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دمشق/ االستقالل: 
ذكرت وكالة األنباء س���انا، ب���أن الدفاعات 
الجوية السورية تصدت ألهداف معادية 
في س���ماء حمص، وسط  س���وريا، مساء 

أمس الثالثاء. 
ونشرت إذاعة »شام أف أم« عبر صفحتها 

على فيس���بوك، مش���اهد م���ن »تصدي 
المض���ادات الجوي���ة الس���ورية ألهداف 

معادية في سماء حمص«.
ذكرت وس���ائل إعالم لبنانية أن الغارات 
الشعيرات  مطار  استهدفت  اإلسرائيلية 

العسكري بريف حمص، ب� 8 صواريخ.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى 
لصواريخ »إسرائيلية« بسماء حمص

غزة/ االستقالل: 
أعلنت لجنة المتابعة الحكومية، عن سلسلة اجراءات 
جدي���دة في قطاع غزة، وذلك في إط���ار الوقاية من 
خطر تفش���ي فيروس "كورونا" المستجد، وحماية 

لكل أفراد الشعب الفلسطيني.  وذكر رئيس اللجنة 
محم���د عوض، خالل مؤتمر اإليج���از الصحفي الذي 
عقده مس���اء أمس الثالثاء، بمدينة غ���زة، أنه جرى 
تمديد إغالق المدارس والجامعات والمعاهد حتى 

إش���عار آخر.  وبّين أنه تم  تخصي���ص مبلغ إغاثي 
بقيم���ة مليون دوالر لصالح عش���رة آالف أس���رة من 

أصحاب الدخل اليومي الذين تأثروا 
بإج���راءات حال���ة الط���وارئ.  وأوضح 

»المتابعة الحكومية« تعلن سلسلة 
إجراءات جديدة لمواجهة »كورونا« بغزة 

تشكيل حكومة االحتالل الجديدة.. 
هــل يســرع خطــة ضــم األغوار؟ 

غزة / سماح المبحوح :
تس���ارع األحزاب اإلس���رائيلية الخطا إلزاحة الستار عن القضايا 
الخالفية التي تش���كل عائقًا لالستمرار بتشكيل حكومة وحدة 

االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت ومداهمات 
بالضفة ويعتدي على مواطنين بالعيسوية 

تجار األزمات يستغلون 
»كورونا« ويسوقون »معقمات 
مغشوشة« والمواطن الضحية 

غزة/ دعاء الحطاب:
م���ا إن ت���م االعالن عن حال���ة الط���وارئ لمواجهة فيروس 

كورون���ا المس���تجد ) كوفي���د- 19(، تزايد 
إقب���ال المواطنين في قطاع غزة على ش���راء 

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن قدري أبو 
بكر، أم���س الثالثاء، بأنه "تبّين فع���ال بعد الفحوصات أّن 

الس���جانين الصهاينة الثالثة مصابين بفيروس كورونا". 
وأكد أب���و بكر في تصريح���ات إذاعية أمس 
الثالثاء، أن الهيئة "س���تطالب من الصليب 

أبو بكر: سنطالب الصليب األحمر بفحص األسرى 
الذين خالطوا السجانين المصابين بكورونا

األمم المتحدة: غزة من 
المناطق الهشة المحتاجة 
للدعم لمواجهة »كورونا«

نيويورك / االستقالل:
قال المتحدث الرس���مي باسم األمين العام لألمم المتحدة 

س���تيفان دوجري���ك، إنه م���ن البديهي أن 
تكون غزة في ذهن األمين العام عندما أطلق 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
هدمت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، منزالاً قيد اإلنش���اء على 

مدخ���ل قرية جب���ارة جنوب طولك���رم، وفي الس���ياق ذاته أغلق 
االحت���الل طرقا زراعي���ة تصل قريت���ي كفا وش���وفة بعدد من 

االحتالل يهدم منزال قيد 
اإلنشاء بطولكرم ومستوطنون 
يجرفون أراضي جنوب نابلس

الصليب األحمر: اقترحنا اإلفراج عن األسرى المعرضين للخطر جّراء كورونا

خلف لـ »االستقالل«: المقاومة لن تصمت أمام 
استمرار حصار غزة والتالعب بحياة األسرى

غزة/ قاسم األغا: 
حمل عضو اللجن���ة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين محمود خلف أمس الثالثاء، االحتالل اإلسرائيلي 

المس���ؤولية الكاملة ع���ن تداعيات األوضاع، حال اس���تمر 
حصاره الش���امل على قطاع غزة، السيما بعد 
بالقطاع.   تسجيل مصابين بفيروس كورونا 

فصائل المقاومة تشيد بالمسؤولية 
الوطنية العالية للمنظومة األمنية بغزة

الخليل/ االستقالل: 
أغلق���ت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي  أمس الثالثاء، المس���جد 
اإلبراهيمي في الخليل، ومنعت دخول الحراس والسدنة العاملين 

األوقاف تحذر من استغالل االحتالل  
»كورونا« للسيطرة على الحرم اإلبراهيمي لـ

غزة / االستقالل:
قال���ت فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية إن ما تق���وم به أجهزة 
األمن في غزة من تكامل في حماية ش���عبنا من مخالب االحتالل، 

ودورها المش���هود في مواجهة فيروس كورون���ا يعكس حالة 
المس���ؤولية الوطنية العالية الت���ي تتحلى بها 
المنظوم���ة األمنية.  وثمن���ت الفصائل في بيان 

04 06

05

) APA images (        جانب من �لإيجاز �ل�صحفي بغزة �أم�س



األربعاء 8 شعبان 1441 هــ 1 ابريل 2020 م

غزة / االستقالل:
قال���ت فصائل المقاومة الفلس���طينية إن م���ا تقوم به 
أجه���زة األمن في غزة من تكامل في حماية ش���عبنا من 
مخالب االحتالل، ودورها المشهود في مواجهة فيروس 
كورون���ا يعكس حالة المس���ؤولية الوطنية العالية التي 

تتحلى بها المنظومة األمنية.
وثمنت الفصائ���ل في بيان لها يوم أم���س، الدور الذي 
يقوم به جه���از األمن الداخلي بغزة ف���ي حماية العمل 
الشعبي والوطني وتحصين الجبهة الداخلية وحمايتها 

من االختراق أو الزعزعة.
وكش���ف جهاز األم���ن الداخلي بقطاع غ���زة عن اعتقال 
عدد من المتخابرين مع االحتالل اإلس���رائيلي المكلفين 
بمراقبة مس���يرات العودة على مدار العامين الماضيين 

منذ انطالقها نهاية شهر آذار/ مارس من العام 2018.
وأضاف���ت فصائ���ل المقاوم���ة أن ما تم كش���فه يفضح 
حالة الرعب التي أصاب���ت الكيان وقيادته المهزومة من 
مسيرات العودة، التي جعلت جنوده يبكون على أعتاب 
غزة خوفًا واضطرابًا مما قد ُتحدثه غزة من انفجار مرتقب.

ووجهت التحية لشباب وشيوخ ونساء وأطفال مسيرات 
الع���ودة الذين س���طروا بدمائهم وجراحه���م على مدار 
عامين كاملين ملحمة وطنية كبرى سجلت بمداد من نور 

ونار على الغاصب المحتل.
ودع���ت لزيادة الح���رص واليقظة في المرحل���ة الحالية، 
خصوصًا في ظل اس���تمرار الحصار والحالة المعيش���ية 
الس���يئة في غزة والخوف من انتش���ار فايروس كورونا 

الذي قد يفتح شهية االحتالل لتكثيف حمالته األمنية 
على غزة، داعية للضرب بيد من حديد لكل من تسول له 

نفسه للعب في أمن غزة واستقرارها.
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.
كش���ف جهاز األمن الداخلي بغزة، النق���اب عن اعتقال 
ع���دد من عمالء االحتالل الذين كّلفهم بمراقبة فعاليات 
مس���يرات العودة وكس���ر الحصار على الحدود الشرقية 
لقط���اع غزة، وأثر هذه المس���يرات عل���ى دولة االحتالل 

اإلسرائيلي.
واستعرض في فيلم قصير نشره الجهاز، الصراع األمني 
بين جهاز األمن الداخلي ومخابرات االحتالل اإلسرائيلي 
في مس���يرات العودة على مدار العامين الماضيين منذ 

انطالقها نهاية شهر آذار/ مارس من العام 2018.
وقّدم الفيلم مش���هدًا تمثيليًا ُيحاك���ي عملية اعتقال 
جه���از األم���ن الداخلي ألحد المش���تبه به���م في رصد 
ومراقبة مس���يرات العودة، وقد أظهرت التحقيقات أنه 
من أقدم وأه���م العمالء الُمجندين م���ن قبل المخابرات 

اإلسرائيلية.
كما كش���ف الفيلم تفاصيل أحد العم���الء، الذي يحمل 
الرم���ز M12 ويبل���غ م���ن العم���ر 60 عامًا، وق���د ارتبط 

بالمخابرات اإلسرائيلية منذ عام 1994.

وتطرق ألب���رز اعتراف���ات المتخابر M12 ح���ول المهام 
الُمكل���ف بها وضباط مخابرات االحتالل الُمش���غلين له، 
حي���ث تعامل ع���ام 1994 مع الضابط "أب���و داود"، وفي 
2009 م���ع الضابطين "جالل وجه���اد"، وفي 2016 كان 
على تواصل مع الضابط "شفيق"، فيما كان يتواصل عام 

2017 مع الضابطين "زاهر ورياض".
وكشف الفيلم عن صورة لضابط المخابرات اإلسرائيلية 
"شفيق" والذي يعمل في حاجز بيت حانون شمال قطاع 
غزة، حي���ث اعترف المتخاب���ر M12 أنه قاب���ل الضابط 
المذكور منتصف ش���هر ديس���مبر من عام 2016، في 
حي���ن كان���ت المقابلة الثاني���ة في بداية ش���هر يونيو 
2017 والمقابلة الثالثة في مدينة "نتانيا" في األراضي 

المحتلة.
ولف���ت المتخابر في اعترافاته إل���ى أن ضابط المخابرات 
"ش���فيق" طلب منه تقديم معلومات حول عدد من رجال 
المقاومة، وعن العاملي���ن في جهاز األمن الداخلي، وعن 

أشخاص يعملون في الشرطة الفلسطينية.
وذكر أنه تواصل في ش���هر مايو 2018 مع ضابط ُيدعى 
ري���اض وق���دم معلومة له ع���ن مكان إلط���الق صواريخ 

للمقاومة من خلف منزل في محيط سكنه.
ويروي المتخاب���ر في اعترافاته أن ضابط المخابرات كان 
يس���أله عن التحضيرات التي تت���م كل جمعة لتنظيم 
مس���يرات العودة، ودعوة الجماهير للتوجه إلى الحدود 
للمش���اركة في هذه الفعاليات، والتعرف على الش���باب 

الذين يجلبون اإلطارات المطاطية "الكوشوك".

وحّذر من أن قوى المقاومة الفلس���طينية لن تقف 
مكتوف���ة األي���دي إذا لم يس���تجب االحتالل لكل 
النداءات المطالبة بضرورة كس���ر الحصار عن قطاع 
غ���زة. وطالب المؤسس���ات والهيئ���ات الدولية إلى 
التدخل بش���كل فورّي وجاّد؛ لجه���ة الضغط على 
االحتالل ودفع���ه لتوفير كل العوامل التي تضمن 
للقطاع مجابهة "كورونا". وقال: "إن المرحلة الراهنة، 
تستوجب رفًعا للحصار اإلسرائيلي المفروض على 

القطاع، فاستمراره جريمة حرب منظمة".
وأش���ار إلى أن االحتالل يتحمل منفردًا المسؤولية 
الكاملة، حال انتش���ر وباء كورونا بوتيرة واسعة في 
قطاع غزة، "وإذا لم يس���تجب لكل النداءات بضرورة 
كسر الحصار عنه فسيكون هناك موقف آخر؛ فاألمر 

هنا يتعلق إما بالحياة أو الموت".
وأضاف: "االحتالل الذي يفرض حصاره على القطاع 
ا وبحًرا، ملزم بتوفير كل االحتياجات الالزمة  ا وجّوً بّرً

له، أمام هذا الوباء الكاسح".
وبلغ ع���دد المصابين بوباء كورونا في قطاع غزة 10 
حاالت، من إجمالي 117 مصاًبا بالفيروس في األرض 
الفلس���طينية المحتلة، غالبيتهم من مدن بالضفة 

الغربية المحتلة.
واألربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة وفاة أول حالة 
مصابة بكورونا، لس���يدة )60 عاًم���ا(، من قرية "بّدو" 

قضاء القدس المحتلة.

اإجراءات جيدة
وبش���أن إدارة لجنة المتابعة الحكومية لملف أزمة 
كورون���ا في قطاع غ���زة، قال خل���ف: "إن اإلجراءات 
المتخذة من الجهات المسؤولة بالقطاع جيدة جدًا، 
وهناك متابعة حثيثة من فرق مشكلة من وزارات: 
الصحة، والداخلية، والتنمية االجتماعية، والتربية 

والتعليم".
وأضاف: "ه���ؤالء يبذلون جهوًدا اس���تثنائية في 
س���بيل تقديم الخدمات واإلجراءات الوقائية ألبناء 

شعبنا في قطاع غزة من فيروس كورونا".
ولف���ت إلى أهمية أن "تش���هد المرحلة تكاماًل بين 
الجهود الرسمية والش���عبية للحد من كورونا؛ عبر 
تش���كيل لجان في محافظات القط���اع، تتألف من 
البلديات والقوى السياس���ية ومؤسسات المجتمع 
المدن���ي واللجان الش���عبية لالجئي���ن وغيرها من 

المكونات".  
وأوضح أن ذلك التش���كيل من ش���أنه دعم وإسناد 
القرارات التي تتخذها الجهات الرسمية، فضاًل عن 
إفس���اح المجال لكل جهة من أجل ممارسة دورها 
الممكن للحد والوقاية من انتشار كورونا في قطاع 

غزة.
ا في  وقال: "نحن نقف جنًبا لجنب، ونتعاون س���وّيً
حماية أبناء ش���عبنا"، كاش���فًا في الوقت ذاته عن 
"اتصال قائم" بين وزارتي الصحة بالضفة الغربية 

المحتلة ونظيرته���ا بالقطاع؛ لجهة مواجهة خطر 
كورونا.

واستدرك: "لكن حتى اآلن لم تصل )للوزارة في غزة( 
س���وى احتياجات الحد األدنى مما هو الزم، وبحاجة 
إلى استكمال توصيل ما هو مطلوب في إطار الحد 

من الوباء".
وتابع: "يجب على الجهات الحكومية بالضفة وغزة، 
أن تتقاسم الفعل والتعاون من أجل حماية شعبنا 

الفلسطيني في كل مكان".
وعّبر عن أمله في أن تشكل أزمة خطر كورونا "فرصة 
لاللتقاء" بين طرفي االنقس���ام، ليس على صعيد 
التعاون الصحي واإلغاثي فحسب، بل على الصعيد 

السياسي من خالل تحقيق المصالحة وإنهاء حالة 
الفرقة السائدة. 

واإلثني���ن، عّب���رت وزارة الصحة ف���ي قطاع غزة عن 
قلقها الش���ديد؛ نتيجة التجهيزات والمستلزمات 
الطبية كاّفة، المتعلق���ة بمواجهة فيروس كورونا 

بالقطاع.
وقال���ت في بيان: "إن المطلوب من المجتمع الدولي 
ومؤسساته اإلنس���انية واإلغاثية بالتدخل الفوري؛ 
لتوفي���ر مبل���غ 23 مليون دوالر، ألجه���زة التنفس 
الصناعي والعناية المركزة، واألدوية والمستهلكات 
الطبية، ولوازم المختبرات، ومواد الفحص المخبري 
وقطع غيار األجهزة الطبية ومس���تلزمات الوقاية؛ 

لتحقيق االستجابة األولى حال تفّشي الفيروس".
ويعان���ي قط���اع غزة منذ ع���ام 2007 م���ن حصار 
إسرائيلي شامل؛ تسبب في ضرب القطاعات كافة، 
بما في قطاع الخدم���ات الصحية، الذي يعاني من 
نق���ص حاد باألدوية األساس���ية والمس���تهلكات 
الطبي���ة، ول���وازم المختبرات وبنوك الدم، بنس���بة 
تتراوح بين 30 – 60 %، بحسب أحدث أرقام لوزارة 

الصحة بالقطاع.
اإعدام تدريجي

وح���ول مخاطر كورونا على األس���رى لدى االحتالل، 
بعد تأكيد إصابة سّجانين صهاينة بكورونا؛ أشار 
عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إلى أن 

"هناك ق���رارًا من االحتالل وإدارة س���جونه بإهمال 
أوضاع األسرى داخل السجون بشكل كامل في ظل 

هذا الوباء".
وق���ال: "يب���دو أن االحت���الل يتج���ه نح���و اإلعدام 
التدريجي ل� 5700 أس���ير فلس���طيني على األقل، 

داخل السجون".
وأّكد أن مواصلة االحتالل إهمال متطلبات األسرى، 
خصوًصا الوقائية من وباء كورونا، هو بذلك يرتكب 
جريمة حرب منظمة بإعدامهم تدريجًيا، وهذا األمر 

سيدفع األوضاع نحو منحى آخر".
وتاب���ع: "هنا ُقوى المقاوم���ة أيًضا لن تقف صامتة 
أمام سياس���ة إهم���ال االحتالل المتعّمد ألس���رانا 
ومتطلباتهم المعيشية والوقائية داخل السجون".

وكانت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين بمنظمة 
التحرير الفلس���طينيين، قالت أم���س الثالثاء، إّنه 
"تبّي���ن فعاًل بع���د الفحوصات أّن ثالثة س���جاّنين 
مصابين بفيروس كورونا"، مش���دًدة على أن اإلعالن 
عن تسجيل إصابات جديدة في صفوف المحققين 
والس���جانين بالفيروس ينذر بخطر كبير على حياة 

وصحة آالف األسرى.
ووفق الهيئة يبلغ عدد األسرى الفلسطينيين في 
س���جون االحتالل نحو 5700 أسير، بينهم نحو 42 
س���ّيدة، و200 طفل، و700 مريض يعانون أمراضًا 

ا )دون تهمة(. بينها مزمنة، و450 معتقاًل إدارّيً

االحتالل يتحمل المسؤولية منفردًا حال انتشر وباء »كورونا« 
خلف لـ »االستقالل«: المقاومة لن تصمت أمام استمرار حصار غزة والتالعب بحياة األسرى

غزة/ قا�سم الأغا: 
حّم��ل ع�س��و اللجن��ة املركزي��ة للجبه��ة الدميقراطي��ة 
لتحرير فل�سطني حممود خلف اأم�س الثالثاء، الحتالل 
الإ�سرائيل��ي امل�سوؤولي��ة الكاملة عن تداعي��ات الأو�ساع، 

حال ا�ستمر ح�ساره ال�سامل على قطاع غزة، ل�سيما بعد 
ت�سجي��ل م�سابني بفريو�س كورونا بالقط��اع.  وقال خلف 
ل�سحيف��ة »ال�ستق��الل«: »اإن الحت��الل مل ياأخ��ذ بعني 
العتبار حتى اجلوانب الإن�سانية عندما يوا�سل ح�ساره 

ا اأمام خطر  الظامل منذ 14 عاًما على قطاع غزة، خ�سو�سً
انت�س��ار كورون��ا، يف وقت تفتق��ر فيه املنظوم��ة ال�سحية 
بالقطاع للمعدات والإمكان��ات الطبية كافة التي متكنها 

من حماية 2 مليون فل�سطيني من هذا الوباء«.

