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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت صحيف���ة )يديع���وت أحرونوت( 
اإلسرائيلية، إن وزير الداخلية اإلسرائيلي 
أريي���ه درعي ي���درس إمكاني���ة تمديد 
التوقيت الشتوي للحد من حركة الجمهور 

في الشوارع مساًء نتيجة لتفشي فيروس 
كورونا.

وأضافت الصحيفة: »من المقرر أن يسري 
التوقيت الصيفي في إس���رائيل مس���اء 

الخميس صباح الجمعة«.

»إسرائيل« تدرس تأجيل
 التوقيت الشتوي بسبب »كورونا«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت الحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي يوم 
أمس، أنه ستتعامل على أن األسرى األربعة المعزولين في 

س���جن )مجدو( على أنهم مصابون بفايروس )كورونا( ما لم 
تثبت إدارة الس���جون عكس ذلك بالس���ماح 
لهم بالتواصل على األقل مع ذويهم. وقالت 

الحركة األسيرة: نعتبر األسرى المعزولين 
مصابي كورونا ما لم يثبت العكس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت مصادر إعالمية عبرية مساء أمس األحد النقاب 

ع���ن توقيع وزي���ر مالية االحتالل موش���ي 
كحلون الخميس، على ق���رار بتحويل مبلغ 

»اإ�سرائيل« حتول 120 مليون 
�سيقل خلزينة ال�سلطة 

ليربمان يهاجم نتنياهو 
االستقالل/ وكاالت:ويدعم حكومة وحدة

دعا جيمي ماكغولدريك، منس���ق الش���ؤون اإلنسانية 
في األرض الفلس���طينية المحتل���ة، األطراف جميعها 
إلى التعاون من أجل الحد من انتش���ار فيروس كورونا 

ف���ي األراضي الفلس���طينية س���واء في 
الضفة الغربية أو قطاع غ���زة.  وفي حوار 

األمم المتحدة : وصول 
فيروس كورونا إلى

 غزة قد يكون مخيفًا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
هاجم رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان،، 

اإلس���رائيلية،  الحكوم���ة  رئيس  سياس���ة 
بنيامين نتنياهو، ف���ي مواجهة وباء كورونا 

غزة - رام الله/ االستقالل:
أعلنت الش���رطة الفلس���طينية في غزة، أمس األحد، مجموع���ة من اإلجراءات 
الوقائية، لمنع تفش���ي فيروس "كورونا" المستجد، بعد اإلعالن عن اكتشاف 
أول إصابتْين بالقطاع. وأوضحت قيادة الشرطة، في بيان لها، أنه "حفاظا على 

س���المة الجميع، تم إقرار إغالق جميع صاالت األفراح واألسواق 
الشعبية األس���بوعية". وش���ملت التعليمات الجديدة -بحسب 

غزة وال�شفة تتخذان �شل�شلة اإجراءات جديدة ملنع تف�شي »كورونا«

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى

رام الله: 85 عينة جديدة جاءت نتائجها سلبية
غزة: حجر كافة المخالطين بإصابتي »كورونا« 

ومنهم مدير قوى األمن الداخلي ونائبه
غزة- رام الله/ االستقالل: 

أكد الناطق باس���م وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أن حالة المصاَبْين مطمئنة 
ومس���تقرة وتحت الرعاية السريرية في مستش���فى العزل الذي أقيم في معبر 

رفح البري، وتم حج���ر 29 مخالطًا لهما. وبين خالل مؤتمر اإليجاز 
اليومي لمركز اإلعالم الحكومي أن الحالتين اللتين ظهرت نتائج 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين باحات المسجد األقصى 
المب���ارك، صباح أم���س األحد، بحماية من ق���وات االحتالل 

اإلسرائيلي. وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين 
اقتحموا باحات المسجد األقصى المبارك من 
ب���اب المغارب���ة، وأدوا طقوس���ًا تلمودية في 

مختصون: خطر الشائعات أشد 
وأقوى من »كورونا« ويجب ضرب 

مروجيها بيد من حديد 
غزة / محمد أبو هويدي:

أكد مختصون في الش���ؤون األمنية واإلعالم الجديد على 
ضرورة التصدى لمروجي الشائعات والضرب بيد من حديد 
لكل من يعمل على نش���ر األخب���ار والمعلومات المغلوطة 

والكاذب���ة عبر مواقع التواص���ل االجتماعي, 
مطالب���ا بضرورة وجوب مكافح���ة تلك اآلفة 

تعليق ووقف مؤقت للصالة في 
المسجد األقصى ابتداء من فجر اليوم 

العبادلة يكشف لـ »االستقالل« تفاصيل 
إصابة الحالتين بفيروس »كورونا« بغزة

غزة / سماح المبحوح:  
أكد مدي���ر دائرة مكافحة العدوى ب���وزارة الصحة بغزة رامي 
العبادلة أن الحالتين التي تم اكتشاف إصابتهما بفيروس 

كورونا المستجد » كوفيد19-« هم من العائدين من الخارج، 
الفتًا إلى أن القطاع لم يس���جل فيه أي اصابة 
جدي���دة.  وأوضح العبادلة ل� »االس���تقالل« أن 

) APA images (   عنا�سر من �ل�سرطة ينظمون حركة �ل�سري على �أحد مفرتقات مدينة غزة �أم�س

06 0406 03



االثنين 28 رجب 1441 هــ 23 مارس 2020 م

القدس المحتلة/ االستقالل:
باحات  المستوطنين  عشرات  اقتحم 
المسجد األقصى المبارك، صباح أمس 
األح���د، بحماية من ق���وات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وذكرت مص���ادر محلية أن عش���رات 
باح���ات  اقتحم���وا  المس���توطنين 
المس���جد األقصى المب���ارك من باب 
المغاربة، وأدوا طقوًس���ا تلمودية في 
ساحات المس���جد، وذلك خالل فترة 

االقتحامات الصباحية.
وبين���ت المصادر أن قوة من ش���رطة 
االحتالل تولت حماية وتأمين اقتحام 
المس���جد  لباح���ات  المس���توطنين 

األقصى المبارك.
وتواصل شرطة االحتالل إغالق معظم 
أب���واب المس���جد األقص���ى المبارك 
باس���تثناء ثالثة أب���واب؛ وهي: حطة 

والمجلس والسلسلة.

 ويغلق االحتالل تلك البوابات بدعوى 
»مكافحة في���روس كورونا«، في وقت 
حذر فيه نشطاء مقدسيون من نوايا 
خبيثة لالحتالل تستهدف المسجد 

األقصى.

ويتزام���ن ذل���ك مع حمل���ة إبعاد 
اس���تهدفت مرابطين ومدافعين 
ع���ن األقص���ى طال���ت عش���رات 
النش���طاء والمرابطي���ن، ووجهت 
لمعظمه���م ق���رارات إبع���اد عن 

األقصى مَددًا متعددة.
 ويواجه المسجد األقصى انتهاكات 
واقتحام���ات  متك���ررة  إس���رائيلية 
يومية من المستوطنين، في مخطط 

ا. ا ومكانّيً استيطاني لتقسيمه زمانّيً

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال����ت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن ضابط منطقة الوس����ط 
في جيش االحتالل بعث برس����الة لقضاة المحاكم العس����كرية التابعة 

لالحتالل في الضفة الغربية خالل األيام الماضية.
 وأضافت الصحيفة أن ضابط المنطقة طلب من القضاة التفكير مجددًا 
في جلس����ات تمديد اعتقال األس����رى الفلسطينيين عند عرضهم على 
المحاكم، وذلك بسبب انتشار فايروس كورونا وخشية تفشي الفايروس 

في السجون.
وبحسب الصحيفة فإن الضابط أصدر قرارًا بإجراء جلسات المحاكم بدون 
تواجد األسرى الفلس����طينيين في قاعات المحاكم العسكرية، وكذلك 
طلب من القض����اء التفكير مجددًا في ضرورة تمديد اعتقال أي أس����ير 

فلسطيني.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن جنود االحتالل ما زالوا يقتحمون المدن 
الفلسطينية في الليالي لتنفيذ االعتقاالت، ولكن تحت اجراءات مشددة 
ليس خشية عمليات إطالق النار وإلقاء الحجارة فقط وإنما أيضًا خشية 

فايروس كورونا.

االحتالل يقلل وتيرة االعتقاالت عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى
بالضفة خوفًا من كورونا

وطمأن القدرة أهلنا في قطاع غزة أن الحالتين اللتين تم 
التأكد من إصابتهم����ا بفيروس كورنا الجديد تم عزلهما 
ف����ورًا ونقلهما للمتابعة الصحية في مستش����فى العزل 
بمعبر رفح البري، واتخاد كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة  
للمخالطي����ن للحالتين وعددهم 29 ش����خصا, باإلضافة 

لسحب 19 عينة للفحص المخبري وبانتظار النتائج.
واعتب����ر أن اإلعالن المباش����ر فور ص����دور نتائج الفحص 
المخبري في س����اعة متأخرة من اللي����ل يدلل على اعتماد 
منهج الشفافية وتدفق المعلومات من قبل وزارة الصحة 
للجمهور بش����كل مباش����ر، وهدا يمكن الطواقم الصحية 
والمواطني����ن من اتخاد التدابير االحترازية الواجبة لحظة 

بلحظة.
واعتبر أن اكتش����اف الحالتين ف����ي مركز الحجر الصحي 
االجباري يؤكد سالمة اإلجراءات االحترازية والوقائية التي 
اتخذتها وزارة الصحة بالتع����اون مع الجهات الحكومية 
األخ����رى لتحصي����ن المجتمع لمواجه����ة مخاطر فيروس 

كورونا الجديد.
وأش����ار إلى أن الطواقم الطبي����ة تابعت الحالة الصحية ل�� 
1287 مستضافًا داخل 20 مركزًا للحجر الصحي مصنفة 
وفقًا لتاريخ دخول العائدين إليها، وال يسمح بمغادرتها 

أو إضافة آخرين إليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي.
ولفت إل����ى أن وزارة الصحة تابعت إج����راءات إنهاء فترة 
الحجر المنزلي ل������ 637 عائدًا إلى قطاع غزة لم تس����جل 
عليه����م أي اعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في 
الحجر المنزلي حتى اللحظة إلى 2071 عائدًا، تنتهي فترة 
الحجر المنزلي آلخر عائد منهم يوم الخميس المقبل 26 
مارس الج����اري، ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة 

فاي����روس كورونا، كم����ا تمت متابعة االلتزام بالس����المة 
والوقاية المنزلية ل� 1350 عائدًا منهم.

وقال القدرة إن وزارة الصحة تحمل االحتالل اإلس����رائيلي 
خط����ورة األوض����اع الصحية واإلنس����انية في قط����اع غزة، 
وتطال����ب األمم المتح����دة بتحمل مس����ؤولياتها تجاه 2 
مليون مواطن يواجهون ظروفًا معيشية وصحية قاسية، 
وس����رعة تلبية االحتياجات العاجل����ة والطارئة من أجهزة 
التنفس والعناية المركزة واالدوية والمستهلكات الطبية 
ولوازم المختبرات والمستلزمات الوقائية وكافة مقومات 

الجهوزية واالستعداد لمواجهة وباء كورونا الجديد.
وقال رئي����س المكتب اإلعالمي الحكوم����ي في قطاع غزة 
س����المة معروف، مس����اء ، إّنه "تم إدخال كل من مدير عام 

ق����وى األمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم ونائبه 
محم����ود أبو وطفة للحجر الصحي االحت����رازي من فيروس 
كورون����ا، وحج����ر كل من اختل����ط بالحالتي����ن المصابتين 

المكتشفتين في غزة".
وأوضح مع����روف خالل االيج����از الصحف����ي اليومي حول 
مس����تجدات فيروس كورون����ا، إّن "وزارة الصحة هي جهة 
االختصاص الوحيدة فيما يتعلق باإلصابات وكل ما يتم 
تداوله والحديث عنه سواء حول الحالة الصحية للحالتين 
المصابتي����ن أو وج����ود اصاب����ات جديدة هي ش����ائعات، 
وننصح المواطنين بعدم تداولها والتعامل معه"، ُمؤكًدا 
أّنه "بالرغم من توجيه بع����ض االنتقادات ألننا لم ننتظر 
حتى الصباح لإلعالن ع����ن الحاالت هذا يؤّكد أننا نتعامل 

بشفافية مع هذا األمر".
كما أش����ار معروف إل����ى أّنه "تم اتخ����اذ العينات الالزمة 
من األش����خاص الذين خالطوا اإلصابتين المعلن عنهم 
وفي انتظار النتائج ونطمئن المواطنين بأن كافة السلع 
متواج����دة وبوفرة وبمخزون اس����تراتيجي في قطاع غزة، 
ويتم االس����تيراد من المعابر بشكل س����لس"، مؤكًدا أّن 
"حركة ضبط الس����وق في مجمل الس����لع داخل قطاع غزة 
تسير على قدم وساق ونطمئن الجميع بتوفر كافة السلع 

األساسية بمخزون استراتيجي".
كما أعلن الناطق باس����م الحكومة إبراهيم ملحم، مس����اء 
ام����س األحد، نتائج 85 عين����ة أخضعت لفحص فيروس 

كورونا.
وأوضح ملحم، خالل اإليجاز الصحفي المسائي حول آخر 
مس����تجدات وباء "كورونا"، أن 85 عينة تم فحصها امس 
وتشمل كافة المحافظات جاءت نتائجها سلبية أي غير 

مصابة، وأنه ال حاالت جديدة حتى اللحظة.
وأضاف، أن اللوائح التنفيذية والتفسيرية لقرارات رئيس 
الوزراء المتعلقة بفيروس "كورونا" ستصدر عقب اجتماع 

مجلس الوزراء اليوم االثنين.
وأكد ملحم أن الحكومة تعمل على وضع خطط طويلة األمد 

"حتى نبقى قادرين على العمل والحياة".
ودعا ملحم المواطنين إلى عدم التزاحم على ش����راء المواد 
التموينية والسلع وال داٍع لتخزينها، نظرًا لتوفرها، مشيرًا 
إلى خطة موضوعة لضمان فتح البقاالت ومحالت الس����وبر 

ماركت والصيدليات.
وطمأن المواطنين باستمرار تدفق المواد الغذائية وهناك 

ما يكفي من المواد التموينية.

رام الله: 85 عينة جديدة جاءت نتائجها سلبية
غزة: حجر كافة المخالطين بإصابتي »كورونا« ومنهم مدير قوى األمن الداخلي ونائبه

غزة- رام اهلل/ اال�ستقالل: 
اأكد الناطق با�س��م وزارة ال�س��حة بغزة اأ�س��رف القدرة 
اأن حالة امل�س��اَبينْ مطمئنة وم�س��تقرة وحتت الرعاية 
ال�سريرية يف م�ست�س��فى العزل الذي اأقيم يف معرب رفح 
الربي، ومت حجر 29 خمالًطا لهما. وبي خالل م�ؤمتر 

االإيج��از الي�مي ملرك��ز االإعالم احلك�م��ي اأن احلالتي 
اللتي ظهرت نتائج اإ�س��ابتهما بفريو�س ك�رونا اجلديد 
هما يف ال�س��تينيات وال�س��بعينيات من العمر، عادتا اإىل 
قط��اع غ��زة من الباك�س��تان �س��من جمم�ع��ة اأخرى يف 
مناط��ق متفرق��ة من حمافظ��ات ال�ط��ن، وظهرت على 

بع�س��هم اأعرا���س املر���س، وعلي��ه ت�جه��ت الط�اق��م 
املخت�سة اإىل مقر حجرهم ال�سحي بغزة ومت عزلهما، 
واأخذ م�سحات خمربية منهما حتى ظه�ر نتائج فح�س 
العينات، م�ؤك��دًا اأن احلالت��ي مل تدخ��ال اإىل مناط��ق 

�سكناهم يف القطاع.
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رام الله/ االستقالل: 
طالب رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين 
الل���واء قدري أبو بكر، ام���س األحد، األمين العام 
لألمم المتح���دة انطونيو غوتي���رش، بالضغط 
على سلطات االحتالل اإلسرائيلية إلطالق سراح 
األس���رى الفلس���طينيين، تجنبًا لوقوع مأس���اة 
إنس���انية في الس���جون في ظل تفشي جائحة 

كورونا.
وقال أبو بكر، في بي���ان صادر عن الهيئة امس 
االحد، "إن العديد من دول العالم المهددة بوباء 
)كورونا( عمدت مؤخرًا إلى إطالق س���راح أعداد 
كبيرة من السجناء تجنبا النتشار الفيروس في 

السجون، ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا".

وأض���اف أن "الحكومة اإلس���رائيلية وبمنتهى 
العنصري���ة والالخالقية، أعلن���ت عن توجهها 
إلطالق س���راح أكثر من 500 سجين إسرائيلي 
جنائي، بهدف تقليص االكتظاظ في السجون، 
تجنبا النتشار الفيروس، فيما تجاهلت األسرى 
الفلس���طينيين الذين يحتجزون في معتقالت 
مكتظة، بينه���م أكثر من 700 أس���ير مريض 
و200 طفل وعش���رات المس���نين والنساء، في 
ظل صمت المجتمع الدولي ومؤسس���اته حيال 
معاناة المعتقلين الفلسطينيين والخطر الذي 
يتهدد حياتهم بعد تفشي هذا الوباء بالمئات 
داخل "إسرائيل" ومن بينهم جنود ومحققون".

وأوض���ح ابو بك���ر أن األمم المتح���دة على علم 

ودراية بأن السجون اإلس���رائيلية التي يحتجز 
فيها االحتالل الفلسطينيين من أكثر السجون 
اكتظاًظ���ا في العال���م، وتفتقر ألدنى ش���روط 
الصحة والسالمة، وتعتبر بيئة حاضنة النتشار 

وباء "كورونا".
وطالب المؤسس���ات التي تصف نفس���ها على 
أنه���ا الحامية لحقوق اإلنس���ان وعلى رأس���ها 
األم���م المتحدة، وف���ي هذا الظرف اإلنس���اني 
العالمي الحس���اس، بإطالق سراح معتقلينا من 
السجون اإلس���رائيلية، وخاصة المرضى، وكبار 
السن، والذين أمضوا عشرات السنين في هذه 
السجون، تجنبًا لوقوع مأساة إنسانية حقيقية 

بحقهم.

