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رام الله/ االستقالل: 
والمحررين،  أفادت هيئة ش����ؤون األس����رى 
مس����اء أمس الجمعة، بأنه ت����م فرض الحجر 
االحت����رازي عل����ى مجموعة من األس����رى في 
س����جن »مجدو«، بعد إخراجهم من الس����جن 

وإعادتهم إليه.
وأك����دت الهيئ����ة، أنه ال إصاب����ات بفيروس 

»كورونا« في صفوف األس����رى حتى اللحظة، 
وج����ددت تحمي����ل إدارة س����جون االحتالل 
اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وطالبت بضرورة اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات 
الوقائية وتوفير المعقمات ومواد التنظيف 
لحماية  والمعتق����الت،  الس����جون  في كافة 

األسرى من هذا الفيروس.

فرض الحجر االحترازي على مجموعة
 من األسرى في سجن »مجدو«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتدت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس الجمعة 
على المصلين خالل محاولتهم الوصول للمس���جد 
األقص���ى ألداء الص���الة فيه، كما أصي���ب، مواطن 

برص���اص االحت���الل المعدني المغل���ف بالمطاط، 
خالل قمع االحتالل للمسيرة األسبوعية المناهضة 
لالس���تيطان ف���ي بلدة كف���ر قدوم ش���رق مدينة 
قلقيلي���ة ش���مال الضف���ة المحتلة. ف���رض قوات 

االحتالل االس���رائيلي طوقًا عس���كرًيا حول مدينة 
الق���دس المحتل���ة ومداخله���ا والبل���دة القديمة 

المبارك، واعتدت  والمسجد األقصى 
عليهم بالضرب مما حال دون وصول 

االحتالل يعتدي على المصلين ويمنعهم من 
الوصول لألقصى ويصيب مسنًا في كفر قدوم

هل يدخل قادة االحتالل قفص 
اتهام الجنايات الدولية؟

غزة/ سماح المبحوح: 
في س���ابقة هي األولى من نوعها، نش���رت محكمة الجناي���ات الدولية مذكرة 

قانونية حول الجرائم التي ارتكبها قادة االحتالل اإلس���رائيلي 
العسكريون والسياسيون بحق الش���عب الفلسطيني، ما يفتح 

الهدمي: الحكومة ستواصل 
واجبها تجاه أهل بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أن الحكومة قامت وستواصل 

واجبها تجاه أهلها في مدينة القدس الشرقية باعتبارها 
عاصم���ة الدولة الفلس���طينية. وأش���ار الهدمي في بيان 

»كورونــا« يصيــب 
أســواق غــزة بالركــود 

رام الله/  االستقالل: 
أعلن الناطق باس���م الحكومة إبراهيم ملحم انخفاض عدد المصابين بفيروس 

كورونا في فلسطين إلى 31 مصابًا ما زالوا قيد المتابعة الصحية، 
وذل���ك بعد اإلعالن عن تعافي 17 مصابًا من أوائل المصابين في 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قررت قوات االحتالل اإلس���رائيلي فرض إغالق كامل على األراضي الفلسطينية 

كافة، ابتداء من غٍد األحد، بحجة مواجهة تفشي فيروس كورونا 
المس���تجد )كوفيد-19(. وقالت هيئة البث اإلسرائيلي )رسمية(، 

االحتالل يفرض إغالقًا
 شامال على الضفة وغزة

ملحم : اإلصابات بفيروس »كورونا« 
في فلسطين انخفضت إلى 31 

غزة/ دعاء الحطاب : 
لم يعد محل »الملك للمالبس النسائية« بسوق النصيرات وسط قطاع 

غ���زة، يعج بالزبائن كما كان في الس���ابق، فحركة البيع و 
الش���راء باتت ش���به معدومة، بعد عزوف المواطنين عن 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حملت األمم المتحدة، االحتالل االس���رائيلي، المس���ؤولية القانونية عن 

اس���تفادة الفلس���طينيين ف���ي القدس والضف���ة الغربية 
المحتلتين وقطاع غزة، من الخدمات الصحية األساسية في 

األمم المتحدة تحمل االحتالل المسؤولية 
عن صحة المواطنين بغزة والضفة

أبو بكر لـ »االستقالل«: إدارة سجون االحتالل تتعمد 
تجاهل متطلبات األسرى للوقاية من »كورونا«

غزة/ قاسم األغا: 
حم���ل رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين بمنظمة 
التحري���ر الفلس���طينية الل���واء ق���دري أبو بكر س���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى 

الفلس���طينيين داخل الس���جون، بعد تردد أنباء عن عزل 
أربع���ة منهم في س���جن »مج���دو« لالش���تباه باتصالهم 

بأح���د الس���ّجانين المصابي���ن بفايروس 
كورونا المس���تجد. وقال أبو بكر لصحيفة 

المدلل يدعو ابناء شعبنا لتحمل 
المسؤولية ومحاربة شائعات وباء كورونا

غزة/ االستقالل: 
دعا القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد المدلل، جموع أبناء شعبنا 

الفلس���طيني في قطاع غزة خاصة لتحمل المسؤولية كاملة 
لمحاربة شائعات انتشار وباء كورونا القاتل في القطاع. وقال 

الصحة: أجرينا فحوصات مخبرية 
جديدة أكدت خلو غزة من »كورونا«

ال�سحة "الإ�سرائيلية": 
ارتفاع الإ�سابات 
بكورونا اإىل 705 
بينها 10 خطرية
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غزة/ االستقالل: 
دع���ا القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
أحمد المدلل، جموع أبناء شعبنا الفلسطيني 
في قط���اع غزة خاصة لتحمل المس���ؤولية 
كاملة لمحاربة شائعات انتشار وباء كورونا 

القاتل في القطاع.
وقال المدلل: "ال بد أال ننجر لإلش���اعات وأن 
نحاربها بكل حزم فش���عبنا ال يعيش حالة 
ت���رف لذا يتوج���ب على ال���كل أن يتحمل 
مس���ؤولياته كاملة بحماية نفسه وعائلته 

ومجتمعه".
وأضاف: "حصار قطاع غ���زة كان حكمة من 
الله عز وجل بأن يتحول لنعمة كبرى، فأصبح 

القطاع المنطقة الوحيدة اآلمنة والخالية من 
فيروس كورونا بشهادة األعداء قبل األصدقاء".

وينتش���ر وباء كورونا في أكثر من 140 دولة في 
العال���م أدى إلى وفاة 10.545 ش���خًصا، وإصابة 
259.051 ش���خًصا فيما تعاف���ى نحو 89.900 

شخص.
وأشار القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي إلى أن 

وب���اء كورونا ما يزال غامضًا في ماهيته ومصدره 
وتركيبته ونقله وانتشاره وعالجه.

وطالب القيادي المدلل خالل خطبة الجمعة التي 
ألقاها في مسجد اإلس���راء برفح جنوب القطاع، 
جميع المصلين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية 
كافة من أجل حماية أنفسهم من هذا الفايروس 

الذي قتل اآلالف.

وتابع قوله: "يتوجب علينا الحذر، لقول الله 
عز وجل "يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم" 
وعلينا متابعة ما يصدر من ارشادات صحية 
م���ن وزارة الصحة والمختصي���ن أوال بأول، 
ومن خالل االهتمام بالنظافة الش���خصية 

والمجتمعية".
كما دع���ا، كبار الس���ن والمرضى بمختلف 
االم���راض المزمنة إلى الت���زام بيوتهم في 
هذه الفترة العصيبة، السيما وأن كبار السن 

والمرضى األكثر عرضة لخطر وباء كورونا.
التجمعات وعدم  الجميع بتجن���ب  وطالب 
االس���تهتار بأعراض االنفلونزا أو الرشح أو 
السخونة أو نزالت البرد، والتوجه بسرعة إلى 

الطبيب أو العيادات الصحية القريبة.
وف���ي الس���ياق ذاته طال���ب القي���ادي المدلل، 
الصليب األحمر ومنظمة الصحة العالمية واألمم 
المتح���دة بالضغط على االحتالل اإلس���رائيلي 
لتوفير الحماية والوقاية ألسرانا داخل السجون 
واإلفراج عن المرضى منهم وكبار السن والنساء 

واألطفال.

وأكد أن أوضاع األسرى داخل السجون "خطير" 
م���ن الناحية الصحي���ة، خصوًصا بعد تقليص 
إدارة الس���جون منذ نحو ش���هرين لمتطلبات 
األس���رى، عبر مع���ارك اإلضراب���ات والخطوات 

النضالية السابقة.  
وأوضح أن إدارة سجون االحتالل قررت مؤخًرا شطب 
حوالي 140 صنفًا من "كانتينا" الس���جون، تشمل 

مواد غذائية، وخضروات، ومواد تنظيف.
وقال: "إن إدارة س���جون االحتالل ق���ررت قبل نحو 
ش���هر إزالة أكث���ر م���ن 140 صنفًا م���ن كانتينا 
السجون، وحرمت األسرى من شرائها، بما في ذلك 
المنظفات ومواد التعقي���م والتطهير، الالزمة في 

المرحلة الراهنة للوقاية من كورونا".
خطوات ت�صعيدية

ولفت إلى أن األسرى ُأبلغوا كذلك من إدارة السجون، 
الش���روع بخط���وات تصعيدية ضده���م، كفرض 
إعداد الطعام لهم عبر أيدي الس���جناء الجنائيين، 
وتخفي���ض عدد أرغفة الخبز من 5 إلى 4 لألس���ير 
الواح���د، وتخفيض عدد المحط���ات التلفزيونية، 
وس���حب البالطات التي يعتمد عليها األسرى في 

طهو الطعام وغيرها. 
ورًدا على إج���راءات االحتالل التضييقية تلك، بدأ 
األس���رى أمس الجمعة، خط���وات تصعيدية ضد 
إدارة السجون، بحسب رئيس هيئة شؤون األسرى 

والمحّررين.
وأبدى تخوفه من تفّشي كورونا داخل السجون في 
ظل سياسة االهمال الطبّي المتعّمد تجاه األسرى، 
وما أعقبه���ا من رفض إدارته���ا مطالبهم األخيرة 
بتزويدهم م���واد التنظيف والمعقمات المختلفة 
كم���ادة "الكلور"؛ بذريعة أنها "تش���كل خطًرا على 

السجانين".

امل�صوؤولية الكاملة
وأضاف: "منذ بداية انتش���ار الفاي���روس القاتل، 
حذرن���ا وبعثنا برس���ائل للجن���ة الدولية للصليب 
األحمر، ,غيرها من المؤسسات الدولية، نحّذر فيها 
االحتالل وإدارة س���جونه المس���ؤولية الكاملة حال 
تعرضت حياة األسرى ألي خطر، سنواصل مساعينا 

لعدم وصول كارثة كورونا إلى السجون".
وبّي���ن أن الصليب األحمر بادر بتقديم كل س���بل 
الوقاية من الفايروس، من معقمات ومواد تنظيف 
إذا م���ا أصّرت إدارة الس���جون، رف���ض إدخالها إلى 
األسرى، مشيًرا إلى طلب هيئة األسرى من الصليب 
ومنظمة الصحة العالمية بتخصيص أطباء لمتابعة 

اإلجراءات الصحية تجاه األسرى. 
وج���ّدد التأكيد عل���ى عدم إصابة أي من األس���رى 

الفلس���طينيين بفايروس كورونا، وم���ا تم تداوله 
مؤخًرا في هذا الصدد من تأكيدات لم يكن دقيًقا، 
وعزل عدد من أس���رى مج���دو كان إج���راء احترازًيا 

لالشتباه بمخالطتهم سجانين مصابين.
وق���ال: " ت���م إج���راء فحوص���ات ألس���رى داخ���ل 
المعتقالت، وكانت نتائجها سلبية )غير ُمصابة(؛ 
لكن ما زلنا ننتظر نتائج فحوصات ألربعة أسرى في 

سجن الجلمة".
�صتتخذ اإجراءات

ونقل رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى عن الصليب 
األحم���ر بعد لقاءاته م���ع إدارة س���جون االحتالل، 
قول���ه إن األخيرة س���تتخذ إج���راءات إذا ما وصل 
كورونا للس���جون، منها تخصيص قسم داخل كل 
س���جن للعزل، أو تخصيص سجن كامل للعزل من 

الفايروس.
وطال���ب أبو بكر س���لطات االحتالل بإطالق س���راح 
األس���رى كاّف���ة، خصوًص���ا المرضى والمس���ّنين 
واألسيرات واألطفال دون 18 عاًما، والبالغ عددهم 
400 أسير، معرضة حياتهم للخطر الشديد، إذا ما 

طرق الفايروس أبواب السجون. 
والخميس، قال نادي األس���ير الفلس���طيني )غير 
حكومي(، إن إدارة س���جون االحتالل أبلغت األسرى 
في س���جن مج���ّدو، بإصاب���ة 4 أس���رى بفايروس 
كورونا، عبر أس���ير، كان يخضع للتحقيق في مركز 
تحقيق "بيتح تكف���ا"، ووصلته العدوى عن طريق 
أحد المحققين، قبل أن تنفي إدارة الس���جون في 
وقت الحق، وتقول إنها عزلت األسرى األربعة؛ بعد 

االشتباه باتصالهم بمصاب بالفايروس.
وفي وقت سابق، حّملت مؤسسات مختصة بشؤون 
األس���رى س���لطات االحتالل المس���ؤولية الكاملة 
عن حياة ومصير األس���رى الفلس���طينيين داخل 
الس���جون، عقب انتشار فايروس كوفيد – 19 على 
نطاق عالمي واسع، وتسجيل الكيان حاالت إصابة 

بالفايروس. 
وأجمعت تلك المؤسس���ات ف���ي بيانات منفصلة 
على ضرورة تدخ���ل الجهات الدولي���ة المختصة 
للضغط على كيان االحتالل من أجل اّتخاذ إجراءات 
وأساليب لوقاية األسرى من خطر "كورونا"، خصوًصا 
وأن غرف السجون عبارة عن أماكن مغلقة ومكتّظة، 

وتفتقر ألدنى الشروط الصحية.
ويبلغ عدد األس���رى الفلس���طينيين في س���جون 
االحتالل نحو 5700 أس���ير، بينهم نحو 42 سّيدة، 
و200 طفل، و700 مري���ض يعانون أمراضًا بينها 
���ا )دون تهمة(، وفق  مزمن���ة، و450 معتق���ال إدارّيً

أحدث أرقام لهيئة شؤون األسرى والمحّررين.

أبو بكر لـ »االستقالل«: إدارة سجون االحتالل تتعمد تجاهل متطلبات األسرى للوقاية من »كورونا«
غزة/ قا�صم الأغا: 

حّم��ل رئي�س هيئة �صوؤون الأ�ص��رى واملحررين مبنظمة 
التحري��ر الفل�صطينية الل��واء قدري اأب��و بكر �صلطات 
الحت��ال الإ�صرائيل��ي امل�صوؤولي��ة الكامل��ة عن حياة 

الأ�ص��رى الفل�صطيني��ن داخ��ل ال�صج��ون، بع��د ت��ردد 
اأنباء ع��ن عزل اأربعة منهم يف �صجن »جمّدو« لا�صتباه 
بات�صالهم باأحد ال�صّجان��ن امل�صابن بفايرو�س كورونا 
امل�صتج��د. وقال اأبو بكر ل�صحيف��ة »ال�صتقال«، اأم�س 

اجلمع��ة: »ُنحّم��ل الحت��ال امل�صوؤولي��ة الكامل��ة عن 
ا اأمام  �صام��ة وحياة اأ�صران��ا داخل ال�صج��ون، خ�صو�صً
التق�صري والتجاهل املتعّمد والوا�صح ملتطلبات الوقاية 

من الفايرو�س )كوفيد19-(«.

المدلل يدعو أبناء شعبنا لتحمل المسؤولية ومحاربة شائعات وباء كورونا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدى المئات ، صالة فجر أمس الجمعة، في ساحات المسجد األقصى المبارك.

وأف���ادت مصادر محلية بأن مئات المرابطين لبوا نداء فجر اإلس���راء قبل يومين من ذكرى 
اإلسراء والمعراج. في السياق، أبلغت شرطه االحتالل، األوقاف بفتح ثالثة أبواب للمسجد 
االقصى المبارك لهذا اليوم، وهذه األبواب، هي؛ باب حطة، وباب المجلس، وباب السلسلة.

المئات يؤدون الفجر 
في ساحات األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي،  أمس الجمعة، عددًا من أبواب المسجد األقصى 
المب���ارك بحج���ة الوقاية من »فيروس كورون���ا«. ووقالت مصادر محلية، إن س���لطات 
االحت���الل أبقت على 3 أب���واب باألقصى مفتوحة وهي: حطة والمجلس والسلس���لة 

لدخول المصلين، فيما فتحت باب المغاربة القتحامات المستوطنين والسياح.

