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القس المحتلة/ االستقالل:
تس���لم رئيس مجل���س األوق���اف بمدينة الق���دس المحتلة 
الش���يخ عبد العظيم سلهب، مساء السبت، مخالفة من شرطة 
االحتالل بقيمة 5 آالف ش���يكل، لعدم منع المصلين من أداء 
صالة الجمعة في المس���جد األقصى. وكانت شرطة االحتالل 
اقتحمت مس���اء أمس منزل الش���يخ عبد العظيم سلهب في 

بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، وسلمته المخالفة.
وقال الش���يخ عبد العظيم س���لهب في تعقيبه على تس���لم 

المخالفة: » ال يوجد مسلم يستطيع منع أي مسلم من الصالة 
في المس���جد األقصى المبارك«. وأكد أن االحتالل اإلسرائيلي 
يس���تغل انتش���ار فايروس »كورونا« والظ���روف الحالية في 

المنطقة لتحقيق أهداف سياسية.
وأضاف: »نح���ن حريصون على س���المة الن���اس وصحتهم، 
وقامت دائرة االوقاف ومديرها بتوزيع نشرات توعية وإرشاد 
للمصلين، وإجراءات تعقيم للمصليات والساحات، وفي نفس 

الوقت منع المصلين من الصالة في المسجد غير مقبول«.

االحتالل يخالف رئيس مجلس 
األوقاف بالقدس 5 آالف شيكل

مختصان: »غول االستيطان« ينهش أراضي 
الضفة والقدس لفرض وقائع جديدة 

غزة / محمد أبو هويدي:
تصاعدت وتيرة االستيطان في القدس والضفة الغربية 
المحتلتين في اآلونة األخيرة، بش���كل غير مس���بوق، في 

إطار اس���تكمال المخططات االس���تيطانية التي وضعها 
كيان االحتالل مسبًقا؛ لمصادرة المزيد من 
مدينة  الفلسطينية. وتتعرض  األراضي 

تقرير: وباء اال�صتيطان ُيوا�صل زحفه 
بظل االن�صغال مبواجهة »كورونا«

في يومهن .. أمهات األسرى 
يتجرعن علقم الفراق 

غزة/ دعاء الحطاب: 
ف���ي الوقت الذي تحتفل به أمهات العال���م بيومهن مع أبنائهن 
وضحكاتهن تم���أ األرجاء، دون أن ينغ���ص االحتالل فرحتهن، 

دعوة الأو�صع حملة �صغط 
دولية للإفراج عن االأ�صرى

غزة/ االستقالل:
أك���دت وزارة الصحة في غزة مس���اء الس���بت خلو 
قطاع غزة من أي مصاب بفيروس كورونا المستجد 
)كوفي���د 19( حتى اللحظة، داعية إلى دعم القطاع 

الصحي الذي يعاني من هشاش���ة في ظل الحصار 
اإلس���رائيلي المس���تمر. وأوضح المتحدث باس���م 
الوزارة أش���رف القدرة، خالل مؤتمر صحفي عقده 
بمدينة غزة، أن الطواق���م الطبية أجرت 92 فحصًا 

ألش���خاص عادوا إلى القطاع يش���تبه بإصاباتهم 
بالفيروس، لكن النتائج كانت سلبية. وأشار إلى أن 

19 مركزًا للحجر الصحي بالمحافظات 
القطاع تس���تضيف  ف���ي  الخم���س 

البدء بإجراءات جديدة »مشددة« على المعابر 

غزة: ل اإ�سابات ب »كورونا« وقرار باإغالق �سالت الأفراح والأ�سواق الأ�سبوعية

لجنة التحقيق في حريق النصيرات 
تعلن نتائجها وتقدم توصيات مهمة

غزة/ خالد اشتيوي:
أكدت وزارة االقتصاد الوطني في غزة أنها تعمل على مدار الساعة 
من أجل مراقبة األسواق، والمتابعة عن كثب؛ لضبط ومراقبة أسعار 

»اقتصاد غزة«: نراقب األسواق ونحذر 
التجار من التالعب باألسعار واالحتكار

غزة/ االستقالل:
أعلنت لجنة التحقيق بحريق النصيرات وس���ط قطاع غزة 
مساء السبت النتائج التي توصلت إليها، بعد 16 يومًا من 

المأس���اة التي حصدت أرواح 22 مواطًنا وأحدثت خس���ائر 
فادحة ف���ي الممتلكات. وأوضح رئيس لجنة 
التحقي���ق وكي���ل وزارة الع���دل بغزة محمد 

»االتحاد اإلسالمي« يؤكد على ضرورة 
تكامل الجهود لمواجهة »كورونا«

غزة/ االستقالل:
أكد االتحاد اإلسالمي في النقابات المهنية اإلطار النقابي لحركة 
الجهاد اإلس����المي في فلس����طين على ضرورة تكامل الجهود 

رام الله/ االستقالل:
أعلن المتحدث الرسمي باس���م الحكومة إبراهيم ملحم، مساء السبت، تسجيل 

إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة عش���رينية من قرية ش���قبا 
غرب مدينة رام الله. جاء ذلك في بيان للمتحدث الرس���مي صدر 

الحكومة ستعلن عن إجراءات مشددة اليوم
ملحم: إصابة جديدة بـ »كورونا« في 
رام الله ترفع عدد اإلصابات إلى 53

هنية: مستعدون للتعاون مع السلطة 
وكل مكونات شعبنا لمواجهة »كورونا«

مطالبات باإلفراج  العاجل عن األسرى 
وإنقاذهم في ظل أزمة »كورونا«

تحليل: نزع صفة »فلسطيني« عن سكان 
القدس انحياز متجدد للكيان اإلسرائيلي

غزة / سماح المبحوح: 
أجمع مختصان ومحلالن للش���أن االس���رائيلي على أن إس���قاط 
الخارجي���ة األمريكي���ة صفة الفلس���طيني عن س���كان القدس 

»اأونروا«: لن ندخر جهداً مل�صاعدة 
اللجئني بال�صفة ملواجهة »كورونا«
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غزة/ االستقالل:
أكد االتحاد اإلس����المي في النقابات المهنية 
اإلط����ار النقابي لحرك����ة الجهاد اإلس����المي 
في فلس����طين على ضرورة تكام����ل الجهود 
الحكومية والنقابي����ة والمجتمعية لمواجهة 

أزمة "كورونا".
كما أكد عل����ى جهوزيته واس����تعداده التام 
للتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها 
وزارة الصحة، لمواجهة فيروس "كورونا"، وأنه 
سيشرع خالل األيام المقبلة بسلسلة إجراءات 

ميدانية للتوعية من مخاطر الفيروس.
ج����اء ذلك خ����الل مؤتم����ر صحف����ي نظمته 
خلي����ة األزمة المنبثقة ع����ن االتحاد لمتابعة 
مستجدات "كورونا" مساء السبت بمدينة غزة.

 وقال االتحاد إنه "يض����ع كل إمكاناته تحت 
تص����رف وزارة الصح����ة الفلس����طينية عب����ر 
تش����كيل فرق دعم تطوعية صحية للخدمة 

في مراكز الحجر الصحي".
وطالب االتح����اد وزارة الصحة بالعمل الفوري 
والج����اد عل����ى توفير مس����تلزمات الس����المة 
الوقائي����ة للكوادر الصحي����ة والطبية خاصة 
للطواق����م العاملة في اإلس����عاف وأقس����ام 
االستقبال والفرز في المستشفيات والمراكز 

الصحية ومراكز الحجر الصحي.
وناشد االتحاد الجهات المعنية القائمة على 
مراكز الحج����ر الصحي، بالعمل الفوري لضبط 
عملي����ات الحجر بما يضمن الس����المة التامة 

للمتواجدين في مراكز الحجر الصحي. 

وأعل����ن االتحاد خالل المؤتم����ر عن فتح باب 
التط����وع لتدريب كوادر صحية وطبية، قادرة 

على التعامل مع أزمة "كورونا".
وطالب المؤسس���ات اإلعالمية والصحافية 
بالقي���ام بدورها تجاه كوادره���ا اإلعالمية 
والصحفي���ة، من خالل توفير مس���تلزمات 
الس���المة والوقاي���ة، حت���ى يتمكنوا من 
االس���تمرار بواجبه���م ودوره���م الوطني 

المنوط بهم.
كما ثمن دور الصحفيي����ن في تعزيز الوعي 
المجتمع����ي بأزم����ة "كورون����ا"، مؤك����دا على 
"ضرورة توخي الحذر في التعاطي مع األخبار 
المتعلقة باألزمة"، مشددا "على ضرورة اعتماد 
وزارة الصحة كمصدر رئيس����ي لنقل األخبار 

والمعلومات".
وثّمن االتحاد اإلسالمي دور المؤسسة األمنية 

في خدمة ش����عبنا، مؤكدا على ضرورة توفير 
كل سبل الوقاية والسالمة لكوادرها العاملة 

في المراكز والمؤسسات الصحية.
وأش����اد ب����دور المب����ادرات التي قام����ت بها 
العدي����د من المؤسس����ات الوطنية واألهلية، 
داعيا إلى المزيد من تل����ك المبادرات، مطالبًا 
"المؤسسات والش����ركات الخاصة، من بينها 
شركة االتصاالت الفلسطينية، وشركة جوال، 

وش����ركة أوريدو، للقيام بواجبه����ا تجاه أبناء 
ش����عبنا من خالل توفير حزم اإلنترنت للطلبة 
الجامعيين وطلبة الم����دارس، حتى يتمكنوا 

من متابعة دروسهم إلنقاذ العام الدراسي".
ودعا منظمة الصليب األحمر والمجتمع الدولي 
وكل أح����رار العالم، بإلزام االحت����الل بتوفير 
متطلبات الس����المة والرعاية الصحية ألسرانا 
في س����جون االحتالل، واإلفراج عن األس����رى 

المرضى واألطفال والنساء.
وطالب االتحاد الحكومة الفلسطينية بالعمل 
على صرف راتب كامل للموظفين وخصوصا 
الطواق����م الطبية والصحي����ة العاملة، تقديرًا 
لدورهم الفاعل في ه����ذه األزمة، باعتبارهم 

خط الدفاع األول في هذه المعركة. 
وناش����د المجتم����ع الدول����ي بالضغ����ط على 
االحتالل الصهيوني لرفع الحصار المفروض 
على قطاع غزة، والعمل على إدخال المعدات 
والمس����تهلكات الطبي����ة والصحي����ة الالزمة 

لمواجهة أزمة "كورونا".
ودع����ا وزارة العمل بإلزام أصحاب الش����ركات 
والمصانع التي س����ّرحت عامليها بسبب أزمة 
"كورونا" بدفع ما ال يق����ل عن 50% من أجور 

ورواتب العاملين المتضررين.
وحث االتحاد المواطنين عل����ى االلتزام التام 
بتعليمات الجهات المعنية الخاصة بالتعامل 
مع كارث����ة "كورونا"، من خالل منع التجمعات 
العامة والتقي����د بإجراءات الس����المة العامة 

والشخصية.

أعلن سلسلة خطوات عملية
»االتحاد اإلسالمي« يؤكد على ضرورة تكامل الجهود لمواجهة »كورونا«

رام الله/ االستقالل:
حم���ل عضو اللجن���ة التنفيذية لمنظم���ة التحرير، عضو 
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
تيس���ير خالد حكومة االحتالل اإلس���رائيلي المسؤولية 
الكاملة عن حياة األسرى الفلسطينيين، الذين تحتجزهم 
في 22 سجًنا ومعس���كر اعتقال جماعي وتفرض عليهم 

شروط حجز واعتقال غير إنسانية.
وأوضح خالد في تصريح له أن هذه الس���جون تفتقر إلى 
أبسط متطلبات الرعاية الصحية وخاصة بالنسبة لألطفال 

والنساء وكبار السن بشكل عام وأولئك الذين يعانون من 
أم���راض خطيرة ومزمنة. وأضاف أن وزي���ر األمن الداخلي 
اإلسرائيلي جلعاد أردان يتصرف كغيره من وزراء حكومة 
االحت���الل بعنصرية كريهة في الوق���ت الذي يعمل فيه 
من أجل اإلفراج عن 500 س���جين جنائي إس���رائيلي، من 
أجل تخفيف االكتظاظ في السجون، خوًفا من إصابتهم 
بفيروس "كورونا"، والذي ينتش���ر بسرعة في "إسرائيل"، 

ويمنع ذلك عن األسرى الفلسطينيين.
وأش���ار إلى مطالبة الجهات الرس���مية واألهلية الفلسطينية 

حكوم���ة نتنياهو بضرورة اإلفراج عن األس���رى المرضى وكبار 
الس���ن واألطفال والنس���اء حماية لهم من التعرض لإلصابة 
بفي���روس "كورون���ا" في اس���تهتار كامل بأبس���ط المعايير 
االخالقي���ة في التعامل مع هذا الوب���اء الخطير. ودعا خالد إلى 
تدخل عاجل من الصليب األحمر الدولي وغيره من المنظمات 
االنسانية والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان من أجل توفير 
الوقاية الصحية لألس���رى في معسكرات االعتقال الجماعي، 
والعمل على إطالق سراح األطفال والنساء وكبار السن، وأولئك 

الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.

تيسير خالد: عنصرية »أردان« تستدعي تدخال دولًيا لحماية األسرى

القدس المحتلة / االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصحة اإلس���رائيلية عن ارتفاع عدد المصابي���ن بفيروس كورونا 

المستجد إلى 883 شخًصا.
وقالت الوزارة في بيان إن عدد اإلصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 833 مريًضا، 
بينهم حالة وفاة و15 حالة خطيرة، و812 حالة طفيفة و19 حالة متوسطة، بينما 

تم شفاء 18 مريضا.
وكان رئي���س وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو أعلن قبل أيام عن فرض حالة منع 

التجوال في كافة مناطق الكيان سعًيا لمنع انتشار وباء كورونا.
ويس���تثنى من القرار الف���رق الطبية وذوو األعمال الحيوي���ة المهمة، باإلضافة 

لخروج اإلسرائيليين للتزود بالمواد الغذائية أو للعالج.

األغوار / االستقالل:
أقام مس����توطنون الس����بت، خياًما ونصبوا كرفانا، قرب البؤرة 
االس����تيطانية، المقام����ة عل����ى أراضي خلة حمد ف����ي األغوار 

الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة في بيان إن المستوطنين 
يس����تغلون الظروف الحالية لتوس����عة البؤر االستيطانية في 
المنطقة، مبيًنا أنهم أقاموا خياما ونصبوا كرفانات مؤخرا في 

محيط البؤر االستيطانية.
وأش����ار إلى أن المس����توطنين كثفوا اعتداءاتهم على الرعاة 

ومالحقتهم في مختلف مناطق األغوار بشكل شبه يومي.

ارتفاع عدد مصابي كورونا 
في »إسرائيل« إلى 883

»خلة  مستوطنون يقيمون خيامًا بـ
حمد« في األغوار الشمالية

رام الله/ االستقالل:
أعلن المتحدث الرس���مي باس���م الحكومة إبراهيم ملحم، مساء السبت، 
تس���جيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة عشرينية من قرية شقبا 

غرب مدينة رام الله.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرس���مي ص���در الليلة الماضية قال فيه إن 
الفتاة قدمت من تركيا يوم السبت الماضي عبر معبر الكرامة، حيث كانت 
خاضعة للحج���ر المنزلي قبل أن تظهر العينات التي أخضعت للفحص 

اليوم إصابتها بالفيروس.
وس���يتم نقل المصاب���ة إلى مركز الحجر الصحي في مستش���فى هوغو 

تشافيز في ترمسعيا.
ويرتف���ع بذلك تع���داد اإلصابات منذ ظهور المرض في فلس���طين إلى 
53 إصاب���ة ُأعلن عن تعافي 17 منهم ف���ي بيت لحم أمس. كما أظهرت 
العينات التي خضعت للفحص اليوم وعددها 6، وجميعها من مش���تبه 

بإصابتهم في بيت لحم بأنها سلبية، أي غير حاملة للفيروس.
وكان ملح���م أعلن في وقت س���ابق أمس عن أن رئي���س الحكومة محمد 
اش���تية سيتخذ إجراءات جديدة ومشددة اليوم األحد، لمنع تفشي وباء 

كورونا.
وقال ملحم خالل مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إن: "اشتية سيعلن عن 
تدابير وإجراءات احترازية مش���ددة لمنع تفشي الوباء وتقليص مساحة 

انتشاره".

الحكومة ستعلن عن إجراءات مشددة اليوم
ملحم: إصابة جديدة بـ »كورونا« في 
رام الله ترفع عدد اإلصابات إلى 53
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وحذرت هيئات ومؤسسات مقدسية من استغالل االحتالل 
تفش���ي فيروس )كورونا( باتخاذ إجراءات تمس المس���جد 
األقص���ى، وأكدت على ض���رورة المواظبة عل���ى الصالة في 
المس���جد، بالرغم من وقفها داخل المس���اجد المسقوفة، 
اليومية، ومخططات  والتصدي القتحامات المس���توطنين 
االحتالل ضم���ن المس���اعي الرامية لتهويده وتقس���يمه 
مكانيًا وزمانيًا، خاصة في ظ���ل مواصلة االحتالل التعرض 
لقام���ات دينية وسياس���ية في القدس، واس���تمرارها في 

إبعاد المصلين عن األقصى لفترات متفاوتة.
زاد ب�شكل جنوين

وأكد المختص في ش���ؤون االس���تيطان صالح الخواجا، أن 
االحتالل اإلسرائيلي يستغل كل الظروف بما فيها الظرف 
االستثنائي المتمثل بأزمة "كورونا"؛  لتحقيق حلم الحركة 
الصهيونية في التوسع االستيطاني وهذا ما يجري فعليًا 
عل���ى أرض الواقع في مناط���ق الضفة المحتل���ة بما فيها 

القدس.
وق����ال الخواج����ا ل����� "االس����تقالل": "إن ه����ذه اإلجراءات 
الهمجية الصهيوني����ة تؤكد فقدان االحتالل أي معنى 
لإلنس����انية«، مضيفًا أنه وخالل الش����هرين الماضيين 
تم اإلعالن عن مس����توطنات وبؤر اس����تيطانية جديدة، 
وهي مس����توطنة في قلنديا وبؤرة جديدة في قرية بيتا 
وقريوت وعدد كبير م����ن مناطق الضفة الغربية وخاصة 

في منطقة األغوار".
ولفت إلى وج���ود تس���ارع وتزايد في بناء المس���توطنات 
وخاصة في هذه الفترة التي ينشغل فيها العالم بمواجهة 
ومكافحة وباء "كورونا"، وهذا التوسع يزداد بشكل جنوني 
ففي أقل من أسبوعين فقط تم اإلعالن عن أكثر من 1000 

وحدة اس���تيطانية جديدة، في حين شهد عام 2019 بناء 
8900 وحدة استيطانية، وبالتالي نحن أمام مرحلة خطيرة 
وتوس���ع اس���تيطاني ليس فقط بما هو قائم ب���ل بزيادة 
  E1عدد المس���توطنات مثل المش���اريع في الخان االحمر و
االستيطاني أو المستوطنات في جبل أبو غنيم واإلعالن عن 

2500 وحدة استيطانية جديدة.
وشدد الخواجا على أن كل هذا يؤكد أن سياسة االستيطان 
هي األس���اس لبرنامج الحرك���ة الصهيونية ولكل األحزاب 
اإلسرائيلية من يمينها إلى يس���ارها، الفتًا أن االعتداءات 

على المس���جد األقصى المبارك تأتي في ذات السياق، وما 
يجري هو محاولة للتقسيم الزماني والمكاني كما جرى في 

الحرم اإلبراهيمي.