فصائل المقاومة تشيد بالمسؤولية الوطنية العالية للمنظومة األمنية بغزة

الخليل/ االستقالل: 
أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي  أمس الثالثاء، المسجد اإلبراهيمي 
في الخليل، ومنعت دخول الحراس والسدنة العاملين بوزارة األوقاف 

دون مبرر، فيما سمحت فقط بدخول المؤذن لرفع األذان.
وأكدت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في بيان لها أمس الثالثاء، أن 
إغالق المس���جد اإلبراهيمي من االحتالل االسرائيلي أمام موظفيها ما 
هو إال محاولة للس���يطرة الكاملة عليه في خطوة قد تستمر إلى ما بعد 

انتهاء األزمة التي نعيش في هذه األيام .
وأوضح���ت الوزارة أن التعليمات التي أصدرته���ا بناء على توجيهات 
مجلس الوزراء ووزارة الصحة الفلسطينية، بإغالق المسجد اإلبراهيمي 
أمام الزوار األجانب والمصلين، واإلبقاء على السدنة والحراس التابعين 
للوزارة على رأس عملهم لمواجهة أي انتهاك لحرمته وقداس���ته من 

االحتالل االسرائيلي، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا.
وطالب���ت وزارة األوق���اف المجتمع الدولي بالعمل عل���ى منع االحتالل 
اإلس���رائيلي م���ن تنفي���ذ مخططاته الرامي���ة إلى تحويل المس���جد 
اإلبراهيمي لكني���س يهودي في تعامل يضرب أحقية المس���لمين 

الخالصة به بعرض الحائط.

األوقاف تحذر من استغالل 
االحتالل  لـ »كورونا« للسيطرة 

على الحرم اإلبراهيمي
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كشفت وس����ائل إعالمية إسرائيلية، امس 
الثالثاء، عن وج����ود خالفات داخلية تالحق 
اتفاق تش����كيل حكومة وح����دة بين حزب 

"الليكود" وحزب "كاحول الفان"، 
وقالت هيئة البث الرسمية "كان" إن رئيس 
حزب الليكود بنيامي����ن نتنياهو أكد خالل 
محادث����ات مغلق����ة لمقربي����ن "تنازلت عن 
وزارات لك����ن لن أتنازل ع����ن كل ما يخص 

الضم بموجب خطة ترمب للسالم".
وذكرت القن����اة، أن الخالفات بين الطرفين 
في إش����ارة إل����ى نتنياهو وبن����ي غانتس 
متعلق����ة بقضية عدد ال����وزارات، في حين 
يطالب "أزرق أبيض" أاّل يتجاوز عددها 30 
وزارة، فإن "الليك����ود" يدفع إلقامة حكومة 
تضم 36 وزيرًا رغم االنتقادات الجماهيرية 

الشديدة.
وعق����د المفاوضان م����ن "الليك����ود و"أزرق 
أبيض" مرة أخرى اجتماع����ا لحل الخالفات 
العالق����ة ح����ول تش����كيل حكوم����ة وحدة 
وطنية، في حين يصر نتنياهو على تنفيذ 
"الضم" بموجب خطة "الس����الم" األمريكية 
المطروح����ة، مؤكًدا أنه ل����ن يتنازل عن هذا 

البند.
وتوص����ل الطرف����ان لج����زء م����ن االتفاقات 
لكنها انهارت قبل يومين بس����بب األزمات 
والمش����اكل الت����ي ط����رأت، حي����ث واف����ق 
"الليكود"، عل����ى التنازل مجددا عن تعيين 
يولي أدلشتاين رئيسا للكنيست، لكن بعد 
رسالة حادة من قبله على الطرح، عرض األمر 
مجددا أثناء المناقش����ات، أيضا بعد أن أقر 
حصول نيس����كورن على وزارة القضاء، فتح 

األمر مجددًا.
الأحزاب تتفق على ال�ضم 

الشأن االس���رائيلي عامر   المختص في 
عامر أك���د على ع���دم وجود ف���رق بين 
برامج األحزاب االسرائيلية على الصعيد 
السياس���ي واالجتماع���ي واالقتصادي، 
بجميعه���ا اليمين واليس���ار والوس���ط 
تتفق باالس���تيطان والق���دس واألرض 
وجمي���ع القضايا الت���ي تضمن مصلحة 

دولتهم .
وأوض����ح خلي����ل ل�"االس����تقالل " أن اظهار 

مس����ألة ضم األغ����وار أحد األس����باب التي 
تعرقل المفاوض����ات االئتالفية بين حزبي 
أزرق وأبيض والليكود أمر خادع ، مشيرا إلى 

تأييد ودعم رئاسة الحزبين للضم . 
وبي����ن أن رئي����س حزب أبي����ض أزرق بيني 
غانت����س ال يختلف ع����ن نتنياهو في ضم 
األغ����وار ، لك����ن خالفه على ض����رورة انتزاع 

موقف دولي يدعم الخطوة. 
وأشار إلى أنه بالوقت الراهن تقع الخالفات 
بين األحزاب المش����كلة للحكومة حول عدد 
الحقائب الوزارية وتوزيعها ، خاصة رئاسة 

الكنيس����ت ووزارة القضاء ، ع����دا عن رغبة 
نتنياهو بتوس����يع الحكومة لتش����مل 36 

حقيبة بدال من 30 وذلك إلرضاء الجميع . 
ولفت إل����ى أن جميع األحزاب تس����تغل ما 
س����ببه في����روس كورونا من أزم����ة من أجل 
الدف����ع لتحقي����ق مصالحه����ا ،  من خالل 
أو  السياس����ية  بمواقفه  تمس����ك بعضها 
تغييرها ، منبها  إلى أن الضم يحتاج لقرار 
م����ن الحكومة حين تش����كيلها بعد اتفاق 
مس����بق أو التصويت كما يري����د كل حزب 

سواء بالموافقة او االمتناع او الرفض .

وجود وتن�ضيق 
االس����رائيلي  بالش����أن  المحلل  بدوره، يرى 
عليان الهن����دي أن الموافق����ة على عملية 
ضم األغوار تحتاج إلى موافقة مؤسس����ات 
"إس����رائيل "  الكبرى كالمخابرات والجيش 
والمستش����ار  العلي����ا  الع����دل  ومحكم����ة 
القضائي للدولة وغيرهم ، الفتا إلى رفض 
تلك المؤسسات خطوة الضم دون تنسيق 

مسبق من أحزاب الحكومة معها.
وقال الهندي ل�"االستقالل ":" إن مؤسسات 
اسرائيل الكبرى ترى أن عملية ضم االغوار 
مسألة س����تفضي لتأس����يس دولة واحدة 
يكون بها الفلس����طينيون أغلبية ، وبذلك 
تحارب وتحاس����ب م����ن دول العالم نتيجة 

انتهاكاتها بحقهم ". 
وأض����اف : " غانت����س برفق����ة اش����كنازي 
رئي����س االركان س����يوافقون عل����ى أي حل 
تراه مؤسس����ات الدولة مناس����بًا الذي تقرر 
الفلسطينيين،  بمسألة السالم والحرب مع 
وليس احزاب اليمين التي ال تفكر س����وى 

بمصلحتها  ". 
وأشار إلى أن قبل نحو أشهر من االنتخابات 
كان نتنياهو سيتوجه لشأن حرب على غزة 
حينها المستشار القضائي للحكومة منعه 
من ذلك ،و بذلك مؤسسات  الدولة ستقرر 

خالل الساعات القادمة لحسم الخالف . 
وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو وعد بأن يقدم للكنيست مشروعًا 
كاماًل لنش����ر مس����توطنات في منطقة غور 
األردن، وبأن يضم مس����توطنات أخرى بعد 

نشر خطة ترامب للسالم.

تشكيل حكومة االحتالل الجديدة.. هل يسرع خطة ضم األغوار؟ 
غزة / �ضماح املبحوح :

ت�ض��ارع الأحزاب الإ�ض��رائيلية اخلطا لإزاحة ال�ضتار 
عن الق�ض��ايا اخلالفية التي ت�ض��كل عائقًا لال�ض��تمرار 

بت�ض��كيل حكومة وحدة وطني��ة ويف دولة الحتالل، 
حيث ي�ض��كل ذل��ك ترجم��ة فعلية لتطبيق قرار �ض��م 
الأغوار لل�ض��يادة ال�ض��رائيلية على اأر�ض الواقع، واأن 

يجع��ل ذل��ك الأمر ب��ات م�ض��األة وقت. وجاء ت�ض��كيل 
حكوم��ة الوح��دة الوطني��ة اأو الطوارئ حت��ت عنوان 
مواجهة خطر الكورونا يف ظل حكم بنيامني نتنياهو .

رام الله/ االستقالل: 
أك���دت وزارة الخارجية والمغتربين أهمي���ة اإلجماع الدولي حول واجب تنفيذ 
قرار مجلس األمن الدولي )2334( حول االس���تيطان اإلس���رائيلي في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وش���كرت الوزارة في بيان لها أمس الثالثاء، ال���دول األعضاء في مجلس األمن 
التي أكدت موقفها من عدم ش���رعية االس���تيطان في دولة فلس���طين، خالل 

جلسته المغلقة التي عقدت أول أمس االثنين.
وأش���ارت إلى أهمية أن يص���در بيان عن مجلس األمن حول ه���ذا القرار، فهو 
خطوة في االتجاه الصحيح إلجماع أعضاء مجلس األمن ال� 15 نحو تحمل جميع 
الدول مسؤولياتهم وواجباتهم بناًء على قواعد القانون الدولي، ووضع قراراته 
موضع التنفيذ، خاصة في هذه األوضاع العصيبة التي تمر بها اإلنسانية وأثر 

ذلك على الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل اإلسرائيلي.
وش���ددت على الموقف الرسمي الفلسطيني بضرورة قيام األمين العام لألمم 
المتح���دة أنطونيو غوتيريش بالوفاء بواليته بناء على القرار )2334(، وتقديم 

تقاريره بشكل مكتوب وموثق حول تنفيذ القرار.
وطالب���ت وزارة الخارجية غوتيريش بوضع آليات ومطالبات واضحة للدول حول 
تنفي���ذ القرار وواجباتهم في تنفيذ مقررات األمم المتحدة ومخرجات القانون 

لتجفيف منابع االستيطان في أرض دولة فلسطين.
وأش���ارت إل���ى أنها تعمل مع ال���دول من أج���ل الوفاء بالتزاماته���م، وتحمل 
مس���ؤولياتهم لمطالب���ة "إس���رائيل"، الس���لطة القائم���ة باالحت���الل، لوقف 
االس���تيطان، كما أنها تعمل من خالل كافة أدوات القانون والمساءلة الدولية 
لمحاسبة مجرمي الحرب والقائمين على المنظومة االستعمارية في فلسطين 

المحتلة، بما فيها القدس.

رام الله/االستقالل:
اعتقلت ق����وات االحتالل االس����رائيلي يوم أمس، 
أربعة مواطنين خ����الل مداهمتها مناطق متفرقة 
من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، 

بينهم المحرر عمر البرغوثي ونجله ببلدة كوبر.
وقال����ت مصادر محلي����ة إن قوة عس����كرية كبيرة 
اقتحمت بلدة كوبر ش����مال غرب رام الله واعتقلت 
البرغوثي )67 عاما( ونجل����ه محمد وقامت بأعمال 

التفتيش داخل المنزل.
ُيذك����ر أن األس����ير البرغوث����ي قضى س����ابقًا في 
معتقالت االحتالل اإلسرائيلي أكثر من )26( عامًا 
وذلك منذ عام 1978م بين أحكاٍم واعتقاٍل إداري، 
وخالل سنوات اعتقاله عانى من مشكالت صحية، 
حيث أجرى عدة عمليات قبل اعتقاله األخير؛ علمًا 
أنه والد الش����هيد صالح البرغوثي وشقيق األسير 
نائل البرغوثي الذي يقضي عامه )39( في األسر.

وأف����ادت مص����ادر محلية بان����دالع مواجهات في 
مناطق عدة بمدينة رام الله عقب اقتحام االحتالل 
له����ا، حيث اندلعت مواجهات ف����ي محيط مخيم 
األمع����ري، ومواجه����ات أخ����رى في منطق����ة دوار 
التشريعي بمدينة رام الله، وأطلقت خاللها قوات 

االحتالل واباًل من قنابل الغاز المسيل للدموع.
كم����ا اقتحمت ق����وات االحتالل مدين����ة رام الله، 
واعتقل����ت المحام����ي محمود مرار، عق����ب اقتحام 

منزله وتفتيشه بالكالب البوليسية.
وداهم جيش االحت����الل منازل أش����قاء المحامي 

مرار وهما عب����د الناصر وعايد مرار في بلدة بدرس 
غرب رام الله، وفتش����تهما بشكل دقيق، وخربت 

محتويات المنازل.
واعتقلت ق����وات االحتالل المواطن جعفر عرباش، 
بع����د اقتحام منزله في مدينة البيرة، وتفتيش����ه 

والتخريب في محتوياته.
كم����ا اعتدت قوات االحتالل اإلس����رائيلي الثالثاء 
على ع����دد م����ن المواطنين خ����الل أدائهم صالة 
الظهر في بلدة العيس����وية ش����مال شرق القدس 

المحتلة.
وذكر ش����هود عيان أن ق����وات االحتالل اقتحمت 
العيس����وية، واعتدت بالضرب عل����ى مجموعة من 
المواطنين أثناء أدائهم صالة الظهر في س����احة 
مس����جد األربعي����ن وس����ط البل����دة، واعتقلت أحد 

الشبان عقب االعتداء عليه بالضرب المبرح.
وأوضح الش����هود أن قوات االحتالل تمركزت عند 
أحد المح����الت التجارية بالبلدة، وتعمدت توقيف 
الش����بان، وحررت مخالفات مالية لشابين دون أي 

سبب.
بدوره����ا، قالت لجنة المتابعة في العيس����وية إن 
ق����وات االحتالل ال تراع����ي اإلج����راءات والقرارات 
المتخذة للوقاية من "كورونا"، وال تضع الكمامات 
وال ترت����دي القفازات خالل االعتق����ال والتفتيش 
وتحري����ر الهويات وضرب الش����بان، وكذلك خالل 
عملية االعتقال تكون على مالصقة للمعتقل دون 

ترك المسافة الالزمة.

وأك����دت اللجنة أن توقي����ف الفتي����ة ومهاجمة 
المواطني����ن وإغالق مح����اور الطرق����ات يؤدي إلى 

تجمع األهالي لالطمئنان على أوالدهم.
وناش����دت المؤسس����ات الحقوقي����ة ف����ي البالد، 
التدخ����ل إليقاف ه����ذه االقتحام����ات خاصة في 
الوقت الذي ينعكس سلبًيا على نفسية السكان 
الذين يالزمون منازلهم دون عمل أو حركة بسبب 

الحجر المنزلي.
وش����هدت الليلة قبل الماضية، اندالع مواجهات 
عنيفة في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، عقب 
اقتحام مئات المستعربين "الشرطة بالزي المدني 
والق����وات الخاص����ة والمخابرات ووح����دة الكالب 

البوليسية".
وخالل المواجهات التي اندلعت بمخيم شعفاط، 
اعتقل����ت ق����وات االحت����الل 9 مواطني����ن بينهم 
س����يدة، كما أصيب بعض الشبان باالختناق، جراء 

استهدافهم بالقنابل الغازية.
وأف����ادت مص����ادر محلي����ة أن ق����وة كبي����رة م����ن 
المس����تعربين اقتحمت المخيم، اندلع على إثرها 
اش����تباك مس����لح بينها وبين الش����بان، وحاصرت 
القوة بأعداد كبيرة بناية سكنية، وطالبت الشبان 

بتسليم أنفسهم وأسلحتهم على الفور.
وأوضحت المصادر أنه حلقت في س����ماء المخيم 
مروحيات لرصد وتصوي����ر التحركات، ورافق ذلك 
اقتحامات ف����رق متتالية للمخيم وإغالق للمنطقة 

ومنع اإلسعاف من الوصول اليها.

الخارجية: بيان مجلس األمن حول االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت ومداهمات بالضفة ويعتدي على مواطنين بالعيسوية 
االستيطان خطوة باالتجاه الصحيح
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وقالت الصح����ة في تصريح نش����رته عبر 
صفحته����ا في "فيس����بوك": إن����ه "تبين 
م����ن فح����ص ع����دة عين����ات ف����ي مختبر 
الصحة العامة التاب����ع للوزارة أنها مخالفة 
للمواصفات الطبية، وال توجد بها نس����بة 
كحول وتوزع على أنها تستخدم ألغراض 
التعقيم، حيث قام����ت عدة فرق تفتيش 
المكون����ة من فريق مش����ترك م����ن وزارة 
الصحة ووزارة االقتصاد ومباحث التموين 
والمباحث العامة الطبية بمصادرة أكثر من 

عينة لغرض الفحص".
تم إج���راء  أكثر م���ن350 فحص���ًا مخبريًا 
للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في 
معام���ل وزارة الصحة حت���ى ، وتأكد إصابة  

عشرة منهم، بحسب وزارة الصحة في غزة.

اأعرا�ض جانبية 
"بعد يومين من استخدامي لمعقم اليدين 
" ه����اي جل" للوقاية من في����روس كورونا، 
شعرت بخشونة كبيرة في الجلد، ومع مرور 
الوق����ت بدأت مالحظة انتش����ار بقع حمراء 
على يدي كالحروق"، هذا ما قالته المواطنة 
أم ياسر الهور من ُمخيم النصيرات وسط 

قطاع غزة ل�"االستقالل". 
وتتاب���ع:" أمضي���ت فترة وأنا أس���تخدم 
كمادات المياه الب���اردة لتهدئة األلم في 
يدي لكن بدون فائدة، مما دفعني للتوجه 
إلى عي���ادة طبي���ب مخت���ص باألمراض 
الجلدي���ة، حي���ث أكد لي أن���ي أعاني من 
المعقم"،  اس���تخدام  نتيجة  حساس���ية 

مش���يرة إل���ى أن الطبيب عندما ش���اهد 
المعق���م ال���ذي تس���تخدمه أخبرها أنه 
يحتوي على نسبة كحول عالية، االمر الذي 

تسبب بحساسية لديها. 
وأضافت:" قمت بش����راء المعقم بس����عر 3 
ش����واكل من إحدى البس����طات في سوق 
النصيرات، لكن لم أتوقع للحظة أن يكون 
مغشوش����ًا، فاعتق����دت أن البائ����ع خفض 
س����عره مراعاة للظروف االقتصادية التي 

يعيشها المواطنين بغزة". 
وناش����دت اله����ور وزارة االقتصاد الوطني 
بغ����زة والجه����ات المختصة إل����ى ضرورة 
مالحقة كل من يستغل الظروف العصيبة 
التي يعيشها أهالي القطاع، خصوصا في 
ظل انتش����ار وباء كورونا القاتل، للتالعب 
بجودة المعقم����ات وأدوات التنظيف من 
أجل تحقيق مكاسب مادية دون االلتفاف 

لسالمة وصحة المواطنين.
�ضحية الغ�ض والتالعب 

وال يختل����ف الح����ال كثيرًا ل����دى المواطن 
إبراهيم مصبح من حي الش����جاعية شرق 
مدين����ة غزة، فه����و األخر ق����د وقع ضحية 
لتالع����ب أصح����اب المصان����ع المنزلي����ة 
بالمعايي����ر الالزم����ة لصناع����ة المعقمات 

وأدوات التنظيف. 
ويقول مصبح ل�"االستقالل":" منذ سنوات 
طويل����ة أق����وم بش����راء أدوات التنظي����ف 
ك�" كل����ور، ديت����ول، فونييك" م����ن الباعة 
المتجولي����ن بالش����وارع، دون أن أعرف إذا 

م����ا كانت تل����ك المواد موافق����ة للمعايير 
الصحي����ة أم ال، لك����ن مع وص����ول فيروس 
كورونا للقطاع، بدأت أشعر بتغير ملحوظ 

بلون ورائحة تلك المواد". 
وأضاف:" لم أهت����م كثيرًا للتغيرات التي 
طرأت على م����واد التنظي����ف، لكن عندما 
استخدمتها زوجتي شعرت بضيق تنفس، 
ومع م����رور الوقت بدأت تعان����ي من حكة 
وحساسية شديدة في اليدين والعينين، 
حينها أدركت أن المواد مغشوشة، خاصة 
بعدما قمت بش����راء نف����س المواد من أحد 
المصانع المعروف����ة بالحي بعدما لم تعد 

