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القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعم جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
مس����اء أمس الجمعة، س����قوط 
منطقة  في  قذيفة صاروخي����ة 
غالف  بمس����توطنات  مفتوحة 

غزة أطلقت من قطاع غزة .

وق����ال المتحدث باس����م جيش 
االحت����الل: »إنه ت����م رصد وقوع 
قذيف����ة صاروخية م����ن القطاع 
بع����د تفعيل صاف����رات اإلنذار 
مفتوحة  منطقة  في  س����قطت 

بغالف غزة.

االحتالل يزعم إطالق صاروخ
 تجاه مستوطنات غالف غزة 

العمال الفلسطينيون بـالداخل المحتل.. 
بين عنصرية »إسرائيل« وخطر »كورونا« 

غزة / سماح المبحوح:
أثبتت المشاهد التي قام بها جنود االحتالل وبعض المشغلين اإلسرائيليين 

من إلقاء لبعض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل 
المحت���ل عل���ى الحواجز العس���كرية في الضف���ة المحتلة، مدى 

غزة/ االستقالل: 
أدانت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، بأشد العبارات العقوبات األمريكية 

التي تس���تهدف الجمهورية االس���المية اإليرانية وفنزويال ودوال 
أخ���رى. وقالت الحرك���ة في بيان له���ا  أمس الجمع���ة"إن اإلدارة 

حركة الجهاد تدين تشديد 
العقوبات األمريكية على إيران

كورونا ُيغيب المصلين عن المسجد األقصى
القدس المحتلة/ االستقالل: 

صدحت مآذن المس���جد األقصى، إيذان���ا بصالة الجمعة، 
إللق���اء الخطبة، في مش���هد وحدث لم يألفه المس���لمون 

الذين غابوا قس���را عن األقصى بع���د تعليق الدخول إليه 
بقرار من مجلس األوقاف والشؤون الدينية، 

للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
أصي���ب مواط���ن بالرص���اص المعدن���ي المغلف 
بالمطاط، أمس الجمعة خ���الل مواجهات اندلعت 
بين ش���ّبان وقوات االحتالل في قري���ة كفر قدوم 

ش���رق قلقيلية، خالل المس���يرة األس���بوعية ضد 
االس���تيطان والمطالب���ة بفت���ح الطري���ق الرئيس 
المغل���ق منذ س���نوات ، كم���ا أصيب ش���اب جراء 
اعتداء قطع���ان الجمعة، في قرية تواني ش���رقي 

يط���ا بمحافظة الخلي���ل على س���كانها.  اندلعت 
ام���س الجمعة، مواجه���ات في قري���ة كفر قدوم 

ش���رق قلقيلية بين المشاركين في 
المسيرة األسبوعية وجنود االحتالل 

  واندالع مواجهات في عدة مناطق 
إصابة مواطنْين بالرصاص والعشرات باالختناق 

باعتداء مستوطنين وجنود االحتالل بالضفة 

غزة/ االستقالل: 
ثمنت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين المبادرة التي 
أعلنها قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي 

بخصوص إطالق س���راح المعتقلين الفلسطينيين الذين 
تعتقلهم السلطات السعودية، مقابل إطالق 
عدد من األس���رى الس���عوديين لدى اليمن. 

الصحة بغزة: ال إصابات جديدة بكورونا 
وحالة المصابين التسعة مستقرة

الجهاد تثمن مبادرة الحوثي وتدعو السعودية لإلفراج عن المعتقلين

رام الله/ االستقالل: 
أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم عن عدم تسجيل إصابات جديدة 
بفيروس كورونا في األراضي الفلس���طينية. وقال ملح���م خالل مؤتمر صحفي 
عقده مس���اء أمس الجمعة برام الله إن : »نتائج 25 عينة أظهرت عدم إصابتها 

ملحم: ال إصابات جديدة بفيروس 
كورونا و100 عينة قيد الفحص

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق باس����م وزارة الصحة في قطاع غزة أش����رف القدرة،  مساء أمس 
الجمعة، إّن الوزارة »كثفت الترصد المخبري للمستضافين في مراكز الحجر 
الصح����ي وقد أظهرت الفحوصات المخبرية الواس����عة التي أجراها المختبر 

االحتالل ومستوطنوه يتعمدون 
نشر »كورونا« بين الفلسطينيين 

غزة/ دعاء الحطاب: 
ال يتوانى جنود االحتالل اإلس���رائيلي و قطعان المس���توطنين عن استغالل 

الظروف العصيبة التي يعيشها أبناء المجتمع الفلسطيني في 
كافة أحياء الضفة الغربية المحتلة، جراء انتشار فيروس كورونا 

نتنياهو يستعد لتشكيل حكومته الجديدةارتفاع عدد الوفيات بكورونا في »إسرائيل« لـ 12 

الخارجية تطالب بالحماية من 
استغالل االحتالل حالة »كورونا«

رام الله/ االستقالل: 
طالب���ت وزارة الخارجية والمغتربين بالحماية الدولية من اس���تغالل 

االحتالل ومستوطنيه لحالة الفيروس العالمي »كورونا« 
في تصعيد هجماته واعتداءاته ضد الفلسطينيين.

حجر صحفيْين ولجنة تحقيق
�ملو�جهات بني �ل�شبان وقو�ت �الحتالل يف قرية كفر قدوم قرب قلقيلية �أم�س    لمقابلتهما محجورين بمركز للعزل برفح
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غزة/ االستقالل: 
ثمنت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين المبادرة التي أعلنها قائد حركة 
أنص���ار الله في اليم���ن عبد الملك الحوثي بخصوص إطالق س���راح المعتقلين 
الفلس���طينيين الذين تعتقلهم السلطات الس���عودية، مقابل إطالق عدد من 

األسرى السعوديين لدى اليمن.
وقال���ت الحرك���ة في بي���ان له���ا أمس الجمع���ة وصلت نس���خة عن���ه صحيفة 
"االستقالل":"إننا نشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على إعالنه ومبادرته 
التي تعبر عن عمق مسؤولية الشعب اليمني الشقيق تجاه القضية الفلسطينية".

ودعت الحركة المملكة العربية السعودية لإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين 
الفلسطينيين في السجون السعودية.

وبدأت السلطات السعودية مؤخرا جلسة لمحاكمة أردنيين وفلسطينيين كانت 
قد احتجزتهم على خلفية تعاطفهم مع المقاومة والقضية الفلسطينية.

وكانت السلطات السعودية أوقفت أس���اتذة جامعات وأكاديميين وإعالميين 
ومهندسين تعاقدت معهم الحكومة السعودية للعمل، وبعضهم مضى على 

اعتقاله عامان بحسب لجنة متابعة المعتقلين األردنيين في السعودية.

غزة/ االستقالل: 
قال الناطق باس����م وزارة الصحة في 
مس����اء  القدرة،   قطاع غزة أش����رف 
ام����س الجمعة، إّن ال����وزارة »كثفت 
الترصد المخبري للمستضافين في 
مراكز الحجر الصح����ي وقد أظهرت 
الفحوص����ات المخبري����ة الواس����عة 
الت����ي أجراه����ا المختب����ر المركزي 
وع����دم  جميًع����ا  س����البيةنتائجها 
تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس 

كورونا  في قطاع غزة حتى اآلن«.
وأوض����ح القدرة في تصري����ٍح له أّن 
»الح����االت التس����ع الت����ي أعلن عن 
بوضع  كورونا  بفي����روس  اصابتهم 
صح����ي جيد ومس����تقر ول����م تطرأ 
عليه����م أي تغيرات صحية جديدة 

حتى اللحظة«.
»الطواق����م  أّن  الق����درة  وبّي����ن 
الطبي����ة تقدم خدماته����ا ل�� 1680 
مس����تضاًفا داخ����ل مرك����ز الحج����ر 
الصح����ي ف����ي محافظ����ات قط����اع 
غ����زة من بينه����م  935 عائ����ًدا من 
الحاالت المرضي����ة المختلفة تجرى 
له����م المتابعة الصحية المباش����رة 
ف����ي الفن����ادق والمراك����ز الصحية 
التخصصية ضمن  والمستشفيات 

اإلجراءات الوقائية المعتمدة«.
وهنأ باسم الوزارة »كافة المواطنين 
الذي����ن أنه����وا الحج����ر المنزلي من 
ال����ى قطاع غ����زة بتاريخ  العائدين 

عليهم  تظه����ر  ول����م   2020/3/13
أي تغي����رات صحي����ة م����ع تأكيدنا 
على الجميع اتخ����اذ أقصى درجات 
الش����خصية  والوقاي����ة  الس����المة 

والمنزلية«.
أّن »اس����تمرار  القدرة على  وش����ّدد 
الحصار االسرائيلي جعل المقومات 
الصحية واالنسانية األساسية التي 
نعمل بها لمواجهة فيروس كورونا 
المس����تجد مهددة في أي لحظة«، 
ُمبيًنا أّن »تعظي����م حالة الجهوزية 
واالس����تجابة العاجل����ة لمواجه����ة 
م����ن  يتطل����ب  كورون����ا  في����روس 

المؤسسات الدولية واالغاثية توفير 
23 ملي����ون دوالر لدعمن����ا بأجهزة 
التنفس الصناعي والعناية المركزة 
واألدوي����ة والمس����تهلكات الطبية 
الفحص  ومواد  المختب����رات  ولوازم 

المخبري«.
أش����ار أيًضا إلى أّن »التزام جمهورنا 
الوقائي����ة  بالضواب����ط  الكري����م 
القدرة  الش����خصية والعامة يحقق 
المباش����رة لمجتمعنا على مواجهة 
في����روس كورونا وهذه مس����ئولية 
ُمؤكًدا  وديني����ة«،  ووطنية  أخالقية 
أن ال����وزارة »تراجع كاف����ة االجراءات 

الوقائية أواًل بأول ونشدد إجراءاتنا 
كل يوم لتحصين المجتمع«.

ودعا القدرة »كبار الس����ن واألطفال 
ومرض����ى الجهاز التنفس����ي وذوي 
المناعة الضعيفة واألمراض المزمنة 
واألماكن  التجمع����ات  إلى تجن����ب 
إلى  العامة«، كم����ا دع����ا »الجمهور 
التواص����ل عل����ى الرق����م المجان����ي 
103 لوزارة الصح����ة أو منصته عبر 
الواتساب على رقم  0599503103 
لالستفس����ارات الصحي����ة أو االبالغ 
ع����ن أي مخالفات من المؤسس����ات 

الصيدالنية أو الطبية«.

الجهاد تثمن مبادرة الحوثي وتدعو الصحة بغزة: ال إصابات جديدة بكورونا وحالة المصابين التسعة مستقرة
السعودية لإلفراج عن المعتقلين

نابلس/ االستقالل: 
تجول عدد من المس���توطنين في ساعات متأخرة 
م���ن فج���ر ام���س الجمعة، بش���كل مش���بوه حول 
المحالت التجارية والصرافات اآللية في بلدة حوارة 

جنوب نابلس.

وأفاد الناطق اإلعالمي باس���م لجن���ة الطوارئ في 
ح���وارة عواد نجم، ب���أن المس���توطنين ترجلوا من 
مركباتهم الليلة الماضي���ة، وتجولوا حول المحال 
التجارية والصراف���ات اآللية في البلدة، ولم تعرف 
نيتهم. من جهتها، قامت لجن���ة الطوارئ بالبلدة 

الي���وم بتعقيم الصرافات اآللي���ة وأبواب المحالت 
التجاري���ة خش���ية م���ن رش المس���توطنين مواد 
مش���بوهة في المكان. وكانت بلدي���ة حوارة دعت 
المواطنين إلى تعقي���م أبواب محالتهم وتفقدها 

قبل فتحها، خشية من وجود أي شيء عليها.

تجول مشبوه للمستوطنين حول المحالت في حوارة جنوب نابلس

رام الله/ االستقالل: 
أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم عن عدم تسجيل إصابات جديدة 

بفيروس كورونا في األراضي الفلسطينية.
وقال ملحم خالل مؤتمر صحفي عقده مس���اء أمس الجمعة برام الله إن : »نتائج 
25 عينة أظهرت عدم إصابتها بالفيروس، وهناك أكثر من 100 عينة في قرية 
ارطاس ببيت لحم وبعض المحافظات قيد الفحص، وس���نوافيكم بالنتائج حال 

ظهورها«.
وأشار إلى أن المواطنة المصابة في قرية أرطاس مع نجلها العامل، هي ربة منزل 

وال تعمل في المستوطنات.
ودعا ملحم المواطنين إلى التزام البيوت للحد من تفشي الفيروس.

وكان ملح���م أعلن في مؤتمر صحفي صباح أمس، أن إجمالي اإلصابات بفيروس 
كورونا في فلسطين منذ ظهور الوباء وصل 91 مصاًبا.

ملحم: ال اصابات جديدة 
بفيروس كورونا و100 

عينة قيد الفحص

القدس المحتلة/ االستقالل: 
عقد رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو امس 
الجمعة، سلس���لة من الجلس���ات، حول مواصلة اإلجراءات 
التي من شأنها التعامل مع أزمة كورونا، وشراء المستلزمات 
الطبية، واالس���تعدادات لفرض حظر كلي، بحس���ب بيان 

صادر عن رئاسة الحكومة. 
وجاء في البيان، أن نتنياهو »أوعز باالس���تعداد لتش���ديد 
القيود على حركة المواطنين بشكل ملحوظ، حيث سيكون 

هناك تقليص أكبر، في عدد المواطنين المتواجدين خارج 
المنازل، وذلك من أجل منع تفش���ي وباء كورونا«. وستقوم 
وزارة المالية اإلس���رائيلية بإعداد خطة س���تقلص س���وق 

العمل. 
كما أوعز نتنياهو بتش���ديد إجراءات إنف���اذ القانون، بحق 
المحالت التجارية والصيدلي���ات، بغية التأكد من الحفاظ 
على مسافة بين الزبائن فيها، وعلى النظافة، وعلى التقيد 
بتعليمات وزارة الصحة. وقال نتنياهو خالل الجلس���ة، إنه 

»إذا اس���تمرت حصيل���ة المرضى بكورون���ا باالزدياد خالل 
اليومي���ن المقبلين، في الصورة الت���ي ازدادت خالل األيام 

الماضية، فلن يكون هناك مفر من فرض حظر شامل«. 
وس���يتم عرض خطط جديدة لتش���ديد القيود على حركة 
المواطني���ن اإلس���رائيليين، على رئيس الحكوم���ة ووزراء 
حكومته، خالل ال� 48 ساعة المقبلة. وستعقد مساء السبت، 
الجلس���ة التي ستتناول البرنامج الش���امل، لتقديم الدعم 

لالقتصاد اإلسرائيلي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ارتف���ع عدد الوفيات بس���بب فيروس كورون���ا في الكيان 
اإلس���رائيلي إل���ى 12 وذلك بوفاة ش���خصين صباح أمس 

الجمعة .
وذك���رت هيئة البث الرس���مية اإلس���رائيلية )م���كان( أن 
اإلس���رائيليين المتوفيين بعم���ر 73 و80 عاًما، حيث كانا 

يعالجان في المشافي.
في الس���ياق، قررت وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء أمس 
الجمع���ة إج���راء 30 ألف فحص يوميا الكتش���اف حاالت 

االصابة بفيروس كورونا خالل األسبوعين الُمقبلين.
ولفتت إل���ى أن هذا القرار جاء بعد مناقش���ات مع رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأش���ارت وزارة الصحة إلى أنه »أجري اليوم قرابة ال�6000 
فح���ص على أن يرتف���ع العدد ليبلغ نح���و 10 آالف خالل 

األسبوع المقبل«.

نتنياهو: إذا لم يطرأ تغيير على حصيلة مرضى كورونا »سنفرض الحظر الكلي«

بيت لحم/ االستقالل: 
أغلقت لجن���ة الطوارئ في قرية أرط���اس جنوب بيت لحم 
أمس الجمعة، كافة مداخل القرية، بعد أن جرى تس���جيل 
إصابتين بفيروس »كورونا« فيها، أعلن عنهما الناطق باسم 

الحكومة إبراهيم ملحم في إيج���ازه الصحفي صباح امس 
الجمعة. وقال رئيس لجنة الطوارئ في القرية س���مير أبو 
صوي إنه فور اإلعالن عن تسجيل إصابتين لشاب ووالدته، 
تم إغالق المدخلين الرئيسين للقرية، ومنع الدخول إليها 

أو الخروج منها، إال للحاالت الضرورية.
وأضاف أبو ص���وي أن طاقم الدفاع المدن���ي قام بتعقيم 
القري���ة، مش���يرا إل���ى أن نح���و 30 مواطنا مم���ن اختلطوا 

بالمصابين، دخلوا في الحجر الصحي المنزلي.

»لجنة الطوارئ« تغلق مداخل أرطاس بعد تسجيل إصابتين بكورونا 

ارتفاع عدد الوفيات 
بكورونا في »إسرائيل« لـ12
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الوض���ع الس���يء ال���ذي يعيش���ه العامل���ون 
الفلسطينيون داخل " اسرائيل " دفعت رئيس 
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الطلب منهم 
قب���ل أيام الع���ودة إلى منازله���م حماية لهم 
وحفاظا على س���امتهم، على ضوء التطورات 
الخطيرة والمتتالية في "إس���رائيل " وإجراءات 

منع التنقل المتوقعة.
وقال اشتية في تصريحات اعامية : " إن جميع 
العمال العائدين من إس���رائيل س���يخضعون 
لحج���ر بيتي لم���دة 14 يوما، وم���ن تبدو عليه 
أعراض في���روس "كورون���ا" التواصل مع أقرب 

مركز صحي فورا" . 
و أه���اب بجمي���ع العاملين العائدي���ن ضرورة 
االلت���زام بالتعليم���ات الصحية الص���ادرة عن 
الجهات المختصة، محذرا المخالفين بالتعرض 

للمساءلة القانونية.
وفي وقت س���ابق أصدر ما يس���مى "منس���ق 
أعمال الحكومة ف���ي المناطق المحتلة"، كميل 
أبو رك���ن، بيانًا حول دخول العمال في قطاعات 
البناء والزراعة والصناعة والخدمات، جاء فيه أن 
الدخول سيكون ممكنا لحاملي تصاريح العمل 
في مجاالت البناء والزراعة والصناعة والخدمات"، 
مس���تدركا أنه لن يس���مح بالمرور اليومي بين 

المناطق  .
وأوضح  أنه س���يطلب من أصحاب العمل في " 
إس���رائيل " االهتمام بترتيبات السكن والنوم 
لمدة ش���هرين عل���ى األقل للعم���ال في مجال 
البناء، وش���هر واح���د على األق���ل للعمال في 

مجاالت الزراعة والصناعة والخدمات .
جمي���ع تلك التعليمات الص���ادرة من الجهات 
ل���م يلت���زم به���ا المش���غلون  االس���رائيلية 
االس���رائيليون  ، فحكاية المئات من العاملين 
الفلس���طينيين  تؤكد حقيق���ة المعاناة التي 
يعيش���ونها في ظل انتش���ار فيروس كورونا 

والمخاوف من اصابتهم به . 
وألقت ق���وات االحتال خال األي���ام الماضية 
مئات العمال قرب الحواجز العسكرية بدال من 
عاجهم وتقدي���م الخدمات الطبية لهم، بزعم 
االش���تباه بإصابتهم بفيروس كورونا، ليجري 
فحص بعضهم فلسطينيًا ونقلهم لمنازلهم 

للحجر المنزلي.

