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رام الله/ االستقالل: 
أص����در رئي����س  الس����لطة محمود 
الخميس،  أم����س  مس����اء  عب����اس، 
مرسومًا مدد بموجبه حالة الطوارئ 
ف����ي جميع األراضي الفلس����طينية 
30 يومًا لمواجهة تفش����ي فيروس 

»كورونا«.
وجاء في مرسوم التمديد أنه يتوجب 
على جهات االختصاص االس���تمرار 

بالعم���ل ضم���ن اإلج���راءات الالزمة 
عن  الناجم���ة  المخاط���ر  لمجابه���ة 
تفشي الوباء، وحماية الصحة العامة، 

وتحقيق األمن واالستقرار.
ودعا الجهات المختص���ة كافة، كل 
فيم���ا يخص���ه، تنفيذ أح���كام هذا 
المرس���وم، والعم���ل به م���ن تاريخ 
2020/4/4، وينش���ر ف���ي الجري���دة 

الرسمية.

عباس يمدد حالة الطوارئ 30 يومًا

رام الله – االستقالل: 
أعلن المتحدث الرس���مي باس���م الحكومة إبراهيم 
ملح���م ع���ن تس���جيل إصاب���ة جدي���دة بفيروس 
كورون���ا في بل���دة بيتونيا غرب مدين���ة رام الله ما 

يرف���ع إجمالي اإلصابات بالفيروس في فلس���طين 
إل���ى )161( إصابة. ج���اء ذلك في بي���ان صدر عن 
المتحدث  الرسمي مس���اء الخميس، أفاد فيه بأن 
اإلصابة لرجل س���تيني يعتقد بأن العدوى نقلت 

إليه من أحد العاملين في "إسرائيل"، حيث أخذت 
عينات من  نحو )50( من المخالطين له من عائلته، 

وسكان مدينته للتأكد من سالمتهم، 
وقد وضع قي���د الحج���ر الصحي في 

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا 
فــي الضفــة يرفــع اإلجمــالي إلــى 161

حركة خفيفة يف مدينة اخلليل بعد الإعالن عن اإ�صابة جديدة بفايرو�س كورونا يف املدينة

السنوار: إذا حرمنا من أجهزة التنفس 
سنقطعه عن »اإلسرائيليين«

االحتالل اعتقل 292 مواطنًا 
بمارس رغم تفشي كورونا

غزة/ االستقالل: 
أكد رئيس حركة المقاومة اإلس���المية »حماس« في قطاع غزة يحيى السنوار أن 

الحرك���ة تعمل على أن يبقى القطاع خالًيا من كورونا، وحتى اآلن 
نجحنا في تحقيق هذا الهدف. ولفت السنوار خالل لقاء تفاعلي 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أش���ارت دراس���ة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن 
اإلسرائيلي والفلس���طيني، إلى أن حاالت االعتقال التي نفذها 

األشقر: األسرى قد يخوضون إضرابًا 
مفتوحًا عن الطعام بسجون االحتالل كافة  

خطوات احتجاجية ألسرى في »عوفر«
 بعد رفض االحتالل أخذ عينات منهم

غزة / سماح المبحوح 
حذر رياض األشقر الناطق اإلعالمي لمركز أسرى فلسطين 
للدراس���ات من خوض كافة األس���رى بمختلف الس���جون 

االسرائيلية خاصة سجن عوفر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ 
احتجاج���ًا على رف���ض إدارة الس���جن أخذ 
عينات لألسرى المخالطين للمحرر المصاب 

جينيف/ االستقالل: 
أدان المرصد األورومتوس���طي تصريح وزير الجيش اإلس���رائيلي 
نيفتالي بينيت األربعاء والذي ربط فيه السماح بدعم جهود قطاع 

»األورومتوسطي«: مقايضات تسهيل 
جهود محاربة كورونا بغزة غير أخالقية

»حصار غزة« .. جريمة إنسانية يجب أن 
تحرك العالم ونسبة الفقر زادت إلى 100 %

غزة / محمد أبو هويدي:
يواجه قطاع غزة المحاصر منذ منتصف عام 2007، من قبل 
االحتالل الصهيوني ضعفًا عامًا في شتى المجاالت سواء 

الصحية او االقتصادية أو البيئية إضافة إلى عجز كبير في 
تقديم الخدمات الصحية للمواطنين نتيجة 
نقص العيادات الحكومية والمستش���فيات 

الذكرى الـ 14.. معركة جنين 
أسطورة الصمود والتحدي

نتنياهو ورئيس الموساد يدخالن الحجر الصحي

غزة/ االستقالل: 
ص���ادف أمس الخميس، الثاني من نيس���ان، الذكرى الثامنة 
عشرة لعدوان االحتالل االسرائيلي الدموي على مخيم جنين، 

2019.. عاٌم شهد ذروة هدم 
االحتالل للمنازل بالقدس

الخارجية: تصريحات بينت ابتزاز 
عنصري غير أخالقي لشعبنا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشفت جمعية حقوقية إس���رائيلية أن عام 2019 شهد الذروة 
في تعداد المنازل الفلس���طينية الت���ي هدمتها قوات االحتالل 

رام الله/ االستقالل: 
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأش���د العبارات المواقف التي صرح بها وزير 

جي���ش االحتالل نفتالي بينت، والتي ألم���ح فيها إلمكانية منع 
دخول عينات المس���ح إلى قطاع غزة للمساومة الستعادة الجنود 

»أوتشا«: نحتاج 34 مليون$ لمواجهة تفشي »كورونا« بفلسطين
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غزة/ االستقالل: 
أكد رئيس حركة المقاومة اإلس����المية "حماس" في 
قطاع غزة يحيى الس����نوار أن الحركة تعمل على أن 
يبقى القطاع خاليًا من كورونا، وحتى اآلن نجحنا في 

تحقيق هذا الهدف.
ولفت الس����نوار خالل لقاء تفاعلي على قناة األقصى 
مس����اء الخميس إلى وضع خطة ط����وارئ بمرجعية 
حكومية من كل م����ن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، 

والوزارات المعنية.
ودعا المواطنين إلى االلتزام بأقصى ما يستطيعون 
باإلرشادات الصحية، وتقليص الحركة، واالبتعاد عن 

التجمعات واالكتظاظ.
وأك����د الس����نوار أنه في ظ����ل التوقع����ات العالمية 
باستمرار هذه األزمة لفترة طويلة، نجهز حالًيا مكانًا 
مكوًنا من غرف تتسع لشخص أو اثنين، وخالل أيام 

قليلة سنسلمها لوزارة الصحة.
وطال����ب الجه����ات المانحة بتزويد القط����اع بأجهزة 
التنفس الصناع����ي، وكل المعدات الصحية الالزمة 

لمواجهة أزمة كورونا.
وش����دد على أن المقاومة ق����ادرة على إرغام االحتالل 
اإلس����رائيلي على إدخ����ال أدوات مواجهة فيروس 

كورونا، وسنأخذ ما نريده "خاوة".
وقال إن����ه في الوق����ت الذي نكون في����ه مضطرين 

إلى أجهزة تنفس لمرضانا أو طعام لش����عبنا، فإننا 
مستعدون وقادرون على إرغام االحتالل على ذلك.

ودعا لتضافر الجهود اإلنسانية لتجاوز أزمة كورونا، 
معبًرا عن تضامنه مع ش����عوب أمتنا والعالم الذين 

ضربتهم هذه الجائحة الكبرى.
وقال الس����نوار: ش����رعنا في بحث اإلجراءات الخاصة 

بتفادي دخول فيروس كورونا إلى غزة منذ 5 فبراير 
الماضي، وواجهنا صعوبات في ذلك الوقت بافتتاح 
مراك����ز حجر صحي ف����ي خانيونس، واتخذن����ا قراًرا 
بإنش����اء مركز حجر صحي في معبر رفح الس����تقبال 

المسافرين من الصين.
وأضاف أننا نفذنا في ش����هر فبراير مش����روع إنشاء 

مركز حجر صحي ف����ي معبر رفح خالل يومين فقط، 
مكون م����ن أكثر م����ن 54 غرفة بتكلف����ة 130 ألف 
دوالر خالل يومين فق����ط، ليكون مركز حجر إجباري 

للعائدين من الدول الموبوءة.
ونوه السنوار بأن االلتزام بالحجر المنزلي غير كاف، 
وقد يش����كل خطًرا كبي����ًرا على المواطني����ن إذا كان 
هناك حالة مصابة واحدة، لذلك اتخذنا القرار بالحجر 

اإلجباري لكل العائدين إلى غزة منذ 14 مارس.
وقال الس����نوار نعلم أن قرار الحجر اإلجباري صعب 
وقاٍس جًدا، وأننا س����نواجه انتقادات، لكننا اتخذنا 
هذا القرار الصعب؛ لكي نمنع الوباء من الدخول إلى 

غزة.
وأشار إلى أن إمكانية منع دخول فيروس كورونا إلى 
قطاع غزة أس����هل من الضفة الغربية؛ لقلة المعابر، 
ولكن في الضفة الغربي����ة هناك عدد ال محدود من 

نقاط االنتقال بين الضفة وأراضي ال�48.
ودعا الس����نوار أهلنا في الضفة الغربية إلى االلتزام 

بكل اإلجراءات، وأْخذ أقصى درجات الحذر.
وق����ال ال أريد أن أقلل من أهمي����ة التزام المواطنين 
باإلجراءات االحترازي����ة، ولكننا حتى اللحظة نجحنا 
في ع����زل كل الح����االت المصابة، وال توج����د إصابة 
خارج مراكز الحجر، لذلك ال داٍع لفرض حظر التجوال 

وتقسيم المدن.

السنوار: إذا حرمنا من أجهزة التنفس سنقطعه عن »اإلسرائيليين«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات 
الشأن االسرائيلي والفلسطيني، إلى أن حاالت االعتقال 
التي نفذها جيش االحتالل في مختلف مناطق الضفة 
الغربية خالل ش���هر مارس المنصرم، بلغت 292 حالة 

اعتقال، طالت 17 طفال و3 مواطنات.
وأوضح���ت الدراس���ة الى أن مدينة الق���دس، تصدرت 
قائم���ة المحافظات التي نفذ فيه���ا االحتالل حمالت 
اعتقالية واس���عة ف���ي ش���هر آذار، حيث بل���غ أعداد 
المعتقلين المقدسيين 124 معتقال، في صورة واضحة 

ومستمرة الستهداف االحتالل للمقدسيين.
ويلي القدس، محافظة رام الله حيث ش���هدت اعتقال 
44 مواطن���ًا، يليها محافظة الخليل ب� 29 حالة اعتقال، 
يليها نابلس بحاالت اعتق���ال وصلت 26، ثم محافظة 
قلقيلية حيث بلغ ع���دد حاالت االعتقال في مارس 17، 
ثم محافظة جنين بعدد أسرى 15، يليها طولكرم بواقع 
11 أس���يرًا، ثم بيت لحم بعدد أسرى بلغ 9، ثم محافظة 
سلفيت بعدد 3 أس���رى، يليها األغوار الشمالية بعدد 
معتقلين اثني���ن، ثم محافظة طوب���اس حيث اعتقل 

االحتالل مواطن فيها.
فيما ش���هد قطاع غزة اعتقال تاجري���ن خالل مرورهما 
على حاجز "بيت حانون". واثنين آخرين بزعم تسللهما 
الى المناط���ق الحدودية مع الخط األخضر.  فيما اعتقل 

االحتالل 3 فلسطينيين من أراضي الداخل.

ويؤك���د المركز، الى أن حاالت اعتق���ال عديدة تمّر دون 
االعالن عنها اعالميًا.

وقالت مديرة دائرة الرص���د الميداني في مركز القدس 
روال حسنين، إنه رغم انتشار وباء "كورونا" بشكل عالمي، 
وبصورة س���ريعة، إال أن االحتالل ما زال يعتقل عشرات 

الفلسطينيين بشكل يومي، دون االكتراث باحتمالية 
تفش���ي الوباء في صفوف األس���رى، فيما يؤكد أسرى 
في سجن عوفر تحديدًا أن بعض األسرى تبدو عليهم 
أعراض الوباء، فيما يرف���ض االحتالل حجرهم أو اجراء 

الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن المرض.
وطالب المرك���ز، االحتالل بضرورة اإلفراج عن األس���رى 
طالما أن تدابير الحماية غير متوفرة، داعيًا المؤسسات 
الحقوقي���ة الدولية للتدخل العاجل م���ن أجل حماية 

األسرى الفلسطينيين.
وبلغ عدد األطف���ال الذين جرى اعتقاله���م خالل آذار 
وفق رصد المركز لما أعل���ن عنه من حاالت اعتقال، 17 
طفال من مختلف محافظات الضفة المحتلة، وفق ما تم 

االعالن عنه.
وتص���درت محافظة القدس قائم���ة المحافظات التي 
اعتقل منها أكب���ر عدد من األطفال وبل���غ عددهم 11 

طفال، ثم محافظة الخليل ب� 6 أسرى معتقلين.
وفي جانب النساء، فقد أشارت اإلحصائية التي أعدها 
مركز الق���دس، إن جيش االحتالل اعتقل خالل ش���هر 

مارس 3 سيدات، من القدس المحتلة. 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
واصل���ت قوات االحتالل، فجر أمس الخميس ، 
اقتحام عدد م���ن المناطق والقرى في القدس 
المحتل���ة، واعتقلت خاللها عددًا من الش���بان 

المقدسيين.
وأف���ادت مص���ادر محلية، أن قوة من ش���رطة 
االحت���الل يرافقها المخاب���رات اقتحمت فجر 
أمس حي أبو تايه ببلدة س���لوان شرق القدس 

المحتلة.
وأوضحت المصادر أن قوات خاصة إسرائيلية 
اقتحمت بلدة سلوان في وقت سابق من الليلة 
قبل الماضية، واعت���دت بالضرب المبرح على 
الشبان: يزن صيام، ومحمد عواد، ونور عصفور، 

ومن ثم اعتقلتهم.
وفي العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، 
اعتقلت قوات االحتالل الش���اب سائد يوسف 

عبيد بع���د االعتداء عليه بالض���رب. واعتقلت 
الش���اب محمد مصطفى، وسلمت استدعاءات 

لشبان آخرين للتحقيق.
ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي  كما اعتقل���ت 
الخميس ش���ابين مقدس���يين عقب اقتحام 
منزليهما في بلدة س���لوان جنوبي المس���جد 

األقصى المبارك.
وذك���ر مركز معلوم���ات وادي حل���وة أن قوات 

االحتالل اقتحمت حي عين اللوزة في سلوان، 
واعتقلت الش���ابين بهاء أبو تاي���ه ونصر الله 
األع���ور عق���ب مداهمة وتفتي���ش منزليهما 
والعبث بمحتوياتهما. وكانت قوات االحتالل 
استدعت المقدسيين محمد جميل األعور )42 
عاًما( وصبحي زلوم )54 عاًما( من س���كان حي 

عين اللوزة للتحقيق معهما.
كما مددت محكمة االحتالل اعتقال الش���ابين 

يزن صيام ومحمد ع���واد ونور عصفور، اعتقال 
أمس بعد االعتداء عليهما بالضرب المبرح في 

سلوان.
وفي س���ياق متصل، احتجزت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، مس���اء أول أمس، راعي أغنام من 
سكان جبل المكبر وصادرت منه نحو 100 رأس 
من ماش���يته، أثناء رعيه األغنام في حي وادي 

الحمص من قرية صور باهر جنوب القدس.

االحتالل يواصل االقتحامات واالعتقاالت في القدس المحتلة

االحتــالل اعتقــل 292 مواطنــًا بمــارس رغــم تفشــي كورونــا
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غزة / سماح المبحوح 
حذر رياض األش���قر الناط���ق اإلعالمي 
للدراسات من  فلس���طين  أسرى  لمركز 
بمختل���ف  األس���رى  كاف���ة  خ���وض 
الس���جون االس���رائيلية خاصة س���جن 
عوف���ر اضراب���ا مفتوحا ع���ن الطعام ؛ 
احتجاجا على رفض إدارة الس���جن أخذ 
عين���ات لألس���رى المخالطي���ن للمحرر 
المص���اب بفيروس كورونا ن���ور الدين 
اج���راءات وقاية تحد  صرصور وتنفيذ 
من انتش���ار الفيروس بينهم ، مشددا 
على أن األس���رى بقس���م " 14"  بسجن 
عوفر أقدموا على ارجاع وجبات الطعام 

كخطوة احتجاجية أولية.
وق���ال األش���قر ل���� "االس���تقالل": "إن 
االحتالل خاصة سجن  االسرى بسجون 
عوف���ر يمرون بمرحلة غاي���ة بالصعوبة 
الس���جون  ادارة  والخطورة بعد مماطلة 
باتخاذ اجراءات وقائية للحد من وصول 

فيروس كورونا اليهم".
االحتجاجي���ة  "الخط���وات  وأض���اف: 
بس���جن عوفر من الممك���ن أن تتوقف 
قب���ل وصوله���ا لباقي الس���جون ، في 
حال نفذت ادارة الس���جون االسرائيلية 
مطال���ب االس���رى المتمثل���ة بالتوصل 
التواص���ل مع  ألدن���ى مس���توى م���ن 
الس���جانين، إضافة إلى أخذ عينات من 
األس���رى الذين خالطوا المحرر المصاب 

لفحصها والتأكد من سالمتهم". 

وتاب���ع : " ف���ي الس���ابق كان االحتالل 
يتنكر لوجود أس���رى داخل الس���جون 
مصابي���ن بالوب���اء، لك���ن بع���د التأكد 
من اصابة االس���ير المحرر ن���ور الدين 
صرصور أصب���ح القل���ق و الخوف على 
حياة األسرى مضاعف  والحاجة إلجراء 
فحوصات للمخالطين وجميع األس���رى 

مطلب أساسي " . 
يشار إلى أن األسير صرصور من بيتونيا 
قض���اء رام الل���ه ، أعتق���ل بتاريخ 18 / 
3  الماضي وأفرج عنه مس���اء الثالثاء ، 
وقضى فترة اعتقاله في قس���م ١٤ في 

عوفر ومركز تحقيق بنيامين.
وش���دد عل���ى أن الخ���وف م���ن وصول 

الفيروس لألس���رى وانتش���اره بينهم 
يأتي نتيجة استمرار االحتالل باعتقال 
مواطنين بمدن الضفة المحتلة وزجهم 
بالس���جون أو نقله���م للس���جون بعد 
خوضهم مرحلة التحقيق ومخالطتهم 
م���ع محققي���ن اس���رائيليين ، عدا عن 
رفضه اجراء الفحوصات و توفير أدوات 

التعقيم والوقاية.
وبين أنه قبل نحو ثالثة أسابيع انتشرت 
اخبار تؤكد إصابة اربعة أس����رى بسجن 
مجدو بفي����روس كورونا قب����ل عزلهم و 
نقلهم لسجن مستشفى الرملة ، نتيجة 
خوضهم مرحلة التحقيق من قبل ضابط 
اس����رائيلي مص����اب بالفي����روس، فيما 
بعد تح����رر اثنان منه����م وأجريت لهم 
فحوصات اظهرت سالمتهم ، واآلخرون 
اك����د المحام����ي المتاب����ع لحالتهم قبل 

يومين خلوهم من المرض . 
وفيم���ا يتعلق بتوفير ادارة الس���جون 
أدوات النظاف���ة واج���راءات التعقي���م 
لألس���رى ، أكد أن ادارة السجون – حتى 
اع���داد التقري���ر – تماطل م���ن توفير 
اجراءات الوقاية والسالمة لألسرى ، بما 
فيها اجراء تعقيم للغرف والس���احات 
والش���بابيك  والمراحي���ض  "الف���ورة" 
واألبواب والكانتين والبوسطة  وغيرها 
من األماكن التي يتواجد بها األس���رى، 

وتوفير أدوات النظافة والتعقيم . 
أنفس���هم  األس���رى  أن  إل���ى  وأش���ار 
يجتهدون لوحده���م بالقيام بإجراءات 
التعقيم والوقاية بما يتوفر لديهم من 
معجون حالقة ومعجون أسنان وصابون 
بعد دمجه���ا بالماء لتنظيف األرضيات 
وكل  والمطبخ  والمراحي���ض  والممرات 
ما يس���تخدمونه منعا لوصول المرض 

بينهم داخل السجون .