تعاني من االعراض المذكورة ". 
وأوض����ح مصبح أنه ب����ات يتفحص عبوات 
المعقمات والمنظفات قبل ش����رائها من 
أي محل تجاري، عب����ر قراءة بيانات المنتج 
المدونة علي����ه " مكون����ات المنتج، مكان 
التصني����ع، طريق����ة اس����تخدامه وكيفية 
حفظه، واس����م الش����ركة"، إضافة إلى شم 
رائح����ة المنتج ففي حال تقبلها يعني أن 

المنتج جيد والعكس صحيح.
�ضبط ومراقبة اجلودة

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة االقتصاد 
الوطني عبد الفتاح أبو موس����ى، أن االقبال 
الش����ديد للمواطني����ن عل����ى المعقم����ات 
ومختلف م����واد التنظي����ف االخرى، عقب 
إعالن حال����ة الطوارئ لمواجه����ة فيروس 
"كورن����ا" )كوفي����د-19( دف����ع الكثير من 
صناع����ة  إل����ى  والمواطني����ن  الش����ركات 

المعقمات.
وأوضح موسي ل�" االس����تقالل"، أن الوزارة 
تش����جع المصانع الفلسطينية على زيادة 
اإلنتاج من المواد المطه����رة والمعقمات، 
لكن بطريقة رسمية ومطابقه للمواصفات 
الفلس����طينية، وب����دون احت����كار له����ا أو 
استغالل المواطنين برفع األسعار، خاصة 
في الوقت الذي يتفشى به فيروس كورونا 

بكافة دول العالم.
وبي����ن أن وزارة االقتصاد الوطني بالتعاون 
م����ع وزارة الصحة، تتابع ع����ن كثب ضبط 
أو  المنتج����ات والمطهرات  ومراقبة جودة 
المعقمات داخل مصان����ع غزة، وحصولها 
على التراخيص الالزمة لعملها والس����ماح 

ببيعها في األسواق المحلية والدولية. 
ولفت الى أن أي ش����خص يرغب بتصنيع 
المعق����م " هاي جل" يجب أن يحصل على 
الموافق����ة من قب����ل وزارة الصحة، ومن ثم 
يتوجه لوزارة االقتصاد ليتم تدقيق بطاقة 
البيانات الت����ي ُتعرف مص����در التصنيع 
لتوض����ع عل����ى المنتج، ومن ث����م يتم أخذ 
عينه من المنتج وفى حال تطابق الفحص 
ُيس����مح  الفلس����طينية  المواصفات  م����ع 
بتصنيعه، وذل����ك بعد أخذ موافقة الوزارة 

العامة للصناعة بوزارة االقتصاد .
وأشار الى أنه منذ إعالن حالة الطوارئ بغزة، 
توج����ه أكثر من ثماني ش����ركات ومصانع 
بش����كل رس����مي للوزارة، من أجل السماح 
لهم بتصنيع المعقمات وبيعها باألسواق، 

في حي����ن تم منح الترخيص لش����ركتين 
فقط، مبين����ًا أن أي معقمات مطروحة في 
األس����واق ويتبين أنها مجهولة المصدر، 
يتم مصادرتها وتحرير محضر ضبط بها، 
ومن ثم يتم تحويلها للش����ؤون القانونية 
الس����تكمال اإلج����راءات القانونية، بتهمة 

تصنيع وترويج مواد مغشوشة.
وحول أه����م المعايير الواج����ب توافرها في 
المعقم، قال موسى:" يشترط في المعقم أن 
تحتوي تركيبته على مادة الكحول اإليثيلي 
بتركيز 70% وفقًا للمواصفات الفلسطينية، 

وهو ما ال يتوفر في األنواع المغشوشة".
وأش����ار إلى أن مادة الكحول اإليثيلي هي 
الم����ادة األصلية بتصني����ع المعقم، وبعد 
انتهائها واختفائها من أس����واق غزة، لجأ 
أصح����اب الورش والمصان����ع المنزلية غير 
المرخصة إلى استخدام مادة الميثيلي غير 
الصالحة لتصنيع المعقمات والمطهرات . 
وأوض����ح أن معام����ل التحلي����ل والفحص 
بوزارة االقتصاد الوطني تستقبل عشرات 
العينات من المعقمات أسبوعيا لتحليلها 
والكش����ف عن جودتها، حي����ث يتم إجراء 
فحص BH )فحص الحموضة(، للتأكد من 
مدى الفعالية في القضاء على الميكروبات، 
 BH مضيفًا:" يجب أن تكون نتيجة فحص
للمعق����م 7%، أما في حال كانت النس����بة 
ف����وق7 % ال يتم الموافقة عليه، نظرًا ألنه 
حمض قلوي وهو ما يؤثر بشكل كبير جدًا 

على الجلد".

االقتصاد:  نتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين 
تجار األزمات يستغلون »كورونا« ويسوقون »معقمات مغشوشة« والمواطن الضحية 

غزة/ دعاء احلطاب:
م��ا اإن مت االعالن عن حالة الط��وارئ ملواجهة فريو�ض كورونا 
امل�ضتجد ) كوفيد- 19(، تزايد اإقبال املواطنني يف قطاع غزة 
على �ضراء املعقمات وخمتل��ف مواد التنظيف ب�ضكٍل ملحوظ، 
مم��ا دفع اأ�ضحاب ال�ض��ركات والور�ضات املنزلية اإىل رفع ن�ضبة 
الكمي��ات املُنتجة، بغية حتقيق مكا�ض��ب مادية دون االلتفاف 
اإىل املعاي��ري ال�ضحية ال��الزم توافرها باملنتج.  وا�ضتكى بع�ض 
املواطن��ني يف القط��اع م��ن وج��ود معقم��ات ومطه��رات وم��واد 
تنظيفي��ة مغ�ضو�ضة وال ترتقي للم�ضت��وى االإنتاجي املطلوب، 
مم��ا اأدى اإىل ا�ضابته��م باأمرا���ض جلدي��ة واأخ��رى تنف�ضية. 
وموؤخ��رًا اأحالت وزارة ال�ضح��ة يف قطاع غزة للنيابة العامة، 
�ضاح��ب �ضركة لقيامه بت�ضنيع وتعبئة كحول اجلل التي يتم 
ا�ضتخدامه��ا لتطه��ري اليدين للوقاي��ة من فريو���ض )كورونا(، 

حيث قام ببيعها ل�ضالح جتار يف القطاع. 

غزة/ االستقالل: 
قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف 
أبو الريش، إن وزارته وضعت خططًا مدروسة 
ومتالحقة فيما لو تطورت الظروف وانتش����ر 

الفيروس في القطاع.
وأضاف أبو الريش، "لحد اآلن، الواقع الصحي 
بغزة تحت الس����يطرة ونح����اول بكل حكمة 
ضب����ط الحال����ة"، متابًعا: "وضعن����ا عددًا من 
طواقمنا الطبية من أطباء وممرضين وغيرهم 
في الحجر الصحي كونهم خالطوا المصابين 
الذين أعلنت عنهم الوزارة وذلك حفاظا على 

سالمة شعبنا".
وأوض����ح أن اإلمكانيات الصحي����ة في قطاع 
غزة إمكانيات مح����دودة ومتواضعة ونحاول 
اس����تجالب إمكاني����ات إضافي����ة م����ن باب 
االس����تعداد ألي طارئ، إضافة إلى أننا نبذل 
جه����ودا إضافي����ة في إط����ار تعزي����ز الواقع 

الصحي.
وأكد أبو الريش، أن وزارة الصحة بغزة، تواكب 
الميدان وتدير الواقع الصحي بحذر ومواجهة 
فيروس كورونا هو تجربة فريدة ومطلوب منا 
جميعًا أن نتقبل تغيير أية قرارات طالما أنها 

في مصلحة وسالمة المواطنين.
وتابع: هناك تضارب ف����ي المعلومات حول 
العالم بخصوص حضانة فيروس كورونا ألن 
س����لوكه غير ثابت ويتغير من يوم إلى يوم 
بحسب الدراس����ات والبحوث العالمية، ونحن 
في قطاع غزة نحاول إدارة الواقع الصحي بما 

يحقق ضمان سالمة مجتمعنا.
وخت����م أبو الريش: نعمل عل����ى قاعدة درهم 
وقاية خير من قنطار عالج، وهذا هو األس����لم 
واألحوط، حتى ال ننتقل من هذه المرحلة إلى 

مرحلة أكثر صعوبة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن المتحدث باس���م جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء أن رئيس األركان الجنرال أفيف 

كوخافي سيدخل إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية األسبوع.
وأوضح المتحدث أن قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات س���يدخالن أيضا إلى 
الحجر وذلك لمشاركتهم في جلسة مع قادة من وحدات االرتباط التابعة لقيادة الجبهة الداخلية 
قبل عش���رة أي���ام حيث تبين أن أحد القادة )من االحتياط( الذين ش���اركوا في الجلس���ة مريض 
ب"كورون���ا". وتوفي 18 ش���خصا وأصيب ما يزيد عن 4500 آخري���ن بفايروس كورونا في الكيان 

اإلسرائيلي منذ انتشار الوباء في العالم.

إدخال رئيس أركان الجيش »اإلسرائيلي« 
وضابطين كبيرين للحجر الصحي

»الصحة« بغزة: خططنا جاهزة والواقع الصحي تحت السيطرة
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غزة/ االستقالل:
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن هناك 
قلق����ًا متزايدًا وخش����ية على حياه 28 أس����يرًا 
أمضوا في سجون االحتالل االسرائيلي ما يزيد 
عن ربع قرن )25 عامًا( بشكل متواصل وما زالوا 
خلف القضبان وطالب بإطالق س����راحهم دون 

شرط.
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر 
ف����ي بي����ان صحف����ي،  أن األس����رى القدام����ى 
معرضي����ن اكثر م����ن غيرهم للخط����ر في ظل 
انتشار فيروس كورونا كونهم كبارًا في السن، 
وأمضوا س����نوات طويلة داخل السجون مما اثر 
على الحالة الصحي����ة لهم وغالبيتهم يعانون 
من أم����راض مختلفة ومناعته����م ضعيفة مما 

يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم.
وطال����ب بضرورة إطالق س����راح هؤالء األس����رى 
في ظل الظروف االس����تثنائية التي يعشيها 
العالم، خش����ية على حياتهم لو وصل فيروس 
كورونا الى سجون االحتالل، وخاصة ان هناك 
اتفاقًا س����ابقًا بإطالق س����راحهم ج����رى منذ 7 
سنوات بين الس����لطة واالحتالل إلطالق سراح 
كافة األس����رى القدامى، حي����ث أطلق االحتالل 
س����راح 3 دفعات، وأوقف االف����راج عن الدفعة 

الرابعة.
وأش����ار إلى أن 26 أس����يرًا على األقل من هؤالء 
األسرى كان من المفترض ان يطلق سراحهم 
عام 2013 بناًء على اتفاق إلطالق سراح )104( 
أسير من القدامى، تحرر منهم 74 أسيرًا بينما 

تبقى 30 اس����يرًا تحرر منهم 3 بعد ان امضوا 
22 عامًا في س����جون االحتالل، بينما استشهد 
العام الماضي األسير فارس بارود بعد 28 عامًا 

في االعتقال.
وأضاف أن غالبية هؤالء األس����رى معتقلون ما 
قبل اتفاق أوسلو وأمضوا جميعهم ما يزيد عن 
25 عامًا في سجون االحتالل، بينهم 12 أسيرًا 

من سكان المناطق المحتلة عام 1948.
ودعا أس����رى فلسطين المؤسس����ات المهتمة 
بشؤون األسرى ووسائل اإلعالم المختلفة إلى 
منحهم مزي����دًا من المس����احة واالهتمام، بما 
يس����اهم في مساندتهم وتسليط الضوء على 
قضيته����م وإبراز معاناته����م الخاصة وخاصة 

في هذه الظروف االستثنائية.

رام الله / االستقالل:
طالب أمين س����ر اللجن����ة التنفيذي����ة لمنظمة 
التحري����ر صائب عريق����ات دول العالم بالضغط 
على »إسرائيل« لالستجابة فوًرا لمطالب وحقوق 
األس����رى المش����روعة بموجب القان����ون الدولي، 
وإطالق س����راح األكثر ضعًفا وتض����رًرا، بمن في 
ذل����ك المس����نون والقّصر والذي����ن يعانون من 
ضعف في جه����از المناعة، أو من أمراض مزمنة، 

والمعتقلون اإلداريون.
جاء ذلك في رس����ائل رس����مية وجهها عريقات 
إلى أمين عام األمم المتحدة والمفوضة السامية 
لحقوق اإلنسان ووزراء خارجية االتحاد األوروبي، 
وروس����يا، والصي����ن، وبريطانيا، وإل����ى أمين عام 
جامع����ة ال����دول العربي����ة، وأمين ع����ام منظمة 

التعاون اإلسالمي.
وعرض في رسائله واقع الس����جون التي تفتقر 
إلى أسس الصحة العامة، والمعاناة من سياسة 
اإلهمال الطب����ي المتعمد، وانعدام وجود األطباء 
والع����الج واألجه����زة الطبية وم����واد التنظيف، 
وذلك في ظ����ل الخطر الحال����ي المحدق بصحة 
وأرواح المعتقلين الفلسطينيين بسبب انتشار 

فيروس »كورونا«.
وحذر من أن اإلجراءات التعسفية التي اتخذتها 
سلطات السجون مؤخًرا بحق األسرى، وحرمانهم 

من أكثر م����ن 140 صنًفا، تن����ذر بكارثة فاجعة 
بحق أكثر من 5000 أس����ير وأسيرة، خاصة الفئة 
األكثر ضعًفا من كبار الس����ن واألسرى المرضى 
البال����غ عددهم 700 مريض، منهم 200 يعانون 
من أم����راض مزمنة، وم����ن ذوي المناعة الصحية 

المتدنية، واألطفال.
وأحاط عريقات الدول بمطالب األسرى المشروعة 
بالحفاظ عل����ى حياتهم وصحته����م خاصة في 
ظل إفراج حكومات في العالم عن س����جنائها بما 
في ذلك »إس����رائيل« التي أفرجت عن سجنائها 
الجنائيي����ن، وف����ي ظل ع����دم اتخ����اذ مصلحة 

الس����جون أية تدابير للحد من انتشار الفيروس 
بين المعتقلين، وعدم إجراء فحوصات لألس����رى 
في ضوء توارد األخبار حول نقل وعزل بعضهم.

وأش����ار إل����ى أنه من ضم����ن المطال����ب: توضيح 
التعليم����ات واالحتياط����ات الت����ي س����تتخذها 
مصلحة الس����جون ف����ي حال انتش����ار الفيروس 
داخل الس����جون، وإج����راء فح����ص »كورونا« لمن 
تظه����ر عليهم األع����راض من األس����رى وخاصة 
المرض����ى وكبار الس����ن في كل قس����م، وإغالق 
األقس����ام بعد ذلك، بحيث ال يدخل س����جانون أو 
أي شخص على األقسام إال بعد اتخاذ اإلجراءات 
واالحتياطات الالزمة، وارت����داء الكمامات وإجراء 
التعقيم الالزم، وتزويده����م بالكمامات والمواد 

المعقمة.
وكذل����ك العم����ل عل����ى إطالق س����راح األس����رى 
اإلداريين الذين ال يوجد مبرر حقيقي العتقالهم 
خاصة في أجواء المنع والحظر القس����ري، وإطالق 
سراح األسرى المرضى، وتفعيل قانون تخفيض 
مدة الثلث وما يع����رف ب� »المنهليت« حتى يتم 
تحقي����ق القدر الممكن م����ن تخفيف االكتظاظ 
في غرفة األسرى داخل األقسام، وتوفير طريقة 
إلدخال األموال للحس����ابات في الكنتينا، وتوفير 
اتص����ال مرئي عبر الفيدي����و كونفرنس بداًل من 

الزيارات لالطمئنان على عائالتهم والعكس.

عريقات ُيطالب العالم بالضغط على االحتالل لإلفراج عن األسرى

الخليل/ االستقالل:
أكد مكتب إعالم األسرى أن عدد األسيرات اللواتي يخضعن لالعتقال اإلداري 
انخفض إلى ثالث أسيرات بعد اإلفراج عن األسيرة اإلدارية شذى ماجد حسن 

)20 عاًما( من رام الله، بعد أن أمضت 4 شهور في االعتقال اإلداري.
وأوض���ح المكت���ب في بي���ان ل���ه، أن أقدم األس���يرات اإلداريات هي ش���روق 
محمد موس���ى الب���دن )26 عامًا( من بلدة تقوع في بي���ت لحم، اعتقلت بتاريخ 
2019/7/15، وج���رى نقلها إل���ى مركز تحقيق »عتصي���ون« وبعدها إلى مركز 
توقي���ف »الرملة«، وتم عزلها في ظروف صعبة جًدا بغرفة صغيرة، قبل نقلها 

إلى سجن »الدامون«.
وأضاف أن محكمة االحتالل في »عوفر« كانت أصدرت قرار اعتقال إداري لمدة 
ستة أشهر بحق األس���يرة البدن بعد أس���بوعين من اعتقالها، وحين انتهت 
جددت لها لمرة ثانية لمدة س���تة أخرى، علمًا بأنها تعاني من اآلم في الكلى 

نتيجة ظروف التحقيق القاسية والعزل، وهي أم لطفلين.
وأش���ار إلى أن األس���يرة آالء فهمي عبد الكريم بش���ير )23 عام���ًا( من مدينة 
قلقيلي���ة تخضع لالعتقال اإلداري بدون تهم���ة، وجدد لها لمرة ثانية، وكانت 
اعتقل���ت بتاريخ 2019/7/24، وتعرضت ألنواع مختلفة من التعذيب والضغط 

النفسي قبل أن يتم نقلها إلى أقسام األسيرات في سجن »الدامون«.
وبي���ن أن محكمة االحتالل ف���ي »عوفر« جددت أمس االعتق���ال اإلداري للمرة 
الثانية لمدة 4 ش���هور بحق األس���يرة الناش���طة في مجال الدفاع عن األسرى 
بشرى جمال الطويل )26عامًا( من مدينة البيرة، وهي أسيرة سابقة اعتقلت 3 
مرات وأمضت شهور في س���جون االحتالل، وأعيد اعتقالها في 2019/12/11 

بعد اقتحام منزل والدها القيادي جمال الطويل.

3  أسيرات يخضعن لالعتقال 
اإلداري بسجون االحتالل

رام الله / االستقالل:
أطلق نادي األسير، بمش���اركة مؤسسات، عريضة تطالب بتدخل دولي عاجل 
لإلفراج عن أكثر من ألف أسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي من بين خمسة 
آالف، وهم من المرضى وكبار السن، واألطفال، واألسيرات، والمعتقلين إدارًيا، 
في ظل انتش���ار عدوى فيروس كورونا، وتزايد تسجيل االحتالل اإلسرائيلي 

إلصابات بين سجانيه.
وتتضمن العريضة جملة من المخاوف التي تحيط بمصير األسرى في سجون 
االحتالل، والت���ي يرافقها انعدام التدابير داخل أقس���ام األس���رى المغلقة 
والمكتظة، واكتفاء إدارة سجون االحتالل بتدابير خارجية منها: وقف زيارات 

عائالت األسرى، وزيارات المحامين، وإجراءات خاصة داخل المحاكم.
وطالبت العريضة الصليب األحمر الدولي بالقيام بدوره المنوط به من خالل زيادة 
طاقمه، كون أن الطاقم المتواجد في األراضي الفلس���طينية المحتلة، غير كاٍف 
لمتابعة قضايا األس���رى الفلس���طينيين، وتلبية حالة الطوارئ. وتحث العريضة 
المؤسس���ات المش���اركة على التوقيع عليها إليصال مطالبنا ومطالب األس���رى، 

وتخوفاتهم الحاصلة من انتشار عدوى فيروس كورونا بين صفوف األسرى.

