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غزة/ االستقالل:
أكد رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي س���المة معروف، مساء 
الس���بت، صدور ق���رار بإيقافه عن العم���ل، للتحقيق في قيام 
وكال���ة إعالمية بتقرير مصور من داخ���ل مركز للحجر الصحي 
بمعبر رفح بخ���الف التعليمات. وكتب مع���روف عبر صفحته 
الش���خصية بفيس بوك: »أخالقي وفهم���ي للعمل الحكومي 
تلزمني باحترام قرار إيقافي عن العمل لحين انتهاء التحقيق 

حتى لو بدا لي مفاجئا وغير مفهوم.« وقال معروف إنه مستعد 
تماما لتحمل أية مس���ئولية حال ثبوت أي تقصير أو تقاعس 
عن أداء واجبه الوظيفي. وأشار إلى أن من واجبه توضيح بعض 
األمور ولكن في أوانها المناسب، حسب تعبيره. وكان المكتب 
اإلعالمي الحكومي في غزة أعلن أنه تم تش���كيل لجنة تحقيق 
بح���ق صحفيين أعدا تقري���ًرا صحفًيا مصوًرا وقابال أش���خاًصا 

داخل مركز للعزل الطبي في رفح.

إيقاف رئيس »اإلعالمي الحكومي« بغزة 
على خلفية »تصوير حجر معبر رفح«

انطالق حملة إلكترونية دولية إلنقاذ 
حياة األسرى في سجون االحتالل

غزة/ محمد أبو هويدي: 
في إطار الجهود المتواصلة إلنقاذ حياة األس���رى الفلسطينيين القابعين في 

س���جون االحتالل اإلسرائيلي ال س���يما في ظل انتشار فيروس 
»كورون���ا«، انطلقت أمس الس���بت الحملة الدولي���ة اإللكترونية 

غزة/ االستقالل:
حذرت حركة الجهاد االسالمي في فلسطين من مغبة أي عدوان إسرائيلي على 

شعبنا الفلسطيني. وقالت الحركة، على لسان المتحدث باسمها، 
مصع���ب البريم، تعقيبا على الغ���ارات التي نفذها االحتالل على 

الجهاد اإلسالمي يحذر االحتالل 
من أي عدوان ضد شعبنا

»عمال المياومة« في زمن »كورونا«.. 
مصالح متعطلة ومساعدات غائبة

غزة / سماح المبحوح:
أدى إغ���الق الم���دارس والجامع���ات وعديد المؤسس���ات 

الرس���مية والخاصة إثر جائحة »كورونا« إلى 
شل الحركة اليومية في قطاع غزة، ما أثر سلبا 

»معلمو المياومة« في »أونروا« بغزة يشتكون 
حرمانهم من رواتبهم بفعل »كورونا«

غزة/ خالد اشتيوي:
بغصة ألم وحرقة استقبلت مدّرسة اللغة العربية عائشة 
الغول، والت���ي تعمل بنظام المياومة ف���ي وكالة الغوث 

وتش���غيل الالجئين »أون���روا«، قرار األخي���رة بوقف دفع 
رواتب معلمي الشواغر اليومية خالل توقف 
الدراس���ة في ظ���ل أزم���ة »كورونا«.المعلمة 

غزة/ االستقالل:
ش����دد عضو المكت����ب السياس����ي لحركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين 
د.يوسف الحس����اينة، يوم أمس، على ضرورة إنصاف سكان قطاع غزة وإرجاع 
بعض حقوقهم المس����لوبة، في ظل األوضاع العصيبة التي يمر بها الشعب 

الحساينة يشدد على ضرورة إنصاف 
حقوق سكان غزة لمواجهة االبتالءات

»مسيرات العودة« تعلن عن 
فعالياتها بذكرى يوم األرض

الصحة: ال إصابات جديدة بـ »كورونا« في 
رام الله/ االستقالل:غزة وتمديد الحجر اإللزامي أسبوعًا إضافيًا

أعلن المتحدث باس���م الحكومة إبراهيم ملحم، عن 
عدم تس���جيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في 

األراضي الفلسطينية، مشيًرا إلى أن عدد اإلصابات 
بالفيروس حتى مساء أمس بلغت 97 حالة، موضحًا 
أن نتائج فحوص���ات 10 عينات أخذت من مختلف 

المحافظ���ات أظهرت أنها غي���ر مصابة. وأكد ملحم 
في اإليجاز الصحافي المسائي، مساء 
أن االوضاع الصحي���ة لكافة  أم���س، 

هنية يتباحث مع ميالدينوف
 وُيهاتف قيادة المخابرات المصرية

ملحم: ارتفاع عدد المصابين بـ »كورونا« إلى 97 والحكومة تدرس آلية صرف الرواتب

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء السبت عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها قررت تمديد الحجر اإللزامي 
للعائدين أس����بوعًا إضافًيا. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، خالل 

غزة/ االستقالل:
قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة مساء السبت، 
إنها تس���تعد إلحياء ذكرى يوم االرض وذكرى انطالق مس���يرة العودة، 

الخليل/ االستقالل:
أصي���ب مواطن���ان برص���اص االحت���الل المعدني 
المس���يل  بالغاز  والعش���رات  بالمطاط،  المغل���ف 
للدم���وع، إضاف���ة العتقال ثالث���ة مواطنين، خالل 

مواجهات مع جي���ش االحتالل في قري���ة التوانة 
بمس���افر يط���ا جن���وب الخلي���ل أمس الس���بت. 
وأفاد منس���ق اللجان الش���عبية لمقاوم���ة الجدار 
واالس���تيطان في جنوب الخلي���ل راتب الجبور بأن 

قوات االحت���الل اعتقلت من القري���ة قصي خليل 
عيسى ربعي )24 عاما(، وشادي اياد حسين ربعي 

)23 عاما(، ووجدي جمال محمد عيسى 
ربعي )21 عاما(. وأوضح الهالل األحمر 

إصابات واعتقاالت بمواجهات مع االحتالل في الخليل 
وقلقيلية والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

مبادرات طبية 
لعالج مر�ضى غزة 

بعيداً عن اأ�ضرة 
امل�ضت�ضفى

غزة/ دعاء الحطاب: 
والممرضون  األطب���اء  يت���واَن  لم 
الفلسطينيون في قطاع غزة، فور 
وصول فيروس كورونا المستجد« 
كوفي���د 19« ال���ى القط���اع؛ عن 
إط���الق المب���ادرات الش���خصية 

الخدمات  لتقدي���م 
للمرضى  الصحي���ة  0604

الأمن الفل�صطيني يغلق قرية ارطا�س قرب بيت حلم بعد الأعالن عن ا�صابة 6 مواطنني من القرية بفايرو�س كورونا
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غزة/ االستقالل:
قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة مساء 
الس���بت، إنها تس���تعد إلحياء ذكرى يوم االرض وذكرى انطالق 
مس���يرة العودة، داعي���ة جماهير قط���اع غزة إلى ع���دم التوجه 
لمخيمات العودة يوم 30 مارس الجاري والَبقاء في الُبيوت وعدم 

الخروج منها حفاظا على سالمتهم.
وأضاف���ت الهيئة في بيان وصل »االس���تقالل« نس���خة عنه أنه 
»وألن الفلس���طينيِّ اغلى ما نملك ورأس���مالنا في المعركة فإننا 
ندعو جماهيرنا إلى عدم التوجه إلى مخيمات العودة بذكرى يوم 

األرض، حفاظًا عليهم من الوَباء القاتلِ«.
ة  وطالبت الجماهير بااللتزام بكافة االج���راءات الصحية والوقائيَّ
ة في مواجهة  المعلنة من وزارة الصحة وكافة الهْيئات الرس���ميَّ
وباء كوُرونا. وأش���ارت إلى أنها س���تعقد مؤتمرا صحفّيا َيْوم غد 
ِم العودة  ااِلْثَنْيِن، وذلك الس���اعة الحادَية عش���َرة َصَباًحا ِفي ُمَخيَّ

بمْوقع ملكة شْرقيِّ غزة دون حضور جماهيري

ة في سماء الوطن  وبينت أنه سيتم رفُع وإطالق االعالم الفلسطينيَّ
ة واستمرار  ���كنا بالثوابت الوطنيَّ لتحمل رسائل تؤكد على تمسُّ

المسيرة حتى العودة والتحرير.
ولفتت الهيئة إلى أنه س���يجري »حْرق علم االحتالل الصهيونيِّ 
لما ُيمثله من ظلم واضطهاد تاريخيٍّ لشعبنا وبأننا ماضون حتى 
ة  كنس���ه«. وأعلنت عن توق���ف حركة الس���ْير والمواصالت العامَّ
َيْوَم 30 ماِرَس الجاري الس���اعة 12 ظهًرا لمدة 5 دقائق مع إطالق 
صاِفرات االنذار وصافرات س���ّيارات اإِلس���عاف والدفاع المدنيِّ 

وسّيارات الشْرطة تخليدا للذكرى.
وأش���ارت إلى أن���ه وحْرصا على َس���الَمِة اْبناء ش���ْعِبنا َنْدعو كافة 
ة للتعقيم« َتْبَدأ  اِت بمحافظات الوطن إلطالق »حملة وطنيَّ الَبَلِديَّ

من مدينة غزة ثمَّ َباقي المحافظات.
ودعت الهيئة إلى قرِع اجراِس الكنائس والصدح بالتكبيراِت ِمْن 
المساجد ومن شُرفاِت َوَأْس���ُطِح الَمنازل في كل أْنحاء محافظات 
الوطن في آٍن واحٍد بعد آذان المغرب مباشرة يوم االثنين المقبل.

غزة/ االستقالل:
ش����ّدد عض����و المكتب السياس����ي 
لحرك����ة الجه����اد اإلس����المي ف����ي 
فلسطين د. يوسف الحساينة، يوم 
أمس، على ضرورة إنصاف س����كان 
قطاع غ����زة وإرجاع بعض حقوقهم 
األوض����اع  ظ����ل  ف����ي  المس����لوبة، 
العصيب����ة التي يمر بها الش����عب 
فيروس  تفشي  من  الفلس����طيني 

»كورونا«.
وق���ال الحس���اينة في منش���ور له 
عل���ى صفحت���ه في الفي���س بوك، 

»إن إنص���اف غزة وأهلها يؤس���س لنظام عادل ينهي آفة 
االنقسام الفلسطيني ويس���تعيد الوحدة الوطنية، وذلك 
لتعزيز القيم الوطنية التي أرساها قادة الشهداء، الرئيس 

ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسين 
والمعل���م د. فتح���ي الش���قاقي 
وكل  حب���ش  ج���ورج  والحكي���م 
القادة الشهداء والقادة األسرى«.  
التحديات  مواجه���ة  أن  وأضاف 
واالبتالءات تك���ون بأعلى درجات 
المس���ئولية والتكافل والتضامن 
والش���راكة الحقيقية ال الصورية، 
موضحًا أن بهذا الس���لوك والقيم 
أن نواجه  األخالقي���ة نس���تطيع 

التحديات والكوارث.
الس����لطة  الحس����اينة  وطال����ب 
بض����رورة إرج����اع الحق����وق للمواطنين الذي����ن طالتهم 
اإلج����راءات العقابي����ة والعمل عل����ى إنصافهم وتحقيق 

العدل االجتماعي والمساواة بين المواطنين.

الحساينة يشدد على ضرورة إنصاف 
حقوق سكان غزة لمواجهة االبتالءات

من بينها إطالق صفارات اإلنذار 
»مسيرات العودة« تعلن عن فعالياتها بذكرى يوم األرض

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحة في غزة مس����اء الس����بت 
عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس 
كورونا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها قررت 
تمديد الحج����ر اإللزامي للعائدين أس����بوًعا 

إضافًيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، 
خالل مؤتم����ر صحفي، إن الوزارة "وس����عت 
دائ����رة الترص����د المخب����ري وس����حب مئات 
العين����ات للمس����تضافين والمخالطين في 
مراك����ز الحجر الصح����ي مند بداي����ة مارس 

الجاري وحتى اللحظة".
وأض����اف "ل����م تس����جل أي إصاب����ة جديدة 
بفي����روس كورونا في قطاع غ����زة حتى اآلن، 
والزال الفحص المخبري لعش����رات العينات 
جاري����ًا حتى اللحظة، وس����يتم اإلعالن عنها 

فور االنتهاء منها". وأش����ار إلى أن الفحص 
المخبري لوكيل وزارة الداخلية في غزة اللواء 
توفيق أبو نعيم ومس����اعده كانت س����لبية، 
مؤكًدا أنهما سيقضيان فترة الحجر الصحي 

الموصى بها.
ولفت إلى أن "الوضع الصحي للحاالت التسع 
الت����ي أعلن عن إصابتها األس����بوع الماضي 
مطمئنة ومس����تقرة، ولم تط����رأ عليهم أي 

تغيرات صحية حتى اللحظة".
وأعلن الق����درة عن تمديد إج����راءات الحجر 
الصح����ي م����ن أس����بوعين الى ثالث����ة "فق 
توصيات الخبراء المختصين لوجود نس����ب 

دولية لظهور المرض ألكثر من أسبوعين".
وفي س����ياق متصل، قال المتحدث باس����م 
وزارة الصحة في غ����زة إن طواقم التفتيش 
الصيدالني كّثفت متابعاتها للمؤسس����ات 

الصيدالني����ة واتخ����ذت إجراءاته����ا بح����ق 
10 مؤسس����ات بس����بب مخالفاتها ألسعار 

المعقمات ومستلزمات الوقاية.
وأوض����ح أن وزارت����ه تتابع الحال����ة الصحية 
ل�����1719 مس����تضاًفا داخ����ل مرك����ز الحجر 
الصحي ف����ي المحافظات بينهم 983 عائًدا 
م����ن ح����االت مرضي����ة مختلفة تس����تدعي 
رعاية صحية مباش����رة في الفنادق والمراكز 
الصحية والمستشفيات التخصصية ضمن 

اإلجراءات الوقائية المعتمدة.
وذك����ر أن الصحة ق����ررت تقني����ن خدمات 
الرعاي����ة األولي����ة وإقصاره����ا عل����ى مراكز 
محددة في كل محافظة، فيما س����تخصص 
الع����ام والخدمات  المراكز لخدم����ات الطب 
التشخيصية للس����يدات والحوامل، وصرف 
عالج األمراض المزمن����ة- وفق المتاح منها- 

وخدمات التطعيم، وتقليص خدمات العالج 
الطبيعي واقصار تقديم خدمات األش����عة 
والفحص المخبري واالس����نان على الحاالت 

الطارئة".
ودع����ا القدرة كبار الس����ن واألطفال ومرضى 
الجهاز التنفس����ي وذوي المناعة الضعيفة 
واألم����راض المزمن����ة إلى تجنب األس����واق 

والتجمعات واألماكن العامة.
وطالب المواطنين بااللتزام الكامل بتعليمات 
الوقاي����ة والس����المة بما فيه����ا المكوث في 
المنازل لفت����رات أطول والتح����رك للضرورة 

القصوى فقط.
البن����وك  وإدارات  المواطني����ن  دع����ا  كم����ا 
والعاملين فيها إل����ى اتباع إجراءات الوقاية 
والس����المة كافة خالل تلقي الرواتب بما في 

ذلك فروع البريد والصراف اآللي.

وطال����ب المؤسس����ات الدولي����ة واإلغاثي����ة 
المطلعة على الشأن الصحي واإلنساني في 
غزة إلى اتخاذ اج����راءات فورية لتخصيص 
23 ملي����ون دوالر لتوفير أجه����زة التنفس 
الصناع����ي والعناي����ة المرك����زة واألدوي����ة 
المختبرات  ولوازم  الطبية  والمس����تهلكات 
وم����واد الفحص المخبري كاس����تجابة أولى 

لمواجهة تفشي الفيروس.
وأكد أن وزارته تواجه مس����تويات حرجة من 
نقص األدوية والمستهلكات الطبية ولوازم 
المختب����رات وبنوك ال����دم ومحدودية مواد 
فحص في����روس كورونا "مم����ا يضعنا أمام 

تحديات معقدة يصعب التنبؤ بتبعاتها".
ولفت إلى "تشديد إجراءات السالمة والوقاية 
على المعابر التجارية بما يضمن عدم انتقال 

العدوى داخل قطاع غزة".

الصحة: ال إصابات جديدة بـ »كورونا« في غزة وتمديد الحجر اإللزامي أسبوعًا إضافيًا

االستقالل/ وكاالت:
عق����د رئي����س المكت����ب السياس����ي لحركة 
»حماس« إس����ماعيل هنية، السبت، اجتماًعا 
عبر تقنية الفيدي����و كونفرنس مع نيكوالي 
ميالدين����وف، الممثل الخ����اص لألمين العام 
لألم����م المتحدة، وعدد من مس����اعديه، لبحث 
األوضاع الناش����ئة بس����بب انتش����ار فيروس 
كوفي����د 19 عبر العال����م، وانعكاس ذلك على 

األوضاع في فلسطين.
واستعرض ميالدينوف جهود األمم المتحدة 
الت����ي تبذلها مع ال����دول المانحة ومع منظمة 
الصحة العالمية ومع األونروا لتوفير متطلبات 
المرحلة الراهنة، مش����يًرا إلى لقاءات متعددة 
م����ع جميع األط����راف المعنية، بم����ا في ذلك 
الس����لطة الفلس����طينية وحكوم����ة االحتالل، 

بحسب بيان لحماس.
ووفًقا للبيان، فإن هنية اس����تعرض األوضاع 

الحالي����ة التي يم����ر بها الفلس����طينيون في 
قطاع غزة والضف����ة الغربية ومخيمات اللجوء 
والتجمع����ات الفلس����طينية ف����ي الش����تات، 
وانع����كاس تفش����ي ه����ذا الفي����روس على 
الفلسطينيين، مشيًرا إلى ما يقوم به االحتالل 
م����ن إجراءات وحص����ار في غ����زة، وحواجز في 

الضفة.
وتط����رق هني����ة إلى دور كل م����ن قطر ومصر 
وتركي����ا وم����ا يبذلونه لمس����اعدة الش����عب 
الفلسطيني، مشدًدا على أن المرحلة الراهنة 
تتطل����ب جه����ود األط����راف كاف����ة، والقيام 

بالتزاماتهم تجاه الشعب الفلسطيني.
وأض����اف: »إن هذه المرحلة حساس����ة، ويجب 
أن تتضمن أعلى درجات التعاون والتنسيق، 

ووضع الخطط المشتركة على األرض«.
وت����م االتفاق في خت����ام اللقاء عل����ى ضرورة 
والتنس����يق  والعم����ل  التواص����ل  اس����تمرار 

لمواجهة المخاطر الراهنة.
من جهة أخرى، أجرى هنية، مس����اء الس����بت، 
اتصاال هاتفًي����ا مع قيادة جه����از المخابرات 

المصرية العامة.
وعبر هني����ة عن ش����كره وتقدي����ره للجهود 
التي تقوم بها مصر في مس����اعدة الش����عب 
الفلسطيني في مواجهة هذه الجائحة التي 
يمر بها العالم بسبب فيروس كوفيد 19، وفق 

بيان لمكتبه.
وت����م التأكيد خ����الل االتصال عل����ى أهمية 
تواصل العمل المش����ترك، وبذل الجهود من 

األطراف كافة لمواجهة هذا الوباء.
كما جرى اس����تعراض كل م����ا تم من خطوات 
عل����ى ه����ذا الصعي����د، وبْح����ث االحتياجات 
المطلوب����ة لتحقيق نجاحات ف����ي مواجهته 
والوقاية منه، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة 

للمواطنين في القطاع.

