 
قال عليه الصالة والسالم أتسمع النداء قال: نعم ، قال: فأجب 

فهذا إن دل فإنما يدل علي عظيم التزام الجماعة .
في وقت الرخاء والصحة واالمن كنا نذهب الي بيوت الله ألداء 
الصلوات فنري أناسًا يس���معون المؤذن يسمعون حي على 
الصالة حي على الفالح فال يس���تجيبون. قد ُيغلب مشاهدة 
المباراة أو الفيلم أو زيارة أو متابعة مواقع التواصل أو الجلوس 
م���ع الزوجة واألوالد والجلوس على قارع���ة الطريق والدواوين 

علي نداء الله له بالصالة.
واليوم وقد س���لب األمن وحل الخ���وف نتيجة لهذا الوباء 
الذي حل بالعالم كله بما يس���مى بفاي���روس كورونا نري 
أن الفئة المؤمنة التي كان���ت ترى ضالتها في بيوت الله 
باتصال هذه الروح مع خالقها دعاء ومناجاة وبكاء يري حبه 
وأنسه بكتاب الله يخاطبه يجلس في حلق العلم كروضة 
م���ن رياض الجنة يصل���ي ويقرأ ويدع���و ويبكي ويتضرع 
ويرفع أكف الضراعة إلى الله ويس���أل م���ن طلب منا أن ال 
نس���أل غيره وال ندعو س���واه )وإذا سألك عبادي عني فإني 

قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان...(
اليوم لن يك���ون بإمكاني أن أصل المس���جد ،اليوم أراني قد 
حرمت ،اليوم أراني أعيش ف���ي عالم آخر، كيف يمكن لي أن 
أس���مع حي علي الصالة وال أجيب، وكيف أخطو الي المسجد 
ف���أراه موصدًا ف���ي وجهى ، أدرك أن كل ص���الة نصليها في 

بيوتنا اليوم هي بأجر الجماعة إن ش���اء الله ولكن لمن ؟ لمن 
إعت���اد علي صالة الجماعة في الرخ���اء ، لمن كان يترِك النوم 
عص���رًا ألداء الصالة في بيت الله ، لمن ترك اللحاف في عتمة 
الليل وخرج لفريضة الفجر ، لمن خرج في الشتاء والحر وكان 

محافظا عليها .
ف���ال يبكي اليوم علي إغالق المس���اجد إال من كان قلبه معلقا 
بها وهو من الس���بعة الذين يظله���م الله في ظله يوم ال ظل 

اال ظله .
نصل���ي هذه األيام ف���ي بيوتنا والقلب يتجرع���ه األلم ولكن 
علينا أن نحافظ علي أرواح أهلنا ألن حفظ النفس من األصول 
الخمس���ة في ش���ريعتنا وواج���ب على كل مس���لم أن يأخذ 

باألسباب و بالتوكل على الله دائما وايدا.
نصلي في بيوتنا هذه األيام لنجعل من بيوتنا مساجد فهذه 
س���نة مغيبة فلقد كان الصحابة الكرام يتخ���ذون زاوية من 
بيوته���م مكانًا للتعبد قال عليه الصالة والس���الم )ال تجعلوا 
بيوتكم كالمقابر( بمعنى أن نصلي فيها النوافل .لذلك اليوم 
نحييها بالص���الة المكتوبة نافلة وفريض���ة نحييها بالذكر 
والدعاء حتي نعل���م أبناءنا وأهلنا الصالة فأن���ا وأنَت بمثابة 
القدوة الحس���نة ألبنائنا . س���ئل أحدهم متى تقام الصالة ؟ 

فقال: عندما تخرج من المسجد .
جعل الله بيوتنا عامرة بذك���ره .ربنا ال تحرمنا لذة الصالة فى 

بيتك يا أرحم الرحمين ويا أكرم األكرمين.

لحظات فارقة في عمر الزمان يملؤنا ش���عور أنها نهاية التاريخ.. 
العالم كل���ه يتغير أمام جائح���ة فيروس »كورون���ا«.. المنظومة 
العالمية القيمية واألخالقية واالقتصادية والسياسية والصحية  

كلها على شفا االنهيار.
م���ا يصلنا م���ن أخبار عن »س���يدة العال���م« أمري���كا يوحي أنها 
س���ائرة نحو الهاوية وانهي���ار مدٍو في منظومته���ا االجتماعية 
واالقتصادي���ة والسياس���ية واألخالقية، وقد نش���هد عما قريب 
تفكك الوحدة الفيدرالية التي تربط بين والياتها إذا اس���تمرت 
جائحة »كورون���ا«، حيث أن ترامب ترك بع���ض الواليات الكبرى 
تواجه مصيرها أمام »كورونا« فيما عالم الجريمة يتصاعد بشكل 
كبير في كبرى الواليات األمريكية، ونموذج مطاعم »ماكدونالدز« 
و«كنتاك���ي« وغيره���ا الت���ي أغلق���ت أبوابها بس���بب قتل عمال 
الديليفرى لديها بالعش���رات لالس���تيالء عل���ى المأكوالت التي 
يوصلونها للزبائن الذين ال يخرجون من بيوتهم بس���بب فيروس 

»كورونا«، إنه نموذج مصغر لما يحدث هناك..
وح���ال أوروبا أس���وأ بكثير من أمري���كا.. وقالها المس���ؤولون في 
كثي���ر من دول أوروب���ا التي اجتاحها الفيروس بقس���وته أنه لم 

يعد هناك قيم أخالقية تربطن���ا، وال حاجة لالتحاد األوروبي بعد 
اآلن.. فيما العرب والمس���لمون ينتظرون مصيرهم ألنهم ليسوا 
فاعلين أصاًل بالرغم من امتالكهم ل���كل مقومات القوة والتقدم 
والحضارة.. تعداد بش���ري ال حدود له، وث���روات هائلة غير مقدرة 
ومهدورة، وعقيدة جامعة، وتاريخ ش���اهد، وامتداد حضاري كبير 
.. فيما الصين التي تفتقد مقومين أساس���ين أال وهما العقيدة 

الصحيحة والقويمة والثروات.. 
الي���وم األنظار تتجه نح���و الصين التي انحص���رت فيها حاالت 
اإلصابة إلى أدنى مستوى، وهي التي تمد العالم كله بما يحتاجه 
من إمكانات صحية ودعم لوجس���تي وفحوصات مخبرية وأجهزة 
تنف���س صناع���ي وغيرها م���ن المس���تلزمات لمواجهة فيروس 
»كورون���ا« الذى بدأ في الصين وقد تعاف���ت من الصدمة األولى.. 
وكوبا التي حوصرت أربعين عاما تصدر اليوم الكوادر الطبية إلى 
أوروبا المنكوبة الت���ي كانت مثاال للتقدم الطبي والتكنولوجي ... 
هنا تبرز الحاجة إل���ى القيادة الحكيمة والقوية واإلرادة الفائضة 

والمحركة وهو ما يفتقده عالمنا العربي واإلسالمي.. 
ح���دث كبير يغير العالم كله وفي���روس يصيب الصغير والكبير 

، الم���رأة والرج���ل، الغني والفقي���ر، الحاكم والمحك���وم ، القوي 
والضعي���ف ، لم يس���تثِن أحدًا من الخلق.. وال ي���زال عالم الطب 
والصيدل���ة في حيرة من أمره وأحدث المختبرات الطبية العالمية 
لم تس���تطع الوصول إلى حقيق���ة الفايروس المس���تجد والذي 
يتج���دد ويتحور بش���كل مري���ب وغريب، حتى وص���ل األمر إلى 
التش���كيك في رواية »كورونا« والحديث عن غاز السارين والكثير 
من األطباء والباحثين يس���يرون في هذا االتجاه.. لكن األس���وأ ما 
نس���مع به عن ترك الكبار المرضى يموتون بال ش���فقة وال أخالق 
ه���ؤالء الذين بنيت عل���ى أكتافهم تلك الدول التي تقاس���مت 
احتالل وثروات دول العالم الثالث فيما بينها وكانت أكثر تطورًا 

في العالم من غيرها..
 تأكد اليوم مدى الهشاش���ة التي تعيش���ها اإلنس���انية عندما 
يطغى عالم الم���ادة بال قيم على عالم ال���روح.. عالم المادة الذي 
يتفكك وي���زول بأصغر وأدق مخلوق في هذا الكون.. والس���ؤال 
المهم الذي يج���ب أن يتبادر لدينا أمام ه���ذه المتغيرات التي 
يعيش���ها العالم: هل نحن على رأس قرن جديد ليقفز المنحنى 

اإلسالمي نحو الصعود من جديد؟.

اجعلــوا مــن بيوتكــم مساجــد!