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن قدري أبو 
بكر، أم���س الثالثاء، بأنه "تبّين فع���ال بعد الفحوصات أّن 

السجانين الصهاينة الثالثة مصابين بفيروس كورونا".
���د أبو بكر في تصريح���اٍت إذاعية أم���س الثالثاء، أّن  وأكَّ
الهيئة "س���تطالب م���ن الصليب األحم���ر بفحص كافة 

األسرى الذين خالطوا السجانين المصابين".
من جهتها، قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية األسير 
وحقوق اإلنس����ان س����حر فرنس����يس، أّنه جرى "تقديم 
"التماس طالبنا فيه إدارة الس����جون بتفعيل االتصاالت 
الهاتفي����ة بين األس����رى وذويهم خصوًص����ا في هذه 
األوقات الصعبة"، مشيرة أن "جميع االلتماسات تأجلت 
حتى غٍد الخميس ، وهناك عملية مماطلة من قبل إدارة 

السجون".
وأوضح���ت أّن جيش االحتالل "يقوم باعتقال أش���خاص 
جدد وبس���بب الفي���روس يتم حجرهم ف���وًرا، فلماذا يتم 

اعتقاله���م من األس���اس؟"، ُمبينًة أّنه "ت���م تعليق كافة 
جلس���ات المحاك���م، وما ينظر اليوم هو جلس���ات تثبيت 

االعتقال اإلداري أمام المحاكم العسكرية".
وش���ّددت على أّن "األس���رى في حالة قلق دائم وتخّوف 
من تفشي الفيروس"، مناش���دًة "الصليب األحمر الدولي 
والمؤسس���ات الدولية م���ن أجل الضغط عل���ى االحتالل 

لتوفير كافة سبل السالمة لألسرى".
د نادي األس���ير الفلسطيني أّن "هناك  يوم أول أمس، أكَّ
مخ���اوف كبيرة على مصي���ر 5 آالف أس���ير، يقبعون في 
س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، عقب اإلعالن عن تسجيل 
إصاب���ات جديدة، بي���ن صفوف المحققين والس���جانين 

بفيروس "كورونا" المستجد".
ُيذكر أّن هناك 5 آالف أسير يقبعون في سجون االحتالل 
الصهيوني، بينهم )700( أس���ير مريض، و)200( أس���ير 
يعانون أمراًضا مزمن���ة، باإلضافة إلى )180( طفاًل، و)41( 

أسيرة.

أبو بكر: سنطالب الصليب األحمر بفحص األسرى 
الذين خالطوا السجانين المصابين بكورونا

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، إن األسير 
إياد جرجاوي )34 عامًا( من مدينة خان يونس جنوب 
قطاع غ���زة، محتجز بمعتقل »جلبوع« اإلس���رائيلي، 

بوضع صحي حرج وخطير.
وأوضح����ت الهيئ����ة أم����س الثالث����اء، أن األس����ير 
الجرج����اوي يعاني من ورم س����رطاني ف����ي الكتلة 
العصبية بالدماغ تم اكتش����افه حديثًا، وهو بحاجة 
ماس����ة إلى عملية جراحية خالل ثالثة أسابيع، لكن 
إدارة المعتقل تماطل بتحويله لتلقي العالج الالزم 

لحالته الصعبة.
وأضافت أنه في حال لم يتم نقل األس���ير الجرجاوي 
إلى المستشفى بأسرع وقت ممكن، فإنه مهدد بأن 
يفق���د بصره والق���درة على الحرك���ة بإحدى جوانب 

جسده.
ولفتت الهيئة إلى أنه منذ عدة أش���هر بدأ األس���ير 

الجرج���اوي يش���تكي م���ن ص���داع مؤلم ومس���تمر 
وتشنجات متكررة، إضافة إلى معاناته من مضاعفات 
إصابة سابقة برصاص متفجر في البطن، تعرض لها 
قبل اعتقاله، ورغم أوجاعه الح���ادة لم تكترث إدارة 
المعتق���ل له، وماطلت بتحويله الجراء الفحوصات ما 

أدى إلى تفاقم وضعه الصحي.
وحملت إدارة س���جون االحتالل المس���ؤولية الكاملة 
عن حي���اة المعتقلين، س���يما المرضى منهم كحال 
األس���ير الجرجاوي والذي يعتبر م���ن الفئات األكثر 
ضعفًا ومن ذوي المناعة المتهالكة، في ظل األوضاع 
االس���تثنائية تزامنًا مع تفش���ي )وباء كورنا( داخل 
إسرائيل، وطالبت بضرورة االفراج الفوري عنهم وبال 

شروط.
يذكر أن األس���ير الجرجاوي معتقل منذ 2011/6/13 
ومحكوم بالس���جن ل� 9 س���نوات التي أوشكت على 

االنتهاء.

هيئة األسرى: األسير الجرجاوي بمعتقل 
»جلبوع« يعاني من وضع صحي حرج 

أسرى فلسطين: قلق متزايد على حياة 28
 أسيرًا أمضوا أكثر من ربع قرن بالسجون

إطالق عريضة للمطالبة باإلفراج 
عن األسرى في سجون االحتالل
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إعالن 
فقد 
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أعل���ن أن���ا المواط���ن / محمد س���ويلم راض���ي البريص 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)985228345( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن / محمد عبد الناصر حس���ين ابو سلطان 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم ) 
406055673 ( فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

رام الله / االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إن االحتالل 
اإلس���رائيلي يس���يطر على أكثر من 85 في المائة من 
المساحة الكلية ألرض فلسطين التاريخية، بعدما كان 
اليهود في عهد االنتداب البريطاني يس���يطرون فقط 
على 1682 كم2 أي ما نس���بته 6.2 في المائة من أرض 

فلسطين التاريخية.
وأضاف في تقرير أصدره لمناس���بة ذكرى يوم األرض 
أن ع���دد المواقع االس���تعمارية والقواعد العس���كرية 
اإلس���رائيلية نهاية عام 2018 في الضفة الغربية، بلغ 
448 موقعًا، منها 150 مستوطنة و26 بؤرة مأهولة، تم 
اعتبارها أحياء تابعة لمس���توطنات قائمة، و128 بؤرة 

استيطانية.
وفيما يتعلق بعدد المس���توطنين في الضفة الغربية 
فقد بلغ 671,007 مستوطن نهاية عام 2018، بمعدل 

نمو سكاني يصل إلى نحو 2.7 في المائة.
ويش���كل اس���تقدام اليهود من الخ���ارج أكثر من ثلث 
صافي معدل النمو الس���كاني بدولة إسرائيل، ويتضح 
من البيانات أن نحو 47 % من المس���توطنين يسكنون 
في محافظة القدس، حيث بلغ ع�ددهم نحو 311,462 
مس���توطن، منه���م 228,614 في القدس الش���رقية، 

ذلك الج���زء من محافظة القدس ال���ذي ضمه االحتالل 
اإلس���رائيلي إليه عنوة بعيد احتالل���ه للضفة الغربية 
ف���ي عام 1967. وتش���كل نس���بة المس���توطنين إلى 
الفلس���طينيين في الضفة الغربية، نحو 23 مقابل كل 
100 فلس���طيني، في حين بلغت في محافظة القدس 

نحو 70 مقابل كل 100 فلسطيني.
وش���هد الع���ام الماضي زي���ادة كبيرة في وتي���رة بناء 
وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، 
حيث صادق االحتالل اإلسرائيلي على بناء نحو 8,457 
وحدة جديدة، باإلضافة إلى إقامة 13 بؤرة اس���تعمارية 

جديدة.
وأش���ار التقرير الى أن االحتالل بات يسيطر على أكثر 

من 85 في المائة من أرض فلسطين التاريخية.
وأوض���ح أن "ع�دد الفلس���طينيين المق���در نهاية عام 
2019 بل���غ نحو 13 مليونا، منهم 5 ماليين يعيش���ون 
ف�ي دولة فلس���طين، ونحو 1597 مليون فلسطيني في 
أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلس���طينيين في الدول 
العربية نحو 6 ماليين فلس���طيني، ف���ي حين بلغ عدد 

الفلسطينيين في الدول األجنبية نحو 727 ألفًا".
وقال التقرير، إن االحتالل اإلسرائيلي استغل تصنيف 
األراض���ي حس���ب اتفاقي���ة أوس���لو )أ، ب، ج( إلحكام 

الس���يطرة عل���ى أراض���ي الفلس���طينيين، خاصة في 
المناطق المصنفة )ج(، والتي تخضع بالكامل لسيطرة 
االحت���الل اإلس���رائيلي على األمن والتخطي���ط والبناء، 
حيث يستغل االحتالل بشكل مباشر ما نسبته 76 في 

المائة من مجمل المساحة المصنفة )ج(.
وتطرق التقرير إلى سياس���ة الهدم والتدمير، وقال "إن 
إس���رائيل خالل عام 2019 قامت به���دم وتدمير 678 
مبن���ى، منها نحو 40 في المائة ف���ي محافظة القدس، 
بواق���ع 268 عملية هدم، وتوزع���ت المباني المهدومة 
بواق���ع 251 مبن���ى س���كنيًا و427 منش���أة. كما أصدر 
االحتالل خالل العام الماضي أوامر بوقف البناء والهدم 
والترمي���م لنحو 556 مبنى في الضفة الغربية بما فيها 

القدس".
وتقّدر منظمة "مراقبة حقوق اإلنس���ان"، أن هناك نحو 
90 ألف فلس���طيني في القدس الش���رقية يعيش���ون 

حاليًا في مباٍن مهددة بالهدم.
 وبالنس���بة لقطاع غزة، ق���ال التقرير: "أق���ام االحتالل 
اإلس���رائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي 
الش���رقي لقطاع غزة بعرض يزي���د على 1500م، وبهذا 
يسيطر االحتالل اإلس���رائيلي على نحو 24 في المائة 

من مساحة القطاع البالغة 365 كم.

غزة / االستقالل:
أكد مرك���ز حماية لحقوق اإلنس���ان أن تجديد االعتقال اإلداري لألس���رى في 
س���جون االحتالل االس���رائيلي في ظل جائحة كورونا ما هو إال استهتار بحياة 

الفلسطينيين.
وأدان المركز في بيان له، قرارات سلطات االحتالل القاضية بتجديد االعتقال 
اإلداري بحق األس���يرة الصحفية، بش���رى الطويل )26 عام���ا( وعضو المجلس 
التشريعي الفلسطيني حسن يوس���ف )65 عاما( خاصة في ظل عدم توجيه 
أي اته���ام لهم. وطالب بضرورة إنهاء االعتقال اإلداري بش���كل كامل، ووقف 

كافة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المعتقلين.
ودع���ا لضرورة قيام كافة األطراف الدولية والمنظمات الحقوقية واإلنس���انية 
بواجباتها والضغط على سلطات االحتالل من أجل توفير الحماية للمعتقلين 

الفلسطينيين.
كما طالب األمي���ن العام لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنس���ان بالعمل من 
أجل إلزام س���لطات االحتالل باحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني، وإنهاء 

االعتقال اإلداري بحق المواطنين الفلسطينيين.

رام الله/ االستقالل:
قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال- فلس���طين يوم 
أمس، إنه رغم مرور عامين على مس���يرات العودة في قطاع 
غزة، فإنه ال يوجد أّي مس���اءلة أو محاسبة للقتل والتشويه 
غير المش���روعين لألطفال الفلس���طينيين على يد قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي، رغم وجود أدل���ة موثقة على وقوع 

جرائم حرب ارتكبتها تلك القوات.
وأضافت الحركة العالمية- في بيان لها بمناس���بة الذكرى 
الثانية النطالق مس���يرات العودة- أنه من���ذ الثالثين من 
مارس/ آذار 2018، قتلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ما ال 
يقل عن 49 طفال فلس���طينيا خالل المسيرات بالقرب من 
السياج الفاصل مع قطاع غزة، بحسب األدلة التي جمعتها 
ووثقتها الحركة العالمية للدفاع عن األطفال - فلس���طين، 
وبذل���ك يرتفع عدد األطفال الذين قتلتهم قوات االحتالل 
ف���ي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الش���رقية، 
وقط���اع غزة، خالل الفترة نفس���ها إلى 81 طف���ال، علمًا أن 
غالبيتهم العظمى لم يش���كلوا أّي تهديد قاتل أو مباشر 

على حياة  االحتالل.
كما وّثقت الحركة العالمية إصابة 359 طفال فلسطينيًا على 
ي���د قوات االحتالل خالل االحتجاجات بالقرب من الس���ياج 
الفاص���ل مع القطاع من���ذ 30 آذار 2018، بما في ذلك 270 

طفال )75%( أصيبوا بذخيرة حية.
وتظه���ر األدلة الت���ي تحققت األمم المتح���دة من صّحتها، 
إصابة ما ال يقل عن 714 طفال بالذخيرة الحية عام 2018 في 
األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 629 طفالاً في قطاع 
غزة، بحس���ب ما أوردته مجموعة العمل بقيادة »اليونيسف« 

المعني���ة برصد االنتهاكات الجس���يمة ض���د األطفال خالل 
النزاع المس���لح. وقال المدير الع���ام للحركة العالمية للدفاع 
عن األطفال في فلسطين خالد قزمار، إّن »اإلفالت المنظم من 
العقاب مّكن إس���رائيل من مواصلة سياساتها القمعية في 

غزة واستهداف األطفال بشكٍل متعمد«.

وأض���اف أن »إخفاق المجتم���ع الدولي في محاس���بة قوات 
االحتالل اإلسرائيلي على االنتهاكات الجسيمة بحق األطفال 
الفلس���طينيين منحها موافقة ضمنية على اس���تهدافهم 
بشكٍل متزايد واإلفالت من العقاب، خالل السنوات الماضية«.

وكان���ت انطلقت في قطاع غزة مس���يرات مدنية جماعية 
ُعرفت باس���م »مس���يرة العودة الكبرى« في الثالثين من 
م���ارس/ آذار 2018، للمطالب���ة برفع الحصار اإلس���رائيلي 
ا، ولالحتجاج على عدم  المف���روض على القطاع منذ 14 عاماً
الس���ماح لالجئين الفلس���طينيين بالعودة إلى منازلهم 

وممتلكاتهم التي ُسلبت منهم في العام 1948.
وم���ن بين ال���� 359 طفالاً الذي���ن أصيبوا عل���ى يد قوات 
االحتالل- بحس���ب الحركة العالمي���ة للدفاع عن األطفال- 
63 طف���الاً )18%( أعمارهم أقل م���ن 12 عامًا، و163 طفالاً 
)45%( تت���راوح أعمارهم بي���ن 13 و15 عامًا، و133 طفالاً 
)37%( تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، بينما أصيب 59 
طفالاً )16.4%( في الرأس، في حين أصيب معظم األطفال 

)52.9%( في الجزء السفلي من الجسم.
وأك���دت الحركة العالمية أن اس���تخدام ق���وات االحتالل 
المتكرر للق���وة المميت���ة والمتعمدة ض���د المتظاهرين 
المدنيين والتي أدت إلى قتل أو تشويه األطفال الذين لم 
يشكلوا أي خطر وشيك على الحياة يرقى إلى جرائم حرب.

»الحركة العالمية«: ال يوجد مساءلة لجنود االحتالل على جرائمهم بحق األطفال

أكثر من 85 % من المساحة الكلية لفلسطين محتلة

نيويورك / االستقالل:
قال المتحدث الرس���مي باس���م األمين العام لألمم 
المتحدة س���تيفان دوجريك، إنه م���ن البديهي أن 
تكون غزة في ذهن األمين العام عندما أطلق نداءه، 
وطالب بملي���اري دوالر لدعم الدول الفقيرة والنامية 
والمناطق الهشة في كل أنحاء العالم لمواجهة وباء 

كورونا )كوفيد -19(.
ج���اء ذلك في معرض رد دوجريك على س���ؤال وجه 
له خالل مؤتمره الصحافي اليومي، الذي يعقده عن 
بعد، حول موقف غوتيريش م���ن األوضاع الصعبة 

التي تمر بها األراضي الفلس���طينية وخاصة قطاع 
غزة، وم���ا إذا كانت غزة في ذهنه عندما أطلق النداء 
لتقديم المساعدات للدول الفقيرة لمساندتها في 

التصدي للوباء.
وأطلق غوتيريش، خطة اس���تجابة إنسانية عالمية 
منس���قة بقيمة ملياري دوالر تحت عنوان “الخطة 
 ”19-COVID العالمية لإلستجابة اإلنس���انية لوباء
ا  وذلك لمكافحة الوباء في بعض البلدان األكثر ضعفاً
في العالم في محاول���ة لحماية الماليين من الناس 

ووقف الفيروس من الدوران مرة أخرى حول العالم.

ويعاني قطاع غزة من نقص في الدواء واالحتياطات 
الصحي���ة االحترازي���ة، وقد أثار الكش���ف عن عدة 
إصاب���ات في القطاع مخاوف الس���كان، من إمكانية 
انتشار فيروس "كورونا" بطريقة ال يمكن السيطرة 
عليها بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ ما 
يزيد عن 13 سنة تعرض فيها لثالث حروب مدمرة.

وتنبع تلك المخاوف م���ن ضعف إمكانيات القطاع 
الصحي، واالكتظاظ الس���كاني في غزة، حيث يزيد 
عدد السكان عن مليوني نسمة في مساحة صغيرة 

ال تزيد عن 340 كلم مربع.

األمم المتحدة: غزة من المناطق الهشة المحتاجة للدعم لمواجهة »كورونا«

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق���ت الحكومة "اإلس���رائيلية"، على القيود الجديدة للحد من انتش���ار وباء 
كورونا، كما أقرت خطة إنقاذ اقتصادية تمتد بين ش���هرين إلى ثالثة أش���هر 

بقيمة � 80 مليار شيكل.
وأعلنت حكومة االحتالل، انه س���يتم تقليص حجم الق���وى العاملة في الدوائر 

الحكومية والقطاع الصناعي الى 15% بدال من %30 .
وأقرت حظر تجمهر اكثر من ش���خصين من عائل���ة واحدة في غرفة واحدة، كما 
حظرت اقامة الصلوات الجماعية حتى في الخالء، فيما س���محت للمستوطنين 
بإقام���ة الصالة 3 مرات يوميا في حائط البراق عل���ى ان يكون عدد الحاضرين ال 
يزي���د عن 10 اش���خاص، كما تم حظر اقامة حفالت االع���راس، وحظر اي زيارات 

عائلية خالل عيد الفصح .
وسمح للعمال والموظفين العمل داخل غرفة واحدة، على ان يكون بينهم مسافة 
مترين على االقل، وقب���ل دخولهم لمكان العمل يتم قياس درجة الحرارة لهم، 

وعليهم استخدام ادوات خاصة بهم فقط .