الدوحة/ االستقالل: 
وجه رئي����س المكت����ب السياس����ي لحرك����ة المقاومة 
اإلسالمية »حماس« إسماعيل هنية نداء عاجال إلى خادم 
الحرمين الش����ريفين جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز 
باتخاذ قرار باإلفراج عن المعتقلين الفلس����طينيين في 

السجون السعودية.
وق����ال رئيس الحرك����ة في بيان وصل ل� »االس����تقالل«: 
في ظل وباء الكورونا الذي يجتاح العالم، وخش����ية على 
حياة اإلخوة األكارم، وانطالقا من كل األبعاد اإلنس����انية 
والديني����ة للمملكة العربية الس����عودية ف����ي التعامل 
مع قضية فلس����طين وأبنائها الذين عاش����وا س����نوات 
طويلة عل����ى أرض المملكة يقوم����ون بكامل واجباتهم 
والتزاماته����م العروبي����ة واإلس����المية تجاه الش����عب 

السعودي الش����قيق فإن إطالق س����راح الفلسطينيين 
يصبح ضرورة إنس����انية وقومية، وكلن����ا ثقة أن جاللة 

الملك لن يتردد في القيام بها«.
وأض����اف هنية: في ذكرى اإلس����راء والمعراج التي ثبت 
فيه����ا المولى عز وجل هذا الرب����اط المقدس بين أرض 
الحرمين وأرض فلس����طين فإننا ندعو خ����ادم الحرمين 
إلى اتخاذ قرار طال انتظاره بإخالء س����بيل أبناء شعبنا 
من السجون التي ما ُجعلت ألمثالهم من الرجال الذين 
خدم����وا قضيتهم وش����عبهم، وبما يتمش����ى مع الدور 

الرئيس للمملكة وشعبها المضياف.
م����ن  العش����رات  الس����عودية  الس����لطات  وتعتق����ل 
الفلسطينيين واالردنيين على خلفية دورهم من دعم 

القضية الفلسطينية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت الحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، أنه ستتعامل 
عل���ى أن األس���رى األربع���ة المعزولين في س���جن )مجدو( على أنه���م مصابون 
بفايروس )كورونا( ما لم ُتثبت إدارة السجون عكس ذلك بالسماح لهم بالتواصل 

على األقل مع ذويهم.
وقالت »نوج���ه صرختنا لكل األحرار والقوى الفاعلة وتحديدًا من يملك أس���باب 
حريتنا أن يبادر بممارس���ة الفعل المؤثر إلنقاذ األس���رى، فكل الوسائل والطرق 

إلنقاذنا واجبة وهي فرض الساعة«.
واعتب����رت الحرك����ة في بيان صحف����ي ، أن تراجع إدارة الس����جون عن 
رواي����ة اإلصابة لعدمه����ا يأتي في إطار محاول����ة التهدئة من غضب 
السجون التي شرعت بإغالق السجون احتجاجًا على مصادرة حقوقنا 

المكتسبة.
وأوضحت أنه تم تش���كيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع األس���رى الصحية وتزويد 
الجهات المعنية في الخارج وتحديدًا هيئة شؤون األسرى والمؤسسات الفاعلة 
األخرى وتحديدًا نادي األس���ير ومكتب إعالم األسرى ومهجة القدس ومؤسسة 
الضمير ومكتب حري���ات بكل تطور في داخل الس���جون وتحديدًا متابعة حالة 

األسرى األربعة المعزولين.
وش���ددت الحركة األس���يرة على »أن هذه األزم���ة لن تلفتنا ع���ن مقارعة عدونا 
والدفاع عن حقوقنا المكتس���بة التي تم االعتداء عليه���ا في الفترة األخيرة وما 
زلنا في بداية خطواتنا المدروسة للرد على هذا االعتداء، والتي كان بدايتها يوم 
الخميس 2020/3/19 بإغالق كافة األقسام في كل السجون، وسيتبعها خطوات 

أخرى يتم اإلعالن عنها الحقًا«.

رام الله/ االستقالل:
حذر رئيس نادي األسير قدورة 
فارس صباح يوم أمس، من أن 
اإلجراءات واالحتياطات والتي 
اإلسرائيلي  االحتالل  يتخذها 
لسجانيه في سجن »مجدو« مع 
األسرى المش���تبه بإصاباتهم 

بفايروس كورونا تثير القلق.
ويوم الخميس الماضي أعلنت 
مصلحة س���جون االحتالل عن 
إصابة 4 أس���رى فلسطينيين 
بفاي���روس كورونا في س���جن 
هيئة  ذك���رت  فيما  )مج���دو( 
والمحررين  األس���رى  ش���ؤون 
الفلس���طينية  الصحة  ووزارة 
والصليب األحم���ر الدولي أنه 
األسرى كإجراء  تم عزل هؤالء 

وقائي للتحقق.
وق���ال فارس ف���ي تصريح له 
»يب���دو أنهم أج���روا أكثر من 
السجن  إدارة  فحص، وتتكتم 
الفحوصات، وكما  نتائ���ج  عن 
قيل لإلخوة أمس إنه يفترض 
أن تك���ون نتيج���ة الفح���ص 

اليوم«.
ونب���ه إلى أنه بقراءة لس���لوك 
إدارة س���جن مج���دو »فهناك 
واحتياط���ات  قل���ق  حال���ة 

الس���جانين  تخص  وإجراءات 
أكث���ر مبال���غ فيه���ا، فلو كان 
اش���تباه  مج���رد  الس���لوك 
مختلفا فحدث هذا  فسيكون 
في س���جن عسقالن قبل أكثر 
من أسبوع عندما كانت هناك 
ش���كوك بأح���د األطب���اء بأنه 
تواص���ل مع مص���اب بكورونا 
لك���ن الس���لوك ف���ي مج���دو 

مختلف تماما«.
وأكد فارس أنه من المفترض 

س���جون  إدارة  تفص���ح  أن 
االحتالل بش���كل واضح اليوم 
عن نتائج الفحوصات لألسرى 

ال�6 المعزولين.
وبين أن هناك »اس���تعدادات 
على أعلى مستوى في السجن، 
فحتى القس���م الذي عزل فيه 
خمس���ة أس���رى ثم في اليوم 
س���ادس،  إضافة  ت���م  التالي 
حيث وض���ع نايلون كعزل عن 

السجانين«.

ولفت رئيس نادي األسير إلى 
أن طريقة الع���زل تثير القلق 
لدين���ا ولذلك دعين���ا منظمة 
من  للتأكد  العالمي���ة  الصحة 
تطبي���ق بروتوك���ول طريق���ة 

التعامل مع األسرى.
وأكد وجود مخاوف لديهم من 
استخدام االحتالل اإلسرائيلي 
أدوي���ة لم يس���تخدمها على 
اإلس���رائيليين، مشيرا إلى أن 

هذا حدث بالماضي.

الحركة األسيرة: نعتبر نادي االسير: احتياطات االحتالل بسجن »مجدو« تثير القلق
األسرى المعزولين مصابي 
كورونا ما لم يثبت العكس

أبو بكر: األمم المتحدة مطالبة بالضغط الحقيقي لإلفراج عن األسرى

رام الله/ االستقالل: 
أفرجت قوات االحتالل اإلس���رائيلي عن األسيرة آالء بش���ير، عبر حاجز الجلمة 
بمدينة جنين ش���مال الضفة الغربية المحتلة، بع���د اعتقال إداري دام قرابة 

ثمانية أشهر. 
وأف���ادت مصادر محلي���ة أن قوات االحتالل أفرجت عن األس���يرة بش���ير )23 
عاًما(، وهي من بلدة جينصافوط قضاء قلقيلية، بعد قرابة ثمانية أش���هر من 

االعتقال اإلداري.
وتعرضت األس���يرة وفقا لمصادر حقوقية للتحقيق لمدة 14 يوما واس���تخدم 

االحتالل أساليب نفسية قاسية بحقها. 
وجاء اعتقال بشير في يوليو / تموز الماضي بعد أن أفرجت أجهزة أمن السلطة 

االحتالل يفرج عن
 األسيرة آالء بشير

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت مصادر إعالمية عبرية مس���اء امس األحد 
النقاب عن توقيع وزير مالية االحتالل موشي كحلون 
الخميس، على قرار بتحويل مبلغ 120 مليون شيقل 
لخزينة الس���لطة الفلس���طينية، وذلك على خلفية 

انتشار فيروس "كورونا".
وذكرت القن����اة "13" العبرية أن المبلغ تم اقتطاعه 
م����ن عائ����دات الضرائ����ب الفلس����طينية كدفع����ة 
طوارئ، وج����اء القرار بن����اًء على توصي����ة كبار قادة 
جي����ش االحتالل واألمن اإلس����رائيلي والذين أعربوا 
عن خش����يتهم من تسبب انتش����ار الفيروس وعجز 

السلطة عن مواجهته بانهيارها.
وقالت القن���اة إن القرار جاء في أعق���اب مقابلة بين 
كحلون ووزير المالية الفلس���طيني ش���كري بشارة، 
ويأت���ي المبلغ كتصفية حس���اب للمبالغ الس���ابقة 

المستحقة من عائدات الضرائب الفلسطينية.
في حي���ن رفض كحلون طلب بش���ارة بتحويل مبلغ 
650 مليون شيقل من األموال التي قامت "إسرائيل" 
باقتطاعها في إطار قانون خصم قيمة فاتورة رواتب 

األسرى والشهداء.
وبرر كحلون رفضه بأن هنالك قانونًا تم إقراره بهذا 

الخصوص وال يمكن التراجع عنه.

هنية يناشد عاهل السعودية 
اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

»إسرائيل« تحول 120 مليون 
شيقل لخزينة السلطة 
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وكان رئي���س المكتب اإلعالمي الحكومي 
س���المة معروف، دعا أمس األحد، جمهور 
المواطنين ف���ي قطاع غزة، إل���ى التحلي 
بأعلى درجات ضبط النفس وتغليب حس 
المسؤولية واالنتباه جيدًا من خطر تداول 

اإلشاعات. 
وأكد مع���روف ف���ي تصري���ح صحفي 
مقتضب ل���ه صباح أمس، عل���ى ضرورة 
االعتماد فقط عما يصدر من وزارة الصحة 
وع���دم االلتف���ات لما ي���روج حفاظًا على 

استقرار مجتمعنا. 
وتم تسجيل أول حالتين لإلصابة بفيروس 
"كورونا" في قطاع غزة، لشخصين عائدين 
من باكستان، ويمكثان في الحجر الصحي 

بمستشفى رفح الميداني.
وفي إطار ما يواجهه العالم والبشرية من 
مخاطر بسبب "كورونا"، اتخذت شركات 
ومواق���ع التواص���ل االجتماعي خطوات 
جدي���ة للعمل عل���ى مواجهة انتش���ار 
الش���ائعات والمعلوم���ات الخاطئة عن 
الفي���روس، فقد تلجأ في بعض األحيان 
إلى حذف حس���ابات أشخاص ينشرون 
معلوم���ات غي���ر صحيح���ة أو حذف ما 

ينشرونه.
ال�ضرب بيد من حديد

وأك���د المختص األمني د. إبراهيم حبيب، 
أن إع���الن وزارة الصحة ف���ي قطاع غزة عن 
وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا 
من القادمين إلى قطاع غزة ، أثار ذلك نوعًا 
من الخوف والقلق والبلبلة لدى المواطنين، 
واستغل مروجو الش���ائعات هذه األخبار 
في محاولة لحرف األنظار وإظهار القطاع 
وكأن ب���ه العديد من الح���االت المرضية 

المصابة بهذا الفيروس.
وقال حبيب ل� "االس���تقالل": "إن السرعة 
واألمني���ة  المختص���ة  الجه���ات  ل���دى 
وسرعتها في تدارك انتشار تلك األخبار 
والشائعات طمأن المواطنين أن كل شيء 
يجري وفق متطلبات الس���المة والوقاية؛ 
ولكن هذا ال ينفي أن الخطر ما زال موجودًا 
وعلى الجميع أن يتعاون���وا ويكونوا على 
المس���ؤولية وعدم االستهانة بهذا  قدر 
الوباء العالمي وتحري األخبار من مصادرها 
المغلوطة  الموثوقة واالبتعاد عن االخبار 

ومروجي الشائعات".

وأوض���ح المخت���ص األمن���ي، أن مواق���ع 
التواصل االجتماعي وأي جهة ال تس���تند 
إلى مصادر موثوقة في نقلها لألخبار يجب 
أن يتجنبه���ا المواطن وال يأخذ بها فخطر 
الشائعة أشد من المرض نفسه، الفتا الى 
أن الش���ائعات أس���قطت دوال ومنظومات 
صحية عالمية وعل���ى الجميع االنتباه الن 
هناك من يتربص بقطاع غزة ويس���تغل 

هذه الظروف االستثنائية للنيل منه.
وشدد حبيب، على أنه يجب على األجهزة 
األمني���ة أن تضرب بيد من حديد على كل 
من يروج هذه الش���ائعات وتضعه تحت 

طائلة المس���ؤولية والقانون وتعمل على 
متابعتهم بشكل مستمر حتى ال يشعر 
المواطن أنه ضحية ألشخاص يستغلون 
ه���ذه الظ���روف س���واء كان لمناكف���ات 

سياسية أو تحقيق مآرب شخصية. 

خطر كبري 
بدوره، أكد المخت���ص في االعالم الجديد 
سائد حسونة: أن خطر انتشار الشائعات 
وم���دى خطورتها عل���ى المواطنين كبير 
ويحمل ف���ي طياته تأثيرًا س���لبيًا كبيرًا 
ويفقد حال���ة الثقة بي���ن المواطن الذي 
يصبح فريس���ة س���هلة لمروج���ي هذه 

الش���ائعات  وبي���ن الجه���ات الحكومية، 
مطالب���ا المواطنين أن يس���تقوا أخبارهم 
ومعلوماته���م م���ن الجه���ات المختصة 
والمخولة ف���ي الحديث عن هذا الفيروس 
وأن يتبع���وا االرش���ادات والتوجيه���ات 
الحكومية وخاصة التعليمات التي تصدر 

عن وزارتي الصحة والداخلية.
وأوض���ح المخت���ص، أن الحكوم���ة ف���ي 
غزة تعامل���ت بكل ش���فافية ووضوح مع 
المواطنين حين أعلنت عن تلك الحالتين 
في وقت متأخر فجر أمس االحد لتطمئن 
الجمه���ور الفلس���طيني أن األمور تحت 
السيطرة؛ مستدركا" لكن بعد هذا المؤتمر 
ظهرت الكثير من الشائعات التي يراد من 

ورائها إثارة البلبلة والقلق.
وتابع المختص ، " أن���ه وبناء عليه يمكن 
التواص���ل االجتماعي أن  ل���رواد مواق���ع 
يعالجوا هذه األخبار س���واء كان فرديًا أو 
جماعيًا من خالل التثبت والتأكد من مدى 
مصداقية االخبار، وكذل���ك على الجهات 
المختص���ة أن تق���وم بتوعي���ة الجمهور 
منصات  يستخدمون  الذين  الفلسطيني 
التواص���ل االجتماع���ي من خ���الل إطالق 
الحمالت التوعوية والندوات القصيرة في 
ظل ع���دم التجمعات واقامة الندوات على 

أرض الواقع.
وطالب حس���ونة أبناء شعبنا الفلسطيني 
ف���ي قطاع غ���زة بدعم أي إج���راء حكومي 
ومساعده جهات االختصاص قدر اإلمكان 
ف���ي الض���رب بيد م���ن حدي���د لمروجي 
الش���ائعات ووضعهم تحت طائلة  هذه 
المس���ؤولية ألن هذا األمر يهدد الس���لم 

االجتماعي والعام في قطاع غزة.