ا�شتغالل اأزمة "كورونا"
بدوره، أكد الباحث المختص في ش���ؤون االس���تيطان عبد 
اله���ادي حنتش، أن "مش���اريع االس���تيطان الصهيونية 
ل���م تتوقف للحظة واحدة منذ إنش���اء الكيان الصهيوني، 
وبالتال���ي فدولة االحتالل هي في حالة طوارئ باس���تمرار 
ودائمًا تنشط نشاطًا غير مسبوق من خالل استغالل بعض 

الظروف والحاالت اإلنس���انية مثل انتشار فيروس كورونا 
ليتفادى االنتقادات الدولية والخارجية بش���أن مشاريعها 

االستيطانية".
وأوضح حنتش ل� "االس���تقالل"، أن االحتالل "اإلس���رائيلي" 
يس���ابق الزمن لفرض وقائع استيطانية جديدة في مدينة 

القدس لتثبيت وجوده هناك.
وأوضح الباحث في ش���ؤون االس���تيطان، أن هناك سببين 
للمش���روع االس���تيطاني في القدس المحتل���ة وفي باقي 
األراضي الفلسطينية، أولهما أن نتنياهو يستغل مشاريع 
التوس���ع االس���تيطاني لتسويق نفس���ه، والبقاء في سدة 
الحكم، وثانيهم���ا، أن نتنياهو يريد أن يكون منقذًا لدولة 
الكيان والمس���توطنين من خالل استغالله لألزمة العالمية 
التي أحدثها فيروس كورونا، من أجل توس���يع المش���اريع 
االس���تيطانية "فنتنياهو ال يري���د أن تفلت األمور من بين 

يديه".
ولف����ت حنتش، إل����ى أن االحتالل اإلس����رائيلي يس����عى 
جاه����دًا ف����ي كل هذه الفت����رات كي يثبت وج����وده على 
األرض وخاص����ة بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصة لدولة 
االحتالل لذلك االحتالل يس����تغل هذا االعتراف لتثبيت 
قواعد وجوده في المدينة المقدسة حتى ال يكون هناك 
أي فرصة مفاوضات مس����تقبلية وحت����ى ال تكون هناك 
فرصة إلقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيًا مع مدينة 
الق����دس وبالتالي تكون دولة الكي����ان قد فصلت مدينة 
القدس عن الضفة المحتلة وباتت الضفة منقس����مة إلى 
جزأين ش����مالي وجنوبي وبعدها قد يكون هناك مشاريع 
اس����تيطانية تفتت ما تبقى من هذه األقسام الشمالية 

والجنوبية إلى عدة كانتونات.

مختصان: »غول االستيطان« ينهش أراضي الضفة والقدس لفرض وقائع جديدة 
غزة / حممد اأبو هويدي:

ت�شاع��دت وترية اال�شتيط��ان يف القد�س وال�شفة 
الغربي��ة املحتلت��ن يف االآون��ة االأخ��رية، ب�ش��كل 
املخطط��ات  ا�شتكم��ال  اإط��ار  يف  م�شب��وق،  غ��ري 

االحت��الل  كي��ان  و�شعه��ا  الت��ي  اال�شتيطاني��ة 
م�شبًقا؛ مل�شادرة املزيد من االأرا�شي الفل�شطينية. 
وتتعر�س مدينة القد�س باأحيائها واأماكنها 
املقد�شة ل�شل�شلة من االنتهاكات والتعديات 

االإ�شرائيلي��ة، فف��ي ح��ن ت�شم��ح �شلط��ات 
االحت��الل للم�شتوطنن با�شتباحة باحات 
امل�شج��د االأق�ش��ى فاإنها متن��ع املواطنن من 

اأداء �شعائرهم الدينية بحرية. 

نابلس/ االستقالل:
ق���ال المكتب الوطن���ي للدفاع ع���ن األرض ومقاومة 
االستيطان، التابع لمنظمة التحرير إن مدينة القدس 
المحتل���ة بأحيائه���ا وأماكنها المقدس���ة تتعرض 
لسلسلة اس���تفزازات وانتهاكات تقوم بها سلطات 
االحت���الل اإلس���رائيلي، مس���تغلة زمن االنش���غال 

العالمي بالتغلب على "كورونا".
وأضاف المكتب في تقريره األسبوعي يوم أمس، أنه 
في حين تسمح فيه سلطات االحتالل للمستوطنين 
باس���تباحة باحات المس���جد األقصى المبارك، فإنها 

تمنع المواطنين من أداء شعائرهم الدينية بحرية.
وأش���ار إلى أنه في الوقت الذي ينش���غل فيه العالم 
بمحاولة كس���ب الحرب الدائرة مع فيروس "كورونا"، 
تنشغل حكومة االحتالل بمشاريع تستهدف فصل 
القدس عن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
1967، ورب���ط مس���توطنة "معاليه ادوميم" بش���كل 
خاص مع باقي المستوطنات األخرى جنوب القدس.

وأوضح أن���ه بات واضًحا أن حكوم���ة االحتالل بصدد 
حس���م مصير القدس وعزلها عن محيطها من القرى 
والمدن الفلس���طينية، خاصة جنوب القدس، بعد أن 
بدأت في إقامة هذا الجدار اإلس���منتي بدل األسالك 
الش���ائكة لفصل منطقة الشيخ سعد عن قرية صور 
باه���ر جنوب القدس في إطار مس���ار ج���دار الفصل 

العنصري.
وبين أن بناء هذا الجدار يأتي مقدمة لش���ق ش���ارع 
يصل المس���توطنات من "غيل���و" م���روًرا ب�"غفعات 
هاماتوس" و"هار حوما"، وصوال إلى "معاليه أدوميم"، 
ويخترق مدين���ة القدس في منطق���ة أبو ديس من 
خ���الل نفق في عملي���ة وصل المس���توطنات داخل 

الجدار، مع المس���توطنات الواقعة خلف الجدار، وهو 
ما يعني ترس���يم حدود جديدة استنادا إلى "صفقة 
الق���رن" األميركية، في إطار عملي���ة تهويد القدس 

وجعلها عاصمة لالحتالل.
وتمهد عملية اس���تبدال األسالك الش���ائكة بجدار 
إس���منتي لعملية فصل المواطنين الفلس���طينيين 
الذين يعيش���ون جنوب القدس ع���ن المدينة، ومن 
ش���أن هذا الشارع أن يتحول الى شريان حيوي يربط 
مس���توطنات جنوب القدس بش���رقها وشمالها، في 
ظل تخطي���ط يمهد إلقامة فن���ادق، ومراكز تجارية، 
وسكة قطار، ومنطقة صناعية، ومرافق عامة، وشوارع 
لخدم���ة االس���تيطان والمس���توطنين عل���ى أراضي 

فلسطينية خاصة.
وحس���ب التقري���ر، ال تتوقف أعمال االس���تيالء في 
القدس ومحيطها لصالح النش���اطات االس���تيطانية 
والتهويدية، فقد ُاقتلع العشرات من أشجار الزيتون 

التي قام بزرعها أصحاب األراضي في واد الربابة.
كما حاولت سلطات االحتالل األسبوع الماضي دخول 
أراضي المواطنين في وادي الربابة بادعاء الس���يطرة 
على عش���رات الدونم���ات في منطقة حساس���ة في 
ح���وض البلدة القديمة، لغرض تنفيذ وإقامة حدائق 
وطنية، االمر الذي يعني عملًيا االس���تيالء على هذه 
األراضي، ومن���ع أصحابها من دخوله���ا، بادعاء أنها 

"منطقة حدائق تعود للجمهور العام".
فيم���ا اعت���دت ق���وات االحت���الل عل���ى المواطنين 
المتواجدي���ن بأراضيه���م ف���ي ح���ي وادي الربابة، 
ويعيش أهالي وادي الربابة ظروًفا حياتية قاس���ية، 
بسبب المضايقات المستمرة من قبل االحتالل، الذي 
يس���عى لطردهم من أراضيه���م ومصادرتها، وتبلغ 

مس���احتها حوال���ي 210 دونمات إل���ى الجنوب من 
المسجد األقصى.

وفي مخطط���ات االس���تيطان المتواصل���ة، يواصل 
المس���توطنون بحماية الجيش االس���رائيلي تجهيز 
ش���ارع زعترة- حوارة الجديد للربط بين المستوطنات 
المقام���ة ف���ي محافظت���ي نابلس وس���لفيت ومنها 
)ارئيل، براخا، وايتمار، وال���ون موريه(، في إطار خطة 
التشجيع الحكومي االس���رائيلي لتعزيز االستيطان 

الديني في مناطق شمال الضفة الغربية.
الذين تحميه���م قوات  المس���توطنون  ويس���تغل 
االحتالل الظروف التي تم���ر بها البالد واالحتياطات 
الت���ي يتخذها المواطن���ون في مواجه���ة "كورونا"، 

ويمارسون العربدة، وتخريب ممتلكات المواطنين.
 فف���ي محافظة بيت لحم، أقدم المس���توطنون على 
تقطيع األش���جار وتخريبها، وقطعوا 50 شجرة كرمة 
معم���رة في منطقة "بيت اس���كاريا" الواقعة وس���ط 
تجم���ع "غوش عصي���ون" االس���تيطاني المقام على 

أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.
وخالل األس���ابيع الثالث���ة الماضية، ت���م تقطيع ما 
مجموعة 1200 ش���جرة زيتون وكرمة في أراضي بلدة 

الخضر وقرية وادي فوكين في المحافظة.
وفي محافظة س���لفيت، أقدم مس���توطنو "بروخين" 
المقام���ة على أراضي مواطني بلدت���ي بروقين وكفر 
الديك على تقطيع أشجار الزيتون والخروب في بلدة 
بروقين غربا، تع���ود ملكيتها للمزارع الفلس���طيني 
جمال س���المة، حيث تم  تقطيع 35 ش���جرة زيتون 
تتراوح أعمارها ما بين 4-15 عاًما، وعش���رات اش���جار 
الخروب والعنب، في المنطقة الش���مالية من بروقين 

المحاذية لمستوطنة بروخين".

تقرير: وباء االستيطان ُيواصل زحفه بظل االنشغال بمواجهة »كورونا«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مركز المعلومات اإلس���رائيلي لحقوق اإلنس���ان في األراضي المحتلة "بتس���يلم" 
إن ممارس���ات االحتالل اإلسرائيلي في قرية العيس���وية شمال شرق القدس المحتلة 

تشكل خطًرا محققًا على صحة السكان، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح المركز في بيان له أن شرطة االحتالل في هذه األّيام مستمّرة في حملة التجّبر 
بأهالي العيس���اوّية التي تشنها منذ نيسان 2019 بما في ذلك االعتقاالت التعسفّية 
للقاصري���ن. ةوأض���اف أنه "رغم األزمة الصّحية غير المس���بوقة، والتي تس���تدعي من 
إس���رائيل والمناطق المحتلة اتخاذ تدابير عزل اجتماعّي متطّرفة، تجد الش���رطة اآلن 
بالتحديد وقتًا لتصعيد حملة التجّبر والعقاب الجماعي المس���تمرة منذ نيسان 2019 

ضد أهالي العيساوّية في شرقّي القدس".
وأش���ار إلى أن شرطة االحتالل والشرطة الخاصة )الَيسام( تدهم الحّي المكتظ كل يوم 
وتش���دد حمالتها في نهايات األسبوع دون أّي سبب، كما تشن اقتحامات في ساعات 

الّليل المتأخرة، وال تتوانى عن افتعال االحتكاك بالسكان واستفزازهم.
وتاب����ع أنه عندم����ا تندلع المواجهات تلجأ ش����رطة االحتالل إلى الُعن����ف فتطلق الّرصاص 
"اإلس����فنجي" وتلقي قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، إضافة إلى إغالق مداخل 
البلدة. ولفت إلى أن ش����رطة االحتالل تش����ن أثناء هذه المداهمات حمالت اعتقال بالجملة 
تشمل القاصرين الذين ُيساقون إلى مراكز االعتقال وحيدين، حيث يتّم التحقيق معهم. 

معظم المعتقلين يتّم إخالء سبيلهم خالل فترة قصيرة وأحيانا ُيحتجزون طوال الّليل.
وقال المركز: إن ممارس���ات شرطة االحتالل تعرض س���كان العيساوّية لمخاطر صّحية 
كبي���رة ال داعي لها أبدًا كدفع األهالي إل���ى التجّمع وإجبار المعتقلين منهم وضمنهم 

قاصرون كثيرون على البقاء بعيدًا عن منازلهم والمكوث قرب أشخاص غرباء".
وأضاف أن "هذه الممارس���ات تش���كل خطًرا محققًا على صح���ة الجمهور )ضمن ذلك 
عناصر الش���رطة أنفس���هم( ككل ومن الواجب القول إنها تخ���رق التعليمات الطبّية 

بخصوص الخطوات المطلوب من الجمهور اتخاذها".

بالرغم من انتشار »كورونا«
»بتسيلم«: »إسرائيل« تصعد 

تنكيلها وعقابها للفلسطينيين
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وتعم���دت وزارة الخارجي���ة األمريكي���ة 
ف���ي تقريره���ا، تغيير صف���ة المواطنة 
الفلسطينية عن المقدسيين المقيمين 
داخل المدينة المقدسة، ضمن إجراءاتها 
وسياس���اتها الت���ي ال تتوق���ف تج���اه 
مدينة الق���دس المحتلة، والمتوافقة مع 

السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية.
كما أس���قطت الخارجية األميركية صفة 
"الفلس���طيني" ع���ن س���كان الق���دس، 
واس���تبدلتها ب���� "الس���كان الع���رب" أو 
"المواطني���ن غير اإلس���رائيليين"، وذلك 
ف���ي تنكر واضح للق���رارات األممية التي 
تعترف بالجزء الشرقي من القدس كجزء 
من حدود 1967، وتؤكد حقهم في تقرير 

المصير وإقامة دولة مستقلة.
وينطبق ه���ذا التعريف عل���ى الغالبية 
العظم���ى م���ن س���كان الق���دس الذين 
يتجاوز عددهم 340 ألًفا، ويأتي وس���ط 
تزايد المش���احنات حول المدينة، عقب 

نش���ر خطة الرئي���س األمريك���ي دونالد 
ترم���ب خطت���ه ل�"الس���ام" المعروف���ة 
إعامًي���ا ب�"صفقة القرن"، والتي تضمنت 
أن "الق���دس س���تبقى عاصم���ة موحدة 
إلسرائيل غير قابلة للتجزئة". وفق ما جاء 

في الصفقة.
وتزع���م إدارة ترم���ب أنها "ترس���ي مبدأ 
االلتزام بالحقيق���ة والوقائع على األرض، 
وأن التعري���ف الجديد يعك���س الواقع 
في الق���دس كما هو ألن���ه ال توجد دولة 
فلس���طينية، وأن الس���كان الع���رب في 

القدس ليسوا مواطنيها أيًضا".
تو�صيف دون قيمة

الباحث والمختص بالشئون اإلسرائيلية 
علي���ان الهن���دي رأى أن م���ا قام���ت به 
الخارجية األمريكية من اس���تبدال صفة 
الفلسطيني بمس���ميات أخرى كالسكان 
العرب أو المواطنين غير اإلس���رائيليين، 
إجراء ال قيمة له بالنسبة للمجتمع الدولي 

وللشعب الفلسطيني. 
وأوضح عليان ل�"االستقال " أن المجتمع 
الدولي يرف���ض اإلجراءات األمريكية ضد 
الفلس���طينيين كافة، نتيج���ة انحيازها 
الكامل لاحتال اإلسرائيلي الذي ما زال 

يرتكب االنتهاكات والجرائم. 
وبّي���ن أن المجتم���ع الدول���ي يعت���رف 
مس���مى  تحت  الفلس���طينية  باألراضي 
أراض محتلة على عكس اإلدارة األمريكية 
التي نزعت هذه الصفة واستبدلها بأراض 
تابعة ل�"إس���رائيل"، مشيرًا إلى أن اإلدارة 
األمريكية  تتعامل مع الفلسطينيين في 
المجاالت كافة بما فيها حقوق اإلنس���ان 
باعتبارات سياس���ية ولي���س باعتبارات 

مهنية  وأخاقية.  
ولفت إلى أن الش���عب الفلس���طيني عّبر 
عن تمسكه بالشرعية الدولية، رافضا أن 
تكون اإلدارة األمريكية وسيطا بينه وبين 

االحتال االسرائيلي لحل الصراع. 

ان�صجام مع �صيا�صة الكيان
ب���دوره، اتفق المحل���ل والخبير بالش���أن 
االس���رائيلي سليم بريك مع سابقه بأن ما 
أقدمت علي���ه اإلدارة األمريكية من إجراء 
ضد الشعب الفلسطيني ينسجم ويتناغم 
مع السياسة االسرائيلية؛ لطمس الهوية 

وتصفية القضية الفلسطينية.
وقال بري���ك في حديثه ل�"االس���تقال": 
"إن التاريخ يعيد نفس���ه، فبريطانيا قبل 
س���نوات طويلة عملت عل���ى محو كلمة 
فلسطين من تقاريرها وأوراقها الرسمية؛ 
ليع���ود االحت���ال االس���رائيلي واإلدارة 
األمريكي���ة لتبن���ي ذلك حاليا"، مش���يرا 
إل���ى أن إج���راءات اإلدارة االمريكية تأتي 
امتدادًا ل�"وعد بلفور" لليهود بوطن قومي 
في فلسطين، وانسجاما مع صفقة القرن 

إلنهاء الصراع والقضية الفلسطينية. 
وأضاف: "اإلدارة األمريكية تحاول إظهار 
الفلس���طينيين على أنه���م أقلية عربية 

ل�"إس���رائيل"  متنوعة تحت حك���م تابع 
وليس شعبًا فلسطينيًا محتا، وتسعى 
لنزع صفة أنه شعب فلسطيني مكتمل 
الصف���ات، ولي���س ل���ه حق ف���ي تقرير 

مصيره".
وتابع: "على الرغم من الرفض الفلسطيني 
والدول���ي للتوجه���ات األمريكي���ة ف���ي 
الخص���وص، إال أن ه���ذه الخطوة تعطي 
االحت���ال ق���وة دافع���ة نح���و تطبي���ق 
قوانين���ه العنصري���ة تج���اه المدين���ة 
المقدس���ة، وتغيير هويتها المقدسية، 
وتزييف تاريخها العريق، وإلغاء الوجود 

الفلسطيني في المدينة". 
ونّبه إل���ى أن الرئي���س االمريكي دونالد 
ترامب له عاقات متينة جدا مع اليهود، 
وأوضح خال تصريحاته عداءه الش���ديد 
للعرب ولإلس���ام؛ لذلك ف���إن االجراءات 
التي يتبناها )ترمب( ليس���ت مستغربة 

على الفلسطينيين. 

