
غزة/ دعاء الحطاب: 
"منصة عرس���ان مزينه بالورد واألقمشة المزخرفة، ومن جانبيها 
تنبع���ث اإلض���اءات الملونه، و أحب���ال الزينة المرصع���ة بالبرق 
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االستقالل/ وكاالت:
حذر األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
م���ن أن األوضاع في قطاع غزة صعب���ة جًدا في ظل 
تفشي فايروس كورونا. وقال غوتيريش في تصريح 
لقناة »الجزيرة« مساء األربعاء: »لذا نحن بحاجة عاجلة 
لتقديم كل الدعم لسكان القطاع لمواجهة كورونا«.

في الس���ياق، أوضح أن الخط���ة التي أطلقتها األمم 

المتحدة هي بمثابة نداء إنساني إلغاثة الدول األكثر 
فقرا لمواجهة كورونا. وأضاف غوتيريش أننا »وصلنا 
للحظة يتعين فيها على أطراف الصراع الليبي وقف 

إطالق النار لمواجهة فيروس كورونا«.
وأردف »على كل داعمي أط���راف الصراع في اليمن 
اإلنصات إلى ندائي اإلنس���اني من أجل وقف إطالق 

النار هناك«.

غوتيريش: غزة بحاجة عاجلة لتقديم 
كل الدعم لمواجهة »كورونا« 

حالة من التوتر الشديد تسود سجون االحتالل.. 
وأسير يحرق غرفة »اليومان« بـ »نفحة« 

غزة/ دعاء الحطاب:
حالة من الغليان والتوتر الش���ديد تسود أوساط األسرى 
الفلس���طينيين في س���جون االحتالل اإلسرائيلي، خاصة 

س���جن »نفح���ة« الصح���راوي، عق���ب قيام أحد األس���رى 
األمنيين في قس���م »1«، على إشعال النار 
في غرفة ش���رطة االحتالل داخل س���احة 

برلين / االستقالل:
وّجه التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين-برلين نداء عاجال إلى مجموعة 

منظم���ات وهيئ���ات دولية؛ لحثه���م على إنقاذ حياة األس���رى 
الفلس���طينيين في سجون االحتالل االس���رائيلي وسط تفشي 

»التحالف األوروبي« ُيناشد العالم 
بالتدخل إلنقاذ حياة األسرى

الدعوة لحملة دولية إلطالق 
سراح األسرى األطفال والنساء

»كورونا« يفرض بروتوكوالته 
على مراسم زفاف الغزيين

»التزامك عبادة«.. حملة إلكترونية 
توعوية لمواجهة »كورونا«

غزة / محمد أبو هويدي:
منذ انتش���ار وباء »كورونا« ووصوله إلى األراضي الفلسطينية؛ بات 
األفراد والمؤسس���ات الرسمية واألهلية في سباق مع الزمن إلطالق 

مركز حقوقي ُيحذر من 
انهيار األوضاع الصحية بغزة

الزراعة بغزة: نعد خطة طارئة لمواجهة 
مخاطر »كورونا« على القطاع الزراعي

غزة/ خالد اشتيوي:
أك���دت وزارة الزراع���ة بغزة أنه���ا تعد خطة طارئ���ة مع الجهات 
المختص���ة بالقط���اع الزراعي، بهدف تكثي���ف وتظافر الجهود 

غزة: ال إصابات جديدة بـ »كورونا« 
وإجراءات مشددة على إدخال البضائع 

غزة/ االستقالل:
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مس���اء أمس األربعاء أنه لم يتم تس���جيل أي 

إصابات جديدة بفاي���روس كورونا، داعية المجتمع الدولي بكافة 
هيئات���ه للتح���رك الفوري لرف���ع الحصار للتمكن م���ن مواجهة 

رام الله/ االستقالل:
أعلن الناطق باس���م الحكومة الفلسطينية إبراهيم 
ملحم تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس 
كورونا، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس 

إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في 
قرية بدو قضاء القدس المحتلة. وأضاف ملحم في 
االيجاز الصحفي مس���اء األربعاء أن اإلصابتين البن 
الس���يدة المتوف���اة التي أعلن ع���ن إصابتها صباح 

األربع���اء في القرية، وزوجته وهم���ا في األربعينات 
م���ن العمر، مؤكدا أنهما بحال���ة صحية جيدة. وقال 

إن : »السيدة شعرت بأعراض ونقلت 
للمستشفى، ويبدو أن اإلصابة جاءتها 

ت�صجيل �أول حالة وفاة بكورونا يف فل�صطني وت�صخي�ص �إ�صابتني جديدتني

محافظات/ االستقالل:
أصيب العش���رات باالختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء 
األربع���اء، في مواجه���ات مع جنود االحت���الل بالقرب من 

ج���دار الضم والتوس���ع العنصري غرب ضاحية ش���ويكة 
ش���مال طولكرم. وأفادت مصادر محلية، بأن 
قوات االحتالل دفعت بتعزيزات مكثفة من 

 االحتالل يصيب العشرات باالختناق 
ويغلق مداخل قريتين بالضفة

»أونروا«: تسجيل أول إصابة 
فلسطيني بـ »كورونا« في لبنان

غدًا الجمعة.. بلدية غزة تغلق األسواق 
الشعبية تحسبًا من »كورونا«

هيئة األسرى: وحدات القمع 
تقتحم قسم )4( بمعتقل »جلبوع« 
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) APA images (     توا�سل الجراءات الحرتازية التي ت�سهدها الأرا�سي الفل�سطينية حت�سبًا من كورونا
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وجدد القدرة تحذيره بأن استمرار الحصار 
يعتب���ر المه���دد األول لكاف���ة المواطنين 
في القطاع ويس���لبهم حقهم في الصحة 

والعيش الكريم.
وطالب القدرة المؤسسات األممية واإلغاثية 
وأحرار العالم بض���رورة توفير االحتياجات 
الطارئة من األدوية والمستهلكات الطبية 
وأجه���زة التنف���س الصناع���ي والعنايات 

المكثفة ومقومات االستعداد والجهوزية.
وأعلن الناطق باس���م الصحة ف���ي غزة أنه 
لم يتم تس���جيل أي حاالت جديدة مصابة 
بكورونا باس���تثناء الحالتين اللتين سجلتا 

مطلع األسبوع الجاري.
وأوض���ح أنه تم من���ذ بداية ش���هر مارس 
الجاري إج���راء 151 فحصا مخبريا لعائدين 
إلى قطاع غزة كانت نتائج 149 عينة سلبية 
واثنتي���ن موجب���ة وهي التي ت���م اإلعالن 
عنها مطلع األس���بوع الج���اري القادمتين 
من باكس���تان ولم يتم تسجيل أي إصابة 

جديدة بقطاع غزة.
وعل���ى صعيد الحجر المنزل���ي، بين القدرة 
أنه ت���م إنهاء الحجر المنزل���ي ل�1503 من 
العائدين لقطاع غزة وأن الوزارة تتابع الحالة 
الصحية ل���� 1205 آخرين يتم���ون الحجر 
المنزلي نهاية هذا األس���بوع، مطمئنا بأن 

الجميع بحالة جيدة.

حماربة االحتكار
ب���دوره، ق���ال رئي���س المكت���ب اإلعالمي 
الحكومي س���المة معروف إن فرق وطواقم 
حماية المس���تهلك المش���كلة م���ن وزارة 
االقتصاد والصحة وبإشراك طواقم مباحث 
التموين قامت على مدار 24 ساعة ماضية 

ب 221 جولة ميدانية للتفتيش والمراقبة 
على األس���واق، حيث قام���ت بتحرير 250 
محضر ضبط و14 محضر اتالف للمحتكرين 

والمتالعبين باألسعار.
وأكد معروف لشعبنا بضرورة إسناد جهود 
الجه���ات الحكومية لحماية المس���تهلك، 
مش���دًدا على ض���رورة االبالغ ع���ن أي حالة 
تتالعب وتحتكر األسعار عبر الرقم المجاني 

1800112233
وذك���ر أن وزارة الع���دل اتخ���ذت ترتيبات 
جدي���دة لتنظي���م عمل كتب���ة العدل في 

محافظات قطاع غزة لضمان س���ير العمل 
وتقديم الخدمة للجمهور، بما ينس���جم مع 
قرار عدم التجمهر وتجنب أماكن االزدحام، 
»ويمكن للمواطنين االطالع على الترتيبات 

الجديدة عبر موقع وكالة الرأي.  
وأشار معروف إلى أن وزارة األوقاف والشؤون 
الديني����ة نظمت حمل����ة الكترونية توعوية 
تحت وسم »التزامك عبادة«؛ بهدف تثقيف 
المواطنين لمواجهة فايروس كورونا، داعًيا 
المواطنين لمتابعة ه����ذه الحملة والتغريد 

على الوسم المعتمد لها.

ورّحب بالمبادرات المجتمعية التي الحقت 
التجار والمتالعبين باألسعار والمحتكرين، 
مبّيًنا أنها تحتاج لمزيد من الضبط وتوثق 

معلومات.

توقيف مروجي ا�شاعات
من جانبه، أوض���ح المتحدث باس���م وزارة 
الداخلية إياد البزم أن الوزارة اتخذت مزيًدا 
من االجراءات المشددة على إدخال البضائع 
لغزة من المعابر التجاري���ة، تواصل الوزارة 
المتعلقة بحركة  والمناف���ذ  المعابر  اغالق 

األفراد.

وأكد البزم أن وزارة الداخلية تواصل دورها 
ف���ي تأمين كاف���ة مراكز الحج���ر الصحي 

االحترازي في كافة محافظات قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالشائعات ومروجيها، أشار 
إل���ى أن دائرة الجرائ���م االلكترونية بوزارة 
الداخلية استدعت خالل 48 ساعة ماضية 
15 م���ن مروجي االش���اعات أحالت4 منهم 
للنياب���ة العامة؛ التخاذ إج���راءات قانونية 

بحقهم.
وأوضح الب���زم أن مروجي الش���ائعات قام 
البعض منهم بإنش���اء حس���ابات وهمية 
بغرض إرباك الجبهة الداخلية، مشيًرا إلى 
أن وزارة الداخلية تواصل اتخاذ اجراءاتها 

القانونية بحق مروجي الشائعات بغزة.
وعلى صعيد حركة األسواق، بّين أن قيادة 
الش���رطة اتخذت ق���راًرا بمضاعف���ة أعداد 
أفراد مباحث التموين لمس���اندة الجهات 
المختصة وتعزيز دورها في مراقبة حركة 
األسواق والتأكد من جودة البضائع والسلع 

والتموينية ومراقبة األسعار.
وش���دد البزم على أن الجه���ات المختصة 
تتاب���ع حرك���ة األس���واق والمحافظة على 
األسعار الطبيعية للسلع والبضائع، مؤكًدا 
أنه���ا تتخذ اإلج���راءات بح���ق المخالفين 

وتعلن عنها بشكل رسمي.
وأضاف »ليس من حق أي أحد التش���هير 
بالتجار والش���ركات، نوج���ه للمواطنين أن 
من لدي���ه معلومات مؤك���دة ومثبتة حول 
تج���ار مخالفي���ن؛ عليه���م التواص���ل مع 
الجهات المختصة بش���كل مباشر من أجل 
متابعة ذلك واالمتناع عن النشر في مواقع 

التواصل االجتماعي«.

قرار بتكثيف متابعة األسواق ومالحقة المخالفين

غزة: ال إصابات جديدة بـ »كورونا« وإجراءات مشددة على إدخال البضائع 
غزة/ اال�شتقالل:

اأك��دت وزارة ال�شح��ة يف قط��اع غ��زة م�ش��اء اأم���س االأربعاء 
اأنه مل يت��م ت�شجيل اأي اإ�شابات جدي��دة بفايرو�س كورونا، 
داعية املجتمع الدويل بكافة هيئاته للتحرك الفوري لرفع 

احل�شار للتمكن من مواجه��ة الفايرو�س الذي يجتاح العامل 
»فنح��ن نعي�س مبرحلة حرج��ة وح�شا�شة«. وق��ال الناطق 
با�ش��م الوزارة اأ�شرف الق��درة يف االيجاز اليومي الذي يعقد 
بغزة ح��ول الفايرو�س: اإن »االحت��الل االإ�شرائيلي يتحمل 

االإن�شاني��ة وال�شحي��ة والت��ي  ت��ردي االأو�ش��اع  م�شوؤولي��ة 
اأوج��دت حالة من الع��وز امل�شتمر يف كافة املقومات ال�شحية 
واالإن�شاني��ة«. واأ�ش��اف اأن »االحت��الل ي�ش��ع حي��اة مليوين 

مواطن على املحك يف مواجهة فايرو�س كورونا«.

رام الله/ االستقالل:
أعلن الناطق باس���م الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم تس���جيل أول حالة وفاة في فلسطين 
بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين 

جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة.
وأضاف ملحم في االيجاز الصحفي مس���اء األربعاء أن اإلصابتين البن السيدة المتوفاة التي أعلن 
عن إصابتها صباح األربعاء في القرية، وزوجته وهما في األربعينات من العمر، مؤكدا أنهما بحالة 

صحية جيدة.
وقال إن :«الس���يدة شعرت بأعراض ونقلت للمستشفى، ويبدو أن اإلصابة جاءتها من العمال في 

»إسرائيل« ويعتقد أن لها أبناء يعملون هناك.
وأك���د أن هذا مدعاة للمضاعفة من الحذر من العمال الذين عادوا من الكيان اإلس���رائيلي، بينما 

تسجل إصابات كثيرة هناك، داعيا العمال للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم وأبناء وطنهم.
وأشار إلى أن العينات التي أخذت من سلفيت وطولكرم ونابلس ظهرت نتائجها سلبية.

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في 
غزة/ االستقالل:فلسطين وتشخيص إصابتين جديدتين

قررت بلدية غزة اغالق األس����واق الشعبية في 
مدين����ة غزة ي����وم غد الجمع����ة، فيما واصلت 
تعقيم مراكز الحجر الصحي في مدينة غزة ، 

تحسبا من انتشار فيروس »كورونا«.
وأبلغ����ت طواق����م بلدية غزة برفقة الش����رطة 
محالت و بسطات س����وق الجمعة )المنطار( ، 
س����وق اليرموك )شارع الوحدة( ، سوق الشيخ 
رضوان ، س����وق الحالل )شارع الكرامة( ، سوق 
الش����اطئ بعدم فتح المحالت ي����وم الجمعة 

القادم .
ودعت البلدية في بيان لها المواطنين والتجار 
وأصحاب المحال والبسطات للتعاون مع هذه 

االجراءات االحترازية وااللتزام.

في ذات الس����ياق ش����رعت طواق����م الصحة 
والبيئ����ة في بلدية غزة بتنفيذ حملة لتعقيم 
مراكز الحجر الصحي في المدينة، والتخلص 
اآلمن من نفاياته����ا ومخلفاتها، للحفاظ على 

سالمة المواطنين.
وذكر منس����ق اإلدارة العام����ة للصحة والبيئة 
م. أحم����د أبو عبدو، أن البلدية ش����رعت بحملة 
واس����عة لتعقيم مراكز الحج����ر الصحي في 
مدينة غ����زة، والبال����غ عدده����ا 6 مراكز حتى 
هذه اللحظة، ضمن سلس����لة م����ن اإلجراءات 

والخطوات االحترازية والوقائية.
وأوض����ح أبو عبدو أن طواقم البلدية س����تقوم 
برش وتعقي����م مخلف����ات ونفاي����ات الحجر 
الصح����ي وإزالتها من المراكز بش����كل يومي، 

وس����تتخلص منها بشكل آمن وسليم، ضمن 
الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسالمة 
المدين����ة والوقاي����ة م����ن في����روس »كورونا« 

المستجد.
وبين أن البلدية وضعت خطة طارئة للتعامل 
مع مراكز الحجر الصحي ومخالفاتها وفق نظام 
محكم يتضمن تعقيم هذه المراكز ومحيطها 
بش����كل دوري، والتخلص م����ن نفاياتها بعد 
تعقيمه����ا، ونقلها إلى مكان مخصص داخل 

مكب جحر الديك شرق مدينة غزة.
ودعا منس����ق اإلدارة العام����ة للصحة والبيئة، 
المواطني����ن إلى ع����دم االقتراب م����ن مراكز 
الحجر الصحي، حفاًظا على س����المتهم وعدم 

تعرضهم ألي خطر، كإجراء وقائي واحترازي.

غدًا الجمعة.. بلدية غزة تغلق األسواق الشعبية تحسبًا من »كورونا«
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ويذك���ر أن عدد األس���رى داخل معتقالت 
االحت���الل يبلغ نح���و )5000( أس���ير، من 
بينه���م )200( طفل، و)44( فت���اة وامرأة، 
و)5( من نواب المجلس التشريعي، و)27( 
أس���يًرا صحافًيا، و)470( معتق���اًل إدارًيا، 
باإلضاف���ة ل� )700( أس���ير مريض؛ بينهم 
حوالي )200( حالة بحاجة إلى تدخل عاجل 

وتقديم الرعاية الالزمة. 

