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رام الله/ االستقالل:
قّررت س���لطات االحتالل الصهيوني، أم���س، هدم منزل 
عائلة األس���ير قس���ام البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام 
الله بالضفة المحتلة »بعد الثامن من شهر أبريل القادم«.

وأف���ادت والدة األس���ير الدكت���ورة في جامع���ة بيرزيت 
وداد البرغوث���ي أنه جرى »إبالغ العائل���ة من قبل محامية 
المؤسس���ة الحقوقّية المكلفة بتمثيلنا، أبلغتنا بأنه جرى 
عقد جلس���ة تقّرر خاللها هدم المنزل بعد تاريخ 8 أبريل 

الق���ادم في أي لحظة«. ويتهم االحتالل األس���ير قس���ام 
بالضل���وع في تنفيذ عملي���ة عين بوبين غرب���ي رام الله، 
والتي وقعت في 23 أغسطس 2019، وأسفرت عن مقتل 

مستوطنة بتفجير عبّوة ناسفة.
واألسير قس���ام معتقل منذ نحو ستة أشهر، وتعّرض 
لتعذيب قاس وشديد في أقبية التحقيق الصهيونّية 
بعد اعتقاله، وفق ما وثقته مؤسسات حقوقّية محلّية 

ودولّية.

االحتالل يبلغ عائلة األسير قسام 
البرغوثي بقرار هدم منزلها

عزام : القضية الفلسطينية هي االختبار 
األهم لنجاح أو فشل النظام العالمي الجديد

»الجهاد«: يوم األرض عنوان 
للثورة والصمود حتى التحرير

غزة / االستقالل:
أكدت دائرة شؤون الالجئين في حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( يوم أمس، 

أن يوم األرض "نقطة إجماع فلسطيني حاشد بين كل الفصائل 
والق���وى الفلس���طينية"، داعية لجعل ذك���راه منطلق مصالحة 

حماس تدعو لجعل اإلجماع على 
ذكرى يوم األرض منطلقًا للمصالحة

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس����ي لحركة الجهاد اإلس����المي 
ف����ي فلس����طين«، نافذ ع����زام ي����وم ام����س، أن القضية 

الفلس����طينية هي االختبار األهم لنجاح أو فشل النظام 
العالم����ي الجديد، الفتًا إل����ى أن يوم األرض 
مناس����بة تذكر الفلس����طينيين بمأساتهم 

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، يوم أم���س، أن المقاومة ومن 

خلفها الشعب الفلسطيني س���تبقى في حالة صمود ومواجهة 
ال تنتهي وال تتوقف إال بطرد الصهاينة الغاصبين عن كل ش���بر 

جائحة »كورونا« تفاقم قلق ذوي 
األسرى على حياة أبنائهم

غزة/ خالد اشتيوي:
بقلق ش���ديد تتابع والدة األس���ير أحمد أبو جزر )42 عاما(، 
األخبار الواردة من س���جون االحتالل »اإلسرائيلي« في ظل 

غزة / محمد أبو هويدي:
اعتب���ر الخبير والمختص االقتصادي د. أنور أبو ال���رب، أن القرار الذي أعلن عنه، رئيس 

الحكومة في رام الله د. محمد اشتية األحد، والمتمثل في إلغاء التقاعد 
المالي عن موظفي السلطة في قطاع غزة، سيساهم في إحداث حالة من 

مختص اقتصادي: إلغاء التقاعد المالي 
سينعكس إيجابًا على اقتصاد غزة

الفلسطينيــون يحيــون »يــوم األرض«
بفعاليات رقمية ورمزية تحسًبا من »كورونا«

غزة/ دعاء الحطاب :
أحي���ا أبن���اء ش���عبنا الفلس���طيني ف���ي مختلف 
المحافظ���ات الفلس���طينية، وداخ���ل أراضي عام 
48، ذك���رى يوم األرض الخال���د الرابعة واألربعين، 

بمبادرات عديدة اشتملت على فعاليات من داخل 
المن���ازل أو فوق أس���طحها، أو بمب���ادرات وحمالت 
إلكترونية أطلقها نش���طاء لرفع العلم الفلسطيني 
ف���وق المن���ازل ، أو بمبادرات رمزي���ة تخللها زراعة 

أش���تال زراعية وحم���الت لتعقيم الش���وارع. فقد 
فرض فيروس "كورونا" نفسه وبقوة على فعاليات 

المقررة  الميداني���ة  الفلس���طينيين 
إلحي���اء ذك���رى ي���وم األرض ال���ذي 

تقرير: االحتالل يستغل أوضاع  
»كورونا« لتوسيع االستيطان

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
واقتحامات في قرى القدس

جنين/ االستقالل:
دعا القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الش���يخ خضر عدنان، إلى عدم تبني 

رواي���ة االحتالل ومصلحة س���جونه القمعية، فيم���ا يتعلق بواقع 
األس���رى في ظل انتش���ار فيروس كرونا، وتخصيصه قسم العزل 

عدنان: ال نثق برواية االحتالل 
بشأن األسرى في ظل »كورونا«

رام الله / االستقالل:
قال المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان في الذكرى الرابعة 
واألربعين ليوم األرض الخالد، إن وباء االستيطان ال يقل خطًرا عن وباء فيروس 
كورونا في فلس���طين. وأضاف المكتب في تقرير ص���ادر عنه يوم أمس، »أن 

غزة/ االستقالل:
أفادت وزارة الصحة في غزة، أن النتائج المخبرية التي أجراها المختبر المركزي، 

مساء االثنين، أظهرت تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" 
م���ن بين المحجورين في القطاع. وأش���ارت ال���وزارة إلى أن عدد 

تسجيل إصابة جديدة بـ »كورونا« في 
غزة يرفع عدد المصابين بفلسطين 

»الأمن الداخلي«: 
اعتقال عدد من 
العمالء ر�صدوا 
م�صريات العودة
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رام الله / االستقالل:
ق���ال المكت���ب الوطن���ي للدفاع عن 
االرض ومقاوم���ة االس���تيطان ف���ي 
الذك���رى الرابع���ة واألربعي���ن ليوم 
األرض الخالد، إن وباء االس���تيطان ال 
يق���ل خطًرا عن وب���اء فيروس كورونا 

في فلسطين.
وأض���اف المكتب ف���ي تقرير صادر 
عنه يوم أمس، "أن ذكرى يوم األرض 
هذا العام تأتي هذه األيام لتكشف 
الوجه البش���ع إلسرائيل، ففي الوقت 
الذي ينش���غل فيه العال���م بالحرب 
على وب���اء فيروس كورونا، تس���تمر 
النش���اطات والمشاريع االستيطانية 
والتضييق على المواطنين في أكثر 

من منطقة".
وأش���ار إلى ممارس���ة تطهير عرقي 
صامت، كم���ا هو الحال ف���ي االغوار 
الش���مالية الفلسطينية وفي مناطق 
جن���وب الخليل وغيره���ا من مناطق 

الضفة الغربية.
وش���دد عل���ى أن األرض كان���ت وما 
زال���ت جوه���ر الصراع م���ع االحتالل 
االستعماري  االستيطاني  ومشروعه 
القائم على سياسة اإلحالل وتشريد 

ش���عبها وحرمانه من أبسط حقوقه 
المدنية  والسياسية وحتى  الوطنية 

واإلنسانية
وأك���د المكت���ب الوطن���ي إن إحياء 
هذه المناس���بة العظيم���ة هو دعوة 
الس���تنهاض الطاقات وشحذ أدوات 
النض���ال ف���ي معرك���ة الدف���اع عن 
األرض وعن مصالح وحقوق الش���عب 
مواجهة  في  الوطنية  الفلس���طيني 
الح���رب المفتوح���ة، التي تش���نها 

"إس���رائيل" بدعم وتشجيع واسعين 
من إدارة الرئي���س األمريكي دونالد 

ترمب من خالل "صفقة القرن".
ودع���ا المكتب الوطن���ي لنقل ملف 
االس���تيطان من جدي���د إلى مجلس 
األم���ن الدول���ي ومطالبت���ه تحم���ل 
مس���ؤولياته في دفع "إسرائيل" إلى 
احت���رام قراراته واالمتث���ال لها بما 
فيها الق���رار 2334 لعام 2016، جنبًا 
إل���ى جنب مع دع���وة فاتو بنس���ودا 

المدع���ي العام لمحكم���ة الجنايات 
الدولية فت���ح تحقيق قضائي فوري 

في جرائم االستيطان.
وطالب بالشروع دون تردد أو مماطلة 
بمساءلة ومحاس���بة المسؤولين عن 
هذه الجرائم س���واء في الكنيسيت 
اإلس���رائيلي، أو الحكوم���ة أو جه���از 
القض���اء أو غيرها من المس���تويات 
والعس���كرية  واألمنية  السياس���ية 

وجلبهم إلى العدالة الدولية.

الجائحة كشفت الوجه البشع لـ«إسرائيل«

تقرير: االحتالل يستغل أوضاع  »كورونا« لتوسيع االستيطان

رام الله/ االستقالل:
دع���ت الهيئ���ة االس���المية المس���يحية لنص���رة القدس 
والمقدس���ات، في الذكرى ال� 44 لي���وم األرض الخالد، إلى 
اس���تمرار مواجهة المخططات اإلس���رائيلية الهادفة إلى 

تهويد األرض الفلسطينية وطمس معالمها العربية.
وأك���دت الهيئ���ة في بيان لها اإلثنين، تمس���ك الش���عب 
الفلسطيني بكافة أراضيه، وعدم التنازل عن أي شبر منها، 

وتمسكه بالقدس عاصمة لدولته المستقلة.
وأش���ارت إلى مواصلة قوات االحتالل اإلس���رائيلي االعتداء 
على كل ش���بر من األرض الفلس���طينية، من خالل مصادرة 
المزيد من األراضي، وإقامة التجمعات االس���تيطانية، وشق 
الطرق لصال���ح المس���توطنات، وتجري���ف األراضي وقطع 

األش���جار، ومواصلة بناء جدار الفص���ل العنصري، وغيرها، 
مؤكدًة على الحق الفلسطيني في أرضه مهما طال الزمن.

وق���ال األمين العام للهيئة حنا عيس���ى: "44 عاًما على يوم 
األرض يم���ر والعالم ال يحرك س���اكًنا، وتأتى هذه الذكرى 
الخالدة في ظ���ل تصاعد مصادرة األراضي وبناء وتوس���يع 
المس���توطنات في القدس والضفة الغربية واس���تهداف 

الوجود الفلسطيني".
وأضاف أن "انتفاضة الشعب الفلسطيني في الثالثين من 
آذار س���نة 1976 في داخل أراضي ال�� 48 انعكست بصورة 
إيجابي���ة على النضال الفلس���طيني من خالل تكريس���ها 
للنضال الش���عبي العارم والرافض لسياس���ة إسرائيل في 

مصادرة األراضي الفلسطينية ".

هيئة تدعو لمواجهة مخططات 
االحتالل لتهويد األرض

رام الله/ االستقالل:
ق���ال ن���ادي األس���ير الفلس���طيني إن س���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي تواص���ل اعتق���ال )41( أس���يرة في س���جن 
»الدام���ون«، بعد أن أفرجت مؤخرًا عن آالء بش���ير وس���هير 

سليمية.
وأوضح نادي األسير في بيان صحفي، أن من بين األسيرات 
)26( محكوم���ات بأحكام متفاوتة أعاله���ا )16 عاما( التي 
صدرت بحق األسيرتين شروق دويات من القدس المحتلة، 
ا،  وشاتيال أبو عياد من أراضي ال�1948، ومن بينهن )18( أّمً
منهن األسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة، 
التي كان من المقرر اإلفراج عنها في 19 آذار الجاري، إال أن 

ل ذلك. االحتالل أجَّ

وأضاف أن االحتالل يواصل اعتقال ثالث أس���يرات إدارًيا 
وهن: ش���روق البدن من بيت لحم، وش���ذى حسن، وبشرى 

الطويل من رام الله.
ولفت إلى أن األس���يرات يعانين ظروًفا صعبة في س���جن 
»الدامون« مع تزايد حجم التخوفات على مصيرهن في ظل 
انتشار فيروس كورونا وما يرافقه من إجراءات إدارة سجون 

االحتالل، ومنها وقف زيارات عائالتهن، والمحامين.
وجدد نادي األس���ير مطالبته باإلفراج عن األس���يرات خوفا 
عليهن من انتشار الفيروس، خاصة أن عددا من األسيرات 
يعاني���ن أمراضًا وإصابات، أخطرها حالة األس���يرة إس���راء 
جعابيص المحكومة بالسجن لمدة )11 عاما(، والتي تعاني 

من حروق بنسبة %60 في جسدها.

41 أسيرة في سجن »الدامون« 
يعانين ظروفا صعبة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���نت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي أمس 
اإلثنين، حمل���ة اعتقاالت واقتحامات في قرى 

متفرقة من مدينة القدس المحتلة.
فق���د اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، 
مس���اء أمس، 7 مواطنين، بينهم سيدة، خالل 
اقتحامه���ا مخيم ش���عفاط ش���مال القدس 
المحتلة، واقتادته���م إلى الحاجز المقام على 

مدخل المخيم.
وأفادت مص���ادر محلية، بأن ق���وات االحتالل 

داهمت منازل المواطنين في المخيم واعتلت 
أسطحها.

ويأت���ي اقتحام المخيم بالتزام���ن مع اقتحام 
مماثل لبلدة عناتا، وإغ���الق مدخلها الجنوبي 
ومن���ع المركبات من الدخول إليه���ا أو الخروج 

منها.
كما اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء 
أمس، مقار لجان الطوارئ في بلدة حزما شمال 
القدس المحتلة، واعتدت على العاملين فيها 
وعلى الطواقم المنتشرة على مداخل البلدة في 

اطار حملة مكافحة فيروس "كورونا" المستجد 
.

وقالت مصادر محلية، إن جنود االحتالل عاثوا 
فسادا وخرابا في محتويات مقار لجان الطوارئ، 
كما اعتدوا بالدفع والش���تم على المتطوعين 
العاملين على الحواجز الفلسطينية لمنع تنقل 
المواطنين لضمان عدم انتشار الفيروس في 

مناطق أخرى.
ون���دد المؤتم���ر الوطن���ي الش���عبي للقدس 
وفعالي���ات بل���دة حزما به���ذه االعت���داءات 

التعسفية التي تعبر عن مدى حقد االحتالل 
وعنصريته.

فيما اقتحم���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
قرية العيسوية شمال القدس المحتلة، وسط 
إطالق قنابل الصوت والغاز المس���يل للدموع، 

تجاه منازل المواطنين.
وأفادت مص���ادر محلية، بأن ق���وات االحتالل 
اقتحمت القرية، وفتش���ت مركبة الشاب أنور 
عبي���د وعبثت بمحتوياته���ا، دون أن يبلغ عن 

إصابات أو اعتقاالت.

من جهة أخ���رى، نصب مس���توطنون، أمس، 
خيام���ا بمنطقة جلجل في برية تقوع، ش���رق 

بيت لحم.
وأف���اد مدي���ر مكتب هيئ���ة مقاوم���ة الجدار 
واالس���تيطان ف���ي بيت لحم حس���ن بريجية، 
بأن المس���توطنين نصبوا ثالث خيام في تلك 
المنطقة، معربا ع���ن تخوفه من تحويلها إلى 
أماكن للحجر خاصة بالمس���توطنين، بعد أن 
تفش���ى فيروس "كورونا" في المس���توطنات 

المحيطة ببيت لحم.

جنين/ االستقالل:
دعا القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الش���يخ خضر عدنان، إلى عدم تبني 
رواية االحتالل ومصلحة س���جونه القمعية، فيما يتعلق بواقع األسرى في ظل 
انتش���ار فيروس كرونا، وتخصيصه قس���م العزل للوباء في سجن الرملة يهدد 
حياة أصعب الحاالت المرضية إلخوتنا األس���رى في عيادة س���جن الرملة. ودعا 
الش���يخ عدنان لتش���كيل مرجعية طوارئ للحركة األسيرة تمثل كل القوى في 

كل السجون فورًا.
وقال:" ليس من المستبعد ازدياد عدد اإلصابات بوباء كورونا عند السجانين في 
س���جون االحتالل مع وصول تعداد مصابي الوباء في كيان االحتالل لآلالف علمًا 

أن تعداد مصلحة السجون باآلالف.
وأضاف أن الخطر أكبر على إخوتنا األس���رى المرضى في السجون عموما وعيادة 
الرملة خصوصا وكبار الس���ن والمعزولين، واالحتالل لن يكون مؤتمنا على أرواح 

إخوتنا األسرى وسالمتهم.
وأشار إلى أن مشاهد إلقاء المحتل ألخينا العامل قرب بيت سيرا وبصاق جنوده 
على السيارات في الخليل وخبث مستوطنيه عند الصراف اآللي في حوارة تؤكد 

عقلية المحتلين اإلجرامية.
وأوض���ح أن احت���كاك الس���جانين اليومي باألس���رى من االعتق���ال والتحقيق 
والبوسطات والتفتيش���ات الجسدية وللزنازين واألقس���ام وتكبيلهم بالقيود 

والسالسل ينذر بانتقال الوباء ال قدر الله تعالى لهم.
وأكد أن الخطر على أسرانا ليس فقط من السجانين وجنود االحتالل ومحققيه، 
بل والمعتقلين الجنائيين اليهود واعتقاالتهم اليومية والبوس���طات والمعابر 

حيث االلتقاء بهم وعدم فصلهم عن الجنائيين اليهود هناك.

عدنان: ال نثق برواية 
االحتالل بشأن األسرى 

في ظل »كورونا«

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واقتحامات في قرى القدس
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غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلس����المي في فلس����طين«، نافذ ع����زام يوم 
امس، أن القضية الفلسطينية هي االختبار 
األهم لنجاح أو فشل النظام العالمي الجديد، 
الفت����ًا إل����ى أن ي����وم األرض مناس����بة تذكر 
الفلس����طينيين بمأس����اتهم التي لم تنته، 
ويتذكرون شهداءهم الذين لم يتوقفوا عن 
الصعود ويتذكرون حقهم الذي ال يمكن أن 

يسقط بمرور الوقت وتوالي السنين.
وأوض����ح  عزام ف����ي بيان صحفي بمناس����بة 
الفلس����طينيين  أن  األرض،  ي����وم  ذك����رى 
يحي����ون الذك����رى الرابع����ة واألربعين ليوم 
األرض تأكي����دًا على احتمائهم بس����نن الله 
وإرادت����ه ورفضهم للخضوع واالستس����الم، 
وفي زمن الكورونا تتأكد حاجة العالم للقيم 

والتضامن والعدالة.
وق����ال : »يأت����ي ي����وم األرض هذه الس����نة 
والفلس����طينيون يواجهون خطر وباء كورونا 
وكل  والمس����لمين  الع����رب  كل  ومعه����م 

البشرية«.
وأضاف:«في كل السنوات الماضية كان يوم 
األرض فرصة لتأكيد تمسك الفلسطينيين 
بحقهم وتعزيز تضامنهم وفي هذه السنة 
نحت����اج له����ذا التضام����ن لمواجه����ة الوباء 
الذي كش����ف بش����كل صارخ الم����أزق الذي 
يعيش����ه العالم بدا وبشكل واضح أن الظلم 
واالس����تبداد والجش����ع والرغبة في السيطرة 
قد أوصلت العالم إلي هذه الحالة المفجعة، 
لقد أفقرت السياسات األوروبية واألمريكية 
معظم دول العالم وركزت الثروة والس����طوة 

بيد حفنة قليلة«.

