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القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف التقرير الس���نوي لمراقب كيان االحتالل اإلسرائيلي 
متنياه���و أنغلم���ان الذي نش���ر أم���س االثنين سلس���لة من 
اإلخفاق���ات والقصور الش���ديد في أجهزة الدول���ة في كل ما 
يتعلق باالس���تعداد المسبق لمواجهة س���يناريو تفشي وباء 

خطير بين السكان مثل »إيبوال« واإلنفلونزا.
وجاء في التقرير أن هناك سلسلة من مواطن الفشل واإلخفاق 
ف���ي كل ما يتعل���ق بالجهوزي���ة والع���الج وأداء وزارة الصحة 

لمواجهة أمراض مثل »إيبوال« واإلنفلونزا والحصبة.
وتأتي هذه التقارير اليوم مع تعاظم االنتقادات في »إسرائيل« 
لمس����ار مواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك النقص في أجهزة 
الفحص الكتش����اف المرض، والنقص في األس����رة وفي معدات 
الوقائية، بما فيها الكمامات الصحية الضرورية. وبحسب التقرير 
الذي وضع قبل انتش����ار وباء كورونا فإن حالة عدم الجهوزية في 
جهاز الصحة اإلس����رائيلي تنذر بنتائ����ج خطيرة. وتوقع التقرير 

مثال أن يصاب نحو %25 من مجمل اإلسرائيليين.

تقرير رسمي: »إسرائيل« فشلت 
باالستعداد لسيناريو تفشي أي وباء خطير

غزة: ال إصابات جديدة بـ »كورونا« 
وإجراءات ضد التجار ومروجي اإلشاعات

األسرى يشرعون اليوم بإجراءات تصعيدية لعدم اتخاذ 
إدارة السجون تدابير احترازية لمواجهة »كورونا«

رام الله/ االستقالل:
قال الناطق الرس���مي باس���م الحكوم���ة، إبراهيم ملحم، 
مس���اء أمس، إن���ه تقرر توقي���ف األعم���ال التجارية في 

مختلف المحافظات اعتبارا من مساء اإلثنين من السابعة 
مساء وحتى الس���ابعة صباحا، وذلك باس���تثناء المخابز 
والصيدليات. كما دع���ا ملحم خالل مؤتمر صحفي، أرباب 

العمل في القطاع الخاص إلى عدم تسريح العمال وااللتزام 
باالتفاقي���ة الموقعة مع وزارة العمل بهذا 
الخص���وص. وأكد أن الحكومة قررت خالل 

ملحم: وقف األعمال التجارية من السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا 

غزة/ االستقالل:
أك���د مركز اإلع���الم والمعلومات الحكومي ف���ي قطاع غزة، 
مساء االثنين، على أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة 
بفيروس كورونا المستجد سوى تلك التي سجلت منذ أيام 

لمصابين عائدين من باكستان. وأكد أشرف القدرة الناطق 
باس���م وزارة الصحة بغزة خالل اإليج���از اليومي، أن جميع 

الفحوصات األخيرة كانت سلبية، مشيًرا إلى 
أن الوزارة كثفت م���ن فحوصاتها المخبرية 

رام الله/ االستقالل:
قالت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى، االثنين، 
ا من صباح اليوم الثالثاء س���يبدأ األس���رى باتخاذ  إن���ه بدًء
خطوات تصعيدية في السجون بدءًا بإرجاع وجبات الطعام. 

وقال الناطق باسم المؤسسة محمد الشقاقي في تصريح 
صحفي له، إن هذه الخطوات التصعيدية تأتي بعد مماطلة 

إدارة مصلحة الس���جون في اتخاذ اإلجراءات 
الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

خبير قانوني لـ »االستقالل«: »إسرائيل« و »أونروا« 
مسؤولتان عن أوضاع الفلسطينيين أمام جائحة »كورونا«

غزة/ قاسم األغا:
حم���ل الباح���ث والخبي���ر القانوني د. حّنا عيس���ى، كيان 
االحتالل »اإلس���رائيلي«، المس���ؤولية الكامل���ة عن حياة 
الفلس���طينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في 

ذلك األس���رى داخل س���جونه، كما حمل وكال���ة »أونروا« 
المس���ؤولية بش���كل مباش���ر عن أوض���اع الالجئين في 

مخيمات مناطق عملياته���ا الخمس. وقال 
عيس���ى في حوار مع صحيفة »االستقالل« 

القدس المحتلة / االستقالل:
رفضت النيابة العامة اإلسرائيلية تأجيل دخول الشيخ رائد صالح إلى السجن 
لقضاء محكوميته في "ملف الثوابت"، بعد أن توّجه طاقم بطلب التأجيل لمدة 
ش���هرين، نظًرا للظروف الراهنة التي تعيشها "إسرائيل" والعالم في أعقاب 

نيابة االحتالل ترفض تأجيل 
دخول الشيخ رائد صالح للسجن

»منصات التواصل االجتماعي«.. 
محطة توعوية للوقاية من »كورونا«

غزة / محمد أبو هويدي:
مع انتشار وباء »كورونا«، تحّولت منصات التواصل االجتماعي سريعًا من منصات 

لتبادل الصور الشخصية واالجتماعية، إلى منصات لنشر التوعية 
الصحية واإلج���راءات الوقائية من خطر فاي���روس »كورونا« الذي 

نقابة الموظفين بغزة تطالب 
بصرف الرواتب كاملة بشكل عاجل

رام الله/ االستقالل:
ش���هدت مناط���ق متفرقة من الضف���ة الغربي���ة المحتلة أمس سلس���لة من 
االعتداءات التي نفذها مس���توطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما 

نف���ذت قوات االحت���الل حملة اعتق���االت طالت أطفاال وأس���رى 
محررين. ففي منطقة خلة النحلة جنوب محافظة بيت لحم، شق 

تجريف أراٍض وشق طرق 
استيطانية وحملة اعتقاالت 
تطال أطفاال ومحررين بالضفة

) APA images (      "قو�ت �لأمن �لفل�شطينية ت�شدد من �جر�ء�تها على مد�خل مدينة نابل�س �أم�س ملنع تف�شي وباء "كورونا

تهافت على �شراء 
ال�شلع الأ�شا�شية 

بغزة.. وا�شتياء من 
احتكار بع�ض التجار

غزة/ خالد اشتيوي:
وزارة  م���ن طمأن���ة  الرغم  عل���ى 
االقتص���اد الوطن���ي، المواطنين 
بغ���زة، بتوف���ر الس���لع والم���واد 
األساسية  والتموينية  الغذائية 
في القطاع بشكل يكفي ألسابيع 

قادمة، إال أن سلوك 
شرائح كبيرة منهم 

احلركة الأ�شرية: �شّجان اإ�شرائيلي 
ُم�شاب بفريو�ض )كورونا( 

حقق مع اأ�شري فل�شطيني

احلكومة تعلن ت�شلمها 
الحتالل  من   $ مليون   25

كت�شويات �شريبية

الحية يحمل االحتالل مسؤولية توفير 
متطلبات مواجهة »كورونا« في غزة
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غزة/ االستقالل:
أك���د مركز اإلع���الم والمعلومات الحكومي ف���ي قطاع غزة، 
مساء االثنين، على أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة 
بفيروس كورونا المستجد سوى تلك التي سجلت منذ أيام 

لمصابين عائدين من باكستان.
وأكد أش���رف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة خالل 
اإليجاز اليومي، أن جميع الفحوصات األخيرة كانت سلبية، 
مش���يًرا إلى أن ال���وزارة كثفت من فحوصاته���ا المخبرية 

للعائدين والمخالطين لهم.
وبين أن الوزارة تتابع الحالة الصحية للمحجورين. مش���يًرا 
إلى أن وضعهم الصحي بخير. مشيًرا إلى أن الوزارة تواصل 

إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا.
وأش���ار إلى أن الطواقم الطبية تابع���ت الحالة الصحية ل�� 
1399 مس���تضاًفا داخل 21 مركًزا للحجر الصحي مصنفة 
وفًقا لتاريخ دخول العائدين اليها وال يس���مح بمغادرتها 

أو إضافة آخرين اليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي.
ولفت الق���درة، إلى أن وزارة الصحة بغزة تتواصل بش���كل 
مس���تمر مع الجهات الداعمة. محمال االحتالل المسؤولية 
عن تدهور األوضاع الصحية ل�مليوني فلسطيني يواجهون 
ظروفا قاس���ية للغاية، منبه���ًا إلى أن ما يتوف���ر من مادة 

الفحص المخبري لفايروس كورونا كمية محدودة للغاية.
وجدد المطالبة لألمم المتحدة بكافة مؤسساتها اإلنسانية 
والصحي���ة بالعمل الفوري على رف���ع الحصار عن قطاع غزة 
والتح���رك العاجل لتلبية االحتياج���ات الطارئة من أجهزة 
التنفس والعناية المركزة واألدوية والمستهلكات الطبية 
ولوازم المختبرات ومستلزمات الوقاية ومقومات الجهوزية 

واالستعداد لمواجهة وباء كورونا الجديد«.
وأوض���ح أن »ما وصل إلينا حتى اللحظة هي كمية محدودة 

للغاية من المستلزمات الوقائية ومادة الفحص المخبري ال 
تفي بالحد األدنى من االحتياج الفعلي لقطاع غزة«.

وأش���ار إلى أن وكي���ل وزارة الصحة بغزة ق���رر اعتبار كافة 
الطواق���م الصحي���ة العاملة ف���ي مراكز الحج���ر الصحي 
محجورين مع العائدين حتى انقضاء فترة الحجر الصحي، 
كما أن العاملين في المستشفى المخصص لعالج الحاالت 
المصابة سيكون دوامهم 14 يوم عمل داخل المستشفى 

و14 يوم حجر صحي و14 يوم إجازة بدل عمل.
من جانبه قال س���المة معروف رئي���س المكتب اإلعالمي 
الحكومي، إنه تم رصد ارتفاع بعض األس���عار بغزة، مشيًرا 
إلى أن وزارة االقتصاد اتخذت اجراءات صارمة وستعود غًدا 

األسعار لطبيعتها.

ودعا مع���روف، أصحاب الم���والت التجاري���ة التخاذ كافة 
إجراءات السالمة للمواطنين.

ونص���ح المواطني���ن بتجن���ب أداء الصل���وات العادية في 
المساجد واألخذ بالفتوى والرخصة من أغلب الفقهاء.

من جانبه أكد إياد البزم الناطق باس���م وزارة الداخلية، على 
اس���تمرار إغالق معابر قطاع غزة بش���كل كامل باس���تثناء 

الحالت المرضية الطارئة.
ولفت إل���ى أن الوزارة بدأت في تنفي���ذ الدرجة الثانية من 
خط���ة الطوارئ لمواجه���ة فيروس كورونا، منذ اكتش���اف 

إصابة الحالتين بالفيروس أول أمس.
وأشار إلى أن اللواء توفيق أبو نعيم ومساعده اللواء محمود 
أبو وطفة بصحة جيدة، ويتابعان عملهما عن كثب من مقر 

الحجر الصحي االحترازي، بالتواصل مع أركان وقادة الوزارة.
وذكر أنه تم منح إجازات مفتوح���ة ل� 400 نزيل في مراكز 
اإلص���الح والتأهيل م���ن أصحاب القضاي���ا المصنفة دون 

الخطيرة.
وأش���ار إلى أن أجهزة وزارة الداخلي���ة واألمن الوطني بغزة 
تواصل تأمين 21 مركًزا للحجر الصحي االحترازي في جميع 

محافظات قطاع غزة.
وبي���ن أن دائ���رة الجرائ���م اإللكترونية بالمباح���ث العامة 
استدعت 14 من مروجي الش���ائعات والمعلومات الكاذبة 
حول في���روس كورونا، وتم توقيف ثالثة منهم وإحالتهم 

للنيابة العامة؛ التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
ولفت إلى أنه ت���م إيقاف التاجر »صالح رزق فدعوس« بعد 
تحرير عدة محاضر ضبط بحقه بس���بب تالعبه باألس���عار، 
مشيًرا إلى أن مباحث التموين بالشرطة تستمر في متابعة 
حالة األس���واق والبضائع بالتنس���يق م���ع وزارة االقتصاد 

الوطني.
وبين أنه تم توقيع تعهدات قانونية بحق 40 تاجًرا بعدم 
االحتكار أو التالعب في األسعار. داعًيا إياهم للوقوف عند 
مس���ؤولياتهم في هذه المرحلة الحساس���ة، وأن يشكلوا 

صمام أمان غذائي ألبناء شعبهم.
وأهاب بالمواطني���ن لإلبالغ الفوري عن أي حاالت احتكار أو 
تالعب باألسعار عبر االتصال بالعمليات المركزية في وزارة 

الداخلية على الرقم الوطني المجاني )109(.
وأشار إلى أن اإلدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير 
الحكومي���ة بوزارة الداخلية أصدرت قراًرا بوقف أي نش���اط 
تطوعي أو حمالت مفتوح���ة لجمعية »الفالح« الخيرية في 
إطار األزمة الجارية، والتي تش���كل مخالف���ة لقواعد األمن 

والسالمة، ولتعليمات الجهات المختصة في الوزارة.

المتوفر من المستلزمات الوقائية ومادة الفحص محدودة للغاية
غزة: ال إصابات جديدة بـ »كورونا« وإجراءات ضد التجار ومروجي اإلشاعات

رام الله/ االستقالل:
قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى، 
ا من صباح اليوم الثالثاء س���يبدأ  االثنين، إنه بدًء
األس���رى باتخاذ خطوات تصعيدية في السجون 

ا بإرجاع وجبات الطعام. بدًء
وقال الناطق باس���م المؤسس���ة محمد الشقاقي 
ف���ي تصريح صحف���ي ل���ه، إن ه���ذه الخطوات 
التصعيدي���ة تأتي بعد مماطل���ة إدارة مصلحة 
الس���جون في اتخاذ اإلجراءات الوقائية لمجابهة 

فيروس كورونا.
وأشار الش���قاقي، إلى أن التصعيد سيأتي أيًضا 
كرد على س���حب مصلحة السجون أكثر من 175 
صنًفا من مش���تريات الكانتينا، إلى جانب رفض 
إيجاد بدي���ل إلدخال رصي���د للكانتينا بعد منع 

زيارات األهالي.
بدورها قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
االثنين، إن األس���رى سيش���رعون اليوم الثالثاء 
الس���جون  إدارة  ض���د  احتجاجي���ة  بخط���وات 
اإلس���رائيلية، تتمثل في إغالق األقسام وإرجاع 
وجبات الطع���ام في مختلف المعتقالت ردا على 
ع���دم قي���ام اإلدارة باتخاذ اإلج���راءات والتدابير 

الصحية الالزمة لمواجهة فيروس »كورونا«.
ولفت���ت الهيئة في بيان صحف���ي لها االثنين، 
أن هذه الخطوات تأتي اس���تنكارًا ورفضًا إلقدام 

إدارة المعتقالت اإلس���رائيلية وشركة »ددش«، 
على سحب أكثر من 140 صنًفا من احتياجاتهم 
األساسية والغذائية والمنظفات من »الكانتينا«، 
كاللحوم والخضار والفواكه والبهارات والمنظفات 
ف���ي ظل الظروف االس���تثنائية القائمة بمواجه 
فيروس كورونا، من خ���الل التنظيف والتعقيم 

والتطهير.
وبينت أن إدارة الس���جون أبلغت األس���رى نهاية 
الش���هر الماضي أنها تعكف عل���ى تنفيذ عدة 
إج���راءات تصعيدي���ة تجاهه���م كأن ال يع���د 
الطع���ام إال بأيدي الس���جناء المدنيين، وتنزيل 
أكثر م���ن 140 صنفًا م���ن الكانتينا، وتخفيض 
عدد المحطات التلفزيونية من عش���ر إلى س���بع، 
وتخفيض عدد أرغفة الخب���ز من خمس إلى أربع 
لألسير الواحد، وسحب البالطات التي ُتستخدم 
للطبخ، ويعتمد عليها األسرى في طهو الطعام، 

وأن تكون ألوان الشراشف واألغطية بلوٍن واحد.
وش���دت الهيئة على أن إدارة الس���جون تحاول 
استغالل الظرف الراهن في ظل انتشار فيروس 
)كورونا(، واإلمعان في فرض المزيد من اإلجراءات 
التنكيلية بحق األسرى، وبداًل من أن تزود األسرى 
بمواد التنظيف والتعقيم داخل األقس���ام كحد 
أدنى من اإلج���راءات الوقائية، تواصل إجراءاتها 

التنكيلية وتضيق الخناق عليهم.

األسرى يشرعون اليوم بإجراءات تصعيدية لعدم اتخاذ 
إدارة السجون تدابير احترازية لمواجهة »كورونا«

رام الله/ االستقالل:
قال الناطق الرس���مي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، مساء أمس، 
إنه تقرر توقيف األعمال التجارية في مختلف المحافظات اعتبارا 
من مس���اء االثنين من الس���ابعة مساء وحتى الس���ابعة صباحا، 
وذلك باستثناء المخابز والصيدليات. كما دعا ملحم خالل مؤتمر 
صحفي، أرباب العمل في القطاع الخاص إلى عدم تسريح العمال 

وااللتزام باالتفاقية الموقعة مع وزارة العمل بهذا الخصوص.
وأك���د أن الحكومة قررت خالل اجتماعها تفويض الوزراء بتقييم 

احتياجاتهم للك���وادر إلدارة وزاراتهم خالل فترة الطوارئ بالحد 
األدن���ى. وأوضح ملحم أن���ه تم فحص 90 عين���ة أمس من كافة 
المحافظات وأظهرت نتائجها أنها س���لبية أي غير مصابة، وأن ال 

حاالت جديدة أمس.
وكش���ف عن قيام االحتالل بتسليم عامل فلسطيني يعمل في 
المناط���ق المحتلة عام 1948 يش���تبه بإصابت���ه بالفيروس على 
حاجز بيت سيرا غرب رام الله وسط الضفة الغربية ويجري فحصه 

والتأكد من إصابته.

ملحم: وقف األعمال التجارية من 
السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا 

رام الله / االستقالل:
أكد مركز أس���رى فلسطين للدراسات بأن سلطات االحتالل وادارة 
الس���جون تفرض تعتيمًا كاماًل على أوضاع األسرى االربعة الذين 
أعل���ن عن اصابته���م بمرض )كورونا( في س���جن )مج���دو( يوم 

الخميس الماضي بعد نقلهم الى العزل .
وقال الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض األشقر أمس: إن مدير 
س���جن )مجدو( كان أبلغ األسرى صباح يوم الخميس الماضي بأن 
أربعة اس���رى في عداد المصابين بفيروس كورونا وانه تم عزلهم  
لمنع انتشار المرض علمًا بأن االسير الذى نقل العدوى كان اختلط 

بعشرات األسرى في غرفته وساحة الفورة لعدة أيام قبل أن يتم 
نقله الى العزل.

وأوضح األش���قر  بأن االحت���الل يخفى حقيق���ة الوضع الصحي 
لألسرى األربعة المعزولين والذين انقطعت أخبارهم بشكل كامل 
بعد العزل، رغم اعالن ادارة الس���جون بأن االس���رى الثالثة الذين 
خالطوا األسير القادم من تحقيق »بتاح تكفا« في معبار مجدو غير 
مصابين، إال أن طبيعة تص���رف االدارة توحى بغير ذلك، وقيادة 
األس���رى تشكك في رواية االحتالل التي تحاول تهوين القضية 

كي ال تثير غضب األسرى والشعب الفلسطيني بأكمله .