حكومة االحتالل تصادق على 
قيود جديدة للحد من كورونا

»حماية«: تجديد اإلداري 
لألسرى استهتار بحياتهم 

بظل جائحة كورونا
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الحالة الدرامية التي يعيشها سكان قطاع غزة بفعل الحصار المفروض عليه منذ اربعة عشر عاما, وتردي 
االوضاع في البنى التحتية للقطاع على كل المس���تويات المعيش���ية, واالزمات التي يعاني منها قطاع 
س���واء في القطاع الصحة او الحكم المحلي والبلديات أو غيره, هي التي دفعت الناس للتكافل والتكامل 
وااللتزام باإلرشادات والتعليمات, لحصار الكورونا في قطاع غزة المحاصر, رغم قلة االمكانات وعدم توفر 
ادوات السالمة الالزمة,  لكن وحتى ننجح في خطواتنا علينا ان نعترف دائما أن هناك واقعًا يجب ان نقر 
به حتى نس���تطيع ان نتجاوزه وفق الحالة التي نعيشها ووفق االمكانيات المتاحة, فاألوضاع المعيشية 
في قطاع غزة متردية للغاية, ونسبة الفقر والبطالة وصلت الى حد مخيف, والناس ال تستطيع ان تبقى 
جالس���ة في بيوتها خوفا من الكورونا القاتلة, ألنه ال يتوفر لديها البديل الذي يس���تطيع من خالله رب 
االس���رة ان يوفر لقمة العيش له والفراد اسرته,  والمائة دوالر القطرية التي يعول عليها البعض كثيرا, 
تقدم في مناس���بات متباعدة وال تكاد تسد رمق العيش للكثير من الناس, مع التأكيد على شكرنا لقطر 
على هذه المساعدة الخيرية التي تقدمها بين الحين واالخر للمعوزين والفقراء وذوي الحاجة, وبالتأكيد 

شيء افضل من ال شيء. 
ما الحظته خالل اليومين الماضيين ان الناس لم تعد قادرة على الجلوس بمنازلها, ليس من اجل التنزه 
والسياحة في االرض, ولكن ألن الحاجة دفعته للخروج للبحث عن الرزق, فاألسبوع الذي جلسه في البيت 
التزاما بالتعليمات افرغ البيت من مس���تلزمات الطعام ال طحين وال س���كر وال سيرج وال حتى مياه صالحة 
للشرب, فاضطر للخروج للبحث عن الرزق, االسواق بدأت تعود لطبيعتها, والسيارات تعمل بوتيرة اكبر, 
والمح���الت والمطاعم وصالونات الحالقة عادت لتعمل من جديد, وال يمكن الحد ان يلوم الناس على هذا 
طالما انك لم توفر لهم البديل, ونحن نقدر ان حكومة المتابعة في قطاع غزة ال تس���تطيع توفير الطعام 
لمليوني فلسطيني يعيش���ون في قطاع غزة المحاصر, فاألزمة المالية حاضرة بقوة, واشد ما يعاني منه 
قطاع غزة هو الحصار المالي الذي تفرضه »اس���رائيل« على القطاع, والذي تفاقم الى حد كبير, فإسرائيل 
اعلنت قبل ايام على لس���ان وزير حربها المجرم نفتالي بينت انها صادرت نحو اربعة ماليين دوالر كانت 
موجهة الى قطاع غزة, والغرض هو تجفيف كل منابع التمويل المالي لس���كان القطاع حتى يستسلموا 
لواقعهم المر ويقبلوا بما يملى عليهم من االحتالل دون مقاومة, وقد نجح االحتالل الى حد كبير في منع 

دول عربية كثيرة من تقديم دعم مالي للفلسطينيين . 
في ظل هذا الواقع الذي نعيش���ه, وامكانية خروج الناس للعمل نظرا للحاجة الماس���ة إليه, على حكومة 

المتابعة في قطاع غزة التعامل مع هذا الواقع باتخاذ العديد من االجراءات الوقائية مثل .
ف���رض رقابة اكبر على مواقع الحجر الصحي ومنع التواصل بين المحجورين واهاليهم, والفحص اليومي 
المتك���رر للمحجورين وعدم اختالطهم ببعضهم الن من يحمل المرض قد يصيب ش���خصًا اخر س���ليمًا 

مشاركًا له في مكان الحجر الصحي. 
التنسيق مع وزارة الصحة برام الله لمد قطاع غزة بالمستلزمات الصحية الضرورية كأجهزة تنفس واجهزة 
فحص وكمامات وادوية وغيرها, بما يضمن التعامل مع الحاالت المصابة بالفايروس بما يلزم حتى تصل 

الى الشفاء التام وتعاود مزاولة حياتها بشكل طبيعي وال خوف او وجل.  
تشديد الرقابة على البائعين والتجار والس���ائقين والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة والوزارات 

الستخدام كل ادوات الوقاية والمطهرات لمنع انتقال الوباء او تمدده ال سمح الله, فهذا اجراء مطلوب. 
نش���ر لجان توعية بين الناس س���واء من وزارة الصحة او مؤسس���ات معنية او من وزارة الداخلية لتوعية 

الناس وتعريفهم باألخطار المحدقة بهم ووسائل السالمة والحماية الالزمة ومنع التجمهر واالكتظاظ. 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتنظيم ورش عمل شبابية للتعريف بوباء كورونا واخطاره ووسائل 
الوقاية منه وتكليف هؤالء الش���باب بإرشاد الناس وتثقيفهم بكيفية مواجهة االزمة وتحفيزهم بحافز 
مالي ولو بس���يط من أي جهة كانت ولو حركات المقاومة الفلس���طينية التي عليها دور كبير في حماية 
القطاع من الوباء بإمكاناتها وكوادرها البشرية, حتى يستطيعوا التنقل بين المناطق والقيام بمهامهم 

على اكمل وجه. 
التنس���يق م���ع البلديات في القطاع للبدء بحم���الت تنظيف وتعقيم  في الش���وارع والمخيمات واألبراج 
السكنية, وازالة اكوام القمامة المتكدسة على الطرقات ووضعها في االماكن المخصصة لها خارج المدن. 
هذه خطوات مطلوبة للتعامل مع واقعنا الذي نعيش, وهكذا يمكن أن نحاصر وباء الكورونا في قطاع غزة, 
خاصة اننا حتى اآلن بفضل الله نس���يطر عليه ونمنع انتش���اره وتفاقمه, وال زلنا نراهن على وعي شعبنا 

وقدرته على حصار الوباء, ودائما علينا االلتزام ببيوتنا طالما استطعنا ذلك حتى نقضي على الوباء.  

حصار الكورونا في قطاع غزة 

رأي

اإلنس���ان الذى يجهل تاريخ���ه ويغفل عن ماضيه 
ويط���وى صفحات م���ن الحياة هك���ذا دون تدبر لن 
يس���تطيع أن يعرف حاضره و مستقبله ،في تاريخ 
قضيتنا عش���نا األل���م والحرمان والمجازر وس���لبت 
أرضنا ودنست مقدساتنا وسرقوا منا أغلى ما نملك 
الوطن الذي نشأنا على ترابه وترعرعنا فى أحضانه، 

فيه ذكريات الطفولة وفيه كل شيئ جميل.
يعلمن���ا الق���رآن أن اإلخ���راج م���ن الوطن أحد 
تدابير الكف���رة الماكرين) وإذ يمكُر بك الذين 
كف���روا ليثبت���وك أو يقتل���وك أو ُيخرج���وك 
ويمكرون ويمك���ُر الله والله خي���ُر الماكرين(.  
ج���اء الماكرون  الماروق���ون الغاصبون ليمحوا 
تاريخنا بغطرستهم واستيالئهم على أرضنا 
ومقدس���اتنا، فق���ام  المحتل بس���رقة  آالف 
الدونمات من أراضينا عنوة تحت قوة الس���الح 
ووقوف ه���ذا العال���م الظالم مع���ه وتخاذل 
األنظمة المنبطحة والتي لم تحرك ساكنًا منذ 
عام التقس���يم ١٩٤٧م  وع���ام النكبة١٩٤٨م 
وكان���ت القاضية ف���ي عام النكس���ة ١٩٦٧م 
يوم أن تم الس���يطرة علي قطاع غزة والضفة 
الغربي���ة والقدس وإحتالل الجوالن وس���يناء 
،ه���ذا التقاعس من األنظم���ة وعدم التصدي 

للعصاب���ات الصهيونية هو ال���ذي جرأ العدو 
على أن يقوم بما يش���اء حتى وصل األمر إلى 
إحراق المس���جد األقصى ومنب���ر صالح الدين 
وتم���ادي العدو في جرائمه ألن���ه لم ير أمامه 
أن���اٌس يواجهون ويقول���ون للمحتل كفى إال 
من أبناء ش���عبنا الذين كان���وا يواجهون هذه 
الجرائم بصدوره���م العاريه ،لك���ن ماذا كان 
يملك آباؤنا وأجدادنا من السالح حتى يدافعوا 

عن أرضهم؟ ال شيئ.
 حتى إس����تمرأ العدو في ٣٠من مارس آذار عام 
١٩٧٦م عل����ى س����رقة آآلف الدونم����ات الزراعية 
في الجليل وال س����يما قرى وبل����دات عرابة_ودير 
حنا_وس����خنين ، كان����ت هذه الجريم����ة بمثابة 
كارث����ة قد حلت بفلس����طين وأهلها ،فانتفضت 
جماهير شعبنا فى كل مكان ثائرة وصارخة فى 
وجه الصهاينة أننا لن نس����مح لكم أن تس����رقوا 
أرضن����ا فهي الحياة وهي كل ش����يئ جميل فى 
الوجود، فواجهوا بصدورهم العارية وبحناجرهم 
وبالف����أس الذي كان يضرب ب����ه المزارع  األرض 
و بتلك العصى التي كان يتكئ عليها الش����يخ، 
والعدو أمامهم بس����الحه يض����رب ويقتل حتى 
إستشهد س����تة من أبناء شعبنا وهم يدافعون 

عن ث����رى فلس����طين فُجبل����ت األرض بدمائهم 
الزكي����ة ليبقى هذا الدم وصم����ة عار على جبين 
أولئك الذي����ن خذلوا آباءنا ول����م ينصروهم ولم 

يمدوهم بالسالح .
بعد ٤٤عامًا على هذه الذك���رى األليمة التى حلت 
بأرضن���ا وبقضيتنا س���نبقى ن���ذِكُ األجيال بهذا 
التاريخ وبهذا اليوم حتى تبقى ناٌر الثأر مشتعلة 
ف���ي قلوبهم فلن نغفر ولن نس���امح ولن ننس���ى 

ونعلمهم الشعار الخالد
ولى وطن آليت أال أبيعه *وأال أرى غيري له الدهر مالكا
واليوم دماء الشهداء التي تنزف على ثرى الوطن 
والت���ى كانت تدافع عن دينها وترابها  تؤكد أنها 
األمتداد الطبيعى للش���هداء األوائل ممن دافعوا 
عن أرضهم وترابهم فكانت ضريبة األنتماء  لهذه 

األرض شهادة فى سبيل الله .
سنعيد األرض التي سلبت، وذرات التراب التى سرقت
ألن الل���ه عز وجل الذي ق���ال لنبيه )إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إل���ى معاد( يعطينا األمل أننا 
عائدون بأمر الل���ه ، فقلوبنا ترنو إلى القدس ويافا 
إلى حيفا وعكا إلى كل المدن والقرى التى س���لبت 
منا وال سبيل لعودتها  إال بالمقاومة فما أخذ بالقوة 

ال يسترد إال بالقوة. 

على ش���رف ذك���رى إحياء ش���عبنا المراب���ط المجاهد 
لي���وم األرض وفي هذا الوق���ت العصيب الذي يمر به 
العالم بأس���ره خوفًا وهلعًا من انتش���ار وباء فايروس 
كورونا نق���ول لهذا النظ���ام العالم���ي المنافق الذي 
انكش���ف زيف حضارت���ه، وضعف جبروت���ه، والذي 
يكيل بعدة مكاييل، بأننا نواج���ه وباء وفايروس هذا 
االحتالل الذي س���رق أرضنا منذ سنين عديدة ومريرة 
وهو اليزال يس���رق مزيدا منها، ويرتكب الجرائم بحق 
ش���عبنا ويمارس الظلم والقهر ويتنكر لحقوق شعبنا 
المش���روعة على هذه األرض على مرأى ومسمع منكم 

جميعا، دون أن يحرك أحد منكم ساكنًا،
ولكي تبقى ه���ذه الذكرى الكبيرة ومعانيها العظيمة 
محفورة في ج���دران الفؤاد والوج���دان وثنايا وحنايا 
الذاكرة، حفظا لها من النس���يان أو التناسي والنكران 
في زحمة أوجاع المآسي واآلالم، وهذا أمر معيب ليس 
من ش���يم الرجال األوفياء، وف���ي مرحلة تتداعى فيها 
علين���ا األمم كما تتداعى األكلة إلى قصعتها لمس���ح 
وجودنا وطم���س هويتنا الثقافي���ة والحضارية وكيِّ 

وعينا وحسم إدراك عقولنا.
إذن فم���ن الواج���ب الش���رعي واألخالق���ي والضرورة 
الوطنية الملح���ة عليكم أيها الرج���ال المخلصون أن 
تهب���وا لنجدة تلك القيم والمعان���ي؛ وذلك بأن ال تمر 
هذه الذكرى م���ر الكرام بالرغم من الظ���روف القاهرة 
والصعب���ة التي تعيش���ها األم���ة فما عليك���م إال أن 
تصرخوا بأعلى أصواتكم وبصدى حناجركم لمواجهة 
هذا الس���يل الطافح من الظلم والقهر، نصرًة للمسرى 
فى ذكراه، ووفاء لألس���رى، وليوم األرض ويوم العرض، 
وحق الع���ودة وعودة الحق ألهل���ه، والوجود على هذه 
األرض، والحياة عليها بالعزة والكرامة، ولصمود شعبنا 
ومقاومته الباس���لة ف���ي التصدي للع���دوان والحصار 
المس���تمرين، ودعما لمعركة الصم���ود والتحدي التي 
يخوضها أسرانا األبطال لنيل أبسط الحقوق لمواجهة 
ه���ذا الوباء، ووض���ع الملح على الجرح ك���ي يبقى حيا 
ه���ذا الجرح، وتبقى معه جذوة هذا الصراع مش���تعلة 
بداًل من انش���غالنا بأنفسنا وبصناعة أعداء جدد وفقد 
حلف���اء كثر، يصبح معه���ا األخ ع���دوًا والعدو صديقًا 

وحليفًا، وبقضايا صغيرة تافهة، وتضييع ما تبقى من 
الوط���ن، بداًل من العمل على عودة واس���ترداد ما ضاع 
منه، والحث على وقف دوامة رحى الطحن الذاتي التي 
تدمر كل ش���يء، ألنه جهاد في غي���ر محله وجهاد مع 
غي���ر عدو، واجبنا توجيه بوصلة ش���عبنا وقواه الفاعلة 
والحية ف���ي االتجاه األصوب والصحي���ح في معركته 
مع التناقض الرئيس���ي، أال وهو المشروع الصهيوني 
)العدو الحقيقي( لن���ا جميعا، ودون ذلك ضعوه جانبا 
عل���ى الهامش. النتائ���ج أمرها إلى الله ع���ز وجل فما 
علينا إال تصحيح النية وإخ���الص العمل والعودة إلى 
خالق الكون ومسبب األس���باب والذي أمره بين الكاف 
والنون وبين طرفة عين وانتباهتها يغير من حال إلى 
ح���ال، ولعل هذا الفايروس يفعل مالم تفعله الخطب 
والمواع���ظ والمؤتم���رات والمبادرات في لم الش���مل 

ووحدة األمة في مواجهة األخطار المحدقة بها.
الله���م اصرف عنا وباء االحتالل ووباء االنقس���ام ووباء 
الجهل ووباء كورون���ا واحفظنا وأهلنا وهذا البلد وبالد 

المسلمين من كل سوء ومكروه.

فــي ذكــرى يــوم األرض

وباء كورونا ووباء االحتالل في ذكرى يوم األرض..

بقلم درويش الغرابلي ..

 بقلم أ. وليد حلس

 من وجهة نظري هذا يعود لعدة أسباب:
المنظوم���ة الصحية في أغل���ب دول العالم العربي 
واإلسالمي  متردية، وهي ال تسمح ألن يعمر فيها 
االنس���ان، أي أن تلك المنظومات الصحية ال تقدم 
الخدم���ات الصحي���ة المطلوبة على مس���توى عال 
ومتطور ما يسمح لإلنسان بالعيش بصحة وعافية 
لسنوات طويلة، بينما المنظومة الصحية في الدول 
األوروبي���ة هي منظومة متطورة ج���دا، لذلك يوجد 
لديهم فئة عمرية وسط مجتمعاتهم من سن ٧٠ 

عامًا فما فوق بنسبة مرتفعة.
منحن���ى توزيع األعمار  البش���رية في معظم الدول 
العربية واالسالمية مقلوب مقارنة بالدول األوروبية، 

أي أن نس���بة األطفال والش���باب في الدول العربية 
واإلس���المية أعل���ى بكثير من نس���بة كبار الس���ن، 

والعكس صحيح عند الدول األوروبية.
عندما تزداد نس���بة كبار الس���ن في المجتمعات، 
فإنه يزداد معها األم���راض المزمنة وتزداد األعباء 

الصحية وحاجتهم للرعاية الصحية المستمرة.
 ش���اهدنا العديد م���ن الفيديوهات ف���ي جائحة 
كورونا التي تثبت أن مستوى اهتمام العائلة بكبار 
الس���ن في الدول األوروبية مت���دٍن، وهذا يزيد من 
الخطر على حياة كبار الس���ن، حيث إن كبير الس���ن 
بحاجة الى رعاية ووقاية واهتمام هذا في االوقات 
العادية، بينما تزداد حاجته لكل ما س���بق في ظل 

انتشار األوبئة.
بات واضحا أن النس���بة االعلى من الوفيات نتيجة 
فايروس كورونا هم من كبار الس���ن بس���بب وجود 
العديد من االم���راض المزمنة لديهم، مما يضعف 
مناعتهم في مقاومة فايروس كورونا، ومن المعلوم 
أن غالبية األم���راض المزمنة هي إما تصيب القلب 
أو االوعي���ة الدموية أو الرئتي���ن، وفايروس كورونا 
يصي���ب أنس���جة الجهاز التنفس���ي وه���و جهاز 
حيوي مرتبط بش���كل مباشر بجهاز القلب واالوعية 
الدموية، وهنا تكمن خطورته المباش���رة على كبار 

السن.
 في الدول العربية واالس���المية يختلف األمر، أوال: 

نس���بة كبار الس���ن أقل بكثير من الدول األوروبية، 
ثانيا: درجة االهتمام األسري بكبار السن في الدول 
العربية واالسالمية أعلى بكثير، وهذا ينبع من قيم 
اإلسالم العظيم ثم من العادات والتقاليد العربية 

الموروثة.
 ثم إن هناك عامال مهمًا أيضا وهو مستوى النظافة 
الش���خصية )أي نظافة األبدان( لدى الدول العربية 
واالسالمية أعلى من مس���توى النظافة الشخصية 
في الدول االوروبية وهذا ما أكدته دراسات عديدة، 
والمعلوم أن انتش���ار فايروس كورونا يعتمد كثيرا 
على مس���توى النظافة الشخصية، والعالقة بينهم 

عكسية.

د. أبو البراء مشتهىلماذا لم يظهر فيروس كورونا بأعداد كبيرة في الدول اإلسالمية والعربية؟
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قلقيلية- الرام/ االستقالل:
أغلقت الش���رطة الفلس���طينية بمحافظة قلقيلية، 14 
محاًل ومنشاة تجارية بالمحافظة، لعدم التزام أصحابها 
باإلغالق الذي تفرضه حالة الطوارئ للحد من انتشار وباء 

)كورونا(.
واف���اد محاف���ظ قلقيلي���ة راف���ع رواجبة، بأن الش���رطة 
وبمس���اندة األجهزة األمنية أغلقت متاجر، ومغاس���ل، 
ومركبات، ومطاع���م، وصالون حالقة، ومش���غل خياطة 
للمالب���س، ومحل تصليح مركبات، ومح���ل لبيع الطيور، 
أثن���اء قيامهم بج���والت ميدانية ف���ي المدينة، وقرى 
المحافظة وبلداتها، لضم���ان تنفيذ تعليمات وقرارات 
رئاسة الوزراء بإعالن حالة الطوارئ في كافة أنحاء الوطن.

وناش���د  رواجب���ة المواطني���ن بااللتزام بق���رارات حالة 
الطوارئ، وع���دم مخالفتهم للتعليمات، بهدف حماية 
المجتم���ع من انتش���ار وتفش���ي الوباء، تح���ت طائلة 

المسائلة القانونية.