ويدخ���ل أراضي 48 يوميا أكث���ر من 120 ألف 
عامل فلس���طيني للعمل في مجاالت متعددة 
منها البناء، والزراعة، والصناعة، والطب بحسب 

جهاز اإلحصاء الفلسطيني.
ومع تفش���ي فيروس كورونا في "إس���رائيل"، 
فهناك مخاوف إصابة العمال الفلس���طينيين 
واسعة، في ظل الخش���ية من نقلهم العدوى 
لغيرهم، خاصة بعدما ثب���ت وفاة مواطنة من 
قرية بدو قضاء الق���دس المحتلة بعدما نقلت 
إليها العدوى من ابنه���ا العامل داخل أراضي 
48، وس���جلت 17 إصابة أخرى نتيجة العدوى 

بالقرية.

معاملة �سيئة 
العامل الفلس���طيني مالك غانم )29عاما ( من 
قرية صرة قضاء نابلس يروي ل�"االستقال " ما 
حدث معه من اهمال صحي حين تركه االحتال 
االسرائيلي لوحده يواجه مصيرًا مجهوال ، بعد 

شكوكهم بإصابته بفيروس كورونا . 
غانم واحد من عشرات العمال الذين أخرجهم 

االحت���ال عنوة بعد ش���كوكه ف���ي إصابتهم 
بكورونا، وألقاهم عند الحواجز العسكرية.

وأوض���ح غانم أنه اصيب نحو أس���بوع بأعراض 
إنفلونزا حادة انتقلت له من زميل فلس���طيني 
آخر ، يعملون مع بعضهما البعض  في ورش���ة 
بن���اء حديث���ة  بمنطقة  " رابين - ت���ل أبيب " ، 
مبينا أنه حين أتى المشغل االسرائيلي للمكان 
وعلم بمرضه واألعراض التي انتابته بلغ سيارة 
اسعاف اسرائيلية للحضور لنقله للمستشفى 
، إال أن ضباط االس���عاف رفضوا ذلك ، فأغراهم 

بالمال .
وأشار بعد دفع المشغل االسرائيلي مبلغ 400 
ش���يكل ) حوالي 100 دوالر ( لضباط االسعاف 
نقلوه إلى مستش���فى " يخلف " االس���رائيلي، 
وحي���ن وصول���ه تعام���ل معه الطاق���م الطبي 
بطريق���ة س���يئة إذ رفضوا اج���راء الفحوصات 
الطبية له  وادعوا أنهم ال يتعاملون مع مصابين 

بكورونا .
ولف���ت إل���ى أن���ه بع���د دقائ���ق م���ن مكوثه 

بالمستش���فى ورفض الطاقم الطبي التعامل 
مع وضعه الصحي أحضروا جيب شرطة لنقله 
للضف���ة الغربية، منبها إلى أن أفراد الش���رطة 
االس���رائيليين قيدوا يدوية وقدميه باألصفاد 
قبل صع���وده الجيب ، و أوصلوه لحاجز س���يرا 

بمدينة رام الله .
وأكد أن أفراد الش����رطة االس����رائيليين ألقوه 
على األرض مدة ساعات بوضع صحي صعب  
إذ ل����م يكن ق����ادرًا على الحرك����ة ، حينها رآه 
مجموعة من العاملين الفلسطينيين فأبلغوا 
س����يارة اسعاف فلس����طينية وفور حضورها 
نقلته لمستشفى المدينة ، فأخدوا له عينة 
من األنف تبين الحقا أنه سليم وغير مصاب 
بفيروس كورونا ، وإنما ارتفاع درجة حرارته و 
عدم مقدرته على الحركة وكافة األعراض التي 
يعاني منها جاءت نتيجة معاناته من ضعف 

بالمناعة . 
ورأى أن الدي���ون والق���روض المتراكم���ة عليه 
هي الدافع الرئيس���ي التي جعلته يعمل في 

الوقت الذي ينتش���ر به في���روس كورونا داخل 
»اس���رائيل«  مخلف���ا عدد كبير م���ن االصابات 
والوفي���ات بصف���وف االس���رائيليين ، عادا أن 
السبب ذاته هو من يدفع كل عامل فلسطيني 

للمخاطرة بحياته والعمل في ظروف قاسية . 

�أو�ساع �سعبة 
بدوره،  أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين 
ش���اهر س���عد، حذر من األوضاع السيئة التي 
يعيش���ها نحو 50 ألف عامل فلسطيني داخل 
أراض���ي 48 ج���راء المعامل���ة غير االنس���انية 
واالهمال ال���ذي يتبعه االحتال االس���رائيلي 
خاص���ة المش���غلين معهم ، في ظل تفش���ي 

فيروس كورونا . 
وأوض����ح س����عد ل�"االس����تقال " أن العم����ال 
الفلس����طينيين المتواجدين بأماكن عملهم 
يبتون في العراء دون أن تتوفر لديهم أماكن 
للمبيت ومراف����ق صحي����ة وأدوات النظافة و 
أدوات طبي����ة للمحافظة على س����امتهم من 
الع����دوى ، عدا ع����ن صعوبة ايج����اد الطعام 
والشراب بعد فرض " اسرائيل " االغاق التام 

لجميع المناطق . 
وبين أن العديد من العاملين الفلس���طينيين 
يعتمدون على أنفسهم بتوفير احتياجاتهم 
الش���خصية ، مش���يرا إلى اتباعه���م اجراءات 
التوعية الوقائية التي أرشدتهم بها الجهات 
الفلس���طينية المختصة بذلك ، تفاديا إلصابة 

احدهم . 
ولفت إل���ى  اختيار العاملين الفلس���طينيين 
البق���اء بأماك���ن عملهم ب���� " اس���رائيل " جاء 
لصعوبة أوضاعه���م االقتصادية التي يعانون 
منها ، خاصة من تتراكم عليه الديون والقروض 

للمؤسسات والبنوك . 
ويبلع عدد الوفيات بس���بب فاي���روس كورونا 
في الكيان اإلس���رائيلي إل���ى 12 وذلك بوفاة 
ش���خصين صباح الجمع���ة، فيم���ا وصل عدد 
االصابات إل���ى ما يقارب من 3 آالف ش���خص، 
كم���ا بلغ ع���دد المصابين الفلس���طينيين في 
الضفة الغربية 83 مصابا، وفي قطاع غزة  وصل 
عددهم إلى تسعة مصابين بعد ان اعلنت وزارة 
الصحة مس���اء االربعاء عن اصاب���ة 7 من افراد 

الشرطة. 

العمال الفلسطينيون بـالداخل المحتل.. بين عنصرية »إسرائيل« وخطر »كورونا« 
غزة / �سماح �ملبحوح:

�أثبتللت �مل�ساهللد �لتي قام بهللا جنود �الحتللال وبع�ض 
�لعمللال  لبع�للض  �إلقللاء  مللن  �الإ�سر�ئيليللن  �مل�سغلللن 
�لفل�سطينيللن �لذيللن يعملللون يف �لد�خللل �ملحتللل على 

�حلو�جللز �لع�سكريللة يف �ل�سفللة �ملحتلة، مللدى تف�سي 
�لعن�سرية »�الإ�سر�ئيلية« بحق �لفل�سطينين وخ�سو�سًا 
مع �نت�سار وبللاء كورونا يف »��سر�ئيل«.   ويلقى �لعاملون 
�لفل�سطينيللون معاملللة �سيئللة ومعانللاة �سديللدة جر�ء 

�سيا�سللة �الإهمللال �لتللي يتبعهللا �الحتللال �ال�سر�ئيلي 
�سدهللم، �إذ ال يوفر �مل�سغلون �لذين يعملون لديهم �أدنى 
متطلبللات �ل�سامة �ل�سحية للحفاظ على �سامتهم من 

�الإ�سابة بالفريو�ض . 

غزة/ االستقال: 
أدانت حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين، بأشد العبارات العقوبات األمريكية التي تستهدف 

الجمهورية االسامية اإليرانية وفنزويا ودوال أخرى.
وقالت الحركة في بيان لها  أمس الجمعة"إن اإلدارة األمريكية تس���تغل انتش���ار فيروس كورونا 
والتداعيات الصعبة التي يعيشها اإليرانيون والعالم لهذا الوباء الخطير استغاال سياسيا وقحا 

من خال فرض العقوبات وتشديد الحصار".
وذكرت، أن السياس���ات األمريكية هي سياسات عدوانية واستعائية ظالمة وهي منبع اإلرهاب 
والتطرف وزرع بذور الكراهية، رغم حاجة العالم واإلنس���انية جمعاء للتضامن فيما بينها وتجاوز 

الخافات السياسية أمام التحدي الكبير الذي كشف عجز وضعف العالم أمام فيروس صغير.
وأكدت حركة الجهاد اإلسامي على أن اإلدارة األمريكية تتجرد من كل القيم واألخاق االنسانية 

وتتعرى دعواها الباطلة في ظل إرهاب الحصار والعقوبات.

حركة الجهاد تدين تشديد 
القدس المحتلة/ االستقال: العقوبات األمريكية على إيران

صدحت مآذن المسجد األقصى، إيذانا بصاة 
الجمع���ة، إللقاء الخطبة، في مش���هد وحدث 
لم يألفه المس���لمون الذين غابوا قس���را عن 
األقص���ى بعد تعليق الدخ���ول إليه بقرار من 
مجلس األوقاف والش���ؤون الدينية، للوقاية 

والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأدى ص���اة الجمع���ة في األقص���ى موظفو 
دائرة األوقاف اإلس���امية فق���ط، مع االلتزام 
الكامل بالتعليمات واإلجراءات الوقائية للحد 

والوقاية من الفيروس.
وب���دت س���احات األقص���ى ومصليات���ه 
خالية تماما من المصلي���ن الذين التزموا 
بالقرارات والتعليم���ات الصادرة للحد من 

انتشار الفيروس.
وش���دد خطي���ب الجمعة الش���يخ يوس���ف 
أبو اس���نينة على ضرورة البق���اء في البيوت 
ه���ذه المّدة من أج���ل الس���امة والمحافظة 
على الصح���ة، وااللت���زام بتعليمات أصحاب 

االختصاص، وعدم االستهتار بما يجرى.
وق���ال: إن األخذ باألس���باب دع���ا إليها ديننا 
الحنيف، واليوم يعيش العالم بأس���ره أوقاًتا 
صعبة جراء انتش���ار الفيروس، ويوميا هناك 
ارتف���اع بأعداد المصابي���ن والوفيات، ويقف 
العالم على حافة االنهي���ار، وال منجي إال الله 

فهو الرؤوف بالعباد والباد.
والمقدسات  والشؤون  األوقاف  وكان مجلس 
اإلس���امية، أعلن -مس���اء األحد- عن تعليق 

حض���ور المصلي���ن إل���ى المس���جد األقصى 
المب���ارك، منذ فج���ر االثنين، لفت���رة مؤقتة 
اس���تجابة لتوصي���ات المرجعي���ات الدينية 
والطبية، للوقاية من انتش���ار فيروس كورونا 
وس���بقها القرار القاضي بإغ���اق المصليات 

المسقوفة.
وأكد مجلس األوقاف استمرار التحاق جميع 
الموظفي���ن والعم���ال والح���راس بأعمالهم 
كم���ا  كالمعت���اد،  نش���اطاتهم  وممارس���ة 
يس���تمر رفع األذان في األقص���ى في جميع 
األوق���ات على أن يؤدي جمي���ع العاملين في 
دائ���رة األوقاف اإلس���امية وحراس األقصى 
الموجودون، الصاة في الس���احات مع مراعاة 

اإلرشادات الصحية.

كورونا ُيغيب المصلين عن المسجد األقصى
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رام الله/ االستقالل: 
طالب���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن 
اس���تغالل  م���ن  الدولي���ة  بالحماي���ة 
االحتالل ومس���توطنيه لحالة الفيروس 
العالمي "كورونا" في تصعيد هجماته 

واعتداءاته ضد الفلسطينيين.
وأدان���ت ال���وزارة ف���ي بيان له���ا أمس 
الجمع���ة، اعت���داءات ق���وات االحتالل 
ض���د  المس���توطنين  وميليش���يات 
الفلس���طينيين وأرضهم  المواطني���ن 
واشجارهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، 
والت���ي تصاعدت بش���كل ملحوظ منذ 
بداي���ة ش���هر اذار الجاري، وتتس���بب 
بإحداث أضرار جس���دية وخس���ائر في 

ممتلكات المواطنين.
وقالت الوزارة: "تترافق هذه االعتداءات 
أيض���ا مع تصاعد للحم���الت االحتاللية 
الرامية الى محاربة الوجود الفلسطيني 

في منطقة األغوار المحتلة".
وأوضحت أن آخر هذه االعتداءات كانت 
تدمير عيادة ميدانية تخدم المواطنين 
الفلس���طينيين في خربة )ابزيق( شرق 
طوباس في منطقة االغوار رغم االجراءات 
للعيادات  الملحة  والحاج���ة  المفروضة 
الطبية وم���ا تقدمه م���ن خدمات طبية 
في ظل اس���تمرار تفش���ي وباء كورونا، 
وباإلضافة لحملة االعتقاالت المتواصلة 
ضد أبناء ش���عبنا في الق���دس، اقدمت 
عصاب���ات المس���توطنين على تحطيم 

عشرات األشجار في قرية الخضر".

كما قامت ق���وات االحتالل بهدم ثالث 
ةمن���ازل في قرية الدي���وك غرب اريحا، 
وهدم ومصادرة خيام في سلفيت هذا 
باإلضاف���ة أيضا ال���ى عمليات تكثيف 
وتعميق االس���تيطان في األغ���وار، بما 
يحدث���ه م���ن عمليات تطهي���ر عرقي 
وتهجي���ر قص���ري آلالف المواطني���ن 
الفلس���طينيين منه���ا، وغيره���ا م���ن 
انته���اكات وجرائ���م ق���وات االحتالل 
ومس���توطنيها عل���ى امت���داد األرض 

الفلسطينية المحتلة.
وأش���ارت إلى إقدام جنود االحتالل إلى 
الفلس���طينية  المركبات  البصق عل���ى 
المتوقفة في ش���وارع مدين���ة الخليل 
االس���تفزازية  المحتلة خالل جوالتهم 
في ش���وارع المدينة، في أبشع سقوط 
أخالق���ي وانس���اني، وتجس���يدا لعمق 

عنصريتهم اتجاه شعبنا.
وأك���دت الوزارة أن قواع���د وبؤر انطالق 
الميليش���يات االس���تيطانية المسلحة 

معروفة للجميع وبالتحديد للمؤسس���ة 
السياس���ية والعسكرية في "إسرائيل" 
التي تفضل عدم تفكيكها، بل االبقاء 
عليها في دور تكاملي يرمي إلى إرهاب 
ممتلكاتهم  وتخريب  الفلس���طينيين 

ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
واستغربت ما صرح به زعيم حزب العمل 
االس���رائيلي، عض���و الكنيس���ت عمير 
بيرتس، ال���ذي هاجم ليس ما يتعرض 
له المواطن الفلس���طيني بشكل يومي 

طوال الس���نوات الماضية من اعتداءات 
وهي  )يتس���هار(،  في  المس���توطنين 
أكثر بؤر االس���تيطان تطرفا في الضفة 
الغربي���ة، وإنما ما تعرض���ت له قوة من 
ح���رس الحدود االس���رائيلي م���ن القاء 
عدد من الملثمين م���ن البؤرة المذكورة 
لزجاجات حارقة عل���ى مركبتها بالقرب 
من مستوطنة يتسهار، مطالبا بمعاقبة 
االره���اب اليهودي في يتس���هار الذي 

يستهدف قوى االمن االسرائيلي.
وأضاف���ت "ف���ي الوقت الذي تنش���غل 
ب���ه دول���ة االحتالل ف���ي محارب���ة وباء 
كورونا، تطلق يد قواتها ومستوطنيها 
اإلرهابية لتعيث خرابا وتنشر الدمار في 
الفلسطيني، في إعاقة متعمدة  الواقع 
الفلس���طينية  للجه���ود  ومقص���ودة 
المبذولة لمحاربة ه���ذا الوباء". وتابعت 
وزارة الخارجية: "فإذا كان انتش���ار وباء 
كورونا لم يش���كل رادعا لدولة االحتالل 
لوق���ف انتهاكاته���ا وجرائمه���ا بحق 
ش���عبنا، هذا بالضرورة دلي���ل آخر على 
تفش���ي وب���اء االحتالل واالس���تيطان 
والعنصري���ة والفاش���ية ل���دى الطرف 
اآلخر، وس���يطرته عل���ى مفاصل الحكم 
في إس���رائيل، وه���و ما يف���رض على 
منظمة الصحة العالمية وهيئات حقوق 
الدولية  والجنائي���ة  األممية  اإلنس���ان 
ومجلس األمن الدولي اإلسراع في نجدة 
شعبنا ومساعدته وحمايته من هذين 

الوبائيين".

الخارجية تطالب بالحماية من استغالل االحتالل حالة »كورونا«

غزة/ االستقالل: 
للمرة األولى منذ تفشي وباء كورونا في 
العالم، خلت مس���اجد قطاع غزة ظهر 
امس الجمع���ة، من المصلين؛ تنفيذا 
لقرار وزارة األوق���اف ضمن اإلجراءات 

االحترازية للوقاية من الفيروس.
وصدحت مآذن المس���اجد في قطاع 
غ���زة بن���داء األذان، واختت���م النداء 

ب�"صلوا في رحالكم".
كما صدحت المس���اجد بع���د االذان، 
بأدعية، وابتهاالت، تدعو الله عز وجل 
أن يزيل الغمة، وأن يكشف عن األمة 

والعالم وباء كورونا.
كما أن المس���اجد أغلقت قبل يومين 
أمام المصلين لص���الة الجماعة، بقرار 
م���ن وزارة األوق���اف؛ ف���ي خط���وات 

احترازية منًعا لتفشي وباء كورونا.
وج���ددت وزارة األوقاف بغزة  مس���اء 
الخميس تأكيدها على وجوب التزام 
والمواطنين  والخطب���اء  األئمة  جميع 
في قطاع غزة، بالقرار الشرعي المجمع 
علي���ه بين أه���ل العلم ف���ي الداخل 
والخ���ارج باإليق���اف المؤقت للجمعة 

والجماعة.
وقال وكيل ال���وزارة عبد الهادي األغا 
في بيان  له ، "إنه ُيمنع االجتهاد خارج 

النص بمخالفة هذا القرار".
وأضاف "الجمع���ة ُتصلى في البيوت 
ظهًرا، كما أفتى بذلك السادة العلماء 
وُيمنع إقامة الجمعة في المس���اجد، 

ُيمن���ع إقامته���ا ف���ي الس���احات، أو 
الدواوي���ن، أو الصاالت، لبقاء المحظور 

الشرعي قائًما".
وأك���د األغا أن من يخال���ف هذا القرار 
يقع تحت طائلة المسئولية الدينية 

واإلدارية.
وأوض���ح أن التأكيد على االلتزام بهذا 

الق���رار الش���رعي يأتي م���ن أجل درء 
المفس���دة وصيانًة للنفوس المؤمنة 

التي بها ُنقيم الدين، ونصلح الدنيا.
وتابع وكيل ال���وزارة: "أعلم أنه صعب 
علين���ا ت���رك منابرن���ا، والتخلف عن 
مساجدنا، وجماعاتنا، لكنها الضرورة 

الشرعية".