احتجاجًا على رفض إدارة السجن أخذ عينات منهم لفحصها

األشقر : األسرى قد يخوضون  اضرابًا مفتوحًا عن الطعام بسجون االحتالل كافة  

رام الله/ االستقالل: 
 أرجع األسرى في قسم )14( في سجن "عوفر" 
وجب���ات الطعام كخط���وة احتجاجي���ة أولية، 
على رفض إدارة الس���جن أخذ عينات لألسرى 
المخالطين للمحرر الُمصاب صرصور، واالكتفاء 
بعمل معاينة لألس���رى، حيث تش���ترط إدارة 
الس���جن ألخذ عين���ات، أن يحصلوا على تقرير 
طبي ُيفي���د بإصابة صرصور الذي تواجد خالل 

فترة اعتقاله في القسم.
وبين نادي األسير في بيان له أمس الخميس، 
أن���ه ووفقًا للمعلوم���ات التي ت���رد تباعًا، فإن 
األسرى شرعوا بأخذ خطوات ذاتية، في محاولة 

لدرء مخاطر انتشار عدوى الفيروس، وتحديدًا 
في قسم )14(، وسّلم األسرى  أول أمس قائمة 
مطالب لإلدارة، بحي���ث تؤدي إلى الوصول إلى 
أدنى مس���توى م���ن التواصل مع الّس���جانين، 
إضافة إلى المطلب األس���اس وهو أخذ عينات 

من األسرى الذين خالطوا المحرر المصاب .
ومع ذل���ك، تواصل إدارة الس���جون، ادعاءاتها 
بعدم وجود إصابات بين صفوف األسرى، رغم 
إعالنها عن تس���جيل حاالت بين س���جانيها، 

وحجر آخرين. 
وجدد نادي األس���ير دعوته لكافة المؤسسات 
الحقوقية الدولية بالتدخل لإلفراج عن األسرى 

المرض���ى وكب���ار الس���ن والنس���اء واألطفال، 
وللصلي���ب األحمر، من أجل التأكد من س���المة 
األسرى في س���جن "عوفر"، والضغط بقوة من 
أجل توفير اإلج���راءات والتدابي���ر الالزمة في 

كافة السجون.
ُيشار إلى أن األس���رى كانوا قد نفذوا خطوات 
احتجاجية خالل ش���هر آذار الماضي، تمثلت 
بإرجاع وجبات الطعام وإغالق األقسام للمطالبة 
بتوفير ما يلزم لمنع تفش���ي الفيروس، ووقف 
إج���راءات اإلدارة التنكيلي���ة الت���ي فرضتها 
عليه���م، إال أن اإلدارة وحت���ى الي���وم ُتماطل 

باتخاذ إجراءات حقيقية داخل األقسام.

خطوات احتجاجية ألسرى في »عوفر«
 بعد رفض االحتالل أخذ عينات منهم

رام الله/ االستقالل: 
قال الناطق باسم هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، حسن عبد ربه، حالة إن 
من القلق والتوتر تس���ود السجون في هذه األوقات، عقب تأكد إصابة أسير 

محرر بفيروس كورونا.
وأكد عبد ربه، في تصريح إذاعي، الخميس، أّن الخطر الحقيقي تجاه األسرى، 

وفيروس كورونا إذا وصلهم سيكون من بوابة السّجانين.
وأضاف "هناك خشية حقيقّية بأن يكون هناك عشرات من األسرى أصيبوا 

من العدوى".
وطالب عبد ربه بتشكيل لجنة طبية للوقوف على طبيعة وحقيقة اإلجراءات 
داخل س���جون االحتالل لضمان س���المة األس���رى. الذين يخوضون خطوات 
احتجاجي���ة منذ األمس، في عّدة س���جون، احتجاًجا على عدم توفير س���بل 

السالمة والحماية لهم.

»الهيئة«: غليان في السجون.. 
والخطر يزداد على األسرى

الخليل/ االستقالل: 
طالب���ت عائل���ة األس���ير المريض ياس���ر محمود 
الرج���وب )61 عاًم���ا( من مدين���ة دورا جنوب غرب 
الخليل، بضرورة إطالق سراحه خشية على حياته، 

ألنه يعاني من مرض السرطان في الرئة.
وقالت العائلة إنها تش���عر بالقلق الش���ديد على 
حياه نجلها ياس���ر بع���د التأكد م���ن اصابة أحد 
المحررين من سجن "عوفر" بفيروس كورونا، حيث 

إنه يقبع في الس���جن ويعاني من مرض السرطان 
ومناعت���ه ضعيفة، وهناك خش���ية حقيقية على 
حياته، وطالبت بإطالق س���راحه وخاصة أنه أسير 

إداري دون تهمة.
بدوره، ذكر مكتب إعالم األسرى أن قوات االحتالل 
أعادت اعتقال األسير المحرر الرجوب رغم اصابته 
بالس���رطان بتاريخ 2019/2/11 بعد اقتحام منزله 
في دورا، وبع���د أيام أصدرت بحقه ق���رار اعتقال 

اداري لمدة 6 ش���هور، وحين قاربت على االنتهاء 
جددت ل���ه لمرة ثانية ألربعة أش���هر، وقبل موعد 
تحرره بيوم جددت له للمرة الثالثة ألربعة أش���هر، 

بحيث أمضى حتى اآلن 14 شهرًا.
واألس���ير الرجوب أحد مبعدي مرج الزهور، وأسير 
سابق كان اعتقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه 15 
عاًما في س���جون االحتالل، وهو مريض بالسرطان 
في الرئة وهناك خطورة حقيقية على حياته، في 

ظل انتش���ار فيروس "كورونا" واحتمالية وصوله 
للسجون نتيجة استهتار االحتالل بحياة األسرى، 
وهو ش���قيق النائب عن كتلة حم���اس البرلمانية 

الشيخ نايف الرجوب.
وحَم���ل إعالم األس���رى االحتالل المس���ئولية عن 
حيات���ه، مطالبًا بتدخ���ل المؤسس���ات الحقوقية 
واإلنس���انية من أج���ل اإلفراج عنه نظ���رًا لخطورة 

حالته.

عائلة األسير المريض ياسر الرجوب تطالب بإطالق سراحه
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وأطلق����ت الحملة العالمية للعودة إلى فلس����طين 
ومرك����ز حكاي����ة وط����ن فلس����طين بالش����راكة مع 
مؤسسات دولية وعربية وحقوقية أمس الخميس 
حملة دولية إنس����انية تحت عنوان »الحصار وباء«، 
دعًما لقط����اع غزة وللضغط من أج����ل رفع الحصار 
الصهيوني المفروض على القطاع، في ظل تفشي 
فيروس »كورونا«. وشارك في الحملة ناشطون من 
نحو 70 بلًدا حول العالم، وكذلك عشرات المنظمات 
للحق����وق  الداعم����ة  والمؤسس����ات  التضامني����ة 

الفلسطينية تحت وسم #الحصار_وباء.

أوضاع كارثية
من جانبه أكد رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار 
عن غ����زة د. جمال الخض����ري، أن قطاع غزة يعيش 
ظروًف����ا حياتية صعب����ة نتيجة اس����تمرار الحصار 
المفروض عل����ى قطاع غزة من����ذ 14 عامًا  من قبل 
االحتالل اإلس����رائيلي فغ����زة تعاني م����ن أوضاع 
كارثية ناهيك عن تفش����ي البطالة وشح العمل ، 
وهذه الجائحة التي تجتاح العالم زادت من صعوبة 
الظروف الحياتية والمعيش����ية في غزة مع وصول 
في����روس كورون����ا لألراضي الفلس����طينية وظهور 
حاالت مصابة في قط����اع غزة, جاءت عبر القادمين 
عبر معبر رفح الحدودي واصابت بعض المخالطين 
للمرض����ى,  وهذا يتطل����ب من العال����م والمجتمع 
الدول����ي التدخل الجاد لرفع الحص����ار بالكامل عن 

القطاع.
وأوض����ح الخضري ل� »االس����تقالل«، أن قطاع غزة ال 
يستطيع أن يتحمل تفشي فيروس كورونا وانتظار 
انتشاره ألن الوضع الصحي في القطاع أكثر خطورة 
وهو المتضرر األكبر جراء استمرار الحصار فهناك 
نقص حاد ف����ي المعدات والمس����تلزمات الطبية 
واألدوي����ة وهذا قبل ازمة كورون����ا, فكيف اآلن مع 
ظه����ور حاالت مرضية في قطاع غ����زة، لذلك يجب 
عل����ى العالم ان يتحرك بس����رعة لرفع هذا الحصار 
ويجب عليهم الضغط على ه����ذا االحتالل إلنهاء 
هذا الحصار الجائر والمسارعة بتسيير قوافل طبية 

وسريعة إلنقاذ الوضع في غزة. 
وقال رئيس اللجنة الش����عبية لرف����ع الحصار: »إن 

حمل����ة الحصار وباء ج����اءت للتحذير م����ن خطورة 
اس����تمرار الحصار على قطاع غ����زة ، فهذه الحملة 
الدولي����ة التضامنية جاءت في وقتها لتس����ليط 
الض����وء أكثر على غزة وبمش����اركة عديد من الدول 
اكثر من 70 دولة مش����اركة من جميع أنحاء العالم 
وآالف النشطاء يطالبون بضرورة إنهاء هذا الحصار 

ورفعه مباشرة«.
وبي����ن الخضري، أنه رغم انتش����ار ه����ذه الجائحة 
في جمي����ع دول العالم إال أن قط����اع غزة قام بأخذ 
اإلج����راءات االحترازية لمواجهة هذ الفيروس رغم 
قلة االمكانيات الطبية والدوائية ونقص المعدات 
جراء ه����ذا الحصار إال أن غزة ق����ررت أن تقاوم هذا 
الفيروس رغم تردي األوضاع االقتصادية والصحية 
وهذه الحالة التي تعيش����ها غ����زة كانت توصف 
بالصعبة والكارثية قبل هذه األزمة, وكانت هناك 
مطالب����ات دولية برفع الحصار, فم����ا بالك اليوم مع 

تفش����ي هذه األزمة في جميع أنحاء العالم وزيادة 
األوضاع سوءا .

ولفت رئيس اللجنة الش����عبية لرف����ع الحصار، أن 
المجتمع الدولي مطاَلب برفع جميع أشكال الحصار 
المف����روض على قطاع غ����زة س����واء االقتصادي أو 
السياس����ي أو الصحي، ألننا في وضع عالمي طارئ، 
وحياة اإلنس����ان مقدمة على كل ش����يء، واستمرار 
الحصار بهذا الش����كل يمثل جريمة بش����عة بحق 

اإلنسانية.
وطالب الخضري بس����رعة توفي����ر األجهزة الطبية 
والمع����دات الالزمة مثل أجهزة  التنفس الصناعي 
وأجه����زة الفح����ص الخاص����ة بفي����روس كورون����ا 
وتوريدها لقط����اع غزة فورًا، وأيًض����ا إغاثة القطاع  
اقتصاديًا وبيئيًا؛ لكون الوضع يزداد سوءًا وتدهورًا 
يوًما بعد يوم، مش����يرًا أن مستوى الفقر في قطاع 
غزة بعد وصول فيروس كورونا له، وصل إلى نسبة 

100%، حيث كان قبل األزمة %85.

إنهاء الحصار فورًا
بدوره قال المنس����ق العام للحملة العالمية للعودة 
إلى فلس����طين يوس����ف عباس: » إن العالم اجمع 
يعيش ظرًفا اس����تثنائًيا بسبب تفشي هذا الوباء 
والذي ف����رض أوضاًعا جديدة ل����م يعتدها العالم 
من قبل، لذلك نحن في الحمل����ة العالمية للعودة 
فكرنا كيف يمكن أن نس����تفيد من هذه الظروف 
االس����تثنائية ونس����تغلها لتوجيه األنظ����ار إلى 
القضية اإلنسانية األولى في العالم وهي فلسطين 
التي ما تزال تواجه تقصيرًا متعمدًا من قبل العالم 
اجمع وحاولنا أن نربط تفشي هذا الوباء في العالم 

بغزة بسبب الحصار«.
وأوضح عب����اس ل� »االس����تقالل«، أن جائحة كورونا 
تهدد غزة أكثر من أي مكان آخر بس����بب الظروف 
االس����تثنائية واس����تمرار الحصار على القطاع من 

قبل االحت����الل اإلس����رائيلي منذ 14 عاًم����ا، لذلك 
قمنا بربط انتش����ار هذا الوباء مع استمرار الحصار 
وتسليط الضوء على القطاع عن طريق تنظيم حملة 
عالمي����ة للفت األنظار إلى غزة وما تعانيه من ظروف 
صحية واقتصادية صعبة وكارثية بسبب استمرار 
الكيان الصهيوني بمحاصرة القطاع وإغالق المعابر 
وحجب الكثير من المعدات واألجهزة واألدوية ومنع 

ادخالها لغزة.
وأضاف المنس����ق العام للحمل����ة العالمية للعودة، 
أن حمل����ة »الحصار وب����اء« جاءت لتأكي����د أن هناك 
وباء موجودًا قب����ل وجود فيروس كورونا فالوباء على 
المس����توى القيمي واألخالقي واإلنس����اني من أسوأ 
أنواع األوبئة وهو وباء الحصار واالحتالل والناس في 
غ����زة يقولون متى نعود إلى الوضع الطبيعي؟ وكأن 
الوضع الموجود من قبل كان طبيعيا فاألوضاع قبل 
كورونا لم تكن طبيعية بالمطلق وازدادت س����وءًا مع 

انتشار هذا والوباء واشتداد األزمة.
ولفت عباس، أن من أبش����ع ص����ور االنتهاكات التي 
تمارس بحق اإلنس����انية هي استمرار الحصار على 
قطاع غزة من قبل فارضيه من االحتالل اإلسرائيلي 
والمتأمري����ن عل����ى القضي����ة الفلس����طينية وعلى 
المقاومة عل����ى وجه الخصوص بغزة،وبالتالي جاءت 
هذه الحملة لتس����ليط الضوء على األوضاع الكارثية 
ف����ي قطاع غزة وأن ما يعيش����ه العال����م من تهديد 
حقيقي لهذا الوباء يتوج����ب رفع هذا الحصار فورًا 
وتقديم المساعدات وتسيير القوافل والوفود لكسر 
هذا الحصار والعمل فورًا إلغاثة المواطنين في غزة.

وأش����ار المنس����ق العام للحملة العالمية للعودة، أن 
نس����تغل كل منصات التواص����ل االجتماعي وكل 
أحرار العالم العالء الصوت والرفض الكامل الستمرار 
هذا الحص����ار غير المبرر على غزة ورفعه فورًا وبدون 
مقدم����ات ألن الواجب القيمي واألخالقي مقدم على 
كل شيء ونظهر وحشية هذا العالم وهذا االحتالل 
الظالم الذي يرضى باس����تمرار هذا الوضع الكارثي 
والإلنس����اني ضد غزة، معبرًا عن تفاؤله بنجاح هذه 
الحملة وإيصال الرس����الة إل����ى كل الدول والجهات 
الحقوقية واإلنسانية حتى يتم رفع الحصار وإنهاء 

معاناة أهالي قطاع غزة فورًا. 

في ظل تفشي فيروس »كورونا«
»حصار غزة« .. جريمة إنسانية يجب أن تحرك العالم ونسبة الفقر زادت إلى 100 %

غزة / حممد �أبو هويدي:
يو�جه قطاع غزة �ملحا�صر منذ منت�صف عام 2007، من 
قب��ل �الحتالل �ل�صهيوين �صعفًا عامًا يف �صتى �ملجاالت 
�ص��و�ء �ل�صحية �و �القت�صادي��ة �أو �لبيئية �إ�صافة �إىل 
عج��ز كب��ر يف تقدمي �خلدم��ات �ل�صحي��ة للمو�طنني 
نتيجة نق�ص �لعياد�ت �حلكومية و�مل�صت�صفيات وكثافة 

�ل�صكان ونق�ص يف �الأدوية و�مل�صتهلكات �لطبية بن�صبة 
عجز ت�ص��ل �إىل 45 %، بح�صب تقدير وز�رة �ل�صحة 
يف �لقط��اع. ويعاين �أكرث من مليوين فل�صطيني يف قطاع 
غ��زة �أو�صاًع��ا �قت�صادي��ة و�إن�صاني��ة مرتدي��ة للغاية، 
ب�صبب �حل�ص��ار �الإ�صر�ئيلي �مل�صتمر عل��ى �لقطاع، منذ 
14 عاًما. ومع �الإعالن عن و�صول �لفرو�ص �إىل غزة 

�نتاب��ت حالة م��ن �لقل��ق �ل�ص��كان، وت��د�ول �ملو�طنون 
ت�ص��اوؤالت خميف��ة حول ق��درة �لقط��اع عل��ى �لتعامل 
م��ع ه��ذ� �لوب��اء �ل�صر�ص �ل��ذي ف�صلت ك��رى �لدول يف 
�ل�صيط��رة علي��ه و�حتو�ئ��ه، خا�ص��ة يف ظ��ل �الأو�صاع 
�القت�صادي��ة �لقا�صية و�ل�صعبة �لت��ي يعي�صها �ل�صكان 

بفعل �حل�صار �ل�صهيوين �خلانق. 