وبين الش����يخ عزام أن أمريكا حاولت التفرد 
بقيادة العالم في العقود األخيرة وباتت رمز 
الش����ر والظلم والوحشية وفاقمت من مآسي 
البشر، كنا نظن أن الوباء الخطير الذي يجتاح 
العالم سيوحد الحكومات والدول والشعوب 
طالما أنه ال يستثني أحدا وال يفرق بين غني 

وفقير.
وتس����اءل:« هل يمكن أن يك����ون هذا الظن 
ف����ي محله فيدفع ه����ذا الوباء إل����ى مراجعة 
تلك السياس����ات ووضع حد للظلم واإلقصاء 

والتهميش واالحتالل والنهب والسيطرة؟
وتابع: ال توجد مؤش����رات على تلك المراجعة 
ونحن ن����رى اإلدارة االمريكية تتش����فى في 
ضحايا الفايروس في أكثر من مكان وتفرض 
مزيدا من الحصار والضغط على بعض الدول 
مثل إيران، ال مكان لإلنس����انية في السياسة 

األمريكي����ة وال مكان لألخالق حت����ى والوباء 
يهاجم الجميع، ال يبدو أن االدارة األمريكية 
تتع����ظ مما يحصل وال يب����دو أنها يمكن أن 
تغير سياستها أو تتخلى عن منطق االبتزاز 

والضغط واإلرهاب والبلطجة.
وأوضح الش����يخ عزام، أنه ال خيار أمام العالم 
إذا أردا أن ينج����و إال بالتضام����ن والتع����اون، 
وال يمك����ن أن يتحق����ق ذل����ك إال بإنص����اف 
المظلومي����ن وإعادة الحق����وق إلى أصحابها، 
والكف عن إذالل األمم والش����عوب، الرسالة 
واضح����ة فاي����روس صغير مجه����ول تعجز 
أحدث المختبرات ومراكز البحوث عن فهمه 
وتفس����يره، يفت����رض أن يعي����د الناس إلى 
ربهم خالق الك����ون والمتحكم فيه، يفترض 
أن يعي����د العالم إلى صوابه واالنس����جام مع 

سنن الله وإرادته.

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، يوم أمس، 
أن المقاومة ومن خلفها الش���عب الفلس���طيني ستبقى 
ف���ي حالة صم���ود ومواجه���ة ال تنته���ي وال تتوقف إال 
بطرد الصهاينة الغاصبين عن كل ش���بر من هذه األرض 
المقدس���ة، على الرغ���م من الحص���ار والقم���ع واإلرهاب 

الصهيوني.
وش���ددت الحركة، ف���ي بيان صحفي، ف���ي الذكرى ال� 44 
ليوم األرض، على أن يوم الثالثين من مارس الذي تجتمع 
فيه تضحي���ات أهلنا في المثل���ث والجليل مع تضحيات 
أهلنا في غزة المقاومة والقدس العاصمة والضفة األبية، 
سيبقى عنوانًا للثورة واالنتفاضة ولصمود المقاومة التي 
تج���دد كل يوم ثباتها وإصرارها على المضي نحو العودة 

والتحرير بإذن الله عز وجل.
ووافق يوم أمس الذك���رى الخالدة ليوم األرض الذي مثل 

قوة دفع لمس���يرة النضال الفلس���طيني ض���د االحتالل 
الغاصب، فلقد ش���كل الدم الفلسطيني الذي تخضبت به 
أرض الجليل والمثلث محطة بارزة في مسيرة جهاد وثبات 
الشعب الفلس���طيني وباتت جزء من حالة الوعي الوطني 
التي لن تقبل التن���ازل عن األرض أو التفريط بأي ذرة من 

ترابها المبارك.
وبينت الحركة، أن مناسبة يوم األرض تحولت إلى مناسبة 
وطنية جامعة ونقطة انطالق للعمل الوطني، ولقد جاءت 
مسيرات العودة الكبرى لتؤكد على دالالت هذا اليوم كرمٍز 
للوحدة الوطنية والعمل المش���ترك وصالبة الموقف في 
التصدي لالحتالل وتجس���يدًا لحق الع���ودة الذي ال يقبل 

الشطب وال اإللغاء.
ووجهت حركة الجهاد اإلسالمي، التحية لشعبنا المقاوم 
والمجاهد في الق���دس والضفة وغزة وال����أرض المحتلة 
عام ٤٨ ومناطق اللجوء والش���تات، ونترحم على شهدائه 

األبرار ونثمن تضحيات األسرى البواسل والجرحى األبطال 
، ونثمن التضحيات الجسام التي قدمها أبناء شعبنا في 
م���كان، تأكيدًا على التمس���ك بالحق���وق حقوقه وحماية 
لهوية هذه األرض وحفاظًا على وحدة هذا الوطن العزيز.

وأكدت، أن تالقي هذه الدماء في هذه المناس���بة الوطنية 
الكبرى هو أنصع دليل على وحدة الش���عب الفلسطيني، 
ووح���دة أرضه ووحدة مصيره المش���ترك وحتمية العودة 
ورف���ض الوصاي���ة والتوطي���ن. وإننا في حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي س���نبقى في مقدمة الحريصي���ن على حماية 
وحدتنا والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف حقوقنا 

وثوابتنا.
وج���ددت الحركة رفضها لكل مش���اريع تصفية القضية 
والت���ي آخرها صفقة ترمب، وقالت »س���نواصل العمل مع 
كل مكونات الش���عب الفلس���طيني وقواه وتياراته وبكل 

الوسائل للتصدي لها وإسقاطها«.

كما أكدت حركة الجهاد اإلس���المي على رفض كل أشكال 
التطبيع مع الكيان الصهيون���ي، داعية إلى تفعيل عمل 

لجان مواجهة التطبيع والمقاطعة للكيان الصهيوني.
وش���ددت على أن فلس���طين س���تبقى حّية ف���ي وجدان 
الش���عب الفلسطيني أينما وجد، وس���تظل قضية العرب 
والمسلمين األولى، وسيخلد التاريخ مآثر الصمود ومالحم 
المقاومة والجهاد التي تجسدها مناسبة يوم األرض وكل 
أيامنا ومناس���باتنا الوطنية وذكريات الشهداء وبطوالت 
األسرى، وستتواصل مسيرة التضحية والفداء حتى تعود 
فلس���طين كل فلسطين حرة أبية. »يسألونك متى هو قل 

عسى أن يكون قريبًا«
وتمنت الحركة، أن يحفظ شعبنا وأمتنا واإلنسانية جمعاء 
من األوبئة واالمراض، متمنية الس���المة للجميع، ووجهت 
التحية ل���كل األجهزة والطواقم الت���ي تعمل ليال ونهارًا 

تؤدي واجبها اإلنساني بكل إخالص.

عزام : القضية الفلسطينية هي االختبار األهم لنجاح أو فشل النظام العالمي الجديد

»الجهــاد«: يــوم األرض عنــوان للثــورة والصمــود حتــى التحريــر

غزة / االستقالل:
أكدت دائرة ش���ؤون الالجئين في حركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس( يوم أمس، 
أن يوم األرض "نقطة إجماع فلس���طيني 
حاش���د بي���ن كل الفصائ���ل والق���وى 
ذكراه  لجع���ل  داعي���ة  الفلس���طينية"، 
منطلق مصالح���ة حقيقية في مواجهة 

"صفقة القرن".
وش���ددت الدائرة في بيان صحفي، في 
الذك���رى ال�44 ليوم األرض، أنه "ال طريق 
لتحرير األرض واإلنس���ان س���وى طريق 
المقاومة، وال مس���تقبل للمس���اومة، وال 

بقاء لالحتالل وال انتصار للعدوان".
وذك���رت أن "م���ن يزرع ش���وك االحتالل 
يحص���د غض���ب االنتق���ام" قائل���ة إن: 
"االحتالل س���يفهم غ���ًدا، إن لم يفهم 
باألمس أو اليوم بأن شعبنا حر ومقاومته 
غي���ورة على الدم ال تنس���ى وال تغفر وال 
تت���رك الجان���ي بال عق���اب وال حقنا في 

األرض بدون مقاومة".
وأشارت إلى أن الذكرى تحل "هذه السنة 
مع كارثة كورونا ومسيرات العودة التي 
انطلق���ت في ي���وم األرض ومس���تمرة 
وتحديات صفقة القرن والحصار الممتد 

و المقاوم���ة المالحقة؛ لتؤكد على نفس 
الل���ون.. لون ال���دم الفلس���طيني الذي 
س���يظل في عي���ون وذكري���ات األجيال 

شرارة الثورة وشارة الرجولة والفداء".
ولفتت إلى أن الذك���رى تأتي "في واقع 
إقليمي مش���وب  وواق���ع  عربي حزي���ن 
بالغموض؛ ليفرض علينا وعلى ش���عبنا 
وعلى مقاومتنا إع���الن التحدي والعمل 

بمقتضاه".
وقال���ت: "وإن أبس���ط مقتضياته وحدة 
الصف، والتمس���ك بالحق���وق والثوابت 
وعلى رأس���ها حقنا ف���ي المقاومة وفي 
وإع���ادة  والمقدس���ات  األرض  تحري���ر 
الالجئي���ن؛ وذل���ك كخط���وات لتقري���ر 
مصيرن���ا بإقامة دولتنا المس���تقلة على 
كامل تراب الوط���ن وعاصمتها القدس، 
دولة يحي���ا فيها الفلس���طينيون حياة 
ب���كل الحقوق  عزي���زة، يتمتعون فيها 
والحريات في ظل عدالة ومساواة للجميع 

بدون تمييز".
وطالب���ت حم���اس "األمة العربي���ة قادًة 
وش���عوبًا أن يجعلوا قضية فلس���طين 
قضيته���م المركزية الت���ي تذوب على 
صخرته���ا كل التناقض���ات والخالفات 

والمصالح الضيقة، ألنها قضية المسجد 
األقص���ى والق���دس واألرض المبارك���ة 
المقدسة التي وحدت األمة في كثير من 
األزمان بعد عق���ود من الفرقة والضعف 

والتشتت".
وأك���دت أن "اس���تقرار المنطق���ة ب���ل 
واس���تقرار ما حولها مرتبط باس���تقرار 
المحت���ل  جرائ���م  وإن  فلس���طين، 
واس���تفزازاته وعدوان���ه عل���ى أبنائن���ا 
ومقدس���اتنا وس���لوكه العنصري إذا لم 
يج���د رادًعا حقيقًي���ا وع���زاًل دولًيا فإنه 
س���يفجر المنطقة وس���يكون وبااًل على 

السلم الدولي في العالم".
وتحل ي���وم 30 مارس/آذار الذكرى ال�44 
ليوم األرض الفلس���طيني الذي صادرت 
فيه سلطات االحتالل عام 1976 نحو 21 
ألف دونم ف���ي الجليل والمثلث والنقب 
بالداخل المحت���ل لتهويد المنطقة مما 
تسبب باندالع مظاهرات حاشدة ارتقى 

فيها شهداء وجرحى.
وُيحيي الش���عب الفلس���طيني الذكرى 
بسلسلة فعاليات رسمية وشعبية تؤكد 
تمس���كه بأرضه ورفضه كل المش���اريع 

االستيطانية والتصفوية.

بيت لحم / االستقالل:
أكد مركز أبحاث االراضي التابع لجمعية الدراسات العربية أن االحتالل اإلسرائيلي 
هدم أكثر من 170,000 مسكن، وصادر أكثر من 21 مليون دونًما، واقتلع أكثر من 
3 ماليين ش����جرة في األراضي الفلس����طينية المحتلة، منذ يوم األرض عام 1976 

وحتى اآلن.
وأوضح المركز في تقرير أصدره بمناس����بة الذكرى ال�44  ليوم األرض التي توافق 
يوم أمس، أن االحتالل أقام جداًرا عنصرًيا توس����عًيا بطول يتجاوز 700 كم، ووضع 
حوالي 900 حاجز عسكري وبوابة، وشق أكثر من 1400 كم من الطرق االستيطانية 

االلتفافية.
وأضاف أن االحتالل بنى حوالي 528 مس����توطنة وبؤرة اس����تيطانية، حتى أصبح 
المس����توطنون يشكلون دولة تخنق دولة فلس����طين التي اعترف بها العالم عام 
2012 على %22 من مس����احة فلسطين التاريخية حس����ب حدود 1967م -حدود 

األمر الواقع- ليبلغ عددهم في الضفة الغربية حوالي 850,000 مستوطن.
وذكر أن االحتالل يطلق مستوطنيه لالعتداء على األراضي الفلسطينية بالتخريب 
وتقطيع األش����جار ومطاردة األغنام والرعاة، كما حدث في قرية التواني في مسافر 
يط����ا، وبيت الروش التحتا قضاء الخليل، وف����ي المزرعة الغربية وفروش بيت دجن 
وحوارة وخربة أم المراجم قضاء نابلس، وكفر قدوم، وخلة الرميلة في قرية الزاوية 
وبروقي����ن قضاء س����لفيت، وكما يحدث في العيس����وية وصور باه����ر وكل أحياء 

القدس".
وأشار إلى أن سلطات االحتالل تقوم بتوسيع المستوطنات وتصدر قرارات الهدم 
واإلخ����الء ضد الفلس����طينيين العاجزين ع����ن التحرك القانوني ف����ي هذا الظرف 
العصيب، كما حدث في توس����يع مس����توطنة "افرات" ومحمية أم الخير في األيام 

الماضية.

حماس تدعو لجعل اإلجماع على 
ذكرى يوم األرض منطلقًا للمصالحة

مركز: االحتالل هدم 170 ألف مسكن 
واقتلع 3 ماليين شجرة منذ يوم األرض
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وتقول أبو جزر لـ"االستقالل": "منذ بدء الحديث عن أزمة 
"كورونا" ووصولها إلى الســــجون، بات الشغل الشاغل 
لي متابعة األخبار على مدار الســــاعة، لالطمئنان على 
أوضاع األسرى وظروفهم الصحية خاصة في ظل إقدام 
إدارة الســــجون على سحب المنظفات ومواد التعقيم 

من المعتقالت«.
وأفادت وســــائل اإلعالم اإلســــرائيلية أمــــس بإصابة 
ثالثة سجانين إسرائيليين في سجني عوفر والرملة، 
بفايــــروس "كورونــــا"، ما يزيــــد من إمكانيــــة انتقال 
الفيروس لألســــرى، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية في 

صفوفهم. 
وأوضحت أبو جزر، أن آخر زيارة كانت لها قبل تفشــــي 
"كورونا" بأيام، "تمكنت مــــن رؤيته لدقائق معدودة، 
بعدها وصلتني رســــالة من الصليــــب األحمر بتوقف 
الزيارات حتى إشعار آخر تخوفًا من انتشار الفيروس، 
وهو ما أشعل نار الخوف والقلق في قلبي على "أحمد" 

وكل األسرى".
وناشدت أبو جزر، المؤسســــات الحقوقية واإلنسانية، 
والصليــــب األحمــــر؛ للضغط على ســــلطات االحتالل 
للسماح لهم بالتواصل مع أبنائهم، والعمل على إيجاد 

طريقة آمنة تمكنهم من االطمئنان عليهم.

حياة الأ�سرى يف خطر
بدوره، قال رئيس هيئة شــــؤون األســــرى والمحررين 
قدري أبو بكر، إن هناك ضغوطا فلسطينية وحقوقية 
دولية تمارس على الســــلطات اإلســــرائيلية؛ لحماية 
األســــرى ومنع تفشــــي "كورونا" والعمــــل على توفير 
سبل للتواصل بين األســــرى وذويهم لالطمئنان على 

صحتهم.
وأكد ابو بكر في حديثه لـ"االســــتقالل"، على أن إدارة 

سجون االحتالل ورغم خطورة "كورونا"، إال أنها تواصل 
االستهتار واالستخفاف بحياة األسرى، ولم ُتقدم على 

توفير أبسط مقومات السالمة والوقاية لهم.
وحذر من إمكانية تفشي فيروس "كورونا" في أوساط 
األســــرى، بعد تأكيد إصابة ثالثة سجانين في "عوفر" 
و"الرملة" ، ما يعني أننا ســــنكون أمام كارثة حقيقية 
تهدد حياة نحو )5000( أســــير يقبعون في ســــجون 

االحتالل.
ودعا أبو بكر كافة المؤسســــات الحقوقيــــة والدولية 

للتحرك العاجل والفوري إلنقاذ حياة األســــرى داخل 
السجون، وعدم انتظار انتقال العدوى لديهم، مطالبًا 
بضرورة اإلفراج عن األسرى المرضى والقاصرين وكبار 
الســــن والنســــاء، الذين باتت حياتهم مهددة بفعل 

تفشي فيروس "كورونا".
التما�س عاجل

إســــرائيلية  حقوقيــــة  مؤسســــات  ســــت  وكانــــت 
وفلســــطينية، قدمت أمس، التماسًا عاجاًل للمحكمة 
اإلســــرائيلية العليا، تطالب فيه بالسماح للمعتقلين 

الفلسطينيين في ســــجون االحتالل بإجراء اتصاالت 
هاتفيــــة مع عائالتهم، على ضــــوء منعهم من تلقي 

الزيارات العائلية بشكل تام.
وشــــدد االلتماس الذي قدمته مؤسســــة "هموكيد" 
- مركــــز الدفاع عن الفرد بالتعــــاون مع جمعّية حقوق 
المواطن في "إســــرائيل"، واللجنــــة العامة لمناهضة 
التعذيــــب فــــي "إســــرائيل"، وأطباء مــــن أجل حقوق 
اإلنســــان، ومركــــز الميزان لحقــــوق اإلنســــان، وذوي 
المعتقليــــن، علــــى األهميــــة القصــــوى لالتصاالت 

الهاتفية بالنسبة للمعتقلين القاصرين.
وأكدت المؤسسات المذكورة على شّدة األذى واالنتهاك 
الحاصل بحق المعتقلين، مشـــددة على االحتياجات 
ر،  والحقوق الخاصة للمعتقلين الفلســـطينيين القصَّ
خاصة أن ســـلطات االحتالل تعتقـــل نحو 200 قاصر 
من الفلسطينيين )تتراوح أعمارهم بين 14-17 سنة( 

وتصنفهم كسجناء أمنيين.
وأعلنــــت ســــلطات االحتــــالل "اإلســــرائيلي" بتاريخ 
2020/3/15 عــــن العمل بأنظمة طــــوارئ تمنع زيارات 
المحامين وأفراد العائلة للمعتقالت والســــجون كجزء 

من وسائل منع انتشار فيروس "الكورونا".
وأوضــــح االلتماس أنه يحق للســــجناء الجنائيين في 
"إســــرائيل" إجــــراء مكالمات هاتفية مــــع محاميهم 
وأفــــراد عائالتهم في الحــــاالت االعتيادية وفي حالة 
الطوارئ هذه أيًضا، لكن معظم الفلسطينيين الذين 
تحتجزهــــم "إســــرائيل" مصنفون كســــجناء أمنيين 
)4,636 معتقاًل وسجيًنا حتى 3 آذار 2020( وال يسمح 
لهم بإجراء مكالمات هاتفيــــة بتاًتا، وفي أعقاب منع 
زيارات السجون، أصبح السجناء األمنيون في حالة عزلة 

تامة عن العالم الخارجي.

