
غزة / محمد أبو هويدي:
أجمع مختصان في الش���أن االسرائيلي، أن المستوطنين 
يس���تغلون الظ���روف الت���ي يم���ر به���ا العالم بس���بب 

فايروس كورونا، من أجل س���رقة األراضي والتوس���ع  في 
وفرض  الم���دن  وتهوي���د  المس���توطنات 
وقائع جديدة لفرضها على الفلسطينيين.  

غزة/ االستقالل: 
أطلق مركز اإلع���الم والمعلومات الحكومي في غزة 
مس���اء أمس الخمي���س، نداء اس���تغاثة للمجتمع 

الدولي لتوفير 23 مليون دوالر لمواجهة تفش���ي 
وب���اء كورونا، مؤكدًا أنه لم تس���جل أي حالة داخل 
مناطق قط���اع غزة.وأكد المركز خالل مؤتمر اإليجاز 

الصحفي اليوم���ي في مواجهة في���روس كورونا، 
أن االصاب���ات ال���� 7 الجديدة بفيروس 
كورون���ا من ق���وات األمن ل���م يغادروا 
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غزة/ االستقالل: 
نف���ى الناط���ق باس���م وزارة الصح���ة 
في غزة أش���رف القدرة، مس���اء أمس 
الخمي���س، ما يتداول���ه البعض حول 
إصابات جديدة بفي���روس »الكورونا« 

في قطاع غزة.
ودعا الق���درة، في تصري���ح مقتضب 

»االس���تقالل« إل���ى الوق���وف ف���ي  ل�
وج���ه الش���ائعات، واس���تقاء األخبار 
الرس���مية  النوافذ  عبر  والمعلوم���ات 

لوزارة الصحة.
وأضاف »التقرير اليومي لوزارة الصحة 
يعتمد نشره في اإليجاز اليومي لمركز 

اإلعالم والمعلومات الحكومي فقط«.

صحة غزة تنفي إصابات
 جديدة بفيروس »الكورونا«

مخطط استيطاني يطال 596 
دونمًا من أراضي بيت لحم

رام الله/ االستقالل: 
بحث رئيس الوزراء محمد اش���تية مع قادة األجهزة األمنية تشديد 
اإلج���راءات الوقائية التي أعلنتها لجنة الط���وارئ الوطنية، وكيفية 
التعاط���ي مع آالف العّمال العائدين م���ن أماكن عملهم في أراضي 

ملحم: دخلنا مرحلة تالمس 
الخطر وندعو لاللتزام بالمنازل

ً�الحتالل يهدم ثالثة منازل غرب �أريحا وم�شكنا �شمال طوبا�س

اشتية: األيام المقبلة ستكون 
أصعــب مــن التــي مضــت 

بيت لحم/ االستقالل: 
كشف مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية قيام 
وزارة جيش االحتالل بالعمل على تنفيذ مخطط استيطاني خطير 

أريحا – طوباس / االستقالل
هدمت سلطات االحتالل اإلس����رائيلي الخميس، 
ثالثة منازل في قرية الديوك التحتا غرب محافظة 
أريح����ا. وذلك بع����د ان توغلت جراف����ات االحتالل 

تس����اندها قوات مع����ززة من الجيش والش����رطة 
واقتحمت القرية وهدمت منازل المواطنين: مؤيد 
أبو عبيدة، وثائر الشريف، وياسر عليان، المكونة 
من االسمنت، وتبلغ مس����احة كل منزل 120 مترًا 

مربع����ًا. وكثفت س����لطات االحت����الل الصهيوني 
مؤخ����ًرا من توزيع إخطارات هدم بيوت ومس����اكن 

ف����ي  الفلس����طينيين  المواطني����ن 
محافظة أريحا في األغوار الوس����طى 

رام الله/ االستقالل: 
قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم: إننا دخلنا مرحلة تالمس مربع الخطر. 
وقال ملحم في اإليجاز المس���ائي، أمس الخميس، »كنا نعد إصاباتنا منذ بداية 
دخول الوباء باآلحاد، اليوم اختلفت الحسبة، بين ليلة ويوم 16 إصابة وهذا دليل 

الصحة بغزة: نبحث  اتخاذ إجراءات مشددة 
وندعو لتوفير 23 مليون$ لمنع تفشي كورونا

مصدر بحماس لـ »االستقالل«: ال نتائج لجهود الحركة 
إلطالق سراح المعتقلين بالسعودية حتى اآلن

غزة/ قاسم األغا:
نفى مص����در رفيع المس����توى ف����ي حرك����ة المقاومة 
اإلس����المية )حماس( أمس الخمي����س، وجود أي تقدم 

في مل����ف المعتقلين الفلس����طينيين في الس����جون 
السعودية، منذ إبريل )نيسان( الماضي. 
وق����ال المصدر المس����ؤول ف����ي الحركة 

مختصون: المستوطنون يستغلون انشغال 
العالم » بكورونا« للتنكيل بالفلسطينيين

غزة / سماح المبحوح: 
مع انتش���ار فيروس كورونا  » كوفيد 19« المستجد سطرت عدد 
من العائالت والمؤسس���ات  الخاصة بقطاع غزة صورًا مش���رفة 

التكافل االجتماعي ... حمالت 
داعمة للمواطنين بالحجر الصحي

التشريعي يطالب بضغط أممي على االحتالل 
إلدخال مستلزمات مواجهة كورونا لغزة

انتخاب غانتس رئيسًا للكنيست وقرب 
اإلعالن عن حكومة طوارئ في »إسرائيل« 

غزة/ االستقالل: 
طال����ب المجلس التش����ريعي بغزة األم����م المتحدة بالضغط على س����لطات 

االحتالل اإلسرائيلي لتسهيل إدخال المستلزمات الطبية الالزمة 
لمواجهة فايروس »كورونا« المستجد، واستمرار الجهود إلطالق 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
انُتخب رئيس كتلة »كاحول الفان«، بيني غانتس، مساء أمس الخميس، 
رئيسا للكنيس���ت االس���رائيلية، ما يؤّكد أن األحداث المتسارعة على 

التماس عاجل إللغاء إجراءات 
الطوارئ لمنع زيارة األسرى

رام الله/ االستقالل: 
ق���دم مركز عدالة لحقوق األقلية العربية في »إس���رائيل« أمس 
الخميس التماسًا عاجال للمحكمة العليا باسم مؤسسة الضمير 

) APA images (      جانب من �مل�ؤمتر �ل�صحفي بغزة �أم�س
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رام الله/ االستقالل: 
قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إننا دخلنا 

مرحلة تالمس مربع الخطر.
وقال ملحم في اإليجاز المس���ائي، امس الخميس، 
"كنا نعد إصاباتنا منذ بداي���ة دخول الوباء باآلحاد، 
اليوم اختلفت الحس���بة، بين ليل���ة ويوم 16 إصابة 
وه���ذا دليل ونذير خط���ر، وال نريد ع���دد اإلصابات 

بالعشرات".
وتابع: "كيف ممكن أن نمنع تفش���ي المرض. االمر 
يحتاج للح���ذر، أقصى درجات الح���ذر وهذا يعني 
التقيد بالتعليمات بصرامة، ومنع التجول بصراحة، 
وإن كن���ا ال نريد اس���تدعاء الكلمة ولك���ن يجب أن 

نس���تدعيها"، ونقول إن من الضروري االمتناع عن 
التنقل والت���زام البيوت، وهذا م���ا حذر منه رئيس 

الوزراء هذا اليوم.
وأضاف أن "مس���ؤوليتنا تجاه ش���عبنا تقتضي أن 
نك���ون بمنته���ى الصراحة، وأن نحذر من تفش���ي 
ه���ذا الفيروس مع عودة العم���ال، وما حدث في بدو 
كان واضحًا أنه يحمل هذا النذير، باإلمكان تفش���ي 
الفيروس واالن���زالق لمربع الخطر، ولكن تجنب ذلك 
أمر متاح، باالنعزال وبالحجر المنزلي وبعدم المجاملة 

بالتنقل".
وقال ملحم"خليك ببيتك، سكر بيتك".

وأضاف: "دعواتن���ا ألهلنا وعمالنا أن تتوخوا أقصى 

درجات الحذر، ال نريد أن ينس���ل هذا الفيروس إلى 
أطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم وآبائهم وجداتهم، 
نريد أن تنؤوا بأنفسكم عن الخطر، أن تذهبوا للحجر 
المنزلي ال���ذي يعني االبتعاد عن األهل، وهذه هي 
رسالة الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة، ال نريد أن 
نذهب إلى م���ا ذهبت إليه دول كبرى انهار نظامها 
الصحي، نحن م���ا زلنا قادرين على ت���دارك الخطر، 
بالحجر المنزلي والتقيد بالتعليمات وعدم التنقل".

وتاب���ع: "الوباء ليس خطي���را إذا م���ا التزمنا بالحجر 
المنزلي والنظافة الش���خصية والتغذية الصحية، 
ألن االس���تهتار هو الذي دف���ع دوال لالنزالق للخطر، 

واالختالط هو البيئة الخصبة لتفشي المرض".

بيت لحم/ االستقالل: 
كش���ف مرك���ز أبح���اث األراض���ي التابع 
لجمعية الدراس���ات العربية قي���ام وزارة 
جيش االحتالل بالعمل على تنفيذ مخطط 
اس���تيطاني خطير لتوس���يع مستوطنة 
"اف���رات" المقامة على أراض���ي بيت لحم 

الغربية والجنوبية.
وقال تقرير للمركز، إنه في ظل انش���غال 
العالم بأس���ره في تفش���ي الوباء العالمي 
)كوفيد -19(، وضمن سياسة لفت االنظار 
الت���ي ينتهجه���ا االحتالل االس���رائيلي 
منذ زمن بعي���د، حيث يقوم هذا االحتالل 
إم���ا باختالق أو باس���تغالل واقعة معينة 
وإش���غال الجمهور بها، وبالتالي يتسنى 
له تمرير مخططات ومصالح أثناء انشغال 

هذا الجمهور بموضوع آخر.
وهذا ما تم بالفعل حين انش���غل العالم 
بمكافح���ة ه���ذا الوب���اء، وبات الش���غل 
الش���اغل لدى حكومات العالم إيجاد عالج 
مناس���ب ل���ه، فكانت س���لطات االحتالل 
تعد المخططات الهندس���ية لالس���تيالء 
عل���ى أراض���ي المواطني���ن ف���ي الضفة 
الغربية المحتلة، لتوس���عة المستعمرات 
وتسمينها، علمًا أن المؤسسات والجهات 
التي ُتعنى بمراقبة االستيطان حذرت من 
قيام سلطات االحتالل بهكذا عملية، في 

ظل انشغال العالم بأسره في هذا الوباء.
االنته���اكات  مراقب���ة  قس���م  ورص���د 
االس���رائيلية ف���ي مركز أبح���اث االراضي 
إعالنًا عن إيداع مخطط تفصيلي لتوسعة 
"إف���رات" المقام���ة، فقد أعلن ما يس���مى 

"مجلس التخطيط األعلى– اللجنة الفرعية 
لالستيطان" عن إيداع المخطط التفصيلي 
رق���م )410/5/7(، و طرحه لالعتراض لمن 
يجد نفس���ة متضررًا من���ه، وأعلن أّن مدة 
التقدم لالعتراض على هذا المخطط خالل 
مدة ) 60 يومًا( من نشره، علمًا أن سلطات 
االحتالل أعلنت عن إيداعه مطلع ش���هر 
آذار الحالي، دون أن ترفق اإلعالن بنسخة 
هندسية عن المخطط، ثم أرفقته بنسخة 
منذ يومين )وهذا هو أسلوبهم في إضاعة 

الوقت المتاح(.

وأش���ار التقرير إلى "أنه يأت���ي طرح هذا 
المخطط لالعتراض في وقت تشهد فيه 
األراضي الفلسطينية حظرًا للحركة وحجرًا 
صحيًا للوقاية من مرض " كورونا"، ووسط 
إعالن حالة الطوارئ وإغالق للمؤسس���ات، 
التي يحتاجه���ا المواط���ن المتضرر في 
اس���تصدار بعض الوثائ���ق الثبوتية في 
أرض���ه، كما ج���اء االعالن أيض���اً  في ظل 
إغالق المؤسسات االسرائيلية التي تصدر 
بعض الوثائ���ق الالزمة لالعتراض كإخراج 
قيد المالية الذي يعتبر أحد دالئل إثبات 

الملكية في األراضي الفلس���طينية لدى 
سلطات االحتالل.

وق���د قام���ت وح���دة نظ���م المعلوم���ات 
الجغرافي���ة في مرك���ز أبح���اث االراضي 
بإس���قاط المخطط التفصيلي المنش���ور، 
ليتبين أّن مساحة منطقة التخطيط التي 
يحويها المخطط تبل���غ )569 دونمًا( من 
أراض���ي محافظة بيت لح���م، كما تبين أن 
)477 دونمًا( من مساحة منطقة التخطيط 
تقع خ���ارج حدود مس���تعمرة "إف���رات"، 
أي أن س���لطات االحتالل قام���ت بعملية 

تنظيم األراضي التي استولت عليها في 
وقت س���ابق لجعلها مخزونًا اس���تيطانيًا 
احتياطيًا تتوسع عليه متى تشاء، علمًا أن 
منطقة التوسعة تقع في الطرف الشرقي 

للمستعمرة.
المنش���ور  التفصيلي  المخطط  ويهدف 
إلى تغيير صفة اس���تخدام األراضي من 
أراٍض زراعي���ة إل���ى أراٍض للبناء وإنش���اء 
الط���رق والمناطق المفتوح���ة وغيرها، أي 
 )5-RJ( لتغيير مخطط االنتداب البريطاني
في مطلع األربعينيات من القرن الماضي، 
ال���ذي صنف الغالبية العظمى من أراضي 

فلسطين أراضي زراعية.
وحذر مركز أبحاث األراضي من انتهاكات 
االحتالل المتصاع���دة من هدم وتجريف 
وقلع ومص���ادرة لألراضي، ففي ظل توجه 
األنظ���ار كافة إلى وباء كوفيد 19 "كورونا" 
الذي يهدد البشرية في العالم أجمع، فإن 
أنظار االحتالل اإلس���رائيلي تتجه عكس 
ذلك نح���و األرض الفلس���طينية وكيفية 
نهبها وس���رقتها فه���ي فرصتهم اآلن 

لسرقة األرض من أصحابها.
وناش���د المرك���ز العال���م الديمقراطي، ال 
سيما دول أوروبا وأمريكا الالتينية وكذلك 
الصين ودول شرق آس���يا، "التدخل لكبح 
جم���اح االحتالل ال���ذي ال يحترم الموقف 
الدولي واإلنساني في مقاومة وباء عالمي، 
ويواصل عدوانه وظلمه لشعب فلسطين، 
لق���د باتت صورة هذا االحت���الل المعادي 
لإلنسانية واضحة، فمتى تتضح مواقف 

أحرار العالم؟!"

أريحا – طوباس / االستقالل
هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الخميس، ثالثة 
منازل في قرية الدي���وك التحتا غرب محافظة أريحا. 
وذلك بع���د ان توغلت جرافات االحتالل تس���اندها 
قوات معززة من الجيش والش���رطة و اقتحمت القرية 
وهدمت من���ازل المواطنين: مؤيد أب���و عبيدة، وثائر 
الشريف، وياسر عليان، المكونة من االسمنت، وتبلغ 

مساحة كل منزل 120 مترا مربعا.

وكثفت س���لطات االحتالل الصهيون���ي مؤخًرا من 
توزيع إخط���ارات هدم بيوت ومس���اكن المواطنين 
الفلسطينيين في محافظة أريحا في األغوار الوسطى 
في مس���اٍع إلفراغ المنطقة م���ن مواطنيها تمهيدًا 

للسيطرة عليها.
م���ن ناحية اخرى هدمت قوات االحتالل الصهيوني، 
أمس الخميس، مسكًنا واستولت على خيام ومعدات 
في منطقة ابزيق ش���مال طوب���اس بالضفة الغربية 

المحتلة. وقال رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد 
خضي���رات، إن ق���وات االحتالل داهم���ت المنطقة 
وهدمت بركسا س���كنيا تقدر مس���احته ب��70 مترا 

مربعا، ومضختين لتوليد الكهرباء والمياه.
وأضاف ان قوات االحتالل استولت على ثمانية  خيام 
غير مبني���ة، وخاليا شمس���ية، و)6( مضخات للرش، 
ووحدات "ط���وب" للبناء، كانت مخصصة للمس���جد، 
والعيادة، والمجلس، بحجة البناء في مناطق عسكرية.

مخطط استيطاني يطال 596 دونمًا من أراضي بيت لحم

رام الله/ االستقالل: 
بحث رئيس الوزراء محمد اش���تية مع قادة األجهزة األمنية تشديد 
اإلج���راءات الوقائية التي أعلنتها لجنة الط���وارئ الوطنية، وكيفية 
التعاط���ي مع آالف العّمال العائدين م���ن أماكن عملهم في أراضي 

ال�48، وتقييم مسار اإلجراءات المتبعة.
جاء ذلك خالل لقائه قادة األجهزة األمنية، امس الخميس، في مكتبه 

برام الله بحضور وزيرة الصحة مي كيلة.
وقال رئيس الوزراء: »حسب تقديراتنا، األيام المقبلة ستكون أصعب 
من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل 
بش���كل دقيق مع خط���ر اإلصابة لدى العّم���ال القادمين من أراضي 

ال�48«.
ودعا رئيس الوزراء قادة األجهزة األمنية إلى تش���ديد اإلجراءات على 
نقاط عبور العّمال، وكذلك تش���ديد اإلجراءات على تنقل المواطنين 
بين المحافظات والمدن وداخلها، وفرض إجراءات حجر بيتي مشدد 
على بلدة بّدو والقرى المحيطة لحفظ س���المة أهلها، بعد تس���جيل 

العديد من اإلصابات فيها.
وجدد اشتية مطالبة العّمال بالعودة إلى بيوتهم وااللتزام باإلجراءات 
الصحية الفلسطينية بالحجر المنزلي، والتواصل مع الجهات الصحية 

المخولة إذا ظهرت أعراض المرض.
وقال اش���تية: »الجهة الوحيدة المخولة بمنح تصاريح التنقل لألمور 
التجارية ه���ي المحافظ، وفق توصية دوائر الحكومة في المحافظة، 
وُيمنح التصريح لمرة واحدة وبأضيق الحدود كي ال تتعطل الخدمات 

األساسية وليستمر توفر المواد الغذائية.«

ملحم: دخلنا مرحلة تالمس الخطر وندعو لاللتزام بالمنازل

االحتالل يهدم ثالثة منازل غرب أريحا ومسكنًا شمال طوباس

اشتية: األيام المقبلة ستكون 
أصعب من التي مضت 
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غزة/ قاسم األغا:
نف����ى مصدر رفيع المس����توى ف����ي حركة 
أم����س  )حم����اس(  اإلس����امية  المقاوم����ة 
الخمي����س، وج����ود أي تق����دم ف����ي مل����ف 
المعتقلين الفلس����طينيين في الس����جون 

السعودية، منذ إبريل )نيسان( الماضي.
وق����ال المص����در المس����ؤول ف����ي الحركة 
من الخ����ارج لصحيفة االس����تقال: "ننفي 
التصريح����ات المتضارب����ة بش����أن مل����ف 
المعتقلي����ن ل����دى الس����عودية"، واصًف����ا 
نتائج جهود حركته ووسطاء لجهة إطاق 

سراحهم ب�"السلبية".
وأض����اف: "ما نقلته وس����ائل إعامية حول 
قرب إغ����اق هذا الملف قبل حلول ش����هر 
رمضان المقبل، غير صحي����ح بالمطلق )...( 
نؤكد أنه ال جديد ُيذكر والمؤشرات في هذا 

الجانب سلبية".
وأش����ار المصدر المس����ؤول بحم����اس إلى 
أن حركت����ه أجرت اتصاالت مباش����رة وغير 
مباش����رة مع الس����عودية، لجهة اإلفراج عن 

المعتقلين، لكن دون جدوى.
وقال: "إن حماس تواصلت بش����كل مباشر 
مع الس����عودية، وعبر دول وشخصيات )لم 
يس����مها( للوس����اطة في ه����ذا الملف لكن 

المملك����ة ترفض التجاوب ل����كل النداءات 
والوساطات".  