رام الله/ االستقالل:
أعلن المتحدث باس���م الحكومة إبراهيم ملحم، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا 
في األراضي الفلسطينية، مشيًرا إلى أن عدد اإلصابات بالفيروس حتى مساء أمس بلغت 97 حالة، 

موضحًا أن نتائج فحوصات 10 عينات ُأخذت من مختلف المحافظات أظهرت أنها غير مصابة.
وأكد ملحم في اإليجاز الصحافي المس���ائي، مس���اء أمس، أن االوضاع الصحية لكافة المصابين 

مستقرة.
وأش���اد بالجهد الوطني الذي تق���وم به لجان اإلقليم في جميع المحافظ���ات، لخدمة المواطنين 

وتأمين احتياجاتهم، ما يشكل أسمى معاني التكافل والتعاضد والمشاركة المجتمعية.
وقال: إن اإلجراءات االحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة هي لحماية المواطنين والحفاظ 

على سالمتهم ومنع تفشي الفيروس.
وجدد ملحم دعوت���ه المواطنين بالتزام منازلهم، مؤكدًا أن الحج���ر المنزلي واإلجراءات الوقائية 
هي العالج الوحيد المتوفر في حالة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن معظم اإلصابات جاءت نتيجة 
التقارب والزيارات العائلية. وقال: "في زمن كورونا علينا أن نغير من ثقافة االستقبال والتوديع، 
وأن نمتنع عن التزاور حتى تمر هذه الجائحة، ونحن بصحة وعافية". وفيما يتعلق بالرواتب، قال 
ملحم: إن الحكومة ستدرس في اجتماعها اأُلسبوعي يوم اإلثنين المقبل، كيفية صرف الرواتب، 
دون المس بالتحوطية واالحترازية التي بدأتها الحكومة وش���عبنا على مس���توى عاٍل من الوعي، 

وكي ال نجعل من يوم صرف الرواتب يومًا لالختالط ولزيادة أعداد المصابين.

لبحث األوضاع الناشئة بسبب »كورونا«
هنية يتباحث مع ميالدينوف وُيهاتف قيادة المخابرات المصرية

ملحم: ارتفاع عدد المصابين بـ »كورونا« إلى 
97 والحكومة تدرس آلية صرف الرواتب
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وأوضحوا في بيان لهم وصل صحيفة "االس���تقالل" 
نس���خة منه، أن الهدف من الحملة لفت انتباه العالم 
لسياس���ة إهمال االحتالل ألوضاع األس���رى الصحية 
في ظل انتش���ار فيروس “كورونا”، وفضح إجراءات 

االحتالل التي قد تتسبب بوصول الفيروس لهم.
وتدعو الحملة التي يش���ارك فيها نحو 62 جهة من 
مختلف أنحاء العال���م، لإلفراج عن جميع المعتقلين، 
وخاصة األس���رى األطفال والمرضى واإلداريين وكبار 

السن، ومن بقي له مدة أقل من عام في األسر.
وأكد نشطاء فلسطينيون وعرب أن الحملة اإلعالمية 
ستتضمن مراسلة المؤسسات الحقوقية والقانونية 
ببيان يوضح إجراءات االحتالل اإلجرامية بحق األسرى 

في ظل انتشار فيروس “كورونا”.
ودعت الحملة ألكبر مشاركة إلكترونية وإعالمية في 
كل أنح���اء العالم على مدار األي���ام التي يتم اإلعالن 

عنها، من أجل تحقيق أهدافها.     
لإنقاذ حياة الأ�سرى

الناطق اإلعالمي باسم مؤسسة مهجة القدس لألسرى 
محمد الش���قاقي، أكد أن تلك الحملة تأتي لتعريف 
العالم بالخطر الذي يحدق بأس���رانا البواسل في ظل 
تجاهل متعمد من قبل مصلحة السجون اإلسرائيلية 
لمطالب األسرى بتوفير مقومات السالمة والوقاية من 

هذا الوباء.
وأوضح الشقاقي في حديث ل�"االستقالل": أن الحملة 
يشارك بها نش���طاء فلسطينيون وعرب من مختلف 
ال���دول العربي���ة واإلس���المية إضافة إلى مش���اركة 
واس���عة من قبل وس���ائل اإلعالم المحلية والدولية، 

والمؤسسات الحقوقية والدولية التي تهتم بحقوق 
اإلنس���ان واألس���رى، حيث تجاوز عدد المؤسس���ات 
المشاركة حاجز ال�62 مؤسسة. وأشار الشقاقي إلى أن 
الحملة تضمنت إطالق هاشتاق عبر منصات التواصل 
االجتماعي #كورونا_االحتالل_يقتل_األس���رى، مرفقا 
بصور وعبارات بمختلف اللغات إليصال هذه الرسائل 
ل���كل الجهات المعنية للتح���رك العاجل النقاذ حياة 

أسرانا من براثن االحتالل الغاشم.

وذك���ر الش���قاقي، أن الحمل���ة في الفض���اء الرقمي 
ستستمر وصواًل إلى يوم األسير الموافق 17 من أبريل 
المقبل، وس���تتضمن الكثير من النش���رات التوعوية 
بمخاط���ر هذا الفي���روس وخاصة على حياة األس���رى 

الذين يفتقدون أبسط مقومات الحياة والسالمة.
ولفت الشقاقي، إلى أن الحملة ستتضمن أيضًا مراسلة 
للمؤسس���ات الحقوقية والقانونية وتوجيه رس���ائل 
إلى حكوم���ات وبرلمانات وأحزاب سياس���ية تطالب 

باإلف���راج عن األس���رى وخاصة المرضى وكبار الس���ن 
واألطفال والنساء، وإرسال لجان طبية إلجراء فحوصات 
دورية وغيرها من المطالب؛ لتحس���ين أوضاع األسرى 

المعيشية في السجون إلى حين اإلفراج عنهم.

اإجراءات عن�سرية 
بدوره، قال مدير مؤسسة واعد لألسرى عبد الله قنديل: 
إن األس���رى يعانون من اإلهمال الطبي المتعمد من 
قب���ل االحتالل اإلس���رائيلي ومصلحة س���جونه، وقد 
تضاعف هذا اإلهمال مع انتشار فيروس "كورونا" ما 

يهدد حياة األسرى بشكل كبير.
ولفت قنديل في حديث مع "االس���تقالل" إلى وجود 
أسرى مشتبه بإصابتهم ب�"كورونا" نتيجة تعرضهم 
للتحقيق من قبل ضابط إسرائيلي تبين الحقا إصابته 

بالفيروس.
وأكد مدير مؤسس���ة "واعد" وجود اتفاق بين مصلحة 
الس���جون اإلس���رائيلية والهيئة القيادية لألس���رى 
في الس���جون، يقضي ب���أن توفر مصلحة الس���جون 
كل االحتياجات الخاصة بإجراءات الوقاية والس���المة 
لألس���رى ومن بينها ع���دم االحتكاك المباش���ر بين 

األسرى والسجانين إال أن هذا االتفاق لم ُينفذ.
وشدد على أن هذه الحملة تأتي لتسليط الضوء على 
انتهاكات االحتالل وممارساته المنافية لكل المعايير 

والقيم اإلنسانية في التعامل مع اسرانا.
وانتقد مدير مؤسسة "واعد"، تقصير عديد الجهات 
الدولية والحقوقية وف���ي مقدمتها منظمة الصليب 
األحمر في التعاطي مع قضية األسرى والضغط على 

االحتالل لتوفير الحماية المطلوبة لهم.

بعنوان: #كورونا_االحتالل_يقتل_األسرى 

انطالق حملة إلكترونية دولية إلنقاذ حياة األسرى في سجون االحتالل
غزة/ حممد اأبو هويدي: 

يف اإطار اجلهود املتوا�س��لة لإنقاذ حياة الأ�سرى 
الفل�س��طينين القابع��ن يف �س��جون الحت��ال 
الإ�س��رائيلي ل �س��يما يف ظ��ل انت�س��ار فريو���س 

»كورونا«، انطلقت اأم�س ال�س��بت احلملة الدولية 
الإلكرتونية لإنقاذ الأ�سرى يف �سجون الحتال 
م��ن خط��ر انت�س��ار فريو���س »كورونا« امل�س��تجد. 
وبح�س��ب الن�س��طاء القائمن على احلمل��ة، فاإن 

احلمل��ة انطلق��ت بب��ث م�س��رتك م��ن قب��ل عدد 
م��ن الإذاع��ات والقن��وات الف�س��ائية تزامنًا مع 
حملة اإلكرتونية وا�س��عة عرب من�سات التوا�سل 

الجتماعي.

رام الله / االستقالل:
اتهم مركز أس����رى فلس����طين للدراس����ات، 
االحتالل اإلس����رائيلي بالتعام����ل بعنصرية 
واضح����ة م����ع األس����رى الفلس����طينيين في 
السجون، ويرفض إطالق سراح أًيا منهم في 
الوقت ال����ذي صادق على اإلف����راج عن مئات 

السجناء اإلسرائيليين.
وقال الناط����ق اإلعالمي للمركز الباحث رياض 
األشقر في بيان صحفي، إنه في الوقت الذي 

تصادق فيه حكومة االحتالل على اإلفراج عن 
مئات الس����جناء الجنائيين اليهود، في إطار 
مكافحه انتش����ار في����روس "كورونا" ترفض 
اإلفراج عن أي أسير فلسطيني لنفس السبب 
حت����ى لو كان م����ن المرضى أو كبار الس����ن أو 
النس����اء واألطفال. وأش����ار إل����ى أن االحتالل 
يرفض إطالق س����راح األسرى الفلسطينيين 
ويتركهم رهينة للموت الق����ادم إليهم في 
أي لحظ����ة نتيجة انتش����ار في����روس كورونا 

بشكل سريع، ألن وصوله إلى السجون مسالة 
وق����ت فقط، حينها س����تقع كارث����ة حقيقة 
كون الس����جون أرضية خصبة النتشاء األوبئة 
واألمراض، ويقبع بها أعداد كبيرة من األسرى 

في أماكن ضيقة ومكتظة.
وأضاف األشقر أن االحتالل حتى اآلن لم يتخذ 
الوسائل الكافية ولم يطبق إجراءات السالمة 
والوقاية المطلوبة لمن����ع وصول المرض إلى 
الس����جون، بل على العكس منع مواد تنظيف 

عن األس����رى ضمن عش����رات األصناف التي 
حرموا من اقتنائها من كنتين الس����جن، مما 
دفعهم الستخدام معجون األسنان والحالقة 

لتنظيف الغرف وساحات الفورة.
وأكد أن االحتالل لم يقم بتعقيم السجون، وال 
يجرى فحوصات حقيقية لألسرى الذين يتم 
نقلهم حديثًا إلى الس����جون من الخارج أو من 
مراكز التحقيق والتوقيف للتأكد من خلوهم 
من المرض، مما يجعل من وصول المرض إلى 

السجون أمًرا حتمًيا.
وطالب مركز أسرى فلس����طين بتدخل دولي 
حقوق����ي وإنس����اني للضغط عل����ى االحتالل 
إلطالق س����راح األس����رى المرضى وكبار السن 
والنس����اء واألطفال دون ش����رط، ألنهم أكثر 

الفئات عرضه للخطر.
ودع����ا منظم����ة الصح����ة العالمي����ة للقي����ام 
بمسئولياتها تجاه األس����رى وحمايتهم من 

الموت المحقق.

غزة/ االستقالل:
حذرت حركة الجهاد االسالمي في فلسطين من مغبة أي عدوان إسرائيلي على 

شعبنا الفلسطيني.
وقالت الحركة، على لسان المتحدث باسمها، مصعب البريم، تعقيبا على الغارات 
التي نفذها االحتالل على مواقع بقطاع غزة مساء الجمعة، "إن العدو الصهيوني 
يحاول اختالق المبررات الواهية لتبرير عدوانه مستغال انشغال العالم بمواجهة 
وباء كورونا الخطير، في محاولة لمضاعفة حصار غزة ومعاناة أهلها الصامدين".

وحذر الناطق باسم الجهاد العدو من أي تصعيد عدواني ضد شعبنا بما في ذلك 
تشديد الحصار، مؤكدا استعداد شعبنا ومقاومتنا الدائم للتصدي ألي عدوان.

غزة/ االستقالل:
دعا عضو المكتب السياس����ي بحرك����ة المقاومة 
اإلس����المية )حماس( موس����ى دودين يوم أمس، 
إل����ى حراك جماعي من أجل الضغط على االحتالل 

اإلسرائيلي إلنقاذ حياة األسرى في السجون.
وقال دودين، ف����ي تصريح له الس����بت، إن مئات 
األس����رى المرضى في س����جون االحتالل يعانون 
اإلهمال الطب����ي منذ فترة طويل����ة واليوم جاءت 
"كورونا" لتش����كل صورة جديدة من صور اإلهمال 
الطبي لدى إدارة الس����جون وعلى الجميع التحرك 

إلنقاذ األسرى.
وذكر أّن األسرى في ظل تفّشي فيروس "كورونا" 

الوبائي يفتقدون لم����واد التنظيف والمعقمات 
وكافة اإلج����راءات الوقائية الت����ي تهملها إدارة 
سجون االحتالل، معتبًرا أّن إدارة سجون االحتالل 
تسّطر اليوم صفحة جديدة من صفحات اإلهمال 
الطب����ي والصح����ي بحق أس����رنا األبطال. وش����دد 
القيادي بحماس على أّن "قضية األسرى حساسة 
لدى كل فلس����طيني، وغير خاضعة ألي مناكفات 
سياس����ية، وعلينا تش����كيل كافة أنواع الضغط 

والتجنيد لإلفراج عنهم".
وبّين أّن األسرى جميًعا مجّندون ومستنفرون من 
أجل الضغط على إدارة س����جون االحتالل؛ لتوفير 

إجراءات الوقاية والسالمة الالزمة لهم.

وطال����ب المؤسس����ات الحقوقي����ة والدولية كافة 
بتفعيل دورها وتشكيل رأي عالمي حول األسرى 
الفلس����طينيين، يطالب باإلفراج عنهم في ظل ما 

يعانون منه في سجون االحتالل.
وأكد دودين أّن االحتالل اإلس����رائيلي "مس����ؤول 
مس����ؤولية كاملة عن حياة كل أس����ير فلسطيني 
وعليه أن يأخذ أمر حياتهم وسالمتهم على محمل 

الجد".
كما دعا عضو المكتب السياس����ي لحركة حماس 
الس����لطة الفلس����طينية باعتبارها جهة رسمية 
إل����ى "عمل الكثير م����ن أجل األس����رى خاصة في 

المؤسسات الدولية والحقوقية".

الجهاد االسالمي يحذر االحتالل دودين يدعو إلى حراك إلنقاذ األسرى في ظل جائحة »كورونا«
من أي عدوان ضد شعبنا

»أسرى فلسطين«: االحتالل يتعامل مع األسرى بعنصرية واضحة
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وقاية املر�ضي
فمنذ ما يقارب أس���بوعًا، يتلقى أخصائ���ي طب األعصاب 
لألطفال في مستش���فى الرنتيس���ي بكر قاعود، عش���رات 
المكالمات الهاتفية لتقديم االستشارات الطبية للمرضى 
ومعالجتهم ف���ي منازلهم، كمبادرة ش���خصية منه لعدم 
اضطرارهم التوجه الى المستشفيات ضمن حالة الطوارئ 

للوقاية من فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".  
وأوض���ح الطبيب قاعود خ���الل حديثه ل�"االس���تقالل"، أن 
المبادرة تأتي من منطلق المس���ؤولية االجتماعية ووقاية 
للمرضى وخاصة المحتاجين وكبار الس���ن واألطفال الذين 
يعجزون عن التوجه للعيادات الخارجية في المستشفيات 
عقب قرار وزارة الصحة بإغالقها كإجراء احترازي للوقاية من 
فيروس كورونا، أو التوجه لألطباء في العيادات الخاصة جراء 

سوء األوضاع االقتصادية. 
ويقول: "قبل أسبوع أطلقت هذه المبادرة بشكل شخصي، 
وقم���ت بتعمي���م رق���م هاتفي عب���ر منص���ات التواصل 
االجتماعي، ليكون في متناول جميع الحاالت واألش���خاص 
المحتاجي���ن، وذلك حفاظًا على جميع المرضى من فيروس 

"كورونا". 
وأض���اف: "أن المب���ادرة قوبل���ت باهتمام ش���ديد من قبل 
المواطنين، حيث أتلقى ما يق���ارب ال�100 مكالمة يوميًا"، 

مس���تدركًا:" قدمت نصائح للناس، وأكثر من 90 استشارة 
طبي���ة، وبعض الحاالت س���اعدت ف���ي توجيههم ألماكن 
صحية معينة ألنها تحتاج لتدخل طبيب كأقسام غسيل 
الكلى واألورام الس���رطانية، كما قمت بزي���ارة  ل�10 حاالت 

ومعالجتهم في بيوتهم".  
وأك���د قاعود أن أهمية المبادرة تكمن في المس���اعدة قدر 

اإلمكان في عدم تجمع المواطنين والمرضى، السيما األطفال 
منهم، حيث تم حجرهم ومنعهم التوجه للمشافي لتلقي 
العالج، نظرًا ألن أعراض اإلصابة ب�"كورونا" ال تظهر عليهم 

لكنهم يساهمون بنقلها للمحيطين بهم بسهولة. 
"خليك بالبيت"

ولم تكن مبادرة الطبيب "قاعود" لتقديم الخدمات الصحية 

للمرض���ي في منازلهم، الوحيدة ف���ي قطاع غزة، فقد أطلق 
المم���رض إبراهيم لبد مباردة ش���خصية لتقديم "عمليات 
الغيار الطبي" لكافة المرضى للتخفيف عليهم وإعفائهم 
م���ن التوجه للمس���توصفات أو العي���ادات الطبية في ظل 

انتشار أزمة تفشي وباء "كورونا" عالميًا.
وبي���ن لبد خالل حديث���ه ل�"االس���تقالل"، أن المبادرة التي 
أطلقها جاءت مساندة لحملة "خليك بالبيت" التي أطلقتها 
وزارة الصحة العالمية لحماية ووقاية المرضي والمواطنين 
من اإلصابة بفيروس "كورونا"، كما تأتي خدمة لكبار السن 
الذي���ن يعانون من أمراض مزمنة خاصة مرضي الس���كري، 
وعاجزون ع���ن التوجه ال���ى المراكز الصحي���ة والعيادات 

الخارجية خاصة بعد قرار إغالقها لمنع تفشي الوباء. 
وأش���ار إلى أن مرضى الس���كري بحاجة إلى متابعة صحية 
مس���تمرة، ففي حال ُأصيب أحدهم بجروح أو حروق يجب 
معالجتها ف���ورًا لما لها من تداعيات خطي���رة على حالته 

الصحية. 
ون���ّوه إل���ى أنه منذ إطالق���ه المبادرة قبل نحو خمس���ة 
أي���ام، وه���و يتلقى اتص���االت هاتفية م���ن محتاجي 
الخدمة الصحية، وه���و ما يعتبره نجاحا للمبادرة، داعيًا 
إل���ى تعميمها من قبل أصح���اب المهن األخرى لخدمة 

المجتمع في هذه الضائقة.

تحسبًا من »كورونا«

ة المستشفى مبادرات طبية لعالج مرضى غزة بعيدًا عن أسرَّ
غزة/ دعاء احلطاب: 

مل يت��واَن الأطب��اء واملمر�ض��ون الفل�ض��طينيون يف قط��اع 
غزة، فور و�ضول فريو�س كورونا امل�ضتجد« كوفيد 19« اىل 
القطاع؛ عن اإطالق املبادرات ال�ضخ�ضية لتقدمي اخلدمات 

ال�ضحية للمر�ض��ى داخل منازلهم لتخفيف اآلمهم وعدم 
ا�ض��طراهم للتوجه اإىل امل�ضت�ض��فيات والعي��ادات الطبية 
املزدحمة باملواطنني لتلقي العالج. واأعلنت وزارة ال�ضحة 
بغزة الثنني املا�ض��ي، عن وق��ف العمل يف كافة العيادات 

اخلارجية مب�ضت�ض��فيات القطاع، ووقف اإجراء العمليات 
اجلراحي��ة غ��ري الطارئ��ة يف جمي��ع م�ضت�ض��فيات وزارة 
ال�ض��حة، ومنع زي��ارة املر�ض��ى املنومني يف امل�ضت�ض��فيات«، 

كاإجراء احرتازي ملنع انت�ضار فريو�س كورونا. 