»كورونــا« يكشــف المستــور 

بقلم الشيخ / درويش الغرابلي

 بقلم: أحمد المدلل

تتخذ الدول إجراءات عاجلة في مواجهة العدو العالمي )كورونا( الذي 
يجت���اح العالم حاليا ويفتك بالبش���ر، كإجراءات وقائي���ة في محاولة 
لتطويق الفيروس، ومنع انتش���ار العدوى، وخفض عدد الضحايا، ومن 
أبرز هذه الخطوات إعالن الس���لطات حظر التجوال في البالد، وتتفاوت 
ال���دول في طريقة فرض هذا الحظر بحس���ب ثقاف���ة البلد واإلمكانات 
المتوف���رة، واألس���اليب المناس���بة الت���ي تكفل تنفيذه عل���ى الوجه 
الصحيح، مع مراعاة عدم اإلضرار بحياة الس���كان وتوفير المستلزمات 
الضروري���ة لهم، س���واء العالج، أو الغ���ذاء، وغيرها من المس���تجدات 

الطارئة.
لذل���ك تدع���و الحاجة هن���ا لتوضيح متطلب���ات وظروف ه���ذه الحالة 

والتداعيات المحتملة على حياة السكان:
أوال: ظروف فرض حظر التجوال

دخول البالد في أزمة أو أحداث مفاجئة، أو متدحرجة، فيمكن أن يكون 
حدثا غير عادي نتيجة كوارث طبيعية أو أس���باب غير طبيعية، حيث 

تتعرض بس���ببها صحة وسالمة وموارد الس���كان لخطر شديد وممتد 
على نطاق واسع، ما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات اعتيادية، فيتم 
اللجوء له���ذا اإلجراء حماية للمصالح العامة المهددة أو التي مس���ها 

التهديد.
ثانيا: آليات فرض الحظر

تتنوع طرق وأس���اليب الدول ف���ي فرضه فالبع���ض يكتفي بتحديد 
س���اعات معينة، ثم يكسر حظر التجوال في س���اعات أخرى من الليل 
) 24 س���اعة  أو النهار، ودول أخرى تلجأ لفرض حظر كامل على مدار ال�
( وه���ذا عائد لدرجة الخطورة، وذروة نش���اط هذا الوب���اء، والمرض، أو 
المه���ددات األخرى، ويمكن للدولة التأثير م���ن خالل الوعي، أو فرض 
الغرام���ات، والحبس، واس���تخدام القوة لضمان االلت���زام بمقتضيات 
اإلج���راء، وتك���ون المنظومة األمني���ة صاحبة الصالحي���ات في فرضه 

ومتابعة تنفيذه بتوجيهات من المستويات العليا في الدولة.
ثالثا: متطلبات ضرورية

إن المساس بالحياة الطبيعية، وتقييد حريات األشخاص، ومنع التنقل 
ووضع قيود إضافية يمكن أن يمس بش���كل مباشر بقدرة المواطنين 
عل���ى مزاولة مهامهم وأعمالهم اليومي���ة، ويجعلهم رهينة الجلوس 
في المنازل وبذلك يكون من الصعب عليهم توفير قوت يومهم ممن 
يعيشون في ظروف معيشية صعبة، وهذا بالتالي يفرض على الدولة 
توفير ولو الحد األدنى لهذه األس���ر التي يهش���مها ويسحقها الفقر 

أصال، فما بالكم إذا دخلنا في حظر تجوال؟
وطبق���ات أخرى بين متوس���طة وميس���ورة تحتاج للتس���وق وتوفير 
مس���تلزماتها الغذائية والصحية، فمن الطبيعي السماح بوقت معلن 
لخروج هؤالء للتسوق من نقاط معروفة، ففك الحظر يكون بالطبع عاما، 
ولك���ن غالبا من يس���تفيد منه هو من يملك القدرة الش���رائية وليس 

محدودي الدخل والفقراء.
من الضروري األخذ باالعتبار إبقاء المرافق الحيوية، ومن أبرزها: المخابز، 
والصيدلي���ات، ومحطات البترول، وأهم النق���اط لبيع المواد الغذائية، 

والسماح لبعض مكاتب السيارات للطلبات الطارئة.
األخ���ذ باالعتب���ار أن هناك لجان���ا مجتمعية م���ن متطوعين، 
وغيرهم، تش���كل وفق إطار ينظم عمله���ا، ويكون ضمن أبرز 
أنش���طتها تقس���يم المناط���ق، وتزويد األس���ر باحتياجاتها 
الغذائي���ة، والصحية، ضمن إحصائيات معدة س���ابقا، إلعانة 
األسر األكثر فقرا، ويمكن االس���تفادة من كشوف الجمعيات 

ووزارة التنمية االجتماعية.
استحقاقات صرف المس���اعدات المالية والرواتب، بحيث تعد هناك 
جدولة للصرف، بحيث يتم إرس���ال المستفيدين على دفعات للبنوك، 
لتفادي االحتش���اد للحد من العدوى بدرجة أقل، مع ضرورة زيادة نقاط 
الصرف، وتفعيل أماكن بديلة، ومراعاة تنامي الخطر في ظروف معينة 
ال يمك���ن أمامها فك الحظر، أو الس���ماح للبنوك بالعمل في س���اعات 
معينة، ونكون مضطرين إليصال المبالغ للبيوت بمساعدة فرق خاصة 

ومندوبين من الوزارات واألجهزة.

أحمد أبو زهريحظر التجوال.. متطلبات وتداعيات
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بيروت/ االستقالل:
وصف���ت منظمة ثابت لحق الع���ودة ومقرها لبنان، قرار وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين "األونروا" بتس���ريح موظفي المياومة، ب�"الجائر وغير 
األخالق���ي في ظل الظ���روف االقتصادية التي فرضها تفش���ي وباء كوفيد 19 

المعروف ب�"كورونا".
وقال���ت المنظمة في بي���ان صحفي، إن هذا القرار "يتنافى م���ع أدنى المعايير 
اإلنسانية في ظل تفش���ي األوبئة والكوارث التي تكون خارجة عن إرادة البشر 

في متابعة حياتهم كالمعتاد".
وأضافت "موظفي المياومة كباقي الموظفين في العالم اضطروا للبقاء في المنازل 
كإجراء احترازي للوقاية من "فايروس كورونا" وللحد من انتشاره، وأيضًا استجابًة 
لق���رار إدارة األونروا في التزام المنازل ومزاولة العمل عن ُبعد وخصوصًا التعليم". 
ودع���ت إدارة األونروا في لبنان للتراجع عن قرارها الجائر بحق "موظفي المياومة"، 
خصوصًا في ظ���ل األوضاع االقتصادي���ة واالجتماعية الصعبة التي يعيش���ها 
الالجئون الفلسطينيون في لبنان، وانعدام أي فرص للعمل ومصادر دخل أخرى.

وطالبت "األونروا" بضرورة االستجابة لنداءات الالجئين الفلسطينيين للتدخل 
الفوري وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة.

رام الله/ االستقالل:
 قالت وزارة االقتصاد الوطني، األربعاء، إن اربعة مصانع 
وطنية جديدة ستباش���ر بإنت���اج الكمامات واللباس 
الواقي، بعد نجاح عيناتها في الفحص المخبري الذي 
ُيجرى في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وذك���رت الوزارة في بي���ان له���ا، أن المصانع األربعة 
ستنتج األصناف المذكورة إلى جانب خمسة مصانع 

تعم���ل حاليا على االنتاج، تحت اش���راف مؤسس���ة 
المواصف���ات والمقايي���س لتلبية احتياج الس���وق 
الفلس���طينية من هذه االصناف التي تش���هد اقبااًل 

عليها.
وأك���دت الوزارة أن أكث���ر من 30 عين���ة تخضع حاليًا 
للفحص المخبري في مختبرات المؤسسة، تقدمت بها 
عدد من الشركات ومشاغل الخياطة لفحصها والتأكيد 

من مطابقتها للحماية من الفيروسات والبكتيريا.
وجددت الوزارة دعوتها ألصحاب مش���اغل الخياطة، 
التي تود انتاج الكمامات والمالبس الواقية، مراجعة 
مديري���ة االقتص���اد كل في محافظته، أو مؤسس���ة 
المواصفات والمقاييس للحص���ول على التراخيص 
الالزم���ة وإج���راءات االنتاج، محذرة م���ن العمل بدون 

تصويب أوضاعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

رام الله/ االستقالل:
أحالت وزارة االقتص����اد الوطني، األربعاء، تاجرين 
إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم االقتصادية، 
على خلفي����ة االتجار بمواد منتهي����ة الصالحية 
وعدم إش����هار األس����عار، األمر الذي ي����ؤدي إلى 

تضليل المستهلك.
ج����اء ذل����ك في أعق����اب تنفي����ذ طواقم ال����وزارة 
وشركائها، خاصة األجهزة األمنية، نحو 20 جولة 

تفتيشية في المحافظات لضبط وتنظيم السوق، 
شملت 143 محال تجاريا.

وأتلف����ت طواقم الوزارة، بالتعاون مع ش����ركائها، 
4 آالف كمام����ة تنتجها مش����اغل غي����ر مرخصة 
ومخالفة للمواصف����ات والمقاييس، باإلضافة إلى 
أكثر من نصف طن من المواد منتهية الصالحية 
في مدين����ة رام الله، بناء على ش����كوى وردت من 

مواطن.

وفي محافظ����ة القدس، ذكرت الوزارة أنها أتلفت 
بالتع����اون مع جه����از األمن الوقائ����ي والضابطة 
الجمركية، ووزارة الصحة، كميات كبيرة من المواد 
الغذائية، والعصائر، ومواد التنظيف، تم ضبطها 
خالل جولة مشتركة استهدفت مستودعا تجاريا 
في منطقة العيزرية، مش����يرة إلى تحويل التاجر 
للنيابة العام����ة لمكافحة الجرائ����م االقتصادية 

التخاذ المقتضى القانوني بحقه.