جينيف/ االستقالل: 
أدان المرصد األورومتوس���طي تصريح وزير الجيش 
اإلسرائيلي نيفتالي بينيت األربعاء والذي ربط فيه 
الس���ماح بدعم جهود قطاع غزة في محاربة تفشي 
في���روس كورون���ا بقضي���ة الجنود اإلس���رائيليين 

المفقودين هناك.
وقال بي���ان المرصد أمس الخمي���س، إن مقايضة 
الوزير اإلسرائيلي الحاجات اإلنسانية الملحة بأّية 
قضية أخرى فعل غير إنس���اني، ويهدد بش���كل 
مباشر بتفشي فيروس كورونا وسط نحو 2 مليون 
فلس���طيني محاصرين في قطاع غزة منذ أكثر من 

14 عامًا.
وشدد البيان على ضرورة تحييد القضايا اإلنسانية 
عن الحس���ابات السياس���ية، والكف عن اس���تخدام 
المدنيي���ن وس���ائل ضغط بين األط���راف لتحقيق 
مكاس���ب ال تك���ون إال على حس���اب حياة وس���المة 

المدنيين.
ووفًقا للم���ادة 5٦ من اتفاقية جني���ف الرابعة، فإن 
الس���لطات اإلسرائيلية بصفتها قوة احتالل مطالبة 
بتوفي���ر وإدخال كل ما يلزم من أدوات وأجهزة طبية 
واتخاذ التدابي���ر الوقائية الالزمة لمكافحة األمراض 

واألوبئة في المناطق المحتلة.

»األورومتوسطي«: مقايضات تسهيل 
جهود محاربة كورونا بغزة غير أخالقية

غزة/ االستقالل: 
أكدت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين أن اس���تمرار 
الحكومة الفلسطينية بسياسة التمييز بين أبناء الشعب 
على أس���اس جغرافي يضعف مقومات الصمود والمناعة 

الوطنية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.
وأوضح بيان الجبهة أمس الخميس أن سياس���ة الحكومة 
ُتظهر إصراره���ا على صرف رواتب موظفي الس���لطة في 
القطاع بنس���بة 75% ف���ي مخالفة صريح���ة لتصريحات 
رئي���س الحكوم���ة بص���رف الرواتب بنس���بة 100% لكل 
الموظفين، وع���دم أخذها بعين االعتب���ار خطورة األوضاع 
الراهنة وانعكاس���اتها الخطيرة على األوضاع المعيشية 

المتدهورة في القطاع يضرب األهلية السياسية والوطنية 
للحكومة.

وأضاف البي���ان أن تصريحات الحكومة بأنها س���تتعامل 
بمصداقية وعدالة في توزيع مقومات الصمود ألبناء شعبنا 
في مواجهة األزمة الراهنة، هي مجرد مواقف لالستهالك 

المحلي وبيع األوهام لشعبنا.
كم���ا انتقدت الجبهة حالة الالمب���االة التي تبديها إدارات 
البنوك تجاه أبناء شعبنا، وتخليها عن مسئولياتها الوطنية 
بخصوص دع���م جهود الوقاية من المرض، مؤكدًة أن عدم 
اتباعها أية إجراءات لضمان سالمة الموظفين أثناء صرف 

الرواتب، يعود بالضرر على جموع هؤالء الموظفين.

»الشعبية«: سياسة التمييز بين 
غزة والضفة تضرب صمود شعبنا
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غزة/ االستقالل: 
صادف أمس الخميس، الثاني من نيسان، 
الذكرى الثامنة عش���رة لع���دوان االحتالل 
االسرائيلي الدموي على مخيم جنين، الذي 
أدى إلى استش���هاد ما يقارب 60 مواطنا، 
ونسف وهدم 500 منزل ومنشأة، وتدمير 
البنية التحتي���ة للمخيم وأجزاء من مدينة 

جنين.
العدوان اإلس���رائيلي، الذي بدأ بتعليمات 
مباش���رة من رئي���س وزراء االحتالل آنذاك 
آرائيل ش���ارون، وإش���راف رئي���س هيئة 
أركانه شاؤول موفاز، قوبل بمقاومة باسلة 
زعزعت اس���تقرار االحتالل وثق���ة جنوده 

وقيادته السياسية والعسكرية.
اس���تمرت معركة مخيم جني���ن ألكثر من 
اس���بوعين، لم يس���تطع في أيامها األولى 
جيش االحتالل التق���دم داخل المخيم، ما 
دفعه لجنون القصف العنيف والعشوائي 
لكل متحرك وساكن في المخيم، وتهجير 
معظم االهالي إلى خارج���ه، في نزوح ثان 
إلى البساتين المجاورة والبلدات المحيطة 

ومدينة جنين.
االحتالل وقادته اعترفوا بالهزيمة وبمقتل 
23 من الجن���ود، بينهم 14 في يوم واحد، 
و12 ف���ي تفجير بيت وف���ي كمين جهزه 

المقاومون الفلسطينيون.

باإلحصائية  المخي���م  أهال���ي  ويش���كك 
اإلس���رائيلية ح���ول خس���ائر االحت���الل، 
ويرجح���ون مقت���ل نح���و 55 م���ن جنود 
االحتالل، بينهم عدد م���ن الضباط وأفراد 

وحدة النخبة.
الع���دوان ج���اء على جني���ن ومخيمها في 

س���ياق عملي���ة اجتي���اح ش���املة للضفة 
الغربي���ة، أعقب���ت تنفيذ عملي���ة مدينة 

"نتانيا" بأراضي ال�1948.
ويتذك���ر أهالي جني���ن ومخيمها، نداءات 
جيش االحتالل عبر مكبرات الصوت، التي 
تطال���ب المقاومين بتس���ليم أس���لحتهم 

واالستس���الم، إال أنه���م ق���رروا الصم���ود 
وخ���وض المعرك���ة بش���رف رغ���م قل���ة 

اإلمكانات.
ونتيجة لصعوبة المهمة والخطورة البالغة 
التي واجهه���ا االحتالل في الميدان، فقد 
استهدفت قواته كل شيء متحرك، وجاء 

في سياق ذلك قصف س���يارة إسعاف ما 
تسبب باستش���هاد مدير جمعية الهالل 
الطبيب  الفلس���طيني في جني���ن  االحمر 
خلي���ل س���ليمان، خ���الل تأديت���ه واجبه 

اإلنساني في تضميد جروح المصابين.
البني����ة التحتية  ودمرت ق����وات االحت����الل 
للمخيم وشبكات الكهرباء والماء واالتصاالت، 
وحظرت في حينه وسائل االعالم من دخول 

المخيم لمنع توثيق جرائمه.
وس���جلت معرك���ة مخي���م جني���ن كأحد 
المحط���ات الب���ارزة في التاري���خ المعاصر 
للمقاوم���ة الفلس���طينية؛ حيث جس���دت 
معاني الوحدة الوطنية بين أبناء الش���عب 
الواحد، وتالقت التش���كيالت العس���كرية 
بوح���دة ميدانية  الميدان  ف���ي  للفصائل 

أربكت االحتالل.
كان للمعرك���ة قادة ورموز من تش���كيالت 
المقاوم���ة المختلف���ة، قض���ى بعضه���م 
الحلوة  ش���هيدا كمحمود طوالبة ومحمود 
وزياد العامر وأبو جندل، فيما اعتقل آخرون 
ما زالوا رهن االعتقال يقضون أحكاما عالية 
مثل الشيخ جمال أبو الهيجاء والحاج علي 

الصفوري وآخرون.
يبلغ عدد س���كان مخيم جني���ن اليوم نحو 
10900 مواطن، ويق���ع غرب مدينة جنين، 

على مساحة تقدر ب�500 دونم.

الذكرى الـ 14.. معركة جنين أسطورة الصمود والتحدي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت صحيفة "يس����رائيل هي����وم"،  أمس 
الخمي����س، أن هن����اك خالف����ًا بي����ن رئيس 
بنيامين  اإلس����رائيلي  االحت����الل  حكوم����ة 
نتنياهو وزعيم حزب "حوس����ن يس����رائيل" 
بني غانتس ح����ول جدول أولويات الحكومة 

الجديدة.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس 
الخمي����س، إل����ى أن غانتس يص����ر على أن 
الحكومة س����تعمد في نص����ف العام األول 
م����ن عمره����ا عل����ى التركيز عل����ى مواجهة 
كورونا فقط، وأن يتم تأجيل حسم القضايا 

السياسية إلى ما بعد ذلك.
وحسب الصحيفة، ففي الوقت الذي يطالب 
نتنياه����و و"الليكود" بأن تش����رع الحكومة 
الجدي����دة في ضم مناط����ق الضفة الغربية، 
فإن غانتس يطالب ب����أن يتم تحقيق ذلك 

بالتوافق بين الحزبين.
من جه����ة ثاني����ة، أش����ارت قن����اة التلفزة 
الرسمية "كان" إلى أن نتنياهو يصر على أن 
يحافظ على تأثي����ر كبير على وزارة القضاء، 
التي س����يكون لها دور حاس����م في تحديد 

مصير قضايا الفساد المتهم بها.
وحس����ب القناة، ف����إن نتنياه����و يصر على 
أنه ف����ي حال تولى وزير من حزب "حوس����ن 
يس����رائيل" منص����ب وزي����ر القض����اء فإنه 
يتوج����ب تعيين نائ����ب له م����ن "الليكود"، 
بحيث ال يمكن للوزير اتخاذ أي قرار من دون 

الحصول على موافقة نائبه.
وفي سابقة هي األولى في تاريخ "إسرائيل"، 
نصت مسودة تش����كيل الحكومة الجديدة 
في "إس����رائيل" على تخصيص مقري إقامة 
رس����ميين لكل من رئيس ال����وزراء والقائم 

بأعماله.

وكشفت قناة "13"، الليلة قبل الماضية، أنه 
حسب االتفاق المتبلور سيتم بناء مقر إقامة 
رسمي جديد ينتقل إليه نتنياهو وعائلته 
بعد أن ينهي فترة رئاس����ته للحكومة التي 
تمتد إلى عام ونصف، ويباشر بني غانتس 

مهام رئاسة الوزراء.
ولفتت القناة إلى أن غانتس س����ارع لإلعالن 
ع����ن أنه ين����وي مواصلة اإلقام����ة في منزله 
في مس����توطنة "روش هعاين" خالل توليه 
منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، مما 
يعني أن البند غير المس����بوق تم تضمينه 

مسودة االتفاق بناء على طلب نتنياهو.
وفي أعقاب كش����ف القناة عن ه����ذا البند، 
هاجم الكثير من اإلسرائيليين على "تويتر" 
سارة زوجة نتنياهو، مشيرين إلى أن الطلب 
"الغريب" جاء بناء عل����ى رغبتها وإلصرارها 

على مواصلة التمتع بمزايا الحكم.

خالف بين نتنياهو وغانتس 
حول تشكيل الحكومة الجديدة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دخل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز "الموساد" يوسي كوهين، 
امس الخميس، إلى الحجر الصحي، بعد مخالطتهما وزير الصحة يعقوب ليتس����مان، الذي 

تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا.
 وقال مكت����ب نتنياهو في تصريح مكتوب: "دخل رئيس ال����وزراء نتنياهو الحجر الصحي 
حت����ى يوم األربعاء القادم، وذلك في أعقاب اإلعالن عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا، 

وبناء على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة".
وس����بق ذلك أن قالت هيئة البث اإلسرائيلية، الخميس، إن رئيس جهاز "الموساد" يوسي 
كوهي����ن، دخل إلى الحجر الصحي، بس����بب لقاءاته مع وزير الصحة، وخش����ية أن يكون قد 

التقط الفيروس.
وأضافت أن اإلجراء ذاته تم تطبيقه على مدير عام وزارة الصحة اإلس����رائيلية، موشيه بار-

سيمان توف، الذي دخل إلى الحجر الصحي.
وكانت هيئة البث اإلسرائيلية قد أشارت فجر أمس الخميس، إلى إصابة ليتسمان وزوجته 

بفيروس كورونا.
وس����جلت وزارة الصحة اإلسرائيلية، الخميس، وفاة 5 إس����رائيليين بفيروس كورونا ما رفع 
عدد الوفيات إلى 31؛ وقالت إن عدد اإلصابات وصل إلى 6211 بينهم 107 في حالة صحية 

صعبة.

نتنياهو ورئيس الموساد 
يدخالن الحجر الصحي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دع���ا االتحاد العام للمرأة الفلس���طينية، األمين 
العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالعمل 
على اإلفراج عن األس���يرات الفلس���طينيات في 
سجون االحتالل، خشية من تعرضهن لفيروس 
"كورون���ا"، ف���ي ظل الظ���روف التي تعيش���ها 
األس���يرات، والتي تفتقد ألبس���ط االحتياجات 

الوقائية، وسياسات التمييز العنصري.
جاء ذلك في مذكرة تفصيلية أرس���لها االتحاد 
بالتعاون مع األطر والمراكز والجمعيات النسوية 

لألمين العام لألمم المتحدة.

وبين���ت المذكرة أن "إس���رائيل" كق���وة احتالل 
مس���يطرة على األراضي الفلس���طينية، ال تلتزم 
ببن���ود اتفاقي���ة جني���ف الرابعة لع���ام 1948 
والمتعلق���ة بحماية المدنيين، ومنهم النس���اء 

واألطفال، في أوقات الحرب وتحت االحتالل.
وأوضح���ت أن "إس���رائيل" ال تف���ي بواجباته���ا 
القانوني���ة لضمان حصول الفلس���طينيين على 
الخدمات الصحية األساسية بموجب المادة )76( 
ضمن مسؤولياتها كقوة قائمة باالحتالل ودولة 
متعاق���دة وطرف في اإلتفاقي���ات الدولية، التي 
تلزمه���ا باتخاذ جميع التدابي���ر الوقائية الالزمة 

لحماية النساء واألطفال الفلسطينيين السجناء، 
وتوفي���ر ما يكفي من الغ���ذاء والنظافة الصحية 
الت���ي تضمن صحته���م، وكفالة حق���وق أخرى 
نصت عليه���ا اتفاقية حقوق الطف���ل واتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأش���ارت إلى تصريح مفوضة األم���م المتحدة 
الس���امية لحقوق اإلنس���ان ميش���يل باش���ليه، 
حول خصوصية اللحظة الراهنة التي يتفش���ى 
فيها الوباء، ومطالبته���ا الحكومات باإلفراج عن 
السجناء السياس���يين وغيرهم من المحتجزين 
بس���بب آرائه���م االنتقادي���ة دفاعًا ع���ن حرية 

التعبي���ر، وإجراء الفحوص الطبي���ة لهم واتخاذ 
التدابير لضمان حصولهم على الرعاية الصحية 

والمتابعة.
وحثت المذكرة األمين الع���ام على اتخاذ جميع 
"إس���رائيل"  للضغط على  الممكن���ة  التدابي���ر 
من أج���ل احترام التزاماته���ا القانونية بموجب 

القانون الدولي.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب األحمر بتكثيف 
زياراتها لسجون االحتالل لضمان سالمة جميع 
األس���رى، واتخاذ تدابي���ر اإلس���تجابة لتحديد 

المخاطر المرتبطة بفيروس "كورونا«.

مذكــرة تطالــب »غوتيريــش« بالعمــل لإلفــراج عــن األسيــرات
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش����فت جمعي����ة حقوقية إس����رائيلية 
أن عام 2019 ش����هد ال����ذروة في تعداد 
المنازل الفلسطينية التي هدمتها قوات 
االحتالل اإلسرائيلي في الشطر الشرقي 
م����ن مدينة القدس المحتل����ة، مقارنة مع 

سنوات العقد المنتهي.
وقالت جمعية “عير عميم” اإلسرائيلية 
في تقري����ر له����ا إن الوس����يلة المركزية 
المس����تخدمة من حكوم����ة االحتالل هي 
سياس����ة التمييز الخطير في التخطيط 
وهدم البيوت بش����كل مكثف في الشطر 

الشرقي من القدس.
وأوضح����ت أن متابع����ة ه����دم المن����ازل 
الق����دس تظهر أن  الفلس����طينية ف����ي 
ع����ام 2019 ش����كل ذروة ه����دم البيوت 
الفلس����طينية في المدين����ة خالل العقد 

األخير.
وأش����ارت إلى هدم 104 ش����قق سكنية 
داخل ح����دود بلدية االحت����الل بالقدس، 
عالوة على هدم 54 وحدة سكنية في حي 
وادي حمص خارج ح����دود الضم الخاصة 
بالمدين����ة، و117 مبن����ى آخ����ر- حوانيت 

ومخازن وغيرها.
وش����ددت على أن ه����ذه األرق����ام تعني 

ارتفاعًا واضح����ًا في عمليات الهدم حتى 
بالمقارنة مع سنوات تميزت بكثرة هدم 

المباني الفلسطينية في القدس.
ونبه����ت الى أن����ه منذ ع����ام 1967 تقيد 
إمكانيات  اإلس����رائيلية كثيًرا  السلطات 

بناء قانوني من س����كان الش����طر الشرقي 
في مدينة الق����دس، منبهًة إلى أنه حتى 
الخرائ����ط الهيكلية الت����ي صودق عليها 
ا عن تلبي����ة حاجات 340 ألف  بعي����دة جًدّ

نسمة في الشطر الشرقي من المدينة.

وأضافت: "س����نة بعد س����نة تتزايد هذه 
االحتياجات وتتفاقم الضائقة السكنية 
رغم إدراك السلطات اإلسرائيلية ووعيها 
لهذه المشكلة، وهي تقوم بما هو قليل 

جدا من أجل حلها".

ومن أجل تجسيد الحالة المأساوية التي 
تكابدها القدس من هذه الناحية، أشارت 
جمعية "عير عمي����م" إلى أن 7.2% فقط 
من بين مجمل الش����قق الس����كنية التي 
ص����ودق على بنائها خ����الل العام الفائت 
2019، كانت تتبع للفلس����طينيين داخل 
األحياء الخاصة بهم ويقطنها 38% من 

المقدسيين.
ونبه����ت إلى أن����ه نتيجة لذل����ك يضطر 
بناء منازلهم  المقدس����يون لإلقدام على 
دون تراخيص إس����رائيلية رغم المخاطر 
لتس����ديد  بذلك، واضطرارهم  المحفوفة 

غرامات باهظة وهدم بيوتهم.
وقالت إن ارتفاع عدد المنازل الفلسطينية 
التي هدمت خالل العام المنصرم هو نتاج 
تش����ديد اإلجراءات اإلسرائيلية الصارمة 
القانون  التي تطبقه����ا أجهزة تطبي����ق 

والعقوبات للمخالفين.
وتخلص "عير عميم" للق����ول إنه: "مقابل 
التمييز الفظ ضد الشطر الشرقي للقدس 
ف����ي تكريس الميزاني����ات الحكومية في 
كافة المجاالت تقريًبا، فإن الموارد الكبيرة 
التي تكرسها إسرائيل لهدم البيوت هي 
تذكير مؤلم لس����لم أولوياتها في الشطر 

الشرقي من المدينة".

