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الخليل/ االستقالل: 
أغلق���ت قوات االحتالل  مس���اء أمس األحد 
مداخ���ل منطقة ت���ل الرميدة غ���رب الحرم 
الخلي���ل جنوب  اإلبراهيم���ي ف���ي مدينة 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد ش���هود عيان من المنطق���ة بإصابة  
المواطن بس���ام أبو س���نينة في رأسه بعد 

إغالق الحاجز أثناء عبوره  منه.
في الس���ياق ذاته هدمت ق���وات االحتالل 

جدارًا فخاريًا يفصل بين واد الحصين وواد 
النصارى في المدين���ة تمهيدًا إلغالق واد 
بالكامل. وكان���ت قوات االحتالل  الحصين 
اقتحم���ت أول أم���س قرية تواني ش���رقي 
بلدة يطا جنوبي الخليل، واعتدت على رعاة 
األغنام ما أس���فر عن اعتقال ثالثة ش���بان 
وإصاب���ة اثني���ن آخرين بالرص���اص الحي، 
وعشرين إصابة باالختناق خالل المواجهات 

مع قوات االحتالل

االحتالل يغلق مداخل تل الرميدة بالخليل

صرف رواتب موظفي غزة والمنحة القطرية باأليام المقبلة

القيادي شلح: المقاومة خيار شعبنا 
الستعادة األرض والخالص من االحتالل 

44 عامًا على ذكرى »يوم األرض«

رام الله/ االستقالل: 
قال قدورة فارس رئيس نادي األسير الفلسطيني: إن الخطورة على أسرانا 
داخل السجون االسرائيلية تزداد يومًا بعد يوم، جراء تعنت إدارة السجون 

فارس: حياة األسرى في خطر ونطالب 
بتدخل جدي وعاجل إلنقاذهم

الجامعة العربية: »إسرائيل« تستغل 
انشغال العالم بكورونا لتنفيذ مخططاتها

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي محمد ش���لح، أن حركته تؤكد على أحقية 

الش���عب الفلسطيني بأرضه وأنه ال يمكن التنازل عن شبر واحد منها 
لكونها أرض وقف إس���المي وملكًا للفلسطينيين وليس لالحتالل أي 

القاهرة/ االستقالل: 
دع���ت جامع���ة ال���دول العربية أم���س األح���د الهيئات 
والمنظم���ات الدولية المعنية للقيام بواجباتها في فضح 

السياس���ات العنصرية وإدانة الممارس���ات واالنتهاكات 
االس���رائيلية ألبس���ط الحقوق الفلسطينية 
والتصدي لهذه الممارس���ات االس���رائيلية، 

 مبــادرات مجتمعيــة 
بغــزة تتحــدى »كورونــا« 

»أونروا«: السيناريو األسوأ هو 
انتشار كورونا بغزة مع اإلغالق التام

غزة / سماح المبحوح:
ف���ي قطاع غزة المهدد بجائحة في���روس كورونا و المحاصر 
إس���رائيليًا منذ أكثر من 13عاما ، عملت عشرات المؤسسات 

غزة / االستقالل:
أعرب مدي���ر عمليات أونروا في غزة ماتياس ش���مالي عن 
تخوفه من وصول وب���اء كورونا إلى قطاع غزة في ظل حالة 

غزة- رام الله/ االستقالل: 
دع���ت وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة 
مس���اء  أمس األحد المواطني���ن كافة إلى الحد من 
الحركة والتجوال وجعلها ألدنى مستوياتها وفي 

إطار الضرورة فقط، وذلك حفاظا على سالمتهم في 
ظل هذه المرحلة الحساس���ة. فيما سجلت مدينة 
الخليل ف���ي الضف���ة الغربية المحتل���ة إصابتين 
جديدتين بفيروس كورون���ا ليرفع عدد المصابين 

إل���ى 108. وأكد الناطق باس���م الداخلية إياد البزم 
ف���ي االيجاز اليومي حول مس���تجدات التعامل مع 

فاي���روس "كورون���ا" أن مراكز الحجر 
الصحي كافة تخضع إلجراءات أمنية 

الداخلية بغزة تدعو المواطنين للحد من الحركة.. 
والضفــة تسجــل إصابــات جديــدة بـ »كورونــا« 

رام الله / االستقالل:
أعلن رئيس الحكومة محمد اش���تية يوم أمس، إلغاء التقاعد المالي اإلجباري الذي كانت 

السلطة الفلسطينية فرضته على عدد كبير من موظفيها في قطاع غزة عام 2017.

عضو بتنفيذية المنظمة لـ »االستقالل«: »إسرائيل« تستغل 
»كورونا« لتنفيذ مخططاتها اإلجرامية بحق الفلسطينيين

رام الله/ االستقالل: 
أطلقت مؤسس���ات وش���خصيات فلس���طينية تحذيرات، أمس األحد، من تعمد 
االحتالل اإلسرائيلي تفشي فيروس كورونا في مناطق السلطة بالضفة الغربية 
المحتلة، بعد فتحه بعض البوابات الحديدية المقامة على جدار الضم العنصري. 

تحذيرات من تعمد االحتالل
 تفشي »كورونا« بالضفة

اشتية يعلن إلغاء التقاعد المالي لموظفي 
السلطة ويوضح آلية صرف الرواتب

غزة/ قاسم األغا: 
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
أحمد التميمي أمس األحد، أن االحتالل اإلسرائيلي يستغل 

جائحة كورونا، وانشغال المجتمعات والدول بها؛ من أجل 
تنفي���ذ مخططاته اإلجرامي���ة بحق وحمل 
التميمي وهو رئيس دائرة حقوق اإلنسان 

»هيئة األسرى« تحذر من خطر 
جانب من �مل�ؤمتر �ل�صحفي بغزة �أم�س  ) APA images (يداهم األسرى في السجون
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رام الله / االستقالل:
أعلن رئيس الحكومة محمد اش���تية يوم أمس، إلغاء التقاعد المالي اإلجباري الذي كانت 

السلطة الفلسطينية فرضته على عدد كبير من موظفيها في قطاع غزة عام 2017.
وقال اش���تية، خ���الل مؤتمر صحفي عقده برام الله للحديث عن آخر تطورات انتش���ار 
فيروس »كورونا« الوبائي، إن الحكوم���ة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس قّررت 
إلغاء التقاعد اإلجباري لموظفي غزة وجعله أمًرا اختيارًيا ابتداء من شهر أبريل/نيسان 

المقبل.
وأوضح أّن رواتب موظفي الس���لطة س���يتّم صرفها كاملة على مدار س���بعة أيام، بالرغم 
م���ن توقف عجله االنتاج واآلالت بش���كل كبير الى اكثر من 50 ف���ي المئة من الضرائب 
المحلية او المطارات. واش���ار الى ان الصرف سيكون على مدار سبعة ايام لمنع التجمهر 
امام البنوك بحيث س���يكون اليوم االول للكوادر الطبية والمساندة واليوم الثاني لكوادر 
االجهزة االمنية واليوم الثالث لالس���رى والش���هداء واليوم الرابع للش���ؤون االجتماعية 
والفقراء واليوم الخامس للمعلمين واليوم السادس لبقيه الموظفين اليوم السابع واالخير 

ستكون للمسؤولين وكبار موظفي الدولة والوزراء .
وكشف عن أن إيرادات السلطة ستنخفض إلى أكثر من النصف وسيتم العمل بموازنة 
الطوارئ، مشيرًا إلى طلب الحكومة من سلطة النقد والبنوك التسهيل على المقترضين.

غزة/ قاسم األغا: 
أكد عض���و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية أحم���د التميمي أم���س األحد، 
أن االحت���الل اإلس���رائيلي يس���تغل جائحة 
كورونا، وانش���غال المجتمع���ات والدول بها؛ 
م���ن أجل تنفي���ذ مخططات���ه اإلجرامية بحق 
الفلس���طينيين، مح���ذًرا من خط���ورة أوضاع 

األسرى.
وحم���ل التميمي وه���و رئيس دائ���رة حقوق 
اإلنسان والمجتمع المدني بالمنظمة، االحتالل 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة وصحة 
الفلس���طينية  األرض  ف���ي  الفلس���طينيين 
المحتلة، بما في ذلك األس���رى داخل سجونه، 

بعد تفشّي كورونا )كوفيد-19(. 
وق���ال لصحيف���ة "االس���تقالل": "إن االحتالل 
مسؤول مس���ؤولية كاملة ومباشرة عن أوضاع 
ش���عبنا بالضفة الغربية والقدس المحتلَتين 
وقطاع غزة، وعن أسرانا داخل سجون االحتالل"، 
بحسب المواثيق والقرارات والمواثيق الدولية.

ولف���ت إلى أن���ه يتوجب على دول���ة االحتالل 
توفي���ر اإلمكاني���ات الطبي���ة والصحية كافة 
الالزمة للفلسطينيين أمام تفشي وباء كورونا، 
من خ���الل تجهي���ز المستش���فيات وتوفير 
األجهزة الالزمة والمختصة لمكافحته، وتوفير 
المنظفات و المعّقمات الالزمة لوقاية األسرى 

داخل السجون من الوباء. 
وندد بإطالق س���لطات االحتالل يوم أمس عن 
س���جناء جنائيين من مواطني الكيان؛ "بغية 
التخفيض من احتمال تفشي وباء كورونا في 

السجون"، وفق ما ذكرت وسائل إعالم عبرّية.
وفي مع���رض تعقيبه على ذل���ك، قال عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "إن إطالق 
االحتالل س���راح مجرمين لدي���ه، واإلبقاء على 
األس���رى الفلس���طينيين، دليل على عقليته 
العنصرية الفاشية التي لم تتوان عن القيام 

بأي جريمة بحق الفلسطينيين".
وطالب بس���رعة التحرك لجهة إنقاذ األسرى، 
من تلك العقلية واالنتهاكات كافة الممارسة 

بحقهم، م���ن االحتالل وإدارة س���جونه، التي 
تتوقف عن انتهاك أبسط حقوق االنسان. 

وق���ال: "نطالب األم���م المتح���دة والهيئات 
الدولي���ة كافة، بالضغط على االحتالل لإلفراج 
عن أس���رنا الفلس���طينيين، الذي���ن أصبحوا 

فريسة سهلة لفيروس كورونا؛ بسبب إصابة 
العديد من السّجانين والمحققين به، وتنصل 
االحتالل من توفير مواد التعقيم والتنظيف 

واإلجراءات الوقائية لألسرى من الفيروس".
وتاب����ع: "هن����اك حوالي 700 أس����ير مريض، 
من بينهم 200 يعان����ون من أمراض خطيرة 
ومزمن����ة، هم عرضة للموت، حال نقلت عدوى 
كورونا إليهم من قبل السجانين والمحققين، 
أم����ام تس����ارع تفش����ي الفيروس ف����ي دولة 

االحتالل".

"اأونروا" والالجئون
وحول مس���ؤولية وكالة "أونروا" إزاء الالجئين 
الفلسطينيين، مع تفش���ي كورونا، شّدد على 
أن الوكالة األممية تتحمل المسؤولية الكاملة 
عن حياة وصح���ة الالجئين البالغ عددهم 5.3 
ماليين عل���ى األقل، موزعين ف���ي المخيمات 
الواقع���ة في نطاق عملي���ات الوكالة، بمناطق 
قطاع غزة، والضفة المحتلة، ولبنان، وس���وريا، 

واألردن.

وقال التميمي: "أونروا مطالبة بتوفير الحماية 
الصحية لالجئين كافة، فضاًل عن مسؤولياتها 
األخ���رى المنوط���ة به���ا، والواج���ب عليه���ا 

تقديمها".
وبحسب مسئولين أمميين فإن "أونروا"، تعاني 
عجزًا مالًيا للعام الجاري، يصل إلى مليار دوالر 
على األق���ل، من إجمالي 1.4 ملي���ار، محذرين 
من أن هذا العجز حال اس���تمّر؛ س���يؤثر على 

الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين.
وتسبب وقف اإلدارة األمريكية دعمها المقدر 
ب� 360 مليون دوالر سنوًيا للوكالة األممية منذ 
العام 2018، إلى تصاع���د أزمتها المالية، في 
وقت تبدي فيه الواليات المتحدة و"إسرائيل" 
عزمهما لتصفية "أونروا"، الش���اهد الحي على 

نكبة الالجئين الفلسطينيين عام 1948.
وبقرار م���ن الجمعية العامة لألم���م المتحدة 
عام 1949، تأسس���ت الوكالة األممية لتقديم 
المساعدة والحماية لالجئين إلى حين التوصل 

إلى حل عادل وشامل لقضيتهم.

بما فيهم األسرى والالجئون

عضو بتنفيذية المنظمة لـ »االستقالل«: »إسرائيل« تستغل »كورونا« لتنفيذ مخططاتها اإلجرامية بحق الفلسطينيين

رام الله/ االستقالل: 
أطلقت مؤسسات وشخصيات فلسطينية تحذيرات، أمس 
األحد، من تعمد االحتالل اإلسرائيلي تفشي فيروس كورونا 
في مناطق الس���لطة بالضفة الغربي���ة المحتلة، بعد فتحه 
بعض البوابات الحديدية المقامة على جدار الضم العنصري. 
وفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس األحد، بعض 
البواب���ات الحديدية المقام���ة على جدار الضم والتوس���ع 
العنصري، على امتداد محافظتي قلقيلية وطولكرم، ما أربك 
عمل الطواقم األمنية والطبية الفلس���طينية، التي تحرص 
على استقبال العمال وإخضاعهم للفحص، للتأكد من عدم 

إصابتهم بفيروس »كورونا«.
وعّدت هيئة مكافحة الجدار واالستيطان أن فتح االحتالل 
البوابات، يهدف »لتسهيل تهريب العمال الفلسطينيين 
الذين أصيبوا داخل إس���رائيل إلى قراهم دون المرور على 

لجان الطوارئ والفحص الطبي والحجر«.
  ونّبهت الهيئ���ة إلى أن االحتالل اإلس���رائيلي بدأ، خالل 
اآلونة األخيرة، بإلقاء العمال المصابين على المعابر بالضفة 
دون عالج، ودون تنسيق مع األجهزة الطبية الفلسطينية، 
بعدم���ا نجح���ت اإلج���راءات الحكومية الفلس���طينية في 

محاصرة الفيروس.

غزة/ االستقالل: 
أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني في 
قطاع غزة إياد البزم مس���اء األح���د عن صرف رواتب 
موظفي الحكومة في القطاع والمنحة القطرية خالل 

األيام المقبلة.
وأوض���ح البزم خالل اإليج���از اليومي حول انتش���ار 
فايروس كورونا مس���اء أمس األحد ان وزارتي المالية 
واالتص���االت وضعتا خطة لص���رف رواتب موظفي 
الحكوم���ة في غ���زة، والمنحة القطرية خ���الل األيام 

المقبلة مع اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة.

ولف���ت إلى أنه تم التواصل مع جميع البنوك العاملة 
في قط���اع غزة التخ���اذ اإلج���راءات الوقائية الالزمة 
خالل عملية ص���رف الرواتب، وإجراء عملية التعقيم 

والحماية الالزمة.
وذك���ر أن وزارة المالي���ة بالتعاون م���ع وزارة التنمية 
االجتماعية ستصرف غدًا االثنين مساعدات جرحى 
وشهداء مسيرات العودة عن شهر مارس، في كافة 
فروع بنك البريد بحس���ب الح���روف األبجدية التي 
س���يتم اإلعالن عنها، مع ضرورة االلتزام بالتعليمات 

واإلجراءات حول موعد وآلية الصرف.

تحذيرات من تعمد االحتالل
 تفشي »كورونا« بالضفة

صرف رواتب موظفي غزة 
والمنحة القطرية باأليام المقبلة

اشتية يعلن إلغاء التقاعد المالي لموظفي 
القدس/ االستقالل:السلطة ويوضح آلية صرف الرواتب

 أك���دت الهيئ���ة االس���المية المس���يحية لنص���رة 
القدس والمقدس���ات، في الذكرى ال� 44 ليوم األرض 
الفلسطينية الخالدة، على تمسك الشعب الفلسطيني 
بكافة أراضيه، وعدم التنازل عن أي شبر منها، وتمسكه 

بالقدس عاصمة لدولته المستقلة.
وأش���ارت الهيئة في بيانها إلى مواصلة االعتداء على 
كل شبر من األرض الفلسطينية من قبل قوات االحتالل 
وس���وائب مس���توطنيه، من خالل مصادرة المزيد من 
األراضي، واقامة التجمعات االستيطانية، وشق الطرق 
لصالح المس���توطنات، ناهيك ع���ن االعتداء بتجريف 

األراضي وقطع األش���جار، ومواصلة بن���اء جدار الفصل 
العنصري وغيرها، مؤكدًة على الحق الفلس���طيني في 

أرضه مهما طال الزمن.
وم���ن جانبه أض���اف األمي���ن العام للهيئ���ة الدكتور 
حن���ا عيس���ى " 44 عامًا على ي���وم األرض يمر والعالم 
ال يحرك س���اكنا، وتأتى ه���ذه الذكرى الخالدة في ظل 
تصاعد مصادرة األراضي وبناء وتوسيع المستوطنات 
في الق���دس والضف���ة الغربية واس���تهداف الوجود 

الفلسطيني".
وأوضح د. عيسى، "انتفاضة الشعب الفلسطيني في 
الثالثين من شهر آذار سنة 1976 في داخل أراضي ال�� 

48 انعكست بصورة إيجابية على النضال الفلسطيني 
من خالل تكريسها للنضال الشعبي العارم والرافض 
لسياسة إس���رائيل في مصادرة األراضي الفلسطينية 
والت���ي بدأت فصولها منذ الع���ام 1948م حتى جاءت 
اللحظة الحاسمة عندما انتفض الشعب الفلسطيني 
في الجليل رافضًا مصادرة أراضي قريتي أقرت وبرعم، 
وهبت الجماهير في كافة المناطق الفلسطينية لرفض 
ما تقوم به إس���رائيل من مصادرة األراضي و االستيالء 
عليها". ودعت الهيئة في بيانها الى استمرار مواجهة 
المخططات اإلس���رائيلية الهادفة إلى تهويد األرض 

الفلسطينية وطمس معالمها العربية.

اإلسالمية المسيحية: 44 عامًا على ذكرى يوم األرض والشعب متمسك بأرضه

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت صحيف���ة »معاري���ف« العبرّية، 
أمس األح���د، إّن قوة من جيش االحتالل 

اعتقلت فتيين »اجتازا السياج« جنوبي 
قطاع غزة.

الجي���ش  أّن  الصحيف���ة  وأوضح���ت 

أفرج ع���ن الفتيي���ن »بعد اس���تجواب 
ميدان���ي«، فيما لم تكش���ف الصحيفة 

عن هويتْي المعتقلين.

االحتالل يفرج عن اثنين من المواطنين اعتقلهما جنوب قطاع غزة
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غزة / محمد أبو هويدي:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���امي محمد 
ش���لح، أن حركت���ه تؤك���د على أحقية الش���عب 
الفلس���طيني بأرض���ه وأنه ال يمك���ن التنازل عن 
ش���بر واحد عنه���ا لكونها أرض وقف إس���امي 
وملكًا الفلس���طينيين وليس لاحت���ال أي حق 
فيها ، مش���ددا على أنه ال خيار أمام شعبنا سوى  
التمسك بالمقاومة الس���تعادة االرض والخاص 
من االحتال الجاثم على االرض الفلسطينية من 

عشرات السنين".
أوض���ح  ش���لح ل���� "االس���تقال": "، أن ش���عبنا 
الفلس���طيني مصم���م عل���ى خي���ار المقاوم���ة 
المتوفرة  القليل���ة  االمكانيات  رغ���م  والمواجهة 
لديه، حيث اس���تطاع أن يس���طر بدماء شهداءه 
وأبنائ���ه ومعان���اة األس���رى والجرح���ى صفحات 
ناصعة م���ن الصم���ود والتحدي لذلك س���يظل 

محتضنًا للمقاومة حتى تحرير أرض فلسطين.
وق���ال " إننا في الجهاد ونح���ن نحيي ذكرى يوم 

األرض نؤكد أن الرواية الفلس���طينية هي الرواية 
الحقيقي���ة ورواية هذا الع���دو الصهيوني باطلة 
ومرفوضة من كل األمة العربية واإلسامية وأحرار 
العالم وال نعترف بها مطلقًا"،  مشيرا إلى  رفض 
حركته لكل المعاهدات واالتفاقيات التي وقعت 
من قبل الغرب أو منظمة التحرير الفلس���طينية 

والتي اعترفت بهذا الكيان الغاصب.
ولفت ش���لح، الى انه بالرغم من انش���غال العالم 
بمجابه���ة كورون���ا ، اال أن  الفلس���طينيين ل���ن 
يثنيه���م هذا الفيروس عن أداء واجبهم الوطني 
تجاه قضيتهم الفلس���طينية وسيس���تمرن في 
خي���ار المقاومة  والتصدي ل���كل المؤامرات التي 
تحاك ضدهم  من قبل االحتال اإلسرائيلي ومن 

يدعمه. 
ويص���ادف الي���وم االثنين، 30 م���ن آذار/ مارس، 
الذكرى ال�44 "لي���وم األرض"، الذي جاء بعد هبة 
الجماهير الفلسطينية داخل أراضي 1948، ضد 
االستياء على األراضي، واالقتاع، والتهويد التي 

انتهجتها إس���رائيل، وتمخض ع���ن هذه الهّبة 
ذكرى تاريخية سميت ب�"يوم األرض".