»االقتصاد«: أربعة مصانع جديدة إلنتاج الكمامات واللباس الواقي

رام الله: إحالة تاجرين للنيابة العامة وإتالف كمامات وسلعًا تالفة

منظمة: قرار »أونروا« تجاه 
موظفي المياومة غير أخالقي

الخليل / االستقالل:
ش���رعت ش���ركة رويال الصناعية التجاري���ة بالعمل في 
صناع���ة وإنتاج أول جهاز تنف���س اصطناعي في مدينة 
الخلي���ل جنوب الضف���ة الغربية المحتل���ة. وقال رئيس 

مجلس إدارة الشركة نبيل الزغير في بيان إنه يتوقع إنتاج 
أول جهاز تنفس اصطناعي من قبل الشركة خالل أسبوع، 
موضًحا أن المتخصصين لديهم يتواصلون مع مهندسي 
أجه���زة طبية وأطباء حت���ى تتكلل جهوده���م بالنجاح. 

وأوضح أن الجهاز س���يعرض على مؤسس���ة المواصفات 
والمقاييس الفلس���طينية، وحال الموافقة عليه وتجربته 
من قبل األطباء في المستش���فى األهلي بالخليل، سيتم 

العمل على تشغيل خط اإلنتاج الخاص به لدينا.

شـــركة محلية بصدد إنتاج أول جهاز تنفس اصطناعي

غزة/ االستقالل:
نف���ت وزارة االقتص���اد الوطني بغ���زة ما يتم تداول���ه عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، بشأن الحرائق األخيرة بسبب الغاز المصري.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها لم تصدر تحذيرًا بهذا الخصوص، 
داعية كافة وسائل االعالم والنشطاء الصحفيين إلى توخي الدقة 
والمصداقية عند نقل المعلومات ونشر األخبار للجمهور وضرورة 
إب���الغ الجهات المختص���ة ووزارة االقتص���اد الوطني عن مروجي 

الشائعات.

وأكدت أن هذه اش���اعات تصدرها جهات مشبوهة، مشددة على 
أنها س���تقوم بمالحق���ة كل من يقوم ببث هذه االش���اعات التي 

تهدف لزعزعة االستقرار واألمان.
وش���ددت الوزارة على أنها س���تبقى حامية لالقتص���اد الوطني 

الفلسطيني ولن تسمح بالعبث بحياة المواطنين.
ودعت وس���ائل االعالم ال���ى الحصول على المعلوم���ات واالخبار 
الصادرة عن وزارة االقتصاد الوطني من خالل موقعها الرس���مي 

وقنوات التواصل االجتماعي الخاصة بها .

اقتصاد غزة تنفي ما يتم
 تداوله بشأن الغاز المصري

الخليل / االستقالل:
أغلقت وزارة االقتصاد الوطني يوم أمس، بالتعاون مع جهاز 
الش����رطة والنيابة العام����ة لمكافحة الجرائ����م االقتصادية 
والضابط����ة الجمركية، مح����اًل تجاريًا يبيع س����لعًا منتهية 
الصالحي����ة في مدينة يط����ا جنوب مدين����ة الخليل جنوب 
الضفة الغربية المحتلة. وبي����ن مدير االقتصاد الوطني في 
الخليل ماهر القيس����ي أن عملية الضب����ط تمت في أعقاب 
شكوى وردت من قبل المواطنين بشأن وجود مواد منتهية 
الصالحية لدى المحل التجاري، وتم ضبط الس����لع باإلضافة 

إلى سيارة تقوم بتوزيع بضائع على المحال التجارية. وأشار 
إلى أن طواقم حماية المستهلك تتابع وتتحرى عن صالحية 
البضائع والس����لع التي تم توزيعها عل����ى المحال التجارية 
حفاظ����ًا على صح����ة وس����المة المواطنين، الفتا ال����ى إحالة 
القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم االقتصادية التخاذ 
المقتضى القانوني. وأكد أنه "ال تهاون بحق الذين يتاجرون 
بصحة وس����المة المواطنين، وس����نتخذ مزيدا من اإلجراءات 

لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجاالت".
يذك����ر أن الوزارة أحال����ت منذ ظهور في����روس "كورونا" في 

فلس����طين وحتى يوم أم����س، إلى النياب����ة العامة لمكافحة 
الجرائم االقتصادية 46 ملفا، لعدم إشهار األسعار والتالعب 
بأس����عار الس����لع المحددة في قائمة الس����عر االسترشادي، 
إضافة لمش����اغل خياطة غي����ر مرخصة تعم����ل على إنتاج 

كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
كما أغلقت بالتعاون مع األجهزة األمنية 42 منشأة صناعية 
وتجاري����ة مخالفة وغي����ر مرخصة، تقوم بإنت����اج المعقمات 
والكمام����ات غي����ر المطابق����ة للمواصف����ات والمقايي����س 

الفلسطينية.

إغالق محال تجاريًا لبيعه مواد منتهية الصالحية في الخليل

غزة/ االستقالل:
وزعت مديرية التنمية االجتماعية ش���مال غزة طروًدا 
صحي���ة على مجموعة م���ن المحجوري���ن في مركزي 

مسقط والمتحف للحجر الصحي.
وأوضحت مدير مديرية ش���مال غزة إيمان ش���رير أن 
لجنة الطوارئ بالتنس���يق مع وزارة الصحة ومن أجل 
أخد أقصى التدابير الوقائي���ة الصحية وفرت )1٥2( 
طرًدا صحًيا للمقيمين في مركز مسقط للحجر الصحي 

ومركز المتحف للحجر الصحي شمال غزة.
وبينت أن هذا العمل يأتي نتاج التنسيق والتشبيك 
والتكاملي���ة في العمل م���ع لجان الط���وارئ وجميع 
القطاعات التي تس���عى لتلبي���ة واحتياجات مراكز 

الحجر الصحي.
وأش���ارت إلى أنها س���تواصل العمل وستوفر الطرد 
الصحي لجميع مراكز الحجر الصحي شمال غزة، مبينة 
أن ه���ذا العمل يأتي ضمن السياس���ة التي تتبعها 
لجنة الطوارئ ش���مال غزة للعمل عل���ى توفير كل ما 

تحتاجه مراكز الحجر الصحي.
وفي الس���ياق، ش���رعت مديرية التنمية االجتماعية 

بتوزيع سلة فواكه على المقيمين داخل مراكز الحجر 
الصح���ي، وذلك ضم���ن الجهود الت���ي تبذلها لجان 
الطوارئ ش���مال غزة لضمان االحتياج���ات الغذائية 
والنظ���ام الغذائي المتبع للمقيمي���ن داخل المحاجر 

الصحية.
وأكدت شرير أنها تس���عى لتنوع الوجبات الغدائية 
بما يكفل نظام غذائي صحي للمقيمين داخل مراكز 
الحج���ر الصحي، مثمنة جهود جمي���ع الطواقم التي 
تعمل بال كل���ٍل وال ملل، وتطويع ما بإمكاناتنا لتوفير 

أقصى سبل الراحة.
كما عملت طواق���م لجنة ط���وارئ خانيونس التابعة 
لوزارة التنمية على تغليف 392 طرد فواكه يش���مل 
)موزًا وتفاحًا وتمرًا ومشمش���ًا مجففًا(، باإلضافة إلى 
طرد خضروات يشمل )خيارًا وبندورة( للمستضافين 
في 3 مراكز في المحافظ���ة، بتبرع كريم من جمعية 

الثقافة والفكر الحر.
وأك���د رئيس لجنة الطوارئ س���امي برهوم حرصهم 
الش���ديد على توفير ما يلزم المقيمي���ن في المراكز 
حتى يقضوا فترة الحجر ويخرجوا منها بسالم وأمان.

توزيع طرود صحية وفواكه 
للمواطنين بالحجر الصحي شمال غزة

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية برام الله، أن صرف رواتب الموظفين لش���هر آذار/

مارس لجميع محافظات الوطن، سيتم اعتبارا من اليوم الخميس.
وقالت المالية في بيان صحفي، إنه نظرا للظروف الحالية واعالن حالة 
الطوارئ وبناًء على توجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية، وبالتنسيق 
مع س���لطة النقد، وبه���دف تجنب االكتظاظ ح���ول الصرافات اآللية 

فسيتم صرف الرواتب وفقًا للبرنامج التالي:
اليوم الخميس يخصص لصرف رواتب موظفي وزارة الصحة واالجهزة 
االمني���ة، فيما يخصص يوم الجمعة لص���رف رواتب موظفي التربية 
والتعلي���م والمتقاعدين، ويخصص يوم الس���بت لص���رف الرواتب 
لضحايا االحتالل )أسرى، شهداء، جرحى(، واألحد لصرف رواتب بقية 

موظفي الدولة.
ودع���ت وزارة المالي���ة، الموظفين إل���ى االلتزام بتعليم���ات الوقاية 
والسالمة العامة الصادرة عن وزارة الصحة واجراءات سلطة النقد بهذا 

الخصوص.