وفي الس���ياق ذاته أغلق���ت وزارة االقتص���اد الوطني، 
وجهاز األمن الوقائي، ومديرية صحة محافظة القدس، 
منشأتين صناعيتين إلنتاج المعقمات والعصائر، غير 
مرخصتين، وتخزنان العصائ���ر في ظروف غير صحية 
في بلدة الرام ش���مال القدس المحتلة، ما يشكل خطرًا 
على صحة المستهلك. وأوضح مدير مديرية االقتصاد 
الوطني في القدس سعيد قريع، في بيان صحفي صادر 
عن الوزارة، أن اإلغالق جاء أثناء جولة مش���تركة للطواقم 
لضب���ط وتنظيم الس���وق في البلدة، مضيف���ا أنه جرى 

إتالف نحو 3.5 طن من العصائر التالفة.
وفي مدينة س���لفيت، أغلقت الطواقم مشغال للخياطة 
يعم���ل على إنت���اج كمامات غير مطابق���ة للمواصفات 
والمقايي���س، كما جرى إت���الف 200 كمامة في نابلس 

للسبب ذاته.
يش���ار إلى أن وزارة االقتصاد الوطني أحالت منذ ظهور 
فيروس "كورن���ا 42 ملفا إلى النياب���ة العامة لمكافحة 

الجرائم االقتصادية، لعدم إش���هار األسعار والتالعب 
بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر االسترشادي 
الصادرة عن الوزارة، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة 
تعم���ل على إنت���اج كمامات غير مطابق���ة للمواصفات 

والمقاييس.
كما أغلقت في الفترة ذاتها 38 منشأة صناعية مخالفة 
وغير مرخص���ة تقوم بإنت���اج المعقم���ات والكمامات، 
باإلضافة إل���ى أربعة محال تجارية لتجاوزها الس���قف 

السعري المحدد وبيعها سلعا منتهية الصالحية.
وبينت الوزارة، في بيانها، أن طواقم الرقابة والتفتيش 
نفذت بالتعاون مع ش���ركائها وفي مقدمتها األجهزة 
األمنية 19 جولة تفتيش���ية تم خاللها زيارة 151 محال 
تجاريا، وسحبت 32 عينة من سلع: الكفوف، وكمامات، 
ولباس واٍق، لفحصها مخبريا والتأكد من سالمتها، كما 
تعاملت مع 53 ش���كوى وردت م���ن قبل المواطنين عبر 

الرقم 129.

رام اللهم االستقالل: 
ق���ال الجهاز المرك���زي لإلحصاء إن الرقم القياس���ي 
العام ألسعار المنتج سجل انخفاًضا مقداره %1.20 
خالل فبراير/ ش���باط الماضي، مقارنة مع الشهر الذي 
سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 96.75، مقارنة 
ب�97.93 خالل كانون الثاني الماضي )س���نة األساس 

.)100=2018
وأوض���ح اإلحصاء في بيان له أم���س الثالثاء أن الرقم 
القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محلًيا من 
اإلنتاج المحلي سجل انخفاًضا مقداره 1.23%، حيث 
بلغ الرقم القياسي 96.64 خالل شباط 2020 مقارنة 
ب�97.84 خالل كانون الثاني 2020 )س���نة األس���اس 

.)100=2018
وبي���ن أن الرقم القياس���ي ألس���عار المنتج للس���لع 
المصدرة من اإلنتاج المحلي س���جل انخفاضًا مقداره 
0.99%، حيث بلغ الرقم القياسي 97.73 خالل شباط 
2020 مقارنة ب�98.71 خالل شر كانون الثاني 2020 

)سنة األساس 2018=100(.

وأش���ار إلى أن أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 
وتكييف الهواء س���جلت انخفاض���ًا مقداره %3.17، 
والتي تش���كل أهميتها النس���بية 9.33% من سلة 

المنتج.
فيما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة 
والحراجة وصيد األس���ماك انخفاضًا مقداره %3.04، 
والتي تش���كل أهميتها النسبية 32.14% من سلة 
المنتج، وذلك النخفاض أس���عار السلع ضمن نشاط 
زراعة المحاصيل غير الدائم���ة بمقدار 9.05%، على 
الرغم من ارتفاع أس���عار الس���لع ضمن نش���اط صيد 
األسماك بنسبة 3.34%، وأسعار السلع ضمن نشاط 

زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة %1.55.
وس���جلت أس���عار إمدادات المياه وأنش���طة الصرف 
الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 
0.85%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من 

سلة المنتج.
كما ش���هدت أس���عار منتج���ات صناع���ة التعدين 
واس���تغالل المحاجر انخفاضًا مقداره 0.44% خالل 

شهر ش���باط 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 
1.26% من سلة المنتج.

وأوض���ح اإلحص���اء أن أس���عار الس���لع المنتجة من 
الصناعات التحويلية شهدت ارتفاعًا نسبته %0.19، 
والتي تش���كل أهميتها النسبية 55.59% من سلة 
المنتج، وذلك بس���بب ارتفاع أس���عار الس���لع ضمن 
نشاط صناعة المجوهرات والحلي الثمينة واألصناف 

المتصلة بنسبة %1.73.
باإلضافة إل���ى ارتفاع أس���عار صناع���ة الكيماويات 
والمنتج���ات الكيميائية بنس���بة 1.02%، وأس���عار 
صناعة المشروبات بنس���بة 0.85%، وأسعار صناعة 
منتجات مطاحن الحبوب، والنش���ا ومنتجات النش���ا 
بنس���بة 0.79%، وأس���عار صناعة المالبس بنس���بة 
0.78%، وأس���عار صناعة منتج���ات األغذية األخرى 

بنسبة %0.54.
ف���ي المقابل انخفضت أس���عار صناع���ة المنتجات 
النفطية المك���ررة بمقدار 1.44%، وأس���عار صناعة 
الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار %0.76.

غزة/ االستقالل:
بدأت وكالة الغوث وتش����غيل الالجئي����ن »األونروا« يوم 
أمس، بتوزيع المس����اعدات الغذائي����ة » الكابونات« في 
قطاع غزة وفق����ا آللية محددة لتفادي تفش����ي فيروس 

كورونا .
وقال عدنان أبو حسنة المستش����ار اإلعالمي ل� »األونروا« 
، إن الوكالة اس����تأنفت  توزيع المساعدات الغذائية في 

القطاع يوم أمس وفقا آللية توزيع جديدة .
وبي����ن، أن »األون����روا« غيرت آلي����ة توزيع المس����اعدات 
الغذائية ليصبح التوصيل إلى منازل الالجئين مباش����رة 
بغرض ضمان صحة وسالمة الالجئين المنتفعين، وهو 

ما يمثل األولوية القصوى ل� »األونروا« على خلفية تفشي 
»فيروس كورونا«.

ولفت إلى أن األس����ر المنتفعة لن تقوم بدفع أي مقابل 
عند تلقي المساعدة الغذائية سواء نقدًا أو عينيًا لوسيط 
التوصيل. وأضاف، أن »األون����روا« قررت أن تتحمل كافة 
النفقات في هذا الخصوص وس����يقوم الوسيط بتسليم 
الطرد الغذائي لالجئين المنتفعين في منازلهم، وذلك 
كخط����وة احترازية من طرف األونروا لمنع التجمعات في 
اط����ار الخطوات للحد من و منع انتش����ار فايروس كورونا 
)كوفيد- 19( وال يجب على العائ����الت مغادرة منازلهم 

الستالم الطرود الغذائية تحت أي ظرف«.

غزة/ االستقالل: 
ب���دأت صباح أم���س الثالثاء، في قطاع غ���زة عملية صرف 
المنحة القطرية للعوائل المس���تورة والمتعففة، عبر فروع 

بنك البريد المنتشرة في قطاع غزة.
وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة 
إعمار غزة، أعلن أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات 

النقدية لألسر المتعففة في قطاع غزة.
وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع 
مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة ل� 100 ألف أس���رة، 

بواقع 100$ لألسرة الواحدة.

وبّين أن الصرف سيكون وفق آلية جديدة ستنفذ بالتعاون 
مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية 
االجتماعي���ة ووزارة االتص���االت وتكنولوجي���ا المعلومات 
ووزارتي الصحة والداخلية بغ���زة، لضمان تحقيق معايير 
السالمة للمس���تفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين 
المس���تفيدين، وذلك ضمن اإلجراءات الوقائية لمواجهة 
تفشي فيروس »كورونا« المستجد. وأشار العمادي إلى أن 
عملية التوزيع ستستمر على مدار نحو أسبوعين، وسيتم 
تبليغ المواطنين بمواعيد االستالم المحددة تفاديا لحدوث 

تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

صرف المنحة القطرية لـ 100 
ألف أسرة وفق آلية جديدة

رام الله/ االستقالل: 
قال وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي، امس الثالثاء: 
إن موعد ص����رف رواتب الموظفي����ن العموميين تحدده 
وزارة المالي����ة والتخطيط وفق االلية التي حددها رئيس 

الوزراء في المؤتمر الصحفي األخير يوم 29 آذار الجاري.

ونفى العس����يلي ما نش����ر عب����ر بعض وس����ائل اإلعالم 
ووسائط التواصل االجتماعي من تحديده لموعد صرف 
الروات����ب اليوم األربعاء والذي ج����اء في أعقاب لبس وقع 
أثناء حدثيه عب����ر إذاعة صوت فلس����طين حول الوضع 

االقتصادي الراهن.

وزير االقتصاد ينفي تحديد موعد 
صرف رواتب السلطة اليوم األربعاء

»األونروا« توزع »الكابونات« الغذائية 
والتوصيل للمنازل دون مقابل

اإلحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام ألسعار المنتج بفبراير

رام الله / االستقالل:
أصدر الدفاع المدن���ي تعليماته إلى أصحاب محطات الغ���از ومركبات التوزيع 
بضرورة التعقيم الدائم للمحطات والمركبات واالس���طوانات، بما يضمن سالمة 

اإلجراءات.
وذك���ر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلعالم ف���ي الدفاع المدني، يوم أمس، أن 
عملية التعقيم بدأت في هذه المحطات بإش���راف الدفاع المدني، وأن استمرار 

تعقيمها سيتم من قبل العاملين فيها بشكل يومي ومتواصل.
وش���دد على أهمية تعقيم مركبات نقل الغاز واالسطوانات لكثرة تبادلها بين 
المواطنين، سيما في البلدات والقرى، وضمن إجراءات الدفاع المدني االحترازية 

في مواجهة الفيروس .

واشنطن/ االستقالل:
تواصل المؤسس���ات الفلس���طينية العاملة في الواليات المتحدة الضغط عبر 
»الكونغ���رس«، عل���ى اإلدارة األمريكية الس���تئناف التموي���ل للقطاع الصحي 
الفلس���طيني ووكالة »أونروا« في ظل تصاعد انتش���ار في���روس »كورونا« على 

مستوى العالم بما فيه دولة فلسطين.
وأوضحت مصادر مطلعة، إن الجهود الفلسطينية تمكنت لغاية اليوم من جمع 

175 ألف دوالر من أصل مليون دوالر من أبناء الجالية.
وأوضحت أن���ه تم خالل الحملة ش���راء وتوفير مواد طبي���ة أولية الزمة لفحص 
»كورونا« تشمل: أقنعة طبية، وشرائح فحص، وذلك ضمن جسر جوي متواصل 

من الصين والواليات المتحدة مباشرة إلى فلسطين.
وأش���ارت إلى أن س���لطات االحتالل تتعمد المماطلة لمن���ح الموافقات األمنية 

إلدخال هذه المعدات وإرسالها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية.

حملة بالكونغرس الستئناف 
المساعدات للقطاع الطبي 

الفلسطيني و »أونروا«

إغالق 16 منشأة تجارية لعدم االلتزام بحالة الطوارئ في قلقيلية والرام الدفاع المدني يؤكد 
ضرورة تعقيم محطات 
الغاز ومركبات الموزعين
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القاهرة/ االستقالل:
أكدت منظمة الصح���ة العالمية، أن 
مصر من بي���ن الدول الت���ي وافقت 
على إجراء اختبارات سريرية لتقييم 
فعالي���ة األدوي���ة المطروحة كعالج 

لفيروس كورونا المستجد.
وقال���ت المنظم���ة إن الوضع الوبائي 
في مصر يش���ير إلى قوة االستجابة 
م���ن   90% وأن  للش���فاء،  العام���ة 
اإلصابات تت���راوح أعمارهم بين 20 

و80 سنة.
وحذرت المنظم���ة من التراخي خالل 
األس���ابيع المقبلة في نظ���م الرصد 

والعزل.
وبين���ت أن اس���تعداد مص���ر بعدة 
سيناريوهات من ش���أنه أن يبعدها 
اإليطال���ي،  المش���هد  تك���رار  ع���ن 
ويجعله���ا ق���ادرة عل���ى أن ترس���م 
الخاص  الوبائي  المنحنى  بنفس���ها 

بها.
ولفت���ت المنظمة إل���ى أن انخفاض 
معدالت اإلصاب���ة بالفيروس مرهون 

بااللتزام باإلج���راءات االحترازية على 
والمنش���آت  والمجتمع  الدولة  نطاق 
المواطني���ن  وناش���دت  الصحي���ة. 
بض���رورة اإلس���راع بطل���ب الرعاي���ة 
الصحية حال الش���عور بأية أعراض 

ألن ذلك يسهل احتواء المرض.
ونوه���ت إل���ى أن العالم م���ا زال في 

مرحلة استكش���اف الفيروس وتعلم 
أنماطه.

وأكدت أن التزام المواطنين بيوتهم 
وعدم الخروج إال للضرورة من ش���أنه 
المنظومة  عل���ى  الضغ���ط  تخفيف 

الصحية في البالد.
وتوقعت أن تمتد رحلة التوصل إلى 

تطعي���م مضاد للفي���روس إلى عدة 
أشهر.

ونفت منظمة الصحة العالمية وجود 
إثباتات علمي���ة لما يقال عن تخليق 
في���روس كورون���ا، كم���ا تطرقت إلى 
فيروس هانتا في الصين، مؤكدة أنه 

ليس جديدًا وال ينتقل بين البشر.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا حول العالم أن 

عدد اإلصابات به تقترب من 800 ألف حتى صباح يوم أمس.
وأظهرت بيانات منصة »وورلد ميترز«، الدولية المتخصصة في اإلحصائيات، أن إجمالي 
ع���دد اإلصابات حول العالم تجاوز 785 ألفا. كما أظه���رت البيانات أن عدد المتعافين 

يقترب من 166 ألفا. مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى قرابة 38 ألف حالة.
وتتص���در الواليات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حاالت اإلصابة، تليها 

إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.
وبلغت الحصيلة في الواليات المتحدة نحو 164 ألف حالة إصابة و3170 حالة 
وفاة، وبلغ���ت حصيلة إيطاليا نحو 102 ألف حالة إصاب���ة و11591حالة وفاة، 

فيما بلغت حصيلة الصين 81518 حالة إصابة و3305 حالة وفاة.

مصر تبدأ االختبارات السريرية لعالج كورونا

واشنطن/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجية األميركية، يوم أمس، إّن الواليات المتحدة 
تج���دد أربعة قيود على البرنامج النووي للنظام اإليراني لمدة 60 
يوم���ًا إضافية، في خطوة تزيد من صعوبة تطوير إيران س���الحًا 

نوويًا.
وفي وقت س���ابق، قالت مصادر ل���� »رويترز« إن ق���رارًا أميركيًا ، 
لتجدي���د اإلعف���اءات من العقوب���ات التي تمنع الش���ركات غير 

األميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية اإليرانية.
وتس���مح خطوة إدارة الرئيس دونالد ترام���ب بمواصلة عمليات 
منع االنتش���ار النووي في مفاعل أراك لألبحاث، ومحطة بوشهر 

النووية، ومفاعل األبحاث بطهران، ومبادرات نووية أخرى.
وقال���ت المتحدث���ة باس���م وزارة الخارجية األميركي���ة مورغان 
أورتاغوس: »إن الواليات المتحدة تجدد أربعة قيود على البرنامج 
النووي للنظام اإليراني لمدة 60 يومًا إضافية. مثلما قال الرئيس 
ترامب في وقت س���ابق هذا العام، لن ُيسمح إليران أبدًا بامتالك 
س���الح نووي«، مضيفة: »س���نواصل مراقبة جميع التطورات في 
برنامج إيران النووي مراقبة شديدة، ويمكننا تعديل تلك القيود 
ف���ي أي وقت«. وذكر البيان أنه ت���م تجديد اإلعفاء من العقوبات 

لمدة 60 يومًا.

واشنطن تجدد أربعة قيود 
على البرنامج النووي اإليراني

الرياض/ االستقالل:
أعلنت السعودية، تطبيق إجراءات احترازية 
صحية إضافية في عدد من األحياء السكنية 

بمدينة مكة المكرمة، ومنع التجول فيها.
وقال����ت وكالة األنباء الس����عودية "واس" عن 
مصدر ب����وزارة الداخلي����ة، أن ال����وزارة قررت 
تطبيق إج����راءات احترازي����ة صحية إضافية 
بعدد م����ن األحي����اء الس����كنية بمدينة مكة 

المكرمة.
وأوض����ح المص����در أن ذلك يأت����ي في ضوء 
التوصي����ات الصحية المقدم����ة من الجهات 
والتدابي����ر  اإلج����راءات  بتعزي����ز  المعني����ة 
االحترازية للحد من انتش����ار فيروس كورونا 

الجديد بالمملكة، وحفاظا على صحة وسالمة 
المواطنين والمقيمين.

وبين المصدر أن هذه اإلجراءات تشمل عزل 
أحياء أجياد والمصافي والمس����فلة والحجون 
والنكاسة وحوش بكر، ومنع الدخول إليها أو 
الخ����روج منها ومنع التج����ول فيها على مدار 

اليوم 24 ساعة.
وتضمن����ت اإلج����راءات االحترازية، الس����ماح 
لس����كان األحياء المش����ار إليه����ا الخروج من 
مث����ل  الضروري����ة  لالحتياج����ات  منازله����م 
)الرعاي����ة الصحية والتموي����ن( وذلك داخل 
نطاق منطقة العزل خالل الفترة من الس����اعة 

السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.

وتابع المصدر: "تس����تمر جميع النش����اطات 
المصرح لها بممارس����ة مهامها خالل أوقات 
منع التجول في كافة األحياء المعزولة صحيا 
وذلك ف����ي أضيق الحدود ووف����ق اإلجراءات 

والضوابط التي تحددها الجهة المعنية".
وذكر المصدر أن ذلك يأتي في إطار الجهود 
الت����ي تبذلها المملكة للحف����اظ على الصحة 
العامة بمنع انتش����ار في����روس كورونا، وأنها 
تخض����ع للتقيي����م المس����تمر م����ع الجهات 

الصحية.
ودع����ت الوزارة جميع المواطنين استش����عار 
مس����ؤولياتهم الفردي����ة بااللت����زام والتقيد 

بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.

السعودية تعزل 6 أحياء بمكة المكرمة بسبب »كورونا« كورونا.. اإلصابات تقترب من 800 
ألف والوفيات من 38 ألفًا في العالم

بغداد/ االستقالل:
ش���رعت الواليات المتحدة في نش���ر منظومة صواريخ 
باتريوت للدفاع الجوي في العراق، بعد نحو شهرين من 
تعرض القوات األميركية لهجوم بصواريخ باليس���تية 
إيرانية، بحس���ب ما أكدت مصادر عس���كرية أميركية 

وعراقية.
وكانت واش���نطن وبغ���داد تتفاوضان لنش���ر منظومة 
الدفاع الجوي منذ كانون الثاني/يناير، حين استهدفت 
طهران بصواريخ باليستية قاعدة عين األسد في غرب 

العراق، ردًا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.
ولم يتض���ح على الفور ما إذا كان���ت الواليات المتحدة 
قد حصلت في النهاية على موافقة الحكومة العراقية. 

وق���د وصلت إحدى بطاريات باتري���وت إلى قاعدة عين 
األس���د، التي ينتش���ر فيها جنود أميركيون، األسبوع 
الماضي، ويتم تركيبها، وفقًا لمسؤول عسكري أميركي 

ومصدر عسكري عراقي.
وقال المس���ؤول األميركي إن بطارية أخرى وصلت إلى 
قاع���دة في أربيل، كبرى مدن إقليم كردس���تان العراق. 
وأضاف المسؤول نفسه إن بطاريتين أخريين ما تزاالن 

في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.
وتتك���ون أنظمة باتري���وت م���ن رادارات فائقة التطور 
وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ باليس���تي 

خالل تحليقه.
وكان العراق عارض نشر المنظومة الدفاعية األميركية، 

خش���ية أن تنظر إليه جارته طه���ران، على أنه تهديد 
وتصعيد. وقال مصدر عسكري مطلع على المفاوضات 
إن مس���ؤولين عراقيين رفيعي المستوى أشاروا خالل 
اجتم���اع مع قائد القيادة المركزي���ة األميركية الجنرال 
كيني���ث ماكنزي في ش���باط/فبراير الماض���ي، إلى أن 
واشنطن يمكن أن تمنح بغداد "غطاء" سياسيًا، بخفض 

عديدها في العراق مع نشر الصواريخ الدفاعية.
وبالفع���ل، فقد س���حب التحالف الدول���ي الذي تقوده 
الواليات المتحدة جنوده من قواعد عدة خالل األسابيع 
األخيرة. وانس���حبت قوات التحالف من قاعدة عسكرية 
ف���ي مدينة الموصل بش���مال البالد، وه���ي رابع قاعدة 

الشهر الحالي.