غليان يف ال�سجون 
رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
ق���دري أبو بك���ر، أكد أن حالة م���ن الغليان 
والتوتر الش���ديد تس���ود س���جن" نفحة" 
الصحراوي، عقب قيام أسير بإشعال النار 
في أح���د مراف���ق اإلدارة المتواجدة داخل 

ساحة "الفورة"، أمس.
وأوضح أبو بكر خالل حديثه ل�"االستقالل"، 
أن األس���ير أيم���ن الش���رباتي )51 عام���ا( 
ب�"المواط���ن"، قام بح���رق غرفة  الملق���ب 
المراقب���ة لش���رطة )اليومان( في س���جن" 
نفحة" المالصقة لس���احة الفورة بقس���م 
1، احتجاجًا على إجراءات إدارة الس���جون 
التي تحرم األس���رى من أبس���ط حقوقهم 
الحياتي���ة، وانع���دام أي تدابي���ر وقائية 
داخل أقسام األسرى لمنع انتشار فيروس 

كوفيد 19 )كورونا(.
حال���ة  أعلن���ت  الس���جن  إدارة  أن  وبي���ن 
االس���تنفار والطوارئ في السجن، وشرعت 
بإغالق كافة األقس���ام، كما نقلت األس���ير 

الشرباتي إلى زنازين العزل االنفرادي.
وحّمل أبو بكر، إدارة الس���جون المسؤولية 
الكاملة عن حياة األسير الشرباتي، وطالب 
بإعادته إلى القس���م بشكل فوري، مشيرًا 
إل���ى أن الش���رباتي م���ن مدين���ة القدس 
المحتلة محكوم بالسجن مدى الحياة، وهو 

معتقل منذ )22 عاما(.
الدول���ي  األحم���ر  الصلي���ب  وطال���ب 
بتكثي���ف  الحقوقي���ة  والمؤسس���ات 

جهوده���م والضغط على ق���ادة االحتالل 
من أجل اتخ���اذ اإلجراءات الوقائية الالزمة 
لحماية األس���رى م���ن في���روس "كورونا" 
وإعادة م���واد التنظي���ف للكنتينا، خاصة 
في ظل المخاوف المحيطة باألس���رى من 
تفش���ي اإلصاب���ة بفي���روس "كورونا" في 

الداخل المحتل.
وفيم���ا يتعل���ق بمصير األس���رى األربعة 
الذين أعلن االحتالل االش���تباه بإصابتهم 

بفيروس "كورونا" في س���جن مجدو، قال 
أبو بك���ر: إن "االحتالل أخبر محامي الهيئة 
أمس، أنه تم حجرهم بمستش���فى الرملة، 
وتبين أنهم غير مصابين، وسيتم اإلفراج 
عن اثنين منهم النتهاء محكوميتهما". 

اأ�سباب عدة 
وبدوره، أوضح مدير مكتب إعالم األس���رى 
في غ���زة ناهد الفاخ���وري أن حالة التوتر 
والغلي���ان تتصاع���د ف���ي كافة س���جون 

االحتالل اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة.
وقال الفاخوري خالل حديثه ل�"االستقالل": 
باالس���تجابة  الس���جون  إدارة  "مماطلة  إن 
لمطالب الحركة األس���يرة، دفعت األسرى 
التخاذ سلس���لة من الخطوات التصعيدية 
النت���زاع حقوقه���م، حيث ب���دأت الثالثاء 
الماضي ف���ي إرجاع وجبات الطعام وإغالق 
األقسام، وأمس أقدم األسير الشرباتي من 
س���جن "نفحة" على إحراق غرفة الش���رطة 

بقسم 1.
وأشار إلى أن الحركة األسيرة لديها برنامج 
نضالي وخطوات احتجاجية تنفذها بشكل 
تصاع���دي وقد تصل ف���ي نهاية المطاف 
الطعام، مش���ددًا  المفت���وح عن  لإلضراب 
على أن حالة الغليان والتوتر في الس���جون 
مرهون���ة بس���لوك إدارة الس���جون ومدى 

تعاطيها مع مطالب األسرى المشروعة.
وش���دد على ضرورة أن تقف مؤسس���ات 
المجتم���ع الدول���ي ومؤسس���ات حق���وق 
وممارس���ة  مس���ؤولياتها،  عند  اإلنس���ان 
الضغ���ط على إدارة االحتالل اإلس���رائيلي 
التخاذ اإلج���راءات الوقائية لالزمة لحماية 
االس���رى من فيروس "كورونا" وإعادة مواد 
التنظيف التي تم س���حبها مؤخرًا، خاصة 
أن سجون االحتالل تفتقد ألدنى مقومات 
الحي���اة اآلدمية والظ���روف الصحية، األمر 
الذي يش���كل خط���رًا على حياة األس���رى 

ويزداد خطورة مع انتشار وباء "كورونا". 

مطالبات بسرعة االستجابة لمطالب األسرى

حالة من التوتر الشديد تسود سجون االحتالل.. وأسير يحرق غرفة »اليومان« بـ »نفحة« 
غزة/ دعاء احلطاب:

حال��ة من الغلي��ان والتوت��ر ال�سديد ت�س��ود اأو�ساط 
االحت��ال  �سج��ون  يف  الفل�سطيني��ن  االأ�س��رى 
االإ�سرائيل��ي، خا�س��ة �سج��ن »نفح��ة« ال�سح��راوي، 
عق��ب قيام اأح��دى االأ�س��رى االأمينن يف ق�س��م »1«، 

عل��ى اإ�سعال النار يف غرفة �سرط��ة االحتال داخل 
�ساحة »الفورة« امل�سماة بغرفة »اليومان«، احتجاجًا 
على ا�ستمرار االإجراءات القمعية بحقهم.  و�سّعدت 
احلركة االأ�سرية ب�سج��ون االحتال االإ�سرائيلي من 
خطواته��ا االحتجاجي��ة، ردًا عل��ى مماطل��ة اإدارة 

م�سلح��ة ال�سج��ون باتخ��اذ االإج��راءات الوقائي��ة 
الازمة حلماية االأ�س��رى من االإ�سابة بوباء كورونا 
الهجم��ة  19(، واال�ستم��رار يف  امل�ستج��د )كوفي��د 
ال�سر�س��ة واالإجراءات القمعية الت��ي متار�سها بحق 

االأ�سرى  يف حماولة لت�سيق اخلناق عليهم. 

برلين / االستقالل:
وّج���ه التحال���ف األوروب���ي لمناصرة أس���رى 
فلس���طين-برلين ن���داًء عاجاًل إل���ى مجموعة 
منظمات وهيئ���ات دولية؛ لحثهم على إنقاذ 
حياة األس���رى الفلس���طينيين في س���جون 
االحتالل االسرائيلي وس���ط تفشي فيروس 

"كورونا" المستجد.
وأرسل التحالف رس���الته إلى كل من األمين 
العام لألم���م المتحدة، ورئيس���ة المفوضية 
األوروبي���ة، واالتحاد األوروبي، والمستش���ارة 
واالتح���اد  العربي���ة،  والجامع���ة  األلماني���ة، 
األفريق���ي، ومنظم���ة التع���اون اإلس���المي، 

ومجموعة البركست روسيا والصين.
وقال التحالف في رس���الته: منذ أن أعلن عن 
انتش���ار فايروس كورونا الخطير جًدا، عاش 
العالم بأس���ره وم���ا زلنا تداعيات���ه الخطيرة 
وما رافق���ه من قلق واضط���راب وعزل طوعي 
وقس���ري، وفي مثل هذه الظ���روف الصحية 
الصعب���ة يقبع ع���دد كبير من أبناء ش���عبنا 
الفلس���طيني في س���جون االحت���الل تحت 

ظروف مأساوية قاسية وغير إنسانية".
وأوضح أن أكثر من 750 أسيًرا مريًضا يعانون 
من���ذ س���نوات طويلة، مع العلم أن س���لطات 
والمعاهدات  باالتفاقيات  تلتزم  لم  االحتالل 
انتزعه���ا األس���رى والمعتقلين داخل  التي 
الس���جون بعد معركة االض���راب عن الطعام، 
وكذلك عدم التزامه���ا بمعاهدات اتفاقيات 

تبادل األسرى.
وأض���اف االتح���اد "ف���ي هذه الظ���روف غير 
اإلنسانية والقاسية ووجود األسرى في غرف 
ضيقة مكتظة بينهم المرضى الذين يعانون 
م���ن أمراض مزمنة كمرض الس���كري وضغط 
ال���دم وااللتهابات الرئوي���ة المزمنة، ما زالت 
إدارة سجون االحتالل ال تلتزم بالحدود الدنيا 
لوقاي���ة هؤالء األس���رى والمعتقلين من هذا 

الوباء الخطير".
وطالب التحالف األوروبي س���لطات االحتالل 
الف���وري عن األس���رى والمعتقلين،  باإلفراج 
وفي مقدمتهم األطفال والنساء وكبار السن 
والمرض���ى حتى يت���اح لهم األم���ن واألمان 

ووقاية أنفسهم في بيوتهم وبين عائالتهم 
وذويهم.

ل س���لطات االحتالل المسؤولية الكاملة  وحمَّ
عن صحته���م وحياته���م، "ألن بقاءهم في 
الس���جون وعدم اإلفراج عنه���م يعني إعالن 
قتلهم المتعمد ضمن جريمة بحق اإلنسانية 

جمعاء".
وناش���د المنظمات الدولية الحرة، ومنظمات 
حق���وق اإلنس���ان وجمي���ع الق���وى العالمية 
المنادي���ة بالعدل والمحبة للس���الم، الضغط 
على حكومة االحتالل وإدارة مصلحة السجون 
لتقديم كل ما يحتاجه األس���رى والمعتقلون 

لضمان حياتهم.
وأكد ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
بالقضية الفلسطينية وعلى تضامن العالم 
الح����ر م����ع قضية الش����عب الفلس����طيني 
واألسرى والمعتقلين في سجون االحتالل، 
خاصة وأن يوم األسير الموافق 17 نيسان 
هو مناس����بة للتضامن الدولي مع حقوقهم 

المشروعة.

رام الله/ االستقالل:
دعا اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني إلى إطالق حملة دولية عاجلة إلطالق سراح األطفال والنساء 
في سجون االحتالل اإلس���رائيلي، في الوقت الذي يقف فيه العالم موحًدا إليجاد كافة التدابير الصحية 

والبيئية لمجابهة وباء "كورونا".
وأش���ار االتحاد في بيان صحفي إلى أن هناك نحو ٢٠٠ طفل و٤٣ امرأة وفتاة فلس���طينية في س���جون 
االحت���الل، منهن األمهات والمرضى وكبار الس���ن، في ظل ظروف صحية وإنس���انية وبيئية هش���ة جًدا 

ومهيأة لتفشي "كورونا"، مما يعرض حياتهم للخطر، آخذين بعين االعتبار سرعة انتشار المرض.
وتس���اءل "كيف سيكون الحال داخل سجون االحتالل التي بطبيعتها العنصرية ال توفر متطلبات الحياة 

اإلنسانية والبيئة الصحية بحدودها الدنيا؟".
ودعا وزارة ش���ؤون المرأة واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسس���ات والمراكز النسوية ومؤسسات 

حقوق اإلنسان ووزارة شؤون األسرى إلى تبني هذه الحملة والعمل على نشرها وتوسيعها وتدويلها.
وطالب بدعوة االتحاد النس���ائي الديمقراطي العالمي )أندع( والمبادرة النسوية األورومتوسطية )إيفي(، 

واالتحاد النسائي العربي وسائر المؤسسات النسوية اإلقليمية والدولية إلى االنضمام لهذه الحملة.
كما دعا لمخاطبة األمين العام لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنس���ان وس���ائر الهيئات الدولية للضغط 
على حكومة االحتالل ومطالبتها بإطالق س���راح األطفال والنس���اء الفلس���طينيات الت���ي باتت حياتهم 
مهددة اس���تنادًا للظروف التي يعيش���ونها وفًقا لتحذيرات وتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية 
م���ن فايروس "كورونا". وأكد االتحاد أنه س���يواصل العمل من أجل إطالق ه���ذه الحملة الضاغطة إلطالق 
سراح األطفال والنس���اء من خالل عضويته ودوره في االتحاد العام للمرأة والحركة النسوية الفلسطينية 
وعضويته في االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والمبادرة النسوية األورومتوسطية وعالقته مع عدد 

من الشبكات اإلقليمية.

»التحالف األوروبي« ُيناشد العالم 
بالتدخل إلنقاذ حياة األسرى

الدعوة لحملة دولية إلطالق 
سراح األسرى األطفال والنساء
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غزة/ خالد اشتيوي:
أك���دت وزارة الزراع���ة بغ���زة أنها تعد 
خط���ة طارئة م���ع الجه���ات المختصة 
الزراع���ي، به���دف تكثيف  بالقط���اع 
وتظافر الجهود لتحقيق األمن الغذائي 
للمواطنين في القطاع، في ظل الظروف 
الحالي���ة لتداعيات في���روس "كورونا" 

المستجد.
وق���ال المتح���دث باس���م وزارة الزراعة 
بغزة أدهم البس���يوني، أن الوزارة تعد 
هذه الخطة الطارئة لمواجهة المخاطر 
المحتملة إلنتش���ار في���روس "كورونا" 
على القط���اع الزراعي، لضم���ان العمل 
ا بالمزارع مرورًا بالتاجر  بطريقة آمنة، بدًء

واألسواق وحتى وصولها للمستهلك.
حديث���ه  ف���ي  البس���يوني  وأف���اد 
ل�"االس���تقالل"، بأن عملية اإلنتاج سواء 
في القطاع النباتي أو الحيوني لم تتأثر 
بفيروس "كورونا" المس���تجد" وتسير 
بشكلها الطبيعي، بل هناك قدرة على 

اإلستمرار في إنتاج المزيد.
وأش���ار إل���ى أن وزارة الزراع���ة اتخذت 
العديد من اإلجراءات االحترازية لضمان 
والمنتجات  الغذائي���ة  األصناف  توفر 
الزراعية باألس���واق وبأس���عار تناسب 

المستهلكين.
ولفت البس���يوني إلى أن الوزارة أوقفت 
مؤخرًا عمليات التصدي���ر، لتعزيز قوة 
الس���وق المحل���ي وتواف���ر المنتجات 
في األس���واق، ولقط���ع الطري���ق أمام 

مروجي الشائعات وبعض المستغلين 
والمحتكرين الذين يتالعبون باألسعار.

وطمأن المواطنين على توفر المنتجات 
الزراعية م���ن خضراوات ولحوم ودواجن 
أسعارها،  واس���تقرار  وأسماك،  وبيض 

مؤك���دًا أن���ه "ال يوج���د تخ���وف م���ن 
انقطاعها، نتيج���ًة لتداعيات فيروس 
بالتعامل  المواطنين  مطالب���ًا  كورونا"، 
بعقالنية ف���ي الش���راء، والتوقف عن 
حالة الهلع والتهافت الكبير على شراء 

المنتجات وتخزينه���ا في ظل توفرها 
بكميات كبيرة تلبي حاجة السوق.

ودعا المواطنين إل���ى عدم االنجرار وراء 
الش���ائعات ح���ول نق���ص المنتجات 
الزراعي���ة والصادرة م���ن بعض مروجي 
الش���ائعات وبعض التجار الجش���عين 

الستغالل المستهلكين.
وشدد البسيوني على أن الوزارة بغزة وعبر 
طواقمها الفني���ة والجهات المختصة، 
باس���تمرار وتتخذ اإلج���راءات  تعم���ل 
الالزم���ة لتفادي رفع األس���عار، ولضمان 
وفرة المنتج���ات الزراعية بكافة أنواعها 
سواء في القطاع النباتي أو الحيواني في 
األس���واق بالكميات والجودة المطلوبة، 
محذرًا التجار وكل من تس���ول له نفسه 
بالتالعب باألس���عار، حيث سيجري أخذ 

اإلجراءات القانونية بحقه.
وناقش���ت وزارة الزراعة الفلس���طينية 
أمس، مع مؤسسات المجتمع والجهات 
ذات العالقة بالقط���اع الزراعي، مقترح 
خطة االس���تجابة الطارئة والس���ريعة 
لتنس���يق الجه���ود وحش���د الم���وارد 
الممكنة في مواجهة المخاطر المحتملة 
النتش���ار فايروس كورونا على القطاع 

الزراعي.

الزراعة بغزة: نعد خطة طارئة لمواجهة مخاطر »كورونا« على القطاع الزراعي

رام الله/ االستقالل:
قال����ت وزارة الصحة إن تطعيم����ات األطفال بمختلف 
أعمارهم قائمة في موعدها، ولم يطرأ عليها أي تغيير، 
حس����ب الجدول المعت����اد، وأن التطعيم����ات متوفرة 

بنسبة %100.
ودعا الصحة في بيان المواطنين لمراعاة عدم االكتظاظ 
والتجمعات الكبيرة أثناء عملية التطعيم، خاصة وأنه 
تم التعميم باستقبال الحاالت الطارئة في العيادات، 

وااللتزام بالتطعيمات وع����دم التخلف عنها، من أجل 
حماية وس����المة األطفال من األمراض التي قد تؤدي 

للوفاة أو لإلعاقة أحيانا.
وأشارت إلى أن برنامج التطعيم الوطني الفلسطيني 
م����ن أفض����ل البرامج بالعال����م، وتعمل في����ه الطواقم 
الصحية منذ سنوات طويلة، واستطعنا من خاللها أن 
نقضي على عديد األمراض كشلل األطفال، والتسمم 

الوريدي.

رام الله / االستقالل:
أرس���ل الرئيس محمود عباس يوم أمس، رس���الة إلى 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اقترح 
فيها تطوير آلية دولية منسقة من خبراء في مختلف 

الحقول لبحث أزمة فيروس كورونا وتداعياتها.
وق���ال عباس في الرس���الة: إن التداعيات اإلنس���انية 
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، وحتى السياسية 
لألزمة ستكون كبيرة جًدا، وقد تنتج أزمة أخرى، تلي أو 

ترافق األزمة الصحية، ليست أقل صعوبة وخطورة مما 
يواجهه العالم اآلن.

وأش���ار إلى أن »البدء بجهد دولي، على نحو مؤسسي، 
وتش���كيل لجنة ت���درس آلية توزيع ع���بء المواجهة 
بأبعاده���ا الصحي���ة واالقتصادي���ة، أمر مه���م جًدا 
لمستقبل اإلنسانية والبشرية، ولتجنيب المجتمعات 
األخط���ار والتداعيات المس���تقبلية لهذه اللحظة غير 

المسبوقة«.