كورونا يوقف صالة الجمعة بغزة ويغلق المساجد

غزة/ االستقالل: 
استش���هد صباح أمس الجمعة  مواطن، متأثرًا بإصابته خالل حريق مخبز البنا 
الذي اندلع في مخيم النصيرات لالجئين قبل حوالي 3 أس���ابيع، ما يرفع العدد 
االجمالي للوفيات إلى 23. أفادت مصادر عائلية بوفاة الحاج س���عود أبو مخيمر 

)٥3 عاًما(، متأثًرا بحروٍق خطيرة تعرض لها خالل الحادثة اآلليمة.
وكان حريق هائل، اندلع في مخيم النصيرات، وس���ط قطاع غزة، قبل 3 أسابيع 

أدى الستشهاد 23 مواطًنا، وإصابة حوالي 60 آخرين، بينهم إصابات حرجة.
كما أدى الحريق أيًضا إلى احتراق عش���رات المحالت التجارية والسيارات وإلى 

إصابة أكثر من خمسين مواطًنا بحروق مختلفة.
أعلن���ت لجنة التحقي���ق بحريق النصيرات، مس���اء الس���بت الماض���ي، نتائج 
التحقيقات التي توصلت إليها بعد أن عقدت 11 اجتماعًا بما يزيد عن 80 ساعة 

عمل، وزيارات ميدانية لمكان الحادثة، واالستماع إلى 23 شخصًا.
وأوضحت اللجنة في حينه، أّن الحادثة تس���ببت بخسائر بشرية ومادية بلغت 
حتى لحظة كتابتها للتقرير نحو 22 ش���هيدًا، و49 جريحًا، باإلضافة إلى تضرر 
30 مح���اًل و40 بس���طة و18 مركب���ة. وأوصت اللجنة بإغالق مخبز البنا وش���ركة 
المشهراوي للغاز نهائًيا، وإحالة ملفهما للجهات القضائية، منوهًة إلى "وجود 

قصور من البلدية والدفاع المدني في منح التراخيص والجوالت الميدانية".

بيت لحم/ االستقالل:
أعل���ن محافظ بيت لحم كام���ل حميد، امس 
الجمعة، إلغاء كافة التصاريح والتس���هيالت 
الممنوحة للمواطنين لغاي���ة الحركة، وذلك 
وفًقا لتقدي���رات طبية، في إطار مواجهة وباء 

فيروس كورونا .

وأضاف حمي���د أّنه "مع م���رور 23 يوًما وبناء 
على تقديرات الطواقم الطبية والصحية، تم 
اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بما في ذلك منع 
الحركة في بع���ض المناطق وحجز أي مركبة 

مخالفة".
وأشار المحافظ إلى أّن "الحركة ستكون فقط 

للض���رورة القص���وى حتى ص���دور تعليمات 
جديدة". وأعل���ن المتحدث باس���م الحكومة 
الفلس���طينية ابراهيم ملحم، امس الجمعة، 
ارتف���اع ع���دد المصابي���ن بفي���روس كورونا 
في فلس���طين إلى 91 إصابة بعد تسجيل 7 

إصابات جديدة في قرية بدو وبيت لحم.

محافظ بيت لحم يعلن إجراءات مشددة لمواجهة تفشي »كورونا«

استشهاد مواطن إثر حادثة النصيرات 
وارتفاع عدد الضحايا إلى 23

رام الله/ االستقالل: 
حولت سلطات االحتالل، الخميس، الطالب في جامعة بيرزيت أحمد فرح وهو من 
رام الله، لالعتقال االداري لمدة 6 أش���هر، علما انه )الطالب احمد( سكرتير لجنة 

العالقات العامة في مجلس طلبة بيرزيت.
من جانب آخر أفرجت سلطات االحتالل عن األسير إبراهيم محمد سويطي، وهو 
من بيت عوا قضاء الخليل، بعد اعتقال دام 24 شهرًا، كما وأفرج عن األسير نادر 

صوافطة من مدينة طوباس، بعد اعتقال دام 10 أشهر في سجون االحتالل.

تحويل طالب لالعتقال 
اإلداري واإلفراج عن أسيرين
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وأفاد ش����هود عيان ب����أن جنود االحتالل 
قام����وا بالبص����ق على الس����يارات وأبواب 
المنازل بهدف إثارة الخوف في صفوف 
المواطنين من فيروس كورونا، جراء ذلك 
نف����ذت بلدية المدينة  حمل����ة تعقيم ، 
خاص����ًة الش����وارع واالحياء الت����ي مر بها 

الجنود.
كما تج����ول عدد من المس����توطنين في 
س����اعات متأخ����رة م����ن ليل����ة الخميس 
المحالت  الماضي، بشكل مش����بوه حول 
التجاري����ة والصراف����ات اآللي����ة في بلدة 
حوارة جنوب نابلس، دون معرفة نيتهم. 
بالبل����دة بتعقيم  عملت لجن����ة الطوارئ 
المح����الت  وأب����واب  اآللي����ة  الصراف����ات 
التجارية خش����ية من رش المستوطنين 
مواد مش����بوهة في الم����كان، كما دعت 
بلدي����ة ح����وارة المواطنين إل����ى تعقيم 
أبواب محالته����م وتفقدها قبل فتحها، 

خشية من وجود أي شيء عليها. 
وتتعرض مدن الضفة الغربية لالقتحام 

بش����كل يومي م����ن قبل االحت����الل رغم 
انتش����ار فيروس كورونا وإصابة عدد من 

الجنود االسرائيليين به. 
وحس����ب التقري����ر االس����بوعي للمرك����ز 
ف����إن  الفلس����طيني لحق����وق اإلنس����ان 
األسبوع الماضي شهد ارتكاب االحتالل 
)97( انتهاكًا بحق المواطنين في الضفة 
والق����دس من بينه����ا )59( عملية توغل 
تضمن����ت مداهم����ة المنازل الس����كنية 
وتفتيشها والعبث بمحتوياتها واعتقال 
)51( مواطنًا، منهم )6( أطفال دون اتخاذ 
أي إجراءات سالمة ووقاية حقيقية، لمنع 
المتفشي  العدوى بفيروس كورونا  نقل 

لدى االحتالل. 
يتعمد ن�شر العدوى 

ويق����ول المواطن كايد دعن����ا من مدينة 
الخليل:" إن اقتحام قوات االحتالل ألحياء 
مدين����ة الخليل ليس غريب����ة أو جديدة ، 
فقد اعتدنا عليه بشكل يومي ومستمر، 
الجنود والمس����توطنين  أن  الجديد  لكن 

يتجولون بالشوارع واالحياء دون إحداث 
أصوات أو تخريب كما بالسابق، ويقومون 
بالبصق على الس����يارات وأبواب المنازل 

والمحاالت التجارية بصورة متعمده". 
ل�"االس����تقالل":" تصرفات  دعنا  وأضاف 
جنود االحتالل ف����ي هذا الوقت تحديدًا، 
توحى أنه����م يتعمدون نش����ر فيروس 
الفلس����طينيين،  المواطنين  بين  كورونا 
وقت����ل  بالم����رض  اصابته����م  به����دف 
العش����رات به"، منوهًا الى أن االحتالل ال 
يترك أي فرصة أو وس����يلة إللحاق األذى 
الفلس����طيني  الش����عب  بأبناء  والض����رر 

واستباحة دمائهم. 
وال يخف����ي "دعنا" مخاوفه م����ن اإلصابة 
بوب����اء" كورون����ا" القاتل خاص����ة في ظل 
ضع����ف اإلمكانيات الصحي����ة لدى وزارة 
الصح����ة بالضف����ة الغربية، مؤك����دًا أنه 
بمنزله  االلت����زام  اإلم����كان  ق����در  يحاول 
والتقيد بإجراءات الس����المة والوقاية من 

المرض. 

ترهيب الفل�شطينيني 
وب����دوره أك����د رئي����س بلدي����ة الخلي����ل 
تيسير أبو س����نينة، أن سلطات االحتالل 
المس����توطنين  وقطع����ان  اإلس����رائيلي 
يستغلون تفش����ي وباء" كورونا" القاتل 
في أحي����اء الضف����ة الغربي����ة، لترهيب 
معنوياتهم،  وإضعاف  الفلس����طينيين 
وذلك من خالل القيام بحركات وتصرفات 

مشبوهة من شأنها نشر الفيروس. 
وقال أبو س����نينة ل�"االستقالل":" باألمس 
نف����ذت مجموع����ات كبي����رة م����ن جنود 
االحتالل حملة اقتحامات واسعة لمناطق 
متفرقه بمدين����ة الخليل، وقاموا بالبصق 
على الس����يارات وأبواب المحال التجارية 
والمنازل وبالطرقات، بهدف اثارة الخوف 
في صفوف الفلس����طينيين من فيروس 

كورونا". 
وبين أنه بمجرد انس����حاب قوات االحتالل 
البلدية كافة  المنطق����ة، اس����تنفرت  من 
الطواق����م ونفذت حمل����ة تعقيم لمدينة 

الخليل بالكامل، خاصًة الش����وارع واالحياء 
التي م����ر بها الجنود، لضمان عدم انتقال 
أي ع����دوى من أمراض قد يك����ون الجنود 
مصاب����ون به����ا.   ولفت ال����ى أن االحتالل 
ال ي����زال يتص����رف وكأنه ف����وق القانون، 
خاصة في ظل صمت المجتمع الدولي عن 
الفلسطينيين،  المس����تمرة بحق  جرائمه 
لذا يستغل الظروف العصيبة والمواجهة 
اإلنس����انية ضد وباء كورونا، لخلق البلبلة 
والشبهات إلرهاب الفلسطينيين وارباك 
حالته����م النفس����ية، بافتع����ال الحركات 

والتصرفات المشبوهة. 
وش����دد على ضرورة أن تقف مؤسسات 
المجتم����ع الدولي وحقوق االنس����ان أمام 
مس����ؤولياتها، إلل����زام االحت����الل بوقف 
سياس����ة االقتحامات لألراض����ي التابعة 
لسيطرة السلطة الفلسطينية، والتوقف 
المش����بوهة  الح����ركات  افتع����ال  ع����ن 
والمتعمدة لنشر وتفشي وباء كورونا في 

صفوف المجتمع الفلسطيني.

عبر التصرفات المشبوهة خالل اقتحامهم مدن الضفة 

االحتالل ومستوطنوه يتعمدون نشر »كورونا« بين الفلسطينيين 
غزة/ دعاء احلطاب: 

ل يتوان��ى جنود الحت��ال الإ�شرائيل��ي و قطعان 
امل�شتوطن��ني عن ا�شتغال الظ��روف الع�شيبة التي 
يعي�شه��ا اأبناء املجتمع الفل�شطين��ي يف كافة اأحياء 
ال�شف��ة الغربي��ة املحتل��ة، ج��راء انت�ش��ار فريو�س 
كورون��ا امل�شتج��د » كوفيد ١٩«، خلل��ق البلبلة و بث 
اخلوف يف قلوبهم، عرب افتعال حركات و ت�شرفات 
م�شبوهة يف حماولة لنقل العدوى لعدد اأكرب داخل 
الو�شط الفل�شطيني. واقتحمت قوات الحتال يف 
�شاعة مبكرة من فجر اأم�س اجلمعة مدينة اخلليل 
بال�شفة الغربية املحتل��ة وداهمت حارة اجلعربي 
ورا���س اجل��ورة واحل��اووز الث��اين وخل��ة حا�ش��ور 

ومنطقة ديوان الأكراد والزاهد. 

الخليل/ االستقالل: 
اقتحمت قوات االحتالل في س���اعة مبكرة م���ن فجر امس الجمعة، مدينة الخليل 
بالضف���ة الغربية، وداهمت ح���ارة الجعبري وراس الجورة والح���اووز الثاني وخلة 

حاضور ومنطقة ديوان األكراد والزاهد.
وأفاد شهود عيان أن جنود االحتالل بصقوا على السيارات وأبواب المنازل بهدف 
إثارة الخوف في صفوف المواطنين من فيروس كورونا وس���ط غياب ألجهزة أمن 
الس���لطة التي اختفت من المنطقة رغم انتش���ارها مس���بقًا ضمن حالة الطوارئ 
المعلنة. وبعد انس���حاب قوات االحت���الل جرت عمليات تعقي���م للمناطق التي 
تعرض���ت لالقتحام لضمان ع���دم انتقال أي عدوى من أم���راض قد يكون جنود 
االحتالل مصابون بها. وتتعرض مدن الضفة الغربية لالقتحام بش���كل يومي من 

قبل االحتالل رغم انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد من الجنود االسرائيليين.
وحس���ب التقرير االس���بوعي للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنس���ان فإن األسبوع 
الماضي ش���هد ارتكاب االحت���الل )97( انته���اكًا بحق المواطني���ن في الضفة 
والق���دس م���ن بينه���ا )59( عملية توغل تضمن���ت مداهمة المنازل الس���كنية 
وتفتيش���ها والعبث بمحتوياتها واعتقال )51( مواطن���ًا، منهم )6( أطفال دون 
اتخاذ أي إجراءات س���المة ووقاية حقيقية، لمنع نق���ل العدوى بفيروس كورونا 

المتفشي لدى االحتالل.

االحتالل يقتحم الخليل ومخاوف 
من تعمده نقل فيروس كورونا

غزة/ االستقالل: 
طالب���ت دائ���رة ش���ؤون الالجئين في 
حرك���ة "حماس"، الخمي���س، "األونروا" 
بتحمل مسؤولياتها في القيام بدورها 
المنوط به���ا حيال حماي���ة الالجئين، 
وأن تق���وم بتنظي���م أنش���طة خاصة 
داخل المخيمات في إطار مكافحة وباء 

فيروس "الكورونا"
ودعت الدائرة في بي���ان لها المفوض 
الع���ام لألون���روا "فيلي���ب الزارين���ي"، 
برص���د موازن���ات اضافي���ة لمخيمات 
السكان  احتياجات  لتغطية  الالجئين، 
واحتياجاته���م ف���ي ح���االت الطوارئ 

والحجر الصحي.
وأك���دت على ض���رورة دع���م مخيمات 
الالجئي���ن الفلس���طينيين في مناطق 
الخم���س، وتعزيز  األون���روا  عملي���ات 

إمكانياتها الضعيف���ة وتزويدها بكل 
والوقاي���ة وتوفير  الحماي���ة  وس���ائل 
المس���تلزمات الطبي���ة للمخيمات من 
أجه���زة عناية مرك���زة وأجهزة تنفس 

وتوفيرها في عيادات األونروا.
وحث���ت على االس���تمرار ف���ي تقديم 
خدم���ات األون���روا الصحي���ة والبيئية 
واإلغاثي���ة ضمن خطة الط���وارئ،  بما 
يكفل تخفيف االزدحام داخل المرافق 
الصحي���ة واإلغاثية والحفاظ على حياة 

وسالمة الالجئين.
"األون���روا"  تحم���ل  عل���ى  وش���ددت 
مس���ؤولياتها الكاملة تج���اه الالجئين 
في قط���اع غ���زة، لجهة إع���ادة صرف 
المخصصات المالية لمنتفعي الشئون 
التي كان���ت تصرف لهم  االجتماعية 
في السابق ليتسنى لهم مواجهة هذا 

الوب���اء العالمي ال���ذي يهدد الالجئين 
والقطاع بأكمله.

الغذاء والدواء لكافة  بتأمين  وطالبتها 
الفلسطينية،  المخيمات  في  الالجئين 
لالجئي���ن  خاص���ة  من���ح  وتقدي���م 
لمس���اعدتهم في مواجه���ة فايروس 
ليتس���نى  الس���رعة،  كورونا على وجه 
المخيمات مواجهة  لالجئين في كافة 

هذا الخطر المحدق.
وختمت بيانه���ا بمطالبة األمين العام 
بالتأكي���د على دعوة  المتح���دة  لألمم 
ميالدينوف  نيكوالي  الخاص  المنسق 
للسلطة الفلس���طينية لرفع اإلجراءات 
العقابية على القطاع، وكس���ر الحصار 
اإلس���رائيلي  االحتالل  يفرض���ه  الذي 
على قطاع غزة منذ 14 س���نة  ليتمكن 

الالجئون من التصدي لجائحة كورونا.