نيويورك/ االستقالل:
أعلنت األمم المتحدة أن منّس���قها الخاص لعملية التسوية في الشرق األوسط 
نيك���والي ميالدينوف عقد اجتماًعا عبر الهاتف مع أطراف اللجنة الرباعية قدم 
خاللها عرًضا مفصاًل عن الخطة األممية لالستجابة اإلنسانية المتعلقة بمكافحة 

فيروس "كورونا" خاصة في قطاع غزة.
وقال س���تيفان دوجاريك المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش في بيان صحفي إن:" اللجنة الرباعية للشرق األوسط عقدت محادثة 
هاتفي���ة قدم فيها مالدين���وف إحاطة مفصلة عن خطة االس���تجابة لفيروس 

كورونا، وتركز الكثير من النقاش على غزة، حيث تظل المخاطر كبيرة".
وأض���اف "ركز مالدين���وف على جهود األم���م المتحدة، والتنس���يق والتعاون 
الممتازي���ن اللذين ت���م تأسيس���هما مع جمي���ع المحاورين الفلس���طينيين 
واإلس���رائيليين". وأشار إلى أن "السلطات الفلس���طينية واإلسرائيلية تواصل 

تنسيق ردودهما، وهو عامل رئيس في االحتواء الذي تحقق حتى اآلن".

ميالدينوف يبحث مع الرباعية 
خطة مكافحة »كورونا« بقطاع غزة 

القدس المحتلة / االستقالل:
أع���رب رئي���س أس���اقفة سبس���طية لل���روم 
األرثوذكس المطران عطا الله حنا عن قلقه على 
ظروف العمال الفلس���طينيين داخل األراضي 
المحتل���ة عام 1948 في ظل انتش���ار فيروس 

»كورونا«.
وأشار حنا في تصريح صحفي إلى أن األماكن 
التي يعمل فيه العمال باتت حاضنة »لكورونا«، 
ويت���م التعامل م���ع العمال الفلس���طينيين 
بطريقة بعيدة عن القيم األخالقية واإلنسانية 

النبيل���ة. وقال إن العمال الفلس���طينيين في 
أراضي 48 يمرون بأوض���اع عصيبة، وكل هذا 
لكي يوفروا لقمة عيش ألبنائهم وألس���رهم، 
مم���ا اضطرهم أن يباتوا في ال���ورش والمزارع 
والعراء، ويتم التصرف بش���كل غير إنس���اني 
الح���االت المش���تبه بإصابتها  تجاه بع���ض 

بفيروس »الكورونا«.
وأش���ار إلى أنه يت���م إلقاؤهم عل���ى الحواجز 
العسكرية اإلسرائيلية بطريقة وحشية، و »إذا 
ما كان البد للحصول على لقمة العيش فلتكن 

بكرامة وليس بهذا النحو من اإلهانة«.
ودع���ا حنا العمال الفلس���طينيين ألن يكونوا 
على قدر كبير من الوعي لكي ال يكونوا س���بًبا 

في نقل العدوى إلى أسرهم وبلدهم.
وأض���اف »نتفهم حرص ه���ؤالء العمال على 
أن يكونوا في أش���غالهم، ولكن هنالك حاجة 
ملحة أن تؤخذ بعي���ن االعتبار كافة الخطوات 
االحترازية والقرارات واالجراءات الوقائية التي 
صدرت عن الجهات المختصة بهدف محاصرة 

هذا الوباء والقضاء عليه«.

الناصرة/ االستقالل:
دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية 
في الداخل الفلس���طيني المحتل عام 1948 
أبناء الش���عب الفلسطيني في مختلف أماكن 
تواجده، إلحياء يوم األرض، بسلسلة نشاطات 
رقمي���ة ومنزلية بس���بب الظ���روف الصحية 
الخطيرة والقاهرة، الناشئة عن انتشار فيروس 

»كورونا« المستجد.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن هذه الخطوة 
تأت���ي من أج���ل الحفاظ عل���ى ديمومة إحياء 
الذكرى الخالدة ليوم األرض، وفي ذات الوقت 

الحفاظ على سالمة الجمهور العام.

وأوضح���ت أن »الذكرى ال����44 تحل في وقت 
عصيب على ش���عبنا الفلس���طيني، وشعوب 
العالم خاصة، في ظل انتشار فيروس كورونا، 
فواقع ش���عبنا تحت االحتالل، وفي مخيمات 
اللج���وء، يقل من قدرته عل���ى ضمان الحماية 
والوقاية بالمس���توى المطلوب، وهذا يش���تد 

أكثر في المناطق المحتلة منذ العام 1967«.
وأوضحت أن  »التمييز العنصري أيضًا في ظل 
أزمة إنسانية كهذه، يالحق جماهيرنا العربية، 
من سياسات حكومة نتنياهو الوحشية، التي 
تدير ظهرها للم���وارد التي تحتاجها البلدات 
العربية، ولكن بش���كل خاص، عش���رات آالف 

الفلسطينيين في بلدات النقب المحرومة من 
االعتراف«.

وتابعت »ولكن قبل هذا، فإن يوم األرض يحل 
في ظل تعاظم المؤامرة الصهيوأميركية عليه، 
من خالل ما تس���مى صفقة القرن االقتالعية 
العنصرية، الت���ي تهدف للقضاء على قضية 
ش���عبنا الفلسطيني، إال أن ش���عبنا قادر على 
س���حق هذه المؤام���رة، عل���ى رؤوس حابكي 

الصفقة وداعميها العلنيين والمستترين«.
وأشارت إلى أنها أجرت سلسلة من المشاورات 
م���ن أجل ضم���ان ديمومة إحي���اء ذكرى يوم 
األرض الخالد الذي س���ّجل محطة تاريخية في 

مس���يرة جماهيرنا العربية الفلس���طينية في 
الداخل.

واقترح���ت لجن���ة المتابعة تنظي���م مظاهرة 
رقمية في الس���اعة الخامس���ة م���ن بعد ظهر 
يوم االثنين 30 آذار/ مارس الجاري مع نش���يد 
موطني، أو سنرجع يوًما، مع تواجد على أسطح 
المنازل أو على النوافذ، والقيام بنشاط عائلي 
مع إمكانية بث حي على الشبكة ووضع بروفايل 
مشترك في صفحات »فيسبوك« ستقوم لجنة 

المتابعة بتعميمه الحًقا.
وكذلك رفع أعالم فلسطين على نوافذ أو أسطح 
البيوت في اليوم نفسه، وإضاءة شمعة رقمية 

لذكرى أرواح شهداء يوم األرض وكل شهداء 
الشعب الفلسطيني )لجنة المتابعة ستقوم 
بتعميم تقنية تنفيذ ذل���ك(، وتوجيه كلمة 

شاملة متلفزة ومن خالل الشبكة الرقمية.
باإلضاف���ة إلى بث برامج توعية وتثقيف حول 
ي���وم األرض وح���ول »صفقة الق���رن«، وتبني 
برنامج لجنة متابعة قضاي���ا التعليم العربي 
المتعلق���ة بي���وم األرض، والموجه���ة لطالب 
الم���دارس ووضع أكاليل الزه���ور على أضرحة 
الشهداء في سخنين والطيبة وعرابة وكفر كنا 
بمشاركة أعداد قليلة جًدا ووفق قرار السلطات 

المحلية في هذه البلدان.

دعوة إلحياء يوم األرض بـ »تظاهرة رقمية« بسبب »كورونا«

يتعرضون لمعاملة غير إنسانية
المطران حنا يعرب عن قلقه على حياة العمال 

الفلسطينيين داخل الكيان  بسبب »كورونا«
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة / ابتس���ام فضل عق���ل العصار عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)800137499( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / محمد عبدالحكي���م عامر الخطيب 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)404598880( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / نورا زي���اد صالح المج���اوي عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)408400190( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / جاد الله عبد ال���رؤوف عثمان ناجي 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)909988735( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
اخطار لتنفيذ حكم �صادر عن

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
يف الق�صية التنفيذية رقم 3312 / 2018 

ال���ى المنفذ ضده / جعفر منصور رش���اد الش���وا – مجه���ول محل اإلقامة 
ومعين بدوي عيس���ى اليازجي – مجهول محل اإلقامة. بقا للحكم الصادر 
ض���دك من محكمة بداية غ���زة في القضية الحقوقية رق���م 425 / 2018 
)تنفي���ذ عقد االتفاق على بيع المحرر بتاريخ 1992/7/22م( طي المبرز م/1 
عند 10( والقاضي بشطب ما مساحته 400م2 من أراضي القسيمة رقم 12 
من القطعة رقم 712 من أراضي غزة التفاح والمسماة )البقارة الغربية( عن 
اسم مورث المدعى عليه المرحوم / منصور رشاد سعيد الشوا وتسجيلها 

باسم المدعي / رفيق حمدان خليل أبو العيس في سجات الطابو 
لذل���ك عليك الحضور ال���ى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خال المدة المذك���ورة فانك تعد ممتنعًا عن التنفيذ وس���يتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية  حرر في: 2020/3/26م 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

وأعلنت »أونروا« بغزة، عدم استطاعتها دفع رواتب 
معلمي المياومة طالما بقي العام الدراسي متوقفًا، 
في ظ���ل تعليق الدراس���ة بكافة مدارس���ها في 
األراضي الفلس���طينية كإجراء احترازي من تفشي 

فيروس »كورونا« المستجد.
وتق���ول الغول ل�«االس���تقال«، بأن���ه كان األجدر 
ب�«أونروا« ف���ي ظل حالة الطوارئ ه���ذه، أن تدعم 
وتس���اند موظفيها ف���ي ظل هذه الظ���روف دون 
اس���تهتار، ال أن تزي���د م���ن معاناته���م وتوقف 
رواتبهما، حيث إنهم ل���م يتركوا عملهم بمحض 
إرادتهم وإنما قسريًا والتزامًا بحالة الطوارئ التي 

تم اإلعان عنها.
وأوضحت أن الموظفين ف���ي هذه األوضاع بأمس 
الحاج���ة إلى الوقوف بجانبه���م، وصرف رواتبهم 
ليوف���روا أدنى حاجاتهم ومس���تلزماتهم اليومية 
واألساس���ية الازم���ة إلعال���ة أس���رهم، وتوفير ما 

يلزمهم من طعام وشراب ومواد تنظيف وتعقيم.
وأش���ارت الغول إلى أنه في حاالت الطوارئ غالبًا ما 

كانوا يتقاضون رواتب مقابل تلك األيام.
وطالب���ت الغ���ول اتح���اد الموظفين ف���ي األونروا 
بالتحرك الف���وري للتواصل مع الجهات المختصة 
والعمل عل���ى صرف رواتبهم أس���وًة بغيرهم من 
األقاليم التي يتواجد بها الاجئون الفلسطينيون، 
ال سيما أن هذا القرار لم يطبق سوى على قطاع غزة 
دون غيره، داعية إلى إع���ادة النظر في قضيتهم 
من ناحية إنس���انية نظرًا للعم���ل بقانون الطوارئ 

وعدم توفر فرص عمل.
في ذات السياق، اعتبرت المعلمة هناء الخواجا، 
أن قطع رواتب أكثر من 800 معلم من موظفي 
المياومة في وكالة الغوث هو تهديد لحياتهم 
في ظل أزم���ة »كورونا« التي تجتاح العالم، وأن 
دفع رواتبهم هو واجب أخاقي وإنساني تجاه 

هذه الفئة.
وأش���ارت الخواجا في حديثها ل�«االس���تقال، إلى 
أنه ومع وقف صرف روات���ب معلمي المياومة من 
قبل وكالة الغوث في قطاع غزة، فإن هناك المئات 
من العائات تعيش ظروفا مأساوية صعبة للغاية 
بعد قطع أرزاقهم، ال س���يما أن لديهم العديد من 

االلتزامات المالية المستحقة.
ولفت���ت إلى أن العق���ود التي وقعوه���ا مع وكالة 
الغوث تحتوي بندًا يجبرهم على ترك أي عمل آخر 
حتى يتم قبوله���م في وظيفة الوكالة، مما يحمل 
الوكالة المس���ؤولية عن الكارث���ة التي يتعرضون 
لها، مضيفة بأن العديد من المعلمين والمعلمات 
تركوا أعمالهم ووظائف في الحكومة والمؤسسات 
الخاص���ة من أج���ل العمل والتوظي���ف في وكالة 

الغوث وتشغيل الاجئين.
وأكدت الخواجا على أن���ه وبالرغم من وقف صرف 

رواتبه���م إال أنها مس���تمرة في مواصل���ة عملها 
وإيصال رسالتها التعليمية إلى جانب العديد من 
المعلمات عبر التعليم عن بعد من خال وس���ائل 
التواصل االجتماعي المختلف���ة، وبث العديد من 
األنش���طة والمقاطع التعليمية المصورة، في إطار 

تأدية الواجب المهني واألخاقي واإلنساني.
ودع���ت المؤسس���ات الحقوقية وكاف���ة الجهات 
المعني���ة للضغط عل���ى وكالة الغوث وتش���غيل 
الاجئين لصرف رواتب موظف���ي المياومة الذين 
توقفوا ع���ن عملهم بعد حالة الط���وارئ التي تم 
اإلعان عنها لمنع تفشي وباء كورونا، كون األونروا 
هي المس���ؤولة المباش���رة عن ه���ؤالء الموظفين 

العاملين لديها.
جرعة اأمل

وبدوره، ذكر المتحدث اإلعامي باس���م وكالة غوث 
»أونروا« عدنان  الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل 

أبو حس���نة أن مفاوضات تج���ري بين إدارة الوكالة 
واتحاد الموظفين حول إمكانية دفع رواتب معلمي 
المياوم���ة، إث���ر تض���رر 800 منهم ج���راء اإلجازة 

القسرية لهم في ظل وباء كورونا المستجد.
وأوضح أبو حس���نة في تصريح���ات له باألمس، أن 
هناك مفاوضات تجري بين إدارة »أونروا« واالتحاد 
الذي أرسل عّدة رس���ائل للقائم بأعمال المفوض 
العام ألونروا من أجل دفع رواتب معلمي المياومة 

في ظل الوضع الراهن.
وقال إنه سيتم تعويض موظفي أونروا »المياومة« 
العاملين على البند اليومي في حال عودة العملية 

التعليمية.
ويعم���ل في قطاع غزة نح���و 800 معلم في مجال 
التعليم على بند »المياومة«؛ تضرروا جّراء تعطيل 
أونروا الدوام المدرسي وقايًة من فايروس كورونا، 

وفق اتحاد موظفي »أونروا«.

أبو حسنة: مفاوضات لحل األزمة 
»معلمو المياومة« في »أونروا« بغزة يشتكون حرمانهم من رواتبهم بفعل »كورونا«

غزة/ خالد ا�ستيوي:
بغ�س��ة اأمل وحرق��ة ا�س��تقبلت مدّر�س��ة اللغ��ة العربي��ة 
عائ�سة الغول، والتي تعمل بنظام املياومة يف وكالة الغوث 
وت�س��غيل الالجئ��ني »اأونروا«، ق��رار الأخ��رة بوقف دفع 

رواتب معلم��ي ال�س��واغر اليومية خالل توقف الدرا�س��ة 
يف ظ��ل اأزم��ة »كورونا«.املعلم��ة الغول ه��ي واحدة من بني 
800 موظف يعملون بنظام املياومة يف »الأونروا« والذين 
يتقا�س��ون رواتبهم مقاب��ل الأيام التي يعمل��ون بها، وبعد 

تعطيل ال��دوام كاإج��راء احرتازي م��ن »كورون��ا« واإعالن 
حال��ة الط��وارئ الت��ي اأدت اإىل توقفه��م ع��ن اأداء عملهم 
ب�س��كل ق�س��ري، تفاج��اأوا باإع��الن الأون��روا التوقف عن 

�سرف رواتبهم ما يعني انعدام الأمان الوظيفي لهم.

رام الله/ االستقال:
ق���ال المكت���ب الوطن���ي للدف���اع ع���ن األرض ومقاومة 
االس���تيطان التاب���ع لمنظم���ة التحري���ر إن االحت���ال 
اإلسرائيلي يصر على إظهار وجهه الحقيقي وعنصريته 
القبيحة، بحيث يجد في األوضاع المستجدة واصطفاف 
العالم كله في الحرب على فيروس "كورونا" المس���تجد 

فرصة للتصعيد ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأوض���ح المكتب ف���ي تقريره األس���بوعي ي���وم أمس، 
أن االحت���ال ومس���توطنيه صع���دوا م���ن اعتداءاتهم 
بحق الفلس���طينيين، من خال اقتح���ام المدن والقرى 
والمخيمات الفلسطينية، ومواصلة شن حمات االعتقال، 
وبارتفاع وتيرة عربدة المس���توطنين واعتداءاتهم على 
المواطنين وممتلكاتهم في ظل اضطرار الفلسطينيين 
االلت���زام بمن���ع التجول والحظ���ر المنزل���ي، حفاظا على 

حياتهم من وباء "الكورونا" الخطير.
وأش���ار إلى التوس���ع في سياس���ة هدم منازل ومنشآت 
الفلسطينيين في األغوار الشمالية، وغيرها من المناطق 
ف���ي الضف���ة الغربية ف���ي تصعيد لسياس���ة الترحيل 
والتطهي���ر العرقي، التي تمارس���ها س���لطات االحتال 
لتحوي���ل تلك المناطق إلى مناطق حيوية لاس���تيطان 
بالدرج���ة الرئيس���ة. وأض���اف أن س���لطات االحت���ال 
تس���تخدم انتش���ار فيروس "كورون���ا" للتضييق على 
السكان الفلسطينيين في عدد من المناطق لعزلهم عن 
امتدادهم الفلس���طيني، كما ه���و الحال مع نحو 8 آالف 
مواط���ن في بلدة برطعة الش���رقية خلف ج���دار الفصل 
العنصري. وبي���ن أن إغاق البلدة ومن���ع المواطنين من 
الدخول أو الخروج منها يش���كل خطًرا على وضع الحاالت 

اإلنس���انية، خاصة أن الحاجز هو المدخل الوحيد للبلدة، 
وكما هو الحال كذلك مع حاجز الجيب العس���كري الذي 
يربط حي الخايلة وقري���ة النبي صموئيل ببلدة الجيب 
شمال غرب القدس، حيث يخلو الحي والقرية المعزوالن 

خلف الجدار من المراكز الصحية والتموينية.
وفي الوقت الذي ينش���غل فيه العالم بمحاولة كس���ب 
الح���رب الدائرة مع "كورونا"، تنش���غل حكومة االحتال 
بمش���اريع اس���تيطانية واس���عة، وتعم���ل وزارة جيش 
االحت���ال على تنفيذ مخطط اس���تيطاني يس���تهدف 
توس���يع مس���توطنة “افرات” المقامة على أراضي بيت 
لحم الغربية والجنوبية. وبحسب تقرير المكتب الوطني، 
فقد أودع "مجل���س التخطيط األعل���ى"/ اللجنة الفرعية 
لاس���تيطان مخطًطا لتوس���يع المس���توطنة المذكورة 
وطرحه لاعتراض لمن يجد نفس���ه متض���رًرا منه، خال 
م���دة )60 يوًما( علًما أن س���لطات االحت���ال أعلنت عن 
إيداع���ه مطلع آذار/مارس الحال���ي، دون أن ترفق اإلعان 

بنسخة هندسية عن المخطط.
ويأتي طرح هذا المخطط في وقت تش���هد فيه األراضي 
الفلس���طينية حظ���ًرا للحركة وحجًرا صحًي���ا للوقاية من 
مرض "كورونا”، ووس���ط إع���ان حالة الط���وارئ وإغاق 
للمؤسس���ات، التي يحتاجه���ا المواط���ن المتضرر في 

استصدار بعض الوثائق الثبوتية في أرضه.
وتبلغ مساحة المخطط )569 دونًما( من أراضي محافظة 
بي���ت لح���م، يق���ع 477 منها خ���ارج حدود مس���توطنة 
"إفرات”، ويهدف هذا المخطط االستيطاني إلى تغيير 
صفة اس���تخدام األراض���ي من أراٍض زراعي���ة إلى أراٍض 
للبناء وإنش���اء الطرق والمناط���ق المفتوحة خاًفا لما هو 

قائم، والذي صن���ف الغالبية العظمى من تلك األراضي 
باعتبارها مناطق زراعية.