أسرى فلسطين: االحتالل يفرض تعتيمًا 
كامال على أوضاع المصابين في )مجدو(
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وأض����اف: "على دول����ة االحت����ال أن تحفظ 
للمدنيين الفلس����طينيين في تلك األراضي، 
حياته����م وصحتهم وعمله����م وتعليمهم، 
وغيرها من الحقوق التي تستند إلى اإلعان 

العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948".
وأمام تفش����ي وب����اء كورون����ا القاتل باألرض 
المحتلة، يجب على االحتال  الفلس����طينية 
والصحي����ة  الطبي����ة  اإلمكاني����ات  توفي����ر 
الازم����ة للفلس����طينيين، من خ����ال تجهيز 
الازمة  األجه����زة  وتوفي����ر  المستش����فيات 
والمختص����ة لمكافحة الوب����اء"، وفق الباحث 

والخبير القانوني.
والس����بت الماضي، عّبر منسق األمم المتحدة 
للشؤون اإلنس����انية في فلس����طين "جيمي 
ماكغولدريك"، عن قلقه الشديد، حال تفّشى 
وب����اء كورونا في قطاع غزة، الذي س����ّجل أول 

حالتّي إصابة بالوباء فجر األحد الماضي.
وقال "ماكغولدريك" في حوار نش����ره الموقع 
اإلخباري لألمم المتح����دة: "إن وصول كورونا 
للقطاع ق����د يكون مخيًف����ا نتيجة االكتظاظ 
الس����كاني ومحدودية النظام الصحي بسبب 
الحصار )اإلس����رائيلي( طوي����ل األمد والقيود 

المفروضة التي ُتصّعب األمور".
وبلغ ع����دد المصابين بفاي����روس كورونا في 
فلس����طين إلى 59 حالة، غالبيتها من الضفة 
الغربي����ة المحتلة، وحالتي����ن فقط في قطاع 
غزة، ف����ي حين تخطى ع����دد المصابين لدى 
كي����ان االحتال حاجر ال����� 1200 حالة، بينها 
إصابات "خطيرة" عوضًا عن حالة وفاة واحدة.

وأش����ار عيس����ى، وهو األمين الع����ام للهيئة 

اإلس����امية المس����يحية لنص����رة الق����دس 
والمقدس����ات، إلى ضرورة أن تفرج سلطات 
االحتال عن أم����وال الضرائ����ب )المقاّصة( 
للس����لطة  وإعادته����ا  لديه����ا،  المُقرصن����ة 
الفلس����طينية؛ "لتتمكن م����ن توزيعها على 
الفلسطينيين وحمايتهم من مخاطر الوباء". 
ون����ّدد بانتهاكات االحت����ال الميدانية ضد 
الفلس����طينيين، خصوص����ا خ����ال المرحلة 
الراهنة التي تشهد تفشي كورونا، من قتل 
متعمد واعتقال وغير ذلك من االنتهاكات.

وقال: "يج����ب أن تكف دول����ة االحتال عن 
احتاله����ا، على األق����ل خال ه����ذه الفترة 
الزمني����ة، وُتوق����ف كل انتهاكاته����ا ض����د 
التفاقيَتي����ن  اس����تناًدا  الفلس����طينيين، 

وبروتوكول إضافي".
وبّي����ن الباح����ث والخبير القانون����ّي أن تلكما 
االتفاقيتي����ن هم����ا "اتفاقية اله����اي لعام 
1907، الت����ي وقعت عليه����ا دولة االحتال، 
أما االتفاقية الثاني����ة فهي اتفاقية جنيف 
"إس����رائيل"،  انس����حبت منها  التي  الرابعة، 
بع����د التوقيع عليه����ا، بذريع����ة أن القانون 
اإلسرائيلي يعلو على القانون الدولي، وهذا 

غير صحيح على اإلطاق".
 ف����ي حي����ن أن البروتوك����ول اإلضاف����ي، هو 
"الملح����ق األول باتفاقي����ات جني����ف لع����ام 

 ."1977
وأضاف: "هذه االتفاقيات الثاث، باالستناد 
إلى القان����ون الدولي اإلنس����اني، يجب على 

إسرائيل تطبيقها".
كما على دول االحتال كذلك تطبيق اتفاقية 

الهاي بما يخص األماكن المقدسة، "بمعنى 
أال تنتهك حرمة المس����جد األقصى المبارك، 
استنادًا لهذه االتفاقية لعام 1954"، بحسب 

القانوني عيسى.
وق����ال: "إذا ل����م تلتزم "إس����رائيل" بكل تلك 
االتفاقي����ات المتعلق����ة بالقان����ون الدول����ي 
اإلنس����اني، أو بحقوق اإلنس����ان، أو بالقانون 
الع����ام، فإنه يجب وبعد انته����اء وباء كورونا 
اقتياد دولة االحتال إلى المحكمة الجنائية 
الدولي����ة؛ لتعوي����ض الس����كان المدنيي����ن 
)الفلس����طينيين( عن خس����ائرهم إزاء الوباء، 
المتواصلة ضد  ومحاس����بتها على جرائمها 

الشعب الفلسطيني".    
الأ�سرى الفل�سطينيون

الفلسطينيين داخل سجون  األسرى  وبشأن 

االحتال مع تفشي كورونا، قال عيسى "إن 
على "إس����رائيل" أن تطلق س����راحهم فوًرا، 
إل����ى حين توقف الوباء عن االنتش����ار على 

األقل«.
وتابع: "فض����ًا عن ذلك، هؤالء )األس����رى( 
لدول����ة  أساس����ًا  يج����وز  وال  مقاوم����ون، 
االحتال اعتقالهم، ك����ون منظمة التحرير 
القانون  الفلسطينية شخصًا من أشخاص 
الدول����ي، واعترفت "إس����رائيل" بها ممثًا 
ش����رعًيا ووحيًدا للشعب الفلسطيني سنة 

."1993
 وأكمل: "على أن يكون في مقابل اعتراف 
)إس����رائيل(، تنفي����ذ األخيرة  المنظم����ة ب�
لقرارّي مجلس األم����ن )242( لعام 1967، 
و)338( لع����ام 1973؛ إال أن دولة االحتال 

عّطلت كل ما في ذلك".
ولفت إلى "وج����ود بروتوكول خاص رقم )7( 
الملحق باتفاقية أوسلو الثانية لسنة 1995، 
يحّتم على "إس����رائيل" إطاق س����راح جميع 

األسرى الفلسطينيين دون تردد".
وجدد مطالبته بضرورة إطاق االحتال سراح 
األسرى كافة، البالغ عددهم نحو 5700، وفق 

إحصاءات رسمية فلسطينية.
ووفق هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين 
األس���رى  يبلغ عدد  التحرير،  بمنظم���ة 
الفلس���طينيين في س���جون االحتال 
نحو 5700 أسير، بينهم نحو 42 سّيدة، 
و200 طف���ل، و700 مري���ض يعان���ون 
أمراضًا بينه���ا مزمن���ة، و450 معتقًا 

ا )دون تهمة(. إدارّيً

"اأونروا" واملخيمات
وح����ول مس����ؤولية وكال����ة غوث وتش����غيل 
إزاء  )أون����روا(  الفلس����طينيين  الاجئي����ن 
الاجئي����ن في ظ����ل جائح����ة كورون����ا، قال 
الباح����ث والخبير القانونّي: "إن أونروا تتحمل 
المسؤولية الكاملة عن كل مخيمات الاجئين 
الفلس����طينيين، البل����غ عدده����ا 58 مخيمًا، 
موزعي����ن بمناطق عملياته����ا الخمس )قطاع 
غزة، الضفة المحتلة، لبنان، س����وريا، األردن(، 

ل�حوالي 5.3 مايين الجئ".
وأضاف: "الوكالة األممية مس����ؤولة بش����كل 
مباش����ر عن توفير الحماي����ة الصحية لهؤالء 
الاجئين، فض����ا عن مس����ؤولياتها األخرى 

المنوطة بها، والواجب عليها تقديمها".
وبحس����ب مس����ئولين أمميين ف����إن "أونروا"، 
تعان����ي عجزًا مالًيا للع����ام الجاري، يصل إلى 
مليار دوالر على األقل، من إجمالي 1.4 مليار، 
محذري����ن من أن ه����ذا العجز حال اس����تمّر؛ 
س����يؤثر على الخدم����ات المقدم����ة لاجئين 

الفلسطينيين.
وأدى وقف اإلدارة األمريكية دعمها المقدر ب� 
360 مليون دوالر سنوًيا للوكالة األممية منذ 
العام 2018، إلى تصاعد أزمتها المالية، في 
وقت تبدي فيه الواليات المتحدة و"إسرائيل" 
عزمهما لتصفية "أونروا"، الشاهد الحي على 

نكبة الاجئين الفلسطينيين عام 1948.
وبق����رار من الجمعية العام����ة لألمم المتحدة 
عام 1949، تأسست الوكالة األممية لتقديم 
المس����اعدة والحماي����ة لاجئي����ن إل����ى حين 

التوصل إلى حل عادل وشامل لقضيتهم.

بمن فيهم األسرى والالجئون

خبير قانوني لـ »االستقالل«: »إسرائيل« و »أونروا« مسؤولتان عن أوضاع الفلسطينيين أمام جائحة »كورونا«
غزة/ قا�سم الأغا:

حّم��ل الباحث واخلبري القان��وين د. حّنا عي�سى، 
كيان الحتالل »الإ�سرائيلي«، امل�سوؤولية الكاملة 
ع��ن حياة الفل�سطيني��ن يف الأر�ض الفل�سطينية 

املحتل��ة، مبا يف ذلك الأ�س��رى داخل �سجونه، كما 
حّمل وكالة »اأونروا« امل�سوؤولية ب�سكل مبا�سر عن 
اأو�س��اع الالجئ��ن يف خميمات مناط��ق عملياتها 
اخلم���ض. وق��ال عي�س��ى يف ح��وار م��ع �سحيف��ة 

»ال�ستقالل« اأم�ض الثن��ن: »اإن كيان الحتالل 
م�س��وؤول ب�سكل مبا�س��ر عن اأو�س��اع الفل�سطينين 
الواقعن حتت الحت��الل، بال�سفة الغربية، مبا 

فيها �سرقي القد�ض، وقطاع غزة«.

القدس المحتلة / االستقال:
أدى عشرات المقدسيين الصاة يوم أمس، 
عل���ى عتبات المس���جد األقص���ى المبارك، 
بع���د تعليق إدخ���ال المصلين للمس���جد، 
للوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا" 

المستجد.
فيم���ا أدى حراس وموظف���و دائرة األوقاف 
اإلس���امية بالقدس المحتلة الصاة داخل 
س���احات األقصى، م���ع مراعاة اإلرش���ادات 
الصحية، وكذلك أقيمت صاة الجنازة على 

باب األسباط المغلق.
ومنذ س���اعات فجر يوم أم���س، بدأ تطبيق 
قرار مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسامية بتعليق حضور المصلين للمسجد 
"اس���تجابًة  وذلك  لفت���رة مؤقتة،  األقصى 
لتوصي���ات المرجعيات الديني���ة والطبية، 

للوقاية من انتشار فيروس كورونا".
وأغلقت كافة أبواب المسجد األقصى، وخلت 
س���احاته م���ن المصلين الذي���ن يرتادونه 
يومًيا، في مشهد مؤلم، ولم ُتسمع أصوات 

تكبي���رات المصلين، في حين اس���تمر رفع 
األذان فيه بكافة األوقات.

وقال مجلس األوق���اف في بيان له إنه عقد 
جلسة طارئة اس���تعرض خالها التطورات 
الصحية الت���ي تمر فيه���ا مدينة القدس 
وباقي الباد، وتاب���ع اإلجراءات والتعليمات 
الجدي���دة الص���ادرة عن المراج���ع الدينية 

والطبية المختصة.
وأض���اف أن تعليق حض���ور المصلين إلى 
األقصى سيبدأ ، لفترة مؤقتة، مع استمرار 
التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس 

بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد.
كما يس���تمر رفع األذان باألقصى في كافة 
األوقات، على أن يؤدي جميع العاملين في 
دائرة األوقاف اإلس���امية وحراس األقصى 
المتواجدي���ن، الص���اة في الس���احات مع 

مراعاة اإلرشادات الصحية.
وأهاب المجلس بالمواطنين تفهم الدواعي 
القرار، ويحثهم  الش���رعية والصحية لهذا 
االلت���زام بأداء الصاة ف���ي منازلهم حفاًظا 

على صحتهم وسامة للمجتمع المقدسي.
ويأتي ه���ذا القرار عقب أس���بوع من إعان 
دائرة األوقاف إغاق المصليات المسقوفة 
داخل المس���جد األقصى والسماح بالصاة 
ف���ي س���احاته الخارجي���ة، لمنع انتش���ار 

الفيروس.
هذا ومنعت س���لطات االحتال اإلسرائيلي 
يوم أمس اقتحامات المستوطنين والسياح 

األجانب لساحات المسجد األقصى.
وأفادت القناة اإلس���رائيلية الرسمية "كان" 
بأن الش���رطة منعت المستوطنين والسياح 
المس���جد  اقتحام س���احات  م���ن  األجانب 
األقصى، وذلك كإجراء وقائي لمنع تفش���ي 
فيروس "كورونا"، كما أغلقت جميع األبواب 
ومنع���ت الفلس���طينيين م���ن الصاة في 

المسجد.
وأعلنت س���لطات االحتال ع���ن تغريم كل 
فلس���طيني بمبلغ 5000 ش���يكل بحال لم 
يلت���زم بالتعليمات، الت���ي تنص على عدم 

دخول المسجد والصاة فيه.

القدس المحتلة / االستقال:
رفضت النيابة العامة اإلس���رائيلية تأجيل دخول الشيخ رائد صاح إلى 
السجن لقضاء محكوميته في "ملف الثوابت"، بعد أن توّجه طاقم بطلب 
التأجيل لمدة شهرين، نظًرا للظروف الراهنة التي تعيشها "إسرائيل" 

والعالم في أعقاب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ومن المزمع أن يدخل الش���يخ صاح إلى الس���جن ي���وم 25 آذار/ مارس 
الجاري، بعد أن قضت محكمة الصلح في حيفا، في العاش���ر من شباط/ 
فبراير الماضي، بس���جنه 24 شهرا في "ملف الثوابت" أضيفت إليها 4 
أش���هر كانت مع وقف التنفيذ في ملف آخر، وه���و ملف "وادي الجوز"، 
ليكون مجموع الفترة 28 شهًرا، قضى منها الشيخ صاح داخل السجن 

11 شهًرا.
وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صاح، إن "النيابة 
س���ّوغت رفضه���ا لطلب التأجيل بمّس���وغات عام���ة دون أن تطرق إلى 

الظروف الراهنة ووباء كورونا".
وأض���اف أن "الدفاع توّجه إلى محكمة الصلح ف���ي حيفا للبت في هذه 

المسألة، قبل يوم غٍد األربعاء"

بعــد تعليــق الصــالة.. مقدسيــون 
ُيؤدون صــالة الظهــر علــى عتبــات األقصــى

نيابة االحتالل ترفض 
تأجيل دخول الشيخ 

رائد صالح للسجن
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غزة / محمد أبو هويدي:
مع انتشار وباء "كورونا"، تحّولت منصات 
التواصل االجتماعي سريعًا من منصات 
لتبادل الصور الشخصية واالجتماعية، 
إل���ى منصات لنش���ر التوعية الصحية 
واإلجراءات الوقائية من خطر فايروس 

"كورونا" الذي يجتاح العالم.
بإطالق  المؤثرون  النش���طاء  وس���اهم 
حمالت وهاش���تاقات تساعد الجهات 
رس���ائلها  إيص���ال  ف���ي  الحكومي���ة 
أسرع  بشكل  للمواطنين  وتوجيهاتها 
تفاديًا للخطر المح���دق والمتمثل في 

"كورونا".
ومنذ انفجار أزمة "كورونا" بات أكثر من 
ملياري ش���خص حول العالم، يالزمون 
بيوته���م تنفي���ذًا لقرارات س���لطات 
حكوماتهم، تحس���بًا لإلصابة بفيروس 

"كورونا" المستجد.
دور بارز

وأكد المختص ف���ي اإلعالم الجديد م. 
س���ائد حس���ونة، أنه مع انتشار بقعة 
فيروس كورونا ف���ي العالم واجتياحه 
ألغل���ب ال���دول، انتش���رت العديد من 
التي تحذر  الهاش���تاقات واألوس���مة 
من مخاطر ه���ذا الفيروس عبر منصات 
باتت  والت���ي  االجتماع���ي  التواص���ل 
منب���رًا مهم���ًا للكثير م���ن دول العالم 
والصحية  الوقائية  اإلرشادات  لتوجيه 
لمواطنيها بس���بب أن هذه المنصات 

عن  عوض���ا  الماليي���ن،  يس���تخدمها 
سهولة وسرعة التعامل معها.

وأوضح حس���ونة ل���� "االس���تقالل"، أن 
أبرز األوس���مة والهاشتاقات عالميًا هو 
هاشتاق #كوفيد19 وهو االسم العلمي 
لفي���روس كورون���ا إضافة إلى وس���م 
#كورونا وأيضًا هاشتاقات تحمل اسم 
المرض بجانب اس���م الدول���ة المصابة 

مث���ل #كورونا_الس���عودية #كورونا_
ايطاليا وغيرها من الهاشتاقات الدولية 

والعالمية.
كما انتش���رت هاشتاقات محلية تدعو 
التباع إج���راءات احترازية من الفيروس 
مثل هاش���تاق  #س���المتك_بتهمنا، 
الوقاي���ة_ و#  و#خليك_في_بيت���ك، 

سالمة، و#ابتسامتك تكفي، وغيرها.

وتابع حس���ونة، أنه بعد انتش���ار تلك 
األوس���مة والهاش���تاقات ومطالب���ات 
الجهات الحكومية باتباع هذه اإلجراءات 
ظهرت إرش���ادات جدي���دة ومطالبات 
حكومية باتباع إجراءات وقائية أكثر مع 
جود إصابات بفيروس كورونا سواء في 
الضفة أو غزة وطالبت المواطنين بالتزام 
بيوتهم وتعزيز ثقافة الحجر المنزلي 

والصحي باعتباره مهمة وواجبا وطنيا.
وأك���د المختص، أن منص���ات التواصل 
االجتماع���ي ب���ات له���ا ال���دور الكبير 
الحكومية  والمهم في توجيه الجهات 
أو األهلي���ة؛ التخاذ إج���راءات احترازية 
وتوعوية مهمة لضمان سالمة المجتمع.

الإح�سا�س بخطر الفريو�س
من جانبه قال المتابع لإلعالم االجتماعي 
أحم���د أبو هاش���م: "إن النش���طاء باتوا 
يقومون بدور وطني مس���ؤول من خالل 
التوعوية  والمعلومات  البيانات  نش���ر 
الصادرة عن الجهات المعنية، ما يعني 
وصول تلك المعلومات إلى أكبر شريحة 

ممكنة من المجتمع.
وأكد أبو هاش���م ل���� "االس���تقالل"، أن 
اإلحس���اس الجمعي بخطر ه���ذا الوباء 
عزز من المس���ؤولية االجتماعية وروح 
التكافل ل���دى الجميع، وفي مقدمتهم 
التواص���ل  مواق���ع  عل���ى  النش���طاء 

االجتماعي.
ولفت أبو هاش���م، أنه تابع العديد من 
األوس���مة والهاش���تاقات ورصد مدى 
تفاعل الجمهور الفلس���طيني وخاصة 
في قطاع غزة مثل حملة #وطهر_بيتي 
التي نظمتها حركة الجهاد اإلس���المي 
والتي قامت خالله���ا بتطهير األماكن 
العامة والمساجد والمقرات الحكومية، 
حيث قوبلت تلك الحملة بتفاعل كبير 

من قبل المواطنين.

»منصات التواصل االجتماعي«.. محطة توعوية للوقاية من »كورونا«

رام الله / االستقالل:
أحصى القاض���ي فؤاد بكر، التقارير الت���ي تؤيد االختصاص 
اإلقليم���ي للمحكمة الجنائية الدولي���ة، والتي بلغ عددها 31 
تقريرًا، بينها 14 تقريرًا، ضد ممارس���ة المحكمة اختصاصها 
اإلقليمي على األراضي الفلس���طينية، والت���ي تصب لصالح 

إسرائيل.
وأش���ار بكر، إل���ى أن التقارير المؤي���دة لالختصاص اإلقليمي 
للمحكم���ة، ناقش���ت بموضوعي���ة تام���ة، متناول���ة القضايا 
القانونية، بعي���دة عن التاريخ والسياس���ة والطائفية، بينما 
التقارير التي كانت ضد االختصاص اإلقليمي للمحكمة، كانت 
هزلية، ال تناقش سوى تاريخ اليهود وحرمانهم من حقوقهم، 
وكان أغلبها بطابع الش���فقة تارة وبطابع تس���ييس المحكمة 
الجنائية الدولية، وضرب هيبتها وهيبة الجمعية العامة لألمم 

المتحدة، تارة أخرى.
واعتبر بكر، أن الوضع يجري بشكل إيجابي، بانتظار رد المدعية 
العامة فاتو بنس���ودا على التقارير ف���ي 30 آذار/ مارس 2020 
بتقرير موح���د جامع لألف���كار المطروحة، ش���اكرًا كل الدول، 
المؤسس���ات، المنظم���ات الدولي���ة، الخبراء، الدكات���رة، التي 

ساهمت بتقديم تقاريرها التي تصب لمصلحة فلسطين.
كم���ا اعتبر القاضي بكر، أن ال� 14 تقريرًا التي تصب لمصلحة 
إس���رائيل، هي من مصادر مؤسس���ات ومنظم���ات يهودية، 
وبعض الدول كأوس���تراليا وإلمانيا، بينم���ا التقارير المؤيدة 
لفلس���طين كان���ت متنوعة، منها مؤسس���ات فلس���طينية، 
منظمات دولي���ة، قضاة، دكاترة، محام���ون دوليون، باإلضافة 
إلى بعض الدول كهنغاريا، البرازي���ل، جامعة الدول العربية، 

ومنظمة التعاون اإلسالمي.