وعّب����ر المصدر عن أمله ف����ي تجاوز قضية 
القريب  ف����ي  الفلس����طينيين  المعتقلين 
العاجل، رافًضا محاكمة الس����عودية لهم، 
تح����ت ذرائع "دع����م اإلرهاب والمس����اس 

بالشؤون والمصالح العليا للمملكة".
وفي 9 مارس )آذار( الجاري، بدأت السلطات 
الس����عودية بمحاكمة نحو 65 فلس����طينًيا 
مقيًم����ا عل����ى األراض����ي الس����عودية منذ 
س����نوات، بعضهم حاملون لجوازات س����فر 

أردنية.

ومن بين ه����ؤالء المعتقلين الممثل األول 
لحركة "حم����اس" لدى الس����عودية محمد 
الخضري )81 عامًا(، ونجله هاني )49 عامًا( 
األكاديم����ي ف����ي جامعة أم القرى، وس����ط 
المعتقلين كافة،  الرياض لقضية  تجاهل 
وع����دم إب����داء أي تعليق رس����مي في هذا 

الصدد، رغم مرور نحو عام على اعتقالهم.
واألح����د الماض����ي، دع����ا رئي����س المكتب 
السياس����ي لحركة حماس إسماعيل هنية، 
الملك الس����عودي س����لمان بن عبد العزيز، 
باإلفراج ع����ن المعتقلين الفلس����طينيين؛ 

خشية على حياتهم من جائحة كورونا. 
وق����ال هنّي����ة في بي����ان وص����ل صحيفة 
"االس����تقال" نس����خة منه: "خش����ية على 
حياة اإلخ����وة األكارم )المعتقلين(، في ظل 
وباء الكورونا الذي يجت����اح العالم )...( فإن 
إطاق سراح الفلس����طينيين يصبح ضرورة 
إنسانية وقومية، وكلنا ثقة أن جالة الملك 
لن يتردد في القيام بها، انطاًقا من األبعاد 
اإلنسانية والدينية للمملكة السعودية في 

التعامل مع قضية فلسطين". 
وتابع: "ندعو خادم الحرمين الشريفين في 
ذكرى اإلس����راء والمعراج الت����ي ثّبت فيها 
المولى عز وجل ه����ذا الرباط المقدس بين 
أرض الحرمين وأرض فلس����طين، إلى اتخاذ 
قرار طال انتظاره بإخاء سبيل أبناء شعبنا 
من الس����جون، التي ما ُجعلت ألمثالهم من 
الرجال الذين خدموا قضيتهم وش����عبهم، 
وبما يتمش����ى مع ال����دور الرئيس للمملكة 

وشعبها المضياف".

مصدر بحماس لـ »االستقالل«: ال نتائج لجهود الحركة إلطالق سراح المعتقلين بالسعودية حتى اآلن

رام الله/ االستقال: 
أفادت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين 
ب���أن إدارة معتقات االحتال س���محت 
لألسرى القاصرين والمرضى وكبار السن 
واألس���يرات القابعين في عدة س���جون 
إسرائيلية، باالتصال هاتفيا مع ذويهم 
لاطمئن���ان عليه���م، في ظ���ل األوضاع 

االستثنائية مع تفشي وباء )كورونا(.
وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، امس 
الخميس، أن هذا االج���راء جاء بعد جهود 
حثيثة بذلتها هيئة األس���رى ومؤسس���ة 
الصلي���ب األحم���ر وجهات دولي���ة أخرى، 
للضغط على إدارة سجون االحتال للسماح 

للفئات المذكورة بالتواصل مع ذويهم.
وأشارت إلى أن التخوفات تتصاعد حول 

مصي����ر األس����رى يوما بعد آخ����ر وخاصة 
المرضى وكبار الس����ن م����ن ذوي المناعة 
يقبعون  أنه����م  وخاص����ة  المتهالك����ة، 
بأقس����ام تفتقر إلى أدنى شروط الصحة 
والس����امة وتعتبر بيئة حاضنة النتشار 

الفيروس.
وأضاف���ت أن إدارة الس���جون تس���تغل 
الوض���ع الراه���ن م���ع انتش���ار فيروس 
)كورون���ا( لتمعن في ف���رض المزيد من 
اإلج���راءات التنكيلي���ة بح���ق األس���رى 
مواصل���ة إجراءاته���ا لتضيي���ق الخناق 
عليه���م،  فه���ي تحرمهم من وس���ائل 
الوقاية والس���امة العام���ة كالمطهرات 
ومواد التنظي���ف والتعقيم، كما أنها لم 
تقدم لألس���رى أية إرش���ادات تمكنهم 

من المس���اهمة بالحد م���ن اإلصابة بهذا 
الفيروس.

وناش���دت الهيئ���ة مؤسس���ات المجتمع 
الفوري والضغط  التدخل  الدولي بضرورة 
عل���ى حكومة االحتال التخ���اذ االجراءات 
والتدابير الصحية الازمة التي من شأنها 
أن تمنع انتش���ار الفي���روس بين صفوف 
المعتقلي���ن وبالتال���ي إنق���اذ أرواحهم، 
الس���يما أن االج���راءات الت���ي اتخذته���ا 
س���لطات االحتال مؤخ���را والتي تمثلت 
بإلغاء زيارات األه���ل والمحامين وتقييد 
عمل المحاكم ليست كافية، حيث لم يتم 
اتباع أية إجراءات فعلية داخل الس���جون 
لحماية األس���رى من ه���ذا الوباء كتعقيم 

الغرف واألقسام وتخفيف االكتظاظ.

رام الله/ االستقال: 
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين  أمس الخميس بأن إدارة معتقل "نفحة" 
فرضت عقوبات بحق األس���ير أيمن الشرباتي بعد إشعاله النار أول أمس بمقتنيات 
وملفات وإلقائها على غرفة الش���رطة بالمعتق���ل الصحراوي، مما أدى إلى حرق جزء 

من الباب الخشبي للغرفة.
وأوضح���ت الهيئة أن العقوب���ات التي صدرت بحق الش���رباتي تمثلت بعزله لمدة 
أس���بوعين داخل الزنازي���ن، وحرمانه من الكانتينا والزيارات لمدة ش���هرين، ودفع 
غرامة مالية بقيمة 500 ش���يكل، وتعويضات بقيمة 3500 ش���يكل )الدوالر = 3.6 

شيكل(.
ولفت���ت الهيئة أن ما قام به األس���ير الش���رباتي كان احتجاًجا عل���ى تجاهل إدارة 
معتقل "نفحة" لمطالب األسرى، وعدم اتخاذها االجراءات والتدابير الصحية الازمة 

داخل أقسام األسرى لمنع انتشار فيروس كوفيد19 )كورونا(.
واألس���ير ش���رباتي )51 عاًما( من مدينة الخليل، معتقل من���ذ عام 1988 ومحكوم 
بالس���جن لمدة 100 عام، وتنقل بين عدة سجون إسرائيلية، وحرق قبل أشهر علم 

االحتال في أحد السجون، وُفرضت عليه عقوبات.

إدارة »نفحة« تعزل األسير الشرباتي 
بعد إشعاله النار بمرفق في المعتقل

االحتالل يسمح لألسرى األطفال والمرضى 
وكبار السن واألسيرات باالتصال مع ذويهم

رام الله/ االستقال: 
ق���دم مركز عدالة لحقوق األقلية العربية في "إس���رائيل" 
أمس الخميس التماًس���ا عاج���ًا للمحكمة العليا باس���م 
مؤسس���ة الضمي���ر والمحامية عبير بكر واألس���ير فخري 
منصور، طال���ب فيه بإلغاء إجراءات الطوارئ التي صادقت 
عليها الحكومة، والتي تمنع األسرى والمعتقلين األمنيين 
الفلسطينيين من زيارة عائاتهم لهم في السجن أو لقاء 
محاميهم وتلقي استش���ارة قانونية م���ن أي نوع، تحت 
ذريعة مكافحة انتش���ار في���روس كورونا في الس���جون 

اإلسرائيلية.
وبحس���ب اإلجراءات التي صادقت عليه���ا الحكومة يوم 
15 آذار/ مارس، يمك���ن لوزير األمن الداخلي، بتوصية من 
مسؤول السجون والمفتش العام للشرطة اتخاذ قرار بمنع 
زيارة األس���رى والمعتقلين وحرمانهم من أي استش���ارة 
قانونية بأي شكل باس���تثناء الهاتف. وأصدر الوزير هذا 

القرار وبدأ تطبيقه بعد يومين.
وباإلضافة إلى انتهاك حقوق جميع األسرى والمعتقلين، 

تمنع هذه اإلجراءات تقديم شكاوى في حال تم انتهاك 
حقوق أخرى، وتمس باألسرى والمعتقلين القاصرين في 
الس���جون اإلس���رائيلية، إذ تمنع عنهم الزيارة مع أن هذا 
الحق مكفول لهم بالقانون ومذكور بش���كل واضح ويعد 

بموجب القانون اإلسرائيلي كحق دستوري.
وجاء في االلتماس ال���ذي قدمته المحامية آية حاج عودة 
من مركز عدالة أنه ال خاف على مسؤولية مصلحة السجون 
بكل ما يتعلق بالحفاظ على صحة األس���رى والمعتقلين، 

لكن هذه اإلجراءات تنتهك حقوقهم بشكل كامل .
كم���ا جاء "فإلى جان���ب انتهاك الحق ف���ي الحصول على 
استش���ارة قانوني���ة، حق الع���رض أم���ام المحكمة، حق 
التواص���ل م���ع العائلة والحق ف���ي المس���اواة واالحترام، 
تنتهك هذه اإلجراءات حق السرية بين المحامي وموكله".

وأورد االلتم���اس مثااًل على ذلك أنه جرت محادثة هاتفية 
بي���ن المحامية عبير بكر وأس���ير في س���جن "عوفر"، على 

مسمع من السجانين وبعض األسرى اآلخرين.
وأك���د الملتمس���ون أن انتهاك هذا الحق ال يس���اهم في 

مكافحة انتش���ار فيروس كورونا، خاصة أنه لم يتم اتخاذ 
التدابير الازم���ة للحماية والوقاية مع الحفاظ على حقوق 
األس���رى والمعتقلين األمنيين، على العكس، تم انتهاك 
هذه الحقوق من خال التفرقة بين األس���رى والمعتقلين 

اآلخرين.
وج���اء في االلتم���اس أن المصادقة على ه���ذه اإلجراءات 
تفتقر إلى كل صاحية دس���تورية، ولذلك يجب أن تلغى 
على الفور، ألنه بحسب قانون أساس الحكومة: الكنيست 
هي الجهة الوحيدة المخولة بإع���ان حالة الطوارئ ومنح 
صاحيات خاصة للحكومة، من خال تشريع قانون خاص 

في حال إمكانية التئامها.
كما أكد االلتم���اس أن هذه اإلجراءات تعود بالضرر األكبر 
عل���ى األس���رى والمعتقلين الذي���ن ال يتحدث���ون اللغة 
العبري���ة، إذ يحتاج���ون االستش���ارات القانونية من أجل 

تحصيل حقوقهم.
يضاف إل���ى ذلك أنه وفق بند 39 د لقانون األس���اس "ال 
يمك���ن لحالة الطوارئ أن تمنع حق المثول أمام المحكمة، 

إص���دار حكم وال يمكن أن تتيح المس بحقوق اإلنس���ان". 
وبناء على ذلك، ال صاحية دستورية للحكومة للمصادقة 

على هذه اإلجراءات.
ويتوافق ه���ذا االدعاء مع الموقف القانوني للمستش���ار 
القضائ���ي للحكومة الذي ق���دم للمحكمة العليا الذي جاء 
ضم���ن رد الدولة على التماس مركز عدالة باس���م القائمة 
المش���تركة، األس���بوع الماضي، ضد اس���تخدام إجراءات 
الطوارئ للس���ماح بتعقب ومراقب���ة المواطنين من خال 

هواتفهم وحواسيبهم ووسائل تكنولوجية أخرى.
وقالت المحامية آية حاج عودة من مركز عدالة إنه "ال شك 
أن مكافحة انتش���ار فيروس كورونا أمر غير عادي وبحاجة 
إلجراءات غي���ر عادية، لكن ال يمكن أن نس���مح بانتهاك 
حقوق اإلنس���ان تح���ت ه���ذه الذريعة، وكما تس���تطيع 
الدولة ابت���كار حلول ليوم االنتخابات وللعمل في األماكن 
المختلفة باعتبارها حيوية ووضع معايير معينة للسجناء 
الجنائيين، عليها االعتراف بحقوق األس���رى والمعتقلين 

األمنيين وعلى رأسها لقاء محاميهم ومقابلة أسرهم".

التماس عاجل إللغاء إجراءات الطوارئ لمنع زيارة األسرى
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المتطرف����ة  االس����تيطانية  العصاب����ات 
تس����تمر ف����ي اعتداءاتها تح����ت حماية 
موس����عة من قبل جيش االحتالل ، وتقوم 
بمهاجمة أراضي الفلس����طينيين وتدمير 
محاصيله����م الزراعية وقتل مواش����يهم، 
من خ����الل االقتحامات المتك����ررة ألراضي 
المزارعي����ن الفلس����طينيين، ألن االحتالل 
يسعى لتهجير الفلسطينيين من األغوار 
الش����مالية عبر تكثيف االستيطان«. وقد 
منازل  المس����توطنين،  قطع����ان  هاجهم 
الفلس����طينيين ف����ي قرية مادم����ا جنوب 
نابل����س، فيما واصل����ت ق����وات االحتالل 
االقتحامات الليلية واالعتقاالت في الضفة 

الغربية والقدس المحتلتين.
وأفاد مس����ؤول ملف االس����تيطان شمال 
الضفة الغربية، غسان دغلس، بأن مجموعة 
من مستوطني »يتس����هار«هاجمت منازل 
المواطني����ن ف����ي المنطق����ة الجنوبية من 
القرية، وق����د تصدى األهال����ي لهم، دون 

وقوع إصابات أو خسائر. 
كما اعتدى مس����توطنون، على ش����اب في 
منطقة عي����ن الحلوة، باألغوار الش����مالية، 
وقال الناش����ط الحقوقي عارف دراغمة إن 
»عددا من المستوطنين اعتدوا على الشاب 

مهيب فتحي دراغمة، أثن����اء رعيه أبقاره 
في عين الحلوة، ووصفت المصادر الطبية 

إصابته بالطفيفة«.
واقتحمت ق����وات االحت����الل، بلدتي بيت 
فوريك وعزموط قضاء نابلس، حيث جابت 
الطرق����ات الداخلية للقري����ة، وتصدى لها 
ش����بان الذين أمطروا بالقنابل الغازية من 
قبل جنود االحتالل وفي قرية عزموط، أفاد 
مواطنون بأن قوة عسكرية اقتحمت أطراف 
القري����ة، وأطلق����وا النار والقناب����ل الغازية 
صوب الشبان والفتية الذين تواجدوا في 
أراضي القرية القريبة من مستوطنة »الون 
موريه« المقامة على أراضيها. ويس����تغل 
الطوارئ  حال����ة  ومس����توطنوه  االحت����الل 
المعلنة بدعوى مكافحة فيروس، لمواصلة 
االعتداءات على الفلسطينيين ووضع اليد 
على أراضيهم، وسط تحذيرات فلسطينية 
من استغالل االحتالل لهذه الحالة من أجل 

تنفيذ مخططاته االستيطانية.

�قتنا�ص �أي فر�صة
م����ن جانب����ه أك����د المختص في الش����أن 
االس����تيطاني عالء الريماوي، أن االحتالل 
اإلسرائيلي ومستوطنيه يحاولون اقتناص 
أي فرصة للنيل من الش����عب الفلسطيني 

وخصوصًا فيما يتعلق باالستيطان وخير 
مثال عل����ى ذلك ما جرى مؤخ����را من هدم 
لثالثة منازل في اريح����ا وأيضًا اإلجراءات 
عن  ناهيك  بالفلس����طينيين  المتعلق����ة 
معاملة االحتالل مع العمال الفلسطينيين 
ف����ي الداخ����ل المحت����ل في ظل انتش����ار 
في����روس كورونا وما حدث م����ن تصرفات 
عنصرية بش����عة تجاه����م وإلقائهم على 
قارعة الطريق وه����ذا دليل على عنصرية 
هؤالء وساديتهم, فالعقلية الصهيونية 
المتطرفة هي التي  تسيطر على عقولهم.

وأوض����ح الريم����اوي ل����� »االس����تقالل«، أن 
س����لطات االحتالل وقطعان المستوطنين 
يجتمعون على قاعدة واحدة وهي االنتقام 
من الفلسطيني بش����تى الطرق ومختلف 
الوسائل، ورغم حالة االرباك التي يعيشها 
االحتالل بس����بب تفش����ي الكورونا,  إال أن 
حكومة االحت����الل ما زالت تص����ادق على 
مص����ادرة األراض����ي وبناء المس����توطنات 
وتطلق العنان للمستوطنين لكي يعربدوا 
في الضفة المحتلة من خالل المضايقات 
واالعت����داءات عل����ى اراض����ي المزارعي����ن 
ممتلكاته����م  وس����رقة  الفلس����طينيين 
ومحاصيلهم الزراعية وادوات العمل  وغير 

ذلك من تلك االعتداءات.
وأضاف المختص، ان هذه هي سياس����ة 
االحتالل عل����ى مر العصور وه����و ال يدخر 
جهدًا في بس����ط مزيد من الس����يطرة على 
األراضي الفلس����طينية والتواجد في تلك 
المناطق، مبينًا أن هن����اك تزايدًا ملحوظًا 
ف����ي االعت����داءات عل����ى الفلس����طينيين 
واراضيهم في ظل انتش����ار المرض ؛ رغم 
ان االحت����الل يعان����ي اآلن أزمة كبيرة جراء 
تفش����ي مرض الكورونا بين االسرائيليين 
بما فيهم بعض المس����توطنين والجنود 
مما س����ينعكس على حركته����م لتنفيذ 
البيت����ي  الحج����ر  مخططاته����م نتيج����ة 
وامكاني����ة الحد من اعتداءاتهم في األيام 
القادمة بسبب انتشار هذا الوباء وتفشيه 

في دولة االحتالل. 