وأفاد التقرير بأن مس���توطنين ش���قوا خال األس���بوع 
الماض���ي طريقًا جنوب مدينة بيت لحم وعبدوه، ونصبوا 
عدًدا من البركس���ات عل���ى أراضي خل���ة النحلة جنوب 

المدينة التي تم االستياء عليها في العام 2004.
وحطم آخرون 50 ش���جرة كرمة وزيت���ون من أراضي بلدة 
الخضر جن���وب بيت لحم القريبة من مجمع مس���توطنة 

“غوش عصيون” الجاثمة على أراضي المواطنين.
وال تتوقف نشاطات االس���تيطان وعربدة المستوطنين 
على امتداد األرض الفلس���طينية في ظل حالة الطوارئ 
التي تعيشها االراضي الفلس���طينية المحتلة بعدوان 
1967، فقد ش���رعت سلطات االحتال بعمليات تجريف 
جديدة لتوسيع مستوطنة “شفوت راحيل" المقامة على 

أراضي قرية جالود جنوب نابلس.
وفي األغوار الفلسطينية، كثف المستوطنون اعتداءاتهم 
بحق المواطنين، مستغلين انش���غال العالم في مواجهة 
وباء “كورونا” المس���تجد وإع���ان حالة الط���وارئ محلًيا، 
لفرض وقائ���ع جديدة على األرض، حيث ش���هدت األيام 
القليل���ة الماضية عمليات توس���يع للبؤر االس���تيطانية، 
ما يعني االس���تياء على مس���احات إضافية من األراضي. 
وأوض���ح المكت���ب الوطني أنه خ���ال األس���بوع الماضي 
استيقظ األهالي على قيام المستوطنين بأعمال توسعة 
في محيط البؤرة االستيطانية المقامة على أراضي منطقة 
“خلة حمد” باألغوار الشمالية، وإقامة خيام وبيوت متنقلة 
“كرفان���ات” جديدة ف���ي المنطقة المحاذي���ة للبؤرة، في 

مخططات واضحة لتنفيذ "صفقة القرن".

تقرير: تصاعد االستيطان واعتداءات المستوطنين رغم »كورونا«

غزة/ االستقال:
أفادت إذاعة صوت األس���رى أن أربعة أس���رى من قطاع غ���زة والضفة الغربية 
المحتلة، دخلوا أمس السبت، أعواًما جديدة في سجون االحتال، بينهم أسير 
محكوم بالمؤبد. وأوضحت االذاعة أن األس���رى هم وائل يقين موسى النتشة 
)54 عاًما( من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ 
عام 2000، وأمضى 20 عاًما في س���جون االحتال. و األس���ير سعيد بسام علي 
ذي���اب )38 عاًما( من مدينة قلقيلية المحكوم بالس���جن 27 عاًما ومعتقل منذ 

عام 2007، وأمضى 13 عاًما في السجون الصهيونية.
واألس���ير عوني عدنان محمد كميل )34 عاًما( من جنين المحكوم بالسجن 20 
عاًم���ا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى س���بعة أعوام في الس���جون، باإلضافة 
إلى األس���ير فريح س���ليمان بريكات من مدينة غزة المحكوم بالسجن 18 عاًما 

ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عاًما في السجون.

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل
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أعلن أنا المواطن / مؤمن برجس جابر عابد  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)400265849( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عيسى محمود حامد حسان  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)8000254144( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / صالح محمد عب���د الرحيم ابوصالح  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)410693832( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة / سماح المبحوح:
أدى إغ���اق الم���دارس والجامع���ات وعديد المؤسس���ات 
الرس���مية والخاصة إثر جائحة "كورونا" إلى ش���ل الحركة 
اليومي���ة في قطاع غزة، ما أثر س���لبا على مصالح ش���رائح 
عريضة من المواطنين، ال س���ّيما أولئك الذين يعتاش���ون 
على ما يحصلونه من أعمالهم يوميًا وهم من يطلق عليهم 

بعمال "المياومة".
وكانت الحكومة الفلس���طينية أعلنت حال���ة الطوارئ في 
األراضي الفلسطينية، مطلع مارس الجاري، بهدف الحد من 

تفشي فيروس "كورونا".
وشملت حالة الطوارئ تعطيل الدراسة في كافة المدارس 
والجامع���ات لم���دة ش���هر، وإغ���اق المطاع���م والمقاهي 
والصاالت الرياضية وقاعات األفراح واألماكن العامة، وغيرها 

من اإلجراءات االحترازية.

يومًا بيوم
"اليوم إللي بش���تغل فيه بآكل فيه، واللي ما بشتغل فيه 
ما ب���آكل"، بهذه الكلمات اختصر الس���ائق "أبو محمد" من 
ش���مال قطاع غزة )فضل االكتفاء بذكر كنيته فقط( حاله 

في انتشار "كورونا".
وأوضح أبو محمد في حديث ل�"االستقال" أنه اضطر للعمل 
كس���ائق عمومي بعد تخرجه م���ن الجامعة قبل نحو ثاث 
سنوات دون أن يتمكن من الحصول على فرصة عمل، الفتًا 
إلى أنه اضطر لشراء سيارة بنظام التقسيط عّله يستطيع 

توفير احتياجات أسرته.

وبي���ن أنه بع���د وصول في���روس "كورونا" إل���ى قطاع غزة، 
والدخول في إج���راءات وقائية واحترازي���ة طالت مختلف 
مناحي الحياة في القطاع، انحس���رت تحركات المواطنين 
بش���كل الفت، ما انعكس س���لبا على مدخوالت السائقين 

المتردية أصا.
وناشد "أبو محمد" الجهات الرسمية والمؤسسات اإلغاثية 
بضرورة التحرك سريعا لتقديم يد العون والمساعدة لألسر 
المس���تورة وتلك التي فقدت مص���ادر دخلها ومن بينهم 

شريحة السائقين.

قرار حكيم ومكلف
لم يختلف حال أبو فادي السمهودي، عن سابقه فهو اآلخر 
تعطل عمله في مقصف احدى الم���دارس التابعة لوكالة 
غوث وتش���غيل الاجئين بغزة " اون���روا " ، بعد قرار إغاق 

المدارس نتيجة فيروس كورونا. 
وقال السمهودي ل�"االس���تقال": إن "قرار إغاق المدارس 

قرار صائب وحكيم، لكنه يكلفني وعائلتي كثيرًا". 
وأضاف: "كلما تزيد أيام اإلغاق تتضاعف خسارتي معها"، 
مطالبا إدارة "أونروا" بتعويضه وزمائه عن الخس���ائر التي 

لحقت بهم نتيجة إغاق المدارس.

التحلي بامل�سوؤولية االجتماعية
وفي ضوء ذلك الواقع المرير الذي بات يعصف بالش���رائح 
الضعيف���ة ف���ي قطاع غ���زة، انطلق���ت عديد المب���ادرات 
المجتمعي���ة للتخفيف من صعوبة الحياة بالنس���بة لتلك 

الشرائح.
"مب����ادرة تحدي الخي����ر"، إحدى المب����ادرات الفاعلة التي 
يش����هدها القطاع؛ للوقوف بجانب العوائل المس����تورة 
والتي تعتمد على الدخل اليومي من خال توفير سات 
غذائية، حسب ما أفاد به فادي شناعة أحد القائمين على 

المبادرة . 
وأوضح شناعة ل�"االستقال " أن مبادرته جاءت بعد تلقيه 
عددًا من المناش���دات ممن تضررت أعمالهم نتيجة الواقع 

الراهن.
ولفت ش���ناعة إلى أنه ومجموعة من الناش���طين اجتماعيًا 
قرروا اطاق مب���ادرة "تحدي الخير" لح���ث أهل الخير على 
تقديم ما يس���تطيعون لسد رمق األس���ر المستورة وممن 
ال يق���وون على توفي���ر احتياجاتهم األساس���ية في هذه 

الظروف االستثنائية التي يمر بها القطاع.
وناشد شناعة أصحاب الشركات الكبرى كشركة االتصاالت 
الفلس���طينية و ش���ركتي جوال وأوريدو والبن���وك؛ ورجال 
األعم���ال؛ لتلبية ن���داء الواجب والتحلي بروح المس���ؤولية 
االجتماعي���ة، برفع حالة التضام���ن والتكافل مع العائات 

الفقيرة  والفئات المهمشة.

في انتظار من يقدم لهم يد المساعدة

»عمال المياومة« في زمن »كورونا«.. مصالح متعطلة ومساعدات غائبة

غزة/ االستقال:
ق���رر تحالف أس���طول الحرية، يوم أم���س، تأجيل إبحار 

أسطول الحرية إلى قطاع غزة.
وقال التحالف في بيان صحفي، إنه تم تأجيل اإلبحار إلى 
وقت الحق، مبيًنا أن ذلك يأتي في ضوء القيود الصحية 
العالمية على الس���فر والتجمعات العامة بسبب انتشار 

فيروس كورونا.
وأكد أس���طول الحرية، أن موعد رحلته سيتحدد بناء على 
المراجعات المس���تمرة ألوضاع الصحة العامة في جميع 

أنحاء العالم وفي الموانئ التي يخطط لزيارتها.
ويتضمن جدول زيارة االس���طول لعدة موانئ في جنوب 
أوروبا في ش���هري نيس���ان/ أبريل ومايو/ أي���ار من هذا 
العام، ومن ثم التوجه إلى غزة في نهاية شهر مايو/أيار، 
وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لهجوم دولة االحتال 

»اإلسرائيلي« على سفينة »مافي مرمرة« وسفن اسطول 
الحري���ة األخرى في ع���ام 2010، والذي نتج عنه قتل 10 

من نشطاء السام«.
ودعا التحالف المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية 
للضغ���ط االحت���ال للس���ماح بدخ���ول الل���وازم الطبية 
والمع���دات الازم���ة للفح���ص الطبي لفي���روس كورونا 

والوقاية من انتشاره.
وش���دد على أن توفير المس���اعدة الطبي���ة الدولية لغزة 
س���يكون أمرا حيوي���ا للبقاء على قيد الحي���اة خال هذه 
األزمة، وأن الحل الس���لمي الدائم والوحيد إلنقاذ غزة هو 
االنه���اء التام للحصار الذي مضى عليه أكثر من 13 عاما، 

مع ضمان كامل لحرية الحركة لجميع الفلسطينيين.
وحمل التحالف حكومات بادهم المسؤولية السياسية 
عن اي تواطؤ يس���مح ل�«إسرائيل« باالستمرار في حصار 

غزة وفي منع الاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم 
ف���ي العودة الى وطنه���م، معربًا عن تقديره الس���تمرار 
الجمي���ع في دع���م غ���زة والتضامن مع أهله���ا وعمل ما 
يمكن إلنهاء الحصار عنها، مع تمنياتنا للجميع بالصحة 

والسامة.
وقال رئي���س اللجنة الدولية لكس���ر الحص���ار والعضو 
المؤس���س في تحالف أس���طول الحرية، زاهر بيراوي، إن 
اس���تمرار حصار دولة االحتال لقطاع غزة يهدد بزيادة 

خطورة انتشار فيروس »كورونا«.
وأكد بيراوي ،أن انش���غال دول العال���م بأزمة كورونا في 
بلدانها ال يعفيها من المس���ؤولية األخاقية والقانونية 
في حال انتشر الوباء في غزة، مطالًبا مصر للقيام بدورها 
األخاقي والقومي بتس���هيل إدخال كافة المستلزمات 

الطبية.

»أسطول الحرية« يؤجل إبحاره إلى قطاع غزة

غزة/ االستقال:
كش���فت وزارة التنمية االجتماعية في غزة الس���بت، عن دخ���ول أموال المنحة 

القطرية إلى قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت في تصريح لها، إن أموال المنحة 
القطرية دخلت إلى غزة، مش���يرة إلى أن الصرف سيكون ل�120 ألف أسرة فقيرة 

بالقطاع.
وأشارت إلى أن موعد الصرف لم يحدد بعد في ظل بحث الجهات ذات 
العاقة عن آليات جديد لطريقة التوزيع منعًا لاختاط لمنع تفش����ي 

وباء كورونا.

القدس المحتلة /االستقال:
تسلمت محافظة القدس أربع شاحنات من المعدات 
الطبية واألدوية والم���واد التجهيزية لمراكز العاج 
ومراك���ز الحجر الصح���ي التي تقوم بتأسيس���ها، 
بالش���راكة مع وزارة الصحة لمواجهة تفش���ي وباء 
"كورون���ا" بدع���م من صن���دوق ووقفي���ة القدس، 

وبالشراكة مع مؤسسة منيب وانجا المصري.
وأوضح نائ���ب محافظ القدس عبد الل���ه صيام، أن 
جه���ود المحافظة انطلقت ومنذ اليوم األول لتوفير 
مراكز العاج بكافة مقوماتها، وكذلك توفير مراكز 
مناس���بة للحج���ر الصحي بما يتناس���ب مع طبيعة 

الجغرافي���ا المعق���دة في محافظ���ة القدس بفعل 
إجراءات االحتال.

ونّوه إلى أن مراكز العاج والحجر الصحي التي سيتم 
تأسيسها ستكون موزعة في مناطق بير نباال والرام 
والعيزرية، كما وتجري المتابعة مع المستش���فيات 
في مدينة القدس لبحث س���بل توفير احتياجاتها 
لضمان تقديم الخدمات المتكاملة ألهالي محافظة 

القدس.
وش���كر صيام صن���دوق ووقفية الق���دس ورئيس 
مجل���س إدارته���ا منيب المصري على ه���ذا الدعم 
والمس���اندة والتواصل الدائم مع المحافظة لتلبية 

االحتياجات المطلوبة.
بدوره، ثم���ن المدير التنفيذي لصن���دوق ووقفية 
القدس طاهر الديس���ي الجهود المبذولة رس���مًيا 
وشعبًيا لمكافحة تفشي وباء "كورونا"، مؤكًدا قدرة 
الشعب الفلسطيني على تجاوز هذه األزمة والخروج 

منها.
من جهته، قال مدي���ر مديرية الصحة في محافظة 
القدس زياد ش���قير إن المديري���ة حرصت على أن 
تكون المراكز المجهزة في ضواحي محافظة القدس 
مراك���ز متقدمة ق���ادرة على التعامل م���ع الحاالت 

المصابة بالفيروس، وليست عيادات صحية.

»التنمية«: أموال المنحة القطرية 
دخلت غزة والصرف لـ120 ألف أسرة

صندوق ووقفية القدس ُيقدم معدات طبية لمراكز العالج والحجر الصحي

غزة/ االستقال:
طالب الطبيب الصيدالني واختصاصي التغذية العاجية د. محمود الشيخ علي، الجهات 
الرس���مية بعد تس���جيل 9 حاالت بفيروس كورونا بغزة، بضرورة تش���كيل فريق بحثي 
لدراس���ة ظروف الحاالت بعمق وبأقصى س���رعة، والخروج باستنتاجات لاستفادة منها 

لمواجهة هذا الوباء.
وش���دد الشيخ علي على ضرورة تش���كيل لجنة من العلماء والباحثين للبحث عن عاج أو 

لقاح مضاد للفيروس.
وتاب���ع موجهًا حديثه لعلماء غزة "ال تس���تهينوا بقدراتكم الفكرية والعقلية بالرغم من 
قلة االمكانات، فالفلسطيني ساهم بتأسيس دول في القرن الماضي، ال تنتظروا العاج 

والنصائح من الخارج وتذكروا جيدًا أن أجدادكم من قادوا البشرية في الطب".
 ويش���ار إلى أن المصابين التسعة وضعهم الصحي مستقر ومنهم من لم تظهر عليه 

أعراض، ربما حامل للمرض فقط ولم تظهر عليه األعراض، وأعمارهم بين 25 و 80 عاما.

طبيب من غزة يطالب بتشكيل فريق بحثي 
لدراسة فيروس »كورونا« والبحث عن لقاح
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ال تكاد تتوقف الدعوات واالرشادات الصحية عن التأكيد على ضرورة غسل اليدين باستمرار, 
واالهتم���ام بالنظافة وتطهير البدن واالماكن, وطهي الطعام جيدا, واس���تخدام المعقمات 
والمنظفات, حتى تمنع وصول جائحة الكورونا اليك, وانتش���ارها في اس���رتك او مجتمعك, 
وهذه االرشادات مصحوبة بتعليمات اخرى بعدم السالم باليد, او االقتراب من الشخص الذي 
يج���اورك خوفا م���ن انتقال العدوى اليك عن طريق التنفس, او التحرك في الش���ارع وضرورة 
االلتزام بالجلوس في البي���ت, واالبتعاد عن اماكن الحجر بالقدر الممكن, واالبتعاد كذلك عن 
تجمعات القمامة والمستنقعات المائية الراكدة ومصارف الصرف الصحي, فكل هذه االماكن 
هى ارض خصبة لتواجد فايروس الكورونا وتكاثرة, ويحاول الناس بشتى الطرق تجنب هذه 
االماكن واتخاذ كل التدابير الممكنة لاللتزام باإلرشادات الصحية وتطبيقها, لكن هناك فئة 
من الناس مهمتها التواجد في هذه االماكن ومواجهة االخطار بتنظيفها وتطهيرها والعناية 
بها الن تكاثرها ينذر بتفش���ي االمراض وزيادة العدوى وتوسيع رقعة الوباء وسرعة انتشاره 

بين الناس, وهؤالء دائما جنود مجهولون يعملون بصمت في كل االوقات. 
انهم صانعو الجمال عمال النظافة الذين يبذلون جهودًا كبيرة ويخاطرون بحياتهم من اجل 
شعبهم, ال يكاد يتوقف عملهم في الحروب, وال في االعياد, وال في االزمات, وال يتوقف عملهم 
مع انتش���ار االوبئة, بل يزداد وتتعدد مهامهم وتتنوع في االزمات, هم دائما متواجدون في 
الميدان ويعملون بصمت, وفق االمكانيات المتاحة, وبأدنى وسائل الحماية لهم من امكانية 
انتشار االمراض اليهم, فهم اشد عرضة لألمراض واالوبئة بفعل عملهم في االماكن الخصبة 
والتي تتوالد فيها االمراض والعدوى, نشاهدهم كل يوم وهم يكنسون الشوارع والطرقات, 
ويجمع���ون القمامة, ويزيلون الجيف والنفايات دون ضجر او ضجيج, واليوم ونحن نعاني من 
وباء »الكورونا« الخطير اوكل اليهم باإلضافة لعملهم غسل الشوارع والطرقات وتطهير االبراج 
السكنية والمؤسسات الحكومية والشركات, فهم العنصر االساسي النحصار الوباء والقضاء 
عليه, فبدونهم ال تس���ير امور حياتنا بس���هولة ويس���ر,  وتتعطل الكثير من مناحي الحياة, 
واليوم ونحن نعيش زمن »الكورونا« نراهم في الشوارع يصنعون الجمال ويهتمون بالنظافة 

بشكل اكبر, وتتضاعف المهمات المنوطة بهم الى حد كبير.  
وألنهم صناع الجمال فان لهم حقًا علينا يجب القيام به, فابسط حقوقهم أن نخفف عنهم 
ش���يئا من عملهم الش���اق والمليء بالمخاطر فهم يحتاجون منا ان نتعامل معهم بإنسانية 
ورحمة , فبدال من القاء القمامة عش���وائيا في اماكن متفرق���ة علينا ان نجمعها في اماكنها 
المخصصة لها داخل جماعات القمامة, ووضعها في اكياس مخصصة لجمع النفايات, وعلينا 
مساعدتهم في تنظيف الشوارع, وتحفيزهم من خالل تقديم الهدايا البسيطة لهم, فمهما 
كانت بساطة هديتك, فان لها وقعا ايجابيا في نفس عامل النظافة,  حتى لو قدمت له كوبا 
من الش���اي فانه س���يقدر لك صنيعك هذا, ولو حاول كل مواطن تنظيف المكان امام بيته 
كل صباح فانه س���يقدر له ذلك, وسيساعد كثيرا في تخفيف االعباء عنهم, وكلنا يعرف ان 
عمال النظافة يعملون بأجور متدنية, وربما ال يتقاضون رواتبهم بش���كل منتظم نظرا لالزمة 
المالية التي تمر بها البلديات في قطاع غزة, علينا ان نش���عرهم اننا نقدر لهم تضحياتهم 
وجهدهم لمنع انتشار االوبئة واالمراض, واننا نتكامل معهم بمساهماتنا في النظافة داخل 
بيوتنا وخارجها, وان ما يفعلونه مقدر تماما لدى شعبنا خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة 
التي يعيش���ها العالم اجمع مع انتش���ار وباء الكورونا الخطير, علين���ا ان نقدر فعلهم النهم 
صانعو الجمال في كل وقت وزمان, ومن يقدر هذا الفعل فعليه ان يقوم بتكريم هؤالء فهم 
األحق بالتكريم والتحفيز ألنهم يعملون وسط االخطار, تماما كما االطباء والممرضين  الذين 

يخاطرون بحياتهم ألجل محاربة الوباء ومنع انتشاره .  