مالية رام الله: رواتب 
الموظفين لشهر مارس اليوم



الخميس 9 شعبان 1441 هــ 2 ابريل 2020 م

لندن / االستقالل:
أعلنت الحكومة البريطانية أن أعداد 
كورونا  في���روس  ج���راء  المتوفي���ن 
المستجد في البالد أصبحت "صادمة 
جدا"، مشددة على أن الوباء لم يصل 
إل���ى ذروته بع���د، وال يمك���ن التنبؤ 

بموعد حدوث ذلك.
وق���ال وزير ش���ؤون مجل���س الوزراء 
البريطان���ي ماي���كل غ���وف: "وتيرة 
ارتفاع ع���دد الوفيات صادمة للغاية 

ومزعجة ومقلقة".
وأضاف: "ال يوجد حاليا موعد أو تاريخ 
زمني محدد مث���ل عيد القيامة نعلم 
أن ال���ذروة س���تأتي فيه. ه���ذا األمر 
يعتمد على التصرفات التي سنقوم 

بها نحن جميعا".
ال���ذروة من  وتاب���ع: "يمكننا تأجيل 

خالل الخطوات التي سنتخذها".

الصحي���ة  الس���لطات  وأعلن���ت 
البريطاني���ة، ع���ن ارتف���اع كبير في 
ع���دد الوفيات بفي���روس كورونا في 

المملك���ة المتحدة بواق���ع 381 حالة 
في غضون الساعات ال�24 الماضية.

العام���ة  الحصيل���ة  أن  وأضاف���ت 

 3009 بواق���ع  ازدادت  للمصابي���ن 
حاالت، وبلغت 25150 بعد أن كانت 

على مستوى 22141 حالة.

بريطانيا: أعداد وفيات كورونا صادمة جدًا وال نعرف متى سنصل الذروة

واشنطن / االستقالل:
أج����رى وزير الطاقة األمريكي دان برويليت، محادثات عبر الهاتف مع نظيره 

الروسي ألكسندر نوفاك بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط.
وقالت وزارة الطاقة األمريكي����ة إن االتصال جاء بعد يوم من اتفاق الرئيس 
دونالد ترامب والرئيس الروس����ي فالديمير بوتين في مكالمة هاتفية على 
أن يناقش الوزيران التراجع الذي تشهده أسواق النفط العالمية. وتراجعت 
أس����عار النفط بشدة بس����بب القيود المفروضة على السفر للحد من انتشار 
في����روس كورونا ونتيجة للصراع بين روس����يا والس����عودية حول حصة كل 

منهما في سوق النفط.
وقالت شايلين هاينس المتحدثة باسم وزارة الطاقة األمريكية إن الوزيرين 
أجري����ا ”محادث����ات بناءة بش����أن االضطراب����ات الراهنة في أس����واق النفط 

العالمية“.

نيويورك/ االستقالل:
أعلن���ت جامعة جون���ز هوبكنز األمريكية عن وفاة 865 ش���خصا جراء فيروس 
كورونا المس���تجد في الواليات المتحدة، خالل الس���اعات األربع والعش���رين 

الماضية.
وقال����ت الجامعة في بيان: »وصل إجمالي عدد اإلصابات في البالد إلى 188 
ألف����ا و172 إصابة، بعدما تأكدت خالل ال�24 س����اعة األخير إصابة 24 ألفا 
و743 ش����خصا إضافيا بالفيروس. كما بلغ حتى اليوم عدد الوفيات 3873 

شخصا«.
وكان الرئي���س األمريك���ي دونال���د ترمب قال أم���س األول، إن بالده س���تمر 
بأسبوعين عصيبين، على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد. مشيًرا إلى 

أ نه على كل أمريكي أن يستعد لهذه األيام.
هذا وتجاوز عدد ضحايا الفيروس في مدينة نيويورك فقط ألف حالة.

بعد تحذير ترمب.. أمريكا 
تحقق رقمًا قياسًيا
 بعدد الوفيات بيوم

واشنطن/ االستقالل:
لمح وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، 
إلى احتمال أن تفكر الواليات المتحدة في 
تخفيف العقوب���ات على إيران ودول أخرى 
للمساعدة في محاربة فيروس كورونا، لكنه 
لم يقدم أي إش���ارة ملموسة تدّل على أنها 

تخطط لذلك.
وعكس���ت التصريحات تح���واًل في لهجة 
وزارة الخارجية األميركي���ة، التي تعرضت 
النتقادات شديدة بسبب نهجها المتشدد 
ف���ي ما يتعلق بتخفي���ف العقوبات، حتى 
على الرغ���م من دعوة األمي���ن العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تخفيفها.

وف���ي تصريح���ات للصحافيي���ن أوردتها 

"رويترز"، ش���دد بومبيو عل���ى أن اإلمدادات 
اإلنس���انية والطبية معفاة م���ن العقوبات 
التي فرضتها واش���نطن على طهران بعد 
انس���حاب الرئيس األميركي دونالد ترامب 
من االتفاق ال���ذي أبرم عام 2015 للحّد من 
برنام���ج طه���ران النووي. وعل���ى الرغم من 
ذلك، فإن العقوبات األميركية على النطاق 
األوس���ع ت���ردع الكثير من الش���ركات عن 

التجارة في المواد اإلنسانية مع طهران.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن 
عن���د نقط���ة معين���ة أن تعي���د الواليات 
المتح���دة تقييم موقفها بش���أن تخفيف 
العقوبات، ق���ال بومبيو في مؤتمر صحافي 
"نحن نقيم جميع سياساتنا باستمرار. لذا 

فإن اإلجاب���ة هي.. هل س���نعيد التفكير؟ 
بالطب���ع". وعندم���ا ُس���ئل عن مث���ل هذا 
التخفي���ف ف���ي 20 م���ارس/ آذار، اكتفى 
بومبي���و بالقول إن العقوب���ات األميركية ال 
تسري على المستلزمات الطبية وغيرها من 

السلع اإلنسانية.
وقال���ت ألماني���ا إنه���ا قام���ت مع فرنس���ا 
وبريطانيا بتصدير معدات طبية إلى إيران 
في أول صفقة بموجب آلية تجارية أقيمت 
لمبادلة الس���لع اإلنسانية والغذائية. وقال 
جون ألترمان، المحلل في ش���ؤون الش���رق 
األوسط بمعهد "سي.إس.آي.إس" لألبحاث 
في واشنطن، إن التحول في لهجة بومبيو 

ربما يكون ردًا على التحرك األوروبي.

بومبيو: واشنطن قد تعيد النظر في عقوبات إيران مع تفشي كورونا مباحثات بين وزيري 
الطاقة األمريكي والروسي

الرياض/ االستقالل:
ق���ال وزير الح���ج والعمرة محمد صالح ب���ن طاهر على 
التلفزيون الس���عودي، إّن المملكة تحث المس���لمين 
على التريث قبل وض���ع خطط ألداء فريضة الحج هذا 
العام إل���ى أن تتضح الرؤية أكث���ر بخصوص جائحة 

فيروس كورونا.
وأضاف الوزير "طلبنا من اإلخوة المس���لمين في جميع 
دول العال���م التريث في عم���ل أي عقود حتى تتضح 

الرؤية".
يؤدي زهاء 2.5 مليون مس���لم فريضة الحج س���نويًا، 

وتعد مصدر دخل رئيسيًا للمملكة.
ويحّل موعد الحج هذا العام، في أواخر ش���هر يوليو/ 
تموز، لكن تفش���ي فيروس كورونا أثار تساؤالت حول 
ما إذا كان يمكن أو ينبغي إقامته نظرًا لخطر انتش���ار 

المرض بشكل أكبر في التجمعات الكبيرة.
عّلقت السعودية بالفعل أداء العمرة حتى إشعار آخر، 
كما أوقفت جميع رحالت الطيران الدولية للركاب إلى 
أجل غير مس���مى. وقبل أيام منعت الدخول والخروج 

إلى عدة مدن منها مكة والمدينة المنورة.
وسّجلت المملكة عشر حاالت وفاة من بين 1563 حالة 

إصابة بفي���روس كورونا الذي أص���اب نحو 800 ألف 
شخص، وأودى بحياة ما يزيد على 38 ألفًا حول العالم.
وللح���ج والعم���رة أهمية كب���رى بالنس���بة القتصاد 
الس���عودية، وهما العمود الفق���ري لخطط زيادة عدد 
زوار المملكة في إطار الخطط االقتصادية لولي العهد 

محمد بن سلمان.
ولم يس���بق أن جرى إلغاء الحج ف���ي العصر الحديث، 
لكن جرى م���ن قبل منع قدوم زوار م���ن مناطق عالية 
الخط���ورة، بما في ذل���ك في الس���نوات األخيرة أثناء 

تفشي فيروس إيبوال.

السعودية تطالب المسلمين بالتريث في وضع خطط الحج في ظل أزمة كورونا

طهران / االستقالل:
بعد تعليقات للحرس الث����وري اإليراني حول هجمات 
أميركي����ة محتملة ضد »الحش����د الش����عبي«، اعتبرت 
الخارجي����ة اإليرانية، يوم أمس، التح����ركات األميركية 
األخيرة في العراق »مس����تفزة وتتع����ارض مع المطلب 

الرسمي للحكومة والبرلمان والشعب العراقي«. 
وأك����د المتح����دث باس����م الخارجية اإليراني����ة، عباس 
موس����وي، في بيان مقتضب، نش����ره عب����ر قناته على 
»تليغ����رام« أن التح����ركات األميركية المش����بوهة في 
الع����راق »ق����د تقود األوض����اع في المنطق����ة نحو عدم 

االستقرار والكارثة«.
ودعا موس����وي القوات األميركية إل����ى »احترام مطالب 
الحكومة والشعب العراقي بشأن االنسحاب من العراق 

وتجنب االستفزاز«.
وتزاي����دت في اآلونة األخيرة احتم����االت توجيه اإلدارة 
األميركي����ة ضربات إلى »الحش����د الش����عبي« العراقي، 
بعد تحركات عسكرية مشبوهة للقوات األميركية في 
الع����راق وإخالء التحالف الدولي قواع����د له في العراق، 
وإخراج واش����نطن موظفيه����ا »غير األساس����يين« في 

سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل.