ولكن تأتي هذه الذك���رى في ظل ظروف صعبة 
وغير مسبوقة؛ نظرا لحالة الطوارئ التي تعيشها 
محافظ���ات الوطن كباق���ي دول العالم، للحد من 

تفشي فيروس "كورونا".

وأعلن���ت الهيئ���ة الوطني���ة لمس���يرات العودة 
ومواجه���ة الصفقة، عن برنام���ج فعاليات إلحياء 
ذكرى يوم األرض، التي تحل في 30 من الش���هر 
الحال���ي، دون تجمع���ات جماهيرية تحس���بًا من 

انتشار فيروس "كورونا".
وقال���ت الهيئة: "إن حياة المواطن الفلس���طيني 
أغل���ى ما نمل���ك ورأس مالنا ف���ي المعركة، لذلك 
ندعو جماهيرنا إلى البقاء في البيوت، حفاظًا على 
س���امتهم، وااللتزام بكافة اإلج���راءات الصحية 

والوقائية". 
ودع���ت الهيئ���ة، إل���ى رف���ع وإط���اق األع���ام 
الفلس���طينية في س���ماء الوطن، تحمل رسائل 
تؤكد على تمس���كنا بالثوابت الوطنية واستمرار 
المس���يرة حتى العودة والتحري���ر، إضافة لحرق 
علم دولة االحتال، لما يمثله من ظلم واضطهاد 

تاريخي لشعبنا.
وضم���ن برنامج الفعالي���ات أعلن���ت الهيئة عن 
وقف حرك���ة الس���ير والمواص���ات العامة يوم 

الذكرى، لمدة 5 دقائق مع إطاق صافرات اإلنذار، 
وصافرات س���يارات اإلس���عاف، والدفاع المدني، 

والشرطة تخليدًا للذكرى.
وأضافت: "حرصا على س���امة أبناء شعبنا، تدعو 
الهيئ���ة كافة البلديات بمحافظات الوطن إلطاق 
"حملة وطني���ة للتعقيم" تبدأ ه���ذه الحملة من 

مدينة غزة ثم باقي المحافظات.
ودعت للصدح بالتكبيرات من المساجد، وشرفات 
وأس���طح المنازل، وقرع أجراس الكنائس في كل 
الوطن في وقت واحد، بعد أذان المغرب مباش���رة 

إحياء لذكرى يوم األرض.
وتع���ود أح���داث هذا الي���وم، لع���ام 1976، بعد 
استياء س���لطات االحتال اإلسرائيلي على آالف 
الدونمات من أراضي الفلسطينيين داخل أراضي 
ع���ام 48، وق���د عم إض���راب عام، ومس���يرات من 
الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أس���فرت 
ع���ن استش���هاد س���تة فلس���طينيين، وإصابة 

واعتقال المئات.

غزة/ االستقال: 
يصادف اليوم االثنين، الثاثين من آذار، الذكرى 
ال�44 "ليوم األرض"، الذي جاء بعد هبة الجماهير 
العربية داخل أراضي 1948، ضد االس���تياء على 
األراض���ي، واالقتاع، والتهوي���د التي انتهجتها 
"إس���رائيل"، وتمخ���ض عن ه���ذه الهّب���ة ذكرى 

تاريخية سميت ب�"يوم األرض".
ولك���ن تأتي هذه الذكرى ف���ي ظل ظروف صعبة 
وغير مسبوقة؛ نظرا لحالة الطوارئ التي تعيشها 
محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة  كباقي دول 
العالم، للحد من تفشي فيروس "كورونا" )كوفيد 

.)-19
ف���ي ض���وء ذلك، دع���ت لجن���ة المتابع���ة العليا 
أبناء ش���عبنا الفلس���طيني  للجماهي���ر العربية، 
ف���ي مختلف أماكن تواجده، إلحي���اء يوم األرض، 
بسلسلة نشاطات رقمية ومنزلية، بسبب الظروف 
الصحية الخطيرة والقاهرة، الناش���ئة عن انتشار 

الفيروس.
وتع���ود أحداث ه���ذا الي���وم، لع���ام 1976، بعد 
استياء س���لطات االحتال اإلسرائيلي على آالف 
الدونمات من أراضي الفلسطينيين داخل أراضي 

عام 48، وقد عم إضراب عام، ومسيرات من الجليل 
إلى النق���ب، واندلع���ت مواجهات أس���فرت عن 
استشهاد ستة فلس���طينيين، وإصابة واعتقال 

المئات.
يش���ار إلى أن الش���رارة التي أش���علت الجماهير 
العربي���ة لي���وم األرض، كانت بإقدام الس���لطات 
اإلسرائيلية على االستياء على نحو21 ألف دونم 
من أراضي ع���دد من القرى العربي���ة في الجليل، 
ومنها عرابة، س���خنين، دير حنا، وعرب السواعد، 
وغيره���ا في الع���ام 1976؛ وذل���ك لتخصيصها 
إلقامة المزيد من المس���توطنات، في نطاق خطة 
تهويد الجليل، وتفريغه من س���كانه العرب، وهو 
م���ا أدى إلى إعان الفلس���طينيين ف���ي الداخل، 
المباش���رين، عن اإلضراب  وخصوصا المتضررين 

العام في يوم الثاثين من آذار.
وف���ي هذا الي���وم أضربت م���دن، وق���رى الجليل، 
الس���لطات  وحاول���ت  عام���ا،  إضراب���ا  والمثل���ث 
اإلس���رائيلية كس���ر اإلضراب بالقوة، فأدى ذلك 
إلى صدام بين المواطنين، والقوات اإلس���رائيلية، 
كانت أعنفها في قرى سخنين، وعرابة، ودير حنا.

وتفي���د معطيات لجنة المتابع���ة العليا - الهيئة 

القيادية العليا لفلس���طينيي 48 بأن إس���رائيل 
اس���تولت على  نحو مليون ونصف المليون دونم 
منذ احتالها لفلس���طين حتى العام 1976، ولم 
يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، عدا 
مايي���ن الدونمات من أم���اك الاجئين وأراضي 

المشاع العامة.
وبذلت" إس���رائيل" جهودا لمنع انطاق فعاليات 
نضالية، لكن رؤس���اء المجال���س البلدية العربية 
أعلنوا اإلض���راب العام في اجتماع ي���وم 25 آذار 

1976 في مدينة شفا عمرو.
وجاء قرار "لجنة الدفاع عن األراضي العربية"، التي 
انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام جرى 
في مدينة الناصرة في 18 تش���رين األول 1975، 
إعان اإلضراب الشامل، ردا مباشرا على االستياء 
على أراضي "المل" )منطقة رقم 9(، ومنع السكان 
العرب من دخول المنطقة، في تاريخ 1976-2-13.

وكان الرد اإلسرائيلي عس���كريا شديدا على هبة 
"يوم األرض"، باعتباره���ا أول تحٍد، وألول مرة بعد 
احتال األرض الفلس���طينية ع���ام 1948، حيث 
دخل���ت ق���وات معززة م���ن الجيش اإلس���رائيلي 
القرى  إل���ى  والمجن���زرات  بالدباب���ات،  مدعوم���ة 

الفلس���طينية، وأعادت احتالها، موقعة شهداء، 
وجرحى بين صف���وف المدنيين الع���زل، فكانت 
حصيل���ة الصدامات استش���هاد 6 أش���خاص، 4 
منهم قتل���وا برصاص الجي���ش، واثنان برصاص 

الشرطة.
ورغ���م مطالبة فلس���طينيي 48 إس���رائيل إقامة 
لجنة للتحقيق في قيام الجيش، والش���رطة بقتل 
ل يحملون الجنس���ية اإلس���رائيلية، 

َّ
مواطنين ُعز

إال أن مطالبه���م قوبلت بالرف���ض التام، بادعاء أن 
الجيش واجه قوى معادية.

وسعت إسرائيل إلى إفش���ال اإلضراب لما يحمل 
من دالالت تتعلق بسلوك األقلية العربية كأقلية 
قومي���ة حيال قضية وطنية ومدني���ة من الدرجة 
األول���ى، أال وه���ي قضي���ة األرض. حي���ث عقدت 
الحكومة اجتماعا اس���تمر ألربع ساعات، تقرر فيه 
تعزيز قوات الش���رطة في القرى والمدن العربية 
للرد على اإلض���راب والمظاهرات. كما قامت قيادة 
اتحاد العمال اإلس���رائيلي 'الهستدروت' بتحذير 
العم���ال وتهديدهم باتخاذ إج���راءات انتقامية 
ضده���م، وقرر أرباب العمل ف���ي اجتماع لهم في 
حيفا طرد العمال العرب من عملهم إذا ما شاركوا 

ف���ي اإلضراب العام في ي���وم األرض. كذلك بعث 
المدير العام لوزارة المعارف تهديدا إلى المدارس 

العربية لمنعها من المشاركة في اإلضراب.
رغم م���رور ) 44 عاما( على ه���ذه الذكرى، لم يمل 
فلس���طينيو أراض���ي 48، الذين أصب���ح عددهم 
أكث���ر من 1.3 مليون نس���مة، بعدم���ا كانوا 150 
ألف نس���مة فقط عام 1948 م���ن االحتفال "بيوم 
األرض"، ال���ذي يجمع���ون على أنه أب���رز أيامهم 
النضالية، وانعطافه تاريخية في مسيرة بقائهم، 
وانتمائهم، وهويتهم من���ذ نكبة 1948، تأكيدا 

على تشبثهم بوطنهم وأرضهم.
ولم تكتف السلطات اإلسرائيلية باالستياء على 
أراضي الفلس���طينيين الذين ُأبعدوا عن أرضهم، 
ب���ل عملت تباعًا على االس���تياء على ما تبقى من 

األرض، التي بقيت بحوزة من ظلوا في أرضهم.
ومن����ذ الع����ام 1976 أصب����ح ي����وم األرض يومًا 
وطني����ًا في حياة الش����عب الفلس����طيني، داخل 
فلسطين، وخارجها، وفي هذه المناسبة تشهد 
تحركات شعبية فلسطينية عديدة تؤكد وحدة 
ش����عبنا، وحقه في أرضه، رغم شراس����ة الهجمة 

اإلسرائيلية.

في الذكرى الـ44 لذكرى يوم األرض

القيادي شلح: المقاومة خيار شعبنا الستعادة األرض والخالص من االحتالل 

44 عامــًا علــى ذكــرى »يــوم األرض«

رام الله/ االستقال: 
قال قدورة فارس رئيس نادي األسير الفلسطيني: إن الخطورة على أسرانا داخل السجون االسرائيلية تزداد 
يومًا بعد يوم، جراء تعنت إدارة الس���جون وعدم اتخاذها إجراءات جدية في مواجهة فيروس كورونا، مطالبًا 
بتدخل جدي عاجل إلنقاذ حياتهم. وأضاف فارس: أن إدارة الس���جون تتصرف كما يتصرف جنود االحتال 
في الخارج الذين يقتحمون الم���دن والقرى والمخيمات، ويدهمون المنازل، وينكلون بالمواطنين غير آبهين 
بانتش���ار وباء كورونا، وهكذا يعمل الس���جانون الذين ما زالوا يحتكون باألسرى، وبشكٍل مكثف، فيقتحمون 
األقسام والغرف، ويجرون التفتيشات وما شابه، األمر الذي يشكل خطرًا على حياة األسرى من خال االنتشار 
المحتم���ل للفيروس من قبل حراس الس���جون الذي���ن يمكن أن يكونوا مصابين، بداًل من تقليص مس���توى 

االحتكاك مع األسرى، واتخاذ مزيد من اإلجراءات الوقائية تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.
وأش���ار فارس إلى »أن هناك قرارًا في وزارة جيش االحتال بأن يبق���ى الجنود بعيدين عن أهاليهم مدة 
ش���هر في ثكناتهم، وعدم التنقل بش���كل متواصل واالحتكاك مع عائاتهم لخفض احتمالية اإلصابة 
بالفيروس، وهذا يس���تدعي أيضًا أن يخضع حراس الس���جون لمثل هذه اإلج���راءات، ال أن يتواصلوا مع 
عائاتهم ومجتمعاتهم، ثم يعودوا إلى عملهم في السجون، ما من شأنه أن يشكل خطرًا على األسرى«.

القاهرة/ االستقال: 
دعت جامع���ة ال���دول العربية أم���س األحد 
الهيئات والمنظمات الدولية المعنية للقيام 
بواجباتها في فضح السياس���ات العنصرية 
االسرائيلية  واالنتهاكات  الممارسات  وادانة 
ألبسط الحقوق الفلسطينية والتصدي لهذه 
الممارسات االسرائيلية، طبقا لقواعد القانون 
الدولي وما اقرته المواثيق والشرائع الدولية.

بي���ان  ف���ي  العربي���ة  الجامع���ة  وج���ددت 
أصدره قطاع فلس���طين واألراض���ي العربية 
المحتل���ة امس لمناس���بة الذك���رى 44 ليوم 
األرض اعتزازه���ا بصمود ونضاالت الش���عب 
الفلس���طيني وتضحياته ودعمه���ا المطلق 

له���ذا النضال الباس���ل الس���تعادة الحقوق 
الفلس���طينية  الدول���ة  وإقام���ة  الوطني���ة 

المستقلة وعاصمتها شرقي القدس.
وأك���دت دعمه���ا ووقوفها إلى جان���ب أبناء 
الشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية 
المحتلة وداخل األراضي المحتلة عام 1948، 
معربة ع���ن تقديرها لنضاالته���م دفاعا عن 
وجوده���م وحقوقهم وارضه���م وهويتهم 
تلك الحقوق الثابت���ة التي يضمنها القانون 

والشرعية الدوليان.
وقالت الجامعة في بيان »تس���تغل سلطات 
االحتال انشغال وتركيز العالم في التصدي 
لفيروس كورونا لمواصلة تنفيذ مخططاتها 

في االستياء على األرض وتهويدها والتنكر 
لحقوق الشعب الفلس���طيني، بما فيها تلك 
الت���ي تمليها المب���ادئ االنس���انية وقواعد 
القانون الدولي في ظل انتشار الوباء، خاصة 
تج���اه ابناء ش���عبنا ف���ي الق���دس المعزولة 
بالج���دار واالس���تيطان وسياس���ة اإلهم���ال 
المتعمدة، وقطاع غ���زة المحاصر بآلة الحرب 
إلى جانب معاناة األس���رى الفلسطينيين في 

سجون االحتال«.
وأك���دت أن هذه الذكرى ش���كلت واحدة من 
محطات النض���ال الوطني الفلس���طيني في 
أراضي ال�1948 دفاعا ع���ن الوجود والحقوق 

عن األرض والهوية.

فارس: حياة األسرى في خطر ونطالب 
بتدخل جدي وعاجل إلنقاذهم

الجامعة العربية: »إسرائيل« تستغل 
انشغال العالم بكورونا لتنفيذ مخططاتها
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رام الله/ االستقالل:
اّتفقت عائالت األس���رى المقرر اإلف���راج عنهم في األيام المقبلة من س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي، ولجنة الطوارئ المش���كلة لمكافحة انتش���ار فيروس "الكورونا" في مخيم 
الجلزون ش���مال رام الله إلى اتفاق بمنع التجمهر في اس���تقبال األس���رى المقرر اإلفراج 

عنهم، ومنع إطالق النار بشكل نهائي، تحت طائلة المسؤولية القانونية واالجتماعية.
وثّمنت عائالت األس���رى المبادرة، داعية إلى أن يتحلى بها المجتمع بشكل مستمر؛ من 
أجل تطبيق النظام والقانون ومحاربة أشكال الفلتان األمني، وخاصة إطالق النار الذي أدى 
للعديد من الحوادث البشعة غير المقصودة. كما قّدمت عائالت األسرى اعتذارها لكافة 

األهالي واألصدقاء عن استقبال المهنئين باإلفراج عن أبنائهم من سجون االحتالل.
ووفق لجنة الطوارئ فإّن االتفاق ينّص على منع التجمهر نهائًيا خالل اس���تقبال األسير 
المحرر، وتجّن���ب إقامة تجمعات التهنئة باإلفراج تطبيًقا لم���ا جاء على أجندة الحكومة 
ووزارة الصحة في هذه الظروف الراهنة لمحاربة انتشار جائحة الكورونا. يشار إلى أّن لجنة 
الطوارئ بمخيم الجلزون تش���مل كافة فعاليات ومؤسس���ات المخيم باإلضافة لفصائل 
العمل الوطني واإلسالمي، والتي قامت بالتواصل مع عائالت األسرى للخروج بهذا االتفاق.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، تمدي���د اعتقال القيادي في حماس 

الشيخ حسن يوسف، إذ كان من المقرر اإلفراج عنه بعد يومين.
وأفادت وسائل إعالم محلية، بأن االحتالل مدد االعتقال اإلداري للشيخ حسن يوسف 
من رام الله، لمدة أربعة ش���هور جديدة. وكانت قوات االحتالل في تاريخ 2019/4/2، 

قد أعادت اعتقال القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، تحت ذرائع واهية.

غزة/ االستقالل:
أفادت إذاعة صوت األس���رى أن خمسة أسرى من الضفة الغربية 
المحتلة يدخلون أعوامًا جديدة في سجون االحتالل بينهم اثنان 

محكومان بالمؤبد.
واوضحت االذاعة ان االسرى هم: األسير عبد الكريم راتب يونس 
عويس م���ن مخيم جنين المحكوم بالس���جن المؤبد مدى الحياة 
ومعتق���ل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في س���جون االحتالل. 
واألسير محمد عيسى محمد معالي )43 عامًا( من مدينة بيت لحم، 
المحكوم بالس���جن المؤبد مدى الحي���اة ومعتقل منذ عام 2004، 

وأمضى 16 عامًا في السجون الصهيونية.
وم���ن مدينة نابلس، األس���ير باهر بركات صالح عش���ة )41 عامًا( 
المحكوم بالس���جن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 
عامًا في سجون االحتالل. واألسير عبد الله محمد محمود عبيد )32 
عامًا( المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 

14 عامًا في سجون االحتالل.
األس���ير محم���د رفيق علي نخل���ة )35 عامًا( من مدين���ة رام الله، 
المحكوم بالس���جن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 

عامًا في سجون االحتالل.

رام الله/ االستقالل: 
دخل األس���ير عبد الكريم رات���ب عويس ) 49 عاما( من 
مخيم جنين، أمس األحد، عامه التاسع عشر في سجون 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأفاد مدير نادي األس���ير ف���ي محافظة جنين منتصر 
س���مور  في تصريحات صحفية"، بأن األس���ير عويس 
متزوج ولديه ثالثة أبن���اء، وتعرض قبل اعتقاله لعدة 
مح���اوالت اغتي���ال، وهدمت س���لطات االحتالل منزل 
عائلته، واعتق���ل ف���ي 29-3-2002، ويقض���ي حكما 

بالسجن مدى الحياة.
يش���ار الى أن ش���قيق االس���ير عبد الكريم، حس���ان 
عوي���س اعتقل ع���ام 2004، ويقضي حكما بالس���جن 
المؤب���د مرتين، إضافة إلى 20 عاما أخرى، وله ش���قيق 
آخر شهيد يدعى س���امر ارتقى عام 2002، في عملية 
اغتيال نفذتها مروحيات االحتالل بحقه، حين أطلقت 
صاروخين على س���يارته في مخيم األمعري، وتعرض 
نجاله وش���قيقه لألس���ر، وحرمت عائلته لسنوات من 

زيارته كعقاب تعسفي. 