ألنهم صانعو الجمال 

رأي

نش����ر الكثير عن المشاريع االستيطانية االستعمارية في القدس 
والجاري����ة على قدم وس����اق رغم انتش����ار م����رض الكورونا، ومنها 
على س����بيل المثال ال الحصر مش����اريع إقامة عش����رات اآلالف من 
الوحدات السكنية في مناطق ما يسمى بعطروت ، و E1، وجفعات 
همتوس. هذا اضافة إلنشاء حي استيطاني استعماري جديد في 
بيت حنينا. وتوفر  مؤسس����ات اس����رائيلية مثل عير عميم وحركة 
الس����الم االن تفاصيل التفاصيل حول هذه المشاريع التي بدأت 
قبل انتش����ار الكورونا وال زالت مس����تمرة، كما ويرتبط بها إنش����اء 
جدار يفصل قرية الشيخ س����عد عن جبل المكبر ، وشوارع وانفاق 
لربط كافة المس����تعمرات المحيطة بالقدس من الشمال والشرق 
والجنوب ببعضها البعض، وش����وارع وانفاق أخرى للفلسطينيين 
ترب����ط مناطق الضفة مع����ا بدون المرور بالق����دس المضمومة إلى 
إس����رائيل والتي توس����عها األخي����رة يوما بعد يوم على حس����اب 

األراضي الفلسطينية.
رغم هذه التطورات  س����اد وهم عند البعض  بأن مشاريع األسرلة 
والتهويد قد تتراجع في ظل األزمة اإلنس����انية المش����تركة التي 
تصيب االس����رائيليين والفلس����طينيين معا . كما أن البعض قد 

تخيل أن الخطوات لمنع أهالي مخيم شعفاط وكفر عقب للقدس 
الش����رقية والقدس الغربية قد يكون مقدمة لتنفيذ حل سياسي 
بنقل هذه المناطق إلى س����يطرة الس����لطة الوطنية الفلسطينية 
. ولكن هذا الوهم جوبه بمش����روع زئيف الكي����ن القديم الجديد 
والقاضي بإخراج هاتين المنطقتي����ن من تعداد القدس بغربيها 
وشرقيها وذلك لمعالجة مشكلة التوازن الديمغرافي في المدينة 

لصالح اليهود اكثر.
 ولك����ن في المقاب����ل لم يطرح إلكي����ن نقل هاتي����ن المنطقتين 
للس����لطة الفلس����طينية ، بل طلب تكوين جسم بلدي خاص لهما 
يرتبط بعالقة تنس����يق مع بلدية القدس االسرائيلية، وكذلك مع 
بقاء السيادة االسرائيلية على هاتين المنطقتين. وتعني أطروحة 
إلكين أن عاصمة الفلسطينيين التي طرحت صفقة القرن إقامتها 
ف����ي هاتين المنطقتين مضاًفا لهم����ا أبوديس لن تكون اكثر من 

حكم ذاتي اداري بلدي تحت السيادة االسرائيلية.
عوضا عما تقدم تسيس اسرائيل موضوع  الكورونا لصالح المزيد 
من إحكام قبضتها على القدس الش����رقية ، وفي هذا اإلطار يمكن 

اإلشارة ألمرين:

األمر األول : مالحقة اس����رائيل واعتقالها للش����بان الفلسطينيين 
الذين قاموا بتعقيم البلدة القديمة من القدس وحارات أخرى داخل 
المدينة، وكذلك قيامها باعتقال ش����بان لمج����رد قيامهم بتوزيع 
نش����رات حول الكورونا مطبوعة من قبل مؤسس����ات فلس����طينية 
، يضاف لذلك حمالت االقتحامات والتنكيل المس����تمرة الس����يما 
في العيس����وية وغيرها من المواقع مما أثار تس����اؤل مؤسسة عير 
عميم االس����رائيلية عما ينبغي ألهل العيس����وية أن يخافوه أكثر: 

أهو كورونا ، أم قوات االحتالل وبطشها وقمعها ؟.
األمر الثاني : هو االقصى، فرغم تس����اهل اسرائيل مع عقد الصالة 
داخل الكن����س اليهودية وذلك حتى ال تس����تثير غضب اليهود 
المتزمتي����ن، فإنه����ا في المقابل ق����د فرضت قي����ودا على دخول 
المسلمين للمس����جد االقصى، فيما لم تفرضها لحد اسبوع مضى 
عل����ى دخول مجموعات جبل الهي����كل المتطرفة إلى االقصى. كما 
أنها قامت بإرس����ال غرامة مالية لألوقاف االسالمية ألنها سمحت 
» بتجمهر« اكثر من ١٠ أش����خاص للصالة في الحرم ، وهذا رغم أن 
االوقاف كانت قد أصدرت تعليمات للمصلين يوم ١٥ آذار الجاري 
ب����أن يصلوا في الس����احات الخارجية فق����ط، وأن يبتعد كل واحد 

منهم عن االخر، كما امرت الخطباء واألئمة بعدم إطالة وقت الصالة 
وهكذا. إال أن اس����رائيل قد ضربت بعرض الحائ����ط بكل إجراءات 
دائرة االوقاف هذه ، وقامت بالتش����ديد على الفلسطينيين فيما 

سمحت لغالة المستوطنين باالستمرار باقتحام االقصى . 
اس����تمر هذا الوضع حتى قبل ايام قالئل حي����ث اتفقت حكومتا 
األردن وإسرائيل على وقف دخول المتطرفين اليهود للحرم، وتال 
ذلك بيان لألوق����اف  يوم ٢٢ آذار الجاري بإغ����الق االقصى، وذلك 
رغم كل القلق بأن تتراجع إس����رائيل، وتعود للسماح للمتطرفين 
اليهود بالدخول إلى االقصى مس����تغلة فراغه من وجود المصلين 

الفلسطينيين.
يجب ان تبقى أعيننا يقظة لمتابعة التطورات بخصوص االقصى، 
وكذلك بخصوص المش����اريع االس����تيطانية االستعمارية الجارية 
،فإس����رائيل ال زالت تتابع خطواتها الستكمال األسرلة والتهويد، 
وتش����ير الوقائع إل����ى أنه ال  يجب أن يس����اور أح����د أي وهم أنها 
س����تتراجع عن هذه الخطوات لدوافع لها عالقة بفهمها للمصير 
اإلنس����اني المشترك لها وللش����عب الفلس����طيني في ضوء أزمة 

الكورونا.

»القدس الشرقية« في زمن الكورونا

»وأنا ال ندري أش���ر أريد بمن في األرض أم أراد 
بهم ربهم رشدا« الجن( 10(.

يجت���اح العالم من���ذ منتصف كان���ون األول 
فائق  في���روس كورون���ا  )ديس���مبر( 2019م 
العدوى الذي ينتقل من ش���خٍص مصاب إلى 
آخر س���ليم عبر التم���اس المباش���ر أو نتيجة 
االقتراب من المصاب عدة أقدام، ويزداد تأثير 

العدوى في األماكن المكتظة. 
ظهرت النواة األولى لهذه الجائحة في مدينة 
ووهان الصينية لتنتقل بعد ذلك إلى معظم 
دول العالم وخاصة القارة األوروبية المزدهرة 
بحركة س���كانها وتبادلها التجاري ما أدى إلى 
تسارع أعداد المصابين وبلوغها مبلغًا كبيرًا. 

أربعمائة ألف مص���اٍب هو العدد الذي خلفته 
هذه الجائحة حتى وق���ت كتابة هذا المقال، 
وحال���ٌة من الركود والكس���اد االقتصادي لدى 
أم���م العال���م ه���ي النتيجة المبدئي���ة لهذه 
الجائحة التي حولت ميادين العالم المكتظة 
إلى صحراء قاحلة ال ُيسمع فيها همٌس بشري 
وال ضجي���ٌج آلي، وأعلنت ف���ي أعقابه كثير من 
ال���دول حالة الطوارئ وأجب���ر المواطنون فيها 
التزام مس���اكنهم قطعًا للطري���ق أمام هذه 
الجائحة وفق إج���راءات محكمة وفقًا للجهات 
الطبي���ة المختصة، وأص���درت قراراتها بحظر 
التجمعات الجماهيرية سواء في دور العبادة 
أو أٍي م���ن الفعاليات الجماهيرية، وامتد األمر 
ليصل إلى حظر تجوٍل شامل في بعض الدول.

لق���د دخل العال���م أجمع في تح���ٍد أمام هذا 
الفيروس القات���ل، وتغيرت وجهات الجيوش 
العالمي���ة التي كان���ت تضع نص���ب أعينها 
التهدي���د الخارج���ي لتتح���ول وجهتها إلى 
حماية جبهته���ا الداخلية، فل���م تعد مهمة 
حماية الح���دود أولوية لتل���ك الجيوش بقدر 
ما أصب���ح يهمها تطبيق قرارات حظر التجول 
ومالحق���ة المخالفي���ن، والقي���ام بعملي���ات 

التطهير في الشوارع واألماكن العامة.
 لقد أصب���ح العالم الضاج بالحركة عالمًا يحث 
الن���اس على البقاء في بيوته���م، ولهذا األمر 

م���ا يبرره في ظل فتك ه���ذا الفيروس الذي ال 
يرى بالعي���ن المجردة. وال يعلم أحد الخطوات 

القادمة إال الله تعالى.
األزمة حادة جدًا وحال���ة القلق المتولدة عنها 
مس���تمرة واإلصابات في تزايد والعالم يواجه 
الس���يناريو األس���وأ المتمثل في تفشي هذا 
الوباء وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وفي ظل 
ه���ذه المعركة تتجلى قدرة الله –عز وجل-في 
بس���ط األمر وقدره عبر في���روٍس دقيق الحجم 
هو آية من آيات الله تعالى، إذ استطاع إيقاف 
حركة العالم بأس���ره، فال بورصات وال شركات 
وال إنتاج وال تنقل، وحالة س���كون عالمي تعم 
العالم، قال تعالى: »وما يعلم جنود ربك إال هو 

وما هي إال ذكرى للبشر«، سورة المدثر )31(. 
وف����ي ذات الوقت ترنو عي����ون القوم وقلوبهم 
إلى الخبراء المختصين في علوم الفيروس����ات 
أماًل ف����ي إنتاج اللق����اح الالزم، ويق����ف زعماء 
الدول العظم����ى والدنيا خلف ه����ؤالء العلماء 
في المؤتمرات الصحفية المقررة إلعالم الناس 
عن كل جديد في هذا الملف، وهذا يستدعي 
التأمل في إجح����اف العالم بحق هؤالء العلماء 
واألطب����اء والمختصي����ن ف����ي كل المج����االت، 
والذين تأخروا في أوقات الراحة وتقدم عليهم 
الفنانون والرياضيون في المدح والثناء وُأجزل 
لهم العطاء، في حين أن منقذي البش����رية من 
األطباء والخبراء والمختصي����ن يتلَقْون رواتب 
وحواف����ز متدنية وه����م أدنى س����لم أولويات 
التكريم المعنوي والمادي، سيان في ذلك دول 
العالم المتقدمة وتلك المتأخرة ال يميزهما إال 
اختالف ف����ي بعض الظروف النس����بية لهذه 
الفئ����ة في الدول المتقدم����ة وهي الحافز أمام 
العلم����اء ف����ي العالم الثالث الذي����ن ال يجدون 
مكانًا لإلبداع لهجرة بلدانهم والسفر إلى تلك 
ال����دول المتقدمة في إطار ما يس����مى »هجرة 
األدمغة البشرية«، هذه الكارثة الوبائية كانت 
كفيلة بالكشف عن أزمة قيم الطعام والشراب 
والنظاف����ة المتأصلة في عدد من بلدان العالم، 
فنقص النظافة والعادات الغذائية الس����يئة 

م����ن األس����باب الرئيس����ة لتفش����ي كثير من 
الفيروس����ات، وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى فقه 
الطه����ارة وما حددته س����يرة النبي –صلى الله 
عليه وآله وس����لم-من ضواب����ط متفرقة تعتبر 

الحد األدنى من نظافة اإلنسان المسلم.
وفي أتون مواجهة العالم لهذه الجائحة ُسّلط 
الضوء على الضيم الذي يعيش���ه المحاصرون 
في فلس���طين وإيران ولبن���ان واليمن وغيرها 
من ش���عوب العال���م الحرة الت���ي تدفع اليوم 
ثمن حقها في تقري���ر مصيرهم وثمن كلمة 
»ال« أم���ام القوى االس���تعمارية المحتلة التي 
أحكمت حصارها حت���ى أصبح الواقع الصحي 
فيه���ا منهكًا بدرج���ات متفاوت���ة، وربح فيه 
اإلمبريالي���ون المس���تعمرون نقاطًا من رصيد 
اإلنس���انية على صعيد عدد كبير من الضحايا 
والمصابي���ن، وظهر بجالء حج���م التغول في 
س���رقة المواد الخام من ال���دول الفقيرة بأقل 
األس���عار ومعالجتها في البل���دان المتقدمة 
وإعادة بيعهما مرة أخرى إلى تلك الدول دون 
أدن���ى اهتماٍم إلمكانيات تلك الدول، نس���أل 
الله أن يزيل الغمامة عن هذه الشعوب الحرة.

هذه الجائحة إيذان لبني البش���ر إليجاد فكرة 
عالٍم جدي���د يأخذ بعي���ن االعتبار اإلنس���ان 
كإنسان، عالٍم أكثر عدالًة ينظر بعين اإلنصاف 
إلى األفراد وفق مقياس اإلمام علي –كرم الله 
وجه���ه- والذي اعتبر الن���اس إخوة في الدين 
فإن لم يكونوا كذلك كانوا إخوة في اإلنسانية 
إذا ما اس���ُتثِنَي المحاربون، عالم تتالشى فيه 
الهوة الال منطقية بي���ن ذوي الثراء الفاحش 
وبين بؤس���اء الفقر، عالم يس���تعيد فيه ذوو 
النبوغ دورهم ومكانته���م المعهودة، وُيعاد 
في���ه ترتيب األولويات بمس���توى معقول من 
العدل االجتماعي، عالٍم دون إجحاف بالحقوق 
ودون نهب للثروات ودون اس���تعباٍد للناس، 
ق���ال تعالى: »إن الله يأمر بالعدل واإلحس���ان 
وإيت���اء ذي القرب���ى وينه���ى عن الفحش���اء 
والمنك���ر والبغي يعظكم لعلك���م تذكرون« (

سورة النحل 

كورونــا »تذكــرة
 ألولــي األبصــار«

أ. محمد حميد "أبو الحسن" عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 

د. وليد سالم
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واشنطن/ االستقالل:
 طال����ب أعضاء ف����ي مجلس الش����يوخ األميركي الرئيس 
دونالد ترمب، بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني 

في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا التي تضرب العالم.
ودعا النواب في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية مايك 
بومبيو، قالوا فيها إن عرض الرئيس ترمب مساعدة دول 
تكافح فيروس كورونا بما فيها ايران وكوريا الش����مالية، 
ينبغي أن ينطبق على الش����عب الفلسطيني، ونخاطبكم 
ونطلب منك����م اتخاذ كل خطوة معقول����ة لتوفير الدواء 
والمعدات الطبية والمساعدات الضرورية األخرى للضفة 

الغربية وقطاع غزة لمنع وقوع أزمة إنسانية.
وأوضح األعضاء في رس����التهم، " أن غزة والتي بلغ تعداد 
سكانها 1.8 مليون نسمة وهي واحدة من أكثر المناطق 
اكتظاظ����ًا حول العالم تعاني من ضعف النظام الصحي، 

وكانت وال تزال تعاني من الحصار منذ عام 2007".
وقالوا إن بيانات األمم المتحدة تش����ير إلى أّن 38% من 
المواطنين في غزة يعيش����ون تحت خ����ط الفقر، و%54 
يفتقرون الى االمن الغذائ����ي. كما أّن 35% من االراضي 
الصالحة للزراعة في غزة باإلضاف����ة الى 85% من المياه 
الصالحة للصيد ال يمكن الوصول اليها إما كليًا او جزئيًا 
بسبب االجراءات العسكرية االسرائيلية، كما أن أكثر من 

90% من المياه غير صالحة للشرب.
وأضاف����وا أن القطاع يفتقر إلى ثلث األدوية األساس����ية. 
وعلى الرغم من امكانية الس����فر ال����ى مصر فإّن الغزيين 
ال زالوا معزولين عن باقي مناطق االراضي الفلس����طينية 

المحتلة.

وأشاروا إلى أن "أحد التقارير االخبارية التي نشرت مؤخرًا 
بخصوص كورونا، قال إن إصابة شخص واحد فقط بهذا 
الفي����روس في غزة، يمكن أن يؤدي إلى كارثة بحد ذاتها، 
وإنه ال يوجد امكانية لعزل المرضى أو منع تفشي المرض، 
وجمي����ع هذه العوام����ل وإلى جانب جائح����ة كورونا التي 
تفتك بالمنطقة يمكن أن تعّرض صحة الفلس����طينيين 

في غزة للخطر".
وأش����اروا إل����ى ق����رار تجمي����د "االدارة االميركي����ة كامل 

المس����اعدات أحادية الجانب للش����عب الفلسطيني منذ 
يناي����ر 2018، ومس����اهماتها لوكال����ة غوث وتش����غيل 
الالجئي����ن الدولية. وفي اغس����طس 2018 أعلنت االدارة 
أنها لن تقدم اية مساهمات للوكالة، والتي تقدم الدعم 
لخدم����ات الرعاية الصحية االساس����ية لماليين الالجئين 
الفلسطينيين في الضفة وغزة ودول الجوار. وقامت االدارة 
حينها بإعادة توجيه مئات ماليين الدوالرات التي كانت 

مرصودة لمساعدة الشعب الفلسطيني".

وبينوا أن قانون االعتمادات للسنة المالية 2020 ضم 75 
مليون دوالر للمس����اعدات االنسانية والتنموية للشعب 
الفلس����طيني. وعلى الرغم من هذا االعتماد، والى جانب 
تفش����ي وباء كورونا ف����ي الضفة الغربي����ة وظهور أولى 
الحاالت في غزة، "فوفقًا لما لدينا من علم، فإّن االدارة لم 
تعد النظر في سياسة وقف المساعدات احادية الجانب 

للفلسطينيين ولألونروا."
وأعرب����وا عن قلقهم "م����ن أّن االدارة تخفق مرة اخرى في 
اتخاذ الخطوات المنطقية للمس����اعدة في معالجة هذه 

االزمة الصحية العامة في االراضي الفلسطينية".
وطالب����وا في ضوء حالة الطوارئ ه����ذه، اإلدارة األميركية 
باإلجابة عن االس����ئلة التالية قبل تاريخ 3 نيسان/ابريل 

المقبل:
ما الخط����وات التي تتخذه����ا االدارة او تخطط التخاذها 
للمس����اعدة في توفير االدوية الالزمة والمعدات الطبية 
والكوادر والمصادر االخرى للفلسطينيين لمحاربة خطر 

نشوب ازمة حقيقية ناجمة عن فيروس كورونا؟.
م����ا الصالحي����ات االضافي����ة او االج����راءات الت����ي ق����د 
تحتاجونها من الكونغرس لتقديم دعم من هذا القبيل 

للفلسطينيين؟.
متى ستقرر االدارة تخصيص مبلغ 75 مليون دوالر كجزء 
من صنادي����ق الدعم االقتصادي لدعم الفلس����طينيين، 

بموجب قانون االعتمادات لسنة 2020 المالية؟.
ما عدد المنش����آت الصحية في الضفة وغزة القادرة على 
تقديم العالج الفعال وتوفي����ر الحجر –ان لزم– للمرضى 

والطواقم الطبية التي قد تنتقل اليها؟.