جهود للسماح لألسرى بمهاتفة عائالتهم

جائحة »كورونا« تفاقم قلق  ذوي األسرى على حياة أبنائهم
غزة/ خالد ا�ستيوي:

بقل��ق �س��ديد تتاب��ع وال��دة الأ�س��ر اأحم��د اأبو 
ج��زر )42 عام��ا(، الأخبار الواردة من �س��جون 
الحتالل »الإ�س��رائيلي« يف ظل تف�سي جائحة 

»كورون��ا« يف الكي��ان الإ�س��رائيلي وانت�س��ارها يف 
اأو�س��اط ال�س��جانن واملحقق��ن. ويقبع الأ�س��ر 
اأب��و جزر وهو من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، 
حاليًا يف �س��جن جمدو بع��د اأن تنقل يف اأكرث من 

�س��جن منذ اعتقاله  بتاري��خ 12/19/ 2003، 
الإ�س��المي  اجله��اد  حلرك��ة  النتم��اء  بتهم��ة 
وامل�س��اركة يف مقاوم��ة الحتالل، حيث يق�س��ي 

حكما بال�سجن ملدة �سبعة ع�سر عاما.

رام الله / االستقالل:
دعت وزارة التنميـــة االجتماعية إلى إطالق نداء 
وحملـــة دولية واســـعة من أجل إطالق ســـراح 
االســـرى االطفال والنساء من ســـجون االحتالل 
االســـرائيلي، في ظل الظروف الصعبة وانتشار 
وباء كورونا، وخصوصا أن األسرى عامة، واالسرى 
االطفال والنساء يعيشون في ظل ظروف اعتقال 

قاسية.
وقالت الوزارة نشـــعر بالخطر على حياة االسرى 
وخصوصا االطفال والنســـاء، ال سيما أنه ال توجد 
أيـــة اجراءات للســـالمة العامـــة والوقاية داخل 
سجون االحتالل، بل وعلى العكس من ذلك فإن 

األسرى في ظروف صعبة تفتقر ألدنى مقومات 
الوقاية والحماية بشـــكل عام، ومـــن هذا الوباء 

يشكل خاص.
وتابعت الوزارة أن قوات االحتالل، تقوم بإجراءات 
قاسية ضد األطفال األســـرى، فما زال نحو 250 
طفاًل رهن االعتقال في ظروف ســـيئة وقاسية، 
ودولة االحتالل تنتهك كل يوم وبشكل متعمد 
وممنهج وعلى مدى سنين طويلة منذ احتاللها 
لفلسطين، حقوق اإلنسان وخاصة حقوق األطفال 
الفلســـطينيين، فهي بذلك تواصل سياســـة 
اعتقال األطفال الفلسطينيين متنكرة للحماية 
الواجبة لهم بموجب أكثر من 27 اتفاقية دولية 

تنص على توفير الحماية لألطفال، وحقهم في 
العيش بحرية وكرامة.

ودعـــت كافة المؤسســـات الحقوقيـــة المحلية 
والدولية الضغط على حكومة االحتالل؛ إللزامها 
وباإلفراج الفوري عن كافة األســـرى في ســـجون 
االحتالل وخصوصًا األطفال والنساء منهم دون 
قيد أو شـــرط، وحملت االحتالل المســـؤولية عن 

حياتهم .
ووجهت الوزارة نداء للمنظمات الدولية ومنظمات 
حقوق االنســـان، للتحرك الفوري من أجل إنقاذ 
النساء الفلسطينيات األسيرات حيث مازال نحو 

43 أسيرة في سجون االحتالل بينهن 16 أمًا.

حيفا / االستقالل:
دت محكمة االحتالل اإلســـرائيلي أمس، اعتقال  مدَّ
األســـيرة آية الخطيب مـــن الداخل الفلســـطيني 

المحتل.
وقـــال مكتب إعالم األســـرى إن محكمـــة االحتالل 
المركزية في مدينة حيفا مددت اعتقال األســـيرة 

حتى يوم األحد القادم، كما ســـتعقد لها جلســـة 
محاكمة يوم األربعاء لتالوة الئحة االتهام.

وأضاف أنه ســـتعقد لها جلسة محاكمة في أواخر 
شـــهر أبريـــل القادم، مـــن أجل تقديـــم رد الدفاع 
المفصل على الئحة االتهام وتحديد جلسات سماع 

الشهود.

وكانـــت قوات االحتالل اعتقلت الخطيب في فبراير 
الماضـــي ومكثت في زنازين التحقيـــق لما يقارب 
الشـــهر وســـط ظروف قاســـية؛ وهي أم لطفلين 
أكبرهما في الســـابعة من عمره، بينما كانت تعمل 
متطوعـــة لتقديم مســـاعدات للفقـــراء واألطفال 

المرضى من قطاع غزة.

دعوة لحملة دولية إلطالق سراح 43 أسيرة و250 طفال

االحتالل يمدد اعتقال األسيرة آية الخطيب

غزة / االستقالل:
وجهت "لجنة دعم الصحفيين" مناشــــدة لرئيس الوزراء الفلســــطيني 
محمد اشتية، لدعم الصحفيين والمؤسســــات اإلعالمية الفلسطينية 
المحلية، التي تعاني من الحصار اإلسرائيلي منذ سنوات، من أجل القيام 
بدورهــــا الوطني والمهني في توعية الجماهير الفلســــطينية بمخاطر 

جائحة كورونا.
وأكدت اللجنة في بيان لها االثنين، أنها تابعت توجيهات رئيس الوزراء 
في دعم المؤسسات اإلعالمية في مدن الضفة الغربية، وتأمل توجيهاته 

بدعم المؤسسات بأدوات السالمة الصحية من ألبسة ومعقمات.
وأشارت اللجنة أن كل النقابات واالتحادات الدولية مطالبة بتوفير الدعم 
والمساندة للمؤسسات اإلعالمية الفلسطينية، ال سيما الصحفيين في 
غــــزة من أجل القيــــام بعملهم الصحفي، في ظل الوباء المنتشــــر حول 

العالم.
وبينت اللجنة أن كافة المؤسســــات اإلعالمية في غزة تعاني من نقص 
األجهزة والمعدات وأدوات السالمة الصحية، بفعل الحصار اإلسرائيلي 

المشدد المفروض على غزة منذ ثالثة عشر عامًا.
وطالبــــت اللجنة من االتحــــاد الدولي للصحفييــــن، واتحاد الصحفيين 
العرب، ومراســــلون بال حــــدود، ومنظمة اليونســــكو، توفير المتطلبات 
األساسية للمؤسســــات الصحفية في األراضي الفلسطينية، وفي غزة 
على وجه التحديد في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدًة أن الصحفيين 

تنقصهم كافة أدوات السالمة المهنية والصحية .

لجنة تدعو الحكومة لدعم الصحفيين 
في غزة لتغطية أزمة كورونا
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وكانت لجنة المتابعة العلي���ا للجماهير العربية 
في الداخل المحتل، أبناء ش���عبنا الفلس���طيني 
في مختل���ف أماكن وجوده، إلحي���اء يوم األرض، 
بسلسلة نشاطات رقمية ومنزلية، بسبب الظروف 
الصحية الخطيرة والقاهرة، الناش���ئة عن انتشار 

فيروس »كورونا«.
ووافق أم���س األثنين، الذكرى ال44 ليوم األرض، 
الذي تعود أحداثه لع���ام 1976، حينما صادرت 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي آالف الدونمات من 

أراضي عام 48.
وتعود أسباب تسمية تلك المناسبة بيوم األرض 
إل���ى ذات التاريخ من ع���ام 1976 حينما صادرت 
س���لطات االحتالل اإلسرائيلي نحو 21 ألف دونم 
)21 مليون متر مربع( م���ن األراضي ذات الملكّية 
الخاّصة أو المش���اع في نطاق مناطق ذات أغلبّية 
سكانّية فلسطينية، إلسكان اليهود فيها، فيما 

أطلقت عليه اسم مشروع »تطوير الجليل«.
وللرد على الق���رار تداعت لجنة الدفاع عن األرض 
بتاري���خ 1 ش���باط )فبراير( 1976 لعق���د اجتماع 
عاجل للرؤساء في الناصرة، نتج عنه إعالن إضراب 
عام ش���امل في 30 مارس/آذار من السنة نفسها 

كإحدى مظاهر االحتجاج.
وب���ادرت قوات االحت���الل إلى ال���رد بدموية على 
ا على محتجين  االحتجاجات وأطلقت النار عشوائّيً
فلس���طينيين صبيحة يوم اإلضراب، ما أدى إلى 
ارتقاء س���تة ش���هداء من الداخل الفلس���طيني، 

وسقوط عشرات الجرحى، واعتقال المئات.
وتظاهر المئات من الفلسطينيين في غزة بدعوة 
من هيئة مسيرات العودة الفلسطينية المشكلة 

من فصائل وجهات أهلية وحقوقية، وتخلل ذلك 
زراعة أشجار تأكيدا على التمسك باألرض.

الفلسطينية والفتات  المش���اركون األعالم  ورفع 
كتب عليها )فلس���طين لنا واالحتالل إلى زوال(، 

و)فلسطين باقية واالحتالل إلى زوال(.
ودعا رئيس هيئة مس���يرات العودة خالد البطش 
خالل مؤتمر صحف���ي على هامش التظاهرة، إلى 
اس���تعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في هذه 

المرحلة الحرجة التي ينتشر فيها الفيروس.
وطال���ب البط���ش بإنه���اء الحصار اإلس���رائيلي 
المف���روض على قطاع غ���زة من���ذ منتصف عام 
الدولية مسؤولياتها  2007، وتحمل المؤسسات 
لتوفي���ر م���ا يل���زم من مع���دات طبي���ة ووقائية 

لمكافحة كورونا.
وفي رام الله، انطلقت س���يارة كبيرة من أمام دار 
البلدية وتجولت في أحياء المدينة إحياء لذكرى 

يوم األرض.
وقال رئي���س بلدية رام الله موس���ى حديد: »إن 
فعالي���ات إحياء ذكرى ي���وم األرض انطلقت من 
أمام مقر البلدية وجالت الس���يارات التي اطلقت 
العن���ان ألبواقه���ا باألغاني الوطني���ة في معظم 
أحياء المدينة في وسيلة للتواصل مع المواطنين 
الجالس���ين ف���ي بيوته���م تحت ش���عار »خليك 
بالبيت إحن���ا بنوصلك«، وهي مب���ادرة للتواصل 
مع المواطنين في ظ���ل  أزمة كورونا وإحياء ليوم 

األرض.«
وأضاف حدي���د، أن المبادرة هي ضمن المبادرات 
الت���ي تقوم بها البلدي���ة إلكترونيا من أجل دفع 
المواطني���ن للبق���اء ف���ي بيوتهم، مث���ل مبادرة 

رواي���ة القصة، ومبادرة الرياض���ة المنزلية، وهذه 
المبادرات تلقى استحسانا من المواطنين الذين 

أظهروا تفاعال كبيرا.
وأش���ار ال���ى أن البلدية قامت بتقس���يم األحياء 
ال���ى 19 موقعا، وقس���مت المتطوعين بحس���ب 
البيان���ات لديها عل���ى هذه المواق���ع، وفي حال 
الحاجة للتحرك س���يتم ارسال رس���الة لهم عن 
طريق مجموعات الواتس���اب الت���ي تعلن عليها 
البلدي���ة، كما تم اعداد برام���ج ترفيهية لألطفال 
تقوم ببثها عبر صفحتها، باإلضافة الى رس���ائل 

التوعية.

الداخل املحتل
أم���ا في الداخ���ل المحت���ل، فألول م���رة منذ 44 
عام���ا أحيت الجماهير الفلس���طينية وخاصة في 
األراضي المحتلة عام 48 مس���قط رأس ش���هداء 
ي���وم األرض الذكرى، بااللتزام ف���ي المنازل ورفع 
وصور الشهداء على أسطحها، بداًل من النزول إلى 
الشوارع في المس���يرة القطرية السنوية، بسبب 

انتشار فايروس »كورونا« المستجد.
وصب���اح االثنين زار ع���دد قليل م���ن المندوبين 
أضرحة ش���هداء يوم األرض في سخنين وعرابة، 
ووضع���وا الزه���ور عليه���ا وق���رأوا الفاتحة على 
أرواحهم، نيابة عن الجماهير، بتعليمات من لجنة 

المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.
وتحول���ت المظاه���رة الس���نوية إل���ى تظاه���رة 
إلكترونية رقمية على اإلنترنت عبر توحيد غالف 
صفحات موقع التواص���ل االجتماعي، فيما اطلق 
نش���يد موطني الساعة الخامس���ة من مساء يوم 

أمس على أسطح المنازل بشكل موحد.

ذكرى خالدة 
لم يكن أمام المواطن حس���ام جرغون من طريقة 
للمش���اركة في إحياء ذكرى يوم األرض، س���وى 
صفحت���ه الش���خصية عل���ى مواق���ع التواص���ل 
االجتماع���ي للتعبير عن مدى تمس���كه باألرض 

الفلسطينية وحنينه إليها. 
ويقول جرغون خالل حديثه ل�«االس���تقالل«:« في 
كل عام أشارك بالفعاليات الميدانية إلحياء يوم 
األرض، لكن هذا العام بعد إلغاء كافة الفعاليات 
كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، قررت 
إحياءه بطريقة متواضعة عل���ى مواقع التواصل 
االجتماعي، عبر نش���ر الصور والفيديوهات التي 

تؤكد حقنا بأرضنا المحتلة«.
وأض���اف: أن إحيائن���ا لي���وم األرض عب���ر مواقع 
التواص���ل االجتماعي جاء لنق���ول للعالم أجمع 
أن يوم األرض س���يبقى ذكرى خالدة في قلوبنا، 
وس���نبقى متمس���كين بحقنا بأراضينا المحتلة 
ولن نتنازل عن أي ش���بر منها، ولن ننس���اه رغم 
الظروف القاسية التي نعيشها في ظل انتشار 

وباء كورونا«. 
ونّوه إلى أن الش���عب الفلس���طيني ه���ذا العام 
يواج���ه خطرين كبيري���ن، األول خط���ر فيروس 
كورونا الذي ال يميز بين فلسطيني أو غيره، األمر 
الذي يتطلب االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية 
والوقائية الالزمة لتجاوز هذه المرحلة، أما الخطر 
الثاني فهو االحتالل اإلس���رائيلي الذي يتمادى 

بجرائمه وغطرسته ضد شعبنا منذ 72 عاما. 
من�صات التوا�صل 

وب���دوره، أكد المخت���ص في منص���ات التواصل 

االجتماعي ميديا سلطان ناصر، إن الفلسطينيون 
لم ينس���وا أراضيهم رغم كافة الظروف المحيطة 
به���م، خاصة أن العام الحال���ي الذي يحيون فيه 
الذك���رى ال�44 لي���وم األرض تأت���ي بالتزامن مع 
تفش���ي فيروس كورونا المس���تجد« كوفيد 19« 

وإعالن حالة الطواري، إال أنهم أبدعوا بإحيائه. 
وقال ناص���ر خالل حديث���ه ل�«االس���تقالل«: »إن 
الفلس���طينيون حّولوا مواقع التواصل االجتماعي 
خاص���ة موقع الفي���س بوك إلى منص���ات إلحياء 
ذك���رى ي���وم األرض والحدي���ث ع���ن بالده���م 
األصيلة والحني���ن إليها، عبر نش���ر آالف الصور 
تحاك���ي  الت���ي  والمنش���ورات  والفيديوه���ات 

قضيتهم«.
وأضاف:« هذا العام لم يس����تطع الفلسطينيون 
إقامة فعاليات ميدانية على األرض تحس����بًا من 
فيروس »كورونا«، لكنهم كالعادة استطاعوا أن 
يس����لطوا األضواء على قضيته����م وحقهم في 
الع����ودة، في ظل انش����غال العالم به����ذا الوباء، 
ووضعوا القضي����ة الفلس����طينية على منصات 
اإلع����الم االجتماع����ي وأوصل����وا آالف الرس����ائل 

للعالم«.
وأوض���ح ناصر، أن أهمية الفعالي���ات على مواقع 
السوش���يال ميديا تكمن ب�«أنه���ا تتجاوز كافة 
الح���دود والعقبات التي قد تحول دون مش���اركة 
الفلس���طينيين ف���ي الفعلي���ات الميدانية، كما 
أنها تمّكن الفلس���طينيين من إيصال رسالتهم 
للعالم وباللغات كافة، كما ُتعطي مس���احة أوسع 
بكثير من المس���احات التي تعطيها الفعاليات 

الميدانية على األرض«.

الفلسطينيون يحيون »يوم األرض« بفعاليات رقمية تحسًبا من »كورونا«
غزة/ دعاء احلطاب :

املحافظ��ات  خمتل��ف  يف  الفل�ص��طيني  �ص��عبنا  اأبن��اء  اأحي��ا 
الفل�ص��طينية، وداخ��ل اأرا�ص��ي ع��ام 48، ذك��رى ي��وم الأر�ض 
اخلال��د الرابع��ة والأربعني، مبب��ادرات عديدة ا�ص��تملت على 
فعالي��ات م��ن داخ��ل املن��ازل اأو ف��وق اأ�ص��طحها، اأو مبب��ادرات 
وحم��ات اإلكرتونية اأطلقها ن�ص��طاء لرفع العلم الفل�ص��طيني 
فوق املنازل ، اأو مببادرات رمزية تخللها زراعة اأ�ص��تال زراعية 
وحمات لتعقيم ال�ص��وارع. فقد فر�ض فريو�ض "كورونا" نف�صه 
وبق��وة على فعاليات الفل�ص��طينيني امليدانية املق��ررة لإحياء 
ذكرى يوم الأر�ض الذي ي�ص��ادف يف الثاث��ني من مار�ض/ اآذار 
من كل عام، حيث ا�ص��طر الفل�صطينيون اأم�ض لإحياء الذكرى 
رقمي��ًا ع��ر مواق��ع التوا�ص��ل الجتماع��ي، كاإج��راء وقائ��ي 

واحرتازي خ�صية من الفريو�ض القاتل الذي يجتاح العامل.

غزة/ االستقالل:
ألغت الهيئ���ة الوطنية العليا لمس���يرات العودة 
ومواجهة الصفقة االثنين الفعالية المركزية ليوم 

األرض واستبدلتها بفعاليات رمزية.
ودع���ا رئيس الهيئ���ة خالد البطش خ���الل مؤتمر 
صحف���ي عق���ده بمخيم ملك���ة ش���رق مدينة غزة 
جماهير شعبنا لرفع وإطالق اعالم الفلسطينية في 

سماء الوطن وحرق علم االحتالل اإلسرائيلي.
كما طالب البطش بتوقف حركة السير بالمحافظات  
لمدة 5 دقائ���ق، والدعوة لق���رع جرائس الكنائس 
والصدح بالتكبيرات في المس���اجد ومن ش���رفات 

البيوت والمنازل بعد أذان المغرب اليوم.
ودعا للبدء بحملة وطنية للتعقيم بكل المحافظات؛ 

حماية لش���عبنا من خطر تفش���ي الوب���اء القاتل؛ 
"س���المة ش���عبنا هو أملنا اليوم، داعين العالم كله 
لرفع الحص���ار وامدادنا بكل المقوم���ات المطلوبة 

للتصدي للفايروس القاتل".
وج���دد البطش تأكيده على اس���تمرار مس���يرات 
الع���ودة ومواصلة توس���يعها وتطويرها والحفاظ 
على شكلها الس���لمي، "كشاهد على ظلم االحتالل 
واستمرار الس���عي لنقلها في جميع أماكن تواجد 

شعبنا".
ودعت الهيئة الس���تعادة الوحدة وإنهاء االنقسام 
استنادا لثوابت شعبنا؛ "هذه المرحلة الحرجة التي 
تمر بها قضيتن���ا توجب علينا وح���دة المرجعية 

والقرار وإعادة االعتبار لمشروعنا الوطني".