الخليل / االستقالل:
أغلقت بلدية دورا جنوبي الخليل جنوبي الضفة 
الغربي���ة المحتلة يوم امس، بإس���ناد من قوات 
األم���ن الوطني، جمي���ع مداخل البل���دة، تنفيًذا 
لق���رارات الحكومة في حالة الط���وارئ للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
وأفادت مصادر محلية، بأن القوات األمنية حجزت 
رخص وأوراق المواطنين المتنقلين بال مبرر؛ وفًقا 
لقرار رئيس الحكومة محمد اشتية بمنع التنقل 

بين المحافظات وإلزام المواطنين في بيوتهم.
وكانت لجنة الطوارئ- التي ش���كلتها البلدية- 
أعلنت ع���ن إغالٍق كامٍل لمداخل البلدة وخارجها 
بالتعاون مع المؤسس���ة األمنية، والسماح لفتح 
البقاالت في وس���ط البلد خمس ساعات يومية 

مقسمة بين فترات الصباح والمساء.

وأك���د بي���ان ص���در ع���ن اللجنة وق���ف خطوط 
المواصالت الداخلية والخارجية كافة، وتقليص 
العمل في المؤسس���ات المص���رح لها وتقييد 

حركة المواطنين.
وأعلن اش���تية ع���ن مجموعة إج���راءات وقائية 
جديدة لمحاربة تفش���ي في���روس كورونا، كان 
أبرزه���ا من���ع التنقل بي���ن المحافظ���ات وإلزام 

المواطنين بيوتهم.
وصباح يوم أمس، أوضح المتحدث باس���م وزارة 
الداخلية في الضفة غس���ان نمر أن وزارة الصحة 
لم تس���جل أي حاالت إصابة جدي���دة بفيروس 

كورونا.
وذكر أن عدد المصابي���ن بلغ 59 مصاًبا، بينهم 
اثن���ان في قطاع غزة، فيما تعافى 17 مصاًبا في 

بيت لحم.

القاضي بكر: 14 تقريرًا ضد ممارسة الجنائية 
الختصاصها اإلقليمي على فلسطين

إغالق مداخل دورا تنفيذًا لقرار منع التنقل

غزة / االستقالل:
قال الناطق باس���م حركة "حماس" حازم قاسم، إن إعدام قوات االحتالل للشاب 
س���فيان الخواجا، في بلدة نعلين غرب رام الله، في وقت متأخر من مساء األحد 

الماضي، جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا األعزل.
واعتبر قاسم في تصريح له، أن إصرار جيش االحتالل على تكرار عمليات اإلعدام، 
تؤك���د أن هذا الجيش هم تجم���ع لقتلة خارجين ع���ن كل القوانين واألعراف 

الدولية واإلنسانية.
وأش���ار إلى أن تعمد جيش االحتالل قتل الش���هيد سفيان الخواجا واستغالله 
النش���غال العالم بموضوع تفش���ي فيروس كورونا، يعكس قم���ة االنتهازية 
واالنحطاط األخالقي لهذا الجيش المجرم. وأكد أن هذه الدماء الطاهرة لشهداء 
شعبنا والتي ال تتوقف عن التدفق، ستشكل على الدوام وقود ثورته المستمرة، 

حتى ينتزع شعبنا حريته، ويسترد أرضه ومقدساته.

»حماس«: االحتالل ينتهز انشغال العالم 
القدس المحتلة / االستقالل:بـ »كورونا« لتكرار عمليات اإلعدام

قال ما يسمى وزير "األمن الداخلي" في حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي جلعاد إردان يوم أمس، إن 
"األمور تس���ير باتجاه فرض منع تجول ش���امل" 
في أرجاء الكيان، خشية ازدياد تفشي فيروس 

كورونا.

وأض���اف إردان ف���ي حدي���ث تصريح ل���ه،  أنه 
سيتم فحص اإلجراءات األخيرة، وفي حال عدم 

كفايتها سيصار إلى اإلغالق الكامل.
ولفت إردان إلى أنه س���يتم تقسيم "إسرائيل" 
إلى مربعات، وتكليف الشرطة والجيش بفحص 
الن���اس المتواجدي���ن في الخارج، مش���ددًا في 

الوقت نفسه على عدم وجود بديل إلغالق شامل 
لمدة أسبوعين.

وتأت���ي ه���ذه التصريح���ات مع ارتف���اع أعداد 
المصابين بالفيروس في "إس���رائيل" إلى 1238 
مصاًبا، ُوصفت حالة 24 منهم بالخطيرة، مع مرور 

شهر على اكتشاف أول إصابة في "إسرائيل".

إردان: نسير نحو منع تجول شامل في »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
ارتفع ع���دد المصابين بفيروس كورونا المس���تجد 
ف���ي "إس���رائيل" إل���ى 1238 وف���ق وزارة الصح���ة 

"اإلس���رائيلية". وأفادت ال���وزارة، أن عدد المصابين 
بفيروس كورونا في "إسرائيل" ارتفع إلى 1238 بعد 

تشخيص حاالت جديدة، منهم 24 بحالة خطيرة.

يأتي هذا االرتفاع في ظل حالة الحظر الذي تفرضه 
"إسرائيل" على كل المناطق واإلجراءات االحترازية 

خشية تفشي كورونا.

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في »إسرائيل« لـ1238
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

اعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية 
تقدم لمحكمة ش���رق خانيونس الش���رعية مضبطة موقعة من مختار بني 
س���هيال مؤرخة في 2020/3/4 تتضمن ان عبد العزيز عبد المولى ابراهيم 
ابو لحية من بني س���هيال وس���كانها قد توفى الى رحمت���ه تعالى بتاريخ 
1988/4/23م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته عايشة عايش 
عودة ابو لحية وفي اوالده منها وهم محمد وفايزة ومفيدة وشكرية وفاطمة 
وفي زوجته الثانية اعلي���ه عبد الله عليان ابو لحية فقط وال وارث للمتوفى 
المذكور س���وى من ذكر وليس له وصية واجب���ة او اختيارية وال اوالد كبار 
توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق 
خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر من تاريخ نشر هذا االعالن وحرر في 

يوم 28 رجب لسنة 1441 وفق 2020/3/23م

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية  

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن���ة / غالية عبدالرازق حم���د زعرب  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)924210750( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطنة / نهلة س���عيد صال���ح الخطيب عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)924716665( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
اتفق االتحاد اإلس���المي في النقابات 
المهنية، اإلطار النقابي لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين، ووزارة الصحة 
ف���ي قطاع غ���زة، على تنفي���ذ العديد 
المش���تركة  والفعاليات  البرام���ج  من 
في���روس  انتش���ار  أزم���ة  لمواجه���ة 

"كورونا".
جاء ذلك خ���الل االجتماع ال���ذي ُعقد 
أم���س االثنين بين "خلي���ة األزمة" في 
االتحاد اإلس���المي لمواجهة "كورونا" 
برئاس���ة رئي���س االتح���اد د. محم���د 
مشتهى، ومنسق لجنة الطوارئ بوزارة 
لمناقش���ة  د. معتصم صالح؛  الصحة 
سبل التعاون المشترك لمواجهة أزمة 

"كورونا".
وخ���الل االجتم���اع، ثّمن د. مش���تهى 
الجه���ود المقّدرة الت���ي تبذلها وزارة 
األزمة  لمواجهة  الفلسطينية؛  الصحة 
الصحي���ة المتمثلة بانتش���ار فيروس 
"كورونا"، في س���بيل توفي���ر الحماية 

والسالمة ألبناء شعبنا.
وتحدث د. مشتهى عن الدور المنوط 
ب�"خلي���ة األزمة" في االتح���اد التي تم 
تشكيلها مؤخرًا للتعاطي مع تداعيات 
أزمة "كورونا" من خالل لجانها الرئيسة 

وهي: لجن���ة تدريب الك���وادر الطبية 
المتطوع���ة حول كيفي���ة التعامل مع 
األزمة، ولجن���ة توعية الجمهور، ولجنة 
التواص���ل م���ع وزارة الصح���ة، لجن���ة 
تكّيات الخير المعنية بتقديم وجبات 
والمتضررة  المس���تورة  لألسر  الطعام 

من انتشار فيروس "كورونا".
وأكد رئيس االتح���اد، جهوزية "خلية 
األزمة" للتعاون التام مع وزارة الصحة  
لخدمة شعبنا ومساعدته على الخروج 
م���ن ه���ذه الجائح���ة بأق���ل األثمان، 

مش���ددًا على أن ذلك يعتب���ر جزءًا ال 
يتجزأ من دور االتحاد ورس���الته تجاه 
أبناء ش���عبنا، مطالبًا جميع الفعاليات 
والمجتمعية؛  األهلية  والمؤسس���ات 
لتس���خير طاقاته���ا وإمكاناته���ا في 
س���بيل مواجهة ه���ذه األزم���ة التي 
تشّكل تحديًا خطيرًا لشعبنا والعالم 

بأسره.
م���ن جانبه، أش���اد د. ص���الح بمبادرة 
االتحاد اإلس���المي الفاعل���ة في هذه 
األزم���ة، مؤك���دًا أنه���ا تنم ع���ن مدى 

الوعي بخطورة المرحلة، وعمق االنتماء 
لشعبنا، واالنحياز لهمومه وقضاياه.

وأوع���ز د. صالح لجه���ات االختصاص 
ف���ي وزارة الصح���ة بس���رعة البدء في 
اإلج���راءات العملية م���ع "خلية األزمة" 
في االتحاد اإلس���المي، مؤكدًا أن تلك 
اإلجراءات س���يكون لها األث���ر الكبير 
في تكاتف الجه���ود لمواجهة األزمة، 
خاصة عل���ى صعيد تدري���ب الكوادر 
الجمهور،  وتوعية  والطبي���ة،  الصحية 

وتعزيز التواصل مع وزارة الصحة.

»االتحاد اإلسالمي« ووزارة الصحة يتفقان على البدء 
بخطوات عملية مشتركة لمواجهة أزمة »كورونا«

غزة/ االستقالل:
وضعت مؤسس���ة الوط���ن لإلغاث���ة والتنمية، كل 
إمكاناتها ومقدراتها الصحية تحت تصرف وزارة 

الصحة الفلسطينية؛ لمواجهة أزمة "كورونا".
جاء ذلك خالل االجتم���اع الذي ضّم أمس االثنين، 
رئيس اللجن���ة الصحية في مؤسس���ة "الوطن" د. 
نه���اد عابد، ومدير مستش���فى جني���ن د. ناهض 
حجازي، ومدير مركز القس���ام الطب���ي د. هاني أبو 
حجاج، ووكي���ل وزارة الصحة المس���اعد د. مدحت 
محيسن، للتباحث في سبل التعاون المشترك أمام 

جائحة "كورونا".
وأكد د. عابد أن مؤسسة الوطن، إذ تضع إمكاناتها 
المادي���ة والبش���رية الصحية تح���ت تصرف وزارة 
الصح���ة، ف���إن ذل���ك يأتي م���ن باب استش���عار 

المسؤولية األخالقية والوطنية والمجتمعية تجاه 
شعبنا الفلسطيني.

وش���دد د. عابد على ضرورة تكات���ف كل الجهود 
في مواجهة الخطر المتمثل في انتش���ار فيروس 
"كورون���ا"، مثمن���ا في الوق���ت ذاته جه���ود وزارة 
الصحة الفلس���طينية والوزارات المعنية لمحاصرة 

الفيروس والحد من انتشاره.
من جانبه، أعرب د. محيس���ن ع���ن تقديره الكبير 
لمبادرة مؤسسة "الوطن"، والتي تعتبر أول مبادرة 
حقيقية من القط���اع الصحي الخاص للتعاون في 

سبيل الخروج من أزمة "كورونا".
وأش���اد د. محيس���ن بالحس الوطني واإلنس���اني 
واألخالق���ي العالي الذي تتمتع به إدارة مؤسس���ة 
"الوط���ن" تج���اه ش���عبنا الفلس���طيني، داعيًا كل 

القطاعات الصحية الخاص���ة بالحذو حذوها، حتى 
يتمكن شعبنا من إدارة األزمة بشكل سليم وبأقل 
الخس���ائر الممكنة، مؤكدًا أن اإلنسان الفلسطيني 
هو أغلى ما نملك، وعليه يجب من الجميع الس���هر 
عل���ى حمايته وأمنه م���ن كل المخاطر التي تهدد 
حيات���ه ومس���تقبله. جدي���ر بالذكر أن مؤسس���ة 
الوط���ن لإلغاثة والتنمية، ُتعن���ى بالعمل الصحي 
والتعليمي، وتش���رف على خمس���ة مراكز صحية 
وهي: مستش���فى جني���ن بحي الش���جاعية بغزة، 
ومركز القسام الطبي في مشروع بيت الهيا، ومركز 
عس���قالن الطبي بمخيم الش���اطئ، ومركز مهجة 
الق���دس في المحافظ���ة الوس���طى، ومركز الوطن 
الصحي ف���ي خانيونس، باإلضاف���ة لعديد رياض 

األطفال المنشرة في محافظات القطاع.

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن مكت���ب تمثيل المملك���ة األردنية الهاش���مية، لدى دولة فلس���طين، أنه 
انسجامًا مع قرار الحكومة الفلسطينية، القاضي بمنع خروج المواطنين من أماكن 
س���كناهم، لمدة 14 يومًا، فإن البعثة، تؤكد استمرارها في تقديم واجباتها في 
الخدمة والمساعدة للمواطنين األردنيين المتواجدين في األراضي الفلسطينية.

وق���ال المكتب في بي���ان صحفي، "مس���تمرون في تقديم خدماتن���ا إلى جانب 
أش���قائنا من المواطنين الفلس���طينيين، وغيرهم من الجنس���يات األخرى التي 
تحت���اج للخدمات القنصلية م���ن البعثة، باس���تخدام جميع وس���ائل التواصل 

اإللكتروني المتاحة".
وأضاف: "إذ تتمنى البعثة موفور الصحة والعافية والسالمة للجميع، فإنها ُتهيب 
باإلخوة المواطني���ن األردنيين المتواجدين في األراضي الفلس���طينية، بضرورة 
متابعة التعليمات الصادرة عن الس���لطات الفلسطينية المختصة، والتقيد التام 
بها، فيما يتعلق بالحد من انتش���ار فيروس )كورونا( المستجد، كما ترجو البعثة 

من الجميع متابعة اإلعالنات الصادرة عنها عبر حسابها على موقع )فيسبوك(.

الممثلية األردنية في فلسطين تؤكد استمرار 
تقديم الخدمات القنصلية إلكترونيًا

رام الله / االستقالل:
جدد مجلس القض���اء األعلى االنتقالي التأكيد على أن آلي���ة عمل المحاكم النظامية 
حتى تاريخ 15 من الش���هر القادم سيقتصر على النظر في قرارات التوقيف وطلبات 
إخالء الس���بيل وطلبات اس���ترداد أوامر الحبس في القضاي���ا التنفيذية، والنظر في 

الجرائم التي ترتكب خالًفا ألحكام الطوارئ والقرارات الصادرة بشأنها فقط.
وأوض���ح مجلس القضاء األعل���ى االنتقالي، في بيان صحف���ي، إنه خالل فترة 
الحجر المنزلي اإلجباري ستبقى حرية التنقل متاحة للقضاة، وفق مقتضيات 
مصلحة العم���ل، على أن يلتحق���وا بالمحاكم وفقا لنظ���ام المناوبات كٌل في 

محافظته، وبناًء على ما صدر من تعميمات وقرارات سابقة بهذا الشأن.

»القضاء األعلى« ُيوضح آلية عمل 
المحاكم النظامية في رام الله

بيت الهيا/ االستقالل:
نفذت لجنة الصحة والس���المة المهنية في بلدية بيت 
الهيا شمال قطاع غزة، يوم أمس، وبالتعاون مؤسسات 
المجتم���ع المحلي الحملة المجتمعية)معا نس���تطيع( 
لتعقيم وتنظيف االحياء وذلك كأجراء استباقي وقائي 
احترازي لمواجهة مخاطر فيروس كورونا الذي انتش���ر 

مؤخرًا في العالم.

 وأش���رف على الحملة رئيس لجنة الصحة في المجلس 
البلدي خالد أبو علي، وش���ارك فيها مدير دائرة الصحة 
والمي���اه عاطف الس���لطان، ورئيس ش���عبة النفايات 
الصلبة عبد الرازق المصري، إضافة إلى موظفي البلدية، 

و شباب وأشبال ونشطاء محليين
 وش���ملت الحمل���ة تنظي���ف الش���وارع م���ن النفايات 
وكنسها وتعقيمها بالمواد الالزمة وتطهيرها، إضافة 

إلى تنظيف سوق المشروع.
 وتأتي هذه الحملة كواحدة من الخطط الميدانية التي 
نفذتها البلدية، والتي تشرع بتنفيذها في أحياء أخرى 
في المدينة؛ حرصا على س���المة وصحة المواطنين من 
انتق���ال أي عدوى محتملة بينهم.  ودعت البلدية كافة 
المواطني���ن إلى أخذ كافة اإلجراءات والتدابير الوقائية 

الالزمة؛ للمحافظة على صحتهم وسالمتهم. 

غزة /  االستقالل:
أبدى طبيب فلس���طيني، يعمل في مستش���فى الرنتيس���ي بغزة، استعداده 
لتقديم أي خدمة ألي إنسان مريض بحاجة للعالج، حتى لو تطلب األمر التوجه 

لمنزله في أي وقت لعالجه أو مساعدته.
وأك���د الدكتور بكر قاعود، أخصائي طب األعص���اب لألطفال والحاالت الحرجة 
والعناية المركزة في مستش���فى الرنتيس���ي، أن هذه المبادرة شخصية منه 
ف���ي هذه الظروف الصعب���ة، حفاظا على صحة المرض���ى المراجعين في ظل 
مكافحة فيروس )كورونا( ومنع التجمعات، موضحًا أنه بداًل من قدوم المرضى 
للمستشفيات، يبقون في منازلهم، وعدم الحضور إال في الحاالت الطارئة، وأن 

يتم التواصل معه عبر الجوال من أجل تقديم االستشارة والمساعدة.

غزة: طبيب ُيبدي استعداده 
لعالج المرضى في منازلهم 

لمواجهة أزمة »كورونا«
»الوطن لإلغاثة والتنمية« تضع إمكاناتها الصحية تحت تصرف »الصحة« 

حملة لتنظيف وتعقيم أحياء بيت الهيا للوقاية من فيروس كورونا
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن / فادي غ���ازي محمد أب���و ظاهر عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)801975137( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن /ب���ال أحم���د محمد الحن���اوي عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)403296460( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / منيرة كف���اح خض���ر الفقعاوي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802809624( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / عبد الش���افي محمد عبد الش���افي 
أبوط���ه عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رقم )957221773( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن / صبحي محم���د احم���د ربيع  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)937350346( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / جبريل كم���ال جبريل اب���و رجيله 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802861013( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة فجر األحد الماضي اكتش���اف 
حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" لمواطنين قادمين من 

باكستان، وأنه تم وضعهما في الحجر الصحي.
ورصدت "االس���تقال" أيضا محاوالت من قبل بعض التجار 
الحتكار بعض األصناف الغذائية ورفع أسعارها، بالرغم من 

تحذير وزارة االقتصاد بغزة.
ويشهد قطاع غزة إجراءات احترازية مشددة خشية انتشار 
فيروس "كورونا" حيث أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني 
إغاق األس���واق األس���بوعية ومنع الحفات في الش���وارع 
العامة واغاق ص���االت األفراح، في إطار اإلجراءات الوقائية 
م���ن وباء كورون���ا العالمي، فيما ق���ررت وزارة الصحة إغاق 
العيادات ومراك���ز الرعاية األولية، والعيادات الخارجية في 

المستشفيات العامة.
�إقبال غري م�سبوق

ويق���ول أب���و إبراهي���م رمضان ال���ذي يمتلك مح���ًا لبيع 
الخض���راوات والفواكه بمدينة غزة، إنه ومن���ذ اليوم األول 
لإلعان عن  وجود حالتين مصابتين ب"كورونا" في القطاع، 
ش���هد محله إقبااًل كبي���رًا وازدحامًا غير مس���بوق من قبل 
المواطنين الذين تهافتوا لشراء ما يفوق احتياجاتهم من 

الخضراوات والفواكه.
ورغم أن تدافع المواطنين على الشراء يزيد من أرباحه وأرباح 
غيره من التجار، إال أنه ناش���د عبر "االس���تقال" المواطنين 
بع���دم الهلع وعدم المبالغة في ش���راء حاجياتهم، مؤكدًا 
أن تلك المش���اهد تدفع بعض التجار الجشعين لممارسة 
االحتكار ورفع األس���عار دون أي مبرر، خاصة أسعار الفواكه 

والخضراوات المنتجة محليًا.
ودع���ا رمض���ان الجهات المعني���ة لمراقبة حركة الس���وق 

ومعاقبة وماحقة من يتاجرون بآالم الناس واحتياجاتهم.