القاهرة/ االستقالل:
هدد رج���ل األعم���ال المصري نجيب س���اويرس بأنه 
س���ينتحر في ظل حالة الطوارئ وحظر التجوال الذي 

تفرضه السلطات المصرية جراء تفشي كورونا.
وتسبب س���اويرس حالة كبيرة من الجدل في أوساط 
المصريي���ن،  بعد تهديده باالنتح���ار في ظل الحظر 

المفروض في مصر.
وقال س���اويرس في تصريحات له:  "مصر بحاجة إلى 

قرار فوري بعودة حركة اإلنتاج بشكل عاجل".

واضاف بش���كل س���اخر:  "ولو مدوا حظر التجوال أنا 
شخصيا سانتحر بس���بب الجلوس في المنزل والبعد 

عن أصدقائي".
وتابع: "األس���بوع المقبل س���نرى دماء اقتصادية في 

مصر بسبب توقف عجلة اإلنتاج وحظر التجوال".
وش���دد عل���ى أن القط���اع الخاص أجب���ر على خفض 
الرواتب واالس���تغناء عن العمالة الزائدة،  مستدركا 
قوله:  "في هذه الحالة قد ينتحر بعض الناس لعدم 

قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم".

مسقط/ االستقالل:
توفي يوم أم���س، أول حال���ة مصابة بفيروس 
كورونا، في س���لطة عمان وهي لمواطن عماني 

يبلغ من العمر 72 عاما.
ووفق وزارة الصحة العمانية، فقد سجلت حتى 
يوم أم���س 192 حالة إصابة بفي���روس كورونا 

المستجد.

أول حالة وفاة بفيروس 
كورونا في سلطنة عمان

إيران: التحركات األميركية في العراق 
مستفزة ومقتل قاآني كذبة إبريل

ملياردير مصري يسبب حالة جدل 
بعد تهديده باالنتحار بسبب كورونا
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غزة/ االستقالل:
أفسد وباء كورونا المستجد على االتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم، إنهاء الموس����م الكروي في موعده المحدد، بعدما 
ق����رر األخير تجميد النش����اط منذ منتصف م����ارس/ آذار 

الحالي، التزامًا بقرار المجلس األعلى للشباب والرياضة.
نجاة غزة 

ف����ي قطاع غزة، نجح اتحاد الكرة الفلس����طيني في إنهاء 
الدوري الممتاز، ودوري الدرجة األولى، وباقي الدرجات في 

الموعد المحدد.
وتعام����ل اتحاد الكرة مع أزمة جائح����ة " كورونا" بناء على 
التعليمات الصادرة من المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
حيث أنجز األس����بوع األخير من الدوري، الذي أقيم أيام 9 

و10 و11 مارس/ آذار بدون جمهور.
ونجح من خالل هذا القرار في إنهاء الموسم الكروي والذي 
تكلل بتتويج خدمات رفح بلقب الدوري، للعام الثاني على 
التوالي، والسادس في تاريخه، إضافة لهبوط فريقي غزة 

الرياضي واألهلي للدرجة األولى.
وف����ي دوري الدرج����ة األولى، صعد فريق����ا التفاح والجالء 
للدرج����ة الممتازة، حيث حس����ما مس����ألة صعودهما في 

الجولة األخيرة، فيما هبط الزيتون والعطاء.

ت�قف م�ؤقت للك�أ�س
بعد نجاح تجربة إقامة الجول����ة األخيرة من الدوري العام 

بدون جمهور، قرر االتحاد استئناف كأس فلسطين، وأقام 
لقاءات دور ال� 32 وال� 16، وسارت األمور بشكل طبيعي.

وقام بجدولة لقاءات ربع نهائي الكأس، لكنه عاد وأوقف 

البطولة، التزامًا بقرار المجلس األعلى.
وم����ازال اتحاد الكرة ينتظ����ر صدور تعليم����ات جديدة، 
بخصوص اس����تئناف النش����اط واس����تكمال الموس����م 

الرياضي.
ت�قف دوري املحرتفني

في الضفة الغربية، ومع إعالن انتشار وباء كورونا تعامل 
اتحاد الكرة بحكمة في هذا األمر، وأقام الجولة ال� 19 في 

13 و14 مارس/ آذار الحالي بدون جمهور.
وقام بعد ذلك بجدولة األس����ابيع الثالث����ة المتبقية من 
الدوري، لكن قرار المجلس األعلى بوقف النشاط الرياضي، 
بما في ذلك نشاط كرة القدم جمد األمور إلى حين صدور 

قرار جديد.
وترتب على قرار إيقاف النش����اط الك����روي، تأجيل إعالن 
بطل دوري المحترفين، حيث يعتلي مركز بالطة الصدارة 
برصيد 42 نقطة، ويحتاج النتصار واحد من مبارياته ال�3 

المتبقية للتتويج بلقب الدوري للمرة األولى في تاريخه.
كما لم تحسم بطاقة الهبوط الثانية، حيث انحصرت بين 
فريقي ثقاف����ي طولكرم وأهلي قلقيلية بعد تأكد هبوط 

القوات.

»كورونا« يؤجل الحسم بالضفة.. وقطاع غزة ينجو من األزمة

روما/ االستقالل:
يحاول نادي يوفنتوس اإليطالي االس���تنجاد بنظيره 
اإلسباني برشلونة لتعويض الرحيل المحتمل للنجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق.
و تحدثت وس���ائل االع���الم اإليطالية في الس���اعات 
الماضي���ة ع���ن إمكاني���ة خ���روج رونالدو م���ن عباءة 
البيانكونيري في نهاية الموس���م المقبل بسبب عدم 
مقدرة كتيب���ة البيانكونيري على دف���ع راتب الالعب 
المرتف���ع جراء التبعات االقتصادي���ة لوباء كورونا ، ما 
يجعل النادي بحاجة لسد الفراغ الذي سيتركه صاروخ 

ماديرا.
و ذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو اإليطالية أن اليوفي 
وجه أنظاره صوب برش���لونة ووضع عينه على التعاقد 
مع النجم الفرنس���ي أنط���وان جريزمان ليكون خليفة 

كريستيانو في تورينو.
و يرتب���ط جريزم���ان بعق���د مع برش���لونة يصل لخط 
النهاية في يونيو 2024 و بالرغم من انضمامه للفريق 
في الصي���ف الماضي إال أن بعض التقارير الصحفية 

ربطته مؤخرًا بإمكانية الرحيل عن الفريق.

مدريد/ االستقالل:
كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود اتصاالت 
بين برش���لونة وأح���د العبي بوروس���يا دورتموند، 
لتعزيز صفوفه خالل االنتقاالت الصيفية المقبلة.

الكتالوني���ة، فإن  وبحس���ب صحيفة »س���بورت« 
مسؤولي برش���لونة جددوا اتصاالتهم بدورتموند 
للحصول على خدم���ات الظهير األيس���ر رفائيل 

جيريرو.
ويسعى الفريق الكتالوني لتعزيز الجبهة اليسرى 
مع تقدم جوردي ألبا في العمر، وهو البالغ 31 سنة.

وانضم جيريرو )26 سنة( إلى دورتموند في صيف 
2016، قادًما من لوريان الفرنسي، مقابل 12 مليون 
يورو، ومع تألقه الملحوظ هذا الموس���م وتسجيله 
5 أهداف وصناعة مثلهم���ا، قد تصل قيمته إلى 

25 مليون يورو.
وأش���ار التقرير إلى أن برش���لونة يمن���ح األولوية 
لتعزي���ز الخط الهجومي، بض���م الثنائي نيمار دا 
س���يلفا والوتارو مارتينيز، وفي حالة تبقي بعض 
األموال س���يتم التفكير في تدعيم مركز الظهير 

األيسر.

برشلونة يتطلع لصفقة احتياطية من دورتموند
االستقالل/ وكاالت:

أف���اد تقرير صحف���ي، ب���أن مس���تقبل األوروجوياني 
إدينس���ون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، غير 
واضح، ومن المحتمل أال ينضم إلى أتلتيكو مدريد في 

الصيف المقبل.
وكان كافاني قريًبا من االنتقال إلى األتليتي في يناير/ 
كان���ون الثاني الماضي، لكن لم يت���م التوصل التفاق 

بشأن الصفقة.
وت���رددت أنباء عن اتفاق كافاني مع النادي اإلس���باني 
على االنضمام له مجاًنا في الصيف المقبل، بعد انتهاء 

عقده.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" اإليطالي، فقد نشب 
خالفات بي���ن كافاني وأتلتيكو خالل عملية التفاوض، 
األمر الذي قد يعي���ق انضمام الالعب للروخيبالنكوس 

في الصيف.
وأش���ار التقرير إلى أن بوكا جوني���ورز أبدى رغبة قوية 

مؤخًرا في التعاقد مع كافاني.
وخ���اض كافاني 22 مباراة بقميص س���ان جيرمان في 
جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف، 

وصنع 3.