2019.. عــاٌم شهــد ذروة هــدم االحتــالل للمنــازل بالقــدس

رام الله/ االستقالل: 
أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين 
التي صرح  المواقف  العبارات  بأش���د 
بها وزير جيش االحتالل نفتالي بينت، 
والتي المح فيها إلمكانية منع دخول 
عينات المسح إلى قطاع غزة للمساومة 

الستعادة الجنود والجثث.
بي���ان صدر  الخارجية في  واعتب���رت 
عنها، امس الخميس، أن هذا الموقف 
هو ابتزاز رخيص وغير أخالقي خاصة 
في ه���ذه المحن���ة الت���ي تواجهها 
االنس���انية جمعاء، وهو موقف ليس 

بجدي���د على ق���ادة االحت���الل الذين 
يتصرف���ون اتجاه ش���عبنا في ظل تفش���ي وباء 
"كورونا" بال أخالق وبشكل عنصري وحاقد، ليس 
فقط من خالل اس���تمرار االنته���اكات وارتكاب 
الجرائم وعمليات االعدام الميدانية واالس���تيالء 
على األراضي، واالعتداءات اليومية التي ترتكبها 
ميلشيات المستوطنين المسلحة واالعتداء على 

المقدس���ات والممتلكات، وإنما من خالل محاولة 
تعطيل وضرب الجهود الفلس���طينية الرسمية 

المبذولة في مواجهة وباء كورونا.
وأضاف���ت " األمر الذي نالحظ���ه يوميا من خالل 
الطريق���ة الدوني���ة التي تتعامل بها س���لطات 
االحتالل وأرباب العمل اإلس���رائيليين مع عمالنا، 
وتعم���د مصلحة إدارة الس���جون االس���رائيلية 

في عدم توفير اج���راءات ومقومات الوقاية 
والس���المة ألس���رانا االبط���ال في س���جون 
االحت���الل، وأخيرا ما يتعرض له ش���عبنا في 
قطاع غزة الصامد من حصار ظالم يحول دون 
توفير الحاجيات االساس���ية الالزمة للحفاظ 

على صحته وسالمته من وباء كورونا.
وقال���ت الخارجية إن تصري���ح المجرم بينت 
هو إره���اب دولة منظم ومقام���رة ممنهجة 
وس���المته،  ش���عبنا  بصح���ة  ومقص���ودة 
محملة الحكومة االس���رائيلية وأمثال بينت 
الكاملة والمباش���رة عن نتائج  المس���ؤولية 
وتداعيات استمرار الحصار الظالم على قطاع 
غزة، وتهديده المستمر بصحة وسالمة أبناء 

شعبنا.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة 
العالمي���ة بتحمل مس���ؤولياتهم لوقف التغول 
االس���رائيلي على ش���عبنا، وحرمان���ه باالحتالل 
واالس���تيطان والحصار من الق���درة على توفير 

احتياجاته الضرورية لمواجهة جائحة كورونا.

الخارجية: تصريحات بينت ابتزاز عنصري غير أخالقي لشعبنا

غزة/ االستقالل: 
حمّلت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، االحتالل اإلسرائيلي، المسؤولية عن 

 لفيروس كورونا في قطاع غزة.
ٍّ

تداعيات أي تفش
وقال المتحدث باس���م الحركة، حازم قاس���م، في تصريح مكتوب، الخميس: إن 
"االحتالل اإلس���رائيلي الذي يفرض حصاره على غ���زة، للعام ال�13 على التوالي، 

 لفيروس كورونا في القطاع".
ٍّ

يتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفش
وأض���اف: "االحت���الل يرتكب جريمة مركبة باس���تمرار الحص���ار على قطاع غزة 

لسنوات طويلة، وازداد األمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا".
وشدد على أن حركة حماس، ومعها كل القوى الوطنية، ستواصل نضالها حتى 

كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، األربعاء، إنها "تعمل بإمكانيات محدودة" في 
مواجهة فيروس كورونا، جراء نقص األدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار 

اإلسرائيلي.

»حماس« تحمل االحتالل 
تداعيات أي تفش 
»كورونا« في غزة لـ

غزة/ االستقالل: 
طالب مركز حماية لحقوق اإلنسان منظمة 
الصليب األحمر الدولية بإيفاد لجنة دولية 
من أجل إجراء الفحوصات لكافة المعتقلين 
في س���جون االحتالل اإلسرائيلي، وخاصة 
في معتقلي "عتصي���ون، وعوفر"، وتوفير 
كافة المستلزمات للحد من تفشي فيروس 

"كورونا" داخل المعتقالت.
وق���ال المركز في بيان ل���ه أمس الخميس 
إن���ه يتابع بقلق االعالن عن نتائج الفحص 
المخب���ري للمعتق���ل المحرر ن���ور الدين 
صرصور، والذي كشف عن إصابته بفيروس 
"كورونا" قبل اإلفراج عنه، مما يشير ألخطار 
تهدد حياة كافة األس���رى، ويكش���ف عن 

المب���االة االحتالل بصحتهم وس���المتهم 
وعدم التزامه���ا بقواعد القان���ون الدولي، 
الثالثة والرابعة  اتفاقيتي جنيف  السيما 

للعام 1949.
وأكد أن س���لطات االحت���الل تتحمل كامل 
المس���ؤولية عن صح���ة وس���المة وحياة 
المعتقلين في س���جونها بموجب القانون 
الدول���ي إلهماله���ا الواض���ح والمتعم���د 
عن القي���ام باتخ���اذ اإلج���راءات الوقائية 
واالحترازية وذلك وفًق���ا اللتزاماتها تجاه 
األس���رى التي حددتها اتفاقيات جنيف 

ومبادئ القانون الدولي.
وح���ذر من الخطر الذي ب���ات يهدد حوالي 
5000 معتقل في المعتقالت اإلسرائيلية 

من بينهم المئات من المرضى والعشرات 
م���ن ذوي األم���راض المزمن���ة، ويزيد من 
احتمالي���ة إصابته���م به���ذا الوب���اء بعد 

الكشف عن إصابة المحرر صرصور.
الع���ام والمق���رر الخاص  وطال���ب األمين 
باألراضي الفلس���طينية باألم���م المتحدة 
بالتدخ���ل العاج���ل لإلف���راج ع���ن كاف���ة 
المعتقلين، السيما النساء واألطفال وكبار 

السن والمرضى.
ودعا الحكومة الفلسطينية وكافة األطراف 
الحقوقية واإلنسانية  والمنظمات  الدولية 
للقيام بواجباتها والضغط على س���لطات 
االحتالل من أجل توفير الحماية لألس���رى 

الفلسطينيين.

»حماية« يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسالمة األسرى

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تاريخ انطالق امتحانات الثانوية العامة يبقى في موعده المقرر 

سلفًا، 31 أيار 2020، إال إذا اقتضت الضرورة تغيير هذا الموعد.
وأوضحت الوزارة "لن يتم تضمين االمتحانات أس���ئلة ع���ن مواضيع لم يتم تغطيتها في إطار 

التعليم الوجاهي".
وذك���رت وزارة التربية والتعليم أنها تنس���ق خططها فيما يتعلق بالثانوي���ة العامة، مع وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، "لكي نكفل لخريجي الثانوية لهذا العام فرصة االلتحاق السلس 

بمؤسسات التعليم العالي دونما تأخير".
ولفتت وزارة التربية والتعليم في بيانها "نبذل كل جهد مس���تطاع من أجل اس���تحداث منصة 
تفاعلية ضمن برنامج ثانوية أون الين"، الذي أطلق في السابع عشر من آذار 2020، وذلك "لتقديم 

الدعم األكاديمي لطلبة الثانوية العامة في المباحث المختلفة".

»التربية« تقر المواد المطلوبة 
في امتحان الثانوية العامة
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بفجاج���ة ووقاحة منقطعة النظير خرجت مواقف ع���دة عن قادة االحتالل الصهيوني تعبر عن العقلية 
العنصرية المتطرفة لهذا الكيان الصهيوني المجرم فقد اش���ترط ما يس���مى بوزير الحرب اإلسرائيلي 
نفتالي بينيت ، أي إدخال للمس���اعدات لقطاع غزة لمكافحة في���روس كورونا بمدى التقدم الذي تحرزه 
في محاولتها اس���تعادة الجنود الصهاينة  لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وقال بينيت في 
تصريحات صحفية »عندما يكون هناك نقاش حول المجال اإلنس���اني في غزة فإن إس���رائيل لها أيضا 
احتياجات إنسانية تتمثل أساسا في استعادة من سقطوا )في الحرب(, وال ادري ما هى أوجه الربط بين 
وباء يهدد البشرية جمعاء, وجنود صهاينة لدى المقاومة تسعى البرام صفقة تبادل لألفراج عن اسرى 
فلسطينيين مقابل الجنود المحتجزين لديها, و »اسرائيل« ترفض ذلك بعنجهية وصلف, وتصر على 

اطالق سراحهم دون أي مقابل من خالل تشديد الخناق على غزة. 
وفي الوقت الذي أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أن نتائج فحوصات األسير المحرر نور الدين 
صرصور فيم���ا يتعلق بفايروس كورونا إيجابية أي أنه مصاب، داخل الس���جن بعد االفراج عنه الثالثاء  
الماضي، من معتقل عوفر برام الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة, ردت اس���رائيل بوقاحتها المعتادة 
ونف���ت ذلك, ولم يق���ف االمر عند هذا الحد فقد حاولت  إدخال معتقلين جدد، إلى القس���م الذي تحرر 
منه االس���ير المصاب بالفيروس من س���جن عوفر، لكن األس���رى رفضوا ذلك, وهددوا بالتصعيد ويبدو 
أن »اس���رائيل« تتعمد نشر هذا الوباء بين االس���رى الفلسطينيين للتخلص منهم, بدليل انها ترفض 
ادخ���ال المنظفات والمطهرات وترفع فحص االس���رى للتأكد من خلوهم من ه���ذا الوباء, وهم يقومون 
بضبط العمال الفلسطينيين داخل االراضي المحتلة عام 48م والقائهم على قارعة الطريق بعد ادخالهم 

للضفة وغالبيتهم مصابون بالوباء حيث تسعى لنشره بين الفلسطينيين.
وتوالت وقاحات »اسرائيل« بما زعمته  صحيفة »يديعوت أحرونوت العبرية« أن »يوسي كوهين« رئيس 
جهاز الموساد نجح في احضار نصف مليون جهاز كشف وتشخيص فيروس كورونا المستجد من دول 
دون ذكر اس���مها, بعد رفض كل من ألمانيا وفرنس���ا تلبية طلب نتنياهو نتيجة النقص الذي تعاني 
منه هذه الدول. وأضافت الصحيفة أن كوهين طلب من اللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية 
التعاون الستقدام أطقم فحص. وأن ناصر عدوي نائب االدارة العامة للعالقات الدولية واألمن الخارجي 
في جهاز المخابرات الفلس���طينية قاد حملة اتصاالت مع عدة منظمات وش���خصيات بهدف جمع هذه 
األطقم  باس���م الش���عب الفلسطيني لمس���اعدتهم في منع تفش���ي فيروس كورونا. ونجح عدوي في 
االتصال بدول عربية ال تقيم عالقات مع »إسرائيل« إلحضار عشرات آالف األجهزة التي وصلت الموساد 
مؤخرًا. ونوهت الصحيفة إلى أن رئيس الموس���اد كوهين أثنى على جهود اللواء فرج ومس���اهمته في 
إنقاذ أرواح آالف اليهود وكنا ننتظر ردا من جهاز المخابرات الفلسطينية على هذه الوقاحة الصهيونية 

وهو ما لم يحدث حتى اآلن. 
وبوقاحة كبيرة وش���ماته اراد نتنياهو ان يسوقها على وزراء حكومته المهووسين بقوة ايران وسعيها 
المتالك قوة نووية, تعرض نتنياهو لفضيحة تتعلق بمقطع فيديو عن تفشي فيروس كورونا في إيران!، 
بعد أن عرض فيديو تبين فيما بعد أنه غير صحيح. وقال الصحفي اإلسرائيلي باراك رافيد »إن نتنياهو 
عرض أمام مجلس الوزراء فيديو قال لهم إنه يظهر إلقاء السلطات اإليرانية جثث ضحايا فيروس كورونا 
ف���ي مكبات النفايات«، قبل أْن يتبين أن المقطع مأخوذ م���ن فيلم وثائقي أنتج عام 2007، وال عالقة له 
بإيران. وذكر رافيد أن الغريب والمثير للدهش���ة، أن نتنياهو قال للوزراء إن من أطلعه على هذا الفيديو 
هو مستش���ار األمن القومي اإلسرائيلي، مئير بن شبات، مشيرًا إلى أن مقطع الفيديو ال يجب أن يدخل 

على نتنياهو ومستشار االمن القومي. 
اما هذه الوقاحة فقد جاءت ممن يس���مى بالناطق باس���م جيش االحتالل اإلس���رائيلي أفيخاي أدرعي 
الذي قرر أن يقّدم معايدة هدفها اإلس���اءة واالستفزاز للفنانة جوليا بطرس لمناسبة عيدها، مستخدما 
األس���لوب نفس���ه: وغّرد لبطرس قائاًل: »كل عام وانت بخير يا جوليا بطرس. لطالما كنِت نصيرَة اإلرهاب 
وداعمته لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى«. واصدرت بطرس بيان رفض واستنكار واستهجنت فيه 
معايدة  أفيخاي أدرعي،  معتبرة إياها معايدة مس���مومة. ونشر المكتب اإلعالمي للفنانة اللبنانية بيان 
االس���تنكار على وس���ائل التواصل االجتماعي »تويتر«، وجاء فيه: »ليس من عادة السيدة جوليا بطرس 
الدخول في نقاش مع أحد عبر وس���ائل التواصل االجتماعي، لكن المعايدة المس���مومة بعيد ميالدها 

التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي تفرض رفض هذه المعايدة المريبة«.
 هل رأيتم وقاحة فجة اكثر من ذلك, انها وقاحة »اسرائيل« التي ليس بعدها وقاحة. 

وقاحة "إسرائيل" الفجة 

رأي
لعب���ة تجميع أج���زاء الصورة الُمبعث���رة من األلعاب 
العقلية الممتعة، وس���ر متعتها في الجهد الفكري 
المبذول ف���ي تركيب الصورة ووض���ع كل جزء منها 
في مكانه الصحيح لتتكون الصورة الكلية للمشهد. 
وهذه اللعب���ة نوع من محاكاة الواقع الذي نعيش���ه 
ابتداء من حياتن���ا الخاصة وانتهاء بالواقع العالمي، 
وما زمن كورونا الذي يعيش���ه العالم اليوم عن هذا 
المث���ال ببعيد، ف���إذا جمعنا آالف الص���ور العالمية 
ووضعناها في مكانها الصحيح من المش���هد الكلي 
التضحت لنا الصورة الكلية التي قد ُتش���كل مالمح 
النظ���ام العالم���ي الجديد اآلخذ بالتبل���ور بعد عصر 
كورون���ا، ومن ه���ذه الصور الجزئية ص���ورة الرئيس 
الصرب���ي وهو ُيقب���ل العلم الصين���ي، وصورة نائب 
البرلم���ان االيطالي وهو ُينزل عل���م االتحاد االوروبي، 
وصورة وزير خارجية ايطاليا وهو يس���تقبل جس���ر 
الطائرات الروس���ية قادم���ة بالمس���اعدات والخبراء 
الروس لمواجهة وباء كورونا، وصورة القطار الصيني 
وهو ُيس���تقبل بحفاوة في إسبانيا التي تخّلى عنها 
االتح���اد االوروبي، وصور كبريات الم���دن األمريكية 
خاوية على عروشها... وجميعها تشير إلى أن شيئًا 
م���ا قد حدث في العالم، أو أن العالم مقبل على تغير 
ما وش���يك، وأن العالم على أبواب نظام عالمي جديد 

ُيفرز شرعيته الدولية الخاصة. 
النظام العالمي بعد زم���ن كورونا لن يكون بالتأكيد 
نف���س النظ���ام العالمي قبل زم���ن كورون���ا، وهذا 
النظام بش���رعيته الدولية الخاصة سيرسم مالمحه 
المنتص���رون عل���ى وب���اء كورون���ا طبيًا وإنس���انيًا 
وأخالقيًا، كما شكل المنتصرون في الحرب العالمية 
األول���ى النظ���ام العالمي متعدد األقطاب فأنش���أوا 
عصبة األمم عنوانًا للش���رعية الدولية، وكما ش���كل 
المنتص���رون في الح���رب العالمية الثاني���ة النظام 
العالم���ي ثنائي القطبية فأنش���أوا األم���م المتحدة 
لتكون عصا الش���رعية الدولي���ة الخاصة بهم، حتى 
إذا م���ا انهار االتحاد الس���وفيتي وكتلته الش���رقية 
في مطلع التس���عينات من القرن العشرين وتربعت 
الواليات المتحدة األمريكية على عرش نظام عالمي 
ُأح���ادي القطبية وحاولت أن تصمم ش���رعية دولية 
خاصة بها مس���تفيدة من فائض القوة العس���كرية 
واالقتصادية الهائل���ة لديها، التي وصلت إلى ذروة 
العلو واالس���تكبار العالمي في عهد رئيسها الحالي 
دونالد ترامب، فكانت )صفق���ة القرن( أبرز تجليات 
القوة األمريكية ولس���ان حالها يق���ول للعالم مقولة 
فرعون لقوم���ه »ما علمت لكْم من إل���ه غْيري« و » أنا 
رّبكْم األعلى«، وفي غمرة نشوة وهم امتالك مفاتيح 
القوة في األرض التي أخذت زخرفها وأزّينت ألمريكا 
 ترام���ب أنه قادٌر عليها أتاه���ا فيروس كورونا 

َّ
وظن

فجعله���ا الله تعالى حصي���دًا كأن لم تغَن باألمس، 
فكان فيروس كورونا هو الس���وس ال���ذي نخر عصا 

الق���وة األمريكية ومعه���ا كل أكاذيب اإلنس���انية 
واألخالقية في الحضارة الغربية المادية القائمة على 