سلطات االحتالل تغلق عددًا من 
أبواب األقصى بحجة »كورونا«
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وجاء نش���ر المذكرة تلبية لطلب المدعية 
العامة للمحكمة ح���ول فتح التحقيق في 
جرائم االحتالل اإلس���رائيلي في األراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأك����د القائمون عل����ى المؤتمر الش����عبي 
لفلس����طينيي الخ����ارج ف����ي مذكرت����ه أن 
فلس����طين كان����ت وم����ا زالت دول����ة ذات 
س����يادة تحت القانون الدولي وتتمتع بكل 
خصائ����ص وش����روط الدول����ة المثبتة في 
القانون الدولي وتمتلك صالحية االنضمام 
للمواثيق الدولية، وأن دولة فلسطين باسم 
الش����عب الفلس����طيني صاحب الس����يادة، 
تس����تطيع تفوي����ض المحكم����ة الدولي����ة 
بممارس����ة اختصاصه����ا وصالحياتها في 

األراضي الفلسطينية المحتلة. 
وأش���اروا ف���ي مذكرتهم إل���ى أن القانون 
الدول���ي كان وما زال هو المرجع األس���اس 
واألصلب في يد الفلس���طينيين لمالحقة 
ومحاس���بة االحت���الل عل���ى كل جرائم���ه 
الدولية  والش���رائع  للقوانين  ومخالفات���ه 

والقانون الدولي اإلنساني.
المؤتم���ر في  القائم���ون عل���ى  وس���جل 
مذكرتهم ل���دى المحكمة تحفظهم على 
اتفاقيات أوسلو، مبينين باألدلة القانونية 
الملزم���ة للجمي���ع أن تل���ك االتفاقي���ات 
تخضع للقانون الدول���ي، وأن ما يتعارض 
منها مع مب���ادئ القانون الدولي والحقوق 
القابلة للتصرف للشعب  المحفوظة وغير 

الفلسطيني، ال يعتد به.
وكان���ت المدعية العامة ف���ي كانون أول/ 
ديس���مبر الماضي قدمت طلبها للمحكمة 
االبتدائية للبت في موضوعين أساسيين 

: أهلية فلس���طين كدولة تحت  وهما: أوالاً
الدول���ي للتقدم بطل���ب اإلحالة،  القانون 
���ا: مناط���ق اختص���اص المحكم���ة  وثانياً

والتحقيق في الجرائم في تلك المناطق.

خطوة جدية
ألبح���اث  الفلس���طيني  المرك���ز  مدي���ر 
االس���تراتيجية  والدراسات  السياس���ات 
»مس���ارات« في غزة صالح عب���د العاطي، 
أكد أن نش���ر محكمة الجناي���ات الدولية 
عب���ر موقعه���ا المذك���رة القانونية حول 
االس���رائيلية، خط���وة جدي���ة  الجرائ���م 

لمحاسبة ومس���اءلة قادة مجرمي االحتالل 
االسرائيلي. 

وأوض���ح عب���د العاطي ل�"االس���تقالل": أن 
مكتب االدعاء العام قّدم مذكرة إيضاحية 
بالوالي���ة  للب���ت  االبتدائي���ة  للمحكم���ة 
الجغرافي���ة اس���تعدادا لفت���ح تحقي���ق 
ارتكبها  الت���ي  والجرائ���م  باالنته���اكات 
ق���ادة االحت���الل االس���رائيلي بالش���عب 

الفلسطيني.
وبّي���ن أن المذك���رة جاءت بع���د أن أحالت 
منظمات حقوق االنسان واللجنة القانونية 

العودة  لمس���يرات  الدول���ي  والتواص���ل 
بجرائم  ملفات  الفلس���طينية  والس���لطة 
االس���تيطان والتنكيل باألسرى والعدوان 
االس���رائيلي على قط���اع غزة  والحص���ار 

واالنتهاكات بحق المتظاهرين.
وفيما يتعلق بنشر "إسرائيل" اعتراضها 
وعدم تعاونها م���ع المحكمة، لفت إلى أن 
موقفها )إس���رائيل( لن يعط���ل إجراءات 
االحت���الل  ق���ادة  ومحاس���بة  التحقي���ق 
والسياس���ية،  العس���كرية  اإلس���رائيلي 
مش���ددًا عل���ى أن "إس���رائيل" س���تصبح 

عرضة للمالحقة واالعتقال بمختلف الدول 
وكذلك س���يفرض عليها  وعل���ى قادتها 

مزيدًا من العزلة. 
تقييد للحركة

الخبير ف���ي القانون الدولي عب���د الكريم 
ش���بير رأى أن إصدار محكم���ة الجنائيات 
الدولي���ة مذك���رة قانونية بح���ق الجرائم 
المرتكب���ة من ق���ادة الع���دو الصهيوني 
تش���كل خطر على تحركات قادة االحتالل 

بالدول الموقعة على اتفاق روما.
وقال شبير ل�"االستقالل": "إن صدور مذكرة 
من محكمة الجناي���ات الدولية يؤكد على  
الجنائية واختصاصها  المحكمة  صالحية 
بالجرائم كافة بما فيها الجرائم المرتكبة 

من قادة االحتالل باألراضي المحتلة". 
وأض���اف: "س���تعمل المحكم���ة من خالل 
المذكرة على إصدار أسماء بقادة االحتالل 
الذي���ن اخترقوا القان���ون الجنائي الدولي 
والقان���ون الدول���ي والقان���ون اإلنس���اني 

الدولي، بصفتهم مجرمين". 
وأش���ار إلى أن المدعية العامة س���تعمل 
بعد اس���تكمال مجريات التحقيق الطلب 
م���ن قادة االحت���الل االس���رائيلي المثول 
الدولي���ة، وفي  الجناي���ات  أمام محكم���ة 
حال رفضهم ذلك ستس���تخدم مذكرات 

الحضور.
وتوقع رفض قادة االحت���الل المثول أمام 
المحكم���ة، وبالتال���ي س���تعمل المدعية 
العام���ة على تقييد حركته���م بالمطارات 
التنقل  والموان���ئ ومنعه���م من حري���ة 
والتي تعمل  المتعاون���ة  الدول  بمختلف 

على تطبيق اتفاق روما. 

هل يدخل قادة االحتالل قفص اتهام الجنايات الدولية؟
غزة/ �سماح املبحوح: 

يف �سابق��ة ه��ي الأوىل م��ن نوعه��ا، ن�س��رت حمكم��ة 
اجلناي��ات الدولية مذكرة قانونية ح��ول اجلرائم 
الإ�سرائيل��ي  الحت��ال  ق��ادة  ارتكبه��ا  الت��ي 

الع�سكري��ون وال�سيا�سيون بحق ال�سعب الفل�سطيني، 
م��ا يفت��ح ب��اب الت�س��اوؤلت ح��ول اإمكاني��ة مثوله��م 
اأم��ام املدعي��ة العام��ة للتحقيق؟  ون�س��رت حمكمة 
اجلناي��ات الدولي��ة يف لهاي الثاث��اء املا�سي عرب 

موقعها الإلكرتوين الر�سمي املذكرة القانونية حول 
اجلرائ��م الإ�سرائيلي��ة يف الأرا�س��ي الفل�سطيني��ة، 
التي تقدمت بها اللجنة القانونية يف املوؤمتر ال�سعبي 

لفل�سطينيي اخلارج اإىل املحكمة الدولية.

بعد صدور مذكرة قانونية حول جرائمهم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد وزير ش���ؤون القدس ف���ادي الهدمي، أن 
الحكوم���ة قامت وس���تواصل واجبه���ا تجاه 
أهلها في مدينة القدس الشرقية باعتبارها 

عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأش���ار الهدمي في بي���ان صحفي صدر عنه 
أم���س الجمعة، إلى ان الحكومة، وبتوجيهات 
من رئيس  الس���لطة محم���ود عباس ورئيس 
ال���وزراء محمد اش���تية، س���ارعت من���ذ بدء 
أزمة في���روس كورونا إلى تقدي���م كل ما هو 
ممكن لمس���اعدة الس���كان في العاصمة عبر 
المؤسس���ات الحكومية المختلفة بالرغم من 

المعيقات اإلسرائيلية.
وأدان الهدم���ي، إق���دام س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي على مالحقة واعتقال الش���بان 
الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات التعقيم 

في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
كما أدان محاوالت الشرطة اإلسرائيلية تقييد 
دخول الفلس���طينيين الى المسجد األقصى 
في الوقت الذي توفر فيه الحماية لعش���رات 
المستوطنين اإلسرائيليين الذين يقتحمون 

المسجد بتسهيالت من هذه الشرطة.
وأش���ار الهدمي الى أن وزارة ش���ؤون القدس 
والحكوم���ة الفلس���طينية تتابعان عن كثب 
التقاري���ر عن ق���رارات إس���رائيلية محتملة 
بعزل مدينة القدس الشرقية بالكامل وترك 

سكانها لمصيرهم.
وح���ذر الهدم���ي من أن���ه في الوق���ت الذي 
تمن���ع فيه س���لطات االحت���الل المب���ادرات 
المحلي���ة الفلس���طينية لتقديم ي���د العون 
للفلسطينيين في المدينة من أجل الحد من 
انتشار فيروس كورونا بحجج ومبررات واهية 
وال عالقة لها باإلنسانية، فإن هذه السلطات 
ذاته���ا تتنصل من دورها كقوة احتالل تجاه 
السكان، إذ انها بموجب القانون الدولي ملزمة 

بحماية السكان تحت االحتالل من األوبئة.
وأكد، أن السلطة الفلسطينية على استعداد 
لتحم���ل المس���ؤوليات كامل���ة ف���ي مدينة 
القدس الش���رقية باعتباره���ا عاصمة الدولة 

الفلسطينية.
وش���دد عل���ى انه ف���ي الوقت ال���ذي يتجند 
في���ه العال���م لمواجهة في���روس كورونا فإن 

سلطات االحتالل تستخدم الفيروس كغطاء 
لمخططاته���ا الخبيثة بإقامة المس���توطنات 
واالس���تيالء عل���ى األراضي واعتق���ال وقمع 
المواطني���ن، كم���ا يح���دث في العيس���وية 
وس���لوان، ومحاولة فرض وقائ���ع على األرض 
من خالل ضم مس���تعمرة "معالي���ه ادوميم" 
وتنفيذ المش���روع االستيطاني المسمى " إي 

واحد".
ودعا الهدم���ي المجتمع الدول���ي إلى تحمل 
مس���ؤولياته تج���اه الفلس���طينيين تح���ت 
االحتالل في مدينة القدس الذين يواجهون 
فيروس كورونا واحتالل إس���رائيلي ال يعرف 

اإلنسانية.
ورح���ب، بالمب���ادرات التي ت���م إطالقها في 
األيام األخيرة من قبل العديد من المؤسسات 
العون  لتقدي���م  الق���دس  بمدينة  العامل���ة 
للس���كان لمواجهة الفيروس، مشددا على أن 
األوضاع الخطيرة تس���تدعي تكاتف الجهود 
م���ن مختلف الجهات والتكام���ل في تقديم 
الخدمات للسكان من أجل مواجهة الفيروس 

ومنع تفشيه.

الهدمي: الحكومة ستواصل واجبها تجاه أهل بالقدس

منعت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي إقامة صالة الجمعة في مساجد 
الداخل الفلسطيني المحتل كافة باستثناء الباحات الخارجية للمسجد 
األقصى ضمن ما قالت إنه إجراءات احترازية للحد من تفش���ي فيروس 

كورونا.
وذك���رت هيئة البث اإلس���رائيلي )مكان( أن ق���رار منع إقامة 
صالة الجمعة في جميع المساجد جاء بموجب تعليمات وزارة 

الصحة.
وطالبت س���لطات االحتالل المصلين في الباحات الخارجية للمس���جد 
األقصى باالبتعاد مسافة مترين بين كل واحد منهم، وعدم استخدام 

المواصالت العامة.
وأعلنت وزارة الصحة اإلس���رائيلية صباح أمس الجمعة عن ارتفاع عدد 
المصابين بفيروس كورونا إلى 705 ش���خص، بعد تش���خيص عشرات 

الحاالت الجديدة.

االحتالل يقرر 
منع صالة الجمعة 

بمساجد الداخل كافة



السبت 26 رجب 1441 هــ 21 مارس 2020 م

غزة/ دعاء الحطاب : 
لم يعد محل "الملك للمالبس النسائية" 
بسوق النصيرات وسط قطاع غزة، يعج 
بالزبائ���ن كما كان في الس���ابق، فحركة 
البيع و الش���راء باتت شبه معدومة، بعد 
عزوف المواطنين عن الشراء تحسبًا ألي 
طارئ قد ينتج عن انتش���ار وباء كورونا 
الذي غزا العالم و أخذت فلسطين نصيبا 

منه. 
وأعلن���ت الس���لطة الفلس���طينية ف���ي 
الخامس من الشهر الجاري حالة الطوارئ 
لمدة ش���هر عقب تس���جيل أول إصابات 
بفي���روس كورونا في مدين���ة بيت لحم، 
ووص���ل إجمالي اإلصاب���ات في صفوف 
الفلس���طينيين بفيروس كورونا إلى 48 

حالة. 
ويعيش قطاع غزة ف���ي المرحلة األولى 
من تصنيف منظم���ة الصحة العالمية، 
وهي مرحلة "الوقاية والتعريف بالمرض 
دون تس���جيل إصاب���ات"، ورغ���م ذلك 
إال أن قطاع���ات كثيرة تأث���رت من هذا 
التخوف والترقب، وعلى رأس���ها القطاع 

االقتصادي والتجاري . 
تراجع كبري

ل�"االستقالل":"  ويقول أبو فادي حمودة 
أزمة كبيره لحقت بكافة العاملين بالمحل 
بعد ق���رار الطوارئ لمواجه���ة فيروس 
كورونا، فالبيع مصدر الدخل الوحيد الذى 
نعتمد عليه ويعيش من خالله خمس���ة 
عاملي���ن جميعه���م يعليون أس���رهم 

وبحاجة لتوفير قوت يومهم، واألن باتوا 
عاجزين عن توفير ادنى مس���تلزماتهم 

نتيجة انعدام الحركة الشرائية". 
بعالم���ات تذم���ر ب���دت واضح���ة على 
البي���ع على  مالمح���ه، أضاف:" نس���بة 
المالبس النس���ائية خالل األيام القليلة 
الماضية تراجعت بش���كل ملحوظ، رغم 
أنه م���ن المفترض أن ترتف���ع في ظل 
إقبال المواطنين على ش���راء هدايا يوم 

األم ككل عام"، موضحًا أن نسبة التراجع 
وصلت لنحو %90. 

وش���دد على أن األوض���اع االقتصادية 
الصعبة في القطاع كانت مسيطرة على 
األسواق خالل السنوات الماضية بشكل 
كبير، وجاءت إجراءات الطوارئ بس���بب 
في���روس كورونا لتقض���ي عليها تمامًا، 
مضيف���ًا : "الناس خايف���ة جدًا و بتخبي 

القرش ليصير اشي في البلد".

كارثة حقيقية
في حي���ن، يجلس البائع إياد محمدين 
أمام محله التجاري المكدس بالبضائع 
واألدوات المنزلية، في سوق الشجاعية 
الشعبي، لعله يبيع شيئا منها في ظل 
تدني حركة البيع و الشراء، بعد أن ألقى 
فايروس "كورونا" بظالله على األسواق 
الت���ي أصبحت خاوية على عروش���ها، 
حيث بات الخوف من الوباء المنتش���ر 

بمعظ���م دول العال���م كابوس���ًا يؤرق 
المواطنين.

ويق���ول محمدين ل�" االس���تقالل":" منذ 
إع���الن حال���ة الط���وارئ في قط���اع غزة 
لمواجه���ة فاي���روس كورونا، األس���واق 
تش���هد حالة ركود غير مس���بوقة منذ 
سنوات "، مضيفًا:" عادة قبل أسبوع من 
يوم األم تكون حركة الشراء نشطة جدا، 
لكن حتى اللحظة نسبة البيع لم تتجاوز 
١0%، بس���بب عزوف الناس عن الشراء 
والتزامهم في بيوتهم خوفًا من االصابة 

بالفيروس". 
وأك���د أن اس���تمرار الواق���ع الراه���ن 
كارث���ة حقيقي���ه بالرغم م���ن تفهم 
كل اإلج���راءات المتبعة لحماية أرواح 
قاس���ية  نتائجها  لكن  المواطني���ن، 
عل���ى الجميع، فاألمر لي���س مقتصرًا 
على البيع فهنالك التزامات عده تقع 
ا من تصريف دفعات  على عاتقنا، بدًء
مالية للتج���ار ثمن البضائ���ع، و دفع 
أموال اإليج���ار لصاحب المحل وتقدر 

ب�" 600شيكل" شهريًا. 
وأش���ار الى أن البيع في المواس���م مثل 
"ي���وم األم، األعياد ، رمضان ، المدارس"، 
يشكل مصدر دخل وفير للباعة والتجار، 
وأي خلل طارئ يعص���ف بالبيع ويؤدي 
إل���ى تدهور الموس���م وتتثاقل الديون 
على كاهل البائعين، متمنيًا أن تنتهي 
هذه األزمة سريعا وتعود الحياة بشكلها 

الطبيعي.

»كورونــا« يصيــب أســواق غــزة بالركــود 

رام الله/  االستقالل: 
أعل���ن الناطق باس���م الحكومة إبراهي���م ملح���م انخفاض عدد 
المصابين بفيروس كورونا في فلس���طين إل���ى 3١ مصابا ما زالوا 
قيد المتابعة الصحية، وذلك بعد اإلعالن عن تعافي ١7 مصابا من 

أوائل المصابين في بيت لحم.
وقال ملحم، في اإليجاز المس���ائي حول آخر مستجدات »فيروس 
كورونا«، أمس الجمعة، إن النجاح الذي تحقق في مدينة بيت لحم 
بعد تعافي ١7 مصابا وعودته���م إلى الحجر المنزلي، ينبغي أن 
يحفّزنا نحو المزيد من الحيطة والحذر والمزيد من اإلجراءات التي 

تؤدي إلى خفض عدد اإلصابات.

غزة/ االستقالل: 
قال مس����ؤول ملف األس����رى وعض����و المكتب 
السياس����ي لحرك����ة حماس موس����ى دودين، 
إن إدارة مصلحة الس����جون ُتمارس سياس����ة 
التعتي����م والضبابي����ة حول أوضاع األس����رى 

الفلسطينيين داحل سجون االحتالل.
وأض����اف دودي����ن خالل تصريح����ات له أمس 
الجمعة، تردنا أنباء شبه مؤكدة بإصابة 4 أسرى 
بفي����روس كورونا عن طريق أح����د المحققين 

خالل تواجدهم في مركز »بتاح تكفا«
واعتب����ر أن »إدارة مصلح����ة الس����جون تري����د 
من خ����الل تكتمه����ا التعتيم على انتش����ار 

واس����تفحال في����روس كورونا ف����ي المجتمع 
الصهيوني«، مؤكدًا أن أي مس����اس باألس����رى 
سيجلب توتًرا أمنًيا كبيًرا بالشارع الفلسطيني 
ك����ون أن قضيته����م مركزية ل����دى الفصائل 

والفلسطينيين.
وت����واردت أنب����اء ع����ن إصاب����ة أربعة أس����رى 
فلس����طينيين بفيروس »كورونا« في س����جن 
مجدو، ويزعم االحتالل نفي أي إصابة، وس����ط 
اإلهم����ال من قبل إدارة مصلحة الس����جون في 
اإلج����راءات الوقائية داخل الس����جون، عدا عن 
س����حب عدد من األصناف م����ن الكنتينا ومن 

ضمنها المعقمات والمنظفات .