�الحتياط و�جب
أم���ا المواطن أبو أس���امة جبر، ففور س���ماعه نبأ اإلعان عن 
إغاق األس���واق الشعبية، ال س���يما عقب اإلعان عن وجود 
حالتي���ن قادمتين إلى قطاع غزة م���ن الخارج وإخضاعهما 
للحجر الصحي، سارع إلى السوق مصطحبًا أحد أبنائه لشراء 
ما يلزمه وعائلته من مواد غذائية تحس���بًا ألي طارئ متوقع 

خال األيام المقبلة.
وأوضح جبر خال حديثه ل�"االستقال"، أنه اضطر لشراء  
كمي���ات من مس���تلزمات البيت األساس���ية والغذائية 
كالدقي���ق والبقوليات والزيوت وغيره���ا، بكميات أكبر 

من المعتادة تحسبًا ألي طارئ، قائًا :"االحتياط واجب، 
اليوم قادري���ن نطلع من البيت ونجيب أكلنا، اليوم يلي 

بعده الله أعلم"!.
وحول بعض الرس���ائل المطمئن���ة التي خرجت بها بعض 
الجهات المعنية لطمأنة المواطنين بتوفر السلع األساسية 
والتمويني���ة ألس���ابيع قادمة، قال جبر إن���ه في مثل هذه 
الظروف والحالة التي نعيشها األفضل للجميع هو المكوث 
في بيوتهم، وتأمين كافة اللوازم األساسية   داخل البيت 
والحد من التنقل والذهاب لألسوق والمحات التجارية التي 

تشهد اكتظاظا بالمواطنين.

ر�سائل طماأنينة
بدوره، طمأن وكيل وزارة االقتصاد الوطني بغزة د. رش���دي 
وادي، المواطني���ن في قطاع غ���زة بتوفر الس���لع والمواد 
الغذائية األساس���ية في األسواق بكميات تكفي ألسابيع 
قادمة، داعيًا المواطنين لعدم التهافت على ش���راء المواد 

الغذائية زيادًة عن الحاجة االعتيادية.
وأضاف، منذ بداية الجائحة المتعلقة بفايروس "الكورونا" 
اتخذت لجنة المتابعة الحكومية ووزارة االقتصاد مجموعة 
من اإلجراءات االحترازية والازمة لتأمين المخزون السلعي 
االس���تراتيجي والمتعلق باالحتياجات الضرورية والسلع 
األساسية، فيما تقوم الطواقم الميدانية  للوزارة بمتابعة 

حالة األسواق وتوفر السلع فيها أواًل بأول.
ودعا وادي أبناء شعبنا عامة والغرف التجارية واالتحادات 
الصناعية والتجار والمصانع خاصة وكل من له عاقة، ألن 
يكونوا على قدر من المس���ؤولية والتكاتف والتعاضد وأن 
يكونوا يدًا واحدة لنتخط���ى جميعًا هذه الجائحة واألزمة 

التي تعصف بنا.
ولف���ت  إل���ى أن وزارة االقتص���اد قدم���ت مجموع���ة من 

التسهيات للتجار والخاصة باستيراد السلع األساسية.
في حين طمأنت زارة الزراعة في غزة المواطنين بأن القطاع 
الزراع���ي يعمل بكامل طاقته ولم يتأثر بتداعيات فيروس 
"كورونا"، وأنه على اس���تعداد لاستمرار في إنتاج المزيد، 
س���واء في قطاع االنتاج النباتي بجمي���ع أنواعه، أو القطاع 

الحيواني من لحوم و دواجن وأسماك.
ودعت الوزارة المواطنين لعدم مجاراة اإلشاعات المغرضة 
حول نقص المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن الوزارة وبالتعاون 
مع الجهات المختصة، كافة، س���تتخذ اإلج���راءات الازمة 

لقطع الطريق على المغرضين والمحتكرين.

رغم طمأنة وتحذير »االقتصاد«
تهافت على شراء السلع األساسية بغزة.. واستياء من احتكار بعض التجار

غزة/ خالد ��ستيوي:
�لوطن��ي،  �القت�س��اد  وز�رة  طماأن��ة  م��ن  �لرغ��م  عل��ى 
�لغذ�ئي��ة  و�مل��و�د  �ل�سل��ع  بتوف��ر  بغ��زة،  �ملو�طن��ن 
و�لتموينية �الأ�سا�سي��ة يف �لقطاع ب�سكل يكفي الأ�سابيع 

قادم��ة، �إال �أن �سل��وك �سر�ئ��ح كب��رية منه��م ال تتما�سى 
م��ع تلك �لتطمين��ات. فقد ر�س��دت »�ال�ستق��الل« خالل 
�ليوم��ن �ملا�سي��ن م�ساه��د توث��ق تهافت �أع��د�د كبرية 
من �ملو�طنن  على �ملح��الت �لتجارية ل�سر�ء كميات من 

�ل�سلع �لغذ�ئية تفوق �حتياجاتهم �ليومية و�لطبيعية، 
حت�سب��ًا )كما يقولون( حلدوث �أزمة يف �ملو�د �لتموينية 
خا�سة بعد �كت�ساف حالتن م�سابتن بفريو�س »كورونا« 

يف �لقطاع قادمتن من باك�ستان.

غزة/ االستقال:
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم أمس، 
الس����لطة الفلس����طينية إلى َتّحُمل مسئولياتها 
تجاه أبناء ش����عبنا في قطاع غ����زة، الذين تضرروا 
بشكٍل كامٍل جراء إعان حالة الطوارئ واإلجراءات 
االحترازية الت����ي تم اتخاذه����ا لمواجهة مخاطر 
وب����اء "كورونا" والتي أدت إلى تعطل كافة مناحي 

الحياة.
وطالبت الجبه����ة، في بيان لها ص����ادر من قطاع 
غ����زة، الس����لطة والحكومة الفلس����طينية بصرف 
رواتب الموظفين كاملة وبش����كل عاجل، وصرف 
مس����اعدات مالية عاجل����ة للمتضررين من صغار 

التجار والحرفيين وعمال المياومة في األس����واق 
والمواصات العام����ة والباع����ة المتجولين، حتى 
تتمكن هذه العائات من تلبية احتياجاتها في 

ظل األزمة الراهنة.
كما دعت ال����وزارات القائمة في غزة إلى إش����راك 
الق����وى والفصائل ومؤسس����ات المجتمع المدني 
والقط����اع الخ����اص للتأكد من س����امة اإلجراءات 
والتدابي����ر لمحاص����رة الم����رض ومنع انتش����اره، 
فالمسئولية جماعية وتشاركية، وبحاجة إلى رقابة 
وطنية وش����عبية متواصلة لضمان س����امة هذه 

اإلجراءات.
وح����ذرت م����ن عملية احت����كار الس����لع الضرورية 

واألساس����ية وم����واد الوقاية الطبية ع����ن الناس، 
واس����تغال الظ����روف الراهنة من انتش����ار " وباء 
كورون����ا" بقص����د التاعب في األس����عار من أجل 
التكسب على حس����اب معاناة المواطنين، فهذا 
يقع في خانة الجريمة التي ُيعاقب عليها القانون.

فيم����ا طالب����ت إدارة األونروا بالقي����ام بالمزيد من 
اإلجراءات الازمة لحماي����ة الاجئين والمخيمات، 
وعدم اقتصارها على المس����اعدات التموينية، بل 
المش����اركة الكاملة في مواجه����ة مخاطر المرض 
ومن����ع انتش����اره للمخيم����ات، داعيًة ف����ي الوقت 
ذاته القطاع الخاص إلى المس����اهمة في الجهود 

الوطنية لمواجهة المرض.

»الشعبية« تدعو السلطة لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة 

رام الله / االستقال:
حذر األمين العام للمبادرة الوطنية الفلس���طينية مصطفى البرغوثي من استمرار قوات 
االحتال اإلسرائيلية في اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ومواصلة شن 
حمات االعتقال ضد الفلسطينيين في ظل اضطرار الفلسطينيين االلتزام بمنع التجول، 

والحظر المنزلي، حفاًظا على حياتهم من وباء "كورونا" الخطير.
وطالب البرغوثي في تصريح صحفي المنظمات الدولية، وخاصة منظمات األمم المتحدة، 
وأمنستي إنترناشيونال، ومنظمات حقوق اإلنسان بممارسة ضغط فوري على الحكومة 
اإلسرائيلية للجم اعتداءاتها التي تهدد بالخطر حياة الفلسطينيين، ألنها تمس بنظام 
الحظر الصحي المفروض وتحاول استغاله. وكرر مطالبته باإلفراج عن األسرى واألسيرات 

في سجون االحتال بسبب تعاظم مخاطر انتشار الوباء في السجون اإلسرائيلية.

البرغوثي يدعو المنظمات 
الدولية للجم اعتداءات االحتالل
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يعد كورونا من بي���ن أخطر األوبئة التي اجتاحت العالم 
في القرن الواحد والعش���رين، بع���د األوبئة األخرى التي 
ظهرت مثل المتالزمة التنفس���ية الحادة )سارس( التي 
ظهرت في إح���دى مقاطعات الصين وأودت بحياة 774 
ش���خصا، وإنفلونزا الخنازير الت���ي يعتقد بأن مصدرها 
الخنازي���ر وقضت على حياة 575 ألف من البش���ر،  وكان 
آخ���ر وباء ضرب العالم في هذا القرن هو وباء إيبوال الذي 
ظهر بغينيا س���نة 2014 وقتل تقريبا 11 ألف شخص. 
وما يؤك���د خطورة انتش���ار وب���اء كورونا هو انتش���اره 
الس���ريع في جميع أرج���اء العالم، فهو ينتش���ر كالنار 
في الهش���يم. ورغم أن الصي���ن تمكنت بفعل تقدمها 
العلم���ي والتكنولوج���ي واإلج���راءات الصارم���ة ووعي 
مواطنيه���ا …، من محاصرة الفي���روس، فإن دوال عديدة 
– وخاصة في أوروبا- الزالت  ترزح تحت وطأة االنتش���ار 
الس���ريع للفي���روس وتكاثر ع���دد الوفي���ات، ليصيب 
الرعب المواطنين في العالم أجمع، وظهرت س���لوكيات 
متش���ابهة لدى الجميع مثل اإلقبال على التبضع بطرق 
فوضوية – سواء في الدول الفقيرة أو في الدول الغنية- 
والتدافع والزحام قد يس���اعد على انتشار الوباء بشكل 
أكبر. وهذا ال يمكن تفسيره إال بهيمنة غريزة البقاء لدى 
الجنس البش���ري، والتي ال تختلف فيها عن الحيوانات، 
فهذه الغريزة تكبح أنش���طة التفكي���ر والتروي وتبعد 

الغيرية وتعري النرجسية الفردية.
وإذا كان هذا الوباء قد كشف عالنية عن النزعة األنانية  
لألفراد الت���ي تدفعهم للبحث عن كل م���ا يحافظ على 
حياته���م دونما تفكير ف���ي اآلخر وف���ي أوضاعه وفي 
وج���وده، وهي غريزة تج���د مش���روعيتها عندما يحس 
اإلنس���ان أنه مهدد في وجوده. ومن السلوكيات األخرى 
الت���ي تعززت م���ع الوباء ابتع���اد الناس ع���ن بعضهم 
البع���ض والخوف من الع���دوى حتى أصب���ح كل واحد 
يتعامل مع اآلخر وكأنه س���يكون سبب وفاته، ألهمتني 
في ه���ذه الفكرة لقط���ة الحظتها في إحدى األس���واق 
العمومية عندما اقتربت عجوز من س���يدة أربعينية، ولم 
تحافظ على “مس���افة األم���ان”، فنهرتها هذه األخيرة 
قائلة “ابتعدي، ابتعدي، هل تريدين قتلي…؟”، إنه  رد 
فعل غريزي ال يراعي س���ن المرأة العجوز وال مدى وعيها 
بخط���ورة الوباء… وهذا يعني أن اآلخر هو مصدر الش���ر 

واألذى بل والتدمير أيضا.
إن غري���زة المحافظة على الوجود ال تط���ال األفراد فقط 
بل تهم المجتمعات أيضا، فالعديد من الدول تس���ابق 
الزم���ن لمحاص���رة تأثي���رات الفي���روس االقتصادي���ة 

والمالية… حت���ى ال تنهار، ونحن نعلم ب���أن األوبئة في 
الماضي كانت سببا في انهيار حضارات بكاملها مثل ما 
حدث لإلمبراطورية البيزنطية في عهد جستنيان األول 
الذي ظهر في عهده  وباء س���مي باسمه، وكان سببا في 
انهزامه أمام الحضارات األخرى، التي اس���تغلت تفشي 
الوباء إلعادة الس���يطرة على ما س���لب منه���ا عن طريق 

هيمنته  وسلطته.
وإذا كانت غريزة البقاء تتجسد لدى األفراد في فرضهم 
للعزل���ة  وابتعادهم عن اآلخ���ر/ األذى -وإن كانت هناك 
جوانب أخ���رى لهذا الوباء تمثلت ف���ي التكتل العائلي 
بس���بب الحجر الصح���ي الذي فرض ف���ي معظم الدول 
لمحاصرة الفيروس- فإن الدول بدورها قد أغلقت الحدود 
وش���لت حركة المطارات ومنعت دخول األجانب كحرب 
استباقية لمحاصرة الفيروس، خوفا من الزيادة في عدد 
المصابي���ن والموتى، وتحت ضغ���ط اإلمكانيات الطبية 
والعالجية الغير كافية التي ظهرت لدى بعض األنظمة 
الصحية الموجودة حتى في الدول المتقدمة مثل بعض 
الدول األوروبية )فرنس���ا وإيطاليا كمث���ال(. هذه العزلة 

التي فرضتها الدول على نفسها لها أكثر من داللة:
النزع���ة األنانية للدول التي دفع���ت الرئيس األمريكي 
إلى نع���ت الفيروس بأن���ه صين���ي، أي أن الصين هي 
األذى القادم إلى العالم حتى يكرس فكرة محور الش���ر 
الذي تمثل الصين -حس���ب الرئيس- أحد أقطابه، ومن 
جهة أخرى عبر هذا الرئيس عن رغبته في احتكار عالج 
الفيروس – إن وجد-، حت���ى ينقذ األمريكيين من فتك 

كورونا، ولتعم الجائحة باقي العالم،
سيغير فيروس كورونا مفاهيم كثيرة أضحت مهيمنة 
على العالم الرأس���مالي وخاصة مفه���وم العولمة التي 
تعن���ي إمكاني���ة انتق���ال المع���ارف والتكنولوجيات 
والثقافات وإزاح���ة الحدود بين البش���ر ومنحهم حرية 
التنقل. جاءت كورونا لتبي���ن أن الوضع العولمي هش، 
وبمجرد ظه���ور الفيروس بدأت ال���دول تتبادل التهم: 
الصيني���ون يتهم���ون أمري���كا بإدخال���ه إل���ى الصين، 
واألمريكي���ون يتهمون الصي���ن بتصدير الفيروس إلى 
العالم، والزالت -رغم س���رعة انتش���ار الوباء- االتهامات 
تتناسل. وليأخذ المدافعون عن العولمة الدرس من هذا 

الفيروس الالمرئي،
كش���ف الفيروس عن نزعة س���ادية لدى بعض الحكام 
الذين اس���تغلوا الوباء للتشفي في ما يحدث في بعض 
الدول كإيران التي ينتش���ر فيها الوباء بس���رعة فائقة 
بس���بب الحصار االقتصادي والطبي، إذ يعاني أكثر من 

80 مليون إيراني من قلق على وضعهم الصحي في ظل 
تفاق���م األزمة االقتصادية والطبي���ة التي راح ضحيتها 
مواطن���ون أبرياء وك���ذا أطقم طبية وتمريضية بس���بب 

نقص وسائل الوقاية والعالج،
كش���ف انتش���ار الوب���اء عن بح���ث كل دول���ة عن حل 
لمش���اكلها، فباس���تثناء الصين التي عبرت عن رغبتها 
في مس���اعدة الدول األخرى، الكل منهمك في محاصرة 
الوباء باتخ���اذ اجراءات تختلف درجة حدتها وصرامتها 

من دولة إلى أخرى.
نع���رف أنه في خض���م األزمات البش���رية، تظهر بوادر 
مرحل���ة جديدة يع���اد فيها النظر ف���ي القضايا والقيم 
بالمعنى  تأم���ل  لحظ���ات  واإليديولوجي���ات…، وه���ي 
الفلس���في، تمك���ن الفرد من التس���اؤل ح���ول مصيره 
وكينونته ووجوده ومعنى هذا الوجود. وعلى المستوى 
الفردي، يتقوى لدى األفراد اإلحس���اس بإمكانية الموت 
في كل لحظة، فإما يعتكفون دينيا أو معرفيا أو دنيويا، 
و يبحثون عن آليات دفاعية لتخفيض القلق من المصير 
المجهول، وهو الوضع الذي يعيشه سكان العالم اليوم. 
وقد يكون للحجر الصح���ي المفروض على الناس تأثير 
إيجابي عندما يعيدون بناء اللحمة العائلية التي دمرتها 
العولمة، وإن كانت بش���كل أقل حميمية نظرا النتش���ار 
وسائل التواصل التي ينش���غل بها الناس حتى داخل 
بيوتهم ولك���ن على األقل إنهم يتتبعون مصيرهم من 
خالل تلك الوس���ائل. وبعض األمثل���ة على حب الناس 
للحياة رغم ترقبهم للموت المباغت هو الصور المنشورة 
لعائالت ايطالي���ة وهي تغني في بيوتها وتس���تمتع 

بأصوات بعضها البعض رغم حصار الوباء.
يستش���عر الناس قس���اوة الوباء وقدرته على حرمانهم 
من نش���اطاتهم وم���ن حيويتهم وم���ن أعمالهم ومن 
مس���تقبلهم ومن أحالمهم…، وي���زدادون انفعاال ورغبة 
ف���ي معرفة متى ينتهي هذا الوب���اء، ولكن ماذا يمكننا 
القول عن القس���اوة التي حاصرت شعبا عقودًا من الزمن 
بس���بب تدخل بشري س���افر وش���ارك في الجريمة كل 
العالم إما بالحصار االقتص���ادي أو بالخيانة والتطبيع أو 
بالصمت الجبان…وهو ش���عب غزة األب���ي، الذي نرى أن 
النصر حليفه، خاصة أن مس���اجده ه���ي الوحيدة التي 
ظلت تص���دح بصوت حق في وق���ت أغلقت فيه معظم 
مس���اجد العالم، نتمنى م���ن كورون���ا أن تعيد خريطة 
العالم كما فعلت األوبئة في القرون الس���ابقة، فتنصف 
الش���عوب المس���تضعفة في األرض وخاصة الش���عب 

الفلسطيني، شعب الجبارين.