كافاني يبتعد عن أتلتيكو مدريد

االستقالل/ وكاالن:
بات فلورنتينو بيريز، رئيس ري���ال مدريد، قريًبا جًدا من تقديم 
عرضه األول لضم المهاجم اإلنجليزي، هاري كين، نجم توتنهام، 

وفقا لتقرير صحفي فرنسي.
وكان كين قد لّوح منذ أيام بإمكانية رحيله عن السبيرز، لو استمر 
 "le10sport" غياب الفريق عن تحقيق البطوالت.  وبحسب موقع
الفرنس���ي، ف���إن عرض ري���ال مدريد سيش���مل 3 العبين، وهم 

خاميس رودريجيز، وجاريث بيل، ومارسيلو.
وأش���ار التقرير إلى أن الالعبين الثالثة، يحظون بثقة البرتغالي 

جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، وخصوًصا الثنائي األول.
ويعتب���ر هذا الثالثي هو األنس���ب، لتخفيض قيمة التعاقد مع 
كين، ال سيما في ظل األزمة االقتصادية الحالية، التي تواجهها 

األندية بسبب فيروس كورونا الجديد.

اليوفي يستنجد ببرشلونة لتعويض رحيل رونالدو ريال مدريد يغري 
توتنهام بثالثة 
العبين لضم كين
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وأوض���ح معالي أن الش���اب دوي���كات بقي في 
غيبوبة منذ إصابته حتى استشهاده.

وش���هد جبل العرمة مواجهات عنيفة في آذار 
الماض���ي بين ق���وات االحتالل وأهال���ي البلدة 
الذين رابطوا بالجبل رفضا لمس���ير للستوطنين 
للجبل، ما أدى الستش���هاد الش���اب محمد عبد 
الكري���م حمايل )15 عام���ا( وإصابة 112 آخرين 
بجروح متنوع���ة بين االختناق بالغاز المس���يل 

للدموع والرصاص الحي والمطاطي.
م���ن جه���ة ثاني���ة، هدم���ت ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي يوم أمس، ثالثة منازل قيد اإلنشاء 
في بلدة رمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة 
الغربي���ة المحتل���ة قريب���ة من ج���دار الفصل 

العنصري.
وقالت مصادر محلية، إن جنود االحتالل حاصروا 

أراضي البلدة القريبة من جدار الفصل العنصري 
والمطلة على معسكر سالم غرب جنين وشرعوا 
بعملي���ة اله���دم للمنازل المقام���ة على أراضي 

تصفنها قوات االحتالل )ج(.
وأش���ارت المصادر، إلى أن المن���ازل تعود لكل 
م���ن ربيع عبد الرازق أبو حم���اد، طارق عبد الرازق 
أبو حماد، مصطفى تس���ير أبو حماد ، وسبق أن 

سلمت في وقت سابق إنذارات هدم.
وس���بق أن هدمت قوات االحتالل، عدة بركسات 
وغ���رف في تلك المنطقة خ���الل العام الماضي 

بذريعة قربها من الجدار.
كما اس���تولت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي، 
أمس، على كرفان س���كني ألحد المواطنين في 

الجفتلك باألغوار.
وأفاد الناش���ط الحقوق���ي ع���ارف دراغمة، بأن 

االحتالل داه���م خربة ع���الن بالجفتلك، وفكك 
كرفانا سكنيا للمواطن أنور أبو جودة، واستولى 

عليه، دون معرفة األسباب.
أم���ا في قطاع غزة، فقد توغلت آليات عس���كرية 
إسرائيلية بشكل محدود يوم أمس، في األطراف 

الشرقية لبلدة بيت حانون شمالي القطاع.
وأفاد ش���هود عيان، بتوغل 11 آلية إسرائيلية 
انطالًق���ا م���ن بواب���ة )النصب الت���ذكاري( على 
السياج األمني شرقي بلدة بيت حانون لمسافة 

70 متًرا.
وذكروا أن اآلليات تض���م 6 جرافات و3 جيبات 

و1 ناقلة جند، و1 كباش.
وأوضحوا، أن الجرافات اإلس���رائيلية المشاركة 
بالتوغل تقوم بأعمال تجريف وتسوية لألراضي 

في المنطقة.

غزة/ االستقالل:
واصل����ت ق����وات االحت����الل اإلس����رائيلي 
انتهاكاته����ا المتعمدة بحق الصحفيين 
ووس����ائل اإلع����الم الفلس����طينية، رغ����م 
القواني����ن والمواثيق الدولية التي تكفل 

حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وس����جلت لجنة دع����م الصحفيين ، خالل 
التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية 
في ش����هر م����ارس/ آذار المنص����رم، نحو 
)34 ( انته����اكًا بحق الحري����ات اإلعالمية 
الفلس����طينية  األراضي  والصحفيين في 
المحتلة منها ) 25 ( انتهاكًا اس����رائيليًا، 
و) 3 ( انته����اكات من قبل جهات داخلية 
فلسطينية،  عدا عن تسجيل أكثر من )6( 
حاالت من االنتهاكات من قبل ش����ركات 

مواق����ع التواصل االجتماع����ي، وذلك في 
اط����ار محارب����ة المحت����وى الفلس����طيني 
وطمس جرائ����م االحتالل بحق الش����عب 

الفلسطيني.
وتمثل����ت االعت����داءات اإلس����رائيلية في 
الضف����ة والق����دس المحتلتي����ن، خ����الل 
مارس/اذار المنص����رم 2020،  في إصابة 
واعتداء لق����وات االحتالل عل����ى عدد )4( 
م����ن الصحفيين هم محمد الس����ايح  في 
نابل����س، والذي أصي����ب برصاص معدني 
مغلف بالمط����اط بقدم����ه، واصابة طاقم 
تلفزيون فلس����طين من بينهم الصحفي 
بكر عبد الحق ف����ي نابلس، والذي أصيب 
برصاص����ة معدنية مغلف����ة بالمطاط في 
س����اقه، كما أصي����ب باالختن����اق بقنابل 

الغاز المس����يل للدموع، و إصابة المصور 
الصحفي جعفر أبو اشتية بعيار معدني 

في ساقه في قلقيلية.
وفي جان����ب االعتق����االت، اعتقلت قوات 
االحتالل)1( الصحف����ي أحمد أبو قرع في 
رام الل����ه، فيم����ا احتجزت ع����دد)1( وهو 

الصحفي موسى القواسمي في الخليل.
 إلى ذلك م����ددت وأجلت وجددت محاكم 
االحتالل اإلس����رائيلي العسكرية اعتقال 
عدد)4( من الصحفيي����ن وهم: الصحفي 
س����امح الطيطي )ال يزال معتقال(، يزن أبو 
ص����الح )ال يزال معتقال(، بش����رى الطويل 
)التزال معتقلة(، مجاهد مفلح وتم االفراج 

عنه في الخامس  من مارس المنصرم.
كما س����جل التقري����ر)5( ح����االت منع من  

االحتالل  النتهاكات  الصحفيين  تغطية 
بحق المواطنين في األراضي الفلسطينية 
المحتل����ة، و)4( حاالت مص����ادر كاميرات، 
ومع����دات، وبطاقات هوي����ة للصحفيين 
وأدوات ش����خصية، كم����ا رفض����ت قوات 
االحت����الل إع����ادة المع����دات الصحفي����ة 
الصحفي   بحق  ش����خصية  ومس����تلزمات 
والكاتب المحرر خالد معالي من سلفيت.

كم����ا وث����ق التقري����ر )4(  انته����اك بحق 
الكاتب األس����ير وليد أب����و دقة – وهو من 
االس����رى القدامى- والذي صادر االحتالل 
كتب����ه وأوراق����ه، ومنع����ه م����ن الكانتينا، 
كم فرضت علي����ه إدارة الس����جون العزل 
االنفرادي، والذي تعمدت إدارة المعتقل 
تمدي����د عزل����ه كل 48 س����اعة ، في حين 

أصدرت محكمة االحتالل قرارا بهدم منزل 
األسير اإلعالمي قسام البرغوثي.

كما سجل التقرير )6( حاالت حظر وإغالق 
وح����ذف ومس����ح منش����ورات لصحفيين 
بمعايير  االلتزام  بذريعة عدم  وإعالميين 

النشر على مواقع التواصل االجتماعي.
الفلس����طينية  االنتهاكات  صعيد  وعلى 
انتهاكات،  التقرير)3(  س����جل  الداخلية، 
تمثلت ف����ي اعتق����ال األجه����زة األمنية 
قواريق،  أيم����ن  الصحفي  الفلس����طينية 

وتمديد اعتقاله قبل أن يفرج عنه الحقا.
وفي قطاع غزة، اعت����دت األجهزة األمنية 
عل����ى الصحفي  ياس����ر أبو ع����اذرة أثناء 
تغطي����ة احتجاج����ات ش����عبية لعدد من 

المواطنين في مدينة رفح.