وتحٍد لما يسمى »الشرعية الدولية«
تحليل: نزع صفة »فلسطيني« عن سكان القدس انحياز متجدد للكيان اإلسرائيلي

غزة / �صماح املبحوح: 
اأجمع خمت�صان وحملالن لل�صاأن اال�صرائيلي على اأن اإ�صقاط 

اخلارجية االأمريكية �صفة الفل�صطيني عن �صكان القد�س 
يف تقريرها ال�صنوي حول حقوق االإن�صان يف العامل، ي�صّكل 

�صابقة خطرية، وحتديًا لل�صرعية الدولية والقانون الدويل 
والتنكر حلقوق ال�صعب الفل�صطيني، واإمعانا يف ال�صيا�صات 
االأمريكية املوجهة �صد مدينة القد�س، وانحيازًا وا�صحًا 

من اإدارة الرئي�س االمريكي دونالد ترمب لالحتالل 
االإ�صرائيلي. و�صدد املخت�صان يف اأحاديث منف�صلة 

لـ«اال�صتقالل« على اأن االدارة االأمريكية حتاول اإظهار 
الفل�صطينيني كاأقلية عربية متنوعة حتت حكم تابع 

لـ»ا�صرائيل« ولي�س �صعبًا فل�صطينيًا حمتال، كما ت�صعى لنزع 
�صفة »�صعب فل�صطيني مكتمل ال�صفات، ولي�س له حق يف 

تقرير م�صريه«.

القدس المحتلة / االستقال:
ق���ال مكتب األم���م المتحدة لتنس���يق الش���ؤون 
اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة )أوتشا( 
إن سلطات االحتال اإلس���رائيلي هدمت وصادرت 
14 مبنى فلس���طينًيا خال األسبوعين الماضيين، 
بحج���ة االفتقار إلى رخص البن���اء. وذكر المركز في 
تقرير "حماية المدنيين" أن عمليات الهدم أدت إلى 

تهجير 29 شخًصا وإلحاق األضرار ب� 60 آخرين.
وأوضح أن عشرة من هذه المباني تقع في المنطقة 
مت كمس���اعدات  )ج(، بما فيها خمس���ة مب���اٍن ُقدِّ
إنس���انية، وهذه األخيرة كانت عب���ارة عن خيمتين 
ع عين الرشاش الرعوي بمدينة  سكنيتين في تجمُّ
رام الله وخيمة س���كنية ومرح���اض متنقل ونظام 
لتوليد الكهرباء بألواح الطاقة الشمسية بالقرب من 

بيت جاال في مدينة بيت لحم.
وأش���ار إل���ى أن المباني األربعة األخ���رى كانت تقع 
في القدس، بما فيه���ا مبنيان هدمهما أصحابهما 
بأنفس���هم، الفًتا إلى أنه منذ مطلع هذا العام، ُهدم 
47 مبًنى في القدس، حيث ُهدم نحو 60 في المائة 
منه���ا على يد أصحابها، بعدما أصدرت الس���لطات 

اإلسرائيلية األوامر لهم بذلك.

وأوضح أن ق���وات االحتال جّرفت مقطًعا من طريق 
ترابي يربط خمس���ة تجمعات رعوي���ة في جنوبي 
الخلي���ل بالمركز الرئيس ال���ذي يحصلون فيه على 
الخدم���ات، وتقع هذه التجمع���ات، التي تؤوي نحو 
700 نس���مة، في منطقة إطاق نار مغلقة ألغراض 

التدريب العسكري اإلسرائيلي )مسافر يطا(.
ونتيجًة ذلك، يتعين على هؤالء السكان-بحس���ب 
التقرير- أن يس���لكوا طريًقا بدي���ًا طويًا للوصول 
إلى مركز الخدمات الرئيس���ي والسوق في بلدة يطا، 
ويواجه جميع أفراد السكان في منطقة إطاق النار 
هذه، والبالغ عددهم 1,300 نس���مة، بيئة قس���رية 

ضهم لخطر الترحيل القسري منها.  تعرِّ
ووف���ق التقري���ر األممي، فإن���ه في ي���وم 11 آذار/
م���ارس، أطلقت ق���وات االحتال الن���ار باتجاه فًتى 
فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاًما وقتلته، وأصابت 
132 فلس���طينًيا آخرين، من بينهم 17 طفًا، خال 

اشتباكات جنوبي نابلس.
كما أصيَب 67 فلس���طينًيا آخري���ن، من بينهم 20 
طف���ًا، بج���روح على يد الق���وات اإلس���رائيلية في 
اش���تباكات متعددة ف���ي مختلف أنح���اء الضفة 
الغربية، وقد ُس���ّجلت نصف اإلصاب���ات تقريًبا )33 

إصابة( بالق���رب من قرية الَعَرق���ة في جنين خال 
محاوالت قام بها الفلس���طينيون لقّص مقاطع من 
السياج واجتيازه إلى المنطقة المغلقة خلف الجدار.

وذكر تقرير "أوتشا" أن قوات االحتال نّفذت خال 
األسبوعين الماضيين 78 عملية تفتيش واعتقال 
ف���ي مختلف أنحاء الضفة الغربي���ة، واعتقلت 110 

فلسطينيين، بينهم 16 طفًا.
ويمّثل هذا العدد انخفاًضا، المقارنة مع متوس���ط 
ذت كل  ه���ذه العمليات قد فاق ال���� 100 عملية ُنفِّ
أسبوعين منذ مطلع هذا العام. وُنفذت غالبية هذه 

العمليات في القدس )22( وقرى رام الله )20(.
وفي قطاع غزة، أطلقت القوات اإلس���رائيلية النيران 
التحذيرية في 28 مناس���بة على األقل في المناطق 
المحاذية للس���ياج الحدودي مع "إس���رائيل" وقبالة 
س���احل غزة في س���ياق القي���ود المس���تمرة على 

ل أي إصابات أو أضرار. الوصول، ولم تسجَّ
وأوض���ح تقري���ر "أوتش���ا" أن ثاثة فلس���طينيين 
أصيبوا بجروح وُأتلَف ما ال يقل عن 385 شجرة و15 
مركبة على يد مس���توطنين إسرائيليين، وذلك في 
بلدة العوجا )أريحا( والمنطقة الخاضعة للس���يطرة 

اإلسرائيلية في مدينة الخليل.

تقرير أممي: االحتالل هدم وصادر 14 مبنى فلسطينًيا خالل أسبوعين

نيويورك / االستقال:
أكدت األمم المتحدة أن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل المسؤولية القانونية 
عن اس���تفادة الفلس���طينيين في األراضي المحتلة من الخدمات الصحية 

األساسية.
ج���اء ذلك ف���ي بيان أصدره مقرر األم���م المتحدة الخاص لحقوق اإلنس���ان في 
األراض���ي الفلس���طينية المحتلة مايكل لينك، حول انتش���ار فيروس "كورونا" 

المستجد في العالم عموًما وفي األراضي المحتلة خصوًصا.
وشدد لينك على أن" الحكومة اإلسرائيلية تتحمل في المقدمة، ومن ثم اإلدارة 
الفلسطينية، وحركة حماس، المسؤولية الدولية حول تقديم الخدمات الصحية 
المناسبة للس���كان في كافة األراضي الفلس���طينية بما فيها القدس والضفة 

الغربية وقطاع غزة".
وأع���رب عن قلقه العميق عن تأثير الفيروس المحتمل على قطاع غزة، مش���يًرا 
إلى أن النظام الصحي في غزة وصل إلى مرحلة االنهيار حتى قبل إعان منظمة 

الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة".
ودعا المس���ؤولين اإلس���رائيليين إلى االبتعاد عن العنصرية ومعاداة األجانب 

والتعصب، خاصًة خال فترة انتشار الوباء.
وأعلنت وزيرة الصحة مي كيلة صباح السبت عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس 

"كورونا" في فلسطين إلى 52، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة.

األمم المتحدة: »إسرائيل« مسؤولة 
قانونًيا عن صحة سكان غزة والضفة
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واعتقل���ت قوات االحتالل األس���ير رامي عنب���ر من مدينة 
خانيون���س، على حاجز أبو هولي وس���ط قطاع غزة بتاريخ 
2002/5/30 وحكم عليه االحتالل بالسجن 18 عاما بتهمة 

االنتماء لحركة فتح ومقاومة االحتالل.
الأيام مظلمة 

وبغص���ة تظهر في صوته���ا، تقول والدة األس���ير عنبر:" 
منذ اعتقال رامي أصبحت األيام مظلمة و تش���به بعضها 
البعض، ال لون لها، فمع اعتقاله سجنت السعادة والفرح، 

وبقي كل شيء بغيابه ناقصًا وال شيء يحل مكانه". 
وأضاف����ت عنبر خالل حديثها ل�"االس����تقالل":" يوم األم 
بالنسبة لي وألمهات األس����رى مناسبة تضاعف أحزاننا 
ومعاناتن����ا وحرق����ة قلبنا عل����ى أبنائنا الذي����ن غيبتهم 
سجون االحتالل"، مستدركة:" كل أمهات العالم يزورهن 
أبناؤه����ن ويقدمون له����ن الهدايا و يقبل����ون أيديهن 
ويحتفلون معهن، لكن أم األس����ير تبقى حزينة وحيدة 
وقلبها معلق بابنها المعتقل خلف القضبان، رغم وجود 

باقي أبنائها معها". 
وأوضحت أن قلبها يشتعل خوفًا على حياة نجلها "رامي" 
في ظل انتش���ار فيروس "كورونا" المس���تجد، خاصة أن 
االحتالل اإلسرائيلي ال يقدم الرعاية الصحية الالزمة لهم، 
كما أنه أقدم على س���حب المنظفات والمعقمات الصحية 
من غرفهم، معربة ع���ن مخاوفها من إقدام االحتالل على 
إدخال جنود مصابين ب�"كورونا" على األس���رى إلصابتهم 

بالمرض".
وناش���دت عنبر مؤسس���ة الصليب األحمر والمؤسس���ات 
الدولية ومندوب الصحة العالمية للتدخل العاجل لحماية 
األس���رى، وتقديم المعقمات واألدوات الالزمة لحمايتهم 
من وباء "كورونا"، وإرس���ال طواقم طبية لتعقيم السجون 

للوقاية من المرض.

العيد ل مير 
" مر العيد وقلت العيد لصحابه، ش���و نفع العيد عند يلي 

مفارق أحبابه" .. هكذا بدأت والدة األس���ير معتصم رداد 
ال���ذي يقضي حكمًا بالس���جن لمدة 20عاما في س���جون 

االحتالل، حديثها في يوم األم ل�" االستقالل".
وأضاف���ت "ال يمر علّي عيد لألم أو أي عيد آخر منذ اعتقال 
معتصم، غيابه صعب وقاٍس جدًا، الله يعلم كيف عايشة 

في غيابه".
وبحس���رة وألم، تقول رداد:" ١٥ س���نة مضت على اعتقال 
معتصم ومازال أل���م فراقه كأنه اعتق���ل باألمس، أذكره 
ف���ي كل لحظة المنزل مل���يء برائحته وطيفه، وكلما حلت 
مناس���بة عيد وح���اول أبنائ���ي أن يخففوا عن���ي وإدخال 
الفرح على قلبي يزيد إحساس���ي بغيابه وأش���تاق لرؤيته 

واحتضانه أكثر وأكثر".
واعتقلت قوات االحتالل األس���ير المريض معتصم رداد 

من سكان قرية صيدا قضاء طولكرم، بتاريخ  2006/1/12 
، وحك���م عليه بالس���جن الفعلي لمدة 20 عام���ًا، بتهمة 
االنتم���اء لحركة الجهاد اإلس���المي ومقاوم���ة االحتالل، 
ونتيجة س���وء وضعه الصحي يعتبر م���ن أخطر الحاالت 
المرضية في س���جون االحتالل حي���ث إنه مصاب بمرض 

سرطان األمعاء منذ 9 سنوات.
وتتابع بحسرة: "دقيقتان أو ثالث من اللقاء كل أسبوعين 
ال يكفيان إلزالة شوقي لفذة كبدي، وهذه األيام لن تكون 
أي زيارة له بسبب انتشار فايروس كورونا، وهو ما سيزيد 

وجعي وقلقي عليه". 
وأضافت بصوت مس���كون بالح���زن: "جميع أمهات العالم 
في يوم األم ينتظرن أوالدهن الستقبال الورود والهدايا، 
أم���ا أنا فقد أصبح هذا اليوم ي���وم نكبة ودموع على فراق 

معتصم، أفتقده بش���دة وفقدت اإلحس���اس بالفرح الذي 
كان يمنحن���ى إياه في هذا اليوم وأتمن���ى لو أنه بجانبي 
اآلن ويفاجئني بالهدايا واالحتفال كما كان يفعل سابقا، 

أصبح عيدي يوم حرية ابنى".
ظروف ا�ستثنائية 

في حين قال مركز أس���رى فلسطين للدراسات بأن ذكرى 
"يوم األم" السنوية تأتي هذا العام في ظروف استثنائية 
ضاعفت معاناة األس���يرات في س���جون االحتالل، في ظل 
القلق المس���تمر مع انتشار مرض كورونا المستجد ووقف 

الزيارات. 
وأك���د الناطق اإلعالم���ي للمركز رياض األش���قر، في هذه 
المناس���بة والتي تصادف الواحد والعشرين من آذار من 
كل عام أن 19 أسيرة أمًا في سجون االحتالل يعشن حاله 
من القلق الش���ديد على ابنائهن في ظل انتشاء فيروس 
كورونا، بينما يشعر األبناء بمزيد من القلق على أمهاتهم 

بعد وصول المرض إلى سجون االحتالل.
وش���دد األش���قر على أن وقف الزيارات خش���ية انتش���ار 
الم���رض ضاعف معاناة األس���يرات حيث أنه���ا الطريقة 
الوحيدة للتواصل مع عائالته���م واالطمئنان عليهم في 
ظل حرمان االحتالل لهم من التواصل عبر التلفون كبديل 

عن وقف الزيارات . 
ونب���ه إلى أن االحتالل يعتقل في س���جونه )43( أس���يرة 
فلس���طينية من بنيهن )19( أمًا، لديهن عش���رات األبناء 
يحرمن من رؤيته���م واالجتماع بهم في يوم االم وخاصة 
الصغ���ار جدًا منهم والذين يحتاجون الى رعاية مباش���رة 
وقد تركت بعض االس���يرات اطفال ف���ي فترة الرضاعة ال 

تتجاوز اعمارهم عدة شهور. 
وأش���ار إلى أن األسيرات يش���عرن بالمرارة والقسوة كلما 
مرت عليهن مناس���بة وهن ال يزلن في س���جون االحتالل 
بعيدًا ع���ن األهل واألحبة، ولكن معان���اة األمهات منهن 
تكون مضاعفة الفتقادهن أبناءهن خالل تلك المناسبات.

مخاوفهن ازدادت في ظل »كورونا«

في يومهن .. أمهات األسرى يتجرعن علقم الفراق 
غزة/ دعاء احلطاب: 

يف الوق��ت ال��ذي حتتف��ل ب��ه اأمه��ات الع��امل بيومهن مع 
اأن ينغ���ص  اأبنائه��ن و�سحكاته��ن مت���أ الأرج��اء، دون 
الحت���ل فرحته��ن، كان��ت وال��دة الأ�س��ر رام��ي عنرب 

جتل���ص يف غرفة جنله��ا الأ�سر، لتحت�س��ن �سورته على 
�سريره الفارغ من��ذ ما يقارب 18 عاما، وعيناها تذرفان 
الدم��وع اأملًا و�سوقًا لروؤيت��ه اأو حتى �سماع �سوته.  والدة 
الأ�س��ر عن��رب، واحدة من مئات ب��ل اآلف الفل�سطينيات 

اللوات��ي �سلبه��ن الحت���ل فل��ذات اأكباده��ن، وجعله��ن 
يتجرعن العلقم يوميًا لفقدانهن.  وتزداد مرارة العلقم 
ال��ذي يتجرعنه يف الأعياد واملنا�سبات كيوم الأم، الذي 

بات حمطًة للحنني واحلزن املتجدد. 

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس����ير الفلس����طيني يوم أمس، إن 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل )17( أًما 
فلس����طينية من بين )43( أس����يرة يقبعن في 

معتقل "الدامون".
وأوض����ح النادي ف����ي بيان صحفي لمناس����بة 
يوم األم، والذي يص����ادف 21 من آذار/ مارس 
م����ن كل عام، أن إدارة س����جون االحتالل تحرم 
بعض األس����يرات األمهات من زيارة أبنائهن، 
كما وتحرم األس����يرات األمهات م����ن الزيارات 
المفتوح����ة، وم����ن تمكينه����ن م����ن احتضان 
أبنائه����ن، إضافة إلى من����ع التواصل الهاتفي 

معهم.
وأض����اف أن األس����يرات ُيعاني����ن الي����وم من 
أوض����اع أكث����ر صعوب����ة م����ع الظ����رف الراهن 
المتعلق باإلجراءات الخاصة بفيروس )كورونا( 
المس����تجد، ومنه����ا توقف زي����ارات العائالت 
وكذلك زيارات المحامي����ن، عدا عن التخوفات 
اإلضافية القائمة على مصيرهن، ومصير كافة 

األسرى.
وبين أن من بين األسيرات أمهات ألطفال رّضع 

اعتقلتهن س����لطات االحتالل وحكمت عليهن 
لشهور وسنوات، منهن األسيرة روان سمحان 
من الخليل التي اعتقلت وكان طفلها يبلغ من 

العمر )8( شهور.
ومنه����ن من ص����در بحقهن أحكام بالس����جن 
لسنوات طويلة كاألس����يرات: إسراء جعابيص 
المحكومة بالس����جن لم����دة )11( عامًا، وفدوى 
حمادة المحكومة بالسجن لمدة عشر سنوات، 
وأماني الحشيم المحكومة بالسجن لمدة عشر 
سنوات، وجيهان حش����يمة لمدة أربع سنوات، 
وحلوة حمامرة لمدة س����ت س����نوات، ونسرين 

حسن لمدة ست سنوات.
وأكد أن األس����يرات الفلس����طينيات يتعرضن 
لكاف����ة أن����واع التنكي����ل والتعذي����ب الت����ي 
تنتهجها س����لطات االحتالل بحق المعتقلين 
الفلس����طينيين، ب����دءًا من عملي����ات االعتقال 
من المنازل وحتى النق����ل إلى مراكز التوقيف 

والتحقيق، والحقا احتجازهن في السجون.
وخ����الل العام المًاض����ي 2019 والجاري 2020، 
أع����ادت س����لطات االحتالل سياس����ة تعذيب 
النس����اء إلى الواجهة، وكانت أبرز الش����هادات 

التي أدلت بها أس����يرات عن عمليات تعذيب 
استمرت ألكثر من شهر.

وتتمثل أس����اليب التعذي����ب والتنكيل التي 
مارس����تها أجه����زة االحتالل بحق األس����يرات: 
أثن����اء عمليات  الرص����اص عليه����ن  بإط����الق 
عارًي����ا،  تفتيش����ًا  وتفتيش����هن  االعتق����ال، 
واحتجازه����ن داخل زنازي����ن ال تصلح للعيش، 
وإخضاعهن للتحقي����ق ولمدد طويلة يرافقها 

أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.
وأكد نادي األسير أن األسيرات ُيعانين ظروفًا 
حياتي����ة صعبة في س����جن "الدام����ون"، منها: 
وجود كاميرات في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة 
الرطوبة ف����ي الغرف خالل فترة الش����تاء، كما 
وتضطر األس����يرات الستخدام األغطية إلغالق 

الحمامات.
وبي����ن أن إدارة الس����جن تتعمد قط����ع التيار 
الكهربائي المتكرر عليهن، عدا عن "البوسطة" 
التي تش����كل رحلة عذاب إضافية لهن، خاصة 
اللوات����ي ُيعانين من أمراض، واألهم سياس����ة 
المماطل����ة ف����ي تقدي����م العالج ال����الزم لهن، 

وتحديدًا المصابات.