رام الله/ االستقالل:
قال���ت هيئ���ة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين، يوم أمس، إن »األسرى 
في سجون االحتالل حتى اللحظة 
يعيشون حالة من التوتر والغليان 
ف���ي ظ���ل انقط���اع التواصل مع 

ذويهم منذ قرابة 3 أسابيع«.
وأكد الناطق باسم »هيئة األسرى« 
حس���ن عبد ربه، ف���ي تصريحاٍت 
إذاعية أّنه »حتى اللحظة ال خطوات 
جدّية حقيقّية من إدارة السجون 
اإلس���رائيلية لحماية األسرى في 
ظل التخّوف من انتش���ار فيروس 

كورونا المستجد داخل السجون«.
وبّي���ن »عبد ربه« أن ما زاد من توتر 
األوضاع قراُر إدارة السجون حجَب 
مواد التنظي���ف والمواد الغذائية 
التي تس���اعد في تعزي���ز مناعة 

الجسم لدى األسرى.

وأش���ار إلى أن الس���ّجانين األكثر 
عرض���ة لإلصابة ونق���ل الفيروس 
العائ���الت  فزي���ارات  لألس���رى، 
متوقف���ة حالًيا، ما يش���كل خطًرا 

داهًما على األسرى، سّيما المرضى 
منهم، التي قد تفقدهم اإلصابة 

حياَتهم.
أس���ير  آالف  خمس���ة  ويقب���ع 

فلسطيني في س���جون االحتالل، 
منه���م 42 أس���يرة، و180 طفال، 
ونحو 700 أس���ير مري���ض، 200 

منهم يعانون أمراضًا مزمنة.

»هيئة األسرى« تحذر من خطر يداهم األسرى في السجون

رام الله/ االستقالل: 
رفض����ت محكمة االحتالل العليا االس����تئناف المقدم ض����د تجديد االعتقال 
اإلداري لألس����ير عبد الله محمد البرغوثي )24 عامًا( من قرية كوبر شمال غرب 

رام الله للمرة الثالثة على التوالي، مما يهيئ لتجديد اإلداري له لمرة أخرى.
وأفاد مكتب إعالم األسرى بأن قوات االحتالل كانت اعتقلت الشاب البرغوثي 
بتاريخ 2019/2/18 بعد اقتحام من����زل عائلته في كوبر وتحطيم محتوياته، 

وأصدرت بحقه حكمًا فعليًا بالسجن لمدة ثالث شهور.
وأوض����ح أن البرغوثي أمضى محكوميته بينما رفض االحتالل إطالق س����راحه 
بعد تقديم اس����تئناف من النيابة العسكرية على إطالق سراحه، وتم إصدار 
أمر اعتقال إداري بحقه لمدة س����تة شهور، وحين قاربت على االنتهاء جددت 
ل����ه محكمة االحتالل اإلداري للمرة الثانية لس����تة أش����هر أخرى بتوصية من 

المخابرات.
وأشار إلى أن محامي األسير تقدم باستئناف على قرار تجديد اإلداري له لمرة 
ثانية، بحيث يضمن عدم التجديد له لمرة ثالثة، وقد رفضت محكمة االحتالل 
العليا االستئناف ورفضت إصدار قرار جوهري بحقه مما يهيئ لتجديد االدارة 

له لمرة أخرى.

محكمة االحتالل ترفض االستئناف 
ضد اإلداري لألسير عبد الله البرغوثي

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل

األسير عبد الكريم عويس من مخيم 
جنين يدخل عامه الـ19 في األسر

غزة/ االستقالل:
واصلت لجنة األس���رى للقوى الوطنية واإلس���المية 
والمؤسس���ات العاملة في ش���ؤون األسرى في قطاع 
غ���زة، تعليق االعتصام األس���بوعي الي���وم االثنين، 
لألسبوع الثالث على التوالي حفاظًا على سالمة أهالي 
األسرى والمعتصمين بمقر اللجنة الدولية للصليب 

األحمر بمدينة غزة.
وأوضح���ت اللجن���ة، في بي���ان صحف���ي، أن تعليق 
االعتصام ألول م���رة في تاريخه منذ قيامه قبل أكثر 
م���ن 24 عام���ا كان في يوم االثني���ن الموافق 16 / 3 
/ 2020 والثاني���ة كانت في اإلثني���ن الموافق 23 / 
3 / 2020 والثالثة الي���وم االثنين، ويتزامن ذلك مع 

الذكرى الس���نوية لي���وم األرض الخالد ف���ي 30 آذار 
. 1976

وطالبت لجنة األسرى والمؤسسات العاملة في شؤون 
األس���رى وأهالي األس���رى والمحررين والناش���طين 
والمختصين األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 
وكاف���ة المنظمات الدولي���ة واإلنس���انية بالوقوف 
أم���ام واجباته���م والتزاماتهم في توفي���ر الحماية 
وس���بل الوقاية والفحوصات الطبية والعالج لألسرى 
والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي في ظل 
انتش���ار وباء كورونا واستمرار إدارة مصلحة السجون 
بممارس���ة وارتكاب جريمة اإلهمال الطبي المتعمد 
خاصة أن هناك عشرات األسرى المرضى المصابين 

بأمراض مزمنة وخطيرة إلى جانب األسرى كبار السن 
وه���م أرض خصبة الس���تقبال الوباء بس���بب نقص 

المناعة .
وأضافت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في 
قطاع غزة أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية كانت 
أصدرت قرارا بوقف الفحوصات الطبية لألسرى في ما 
تسمى بالعيادات التابعة للسجون اإلسرائيلية تحت 
حجج مختلفة في انتهاك خطير لحقوق اإلنس���ان ما 

يهدد حياة األسرى باإلصابة بفيروس كورونا .
وش���ددت لجنة األس���رى على اتخاذ س���بل الوقاية 
والس���المة وااللتزام بالتدابير واإلج���راءات الوقائية 

حماية للكل الفلسطيني.

رام الله / االستقالل:
أك����د النائب جم����ال الخضري، رئي����س اللجنة 
الش����عبية لمواجه����ة الحصار، أن����ه في ذكرى 
يوم األرض، يجدد الفلس����طينيون تمس����كهم 
بأرضهم ومقدساتهم، ورفض استمرار االحتالل 
اإلسرائيلي بالس����يطرة على أراضيهم، ورفض 
االس����تيطان وجدار الفصل العنصري، وحصار 
غزة، ومحاوالت تهويد الق����دس، " فاألرض لنا، 

والقدس لنا، وكل ما يقوم به االحتالل باطل".
وش����دد الخضري في تصريح صحفي ، على أن  
العالم في ظل ما يعيش����ه م����ن معاناة وإغالق 
جراء وباء )كورونا( وهي حياة الفلسطينيين منذ 

عشرات السنين، بأن يحدث تغييرًا حقيقيًا في 
مواقف����ه تجاه االحتالل، وإنقاذ ش����عبنا، وإغاثة 
المنكوبين ف����ي غزة، والضفة الغربية، والقدس 

والخارج.
وق����ال الخض����ري: "تأتي هذه الذك����رى؛ لنجدد 
التأكيد على أن )صفقة ترامب( سقطت وفشلت، 
وأن الفلسطيني متمس����ك بأرضه ومقدساته، 

وأنها حق فلسطيني لن يتخلى عنه".
وأكد أن����ه في ي����وم األرض، يج����ب أن يتجمع 
الكل الفلسطيني، تحت راية واحدة، وهي علم 
فلسطين، ووضع الخالفات جانبًا، ونبذ االنقسام.

وقال: "ه����و يوم دافع لوحدة وطنية، تتجس����د 

واقعًا عملي����ًا، كي نقيم دولتنا الفلس����طينية، 
وعاصمته����ا الق����دس، وأن نق����دم لش����عبنا ما 
يستحقه من حياة كريمة، وقدرة على مواجهة 
التحديات والصعاب، خاصة اآلثار االقتصادية 

والصحية الخطيرة، جراء وباء كورونا".
وأض����اف الخض����ري، "لع����ل العالم ب����دأ ُيدرك 
ماذا يعني حظر التجول الذي عاش����ه الش����عب 
الفلسطيني عش����رات السنين، ومعنى الحصار 
واإلغالق، ومنع الس����فر للمواطنين"، مشيرًا إلى 
أنه في غزة آالف الشبان والرجال والنساء، الذين 
لم يصلوا أرضهم في الضفة الغربية والقدس 

المحتلة.

لألسبوع الثالث على التوالي: تعليق االعتصام األسبوعي للتضامن مع األسرى

الخضري : على العالم إحداث تغيير حقيقي بمواقفه تجاه إنهاء االحتالل

اتفاق على منع التجمهر وإطالق 
النار في استقبال األسرى بالجلزون

االحتالل يمدد االعتقال اإلداري 
بحق القيادي حسن يوسف
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / س���ليمان حميدان س���ليمان ابو لحية  
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)933890196( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

اإعالن لت�سجيل ارا�ٍض " مال غري منقول"
ت�سجيال جمددا �سادرا عن دائرة الت�سوية

ب�ساأن معاملة الت�سجيل املجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/  أيمن حمودة حسين األغا قد تقدم لتسجيل 
الم���ال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه 
تسجيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية 
او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية 
بسلطة االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

-1اسم وعنوان طالب التسجيل: أيمن حمودة حسين األغا
-2 اسم المدينة او القرية: القرارة

والواقعة: بجوار مسجد الهدى -3اسم موقع االرض: سميري السبع 
القس���يمة:  رقم  -4 رقم القطعة :1 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  

6"مالية " )حسب ادعاء المواطن(
المساحة:1005 م2 الحصة: كامال    نوع األرض: ميري

-5 الحدود بموجب المخطط
الشرق: حمودة حسين قاسم األغا  الغرب: حمودة حسين قاسم األغا

الشمالي: احسان حلمي يوسف األغا  الجنوبي: شارع هيكلي بعرض 12م
-6 كيفية األيلولة لطالب التسجيل: والمسجلة باسمه لدى ضريبة األمالك بوزارة المالية.

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

 اإعالن فقد �سيكات
أعلن انا / إس���ماعيل محمد موسى الحساينة من سكان غزة وأحمل هوية 
رقم 900899998 عن فقد الش���يكات رقم ) 208-207-201-195-194-
209-210   ( والمس���حوبة على بنك االنتاج . فأرجو ممن يجده ان يسلمه 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر والتقدير

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذرت صحيفة إس���رائيلية، م���ن التداعيات االقتصادية 
الخطي���رة التي قد يتس���بب بها فرض حظ���ر التجول في 
"إسرائيل"، متوقعة حدوث انهيار مالي يشكل وباال على 

الدولة.
وأك���دت صحيفة "هآرت���س" العبرية، ف���ي افتتاحيتها، 
أمس األحد، أن حكومة االحتالل المؤقتة برئاسة بنيامين 
نتنياهو "تفرض قيودا جديدة على س���كان إسرائيل كل 
يوم تقريبا"، منوهة إلى أنه في نهاية األسبوع فقط "ُأعلن 
عن مزيد من الخطوات المتشددة، التي تحصر الخروج من 

البيت ألغراض حيوية فقط".
ونوهت، الى أن التجربة في دول العالم تفيد أنه "تمر بين 
سبعة إلى عش���رة أيام، وحتى أسبوعين، من لحظة فرض 
إجراءات التباعد االجتماعي إلى أن تؤثر على وتيرة تفشي 
فيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك، يعقد رئيس الوزراء 
مرة أخرى مداوالت عاجلة لتشديد اإلغالق، وُيحتمل فرض 
إغالق تام، رغم أن���ه لم تعرض عليه معطيات يمكنها أن 

تؤكد الحاجة إلى ذلك".
وأش���ارت إل���ى أن التس���ريبات التي تتح���دث عن فرض 
اإلغالق، والتي تنشر مرة كل بضع ساعات "تبقي الجمهور 
اإلسرائيلي مشوش���ا"، معتبرة أن فرض "قرار بشأن قيود 
جدي���دة، يأتي بعد عرض معطي���ات ذات مصداقية على 

أصحاب القرار، عن حجم الفحوصات وأعداد المرضى".
وح���ذرت الصحيفة، من أن الثمن ال���ذي يجلبه إغالق تام 

"هائل في حجمه"، وسيؤدي إلى "انخفاض بمعدل 9 في 
المئة في الناتج، إذا ما اس���تمر خمس���ة أسابيع، وهبوط 

بمعدل 18 في المئة، إذا ما استمر 12 أسبوعا كامال".
وقدرت أن الضرر االقتص���ادي الناجم عن مثل هذا القرار 

سيكون ما بين 140 و280 مليار شيكل.
وأضافت الصحيفة: "س���يكون مئات آالف اإلس���رائيليين 

الجدد في دائرة البطالة والفقر، بما يش���كل خطرا حقيقيا 
على االستقرار االقتصادي في إسرائيل".

وأكدت أن حدوث "انهيار مالي في "إس���رائيل" سيخلف 
مصيبة كبيرة، والثمن بحياة اإلنسان سيكون خطيرا، بقدر 
ال يقل عن الثمن الذي يجبيه وباء كورونا اآلن، كما أن ثمنه 

في جودة حياة اإلسرائيليين سيكون أكبر".

وش���ددت "هآرتس"، على ض���رورة أن "تزيد وزارة الصحة 
اإلس���رائيلية، عدد الفحوصات لكش���ف فيروس كورونا، 
لضمان مصداقيتها ونش���ر المعطيات بشفافية كاملة، 

في صالح الجمهور اإلسرائيلي".
وتابعت: "على الش���رطة والس���لطات المحلية، أن تفرض 
تعليم���ات الط���وارئ، وينبغي النظر ف���ي فرض إغالقات 
موضعية في مناطق االنفجار مثل "بيني براك"، حيث لم 
يمتثل الس���كان هناك لتعليمات وزارة الصحة، وتكاد ال 

تتخذ هناك وسائل إلنفاذ التعليمات".
وأفادت بأنه "في حال ما واصل فيروس كورونا التفش���ي 
بوتيرة متزايدة، فس���يكون ممكنا النظر بجدية في فرض 
إغالق تام في فترة ما قبل انتهاء "عيد الفصح"، وسيكون 

النشاط االقتصادي في "إسرائيل" ضيقا على أي حال".
وف���ي مثل ه���ذه الحالة، يجدر بأصحاب الق���رار بداية أن 
"ُيع���دوا خطة مفصلة للخروج من األزم���ة، إذ إنه طالما لم 
يوجد لق���اح لكورونا، فإن اإلج���راءات المتطرفة ال تضمن 
أال يتفش���ى الفيروس م���رة أخرى، بعد أن تع���ود الحياة 

لطبيعتها" وفق ما قالته الصحيفة.
ونبهت، أن���ه يجب عل���ى واضعي السياس���ة أن "يقرروا 
بش���كل يقلص عدد المصابين بكورونا من جهة، ويضمن 

إعادة البناء السريع لالقتصاد من جهة أخرى".
وحتى ظه���ر األحد، بلغ عدد المصابي���ن بفيروس كورونا 
لدى "إس���رائيل" 3865 حالة، بينه���م 66 بحالة خطيرة، 

وتوفي 14 شخصا آخرون.

هآرتس: اإلغالق الكامل سيؤدي النهيار اقتصادي بـ »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن رئيس ال���وزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو 
ورئيس حزب »حصانة إسرائيل« بيني غانتس، أمس 
األحد، أنه تم التوصل إل���ى تفاهمات مهمة نتيجة 
الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.

وقال بيان مش���ترك صدر عن الطرفين عقب اجتماع 
مس���اء السبت، واستمر حتى ساعات الفجر: »سيعقد 

اجتماع آخر للتوقيع على اتفاق حكومة االئتالف ».
وجاء أنه تم تحقيق تفاهم فيما يتعلق بجميع بنود 
االتفاقية تقريًبا. وقال مس���ؤولون في حزب الليكود 
إنه من المتوقع أن يعرض نتنياهو على وزراء حاليين 

أن يعمل���وا س���فراء إلس���رائيل بداًل م���ن حقائبهم 
الوزارية.

وتقول األنباء ال���واردة من أروقة المفاوضات إن حزب 
»حصانة إلسرائيل« غير معني بحقيبة الخارجية، ألن 
غابي أشكنازي غير مهتم بهذا المنصب، حيث كان 
من المفروض أن يتولى حقيبة خارجية لعام ونصف 
إلى أن ينتقل غانتس من منصب وزارة األمن ليصبح 

رئيًسا للوزراء.
في المقاب���ل يطالب غانتس وفريقه بتولي حقيبتي 
الصحة واألمن الداخلي أو تنازل الليكود عن رئاس���ة 

الكنيست.

وعلى الجانب اآلخر، يطالب يولي إدلش���تاين، رئيس 
البرلمان )الكنيست( المستقيل، بحقيبة الخارجية أو 
رئاسة الكنيست، وفي حال تنازل فريق غانتس عن 
حقيبة الخارجية قد يكون مخرًجا من هذه المعضلة.

ومن بين القضايا التي أثيرت في االجتماع، المنصب 
الذي سيشغله نتنياهو بعد انتهاء مدته في رئاسة 

الحكومة بعد عام ونصف.
حيث س���يخضع نتنياهو، للمقاض���اة بتهم جنائية، 
ويتعين على غانتس وفق اإلذاعة العبرية أن يوافق 
على سن قانون يسمح لنتنياهو بتولي منصب قائم 

بأعمال رئيس الحكومة خالل فترة والية غانتس.

غزة / االستقالل:
أعلن���ت وزارة التنمية االجتماعية بغزة عن صرف مخصصات جرحى 
مس���يرات العودة اليوم االثنين في جميع ف���روع بنك البريد بقطاع 

غزة.
وقال���ت ال���وزارة في بيان له���ا، "إنه س���يتم الي���وم االثنين صرف 
مخصصات جرحى مسيرات العودة في فروع البريد حسب ما يصدر 
عن بنك البريد من آلية لتوزيع األسماء وذلك وفق األحرف األبجدية".

ودع���ت الوزارة المس���تفيدين لاللتزام باآللي���ة الجديدة في صرف 
المخصصات.