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قررت قوات االحتالل اإلس����رائيلي فرض إغالق كامل 
على األراضي الفلسطينية كافة، ابتداء من غٍد األحد، 
بحجة مواجهة تفش����ي فيروس كورونا المس����تجد 

)كوفيد-١9(.
وقال����ت هيئة الب����ث اإلس����رائيلي )رس����مية(، على 
صفحتها الرسمية في موقع »تويتر«: »تتجه إسرائيل 
بدءا من يوم األحد المقبل لفرض إغالق على األراضي 

الفلسطينية كافة«.
وأشارت الهيئة إلى أنه »سيطلب من جيش االحتالل 
اإلس����رائيلي العمل على منع تسلل أي فلسطينيين 

للعمل في إسرائيل«.

أصاب فيروس كورونا 705 ش����خص في »إسرائيل«، 
حتى أمس الجمعة، بحسب وزارة الصحة اإلسرائيلية، 
بينما أصاب 47 فلسطينيا، بحسب ما أعلنت الحكومة 

الفلسطينية.
وحتى مس����اء الخميس، أصاب كورونا 244 ألفا و526 
شخصا في ١77 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من ١0 آالف 
وف����اة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإس����بانيا 

وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دوال عديدة 
على إغالق حدودها، وتعليق الرحالت الجوية، وإلغاء 
فعالي����ات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات 

الجمعة والجماعة.

االحتالل يفرض إغالقًا
 شامال على الضفة وغزة

حماس: أي مساس باألسرى سيجلب 
توترًا كبيرًا في الشارع الفلسطيني

ملحم : اإلصابات بفيروس »كورونا« 
في فلسطين انخفضت إلى 31 

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، عن استش���هاد الشاب "إبراهيم خضر 

محمود الرزي" "23 عاًما" متأثًرا بإصابته في حريق النصيرات.
وذكرت الوزارة، أنه باستش���هاد "الرزي" يرتفع عدد ش���هداء الحريق إلى 
22 شهيًدا. وكان نحو 50 مواطًنا أصيبوا بجروح متفاوتة، بينهم نحو ١5 
بجروح خطيرة وحرجة، توفي عدد منهم في مستش���فيات غزة والضفة 

الغربية التي كانوا يتلقون فيها العالج.
ووقعت الحادثة بعد حريق شب في مخبز قبل أن تنفجر عدة اسطوانات 
غاز بفعل الحريق الذي امتد لعدد من المحال التجارية في سوق المخيم.

الصحة: ارتفاع عدد شهداء 
حريق النصيرات إلى 22 

جنين/ االستقالل: 
أصيب مواطن من بلدة الفندقومية جنوب جنين برضوض، أمس 

الجمعة، جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة غسان 
دغلس، إن مس���توطنين تسللوا من مستوطنة "حومش" 
المخالة، على طريق جنين نابلس، واعتدوا على المواطن 
مصطفى أبو زعبل من قرية الفندقومية أثناء عمله بأرضه، 

وسرقوا حصانه.
وفي السياق ذاته، حاول المس���توطنون التسلل ألطراف قرية 

برقة شمال نابلس، إال أن األهالي تصدوا لهم.

إصابة مواطن في اعتداء 
للمستوطنين جنوب جنين
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غزة/ االستقالل: 
اعتلى عدد من األطباء الفلسطينيين، 
ام���س الجمعة، المنابر في مس���اجد 
قط���اع غزة م���ن أجل توعية س���كان 
القطاع عن وباء "كورونا" المس���تجد 

خالل خطبة الجمعة.
وأعلن���ت وزارة األوق���اف والش���ؤون 
الدينية في غزة ع���ن جدول الخطباء 
في مس���اجد غزة والذين سيكونون 
من أطباء مختصين من أجل إرش���اد 
الن���اس ع���ن وب���اء "كورون���ا" وطرق 

الوقاية منه.
وارت���دى األطب���اء الخطب���اء زيه���م 
األبي���ض وقدموا له���م خطبة طبية 

حول المرض وطرق الوقاية منه.
وكان���ت نقابة أطباء فلس���طين بغزة 
األوق���اف  وزارة  م���ع  وبالتنس���يق 
والمنتدى الطبي الفلس���طيني الفرع 
الطالب���ي في كلية الط���ب بالجامعة 
اإلس���المية أعلن���ت أنه ف���ي خطبة 
الجمع���ة س���يعتلي المناب���ر خطباء 
ممن يمارسون مهنة الطب للحديث، 
وسوف يتحدثون عن وباء كورونا في 

مساجد قطاع غزة.
اإلع���الم  النقاب���ة وس���ائل  ودع���ت 

المختلفة المحلية والعربية والدولية 
الح���دث وتعميمه  لتغطي���ة ه���ذا 
ونش���ره عل���ى قنواته���م للتوعي���ة 
المرض  به���ذا  للتعريف  واإلرش���اد 

الذي أصبح وباء عالميا.
وش���رح األطب���اء طبيعة ه���ذا الوباء 
وس���بل الوقاية منه على المس���توى 
مطالبي���ن  والجماع���ي  الش���خصي 
بالتعليمات  بااللت���زام  المواطني���ن 

الت���ي تصدر عن جه���ة االختصاص 
كي يبقى قط���اع غزة خالي���ًا من أي 

اصابة.
يش���ار إلى أن قطاع غزة ال يزال خاليًا 
م���ن أي إصابة بمرض "كورونا" وذلك 
عل���ى الرغ���م م���ن أن كل المناط���ق 

المحيطة به سجلت فيها إصابات.
وصنف���ت منظمة الصح���ة العالمية، 
في 11 م���ارس/آذار الجاري، فيروس 

كورونا، والذي أعلن عن تفش���يه في 
الصين نهاية العام الماضي، "حادثة 

جائحة".
وأجبر انتش���ار الفيروس على نطاق 
عالم���ي دوال عدي���دة عل���ى إغ���الق 
حدودها، وتعلي���ق الرحالت الجوية، 
وإلغ���اء فعالي���ات عدي���دة، ومن���ع 
التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة 

والجماعة. 

أطباء بغزة يعتلون المنابر لتوعية الناس من وباء كورونا

سلفيت/االستقالل: 
قال محافظ س���لفيت عبد الل���ه كميل إن 
المواط���ن ال���ذي أعلن أم���س الجمعة عن 
اكتشاف إصابته بفايروس "كورونا" ببلدة 
قراوة بني حسان، خالط 250 شخصًا، قبل 

اكتشاف إصابته.
وأوضح كمي���ل خالل مؤتم���ر صحفي أن 
المصاب عاد قبل أسبوع من باكستان، بعد 

أن مكث فيها مع نجله 4 أشهر.
وذك���ر أنه بع���د عودته صّلى بالمس���جد، 
والتق���ى بأقاربه في س���لفيت، خاصة في 

قراوة بني حسان.
وأض���اف أن ابن���ه الذي عاد مع���ه، أثبتت 
الفحوص���ات أنه لي���س مصاًب���ا، لكن تم 

وضعه بالحجر الصحي احتياًطا.

وُأرس���ل المصاب إلى مستش���فى "هوغو 
شافيز" المخصص لحاالت اإلصابة بكورونا 

في رام الله.
كما ت���م إبالغ كل المخالطي���ن له بضرورة 
االلت���زام بالحجر المنزلي، كما تم التواصل 
مع المحافظات األخرى التي يتواجد فيها 

مخالطين لهذه الحالة.
بالمحافظ���ة  الط���وارئ  لجن���ة  إن  وق���ال 
اجتمعت واتخ���ذت العديد من اإلجراءات، 
أوله���ا إغالق ق���راوة بني حس���ان بالكامل 
وبش���كل مؤقت، ليتس���نى للفريق الطبي 

القيام بالفحوصات الالزمة.
وتقرر إعفاء الموظفين من س���كان القراوة 
من ال���دوام بوزاراتهم لحي���ن التيقن من 
الحال���ة الصحية، ودع���وة األهالي لاللتزام 

باإلج���راءات الوقائي���ة، والت���زام بيوتهم 
وعدم الخروج منها إال للضرورة.

ومن بين القرارات الت���ي اتخذتها اللجنة 
على مس���توى المحافظة إغالق صالونات 
الحالقة والتجميل، والتعميم على محالت 
الحلويات والمطاعم بتلبية طلبات زبائنها 
دون جلوس���هم بداخله���ا، ومن���ع فت���ح 
الصاالت والقاعات ألي مناس���بة بما فيها 

العزاء.
كما قررت إغالق أح���د الموالت عند مدخل 
بلدة القراوة لمدة 30 يوما، بس���بب التأكد 

من توافد المستوطنين عليه.
وتقرر منع دخول العمال إلى المستوطنات، 
ومنع دخول فلسطينيي الداخل للمحافظة 
احترازيا، بسبب اختالطهم باإلسرائيليين.

غزة/ االستقالل: 
اتخ���ذت وزارة الصح���ة الحجر الصحي كأح���د االجراءات 
الوقائي���ة لوقاية المجتمع من في���روس كورونا )كوفيد- 
19(، حيث تم حجر جميع األشخاص العائدين من السفر 
عبر معبر رفح وبي���ت حانون في األماكن المخصصة التي 
أعلن عنها كإجراء احترازي لتعزيز الوقاية المجتمعية في 

القطاع وتقديم الرعاية الصحية لهم.
ب���دوره، اوضح د. مدحت عباس مدير ع���ام الرعاية االولية 
أن عدد الح���االت المدخلة في مراكز الحجر الصحي بلغت 
787 شخص من العائدين عبر معبري رفح وبيت حانون و 
لم تظهر عليهم أع���راض فيروس كورونا اضافة الى نحو 

)2708( شخص خضعوا للحجر المنزلي .
وأفاد د. عباس ب���أن وزارة الصحة وكوادرها الطبية تعمل 
على مدار الس���اعة لتقديم الخدم���ات الطبية والعالجية 
الالزمة للمحجورين م���ن ذوي االمراض المزمنة والمرضى 
العائدين الي قطاع غزة في أماكن حجرهم مجانًا دون أي 

عائد مادي .

ونوه أن الوزارة تسعى لتوسيع مراكز الحجر الصحي ضمن 
االجراءات االحترازية الوقائية لتش���مل مدرس���ة سكينة، 
ومدرس���ة خولة بنت األزور ،ومدرس���ة رودلف فلتر ذكور و 
إناث وفندق الكوم���ودور والعمل على تجهيز نقاط طبية 
داخلها ومده���ا باألدوية والمس���تهلكات الطبية الالزمة 
للمرض���ى المحجوري���ن الى جانب تجهيز مركز مس���قط 
في جباليا ش���مال القطاع الس���تضافة الحاالت المرضية 

العائدة من معبر بيت حانون ورعايتهم صحيًا.
وأكد أن عدد العينات التي تم فحصها بالمختبر المركزي 
لوزارة الصح���ة لعائدين ومواطنين تظهر عليهم أعراض 
اش���تباه وفق التعريف الطبي لمنظم���ة الصحة العالمية 
للمرض حتى مساء يوم األربعاء 49 فحصًا ، جميعا كانت 
س���لبية مما يؤكد خلو قطاع غزة من في���روس كوفيد19 

والمعروف ب� "كورونا".
ودعا كافة المواطنين بضرورة االلتزام بإجراءات الس���المة 
والوقاية واالرشادات الصادرة عن وزارة الصحة لحمايتهم 

وحماية المجتمع.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حملت األمم المتحدة، االحتالل االس���رائيلي، المس���ؤولية القانونية عن 
اس���تفادة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين وقطاع 

غزة، من الخدمات الصحية األساسية في ظل انتشار فيروس كورونا. 
ودع���ا مق���رر األمم المتح���دة الخ���اص لحقوق اإلنس���ان ف���ي األراضي 
الفلس���طينية المحتلة، مايكل لينك، في بيان صحفي امس الجمعة، إلى 
ضمان توفير الحق في حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية خالل 
األوق���ات العصيبة التي يمر بها العالم ف���ي التعامل مع جائحة فيروس 

كورونا.
 وأش���ار لينك إلى أنه بحس���ب المادة 56 من اتفاقية جنيف، يجب على 
"إسرائيل"، القوة القائمة باالحتالل، ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية 

الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار األمراض المعدية واألوبئة. 
وكان المسؤول األممي قال في وقت سابق، إن "إسرائيل" تقوم بانتهاك 
صارخ اللتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحق الحصول على الرعاية الصحية 
للفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل، إذ إن تقييد حرية الحركة 
للمرض���ى والعاملي���ن الصحيين تق���ّوض أصال حق الفلس���طينيين في 

الحصول على الرعاية الصحية. 
يش���ار إل���ى أن 48 حالة إصاب���ة بفيروس كورونا س���جلت في الضفة 
الغربية أعلن عن ش���فاء 17 منها، فيما لم تسجل أي إصابة في قطاع 

غزة حتى اآلن.

األمم المتحدة تحمل 
االحتالل المسؤولية عن صحة 

المواطنين بغزة والضفة

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، امس الجمعة، ش���فاء 17 مصابًا بفيروس كورونا، من 

أصل 19 كانوا بالحجر الصحي في فندق االنجل في بيت جاال.
وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أنه سيتم السماح للمصابين السابقين والمخالطين العودة 

لمنازلهم مع ضرورة االلتزام بالحجر الصحي مدة 14 يومًا.
وأفادت الكيلة، بوجود إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من باكستان.

وأش���ارت إلى أن عدد المصابين ب�"كورونا" حالًيا، 31 بعد إخراج جزء منهم إلى الحجر 
المنزلي.

ودع���ت الكيلة المواطنين القادمين من خارج فلس���طين، عزل أنفس���هم بالحجر الصحي لمدة 
14 يومًا.

وطالبت بتزويد األس���رى باألدوات الوقائية، محملة س���لطات االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن 
سالمتهم.

سلفيت: مصاب بكورونا خالط 250 شخصًا وزيرة الصحة تعلن شفاء 17 
حالة من فيروس »كورونا«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادق���ت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي على 
إعالن حالة الط���وارئ، والتي تش���مل تقييد 
حركة اإلسرائيليين والنشاطات لمنع انتشار 

فيروس "كورونا". 
وذكرت وسائل إعالم عبرية، امس الجمعة، أن 
حكومة االحتالل صادقت خالل جلسة عقدت 
هاتفي���ا على إج���راءات ط���وارئ تهدف إلى 

تقليص حركة اإلسرائيليين. 
وأش���ارت إلى أنه تم تقليص األنش���طة في 
المحي���ط العام، وف���رض قيود عل���ى الحركة 
التجارية والترفيهية لمدة س���بعة أيام، في 

إطار هذه اإلجراءات. 
وعن تفاصي���ل الخطوة، قال���ت وزارة الصحة 
بحكوم���ة االحتالل إنه يس���مح الخروج للتزود 
بالمنتج���ات الغذائية واألدوي���ة وغيرها من 

الخدمات األساسية. 
وأضافت في إرشادات نشرتها على موقعها 
اإللكترون���ي أنه يس���مح أيض���ا الذهاب إلى 
مكان العمل والخروج منه، شريطة قدرة مكان 
العم���ل على االمتثال لألنظم���ة المقررة لهذا 

الغرض. 
ودع���ت ال���وزارة إلى ض���رورة الح���رص على 
االبتعاد مس���افة مترين بين األشخاص قدر 
اإلمكان، وأال يتجاوز عدد الركاب في الس���يارة 

الشخصية، االثنين. 
من جانبه حذر مدير عام وزارة الصحة بحكومة 
االحتالل، موشي بار سيمانتوف، من أن هناك 
احتماال أن ينتش���ر في���روس "كورونا" خالل 
الش���تاء المقبل أيضا، إلى جان���ب اإلنفلونزا 
الموس���مية العادية، وعندئ���ذ تبلغ حصيلة 

الوفيات آالف الحاالت، على حد قوله.