خمت�ضون: خطر �ل�ضائعات �أ�ضد و�أقوى من »كورونا« ويجب �ضرب مروجيها بيد من حديد 
غزة / حممد اأبو هويدي:

اأكد خمت�ض��ون يف ال�ضوؤون االمنية واالعالم اجلديد 
على �ضرورة ال�ضدى ملروجي ال�ضائعات وال�ضرب بيد 
من حديد كل من يعمل على ن�ض��ر االأخبار واملعلومات 
املغلوطة والكاذبة عرب مواقع التوا�ضل االجتماعي, 

مطالبا ب�ض��رورة وجوب مكافحة تلك االآفة من قبل 
اجله��ات الر�ض��مية ومالحقة نا�ض��ري »ال�ض��ائعات«. 
التوا�ض��ل  مواق��ع  ال�ض��ائعات  مروج��و  وا�ض��تغل 
االجتماع��ي يف ن�ض��ر اخب��ار كاذب��ة ومغلوط��ة بع��د 
انت�ض��ار فريو�س »كورونا« الذي ع�ض��ف بالعامل اأجمع 

واأ�ض��بح وباًء عاملًيا مل ت�ض��تطع دول كربى ال�ضيطرة 
علي��ه؛ الثارة اخل��وف والقلق بني �ض��فوف املواطنني 
خ�ضو�ض��ا بع��د اإع��الن وزارة ال�ض��حة يف القطاع عن 
اكت�ض��اف حالت��ني م�ض��ابتني بفريو���س كورون��ا م��ن 

العائدين من اخلارج. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال وزير إسرائيلي سابق إن »إسرائيل تعيش 
في لحظة حرجة، وهي مناسبة للنظر من جديد 
ف����ي خارطتها السياس����ية وللمنطقة، والبحث 
من جديد في خيار الكونفدرالية اإلس����رائيلية 
الفلس����طينية في ظل الكفاح المش����ترك الذي 
يخوضه اإلسرائيليون والفلسطينيون معا، ويدا 

بيد، لمواجهة الكورونا«.
وأضاف يوس����ي بيلي����ن، وزير القض����اء ونائب 
وزي����ر الخارجي����ة األس����بق، وأحد رواد مس����يرة 
أوسلو مع الفلسطينيين، وشغل مهامًا عديدة 
بالكنيست والحكومات اإلسرائيلية، في مقاله 
بصحيفة إس����رائيل اليوم، ترجمته »عربي21«، 
أنه »في المس����تقبل قد يتصدى اإلسرائيليون 
والفلس����طينيون معا لكوارث طبيعية من أنواع 
مختلفة، يجع����ل منها أحد الدواف����ع والحوافز 
األساس����ية لمنح هذه الكونفدرالية مصداقية 

ووجاهة في الطرح«.
ولفت الكاتب إل����ى أن »أزمة كورونا تتطلب من 
اإلسرائيليين إقامة تعاون مكثف بين الجيران 
الجيو-غرافيين، ال س����يما أولئك الذين يعانون 

م����ن األزم����ة ذاتها القائم����ة حالي����ا، ومن ذلك 
التعاون مع الفلس����طينيين، لكن في منظومة 
العالقات السياسية ستكون األمور أكثر هدوءًا، 
ولذلك يمكن إقامة عالقات أكثر تنس����يقا في 

مجاالت أخرى«.
وأكد أن »األزمة التي تعيشها إسرائيل بسبب 
أزمة وباء الكورونا غير مسبوقة في تاريخ الدولة، 
لك����ن األمر األكثر ش����بها بها تمث����ل في حرب 
الخلي����ج األولى في ع����ام 1991، حين لم يعرف 
أحد من اإلسرائيليين متى سوف تنتهي هذه 
الح����رب، أو يتوقف إطالق الصواريخ من العراق، 
وكان التخوف أن تش����تمل عل����ى صواريخ غير 

تقليدية«.
وأضاف أن »إس����رائيل واجهت تلك األزمة من 
خالل كمامات الغاز، لكنها ل����م تعرف ما الذي 
يق����وم به بالضب����ط، مع أنها ف����ي عهد رئيس 
حكومتها إس����حق ش����امير قررت عدم الرد على 
الصواري����خ العراقي����ة، وفجأة فقدنا الش����عور 
باألمن، وشعرنا أننا مكشوفون، وفاقدون لإلرادة 

والفعل«.
وأك����د أن »المق����والت المش����هورة ح����ول الرد 

بالطريقة المناسبة وفي الزمن المناسب لم نعد 
نسمعها بعد ذلك، ألننا اعتمدنا حينها، وبحق، 
عل����ى اإلدارة األمريكية زمن الرئيس األس����بق 
جورج بوش األب، لكننا بعد مرور شهر ونصف 

فقط أوقفنا استخدام هذه الكمامات«.
وأشار إلى أن »إس����رائيل اليوم في أزمة كورونا 
يقودها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، الذي 
يعمل بين ي����وم وآخر على تأجي����ل محاكمته، 
ويحرص على الظهور اإلعالمي، وتتأرجح حلقات 
الب����ث التلفزيوني بي����ن إقام����ة حكومة وحدة 
وطنية، أو إعالن حالة الطوارئ برئاسته، وفي كل 
يوم يعلن عن إلغ����اء قطاع جديد من االقتصاد 

اإلسرائيلي«.
وأوضح أن »دولة منفتحة كإس����رائيل تستطيع 
العث����ور على قائ����د يقودها في ه����ذه اللحظة 
الحرجة، يه����دئ من روع مواطنيه����ا القلقين، 
والمحجوري����ن ف����ي منازله����م، والملتصقي����ن 
بشاش����ات التلفزة، ويش����اهدون الكلمة المملة 
»كل ش����يء س����يكون على ما ي����رام«، وكأن من 
يردد هذه الكلمة اكتش����ف سر الوباء أو عالجه 

السحري«.

وزير »إسرائيلي« سابق يدعو لكونفدرالية مع الفلسطينيين

غزة/ االستقالل:
دع����ت وزارة األوقاف والش����ئون الدينية في قطاع 
غزة، إل����ى أداء الصالة جماعة مع األهل واألبناء في 

البيوت، في إطار الوقاية من فيروس »كورونا«.
كما دعت الوزارة في بي����ان لها، إلى إيقاف بيوت 

العزاء واالكتفاء بالتعزية على المقبرة.
وقالت إنها تدعو اآلباء واألمهات الستثمار الفرصة 
وتحويل البيت إلى مسجد ومدرسة، وحثت جميع 
الميس����ورين من أبناء ش����عبنا لتحقيق التكافل 

االجتماعي.
وأوصت بمواصلة التض����رع إلى الله عز وجل حتى 

يكشف البالء ويدفع الوباء.
ويشهد قطاع غزة إجراءات استثنائية للوقاية من 
فيروس »كورونا«، خاصة بعد اكتش����اف حالتين 
لمس����افرين عائدين من باكس����تان عبر معبر رفح 

البري.

أوقاف غزة تدعو لصالة 
الجماعة في البيوت
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وبين أن الحالتي���ن فور وصولهما للمعبر 
خضعا لفحص قياس الحرارة أسوة بباقي 
العائدي���ن ، لكن لم تظه���ر عليهم أية 
أعراض من ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها، 
وبعد وصول ب���اغ من جهة خارج القطاع 
يفيد بدخول أش���خاص للقطاع قادمين 
نتيجة  باكس���تان مصابي���ن  دول���ة  من 
اختاطه���م بمصابين آخري���ن ، تحركت 
الجه���ات المختص���ة وأج���رت مزيدًا من 

الفحوصات. 
وأش���ار إل���ى أن الحالتين دخل���وا القطاع 
حوالي الساعة 8 مساء من يوم الخميس، 
المختصة عند  للجه���ات  والباغ وص���ل 
قرابة الس���اعة 12 مساء من يوم الجمعة، 
و صب���اح يوم الس���بت تم أخ���ذ العينات 
من الش���خصين للمختبر لتظهر النتائج 
أي  الفحص)ايجابي���ة(  عملي���ة  بع���د 
حاملين للفي���روس ، ليتم بعدها نقلهم 

للمستش���فى الميداني برفح المخصصة 
للمصابين بكورونا. 

و�سع احلالتني م�ستقر 
ونبه إل���ى أن الوضع الصح���ي للحالتين 
مس���تقر وال وج���ود لمضاعف���ات تظهر 
عليه���م ، إذ أن أحدهم يت���راوح عمره ما 
بي���ن 30-40 عامًا واآلخر أكثر من 60 عامًا 
، الفتا الى أن األشخاص األكبر عمرًا أكثر 
الم���رض خاصة أصحاب  لمقاومة  ضعفا 
األم���راض المزمن���ة كالس���كر والضغط 

والقلب ؛ لضعف المناعة لديهم . 
وأف���اد أنه بع���د تأكيد اصاب���ة الحالتين 
بالفي���روس ت���م اتخاذ كاف���ة االجراءات 
الوبائية الازمة، من حيث متابعة مس���ار 
س���يرهم وحصر كاف���ة المخالطين لهم 
وخضوعه���م للحجر االلزام���ي ، و تطهير 
المدرسة بالكامل التي يتواجد بها حوالي 
116 ش���خصًا إضاف���ة للطواق���م الطبية 

واألمنية، والتقليل من اعداد المحجورين 
بالغرفة الواحدة للحد من اختاطهم.

ولفت إلى أنه حس���ب توصي���ات منظمة 
الصح���ة العالمي���ة أن أول ع���رض يظهر 
على المصاب بالفيروس هو ارتفاع درجة 

الح���رارة ، لذلك تق���وم الطواق���م الطبية 
المختصة بقياس درجة الحرارة ، ففي حال 
كانت مرتفعة يتم حجر األشخاص ثم أخذ 

عينة للتأكد من االصابة من عدمه . 

ت�سديد الإجراءات 
وق���ال : " ستس���تمر فحوص���ات قياس 
الحرارة والحجر االلزامي لجميع العائدين 
، كما س���يتم التش���ديد عل���ى الطواقم 
الطبي���ة واألمنية العامل���ة بأماكن الحجر 
االختاط  االحترازية بعدم  التدابير  بأخذ 

إال وفق السياسيات الموضوعة ".
واضاف : " سيتم توزيع العائدين داخل 
الغرف بأعداد أقل من الس���ابق حس���ب 
االمكاني���ات المتاح���ة وتوزي���ع كمامات 
وأدوات طبية عليهم كإجراءات للحد من 

االصابة بالفيروس " . 
وفيم���ا يتعل���ق بتوفر األجه���زة الطبية 
الخاصة بالكش���ف عن الم���رض ، أوضح 

مدي���ر دائرة مكافحة العدوى أن الجهات 
الطبية بالقطاع طلبت من منظمة الصحة 
العالمي���ة تزويده���م بكمي���ات أكبر من 
األجهزة والعاجات خاصة بعد اكتشاف 
الحالتين ، واألخيرة وعدت بتوفير ذلك . 
وأش���اد بالخطوات التي تم اتخاذها من 
قب���ل الجه���ات المختصة الت���ي عملت 
على إغاق المطاع���م والمقاهي وصاالت 
األفراح واألس���واق االس���بوعية والحد من 
األس���واق اليومية الشعبية داخل المدن 

والمخيمات .
كما نص���ح الجمي���ع خاصة كبار الس���ن 
وأصح���اب المناع���ة الضعيف���ة بع���دم 
الخروج من المن���زل إال للحاالت الطارئة ، 
واالبتعاد عن األماكن المزدحمة والحفاظ 
على النظافة الش���خصية وعدم مخالطة 
أي مريض تظهر علي���ه أعراض انفلونزا 

وارتفاع بدرجات الحرارة . 

العبادلة يكشف لـ »االستقالل« تفاصيل إصابة الحالتين بفيروس »كورونا« بغزة
غزة / �سماح املبحوح:  

اأكد مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة ال�سحة بغزة رامي 
العبادلة اأن احلالتني التي مت اكت�س��اف اإ�س��ابتهما بفريو�س 

كورونا امل�س��تجد » كوفيد19-« هم من العائدين من اخلارج، 
لفت��ًا اإىل اأن القط��اع مل ي�س��جل في��ه اأي ا�س��ابة جديدة.  
واأو�س��ح العبادل��ة ل��� »ال�س��تقالل« اأن احلالتني امل�س��ابتني 

بالفريو�س عادتا من دولة باك�س��تان عرب م�سر و�سول ملعرب 
رف��ح الربي، وفور و�س��ولهم مت نقلهم للمدر�س��ة املخ�س�س��ة 

للحجر الإلزامي مبحافظة رفح. 

رام الله/ االستقال: 
ف���ي  األطب���اء  نقاب���ة  ناش���دت 
المستش���فيات  فلس���طين واتحاد 
الخاصة، رئيس  السلطة محمود عباس 
اش���تيه بضرورة  الوزراء محمد  ورئيس 
إغاق كافة المعابر والمنافذ الحدودية، 

وحماية األطباء والكوادر الطبية.
وأكدت النقابة ف���ي بيان األحد، ضرورة 
الت���ام ومن���ع التجوال  فرض اإلغ���اق 
الش���امل في كاف���ة المحافظات تحت 
القانوني���ة، كون  المس���ؤولية  طائل���ة 
الفيروس سريع االنتشار، وإن استمرت 

األمور عل���ى ما هي عليه ال س���مح الله، 
سنصل لمرحلة لن تحمد عقباها.

وش���ددت عل���ى ض���رورة إغ���اق ت���ام 
مع  الحدودي���ة  ش���امل وحازم  للمعابر 
األردن وجمهورية مصر، ومن جانب آخر 
إغاق المعابر مع »إسرائيل«، كوننا نمر 
بأصعب وأكثر مرحلة حساس���ية، وهي 
الت���ي س���تحدد مس���تقبل تعاملنا مع 

الفيروس سواء باالنتشار او االنتصار.
كم���ا ناش���دت النقابة بض���رورة توفير 
كاف���ة مس���تلزمات الحماي���ة والوقاية 
الك���وادر الصحية، فهي  لكافة  الطبية 

خط الدف���اع األول الذي يجب تحصينه 
ليتس���نى لهم أداء واجبه���م المهني 
عل���ى أكمل وج���ه، لانتص���ار في هذه 

المعركة.
ودع���ت للعمل بالس���رعة الممكنة على 
توفي���ر أكبر عدد من أجه���زة التنفس 
وح���دات  وتجهي���زات  االصطناع���ي 
اإلنعاش وأدواتها تحسبا لما هو أخطر.

التي  وأوصت بزيادة ع���دد الفحوصات 
بإصابتهم ألخذ  للمشتبه  إجراؤها  يتم 
اإلج���راءات الازم���ة لمنع انتش���ار هذا 

الفيروس.

نقابة األطباء تناشد إلغالق كافة المعابر

غزة/ االستقال: 
دعا وكيل وزارة الصحة في غزة د. يوسف أبو الريش، دول العالم أجمع بضرورة رفع الحصار عن 
القط���اع لتمكينه من مواجهة وباء كورونا. ووجه أبو الريش في تصريح له أمس األحد، رس���الة 
طمأنة للجمهور الفلس���طيني، بخلوه من أي حالة مرضية باستثناء الحالتين الوافدتين اللتين 

جرى اإلعان عنهما، مشدًدا على الجهوزية العالية للطواقم الطبية للتعامل مع الحاالت.
وأوضح، أنه ج���رى فرز مجموعة طواقم صحي���ة لمتابعة المناطق المفروزة، وتفعيل سلس���لة 
إج���راءات األمان المتبعة لضمان تعزيز الوقاية والحماي���ة. وأعلن أبو الريش، فجر أمس األحد، 
عن تس���جيل أول حالتي  إصابة بفيروس كورونا في غزة، مش���يًرا إل���ى أن الحالتين كانتا بين 

المحجورين ولم يدخا القطاع، مؤكًدا أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع.

الصحة في غزة تناشد العالم برفع 
الحصار لتتمكن من مواجهة كورونا

غزة/ االستقال:
أعلنت رابطة أبناء الشجاعية، بالتعاون مع جهاز الدفاع 
المدني الفلس����طيني، وبتنس����يق مع لجن����ة الطوارئ 
وبلدية غزة وجهاز الشرطة عن إطاق مبادرتها الوطنية 
ل المس����ؤولية هي  "المش����اركة االجتماعي����ة في تحمُّ

السبيل للنجاة من وباء فايروس "كورونا المستجد".
وقال����ت الرابطة في بيان له����ا :  إن مبادرتها بدأت يوم 
أمس، بحملة تعقيم واس����عة للشوارع الرئيسية بحي 

الشجاعية.
وأضاف����ت أن ه����ذه المب����ادرة تأتي في إط����ار الجهد 
المجتمع����ي الهادف إل����ى توفير متطلبات الس����امة 
والوقاي����ة من وباء في����روس "كورونا المس����تجد" الذي 
صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي، "وتعزيًزا 
لروح التع����اون والتكاتف األصيلة التي يمتاز بها أبناء 

شعبنا الفلسطيني".
وتابعت الرابطة "بُجهد ذاتي وبدعٍم من أهل الخير من 
أبناء الش����جاعية وفرت الرابطة كافة الُمتطلبات الازمة 
من مواد تعقي����م ووقود لمركبات جهاز الدفاع المدني 

للبدِء بتعقيم حي الشجاعية".

وأكدت أن هذه الحملة تعكس استش����عار المسؤولية 
المش����تركة الملقاة عل����ى عاتق جميع فئات الش����عب 
الفلس����طيني بكل مكوناته تجاه بذل كل ما يصب في 
س����بيل محاصرة هذا الوباء ومحاولة توفير بيئة صحية 

خالية من األمراض واألوبئة.
وقالت الرابطة إنها س����نواصل جهوده����ا ومبادراتها 
الداعمة للجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني 
في جهودهم المبذولة بهدف تحصين بيئتنا من هذا 

الوباء ومحاصرته.
ودعت رابطة أبناء الشجاعية أبناء الشعب الفلسطيني 
وخصوًصا مؤسس����ات المجتمع المدني ولجان األحياء 
ورجال االعم����ال والروابط العائلية إل����ى ضرورة تعزيز 
روح التعاون والتضامن وتحّمل المس����ؤولية إلى جانب 
الجهات الرس����مية لُمحاصرة هذا الوباء وتقديم كل ما 
يلزم الس����تكمال حملة التعقيم الشاملة لجميع أنحاء 

قطاع غزة.
وطالبت الرئيس محمود عباس  ورئيس الوزراء بضرورة 
توجي����ه تعليماتهم إلم����داد قطاع غزة ب����كل ما يلزم 

لتجاوز هذه الجائحة الخطيرة.

إطـالق مبــادرة وطنيـة 
لتعقيم حي الشجاعية بغزة

غزة / االستقال:
أعل���ن دي���وان الموظفين العام عن ب���دء تنفيذ جملة من 
اإلج���راءات المتعلقة بدوام الموظفي���ن الحكوميين في 

ا من اليوم االثنين. قطاع غزة بدًء
وق���ال الدي���وان في بيان صحف���ي يوم أم���س، "إن دوام 
الموظفين س���يكون األدنى بما يضمن تقديم الخدمات 
األساس���ية، ويترك لرئيس الدائ���رة الحكومية تقرير من 

يداوم منهم".

وذكر أنه س���يتم تفعيل العمل عن بعد للموظفين وفق 
تقدير رئيس الدائرة الحكومي، مش���يًرا إلى أنه س���يتم 
وقف الباصات العام���ة للموظفين وصرف بدل مواصات 

نقدي لمن يداوم.
 وأش����ار الدي����وان إلى أن وزرات����ي الصح����ة والداخلية 
ستقرران بشأن طبيعة الدوام لديهما، مؤكدا أنه سيتم 
توفير إجراءات الس����امة للموظفين والمستفيدين من 

الخدمات.

رام الله / االستقال:
أعلنت س����فيرة فلس����طين لدى ايطاليا عبير عودة يوم 

امس، إصابة 10 من ابناء جاليتنا بفيروس كورونا.
وقالت عودة في تصريح له، إن اصابتين تخضعان للعاج 

ف���ي العناية المرك���زة وحالتهما مس���تقرة، فيما تخضع 
االصابات ال�8 األخرى للحجر المنزلي. وأكدت أن الس���فارة 
تتاب���ع الح���االت الطبي���ة للمصابين وتتواصل م���ع أبناء 

الجالية في مختلف المناطق للتأكد من سامتهم.