بدء صرف مخصصات جرحى مسيرات 
العودة اليوم حسب الحروف األبجدية

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمس األحد إلى 
جعل كل يوم من نضالنا الوطني ضد االحتالل واالستيطان، 
والحص���ار والعنصرية الفاش���ية، يومًا لألرض، تتس���ع فيه 
ميادين االش���تباك م���ع االحتالل اإلس���رائيلي بأش���كالها 
المختلفة من المقاومة الشعبية الشاملة حتى االشتباك في 
المحافل الدولية لنزع الش���رعية عن االحتالل، وكشف زيف 
الديمقراطية اإلسرائيلية، وعمق فاشية وعنصرية المنظومة 

القانونية التي تدير المؤسسات اإلسرائيلية.
وقالت الجبهة في بيان لها عش���ية ي���وم األرض تلقت 
»االس���تقالل« نس���خة عنه إن »يوم األرض أع���اد األمور 
إل���ى نصابها الحقيق���ي حين وّحد ش���عبنا في جناحي 
الوطن )ال����+48 ال�67( والش���تات تحت راي���ة م.ت.ف، 
وبرنامجها الوطني )البرنام���ج المرحلي – برنامج العودة 
وتقرير المصير والدولة المس���تقلة( وأكد وحدة حقوق 
ش���عبنا وترابطها، في دوائرها الث���الث، دائرة ال�48 في 
الحق���وق القومي���ة وحق���وق المواطنة وص���ون الهوية 

الوطنية الفلسطينية، ودائرة ال�67، في الضفة والقطاع، 
في الخالص م���ن االحتالل واالس���تيطان، وقيام الدولة 
الفلسطينية المس���تقلة كاملة الس���يادة على حدود 4 
حزيران 67 وعاصمتها القدس، ودائرة الشتات في حل 
قضي���ة الالجئين بموجب الق���رار 194 الذي يكفل لهم 
حق الع���ودة إلى الديار والممتل���كات التي هجروا منها 
من���ذ العام 1948«. وأضافت »يوم األرض يحل اليوم في 
ظروف سياس���ية لم يعد فيها مج���ال للتباين والخالف 
واالنقس���ام بل باتت تتطلب ب���ذل كل الجهود من أجل 
إزال���ة العوائ���ق التي تس���تعيد وحدة ش���عبنا، ووحدة 

مؤسساته، في مجابهة خطرين كبيرين«.
وأوضحت الجبه���ة أن الخطر األول ه���و »جائحة كورونا 
التي ال تميز بين فلس���طيني وآخر، األم���ر الذي يتطلب 
توحي���د الجه���ود الميداني���ة وتوفي���ر كل الضرورات 
وتجنيد كل الكفاءات، ونش���ر ثقافة التطوع، والتكافل 
االجتماعي، ليتجاوز ش���عبنا هذه المرحلة بما تحمله من 
خط���ر وافد عليه من الخارج، يحتاج إلى درجات عالية من 

االلتزام واالنضباط الجماعي، صونًا لصحة أبناء ش���عبنا 
ومستقبله«. وذكرت أن الخطر الثاني هو صفقة ترمب – 
نتنياهو في إشارة إلى »صفقة القرن« والتي »هي أخطر 
على ش���عبنا وحقوقه من كورونا، فهي ترسم لقضيتنا 

وحقوقنا مستقبال شديد السواد«.
وأردفت الجبهة »يحاول أن يس���تعيد س���نوات الكارثة 
الوطنية الكبرى للعام 1948، في استكمال قيام إسرائيل 
الكبرى، ومحاصرة ش���عبنا في معازل س���كانية، مطوقة 
بالمستوطنات والمواقع العس���كرية والطرق االلتفافية 
وغيرها، وتجريد شعبنا من حقه في السيادة على أرضه 
وتقري���ر مصيره بكل حرية«. وقال���ت »وما االنقالب الذي 
ق���ام به غانتس على حلفائه ف���ي أزرق – أبيض، وذهابه 
ذلياًل للتحالف مع اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو 
إال إش���ارة واضحة المعالم لحجم المعركة التي بات على 
أهلنا في ال�48 خوضها، تحت قيادة )القائمة المشتركة( 
وائتالفها الحزبي، واللجنة العليا في الدمج بين النضال 

في الكنيست والنضال في الميدان«.

احراز تقدم في المفاوضات بين نتنياهو وغانتس

الديمقراطية: لنجعل كل يوم من نضالنا يومًا لألرض
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أعل���ن أنا المواط���ن /  محمد ياس���ر محمود ابو ش���باب 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803694447  ( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن / محم���د رامي محمد اب���و دقة  عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)407954940( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن / ع���ادل عاش���ور زايد عاش���ور عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)933784621( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / احالم مفي���د س���عيد الحرازين 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)407714559( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / ادهم سيد محمد ضاهر 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801561762( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن���ة / مرفت جي���اد احمد س���عده عن 
فق���د بطاق���ة هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)909096810( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة / سماح المبحوح:
في قط���اع غزة المه���دد بجائحة فيروس 
كورون���ا و المحاصر إس���رائيليًا منذ أكثر 
من 13عاما ، عملت عش���رات المؤسسات 
والمحال التجارية على الوقوف بجانب أبناء 
ش���عبهم في هذه الظ���روف ، بتخفيض 
اسعار س���لعهم ومنتجاتهم الغذائية ، 

تخفيفا للوضع القائم الصعب . 
مخابز خفضت أس���عار منتجاتها ومحال 
تجارية قدمت بضاعتها بأس���عار زهيدة 
وغيرها وفرت خدم���ة التوصيل المجاني 

للمنازل ، مراعاة للظروف الصعبة . 
وتخفيف  المواطني���ن  بجان���ب  الوقوف 
الوضع االقتصادي الصعب عليهم هو ما 
دعت له غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة 
قبل أيام في بيان لها التجار من خالل منع 
احتكار السلع والبضائع وعمل المزيد من 

العروض وتخفيض االسعار . 
وفي وقت سابق من يوم امس، حذرت وزارة 
الصحة في غزة المؤسس���ات الصيدالنية 
من احت���كار أو رف���ع أس���عار المعقمات 
والكمام���ات وكافة المس���تلزمات الطبية، 
في س���ياق التدابير االحترازية لمواجهة 

فيروس كورونا.
تخفي�ض الأ�سعار 

ترص���د صحيفة ل�"االس���تقالل " مبادرات 
مجتمعي���ة قائمة بالقط���اع أبصرت النور 
والقت تفاعال كبيرا ، وأحدثت أثرا ميدانيا 

مهما ، خاصة أنها تأتي في ظل استغالل 
بعض التجار أزمة فيروس كورونا وعمدوا 

إلى رفع األسعار واالحتكار .
#احنا_ منكم  مبادرة مجتمعية أطلقتها 
مجموع���ة مخابز اليازج���ي بكافة فروعها 
المنتش���رة بمختلف محافظات قطاع غزة  
، لتخفيف األعباء المادية عن المواطنين  
في ظل انتش���ار فيروس كورونا وارتفاع 
ع���دد المتعطلي���ن ع���ن العم���ل نتيجة 

إغالق العش���رات من المؤسسات والمحال 
التجارية . 

وليد االفرنجي مدير المبيعات بالمجموعة 
يق���ول ل�"االس���تقالل " : " من���ذ تفش���ي 
فيروس كورونا بالقطاع وتعطل المواطنين 
عن مصالحهم ، آثرن���ا الوقوف بجانبهم 
بخفض سعر ربطة الخبز من 7 شيكل ل� 6  

مع الحفاظ على جودتها " .
وأض���اف : " مع نهاية االس���بوع الماضي 

أطلقن���ا المب���ادرة لم���دة 10 أي���ام قابلة 
للتجديد في كافة فروعنا الستة الرئيسية 
ونقاط البيع المئة المنتشرة بكافة مناطق 
القطاع، ف���ي ظل األوض���اع االقتصادية 
الصعب���ة الت���ي يعيش���ها المواطنون "، 
مشيرا إلى أن الخبز يعد سلعة أساسية ال 

يمكن للمواطنين االستغناء عنها ". 
ولف���ت إلى أن���ه بالرغم م���ن ارتفاع ثمن 
الكهرباء  الدقيق عالميا إضاف���ة لتكلفة 

والمياه والتكاليف التش���غيلية األخرى ، 
إال أن إدارة المجموعة مستمرة بالتضامن 
والتكافل المجتمعي بكل ما تستطيع من 

امكانيات متوفرة لديها  . 
تو�سيل للمنازل 

توفير خدمة التوصي���ل المجاني للمنازل 
وعمل ع���روض عل���ى بع���ض المنتجات 
والمالب���س هي المس���اهمة التي قدمها 
محل شنطة وشالة بفرعيه  في ظل األزمة 
الت���ي يمر به���ا القطاع نتيج���ة فيروس 

كورونا . 
ش���ريف عوبس أح���د أصح���اب المحال 
تح���دث ل�"االس���تقالل" ع���ن حرصه���م 
الش���ديد لتوصي���ل الطلب���ات  لبي���وت 
الزبائن، حفاظا على صحتهم وتفاديا من 
اختالطهم بعدد أكبر في حال تواجدهم 

داخل المحل . 
وأوضح أنه منذ بداية انتش���ار الفيروس 
واغ���الق بع���ض المؤسس���ات والمح���ال 
التجاري���ة أبوابه���ا انخفض���ت الحرك���ة 
الش���رائية للمواطني���ن ، وأصب���ح القطاع 
يعان���ي م���ن رك���ود اقتص���ادي ضاعف 

األوضاع سوءا ، ألقت بظاللها عليهم . 
وقال���ت وزارة الصح���ة، صب���اح األحد، إن 
عدد االصاب���ات بفي���روس “كورونا” في 
فلس���طين، بل���غ 106، بينه���ا 9 إصابات 
في المحافظ���ات الجنوبي���ة والبقية في 

المحافظات الشمالية.

 مبــادرات مجتمعيــة بغــزة تتحــدى »كورونــا« 

رام الله/ االستقالل:
أكد محمد اش���تيه رئيس الوزراء في رام الله في الضفة المحتلة، أن الحكومة استطاعت 
توفير أجه���زة تنفس وأنابيب لفحص فايروس كورونا من الصين ودول صديقة رفعت 

من إمكانيات الفحوص الطبية اليومية.
وقال اش���تيه في مؤتمر صحفي مهم عقده حول مواجهة فيروس كورونا: ننتظر وصول 
أجهزة تنفس وأنابيب لفحص »فايروس كورونا« من الصين، س���تصل عبر »إس���رائيل« 

بعد أيام.
 وأضاف في معرض إجابته عن سؤال الصحافيين حول آخر الجهود لتأمين المستلزمات 
الطبي���ة لمواجهة »كورونا«، أنه خالل األيام األخيرة اس���تطاعت الحكومة توفير بعضها 
من دول صديقة رفعت إمكانية إجراء 1000 فحص يوميًا بدال من 42 فحصا فقط. وبين 
اش���تيه، أنه تم الس���ماح إلدخال 40 ألف حبة دواء من العالج المتوقع لفايروس كورونا، 

من األردن.
وقال: »إن التواصل يومي مع جميع أصدقاء الفلسطينيين في العالم من منظمة الصحة 

العالمية، وروسيا، والهند، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وقطر«.
وشكر اشتيه القطاع الخاص الفلس���طيني الذي قدم أجهزة التنفس وأنابيب الفحص 
بداية األزمة. وأكد أن باستطاعة الطواقم الطبية إجراء ألف عينة فحص في اليوم الواحد، 

بعد أن كانت ال تتعدى ال� 400 عينة.
 وأشار إلى صعوبة األيام القادمة بعد عودة 35 ألف عامل يعملون في »إسرائيل«، مطالًبا 

العمال باالبتعاد عن ذويهم وعن كبار السن والتزام الحجر.
وحمل اش���تية إسرائيل المسؤولية عن س���المة العمال، كما حمل مشغليهم مسؤولية 

الدفع للعمال أثناء تعطيلهم.

أجهزة تنفس من الصين 
لفلسطين وأدوية مهمة من األردن

غزة/ االستقالل:
أك���دت وزارة االقتص���اد الوطني في قط���اع غزة أن 
طواقم حماية المستهلك التابعة لها قامت، بتحرير 
18 محضر ضب���ط واتالف للمحتكرين والمتالعبين 

باألسعار .

وقالت حماية المستهلك إن طواقمها نظمت 111 
زيارة و جولة ميدانية على األسواق والمحال التجارية 

لمراقبة األسعار ومنعا لالحتكار.
 و اشارت الى أن لجان التفتيش التابعة للوزارة قامت 
بمتابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية 

ومواد التعقي���م والتطهير في األس���واق والمحال 
التجارية.

وجددت التأكيد على ضرورة قيام المواطنين باإلبالغ 
عن حاالت رفع األسعار واحتكار السلع باالتصال على 

الرقم المجاني لوزارة االقتصاد 180011223.

غزة / االستقالل:
أعرب مدير عمليات أون���روا في غزة ماتياس 
ش���مالي عن تخوفه من وصول وب���اء كورونا 
إلى قط���اع غزة في ظل حال���ة الضعف التي 
تعيش���ها ونقص اإلمكانيات بسبب الحصار 

اإلسرائيلي المفروض عليها منذ 14 سنة.
وقال ش���مالي في تصريح ل���ه " قلقون جدًا 
من انتش���ار الفيروس في ظل حالة الضعف، 

ستكون إدارة األزمة صعبة جدًا".
ودعا ش���مالي إلى  رفع الحصار عن غزة، وقال 
"إننا بحاجة للمواد وأجهزة التنفس ومعدات 

أخرى ومعدات الحماية".
وأض���اف "من غير المنطقي أن نفكر أن مكانًا 

كغزة يمكن قطعه ع���ن العالم، وهذا يحمل 
الكل بمن فيهم الناس في غزة المس���ئولية 
لتفادي انتشار الفيروس، والسيناريو األسوأ 

هو انتشار الفيروس مع اإلغالق التام".
وقال: "بالنس���بة للعديد م���ن الناس في غزة 
تعتبر غي���ر صالح���ة للعي���ش بالفعل منذ 
مدة طويل���ة، الناس ليس لديه���م وظائف، 
ليس لديهم س���بل للحي���اة أو الحصول على 
الدواء، والذين يعتم���دون في غذائهم على 
المس���اعدات الدولية وأونروا، بسبب هذا كله 

غزة غير قابلة للحياة".
وتابع يق���ول " ما أخبرت به أن���ه من بين كل 
100 ش���خص مصاب هن���اك 20 يحتاجون 

للمستش���فى، و5 من ه���ؤالء ال�20 يحتاجون 
عناية مكثفة، اآلن يمكنك حس���ابها؛ إذا كان 
هناك 60 سريرًا مجهزًا بأجهزة تنفس، ونحن 
في حالة انتش���ار للوباء وكان هناك أكثر من 
1000 مص���اب محتاج للعناية المكثفة فإننا 

سنكون في مشكلة".
وحول تحويل بعض مدارس الوكالة لمقرات 
لتقديم الرعاية الطبية لالجئين، أشار شمالي 
إلى أن الم���دارس هي المتاح���ة حاليًا، وهي 
ليس���ت مواقع مثالية لتك���ون مراكز صحية، 
لكنها الخيار األفضل لتزويد الناس بالرعاية 
الصحية األولية لألنفلون���زا وأمراض الجهاز 

التنفسي.

»أونروا«: السيناريو األسوأ هو انتشار كورونا بغزة مع اإلغالق التام

حماية المستهلك تحرر محاضر ضبط و إتالف لمحتكرين و متالعبين باألسعار
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يتزامن احياء يوم االرض الفلسطيني هذا العام مع تنامي جائحة كورونا واجتياحها للعالم بشكل خطير, وتأثيرها 
في سلوكيات الناس وانماط حياتهم اليومية, فهي تمثل تهديد ًامباشرًا للبشرية جمعاء, يجب مواجهته باتخاذ 
اجراءات احترازية كمنع التجمعات ومحاربتها, واالهتمام بالنظافة الجس���دية والمكانية, واستخدام المعقمات 
والمنظفات بتراتيبية وكثافة, وألجل ابسط قواعد السالمة للمواطنين الفلسطينيين منعت الهيئة الوطنية العليا 
لمس���يرات العودة ومواجهة الصفقة توجيه اي دعوة للجماهير الفلسطينية للتوجه لمناطق التماس, وتنظيم 
مظاهرات احتجاجية ضد االحتالل, وذلك خوفا على حياة الفلسطينيين وحفظا لهم من انتشار الوباء, خاصة مع 
تزايد اعداد المصابين بفايروس كورونا في الضفة والقطاع ووصولهم ألكثر من مائة مصاب بالفيروس حس���ب 
وزارة الصحة الفلس���طينية, وبالتالي هذا الوباء اللعين فرض قيودا على حركات المقاومة الفلسطينية في احياء 
هذه المناسبة الوطنية وتنظيم تظاهرات سلمية مناوئة لالحتالل, وبالتالي كان يجب احياء هذه المناسبة بشكل 
مختلف هذا العام من خالل رفع العلم الفلسطيني فوق المنازل وحرق علم االحتالل, مع توقف حركة المواصالت 
لمدة خمس دقائق والصدح بالتكبيرات من المس���اجد وقرع االجراس في الكنائس, وتعقيم الشوارع وتنظيفها 

في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فايروس كورونا. 
احياء هذه المناس���بة الوطنية ضروري وهام جدا, فهذا اليوم الوطني يمثل رمزا للفلسطينيين يحيونه كل عام, 
لذلك ال يجب ان يمر مرور الكرام, خاصة ان سياس���ة مصادرة االرض, وقتل الفلس���طينيين, تتنامى وتكبر لدى 
االحتالل, وقد وصلت الى ذروتها مع اعالن ما تسمى بصفقة القرن القائمة على مصادرة 30% من مساحة الضفة 
الغربية لصالح االحتالل الصهيوني, حيت تعمل »اس���رائيل« على ضم االغوار وشمال البحر الميت واقامة طريق 
للتواصل بين المستوطنات مع استمرار مسلسل استهداف المزارعين في اراضيهم وقتلهم وسرقة محاصيلهم 
الزراعية وادوات العمل التي يستخدمونها لفالحة اراضيهم, وعزل المدن والبلدات عن بعضها البعض وتحويلها 
الى كانتونات معزولة ومنفصلة, وهذه االجراءات الصهيونية تتطلب تجنيد الش���عب الفلسطيني لمواجهتها 
بكل االش���كال الممكنة, فكل يوم يمر على ش���عبنا الفلسطيني هو مناس���بة لالنفجار في وجه االحتالل الذي ال 
تتوق���ف جرائمه واطماعه ومخططاته مطلقا, ودائما ما يكون يوم االرض مناس���بة لالنفجار الش���عبي في وجه 
االحتالل الصهيوني, وتذكير العالم بالجريمة التي اقترفها االحتالل ضد مواطنين فلسطينيين عزل قام بسرقة 
اراضيهم وطردهم منها عنوة, وقتل س���تة مزارعين فلسطينيين اريقت دماؤهم الطاهرة وهم يفلحون ارضهم 

على يد عصابات االجرام الصهيونية, التي ال تزال تمارس نفس السياسات وبشكل هستيري. 
انها دعوة لش���عبنا ان ال نفوت هذه المناس���بة الوطنية رغم جائحة الكورونا, وان نلت���زم بقرارات الهيئة العليا 
لمس���يرات العودة ومواجهة الصفقة, ونحيي المناس���بة وفق التوجيهات المحددة, كي يعلم االحتالل ان خطر 
الموت لن يقعدنا عن واجبنا نحو وطننا, فهذا له معنى كبير وعميق, يظهر للعالم كله مدى تمس���ك الش���عب 
الفلس���طيني بارضه, وانه سيبقى يناضل من اجلها في كل الظروف واالحوال, بالشكل الذي يحفظ حياة الناس 
ويبقي ادامة الصراع مع هذا االحتالل, حتى نس���تعيد ارضنا ومقدس���اتنا وننتزع حريتنا من بين انياب االحتالل 
بالق���وة التي ال يفهم االحتالل غيرها, علينا ان ندرك ان صفقة القرن المش���ؤومة تمثل انتكاس���ة حقيقية في 
تاريخ قضيتنا, فهي اخطر من وعد بلفور, وتؤسس لواقع جديد تفرضه »اسرائيل« واالدارة االمريكية فرضا على 
الفلسطينيين, ويوم االرض برمزيته التي تعني تمسك الفلسطينيين بارضهم التاريخية من نهرها الى بحرها 
يمثل ضربة لهذه الصفقة المشؤومة, حتى يقتنع االحتالل تماما ان فلسطين التاريخية من نهرها لبحرها هي 
ارضنا وال تتسع لشعبين, وان صراعنا مع االحتالل سيبقى قائما رغم القوة القهرية التي يمارسها االحتالل لفرض 
واقع جديد, فكورونا بكل اخطاره لن يقعدنا عن واجبنا, وسنذكر العالم كله ان لنا نحن الفلسطينيين ارضا محتلة 

ومغتصبة من عدو غاشم سنقاتل حتى آخر رمق في حياتنا حتى نستعيدها وننعم بها.      