  دائرة الالجئين بحماس تدعو »األونروا«
 لتحمل مسؤولياتها أمام تحدي »كورونا«
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
رغ���م قرار رئيس حزب »حوس���ين ليس���رائيل« )مناعة 
إلس���رائيل(، بين���ي غانت���س، باالنضم���ام إل���ى كتلة 
أحزاب اليمي���ن والحريديين، بزعام���ة رئيس الحكومة 
اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، وتق���دم المفاوضات 
حول انضمامه إلى حكومة برئاسة نتنياهو، إال أن عالمة 
استفهام كبيرة تخيم على استعداد نتنياهو بتنفيذ 
التناوب على رئاس���ة الحكومة وتعيين غانتس رئيسا 

لها، بعد سنة ونصف السنة.
وقال عضو الكنيس���ت م���ن »مناعة إلس���رائيل«، ألون 
شوس���تير، لإلذاعة العام���ة اإلس���رائيلية »كان« امس 
الجمعة، إنه »آمل أن ينفذ رئيس الحكومة تعهده بشأن 
التناوب، لكني لس���ت متأكدا من أن هذا ما سيحدث«. 
كذلك فإنه ما زالت عدة قضايا عالقة بش���أن تش���كيل 

حكومة جديدة وانضمام غانتس إليها.
وبرر غانت���س خطوته باالنتقال إلى معس���كر خصمه 
الس���ابق نتنياه���و، بتغريدة في »تويت���ر«، الليلة قبل 
الماضية، قال فيها مخاطبا شريكيه السابقين في كتلة 
»كاحول الفان«، يائير لبيد وموشيه يعالون، »أشكركما 
على الطريق التي س���رنا فيها في السنة األخيرة. وفي 
نهايتها أنا مؤمن بأنه يحظر جّر إسرائيل إلى انتخابات 
رابعة في هذه الفترة العصيبة وفيما تواجه الدولة أزمة 

الكورونا وانعكاساتها، ونحن مختلفون حول ذلك«.
ويش���ار إلى أنه كان واضحا منذ صدور نتائج انتخابات 
الكنيس���ت، التي ج���رت بداية آذار/م���ارس الحالي، أن 
»كاحول الفان« لن تتمكن من تش���كيل حكومة، حتى 
بعد أن كل���ف الرئيس اإلس���رائيلي، رؤوفين ريفلين، 

غانتس بتش���كيل حكومة، قبل نحو أسبوعين. وتعهد 
حزب شاس، برئاسة أرييه درعي، أمام غانتس بأن اتفاق 

التناوب سُينفذ.
وال تزال عدة مسائل مفتوحة، سيتعين االتفاق حولها 
بين ح���زب الليكود و »مناعة إلس���رائيل«، وداخل كتلة 
اليمي���ن أيضا. ورغ���م تفاهمات حول حص���ول »مناعة 
إلس���رائيل« على حقائب الخارجي���ة واألمن والقضاء، إال 
أن »مناعة إلس���رائيل« تطالب نتنياهو بالتعهد بعدم 

طرح قوانين تهدف إلى تحسين وضعه القضائي، إثر 
تقدي���م الئحة اتهام ضده بتهم فس���اد خطيرة. وفي 
المقابل، يطالب نتنياهو حزب غانتس بعدم طرح قانون 
يمنعه من تشكيل حكومة في المستقبل، حسبما ذكر 

موقع »يديعوت أحرونوت« اإللكتروني، أمس.
وأضاف الموقع أن التفاهمات حول تش���كيل الحكومة 
تقضي بوجود 30 وزيرا، بينه���م 15 من كتلة اليمين، 
األمر الذي س���يمنع تعيين أعضاء كنيست من تحالف 

أحزاب اليمي���ن المتطرف »يمينا« ف���ي حقائب هامة. 
وحاول رئيس هذا التحالف، نفتالي بينيت، استيضاح 
وض���ع تحالفه ف���ي الحكومة اآلخذة بالتش���كل، خالل 
محادثة هاتفية أجراها مع نتنياهو، مس���اء أمس، لكنه 
لم يحصل على إجابة ش���افية. وقال ح���زب الليكود إن 
نتنياه���و لم يقرر بعد ما إذا س���يكون »يمينا« جزءا من 

الحكومة.
إلى جان���ب ذل���ك، يوجد اتف���اق بين بيني���ت وعضو 
الكنيس���ت أييليت شاكيد، من »يمينا«، يقضي بأنهما 
س���يتوليان وزارتين متساويتين بحجمهما، األمر الذي 
من شأنها وضع عراقيل، ألن نتنياهو مضطر إلى تعيين 
وزراء م���ن حزبه في الحقائب الوزارية الرفيعة المتبقية 
بعد تعيين وزراء من »مناعة إلس���رائيل« في الحقائب 

المذكورة.
من جهة أخرى، ليس واضحا بعد كيف سيتصرف حزب 
العم���ل، وما إذا كان رئيس ه���ذا الحزب، عمير بيرتس، 
وعضو الكنيس���ت إيتسيك شمولي س���ينضمان إلى 
غانتس واالنضم���ام إلى الحكومة أم أنه س���يبقى في 
تحالفه مع حزب ميرتس. وأوضح أعضاء الكنيس���ت من 
ميرتس وكذلك عضو الكنيس���ت ع���ن العمل، ميراف 
ميخائيلين أنهم يرفضون االنضمام لحكومة برئاس���ة 

نتنياهو.
ول���م يلق رئيس حزب »يس���رائيل بيتين���و«، أفيغدور 
ليبرمان، بأي تصريح منذ أمس. كما أنه لم يؤيد ترشيح 
غانتس نفسه لرئاسة الكنيست، أمس. وليس واضحا 
كيف س���يتصرف ليبرمان، علما أنه أيد حكومة وحدة، 

لكنه لم يتوقع تفكك كتلة »كاحول الفان«.

غانتس يخشى تنصل نتنياهو من التناوب على رئاسة الحكومة

   الداخل المحتل/ االستقالل: 
المش���تركة  العربية  القائم���ة  أدان���ت 
»الخطوة التي قام به���ا رئيس تحالف 
»أزرق-أبي���ض« بيني غانتس، بموافقته 
على االنضم���ام لحكومة بقيادة الليكود 
وبنيامي���ن نتنياه���و، والتمهيد لذلك 
بأصوات  للكنيس���ت  رئيًس���ا  بانتخابه 
اليمين«، مؤكدًة أن »غانتس  معس���كر 
أثب���ت في ه���ذه الخطوة بأن���ه ال يملك 

عامودا فقريا سياسيا«.
وقال���ت القائمة في بيان ص���در عنها، 
الجمع���ة، إن »توصيته���ا على غانتس 
كانت تهدف الى منع إمكانية تكليف 
نتنياهو بتش���كيل الحكومة من جديد، 
وإّن الهدف الوحيد لهذه التوصية كان 
إسقاط نتنياهو ال دعمًا لغانتس لوعينا 

التام لمدى الخطورة الكامنة في تشكيل 
حكومة يمين متطرف استيطاني«.

ولف���ت البي���ان إل���ى أن غانتس نقض 
وعده لش���ركائه في أزرق أبيض ولكافة 
المواطنين ايضًا، ما أّدى الى أن يعارض 
نصف أعضاء تحالفه خطوته هذه، والى 
انش���قاق هذا التحالف الى ش���طرين، 
موضحًة أن »غانتس عمليا بخطوته هذه 
ساهم في استمرار نتنياهو في الحكم«.

وأك���دت المش���تركة في بيانه���ا أنها 
»قامت بما وع���دت جمهور ناخبيها بأن 
تكون رأس الحربة في مناهضة حكومة 
نتنياهو وسياس���اتها، وسوف تستمر 
في دور المعارضة الشرسة لها مستقبال 

أيًا كان الشركاء فيها«.
وأضافت أنها »ستواصل التحرك بجهود 

مضاعف���ة في النضال من أج���ل انتزاع 
الفلس���طيني،  العربي  المجتمع  حقوق 
المدني���ة والقومي���ة، وف���ي مقدمتها 
مكافح���ة العن���ف، والعمل عل���ى إلغاء 
قانون كمينتس، والسعي لتوفير حلول 
خاصة باحتياجات المجتمع العربي في 
ظل أزم���ة كورونا، وغيره���ا من القضايا 

الملحة«.
وختمت بيانها بالتأكيد على أنها »صوت 
المعارضة األق���وى ضد حكومة غانتس 
ونتنياهو القادمة، التي من الواضح انها 
ستكون ذات سياس���ات توسعية بكل 
ما يتعلق بالقضية الفلسطينية عمومًا، 
وهي بشخوصها وبأحزابها وبتوجهاتها 
نتنياهو  لحكومات  استمرار  السياسية 

السابقة«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نجح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياز خصومه عبر تفكيكه تحالف بيني غانتس الذي 
ش���كل التحدي األكبر أمام تش���كيله حكومًة جديدة. ويرى مراقبون أن التط���ور الدراماتيكي الذي حصل 
الخميس بتولي غانتس رئاسة الكنيست خالفًا لرغبة أقطاب تحالفه، لم تكن وليدة الصدفة؛ بل خّطط لها 
نتنياه���و منذ زمن، حيث لوحظ تباين المواقف بين غانتس وخصمه األقوى في التحالف يائير لبيد حول 

مسألة االنضمام لحكومة برئاسة نتنياهو وعمل األخير بجد سعيًا لتعميق الشرخ بين االثنين.
وذكرت القناة »12« العبرية أن سيناريوهات ما بعد تفكك التحالف باتت واضحة؛ فاألمور تسير 
حاليًا نحو حكومة طوارئ يتزعمها نتنياهو أواًل وبعدها غانتس، بينما ش���كك محللون بإمكانية 
وفاء نتنياهو بذلك التعهد، سيما وأنه لم يتبق لدى غانتس سوى 15 عضو كنيست من أصل 33 

هم أعضاء بتحالف أزرق-أبيض المفكك، ما يعني ضعف رصيده من المقاعد.
وفي حال نجحت جهود تشكيل الحكومة؛ فسيكون لدى نتنياهو أغلبية أعضاء كنيست من 73 

مقعًدا، ما يعني الحد من قدرة خصومه على سن القوانين المناوئة له.
ويرى محللون للشأن العبري أن خطوة غانتس قد تفقده رصيده في الشارع بين ناخبيه، ما يعني 
مغامرته بمستقبله السياسي، حيث سبق له وأن تعهد قبل االنتخابات بعدم الدخول في حكومة 
تحت رئاس���ة بنيامين نتنياهو في الوقت الذي برر فيه غانتس خطوته بتجنيب اإلسرائيليين 

انتخابات رابعة في ظل خطر انتشار أوسع لوباء كورونا.

القائمة المشاركة: نحن صوت المعارضة 
األقوى ضد حكومة غانتس ونتنياهو القادمة

نتنياهو يستعد لتشكيل 
حكومته الجديدة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حظ���ر جيش االحت���الل على جن���وده الخروج من 
قواعدهم العسكرية والعودة لمنازلهم من اليوم 
وحت���ى 30 يومًا وذلك خش���ية نقله���م لعدوى 

فيروس "كورونا".
وذكرت القناة السابعة العبرية أنه طلب من الجنود 
التزام قواعدهم العس���كرية مم���ن يخدمون في 
مهام داخل القواعد كما طلب منهم االس���تعداد 

للبقاء فترة أطول في الدوام حتى بعد عيد الفصح 
اليهودي وهو ما يعني بقاءهم شهرًا دون إجازات.

في حين اشتكى جنود يخدمون في قاعدة جيش 
االحتالل الكبرى في النقب من عدم وجود إجراءات 
صحية داخل القاع���دة ووجود طوابير أمام قاعات 
األكل ودخول إس���رائيليين للقواعد واحتكاكهم 
بالجن���ود باإلضافة إلى تأخر فحوص���ات الكورونا 

أليام.

غزة/ االستقالل: 
أعربت الجبهة الش����عبية لتحرير فلسطين عن تقديرها 
لمب����ادرة عبد الملك الحوثي زعيم حرك����ة أنصار الله في 
اليم����ن، والقاضي����ة بإطالق س����راح طي����ار وأربعة ضباط 
وجنود س����عوديين، مقابل إطالق السعودية للمعتقلين 
الفلس����طينيين لديها الذين تصفهم بدعم »اإلرهاب« 

عقاًبا على دعمهم لفصائل من المقاومة الفلسطينية.
وأكدت الشعبية في بيان لها ، أن المبادرة »نبيلة وشجاعة، 
وتأت����ي تأكيًدا جدي����ًدا على الموق����ف اليمني األصيل، 

والمتواصل في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله«.
وبّينت أن المبادرة تعبر عن »ترابط النضال القومي الذي 
التزال القضية الفلسطينية تشكل مركزه، رغم ما يعانيه 
اليمن الش����قيق من نتائ����ج الع����دوان والتهديد لوحدة 

أراضيه«.
ووجهت الش����عبية »التحية للش����عب اليمني الشقيق«، 
مج����ددة »تضامنها معه في وجه العدوان، وأن الش����عب 
الفلسطيني لن ينسى له مواقفه التي شكلت على الدوام 

خير سند له«.

جيش االحتالل يحظر على جنوده 
الخروج من القواعد العسكرية

الشعبية: مبادرة الحوثي نبيلة وشجاعة 
وتعبر عن الموقف اليمني األصيل
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أطلق زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي مبادرة بعرض صفقة على السلطات السعودية لإلفراج 
عن أسرى من الجنود السعوديين، مقابل إطالق سراح أسرى فلسطينيين محسوبين على حركة حماس 
اعتقلته���م الرياض مؤخرًا, وال زال الغموض يدور حول قبول او عدم قبول الصفقة من المملكة العربية 
الس���عودية التي وضعت نفس���ها في هذا المكان الذي ال تحس���د عليه, فقد اعتادت امتنا العربية ان 
تكون الصفقات لإلفراج عن الس���جناء والمعتقلين بين جه���ات عربية واالحتالل الصهيوني, كصفقة 
التبادل الت���ي نفذها احمد جبريل, وصفقة حزب الله مع الكيان المج���رم, وصفقة حماس مع االحتالل 
حول الجندي الصهيوني جلعاد شاليط, وهذه هي المرة االولى التي يتم فيها الحديث عن اطالق سراح 
معتقلين فلسطينيين داخل سجن عربي مقابل اطالق سراح ضباط سعوديين لدى الحوثيين في اليمن, 
فهذه صفقة غريبة تعبر عن مدى حجم الكارثة االنسانية واالخالقية التي وصلت اليها المملكة العربية 
الس���عودية التي اعتقلت فلس���طينيين ابرياء لمجرد انهم كانوا منذ سنين طويلة يقدمون مساعدات 
انس���انية للشعب الفلسطيني بقرار من المملكة العربية الس���عودية وتحت اشرافها, فهم يحاسبون 
على ما س���بق, وعلى فعل كان مباحا ومس���موحًا القيام به, لكنه تحول فجأة وبال أي مقدمات الى فعل 
مجرم يعاقب عليه القانون, فقد تغيرت السياسات بتغير االفراد وتغير المصالح وتحول االعداء لحلفاء. 
ان���ه زمن الغرائ���ب والعجائب, هذا الزمن الذي س���قطت فيه القيم واالخ���الق النبيلة لدى البعض 
لدرجة احتجاز رجل مس���ن تجاوز الثمانين من العمر ومحاكمته بتهمة تقديم مساعدات للشعب 
الفلسطيني, لم تفلح كل المناشدات التي اطلقتها حماس, ولم تفلح كل الوساطات التي تدخلت 
لإلف���راج عن المعتقلين , وتغلب العند والجمود على لغة العقل والمنطق, فكان ال بد من البحث عن 
حلول اخرى لعل وعس���ى, فتدخل الس���يد عبد الملك الحوثي ليطرح مب���ادرة التبادل, لعلها تؤتي 
ثمارها, وتقتنع المملكة الس���عودية باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بصفقة تبادل تذكرنا 
بصفقات التبادل مع االحتالل, لكن العقلية السياس���ية التي تحكم زعماء المملكة من الصعب ان 
تستجيب لهذه المبادرة, فهي العقلية التي تورطت في جريمة الصحفي المغدور جمال خاشقجي 
لتضع نفسها امام العالم في موضع االتهام, وتعاني اشد المعاناة لكي تطمس معالم هذه الجريمة 
البش���عة, وال نعلم الى أي حد تحرص القيادة السعودية على س���المة اسراها لدى الحوثيين لكي 
توافق على هذه الصفقة, لكن القيادة الس���عودية بس���ماتها الجديدة سواء بتصفية المعارضين 
واعتقاله���م وعزلهم من مناصبهم, أو صراع االمراء فيما بينه���م واحتجاز رجال االعمال في اماكن 
اقامتهم , يدل على ان السياس���ة لديهم ال تخضع للعقل والمنطق, انما هي مرتبطة برؤية االفراد 

وتصوراتهم الخاصة وبمراحل مراهقة سياسية غير معهودة, تعصف بسياسة المملكة عصفا.   
لم يكن يتخيل اكثر المتشائمين ان تتجند اليمن لمساومة السعودية على اطالق سراح معتقلين 
فلسطينيين ابرياء في سجونها, لكن هذا يحدث اليوم ألن من يقول من علماء السعودية لألمير اتِق 
الله يكون مصيره السجن وتطالب النيابة بإعدامه, ويحدث هذا عندما تستحدث وزارة يطلق عليها 
اسم »وزارة الترفيه« التي يقف على رأسها تركي ال شيخ تكون مهمتها نشر الفساد في المملكة 
وانفاق مئات ماليين الدوالرات الس���تقدام المغنين العالميين والعرب ورجال المصارعة والسيرك 
العاري والمس���رح والسينما والفن الس���اقط, للتخلص من »قيود الدين االس���المي« واالنفتاح على 
الغرب, لقد ظن هؤالء ان الله غافل عما يعملون, فبعث الله اليهم »الكورونا« من حيث لم يحتسبوا, 
فزلزلوا لزلزاال كبيرا, واعتقدوا ان امريكا راعية الشر في العالم ستحميهم من هذا الوباء القاتل, لكن 
امريكا تخلت عنهم وعن ملياراتهم, وتفرغت لحماية نفس���ها, وه���ذه اآليات يبعثها الله للناس 
لعلهم يعتبرون قبل ان يأتيهم العذاب بغتة وهم ال يشعرون, فهل يعتبر قادة المملكة ويطلقوا 
س���راح االبرياء من المعتقلين, ام يبقوا متمرس���ين خلف مواقفهم, وهل ينجح الس���يد عبد الملك 
الحوثي في اطالق سراح الفلسطينيين في السجون السعودية لتمثل هذه الخطوة ظاهرة جديدة 
وغير مس���بوقة, نتمنى ان تستجيب المملكة لمحاوالت اطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين في 

سجونها, وان ال تبقى متمترسة خلف مواقفها غير المفهومة مطلقا.   

مبادرة بحجم األزمة اإلنسانية 

رأي

بموج���ب اتفاقية جنيف، يج���ب على )كي���ان العدو( كقوة 
محتلة ضم���ان اتخاذ جمي���ع التدابير الوقائي���ة الضرورية 
المتاحة لمكافحة انتشار األمراض المعدية واألوبئة. رفضت 
»إس���رائيل«، نداءات المنظمات اإلنس���انية الدولية، بإطالق 
سراح األس���رى الفلسطينيين، وبخاصة من األطفال والنساء، 
وكذلك المصابين بأمراض مختلفة. كما رفضت نداء رئيس 
)السلطة الفلسطينية( بهذا الصدد. هذه النداءات، صدرت 
بس���بب تفش���ي وباء »كورونا« في دويلة االحت���الل بصورة 
واس���عة من دون أخذ أية احتياطات وقائية جادة على مدى 
شهرين. وقد أعلن نادي األس���ير الفلسطيني، إصابة أربعة 
أسرى فلسطينيين في سجن مجّدو، كما أكدت إدارة السجون 
ذل���ك. وأوضح النادي أنه جرى نقل الفيروس للمعتقلين عن 
طريق أس���ير كان يخضع لالستجواب في مركز تحقيق بيتح 
تكف���ا، ووصلته العدوى ع���ن طريق أح���د المحققين. وتابع 
النادي: »يواجه المعتقلون اليوم خطر اإلصابة من السجانين 
والمحققين الذين يش���كلون خطرًا على حياتهم«. وتعتقل 

دولة الكيان في سجونها نحو 5 آالف فلسطيني.
وقد اعتبرت األمم المتحدة أن »إس���رائيل« مسؤولة قانونيًا 

عن صحة س���كان غزة والضفة والقدس الش���رقية، وقد حث 
المق���رر الخاص المعن���ي بحالة حقوق اإلنس���ان في األرض 
الفلس���طينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك »إسرائيل« 
والس���لطة الفلس���طينية وحماس على تحّمل مسؤولياتها 
القانوني���ة الدولية عبر ضمان توفير الحق في الحصول على 
الرعاية الصحية في غزة والضف���ة الغربية بما فيها القدس 
الش���رقية دون تمييز خالل األوقات العصيبة التي يمر بها 
العالم ف���ي التعامل مع جائحة في���روس »كورونا«. وأكد أنه 
بموج���ب اتفاقية جنيف، يجب على »س���لطات العدو« كقوة 
محتلة ضم���ان اتخاذ جمي���ع التدابير الوقائي���ة الضرورية 
المتاح���ة لمكافحة انتش���ار األم���راض المعدي���ة واألوبئة. 
تعاني معتقالت العدو الصهيوني، اكتظاظًا كبيرًا للسجناء 
الفلس���طينيين، فالغرفة التي تتس���ع لعش���رين ش���خصًا 
يضع���ون فيها 40 س���جينًا، ولطالما ح���ّذر الصليب األحمر 
الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان »إسرائيل« من هذا الوضع 
غير الصحي الذي يس���اعد على انتقال األم���راض المعدية 
بس���رعة فائقة بين الس���جناء، فكيف بفيروس »كورونا« في 