إجراءات جديدة بشأن دوام 
الموظفين الحكوميين بغزة

بالعناية المركزة.. إصابة 10 
فلسطينيين بكورونا في إيطاليا
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إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن / مس���لم اس���ماعيل مس���لم البرقي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)700106073( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيروت/ االستقالل : 
أكد مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، 
كالوديو كوردوني، أن الوكالة على استعداد لتقديم المساعدة للذين يحتاجون 

إلى إجراء فحص أو الخضوع للعالج من فيروس كورونا.
وأوضح كوردوني، في رس���الة بعثها لالجئين أم���س األحد، أن أونروا 
س���تطبق سياس���ة االستش���فاء المعتمدة حاليًا بالنس���بة لالجئين 
الفلس���طينيين المصابين بفيروس كورونا مع دعم إضافي من سفارة 

فلسطين في لبنان.
ودع���ا كل من يعاني من الالجئي���ن من أعراض مثل الحّمى والس���عال وضيق 
التنف���س، إلى االتصال بوزارة الصحة العامة ومس���ؤول الصح���ة في أونروا في 

منطقة إقامته.
وأش���ار إلى أن قس���م الصحة وضع نظامًا لالتصال المباشر مع مستشفى رفيق 

الحريري لتسهيل األمور.
وأك���د كوردوني أن فرق الصليب األحمر اللبناني بالتنس���يق مع جمعية الهالل 
األحمر الفلس���طيني، س���تتولى نقل الحالة المش���تبه بها من الفلسطينيين 
الموجودين داخل المخيمات إلى مستشفى رفيق الحريري أو أي مستشفى آخر 
قد تعتمده وزارة الصحة العامة في وقت الحق إلجراء الفحوصات وعالج الحاالت 

المصابة ب�فيروس كورونا.
ولفت إلى أن "أونروا" س���تغطي كلفة الفحوصات المخبرية فقط للحاالت التي 
يتم تحويلها عبر الخط الس���اخن إلى المستش���فى المعتمد وبالتنس���يق مع 

مسؤول الصحة في المنطقة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
هاج���م رئي���س ح���زب “يس���رائيل 
بيتينو”، أفيغدور ليبرمان،، سياس���ة 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، ف���ي مواجهة وب���اء كورونا 
المس���تجد، غير أنه أكد اس���تعداده 
لالنضم���ام إل���ى حكومة وح���دة بين 
الليك���ود و”كاحول الفان” يرأس���ها 

نتنياهو.
جاءت تصريحات ليبرمان في مقابلة 
أجراها م���ع القناة 12 اإلس���رائيلية، 
شدد خاللها على ضرورة اإلسراع في 
تشكيل حكومة، لمواجهة أزمة كورونا 
والتبعات االقتصادية التي قد تترتب 
عليه���ا، مس���تهجنا تف���رد نتنياهو 

التخاذ القرارات.
وقال ليبرمان: "وفًقا للبيانات الرسمية 
الص���ادرة عن الحكوم���ة، أزمة كورونا 
س���تخلف مليون عاطل ع���ن العمل 
ونس���بة النمو س���تصل إلى الصفر"، 
وأض���اف "نحن ندخل ف���ي حالة من 
الرك���ود بدون لجنة مالية في البرلمان 
)في إش���ارة إلى قرار الليكود تعطيل 

عمل الكنيست(".
وتابع "أول مريض على األرجح سيموت 
دون سبب هو االقتصاد اإلسرائيلي. 
لم يكن الوضع االقتص���ادي كما هو 

عليه اليوم من س���وء- حتى بعد حرب 
يوم الغفران )حرب أكتوبر 1973(".

واس���تطرد ليبرمان: "مليون عاطل عن 
العمل.. س���يحدث ذل���ك زلزاال، ليس 
سياس���ًيا فق���ط واجتماعًي���ا كذلك. 
حتى عندما يقوم رئيس الوزراء بإلقاء 
األرقام، أين مص���در المال؟ نحن في 

عجز قدره 50 مليار شيكل".
واعتبر أن البي���ان الصادر عن مكتب 
الخصوص  به���ذا  الحكومة  رئي���س 
"يخلق حالة من االكتئاب واالرتباك - 
ال يمكنك العمل بهذه الطريقة. وكما 

تغلبت الصين على الوباء، فس���نفعل 
نحن كذلك".

وأكد ليبرمان أنه ال يمكن لنتنياهو أن 
يصبح ماو تسي يونغ )الرئيس األول 
لجمهورية الصين الشعبية(. المجلس 
الوزاري المصغر للش���ؤون السياسية 
واألمنية معطل والحكومة االنتقالية 
معطلة، إن���ه يتصرف بمف���رده منح 

لنفسه جميع الصالحيات".
كورونا  أزم����ة  "يس����تغل  وق����ال: 
ليتج����اوز العملية السياس����ية. ال 
أتذكر أننا اس����تخدمنا مثل هذه 

األدوات )ف����ي إش����ارة إل����ى قرار 
تعقب المصابين بفيروس كورونا 
عن طري����ق أدوات تقنية تديرها 
دون  المدنيين  ض����د  الش����اباك( 

موافقة الكنيست".
وخ���الل المقابلة، جدد ليبرمان دعوته 
"كاحول  قائم���ة  ورئيس  لنتنياه���و 
الفان، بيني غانتس، لتشكيل حكومة 
وح���دة، مؤك���ًدا أنه على اس���تعداد 
لالنضمام إلى حكوم���ة وحدة بمعزل 
عن القرار حول هوية من يرأسها أوال، 

غانتس أو نتنياهو.

»أونروا لبنان«:  سنقدم ليبرمان يهاجم نتنياهو ويدعم حكومة وحدة
المساعدة لمن يحتاج 

بخصوص كورونا

جنين/ االستقالل: 
عزلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، نحو 8 
آالف مواطن في بلدة برطعة الشرقية، 
خلف جدار الفص���ل العنصري، بادعاء 
أن ذلك يأتي في إطار مواجهة انتشار 

فيروس "كورونا".
وق���ال رئي���س بلدية برطعة غس���ان 
قبها، للوكالة الرسمية "وفا"، إن قوات 
االحت���الل اغلقت منذ فجر أمس حاجز 
برطعة العس���كري ب���كال االتجاهين، 
والذي يعتبر المنف���ذ الوحيد ألهالي 
القرية والخرب المجاورة لها، للتواصل 

مع محافظة جنين وبلداتها.
وأعرب قبها عن خشيته من ان يشكل 
اغ���الق البل���دة ومن���ع المواطنين من 
الدخ���ول او الخروج منه���ا، خطرا على 
وضع الح���االت اإلنس���انية، خاصة أن 

الحاجز هو المدخل الوحيد للبلدة.
االسرائيلي،  االحتالل  سلطات  وكانت 

أعلن���ت الليلة قبل الماضية، عن اغالق 
كافة الحواجز العس���كرية مع الضفة 

الغربية وقطاع غزة حتى اشعار آخر.
وأوضحت وس���ائل اعالم اس���رائيلية، 
إنه تقرر اعتباًرا من صباح أمس األحد، 
اغالق المعابر إلى إسرائيل بشكل تام، 

سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأش���ارت المصادر الى أنه لن ُيس���مح 
للتجار وللعم���ال وألصحاب التصاريح 
األخ���رى بالدخ���ول م���ن المعابر حتى 

إشعار آخر.
االحت���الل في  واس���تثنت س���لطات 

قرارها، أصحاب تصاري���ح العمل في 
مجاالت الصحة والتمريض، وعمال في 
المنطقة الصناعية المسماة "عطاروت" 
في مصانع حيوية، وحاالت إنس���انية 
وطبي���ة اس���تثنائية، والتي س���يتم 

دراستها عينيًا.

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت سلطة النقد، أمس األحد، عن إجراءات جديدة في ظل منع الخروج 
من المنازل وحظر التنقل بي���ن المحافظات، الذي أعلنت عنه الحكومة، 
لمنع تفش���ي فيروس »كورونا«. وقررت السلطة »استمرار عمل اإلدارات 
الرئيس���ية والدوائر المس���اندة لها، ف���ي اإلدارات العام���ة واإلقليمية 
بالمصارف، بهدف إدارة الحس���ابات المراس���لة والعملي���ات الخارجية، 

وتوفير اإلمدادات األساسية للمواطنين من سلع وخدمات«.
وأشارت إلى »استمرار تقديم الخدمات األساسية للشركات، حفاظًا على 
عمليات االس���تيراد والتصدير، لتوفير اإلمدادات األساس���ية للجمهور، 
وم���ن خالل فرع واحد ف���ي كل مدينة على األقل، عل���ى أن يتم ترتيب 
وجدولة تقديم خدمة الش���ركات مس���بقًا«. وأعلنت السلطة أن »تقديم 
الخدمات للشركات يكون ما بين الساعة العاشرة صباحًا والواحدة ظهرًا«.

وقررت »التوقف عن استقبال المواطنين واألفراد في كافة الفروع، ويحق 

للمصارف الدوام بش���كل جزئي لخدمة الش���ركات، وفقًا لخطة الطوارئ 
المعتمدة«. وأعلنت عن »استمرار توفير الخدمات المصرفية االلكترونية 
لألفراد، في كافة المحافظات، وتغذيتها الصرافات بالنقد بشكل دائم«.

وقالت: »نش���جع تسديد قيمة الشيكات مس���تحقات الدفع، من خالل 
الحواالت الداخلية لتسديد االلتزامات المستحقة، في ظل توقف غرف 
المقاصة«. باإلضافة »لتخفيض عدد العاملين في اإلدارات والفروع والحد 
من تنقلهم إلى أدنى مستوى، وتعليق العمل بغرفة المقاصة وتؤجل 

حقوق إعادة الشيكات طيلة فترة اإلغالق«.
وأكدت على »استمرار العمل في نظام التسويات الفورية ونظام المفتاح 
الوطني، لتمكين الش���ركات من القي���ام بعملياتها وص���رف الرواتب 

للقطاعين العام والخاص«.
وأعلنت عن »االس���تمرار في إجراءات الوقاية المعتم���دة من قبل وزارة 

الصحة، واتخاذ كافة إجراءات الحماية للحفاظ على سالمة الموظفين«.

االستقالل/ وكاالت:
دعا جيم���ي ماكغولدريك، منس���ق الش���ؤون 
اإلنس���انية في األرض الفلس���طينية المحتلة، 
األطراف جميعها إلى التعاون من أجل الحد من 
انتشار فيروس كورونا في األراضي الفلسطينية 

سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. 
وفي حوار خ���اص ألخبار األمم المتحدة، تحدث 
ماكغولدريك عن الدعم الذي تقدمه مؤسسات 
األمم المتحدة لمساعدة وزارة الصحة في الضفة 
الغربية وقطاع غ���زة وتزويده���ا باالحتياجات 

المصاب���ة  الح���االت  م���ع  للتعام���ل  الالزم���ة 
بك�وفيد-19.

ودعا المانحين إلى تقديم الدعم للخطة التي تم 
إعدادها للتعامل مع الجائحة، مشيرًا إلى أنه تم 
عقد اجتماع مؤخرًا معهم من أجل هذا الغرض. 

 وأش���ار منسق الشؤون اإلنس���انية في األرض 
الفلسطينية، إلى أن وصول الوباء إلى قطاع غزة 
قد يك���ون مخيفًا نتيجة االكتظاظ الس���كاني، 
وكذل���ك محدودية النظ���ام الصحي القائم في 

غزة.

األمم المتحدة : وصول فيروس سلطة النقد تعلن عن إجراءات جديدة لعمل البنوك
كورونا إلى غزة قد يكون مخيفًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مسئول كبير في مكافحة األوبئة في الصحة اإلسرائيلية: إن القيود المفروضة على 
اإلس���رائيليين بسبب انتشار فيروس كورونا ستس���تمر حتى الصيف. وجاء على لسان 

الطبيب تال بروش أن "اآلمال هي بتبدد الوباء مع حلول الصيف".
وتحدث بروش عن حالة الهلع من كورونا قائاًل إنه "ليس من الضروري الدخول للهلع 
حال وجود آالم في الحلق صباًحا وأن غالبية مصابي كورونا يتم ش���فاؤهم دون أي 
عالج ومن العزل في منازلهم وفي حال وجود حاالت خطيرة فس���يتم عالجهم في 

المستشفيات".
وذكر أن نس���ب الحاالت الخطيرة من بين المصابين حتى اآلن في "إسرائيل" بالفيروس 

تشكل 2% فقط.

مسؤول كبير بالصحة »اإلسرائيلية«: القيود 
على الحركة ستستمر حتى الصيف

االحتالل يعزل 8 آالف فلسطيني في »برطعة« بزعم مواجهة كورونا
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الح����رب الكالمية بين االدارة االمريكية والصين تش����تعل, واالتهامات المتبادلة تتواصل, فكل منهما يوجه 
اصاب����ع االتهام لآلخر بأنه يقف خلف انتش����ار هذا الوب����اء القاتل »الكورونا« والذي يهدد البش����رية جمعاء , 
المتحدث باس����م وزارة الخارجية الصينية قال »أن بداية ظهور فيروس كورونا كانت في منطقة ووهان التي 
يتواج����د بها الجيش األمريكي وه����و ما أدى لدخول المرض إلى بلده«, ورد الرئي����س االمريكي دونالد  ترامب 
بالقول » ال أقدر قول الصين أن جيشنا نقل لهم الفيروس. جيشنا لم ينقل الفيروس ألحد«, واستخدم الرئيس 
األمريكي تعبير »الفيروس الصيني« في حديثه عن فيروس كورونا المستجد كما استخدم نفس التعبير في 
تغري����دة على موقع التواصل االجتماعي »توتير«.. نفس الصيغة يس����تخدمها وزير الخارجية األمريكي الذي 
لم يعد يتحدث س����وى عن »فيروس صين����ي« أو »فيروس قادم من ووهان«، وه����ي المدينة التي ظهر فيها 
المرض للمرة األولى. وقد استفز الصين قيام الرئيس األمريكي باستخدام صيغة »الفيروس الصيني« ليصف 
فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه جاء من الصين وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية »نشعر باستياء 
كبير«، معتبرًا ذلك إدانة لبلده, واتخذت الصين اجراءات انتقامية ضد وس����ائل إعالم أمريكية كرد على قيام 
واشنطن  بتصنيف خمس وسائل إعالم صينية على أنها »بعثات أجنبية« تتبع الحكومة الصينية, وبموجب 
القرار، لن ُيس����مح لهؤالء الصحفيين بإجراء تقارير في جمهورية الصين الش����عبية، بما في ذلك هونغ كونغ 
وم����اكاو، ما يعني فعليًا طردهم، وقالت الصين إن ذلك يأتي رًدا على طرد الصحفيين الصينيين من الواليات 

المتحدة االمريكية.
الصراع بين امريكا والصين امتد الى العالقات الخارجية بالدول حول العالم, ففي الوقت الذي تخلت فيه امريكا 
واالتحاد االوروبي عن محاربة الوباء المتفش����ي في ايطاليا الى حد كبير طائرة صينية حطت قبل ايام في روما 
تحمل فريقا طبيا من 9 أفراد وش����حنة من 30 طنا من المع����دات واإلمدادات الطبية بما فيها األقنعة وأجهزة 
التنفس الصناعي لمساعدة إيطاليا على مكافحة فيروس كورونا, والدور االمريكي المتراجع عن نصرة حلفائها 
ش����مل دول االتح����اد االوروبي فقد اتهم ترامب هذه الدول االوروبية بأنها ل����م تقم بما فيه الكفاية لمكافحة 
الوب����اء، ووصل به الحد الى انه ومنذ اإلعالن عن أول المصابين بفي����روس كورونا في الواليات المتحدة، اعتمد 
الرئيس ترامب سياس����ة النكران في التعامل مع الوباء والتقليل من أهميته وخطره، ووصل األمر به للقول إن 
الديمقراطيين يستخدمون الوباء كخدعة ضده، وذخيرة الستخدامها ضده في االنتخابات, فاصبح االمريكيون 
ال يصدقون ما يقوله الرئيس ترامب عن فيروس كورونا، خاصة بعد ان  أعطى احصائيات غير صحيحة وأوحى 
ب����أن األخصائيين س����يتوصلون قريبا إلى لقاح ضد الوباء، وذلك في تضليل لل����رأي العام، ألن الخبراء أكدوا أن 
اللقاح لن يتوفر قبل س����نة أو 18 ش����هرا, وااليطاليون الذين فجعوا بسياسة ترامب ضد بالدهم وتخليه عن 
الدور الذي كانت تلعبه االدارة االمريكية في مثل هذه المواقف واالزمات, لم يعودوا يلتفون لسياسة ترامب 
وتوجهوا نحو بلدان اخرى مثل روسيا, فبعض المواطنين اإليطاليين لجأوا لوكالة نوفوستي الروسية في روما 
يسألون عن قار روسي شهير زعما أنه يستخدم ضد فيروس كوفيد-19 وما إذا كان يمثل بالفعل »حبة خارقة 
ضد الوباء« وامتألت مواقع التواصل االجتماعي اإليطالية بالحديث عن هذا الدواء الذي أثبت نجاعته برؤيتهم. 
يبدو أن عالم ما بعد الكورونا س����يكون مختلفًا وستتغير موازين القوى, حيث ترى نائبة المدير العام للمعهد 
الدولي للدراسات اإلستراتيجية، كوري شاك، أن عالم ما بعد فيروس كورونا لن يشهد استمرار زعامة الواليات 
المتح����دة للعالم. لن ينظر إل����ى الواليات المتحدة بعد اآلن كقائد دولي نظرا لس����لوك اإلدارة األميركية الذي 
يقوم على تغليب المصالح الذاتية الضيقة وافتقار تلك اإلدارة الفادح للكفاءة. وختمت ش����اك بأن واشنطن 
قد فش����لت في اختبار القيادة وأن العالم قد بات أسوأ حاال نتيجة لذلك الفشل, بينما يرى كيشور محبوباني، 
الباحث في معهد آس����يا للبحوث بجامعة س����نغافورة، أن الجائحة لن تؤثر كثيرا على االتجاهات االقتصادية 
العالمية، ولكنها ستسهم في تسريع تغيير كان قد بدأ بالفعل، هو االنتقال من العولمة التي تتمحور حول 
الواليات المتحدة إلى عولمة تتمحور حول الصين, وبات مرجحا في ظل فقدان الشعب األميركي الثقة بالعولمة 
والتجارة الدولية، والذي بات أيضا يرى أن اتفاقيات التجارة الحرة أصبحت س����امة سواء في ظل حكم الرئيس 
ترامب أو غيره, انه صراع الجبابرة بين اكبر قوتين اقتصاديتين في العالم, ولربما تصب تداعياته في تغيير 

الخارطة السياسية حول العالم. 