أعضاء في »الشيوخ األميركي« يطالبون ترمب بتقديم مساعدات للفلسطينيين

رام الله/ االستقالل:
تبدأ سلطة النقد الفلسطينية، اعتبارا 
من الخميس المقبل، اس����تئناف عمل 
إلدخال  تدريجي����ا،  المقاص����ة  غرف����ة 

الشيكات المستحقة.
وترى سلطة النقد الفلسطينية، أن من 
ش����أن اتخاذ هذا القرار تحريكًا جزئيًا 
لعجلة االقتصاد الفلس����طيني ش����به 
المعطلة، والتي س����تعيد النشاط ولو 

بشكل جزئي للصناعة المصرفية.
ووفق تصريحات لمحافظ سلطة النقد 
الفلسطينية عزام الشوا، فإن الشيكات 
مس����تحقة السداد، س����تدخل مقاصة 
وتص����رف في حال توف����ر الرصيد في 

ر ورقة الشيك. حساب مصدِّ

ومددت س����لطة النقد الفلس����طينية، 
فترة الموعد النهائي إلعادة الش����يكل 
5 أي����ام بدال من ثالثة أيام كان معموال 
بها في األيام العادية قبل إعالن حالة 

الطوارئ.
وقال الش����وا في تصريح له، إن الشيك 
الذي يسجل معادا لعدم توفر الرصيد، 
سيقيد على أنه أعيد تحت بند طوارئ، 
وبالتال����ي لن تك����ون هن����اك تبعات 

قانونية على مصِدر الشيك المرتجع.
وذكر المحافظ، أن أي شيك يعاد لعدم 
توفر الرصيد خالل فترة الطوارئ، يتم 
اعتبار سبب اإلعادة »الظروف الطارئة«، 
على أن يتم التبلي����غ من خالل النظام 

تحت بند أسباب أخرى.

وتعتب����ر ورق����ة الش����يك، ه����ي أداة 
الدفع األول����ى بعد النقد في الس����وق 
الفلس����طينية، لذا ترى س����لطة النقد 
أنه من الضروري اس����تمرار دورته في 

االقتصاد المحلي.
وتعتب����ر س����لطة النقد ورقة الش����يك 
ضروري����ة الس����تكمال دورة األعم����ال 
واس����تمرار أعمال المح����الت التجارية، 
الطبي����ة،  والش����ركات  والصيدلي����ات 

وتوفير المواد والخدمات األساسية.
وفي حال تس����جيل الش����يك مرتجعًا 
لع����دم كفاي����ة الرصي����د خ����الل فترة 
الط����واريء، فإنه لن يتم تس����جيل أية 
عموالت في الورقة المرتجعة من جانب 

البنك أو سلطة النقد الفلسطينية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير المالية اإلس���رائيلي موشيه كحلون إن "إسرائيل" سائرة نحو كارثة اقتصادية إذا لم يتم اجتثاث 
الفيروس. وأكد انه في غضون أس���ابيع س���يكون لدى "إسرائيل" آالف المرضى الخطرين، وال يوجد مفر من 

فرض الحظر التام.
وبدوره أوعز رئيس حكومة االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، لش���رطة االحتالل لتشديد القيود على 

حركة المستوطنين خارج المنازل من أجل منع تفشي فيروس كورونا )كوفيد-19(.
وجاء ذلك خالل عقد سلس���لة من الجلسات بين نتنياهو والجهات المختصة في "إسرائيل" بشأن مواصلة 
اإلجراءات االحترازية التي من شأنها أن تحد من فيروس كورونا� وشراء المستلزمات الطبية واالستعدادات 
لإلغالق التام في "إس���رائيل". كما أوعز نتنياهو بتش���ديد إجراءات إنفاذ القان���ون بحق المحالت التجارية 
والصيدليات بغية التأكد من الحفاظ على مسافة بين األشخاص وعلى النظافة وعلى التقيد بتعليمات وزارة 
الصحة. وقال نتنياهو: "ف���ي حال عدم مالحظة تغير في عدد المصابين خالل اليومين المقبلين لن يكون 
هناك مفر من فرض االغالق الش���امل". كما أمر نتنياهو باالس���تعداد لتقليص العمليات االقتصادية إلى 
10% فقط في األسابيع الثالثة القادمة. بدوره، قال وزير الداخلية أرييه درعي إنه يجدر "فرض حظر تجول 
تام على المواطنين من عمر 65 وما فوق". واعرب عن خشيته من أن تتحول "بني براك إلى بؤرة لوباء الكورونا 

فهناك ال يوجد حجر صحي وهناك الكثير من المرضى".

سلطة النقد الفلسطينية تقرر 
استئناف المقاصة في فترة الطوارئ

واشنطن/  االستقالل:
هوت أس����عار النفط خمسة بالمائة، الجمعة، مواصلة خسائرها لألسبوع الخامس 
على التوالي مع طغيان تحطم الطلب الناتج عن فيروس كورونا على جهود التحفيز 
من صناع السياسات في أنحاء العالم. وانخفض خام برنت 1.41 دوالر، بما يعادل 

5.35 %، ليتحدد سعر التسوية عند 24.93 دوالر للبرميل.
ونزل الخام األميركي أكثر من ثالثة بالمائة على مدار األسبوع.

وق����ال بوب ياوغر، مدير العقود اآلجل����ة للطاقة لدى ميزوهو في نيويورك، »نفد ما 
لدينا من ذخيرة لدعم الس����وق.. الحكومة استنفدت ذخيرتها هذا األسبوع - وفي 

األسبوع المقبل ستكون السوق بمفردها«.
وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه في ظل لزوم 3 مليارات ش����خص 

منازلهم، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط 20 بالمائة.

وزير المالية االسرائيلي: نحن 
نسير نحو كارثة اقتصادية

النفــط يهــوي 
لألسبــوع الخامــس

االستقالل/ وكاالت:
النقد  التنفيذي���ة لصندوق  قالت المديرة 
الدولي، كريس���تينا جورجيفا، إن الصندوق 
يعمل على دراس���ات االنهيارات الشديدة 
ف���ي االقتصاد العالم���ي تفاعاًل م���ع أزمة 
تفش���ي فيروس كورونا المستجد »كوفيد 
19«.وأوضح���ت جورجيفا ف���ي تصريحات 
نقلتها وكالة »رويترز«، أنه حتى اآلن لم يتم 
مناقشة تخفيف الديون عن الدول الفقيرة 

المديونة بها لدول بعينها.
النق���د الدولي يبحث  وتابعت: »صن���دوق 
حالًيا )نهًجا علمًيا( لمن���ع البلدان المدينة 

من الوقوع في المنحدر ووصولها إلى حافة 
االنهيار االقتصادي الكامل«.

وحذرت جورجيفا من أن االقتصاد األمريكي 
يس���ير نح���و »الرك���ود«، ولكن اإلج���راءات 
األمريكية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا 

يبدو أنها تسير بشكل جيد.
كما ح���ذرت من أنه من غي���ر الواضح ما إذا 
كانت إجراءات حماية النظام المالي ستكون 

كافية حتى يتم احتواء الفيروس.
وأردف���ت: »م���ن المه���م حماي���ة العمال 
والعائ���الت من فقد الدخ���ل المفاجئ، كما 
ينبغ���ي أن يتم تطبيق إجراءات حاس���مة 

أيضا لحماية الشركات«.
وطالبت جورجيفا بضرورة إخضاع ما يحدث 
في عام 2020 من أزمات لمزيد من التقييم 
الشامل لدراسة مدى تأثير تدابير الرفاهية.

وأعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد 
مالباس، في وقت س���ابق، أن البنك الدولي 
وصن���دوق النقد يدعوان إل���ى تعليق دفع 
الديون للدول األكثر فقًرا في ظل انتش���ار 

فيروس كورونا المستجد.
وقال مالباس في مؤتم���ر صحافي: »البنك 
الدولي وصندوق النقد يدعوان إلى إرس���ال 

إشارات إيجابية ألسواق المال«.

النقد الدولي: ندرس االنهيارات الشديدة 
في االقتصاد العالمي بسبب كورونا
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االستقالل/ وكاالت:
حذرت منظمة الصح���ة العالمية 
يوم أمس، من أن النقص الشديد 
ف���ي معّدات الوقاي���ة للموظفين 
الصحيين الذي���ن يواجهون وباء 
كوفي���د19- "كورون���ا" يع���د من 
بي���ن التهديدات األكث���ر إلحاحا 
بالنسبة إلى العالم حاليا.وحّضت 
المنظمة الدول المتقدمة صناعيا 
عل���ى زي���ادة إنتاجه���ا لمعدات 
الوقاية الش���خصية بينما حّذرت 
م���ن أن المعرك���ة ض���د كورون���ا 

المستجد الزالت في بدايتها.
المنظم���ة  ع���ام  مدي���ر  وق���ال 
تيدروس ادهانوم غبرييس���وس: 
إن "النق���ص العالمي المزمن في 
معدات الوقاية الش���خصية بات 
بي���ن التهديدات األكث���ر إلحاحا 
إنقاذ  المش���تركة عل���ى  لقدرتنا 

األرواح".
وتاب���ع "عندما يك���ون الموظفون 
الصحيون في خطر، نكون جميعا 

في خطر".
وقال تيدروس "ال يمكن حل هذه 
المش���كلة إال من خ���الل التعاون 
الدولي والتضامن"، مش���ددا على 
أن الموظفي���ن الصحيي���ن ف���ي 
األفقر يس���تحقون ذات  ال���دول 
الحماية التي يحظى بها أقرانهم 

في الدول األغنى.
وأف���اد أن المنظمة أرس���لت نحو 

مليون���ي قطع���ة منفصل���ة من 
إلى  الش���خصية  الوقاية  معدات 
74 بلدا وتس���تعد إلرسال كمية 

مشابهة إلى 60 دولة أخرى.
وأشار إلى أنه حّض دول مجموعة 
"قّوتها  استخدام  على  العشرين 
الصناعي���ة وابتكاره���ا" إلنت���اج 
وتوزي���ع األدوات الالزم���ة إلنقاذ 

حياة المزيد من الناس.
وأض���اف "علينا كذل���ك التعّهد 
لألجيال المقبل���ة بالقول إن األمر 

لن يتكرر إطالقا".
وأس���فر كوفيد19- عن وفاة أكثر 

من 25 ألف شخص، بينما سّجلت 
معظم الوفيات في أوروبا، بحسب 
إحصاء لفران���س برس مبني على 

معلومات رسمية.
ون���ّوه تيدروس إل���ى أن أكثر من 
مائ���ة ألف ش���خص تعاف���وا من 

المرض.
وأض���اف "ال زلنا ف���ي بداية هذه 
المعرك���ة. علين���ا المحافظة على 

الهدوء والوحدة والعمل معا".
بدوره، ش���دد المدي���ر التنفيذي 
الصحي���ة  الط���وارئ  لبرنام���ج 
بالمنظم���ة مايكل ري���ان، أن على 

ال���دول أال تعاق���ب الكتش���افها 
أع���دادا كبي���رة م���ن اإلصاب���ات 
المؤك���دة، ما من ش���أنه أن يحبط 
عمليات  إج���راء  ع���ن  عزيمته���ا 

فحص أوسع.
وق���ال إنه بدال من ذل���ك، ينبغي 
مكافأته���ا عل���ى إج���راء فحوص 

للحاالت المشتبهة.
وأفاد أن "جزءا م���ن هذا االرتفاع 
)في األعداد( ناجم عن الكش���ف 
إجراءات  لتحس���ن  نظرا  المتزايد 
الفحص". وأكد أنه "ال يمكن ألحد 

التكهن" بشأن أمد الوباء. 

الصحة العالمية: نقص معدات الوقاية يشكل »تهديدًا ملحًا«

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت العديد من وس���ائل االعالم العالمي بأن وزارة الصحة االيطالية سجلت أكثر من 

1000 حالة وفاة بفيروس كورونا في ايطاليا خالل 24 ساعة فقط.
ويعتبر تسجيل 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا في ايطاليا خالل يوم واحد هو أعلى 

حصيلة يومية في العالم أجمع منذ انتشار الوباء القاتل )كوفيد19-(.
مصادر صحفية ايطالية ذكرت بأن منطقة لومبارديا ش���مال إيطاليا سجلت وفاة 541 

شخصا في يوم واحد ليترفع العدد فيها إلى نحو 5402.
ويتزايد الرقم بشكل مستمر مقارنة بتسجيل 387 وفاة أمس الخميس وهو ثاني أعلى 
معدل في اإلقليم حتى اليوم. س���يلفيو بروس���افيرو رئيس معهد الصحة في إيطاليا، 

أعلن اليوم الجمعة، إن البالد لم تصل إلى ذروة وباء فيروس كورونا بعد.
وقال سيلفيو بروسافيرو، فى مؤتمر صحفى »لم نصل إلى الذروة ولم نتجاوزها«.

بكين / االستقالل:
تس����ابق مصانع اجهزة التنفس الصناعي في الصين الزمن لتلبية االحتياجات المحلية 
والدولية. ويقول القائمون على إحدى هذه المصانع في شرقي العاصمة بكين: إن خطوط 
اإلنت����اج تعمل على مدار الس����اعة وبال توقف منذ 20 يناير/كان����ون الثاني الماضي، في 

ظل التدافع العالمي على شراء أجهزة التنفس الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وحسب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، فإن الشركات الصينية سلمت 
مقاطعة هوبي بؤرة تفش���ي الوب���اء حوالي 17 ألف جهاز تنف���س حتى 3 مارس/آذار 
الحالي. وتش���ير التقديرات الحالية إلى أن الصين قادرة على تصدير ما ال يقل عن 14 

ألف جهاز في أبريل/نيسان المقبل إلى الخارج.
وقدرت القيمة اإلجمالية لهذه األجهزة بحوالي ثالثمائة مليون دوالر.

الصين تسابق الزمن لتصنيع أكبر 
عدد من أجهزة التنفس االصطناعي

1000 حالة وفاة بفيروس كورونا 
في ايطاليا خالل 24 ساعة فقط

طهران / االستقالل:
لم تش����كل الظروف الصعبة التي تواجهها 
إيران، من جراء تفشي كورونا الجديد، عقبة 
أم����ام تطوي����ر برنامجها النووي، إذ تش����ير 
تقارير إعالمية إلى مواصلتها تطوير أجهزة 
الطرد المركزي وصناع����ة جيل جديد منها، 

وفقًا لما نشرته وكاالت أنباء إيرانية.
وأفادت وكالة "إيسنا" اإليرانية في تقرير، 
نقاًل عن هيئ����ة الطاقة الذري����ة اإليرانية، 
بأّن الخبراء اإليرانيي����ن في المجال النووي 
"واصل����وا جهوده����م بأقص����ى الطاق����ات، 
وم����ن دون توقف، ف����ي مج����ال تخصيب 

اليورانيوم وإنتاج أجه����زة الطرد المركزي، 
خ����الل عطلة عيد الن����وروز" التي بدأت يوم 
العش����رين من الش����هر الجاري، وستستمر 

حتى الثاني من إبريل/ نيسان المقبل.
وأضاف����ت "إيس����نا" أّن ش����ركة تكنولوجيا 
أجهزة الطرد المركزي اإليرانية "تسا"، التي 
تعمل في مجال تصمي����م وإنتاج مختلف 
أجيال ه����ذه األجهزة، تمكنت، خالل األيام 
األخي����رة، من إنتاج وتجمي����ع أنواع جديدة 
م����ن أجهزة الط����رد المركزي، منه����ا ما هو 
األكث����ر تطورًا، في منش����أة "نطنز" النووية 

الحساسة.

وكش����فت هيئة الطاقة الذري����ة اإليرانية، 
وفقًا لتقرير "إيس����نا"، ع����ن إنتاج وتجميع 
 ،IR6 أجه����زة الط����رد المرك����زي من جي����ل
 ،IR9 وصناع����ة الجه����از الثان����ي ألجه����زة
وصناع����ة السلس����لة العش����رية األولى من 
أجه����زة IRS، معتب����رة أّن ه����ذه اإلنتاجات 
"تمثل خطوات مؤثرة في تحقيق األهداف 

السلمية للبرنامج النووي اإليراني".
ويفت����رض أن تزي����ح طهران الس����تار عن 
إنجازات نووية جديدة، بما فيها إنتاج هذه 
األجه����زة النووية، يوم الثام����ن من إبريل/ 
نيس����ان المقبل، بمناس����بة اليوم الوطني 

للتقنية النووية.
وبي����ن ه����ذه األجه����زة، تكتس����ب أجهزة 
IR9 للط����رد المركزي أهمي����ة كبيرة، حيث 
إنها تعتب����ر األكثر تقدم����ًا، وتحقق قفزة 
ف����ي ق����درات إيران ف����ي مج����ال تخصيب 
اليورانيوم. وبحسب التقارير اإليرانية، فإّن 
ق����درة كل جهاز منها ف����ي مجال تخصيب 
اليوراني����وم تصل إل����ى 50 ضعف أجهزة 
IR1، المس����تخدمة في منشأة "نطنز"، كما 
أّن قدراتها التخصيبية هي ضعف قدرات 

أجهزة IR8 للطرد المركزي.
وقب����ل أن تعل����ن طهران، صناع����ة الجهاز 

الثان����ي م����ن أجه����زة IR9، كان الرئي����س 
اإليراني حس����ن روحاني قد كشف، في 18 
ديسمبر/ كانون األول الماضي، عن أّن بالده 
تعم����ل على صناعة هذه األجهزة، مش����يرًا 

إلى أنها "في مرحلة االختبار".
ويأت����ي كش����ف إيران ع����ن إنت����اج أجهزة 
متط����ورة جديدة للط����رد المركزي على وقع 
توتر عالقاتها مع الوكال����ة الدولية للطاقة 
الذرية، خالل الفت����رة األخيرة، حيث أعلنت 
الوكالة، في وقت سابق من الشهر الجاري، 
أّن طه����ران ترفض الرد على استفس����ارات 

لها والوصول إلى منشأتين مشبوهتين.

النــووي اإليرانــي: إنتــاج أجهــزة طــرد مركــزي جديــدة

طرابلس/ االستقالل:
صدت قوات حكومة الوف���اق الوطني في ليبيا 
هجوما لق���وات اللواء المتقاع���د خليفة حفتر 
في محور أبو قرين شرق مدينة مصراتة، بينما 
طالب وزي���ر الخارجي���ة الليب���ي مجلس األمن 
بالتدخل لمنع حدوث كارثة إنس���انية، نتيجة 

استهداف حفتر للمنشآت المدنية.
وق���ال مصدر من قوات حكومة الوفاق إن قوات 
حفتر مدعومة بمرتزق���ة من الجنجويد، حاولت 
التق���دم على محور أبو قري���ن مدعومة بقصف 

مدفعي وصاروخي.
وأض���اف المص���در أن طائرات مس���يرة لقوات 
الوفاق ومدفعية ثقيلة دم���رت آليات وعربات 
تحمل ذخيرة، وأخرى على متنها صواريخ غراد 

ومدرعات إماراتية.