هذه المرحلة؟

»إسرائيل« ليس لديها استعداد لعزل األسرى الفلسطينيين 
مثلما تتطلب الرعاية الصحي���ة الحقيقية للفيروس، وليس 
لديها االس���تعداد لعالجه���م، وال تس���مح لمنظمة الصحة 
العالمية بعالجه���م، وعندما تتفاقم حالة المريض الصحية 
ينقلونه إلى مستش���فى »صهيوني« وهم يوقنون أن أيامه 
أصبحت معدودة. وقد س���بق أن أعلنت »هيئة شؤون األسرى 
والمحرري���ن« الفلس���طينية أن المعتقلين الفلس���طينيين 
الذين يعالجون في مستش���فيات )كيان العدو(، يواجهون 
إهم���ااًل طبيًا متعمدًا وال تقدم لهم الرعاية الطبية التي كان 
م���ن المفترض أن توف���ر لهم داخل األس���ر. وقد وصل عدد 
األسرى الفلسطينيين الذين توفوا داخل سجون )االحتالل( 
حتى 6 نوفمبر/تش���رين الثاني 2019 إلى 209 أس���رى. كان 
الش���غل الش���اغل لكافة األجهزة »اإلس���رائيلية« بما فيها 
الصحية هي االنتخابات. ولقد اعتبر الدكتور تس���في ماروم 
مدير ع���ام ش���ركة BATM أن وزارة الصحة »اإلس���رائيلية« 
تس���تعرض خالل المداوالت ح���ول منع انتش���ار الفيروس 

معلومات ومعطيات غير دقيقة وسيناريوهات مرعبة.
وأش���ارت صحيف���ة »ذي ماركر« في مقابلة م���ع ماروم إلى أن 

نتنياهو عمل في شركته كمستشار للتسويق العالمي بعد 
أن أنهى واليته األولى في رئاسة الحكومة. ووفقًا للصحيفة، 
فإن نتنياهو أعلن حالة طوارئ في البالد بس���بب س���يناريو 
اس���تعرضته وزارة الصحة وبموجبه جاء أن نس���بة الوفيات 
المتوقعة من دون خطوات مانعة في الفئة العمرية 70 - 79 
عامًا س���تصل إلى %30.3 من المصابين ب»كورونا« وأن عدد 
الوفيات في »إس���رائيل« في حال نق���ل مريض العدوى إلى 
ش���خصين آخرين س���يصل إلى 21.6 في المئة. وقدر خبراء 
اقتصاد حجم خس���ائر »إسرائيل« المباش���رة وغير المباشرة 
نتيجة تفش���ي فيروس كورونا ب 45 مليار ش���يكل )12.9 
ملي���ار دوالر(. ونقل���ت »القناة 12« عن خبراء »إس���رائيليين« 
قوله���م: إن اإلجراءات األخيرة المتبعة التي أعلنتها حكومة 
تل أبيب بش���أن خفض عمل القطاع الخاص بنس���بة 70% 
وإع���الن الطوارئ في القطاع العام س���تفاقم من الخس���ائر. 
المطلوب حركة نشطة فلس���طينية عربية ودولية، قانونية 
وحقوقي���ة مس���تندة إلى األم���م المتحدة وميث���اق حقوق 
اإلنسان إلطالق سراح األس���رى الفلسطينيين من معتقالت 

االحتالل كي ال يقتلهم فيروس »كورونا«.

أسرانــا مهــددون بـ »كــورونا«

تتوقع كثير من التقارير الصحية بان اجتياح فيروس 
كورون���ا ال زال في بدايات���ه، وأن العالم ما بعد كورونا 
لي���س كالعالم قبله، وهم يعن���ون بذلك المنظومات 
الصحية والسياس���ية واالقتصادية غالبا. لكن األهم 
م���ن وجهة نظري أن العال���م مقبل على خواء روحي - 

قيمي ليس له مثيل :
- بعد انهيار منظومة أفكار ومبادئ وقيم الشيوعية 
القائمة عليها  السياس���ية  واالش���تراكية واألنظمة 
والراعي���ة لها ف���ي الربع األخير من القرن العش���رين 
وتحول دولها إلى نادي الدول الرأس���مالية مستوعبة 
أفكارها ومبادئها وثقافتها وغاياتها وسياس���اتها 
وأخالقها ونظرتها للحياة واالنسان، بحيث أصبحنا ال 
نرى فرقا بين الدول العظمى اليوم سوى في الصراع 
عل���ى مناطق النف���وذ والمصالح والذي يس���تهدف 
أساسا اس���تنزاف ونهب الشرق اإلسالمي وإجهاض 
أي نهض���ة حقيقية في���ه، باعتباره الع���دو المعلن 
للحضارة الغربي���ة والذي يه���دد أفكارها وثقافتها 

وطريقة عيشها ونظرتها للحياة.
فمن���ذ انهيار االتحاد الس���وفيتي عام 1991  قل أن 
تج���د عدوانا أو مؤامرة على دولة خ���ارج نطاق العالم 
االس���المي، وقد يتخذ هذا العدوان أش���كاال مختلفة 
ابتداء بالحرب المباش���رة وليس انتهاء بإسناد ودعم 
الحكام والطغاة في مواجهة وقمع مطالب الش���عوب 
بالحرية والعدالة والعيش الكريم. وبدا للبعض وكأن 
الحضارة الرأسمالية سجلت انتصارا حاسما ووصلت 

إلى مرحلة نهاية التاريخ.
- فجأة وبدون سابق إنذار تسلل غشاء في غاية الرقة 
يحيط بكروموزوم غاية في الدقة ليحاكم هذا العالم 
المتكبر المتغطرس بكل أفكاره وعقائده وتنظيماته 
وس���لطاته، ويظهره عاج���زا ضعيفا مترددا مفلس���ا 

)كأعجاز نخل خاوية(.
- في بريطانيا وعلى لس���ان رئيس وزرائها جونسون، 
يتحدثون ب���كل بجاحه ع���ن )مناع���ة القطيع( هذه 
ه���ي نظرية التوحش في أبش���ع صورها التي تمثل 
التضحي���ة بالمواطنين المرضى والضعفاء لالحتفاظ 

بالمال.
- في أمريكا وتحت غطاء مواجهة الفيروس يرصدون 
مئ���ات الملي���ارات وذلك إلنق���اذ »وول س���تريت« ، 

والخطوط الجوية , والمشاريع والشركات الرأسمالية 
الكبرى ، وليس إلنقاذ أرواح الناس والطبقات الفقيرة 
الذين يتركون نهبا لنظرية )مناعة القطيع( بطبعتها 

األمريكية حيث األرباح أهم بكثير من أرواح البشر .
- أوروبا انكشفت على حقيقتها فالتضامن األوروبي 
خرافة، غير مس���موح لصربيا مثال استيراد المعدات 
الطبي���ة من االتح���اد األوروبي بحجة أن���ه ال يوجد ما 
يكفي، واتهام���ات لدول أوروبية بقرصنة ش���حنات 
كمامات ومعقمات ومعدات طبية كانت في طريقها 
إلى تونس وإلى دول أوروبية أخرى. وأصوات مسؤولة 
في إيطاليا وإسبانيا تتهم االتحاد األوروبي بالتخلي 

عنها وأن االتحاد األوروبي انتهى .
- في »إس���رائيل« _ التي هي امت���داد لهذا الغرب _ 
تتكشف العنصرية بأبشع صورها، ففي الوقت الذي 
يعتمد فيه جهاز الصحة في »إس���رائيل« على آالف 
األطب���اء والممرضين والصيادل���ة والعاملين العرب، 
ورغم أنه من المتع���ذر التفريق بين العرب واليهود 
في انتش���ار الفيروس س���واء في األراض���ي المحتلة 
ع���ام 48 أو حتى في الضفة وغزة، إال أن »إس���رائيل« 
وبكل أحزابها الرئيسية تنظر نظرة عنصرية للعربي 
الفلس���طيني وتمارس بحقه ممارسات غير إنسانية، 
بداية ترفض االعتراف بممثلي العرب في الكنيست 
وتهمش دورهم وترفض تحس���ين مستوى معيشة 
وأمن وصحة الوسط العربي في األراضي المحتلة عام 
48 . وف���ي الضفة تلقي العم���ال العرب المحمومين 
على قارعة الطريق بدل عالجهم، وكذلك تستمر في 
حصار غزة، وفي الس���جون تهمل ع���الج المعتقلين 
وتس���حب مواد التنظي���ف والمعقم���ات إمعانا في 

إذاللهم.
- على مس���توى األم���م المتحدة فإن كل مناش���دات 
األمي���ن العام لوقف الصراع���ات )التي يتحكم فيها 
الغرب وخاصة أمريكا وأدواتها في المنطقة( ذهبت 
أدراج الري���اح، وكذل���ك المناش���دات الدولي���ة برفع 
العقوبات عن إيران فترة انتش���ار الوباء القت أذنا من 
طين وأخرى من عجين. وكل مناشدات األمم المتحدة 
لرصد ملياري دوالر لمساعدة الدول الفقيرة خوفا من 
اجتي���اح الفيروس وقعت على آذان صماء، في الوقت 
الذي ترصد فيه ترليونات الدوالرات إلنتاج أس���لحة 

دمار شامل.
لقد سقطت أقنعة الرأسمالية الزائفة ودعاوى الحرية 
والديموقراطي���ة وحق���وق اإلنس���ان، ليظهر خلفها 
الغرب الرأس���مالي المتوح���ش بمنظوماته الفكرية 
والتنظيمية وسياس���اته االقتصادي���ة واالجتماعية 
التي تقدس الربح وتعتمد العنف والصراع وس���حق 
الضعف���اء وس���رقتهم واس���تنزافهم، وحتى القيم 
الغربي���ة المبني���ة على تقديس الحرية الش���خصية 
المطلقة دون اعتبار لمصلحة المجتمع أو حتى األسرة 
أدت إلى انفالت األفراد وع���دم التزامهم باإلجراءات 
والتعليم���ات التي تحد من ه���ذه الحريات لمواجهة 
الفيروس وبالتالي زيادة انتش���اره. سقطت األقنعة 
لتتكش���ف حقيقة الرأس���مالية كنظام متوحش في 

نظرته الى الحياة واالنسان. 
لم يبق أمام البشرية سوى دين الرحمة )وما أرسلناك 
إال رحمة للعالمين( يواسي جراحهم ويطبب روحهم، 
وهذا يرتب مسؤوليات جديدة على األمة اإلسالمية. 
األمة اإلس���المية اليوم محطمة وف���ي معظمها غير 
جاهزة لتقدي���م البديل الحضاري - األخالقي للغرب، 
لكن هناك فرصة لبعض الدول اإلس���المية أن تقدم 
نموذجا، فباإلضافة إلى أنها تمتلك إمكانات معقولة 

فقد توفر لبعضها  ميزتان:
أوال: حج���م االصاب���ات بالفيروس فيه���ا ليس كبيرًا 
إلى الدرجة التي تش���ل مؤسسات الدولة وتؤدي إلى 
االنكفاء على ال���ذات، وفي نفس الوقت كافيا ليقدم 
رسالة داخلية للشعب بضرورة أن يصبح أكثر التزاما 

وتقبال لمبادئ اإلسالم وتعاليمه.
وثاني���ا فإن تفش���ي الوباء لم يك���ن مفاجئا وصادما 
بما يتيح فترة زمنية الس���تكمال االستعداد والقدرة 
على تقديم المس���اعدة لآلخري���ن واالنفتاح على كل 
من يحتاج مس���اعدة بغ���ض النظر عن الحس���ابات 

السياسية واالقتصادية.
الدول االس���المية التي تلتقط هذه الفرصة وتتحمل 
المس���ؤولية وتقفز بش���عوبها درجة نح���و االلتزام 
بتعاليم اإلسالم وتقدم المساعدة بدون أي حساسية 
أو حس���ابات لآلخرين فإنها بعد انحس���ار وباء كورونا 
سوف تشكل قطبا مهما ونموذجا جديدا في الساحة 

الدولية.

فــراغ ال يمــأله 
غيــر ديــن اإلســالم

كتب د. محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي 

بقلم: د. فايز رشيد



السبت 4 شعبان 1441 هــ 28 مارس 2020 م

ج����اء ذلك خ����ال تنفي����ذ طواق����م وزارة 
االقتص����اد الوطني وش����ركائها أكثر من 
200 جولة تفتيش����ية ت����م خالها زيارة 
أكث����ر من 1500 محال تج����اري تم اخطار 
عش����رات المح����ات لتصوي����ب وضعها 
وااللت����زام باألنظم����ة والقوانين المعمول 
بها، باإلضافة إلى سحب عينات من السلع 
خاصة المعقمات لفحصها مخبريًا والتأكد 
من مطابقته����ا بالمواصفات والتعليمات 

الفنية.
وذك����رت ال����وزارة في تقريرها، اس����تقرار 
اس����عار الس����لع االساس����ية بعد تحديد 
الس����قف الس����عري ل�7 س����لع أساس����ية 
تتفرع إل����ى أصناف تتولى طواقم حماية 
المستهلك وشركاؤها رصدها ومراقبتها 
األم����ر الذي س����اهم في انخف����اض عدد 
الش����كاوى من قبل المواطنين والتي بلغ 
مجموعها اإلجمالي نحو 900 شكوى على 
مدار األيام الستة الماضية والتي تركزت 
على وجه الخصوص يومي السبت واألحد 

وبعد ذلك تراجعت مع نهاية األسبوع.
ووفق����ًا للتقرير، أوقف����ت ال����وزارة توريد 
منتجات شركة تنوفا االسرائيلية للسوق 
الفلس����طيني بع����د اصابة اح����د عمالها 
 15 وإدخال  كورونا)كوفيد-19(  بفيروس 
عاما اخرين إلى الحج����ر الصحي وعملت 
طواقمها على سحب منتجات االلبان من 
خط انتاج مصنع "ألون هتبور" المشكوك 
فيه حفاظًا على صحة وسامة المستهلك.

وأعرب����ت ال����وزارة عن ش����كرها وتقديرها 
للقطاعات التجارية التي التزمت باألنظمة 
المعمول بها وحرصه����ا على مراعاة ابناء 
شعبنا في ظل الجائحة الصحية الراهنة 

مؤك����دة في الوق����ت ذات����ه ان جهودها 
مس����تمرة وبالتعاون مع ش����ركائها في 
والضابطة  االمني����ة  االجه����زة  مقدمتها 
الجمركي����ة على ضبط وتنظيم الس����وق 
واتخاذ اجراءات حازم����ة بحق المخالفين 
والذين يحاولون استغال الوضع الراهن.

ورصدت الوزارة في تقريرها أقدام بعض 
المستغلين للحالة الصحية الراهنة بإنتاج 
بالكمامات  مس����تلزمات طبية ذات صلة 
والمابس الوقائية دون ترخيص ومراعاة 
إلجراءات الس����امة الصحية للمستهلك، 
باإلضافة الى تزوير بطاقات بيان ليتسنى 

عرضها في المحال التجارية والصيدليات 
خاص����ة المعقمات ووفق����ًا لذلك اتخذت 
الوزارة وش����ركاؤها االج����راءات القانونية 
المتبعة ف����ي مقدمتها االغ����اق الفوري 

لهذه المنشآت.
وأش����ار تقرير ال����وزارة إلى ارتف����اع وتيرة 
الحرك����ة الش����رائية المؤقت����ة منتصف 
االس����بوع من قبل المواطنين على ش����راء 
الس����لع والمس����تلزمات خاصة االساسية 
منها، وبعد ذل����ك تراجعت وتيرة الحركة 
والتدابي����ر االحترازية  في ظل اإلجراءات 
المش����ددة التي أعلنها رئيس الوزراء يوم 

االثني����ن الموافق 22 اذار لمنع تفش����ي 
في����روس "كورون����ا" باإلضافة ال����ى توفر 
مخزون استهاكي لدى المواطنين بالرغم 
من ان المحال التجارية تفتح ابوابها امام 
المواطنين حتى الس����اعة السابعة مساء 

عدا المخابز والصيدليات.
ولفت����ت الوزارة ف����ي تقريره����ا الى توفر 
مخزون تمويني من كافة الس����لع وخاصة 
السلع االساس����ية لعدة أشهر على الرغم 
م����ن تهافت المواطنين على ش����راء هذه 
الس����لع، إال ان الموردين مس����تمرون في 
تلبية احتياج المواطن والمحال التجارية 

من السلع االمر الذي يجنب من السوق من 
نقص في الس����لع خاصة مع قدوم شهر 
رمضان المب����ارك، مؤكدة عل����ى انه قريبًا 
سيصل مزيد من الشحنات للسلع خاصة 

االرز والطحين.
وفق����ًا للم����ادة الثاني����ة لقان����ون حماية 
المس����تهلك المع����دل رقم)27( لس����نة 
2018 يعاق����ب كل م����ن امتنع عن عرض 
وضع قوائم أس����عار الس����لع أو الخدمات 
في أماكن ظاه����رة أو خالف التس����عيرة 
المعلن����ة بالحبس مدة ال تقل عن س����تة 
أش����هر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل 
عن ألف دينار أردني وال تزيد على عش����رة 
آالف دينار أردن����ي او ما يعادلها بالعملة 

المتداولة قانونا.
وهذا ينس����حب ايضا على من يمتنع عن 
عرض أو بيع الس����لع التمويني����ة أو أرغم 
المشتري على شراء كمية معينة منها او 
س����لعة اخرى معها او اشترط شراء خدمة 

بإسداء خدمة اخرى او بشراء سلعة.
ويحظر بموجب قرار بقانون الطوارئ على 
الكاف����ة احت����كار البضائ����ع او اخفاؤها او 
الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة 
م����ن الجه����ات الرس����مية او اس����تغاها 
لتحقيق مكاسب فاحشة أو غير مشروعة 
وكل من يخال����ف يعاقب بالحبس مدة ال 
تزيد عن س����نة وبغرامة مالية ال تقل عن 
ثاث����ة آالف دينار أردن����ي وال تزيد على 
عش����رين ألف دينار أردني أو ما يعادلها 
بالعمل����ة المتداول����ة وللقاضي تش����ديد 
العقوبة بما ال يزيد عن الضعف إذا كانت 
المادة المحتكرة او المتاعب بأس����عارها 

مادة اساسية.

االقتصاد: إحالة 34 تاجرًا للنيابة وإغالق 24 منشأة مخالفة منذ »كورونا«
رام اهلل/ اال�ستقالل:

اأحال��ت وزارة االقت�س��اد الوطني من��ذ اإعالن حالة 
الط��وارئ ملواجه��ة فريو���س كورن��ا )كوفي��د19-(، 
اجلرائ��م  ملكافح��ة  العام��ة  للنياب��ة  تاج��رًا   34
االقت�سادي��ة ترك��ز اأغلب املخالفات يف ع��دم اإ�سهار 

االأ�سع��ار على ال�سلع املعرو�سة يف حمالهم التجارية، 
والتالع��ب باأ�سع��ار ال�سلع املح��ددة يف قائمة ال�سعر 
واأو�سح��ت  ال��وزارة.   ال�س��ادرة ع��ن  اال�سرت�س��ادي 
ال��وزارة يف تقرير له��ا عممته اجلمع��ة، اأنها اأغلقت 
بالتعاون مع االأجهزة االأمنية وال�سابطة اجلمركية 

وكاف��ة ال�سركاء العاملني يف �سب��ط وتنظيم ال�سوق 
الفل�سطين��ي، 24 من�ساأة �سناعية خمالفة لالأنظمة 
والقوان��ني املعمول به��ا وغري مرخ�سة تق��وم باإنتاج 
املعقمات والكمامات ومن بينها ثالثة حمال جتارية 

لتجاوزها ال�سقف ال�سعري املحدد.