كورونا يشعل صراع الجبابرة 
رأي

مدن كثيرة ح���ول العالم تحولت الى مدن 
أش���باح, وماتت فيها الحياة , فس���كتت 
فيها الحركة, وانتش���ر فيها الرعب, وكأن 
انطلقت  الكورونا أسود هائجة  فيروسات 
تري���د إن تلتهم العالم, فلم يعد يس���مع 
في هذه المدن س���وي أصوات س���يارات 
اإلس���عاف. كل هذا فعله فيروس صغير 
ميت أصال, فماذا فعل العالم في غزة على 

مدار جيل كامل؟
على م���دار 14 عاما من الحص���ار والعالم 
يتهمن���ا باإلرهاب, وإس���رائيل تدمر كل 
ش���يء وتقتل كل شيء في غزة, وتحرض 
العالم ضدنا والعالم يس���تجيب لها دون 

أن يناقشها.
الشباب الغزاوي يعاني من شدة الحصار, 
ال يستطيع تخيل سفينة سياح ترسو علي 
ميناء غزة الذى لم ينشأ, وليس بإمكانه أن 
ينظر الي السماء منتظرًا طائرة تقل أحبابه 
العائدي���ن من الس���فر لتهب���ط في مطار 
غ���زة الذي هدمته إس���رائيل. فكل ما يراه 
في الس���ماء هو طائ���رات حربية وصواريخ 

وطائرات اس���تطالع هدفها غ���زة. وليس 
بإمكانه أن يستقبل أصدقاءه حول العالم 
ألن ال أح���د يفكر بدخول غزة , وإن فكر فال 

يستطيع فغزة مغلقة من كل الجهات.
عندما يخشى العالم من الكورونا فان لديه 
ما يخش���ي عليه من الضي���اع , ممتلكاته 
ورفاهيته, بينما ال يخشى الناس في غزة 
الكورون���ا ألن ليس لديهم م���ا يفقدونه. 
الكثير م���ن الضجر والخوف والرعب  حول 
العال���م من الحجر الصحي في المنازل في 
أقل من أس���بوعين, م���دن كانت ال تعرف 
النوم أصبحت خاوية على عروشها, فقط 
مراكز بيع الم���واد الغذائية والصيدليات 
تعمل بها أما الباقي فمغلق. فماذا يقول 
أهل غزة المحاصرين كل هذه الس���نوات 
والحرمان  والتدمي���ر  بالقت���ل  الممل���وءة 
والم���رض والفقر والب���ؤس والبطالة ومنع 
الس���فر وقلة الدواء ومنع العالج وأش���ياء 

أخرى كثيرة يدمى لها القلب؟
أليس هذا ظلما ش���ارك في���ه العالم ضد 

غزة؟ 

 ألي���س هذا ظلم���ا أن تمن���ع دولة تدعي 
الديمقراطي���ة والحيادي���ة تحوي���ل مبلغ 
500 دوالر الى س���يدة مريضة بالسرطان 
لتش���تري بها دواء أن تقوم باستردادها 
من البنك في غزة ب���كل بجاحة »التحويل 
الي غ���زة ممنوع« لقد خص الل���ه غزة بأن 
حماها من الكورونا, الن ال مقومات لمحاربة 
هذا الفيروس فيها سوى الدعاء الى الله.

لق���د بين���ت الكورون���ا هشاش���ة النظم 
الصحية في العالم وما يحدث في ايطاليا 
بلد الرفاهي���ة هو خير دلي���ل على ذلك, 
أتمنى أن يتعظ العالم مما يحدث له وأن 
يرف���ع الظلم عن غزة الت���ي لم تقف يوما 
ضد اإلنسانية ولم تقاتل أحدا. ونحن في 
غ���زة علينا أن نكون أكث���ر حذرا ,ان نلتزم 
بالحجر الصح���ي. علينا إن ندع���و الله أن 
يجنبنا ويجنب العالم هذا الفيروس, وان 
يكون هذا الوباء درس���ا لن���ا وللعالم لكي 
يعيد الكل حس���اباته, وأن يبدأ من جديد 
عالم خاٍل من الظلم, فهل يتحقق  للعالم 

هذا؟

ف���ي كل يوم كان���ت حاضرة ف���ي الوجدان، 
خم���س س���نوات م���ن األس���ر كان الغياب 
والف���راق ثقي���ال ، ومنعي من الزيارة أش���د 
مراراة، لكن كلمات المنشد محمد ابو راتب لم 
تكن تفارقني... كم هي ثقيلة وموجعة تلك 
الكلمات ولوال إيماننا َلكان الشوق يقتلنا.. لو 

أراك يا أمي ، حلم كل أسير واسيرة ..
قب���ل أن يتحطم الفؤاد ، كم تس���توقفني 
عيون أمهات األس���رى وهي ترتقب بخوف 
كم تحرقني عيون والدة الش���هيد األس���ير 
س���امي ابو ادياك وقد جاء ال���ردى ، طوبى 
ل���روح ام ابراهي���م وال���دة االس���ير المحرر 
كمال الخطيب في مش���هد لقاء وفراق بعد 
1٦ عاما في األس���ر ، طوبى لوالدة األس���ير 

عل���ي القنيري ، طوبى ألم ف���ارس بارود ٢٦ 
عاما من الصبر وال لق���اء وطوبى لروح فارس 
بارود بعد ٢8 عاما من األسر وال لقاء وطوبى 
لجس���دك المنس���ي وال لق���اء ، وباقات من 
الورود والرياحين لكل األبناء والبنات الذين 
حرم���وا من حنان أمهاته���م الالتي يقبعن 
في س���جون االحتالل وإل���ى االمهات خلف 
القضب���ان وإلى أمه���ات الش���هداء إجالل 

وسالم ..
ارجوِك ي���ا أمي امنحي قلبي الرضا، رضاِك يا 
مهجة قلبي ، يا وطني يا حلمي يا أجمل ورود 

األرض امنحي قلبي الرضا...
أمهات األس���رى عذابات وشجون واشواق ال 
تحمله الجبال كال وال دول وأموال وحكومات...

واس���يرة أخرى تش���تاق لكلمة أمي وأخرى 
يقتلها الظمأ لو همسة صغيرة من طفلتها 

»ماما«. 
عذابات قلب اثقلته النائبات، وطيفك يضمد 
جراحي وبلس���م لفؤادي ... كم أناديِك بقلب 
أثقلته النائبات، وأرى طيفك حولي س���اطعا 
كالنيرات، لم تغيبي عني يا امي ، في حزني 
وضعفي كنت حاضرة وعندما يغلق السجان 
األب���واب يتنه���د القلب فيأتين���ي طيفك 

فيبتسم القلب الحزين ...
أمي ال ال تحزني وافرحي من هجرتي

إن تريدي موعدا فغدا في الجنة
واذكريني بعدها واذكري تضحيتي

كل ما نملكه في سبيل األمة

الكورونا.. رسالة من غزة إلى العالم

إيه أمي لو أراك قبلما يأتي الردى

أ. د. كامل خالد الشامي

األسير المحرر : أكرم نعيم بني عودة

من���د أي���ام قليلة وصل���ت تبرعات مالي���ة من قبل 
الس���ويد والدنم���ارك ال���ى وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين  »االونروا«  خالل ش���هر 
آذار/ م���ارس  الجاري وف���ق ما أعلن���ت الوكالة عبر 

موقعها على االنترنت.
وتقدر المس����اعدات المالية ب����� 65.4مليون دوالر  
وكان����ت االونروا قد صرحت في وقت س����ابق وعلى 
لس����ان مس����ؤوليها في لبنان أن فريق عملها في 
لبنان برئاس����ة مدير عام االون����روا في لبنان قد اعد 
خط����ة للتدخل الطارئ لتقديم مس����اعدات نقدية 
لالجئين الفلس����طينيين، وهي اآلن تسعى إليجاد 
تموي����ل له����ذه الخطة لك����ي تتمك����ن من صرف 

المساعدات.
ال����كالم بع����د مطالب����ة الالجئي����ن  وج����اء ه����ذا 
الفلس����طينيين واللجان الش����عبية في مخيمات 
لبن����ان وكالة  االونروا بإعالن حالة الطوارئ وتأمين 

إغاث����ة فورية عينية ومادية له����م ورفع التغطية 
االستشفائية إلى 100 %.

لالجئي���ن  المحق���ة  المطالب���ات  س���بقت  ولق���د 
الفلس���طينيين في مخيمات لبنان عدة اعتصامات 
امام مكاتب مدراء خدم���ات االونروا في المخيمات 
رفعوا فيها ش���عارات تندد بصمت االونروا  حيال 
التي يعيش���ها  االوض���اع المعيش���ية الصعب���ة 
الالجئون الفلس���طينيون ، وع���دم تدخلها العاجل 
إليجاد حلول س���ريعة لتقديم المس���اعدات لهم 
وعدم إعالن خطة ط���وارئ ،ودعوا فيها أيضا الدول 
المانح���ة والمجتم���ع الدولي الى التحرك الس���ريع 
لتخفيف معاناة الفلس���طينيين في مخيمات في 
لبنان نتيجة تزايد نس���بة الفق���ر والبطالة بينهم 
وتردي االوض���اع االقتصادية والمالي���ة في لبنان 

وانعكاسها عليهم بشكل سلبي .
وكانت قد بررت االون���روا تقصيرها بحق الالجئين 

الفلسطينيين في لبنان بأنها تعاني عجزًا ماليا.
اليوم الالجئون الفلس���طينيون في مخيمات لبنان 
وبعد وصول هذه المس���اعدات النقدية يأملون من 
االونروا أن تكون على قدر المس���ؤولية ويطالبونها 
أن تباشر بتوزيع المس���اعدات الغذائية والنقدية 
عليهم في أس���رع وقت ممكن بعدما اس���تفحلت 
ازمتهم وتفاقمت بش���كل كبير بس���بب تفش���ي 
وباء كورون���ا عالميًا مما زاد م���ن معاناتهم معاناة 

وجعلهم في دائرة الخطر والموت .
إن مما ال ش���ك فيه أن المخيمات الفلسطينية في 
لبنان تتأثر بش���كل ُمباش���ر باألحداث االقتصادية 
والصحية لهذا البل���د ألن مخيماتهم موجوده فيه 
ر به الشعب  وأش���غالهم وتجارتهم كذلك وما يتأثَّ
اللبنان���ي يتأث���ر به الالجئ الفلس���طيني بش���كل 

مضاعف.
يق���ول أحد الالجئين الفلس���طينيين في مخيمات 

لبنان : لقد أتت المساعدات لألونروا ولم يعد هناك 
م���ن حجة أو مبرر يمنعها من مس���اعدتنا في هذه 
الظروف المخيفة والقاتمة بصفتها المس���ؤول عن 

اغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين .
ويقول شاب آخر هذه المس���اعدات تأتي لنا وهي 
م���ن حقنا ويضي���ف قائ���ال : لماذا ال تس���تجيب 
االونروا لنداءات الالجئين الفلسطينيين في لبنان 
وتخصص لهم جزءًا من هذه االموال بش���كل عاجل 

إلغاثتهم وتخفيف معاناتهم؟!
ويقول رجل مس���ن إنه لم يِر في حياته اس���وأ من 
الظروف التي يعيش���ها هذه األي���ام، حتى عندما 
خ���رج م���ن بلدته م���ن فلس���طين بالق���وة على يد 
الصهاينة كان هناك بصيص أمل، أما اآلن فاألمل 
مفق���ود والطريق مس���دود ويضي���ف قائال بعدما 
كنا نطالب بحقن���ا بالعودة إلى أرضنا أصبحنا فقط 

نطالب أن نعيش .

بقلم: فتح وهبهماذا تنتظر األونروا إلنقاذنا؟!
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غزة/ االستقالل:
وجه����ت وزارة االقتصاد الوطني بغزة، رس����الة طمأنة 
للمواطنين ف����ي قطاع غزة، أكدت فيه����ا أن المخزون 
الس����لعي في القطاع يكفي ألسابيع قادمة بما يتالءم 

مع قدرات وإمكانيات القطاع المحاصر.
وقال وكيل الوزارة رش����دي وادي ف����ي تصريح له، إنه 
ومنذ بداي����ة الجائح����ة المتعلقة بفاي����روس كورونا 
اتخ����ذت وزارته مع لجنة المتابعة الحكومية، مجموعة 
من اإلج����راءات االحترازية والالزم����ة لتأمين المخزون 
الس����لعي االس����تراتيجي والمتعل����ق باالحتياج����ات 

الضرورية والسلع األساسية.
وأك����د وادي أن وزارة االقتص����اد قدم����ت مجموعة من 
الس����لع  للتج����ار والخاصة باس����تيراد  التس����هيالت 

األساسية.
وطمأن األهالي في القط����اع قائاًل: "لدينا من المخزون 
السلعي ما يكفي ألسابيع قادمة بما يتالءم مع قدرات 
وإمكانيات غزة المحاصرة منذ ١٤ عامًا، وتتابع الطواقم 

الميدانية حالة األسواق أواًل بأول".
وأهاب بالمواطنين بعدم التهافت على ش����راء المواد 
زيادة على الحاجة االعتيادية، داعيًا كل من له عالقة أن 

يكون لها عونًا وداعمًا لصمود غزة المحاصرة.
وأبدى أمله من المواطنين بغزة عامة والغرف التجارية 
واالتحادات الصناعية والتج����ار والمصانع خاصة، بأن 
يكونوا على قدر من المسؤولية والتكاتف والتعاضد 
وأن يكون����وا يدًا واحدة لنتخطى هذه الجائحة واألزمة 

التي تعصف بنا.
وحذرت وزارة االقتصاد الوطني، في وقت سابق التجار 
من التالعب بأسعار المواد الغذائية والتموينية ورفع 

أسعارها واحتكارها.
وأكدت، أنها س����تتخذ إج����راءات قانونيةصارمة بحق 
المخالفين والمتالعبين باألسعار والمحتكرين للسلع 

في األسواق والمجمعات التجارية.
وذك����رت الوزارة أن أطقم التفتي����ش والرقابة وحمايه 
المستهلك والمنتشرة في جميع محافظات غزه تقوم 
وعلى مدار الس����اعة بمتابعه االس����عار وتوافر السلع 
والمواد الغذائية والتموينية في األس����واق، مش����يره 
إل����ى أنها أوعزت للطواقم بالتش����ديد على متابعته و 

ضبط األس����عار وارتفاعها وعمل محاضر ضبط للتجار 
المخالفي����ن لتحويله����م للش����ؤون القانونية التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقهم.
ودعت الوزارة المواطنين والمس����تهلكين إلى اإلبالغ 
الف����وري عن التج����ار الذين يتالعبون بأس����عار المواد 
الغذائية من خالل االتصال على الرقم المجاني للوزارة 
رق����م  )١800١١2233( أو التوج����ه لمكات����ب حماية 
المس����تهلك في جميع محافظات قط����اع غزه التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقهم.

االقتصاد: المخزون السلعي بغزة يكفي ألسابيع ونتابع حالة األسواق

غزة/ االستقالل:
ق���ررت الهيئ���ة العام���ة للمعابر في 
قطاع غ���زة ، يوم أم���س، تأخير إدخال 
البضائع والش���احنات من معبر كرم أبو 
سالم إلى القطاع، كإجراء احترازي، ضمن 

خطوات مواجهة فيروس كورونا .
البضائ���ع  إدخ���ال  تأخي���ر  وتق���رر 
والش���احنات لما بعد الساعة ١2 ظهًرا 
ا من اليوم األحد، وذلك  من كل يوم، بدًء
للبقاء في فترة التعقيم قبل خروجها 
من س���احات المعبر إلى داخل القطاع، 

وفق صحيفة القدس .
يش���ار إلى أن هذا اإلجراء يأتي ضمن 
إجراءات س���تتخذ على المعابر لزيادة 
األم���ن في ظ���ل اكتش���اف إصابتين 
بفي���روس كورونا في غزة لعائدين من 

باكستان.

غزة: تأخير إدخال 
البضائع عبر كرم أبو 

سالم لتعقيم
 الشاحنات قبل خروجها

غزة / االستقالل:
قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة وقف 
العمل في المشاريع لحماية المجتمع والعمال والمقاولين 
م���ن مخاطر االخت���الط بهدف مكافحة في���روس »كورونا« 

المستجد.
وطالب االتحاد عقب جلسة طارئة لمجلس ادارته في قطاع 
غزة، يوم أمس، كل المقاولين وش���ركات المقاوالت بوقف 

العمل في المشاريع المتعاقد عليها فورا دون أي مماطلة.
واعتبر االتحاد أن فترة التوقف تعتبر ضمن القوة القاهرة 

وما يترتب عليها وفق القانون الفلسطيني.
كما أعلن االتح���اد عن اغالق مقره بمدينة غ���زة ابتداء من 
اليوم االثنين وحتى إش���عار آخر حفاظا على سالمة وصحة 

موظفيه في ظل الظروف الصحية الحالية. 
وش���دد االتحاد في بيان صدر عقب االجتم���اع الطارئ أن 
المقاول الذي ال يلتزم بالقرار يتحمل المسؤولية كاملة عن 

أي اصابات لدى عماله وأسرهم والمجتمع.
وتمنى مجلس ادارة االتحاد الس���المة للمقاولين والعمال 

والشعب الفلسطيني من هذا الوباء الخطير.