كورونــا وغريــزة البقــاء وغــزة
د. سميرة شمعاوي

دائما ما تكبر معاني االنس����انية وتظهر في االزمات, لكن هناك من ش����ياطين االرض من يتخلى عن 
انسانيته ألجل حسابات خاصة لخدمة مصالحة والوصول الى اهدافه الخبيثة, فاإلدارة االمريكية هي 
بالفعل الش����يطان االكبر, وهى بعقلية رئيس����ها ترامب »العنترية« ترفض كل محاوالت القضاء على 
فايروس كورونا »القاتل« حتى لو كان هذا القرار الغبي سيحصد ارواح عشرات االالف من البشر, امريكا 
ترفض بتعنت رفع الحصار والعقوبات المفروضة على الجمهورية االسالمية االيرانية, التي تعاني من 
سرعة انتشار الوباء وتمدده في اراضيها, وقد طالبت القيادة االيرانية. رفع العقوبات حتى تتمكن من 
القضاء على الوباء, لكن امريكا الش����يطان االكبر يرفض ذلك وتتجرد االدارة االمريكية من انسانيتها 
بوقاحة, وتظهر بوجهها البشع امام العالم, وتصر على استمرار الحصار على طهران رغم ما يسببه ذلك 
من خسائر بشرية واقتصادية  فادحة على مستوى العالم, لكن امريكا ال تنظر اال لمصلحتها الخاصة, 
وتريد ان تخدم »اس����رائيل« وتحقق رغبتها باس����تمرار فرض الحصار على طهران, وتحاول امريكا ان 
تحفظ ماء وجهها بعرضها تقديم مس����اعدات طبية إليران, ظنا منها ان هذا س����يبُيض وجهها امام 
العالم, لكن القيادة االيرانية صفعتها مجددا برفض تلك المساعدات الشكلية, واصرارها على ضرورة 

رفع الحصار والعقوبات عن طهران لمواجهة هذا الوباء بإمكاناتها هي وليس بمنة من احد. 
اما الغدة الس����رطانية المزروعة في جس����د االمة والمسماة »اس����رائيل« والتي تعيش ازمة الوباء الذي 
يتمدد وينتش����ر بقوة  ويعصف بجبهتها الداخلية, والتي تعاني من تباعد في المواقف السياسية 
لتش����كيل حكومة صهيونية جديدة حتى ال يجبروا على انتخابات رابعة, وتعاني زعامتها من قضايا 
فس����اد, فهي ترفض مطالب المؤسس����ات الدولية التابعة لألمم المتحدة, بضرورة االفراج عن االسرى 
الفلس����طينيين في سجونها, خوفا من انتش����ار وباء كورونا بينهم, خاصة ان سجون االحتالل عرضة 
النتشار هذا الوباء, ألنها تفتقد ألبسط معايير السالمة, وترفض ادخال مواد التنظيف الالزمة لألسرى 
الفلسطينيين, اللذين باتوا يخشون من التعامل مع السجانين الصهاينة, واالطقم الطبية االسرائيلية 
خوفا من حملهم للفيروس, ولم تتوقف جريمة االحتالل عند هذا الحد, انما رفضت سلطات االحتالل 
مطلبا للش����يخ رائد صالح بتأجيل اعتقاله والزج به في الس����جون الصهيونية حتى السيطرة على هذا 
الوباء, وكأن »اس����رائيل« تس����تغل ذلك للتخلص من الش����يخ رائد صالح بعد ان فشلت عدة مرات في 
تصفيته, كما ان جرائم »اسرائيل« البشعة امتدت لتطال شابين فلسطينيين قرب قرية نعلين غرب 
رام الل����ه, زعمت انهما قاما بالقاء الحجارة تجاه جنود االحتالل, حيث قامت بتصفية احدهما واصابت 

االخر بجراح متوسطة وقامت باعتقاله, فالحجر يساوي طلقة لدى »اسرائيل« في هذا الزمن الصعب. 
ان الوباء الحقيقي الذي يصيب البشرية جمعاء هو وجود الشيطان االكبر المسمى امريكا في منطقة 
الشرق االوسط, ووجود الغدة السرطانية المزروعة في قلب االمة وجسدها والمسماة »اسرائيل«, فهما 
اللذان يفس����دان هذا العالم بتغولهما وممارساتهما غير األخالقية والالإنسانية, وارتكاب كل اشكال 
الجرائم ألجل مصالحهما الخاصة, وهما اشد فتكا على البشرية من وباء »كورونا« ويجب على العالم ان 
يتخلص من س����طوة امريكا عليه بعد ان اظهر الرئيس االمريكي دونالد ترامب مواقفه بشكل واضح 
أمام العالم, وتخلى عن حلفاء امريكا, ورفض حتى تزويدهم بالمصل المضاد للوباء في حال اكتشاف 
نجاعته, وأن هذا من حق الش����عب االمريكي فقط كما قال, انها عقلية رجل الكاوبوي الذي اعتاد على 
تحين الفرصة المناس����بة لالنقضاض على فريسته واخضاعها بإذالل,  كما ان على االمة ان تستأصل 
تلك الغدة السرطانية المزروعة في جس����دها والمسماة »اسرائيل« التي ال تتوقف عن القتل وسفك 
الدم����اء حتى حينما يجتاحها الوباء, فعقلية القتل وس����فك الدماء وازهاق االرواح هي الس����ائدة لدى 
االس����رائيليين,  وال يمكنهم ان يتخلوا عنها في أي وقت من االوقات, لذلك يجب التعامل مع الكيان 
الصهيوني المجرم على انه وباء حقيقي يجب مكافحته والتخلص منه , حتى يبرأ جس����د البش����رية 
من اوجاع هذا الوباء وينعم العالم كله بالس����المة واألمن واالس����تقرار, كافحوا امريكا الشيطان االكبر  

و«اسرائيل« الغدة السرطانية  كما تكافحون الوباء, ألنهما ليسا اقل خطورة منه.          

الوباء هو أمريكا و"إسرائيل" 
رأي

ال زالت المخاطر كبيرة في اقتحام فيروس كورونا صفوف االس���رى 
في س���جون االحتالل االس���رائيلي بعد ان اعترف االس���رائيليون 
بإصابة ضباط وس���جانين ومحققين به���ذا المرض وقيامهم بعزل 
عدد من االس���رى في س���جن مجدو بس���بب التقائهم بالمصابين 
االس���رائيليين. الجائح���ة العالمية للكورونا ليس���ت لها حدود وال 
حصانة وال تنتظر امرا من احد، انها تتفش���ى وتصل الى كل مكان، 
وس���جون االحتالل من اكث���ر االماكن عرضة لإلصابة به���ذا الوباء، 
انها دفيئ���ات ناضجة لألم���راض الخطيرة حيث البيئ���ة المغلقة 
والمختلطة والمزدحمة، انخفاض مستوى النظافة وسوء التغذية، 
االهمال الطبي وس���وء العناية الصحية، ضع���ف القدرات الطبية 
ونظام البنى التحتية للس���جون، ضعف التهوية، انتشار الرطوبة 
والحش���رات، سياس���ة نظام القمع والقهر النفسي والجسدي على 
المعتقلين وغيرها من االس���باب التي تجعل من انتش���ار الكورونا 
داخل الس���جون اسرع بكثير منه خارج السجون. الواقع الصحي في 
السجون وبدون كورونا هو باألساس مأساوي وال يتالءم مع المعايير 
الدولي���ة والطبية، فكي���ف اذا هبت رياح الكورونا داخل الس���جون 
على هذا الواقع ال���ذي يفتقد للحد االدنى للعناية الصحية؟ ولعل 
اس���تمرار سقوط شهداء كل عام بسبب االمراض الفتاكة هو دليل 
على سياس���ة اسرائيلية ممنهجة ومستمرة في االستهتار بصحة 

االسرى وتركهم فرائس لألمراض حتى الموت.
الكورونا اذا ما هاجم االس���رى س���وف يجد 800 اس���ير واسيرة من 
المرضى والمصابين بأمراض خطيرة ومزمنة، س���يتمكن من حصد 
ارواحهم بس���هولة ال س���مح الله، س���يجد الكورونا اطفاال قاصرين 
وكبارًا في الس���ن مشلولين ومعاقين، س���يجد ان عيادات السجون 
غير مجهزة باللوازم الطبية الكافية، ال فحوصات استباقية للكشف 
عن االمراض، س���يجد اطباء متدربين غير مختصين مشاركين في 
سياسة االهمال الطبي، سيجد ما يسمى سيارة البوسطة المغلقة 
والقذرة تنقل االسرى الى الس���جون والمستشفيات، سيجد انه ال 
م���واد تنظيف وال معقمات وال اماكن مالئم���ة للحجر الصحي، هذا 
الكورونا سينتعش في السجون، ال رقابة دولية على الوضع الصحي 
لألس���رى، ال معقمات وال ادوية، وسيجد الكورونا نفسه أداة جديدة  
للفتك باألسرى نيابة عن الس���جان. مخاوف انتقال مرض الكورونا 
لألسرى دفع االمم المتحدة الى المطالبة بأطالق سراح المعتقلين، 
ألنه اذا ما دب المرض في اجس���اد االس���رى وفي حيزات محشورة 
ومغلقة فق���د يؤدي الى كارثة انس���انية يصع���ب تداركها، هذا 
االستش���عار بالخطر دفع دواًل عديدة الى المطالبة بإطالق س���راح 
اس���راها، وفي ظل انتشار المرض بش���كل متسارع داخل اسرائيل 
فأن هذا الخطر يزداد على االسرى الفلسطينيين، ال سيما ان االسير 

يبقى وجها لوجه مع االس���رائيليين منذ لحظ���ة االعتقال، الجنود 
والمحققين وقضاة المحاكم والسجانين واالطباء.

تحذير الرئيس الفلس���طيني ابو مازن من تعرض االسرى لإلصابة  
بوباء كورونا وتحميل اسرائيل المسؤولية عن صحتهم وسالمتهم 
يأت���ي في ظل عدم قي���ام حكومة االحتالل بأية اج���راءات لضمان 
سالمة االسرى والتعامل مع االس���رى كأنهم ليسوا من بني البشر، 
كأنهم خارج الزمان والمكان وغير موجودين، وهي رسالة عاجلة الى 
منظم���ة الصحة العالمية واطباء بال ح���دود ونقابة االطباء العالمية 
والصليب االحمر الدولي للتدخل والتحرك إلنقاذ االس���رى والتأكد 
من وجود اج���راءات صحية حقيقية تحميهم من االصابة بفيروس 
كورونا. ال فرق بين فيروس كورونا والسجان، كالهما يملك مفاتيح 
الزنزانة، وكالهما يقتحم ويهاجم غرف واقس���ام واجسام االسرى، 
كالهما يمارس القمع الوحش���ي والجرائم الطبية والموت البطيء، 
وكالهما يطفئ شموع االنسانية ويترعرع في الظالم، ومنذ سنوات 
طويلة والكورونا تنهش اجساد االسرى بأشكال ومسميات عديدة، 
يدخل���ون احياء ويخرجون ش���هداء. عندما يصبح الكورونا س���جانا 
قاتال ويهاجم االس���رى دون تدخل لحمايته���م، عندها قد يدرك 
ضمير البش���رية ان الس���جن هو الوباء، االحتالل ه���و الوباء، و انه ال 
تختلف انظمة وقوانين السجن عن انظمة وقوانين دولة االحتالل 

ومؤسس���اتها المختلفة، الدول���ة التي تتنامى فيه���ا كل االوبئة 
العنصرية والفاش���ية وانتهاكات حقوق االنسان، االسرى بالنسبة 
لإلسرائيليين ليس���وا حاضرين وال غائبين، ليسوا احياء وال امواتا، 

انهم منسيون تجاوزتهم االشياء.
القلق الفلس���طيني على صحة وس���المة االس���رى في ظل انتشار 
في���روس كورونا يس���تند الى تجرب���ة طويلة ومعرف���ة الى أي حد 
ال تلتزم دول���ة االحتالل بالقوانين الدولي���ة وال بأخالقيات المهنة 
الطبية وقوانين الس���لوك الدولية في تعاملها مع االس���رى داخل 
الس���جون، هذا القلق على حياة االسرى يدفع الشعب الفلسطيني 
الى توجيه نداء وصرخ���ات انذارية الى المجتمع العالمي: ال تدعوا 
ذلك يحدث، ال تدعوا االسرى الفلس���طينيين تحت رحمة فيروس 
كورونا واالستهتار االس���رائيلي بصحتهم، ال تدعوا حرب الكورونا 
وحرب الطغيان االس���رائيلي تشتعل في الس���جون، ال تدعوا ذلك 
يح���دث، االمر يتوقف االن عليكم. احد االس���رى المرضى كتب من 
داخل الس���جن: لن اتوقف بعد اآلن عن الصراخ حتى تأخذ العدالة 
مجراها، اينما كنت واينما حللت لن اتوقف عن الصراخ، ان لم يكن 
لدي قلم اكتب به او ورقة اسطر عليها فسأكتب بأظافري وسعالي 
على جدران س���جني، فاذا تلفت اظافري ودميت اصابعي وتوقفت 

انفاسي ستبقى روحي هائمة على االرض تالحقكم دون هوادة.

عيسى قراقععندما يصبح الكورونا سجانًا وقاتال لألسرى
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غزة/ االستقالل:
طالبت نقابة الموظفين في القطاع 
الع���ام ي���وم أم���س، وزارة المالية 
الموظفين كاملًة  روات���ب  بصرف 

عن هذا الشهر بشكل عاجل.
ودعت النقابة الوزارة لرفع نس���بة 
الدفع���ة المالية وص���واًل للراتب 
الكام���ل، حتى يتمكن الموظفون 
نفقاتهم  وتغطي���ة  تلبي���ة  من 
التعقي���م  مس���تلزمات  وش���راء 
والمنظف���ات للحد من مخاطر وباء 
كورونا، وش���راء المؤونة الغذائية 
لتلبي���ة حاجاته���م خ���الل فترة 

الطوارئ والمكوث في البيوت.
كما طالبت لجنة متابعة المرابحات 
البنكية في إدارات البنك الوطني 
االس���المي وبنك اإلنتاج للوقوف 
عند مس���ؤولياتهم المجتمعية، 
عن  البنكية  الخصوم���ات  ووقف 
الموظفين كافة لمدة ال تقل عن 4 
أشهر، ال سيما أن األشهر األربعة 
القادم���ة تعتبر بمثابة األش���هر 

األكثر حاجة للمصاريف واإلنفاق 
المناس���بات  تتضم���ن  كونه���ا 
والمواسم المتمثلة بقدوم شهر 
حلول  وبع���ده  المب���ارك  رمضان 
عيدي الفط���ر واألضحى ومن ثم 
يليها بدء العام الدراسي الجديد.

كما طالب���ت، بوقف أي خصومات 

أخ���رى عل���ى روات���ب الموظفين 
خالل هذه الفترة العصيبة، سواء 
خصوم���ات ش���ركة الكهرب���اء او 
البلديات أو غيرها من الخصومات.

ودعت النقابة، لجنة متابعة العمل 
الموظفين  ودي���وان  الحكوم���ي 
الموظفين  دوام  بوق���ف  الع���ام 

والموظف���ات في ال���وزارات كافة، 
الصحة  وزارات  باستثناء موظفي 
والتنمية  واالقتص���اد  والداخلية 
واألمانة  والمالي���ة  االجتماعي���ة 
العام���ة لمجلس ال���وزراء وبالحد 
األدن���ى بما يلب���ي مواجهة حالة 

الطوارئ.

نقابة الموظفين بغزة تطالب بصرف الرواتب كاملة بشكل عاجل

الدوحة / االستقالل:
أعلن���ت وكالة األنباء القطرية، أن أمير قطر الش���يخ 
تميم بن حمد آل ثان���ي، أمر بتقديم دعم مالي إلى 
قطاع غزة بقيمة )150 مليون دوالر( على مدى ستة 

أشهر.
وأوضحت الوكال���ة أن هذا الدعم يأتي اس���تكماال 
لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب 

الفلسطيني الش���قيق، ودعما لبرامج األمم المتحدة 
اإلغاثية واإلنسانية في قطاع غزة.

وأش���ارت إلى أن المس���اعدة المالية ستشمل أيضًا 
دعما ألهالي القطاع المحاصر في مكافحة تفش���ي 
فيروس كورونا المس���تجد "كوفيد_19"، ومساهمة 
من دول���ة قطر في الجهود العالمي���ة المبذولة في 

الحد من آثاره.

بدوره، عّبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" 
إسماعيل هنية، "عن خالص الشكر والعرفان للشيخ 
تمي���م بن حمد آل ثاني، ولدولة قطر قيادًة وحكومة 
وش���عًبا، على ه���ذا الموق���ف الكريم، ال���ذي يأتي 
امتداًدا للمواقف األصيلة لدولة قطر تجاه الشعب 
الفلس���طيني في أماكن تواجده كافة، وتؤكد عمق 

العالقة األخوية".

رام الله/ االستقالل:
قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم صباح يوم أمس، ان األموال 
الت���ي جرى الحديث عنها تم تحويلها الى خزينة الس���لطة ، وهذا ليس َمنة بل حقًا 

واستعدنا جزء منه.
وأضاف ملحم في تصريح له :« لدينا أكثر من مليار و40 مليون ش���يكل على اسرائيل 

، وهذه األموال تراكمت وخصمت ، وينبغي على اسرائيل إعادة الحقوق الصحابها«.
وفيما يتعلق باإلجراءات التي اتخذت ، أوضح ملحم أنها تصب في مصلحة المواطنين 
حفاظا على حياتهم ولتقليص مس���احة انتش���ار وباء كورون���ا الذي يزحف على دول 

كثيرة في العالم.
وأشار الى ان االجراءات والتدابير التي اتخذت قوبلت بارتياح من قبل المواطنين حيث 

تجلى ذلك على األرض وفي مواقع التواصل االجتماعي.
وأوضح ملحم ان الحكومة حذرت العمال الفلسطينيين من الذهاب الى المستوطنات 

ألنها باتت بؤرا لوباء كورونا ، وذلك حفاظا على حياتهم وحياة عائالتهم.
وقال :« يجب على اسرائيل توفير بيئة آمنة لجميع العمال الفلسطينيين ، حيث لوحظ 
ان هناك إهانة للعمال من خالل وضعهم في بيئة غير صالحة للبشر ، وهذا يتطلب 
تدخال دوليًا للضغط على اسرائيل الحترام العمال لكي ال يكونوا وسيلة لنقل الوباء«.

الحكومة الفلسطينية : لدينا 
أكثر من مليار و40 مليون 

شيكل على »إسرائيل«

بيروت / االستقالل:
أك���د مدير ش���ؤون وكال���ة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين »أون���روا« في لبنان 
»كالوديو كوردوني« أن الوكالة على استعداد 
لتقديم المساعدة للذين يحتاجون إلى إجراء 
فحص أو الخضوع للعالج من فيروس »كورونا«.

وأوض���ح »كوردون���ي« في رس���الة بعثها 
لالجئي���ن أن »أونروا« س���تطبق سياس���ة 
بالنس���بة  حالًيا  المعتم���دة  االستش���فاء 
لالجئين الفلسطينيين المصابين بفيروس 
»كورون���ا« مع دعم إضافي من قبل س���فارة 

فلسطين في لبنان.
ودعا كل م���ن يعاني من الالجئين من أعراض 
مثل الحّمى والس���عال وضي���ق التنفس، إلى 
االتصال ب���وزارة الصح���ة العام���ة واالتصال 
بمس���ؤول الصحة ف���ي »أونروا« ف���ي منطقة 

إقامته.
وأش���ار إل���ى أن قس���م الصحة وض���ع نظاًما 
لالتصال المباشر مع مستشفى رفيق الحريري 

لتسهيل األمور.
وأك���د »كوردون���ي« أن فرق الصلي���ب األحمر 
اللبناني بالتنسيق مع جمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني، س���تتولى نقل الحالة المشتبه 
به���ا م���ن الفلس���طينيين الموجودين داخل 
المخيم���ات إلى مستش���فى رفي���ق الحريري 
أو أي مستش���فى آخر تعتم���ده وزارة الصحة 
العامة في وقت الحق إلجراء الفحوصات وعالج 

الحاالت المصابة ب�فيروس »كورونا«.
ولف���ت إل���ى أن »أون���روا« س���تغطي كلف���ة 
الفحوصات المخبرية فقط للحاالت التي يتم 
تحويلها عبر الخط الس���اخن إلى المستشفى 
المعتمد وبالتنس���يق مع مسؤول الصحة في 

المنطقة.