من جهته، أوضح الناطق باسم المركز اإلعالمي 
لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق 
مصطف���ى المجعي، أن قواتهم ش���نت هجوما 
على تمركزات ق���وات حفتر في محيط منطقة 

الوشكة قرب سرت )450 كلم شرق طرابلس(.
وأض���اف المجع���ي أن »الهجوم ج���اء ردا على 
قصف طي���ران إماراتي ُمس���ير ألحد تمركزات 
قواتنا بمحور أبوقرين، مما أدى إلى استشهاد 

8 من أفرادنا«.
وأش���ار إلى أن قواتهم ُتح���رز تقدمات مهمة 
باتجاه مدينة س���رت، وأن االش���تباكات ال تزال 

مستمرة.
وكان المركز اإلعالم���ي لعملية بركان الغضب 
قد أعلن أن قوات حكومة الوفاق الليبية حققت 
تقدم���ا في محوري الطويش���ة والتوغار جنوب 

طرابل���س، واس���تهدفت مواقع لق���وات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر.

ونش���رت قوات الوفاق مقطع فيديو لمن قالت 
إنه أس���ير من ق���وات حفتر، أك���د خالله وجود 
مرتزقة روس في مح���اور القتال بطرابلس، وال 

سيما في محور صالح الدين جنوبي المدينة.
يأت���ي ذلك بينم���ا حّذر وزي���ر خارجية حكومة 
الوفاق الليبية محمد س���يالة -في رس���الة إلى 
مجل���س األمن- م���ن وقوع كارثة إنس���انية مع 
استمرار قصف قوات حفتر للمنشآت المدنية 

واإلصالحية في العاصمة.
وأع���رب عن أمل���ه في أن يتخ���ذ المجلس قرارا 
بوقف العدوان على طرابلس وحماية المدنيين 
العزل، وف���ق ميثاق األمم المتح���دة والقانون 

الدولي.

واشنطن/ االستقالل:
قال���ت صحيفة نيويورك تايم���ز إن وزارة الدف���اع األميركي���ة )البنتاغون( أصدرت 
توجيها األس���بوع الماضي للتحضير لحملة عس���كرية في الع���راق تهدف لتدمير 

مليشيا تدعمها إيران بعد أن هددت بشن ضربات ضد القوات األميركية.  
ونقل���ت الصحيف���ة عن قائد الق���وات األميركية في العراق، الجن���رال روبرت وايت، 

تحذيره من أن خطوة كهذه قد تكون دموية وتسبب حربا مع إيران.
وأضاف أن حملة كهذه ستحتاج إلى إرسال آالف الجنود األميركيين إلى العراق.

وأوردت نيوي���ورك تايم���ز أن وزير الخارجي���ة مايك بومبيو وأعض���اء بمجلس األمن 
القوم���ي أيدوا خطوات تصعيدية ضد إيران، في حي���ن عّبر قادة في البنتاغون عن 
تحفظهم. وذك���رت الصحيفة أن وزير الدفاع األميركي مارك إس���بر أجاز التخطيط 
لهذه الحملة العس���كرية لمنح الرئيس دونالد ترامب خيارات للرد على المليشيات 

العراقية المدعومة من طهران.

حكومة الوفاق تصد هجومًا لحفتر شرق مصراتة نيويورك تايمز: البنتاغون وجه 
بتحضير حملة عسكرية في العراق
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غزة/االستقالل:
بات مصي���ر 8 أندية غزية، مرهونا بوقف انتش���ار 
في���روس كورنا المس���تجد، والذي يض���رب العالم 

بأسره.
ووصلت 8 أندية لربع نهائي كأس فلسطين ألندية 
قطاع غزة، وهي شباب رفح واتحاد خانيونس و غزة 
الرياضي و الهالل و شباب خانيونس و نماء و اتحاد 
الش���جاعية والصداقة، قبل صدور ق���رار التعليق 
لمدة أسبوعين، بناًء على تعليمات المجلس األعلى 

للشباب والرياضة.
هذا القرار لم يكن مفاجئًا للوس���ط الرياضي، لكنه 
أحدث حالة من اإلرباك لألندية، في ظل عدم وضوح 

الرؤية فيما يتعلق بموعد استئناف البطولة.
توقف كامل

من خ���الل التواص���ل م���ع مجالس تل���ك األندية 
ومدربيه���ا، فإن الجميع ملتزم بقرار الحجر الصحي، 
لكن الس���ؤال إلى متى؟ خاصة أن البعض من تلك 
األندي���ة يرى في الكأس أفض���ل تعويض إلخفاق 
الدوري، وتعويض ما فات، كما أن بطل تلك البطولة، 

سيواجه بطل كأس فلسطين في الضفة الغربية.

5 �أندية ُمتوجة
خمسة أندية من الثمانية التي تأهلت، سبق لها أن 

ُتوجت باللقب وهي ش���باب رفح واتحاد الشجاعية 
والصداقة وشباب خانيونس وغزة الرياضي.

ويبقى فريق ش���باب رفح صاحب العدد األكبر من 

ألقاب الكأس، وهو أكثر األندية تشوقًا الستئناف 
البطول���ة، ألنه ي���رى أنها أفضل تعويض ألس���وأ 
المواس���م الكروية، والتي ظ���ل يعاني فيها حتى 

الجولة قبل األخيرة.
فيما يرى اتحاد الش����جاعية ثالث ال����دوري، أنه أمام 
فرصة التتويج باللقب الثالث، فالفريق أزاح من طريقه 
أهم وأصعب عقبة، خدمات رفح، بعد الفوز عليه )2/3( 
في ال����دور ثمن النهائي، ليضرب موعدًا مع الصداقة 

الذي بدوره سبق أن فاز باللقب مرة واحدة.
�لريا�ضي يبحث عن فرحة

ف���ي المقابل يتطلع نادي غ���زة الرياضي، لتحقيق 
فرحة وإنجاز يعوض من خالله إخفاق الهبوط للمرة 

األولى في تاريخه.
الرياض���ي رغم هبوط���ه، لكنه يبقى م���ن األندية 
العريقة صاحبة الب���اع الطويل، والمتوجة بالكأس، 
لذلك يرى الجميع في���ه أن هنالك فرصة تاريخية 
لهذا الجي���ل من الالعبين للف���وز بلقب يعوضهم 
عن الهبوط، ويكون محف���زًا لهم للعودة مرة ثانية 

للدرجة الممتازة.

بعد تفشي فايروس »كورونا«

8 أنديــة تترقــب مصيــر بطولــة الكــأس

ميونخ/ االستقالل:
حسم الحارس األلماني المخضرم مانويل نوير، مستقبله 
مع ناديه بايرن ميونخ، ف���ي ظل التقارير الصحفية التي 

تتحدث عن إمكانية رحيله، مع نهاية الموسم الحالي.
وذكرت شبكة »سكاي سبورتس« ألمانيا، أن مانويل نوير، 
ال يفكر في مغادرة بايرن ميونخ، على اإلطالق، وأنه سيقوم 
بتمديد عقده الحالي، الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وكانت صحيف���ة »بيلد« األلمانية، قد زعم���ت أن مانويل 
نوير حارس منتخب ألمانيا، طالب مس���ئولي بايرن ميونخ 
بتمديد عقده مع الفريق خالل الفترة المقبلة، ولكن قوبل 

األمر بالرفض من قبل إدارة البافاري.
ويبلغ نوير 34 عامًا واستمر في العطاء لفترة طويلة داخل 
أسوار »إليانز أرينا«، ونجح في تحقيق العديد من األلقاب 

على المستوى المحلي واألوروبي برفقة الفريق البافاري.
يتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري االلماني، بعد مرور 
25 جولة من المسابقة، برصيد 55 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط 

عن الوصيف فريق بوروسيا دورتموند، برصيد 51 نقطة.
وكانت رابطة الدوري األلماني، قد أعلنت الثالثاء الماضي، 
استمرار إيقاف منافس���ات الدوري األلماني »بوندزليجا« 
وكذل���ك دوري الدرجة الثانية حتى نهاية ش���هر أبريل 

المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا فى البالد.

مدريد/ االستقالل:
كشف تقرير صحفي إس���باني، عن سبب 
فش���ل برش���لونة في التعاقد م���ع تانجي 
ندومبيلي، العب ليون الس���ابق وتوتنهام 

الحالي، قبل بداية الموسم الحالي. 
ووفق���ا لصحيف���ة "مون���دو ديبورتيف���و" 
اإلس���بانية، ف���إن برش���لونة ح���اول ض���م 
ندومبيلي الموسم الماضي، لكنه فشل في 
حسم الصفقة، قبل أن يعود حاليا لمطاردة 

الالعب مجددا.
وأشارت إلى أن جان ميشيل أوالس، رئيس 

لي���ون، اضطر للموافقة عل���ى بيع صامويل 
أومتيت���ي إلى برش���لونة بأق���ل من قيمته 

السوقية )25 مليون يورو(.
وأوضح���ت أن أومتيتي حصل على العديد 
م���ن العروض ف���ي 2016، ولكنه أصر على 
ارتداء قميص برشلونة، ما أجبر أوالس على 

قبول العرض.
وقالت الصحيف���ة، إن أوالس أراد تعويض 
خس���ارته المادية في صفقة أومتيتي عند 
بيع ندومبيلي إلى برش���لونة في الموس���م 
الماضي، ولذلك رفض العرض األول للبارسا 

بشأن ضم الالعب، منتظرا تقديم زيادة في 
األموال المقترحة.

وأضافت أن برشلونة في الموسم الماضي، 
منح أولويته لضم فرينك���ي دي يونج، ثم 
تحرك لمطاردة ماتي���اس دي ليخت الذي 
انتق���ل إلى يوفنت���وس، ما جع���ل أوالس 

يفاوض أندية أخرى تريد ضم ندومبيلي.
وذك���رت الصحيف���ة أن أوالس ل���م ينتظر 
برشلونة، ووافق على عرض توتنهام الذي 
تت���راوح قيمته بي���ن 60 و62 مليون يورو، 

باإلضافة إلى 10 ماليين كمتغيرات.

سر فشل برشلونة في ضم ندومبيلي

ميالن/االستقالل:
كش���فت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس اإليطالي 
يتقدم ف���ي مفاوضاته للتعاقد م���ع البرازيلي جابرييل 
جيس���وس مهاجم مانشس���تر س���يتي في الميركاتو 

الصيفي المقبل.
وذك���رت صحيف���ة "توتو س���بورت" اإليطالي���ة أن إدارة 
اليوفي تحقق تقدما ملحوظا في االتفاق مع جيس���وس 
قبل التفاوض مع الس���يتي، خاص���ة أن المهاجم مهتم 
باألمر حيث يريد اللعب بشكل أساسي وهو ما ال يتحقق 
ف���ي أغلب المباريات مع مان س���يتي لوجود األرجنتيني 

سيرجيو أجويرو.
وكانت تقارير قد كش���فت أن اليوفي يس���تعد لتقديم 
عرض رس���مي إل���ى نظرائهم في مانشس���تر س���يتي 
االنجلي���زي، م���ن أجل التعاقد م���ع البرازيل���ي جابرييل 

خيسوس مهاجم الفريق، خالل الصيف المقبل.
وأش���ارت أن إدارة يوفنت���وس مهتم���ة بالتعاق���د مع 
خيسوس، لدعم صفوفه في الصيف المقبل وتعويض 

رحيل هيجواين المتوقع بنهاية الموسم الجاري.
ومن المتوقع أن يقدم يوفنتوس اإليطالي عرضا بقيمة 
60 ملي���ون يورو إلقناع الس���يتي ببيع الالعب، خاصة مع 
األزمة المتعلق���ة بالحرمان من المش���اركة أوروبيًا لمدة 

عامين.

مانويل نوير يحسم 
مستقبله مع بايرن ميونخ

مفاوضات متقدمة ليوفنتوس
 من أجل خطف نجم مان سيتي



األحد 5 شعبان 1441 هــ 29 مارس 2020 م

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ف���ي ظ���ل اس���تمرار جه���ود الحكومة 
الفلس���طينية ف���ي التّصدي لتفش���ي 
ابتك���ر  المس���تجد،  كورون���ا  في���روس 
م���ن مدينة  مهندس���ان فلس���طينيان 
جني���ن بالضف���ة المحتلة جه���از »رش« 
تعقيم للمس���اعدة في عمليات مواجهة 
الفي���روس القاتل، رغم قل���ة اإلمكانات 
الم���وارد ومعوقات االحتالل  ومحدودية 

االسرائيلي.
ومفيد  يزيد  الش���قيقان  المهندس���ان 
عالون���ة م���ن بلدة جب���ع، صمم���ا جهازًا 
للتعقيم وأطلقا عليه اس���م »جهاز رش 
تيرب���و«، وهو قادر عل���ى تعقيم مدينة 
جني���ن من جميع الفيروس���ات بما فيها 

)كوفيد19-(، في ساعات محدودة.
ويق���ول المهن���دس يزي���د عالونة في 
تصريح���ات صحفية، »ت���م إنتاج جهاز 
المجموع���ة  ورش���ة  داخ���ل  التعقي���م 
الهندس���ية، خدمة منهم ف���ي تعقيم 
المدين���ة، ف���ي أقل من 24 س���اعة، رغم 

محدودية االمكانيات.
ويضيف عالون���ة )24 عاًم���ا(، أّن جهاز 
»الرش« ُصّمم خالل س���اعة واحدة وأنتج 
بأدوات وقطع معدنية بس���يطة ومحلية، 
موصول���ة مع بعضها ع���ن طريق اللحام 

الحديدي.
ويوض���ح أّن جهاز التعقي���م مكون من 

ثالثة أقس���ام، األول الجزء الميكانيكي 
وهو قادر على توجيه الجهاز ميكانيكًيا 
ف���ي جمي���ع االتجاه���ات »360 درجة«، 
ونظام دفع هوائي وضخ الماء بواس���طة 
مروح���ة تريب���و، تعمل على ض���خ مادة 

المطهر لرش األماكن.
وبّين عالونة، أّن جه���از التعقيم يعقم 
كاف���ة ش���وارع وأماك���ن مدين���ة جنين 
بمس���اعدة مجموعة من لجن���ة الطوارئ 
في البلدية، لمدة أربع ساعات يومًيا على 
إلى  والمس���اء، مشيًرا  الظهيرة  فتريين 
أن جاهز »الرش« ُيطهر مس���احة 4 كيلو 

مترًا، ب�300 لتر من الماء والمعقم.
 المهندس���ان اللذان تخرجا من جامعة 
فلس���طين التقني���ة الخض���وري، عرضا 
ابتكارهم���ا الجدي���د عل���ى إدارة بلدية 
تطوي���ر  ف���ي  لمس���اعدتهما  جني���ن، 
الجه���از، إذ يفكران في تطوير نس���خة 
جديدة قادرة عل���ى تعقيم المدينة في 
وقت قياس���ي ممك���ن وبس���رعة، حيّث 
خصصت البلدية مجموعة من األشخاص 
والمطهرات لمس���اعدة المهندسين في 
حملته���م التطوعي���ة. وع���ن العقوبات 
التي واجهت المهندسين، يوضحان أن 

الحواجز »اإلسرائيلية« على مداخل بلدة 
جبع كانت عائقًا رئيس���ًا ف���ي تنقلهما 
للخارج وإدخال معدات وأدوات للتصنيع، 
إلى جانب قلة الموارد واإلمكانات وتوفير 

السيولة.
ودع���ا المهندس���ان جمي���ع الجه���ات 
المعني���ة والمؤسس���ات المحلي���ة، إلى 
تلقي الدعم الكافي لتطوير فكرة جهاز 
بتصميماته���م  واالهتم���ام  التعقي���م 
المبتكرة، حتى يستطيعا تطهير كافة 
مدن الضفة في وقت يخشى المواطنون 

من تفشي فيروس كورونا.

اتجاه المواطنين، م����ا أدى إلصابة مواطنين 
بالرص����اص المعدن����ي المغل����ف بالمطاط، 

والعشرات بالغاز المسيل للدموع،
يش����ار إلى أن مس����توطني "حفات ماعون" 
المقام����ة عل����ى أراض����ي المواطنين ش����رق 
بل����دة يطا، هاجموا القرية ورش����قوا األهالي 
ورعاة الماش����ية بالحجارة، بحماية من جنود 
االحت����الل الذين أطلقوا واب����ال من الرصاص 
وقناب����ل الغ����از والصوت ما تس����بب باصابة 
عدد م����ن المواطنين بح����االت اختناق جراء 

استنشاق الغاز السام.
اكما عتدى مستوطنون السبت، على أراضي 
المواطنين في منطقة القانوب ببلدة سعير 

ش����رق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 
المحتلة.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار واالس����تيطان 
ف����ي بي����ان أن مجموعة من المس����توطنين 
قطع����وا أكث����ر م����ن ٣٠٠ ش����جرة زيت����ون 
وصادروه����ا من أرض المواطن س����مير عابد 
ش����اللدة ومس����احتها 40دونًم����ا بمح����اذاة 

مستوطنة "أصفر".
ويس����تغل المس����توطنون غياب المزارعين 
عن أراضيهم إث����ر حالة الط����وارئ المعلنة 
في الضفة الغربية المحتلة، بسبب فيروس 
األراضي  كورونا لتكثيف هجماته����م على 
بحماية من  واألش����جار  المزروعات  وتخريب 

قوات االحتالل ضمن سياسة ممنهجة.
إل����ى ذلك، أصيب ش����ابان برص����اص قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي، إلى جانب العشرات 
واعُتقل فتيان ش����قيقان،  اختناق،  بحاالت 
أمس عقب اقتحام قوات االحتالل قرية كفر 

قدوم شرق قلقيلية.
وأفاد منس����ق المقاومة الش����عبية في قرية 
كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات االحتالل 
اعتقلت الش����قيقين إسالم )14 عاما(، وليث 
عبد الرحي����م علي )18 عاما( م����ن قرية كفر 

قدوم شرق قلقيلية.
وأوض����ح أن جن����ود االحت����الل أطلق����وا عقب 
اقتحامه����م القرية وابال م����ن الرصاص الحي 

والمعدني وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، 
م����ا أدى إلى إصابة اثني����ن منهما بالرصاص 
المعدن����ي المغل����ف بالمط����اط، إل����ى جانب 
العشرات بحاالت اختناق جراء استنشاقهم 
الغ����از المس����يل للدم����وع، بينه����م مس����نة 

ورضيعة.
وأض����اف أن ق����وات االحتالل اس����تهدفت 
بالرصاص تس����عة خزانات مياه على أسطح 

المنازل ودمرتها.
هاج����م  العدوان����ي،  الس����ياق  ذات  وف����ي 
مس����توطنون مساء السبت، مواطنا في قرية 
المغير ش����مال مدينة رام الله وسط الضفة 

الغربية المحتلة، وحطموا مركبته.

وق����ال مص����در م����ن القرية إن مس����توطني 
مس����توطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي 
القرية هاجموا المواطن منذر خضر أبو عليا 
خالل تواج����ده في المنطقة الش����مالية من 
القرية وحاولوا االعتداء عليه بالضرب، إال أنه 

الذ بالفرار.
المس����توطنين حطموا  أن  المصدر  وأضاف 

مركبته التي كان يقودها في المكان.
ويهاج����م المس����توطنون بش����كل متك����رر 
أهالي القري����ة والمزارعين ويطردونهم من 
حقوله����م، كما يمنعونه����م من قطف ثمار 
الزيت����ون وحراثة الس����هول ف����ي المنطقة 
الشمالية القريبة من المستوطنة المذكورة.

االستقالل/ وكاالت:
تعم���ل منظم���ة الصح���ة العالمية م���ع وزارة 
الصحة الفلسطينية ووكالة الغوث وتشغيل 
الالجئين )األونروا( لمكافحة تفش���ي فيروس 
الكورون���ا في االراضي الفلس���طينية المحتلة 
والمخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات.

أكدت وزارة الصحة الفلس���طينية أنها تتابع 
م���ع منظم���ة الصح���ة العالمية وم���ع الوكالة 
تفاقم وانتش���ار الفيروس، وتعمل على كافة 
الصعد ومع كافة المؤسسات، وخاصة االجهزة 
التنفيذية، من أجل الحد من انتشار الفيروس.