يوم األرض .. وجائحة كورونا 
رأي

بداي���ة ال بد من الق���ول إن القائمة المش���تركة اخطأت 
بالتوصية أمام رئيس الدولة بتكليف غانتس بتشكيل 
الحكومة االسرائيلية القادمة، خاصة وأنها تدرك وتعي 
تمامًا وتعلم عل���م اليقين أن غانتس ه���و صورة أخرى 
لنتنياهو، وان���ه يميني أكثر بمواقفه تجاه المش���كلة 
الفلس���طينية وقضاي���ا الجماهير العربي���ة. وما دعوته 
تش���كيل حكومة تخ���دم جميع مواطنيها م���ا هو إال ذر 
رماد ف���ي العيون، وجاءت هذه الدع���وة من باب الخداع 
والديماغوغي���ا، للحص���ول على دعم نواب المش���تركة، 

لتحقيق أهداف وغايات شخصية بحتة.
لقد نجح غانتس بمنصب رئيس الكنيست بفضل دعم 
نتنياه���و واليمين المتطرف، عبر اتفاق س���ري بينهما، 
وما اس���تقالة رئيس الكنيس���ت سوى س���يناريو رسم 

وخطط ل���ه في االروق���ة وتحت الطاول���ة، وذلك بهدف 
إبقاء نتنياهو في سدة الحكم، وسعًيا لتشكيل حكومة 

طوارئ أو وحدة.
خطوة غانتس هي انق���الب على تحالفه كحول لفان، ما 
ادى إلى انشقاق، كي يرتع في أحضان نتنياهو واليمين 
االس���تيطاني، وتمثل مهزلة سياس���ية كب���رى وخيانة 
عظمى لناخبي���ن كحول لفان. وعلى ض���وء هذا االتفاق 
الذي حصل بينهما، فإن نتنياهو ضمن لنفس���ه رئاسة 
الحكومة االسرائيلية ألربع سنوات قادمة، إذا لم تحصل 

أشياء أو أمور دراماتيكية تؤدي إلى اسقاط الحكومة.
ومهما تكن مركبات حكوم���ة نتنياهو فلن تختلف عن 
س���ابقاتها، فس���تتواصل سياس���ة االحتالل، وتوسيع 
االس���تيطان الكوليونال���ي، والتنك���ر لحقوق الش���عب 

الفلس���طيني، وتش���ديد الحص���ار عل���ى قط���اع غ���زة، 
وستس���تمر بش���كل منهجي ومدروس عمليات تهويد 
الق���دس واالعت���داءات على المس���جد األقصى وحماية 
غالة المس���توطنين. كذلك ستستمر هذه الحكومة في 
سياس���اتها العنصري���ة االضطهادية ض���د جماهيرنا 
العربية الفلس���طينية وتش���ريع القواني���ن العنصرية 

المجحفة.
وأمام القائمة المش���تركة اآلن، أن تكون كتلة معارضة 
قوية متماس���كة معارضة وشرس���ة، تتصدى لحكومة 
االحت���الل واالس���تيطان والع���دوان، الت���ي تكش���فت 
قدرتها الهش���ة في الجهاز الصحي وفي مواجهة وباء 
كورونا المس���تجد، ألن األموال باألساس تتجه لالحتالل 

واالستيطان وتغذية آلة الحرب.

رغم الق����وة العس����كرية واالقتصادية، ورغ����م التقدم 
العلم����ي والصح����ي، ورغم النج����اح الدبلوماس����ي على 
مس����توى العالم، إال أن ع����ورة الكي����ان الصهيوني قد 
تكش����فت أمام في����روس كورونا، حي����ن أخفقت أجهزة 
التنفس في المستش����فيات اإلس����رائيلية عن تغطية 
الحاجة، فق����د ذكر مركز االبح����اث والمعلومات التابعة 
للكنيس����ت أن ما لدى الكيان اإلس����رائيلي 2173 جهاز 
تنفس فقط، منها حوالي الثلث قيد االس����تخدام، و28 

غير صالح ويتوفر فقط 1437 جهازًا.
لقد انكشف الضعف اإلس����رائيلي في مجال المعدات 
الصحية حين تخلى عنها الحليف األمريكي، الذي قلب 
التوقعات رأسًا على عقب، حين طلبت أمريكا من الكيان 
الصهيون����ي بتزويدها بأجهزة التنفس، فكان االعتذار 
اإلس����رائيلي عن عدم القدرة، وكان االعتماد اإلسرائيلي 
على النفس، حين ش����كلت الحكومة فريق عمل بقيادة 
رئيس جهاز الموس����اد يوسي كوهين ورئيس مجلس 
األم����ن القوم����ي مائير بن ش����بات وبمس����اندة الجيش 

اإلسرائيلي لش����راء المعدات من الخارج، وبغض النظر 
عن الطريقة، وقد نجح فريق العمل اإلس����رائيلي بشراء 
10 آالف جه����از تنف����س صناعي من ع����دة دول بينها 
الوالي����ات المتحدة ودول خليجية، كما ذكرت وس����ائل 

اإلعالم اإلسرائيلية، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
لق����د اخت����ارت الحكومة اإلس����رائيلية جهاز الموس����اد 
اإلس����رائيلي بالتحدي����د، وكلفته بقي����ادة طاقم العمل 
الذي اجتهد لحل نقص المعدات الطبية على طريقته 
الخاصة، وكان له ذلك، فالحكومة اإلس����رائيلية تعرف 
حجم العمالء الذين يخدمون هذا الجهاز، وتعرف مدى 
تأثي����ره على الكثير م����ن األنظمة ف����ي المنطقة وعلى 

مستوى العالم.
ونجح الموساد اإلس����رائيلي في هذه المهمة الصعبة، 
نجح الموس����اد في خط����ف اللقمة من ف����م جائع عربي 
ليضعها في فم إسرائيلي، نجح الموساد في نزع جهاز 
تنفس عن أنف مريض عربي، ليداوي مريضًا إسرائيليًا، 
نجح الموس����اد اإلس����رائيلي بش����كل أو بآخر في توفير 

حاجة إسرائيل من المعدات الطبية، أكان ذلك بالتعاون 
مع أنظمة حكم عربي����ة، أم عن طريق القرصنة البحرية، 
والس����يطرة على الس����فن المحملة بأجه����زة التنفس، 
وتحويلها بالقوة إلى المكان الذي يريده الخاطف، وهذا 
ما حصل مع ش����حنة معدات طبي����ة، كانت متجهة إلى 
تونس، تم تحويله����ا إلى إحدى الدول األوروبية، ال أحد 

يعرف أين ذهبت بعد ذلك.
نجاح جهاز الموساد اإلس���رائيلي في انجاز المهمة، 
واس���تجالب آالف أجه���زة التنف���س يكش���ف عورة 
األنظم���ة العربي���ة الت���ي ص���ارت مطي���ة لألطم���اع 
اإلسرائيلية، وصارت تؤثر مصالح المواطن اإلسرائيلي 
عل���ى مصالح المواط���ن العرب���ي، وه���ذا األمر ليس 
بالجديد، فقد كش���ف رئيس جهاز الموساد السابق 
عن لقاءات تمت بينه وبين خمسة وزراء داخلية عرب، 
رتب معهم المنطقة وفق المصالح اإلسرائيلية، فجاء 
اليوم يوس���ي كوهين رئيس جهاز الموساد الحالي، 

ليواصل الحوار، وجني الثمار.

خيانة غانتس.. ومسؤولية القائمة المشتركة

لماذا تدخل الموساد اإلسرائيلي لجلب المعدات الصحية؟

شاكر فريد حسن

د. فايز أبو شمالة

لقد س����مع األموات في القبور صوت مناش����دة أهلنا في مخّيمات المنافي في 
لبنان.. وهم يصرخون ويرجون ويقرعون الخزانات في طلب العْون والمساعدة 
.. لسد رمق أطفالهم وعوائلهم الذين يتضّورون اليوم جوعًا.. ولم تصل آذان 
الس����لطة في رام الله أصواتهم وصراخه����م .. وال يعرف عن حجم معاناتهم 
وحاجتهم أحد من الممثل الش����رعي والوحيد للش����عب الفلسطيني.. منّظمة 
التحرير الفلس����طينّية.. ولم يأبه بهم أح����د.. وصمت اآلذان وعميت العيون .. 

وذهبت الّرحمة.. وماتت القلوب ..!!
لم ُيطل مسؤول واحد من هؤالء في السلطة وال في المنّظمة.. في عصر جائحة 
فيروس الكورونا التي تجتاح العالم.. س����ائاًل مستفسرًا عن أحوال المخّيمات 
الفلسطينّية التي تعاني أصاًل على كاّفة األصعدة ومنها الّطّبّية والعالجّية.. 
هي مخّيماتنا التي شكلت على الّدوام وقودًا للّثورة .. ولم تبخل بتقديم أرواح 
أبنائها من أجل فلس����طين.. واليوم نجد من يّدعي قيادة شعبنا يجلس على 
مقاعد التحكم برقاب العباد ولألبد.. إلى أن يوّدعوا الحياة .. وُيقال لهم رئيس 
ووزير ومدير وسفير ومس����ؤول.. وال يشعرون بأنهم معنّيين بأحوال ومعاناة 

شعبنا خاصة في مخّيماتنا في لبنان ..!!
إّن بع���ض أهلنا اليوم في مخّيمات لبنان ال يملك قوت يومه.. ونس���مع 
كل يوم  مناش���دة مس���ّجلة تأتينا من مخّيماتنا في لبنان.. ونعيش مع 
مبادرات أهل الخير.. بالتبّرع للمخّيم.. مّرة بمولد للكهرباء.. وأخرى برش 
المبي���دات في المخّيم.. ومؤخرًا مبادرة ربطة خبز للمخّيم.. مما اس���تفز 
مشاعرنا ومش���اعر كل أحرار األمة.. ونحن نعلم أن ما ُيلقى في حاويات 
القمامة من منازل هؤالء المسؤولين المصابين بالتخمة.. يكفي عائالت 
 

ّ
بأكملها من أهل المخّيمات ..!! إنها ليس���ت ِمنة م���ن أحد.. بل هو حق
ش���عبنا المش���روع .. هو نصيبهم وحصتهم من األموال الفلسطينّية.. 
اّلي تخّص الش���عب الفلسطيني .. خاصة في المخّيمات الفلسطينّية.. 

اّلتي ال عون لهم اليوم إال الله وس���واعد أبنائه���م .. واألونروا التي يتّم 
استهدافها لشطب المخّيم وشطب حق العودة ..!!

فلم����ن يلجأ أهلنا ف����ي المخّيمات الفلس����طينّية في هذه األّي����ام العصيبة.. 
والعالم أصبح مشلواًل بدون تحّرك وتنقل وعمل.. بفعل فتك الفيروس كورونا 
في المجتمعات ..؟! أليس����ت المخّيمات الفلسطينّية.. هي مسؤولّية الممّثل 
الشرعي والوحيد للش����عب الفلسطيني.. أم أن مس����ؤولّية الّتمثيل الّشرعي 
والوحيد للش����عب الفلس����طيني .. هي عملّية مزاجّية وموس����مّية وانتقائّية 

ومناطقّية.. تفصل حسب الحاجة.. زمانًا ومكانًا..؟!
ال يمكن أن يقبل ش����عبنا بما رسمته أوس����لو اللعينة من خرائط ُتحّدد لنا من 
هو الفلسطيني وتضع الحواجز التي تقسمنا.. أوسلو المشؤومة وملحقاتها.. 
هي اّلتي اعتبرت الفلس����طيني هو فق����ط من يقطن في الضفة المحتلة وِفي 
قطاع غّزة.. وأفرزت س����لطة بيت العنكبوت إلدارة الشؤون البلدّية فيها.. ونرى 
هذه الس����لطة اليوم.. وهي تتخلى عن غزة تمامًا.. وتدير لها الّظهر.. وتتفرد 
بصرف أموال الش����عب الفلس����طيني كما يحلو لها.. وسّيد الموقف والعنوان 
في الضفة المحتلة.. هو الفساد والنهب والترهل في كل المناحي.. وفيروس 
الكورونا يحاول اختراق حواجز وأس����وار غزة.. دون أن تحّرك س����لطة التنسيق 
األمني ساكنًا رغم المناشدة من الكّل الفلسطيني.. وحتى في الصفة المحتّلة 
ش����اهدنا كيف التعامل مع العمال الفلس����طينّيين المصابين.. واس����تمعنا 
باألمس لتصريح السّيد الدكتور شوقي صبحة نقيب األطّباء الفلسطينّيين.. 
مش����ّككًا في رواية الحكومة الفلس����طينّية في رام الله المحتّلة.. فيما يتعّلق 

بحجر الطاقم الطّبي في مجمع فلسطين الّطّبي في رام الله..!! 
إن الس����لطة والمنظمة ومن موقع تحّمل المس����ؤولّية ُمطاَلب����ة اليوم.. بتأمين 
احتياج����ات أهلنا وأحّبتنا في المخّيمات الفلس����طينّية ف����ي لبنان.. ليقتاتوا 
وعوائلهم بكرامة ولو بالحد األدن����ى.. والعالم يتابع األونروا كيف تتخّلى عن 

مس����ؤلّياتها تجاه الالجئين الفلسطينّيين.. وتدير الّظهر لموّظفي الُمياَومة.. 
اّلذين يكس����بون لقمة معيش����تهم من خالل عملهم اليومي.. وطلبت منهم  
األون����روا الجلوس في البيت دون التعهد لهم بدفع أجورهم أو تأمين البدائل 
لهم..!! َمن يعيل أهلينا وأبناء ش����عبنا في المخّيمات الفلسطينّية في لبنان.. 

أيها العالم الديمقراطي المتحضر ..؟!
ويستغيث المخّيم الفلسطيني في لبنان صارخًا.. أين السلطة.. وأين منّظمة 
الّتحرير الفلس����طينّية الممثل الش����رعي والوحيد للشعب الفلسطيني .. أين 

هم من المخيم الفلسطيني ومن أطفالنا ونسائنا وأمهاتنا..؟!
أين أصوات وأفعال قوى وفصائل منظمة التحرير الفلس����طينّية.. أو باألحرى 

ما تبقى من أسماء  لها ..؟!
أم أن وظيفته����ا أصبح����ت تقتصر اليوم ف����ي الّتزاحم بالوق����وف بالّصفوف 
وبالطوابي����ر على ص����ّراف الصندوق القوم����ي للمنّظمة.. وُتق����ّدم مقابل ذلك 
الوالءات والسمع والطاعة.. وأصبح همها فقط كما تشهد العواصم األوروبّية.. 
في اّلعي ألخذ دور المؤسسات الفلس����طينّية المدنّية ومزاحمتها .. واحتواء 
مكّونات اإلتحادات والجاليات والّروابط والتجمعات الفلس����طينّية.. وتقاسم 
المقاع����د فيها إن وجدت.. بل والذهاب إذا ل����زم األمر إلى فكفكة ما هو فاعل 
منها.. والّتش����ويش عليها وتشويهها وهدمها وإعادة تركيبها.. بل وصناعة 
الوهمّية منها.. لتكون هالمّية وأسماء بال مضمون.. ليتّم قولبتها في القوالب 
الُمَصّنعة خصيصًا لها.. لتسّبح بحمد وطول عمر سّيد نعمتهم.. دون الّتعلم 
من دروس الماض����ي وإدراك معطيات الحاضر.. وأن الزم����ن والواقع قد تجاوز 
كل تل����ك الجمهوريات الّشمش����ونّية الوهمّية.. التي تعش����عش في أذهان 
البعض.. فما زال منهم من يعي����ش عصر إحنا وبس والباقي خس.. ومعادلة 
النصف زائد واحد في تقس����يم المقاعد.. ومعادلة األبّوة والهيمنة واالحتواء 
والقولبة للبشر.. ومقولة االلتزام الّتنظيمي.. وشعار نّفذ ثم ناقش .. ونظرّيات 

االعتراض يكون فقط ف����ي اإلطار.. ومبدأ الّديمقراطّية المركزّية.. بل ومركزّية 
الّديمقراطّية.. االس����م الُمَلّبد بالمس����احيق الّتجميلّية للّدكتاتورّية والّتسّلط 
وتغيي����ب الفكر واإلبداع.. كلها تنظيرات ومقوالت .. تهدف الى الوقوف في 
وجه كل من يحاول الحّد من كبح جماح المتسّلطين .. وفضح ممارسة البعض 
منهم .. التي تبلغ حّد الّتعامل والّتخابر مع االحتالل.. ويتم اس����تقبالهم من 

ضباط الموساد في المطارات .. بالقبل وباألخذ باألحضان ..!!  
فمن يريد العمل من أجل قضّيته العادلة.. ال ينتظر من ُيلبسه قميصًا ملّونًا.. 
ويصن����ع له أيدي وأرجل.. فزمن المخاتي����ر وأختامهم .. والّدواوين والَجَهوات 
والهيمن����ة .. ومنح األلقاب لبعض الجهلة األق����زام .. لتطويل قاماتهم .. بها 
أصبح اليوم أرش����يفا.. وأَثَرًا  بعد عين.. في ظل وجود هذه الّثورة المعلوماتّية 
واإلمكانّيات المهولة.. وانتشار س����ُبل التواصل االجتماعي واإلعالم الّرقمي.. 
وتطّور العلم والمعرفة والتكنولوجيا.. وتقصير المس����افات واختصار الوقت.. 
فميادين الب����ذل والعطاء لفلس����طين عديدة ومتنّوعة وكثي����رة.. والمجاالت 
مفتوحة وُمتاحة.. والعمل لفلس����طين ال يحتاج إذن����ًا أو تصريحًا من أحد.. وال 

يحتاج لعباءة يرتديها أو طربوشًا يتطربش به ..!!
وه����ا هي مخّيماتنا في لبنان تنتظر من يعينها ويأخذ بيدها ويلتفت إليها.. 
ويعيد ألبناء شعبنا هناك.. كرامتهم وعّزتهم ويسد احتياجاتهم .. للعيش 
بكرامة اإلنسانّية.. فس����معناها منهم يقولون لقد أكلونا لحمًا ورمونا عظمًا.. 
وقد أش����بعونا تنظيرًا ووع����ودًا.. وها هم في المخّيمات البائس����ة.. ينتظرون 

مبادرات األخيار من أبناء شعبنا.. كمبادرة ربطة خبز للمخيم ..!!
لك الله يا ش����عب فلس����طين.. والفجر ال بد وأن يب����زغ .. وألهلنا في مخّيمات 
الّصمود في لبنان ترفع القّبعات.. وس����يظّل الخزي والعار لمن يتاجر بقضايا 
ش����عبنا.. ويالحقه����م وأحفادهم إلى يوم الّدين.. وس����تبقى فلس����طين حّرة 

عربّية.. تزهر ثّوارًا وأحرارًا ..!!

د. أحمد محيسنمخّيماتنا في لبنان تصرخ من الحاجة والعوز.. أين منظمة التحرير؟! وأين السلطة؟!
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غزة/ االستقالل:
الفن���ادق  رئي���س هيئ���ة  أك���د 
والمطاعم السياحية في غزة صالح 
أبو حصيرة أن خسائر مالية فادحة 
بس���بب  الفندقي  بالقطاع  لحقت 
اإلجراءات االحترازية من تفش���ي 
وب���اء كورون���ا، وجاء بنس���بة 100 
ف���ي المئة نتيجة انع���دام توافد 
من  خوفًا  المطاع���م  المواطني���ن 

اإلصابة بالمرض.
أب���و حصي���رة، إن القطاع  وق���ال 
الفندقي م���ن أول القطاعات تأثرًا 
باألزم���ات، إذ إن جميع األنش���طة 
ف���ي  والتجمع���ات  والفعالي���ات 
الفنادق اآلن شبه متوقفة، كما أن 
أبوابها واضطرت  المطاعم أغلقت 
إلى تجميد نش���اط عمالها لحين 

عودة األمور إلى طبيعتها مجددًا.
 ونوه إل���ى أن القطاع الس���ياحي 
م���ن قلة  يعان���ي في األس���اس 
العم���ل جراء الوض���ع االقتصادي 
وانخفاض  غ���زة  ف���ي  المت���ردي 
الس���يولة النقدية، الفت���ًا إلى أن 
أصح���اب المنش���آت الس���ياحية 
عليهم التزام���ات لبعض البنوك 
ومؤسسات اإلقراض، وبمثل هذه 

اإلج���راءات التي فرضت بس���بب 
التجار  عل���ى  كورونا، س���يصعب 
تسديد المستحقات لعدم وجود 

سيولة نقدية لديهم.
وب���دوره أكد الخبي���ر االقتصادي 
ماهر الطباع أن قطاع غزة يش���هد 
حالة من الهبوط والتراجع الشديد 
التخوف  االقتص���اد بس���بب  في 
الكبير من انتشار فيروس كورونا، 

مبين���ًا أن الخس���ائر حت���ى اآلن 
انحصرت في قطاع���ات محدودة، 
لك���ن القطاعات األخ���رى ما زالت 
تتنفس بصعوب���ة خاصة مع بقاء 

حركة دخول البضائع من المعابر.
ويش���ير إلى أن أكث���ر القطاعات 
المتأث���رة في قطاع غ���زة من هذه 
األزم���ة، هي النق���ل والمواصالت 
والخدم���ات الس���ياحية، بس���بب 

عزوف الناس عن الحركة بش���كل 
عام وتعطل المدارس والجامعات، 
موضحًا أنه في حال تطور المرض 
في األيام واألس���ابيع المقبلة في 
غزة، س���يكون هن���اك تعطل في 
العملية االقتصادية بشكل كامل 
في القطاعات اإلنتاجية، ما سيزيد 
من ح���دة انهي���ار االقتصاد في 

قطاع غزة.