رام الله/ االستقال:
 يواجه أصحاب محطات الوقود والهيئة العامة للبترول الفلس���طينية، أزمة تراجع حادة 
في مبيعات الوقود داخل السوق المحلية، خاصة في الضفة الغربية لمستويات تاريخية.

وأدى ق���رار الحكومة الفلس���طينية، بإلزامية الحجر اإلجباري للس���كان ومنع التنقل بين 
المحافظات الفلسطينية، إلى التزام أكثر من 200 ألف مركبة أماكنها دون حركة منذ قرابة 
أس���بوع. وقال عضو الهيئة اإلدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود، نزار الجعبري، إن 
نسبة التراجع في مبيعات الوقود للمستهلكين، تبلغ حاليا 70%، ما يعني أن المحطات 
تبيع فقط بنس���بة 30% مقارنة مع األيام العادية. وأبل���غ »الجعبري« موقع االقتصادي، 
أن التراجع الحالي في مبيع���ات الوقود »تاريخي، ولم يحصل في أوج االنتفاضة الثانية 

واالجتياحات التي رافقتها.. لم يسبق لنا تسجيل هذا التراجع في المبيعات«.
وزاد: »ش���هريا، تبلغ واردات الوقود بأنواعه 80 ملي���ون ليتر، اليوم نحن فعليا نبيع ثلث 

الكمية الطبيعية أي قرابة 25 مليون ليتر شهريا، واآلبار لدى المحطات ممتلئة«.
ويس���تورد الفلس���طينيون 100% من الوقود المباع في الضفة الغربية من إسرائيل، إذ 
تحدد األخيرة أس���عار الوقود بش���كل ش���هري، وتطبق وزارة المالية األسعار في السوق 

المحلية بعد إعانها إسرائيليا.
ومن المرتقب أن تسجل أسعار الوقود تراجعا اعتبارا من الشهر المقبل، ما يمهد لخسائر 

ستتحملها محطات الوقود، مع ترحيل الكميات الحالية للشهر المقبل.
وقال الجعبري: »المحطات س���يتحملون الخسارة في فرقية أسعار الوقود، التي ستعلن 
اعتبارا من الشهر المقبل.. نحن مجبرون على البيع باألسعار الجديدة، وإن كانت الكميات 

لدى المحطات قد بيعت لنا باألسعار القديمة«.

بسبب كورونا.. تراجع مبيعات الوقود 
بالضفة الغربية لمستويات غير مسبوقة االستقال/ وكاالت:

أكد ق���ادة مجموعة العش���رين، التزامهم بالتعاون 
وتوحيد الجهود في مواجهة فيروس "كورونا"، حيث 
يدرسون ضخ 5 تريليونات دوالر لمواجهة تداعيات 

االنتشار.
وقال الزعماء في قمتهم االس���تثنائية االفتراضية 
برئاس���ة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل س���عود، إنهم جاهزون للرد بش���كل 
فوري، واتخاذ أي إجراء إضافي تقتضيه الظروف، بما 

في ذلك االنعقاد مجددًا إذا كانت هناك حاجة.
وش���دد الق���ادة في بيان ص���در عنه���م الليلة قبل 
الماضية، على أولوية مواجهة فيروس "كورونا" وآثاره 

الصحية واالقتصادية واالجتماعية، متعهدين بسد 
العجز في خطة منظم���ة الصحة العالمية للتصدي 

لفيروس كورونا.
وأضاف���وا أن اإلج���راءات الطارئة الهادف���ة لحماية 
الصحة ستكون محددة األهداف ومتناسبة وشفافة 
ومؤقت���ة، مؤكدين أنه���م س���يقّدمون دعمًا للدول 
النامية للتعامل مع تأثيرات إجراءات الحد من انتشار 

الوباء الذي تسبب في وفاة نحو 22 ألف شخص.
وقال القادة "س���نعمل بش���كل س���ريع وحاسم، مع 
المنظم���ات الدولي���ة الموجودة في الخ���ط األمامي 
لتخصيص حزمة مالية قوية ومتجانس���ة ومنسقة 

وعاجلة".

وأضافوا "ندعو جميع ه���ذه المنظمات إلى تكثيف 
تنس���يق اإلجراءات ف���ي ما بينها، بم���ا في ذلك مع 
القطاع الخاص، لدعم البلدان الناشئة والنامية التي 
تواجه صدمات صحية واقتصادية واجتماعية، جراء 

فيروس كورونا كوفيد 19".
وكلف قادة مجموعة العشرين وزراء التجارة بتقييم 
آث����ار وباء كورونا ف����ي التجارة، وج����ددوا التزامهم 
باألس����واق المفتوح����ة، كم����ا كلف����وا وزراء الصحة 
باالجتماع الش����هر المقبل لبحث اتخ����اذ إجراءات 
عاجلة لمواجهة فيروس كورونا، كما أش����اد زعماء 
المجموعة بتأجيل أحداث عامة كبرى، بما في ذلك 

أولمبياد 2020.

قمة »العشرين« تدرس ضخ 5 تريليونات دوالر لمواجهة »كورونا«

االستقال/ وكاالت:
تراجعت أس���عار  النفط  خ���ال تعامات أمس 
الجمعة، إلى مستويات متدنية، حيث انخفض 

مزيج "برنت" دون مستوى 26 دوالرًا للبرميل.
وبحلول الس���اعة 10:25 بتوقيت موسكو، جرى 

تداول مزيج "برنت" عند مس���توى 25.98 دوالر 
ًاللبرميل، بانخفاض نس���بته 1.4% عن إغاق 

الجلسة السابقة.
لكن المزي���ج العالمي عوض بعض الخس���ائر 
عق���ب ذلك بخمس دقائق حي���ث جرى تداوله 

عند مستوى 26.13 دوالرًا للبرميل.
وجاء هب���وط البرن���ت خافا للخ���ام األميركي، 
الذي صعد وس���جل مستوى عند 22.78 دوالرًا 
للبرمي���ل، إذ ارتف���ع بنس���بة 0.8% عن إغاق 

الجلسة السابقة.

سعر برميل »برنت« يهبط دون مستوى 26 دوالرًا
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االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت الحكوم���ة البريطانية الجمع���ة أن رئيس 
الوزراء بوريس جونس���ون أصيب بوباء كورونا، في 
حي���ن أجرى الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب أول 
اتص���ال هاتفي م���ع نظيره الصيني بعد تفش���ي 

الوباء بأميركا.
وقال جونس���ون إنه يخضع للعزل الذاتي بعد أن تأكدت 
إصابته بفي���روس كورونا، لكنه س���يواصل قيادة جهود 
الحكومة عبر دائرة تلفزيوني���ة، لمكافحة هذا الفيروس، 
وأض���اف "على مدى األربع والعش���رين س���اعة الماضية، 
عانيت من أعراض طفيفة وج���اءت نتيجة فحص كورونا 

إيجابية".
وقال متحدث باس���م رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت إن 
جونس���ون )55 عاما( عانى من أع���راض طفيفة الخميس، 
وذل���ك بعد يوم من حضوره جلس���ة أس���بوعية للرد على 

أسئلة النواب في مجلس العموم.
وأوضح المتحدث أنه "تم إجراء فحص لرئيس الوزراء بشأن 
كورونا بناء على نصيحة شخصية من كبير المستشارين 
الطبيي���ن بالحكوم���ة البريطاني���ة كريس ويت���ي"، حيث 
"ُأجري الفحص في مقر رئيس الوزراء في داوننغ ستريت 
بواسطة عاملين في خدمة الصحة الوطنية، وجاءت نتيجة 

الفحص إيجابية".

مّد مرتفع جدًا بفرن�سا
وفي فرنس���ا، حذر رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب 
الجمع���ة من خطورة "مد مرتفع ج���دا" من وباء كوفيد19- 
"يجتاح فرنسا"، مشيرًا الى أن "الوضع سيكون صعبا خالل 

األيام القادمة".
وقال فيليب "بدأت مرحلة أزمة ستس���تغرق وقتا في ظل 

وضع صحي لن يتحّسن بسرعة. يجب أن نصمد".

وبحس���ب األرقام الرس���مية الخميس، فق���د توفي 365 
شخصا في فرنسا في المستشفيات خالل 24 ساعة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -أمس الجمعة- 
إنه أجرى "نقاش���ا جي���دا للغاية" مع الرئي���س األميركي 
دونالد ترامب بش���أن أزمة فيروس كورونا، وأضاف أنهما 

يعدان مبادرة جديدة لمحاربة الجائحة.
وكت���ب ماكرون عل���ى تويتر "اس���تجابة ألزم���ة فيروس 

كوفيد19-، نعد مع دول أخ���رى مبادرة جديدة قوية في 
األيام المقبلة".

اإغالق احلدود
ورغم تراج���ع عدد اإلصاب���ات بالوباء ف���ي الصين وعدم 
تس���جيل أي إصابة ذات منش���أ محلي منها خالل األيام 
الماضية، فقد أعلنت الصين الجمعة تسجيل 55 إصابة 
بوب���اء كوفيد19-، بينها 54 "مس���توردة" من الخارج، في 
وقت تس���تعد فيه البالد إلغالق حدودها مؤقتا وخفض 

عدد رحالتها الدولية بشكل كبير.
وللم���رة األولى منذ ثالثة أيام، ُس���جلت إصابة محلية في 
شرق البالد، بحس���ب الحصيلة الرسمية، وسجلت خمس 
وفيات ف���ي مقاطعة هوبي التي ظه���ر فيها الفيروس 
للم���رة األولى ووضعت تح���ت الحجر من���ذ يناير/كانون 
الثان���ي؛ وقد ب���دأ تخفيف القي���ود تدريجي���ا في هذه 
المقاطعة منذ األربعاء. وأعلنت بكين مساء الخميس أنها 
س���تغلق مؤقتا غالبية حدودها مع الخارج وتقلص بشكل 
كبير رحالته���ا الدولية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ 

السبت عند منتصف الليل.
وتجتهد الصين حاليا لتفادي تفشي وباء كوفيد19- من 
جديد عل���ى أراضيها من الخارج، وق���د أحصت 595 حالة 
"مس���توردة"، غالبيتها الكبرى )%90( لصينيين عائدين 

إلى بالدهم، بحسب وزارة الخارجية.

كورونا يصيب رئيس وزراء بريطانيا وفرنسا تتوقع أيامًا صعبة

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس األمريك����ي دونالد ترامب، الجمعة، 
إن����ه بحث هاتفيًا مس����تجدات في����روس كورونا 
»على نطاق واسع« مع نظيره الصيني شي جين 

بينغ.
وف����ي تغريدة عب����ر تويتر، م����دح ترامب تعامل 
الصي����ن مع جائحة كورونا، في تراجع الفت للمرة 
األول����ى عن تصريح����ات س����ابقة اتهمها فيها 
بإخفاء بيان����ات كثيرة عن الفيروس الذي وصفه 

مرارا ب� »الصيني«، ما أثار استياء بكين.
وقال ترامب: »كان االتصال مع الرئيس الصيني 
جيدا للغاية، مرت الصين بالكثير، وأصبحت على 
دراية كبيرة بالفيروس، نحن نعمل معا بش����كل 

وثيق.. الكثير من االحترام«.

وأضاف »فيروس كورونا يدم����ر أجزاء كبيرة من 
كوكبنا«.

وتأت����ي تصريح����ات ترامب، عقب س����اعات من 
تخطي الواليات المتحدة، الصين بعدد اإلصابات 
بالفي����روس لتصبح ف����ي المرك����ز األول عالميًا ب� 

85612 حالة حتى صباح الجمعة.
من جانبها، قالت وكالة أنباء ش����ينخوا الصينية 
)حكومية( إن الرئيسين تحدثا عبر الهاتف، دون 

توضيح من أجرى االتصال.
ونقلت ع����ن الرئيس الصيني قوله إن بالده على 
استعداد للعمل مع الواليات المتحدة واألطراف 

األخرى لمكافحة فيروس كورونا.
وشدد »شي« على أن الصين تتقاسم المعلومات 
بش����أن كورونا »بطريقة منفتحة وش����فافة« مع 

منظم����ة الصح����ة العالمي����ة والدول بم����ا فيها 
الواليات المتحدة منذ بداية تفش����ي الفيروس، 

في إشارة إلى اتهامات ترامب بهذا الخصوص.
وأوضح أن بالده ل����م تتوان عن تقديم معلومات 

مثل التسلسل الجيني للفيروس.
وأك����د الرئيس الصين����ي أن »األوبئ����ة ال تعرف 

حدودا أو أعراقا، وهي عدو مشترك للبشرية«.
وأش����ار أن بكين »تتقاس����م أيضا الخبرات حول 
الوقاية من كورونا واحتوائه وعالجه دون تحفظ، 
وتق����دم أكبر قدر ممكن من الدعم والمس����اعدة 

للدول المحتاجة«.
وحتى صباح الجمعة، أص����اب كورونا قرابة 536 
ألف ش����خص حول العالم، توفي منهم ما يزيد 

على 24 ألفا، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.

االستقالل/ وكاالت:
تخط���ت، بعد ظهر الجمع���ة، حصيلة الوفي���ات حول العالم 
بس���بب فيروس كورونا، 25 ألف ش���خص، حس���بما أظهرت 
أرقام منصة "روي الب" المتخصصة بنش���ر مس���ار الفيروس 

المستجد.
وفي غضون أسبوع، ارتفعت الوفيات بمقدار ضعفين ونصف، 
م���ن 10 آالف تم تس���جيلها في قرابة 4 أش���هر منذ انتش���ار 
الفيروس، إلى 25 ألف. ووفق أرقام منصة "روي الب" فقد بلغت 
وفيات كورونا حتى مس���اء الجمعة 25 ألفا و345، فيما تجاوزت 
اإلصابات 558 ألف ش���خص. كم���ا تعافى م���ن المرض حتى 

التوقيت نفسه ما يزيد عن 131 ألفا و600 شخص.

في تراجع الفت.. ترامب يمدح تعامل الصين مع »كورونا« وفيات كورونا حول العالم 
تتخطى عتبة 25 ألف شخص

االستقالل/ وكاالت:
يدل����ي الناخب����ون ف����ي مال����ي األح����د 
تش����ريعية  انتخابات  ف����ي  بأصواتهم 
أرجئ����ت م����رات ع����دة، وس����ط هجمات 
لمجموع����ات جهادي����ة وخط����ف زعيم 

المعارضة ووباء كوفيد19-.
وينظر المراقبون إلى االنتخابات كخطوة 
رئيس����ية نح����و انه����اء أعم����ال العنف 
في الدول����ة الواقعة في غ����رب إفريقيا 
وتقريبها من حل سياس����ي لوقف إراقة 

الدماء.
مرات  التش����ريعية  االنتخابات  وأرجئت 
عدة منذ العام 2018 ألس����باب معظمها 

أمنية.
غير أن حكومة مالي تقول إن االنتخابات 
س����تجرى األحد على الرغم من انتش����ار 
فيروس كورونا المس����تجد الذي أضاف 
إلى المشكالت األمنية المزمنة في هذا 

البلد.

وسجلت سلطات مالي هذا األسبوع أولى 
اإلصابات بالفيروس ث����م أعلنت تدابير 
للحد من انتش����اره بينه����ا حظر تجول 

ليلي.
واألربع����اء خطف مس����لحون مجهولون 
المعارضة س����ومايال سيسي في  زعيم 
وس����ط البالد المضطرب، وقتلوا حارسه 

الشخصي.
وقبل اإلعالن عن خطف سيس����ي أعلن 
الرئيس إبراهيم بوبك����ر أن االنتخابات 
ستجرى "في ظل احترام دقيق للتدابير 

الوقائية".
وج����اء ق����رار الحكومة بعد التش����اور مع 
رؤساء األحزاب السياسية الذين فضلوا 

االلتزام بالموعد المقرر.
البرلم����ان 147 مقع����دا ويمكن  ويضم 
للمرش����حين مواصل����ة حملته����م حتى 
الجمع����ة رغ����م تدابي����ر صحي����ة تمنع 

التجمعات ألكثر من 50 شخصا.

االنتخابية في  الالفتات  انتش����ار  ورغم 
العاصمة باماكو، ال تبدو حماس����ة تذكر 

لالنتخابات.
إال أن الره����ان ف����ي ه����ذه االنتخاب����ات 
كبي����ر، إذ تكافح مالي للقضاء على تمرد 
إس����المي اندلع في ش����مال البالد العام 
2012 وأودى بحياة آالف العس����كريين 

والمدنيين.
ورغم انتش����ار آالف الجنود الفرنسيين 
والدوليين، امتد النزاع إلى وس����ط مالي 

وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وأوصت محادثات أزمة في كانون األول/

ديس����مبر به����دف التوصل إل����ى حلول 
غير عس����كرية للن����زاع، بأهمي����ة إجراء 

االنتخابات.
ويؤمل أن يق����ر النواب الجدد إصالحات 
اتفق عليها بين حكومة باماكو والعديد 
م����ن المجموعات المس����لحة في الجزائر 

العام 2015.

االستقالل/ وكاالت:
ق����ال رئي����س االتحاد الدول����ي لجمعي����ات الصلي����ب األحمر واله����الل األحمر، 
فرانشيسكو روكا الجمعة، إن اضطرابات اجتماعية يمكن أن تندلع بين الفقراء 
والمهمش����ين في المدن الكبرى بالغ����رب الفتقارهم لموارد دخل مع تفش����ي 

كورونا.
وأض����اف روكا، وهو إيطالي ويرأس اتحاد أكبر ش����بكة إغاثة في العالم، إنه إلى 
جانب االضطرابات االجتماعية يتزايد خطر االنتحار بين الضعفاء والمعزولين.

وقال في إفادة صحفية بمقر األمم المتحدة في جنيف نقلتها »رويترز«: »يوجد 
كثير من الناس يعيش����ون مهمشين للغاية داخل ما يسمى الثقب األسود في 
المجتمع.. أخشى أنه في غضون أسابيع قليلة ستكون لدينا مشاكل اجتماعية 

في أصعب األحياء في المدن الكبرى«.
وتابع: »ه����ذه قنبلة اجتماعية يمكن أن تنفجر في أي����ة لحظة، ألنهم ال طريق 

أمامهم للحصول على دخل«.
وت����م رصد أكثر م����ن 80 ألف إصابة بالفيروس في إيطالي����ا منذ ظهور المرض 
هن����اك قب����ل أكثر من ش����هر، توفي منهم 8215 ش����خصا وهو أكب����ر عدد من 

المتوفين في دولة واحدة.