وطالب البط���ش الدول االس���المية وجامعة الدول 
العربية التخاذ قرارها بكس���ر الحص���ار الظالم عن 
غزة، داعًيا المؤسسات الدولية  لتحمل مسؤوليات 
لتوفير كل ما يلزم بتوفير معدات طبية ووقائية في 

مكافحة جائحة كورونا.
وحّمل االحتالل مسؤوليات تداعيات قد تلحق ضرر 

بشعبنا.
ووجه التحية للحركة األسيرة "التي تخوض معركة 
تلو معركة ض���د مصلحة س���جون االحتالل؛ حيث 
أقدمت ف���ي األيام االخيرة على س���حب كل المواد 
االساس���ية للوقاية في مواجه���ة كورونا وحماية 
أسرانا من مواجهة كورنا في إشارة لتعمد االحتالل 

بإصابتهم".

وح���ّذر االحتالل م���ن تبع���ات هذه الممارس���ات 
واالنتهاكات، "ونؤكد أن معركة االس���رى هي معرة 
ش���عبنا بأكمل���ه، داعًيا المجتم���ع الدولي للتدخل 
إلنقاذ األسرى وتوفير كل مقومات إجراءات السالمة 

لحمايتهم.
وأضاف "في ظل االزمة العالمية الراهنة وإجراءات 
الطوارئ وفي الوقت الذي نشيد بالجهود الوطنية 
والش���عبية المبذولة من اجل المرض؛ ندعو لتظافر 
كل الجه���ود لتعزي���ز صم���ود الجبه���ة الداخلية 

ومواجهة المرض".
ودعا البط���ش الكل الوطني لاللت���زام بالتعليمات 
والجهات الصادرة ع���ن جهات االختصاص حفاظا 

على حماية شعبنا.

فعاليات رمزية في غزة بذكرى يوم األرض بسبب كورونا
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القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت مصادر عبرية يوم أمس، 
عن مخاوف "إسرائيلية" من تدهور 
األوضاع الصحية واالقتصادية في 
تفش���ي  نتيجة  المحتلة،  الضفة 

فيروس كورونا.
وذكر موقع "والال العبري" أن جيش 
االحتالل يس���تعد لسيناريوهات 
الصحي���ة  األوض���اع  تده���ور 
واالقتصادية في الضفة المحتلة، 
في ضوء تفش���ي فيروس كورونا، 
وال���ذي قد ينعكس على ش���كل 

مواجهة مع االحتالل.
وأضاف الموقع: "في هذه المرحلة، 
اإلسرائيليون  المسؤولون  يعتقد 
أن السلطة الفلسطينية قادرة على 
التعامل مع المناطق، التي ينتشر 
فيها كورونا، ولكن النظام الصحي 
الفلس���طيني لن يكون قادرا على 
التعامل مع ع���دد كبير من حاالت 

اإلصابة".
وأش���ار الموق���ع إل���ى أن واح���دا 
من الس���يناريوهات، ه���و اندالع 
مواجه���ات في الق���رى والبلدات، 
التي يتم عزلها بس���بب انتش���ار 
الفيروس فيها، بس���بب ما يترتب 
عل���ى ذلك م���ن أزم���ة اقتصادية 

وازدياد في أعداد المصابين.
أمني���ون  مس���ؤولون  وق���ال 
تنسيًقا  هناك  إن  إس���رائيليون، 
الس���لطة  م���ع  ووثيًق���ا  كام���اًل 
الفلس���طينية، لكنهم حذروا من 
تده���ور مفاج���ئ ف���ي األوضاع، 
وحذروا من أن "الفيروس ال يعرف 

الحدود".

وأوض���ح المس���ؤولون أن "تدهور 
األوضاع قد يحدث بس���رعة،  لقد 
رأينا بالفعل في األسابيع األخيرة 
المس���ؤولين في  كبار  تهديدات 
الس���لطة الذين يطالبون باإلفراج 
عن األس���رى خوفا م���ن إصابتهم 
بالفيروس، وهذا يش���حن األجواء 

بكل تأكيد".

وتاب���ع الموق���ع: "حت���ى اليوم، 
هن���اك حوال���ي 50.000 عامل 
إس���رائيل وفي  فلسطيني في 
األيام المقبلة  قد تفكر القيادة 
في  اإلس���رائيلية  السياس���ية 
وقراهم  بلداتهم  إلى  إعادتهم 
إذا تق���رر تطبيق اإلغالق الكامل 

في إسرائيل".

»إسرائيل« تخشى تدهور األوضاع الصحية واالقتصادية بالضفة بسبب كورونا

غزة / محمد أبو هويدي:
اعتب���ر الخبير والمختص االقتصادي د. أنور أبو ال���رب، أن القرار الذي أعلن عنه، رئيس 
الحكوم���ة في رام الله د. محمد اش���تية األحد، والمتمثل ف���ي إلغاء التقاعد المالي عن 
موظفي الس���لطة في قطاع غزة، سيساهم في إحداث حالة من االنتعاش االقتصادي 

في القطاع.
وقال اشتية، خالل مؤتمر صحفي عقده برام الله  األحد: "إّن الحكومة وبتوجيهات من 
الرئي���س محمود عباس قّررت إلغاء التقاعد اإلجباري لموظفي غزة وجعله أمًرا اختيارًيا 

ابتداء من شهر أبريل/نيسان المقبل".
وتفرض السلطة الفلسطينية التقاعد المالي اإلجباري على عدد كبير من موظفيها في 

قطاع غزة منذ عام 2017.
وأكد أبو الرب ل� "االستقالل"، أن قرار إلغاء التقاعد المالي خطوة مهمة ولكنها متأخرة، 
وبالرغم من ذلك س���يكون لها األثر اإليجابي على االقتصاد الفلسطيني في غزة التي 

تعاني حصارا مشددا منذ نحو 14 سنة.
وش���دد على أن الواقع االقتصادي في الضفة وغزة بحاج���ة إلى مزيد من اإلنعاش في 
ظل تراكم األزمات االقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون وفي مقدمتها ظاهرة 

البطالة المزمنة والتي تفاقمت في ظل جائحة "كورونا" واإلجراءات التي واكبتها.
ولفت إلى أن الظروف التي تش���هدها الضفة وغزة إثر تداعيات أزمة "كورونا"، عّمقت 
الركود االقتص���ادي المحلي، من جهة، ومن جهة أخرى فاقمت أزمة الس���لطة المالية 
المتردية أصاًل، محذرًا من مغّبة تفاقم األوضاع المعيشية للمواطنين  بسبب استمرار 
هذا الوباء". وأوضح أبو الرب، أن اآلثار المأس���اوية  على االقتصاد الفلسطيني ستظهر 
بوضوح بعد انتهاء جائحة "كورونا"، والتي ستتمثل في ازدياد معدالت الفقر والبطالة، 

والمشاكل االجتماعية األخرى. 

خطوة مهمة ولكنها متأخرة
مختص اقتصادي: إلغاء التقاعد المالي 

سينعكس إيجابًا على اقتصاد غزة

رام الله/ االستقالل:
نفى مس���ؤول المتابعة الميدانية بوزارة التربية والتعليم في رام 
الله أيوب عليان، يوم أمس، كافة السيناريوهات التي يتم نشرها 
بش���أن طريقة إنهاء العام الدراسي بالنسبة »للمراحل االساسية 
والثانوية، مش���ددًا عل���ى أنه ال توجد حتى اللحظة إجابة بش���أن 
طريقة إنهاء العام الدراس���ي ك���ون أن األزمة لم تنته بعد والوباء 

يشكل خطرًا على صحة أبنائنا .
وق���ال عليان في تصريح له:  إن ق���رار وزارة التربية والتعليم قرار 
سياسي وإنهاء العام الدراسي للمراحل األساسية  يريد خطوات، 
ولكن ما يهمن���ي كتربوي بعض المهارات األساس���ية  فكيف 
س���نكمل المهارات، ووضع السيناريوهات س���يكون حاضرًا فور 

انتهاء األزمة .
وق���ال عليان انه ومنذ قرار اغالق المؤسس���ات التعليمية ، لجأت 

الوزارة الي عدة مجاالت للتعليم عن بعد، مشيرًا الى ان هناك ازمة 
يعاني منها شعبنا الفلس���طيني ولكن هذه االزمة نتيجة ظرف 
مرض���ي خطير على ابنائنا ، »ال اس���تطيع اإلجابة قبل ان تنتهي 

االزمة«.
وبين عليان انه ت���م انهاء 75% من العام الدراس���ي ولكن بقي 
25% ، فكيف يمكن ان ننهي ما تبقى وخاصة ان هناك مفاهيم 

حياتية ال يمكن تركها، وخاصة في المراحل االساسية .
وتابع: كنا نتوقع انتهاء االزمة في شهر أبريل أو مايو 2020 وكان 
هناك س���يناريو بوضع منهاج طوارئ، وأصدرنا بيان أن الثانوية 
العامة أيضًا في موعدها ولكن ال اس���تطيع ان اقول أن االزمة قد 
تنته���ي قبل موع���د الثانوية العامة ولكن نح���ن جاهزون لعقد 
امتحان الثانوية العامة، مش���يرًا الى انه س���يكون خالل االسبوع 

القادم توضيح بشأن مناهج الثانوية العامة.

تونس / االستقالل:
بحث وزير الش���ؤون الخارجية التونسي نور الدين الرّي في 
اتصال هاتف���ي مع المفوض العام المباش���ر لوكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا« 
كريستيان س���وندرز، اإلثنين  حشد الدعم المالي لحماية 

الالجئين الفلسطينيين.
وأعرب الوزير الرّي عن تقدير تونس للدور الهام الذي تؤديه 
الوكالة وموظفوها وما يبذلونه من جهود دؤوبة لتحس���ين 
أوضاع الالجئين الفلس���طينيين والحد من معاناتهم في 
مواجهة االحتالل الغاش���م، والتي لن تنتهي إال من خالل 
التوص���ل إلى حل جذري ودائم لقضي���ة الالجئين كجزء ال 

يتجزأ من القضية الفلسطينية العادلة.
وأكد تضامن تونس الكامل رئيًس���ا وحكومًة وش���عًبا مع 

الالجئين الفلس���طينيين وما يعانون���ه من أوضاع صحية 
واجتماعية صعبة في هذا الظرف االستثنائي الذي تمر به 

كل دول العالم جراء انتشار جائحة »كورونا«.
وش���دد على ع���زم تونس التح���رك ل���دى المانحين على 
المستوى الثنائي والمتعدد األطراف لحشد الدعم المالي 
المطلوب لمساعدة وكالة »أونروا« للقيام بدورها اإلنساني 

النبيل في حماية الالجئين الفلسطينيين.
من جهته، عّبر س���وندرز، عن ش���كره لتونس لما أبدته من 
دع���م للوكالة، معرًبا عن ثقته في قدرة بالدنا على مواصلة 
مس���اعيها الصادقة والتحرك لدى أصدقائها عبر العالم، 
لمزيد حش���د الدعم المال���ي »ألونروا« في ه���ذه الظروف 
العصيبة التي تعيش���ها اإلنس���انية جمعاء في مواجهة 

جائحة »كورونا«.

الخارجية التونسية تحشد الدعم 
المالي لحماية الالجئين الفلسطينيين

التعليم تصدر توضيحًا حول 
طريقة إنهاء العام الدراسي

رام الله/ االستقالل:
أكد الس���فير الصيني لدى فلسطين »قواه وي« يوم أمس، أن بالده تدرس إمكانية إرسال فريق طبي 
إلى  فلس���طين، وأنها ستبذل قصارى جهدها لمساعدة شعبنا على تخطي ذلك، مشددًا  أن الصين 

ستستغل كل الوسائل المتاحة لمساعدة الشعب الفلسطيني لتجاوز هذه المحنة«.
وقال الس���فير الصيني، إن المس���اعدات الطبية التي سترسل إلى فلس���طين جاهزة، باإلضافة إلى 
تبرعات غير حكومية وهي جاهزة أيضا، مش���يرا إلى ان المس���اعدات الصينية س���تصل خالل األيام 

القليلة المقبلة.
وتابع: هذه المس���اعدات س���تقلها طائرة صينية خاصة، وستقلع متجهة إلى فلسطين خالل األيام 
القليلة المقبلة، وباعتقادي بعد أيام قليلة ستحصل فلسطين على هذه المعونة والمساعدات الطبية 

الصينية الحكومية وغير الحكومية«.
وأعرب الس���فير الصيني عن امتنانه لفلس���طين وقيادتها وحكومتها، الذين أعربوا عن تضامنهم 
الثابت والقوي مع الشعب الصيني في مواجهة هذا الوباء، مشيدا بالقيادة الفلسطينية في مواجهته.

 غزة/ االستقالل:
طالب مرك���ز المي���زان لحقوق اإلنس���ان 
الجهات المختصة في قطاع غزة بتشديد 
إجراءاتها لضمان عدم تجمهر المواطنين 

في األماكن العامة في القطاع.
وق���ال المركز في بيان له ي���وم أمس، إنه 
يتابع باهتمام شديد اإلجراءات الوقائية 
التي تتخذها الس���لطات ف���ي قطاع غزة 
للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

Covid 19، وخاصة تلك المتعلقة بتجمع 
المواطنين في األماكن العامة.

 ورأى المرك���ز أن تلك اإلجراءات س���تظل 

قاصرة ما ل���م ُتترجم بإج���راءات تطبيق 
مش���ّددة من قب���ل الحكوم���ة، وبااللتزام 
الكامل من ِقبل المواطنين الفلسطينيين 
في قطاع غزة بالتعليمات الصادرة من ِقبل 
الجهات المختصة، والتي تتمثل في منع 
التجمهر في األماكن العامة، حفاًظا على 

صحتهم وسالمة المجتمع«.
وأضاف مركز الميزان: » تقع على السلطات 
في قطاع غزة مسؤولية تطبيق التعليمات 
واإلرش���ادات الوقائي���ة واالحترازية التي 
أقّرته���ا، وتل���ك التي أصدرته���ا منظمة 
بمن���ع  والقاضي���ة  العالمي���ة،  الصح���ة 

المواطني���ن م���ن الوص���ول إل���ى أماكن 
التجمع���ات، والبقاء في المن���ازل، وعدم 

الخروج منها إال للضرورة«.
كما طالب الس���طات في قطاع غزة باتخاذ 
اإلج���راءات الت���ي تكف���ل ع���دم تجمهر 
المواطنين ف���ي األماكن العامة، بما فيها 
األسواق الشعبية، وفروع البنوك وأجهزة 
الصراف اآلل���ي، ومكاتب البريد في قطاع 

غزة.
ودعا إلى تش���ديد إجراءاتها لضمان منع 
وصول المواطنين، بمن فيهم الصحفيون، 

إلى مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.

»الميزان« يطالب بتشديد إجراءات
 منع التجمهر في األماكن العامة

مساعدات صينية تصل فلسطين 
خالل أيام ودراسة إلرسال فريق طبي
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العديد من الرؤساء والوزراء والقادة والفنانين والرياضيين ورجال االعمال في العالم دخلوا الحجر الصحي, 
ومنهم من اصيب بفيروس كورونا, وباألمس اعلنت وس���ائل االعالم العبرية عن دخول نتنياهو الحجر 
الصحي بعد االعالن عن اصابة مستش���ارته بفايروس كورونا, كما دخل العديد من ساس���ة هذا الكيان 
المجرم الحجر الصحي وامتنعوا عن الذهاب الى اماكن عملهم, لكن مسارات الطغاة السياسية تمضي 
بديناميكية بش���كل تلقائي, فالطغاة السياسيين ادخلوها في دائرة »االلفة« والحجر الصحي يمكن ان 
يصيب كل شيء »بالعطل« اال مسارات العنف السياسي التي ال يعطلها أحد, وتبقى السياسة متمردة 
على الواقع مهما كان صادما او مرعبا, وال يمكن ان يكبح جماحها احد, ألن من يتحكم بها مجموعة من 
»الجبابرة المتفرعنين« الذين ال يس���تطيع احد ان يكبح جماحهم, الن مصالحهم الخاصة ترتبط ارتباطا 
مباشرا بالمسارات السياسة التي تخدم آراءهم ومعتقداتهم الخاصة, وتدعم استمرار وجودهم وتأمين 
مس���تقبلهم, ومن اجل ذلك تدور عجلة السياسة التي رسخوها وروضوها لصالحهم بتلقائية وسالسة 

بعيدا عن المعوقات والنكبات واالزمات التي تواجههم.   
فمثال »اس����رائيل« التي تعصف بها جائحة كورونا عصف����ا, وتتعامل معها بإجراءات احترازية 
كبيرة ومعقدة, لديها عدة مسارات تمضي بها بشكل تلقائي في كل االوقات واالزمنة, وال يوجد 
ما يعطلها او يعيقها او يمنع ديمومتها, ألنها تمثل بالنسبة لها ثوابت ال يمكن تعطيلها حتى 

في ظل الظروف  واالزمات نذكر منها. 
اوال: تواصل مسلس���ل القتل وس���فك الدماء في صفوف الفلسطينيين, فهذا نهج سياسي 

لالحتالل الغرض منه
ارضاء االس����رائيليين وتحديدا اليمين الصهيوني المتطرف الذي ال يرى مس����تقبل إلس����رائيل اال في ظل 

استمرار سياسة االستنزاف البشري وسفك الدماء في صفوف الفلسطينيين. 
ابقاء حالة الردع بأعلى وتيرة لدى الفلس����طينيين الن هذا كفيل حس����ب اعتق����اد االحتالل بكبح جماحهم 
والتأثير في العمل الفلسطيني المقاوم, لذلك قصفت »اسرائيل« قبل ايام قليلة بطائرات مقاتلة قطاع غزة. 
ثانيا: استمرار عمليات اقتحام المسجد االقصى, فهذا فعل روتيني يمارسه االحتالل وقطعان مستوطنيه 
لفرض واقع جديد, بالتقس����يم الزماني والمكاني لألقصى واقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم على انقاضه, 
وال يتوقف هذا الفعل في أي ظروف, لذلك اس����تمرت عمليات االقتحام اليومي للمسجد االقصى واالعتداء 

على المصلين. 
ثالثا: االسرى, فرغم النداءات العديدة من مؤسسات حقوقية ودولية لإلفراج عن االسرى في سجون االحتالل, 
او حتى تحسين ظروفهم المعيشية وفق المعايير التي حددتها المواثيق واالعراف الدولية, اال ان سياسة 

االحتالل القمعية تجاه االقصى, وحرمانهم من ابسط حقوقهم ستبقى قائمة ولن تتغير باالحداث. 
رابعا: االستيطان حيث يتواصل البناء االستيطاني بوتيرة عالية, وتبقى سياسة مصادرة االراضي مستمرة, 
كما ان سياسة التهويد وهدم المنازل وطرد السكان من بيوتهم مرتبطة باالستيطان, فالغرض االساسي هو 

تفريغ االرض من سكانها االصليين, وطمس أي معالم تدل على تراثنا وتاريخنا وحضارتنا. 
ف����ي زمن الحج����ر ال يتوقف الطغاة عن سياس����تهم, ألن الخوف والرعب ال����ذي يتملكهم يجعلهم 
يستمرون على نهجهم خوفا من ان يسحب البساط من تحت اقدامهم, وهؤالء الطغاة ال ينفع معهم 
اال سياسة البتر واالستئصال, فهم ال يجتمعون ابدا على انصاف الحلول, وال تردعهم االزمات البيئية 
او الصحية او المفتعلة, ألنهم روضوا سياستهم على خطوات قمعية ممنهجة, لن يتخلوا عنها ابدا, 
وهذه السياس����ة ال تخضع للحجر حتى وان خضع من يحملونها, ألنها روضت تماما, واسس����ت على 
الشراس����ة والعنف والتمرد الذي يتفاقم ويكبر مع االزمات, ويتعايش في االجواء الموبوءة والصعبة 

ألنها مالئمة لطبيعته القائمة على الال عقل. 