نظام عالمي ظالم وشرعية دولية مأزومة ومنحازة. 
الش���رعية الدولي���ة المأزوم���ة، يكمن س���ر أزمتها 
في أنها ليس���ت تجس���يدًا لفلس���فتها اإلنسانية، 
القائمة  النظري���ة،  وعدالتها  األخالقي���ة،  ومبادئها 
على مبادئ ميثاق األمم المتح���دة القائمة واحترام 
حقوق اإلنس���ان والحري���ات العامة والمس���اواة بين 
بني البش���ر... ب���ل كانت وال زالت تجس���يدًا لموازين 
القوى الدولية المنتصرة بع���د الحربين العالميتين 
األول���ى والثاني���ة والح���رب الب���اردة، ويتجلى ظلم 
النظ���ام الدول���ي والش���رعية الدولية ف���ي القضية 
الفلس���طينية، وقد كان���ت الش���رعية الدولية التي 
كتبها المنتصرون بأيديهم ه���ي الغطاء القانوني 
إلنشاء دولة )إسرائيل( فبعد الحرب العالمية األولى 
فرض المنتصرون إرادتهم على المهزومين وأنشأوا 
)عصبة األمم( كإطار عالمي للشرعية الدولية، وكانت 
بريطاني���ا في مقدم���ة المنتصري���ن فأدخلت )وعد 
بلفور( في بن���ود )صك االنت���داب(، فتحّول من وعد 
بريطاني للحرك���ة الصهيونية بإقام���ة وطن قومي 
لليهود في فلس���طين إلى وعد دولي اكتسب صفة 
الش���رعية الدولية، وبع���د الحرب العالمي���ة الثانية 
ف���رض المنتصرون ش���رعيتهم الدولي���ة من خالل 
إنش���اء )األمم المتحدة( فأصدروا )قرار التقس���يم( 
لتقسيم فلسطين بين س���كانها األصليين والغزاة 
المغتصبين ألرضه���ا، وبعد إقامة )إس���رائيل( جاء 
قرار األم���م المتحدة بقبولها دول���ة عضوًا في األمم 

المتحدة. 
أم���ا قرارات األم���م المتحدة التي ج���اءت نصوصها 
لصالح القضية الفلسطينية فكانت الحقة للقرارات 
التي حّولت المشروع الصهيوني من حلم يقظة في 
أذهان قادة الصهاينة إلى دولة من جيش وش���عب 
على أرض فلسطين، وجاءت معظمها في إطار الحرب 
الباردة بين المعس���كرين الغربي والش���رقي، وظلت 
جميعه���ا حبرًا عل���ى ورق ومنزوع���ة اإلرادة الدولية 
لتطبيقها عل���ى أرض الواقع، وأهم ه���ذه القرارات، 
ق���رار الجمعية العمومية رق���م )194( القاضي بحق 
عودة الالجئين إلى ديارهم، وقرار مجلس األمن رقم 
)242( القاضي بانس���حاب )إس���رائيل( من األراضي 
التي احتلتها عام 1967، وسلس���لة القرارات األخرى 
أهمها حق تقرير المصير للش���عب الفلس���طيني، 
وعدم ش���رعية االحتالل واالس���تيطان، ورفض ضم 
القدس المحتل���ة... وهذه الق���رارات التي لم ُتطبق 
اس���تدرجت الثورة الفلس���طينية إلى كمين القبول 
بما ُيسمى )الش���رعية الدولية( القائمة على قرارات 
األم���م المتحدة ومحورها تقس���يم فلس���طين إلى 
دولتين لش���عبين، وهذه الفكرة التي تقبل بتقاسم 
فلس���طين بين صاحب األرض وس���ارقها في الفكر 

السياسي الفلس���طيني تسللت إلى منظمة التحرير 
الفلس���طينية تحت غطاء ضباب كثيف من فلسفة 
الواقعية الثورية والبراجماتية السياس���ية، وانتجت 
أولى ثماره في البرنام���ج المرحلي المعروف بالنقاط 

العشر عام 1974م. 
بعد القبول الفلس���طيني بفكرة تقس���يم فلسطين 
على أس���اس الش���رعية الدولية التي أفرزها النظام 
العالمي بعد الحرب العالمي���ة الثانية، بدأت مرحلة 
طويل���ة من ترويض العرب وتدجي���ن الثوار انتهت 
باتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة وأوس���لو. وبعد 
أن تبين للجميع ظلم النظام الدولي وزيف الشرعية 
الدولي���ة، وبعد ما اس���تنفذت أهدافه���ا بترويض 
وتدجين األنظم���ة العربية والثوار الفلس���طينيين، 
جاء وق���ت االنقالب على الش���رعية الدولية الخادعة 
فأخرجت أمريكا من جعبتها )صفقة القرن( لتصفية 
القضية الفلسطينية على أساس شرعيتها الخاصة 
القائمة على قوة األمر الواقع اإلسرائيلي، وفي خضم 
العلو واالس���تكبار الصهيوأمريك���ي الذي تجّلى في 
صفقة الق���رن فوجئ العالم بوب���اء كورونا ليتوقف 
التاري���خ عند هذه اللحظة بانتظار والدة نظام عالمي 
جديد يرس���م صورته الكلية األمم التي س���تنتصر 
على وب���اء كورونا إنس���انيًا وأخالقيًا، ومن س���يقدم 
حلوال تخرج البشرية من أزمتها الصحية واإلنسانية 

واألخالقية. 
كما كان المنتص���رون على الدوام ه���م بناة النظام 
العالمي، وهم محتكرو الش���رعية الدولية، س���يكون 
المنتصرون على وباء كورونا طبيًا وإنسانيًا وأخالقيًا، 
هم بن���اة النظام العالم���ي الجديد بع���د أفول زمن 
االس���تكبار األمريكي بنهاية زم���ن كورونا، وهم من 
سيرس���م مالمح الش���رعية الدولية الجدي���دة، وإذا 
كان المنتص���رون عل���ى الوباء غي���ر معروفين يقينًا 
حت���ى اآلن، ف���إن المهزومين قد ُعرف���وا يقينًا، وهم 
ق���ادة الحض���ارة الغربي���ة بزعامة الش���يطان األكبر 
األمريك���ي، التي قامت عل���ى دم )الهن���ود الحمر(، 
وعرق )العبيد الزنوج(، وثروات )العالم الثالث( وعلى 
نظام اقتصادي رأس���مالي جشع غير إنساني، وعلى 
عولمة اس���تخدمت كحصان ط���روادة للهيمنة على 
العالم. وكذل���ك ُعرف المنتظ���رون العالة الذين لم 
يمتلك���وا مقومات النصر والنهض���ة بعد، وبالتأكيد 
ل���ن يمألوا الفراغ الحضاري حت���ى يتوقفوا عن لعبة 
الرق���ص على أنغام المش���روع الغرب���ي. وحتى ذلك 
الحين فقد نكون على أبواب »نظام مش���اركة عالمية 
قوامه حل المش���اكل اإلنس���انية العالمية والقضايا 
الدولية كالبيئة واألمراض الفتاكة العابرة للقوميات 
وااليكولوج���ي واللجوء عن طري���ق واحد هو التكامل 
والمش���اركة في الحل نظرًا لتعذر الحل العس���كري 
في هذه األمور« كما تنبأ بذلك قبل أكثر من ربع قرن 

المفكر السياسي اللبناني ناصيف حتي.

النظام الدولي وفلسطين بعد زمن كورونا
بقلم د. وليد القططي

 قد يتفق الفلس���طينيون جميعهم مع دعوة ميالدينوف إلى 
إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت س���لطة 
وطنية فلسطينية شرعية واحدة، وفقا لتوصيات تقرير اللجنة 
الرباعية للش���رق األوس���ط لعام 2016، ولكن الفلس���طينيين 
جميعهم يعترضون على حديث منس���ق عملية السالم لألمم 
المتح���دة ميالدين���وف حين يرب���ط بين االحتالل العس���كري 
اإلسرائيلي، وتواصل النشاط االستيطاني وخطر الضم، وعملية 
اإلغالق اإلس���رائيلي لقطاع غزة من جهة، وبين سيطرة حماس 

على غزة ونشاطها العسكري من جهة أخرى.
فأي ظلم هذا؟ وكيف يربط منسق عملية السالم بين ممارسات 
االحتالل التي تقوض األرض، وبين المقاومة الفلسطينية التي 

تسعى لتحرير األرض؟
وكيف يجيز ميالدينوف للمحتلين حمل الس���الح والس���يطرة 

العسكرية على المنطقة كلها، وال يجيز لشعب تحت االحتالل 
أن يدافع عن نفسه، وأن يرفض االحتالل عسكريًا؟

الرب���ط بي���ن مقاوم���ة الفلس���طينيين وممارس���ات االحتالل 
العدوانية ضد ش���عب أعزل مرفوضة من قبل الفلس���طينيين 
جميعهم، وأزعم أن الس���لطة الفلس���طينية ترفض الربط بين 
فش���ل المفاوضات وس���يطرة حماس على قطاع غزة كما يدعي 
ميالدين���وف، ألن موافقة الس���لطة الفلس���طينية على حديث 
ميالدينوف فيه تبرئة لالحتالل اإلسرائيلي، من هنا فإن واجب 
السلطة الفلسطينية الوطني هو رفض المشابهة بين سيطرة 
حماس على غزة، وبين عدوانية وأطماع االحتالل اإلس���رائيلي، 
ففي هذه المش���ابهة إهانة ألصحاب األرض الفلس���طينيين، 

وفي الربط تحقير للقضية السياسية.
الش���عب الفلسطيني بكل فئاته ومؤسساته وتنظيماته وقواه 

السياس���ية ونخبه الثقافية يرفض أكذوبة: حماس تس���يطر 
عل���ى غزة! ألن حركة حماس مكون رئيس���ي من حياة الش���عب 
الفلسطيني، تمامًا مثل حكومة فرنسا في باريس، والتي تعتبر 
مكونًا أصيال من وجود الشعب الفرنسي، فهل يمكن القول: إن 
الحكومة الفرنسية تسيطر على الشعب الفرنسي؟ وهل يمكن 
اعتبار الحكومة األمريكية تسيطر على الشعب األمريكي؟ وهل 

تسيطر حكومة هولندا على الشعب الهولندي؟
لقد ولدت حركة حماس من صلب الش���عب الفلس���طيني، ولم 
تأت إلى غزة غازية، وال هي دخيلة، وإنما هي ش���جرة نبتت من 
تربة فلسطين، وتنتمي جذرًا وفرعًا إلى هذه األرض، وهذا ليس 
رايًا ش���خصيًا، وإنما راي كل الش���عب الفلسطيني بما في ذلك 
قيادة الس���لطة التي وقعت مع حماس اتفاقيات المصالحة من 
ه���ذا المنطلق، وبما في ذلك ميالدينوف نفس���ه الذي دعا إلى 

إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، تحت س���لطة 
وطنية فلسطينية شرعية واحدة،

الش���عب الفلس���طيني ينتظر رفض الس���لطة الفلس���طينية 
الرس���مي ألكاذي���ب ميالدين���وف عن ض���رورة إنه���اء الوجود 
العس���كري لحركة حماس والجهاد اإلس���المي ف���ي غزة، وعن 
ضرورة إنهاء التهديد المس���تمر بإطالق الصواريخ من القطاع! 
على السلطة الفلس���طينية أن تقرر بأن المقاومة الفلسطينية 
لالحتالل اإلس���رائيلي ح���ق كفلت���ه مواثيق األم���م المتحدة 

والمعاهدات الدولية.
ملحوظة: كان ظالمًا ميالدينوف في حديثه حين راعى مخاوف 
إس���رائيل األمني���ة والمش���روعة ف���ي الوقت الذي ل���م يهتم 
والمعيش���ية  األمنية  الفلس���طينيين  بمخ���اوف  ميالدينوف 

والسياسية واالقتصادية والوطنية.

د.  فايز �أبو �شمالةميالدينوف مبعوث األمم المتحدة للتعبير عن المصالح »اإلسرائيلية«
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االستقالل/ وكاالت: 
لم يخرج االقتصاد الفلس���طيني بعد، من أزمة المقاصة التي 
ش���هدتها األس���واق المحلية في فبراير/ شباط 2019 وحتى 
أكتوبر/ تشرين أول من ذات العام، حتى أضاف فيروس كورونا 

عالميا وفلسطينيا، ضغوطات إضافية على االقتصاد الهش.
رفض الحكومة الفلسطينية في 2019 تسلم أموال المقاصة 
- بعد قرار إس���رائيلي باقتطاع جزء منه���ا تمثل مخصصات 
األس���رى وذوي الش���هداء - تس���بب بصرف أنص���اف رواتب 
لموظفي الحكومة الفلسطينية، وطالت األزمة مختلف مرافق 

االقتصاد المحلي .
الحكومة الفلسطينية تواجه اليوم تراجعا حادا في اإليرادات 
المالية، نات���ج عن إجراءات اتخذتها لمنع تفش���ي الفيروس 
محليا، تمثل ف���ي إعالن حجر منزلي إجباري ش���امل نتج عنه 

توقف عجلة اإلنتاج وتراجع حاد في القوة الشرائية.
ووف���ق بيانات ميزانية فلس���طين 2019، بلغ إجمالي إيرادات 
الحكومة 12 مليار ش���يكل )3.42 مليارات دوالر(، بمتوس���ط 

ش���هري 286 مليون دوالر، 95 بالمئة منها مصدرها الضرائب 
والجمارك والرس���وم الت���ي يدفعها المواطن والمؤسس���ات 

المحلية.
بينم���ا بلغ إجمالي نفقات الحكومة قرابة 13.5 مليار ش���يكل 
)3.81 مليارات دوالر( خالل العام الماضي، بمتوس���ط شهري 
317 ملي���ون دوالر، بينم���ا يتم س���د الفجوة بي���ن اإليرادات 

والنفقات من خالل المنح المالية واالقتراض.
واألح���د الماضي، توقع رئي���س الوزراء محمد اش���تيه، تراجع 
اإليرادات المالية بنسبة 50 بالمئة خالل الفترة المقبلة، بسبب 
تراجع عجلة اإلنتاج والقوة الشرائية، وبالتالي هبوط االستيراد.

ويعني ذلك، أن اإليرادات المالية التي تتوقعها الحكومة لن 
تتجاوز 143 مليون دوالر ش���هريا في أفض���ل األحوال، خالل 

الفترة المقبلة تمثل نسبتها 45 بالمئة من إجمالي النفقات.
لذلك، ألمح اش���تيه إل���ى احتمالية عدم تمك���ن حكومته من 
صرف 100 بالمئة م���ن رواتب الموظفين العموميين )133.2 
ألف موظف(، اعتبارا من راتب أبريل/ نيس���ان 2020، بس���بب 

الضائقة المالية.
وقال في مؤتمر صحفي األحد: »هذا الشهر )مارس( سنصرف 
100 بالمئة م���ن رواتب الموظفين، وال نعلم كيف س���تكون 
األمور مستقبال.. لذا أدعو المواطنين إلى التروي في نفقاتهم«.

ووفق بيانات الميزانية الفلس���طينية، تع���د أموال المقاصة 
)تمثل إي���رادات الضرائب والجمارك على الس���لع الواردة من 
الخارج(، المصدر األبرز لدخل الحكومة بنس���بة 65 بالمئة من 

إجمالي اإليرادات.
وتبلغ قيمة أموال المقاصة الش���هرية وف���ق بيانات ميزانية 
فلس���طين 2019، نحو 690 مليون شيكل )195 مليون دوالر(، 
وهي أموال تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، كإحدى 
تفاهم���ات بروتوكول باريس االقتصادي، وُتحول إلى الخزينة 

الفلسطينية بشكل شهري.
إال أن تراجع القوة الش���رائية في السوق الفلسطينية، وتوجه 
المس���تهلكين لضب���ط اإلنفاق بس���بب مخ���اوف فقدانهم 
وظائفهم وضبابية المش���هد االقتصادي، تظهر أن إيرادات 

المقاصة ستتضرر على نحو حاد خالل الفترة المقبلة.
وبدأ مستش���ارون قانونيون، بنش���ر تصوراتهم لواقع سوق 
العمل والخالفات القانونية التي قد تطرأ خالل الفترة المقبلة، 

بسبب إعالن حالة الطوارئ وغلق المنشآت والمؤسسات.
ويشير البند )38( من قانون العمل الفلسطيني، أن المؤسسات 
التي تغلق أبوابها قس���را لمدة شهرين متتالين، مجبرة على 
دفع أجور العاملين لديها خالل فترة 60 يوما، بعدها سيكون 

ألرباب العمل الحق في خيار تسريح الموظفين.
وحت���ى نهاي���ة 2019، بلغ���ت نس���بة البطالة في الس���وق 
الفلسطينية قرابة 25.5 بالمئة بحسب بيانات الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلس���طيني، وهي نس���بة مرش���حة لالرتفاع خالل 

الشهرين المقبلين في حال بقاء حالة الطواريء قائمة.
لذا، ستكون الحكومة الفلسطينية أمام أزمة سيولة، وعجز عن 
دفع أجور موظفيها بنسبة 100 بالمئة، وأزمة بطالة مستفحلة، 
وتراج���ع ف���ي قدرة القط���اع الخ���اص على قي���ادة االقتصاد 

الفلسطيني.

توقعات بتراجع إيرادات الحكومة 50 بالمئة بسبب كورونا

غزة/ االستقالل: 
ذكرت وزارة االقتصاد في قطاع غزة، أن طواقم حماية المستهلك التابعة 

للوزارة حررت 58 محضر ضبط واتالف لمحتكرين ومتالعبين باألسعار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن طواقم حماية المس���تهلك نظمت 246 
زيارة وجولة ميدانية على األسواق والمحال التجارية لمراقبة األسعار ومنعًا 
لالحتكار، إلى جانب جوالت على محالت بيع الذهب والمجوهرات من قبل 
مديري���ة دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، وج���والت على المصانع لمتابعة 

التراخيص وشروط األمن والسالمة.
وقال رئيس قس���م الصناع���ات المعدنية، إنه تم خ���الل الجولة تجديد 
ترخي���ص مصنع للمش���روبات الغذائي���ة، ومخبز، باإلضاف���ة إلى متابعة 
التراخي���ص لعدد م���ن المصانع، مش���يًرا إلى أنه تم ات���الف 15 لترًا من 

مكسبات النكهة، ومتابعة شكاوى المواطنين.

رام الله/ االستقالل: 
دعت سلطة النقد الخميس، المواطنين لالستفادة من نظام المفتاح الوطني للصرافات 
اآللية 194، وذلك تزامنًا مع بدء موعد صرف رواتب الموظفين العموميين ومنعًا لحدوث 

أي تزاحم عند الصرافات اآللية حفاظًا على صحة المواطنين.
ونظ���ام المفتاح الوطن���ي 194 يعمل على رب���ط كافة أجهزة الص���راف اآللي التابعة 
للمصارف العاملة في فلسطين ضمن شبكة موحدة، بحيث ُيَمّكن كل من يمتلك بطاقة 
صراف آلي من االس���تفادة من خدمات أي صراف آلي قريب منه دون ش���رط أن يكون 

الصراف اآللي تابعًا للمصرف الذي يملك فيه حسابًا بنكيًا.
وأوضحت س���لطة النقد أن البنوك عملت خالل الفترة الحالية على إعفاء مس���تخدمي 
نظام المفتاح الوطني 194 من أية رس���وم أو عموالت٬ وذلك تشجيعًا للمواطنين على 
استخدام الصرافات اآللية والبالغ عددها   704 صرافًا موزعة في كافة محافظات الوطن، 

إلتمام معامالتهم البنكية دون اللجوء إلى أفرع المصارف.
وجددت سلطة النقد دعوتها للمواطنين إلى استخدام الخدمات المصرفية االلكترونية 
في إتمام معامالتهم المالية، بداًل من اس���تخدام العملة النقدية »الكاش«، وذلك في 

إطار الحفاظ على السالمة العامة في ظل الظروف الصحية الراهنة.
وأكدت س���لطة النقد على ضرورة التزام المواطنين بأوقات التحرك المس���موحة لهم 
في كل محافظة، وااللتزام باإلرشادات الصحية الوقائية عند استخدام الصراف اآللي، 
وتقدمت بالشكر إلى األجهزة األمنية والشرطة والمتطوعين الذين ساهموا في تنظيم 

عملية السحب أمام الصرافات حرصًا على سالمة المواطنين والوقاية من العدوى.

