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تعزية ومواساة
يتقــدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة صحيفة فلســطين والموظفون كافة 

بأحر التعازي والمواساة من عموم آل نتيل الكرام/ 
بوفاة المدرس القدير أ. حمدي أحمد نتيل

الذي كان له مســاهمة مميزة في إعداد مالحق مراجعات الثانوية العامة 
خالل السنوات الماضية.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

بيان للرأي العام ولقرائنا الكرام
مؤقتًا.. صحيفة فلسطين تتوقف ورقيًا وتستمر إلكترونيًا

أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم .. قراؤنا الكرام  
فــي ظل االنتشــار العالمي لفيروس كورونا كوفيد19-، وضمن األوضاع الطارئة التي يعيشــها شــعبنا ، وحرصًا على ســالمتكم التــي نوليها األهمية 
القصوى، تعلمكم صحيفة فلسطين "حارسة الحقيقة" عزمها وقف إصدار عددها الورقي بدًءا من يوم الجمعة 27 مارس/آذار 2020م ، حتى إشعاٍر آخر.

 ،)https://felesteen.ps( "فلسطين" ال ولن تتوقف وستستمر في نشر األخبار والمواد الصحفية, وكل ما يهمكم على الموقع اإللكتروني "فلسطين أون الين"
وستبقى تصدر النسخة الرسمية للصحيفة يوميًا بصيغة "PDF" ، كما تدعوكم "فلسطين" إلى متابعة منصاتها في مختلف مواقع التواصل االجتماعي 

واإلعالم الجديد وتطبيقاته.
السالمة والخير لشعبنا الفلسطيني وأمتنا والبشرية جمعاء

أسرة صحيفة فلسطين
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دعت جماهير شعبنا لالنتقام لدمائه
فصائل: إعدام االحتالل الشاب 

الخواجا قمة االنتهازية واالنحطاط
رام اهلل- غزة/ محمد عيد:

أكدت فصائل فلسطينية أن تعمد قوات االحتالل اإلسرائيلي 
قتل الشاب ســفيان الخواجا في بلدة نعلين غربي 
رام اهلل، في ظل االنشــغال العالمي بمواجهة وباء 

برهوم: رفض تأجيل اعتقال 
الشيخ صالح يؤكد عنرصية االحتالل

غزة/ فلسطين:
أكد الناطق باســم حركــة حماس د. فوزي برهــوم، أن  رفض 
نيابــة االحتالل العامة تأجيل دخول رئيس الحركة اإلســالمية 

في الداخل المحتل الشــيخ رائد صالح الســجن في 
ظل انتشــار فيــروس كورونا، »يعبر عــن عنصرية 

محافظات/ عبد اهلل التركماني:
اعتقلت شــرطة االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، 
أربعة مقدســيين أثناء تعقيمهــم المرافق العامة 
قرب باب األسباط المؤدي إلى الحرم القدسي في 
القدس المحتلة، واســتولت على مضخات تعقيم 

بحوزتهم.
وأوضح شــهود عيان، أن شرطة االحتالل اعتقلت 
أربعــة مقدســيين مــن ســاحة الغزالي فــي باب 
األســباط أثنــاء تعقيمهم مرافق عامــة للحد من 
انتشــار فيــروس كورونــا، واقتادتهم إلــى مركز 

شرطة القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة.
فيما اعتقلت قوات االحتالل أمس، ثالثة مواطنين 
من محافظة قلقيلية. وذكر شهود عيان أن قوات 

االحتــالل اعتقلت األســير المحرر عالء 
صادق عمــر )38 عاما(، وممدوح البري 

مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينية بالحجارة واندالع مواجهات بنابلس
االحتالل يعتقل 4 مقدسيني أثناء تعقيمهم مرافق عامة

غزة/ فلسطين:
حملــت وزارة الصحــة فــي قطاع غزة مســاء أمــس، االحتالل اإلســرائيلي 

المســؤولية عن تدهور األوضــاع الصحية لـ2 مليون فلســطيني 
يواجهون ظروفا قاســية للغاية، منبهة إلى أن ما يتوفر من مادة 

نفى إشاعات دخوله للحجر
حمد: وفرنا كل مستلزمات واحتياجات 

مراكز الحجر الصحي بغزة

الصحة اإلسرائيلية تتوقع ذروة الفيروس في الشتاء المقبل
ارتفاع عدد مصايب كورونا

 يف دولة االحتالل إىل 1442
الناصرة/ فلسطين: 

أفــادت وزارة الصحــة اإلســرائيلية بأن عــدد المصابين بفيــروس كورونا 
المســتجد في دولة االحتالل قد ارتفع إلى 1442 بعد تشــخيص 