دعم الصحفيين: ) 34( انتهاكًا بحق الصحفيين خالل مارس الماضي

النصيرات/ االستقالل:
ب���دأت بلدية النصيرات حملة مكافحة البع���وض بمنطقة وادي غزة، حيث تم 
البدء في االعم���ال الميكانيكية، والتي تؤدي إلى انس���ياب المياه في مجرى 
وادي غ���زة بحركة مس���تمرة، باإلضافة إل���ى تجفيف البرك والمس���تنقعات، 

وتنظيف العّبارات والمناهل لتسهيل حركة المياه.
وأشار رئيس قسم الصحة والبيئة م. علي الهباش، إلى أن وزارة الحكم المحلي 
قام���ت بتزويد البلدية بمادة BTI، الالزمة لمكافحة حش���رة البعوض في البرك 

الراكدة.
وبي���ن الهب���اش أنه يتم العمل في مكافحة هذه الحش���رة وف���ق ثالث طرق، 
وهي )الميكروبيولوجية والميكانيكية والكيميائية( للحد من انتش���ار حشرة 

البعوض.

بلدية النصيرات تبدأ حملة 
لمكافحة البعوض في وادي غزة

خان يونس/االستقالل:
أنه���ت بلدي���ة خان يونس م���ن تعبي���د الجزئية 
الش���مالية واالخيرة من ش���ارع رقم )96( المعروف 
ب�����  »القدرة«، والتي تربط حي األمل بحي الس���طر 
الغربي، وذلك ضمن مش���روع تعبيد طرق متفرقة 

بالمدينة.
وخالل جولت���ه التفقدية ألعم���ال تأهيل الطريق 
أع���رب رئيس بلدية خ���ان يونس م. ع���الء الدين 
البطة عن س���عادته بتنفيذ المشروع الذي يخدم 

عموم س���كان حي األمل والسطر الغربي والمنطقة 
الغربية من المدينة من خالل التخفيف عن كاهل 
المواطنين وتجنيبهم عناء الدخول بمركز المدينة 

للتنقل ما بين احيائها المختلفة.
وأشار م. البطة إلى أن أعمال تطوير الشارع شملت 
تجريف الطريق وتعديل المناس���يب للوصول إلى 
الميول الفنية للحد من مشكلة تجمع مياه األمطار، 
وفرد طبقات التأس���يس للرصف ، ومن ثم تعبيد 
الطريق ببالط انترلوك سمك )8( سم بطول )240( 

مترًا ، وعرض )9( أمتار، وتركيب حجر جبهة بطول 
)500( مت���ر  باإلضافة إلى تركيب اش���ارات المرور 

وشبكات اإلنارة.
وشكر رئيس البلدية لجنة حي األمل التي ساهمت 
في تذليل بعض العقبات الفنية وكذلك ش���ركة 
المقاوالت المحلية لس���رعتها ف���ي انجاز االعمال، 
مشيرًا إلى أن البلدية ستس���عى بكل امكانياتها 
المتاح���ة للتخفي���ف م���ن المعاناة الت���ي خلفها 

الحصار.

بيت الهيا/ االستقالل:
قامت بلدية بيت الهيا ش���مال قطاع غزة برفقة ش���رطة البلديات، بالعديد من 

الجوالت الميدانية على الحرف والصناعات في المدينة.
وأوضحت البلدية في بيان لها، أن هذه الجوالت تأتي استكماال للحمالت التي 
نفذتها س���ابقا، حيث أغلقت العديد من الحرف ممن لم تس���توف إجراءاتها 

القانونية، وقامت بإخطار أخرى.

بلدية بيت الهيا تنفذ جوالت ميدانية 
على الحرف والصناعات بالمدينة

بلدية خانيونس تنهي تعبيد شارع رقم 96 

خان يونس/ االستقالل:
لقي مواطن مصرعه أمس األربعاء، في ش���جار عائلي وقع في 

محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأف���ادت مص���ادر طبية ب���أن مواطن���ا )36 عام���ا( وصل إلى 
المستش���فى جثة هامدة بعد تعرضه للطعن خالل شجار مع 

شقيقه في منطقة الحي النمساوي في خانيونس.

�شهيد يف نابل�س ..

غزة / االستقالل:
قال المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة 
إن االحتالل اإلسرائيلي اعتقل )8( فلسطينيين 

من قطاع غزة خالل آذار/مارس المنصرم.
وأوضح فروانة في بيان صحفي، أن 5 مواطنين 
منهم ت���م اعتقالهم بع���د اجتيازهم للحدود 
الش���رقية والش���مالية للقطاع باتجاه األراضي 

المحتلة عامة 1948.
وأض���اف أن )3( مواطني���ن آخري���ن يحمل���ون 
تصاريح »تج���ار«، تم اعتقالهم أوائل الش���هر 
الماضي خالل تنقله���م عبر حاجز بيت حانون/

ايرز.
وأش���ار إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة اعتقال 
للعاملي���ن ف���ي مهن���ة الصي���د خ���الل مارس 
الماضي، في الوقت الذي سجل فيه العديد من 

االنتهاكات بحقهم.
وجدد فروان���ة دعوته للفصائل والمؤسس���ات 
المعنية ووس���ائل االعالم المختلفة إلى ضرورة 
االهتمام بتثقيف المواطنين كافة وتوعيتهم 
بظروف االعتق���ال وما يمك���ن أن يتعرضوا له 
م���ا بعد االعتق���ال، وتحصينهم وتس���ليحهم 
بأدوات المواجهة والصمود للتقليل من مخاطر 
االعتقال وآثاره وحماية الفرد واألسرة والمجتمع 

الفلسطيني من تبعاته.
وأف���اد بأن عدد أس���رى قطاع غزة في س���جون 
االحت���الل بلغ نحو )293( أس���يًرا، باإلضافة إلى 
أس���يرتين، وهؤالء يش���كلون قرابة )%6( من 
إجمالي األس���رى، فيم���ا يعتبر األس���ير ضياء 
الفالوجي )األغا( المعتقل منذ )28( س���نة، هو 

أقدمهم وعميد أسرى القطاع.

االحتالل اعتقل 8 مواطنين
 مــن غــزة خــالل مــارس

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى؛ األربعاء، 
أن األس���ير عصام محمد س���ليم زي���ود )35 عاًما( من بلدة الس���يلة 
الحارثي���ة قضاء جنين ش���مال الضفة المحتلة، أنهى أربعة عش���ر 
عامًا في األس���ر ويدخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون 

االحتالل الصهيوني.
وأوضحت مهجة القدس أن ق���وات االحتالل اعتقلت "زيود" بتاريخ 

2006/04/01م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن 
الفعل���ي )25( عامًا بتهم���ة االنتماء والعضوية في س���رايا القدس 
الجناح العس���كري لحركة الجهاد اإلسالمي والمشاركة في عمليات 
للمقاومة ضد قوات االحتالل. جدير بالذكر أن األسير زيود ولد بتاريخ 
1985/02/17م؛ وهو أعزب؛ وهو ش���قيق األسير المجاهد مؤيد زيود 
المحكوم بالس���جن )25( عامًا والمعتقل منذ تاريخ 2002/09/11م، 

ويقبع األسير عصام حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

مهجة القدس: األسير عصام زيود يدخل 
عامه الـ )15( في سجون االحتالل

مقتل مواطن طعنًا في شجار عائلي في خانيونس
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واشنطن/ االستقالل:
أوقفت الش���رطة األمريكية س���يارة بعد عملية مطاردة بسرعة كبيرة في شوارع 
المدين���ة.. ليتبين له���ا أن الجالس وراء المقود هو كل���ب بيتبول حاول صاحبه 

تعليمه القيادة تحت تأثير المخدرات.
وكانت ش���رطة مدينة س���ياتل تلقت اتصاالت عدة تبلغها باصطدام س���ائق 
بسيارتين قرب سياتل في شمال غرب الواليات المتحدة وفراره، على ما أوضحت 

الشرطية المحلية هيذر اكستمان لوكالة فرانس برس.
وتلقت فرق الطوارئ أيضًا اتصاالت عدة حول س���يارة تس���ير بطريقة متعرجة 

بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة.
وطاردت الش���رطة الس���يارة لتكتش���ف أن كلبًا من فصيلة بيتب���ول في مقعد 

السائق. وكان رجل يجلس إلى جانبه يتحكم بالمقود وبالدواسات.
واضطرت الش���رطة إلى وضع حواجز معدنية مسننة لوقف السيارة وعمدت إلى 
توقي���ف ألبرتو تيتو اليخندرو البالغ 51 عامًا. وأقر الرجل الذي وضع في الحبس 
على ذمة التحقيق لالش���تباه بقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات أنه يعلم 
»الكل���ب القيادة«، على ما أوضحت الناطقة. وأكدت انها لم تش���هد يومًا تبريرًا 
كهذا منذ انضمت إلى صفوف الش���رطة قبل عش���ر س���نوات. وقالت إن الكلب 
وهو أنثى لم يكن عدائيًا تجاه عناصر الشرطة وقد وضع في مركز إيواء للكالب.