رام الله/ االستقالل:
أكد نيكوالي مالدينوف، المنسق الخاص لعملية 
الس���الم في الشرق األوس���ط، يوم أمس، أن األمم 
المتحدة، ستقدم دعًما مالًيا لدعم خطة مواجهة 

فيروس )كورونا( في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مالدينوف، في تغريدة له عبر حسابه بموقع 
)تويت���ر(: إن " المنس���ق المقيم لألم���م المتحدة، 
جيمي ماكغولدري���ك، يقدم مليون دوالر أمريكي 
من صن���دوق األمم المتح���دة اإلنس���اني؛ لدعم 

خطة االس���تجابة ل� )كوفيد-١9( في  غزة والضفة 
الغربية". وأش���ار مالدينوف إل���ى أن هذه الخطوة 
مهم���ة، ولكن هن���اك حاج���ة ماس���ة لمزيد من 

التمويل، وفق تعبيره.
يشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت عن 
تسجيل أول إصابتين بفيروس )كورونا( المستجد 
لعائدي���ن من باكس���تان، فيما أعلن���ت الحكومة 
الفلسطينية، مساء السبت، ارتفاع عدد المصابين 

بالفيروس في الضفة الغربية إلى 53 إصابة.

مالدينوف: مليون دوالر لدعم خطة 
مواجهة )كورونا( في الضفة وغزة

اتحاد المقاولين يقرر وقف العمل في 
المشاريع للوقاية من انتشار )كورونا(

رام الله/ االستقالل:
ح���ذرت كتلة الوحدة العمالية من تالعب بعض التجار بأس���عار المواد االس���تهالكية والس���لع 
األساسية واحتكارها، في الوقت الذي تتضافر الجهود الوطنية والشعبية والمجتمع المحلي في 

محاربة وباء كورونا المستجد.
واعتب���رت الكتل���ة التالعب باألس���عار جريمة بحق الوط���ن والمواطن، ما يتطل���ب من الحكومة 
الفلسطينية وسلطة األمر الواقع بقطاع غزة بمالحقة تجار االزمات ومحاسبتهم لوقف استغالل 
حالة العوز وزيادة طلب المواطنين على السلع األساسية والمواد االستهالكية، والعمل على دعم 

السلع األساسية.
ودعت الكتلة حكومة قطاع غزة لوقف الجبايات والضرائب على المواد الغذائية والسلع األساسية 
والمحروق���ات، وعن أصحاب صاالت األفراح والمحال التجارية وغيرهم ممن لحق بهم الضرر جراء 

إغالق منشآتهم التجارية في إطار اإلجراءات االحترازية لمجابهة وباء »كورونا«.
وطالبت الكتلة الرئيس محمود عباس بوقف اإلج���راءات العقابية عن قطاع غزة والتي تتواصل 
للعام الثالث على التوالي، ومس���اواة رواتب موظفي القطاع بنظرائهم في الضفة الفلسطينية، 
وإعادة الرواتب المقطوعة وخاصة للش���هداء واألس���رى والجرحى، والتعجيل بصرف مستحقات 
الش���ؤون االجتماعية، لدعم صم���ود المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ش���عبنا 

الفلسطيني.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أعلن منس���ق األعمال ف���ي األراضي 
الفلسطينية كميل أبو ركن، عن رزمة 
إجراءات جديدة، ق���ال إنها تهدف 
لتقلي���ل التنقل بين إس���رائيل من 
جهة، والضفة الغربية وقطاع غزة من 

جهة أخرى.
يأتي القرار الذي دخل حيز التنفيذ 
اعتب���ارا من يوم أم���س، بالتزامن مع 
ارتفاع عدد اإلصابات بالفيروس في 
إس���رائيل إلى 883 حالة، وتسجيل 

أول حالة وفاة على أراضيها.
المنش����ور على  التعميم  وبحس����ب 
صفح����ة المنس����ق عبر فيس����بوك، 
فإن »المعابر إلى إس����رائيل ستكون 
مغلقة تماما، س����واء م����ن قطاع غزة 

أو من الضفة الغربية.. ولن ُيس����مح 
للتجار وللعمال وألصحاب التصاريح 
األخ����رى بالدخول م����ن المعابر حتى 

إشعار آخر.
اس���تثنائية  فئ���ات  هناك  وق���ال: 
إلى إسرائيل  بالدخول  سُيسمح لها 
وهي: أصحاب تصاري���ح العمل في 
مجاالت الصح���ة والتمريض، وعمال 
في المنطق���ة الصناعية عطروت في 
إنس���انية  مصانع حيوي���ة، وحاالت 
س���يتم  والتي  اس���تثنائية  وطبية 

دراستها عينيًا.
ومن ضم���ن االس���تثناءات، العمال 
م���ن  ف���ي إس���رائيل  الموج���ودون 
إذ  عليه���ا،  المص���ادق  القطاع���ات 
سيضطرون للبقاء في إسرائيل لفترة 

طويلة بدون التنقل إيابًا إلى مناطق 
الضفة الغربية. 

أما العمال الذين سيقومون بالعودة 
الى الضفة الغربية، فلن ُيسمح لهم 
إلى إس���رائيل، في  بالدخول مجددا 

ضوء إغالق المعابر.
وبالنس���بة للمعاب���ر التجاري���ة بين 
إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية 

تستمر في العمل كالعادة.
أما أصحاب بطاق���ات الهوية الزرقاء، 
»يرجى تجنب العبور بين إس���رائيل 
ومناطق الضفة الغربية باالتجاهين 
م���ن اج���ل تقلي���ل الح���ركات بين 
المنطقتين تجنبا لتعرض الجمهور 
المرض  للوباء واستمرار تفشي هذا 

والعدوى«، بحسب التعميم.

»إسرائيل« تعلن إجراءات جديدة 
لتقليل التنقل مع الضفة الغربية وغزة

تحذير من تالعب بعض التجار 
بأسعار السلع األساسية



االثنين 28 رجب 1441 هــ 23 مارس 2020 م

القاهرة / االستقالل:
أنه����ى وزي����ر الخارجي����ة المصري، 
سامح شكري، جولة أفريقية شملت 
كاًل م����ن جن����وب أفريقي����ا وتنزانيا 
وروان����دا والكونغ����و الديمقراطي����ة 
وجنوب الس����ودان والنيجر، لتسليم 
زعماء تلك الدول رسائل من رئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيس����ي، 
توضح الموقف المصري من قضية 
المستمرة  والخالفات  النهضة،  سد 
م����ع إثيوبي����ا ح����ول قواع����د الملء 
والتشغيل وإصرار األخيرة على بدء 
الملء األول لخزان الس����د الرئيسي 

بالتوازي مع إنجاز أعمال البناء.
 وفي نفس توقيت جولة ش����كري، 
والتي انتهت أول من أمس، س����ّلم 
السفراء المصريون رؤساء دول أخرى 
كجيبوت����ي والصومال وس����يراليون 
ومالي وأفريقيا الوس����طى وتش����اد 
رس����ائل مماثلة من السيس����ي، في 
إطار محاولة مصر كس����ب تعاطف 
العواصم األفريقية لمساندتها في 
أي خط����وات مقبلة قد تلج����أ إليها، 
كرفع شكاوى للجمعية العامة لألمم 
المتح����دة أو مجلس األمن، أخذًا في 
االعتبار الحساس����ية االس����تثنائية 
للموق����ف األفريقي م����ن النزاع بين 

مصر وإثيوبيا. 
فالعواص����م األفريقي����ة في ش����رق 

تربطها  الصح����راء  وجن����وب  القارة 
عالقات وطي����دة بأديس أبابا، وعلى 
الرغم من حرص القاهرة على زيادة 
 االستثمارات الوطنية الرسمية 

ّ
ضخ

إال  والمادية،  الفنية  والمس����اعدات 
أن العدي����د من دول الق����ارة تؤمن 
بوق����وع مظلومي����ة تاريخي����ة على 
إثيوبي����ا ودول مناب����ع النيل نتيجة 
آثار العصر االس����تعماري األوروبي، 
أفريقيا، خصوصًا  واستحواذ شمال 
مصر، على اهتم����ام الغرب لعهود 
طويل����ة، فض����اًل ع����ن أفضليته����ا 
وتمتعها  والتنموية  االقتصادي����ة 
بوجود نظ����ام رّي راس����خ وعدد من 

الس����دود على رأس����ها السد العالي 
الذي يمنع عنه����ا مخاطر الفيضان 

ويضمن استدامة الزراعة.
 ُيض����اف إلى ذل����ك أّن بعض تلك 
الدول تنظر إلى تجربة سد النهضة 
في ما يخص التمويل والتش����غيل 
باعتباره����ا تجربة تحت����ذى، وتفتح 
آفاق����ًا لتع����اون أرحب بي����ن الدول 

الكبرى والقارة األفريقية.
قالت مصادر دبلوماس����ية مصرية، 
إن جولة شكري استطاعت "إلى حد 
الذهنية  ما" تحس����ين صورة مصر 
ل����دى عواصم تلك ال����دول "التي لم 
تكن على اطالع كامل حول مجريات 

األح����داث األخيرة الت����ي وقعت في 
مفاوضات واشنطن، خصوصًا خطوة 
واحد  م����ن طرف  المصرية  التوقيع 
على مسودة االتفاق بالصيغة التي 
األميركية  الخزان����ة  وزارة  أعّدته����ا 

والبنك الدولي". 
المصري����ة،  الرس����ائل  وش����رحت 
األوض����اع  تط����ورات  بالتفصي����ل، 
من����ذ توقيع اتف����اق المب����ادئ في 
م����ارس/ آذار 2015، ورّك����زت عل����ى 
رغب����ة القاه����رة في تحويل الس����د 
إلى مش����روع تعاون مستقبلي بين 
جميع األطراف المعنية على قاعدة 

االستفادة للجميع.

مصر ترفض مقترحات أفريقية لتسوية أزمة سد النهضة

طهران/ االستقالل:
أعرب المرشد اإليراني علي خامنئي، يوم أمس، عن رفض بالده عرض الواليات 

المتحدة بمساعدة طهران في مكافحة فيروس كورونا.
جاء ذلك في خطاب متلفز لخامنئي بمناس���بة حلول عيد النوروز )21 
م���ارس من كل عام( وتحدث فيه عن تفش���ي فيروس كورونا ببالده 

والعالم.
ووصف خامنئي اإلدارة األمريكية بأنها »أسوأ عدو إليران«، مضيفا: »المسؤولون 
األمريكي���ون كاذبون وظالم���ون، وعديمو الرحمة وإرهابي���ون، وتجتمع فيهم 

جميع الصفات السيئة«.
وأعرب عن استغرابه من تقديم الواليات المتحدة ولعدة مرات عرض مساعدة 
إي���ران في التغلب على الفيروس، متهم���ا اإلدارة األمريكية بتصنيع فيروس 

كورونا.
وأض���اف: »أنتم متهم���ون بتصنيع في���روس كورونا، وأنا عل���ى دراية بمدى 
صحة هذا االدعاء، لذا أي ش���خص يتحلى بالمنطق ال يس���تطيع الوثوق بدواء 

ستقدمونه أنتم«.
وتاب���ع: »يمك���ن لدوائكم أن يس���بب اس���تفحال الم���رض، واألطب���اء الذين 
سترسلونهم إلينا سيراقبون عن كثب التأثيرات الجانبية للسم الذي صنعوه، 
وكما يقولون إن جزءًا من الفيروس تم إنتاجه بما يتناسب مع المورث الجيني 

لإليرانيين«.
ولم يكشف خامنئي متى وأي نوع من العروض قدمته واشنطن لطهران فيما 

يتعلق بالفيروس.
وكش���فت إيران عن أول إصابة للفيروس على أراضيها في 19 فبراير/ ش���باط 

الماضي، وتحديدا في مدينة قم.

خامنئي: نرفض مساعدات 
الواليات المتحدة 
في مكافحة كورونا

روما/ االستقالل:
أعلن رئيس ال���وزراء اإليطالي جوزيبي كونتي، 
إيق���اف كاف���ة األنش���طة االنتاجية، م���ا عدا 
االستراتيجية والالزمة منها، في إطار التصدي 

لفيروس كورونا ومنع تفشيه.
وق���ال جوزيبي في تصريح له على صفحته على 
الفيسبوك، : »إن إيطاليا تواجه أصعب أزمة منذ 
الح���رب العالمية الثانية«، مش���ددا أن حكومته 
كانت ش���فافة م���ع مواطنيها منذ ان���دالع أزمة 

الفيروس ولم تخف عنهم شيئا بهذا الشأن«.
وأض���اف: »التدابير الت���ي اتخذناها كبيرة، وال 
نمل���ك بدائل أخرى، ونحن بحاج���ة إلى الوقت 

لنرى م���دى فاعلي���ة ه���ذه التدابي���ر«، داعيا 
مواطنيه إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها.

وتابع: »سيتم إيقاف كافة األنشطة اإلنتاجية 
في بالدن���ا ما عدا الضروري���ة والحيوية منها«، 
مبينا أن هذه التدابير ستسري حتى الثالث من 

أبريل/ نيسان المقبل.
وأك���د رئي���س ال���وزراء اإليطال���ي أن المتاجر 
والمح���الت الت���ي تبيع األغذي���ة والصيدليات 

والمصارف ستواصل عملها ولن تتوقف.
وأش���ار جونت���ي فيه���ا إل���ى أن ع���دد ضحايا 
الفيروس وصل إل���ى 4825، واإلصابات إلى 42 

ألفا و681.

القاهرة/ االستقالل:
قرر ش����يخ الجامع األزهر أحم����د الطيب،إيقاف صالتي 
الجماع����ة والجمع����ة مؤقتا بالجامع األزه����ر، لحين وقف 
انتش����ار وباء في����روس كورونا المس����تجد، وانطالقا من 
القاعدة الش����رعية »صح����ة األبدان مقدم����ة على صحة 

العبادات«.
ويأتي قرار األزهر الذي سيسري لمدة أسبوعين، »حرصا 
على س����المة المصلين«، في وقت سجلت فيه مصر 29 
حالة إصابة جدي����دة بفيروس كورون����ا، ليرتفع إجمالي 

اإلصابات إلى 285.
وقال����ت وزارة الصح����ة المصرية إن ش����خصا آخر توفي 

متأثرا بالمرض ليرتفع عدد الوفيات إلى ثمانية.
وأغلقت مص����ر، الخميس الماضي، المقاه����ي والمراكز 
التجاري����ة واألندي����ة الرياضي����ة والن����وادي الليلية، من 
الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت 

المحل����ي، كل ليلة حت����ى 31 آذار، لتعزز اإلجراءات التي 
تطبقها الحتواء تفشي فيروس كورونا.

وق����ال مجلس الوزراء إن القرار ال يس����ري عل����ى المخابز 
ومحال البقال����ة والصيدلي����ات ومتاجر األغذية س����واء 
المتواج����دة بالمراكز التجاري����ة أو خارجها. ويأتي القرار 

بعد أن أغلقت مصر بالفعل المدارس والجامعات.
كم����ا تحرك����ت الحكوم����ة لتقليص ع����دد العاملين في 
القطاع العام الذين يحضرون ألماكن العمل، في مسعى 

لتقليل التجمعات، وإبطاء انتشار الفيروس.
وعلق����ت مصر الرح����الت الجوية، وحت����ى نهاية مارس، 
باس����تثناء الرحالت المغ����ادرة التي يحتاجها الس����ياح 

األجانب للرحيل.
وذك����رت الحكوم����ة أنه س����يتم تعقيم الفن����ادق وكل 
المنشآت التعليمية خالل فترة تعليق الرحالت وإغالق 

المدارس.

إيطاليا تعلق األنشطة اإلنتاجية 
لمواجهة فيروس كورونا

األزهر يوقف صالتي الجماعة والجمعة

واشنطن / االستقالل:
ورد بمقال في صحيفة واشنطن بوست األميركية 
أن التراج���ع األولي لالقتص���اد األميركي خالل وباء 
كورونا الحالي ينبئ بأن الوضع س���يكون أكثر حدة 

وأكثر إيالما مما كان عليه إبان أزمة 2008.
وأوض���ح الكاتبان األميركي���ان ديفد لينش وهيثر 
لونغ في المق���ال، أن إجبار 80 مليون أميركي على 
البقاء في المنازل حاليا تس���بب في توقف غالبية 

األعمال في الواليات المتحدة.
وذكرا أن ماليين العم���ال الذين يتحولون للبطالة 
بس���بب االنهيار االقتص���ادي الناتج م���ن كورونا، 
يفوق جه���ود الحكومة الفدرالية لالس���تجابة، مع 

إس���راع مجلس الش���يوخ الس���تكمال العمل على 
حزم���ة اإلنقاذ المال���ي التي وّس���ع البيت األبيض 
والمشرعون الرئيسيون نطاقها بشكل كبير لتزيد 
عن المبلغ األصلي الذي كان مقترحا قبل أيام قليلة 
وهو تريليون دوالر. وأش���ارا إلى أنه بمرور كل يوم، 
يتفاقم التوقف غير المسبوق لألعمال بقوة حيث 
تحاول المطاعم ودور السينما والمالعب والمكاتب 

حماية أنفسها من الوباء.
ويرّجح بنك »أمي���ركا ميريل لينش« أن تعلن وزارة 
العمل هذا األس���بوع أن ما يقرب من ثالثة ماليين 
أميركي قد يطلبون ألول مرة الحصول على مساعدة 
البطال���ة، وهو رقم يزيد عن أربع���ة أضعاف الرقم 

القياسي الذي ُسجل خالل أوج الركود عام 1982.
ويضي���ف الكاتب���ان أن التح���ول المفاج���ئ ف���ي 
االقتص���اد األميركي ليس له مثيل ف���ي التاريخ. 
ففي بداية عام 2020، كان هذا االقتصاد يتوس���ع 
من دون انقط���اع منذ منتصف ع���ام 2009. وبلغ 
معدل البطالة أدنى مس���توى ل���ه منذ نصف قرن، 

وتوجهت سوق األسهم نحو ارتفاع قياسي.
واآلن، يصرخ االقتصاد ويتراجع سوق األسهم في 
هبوط حر. وقالت شركات صناعة السيارات الثالث 
الكبرى إنها ستغلق مصانعها يوم 30 مارس/آذار 
الجاري، وتغلق شركة ماريوت -أكبر شركة فندقية 

في العالم- فنادقها وتسّرح آالف العمال.