ال إصابات جديدة بووهان منشآ فيروس كورونا   
نحو مليار »محارصون« يف بيوتهم 

وعدد املصابيـن يف ارتفـاع
عواصم/ وكاالت: 

أعلنت تركيا أمس، سلسلة قرارات لحماية سجنائها من فيروس كورونا، وسط 
تراجع ملحوظ لإلصابات بالصين، بينما يوجد أكثر من مليار شخص 
رهن »اإلقامة الجبرية« بمنازلهم للحد من انتشــار الفيروس. وأكد 

غزة/ متابعة عبد اهلل التركماني:
حمل القيادي البارز بحركة المقاومة اإلســالمية حماس خليل 
الحية، االحتالل اإلســرائيلي المســؤولية عن توفير متطلبات 

مواجهة فيــروس كورونا للمواطنين في قطــاع غزة. وكانت 
وزارة الصحــة بالقطاع أعلنت أمــس أن "ما وصل 
حتــى اللحظــة من المســتلزمات الوقائيــة ومادة 

الجامعة العربية تطالب 
بإطالق سراحهم 

خطوات تصعيدية 
لألرسى اليوم 

للمطالبة بحاميتهم 
من تفيش »كورونا«

رام اهلل-القاهرة/ محمد عيد- وكاالت:
يشرع األســرى الفلسطينيون، اليوم 
الثالثــاء، بخطــوات احتجاجيــة ضد 

االحتــالل  ســجون  إدارة 
اإلســرائيلية، تتمثــل في 

رغم اإلعالن عن إغالقه
عيون املقدسيني تراقب األقىص 

خشية اقتحام املستوطنني 
القدس المحتلة- غزة/ نور الدين صالح:

علــى غير العادة اســتيقظ المقدســيون على إغالق أبواب المســجد األقصى 
المبارك، لكن هــذه المرة كان بقرار من وزارة األوقاف والشــؤون 
الدينية، حفاظًا على أرواح وسالمة المصلين من اإلصابة بفيروس 

بومبيو يف كابل لدفع الحوار
 األفغاين مع حركة طالبان

»الشعبية« تدعو السلطة
 لرصف رواتب موظفيها

 بغــزة كاملــة

مؤسسـات حقوقيـة وأهليـة: 
اإلجـراءات الحكوميـة بغـزة عىل

 درجـة عاليـة من املسؤوليـة

قرار بوقف أي نشاط تطوعي لجمعية الفالح الخيرية
الصحة: املتوفر من مستلزمات وقائية 

ومادة فحص كورونا محدود للغاية

»لدى األجهزة الحكومية خطة متكاملة للتعامل مع الجائحة« 
الحية: نحمل االحتالل املسؤولية عن توفري
 متطلبـات مواجهـة »كورونـا« يف القطـاع

موقع بناء مستشفى ميداني إليواء مرضى فيروس كورونا في رفح                      )أ ف ب(
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رام اهلل- غزة/ محمد عيد:
أكــدت فصائل فلســطينية أن تعمد قوات 
االحتالل اإلســرائيلي قتل الشــاب سفيان 
الخواجــا في بلــدة نعلين غربــي رام اهلل، 
فــي ظــل االنشــغال العالمــي بمواجهــة 
وبــاء "كورونــا"، يمثــل "قمــة االنتهازية 

واالنحطاط".
وشــددت الفصائــل في بيانــات منفصلة، 
أمــس، على ضرورة وقف التنســيق األمني 
مع االحتــالل، والتوجه للمحكمــة الجنائية 
الدولية لرفع الدعــاوى القضائية ضد قادة 

االحتالل وجنوده. 
الشــهيد  أعــدم  االحتــالل  جيــش  وكان 
الخواجــا )32 عاما(، ليلــة االثنين، بعد أن 
أطلقت النار بكثافة على المركبة التي كان 
يســتقلها مع أحد أقربائه، عند مدخل بلدة 
نعلين غرب رام اهلل، ما أدى إلى استشهاده 

وإصابة قريبه بجروح.
وعــد الناطق باســم حماس حازم قاســم، 
إعــدام قــوات االحتــالل الشــاب الخواجا، 

جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا العُزل.
وقال قاســم: إن إصرار جيش االحتالل على 
تكرار عمليــات اإلعدام، يثبــت أنه "تجمع 
لقتلة خارجين عــن كل القوانين واألعراف 