17 أمًا فلسطينية يقبعن في سجون االحتالل

رام الله / االستقالل:
دعا األمين الع���ام لحركة المبادرة الوطنية الفلس���طينية مصطفى 
البرغوثي إلى أوسع حملة ضغط دولية إلجبار "إسرائيل" على اإلفراج 

عن األسرى واألسيرات في سجون االحتالل.
وق���ال البرغوثي ف���ي تصريح صحفي الس���بت إن" كل دول 
العالم تقوم باإلفراج عن الس���جناء بس���بب خطر وباء كورونا، 
علًما بأن األسرى الفلسطينيين معتقلون سياسيون وسجناء 
حرية رأي، واعتقلوا بس���بب نضاله���م النبيل من أجل حرية 

شعبهم".
وأكد أن ظروف االعتقال في الس���جون اإلس���رائيلية تضاعف خطر 
المرض بكورونا بس���بب االزدحام، وأن هناك خطرًا بالغ الجدية على 

كبار السن والمرضى واألطفال.
واس���تهجن البرغوثي استمرار س���لطات االحتالل في شن حمالت 
االعتقال ضد الفلسطينيين في ظل انهماك الجميع بالتصدي لوباء 

كورونا.
وأكد الحاجة لبذل كل جهد ممكن الستنهاض حملة ضغط لإلفراج 

عن األسرى واألسيرات الفلسطينيين.

دعوة ألوسع حملة ضغط 
دولية لإلفراج عن األسرى
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دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 
حمكمة بداية خانيون�س

دائرة التنفيذ
اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة 

تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س يف 
الق�صية التنفيذية رقم  2019/6918

الى المنفذ ضده / مجدي عبد الله محمد الغلبان    هوية رقم : 952240109
العنوان : خانيونس – معن- بالقرب من مسجد التوحيد

أبلغ���ك أنه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب كمبيالة مس���تحق األداء 
وذلك بالمبلغ المستحق 9100  شيقل اسرائيلي واالستشكال التنفيذي 
عل���ى المح���ل الكائن خانيونس س���وق ح���راء المحدد له جلس���ة بتاريخ 
2020/4/7 من المستش���كل / محمد مج���دي عبدالله الغلبان لصالح طالب 
التنفيذ / مروان حس���ين شعبان حسونة هوية رقم : 940047756 والذي 
يلزم���ك فيه بتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية باالضافة الى الرس���وم 

والمصاريف وحضور جلسة االستشكال التنفيذي .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ لحضور جلس���ة االستش���كال حسب 
االصول واذا لم تحضر في المدة المحددة فانك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن 

ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ بحقك حسب االصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
مهدي نبيل القدرة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

اعلن أنا المواطنة / اسماء ماهر أحمد عرمانة 
 ع���ن فق���د هويت���ي الش���خصية الت���ي تحم���ل رقم  
)401929278(   فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

اعلن أنا المواطن / محمد حسن حسن ابو شعر
  ع���ن فق���د هويت���ي الش���خصية الت���ي تحم���ل رقم  
)919396648(  فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا الى أقرب مركز شرطة .

غزة/ االستقالل:
أعلنت لجنة التحقيق بحريق النصيرات وس���ط قطاع غزة 
مساء السبت النتائج التي توصلت إليها، بعد 16 يوًما من 
المأس���اة التي حصدت أرواح 22 مواطًنا وأحدثت خس���ائر 

فادحة في الممتلكات.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق وكيل وزارة العدل بغزة محمد 
النحال أن اللجنة أوصت بإعفاء رئيس بلدية النصيرات من 
مهامه وإحالته للجهات القضائية المختصة، وحل مجلس 
البلدية، واإلش���راف على إعادة تش���كيله حس���ب األصول 

بحيث ال يشمل أيًا من أعضاء المجلس البلدي المنحل.
وكّلف���ت اللجن���ة وزارة الداخلية باتخ���اذ اإلجراءات لفصل 
الضابط رئيس قسم األمن والسالمة بجهاز الدفاع المدني 
وإحالته للتحقي���ق الجنائي، وفصل الضابط مفتش األمن 
والسالمة بالمحافظة الوسطي في الجهاز وإحالته للتحقيق.

ودعت اللجن���ة الجهات المختصة بما فيها الدفاع المدني 
والبلدي���ات التخاذ اإلجراءات الفوري���ة بإغالق كافة النقاط 
العش���وائية لتوزيع الغاز وإغالق كافة المنش���آت الخطرة 
ومتوسطة الخطورة غير الحاصلة على التراخيص الالزمة أو 

التي تفتقر إلى شروط السالمة.
وأوصت اللجنة بإغالق مخبز البنا وشركة المشهراوي للغاز 

نهائًيا، وإحالة ملفهما للجهات القضائية.
وش���ددت اللجنة على وج���ود قصور من البلدي���ة والدفاع 

المدني في منح التراخيص والجوالت الميدانية.
وأوضحت اللجن���ة أن ضغط الغاز في الصهريج- الذي كان 
يحت���وي على 1350 كج���م- أدى لالنفجار، وتس���بب بذلك 
الضعف الذي اعتراه بس���بب تحويله من ثابت إلى متحرك 
منذ العام 2004، دون مراعاة المواصفات الهندس���ية التي 

تضمن سالمة الصهريج.
وقالت إن »المشكلة األساسية في انفجار الصهريج أنه تم 

تصنيعه على أن يكون ثابًتا وليس متحرًكا، وعملية تحويله 
م���ن ثابت إلى متحرك عملية هندس���ة تحتاج إلى معايير 
ومواصفات هندس���ية«. وأش���ار إلى أن شركة المشهراوي 
مالك���ة الصهريج لم تنف���ذ تلك المعايير عن���د تحويله، 

وحّولته بطريقة بدائية دون موافقة الجهات المختصة.
وأضاف أن »العرب���ة المتحركة التي وضع عليها الصهريج 
ال تحت���وي على نظ���ام امتصاص الضرب���ات واالهتزازات.. 

وأدى انفكاك الصهريج وتسريب الغاز بشكل مفاجئ إلى 
تكوين سحابة غاز بقطر 30 مترًا، األمر الذي أدى الشتعال 

حريق«.
وذك���رت أن »إدارة محطة المش���هراوي نقل���ت الصهريج 
المتس���بب في الحريق إلى مكان المخبز بعد الحصول على 
إذن شفوي من رئيس قسم األمن والسالمة بالدفاع المدني 
في المحافظة الوس���طى، وهو إذن ش���خصي من الضابط 

المختص دون الرجوع إلى إدارته«.
وقال إن: »مخبز البنا لم يول االهتمام الكافي بإجراءات األمن 
والسالمة وفق األنظمة المعتمدة لدى الدفاع المدني، حيث 
قام بش���كل مخالف للقانون باالحتف���اظ بكمية كبيرة من 
الغ���از بلغت وقت الحريق نح���و )3474( كجم؛ أي أكثر من 

عشرة أضعاف الكمية المسموح بها«.
وأك���دت اللجن���ة أن بلدي���ة النصيرات ممثلة برئيس���ها 
والمجلس البلدي وقس���م الحرف لم توِل االهتمام الكافي 

بإلزام المنشآت بإجراءات األمن والسالمة«.
وأوض���ح أن لجنة التحقيق عقدت 11 اجتماًعا بما يزيد عن 
80 ساعة عمل، باإلضافة إلى أعمال اللجنة الفنية وزياراتها 

الميدانية، مشيًرا إلى أنها استمعت إلى 23 شخًصا.
وأوضح أن الخس���ائر البش���رية والمادية بلغت حتى كتابة 
التقرير 22 ش���هيًدا، و49 جريًح���ا، باإلضافة إلى تضرر 30 

محاًل و40 بسطة و18 مركبة.

من بينها »حل المجلس البلدي وفصل وإحالة مسؤولين للقضاء«

لجنة التحقيق في حريق النصيرات تعلن نتائجها وتقدم توصيات مهمة

غزة/ خالد اشتيوي:
أكدت وزارة االقتص���اد الوطني في غزة أنها تعمل 
على مدار الساعة من أجل مراقبة األسواق، والمتابعة 
عن كثب؛ لضبط ومراقبة أسعار البضائع والمنتجات 
المختلفة  في األس���وق، محذرة التجار من التالعب 

باألسعار واحتكار البضائع. 
وقال الناطق اإلعالمي في وزارة االقتصاد عبد الفتاح 
أبو موس���ى ل�"االستقالل" الس���بت، إنه في ظل أزمة 
"كورون���ا" والحالة التي يش���هدها قطاع غزة، تقوم 
الوزارة عب���ر طواق���م الرقابة وحماية المس���تهلك 
المنتش���رة في جميع محافظ���ات قطاع غزة بالعمل 
وبش���كل  يوم���ي على متابع���ة األس���واق والمواد 
الغذائي���ة وفحص م���دى صالحيته���ا وموافقتها 

للمواصفات الصحية، ومتابعة أسعارها.
وأض���اف أبو موس���ى أن الوزارة س���تتخذ اإلجراءات 
القانوني���ة الصارمة بحق المخالفي���ن والمتالعبين 
باألس���عار والمحتكري���ن للس���لع ف���ي األس���واق 
والمجمعات التجارية، مش���ددًا عل���ى أن الوزارة لن 
تتهاون مع أي شخص يقوم باستغالل المواطنين 

واحتكار السلع ورفع أسعارها.
ودعا المواطنين والمستهلكين في حال تعرضهم 
لرفع أس���عار المنتجات واحتكاره���ا من قبل التجار 
باإلب���الغ الف���وري عنهم م���ن خالل االتص���ال على 
الرق���م المجاني لوزارة االقتص���اد الوطني المجاني 
حماي���ة  لمكات���ب  التوج���ه  أو   ،)1800112233(
المس���تهلك في جميع محافظات قطاع غزة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقهم.
وأشار أبو موس���ى إلى تلقي الوزارة عدة شكاوى من 
قبل المواطنين حول ارتفاع في أسعار بعض السلع، 
وتم التعامل مع تلك الحاالت، واس���تدعاء عدد من 
التجار ومراجعتهم وت���م اتخاذ اإلجراء والمقتضى 
القانوني بحقهم. ووجه رس���الة إلى التجار بضرورة 
الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في ظل هذه الظروف 
الصعبة، ال أن يقوموا باس���تغاللهم واحتكار السلع 

التي يحتاجونها ورفع أسعارها.
وبين أبو موس���ى، أن الوزارة تقوم بحصر أس���بوعي 
للمواد الغذائية واالستهالكية في األسواق، مؤكدًا 
على توفر كل المواد األساس���ية والضرورية وأنه ال 
داعي لحالة القلق التي يعيشها بعض المواطنين.

»ال نقص في السلع األساسية«

»اقتصاد غزة«: نراقب األسواق ونحذر 
التجار من التالعب باألسعار واالحتكار

باريس / االستقالل:
أعلن س���فير دولة فلس���طين لدى فرنس���ا سلمان 
الهرفي، إصاب���ة 6 من أبناء الجالية الفلس���طينية 
المقيمين في فرنس���ا بفي���روس "كورونا"، 3 منها 

تماثلت للشفاء.
وأوض���ح الهرفي، أن عائلة فلس���طينية مكونة من 
3 أف���راد تماثلت للش���فاء، بينما أك���د إصابة وزير 
الثقافة األس���بق أنور أبو عيشة، وحالتين لفتاتين 

فلسطينيتين اثناء قدومهما من باريس إلى رام الله 
عبر المطارات.

وقال الهرفي إن الوزير األس���بق أبو عيش���ة موجود 
حاليا في مستشفى بمنطقة بروتاني الفرنسية بعد 
تشخيص حالته كمصاب بفيروس كورونا، وهو يرقد 
تحت العالج المكثف ووضعه مستقر حتى اللحظة، 
فيما فرضت السلطات الفرنسية الحجر المنزلي على 

زوجته وابنه لالشتباه بإصابتهما بالفيروس.

وأش���ار إلى أن أبو عيش���ة متواجد في فرنسا بعدما 
منعته س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي من الدخول 
ألرض الوطن منذ شهرين، بحجة أنه ال يملك هوية 

فلسطينية.
وحث السفير الهرفي أبناء الجالية الفلسطينية في 
فرنسا على التواصل الدائم مع السفارة، وابالغها عن 
اية حالة طارئة، واتخاذ أساليب الوقاية الدائمة في 

خضم الظروف العصيبة التي يمر بها العالم.

رام الله / االستقالل:
بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة يوم أمس، مع وزيرة المرأة آمال حمد، ووزير الثقافة عاطف 
أبو سيف، ووزير األش���غال العامة واإلسكان محمد زيارة، ووزير الريادة والتمكين أسامة 

السعداوي الوضع الصحي في قطاع غزة، واالستعدادات لمواجهة فيروس كورونا.
وناقش ال���وزراء خالل االجتماع ال���ذي عقد في مكتب وزيرة الصحة ي���وم أمس، الوضع 
الصحي العام في قطاع غزة، واإلجراءات المتخذة لحماية أهلنا من فيروس كورونا، وتزويد 
القطاع بكافة االحتياجات الالزمة، حسب توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء 
محمد اش���تية. وقالت وزيرة الصحة إنه حتى اليوم لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا 
في قطاع غزة. وأشارت إلى أن اإلجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة 
العالمية وجميع الشركاء تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس في المحافظات الشمالية، 

والتصدي لدخوله للمحافظات الجنوبية.

كيلة تبحث الوضع الصحي بغزة 
واالستعدادات لمواجهة كورونا

الهرفي: 6 إصابات بكورونا بين الفلسطينيين في فرنسا
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رحب رئيس الس���لطة الفلس���طينية محم���ود عباس بمب���ادرة  رؤبين ريفلين رئيس ما تس���مى بدولة 
االحتالل الصهيوني, واعرب فيه عن ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني 
لمواجهة أزمة وباء فيروس “كورونا” المنتشر على مستوى العالم، موقع )تايمز أوف أسرائيل(، قال أّن 
الدولة العبرّية والس���لطة الفلس���طينية كثفّتا التعاون بينهما خالل األسابيع القليلة الماضية الحتواء 
انتش���ار فيروس كورونا المس���تجد، وتابع وتام شيفر رئيس القس���م الدولي في وحدة التنسيق، في 
إحاطة صحافية هاتفية فقال: »إن التنس���يق بين إس���رائيل والفلسطينيين قوي جًدا«، ويقود حسين 
الشيخ، رئيس لجنة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، آلية االتصال مع »إسرائيل« من الجانب 
الفلسطيني، بمش���اركة وزراء الصحة والزراعة واالقتصاد والمالية الفلسطينيين فيها أيًضا, والتعاون 
المشترك بين السلطة واالحتالل على قدم وساق, وكل ما يحدث هو مخالف تماما لتصريحات السلطة 
ومسؤوليها عن وقف كل اشكال التنسيق والتعاون مع االحتالل الصهيوني, فإسرائيل تعيش ازمتها 
التي تعصف بجبهتها الداخلية عصفا, وتغلق المناطق بإحكام على الفلسطينيين, وفي نفس الوقت 
تق���ول انها تريد ان تتعاون مع الس���لطة, دون ان ترد اموال المقاص���ة المنهوبة والتي تحتجزها بغير 

حق, ودون ان ترفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثالثة عشر عامًا, ودون ان توقف االستيطان.
والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه, ما الذي يدفع ريفلين لالتصال برئيس الس���لطة الفلس���طينية؟ وما هو 
التنسيق والتعاون الذي تريده »اسرائيل« من الرئيس عباس؟ وماذا تملك السلطة من امكانيات مادية 
طبية يمكن ان تقدمها إلسرائيل؟ وهل »اسرائيل« بالفعل بحاجة لتعاون السلطة الفلسطينية من اجل 
القضاء على فايروس كورونا؟ المسألة ال تعدو كونها تجنيدًا للسلطة لحفظ الحدود ومنع الفلسطينيين 
من الدخول لألراضي المحتلة عام 48م, ومنع أي تحرك جماهيري شعبي ضد االحتالل في ظل االوضاع 
التي تشهدها الضفة ومصادرة اراضي الفلسطينيين والبناء االستيطاني, والفرض على السلطة بتسلم 
ام���وال المقاصة منقوصة, وتجاهل ما يجري في القدس من محاوالت مس���تمرة للمس���توطنين لفرض 
التقس���يم الزماني والمكاني في المس���جد االقصى المبارك, والتهويد المتصاعد داخل المدينة لطرد 
أهلها الفلسطينيين المقدسيين منها, فإسرائيل اكدت مرارا وتكرارا ان عالقتها بالسلطة الفلسطينية 
مبنية على التنسيق االمني, وان المبرر الوحيد لوجود السلطة على وجه االرض هو التعاون االمني الذي 
يضمن االستقرار والسالم إلسرائيل, فالسلطة لها وظيفي مكلفة به, والمطلوب منها ان تؤدي هذا الدور 
دون أي مقابل, وقد ترس���خت هذه القاعدة التي فرضها االحتالل على السلطة الفلسطينية بأجهزتها 

االمنية, من خالل تقبل العمل وفق هذه القاعدة, واعتبار التنسيق »مقدسًا«. 
لماذا ال يتواصل رئيس السلطة الفلسطينية مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة لرفع العقوبات التي 
تفرضها الس���لطة على قطاع غزة, وتنس���يق المواقف, ودعم القطاع الصحي وتغذيته حتى يستطيع 
الصمود في وجه الوباء في حال وصوله الى قطاع غزة ال سمح الله؟ اليس االولى ان يتوحد الفلسطينيون 
في وجه االزمات للخالص منها, ام ان عداء الس���لطة لحماس اكبر من عدائها إلس���رائيل, وانه ال يوجد 
قواسم مشتركة للتنسيق مع حماس, ولكن يوجد قواسم للتنسيق مع »اسرائيل«؟ هل تخلت السلطة 
عن مسؤوليتها تجاه قطاع غزة, وتخلصت من هذا العبء الثقيل؟ اين دوركم في تعزيز امكانيات القطاع 
الصحي وتقديم الرعاية الالزمة ألهلنا في القطاع؟ ان الوضع المعيشي لسكان القطاع يتدهور الى حد 
خطير, والفقر يتمدد وينتش���ر بين س���كان قطاع غزة بفعل الحصار والعقوبات, والحياة شبه مشلولة 
نتيجة تفاقم االزمة االقتصادية, فماذا لو اغلقت االس���واق في وجه الناس اذا وصلنا وباء كورونا ال سمح 
الله, ماذا سيفعل المواطن الذي يعيش من وراء رزقه اليومي؟ وكيف سيعيل اسرته, وهؤالء اعدادهم 
ب���اآلالف, وكيف يمكن ان توفر حكومة المتابعة في غزة اماكن اليواء المحجورين في ظل االزمة المالية 
الخانقة التي يش���هدها قطاع غزة؟ فقد عجزت دول عظمى عن مواجهة المرض, فكيف لغزة ان تصمد 
في وجه الوباء في حال انتشاره ال سمح الله؟ نسأل الله السالمة للجميع, وان يحفظ شعبنا من كل سوء, 

وان يوحدنا لمواجهة االخطار واالزمات, امام عدو ال يرحم ويفقد انسانيته تماما.  
 