عباس يقترح جهدًا دوليًا منسقًا 
لبحث »كورونا« وعالج تداعياتها

»الصحة«: تطعيمات األطفال 
متوفرة وستعطى بموعدها

غزة/ االستقالل:
طال����ب االتحاد اإلس����المي في نقاب����ة المحامين 
النظاميين الفلس����طينيين، األربعاء، أحرار العالم 
وعب����ر المنظومة الدولي����ة للضغط عل����ى وإدارة 
مصلحة الس����جون االس����رائيلية، لإلفراج العاجل 
عن األس����رى الفلسطينيين واألسيرات والمرضى 
واألطفال خصوصًا كإجراء احترازي إنساني واجب 

التنفيذ.
وحم����ل االتح����اد إدارة مصلح����ة س����جون العدو 
"اإلسرائيلي" المس����ؤولية الكاملة عن حياة أكثر 
من )5000( أس����ير ومعتقل فلس����طيني وعربي، 
يتعرض����ون إلهماٍل طبي ص����ارخ، رغم تحذيرات 

منظمة الصح����ة العالمية، واس����تفحال فيروس 
)كورونا(، في صفوف الكيان اإلس����رائيلي عمومًا، 

والسجانين خصوصًا.
وأوضح االتحاد في بيان وصل "االستقالل" سخة 
عنه أن العدو ومصلحة سجونه يضربون من حيث 
المب����دأ توصيات المنظم����ات ذات الصلة بحقوق 
اإلنسان عرض الحائط، متجاهاًل دعوتها لإلفراج 

عن أسرانا، لمنع تفشي )كورونا( في أوساطهم.
وأضاف البي����ان ان الع����دو "اإلس����رائيلي" يصر 
على اعتقال األس����رى المرضى والنساء واألطفال 
في ظروف ال إنس����انية، منتهكًا بذلك الحصانة 
القانونية لهذه الفئات اإلنس����انية، والتي جنبها 

القانون الدولي وي����الت الصراعات وتبعاتها من 
اعتقال وقتل وإصابة. وأكد االتحاد على أن العدو 
ُيمعن في نازيته، ويواصل اعتقال أبناء الشعب 
الفلسطيني، في الوقت الذي أّجل هذا الفيروس 
الخصومة السياس����ية في الس����احة الدولية بين 
العديد من ال����دول المتخاصمة، واصطف العالم 

جنبًا إلى جنب لمكافحته.
ون����وه البي����ان ب����ان الع����دو ُيع����ّرض األس����رى 
الفلسطينيين لمعاملة ال إنسانية، فيقرر سحب 
أكثر م����ن )140( صنفًا من حاجاته����م اليومية، 
وأبرزه����ا المعقم����ات وم����واد التنظي����ف الالزمة 

لمواجهة فيروس )كورونا( القاتل.

االتحاد اإلسالمي في نقابة المحامين يطالب 
باإلفراج العاجل عن األسرى خشية من »كورونا«

غزة/ االستقالل:
أكدت مفوضية الش���هداء واألس���رى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في 
قطاع غزة وفاة األس���ير المحرر المبعد إلى غزة سليمان أكرم محمود السردي بمستشفى 
الرنتيس���ي بعد صراع مع مرض السرطان في الدماغ والصدر. والمبعد السردي من مخيم 
عس���كر بنابلس وكانت قوات االحتالل اعتقلته في 2001 وأبِعد لغزة بعد اعتقاله بعام 

وهو ال يحمل هوية أو جواز سفر ويحمل بطاقة تعريف ولديه 5 أبناء.
وشدد البيان على أن الظروف االعتقالية السيئة في سجون االحتالل اإلسرائيلي تجعل 

من أجساد األسرى أرضا خصبة لغزو األمراض المزمنة والخطيرة.

وفاة أسير محرر مبعد لغزة 
بعد معاناة مع المرض

رام الله / االستقالل:
توفيت الحاجة فاطمة اعمر عنقاوي والدة األس���ير ناصر خالد عنقاوي من قرية بيت س���يرا 
غربي محافظة رام الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة، دون أن يتمكن من إلقاء نظرة الوداع 
األخيرة عليها. وأفاد مكتب إعالم األس���رى بأن األس���ير عنق���اوي )44عامًا( دخل أمس عامه 
ال�20 على التوالي في سجون االحتالل اإلسرائيلي. وكانت سلطات االحتالل اعتقلت عنقاوي 

بتاريخ 2003/3/24، وأصدرت بحقه محكمة االحتالل حكمًا يقضي بسجنه 25 عاًما.

وفاة والدة األسير ناصر عنقاوي 
في الذكرى الـ20  العتقاله

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت مصادر محلية، يوم أمس، بأن قوات 
االحتالل اإلس���رائيلي اعتقلت شابين من 

بلدة العيسوية في القدس المحتلة. 
ووف���ق المص���ادر، فق���د داهم���ت قوات 
االحت���الل بل���دة العيس���وية واعتقل���ت 

الش���ابين محمد جمال علي���ان )35عاما(، 
ومحمد زكريا عليان )19عاما(، واقتادتهم 

إلى جهة مجهولة.

قوات االحتالل تعتقل شابين من بلدة العيسوية
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واتخ����ذت وزارة الداخلي����ة في غزة الس����بت 
الماضي، سلس����لة إج����راءات تضمنت إغالق 
والمقاه����ي  والمطاع����م  األف����راح  قاع����ات 
والصاالت الرياضي����ة وتعليق صالة الجمعة 
حتى إشعار آخر، إثر الكشف عن أول حالتي 

إصابة بفيروس كورونا في غزة. 

" " مل ت�ضع فرحتنا 
قبل يوم واحد من موعد الزفاف، وبينما كان 
العري����س "عي����اد" يعلق الزينة أم����ام منزله 
أقاربه وأصدقائه، اس����تعدادًا إلقامة  برفقة 
"سهرة الش����باب"، تلقى اتصااًل هاتفيًا من 
إدارة صالة األفراح لتك����ون المفاجأة، بإلغاء 
الحج����ز إلتزامًا بق����رار وزارة الداخلية بإغالق 
صاالت االفراح كإج����راء احترازي للوقاية من 

فيروس كورونا. 
ويق����ول عياد خالل حديثه ل�"االس����تقالل":" 
ف����ي البداية تلقينا القرار بصدمة كبيرة، ألن 
ترتيبات الفرح جميعه����ا جاهزة، والدعوات 

تم توزيعها، والخسائر المادية كبيرة، إللغاء 
حجوز الس����يارات وحافالت النقل، وفساتين 

سهرة النساء، والغداء، وال مجال للتأجيل".
وأضاف:" بعد ما يقارب س����اعتين من إلغاء 
الحج����ز، قررنا وأس����رة الع����روس إتمام حفل 
الزف����اف بموع����ده على نطاق ضي����ق داخل 
حواص����ل البيت، وبحضور ع����دد محدود من 
األقارب واألحبة"، مش����يرًا إلى أنه اس����تبدل 
س����هرة الشباب بجلس����ة لعدد محدودة من 

جيرانه وأصدقائه وأقاربه. 
وأوض���ح أن الخ���وف م���ن "كورونا" أّث���ر على 
استجابة المدعوين لحضور حفل الزفاف، إذ أن 
أقل من %20 من المدعوين اس���تجابوا لدعوة 
الفرح، مضيفًا: "الحمد الله الذي أتم علينا حفل 
زفافن���ا على خير، رغم أننا اس���تبدلنا كثيرا من 

مراسمه من أجل أال تضيع فرحتنا أو تؤجل". 
اأفراح بنكهة "الثمانينات" 

"كورونا م����ش كورونا، حنفرح ونتزوج"، بهذه 

الكلم����ات عبر العريس عز الدين وش����اح عن 
قبول����ه لق����رار وزارة الداخلية بغ����زة بإغالق 
قاعات االف����راح، بالوقت الذي كان يرغب في 
إقام����ة حفل زفافه يوم 26/ م����ارس الجاري، 
بالطقوس والمراسم المعهودة بالقطاع منذ 

سنوات. 
ل����م يتردد "ع����ز الدين" في إقناع عروس����ه " 
أنهار جبريل" بإقامة حف����ل زفافهما بصالة 
منزله المتواضع بمخيم النصيرات، وبحضور 
عدد محدود من األقارب واألصدقاء، بداًل من 
تأجيله لوقت غي����ر معلوم، وليكون زفافهما 
وانتفاضة  الثمانينات"  "أفراح  بنكهة  مميزًا 

الحجارة في حينه كما وصفها والده. 
بمالمح الس����عادة والرضا، يقول وشاح: "كل 
عروس����ين بتمن����وا أن يك����ون فرحهم مميزا 
ويقام في أفخم وأكبر قاع����ات األفراح، لكن 
ببعض األوقات الظروف تحكمنا"، مستدركا: 
"عندم����ا أعلن����ت وزارة الداخلي����ة عن إغالق 

قاعات األفراح، ش����عرت بضيق كبير خاصة 
أن تجهيزات الفرح باتت مستوفاة وجاهزة، 
لكن بعد مشاورات طويلة مع العروس، قررنا 

أن ُنكمل فرحتنا ولو بأقل االمكانيات". 
وش����دد على أن صح����ة الناس أه����م بكثير 
من قبول أو عدم قبول ع����دد معين لقرار ما، 
مضيًفا: "بالتالي تقبلنا القرار، وقمت ببعض 
اإلجراءات البديلة أنا والعروس، حيث اتفقنا 
على الذهاب ألستوديو، وعمل جولة محدودة 

في أرجاء النصيرات".
وتعد عائلة العريس في صالة منزلها بعض 
الترتيب����ات الالزم����ة القامه حف����ل الزفاف، 
وزينت جدرانه����ا بالبالونات وحب����ال الزينة 
واإلض����اءة، كم����ا نصبت بمقدمته����ا منصة 

العرسان" الكوشه". 
مش����هد التحضي����رات لزفاف "ع����ز الدين"، 
أنعش ذاكرة والده " أب����و عطيه" الذي تزوج 
بنف����س الطريقة ع����ام 1984، حيث لم تكن 

قاعات األف����راح منتش����رة كما ه����ي اليوم، 
وكانت األفراح تنظم في ش����وارع المخيمات 

وفوق أسطح المنازل.
وبس����عادة عارم����ة، يق����ول وال����د العريس:" 
فيروس كورونا رجع مراس����م األف����راح أليام 
زفافي قبل 30 س����نة، كنا نقيم الفرح بالدار 
والحاج����ة تعمل الحنة للع����روس وتضعها 
على يديها، والنس����اء يطبلن ويغنين للفجر، 
أما الش����باب فكان����وا يتجمع����ون أمام منزل 
العري����س ويحتفلون على أنغام األناش����يد 

واألهازيج الوطنية.
وأض����اف:" الفرح ف����ي القل����ب"، واألهم هو 
الحفاظ عل����ى صحة وحياة الن����اس في ظل 
المخاوف من تفش����ي فيروس كورونا، الفتًا 
إل����ى أنه س����يضع الفتات على ب����اب المنزل 
مكتوبًا عليه����ا: "ابتس����امتك تكفي"، لحث 
المدعوي����ن عل����ى االكتف����اء بالتهنئة دون 

مصافحة أو تقبيل.

استحضار أيام انتفاضة الحجارة

»كورونا« يفرض بروتوكوالته على مراسم زفاف الغزيين
غزة/ دعاء احلطاب: 

"من�ض��ة عر�ض��ان ُمزين��ه بال��ورد والأقم�ض��ة املزخرف��ة، 
وم��ن جانبيه��ا تنبعث الإ�ض��اءات امللونه، و اأحب��ال الزينة 
املر�ضعة بالربق الأبي�ض تتدىل فوق احلا�ضرين، واأنا�ضيد 
الفرح ت�ضدح بالأرجاء تارة، واأخري تعلوا اأ�ضوات الطبول 
والغن��اء من حناجر الن�ض��اء"، هك��ذا جرت مرا�ض��م زفاف 
العري���ض " �ض��عد اهلل عي��اد" على عرو�ض��ه " هال��ة عياد " 
يف �ض��الة منزل��ه بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، و�ض��ط 
ح�ض��ور حمدود من املدعوين، نظرًا للظروف ال�ض��تثنائية 
التي فر�ض��ها فريو�ض كورونا. م�ض��هد زف��اف "عياد" مل يكن 
كم��ا خط��ط ل��ه العرو�ض��ان من��ذ خطوبتهما، فق��د اتفقت 
اآذار اجل��اري موع��دا  اأ�ض��رتاهما عل��ى ي��وم 22 مار���ض/ 
حلف��ل الزف��اف يف اإح��دى قاعات الأف��راح الك��ربى بغزة، 
لكن الجراءات الحرتازية امل�ض��ددة التي اتخذتها وزارة 

الداخلية يف غزة ت�ضببت يف اإلغاء حجز القاعة.

رام الله/ االستقالل:
أك���د مجلس التعليم العالي يوم األربعاء أنه س���يتم النظر بالق���رار المتعلق بالفصل 

الصيفي بناء على مستجدات المرحلة المقبلة، وسيعلن عنه في حينه.
وأوضح المجلس في بيان له األربعاء أنه يترك لكل مؤسس���ة تعليم عاٍل، تحديد آلية 
عقد االمتحان الشامل، أو مناقشة األطروحة لطلبة الدراسات العليا طوال فترة الطوارئ، 

مع مراعاة التعليمات الخاصة بمنح الدرجة.
وبين أنه "يترك لكل مؤسس���ة تعليم عاٍل اختيار طرق التقييم االلكترونية المناسبة، 
بما يحقق معايير التقييم الموثوق وضرورة التنسيق المسبق مع وزارة التعليم العالي 
والبح���ث العلمي، في حال الخروج ع���ن إطار التعليمات المعمول بها في مؤسس���ات 
التعليم العالي الفلس���طينية". وأعلن المجلس عن تأجيل المساقات العملية أو الجزء 
العملي أو الس���ريري من المس���اقات الت���ي يتعذر تنفيذها، لحي���ن االنتهاء من حالة 

الطوارئ المفروضة، والسماح للطلبة بالعودة إلى الدوام كالمعتاد.
وأشار إلى استمرار عمل مؤسسات التعليم العالي، ضمن منظومة التعليم االلكتروني 
طوال فترة الطوارئ المعلن���ة، وضمن الحد األدنى من الموظفين اإلداريين، مع االلتزام 

بقرارات الحكومة بمنع تحرك المواطنين، وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص.

رام الله/ االستقالل
أعلن���ت لجن���ة االمتحان���ات العام���ة ف���ي وزارة التربية 
والتعليم مساء األربعاء أن امتحان الثانوية العامة لهذا 
العام سيش���مل المادة المغطاة من المقررات الدراسية 

أثناء الدوام المدرسي الصفي فقط )اللقاءات الوجاهية(.
وأوضح���ت وزارة التربية والتعليم في بي���ان لها تلقت 
وكالة "صفا" نس���خة عنه أن اللجنة ق���ررت إعفاء الطلبة 
من امتحان التكنولوجي���ا العملي للثانوية العامة للعام 

الدراس���ي الحال���ي. ودع���ت الطلبة لمراجع���ة المقررات 
الدراس���ية، واالس���تعانة ببرنام���ج "ثانوي���ة أون الين" 
وبمعلميهم عبر وسائل التواصل المتاحة، واالستعداد 

لالمتحانات، متمنيًة لكافة الطلبة التوفيق والنجاح.

رام الله/  االستقالل:
أوقف���ت النيابة العامة 15 متهم���ا في محافظة رام 
الله والبيرة، بعد أن أقدموا على التجول في ش���وارع 
المدينة وخرقهم التدابي���ر الوقائية، خالًفا لقانون 

الطوارئ والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.
كما أوقفت النيابة 5 متهمي���ن في مدينة طوباس 
بع���د ضبطهم داخ���ل مركبة بعد منتص���ف الليل 
وبحيازته���م م���واد مس���كرة ومخدرات ف���ي داخل 
المدينة، وخرقهم التدابير االحترازية لحالة الطوارئ.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أنه تم توقيف 
جميع المتهمين اس���تنادا ألحكام قانون اإلجراءات 
الجزائي���ة رقم 3 لس���نة 2001 لغايات اس���تكمال 
التحقيق معهم، علم���ا أنه تم إحضارهم وإحالتهم 

إلى النيابة العامة من قبل األجهزة األمنية.
فيما ضبطت الش���رطة 23 مركبة في مدينة نابلس 
ش���مال الضف���ة الغربي���ة المحتلة، مخالف���ة لحالة 

الطوارئ والتعليمات بالبقاء في المنازل.
وذكرت الش���رطة في بيان، أنه ومن ضمن إجراءاتنا 

لتطبي���ق حال���ة الط���وارئ التي أعل���ن عنها رئيس 
ال���وزراء وتعليماته للمواطني���ن بالبقاء في منازلهم 
حماية لهم وألبنائهم وحفاًظا على صحتهم وصحة 
ذويهم وصحة المجتم���ع ضبطنا 23 مركبة مخالفة 

وحجزها.
وأش���ارت إلى أنها ش���ددت من إجراءاتها، من أجل 
ضبط حركة المواطنين وإلزامهم بالبقاء في منازلهم 
من أج���ل س���المتهم وحفاًظا عليهم م���ن اإلصابة 

بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

ضبط 23 مركبة بنابلس

توقيف 20 متهمًا بالضفة لخرقهم التدابير االحترازية لحالة الطوارئ

التربية: إلغاء امتحان التكنولوجيا العملي للثانوية العامة

التعليم العالي: تأجيل المساقات 
العملية والنظر بقرار الفصل 

الصيفي وفق المستجدات
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فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن / مؤنس محم���د ابراهي���م البريم 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)٨٠٢٠٣٨٨٤٤( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواط���ن / عزالدين مس���عود رمض���ان بلبل 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)976041475( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / يوس���ف حس���ن عودة اب���و جوهر 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802407858( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / حس���ام ص���اح احم���د الحمايدة 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802058495( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وأكد مس���ؤول اللجن���ة الدعوي���ة العامة في حرك���ة الجهاد 
اإلسامي الشيخ وليد حلس، أن حملة »التزامك عبادة« تهدف 
إلى نشر الوعي الديني والشرعي لدى أبناء شعبنا الفلسطيني 
من خال االلتزام بالقرارات والتوجيهات المهمة التي تصدر 
عن الجهات المسؤولة مثل وزارات الصحة واألوقاف والداخلية.