الدولية واإلنسانية".
وأضــاف أن تعمــد جيــش االحتــالل قتــل 
النشــغال  واســتغالله  الخواجــا  الشــهيد 
العالم بفيــروس "كورونا"، يعكســان قمة 
االنتهازيــة واالنحطــاط األخالقــي لهــذا 

الجيش المجرم.
وشــدد قاسم على أن هذه الدماء للشهداء 
ستشــكل على الــدوام وقود ثورة شــعبنا 
المســتمرة، حتــى ينتزع حريته، ويســترد 

أرضه ومقدساته.
الديمقراطيــة لتحرير  الجبهة  واســتنكرت 
فلسطين بشدةٍ جريمة اإلعدام الميدانية 
بحــق الخواجا، مؤكــدًة أن هــذه الجريمة 
إســرائيلية ممنهجة ترقــى لجريمة حرب، 

وجريمة ضد اإلنسانية.
وشــدد الجبهة الديمقراطية على أن غياب 

المحاسبة الدولية وصمت المجتمع الدولي 
يدفعــان االحتالل نحــو اإلمعــان بارتكاب 
المزيــد مــن الجرائــم بحــق أبناء شــعبنا 

الفلسطيني.
ونبهت إلــى أن حكومة االحتالل تســتغل 
االنشــغال الدولــي فــي محاربــة فيروس 
"كورونا"، لتواصل جرائمها وعدوانها على 

شعبنا وأرضه ومقدساته.
ودعــت الجبهــة الديمقراطيــة المجتمــع 
الدولــي والجمعية العامــة لألمم المتحدة 
وأمينهــا العام أنطونيــو غوتيريش لتوفير 
الحماية الدولية لشعبنا وأرضه ومقدساته 
مــن بطــش وعــدوان االحتــالل وقطعان 

المستوطنين.
من جهتهــا عدت حركة األحــرار أن إعدام 
قوات االحتالل الشاب الخواجا يثبت العقلية 
اإلجراميــة التــي تحكــم دولــة االحتــالل 
سياســته  واســتمرار  الفاشــي،  وجيشــها 
الدموية والوحشــية ضِد العــزل من أبناء 

شعبنا.

وقالت األحرار إن هــذه الجريمة التي تأتي 
فــي ظِــل انشــغال العالــم والــرأي العام 

الدولي بمكافحة "كورونا" وتداعياته.
وأضافــت أن هذه الجريمة تأتي اســتمرارا 
لمسلســل القتل الذي لــن ينتهي في ظِل 
واســتمرار  الدولــي،  والتواطــؤ  الصمــت 
التنســيق والتعــاون األمنــي الــذي يعطي 
"الضوء األخضر" ويشجع االحتالل وقطعانه 
مــن الجيش والمســتوطنين علــى التغول 

على شعبنا واستهدافه وقتله.
وشــددت على أن جرائم االحتالل لن تنال 
من إرادة وعزيمة شــعبنا الذي ســيواصل 
نضاله وتصديه لإلرهاب اإلســرائيلي حتى 

انتزاع حقوقه ونيل الحرية واالستقالل.
وطالبــت حركــة األحــرار الســلطَة بوقف 
التنســيق األمني مع االحتــالل، وإطالق يد 
المقاومة في الضفة، وتحمل مســؤولياتها 
فــي التصــدي لجرائــم االحتــالل والتوجه 
الفوري لتقديم ملفات قادة وجنود االحتالل 
للمحكمــة الجنائية الدولية؛ لمحاســبتهم 

على جرائمهــم المتواصلة بحق المدنيين 
من أبناء شعبنا.

من جانبها أكدت حركة المقاومة الشعبية 
أن دماء الشهيد لن تزيد شعبنا إال تمسكا 
بحقوقه، وبخيار المقاومة كخيار إستراتيجي 

لمواجهة االحتالل الغاصب. 
وشــددت على ضــرورة تصعيــد المقاومة 
األهــداف  ضــد  الفدائيــة  والعمليــات 

اإلسرائيلية.
تمســكها  الشــعبية  المقاومــة  وجــددت 

بطريق الشهداء حتى دحر االحتالل.
في حين استنكرت حركة المبادرة الوطنية 
اســتمرار االنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق 
شعبنا، واســتغالل جيش االحتالل الظروف 
الراهنــة في ظل حالــة الطوارئ وتفشــي 
"كورونــا" لتصعيــد جرائمــه ضد شــعبنا 

األعزل.
وأكــدت المبادرة الوطنية أن دم الشــهيد 
الخواجا لن يذهب هدرا، وأن قمع االحتالل 

لن يكسر عزيمة شعبنا أو صموده.