»النقد« تدعو المواطنين 
لالستفادة من نظام 194منعًا 

لالزدحام عند الصرافات

االقتصاد بغزة تحرر 58 
محضر ضبط لمحتكرين 

ومتالعبين باألسعار

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تجاوز عدد العاطلين عن العمل في الس����وق 
اإلس����رائيلية، حاجز المليون فرد بال وظائف، 
حتى نهاية م����ارس/ آذار الماضي، بحس����ب 

بيانات رسمية.
وجاء ف����ي تقرير صادر ع����ن خدمة التوظيف 
الوطنية اإلسرائيلية، أن إجمالي عدد العاطلين 
عن العمل في الس����وق المحلي����ة بلغ 1.004 
مليون فرد، أعلى رقم مسجل في تاريخ البالد.

وذك����ر الخدم����ة، أن إجمالي ع����دد الداخلين 
لصفوف البطالة في »إسرائيل«، بلغ 834 ألف 
ف����رد خالل مارس/ آذار الماضي لوحده، نتيجة 
تفش����ي فيروس كورن����ا محلي����ا، وغلق عديد 

المنشآت في البالد.
وترجح المؤسس����ة اإلس����رائيلية ارتفاع عدد 
العاطلي����ن عن العمل أكث����ر، »إذ يبلغ إجمالي 
ع����دد األف����راد الذي����ن يعملون لحس����ابهم 
الخاص 1.250 مليون فرد، تتوقع المؤسس����ة 

انضمامهم جميعا للعاطلين عن العمل.
وقبل أزم����ة كورونا، كانت نس����بة البطالة في 
الس����وق اإلس����رائيلية ال تتجاوز 4% بحسب 

بيانات مكت����ب اإلحصاء اإلس����رائيلي، إال أن 
خدمة التوظيف الوطنية اإلسرائيلية قالت إن 

نسبة البطالة الحالية %24.1.
وفي أكبر رقم خ����الل يوم واحد، أعلنت خدمة 

التوظي����ف الوطني����ة اإلس����رائيلية، أن����ه تم 
تس����جيل 35.668 ألف شخص كباحثين عن 
عمل بتاري����خ 31 م����ارس/ آذار الماضي، بعد 

الساعة 5 مساء.

بسبب كورونا.. العاطلون عن العمــل فــي 
»إسرائيــل« تجــاوزوا حاجــز المليــون

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت األم���م المتحدة- مكتب تنس���يق 
المساعدات اإلنس���انية )أوتشا( إن خطة 
االس���تجابة لمواجهة في���روس »كورونا-

كوفيد-19«، التي أعدها الفريق الُقطري 
للعمل اإلنساني، تتطلب 34 مليون دوالر 
للحيلولة دون زيادة انتقال الفيروس في 

األرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت األمم المتحدة في تقرير األربعاء 
أن ق���درة النظام الصحي الفلس���طيني 
على التعام���ل مع زيادة متوقعة في عدد 
المرضى تبق���ى تعاني م���ن قصور حاد 
بس���بب التحديات طويل���ة األمد وحاالت 
النقص الحرجة التي تشوبه، وال سيما في 

قطاع غزة.
وأضاف���ت »وكم���ا هو الحال ف���ي الضفة 
الغربية والق���دس المحتلة تضم الفئات 
األكث���ر ضعًف���ا، والت���ي قد تس���تدعي 
حالتها رعاية طبية مكثفة، كبار الس���ن، 

واألش���خاص الذين يعانون م���ن ارتفاع 
ضغط الدم وأمراض الرئة والفشل الكلوي 

وأمراض القلب والشرايين والسكري«.
وأوضحت أن األشخاص الذين يعيشون 
ف���ي مخيم���ات الالجئي���ن وغيره���ا من 
المناط���ق الفقيرة والمكتظة بالس���كان 
في مختلف أنحاء األرض الفلس���طينية 
المحتلة يعيش���ون خطًرا أكبر بالتعرض 
للعدوى بسبب االكتظاظ وأنظمة الصرف 

الصحي الرديئة.
وأشارت إلى أنه في يوم 27 آذار الماضي، 
للعمل اإلنس���اني  القطري  الفريق  أطلق 
في األرض الفلس���طينية المحتلة نسخة 
حة من خطة االستجابة المشتركة بين  منقَّ
الوكاالت لمواجه���ة فيروس كوفيد-19، 

والتي تغطي األشهر الثالثة المقبلة.
وبينت أنه أطلق فيها مناش���دة لتقديم 
مبل���غ ق���دره 34 ملي���ون دوالر م���ن أجل 
منع زيادة انتقال الفي���روس في األرض 

الفلس���طينية المحتلة، وتقديم الرعاية 
الكافي���ة للمرضى المصابين ومس���اندة 
أس���رهم، والتخفيف من أسوأ اآلثار التي 

يخلفها هذا الوباء.
وأك���دت األم���م المتحدة أن���ه حتى اآلن 
ج���رى تمويل ما نس���بته 24% من خطة 
االس���تجابة التي أعدها الفريق القطري 
للعمل اإلنساني، بما يشمل اعتمادًا قدره 
4,8 ملي���ون دوالر س���يقدمه الصندوق 
قريًبا،  الفلس���طينية  لألرض  اإلنس���اني 
بعد إعادة توجيه المخصصات القياسية 

األولى التي رصدها الصندوق.
ولفتت إلى أن وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( 
أطلقت نداًء عاجاًل مس���تقاًل، وطلبت فيه 
14 ملي���ون دوالر لتغطي���ة التدخ���الت 
المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في مناطق 
عملياتها الخمس، ولفترة التسعين يومًا 

المقبلة أيضًا.

»أوتشا«: نحتاج 34 مليون$ لمواجهة تفشي »كورونا« بفلسطين
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االستقالل/ وكاالت: 
أظهرت البيانات المجمعة لعدد 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت 
أن ع���دد اإلصابات  العالم  حول 
اقت���رب م���ن 940 ألف���ا حت���ى 

الخميس.
وأظهرت بيان���ات منصة "وورلد 
ميترز"، الدولية المتخصصة في 
عدد  إجمالي  أن  اإلحصائي���ات، 
اإلصاب���ات حول العال���م تجاوز 

936 ألفا أمس الخميس. 
كم���ا أظهرت البيان���ات أن عدد 
المتعافين اقترب من 195 ألفا.

أن عدد  إل���ى  أيض���ا  وأش���ارت 
الوفيات تجاوز 47 ألف حالة.

وتتصدر الواليات المتحدة دول 
العال���م من حيث أع���داد حاالت 
اإلصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا 
والصين وألمانيا وفرنسا وإيران 

والمملكة المتحدة.
وبلغت الحصيل���ة في الواليات 
المتح���دة نح���و 215 ألف حالة 

إصابة و5011 حالة وفاة، وبلغت 
حصيلة إيطالي���ا نحو 111 ألف 
حالة إصابة و13155 حالة وفاة، 

فيم���ا بلغ���ت حصيل���ة الصين 
و3312  إصاب���ة  حال���ة   81554

حالة وفاة.

كورونا حول العالم: اإلصابات 940 ألفًا والوفيات فوق 47 ألفًا

االستقالل/ وكاالت: 
قض���ت محكمة العدل األوروبية، أمس الخميس، بأن بولندا والمجر وجمهورية 
التش���يك قد انتهكت قان���ون االتحاد األوروبي عبر عدم اس���تقبال الالجئين 

بموجب خطة إعادة التوطين لعام 2015.
وخلص قضاة المحكمة األوروبية إلى أن الدول الثالث انتهكت اتفاقا مشتركا 
بي���ن قادة االتحاد األوروبي، ورفضت الذريعة القائلة إنه ال يمكن فعل ش���يء 
حيال ذلك اآلن. وقال القضاة إنه عالوة على ذلك، لم تتمكن الدول الثالث من 

أن تحدد مخاوف أمنية داخلية تبرر رفض طالبي اللجوء.
وأحالت المفوضية األوروبية الدول الثالثة إلى محكمة العدل األوروبية بسبب 
عدم اس���تقبال العدد المخصص لها من طالبي اللج���وء بموجب الخطة، التي 

وافقت عليها أغلبية عواصم االتحاد األوروبي لمساعدة اليونان وإيطاليا.
وعارضت بودابس���ت وبراغ ووارسو الخطة منذ البداية. وتعد الهجرة واحدة من 
أكثر القضايا الشائكة سياسيا بين الدول األعضاء ال�27 في االتحاد األوروبي.

العدل األوروبية: رفض بولندا 
والمجر والتشيك استقبال 

الالجئين غير قانوني

االستقالل/ وكاالت: 
ح���ذرت منظم���ة "هيوم���ن رايت���س ووتش" 
الدولي���ة، المعني���ة بالدف���اع ع���ن الحق���وق 
والحريات، من خطورة تفش���ي فيروس كورونا 
المستجد على حياة مسلمي أراكان الموجودين 

في معسكرات بميانمار.
وأشارت المنظمة -في تقرير لها أول أمس- إلى 
أن أوضاع المعسكرات التي تعاني من كثافات 
كبي���رة، وال تطب���ق فيها معايي���ر النظافة، وال 
توجد فيها مساحات تس���مح بالحركة، تجعل 
الالجئي���ن عرضة لإلصابة الس���ريعة بفيروس 

كورونا حال إصابة أحد األشخاص به.
ولف���ت التقرير إل���ى أن 40 ش���خًصا في تلك 
المعسكرات يستخدمون المرحاض نفسه، وأن 
600 منهم يستخدمون الصنبور ذاته، مشيًرا 
إلى أن هذه األوضاع من شأنها تسهيل عملية 

انتشار الفيروس بشكل كبير.
وبّي���ن التقري���ر أن الكثاف���ة المرتفعة بتلك 
المخيمات تجعل من الصعب اتخاذ المس���افة 
الش���خصية بي���ن الن���زالء، الفًت���ا إل���ى تعمد 
الس���لطات ف���ي ميانم���ار تقييد حرية س���فر 

الالجئين.

وشدد على أن 350 ألف ش���خص تقريًبا باتوا 
على أعتاب كارثة صحية، موضًحا أن الالجئين 
ال تجرى لهم اختبارات الكشف عن الفيروس.

وطال���ب التقرير حكومة ميانم���ار برفع القيود 
المفروضة على مس���لمي أراكان، مش���دًدا في 
الوقت ذاته على ضرورة تخصيص مس���احات 
لهم تسمح باتخاذ المس���افات المطلوبة بين 

الالجئين لمنع انتقال الفيروس.
وفي تصريحات أوردها التقرير، قال مس���ؤول 
الدولية بآسيا براد آدامز إن "األوضاع  المنظمة 
الصحية في المخيمات كارثية في األس���اس، 

لكن مع احتمال تفشي فيروس كورونا في ظل 
تل���ك األوضاع، باتت حي���اة الالجئين في خطر 
كبير". وف���ي عموم ميانم���ار أجريت اختبارات 
فيروس كورونا لنحو 300 ش���خص تقريًبا، في 
وقت تواجه في���ه الحكومة انتق���ادات كبيرة 
بسبب بطء تحركها لمواجهة تفشي الفيروس 

القاتل.
يأتي ه���ذا في الوقت الذي ت���رى فيه منظمة 
الصحة العالمية، النظ���ام الصحي في ميانمار 

أحد أكثر األنظمة غير المالئمة حول العالم.
وأصيب بالفيروس في ميانمار 15 شخًصا، في 

حين لقي شخص واحد حتفه جّراء اإلصابة به. 
وحتى مس���اء األربعاء، أصاب كورونا قرابة 927 
ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفا، 

في حين تعافى حوالي 193 ألفا.
ومنذ 25 أغس���طس/آب 2017، تش���ن القوات 
المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة 

عسكرية ومجازر ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المس���تمرة منذ ذلك الحين 
عن مقتل آالف الروهينغيين، حس���ب مصادر 
محلية ودولي���ة متطابقة، فضال عن لجوء قرابة 

المليون إلى بنغالديش، وفق األمم المتحدة.

تحذير حقوقي دولي من خطر انتشار كورونا بين مسلمي ميانمار

بيروت/ االستقالل: 
توفي���ت الخميس س���فيرة الفلبين لدى لبن���ان برناديتا 

كاتاال، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وق���ال مصدر ف���ي وزارة الصح���ة أن الس���فيرة )62 عاًما( 
توفي���ت بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تعاني من 

مشاكل صحية مزمنة في الجهاز التنفسي.
وأش���ار المص���در أنه���ا كانت تتلق���ى العالج ف���ي أحد 

المستشفيات الخاصة شرق بيروت.

يذكر أنه بوفاة الس���فيرة الفليبيني���ة يرتفع عدد الذين 
توفوا جراء فيروس كورونا في لبنان إلى 15.

وعملت كاتاال في السلك الدبلوماسي على مدى 27 عاًما.
واألربع���اء، أعلن���ت وزارة الصح���ة اللبناني���ة ارتفاع عدد 
المصابين بفيروس كورونا المس���تجد إلى 479 حالة، بعد 
تس���جيل 16 حالة جديدة. وحتى صباح الخميس، أصاب 
كورونا أكثر م���ن 938 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر 

من 47 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 195 ألفا.

بكين/ االستقالل: 
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجّية الصينّية، هوا تشون 
ينغ، أمس الخميس، إّن »المس���ؤولين األمريكيين يدلون 
بتعليق���ات وقحة تلقي بظالل من الش���ك عل���ى تقارير 

الصين عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في البالد«.
وأوضح���ت ينغ في بي���اٍن له���ا، أّن »الصين تصرفت 
بطريقة منفتحة وش���فافة بشأن تفش���ي الفيروس، 
الذي بدأ في البالد أواخر العام الماضي«، ُمش���ددًة أّنه 

»يتعّين على الواليات المتحدة التوقف عن تسييس 
هذه القضي���ة الصحية والتركيز ب���دال من ذلك على 

سالمة شعبها«.
وذكرت وس���ائل إعالمّية أمريكّية أن تقريًرا سرًيا قدمته 
االستخبارات األمريكّية للبيت األبيض، زعم أّن »الصين لم 
تقدم للعالم معلومات صحيحة بش���أن مستويات تفشي 
في���روس كورونا لديها، وزيفت الكثير من المعلومات«، ما 

نفته الصين مراًرا.

وفاة سفيرة الفلبين بلبنان 
بعد إصابتها بكورونا

الصين: تصريحات أميركا عن 
بياناتنا حول كورونا »وقحة«

طهران/ االستقالل: 
قال وزي���ر الخارجية اإليراني محم���د جواد ظريف 
إن بالده ليس له���ا وكالء بل أصدقاء، وإنها ال تبدأ 
الحروب بل تلقن من يفعلون ذلك الدروس، وذلك 
ردا على اتهامات للرئيس األميركي دونالد ترامب 
بأن طهران أو وكالءها يخططون لمهاجمة أهداف 

أميركية بالعراق.
وكتب ظريف في تغريدة نشرها على تويتر أمس 
الخميس "ال يضللكم دعاة الحرب مجددا، يا ترامب 
إيران لها أصدق���اء ال يمكن أن يكون ألحد ماليين 
الوكالء، وعلى خالف الواليات المتحدة التي تكذب 
وتغش وتغتال خفية، تتح���رك إيران من منطلق 

الدفاع عن النفس فحسب". 

وتابع "ال تبدأ إيران أي حروب وإنما تعطي دروس���ًا 
لمن يفعل ذلك".

وكان ترام���ب قد ح���ذر أول أمس إي���ران من أنها 
س���تدفع ثمنا باهظا في حال شنت هي أو وكالؤها 
هجوم���ا على الق���وات أو المصال���ح األميركية في 
العراق، الفتا إلى وجود "معلومات واعتقاد راس���خ" 

بوجود خطط لهجوم مباغت.
وقبل ذل���ك بثالثة أيام، نقلت صحيفة واش���نطن 
بوست عن مس���ؤول أميركي وجود مؤشرات تفيد 
ب���أن كتائب حزب الله العراقي تس���عى لمهاجمة 
مصالح عسكرية أو دبلوماسية أميركية في العراق، 

وأنها أصبحت أكثر جرأة في ذلك.
وأف���ادت الصحيفة نقال عن مصدري���ن اثنين بأن 

إدارة ترام���ب بحثت في 11 م���ارس/آذار الماضي 
قائمة من األه���داف، منها مواقع مرتبطة بالحرس 
الث���وري في إي���ران وس���وريا، إال أن المقترح ُرفض 

مخافة أن يترتب عليه تصعيد أكبر.
وتعرضت قواعد عس���كرية -تضم قوات أميركية 
وس���فارات أجنبية، ال س���يما البعثة الدبلوماسية 
األميركي���ة ببغ���داد- ألكث���ر من عش���رين ضربة 
صاروخية منذ أواخر أكتوبر/تشرين األول الماضي.

وتزايدت وتيرة الهجمات على األميركيين بالعراق 
بع���د اغتيال قائد "فيلق القدس" اإليراني قاس���م 
س���ليماني وأبو مه���دي المهن���دس نائب رئيس 
الحشد الشعبي العراقي بغارة أميركية قرب مطار 

بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

ظريف لترامب: إيران ال تبدأ الحروب لكنها تلقن الدروس لمن يبدأ

جاكرتا/ االستقالل: 
ض���رب زلزال بق���وة 5.5 درجات على مقياس "ريخت���ر"،  أمس الخميس، والية 
"نوس���ا تنقارا الش���رقية" بإندونيسيا. جاء ذلك بحس���ب بيان صدر عن هيئة 

األرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء اإلندونيسية.
وأوض���ح البيان أن الزلزال وقع على بعد 125 كم ش���مال غرب���ي منطقة "آلور" 

بالوالية المذكورة، مركز الهزة األرضية، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم تصدر الس���لطات بياًنا عما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع خسائر مادية 

أو بشرية، أو أي تحذير من وقوع أمواج المد العاتية "تسونامي" في أعقابه.
وتتعرض إندونيس���يا باس���تمرار للزالزل لوجودها في منطق���ة "طوق النار"، 
وهي حزام من سلس���لة من الزالزل المتواصلة والثورات البركانية التي تحيط 

بسواحل المحيط الهادئ، ويؤدي بعضها إلى حدوث أمواج "تسونامي".