عربدة �إ�صر�ئيلية
بدوره قال الخبير في ش����ؤون االستيطان 
المس����توطنين  خالد منص����ور: »إن هؤالء 
ه����م مجموعة من القطع����ان والمعربدين 
اليتورعون عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق 
أبناء شعبنا الفلس����طيني وعن استغالل 
الظروف إللح����اق األذى والضرر بش����عبنا 

الفلسطيني. 

من البديهي انه عندما تكون هناك أوبئة 
أو جائحة في العالم تتوقف الحروب؛ لكن 
هؤالء المستوطنين المجرمين ال يفهمون 
ذل����ك, ويهاجم����ون الق����رى ويس����رقون 
ممتلكات الفلسطينيين ويعربدون هناك 

وهناك«.
وأكد الخبير في ش����ؤون االس����تيطان، أنه 
ال يمك����ن أن يك����ون هن����اك تعايش مع 
االستيطان وأن هذا االستيطان خطر داهم 
وكبير، ويجب علينا نحن الفلسطينيين أن 
ال ننشغل بمواجهة فيروس كورونا ونترك 
المستوطنين يستمرون في اعتداءاتهم. 
ولفت، الى أنه يجب التصدي لهم والدفاع 
ع����ن االرض الفلس����طينية حت����ى ال تمرر 
»صفقة الق����رن« ففي منطقة األغوار وعلى 
الرغم من انشغال الفلسطينيين بمجابهة 
في����روس كورونا يس����تمر المس����توطنون 
بمهاجمة رعاة األغنام ويهاجمون المناطق 
المزارعين  البدوية في األغوار ويمنع����ون 
من الوصول ألراضيهم ويعربدون بحماية 
مباشرة من جيش االحتالل, وذلك لفرض 
امر واقع جدي����د وهذا يتطلب انتباهة منا 
نحن الفلس����طينيين إلحباط مخططاتهم 

وإفشال ما تسمى »بصفقة القرن«.

مختصون: المستوطنون يستغلون انشغال العالم » بكورونا« للتنكيل بالفلسطينيين

غزة / حممد �أبو هويدي:
�أجمييع خمت�صييان يف �ل�صيياأن �لإ�صر�ئيلييي، �أن �مل�صتوطنيين ي�صتغلون 
�لظييروف �لتييي مييير بها �لعييامل ب�صبييب فايرو�ييص كورونا، ميين �أجل 
�صرقيية �لأر��صييي و�لتو�صييع  يف �مل�صتوطنييات وتهويييد �ملييدن وفر�ص 
وقائييع جديييدة لفر�صها على �لفل�صطينييين.  و�أو�صييح  �ملخت�صان لي 
»�ل�صتقالل«، �أن حكومة �لحتالل تو��صل جر�ئمها بحق �لأر�ص و 
�لإن�صان �لفل�صطينييي، ومن خالل �لتغطية على جر�ئم م�صتوطنيها 
وحمايتهم وهذ� �أب�صع �أنو�ع �ل�صتغالل فالعامل عندما يجابه خطرً� 
كبييريً� ملو�جهيية هذ� �لفريو�ييص فالو�جب �أن تتوقييف كل �ملخططات 
و�لطميياع �ل�صهيونييية و�لتفييرغ  ملحاربيية هييذ� �لفريو�ييص؛ ولكيين 
�لحتالل  ي�صتغل هذ� �لو�صع �ل�صتثنائي لرت�صيخ �ملزيد من �حلقائق 
على �لأر�ص وفر�ص �صيا�صة �لأمر �لو�قع، فوباء �ل�صتيطان ل يقل 

خطورة عن وباء �لكورونا.

غزة/ االستقالل: 
قال���ت الجبه���ة الش���عبية لتحرير فلس���طين »إن 
محاوالت االحتالل اإلسرائيلي استثمار الوضع الناتج 
عن انتشار فايروس كورونا المستجد لتعزيز عدوانه 
المس���تمر وحصاره على ش���عبنا، تتطل���ب تدخاًل 
دوليًا عاجاًل لحماية أهلنا في الضفة والقدس وغزة 
ومخيمات اللجوء في الش���تات، واألسرى في سجون 

االحتالل«.
ودعت الجبهة في بيان تلقته »االس���تقالل« أمس 
الخمي���س إلى تضافر كل الجهود الوطنية من أجل 
إعداد خطة وطنية ش���املة في مختلف المحافظات 
وتأمي���ن  األزم���ة  إلدارة  والمخيم���ات  والمناط���ق 

احتياجات الشعب في أوقات الطوارئ.
وتابعت »إن هذا يتطلب تش���كيل لج���ان الحماية 
الش���عبية من كل الفعالي���ات الوطنية والحكومية 

واألهلية لتحقيق هذا الهدف«.

وطالب���ت الجهات الحكومي���ة المتخصصة بالقيام 
بإجراءات عاجل���ة لتمتين الجبه���ة الداخلية، وفي 
مقدمتها القي���ام بعملية مس���ح اجتماعي عاجلة 
ألبناء الش���عب المتضررين من حال���ة الطوارئ في 
مختل���ف القطاعات من عمال موايمة في األس���واق 
والمواص���الت العام���ة والباع���ة المتجولين وصغار 
المهنيين، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة األسواق 
والس���لع ومالحق���ة التج���ار المخالفي���ن،  وتوفير 

المقومات األساسية إلجراءات الوقاية والسالمة.
كما دعت  دائرة الترخيص العام الحكومية التخاذ 
إج���راءات عاجلة إلعف���اء عموم س���ائقي المركبات 
العامة من رس���وم الترخيص في إطار التخفيف عن 
كاهل جزء من المتضررين، وضرورة أن ينسحب هذا 
القرار على كل البلديات والدوائر بإعفاء المواطنين 
من أي أعباء ورس���وم الخدمات العامة لفترة معينة 
يتم تقديرها حسب خطورة الوضع، واستمرار حالة 

الطوارئ.
وف���ي ذات الوق���ت دعت الش���عبية المؤسس���ات 
والشركات الخاصة لتأجيل األقساط المستحقة على 
أبناء ش���عبنا وخاصة الس���ائقين وصغار الحرفيين 
والمهنيي���ن طوال فت���رة الطوارئ. داعي���ة إدارة » 
األون���روا« لاللت���زام بدف���ع رواتب موظف���ي العقود 

اليومية.
وش���ددت ف���ي دعوته���ا المؤسس���ات الحكومية 
واألهلي���ة والقطاع الخاص إلنش���اء صندوق تأمين 
وطني من أج���ل توفير إجراءات الوقاية والس���المة 
ورعاي���ة المتضررين على أن يت���م توجيه التبرعات 
العام���ة باإلضافة لجزء من اإليرادات المحلية لصالح 

هذا الصندوق.
وأكدت ضرورة التوزيع العادل للمساعدات والمنح، 
وضمان وصولها لكل المتضررين من أبناء الش���عب 

الفلسطيني.

الشعبية: استثمار االحتالل »كورونا« 
لتصعيد عدوانه يتطلب تدخال دوليًا عاجال

غزة/ االستقالل: 
اس���تنكر مركز حماية لحقوق اإلنس���ان سلوك س���لطات االحتالل اإلسرائيلي 
وأصحاب العمل اإلسرائيليين في تعاملهم مع عدد من العمال الفلسطينيين 
المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بإلقائهم على قارعة الطريق في 

مدن الضفة الغربية، والتنكر لهم، وعدم تحمل المسئولية نحوهم.
ووفًقا لمتابعة المركز، قامت قوات االحتالل اإلس���رائيلي بإلقاء عدد من العمال 
الفلس���طينيين بصورة غير الئقة وغير أخالقية عل���ى قارعة الطريق، دون إبالغ 

الجهات الرسمية المختصة، لالشتباه بإصابتهم بفايروس كورونا.
ودعا المركز المجتمع الدولي للعمل من أجل إجبار سلطات االحتالل على احترام 
إنسانية العمال الفلسطينيين الذين يبيتون في أماكن عملهم داخل أراضي48، 
وتحمل مسئولياتهم القانونية نحوهم بتوفير الرعاية الطبية، وتوفير الظروف 

الصحية المالئمة لهم خالل فترة عملهم.
وطالب الس���لطة الوطنية الفلس���طينية باتخاذ اإلجراءات التي من ش���أنها أن 
تقلل من حرك���ة العمال باتجاه المناطق الموبوءة لدى االحتالل، ودعاها لتوفير 
اإلجراءات الوقائية للعمال الذين يعودون لألراضي الفلسطينية، وتأمين مواقع 

للحجر الصحي وعدم االكتفاء بالحجر المنزلي لهم.

»حماية« يستنكر سلوك االحتالل 
نحو العمال الفلسطينيين



الجمعة 3 شعبان 1441 هــ 27 مارس 2020 م

وتنوعت الخدم���ات التي  قدمتها عدد 
من العائ���ات والمؤسس���ات  الخاصة 
بالقط���اع للمواطني���ن المتواجدين في 
الحجر الصح���ي بالمدارس والفنادق، ما 
بين مس���اعدات غذائية و سال تحتوي 
عل���ى أدوات نظاف���ة وعدد من األس���رة 
للمبي���ت  ، وغيره���ا . إضاف���ة لخدمات 
أخرى ، حيث تطوع المئات من الش���بان 
الفلس���طينيين ف���ي قطاع غ���زة  لدى 
اللجان الش���عبية للاجئين في مختلف 
المخيم���ات ، وقام���وا بحم���ات توعية 
مختلف  ف���ي  للمواطني���ن  وتثقي���ف 
مناطق القطاع  وقدموا ارش���ادات حول 
الوقائي���ة الخاصة بالحد من  االجراءات 

انتشار فايروس كورونا.
وصنفت منظمة الصحة العالمية كورونا 
»وب���اء عالميا«؛  إذ ذك���رت أن الفيروس 
أصاب آالف المواطنين في غالبية دول 

العالم. 
عائلة الش���اعر احدى العائ���ات التي 
ل���م يبخل أبناؤه���ا المقتدري���ن ماديا 
من رجال األعمال وأصحاب الش���ركات 
بتقدي���م المس���اعدة الغذائية لمئات 
المواطني���ن بمختلف أماكن تواجدهم 
بالحج���ر الصح���ي على م���دار يومين 
متتاليي���ن ، والتجهيز للمش���اركة في 

فعاليات أخرى . 
حيث أكد المحاضر بكلية االعام جامعة 
فلس���طين د. كمال الشاعر في حديثه 
ل� »االس���تقال« أن عائلته ساهمت في 
توفي���ر المئات من الوجب���ات الغذائية 
الساخنة و س���ات الفواكه للمواطنين 
في الحجر الصحي بمحافظة رفح وذلك 

حرصًا على توفير أدني مقومات الصمود 
لهم ، ودعما لتضحياته���م بالبعد عن 
عائاتهم مدة أسبوعين وكذلك تثمينا 
لجه���د المواطنين المحجورين الهادف 

لمنع وقوع أي ضرر ألفراد المجتمع . 
وأوض���ح أن توزيع الوجبات التي قدمها 
أفراد العائلة شملت المواطنين بالحجر 

الصحي بم���دارس رفح  والمعبر وعيادة 
مس���قط ، ثم توسعت في اليوم الثاني 
بالحجر  المواطني���ن  جمي���ع  لتش���مل 
الصح���ي على مس���توى القط���اع ، بعد 

المشاركة مع مؤسسات أخرى .  
وأشار إلى استعداد عائلته ومؤسسات 
اخ���رى لتقدي���م مزي���د م���ن الخدمات 

الغذائي���ة للمواطني���ن بالحجر، وكذلك 
المس���اهمة المادي���ة والعينية لتوفير 
للمواطنين  وطبي���ة  خدم���ات صحي���ة 

المحجورين. 
لتوفري �سبل الراحة

ول���م يتوق���ف تقدي���م المس���اهمات 
عل���ى العائات فقط ، ب���ل تعدى ذلك 
لمس���اهمة  الش���ركات الخاصة بتوفير 
بالحجر الصحي،  للمواطني���ن  خدماتها 
حرص���ا عل���ى توفير س���بل الراحة لهم 

ودعما لصمودهم طيلة أيام الحجر. 
بالمجال  خدماته���ا  لتقدي���م  تطوعت 
ال���ذي تعمل ب���ه ، إذ لم تت���وان  لحظة 
عن تقديم عدد من األس���رة للمواطنين 

بالحجر.  
فش���ركة حمد لألخش���اب بذلت جهودًا 
مضنية في تجهيز خمس���ين س���ريرا 
خشبيا لصالح مواطنين بالحجر الصحي، 
لديها   المتوف���ر  اإلمكاني���ات  حس���ب 
وأوض���ح رجل األعم���ال نبي���ل حمد أن 
ش���ركته تبرعت باألسرة للمساهمة في 
التخفيف ع���ن المواطنين المحجورين 
وتوفير سبل الراحة لهم .  وتمنى على 
القطاع الخاص المس���اهمة في تقديم 
الخدمات لدعم صمود المواطنين حتى 

انتهاء األزمة .

غزة / �سماح املبحوح: 
مع انت�سار فريو�س كورون��ا  "كوفيد 19" امل�ستجد �سطرت 
ع��دد م��ن العائ��ات واملوؤ�س�س��ات  اخلا�س��ة بقط��اع غ��زة 

�س��ورًا م�سرفة للتكافل االجتماع��ي، وذلك دعمًا وا�سنادًا 
لت�سحي��ات املئ��ات م��ن املواطن��ني القابعني م��دة 14 يومًا 
عل��ى الت��وايل يف اأماكن احلج��ر ال�سح��ي املخ�س�سة لهم، 

دون العودة لبيوتهم بعد عودتهم من خارج القطاع وذلك 
حر�س��ًا على ال�سام��ة املجتمعية واإر�ساء مب��داأ ال�سامة 

ال�سحية واالأمان واالطمئنان لدى املواطنني. 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بالمصادقة النهائية على مشروع تغيير هدف استخدام ارض من موقف 
مركبات الى موقع لمضخة صرف صحي 

 منطقة تنظيم : القرارة    قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة انها قد 
قررت بجلس���تها رقم 2020/2 المنعقدة بتاري���خ 2020/1/22 التصديق 
النهائي على مشروع تغيير هدف استخدام جزء من ارض القسيمة رقم 
)20( م���ن القطعة رقم )89( من موق���ف مركبات الى موقع لمضخة صرف 

صحي بمسافة )1300( متر مربع .
الس����ابق ايداعه لاعتراض بموجب االعان الصادر عن اللجنة المركزية والمنش����ور في 
جريدة فلسطين بتاريخ 2019/10/26 مع وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر 
يوما من تاريخ نش����ر هذا االعان في الجريدة الرس����مية او ف����ي صحيفتين يوميتين 

محليتين ايهما اقرب وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

  اللجنة املركزية لاأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

 بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )23(
  منطقة تنظيم – القرارة   قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم انها قد قررت بجلستها 
رقم 2019/29 المنعق����دة بتاريخ 2019/10/2 التصديق النهائ����ي على المخطط التفصيلي 
لمسار الشارع رقم )23( بعرض )12( مترًا وارتداد )3( متر والمحصور بين شارع رقم )5( وشارع 
رقم )4( والمار بالقس����ائم رقم )16-17-18( من القطعة رقم )2353( والقسائم رقم )7-8( من 

القطعة رقم )2354( والقسائم ) ارضي مالية ( من القطعة رقم ) ارضي مالية (
الس���ابق ايداعه لاعتراض بموجب االعان الصادر ع���ن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدتي فلسطين واالستقال بتاريخ 2018/11/26 .
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش����روع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا االعان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب .

وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

  اللجنة املركزية لاأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بالمصادقة على المش���روع التنظيم���ي العمران���ي التفصيلي للمنطقة 
المحيطة بوادي الحاج عبد الله ومنطقة السقا 

  منطقة تنظيم : القرارة    قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة انها قد 
قررت بجلس���تها رقم 2019/16 المنعقدة بتاريخ 2019/4/24 التصديق 
النهائي على المشروع التنظيمي العمراني التفصيلي للمنطقة المحيطة 

بوادي الحاج عبد الله ومنطقته السقا .
الس���ابق ايداعه لإلعتراض بموجب االعان الصادر ع���ن اللجنة المركزية 
والمنش���ور في جريدتي الرسالة وفلسطين بتاريخ 2018/7/23 مع وضعه 
موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعان في 
الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب وذلك 

وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

  اللجنة املركزية لاأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة 

التكافل االجتماعي ... حمالت داعمة للمواطنين بالحجر الصحي

غزة/ االستقال: 
أرس���لت جمهورية مصر العربية ام���س الخميس، قافلة 
مس���اعدات طبية وإنس���انية لس���كان قطاع غزة في ظل 
لمكافح���ة فيروس كورونا "كوفيد  التي يواجهها  األزمة 
19". وجاءت المس���اعدات الت���ي قدمتها جمعية الهال 
األحم���ر المص���ري عبر ش���احنات تم إدخاله���ا عبر معبر 
رفح الب���ري، واحتوت عل���ى بعض المس���تلزمات الطبية 

واإلنسانية للمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأوضحت الجمعية أن تلك المساعدات جاءت بالتنسيق 

مع جمعية الهال األحمر الفلسطيني.
وكانت وزارة الصحة ف���ي قطاع غزة، قد أعلنت أن إجمالي 
الحاالت المس���جلة بفي���روس كورونا ف���ي القطاع هي 9 
حاالت وهم من العائدين والمخالطين، دون تس���جيل أي 

إصابة بالمرض من داخل المناطق في القطاع.
وح���ذر الناطق باس���م الوزارة أش���رف القدرة من النقص 
الحاد في األدوية األساسية والمستهلكات الطبية ولوازم 
المختب���رات وبنوك ال���دم، إضافة إل���ى محدودية المواد 

الخاصة بفحص فيروس كورونا.

القدس المحتلة/ االستقال: 
قررت وكالة غوث وتش���غيل الاجئين الفلسطينيين )األونروا(، 
إغ���اق مركز بدو الصحي في الق���دس المحتلة، كجزء من عملية 
تعقب حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في المنطقة، تماشيا مع 

توصيات وزارة الصحة.
وأوضح���ت األونروا ف���ي بيان صحف���ي الخمي���س، أنها طلبت 
م���ن موظفيها بالدخ���ول في الحجر الصح���ي الذاتي حتى يتم 
فحصهم، األمر الذي سيس���تغرق عدة أيام، معربة عن أملها بأن 
يتم إعادة فتح المركز الصحي في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد 

معرفة نتائج الفحص وتطهير المبنى بالكامل.
وأش���ارت إلى أن بقية المراكز الصحية في رام الله وباقي مناطق 
الضفة الغربية البالغ عددها 41 مركزا، س���تواصل عملها بشكل 
طبيعي. وقالت مديرة ش���ؤون األونروا في الضفة الغربية غوين 
لويس: »لقد اتخذنا هذه الخطوة كإجراء وقائي لحماية المرضى 
الذين نخدمهم وحماية موظفينا، وتود األونروا أن تؤكد أنه منذ 
بداية تفش���ي الوباء، عكف موظفونا على أخذ االحتياطات ضد 
العدوى بما في ذلك الحرص على تطبيق مبدأ التباعد االجتماعي 

وارتداء مابس واقية«.