شرطة أميركا تطارد 
كلبًا يقود سيارة

) APA images (      بيع �لربتقال يف �أحد �شو�رع مدينة غزة �أم�س

االستقالل/ وكاالت:
تنصح منظمة الصحة العالمية واألخصائيون 
بالتباع���د االجتماعي والحفاظ على مس���افة 
متر عل���ى األقل بين كل ش���خصين، من أجل 
تجنب تفشي فيروس كورونا المستجد. وهي 
العربية  خطوة تحاول المؤسسات والشركات 
والعالمية التشجيع عليها من خالل شعارات 

عالماتها التجارية.
وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى االحتفاظ 
بمس���افة ال تقل عن متر واحد )3 أقدام( بين 

كل شخص وآخر.
وتفي���د بأن���ه »عندما يس���عل الش���خص أو 
يعط���س، تتناثر م���ن أنفه أو فم���ه ُقطيرات 

سائلة صغيرة قد تحتوي على الفيروس. فإذا 
كنت ش���ديد االقتراب منه يمكن أن تتنفس 
هذه الُقطيرات، بما في ذلك الفيروس المسبب 
لمرض )كوفيد-19( إذا كان الش���خص مصابًا 
 mbc2 به«. وتماش���يًا مع ذلك، باع���دت قناة
الس���عودية بي���ن مكونات ش���عارها، الدائرة 
والرق���م 2، وكذلك فعلت قناة LBCI اللبنانية، 
الت���ي باع���دت بي���ن المربعات الت���ي تحوي 

حروفها.
وكانت القنوات العربية جزءًا من حملة عالمية 
للتش���جيع على التباعد االجتماعي، ش���اركت 

فيها العديد من الشعارات الشهيرة.
المش���اركين سلس���لة مطاع���م  بي���ن  م���ن 

»ماكدونالدز« التي باعدت بين قوس���ي حرف 
M في شعارها.

وشاركت شركة السيارات »أودي«، التي باعدت 
بين دوائرها.

وعرف���ت الحمل���ة مش���اركة من المسلس���ل 
الكوميدي الكالس���يكي »فريندز«، الذي باعد 

بدوره بين حروفه.
وجّربت عالم���ات أخرى طرق���ًا مختلفة إلخبار 
الن���اس بضرورة البقاء في بيوتهم، مثل مجلة 
 Time الت���ي غّيرت اس���مها إلى ،Time Out
In، في إشارة إلى »الداخل«، بداًل من »الخارج«، 
حي���ث يجب أن يك���ون الجمي���ع حفاظًا على 

سالمتهم وللنجاة من فيروس كورونا.

بكين/ االستقالل:
يرى علماء في جامعة ملبورن األسترالية، أن األشخاص الذين يتمتعون بمناعة جيدة، قادرون على 

قهر فيروس كورونا المستجد ذاتيا.
وتمت دراس���ة حالة امرأة صينية تبلغ من العمر 47 عاما، وصلت إلى أس���تراليا قادمة من مدينة 

ووهان البؤرة األولى لتفشي الفيروس.
وبحس���ب ما نش���ر في دورية Nature Medicine، كانت الس���يدة تعاني م���ن أعراض المرض 
المتمثلة في ضعف عام وضيق في التنفس وس���عال جاف وحمى. ولم يتم وصف أي مضادات 

حيوية أو أدوية مضادة للفيروسات لعالج الحالة.
فقط إجراء وحيد اتخذه األطباء، تمثل في إمدادها بالسوائل عن طريق الوريد للحفاظ على توازن 
الماء في الجس���م. وشفيت المريضة بالكامل عقب أسبوعين، كما أظهرت نتائج فحوصات دمها 

زيادة في خاليا الجهاز المناعي.

دون أدوية وخالل أسبوعين.. 
صينية تتعافى من كورونا

شركات العالم تغّير شعاراتها حفاظًا على التباعد

كانبرا/ االستقالل:
باءت مح����اوالت أحد علماء الفيزي����اء الفلكية في 
مدينة ملبورن األسترالية، في اختراع جهاز إلبطاء 
انتش����ار فيروس كورون����ا أثناء العزل����ة الصحية، 
بالفش����ل بعدما علقت أربع قطع مغناطيسية في 

أنفه وتم نقله إلى المستشفى.
علقت أربع قطع مغناطيس����ية ف����ي أنف دانيال 
ري����ردون أثناء إج����راء تجارب في منزله األس����بوع 
الماض����ي، حي����ث ح����اول التوص����ل إل����ى طريقة 
لمنع الن����اس من لمس وجوهه����م. وكان الباحث 

األس����ترالي يجري تجربة إلنشاء عقد مغناطسي 
يطلق إنذارًا عند اقتراب أيدي المس����تخدمين من 

وجوههم.
وق����ال الدكت����ور ري����ردون لصحيف����ة ديلي ميل 
أونالين: »لقد استخدمت عقدًا مغناطيسيًا يمكن 
ارتداؤه على الرقبة، وقطعة مغناطيسية على اليد. 
عند اقتراب اليد م����ن الوجه يصدر الجهاز صوت 

طنين كشكل من اإلنذار إلبعاد اليد عن الوجه«.
وأضاف »أثناء تجربة الجهاز حدث خطأ وعلقت أربع 
قطع مغناطيسية في أنفي. حاولت إزالتها ولكن 

دون ج����دوى، فنقلتني زوجتي إلى المستش����فى 
التي تعمل فيها، وتمكن األطباء من سحب ثالثة 
مغناطيسات بينما س����قطت القطعة الرابعة في 
بلعومي. في نهاية المط����اف، تمكنت من بصق 

القطعة الرابعة عبر فمي«.
 وأك����د الدكت����ور ري����ردون، عل����ى أن تجاربه على 
الجهاز انته����ت، ويأمل في أن يأخذ ش����خص ما 
فكرته وينجح في تطبيقها للتخفيف من انتشار 
فيروس كورونا عبر مالمسة الوجه، بحسب ما نقلت 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

لندن/ االستقالل:
ح����ذرت طبيب����ة بريطانية من الق����درة الكبيرة 
لمجففات اليدي����ن الكهربائية الموجودة في 
المراحيض العامة، على نش����ر فيروس كورونا 

المستجد.
المتخصصة في األش����عة  الطبيب����ة  وقال����ت 
شارلوت فاولر: »قلقة للغاية من احتمال انتقال 
في����روس كورونا من ش����خص آلخر، م����ن جراء 
الرذاذ ال����ذي يتطاير نتيجة تيار الهواء القوي 
الذي يخرج من مجفف����ات اليد«، داعية إيقاف 

تشغيل مجففات األيدي في الوقت الحالي.

وأش����ارت ش����ارلوت إلى أن »ه����ذه المجففات 
يمكن أن تؤدي إلى بق����اء رذاذ فيروس كورونا 
في دوامات الهواء الدافئ في المرحاض لمدة 
3 ساعات«، بحسب ما نش����رته شبكة »سكاي 

نيوز«.
وفي حال اس����تخدم من يس����تعمل الحمامات 
العامة المناش����ف اليدوية الجافة، فقد يكون 
محظوظ����ا ويغلق باب إمكاني����ة نقل العدوى، 
أما اس����تخدام المجفف الهوائي فهو أمر أقل 

فعالية.
وش����ددت تش����ارلوت عل����ى أن خطر انتش����ار 

الجراثيم أثناء اس����تخدام مجففات اليد موثق 
جيدا.

انتشر الفيروس حتى اآلن في 200 دولة، ورغم 
أن الصي����ن هي بؤرة تفش����ي المرض ولكنها 
سيطرت بش����كل فعال على انتشاره، ولم تعد 
لديه����ا أي إصابات تذكر كم����ا أن الوفيات لم 

تتخط حاجز 3304 إصابة.
 وأعلنت منظم����ة الصحة العالمية تس����جيل 
693 ألف����ا و224 حالة إصاب����ة بفيروس كورونا 
المس����تجد حتى اآلن، وبلوغ عدد حاالت الوفاة 

33 ألفا و106 حاالت وفاة.

يبتكر جهازًا يمنع مالمسة الوجه فيتم إسعافه

قنبلــة تنقــل كورونــا موجــودة حولنــا

بانكوك/ االستقالل:
ح���ذرت الحكومة التايالندية يوم أمس، من أن إطالق النكات بش���أن 
فيروس كورونا المس���تجد بمناسبة “كذبة نيس���ان/أبريل”، هو أمر 

يعاقب عليه قانون بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
ونش���رت إدارة العالقات العامة التابعة للحكوم���ة التايالندية، اليوم 
الثالثاء، رسما بيانيا على حسابها على موقع “تويتر”، قالت فيه: “إنه 
من المخالف للقانون أن يقوم أي شخص بادعاء إصابته ب� كوفيد-19 

في يوم كذبة نيسان/أبريل هذا العام”.
وجاء في النص المصاحب للمنشور الوارد على موقع “تويتر”: “يعاني 
الناس في أنحاء العالم من تفشي كوفيد-19، وهو سبب كاف لضرورة 

أن يكون الناس أكثر مراعاة، وأال يستخدموا ذلك كمقلب أو مزحة”.
وكانت الحكومة التايالندية أعلنت حالة الطوارئ التي صارت س���ارية 
يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن تس���تمر حتى 30 من نيسان/

أبري���ل على األقل، في الوق���ت الذي تحاول فيه البالد وقف انتش���ار 
الفيروس.

وأعلنت الس���لطات التايالندية، في وقت س���ابق ، تسجيل 127 حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، باإلضافة إلى حالة وفاة واحدة، ليرتفع 
بذل���ك العدد اإلجمالي لح���االت اإلصابة بالفيروس إل���ى 1651 حالة، 

وحاالت الوفاة إلى عشر حاالت. 

خمس سنوات سجن 
لمن يستخدم كورونا 

في كذبة نيسان