زلزال بقوة 5.5 درجات 
يضرب إندونيسيا
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غزة/ االستقالل: 
نجح فريق شباب جباليا »الثوار« في التعاقد 
مع الظهير األيمن عماد السماعنة قادمًا من 
فريق اتحاد بيت حانون لمدة موس���م واحد، 
وذلك للدفاع عن صفوف الفريق للموس���م 

المقبل في دوري الدرجة الممتازة.
وكان السماعنة قد أعلن رحيله عن الحوانين 
بنهاية الموسم بعد قضاء أربعة مواسم بين 
جدران الفريق ظهر من خاللها بصورة الفته 
س���اهم في صعود الفريق إلى دوري الدرجة 

األولى ومن ثم للممتازة.
وسيشكل انضمام الس���ماعنة إضافة قوية 
على الجهة اليمنى في ظل المستوى المميز 

الذي يقدمه.
بدوره، أعل���ن مجلس إدارة اتحاد بيت حانون 
تعاقده مع الح���ارس أمير الك���رد قادمًا من 
صفوف خدمات الشاطئ »البحرية«، وذلك من 
أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم القادم 

في دوري الدرجة الممتازة 2021/2020م.
وجاء تعاقد الحوانين مع الكرد بعدما اتضح 
رسمًيا خروج حارس الفريق باسل الصباحين 
وعدم تجديد عقده لموس���م آخ���ر، ويعتبر 
الكرد من الحراس المميزين الذين ظهروا مع 
البحرية بصورة مميزة وسيكون إضافة قوية 

للفريق.
يذكر أن الكرد هو ثاني صفقات الفريق بعد 

ضم المدافع األيمن ميمنة النادي قادمًا من 
أهلي النصيرات.

وفي السياق نفسه، تعاقد نادي شباب بيت 
حانون األهلي مع الحارس أحمد عليان قادمًا 
من األقصى الرياضي والمهاجم غس���ان أبو 
عودة قادمًا من خدمات الشاطئ لمدة موسم.

وتأتي هذه الصفقات في إطار استعدادات 

الفريق للمنافس���ة على دوري الدرجة األولى 
الموسم المقبل.

وس���بق للحوانين أن تعاقد مع الكابتن نادر 
النمس لقيادة الفريق في الموس���م الجديد 
خلًف���ا لمحم���د صي���دم الذي س���يقود دفة 
خدم���ات النصي���رات في الموس���م المقبل 

2021/2020م.

شباب جباليا يتعاقد مع السماعنة واتحاد 
بين حانون يبرم ثاني صفقاته

مدريد/ االستقالل: 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن االتحاد اإلسباني لكرة القدم، وضع خطة 

استئناف الدوري، حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا الحالية.
وذلك عبر إذاعة »أوندا سيرو« اإلسبانية، أمس الخميس، أن الخطة هي استئناف 
»الليج���ا«  يوم 1 يونيو، على أن تنتهي المس���ابقة ي���وم 31 يوليو، فيما حدد 

المسؤولون يوم 5 أغسطس موعدا إلقامة نهائي كأس ملك إسبانيا.
تعد هذه هي الخطة المقررة من جانب االتحاد اإلسباني، من أجل إنقاذ الموسم 

الكروي، الذي سيؤدي إلغاؤه إلى خسائر فادحة لألندية.
وكان���ت رابطة األندية اإلس���بانية، أعدت وثيقة لكاف���ة األندية تتضمن خطة 
الع���ودة إلى التدريبات مع اتباع اإلجراءات االحترازية من خالل عزل الالعبين في 

المدينة الرياضية أو فنادق األندية، وإجراء فحص كورونا بصفة مستمرة.
وكان انتش���ار فيروس كورونا المس���تجد في معظم دول العالم خالل األشهر 

الماضية، تسبب في إيقاف كافة األنشطة الرياضية على جميع األصعدة.

االتحاد اإلسباني يضع موعد 
نهائي لعودة »الليجا«

لندن/ االستقالل: 
كش���ف تقرير صحفي بريطاني، عن موقف إدارة ليفربول 
من رحيل نجوم الفريق خالل االنتقاالت الصيفية المقبلة.

وكانت العدي���د من التقارير زعمت أن ن���ادي ريال مدريد 
يس���عى خالل الصي���ف المقبل، لضم النجم الس���نغالي 
س���اديو ماني بأمر من المدير الفني الفرنس���ي زين الدين 

زيدان.
ووفًقا لصحيفة »ميرور« البريطانية، فإن إدارة ليفربول تثق 
أن ماني يرى مس���تقبله في »أنفيلد«، رغ���م انزعاجها من 

الحديث عن رحيل الالعب.
وأش���ارت إلى أن إدارة ليفربول ليس لديها أي خطط لبيع 

ماني أو زميله محمد صالح في الوقت الحالي.
وأوضحت أن تعاقد ماني مع ليفربول يمتد حتى عام 2023، 
لكن إدارة الن���ادي اإلنجليزي ترغب في تجديد هذا العقد 

لمدة أطول.
وذك���رت الصحيفة أن مع تطور أداء ماني ودخوله س���باق 
الكرة الذهبي���ة، كان من الطبيعي أن تنتش���ر الكثير من 

األنباء بشأن مستقبله.

ليفربول يتحدى رغبة زيدان بضم ماني
االستقالل/ وكاالت: 

قال���ت تقارير أوروبي���ة إن االتحاد األلماني لك���رة القدم يدرس 
التفاوض م���ع يورجن كلوب مدرب ليفرب���ول اإلنجليزي لخالفة 

يواكيم لوف على مقعد اإلدارة الفنية للمانشافت. 
وبحسب ما ذكرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فإن ليفربول 
س���يواجه معركة ضخمة مع االتحاد األلماني للحفاظ على كلوب 
ف���ي آنفيلد، في الوقت ذاته فإن م���درب ليفربول يتطلع لتولي 
مقعد اإلدارة الفنية لمنتخب بالده، مبينه أن ليفربول يحاول صد 

االهتمام الشديد من جانب ألمانيا بيورجن كلوب«.
من جانبها قالت صحيفة »ميرور« إن ألمانيا تضع كلوب على رأس 

قائمة بدائل لوف.
ويرتبط كلوب مع ليفربول بعقد ممتد حتى 2024، بينما تنتهي 

المدة الفنية لليواكيم لوف مع المنتخب األلماني في 2022.
كلوب البالغ من العمر 52 عاًما، تولى اإلدارة الفنية لليفربول مطلع 
موسم 2016/2015، ونجح في قيادة الريدز إلى منصة التتويج 
بدوري أبطال أوروبا، كما يربع حالًيا على قمة جدول ترتيب الدوري 
اإلنجليزي، ويفصله 6 نقاط فقط عن لقب بريميرليج الغائب منذ 

30 عاما.

ألمانيا تدرس التفاوض مع كلوب

مدريد/ االستقالل: 
يواجه فريق برش���لونة اإلسباني صراعا شرس���ا من قبل أندية 
الدوري اإلنجليزي على ضم األرجنتيني الوتارو مارتينيز مهاجم 

إنتر ميالن خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وفقًا لما نش���رته صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن مانشستر 
سيتي وتشيلسي أعلنا استعدادهما للمنافسة بقوة على ضم 

الوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميالن الصيف المقبل.
وأضافت الصحيفة أن تشيلس���ي ومانشس���تر س���يتي على 
استعداد تام لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الوتارو، الذي 
يبل���غ 111 مليون يورو خالل الصي���ف المقبل، لضم المهاجم 

األرجنتيني وخطفه من برشلونة.
وأكدت الصحيفة أن السيتي والبلوز أبديا قدرتهما على تقديم 

راتب سنوي لالوتارو يتجاوز 10 ماليين يورو.

وكان فريق برشلونة قد عرض على الوتارو مارتينيز راتًبا سنوًيا 
يبلغ 7 ماليين يورو فقط، بينما ينوي إنتر منحه 4 ماليين يورو 

في حالة الموافقة على التجديد.  
وترددت تقارير حول توصل فريق برشلونة التفاق شخصي مع 

الوتارو مارتينيز، ويتبقى إنهاء الصفقة مع إنتر ميالن.
من جانب آخر، كش���فت تقارير صحفية إيطالية عن رفض إنتر 
ميالن، إدخال الظهير األيسر جونيور فيربو، في صفقة انضمام 
اله���داف األرجنتيني الوت���ارو مارتينيز، إل���ى صفوف فريق 

برشلونة، خالل سوق االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ذكر موقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، أن إنتر ميالن، ال يفكر 
في ضم جونيور فيربو، في صفق���ة رحيل هدافه األرجنتيني 
مارتينيز إلى برش���لونة، بناء على توصية من المدرب انطونيو 

كونتي.

وأضاف التقرير أن إدارة النيراتزوري تفضل الحصول على أكبر 
ق���در من األموال في صفقة رحيل اله���داف األرجنتيني، دون 
الحصول على أي العب من جانب البارسا، من أجل تمويل صفقة 

المهاجم البديل.
كان فيربو، قد انضم لصفوف فريق برشلونة، الصيف الماضي، 
قادما من صفوف فريق ريال بيتيس، لتدعيم الجبهة اليسرى 

للفريق . 
ويطمح برشلونة فى ضم مارتينيز خالل الصيف المقبل لتعزيز 
هجوم الفريق، الذى يعانى بشدة الموسم الحالى، بعد اإلصابة 

التى تعرض لها المهاجم األوروجوايانى لويس سواريز.
وكانت صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية قد أكدت أن برشلونة 
عرض على الوتارو مارتينيز عقًدا لمدة 5 سنوات، باإلضافة إلى 

موسمين اختياريين، ُيتيح له التجديد تلقائًيا بإرادته.

صراع إنجليزي ضد برشلونة على ضم الوتارو مارتينيز
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مستشفى هوغو تشافير بترمسعيا.
وبدأت طواقم طبية مجهزة بأخذ عينات من )250( من العاملين في المس���لخ 
الموب���وء للدجاج في منطقة "عطروت" في القدس المحتلة، وذلك بعد اكتمال 
وصوله���م إلى الحجر الصحي في فنادق عدة في مدينة رام الله مس���اء اليوم 
)أم���س(. وقد بلغ عدد االصابات بفيروس كورونا يوم امس الخميس 26 مصابا 
في الضفة الغربية  جلهم من العاملين في المسلخ الموبوء للدجاج في منطقة 

عطيروت بالقدس المحتلة.  
أص���در رئيس  الس���لطة محمود عباس، مس���اء أمس الخميس، مرس���وما مدد 
بموجب���ه حالة الطوارئ في جمي���ع األراضي الفلس���طينية 30 يومًا لمواجهة 

تفشي فيروس "كورونا".

غزة/ االستقالل: 
  أف���ادت لجان الصيادين في اتح���اد لجان العمل 
الزراع���ي ف���ي قطاع غ���زة، أم���س الخمي���س، بأّن 
»زوارق االحت���الل الحربية فتحت نيران أس���لحتها 
الرشاش���ة تجاه مراكب الصيادي���ن العاملة غرب 

مدينة غزة على بعد 6 أميال«.
وأوضحت اللجان في تصريٍحات صحفية لها امس 
الخميس ، أّن »قارب الصّياد أحمد شعبان الهسي 
تعّرض لعمليات إطالق نار مباش���رة ما أدى إلصابة 

محّرك المركب واعطابه وس���حب وتخريب ش���باك 
القارب«.

ُيش���ار إل���ى أّن ه���ذه االنته���اكات واالعتداءات 
 صي���ادي قطاع غزة بص���ورة 

ّ
»اإلس���رائيلية« بحق

ش���به يومّية، وهو ما ُيس���فر بين الحين واآلخر عن 
استش���هاد  أو اعتق���ال أو إصابة صيادي���ن، عدا 
ع���ن ُمص���ادرة ُمعّداته���م ومراكبه���م. كما يدفع 
االستهداف الصهيوني الصيادين إلى إخالء البحر 
في كثيٍر من األحيان والتخّلي عن يوم عمٍل، حرًصا 

على حيواتهم. 
للتضييق  ويأت���ي هذا ضمن سياس���ٍة ته���دف 
أكثر على أهالي القطاع، وتش���ديد قبضة الحصار 
المفروض عليهم منذ أكثر من 14 عاًما، وُمحاربتهم 
حتى في لقمة العيش. كما تّتخذ سلطات االحتالل 
من »مس���احة الصيد« ورقة ضغط وابتزاز سياسي، 
فما تنفّك ُتعلن توس���عتها بضع���ة أميال بحرية 
حتى تعود لتقليصها، األمر الذي يتس���بب بأزمات 

حادة في عمل الصيادين ومصدر رزقهم.

الضفة الغربية / االستقالل: 
توفيت، امس الخميس، والدة األسير ، إبراهيم حامد، من بلدة سلواد شرق رام 

الله، والمحكوم بالمؤبد 54 مرة.
وكان االحتالل قد اعتقل األسير حامد قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام 
بالضفة بعد مطاردته ومالحقته لسنوات، وذلك خالل اقتحام منزل تحصن به 

في مدينة رام الله بتاريخ 2006/5/23.
وع���اش حامد مط���اردًا لالحتالل لمدة 8 س���نوات من���ذ ع���ام 1998، واعتبره 
جهاز الش���اباك المطلوب رقم واح���د، وأنه يقف وراء العدي���د من العمليات 

االستشهادية، حيث كان على رأس المطلوبين للتصفية أو االعتقال.

وفاة والدة األسير 
القيادي إبراهيم حامد رام الله/ االستقالل: 

قال رئيس هيئة ش���ؤون األسرى قدري 
أب���و بك���ر إن إدارة مصلح���ة الس���جون 
اإلس���رائيلية في س���جن »عوفر« رفضت 
عزل األس���ير المفرج عنه ن���ور صرصور 

المصاب بفيروس كورونا.
وأوضح أبو بكر خالل مؤتمر صحفي عقد 
برام الله أمس الخميس إن : »إدارة سجن 
عوف���ر وزع���ت عددًا من األس���رى الذين 
خالطوا صرصور على أقسام السجن، رغم 

إبالغ األسرى لإلدارة بإصابته«.

وقال إن : »إدارة السجن ردت بأن صرصور 
غي���ر مص���اب وأنها ال تث���ق بفحوصات 

السلطة«.
ولفت إلى إبالغهم المؤسس���ات الدولية 
ومنظم���ة الصليب األحم���ر بتفاصيل ما 
جرى، مش���يرًا إل���ى أن منظم���ة الصحة 
العالمية أصدرت تقريرًا لوزارة الخارجية 
االحت���الل  في���ه  اإلس���رائيلية حمل���ت 

المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى.
وطال���ب أبو بك���ر بعزل جميع األس���رى 
لعدم  المص���اب  لألس���ير  المخالطي���ن 

تفشي المرض بين األسرى.
وكشف أبو بكر عن توصل قيادة األسرى 
لتفاهم���ات مع إدارة مصلحة الس���جون 
تقتض���ي بتقليص ع���دد الجنود الذين 
يقوم���ون بالعدد في أقس���ام األس���رى، 
وتقليص التفتيش لألقس���ام، وعزل أي 
أس���ير يدخل للس���جن لمدة أس���بوعين 

للتأكد من عدم إصابته.
وأضاف بأن مصلحة السجون قامت برش 
الس���جون بالمعقم���ات وزودوا األس���رى 

بالمنظفات والمعقمات.

أبو بكر: االحتالل رفض عزل المخالطين للمحرر المصاب بكورونا

بحرية االحتالل تستهدف قاربًا وتعطبه في بحر غزة

غزة/ االستقالل: 
س���لم وفد من مؤسس���ة مهج���ة القدس 
للشهداء واألس���رى والجرحى مدير اللجنة 
الدولي���ة للصلي���ب األحم���ر بمدين���ة غزة 
أجناس���يو كاس���اريس مذكرة حول الوضع 
الصحي الخطير لألسير المريض بالسرطان 

إياد عبد الله الجرجاوي.
ودعا الوفد خالل زيارت���ه مقر اللجنة بغزة، 
اإلنساني  دورهم  لممارس���ة  »كاساريس« 
االحتالل  عل���ى س���لطات  وضغوطاته���م 
لإلفراج عن األسير الجرجاوي، لكي يتسنى 

له الحصول على العالج.

وأوضح���ت مهج���ة الق���دس أن���ه وخالل 
االجتماع تم وضع »كاس���اريس« في صورة 
الجرجاوي،  الخطير لألسير  الصحي  الوضع 
وذلك بعد أن أبلغته إدارة مصلحة السجون 
اإلس���رائيلية بنتائج الفحوص���ات الطبية 
الت���ي ُأجريت ل���ه قبل عدة أس���ابيع وهي 
وجود ورم س���رطاني في الكتلة العصبية 

في الدماغ.
وأشارت إلى أن األس���ير الجرجاوي تعرض 
لمماطل���ة كبيرة من إدارة مصلحة س���جون 
االحت���الل واألطباء التابعي���ن لها وإهمال 
طبي متعمد، حي���ث كان يعاني منذ فترة 

طويل���ة من ص���داع مزم���ن وآالم حادة في 
الرأس وأنحاء مختلفة في الجس���م إلى أن 
وصل���ت حالته الصحية إل���ى هذه المرحلة 

الخطيرة.
وطال���ب وف���د مؤسس���ة مهج���ة القدس، 
»أجناس���يو كاس���اريس« بض���رورة إج���راء 
زي���ارة فورية لألس���ير الجرج���اوي لالطالع 
على حالته الصحي���ة، خاصة بعدما أعلنت 
س���لطات االحت���الل الصحي���ة إصابة عدد 
من السجانين اإلس���رائيليين في معتقل 
»عوف���ر« بفي���روس كورونا )كوفي���د 19(، 
وخطورة ذلك على حياته في حال ال س���مح 

الله تفشى هذا الوباء في سجون االحتالل.
وش���دد على الدور اإلنساني للجنة الدولية 
للصليب م���ن أجل الضغط على س���لطات 
االحتالل وإلزامها باحترام حقوق االنس���ان 
واإلف���راج الفوري ع���ن األس���ير الجرجاوي 
واإلسراع بتقديم العالج الالزم له في إحدى 
المشافي الفلسطينية وتحت رعاية طبية 

فلسطينية وعربية.
ودعا الصلي���ب األحمر للعم���ل على إنهاء 
سياس���ة اإلهم���ال الطب���ي المتعمد في 
الس���جون اإلس���رائيلية ووقف نزيف الدم 
الفلس���طيني الذي يس���يل تحت مقصلة 

والقوانين  والسياس���ات  الطب���ي  اإلهمال 
والجرائ���م اإلس���رائيلية المختلف���ة بحق 
س���جون  ف���ي  الفلس���طينيين  األس���رى 

االحتالل.
من جهت���ه، قال »كاس���اريس« إن متابعة 
أوضاع األس���رى في س���جون االحتالل من 
صلب عمل الصليب األحمر وخاصة المرضى 
منهم، وأنه س���يأخذ الطلب���ات الواردة في 
المذكرة ويعمل على بذل الجهود الممكنة 
لزيارة األس���ير الجرجاوي أوال، واالطالع على 
وضعه الصحي، وكذلك ممارس���ة دوره ما 

أمكن على سلطات االحتالل لإلفراج عنه.

رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة االقتصاد الوطني  أمس الخميس إن اللجنة المختصة بتوزيع السلع 
ضمن »الكوتا« وزعت الكميات المسموح استيرادها والتي تقدر ب� 1884 طًنا، 
وهي عبارة عن س���لع غذائية متنوعة تلبي احتياج الس���وق الفلس���طيني من 

هذه االصناف.
وأوضح���ت الوزارة في بيان صحفي أن 62 ش���ركة وبعد حصولها على موافقة 
اللجنة س���تقوم باس���تيراد هذه الكميات المعفاة من الجم���ارك خالل الفترة 
المقبل���ة، األمر الذي يعزز األم���ن الغذائي خاصة في ظ���ل الجائحة الصحية 

الراهنة.
يذك���ر أن وزارة االقتصاد أعلن���ت في 16 آذار/ مارس المنص���رم عن فتح باب 
تقديم طلبات االستيراد الخاصة بالسلع ضمن الكوتا ومددت تقديم الطلبات 
حتى نهاية الش���هر الماضي، نظًرا إلى حالة الط���وارئ الراهنة لمواجهة منع 
انتش���ار فيروس »كورونا«، وإلعطاء للش���ركات الفلس���طينية المهلة الكافية 

للتقدم بطلباتها.

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شؤون األس����رى والمحررين بأن 
جلسة تفاهمات ُعقدت،  أمس الخميس، بين 
ممثلي األس����رى في معتقل »النقب« وإدارة 
السجن، والتي انتهت بتعهد إدارة المعتقل 
بالبدء بتطبيق بعض االجراءات الوقائية في 
أقسام معتقل »النقب«، وتعميمها بعد ذلك 
على بقية األقس����ام في السجون، وذلك لمنع 

تفشي وباء )كورونا( بين األسرى.
وأوضحت الهيئة أنه منذ فترة ش����رع األسرى 
بتنفي����ذ خطوات تصعيدي����ة تمثلت بإرجاع 
وجب����ات الطع����ام وإغالق األقس����ام في عدة 
سجون مركزية من بينها سجن النقب، وذلك 
ردا على عدم قي����ام إدارة معتقالت االحتالل 
باتخاذ اإلج����راءات والتدابير الصحية الالزمة 
لمواجه����ة في����روس كورونا، وعل����ى إثر ذلك 
ش����رعت إدارة معتقل »النقب« برش األقسام 

في المعتقل وتعقيمها .   
وأضافت أنه خالل جلسة امس تعهدت إدارة 

»النقب« بالبدء بتعقيم عربات »البوس����طة«، 
والقيام بحجر أي أسير يجري اعتقاله حديثا 
بش����كل احترازي لمدة 14 يوم����ا قبل إدخاله 
لألقسام، كما وتطرقت التفاهمات إلى اتفاق 
يقضي ب����أن يكون فحص النوافذ لألس����رى 
والذي يجري مرتين خالل اليوم، بحيث يكون 
الفحص األول من داخل الغرف، والثاني من 
الخارج دون دخول السجانين لألقسام، وذلك 
لمنع اختالط األسرى بالسجانين قدر االمكان.

في س����ياق آخر، أش����ارت هيئة األس����رى إلى 
أن����ه بعد التأكد م����ن إصابة األس����ير المحرر 
ن����ور الدين صرص����ور بفي����روس كوفيد 19 
)كورونا(، والذي كان قد أفرج عنه يوم الثالثاء 
الماضي من معتقل »عوفر«، أقدمت سلطات 
االحتالل على التشكيك برواية وزارة الصحة 
المحرر صرصور،  الفلسطينية بش����أن اصابة 
مدعية بأن����ه ال يوجد اصاب����ات بين صفوف 
األس����رى، رغم تأكيدها في وقت سابق على 

تسجيل حاالت بين سجانين ومحققين.

ولفتت الهيئة إل����ى أن إدارة »عوفر« تواصل 
انتهاكها لألسرى بشكل صارخ، حيث عدا عن 
مماطلته����ا بتنفيذ اإلجراءات الوقائية داخل 
األقسام منعا لتفشي الفيروس، فإنها تعمد 
على تنفيذ حملة تنقالت لألسرى بين أقسام 
المعتق����ل، األم����ر الذي يؤدي إل����ى احتكاك 
األسرى بالس����جانين واختالطهم بهم، حيث 
إن الس����جانين معرضين لإلصابة بالفايروس 
بس����بب احتكاكه����م بالمحي����ط الخارجي، ال 
س����يما وأن حاالت االصاب����ة بالفيروس تزداد 

بشكل كبير داخل »إسرائيل«.
وناش���دت هيئة األس���رى منظمة الصحة 
الحقوقي���ة  والمؤسس���ات  العالمي���ة 
الف���وري  التدخ���ل  والقانوني���ة بض���رورة 
والضغ���ط عل���ى حكومة االحت���الل التخاذ 
الالزم���ة والصحيحة  االج���راءات والتدابير 
بش���كل فعلي، التي من ش���أنها أن تمنع 
انتش���ار الفيروس بين صفوف المعتقلين 

وبالتالي انقاذ حياتهم.

»االقتصاد« تسمح هيئة األسرى: البدء بتنفيذ إجراءات وقائية بأقسام المعتقل والبوسطة
باستيراد 1884 طنًا سلع 

غذائية ضمن »الكوتا«

مهجة القدس تسلم الصليب مذكرة حول األسير المريض الجرجاوي

ت�صجيل �إ�صابات ..
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واشنطن/ االستقالل: 
يب���دو أن أمريكيًا فقد رش���ده منذ أن أصبح عاطاًل عن العمل بس���بب الفيروس 

التاجي، حيث أطلق النار على صديقته وانتحر.
بدأ فيروس كورنا يكشف عن قصصه المأساوية، ففي الواليات المتحدة، هاجم 
رج���ل يبلغ من العمر 38 عامًا صديقته القديمة بإطالق النار عليها في ظهرها، 

وذلك قبل أن ينتحر. 
فقد أفادت ش���بكة CBS Philly أنه لحظة وصول الس���لطات إلى إقامة ويلسون 
بورو، في والية بنس���لفانيا، وجدت رودريك بليس البالغ من العمر 38 عامًا، فاقدًا 

للوعي وتنفسه متوقفًا، وبجانبه سالحه.
وأضافت الش���بكة أن ش���ريكته كانت مصابة لكنها لم تفق���د بعد القدرة على 
التعبير، حيث قالت المرأة البالغة من العمر 43 عاما، والتي أصيبت في ظهرها، 
إن الرج���ل، كان غاضب���ا وقلقا للغاية منذ بداية الوباء الذي تس���بب في فقدانه 
وظيفته، موضحة أنه قبل دقائق قليلة من فعلته، ذهب إلى الطابق الس���فلي، 

ليصعد منه والسالح بيده، مؤكدا انه اتخذ القرار على الموت معًا.
حاولت ش���ريكته الفرار، لكنه صوب نحوها أربع طلق���ات، أصابتها إحداها في 

ظهرها، ليقوم هو باالنتحار بعدها.
الجريحة أجريت لها عملية جراحية وهي معافاة اآلن، وستغادر المستشفى عما 

قريب بحسب )باري ماتش(.

االستقالل/ وكاالت: 
أفاد تقرير أن »غوغل« ستتخطى نكات يوم »كذبة أبريل« عبر منصاتها بسبب جائحة فيروس 

كورونا الجديد.
وكتبت مديرة التسويق في »غوغل«، لورين توهيل، في رسالة بالبريد اإللكتروني إلى موظفي 
الشركة حصل عليها موقع »بزنس إنسايدر«: »في الظروف العادية، يعد يوم كذبة أبريل أحد 

تقاليد غوغل، ووقتا لالحتفال بما يجعلنا شركة غير تقليدية«.
وتابعت: »هذا العام، س���نقوم بإجازة س���نوية من هذا التقليد احترام���ا لجميع أولئك الذين 
يحاربون جائحة Covid-19. هدفنا األعلى اآلن هو أن نساعد الناس، لذلك دعونا نؤجل النكات 

لشهر أبريل من العام المقبل، والذي سيكون بال شك أكثر إشراقا من ذلك«.
وكانت أول مشاركة ل� »غوغل« في مقالب يوم كذبة أبريل، في عام 2000، عندما زعمت الشركة 
إطالق خدمة  Google MentalPlex، وهي خدمة قراءة أفكار الش���خص لمعرفة الشيء الذي 

يريد البحث عنه لُيوفر عليه عناء كتابة جملة البحث في المتصفح بنفسه.
وم���ن بين الخدع األخرى التي أطلقتها »غوغل« على مر الس���نين في يوم  كذبة أبريل، كانت 

هناك تقارير عن خطة لالستيطان البشري للمريخ وإطالق خدمة »ترجمة غوغل للحيوانات«.

أفقده كورونا وظيفته.. فأطلق 
النار على رفيقته وانتحر

) APA images (  "بالب�سمة..مهرجون يخففون من خوف �سكان املخيمات بغزة من "كورونا

لندن/ االستقالل: 
حقق أبناء زعيم إلحدى القبائل في جنوب 
أفريقيا  يدعى »تشيكيدي بيستو« رغبة 
والدهم بدفنه داخل سيارته المرسيدس 
التي كان يقضي بها أوقاتا طويلة بحسب 
ما نقلته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

وقالت الصحيفة أن »تشيكيدي بيستو« 
)72 عاما( الناش���ط السياس���ي في قرية 
جوزانا في منطقة ستيركس���برويت، قد 
قضى أوقاتا طويلة من حياته في السيارة 
وطلب قبل وفاته من أبنائه دفنه داخلها.

وتم نقل »بيتسو« إلى مثواه األخير على 
مقطورة تحمل الس���يارة وه���و بداخلها 
مرتديا حل���ة بيضاء مفضلة لديه مع ربط 

يديه بعجلة القيادة.
وتم حفر »القبر« بعمق كاف حتى يتسع 

للسيارة موديل 1990، وبعد ذلك تم دفن 
رجل األعمال الس���ابق وسط حفل ديني 
وجنازة عائلية بحضور عدد من القرويين 
الذين قاموا بكس���ر قواعد الحجر الصحي 
الذي فرضته الس���لطات للحد من انتشار 

فيروس كورونا.
قالت ابنته سيفورا ليتس���واكا، 49 عامًا: 
»كان والدي رجل أعمال ثريًا في الس���ابق 
وكان لديه أسطول من سيارات مرسيدس، 

لكنه واجه ظروفا صعبة وفقدها.«.
وأضافت الصحيفة: واش���ترى »بيتس���و« 
سيارة مرس���يدس بنز مس���تعملة قبل 
نح���و عامين. لم يمض وق���ت طويل قبل 
أن تتعطل، لكنه كان يقضي الكثير من 
وقته فيها خارج المنزل، لقد اس���تمعنا 

إليه وحققنا أمنيته.

  لم يستطع »بيتسو« قيادة السيارة ومع 
ذلك كان مستمتعا بالجلوس وراء المقود 
وطلب م���ن أبنائه أن يت���م دفنه داخلها 
وكانت صحته على ما يرام وتوفي بسبب 

الشيخوخة.
وكان بيتسو صاحب سلسلة سوبرماركت 
وزعيم���ا محلي���ا محترم���ا، لذل���ك حضر 
القرويون بأعداد كبيرة لمشاهدة طريقة 

الدفن الغريبة.
م���ن جهته قال ثابيس���و مانتوتل، مدير 
مكت���ب فومولونغ للجنائز: »لم نتلق مثل 
هذا الطلب سابقا، حصلنا على التصاريح 
الرسمية وكانت المهمة صعبة، كان علينا 
أن نتأكد من أن لدينا جميع القياس���ات 
الصحيح���ة لوضع الس���يارة بالكامل في 

القبر.

دفن زعيم أفريقي في سيارته استجابة لوصيته غوغل تلغي كذبة 
أبريل بسبب »كورونا«

نيودلهي/ االستقالل: 
أدعى قروي هندي وفاته ك���ي يتحايل على اإلغالق الصارم الذي أعلن عنه في 
البالد لوقف تفش���ي فيروس كورونا وكان البلد األس���يوي قد ش���دد على نحو 
مفاج���ئ من إج���راءات مواجهة فيروس كورونا بعد مهلة مح���دودة لم تتجاوز 

ساعات قليلة، بحيث تعذر االنتقال من والية إلى أخرى .
ودبر حكيم الدين،70 عاما، حيلة، وثالثة آخرون أرادوا العودة برفقته، لقطع أكثر 
من 100 ميل والعودة للقرية الكائنة في مقاطعة بونش على أطراف والية جامو 

وكشمير الهندية بعدما علق بخارجها.
ودخ���ل حكيم الدين مستش���فى لتلقي اإلس���عافات بعد إصاب���ة طفيفة في 
الرأس، لكن خرج منها على أنه متوفى بعد تزوير شهادة بذلك، لتنطلق سيارة 
األسعاف به ومن معه مجتازة العديد من نقاط التفتيش قبل أن يتشكك رجال 

الشرطة فيه ويلقون القبض عليه وعلى من معه ويتم نقلهم للحجر الصحي.
يذكر أن مقاطعة بونش لم تسجل بها أي حاالت بين أكثر من 1600 حالة إصابة 

بفيروس كورونا باتت تحصيها الهند رسميا، بينها 38 حالة وفاة.
وتحت اإلقفال التام الذي اعتمدته الحكومة، يعتقد أن عددا من سكان كشمير 
بقوا مش���تتين خارجها بعدما رفع���ت بعض قيود حظر التج���وال مؤخرا، عن 
منطقتهم المضطربة، على الحدود بين الهند وباكستان للمرة األول منذ نحو 9 
أشهر ليس���ارع هؤالء بالتنقل قبل أن تأخذهم قيود التحرك الكبيرة لمواجهة 

كورونا بدون إنذار كاف وتجبرهم على عدم العودة من حيث أتوا .

قروي من كشمير يتحايل 
على الحظر بموته

االستقالل/ وكاالت: 
الحاج���ة أم اإلختراع كما يقال، من هنا تم تطوير حجيرة 
لالحتواء الحيوي مصنوعة من وسائد قابلة للنفخ يمكن 
أن تس���تخدم في حجر مرضى فيروس »كورونا«، تدعى 
»ش���يلتإير«، وهي م���ن تصميم المهن���دس المعماري 

األلماني غريغوري كوين.
ينط���وي التصميم على قوقعة ش���بكية من األس���الك 
البالس���تيكية التي يتم تجميعها قب���ل نفخها بمدة 

ثماني ساعات لتتخذ شكلها النهائي كقبة منفوخة.

بحسب موقع متخصص في التصميم، صنعت الحجيرة 
المنفوخة من مادة البوليستر المغطاة بكلوريد متعدد 
الفاينيل، وتبقى ثابتة ل���دى اكتمال عملية النفخ في 
مكانها لتش���كل طبق���ة أخرى تغلف البن���اء. ويلتحم 
الغ���الف حراريًا بطبق���ة خارجية لخلق بيئ���ة منعزلة 
بالكامل تعتبر أساس���ية حين يتعل���ق األمر باالنعزال 

بسبب »كوفيد 19«.
يقول كوين: »تكمن واحدة من المش���كالت التي تواجه 
المستشفيات في تعريض العاملين لديها والزوار لخطر 

اإلصابة وهنا تبرز أهمية وحدات االحتواء األصغر حجمًا«.
وعرض مش���روع كوين على البن���ك الدولي لبدء تمويل 
نشره في األس���واق بمواجهة الفيروس. ويشير كوين 
إلى أن الحجيرة تش���به قش���رة البيضة الصلبة وتتسم 
بأنها خفيفة ال���وزن ورفيعة. أس���هم إدخال المصمم 
وسائد هوائية تستخدم عادًة في تشييد قشرة صلبة 
في تقليص وقت البناء إلى ثماني س���اعات. وال تحتاج 
عملية بناء »ش���يلتإير« إل���ى تقنية أو مه���ارات عالية 

ومتطورة.

وسائد قابلة للنفخ لحجر مرضى »كورونا« 

بنسلفانيا/ االستقالل: 
أجبر الخوف من العدوى بفيروس »كورونا« الُمسَتَجد مالكي 
أحد متاج����ر البقالة في بلدة »هانوفر« بوالية »بنس����لفانيا« 
األمريكية عل����ى التخلص تمامًا من أطعمة كانوا يبيعونها 

في المتجر وتبلغ قيمتها اإلجمالية حوالي 35 ألف دوالر.
ووفقًا لما نشرته أمس شبكة »سي إن إن« األمريكية، يرجع 
الس����بب وراء ذلك إلى قيام إحدى السيدات بالسعال على 
هذه األطعمة عن عمد أثناء تواجدها داخل المتجر البتياع 

احتياجاتها الغذائية.
 وبحس����ب ما قاله أحد مالكي المتجر، فقد ش����اهد السيدة 
تدخل إلى المتجر ثم فوجئ بها تس����عل على نحو س����ريع 

ومتعمد وأكث����ر من مرة متتابعة أمام رفوف المتجر، بحيث 
تناث����ر الرذاذ الناتج عن س����عالها على كمي����ات كبيرة من 
األطعمة المتنوعة على الرفوف، ومنها اللحوم، الخضروات 

والمخبوزات.
 وسرعان ما قام العاملون بالمتجر بإخراج السيدة ثم اتصلوا 
بش����رطة البلدة، والتي اعتقلت الس����يدة، ث����م أحالتها إلى 
إحدى المصحات المتخصصة للكشف عن قواها العقلية. 
وستخضع الس����يدة غريبة األطوار أثناء تواجدها بالمصحة 
للكش����ف الطب����ي لمعرفة م����ا إذا كانت مصاب����ة بفيروس 

»كورونا«.
وتعتزم الش����رطة أن توجه اتهامات جنائية للس����يدة بعد 

خروجه����ا من المصحة، إال أنها ل����م تفصح عن ماهية هذه 
االتهامات.

وكانت وزارة العدل األمريكية قد أش����ارت األسبوع الماضي 
إل����ى إمكانية توجيه تهمة ارت����كاب الجرائم اإلرهابية إلى 

األشخاص الذين يتعمدون نشر »كورونا«.
وأعربت إدارة المتجر عبر صفحتها الخاصة على »فيسبوك« 
عن أس����فها الضطراره����ا إلى اهدار أطعم����ة بهذه الكمية 
الضخم����ة في هذا الوق����ت الحرج الذي يحتاج فيه البش����ر 
حول العالم إلى ام����دادات إضافية من المواد الغذائية في 
ظل اضطراب سالسل التوريد العالمية بسبب توقف حركة 

النقل بعد انتشار الفيروس.

 التخلص من أطعمة قيمتها 35 ألف دوالر سعلت عليها امرأة