الصحة تعزز خدماتها الطبية 
والعالجية في أماكن الحجر الصحي

االحتالل يعلن حالة الطوارئ
 ويفرض إغالقًا كامال بسبب »كورونا«
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غزة/ االستقالل: 
طال���ب النائب جم���ال الخضري رئي���س اللجنة 
الش���عبية لكس���ر الحصار، بضرورة رفع الحصار 
االسرائيلي عن قطاع غزة بأشكاله كافة ، ليتمكن 

من مواجهة وباء كورونا.
وأك���د الخض���ري، عل���ى ض���رورة رف���ع الحصار 
االقتص���ادي والصح���ي وفي كاف���ة القطاعات، 
والحصار األمريكي االس���رائيلي عن وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين "أونروا"، واستئناف الدعم 
المالي األمريكي وس���رعة تسديد التزامات باقي 
ال���دول، وكذلك رف���ع الحصار عن المؤسس���ات 
الفلس���طينية، الُمتمث���ل ف���ي من���ع وص���ول 
المس���اعدات واألم���وال الكافي���ة والتجهيزات 
الطبي���ة واللوجس���تية لمواجه���ة ه���ذه األزمة 

العالمية الطاحنة.
 وق���ال إن "العال���م بم���ا يملكه م���ن مقومات ال 
يس���تطيع مواجه���ة كورون���ا، فما بالك���م بغزة 
المحاص���رة منذ 13 عامًا، ما يتطلب اإلس���راع في 

اتخاذ خطوات عملية في هذا االتجاه".
وش���دد على ض���رورة وضع خطة ط���وارئ إلنقاذ 

غزة، ودعمها بش���كل كبير على كل المستويات 
والصعد، وتس���يير حمالت قوافل غذائية وطبية 
إغاثية للسكان في ظل وضع معيشي وإنساني 
صعب وكارث���ي قبل األزمة، فكيف يمكن تصور 

األمر في حال وصول الوباء- ال سمح الله-.
وأش���ار إلى ضرورة مضاعف���ة الدعم االقتصادي 
والمالي، وضرورة مضاعفة نش���اط المؤسس���ات 

العاملة والناشطة لصالح غزة.
وتابع: "م���ن يريد أن يقيم الوض���ع اآلن في غزة 
اُلمحاص���رة، وبموضوعي���ة ودون تهوي���ل، عليه 
أن يقارنها مع دول العال���م التي كانت في قمة 
الصعود االقتص���ادي، وتتباهى بما وصلت إليه 
من تقدم تكنولوجي، وكذلك االستقرار الصحي 
الذي يحقق الرفاهية العالجي���ة في دول أوروبا 
وأمريكا وغيرها م���ن الدول، ويرى كيف أصبحت 
تعاني هذه الدول بس���بب وب���اء كورونا، وأعلنت 

حالة الطوارئ، وعجز النظام الصحي".
وتساءل: "فكيف بغزة المحاصرة التي ال تمتلك 
القدرات الكافية التي تس���تطيع ان تواجه هذه 

األزمة الطاحنة".
وأردف الخض���ري، "غ���زة قب���ل األزم���ة تعيش 
معان���اة ش���ديدة وأرقامًا صادم���ة، حيث %85 
يعيش���ون تحت خط الفقر، و50 % من األدوية 
والمس���تهلكات الطبية غير موجودة، ومعدالت 
البطال���ة بلغت 60%، وبين فئة الش���باب %70، 
وبي���ن النس���اء 90%، وهي أرق���ام صادمة جدًا 

تحتاج وقفة جادة وسريعة".

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح غزة
 يف الق�سية املدنية رقم 2695 / 2013 

مذكرة ح�سور 
يف الق�سية املدنية رقم 2695 / 2013      يف الطلب رقم 455 / 2020

المستدعي: سهام احمد حسن البورنو – من غزة – وكيلها المحامي شعبان الغالييني 
المستدعى ضدهم: احمد منذر احمد البورنو بصفته الشخصية وباإلضافة 

لباقي ورثة والده )خارج البالد( 
نوع الدعوى: حقوق استيفاء منفعة

قيمة الدعوى: )9500دينار اردني( تسعة آالف وخمسمائة دينار اردني 
الى المستدعى ضده بما أن المستدعي تقدم بالقضية رقم 2695 / 2013 
صلح غزة حقوق استيفاء منفعة والتي قيمتها)9500دينار اردني( تسعة 
آالف وخمسمائة دينار اردني المودعة نسخة منها ومن ملحقاتها لدى قلم 
المحكم���ة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة للرد على دعواه 
والمحدد لها جلس���ة يوم 2020/4/13 كما يقتض���ي عليك ان تودع لقلم 
هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة وان ترسل نسخة عنها الى المستدعي حسب عنوانه وليكن 
معلومًا لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه 

حسب األصول  غزة في: 3/19 / 2020م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
 اأ .اأكرم اأبو ال�سبح

الخليل/ االستقالل: 
أعلن���ت بلدية مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة  أمس الجمعة، عن 
إصابة عضوها وزير الثقافة األسبق أنور أبو عيشة بفيروس كورونا أثناء تواجده 

في فرنسا.
وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة في بيان وصل "االستقالل" نسخة عنه: إن 
أبو عيشة أصيب بالفيروس أثناء إقامته القسرية في فرنسا، بعد منع االحتالل 

اإلسرائيلي دخوله فلسطين منذ ثالثة أشهر.
وكان المتحدث باس���م الحكومة أعلن عن إصابة جدي���دة بفايروس كورونا في 

سلفيت، ما رفع عدد اإلصابات في فلسطين إلى 48 إصابة.
ومن جانبها أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تعافي 17 مريضًا بالفيروس من 
الذين كانوا في العزل الصحي في بيت لحم، وسمح لهم بالعودة إلى بيتهم على 

أن يلتزموا بالحجر المنزلي.

رام الله/ االستقالل: 
حذر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر 
سعد، من التداعيات الصحية الخطيرة على صحة 
العمال الفلسطينيين الذين يعملون في أراضي 
ال�48 وسمح لهم بالمبيت، بسبب عدم توفر الدعم 

الطبي الالزم لهم من قبل مشغليهم.
وقال س����عد في بيان صحفي ص����در عنه، أمس 
الجمعة، إن عدم توفير الوقاية والمبيت الصحي 
اآلمن للعمال يعد تنصال من قبل مشغليهم ومن 
قب����ل دولة االحتالل، الذين لم يتعاملوا مع عمالنا 
على قدم المس����اواة مع العمال اإلس����رائيليين أو 
األجانب المقيمين في "إس����رائيل"؛ ما ينذر ببقاء 
المعايي����ر العنصرية في التعام����ل معهم على 
حالها رغم الخطر الداهم والذي س����يطال الجميع 

بتأثيرات����ه. وأضاف أن العنصرية اإلس����رائيلية 
تعرض حياة العمال وس����المتهم لخطر اإلصابة 
باألمراض؛ سواء السارية منها، أو بفيروس كورونا 
اآلخذ باالنتش����ار في دولة االحتالل اإلسرائيلي، 
وه����و تدبي����ر عنصري متعم����د ويتع����ارض مع 
األعراف الدولية المتعلقة بصحة وسالمة العمال، 
المتوافقة مع المعايير الدولية لرعاية العمال ومع 

القواعد األساسية لحقوق اإلنسان.
وحذر س���عد من إمكانية تعامل دولة االحتالل 
مع العم���ال كما كانت تتعام���ل مع المصابين 
منهم قبل جائح���ة الكورونا؛ أي أن تقوم بترك 
من تشتبه بإصابتهم على الحواجز العسكرية، 
كما كانت تترك العم���ال المصابين، وتدعهم 
ينزف���ون حت���ى الم���وت؛ دون أن تق���دم لهم 

المساعدة الطبية الالزمة.
وأش����ار إلى التقري����ر المروع الذي نش����رته القناة 
اإلس����رائيلية )11( عن ظروف س����كن ومعيش����ة 
العمال الذين س����مح لهم بالعمل والمبيت داخل 
أراضي ال�48، بعد أن تلقوا وعودًا من مش����غليهم 

بتوفير شقق سكنية مجهزة لهم.
وأوض����ح أن معظ����م العم����ال ينام����ون في ورش 
البناء نفس����ها، دون توفر الحد األدنى للمعيشة 
اإلنسانية داخل أبنية ما زالت في طور التشييد، 
حيث يفترشون األرض ويلتحفون السماء، وقالئل 
منه����م أصبح لديهم فرش مغطاة بالبالس����تيك 
وأغطي����ة أحضروها من بيوته����م، دون توفير أي 
مرافق صحي����ة أو مطابخ، وانع����دام تام للنظافة 

والوقاية.

بيروت/ االستقالل: 
رفعت المخيمات الفلسطينية حالة التعبئة 
العامة، والتزمت اإلجراءات الصحية المطلوبة، 
إذ التزم مخيم عين الحل����وة باإلقفال التام، 
وأغلقت المؤسس����ات والمح����الت التجارية 
أبوابها بما فيها س����وق الخضار، باس����تثناء 

الصيدليات ومحالت المواد الغذائية.
وجّراء الحجر الصحي الذي يطبقه أبناء مخيم 
عين الحلوة، فقد خلت الش����وارع من المارة، 
والتزم أهالي المخي����م منازلهم، في خطوة 
تؤكد أخ����ذ األمر بجديته، وذلك اس����تجابة 
لدعوات مختلف القوى السياسية والمحلية.

وق����ام وفد مش����ترك من القوة المش����تركة 
واللجان الش����عبية بجولة في سوق الخضار 
بالمخيم، إذ طالبوا أصح����اب المحالت التي 
لم تطب����ق قرار اإلغالق، التقي����د باإلجراءات 

للحفاظ على السالمة العامة.
 يذكر أن س����وق الخضار ف����ي المخيم عادة 

يشهد اكتظاًظا بشرًيا في معظم األوقات.
كم����ا تواصلت حم����الت ال����رش والتعقيم 
وحمالت التوعية وطرق الوقاية في المخيم، 
وق����د قام����ت اللج����ان العمالية الش����عبية 
الفلسطينية في منطقة صيدا، بالتعاون مع 
لجنة حي بستان القدس ، وضمن خدماتها 

االجتماعي����ة بحملة رش وتعقي����م زواريب 
ومداخل حي بس����تان الق����دس، وحي أوزو، 

وأحياء أخرى بالمخيم.
وقد اعتبر مسؤول اللجان العمالية الشعبية 
الفلسطينية عبد الكريم األحمد أن ما قامت 
به اللجان من حملة رش وتعقيم هو "جزء من 

واجباتها تجاه أهلها في مخيم عين الحلوة، 
برغم إمكانياتها المتواضعة".

وأكد األحمد أن اللجان العمالية ستبقى في 
خدمة شعبها على الدوام، وأنها ماضية في 
تقديم خدماتها المتواضعة ألهل المخيم 

في مواجهة فيروس الكورونا.

وكان ق����د انعقد اجتماع مش����ترك في مقر 
اللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة، وقد 
ضم ممثل����ي اللجان الش����عبية في منظمة 
التحري����ر الفلس����طينية، وق����وى التحالف، 
والقوى اإلس����المية، وعلى ض����وء االجتماع 
تم تش����كيل لجان من الحض����ور، وممثلين 

ع����ن القطاع الصحي العاملين في الوس����ط 
القواط����ع واألحياء،  ولج����ان  الفلس����طيني، 
وكوادر من القوة الفلس����طينية المشتركة، 
للتواص����ل م����ع الباع����ة في س����وق الخضار، 
والمح����ال التجارية في الس����وق وفي أرجاء 
المخيم كافة، من أج����ل حثهم على اإلبقاء 
على إغالق محالتهم حرصًا على سالمة أهل 

المخيم.
في وق����ت جالت فيه س����يارات اإلس����عاف 
والدفاع المدني الفلسطيني في المخيم قد 
جابت طرقات وأزق����ة المخيم، داعية الناس 
عبر مكبرات الصوت بااللتزام بالحجر الصحي، 
والتقيد بتعليم����ات الوقاية لمواجهة خطر 

كورونا.
كما قررت القوى اإلس����المية في مخيم عين 
الحلوة تعليق ص����الة الجمعة والجماعة في 
مختلف مس����اجد المخيم بدءًا من فجر يوم 
الجمعة وحتى إش����عار آخ����ر، وأتى ذلك في 
بيان صدر عنها، حيث أشارت إلى أنه وبعد 
حصول اليقين من ضرر وباء كورونا وسرعة 
انتش����اره في المجتمعات، وبعد مناقش����ة 
بين علماء عين الحلوة ومشايخها، تم إعالن 
التعليق المؤقت لص����الة الجمعة والجماعة 

في المساجد.

مخيم »عين الحلوة« يطبق قرارات الحجر الصحي ويقفل المحالت التجارية

إصابة عضو مجلس بلدي الخليل 
بكورونا أثناء تواجده بفرنسا

نقابات العمال تحذر من عدم توفر الدعم الصحي للعمال بالداخل

الخضري ُيطالب برفع الحصار »اإلسرائيلي« عن غزة لمواجهة فيروس »كورونا«
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فلس���طين في عيدها الذي يوافق اليوم 21 مارس اذار هي االم التي نحتفل بها 
كل عام, فكل ام فلس���طينية هي رمز لهذا الوطن الكبير المسمى فلسطين, كل 
ام فلسطينية تعبر بعطائها وتضحياتها عن خاصية من خصائص الوطن, فاألم 
تربي االجيال من اجل فلس���طين, وتعلم ابناءها من اجل فلسطين, وتعمل وتجد 
من اجل فلسطين, وتزرع االرض ألجل فلسطين, وتقدم الشهداء ألجل فلسطين, 
وتقاتل ألجل فلسطين, وتفرح وتبكي ألجل فلسطين, وهى رمز للعطاء بال حدود, 
فكل فعل ألمهاتنا يصب في صالح فلسطين الشعب والوطن والهوية, فلسطين 
االرض والعرض, فلسطين التضحية والفداء, فلسطين البذل والعطاء, ففلسطين 
رمز لألمومة بأسمى معانيها, وهي نبع العطاء الذي ال ينضب ابدا, تعطي بال حدود 
لتأخ���ذ بال حدود, وتقدم اليوم لتحصد غدا, نحبها كما نحب امهاتنا ونجلها كما 

نجل امهاتنا, ونمنحها من كل غاٍل ونفيس لترضى عنا.
 فلس���طين تعكس ص���ورة امهاتنا الصاب���رات المرابطات وه���ي الحضن الدافئ 
ألبنائها, والمالذ اآلمن للجميع , فبلدي وان جارت علي عزيزة... واهلي وان ضنوا علي 
كرام...  فمهما بعدت بك المس���افات وتقاذفتك سنين الغربة, وطالت بك االيام, 
فان قلبك سيبقى دائما معلقا بوطنك, وسيهفو الى الطير في سمائه, واستنشاق 
هوائه, والسياحة فوق ارضه, والتمتع بجمال طبيعته الخالبة, ففلسطين االم هي 
اختص���ار للحياة في اجمل معانيها, فكما تجم���ع االم اطفالها في حجرها بحنان, 
ففلس���طين تجمعنا في رحابها الطاهرة بحنان, فتحنو علينا, وتبعث فينا االمل 
لغد افضل, وتزرع فينا نبع العطاء , وكما االم رمز للعطاء, ففلسطين هي ايضا رمز 
العطاء, بها نس���مو ونترفع ونعلو, ومن دونها نعيش كاأليتام تتقاذفنا االهوال 
ويتكالب علينا الجميع, وتكثر في حقنا المكائد والحيل, فال خالص لنا اال بتحريرها 

واستقاللها ودحر العدو عن ارضها الطاهرة المقدسة . 
ف���ي عيد االم س���الم ل���كل االمهات الفلس���طينيات, تل���ك االمه���ات الصابرات 
المحتس���بات, سالم عليك يا ام الشهداء, س���الم عليك يا ام الجرحى والمصابين, 
س���الم عليك يا ام االس���رى, س���الم عليكن في عيدكن ايتها االمهات االسيرات 
القابعات في س���جون االحتالل, سالم على االم الفلس���طينية التي ترعى أبناءها 
االيتام بجهدها وعطائها, سالم على االم الفلسطينية التي تحارب الفقر والمرض 
والجهل بتعليم ابنائها وتربية االجيال, س���الم على االم الفلسطينية التي تشيع 
ابنها الش���هيد على نش���يد الوطن ) بالهنا يا امه زفي ال���ى احضانه احلى صبية 
... بالهنا يا امه بيعي ثيابك واش���تري له بندقية..(  االم الفلس���طينية تعلو فوق 
جراحها ألجل فلسطين,  وتس���مو فوق اوجاعها وآالمها ألجل فلسطين, تختصر 
الحياة بكلمات بس���يطة وصادقة »كل ش���يء يهون ألجل فلسطين, حتى االبناء 
واالباء والنفس والمال« كل ش���يء يهون ألجل فلسطين االرض والوطن والهوية, 
تحية ألمهاتنا الفلس���طينيات في عيدهن, وكل ايامكن اعياد, سالم عليكم بما 

صبرتم فنعم عقبى الدار. 