فيما، أكد سامي مشعشع، الناطق باسم وكالة 
الغوث وتشغل الالجئين )األون�روا(، أن الوكالة 
بحكم التنس���يق العالي مع الدول المضيفة، 

الفلس���طينية،  الوطنية  الس���لطة  خصوص���ًا 
في إقلي���م غزة وإقلي���م الضف���ة الغربية بما 
فيها القدس المحتلة، تنس���ق بش���كٍل عاٍل، 
فيما يتعلق باإلج���راءات الوقائية والعالجية 
والخدمية واإلغاثية، في كل ما يتعلق بتفشي 

فيروس كورونا.
وأوض���ح مشعش���ع أن���ه دون التنس���يق لن 
تس���تطيع الوكالة أن تتقدم خطوة، وبالتالي 
ما حص���ل ف���ي األردن أن الوكالة وضعت كل 
إمكانياتها ومقدراتها تحت تصرف الحكومة 
األردني���ة، ما ينس���حب عل���ى باق���ي مناطق 
عملياتنا وتحديدًا في األراضي الفلس���طينية 
المحتلة"، مؤكدًا ان الموارد المتاحة للس���لطة 
وللوكالة شحيحة جدًا، وبالتالي يجب أن يكون 

هناك تنس���يق عاٍل، مع وزارة الصحة أو دائرة 
ش���ؤون الالجئين، ومكتب الرئاس���ة ومكتب 

رئيس الوزراء".
وذكر أنه مع تفش���ي فيروس )كورونا(، كانت 
الوكال���ة تعيش أزمة مالي���ة خانقة، الفتًا إلى 
أنه���ا لم تحصل إال على القليل من مبلغ بليون 
و٤٠٠ ملي���ون دوالر تحتاجها الوكالة لتقديم 

خدماتها، وبالتالي هناك عجز كبير جدًا.
وقال مشعش���ع: "لمواجهة أزمة كورونا، طلبنا 
١٤ ملي���ون دوالر لثالث���ة أش���هر مقبلة، ولم 
نحصل إال على مبلغ زهيد جدًا، وبالتالي أوضاع 
الوكالة صعبة، فهناك تحديات كبيرة، أهمها 
دف���ع رواتب ل� ٣٠ ألف موظ���ف يعملون لدى 

الوكالة".

»الصحة العالمية« تنسق مع السلطة واألونروا لمواجهة »كورونا«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس وزراء حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، السبت، 

إنه في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
جاء ذلك في رس���الة مصورة وجهها لإلس���رائيليين عبر حساباته في شبكات 
التواص���ل االجتماعي، دعاهم فيها إلى توحيد قواه���م من أجلهم ومن أجل 
»إسرائيل«. وأكد أنه سيتم تشديد اإلجراءات من أجل التغلب على الفيروس، 

داعًيا اإلسرائيليين إلى االلتزام بالمبادئ التي تنشر.
وذكرت قن���اة 12 العبرية أن نتنياهو س���يلتقي مع بين���ي غانتس، من أجل 

التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
ووفًقا للقناة، فإن االتفاق بين الجانبين قد تم بش���كل كبير، وإن الخالف فقط 

بشأن هوية وزير القضاء، مرجحًة أن يتم يوم اإلثنين اإلعالن عن الحكومة.

نتنياهو: ذاهبون 
لتشكيل حكومة وحدة

بيت لحم/ االستقالل:
 انتشرت صورة لطفل من مخيم الدهيشة يحمل بيده ديكا، أول أمس، يحاول 

أن يعرضه على المارة بغرض بيعه.
وقال شاهد عيان وجه سؤاال للطفل حول السبب في رغبته بيع الديك فأجابه: 
أن والدته طلبت ذلك حتى يتس���نى لهم ش���راء بعض احتياجات المنزل من 
ثمن���ه، في ظ���ل اإلغالقات التي تش���هدها محافظة بيت لحم عقب تفش���ي 

فيروس كورونا، وتوقف أعمال معظم المواطنين.

خانيونس / االستقالل:
نفذت طواقم الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب 
محافظات غزة حملة تعقيم واس����عة اس����تهدفت شوارع 

حي معن الواقع جنوب شرق المدينة، وذلك ضمن الخطة 
المعدة سلفًا والتي تستهدف أحياء خانيونس للمساعدة 
في منع انتشار فايروس كورونا. وشملت الحملة رش مواد 

التعقي����م في ش����وارع الحي المذكور وواجه����ات المحال 
التجارية وكذلك واجهات من����ازل المواطنين وأراضيهم 

الزراعية وبعض المرافق الخدماتية األخرى.

بروكسل/ االستقالل:
وجهت منظمات بلجيكية غير حكومية، السبت، نداء لرفع الحصار عن قطاع غزة في ظل 

تفشي وباء كورونا في انحاء العالم.
وطالب���ت المنظمات البلجيكية حكومته  بالتحرك العاج���ل، وقالت: "يجب على بلجيكا 
أكث���ر من أي وقت مضى أن تطالب برفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه إس���رائيل 
على غزة. يجب العمل على  إدخال المس���تلزمات الطبية الالزمة: أجهزة التنفس وأسّرة 
العناي���ة المركزة ومجموعات الفح���ص وجميع المعدات التي تحد م���ن خطر التلوث. 
ندعو أيضا إلى ادخال المواد الغذائية والس���ماح بدخ���ول والعاملين الطبيين األجانب 
للمساعدة في التغلب على األزمة. إن اإلمداد الكامل بالكهرباء مهم أيًضا حتى تتمكن 
المرافق الصحية من تش���غيل خدماتها بشكل صحيح. كما يجب على المجتمع الدولي 

أن يضمن زيادة المساعدات اإلنسانية في اإلقليم أثناء األزمة "
وتح���ت عنوان "غزة.. احتواء ش���به كامل منذ 14 عاما" كتب���ت  مجموعة من المنظمات 
غي���ر الحكومية البلجيكية والت���ي تتابع الوضع في غزة رس���الة للحكومة والرأي العام 
في بلجيكا تش���رح فيه الوضع االنساني في قطاع غزة. وجاء في الرسالة التي نشرتها 
جريدة Le Soir البلجيكية الناطقة باللغة الفرنسية: "قد يكون وصول الكوفيد 19 إلى 
غزة كارثيًا ويؤدي إلى كارثة صحية وإنس���انية غير مس���بوقة. لقد حان الوقت إلطالق 
صفارة  اإلنذار ! " مضيفة: "س���يدخل العالم كل���ه قريًبا في حالة احتواء، ولكن إذا كان 
هناك مكان واحد في العالم يتطلب مزيًدا من االتصال بالعالم الخارجي، فهو بالتحديد 

غزة، ألنها مقطوعة  عن كل شيء منذ فترة  طويلة جًدا.

مهندسان من الضفة ُيصممان جهاز تعقيم لمواجهة »كورونا«

بلدية خانيونس تعقم شوارع حي »معن« 

منظمات بلجيكية توجه نداء لرفع 
الحصار عن غزة في ظل وباء كورونا

طفل في الدهيشة يعرض »ديك 
العائلة« للبيع والسبب »كورونا«

اإ�صابات واعتقاالت ..
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لندن/ االستقالل:
أغلقت أقدم حديقة حيوان في العالم أبوابها أمام الجمهور للمرة األولى منذ الحرب 
العالمية الثانية، في الوقت الذي تش���هد فيه لندن حالة من اإلغالق بسبب عدوى 
فيروس كورونا، لكن الحياة بالنسبة لحيوانات الحديقة البالغ عددها 18 ألفا يجب 
أن تمضي بش���كل طبيع���ي. وتعد حديقة حيوان لندن التي فتح���ت أبوابها أمام 
العلم���اء في عام 1828 وأمام الجمهور في عام 1847 واحدة من أكثر أماكن الجذب 
المحببة في العاصمة البريطانية، لكنها تأثرت مثل أي ش���يء آخر في المدينة من 

جراء األزمة الراهنة، مما أثار المخاوف بشأن رعاية الحيوانات.
وخالفا ألي متحف أو معرض فني فإن األمر ال يتعلق فحسب بغلق األبواب، فالحيوانات 
األس���يرة في حاجة ماسة للرعاية س���واء كانت الحيوانات الكبيرة مثل األسود والغوريال 

والحمار الوحشي والزرافة أو صرصور الفحاح المدغشقري أو أي حيوان آخر.
وأشارت تقارير إلى أن رعاية الحديقة تعد عملية مكلفة وتحتاج إلى الكثير من العمالة، 
ومن دون عائدات المبيعات اليومية للتذاكر والتي بلغت 27.8 مليون جنيه اس���ترليني 
)33 مليون دوالر( العام الماضي من حديقة حيوان لندن وحديقة حيوان ويبسيناد، فإن 
أي إغالق طويل األمد سيكون بمثابة الكابوس. وإضافة إلى المشكالت اللوجستية التي 
يتعرض لها العدد الصغير من حراس الحديقة والبيطريين وأفراد األمن والموظفين في 
الوصول إلى موقع الحديقة إذا لم يجبروا على عزل أنفس���هم ذاتيا فإنه ليس مفاجئا أن 

توجه حديقة لندن مناشدة للحصول على تبرعات.

إغالق أقدم حديقة حيوان 
في العالم بسبب كورونا

) APA images (  الفنانة نيفني اأبو �سليم من مدينة دير البلح مع ر�سوماتها الكرتونية حول فريو�س كورونا

لندن/ االستقالل:
يه���رب المليارديرات من جائح���ة كورونا على متن 
طائ���رات خاصة، ويتجهون إلى عزلة تمتد ش���هورًا 
على متن اليخوت الفارهة، وهم يحاولون إبعاد شبح 

الفيروس عنهم.
وتورد صحيفة »تلغراف« البريطانية، أّن أثرياء العالم 
يأملون النجاة من هذه األزمة عبر اليخوت الفاخرة في 

مواقع نائية، وفقًا لشركة يخوت ومقرها لندن.
وق���ال جوناثان بيكيت الرئيس التنفيذي لش���ركة 
»برجس«: »يبحث الناس عن طرق للتغلب على هذه 
العاصف���ة التي تجت���اح العالم، واليخ���ت في مناخ 
جميل ليس مكانًا سيئًا للحصول على العزل الذاتي«.

وأض���اف أّن هناك اهتمامًا متزايدًا بالمواقع النائية 
»البديل���ة« للرحالت البحرية مثل أالس���كا، وجزر في 

جنوب المحيط الهادئ.

وقال بيكيت: »أخذت عائلة واحدة يختًا لمدة تسعة 
أس���ابيع، ولدينا أيضًا حجوزات طويلة األمد لليخوت 
بطول 130 قدمًا و230 قدمًا«، مضيفًا: »يقوم العمالء 
بترتيب تعليم أطفالهم على متن الطائرة، مع دروس 
الطهو من طاهي اليخت وقضاء الوقت مع الطاقم في 

غرفة المحرك للتعرف على التكنولوجيا«.
يمكن لليخ���وت األكبر حجمًا تخزي���ن ما يكفي من 
اإلمدادات بس���هولة لعدة أش���هر، ما يعني تجنب 
الع���ودة إل���ى الميناء، حي���ث يوجد خط���ر اإلصابة 

بالعدوى من االتصال باآلخرين.
 توظيف اليخوت الفائقة، لمثل هذه الفترة الطويلة، 
يرف���ع فواتي���ر بماليين الجنيه���ات. يمكن ألولئك 
الذين يسعون إلى الفرار من كورونا أن يتوقعوا دفع 
100.000 جنيه إس���ترليني في األسبوع، باإلضافة 
إلى تكاليف الطاقم ومخصصات السفن التي تصل 

سرعتها إلى 150 قدمًا، وترتفع إلى 500.000 جنيه 
إسترليني ألكبر اليخوت.

 وقالت شركة »إيليت جيتس« ومقرها لندن، األسبوع 
الماضي، إنها استقبلت 260 استفسارًا حول تأجير 
الطائرات والمروحيات، مقارنة ب�20 استفس���ارًا في 

األسبوع العادي.
 قال كريستوفر ويليامز مارتون، الرئيس التنفيذي 
للش���ركة: »إنها حالة من الذع���ر. الناس خائفون من 
التقاط الفيروس ويقول���ون: أخرجوني من هنا اآلن، 

بغض النظر عن التكلفة«.
 وأضاف: »في األس���بوع الماضي، نقلن���ا أفرادًا في 
طائرات خاصة إلى الش���رق األوس���ط، وعائالت إلى 
مناط���ق نائية في كندا، وأش���خاصًا آخرين إلى جزر 
قبالة الس���واحل االس���كندنافية في غضون مهلة 

قصيرة«.

بنسلفانيا/ االستقالل:
قالت شبكة "س���ي إن إن" األمريكية إن سيدة تعمدت السعال على بضائع في 

أحد المحالت في والية بنسلفانيا.
وقالت الشبكة على حس���ابها في "تويتر": "قالت الشرطة إن امرأة سعلت عمدا 

على طعام بقيمة 35 ألف دوالر في محل بقالة في بنسلفانيا. 
من المحتمل أنها تواجه اتهامات جنائية بس���بب السعال، وهي إحدى الطرق 

الرئيسية النتشار الفيروس التاجي الجديد".
فيما قالت صاحبة المحل إن "المس���ؤولين ال يعتقدون أنها مصابة بالفيروس 
التاجي"، مضيفة: "س���تبذل قصارى جهدها )الجهات المختصة( لمعرفة أنها 

تخضع لالختبار".
وأك���دت صاحبة المحل أنها تخلصت من كل الطعام والبضائع التي المس���تها 

المرأة، وقيمتها 35 ألف دوالر.

أثرياء يهربون من كورونا عبر اليخوت اتهامات جنائية بسبب 
السعال في أمريكا

 االستقالل/ وكاالت:
اعتبرت عالمة بيولوجية أنه ال يمكن توقع نهاية سريعة لوباء كورونا، إال بحدوث 
»معجزة بيولوجية« كأن يس���يطر الطقس الحار لفت���رات طويلة أو أن يضعف 

الفيروس فجأة خالل انتقاله من إنسان آلخر.
قالت ذلك العالمة البيولوجية، أنش���ا بارانوفا، الحائ���زة على درجة دكتوراه في 
العلوم البيولوجية، وأستاذة األحياء البيولوجية في الواليات المتحدة األمريكية، 

لوكالة »نوفوستي« الروسية .
وأوضحت أن »نهاية سريعة لوباء كورونا ممكنة إذا حدث نوع من المعجزة. أعني 
بالمعجزة معجزة بيولوجية. أي أن يضعف الفيروس فجأة، أو أن يسيطر طقس 

مشمس ودافئ تماما لمدة أسبوعين«.
وأضافت العالمة بارانوفا قائلة: »يمكن أن تكون بداية أبريل ش���ديدة 
الحرارة، كما يحدث في الوالي���ات المتحدة أحيانا. وقد يتبين أن األيام 
القادمة ستحمل معها طقسا دافئا تماما، حيث يبدأ في النهار التعقيم 
البيئي السريع للفيروس، وكما أوضحت بالفعل، فإن الفيروس )يجف( 

في الشمس«.
وش���رحت بارانوفا: »ومع ذلك، أنا ال اعتبر أن المعج���زة البيولوجية تقتصر على 
حلول طقس حار، بل أتفهم أيضا أن ذلك يش���مل حقيقة أن يتحول الفيروس 
ويتطور بطريقة تجعله أقل )شرا( وعدوانية ويقل عدد حاالت اإلصابة الشديدة 

به«.
ووفق���ا للعالمة البيولوجي���ة، هناك خيار ثان لإلنهاء الس���ريع للوباء: إذا تمكن 
النظام الصحي الدولي اآلن من ابتكار لقاح لهذا الفيروس، فسيكون إنتاج اللقاح 

قادرا على التوسع والبدء في العالج في جميع أنحاء العالم.

االستقالل/ وكاالت:
قال مدير برنامج السكر بجامعة هارفارد األمريكية 
الدكتور أسامة حمدي، إن بعض العلماء اكتشفوا 

أن فيروس كورونا ينتقل في الهواء أيضًا.
لفت حم����دي إلى أن هنالك بحثًا جديدًا منش����ورًا 
يؤكد أن الفيروس يبقى في الجو من س����اعة و10 
دقائق حتى ساعتين ونصف في األماكن المغلقة 

وقليلة التهوية.
ونصح حمدي بتهوية األماكن جيًدا، بخاصة التي 
يتواجد فيها مرضى فيروس كورونا، كما نصح من 

يس����اعدون مرضى كورونا أو يقوموا على خدمتهم 
بعدم دخول دورات المياه الخاصة بهم لتنظيفها 
بعد خروجهم منه����ا، ناصًحا مرضى كورونا بارتداء 
الكمام����ات واتب����اع الطرق الصحية ف����ي العطس 

والكحة.
وكش����ف حمدي مدة بقاء الفيروس، مشيًرا إلى أنه 
يبقى على األس����طح البالس����تيكية 3 أيام وأسطح 
االس����تانلس يومين، وأقل فت����رة تواجد له تكون 
على الكرتون، حيث تصل ل�4 ساعات، الفًتا إلى أن 
الفيروس يظل عالقا على المالبس وماليات السرير.

ونفى حمدي ما تم تداوله عن تس����بب الكحول في 
اإلصابة بس����رطان الجلد، مؤكًدا أن األطباء يعقمون 
أيديهم باس����تمرار في المستشفيات باستخدام 

الكحول.
ولف����ت حم����دي لنقطة مهمة خاصة باألش����خاص 
المدخنين،  بالفيروس م����ن  المعرضين لإلصاب����ة 
بخاصة مدخني »األراجيل« والسجائر لمدة طويلة، 
نظ����ًرا ألن الجهاز المناعي في الش����عب الهوائية 
يك����ون ضعيف����ا عنده����م وال يس����تطيع مقاومة 

الفيروس.

امستردام/ االستقالل:
يستعد باحثون من 4 دول لبدء تجارب سريرية للتأكد 
من نجاعة لقاح ضد داء الس���ل، البالغ عمره نحو 100 

عام، لتفادي اإلصابة بفيروس كورونا »كوفيد 19«.
وبحس���ب تقرير لمجلة »Science Mag«، فإن اللقاح 
المس���تخدم ضد الس���ل، وه���و مرض بكتي���ري، قد 
يس���تطيع تعزيز مناعة اإلنس���ان بشكل كبير حتى 
تصبح ق���ادرة على محاربة كورونا »كوفيد 19«، أو ربما 

سيمنع اإلصابة به مرة ثانية.
ومن المنتظر أن تقدم الجرعات التجريبية من اللقاح 

ألطب���اء وممرضات، يعتب���رون أكثر عرض���ة لإلصابة 
بأمراض الجهاز التنفسي من عامة الناس، فضال عن 
كبار السن الذين يشكلون أغلب المصابين والضحايا.

وسيبدأ فريق في هولندا أولى التجارب هذا األسبوع. 
وس���يقوم بتجنيد 1000 ش���خص من العاملين في 
مجال الرعاية الصحية في 8 مستشفيات هولندية، 
س���يتلقون لقاح الس���ل المس���مى »ُعصية كالميت 

.)BCG( »غيران
ويحت���وي )BCG( عل���ى س���اللة حي���ة ضعيفة من 
المتفطرة البقري���ة »Mycobacterium bovis« وهو 

نوع من البكتيريا يتبع جنس المتفطرة ويسبب السل.
وُيعط����ى اللقاح لألطف����ال في الس����نة األولى من 
حياته����م في معظ����م بل����دان العالم، وه����و آمن 
ورخيص، ويمنع حوالي 60٪ من حاالت السل لدى 
األطفال في المتوس����ط، مع وجود اختالفات كبيرة 

بين البلدان.
وترفع اللقاحات بش���كل عام االس���تجابات المناعية 
الخاص���ة بمس���ببات األم���راض المس���تهدفة، مثل 
األجس���ام المض���ادة الت���ي ترب���ط نوعا واح���دا من 

الفيروسات وتحيده دون سواه.

أستاذ بجامعة هارفارد: كورونا يعيش بالهواء لمدة ساعتين

 4 دول تجرب لقاح عمره 100 عام لعالج كورونا

عالمة بيولوجية: توقف 
تفشي كورونا يحتاج لمعجزة