أين غزة من هذا التنسيق؟؟

رأي

مع انتش���ار وباء كورونا » كوفيد19« ظهرت دعاوى 
عبر وس���ائل التواصل االجتماع���ي تطلب من رجال 
الدي���ن أن ُيخرُجوا لنا لقاحًا أو دواًء بدل الدعاء ووعظ 
الناس، وظهر صنٌف آخر م���ن الناس يدعو للتوقف 
عن بناء المس���اجد وبناء المستش���فيات بداًل منها؛ 
إذ لم تنفعنا المساجد-حس���ب قوله���م- في األزمة 
وأس���عفتنا المش���افي والمراكز الطبية، فهل هذه 

مقارنات عادلة؟.
ا بالنس����بة لبن����اء المس����اجد وبناء المش����افي فال   أمَّ
يمكن االس����تغناء عن أيِّ منهما، فالمس����جُد له دوره 
والمش����فى لها دورها وال تعارض بينهما، لكن لماذا 
هذه المقارنة؟، لماذا لم نس����مع هؤالء يتحدثون عن 
ف ماليين الدوالرات  بناء المالعب الرياضية التي تكلِّ
فض����ال عن الحديث ع����ن دوريات كرة الق����دم وأثمان 
الالعبي����ن وميزانيات ن����وادي الرياضة؟، ألم يس����مع 
 الحج����م اإلجمالي لقطاع الرياضة في العالم 

َّ
هؤالء أن

يصل إلى قراب����ة 600 مليار دوالر، وماذا لو علم أولئك 

 تكلف����ة بناء اس����تاد رياضي وصل ل����� 300 مليون 
َّ

أن
دوالر ف����ي بعض بالدن����ا العربية؟!، ولم����اذا لم يقارن 
ه����ؤالء بين حجم اإلنفاق الرياض����ي واإلنفاق الطبي؟، 
ه����ل بناء المالعب الرياضية وإقامة الدوريات أهم من 
بناء المس����اجد وإقامة الصلوات؟!. أليس اإلنفاق على 
البح����ث العلمي والمختبرات أولى من اإلنفاق على كرة 
الق����دم والدوريات؟. أنا ال أهاج����م هنا قطاع الرياضة، 
وإنما أس����وقه كمثال على ع����دم العدالة في المقارنة 
آنف����ة الذكر، فما ُيقال عن الرياضة يمكن أن ُيقال عن 

السياحة، واإلعالم والفضائيات، وغير ذلك.
����ا المقارنة بي����ن علماء الطب وعلماء الش����رع، فهي  أمَّ
مقارنة ف����ي غير محله����ا، فما ُيطلب م����ن الطبيب ال 
يطل����ب من المهن����دس ونحو ذلك، فلم����اذا ال يطلب 
هؤالء الدواء من المهندس����ين واإلعالميين مثاًل؟، وما 
هذه الهجمة من البعض عل����ى الدين وعلمائه وعلى 
ها تمنع العناية الطبية؟!. الناس لها  المس����اجد وكأنَّ
حاجات دينية وحاجات دنيوية، فمهمة علماء األدوية 

اآلن أن يبحث����وا ف����ي مخابرهم عما يوصل البش����رية 
لبرِّ الس����المة والش����فاء، ومهمة علماء الدين أن يبثوا 
الطمأنينة بين الن����اس ويعلقوا الناس بربهم، فعمل 
ات، ومجال علماء  األوائل في البحث العلم����ي والماديَّ
الشريعة في االجتهاد للنوازل الفقهية وعمل الوعاظ 
ات، وال ينبغي أن يطغى طرف على اآلخر. في الروحانيَّ

أل����م يقرأ هؤالء تغريدة رئيس أكب����ر دولة في العالم 
تمتلك المختب����رات، وتصنع الطائرات، وتغزو الفضاء 
وهو يدعو ش����عبه للصالة في الكنائس والتضرع لله 
إلنقاذه����م من المرض؟، ألم يس����مع هؤالء بحاخامات 
اليهود الذين جابوا الب����الد ليدعوا ويطلبوا النجاة من 
الله؟، لماذا لم نس����مع منهم نقدًا تجاه تلك الدعوات 
واألفعال؟!. م����اذا لو كتب رئيُس دولٍة مس����لمٍة على 
تويت����ر يدعو ش����عَبه لالس����تغفار والتوب����ة والصالة 
والدعاء حتى ينقذنا الله تعالى من وباء كورونا؟ ما ردُّ 
هؤالء وما حجم االستخفاف والتهكم الذي سنسمعه 

تجاه تلك الدعوة؟!.

حالة االنهزامية النفس����ية والروحية، وحالة االنحياز 
للمادي����ات وطغيانها على حس����اب الروحانيات هي 
من أس����باب تلك الدعاوى. المس����لمون يمتلكون كنزًا 
مفقودًا عند غيره����م. هذا الكنز خامته اليقين بقدرة 
الله وحسن الظن به والتوكل عليه، هذا الكنز مدفون 
بأرض القل����وب العام����رة بذكر الله والرض����ا بقضائه 
وقدره، هذا الكنز المفقود ب����دأ الغرُب الماديُّ يبحث 
عنه ويح����اول العثور عليه واالس����تفادة منه في زمن 
ة والتطور العلمي  لم ُتغِن فيه كل اإلمكانيات الماديَّ

واالزدهار االقتصادي.
ال َيفهم أحٌد م����ن كالمي أنه دعوة لالعتكاف والدعاء 
وت����رك العمل، ال بل كل نصوص الش����ريعة تش����هد 
لوج����وب األخذ بأس����باب الحماي����ة والوقاية في وقت 
األزم����ات، بل والعمل على الوص����ول للقاح ودواء ينقذ 
البشرية من هذا الوباء، فديننا عالمي الرحمة، إنساني 
ما أحيا  النزعة، قال تب����ارك وتعالى: )ومن أحياها فكأنَّ

الناَس جميعًا(.

كورونا والمقارنات غير العادلة

كنت ممن عرفوا الشيخ الشهيد/ أحمد ياسين 
في منتصف س���بعينيات القرن الماضي بعد 
أن حدثن���ي أح���د األصدقاء –وق���د كنا صغار 
السن - عن خطيٍب مميٍز في المسجد الشمالي 
الواقع في مخيم الشاطئ )مسجد الشيخ أحمد 
ياسين حاليًا( يتمتع بملكة خطابية قريبٍة من 
القلب، وعقدت العزم برفقة هذا الصديق على 
أن أقصد ذلك المس���جد في أول جمعٍة تالية، 
فش���اهدت بحماٍس الصعود العس���ير لذلك 
الشيخ، وس���معت خطبته اليس���يرة الهادئة 
المزدانة بقدر كبير من التلقائية المحببة إلى 

النفس.
تابع���ت أنا وصديقي خطبًا عدة لهذا الش���يخ 
في ذات المس���جد حتى انتق���ل إلى منطقة 
الصب���رة جنوب مدينة غزة الت���ي كانت النواة 
األولى للمجمع اإلس���المي، وقدر لي أن ألتقيه 
أكثر من م���رة في المدرس���ة االبتدائية التي 
كان يعمل بها مدرسًا للغة العربية والمجاورًة 
للمدرس���ة الثانوية التي تخرجت منها، حيث 

يبادلنا السالم برحابة صدٍر وَقبوٍل كبير.
ش���هد مطلع ثمانينات القرن الماضي اعتقال 
الش���يخ برفقة مجموعة من اإلخوة على خلفية 
حيازة سالحٍ، هذا االعتقال سجل موقفًا حازمًا 
ومشرفًا للشيخ الشهيد الذي فّوت على نفسه 
فرصة تخفي���ف الحكم مقاب���ل االعتراف أن 
الس���الح المضب���وط موجٌه إلى بع���ض القوى 
الوطني���ة العامل���ة في األرض الفلس���طينية 
المحتلة ف���ي حينه، وليتم الل���ه نعمته على 
الش���هيد ويتنس���م بعدها بسنتين  الشيخ 
آف���اق الحرية عق���ب صفقة تب���ادٍل أبرمتها 
الجبهة الشعبية- القيادة العامة بقيادة أحمد 
جبريل عام 1985 برفقة مئات األس���رى ذوي 

المحكوميات العالية »المؤبدات«.
مستهل االنتفاضة األولى »انتفاضة الحجارة« 
وتحدي���دًا في الع���ام 1988م أعي���د اعتقال 
الشيخ الشهيد وثلة من قيادة حركة المقاومة 
اإلسالمية حماس على خلفية مقاومة االحتالل 
والمشاركة في فعاليات االنتفاضة وقد حكم 

عليه في حينه���ا بمحكومية عالية. ليمن الله 
علي���ه مرًة أخ���رى ويعانق طي���ف الحرية مرًة 
أخرى عق���ب محاولة اغتي���ال رئيس المكتب 
السياس���ي الس���ابق لحركة حماس األخ/ خالد 
مشغل  الفاش���لة عام 1997 في مدينة عمان 
األردنية، والتي من تبعاتها اإلفراج عن الشيخ 
الشهيد في إطار عملية تبادلية مع معتقَلْين 
األردنية،  الحكوم���ة  بإش���راف  صهيونيي���ن 
و تمك���ن الش���يخ من إج���راء جول���ة لمعظم 
ال���دول العربية وع���دٍد من الدول اإلس���المية 
منه���ا الجمهورية اإلس���المية اإليرانية التي 
التقى فيها مرش���د الجمهورية السيد/ علي 
الخامنئي، حيث لم يكن لدى الشيخ الشهيد 
أي حساسيات طائفية أو مذهبية وكان شغله 
الش���اغل في هذه الجولة اإلس���الم والمقاومة 

وفلسطين.
ش���هدت بداية انتفاضة األقصى نش���اطات 
ولحركة  الش���هيد  للش���يخ  لالحتالل  مقاومة 
حم���اس ولكل ق���وى المقاومة، وخ���الل هذه 
الفترة كانت صحة الشيخ الشهيد في منحًى 
تنازل���ي، فباإلضاف���ة إلى عجزه ع���ن الحركة، 
تفاقمت مش���اكله الصحية التنفسية بسبب 
الربو، وقد زرته في تلك الفترة بصحبة قيادات 
م���ن الحركة وهو ف���ي حالة صحية ش���ديدة 
الخط���ورة، وكان صوته خافتًا ج���دًا إال أن قلَبه 
عامٌر بما يحمل من معنوياٍت عالية زادتنا ثباتًا 

على هذه األرض المباركة.
ليل���ة استش���هاد الش���يخ الش���هيد، وعقب 
أدائه ص���الة الفجر باغتت���ه طائرات االحتالل 
في ذات الليلة أثناء عودته من المس���جد إلى 
منزله، وقد بلغ التعب الجسدي مداه وأطلقت 
تل���ك الطائ���رات حقدها الدفين م���ا أدى إلى 
استش���هاد الشيخ الش���هيد برفقة عدٍد من 
المصلين، وذلك في الثاني والعشرين من أذار 
للعام 2004 لتصعد روحه إلى الس���ماء تروي 
غطرسة هذا العدو الجبان، وأدت صالة الجنازة 
علي���ه جماهي���ٌر غفيرة في المس���جد العمري 

الكبير بمدينة غزة.

 م���ا يلف���ت النظ���ر ف���ي ه���ذه الش���خصية 
الفلس���طينية أموٌر عدة، لع���ل أبرزها إيمانه 
العميق بقدرة اإلس���الم على قيادة هذه األمة 
وتحش���يد طاقاتها اإليجابي���ة والمبدعة نحو 
التضحية والفداء فقد عّلم أبناءه أن فلسطين 
من البحر إلى النهر ملك للعرب والمس���لمين 
وأن الطريق الوحيد لتحريرها هي المقاومة ال 
غير. فضاًل عن اس���تعداده الدائم والمستمر 
لدفع تكلفة خياراته األساسية التي انحاز لها 
رغم أن لديه العذر الش���رعي بس���بب أوضاعه 
الصحية إال أنه آثر طريق ذات الشوكة وأكرمه 
الله تعال���ى فيه بأجم���ل ما يك���ون، وكذلك 
حرص���ه الدائم على تقديم نفس���ه من خالل 
فري���ق عمل أساس���ي يعمل مع���ه في جميع 
المحطات المفصلي���ة رغم رمزيته العالية في 
إطار جماعة اإلخوان المس���لمين أو إطار حركة 
المقاومة اإلس���المية »حماس«، فكان بإمكانه 
أن يكون القائد المؤس���س والملهم والمعجز، 
وم���ا إلى ذلك من المس���ميات الوهمية إال أنه 
آثر الجماعة، س���واًء في بداي���ة الدعوة أو في 
بمعنًى  المختلفة،  والمقاومة  الجهاد  محطات 
آخر كان الش���يخ مؤمنًا بالعمل الجماعي وفي 
إط���ار المؤسس���ة التي يتحرك به���ا دعويًا أو 
جهاديًا، وأيضًا س���عيه المس���تمر إلى إنشاء 
مؤسسات راعية ألنش���طة الجماعة المختلفة 
وذل���ك خدمَة للمجتمع كالجامعة اإلس���المية 
والجمعي���ة اإلس���المية والمجمع اإلس���المي، 
والنقاب���ات المختلف���ة ومؤسس���ات المجتمع 
المدني التي خّرجت مئ���ات الكوادر الحركية 
المميزة في إطار الحركة اإلس���المية و لخدمة 

المجتمع الفلسطيني.
   رحم الله الش���يخ الشهيد وجميع الشهداء 
القادة وكل الشهداء وأسكنهم فسيح جناته، 
فلق���د كان علمًا من أعالم اإلس���الم والمقاومة 
في فلس���طين، لم يتلوث بالمال وال بالجاه وال 
بالس���لطان وال باإلعالم، عاش بسيطًا وانتقل 
إلى جوار ربه مجاهدًا ومرابطًا، ولم يورث أبناءه 

درهمًا وال دينارًا، والكمال لله تعالى.

في الذكرى السنوية
 الستشهاد الشيخ أحمد ياسين

أ . محمد حميد )أبو الحسن(

بقلم: صالح الكاشف
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غزة/ االستقالل:
طالب���ت وزارة االقتص���اد الوطني بغزة، 
التجار والمجتمع الفلسطيني بتفعيل 
المقاطع���ة االقتصادي���ة للمنتج���ات 
باعتبارها أحد  والبضائع االس���رائيلية، 

أدوات مقاومة االحتالل.
وأك���د وكي���ل وزارة االقتص���اد الوطني 
رش���دي وادي خالل اجتماعه مع رئيس 
"حملة المقاطعة – فلس���طين" باس���م 
نعيم، أن االحتالل االس���رائيلي يعمل 
عل���ى تدمي���ر االقتصاد الفلس���طيني 
بشتى الطرق والوس���ائل، مشددًا على 
ضرورة تضاف���ر جه���ود الجميع لدعم 
المنت���ج الوطني على حس���اب المنتج 

األسرائيلي.
وق���ال وادي "هناك مس���احة جيدة لنا 
للتحرك ف���ي المقاطع���ة االقتصادية 
لالحت���الل"، مؤك���دًا أن وزارة االقتصاد 
اعتمدت ع���ام 2020 كعام دعم المنتج 

الوطني بشتى السبل والطرق.
وأضاف أن الوزارة س���تواصل جهودها 
من أجل دعم المنتج الوطني وتشجيع 
للبضائ���ع  االقتصادي���ة  المقاطع���ة 

اإلس���رائيلية، مبديا اس���تعداد الوزارة 
للتع���اون م���ع الحملة لتعزي���ز ثقافه 
المقاطعة لدى المواطنين، ومشيرا إلى 
أن ال���وزارة تعتبر المقاطعة أداه مهمة 
ف���ي مقاومه االحتالل على المس���توى 

الوطني واالقليمي والدولي.
وقال نعيم إن الزي���ارة لوزارة االقتصاد 

تأتي في إطار خط���ه الحملة للتواصل 
م���ع الهيئ���ات والمؤسس���ات الوطنية 
الحكومية واألهلي���ة لتعزيز دورها في 
التوعي���ة بأهمي���ة مقاطع���ه االحتالل 
خاص���ه االقتصادي���ة وس���بل تعزي���ز 

المنتجات الوطنية المحلية.
وأوضح أن الحملة ته���دف الى توعية 

المجتم���ع الفلس���طيني والعالم أجمع 
بأهمي���ة مقاطعة االحت���الل على كافه 
المستويات، ورفض التعايش والتطبيع 
واقتصاديًا  سياس���يًا  ومقاطعته  معه 
ورياضيًا وثقافيًا واكاديميًا، منوهًا إلى 
أن ش���عار الحملة يتجس���د في" قاطع 

احتاللك .. وادعم منتج بلدك".

اقتصاد غزة تطالب بتفعيل مقاطعة منتجات االحتالل

رفح/ االستقالل:
قال رئيس بلدية رفح، أنور الشاعر، إن بلديته ستصدر قراًرا اليوم األحد، بإغالق 

المتنزهات العامة ومكتبة البلدية في المحافظة.
وفيما يتعلق بصاالت األفراح والكافتيريات واألس���واق الشعبية، أوضح الشاعر 
في تصريح ل���ه، أنها تحت تصرف لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة. وبين 
الش���اعر أنه س���يصدر قرار ايضا حول )صاالت األفراح والكافتيريات واألسواق 

الشعبية( .

رام الله/ االستقالل:
صرح أمين عام اتحاد نقابات عمال فلس���طين شاهر سعد، أن الجانب االسرائيلي لم 
يلت���زم بما تعهد واعل���ن عنه بتوفير مكان اقامة الئق للعم���ال وكل ما يلزم لهم من 
احتياجات واج���راءات صحية واحترازية من اصابتهم بفي���روس كورونا ما دفع عددا 
كبيرا من العمال إلى العودة الى منازلهم .واضاف س���عد في تصريح له، أن ش���رطة 
االحتالل الحقت العمال منذ يوم االربعاء الماضي وقامت بطردهم بزعم عدم حيازتهم 
التصاريح الالزمة مش���يرا الى ان عدد العمال المتواجدين داخل االراضي المحتلة عام 

48 قد ال يتجاوز 50 الف عامل من اصل 150 الفا متوقعا عودة عدد كبير منهم.
ودعا س���عد جميع العمال الى ابالغ وزارة الصحة فور عودتهم وااللتزام بالحجر 

المنزلي 14 يوما حفاظا على سالمتهم وسالمة عائالتهم .

رام الله / االستقالل:
أغلقت وزارة االقتصاد الوطني في محافظة أريحا واألغوار بالتعاون مع شركائها 

يوم أمس، محاًل تجارًيا لرفعه أسعار السلع األساسية خاصة السكر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا اإلغالق يأتي تنفيذا لتعليمات الوزير خالد 
العسيلي الرامية إلى الحزم وعدم التهاون بحق المخالفين ومن يحاول استغالل 

حالة الطوارئ الراهنة لمواجهة فيروس "كورونا" )كوفيد- 19(.