فلسطين األم في عيدها 

رأي

بليغ���ة كان���ت إش���ارة المرش���د اإليراني 
عل���ى خامنئي في الثاني عش���ر من آذار /

مارس الحالي في تعقيبه على انتش���ار » 
فيروس كورونا« في الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية . ففي سياق بيان المرشد األعلى 
الذي تحدث فيه عن اإليعاز لهيئة األركان 
العام���ة في الجي���ش اإليران���ي لبناء مقر 
صحي وعالجي للحد من تفشي الوباء قال: 
»باألخذ بعين االعتبار األدلة التي ُتثبت أن 
كورون���ا يمكن أن يكون هجومًا بيولوجيًا ، 
فإن هذا المقر يمكنه أن يكتس���ي بطابع 
مناورة دفاع بيولوجي أيضا ويعزز االقتدار 

الوطني«.
وعلى الجانب اآلخر واضحٌة كانت تصريحات 
المتح���دث باس���م وزارة الخارجية الصينية 
عندم���ا اتهم المخاب���رات األمريكية صراحة 
بنقل » فيروس كورونا« إلى مدينة »ووهان« 
الصيني���ة ، حيث البؤرة األول���ى لهذا الوباء 
القاتل التي أدت الحقا النتشاره في معظم 
دول العال���م . وهاتان اإلش���ارتان الواردتان 
من ألّد أع���داء امريكا سياس���يا واقتصاديا 
تضيف���ان مزي���دا من الش���ك األق���رب إلى 
الحقيق���ة حول كون ه���ذا الوب���اء الذي هّز 
أرجاء العال���م بدون مقدمات ه���و عبارة عن 
هجوم بيولوجي ش���نته الدول���ة األقوى في 
العالم، واألكثر تنكرًا لحقوق اإلنس���ان ضد 
منافس���يها وبالتحديد » الصي���ن وإيران » 
للح���د م���ن طموحاتهما على المس���تويين 

العسكري واالقتصادي .
فه���ذه الدول���ة المارق���ة »أمري���كا« الت���ي 
اس���تخدمت الس���الح النووي م���ن قبل ضد 
الياب���ان ، واس���تعملت وما زالت األس���لحة 
المحّرمة دوليا ضد كل من يعارضها أو يقف 

في وجه سياس���اتها التوسعية أو اطماعها 
االس���تعمارية، ليس غريب���ا عليها أن تقوم 
بمثل هذا الهجوم حتى لو أدى لموت مئات 
اآلالف من المدنيين ومن بينهم أمريكيان. 
ولو عدنا ف���ي عجالة ألرش���يف جرائم هذه 
الدول���ة التي قام���ت على القت���ل واإلرهاب 
فس���نجد أنها أّسس���ت امبراطوريتها على 
جثث مئات اآلالف من الهنود الحمر »أصحاب 
األرض االصليين« منذ القرن الس���ابع عشر، 
وكانت أول من اس���تخدم السالح النووي في 
تاريخ البش���رية ، حيث قتلت في السادس 
م���ن آب / أغس���طس ع���ام 1945م حوال���ي 
140000 مواط���ن يابان���ي عندم���ا قصفت 
مدينة »هيروش���يما« بقنبلة نووية أسمتها 
»الولد الصغي���ر«، وقتلت 80000 آخرين في 
»الرجل  بقنبلة مشابهة اسمتها  »نغازاكي« 
البدين« ، اما في الع���راق فقد قتلت القوات 
األمريكية منذ احتاللها له���ذا البلد العربي 
المس���لم عام 2003م  تحت ذرائع ومبررات 
واهي���ة ثبت كذبها الحق���ا حوالي 600000 
مواطن عراقي حس���ب بع���ض التقديرات ، 
ويذه���ب بعض المؤرخين إلى أن العدد ربما 

يفوق المليون على أقل تقدير . 
أضف إلى ذلك تل����ك الجرائم التي ُارتكبت 
في فلس����طين ولبنان وأفغانستان واليمن 
وس����وريا وليبيا والس����ودان ،س����واء بشكل 
مباشر او عن طريق وكالء وحلفاء تلك الدولة 
المجرم����ة . ه����ذا التاريخ الدم����وي للواليات 
المتح����دة األمريكي����ة منذ نش����أتها وحتى 
يومن����ا هذا يجع����ل العديد م����ن المراقبين 
والمتابعي����ن ونحن منه����م يعتقدون أن ما 
يجري اليوم من انتش����ار مخيف لهذا الوباء 
هو عب����ارة عن عمل منظم ومدروس ومخطط 

له بعناية، وبالتال����ي فإن هذا العمل بغض 
النظ����ر ع����ن ش����كله او طريقة تنفي����ذه او 
السالح المس����تخدم فيه هو عمل عسكري 
حربي بامتياز ، ألن����ه يؤدي إلى قتل الناس 
وضرب االقتصاد وإثارة الرعب والخوف، ولو 
توفرت األدل����ة الدامغة والمثبت����ة علميًا أو 
حتى استخباريًا لتأكيد هذه النظرية فذلك 
يعني إعالن حرب بكل ما للكلمة من معنى !!

وهنا يأتي الس���ؤال الصعب ، والذي يحتاج 
بالتأكي���د إلجاب���ة أصعب !! ماذا س���تفعل 
تلك الدول التي ُاس���تهدفت بشكل مباشر 
ومقص���ود ومخطط له من خالل ه���ذا الوباء 
»الهجوم«؟؟ وكيف س���يكون رد فعلها في 
ضوء موازين القوى الس���ائدة اآلن في عالمنا 
والتي تقوم على مبدأ »الغلبة لألقوى«!! وهل 
س���تبادر للرد على هذه الح���رب المفروضة 
بنف���س األدوات إن كانت تمتلكها !! أم انها 
ردت بالفعل من دون إعالن رس���مي وبنفس 
الس���الح ونف���س الطريقة وم���ا يحدث في 
أمري���كا يؤكد ذلك !! في بعض الحروب التي 
تخ���اض في الخفاء، وتتمي���ز بقدر كبير من 
الس���رية والكتمان ال يتم كشف التفاصيل 
إال بعد عش���رين أو ثالثين عاما من وقوعها !! 
وعلى ما يبدو أننا امام مشهد مشابه إلى حد 
كبير !! فما يجري اآلن ربما يكون أحد فصول 
تلك الحرب !! وال نعلم بالتحديد متى يمكن 
ان ُيكش���ف النقاب عنها او على أقل تقدير 
عن جزء منها !! ولكن ما نعلمه بالتأكيد بناء 
على تجارب الماضي واس���تحضار التاريخ أن 
م���ن يملك خيار بدء الح���رب ليس بالضرورة 
أن يملك خي���ار انهائها !!وان اللعب بالنار ال 
ب���د وأن يحرق جزءًا من أصابع الالعبين إن لم 

يكن كلها !!

ماذا لو ثُبت بالدليل القاطع أن »كورونا«
 كان نتيجة هجوم بيولوجي أمريكي !! 

أحمد عبد الرحمن

األس����لحة البيولوجية تعد من أس����لحة الدمار الشامل 
وُيقص����د بها االس����تخدام المتعمد لجمي����ع العوامل 
المختلفة التي تحتوي  الُمس����ببة لألمراض واألوبئ����ة 
عل����ى البكتيريا والفطريات والفيروس����ات، وغيرها من 
الكائن����ات الحية، إضافة إلى جميع الس����موم الُمنتجة 
بواس����طة هذه الكائنات أو المس����تخلصة من النباتات 

والحيوانات.
عندما نفكر بالفيروس����ات المنتش����رة أنها من ضمن 
الح����رب البيولوجية فال بد من اإلش����ارة إل����ى العديد 
من الفيروسات المنتش����رة ومنها على سبيل المثال 
أنفلون����زا الطي����ور وكذلك في����روس الس����يدا والزيكا 
والكوليرا والطاعون كذلك ظهر وباء إنفلونزا الخنازير 
في المكس����يك أواخر م����ارس/آذار 2009، وتم إطالق 
إن����ذار من خطر انتش����ار الوباء على نطاق واس����ع في 
11 يونيو/حزيران 2009، ورفع في 10 أغس����طس/آب 
2010. وفي البداية، ق����درت منظمة الصحة الوفيات 
بحوال����ي 18,500، ولك����ن مراجعة نش����رت في مجلة 
النست عام 2012 رفعتها إلى ما بين 151 ألفا و575 

ألفا.
وقد تس����بب وباء إيبوال رس����ميا في »أكثر من 11 ألف 
وفاة، ومات ج����راءه أكثر 25 مرة ممن ماتوا في األزمات 
الماضية منذ 40 عاما«، بل وكورونا السابق والذي أطلق 

عليه )س����ارس( ، وقد تس����بب وباء متالزم����ة االلتهاب 
التنفس����ي الحاد في عام 2003 ف����ي »أكثر من 8000 
إصابة م����ات على إثرها نحو 800 ش����خص« في جميع 
أنحاء العالم، وقد تم احتواؤه -حس����ب إكرولي- عندما 
أغلق����ت الصين أس����واق الحيوانات الت����ي يعتقد أنه 

انتقل منها إلى البشر. 
الس���ؤال لماذا لم تتهم الصين الوالي���ات المتحدة 
األمريكي���ة ؟؟ رغ���م ان كورون���ا قد يكون فيروس���ًا 
معدال من الس���ارس من حيث س���رعة االنتشار رغم 
أن  الواليات المتح���دة تعد من أبرز المتهمين دائًما 
باس���تخدام األس���لحة البيولوجية، ففي عام 1960، 
اس���تخدام  والشكوك بش���أن  االتهامات  توجه���ت 
الجي���ش األمريكي أس���لحة بيولوجية ف���ي حربه مع 
فيتن���ام... لكن ماذا عن الدول األخ���رى التي تمتلك 
القدرة على إنتاج مثل هذه الفيروسات والتي تمتلك 
المختبرات واإلمكانيات لذلك .؟؟ وهل اتهام امريكا 
بسبب اإلنتشار الواسع للفيروس بالصين و إيران؟! ... 
هل هناك احتمالية إنت���اج الفيروس بالصين وذلك 
كما أش���رنا إلى ظه���ور فيروس س���ارس في الصين 
وهن���اك ارتب���اط جيني بين الفيروس���ين وقد يكون 
وق���ع خطأ أدى إلى انتش���اره كما ح���دث في االتحاد 

السوفيتي عام 1978

عندما حدث انفجار في المعس����كر السوفييتي نتيجة 
إطالق الجمرة الخبيثة، عن طريق الصدفة من منش����أة 
أس����لحة في سفيردلوفسك، مما أس����فر عن مقتل 66 
ش����خًصا على األقل، وزعمت الحكومة الروسية أن هذه 
الوفيات كانت بس����بب اللحوم المصابة وحافظت على 
هذا الموقف حتى ع����ام 1992، عندما اعترف الرئيس 
الروسي بوريس يلتس����ين في النهاية بالحادث، وبأن 
هذا المعسكر كان مركًزا لدراسة األسلحة البيولوجية.

رغم اخت����الف وجه����ات النظر في س����بب الوباء ورغم 
الترجيح لكونه س����الحا بيولوجيا س����واء أكان بالخطأ أو 
مدب����رًا لماذا ل����م ُتتهم المنظمات الكب����رى التي تدير 
العالم ب����كل مكوناته والتي تدي����ر االقتصاد العالمي 
والفس����اد بكل أنواعه عدا عن تجارة البش����ر والس����الح 
وكل أن����واع الممنوعات والمحرم����ات ؟؟؟ أليس النظام 
االمريكي وغي����ره من األنظمة خادما مخلصا للمنظمات 

اإلجرامية في العالم !!! 
في عام 1992 حاول أعضاء من طائفة »أوم شينريكيو« 
اليابانية الحص����ول على فيروس مرض إيبوال في زئير، 
وفي عام 1994م، حاولوا إط����الق الجمرة الخبيثة - من 
خالل رش����ها في الهواء - من قمم المباني في طوكيو، 
لكنهم فش����لوا في ذلك. ولم تخل الهجمات المصنفة 
بأنها إرهابية من استخدام األسلحة البيولوجية، فوفًقا 

لموقع howstuffworks.com، بدأت هجمات الجمرة 
الخبيثة في الواليات المتحدة بإرسال الجراثيم داخل 
مظاريف عام 2001 ، فيم����ا تعد أول هجمات إرهابية 
بيولوجية تتعرض لها البالد، وأسفرت تلك الهجمات 
عن مقتل 5 أشخاص، 4 منهم لم يكونوا مستهدفين.
اليوم ونحن في العام 2020 يجب علينا أن ندرك مدى 
ضعف الدول في حضرة تلك المنظمات وأخص بالذكر 
تلك المنظمات التي لليهود نفوذ واس����ع وكبير فيها 
على مستوى العالم ، يجب علينا أن ندرك مدى سهولة 
قيام حرب او حادثة غريبة هنا وهناك من أجل تسويق 
سالح او بيع لقاح او تصدير تكنولوجيا، يجب علينا أن 
ندرك اننا كشعوب مس����تهدفون من تلك المنظمات 
االرهابية بدون اي تميي����ز وان االضطهاد والعنصرية 
في كل العالم هي سياس����ة أساسية في منظومة تلك 
المنظم����ات و التى ما ت����زال تدف����ع بالمرتزقة في كل 
العالم إلى زعزعة االستقرار ، المرتزقة اليوم اكثر نوعا 
وكمًا م����ن قبل فقد تجد أنظمة وحكام����ا ودوال مرتزقة 

لتلك المنظمات ..
المته����م الوحي����د بكورون����ا وغي����ره م����ن األس����لحة 
المادية والنفس����ية هي تل����ك المنظم����ات االرهابية 
الصهيوعالمية والمستهدف الوحيد هو اإلنسان ومن 

يمتلك رسالة العدل والمساواة على هذه األرض...

األسير المحرر : أكرم نعيم بني عودةأنا ال أتهم أمريكا بقضية كورونا 
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رام الله/ االستقالل: 
المرك����زي  للجه����از  إحصائي����ة  قال����ت 
لإلحصاء الفلس����طيني، وس����لطة المياه 
الفلس����طينية واإلدارة العام����ة لألرصاد 
الجوية الفلسطينية إن معدل استهالك 
الفرد الفلسطيني 87.3 لتر في اليوم من 

المياه.
وقد بلغ هذا المعدل 90.5 لترًا في اليوم 
في الضفة الغربية، بحس����ب اإلحصائية 
الثالث  المؤسس����ات  التي صدرت ع����ن 
مشتركة، وبتحسن عن األعوام الماضية 
نتيجة المشاريع المائية المنجزة والتي 
اس����تطاعت تطوير المص����ادر المتاحة، 

وتقليل الفاقد.
كم����ا بلغت حص����ة الفرد ف����ي اليوم في 
غ����زة 83.1 لت����رًا، وبنق����ص 5.2 لتر عن 
العام الماضي، نتيجة التزايد السكاني، 
وبأخذ نس����بة التلوث العالية للمياه في 
غزة، واحتس����اب كميات المياه الصالحة 
لالستخدام اآلدمي من الكميات المتاحة، 
مقس����وما على عدد الس����كان فإن حصة 
الفرد من المي����اه العذبة تصل فقط إلى 

22.4 لترًا باليوم. 
وم����ن الجدير ذك����ره أنه م����ا زال معدل 
اس����تهالك الف����رد الفلس����طيني للمياه 
أقل من الح����د األدنى الموصى به عالميًا، 
وذلك نتيجة السيطرة اإلسرائيلية على 
أكث����ر م����ن 85% من المص����ادر المائية 

الفلسطينية.
كما بلغت كمية المياه المس����تخرجة من 
الحوض الس����احلي في قطاع غزة 177.6 
ملي����ون م3 خالل الع����ام 2018، وتعتبر 

ه����ذه الكمية ضخ����ًا جائرًا، علم����ًا، األمر 
ال����ذي أدى إلى نضوب مخزون المياه إلى 
ما دون مس����توى 19 مترًا تحت مستوى 
س����طح البحر، كما أدى إل����ى تداخل مياه 
البحر، وترش����ح مياه الصرف الصحي الى 
الخزان، األم����ر الذي جعل أكثر من %97 
من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة 

مع معايير منظمة الصحة العالمية. 
وتعتمد فلس����طين بشكل أساسي على 
المياه المستخرجة من المصادر الجوفية، 
والت����ي تبلغ نس����بتها 77% من مجمل 

المياه المتاحة.

وق����د بلغت كمية المياه المس����حوبة من 
آبار األحواض الجوفية )الحوض الشرقي، 
الش����مالي  الغربي، والحوض  والح����وض 
الش����رقي( في الضف����ة الغربي����ة للعام 
2018 نحو 99 مليون م3. ويعود السبب 
الرئيسي لقلة استخدام المياه السطحية، 
هو سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على مياه 
نهر األردن ومنعه أيضا الفلس����طينيين 

من استغالل مياه األودية.
ووفق بيانات 2018 فقد بدأت فلسطين 
بإنتاج كمي����ات من المياه المحالة، والتي 
م����ن المتوقع زي����ادة نس����بتها باألعوام 

القادم����ة، م����ع البدء بتش����غيل محطات 
التحلية محدودة الكمية في غزة، لترتفع 
بنس����بة كبيرة مع تنفي����ذ برنامج محطة 

التحلية المركزية.
وتس����هم اإلجراءات اإلس����رائيلية بالحد 
من قدرة الفلس����طينيين من اس����تغالل 
موارده����م الطبيعية وخصوص����ا المياه 
وإجبارهم على تعويض النقص بش����راء 
المي����اه من ش����ركة المياه اإلس����رائيلية 
"ميك����روت"، حيث وصل����ت كمية المياه 
المنزلي 85.7  لالس����تخدام  المش����تراة 
ملي����ون م3 عام 2018، وهي تش����كل ما 

نس����بته 22% من كمية المياه المتاحة 
الت����ي بلغت 389.5 مليون م3، جاءت من 
25.5 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع 
الفلس����طينية، و274.2 ملي����ون م3 مياه 
متدفقة من اآلبار الجوفية، و4.1 ماليين 

م3 مياه شرب محالة.
وبطرح كمي����ة المياه المس����تخرجة من 
الحوض الساحلي في قطاع غزة والبالغة 
177.6 مليون م3 وذلك لعدم مطابقتها 
لمواصف����ات منظمة الصح����ة العالمية، 
والتي تشكل ما نسبته 45.5% من المياه 
المتاحة للفلس����طينيين، ف����إن كميات 
المي����اه المتاح����ة لكافة االس����تخدامات 
للفلس����طينيين فقط 211.9 مليون م3 
وتش����مل باإلضافة إلى المي����اه الجوفية، 

المياه المشتراة والمحالة.
كم����ا أظه����رت بيان����ات اإلدارة العام����ة 
لألرص����اد الجوية خالل الع����ام 2019 أن 
كميات األمطار تراوحت ما بين  780ملم 
في محطة نابل����س، 137 ملم في محطة 
أريحا، في حين أن المعدل العام لسقوط 
األمطار في محط����ة نابلس بلغ 660 ملم 
وفي محط����ة أريحا 166 مل����م.  والجدير 
بالذك����ر أن كميات األمط����ار تركزت في 

معظم المحافظات في شهر كانون أول.
وتش����ير بيانات األرص����اد الجوية للعام 
2019 إل����ى أن درجات الح����رارة قد مالت 
إلى االرتفاع عن المعدل العام في معظم 
المحطات. حي����ث بلغ أعل����ى ارتفاع عن 
المعدل العام في محطة أريحا بواقع 2.5 
مo، فيما انخفض عن المعدل العام في 

.oمحطة رام الله بواقع 0.2 م

الفــرد الفلسطينــي يستهلــك 87 لتــرًا مــن الميــاه يوميــًا

واشنطن/ االستقالل: 
ح����ّذر األمين العام لألمم المتح����دة أنطونيو غوتيريش 
من مخاطر وباء كورون����ا العالمي على االقتصاد العالمي 

وانعكاساته على حياة البشر.
وأكد غوتيريش في تصريحات صحفية، أن العالم مقبل 
على ركود وخسائر فادحة للطبقة العاملة، قائال »نواجه 
أزمة صحية ال مثيل لها ف����ي تاريخ األمم المتحدة منذ 
)75 عام����ا(، وهي أزمة تنش����ر معاناة البش����ر وتؤثر في 

االقتصاد العالمي وتغير حياة الناس.
وأضاف: »لقد بات الرك����ود االقتصادي العالمي وبأبعاد 
قياس����ية أمرا قريبا، ومنظمة العم����ل الدولية تتوقع أن 
يخس����ر العمال حول العالم ما يص����ل إلى 3,4 تريليون 
دوالر ف����ي مداخيلهم مع نهاية هذا العام، وهذا يعتبر 

أزمة إنسانية تستدعي تضامنا.