غزة / االستقالل:
نف���ذت لجنة زكاة الدرج يوم أمس، مش���روع »المعونة الغذائية« لألس���ر المحتاجة في المنطقة 

الواقعة شرقي مدينة غزة، بدعم من الشعب الجزائري.
وأوض���ح نائب رئيس اللجنة محمد خلف أن المش���روع يتمثل في توزي���ع 18 كيلو من البطاطا 
وكرتونتي بيض وزيت طهي ومعلبات فول، على 200 أسرة محتاجة، في ظل حالة الطوارئ بسبب 
تفش���ي فيروس كورونا، ووسط المعاناة التي يعيشها القطاع. وأش���ار إلى أن الطواقم العاملة 
بزكاة الدرج »في حالة اس���تنفار وطوارئ من أجل مساندة األسر واألهالي في منطقتها، ودعمهم 
لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا والحد من تعرض لخطره«. وأعرب خلف عن شكره للشعب 

الجزائري على دعمه المتواصل لغزة ومساندته في ظرفها الصعبة التي نعيشها.

زكاة الدرج تنفذ مشروع 
»المعونة الغذائية« للمحتاجين

»أونروا«: سنقدم المساعدة لالجئين بلبنان بخصوص »كورونا«

االستقالل/ وكاالت:
تتزاي���د المخ���اوف م���ن ارتف���اع أس���عار الم���واد 
االستهالكية، وخصوصا الغذاء، حول العالم، نتيجة 
خلخل���ة عمليات اإلنت���اج وسالس���ل اإلنتاج بفعل 
انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدخل معظم 

بلدان العالم في حالة استنفار.
وأك���د خبير اقتص���ادي كبير في منظم���ة األغذية 
والزراع���ة التابعة لألم���م المتحدة )ف���او( ومحللون 
زراعيون هذه المخاوف، مش���ددين على أن عمليات 
اإلغ���الق وحمى ش���راء األغذية تخوفا من تفش���ي 
وباء كورونا يمكن أن تتس���بب في تضخم أس���عار 
الغذاء عالميا على الرغم م���ن وجود إمدادات وفيرة 
من الحبوب األساس���ية والب���ذور الزيتية في الدول 

المصدرة الرئيسية.
وضحت أغنى دول العالم مس���اعدات غير مسبوقة 

ف���ي االقتصاد العالم���ي مع زيادة ح���االت اإلصابة 
بفي���روس كورونا في جميع أنح���اء أوروبا والواليات 
المتحدة وتجاوز عدد الوفيات في إيطاليا مثيله في 

بر الصين الرئيسي حيث نشأ الفيروس.
وفوج���ئ العالم بالوب���اء الذي أصاب م���ا يزيد على 
300 أل���ف وأودى بحياة ما يرب���و على 13 ألفا، ودفع 
كثيرين لعقد مقارن���ات بين تداعياته وآثار فترات 
مثل الحرب العالمية الثانية وتفشي وباء اإلنفلونزا 
اإلس���بانية في 1918.وقال كبير االقتصاديين في 
الفاو، عبد الرضا عباس���يان: »كل م���ا تحتاجه لخلق 
أزمة هو أن يتجه مستوردون كبار، مثل المطاحن أو 

الحكومات، للشراء بدافع الذعر«.
وأضاف في مقابلة مع وكالة »رويترز«: »ليست قضية 
توريد بقدر ما هو تغير في السلوك المتعلق باألمن 
الغذائي، ماذا لو ظن المشترون بالجملة أنهم قد ال 

يستطيعون الحصول على شحنات القمح أو األرز في 
أي���ار/ مايو أو حزيران/ يونيو؟ ه���ذا هو ما يمكن أن 

يؤدي إلى أزمة إمدادات غذائية عالمية«.
واصط���ف المس���تهلكون ف���ي أنح���اء العالم، من 
س���نغافورة إلى الوالي���ات المتحدة، في األس���واق 
الكبرى في األسابيع الماضية لتخزين سلع مثل األرز 

ومعقم اليدين والمناشف الورقية.
وقال المحللون إن العوامل اللوجس���تية ستتحول 

على األرجح إلى قضية عالمية رئيسية.
وق���ال مدي���ر االستش���ارات في مؤسس���ة »أيكون 
كوموديتيز« لخدمات السمسرة، أولي هوي: »هناك 
حوالي 140 مليون طن من الذرة المس���تخدمة في 
صناعة اإليثانول بالواليات المتحدة، وبعضها يمكن 
اس���تخدامه في الغ���ذاء إذ لن تك���ون هناك حاجة 

الستخدامه للوقود نظرا النخفاض أسعار النفط«.

االستقالل/ وكاالت:
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن يشهد العالم ركودًا اقتصاديًا خالل 2020، مع 
تصاعد انتشار وباء كورونا، وتراجع النمو االقتصادي بشكل حاد، بسبب تقلبات األسواق 

وزيادة الضغط على مستويات االئتمان.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن التقديرات ترجح أن يسجل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
العالمي نسبة تتراوح ما بين 1 بالمئة إلى 1.5 بالمئة خالل 2020، مع احتماالت بالمزيد 
من التصاعد في المخاطر. وأوضح أن البيانات الصينية األولية، تشير إلى أن اقتصاد البالد 

قد تضرر بشكل أكبر مما كان متوقعًا، ولكن هناك مؤشرات إلى بداية استقرار مؤقت.
بينما تس���ير أوروبا والواليات المتحدة، بنفس االتجاه، بحس���ب التقرير؛ الذي أشار أن 
»القي���ود المتزايدة على التواصل بين الناس قد تؤدي إلى تدهور الطلب في مختلف 
القطاعات«. وأفادت الوكالة بأن تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، 
وتفاقم تأثيره االقتصادي بصورة حادة، يبقي البيانات االقتصادية المتوفرة محدودة، 
إال أن األرقام األولية التي أعلنت عنها الصين لشهري يناير وفبراير كانت أسوأ بكثير 

مما كان متوقعًا.
وتابعت: »يبدو أن انتش���ار الفيروس الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء منذ 11 
مارس/ آذار، بدأ بالتراجع في معظم قارة آسيا، إال أن القيود التي تم فرضها على التواصل 

بين الناس في قارة أوروبا والواليات المتحدة، أدت إلى انهيار األسواق«.
وأوضحت أن تراجع األس���واق، يرجع إلى تصاعد العزوف عن المخاطر والتش���اؤم الكبير 

بشأن توقعات النمو االقتصادي واألرباح وجودة االئتمان.
وباشرت البنوك المركزية باتخاذ إجراءات متعددة، حيث قامت بخفض كبير على أسعار 

الفائدة، واستئناف شراء األصول وضخ السيولة النقدية.
ووفق التقرير، تعتبر الصين اآلن نموذجًا لكيفية احتواء انتشار الفيروس وإمكانية عودة 
المجتمع إلى ممارس���ة حياته الطبيعية. وأشار التقرير أنه يمكن رفع القيود بشكل أبطأ 

مما كان يعتقد، السيما في ظل استمرار المخاوف على الصحة العامة.

قطر تقدم 150 مليون دوالر دعمًا لقطاع غزة

مخاوف من تضخم أسعار الغذاء عالميًا بسبب كورونا

ستاندرد آند بورز: 2020 عام 
الركود االقتصادي بسبب كورونا
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االستقالل/ وكاالت:
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حاالت فيروس كورونا حول 
العال���م أن عدد اإلصابات به اقترب من 340 ألفا حتى صباح 
يوم أمس. وأظه���رت بيانات منصة "وورل���د ميتر" الدولية 
المتخصصة ف���ي اإلحصائيات أن إجمال���ي عدد اإلصابات 
حول العالم اقترب من 340 ألفا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات 
ارتفع إلى 14689، واقترب عدد المتعافين من المائة ألف.

وال ت���زال الصي���ن تتص���در دول العالم م���ن حيث أعداد 
الح���االت، تليه���ا إيطالي���ا والواليات المتحدة وإس���بانيا 

وألمانيا وإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية.
ورغ���م أن عدد الح���االت المصاب���ة في الصي���ن يتجاوز 
المس���جلة في إيطالي���ا )81093 مقابل 59138( فإن عدد 
الوفيات في إيطاليا يتجاوز بكثير عدد الوفيات المسجلة 

في الصين )5476 مقابل 3270(.

»كورونا« حول العالم: 340 ألف إصابة وأمريكا 
بؤرة ثالثة ووفيات إيطاليا تتجاوز الصين

موسكو / االستقالل:
ذك����رت صحيف����ة »فيدوموس����تي« الروس����ية، يوم 
أم����س، أن الكرملي����ن اتخذ قرارًا سياس����يًا بتأجيل 
موعد االس����تفتاء على التعديالت الدستورية التي 
من ش����أنها »تصفير« عدد والي����ات الرئيس الحالي 
فالديمير بوتين، وذلك بس����بب تفشي وباء كورونا 
المس����تجّد، وارتف����اع عدد اإلصابات المس����جلة في 

روسيا إلى أكثر من 400 حالة.
»وأوضحت ثالثة مصادر مقّربة من الرئاسة الروسية 
ل�«فيدوموس����تي« أنه قد يتم اإلعالن قبل منتصف 
ه����ذا األس����بوع عن الق����رار النهائي بش����أن تأجيل 
االس����تفتاء من 22 إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 

المقبل.
ورج����ح أحد المصادر أن يش����هد إبريل المقبل ذروة 
تفش����ي وباء كورونا المستجّد، قبل أن يبدأ بالتراجع 
فيم����ا بعد، بينما أش����ار مصدر آخر إل����ى أن اختيار 
التاري����خ الجديد يعتم����د على مواعي����د امتحانات 

الثانوية العامة الروسية، حيث تستضيف المدارس 
العديد من مراكز االقتراع.

بحكومتي����ن  »فيدوموس����تي«  مص����ادر  وأش����ارت 
إقليميتين، إلى أنه لم يتم إخطارهم بتعديل موعد 
االس����تفتاء بعد، ولكن أحدها أكد تلقي الس����لطات 
المحلي����ة تعليم����ات بالتوقف عن االس����تعدادات 
للتصويت، بما في ذلك في ما يتعلق بطباعة المواد 

الدعائية.
ومع ذلك، نفى الناطق باس����م الرئاس����ة الروس����ية 
دميتري بيس����كوف، اتخاذ قرار بتأجيل االستفتاء، 
قائاًل ل�«فيدوموستي«: »ال، لم يتم اتخاذ أي قرارات 

بعد«.
وكان بوتين قد وّقع يوم الثالثاء الماضي، مرس����وم 
تحديد يوم 22 إبريل 2020 موعدًا إلجراء االستفتاء 
عل����ى التعدي����الت الدس����تورية، التي س����تتيح له 
»تصفير« عدد والياته الس����ابقة والترشح لواليتين 

إضافيتين لمدة إجمالية تبلغ 12 عامًا.

كابول/ االستقالل:
وصل وزير الخارجي���ة األميركي مايك بومبيو، 
يوم امس، إلى أفغانس���تان في زيارة لم يعلن 
عنها مس���بقا، للمس���اعدة في إنق���اذ اتفاق 
تاريخي وقعته واش���نطن مع حركة »طالبان« 
في نهاية فبراير/ ش���باط، وتعرقله الخالفات 

السياسية وأعمال العنف.
وهبطت الطائ���رة التي تقل بومبيو في كابول 
للقاء الرئيس األفغاني أش���رف غني، وخصمه 
السياس���ي عبدالله عبدالله الذي يقول أيضًا 

إنه رئيس البالد، وفق ما أوردته »رويترز«.
وبرزت في الفترة األخيرة عقبات جديدة باتت 
ته���دد المصالحة األفغاني���ة، أبرزها الخالف 
حول إطالق معتقلي حرك���ة »طالبان«، إضافة 
إلى االنقسام السياسي بعد اإلعالن عن نتائج 

االنتخابات الرئاسية األخيرة. 
وبعد توقيع اتفاق السالم بين حركة »طالبان« 

والواليات المتحدة في الدوحة في 29 فبراير/
ش���باط الماضي، ُح���دد يوم 10 م���ارس/آذار 
الحالي موع���دًا النطالق المرحل���ة الثانية من 
المصالحة، وهي الح���وار األفغاني- األفغاني، 
لكن قبل ذلك كان عل���ى الحكومة األفغانية، 
وفق التوافق، إطالق سراح 5 آالف من معتقلي 
»طالبان«، مقابل إفراج الحركة عن ألف سجين 

للحكومة.
وأكدت الحرك���ة أن المرحلة الثانية من الحوار 
لن تنطلق إال بع���د اإلفراج عن معتقليها، ظنًا 
منه���ا أن ال عقب���ات أمام ذلك بع���د الموافقة 
األميركية. غير أن الحكومة األفغانية لم تكن 
الرئيس األفغاني  مس���تعدة لذلك، فس���ارع 
أش���رف غني إلى رفض األمر، مؤكدًا أنه أوضح 
للجانب األميركي قبل التوقيع على االتفاق أنه 
ال يتعهد باإلف���راج عن معتقلي الحركة بهذه 

الصورة.

طهران/ االستقالل:
رد الرئيس اإليراني حسن روحاني، يوم امس، على المزاعم 
التي أطلقها ترامب بش���أن اس���تعداده لمس���اعدة ايران 
لمكافحة كورونا بالق���ول :«ينبغي على الواليات المتحدة 
رف���ع العقوبات إذا كانت تريد مس���اعدة إيران في احتواء 
تفشي فيروس كورونا«، مضيفا أن بالده ليس لديها نية 

لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية.
روحاني، في خط���اب تلفزيوني قال: األمريكيون يكذبون 

إذا كانوا يريدون مس���اعدة إيران، فما عليهم س���وى رفع 
العقوب���ات. » وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب أبدى 
استعداد بالده  إرسال »خبراء صحة« أمريكيين لمساعدة 

إيران على مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وخالل  مؤتمر التحاد المحافظين األمريكيين ،قال ترامب: 
»إذا اس���تطعنا مس���اعدة اإليرانيين في هذه المش���كلة، 
فسنقوم بذلك بالطبع«، مضيفا: »لكن كل ما عليهم فعله 

هو طلب ذلك.«

روحاني يرد على ترامب بشأن كورونا

الرياض/ االستقالل:
ق���ررت المملك���ة العربية الس���عودية ف���رض حظر 
التجول الليلي لمدة 21 يوما للحد من انتشار كورونا.

وق���ال الملك الس���عودي س���لمان بن عب���د العزيز، 
ان���ه عل���ى وزارة الداخلية ان تقوم باتخ���اذ ما يلزم 
لتطبيق من���ع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية 
والعس���كرية التعاون التام م���ع وزارة الداخلية في 
ه���ذا الش���أن وبين���ت الداخلية انه ُيس���تثني من 
منع التجول »المنتس���بون للقطاع���ات الحيوية من 

القطاعين العام والخ���اص، الذين تتطلب أعمالهم 
االستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك 
منسوبي القطاعات األمنية والعسكرية واإلعالمية، 
والعاملي���ن ف���ي القطاع���ات الصحي���ة والخدمية 

الحساسة«
وكانت وزارة الصحة الس���عودية اعلنت تس���جيل 
119 إصاب���ة جدي���دة بفيروس كورونا المس���تجد، 
ليرتفع بذلك عدد ح���االت اإلصابة في المملكة إلى 

511 منذ أن تفشى المرض.

حظر تجول ليلي في السعودية ل21 يومًا

القاهرة / االستقالل:
يبدو أن آث����ار فيروس كورونا المس����تجد )كوفيد 
19( على أزمة س����ّد النهضة بي����ن مصر وإثيوبيا 
والس����ودان، س����تكون أعمق من مجرد انش����غال 
العواص����م الكبرى الت����ي تراهن عليه����ا كل من 
القاهرة وأديس أبابا لحلحل����ة الموقف لصالح أي 
منهم����ا، وبصفة خاصة الوالي����ات المتحدة، بحالة 
الط����وارئ الصحي����ة التي تع����ّم العال����م عن غير 
ذل����ك من القضاي����ا، وذلك في ظل اتج����اه إلرجاء 
المفاوضات واالتف����اق المزمع توقيعه إلى ما بعد 

الصيف المقبل. 
وكش����فت مصادر دبلوماس����ية مصرية ، أّن وزارة 
الخزان����ة األميركية أبلغت الس����فارة المصرية في 
واش����نطن قبل يومي����ن بأّن إثيوبي����ا اعتذرت عن 
عدم تلبية دعوة وجهها الوزير األميركي ستيفن 
منوتش����ين لعقد اجتماع خاص هذا األسبوع في 
واشنطن لمناقشة اعتراضاتها على الصياغة التي 
أعدتها الخزان����ة األميركية والبنك الدولي التفاق 

الملء والتشغيل للسّد، وذلك بحجة الحرص على 
سالمة المس����ؤولين اإلثيوبيين واألميركيين في 

ظّل انتشار فيروس كورونا.
وأضافت المصادر المصرية أن الخزانة األميركية 
نقلت كذلك عن الجانب اإلثيوبي ترجيحه تأجيل 
المحادث����ات لم����ا بعد الصيف المقب����ل، على أمل 
أن يعبر العال����م أزمة كورونا الحالية في ش����هور 
الصيف التي ستش����هد ارتفاعًا بدرجات الحرارة 

في معظم الدول المصابة بالفيروس حاليًا.
وال يصّب أي تأجيل في مصلحة القاهرة، ال سيما 
في ضوء إع����الن أديس أبابا بدء حج����ز المياه عن 
السودان ومصر لملء بحيرة السّد للمرة األولى في 
يوليو/ تموز المقبل بنحو 4.9 مليارات متر مكعب، 
مع األخذ في االعتبار أّن الحكومة اإلثيوبية أعلنت 

أّنه تم إنجاز السّد بنسبة 70 في المائة.
ويتكامل هذا االعت����ذار اإلثيوبي عن عدم حضور 
االجتم����اع في واش����نطن مع نب����أ مقتضب نقلته 
وكالة "بلومبيرغ" أخيرًا، وتحّدثت فيه عن احتمال 

تأجيل االنتخابات العام����ة اإلثيوبية المقررة في 
أغسطس/ آب المقبل بسبب أزمة كورونا إلى موعد 
آخر، وهو ما س����ينعكس بالتأكيد أيضًا على مسار 
مفاوضات س����ّد النهضة، ارتباطًا بسابقة مطالبة 
أديس أباب����ا بتأجيل إعالن التوص����ل إلى االتفاق 
النهائي لفت����رة إضافية، غير مح����ددة، إلى حين 
تهدئة األوضاع السياس����ية المتوترة في إثيوبيا، 

على وقع االستعدادات لالنتخابات.
وستش����هد االنتخاب����ات المواجه����ة األولى بين 
رئيس الوزراء أب����ي أحمد وحزبه "الرفاه/ االزدهار"، 
وبين قومية التج����راي التي رفضت االنضمام إلى 
الح����زب وما زالت حركاتها السياس����ية تمّثل أبرز 
المعارضين على الس����احة المحلي����ة للتوصل إلى 
اتفاق حول الس����د. بل إّن رئيس الوزراء اإلثيوبي 
الس����ابق هايالميري����ام ديس����الين، تح����ّدث من 
الخرط����وم، الش����هر الماضي، عن رغب����ة بالده في 
اإلرج����اء، عقب إيف����اده كمبعوث ل����كل من مصر 

والسودان لعرض هذا المقترح.

كاليفورنيا/ االستقالل:
م���ن المقرر أن تعلن الوالي���ات المتحدة األمريكي���ة كاليفورنيا منطقة كارثة 
كب���رى، لدعم جهود االس���تجابة الطارئة لكوفيد- 19 ف���ي الوالية األمريكية 

األكثر اكتظاظا بالسكان.
وق���د وافق الرئيس األمريكي دونالد ترامب عل���ى الطلب وفقًا لما أعلنه حاكم 

الوالية غافين نيوسوم.
جاء اإلعالن بعد ساعات من إرسال نيوسوم رسالة إلى ترامب لطلب اإلعالن، من 

أجل تعزيز االستجابة لمواجهة تفشي وباء كوفيد19-.
قال نيوس���وم » طلبنا إعالنا رئاس���يا ع���ن الكارثة الكب���رى، وحصلنا عليه بعد 
الظهر«، مضيفا »أن هذا اإلعالن س���يكمل التخطيط الشامل للوالية لمواجهة 

كوفيد19-، ويجعل الموارد الحيوية متاحة«.
ومضى يقول »نحن نقدر االستجابة السريعة والشراكة من البيت األبيض«.

ويس���اعد إعالن الكارث���ة الكبرى في تعزي���ز برامج الدعم الفردية لمس���اعدة 
المتضرري���ن من تفش���ي المرض وتقليل آث���اره االقتصادية، وفق���ا لتقارير 

إعالمية.