بكين/ االستقالل:
س���جلت الصين يوم امس، وفاة ستة أش���خاص، وإصابة 46 آخرين بفيروس 
كورونا المس���تجد، بينهم حالة وحيدة من داخل الصي���ن، و45 من القادمين 

لها من المسافرين.
وكانت الس����لطات الصينية قد أعلنت عن انحس����ار الفيروس، 
لكنها س����جلت لليوم الراب����ع على التوال����ي إصابات بفيروس 

كورونا.
وأك���دت اللجن���ة في هذا الس���ياق عدم تس���جيلها أي حال���ة إصابة جديدة 
بالفي���روس في مقاطعة )هوب���ي( وعاصمتها مدينة )ووهان( مركز تفش���ي 

الفيروس لليوم الرابع على التوالي.
وبذلك يرتف���ع عدد ضحايا الفي���روس إلى 3261 حال���ة، وإصابة 81054 في 

الصين منذ تفشي المرض في ديسمبر الماضي.

واشنطن بوست: االقتصاد األميركي
 يتدهور بأسرع من كل التوقعات

الصين تسجل وفاة 6 أشخاص 
وإصابة 46 آخرين بفيروس كورونا
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غزة/االستقالل: 
توج فريق اتحاد دير البلح بطاًل لدوري جوال لكرة 
اليد ألول مرة في تاريخه، عقب فوزه الثمين على 
خدمات النصي���رات )28/27(، في اللقاء الختامي 
لمباريات دوري جوال لكرة اليد«البالي أوف«، على 

صالة الشهيد سعد صايل غرب مدينة غزة.
وحضر المب���اراة الختامية ل���دوري »البالي أوف«، 
عبد السالم هنية األمين العام المساعد للمجلس 
األعلى للش���باب والرياضة، وجمال أبو يوس���ف 
رئيس االتحاد الفلس���طيني لك���رة اليد، وجمال 
البحيصي رئيس الحركي���ة الرياضية في حركة 
»فتح«، وهش���ام أب���و زايد رئيس نادي ش���باب 

الزوايدة، وأعضاء االتحاد الفلسطيني لكرة اليد.
وهيمن النصيرات على مجريات الش���وط االول ، 
بتألق العبيه حس���ام رجب و محمود دغيش و من 
خلفه���م الحارس نبيل فراج ، لينتهي الش���وط 

بتقدم خدمات النصيرات بنتيجة 16/14.
و في الش���وط الثاني واصل النصيرات هيمنته 
و اس���تطاع أن يس���جل في أكثر من مرة و زيادة 
الفارق ل�5 أهداف ، و إضاعة أكثر من هجمة أمام 
الح���ارس المتألق عدي راضي ال���ذي أعاد فريقه 
لمجري���ات المباراة بتصديه البارع ألكثر من كرة ، 
لينجح الدير بقلب النتيجة عبر نجمه عبدالعزيز 
مصلح الذي س���جل 9 أهداف خالل الشوط الذي 

انتهى لصالح اتحاد دي���ر البلح بنتيجة 11/14، 
لتنته���ي المباراة المثيرة بف���وز االتحاد بنتيجة 

نهائية  )28/27(.
وبهذا الفوز توج أبناء المدرب مروان الزهار، بأول 

لقب في تاريخ نادي اتحاد الدير.
أدار اللق���اء تحكيمي���ًا: للس���احة إي���اد بره���وم 
ومصطف���ى الحنجوري، مس���جل خال���د هارون، 

ميقاتي علي طه.

هذا وتمك���ن خدمات البريج م���ن الحصول على 
المرك���ز الثالث، بعد ف���وزه على ن���ادي الصالح 
بنتيج���ة 42/34 ، في مباراة تحدي���د المركزين 
الثالث والرابع. و في الختام ، قدم هنية مس���اعد 
األمين العام للمجلس األعلى للش���باب والرياضة 
ورئيس مؤسس���ة أمواج الرياضية، مكافأة مالية 
بقيم���ة 3000 دوالر لن���ادي اتح���اد دي���ر البلح 

بمناسبة فوزهم ببطولة الدوري.

غزة/االستقالل:
أعلن االتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تأجيل منافسات دور الثمانية من كأس 

قطاع غزة خوفا من انتشار فيروس "كورونا".
وأك���د اتحاد القدم تأجيل لق���اءات دور الثمانية مدة أس���بوعين بناء على قرار 

المجلس األعلى للشباب والرياضة بخصوص المنافسات الرياضية الجماعية.
وكان من المفترض انطالق الدور ربع النهائي من كأس غزة اليوم االثنين و غدًا 

الثالثاء ، قبل أن يقرر اتحاد القدم تأجيله كامال.
يشار إلى أنه وصلت لهذا الدور ثمانية أندية وهم شباب رفح واتحاد خانيونس 

واتحاد الشجاعية والصداقة وشباب خانيونس ونماء وغزة الرياضي والهالل.

تأجيل منافسات
 كأس غزة أسبوعين

ألول مرة في تاريخه..
اتحاد دير البلح يتوج بطال لدوري جوال لكرة اليد

لندن /االستقالل: 
يس���عى المدرب البرتغال���ي جوزيه مورينيو 
هوتس���بير  لفريق توتنهام  الفن���ي  المدير 
اإلنجليزي على افساد خطة قطبي إسبانيا ريال 
مدريد وبرشلونة لضم النجم اإلنجليزي هاري 

كين في الصيف المقبل.
و وضع الريال والبارسا عينيهما على التعاقد 
مع كين لترميم هجوم الفريق في الميركاتو 
الصيفي القادم لترميم الهجوم في السنوات 

المقبلة.
وربط���ت تقاري���ر صحفية كي���ن بالرغبة في 

الرحي���ل عن صفوف توتنهام في ظل ابتعاد 
الفريق عن المش���اركة في دوري أبطال أوروبا 

في الموسم القادم.
لكن صحيفة ديلي س���تار البريطانية أفادت 
بأن مورينيو يتمس���ك ببقاء ه���اري كين في 
صفوف توتنهام و ينوي الحفاظ عليه داخل 
قوام الفريق. و أوضحت الصحيفة أن توتنهام 
واث���ق في بق���اء الالع���ب اإلنجلي���زي الدولي 
ه���ذا الصيف بالرغم من اهتم���ام كبار أوروبا 

بالحصول على توقيعه.
و يتواج���د الالع���ب ف���ي الوق���ت ذات���ه في 

مفكرة بحث مانشس���تر يونايت���د اإلنجليزي 
ويوفنت���وس اإليطالي للحصول على توقيعه 

من السبيرز.
و يدرك توتنهام اهتم���ام األندية المذكورة 
بالحصول على خدمات الالعب لذلك سيعقد 
الن���ادي اإلنجليزي األمور عل���ى من يرغب في 
ض���م الالعب م���ن خالل طل���ب الحصول على 
270 مليون يورو مقابل توقيع كين و هو رقم 
تعجيزي في ظل أزمة كورونا الحالية وتأثيرها 
عل���ى النواح���ي االقتصادي���ة ف���ي األندية 

األوروبية.

توتنهام يضع شرطًا تعجيزيًا لرحيل كين لريال مدريد أو برشلونة

لندن/االستقالل: 
أكد تقرير صحفي بريطاني، أن فيروس كورونا 
قد يتس���بب في تعرض كريس���تيانو رونالدو 

نجم يوفنتوس، لخسائر مالية ضخمة.
ووفًقا لصحيفة ذا صن، فإن أندية إيطاليا في 
طريقها لخفض رواتب الالعبين بنسبة تتراوح 
بي���ن 20 إلى 30 %، بس���بب توقف النش���اط 

الكروي في الوقت الحالي.
وأش���ارت إلى أن كريس���تيانو صاحب الراتب 
األعل���ى ف���ي الكالتش���يو )510 آالف جني���ه 
إسترليني أس���بوعًيا( سيكون أكثر العب تأثًرا 

بقرار التخفيض.
وأوضح���ت الصحيفة البريطانية أن خس���ائر 
كريس���تيانو رونالدو قد تصل إلى 8.4 مليون 

جنيه إسترليني.
وقالت »ذا صن« إن كريستيانو يفتخر بأن لديه 
ثروة صافية تبلغ 361 مليون إسترليني )وفًقا 

لمجلة فوربس(.
يذكر أن رونالدو لديه عقد مدى الحياة مع شركة 

مالبس بقيمة 773 مليون جنيه إسترليني.

كورونا يهدد رونالدو بخسارة فادحة
االستقالل/ وكاالت: 

أكدت تقارير صحافية إس���بانية, أن المهاجم المكسيكي 
راؤول خيمينيز العب فريق وولفرهامبتون اإلنجليزي، دخل 
اهتمام���ات ريال مدريد اإلس���باني، للتعاقد معه تعويضا 

للصربي لوكا يوفيتش.
وذكرت التقاري���ر, أن "الملكي" مهتم بضم خيمنيز, الذي 
خاض 44 مباراة مع وولفرهامبتون، وسجل خاللها 22 هدفا 

هذا الموسم.

ويس���عى الفرنس���ي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، 
لتعزيز خ���ط هجوم "الميرينغ���ي"، بعد تراج���ع المعدل 
التهديفي للفريق بش���كل واضح هذا الموسم، خاصة من 

جانب يوفيتش.
وينتظ���ر زيدان موقفا صعبا في دوري أبط���ال أوروبا، الذي 
يواجه في���ه خطر الخروج من ثمن النهائي، بعدما خس���ر 
مباراة الذهاب على ملعبه ووس���ط أنصاره أمام مانشستر 

سيتي اإلنجليزي )2-1(.

ريال مدريد يسعى لخطف مهاجم وولفرهامبتون
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غزة/ االستقالل: 
زار وفد من التجمع اإلعالمي الفلسطيني عددًا من 
المؤسس���ات اإلعالمية لتهنئة إعالمياتها في يوم 

األم.
وترأس وفد التجمع مس���ئولة لجنة اإلعالميات أمل 
الحج���ار، كما ض���م الوفد االعالمي���ات لينا الطويل 

وسالم ميمة.
وأوضحت الحجار أن الزيارة تأت���ي تقديرا وعرفانا 

لإلعالميات اللوات���ي يوفقن بي���ن صناعة الرجال 
وأداء مهامه���ن اإلعالمية بنق���ل الحقيقة بتحدي 

الموت الذي يفرضه العدو اإلسرائيلي عليهن.
وق���ال: "إن األم الفلس���طينية خصوص���ا والم���رأة 
الفلس���طينية عموما س���تبقى له���ا أولويتها في 

اهتمامات إعالمنا".
وأضاف���ت: " قضي���ة األس���يرات الفلس���طينيات 
وأمه���ات الش���هداء والجرحى حاض���رة على رأس 

اهتماماتن���ا وأولوياتن���ا وس���نبقى داعمين لهذه 
القضايا العادلة لتحقيق ما نصبو إليه".

دعا التجمع الزميالت االعالميات خالل الزيارة ألخذ 
اإلج���راءات الوقائية بعد إصابة مواطنين في قطاع 

غزة بفيروس كورونا ، تجنبا النتقال العدوى.
وعَب���رن االعالميات عن س���عادتهن بزيارة التجمع 
والهدية التي قدمت لهن، مشيدات بدور التجمع 

اإلعالمي في إدخال الفرحة على قلوبهن.

رام الله/ االستقالل:
أعلن قاضي قضاة فلس���طين محمود الهباش، 
يوم أمس، تعليق العمل في المحاكم الشرعية 

حتى إشعار آخر.

وقال الهباش، في بيان صحفي: »اس���تنادا إلى 
المرس���وم الرئاس���ي، وق���رارات الحكومة، ومن 
أجل الس���المة العامة، يعلق العمل في جميع 
المحاكم الش���رعية بدولة فلسطين ابتداء من 

صباح اليوم االثنين، وحتى إشعار آخر، ويلتزم 
جميع العاملين في ديوان قاضي القضاة بقرار 
الحكومة حس���ب ما ورد في المؤتمر الصحفي 

لرئيس الوزراء«.

قرار بتعليق العمل في المحاكم الشرعية حتى إشعار آخر

غزة/ االستقالل:
نعت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين يوم أمس، األخ موس���ى محمود 
عبداللطي���ف قنام )أبو صامد( من الرعيل األول للحرك���ة بالضفة الغربية، وأحد 

مبعدي مرج الزهور.
وأوضح���ت الحركة في بيان تعزية أن قنام وافت���ه المنية يوم أمس، في مخيم 
العروب بمحافظة الخليل، وعن عمر يناهز 58 عاًما قضاها مجاهًدا في س���بيل 

الله، متفانيًا في خدمة أبناء شعبه وأمته.
وقالت:" نسأل الله عز وجل أن يرفع درجاته عنده، وأن يسكنه الفردوس األعلى، 

وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، و"إّنا لله وإّنا إليه راجعون."

البيان- من���ع إقامة بيوت العزاء والحفالت، 
إلى جانب إغ���الق جميع المقاهي وصاالت 

المطاعم في محافظات القطاع كافة.
وأعلنت قيادة الش���رطة كذل���ك، تعطيل 

صالة الجمعة في جميع مساجد غزة.
وبّينت أن هذه اإلجراءات سيتم تطبيقها 

بدءا من اليوم )أمس(، وحّتى إشعار آخر.
االلتزام بهذه  المواطنين بضرورة  وطالبت 
اإلجراءات، محذرة من مس���اءلة المخالفين 

كافة.
الصح���ة  وزارة  أعلن���ت  األح���د،  وفج���ر 
الفلس���طينية عن اكتشاف أول إصابتين، 
بفيروس "كورونا" ف���ي قطاع غزة، ليرتفع 

ع���دد المصابي���ن بالفيروس ف���ي أراضي 
الس���لطة الوطنية الفلس���طينية )الضفة 

الغربية والقطاع( إلى 59 إصابة.
وحت���ى امس األحد، أصاب كورونا أكثر من 
311 ألًفا حول العال���م، توفي منهم أكثر 
من 13 ألفا، أغلبهم ف���ي إيطاليا والصين 
وإيران وإس���بانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا 
وفرنس���ا والواليات المتحدة، وتعافى 95 

ألفا و829.
وأجبر انتش���ار الفيروس على نطاق عالمي 
دواًل عدي���دة على إغ���الق حدودها، وإعالن 
الجوية،  الرح���الت  وتعليق  تج���ول،  حظر 
وإلغاء فعالي���ات عديدة، ومنع التجمعات، 

بما فيها الصلوات الجماعية.
وفي الضفة الغربي���ة، أعلن رئيس الوزراء 
الفلس���طيني محمد اش���تية بع���د ظهر 
يوم أمس، عن رزمة إجراءات مش���ددة في 
محاولة للحد من انتش���ار فايروس كورونا 

بين الفلسطينيين.
ج����اء ذل����ك ف����ي مؤتم����ر صحف����ي عقده 
اش����تيه برام الله يوم أمس، حيث تتضمن 
اإلجراءات التي أعلنها منع تنقل المواطنين 
بين المحافظ����ات نهائيا، كما يمنع وصول 
المدن  لمراكز  والمخيم����ات  الق����رى  أهالي 

باستثناء الحاالت الطارئة والمرضية.
وشدد اش���تيه على منع خروج المواطنين 

م���ن بيوته���م تطبيق���ا للحج���ر اإللزامي 
اعتب���ارا م���ن الس���اعة العاش���رة مس���اًء، 
باس���تثناء العاملين في المرافق الصحية 

والصيدليات والمخابز ومحالت البقالة.
وأكد على وضع القادمين من الخارج تحت 
الحج���ز االجباري لم���دة 14 يوما في مراكز 
الحجر الصحي كل ف���ي محافظته، إضافة 
إلى منع العمال من الوصول للمستوطنات، 
إنسانية  مطالبًا اس���رائيل بتوفير ظروف 

للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم.
كم���ا تعمل البنوك بوتي���رة حالة الطوارئ 
بطاقاته���م  موظفوه���ا  يب���رز  أن  عل���ى 
الوظيفية، وتغلق جميع مديريات الوزارات 

ف���ي المحافظات ما عدا مدي���رات الصحة 
واالقتصاد والتنمية االجتماعية والشؤون 

المدنية.
وطال���ب اش���تيه، أهلنا في أراض���ي ال�48 
بعدم التنقل بين األراضي الفلس���طينية 
والداخ���ل المحتل، محم���اًل دولة االحتالل 
مسؤولية االس���رى مطالبًا باالفراج الفوري 
عنهم وخاصة المرضى واألطفال والنساء.

واوض���ح أنه س���يتم نش���ر ق���وات االمن 
الوطني والش���رطة وبقية األجهزة األمنية 
في مختلف الم���دن ومداخلها حفاظا على 
النظام العام وتطبيق كامل االجراءات ومن 

يخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلس���المية، ع���ن تعليق حض���ور المصلين 
إلى المس���جد األقصى المب���ارك، ابتداء من 
فجر اليوم االثنين، لفترة مؤقتة اس���تجابة 
الديني���ة والطبية،  المرجعيات  لتوصي���ات 

للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح مجلس األوقاف في بيان صدر عنه، 
مس���اء امس األحد، أنه عقد جلس���ة طارئة 
اس���تعرض خاللها التطورات الصحية التي 
تمر فيها مدينة القدس وباقي البالد، وتابع 
المجل���س اإلجراءات والتعليم���ات الجديدة 

الص���ادرة ع���ن المراج���ع الديني���ة والطبية 
المختصة.

وأض���اف أن تعلي���ق حض���ور المصلين إلى 
االقصى س���يبدأ فجر الي���وم االثنين لفترة 
مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين 
بأعمالهم وممارس���ة  والح���راس  والعم���ال 
نش���اطاتهم كالمعت���اد، كما يس���تمر رفع 
اآلذان باألقصى في كاف���ة األوقات، على أن 
ي���ؤدي جميع العاملين ف���ي دائرة األوقاف 
اإلس���المية وحراس األقص���ى المتواجدين، 
الصالة في الس���احات مع مراعاة االرشادات 

الصحية.