ودع����ا غوتيريش حكوم����ات العالم إل����ى التضامن في 
مواجهة هذه األزمة الصحية العالمية التي تسبب بها 

وباء كورونا.
وتابع: »إن س����محنا للفيروس باالنتشار أكثر كالنار في 
الهشيم، وال سيما في المناطق األكثر ضعفا في العالم، 
فإنه س����يقتل ماليين الناس، علينا أن نتحرك فورا من 
وض����ع تتخذ في����ه كل دولة اس����تراتيجياتها الصحية 
بنفس����ها، إلى وضع يضمن بش����فافية كاملة استجابة 
عالمية منس����قة تشمل مساعدة الدول األقل استعدادًا 

لمعالجة األزمة«.
واعتبر غوتيريش أن على الحكوم����ات أن »تقدم الدعم 
األقوى للجهد متعدد األطراف لمكافحة الفيروس، الذي 
تقوده منظمة الصحة العالمية، والتي ينبغي االمتثال 

لتوجيهاتها بالكامل«.

الرياض/ االستقالل: 
أعلنت السعودية، الجمعة، عن تدابير بقيمة 
تتجاوز 120 مليار ري���ال )31.93 مليار دوالر( 
للحد من تأثير تفش���ي في���روس كورونا على 

االقتصاد.
وقال وزير المالي���ة، محمد الجدعان، إن الحزمة 
تشمل 50 مليار دوالر على صورة دعم للبنوك 
الصغيرة  والش���ركات  المالية  والمؤسس���ات 

والمتوسطة.
وأشار الجدعان إلى أن هناك إعفاءات وتأجيل 
بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة 
للقطاع الخ���اص، فضال عن اإلعفاء من المقابل 
المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم حتى 

30 يونيو المقبل.
وأكد أن هناك تمدي���د فترة اإلقامات الخاصة 
بهم لمدة ثالثة أش���هر دون مقابل، باإلضافة 
إلى استرداد رس���وم تأشيرات العمل التي لم 

تستغل أو تمديدها 3 أشهر دون مقابل.
وأك���د أن هن���اك تمديدًا لتأش���يرات الخروج 
والع���ودة التي لم تس���تغل، وأن���ه من ضمن 
القرارات تأجيل توريد ضرائب القيمة المضافة 

والسلع االنتقائية والدخل 3 أشهر.
وأش���ار إلى تأجيل تقديم اإلق���رارات الزكوية 

وتأجيل سداد االلتزامات المترتبة بموجبها.
كم���ا تتضم���ن أيضا مب���ادرات أخ���رى لدعم 

االقتصاد بقيمة تتجاوز 70 مليار ريال.

االستقالل/ وكاالت: 
ارتفعت أس���عار الذهب، أم���س الجمعة، 
مع اإلقبال على ش���راء أص���ول المالذ اآلمن 
في ظل مخاوف بش���أن الضرر االقتصادي 

الناجم عن فيروس كورونا.
الفوري���ة  المعام���الت  وربح الذهب ف���ي 
اثنين بالمئ���ة إلى 1499.92 دوالر لألوقية 
)األونصة( بحلول الس���اعة 06:40 بتوقيت 

غرينتش بعد أن انخفض واحدًا بالمئة في 
الجلسة السابقة، وفق »رويترز«.

وصعد الذهب في العقود اآلجلة األميركية 
0.6 بالمئة إلى 1487.90 دوالر.

وق���ال جيفري هالي كبير محللي الس���وق 
لدى أواندا »إنه ش���راء للتحوط من المخاطر 
بالتأكيد. ماذا بمقدورك أن تش���تري لكي 
تتح���وط م���ن مخاط���ر نهاية األس���بوع؟ 

تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن 
النفيسة، هذا كل ما في األمر«.

اآلس���يوية اللتقاط  وسعت األس���هم 
األنفاس عقب مكاس���ب في وول ستريت، 
بينما تجاوز الدوالر أعلى مستوى في ثالث 
سنوات مع تسبب الوباء في اندفاع صوب 

السيولة.
النفيس���ة األخرى،  بالنس���بة للمعادن 

ارتفع البالديوم ثالثة بالمئة إلى 1701.53 
دوالر لألوقية بحلول الساعة 06:48 بتوقيت 
غرينتش، وقف���ز البالتي���ن 4.6 بالمئة إلى 
613.54 دوالرًا لكنه بصدد تس���جيل أكبر 

انخفاض أسبوعي على اإلطالق.
ويقول محلل���ون إن البالتي���ن والبالديوم 
س���يظالن يس���جالن اضطرابا في األشهر 
المقبلة بعد خسائر ضخمة أوقد شرارتها 

تفشي فيروس كورونا، قبل أن يشرعا في 
تعاف مؤقت بدعم من فجوة إمدادات في 

البالديوم وارتباط البالتين بالذهب.
الفورية  المعام���الت  وربحت الفضة ف���ي 
خمس���ة بالمئة إل���ى 12.72 دوالر بحلول 
الس���اعة 06:38 بتوقيت غرينتش، لكنها 
تتجه ص���وب تس���جيل ثان���ي انخفاض 
أسبوعي بنحو 15 بالمئة منذ أيلول 2011.

السعودية تدعم االقتصاد
 بـ 32 مليار دوالر بسبب كورونا

األمم المتحدة تحذر من ركود اقتصادي 
عالمي وخسائر فادحة للطبقة العاملة

مخــاوف المستثمريــن مــن »كورونــا« تصعــد بأسعــار الذهــب
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بكين/ االستقالل: 
قدمت الس���لطات الصينية، الجمعة، اعتذارها لعائلة 
الطبي���ب الصين���ي الراحل ل���ي ون ليان���غ، الذي تم 
توبيخه واتهامه بنشر معلومات كاذبة بشأن انتشار 

فيروس خطير )كورونا( في ووهان الصينية.
وأوضح المجلس التأديبي للحزب الشيوعي الصيني، 
أنه تم تقديم اعتذار رسمي لعائلة لي، وسحب بيان 
التوبيخ واالعتقال ضده، مش���يرا إلى إصدار عقوبات 
تأديبية لضابطي ش���رطة كانا يش���رفان على عملية 

التحقيق.
ولفت المجلس أن الشرطة أساءت التعامل مع القضية 

ولم تتبع اإلجراءات السليمة وخالفت القانون.
واستدعت الش���رطة الصينية طبيب العيون الشاب 
البالغ م���ن العمر 34 عامًا، واتهمته بنش���ر معلومات 

كاذبة عن الفيروس.
يذكر أن لي ون ليانغ، حذر زمالءه من تفشي فيروس 
خطير كان يخش���ى أنه "سارس" داعيًا زمالءه إلى أخذ 

االحتياطات الالزمة.
وأبلغ لي مجموع���ة من األطباء عل���ى مواقع التواصل 
االجتماعي الصينية وعبر منصة الرسائل "وي تشات" 
أن���ه تم التأكد م���ن وجود صلة بين س���بع حاالت من 

متالزمة "س���ارس" وبين س���وق لألطعمة البحرية في 
ووهان، يعتقد أنه مصدر الفيروس.

ونش���ر لي صورة لنتائج تحلي���ل تؤكد وجود فيروس 
كورونا -الذي يشبه س���ارس- في عينة أحد المرضى، 
طبقا لما ظهر في لقطة شاشة للمحادثات التي جرت 

عبر منصة "وي تشات".
وأرس���ل لي رس���ائل على مواقع التواصل االجتماعي، 
وحذر فيها من فيروس كورونا الجديد، مما أثار غضب 

الشرطة.
وعق���ب ذلك وجهت إليه الس���لطات الصينية آنذاك 

توبيخًا وطالبته بعدم نشر معلومات عن الفيروس.
وف���ي 3 يناير/كان���ون الثاني، ُأجبر ل���ي على توقيع 
خطاب قال في���ه إنه ألح���ق "أضرارا كبي���رة بالنظام 

العام"، وجرى تهديده بتوجيه اتهامات له.
وفي األول من فبراير/ش���باط، قال لي على موقع ويبو 
إن نتائ���ج التحالي���ل التي أجريت ل���ه أكدت إصابته 
بفيروس كورونا، وُيعتقد أنه أصيب في يناير/كانون 
الثان���ي الماضي بعد عالجه مريض���ا بالغلوكوما دون 

معرفته أنه كان يحمل فيروس كورونا.
وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، قال مستشفى ووهان 
المرك���زي -حيث عمل لي- إنه ف���ي حالة حرجة، وبعد 

ذلك بحوالي ثالث ساعات، أكد وفاته، وقال "لم تنجح 
الجهود الش���املة إلنقاذه، نحن نأسف بشدة ونشعر 

بالحزن على الخسارة".
بع���د وفاة لي أعلنت هيئ���ة تفتيش صينية الجمعة 
فت���ح تحقيق، وذك���رت في بيان أن فري���ق التحقيق 
س���يتوجه إل���ى ووهان "إلج���راء تحقيق ش���امل في 
المسائل المتعلقة بالطبيب لي ون ليانغ والتي أثارها 

الناس".
وب���ات الطبيب ل���ي بمثابة بطل وطن���ي في مواجهة 
المس���ؤولين المحليين المتهمي���ن بمحاولة التكتم 
عل���ى المرض عند بداية انتش���اره، وكتب أحد زمالئه 
عل���ى موقع ويبو "إن���ه البطل الذي أن���ذر من المرض 

مقابل حياته".
كما سادت حالة من الحزن والغضب مواقع التواصل، 
ووصف الكثير من مستخدميها لي بالبطل، واتهموا 
الس���لطات باإلهم���ال خ���الل المراح���ل المبكرة من 

التفشي.
وتعرض���ت حكوم���ة ووه���ان النتقادات لم���ا اعتبره 
كثيرون فش���ال في الكش���ف المبكر عن شدة المرض 
الجديد، مما أدى إلى مزيد من اإلصابات بين الطواقم 

الطبية والعامة.

كابل/  االستقالل: 
أفغانيان عن مقتل  أفاد مسؤوالن 
أكثر من عشرين عنصر أمن، امس 
الجمعة، في هجوم نّفذه مسلحون 
تسللوا إلى صفوفهم واستهدفوا 

قاعدتهم في جنوب أفغانستان.
وقال حاكم والية زاب���ل رحمة الله 
يرم���ال أن عددا من "المتس���للين" 
فتح���وا الن���ار على رفاقه���م أثناء 
نومه���م، ف���ي هجوم اعتب���ر بين 
الواليات  األكثر دموية منذ وّقعت 
المتح���دة الش���هر الماض���ي على 
اتف���اق م���ع طالب���ان ين���ص على 
انس���حاب الق���وات األميركية من 

أفغانستان.
واستهدف الهجوم الذي وقع قبل 
الفجر مقر الش���رطة والجيش قرب 
قالت، عاصمة الوالية والتي لطالما 

اعتبرت معقال لطالبان.
وقال رئيس مجلس والية زابل عطا 
جان حق بيان إن "14 عنصر جيش 
أفغاني���ا وعش���رة عناصر ش���رطة 

قتلوا" في الهجوم.
وأضاف أن أربعة عناصر أمن أفغان 

آخرين فقدوا.

وقال بي���ان إن "المهاجمين كانوا 
على صلة بمتمردي طالبان".

وتأتي الحادثة بعد يوم على دعوة 
وزي���ر الدف���اع األفغاني أس���دالله 
خالد لطالبان االلتزام بوقف إطالق 
النار كطريقة للتعامل مع انتش���ار 
كورونا المس���تجد، الذي يخش���ى 

مراقبون من أنه يتفش���ى في البلد 
الذي يعاني من الفقر دون متابعة 

السلطات لألمر.
وش���دد خال���د أن عل���ى الق���وات 
األفغاني���ة اتخ���اذ موق���ف "دفاع 
نش���طا" أكثر ش���دة حيال طالبان، 
التي واص���ل عناصرها هجماتهم 

ف���ي أنحاء البالد منذ ت���م التوقيع 
المتحدة  الواليات  مع  االتفاق  على 

في 29 شباط/فبراير.
وتحّد والية زابل باكس���تان ويذكر 
أن زعيم طالبان األس���بق المال عمر 
الذي توفي في 2013 توارى فيها 

لسنوات.

أفغانستان: مقتل 24 عنصر أمن في هجوم لطالبان

بغداد/ االستقالل: 
وعدت الحكومة العراقية بعقوبات تش���مل فرض غرامات ومصادرة السيارات، 
على المخالفين لحظر التجول المفروض، تجنبا لمخاطر تفشي فيروس كورونا 
المس���تجد. وأعلنت الحكومة العراقية في بيان صادر عن القوات المس���لحة، 

فرض حظر تجول شامل في العراق، وهددت بعقوبات لمن يخرق الحظر.
وجاء في البيان: »إن خلية األزمة الصحية التي خولناها بموجب أمرنا الديواني.. 
تس���عى بكل الوس���ائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن تجنبا لمخاطر 

صحية صعبة يتعرض لها العالم أجمع«.

الحكومة العراقية تتوعد 
مخالفي حظر التجول بعقوبات

طهران/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة اإليرانية، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس 

كورونا إلى 1433 واإلصابات إلى 19644 إصابة.
وأوضح���ت الوزارة، أنه تم تس���جيل 149 حالة وفاة جدي���دة بفيروس كورونا 
و1237 إصابة خالل الس���اعات ال� 24 الماضية، ما يرفع العدد إلى 1433 حالة 

وفاة و19644 إصابة.
 ونوهت إلى ارتفاع عدد المتعافين، بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 6745.

الصحة اإليرانية: ارتفاع عدد 
الوفيات بفيروس كورونا إلى 1433

واشنطن/ االستقالل: 
ق���ال البيت األبيض إن الرئي���س دونالد ترامب ألغى 
قمة مجموعة الس���بع التي كانت مق���ررة في يونيو/

حزيران في كامب ديفيد، وس���يعقد مؤتمرا بالفيديو 
بدال من ذل���ك، على خلفي���ة المخاوف م���ن فيروس 

كورونا.
وقالت المتحدث باس����م البيت األبيض جود دير 
ف����ي بيان لرويت����رز إن البيت األبي����ض أبلغ أيضا 
أعض����اء مجموعة الس����بع اآلخرين بأن����ه من أجل 
اس����تمرار التنس����يق الوثيق، س����يعقد الرئيس 
مؤتمرا للزعم����اء عبر الفيديو في أبريل/نيس����ان 

ومايو/أيار تماما مثلما فعل االثنين الماضي.
وكان ترامب يخطط في البداية الس���تضافة مجموعة 
القادة في إحدى ممتلكاته ف���ي فلوريدا، لكنه ألغى 
تل���ك الخطط بع���د انتقادات بأنه س���يتربح من هذا 

االجتماع.
وأث���ار ترامب غض���ب أوروبا بفرض حظر س���فر على 
مواطنيها دون تنبيه الزعماء األوروبيين مسبقا، حيث 

أصبحت أوروبا مركز بؤرة لفيروس كورونا.
ومجموعة الس���بع هي منظمة تتكون من س���بع دول 
صناعي���ة كب���رى عل���ى مس���توى العالم، ه���ي كندا 
وفرنس���ا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة 

والواليات المتحدة.
وسجلت الواليات المتحدة حتى الخميس أكثر من 11 

ألف إصابة بفيروس كورونا و176 وفاة.
وحتى مس���اء الخميس، أصاب كورونا 244 ألفا و526 
شخصا في 177 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 10 آالف 
وفاة، أغلبه���م في الصين وإيطاليا وإيران وإس���بانيا 

وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دوال عديدة 
على إغالق حدودها وتعلي���ق الرحالت الجوية وإلغاء 
فعاليات عديدة ومنع التجمع���ات، بما فيها صلوات 

الجمعة والجماعة.  

موسكو/ االستقالل: 
قال الكرملين أمس الجمعة، إن الرئيس الروسي فالديمير بوتن لم 
يخضع الختبار فيروس كورونا المستجد، وال يحتاج للخضوع لمثل 

هذا االختبار، ألنه بصحة جيدة وال يعاني من أي أعراض.
وأبلغت روس���يا عن 199 حال���ة إصابة بالفيروس حتى اآلن، وهو 
رقم يقل عن الكثير من البل���دان األوروبية األخرى، لكن اإلصابات 
ارتفعت بش���كل حاد ف���ي األيام األخيرة وتوفي ش���خص مصاب 

بالفيروس.
أفاد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في 
مؤتمر عبر الهاتف عندما ُس���ئل عم���ا إذا كان بوتن خضع الختبار 
فيروس كورونا: "الحمد لله.. إنه يشعر دائما بأنه في أفضل حال".