رغم كورونا وأعمال العنف..
 انتخابات تشريعية في مالي األحد

الصليب األحمر: كورونا قد 
يشعل اضطرابات بين فقراء 
الغرب ويزيد خطر االنتحار
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غزة/ االستقالل: 
أعلن مجلس إدارة ن���ادي التفاح الرياضي العائد حديثًا لدوري 
الدرجة الممتازة بكرة القدم في قطاع غزة الخميس عن تجديد 
الثقة في المدرب بسام أبو الصادق، لقيادة الفريق في الموسم 

المقبل.
وعق���د رئيس مجلس إدارة التفاح عاطف حمادة، بحضور مدير 
الكرة بالنادي أسامة حس���ونة اجتماعًا مع المدرب أبو الصادق، 
حيث تم االتفاق بش���كل نهائي على تجديد الثقة في األخير، 
وتكليفه بتش���كيل جهازه الفني المعاون، وذلك نظرًا للنجاح 
الكبير الذي حققه، ومس���اهمته في قي���ادة الفريق إلى دوري 

الدرجة الممتازة، بعد غياب ثالث سنوات.
وأوض���ح مجل���س إدارة التف���اح أن اإلبقاء عل���ى المدرب هدفه 
الحفاظ على اس���تقرار الفريق، وعلى المكتسبات التي حققها 
في الموسم الماضي، خاصة الدفع بالعديد من العناصر الشابة 

الواعدة.
وأكد المجلس أنه س���يعمل على توفير كل احتياجات الجهاز 
الفني، والفريق، من أجل استمرار المستوى الجيد الذي ظهر به 

التفاح في الموسم المنقضي مؤخرًا.

غزة/ االستقالل: 
كشفت تقارير صحافية محلية, عن المدير الفني الجديد لفريق بيت 

حانون األهلي, استعدادًا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.
وأك���دت التقارير, أن نادر النمس س���يتولى تدريب »الحوانين« في 
الموسم القادم بدوري الدرجة األولى, خلفا للمستقيل محمد صيدم.

ومن المقرر أن يباشر النمس عمله مع فريقه الجديد, في أغسطس 
المقبل, لضمان التحضير لمسابقتي الدوري والكأس.

يشار إلى أن بيت حانون األهلي كان قريبا من الرجوع للممتازة بقيادة 
صي���دم, لوال احتالله المركز الثالث برصي���د 38 نقطة, بفارق نقطة 

واحدة خلف الجالء الثاني, ونقطتين خلف التفاح البطل.

الكشف عن التفاح يجدد الثقة بمديره الفني أبو الصادق
المدير الفني 

الجديد للحوانين 

روما/ االستقالل: 
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب نادي يوفنتوس من 
التعاقد مع دوني فان دي بيك العب خط وس���ط فريق أياكس 

الهولندي، خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
وارتبط اس���م فان دي بيك صاحب 22 عامًا بالرحيل عن أياكس 

في الصيف، وخوض تجربة جديدة في مكاٍن آخر.
ويعتبر ف���ان دي بيك هو ه���دف ريال مدريد اإلس���باني منذ 
الصيف الماضي، وأش���ارت الصحف اإلس���بانية بأن المرينجي 
س���يفعل كل ما بوس���عه من أجل التعاقد مع النجم الهولندي 
في الصيف. وذكر موقع “كالتش���يو ميركات���و” اإليطالي بأن 
ريال مدريد سيجد منافسة شرسة على ضم فان دي بيك، بعد 

اهتمام نادي يوفنتوس بضمه.
وأض���اف الموق���ع أن إدارة يوفنتوس تكث���ف مفاوضاتها مع 
مس���ؤولي أياكس من أجل التعاقد مع فان دي بيك، خاصًة بعد 
اقتراب رحي���ل الرباعي “ميراليم بيانيتش، وس���امي خضيرة، 

وباليز ماتويدي، وأيضًا أدريان رابيو”.
وأكم���ل الموقع اإليطالي بأن مانشس���تر يونايت���د اإلنجليزي، 
وإنت���ر ميالن اإليطالي يرغبان في ضم فان دي بيك، ولكن إدارة 
البيانكونيري عازمة على الظفر بخدمات النجم الهولندي الشاب.

الجدي���ر بالذكر أن فان دي بيك قد ش���ارك م���ع فريقه أياكس 
هذا الموس���م في 37 مباراة، ونجح في تسجيل عشرة أهداف، 

وصناعة 11 آخرين.

لندن/ االستقالل: 
تس���تعد أندية الدوري اإلنجليزي لمطالب���ة رابطة األندية 
المسئولة عن تنظيم المسابقة بتقديم طلب إلغاء الموسم 
الحالي بعد انتشار فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في 

وفاة العديد من األشخاص حول العالم.
كانت رابطة الدوري اإلنجليزي قد قررت قبل أسبوعين، بمد 
تأجيل المس���ابقة بسبب تفشي فيروس كورونا، حتى 30 

أبريل المقبل.
وفقا لصحيفة "ديلي مي���ل" اإلنجليزية أن عددًا كبيرًا من 
أندي���ة ال���دوري اإلنجليزي تؤيد قرار إلغاء موس���م الدوري 

اإلنجليزي، بعد جلس���ة جمعت كبار الشخصيات في عدد 
من أندي���ة البريميرلي���ج ويعتقدون أن صحة الش���عوب 
والمواطنين أهم من كرة القدم بعد تفشي فيروس كورونا.

أش���ارت الصحيفة إلى أن البعض يخشى من غضب نادي 
ليفربول الذى اقترب من حس���م اللق���ب الغائب عنه منذ 
30 عام���ا تقريبا خاصة أنه يتصدر ج���دول ترتيب الدوري 
اإلنجليزي برصيد 82 نقط���ة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن 
أقرب منافس���يه فريق مانشستر سيتي الوصيف برصيد 
57 نقطة، بعد مرور 29 جولة قبل التوقف الحالي بس���بب 

تفشي فيروس كورونا.

أندية الدوري اإلنجليزي تطلب إلغاء 
الموسم الحالي وتضع ليفربول في ورطة

يوفنتوس يصفع زيدان ويقترب
 من ضم هدف ريال مدريد

روما/ االستقالل: 
أبدى ماوريس���يو سارى، مدرب فريق 
اهتمام���ه  اإليطال���ي،  يوفنت���وس 
بضم البرازيلى مارسيلو لدعم الجبهة 
اليس���رى للس���يدة العجوز الموسم 
المقب���ل، وينته���ى عق���د البرازيلي 
مارس���يلو مع ريال مدريد في يونيو 
للفرنس���ي  بدي���اًل  2022، ويلع���ب 
فيرالند ميندي في ريال مدريد بأغلب 
مباريات الموسم الجاري قبل التوقف 

الحالي بسبب فيروس كورونا.
وفقًا لما نشرته صحيفة »ال ستامبا« 
يوفنتوس  م���درب  فإن  اإليطالي���ة، 
يرغب ف���ي ض���م مارس���يلو لزيادة 
العمق في مركز الظهير األيسر، الذي 

يشغله فقط مواطنه أليكس ساندرو.
إدارة  أن  الصحيف���ة  وأضاف���ت 
يوفنت���وس ت���رى أن ضم مارس���يلو 
سيش���كل ضغطًا كبيرًا على ساندرو 
لتقديم أفضل مس���توى له بش���كل 
متسق، و بالتالي يرغبون في صناعة 

هذه المنافسة.
وأك���دت أن مندوبين عن يوفنتوس 
إل���ى مدريد،  كانوا ف���ي طريقه���م 
لعقد جلس���ة م���ع وكالء مارس���يلو 
لمعرفة إمكاني���ة انتقاله إلى »إليانز 
س���تاديوم«، حيث يتبق���ى له عامان 
عل���ى نهاية عق���ده، لكن تفش���ي 

فيروس كورونا أفسد هذا المخطط.
وأضاف���ت الصحيفة أن م���ا ُيعزز من 

تطلع���ات يوفنت���وس للتعاق���د مع 
مارس���يبو، ه���ي أنه لم يع���د يلعب 
باستمرار مع ريال مدريد منذ وصول 
الفرنسي فيرالند ميندي، األمر الذي 
يمك���ن أن يجعله يطرح تس���اؤالت 

بشأن مستقبله.
كان���ت أنباء قد ترددت حول س���ماح 
مارس���يلو  للبرازيلي  مدري���د  ري���ال 
بالرحيل الصيف المقبل، بعدما قضى 

13 عاما داخل سانتياجو برنابيو. 
جدي���ر بالذكر أن مارس���يلو لعب 19 
مب���اراة م���ع الميرنجي من���ذ انطالق 
المسابقات  بكافة  الجاري  الموس���م 
وسجل خاللهم هدًفا واحًدا وقدم 6 

تمريرات حاسمة لزمالئه.

يوفنتوس يستهدف مارسيلو بعد اقترابه من مغادرة ريال مدريد
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المسيرة بصورة وحشية.
وأطلقت ق���وات االحتالل قنابل الغ���از والرصاص 
المعدن���ي المغل���ف بالمطاط تج���اه المتظاهرين 
ومن���ازل المواطني���ن مما أدى إلصاب���ة عدد منهم 

باالختناق، وتضرر نوافذ وخزانات مياه.
وف���ي نابلس أغلقت ق���وات االحت���الل، أمس عدة 
مداخل فرعية لبلدة قصرة جنوب ش���رق المدينة، 
وذلك استكمااًل لإلغالق الذي قام به االحتالل قبل 

يومين بالمكعبات اإلسمنتية.
وتحيط بلدة قص���ره أربع مس���توطنات )مجداليم 
وايش ك���ودش وكيده وعلي عين(، ومعظم أراضي 

بلدة قصرة تقع ضمن منطقتي "ب" و "ج" حس���ب 
اتفاقية أوس���لو. كما اقتحم قطعان المستوطنين 
أم���س الجمعة، قرية تواني ش���رقي يطا بمحافظة 
الخليل واعتدت على س���كانها، ما أسفر عن إصابة 

الشاب حسين صابر الهريني.
وأفاد منس���ق لجن���ة الحماية والصم���ود في جبال 
جنوب الخليل ومس���افر يطا في تصريح  صحفي، 
بنق���ل المصاب إلى مش���فى يط���ا الحكومي، بعد 
اعت���داء المس���توطنين على رعاة األغن���ام وإطالق 

الكالب عليهم.
وأض���اف إن قوات االحتالل ما زال���ت متواجدة في 

المنطق���ة وأعلنته���ا "منطقة عس���كرية" مغلقة، 
وأوض���ح إن اللجن���ة تعم���ل عل���ى الفص���ل بين 
المس���توطنين وأهالي البلدة، خوف���ًا من العدوى 

بفيروس كورنا.
وكانت قوات االحتالل اقتحمت صباح امس مدينة 
الخليل وتعمدت البصق على أبواب المنازل، وسط 

مخاوف من تعمد االحتالل نشر فيروس كورونا. 
ما تحدثت وس���ائل إعالم محلية فلس���طينية عن 
اندالع مواجهاٍت بين ش���ّبان وقوات االحتالل قرب 
الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وداخل حي عبيد 

في قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

غزة/ االستقالل: 
باش���رت لجن���ة طوارئ غزة ، ام���س الجمعة، بتجهيز مدرس���ة الكرم���ل الفتتاح 
مرك���ز جدي���د للحج���ر الصحي ف���ي مدين���ة غزة ضم���ن إج���راءات الوقاية من 
فيروس كورونا المس���تجد )كوفيد 19(. وقال رئيس لجنة طوارئ غزة وائل الخور، 
إنه تم اختيار مدرسة الكرمل بعناية فائقة لتقاربها من مستشفى الشفاء الطبي، 

ُمشيرًا إلى أن ذلك تم من خالل التنسيق مع لجنة الطوارئ في وزارة الصحة.
وأضاف، أن جميع اللجان تستعد على أعلى درجة من اليقظة والعمل لمجابهة 
كل االحتماالت المتوقعة وغير المتوقعة للتصدي للخطر الذي يهدد مقومات 

الحياة االجتماعية واالقتصادية.
وأشار إلى التعاون المشترك بين جميع فرق العمل التطوعي لتقديم الرعاية 

المطلوبة بشكل خاص لكل المحجورين واالطمئنان علي سالمتهم .

غزة/ االستقالل: 
باش���رت النياب���ة العامة في غ���زة التحقيق في 393 
قضية جنائية عرض���ت عليها من مختلف محافظات 
قطاع غزة، ش���ارك في إنجازها 15 عضو نيابة مناوب 

في مراكز الشرطة والنيابات.
وأوض���ح بيان للنياب���ة العامة ام���س الجمعة أنه تم 
توقيف 15 متهمًا وفق األصول القانونية في قضايا 
تمس األمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين 

استكماال للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.
وأضاف البيان »اس���تكملت النياب���ة العامة إجراءات 
التحقي���ق في أربع قضايا تتعلق بنش���ر اإلش���اعات 
والمعلوم���ات المغلوط���ة بهدف زعزعة االس���تقرار 
الداخل���ي والس���كينة العام���ة، واتخ���ذت اإلجراءات 

القانونية بحق المتهمين فيها«.

وذك���ر »بالمتابعة مع أقس���ام المباح���ث العامة في 
المحافظات، تبين الت���زام المواطنين الكرام بقرارات 
الحج���ر الصحي المنزل���ي، والحجر ف���ي المراكز، ولم 

تسجل أي مخالفة بالخصوص«.
وأكدت النياب���ة العامة انته���اء التحقيقات في 32 
قضية اقتصادية متنوعة في المحافظات اس���تنادًا 
لمحاضر الضبط المحالة م���ن وزارة االقتصاد الوطني 
ومباح���ث التموي���ن باإلضافة لش���كاوى المواطنين، 
وتنوع���ت هذه القضاي���ا )االس���تغالل التجاري ورفع 
األس���عار/ الغ���ش التج���اري/ مخالف���ة المواصفات 
والمقايي���س/ مخالفة ش���روط األمن والس���المة في 
المنش���آت والمصال���ح التجارية/ أخ���رى( ، فيما جرى 
تحري���ر العديد م���ن التعه���دات بحق التج���ار غير 

الملتزمين باإلعالن عن األسعار.

وبّين���ت أنها أنهت التحقيق في واقعة تتعلق بقيام 
مته���م بالغ���ش التج���اري وصناعة )س���ائل معقم( 
مخالف للمواصفات، وال يحت���وي على الكمية الالزمة 
من الكحول المطهرة، وتدوين بيانات غير دقيقة على 
بطاقة بيان المنتج، حيث تم اتهامه وتمديد توقيفه 
أم���ام القضاء والتحف���ظ على البضائع المغشوش���ة 

حسب األصول.
وش���ّددت النياب���ة العام���ة بجهود مأم���وري الضبط 
القضائ���ي العاملين في المي���دان )مباحث التموين، 
مفتش���ي وزارة االقتص���اد الوطن���ي ووزارة الزراع���ة 
ووزارة الصحة والبلدي���ات( باإلضافة إلى قوات األمن 
والش���رطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على األمن 
والصح���ة والس���كينة العامة والحد م���ن الجرائم في 

مجتمعنا الفلسطيني.

غزة االستقالل: 
أش����اد التجم����ع اإلعالمي الفلس����طيني ب����دور المؤسس����ات اإلعالمية 
الفلس����طينية وباإلعالميي����ن والنش����طاء الفاعلي����ن عل����ى الس����احة 
الفلس����طينية، الذين يواصلون تأدية رس����التهم في خدمة المجتمع 
من خالل نش����ر األخبار والرس����ائل اإلعالمية والتوعوية المستندة إلى 

الحقيقة من مصادرها الصحيحة.
ودع����ا التجمع في بيان له، وصل »االس����تقالل« نس����خة عنه، الجهات 
المعنية إلى مالحقة كل من يحاول تهديد السلم المجتمعي من خالل 
نشر الش����ائعات المضللة التي تعمل على إثارة الرعب والمخاوف في 

صفوف المجتمع الفلسطيني.
وأك����د على ضرورة اس����تقاء كل األخبار والمعلومات الخاصة بانتش����ار 
فيروس »كورونا« من مصادرها الحكومية الخاصة، وعدم التس����رع في 

نشر أي معلومة دون التحقق من صدقيتها وتوثقيها.
ودعا المؤسسات اإلعالمية إلى ضرورة توفير وسائل السالمة والوقاية 
للعاملي����ن فيها، ومراع����اة أصحاب األم����راض المزمن����ة منهم، وعدم 

إرسالهم إلى األماكن التي قد تشكل خطرًا على حياتهم.

التجمع اإلعالمي يدعو إلى محاربة 
الشائعات ومالحقة مروجيها واشنطن/ االستقالل: 

ق���ال مدي���ر وكالة الدع���م المالي األميرك���ي للدول 
األجنبية جيمس ريتشاردس���ون في إيجاز صحفي 
لوس���ائل االع���الم المعتم���دة ف���ي وزارة الخارجية 
األميركية الخميس، ان على الس���لطة الفلسطينية، 
ش���أنها ش���أن الحكومات األخرى، ان تتقدم بطلب 

للحصول على دعم مالي أميركي.
وقال ريتشاردسون في اإليجاز الصحفي الذي نظم 
للحديث عن المس���اعدات األميركي���ة للدول األخرى 
لمواجهة وباء كورونا المستجد، » عما إذا كانت إدارة 
الرئيس ترامب التي قطعت المس���اعدات عن وكالة 
غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين »أونروا« 
س���تعيد تقديم تلك المس���اعدات المالية للوكالة 
»أود أن أقول، إن كل بلد في جميع أنحاء العالم، وكما 
هو عل���ى أرض الواقع، يعملون مع فرقنا حول العالم 
لتحديد الحاجة وتقديم تلك الطلبات إلى واشنطن«.

وأضاف ريتشاردس���ون »أود أن أقول بأنه من المهم 
للبلدان أن تتقدم إذا كانت لديها احتياجات. أعتقد 
أن ه���ذا ما رأيناه بش���كل خاص ف���ي الصين، حيث 

لم تكن الحاجة واضحة على الفور. لذا، فالش���فافية 
مهمة للغاية ، وإننا نش���جع كل حكومة حول العالم، 
بما في ذلك الس���لطة الفلس���طينية، عل���ى التقدم 

بطلب للمساعدة، وسنأخذ ذلك في االعتبار«.
بدورها قالت بوني غليك نائبة مدير »وكالة الواليات 
المتحدة للتنمية الدولي���ة USAID »أريد أن أضيف 
ش���يئا آخر إلى ذلك وهو أننا الحظنا بأن حكومة قطر 
قدمت بسخاء المس���اعدة للفلسطينيين. لذا، إدراًكا 
بأن الواليات المتحدة ليست الجهة المانحة الوحيدة 
 ، COVID-19 ف���ي العالم الت���ي تركز على تفش���ي
ونحن ممتنون ألن الدول األخرى ترتقي إلى مستوى 

المهمة أيًضا«.
يذكر أن عملي���ات »وكالة الواليات المتحدة للتنمية 
الدولية USAID انتهت في الضفة الغربية المحتلة 

وقطاع غزة المحاصر منذ عام 2018.
وكان وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو قد أعلن 
الخميس تقديم ما مجموع���ه 274 مليون دوالر من 
التمويل ل� 64 دولة، من البلدان األكثر عرضة للخطر 
من وباء كورونا المستجد، تشمل ال� 100 مليون دوالر 

التي أعلن عنها بومبيو يوم 2 شباط.
وبحسب غليك فانه س���يتم اإلعالن عن 110 مليون 
دوالر م���ن الحس���اب الدولي للمس���اعدة في حاالت 
الك���وارث في البل���دان المعرضة للخط���ر، وذلك من 
خالل المنظم���ات المتع���ددة األطراف، والش���ركاء 
المنفذين لدعم احتياجات المس���اعدة اإلنس���انية 
الناتجة عن تفش���ي فيروس كورونا. وس���يدعم هذا 
التمويل البلدان من خالل توفي���ر خدمات الحماية، 
والمي���اه والص���رف الصح���ي، والنظاف���ة الصحية، 
واألمن الغذائي، ومس���اعدة سبل العيش، وتنسيق 
االستجابة اإلنسانية من أجل االستقرار االقتصادي 

األوسع، واآلثار األمنية للفاشية.
ويش���مل التموي���ل كال م���ن أفغانس���تان وأنغوال 
وإندونيسيا والعراق وكازاخس���تان وكينيا وجنوب 
أفريقي���ا وطاجيكس���تان والفلبين وتركمانس���تان 
وأوزبكس���تان وزامبيا وزيمبابوي وبنغالديش وبورما 
وكمبوديا وإثيوبيا وجمهورية قيرغيزستان، والوس 
ومنغولي���ا ونيب���ال ونيجيريا وباكس���تان وتايالند 

وفيتنام بحسب غليك.