في زمن الحجر 

رأي

يصادف اليوم الثالثون من آذار الذكرى الرابعة واألربعين ليوم األرض 
الفلس���طيني، هذا الحدث الف���ارق في الصراع المس���تمر مع الهجمة 
الغربية الش���املة التي زرعت الكيان الصهيوني في فلسطين لتمزيق 
أمتنا، وبعثرة الكتلة العربية اإلس���المية الحضارية الواحدة لمنع قيام 
النهضة في منطقتنا ألنهم يدركون أن هذه النهضة ستكون كاشفة 
ع���ورات حضاراته���م المادية التي تخل���و من القيم والمب���ادئ. تأتي 
ه���ذه الذكرى والمش���هد العربي يتفاقم قتاًمة ف���ي ظل تغول القوى 
االستكبارية وفي مقدمتها العدوان الصهيوني في المنطقة العربية، 
واس���تمرار االس���تيطان الس���رطاني الذي يلتهم األرض الفلسطينية، 
واالنحي���از األمريكي لإلرهاب الصهيوني، واالنقس���ام والتش���ظي في 
الحالة السياس���ية الفلسطينية وانتهاء بقطار التطبيع المتسارع الذي 

تقوده بعض األنظمة العربية العميلة المرتهنة لإلدارة األمريكية. 
ي���وم األرض كان اس���تجابة ش���عبية ثورية ضد أح���كام حظر التجول 
والقم���ع واإلرهاب وهدم القرى ومصادرة األراضي في س���خنين وعرابة 
ودير حنا لتنفيذ مخطط تهويد الجليل. هبَّ الفلس���طينيون من جميع 
الم���دن والقرى والتجمعات العربية في األراضي المحتلة ضد االحتالل، 
واتخذت الهبة ش���كل إضراب ش���امل ومظاهرات شعبية عارمة، قامت 
خالله���ا قوات االحت���الل بأعمال القت���ل واإلرهاب، وفتح���ت النار على 
المتظاهرين مما أدى الستشهاد س���تة فلسطينيين وجرح العشرات، 
وأس���ر أكثر من ثالثمائة فلسطيني. هؤالء الثوار أيقنوا أنهم يحملون 

أماًنة ثقيلة، فحفظوا فلس���طين وافتدوها بالمهج، وغرسوا جغرافيتها 
وأهازيجه���م وترويدة األحرار في جينات األجيال يتوارثونها جياًل بعد 

جيل.
ه���ذه الذكرى تؤكد أن األرض ه���ي محور الصراع بينن���ا وبين الحركة 
الصهيوني���ة الت���ي تس���عى لتزوير الحقائ���ق التاريخي���ة وتكريس 
مقولتها الكاذبة »ش���عب بال أرض، ألرض بال شعب«. وأن جوهر الصراع 
بين المش���روع الفلس���طيني التحرري وخلفه كل أحرار األمة والمشروع 
اإلمبريالي الصهيوني وخلفه قوى االس���تكبار. المش���روع الصهيوني 
الذي يعمل وفق نظرية إحالل الصهاينة على األرض وتهجير الشعب 
الفلس���طيني في أكبر عملية سطو يش���هدها التاريخ المعاصر. عملية 
التهجير التي أرادوا منها س���لخ الفلس���طيني عن أرضه وإسقاط حقه 
بالتقادم وفق مقولة مؤس���س الكيان الصهيوني ابن غوريون » الكبار 
يموتون، والصغار ينسون«. لقد أفش���لت هذه الهبة الشعبية مشروع 
»األس���رلة«، ودحضت األطماع الصهيونية في إيجاد حالة من التعايش 
بين الفلس���طيني والمش���روع الصهيون���ي مقابل منحه���م المواطنة 

ومساواتهم بسكان الكيان. 
هذا االشتباك الثوري الش���عبي عام 1976، يؤكد أهمية استمرار حالة 
المواجهة بطابعها الش���عبي مع االحت���الل والحفاظ على حالة التعبئة 
الش���عبية إلى جانب المقاومة التي تقودها التنظيمات الفلسطينية. 
وضرورة اس���تثمار هذه المحطات ف���ي حالة التح���رر الكامل فمنظمة 

التحري���ر الت���ي رأت هبة ي���وم األرض رافعة لدعم البرنام���ج المرحلي 
والس���الم مع المحتل آنذاك يج���ب أن تصدمها الوقائع عبر عش���رات 
الس���نوات وتتخذ مس���اًرا تصحيحًيا وفق مس���تجدات الواقع والقوى 
الصاعدة ف���ي العالم، فالحالة النضالية الفلس���طينية ليس���ت مطية 
للمنظمة وأحزاب الس���لطة لتستثمرها في مش���اريع قزمية هي أقصر 
من قامة تضحيات شعبنا. فالمطلوب فلسطينًيا نبذ االنقسام البغيض 
والتح���رر من أوهام الس���لطة في إطار »قلياًل من الح���ق في هذه األيام 
القليلة« وطرح رؤية موحدة إلدارة الصراع على قاعدة المقاومة المسلحة 
فش���واهد التاريخ والحاضر يثبتان أن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة، 

وسوى المقاومة المسلحة حتى تحرير األرض هو الوهم والسراب. 
إن ان���زالق »القائمة المش���تركة« بالتوصية لغانتس رئيًس���ا لحكومة 
االحت���الل س���اهم في إع���ادة ترتيب بي���ت العنكبوت، وكانت جس���ر 
عبور تش���كيل حكومة صهيونية بع���د ثالث ج���والت انتخابية، إنها 
ضرب���ة للعمل الوطني ونس���ف لتراكمات نضالية قادته���ا الجماهير 
الفلسطينية. هذه الكارثة السياسية من الهرولة نحو مشاريع األسرلة 
تحت ذريعة المواطنة تتنكر للحق الفلس���طيني وتس���اعد في تمويه 
ش���كل الصراع مع عدونا فالقضية في صلبها قضية تحرر وطني وليس 
تحس���ين ش���روط الحياة في ظ���ل االحتالل. في ي���وم األرض ندعوهم 
للتكفير عن هذه الردة السياس���ية ومراجع���ة الذات ونبذ التعايش مع 

االحتالل.

إن التضحيات المتالحقة للش���عب الفلسطيني تنسف أوهام الحركة 
الصهيونية ومقولة ابن غوريون »الصغار ينسون« فالصغار سًنا الكبار 
قدًرا من أشبال »R.B.J« في جنوب لبنان عام 1982، إلى أطفال انتفاضة 
الحجارة المعجزة عام 1987، إلى فارس عودة ومحمد الدرة في انتفاضة 
األقصى عام2000، ومرورًا بالثلة الطاهرة التي فجرت انتفاضة األقصى 
الش���هيدين ضياء التالحمة ومهند الحلبي وغيرهما من الشهداء. كل 
ذلك يؤكد أن الحق ال يس���قط بالتقادم وأن من أفش���ل كل المؤامرات 
ومش���اريع التصفية المس���ماة زوًرا »عملية السالم« هم من سيفشلون 

صفقة القرن ويرمونها في مزبلة التاريخ. 
ف���ي يوم األرض كفاحنا في فلس���طين مس���تمر، وأرضن���ا هي عرضنا، 
س���ندافع عنها أو نفنى دونها، سنتش���بث بحقنا حت���ى آخر قطرة دم، 
ولن تس���تطيع كل قوى األرض أن تس���لخنا عن أرضنا س���واء بالقوة أو 
بالمغريات، فالفلس���طيني الشريف ال يس���اوم وال يقايض وال يهادن، 
وس���يبقى السالح مش���رًعا وحاضًرا طالما بقي االحتالل. في يوم األرض 
نبرق بالتحية ألرواح ش���هداء األرض، ولكل القوى الحية في أمتنا التي 
تساند الحق الفلسطيني، وسنبقى األوفياء ألرواح شهداء األمة العظام 
عماد مغنية وقاس���م س���ليماني وأبو مهدي المهن���دس الذين خصوا 
فلس���طين بجهدهم، ونشكر الس���يد عبد الملك الحوثي على مبادرته 
الكريمة التي تؤكد مكانة فلس���طين في الوجدان العربي واإلس���المي. 

ومًعا حتى زوال الكيان الصهيوني وانتصار األمة.

يوم األرض... الصغار يؤدون األمانة ويسقطون أوهام الحركة الصهيونية

كتَب الش����اعُر الثائ����ُر فؤاد حداد بعد النكس����ة قصيدة 
)األرض بتتكلم عربي(، اختار الموس����يقار س����يد مكاوي 
بعض أبياتها فلحنها وغناها، ليؤكدا س����ويًا على عروبة 
فلس����طين، والتحري����ض عل����ى تحرير أرضه����ا، وضرورة 
النهوض من ظلمة الهزيم����ة نحو نور النصر. فؤاد حداد 
واص����ل دعوته لتحرير األرض بالمقاومة صادحًا »ازرع كل 
األرض مقاوم����ه.. ترم����ي في كل األرض ج����ذور.. ان كان 
ظلمه تمد النور.. وان كان سجن تهد السور.. كون البادئ 
ك����ون البادئ.. كل فروع الحق بن����ادق.. غير الدم محدش 
صادق«. هذه المعاني أكد عليها الشاعر الوطني محمود 
درويش في قصيدته )األرض( ُمبّش����رًا بهزيمة المشروع 
العابر »أنا األرض، أيها العابرون على األرض في صحوها 
.. ل����ن تمروا .. لن تمروا.. لن تم����روا«. وهو الذي كتب في 
وثيقة االس����تقالل عن ديمومة التصاق الشعب باألرض، 
وعن التّوحد الكلي بين األرض واإلنس����ان، ونتيجة لهذه 
الديمومة والتّوحد ُمنحت ل����ألرض هويتها، وُنفخت في 
الش����عب روح الوطن، وتطورت ذات الش����عب، وتشكلت 
مالمح الهوية الوطنية، وكتب عن االلتحام بين االنس����ان 
والم����كان والزم����ان، فأصبحت األرُض وطنًا تس����كنه روُح 
الش����عب، فتس����ري في عروق أبنائه لتمدهم بأس����باب 

الوجود والحياة وتلهمهم قيم الصمود والثورة.
األرض الت���ي كتب عنها الش���اعران ح���داد ودرويش 
ليس���ت بالطبع األرض بمفهومه���ا العلمي الجغرافي 
المجّرد م���ن العاطفة والخالي من اإلحس���اس؛ بل هي 
األرض بمفهومه���ا الوجداني الوطني المترع بالعاطفة 
والُمفع���م باإلحس���اس، األرض بعاطف���ة الوطنيي���ن 
وإحساس الش���عراء هي ما يسكن وجدان اإلنسان من  
عواطف وأحاس���يس تربط���ه باألرض الت���ي ُولد فيها 
وترع���رع على ترابها حقيقة واقعي���ة؛ فأصبحت وطنه 
الذي يس���كن في���ه، أو األرض التي نش���أ بعيدًا عنها، 
وحلَم بالعودة إليها، وتكّونت في ذهنه صورة متخيلة، 
فأصبح���ت وطنه الذي يس���كن داخل���ه، وهذه األرض 
كما يقول الش���اعر أمل دنقل » هي أشياء ال تشترى.. 
���كما  فجأًة  ذكري���ات الطفولة بين أخيك وبينك .. حسُّ
بالرجول���ِة ..« . وكذل���ك هي ضحكاتكم���ا البريئة بين 
اختك وبينك.. رائحة خبز أمك وحنينك ألن تحضنك.. 
صوت أبيك يرن في أذنيك وتوقك للشعور باألمان إلى 

جانبه.. حكايات جدتك قبل نومك.. نكهة قهوة جدك 
في أنفك.. ألعاب الطفولة الس���اذجة م���ع أوالد وبنات 

الجيران.. األرض كل ذلك وأكثر.
األرض التي يعش���قها الفقراء والشعراء ليست مجرد 
ت���راب م���ن طمي ورم���ل وصخر وم���اء وه���واء، األرض 
دم الش���هداء، وأني���ن الجرحى، ووجع األس���رى، وعرق 
الكادحين، ودم���ع المعذبين، وحنين الالجئين، ورائحة 
اآلباء، وروح األجداد، وش���موخ الثوار، األرض التي ُرويت 
بماء العزة والكرامة، فأنبتْت ش���جَر الشموخ والكبرياء، 
أكل من ثماره أس���الفنا فأورثت في نفوسهم الشرف 
واإلب���اء، فكان���ت من ثماره���ا الطيبة قيمة التمس���ك 
والتش���بث باألرض كأعل���ى فضيلة، وهذا ما اس���تقر 
في وج���دان كل فلس���طيني وتوارثه كاب���رًا عن كابر. 
وبقدر تمسك الفلس���طيني بفضيلة التمسك باألرض 
كعنوان لوجوده وهويته وكرامته، كان تمسك الحركة 
الصهيونية برذيل���ة انتزاع األرض من أيدي أصحابها، 
فكانت األرُض جوهَر الصراع وأساس القضية، ليكتمل 
المشروع الصهيوني بالثالوث المقدس- االله والشعب 
واألرض- فيحل إله بني إس���رائيل بزعمهم في األرض 
لتصبح أرضًا فريدة مقدسة، ويحل في الشعب ليصبح 
ش���عبًا مختارًا مفضاًل، وال تكتمل القدسية واألفضلية 
إال بع���ودة اليهود إل���ى أرض الميعاد المقدس���ة في 
فلس���طين، فتلتق���ي رؤيت���ا المش���روع الصهيون���ي 
والمش���روع الغربي في احتالل أرض فلس���طين كرأس 

حربة للمشروع الغربي االستعماري ضد األمة.
على أس���اس الفكرتي���ن الدينية واالس���تعمارية قام 
المش���روع الصهيوني وهدفه المرك���زي هو )األرض(، 
فاخت���رع كذبت���ه التاريخي���ة الُكبرى بأن » فلس���طين 
أرض ب���ال ش���عب يج���ب أن ُتعطى لش���عب بال أرض 
وه���م اليهود«، وبناء على هذه الكذبة س���عت الحركة 
الصهيونية إلى تفريغ أرض فلس���طين من س���كانها 
األصليين، وتمليكها للمستوطنين اليهود المجتلبين 
من ش���تى بقاع األرض إلى فلس���طين لفيفا حيث وعد 
اآلخرة، وكان االستيالء على األرض قبل النكبة بالخداع 
والشراء ومساعدة المحتلين االنجليز، وبالقوة واالرهاب 
والمذابح أثناء النكبة باستراتيجية االستيالء على أكبر 
مساحة من األرض وأقل عدد من الفلسطينيين، وبقوة 

الدولة والقوانين بعد قيام )إسرائيل( فأصدرت قانون 
أم���الك الغائبين، وقان���ون األراضي الب���ور، والقوانين 
العس���كرية، وطبقت قانون األراضي األميرية... وصواًل 
إلى إصدار قان���ون )تطوير الجلي���ل والنقب( الذي تم 
بموجبه مصادرة )21( ألف دونم من أراضي ُقرى عرابة 
وس���خنين ودير حنا وعرب السواعدة.. فاندلعت بسببه 
انتفاضة يوم األرض ف���ي الثالثين من مارس آذار عام 

1976، وسقط عشرات الشهداء والجرحى.
االس���تيالء على األرض الفلس���طينية ليس حدثًا عابرًا 
في ي���وم األرض قبل أكث���ر من أربعة عق���ود من زمن 
الصراع على األرض، بل هي اس���تراتيجية ثابتة، ونهج 
مستمر، ومنظومة متواصلة، منذ زراعة أول بذرة خبيثة 
للمش���روع الصهيوني في فلس���طين في الربع األخير 
من القرن التاسع عش���ر، وطوال عقود القرن العشرين، 
وحت���ى الق���رن الح���ادي والعش���رين، وال زالت األرض 
هي جوهر الصراع وأس���اس القضي���ة، وال زالت األرض 
محور وموضوع وه���دف الكيان الصهيوني بالمصادرة 
والتهوي���د واالس���تيطان والضم، وال غراب���ة في ذلك، 
ولكن الغرابة في عدم وجود مش���روع وطني فلسطيني 
مناقض للمشروع الصهيوني يس���عى إلى المحافظة 
عل���ى األرض وتحريره���ا والعودة إليه���ا، وهذا يعني 
أن نجع���ل كل يوم هو ي���وم األرض، وهذا يقتضي أن 
يكون وجودنا على األرض الفلس���طينية وعدم الهجرة 
منها محور استراتيجيتنا الوطنية، فبمجرد المحافظة 
على الوجود اإلنساني الفلس���طيني في كل فلسطين 
المحتلة من البحر إلى النهر هو هدف أساس���ي ُيبطل 
األس���اس الذي قام عليه المش���روع الصهيوني الذي 
يزع���م أن فلس���طين أرض بال ش���عب، وتعزيز الوجود 
يتطلب ب���دوره دعم صم���ود الناس وخاصة الش���باب 
ليبقوا في وطنه���م وبالمقابل جعل فلس���طين مكانًا 
غير آمن وغير قابل للحياة للمستوطنين اليهود، فيتم 
ض���رب وإضعاف ركيزت���ي الهجرة واالس���تيطان أهم 
محاور المش���روع الصهيوني. فيكون ذلك أول الطريق 
لتحرير األرض والعودة إلى الوطن، واستعادة االلتحام 
بين االنس���ان والزمان والمكان، واسترجاع االمتزاج بين 
الشعب والتاريخ واألرض، فتعود للوطن روحه وللشعب 

قلبه.

األرض
بقلم د. وليد القططي 

فارس عز الدين
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غزة/ االستقالل:
لحقوق  الفلسطيني  المركز  رحب 
االنس���ان بق���رار رئي���س مجلس 
ال���وزراء الفلس���طيني د. محم���د 
إش���تية، الخاص بإلغ���اء التقاعد 
الحكومي  القطاع  المالي لموظفي 
في قط���اع غ���زة ُينص���ف هؤالء 

الموظفين.
ورأى المركز أن هذا القرار الصائب 
ومن ش���أنه الحد م���ن معاناتهم 

التي استمرت نحو عامين
وكان د. محمد إش���تية صرح خالل 
مؤتمر صحفي، أن الحكومة قررت 
لموظفي  المال���ي  التقاعد  إلغ���اء 
قطاع غزة ابتداًء من الشهر القادم 
)أبريل(، مش���يرًا إل���ى أن التقاعد 
س���يكون اختياريًا لم���ن يريد من 
الموظفين. وأضاف “من المهم لنا 
المساواة بين أبناء الوطن الواحد.”