واشنطن تشرع في نشر منظومة باتريوت في العراق

بيونغيانغ/ االستقالل:
ه���ّددت كوري���ا الش���مالية، بتعطيل الح���وار مع 
الواليات المتح���دة، في وقت أكد وزي���ر الخارجية 
األميركي مايك بومبيو أنه يتطلع إلى اس���تئناف 

المفاوضات معها.
وصّرح مسؤول مكّلف بملف التفاوض مع الواليات 
المتحدة، لوكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية: 

"سماع خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل 
في الحوار". وأضاف المسؤول، من دون الكشف عن 

هويته: "سنجد طريقنا بأنفسنا".
واألس���بوع الماضي، ناشد وزير الخارجية األميركي 
ماي���ك بومبيو، أعضاء األس���رة الدولية "للبقاء على 
تصميمه���م ف���ي ممارس���ة ضغوط دبلوماس���ية 
واقتصادي���ة" على كوري���ا الش���مالية التي تملك 

الس���الح النووي، داعيًا بيونغ يانغ إلى اس���تئناف 
الحوار.

واتهم المس���ؤول الكوري بومبيو بأنه "وّجه إهانة 
إل���ى بالد يريد رئيس���ه )دونالد ترام���ب( أن يبني 
عالقة جيدة معها"، مشيرًا بذلك إلى رسالة وّجهها 
الرئيس األميركي إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم 

جونغ أون.

كوريا الشمالية تهدد بتعطيل الحوار مع الواليات المتحدة

موسكو / االستقالل:
صعدت أسعار النفط الخام في تعامالت يوم أمس، مدفوعة 
باإلعالن عن اتصال هاتفي بين الرئيسين األمريكي دونالد 
ترامب، والروس���ي فالديمير بوتين، لبحث مستقبل أسعار 

الخام.
وقال ترامب، إنه ناقش مع بوتين، اس���تعادة االستقرار لسوق النفط، 
مضيفا "لم أكن أتوقع أن أطلب يوما زيادة أسعار النفط.. السعر الحالي 

منخفض للغاية".
وبحلول الس���اعة )06:33 ت.غ(، صعدت العق���ود اآلجلة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت تس���ليم يونيو/ حزيران بنسبة 2.31 بالمئة أو 60 

سنتا، إلى 27.02 دوالرا للبرميل.
كما صعدت العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب تكس���اس الوس���يط 
تس���ليم مايو/ أيار، بنسبة 6.12 بالمئة أو 1.22 دوالر، إلى 21.30 دوالرا 

للبرميل.
وتعود مطالبة ترامب بزيادة األسعار، إلى الضرر الذي أحدثته األخيرة 
عل���ى إنتاج النفط الصخ���ري في الواليات المتحدة، إذ يبلغ متوس���ط 

تكلفة إنتاج البرميل الواحد 20 دوالرا.
وتش���هد أس���واق النفط عرضا متزاي���دا للخام بس���بب تراجع الطلب 
العالم���ي من جه���ة، مدفوعا بالتبعات االقتصادية لتفش���ي فيروس 
كورونا، وحرب األس���عار بين الرياض وموس���كو، بع���د تفكك تحالف 

"أوبك+"، من جهة أخرى.

مكالمة بين ترامب وبوتين 
تصعد بأسعار النفط
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غزة/ االستقالل: 
كش���فت تقارير صحافية محلية, عن وضع مجلس إدارة 
نادي خدمات الشاطئ, ثالثة أسماء لتولي تدريب الفريق 

في الموسم المقبل, خلفا للمستقيل حمادة شبير.
وأك���دت التقارير, أن إدارة الش���اطئ وضع���ت الثالثي 
ربحي س���مور, ومحمود المزين, وسامي سالم في قائمة 

المدربين المرشحين لتدريب الفريق األول بالنادي.
وبّينت أن حس���م هوية المدير الفني الجديد, سيكون 
خالل الساعات القريبة المقبلة, تمهيدًا لتشكيل الجهاز 
الفني, على أن يتم بعد ذلك التعاقد مع صفقات جديدة.

أعلن المدرب ش���بير عن تقديم اس���تقالته من تدريب 
فريق كرة القدم األول بنادي خدمات الشاطئ.

وأك���د عب���ر صفحته الش���خصية على موق���ع التواصل 
االجتماعي "فيسبوك"،  أن نهاية عقده مع" البحرية" جاء 

بناء على رغبته.
يش���ار إلى أن خدمات الش���اطئ أنهى منافسات دوري 
الممتازة مع ش���بير في المركز الثاني برصيد 34 نقطة, 

بفارق 10 نقاط خلف خدمات رفح "البطل".

الشاطئ يضع أسماء ثالثة 
مدربين في الدائرة لخالفة شبير

غزة/االستقالل:
حسم نادي خدمات رفح، حامل لقب بطولة الدوري الممتاز 
الموس���مين الماضيين، مصير الجه���از الفني لفريق كرة 

القدم.
وأعلن النادي تجديد الثقة بالجهاز الفني واإلداري والطبي 
بقيادة »إس���الم أبو عريضة« الس���تكمال مهامه للموسم 

الثالث على التوالي، حفاظًا على حالة االستقرار.
ورفض خدمات رفح استقالة »أبو عريضة« وجهازه المعاون، 
والتي تقدم بها عقب الخروج من منافسات كأس غزة أمام 

اتحاد الشجاعية.
وُتوج خدمات رفح بلقب بطولة الدوري الممتاز، للعام الثاني 

على التوالي، والسادس في تاريخه.

بطل الدوري يحسم ملف الجهاز الفني

مدريد/ االستقالل: 
يبدو أن األس���طورة البرتغالية كريس���تيانو 
رونال���دو، يعيش عامه األخي���ر في المالعب 
اإليطالية مع فريق���ه يوفنتوس، وقد يغادر 

في الصيف المقبل.
وعلى الرغم من موافقة كريستيانو رونالدو 
على تخفيض راتبه لمساعدة يوفنتوس 
على ح���ل األزم���ة االقتصادي���ة الناتجة 
عن في���روس كورونا، إال أن مس���تقبله قد 
يكون خارج البيانكونيري. حيث س���يؤثر 

الضرر االقتصادي النات���ج عن الوباء على 
يوفنتوس.

ونقلت صحيفة الماركا اإلس���بانية نقاًل عن 
تقارير إيطالية، يفك���ر يوفنتوس في وضع 
خط���ة للحف���اظ على الن���ادي خ���الل الفترة 
الحالية، وق���د تؤثر هذه الخط���ة على راتب 

كريستيانو رونالدو المرتفع للغاية.
ويحصل كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى 
يوفنت���وس قادمًا من ريال مدريد في صيف 
2018، على صافي دخل س���نوي قيمته 31 

مليون يورو.
وقد ال يتمكن يوفنتوس من دفع راتب النجم 
الفائز بخم���س كرات ذهبي���ة عقب نهاية 
األزمة، وهناك 3 سيناريوهات محتملة حول 

مستقبله.
يمكن لرونالدو أن يرحل إلى أي فريق مقابل 
70 مليون يورو على األقل، على الرغم من عدم 

تلقيه أي عرض رسمي حتى اآلن.
ومع انتهاء عق���ده بعد عامين، يمكنه البقاء 
حتى نهاية عقده، أو التجديد لموسم واحد.

رونالدو يقترب من الرحيل عن يوفنتوس

روما/ االستقالل:
قال تقرير صحفي إيطالي إن إنتر ميالن يسعى جاهدًا لخطف نجم نابولي، وضمه في صفقة 

مجانية عقب الموسم الجاري.
وينته���ي عقد درايس ميرتينز مع نابولي عقب الموس���م الجاري، ويح���اول إنتر ميالن إغراء 

المهاجم المميز بالحصول على راتب أكبر من المعروض عليه لمنعه من تجديد عقده.
وبحس���ب موقع "كالتش���يو ميركاتو" اإليطالي، فإن إنتر يريد منع خطوة تجديد ميرتينز مع 

نابولي، حيث يرغب في ضمه إلى صفوفه في صفقة مجانية.
من جهته، يفضل ميرتينز في هذه المرحلة االس���تمرار مع نابولي، إال أن الجلسة األولى التي 

جمعته مع أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي، لم تشهد التوصل التفاق.
ورغم ذلك، فمن المحتمل أن تشهد الجلسة الجديدة التوصل التفاق يقضي بتوقيع ميرتينز 

على عقد جديد يمتد لموسمين، مع حصوله على 4 ماليين يورو في الموسم الواحد.
ف���ي الوقت ذاته، يخطط إنتر لتقديم عرض إلى النج���م البلجيكي بنفس المدة، ولكن براتب 

يصل إلى 5 ماليين يورو في الموسم الواحد.

مدريد/ االستقالل: 
كش���ف تقرير صحفي إس���باني عن ناديين جديدين من البريميرليج يسعيان 

للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، العب برشلونة المعار لبايرن ميونخ.
وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن بنهاية الموسم الحالي، ومن غير المرجح تفعيل 
بند أحقية الشراء، لذلك سيعود الالعب إلى برشلونة، الذي يرغب في التخلص منه.

وبحس���ب صحيفة "س���بورت" الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد وليستر سيتي 
أحدث المهتمين بضم كوتينيو من برشلونة في الصيف المقبل.

وأش���ار التقرير إلى أنه على الرغم من ماضي كوتينيو في آنفيلد، معقل ليفربول، 
فإن مانشستر يونايتد ال يمانع التعاقد مع فيليب.

برلين/ االستقالل: 
أعلن االتحاد األلماني لكرة القدم تمديد تعليق الدوري األلماني حتى 30 أبريل 

المقبل، في ظل استمرار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشفت صحيفة "كيكر" األلمانية، أن رابطة "البوندسليجا" قررت تمديد تعليق 
المسابقة المحلية بعد تصويت جميع أندية الدوري األلماني باإلجماع على القرار.

تابعت الصحيفة: "الخطة التي وضعتها الرابطة هي اس���تئناف المباريات في 
عطلة نهاية األسبوع األول من شهر مايو، بدون حضور جماهير".

وكان من المقرر اس���تئناف الدوري األلماني ي���وم 2 أبريل المقبل، قبل أن تقرر 
األندية باالجتماع تأجيل المباريات مجددًا، ف���ي ظل الوضع الراهن واإلجراءات 
االحترازي���ة الت���ي تتبعه���ا الحكوم���ات من أج���ل مواجهة تفش���ي فيروس 

كورونا المستجد.
وتوقف النش���اط الرياضي في معظم دول العالم بسبب تفشي الوباء العالمي، 
فض���اًل عن تأجيل عدد من الفعاليات الرياضية على رأس���ها دوري أبطال أوروبا 

والدوري األوروبي وأولمبياد طوكيو.

تمديد تعليق الدوري 
األلماني إلى 30 أبريل

إنتر ميالن يغري نجم نابولي لضمه مجانًا

ناديان انجليزيان مهتمان بضم كوتينيو
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أن اللجنة قررت صرف مبلغ مليون ش���يكل تبرعات 
م���ن مس���تحقات موظف���ي الحكومة بغ���زة لصالح 
مبادرة "عيلة وحدة" التي تقوم عليها ش���ريحة من 

الموظفين لألسر الفقيرة. 
وأكد أن وزارة التنمية االجتماعية ستوزع مساعدات 
عينية عاجلة على أهال���ي المواطنين المتواجدين 

داخل مراكز الحجر الصحي.
وأش���ار إلى أن اللجنة أوع���زت للجهات ذات العالقة 
بإجراءات اس���تيعاب كوادر بش���رية جديدة لوزارة 
الصح���ة بما قيمت���ه 339 كادرًا، إضافة ل�300 كادر 

للتشغيل المؤقت. 
كما ق���ررت اللجنة، ص���رف روات���ب الموظفين غدا 
الخميس 2 أبريل/ نيس���ان وفق إجراءات احترازية 
لمنع التجمعات، وس���يتم تلقي الرواتب عن طريق 

الوزارات المختلفة. 
كما تق���رر زيادة عدد أيام ص���رف المنحة، وافتتاح 
أربعة مراكز صرف جديدة في محافظات القطاع، من 

أجل تخفيف االزدحام. وبحسب عوض، سيتم توزيع 
مس���اعدات عيني���ة عاجلة على أهال���ي المواطنين 

المتواجدين داخل مراكز الحجر الصحي. 
وأعلن عن البدء بإعداد وتجهيز مستشفى الصداقة 
التركي بعد أخذ الموافقات الالزمة على ذلك لخدمة 

الواقع لمواجهة فايروس كورونا. 
وق���ال عوض: إن "لجن���ة المتابعة نف���ذت إجراءات 
متعددة بالمش���اركة م���ع الجه���ات المختلفة في 
المجتمع الفلسطيني لمواجهة تفشي وباء كورونا". 
وأف���اد أن الحكومة قّدمت أكثر م���ن 5 مليون دوالر 
حت���ى اللحظة في إطار دعم المحجورين داخل أكثر 
من 35 مركزًا في قطاع غزة ما بين "مدرس���ة وفندق 

وعيادة". 
وأش���ار إلى أن هذا التعاون يأتي ف���ي إطار تعاون 
المجتمع م���ع اللجنة الحكومي���ة للتغلب على هذه 

المرحلة الصعبة، تفاديًا لوقوع أي كارثة أو مكروه.
وذكر أن الوزارات واألجهزة الحكومية تواصل القيام 

بالجهود الممكن���ة من إجراءات وق���رارات من أجل 
خدمة أبناء ش���عبنا في كل القطاع���ات، وتحصين 
مجتمعنا من الفي���روس، والتخفيف من آثاره، رغم 

قلة اإلمكانات
من جهته، أعلن المتحدث باس���م الحكومة إبراهيم 
ملحم مساء أمس الثالثاء، عن عدم تسجيل إصابات 
جديدة بفيروس كورونا في األراضي الفلسطينية، ما 

يبقي عدد اإلصابات 117 حالة.
وقال ملحم خالل مؤتم����ر صحفي عقده برام الله: 
إن"522 عين����ة قيد الفحص في المختبر المركزي 
ب����رام الله ومختبر بيت لحم، وس����تظهر نتائجها 

قريبا".
وأوض���ح أن العائدين من األردن عب���ر معبر الكرامة 
أخ���ذت منهم عينات وس���تظهر خالل الس���اعات 
القادمة، وس���يبقوا عل���ى المعبر إل���ى حين صدور 
النتائج، الفتا إلى نقل من يحمل المرض إلى الحجر 

الصحي والباقي إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية

مذكرة تبليغ حكم غيابي
إلى المدعى عليه: أش���رف محمد رضوان حمادة من غزة س���ابقًا وسكان اإلمارات حاليًا 
مجهول محل اإلقامة فيها، لقد ُحكم عليك من ِقبل هذه المحكمة في القضية األساس 
2019/1766م بتاريخ 2020/3/26م وموضوعها تفريق للشقاق والنزاع المرفوعة عليك 
من قب���ل المدعية: نوال أكرم صب���ري الحتو من غزة وس���كانها بتطليقها منك طلقة 
واح���دة بائنة بينونة صغرى بعد الدخول وعليها الع���دة وفرقت بينكما بهذه الطلقة 
البائنة البينونة الصغرى دفعًا للضرر الحاصل لها من سوء معاشرتك ولها حق التزوج 
بمن تش���اء من المس���لمين األكفاء بعد انتهاء عدتها الش���رعية منك واكتساب هذا 
الحك���م الدرجة القطعية حكمًا وجاهيًا بحق المدعية قاباًل لالس���تئناف غيابيًا بحقك 
قاباًل لالعتراض واالستئناف، لذا صار تبليغك حسب األصول، وُحرر في 2020/3/29م.

قا�سي حمكمة غزة ال�سرعي
ال�سيخ/ عبادة الرقب

املتابعة احلكومية  ..

الحتالل يهدم ..

المجاورة جنوب شرق طولكرم، بسواتر ترابية، في الوقت الذي 
جرف مس���توطنون، عدة دونم���ات من أراض���ي قريتي جالود 

وقريوت جنوب محافظة نابلس.
هدمت جراف���ات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالث���اء، منزاًل 
قيد اإلنش���اء على مدخل قرية "جبارة" جنوب طولكرم بالضفة 

الغربية، تحت ذريعة البناء بدون ترخيص. 
وقال رئيس المجلس القروي إحس���ان تحسين، إن قوات كبيرة 
من جيش االحتالل ترافقها جرافت���ان حاصرت المكان  صباح 
أم���س، بعد أن أغلق���ت مداخل القرية من الجهتين الش���رقية 
والغربية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، 

قبل أن يهدموا المنزل.
وأوض���ح أن المنزل مكون من طابق واحد يع���ود للمواطن خالد 
رشيد الشيخ حسين من قرية كفر عبوش، والذي كان قد تلقى 

قب���ل فترة إخطارات م���ن االحتالل بوقف البن���اء؛ بدعوى عدم 
الترخيص.

ُيذك���ر أّن ه���ذا المنزل هو ضم���ن عدد من المن���ازل المهددة 
بالهدم، بدعوى عدم الترخيص، حيث سبقها هدم ثالثة منازل 

في المكان ذاته العام الماضي.
وأش���ار تحس���ين إلى أن مزاعم االحتالل لهدم البيوت وإفراغ 
األرض م���ن أصحابها واهي���ة، وهي ذريعة ب���أن هذه مناطق 
مس���تهدفة لالس���تحواذ، خاصة أنه في حال تقدم المواطنون 
بالحصول على تصاريح البناء فإن االحتالل سيرفض، رغم أنها 

أراضيهم ولديهم اإلثباتات بذلك.
وتتعرض أراضي القرية لهجمة من االحتالل منذ إعالن "صفقة 
الق���رن"، ومحاوالت منه لالس���تيالء على مئ���ات الدونمات من 

أراضيها الزراعية، إلقامة منطقة صناعية استيطانية جديدة.

كما أغلقت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي، الثالثاء، طرقا زراعية 
تصل قريتي كفا وشوفة بعدد من القرى المجاورة جنوب شرق 

طولكرم، بسواتر ترابية.
وقال مزارعون كانوا يعملون في أراضيهم الزراعية في المنطقة 
إنهم تفاج���أوا بقوات االحتالل تقتحم البيوت البالس���تيكية 
خالل عملهم بداخلها، وأجبرتهم على مغادرتها تحت تهديد 
الس���الح، واالبتعاد ع���ن المكان، قبل أن تق���دم جرافتهم على 

إغالق الطرق المجاورة.
كما أخطرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس الثالثاء، بوقف 

العمل في بركس بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأفاد منس���ق لجنة الحماية والصمود في مس���افر يطا جنوب 
الخلي���ل فؤاد العم���ور في تصريح���ات صحفية ، ب���أن قوات 
االحتالل أخطرت المواطن عيس���ى محم���د البركندي حمامدة 

بوقف العمل في بركس لتربية الماش���ية، الذي تبلغ مساحته 
110 أمتار، في قرية التبان شرق يطا.

كم���ا اقتحمت تلك الق���وات عدة قرى وخرب في مس���افر يطا، 
بهدف بث حالة من الرعب في صفوف المواطنين.

كما أخطرت قوات االحت���الل مواطنا بإزالة خيمته وإخالء أرضه 
التي تقدر مساحتها ب50 دونما، في قرية المفقرة في مسافر 

يطا جنوب الخليل.
فيما جرف مستوطنون، أمس الثالثاء، عدة دونمات من أراضي 

قريتي جالود وقريوت جنوب محافظة نابلس.
وقال عضو لجنة مقاومة االستيطان في قريوت بشار القريوتي، 
إن جراف���ات تابع���ة للمس���توطنين، تعمل منذ س���اعات على 
تجريف أراض تابعة لقريتي جالود وقريوت، مزروعة بأش���جار 

الزيتون، وتقع بمحاذاة مستوطنة "شفوت راحيل".