سد النهضة: إثيوبيا تستغل كورونا للمماطلة بعد »كورونا«: كاليفورنيا 
منطقة كارثة كبرى

فيروس كورونا يؤّجل االستفتاء 
على »تصفير« واليات بوتين

بومبيو يصل إلى أفغانستان 
إلنقاذ االتفاق مع »طالبان«
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القاهرة/االستقالل:
أوصى طارق العشري المدير الفني لفريق النادي المصري, 
بضرورة قيد المدافع الفلسطيني محمد الصالح، في قائمة 

الفريق البور سعيدي.
وطالب العشري إدارة المصري بقيد صالح بداًل من اإليفواري 
ش���يخ موكورو، الذي يرغب برحيله نهاية الموسم الحالي, 

سواء على سبيل البيع أو اإلعارة.
وتضم قائمة الفريق المصري 5 العبين أجانب حاليًا، وال بد 

من رحيل أحدهم لقيد العب آخر.

ولعب محمد صالح بجانب المهاجم الفلس���طيني محمود 
وادي م���ع الفريق الموس���م الماض���ي ، إال أن إصابة صالح 

أبعدته عن الفريق.
ويعتب���ر صال���ح أح���د الركائز األساس���ية ف���ي المنتخب 
الفلس���طيني. ويحت���ل فريق المص���ري البور س���عيدي 
المركز العاش���ر ف���ي بطولة الدوري الممت���از، وغادر بطولة 

الكونفدرالية أمام فريق مغربي في دور ال16.
يذكر أن النش���اط الرياض���ي في الن���ادي متوقف كباقي 

األندية الرياضية بسبب فايروس "كورونا".

»العشري« ُيوصي بضم
 الفلسطيني محمد صالح

غزة/ االستقالل:
س���جل عبد العزيز مصلح، انجازا جديدا لنفس���ه، بعد 
تتويجه ببطولة دوري جوال 2019_2020 لكرة اليد مع 

اتحاد دير البلح.
وسبق لمصلح الفوز ببطولتي الكأس والدوري والسوبر 
لكرة الس���لة مع خدم���ات البريج، ليصب���ح من الالعبين 
القالئ���ل الذي���ن تمكنوا من الف���وز ببطول���ة لعبتين 

مختلفتين.
وقّدم مصلح المنضم حديثا لفريق كرة اليد باتحاد دير 

البلح، مباراة مميزة ضد خدمات النصيرات.

وتمكن مصلح من إحراز 12 هدف في المباراة، باإلضافة 
لمهامه الدفاعية ووقوفه سدا منيعا أمام هجوم العبي 

النصيرات،  ليصبح أحد أسباب الفوز ببطولة الدوري.
ويعد انتقال مصلح لالتحاد من الحاالت النادرة والمثيرة 
للجدل، فق���د كان أحد أبرز العبي خدم���ات النصيرات، 
قبل االنتقال لإلعارة لخدمات المغازي واللعب معه هذا 
الموس���م، ثم االنتقال واللعب التح���اد الدير في نفس 

الموسم بالمربع الذهبي والفوز معه بالبطولة.
يذكر أن مصلح بدأ ممارسة كرة اليد بناديه األم خدمات 

البريج.

»مصلــح« يضيــف لسجلــه
 إنجازًا رياضــيًا مميــزًا

القاهرة/ االستقالل:
كش���فت تقاري���ر صحفي���ة مغربي���ة أن نادي 
الزمالك مهت���م بالتعاقد مع العب خط الوس���ط 
بفريق الوداد البيضاوي ولي���د الكرتي في فترة 

االنتقاالت المقبلة.
وقال موقع ” futaa” إن نادي الزمالك  يعش���ق 
الالع���ب المغرب���ي  وهذا أم���ر واض���ح للغاية، 
حي���ث تعاقد الن���ادي المص���ري م���ع الثنائي 
أش���رف ب���ن ش���رقي ومحم���د أوناج���م، وهو ما 
دفع الزمالك لمغازل���ة الالع���ب المغربي الدولي 
وجعل���ه أحد أهم ملفات التعاقدات في الصيف 

المقبل. وأضاف الموقع أن الوداد سيكون متردًدا 
في التخلي عن قائده وأحد أكثر الالعبين تأثيرًا 

في الفريق.
وتأهل الوداد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 
بعد إقصائه فريق النجم الس���احلي التونس���ي 
في ربع النهائي وسيلتقي األهلي المصري في 

نصف نهائي المسابقة القارية.
هذا وقرر الزمالك االستغناء عن خدمات المغربي 
خال���د بوطيب باإلضافة إلى غي���اب التوفيق عن 
عمر الس���عيد وصيامه التهديفي خالل الفترة 
الماضية كما أن الكونغولي كابانجو كاسونجو ما 

زال بعيدًا عن مس���تواه ولم يقدم األداء المنتظر 
منه ويتعرض النتقادات حادة.

بين  الطيبة  العالقة  ويسعى الزمالك الستغالل 
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمد فرج 
عامر رئيس نادي سموحة للحصول على خدمات 
حسام حس���ن مهاجم الفريق السكندري. و يعد 
حسام حسن من أفضل المهاجمين في الدوري 
المصري مؤخرًا، ويس���عى الزمالك للتعاقد معه 
في ظل وجود أزمة هجومية لنادي الزمالك الذي 
لم يسجل س���وى 22 هدفًا في مسابقة الدوري 

الممتاز قبل  تجميد النشاط الكروي في مصر.

الزمالك يستهدف التعاقد مع العب مغربي جديد

مدريد/االستقالل:
بدأ ريال مدريد البحث عن بديل لقائد الفريق سيرجيو راموس الذي يحيط الغموض حول 
مس����تقبله في اآلونة األخيرة، فيما أكدت بعض المصادر أنه يقضي موسمه األخير في 

النادي الملكي.
ونشرت صحيفة “الدون بالون” تقريرًا تدعي خالله أن ريال مدريد استسلم لفكرة رحيل 
راموس في الصيف المقبل، واستقر على المدافع الذي ينوي التعاقد معه ليحل بداًل منه 

ويشارك المدافع الفرنسي رافاييل فاران.
وأوضح����ت الصحيفة في تقريره����ا أن إيدير ميليتاو الذي تعاق����د معه ريال مدريد في 
الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو، ليس مس����تعدًا لتعويض سيرجيو راموس، ولم 

يظهر بالشكل المطلوب خالل المباريات التي خاضها.
وأضاف التقرير أن ريال مدريد استقر على التعاقد مع ميالن سكرينيار مدافع إنتر ميالن، 
والذي بات يصنف كواحد من أفضل المدافعين في الدوري اإليطالي، بل في أوروبا عمومًا.

ولن تكون مهمة النادي الملكي س����هلة بالحصول على خدمات سكرينيار، حيث يرفض 
النيرات����زوري التخل����ي عنه بأقل من 80 مليون يورو، وهو مبلغ ق����د يعجز ريال مدريد عن 
توفيره إلبرام صفقة دفاعية، خصوصًا بعد الخس����ائر التي تكبدها النادي بس����بب أزمة 

فيروس كورونا.

مدافع إنتر ميالن هدف 
ريال مدريد في الصيف

مدريد/االستقالل
كش���فت تقارير صحافية إسبانية عن تأجيل المفاوضات بين برشلونة 
وحارس مرم���اه مارك أندريه تير ش���تيغن، على تجدي���د التعاقد بين 

الطرفين.
وذك���رت صحيف���ة "س���بورت" اإلس���بانية أن المفاوضات بي���ن النادي 
"الكتالوني" وش���تيغن، توقفت بالتزامن مع تفش���ي فيروس "كورونا" 

المستجد في إسبانيا.
وأوضحت "سبورت", أن "البرشا" يريد ربط الحارس األلماني فترة طويلة، 
إذ ينته���ي عقده الحالي في ع���ام 2022، إال أن النادي يرغب في بقائه 

حتى عام 2024.
وأوضحت أن شتيغن يعطي أولوية للبقاء في برشلونة سنوات عديدة، 

إال أنه يريد التقدير المادي من النادي.
ولفتت إل���ى أن العرض األخير الذي قدمه برش���لونة في مارس الجاري، 
تضمن تجديد العقد حتى 2024، يحصل فيه شتيغن على 6.5 مليون 

يورو صافي لكل موسم، إال أنه رفض العرض.

تعطل مفاوضات تجديد 
عقد تير شتيجن
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رام الله/ االستقالل:
أصدرت الحركة األس���يرة في س���جون االحتالل اإلسرائيلي، بيانًا 
صحفيًا، ُتوضح فيه األوضاع الصحية لألسرى في سجون االحتالل، 

بعد أزمة وباء )كورونا( المستجد.
وأعلن���ت الحرك���ة في بيانها له���ا أمس، أن إدارة س���جن )مجدو( 
أبلغتها، الخميس الماضي، أن أحد األسرى كان في مركز تحقيق 
)بتاح تكفا( وقد كان على درجة قريبة جدًا من المحقق اإلسرائيلي 
ولع���دة أيام، وقد تبين أن هذا المحقق مصاب بفيروس )كورونا(، 
الفتة إلى أن هذا األس���ير، قد مكث مع عدة أسرى آخرين في قسم 
االنتظار بسجن )مجدو(، وعددهم أربعة أسرى، وقد تم اإلفراج عن 
واحد للضفة الغربية، وبقي ثالثة باإلضافة إلى األسير القادم من 

التحقيق.
وأش���ارت الحركة األس���يرة في بيانها، إلى أنه تم إدخال األس���ير 

لقسم 5 الذي يتواجد به قرابة ال� 70 أسيرًا، حيث تم إخراجه، إلى 
قسم فارغ لعزله عن باقي األسرى، ووضعه في غرفة لوحدة، وفي 

غرف بجانبه� تم حجر األسرى الثالثة اآلخرين.
وقالت الحركة: "بحس���ب زعم إدارة مصلحة السجون، فإن األسرى 
غير مصابين، وقد جاء هذا الكالم بعد س���اعات قليلة جدًا من عزل 
األس���رى، وإبقائهم في العزل، وهذا مثير للريبة بسبب متابعتنا 
لك���م هائل من التقاري���ر عن كيفية الفح���ص والتعامل مع هذا 
المرض، فمن غير المعقول، أن يكون قد أكدوا أنهم غير مصابين 

خالل أقل من ثالث ساعات".
وأضافت: "بناء على ذلك فإننا ال نصدق رواية ادارة السجون، ومن 
يس���تطيع أن يؤكد أو أن ينفي إصابة هؤالء األس���رى هم االسرى 
األربعة أنفس���هم فقط ال غير، وحتى اآلن ال يسمح ألحد التواصل 
معهم إطالقًا، وال ُيس���مح لهم بالتواصل مع عائالتهم مما يضع 

رواية إدارة الس���جون أنه ال يوجد إصابات لديهم محل شك كبير، 
ولذا نرجو من إعالمنا المس���ؤول التفاعل مع روايتنا نحن الحركة 

األسيرة، وليس الشاباص".
وأشارت الحركة األس���يرة في بيانها، إلى أن تراجع إدارة السجون 
عن رواي���ة اإلصابة لعدمها، يأتي في إط���ار محاولة التهدئة من 
غضب الس���جون التي ش���رعت بإغ���الق الس���جون احتجاجًا على 

مصادرة حقوقنا المكتسبة.
وأكدت انها ش���كلت خلية أزمة لمتابعة أوضاع األسرى الصحية 
وتزويد الجهات المعنية في الخارج وتحديدًا هيئة شؤون األسرى 
والمؤسسات الفاعلة األخرى وتحديدًا نادي األسير ومكتب إعالم 
األسرى ومهجة القدس ومؤسس���ة الضمير ومكتب حريات بكل 
تطور في داخل الس���جون وتحديدًا متابعة حالة األسرى األربعة 
المعزولين، الذين س���نتعامل على أنه���م مصابون بالمرض ما لم 

ُتثبت إدارة الس���جون عكس ذلك، بالس���ماح لهم بالتواصل على 
األقل مع ذويهم.

وأطلقت الحركة األس���يرة في س���جون االحتالل بيانها بتوجيه 
صرخة األسيرات واألسرى لكل األحرار والقوى الفاعلة، وتحديدًا 
من يملك أس���باب حريتهم، وأن يبادر بممارس���ة الفعل المؤثر 
إلنقاذ األسرى، فكل الوسائل والطرق إلنقاذنا واجبة، وهي فرض 

الساعة. 
و أك���دت الحركة االس���يرة أن هذه األزمة ل���ن تفلتها عن مقارعة 
العدو والدفاع عن حقوق االس���رى المكتس���بة الت���ي تم االعتداء 
عليها في الفترة األخيرة، حيث قالت: "وما زلنا في بداية خطواتنا 
المدروسة للرد على هذا االعتداء، والتي كان بدايتها يوم الخميس 
2020/3/19 بإغالق كافة األقس���ام في كل السجون، وسيتبعها 

خطوات أخرى يتم اإلعالن عنها الحقًا".

رام الله/ االستقالل:
أعلنت الحكومة الفلس���طينية مس���اء أمس عن تسلمها 
مبلغ 25 مليون $ من االحتالل اإلسرائيلي وهي عبارة عن 

تسويات ضريبية معه.
وذكرت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها األسبوعي 
رقم 49 برئاس���ة رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله 
وس���ط الضفة الغربية المحتلة، أن مجلس الوزراء استمع 
إل���ى تقرير من وزير المالية ح���ول الظروف االقتصادية 
والمالي���ة وتلق���ي الخزينة مبل���غ 25 ملي���ون دوالر من 
"إس���رائيل" وهي ج���زء من تس���ويات ضريبة س���ابقة 

مستحقة لنا لدى االحتالل.
وأوضح أنه تم اتخاذ عدة قرارات بعضها متعلق مباشرة 

باألزمة الحالية وتفشي فايروس كورونا.
وبين مجلس الوزراء أن من هذه القرارات تمديد س���ريان 
مفع���ول التأمين الصحي خالل فت���رة الطوارئ، وتمديد 
فترة س���ريان تأمي���ن المركب���ات خالل حال���ة الطوارئ، 

والموافقة على شراء أدوية لوزارة الصحة.
واس���تمع مجلس ال���وزراء إلى تقري���ر مفصل من رئيس 
الوزراء ح���ول إج���راءات الط���وارئ والتدابي���ر الوقائية 
المتعلق���ة بحماي���ة الن���اس والحفاظ عل���ى حياتهم،  

والمتمثل���ة بتقييد الحركة بي���ن المحافظات، وداخلها، 
وتقديم إجابات على  أسئلة المواطنين واستفساراتهم 
حول تل���ك اإلج���راءات، واالس���تثناءات المتعلقة بمن 
يقومون بتقديم الخدمات للمواطنين، من ماء، وكهرباء، 

ومحروقات، وغيرها من الخدمات الحيوية األخرى.
وبين أنه ت���م تفويض ال���وزراء بتقيي���م احتياجاتهم 
للك���وادر البش���رية الضروري���ة، وبالح���د األدن���ى إلدارة 
وزاراتهم خالل فترة الطوارئ. كما اس���تمع المجلس إلى 
تقري���ر مفصل من رئيس الوزراء ح���ول تقييم المخاطر 
الت���ي توصلت إليه���ا اللجن���ة، والس���يناريوهات التي 
ناقش���تها لمواجهة الوباء، وتقليص مس���احة انتشاره، 
عارضا تص���ورا للمخاطر المالي���ة واالقتصادية المرتقبة 
على االقتص���اد الوطني خالل األش���هر المقبلة من عمر 
ه���ذه االزمة، والخي���ارات التي قد تلجأ إليه���ا الحكومة 
لمواجهة تلك المخاطر، بما يحافظ على استمرار الحركة 

االقتصادية والسيولة المالية في األسواق.
كما قدم رئيس الوزراء تقييما لالنتشار األمني في جميع 
المحافظات، وم���دى التزام المواطنين بإجراءات الطوارئ 
في اليوم األول لس���ريان تلك اإلجراءات، مش���يدا بدرجة 
الوعي ل���دى المواطني���ن وتقيده���م بالتعليمات التي 

دعتهم إلى التزام بيوتهم حفاظا على حياتهم وسالمة 
مجتمعهم ووطنهم.

ودعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات والمؤسسات وأرباب 
العمل في القطاع الخاص إلى احترام االتفاقية الموقعة 
م���ع وزارة العمل والتي تمنع تس���ريح العاملين في تلك 
المؤسسات تحت وطأة األزمة، وتنص على دفع خمسين 
بالمائ���ة من أجورهم بحد أدنى خالل فترة األزمة على أن 

يتم استكمال تلك األجور بعد انتهائها.
كما اس���تمع مجلس الوزراء إل���ى تقييم لألوضاع المالية 
واالقتصادي���ة والزراعية والش���ؤون االجتماعية والعمل 
وشؤون القدس ومدى انعكاس حالة الطوارئ على عمل 
تل���ك الوزارات، بما يضمن اس���تمرار تقدي���م الخدمات 
والتدابير  للمواطنين، وكذلك اإلجراءات  والتس���هيالت 
الت���ي تضمنتها خطة الط���وارئ إزاء أهلن���ا في مدينة 
القدس المحتلة، ودعوتهم للتقي���د بإجراءات الطوارئ 
المفروض���ة على جميع محافظات الوط���ن، وعدم الخروج 
م���ن المدينة حفاظا عل���ى حياتهم. وت���م التأكيد على 
وضع س���يارات جميع الوزارات وسائقيها تحت تصرف 
لجنة الطوارئ العليا لضمان تقديم الخدمات للمواطنين 

بالسرعة الممكنة.

شق مس���توطنون طريقا، ونصبوا »بركسات« في 
أراضي المواطنين.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في 
بيت لحم حس���ن بريجية، إن مس���توطنين شقوا 
طريقا وعبدوه، ونصبوا عددا من البركس���ات، على 
أراضي خلة النحلة التي تم االس���تيالء عليها في 

العام 2004.
وأش���ار بريجية إلى أن المس���توطنين اس���تغلوا 
الحالة التي تم���ر بها محافظة بي���ت لحم وقاموا 
بذلك، علما ان األس���ابيع الثالثة الماضية شهدت 
تقطي���ع مس���توطنين مئات من أش���جار الزيتون 
والكرم���ة في أراضي بل���دة الخض���ر وقرية وادي 

فوكين بالمحافظة.

فيما جّرف مستوطن إسرائيلي، أراضي لمواطنين 
بين قريتي راف���ات وقلنديا ش���مال غرب مدينة 

القدس المحتلة.
وأفاد رئيس مجلس قروي قلنديا رأفت عوض الله، 
أن مستوطنا استغل حالة عدم التنقل المفروضة 
للحد من انتشار فيروس كورونا، وجرف أراضي في 
المنطقة المذكورة، وحاول زراعتها وتس���ييجها، 
قبل أن يتصدى له موظفو مكتب محافظة القدس 

وشبان احتشدوا في المكان، وطردوه منها.
كما اعتدى مستوطنون، مس���اء أمس، على شاب 
أثناء رعيه ابق���اره في منطقة عين الحلوة باألغوار 

الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن عددا من 

المس���توطنين اعتدوا على الشاب مهيب فتحي 
دراغمة، اثناء رعيه أبقاره في عين الحلوة.

ووصفت مصادر طبية إصابة الشاب بالطفيفة.
كما هاجم مس���توطنون أمس، مركب���ة مواطنين 
بالحجارة وحطموا زجاجها، قرب بلدة سيلة الظهر 

جنوب محافظة جنين.
وقالت عائل���ة المواطنين حس���ني وموفق نايف 
س���يالوي، إن مستوطنين هاجموا بالحجارة مركبة 
كان���ا يس���تقالنها بالحج���ارة، م���ا أدى لتحطيم 

زجاجها، واستيالء المستوطنين على المركبة.
وأضافت أن العائلة تمكنت من استعادة المركبة 

بعد تبليغ االرتباط العسكري الفلسطيني.
إلى ذلك، ش���نت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم 

أمس، حملة اعتقاالت، طالت عددًا من المواطنين 
في الضفة والقدس المحتلة.