مصر ترسل قافلة مساعدات 
طبيــة إلــى قطــاع غــزة

»أونروا« تعلن إغالق مركز بدو 
الصحي مؤقتًا بسبب »كورونا«
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة جباليا ال�سرعية البتدائية

  اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة جباليا ال�شرعية 
قدمت له���ذه المحكم���ة مضبطة موقعة م���ن مختار عائلة الس���لطان 
بتاريخ 2020/3/26م تتضمن ان  زينب محمد على السلطان المشهورة 
محمد من جباليا وس���كانها س���ابقا توفيت الى رحمة الله تعالى بتاريخ 
2000/3/6م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في ابنتها المتولدة لها 
من زوجها المتوفي قبلها محمد محمد محمد الس���لطان وهي عائش���ة 
وفي اوالد اخوتها االشقاء وهم محمد ومحمد صالح ومحمد علي ومحمد 
يحي���ى وعزات وخير اوالد احمد محمد على الس���لطان المتولدين له من 

زوجته فاطمة محمود ياسين زايد فقط .
وال وراث للمتوفية المذكورة س���وى من ذك���ر وليس لها وصية واجبة او 
اختيارية وال اوالد توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطة مراجعة محكمة جباليا الش���رعية خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ النشر وحرر في 2020/3/26م

قا�سي جباليا ال�سرعي 
حممود �سالح فروخ

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )153/ 2020(
يعل���ن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
فايق محمد فريح أبو مدين من سكان غزة هوية رقم 967458654 بصفته 

وكيال عن: فريح ومصطفى حافظ ولدي مصطفى فريح أبو مدين
بموجب وكالة رقم: 3009 / 2020 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2311  قسيمة 4  المدينة أبو مدين

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س���وف يتم البدء في إج���راءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إش���كاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 26/ 3/ 2020م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

غزة/ االستقالل: 
طالب المجلس التشريعي بغزة األمم المتحدة بالضغط 
على س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي لتس����هيل إدخال 
المس����تلزمات الطبية الالزمة لمواجهة فايروس "كورونا" 
المستجد، واستمرار الجهود إلطالق سراح األسرى في ظل 

مخاوف انتشار الفايروس بالسجون.
ج����اء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته رئاس����ة المجلس 
بمقره بمدينة غزة أمس الخميس حول إجراءات الجهات 
الحكومية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتش����اره 

بين المواطنين .
وحّمل النائب محمود الزهار نيابة عن رئيس التشريعي 
االحتالل المس����ؤولية الكاملة عن ش����ؤون أبناء الش����عب 
الفلس����طيني من هذا الوباء الخطير وعدم قيامه بتوفير 

المتطلبات الالزمة للوقاية والفحص والعالج.
كما حمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن سالمة األسرى 
بالذات في ظل اإلهمال الطبي وعدم توفير سبل الوقاية 
الالزم����ة لهم في ضوء ما نش����ره اإلعالم اإلس����رائيلي من 
ظهور بعض حاالت اإلصابة بين المحققين والس����جانين 

الذين يتعاملون مع األسرى وخاصة في سجن مجدو.
وأكد أن التنس����يق بين الجان����ب المصري ولجنة متابعة 
العمل الحكومي في قطاع غزة يس����ير على أعلى مستوى 
وفقًا لخطوات مدروسة من أجل منع وصول مصابين إلى 
القطاع من الخ����ارج، مؤكدًا أن إغالق معب����ر رفح بالكامل 

باستثناء الحاالت اإلنسانية جاء في ضوء هذا التنسيق.
ولفت لصوابية ق����رار وزارة التربية والتعليم العالي وقف 
الدراس����ة ف����ي الفصل الدراس����ي الثاني ف����ي المدارس 
والجامعات كخطوة وقائية مشيدًا بنهج التعلم عن بعد.

وثمن الزهار ما قامت ب����ه وزارة األوقاف منذ بداية األزمة 
لبث الوعي الديني المساند للوقاية من الوباء وإجراءاتها 

في منع انتش����ار الوب����اء، مؤكدًا فاعلية اإلج����راءات التي 
اتخذته����ا وزارة االقتص����اد في س����بيل ضم����ان تأمين 
وتوفير المواد الغذائية األساس����ية وضبط األسعار ومنع 
االحتكار وإجراءات الس����المة والوقاية وضبط المخالفين 

ومحاسبتهم وضمان حماية المستهلك.
ون����وه إلى دور الحصار ف����ي اضعاف إمكاني����ات القطاع 

الصحي في غزة ع����ن القيام ب����دوره لمواجهة مثل هذه 
الكارثة الصحية.

وأوصى التشريعي بإطالق حملة دولية لإلفراج عن األسرى 
الفلسطينيين في سجون االحتالل.

كما دعا  المؤسس����ات الصحية الدولي����ة وخاصًة منظمة 
الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي بقطاع غزة والضفة 
الغربية والقدس باألدوية والمس����تلزمات الطبية الالزمة 

لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وطال����ب أيًضا  األمم المتحدة بالتدخ����ل الفوري والعاجل 

لرفع الحصار عن قطاع غزة والشعب الفلسطيني.
كم����ا طالب ال����دول العربية التي تعتقل فلس����طينيين 
بإطالق سراحهم فورًا وبخاصة البالد التي اجتاحها الوباء، 
ووكالة الغوث بتوفير الحماية واالحتياجات اإلنس����انية 
الضرورية للشعب الفلس����طيني في مخيمات اللجوء في 

فلسطين وخارجها.
هذا وطالب التشريعي رام الله بإرسال حصة قطاع غزة من 
األدوية والمستلزمات والدعم المباشر لمواجهة هذا الوباء 
الخطير. وش����دد أن على الجهات الحكومية إيجاد أماكن 
حجر صحي وفق المعايير الصحية الدولية الس����تيعاب 

المرضى تحسبًا النتشار الفيروس.
ودعا التش����ريعي المواطنين لاللتزام الت����ام والتقيد بما 
يص����در عن ال����وزارات المختصة للحف����اظ على حياتهم 

وسالمتهم ومنع انتشار الفيروس.

التشريعي يطالب بضغط أممي على االحتالل إلدخال مستلزمات مواجهة كورونا لغزة

غزة/ االستقالل: 
قالت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، إن أية إجراءات جديدة يتم اتخاذها 
في إطار الخطة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تقوم الوزارة بإعالنها بشكل 

رسمي وواضح.
ودعا الناطق باس���م وزارة الداخلية إياد البزم، في بيان وصل "االستقالل" ،  أمس 
الخمي���س، إلى الحذر من تداول الش���ائعات، واالنتباه قبل تناقل أية معلومات 
في هذه المرحلة الحساسة. وأضاف "إن إصابة سبعة من عناصر جهاز الشرطة 
بفيروس كورونا في أحد مراكز الحجر الصحي أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة 
أبناء ش���عبنا، يأتي في إطار المخاطرة التي يتعرض لها منتسبو وزارة الداخلية 
واألمن الوطني ف���ي كل الظروف والمحطات الصعبة، وتحملهم األعباء من أجل 

الذود عن أبناء شعبهم، وحفظ أمنهم وأرواحهم".
وأش���ار إلى أنه تم اتخاذ كل اإلجراءات الطبي���ة والوقائية الالزمة لمتابعة حالة 

المصابين السبعة، وهم جميعًا بصحة جيدة".
وختم قائال: "قد اتخذنا مزيدًا من اإلجراءات الوقائية لحماية القوات الش���رطية 
واألمنية العاملة، وسنواصل القيام بواجبنا، ونحن على ثقة بأننا جميعًا سنتجاوز 

هذه المحنة بوحدة شعبنا وتكاتف كل فئاته".

داخلية غزة تحذر من 
القدس المحتلة/ االستقالل: تداول الشائعات

انُتخ���ب رئيس كتل���ة "كاحول الف���ان"، بيني غانتس، 
مساء امس الخميس، رئيسا للكنيست االسرائيلية، ما 
يؤّكد أن األحداث المتس���ارعة على المشهد السياسي 
اإلس���رائيلي، ُتشير إلى أن تش���كيل حكومة وحدة بات 
وش���يًكا، وذلك على حس���اب "كاحول الفان" التي باتت 
قاب قوسين أو أدنى من االنقسام، ليذهب "يش عتيد" 
في جهة، فيم���ا يلحق "مناعة إلس���رائيل" بركب كتلة 

اليمين.
وجاء انتخاب غانتس بدعم من المعس���كر اليميني، إذ 
صوت رئي���س الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، والرئيس 
السابق للكنيست، يولي إدلشتاين، لصالح غانتس الذي 
صّوت لصالحه 74 عضوا في الكنيس���ت، واعترض 18 

عضوا، فيما امتنع األعضاء الباقين عن التصويت.
وعِقب انتخابه، قال غانتس في أول خطاب له كرئيس 
للكنيست: "هذه ليست أياما عادية. في ساعة الطوارئ 
هذه تتجه إلينا أنظار مئات آالف اإلس���رائيليين الذين 

خسروا مصدر رزقهم في األيام األخيرة".
وأوضح غانتس أن "حالة الط���وارئ هذه هي أيضا ذروُة 

أزمٍة حكومية وبرلمانية، ه���ي األكثر صعوبة وتعقيدا 
منذ قيام الدولة".

وأشار إلى أن قرار ترش���يح نفسه، جاء فقط "الستنفاد 
إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية".

وق���دم حزب���ا "يش عتي���د" و"تيل���م" طلبا للكنيس���ت 
باالنفص���ال عن حزب غانتس وتش���كيل كتلة جديدة، 
وذل���ك في أعقاب ترش���يح غانتس، نفس���ه لرئاس���ة 
الكنيست، وذلك خالفا لرغبة الرجل الثاني في القائمة، 
يائير لبيد، ف���ي محاولة من األول إلتاح���ة المجال أمام 
اس���تكمال المفاوضات م���ع حزب الليكود، لتش���كيل 

حكومة وحدة.
جاء ذلك في أعقاب فض اجتماع لرباعية قائمة "كاحول 
الفان" دون التوصل إلى نتيجة، حيث أصر غانتس على 
ترشيح نفس���ه، راضًخا لشروط حزب الليكود الذي هدد 
بتجميد المفاوض���ات، إذا ما أصرت كتلة "كاحول الفان" 

على تعيين مئير كوهين، رئيسا للكنيست.
وخالل اجتماع رئاسة "كاحول الفان" أظهر لبيد معارضة 
ش���ديدة للتنازل عن إجراءات السيطرة على الكنيست 
والرض���وخ لرغبة رئي���س الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو 

والليكود، من أجل دفع تشكيل حكومة وحدة. وانفض 
اجتم���اع "كاحول الفان" وكل يتش���بث بموقفه، ليقدم 

غانتس بعد ذلك على ترشيحه لرئاسة الكنيست.
ولفت���ت التقارير الصحافية إلى أن الليكود يعتزم دعم 
ترشيح غانتس لرئاسة الكنيست، فيما سيقاطع أعضاء 
الكنيست عن "يش عتيد" )أحد مركبات "كاحول الفان"( 
جلسة التصويت المقررة في وقت الحق اليوم، في تطور 
جديد على أزمة تشكيل الحكومة المتواصلة منذ نهاية 

العام 2018.
وتداولت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية صورة أظهرت خروج 
لبيد وأعضاء الكنيس���ت عن "ي���ش عتيد" من مجموعة 
تطبيق المراسالت الفورية "واتساب" التي تضم جميع 
أعضاء الكنيس���ت ع���ن "كاحول الفان" في الكنيس���ت 
ال����23. وبحس���ب التقارير، ف���إن االئت���الف الحكومي، 
سيشمل كتلة اليمين التي تضم 58 مقعًدا عن الليكود 
و"يهدوت هتوراة" و"شاس" و"يمينا"، باإلضافة إلى 17 
عضو كنيست عن حزب "مناعة إلسرائيل" الذي يتزعمه 
غانتس، باإلضافة إلى ثالثة أعضاء كنيس���ت عن حزب 

العمل.

انتخاب غانتس رئيسًا للكنيست وقرب اإلعالن عن حكومة طوارئ في »إسرائيل« 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت الصحة اإلسرائيلية مس���اء أمس الخميس، عن ارتفاع أعداد المصابين بفايروس 

كورونا، بعد اكتشاف عشرات الحاالت الجديدة خالل 24 ساعة الماضية.
وأفادت الصحة اإلس���رائيلية، أّن عدد المصابين بفايروس كورونا في إس���رائيل 2693، 

بينهم 46 في حالة خطيرة.
أعلنت وزارة الصحة اإلس���رائيلية  أمس الخميس عن وفاة ثالثة مصابين جدد بفيروس 
كورونا؛ ما يرفع العدد الكلي إلى ثمانية وفيات منذ انتشار الفيروس قبل أكثر من شهر.

وكان���ت الصحة ذك���رت صباح الخميس، أن عدد المصابين وصل إلى 2666، إذ س���ّجلت 
إصابة نحو 500 منذ االربعاء. ووصفت إصابة 39 من الحاالت بالخطيرة، و68 بالمتوسطة، 

و2483 بالطفيفة، بينما أعلنت عن شفاء 68 من الفيروس.
وفيما يتعلق بأماكن تواجد المصابين؛ بينت أن 432 منهم يعالجون في المستشفيات، 

و1261 يتواجدون في الحجر المنزلي، و325 في الفنادق.
ويأتي ذلك في ظل تحذير أوساط طبية من أن اقتراب عيد الفصح لليهود وشهر رمضان 
للمسلمين قد يفاقم تفش���ي المرض، وبالتالي خروجه عن السيطرة. كما تم اإلعالن عن 
افتتاح أول مستشفى متخصص لمعالجة مصابي كورونا بجانب مستشفى "هشارون" 

شمالي تل أبيب، ويحتوي مبدئًيا على 200 سرير وألف طبيب وممرض.

الصحة »اإلسرائيلية« تعلن 
ارتفاع مصابي كورونا إلى )2693(
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يس���تصعب الكثير من الناس ف���ي بالدنا عدم الخ���روج ألداء الصلوات في المس���اجد, واكثر ما 
يستصعبه هو اسقاط صالة الجمعة في المسجد, فهو يقاوم عادة ترسخت في داخلة منذ عشرات 
الس���نين بأن يذهب الى صالة الجمعة وفق طقوس محددة اعتاد عليها على مدار س���نوات عمره, 
وليس من السهل عليه ان يتخلى عنها, تماما كاألب الذي يعيش في بيت ضيق ومتهالك وآيل 
للسقوط, ويحاول ابناؤه بكل جهدهم اقناعه بإعادة بناء البيت خوفا على حياته وحياتهم, فيأبى 
ويقول »عندما اموت هدوا البيت زي ما بدكوا بس طول ما انا حي ما حدا يقرب منه حتى لو وقع فوق 
راسي«, ولعله يظن ان حياته مرتبطة بهذا البناء فان هدم انتهت حياته كما يعتقد, لكن الدين 
االس���المي ليس عادات وتقاليد وطقوس وتفاؤل وتشاؤم, وليس ظاهرة تظهر وتتالشى وتتغير 
مع الوقت, لكنه شريعة تحكمنا وقانون ينظم حياتنا, وتعليمات نافذة ال تقبل االجتهاد والتأويل, 
والقاعدة الفقهية تقول » درء المفاس���د اولى من جلب المصال���ح« وطالما ان علماءنا االجالء افتوا 
بإغالق المس���اجد, وعدم اقامة صالة الجمعة, درءا لمفسدة كبرى قد تؤدي الى كارثة ال سمح الله, 
فاألولى بنا ان نلتزم بهذه الفتوى وال نجتهد من انفسنا ونخاطر بحياتنا وحياة الناس, فإن الله عز 

وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه.  
ان معي���ار االيمان الحقيقي في مثل هذه الظروف الصعبة التي نم���ر بها ال يكون بالذهاب ألداء 
الصالة في المسجد, انما بالتزامك بما تؤمر به من علماء المسلمين, فأنت بهذا الفعل تمنع انتشار 
كارثة صحية كبيرة تهدد حياة البشر جميعا, واجتهادك الشخصي قد ال يضر بك فقط انما يضر 
بمن حولك ايضا, ويؤدي الى تنامي الوباء وتكاثره في المجتمع, فالرس���ول صلى الله عليه وس���لم 
نهى من آكل ثوم وبصل ان يأتي الى المسجد حتى ال يؤذي غيال فقد روى البخاري ومسلم  أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ) من أكل ثوما أْو َبصال ، فْلَيعتزلنا، أْو قال : فلَيعتزل مسجدنا، َولَيقعد 
في َبْيته ( قال ابن رجب الحنبلي  » ولو أكله – يعني الثوم - ، ثم دخل المسجد ُكره له ذلَك , وهذا 
الحديث وما في معناه من األحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المس���لم لصالة الجماعة ما 
دامت الرائحة توجد منه ظاهرة، تؤذي من حوله ، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث 
، أو غيرها من األش���ياء المكروهة فما بالكم ان كان حضوره للمسجد سيؤدي الى كارثة صحية قد 
ت���ودي بحياة الناس وتهلكهم, هذا إضافة إلى النص���وص العامة الصريحة في منع إلحاق الضرر 
باآلخرين مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ال ضرر وال ضرار, وهو قاعدة عظيمة عند أهل الِعلم يمكن 

القياس عليها والمعنى هنا انه ال يجوز ان تضر نفسك, وال يجوز ان تضر غيرك . 
وقد أصدرت مؤسس���ة األزهر المصرية فتوى بجواز إلغاء صالة الجمعة األسبوعية وصالة الجماعة 
في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا, وأجازت هيئة كبار العلماء بمؤسسة األزهر، في فتوى 
رس���مية، إيقاف صلوات الجمعة والجماعة لحماية الناس. وقالت الهيئة في بيان: »في ضوء تواتر 
المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في س���هولة وسرعة انتشاره، فإن الفتوى 
تأتي تماشيا مع أعظم مقاصد شريعة اإلسالم حفُظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل األخطار 
واألضرار«. وأوضحت أن البديل الش���رعي عن صالة الجمعة هو أربع ركعات ظهرا في البيوت، أو في 
أي م���كان غير مزدحم. وفي اإلطار ذاته، قالت هيئ���ة الفتوى التابعة لوزارة األوقاف الكويتية: »إذا 
انتش���ر مرض معد بين الناس في بلد معين، وأصبح تجمعهم في المساجد للصالة سببا للعدوى 
بهذا المرض، بناء على تقرير الس���لطات المختصة، سقط عن المسلمين حضور صالة الجماعة في 
المس���اجد في هذا البلد، كما س���قط عنهم حضور صالة الجمعة فيها أيضا، وعليهم صالة الظهر 
بدال من الجمعة..«.  ووفقا ألس���تاذ التفس���ير وعلوم القرآن في الجامعات األردنية، الدكتور صالح 
الخالدي، فإن »الش���ريعة اإلس���المية بتعاليمها ومقاصدها حّثت المسلمين في حالة انتشار وباء 
كفيروس الكورونا، على األخذ بكل األس���باب الممكنة لمواجهته، والحد من انتشاره، بالتقيد بكل 
اإلجراءات التي توصي بها الجهات المعنية والمختصة« يجب علينا ان نتعامل مع الخطر المحدق 
بنا بمس���ؤولية وان نلتزم بفت���وى علمائنا وتعليمات اهل االختصاص, فدرء المفاس���د واجب من 

والواجبات المنوطة بنا, ويجب ان نكون دائما على قدر المسؤولية . 