اقتصاد غزة في ظل أزمة كورونا: انهيار إلى أدنى المستويات 

غزة/ االستقالل:
أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة بوزارة التنمية االجتماعية يوم امس ، ان أموال 
المنحة القطرية لم تدخل القطاع حتى اللحظة،وما يجري حاليًا هو بحث وترتيب 

لألسماء والكشوفات باإلضافة الى بحث اآلليات إلدخال المنحة القطرية .
وقالت الكحلوت، خالل تصريح، أن م���ا يتم بحثه حاليًا الترتيب لطريقة صرف 
المنح���ة القطرية وخاصة في ظل تفش���ي وباء »كورونا«، مش���ددة على انه فور 

وصول االموال لقطاع غزة سيتم صرف االموال .
وكانت العديد من التصريحات تحدثت عن دخول االموال القطرية لقطاع غزة ، 

لصرفها على 120 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة .

تنمية غزة توضح : هل دخلت 
أموال المنحة القطرية للقطاع؟

قلقيلية / االستقالل:
فتحت قوات االحتالل اإلس���رائيلي وبش���كل مفاجئ البوابات المقامة على جدار الفصل 
العنصري جنوب مدينة قلقيلية حيث ش���هدت حركة نش���طة للعم���ال. وقالت مصادر 
محلي���ة، إن جنود االحتالل فتحوا جميع البوابات الزراعية التي كانت مغلقة في المنطقة 
الجنوبية لمدينة قلقيلية حيث دخلت وخرجت مجموعات من العمال في كال االتجاهين.

وأش���ارت إلى أن األجهزة األمنية الفلس���طينية توجهت بعد ذلك ونصبت حواجز قرب 
تلك المداخل ومنعت حركة الدخول والخروج منها واحتجزت عددا من العمال العائدين.

االحتالل يفتح البوابات الزراعية 
بقلقيلية وحركة نشطة للعمال

غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة العامة لتش���جيع االس���تثمار التابعة لوزارة 
االقتصاد الوطني في غزة، عن تأجيل دفع األقساط لبعض 

المستفيدين من برنامج المشاريع الصغيرة.
وقالت الهيئة ف���ي بيان أصدره المكت���ب اإلعالمي لوزارة 
االقتصاد في غزة، أنه تقرر تأجيل دفع القسط الشهري عن 
شهر مارس 2020 للمشاريع المتضررة من إيقاف المسيرة 
التعليمية الممولة من البرنامج، وتشمل )روضات، حضانات 

أطف���ال، مطابع، مراك���ز دعاية واع���الن، مكاتب، مقاصف 
مدرسية مراكز تعليمية، مراكز تدريب(.

وذكرت الهيئة، أن المشاريع التي تم تأجيل القسط لشهر 
مارس 2020 وملتزمة بتس���ديد األقساط قبل شهر فبراير 
من نفس العام، س���يتم ايضًا تأجيل القسط لها عن شهر 
ابريل المقبل. وسيتم فتح باب تقديم الطلبات الكترونيًا 
مطلع األسبوع القادم للفئات المذكورة والمتضررة من حالة 

الطوارئ، لدراستها وتقييمها.

غزة/ االستقالل:
أكدت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين »األونروا« 
يوم أمس، أن األيام المقبلة س���يتم تحديد موعد 

لتوزيع المساعدات الغذائية.
وأوضح المتحدث باس���م األونروا ف���ي قطاع غزة 
عدنان أبو حس���نة ف���ي تصريح له، أن���ه لم يتم 
تحديد موعد توزيع المس���اعدات الغذائية بعد، 

ولكن ذلك سيتم خالل األيام القريبة.

ودعا أبو حس���نة المواطنين، لعدم الذهاب لمراكز 
»األون���روا« لتوزي���ع المس���اعدات الغذائية، الفتًا 
إل���ى أن »األونروا« تعاقدت مع وكالء س���يوصلون 

المساعدات للمنازل.
وكانت األونروا، قد أعلنت عن آلية جديدة لتوزيع 
المس���اعدات الغذائية لمن���ع تجمهر المواطنين 
في المراكز كاجراء احت���رازي للوقاية من فيروس 

كورونا.

هيئة تشجيع االستثمار بغزة: تأجيل األقساط 
الشهرية للمستفيدين من المشاريع الصغيرة

أبو حسنة: لم يتم تحديد موعد 
توزيع المساعدات الغذائية بعد

لندن/ االستقالل:
أعلنت ش���ركة بريطاني���ة متخصص���ة باالتصاالت وإط���الق األقمار 
الصناعية إفالس���ها وذلك بعد رفعها دعوى إفالس أمام محكمة في 

والية نيويورك األمريكية.
وأصدرت ش���ركة » OneWeb« البريطانية بيانا جاء فيه: » إن الشركة 
وبعض الشركات المتفرعة منها قدمت طوعا دعوى اإلفالس بموجب 

الفصل 11 من قانون إفالس في والية نيويورك«.
وأضاف البيان: » سعت الشركة إلى التفاوض مع بعض المستثمرين 
لدعم الش���ركة من خالل تمويلها في المستقبل القريب، إال أن عملية 
الحصول على األموال الالزمة أعيقت بسبب تدهور الوضع االقتصادي 
في العالم وعدم اس���تقرار األس���واق بسبب تفش���ي فيروس كورونا 

المستجد«.
يذك���ر أن الش���ركة البريطاني���ة لالتص���االت »OneWeb« خططت 
إلنش���اء مجموعة من األقمار الصناعية التي س���توفر وصول اإلنترنت 
واالتصاالت بشكل واسع للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بفضل 

التغطية الكاملة على سطح األرض.
وفي الس���ياق نفس���ه، أعلنت ش���ركة الطيران البريطانية »فاليبي« 
إفالسها منذ فترة بعد أن تس���بب  فيروس كورونا  المستجد بخسائر 

فادحة للشركة التي كانت تعاني من صعوبات وديون مالية.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت رئيس���ة المفّوضي���ة األوروبية، 
أورس���وال فون دير الي���ن، أن المفّوضية 
تعتزم اقت���راح حزمة تحفيز اقتصادّية 
جديدة لمس���اعدة التكّتل على التعافي 
من األضرار االقتصادّية التي ستنتج عن 

فيروس كورونا. 
 وقالت فون دير الين في بيان: »لضمان 
التعافي، ستقترح المفّوضية تغييرات 
في إطار العمل المالّي المتعّدد السنوات 
)إم إم إف( تسمح بمعالجة تداعيات أزمة 
في���روس كورونا« . وإط���ار العمل المالّي 
المتعّدد السنوات هو الميزانية الطويلة 

األمد لالّتحاد األوروبي.
 وأضافت »سيش���مل ذلك حزمة تحفيز 
تضم���ن الحفاظ على التماس���ك داخل 
االّتحاد من خالل التضامن والمسؤولية«.

 في الشهر الماضي، فشل قادة االّتحاد 
األوروب���ي في التوّصل إل���ى اّتفاق حول 
ميزانّي���ة األع���وام الس���بعة المقبلة من 
2021 إل���ى 2027، ول���م يتمّكن���وا من 
االّتف���اق عل���ى ميزاني���ة كل قطاع من 

القطاعات.

 ومنذ ذاك، تواصلت المحادثات للتوّصل 
إلى حل، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا 
بش���كل أكب���ر في جمي���ع أنح���اء أوروبا 
لُتشكل الوفّيات في دول االتحاد ثلثي 
الحصيلة اإلجمالّية، أي 21.334 وفاة من 

أصل 30.003 في العالم.
 وهذا ما دفع قادة سياس���ّيين أوربيون 
كثر إلى تغيير نظرتهم، إذ تواجه دول 
االّتح���اد بأكملها احتم���ال االنزالق نحو 

الركود بحلول نهاية العام.

 وفي لق���اء عبر دائرة فيديو ، لم يتمّكن 
ق���ادة دول االتح���اد األوروب���ي ال�27 من 
االتف���اق على خطة اقتصادّية لمواجهة 
ُيحدث���ه  ال���ذي  االقتص���ادي  الض���رر 
الوب���اء، وطالب���وا بتقدي���م مقترح���ات 
الش���هر المقب���ل.  وقال���ت ف���ون دير 
الي���ن: »المفّوضية ستش���ارك في هذه 
المباحثات، وهي مستعدة للمساعدة في 

حال تلقت الدعم من مجموعة اليورو«.
 وأضاف »بموازاة ذلك، تعمل المفّوضية 

على مقترحات تتعّلق بمرحلة التعافي 
من ضمن المعاهدات القائمة«.

وتضغط إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، األكثر 
تضّررًا من انتش���ار الفيروس حّتى اآلن، 
من أجل التوصل إلى س���بيل لتقاس���م 

العبء المالي بشكل أفضل.
 لك���ّن هولندا وألماني���ا تتخّوفان من أن 
تستغّل جاراتهما الجنوبّية ذات اإلنفاق 
الكبير األزم���ة للدفع من أجل تش���اُرك 

الديون الحكومّية في منطقة اليورو.

شركة بريطانية 
جديدة ضحية كورونا

اقتراح أوروبي لدرء الخسائر االقتصادية بعد كورونا
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مدريد/ االستقالل:
اش���تد فيروس كورونا في إس���بانيا، 
إذ توفي 832 ش���خص في حصيلة 
قياس���ية خ���الل الس���اعات ال���� 24 

األخيرة، حيث بلغ الوباء من ذروته.
وقد أعل���ن رئيس الوزراء اإلس���باني 
بيدرو سانش���يز أن بالده س���توقف 
جمي���ع األنش���طة االقتصادية "غير 
الضروري���ة" لم���دة أس���بوعين لمنع 

تفشي الوباء.
وتحل حصيلة الوفيات في إس���بانيا 
ف���ي المرتب���ة الثاني���ة عالمي���ا بعد 

إيطاليا إذ بلغت 5690.
ورغم أن األرقام األخيرة من إس���بانيا 
تظه���ر ازديادا يومي���ا في اإلصابات 
بأكثر من 8000 حال���ة، ليبلغ العدد 
اإلجمال���ي 72 ألفا و248 إصابة، تبدو 
وتيرة اإلصاب���ات الجديدة في تباطؤ 
في حين أفاد مس���ؤولون أن الوباء قد 

يكون اقترب من الذروة.
وقال منس���ق الط���وارئ ل���دى وزارة 
الصحة، فيرناندو سيمون، إن "الزيادة 
تتباطأ أو تس���تقر ش���يئا فش���يئا"، 

منوها إل���ى أن األعداد "تقترب جدا" 
من الذروة.

وأقر بأن تزاي���د أعداد اإلصابات دفع 
بالمنظوم���ة الصحية ف���ي البالد إلى 
حاف���ة االنهيار، إذ يش���كل الضغط 
على وح���دات العناية المركزة مصدر 

قلق رئيسي.
وصرح سيمون "ال تزال لدينا مشكلة 

كبيرة في اإلغ���راق الذي تعاني منه 
وح���دات العناي���ة المرك���زة لدينا"، 
مش���يرا إلى أن أسوأ مراحل األزمة قد 

تتجسد أواخر األسبوع المقبل.
وق���ال: "س���يحتاج المرض���ى الذين 
يصابون اليوم إلى سرير في غضون 
سبعة وعشرة أيام"، مرجحا أن تكون 
هناك فترة تبلغ نحو أكثر من أسبوع 

بي���ن ذروة اإلصاب���ات والتداعي���ات 
الالحقة لذلك عل���ى وحدات العناية 

المركزة.
وب���دأ الع���زل التام في إس���بانيا في 
14 م���ارس، لك���ن أع���داد المصابين 
واصلت االرتفاع في ظل زيادة مقلقة 
باإلصابات في أوس���اط العاملين في 

المجال الصحي.

كورونا يشتد في إسبانيا: 800 ضحية خالل يوم واحد

كابل/ االستقالل:
قال متحدث باسم حركة طالبان يوم أمس، إن الحركة لن تتفاوض 
م���ع الفريق ال���ذي أعلنته الحكوم���ة األفغانية لب���دء المفاوضات 
األفغاني���ة الداخلية، في حي���ن زار قادة من طالب���ان قاعدة بغرام 
األميركية في أفغانس���تان لإلش���راف على إطالق س���راح معتقلي 

الحركة لدى كابل.
وأوضح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن الحركة ترفض 
التف���اوض مع الفريق ألنه لم يتم اختياره بطريقة تش���مل »جميع 
الفصائل األفغانية«، مضيفا أن الحكومة تس���تطيع المشاركة في 

المفاوضات باعتبارها جهة، وليست ممثال للشعب األفغاني.
وحس���ب المتحدث، ف���إن الجهات الفاعلة في الس���احة األفغانية 
ليست راضية عن الفريق الحالي، وأن تشكيله يتعارض مع موقف 

حركة طالبان وتوافقاتها مع الواليات المتحدة.
وأش���ار مجاهد إلى أنه من أجل الوصول إلى س���الم دائم وش���امل 
ف���ي البالد، يجب تش���كيل فريق يضم ممثلين ع���ن كل الجهات 

السياسية، وأن يحصل على موافقتها.
وكان���ت الحكومة األفغانية أعلنت تش���كيل فري���ق مكون من 21 
مفاوض���ا، بينهم خمس نس���اء، يوم  الخمي���س الماضي، بهدف 
التفاوض مع طالبان بش���أن المستقبل السياسي للبالد، بعد أربعة 

عقود من الحرب.

طالبان ترفض الفريق التفاوضي 
المعلن من الحكومة األفغانية

الدوحة/ االستقالل:
سجلت وزارة الصحة القطرية، أول وفاة بفيروس كورونا، 
فيما ارتفع إجمالي اإلصابات إلى 590 إثر اكتش����اف 28 

حالة جديدة.
وقالت الوزارة، أن الوفاة األولى لمقيم من بنغالديش )57 

عاما( كان يعاني من أمراض مزمنة.
وأضافت أن »المتوفى تم إدخاله إلى العناية المركزة فور 
تشخيص إصابته بالفيروس في 16 مارس/آذار الجاري، 

وتم توفير العالج والرعاية الطبية الالزمة له«.

وبخصوص اإلصابات ال�28 الجديدة، بينت وزارة الصحة 
أن بعضه����ا مرتبطة بمس����افرين عادوا إل����ى قطر مؤخرا 

وأخرى لمخالطين.
وأش����ارت إلى أنه تم إدخال الح����االت المصابة الجديدة 
تحت العزل الصحي الت����ام؛ حيث تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة.
وأف����ادت الوزارة ب����� »تس����جيل حالتي ش����فاء تعودان 
لمواطنين؛ ليصل إجمالي حاالت الش����فاء من كورونا إلى 

45 حالة في البالد«.

الخرطوم/ االستقالل:
أعلن���ت القوات االمنية الس���ودانية ي���وم أمس، عن 
إسقاط طائرة مس���يرة كانت تحلق فوق منزل رئيس 
مجل���س الس���يادة االنتقالي الس���وداني عبد الفتاح 
البره���ان بمقر القيادة العام���ة للجيش في العاصمة 

الخرطوم.
الطائرة المس���يرة  التي تم اس���قاطها وفقا لوسائل 
االعالم الس���ودانية تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في 

مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البالد.

مصادر أمنية س���ودانية قالت: ان  الوحدات المكلفة 
بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن 

على علم بمهمة الطائرة.
وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال في جميع 
مدن البالد، في إطار اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي 

فيروس كورونا.
تجدر اإلش���ارة إلى أن رئيس وزراء السودان، عبد الله 
حمدوك، نجا من محاولة اغتيال بس���يارة مفخخة في 

العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجاري.

قطر تسجل أول وفاة »بكورونا« لمقيمإسقاط طائرة مسيرة فوق منزل »برهان«

الرياض/ االستقالل:
أعلن التحالف السعودي اإلماراتي اعتراضه 
وتدمي����ر صاروخ باليس����تي منتصف الليل 
في س����ماء العاصمة الس����عودية الرياض، 
في حين أفادت وس����ائل إعالم س����عودية 
باعت����راض ص����اروخ آخر في س����ماء مدينة 

جازان جنوب البالد.
وذكرت قناة "اإلخبارية" ف����ي تغريدة على 
تويت����ر أن����ه جرى "اعت����راض ص����اروخ في 
س����ماء مدينة الرياض"، بينما أكدت وكالة 
مراس����ليها في  أن  الفرنس����ية  الصحاف����ة 

المدينة سمعوا دوي ثالثة انفجارات.
أما وكالة رويترز فأش����ارت إلى أن أشخاصا 
ف����ي الري����اض أك����دوا أنهم س����معوا عدة 
انفجارات أعقبها إطالق صفارات اإلنذار في 

المناطق الشمالية.
وه����ذا الهج����وم عل����ى الرياض ه����و األول 
من نوعه من����ذ أن أعل����ن الحوثيون تعليق 
ضرباته����م ض����د المملكة قبل نحو س����تة 

أشهر.
ووقع هجوم الس����بت بعد يومين من دعوة 
ممث����ل األمين الع����ام لألم����م المتحدة في 

اليمن مارتن غريفيث األط����راف المتحاربة 
الجتماع عاجل لالتفاق على الهدنة.

في المقابل أكد الناطق العس����كري باس����م 
الجوية تصدت  الدفاع����ات  أن  الحوثيي����ن 
لطائرات معادية بمحيط سماء صنعاء بعد 

تنفيذها هجمات.
الهجمات  لعش����رات  السعودية  وتعرضت 
المسيرة  والطائرات  الباليستية  بالصواريخ 
العام الماض����ي، أبرزها هجوم اس����تهدف 
منشآت لشركة أرامكو النفطية في سبتمبر/

أيلول الماضي تبناه الحوثيون، لكن الرياض 

شّككت في ذلك وحّملت المسؤولية إليران 
التي تدعم المتمردين.    

وبع����د الهجوم عل����ى أرامكو بأي����ام، أطلق 
الحوثّيون بشكل مفاجئ "مبادرة سالم" عبر 

إعالنهم وقف الهجمات على السعودية.
يش����ار إلى أن وكالة "س����بأ" التابعة لجماعة 
الحوثي قالت قبل أيام إن الجماعة كشفت 
ع����ن تطويرها أرب����ع منظوم����ات صاروخية 
جدي����دة للدفاع الج����وي من ط����راز "ثاقب" 

و"فاطر".
وأكد رئيس ما يعرف بالمجلس السياس����ي 

األعلى لجماعة الحوثي، مهدي المشاط، أن 
المنظومات الجديدة ستغير مسار المعركة، 
وس����تكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر 
تط����ورا وفاعلية ف����ي التص����دي لألهداف 

الجوية المعادية، على حد تعبيره.
الحوثيين،  باسم  العس����كري  المتحدث  أما 
يحيى سريع، فقال إن العام الجاري سيكون 
"عاما جويا بامتياز"، مؤكدا أن إسقاط مقاتلة 
س����عودية من طراز تورني����دو في محافظة 
الجوف قبل أس����بوع لم يكن س����وى "بداية 

وتجربة ناجحة" إلحدى هذه المنظومات.

»التحالف« يعلن اعتراضه صاروخين في سماء الرياض وجازان

لندن/ االستقالل:
حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونس���ون، 
من أن بالده ستتجه نحو األسوأ بالنسبة إلى انتشار 
فيروس كورونا، قبل أن تبدأ مرحلة االنفراج، وذلك 

بعد تسجيل 260 وفاة في يوم واحد.
وقال جونس���ون، في منشور وزع على كل المنازل 
ف���ي بريطاني���ا، »نحن نعل���م أن األمور س���تتجه 
إلى األس���وأ، قبل أن تبدأ بالتحس���ن. لكننا نقوم 
بالتحضي���رات الصحيحة، وكّلم���ا اتبعنا القواعد، 

خسرنا عددا أقل من األرواح. وقريبا ستعود الحياة 
إلى طبيعتها«.