وكانت الحكومة السابقة قد أحالت 
في عام 2017 نحو 6000 موظف 
من قطاع غزة للتقاعد المبكر، وذلك 
ضمن سلسلة من االجراءات شملت 
قطع رواتب مئات الموظفين على 
خلفي���ات سياس���ية، وخصومات 
عل���ى روات���ب عم���وم الموظفين 

الحكوميين.

واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق 
االنس���ان التقاع���د المال���ي إجراء 
غي���ر قانون���ي، وهو أحد أش���كال 
التقاع���د القس���ري المفروض من 
الحكوم���ة، ويتقاض���ى بموجب���ه 
الموظف راتب���ًا تقاعديًا من وزارة 
لهيئ���ة  احالت���ه  دون  المالي���ة 
التأمين والمعاشات، وهي الجهة 

المختصة بالمتقاعدين.

وقد اس���تهدف التقاع���د المالي 
موظفين عل���ى رأس عملهم، رغم 
ع���دم بلوغه���م الس���ن القانوني 
للتقاع���د، ودون النظ���ر إلى المدة 
للتقاع���د.  القانوني���ة  الزمني���ة 
ويتعارض ذلك مع قانون الخدمة 
المدني���ة رقم )4( لس���نة 1998، 
الذي نص في الم���ادة )101( منه 
عل���ى أن إحالة الموظ���ف للتقاعد 

المبك���ر يك���ون في حالتي���ن، إما 
بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة 

تأديبية.
واعرب المركز عن امله في أن يتبع 
ذلك مزيد من الق���رارات الهادفة 
إلى تحس���ين األوض���اع في قطاع 
غزة، الذي يش���هد أزمات متتالية 
من���ذ 13 عام���ًا بس���بب الحص���ار 

اإلسرائيلي واالنقسام الداخلي.

رفح/ االستقالل:
نظم���ت بلدية رفح جنوب قطاع غزة، جولة رقابية على الس���وق المركزي وس���ط 
المدينة، في إطار متابعة تنظيم السوق وضبط األسعار، وذلك بمشاركة شرطة 

البلديات، ومباحث التموين، ووزارة االقتصاد في محافظة رفح.
ودعت البلدية، تجار الخضروات في الس����وق المركزي إلى اجتماع عاجل 
ي����وم أم����س؛ عقدته في مقر البلدي����ة، لبحث آليات العم����ل خالل فترة 

الطوارئ.
وأكدت البلدية خالل االجتماع حرصها على ضمان عدم رفع أسعار الخضراوات، 

وضرورة التزام البائعين باألنظمة والقوانين.
وق���د أبدى التجار اس���تجابتهم لدعوة البلدية، وأعربوا ع���ن نيتهم في تقليل 

هامش الربح، للتخفيف عن المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية بغزة بالتع���اون مع وزارة التنمية االجتماعية عن بدء صرف 

مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة عن شهر مارس الجاري.
وقالت الوزارة، إن الصرف بدء يوم امس االثنين، عبر كافة فروع بنك البريد حسب 
األحرف األبجدية التي اعلن عنها بنك البريد، مع االلتزام بالتعليمات واإلجراءات 

الصادرة من البنك بخصوص آلية الصرف.

مركز حقوقي يرحب بقرار اشتيه الخاص بوقف التقاعد المالي للموظفين

غزة/ االستقالل:
تس���تأنف وكالة الغوث وتش���غيل الالجئين "األونروا" الي���وم الثالثاء، توزيع 

المساعدات الغذائية في قطاع غزة.
وأوض���ح المستش���ار اإلعالمي ل�"األون���روا" عدنان أبو حس���نة، أن الوكالة قررت 

استئناف توزيع المساعدات الغذائية في القطاع ابتداًء اليوم الثالثاء.
وبين، أن "األونروا" غيرت آلية توزيع المساعدات الغذائية ليصبح التوصيل 
إل����ى من����ازل الالجئين مباش����رة  بغرض ضم����ان صحة وس����المة الالجئين 
المنتفعين، وهو ما يمثل األولوية القصوى ل�"األونروا" على خلفية تفش����ي 

"فيروس كورونا".
ولفت إلى أن األسر المنتفعة لن تقوم بدفع أي مقابل عند تلقى المساعدة الغذائية 
سواء نقدًا أو عينيًا لوسيط التوصيل. وأضاف، أن "األونروا" قررت أن تتحمل كافة 
النفقات في هذا الخصوص وس���يقوم الوسيط بتسليم الطرد الغذائي لالجئين 
المنتفعين في منازلهم، وذلك كخطوة احترازية من طرف األونروا لمنع التجمعات 
في اطار الخطوات للحد من و منع انتش���ار فايروس كورونا )كوفيد- 19( وال يجب 

على العائالت مغادرة منازلهم الستالم الطرود الغذائية تحت أي ظرف".

صرف مساعدات شهداء 
وجرحى مسيرات العودة

بلدية رفح تنظم  جولة رقابية على 
السوق المركزي وسط المدينة

الخليل/ االستقالل:
أعلنت وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني يوم أمس، أنها 
وبالتع���اون مع األجهزة األمني���ة بمحافظة الخليل، قامت 
باغالق منش���أة صناعية غير مرخصة ،تنتج منظفات غير 
مطابقة للمواصف���ات والمقاييس، وال تحمل بطاقة بيان، 
أي مجهولة المصدر، ما يعد تضليال للمس���تهلك ويلحق 

الضرر بصحته وسالمته.

و في س���ياق آخر، أكد مدير مديرية االقتصاد الوطني في 
محافظة الخليل ماهر القيسي أن المخزون التمويني في 
محافظة الخليل يكفي لعدة أشهر، وهناك وفرة في السلع 
األساس���ية التي تلبي احتياج المواطنين، وهذا ينسحب 

على جميع محافظات الوطن.
ودعا المواطنين لتجنب المبالغة في ش���راء السلع  خاصة 
ان المحالت التجارية تفت���ح ابوابها يوميًا وفق المواعيد 

التي حددها محافظ الخليل.
وشدد القيسي على أن طواقم الوزارة بالتعاون مع محافظة 
الخليل واألجهزة األمنية تنفذ على مدار الس���اعة  جوالت 
رقابية لضبط وتنظيم السوق، باإلضافة إلى مراقبة إنتاج 
المصان���ع، عالوة على التنس���يق المس���تمر مع مختلف 
مؤسس���ات القطاع  الخاص بما يضمن تسهيل الحركة 

التجارية وعمليات االستيراد والتصدير.

إغالق منشأة تصنع منظفات تشكل خطرًا على صحة المستهلكين في الخليل األونروا تستأنف توزيع المساعدات 
الغذائية بغزة ابتداء من اليوم

واشنطن/ االستقالل:
في تقرير نش���رته مجلة ناشونال إنترست 
األميركية قال الكاتب ديزموند الكمان إنه 
في خضم أزمة الديون السيادية اإليطالية 
لع���ام 2012 أنقذ ماريو دراج���ي اليورو من 
خ���الل ترديده جملت���ه الش���هيرة "البنك 
المركزي األوروبي س���يفعل كل ما يتطلبه 

األمر للحفاظ على سالمة اليورو". 
وم���ع تحول إيطاليا إلى ب���ؤرة لوباء فيروس 
كورونا في العالم ف���إن اختبار متانة اليورو 
مرة أخرى من خالل أزمة الديون الس���يادية 

اإليطالية الكاملة يبدو مسألة وقت ال غير. 
ولمصلح���ة كل م���ن االقتص���اد اإليطالي 
والعالم���ي يجب أن نأم���ل أن تتمتع أوروبا 

باإلرادة السياس���ية هذه المرة للقيام بكل 
ما يتطلبه األمر إلنقاذ اليورو على الرغم من 

التكلفة المالية المرتفعة المحتملة لذلك. 
وأفاد الكاتب بأن هشاشة اقتصاد إيطاليا 
وضعف ماليتها العامة ونظامها المصرفي 
السيئ -الذي يعود إلى فترة ما قبل انتشار 
في���روس كورون���ا- يجعلنا نفك���ر في أنها 
معرضة بشدة لجولة أخرى من أزمة الديون 

السيادية. 
وبع���د الرك���ود االقتص���ادي خ���الل العقد 
الماضي دخل االقتصاد اإليطالي مرة أخرى 

في حالة ركود بحلول نهاية عام 2019.
وف���ي الوقت نفس���ه، كانت نس���بة الدين 
العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد بلغت 

135٪، أي أعل���ى مما كان���ت عليه في عام 
2012، بينما ظلت ميزانيات مصارفها مثقلة 
بالق���روض العاطلة والس���ندات الحكومية 

اإليطالية، يقول الكاتب ديزموند الكمان.
وأض���اف "ال ش���ك أن هذا الوباء س���يلحق 
أضرارا بالغة بكل من المالية العامة إليطاليا 
ونظامها المصرفي، مما سيسقط البالد في 
أعمق رك���ود اقتصادي لها في فترة ما بعد 

الحرب". 
وهذا من شأنه أن يتسبب في تضخم عجز 
الميزاني���ة ف���ي إيطاليا، فضال ع���ن ارتفاع 
مع���دل الق���روض المتعثرة ف���ي نظامها 
المصرف���ي م���ع إع���الن المزيد من األس���ر 

والشركات عن إفالسهما.

وأوض���ح الكاتب أنه من المرج���ح أن يكون 
االقتصاد اإليطالي األكثر تضررا في أوروبا، 

نظرا لكون البالد تمثل بؤرة للوباء.
وف���ي هذه األثناء- يقول التقرير إن إيطاليا 
تبقى عالقة في قيود اليورو، إذ لم يبق لها 
سوى القليل من إجراءات السياسة النقدية 
المجدية وبعض إجراءات السياسة المالية 
الت���ي يمكنها اتخاذه���ا، وهذا م���ا يؤكد 
احتمال انكماش االقتصاد اإليطالي بنسبة 
10٪ عل���ى أقل تقدير في عام 2020، وهو 
العامل الذي سيثير تساؤالت جديدة بشأن 
اس���تدامة ماليتها العامة وسالمة نظامها 

المصرفي. 
وذكر الكاتب أن بي���ان ماريو دراجي -الذي 

قال فيه "سنفعل كل ما يتطلبه األمر"- قد 
أنقذ الي���ورو دون أن يضطر البنك المركزي 
األوروب���ي إلى دف���ع أي أموال إل���ى إيطاليا، 
ذلك أن األسواق في ذلك الوقت أخذت هذا 

البيان على محمل الجد. 
لكن ف���ي الظ���رف الحالي الذي تعيش���ه 
األس���واق المالية الدولية المضطربة، وفي 
ظل التده���ور الكبير المتوق���ع في الوضع 
االقتص���ادي والمالي ف���ي إيطاليا فإنه من 
غير المرجح أن تصدق األسواق بيان البنك 
المركزي األوروبي دون اختباره، وقد يتطلب 
هذا من الش���ركاء األوروبيين إليطاليا جمع 
مبالغ كبيرة جدا من المال إلظهار التزامهم 

بإبقاء إيطاليا في منطقة اليورو. 

هل يستعد االقتصاد العالمي لخروج إيطاليا المدمر من منطقة اليورو؟

غزة/ االستقالل:
نش���رت وزارتا االقتصاد الوطني والزراعة في قطاع 
غزة يوم أمس، أس���عار الخض���راوات التي تباع في 

األسواق، وشمل القرار ستة أصناف أساسية.
وقال���ت وزارة االقتص���اد في بيان أص���دره المكتب 

اإلعالمي التابع لها: »إن تحديد أس���عار المنتجات، 
تم بالتوافق والتنسيق مع وزارة الزراعة، ويأتي ذلك 
في إط���ار مواجهة تأثير أزمة في���ورس كورونا على 
السوق المحلي«. وذكر البيان، أن هذه األسعار سيتم 
دراستها اسبوعيًا وحسب متطلبات السوق، ودعت 

الوزارة المواطنين لإلبالغ عن أي مخالفات على الرقم 
المجاني )1800112233(.

وجاءت االسعار حسب التالي:  بندورة 5 كيلو ب�� 10 
شواكل، بصل4.5 كيلو ب�� 10 شواكل،  خيار وبطاطا 

وباذنجان وكوسا جميعها 6 كيلو ب�� 10 شواكل.

غزة: االقتصاد و الزراعة تحددان أسعار 6 أصناف أساسية
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القاهرة / االستقالل:
ارتفعت نس���بة الوفيات في مصر بس���بب فيروس كورونا 
الجديد، من إجمالي عدد اإلصابات المس���جلة إلى 6.2 في 
المائة، بتسجيل س���ت حاالت وفاة جديدة ، ليرتفع العدد 
إل���ى 36 وفاة، من إجمال���ي 576 حالة في 25 محافظة على 

مستوى الجمهورية.
وقال���ت مصادر مطلعة في مجلس ال���وزراء ووزارة الصحة ، 
أن الش���رطة فرضت طوقًا أمنيًا على 10 قرى في محافظات 
المنيا والمنوفي���ة والدقهلية، ومنع���ت الدخول والخروج 
منه���ا، ليرتفع ع���دد المناطق الصغيرة المعزولة بس���بب 
انتش���ار حاالت اإلصاب���ة فيها إلى 12 منطق���ة، مع تأكيد 
اس���تمرار العزل لمدة 28 يومًا لجمي���ع المخالطين لحاالت 

مؤكدة والمشتبه فيهم والعائدين من الخارج.
وذك���رت المصادر أن األي���ام الباقية من األس���بوع الحالي 
هي "األصعب في مس���ار األزمة منذ بدئها"، فإما تستطيع 
الس���لطات محاصرة كل مناطق االش���تباه وبؤر اإلصابة، أو 
تظهر بؤر جديدة، فتصبح البالد على ش���فا حالة التفشي 
التي تس���تدعي بالضرورة تطبيق س���يناريوهات المرحلة 
الثالثة، الخاصة بالغلق الكامل للمحال واألنش���طة، ووقف 
العمل الحكومي تمامًا، وغلق المصالح الخاصة، وتوس���يع 
حظر التجول، وعزل محافظات بكاملها، وحظر وسائل النقل 

العامة.

وكش���فت المصادر أن فريق منظم���ة الصحة العالمية في 
مص���ر، أوص���ى الحكومة باتخ���اذ خطوات أكب���ر في حصر 
المخالطي���ن للح���االت المصاب���ة والتحلي���ل المبكر لهم، 
لك���ن وزارة الصحة أبلغت بأن اإلمكان���ات المتوافرة لديها 
والمتمثلة بأجهزة ومواد التحليل في المعامل المركزية في 
القاهرة وعلى مستوى الجمهورية، وحتى في مستشفيات 

الصدر والحميات والعزل، ال تتيح إجراء تحليل "بي سي آر" 
pcr لجميع المشتبه فيهم بتوسيع دائرة االشتباه. 

وبن���اًء عليه، اعتب���رت الوزارة أْن ال مناص م���ن إبقاء الدائرة 
مح���دودة، ولذلك أصدرت تعليمات بقص���ر التحاليل على 
المخالطي���ن الذي���ن تظه���ر عليهم األع���راض، دون باقي 

المخالطين الذين ال تظهر عليهم األعراض.

وأوضحت المصادر أن هذه السياسة ذاتها متبعة بالفعل 
في بعض ال���دول األوروبية التي س���جلت ح���االت إصابة 
كثيفة، لكن المشكلة في االضطرار إلى تطبيقها في مصر، 
ذ مبكرًا للغاية، قياس���ًا بالعدد اإلجمالي لإلصابات  أنها ُتنفَّ
المس���جلة حتى اآلن. فهذه السياسة ليس من المفيد، بل 
من المضر، استخدامها في طور منع تفشي الوباء، ومحاولة 
استكش���اف س���لوك انتق���ال الفيروس بي���ن المواطنين 
والمناط���ق المختلف���ة، ألنها تمنع تحقي���ق الهدف الذي 
يجب تحقيقه أواًل في المرحل���ة الحالية، وهو حصر جميع 
البؤر والح���االت المرجعية وقياس مدى تأثير تلك الحاالت 

في نطاقها المجتمعي ومحاصرة انتشار العدوى.
وأش���ارت المصادر إلى أن كل القرارات األخيرة لرفع كفاءة 
مواجه���ة الفيروس، س���يكون لها أض���رار جانبية عديدة 
على حج���م االهتمام باألم���راض غير الس���ارية والمزمنة، 
المنتشرة في مصر. فبس���بب غلق العيادات الخارجية في 
كل المستش���فيات، وغلق معظم العي���ادات التخصصية 
داخله���ا، واإلبق���اء فقط على عي���ادات الباطن���ة واألطفال 
والعظام والجراح���ة، وتحويل الحاالت اليومية غير الخاصة 
بكورونا للوح���دات والمراكز الصحية الصغي���رة باألقاليم، 
حصل ازدحام يوم���ي كثيف على تلك الوح���دات، بأعداد 
عصية على التنظيم، األمر ال���ذي يمثل خطورة أيضًا على 

صحة الجميع، ويوفر بيئة مثالية النتشار الفيروس.

كورونا مصر: سياسات غير فعالة نتيجة ضعف اإلمكانات

باريس/ االستقالل:
ذك����رت وكالة رويترز ي����وم أمس، بأن ش����ركة األدوية 
الفرنسية »سانوفي« وشركة تصنيع األدوية األمريكية 
»ريجينيرون« أجرتا تجارب سريرية مشتركة على عقار 
»كيف����زارا« لعالج االلتهاب الرئ����وي الناتج عن فيروس 

كورونا المستجد.
وبدأت الش����ركتان عل����ى وجه الخصوص في روس����يا، 
اختبار عق����ار »كيفزارا« المخصص في األصل لمكافحة 

التهاب المفاصل الروماتويدي
و اش����ارت وكالة رويترز الى أن االختب����ارات بدأت قبل 

أس����بوع في الواليات المتحدة. واآلن تم توس����يع هذه 
القائمة لتش����مل روس����يا وإيطاليا وإس����بانيا وألمانيا 

وفرنسا وكندا.
واختب����رت الش����ركات فعالي����ة عقار »كيف����زارا« لعالج 
فيروس كورونا التاجي عل����ى 300 مريض يعانون من 

أشكال حادة من المرض.
و يش����ار الى أن فيروس كورونا الجديد ظهر في نهاية 
عام 2019 في وس����ط الصين، وانتش����ر الحقا إلى 160 
دولة واعترفت ب����ه منظمة الصح����ة العالمية على أنه 

جائحة.