إغالق محل تجاري بأريحا 
واألغوار لرفعه األسعار

قرار  بشأن إغالق 
»الصاالت واألسواق« برفح

غزة/ االستقالل:
ق���ال رئيس جمعية أصحاب ش���ركات الغاز في 
غزة، س���مير حمادة، إن كميات الغاز متوفرة في 

محطات تعبئة الغاز المنزلي في قطاع غزة بشكل 
جيد.

وأضاف حم���ادة في تصريح له أن���ه ال يوجد أي 

مش���كلة في توفر كمي���ات الغ���از المنزلي في 
القط���اع. ودعا حمادة المواطنين لالطمئنان فيما 

يخص توفر كميات الغاز.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت قناة )كان( اإلس���رائيلية، أن���ه تم إدخال 
المئ���ات من أطقم فحص وتش���خيص فيروس 

)كورون���ا( إلى قطاع غزة، عب���ر معبر بيت حانون/ 
إيرز.

وقالت القناة: إنه ت���م نقل حوالي ألف مجموعة 

وقاي���ة، ومائة لتر من جل معقم اليدين للوقاية 
والنظافة إلى الس���لطة الفلسطينية في الضفة 

الغربية، خالل األسابيع األخيرة.

رئيس شركات الغاز: كميات الغاز المنزلي متوفرة في غزة بشكل جيد

إدخال معدات للوقاية من فيروس )كورونا( إلى قطاع غزة

اتحاد نقابات عمال فلسطين: »إسرائيل« 
لم توفر أماكن الئقة للعمال بالداخل

بكين/ االستقالل:
كش����ف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي 
أن االقتصاد العالمي دخل في مرحلة ركود فعلي 
بالرب����ع األول من العام الجاري على وقع اس����تعار 
أزمة فيروس كورونا المستجد التي تضرب العالم 

منذ مطلع العام الجاري.
وخف����ض المعه����د تقديراته لنم����و االقتصاد 
العالمي للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وقال 
في التقرير: »لقد خفضنا توقعاتنا لنمو االقتصاد 
العالمي قبل نحو أس����بوعين إل����ى 1.6%، ولكن 
المستجدات التي ش����هدتها الساحة العالمية 
 

ٍّ
على مدار األيام الماضية وما ش����هدته من تفش

للفيروس وحالة الهلع باألسواق تجعلنا نخفض 
من توقعاتنا للنمو العالمي مرة أخرى وهذه المرة 

إلى أقل من %0.4«.
وتاب����ع التقرير، »وم����ع مراجع����ة توقعاتنا للنمو 
العالمي، شاهدنا موجة نزوح لرؤوس األموال من 
األسواق الناشئة، وهو األمر الذي تزامن أيضا مع 
تصاعد الضغوط في أسواق االئتمان األميركية 

ومؤشرات على نقص في السيولة الدوالرية في 
منطقة اليورو واليابان«.

لكن التقرير أش����ار أيضا إلى أن النمو العالمي قد 
يتفادى االنزالق نحو الركود بالنصف الثاني من 
العام الجاري مع توقع����ات بتراجع حدة الهجمة 
الفيروسية في ش����هور الصيف وقدرة المجتمع 

الدولي على التحكم في مقاليد األمور مرة أخرى.
وتوقع التقرير أن ينكم����ش االقتصاد األميركي 
بنح����و 9% بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة 
مع انكماش متوق����ع قدره 0.8% بالربع األول من 
العام. وفي مجمل العام توقع التقرير أن ينكمش 

االقتصاد األميركي بنحو %0.4.
وفي منطقة اليورو، توقع التقرير انكماشا للناتج 
المحلي اإلجمالي خالل العام الجاري بنحو %2.8، 

وانكماشا آخر في اليابان بنحو %1.5.
وفي الصين مركز انتش����ار الوب����اء، توقع التقرير 
أن ينم����و االقتصاد الصيني بنح����و 3% ليلعب 
دورا هام����ا في إنقاذ االقتصاد العالمي من براثن 

الركود.

االستقالل/ وكاالت:
يش����ّكل وباء فيروس كورونا المستجد ضربًة قاسية 
لقط����اع النق����ل البحري ف����ي العال����م، إذ يعّقد نقل 
البضائع، ما يثير مخاوف من نقص في السلع تخفف 

منها بداية انتعاش صيني.
 وح���ّذر األمين الع���ام للمنظمة البحري���ة الدولية 
كيتاك ليم، في تس���جيل فيديو ُنشر على الموقع 
اإللكتروني للمنظمة من أن الوباء طال "مناطق عبور 

النقل البحري".
وأض����اف "في هذه األوقات الصعبة، س����تكون قدرة 
هذا القطاع على تأمين الخدمات الحيوية، وخصوصًا 
الشحنات الطبية والمواد الغذائية، أساسيًة لمواجهة 

هذا الوباء، وتجاوزه بعد فترة".
ويش����ّكل النقل البحري في الواقع حلقًة أساسية في 
سلس����لة التموين لعدد كبير من المنتجات اليومية 
الت����ي ُتباع في مراك����ز تجارية تعرض����ت في األيام 
األخي����رة لغزو زبائ����ن مذعورين من وب����اء كوفيد-19 

والعزل.
وسعت السلطات الفرنسية واألميركية إلى الطمأنة 
بش����أن خطر ح����دوث نق����ص، لكن دراس����ة لمكتب 
"ريتيل ايكونوميكس" نش����رت مطلع الشهر الجاري 

أشارت إلى اضطراب في تموين معظم مراكز التوزيع 
البريطانية.  وكتبت مراكز التوزيع الكبرى في رسالة 
نش����رتها الصح����ف البريطانية: "نح����ن بحاجة إلى 
مس����اعدتكم. نطلب من كل فرد االنتباه إلى الطريقة 

التي يتسّوق بها".
وأوضح غي بالتن األمين العام للغرفة الدولية للشحن 
)انترناشونال شامبر او شيبينغ( ردًا على سؤال لوكالة 
فرانس برس إن "الوضع يصبح مشكلة عندما يتعلق 

األمر بالرسو" في مرفأ ما.
وأضاف أن "الس����فن تضط����ر لالنتظ����ار في بعض 
األحي����ان 14 يومًا" الحترام الحجر. وينطبق ذلك على 
مرافئ والية كوينزالند في ش����مال ش����رق أس����تراليا 
التي ش����ددت قواعدها إلى حد كبير لوقف انتش����ار 

كوفيد-19.
وأوض����ح ليم أنه في أس����وأ الحاالت "تك����ون المرافئ 
مغلقة وال يس����مح للسفن بالدخول". من جهة أخرى، 
قال المندوب العام ألصحاب السفن في فرنسا جان 
م����ارك الكاف لفرانس برس إن التراج����ع الكبير في 
نقل المسافرين مع خضوع نحو نصف مليار شخص 
للحجر، يش����ّجع بعض الشركات على "التركيز بشكل 

أكبر على نقل البضائع".

كورونا يضرب النقل البحري وُيثير 
مخاوف حول إمدادات البضائع عالميًا

تقرير دولي يفجر مفاجأة عن 
اقتصاد الصين بعد كورونا
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واشنطن/ االستقالل:
قال���ت وزارة الدف���اع األميركية )البنتاغ���ون( إنها اختبرت 
س���الحا تصل س���رعته إلى خمسة أمثال س���رعة الصوت، 
في الوقت الذي تطور فيه كل من الصين وروس���يا قدرات 

عسكرية ودفاعية مماثلة.
وبعد نقلها إلى السماء على متن صاروخ إلى ارتفاع يتراوح 
بين 40 و100 كيلومتر، تنفصل مركبة تطير بسرعة فائقة 
تصل إلى خمس���ة أمثال س���رعة الصوت بمحاذاة الغالف 

الجوي العلوي نحو هدفها.
وتلك المركبات فائقة السرعة يمكنها السير في مسار غير 
متوق���ع والقيام بمناورات صعبة وهي تقترب من الهدف. 
وتتبع أيضا مس���ارا أكثر انبس���اطا وانخفاضا من المس���ار 

العالي المتقوس لصاروخ باليستي.
وق���ال البنتاغون -في بي���ان- إن البحرية والجيش نفذا معا 
إطالق المركبة التي »حلقت بسرعة تصل إلى خمسة أمثال 
س���رعة الصوت إلى نقطة إصابة محددة«، وذلك في تجربة 

أجريت من مركز كواي في هاواي في 19 مارس/آذار.
وأضاف البيان أن وكالة الدف���اع الصاروخي في البنتاغون 
رص���دت وجمع���ت بيانات المس���ار م���ن تجرب���ة اإلطالق 
لالس���تفادة بها في التطوير المستمر الذي تقوم به لنظم 

مصممة للدفاع ضد األس���لحة المعادية التي تحلق بسرعة 
فائقة مماثلة.

وهذه الصواريخ الت���ي ُيطلق عليها »فرط صوتية« تتنقل 
بسرعة أكبر من الصواريخ البالستية الحالية ذات القدرات 
النووي���ة وم���ن صواريخ ك���روز. ويمكنها بل���وغ ارتفاعات 
مختلفة ويسهل تسييرها، ما يجعل من الصعب التصدي 

لها بواسطة األنظمة الحالية المضادة للصواريخ.
وكان البنتاغون قد اختبر صاروخا يطير بسرعة مماثلة في 
عام 2017. وتس���تهدف الوزارة نشر قدرات قتالية بهذه 

السرعات الفائقة خالل السنوات الخمس القادمة.
وأعلن���ت روس���يا ف���ي ديس���مبر/كانون األول نش���ر أولى 
صواريخها فرط الصوتية »أفانغارد«، مؤكدة أنها أول دولة 
في العالم تملك مثل هذا الس���الح في ترس���انتها. وقال 
مسؤولون روس أنه تم اختبار الصاروخ بسرعة 33 ألف كلم 

في الساعة.
كما تعم���ل الصين على تطوير ه���ذه الصواريخ الجديدة. 
وتضم���ن العرض العس���كري ف���ي أكتوبر/تش���رين األول 
-بمناس���بة الذك���رى الس���بعين لقيام النظام الش���يوعي- 
الص���اروخ النووي العابر للق���ارات »دي أف41« الذي يحلق 

بسرعة فرط صوتية ويبلغ مداه 14 ألف كلم.

واشنطن/ االستقالل:
أعلنت منظم����ة الصحة العالمية، أن 
في����روس كورونا يمكن أن يصيب أو 
يقتل الش����باب الذين يجب عليهم 
تجن����ب االخت����الط ونقله إل����ى كبار 
الس����ن وغيرهم من الفئ����ات األكثر 

عرضة للمخاطر.
للمنظم����ة،  الع����ام  المدي����ر  وق����ال 
تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه 
مع اإلب����الغ عن أكثر م����ن 210 آالف 
حالة في جميع أنحاء العالم وتسعة 
آالف حالة وفاة، فإن كل يوم »يجلب 

معه منعطفًا جديدًا ومأساويًا«.
خ����الل مؤتم����ر صحافي  تاب����ع  كما 
عب����ر الواق����ع االفتراض����ي: »رغم أن 
األش����خاص األكبر س����نًا هم األكثر 
عرضة للخطر، فإن الش����بان ليس����وا 

بمأمن«.
البيان����ات م����ن دول كثي����رة تظهر 
بوض����وح أن األش����خاص الذين تقل 
أعماره����م ع����ن 50 عامًا يش����كلون 
نس����بة ال ب����أس به����ا م����ن المرضى 
الذي����ن تتطلب حاالتهم نقلهم إلى 

المستشفى«.
وأضاف: »لدي اليوم رسالة للشباب: 
لس����تم محصني����ن، ه����ذا الفيروس 

يمكن أن يزج بكم في المستش����فى 
ألس����ابيع وق����د يقتلكم. حت����ى إذا 
ل����م تمرضوا، ف����إن الخي����ارات التي 
تتخذونه����ا بش����أن أي����ن تذهبون، 
يمك����ن أن تكون الف����رق بين الحياة 

والموت لشخص آخر«.
لكنه استدرك قائاًل إنه للمرة األولى 
ف����ي مدينة ووه����ان الصينية، مركز 
تفش����ي الوباء، لم يت����م اإلبالغ عن 
حاالت جدي����دة »مم����ا يعطي األمل 
لباقي العالم بإمكانية تحول الوضع 

حتى في أشد مناطق العالم تضررًا«.
إل����ى ذلك أوضح أن����ه في ظل نقص 
الفحص  وأجهزة  الوقائية  المعدات 
العالم،  مس����توى  على  والتشخيص 
ق����رر المنتج����ون الصيني����ون إمداد 
المنظمة بالكثير منها. وأشار إلى أن 
الترتيبات في مراحلها النهائية وتم 
التنسيق لنقل ش����حنات اإلمدادات 
وتخزينها في مستودعات المنظمة 
في دب����ي إلع����ادة نقلها إل����ى أكثر 

األماكن احتياجا إليها.

من جهته، ق����ال كبير خبراء الطوارئ 
ف����ي المنظم����ة، ماي����ك راي����ان، إنه 
في ظ����ل نقص المع����دات الوقائية 
للعاملي����ن بقط����اع الصح����ة العامة 
فسيتعين  التش����خيص  واختبارات 
إنشاء »جسور جوية« لنقل إمدادات 

إلى الدول من أجل عمال الصحة.
وأضاف رايان أن المنظمة وزعت 1.5 
مليون وحدة اختبار معملي في أنحاء 
العال����م وقد يتطلب األمر 80 ضعف 

هذا الرقم لمواجهة الوباء.

الصحة العالمية للشباب: لستم »محصنين« من كورونا

تونس/ االستقالل:
أعلن الرئيس التونس����ي، قيس س����عّيد، فرض حجر صحي كامل 
عل����ى البالد، لمواجهة فيروس كورونا المس����تجد، المعروف أيضا 

ب�«كوفيد19-«.
وقال قيس سعّيد في خطاب بثه التلفزيون التونسي، إنه سيتم 
ع����زل المدن عن بعضها البعض، ووقف التنقل بين المدن إال في 

الحاالت القصوى جدا.
وطمأن الرئيس التونس����ي الش����عب، موضحا أنه س����يتم مد كل 
الس����كان بالمواد الغذائية، وس����تبقى المحال التجارية الصغرى 
مفتوحة، تجنبا للتجمعات الكبرى، مؤكدا أنه سيتم تزويدها بكل 

ما يحتاجه المواطن.
كما تقرر غلق المناطق الصناعية الكبرى في تونس، حيث يتواجد 

عدد مكثف من العمالة والموظفين.
وشدد سعّيد على أنه سيتم الحجر الصحي على بعض األشخاص، 

على أن يتم تأمين النزل والفضاءات المخصصة لذلك.
وجاء خطاب الرئيس التونس����ي بعد س����اعات على تس����جيل 15 
إصاب����ة جديدة بالفيروس، مما يرفع الحصيلة اإلجمالية في البالد 

إلى 54.
وقالت مديرة المركز الوطني لألمراض الجديدة والمس����تجدة في 
تونس، نصاف بن علية، أن 36 إصابة مس����توردة من الخارج و 18 

أخرى أصيبت بالعدوى محليا.
وكان����ت تونس أعلنت، ليل الخميس الجمعة، تس����جيل أول حالة 

وفاة بفيروس كورونا المستجد.

الرئيس التونسي يعلن 
حجرًا صحيًا كامال على البالد

بكين/ االستقالل:
كش���فت الصين، أنها لم تسجل أي حاالت إصابة جديدة 
بفيروس« كورونا« المس���تجد )كوفيد19-( داخل الصين، 
مع تسجيل 41 إصابة جديدة ألشخاص عادوا إلى الصين 

من الخارج خالل الساعات 24 األخيرة.
وقالت لجن���ة الصحة الوطنية يوم أمس، إنه لليوم الثالث 
على التوالي، لم يتم تس���جيل إصابات جديدة بفيروس 
»كورونا« ف���ي مقاطعة هوبي، بؤرة تفش���ي الفيروس، أو 

أي مكان أخر داخل الصي���ن، إال أنها أوضحت أن مقاطعة 
هوبي شهدت سبع حاالت وفاة جديدة بالفيروس.

وأضاف���ت أنه تم تس���جيل 41 حالة إصاب���ة »وافدة« بين 
مس���افرين عادوا من الخ���ارج، وهو أكبر ع���دد يومي بين 

العائدين.
وأضاف���ت لجنة الصح���ة الصينية أن 81008 أش���خاص 
أصيبوا بفيروس »كورونا« في الصين توفي منهم 3255 

شخصا وتم شفاء 71740 مصابا.

القاهرة/ االستقالل:
أعلن ماجد فوزي رئيس غرفة المنش����آت الفندقية 
في مصر أن وزارة الس����ياحة واآلثار وغرفة المنشآت 
الفندقي����ة المصرية ق����ررت اغالق كاف����ة المطاعم 
والن����وادي الليلي����ة والصحية وحمامات الس����باحة 
ف����ي جميع فنادق محافظتي القاه����رة والجيزة أمام 

الزائرين من غير النزالء.
وأوضح ف���وزي أن المطاعم الرئيس���ية والنوادي الصحية 

للفنادق س���تظل مفتوحة أمام نزالئها فقط لحين خروج 
آخر نزيل، وذلك استمرارا في تطبيق اإلجراءات االحترازية 
التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة الس���ياحة واآلثار 

للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتأتي هذه اإلجراءات بعد قرار مجلس الوزراء غلق المطاعم 
والكازينوهات  والكافيه���ات  والكافيتريات  والمقاه���ي 
والمالهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء 

إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

مصر تعلن عن إجراءات احترازية 
أخرى للتصدي النتشار فيروس كورونا

لليوم الثالث على التوالي.. الصين 
لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا

يصل إلى خمسة أمثال سرعة 
نيويورك / االستقالل:الصوت.. أميركا تختبر سالحًا جديدًا

تجاوز عدد الوفيات حول العالم جراء اإلصابة بفيروس كورونا 
المستجد حاجز ال� 11 ألًفا.

آخ���ر  بنش���ر  الخ���اص   »Worldometer« لموق���ع  ووفق���ا 
اإلحصائي���ات المتعلقة بكورون���ا، فإن ع���دد الوفيات جراء 

الفيروس بلغ 11 ألًفا و417 حالة.
وج���اءت إيطاليا في المرتب���ة األولى من حي���ث الضحايا، إذ 

سجلت وفاة 4 آالف و32 شخًصا.
وحّلت الصين في المركز الثاني، ب� 3 آالف و255 حالة وفاة.

فيما بلغ عدد الوفيات في إيران ألًفا و433 حالة لتأتي بذلك 
في المرتبة الثالثة من حيث الخسائر.

وحتى صب���اح يوم أمس، أص���اب كورونا حوال���ي 276 ألف 
ش���خص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألف���ًا و400 وفاة، 
أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية 

وألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة.
وأجبر انتش���ار الفيروس على نطاق عالمي، دوال عديدة على 
إغالق حدوده���ا، وتعليق الرحالت الجوي���ة، وإلغاء فعاليات 

عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

عمان / االستقالل:
أطلقت المملكة االردنية يوم أم���س، صفارات اإلنذار لبدء 
حظر تجول على مس���توى البالد في إج���راء احترازي يقيد 

حركة 10 ماليين نسمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة األردنية، إصدار قرار الدفاع رقم 2 لس���نة 
2020. ويقض���ي القرار بحظر التجول ف���ي كل أنحاء البالد 

ابت���داء من ي���وم أمس وحتى إش���عار آخ���ر، وإغالق جميع 
المحالت التجارية بمختلف أشكالها على أن يعلن الثالثاء 
أوقات محددة لألردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفًقا 

آللية محددة.
يذك���ر أن وزارة الصحة األردنية أعلن���ت أن عدد اإلصابات 

بفيروس كورونا المستجد في البالد ارتفع إلى 69.