واشنطن: السلطة تستطيع طلب مساعدات أميركية كغيرها من الدول لمواجهة كورونا

رام الله/ االستقالل: 
بحث رئيس الس���لطة محمود عباس هاتفيا مع نظيره الرئيس 
التونسي قيس س���عيد، مساء امس الجمعة التعاون المشترك 
والتنسيق الدائم لمصلحة الش���عبين خاصة في هذه المرحلة 

الحساسة.
وش���دد الرئيسان على عمق العالقة الفلس���طينية التونسية، ووقوف تونس 

الدائم إلى جانب شعبنا في كافة المحافل.
واطمأن سعيد على أوضاع شعبنا الفلسطيني في ظل انتشار فيروس كورونا، 
وهذه الجائحة التي تصيب العالم أجمع. وأعلن وقوفه إلى جانب ش���عبنا في 
كل المراحل وتحديدا في هذه المرحلة، مؤكدا أن تونس ش���عبا وقيادة جاهزة 

للتعاون الكامل مع فلسطين.

نيابة غزة: نحقق في 393 قضية جنائية تتعلق باإلشاعات واالحتكار والسالمة عباس ونظيره التونسي 
يبحثان التعاون المشترك

بيت لحم/ االستقالل: 
أقام���ت محافظة بيت لحم، مركزا لف���رز وفحص الحاالت 
المشتبه بإصابتها بفيروس »كورونا« في منطقة بعيدة 

عن مدخل طوارئ مستشفى بيت جاال الحكومي.
وق���ال محافظ بي���ت لحم كامل حميد، إن إنش���اء المركز 
الصحي بعيدا عن المستش���فى يأتي حرصا على حماية 
الطواقم الطبية والمواطنين، مش���يرا إلى أن المركز مزود 
بكاف���ة االحتياج���ات، وفيه يتم اس���تقبال كل الحاالت 
المشتبه بها وفحصها وفرزها وأخذ عينات منها للتأكد 
من إصابتها أم ال، وحسب النتيجة يتم تحويل المريض، 
بالتعاون مع مستش���فى بيت ج���اال الحكومي، ومديرية 

الصحة في المحافظة، والمركز الوطني للتأهيل.

م���ن جانبه، قال رئيس قس���م الجراحة في مستش���فى 
بي���ت جاال الحكومي، نقيب األطباء فرع بيت لحم، محمود 
إبراهيم، »إننا كأطباء ومحافظة معنيون بإبعاد المصابين 
بالكورونا عن مستش���فى بيت جاال، وعليه أوجدنا المركز 
المقدم من الش���رطة والرعاية الصحي���ة األولية، آخذين 
بعين االعتبار أن هناك مرضى أورام وكلى، وهناك خطر 

عليهم من أي مريض مصاب بفيروس كورونا«.
وأوضح أن لديهم فريقا طبيا لفرز المرضى أمام الطوارئ، 
وهو يتعامل مع الحاالت المش���تبه بإصابتها بالفيروس، 
مبينا أن هناك طاقما من األطباء تابع للرعاية األولية وآخر 
من مستش���فى بيت جاال يتعاملون مع العينات حسب 

المواصفات والشكاوى والحاالت المرضية.

م���ن جانبه، أكد مدير ش���رطة المحافظ���ة العقيد طارق 
الح���اج، أن هناك تعاونا وثيقا وعمال مؤسس���اتيا منظما 
وش���راكة بين كل مؤسس���ات المجتمع وف���ي مقدمتها 
الصحي���ة واألمنية، مبينا أنه بتوجيه���ات من مدير عام 
الش���رطة اللواء حازم عطا الله جرى تقديم كرفان مجهز 

كمركز صحي منفصل عن مستشفى بيت جاال.
من ناحيته، قال معتز مزه���ر، أحد أعضاء لجنة الطوارئ 
العليا واإلس���ناد، إنه بناء على توجيه���ات محافظ بيت 
لحم، تم التنس���يق مع جهاز الش���رطة لتوفير الكرفان 
المجه���ز للتعام���ل م���ع الح���االت المش���تبه بإصابتها 
بالفيروس، كما تم التواصل مع المجتمع المحلي لتوفير 

كافة المستلزمات الضرورية للمركز.

إنشاء مركز خاص للمشتبهين بإصابتهم بفيروس كورونا في بيت لحم

غزة/ االستقالل: 
قال المكت���ب اإلعالمي الحكومي في غزة إنه تم تش���كيل لجنة تحقيق بحق 
صحفيين أعدا تقريًرا صحفًيا مصوًرا وقابال أش���خاصًا داخل مركز للعزل الطبي 
في رفح. وأوضح بيان للمكتب الحكومي أن ما قام به الصحفيان يمثل مخالفة 
للتوجيهات والتعليمات الص���ادرة لكافة جهات االختصاص، وتم اتخاذ قرار 

بحجر الصحفيين المذكورين وستقوم وزارة الصحة بمتابعة ذلك.

حجر صحفيْين ولجنة تحقيق 
لمقابلتهما محجورين بمركز للعزل برفح

البدء بتجهيز مدرسة 
الكرمل بغزة للحجر الصحي اإ�صابة مواطنني ..
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لندن/ االستقالل: 
قبالت من خلف الزجاج طبعتها ميال سنيدون، ابنة األربعة أعوام على وجنتي 
والدها، في صورة مؤثرة اجتاحت عالم اإلنترنت لزيادة التوعية بشأن أهمية 
العزل����ة الذاتية لالحتماء من كورونا المس����تجد )كوفي����د-19(. وتخضع ميال 
لعالج كيميائي عقب تشخيص إصابتها بسرطان الدم في نوفمبر من العام 

الماضي.
وق���د اتخذت عائلة ميال في بريطانيا قرارًا ش���جاعًا بالع���زل الذاتي في محاولة 
لتجني���ب إصابة ابنتها بالفيروس. وارتأى كل من ليندا، والدة الفتاة البالغة 30 

عامًا ووالدها الخمسيني سكوت، أن تلك هي الطريقة األفضل لحمايتها.
ونش���رت ليندا الصورة المؤثرة البنتها وزوجها شارحة أن مشاركتها عبر مواقع 
التواصل تأتي لتس���ليط الضوء على أهمية التباعد االجتماعي، وقالت: »آمل أن 
تجعل هذه الصورة الناس يدركون أهمية التباعد االجتماعي والكف عن تجاهل 

اإلرشادات.
األم���ر صعب علينا جميعًا، لكن كلما طالت فترة بقاء الناس في الخارج، اضطررنا 
إلى أن نحبس أنفسنا أكثر في الداخل. ميال تشتاق ألبيها كثيرًا وتشعر بالقلق 
عندما يأتي موعد النوم ألنه ليس معها في المنزل، لكن زياراته لها تسعدها«. 
الصورة التي التقطت في 20 مارس حصدت ما يزيد على 44 ألف إعجاب، وتمت 

مشاركتها 37 ألف مرة.

طفلة مصابة بالسرطان يمنعها 
»كوفيد-19« من تقبيل والدها

) APA images (     عملية تعقيم اأحد اأ�سواق مدينة غزة

االستقالل/ وكاالت: 
أعلنت منصة أنس���تغرام، عن ميزة جديدة تس���مح 
للمس���تخدمين بتصفح التطبيق م���ع األصدقاء عبر 
دردشة الفيديو كوسيلة إلبقاء األشخاص على اتصال 
أثناء فترة الحجر الصحي في المنزل لوقف انتش���ار 
فيروس كورونا المس���تجد، الذي يمنع الكثيرين من 

التفاعل وجًها لوجه في جميع أنحاء العالم.
Co-( وتس���مى هذه الميزة المشاهدة المش���تركة
Watching(، وتس���مح للمس���تخدمين الموجودين 
س���ويا ضمن محادث���ة االطالع على الص���ور ومقاطع 
المحادثة  أثن���اء  المحفوظ���ة والمقترحة  الفيدي���و 

المرئية.
كما يمك���ن الوصول إلى هذه المي���زة عن طريق بدء 
محادث���ة فيدي���و من خ���الل عالمة تبويب رس���ائل 
إنس���تغرام المباش���رة )Instagram Direct( والنقر 

على أيقونة الصورة في أسفل يسار شاشة محادثة 
ا من جهود الشركة  الفيديو. وتعد الميزة الجديدة جزًء
وفيسبوك األوسع لدعم المستخدمين ومجتمعاتهم 

خالل جائحة فيروس كورونا المستجد.
ب���دوره، أكد الرئيس التنفيذي لش���ركة فيس���بوك، 
)مارك زوكربيرغ( Mark Zuckerberg، في األسبوع 
الماضي: »أن أكبر دور يمكن أن تلعبه فيسبوك اآلن 
هو تشجيع األشخاص على التعامل مع أوامر التباعد 

االجتماعي بجدية«.
Co-( وإضاف���ة إلى مي���زة المش���اهدة المش���تركة
Watching(، فقد أعلنت انستغرام أيضا عن خطط 
لتوس���يع كمية الموارد التعليمي���ة التي يعرضها 
التطبيق في نتائج البحث والس���ماح للمستخدمين 

بالتبرع للمنظمات غير الربحية ذات الصلة.
كما تعمل المنصة على إزالة محتوى فيروس كورونا 

المس���تجد ما لم يتم نش���ره من قبل منظمة صحية 
موثوقة، إلى جانب طرح ملصق���ات تروج لمعلومات 
دقيقة، مثل تذكيرات لغس���ل اليدين واالبتعاد عن 
اآلخرين، يمكن نش���رها في القص���ص، حيث قالت: 
»نواصل إعطاء األولوية للس���المة، وربط األش���خاص 
بمعلومات دقيقة، وتش���جيع الدعم مع تطور تفشي 

فيروس كورونا المستجد«.
وتعد فيس���بوك واحدة من أكثر الشركات استباقية 
في االس���تجابة لتفش���ي الفي���روس، حيث حظرت 
إعالنات أقنعة الوجه الطبية، ومعقم اليدين، ومناديل 

التعقيم، ومجموعات اختبار الفيروس الخادعة.
كما قدمت عمالق���ة التواصل االجتماعي للموظفين 
مجموعة متنوعة من الدعم، م���ن ضمنها منح إجازة 
مدفوعة األجر لمدة ش���هر ألي موظ���ف يحتاج إلى 

رعاية قريب مريض.

بكين/ االستقالل: 
بنى أب في مدينة شنغهاي الصينية حّضانة محمولة لطفله الرضيع الذي يبلغ 
من العمر ش���هرين، مزودة بنظام لتنقية الهواء لحمايته من تفش���ي فيروس 

كورونا المستجد.
وأعاد كاو جونجي )30 عامًا( تصميم صندوق لحمل القطط، ليصنع منه حّضانة 
مغلق���ة تحتوي على جهاز لمراقبة جودة الهواء ويعرض تركيز ثاني أكس���يد 

الكربون داخله.
وقال كاو لوكالة "رويترز"، األربعاء: "بس���بب الوباء، أمضيت ش���هرًا وأنا 
أصن���ع هذه الحضانة اآلمنة لطفلي... يمكنها توفير بيئة آمنة ومريحة 

للطفل".
وقال���ت زوجة كاو، فانغ لولو، إنها لم تك���ن متأكدة في بادئ األمر من مدى راحة 
الطفل داخل الحضانة. وأضافت: "أعتقد أن الحّضانة التي صنعها آمنة للغاية. 

جربناها مرات عدة، لذا أشعر بالراحة".

صيني يصمم حضانة محمولة 
لحماية طفله من كورونا

دعمًا للحجر الصحي.. إنستغرام تضيف ميزة جديدة

هانوي / االستقالل: 
ف���ي محاولة لرفع الروح المعنوية في العاصمة الفيتنامية هانوي، بادر طاه إلى 
فلسفة غريبة شعارها »عليك أن تلتهمه.. وأن تهرسه«� في إشارة إلى فيروس 

كورونا الجديد.
وتتلخص فلسفة الطاهي الفيتنامي هوانغ تونغ في ابتكار »بيرغر أخضر« على 
ش���كل فيروس كورونا، الذي تس���بب في إصابة 148 شخصا في بالده، تعافى 
منهم 17 شخصا بحسب األرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفيتنامية.

ويح���اول هوانغ تون���غ أن يضحك في وجه الوباء العالمي، ويس���خر منه، حيث 
يقضي وقته حاليا مع فريقه في إعداد عشرات أقراص البرغر المخلوطة بالشاي 
األخض���ر، ثم يضيفون عليه���ا »تيجانا« صغيرة من العجين لتصبح ش���بيهة 

الشكل بفيروس كورونا، الذي يوصف أحيانا بالفيروس التاجي«.
وقال تونغ، في محل »بيتزا هوم« لش���راء المأكوالت في وسط هانوي »نمزح من 

خالل هذه الدعابة: إذا كان هناك ما يفزعك.. فلتأكله«.
وأض���اف »ال يصب���ح كورونا مخيفا عندم���ا تلتهم قطعا من البرغر على ش���كل 
الفيروس نفس���ه. هذا تفكير ينش���ر البهجة خالل تفشي هذا الوباء«، وفقا لما 
ذكرته رويترز. ويبدو أن مسعى تونغ لنشر الفرح أتت أكلها، إذ يبيع المتجر نحو 
50 قطعة برغر يوميا، على الرغم من تزايد عدد المتاجر والشركات التي اضطرت 

لإلغالق بسبب الفيروس.
وقال الزب���ون دانغ دين كوي، البالغ من العمر 66 عاما، أثناء خروجه من المطعم 

بصحبة حفيده إن البرغر األخضر طريقة مثيرة لرفع المعنويات.
وأضاف »فيروس كورونا الجديد هذا ش���ديد الخطورة، لكن إذا أكلنا قطعة برغر 

بنفس هيئته، سيبدو األمر في أذهاننا كما لو أننا انتصرنا عليه بالفعل«.

االستقالل/وكاالت: 
أظهرت دراسة بريطانية أنه بامكان الكالب المساعدة 
في الكش���ف عن إصابات كوفيد 19 من خالل حاسة 
الشم القوية لديها، من دون »إدخال معدات طبية إلى 

الجسم، في محاولة لوضع حد للوباء«.
وكشفت الدراسة قدرة الكالب على اكتشاف اإلصابات 
بالمالريا من خالل حاس���ة الش���م وهي تس���تند إلى 

االعتقاد بأن كل مرض يتميز برائحة مختلفة.
وأوضحت الدراس���ة الحديث���ة في إطار تع���اون بين 
مؤسس���ة »ميدي���كل ديتكش���ن دوغ���ز« الخيري���ة 
البريطانية مع علماء من مدرس���ة لندن للصحة والطب 
االس���توائي وجامعة دورام في ش���مال شرق إنجلترا 
أنه���ا بدأت االس���تعدادات لتدريب كالب في غضون 
ستة أسابيع وهي التي سبق لها أن قامت في السابق 

بتدريب كالب على الكشف عن أمراض مثل السرطان 
والباركنس���ون وااللتهابات البكتيرية عن طريق شم 

عينات مأخوذة من المرضى.
وبينت الدراس���ة أن لهذه الحيوانات أيضا اكتش���اف 
التغيرات الطفيف���ة في درجة حرارة الجلد ما يجعلها 
مفيدة لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من الحمى.

ونقلت وكالة »فرانس برس« عن الباحثة في مؤسسة 
»ميديكل ديتكشن دوغز« ورئيستها التنفيذية، كلير 
غيست قولها إّنه »من حيث المبدأ، نحن متأكدون من 
أن الكالب يمكنها اكتشاف كوفيد 19« مضيفة »نحن 
نبحث اآلن في طريقة آمنة يمكننا من خاللها التقاط 

رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكالب«.
وتابع���ت أّن »الهدف من ذلك ه���و أن تكون الكالب 
قادرة على فحص األش���خاص بما فيهم الذين ليس 

لديهم أعراض وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع 
للفح���وص الالزمة. س���تكون هذه الطريقة س���ريعة 
وفعالة كما ستس���اهم في الحد من استخدام موارد 
اختبار خدمة الصحة الوطنية المحدودة واللجوء إليها 

فقط حين تكون هناك حاجة فعلية لذلك«.
ويمكن نشر الكالب في المطارات عند انتهاء تفشي 
الوب���اء لتحدي���د هوية األش���خاص الذي���ن يحملون 
الفيروس، ما يساعد على منع ظهور المرض مرة أخرى، 

وفقا للباحث ستيف ليندسي من جامعة دورام.
وقد سّجلت أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا 
المستجد في 182 دولة من بينها نحو 23 ألف حالة 
وفاة وفقا إلحصاءات وكالة »فرانس برس« اس���تنادا 
إل���ى بيانات الدول الرس���مية وأرقام منظمة الصحة 

العالمية.

»كورونا برغر«.. ابتكار 
فيتنامي لرفع المعنويات

دراسة: الكالب يمكنها الكشف عن اإلصابة بكورونا بالشم

برازيليا / االستقالل: 
قالت سلطات ريو دي جانيرو، أمس الخميس، إن 
مجمع ماراكان����ا الرياضي في البرازيل الذي يضم 
أش����هر ملعب كرة قدم في العالم سيتحول إلى 
مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس 

كورونا. ومع انتش����ار حاالت االصابة في البرازيل، 
والتي بل����غ عددها أكثر م����ن 2900 حالة بحلول، 
امس الخميس، اس����تعانت الس����لطات بمنشآت 
رياضية وحولتها لمستش����فيات مؤقتة، وتوفي 

78 شخصا بالفيروس.

وقرر االتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف الموسم 
المحلي بسبب تفشي الفيروس.

واس���تضاف ملعب ماراكان���ا نهائي كأس 
العالم 2014 وحفلي افتتاح وختام أولمبياد 

ريو 2016.

تحويل ملعب شهير لمستشفى مؤقت لمساعدة مرضى كورونا