واشنطن/ االستقالل:
توقع أنطوني فاوتش���ي العضو ف���ي فريق البيت 
األبي���ض لمكافح���ة فيروس كورونا ، أن يتس���بب 
الوباء بوفاة ما بين 100، و200 ألف مواطن أمريكي، 
وإصابة الماليين في بلد يش���هد تفشيا متسارعا 

للمرض.
وقال فاوتش���ي " مدير المعهد الوطني األمريكي 

للحساس���ية واألم���راض المعدي���ة، أن الفيروس 
س���يطال "الماليين إن���ه من الصع���ب للغاية في 
الظروف الحالية التنبؤ بكيفية تطور األوضاع على 

خلفية تفشي كورونا.
وتوقع أن تواجه مدن أمريكية عدة قريبا نقصا في 
أجهزة التنفس االصطناعي، وأن تبرز الحاجة لهذه 
األجهزة ف���ي مدينة نيو أورلين���ز، أكبر مدن والية 

لويزيانا، في غضون أسبوع.
واس���تبعد فاوتش���ي س���يناريو يرج���ح أن يقتل 
الفيروس مليون أو أكثر م���ن األمريكيين قائال إن 

ذلك "غير محتمل إلى حد بعيد.
وسجلت الواليات المتحدة حتى اآلن أكثر من 125 
ألف إصابة بالفيروس، وتج���اوز عدد المتوفين به 

ألفي شخص.

بكين / االستقالل:
أعلنت لجنة الدولة للصحة ف���ي الصين، أن 2396 مصابا 
بالفي���روس التاجي الجديد ال يزال���ون يتلقون العالج في 
مستش���فيات الب���الد، فيم���ا تعافى %93 م���ن إجمالي 

المصابين.
وتفيد أح���دث التقارير بأن عدد اإلصابات المؤكدة بالوباء 
ف���ي األراضي الصيني���ة بلغ  81470 حالة، ش���في وغادر 

المستشفيات منهم 75770 شخصا.
وأعل���ن أمس في الصين توقف وباء الفيروس التاجي في 
البالد عمليا، حيث أفيد بأن عدد اإلصابات في الداخل أقل 

من 3000، فيما س���جل تصاعد متواصل لحاالت اإلصابة 
الوافدة من الخارج.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد شخصت في 11 مارس 
تفشي عدوى "كوفيد – 19" على أنه جائحة.

وأكدت لجنة الصحة الحكومية في جمهورية الصين في 
12 مارس أن ذروة الوباء في البالد قد مرت.

ووف���ق آحر بيانات "Worldometer"، تم تس���جيل أكثر 
م���ن 721 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد على 
الكوكب، وتوفي أكثر من 33 ألف ش���خص، فيما ش���في 

أكثر من 151 ألف شخص.

تعافي 93 % من إجمالي
 المصابين بكورونا في الصين

شركات فرنسية و أمريكية تختبر 
عقارًا لفيروس كورونا في روسيا

بغداد /  االستقالل:
ع���ززت تصريح���ات غير مس���بوقة لرئي���س حكومة 
تصريف األعمال العراقية، عادل عبد المهدي، أجواء 
الترقب العامة في البالد، حيال عمل عسكري أميركي 
مرتقب يستهدف فصائل مس���لحة مرتبطة بإيران 
في العراق، تحملها واش���نطن مسؤولية استهداف 
مصالحها في العراق وتعريض حياة جنودها للخطر. 
وقال عب���د المهدي ف���ي تصريحات لوكال���ة األنباء 
العراقي���ة الرس���مية )واع(، إن "هن���اك طيران���ًا غير 
مرخص يحلق في مناطق عسكرية تم رصده من قبل 
قواتنا"، محذرًا من أي عملية غير مرخصة في العراق. 
عبد المه���دي، الذي عاود الظهور مجددًا لممارس���ة 
أنش���طة حكومية رغ���م إعالنه الرس���مي دخوله في 

ما يع���رف ب�"الغياب الطوعي"، عق���ب إخفاق رئيس 
الوزراء المكلف السابق محمد توفيق عالوي بتشكيل 
الحكوم���ة الجديدة مطلع الش���هر الحال���ي، قال إنه 
"يتابع بقل���ق المعلومات التي ترصده���ا قواتنا عن 
وج���ود طي���ران غير مرخ���ص به بالقرب م���ن مناطق 
عس���كرية"، محذرًا من استهداف أي قاعدة عسكرية 
عراقية في البالد من دون موافقة الحكومة، معتبرًا أن 
"القيام بأعمال حربية غير مرخص بها يعتبر تهديدا 
ألمن المواطنين وانتهاكا للس���يادة ولمصالح البالد 

العليا". 
وقال مس���ؤول عسكري عراقي في بغداد في تصريح 
له: إن النشاط األميركي حربي وآخر لطائرات مسيرة، 
و"نعتقد أنه���ا ال تتعلق بالحرب عل���ى اإلرهاب، بل 

لمراقب���ة ورص���د تح���ركات فصائل مس���لحة ضمن 
"الحشد الش���عبي""، مضيفًا أن هناك مخاوف من أن 
النش���اط الجوي األميركي قد يكون بداية استطالع 
لتنفي���ذ ضربات قد تس���تهدف مواق���ع أو قيادات 
بفصائل مس���لحة تحّملها واشنطن مسؤولية مقتل 

مواطنين أميركيين في العراق وتهديد مصالحها. 
ووجه���ت الخارجي���ة األميركية، الجمع���ة الماضية، 
بمغادرة الموظفين غير األساس���يين في الس���فارة 
األميركية في بغداد ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي 
والقنصلي���ة األميركي���ة العامة في أربيل، بحس���ب 
بيان للس���فارة األميركية وقال���ت إن ذلك يأتي نظرًا 
لمجموعة م���ن الظ���روف األمنية وإجراءات الس���فر 

المقيدة نتيجة لوباء كورونا.

طهران / االستقالل:
أكد وزير الصحة االيراني رضا ملك زادة تراجع ملحوظ لعدد المرضى المراجعين للمراكز 
الطبي���ة في طهران خ���الل اليومين الماضيين. وأكد على ض���رورة االلتزام بالتعليمات 
واإلرشادات الصحية، ومنها البقاء في البيت وعدم الذهاب إلى المراكز العامة وتقليل 
الحرك���ة داخل المدن، مضيفا أنه في حال االلتزام بالتعليمات س���يتم احتواء المرض 
خالل أس���بوعين، وإال فستحتاج إيران إلى حوالي شهر ونصف الشهر للخروج من ذروة 
ح���االت اإلصابة بالفيروس وكانت الصحة اإليرانية قد أعلنت أن عدد االصابات بكورونا 

في البالد بلغ 38309، والوفيات 2640 وحاالت الشفاء 12391.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت القناة ال12 االس����رائيلية يوم أمس ، ان الموساد تمكن من القرصنة للسيطرة على 
كمية كبي����رة أخرى من المعدات الطبية وجلبها من بلد لم يعل����ن عنه . وقالت القناة ان 
الموساد يساعد "الكيان" في التعامل مع أزمة كورونا، حيث جلب الليلة الماضية معدات 
 ،N95 طبية ش����ملت 27 جه����اًزا للتنفس، و10 ماليي����ن كمامة طبي����ة، و25.000 كمامة
و20.000 مجموع����ة فحص كورونا، و 700 لباس واٍق لطواقم نجمة داود. وقالت القناة انه 

ومن المتوقع أن يجلب الموساد 180 جهاز تنفس آخر للكيان يوم األربعاء.

تحذير من طيران غير مرخص فوق مناطق عسكرية بالعراق

فريق ترامب: »فيروس« كورونا قد يقتل الماليين

إيران تعلن أنها تخطت 
مرحلة ذروة انتشار كورونا

الموساد يسيطر »بالقرصنة« على 27 
جهاز تنفس صناعي و10 ماليين كمامة
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غزة/ االستقالل:
قال الكابتن ُمدرب فريق نادي شباب 
رفح رأفت خليفة, إن فريقه بحاجة لـ4 
العبين تعزيز فقط بهدف المنافسة 

على األلقاب ُمجددًا الموسم القادم.
وأشار خليفة إلى أنه طلب تعزيز خط 
الهجوم بـ3 العبين, وفي خط الدفاع 
العب واحد, ُمشـــيرًا أنه من الممكن 
إضافة العب فوق العدد المذكور في 

حال توفر العب مميز.
وأضـــاف خليفـــة أنه سيســـتغني 
عن عدد من الالعبيـــن، الفتًا الى أنه 

تم تشـــكيل لجنة من النادي إلبرام 
التعاقـــدات التـــي يســـعي النادي 
لجلبهـــا، وتم التفـــاوض مع بعض 

الالعبين بانتظار توقيعهم رسميًا.
وفي ســـياق ُمتصل، أكد خليفة أن 
فريقه ســـُيقاتل من أجل المنافسة 
علـــى لقـــب بطولة الـــكأس بانتظار 

تحديد موعد استئنافها ُمجددًا.
وأعلن نادي غزة الرياضي عن تعاقده 
مـــع الالعبين محمد الحـــداد وفضل 
أبو ريالة, لتعزيز خط هجوم الفريق 

الموسم القادم.

ووقع الحداد وأبو ريالة على كشوفات 
العميد رســـميًا قادميـــن من نادي 
أهلـــي بيـــت حانون ،حيـــث حصل 
الحـــداد على لقـــب هـــداف دوري 
الدرجة األولي الموسم الماضي, فيما 
سجل أبو ريالة 5 أهداف خالل مرحلة 

اإلياب فقط.
ويســـعي غـــزة الرياضـــي لتدعيم 
صفوفه بالعبين أخرين لحصد إحدى 
بطاقتـــي الصعود الموســـم القادم 
والعـــودة لدوري الشـــهرة واألضواء 

ُمجددًا.

4 العبيــن لتعزيــز »الزعيــم«.. 
و»العميد« يتعاقد مع العبين مهاجمين

وكاالت/ االستقالل
كشـــفت تقارير صحفية عن اهتمام برشـــلونة 
للحصول على خدمات مدافع توتنهام هوتسبر 
يان فيرتونجين في االنتقاالت الصيفية المقبلة.

و ســـينتهي عقد فيرتونجين الالعب صاحب الـ 
32 عامًا الحالي مع توتنهام في 30 يونيو.

و كشـــف فيرتونجيـــن مؤخًرا أنـــه كان يزن 
»إيجابيـــات وســـلبيات« البقـــاء في اســـتاد 
توتنهام هوتســـبر بينما يســـتمر عقده في 

االنخفاض.
و وفقًا لصحيفة ســـبورت، كان برشـــلونة دائًما 
يحب »المدافع متعدد االستخدامات، الذي يمكن 
أن يكون« خياًرا رائعًا »لفريق كيكي سيتين قبل 

موسم21-2020.
على الرغم من عدم اليقين المحيط بمســـتقبله، 
إال أن فيرتونجين ال يزال يظهر في 26 مناســـبة 
لتوتنهام خالل الموسم الحالي، حيث ساهم في 

تحقيق هدفين وصنع هدف في الدوري.
يذكـــر أيضـــا أن النجم البلجيكـــي فيرتونجين 
علـــى رادار إنتر ميالن خالل االنتقاالت الصيفية 

المقبلة.

نجم توتنهام على رادار برشلونة

لندن / االستقالل:
كشـــف تقرير صحفي عن ظهور حلول جديدة تهدف إلى عودة 

منافسات البريميرليج من جديد، وإنهاء الموسم الجاري.
وتحـــرص األندية الكبرى على إنهاء الموســـم الجـــاري، حتى لو 
أقيمت المباريات المتبقية بدون حضور جماهيري، بسبب تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، ربما ُيمنع نجوم البريميرليج من العودة 
إلى منازلهم، وإجبارهم على العيش مًعا، من أجل عودة كرة القدم 

من جديد في يونيو/حزيران المقبل.

ويهدف هذا االقتراح المثالي إلى عيش جميع العبي البريميرليج 
في أماكن مختلفة مًعا، مع عدم وجود فرصة للعودة إلى منازلهم 
حتى إنهاء الموســـم، من أجل عزل الفريـــق كوحدة واحدة، لمنع 

تفشي الفيروس.
ولن يمثل ذلك الحل، مشـــكلة بالنسبة لالعبين الذين سبق وأن 
شاركوا في البطوالت الدولية من قبل، والذين اعتادوا على العيش 
معًا فـــي فندق واحد وال يرحلون منه ســـوى للتدريبات أو خوض 
المباريات. ومن المتوقع أن يطبق هذا الحل لمدة 6 أسابيع، إلنهاء 

الدوري اإلنجليزي الممتاز يوم 12 يوليو/تموز المقبل.

حل مثالي الستئناف البريميرليج

مدريد/ االستقالل
أصبح مســـتقبل ســـيرجيو راموس، قائد ريال مدريد أكثر 
غموضا، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب 

في إيقاف النشاط الرياضي.
و ذكرت صحيفة "آس" اإلسبانية، أن مفاوضات ريال مدريد، 
مع ســـيرجيو راموس، معلقة في الوقت الحالي، في ظل أزمة 
فيـــروس كورونا، وتبدو أنها ســـتكون معقـــده على المدى 

البعيد.
أضافـــت الصحيفة أن، قائد الفريـــق الملكي، الذي يحتفل 
بعيد ميالده الـ34، ينتهى عقده مع ريال مدريد، في صيف 

2021، ومن الممكن أن يرحل بالمجان بعد هذا الموعد.
و أشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد في حال أن قرر تجديد 
عقد قائده سيكون لموسم واحد فقط، ولكن راموس يريد أن 

يبقى لموسمين أخرين، وبعد ذلك يعلن اعتزاله.
و كان رامـــوس قد انضم لصفوف ريـــال مدريد، عام 2005، 
قادما من فريق إشـــبيلية، وخاض مع الميرنجي، 640 مباراة 

في جميع المسابقات، وسجل 91 هدفا.
يحتل ريـــال مدريد، المركز الثاني، بجـــدول ترتيب الدوري 
اإلســـباني هذا الموســـم، برصيد 56 نقطـــة، خلف غريمه 
التقليدي برشلونة، المتصدر بـ58 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

أزمة كورونا تزيد غموض
 مستقبل راموس مع ريال مدريد

لندن / االستقالل
كشـــفت تقارير صحفيـــة إنجليزية، أن نادي مانشســـتر 
يونايتد حـــدد بديلين للتفاوض معهما حال رحيل النجم 
الفرنســـي بول بوجبا في الصيف المقبل، حيث يرغب في 
مغادرة قلعة أولد ترافورد وسط اهتمامات من يوفنتوس 

وريال مدريد.
ووفقـــا لما ذكرته صحيفـــة »مترو« اإلنجليزيـــة، أن مدرب 
مانشســـتر يونايتد أولى جانر سولشـــاير حـــدد كال من 
جيمس ماديســـون العب وســـط ليستر ســـيتي، وكذلك 

جاك جريليش العب وسط أستون فيال كبديلين محتملين 
لبوجبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال رحيل بوجبا في الصيف، 
ستدخل إدارة مانشستر يونايتد مباشرة في مفاوضات مع 
أحد الثنائي لضمه، ليجاور البرتغالي برونو فيرنانديز في 

مركز العب الوسط المتقدم.
ولم يحدد بوجبا مصيره حتى اآلن ســـواء بالبقاء أو الرحيل، 
في الوقت الـــذي غاب فيه عن أغلب مباريات مانشســـتر 

يونايتد هذا الموسم بسبب اإلصابات.

مانشستر يونايتد يحدد 
بديلين لرحيل بوجبا المحتمل
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البريج/ االستقالل:
ش���رعت لجنة الطوارئ التابع���ة لبلدية البريج ي���وم أمس، بحملة 
تعقيم وتثقيف في مخيم البريج، للحد من انتش���ار وباء فيروس 

"كورونا".
وجابت الطواقم المش���اركة في حملة التعقيم، ع���دًدا من المرافق العامة في 
المخي���م، وبعض مداخل المس���اجد والمحالت لتطهيرها باس���تخدام المواد 

الُمعّقمة والمنّظفات الالزمة.
كما ش���اركت وحدات التثقيف، من خالل زيارة البي���وت في المخيم، وتقديم 

النصائح لهم، للحماية من فيروس "كورونا".
ُيشار إلى أن بلدية البريج شكلت لجنة طوارئ للمخيم، ضمت العديد من الكل 
الفلس���طيني، والتجمعات الش���بابية، للعمل على الحد من انتشار وباء كورونا 

في المخيم.
وكان���ت بلدية البريج قد عملت خالل األس���بوع الماضي عل���ى تعقيم المخيم 
بالكامل بالتع���اون مع الدفاع المدن���ي، إضافة إلى إص���دار تعليمات ألهالي 

المخيم بكيفية التعامل مع وباء كورونا.

غزة/ االستقالل:
وزعت لجنة "تكيات الخير" المنبثقة عن "خلية 
األزمة لمواجهة كورونا" في االتحاد اإلسالمي 
للنقاب���ات المهني���ة، بالتع���اون م���ع التجمع 
اإلس���المي لعمال فلس���طين ولجن���ة العمل 
الخيري، نح���و 1300 وجبة طعام على األس���ر 

المستورة في قطاع غزة.
وأكد  مسئول لجنة "تكيات الخير" في "خلية 
األزمة لمواجهة كورونا" زي���اد أبو طعيمة، أن 
توزيع وجبات الطعام على األس���ر المس���تورة 
في قطاع غزة، يأتي في س���ياق جهود االتحاد 
اإلسالمي في النقابات المهنية للتخفيف من 

معاناة شعبنا في ظل جائحة "كورونا".
وتوجه أبو طعيمة، بالشكر لكل من ساهم في 
إنجاح هذا المش���روع الخي���ري الرائد )تكيات 
الخير( وف���ي مقدمته���م دائ���رة المنظمات 
الش���عبية في حركة الجهاد اإلسالمي، وأهل 

الخير والميسورين، لما يقدمونه من دعم لهذا 
المشروع الذي يس���تهدف مساعدة الشرائح 
المستورة والمتعففة من أبناء شعبنا. وناشد 
أبو طعيمة أه���ل الخير، وأصحاب الش���ركات 
الكبرى؛ للوقوف عند مسؤولياتهم المجتمعية 
والوطنية واإلنسانية، تجاه المعوزين من أبناء 
ش���عبنا؛ والوقوف بجانبهم في هذه الجائحة 

التي تعصف بالجميع. 
وم���ن جهته أوضح مس���ئول ف���رع العمال في 
االتحاد اإلسالمي مصطفى أبو تايه، أن عدد من 
المستفيدين من المشروع خالل األيام القليلة 
الماضي���ة بلغ أكثر من )1300( أس���رة حصلت 
على وجبات طعام مطهية تم إعدادها في )21( 

"تكّية" موزعة على مختلف مناطق قطاع غزة.
وطالب أب���و تايه الجه���ات المختصة للعمل 
على توفير مس���اعدات س���ريعة ألسر العمال 
المتعطلي���ن عن العمل منذ س���نوات طويلة 

وأيض���ًا عم���ال المياوم���ة الذي���ن تعطل���ت 
مصالحهم جراء اإلج���راءات الوقائية المتبعة 
منذ إعالن حالة الطوارئ بفعل جائحة "كورونا".