لكي نمنع تفشي الوباء
رأي

إن العزل���ة التي فرضه���ا الفيروس كورونا 
على الناس وتواصلهم واألعمال والطيران 
والجامعات والمدارس واألس���واق والحركة 
الزالت لم تكش���ف ع���ن جمي���ع أبعادها. 
فكل ي���وم يحمل لنا مزي���دا من المفاجآت 
ع���ن الفيروس وع���ن الذي يقع ف���ي أوروبا 
أو نيوي���ورك. وفق عدد لي���س صغيرا من 
الخب���راء مازلنا ف���ي بداية المش���كلة، ولم 
نر بع���د س���وى رأس جبل الجلي���د. فهل 
هذا صحيح؟ بل يق���ول الخبراء بأن بعض 
اإلجراءات الكبرى التي اتخذتها الكثير من 
ال���دول تأكيد لطبيعة معرفتها بالفيروس 
وتصرفه ومدى حصده لألرواح. العالم اآلن 
يقف على الميزان بين المقدرة على حصر 
الفيروس كما فعلت الصين، بين تفش���يه 
كما حص���ل في ايطاليا وكم���ا يحصل في 
اس���بانيا وكم���ا بدأ يق���ع ف���ي نيويورك. 
وتختلف ال���دول واألنظمة في تعاملها مع 
المأزق. فبينما فاج���أت الكويت الكثيرين 
بمس���توى الحزم والجدية الشاملة وطبيعة 
القرارات الهادفة لمحاصرة الفيروس، بدت 
دول أخ���رى مترددة ف���ي إجراءاتها، بينما 
يوج���د الكثير من الدول التي ال تملك الحد 
األدنى م���ن مقومات المواجه���ة، وهذا ما 
ينطبق على الكثير من الدول العربية األقل 

ثروة واألقل استثمارا في البنى الطبية.
بعض الدول تأخرت أس���ابيع في مواجهة 
الفيروس وذلك ف���ي ظل محاولتها حماية 
االقتصاد وحماية أعم���ال الناس، وهذا ما 
حصل في ايطاليا بل هذا ما يفس���ر تردد 
الكثي���ر من الق���ادة بمن فيه���م الرئيس 
)األمريك���ي دونال���د( ترام���ب ف���ي القيام 
بإجراءات س���تؤثر بص���ورة مضاعفة على 
المؤسسات االقتصادية ومؤسسات العمل 
والتوظي���ف. لقد راهن الكثي���ر من الدول 
عل���ى أن الفيروس س���يختفي كما اختفى 
من قبله إيبوال و)إنفلونزا( الخنازير والطيور 
وغيره، لكن هذا الفيروس ذو قدرة مضاعفة 
على العيش واالنتقال والفتك. لقد قدمت 
الصي���ن نموذج���ا إيجابيا. لك���ن علينا أن 
نتس���اءل إن كانت المعلومات القادمة من 
الصي���ن في ظ���ل النظام السياس���ي غير 
الديمقراطي صحيح���ة ودقيقة؟ فالصين 

نجحت في تغيير المس���ار كم���ا لم تنجح 
دولة أخرى. لكن نجاح���ات كوريا الجنوبية 
وس���نغافوره هي األخ���رى واضحة للعيان. 
هذه النجاح���ات تعكس م���دى االنضباط 
والوعي الذي تتميز ب���ه هذه المجتمعات 
الش���رقية المتأث���رة بالكونفوش���يه وقيم 

االنضباط والتضحية التي تركز عليها.
ولم يتعام���ل الرئيس ترامب بمس���ؤولية 
م���ع األزمة، إذ أضاع وقت���ا ثمينا بالرغم من 
معرفته بكل ما حدث في الصين. لقد بقي 
الرئيس متأخرا بخطوات عن تطور الوضع. 
فعلى س���بيل المثال أعلن ف���ي 29 يناير/

كانون الثاني بأنه »لدى الواليات المتحدة 
أفضل الخبراء وهم مسيطرون على الوضع«. 
وأعل���ن أيضا ف���ي 10 فبراير/ش���باط »بأن 
األمور س���تكون جيدة«، ثم في 24 فبراير/
ش���باط قال »إن األم���ور مس���يطر عليها«، 
وفي 28 فبراير/ش���باط أك���د أن »الفيروس 
س���يختفي«، بل في 9 مارس/آذار أعلن بأن 
وس���ائل اإلعالم الكاذب���ة والديمقراطيين 
يضخم���ون قضية فيروس كورونا. وال يبدو 
أن ترامب اعترف بأن الفيروس ليس تحت 
الس���يطرة إال في السادس عش���ر من آذار/ 
مارس. ف���ي هذه األزمة لطخ احتقار ترامب 
للرأي العلمي، ولش���عوره السريع بأن أحدًا 
ما يح���اول الحط منه وم���ن قيادته إضافة 
لنرجسيته، طريقة التعامل مع األزمة. في 
اللقاء الصحاف���ي المخصص لكورونا األحد 
الماضي انحرف ترامب عن موضوع كورونا 
وبدأ بالتحدث، وس���ط دهشة الصحافيين، 
مطوال عن كيفية فوزه في االنتخابات وكم 
دفع من األم���وال، وعن دوره كصاحب ثروة 
يملك مئات الماليين. وف���ي يوم آخر قبل 
االحد انفجر بوجه أح���د الصحافيين. فهو 
مس���تعد للدخول في نزاع تل���و اآلخر غير 
عابئ بأثر ذلك عل���ى األمريكيين في وقت 

أزمة.
م���ن جهة أخرى اس���تطاع حاكم نيويورك 
اندرو كومو ف���ي مؤتمره الصحافي اليومي 
وقرارت���ه اليومية وس���رعة تصرفه تأمين 
القي���ادة المطلوب���ة للوالية ف���ي ظل وضع 
صع���ب ومتحول. بل أن حاكم نيويورك برز 
على الصعي���د األمريكي بصفته قادرا على 

تفسير وش���رح وتوضيح الحالة بما يتجاوز 
ق���درة الرئيس ترام���ب. لكن ف���ي الوقت 
نفس���ه يعبر كومو عن ضيقه كل يوم من 
سياس���ة الحكومة األمريكي���ة الفيدرالية 
الت���ي تمتلك الصالحي���ات وال تتحرك في 

الوقت المناسب.
في المقابل، قرر حاك���م والية فلوريدا رون 
ديس���انتس أن تس���تمر الحياة الطبيعية 
في الوالية وكأن ش���يئا لم يق���ع. لهذا لم 
يغلق ولم يوقف األعمال، وقرر أن فلوريدا 
ال تعاني. لكن التأخر في التحضير، والتأخر 
في اإلغالق سوف يفاجئ الوالية باإلصابات 
انتش���ارها.  الس���يطرة على  التي يصعب 
له���ذا يتوقع أن تدف���ع الوالية بعد بضعة 
أس���ابيع ثمن���ا مضاعفا من ج���راء االنتظار 

وعدم التحرك.
إن النظ���رة االقتصادية لألزمة والتي تقول 
بخطورة اإلغ���الق واالبتعاد االجتماعي على 
األعم���ال والحي���اة تعني إهم���ال األبعاد 
األخرى التي يس���ببها الفيروس. هذه أزمة 
تتعلق بأرواح الناس وبصحتهم وال تقاس 
استنادا إلى المخاسر االقتصادية وحدها. 
س���يبقى العالم خائفًا من المجهول بينما 
ترتفع اإلصابات وتنتشر. كل األمل أن تقل 
الوتي���رة وأال ترهق مؤسس���ات الصحة بما 
يتس���نى لها التعامل مع الحاالت الصعبة 
التي تصلها من ج���راء اإلصابة بالفيروس. 
س���يبقى العال���م ينتظر اكتش���اف لقاح 
ودواء للتعام���ل مع المرض. فبال اللقاح وبال 
العالج واألجهزة الطبية الكافية والكمامات 
المناسبة سيزداد العجز وتتعقد المهمة. 
هذا ما تؤك���ده لنا الحال���ة اإليطالية التي 
خرج���ت ع���ن كل التوقع���ات. الفي���روس 
يؤكد بأن مس���تقبل العالم يقع في البحث 
والتعلي���م كما وف���ي الصحة والمش���فى 
والط���ب والحف���اظ على البيئ���ة وصحتها. 
يتض���ح أيضا أن االس���تثمار في الس���الح 
والتصنيع العس���كري وتعظيم األموال بال 
قيم أخالقية أو قيم إنس���انية هي األخرى 

تدمير للحضارة وسلوك بدائي.
تس���قط الحضارة بصورتها الراهنة عندما 
يق���رر في���روس ال ي���رى بالعي���ن المجردة 

تدميرها خالل أسابيع.

زمن المرض وأزمة قيادة ترامب
بقلم: د. �شفيق ناظم الغربا 

بالرغ���م من الوجه البش���ع لفيروس كورون���ا الذي حصد 
آالف األرواح، وعّطل الحياة ف���ي معظم أرجاء المعمورة، 
ومنع التنقل بين األقطار والدول، وحتى أنه منع التجول 
في داخ���ل الواليات والدول والم���دن، إاّل أنني أردت من 
خ���الل هذا المقال أن أس���لط  الضوء عل���ى الوجه اآلخر 
 بها دول 

َّ
له���ذا الفيروس، فهو يتحلى بصفات لم تتحل

وامبراطوري���ات تدع���ي زورا أنها أه���ل للعدالة والحرية 
والديمقراطية، كما انه استطاع أن يكشف للعالم أجمع 
ع���ن جوانب مهمة تعذر فهمها بطرق ووس���ائل أخرى، 
فمن ابرز صفاته التي ظهرت بالرغم من حّدة أنيابه هي 
عدالت���ه، فهو يقتل مواطن���ي دول عظمى ودول فقيرة، 
كما انه لم يفرق بين عرٍق وآخر وال بين مذهٍب ومذهب، 
لق���د قتل الصين���ي واإليران���ي واإليطالي والفرنس���ي 
واألمريك���ي والمصري والعراق���ي والصهيوني والتركي 
واللبناني وغيرهم من دول أخرى، فالجميع أمام سكينه 
سواء، فيما نرى مدافع وطائرات وسالح ومفخخات أمريكا 
وحلف الناتو والع���دو الصهيوني وعمالئهم تميز عرق 

ع���ن آخر، ودوال ع���ن دول، فالفلس���طيني ُيقتل ويضيع 
حق���ه، والعراقي واألفغان���ي يذبح، واإليران���ي ُيحاصر، 
صديق  أمريكا و »إس���رائيل« ُتفتح له أبواب الدنيا، ومن 
يعارضهم���ا ويقاتلهم���ا يوضع على اللوائح الس���وداء، 
وتغلق في وجهه كل األبواب عدا باب الس���ماء، فأيهما 

أكثر عدالة يا سادة؟!.
 أما عن الجوانب األخرى التي كشفها لنا فيروس كورونا 
فس���أبدأها من الدائرة األوس���ع إلى األكثر قربًا منا، فها 
هي أمريكا رأس الش���يطان األكبر التي تتوزع قواعدها 
العس���كرية في كل العالم، وتجوب أساطيلها وقواتها 
كل الك���رة األرضية وحتى في الفض���اء تعترف بالعجز 
في توفي���ر اإلمكاني���ات الوقائية الصحية والوس���ائل 
الطبي���ة الالزم���ة لمواجهة خط���ر في���روس كورونا، في 
المقابل فهي تس���تعرض  عضالتها عل���ى العالم منذ 
ع ومصدر لألس���لحة في  عق���ود وتفتخر بأنها أكبر ُمَصنِّ
العالم، إنها تصرف على أس���لحة القتل والدمار وإشعال 
الفتن والحروب التي شاهدناها في العراق وأفغانستان 

وفيتنام وفلس���طين ولبنان وس���وريا أكثر مما تصرف 
على الوقاية والحماية من أخطار الجراثيم والفيروس���ات 
واألمراض الفتاك���ة لتحفظ أرواح مواطنيها وش���عوب 
العالم، وبالتالي نس���تطيع أن نقول: إن مشروعها ليس 

عي وإنما هو مشروع موت وتدمير.  مشروع حياة كما تدَّ
هذه الصورة تنس���حب على الدول العربية التي تصرف 
أموااًل طائلة وموازنات كبيرة جدًا في ش���راء السالح الذي 
يقت���ل ويدمر قبل توفيرهم لس���بل الوقاي���ة الصحية 
والدواء لش���عوبهم ألنها حكومات تري���د الحفاظ على 
حياته���ا وملكها دون اكتراث بحياة ش���عوبها، فاليمن 
تكتوي بنيران أسلحتهم وسوريا كذلك، فيما جبهتهم 
الداخلية هشة ضعيفة بل معرضة لالنهيار في القطاع 

الصحي ومن قبله البنية التحتية والتعليم وغيرهم. 
وعند تضييق الدائرة أكثر لنرى المش���هد الفلسطيني 
نجد المأساة التي تس���بب في جزء كبير منها االنقسام 
البغيض، لقد تفوقت الحس���ابات الصغيرة والتجاذبات 
المقيتة على مصلحة الوطن الكبرى وحياة أبناء الشعب 

الفلسطيني في الداخل ومخيمات اللجوء التي تستصرخ 
وتستغيث!، فالقطاع الصحي الفلسطيني عمومًا وخاصة 
في غزة متآكل وضعيف وهش، واإلمكانيات ش���حيحة 
جدًا والك���وادر الطبية ضعيفة والكفاءات منها هاجرت، 
وتزداد قصيدة »مأس���اتنا« بيتًا عندما نسمع من جهات 
دولية في ظل خطر فيروس كورونا الكبير بأن حكومة رام 
الله لم تعط غزة حصتها من المعدات التي زودتها بها 
منظمة الصحة العالمية! ألهذا الحد االس���تهتار بحياة 
البش���ر واالحتكام إلى تصفية الحسابات بدل االحتكام 

إلى الحس الوطني واإلنساني؟! .
وأختم بالحديث مج���ددًا عن عدالة فيروس كورونا الذي 
أجبر العالم على تذوق مر القتل والحصار الذي تجرعته 
غزة ودول أخرى كاليمن وسوريا والعراق وغيرها لسنوات 
لنصبح في الحصار والقتل س���واء، إنها ليس���ت شماتة 
ولكنه���ا تجربة لهّزة الضمير التي لن تؤتي أكلها – كما 
أظ���ن - ألننا أمام نماذج لحكومات عربية وغربية قس���ت 

قلوبها فهي كالحجارة أو أشد قسوة.

بقلم/ �شريف احللبي عدالــة كورونــا وظلــم الحكومــات
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غزة/ االستقالل: 
ق���ال الناطق باس���م وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين »األونروا« في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، 
صباح امس الخميس، إّن »توزيع المس���اعدات التموينية 
على الالجئين في القطاع سيكون بنفس الكميات السابقة 

ولكن آلية التوزيع جديدة«.
وأضاف أبو حس���نة في تصريحات إذاعي���ة الخميس ، إّن 
»األونروا تعاقدت مع وكالء من أجل إيصال المواد الغذائية 

إلى بيوت المستفيدين«. 
وفي س���ياق آخر، أوضح أبو حس���نة أن »هن���اك قانوًنا في 
األون���روا يقول : إن العامل يتلق���ى راتبه في حاله نزل إلى 
العم���ل، واليوم ال يوج���د دوام للمدارس، ولك���ن إذا عادت 

العملي���ة التعليمية س���تدفع األونروا روات���ب للموظفين 
المداومين«.

وش���ّدد أّن »ما تم توقيع���ه في العقود يق���ول: إنه يدفع 
للعامل إذا َعِمل فقط، وال يدفع له وقت اإلجازات«. 

وفي السياق، قال اتحاد موظفي »األونروا« بغزة ، إّن »معلم 
اليومي لم يجلس في بيته بمحض إرادته، وجزء كبير كان 

ينتظر التثبيت في مرحلة ما«.
وأّك���د االتح���اد أّنه »وألول م���رة في تاريخ غ���زة لدينا 800 
معلم على بند »اليومي« وهذه اشكالية كبيرة في عمليات 
التوظيف«، مش���ددًا على أّن »هناك تفرقة بين المعلمين 
في المناطق الخم���س من قبل إدارة األون���روا، وهناك من 

يتلقى راتبه في مناطق أخرى لكن في غزة ال«. 

»أونروا«: تعاقدنا مع وكالء لتوزيع 
المساعدات الغذائية على الالجئين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيف����ة هآرتس االس����رائيلية الصادرة أمس 
الخمي����س ان قرابة 40 ألف عامل فلس����طيني فقدوا 
سبل عيش����هم جراء القيود اإلس����رائيلية المفروضة 
على الحركة في ظل محاوالت منع تفش����ي وانتش����ار 

فيروس كورونا .
وأوضحت الصحيف����ة، أن أولئك الفلس����طينيين غير 
مؤهلين للحصول عل����ى إعانات البطالة التي حددتها 
الجهات الحكومية اإلسرائيلية، مشيرًة إلى أن هناك 

مخاوف متزايدة بشأن مستقبلهم االقتصادي.
وطالبت منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية، الحكومة 
اإلسرائيلية بتحويل أموال للعمال الفلسطينيين من 
صندوق »المرض« الخاص بأرباب العمال اإلسرائيليين 
الذين يضعون مئات الماليين بنسبة 2.5% من أجور 
العاملي����ن، في الصن����دوق لصالح عماله����م، ولم يتم 

استخدامها مطلًقا.
وأش����ارت إلى أن نحو 47 ألف فلس����طيني تنقلوا من 
الضفة الغربية إلى »إس����رائيل« خ����الل األيام القليلة 
الماضية، به����دف المبيت فيها لمدة ش����هرين دون 
الع����ودة لمنازلهم، بهدف االس����تمرار ف����ي عملهم، 
مش����يرًة إلى أنه لم يسمح لس����كان بيت لحم بدخول 

إسرائيل بسبب تفشي المرض بالمدينة.
وكان الجيش اإلسرائيلي نشر تعليمات مشددة قبيل 
إغالق األراضي الفلس����طينية، بالسماح للعمال الذين 
يعملون في الصناعات األساس����ية بدخول »إسرائيل« 

على أن يت����م التعهد بعدم العودة لمنازلهم بالضفة 
قبل ش����هرين، وذلك ضمن اإلجراءات المتخذة بسبب 

فيروس كورونا.
ووفًق����ا للصحيفة، إنه بالرغم م����ن التعهد، إال أن عدًدا 
كبيًرا من العمال الفلس����طينيين عادوا لديارهم بعد 

بضعة أيام من دخولهم »إسرائيل«.
وقال خالد أحد العمال من جنين، إنه كان ينوي البقاء 
في »إسرائيل« للعمل في مجال الزراعة، إال أن صاحب 

العم����ل لم يرتب له مكاًنا لإلقامة، فاضطر للعودة إلى 
الضفة الغربي����ة، رغم تهديد صاحب العمل له بإلغاء 
تصري����ح عمله. متس����ائاًل عن مصي����ر عائلته بعد أن 

فقدت رزقها.
ولّوح رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، 
مساء األربعاء، بفرض اإلغالق الشامل لمواجهة انتشار 
فيروس كورونا المستجد، وسط تسارع بوتيرة انتقال 
العدوى في الب����الد ليتم تس����جيل 2369 إصابة من 

بينها خمس وفيات.
وح����ّذر نتنياهو من ع����دم االنصياع إل����ى التعليمات 
الجدي����دة والقي����ود الت����ي ت����م فرضها عل����ى حركة 
المواطنين وعلى األنش����طة التجارية، وقال في مؤتمر 
صحافي عقده مساء األربعاء، إنه »في حال عدم حدوث 
تحس����ن خالل أيام فال مفر من فرض إغالق كامل في 

كل أنحاء البالد«.
وش����دد على أنه »ال مفر م����ن فرض اإلغ����الق الكامل، 
باستثناء االحتياجات الضرورية مثل الغذاء واألدوية، 
هي مس����ألة أيام، نقوم بجميع االستعدادات لذلك - 
لوجيستيا وقانونيا«. وأشار إلى أن حكومته ستواصل 

بحث تشديد اإلجراءات الحقا.
وق����ال »الخطوات التي اتخذناه����ا تتخذ في كل أنحاء 
العال����م ولكنها ال تكفي ألن ع����دد المرضى يضاعف 
نفس����ه كل ثالثة أيام، فبعد أسبوعين يمكن أن نجد 
أنفس����نا أمام آالف المرضى وس����يواجه الكثير منهم 
خطر الموت«. كما دعا نتنياهو إلى »تبني سياس����ات 
صارمة للحيلولة دون انهي����ار المنظومة الصحية في 
إس����رائيل«. وتابع: »لقد أصدرنا إرشادات جديدة للحد 
من انتشار الوباء، الهدف من هذه القيود أن تبقوا في 
منازلك����م، يجب عليكم البقاء ف����ي منازلكم، البقاء في 
المنزل يعني في هذه المرحلة البقاء على قيد الحياة«. 
وأك����د نتنياهو على أهمية االنضباط الذاتي والصارم، 
وق����ال: »إذا لم نتجند للدفاع عن أنفس����نا فس����نجلب 

الكارثة. اتبعوا اإلرشادات«.