وقال حلس في حديثه ل� "االس���تقال": "إن هدف الحملة هو 
توعية المجتمع واالعتماد والتوكل على الله عز وجل من جانب، 
ومن خال األخذ باألس���باب واتباع وس���ائل الوقاية واالحتياط 
والس���امة م���ن جانب آخ���ر، وذلك م���ن خال ب���ث روح األمل 

والطمأنينة ورفع مستوى الوعي وااللتزام لدى المواطنين«. 
وأكد أنه وفي ظل الظروف الطارئة وغير المألوفة بسبب انتشاء 
هذا الوباء، فإن "س���امة األبدان مقدمة على س���امة األديان"، 

و"درهم وقاية خير من قنطار عاج".
وش���دد حلس على أن "ديننا اإلسامي الحنيف يريد أن تكون 
أبداننا س���ليمة وصحيحة ومعافاة من كل األمراض واألسقام 
ليتمكن اإلنس���ان المس���لم من االس���تمرار في عبادة الله عز 
وجل ونش���ر دعوته ورسالة السماء ورسالة التوحيد ومجاهدة 

األعداء؟.
وأوض���ح أن اللجنة الدعوية في الجهاد اإلس���امي، ومن خال 
هذه الحملة المش���تركة مع الجهات المعنية والمختصة مثل 
وزارة األوقاف، تؤدي واجبها الشرعي واألخاقي والوطني تجاه 
شعبنا لحمايته والمساهمة في زيادة نشر الوعي الصحي بين 

أفراده.
وتاب���ع حلس، أن دوال عظم���ى ذات إمكانيات كبيرة ومتقدمة 
تنهار أمام هذا الفيروس، وبالتالي يجب على كل فرد وشخص 

أن يقوم بواجبه في مجابهة هذا الوباء قدر اس���تطاعته وقدر 
امكانياته المتاحة، ولذلك قمنا بمشاركة الجهات المعنية في 
المجال الذي يخصنا وهو الجانب الدعوي والش���رعي من خال 
مش���اركتنا بالكلمة والموعظة الحسنة في توجيه المواطنين  
الذين ال يدركون أن إغاق المساجد في فترة من الفترات يكون 

له منفعة كبرى في حماية المسلمين.
واعتبر حلس، أن كل من ال يلتزم بالتعليمات الصادرة عن 
الجهات المعنية في هذه المرحة الحساس����ة والخطيرة، 
"آثم"، كونه يعّرض نفسه واآلخرين للخطر، وهذا مخالف 

لتعاليم اإلسام الحنيف.
  التزامك عبادة

وأطلقت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد اإلس���امي في 
فلس���طين، األربعاء، حملة دعوية إلكترونية بعنوان "التزامك 

عبادة".
وأوضحت اللجنة الدعوي���ة، أن الحملة تهدف إلى حث 
المواطنين على اتباع ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، 
وحثهم على وجوب االلت���زام بالتعليمات الصادرة من 
الجه���ات المختص���ة الخاصة بوباء كورون���ا بما يحقق 

المصلحة العامة والخاصة.
وقال���ت:"إن الحمل���ة أت���ت في ظ���ل األح���وال العصيبة التي 
نعيش���ها، حيث يحتاج الناس منا للكلم���ة الطيبة التي تبث 
فيهم األمل، وترفع عنده���م اليقين، وتحثهم على فعل كل 

نافع في دنياهم وآخرتهم، حتى تنجلي الغمة".
وأك���دت اللجنة، أن الحملة  كانت بالش���راكة مع وزارة األوقاف 
والشؤون الدينية ووسائل اإلعام ونشطاء التواصل االجتماعي 
وتضمن���ت العديد من المنش���ورات والتصامي���م التي تحث 
المواطنين االلتزام في البيت والعمل وفق ارش���ادات الجهات 
المختصة للحفاظ على س���امة المواطنين والحد من انتش���ار 
هذه المرض، أيضًا أتت لتأكيد على وحدة الموقف الش���رعي 

في مجابهة هذا الوباء. 
وأضافت ، أن االلتزام عبادة يعني االلتزام بالفتاوى الش���رعية، 
والتعميم���ات الخاصة باللجنة الدعوي���ة، وبالقرارات الصادرة 
من الجه���ات المختصة، المتعلقة باإلرش���ادات الوقائية في 
التعامل مع هذا الوباء، وااللتزام بالمعايير األخاقية والشرعية 
المتعلقة باألزمة من حرمة اس���تغال حاجة الناس، واالحتكار 

ورفع األسعار، ونشر األخبار بدون تثبت، ونشر اإلشاعات.
وغرد نش���طاء التواصل االجتماعي على هاش���تاق #التزامك_

عب���ادة حيث تضمنت ه���ذه التغريدات والمنش���ورات صورًا 
ومقاطع مصورة تحث المواطنين على االلتزام في البيت وأداء 

الصلوات والعبادة في المنزل حماية لك ولكل المواطنين.
والق���ت الحملة تفاع���ًا كبيرًا بي���ن رواد منص���ات التواصل 
االجتماعي وهذا ما ظهر من خال المشاركة والتفاعل الافت 

والمنقطع النظير.

حلس: االلتزام بالتعليمات جزء من الدين

»التزامك عبادة«.. حملة إلكترونية توعوية لمواجهة »كورونا«
غزة / حممد اأبو هويدي:

اإىل  وو�صول��ه  »كورون��ا«  وب��اء  انت�ص��ار  من��ذ 
الأرا�صي الفل�صطينية؛ بات الأفراد واملوؤ�ص�صات 
الر�صمي��ة والأهلية يف �صباق مع الزمن لإطالق 

املب��ادرات املختلف��ة والرامي��ة لتح�صني الفرد 
واملجتمع من خط��ورة الفايرو���س القاتل. ويف 
اأحدث مبادرة يف ه��ذا ال�صياق، اأطلقت اللجنة 
الدعوية حلركة اجلهاد الإ�صالمي يف فل�صطني 

وبالتعاون مع وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية 
بغزة، اأم�س الأربعاء، حملة »التزامك عبادة«؛ 
حل��ث املواطن��ني عل��ى الت��زام البي��وت وع��دم 

اخلروج اإل لل�صرورة الق�صوى.

غزة / االستقال:
حّذر المركز الفلس���طيني لحقوق االنس���ان من 
تدهور كارثي قد يصيب قطاع غزة حال تفّشي 

فيروس "كورونا" المستجد "Covid-19" فيه.
وأعرب المركز في بيان صحفي عن خشيته من 
عدم قدرة الجهاز الصحي في غزة على التعامل 
مع المرض���ى في حال انتش���ار الوب���اء، محمًا 
االحتال المسؤولية األولى عن توفير اإلمدادات 
الطبية ألهالي القطاع، واتخ���اذ جميع التدابير 

الوقائية الضرورية.
ووفًقا لمتابعات المركز، تعاني المرافق الصحية 
في غزة أصًا من تدهور خطير ناجم عن سياسة 
الحصار ال���ذي تفرضه س���لطات االحتال على 
قطاع غزة منذ 1٣ عاًما، وناتج أيًضا عن تداعيات 
االنقس���ام الفلس���طيني الداخلي والمناكفات 

السياسية.

وأوض���ح أن���ه نجم ع���ن ذلك هشاش���ة النظام 
الصحي للقطاع، ونقص دائم في قائمة األدوية 
األساس���ية، واألجهزة الطبية، ونق���ص الكادر 
الطبي المتخصص، وهو م���ا جعله في األوقات 
العادية عاجًزا عن تلبية االحتياجات األساسية 

الطبية ألهالي القطاع.
وأكد المرك���ز أن المس���ؤولية األولى في توفير 
اإلمدادات الطبية لس���كان قط���اع غزة تقع على 
"إس���رائيل"، وعليه���ا اتخ���اذ جمي���ع التدابير 
الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتش���ار 
األمراض المعدية واألوبئة، وذلك وفًقا للمادتين 
55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 19٤9.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية 
إلى الضغط على "إس���رائيل" م���ن أجل إجبارها 
على االلتزام بواجباتها، والس���ماح بإدخال كافة 
االحتياجات الطبية إلى غ���زة، وخاصة األجهزة 

والمع���دات الطبي���ة الازم���ة للفح���ص الطبي 
لفيروس كورنا.

وطال���ب المرك���ز المجتمع الدول���ي والمنظمات 
اإلنس���انية بتقديم العون والمس���اعدة للجهاز 
الصحي في غزة، والعمل على توفير المستلزمات 
الطبية التي تحتاجها المستشفيات، للمساعدة 

في مواجهة انتشار "كورونا".
ودعا إدارت���ي وزارة الصحة في رام الله وغزة إلى 
التنس���يق بينهما وتوحيد الجه���ود لمواجهة 

انتشار "كورونا".
وطالب الس���لطة الفلس���طينية بإنش���اء لجنة 
طوارئ عليا موحدة تش���مل كاف���ة المحافظات 
الفلسطينية، تتابع اإلجراءات المتخذة للحد من 
انتش���ار "كورونا"، وتعمل على نشر المعلومات 
ح���ول اإلصاب���ات، وكيفية الوص���ول للخدمات 

الصحية أواًل بأول.

مركز حقوقي ُيحذر من انهيار األوضاع الصحية بغزة

غزة/ االستقال:
وّجه مركز "حماية" لحقوق اإلنس���ان رس���الة مطول���ة لعدد من 
المؤسس���ات والهيئات والشخصيات الدولية، طالب من خالها 
بالضغط على سلطات االحتال اإلسرائيلي إلنهاء حصارها قطاع 
غزة، والسماح بإدخال الس���لع والمواد واالحتياجات الازمة كافة 

لحياة أكثر من مليوني، في ظل تفشي وباء "كورونا".
وبين المركز في رس���الته خطورة ما يتعرض له سكان قطاع غزة 
من منع س���لطات االحتال إدخال األجهزة والمعدات الضرورية 

لمواجهة جائحة "كورونا المستجد" في القطاع.
 وأوضح أن س���لطات االحتال تواصل التخلي عن مس���ؤولياتها 
بموج���ب أحكام وقواع���د القانون الدولي تجاه س���كان األراضي 

المحتلة.
وأضاف أن" ظهور الحاالت األولى لمصابين بالمرض في القطاع 
يثير القلق، وينذر بكارثة إنس���انية قد تحدث إذا لم يستدرك 
األمر ويت���م تزويد القطاع بالمعدات واألجه���زة الازمة لفحص 
المشتبه بهم، ومحاولة الحد من انتشار هذا الوباء، الذي يشكل 

خطًرا على حياة ما يزيد عن مليوني مواطن".
وطالب المركز الجهات المعنية بالضغط على سلطات االحتال 
وإلزامها بتحمل مس���ؤولياتها تجاه األراضي المحتلة وال سيما 

قطاع غزة ورفع الحصار.
ودعا منظم���ة الصحة العالمي���ة لمتابعة الحال���ة الصحية في 
فلسطين عموًما، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص السيما في 

ظل تفشي هذا الوباء ومحدودية اإلمكانيات.
وطالب المركز بالسماح بإدخال المساعدات للقطاع، وإطاق حملة 

دولية لمساعدة غزة لمواجهة هذا الوباء الخطير.

»حماية«  يطالب بضغط دولي 
على االحتالل إلنهاء حصار غزة
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تتجه »اسرائيل« لشراء اجهزة تنفس وكمامات من الدول العربية, ليس الن هذا المنتج متميز في الدول 
العربية وعالي الجودة, فقد عرضت اس���رائيل على االردن ش���راء مليون كمامة, وعزمت على شراء اجهزة 
تنفس من دول خليجية, وقدمت دول عربية تعاني من انتشار وباء الكورونا في بالدها مساعدات عاجلة 
ل���دول اوروبية وزودتها بماليين الكمامات واجهزة التنفس, مما ادى الرتفاع اس���عار الكمامات الى حد 
كبير بحيث لم يعد يستطيع المواطن البسيط شراء كمامة ليقي نفسه من هذا الوباء المستشري, بينما 
تعاني المستش���فيات والمراكز الصحية في العديد من الدول العربية من قلة اجهزة التنفس وندرتها 
في ظل تس���اقط االالف من المواطنين العرب في محاذير هذا المرض, وتوقع ان تتزايد االعداد الى حد 
كبير خالل االيام القادمة, »فإس���رائيل« مثال تتحدث عن امكانية اصابة اكثر من مليون صهيوني بوباء 
الكورونا, وهى تس���تعد لذلك من خالل استيراد الكمامات واجهزة التنفس من الدول العربية, ولديها 
تقديرات ان الوباء سيتزايد وينتشر بشكل كبير خالل المرحلة القادمة, ويصل الى ذروته الشتاء القادم, 
وان ه���ذه حقائق يجب التعامل معها واالس���تعداد لها بواقعية, وبما ان العال���م كله يعاني من هذا 
الوباء الفتاك, فان الس���وق الوحيد المفتوح امام »اسرائيل« دائما هو السوق العربي, فالرسميون العرب 

يتعاملون مع مطالب »اسرائيل« بأنها اوامر, ويجب التعاطي معها ايجابيا. 
اذا لماذا تلجأ »اس���رائيل« الى الدول العربية الستيراد الكمامات واجهزة التنفس, ولماذا لم تستوردها 
من دول اوروبا او دول اس���يوية غي���ر عربية, كاليابان والكوريتين, وروس���يا, والهند وغيرها من الدول؟ 
»اس���رائيل« نعلم ان هذه الدول االوروبية واالس���يوية لن تس���تجيب لمطالب »اسرائيل«, وال لإلغراءات 
المالية التي يمكن ان تقدمها, ولن تؤثر »اس���رائيل« على نفس���ها وشعوبها, لكنها تعلم في نفس 
الوقت ان الدول العربية تقيس مصالحها بمعايير اخرى, واس���هل شيء يمكن ان تفرط فيه هي القوة 
البش���رية واالقتصادية لديها, فقيمة االنس���ان العربي وحياته لدى قادته الرسميين ال تساوي شيئا, 
وليس هناك ما يمكن ان يجبرها على توفير وس���ائل الحماية واالم���ان له, فهي تنظر للعربي على انه 
عنصر مضاد لها ولسياس���اتها, وبالتال���ي تتعامل معه بعقلية االنتقام ال االمان, لذلك استس���هلت 
»اسرائيل« شراء وسائل الحماية لها من الدول العربية وبأسعار زهيدة ولربما تقدم لها كمنح ومساعدات 
مجاني���ة, فهي لديها داللها ومصالحها مع عديد الدول العربية, وتوش���ك على اقامة تحالفات معها, 
وابس���ط قواعد التعاون بينهما ابداء حسن النية تجاه »اسرائيل« وتقديم المساعدات لها على حساب 
حقوق المواطن العربي ووس���ائل حمايته من الوباء, فصحة المواطن االسرائيلي اهم لديهم من صحة 

المواطن العربي الذي هو عبء وحمل زائد على قادته وزعمائه, وال كرامة لمواطن عربي في وطنه. 
لألسف فالدول العربية الموبوءة بالكورونا ليس لديها رؤية ومخطط لمواجهة هذا الوباء, فهي تعيش 
اللحظة, وال تستطيع ان تقدر مدى امكانية انتشار المرض, والى اين يمكن ان يصل ويهدد حياة الناس, 
وهى تنظر للوباء على انه ظاهرة عالمية لم تستطع كبرى دول العالم التصدي له والقضاء عليه, وبالتالي 
تنتظر ماذا س���تفعل الدول الكبرى لمواجهة الوباء, وهل يمكن ان تصل الى انتاج امصال تقضي على 
هذا المرض, لتستعين بالدواء ان سمحت الدول الكبرى بذلك, على االقل يمكن ان يتوفر الدواء للطبقة 
الحاكم���ة بأي ثمن كان, حتى ان هن���اك احدى العائالت العربية المالكة عرضت ماليين الدوالرات ألجل 
اس���تقدام فريق طبي صيني يرعى العائلة المالكة ويحافظ عليها من امكانية وصول هذا الوباء اليها,  
وهذا ما يعنيها فقط, اما الش���عب فعليه ان يلقى مصيره المحتوم دون ضجر او وجل, مثله مثل باقي 
ش���عوب العالم,  وألن الشعوب العربية تعلم تماما انها على هامش اهتمام الدولة, فقد بدأت العديد 
من المدن العربية بالصدح بنداء الله اكبر بشكل جماعي عبر شرفات المنازل, فال خالص من هذا الوباء اال 
باالستعانة بالله عز وجل واطالق صيحة الله اكبر, والجهر بالدعاء واالبتهال الى الله ان يرفع عن االمة هذا 
البالء,  واستأثر الرسميون العرب »بإسرائيل« على انفسهم ولو كان بهم وباء, وهذا االيثار صفة بتوارثها 
العرب على مر العصور, وقد آثروا اعداء االمة على ش���عوبهم ليشتروا سالمتهم وأمنهم واستقرارهم , 

وذلك على قاعدة المثل القائل »اللي تحتاجه اسرائيل يحرم منه الشعب«.          

يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم وباءا
رأي

ان األس���رى والمعتقلين والرهائن في س���جون االحتالل الصهيوني اليوم 
يعتبر واقعهم ووجودهم في السجون الصهيونية مخالفا للقانون الدولي 
اإلنساني وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية االسرى واتفاقية 
جنيف الرابع���ة الخاصة بحماية المدنيين وبال���ذات المعتقلين والرهائن 
داخل الس���جون، وعلية فقد اعلن االسرى والمعتقلون والرهائن في سجون 
الكيان الصهيوني استئناف خطواتهم النضالية، حيث شرعوا بجملة من 
االجراءات منذ نهاية األس���بوع الماض���ي لمواجهة هذه االنتهاكات، واهم 
هذه االجراءات، إرجاع وجبات الطعام وإغالق األقس���ام، وس���تكون هذه في 
ثالثة سجون مركزية »عوفر، النقب، ونفحة«، حيث كان األسرى والمعتقلون 
والرهائ���ن وعل���ى مدار ثالثة أي���ام قد نفذوا ه���ذه االج���راءات النضالية، 
وانته���ت دون أن يكون هناك رد إجرائي واض���ح على مطالبهم، وما قامت 
به ادارة الس���جون الصهيونية في بعض سجونها  هو قيامها برش بعض 
األقس���ام، حيث ادعت أنها قامت بعملية تعقيم ،األمر الذي اعتبره األسرى 
والمعتقلون والرهائن أنه جزء من سياس���ة التميز بين السجون، و الهدف 
منها هو كسر الخطوات النضالية الجماعية لألسرى والمعتقلين والرهائن 

في السجون الصهيونية.
أن مطال���ب األس���رى والمعتقلي���ن والرهائن تتمث���ل ب�وقف ق���رار إدارة 
الس���جون الصهيونية سحب )140( صنفًا من »الكنتينا« الخاصة  باألسرى 

والمعتقلين ،والتي تشمل أصنافًا من الطعام ،ومواد تنظيف، وهى ُتشكل 
اليوم أساس���ًا لمواجهة وباء الكورون���ا ، اضافة الى أصناف أخرى من المواد 
األساس���ية ،وحتى االن لم تتخذ إدارة س���جون االحت���الل الصهيوني أية 
تدابير حقيقية لحماية األس���رى والمعتقلين والرهائ���ن من وباء الكورونا، 
خاصة مع عدم وجود أي من مواد التعقيم داخل األقسام والغرف  المغلقة 

والمكتظة باألسرى والمعتقلين والرهائن.
أن التخوفات  تتصاعد مع الحديث المتزايد عن االش���تباه بإصابة سجانين 
ومحققين وأفراد من ش���رطة االحتالل الصهيوني بفيروس الكورونا، وهذه 
التخوفات يقابله���ا إجراءات تنكيليه إضافية ،فالخطر األكبر الذي كان وما 
يزال يداهم األسرى والمعتقلين والرهائن هو السجان والمحقق، والذي من 

المحتمل أن يكون مصابًا بفيروس الكورونا.
وتأت���ي ه���ذه التخوفات الكبي���رة مع قرار إدارة الس���جون بوق���ف زيارات 
عائالته���م، ووقف زي���ارات المحامين، وصعوبة توفي���ر »الكنتينا« ، وهذا 
بخالف  اإلجراءات التي فرضت في المحاكم العس���كرية الصهيونية ،وهى 
من ضمن اإلجراءات التي أقرتها إدارة الس���جون الصهيونية، خاصة وقف 
إج���راء الفحوص���ات الطبية، أو الخ���روج للعيادة إال في حال���ة ارتفاع درجة 
حرارة أس���ير أو معتق���ل أو رهينة، وفيما يخص المرض���ى والجرحى أو من 
لهم مراجع���ات طبية هامة فتم إلغاؤها بالكام���ل، علمًا أنها وفي األوقات 

الطبيعية، تنتهج اس���اليب المماطلة والتس���ويف وع���دم االكتراث الذى 
يؤدى الى االهمال المتعمد كسياسة  في تقديم العالج أو إجراء الفحوص 

الطبية.
أن األس���رى والمعتقلي���ن والرهائ���ن يواجهون اليوم وعلى م���دار العقود 
الماضي���ة ظروف���ًا اعتقاليه وصحي���ة صعبة، جراء هذه السياس���ات إلدارة 
الس���جون الصهيونية، عدا بعض الس���جون الصهيوني���ة األخرى والتي ال 
تتوفر فيها أدنى المعايير الصحية، والتي تس���ببت على مدار الس���نوات 
الماضية بإصابة المئات من األسرى والمعتقلين والرهائن بأمراض مختلفة، 

وأدت إلى استشهاد العشرات منهم نتيجة االهمال الطبي المتعمد .
وعليه فأنن���ا نطالب  القيادة الفلس���طينية بالتوجه مباش���رة الى مجلس 
حقوق االنس���ان باألمم المتحدة وكافة المنظم���ات الدولية الحقوقية والى 
الصليب األحم���ر، بتكثيف متابع���ة الوضع الراهن لألس���رى والمعتقلين 
والرهائ���ن ، والضغط على إدارة الس���جون الصهيونية من أجل اإلفراج عن 
الحاالت المرضية، واألطفال والنس���اء، وتوفير تدابي���ر وقائية حقيقية مع 
انتش���ار فيروس الكورونا، ووقف استغالل الوضع الراهن عبر فرض المزيد 
من اإلج���راءات العقابية والتنكيلية بحقهم، والس���ماح لهم بالتواصل مع 
عائالتهم ومحاميهم ، ال سيما المرضى واالطفال والشيوخ والنساء منهم، 
باعتبارهم من الفئات الهشة التي الحول لها وال قوة في ظل  إجراءات إدارة 

السجون الصهيونية الجديدة المتمثلة بإلغاء زيارات العائالت والمحامين 
لألسرى والمعتقلين والرهائن.

حي���ث أن ع���دد األس���رى والمعتقلي���ن والرهائ���ن في س���جون االحتالل 
الصهيون���ي بلغوا خمس���ة االف أس���ير ومعتقل ورهين���ة، منهم أثنتان 
واربعون من النس���اء،  ومائة وثمانون طفاًل، وعدد المرضى قرابة سبعمائة 
أس���ير ومعتقل ورهين���ة، ومنهم أكثر من مائتي أس���ير ومعتقل ورهينة 

يعانون من أمراض مزمنة.
 وأخي���را نتمنى على القيادة الفلس���طينية ان تق���وم بتفعيل عضويتها 
ف���ي جميع المنظمات الدولية واالقليمية لتدوي���ل هذه القضية المركزية 
والهامة في حياة الش���عب الفلسطيني، س���واء  بالدعوة الى مؤتمر دولي 
ودع���وة جميع ال���دول الس���امية الموقعة عل���ى اتفاقيات جني���ف االربع 
والبروتوكولين االضافيين وعلى اتفاقيات حقوق االنس���ان، وكذلك الطلب 
من مجلس حقوق االنس���ان تش���كيل لجن���ة دولية لالط���الع على االوضاع 
الصحية واالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني وتوثيقها حسب 
االصول والقانون، ثم اخذ جميع هذه االنتهاكات التي تش���كل جرائم ضد 
االنس���انية و جرائ���م تطهير عرقي وخالفه من الجرائ���م التي تهدد االمن 
والسلم الدولي الى القضاء الدولي سواء المحكمة الجنائية الدولية أو قضاء 

الدول التي لها والية خاصة في قضائها الوطني.

الواقع القانوني لألسرى والمعتقلين والرهائن في سجون االحتالل

ق���رأُت في كت���اب ع���ن الجاسوس���ية بين مصر 
و)إس���رائيل(- ال يحضرن���ي عنوان���ه- يتن���اول 
قص���ص تجس���س متبادلة بي���ن الطرفين، ومن 
تلك القصص قصة جاسوس جنده الموساد في 
مص���ر ليقوم بمهمة غريبة غي���ر اعتيادية، وهي 
جم���ع النكات المصرية وإرس���الها إلى مش���غله 
في الموساد اإلس���رائيلي، وهذه المهمة تتطلب 
منه الجلوس على المقاهي الش���عبية واالستماع 
للنكات وتس���جيلها ومن ثم إرسالها للعدو. هذا 
الجاس���وس لم ُي���درك أهمية وخط���ورة المهمة 
الُمكّل���ف بها، ولكن الموس���اد وأصح���اب القرار 
في )إس���رائيل( كانوا بالطب���ع يدركون أهميتها 
وخطورتها في اإلس���هام بمعرفة المزاج الشعبي 
المصري واتجاهات الرأي العام في مصر ال سيما 

بعد النكسة عام 1967. 
ففي تل���ك الفت���رة الزمنية بعد هزيم���ة يونيو 
حزي���ران اجتاح���ت مص���ر موج���ة م���ن الُنكات 
السياسية الس���اخرة موضوعها الجيش المصري 
وبالتحديد الضباط، تعّبر عن فقدان ثقة الشعب 
بجيشه وقواته المسلحة وضباطه الُمقاتلين؛ مما 
أثر س���لبيًا على معنويات الجيش المصري أثناء 
حرب االس���تنزاف، وفي خضم إعادة بناء الجيش 
استعدادًا لحرب تتجاوز الهزيمة، وقد أدرك ذلك 
الرئيس جم���ال عبدالناصر، فخرج إلى الش���عب 
بخطاب طالب فيه وقف موجة الُنكات الس���اخرة 
من الجي���ش المصري، ُمعّل���اًل مطالبته بتأثيرها 
الس���يء على الروح المعنوية للجيش، ومساسها 
بكرامة الش���عب، وترسيخها لليأس واالستسالم 

في مصر.  
النكتة السياسية الساخرة ُتعتبر مقياسًا للمزاج 
الش���عبي والرأي العام في أي بلد، وتؤدي وظائف 
عديدة أهمها: أنها وس���يلة الشعوب المقهورة 
في أنظمة الحكم الش���مولية المستبدة للتعبير 
عن رفضه���ا لواقعها الس���يء، واحتجاجها على 
حالها البائس، وهي بمثابة الترمومتر لمنس���وب 
القهر واالستبداد والفساد، فكلما ارتفع منسوبه 
زاد انتشارها والعكس صحيح. والنكتة الساخرة 

وس���يلة للتخفيف من مرارة الواقع السيء المليء 
بالفق���ر والعجز والظلم بإضف���اء طابع هزلي عليه 
هروبًا من مأس���اة الواقع إلى هزلية الضحك، كما 

عّبر عن ذلك المتنبي 
» ال تحسبن رقصي بينكم طربًا ..  فالطير يرقص 

مذبوحًا من األلِم«. 
وقد تك���ون بمثابة حيلة دفاعي���ة للتنفيس عن 
مخ���زون الغض���ب والس���خط الش���عبي، وتفريغ 
تراك���م الرفض واالحتج���اج الجماهي���ري، وهذا 
رأي رائ���د مدرس���ة التحليل النفس���ي فرويد في 
كتاب���ه )النكتة وعالقتها بالالوع���ي( حيث اعتبر 
النكتة السياسية نافذة تنفيس ووسيلة تفريغ 
للشحنات االنفعالية المخزونة وضغوطات الحياة 

المكبوتة.
وفي الحالة الفلسطينية برزت النكتة السياسية 
الس���اخرة بعد تش���كيل الس���لطة الفلسطينية 
وازدادت بعد االنقس���ام، ووجدت متنفس���ًا لها 
مؤخرًا في منص���ات التواصل االلكتروني، وكانت 
تعل���و موجاته���ا عق���ب كل جول���ة مفاوض���ات 
للمصالحة الفلسطينية ُمعّبرًة عن المزاج الشعبي 
الغاض���ب والرأي العام الس���اخط، بس���بب تكرار 
الفش���ل في تحقيق المصالحة، واس���تمرار حالة 
العجز السياس���ي ف���ي إدارة الصراع م���ع العدو، 
وإدارة الخ���الف بين أنفس���نا، واس���تمرار الفقر 
والبطال���ة وارتف���اع الضرائب والفس���اد. وهناك 
جانب آخر ايجابي لتفريغ الش���حنات االنفعالية، 
فليس دائمًا تكون غاضبة وس���اخطة، فقد تكون 
ُمعّبرة ع���ن الف���رح والرضا، وم���ن أمثلتها موجة 
الُنكات التي تناولت عملية أسر المقاومة للجندي 
اإلسرائيلي جلعاد شاليط، ومن بعده شاؤول آرون 
وتطرقت لحياتهما في األسر الفلسطيني، فسواء 
كانت الُنكات الس���اخرة تعّبر عن السخط أو الفرح 
فق���د ولدت من رحم المعاناة الفلس���طينية ومن 

عمق المأساة الوطنية.
وموجة النكات الس���اخرة الحالية على وباء كورونا 
التي انتش���رت في فلس���طين والبلدان العربية 
والعالمي���ة من على منصات التواصل االلكتروني 

تأتي ف���ي هذا الس���ياق، وهي في ظاه���رة وباء 
كورونا أقرب ألن تكون وس���يلة دفاعية لمواجهة 
مواقف الخ���وف والهلع، أو للتنفي���س عن حالة 
الخوف والهل���ع، والتخفيف من القل���ق والتوتر 
وعدم االطمئنان بالس���خرية، ولتحقيق ذلك يلجأ 
االنسان إلى اس���تخدام آلية )اإلنكار( كأحد آليات 
الدفاع النفس���ية الالش���عورية، التي ُينكر فيها 
االنسان الواقع الذي ُيشكل خطرًا عليه، ليتجنب 
الحقيقة غير المريحة، ويس���تبدلها بوهم ُمريح 
له، فُيقلل من خطر الوباء الفعلي بنكات س���اخرة 
تضفي طابعًا هزليًا عل���ى خطر جدي تخفف من 
حالة الخوف والهلع. وق���د تكون قريبة من حيلة 
ال شعورية ُأخرى هي )التكوين العكسي(، وفيها 
يلجأ االنس���ان إلى عكس الواقع المطلق المخيف 
المسبب للخوف والهلع، فيقمع ما ُيسبب الدافع 
المثي���ر للقلق والخوف، وُيس���رف ف���ي الالمباالة 
والسخرية لمواجهة واقع مقلق ومخيف ومسبب 
للتوتر والهلع ليس���تريح مؤقت���ًا. وفي إطار هذه 
الرؤية للس���خرية من كورونا، ُفيمكن القول أنها 

الوجه اآلخر للخوف والهلع.
في الختام إذا كانت الس���خرية م���ن كورونا هي 
الوج���ه اآلخر المزّيف للخ���وف والهلع منها، فإن 
الجّدي���ة في التعامل مع وب���اء كورونا هي الوجه 
األول الحقيق���ي الذي يواج���ه الخوف والهلع من 
الوب���اء الفت���اك، والجّدية في التعام���ل مع الوباء 
تقتضي المواجهة العلمي���ة والمعالجة العملية 
للوباء، واألخ���ذ بالعزيمة واألس���باب، ثم التوكل 
على الل���ه تعالى والتضرع إلي���ه بالدعاء، وتركيز 
الجهود الوطنية الرسمية والشعبية لتجاوز خطر 
الوب���اء، وه���ذا يتطلب منا جميعًا ش���حذ الهمم، 
وتقوي���ة العزائ���م، وتعزيز نقاط الق���وة، وعالج 
نق���اط الضعف، والبحث ع���ن الجوانب المضيئة 
في أنفس���نا ومجتمعنا لتوس���يعها، واكتشاف 
الجوان���ب المعتم���ة إلضاءته���ا، والبحث عن كل 
شيء جميل في حياتنا حتى في السخرية لتكون 
وسيلة تنفيس وتفريغ وتطهير وترفيه وتوعية 

وتصويب للمسار.

السخرية مـن كورونا.. 
الوجه اآلخر للهلع

بقلم د. وليد القططي 

د. عبد الكريم شبير
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رام الله/ االستقالل:
يرتقب أن تسجل أسعار الوقود في 
السوق الفلسطينية، انخفاضا كبيرا 
المقبل، مدفوعة  اعتبارا من الشهر 
بهبوط حاد في س����عر برميل النفط 

الخام.
ف����ي فبراير/ ش����باط الماض����ي، بلغ 
متوس����ط س����عر برميل النفط 55 
دوالرا بالنس����بة لخ����ام برنت، تحدد 
على إثره س����عر ليت����ر البنزين )95 
أوكتان( األكثر ش����عبية إلى 5.84 

شيكال لشهر مارس/ آذار الجاري.
في المقابل، بلغ س����عر ليتر الديزل 
4.99 شواكل للشهر الجاري، و6.54 
شواكل بالنسبة لسعر ليتر البنزين 

)98 أوكتان(.
وحتى يوم أمس، بلغ متوسط سعر 
برنت خام برن����ت 31 دوالرا للبرميل 
للش����هر الحالي، ما يمه����د لهبوط 
كبير في س����عر ليتر البنزين الذي 
للبترول في  ستعلنه اإلدارة العامة 
األسبوع  الفلسطينية  المالية  وزارة 

المقبل.
وتشير حس����ابات موقع االقتصادي 
إلى تراجع س����عر ليتر البنزين )95 

أوكتان( بمقدار 50 - 70 أغورة لليتر 
الواحد إلى متوس����ط 5.14 - 5.25 

شواكل لليتر الواحد.
ويؤخذ بعين االعتبار أن سعر صرف 
الدوالر األمريكي، يؤثر بشكل ثانوي 
على سعر ليتر الوقود في السوقين 
الفلس����طينية واإلسرائيلية، بحكم 
قيام إسرائيل بشراء النفط بالدوالر 

وبيعه بالش����يكل، على أن يتحمل 
المستهلك النهائي فروقات أسعار 

الصرف.
وبحس����ب وزارة الطاقة اإلسرائيلية، 
فإنها تش����تري النف����ط بنوعيه من 
العق����ود، الفوري����ة واآلجل����ة، إال أن 
معظم كميات ال����واردات من الخام 

تتم بالعقود الفورية.

الجانب  ويبلغ متوسط اس����تهالك 
الفلسطيني الشهري من مشتقات 
الوقود، نحو 70 مليون ليتر، يضاف 
لها قرابة 15 ألف ليتر وقود مهرب، 

معظمه سوالر.
 %100 الفلس����طينيون  ويستورد 
من حاجتهم لمشتقات الوقود من 

إسرائيل.

تراجع مرتقب على أسعار الوقود في فلسطين الشهر المقبل

رام الله/ االستقالل:
أغلق���ت وزارة االقتصاد الوطني مصنعين إلنتاج الب���دالت الطبية والكمامات في 
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد رسوب عيناتهما في الفحص 

المخبري.
وأوضح���ت ال���وزارة في بي���ان، أن المصنعي���ن يتجهزان إلنتاج ه���ذه األصناف 
التي رس���بت في الفحص المخبري، األمر الذي يش���كل خطًرا على صحة وسالمة 

المواطنين.
وحررت طواقم وزارة االقتصاد مخالفات لستة تجار تمهيًدا إلحالتهم الى النيابة 
العامة لمكافحة الجرائم االقتصادية على خلفية عدم إش���هارهم األس���عار على 
الس���لع المعروضة، باإلضافة إلى إخطار عش���رات المحالت التجارية لعدم التقيد 

بالتدابير الصحية المعمول بها.
وأش���ارت إل���ى ارتفاع عدد التج���ار المحالي���ن للنيابة العامة لمكافح���ة الجرائم 
االقتصادية على مدار األسبوع الجاري إلى 17 تاجرًا في محافظات نابلس ورام الله 
والبيرة وسلفيت وأريحا واألغوار، فيما تم إغالق ثالثة محال تجارية، وأربعة مصانع 

في بلدة بيرنباال، شمال غرب القدس المحتلة، ومدينة طولكرم ومدينة الخليل.
وبينت الوزارة في بيانها إلى أن الحركة الش���رائية في المحال التجارية تراجعت 
بعد إقبال المواطنين مطلع األسبوع الجاري على شراء احتياجاتهم ومستلزماتهم، 
رغم توفر مخزون تمويني يكفي ألشهر، بما في ذلك شهر رمضان المبارك، الفتة 

إلى أن الحركة التجارية واإلمدادات تسير كالمعتاد وفقًا للتدابير الحكومية.