وقال المجلس: "نش���عر بالمرارة جراء اتخاذ 
ه���ذا الق���رار، إال أننا اضطررن���ا لذلك حفاظا 
على حياة وصحة المواطنين وصونًا للنفس 
البش���رية اس���تجابة للفتاوى الشرعية في 

العالم اإلسالمي".
وأهاب المجلس بالمواطنين تفهم الدواعي 
الش���رعية والصحية لهذا الق���رار، ويحثهم 
االلتزام بأداء الصالة في منازلهم حفاظا على 

صحتهم وسالمة للمجتمع المقدسي.
ودعا المجلس المواطنين في هذه الظروف 
الصعبة إلى تعزيز وتكريس أواصر التضامن 

والتكافل والتراحم لتجاوز هذه األزمة.

الجهاد اإلسالمي تنعي القيادي تعليق ووقف مؤقت للصالة في المسجد األقصى ابتداء من فجر اليوم 
موسى قنام أحد مبعدي مرج الزهور

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل مس���اء امس األحد، فتى مقدسيًا من حي 

راس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة.
ونصبت ق���وات االحتالل حاجزًا في رأس العامود، وأجرت عمليات 
تفتي���ش وتدقيق في مركب���ات المواطنين بالتزام���ن مع اغالق 
المحالت التجارية في البلدة القديمة. وضمن حملتها الستهداف 
المرابطين في المس���جد األقصى اس���تدعت مخاب���رات االحتالل 

المرابطة المقدسية هنادي الحلواني للتحقيق.

وقال المقدس���ي نظام أبو رموز المبع���د عن األقصى، إن االحتالل 
يمنع المصلين من الوصول الى المسجد بحجة الوقاية من كورونا، 
في حين يسمح للمس���توطنين باقتحامه كما حدث صباح امس 
باقتحام عش���رات المس���توطنين باحات األقصى وأدوا طقوًس���ا 

تلمودية بحماية من قوات االحتالل.
ويتعرض المس���جد األقصى لهجمة إسرائيلية بهدف السيطرة 
علي���ه، في وقت ح���ذرت فيه قيادات مقدس���ية من اس���تغالل 

االحتالل لفيروس كورونا من أجل تمرير مخططاته التهويدية .

إسالم أباد/ االستقالل: 
قال سفير فلس���طين لدى العاصمة الباكستانية إسالم 
أب���اد، الس���فير أحمد ربع���ي: إن الش���خصين المصابين 
بفيروس كورونا من غزة هما من جماعة "الدعوة والتبليغ"، 
وكان���ا قد حضرا مؤتم���ًرا في مقرهم الدائ���م في مدينة 
راي���ون بالقرب من الهور، في الفت���رة من 11.3.2020 الى 

.15.3.2020
وأكد السفير ربعي في تصريحات له امس األحد، أن عدد 

الحضور في المؤتمر يقدر ب�� "عش���رات آالف من مختلف 
دول العالم، ورغم تحذير الس���لطات الباكستانية وأوامر 
الحكومة بإغ���الق الجامعات والمعاه���د والمدارس ومنع 

المؤتمرات أصر رجال الدعوة على عقد مؤتمرهم".
وأوضح أن المصابين الفلس���طينيين الثالثة، أحدهم من 
سلفيت واثنان من غزة، "لم يسجل أنهم قابلوا أو احتكوا 
بأفراد جالية أو طلبة فلسطين في باكستان، علما أن أفراد 

الجالية بخير والحمد لله".

سفير فلسطين: مصابا كورونا في 
غزة حضرا مؤتمرًا في باكستان

االحتالل يعتقل فتى
 ويستدعي مرابطة في األقصى

برلين/ االستقالل: 
أعلن المتحدث باسم الحكومة األلمانية، مساء أمس األحد، وضع 
المستش���ارة األلمانية أنجيال ميركل، في الحجر الصحي، بعدما 
تم التأكد من إصابة أحد األطباء المعالجين لها بفيروس كورونا 

المستجد.
وقال���ت الحكومة ف���ي بي���ان، إن المستش���ارة األلمانية قررت 
الخض���وع للحجر الصحي المنزلي، بعد تقارير أفادت بأن نتيجة 
اختبار الطبيب الذي قام بمنحها أحد التطعيمات يوم الجمعة، 
أظهرت إصابته بمرض »كوفيد 19« الذي يتس���بب به فيروس 

كورونا.
وأضاف البيان:  »تم إبالغ المستشارة بعد خطاب صحفي امس 
أن الطبيب الذي أعطاها لقاًحا وقائًيا يوم الجمعة، تم تشخيص 
إصابت���ه بالفيروس التاجي. وس���يتم إخضاعه���ا للفحوصات 

الطبية المتعلقة بالمرض الجديد«.

خالل زيارته للمؤسسات اإلعالمية

التجمع اإلعالمي يهنئ اإلعالميات في يوم األم ويشيد بجهودهن
وضع المستشارة 

األلمانية أنجيال ميركل 
في الحجر الصحي

غزة وال�ضفة ..
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لندن/ االستقالل:
توف���ي طبيب إيطالي يبل���غ من العمر 57 عامًا، ثبت���ت إصابته بعدوى فيروس 
كورونا المس���تجد أثناء عمله بمستش���فى في بلدة كودوجينو، وفقًا لما نشرته 

شبكة »يورونيوز«.
وكان الطبيب مارس���يلو ناتالي قد بدأ في تلقي العالج بمستش���فى في مدينة 
كريمونا قبل أن يتم نقله إلى مدينة ميالنو بعد تطور حالته الصحية، حيث كان 

يعاني من التهاب رئوي مزدوج.
وكان الطبي���ب المتوفى، وقبل أن يجري تحلي���ال يثبت إصابته بعدوى فيروس 
كورونا، قد أدلى بتصريحات ل� »يورونيوز« قال فيها إنه »اضطر لممارس���ة عمله 

دون أن يرتدي قفازات في يديه، ألن القفازات في المستشفى قد نفدت«.
وأضاف الدكتور ناتالي أن عدد األطباء الذين تم وضعهم بالحجر الصحي أو بدأوا 
في تلقي العالج بالمستشفيات حتى يوم 28 شباط بلغ 14 من أصل 35 طبيبًا 

يعملون في بلدتي كودوجينو وكاسالي المجاورة.
وقال الدكتور ناتالي: »لم نكن نحن اإليطاليين مس���تعدين لمكافحة فيروس 
كورونا، فنحن كأطباء في عصر ما بعد المضادات الحيوية نشأنا ونحن نعتقد أن 

الكبسوالت تكفي لمكافحة كل األمراض«.
 وت���م تأكيد وف���اة الدكتور ناتالي ف���ي بيان لممثل االتح���اد اإليطالي لألطباء 
الممارسين العامين IFGP، الذي أوضح أن الطبيب كان يعاني من التهاب رئوي 
مزدوج بسبب فيروس كورونا. ووصف البيان مكافحة فيروس كورونا في إيطاليا 

بأنه »حالة حرب«.

بسبب نقص القفازات.. وفاة 
طبيب إيطالي يعالج كورونا

بيروت / االستقالل:
حرص ش���بان لبنانيون، عل���ى االحتفال بعي���د األم، رغم 
الظروف الصعبة التي تمر بها البالد بس���بب وباء كورونا 

)كوفيد 19(.
ويحتفل لبن���ان على غرار الدول العربية بعيد األم في 21 

مارس من كل عام.
وغالب���ًا ما يحظى عي���د األم برمزية كبيرة ويعّد مناس���بة 
تس���تعد لها المؤسسات التجارية ال س���يما محالت بيع 

الورود. 
لكن احتفال ه���ذا العام يجري بطعم آخ���ر، مع بقاء عدد 
كبير من اللبنانيين في منازلهم وإقفال المؤسس���ات في 
إط���ار تدابير وقائية أعلنتها الحكومة قبل أيام لمواجهة 

فيروس كوفيد-19.

وعند أس���فل مبنى في مدينة جونية، ينّسق كريستوفر 
إبراهي���م )18 عامًا(، عبر خدمة واتس���اب م���ع فتاة أرادت 
مفاج���آة والدته���ا ويطلب منها االس���تعداد للخروج إلى 

الشرفة.
وبعد أن يعّلق وردة حمراء في طائرة مسّيرة مزّودة بكاميرا، 
يرفعها تدريجي���ًا تزامنًا مع خ���روج األم محاطة بأوالدها 

لتستّلم هديتها.
ومن مبنى إلى آخر، تنقل كريس���توفر مع صديقيه وهم 
يرتدون الكمامات لتوزيع ورود ملونة تّم تنسيقها بعناية، 
بينما كانت دهش���ة األمهات اللواتي خرجن إلى شرفات 

منازلهن واضحة.
ولم تتمكن بعض النس���اء من حب���س دموعهن، ولّوحت 
أخريات بالورود وأرسلن القبالت عبر الهواء قبل أن يعانقن 

أفراد عائالتهن امتنانًا.
وقال كريس���توفر، وهو طالب في مجال الهندسة ويعمل 
كمصور أعراس عبر الطائرة المسّيرة، لوكالة فرانس برس 
»خطرت لي فكرة الورود الطائرة أي تقديم الورود لألمهات 
بواسطة الدرون بما أّن اليوم عيدهن وكل المحالت مقفلة«.

وأضاف »فكرت كي���ف يمكن لألبناء إس���عاد أمهاتهم 
بطريقة آمنة إلى أبعد حدود من دون احتكاك مع أي أحد، 
ووجدت أن خدمة االيصال عبر الدرون هي األفضل باعتبار 

أن الوردة ستقدم عبر الشرفة واألم ستبقى في بيتها«.
وطلب���ت الحكومة ي���وم أمس، من المواطني���ن البقاء في 
منازلهم لمدة أس���بوعين في إط���ار »حالة طوارئ صحية« 
للحد من إنتش���ار الفيروس، ش���ملت إغالق مطار بيروت 

والحدود البرية والبحرية منذ منتصف األسبوع.

القاهرة/ االستقالل:
شهدت قرية بهبش���ين المصرية حادثا أثار موجة 
من التعليقات وردود األفعال الساخرة حيث عقمت 
مجموعة شبان جهاز عروس وسيدات حملن الفرش 

من منزل والدها إلى منزل العريس.
وفوجئت مجموعة من شباب قرية بهبشين التابعة 
لمرك���ز ناصر ش���مال محافظة بنى س���ويف، أثناء 

قيامهم بعملية تعقيم وتطهير القرية باستخدام 
أحد المواتي���ر والكلور ضد في���روس كورونا، بمرور 
ف���رش عروس، عبارة عن األجهزة واألدوات المنزلية، 

أثناء نقله من منزل العروس إلى منزل الزوجية.
وعن���د مرور الفرش قام الش���بان برش تلك األجهزة 
واألدوات بذات الش���ارع الذي ينفذون فيه المبادرة، 
باإلضافة إلى تعقيم السيدات الالتي حملن حملت 

الفرش، في مش���هد جرى تصوي���ره بالفيديو وتم 
تداوله على نطاق واسع بين رواد مصريين في مواقع 

التواصل االجتماعي.
وأظه���ر الفيديو، الحض���ور والمعازيم م���ن أقارب 
العروسين والمواطنين واألهالي، وهم يتلقون الرش 
والتعقيم من خ���الل أحد الواقفين، فيما كان الرش 

والتعقيم يستهدف الحضور واألجهزة. 

في زمن كورونا.. ورود طائرة لالحتفال بيوم األم

لندن/ االستقالل:
قالت الشرطة البريطانية،  إنها عثرت على كمية من محارم الحّمام 
ومنتجات غس���ل األيدي في سيارة مس���روقة، بمقاطعة إسكس 
شمال شرق لندن، وذلك في ظل النقص الحاد في هذه المنتجات؛ 
بس���بب حالة التهافت على ش���رائها بظل تفشي فيروس كورونا 

الجديد.
وألقت الشرطة القبض على ثالثة رجال، ووجهت لهم تهمة نهب 
العش���رات من عب���وات ورق التواليت ومطهر األيدي، وهي س���لع 
أصبحت صعبة المنال مع تهافت البريطانيين على تخزينها. كما 

وجهت للصوص أيضا تهمة سرقة سيارة«

ضبط عصابة لسرقة محارم 
الحمام في بريطانيا

االستقالل/ وكاالت:
حم���ل عيد األم هذا العام العديد من القصص المأس���اوية، بعد أن فّرق فيروس كورونا 

الكثير من األبناء عن أمهاتهم.
إنجي كيرس���تن )36 عامًا( من مدينة نيوكاسل البريطانية تعاني من مرض في القلب، 
لكن أكثر ما فط���ر قلبها، هو عدم قدرتها على احتض���ان طفلتها، التي فرقها فيروس 
كورونا عنها، لتبقى بعيدة عنها لمدة أس���بوعين على األقل. ونشرت إنجي التي يشتبه 
بإصابتها بفيروس كورونا المستجد مقطع فيديو، تظهر فيه بحالة سيئة، وهي تسعل 

من خلف قناع التنفس الصناعي على وجهها في العزل الصحي.
وف���ي فيديو آخر، توس���لت إنجي لمتابعيها التباع إرش���ادات الع���زل الصحي، وتجنب 
االختالط، وأضافت »ال أعتقد أن الكثيرين يدركون مدى خطورة األمر، وأنا متأكدة أن أحدًا 

ال يريد أن يكون هو أو أحد أحبائه في مثل هذا الموقف«.
وتساءلت إنجي »لماذا يعرض الناس حياتهم وحياة اآلخرين للخطر؟ هذا غريب بالنسبة 

لي، أعتقد أن البعض يعتقدون أنهم محصنون ضد المرض، وهذا اعتقاد خاطىء«.
وقالت إنجي، التي تعمل في مركز اتصال، إن األطباء أخبروها أنها على األرجح تعاني من 
فيروس كورونا، وطلبوا منها العودة إلى المنزل دون أن تخضع للفحص، وأن تبقى بعيدة 
عن اآلخرين. لكن أكثر ما أثار حزنها هو إبعاد ابنتها ماسي البالغة من العمر 10 سنوات 
عنها. لكن إنجي اضطرت لطلب اإلسعاف بعد أيام قليلة، بعد أن عانت من سعال شديد 
وضيق في التنفس، وبعد أن أجرى لها األطباء فحوصات الدم والحرارة، وجدوا أن حالتها 
ال تستدعي دخولها إلى المستشفى، وأخبروها أن تتابع عزل نفسها في المنزل، مع أخذ 
المسكنات والمنشطات. وتشعر إنجي بالوحدة وهي في عزلتها، وتحاول التأقلم مع هذا 
الشعور، لكنها تفتقد البنتها، التي اضطرت لإلقامة مع قريبة لها إلى حين انتهاء فترة 

العزل الصحي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

كورونا يفرقها عن 
طفلتها في يوم األم واشنطن/ االستقالل:

أثار تقرير نشرته صحيفة نيوزويك األمريكية، ألقت فيه 
الضوء على تعاليم النبي محمد وأنه "أول" من اقترح الحجر 
الصحي والنظافة الش���خصية في حاالت انتش���ار الوباء، 
تفاعال واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل االجتماعي، 
بتوقيت يأتي بالتزامن مع الدعوات المتصاعدة للبقاء في 
المنازل والحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا الجديد، 

أو ما بات ُيعرف باسم "كوفيد-19".
التقرير جاء بعنوان: "ه���ل يمكن لقوة الصالة وحدها 
وقف جائحة؟ حتى النبي محمد كان له رأي آخر"، حيث 
قال الطبيب كريغ كونس���يدين، كاتب التقرير "خبراء 
المناعة مثل الطبيب انتوني فوتش���ي والمراس���لون 
الطبيون مثل سانجي غوبتا يقولون إن نظافة شخصية 

جي���دة وحجر صحي ه���ي أفضل الوس���ائل لتطويق 
كوفيد-19".

وتاب���ع قائال: "ه���ل تعلمون م���ن أيضا اقت���رح النظافة 
الش���خصية والحجر الصحي خالل انتش���ار وباء؟ محمد، 
نبي اإلس���الم قبل 1300 عام.. فف���ي الوقت الذي لم يكن 
)النبي محمد( وبأي ش���كل من االش���كال خبيرا ’تقليديا‘ 
بشؤون األوبئة المميتة، محمد قدم نصائح لمنع ومواجهة 

تطورات مثل كوفيد-19".
وأض���اف التقرير: "محمد قال: إذا ما س���معتم بانتش���ار 
الطاعون بأرض ما ال تدخلوها، أما إذا انتش���ر الطاعون في 
مكان خ���الل تواجدك فيه فال تغادر ه���ذا المكان" وقال 
أيضا: المصابون بأمراض معدية يجب ابقاؤهم بعيدًا عن 

اآلخرين األصحاء".

وألقى التقرير الضوء على أن "النبي محمد أيضا شجع بقوة 
البش���ر االلتزام بالنظافة الشخصية التي ستبقي الناس 
ف���ي مأمن من العدوى.. أنظروا ما جاء في معنى االحاديث 
"النظافة جزء من اإليمان، اغس���ل يديك بعد استيقاظك 
من النوم فال تدري اي���ن باتت يداك، بركة الطعام تكمن 

في غسل اليدين قبل وبعد األكل"
واس���تطرد كاتب التقرير قائال: "لعل أهم ش���يء هو أنه 
)النب���ي محمد( عل���م متى يوازن الدين واألس���باب، خالل 
األسابيع الماضية ذهب البعض بعيدا القتراح أن الصالة 
س���تكون أفضل إلبقائك آمنا من فيروس كورونا أكثر من 
االلتزام بالمبادئ األساس���ية والتقيد بالتباعد االجتماعي 
والحجر الصحي.. ماذا كان النبي محمد ليقول عن فكرة أن 

الصالة أهم أو الوسيلة الوحيدة للعالج؟"

صحيفة أمريكية: النبي محمد أول من اقترح الحجر الصحي والنظافة الشخصية

الزواج بمصر في زمن الكورونا.. تعقيم جهاز العروس
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