الكرملين يكشف حقيقة خضوع 
بوتن الختبار اإلصابة بكورونا

بسبب المخاوف من كورونا.. ترامب يعقد 
اجتماعــًا لمجموعــة السبــع بالفيديــو

االستقالل/ وكاالت: 
أدى فيروس كورونا المس���تجد إلى وفاة أكثر من 10 آالف ش���خص 
ح���ول العالم، وفق تعداد أجرته وكالة »فرانس برس« اس���تنادا إلى 

أرقام رسمية.
بحس���ب التعداد ، ف���إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ح���ول العالم وصل إلى 

10,405 الجمعة، فيما بلغ عدد اإلصابات 252,055.
وأوضحت »فرانس برس« أن غالبية الوفيات وقعت في أوروبا التي سجلت أكثر 

من 5 آالف حالة، فيما وصل عدد الوفيات في آسيا إلى 3431 حالة.
وتس���جل إيطاليا أكبر عدد وفيات في العالم )3405(، تليها الصين )3248(، 

المصدر األول للوباء، ثم ايران )1433(. 
وفي وقت س���ابق، ح���ذر الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون، م���ن أن أزمة 
فيروس كورونا ال تزال في بدايتها«، معتبرا أن فرنس���ا »في س���باق مع الزمن« 

للحد من انتشاره.
وقال ماكرون في مستهل اجتماع أزمة في وزارة الداخلية: »نحن في مستهل 
هذه األزمة. اتخذنا إجراءات استثنائية الستيعاب موجتها األولى لكننا بدأنا 

سباقا ضد الفيروس«.
وأضاف: »يجب أن نتحرك ونعيد تنظيم أنفس���نا ط���وال الوقت. نحن بحاجة 

للتكهن«.

كورونا.. الوفيات تتخطى 10 الصين تعتذر لعائلة الطبيب الذي حذر من كورونا قبل انتشاره
آالف ونحو ربع مليون مصاب
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غزة/ االستقالل: 
عبر أحمد الش���اعر ح���ارس مرمى ن���ادي نماء، أحد 
أندي���ة دوري الدرجة األولى، عن س���عادته الكبيرة 
بالمس���اهمة بصعود فريقه لربع نهائي كأس غزة 
الذي يحمل اسم الراحل أحمد القدوة "الحج مطلق".

وقال الشاعر في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: 
"إن س���عادتي كبيرة بما حققته من مستوى مميز 
في دوري الدرجة األول���ى، وبلوغ دور ال�8 في كأس 

غزة". وأكد الش���اعر أن هذا اإلنجاز جاء نتيجة ثمار 
منظومة عم���ل مميزة وإدارة حكيم���ة وجهاز فني 
وإداري على أعلى مس���توى، إضاف���ة لجهد مدرب 

الحراس إياد دويمة معه.
 قال حارس نماء "إن "الشاطئ فريق كبير وعريق وله 
تاريخ طويل، وهو ما جعلنا نس���تعد لهذه المباراة 
بقوة احتراًما للمنافس الذي يعتبر من أفضل أندية 

الدرجة الممتازة".

وأخي���ًرا، اعتبر الش���اعر ركالت الترجيح توفيق من 
الله، مشيًرا إلى أنه كان يتوقع أن يساهم بصعود 

فريقه.
يذكر أن نماء أخرج خدمات الشاطئ وصيف الدوري 
الممتاز 2020/2019م، بركالت الترجيح )6/7(، بعد 
انتهاء الوقت األصلي بالتعادل الس���لبي، ليضرب 
موعًدا مع ش���باب خان يونس ي���وم الثالثاء القادم 

على ملعب الشهيد محمد الدرة.

حارس نماء: توقعت قيادة فريقي لربع نهائي كأس غزة

مدريد/ االستقالل: 
يتمنى ريال مدريد أن ُيصر كيليان مبابي نجم باريس س���ان 

جيرمان، على موقفه وأال يجدد تعاقده مع ناديه الفرنسي.
ويمت���د عق���د مبابي مع باريس س���ان جيرم���ان حتى صيف 
عام 2022، في ظ���ل اهتمام واضح وصريح م���ن ريال مدريد 

بالحصول على خدماته.
وبحس���ب صحيفة ماركا، ف���إن العرض الفلك���ي المقدم من 
باريس س���ان جيرم���ان لتجديد عقد مباب���ي، إذا تم الموافقة 
عليه، سيكون من المستحيل على ريال مدريد، ضم الالعب في 

السنوات الخمس المقبلة.
وتش���ير التقارير إلى أن باريس س���يعرض عل���ى مبابي، راتًبا 
س���نوًيا بقيمة 60 مليون يورو ص���اٍف باإلضافة إلى مكافآت 

إلقناعه بتمديد عقده.
ورغ���م ذلك، إذا لم يج���دد مبابي، عقده حت���ى يونيو/حزيران 
2021، س���يكون ذلك عالمة قوية على نيت���ه مغادرة جدران 

باريس، وهو ما يحلم به ريال مدريد.
ويخطط ري���ال مدريد لالنتظار حتى صي���ف 2021، من أجل 
الضغط على س���ان جيرمان لبيع مبابي، حت���ى ال يرحل مجاًنا 
ف���ي صيف 2022، وهو نفس الس���يناريو الذي تم اتباعه مع 

تشيلسي لضم إيدين هازارد.

العرض الفلكي يهدد 
حلم ريال مدريد

باريس/ االستقالل: 
فجرت تقارير صحفية مفاجأة بخصوص مس���تقبل الفرنسي بول 
بوجبا مع مانشس���تر يونايتد، في ظل رغبة الالعب في الرحيل عن 
صفوف النادي اإلنجليزي خالل فترة االنتقاالت الصيفية القادمة.

وتوترت العالقة مؤخرا بين بول بوجبا وإدارة مانشس���تر يونايتد 
بس���بب التصريحات الهجومية من وكيل الالعب ضد مس���ئولي 
النادي اإلنجليزي، مما دفع النجم الفرنسي للتفكير في الرحيل عن 

صفوف النادي الصيف المقبل.
وأشارت صحيفة "ذا صن" اإلنجليزية أن بوجبا ومانشستر يونايتد 
يريدان االنفصال بش���كل ودي خالل الميركاتو الصيفي، واشترط 
مانشس���تر يونايتد وصول عرض بقيمة 100 مليون اس���ترليني 

للموافقة على رحيل الالعب.
وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشس���تر يونايتد سوف يستغل 
الخيار الموجود في عقد الالعب بتمديد التعاقد لمدة عام للحفاظ 
على القيمة التس���ويقية لالعب فقط ولي���س لإلبقاء عليه داخل 

النادي.
يذكر أن هناك عددًا من األندي���ة االوروبية ترغب في التعاقد مع 

بول بوجبا في مقدمتهم ريال مدريد ويوفنتوس.

بوجبا يتخذ قرارًا 
نهائيًا بشأن رحيله 

عن اليونايتد

الليجا يوم 16 أبريل/ نيسان المقبل، ألن إسبانيا ستطبق أسلوب المكافحة الذي نفذته الموس���م الحالي. ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإنه من المتوقع عودة كش���ف تقرير صحفي إسباني، عن الموعد المحتمل الس���تئناف مباريات الليجا خالل مدريد/ االستقالل: 
ديبورتيفو« إن دوري األبطال سيعود بحد أقصى يومي 23 و24 مايو/ آيار المقبل.ألن هناك أكثر م���ن 500 مليون يورو متبقية من عقود البث التلفزيوني. وقالت »موندو وش���ددت الصحيفة على أن كل األندية س���تقدم أقصى ما لديها الستئناف البطولة، تشارك أوروبًيا ستلعب، يوم اإلثنين، وهذا يعد أمًرا جاذًبا للسوق في آسيا.وأوضحت أن مباريات دوري أبطال أوروبا والليجا ستقام مًعا يوم السبت، بينما الفرق التي مباريات كل 10 أيام بمعدل لقاء كل 48 ساعة.وأشارت إلى أنه كي يتم إنهاء الموسم قبل 30 يونيو/ حزيران المقبل، ستلعب الفرق 4 الصين لمحاربة فيروس كورونا.

الكشف عن الموعد 
المحتمل لعودة الليجا

االستقالل/ وكاالت: 
يعك���ف توماس ب���اخ رئيس اللجن���ة األولمبية الدولية، على دراس���ة 
السيناريوهات المتوقعة إلقامة دورة األلعاب األولمبية طوكيو 2020 
في موعدها، دون أن تتأثر بأزمة تفشي فيروس كورونا في كافة دول 
العالم، خاصة م���ع اقتراب الصين وبعض دول آس���يا إعالن االنتصار 
على الوباء بش���كل كامل. وأكد رئيس اللجنة األولمبية في تصريحات 
أبرزتها صحيفة "نيويورك تايمز"، على أن اإللغاء ليس ضمن الخريطة 
التي تضعها اللجنة خالل المرحلة المقبلة، في إش���ارة إلى أنه وجميع 
المعنيين باألمر سيعملون على قدم وساق من أجل الحفاظ على فرص 

إقامة البطولة األولمبية في موعدها دون تغيير.
كورونا يزيد الغموض حول انطالق أولمبياد طوكيو 2020في موعدها 
ويرى باخ أن الحديث عن احتمالية تأثر دورة األلعاب األولمبية بفيروس 
كورونا ال يزال سابقًا آلوانه، باعتبار أن جميع المؤشرات تؤكد التخلص 
من الوباء بش���كل كامل مع حلول ش���هر يونيو، ما يعني عدم الحاجة 

إلجراء أي تعديالت على موعد البطولة المقرر 24 يوليو.
واختتم: "ما يجعل انطالق البطولة في موعدها المحدد محل شك، هو 
عدم وجود أرض صلبة للوقوف عليها بشأن انتهاء كابوس كورونا، لنرى 

ما الذي سيحدث بعد 4 أشهر". 

غموض حول إقامة أولمبياد 
طوكيو 2020 في موعدها
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آالف المصلين إلى المس����جد ألداء الصالة 
فيه.

وأطلق����ت ق����وات االحتالل قناب����ل الصوت 
نحو المصلين لتفريقهم، واعتدت عليهم 
الش����قيقين  المب����رح، واعتقلت  بالض����رب 

يوسف وأحمد الشاويش.
وس����ادت حالة م����ن البلبل����ة والتوتر داخل 
البلدة القديمة بالقدس ومحيطها وشوارع 
الق����دس، بعد من����ع مئ����ات المصلين من 

الوصول للمسجد األقصى.
ونصبت قوات االحتالل الحواجز الحديدية 
في ش����وارع الق����دس والمداخ����ل المؤدية 
لبوابات البلدة القديمة والمسجد األقصى، 
بحج����ة اإلج����راءات الوقائية لمنع انتش����ار 

فيروس "كورونا".
وذكر ش����هود عيان أنه بالوقت الذي يمنع 
االحت����الل المصلين من التوافد للمس����جد 
االقصى للصالة فيه بحجة فيروس كورونا، 

يسمح لمئات اليهود المتدينين "حريديم" 
بالتوافد إلى حائ����ط البراق بالبلدة القديمة 

بالقدس ألداء طقوسهم التلمودية.
وقال����ت مصادر محلي����ة: إن جنود االحتالل 
اعت����دوا عل����ى المصلين بالدف����ع والضرب 
بالهراوات قرب بابي السلس����لة واألسباط، 
كما هاجم����وا المصلين ف����ي منطقة وادي 
الج����وز وراس العامود، وألقوا قنابل صوتية 

لتفريقهم.
كما منعت ش����رطة االحتالل المصلين من 
أداء ص����الة الجمع����ة خارج ب����اب المغاربة، 
وجرى بينها والمصلين مش����ادات كالمية 

وتدافع باأليدي.
وأصيب الشاب يوسف الشاويش برضوض 
بع����د اعتداء جنود االحتالل عليه في البلدة 
القديمة وطرح����ه أرضًا، والدوس عليه، قبل 
اعتقال����ه وش����قيقه أحمد في ب����اب حطة 

بالبلدة القديمة بالقدس.

وعل����ى صعيد المس����جد األقص����ى، أفادت 
دائرة األوقاف االس����المية ب����أداء نحو 500 
مصل صالة ظهر امس بالمس����جد األقصى 

المبارك.
وذكر ش����هود عيان أن س����احات المسجد 
االقصى كانت شبه فارغة عند أداء الصالة، 
بسبب إجراءات وتشديدات قوات االحتالل.

ونف����ى مدير المس����جد األقص����ى المبارك 
الش����يخ عمر الكسواني، وجود أي اتفاق مع 
س����لطات االحتالل يقضي بتخصيص عدد 
معين من المواطني����ن ألداء صالة الجمعة 

في باحات األقصى.
وأفادت مصادر محلية أن ش����رطة االحتالل 
ش����رعت بإغالق محيط البل����دة القديمة من 
الق����دس المحتلة لمنع ص����الة الجمعة في 
المس����جد األقصى، فيما ظلت بعض أبواب 

األقصى مفتوحة.
وأضاف����ت أن ش����رطة االحت����الل اتخ����ذت 

اج����راءات أكث����ر صرامة في محي����ط البلدة 
القديمة والمس����جد األقص����ى خالل صالة 
الجمعة بحج����ة مواجهة في����روس كورونا، 
دون اتخاذه����ا أي إج����راءات وقاية كارتداء 
األحياء  وتعقي����م  والقف����ازات  الكمام����ات 

العربية في القدس.
وأصدرت دائرة األوقاف  الخميس نشرات 
توعية وإرش����ادات للمصلي����ن للوقاية من 
اإلصابة بفيروس "كورونا" داخل المس����جد 

األقصى.
كما تابع����ت الدائرة إجراءات الوقاية داخل 
المسجد األقصى، من  المصليات وساحات 
خالل عمل الموظفين والس����دنة ليل نهار 
بتعقي����م المصليات والس����احات والمرافق 

العامة.
وفي الس����ياق ذاته ، اصيب مساء الجمعة، 
مواطن برصاص االحتالل المعدني المغلف 
بالمط����اط، خ����الل قمع االحتالل للمس����يرة 

األسبوعية المناهضة لالستيطان في بلدة 
كفر قدوم ش����رق مدينة قلقيلية ش����مال 

الضفة المحتلة.
وهاجمت قوات االحتالل المش����اركين في 
المس����يرة بالرص����اص المعدن����ي المغلف 
بالمط����اط وقنابل الغ����از والصوت، مما أدى 
إلى إصابة المواطن مؤيد ش����تيوي 63 عامًا 

بعيار معدني في الرجل.
وحس����ب مصادر محلية، فإن طواقم الهالل 
األحم����ر الفلس����طيني عالج����ت المص����اب 
ميدانًيا، مش����يرة إلى وقوع عدد من حاالت 
االختن����اق جراء استنش����اق الغاز الس����ام 

عولجت في مركز إسعاف القرية.
وتواص����ل بل����دة كف����ر ق����دوم مس����يرته 
األس����بوعية المناهضة لالستيطان، والتي 
تطالب خصوصًا بفتح ش����ارع القرية الذي 
أغلقه جيش االحتالل قبل 16 عامًا، وس����ط 

قمع واعتداءات قوات االحتالل المستمرة.

غزة/ االستقالل: 
بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى الس���راج مع 
مدير جامعة القدس المفتوحة - فرع غزة- د. 
نادر حلس، تنفيذ أنشطة مشتركة للتوعية 
بسبل الوقاية من فايروس كورونا المستجد، 
وتعزيز األنشطة التطوعية في هذا المجال.

اتخ���ذت  البلدي���ة  أن  الس���راج  د.  وأك���د 
الوقائية  مجموعة من االجراءات والخطوات 
واالحترازية في هذا المجال، رغم عدم وصول 

الفايروس أو تسجيل حاالت مصابة بمرض 
كوفيد-19 الذي ُيسببه فيروس »كورونا«.

وأش���ار إلى اإلجراءات االحترازي���ة وأبرزها: 
التي  البلدي���ة  تعقي���م وتطهير مق���رات 
يرتادها المواطنون، وتعقيم المرافق العامة 
والمتنزه���ات، وتوعي���ة الجماهير بس���بل 
الوقاية، وإجراء فحوصات لموظفي البلدية، 

وغيرها.
من ناحيته؛ أش���اد د. حل���س بجهود بلدية 

غ���زة وإجراءاتها الهادف���ة إلى الحفاظ على 
سالمة المواطنين، مؤكًدا استعداد الجامعة 
للتعاون مع البلدية في األنش���طة التوعوية 
والتثقيفي���ة من خالل توعي���ة الطلبة عبر 

بوابتها اإللكترونية. 
وأطل���ع د. حل���س رئي���س البلدي���ة عل���ى 
خطوات الجامعة في االعتماد على التعليم 
اإللكترون���ي عن بع���د، لمواصلة المس���يرة 

التعليمية.

غزة/ االستقالل: 
قال���ت وزارة الصح���ة إن المختب���ر المركزي 
أج���رى 82 فحصًا مخبرًيا لحاالت مش���تبهة 
من العائدين إلى قطاع غزة حتى عصر أمس 
الجمعة، مؤكدة أن جميع نتائجها سلبية ولم 

تسجل أي إصابة بالمرض.
وجددت الصحة في بيان وصل "االستقالل" 
نس���خة عنه مس���اء أمس خل���و القطاع من 
فيروس كورونا الجديد حتى االن، مشيرة إلى 
أن طواقمها تتابع 1198 عائًدا لغزة داخل 18 

مركزًا للحجر الصحي على مدار الساعة.
وبين���ت أن الفرق الطبية قدم���ت خدماتها 
ل����425 عائدًا داخل مراك���ز الحجر الصحي، 

مس���تدركة: "نطمئن أهلنا في قطاع غزة بأن 
جميعهم بصحة جيدة".

وأش���ارت إلى أن���ه جرى تحوي���ل 286 حالة 
مرضية بحاجة لرعاية صحية إلى مستشفى 
الرنتيسي التخصصي ومجمع الشفاء الطبي 
ومركز مس���قط قيزان النجار ومسقط جباليا 
وفندقي الكومودر واألمل ضمن إجراءات عزل 

خاصة.
وقالت الصحة: "تابعنا إجراءات إنهاء الحجر 
المنزلي ل����637 عائدًا إلى غزة ولم تس���جل 
عليه���م أي أع���راض مرضي���ة، لينخف���ض 
ع���دد المتبقين ف���ي الحج���ر المنزلي حتى 
اللحظ���ة 2071 عائ���ًدا، كما ج���رى متابعة 

مدى االلتزام بالس���المة والوقاي���ة المنزلية 
ل�1124عائًدا منهم".