هآرتس: القيود »اإلسرائيلية« تفقد 40 ألف عامل فلسطيني سبل عيشهم

رام الله/ االستقالل: 
دعت جمعيات حماية المستهلك، أمس 
الخمي���س، إل���ى مراقبة أس���عار األجبان 
المحلي���ة، حماي���ة للمس���تهلك ومربي 
الثروة الحيوانية على حد سواء، خصوصا 
بعدم���ا أوقف���ت وزارة االقتصاد الوطني، 
توريد منتجات »تنوفا« اإلسرائيلية بعد 
اكتش���اف إصابة بفيروس »كورونا« بين 

عمالها.
وقال���ت »حماية المس���تهلك«، في بيان 
صدر عنها، إنها »الحظت انخفاضا كبيرا 
في أسعار األجبان البلدية في موسمها، 
وتراجعا في االقبال على شرائها بسبب 
حالة الطوارئ والحد من التنقل لمواجهة 
كورون���ا، حي���ث ف���رض التجار أس���عارا 
منخفضة على مربي الثروة الحيوانية في 

األغوار وطوباس، ف���ي حين يتم بيعها 
للمستهلك بأسعار مرتفعة تحقق لهم 
الذين  المزارعي���ن  أرباحا وتض���ر بدخل 

يعتاشون منها«.
وق���ال رئي���س الجمعية ف���ي محافظة 
رام الل���ه والبي���رة صالح هني���ة إن »هذا 
االنخف���اض ال يصب ف���ي مصلحة مربي 
الثروة الحيوانية، في ظل الوضع الراهن 
بل يلحق ض���ررا بهم، وه���م في نهاية 
االمر مس���تهلكون وهذا مصدر رزقهم 

األساس«.
وطالب هنية وزارة الزراعة بوضع سقف 
س���عري يلتزم به التج���ار لصالح مربي 
الثروة الحيوانية، وسقف سعري عادل 

للمستهلك في السوق دون تغول.
من جهته، قال مس���ؤول وحدة الضغط 

والمناص���رة ف���ي الجمعي���ة إيه���اب 
البرغوثي إن مصدر الرزق الوحيد لمربي 
الثروة الحيوانية هو هذا الموس���م »وال 
يج���وز أن يتضرروا وهم مس���تهلكون 
مش���مولون بالحماية في قانون حماية 
المستهلك وفي قرارات الحكومة بدعم 
صمودهم وتثبيتهم، ولن يكون مقبوال 
انخف���اض األس���عار وضرب الموس���م 
لصالح تجار يستغلون الموسم بشكل 

سلبي«.
وتسعى الجمعيات بالشراكة مع االتحاد 
واتحاد  والتعاونيات  للفالحي���ن  العام 
جمعيات المزارعين الفلسطينيين الى 
إيجاد نقاط بيع مباشرة للمستهلك من 
قبل مربي الثروة الحيوانية بالتنس���يق 

مع وزارة الزراعة.

»حماية المستهلك« تدعو لمراقبة أسعار األجبان 
المحلية حماية للمزارعين والمستهلكين

رام الله/ االستقالل: 
أحال���ت وزارة االقتصاد الوطني  أم���س الخميس تاجًرا 
من جنين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم االقتصادية 
لتالعبه باألسعار؛ مما يرفع عدد التجار المحالين للنيابة 

إلى 26 تاجًرا خالل أسبوع.
وأوضحت الوزارة في تصريح���ات صحفية أنها أغلقت 
بالتع���اون مع األجه���زة األمنية والضابط���ة الجمركية 
معملين غير مرخصين إلنتاج المعقمات في مدينتي  

الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكر مدير عام مديرية ال���وزارة في محافظة بيت لحم 
جهاد جرايسة أن الوزارة جمعت إنتاج المصنع المغلق 
من الس���وق، فيما تستمر بالجوالت المشتركة مع لجان 

الطوارئ والبلديات في المحافظة لتنظيم السوق.
وأشارت الوزارة إلى أن الوزارة أغلقت الليلة قبل الماضية 
مش���غاًل للخياطة في منطقه جنوب���ي القدس إلنتاجه 

كمامات غير صحية.
ولفتت إل���ى أنه »وبعد التحري تبين أن المش���غل غير 
مرخ���ص من الجه���ات المختصة والس���لعة ال تخضع 
لش���روط الس���المة الصحية، حيث تم توقيفه وإغالق 
المش���غل لحي���ن تصوي���ب وضعه القانوني حس���ب 

األصول«.
وقالت الوزارة إن عدد المنشآت التي أغلقتها على مدار 
األسبوع الحالي بلغ 21 منشأة صناعية مخالفة لألنظمة 

والقوانين المعمول بها.

»االقتصاد« تحيل تاجرًا للنيابة 
وتغلق 3 معامل بالضفة والقدس

غزة/ االستقالل: 
قالت وزارة التنمي���ة االجتماعية في غزة إنها وبالتنس���يق مع اللجنة القطرية 

أضافت أسماء جديدة  لالستفادة من المنحة القطرية لألسر الفقيرة.
وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت في تصريحات صحفية ، أنه لم 
يتم حتى اللحظة تحديد موعد صرف المنحة القطرية، ولم يتم اعتماد األسماء 
نهائًيا، ألن هناك جهوًدا تبذلها الوزارة مع اللجنة، من أجل أن يتم إضافة أسماء 

جديدة، حتى يتسنى لكافة األسر الفقيرة االستفادة من المنحة.
وحول آلية الصرف في ظل حالة الطوارئ بس���بب فايروس كورونا، أشارت إلى أن 
الوزارة تدرس آلية يتم من خاللها صرف المنحة بما يحفظ سالمة المستفيدين 

ويما يضمن منع تجمهرهم، وسيتم اإلعالن عنها فور اتضاحها.
وصرفت اللجنة القطرية بغزة الش���هر الماضي 12 مليون دوالر بواقع 100 دوالر 
ل�120 ألف عائلة متعففة، وقررت دعم زواج 500 شاب من الشباب غير القادرين 

على الزواج والمتقدمين في السن بواقع مليوني دوالر.

التنمية بغزة: ندرس إضافة 
أسر جديدة للمنحة القطرية 

والصرف بآلية جديدة
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االستقالل/ وكاالت: 
أظه���رت بيانات جدي���دة أن عدد ح���االت اإلصابة 
بفيروس كورونا اقترب من النصف مليون، فيما بدأ 
العديد من الدول تطبيق إجراءات جديدة خوفا من 

تفشي الوباء في أراضيها.
وبين���ت إحص���اءات بيانية جدي���دة لمنصة »وورلد 
ميت���ر« الدولي���ة المتخصصة في اإلحص���اءات، أن 
إجمالي عدد اإلصابات حول العالم يقترب من 472 

ألفا.
كم���ا أظهرت تلك البيانات أن ع���دد الوفيات ارتفع 
إلى 21,297 حالة، بينما اقترب عدد المتعافين من 

115 ألفا.
وال تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد 
ح���االت اإلصابة، تليها إيطالي���ا والواليات المتحدة 
وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وسويسرا والمملكة 

المتحدة.
ورغ���م أن عدد الحاالت المصابة ف���ي الصين ما زال 
فوق المسجل في إيطاليا )81,285 مقابل 74,386(، 
فإن عدد الوفيات في إيطاليا يتجاوز بكثير ضعفي 
الوفيات المسجلة في الصين )7503 مقابل 3287(.
وأظهرت حصيلة نش���رتها جامع���ة جونز هوبكنز أن 
عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المس���تجد 
في الواليات المتح���دة بلغ 1031 وفاة، بينما بلغ عدد 
الذين ثبتت مخبريا إصابتهم بالوباء 68,572 شخصا.

وأصبحت الوالي���ات المتحدة ثالث أكب���ر دولة في 
العال���م -بع���د الصي���ن وإيطاليا- م���ن حيث عدد 
الوفيات الناجمة عنه وقد س���جلت في العديد من 
ال���دول العربية إصاب���ات ووفيات جديدة بس���بب 

فيروس كورونا.
وأعلن���ت وزارة الداخلي���ة بدء حظ���ر للتجول أمس 
الخمي���س في منطق���ة الري���اض ومك���ة المكرمة 
والمدين���ة المنورة، من الس���اعة الثالثة عصرا حتى 
السادسة من صباح اليوم التالي، باإلضافة إلى منع 

التنقل بين مناطق المملكة.

وُسجلت وفاتان جديدتان و38 إصابة جديدة.
, أعلن وزير الصحة عب���د اللطيف المكي إصابة 59 

شخصا بالوباء، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 173.
وأعلن���ت الحكومة في را الل���ه  ارتفاع اإلصابات إلى 
72، وتس���جيَل أول وفاة، وشفاء 17 شخصا. وقالت 
وزارة الصحة في غزة إن ع���دد اإلصابات بالفيروس 

ارتفع إلى 9.
وأعلن���ت وزارة الصحة في قط���ر  11 إصابة جديدة، 

ليرتفع عدد المصابين إلى 537 حالة.
وفي االمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل 85 إصابة 

جديدة، وارتفاع عدد الحاالت إلى 333، وشفاء 52.
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي  في لبنان 
وفاة شخص بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات 

إلى خمسة أشخاص.
أعلنت وزارة الصحة في مصر  تس���جيل 54 إصابة 
جدي���دة بفي���روس كورونا، ليصل ع���دد اإلصابات 
إل���ى 456، ووفاة حالة واح���دة األربعاء، ليرتفع عدد 
الوفيات إلى 21، في حين بلغت حاالت الشفاء 95.

 وس���جلت وزارة الصحة االردنية 19 إصابة جديدة 
بالوباء، ليصبح العدد اإلجمالي للمصابين 172.

أعلنت وزارة الصحة  في المغرب تسجيل 55 إصابة 
جدي���دة بالمرض، وبه���ذا يرتفع الع���دد اإلجمالي 
لإلصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 255، 
وسجلت وفاة واحدة ليبلغ عدد الوفيات 6 أشخاص، 

وعدد حاالت الشفاء 7.
وفي القارة األوروبية الت���ي أصبحت اليوم المعقل 

األول لكورون���ا الجديد على مس���توى العالم، واصل 
الفيروس تمدده بشكل متسارع في عدد من بلدان 

القارة العجوز.
أظه���رت ألماني���ا إحص���اءات معهد روب���رت كوخ 
لألم���راض المعدي���ة –ام���س الخمي���س- أن عدد 
اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البالد ارتفع 

إلى 36,508، فيما توفي 198 شخصا بسببه.
وس���جلت ايطاليا 683 وفاة جديدة بالوباء األربعاء، 
وهو ما يرفع العدد اإلجمالي للوفيات به إلى 7503، 
وقال رئي���س ال���وزراء جوزيبيه كونت���ي إن الدول 
األوروبية تعمل عل���ى وضع آلي���ة لمواجهة الوباء، 
وأض���اف أن تأثيره يف���رض وضع آلي���ات أوروبية 
مشتركة شبيهة بهيئات االتحاد األوروبي القائمة 

اليوم.
وقالت الس���لطات االس���بانية إن المرض قضى في 
الس���اعات األربع والعش���رين الماضي���ة على 738، 

ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3647.
أعلنت السلطات الصحية  في بريطانيا تسجيل 28 
وفاة جدي���دة بكورونا في البالد، مم���ا يرفع إجمالي 

الوفيات في المملكة إلى 465.
 ق���ال مس���ؤول إيران���ي ف���ي مؤتمر صحف���ي بثه 
التلفزي���ون إن بالده بدأت تنفيذ حظر على الس���فر 
بين المدن امس الخميس، وسط مخاوف من موجة 
ثانية من اإلصابات بفيروس كورونا في الدولة التي 

تشهد أكبر انتشار له في الشرق األوسط.
وبحسب الحصيلة الرسمية، سجلت في روسيا 658 

إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى 
وران���ك، أن وزارته بدأت إنت���اج أجهزة تنفس، وأنه 
س���يتم خالل فترة قصيرة تزويد وزارة الصحة بألف 

جهاز.
من جانبه صّرح وزير الصح���ة فخر الدين قوجه بأن 
الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 59، بعد 

تسجيل 15 وفاة جديدة، واإلصابات إلى 2433.

كورونا يواصل تقطيع أوصال العالم.. واإلصابات تقترب من نصف مليون

االستقالل/ وكاالت: 
عقد قادة دول مجموعة العشرين الصناعية 
الكبرى امس الخميس قمة طارئة عبر تقنية 
الفيديو بإش���راف الس���عودية التي تتولى 
الرئاسة الدورية للمجموعة، لتنسيق جهود 
التصدي لوب���اء فيروس كورونا المس���تجد 
الذي أودى بحياة أكثر من 21 ألف ش���خص، 
وأجبر أكثر من ثالثة مليارات عبر العالم على 

مالزمة بيوتهم.
وتضم مجموعة العشرين الواليات المتحدة 
والصين واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنس���ا، 
وستشارك في هذه القمة دول أخرى طالها 
الفيروس، مثل إسبانيا واألردن وسنغافورة 
وسويس���را، وكذلك رؤس���اء منظمات دولية 

كبرى.
ويأت���ي االجتماع غ���داة تخصيص الواليات 
المتح���دة تريليوني دوالر ف���ي خطة أقرها 
مجلس الش���يوخ والنواب األربع���اء، وتبني 
خطة دع���م بقيم���ة 1100 مليار ي���ورو في 

ألمانيا.
وسيش���ارك الرئيس���ان األميرك���ي دونالد 
ترام���ب والروس���ي فالديمي���ر بوتي���ن في 
القمة االفتراضية التي سيترأس���ها الملك 
السعودي س���لمان بن عبد العزيز في خضم 
ضغوط عل���ى المملكة إلنهاء حرب أس���عار 

النفط مع موسكو.
واتف���ق وزراء المالي���ة ومحافظ���و البن���وك 

المركزية من دول المجموعة هذا األس���بوع 
على رس���م »خطة عمل« للتصدي لتفش���ي 
فيروس كورونا ال���ذي يتوقع صندوق النقد 

الدولي أن يثير حالة ركود عالمية.
وسيلقي مدير عام منظمة الصحة العالمية 
تي���دروس أدهان���وم غيبريس���وس كلم���ة 
للزعم���اء يطلب فيها زي���ادة التمويل ودعم 
للعاملين  الش���خصية  الوقاية  أدوات  إنتاج 

في المجال الطبي.
وخالل مؤتمر صحفي في جنيف في ساعة 
متأخ���رة أول أمس قال إن »علينا مس���ؤولية 
عالمية كمجتمع إنس���اني، خاصة دوال مثل 
العش���رين.. يتعين عليها  أعضاء مجموعة 

دعم البلدان على مستوى العالم«.
وكت���ب الملك س���لمان -الذي ت���رأس بالده 
المجموعة هذا الع���ام- تغريدة على تويتر 
أول أمس قال فيه���ا »في هذا الوقت الحرج 
الذي يواج���ه في���ه العالم جائح���ة كورونا 
المستجد -التي تؤثر على اإلنسان واألنظمة 
الصحي���ة واالقتص���اد العالم���ي- نجتم���ع 
بمجموعة العش���رين في قمة اس���تثنائية، 
للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز 
دور حكوماتن���ا، وتوح���د جهودنا لمواجهة 

هذا الوباء«.
وتتزايد المخاوف بش���أن إجراءات الحماية 
االقتصادية التي يج���ري بحثها أو تبنيها، 
في حي���ن تجاهد الدول للتصدي لتفش���ي 

الفيروس.
ويواجه المؤتمر تعقيدات من حرب أس���عار 
النف���ط بين الس���عودية وروس���يا وتصاعد 
التوتر بين الواليات المتحدة والصين بشأن 

منشأ الفيروس.
وذكرت صحيفة »س���اوث تش���اينا مورنينغ 
بوس���ت« نقال عن مص���ادر دبلوماس���ية أن 
اتفقتا خالل  المتح���دة  والوالي���ات  الصين 
المحادث���ات التحضيرية عل���ى وقف تبادل 

االتهامات بشأن الفيروس مؤقتا.
لك���ن المحادث���ات بين ال���دول األعضاء في 
مجلس األمن الدولي تعطلت بس���بب إصرار 
الواليات المتحدة على أن يذكر في أي بيان 
مشترك أن الصين هي منشأ الفيروس، وفقا 

لشبكة »إن بي سي« اإلخبارية.
يش���ار إلى أن نح���و 21 ألفا لق���وا حتفهم 
وأصيب نح���و نصف مليون ش���خص بوباء 
كورونا عبر العال���م منذ ظهور الفيروس في 
الصين في ديس���مبر/كانون األول الماضي، 
وتدفع أوروب���ا الثمن األكبر له���ذا الوباء، إذ 
سجل فيها ثلثا الضحايا، وارتفعت حصيلة 
القتلى أمس األربعاء، خصوصا في إس���بانيا 
)3430 وفاة( التي تجاوزت الصين )3281(، 
كما شهدت النسبة أيضا ارتفاعا مطردا في 
كل من فرنسا وإيطاليا، البلد الذي سجل فيه 
العدد األكبر من الوفيات حتى اآلن بأكثر من 

7500 حالة.