وفيات »كورونا« حول العالم تتجاوز 11 ألفًا

األردن يطلق صفارات اإلنذار لبدء 
حظر تجول على مستوى البالد
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غزة/االستقالل
أعلن أمين سر لجنة المسابقات باالتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم عماد التت���ري، عن موعد لق���اءات ربع نهائي كأس 

فلسطين ألندية قطاع غزة.
وقال التتري الس���بت، إنه تقرر خوض لقاءات دور الثمانية 

يومي 23 و24 مارس/آذار الجاري.
وأض���اف: » تقام مباراتان يوم االتنين ، حيث تجمع األولى 
شباب رفح واتحاد خانيونس على ملعب الدرة، بينما تجمع 

المباراة الثاني���ة اتحاد الش���جاعية والصداقة على ملعب 
فلسطين«.

وزاد: »أم���ا ي���وم الثالث���اء، فس���يلتقي ش���باب 
خانيونس ونماء على ملعب الدرة، فيما يصطدم 
غزة الرياض���ي مع الهالل الرياض���ي على ملعب 

فلسطين.
يذكر أن لق���اءات الكأس تلعب دون جمهور، تحس���با من 

فايروس »كورونا«.

تحديد موعد ربع نهائي كأس فلسطين

غزة/االستقالل:
قال مدرب فري���ق غزة الرياض���ي صائب جندية، 
إن فريقه يتطلع للذه���اب بعيًدا في بطولة كأس 

فلسطين ألندية قطاع غزة.
وصعد »الرياضي« إلى ربع نهائي كأس فلسطين 
ألندي���ة قطاع غزة، بع���د فوزه بنتيج���ة 3-1 على 

نظيره خدمات خان يونس.
وأضاف جندي���ة في تصريحات إعالمية الس���بت 
»هدفنا تعوي���ض ما ف���ات الفريق ف���ي الدوري، 

وتأكي���د عراقة الرياض���ي رغم الهب���وط للدرجة 
األولى«.

وتابع »الالعبون كانوا على قدر كبير من المسؤولية، 
وضغطوا منذ البداية من أجل حس���م األمور مبكًرا، 
وحت���ى بعد تع���ادل الخصم، نجحنا ف���ي العودة 

وتسجيل هدفين متتاليين«.
ون���ّوه »كان باإلمكان أن نقدم م���ا هو أفضل، لكن 
صعوب���ة الطقس وش���دة الرياح أث���رت على أداء 

الفريقين«. وفق قوله.

جندية: نؤكد عراقة غزة الرياضي رغم الهبوط

باريس/االستقالل:
ُيواصل نيمار دا س���يلفا، نجم باريس سان جيرمان، 
ُممارسة هوايته المفضلة، حيث أثار الجدل مجددًا 
عندما س���افر إلى البرازيل، أثناء الحجر الصحي في 
أوروب���ا، وهي خطوة جاءت لتص���ب البنزين على نار 

عالقته بالمدرب توماس توخيل.
وبحس���ب صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية، 
فإن نيمار دا سيلفا دخل في صراع جديد مع مدرب 
باريس س���ان جيرمان توماس توخيل، فهذا األخير 
طل���ب من الالعبين البقاء ف���ي منازلهم أثناء الحجر 

الصحي، لكن البرازيلي سافر إلى بالده.
وأوضح���ت الصحيف���ة المذكورة، أن باريس س���ان 
جيرم���ان ُيفكر في معاقبة نيمار دا س���يلفا بمجرد 
ع���ودة األمور إلى نصابه���ا، ففي الوق���ت الحالي ال 
يزال الدوري الفرنس���ي متوقفًا ألجل غير مس���مى، 
ف���ي ظل تدابير احترازية عديدة، للحد من انتش���ار 
جائحة كورونا. وفي سياق متصل، أشارت صحيفة 
“سبورت” الكتالونية، إلى أن بيئة الالعب البرازيلي 
تقول إن نيمار دا سيلفا أخبر برشلونة بأنه سيفعل 
كل ش���يء وسيضغط على باريس سان جيرمان من 

أجل العودة مرة أخرى للكامب نو.
وكان���ت نف���س الصحيفة، قد ذكرت قب���ل أيام، أن 
برش���لونة يضع الوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميالن، 
كأولويٍة في الصيف، أما نيمار دا سيلفا فلن يتحرك 
الن���ادي الكتالوني تجاهه إال إذا اتخذ الالعب خطوة 

لألمام وضغط على إدارة ناديه.
وكان المدي���ر الرياض���ي لباري���س س���ان جيرمان، 
ليوناردو، قد قدم لنيمار عرضًا للتجديد في ش���هر 
أكتوبر من العام الماضي، إال أن الالعب البرازيلي لم 

يرد عليه حتى اآلن.

نيمار يعصي أوامر توخيل.. ويقول: »نعم لبرشلونة«

االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت صحيفة ديلي مي���رور البريطانية بريطاني���ة أن المهاجم 
الصربي لوكا يوفيتش أصبح مهددًا بالرحيل عن ريال مدريد خالل 
فت���رة االنتقاالت الصيفية القادمة، وذل���ك بعد توتر العالقة بين 

الطرفين في الساعات الماضية.
وتلق���ى يوفيتش انتق���ادات الذعة بعد أن كس���ر الحجر الصحي 
المفروض عليه، فبعد أن س���مح له ريال مدريد بالعودة إلى موطنه 
صربي���ا، لم يلتزم الالعب بتعليمات عدم التج���ول اإلجباري، وغادر 

المنزل في أكثر من مناسبة لقضاء بعض االحتياجات.
وقالت رئيس���ة الوزراء الصربية عن تصرف يوفيتش “لدينا مثال 
س���لبي لنجوم كرة القدم، األش���خاص الذين يكس���بون الماليين 
ويتجاهل���ون تعليمات الحجر الصحي”، بينما ذهب رئيس صربيًا 
إلى أبعد من ذلك، وقال “إذا غادر منزله، سوف يتم القبض عليه”.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد مستاء من تصرفات 
لوكا يوفيتش غير المس���ؤولة في صربيا، مما يجعل استمراره في 
النادي أمرًا مش���كوكًا به، السيما وأن الالعب ال يشارك كثيرًا تحت 

قيادة المدرب زين الدين زيدان.
وأضاف التقرير أن تشيلس���ي وتوتنهام كانا يرغبان بالتعاقد مع 
الالعب منذ الصيف الماضي قبل أن يتدخل ريال مدريد ويحس���م 
الصفقة لصالحه، وس���تكون الفرصة مواتية اآلن لكليهما من أجل 

الحصول على خدماته في الصيف المقبل.

توتر عالقة يوفيتش بفريقه.. 
وتشيلسي وتوتنهام يتأهبان

مدريد/االستقالل:
يحاول ريال مدريد استغالل فترة التوقف الدولي إلعادة 
ترتيب أوراقه في سوق االنتقاالت الصيفية المقبلة، وما 
زال فلورنتينو بيريز رئي���س النادي يضع كيليان مبابي 

مهاجم باريس سان جيرمان كهدف رئيسي.
وبحس���ب ما ذكرته صحيفة آس اإلسبانية، ينوي 
ري���ال مدريد التق���دم بعرض مال���ي ضخم إلقناع 
باريس س���ان جيرمان بالتخلي ع���ن كيليان مبابي 
خالل الميركات���و الصيفي القادم، أو حتى االنتظار 

إلى صيف 2021.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن كيليان مبابي يرغب 
باللعب في ريال مدريد وتح���ت قيادة زين الدين زيدان، 
وه���و األمر الذي يعّول عليه النادي الملكي من أجل إبرام 

الصفقة.
وينته���ي عقد مبابي م���ع النادي الباريس���ي في صيف 
2022، وحتى اآلن يرفض الالعب تجديد عقده، األمر الذي 

سيسهل عملية انتقاله إلى ملعب سانتياجو برنابيو.
وس����يتبقى عام واحد فقط في عق����د مبابي في صيف 
2021، وإذا تق����دم ريال مدريد بعرض مغٍر، س����يضطر 
باريس س����ان جيرمان لبيعه لكي ال يخس����ره مجانًا في 

الصيف التالي.

ريال مدريد يضع خطة التعاقد 
مع كيليان مبابي بأي ثمن
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رام الله / االستقالل:
أكدت مديرة ش���ؤون "أونروا" في الضف���ة الغربية غوين 
لويس أن الالجئين الفلس���طينيين ف���ي الضفة الغربية 
بحاجة لدعمنا وحمايتنا، ولن ندخر في تقديم المساعدة 

لهم في مواجهة فيروس "الكورونا".
وقالت لويس لصحيفة "القدس": إن" أزمة فيروس كورونا 
لم يسبق لها مثيل، وكان علينا أن نتعلم بسرعة كيفية 
التخفيف من حدة تفش���ي الفيروس وحماية الجميع، وال 

سيما الفئات المستضعفة".
وأضاف���ت "بالطبع، فإن ال���� 850،000 الجئ فلس���طيني 
يعيشون في الضفة الغربية بحاجة إلى دعمنا وحمايتنا 
فالالجئ���ون قلقون بش���أن األطفال وأقاربهم المس���نين 
وإمكاني���ة الوصول إلى ف���رص العم���ل، والكثير منهم 
يسكنون في مخيمات مكتظة بالسكان تجعل من التباعد 

االجتماعي أمرا صعًبا للغاية".
وش���ددت على التزامه���ا التزاًما كاماًل ول���ن تدخر جهًدا 
لمساعدة جموع الالجئين، باإلضافة إلى دورها في تعزيز 
عمل السلطة الفلسطينية، ف�"أقول هذا شخصًيا بصفتي 
مديرًة لشؤون أونروا في الضفة الغربية، لكنني أعلم أنني 
أتحدث أيًضا باسم كل زمالئي، وخاصة حين أقول إننا لن 

ندخر أي جهد للمساعدة في إدارة مواجهة هذه األزمة".
وأشارت إلى أن جميع مراكز "أونروا" الصحية البالغ عددها 
42 مركًزا في الضفة ما زالت مفتوحة، كما أن مستش���فى 
قلقيلية لم يتوق���ف عن تقديم خدم���ات الطوارئ، وقد 
وقع مدير المستش���فى باألمس نيابة عني على اتفاقية 
لتش���غيل جهاز حرق واتالف للنفايات الطبية مقدم من 

الوكالة لبلدية قلقيلية.
وأوضح���ت أن���ه وبالرغم م���ن أن "أونروا" ال تش���ارك في 

فحوصات الكش���ف عن اإلصابة بفيروس "كورونا"، إال أننا 
نقوم بإحالة الحاالت المش���تبه فيها إل���ى وزارة الصحة، 

ونساعد أيًضا في فرز المرضى.
ولفت���ت إلى أن "أون���روا" وفرت األدوي���ة للمرضى الذين 
يعانون م���ن أمراض مزمن���ة بكميات تكف���ي حاجتهم 
لش���هرين، لتجنب الزيارات غير الضرورية إلى العيادات 

والمراكز الصحية.
وبينت أن "أونروا" مش���اركة في لجنة الط���وارئ التي تم 
إنشاؤها على مستوى المحافظات وفي المخيمات، وتعمل 
بشكل يومي لمعالجة القضايا الجديدة التي يتم إثارتها، 

وتقوم بإعادة توزيع وتخصيص الموارد.
وأضاف���ت "نح���ن بصدد ش���راء م���واد تعقي���م إضافية 
للمخيم���ات، وتوظيف المزيد من عم���ال النظافة وتوفير 

معقمات اليدين حيثما استدعت الحاجة".

رام الله/ االستقالل:
طالبت حرك����ة التحرير الوطني الفلس����طيني "فتح" 
وهيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين المجتمع الدولي 
بكافة مؤسس����اته ومنظماته الحقوقية واإلنسانية، 
بالتحرك الفوري لدى حكومة االحتالل اإلس����رائيلي، 
إلجبارها على اإلفراج عن األسرى والمعتقلين، خاصة 
ذوي األم����راض المزمنة وكبار الس����ن، الذين يعدون 
األكث����ر عرض����ة للخطر في ض����وء انتش����ار فايروس 

"كورونا".
وأكدت "فتح" وهيئة األسرى في بيان مشترك، مساء 
الس����بت، أن هذا النداء، الذي يحمل في تفاصيله كل 
أشكال المخاطر والقلق على األسيرات واألسرى، يأتي 
في مرحلة حساس����ة، تسبق أن يسجل التاريخ كارثة 

حقيقية ضحاياها أكثر من 5 آالف أس����ير فلسطيني 
وعرب����ي في س����جون االحتالل ومعتقالت����ه، في ظل 
االرتفاع الكبير للمصابين به����ذا الفيروس في دولة 

االحتالل.
وقالتا في بيانهما: "إنه ف����ي ظل توحد كل مكونات 
دولة االحت����الل لمواجهة هذه الجائح����ة، وما ترتب 
على ذل����ك من تعطيل للحياة بش����كل كامل، واتخاذ 
كل اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية اإلسرائيليين 
وانقاذهم، ُيترك األس����رى فريس����ة له����ذا الفيروس 
في س����جون تفتقر للحد األدنى م����ن مقومات الحياة 
اآلدمي����ة، إضافة إلى عدم اتخ����اذ االجراءات الوقائية 
الالزم����ة لحمايته����م، ول����م توف����ر االدوات الوقائية 
والمعقم����ات، بل على العكس م����ن ذلك، قامت ادارة 

السجون بسحب 140 صنفًا من مواد "الكانتينا"، جزء 
كبير منها مواد تنظيف".

وأضافتا أن الخط����ر الحقيقي يكمن ف����ي قرار إدارة 
السجون، الذي عمم على األسرى، بمنع خروج المرضى 
منهم الى عيادات الس����جون، وع����دم توفير االدوية 
والعالجات، ما يشكل خطرا كبيرا على حياة ما يقارب 
700 أس����ير مريض بحاجة الى متابعة ورعاية صحية 

يومية.
وأش����ارتا إلى أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكب عشرات 
المج����ازر بح����ق الش����عب الفلس����طيني ومناضليه، 
مؤكدتين ضرورة أال يس����مح المجتم����ع الدولي لذاته 
أن يكون شاهدًا على مجزرة إسرائيلية جديدة يكون 

س����الحها فيروس كورونا، وضحيتها األس����رى.

ووجهت "فتح" وهيئة األس����رى صرخًة باسم األسرى 
وُأسرهم إلى المجتمع الدولي: "أنقذوا 43 إمرأة وفتاة 
ف����ي معتقل الدام����ون المميت.. أنق����ذوا قرابة 200 
طفل وقاص����ر موزعين على معتق����الت عوفر ومجدو 
والدام����ون.. أنق����ذوا 700 أس����ير مري����ض 18 منهم 
يقبعون فيما يسمى "مستشفى سجن الرملة"، وهم 
اليوم أقرب من أي وقت آخ����ر إلى الموت.. أنقذوا كل 
أسرانا، وخذوا برسائلنا وتقاريرنا التي وصلتكم على 
محمل الجد، فاليوم نناشدكم لكي تقوموا بواجباتكم 
ودوركم .. اليوم نطالبك����م برفض عنصرية االحتالل 
الت����ي تتجلى بالنظ����ر الى اج����راءات محاربة فيروس 
كورونا داخل الس����جون وخارجها .. اليوم كونوا أكثر 

جرأة وكفى لصمتكم".

1271 ش���خًصا عادوا من الخارج. ولفت إلى أن 
وزارته تابعت إجراءات إنه���اء الحجر المنزلي 
ل�637 عائًدا إلى القطاع، ولم تسجل عليهم أي 
أع���راض مرضية؛ لينخفض عدد المتبقين في 

الحجر المنزلي إلى 2071 عائًدا.
وذكر الق���درة أن "فترة الحجر المنزلي تنتهي 

يوم الخميس المقبل 26 مارس/ آذار الجاري.
وقال: "بعد االنته���اء من الحجر المنزلي نكون 
في قطاع غزة أنهينا مرحلة مهمة في مواجهة 

فيروس كورونا".
وأكد أن "استمرار الحصار اإلسرائيلي حّول غزة 
إلى منطقة هشة تفتقر إلى المقومات الصحية 
واإلنس���انية وفقًا لتقارير األمم المتحدة التي 

يتوجب عليها تحّمل مس���ؤولياتها اإلنسانية 
والحقوقية تجاه 2 ملي���ون مواطن يواجهون 

ظروًفا معيشية وصحية قاسية".
أطلقه���ا  الت���ي  "التحذي���رات  أن  وأض���اف 
المق���رر األممي لحقوق االنس���ان في األراضي 
الفلس���طينية ماي���كل لين���ك تدل���ل عل���ى 
المس���تويات الحرج���ة الت���ي وصل���ت إليها 

المنظومة الصحية في غزة".
وبناًء على ذلك، طالب الق���درة األمم المتحدة 
برفع الحص���ار غير القانوني وغير اإلنس���اني 
عن القطاع وسرعة تلبية االحتياجات العاجلة 
والطارئة من أجهزة التنفس والعناية المركزة 
واألدوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات 

واالس���تعداد  الجهوزية  الوقائي���ة ومقومات 
لمواجهة وباء كورونا".

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين 
كافة إلى ضرورة االلتزام بتعليمات وإرشادات 
الوقاية والس���المة الش���خصية والمجتمعية، 
مطالًبا كبار الس���ن واألطف���ال ومرضى الجهاز 
التنفس���ي وذوي المناع���ة الضعيفة بتجنب 
المزدحم���ة  والتجمع���ات  العام���ة  األماك���ن 
والتواصل م���ع الرق���م المجان���ي 103 لوزارة 
الصح���ة لالستفس���ارات الصحي���ة على مدار 

الساعة.
اإجراءات م�شددة

أم���ا رئي���س المكتب اإلعالم���ي الحكومي في 

غزة س���المة معروف فقال إن: "كل اإلمكانيات 
والمس���تلزمات بات���ت متوف���رة بمراكز الحجر 

الصحي".
وأوض���ح أن القطاع سيش���هد غ���ًدا إجراءات 
والتعقي���م على  للفح���ص  جديدة مش���ددة 
المعابر وف���ق أعلى درجات األمن والس���المة، 
مؤكًدا أن السلع األساس���ية كافة متوفرة في 

أسواق القطاع.
اإغالق �شالت الأفراح والأ�شواق

من جانبه���ا، أعلن���ت وزارة الداخلي���ة واألمن 
الوطني في غزة مساء السبت عن إغالق صاالت 
األفراح واألس���واق األس���بوعية ومنع الحفالت 
في الش���وارع العامة بدءًا م���ن األحد، في إطار 

اإلجراءات الوقائية من وباء كورونا العالمي.
وأوضح المتحدث باس���م ال���وزارة في غزة إياد 
البزم أن القرار المذكور س���اري المفعول حتى 
يوم الجمعة 27 م���ارس/ آذار الجاري، على أن 

يعاد تقييم الحالة حينها.
وأش���ار إلى أن 80 مواطًنا عادوا إلى القطاع عبر 
حاج���ز بيت حان���ون/ إيرز أم���س، وُأدخلوا إلى 
الحجر الصحي، فيما لم يدخل أي مواطن اليوم 

بسبب إغالق المعبر.
وأك���د أن جميع طواق���م الش���رطة واألجهزة 
األمنية التي تقدم الخدمات للمتواجدين في 
الحجر الصح���ي، تطّبق عليهم إجراءات الحجر 

ويمنعون من المغادرة لمدة 14 يومًا.