وس���جلت بريطانيا، 2546 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المس���تجد ليرتفع بذل���ك إجمالي الحاالت 
المصابة إلى 17089 حالة، كما سجلت 260 حالة 

وفاة جديدة ليرتفع اإلجمالي إلى 1019«.
وأعلن جونس���ون، يوم الجمع���ة الماضي، إصابته 
بفي���روس كورون���ا، مؤك���دا أن���ه خض���ع الختبار 

الفيروس، وكشفت نتائجه أن الحالة إيجابية.

»األمور تتجه لألسوأ«... جونسون يوزع 
منشورًا على المنازل في بريطانيا واشنطن/ االستقالل:

تراج����ع الرئيس األمريكي دونالد ترامب ، يوم أمس، عن 
فكرته السابقة بإغالق المنطقة نيويورك برمتها، التي 

تضررت من فيروس كورونا.
وقال ترامب »: الحجر الصحي لن يكون ضروريا ،  بعد أن 
أشار إلى أنه سيطلب بدال من ذلك من المراكز األمريكية 
لمكافحة األمراض والوقاية منه����ا إصدار »تحذير قوي 

بشأن السفر« .
وكان ترام����ب قال أمس األول إنه قد يحظر الس����فر من 
وإلى نيويورك وأجزاء من نيوجيرزي وكونيتيكت، وهي 
مناطق تش����كل مركز تفش����ي الفيروس ف����ي الواليات 

المتحدة، بهدف حماية الواليات األخرى التي لم تتأثر 
بشدة بالمرض.

وواجهت الخطة انتقادات على الفور بوصفها غير عملية 
ومن شأنها أن تسبب الفوضى في منطقة تعد المحرك 
االقتصادي لش����رق الواليات المتحدة وتضم %10 من 

السكان وتدر %12 من الناتج المحلي اإلجمالي.
وحذرت المراكز في وقت الحق س����كان الواليات الثالث 
من السفر الداخلي غير الضروري لمدة 14 يوما، موضحة 
أن التحذي����ر ال ينطب����ق على موظفي »قطاع����ات البنية 
التحتية الحساس����ة« ومنها الصح����ة العامة والخدمات 

المالية.

ترامب لن ُيغلق »نيويورك«
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غزة/االستقالل:
كش���ف محمد القاضي العب بيت حانون الرياضي حاليا, عن السبب الذي 
دفعه للتوقيع على كشوفات شباب جباليا, رغم عدم انتهاء عقده مع األول.

وقال القاضي  إنه اضطر لالنضمام لشباب جباليا بعد األزمة المالية التي مّر 
بها خالل الفترة األخيرة نظرا لتأخر "الحوانين" في دفع مستحقاته المالية.

وأضاف: "رغم أن موسمي انتهى مع بيت حانون الرياضي إال أّنني لم أحصل 
على حقي كامال ، ولدي أس���رة ومتطلبات عدة ، وبالتالي كان األولى عليهم 
أن يلتزم���وا بالعقد الذي أبرموه معي ألني ل���م أقصر معهم في المباريات 

بشهادة الجميع".
وبّي���ن أن بيت حان���ون الرياضي أخطأ بمنحه ورقتي اس���تغناء في نهاية 
موس���م 2019-2020 بدال من واحدة ، وهو ما جعله يحتفظ بورقة ويعطي 
"الحوانين" الورقة األخرى, عندما وافق على تجديد عقده حتى ختام موسم 

.2021-2020
وتابع: "عندما تأخر النادي بمنحي كامل مس���تحقاتي, اضطررت للموافقة 
على عرض شباب جباليا وإعطائهم الورقة الثانية التي بحوزتي ، ألن األولى 
متواجدة مع بي���ت حانون الرياضي, بعدما وافقت مس���بقا على التجديد, 

بشرط الحصول على مستحقاتي, وهذا ما لم يحصل حتى اآلن,".
وتمنى القاضي من الناديين أن يتفقا بخصوص مشكلته, مؤكدا أنه جاهز 

للعب مع أحدهما الموسم المقبل, حال تم ذلك بالتراضي بين الطرفين.
ولكن في حال لم يكن هناك أي اتفاق بين الناديين, ذكر الالعب أنه جاهز 
لتحمل عقوبة االتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على أن تكون تجربته المقبلة 

مع أحد أندية جنوب القطاع, في ظل العروض التي وصلته مؤخرا.
يش���ار إلى أن القاضي انضم لصفوف بيت حانون الرياضي مطلع الموسم 
الجاري, وقّدم مع الفريق مستويات رائعة, جعلته يتواجد بين األربعة الكبار 

في دوري الدرجة الممتازة.

غزة/االستقالل
أنهى نادي بيت حانون الرياضي العديد من الملفات المهمة مبكرًا اس���تعدادًا للموسم 
الك���روي المقبل في قط���اع غزة. وأعل���ن النادي ع���ن تجديد عقود العدي���د من العبيه 
األساس���يين أمثال فراس األسمر وأس���امة أبو قرش���ين وناجي النحال ويوسف أبو زيد 
وكذلك مديره الفني محمد العماوي. كما تعاقد النادي مع الالعب ميمنة الناجي قادما من 

أهلي النصيرات, ليكون أول صفقات الموسم القادم بالنسبة للفريق
ه���ذا و أعلن نادي خدمات النصيرات عن تعيين المدرب محمد صيدم لقيادة فريق كرة 

القدم بداية من الموسم القادم، خلفا للمستقبل أيوب أبو زاهر.
واختار مجل���س إدارة "الغواص���ات" إبراهيم العمور مس���اعدا له، وأدهم س���المة مدربا 
لحراس المرمى. وقدم مجلس اإلدارة ش���كره وامتنانه للجهاز الفني السابق، على قيادته 

ومجهوداته مع الفريق في الموسم الماضي.
يذكر أن الفريق فشل في العودة للدرجة الممتازة بعد أن سقط منها 2014_2015.

بيت حانون يجدد
 عقود عدد من العبيه

القاضي: األزمة المالية لفريق بيت حانون سبب توقيعي »للثوار«

مدريد/ االستقالل: 
أك����د اإلس����باني تش����افي هيرنانديز، العب 
برش����لونة الس����ابق والمدير الفن����ي لنادي 
الس����د القطري، رغبت����ه في قيادة البارس����ا 
في المس����تقبل القريب، وكان تش����افي قد 
رفض خالفة المدير الفني الس����ابق إرنستو 
فالفي����ردى عقب إقالت����ه الرتباطه بعقد مع 

السد القطري.
وقال تشافي في تصريحات لصحيفة "ماركا" 
اإلس����بانية، "أريد العودة إلى برش����لونة، أنا 

متحمس للغاية لكنني أريد أن أبدأ مشروعا 
م����ن الصفر، كروي����ف أخبرني أن برش����لونة 
س����يطلبني ألكون المدرب يوم����ا ما، قال لي 
س����أقدم لك نصيحة 'أنت من يجب أن يقرر 

األمور، ال أحد مثلك يفهم اللعبة والنادي".
وأضاف المدير الفني لنادي الس����د القطري، 
"أنا ال أتراجع وال أنسحب لكني أريد العمل مع 
أش����خاص أثق بهم، ال أحب أن يكون هناك 
ش����خص فاس����د بالقرب من غرفة المالبس، 
عندما أعود أريد العمل مع أشخاص جيدين 

مثل بويول وجوردي كرويف".
وواصل تش����افي قائال، "ج����وردي ألبا أفضل 
ظهير في العالم، بيكي����ه أفضل مدافع في 
العالم، بوس����كيتس العب أفضل ارتكاز في 

العالم".
عن العالقة مع رئيس برشلونة قال، "ليست 
لدي عالقة سيئة مع بارتوميو الرئيس الحالي، 
وكنت أتعاون بشكل جيد مع البورتا وفيكتور 
فونت الرؤساء السابقين فهم أصدقائي، أنا 

مع كل شخص يريد النجاح لبرشلونة".

تشافي يحدد شروطه لتدريب برشلونة

لندن/ االستقالل: 
سيخوض تشيلسي وتوتنهام صراعا شرسا على ضم واحد من 

ألمع النجوم المحلية في الدوري اإلنجليزي الممتاز.
ووفقا لما ذكره موقع »فوتبول لندن«، فإن الناديين اللندنيين، 
يرغبان في االس���تفادة من خدمات حارس مرمى بيرنلي، نيك 

بوب.
ويأمل مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، في استقدام بوب البالغ 
من العمر 27 عاما، الس���تبدال حارس مرماه الدولي الفرنس���ي 

هوجو لوريس.
وارتكب لوري���س مجموعة كبيرة من األخطاء في الموس���مين 
الماضيين، وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في أكثر من 
مباراتين من أصل 18 له هذا الموس���م، كما فش���ل بديله باولو 

جازانيجا في تعويضه.
أما م���درب تشيلس���ي فرانك المب���ارد، فيأمل ف���ي الحصول 
على خدم���ات بوب، بعدما فقد ثقته بالحارس اإلس���باني كيبا 
أريزاباالجا، علما بأنه اس���تعان بخدم���ات الحارس األرجنتيني 
المخضرم ويلي كاباييرو قبل توقف المنافسات بسبب فيروس 

كورونا المستجد.
وارتبط أس���م تشيلس���ي مؤخرا بمجموعة كبي���رة من الحراس 
العالميين مثل مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن و ويان 

أوبالك و ودين هندرسون وأندي أونانا.

مدريد/ االستقالل: 
كش���فت تقاري���ر صحفية إس���بانية، عن نية 
إدارة ن���ادي ليفربول، ف���ي تقديم عرض مغٍر 
لنظيرتها في برشلونة اإلسباني للحصول على 

خدمات عثمان ديمبيلي.
وأك���دت صحيف���ة »س���بورت« الكتالونية، أن 
»الريدز« س���يتقدم بعرض بقيم���ة 90 مليون 
يورو م���ن أج���ل التعاقد م���ع جن���اح الفريق 
الكتالوني بناء على طلب يورجن كلوب المدير 

الفني لليفربول.
رغم تأكي���دات الفريق اإلس���باني عدم رغبته 
في التنازل عن خدمات الالعب الفرنس���ي، إال 
أن ليفربول س���يحاول إغراء النادي الكتالوني 
من خالل هذا العرض للتنازل عن خدماته خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ويعاني »ديمبيلي« منذ انضمامه إلى برشلونة 
قادمًا من بروس���يا دورتموند األلماني، في ظل 
عدم مشاركته بشكل أساسي بسبب إصاباته 
المتكررة، وآخرها خضوعه لجراحة بعد معاناته 
من تمزق كامل ف���ي األوتار القريبة من عضلة 

الفخذ، وغيابه عن المالعب لمدة 6 أشهر.

ليفربول يغري برشلونة بـ90 
مليون يورو للتعاقد مع ديمبيلي

تشيلسي وتوتنهام يتنافسان 
على ضم حارس بيرنلي
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رام الله/ االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين بأش���د العبارات 
اعت���داءات قطعان المس���توطنين، عل���ى مواطن من 
قرية المغير ش���مال رام الل���ه، واعتدائهم على قرية 
التوانة في مسافر يطا ومهاجمة المواطنين ورشقهم 
بالحجارة، وقطعهم 300 ش���جرة زيتون جنوب بيت 

لحم.
واس���تنكرت الخارجية في بيان له���ا، اعتقال قوات 
االحت���الل الفتى نصر درويش من بلدة العيس���وية، 
واعتقال الشقيقين ليث عبد الرحيم )18 عاما( واسالم 
)14 عاما( من قرية كفر قدوم، وإصابة شابين برصاص 
قوات االحت���الل أثن���اء اقتحامهم القري���ة، وكذلك 
اعتقال قصي خليل، وشادي ربعي، ووجدي ربعي من 

قرية التوانة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل.
كما ادانت بش���دة عربدات المستوطنين واعتدائهم 
االستفزازية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين 
في مناطق األغوار، فيما يش���به حرب تطهير عرقية 
مفتوح���ة تمهي���دا لضم األغ���وار وف���رض القانون 

اإلسرائيلي عليها.
وحّمل���ت الخارجية الحكومة اإلس���رائيلية برئاس���ة 
بنيامين نتنياهو المس���ؤولية الكاملة والمباشرة عن 
هذه االعت���داءات ونتائجها وتداعياتها، خاصة أنها 
تتم بحماية ودعم قوات االحتالل وأجهزته المختلفة.

كما حّملت إدارة الرئيس ترمب المسؤولية عن تبنيها 
لمشاريع دولة االحتالل االستعمارية التوسعية، بما 
في ذلك تش���جيعها على ضم األغوار وفرض القانون 

اإلسرائيلي على المستعمرات الجاثمة على أرض دولة 
فلس���طين، وهو ما فهمه المستوطنون كضوء أخضر 
أميرك���ي لالنقضاض على ما تبق���ى من أرض الضفة 
الغربية المحتلة والعمل على سرقتها بالتدريج لصالح 

توسيع وتعميق االستيطان.
ورأت الوزارة أن دولة االحتالل ومستوطنيها يواصلون 
استغالل االنش���غال العالمي بوباء "كورونا" ومخاطره 
لتنفيذ عديد المشاريع االستيطانية التوسعية على 
حساب أرض دولة فلس���طين، ضاربة بعرض الحائط 
الشرعية الدولية وقراراتها وأجواء التضامن اإلنساني 
والتعاضد الدولي لمواجهة هذا الوباء الخطير، وهو ما 
يكذب أسطوانة نتنياهو المشروخة التي يكرر فيها 

تغنيه بأخالقيات جيش االحتالل.

إلجراءات أمني���ة ووقائية ُمش���ددة، وهي مناطق 
مغلقة بشكل كامل.

وأوض���ح أن وزارة الداخلية وفرت زي���ًا واقيًا خاصًا 
لعناص���ر األمن والش���رطة المكلفي���ن بالعمل في 
مراكز الحج���ر الصحي، والذين يقوم���ون بتنفيذ 

اإلجراءات الوقائية.
ولف���ت البزم إلى أن الش���رطة أتم���ت تدريب فرق 
خاصة للتعامل بالطريقة الس���ليمة مع أي حاالت 
إصابة بفيروس كورونا في حال وقوعها، وإخالئها 

إلى مراكز الحجر المخصصة لذلك.
وبي���ن أن وزارة الداخلية تواصل اتخ���اذ إجراءات 
مش���ددة جدًا في معابر ومنافذ قطاع غزة، تشمل 
تعقي���م البضائع والش���احنات، واتخ���اذ إجراءات 
الوقاي���ة ل���كل العاملي���ن بم���ن فيهم س���ائقو 

الشاحنات من الجانب المصري.
ومن جهت���ه، أكد الناطق باس���م وزارة الصحة في 
قطاع غزة أش���رف القدرة أنه لم يتم تس���جيل أي 
إصاب���ات جديدة بفايروس كورون���ا في قطاع غزة، 

معلن���ا تمديد م���دة الحجر الصحي م���ن 14 يوما 
)أسبوعين(، إلى ثالثة أسابيع.

وقال الق���درة خالل االيجاز اليوم���ي لمركز اإلعالم 
والمعلومات الحكومي بقطاع غزة مس���اء امس لقد 
"كثفت وزارة الصحة س���حب العين���ات المخبرية 
من بين العائدي���ن والمخالطين له���م في مراكز 
الحجر الصحي حيث بلغ إجمالي العينات التي تم 
فحصه���ا 346 عينة مخبرية خالل اليومين وكانت 
جمي���ع نتائجها س���لبية، ولم تس���جل أي إصابة 

جديدة بالمرض في قطاع غزة حتى اآلن".
وطمأن المواطني���ن بأن الوض���ع الصحي للحاالت 
التس���عة التي تم اإلعالن عنها األس���بوع الماضي 
مطمئنة ومس���تقرة وتحت المتابع���ة الطبية في 
مستش���فى العزل داخل معبر رفح ولم تطرأ عليها 
أي اعراض مرضية أو تغيرات صحية جديدة حتى 

اللحظة.
وذك���ر القدرة أن الطواق���م الطبية تقدم خدماتها 
ل��1723 مستضافًا داخل 24 مركزًا للحجر الصحي 

ف���ي محافظات قط���اع غزة من بينه���م 990 حالة 
مرضية مختلفة تحتاج متابعة صحية في الفنادق 
والمراكز الصحية والمستشفيات والمستشفيات 

التخصصية ضمن اإلجراءات الوقائية المعتمدة.
وأكد على اتخاذ وزارة الصحة أعلى درجات الحيطة 
بما يضم���ن س���المة المجتمع وأمنه ف���ي تمديد 
فترة الحجر الصحي أس���بوعًا إضافيًا حيث أثبتت 
الدراس���ات العلمية بأن فترة الحجر الممتدة لمدة 
14 يوم���ًا ال تحقق ضمانا أكي���دا بخلو المحجورين 
من اإلصابة، وأن بعض الحاالت تم تسجيلها بعد 

انقضاء هذه الفترة.
وأضاف الق���درة "وعليه فقد ق���ررت وزارة الصحة 
اتخاد خط���وة احترازي���ة إضافية عم���ال باألحوط 

لتتكون فترة الحجر الصحي لمدة 21 يوما".
ولفت القدرة إلى أنه وفي إطار اإلجراءات االحترازية 
المتتابعة فقد خصص���ت وزارة الصحة 5 مدارس 
كنقاط طبية في قطاع غزة بحيث تخصص مدرسة 
مجاورة للمستشفى الرئيس في كل محافظة للفرز 

والمتابعة الصحية لمرضى الجهاز التنفسي.
وأشار إلى أنه وبناء على مقتضيات المصلحة 
العامة خالل ه���ذه الظروف الطارئة لمواجهة 
فيروس كورونا المس���تجد قررت وزارة الصحة 
تقنين خدم���ات الرعاية األولي���ة واقتصارها 
على مراك���ز مح���ددة ف���ي كل محافظة وتم 
اإلعالن وس���تخصص لخدمات الط���ب العام 
والحوامل،  للسيدات  التشخيصية  والخدمات 
وصرف ع���الج األمراض المزمن���ة وفق المتاح 
التطعي���م وتقليص خدمات  منها، وخدمات 
الع���الج الطبيعي واقتص���ار تقديم خدمات 
واألس���نان على  المخبري  والفحص  االش���عة 

الحاالت الطارئة.
وم���ن جهته، أعل���ن المتح���دث باس���م الحكومة 
الفلس���طينية إبراهي���م ملح���م أم���س األحد عن 
تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في 
الضفة الغربية المحتلة ليرفع عدد المصابين إلى 

.108

وقال ملحم خالل مؤتمر صحفي عقده مساء األحد 
ب���رام الله إن: "اإلصابتين هما لزوج الس���يدة التي 
أعلن عن إصابتها صب���اح امس في مدينة الخليل 
جنوب الضفة وعم���ره )60 عاما(، ونجله )24 عاما(، 
ما يرفع عدد اإلصابات في األراضي الفلس���طينية 

إلى 108 مصابا".
وأعلن ملحم عن ش���فاء حالتين من المصابين في 

مدينة بيت لحم جنوب الضفة.
وبين أن العينات التي أخذت من بلدة حزما شمال 

شرق القدس غير مصابة.
وأشار إلى وجود تنس���يق مع األردن لتأمين عودة 
جميع الطلبة والعالقين، بعد التأكد من سالمتهم.

ولفت إلى وجود 200 عينة قيد الفحص، وس���يتم 
اإلعالن عن نتائجها بعد االنتهاء من فحصها.

وبخص���وص تمديد حال���ة الطوارئ، ق���ال ملحم: 
"ال ق���رار بخصوص تمديد حالة الط���وارئ وهناك 
اجتماع للحكوم���ة غًدا، والخلية األمنية وعلى ضوء 

تقييماتها يتم القرار".