»االقتصاد« تغلق مصنعين 
وتحيل 6 تجار لنيابة 

مكافحة الجرائم االقتصادية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة يس���رائيل هيوم اإلسرائيلية الصادرة 
يوم أمس، ان الجهات االقتصادية في اسرائيل قدرت 
ان تصل الخس���ائر المباشرة بس���بب انتشار فيروس 

كورونا الى 140 مليار شيكل.
وبحسب الصحيفة فإن وزارة المالية وجهات اقتصادية 
مختصة، أكدت وجود خسارات متتالية للناتج المحلي 

اإلجمالي، ما سيزيد من تراجع الوضع االقتصادي.
وقدرت وزارة المالية أن اإلغالق شبه الكامل واالنكماش 
االقتصادي المتزايد مع انتشار الفيروس وزيادة معدل 
اإلصابات، سيوصل إس���رائيل إلى خسارة اقتصادية 

كبيرة قد تصل إلى 140 مليار شيكل.
وتعتبر هذه األرقام مبدئية، خاصًة وأن هناك جوانب 
أخ���رى متضررة لم تحص أو ما تعرف بالخس���ائر غير 

المباشرة.
وس���يتم إقرار خطة الط���وارئ االقتصادي���ة من قبل 
الحكومة اإلس���رائيلية م���ن قب���ل وزارة المالية التي 

أظهرت أنها لم تكن مستعدة لمثل هذه الخطة.
وقال محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، في 
مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس "بدون الصحة ال يوجد 
اقتصاد، ولكن بدون االقتصاد لن تكون هناك صحة".

وأش���ار إل���ى أن عمق الض���رر الذي يلح���ق باالقتصاد 

اإلسرائيلي س���تحدده طبيعة السياسة االقتصادية 
في ظل هذه األزمة.

ودعا إلى دعم الشركات بعد انتهاء األزمة وإزالة القيود. 
داعًي���ا في الوقت ذاته إلى دع���م المتضررين وخاصًة 

العمال الذين تم تسريحهم.
وبلغ ع���دد المتضررين أكثر من نصف مليون، أصبحوا 

متعطلين عن العمل في كافة أنحاء إسرائيل.
وصادق���ت الحكوم���ة اإلس���رائيلية يوم أم���س، على 
التقييدات الجديدة للحد من انتش���ار فيروس كورونا 
المس���تجد في الب���الد، عل���ى أن تدخ���ل التقييدات 
واإلجراءات الجديدة عند الس���اعة الثامنة من مس���اء 

اليوم.
وتش���مل التقيي���دات من���ع المواطنين م���ن مغادرة 
منازلهم إال في حاالت الضرورة للتزود بالغذاء والدواء، 
مع الس���ماح لهم بالتج���وال لفترة قصي���رة على بعد 
100 متر من منازله���م، وتقليص جوهري في خطوط 

المواصالت العامة وحركة القطارات.
وتقرر اإلبقاء على محاالت بيع األغذية والمواد التموينية 
مفتوح���ة، وكذلك المحاالت التجارية الحيوية للمنازل 
التي سيسمح لها البيع وتقديم الخدمات للزبائن عبر 
الهاتف وإرس���ال الطلبيات، على أن يس���مح لشخص 

واحد فقط من العائلة بالخروج للتزود بالغذاء والدواء.

غزة/ االستقالل:
ثمن النائب األول لرئيس المجلس التش���ريعي أحمد بحر 
إقرار البرلمان التركي موازنًة تشغيليًة للمستشفى التركي 

الذي أقامته تركيا في غزة.
وق���ال بحر في رس���الة َوجهها لنظي���ره التركي مصطفى 
ش���نطوب إن إق���رار البرلمان للموازنة يأت���ي في وقت فيه 
الش���عب الفلسطيني بأمس حاجة للدعم وتعزيز صموده، 

خاصًة وأنه ال يزاُل يعاني من الحصار والعدوان المتواصلين 
من ِقبل االحتالل. ودعا بحر رئيس البرلمان التركي باإلسراع 
في صرف الموازنة التش���غيلية، من أجل أن تقوم الطواقم 
الطبية والفنية بالبدء في تقدي���م الخدمات الطبية ألبناء 
الش���عب الفلس���طيني، بهدف تعزيز صمود أبناء شعبنا 
الفلس���طيني والذي يقاوم المحتل الغاشم وفق ما أقرته 

القوانين الدولية والشرائع السماوية.

غزة / االستقالل:
ق���ال المستش���ار اإلعالم���ي لوكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين »أونروا« عدنان أبو حسنة يوم أمس، إن المنظمة 
األممية ستصرف رواتب موظفيها كالمعتاد بدون أي آلية جديدة 
للصرف ف���ي ظل حالة الطوارئ المعلنة بس���بب فايروس كورونا 
المس���تجد. وأفاد أبو حسنة ، في تصريح له، بأن »أي آلية للصرف 
في هذه الظروف ليس���ت مس���ؤوليتنا كوكالة، وإنما مس���ؤولية 

السلطة القائمة وتحديًدا س���لطة النقد والبنوك«، مشيرًا إلى أن 
الوكالة ستصرف الرواتب باآللية المتبعة كل مرة.

وبش���أن اآللية الجديدة لتوزيع المساعدات على األسر الفقيرة من 
الالجئين، أكد أبو حسنة أن »أونروا« ستعلن خالل الساعات القليلة 
المقبلة عن تفاصيلها بش���كل موسع. وكانت وكالة الغوث أعلنت 
عن إغالق مراكز توزيع المساعدات المعتمدة لديها في المحافظات 

كإجراء وقائي بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد.

رام الله/ االستقالل:
ق���ال وزير الزراعة، ري���اض العطاري: إن اإلنتاج الزراعي مس���تقر، 
وإن الوصول إلى األس���واق دون معيقات، مشيرًا إلى أن المخزون 
الغذائي الزراعي كاٍف ومس���تقر، وإن ارتفاع األس���عار في بعض 

األصناف، هو بسبب األحوال الجوية األخيرة.
وأضاف العطاري في تصريح له، أن هناك اكتفاًء ذاتيًا في لحوم 

الدواجن، وإن لحوم العجول، والخراف، تغطي السوق الفلسطيني 
لمدة شهرين وأسعارها مستقرة. 

 وبخصوص حركة البضائع مع إس���رائيل واألردن، أكد العطاري 
أنها مس���تمرة ودون تغيير، محذرًا من محاوالت االستغالل من 
بعض التجار، وإن وزراة الزراعة تتابع األس���واق وقوائم األسعار 

بشكل يومي.

»التشريعي« ُيشيد بإقرار موازنة 
لتشغيل المشفى التركي بغزة

أبو حسنة: صرف رواتب موظفينا كالمعتاد 
وأي آلية جديدة مسؤولية »النقد«

وزير الزراعة: لحوم العجول والخراف 
تغطي السوق الفلسطيني لمدة شهرين 

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة االقتصاد الوطني ف���ي رام الله يوم أمس، عن وقف 
توريد منتجات شركة تنوفا اإلسرائيلية للسوق الفلسطينية، بعد 
إصاب���ة أحد عمالها بفيروس " كورون���ا "، وإدخال 15 عامال آخرين 

إلى الحجر الصحي.
وبينت الوزارة، في بيان صحفي، أن طواقمها تعمل على س���حب 
منتجات األلبان من خط إنتاج مصنع "ألون هتبور" المشكوك فيه 
حفاظا على صحة وس���المة المس���تهلك، داعية في الوقت ذاته 

المواطنين إلى االكتفاء باستهالك المنتجات الوطنية.
وأشارت إلى أن المورد لمنتجات "تنوفا" إلى السوق الفلسطينية 
توقف عن توريد كميات جديدة من المصنع المذكور لمدة خمسة 

أيام، تبعا للتدابير الصحية المعمول بها.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية 60.

وس���جلت فلس���طين أولى اإلصابات بالفيروس في 5 مارس/ آذار 
الج���اري، بمدينة بيت لحم ، بعد اختالط فلس���طينيين بس���ياح 

يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

االقتصاد برام الله توقف توريد 
منتجات شركة تنوفا اإلسرائيلية

كورونا : »إسرائيل« تقدر
 خسارتها بـ140 مليار شيكل
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القاهرة / االستقالل:
يعيش كثير من المصريين حالة 
من الخوف والقلق جراء التداعيات 
الس���لبية لقرار حظر التجول على 
أوضاعهم المعيش���ية، ال س���يما 
من البسطاء الذين يعملون بنظام 
»اليومي���ة« في قط���اع المقاوالت 
والمقاه���ي  المطاع���م  وف���ي 
المنتشرة في جميع مناطق البالد، 
نظرًا النقطاع مصدر دخلهم طوال 

م���دة الحظ���ر.
وأعلن���ت الحكوم���ة المصرية عن 
حظر التجول لياًل لمدة أسبوعين، 
الق���رار في  بحيث يب���دأ تطبيقه 
السادسة  وحتى  مس���اء  السابعة 
صباحًا، وذلك ضمن حزمة إجراءات 
مشددة لمواجهة انتشار فيروس 
كورونا، أعلن عنه���ا رئيس الوزراء 

المصري، مصطفى مدبولي.
ويعان���ي المصريون بش���كل عام 
من أوضاع معيش���ية صعبة، منذ 
اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس 

كورونا في البالد منتصف فبراير/ 
شباط الماضي، على وقع اإلجراءات 
االحترازية التي تتخذها الحكومة 
لمنع انتشار المرض، التي تسببت 
ف���ي تعط���ل أع���داد كبي���رة من 
الس���ياحة  قطاعات  في  العاملين 

والطيران.
وتش���مل قائم���ة المتضررين من 
إجراءات الحكومة شريحة أصحاب 
المش���اريع  خصوص���ًا  األعم���ال، 
الصغي���رة منها، في ض���وء عدم 
بتعوي���ض  الحكوم���ة  تعه���د 

خس���ائرهم نتيجة اإلجب���ار على 
اإلغ���الق ألوقات طويل���ة، أو إعفاء 
تل���ك المش���اريع ول���و جزئيًا من 
فواتير استهالك الكهرباء والغاز 
والمي���اه، كما طال���ب العديد من 

نواب البرلمان.

دكا / االستقالل:
فرضت السلطات في باكستان وبنغالديش، قيودًا على حركة المواصالت، 

ضمن إطار تدابير مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأعلن وزير المواصالت البرية والجسور في بنغالديش، عبيدل قدر ، تعليق 
التنقل عبر وس����ائل النقل العامة ف����ي البالد، في الفترة بين 26 مارس – 4 

أبريل 2020، مع منح بعض االستثناءات للحاالت الضرورية.
و أعلن رئيس مؤسس����ة النق����ل الداخلي في بنغالدي����ش، كومودورو غالم 

صادق، تأجيلهم جميع الرحالت الداخلية في عموم البالد.
كما أعلنت إدارة الخطوط الحديدية في البالد، تعليق خدمات نقل السكك 
الحديدية، حتى إش����عار آخر، وذلك بعد يوم من تعليق الس����لطات رحالت 

الطيران الداخلية.
وشهدت بنغالديش حتى اآلن تس����جيل 39 إصابة بفيروس "كورونا"، و4 

حاالت وفاة.
بدورها، أعلنت باكستان تعليق رحالت الطيران الداخلية في الفترة بين 26 
مارس/آذار – 2 أبريل/نيسان 2020، ضمن إطار تدابير منع انتشار "كورونا".

وأوضحت مؤسس����ة الطي����ران المدنية ف����ي البالد، إعفاء رحالت الش����حن 
والطائرات الخاصة من القرار المذكور.

وبلغت إصابات "كورونا" في باكس����تان حتى اآلن، 972 شخصًا، مع تسجيل 
7 حاالت وفاة.

قيود على المواصالت في باكستان 
وبنغالديش لمكافحة انتشار »كورونا«

قلق بالشارع المصري مع تطبيق حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا

موسكو/ االستقالل:
أبدت روسيا، استعدادها الكامل لمساعدة أمريكا 

في مواجهة فيروس كورونا.
وقال الس���فير الروس���ي لدى الواليات المتحدة، 
أناتولي انطونوف، أن روسيا مستعدة لمساعدة 
الواليات المتحدة ف���ي مواجهة فيروس »كورنا«، 

إذا لزم األمر.
وأضاف���ت الس���فارة الروس���ية ف���ي بي���ان عبر 
»فيس���بوك«، إن »أجه���زة االختب���ار الخاصة بنا 

أظه���رت جودته���ا العالية في الصي���ن وإيران، 
وجرى تس���ليمها إلى إيطاليا«.

وأض���اف البي���ان: »ينبغ���ي عل���ى األمريكيي���ن 
العاديين إن يعرفوا أن روسيا ستكون مستعدة 

لمساعدة الواليات المتحدة، إذا لزم األمر«.
وتش���هد أمري���كا ارتفاعا غير مس���بوق في عدد 
المصابين بفيروس »كورون���ا«، حيث تعدى عدد 
المصابين حاجز ال�55 ألف حالة، توفي من بينهم 

أكثر من 680 مصاًبا.

واشنطن / االستقالل:
حذرت منظمة الصحة العالمية، ي���وم أمس، من إمكانية 
تحّول الواليات المتحدة إلى بؤرة تفش���ي كورونا، نتيجة 

التسارع الكبير في حاالت اإلصابة بالفيروس.
جاء ذلك بحس���ب ما نقلت وس���ائل إعالم أمريكية منها 
واشنطن بوس���ت، عن المتحدثة باسم المنظمة مارغريت 

هاريس.
وقالت هاريس: نش���هد تس���ارعا كبيرا للغاية في حاالت 
)اإلصابة بكورونا( بالواليات المتحدة، لذلك هناك إمكانية 

ألن تتحول إلى بؤرة تفشي للفيروس.
وكش���فت جامعة جونز هوبكينز األمريكي���ة، عن ارتفاع 
وفيات كورونا في الواليات المتحدة إلى 593، واإلصابات 
إلى 46 ألف���ا و500، لتكون بذلك ثالث أكبر دولة متضررة 

بالفيروس بعد الصين وإيطاليا.
وأجبر انتش���ار الفيروس دوال عديدة على إغالق حدودها، 
وتعليق الرح���الت الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل 
الدراس���ة، وإلغاء فعاليات عدة، ومن���ع التجمعات العامة، 

وإغالق المساجد والكنائس.

روسيا تبدي استعدادها لمساعدة 
أمريكا في مواجهة »كورونا«

»الصحة العالمية«: قد تتحول الواليات 
المتحدة لبؤرة تفشي كورونا

لندن/ االستقالل:
بعد تفش����ي فيروس كورونا المستجد كوفيد19- الذي 
بدأ في ووهان بالصين وانتشر لبقية العالم، سجلت وفاة 

رجل صيني بفيروس هانتا  )Hantavirus( المميت.
ونش����ر موق����ع نيوزويك أن رجال توفي ف����ي الصين بعد 
إصابته بفيروس هانتا، وهو من مقاطعة يونان بجنوب 
غ����رب الصي����ن، وتوفي ي����وم االثنين أثناء س����فره إلى 
مقاطعة ش����اندونغ في الش����رق، وذلك وفق ما أفادت به 

صحيفة غلوبال تايمز المملوكة للدولة.
وت����م فحص جثة الرجل، كما تم إج����راء فحوصات ل� 32 
ش����خصا آخرين كانوا على متن الحافلة التي اس����تقلها 
لفح����ص ما إذا كان����وا يحملون الفي����روس، ولكن نتائج 

االختبارات لم تكن واضحة.
وتأتي وفاة الرجل وس����ط تفش����ي فيروس كورونا الذي 
تجاوز عدد مصابيه عالمي����ا أربعمائة ألف، وتجاوز عدد 

الوفيات 17 ألفا، وذلك منذ بدء انتش����ار المرض بووهان 
في ديمسبر/كانون األول 2019.

بالنسبة لفيروس هانتا فإن نسبة الوفاة لدى المصابين 
بسالالت أميركا الش����مالية تصل إلى %36، وهذا أعلى 
بكثير من معدل وفيات في����روس كورونا، والذي تقدره 

منظمة الصحة العالمية بنسبة 3.4%. 
وألن الس����لطات الصيني����ة فحصت األش����خاص ال� 32 
اآلخرين ف����ي الحافلة بحثا عن فيروس هانتا، بدأ الناس 
اآلن في الذعر من أن الصين ربما تشهد انطالق تفشي 

وباء جديد.
ووفقا للمراك����ز األميركية لمكافحة األم����راض والوقاية 
منها، فإن فيروس����ات هانتا تنتشر بشكل رئيسي عبر 
القوارض، والعدوى بالفيروس تؤدي إلى مرض فيروس 

هانتا في البشر .
ويعتق����د الخبراء أنه من الممكن اإلصابة بفيروس هانتا 

إذا لمس الش����خص فمه أو أنفه بعد التعامل مع س����طح 
مل����وث بب����ول أو روث أو لعاب حيوان يحم����ل الفيروس، 
مثل جرذ. وأيضا قد ينتقل المرض لإلنس����ان عبر تناول 

الطعام الملوث ببول أو براز اللعاب الملوث.
ووفقا للمراك����ز األميركية لمكافحة األم����راض والوقاية 
منه����ا، فإن فيروس����ات هانتا في الوالي����ات المتحدة ال 
يمكن أن تنتقل من ش����خص آلخر، في حين تم توثيق 
ح����االت ن����ادرة النتقال الع����دوى من ش����خص آلخر في 

تشيلي واألرجنتين.
وتكم����ن أعراض متالزمة هانتا الرئوية، بالتعب والحمى 
وأوجاع العضالت خاصة في الفخذين والظهر والوركين، 
والدوار، وصداع وقشعريرة، وقيء واسهال، وآالم المعدة، 
وبعد أربعة إلى عش����رة أيام يمكن أن يصاب الش����خص 

بضيق في التنفس وسعال، وامتالء الرئة بالسوائل.
ويموت %38 ممن يصابون بمتالزمة هانتا الرئوية.

»هانتا« بعد »كورونا«.. تنقله الجرذان ويظهر بالصين

جوبا/ االستقالل:
قال���ت وكالة »رويت���رز« إن وزير الدفاع الس���وداني، الفريق 
أول رك���ن جمال الدين عمر، توفي ي���وم أمس، بأزمة قلبية 

مفاجئة.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة، لم تسمه، قوله إن 

عمر توفي خالل وجوده في جوبا بجنوب السودان.