وأف���ادت مص���ادر محلية، ب���أن ق���وات االحتالل، 
والمعتقلي���ن  المحرري���ن  األس���يرين  اعتقل���ت 
السياسيين السابقين، ممدوح بري وعالء عمر من 

قلقيلية، بعد اقتحام منزليهما في بلدة سنيريا.
وفي س���لفيت، اعتقلت قوات االحتالل نور أمين 
أبو ليلى، وإبراهيم حسن بكر، ومعتز مشهور عبد 

القادر، أثناء عودتهم إلى بلدة الزاوية.
واس���تمرارًا للهجم���ة اإلس���رائيلية عل���ى أهالي 
الق���دس، اعتق���ل االحتالل الطف���ل قيس هيثم 
مصطف���ى )13عام���ًا( من أم���ام منزله ف���ي قرية 
العيساوية، والشاب حسين صيام، من حي وادي 

حلوة ببلدة سلوان.
وف���ي الخليل، اعتقلت ق���وات االحتالل، الطفلين 
أنس ومعتز الزرو، خالل تواجدهما قرب المس���جد 

اإلبراهيمي.
بالتزامن مع ذلك أجل االحتالل اإلفراج عن األسير 
هش���ام جبر الطيطي، من مخي���م العروب، بعد أن 
أنهى فترة محكوميته البالغة 13 شهرًا، واألسير 
أمير ناجي أبوش���خيدم من قرية أبو شخيدم في 
رام الله، بع���د أن أمضى محكوميت���ه البالغة 11 

شهرًا.
وم���دد االحتالل االعتق���ال اإلداري لألس���ير علي 
الجدع، من بلدة حبلة جنوب قلقيلية للمرة الثانية 

على التوالي، لمدة ستة أشهر.

غزة/ االستقالل:
استنكرت شركة االتصاالت الفلسطينية اإلثنين عملية السطو التي تعرضت لها شبكتها 
في منطقة جحر الديك، والتي أسفرت عن سرقة الكوابل الرئيسية في المنطقة، االمر الذي 
س����يؤدي الى انقطاع الخدمات عن عش����رات المواطنين وس����يحول دون تركيب الخدمة ألي 
مشترك يرغب بها. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها عملت جاهدة خالل األشهر الماضية 
على ايجاد حلول وبدائل لضمان اس����تمرار تقديم الحد األدنى من الخدمات للمواطنين من 
خالل العمل ضمن اإلمكانيات المتاحة حالًيا بعد سرقة كافة معداتها وأجهزتها الرئيسية 
ورف����ض قوات االحت����الل إدخال أي معدات جدي����دة إلى القطاع، إضافة إل����ى معاناتها في 
الفترة الماضية من مش����اكل في االنترنت أدت إلى ح����دوث انقطاع وتقطيع لدى عدد كبير 
من المش����تركين بسبب عدم تمكنها من اس����تبدال األجهزة المعطلة. وأعربت الشركة عن 
تخوفها من أن هذه "الس����رقات المتتالية س����تؤدي إلى عدم تمكنها م����ن تقديم الخدمة 
لشريحة واسعة من المواطنين في غزة، وهو ما تخشى حصوله خاصة في ظل حالة الطوارئ 
التي يعيش����ها العالم". واس����تهجنت الش����ركة "عدم تمكن الجهات المختصة من القبض 
على الفاعلين في كل مرة وعدم تمكنها من إعادة المس����روقات التي تعتبر أساًسا لتشغيل 
الش����بكة في القطاع وتحديًدا ما تم س����رقته من مستودع الش����ركة الرئيسي في الزوايدة 
قبل ش����هرين، على الرغم من توجهها في كل مرة لتلك الجهات". وذكرت الشركة أن "هذه 
الس����رقة تعتبر الرابعة التي تتعرض لها ش����بكة االتصاالت في قطاع غزة خالل الشهرين 

الماضيين فقط ولغاية اللحظة لم يتم إعادة المسروقات ولم يتم القبض على الفاعلين".

الحركة األسيرة: سّجان إسرائيلي مصاب بفيروس )كورونا( حقق مع أسير فلسطيني

الحكومة تعلن تسلمها 25 مليون $ من االحتالل كتسويات ضريبية االتصاالت: تعرض شبكتنا 
لسرقة جديدة في قطاع غزة

غزة/ االستقالل:
حمل القيادي البارز بحركة المقاومة اإلس���المية )حماس( خليل 
الحية مس���اء يوم االثنين االحتالل اإلس���رائيلي المسؤولية عن 
توفير متطلبات مواجه���ة فايروس كورونا للمواطنين في قطاع 
غ���زة. وقال الحية خالل لقاء خاص مع فضائية "األقصى" مس���اء 
أمس إن "ما س���معناه م���ن وزارة الصحة يجعلن���ا نرفع الخطوط 
الحمراء، فاالحتالل والمحاصرون لغزة يتحملون المس���ؤولية عن 

تفشي المرض )كورونا( ال سمح الله".
وأض���اف "نطالب بإيصال كل اإلمكانيات، فالموجود ال يكفي وال 
يفي، نرفع الخطوط الحمراء ونطالب االحتالل وأعنى ما أقول بأنه 
يتحمل المسؤولية عن التراخي بتوفير المتطلبات ورفع الحصار 

وايصال المستلزمات لذلك".
وش���دد على أنه "يجب أن يتحمل االحتالل المس���ؤولية عن كل 
لحظة في تأخ���ر دخول األدوي���ة واإلمكانات والق���درة الكافية 

لمكافح���ة ه���ذا الم���رض". وأردف الحي���ة "نطال���ب بإيص���ال 
المساعدات واالغاثات، فهناك فئات متضررة كثيرة، ليس فقط 
الذين تضرروا إنما الذين أغلقت محالهم والفئات الهش���ة التي 
كان���ت تنتظر المنح���ة القطرية، من يغيثه���م ويمد يد العون 
إليهم". وتاب���ع "ننادي بالصوت العالي وربما ننادي بأمور أخرى- 
لم يكش���ف عنها- فيجب على االحتالل أن يتحمل المسؤولية 

عن كل لحظة تأخير بإيصال متطلبات مواجهة كورونا".
وش���دد القيادي البارز بحماس على أن االحتالل هو الذي يتحمل 

المسؤولية بتوفير اإلمكانيات.
وطالب كل الدول بإغاثة غزة بالمعدات الصحية، والمس���اعدات 

للفئات الهشة التي أصبحت متضررة.
وقال الحية إنه "األوان لمنظمة الصحة العالمية وكل المنظمات 
الدولية أن توصل إلى غزة كل اإلمكانات الكافية لمواجهة خطر 

انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأوض���ح أن حرك���ة حم���اس تتابع من���ذ الي���وم األول من موقع 
المس���ؤولية االس���تعدادات للتصدي للفايروس بش���كل مبكر، 
مضيفا "أطمئن شعبنا أن لدى االجهزة الحكومية خطة متكاملة 
للتعام���ل مع الجائحة". وذكر الحية أنه "تم تش���كيل لجنة عليا 
م���ن العمل الحكوم���ي، ونتاب���ع معهم اإلج���راءات والتفاصيل 
واالس���تعدادات، وس���خرنا كل إمكانات الحرك���ة تحت تصرف 
الحكومة لمواجهة هذا الفيروس". ولفت إلى أنهم على تواصل 
يومي مع األجهزة الحكومية، متوجًها بالش���كر والتقدير، خاصة 

للطواقم الطبية في غزة والضفة.
وبي���ن القيادي بحماس أن اللجان العاملة وضعت خطة متدرجة 
حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، وأيدنا كل اإلجراءات 

الوقائية، والحجر اإللزامي لكل العائدين من المعابر.
وأوض���ح أنه تم انجاز 200 غرفة حجر صحي في ش���مال وجنوب 
قط���اع غزة "من أصل 1000 ش���رعنا في إنش���ائها بالتنس���يق 

مع الجه���ات الحكومية". وطال���ب المواطنين ب���أن يتعاملوا مع 
اإلجراءات بش���كل ج���دي، "فال مجال لالس���تهتار، فنواجه خطرا 
يهدد البش���رية، وهذا الفيروس القاتل ال يجوز بأي حال أن يتم 

التعامل معه باستهتار، أو يتم التالعب بمشاعر الناس".
في الس���ياق، أكد الحية أن مروجي اإلش���اعات "يهددون األمن 
القومي الفلسطيني، معلنا تأييد الجهات القضائية والحكومية 
لردع هؤالء ألنهم يضرون بشعبنا وعائالتنا. ونبه قيادي حماس 
إلى أنه ال للمناكفات السياس���ية ف���ي مواجهة هذا المرض، وال 
للهجم���ات اإلعالمي���ة، "ويج���ب أن يكف هؤالء ع���ن اللعب في 

تعكير صفو شعبنا".
وأكد أنهم يش���دون عل���ى أيدي األجه���زة الحكومية لمواجهة 

محتكري البضائع والمتالعبين باألسعار، ومروجي اإلشاعات.
ولف���ت الحية إلى أنهم عل���ى تواصل دائم مع مصر، "وننس���ق 

معهم في عمل المعابر".

الحية يحمل االحتالل مسؤولية توفير متطلبات مواجهة »كورونا« في غزة

جتريف �أر�ٍض ..
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لندن/ االستقالل:
قالت الش���رطة البريطانية، إنها اتهمت رج���ال بإنتاج دواء مزيف 

لعالج فيروس كورونا ومحاولة بيعه خارج البالد.
وألقت الش���رطة القب���ض على فرانك لودلو )59 عاما(، من وس���ت 
ساسكس���في جنوب إنجلت���را، واتهمته باالحتي���ال وحيازة مواد 
الس���تخدامها في هذا االحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير 

قانوني.
ومث���ل لودلو أمام محكم���ة في مدينة برايتون وأمرت باس���تمرار 

احتجازه حتى يوم 20 أبريل.
وجاء اعتقال لودلو بعد تحقيق مش����ترك أجرته وحدة جرائم 
الملكية الفكرية التابعة لش����رطة مدينة لندن ووكالة تنظيم 
األدوي����ة ومنتج����ات الرعاية الصحي����ة وإدارة الغ����ذاء والدواء 

األميركية.
وب���دأت القضية عندما اعت���رض ضباط وكالة الجم���ارك وحماية 
الحدود األميركية في لوس أنجليس طردا في 18 مارس تم إرساله 
من المملكة المتحدة واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعالج فيروس 

كورونا تم تصنيفها على أنها »عالج مضاد لألمراض«.
وخلصت إدارة الغذاء والدواء األميركية إلى أن هذا المنتج دواء غير 
معتم���د، وأبلغت وكالة تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية الصحية 

في المملكة المتحدة.

بريطانيا.. منتج دواء كورونا 
المزيف في قبضة الشرطة

باريس/ االستقالل:
في مصنع عطور »كريستيان ديور« الواقع في بلدة 
»س���ان جان دي براي« في فرنس���ا، تحّولت القوارير 
التي كانت سابقًا مخّصصة للعطور األكثر تمّيزًا في 
العالم إلى عبوات لحف���ظ الجل الُمعّقم الذي يزداد 
الطلب عليه في ظل االنتش���ار الواس���ع لوباء كورونا 

على الصعيد العالمي.
وتأتي ه���ذه الخطوة ولي���دة قرار اتخذته ش���ركة 
LVMH صاحبة أكبر الم���اركات الفخمة في العالم. 
وهي كانت أعلنت منذ أيام أنها س���تحّول إنتاج 3 
من مصانعها من العطور الفاخرة إلى معّقم اليدين.
هذه المصانع التي كانت سابقًا تنتج عطور Dior و

Givenchy وGuerlain يقتصر العمل فيها حاليًا 
على تصنيع الجل المعّقم لليدين. وُيتوّقع أن تنتج 
هذه المصانع 12 طنًا من المعّقم في األسبوع األول 
التالي التخاذ هذا القرار، على أن يتّم تس���ليم هذا 
اإلنت���اج مجانًا إلى الس���لطات الصحّية الفرنس���ّية 

اعتبارًا من األسبوع المقبل.
ف���ي هذا اإلطار، أعلن برن���ارد أرنولت رئيس مجلس 
اإلدارة والمدير التنفيذي لش���ركة LVMH أن هذه 
الخطوة تأتي اس���تجابة للنقص في معّقم اليدين 
الذي نفد من الصيدليات في فرنس���ا، والذي ُيعتبر 
من الوس���ائل التي تؤّمن وقاية فعالة من انتش���ار 

فيروس كورونا.

وق���د اعتبر م���ارك أنط���وان جاميت المدي���ر العام 
لش���ركة LVMH أن هناك قواسم مشتركة عديدة 
بي���ن مصان���ع مس���تحضرات التجمي���ل ومصانع 
المستحضرات الصيدالنية. فهي تستعمل أحيانًا 
المكون���ات نفس���ها ولذلك كان من الس���هل على 
مصان���ع LVMH االنتقال من تصني���ع العطور إلى 
تصني���ع المواد المعّقمة لليدي���ن، في ظل النقص 
الكبير بهذه المواد في فرنس���ا وأنحاء مختلفة من 

العالم.
وقد ب���دأ اإلنتاج الفعل���ي من يوم األح���د الماضي 
لتركيبة خاصة من المعقم تتميز بفعالية عالية في 

محاربة البكتيريا والفيروسات.

أشهر مصانع العطور الفرنسية تتحول لتصنيع المعقمات

موسكو/ االستقالل:
روجت بعض المواقع وصفحات التواصل االجتماعي ألخبار غير دقيقة، حول نشر روسيا 
500 أس���د في الش���وارع لتطبيق نظام الحجر الصحي بهدف مكافحة انتش���ار فيروس 

كورونا المسبب لمرض »كوفيد 19«.
وش���ارك مغردون وناشطون على »تويتر« و«فيس���بوك« بشكل واسع في البلدان العربية 
وحول العالم، صورة ألس���د يمشي في أحد الشوارع، معلقين ومن دون التأكد بدقة حول 
حقيقة المعلومة ومصدر الصورة، بأن الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، نشر أسودا في 
الشوارع إلجبار المواطنين على تطبيق الحجر الصحي المنزلي، على حد زعمهم. وانتشر 
الخبر في وس���ائل التواصل االجتماعي، واعتبر البعض أنه أحد الطرق التي استخدمتها 

روسيا للتخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض »كوفيد 19«.

500 أسد بالشوارع 
لفرض الحجر في روسيا

براغ/ االستقالل:
 رغ���م الوضع المأس���اوي الذي تعيش���ه إيطاليا من جراء 
تفش���ي في���روس كورونا المس���تجد وحاجتها الماس���ة 
للمعدات الطبية، صادرت التش���يك ش���حنة مساعدات 
مرس���لة من الصين إل���ى الدولة الموبوءة، حس���بما قالت 

سلطات براغ التي حاولت تدارك األمر.
وأفادت صحيفة »إندبندنت« البريطانية، أن المساعدات 

التي تم توقيفها هي 100 ألف قناع طبي.
وكان وزير الصحة التش���يكي قد أك���د مصادرة 680 ألف 
قناع واق للوج���وه وآالف أجهزة التنفس االصطناعي من 
تجار تالعبوا باألس���عار، ليتضح في وق���ت الحق أن جزءا 

من هذه المعدات كانت مس���اعدات صينية متجهة إلى 
إيطاليا، التي أصبح يطلق عليها »مقبرة كورونا في العالم« 

لفداحة الخسائر التي لحقت بها من جراء الفيروس.
وذكر مس���ؤولون في التشيك أن ضباط الجمارك بمدينة 

لوفوسيس، صادروا مئات اآلالف من األقنعة.
وكشفت التحقيقات التي أجريت في الكميات المصادرة، 
أن جزءا صغيرا منها كانت مساعدات صينية مرسلة إلى 

إيطاليا، وفقما أقرت السلطات التشيكية.
وش���ددت براغ على أنها تعمل م���ع الدولتين األخريين، 
لضمان عدم خس���ارة إيطالي���ا أي جزء من المس���اعدات 

المقدمة لها.

ولت���دارك الموقف، قال وزي���ر الخارجية التش���يكي إنه 
س���يتم إرسال 100 ألف قناع طبي إلى إيطاليا من مخزون 
براغ الخاص، في وقت تس���تمر به الش���رطة في التحقيق 
بالقضية. ويوازي هذا الرقم عدد أقنعة الوجوه التي تمت 

مصادرتها في التشيك.
وقال بيان الخارجية التشيكية إن الشحنة سيتم إرسالها 
قب���ل أن تنهي الش���رطة تحقيقاتها »ف���ي ضوء الحاجة 

المتزايدة لإلمدادات الطبية في إيطاليا«.
وأصبح وضع وباء كورونا مأس���اويا في إيطاليا، التي بلغت 
فيها حصيلة الوفيات نح���و 5500 متجاوزة الصين منبع 

المرض، فيما بلغت اإلصابات حدود 60 ألفا.

التشيك تصادر مساعدات الصين إليطاليا

 مدريد/ االستقالل:
تداول مس���تخدمو مواقع التواصل االجتماعي في إسبانيا، 
مقطع فيديو طريفا لسيدة عجوز تالحقها المئات من طيور 

الحمام األبيض الجائعة.
ويظهر في المقط���ع الذي التقطه أحد اله���واة في مدينة 
بينايدورم جنوب ش���رقي إس���بانيا، س���ربا كبيرا من الطيور 

تالحق امرأة في أحد الشوارع الخالية تماما من المارة.
ومرد هذه الظاهرة غير المألوفة في تلك المدينة السياحية 
الصغيرة، هو اعتياد الطيور على أكل بقايا الطعام من المارة، 
لكنها أصبحت جائعة بس���بب العزل المنزلي عقب انتشار 

جائحة فيروس كورونا، التي جعلت شوارع مقفرة من السكان 
والسياح.

وبالتالي لم يبق أمام تلك الطيور المس���كينة سوى مالحقة 
من تراه يخرج، على أمل الحصول على بعض القوت.

وأب���دى الكثيرون تعاطفه���م، إذ غرد أحده���م قائال: »تلك 
الطيور المسكينة مرت عليها أيام طوال من دون طعام، أرجو 
أن تجد من يتعاطف معه���ا«، فيما خاطب مغرد آخر مصور 

الفيديو قائال: »أرجوك أطعمها، وال تكتِف بالتصوير«.
تجدر اإلش���ارة إلى أن إس���بانيا باتت من أكثر بل���دان اوروبا 

يعاني أزمة فيروس كورونا، المستجد.

بكين/االستقالل:
أعلن موقع »علي بابا« عمالق التس���وق عبر اإلنترنت في الصين، 
أنه سيتبرع بمليوني قناع واق و400 ألف اختبار لفيروس كورونا 
المستجد و104 أجهزة تنفس ل� 24 دولة في أمريكا الالتينية 
لمس���اعدتها في مكافحة الوب���اء منها األرجنتي���ن والبرازيل 

وتشيلي وكوبا واإلكوادور وجمهورية الدومينيكان وبيرو.
وجاء ذلك ف���ي تغريدة نش���رها الرئيس التنفيذي الس���ابق 
ومؤسس شركة علي بابا، »جاك ما« عبر حسابه على تويتر، دون 
تقديم مزيد من التفاصيل حتى اآلن. وقال رجل األعمال: »عالم 
واحد، معركة واحدة«، كما أش���ار في تغريدته إلى إن ش���ركته 

ستتولى مسؤولية النقل من الصين إلى أمريكا الالتينية، وقال 
»سنسرع! نحن واحد«.

وكانت مجموعة »علي بابا« قد أعلنت أيضًا أنها ستتبرع ب� 500 
ألف قناع إلس���بانيا للمس���اعدة في مكافحة انتشار الفيروس 

التاجي.
 كما أعل���ن عن التبرع ب� 1.8 مليون قن���اع و210 آالف مجموعة 
اختبار و36000 بدلة واقية، باإلضافة إلى أجهزة تنفس وقياس 
حرارة، إلى دول آسيوية مختلفة مثل أفغانستان وبنجالديش 
وكمبودي���ا والوس وجزر المالديف ومنغولي���ا وميانمار ونيبال 

وباكستان وسريالنكا.

فلويدا/ االستقالل:
نش���رت وس���ائل إعالم أمريكية، فيديو يظهر عائلة من البط، خ���الل تجولها في والية 
فلوريدا، تحت حراسة الشرطة المحلية. وبحسب ما نشرت شبكة »سي أن أن«، فإن عائلة 
البط تم رصدها من قبل شرطة مدينة ليكالند، ليقرر الضابط تود بيلي مرافقتها، للحفاظ 
على حياتها نظرا الزدحام المنطقة بالس���يارات. وقالت الشبكة إن الضابط واصل مسيره 
في مرافقة عائلة البط، إلى أن وصلت لبر األمان. وعلقت الصفحة الرسمية لشرطة ليكالند 
بطراف���ة على الفيديو، قائلة إن عائلة البط قطعت بعض الحواجز، وأخذت طرقا منحنية، 

قبل أن تصل بسالم للغطس في بحيرة ميرور.

شرطة فلوريدا ترافق 
عائلة من البط إلى بحيرة

كورونا تصيب الطيور بالجوع علي بابا يتبرع بمليوني قناع
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