لمواجهة كورونا.. مجموعة العشرين 
تعقد قمة افتراضية برئاسة السعودية

بغداد/ االستقالل: 
كش����ف مصدر أمني عراقي، أمس الخميس، ع����ن تعرض المنطقة الخضراء 
وسط العاصمة بغداد لقصف صاروخي، أسفر عن خسائر مادية فقط، دون 

وقوع ضحايا.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أّن »صاروًخا من نوع كاتيوشا سقط 
قرب المنطقة الخضراء ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر 

بشرية«. ُمضيًفا أّن »صافرات اإلنذار ُأطلقت«.
جدي����ر بالذكر أّن المنطق����ة الخضراء تضّم مقار حكومية وس����فارات بينها 
الس����فارتان األمريكي����ة والبريطانية. وتنفذ الق����وات األمريكية المتمركزة 
في العراق ضرب����ات جوية ض����د جماعات تدعمها إيران تحملها واش����نطن 
مسؤولية الهجمات الصاروخية على قواعدها وعلى سفارة الواليات المتحدة 

في المنطقة الخضراء.
قام التحالف الدولي بتس����ليم قاعدة »القي����ارة« الجوية في محافظة نينوى 
الى قوات األمن العراقية، حس����بما أفاد التلفزيون العراقي الرس����مي، امس 

الخميس.
وأك����د قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي امس الخميس  انس����حاب 
القوات األمريكية من قاعدة »القيارة« الجوية جنوب الموصل ش����مال بغداد، 

مشيرا إلى أنه تم تسليمها للقوات العراقية وسط احتفال.
كان مص����در أمني في نين����وى صرح مؤخرا بأن »عملية إج����الء للقوات بدأت 
منذ قرابة أس����بوع ، وأن آليات كانت تنس����حب بش����كل يومي باتجاه اربيل 

وأن التحالف قام مؤخرا بانزال المنطاد الخاص بهم والمخصص للمراقبة«.
وأض����اف المصدر أن » التحال����ف أنهى عقود عراقيي����ن كان تعاقد معهم 

للعمل سابقا وقام بتسريحهم«.

قصف يستهدف المنطقة 
الخضراء في بغداد والتحالف 
الدولي يسلم قاعدة »القيارة« 
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غزة/ االستقالل
أعلن عبد الس���الم هنية، األمين العام المس���اعد للمجلس األعلى 
للشباب والرياضة عن تقديم دعم ومساعدة مالية لألندية بقيمة 

مائة ألف شيكل.
وأك���د هنية أن���ه “انطالًقا م���ن واجبنا ومس���ؤولياتنا العليا في 
المجلس تجاه أس���رتنا الرياضية، في ظل الظروف الصعبة التي 
تمر بها األسر المتعففة من الرياضيين، وتزامًنا مع حالة الطوارئ 
العامة، ودعما ألهلنا وأس���رنا المتعففة في مؤسساتنا وأنديتنا 

الرياضية المختلفة”.
وأوضح هنية أن المساعدة تشمل ألف أسرة من الرياضيين، وأن 
اختيار المستفيدين من المساعدة سيتم من خالل المؤسسات 

واألندية الرياضية التي يتبع لها الرياضيون المعنيون.
وأكد هنية أن صرف المساعدة سيبدأ من مطلع األسبوع المقبل.

كشفت تقارير صحافية محلية، عن حقيقة صرف المنحة المالية 
لألندية في المحافظات الجنوبية خالل الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير، عدم وج���ود موعد حقيقي لصرف منحة رئيس  
الس���لطة محمود عباس لألندية، في ظل عدم طرح القضية حتى 
اآلن. وبّينت أن المجلس األعلى للشباب والرياضة، لم يطرح قضية 
صرف المنحة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من 

أجل الموافقة على صرفها.
وذكرت أن المجلس األعلى، بص���دد العمل على تجهيز الملفات 
الخاصة بالمنحة، من أجل إرسالها لمكتب عباس للموافقة عليها، 

دون الكشف عن الموعد الفعلي لها.
يش���ار إلى أن منحة الرئيس تبلغ قيمتها حوالي 600 ألف دوالر 
لجمي���ع الدرجات، بواقع 25 ألف لكل فري���ق بالممتازة، و15 ألف 

لألولى، و5 آالف للثانية، و3 آالف للثالثة.

100 ألف شيكل مساعدة 
من هنية لألندية في غزة

الضفة الغربية/ االستقالل:
يعتبر مركز بالطة متصدر دوري المحترفين 
بالضف���ة الغربية، أكثر المتضررين من قرار 
االتحاد الفلس���طيني بتأجيل البطولة لمدة 
أسبوعين، في إطار الحد من تفشي فيروس 
كورونا المس���تجد. ونظرًيا يعد بالطة بطال 
غير متوج لمسابقة دوري المحترفين، أو كما 
نطلق عليه "بطل مع وقف التنفيذ"، حيث أن 
الفريق يمتلك 42 نقطة في الصدارة بفارق 
7 نقاط عن أقرب مالحقيه مركز األمعري، مع 
تبق���ي 3 جوالت على خط النهاية.  وينتظر 
بالط���ة، خ���وض مواجهات ه���الل القدس 

ومؤسسة البيرة وترجي واد النيص، ويحتاج 
المتصدر لفوز واحد أو حصد 3 نقاط لتأمين 

التتويج بشكل رسمي. 
قرار وقف مس���ابقة الدوري المحلي، أفسد 
بش���كل مؤق���ت، فرحة مرك���ز بالطة بقرب 
التتوي���ج المحل���ي، والت���ي انتظرها منذ 

تأسيسه عام 1954.
بالطة س���بق له حصد لقب كأس فلسطين 
أكثر من م���رة، وآخرها الموس���م الماضي، 
إضافة إلى تتويج���ه ببطولة كأس أبو عمار 
التنشيطية الس���نوية، لكنه لم ينجح في 

حصد لقب الدوري العام حتى اآلن.

كان���ت محاوالت بالطة لني���ل اللقب، دائمًا 
تتعثر في األس���ابيع األخيرة كما حدث في 
الموس���م الماضي، عندما كان في الصدارة، 
لكن خط���أ إداريًا ح���دث في لق���اء ثقافي 
طولكرم قبل 3 جوالت عل���ى النهاية، حرم 
الفري���ق من أغلى 3 نقاط، وأبقى اللقب في 

العاصمة لحساب هالل القدس.
ويخش���ى بالط���ة، الس���يناريو المرير، رغم 
تأكيدات مدربه سعيد أبو الطاهر، إن األمور 
مختلف���ة، وأن اللقب س���يكون من نصيب 
مركز بالطة، حي���ث أن الفريق قادر على أن 

ُيكمل مسيرته الناجحة حتى النهاية.

بالطة أكثر الخاسرين من وقف النشاط الرياضي

مدريد/ االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي إس���باني، عن زيادة اهتمام ري���ال مدريد بالتعاقد مع 
الجابون���ي بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرس���نال، خ���الل فترة االنتقاالت 
الصيفية المقبلة. وبحس���ب صحيفة »سبورت«، فإن ريال مدريد يريد تدعيم 

خط الهجوم رغم امتالكه الثالثي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.
وأضافت »أوباميانج سيكون من أكثر المهاجمين المطلوبين في ريال مدريد، 
حيث ينتهي عقده الموس���م المقب���ل، وال ينوي البقاء في آرس���نال، ولذلك 

سيضطر النادي اللندني لبيعه من أجل تفادي رحيله بالمجان في 2021«.
وأش���ار التقري���ر إلى أن هاري كين نج���م توتنهام وإيرلين���ج هاالند مهاجم 
بوروسيا دورتموند، من األهداف الرئيسية للميرنجي في الميركاتو الصيفي، 

لكن حظوظ أوباميانج تبقى كبيرة.
وتابعت الصحيفة »إدارة ريال مدريد س���تعمل على تخفيض س���عر صفقة 
الفهد الجابوني، وس���يتم استخدام داني سيبايوس العب الملكي الُمعار في 

صفوف المدفعجية«.
ُيذكر أن برشلونة يعد من أبرز األندية المهتمة بالتعاقد مع اوباميانج، وبالتالي 

ستشتعل الحرب بين الغريمين لحسم الصفقة.

ارتفاع أسهم أوباميانج 
في بورصة ميركاتو الريال

روما/ االستقالل: 
اقترب الس���ويدي زالت���ان إبراهيموفيتش، نجم نادي ميالن اإليطال���ي لكرة القدم، من 
وضع حد لمسيرته الكروية بعدما توقفت معظم المنافسات الرياضية في العالم بسبب 

تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وذكرت صحيفة “ال جازيتا ديلو سبورت” اإليطالية أن عائلة النجم السويدي ترغب في 
العودة إلى الس���ويد، باإلضافة لعدم اقتناع إبراهيموفيتش بما يحدث حاليا في ميالن، 

خاصة بعد إقالة الكرواتي زفونيمير بوبان من منصبه في إدارة النادي.
وأضاف���ت الصحيفة أن زالت���ان أبدى عدم رضاه عن الطريقة الت���ي أقيل بها بوبان، كما 
كشفت عن مشاريع أخرى يس���عى النجم السويدي إليها في مرحلة ما بعد اعتزاله كرة 

القدم وأنه قد يتجه للعمل كوكيل لالعبين، مع وكيل أعماله اإليطالي مينو رايوال.
وذك���رت “ال جازيتا” أن وجود باولو مالديني وبوبان في ميالن كان س���ببا رئيس���يا في 

انضمام الالعب إلى النادي اإليطالي في فترة االنتقاالت الشتوية الماضية.
وتوقفت منافس���ات بطولة الدوري اإليطالي منذ بداية آذار/مارس الجاري بسبب تفشي 

فيروس “كورونا” في إيطاليا وبلدان عديدة حول العالم.

إبراهيموفيتش يقترب 
من االعتزال بسبب كورونا

مدريد/ االستقالل: 
كشفت تقارير صحفية، عن وجود صراع بين عمالقي الليجا اإلسباني، برشلونة 
وري���ال مدريد عل���ى التعاقد مع دايوت أوباميكانو مداف���ع اليبزيج األلماني في 

الصيف المقبل.
ذكرت صحيفة "آس" اإلسبانية أن أوباميكانو يحظى باهتمام كبير من الميرنجي 
والبارس���ا، خاصة وأن عقده مع النادي األلماني ينتهي في صيف 2021، وهو ما 
قد يجبر اليبزيج على بيعه عقب نهاية الموس���م الجارى حتى يس���تفيد ماليا 

من ورائه.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يعتمد في مساعيه للتفوق على برشلونة 
في الس���باق نحو المدافع الفرنسي ألن ممثليه هم نفس ممثلي األلماني توني 

كروس.
ويحتل برش���لونة صدارة الدوري اإلسباني قبل التوقف في الجولة ال� 27 بسبب 

تفشي فيروس كورونا بفارق نقطتين عن الريال.

صراع بين ريال مدريد 
وبرشلونة على مدافع اليبزيج
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القاهرة/ االستقالل: 
قالت سفارة فلسطين في القاهرة، إنها تتابع مع جميع الجهات 
المس���ؤولة تأمين عودة أبناء شعبنا من الطلبة والعالقين، إلى 

أرض الوطن، مؤكدة أن أبناء الجالية والطلبة في مصر بخير.
وقالت الس���فارة ف���ي بيان لها ام���س الخميس، إن الس���فارة 
مستمرة في تأدية دورها بناًء على توجيهات الرئيس محمود 
عباس وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، وجرى تشكيل 

خلية أزمة من السفارة تعمل على مدار الساعة برئاسة السفير 
دي���اب اللوح، لمتابعة أوضاع وش���ؤون الجالية الفلس���طينية 

والطلبة.
وش���دد البيان على ضرورة التواصل معها مباش���رة في حاالت 
الط���وارئ، من خالل هواتفه���ا األرضية خ���الل مواعيد العمل 
الرس���مية، كما تم تخصيص رقم "ج���وال" طوارئ خارج أوقات 
العمل الرس���مية، إضافة إلى التواصل المباش���ر مع الس���فير 

رام الله/ االستقالل: 
رفضت المحكمة العليا اس���تئناف األسير عبد الله محمد البرغوثي )25 عامًا( من قرية 

كوبر بمحافظة رام الله والبيرة.
ُأم عناد البرغوثي، والدة األسير عبد الله البرغوثي وشقيقة األسير نائل البرغوثي، أقدم 
أس���ير في العالم، قالت: "محكمة االحتالل العنصرية رفضت استئناف ابني األسير عبد 
الله، كما رفضت منحه القرار الجوهري الذي يقضي بعدم التمديد، وصرحت أنه سيكون 
له تمديد آخر، فهذه محاكم االحتالل العنصرية ُتشرعن االعتقال اإلداري الظالم". يشار 

إلى أن قوات االحتالل كانت اعتقلت الشاب البرغوثي بتاريخ 18/ 2/ 2019.

بيت لحم/ االستقالل: 
قدم مستوطنون أمس الخميس، على تقطيع 50 شجرة زيتون وكرمة من أراضي 

بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة .
وأوضح المزارع هش���ام صبيح أنه تفاجأ لدى دخوله أرضه، بتحطيم مس���توطنين 40 
شجرة كرمة و10 أشجار زيتون، تقع في منطقة »سهل الرجم« قرب مجمع مستوطنة 
»غوش عصيون« الجاثمة على أراضي المواطنين. وأشار إلى أن هذا االعتداء ليس األول 
من نوعه، بل وقع مرات س���ابقة، مؤكدًا أن المستوطنين يستغلون الحالة العامة التي 

تمر بها بيت لحم، ويقومون بتخريب أراضي المواطنين وأشجارهم ومزروعاتهم.

مركز الحج���ر الصحي، وهم من جملة المخالطين 
بالفيروس.  المصابتي���ن  الس���ابقتين  للحالتين 
ولفت إل���ى أن الطواق���م الفنية ب���وزارة الصحة 
باش���رت بتوسيع دائرة سحب العينات المخبرية 

للعائدين والمخالطين في قطاع غزة.
وأش���ار إلى أنه جرى س���حب عينات مخبرية من 
بين العائدين والح���االت التي خالطت الحالتين 
السابقتين، وكانت معظم نتائجها سلبية، وتم 
تس���جيل 7 إصابات بفيروس كورونا جديدة في 

القطاع مساء االربعاء.
وبي���ن المرك���ز أن هذه اإلصابات ه���ي من رجال 
األم���ن المخالطي���ن للحالتين، وت���م اتخاذ كافة 
إج���راءات العزل، وتم تحويلهم لغرف العزل في 

فندق المتحف والبلو بيتش.

وش���دد عل���ى أن ه���ذه اإلصاب���ات م���ن جمل���ة 
المخالطين للحالتين السابقتين، وأنه لم تسجل 

أي حالة داخل مناطق قطاع غزة.
وطمأن المرك���ز أهالي غزة ب���أن الحالة الصحية 
للحاالت ال�9 مس���تقرة ولم تظهر عليها أعراض 
مرضية حتى اللحظة، مؤكدًا أن األسماء المتداولة 
مغلوط���ة وغير حقيقية، ما يجدد تحذيرنا لكافة 

مروجي اإلشاعات.
ونب���ه إل���ى أن وزارة الصح���ة قام���ت بالمتابعة 
الصحية 1630 مس���تضافًا ف���ي الحجر الصحي، 

و943 حالة يحتاجون لمتابعة صحية.
وذكر أنها تنهي مساء اليوم )أمس( بشكل تام 
الحج���ر الصحي ع���ن 2708 م���ن العائدين لغزة 
والذين كانوا يقضون فترة الحجر منذ 13 مارس 

الجاري، منبها إلى أنه لم يطرأ عليهم أي أعراض 
مرضي���ة أو جانبي���ة، وندعوهم إلتب���اع إجراءات 

الوقاية على المستوى الشخصي والمنزلي.
وأوض���ح المرك���ز أن وزارة الصح���ة تعم���ل وفق 
مق���درات مح���دودة ج���راء اس���تمرار الحص���ار 
االس���رائيلي الذي أدى بش���كل واض���ح النهيار 
منظومة الخدم���ات الصحية بغزة، وجعلنا نواجه 
نقصا حادا في أجهزة الفحص المخبري واألدوية.

وحمل االحت���الل اإلس���رائيلي مس���ؤولية تردي 
األوض���اع الصحي���ة في غ���زة، داعًي���ا المجتمع 
الدولي لتحمل المسؤولية الكاملة لحماية األمور 

الصحية ألهالي قطاع غزة.
ووجه المركز ن���داء اس���تغاثة للمجتمع الدولي 
بتوفير 23 مليون دوالر لمواجهة تفش���ي الوباء، 

مؤكًدا أن إدارة خلي���ة األزمة في غزة تعمل على 
م���دار الس���اعة، وتراج���ع كافة اإلج���راءات التي 
تتخذها م���ن أجل حماية المواطنين من فيروس 

كورونا.
وقال المركز: "نفكر بإجراءات مش���ددة أكثر من 
بينه���ا منع التجول في قطاع غزة، لكن إيماًنا منا 
أن أبناء ش���عبنا على قدر عال من المسؤولية فإن 

القرار لم يتخذ".
وأض���اف: "لكن نطلب م���ن الجمي���ع أن يكونوا 
ملتزمي���ن ف���ي بيوتهم م���ا أمك���ن وأن تقتصر 
تحركاتهم على الض���رورة القصوى، حفاظا على 

أنفسهم ومجتمعهم".
وش���دد أن على كافة المواطنين بضرورة التقيد 
بإرش���ادات الس���المة والوقاية على المس���توى 

الشخصي والمنزلي واألسواق وكل األماكن التي 
يرتادونها.

وأك���د المركز أن الجه���ات الحكومية تتابع عن 
كثب األس���واق وتداول الس���لع ومراقبة سلوك 
التجار، كما أن الفرق التفتيش���ية لوزارة الصحة 
تتابع كاف���ة المؤسس���ات الصيدالنية لمراقبة 
م���دى التزامها باألس���عار وخصوصا المعقمات 

واألدوية.
وبين أن وزارة الصحة تمكن المواطن من االتصال 
على الرقم المجاني 103 لالستفسار واإلبالغ عن 

أي تجاوزات من الصيدليات وغيرها.
وقال المركز إن المواطن الفلس���طيني هو صمام 
األمان لكل اإلجراءات التي تتخذها وزارة الصحة 

والجهات الحكومية من أجل حمايته.

غزة/ االستقالل: 
جددت وزارة األوقاف بغزة على وجوب التزام جميع األئمة 
والخطب���اء والمواطنين ف���ي قطاع غزة، بالقرار الش���رعي 
المجمع عليه بين أهل العلم في الداخل والخارج باإليقاف 

المؤقت للجمعة والجماعة.
وق���ال وكيل ال���وزارة عبد اله���ادي األغا ف���ي بيان وصل 
»االس���تقالل«، أمس الخميس، »إنه ُيمنع االجتهاد خارج 

النص بمخالفة هذا القرار«.
وأضاف »الجمعة تصلى في البيوت ظهًرا، كما أفتى بذلك 
الس���ادة العلماء، كما ُيمنع إقامة الجمعة في المس���اجد، 
ُيمن���ع إقامتها في الس���احات، أو الدواوي���ن، أو الصاالت، 

وذلك لبقاء المحظور الشرعي قائًما«.
وأك���د األغا أن من يخال���ف هذا القرار يق���ع تحت طائلة 

المسئولية الدينية واإلدارية.