م����ن جانبه����ا توّجهت األس����ر المس����تفيدة من 
المش����روع، القائمين على هذه المشاريع الخيرية 
بالش����كر وأعربوا عن مدى س����عادتها وارتياحها 
لوجود من يتفقدها في ه����ذه الظروف الصعبة 
التي يمرون بها دومًا ويعمل على مساعدتها في 

الوقت الذي هي فيه بأمس الحاجة للمساعدة.
وكان االتحاد اإلسالمي في النقابات المهنية، 
اإلط���ار النقابي لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين، قد أعلن مؤخرًا عن تشكيل "خلية 
أزم���ة" تضم ك���وادر صحية وطبي���ة إعالمية 
لمس���اندة الجهات المختصة ف���ي مواجهة 
أزم���ة "كورون���ا"، وذلك انس���جامًا م���ع الدور 
المجتمعي لالتحاد لخدمة ش���عبنا والوقوف 

عند احتياجاته.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفاد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس حكومة تصريف األعمال في الكيان 
»اإلسرائيلي« بنيامين نتنياهو أن اختبار فيروس كورونا الذي خضع له نتنياهو 
وعائلت���ه وطاقم العاملين معه جاءت س���لبية )اي ان احدا منهم ليس مصابا(، 
حس���بما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلس���رائيلية مساء االثنين. وسوف 

يظل نتنياهو في العزل حتى إشعار آخر.
وكان مكت���ب نتنياهو ق���د اعلن في وقت س���ابق أم���س أن نتنياهو وطاقمه 
سيدخلون في عزل ذاتي مؤقت لحين انتهاء التقصي الوبائي، وذلك بعد إعالن 

إصابة مستشارة لنتنياهو بكورونا.

غزة/ االستقالل:
كش���ف جهاز األمن الداخل���ي بقطاع غزة ع���ن اعتقال 
عدد من المتخابرين مع االحتالل اإلس���رائيلي المكلفين 
بمراقبة مس���يرات العودة على مدار العامين الماضيين 
منذ انطالقها نهاية ش���هر آذار/ مارس من العام 2018. 
وع���رض فيديو بثت���ه وزارة الداخلية في غ���زة على قناة 
األقصى الفضائية مساء اإلثنين، في إطار الصراع األمني 
م���ع االحتالل، مكالمات تمكن جه���از األمن الداخلي من 
الحصول عليها بين عدد من المتخابرين وضباط مخابرات 

إسرائيليين يدلون فيها بمعلومات عن المسيرات.
وبي���ن الفيدي���و مش���هدًا تمثيليًا العتق���ال أحد هؤالء 
المتخابري���ن والذي بينت التحقيقات أنه من أهم وأقدم 
العمالء المجندين من قبل المخابرات اإلس���رائيلية، وتم 
الترميز ل���ه بالرمز "m12" ويبلغ م���ن العمر 60 عامًا وتم 

إسقاطه عام 1994.

واعت���رف العميل بأه���م المهام الُمكل���ف بها وضباط 
مخاب���رات االحت���الل الُمش���غلين له، حي���ث تعامل عام 
1994 مع الضابط "أب���و داود"، وفي 2009 مع الضابطين 
"جالل وجهاد"، وفي 2016 كان على تواصل مع الضابط 
"ش���فيق"، فيما كان يتواصل ع���ام 2017 مع الضابطين 

"زاهر ورياض".
وبينت اعترافات العميل أنه أبل���غ يوم 14-5-2019 عن 
أن مجموعة من الشبان سوف يقومون بقطع السلك على 
الحدود وس���يقومون بالدخول. كما اعترف أنه أبلغ أيضا 
ع���ن أماكن إطالق صواريخ من غ���زة باتجاه االحتالل. كما 
عرض الفيديو اعترافات للمتخابرين ومعلومات عن فائدة 
هذه المعلومات وأثرها على االحتالل وجنوده. وانطلقت 
مس���يرات العودة وكس���ر الحصار في 30 مارس 2018 
للمطالبة بعودة الالجئين إلى فلس���طين المحتلة، وكسر 

الحصار المتواصل منذ 13 سنة.

غزة / االستقالل
أدانت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 
ي���وم أمس، تجدي���د س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي االعتقال اإلداري بحق النائب 

حسن يوسف.
وقال عض���و المكتب السياس���ي للحركة 
صالح البردويل »ندين ه���ذه االنتهازية 
الصهيونية في وقت انشغال العالم بوباء 

كورونا«.
ودعا البردويل الجهات الحقوقية الدولية 
إلعادة توجيه الضوء إلى معاناة األس���رى 
الفلس���طينيين، والس���يما األسرى الذين 

يعانون األحكام اإلدارية دون أي تهمة«.
وجددت سلطات االحتالل االعتقال اإلداري 
لمدة أربعة أش���هر إضافي���ة بحق النائب 

يوسف في ظل مطالبات متكررة باإلفراج 
عن األس���رى بسبب التخوفات من انتشار 
وباء كورنا العالمي، في ظل اإلهمال الطبي 

في سجون االحتالل.
وكان من المقرر اإلفراج عن الشيخ يوسف 
)65 عاًم���ا(، اليوم الثالث���اء، وفق عائلته 
ويعاني من عدة أم���راض مزمنة كارتفاع 

الضغط ومرض السكري.
واعتقلت قوات االحتالل النائب يوس���ف 
في 2 أبريل/ نيسان 2019 من منزله ببلدة 

بيتونيا قرب مدينة رام الله. 
وأمضى يوس���ف نحو 20 عاًما في سجون 
المجلس  نائ���ب ف���ي  االحت���الل، وه���و 
التش���ريعي الفلس���طيني، ويعد من أبرز 

قيادات حماس في الضفة الغربية.

بالتعاون مع التجمع اإلسالمي لعمال فلسطين و«العمل الخيري«

»تكّيات الخير« في االتحاد اإلسالمي توزع 1300 وجبة طعام لألسر المستورة

»األمن الداخلي«: اعتقال عدد من 
العمالء رصدوا مسيرات العودة

»حماس« تدين تجديد االعتقال 
اإلداري للنائب حسن يوسف

بلدية البريج تشرع 
بحملة تعقيم وتثقيف 
للحد من انتشار كورونا

اإلصاب���ات في قطاع غزة ارتفع مع اإلصابة الجديدة إلى )10( حاالت حتى اآلن، 
وجميعها مستقرة.

وكان المتحدث باس���م وزارة الداخلية في الضفة الغربية المحتلة، غسان نمر، 
أعلن في وقت سابق من مساء أمس عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس 
كورونا في األراضي الفلسطينية، حيث يبلغ عدد اإلصابات حاليا 116 حالة، تم 
تسجيل 18 حالة تعاٍف، ووفاة واحدة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الحاليين 

بلغ 97 مصابا.

جينيف /االستقالل:
قال المرصد األورومتوسطي إن مواصلة 
الق���وات اإلس���رائيلية اقتح���ام المدن 
الفلسطينية واالعتداء على السكان دون 
اعتبار لإلج���راءات الوقائية من فيروس 
كورونا يمثل ثغرة خطيرة النتقال الوباء 

المتفشي في »إسرائيل«.
وتاب���ع المرصد في بياٍن ل���ه يوم أمس، 
ب�«قلق بالغ تقارير عن س���لوكيات مريبة 
لجنود إسرائيليين ومستوطنين، خالل 
عملي���ات االقتح���ام، إذ ق���ام بعضهم 
المتوقفة  الس���يارات  تج���اه  بالبص���ق 
وماكين���ات الص���رف اآللي���ة وأقف���ال 
المح���ال التجارية؛ وهو ما يثير تخوفات 
عن مح���اوالت متعمدة لنش���ر العدوى 
بالفيروس، وإثارة الذعر داخل المجتمع 

الفلسطيني«.
ومنذ إعالن الحكومة الفلسطينية حالة 
الط���وارئ ف���ي األراضي الفلس���طينية 
بتاريخ 6 مارس 2020، ضمن اإلجراءات 
الوقائي���ة لمواجه���ة تفش���ي فيروس 
كورون���ا المس���تجد، وحتى إع���داد هذا 
البي���ان، وّثق المرصد األورومتوس���طي 
تنفيذ القوات اإلس���رائيلية 207 عملية 
اقتحام للمدن الفلسطينية في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
وتخلل هذه االقتحام���ات، اعتقال 191 
فلس���طينًيا، واالعت���داء على عش���رات 
آخري���ن، وتنفيذ عمليات ه���دم لمنازل 
فلسطينية، وجرت غالبية تلك العمليات 
دون اتخ���اذ أّية إج���راءات وقائية ودون 
ارت���داء الجن���ود مالبس مناس���بة لمنع 

العدوى بالفيروس.
وخالل المدة نفسها، نّفذ المستوطنون 
اإلس���رائيلّيون 19 عملية تسلل لألحياء 
الفلسطينية في الضفة الغربية تخللها 
اعتداءات على الس���كان الفلسطينّيين 

وممتلكاتهم.
وعّد المرصد الحقوقي الدولي الممارسات 
اإلسرائيلية فجوة في اإلجراءات الوقائية 
الفلسطينية لمواجهة انتشار الفيروس، 
وتقلياًل من قيمة تدابير العزل والتباعد 
االجتماعي، والتي تدعو منظمة الصحة 

العالمية لتطبيقها في العالم.
وطالب المرصد بالتحقيق في السلوكيات 
المريبة لعدد من الجنود والمستوطنين، 
والت���ي بدا منها محاولة لنش���ر العدوى 

بالفيروس، ومحاسبة المسؤولين عنها.

»األورومتوسطي«: سلوكيات االحتالل بالضفة 
تثير تخوفات حول تعمد نشر  »كورونا«

نتيجة اختبار فيروس كورونا 
لنتنياهو وعائلته وطاقمه سلبية

ت�صجيل �إ�صابة ..
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القاهرة/ االستقالل:
قالت وسائل إعالم مصرية، فجر يوم أمس، إنه تم تسجيل أول 
حالة وفاة لطبيب مصري بمرض )كوفيد-19( الناتج عن فيروس 

كورونا المستجد.
وأكد موقع صحيفة »اليوم السابع« المصرية، أن الطبيب يدعى 
»أحمد اللواح« )50 عاما(، وأنه توفي في أحد مستشفيات العزل 

باإلسماعيلية.
وكشف موقع صحيفة »البوابة نيوز« المصرية، أن الطبيب 
هو أس����تاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب جامعة 
األزه����ر، وأن أصابته نتجت بعد اختالط����ه بعامل هندي 
مصاب أثناء تواج����ده داخل المعمل الخاص به بمحافظه 

بورسعيد.
وأش���ارت »البوابة ني���وز«، إلى أن الممرضة التي قامت بس���حب 
العين���ة للمواطن الهندي، أصيبت أيض���ا بالفيروس، وهي اآلن 

بالحجر الصحي باإلسماعيلية، بعد أن ثبت إصابتها.
وأكدت الصحيفة المصرية، أن ابنة الطبيب الراحل أصيبت بعد 

اختالطها بوالدها، وهي تخضع للحجر الصحي اآلن.

القاهرة/ االستقالل:
أقدم تاجر مصري بمنطقة منش���أة ناصر، في العاصمة القاهرة، 
على قتل زوجته، ذبحا، داخل غرفة نومهما؛ مدعيا أن ذلك بسبب 

أنها كثيرة الكالم ”ثرثارة“.
وفي التفاصيل، كانت البداية مع تلقي قسم شرطة منشأة ناصر، 
بالغا من األهالي، بوفاة سيدة ذبحها تاجر داخل شقتهما، ووجود 

الزوجة غارقة في دمائها داخل الشقة.
وبانتقال رج���ال المباحث لمكان الجريمة، وج���دوا المتهم، الذي 

سرعان ما قام بتسليم نفسه واعترف بارتكاب الواقعة.

وق���ال المتهم في التحقيقات، إن الضحي���ة كانت زنانة ”كثيرة 
ال���كالم“، وطلباتها كثي���رة، وعايزة فلوس باس���تمرار؛ وهو ما لم 
يتحمله، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تش���هدها البالد من 
حظر بس���بب كورونا. واعترف المتهم بعقد العزم على التخلص 
من زوجته، فاس���تغل ”نوم أطفاله“، ودخل إلى المطبخ واس���تل 
”سكينا“ وقام بذبحها، ثم توجه بأطفاله إلى شقيقه وأخبره بما 

حدث، وطالبه برعايتهم، ثم سلم نفسه للشرطة.
وحرر محض���ر بالواقعة، وأخطرت النياب���ة للتحقيق، والتي أمرت 

بانتداب الطب الشرعي؛ لتشريح الجثة وسرعة إجراء التحريات.

وفاة أول طبيب
 مصري بسبب كورونا

) APA images(    جني ثمار اللوز يف مدينة خانيون�س

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت صور التقطها قمر صناعي، يوم أمس، 
تراجع تل���وث الهواء ف���ي المناطق الحضرية 
في أنح���اء أوروبا خالل اإلغالق���ات المفروضة 

لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأظهرت ص���ور القمر الصناعي س���نتينل-5 
تراجع متوس���ط مس���تويات ثاني أكس���يد 
النيتروجين الضار في مدن من بينها بروكسل 

وباريس ومدريد وميالنو وفرانكفورت.
ويتزامن هذا مع اإلغالق في الكثير من الدول 
األوروبية التي قيدت النقل على الطرق، الذي 
يعد أكبر مصدر ألكاسيد النيتروجين، وأبطأت 

انبعاثات غازات المصانع.
وتظهر الصور الجديدة التي نش���رتها وكالة 
الفض���اء األوروبية وحلله���ا التحالف األوروبي 
للصحة العامة، وهو منظمة غير ربحية، وجود 
تغير ف���ي كثافة ثاني أكس���يد النيتروجين 
الذي يمكن أن يس���بب مش���اكل في الجهاز 

التنفسي والسرطان.
وأظه���رت بيانات ص���ادرة عن وكال���ة البيئة 
األوروبية اتجاها مماثال خ���الل الفترة من 16 
إلى 22 مارس، فقد تراجع متوسط مستويات 
ثاني أكس���يد النيتروجين في مدريد بنسبة 
56 بالمئة على أساس أسبوعي بعدما حظرت 

الحكومة اإلسبانية الس���فر غير الضروري في 
14 مارس.

وق����ال التحالف األوروبي للصح����ة العامة إن 
األش����خاص الذين يعيشون في مدن ملوثة 
ربم����ا يكونون أكث����ر عرضة لخط����ر اإلصابة 
بفيروس كورونا )كوفي����د-19( ألن التعرض 
لفترة طويلة لهواء ملوث يمكن أن يضعف 
الجهاز المناعي مما يزي����د صعوبة مكافحة 

العدوى.
كذلك قد يتس���بب تلوث اله���واء في حدوث 
أو تفاقم اإلصابة بس���رطان الرئ���ة واألمراض 

الرئوية والسكتات الدماغية.

البيئة المستفيد األول من كورونا

سنغافورة/ االستقالل:
س���حبت السلطات في سنغافورة جواز س���فر من أحد المقيمين بسبب انتهاكه إجراءات الحجر 

الصحي في منزله، التي كان يتعين عليه التقيد بها بعد عودته من الخارج.
وقالت إدارة الهجرة، إن السلطات وألول مرة تقرر اتخاذ هذا اإلجراء، في إطار الوضع الذي تعيشه 
البالد بس���بب تفش���ي فيروس كورونا. وأوضحت أن المقيم الذي تم سحب جواز السفر منه، هو 
مواط���ن إندونيس���ي، كان ملزما بالبقاء في بيته لم���دة 14 يوما، وتم اتخاذ ه���ذا القرار في إطار 
اإلجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا. وفي وقت سابق حذرت السلطات 

في سنغافورة من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من ينتهك إجراءات الحجر الصحي.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة حتى اآلن 800 حالة.

سنغافورة تسحب جواز 
شخص انتهك الحجر

مدريد/ االستقالل:
توفيت األمي���رة اإلس���بانية ماريا تيري���زا، بفيروس 

»كورونا« المستجد، عن عمر ناهز 86 عاما.
وبذلك، تصبح األميرة ماريا تيريزا أول عضو في عائلة 

ملكية في العالم يموت بالفيروس التاجي.
وأعلن شقيقها األصغر، األمير سيكستوس هنري من 
بوربون، أن ش���قيقته توفيت بسبب مضاعفات الوباء 

العالمي.
يشار إلى أن ماريا تيريزا ولدت في باريس عام 1933، 

وهي م���ن عائلة بورب���ون، وهو فرع ثاٍن ع���ن العائلة 
الملكية اإلس���بانية، وتنح���در من س���اللة كيبتيان 

الفرنسية.
وتأت���ي وفاة األميرة ماريا تيري���زا، بعد أن أعلن األمير 
تش���ارلز م���ن العائلة المالك���ة البريطانية األس���بوع 
الماض���ي إصابته بفي���روس »كورونا« المس���تجد، إذ 
يعاني من أعراض خفيفة ويوجد في الحجر الصحي 
في منزله، منعزال عن زوجته كاميال التي تأكد خلوها 

من الفيروس.

وفاة أول عضو بعائلة ملكية بسبب كورونامصري يذبح زوجته بسبب الثرثرة

واشنطن/ االستقالل:
توفي رضي����ع أميركي من ج����راء إصابته 
بفيروس كورونا المس����تجد »كوفيد-19«، 
في حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد مسؤولون 

في والية إلينوي.
وقال حاك����م الوالية، جاي بي بريتزكر، في 
مؤتمر صحفي إن وفاة »الرضيع« مرتبطة 
الناجمة عن في����روس كورونا  بالوفي����ات 

المستجد خالل الساعات ال�24 الماضية.
وأعلنت إدارة الصح����ة العامة في الوالية 
أن عمر الطفل، الذي توفي في ش����يكاغو 

أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس 
كورونا إيجابيا.

وقالت رئيس����ة اإلدارة نغوزي إيزيكي في 
بي����ان إنه »لم يحدث أب����دا أن حصلت في 
السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19«. 
وأضافت أن »تحقيقا كامال يجري لتحديد 

سبب الوفاة«.
وقال بريتزكر، الذي أعرب عن صدمته من 
هذا النبأ »أعرف مدى صعوبة أخبار كهذه، 
خصوصا م����ا يتعلق بهذا الطفل الصغير 

جدا«.

وأض����اف »أنه أم����ر محزن بش����كل خاص 
لعائلة هذا الطفل الصغير.

وتوصل����ت دراس����ات متع����ددة إل����ى أن 
الفي����روس يؤثر بش����كل غير متناس����ب 
بالمس����نين والذين يعانون من مش����اكل 

صحية حادة.
وتجاوز ع����دد الوفّيات من ج����ّراء فيروس 
كورونا المس����تجّد في الواليات المتحدة 
األلفي����ن، بينما ارتفع ع����دد اإلصابات إلى 
أكثر م����ن 120 ألفا، اس����تنادا الى إحصاء 

لجامعة جونز هوبكنز.

مدريد/ االستقالل:
رصدت الكاميرات رجال بش���وارع توليدو المهجورة في إسبانيا وهو يمشي على أربع مرتدًيا قناع 

كلب "كانيش".
وعلى ما يبدو أن الرجل حاول كس���ر حظر التجول المفروض في إسبانيا للمغادرة بحرية وفي أي 

وقت من منزله.
وأثارت الصورة المنشورة على تويتر العديد من ردود الفعل، وإذا كانت قد أضحكت الكثرين، فإن 

آخرين لم يترددوا في مهاجمة "الرجل الكلب".
يذكر أن سكان شبه الجزيرة األيبيرية يخضعون إلجراءات احتواء صارمة في محاولة للقضاء على 

وباء الفيروس التاجي القاتل عن طريق الحجر الصحي المنزلي.
وبحسب وسائل اعالم اسبانية أودى تفشي كورونا المستجد بحياة أكثر من 20 ألف شخص في 

أوروبا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية.

إسباني يتنكر بزي كلب 
لكسر الحجر الصحي

كورونــا يقتــل رضيعــًا أميركيــًا