وكان عم���ر موج���ودا ف���ي جوبا، ضم���ن الوف���د الحكومي 
لمفاوضات الس���الم، ال���ذي يجري مباحث���ات متواصلة مع  

الحركة الشعبية/ قطاع الشمال بقيادة مالك عقار.
وقال في آخر تصريحات له قبل وفاته، إنه الخرطوم تسعى 

لبناء جيش قومي موحد بعيدا عن االنتماءات السياسية.
وأعرب عن أمله ب���أن يكون الجيش ال���ذى يقود البالد في 

المرحل���ة المقبلة يمثل كل الس���ودان، ويحم���ي حدوده، 
ويشكل درعا وأمنا للبالد.

يش���ار إلى أن جم���ال الدين عم���ر عّين وزي���را للدفاع في 
الحكومة الجديدة، بأيلول/ سبتمبر الماضي، علما أنه ترأس 
في حقبة عمر البش���ير منصب رئيس هيئة االستخبارات 

العسكرية.

اليمن/ االستقالل:
جددت منظمة الصح���ة العالمية، يوم أمس، 

التأكيد على خلو اليمن من فيروس كورونا.
وقال مكتب المنظمة في اليمن عبر حس���ابه 
على تويتر، إن: "البالد حتى اليوم ليس لديها 
أي حاالت مؤكدة بفيروس كورونا المستجد".

وأض���اف أنه "بالتنس���يق م���ع وزارة الصحة 
اليمني���ة، دعم���ت منظمة الصح���ة العالمية 
إنش���اء مرف���ق للحج���ر الصحي ف���ي مدينة 
ع���دن )جنوب( ضم���ن إجراءات االس���تعداد 
واالس���تجابة لمواجهة في���روس كورونا في 

حاول وصوله".
وكانت السلطات اليمنية قد اتخذت العديد 
من اإلج���راءات الرامية لالحتراز م���ن كورونا، 
بينها تعليق الدراس���ة وإغالق المنافذ البرية 
والجوي���ة، والتوجيه بإيق���اف الصلوات في 

المساجد.
وأجب���ر انتش���ار الفي���روس دواًل عديدة على 
إغ���الق حدوده���ا، تعليق الرح���الت الجوية، 
فرض حظر التجول، تعطيل الدراس���ة، إلغاء 
فعالي���ات عدي���دة، منع التجمع���ات العامة، 

وإغالق المساجد والكنائس.

وفاة وزير الدفاع السوداني بأزمة قلبية مفاجئة

اليمن يخلو من 
فيروس كورونا
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غزة/االستقالل:
تسبب الالعب محمد القاضي في أزمة جديدة 
بين ناديي اتحاد بيت حانون وشباب جباليا، 
بع���د أن وقع عقدًا م���ع الناديين األس���بوع 

الماضي.
وقدم نادي بيت حان���ون كتابًا التحاد الكرة 
ُيطالبه بعدم قيد القاضي على مالك أي ناٍد 
جديد، بعد أن وقع معه عقدًا جديدًا لموسم 
2021/2020, علم���ًا أن ش���باب جبالي���ا قدم 
طلبًا التحاد الكرة في وقت سابق يطلب فيه 

توثيق عقدًا مع الالعب القاضي.
ومن المتوق���ع أن ينُظر اتحاد كرة القدم في 
القضية، عقب نهاية الموسم الحالي، حيث 
تنص القوانين عل���ى إيقاف الالعب لمدة ال 
تقل عن 6 أش���هر، إذا ل���م يتم االتفاق وحل 

القضية بشكل ودي.

غزة/االستقالل
قرر مجل���س ادارة نادي أهلي بيت حانون قبول اس���تقالة 
المدرب محمد صيدم وجهازه المعاون، وذلك بعد أن تقدم 
بها عقب نهاية منافسات بطولة دوري الدرجة األولى قبل 

ثالثة أسابيع.
وعقد مجلس االدارة جلسة مع صيدم للتجديد لموسم آخر، 

واختلف الطرفان اختلفا على عدة بنود، ولم يتوصال التفاق 
جديد.

وأبدت ع���دة أندية ف���ي الدرجة األولي رغبته���ا بالتعاقد 
مع صيدم الموس���م الق���ادم، بعد أن قاد فري���ق الحوانين 
للمنافسة على خطف بطاقة الصعود حتى الجولة األخيرة 

من المسابقة.

قبول استقالة صيدم من 
تدريبات أهلي بيت حانون

القاضي يوقع 
لناديين في 

آن واحد

االستقالل/ وكاالت:
كشفت تقارير صحيفة إسبانية األربعاء، أن النجم البرتغالى كريستيانو 
رونالدو، هداف يوفنتوس، يملك العديد من العروض للرحيل عن السيدة 

العجوز خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة لمغادرة إيطاليا.
 وذكرت صحيفة "أس" اإلسبانية، أن رونالدو يرغب في الرحيل عن اليوفى 
ويملك عرضين يدرس���هما لخوض تجربة جديدة في مس���يرته الحافلة 
باإلنجازات س���واء الجماعية أو الفردية من ناديي باريس س���ان جيرمان 
ومانشس���تر يونايتد. وأضافت الصحيفة أن نادى العاصمة الفرنس���ية 
يسعى للتعاقد مع رونالدو ليكون ثنائي هجومي قوى مع النجم الشاب 

كيليان مبابي خاصة مع اقتراب رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا.
كما يسعى مانشستر يونايتد اإلنجليزي إلعادة رونالدو إلى صفوفه من 

جديد في الموسم المقبل، موضحة أن النجم البرتغالي يسعى الستعادة 
أمج���اده من جديد مع الش���ياطين الحمر في ملعب "أول���د ترافورد" لكن 
الموافق���ة على هذا العرض من جانب ال���دون يعتمد على تأهل الفريق 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويمك���ث صاروخ ماديرا خ���الل الفترة الحالية ف���ي البرتغال، خاصة بعد 
توقف النش���اط الرياضي في إيطاليا، ودخوله العزل الصحي، بعد إصابة 
ثالثي اليوف���ي، باولو ديباال، بليز ماتوي���دى ودانييلي روجانى بفيروس 

كورونا.
جدي���ر بالذكر أن يوفنتوس يتص���در جدول ترتيب ال���دوري اإليطالي، 
برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن التسيو، صاحب الوصافة 

برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

رونالدو يتلقى عرضان لمغادرة إيطاليا والرحيل عن يوفنتوس

االستقالل/ االستقالل:
استأنف مسؤولو نادي بايرن ميونخ ، مجددًا محادثاتهم مع ممثلي الحارس 

األلماني المخضرم مانويل نوير بشأن تجديد عقده. 
وكشفت صحيفة "بيلد" األلمانية األربعاء، عن زيارة سرية من توماس كروث، 
وكيل نوير، لمقر النادي البافاري، حيث اجتمع مع حسن صالح حميديتش، 

المدير الرياضي للبايرن، وأوليفر كان، عضو مجلس اإلدارة، الثالثاء.
وتناقش الثالثي حول مسألة تجديد عقد الحارس، البالغ من العمر 33 عاًما، 

لكن االجتماع لم يشهد أي اتفاق بين وكيل الالعب ومسؤولي النادي.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى غضب نوير من إقدام 
ناديه على التعاقد مع الحارس الشاب أليكسندر نوبل من شالكه بداية من 

الصيف المقبل، مما جعله يلوح بورقة الرحيل.
ورغم ذلك، أكد المدرب األلماني هانز فليك أن تعاقد بايرن ميونخ مع نوبل، 
لن يغير في وضع نوير ش���يًئا، إذ س���يبقى األخير حارس الفريق األول في 

المستقبل.

زيارة سرية لحسم 
مستقبل نوير

االستقالل/ وكاالت:
قطع برش���لونة شوًطا كبيًرا في طريقه للتعاقد مع الوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر 

ميالن، الصيف المقبل، وفًقا لتقرير صحفي إيطالي.
واستقر البارسا على تدعيم هجومه بالوتارو، في ظل عدم وجود البديل المناسب 

لألوروجواياني المخضرم، لويس سواريز.
وبحسب صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فإن النادي الكتالوني توصل التفاق 

بالفعل مع وكيل الالعب بشأن تفاصيل عقده.
لكن ما زال يتعين على برش���لونة االتفاق مع إنتر مي���الن، حول القيمة المالية 

للصفقة وطريقة السداد.
ول���ن يقبل النيرات���زوري بأي عرض، بقيم���ة أقل من الش���رط الجزائي في عقد 

المهاجم األرجنتيني صاحب ال�22 عاًما )111 مليون يورو(.
ولفت الوتارو األنظار بش���دة هذا الموسم، حيث توهج بشكل كبير تحت قيادة 

المدرب أنطونيو كونتي، سواء في الكالتشيو أو دوري أبطال أوروبا.

االستقالل/ وكاالت:
تحاصر الشكوك مستقبل نجم وسط مانشستر يونايتد، بول بوجبا، في ظل اهتمام 
ريال مدريد، ويوفنتوس بخدماته، لكن يبدو أنه مصير الفرنس����ي سيشهد منعطفا 
مغايرا خالل األسابيع المقبلة. ويرتبط بوجبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية 
الموسم المقبل، مما زاد من التكهنات حول رحيله بنهاية الموسم الجاري، لتحقيق 
عائد مادي جيد لخزينة الش����ياطين الحمر. وبحسب ش����بكة »ESPN« األمريكية، فإن 
مسؤولي مانشس����تر يونايتد يثقون في عدم قدرة الريال ويوفنتوس على تحقيق 
مطالبهم بش����أن قيمة بوجب����ا حاليا. ويعود ذلك إلى توقف نش����اط كرة القدم حول 

العالم، وبالتالي عدم حصول األندية على عوائد البث أو نسبة اإلعالنات.
وكانت تقارير قد أش���ارت في وقٍت س���ابق إلى أن مانشستر يونايتد حدد 110 

مليون يورو لبيع بوجبا في الصيف المقبل.
وأوضح تقرير »ESPN« أن األقرب هو تفعيل مانشستر يونايتد خيار تمديد عقد 

بوجبا لموسم إضافي، لينتهي في صيف 2022.

برشلونة يتوصل 
التفاق مع الوتارو

منعطف جديد يؤثر 
على مستقبل بوجبا
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م����ن جنودها باتج����اه بوابة الج����دار، وأطلقوا 
قنابل الغاز باتجاه الش����بان والمزارعين أثناء 
المحاذية  الزراعية  أراضيه����م  تواجدهم في 

للبوابة.
كما اندلعت مس����اء أمس مواجهات مع قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي على المدخل الشمالي 

لمدينة قلقيلية أوقعت إصابات باالختناق.
وقالت مصادر محلية إن جنود االحتالل أطلقوا 
الغاز المس����يل للدموع باتجاه الشبان ما أوقع 
عديد إصابات باالختناق عدا إطالق الرصاص.

وأضافت أن الش����بان أشعلوا اإلطارات ورشقوا 
الجن����ود بالحجارة ف����ي الوقت ال����ذي تتجدد 
في����ه المواجه����ات بش����كل ش����به يومي في 
تلك النقطة التي تش����كل تماسا مباشرا في 

المدينة مع جنود االحتالل.

فيما أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، 
مداخل قريتي قصرة وجوريش جنوب نابلس 

بالمكعبات االسمنتية.
وق����ال مجلس����ا قص����رة وجوري����ش، إن قوات 
االحتالل أغلقت مداخل القريتين بالمكعبات 
الدخول  المواطنين من  االس����منتية، ومنعت 

والخروج.
إلى ذل����ك، أخطرت س����لطات االحتالل أمس، 
بوق����ف البناء في مش����روع خاليا شمس����ية، 
وبكرف����ان زراعي ف����ي »خربة الدي����ر« باألغوار 

الشمالية.
وأفاد مس����ؤول ملف األغوار بمحافظة طوباس 
معتز بشارات، بأن سلطات االحتالل اقتحمت 
الخربة، وس����لمت المواطنين إخطارات بوقف 
البن����اء بمش����روع خالي����ا شمس����ية مقدم من 

مؤسسة  ،GVC وكرفان يعود ألحد المزارعين.
أم����ا في قطاع غ����زة، فقد أفاد مراس����لنا أمس، 
بأن قوات االحتالل »اإلسرائيلي« أطلقت النار 
من أسلحتها الرشاش����ة الثقيلة تجاه الحدود 

البرية والبحرية المحاذية لقطاع غزة.
وأوضح، أن زوارق االحتالل الحربية استهدفت 
مراكب الصادين قبالة سواحل مناطق الواحة 
والسودانية ش����مال غرب القطاع، مشيرة إلى 
أنه����ا الحقت مراك����ب الصيادي����ن في حدود 

أربعة أميال بحرية.
في الس����ياق، اس����تهدفت ق����وات االحتالل 
أراضي ومن����ازل المزارعين ورعاة األغنام قبالة 
مناطق ش����رق كل من خانيون����س ودير البلح 
جنوب ووسط القطاع، بإطالق النار تجاههم، 

دون وقوع إصابات.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين »أونروا« في لبنان األربعاء، 
إصاب���ة أح���د الالجئي���ن الفلس���طينيين 

بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المتحدثة اإلعالمية باس���م »أونروا« 
هدى الس���مرا ل�وكالة »قدس برس« إن »7 
حاالت تم االش���تباه بإصابتها بالفيروس، 
فت���م على الفور نقلها عبر الصليب األحمر 
اللبناني إلى مستش���فى رفي���ق الحريري 

في بيروت، إال أن نتيجتهم جاءت س���لبية 
جميًعا ما يعني خلوهم من الفيروس«.

وأضافت: »حالة واحدة جرى تش���خيصها 
بالفيروس، بعد أن جاءت نتيجتها إيجابية، 
وهي لش���اب فلس���طيني يقط���ن خارج 

المخيمات الفلسطينية في منطقة برجا«.
وبينت الس���مرا: »حالة الش���اب مستقرة، 
إذ طلبت من���ه وزارة الصحة اللبنانية حجر 
نفسه في المنزل، واالهتمام بصحته، ألن 

وضعه ال يستدعي االستشفاء«.

وأك���دت: »نحن كأونروا وم���ع وزارة الصحة 
اللبنانية س���نتابع حالة الشاب من منزله، 

متمنين له الشفاء العاجل«.
وش���ددت المتحدثة باس���م أون���روا على 
ضرورة تع���اون جميع األطراف من فصائل 
فلس���طينية ولج���ان ش���عبية وجمعيات 
ومؤسس���ات ومتطوعي���ن من أجل نش���ر 
الوع���ي وتضافر الجهود م���ن أجل تقديم 
كاف���ة المس���اعدات الممكن���ة لالجئي���ن 

الفلسطينيين.

رفح/ االستقالل:
بح���ث رئيس بلدية رف���ح جنوب قطاع غزة، د. أنور حمدان الش���اعر، مع وفد م���ن القوى الوطنية 
واالسالمية، خطة الطوارئ وأهم اإلجراءات التي نفذتها البلدية في المحافظة لمواجهة فيروس 
كورونا. وناقش المجتمعون، آليات التعاون المشترك بين جميع األطراف والجهات في المحافظة 

للعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وفي نهاية اللقاء تقدم الوفد بالشكر للبلدية على جهودها، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات 

للمحجورين في مراكز الحجر الصحي برفح.

بلدية رفح تستقبل وفدًا من »أونروا«: تسجيل أول إصابة فلســـطيني بـ »كورونا« في لبنان
القوى الوطنية واإلسالمية

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، أن 
وحدات قمع خاصة اقتحمت األربعاء، قسم )4( 

في معتقل "جلبوع" اإلسرائيلي.
وأوضح����ت الهيئة، في بيان له����ا، أن وحدات 
القمع أجرت تفتيش����ات وحشية واستفزازية، 
وعبثت بمحتويات وأغراض األس����رى وقلبتها 
رأسًا على عقب. وأضافت أن حالة من التوتر ما 

زالت تسود المعتقل.

ولفتت الهيئة أنه منذ فترة ُعقدت جلس����ات 
تفاهم بين األس����رى وإدارة س����جون االحتالل 
فيما يتعلق بوقف االقتحامات والتفتيشات 
ألقسام السجون، في ظل األوضاع االستثنائية 
مع تفش����ي في����روس )كورون����ا(، لك����ن إدارة 
معتقالت االحتالل نكثت ما تم االتفاق عليه، 
واس����تغلت الوض����ع الراهن لف����رض مزيد من 
االجراءات التنكيلية بحق األسرى وإلحاق األذى 

بهم.

غزة/ االستقالل:
قالت جمعية واعد لألس���رى والمحررين، مس���اء 
األربعاء، إن قوات االحتالل اإلس���رائيلي أفرجت 
عن األس���يرين أحمد نصار وإبراهيم عواودة من 
مدينة نابلس، وهما من األس���رى األربعة الذين 
يش���تبه بإصابتهم بفيروس كورونا في سجن 

مجدو.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن األس���يرين 
كانا يقيمان في مستش���فى الرملة وليس كما 

ادعى االحت���الل أنهما كانا في حج���ر احترازي 
داخل الس���جن، »وهو ما يؤكد أن االحتالل يروج 

روايات كاذبة وغير حقيقية«. وفق نص البيان.
وقالت »جاري اآلن نقل األس���يرين نصر وعواودة 
ألحد المش���افي الفلسطينية إلجراء الفحوصات 

الالزمة للوقوف على حالتهم الصحية«.
وأكدت عل���ى أن هناك خطورة ش���ديدة تواجه 
األسرى داخل السجون في ظل تجاهل االحتالل 

لكل المطالب لحماية األسرى من الوباء.

هيئة األسرى: وحدات القمع تقتحم 
قسم )4( بمعتقل »جلبوع« 

»واعد«: االحتالل أفرج عن أسيرين 
يشتبه بإصابتهما بـ »كورونا«

خان يونس / االستقالل:
أغلق���ت بلدي���ة خانيونس جن���وب محافظات غزة 
بالتعاون مع شرطة البلديات، سوق األربعاء بالكامل 
وكذلك سوق المواشي »الحالل« أمام الباعة والتجار 
والمواطني���ن وذل���ك ضم���ن اإلج���راءات الوقائية 
لمنع تفش���ي فايروس كورونا حفاظًا على س���المة 

الجمهور.
ويأتي إغالق الس���وق تماشيًا مع توجيهات اللجنة 
الحكومية لمتابعة فايروس كورونا وتنفيذ سلسلة 

من اإلجراءات الوقائية الرامية للحفاظ على سالمة 
المواطنين.