أوقاف غزة: تجدد دعوتها
 بتعليق صالة الجمعة والجماعة   

سفارة فلسطين بالقاهرة: نتابع تأمين 
عودة جاليتنا والطلبة ألرض الوطن

غزة/ االستقالل: 
أكدت حرك���ة المقاومة اإلس���المية »حماس« أنها 
تابعت باهتم���ام المبادرة المق���درة التي أطلقها 
زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي 
بخص���وص مبادلة األس���رى لديه���م مقابل إطالق 
س���راح المعتقلين الفلس���طينيين ف���ي المملكة 

العربية السعودية.
وقالت حماس في بيان »االس���تقالل« نس���خة عنه 
مس���اء أم���س الخميس، إن���ه وإزاء ه���ذه المبادرة 
الذاتي���ة فإننا نقدر عالي���ا روح التآخي والتعاطف 
مع الش���عب الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته، 

معبرة عن شكرها على هذا االهتمام والمبادرة.

وج���ددت مطالبتها ل���� »اإلخ���وة في الس���عودية 
بض���رورة اإلفراج العاج���ل عن جمي���ع المعتقلين 
الفلسطينيين من س���جون المملكة، وعلى رأسهم 

الدكتور محمد الخضري«.
وأش���ارت إلى أنها »لم تأل جهدا في التواصل مع 
القي���ادة الس���عودية على مدى قرابة ع���ام كامل، 
وآخره���ا دعوة رئيس المكتب السياس���ي للحركة 
إسماعيل هنية لملك السعودية الملك سلمان بن 
عبد العزيز لإلفراج عن المعتقلين الفلس���طينيين 
الذين لم يس���ببوا ضررا للمملك���ة، واحترموا أصول 
الضيافة في بلد ش���قيق دون مقابل أو ش���رط، فال 

ذنب اقترفوه وال جرم قاموا به«.

وأكدت حماس أن قضية فلسطين كانت وستبقى 
القضي���ة الجامع���ة ألمتن���ا العربية اإلس���المية، 
داعية الجميع إلى توحيد جهودهم لدعم الشعب 

الفلسطيني، آملين وحدة أمتنا وجمع صفها.
وكان الحوثي ق���ال في كلمة له بمناس���بة »اليوم 
الوطني للصمود«: »نعبر عن استنكارنا الشديد لما 
تقوم به السلطات السعودية من اختطاف ألعضاء 

في حركة حماس ومحاكمتهم«.
وأعلن عن »استعداد جماعته بشكل تام لإلفراج عن 
أحد الطيارين األسرى مع أربعة من الضباط والجنود 
الس���عوديين مقابل اإلفراج ع���ن المختطفين من 

حماس«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 أعلن جيش االحتالل، مساء أمس الخميس، إسقاط طائرة تسللت من الحدود 

الشمالية مع لبنان.
وأوضح الناطق باس���م جيش االحت���الل أن الطائرة تتبع لحزب الله، وهي بدون 

طيار.
وأك���د اس���تعداد الجي���ش اإلس���رائيلي ألي تحدي���ات والتعامل م���ع جميع 
السيناريوهات واستمرار العمل الدفاعي بمنظومة الرصد واالعتراض. ويأتي 
ذلك في وقت قال فيه مصدر عسكري إسرائيلي إن هناك تهديدات ملموسة 
ومعلومات استخبارية عن نوايا جهات مختلفة تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

حماس: مبادرة الحوثي بشأن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية مقدرة االحتالل يعلن إسقاط طائرة 
مسّيرة على الحدود اللبنانية

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أغلقت ش���رطة االحتالل أبواب البل���دة القديمة في 
القدس، كما اعتقلت تس���عة ش���بان م���ن مناطق 

متفرقة في المدينة .
وأفادت مصادر محلي���ة بأن قوات االحتالل وضعت 
عدة حواج���ز حديدية حول أب���واب البلدة القديمة، 
ومنعت الدخول أو الخروج منها لكافة الفلسطينيين، 

باستثناء سكانها.
وأضافت أن ش���رطة االحتالل شنت حملة اعتقاالت 

أمس، طالت تسعة فلسطينيين حيث تم اعتقالهم 
ميدانيا أو عقب دهم منازلهم، كما حصلت مناوشات 

بين الطرفين.
في باب األس���باط، اعتقلت ش���رطة االحتالل ثالثة 
فلسطينيين كانوا يصلون في المكان، بسبب إغالق 
أبواب المس���جد األقصى ضمن اإلجراءات الوقائية، 
وهم؛ نظام أبو رموز، جهاد أبو رموز وحاتم كسواني.

وأفرج���ت عنهم ش���رطة االحتالل بعدم���ا فرضت 
عليهم مخالفات مالية بقيمة 5 آالف شيقل، بدعوى 

"مخالفة قرارات الطوارئ"، رغم أنهم كانوا ملتزمين 
بإجراءات الوقاية خالل أدائهم صالة المغرب وترك 

مسافة فيما بينهم.
وفي قرية العيساوية شمالي شرق القدس اعتقلت 
قوات االحتالل الش���بان؛ محم���د أديب أبو الحمص، 
تيس���ير محيس���ن، محمد رمزي محيسن، وصهيب 

صايمة.
كما اعتقلت الشابين عمر فيراوي وعبد البشيتي من 

البلدة القديمة.

االحتالل يغلق البلدة القديمة ويعتقل 9 مواطنين بالقدس

رفض استئناف األسير 
عبد الله محمد البرغوثي

مستوطنون يقطعون عشرات 
أشجار الكرمة والزيتون في الخضر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت صحيفة »جورزاليم بوست« العبرية أمس الخميس، أّن ربع حاالت الفايروس في 

»اسرائيل« تلقوا العدوى من المعابد والكنس اليهودية.
وقالت الصحيفة العبرية عبر موقعها اإللكتروني، إن الكنيس هو المكان األكثر شيوعًا 
لإلصابة بالفيروس في »إس���رائيل« حيث س���جلت  24 ٪ من مجموع حاالت العدوى، 

ونسبة  5 ٪  من االصابات حدثت في المدارس الدينية.
وأضاف���ت، أن األرقام الجديدة دفعت عدة مؤسس���ات  إلى دعوة كبار الحاخامات لحظر 
الصالة في المعابد، بسبب األدلة الواضحة على أن الصالة الجماعية تساعد على انتشار 

فيروس كورونا .
وأش���ارت الصحيفة نقاًل، عن وزارة الصحة اإلس���رائيلية، أّن ع���دد المصابين بفايروس 
كورونا في اس���رائيل ارتفع إلى 2495 ش���خًصا بالفيروس، منه���ا 41 إصابة في حالة 
خطي���رة. ونقلت عن المدير العام لوزارة الصحة موش���ي بار س���يمان توف«، في بداية 
االجتماع األول للجنة الكنيست حول فايروس »كورونا«: »نحن في وضع حيث يتضاعف 
عدد المرضى كل ثالثة أيام، هذا أمر خطير مس���ألة أيام وس���نكون على وشك اإلغالق 

التام، فهذا الحدث هو تسونامي لم يكن باإلمكان التحضير له.«  
وأوضح، س���نتخذ خطوات صعبة خالل الساعات القادمة بالسماح بقدر من الحرية بعد 
عيد الفصح في محاولة لتحرير االقتصاد قلياًل بطريقة ُمدارة وخاضعة للسيطرة، ونريد 

بشكل خاص تقليل عدد المرضى الذين يعانون ويقهرون المرض بشكل ملحوظ ».
واضاف »نحن خائفون جدا مما س���يحدث في عيد الفصح ورمضان عندما يخرج الناس 
ويلتقون بعضهم البعض، وهذا هو أخطر شيء موجود«. »األسبوعان التاليان حاسمان 

لنجاحنا ضد المرض.«

صحيفة عبرية: غالبية المصابين بـ »كورونا« 
تلقوا العدوى من المعابد والكنس اليهودية

ال�صحة بغزة: ..
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كيجالي/ االستقالل: 
هاجم تمساح رجال خالف تعليمات العزلة المنزلية في رواندا ليصطاد السمك.

وافترس التمساح الرجل حس���بما صرحت به رئيسة بلدية منطقة كامونيي حيث 
وقع الحادث.

وقالت أليس كايتيسي لمراسل بي بي سي إن الحادث وقع صباح األربعاء في نهر 
نيابارونعو.

وأضاف���ت أن الرجل خالف نظام حظ���ر التجوال وقالت إن الرج���ل »واحد من قلة ال 
يتعاونون في تنفيذ إجراءات العزل الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا«.

وكانت السلطات في رواندا قد فرضت حظرا للتجوال األحد حين بدأت حاالت اإلصابة 
بفيروس كورونا في االزدياد.

وقد أكدت الس���لطات في البلد الواقع في ش���رق إفريقيا 40 حالة عدوى بالفيروس 
حتى اآلن، وهو العدد األكبر في المنطقة.

وكان إليقاف النشاطات االقتصادية في البلد أثر بالغ على معظم السكان محدودي 
الدخل.

وقال���ت الحكومة: إنها ستس���اعد الذين يواجهون صعوبات معيش���ية بس���بب 
اإلجراءات.

وفي حادث منفصل قال موقع إخباري محلي على اإلنترنت االثنين: إن الشرطة قتلت 
رجلين في مقاطعة نيانزا جنوبي البالد عقب مش���ادة متعلقة بحالة حظر التجوال.، 

خالف تعليمات العزل 
الصحي .. فالتهمه التمساح

لندن/ االستقالل: 
صنعت امرأة س���اقَا اصطناعي���ة لزوجها من 
أش���ياء عثرت عليها في سقيفة المنزل، بعد 
إبالغه بإمكانية االنتظار شهورًا قبل الحصول 
على ساق اصطناعية، بسبب فيروس كورونا.  

وأفادت صحيف���ة »ديلي ميل« البريطانية، أن 
الزوجة اتش���اري واتسون وجدت حالل مبتكرًا 
لمس���اعدة زوجه���ا البريطاني س���تيف، لكي 
يتمكن من التجول في منزلهم في ش���وتلي 

بريدج بمقاطعة درم.
أول تصميم كان مصنوعًا من دلو صغير لطفل 
على الشاطئ، زائد راتنج من االلياف الزجاجية 
وقطعة من الخش���ب، لكن الساق ظلت تنزلق، 
فابتكرت نس���خة ثانية مصنوع���ة من حذاء 
برقبة وخش���ب مع مس���امير، عثرت عليها في 

السقيفة.
الساق س���وف تساعد زوجها على المشي في 

أنحاء المنزل وصواًل الى الحديقة.

ستيف واتسون عانى من كسر في الرجل عند 
وقوعه في ع���ام 2018، وكان يتوقع الحصول 
على س���اق اصطناعية لكن ت���م الغاء الموعد 
بس���بب كوفيد 19. قال االب لثالثة أطفال انه 
لن يستخدم ساقه االصطناعية تلك بانتظام، 
لكنها س���تكون جيدة للتجول في المنزل في 
االشهر الثالثة الى الستة المقبلة، مضيفًا: »ال 
أريد أن احرف الخدمات الوطنية الصحية في 

بريطانيا بعيدًا عن شيء أكثر أهمية«.

سيدة تصنع لزوجها ساقًا اصطناعية.. والسبب كورونا

نيقوسيا/ االستقالل: 
وج���د رجل يعيش في قب���رص طريقة غير تقليدية 
للمحافظة على عدم الخروج من البيت تفاديًا لإلصابة 
بفي���روس كورونا، مع عدم حرم���ان كلبه المفضل من 

نزهته اليومية في آن واحد.
وقال موقع »روس���يا اليوم« إن »vakis78«، وهو اسم 
الرجل عل���ى موقع إنس���تغرام، قرر تجرب���ة طائرته 
المسيرة ومدى قدرتها على القيام بالمهمة، ومشاركة 

التجربة مع أصدقائه على تطبيق »إنستغرام«.
وتم التقاط فيديو للكلب »أوليفر« وهو يجوب شارعًا 
في حي س���كني، بينما هو مربوط بحب���ل طويل تم 
تعليقه في طائرة صغيرة ب���دون طيار يتم التحكم 

بها عن بعد.
وعلق عليه الرجل: »الحجر الصحي لليوم الخامس«، 
»ابق في المنزل بأمان، ولكن ال تنس سعادة كلبك«.

ويبلغ متوسط   وزن الطائرة »درون« حوالي 4.5 أرطال، 
بينما يزن كلب صغير طويل الش���عر بالغ بين 4 و8 

أرطال.
لكن م���ع وجود طائرات مس���يرة تجاري���ة أكثر قوة، 
يمكن أن يتعرض الكلب للخطر، حيث يمكن للطائرة 
من دون طيار رفع الحي���وان في الهواء إلى ارتفاعات 
متسببة ارتطامه بالعوائق المختلفة أو يمكن تسحبه 
وتجره على األرض باتجاهات غير مأمونة أو بس���رعة 

مؤذية.

بكين/ االستقالل: 
مع انتش����ار فيروس كورونا وتفشيه حول العالم، وارتفاع 
ع����دد اإلصابات والوفيات، رفعت كل الدول من مس����توى 
إجراءاتها االحترازية، إال أن الس����رعة الكبيرة التي ينتشر 

بها الوباء زادت جرعة الرعب منه بين الناس.
وم����ع كل اإلج����راءات االحترازي����ة وأس����اليب التوعية من 
ممارسات خاطئة قد يكون لها دور كبير بانتشار المرض، 
ما زلنا نس����مع عن أفعال غير مس����ؤولة يمكن أن تساعد 

كورونا على حصد مزيد من األرواح.
ففي مص����ر، ألقت أجهزة األمن القبض على امرأة صينية، 
كانت تعد وجبة ثعابين مشوية ألصدقائها من جنسيتها 
في منطقة مدينتي ش����رق القاه����رة، وذلك بعد أن تلقت 

السلطات بالغًا من س����كان المدينة يفيد بانبعاث رائحة 
شواء غريبة من شقة خاصة مجاورة تقيم فيها صينية.

وبسبب مخاوف الجيران من أن تكون تلك الرائحة ناتجة 
ع����ن أطعمة غريبة يمك����ن أن تكون ض����ارة تحركوا فورا 

وأبلغوا السلطات، وفقًا لموقع »العربية«.
وداهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة الش����قة، 
حي����ث ضبطت بداخله����ا مجموعة م����ن الصينيين أثناء 
قيامهم بس����لخ كمية من الثعابي����ن، وتجهيزها كوجبة 
غ����ذاء، وضبطت الثعابي����ن المجهزة قب����ل وضعها على 

الشواء.
كذلك ألقت الس����لطات القبض على 5 صينيين بينهم 

سيدتان وتحفظت على الثعابين.

لندن/ االستقالل: 
بخ���الف ما هو س���ائد ومعروف ع���ن فيروس 
كورون���ا المس���تجد، توفيت ش���ابة بريطانية 
أصيب���ت بالم���رض، رغم صغر س���نها وعدم 

معاناتها أي ظروف صحية سابقة.
وبحس���ب خبراء الصحة، فإن األغلبية العظمى 
من المصابي���ن بالفيروس يتعافون منه، فيما 
يمثل المرض خطورة على حياة المسنين ومن 

لديهم تاريخ مع أمراض أخرى.
لك���ن األمر اختلف في حال���ة كلوي ميدلتون، 
الش���ابة صاحبة ال�21 عاما، الت���ي تعد أصغر 
ش���خص ال يعاني ظروفا صحية وفقد حياته 

بس���بب فيروس كورونا في بريطاني���ا، وفق���ا 
ل�»سكاي نيوز«.

وبعد وفاة كلوي، السبت، كتبت والدة الضحية 
على حس���ابها بموقع »فيس���بوك«: »لكل من 
يعتقد أنه مجرد فيروس عليه إعادة التفكير 
في ذل���ك. أكتب م���ن واقع خبرة ش���خصية، 

الفيروس قتل ابنتي صاحبة ال�21 عاما«.
وأكدت عائلة الفتاة أنها لم تكن تعاني من أي 

مشكالت صحية سابقة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني 
بوري���س جونس���ون إن أكث���ر م���ن 400 ألف 
شخص وافقوا على التطوع للمساعدة في دعم 

األشخاص األكثر ضعفا في البالد خالل تفشي 
الفيروس.

واالثنين طلبت لندن ربع مليون شخص أصحاء 
للتس���جيل كمتطوعين، وقال جونس���ون إن 

هناك 405 آالف متطوع بالفعل.
وقالت خدم���ة الصحة الوطنية إن المتطوعين 
س���يبدأون األس���بوع المقب���ل في مس���اعدة 
مليون ونصف المليون ش���خص في بريطانيا، 
ممن ُطلب منهم البق���اء في منازلهم وتجنب 
االتصال باآلخرين لمدة 12 أسبوعا، ألن لديهم 
ظروف صحية أساسية تزيد من خطر اإلصابة 

بالفيروس.

هل غير كورونا سلوكه؟ وفاة شابة عمرهًا 21 عاما ال تعاني أي مرض

في زمن كورونـا.. ينزه
 كلبـه بطائرة »مسّيرة«

صينية تقيم حفل شواء »ثعابين« 
في مصر والسلطات تتدخل

بكين/ االستقالل: 
شارك في تجربة أشرف عليها متخصصون يابانيون 500 متطوع تحت سن ال�70، حيث أجروا بعض التمارين 
البدنية، وكان بعضها ش����اقا من أجل التأكد من دخولهم حالة اإلجه����اد. وتعرفت األجهزة الخاصة، التي تم 

ربطهم بها أثناء التجربة، على الروائح المنبعثة من المشاركين من الجنسين.
واكتش����ف الباحث����ون أن ل����دى حالة اإلجه����اد رائحتها الخاصة وهي تش����به تل����ك التي يطلقه����ا الثوم أو 
البص����ل. باإلضاف����ة إلى ذلك، ش����عر المتطوعون باإلرهاق عندما ش����موا »رائحة اإلجهاد« لش����خص آخر، وفق 
موقع »actualnews«. وأشار الخبراء إلى أن هذا هو بالضبط سبب الرغبة في النوم في مكان العمل للعديد من 
العاملي����ن في المكاتب. ومع ذل����ك ال يوجد دليل على هذه الفرضية حتى اآلن، حيث يخطط العلماء إلى إجراء 

بحوثات إضافية إلثبات نظريتهم هذه.

العلماء يكتشفون رائحة لإلجهاد

دبي/ االستقالل: 
ظهر مقدمو نش���رة أخبار إحدى القنوات العربية يرتدون وس���ائل الوقاية م���ن فيروس كورونا 
المستجد، من كمامات وقفازات. وبدأ مذيعو أخبار التاسعة على شاشة قناة »إم بي سي« النشرة 
مرتدين كمامات وقف���ازات، وأكد المذيعون أن الغرض من ظهورهم بهذا الش���كل، هو توجيه 

رسالة بضرورة أن يحرص المرء على أن يكون سببا في منع تفشي فيروس كورونا وليس نشره.
وش���ددوا على ضرورة أن يلتزم الجميع بالتعليمات الصادرة لمواجهة انتش���ار فيروس 

كورونا، وذلك للحفاظ على سالمتهم.
يذكر أن فيروس »كورونا« المستجد تفشى في مختلف أنحاء العالم بعد أن سجلت أولى إصاباته 

في مدينة ووهان الصينية لينتقل إلى خارجها ويحصد آالف اإلصابات ومئات الوفيات.

مذيعو نشرة أخبار قناة 
عربية يظهرون بالكمامات

) APA images (         فنانون ير�سمون على الأقنعة الوقائية يف مدينة غزة