غزة/ االستقالل:
وّج���ه رئي���س المكت���ب السياس���ي لحرك���ة المقاومة 
اإلسالمية )حماس( إس���ماعيل هنية أمس السبت كلمة 

لشعبنا في ظل تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم.
وأعل���ن هنية، خ���الل كلمته عن وض���ع إمكانات حركته 
للوقوف إلى جانب ش���عبنا في كل أماك���ن تواجده في 

الداخل والخارج في وجه الوباء.
وأك���د جاهزية حركته للتعاون المش���ترك مع الس���لطة 
الفلس���طينية وكل مكونات ش���عبنا "لنواج���ه مًعا هذا 
الخطر الداه���م، وهو أمر أثبتناه وبادرن���ا إليه عملًيا في 
لبنان، وندعو أن ينس���حب على س���احات أخرى وفي كل 

أماكن تواجد شعبنا".
وذكر أن حماس "على أتم الجاهزية للعمل والتنس���يق 
والقي���ام بكل دور ممكن في إطار المواجهة المش���تركة 
لهذا الوباء الذي ال يفرق بين البشر فضاًل عن انتماءاتهم 

السياسية وتوجهاتهم الفكرية".

وأشار إلى أنه "منذ بدء تفش���ي هذا الوباء أعلنا حالة 
االس���تنفار الع���ام والطوارئ في مؤسس���ات الحركة 
القيادية ف���ي أماكن تواجدها كاف���ة بهدف العمل 
وف���ق خطة من مراحل متع���ددة لمواجهة هذا الوباء 
العالم���ي، وبتنس���يق كام���ل مع الجه���ات الصحية 
الدولي���ة وخاصة منظمة الصح���ة العالمية إيماًنا منا 
بضرورة التحرك المبكر والش���امل وفق رؤية واضحة 
لحماي���ة ش���عبنا وتقديم ما يمكن م���ن أجل صحته 

وحياته وأهله أجمعين".
ودعا هنية- بشكل فوري- كل مؤسسات اإلغاثة الدولية 
ومنظمة الصحة العالمية ومحبي الش���عب الفلسطيني 

إلى مساعدة شعبنا في هذه المواجهة القاسية.
وش���دد هنية على ض���رورة إنهاء الحص���ار بالكلية على 
ش���عبنا، وتقديم المس���اعدة العاجلة له بمس���توياتها 
المختلفة وعلى رأسها المعدات واألدوات والمستلزمات 
الصحي���ة والغذائي���ة "ألن من مترتبات ه���ذا الوباء قلة 

العمل والدخ���ل ما يتطلب إغاث���ة المتضررين من حالة 
الطوارئ".

وح���ّذر االحتالل من أي مس���اس باألس���رى في س���جون 
االحتالل، أو استهتار في التعامل معهم.

وعّب���ر ع���ن تقديره لجهود لج���ان الط���وارئ الفصائلية 
والرسمية ومبادرة المقاومة في إنشاء وتشييد غرف في 
وقت استثنائي، مثمًنا في الوقت نفسه ما تقوم به وزارة 
الصحة واألطقم الطبية الفلسطينية التي تبذل جهوًدا 
مضنية في ظ���ل تواض���ع اإلمكانات وقل���ة المتوفرات 
ويتفانون ف���ي إيجاد الحلول لمختلف األزمات. وأش���اد 
بالمبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص ورجال األعمال 
والمؤسسات الخيرية في قطاع غزة "في تقديم النموذج 
المشرف من التضامن والتكاتف المجتمعي بما يعكس 

الصورة األصيلة لشعبنا".
وعّب���ر هنية ع���ن "تضام���ن الحركة م���ع كل المصابين 

والمتألمين من هذا الوباء في كل أنحاء العالم".

هنية: مستعدون للتعاون مع السلطة وكل مكونات شعبنا لمواجهة »كورونا«

سلفيت / االستقالل:
بين خوف من األس���وأ، وتج���اوٍب مع إج���راءات أمنية صارمة، الت���زم األهالي 
بيوتهم في بلدة قراوة بني حس���ان غربي محافظة س���لفيت ش���مال الضفة 

الغربية المحتلة، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بينهم بفيروس كورونا.
ومنذ أول أمس، أغلقت المحالت التجارية في البلدة أبوابها، وتعطلت المرافق 
العامة، وخلت الش���وارع والميادين العامة من المواطنين، مع انتشار األجهزة 

االمنية على مداخل البلدة وفي شوارعها.
وكانت أول إصابة بفيروس كورونا في س���لفيت قد س���جلت لمواطن من قراوة 
عاد من باكس���تان قبل أس���بوع، األمر الذي دفع لجنة الطوارئ التخاذ سلسلة 
إج���راءات احترازية بالبلدة، كان أولها إغالق البلدة بالكامل، لحين ظهور نتائج 

الفحوصات للمخالطين.
مدي���ر العالقات العامة واإلعالم في محافظة س���لفيت معي���ن ريان وهو أحد 
سكان قراوة يقول إن البلدة تشهد حالة من حظر التجول التام، مشيرًا إلى أن 
هناك التزاًما حديدًيا من األهالي بالتعليمات الصادرة عن جهات االختصاص، 

وال أحد يخرج من منزله إال للضرورة القصوى.
وينبه إلى أن األهالي استش���عروا خطورة الوضع، بعد متابعة ما جرى في بيت 

لحم، ولهذا فهم متفهمون لإلجراءات المشددة التي فرضت على البلدة.
ويوضح ريان أن طواقم البلدية تقوم على رعاية وتلبية احتياجات المواطنين 

في منازلهم، دون الحاجة للخروج منها، في ظل إغالق كافة المحالت أبوابها.
ويلفت إلى أن البلدية وبالتنس���يق مع أح���د المتاجر الكبرى تعمل على توفير 
كاف���ة احتياجات المواطنين من المواد التمويني���ة والغذائية، وإيصالها إلى 

بيوتهم.
كما تعمل طواق���م طبية مدربة على نقل ذوي األم���راض المزمنة إلى المراكز 

الطبية وإيصال الدواء للمرضى. وفق ريان.
طواق���م الدفاع المدني بالتنس���يق مع بلدية قراوة بني حس���ان نفذت حملة 

لتعقيم البلدة وكافة مرافقها.
محافظ س���لفيت عبد الله كميل ذك���ر أن المصاب اختلط من���ذ وصوله بنحو 

250مواطًنا بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويبي���ن كميل أّن نتائج فحص 49 حالة من المخالطين أظهرت عدم إصابة أي 

منهم، وتقرر اإلبقاء عليهم قيد الحجر المنزلي احترازًيا لمدة 14 يوًما.

»أونروا«: لن ندخر جهدًا لمساعدة الالجئين بالضفة لمواجهة »كورونا«

بعد اكتشاف أول حالة »كورونا«
»قراوة بني حسان« تدخل

 حظر تجول طوعًيا وإلزامًيا

مطالبات باإلفراج  العاجل عن األسرى وإنقاذهم في ظل أزمة »كورونا«

غزة: ل ..
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لندن / االستقالل:
وصفت أم بريطانية تعاني من مرض »كوفيد-19« تتواجد في العناية المشددة 
الفيروس القاتل بأنه يش���به وجود »زجاج في رئتيك«، وحثت اآلخرين على عدم 

المخاطرة وسط هذا الوباء العالمي.
وتم تشخيص تارا جين النغستون البالغة من العمر 39 عاما، بااللتهاب الرئوي 
ووصف األطب���اء مضادات حيوية لها، لكن حالتها س���اءت حتى تم نقلها إلى 
مستشفى هيلينغدون بغرب لندن، وتشخيصها بمرض »كوفيد-19« يوم األحد 

الماضي، بحسب صحيفة »ذي غارديان«.
وشاركت البريطانية مقطع الفيديو أوال مع زمالئها على واتساب، الذين تداولوه 
على مواق���ع التواصل االجتماع���ي، واتهم العديد من المس���تخدمين صاحبة 

الفيديو أنها كاذبة ما زاد الضغط النفسي على المصابة.
وقالت تارا في مقطع الفيديو وهي تتنفس بصعوبة: »أي شخص يريد المخاطرة، 
ألق نظرة علي فقط، أنا في قسم العناية المشددة ال أستطيع التنفس بدون هذا 
)أجهزة التنفس(«. وتابعت تارا: »لقد أدخلوا هذا إلى ش���رياني وأنا اآلن أفضل 

بعشر مرات مما كنت عليه من قبل. لقد فقدت اإلحساس بالوقت«.
وحذرت تارا المش���اهدين قائلة: »إذا كان هناك من ال يزال يدخن، فقم بإخماد 

السجائر ألنني أؤكد لك اآلن، أنت بحاجة إلى رئتيك، ورجاًء ال تخاطروا...«.
ووصف���ت تارا تجربتها مع الفيروس في مقابلة م���ع »ديلي ميل«، بوجود »زجاج 
في رئتيك« ناصحة الجميع باتباع اإلرش���ادات الحكومية.. »وال تضعوا أنفسكم 

وأحباءكم في خطر حافظوا على سالمتكم«.

كالزجاج في الرئتين.. 
مصابة بكورونا تتحدث

 أوهايو/ االستقالل:
استطاع كلب صغير يدعى تشارلي أن ينقذ حياة 
صاحب���ه بحيلة ذكية تعبرع���ن بطولته، حيث قام 
بإيقاظ زوجة الرجل ال���ذي يمتلكه حتى تنظر إلى 
زوجها وتحاول اس���عافه، وروت الس���يدة فيليسيا 
جيلم���ان البالغة من العمر 36 عام���ا، وتعيش في 
مدين���ة كولومب���وس بوالي���ة أوهاي���و األمريكية، 
تفاصيل الموقف البطولى لكلبها قائلة: »كلبي أنقذ 
حياة زوجي بعدم���ا توقف عن التنفس أثناء نومه، 
ليوقظني تشارلي فجأة على نباحه بصوت مرتفع«.

وذكرت صحيفة »الس���تامبا« اإليطالية، أن فيليسيا 
جيلمان قررت مشاركة قصة بطولة كلبها البالغ من 
العمر 8 أش���هر على وس���ائل التواصل االجتماعي 
لتغيي���ر النظرة الس���لبية لدى الناس عن س���اللة 

»بيتب���ول«، وكتب���ت: »أيقظني تش���ارلي إلعالمي 
بتوقف زوجي عن التنفس، فحاولت أن أوقظ زوجي 
)دوج(، لكنه لم يرد، ولم يفتح عينيه، فاتصلت على 
الفور بس���يارة اإلس���عاف لنقله إلى المستشفى« 
بحسب )اليوم السابع(. وأفادت بأن سيارة اإلسعاف 
نقل���ت زوجها دوج البالغ من العم���ر 56 عامًا والذي 
يعمل س���ائق ش���احنة إلى المستش���فى، إذ عولج 
باألكسجين المكثف لمدة 24 ساعة، وأمضى 3 لياٍل 
قبل أن يتمكن من العودة إلى المنزل، وبعد قضائه 
3 أس���ابيع أخرى من إعادة التأهيل، تماثل للشفاء 

تحت مراقبة زوجته وكلبه تشارلي، منقذ حياته.
وفي واقعة أخرى تعبر عن الوفاء للصداقة وقت أن 
يتخل���ى عنك الجميع، ظهر كلب يدعى »ماغنوس« 
وهو يمش���ي إلى جانب كرسي متحرك لرجل مسن 

في كازاخستان يدعى أناتولي ديربينيف البالغ من 
العمر 70 عاًما، حيث قام الكلب بمس���اعدة صاحبه 
المسن وجر الكرسي بفمه بينما كان الرجل العجوز 
يدفع هو أيضا بيده عجالت الكرس���ي، وتم تصوير 
الكلب وهو يق���وم بهذا الفعل من خالل أحد المارة 

في شوارع مدينة تاراز في كازاخستان.
وعرض���ت صحيف���ة »الديل���ى مي���ل« البريطانية، 
تفاصي���ل الواقع���ة، وه���ي أنه تم تصوي���ر الجرو 
اللطي���ف ، المس���مى ماغنوس ، وهو يمش���ي إلى 
جانب كرس���ي أناتولي ديربينيف البالغ من العمر 
70 عاًما أثناء سفر الزوجين، وكان الكلب الذي يبلغ 
من العمر 11 ش���هًرا على مقرب���ة من مالكه ، ويبدو 
أن���ه يتأكد من أن الطريق أمام���ه واضح تماًما أثناء 

مرورهم في الشارع.

القاهرة/ االستقالل:
قررت وزارة األوقاف المصرية غلق مس����جد الس����يدة زينب في 
القاهرة بشكل كامل لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات، 

منعا لتزاحم القاصدين له بمناسبة االحتفال بذكرى مولدها.
وقالت الوزارة في بيان لها يوم أمس، إن اإلغالق يأتي »من باب 
إعالء المقاصد الش����رعية والمصلحة الوطنية معا، والتي تأتي 

قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما«.
وأضافت: »ونظرا لتجمع المريدين القاصدين للمس����جد خارج 
الضريح ونظ����را لتكاثر األعداد كلما اقترب����ت الليلة الختامية 
للمول����د، ونظرا لم����ا ال يحتمل����ه الوقت الراهن م����ن مثل هذه 
التجمعات، تقرر غلق مسجد الس����يدة زينب غلقا كامال لحين 

عودة الدراسة بالمدارس والجامعات«.
وفي وقت س����ابق، ق����ررت إدارة أوقاف جرجا إغالق 4 مس����اجد 
بقرية خارفة في محافظة س����وهاج بصعي����د مصر، وذلك بعد 
التحقق من إصابة أحد األش����خاص العائدين من الس����عودية 

بفيروس كورونا.
وبلغت الحصيلة اإلجمالية لإلصابات بالفيروس في مصر 256 
ش����خصا، من ضمنهم 28 تم ش����فاؤه وخرجوا من مستشفى 

العزل.

روما/ االستقالل:
حصل زوجان إيطاليان على "إذن استثنائي" للزواج في البلدية، لكنهما اضطرا إلى اتخاذ إجراءات 

الحماية الالزمة مع وضع القناع والقفازات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتزوج ميركو ميليال وإنطوانيتا بيفيالكا في أنكونا في وس���ط البالد الش���رقي على ساحل البحر 

األدرياتيكي بحضور موظف األحوال الشخصية وإشبينيهما ومصور.
وقد وضع الجميع األقنعة والقفزات الواقية من فيروس كورونا وفق ما ذكرت وكالة "اجي" لألنباء .

وقد سمح لهما بإزالة القفازات لتبادل خاتمي الزواج، والقناع الحقا.
ومنعت إيطاليا كل التجمعات أمال بالقضاء على وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 3400 

شخص في البالد.
كذلك منعت إيطاليا تنظيم حفالت الزفاف والمآتم إال إذا جرت بعدد محصور جدا من األشخاص، 

وُغّرم األسبوع الماضي نحو خمسين شخصا في صقلية عند مشاركتهم في مأتم.

كلب ينقذ حياة صديقه بحيلة ذكية إيطاليا.. إذن استثنائي 
للزواج في زمن كورونا

 كانبرا/ االستقالل:
بأناملها الصغيرة كتبت طفلة أس����ترالية خطتها 
لمواجهة فيروس كورونا، لتحمل على كاهلها هّمًا 

قد ال يجدر بمن هم في مثل سنها التفكير به.
وصدمت أوليفيا البالغة م����ن العمر 8 أعوام فقط 
والدها جري����ج هيوز )33 عامًا( م����ن مدينة بيرث، 
الذي عثر عل����ى ورقة في غرفة نومها، دّونت فيها 
مخاوفها واس����تعداداتها لفي����روس كورونا الذي 

اجتاح العالم.
وش����ارك الس����يد هيوز صورة عن الورقة الصادمة 

والطريفة ف����ي الوقت نفس����ه، وأرفقها بمالحظة 
قال فيها مازحًا "لهذا السبب يجب أن أتوقف عن 

الحديث كثيرًا عن فيروس كورونا في المنزل".
وقّس����مت أوليفيا مالحظتها إلى أقسام، تضمنت 
اإلجراءات التي س����تتخذها لالستعداد لفيروس 
كورونا، إلى جانب مشاعرها حول الوباء وهواياتها.

وفي أحد األقس����ام كتبت "أشعر بالخوف، لكنني 
أشعر بتحس����ن عندما أدرك أنه لم يمت أي طفل 

حتى اآلن بسبب الفيروس".
وسردت أوليفيا أيضًا بعض هواياتها، بما في ذلك 

القراءة وكتابة القصص واللعب بالطائرات الورقية 
والتلوين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أما ع����ن خطتها لمواجهة كورونا، فقد اش����تملت 
على تخزين ما تحتاج إليه، والبحث عما يس����ليها 
ويبقيها منش����غلة خالل العزل الصحي، باإلضافة 
إلى االلتزام بالتعليمات الصحية، كغس����ل يديها 

وعدم لمس وجهها.
وأضافت أوليفيا "أحاول أن أبقى بعيدة لمس����افة 
متر ع����ن الجميع، وأتجنب الذه����اب إلى األحداث 

الكبرى".

طفلة تصدم والدها بخطتها المكتوبة لمواجهة كورونا

واشنطن/ االستقالل:
أنجبت امرأة في مركز تجاري "وول مارت" في أمريكا 
وسط هلع التس���وق في جميع أنحاء العالم بسبب 

تفشي فيروس كورونا.
وكانت المرأة التي لم يكش���ف عن اسمها تتسوق 
في مدينة س���برينغفيلد بوالية ميس���وري عندما 
بدأ المخاض وعلم���ت أن موعد الوالدة قد حان، وفًقا 

."KY3" لتلفزيون
وقال���ت مديرة المتجر جيس���يكا هينكل للقناة، أن 
الم���رأة أنجبت فتاة بمس���اعدة الموظفي���ن ورجال 

اإلطفاء وممرضة صادف وجودها في المتجر.
وأضافت هين���كل أنه تم نقل الم���رأة والطفل إلى 
مستشفى قريب في س���يارة اإلسعاف بعد الوالدة 

مباشرة.

وحس���ب ما نقلت المص���ادر للقناة، كان���ت المرأة 
والطفل بصحة جيدة.

في س���ياق آخر، أكد خبراء أن تهاف���ت الناس على 
شراء ورق التواليت بشكل كبير وفقدانه من المخازن 
يعود ألسباب نفسية غير مبررة، يقوم فيها اإلعالم 
والتضخيم اإلعالمي بدور مؤثر، باإلضافة إلى الخوف 

الشعبي من فقدان السلع في السوق.

أنجبت بمركز تجاري أثناء هلع التسوق بسبب كورونا

إغالق مسجد السيدة 
زينب في مصر

) APA images (  يف زمن فريو�س كورونا.. فل�سطينيان يقيمان زفافهما رغم العزل يف مدينة بيت حلم