وقام���ت عناص���ر م���ن ش���رطة البلديات وش���رطة 
المحافظ���ة وبمس���اعدة موظف���ي قس���م الضبط 
الميداني بالبلدية بإغالق كافة المداخل الرئيسية 
للسوق من كافة االتجاهات ومنع دخول المواطنين 
والتج���ار والبائعين لحرم الس���وق، وقد أش���ادت 
المواطنين والتج���ار وتفهمهم  البلدية بتع���اون 
لتلك اإلجراءات التي تأتي للحفاظ على سالمتهم.

وفي الس���ياق ذاته  قامت الطواقم المختصة في 
البلدية بتنفيذ حملة تعقيم للش���وارع في مدينة 
حمد الس���كنية وذلك ضمن خطة العمل المعمول 
بها والتي تس���تهدف الوصول إل���ى كافة األحياء 
والتجمعات السكانية  في إطار اإلجراءات الوقائية 

لمجابهة فايروس كورونا.
وقام���ت يوم أمس ف���رق التعقي���م بدائرة الصحة 
والبيئة  برش م���واد التعقيم في أرج���اء المدينة 

وجميع مرافقها الخدماتية.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة االقتص���اد الوطني األربع���اء تمديد تقديم طلبات االس���تيراد 
الخاصة بالس���لع ضمن الكوتا وكذلك سلع االسمنت والجميد حتى نهاية يوم 

.2020/3/31
ويأت���ي التمديد نظ���رًا لحالة الطوارئ الراهنة لمنع انتش���ار في���روس كورنا، 
وإلعطاء الش���ركات الفلس���طينية المهلة الكافية للتقدم بطلباتها عبر البريد 

االلكتروني Import.services@mne.gov.ps دون الحاجة لمراجعة الوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن بإمكان الش����ركات الحصول على النماذج 
واإلجراءات ومعرفة تفاصيل الس����لع وأرقام التعرفة والكميات للكوتا من 
خالل مراجع����ة موقع وزارة االقتصاد الوطن����ي www.mne.gov.ps تحت 

عنوان كوتا 2020.

غزة/ االستقالل:
أعلن����ت وزارة الس����ياحة واآلثار في قطاع غزة مس����اء أمس 
األربعاء عن قرارها إغالق كاف����ة األماكن األثرية في القطاع 

بحيث لن يس����مح للمواطنين أو وس����ائل االعالم زيارتها.
وأوضحت ال����وزارة في تصريح صحفي أن����ه رغم ما اتخذته 
الوزارة خ����الل األيام الماضية من احتياطات لتأمين المواقع 
األثري����ة إال أنها ارتأت إغالق المواقع األثرية بش����كل كامل 
حفاًظا على صحة أهالي قطاع غزة، لحين انتهاء هذه االزمة 

الطارئة.
وأكدت أنها لن تسمح للزائرين بالوصول إلى األماكن األثرية 
المختلف����ة وفى مقدمتها "قصر الباش����ا، بغزة، والكنيس����ة 
البيزنطي����ة في جباليا، وموقع القدي����س هيالريون في دير 

البلح وهي من أكثر األماكن زيارة من قبل المواطنين".
ونوه����ت الوزارة إل����ى أنها كذلك س����تغلق تل����ك األماكن 
أمام الصحفيين ووس����ائل االعالم الذي����ن يترددون عليها 
باس����تمرار إلجراء تقارير صحفية حول تلك المواقع حفاظًا 

على سالمتهم.

»االقتصاد« تمدد فترة تقديم 
طلبات الكوتا حتى نهاية مارس

جنين/ االستقالل:
 أفادت مؤسس���ة مهجة القدس الش���هداء واألسرى 
األربع���اء، أن س���لطات االحت���الل  أم���س  والجرح���ى 
الصهيوني أفرجت عن األسير محمد فواز محمد فارس 
)38 عام���ًا( من بل���دة زبدة قضاء مدينة جنين ش���مال 
الضف���ة المحتلة وذلك بع���د أن أنهى مدة محكوميته 

البالغة ستة عشر عامًا.
وأوضحت مهجة القدس أن قوات االحتالل الصهيوني 
اعتقلت األس���ير المحرر فارس بتاريخ 2004/03/26م، 
ووجهت له تهمة االنتماء والعضوية في حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين والمشاركة في أعمال المقاومة.

جدير بالذكر أن األسير المحرر محمد فارس ولد بتاريخ 

1982/08/19م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب 
الصحراوي.

وتقدمت "مهج�ة الق�دس" بالتهن�ئ�ة الق�لبية ال�ح�ارة 
من األس����ي�ر الم�ح�رر محمد فارس وعائلته المجاهدة، 
بمناس���بة تح���رره، متمنيًة اإلف���راج العاجل عن جميع 

أسرانا وأس�يراتنا من سجون االحتالل الصهيوني.

وزارة السياحة تغلق كآفة 
األماكن األثرية في قطاع غزة

 إغالق سوق األربعاء أمام الباعة والمواطنين في خانيونس

جنين: اإلفراج عن أسير من »الجهاد« بعد اعتقال دام )16( عامًا

االحتالل ي�صيب ..
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واشنطن/ االستقالل:
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي فيديو لشاب أمريكي وهو يلعق الزجاجات 
الموجودة في أحد رفوف س���وبر ماركت في والية ميزوري، متحديا بذلك قرارات 

الحجر الصحي المتخذ من قبل السلطات.
ويقول الش���اب المجه���ول الهوية في الفيديو: »َمن ال���ذي يخاف من فيروس 
كورونا؟«، ثم يخرج لس���انه ويمرره على الزجاج���ات التي كان معظمها يتعلق 

بالمنظفات.
ويواجه بذلك مذكرة بالقبض عليه بعد تداول الفيديو بش���كل كبير على موقع 

التواصل االجتماعي »تويتر«.
وعرض مقدم البرنامج البريطاني، بيرس مورغان، الفيديو خالل برنامجه »صباح 
الخير بريطانيا« داعيا لضرورة القبض على الشاب وحرمانه من الرعاية الصحية 

إذا أصيب بفيروس كورونا، واصفا إياه بالمعتوه.
وتج���اوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الواليات المتحدة ال� 41 ألف حالة، 

حسب آخر البيانات الصادرة.
وتش���ير التقارير إلى أن إصابات كورونا موجودة في جميع الواليات األمريكية، 
باإلضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي، ومدينة 

نيويورك تعتبر البؤرة األكبر لالنتشار في البالد.

أميركا: شاب يلعق 
المنتجات لنشر كورونا

) APA images( م�شنع يف غزة يعمل ب�شكل مكثف على اإنتاج كمامات واأطقم طبية يف ظل انت�شار فريو�س كورونا 

القاهرة/ االستقالل:
كذبت دار اإلفتاء المصرية منش���ورا انتش���ر على مواقع التواصل االجتماعي به 

بعض آيات من القرآن كدليل على أن فيروس كورونا مذكور في القرآن.
وأش���ارت دار اإلفتاء إلى أن هذا األمر ه���و تدليس على القرآن وتحريف لمعنى 
آيات الله، متابعة: "نحن نؤمن بأن الله عز وجل أمرنا باألخذ باألس���باب والتوكل 
على الله والدعاء، فعالج هذا األمر هو اتباع التعليمات الصحية من وزارة الصحة 
والدعاء إلى الله عز وجل برفع الوباء، وليس بنش���ر الخرافات ومحاولة إثبات شيء 
ليس له أس���اس من الصحة". ونوهت أيضا بأنه من الخرافات المنتش���رة صورة 
ح���ول نبوءة تدعي إذا تس���اوى الرقمان 20=20 فإن ذل���ك يعني نهاية العام، 

موضحة أن هذه خرافة وال أصل لها، وال تجوز المساعدة في نشرها.
وكان���ت دار اإلفت���اء المصرية قد كذبت مزاعم انتش���رت مؤخرا على وس���ائل 
التواصل االجتماعي، تدعي بأن" من يضع شعرة في المصحف في سورة البقرة 

ثم يضعها في الماء ويشربها، فهي تشفيه من فيروس كورونا!".

واشنطن/ االستقالل:
تناول رج���ل وزوجته، من والية أريزون���ا األميركية، مادة 
»فوس���فات الكلوروكين«، معتقدين أنه سيحميهما من 
اإلصاب���ة بفيروس كورونا الجدي���د، فتوفي الرجل، بينما 

وضعت الزوجة تحت العناية المركزة.
ولم تك���ن المادة التي تناولها الزوجان على ش���كل دواء 
»الكلوروكين«، المس���تخدم لعالج المالريا عند البشر، بل 

مكونا ساما مدرجا كعالج طفيلي لألسماك.
وقالت الزوجة لشبكة »إن بي سي« اإلخبارية إنها شاهدت 
تقاري���ر تلفزيونية تح���دث خاللها الرئي���س األميركي 
دونالد ترامب عن الفوائد المحتملة لعالج »الكلوروكين«.

وعل���ى الرغم من عدم الموافقة على أي دواء لمنع اإلصابة 
بمرض »كوفيد-19« أو عالج له، فإن بعض األبحاث المبكرة 

تشير إلى أن دواء »كلوروكين« قد يكون مفيدا كعالج.
ويبدو أن اس���م »الكلوروكين«، الذي ذك���ره ترامب، وجد 
صدى عند زوجة الرجل، التي طلبت عدم استخدام اسمها 

لحماية خصوصية األس���رة، مشيرة إلى أنها استخدمته 
س���ابقا لعالج األس���ماك من بعض األمراض التي كانت 

تصيبها.
وقال���ت »رأيت عبوة الم���ادة على ال���رف الخلفي وفكرت 
»مه���ال، أليس هذا ما يتحدثون عنه عل���ى التلفزيون؟‘» 

بحسب ما ذكر موقع »إن بي سي« اإلخباري.
وق���رر الزوج���ان، وهما في العقد الس���ادس م���ن العمر 
والمعرضين لخطر اإلصابة بمضاعفات الفيروس بسبب 
كبر س���نهما، مزج كمي���ة صغيرة من المادة مع س���ائل 

وشربها كوسيلة لمنع اإلصابة بالفيروس.
غي���ر أنه في غض���ون 20 دقيقة، أصب���ح كالهما مريضا 
للغاية، وش���عرا، في البداية، »بالدوار والحمى«، ثم بدأت 

هي بالتقيؤ، فيما بدأت مشاكل التنفس لدى الزوج.
وس���ارعت الزوجة بعد ذلك إلى االتص���ال برقم الطوارئ، 
وقالت »كان المس���تجيبون للطوارئ يسألون الكثير من 
األس���ئلة« عما تن���اواله، لكنها كانت تج���د صعوبة في 

التحدث، فسقطت على األرض.
وبعد وقت قصير على وصولهما إلى المستشفى، توفي 

زوجها.
وقالت مس���ؤولة في مؤسس���ة »بانر هيلث« الطبية في 
أريزونا، أن الزوجين تناوال المادة المضافة التي تس���مى 
»فوسفات الكلوروكين«، معتقدين أنه الدواء، المعروف 
باس���مه العام »هيدروكسي كلوروكين«، الذي تم وصفه 

مؤخرا بأنه عالج محتمل لكوفيد-19.
وحت���ى اآلن، ل���م تواف���ق إدارة الغ���ذاء وال���دواء عل���ى 
»الكلوروكين« لعالج فيروس كورونا الجديد، لكنها بدأت 

للتو دراسات حول سالمته وفعاليته.
وح���ذرت الزوج���ة المريضة اآلخرين من الع���الج الذاتي، 
وطالبتهم االستماع إلى األطباء المتخصصين للحصول 
على أفضل نصيحة حول في���روس كورونا قائلة: »كونوا 
حذري���ن واتصلوا باألطب���اء.. هذا األلم ف���ي القلب )وفاة 

زوجي( لن ينتهي«.

خاف من كورونا فمات بعقار فوسفات الكلوروكين اإلفتاء المصرية: كورونا 
غير مذكور في القرآن

 االستقالل/ وكاالت:
رغم انتش���ار فيروس كورونا ف���ي العالم، اليزال البع���ض ال يلتزم بالتعليمات 
الصحي���ة التي تصدرها الس���لطات المعنية، بينما لجأ بع���ض آخر إلى تخزين 
الكثير من السلع، مما أدى إلى نقض المعروض منها، األمر الذي دفع إلى ظهور 

مصطلح جديد دخل القاموس اإلنجليزي.
وأضاف القاموس الشعبي urban dictionary كلمة جديدة تشير لألشخاص 
الذين يهملون التحذيرات التي تصدرها السلطات الصحية العامة أو من يخزنون 
البضائ���ع الغذائية على حس���اب جيرانهم. وعلى مواق���ع التواصل االجتماعي 
تش���ارك اآلالف الكلمة Covidiot التي نش���رها موقع القاموس الشعبي، بينما 

طالب مغردون عرب بالتفكير في كلمة عربية مرادفة لهذه اإلنجليزية.
وذكر القاموس الش���عبي أن المصطلح الجديد مش���تق من االسم )كوفيد-19( 

COVID19 الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية على فيروس كورونا.
وأض���اف أن الكلمة ذات داللتين، األولى تعني الش���خص الذي يتجاهل بعناد 
بروتوكول التباعد االجتماعي، مما يس���اعد على زيادة انتش���ار كورونا، والثانية 
الشخص الذي ينش���ر مخاوف تتعلق بالتسوق واس���تنزاف البضائع وحرمان 

الناس منها، حسبما ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وفرضت الكثير من الدول القيود على تحرك األفراد منعا لتفشي فيروس كورونا، 

واضطرت بعضها إلى فرض حظر التجول لعدم التزام األشخاص بالتعليمات.
كما ش���هدت بعض الدول ازدحاما ش���ديدا في متاجر بيع المنتجات الغذائية 
للحصول على بضائع، والس���يما ورق التواليت، تكف���ي أليام الحظر، رغم تأكيد 

الحكومات على التزامها بتوفير السلع الغذائية واألدوية.

بوينس آيرس/ االستقالل:
بعد خطوبة اس���تمرت س���نة، كان زواج دييغو أس���بيتيا 
وصوفيا كوجينو مقررًا ف���ي 26 آذار مع حفلة تضم 400 
مدعو بعد يومين على ذل���ك، إال أن إجراءات االغالق التام 
في األرجنتي���ن اضطرتهما إلى االحتف���ال بقرانهما عبر 

اإلنترنت.
وق���ال دييغو )42 عام���ًا( وهو موظف ف���ي صيدلية في 
كوردوبا على بعد 700 كيلومتر ش���مال ش���رق بوينوس 
أيريس لوكالة فرانس برس »الزواج من أهم المحطات في 

حياة اإلنسان. ولم يكن من السهل علينا أن نقرر التخلي 
عن زواجن���ا. لكن وضعنا حلمنا جانبًا لما في ذلك مصلحة 
الجماع���ة«  ودخلت إج���راءات الحجر الع���ام حيز التنفيذ 
الجمعة في كل أرجاء األرجنتين. وجرت مراسم الزفاف في 

اليوم التالي عبر االنترنت.
ووفر الجي���ران وصلة »واي فاي« للزوجي���ن اللذين انتقال 
قبل فترة قصيرة إل���ى منزلهما الجديد ولم يكن لديهما 
خدم���ة االنترنت بعد. واحتفلوا بمراس���م الزواج من خالل 
تقنية الفيديو وش���ارك المدع���ون األربعمائة عبر فيس 

بوك وإنس���تغرام. وقالت صوفيا )32 عامًا( وهي أستاذة 
في الهندسة الزراعية في جامعة كوردوبا »لم نحصل على 
مأدبة طعام والقصاصات الملونة وال على فس���تان عرس 

لكن الزواج تم«.
وفرضت السلطات األرجنتينية الجمعة العزل التام حتى 
31 مارس )آذار( على األقل على سكان البالد البالغ عددهم 
44 مليونًا أماًل بلجم انتش���ار فيروس كورونا الذي أصاب 
حتى اآلن 266 ش���خصًا على ما تظهر األرقام الرسمية مع 

4 حاالت وفاة.

اختراع كلمة إنجليزية لوصف 
المستهترين بكورونا

تحديًا لكورونا.. زواج على اإلنترنت باألرجنتين

القاهرة/ االستقالل:
أنهت ربة منزل بقرية المجابرة بمركز جرجا في سوهاج بمصر، حياة ابنها البالغ 
من العمر 3 سنوات، بعد أن شنقته بحبل غسيل لتهديد والده لها بالزواج من 

أخرى. 
اعترفت والدة المتهمة أمام رجال المباحث، أن ابنتها تعاني من مرض نفسي، 
بس���بب خالفاتها م���ع زوجها، وأنها تقي���م لديها لوجود مش���اكل مع زوجها، 

وتهديده لها بالزواج من أخرى.
وأضافت أن ابنتها هربت من القرية عقب ارتكاب الجريمة. 

القاهرة/ االستقالل:
شارك العشرات في مسيرات خرجت في مدينة اإلسكندرية بشمال مصر للدعاء 

والتضرع لرفع بالء فيروس كورونا.
وردد المشاركون “الله أكبر” و”ال إله إال الله”.

وتدخلت قوات األمن لتفريق المس���يرة، التي جاءت رغم تدابير احترازية تقوم 
بها الحكومة المصرية لمنع التجمعات ومكافحة انتشار الفيروس.

وقوبل���ت أنباء المظاهرة بردود فعل س���اخرة وواس���عة على وس���ائل التواصل 
االجتماعي.

وعلق بعض الرواد بكتابة :”ثورة ثورة حتى المصل” و”يا كورونا قول الحق إنت 
فيروس وال أل” و”يا اللي ساكت ساكت ليه؟ جبت كحولك وال إيه؟”.

وتداول آخرون صورة ساخرة كتب عليها “منظمة الصحة: ألطم على وشي؟”.

الغيرة القاتلة.. مصرية 
تقتل ابنها بوحشية

مظاهرات في مصر ضد كورونا!