غزة/ االستقالل: 
أكدت اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر الدولي في 
قطاع غزة، أنه يصلها بين الفينة واألخرى مطالبات 
باّتخ���اذ خط���واٍت عملي���ٍة فيما يتعلق باألس���رى 
الفلسطينيين في سجون االحتالل، كما هو الحال 

بالنسبة للحملة التي ُأطلقت مؤّخًرا.
وقالت المتحدثة باس���م الصليب األحمر س���هير 
زقوت: "مع تفّش���ي الجائحة، جميعنا قلقون بشأن 
رعاية أحبائنا، وال س���يما أولئك الذين يقبعون في 
السجون، نحن نتفهم قلق المعتقلين وعائالتهم 

والمهتمين برعايتهم".
وأوضحت زقوت "يش���ّكل كوفيد19- تحدًيا كبيًرا 
لسلطات االحتجاز، ولكن واجبها تجاه المحتجزين 

م���ا ي���زال قائمًا على الرغ���م من الصعوب���ات التي 
يفرضها الوضع الراهن".

وأش���ارت إلى أنه "كتوّجه عالمي، نصحنا سلطات 
االحتالل بالنظر في تقليل عدد األسرى".

وبّين���ت أنه "على س���بيل المث���ال اقترحنا إطالق 
س���راح األس���رى المعرضين للخطر بش���كل خاص 
في ض���وء أزمة كوفيد19-". وأكدت أن مس���ؤولية 
اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العالج في 
الوقت المناس���ب وبطريقة فعالة ألولئك الذين قد 

يحتاجون إليها تقع على عاتق سلطات االحتالل.
ولفت���ت إلى أن "زياراتنا ألماك���ن االحتجاز ما تزال 
مس���تمرة بهدف ضمان رعاية األسرى، لطالما كان 
ضمان بقاء العائالت واألس���رى عل���ى اتصال أحد 

أولوياتنا، وهذا ينطبق بش���كل خاص اآلن في ظل 
تعليق الزيارات العائلية".

وأبدت زقوت تفهم الصليب األحمر للمخاوف التي 
"دفعت الحملة الحالية للمطالب���ة باتخاذ إجراءات 
تتعّلق باألسرى الفلس���طينيين، ونعتبرها فرصة 
لتوضيح دورنا والجهود التي نبذلها لضمان رعاية 
األس���رى، سنس���تمر في التواجد من أجل األسرى 

وعائالتهم، كما هو الحال دائًما".
وكان���ت ع���دة فصائل فلس���طينية ، ق���د طالبت 
الصلي���ب األحمر ب���دور أكثر فعالية ف���ي حماية 
األس���رى في س���جون االحت���الل الصهيون���ي، إذ 
يتعرض���ون لمختلف أنواع التعذي���ب واالنتهاك 

لحقوق اإلنسان.

الصليب األحمر: اقترحنا اإلفراج عن األسرى المعرضين للخطر جّراء كورونا

رام الله/ االستقالل: 
أعلن الناطق باس���م حكومة اشتية، إبراهيم ملحم، أمس 
الثالثاء، عن البدء بتشغيل مستشفى الصداقة التركي 

الفلسطيني، في قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا.
وق���ال ملحم ف���ي مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاس���ة 
الحكومة في رام الله، إن رئيس الس���لطة محمود عباس 
أج���رى اتصاال هاتفي���ا مع الرئي���س التركي رجب طيب 

أردوغان، وتم االتفاق على البدء بتش���غيل مستش���فى 
الصداقة التركي الفلسطيني في غزة.

وِأشار ملحم إلى أن ذلك يأتي لمواجهة فيروس »كورونا«. 
وقدم ملحم ش���كر الس���لطة الفلس���طينية، للجمهورية 
التركية، رئيس���ا وحكومة وشعبا، على دعمها المتواصل 
لفلس���طين. وبدأت الحكومة التركية ببناء مستش���فى 
الصداقة التركي الفلسطيني«، في عام 2011، وانتهى 

العمل به عام 2017.
وتبلغ مس���احة المستش���فى 34 ألف���ا و800 متر مربع، 
وهو مؤلف م���ن 6 طوابق، ويحوي 180 س���ريرا. بدورها 
قال���ت الوكالة التركي���ة للتعاون والتنس���يق )تيكا(، إن 
المستش���فى سيتم اس���تخدامه كمستش���فى للحجر 
الصحي مؤقتا. وسجلت فلس���طين117 إصابة بفيروس 

كورونا بينها 10 في قطاع غزة .

رام الله/ االستقالل: 
جددت س���لطات االحتالل أمس الثالثاء االعتقال اإلداري بحق األس���ير يعقوب حسين 
)27 عاًما( من مخيم الجلزون لمدة 4 ش���هور.  واعتقل األسير يعقوب حسين في أبريل 
2019 وحول الى االعتقال اإلداري في س���جن عس���قالن، وبدء التحقيق معه في فبراير 

2020، ثم نقل إلى سجن »مجدو«.
 ومنذ اعتقاله تعرض األسير حسين إلى العزل االنفرادي في سجن الرملة لمدة أسبوع، 

وفي سجن مجدو لمدة )55( يوًما، كما أنه خاض إضرابين عن الطعام رفضًا لعزله.
 واالعتق���ال اإلداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف س���ري وأدلة 
س���رية ال يمكن لألس���ير أو محاميه االطالع عليها، ويمكن حس���ب األوامر العس���كرية 
اإلس���رائيلية تجديد أمر االعتق���ال اإلداري مرات غير محدودة، ويس���تخدمه االحتالل 

لسجن مئات الناشطين والقيادات الفلسطينية دون تهمة.

تجديد االعتقال اإلداري لألسير 
يعقوب حسين للمرة الثالثة

غزة/ االستقالل: 
قالت حركة حماس إن إجرام االحتالل ووحش���يته في مهاجمة أهالي المخيم 
عقب االش���تباك مع قوات المستعربين هو دليل ضعف هذه القوات وخوفها 
وجبنها. وكان اش���تباك مسلح اندلع مساء االثنين بين الشبان الفلسطينيين 

وقوات االحتالل المقتحمة للمخيم.
وحّم���ل بيان الحرك���ة االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن حي���اة المناضل عمر 
البرغوثي الذي أعادت ق���وات االحتالل اعتقاله الليلة قبل الماضية، مؤكدًة أن 
تصاعد حمالت االعتقال في ظل تفشي فايروس كورونا هو دليل على وحشية 

هذا االحتالل وإجرامه.
وق���ال البيان إن محاولة االحتالل اس���تغالل الظروف الطارئة التي يعيش���ها 
ش���عبنا لفرض وقائع على األرض س���تبوء بالفشل، فشعبنا كما يثبت جدارته 
في مقاومة فايروس كورونا بوعيه وعلمه، سينتصر في معركته على فايروس 
االحتالل الذي ما زال يصيب هوية اإلنسانية جمعاء في مقتل بإبقاء فلسطين 

تحت أسوأ احتالل عرفته البشرية.

حماس: وحشية االحتالل ضد 
أهالي شعفاط دليل ُجبن

البدء بتشغيل المستشفى التركي بغزة لمواجهة فيروس كورونا

غزة/االستقالل:
أفرج���ت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
مساء أمس الثالثاء عن األسير حمادة عابد 
العم���ور )33 عاما( من س���كان مدينة دير 

البلح وسط قطاع غزة.
وأفاد مكتب إعالم األس����رى أن األسير العمور 
وص����ل إلى قطاع غ����زة عبر حاج����ز بيت حانون 
)ايرز(، حيث أفرج عنه بعد اعتقال دام 12 عامًا 

في سجون االحتالل.
ولف���ت إل���ى أن األس���ير المحرر س���يخضع للحجر 
الصحي وذلك للوقاية م���ن فايروس كورونا، حيث 

سيمكث 3 أسابيع في الحجر.

اإلفراج عن األسير العمور من دير البلح بعد اعتقاله 12 عامًا
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 مدريد/ االستقالل:
ُيعتقد أن امرأة تبلغ من العمر 108 أعوام نجت من إنفلونزا 1918 اإلس����بانية، 

أصبحت أكبر ضحايا فيروس كورونا في المملكة المتحدة.
توفيت هيلدا تشرش����ل في دار رعاية في مدينة س����الفورد البريطانية، بعد 
ساعات من تشخيص حالتها باإلصابة بفيروس كورونا، قبل ثمانية أيام فقط 
 The Guardian من عيد ميالدها ال�109، بحس����ب ما جاء في تقرير لصحيفة

البريطانية.
ولدت هيلدا، التي تعد أكبر ضحايا الفيروس في المملكة المتحدة عام 1911، 
قبل عام من غرق تيتانيك وقبل ثالث سنوات من بداية الحرب العالمية األولى.

كانت هيلدا، تبلغ سبع سنوات قبل جائحة اإلنفلونزا اإلسبانية، التي أصابت 
500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وقتل شقيقتها.

ووفقا لحفيدها، أنتوني تشرشل، فإن جائحة الفيروس التاجي دفع جدته إلى 
تذكر األنفلونزا اإلس����بانية، قائال: »عندما قمت بزيارتها األخيرة، تحدثنا عن 
فيروس كورونا، فقالت إنه يشبه إلى حد كبير اإلنفلونزا اإلسبانية، حيث كان 

ينتشر في كل مكان«.
وأضاف: »لقد ذكرت هذه األيام بالقول لقد كان مذهال أن شيئا ال يمكن رؤيته 

يمكن أن يكون مدمًرا للغاية«.

نجت من وباء قتل 50 مليون 
شخص ليقتلها كورونا

) APA images (    قو�لب حلوى للتوعية بفريو�س كورونا مبدينة خانيون�س  �أم�س

تونس/ االستقالل: 
دعا ممثلو مختل����ف الديانات في تونس إلى 
“صالة جماعي����ة” لرفع وباء كورون����ا، والذي 
اعتبروا أنه “نتاج الختالل التوازن بين العلم 
والدين ولغياب منظومة قيمية، ال غنى عنها، 
التقن����ي والتكنولوجي نحو  التق����دم  توجه 

المحافظة على البيئة”.
وأص����در ممثلون ع����ن الديانات اإلس����المية 
والمس����يحية واليهودية والبهائية والطرق 
الصوفي����ة وغيرها بيانا اعتب����روا فيه أن وباء 
كورونا “كشف لنا اللثام عن صفات نحملها 
مثل األنانية والجش����ع واالحت����كار، واعتماد 
ش����ريحة من المجتم����ع على الش����ائعات أو 
ترويجه����ا دون تح����ري الحقيق����ة والرج����وع 

للمص����ادر العلمي����ة والموث����وق به����ا، ولكن 
في مقاب����ل ذلك دفعن����ا أيضا إل����ى تطوير 
صفات روحانية -كالوح����دة واالّتحاد، واأللفة 
والّتعاطف، المعرف����ة واإلدراك، وروح العبادة 
والتي  المش����ترك-  والمس����عى  الجماعّي����ة، 
اعتقدنا أنها كانت تحصيل حاصل، ليظهر 
لنا الواقع الحاج����ة إلى مزيد تطويرها لخدمة 
الصالح الع����ام أكثر منه للمنفع����ة الفردية 

واألنانية المقيتة”.
وأضاف البي����ان: “لقد اتخذت اإلنس����انية، 
لألس����ف، عالقة غير س����وية م����ع الطبيعة 
مستغلة بإفراط ثرواتها مما انجّر عنه كوارث 
بيئي����ة، لعّل ما نعيش����ه الي����وم من ظهور 
وباء الكورونا المس����تجد ه����و نتاج الختالل 

الت����وازن بين العلم والدين ولغياب منظومة 
قيمية، ال غن����ى عنها، توجه التقدم التقني 
والتكنولوج����ي نحو المحافظ����ة على البيئة، 
ونحن على ثقة م����ن أن الله اللطيف القدير 
الرحيم س����وف يرفع هذه الغمة ويستجيب 
لصلواتنا ولدعائنا لبعضن����ا البعض، لما له 
من أث����ر عظيم، دونم����ا إقصاء، وه����و اللغة 
التي توحدنا عندم����ا نتوجه إلى الله المحب 

لعباده”.
ودون محمد بن موسى، على موقع فيسبوك: 
“ف����ي هذه األوقات الصعبة، االنس����جام بين 
الروحانية والعلم هو حق. وبالتالي فإن الصالة 
ستساعدنا بالتأكيد على إعطاء األمل وتجاوز 
هذه األزمة العالمية. "صالة من أجل الشفاء". 

تونس : صالة جماعية لجميع الديانات لرفع بالء كورونا

القدس المحتلة/ االستقالل:
 تحاول وزارة الجيش االس����رائيلي تدريب الكالب للتعرف على المصابين بفيروس كورونا عن 
طريق حاس����ة الشم وذلك من خالل اس����تخدام عينات اللعاب الخاصة بهم. حسب القناة 13 

العبرية.
يأتي ذلك على خلفية الدراس���ات حيث يمكن للكالب أن تتعرف بحواس���ها المتطورة على شم 

األنفلونزا والسرطان والمالريا.
وتجري تجارب مماثلة لتدريب الكالب على ذلك في العديد من دول العالم.

كج���زء من التجربة ، س���يتم تقديم عينات من اللعاب إلى الكالب ك���ي يتمكن الكلب من تعلم 
التعرف على رائحتهم وهز ذيلهم.

وق���ال التقرير ان فرص النجاح ضئيلة ، لك���ن وزارة الجيش تنظر في كل اتجاه لتحقيق اختراق 
سيساعد في السيطرة على تفشي وباء كورونا.

»إسرائيل« تدرب الكالب على 
اكتشاف المصابين بالكورونا

باريس/ االستقالل:
أعلنت مجموعة "ش���انيل" لألزياء، أنها س���وف تساعد في 
تزويد فرنسا بالكمامات لمواجهة النقص الذي تعاني منه 

البالد.
وقالت ش���ركة األزي���اء الراقية إنها تعك���ف على صناعة 
النماذج األولية وستبدأ في إنتاج الكمامات بمجرد الحصول 
على موافقة الس���لطات الفرنسية، حس���ب شبكة "سكاي 

نيوز". وجاء في بيان أصدرته الش���ركة "نحشد قوة العمل 
والشركاء إلنتاج كمامات وقمصان واقية"، وأشارت الشركة 
إلى أنها لن تس���رح أيا من موظفيها، البالغ عددهم 4500 

موظف.
وأعلن وزير الصحة الفرنسي أن الحكومة طلبت توريد أكثر 
من مليار كمامة خالل األسابيع والشهور المقبلة، حيث إن 

البالد تستخدم ما يصل إلى 40 مليون كمامة أسبوعيا.

 بيروت/ االستقالل:
دعا الصلي���ب األحمر اللبناني المواطنين، ي���وم أمس، إلى عدم 
قت���ل الحيوانات األليفة، وذلك بعد انتش���ار ص���ور عبر مواقع 
التواصل لكالب نافقة إثر تس���ميمها خوفا من تفشي فيروس 
كورونا. وأك���د الصليب األحمر، في تغريدة عب���ر »تويتر«، أنه ال 
يوجد حتى الس���اعة أي دليل على أنه م���ن الممكن للحيوانات 
األليف���ة أن تصاب بفيروس كورونا وأن تنقله لإلنس���ان، داعيا 

اللبنانيين إلى عدم التخلص من الكالب والقطط. وكانت مواقع 
التواصل االجتماعي تداولت ص���ورا لحيوانات أليفة نافقة، في 
منطقة بصاليم قضاء المتن، شمال شرقي العاصمة بيروت، إثر 
إقدام السكان على تسميمها خوفا من أن تنقل هذه الحيوانات 
فيروس كورونا إليهم. تجدر اإلش���ارة إلى أن السلطات اللبنانية 
س���جلت حالتي وفاة جديدتين بكورونا ليصل إجمالي الوفيات 

إلى 10، بينما ارتفعت أعداد المصابين إلى 438.

شانيل توقف إنتاج األزياء من أجل الكمامات تسميم كالب في لبنان خوفًا من كورونا

 مكسيكو/ االستقالل:
س���يطر فيروس كورون���ا وأخباره على العالم، حتى إن األمر وصل المرأة مكس���يكية 
مصابة بالوباء ولدت توأمًا، وقررت أن تطلق عليهما اسم فيروس وكورونا. وذكر موقع 
world news أن أناماريا خوس���يه ذات ال� 34 عامًا ق���ررت أن تلقب طفليها التوأم 

باسمي فيروس وكورونا.
كما أكد الموقع أن الطفلين في حالة صحية جيدة رغم إصابة األم بكوفيد - 19.

وقالت األم إنها لم تكن قد اس���تقرت على اسمي طفليها واقترح عليها أحد األطباء 
بالمستشفى تسمية الطفلين ب� فيروس وكورونا، والقت الفكرة إعجابها، خاصة أن 

الفيروس حديث الكرة األرضية.
أم���ا الطبيب صاحب الفكرة، فأكد أنه كان يمزح حين اقترح على األم فكرة األس���ماء 
لكنها فاجأته بأنها أخذت األمر على محمل الجد، وسّمتهما بالفعل فيروس وكورونا.

مصابة بالوباء تلد توأمًا.. 
وتسميهما فيروس وكورونا واشنطن/ االستقالل:

بينما تتس����ارع الجه����ود العالمي����ة لمواجهة 
في����روس كورونا المس����تجد، كلف����ت الحكومة 
األميركية ش����ركة "جونس����ون آند جونس����ون" 
العمالقة لتطوير لق����اح للفيروس الذي يحبس 
أنفاس العالم، وذلك بمقتضى عقد تبلغ قيمته 

456 مليون دوالر.
العق���د، الذي يعد األكبر من نوعه في العالم، والذي 
كشف تفاصيله موقع "فوربس، يتضمن كذلك بدء 
عمل قسم الش���ركة المتخصص في إنتاج األدوية، 
من أجل التوصل إلى "مضاد جديد'' لعالج الفيروس 

سريع االنتشار.
ووفق���ا لما نقله موقع "ديلي ميل"، تعمل الش���ركة 
حالي���ا على زي���ادة طاقته���ا اإلنتاجي���ة لمرافقها 

العالمي���ة ال����125، بهدف محدد هو إنت���اج "مليار 
جرعة" من لقاح لفيروس كورونا.

و أعلن���ت ش���ركة األدوي���ة العمالق���ة أن واحدا من 
لقاحاتها المرش���حة للنجاح بمواجهة كورونا قد برز 
بشكل إيجابي، وسوف تمضي قدًما في إجراء المزيد 
من الدراسات عليه، علما بأن تلك الدراسات قد بدأت 

بالفعل منذ يناير الماضي.
وس���بق أن عملت "جونس���ون آند جونس���ون" على 
لقاحات لفيروس���ات إيبوال، وزيكا، وفيروس نقص 
المناعة المكتس���ب "إيدز"، مما يعني أنها تمتلك 

خبرة كبيرة في ذلك المجال.
ويعتقد العلماء أنه يمكنهم االس���تفادة من نفس 
"األنظم���ة األساس���ية" التي اس���تخدمت لتطوير 
لقاحات لهذه الفيروس���ات، من أجل تسريع تطوير 

اللقاح المرتقب لوباء كوفيد-19.
وعلى عكس العديد من الش���ركات األخرى، لم تبدأ 
"جونس���ون آند جونس���ون" بعد التجارب السريرية 
س���واء للقاح كورون���ا أو المضاد للفي���روس، ولكن 
من المتوقع أن تبدأ تلك التجارب بحلول س���بتمبر 
المقب���ل، بعدما حصلت الش���ركة على دع���م إدارة 

الرئيس دونالد ترامب.
ولذلك، فمن غير المرجح أن يكون لقاح "جونس���ون 
آند جونسون" جاهًزا حتى وقت مبكر من عام 2021.

يش���ار إلى أن أول تجربة بشرية على لقاح لفيروس 
كورون���ا ق���د جرت ف���ي الواليات المتح���دة في 17 
مارس، فيما يتلقى حاليا أصحاء في سياتل، بوالية 
واش���نطن، جرعات من لقاح تجريبي أنتجته شركة 

"مودرنا" للتأكد من كونه آمنا.

جونسون آند جونسون تعمل على مليار لقاح لكورونا