الخارجية تطالب بموقف دولي رادع لوقف إرهاب االحتالل

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، 
إن هن���اك حملة صامتة ومكثفة ف���ي كل العالم لجلب عينات 

فحص فيروس »كورونا« لفلسطين«.
وأوضح الشيخ عبر تغريدة له على حسابه على »توتير«، »إن هذه 

الحملة تأتي أمام النقص الحاد الذي تعاني منه بالدنا«.
ارتفع����ت حصيل����ة المصابي����ن بفي����روس »كورونا« في 
فلس����طين الليلة الماضي����ة إلى )104( بعد تس����جيل 6 
إصابات في بلدة »قطنة« وإصابة سابعة في بلدة »القبيبة« 

بالقدس المحتلة.

حملة مكثفة دوليًا لجلب عينات 
فحص »كورونا« لفلسطين

غزة/ االستقالل: 
دعت س���لطة جودة البيئ���ة في قطاع غ���زة أمس االحد 
المواطنين للحد من انتش���ار االمراض الوبائية المعدية 

من الحيوانات البرية.
وقالت س���لطة جودة البيئة في بيان لها تلقت  صحيفة 
»االستقالل« نسخة عنه إن انتشار خطر األمراض الوبائية 
المعدية من الحيوانات البرية ومسببات األمراض يهدد 
مئات الماليين من البش���ر، كما تهدد األمراض المعدية 
الناشئة الثروة الحيوانية والحياة البرية في جميع أنحاء 

العالم ويمكن أن تؤدي إلى أضرار اقتصادية مدمرة.
وأوضح���ت أن هناك حاج���ة ملحة إل���ى تضافر الجهود 
الوطنية متعددة التخصصات من المؤسسات الرسمية 
والمنظم���ات غي���ر الحكومي���ة والعلم���اء لحماية صحة 
األش���خاص والحيوانات والبيئة من األم���راض المعدية 
الناش���ئة وللوقاي���ة من تفش���ي األم���راض الحيوانية 

والفيروسات التي يمكن أن تسبب األوبئة.
وبينت س���لطة ج���ودة البيئة إلى أهمي���ة الوقاية وأخذ 
التدابير البيئية والصحية أثناء تنفيذ التدخالت الفعالة 

ف���ي إدارة وحماي���ة أن���واع الحياة البري���ة ذات األهمية 
البيئية في فلسطين.

ولفتت إلى ان معظ���م الحاالت األولية لفيروس كورونا - 
كوفيد � 19 بس���وق ووهان ارتبطت بالمأكوالت البحرية 

الذي يبيع أيًضا العديد من الحيوانات البرية.
وقالت »ظهر أن مصدر ه���ذا الفيروس من الحياة البرية 
)الخفافيش( وهو مش���ابه ل���� SARS-CoV ، والذي ظهر 
أيًضا في س���وق الحياة البرية من خالل تفاعالت البش���ر 
والحيوان���ات األخ���رى التي عملت كمضيفات وس���يطة 
للفيروس، مع ظهور هذه األمراض المرتبطة بشكل كبير 

بأسواق الحياة البرية«.
وأضافت س���لطة جودة البيئة »كان���ت هناك دعوات من 
الصينيين المحافظي���ن وقادة البيئ���ة والصحة العامة 
وصانعي السياسات للحد من اس���تهالك الحياة البرية 
لمنع األوبئة في المس���تقبل، ومن���ذ ذلك الحين حظرت 

الصين أكل الحيوانات البرية واالتجار بها«.
وبينت أن هناك أنواعًا كثي���رة من الحيوانات البرية في 
فلسطين تؤوي األمراض والطفيليات ومن المستحسن 

االبتعاد عن جميع الحيوانات البرية.
وعرض���ت من األمثل���ة على األمراض الحيوانية المنش���أ 
التي تؤثر على صحة اإلنس���ان والحي���وان في المنطقة 
مثل انفلون���زا الطيور وداء الكلب وينتش���ر من العديد 
م���ن الثدييات البرية بم���ا في ذلك الثعال���ب وابن آوى 

والخفافيش.
وأردفت »ينتقل داء الليشمانيات )نوعان جلدي وحشوي( 
بسهولة من الثدييات البرية إلى البشر عبر ذبابة الرمل، 
وفيروس غرب النيل ينتقل من الطيور البرية إلى البشر 
عبر البعوض، وتصيب داء البلهارسيات المسالك البولية 
البشرية واألمعاء، وتنقل القراد والبراغيث والقمل والعث 

األمراض بين الحيوانات واإلنسان««.
وتابعت سلطة جودة البيئة أن »تناول الحيوانات البرية 
مثل الغزالن والش���يهم )النيص( يعرض اإلنس���ان إلى 
أمراض تس���ببها طفيلي���ات مثل الديدان الش���ريطية 
والدي���دان الدائري���ة، كما ي���ؤدي قت���ل الثعابين إلى 
زي���ادة الجرذان والفئران التي تض���ر بالزراعة وتزيد من 

األمراض«.

سلطة جودة البيئة تدعو المواطنين للحذر من تفشي أمراض حيوانية معدية

رام الله / االستقالل:
توفيت المواطنة، فاتن يوسف أبو معاّل، يوم أمس، 
متأثرة بجروحها، التي أصيبت بها إثر حادثة الحريق 
التي وقعت في مخيم النصيرات وس���ط قطاع غزة، 
مطلع الشهر الجاري، وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 

25 مواطنًا.
وبحسب مصادر محلية، تعمل المواطنة معلمة في 
إحدى المدارس الحكومية، وأصيبت بحروق شديدة، 

خ���الل الحريق، ما اس���تدعى وضعها ف���ي العناية 
الفائقة، قبل أن يعلن عن وفاتها.

كما توفي، أحمد صبري صالحة )29 عامًا( صباح 
يوم أمس، متأث���رًا بإصابته بحريق النصيرات، 
الذي اندلع قبل ش���هر في س���وق النصيرات، 

وسط القطاع.
وكان حريق في مخيم النصيرات وس���ط قطاع غزة، 
اندلع بداية الش���هر الجاري، وأودى على الفور بحياة 

12 مواطنًا بينهم )4 أطفال و3 س���يدات(، كما أدى 
إلى إصاب���ة 56 مواطنًا بج���روح مختلفة منهم )35 
إصابة بين طفيفة ومتوسطة، و14 إصابة حرجة و8 

إصابات خطيرة(.
وقال���ت وزارة الداخلية واألمن الوطن���ي في غزة، إن 
الحريق »ناجم عن تس���رب للغاز داخل أحد المخابز، 
ت���اله انفجار لعدد من أس���طوانات الغاز، وامتد إلى 

المرافق والمحالت المالصقة«.

وفاة معلمة يرفع عدد ضحايا حريق النصيرات إلى 25

غزة/ االستقالل: 
طالب اتحاد الموظفين العاملين في وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
)أون���روا( بقطاع غزة بتوفير كافة أدوات الس���المة للموظفين الذي يعملون على ضمان 

استمرار تقديم الخدمات لالجئين، ويخاطرون بأنفسهم من أجل ذلك.
وقال االتحاد في بيان له امس األحد: إن وكالة الغوث الدولية »نش���أت من أجل األعمال 
اإلغاثية لالجئين، وتقديم الدعم له���م في كل الظروف واألوقات، وعليها أن تزيد من 
أنش���طتها اإلغاثية في ظل هذه الظروف الصعبة وما يعانيه الالجئ الفلسطيني في 

غزة من صعوبات متراكمة ومتالحقة«.
وأكد أن رواتب موظفي اليومي حق لهم أس���وة بالدول���ة المضيفة، وعلى إدارة الوكالة 
تحمل مس���ئوليتها تجاه الموظفين المفصولين، وتوفي���ر مصدر دخل لهم إلى حين 

عودتهم إلى عملهم حسب ما تم االتفاق عليه مع اتحاد الموظفين.
وبّي���ن أن ذلك يأتي »في ظل هذه الظروف الطارئة جدًا، وفي ظل اتخاذ البلد المضيف 
إجراءات تحس���ينية ألوضاع الموظفين، من إعفاء للقروض، وإلغاء التقاعد المالي وغير 
ذلك«. وأضاف »ُنحيي جميع موظفينا الذين يقدمون الخدمات األساسية لالجئين على 
مدار الس���اعة، وما زالوا على رأس عملهم رغم الظروف والمخاطر، ونرجو لهم الس���المة، 

وأن يأخذوا أقصى درجات الحيطة والحذر«.
كما طالب االتحاد إدارة الوكالة بالعمل على توفير مواصالت آمنة للموظفين.

غزة: اتحاد الموظفين يطالب وكالة الغوث 
بتوفير كافة أدوات السالمة للموظفين

رام الله/ االستقالل: 
اندلعت مواجهات عنيفة أمس  األحد، بين الشبان وقوات االحتالل اإلسرائيلي 
ف���ي مدينة رام الله بالضف���ة الغربية. وأفادت مصادر محلي���ة، بأّن مواجهات 
عنيف���ة اندلعت بين الش���بان وق���وات االحتالل عقب اقتحام المس���توطنين 

لمنطقة عين حراشة بقرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

رام الله :اندالع مواجهات 
بين الشبان وجيش االحتالل

الداخلية بغزة ..
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فلوريدا/ االستقالل:
ترك أحدهم بقشيش���ًا يبلغ 10 آالف دوالر في مطعم في فلوريدا، تقاس���مه نحو 20 
موّظفًا بشكل متساو، قبل طرد معظمهم من العمل في اليوم التالي بسبب وباء كورونا 

المستجد.
وكتبت سلس���لة »س���كيليت« المحّلي���ة المتخّصصة بتحضير وجب���ات الفطور على 
صفحتها على »فيسبوك« رغم كل القصص السلبية التي نسمعها اآلن، ال يزال هناك 

أشخاص رائعون في العالم«.
خالل األسبوع الماضي، ترك الزبون هذا المبلغ في مطعم نابولي على الساحل الغربي 
لفلوريدا عشية صدور قرار إغالق كل مطاعم الوالية باستثناء خدمات توصيل الطلبات.

 وقال مالك سلسلة المطاعم روس إيدلوند، للصحافة المحّلية »ال نعرف حتى اآلن من 
هو«، لكّنه يأمل بتحديد هوية هذا المحسن السخّي.

وق���ال »لدينا زبائن يت���رّددون بانتظام منذ س���نوات، إنهم أصدق���اء لكننا ال نعرف 
أس���ماءهم. نعرف وجوهه���م وأطباقهم المفّضلة وأين يفّضل���ون الجلوس، لكننا ال 

نعرف بالضبط من هم«.
وفي ذلك الي���وم، عاد 20 موظفًا في مطعم نابولي إل���ى منازلهم ومعهم 500 دوالر 

إضافية في جيوبهم. وفي اليوم التالي، لم يعد معظمهم إلى العمل.
وأضاف إيدلوند أنه اضطر للتخّلي عن 90 في المئة من أصل 200 موّظف يعملون في 

تسعة مطاعم في فلوريدا بسبب قرار اإلغالق.

زبون يترك بقشيشًا 
خياليًا بسبب كورونا

) APA images ( عملية �لتعقيم يف خميم نهر �لبارد يف خانيون�س �أم�س

باريس/ االستقالل:
كشفت الش���رطة الفرنسية عن شركة سرية لصنع 
كمامات واقية، وعثرت على أكثر من 23 ألف كمامة 

في شاحنة صغيرة بحي أنيق غربي باريس.
وظهرت مخزون���ات كمامات في أماك���ن أخرى غير 

متوقعة، بحسب ما أوردت وكالة »أسوشيتد برس«.
ويحتاج األخصائيون الصحيون إلى الكمامات، وهي 
قليلة في فرنسا وبلدان أخرى، وسط جائحة فيروس 
كورونا المس���تجد. وطلبت الحكومة الفرنسية جمع 

كل الكمامات مطلع مارس الجاري.
وأفادت صحيفة »لوموند« بأن الش���رطة عثرت على 

20 ألف كمامة مخزنة بشكل غير قانوني في شركة 
س���ياحة جنوبي باريس و 15 ألف كمامة في متجر 

لألطعمة في حي شرقي العاصمة الفرنسية.
وفرنس���ا واحدة من أكثر الدول األوروبية تضررا من 
جراء فيروس كورونا، وقد حصد أرواح 1995 مواطنا 

هناك وأصاب أكثر من 32 ألف آخرين.
ويشمل اإلحصاء الحكومي اليومي من يتوفون في 
المستشفيات، لكن السلطات تقول إنها ستتمكن 
قريب���ا من جم���ع بيانات بش���أن الوفي���ات في دور 
المس���نين، وهو ما س���يؤدي على األرجح إلى زيادة 

كبيرة في الوفيات المسجلة.

ويأتي االرتف���اع في أعداد ضحايا كورونا على الرغم 
من أن فرنسا تخضع لألس���بوع الثاني على التوالي 
إلج���راءات اإلغ���الق الصارمة الت���ي أعلنها الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
وفي خضم أزمة مواجه���ة فيروس كورونا، أصبحت 
المستشفيات تواجه تزايدا كبيرا في أعداد المرضى 
األمر الذي ضغط كثيرا على الطواقم الطبية ومخزون 

األدوات الطبية بما فيها الكمامات.
وقال أطباء في مستشفيات فرنسية إن هناك نقصا 
ش���ديدا في المعدات األساسية لمواجهة فيروس 

كورونا.

الشرطة الفرنسية تضبط شركة سرية إلنتاج الكمامات

القاهرة/ االستقالل:
 قام األمن المصري باقتحام إحدى الشقق السكنية في القاهرة بها مدخل سري 
إلى أحد المقاهي، التي تستخدم لتجمع عدد كبير من الشباب بعد فرض حظر 
التجوال في البالد. وتداول نش���طاء مواقع التواصل االجتماعي فيديو للش���قة 
التي اقتحمها األمن، حيث قام أحد األشخاص بإبالغ قوات األمن بعد اكتشاف 
تجمعات كبيرة تخرج من المبنى. وعثرت قوات األمن على عدد كبير من الشباب 
داخ���ل المقهى، حيث تقوم الش���رطة المصرية بتطبيق إج���راءات فرض حظر 

التجوال في البالد منعا لتفشي فيروس كورونا.

األمن المصري يعثر على 
مفاجأة أثناء حظر التجوال

لندن/ االستقالل:
قبل سنوات، بدأ رجل بريطاني االستعداد لحدوث 
كارثة عل����ى كوكب األرض، حتى وجد بالده والعالم 

أجمع أمام تفشي فيروس كورونا المستجد.
فعلى مدار 5 سنوات، بنى رجل »ملجأ« تحت األرض 
ليكون مالذا له في ح����ال تعرض العالم ألي كارثة، 
كما هو الحال اآلن، وحرص على جعله أشبه ب� »منزل 

مصغر« مليء بوسائل الترفيه والتسلية.
وقرر البريطاني كولين فورز عام 2015، أن يبدأ في 
بناء ملجأ تحت األرض، في الحديقة الخلفية لمنزله، 

وقد نجح في جعله يبدو وكأنه منزل حقيقي.
ووضع فورز في الملجأ فراشا وجهاز تلفاز ومجموعة 

من الطبول لممارسة هوايته المفضلة، وحرص على 
تزويده بمولد كهرباء خاص.

كم����ا بنى الرجل مطبخا داخ����ل الملجأ، مزودا بجهاز 
»ميكروي����ف« ومغس����لة، ومأله بالم����واد الغذائية 

المعلبة.
وألنه بن����ى هذا الم����كان ليحتمي داخل����ه من أية 
مصائب أو كوارث، فقد حرص فورز على وضع قناع 

غاز داخل الملجأ.
ومع أن الوضع الذي يعيش����ه العال����م اآلن في ظل 
تفشي فيروس كورونا ال يتطلب كل هذه اإلجراءات 
المعق����دة، فإن فورز أكد أنه س����عيد بقرار بناء هذا 

الملجأ، وأنه يستخدمه اآلن في »زمن كورونا«.

االستقالل/ وكاالت:
أف���ادت بلجيكا الجمعة برصد انتق���ال عدوى بفيروس 

كورونا الجديد، من مصاب إلى قطه.
وق���ال عال���م الفيروس���ات والمتحدث باس���م الفريق 
البلجيكي لمكافحة في���روس كورونا الجديد، إيمانويل 
أندريه، ف���ي مؤتمر صحاف���ي: »زمالءنا من المدرس���ة 
البيطرية في لي���اج تمكنوا من التأك���د من إصابة قط 
بكورونا، انتقال الع���دوى إليه من مالكه، وظهرت عليه 

األعراض والحالة مؤكدة«.

وأوضحت هيئة الصحة الفيدرالي���ة أن »هذا النوع من 
العدوى ينتقل من إنسان إلى حيوان وليس من حيوان 
إلى إنس���ان، وأن االتصال اليومي الوثيق بين الحيوان 

ومالكه شرط النتقال العدوى«.
وأوضح المتحدث ستيفن فان غوتشت أن القط يعاني 

من إسهال ومشاكل في الجهاز التنفسي.
وقال أندريه: »كانت حالة فردية، إنها ليس���ت القاعدة. 
لكن الس���لطات قررت اعتماد سلس���لة من االحتياطات 

للمصابين الذين يملكون حيوانًا أليفًا«.

لندن/ االستقالل:
ازدادت ف���ي األي���ام القليل���ة الماضية أع���داد المصابين 
بفيروس كورونا في بريطانيا وإس���بانيا وإيطاليا والواليات 
المتحدة، لم يعد االسترخاء لدقائق ممكنا لكثير من األطباء 
في تلك الدول، لذلك قامت طبيبة بنش���ر طريقة للحصول 

على راحة أكبر أثناء العمل . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، قامت إحدى 
طبيبات بريطانيا  بنش���ر صور لها أثناء ارتدائها للكمامة 
وأش���ارت إلى حجم األلم الذي تش���عر به من الكمامة في 

منطقة األذن بسبب شدها طيلة اليوم .
وركبت الطبيبة زر القميص الذي كانت ترتديه في قطعة 
قماش وضعتها على رأسها، وربطت فيها الكمامة حتى ال 
تؤلم أذنها عند ارتدائها لس���اعات طويلة ، بل وأيام أيضا 

بحسب )صدى البلد(. 
جدير  بالذكر أن وس���ائل اإلع���الم البريطانية أعلنت أمس 
إصابة رئيس وزراء المملكة البريطانية جونسون بفيروس 
كورون���ا و كان���ت نتائجه الطبية إيجابي���ة وتم وضعه في 

الحجر الصحي . 

طبيبة تغير طريقة ارتداء الكمامة بسبب كورونا بلجيكا: مصاب بكورونا ينقل الفيروس إلى قطه

روما/ االستقالل:
في يوم شهدت إيطاليا خالله وفاة 969 شخصا 
نتيجة فيروس كورونا، كأسوأ حصيلة يومية ألي 
دولة في العالم منذ بداية أزمة تفشي الفيروس، 
تأتي أخبار ش����فاء رجل طاعن في الس����ن لتمنح 

البالد، والعالم، بصيصا من األمل.
وس����ائل إعالم إيطالي����ة تحدثت عن ما يش����به 
المعجزة بعد شفاء مسن يبلغ من العمر 101 سنة 
من فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته غلوريا ليسي، 

نائبة عمدة مدينة ريمني.
ليس����ي أوضحت أن  قصة ش����فاء الرج����ل، الذي 
اكتفت بالقول إن اس����مه »الس����يد ب����ي«، مذهلة 
للغاية، وأنها ستس����اهم في منح إيطاليا جرعة 
كبيرة من األمل خالل حربها مع تفش����ي فيروس 

كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من 10 آالف شخص 
في إيطاليا حتى اآلن.

الطريف أن »الس���يد بي« ولد ع���ام 1919 أثناء 
تفش���ي وباء اإلنفلونزا اإلس���بانية، الذي حصد 
أرواح  م���ا بين 30 إلى 50 مليون ش���خص حول 

العالم.
وتعد لومبارديا المنطقة األكثر تضررا بتسجيلها 
أكثر من نصف وفيات البالد، تليها إميليا-رومانيا.

وفي وقت سابق، حذر مسؤول صحي في إيطاليا 
من أن الب����الد لم تصل إل����ى ذروة الوباء بعد، في 

إشارة إلى أن األسوأ لم يأِت حتى اآلن.
وقد تجاوز ع����دد المصابين بالفي����روس الملقب 
»عدو البش����رية«، الجمعة، حاجز النصف مليون،  ب�

فيما فاقت الوفيات ال�25 ألفا.

يهرب من كورونا لتحت األرضالعجوز وكورونا.. قصة تمنح األمل للعالم