وطالبت المؤسس���ات اإلنس���انية واالغاثية 
الدولي���ة إلى تلبي���ة االحتياج���ات العاجلة 
والطارئة م���ن أجهزة التنف���س والعنايات 
الطبية  والمس���تهلكات  واالدوية  المرك���زة 

والمستلزمات الوقائية لمواجهة كوفيد19.
ودع���ت الصحة المواطني���ن إل���ى االلت���زام 
بتعليم���ات وإرش���ادات الوقاية والس���المة 
الش���خصية والمجتمعية، مؤكدة على كبار 
الس���ن واألطفال ومرضى الجهاز التنفسي 
وذوي المناع���ة الضعيف���ة تجن���ب األماكن 

العامة والتجمعات المزدحمة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق����ال القائم بأعم����ال مفتش عام الش����رطة اإلس����رائيلية »موتي كوهن« 
إن تحدي انتش����ار فيروس »كورونا« من أعظم التحديات خالل الس����نوات 

األخيرة.
وأض����اف »كوه����ن« خالل جولة تفقدي����ة له أمس الجمعة بمراكز ش����رطة 
االحتالل وس����ط الكيان، بأن الوضع معقد بش����كل كبير وأن ذروة الحالة ما 

زالت أمامنا«.
وطالب اإلسرائيليين بالتزام منازلهم حتى إشعار آخر.

ولفت »كوهن« إلى أن دور الشرطة يتمثل في تطبيق حاالت الحجر الصحي 
ومنع التجمعات وإغالق األماكن المخالفة، إضافة لمساعدة اإلسرائيليين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن����ت وزارة الصحة اإلس����رائيلية أمس، 
الجمعة، أن عدد اإلصابات بفيروس كورونا 
في البالد ارتفع إلى 705 مرضى، بينهم 10 
حاالت خطيرة ومس����نتان في حالة حرجة، 
و662 حال����ة طفيفة و18 حالة متوس����طة، 

بينما تم شفاء 18 مريضا.
وط����رأ تدهور على حالة ع����دد من المرضى 
بكورونا الذين يرقدون في المستشفيات، 
وت����م نقله����م إلى غ����رف اإلنع����اش وتم 

تخديرهم ومنحهم تنفسا اصطناعيا.
وفي مستشفى "بيدي بورية في طبرية، تم 
تش����خيص إصابة طبيب في قسم العظام 
بفي����روس كورونا، وإثر ذل����ك جرى إدخال 
38 من طاقم القس����م إلى حجر صحي. كما 
تم إغالق القس����م وتقرر عدم اس����تيعاب 
أي مري����ض جديد في����ه. وقال����ت مصادر 
في المستش����فى أن طاقما آخر سيعتني 

بالمرضى الذين يرقدون في القسم.
وصادقت الحكومة اإلس����رائيلية باإلجماع 

خ����الل جلس����ة عب����ر الهاتف، قبي����ل فجر 
امس الجمعة، عل����ى أنظمة حالة الطوارئ، 
القاضية بتقليص حرك����ة المواطنين في 
البالد، بهدف منع انتش����ار فيروس كورونا 

المستجد.
وقلصت األنظمة وقيدت الحركة والنشاط 
في الحيز العام، وبينها قيود على الحركة 
التجارية وأماكن الترفيه لمدة سبعة أيام. 
وستنش����ر وزارة الصحة تعليمات جديدة 

الحقا.

الصحة: أجرينا فحوصات مخبرية جديدة أكدت خلو غزة من »كورونا«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت وس���ائل إعالم عبرية، أن فيروس كورونا المس���تجد الذي أصاب مئات 
اإلس���رائيليين، تسبب بأزمة بطالة كبيرة في »إس���رائيل« غير مسبوقة، الفتة 
إلى أن عدد العاطلين وصل لنحو نصف مليون إسرائيلي، جراء اغالق الحكومة 

للمصانع والمؤسسات واألماكن العامة، لمنع تفشي الفيروس المستجد.
ووفقًا لوس���ائل اإلعالم العبرية، يطالب العاطلون عن العمل، مساعدات من قبل 
مكاتب العمل، في وقت تخشى فيه حكومة بنيامين نتنياهو المؤقتة أن يرتفع 

عدد العاطلين إلى 750.000 إسرائيلي، ويهدد فائض الضمان االجتماعي.
يش���ار إلى أن فيروس كورونا يتفش���ى يومًا عن يوم في »إسرائيل«، واتخذت 
خطوات وقرارات للحد من انتش���ار الفيروس أث���ر على مناحي الحياة في دولة 

االحتالل، شأنها شأن بقية الدول التي أصابها الفيروس.

نصف مليون »إسرائيلي« عاطل 
عن العمل  بسبب »كورونا«

الصحة »اإلسرائيلية«: ارتفاع اإلصابات 
بكورونا إلى 705 بينها 10 خطيرة

مسؤول شرطة االحتالل: 
الذروة ما زالت أمامنا

بلدية غزة تبحث مع »القدس المفتوحة«
 تنفيذ أنشطة حول التوعية بـ »كورونا«

عمان/  االستقالل: 
أعل����ن وزير الدولة لش����ؤون اإلعالم األردني أمج����د العضايلة، 
امس الجمعة، »أمر الدفاع رقم )2( لعام 2020« القاضي بحظر 
تنقل األش����خاص وتجوالهم في جميع أنحاء المملكة، ابتداء 
من الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، وحتى إشعار آخر.

وقال العضايلة، إن من يخالف أح����كام قانون الدفاع يعاقب 
بالس����جن لمدة ال تقل عن س����نة، وأنه يس����تثنى من الحظر 
الجهات المحددة من قبل وزي����ر الدفاع، وفق ما ذكرته وكالة 

»بترا«.

إعالن حظر تنقل 
األشخاص في األردن 

االحتالل يعتدي ..
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الجزائر/ االستقالل: 
أعد ثنائ���ي جزائري العدة لعقد قرانهما وكانا يهم���ان بتبادل المحابس، لكن 
فرحتهما لم تكتمل بعدما دخل ش���رطيون قاعة االحتفال وأنهوا المراسم على 
خلفية انتهاك تدابير مكافحة فيروس كورونا قبل وضع العروس���ين في الحجر 

الصحي.
ووقعت هذه الحادثة في مدينة عنابة على بعد 600 كيلومتر شرق الجزائر 
العاصم����ة، حيث دخلت قوات األمن قاع����ة للحفالت بعدما تلقت إخطارا من 
س����كان محليين، وفق وس����ائل إعالمية ومنشورات عبر وس����ائل التواصل 

االجتماعي.
وكان ُيفت���رض أن تكون هذه القاعة مغلقة منذ االثنين تطبيقا لتدابير وقائية 
اتخذتها السلطات الجزائرية في األيام األخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
وأفادت وس���ائل إعالمية أن جميع األش���خاص الذين كانوا حاضرين في حفل 

الزفاف أودعوا في الحجر الصحي.
وتظهر تسجيالت مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل االجتماعي عناصر من 
الش���رطة يضعون كمامات أمام قاعة للحفالت فيم���ا أجلت مركبات عدة تابعة 

لجهاز الحماية المدنية المدعوين.
وسجلت الجزائر تسع وفيات جراء فيروس كوفيد - 19 حتى اليوم من أصل 90 

حالة مؤكدة، بحسب وزارة الصحة الجزائرية.

الشرطة الجزائرية تحجر على 
عروسين قبيل تبادلهما المحابس

نيو جيرسي/ االستقالل: 
في مأساة حقيقية تشير إلى خطر فيروس كورونا، 
توفيت س���يدة أميركي���ة من والية نيو جيرس���ي، 
الخميس، بعد إصابتها بالفيروس الموصوف بعدو 
البش���رية، وذلك دون أن تعلم أن نجليها قد أصيبا 

بالعدوى ذاتها، وأنهما رحال أيضا عن العالم.
وحسب ما نقلت »سي إن إن« عن صحيفة »نيويورك 
تايمز«، فقد فارقت غرايس فوسكو، 73 عاما، الحياة 
بينما لم تكن على علم بوفاة ابنها وابنتها األكبر من 

جراء »كوفيد 19«.
وق���ال قريب للعائلة إن 4 أوالد آخرين يعانون أيضا 
من فيروس كورونا، وهم في المستشفى حاليا، من 

بينهم 3 في حالة حرجة.

ويبدو حس���ب الصحيفة أن العدوى بالفيروس قد 
حدثت خالل »عشاء عائلي« أقيم هذا الشهر.

وتوفيت ريتا فوسكو جاكسون، 55 عاما، وهي االبنة 
الكبرى لغرايس فوس���كو، الجمعة، وقد اتضح أنها 
كانت مصاب���ة بفيروس كورونا، بينم���ا توفي االبن 

كارمين فوسكو، قبل والدته بقليل.
وقال���ت الصحيفة إن ما يقرب م���ن 20 من األقارب 
اآلخرين في الحجر الصحي في منازلهم، حيث كتب 
عليه���م أن يم���رون، كل على ح���دا، بتلك اللحظات 

العصيبة بعد رحيل أقاربهم.
وتخطت الواليات المتحدة، الخميس، عتبة 10 آالف 
فيما  بفيروس كورونا المس���تجد،  مس���جلة  إصابة 
بلغت حصيلة الوفيات 154، بحسب حصيلة أجرتها 

جامعة جونز هوبكينز.
وباتت الواليات المتحدة سادس دولة في العالم من 
حيث عدد اإلصابات المثبتة، خلف الصين وإيطاليا 
وإي���ران وإس���بانيا وألماني���ا، وقبل فرنس���ا وكوريا 

الجنوبية.
وتوقعت الس���لطات الصحية األميركية أن يشهد 
عدد اإلصابات في البالد، الذي تجاوز حاليا 10700، 
ارتفاعا س���ريعا ف���ي األيام المقبلة كلم���ا تم إجراء 

فحوص أكثر.
وبعد انتشار الفيروس في الجانب الغربي من البالد، 
ال س���يما في والية واش���نطن التي ال تزال متصدرة 
لع���دد الوفيات، صارت والي���ة نيويورك تحوي أكبر 

عدد اإلصابات المؤكدة )أكثر من 4 آالف(.

بكين/ االستقالل: 
توفي األربعاء رجل في وسط اليابان مصاًبا بفيروس كورونا الجديد )كوفيد-19( 

بعد زيارته العديد من المقاهي على ما يبدو لنشر الفيروس.
أمرت الس���لطات الصحية المحلية الرجل البالغ م���ن العمر 57 عاًما من محافظة 
آيتش���ي، بالبقاء في المنزل بعد نتيجة اختباره التي أوضحت إصابته بالعدوى 
في 4 مارس، لكنه تجاهل التعليمات وزار مقهى بعد أن أخبر أسرته أنه سوف 
"ينشر الفيروس"، ثم ذهب إلى مقهى حيث اعترف بالعدوى وقيل له أن يغادر، 

ليتم نقله إلى المستشفى في اليوم التالي، بحسب موقع "اليابان بالعربي". 
ووفقا لحكومة المحافظة، كان الرجل مصاًبا بس���رطان الكبد، ولم تظهر عليه أي 

أعراض عندما زار المقهى، لكن حالته أصبحت خطيرة بعد دخوله المستشفى.

مأساة »عشاء كورونا«.. توفي االبنان ولحقت بهما األم سريعًا أراد نشــر كورونــا 
فمــات بــه سريعــًا

روما/ االستقالل: 
بدأت ش���ركة لصناعة المالبس الفاخ���رة، في منطقة 
بييمونتي اإليطالية، بإنتاج أقنعة قماشية لالستجابة 
للنقص في هذه الس���لعة ف���ي إيطاليا، الدولة األكثر 

تضررًا من تفشي فيروس كورونا الجديد في أوروبا.
يقول مدير أحد مصانع ش���ركة "ميروليو" في منطقة 
بييمونتي، فابريتس���يو ساكو: "قررنا األسبوع الماضي 
أن نتح���رك عندم���ا رأين���ا أن ثمة نقصًا ف���ي األقنعة 
الواقية". وتوضح مس���ؤولة المش���غل في مصنع ألبا، 
غرازييال بالدينو: "ننجح في إنتاج نحو 500 قناع يوميًا".

يتكيف عم���ال "ميرولي���و" الذين يضع���ون األقنعة 

مع الكارثة الصحية التي ته���ّز بالدهم، وهم عادة ما 
يصنع���ون مالبس فاخرة ل�"إيلينا مي���رو"، وهي عالمة 
تجاري���ة متخصصة في األزياء الراقية لصاحبات الوزن 

الزائد.
ويضيف س���اكو: "يمكن اس���تخدام ه���ذا القناع في 
العمل، وهو يوفر حماية لألش���خاص الذين يتنقلون 
كثي���رًا، ألنه يقي���م نوعًا م���ن الحاجز ض���د القطرات 
الصغي���رة. وهو ليس مصنوعًا في س���ياق طبي، لكنه 

حاجز ضد قطرات اللعاب من داخل القناع وخارجه".
يروي: "كان لدينا ف���ي المصنع قطن )غوتس( )معيار 
النس���يج العضوي العالمي(، ففكرنا في إنتاج قماش 

مضاد للقطرات وتقديمه إل���ى المنطقة )بييمونتي( 
التي أظهرت حماس���ة كبيرة على الف���ور. بدأنا عملية 
اإلنتاج يوم الجمعة، ونحن نصنع 25 ألف متر من هذا 

ل إلى أقنعة". القماش يوميًا، ثم يحوَّ
ويشرح س���اكو، قائاًل: "من الناحية العملية، إن القطرة 
التي تصل إلى القناع ال تخترق القماش، بل تنزلق )...( 
والجيد في هذا القناع أنه يمكننا أيضًا غسله". ويقول: 
"يرّن الهاتف يوميًا طوال الوقت. نحن نجهز أنفس���نا، 
وسنحصل على قماش )غوتس( من أي مكان نجده هذا 
األس���بوع، ثم س���نحاول العثور على المزيد منه كي ال 

نتوقف عن إنتاج تلك األقنعة".

الدوحة/ االستقالل:
أعلن���ت منص���ة »طلب���ات« لتوصيل الطع���ام عبر 
اإلنترنت، الخميس، ع���ن تقديمها خدمة توصيل 
الطلبات »بدون تالمس« ألي عميل يشتري ويسدد 
قيمة طلبه عبر اإلنترنت، وذلك خش���ية من انتشار 

فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة »الشرق« القطرية، فإن المنصة 
»ديليفري« وهي األكبر في منطقة الخليج أطلقت 
ه���ذه المبادرة بهدف الحفاظ على صحة العمالء 
وعم���ال التوصيل، عل���ى حد س���واء، ولتفعيل 

الخدمة، يتعي���ن على العميل انتقاء خيار الدفع 
عبر اإلنترنت   .

وعندم���ا يصل عام���ل توصيل الطلب���ات إلى مكان 
التس���ليم، يضع الطعام عند الباب ويقرع الجرس أو 
يط���رق على الباب، ويبتعد عنه مس���افة آمنة، أي 5 
أمتار، وينتظر العامل بعدها حتى يس���تلم العميل 
الطل���ب ويغلق الب���اب وراءه، وبعدها يغادر العامل 

لتسليم الطلب التالي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة »طلبات« توماسو 
رودريغي���ز، أن هذه الطريقة تؤكد تركيز الش���ركة 

المستمر على عامل السالمة في ضوء تفشي عدوى 
كورونا، ولكن نجاحها يتطلب تسديد قيمة الطلبات 

عبر اإلنترنت.
وق���ال: »إن الدفع عبر اإلنترنت يغن���ي العمالء عن 
اس���تخدام اليدين، ما يعزز فوائد مبادرة التوصيل 
بدون تالمس، وبالتالي يضمن سالمة العمالء وعمال 

التوصيل في آن معا«.
إضافة إلى ذلك، س���توزع »طلب���ات« أيضا بطاقات 
يمكن للعمالء تعليقها عل���ى أبوابهم إذا أرادوا من 

عامل التوصيل ترك الطلبات عند الباب.

روما/ االستقالل: 
تمكنت طابعة ثالثية األبعاد، من انقاذ حياة 10 مرضى بفيروس كورونا 

في إيطاليا، التي تعد من أكثر البلدان تضررا من الوباء المنتشر عالميا.
وبحسب تقرير نش����رته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطابعة 
ثالثية األبعاد أنقذت حياة 10 مرضى بكورونا المس����تجد، بعد إنتاجها 
صماما بديال لجهاز تنفس صناعي مكس����ور في غضون ساعات قليلة 

فقط.
و أش����ار التقرير الى أن المش����فى كان قد فشل في إصالح الجهاز، إال أن 
الطابعة قامت بطباعته بش����كل ثالثي األبعاد الستخدامه، حيث يقوم 
الجهاز بمس����اعدة المرضى على تنفس األوكس����جين عند فشلهم في 

التنفس بشكل طبيعي.
و أفادت تقارير من ايطاليا التي تش����هد ارتفاع����ًا في أعداد المصابين 
بالفيروس ال����ى أن الصمامات االحتياطية آللة العناية المركزة الحيوية 
نفذت الجمعة الماضي في مستشفى شياري في بلدة إيزيو في منطقة 

لومباردي شمال إيطاليا.
ونق����ل الموقع عن المهندس الصناعي ماركو سيلفس����تري من جامعة 
بارما، قوله: "أقس����ام اإلنعاش الجديدة مجه����زة بآالت تنفس للمرضى 
يتم تصنيعها على وجه الس����رعة، وبفضل الطباعة ثالثية األبعاد، يتم 

التعويض عن نقص قطع الغيار".
وأضاف أنه "رغم أن هناك مشكلة تتعلق ببراءات االختراع والتحقق من 
الصحة في اس����تخدام قطع الغيار غير األصلية هذه، وعندما يستغرق 
األمر بضع س����اعات لتجنب وفاة المواطنين، فإنه قد حان الوقت إلجراء 

استثناءات".

طابعة ثالثية األبعاد تنقذ حياة 10 
مصابين بفيروس كورونا في إيطاليا

شركة أزياء إيطالية تتحول إلى صناعة األقنعة

»ديليفري« طعام من دون تالمس في الخليج تحسبًا من كورونا