دعت جماهير شعبنا لالنتقام لدمائه
فصائل: إعدام االحتالل الشاب الخواجا قمة االنتهازية واالنحطاط

القدس المحتلة- غزة/ نور الدين صالح:
على غير العادة اســتيقظ المقدســيون على إغالق أبواب 
المســجد األقصى المبــارك، لكن هذه المــرة كان بقرار 
مــن وزارة األوقاف والشــؤون الدينية، حفاظــًا على أرواح 
وســالمة المصلين من اإلصابة بفيــروس "كورونا" الذي 

اجتاح العالم بما فيه األراضي الفلسطينية.
"صلوا في بيوتكم".. هذه العبارة التي بات يرددها مؤذن 
المســجد األقصى، بعد إعالن إغالق أبوابه بالكامل ألول 
مرة منــذ ســنوات طويلة ألمــر اضطراري، وهو تفشــي 
"كورونا"، خشــية انتقاله للمصلين، وهو ما انعكس سلبًا 

على نفوس المقدسيين.
لكن التســاؤل األبرز هو: هل يستغل االحتالل هذا الظرف 
لتكثيف اقتحاماته للمســجد األقصــى وتنفيذ مخططاته 
اإلجرامية؟ وما مدى استعداد المقدسيين لهذا السيناريو؟

وأعلن مجلس األوقاف والشــؤون والمقدسات اإلسالمية  
مساء أول من أمس، تعليق حضور المصلين إلى المسجد 
األقصــى، ابتــداء من فجر أمــس االثنين، لفتــرة مؤقتة، 
وذلك "اســتجابة لتوصيات المرجعيــات الدينية والطبية، 

للوقاية من انتشار فيروس )كورونا(".
فــي حيــن أن مدير المســجد األقصــى عمر الكســواني، 
حمّــل االحتالل المســؤولية الكاملة عن حيــاة المصلين 
داخــل االقصى إذا ما أقدمت قوات االحتالل على فتح باب 

المغاربة للمستوطنين.
المختص في الشــؤون المقدســية د. جمال عمرو أكد أن 
المقدســيين يراقبون أوضــاع األقصــى وأي حماقات قد 
يرتكبهــا االحتالل فــي ظل إعالن حالة الطــوارئ وإغالق 

جميع أبوابه.
وخــالل اتصــال هاتفي مــع "فلســطين"، قال عمــرو، إن 
فيروس االحتالل الذي يواجهه المقدســيون منذ أكثر من 

70 سنة هو أشد فتكًا من أي فيروس آخر.

وشدد على أن "المقدسيين باقون على العهد مع األقصى، 
ويُقســمون بأنفهم وعبر مواقع التواصل االجتماعي، إذا 
مسّــه االحتالل، فعليه أن يتحمل المســؤولية عن ذلك، 
ألن جميعهم ســيهبون نحوه وســيقفون على أبوابه بما 

فيها باب المغاربة الذي يقع تحت سيطرة االحتالل".

وبيّن أن المقدســيين علــى جهوزية تامــة وكاملة، في 
حين أنهم متحســرون علــى أنهم مضطــرون لالنصياع 
لقرار إغالق األبواب"، موجهًا رســالة لكل الفلســطينيين: 

"نطمئنكم أن األقصى بخير".
ووصف قرار وزارة األوقاف إغالق األقصى بـ "الصحيح" رغم 
أنــه كان مؤلمًا على كل المقدســيين الذين اعتادوا على 

الصالة جماعة في األقصى منذ سنوات طويلة.
وأشــار إلى أن الحافزية تتأجج في صدور المقدسيين أكثر 
مــن أي وقت مضــى، وهــم اآلن أكثر شــوقًا للصالة في 

األقصى.
يُذكر أن األوقاف صرّحت أنه سيسمح فقط بوجود أعداد 
معينة مــن موظفي األوقــاف وحراس المســجد المبارك 
وبعض العاملين، حيث ستقام الصلوات كاملة وسيصلي 

إمام المسجد بالموجودين.
بــدوره قال الباحث في شــؤون القدس فخــري أبو دياب، 
إن قــراب إغــالق األقصى شــمل جميع أبوابــه، بما فيها 

"المغاربة" الذي يُفتح للمستوطنين القتحام األقصى.
وبيّــن أبــو ديــاب لصحيفة "فلســطين" أن إغــالق باب 
"المغاربة" جاء لعــدم إعطاء الفرصة القتحام األقصى من 
المتطرفين، مشــددًا على أن "عيون المقدسيين ما زالت 

نحو باب المغاربة، واإلبقاء على إغالقه".
وأكد أنه "لو حاول المستوطنون اقتحام األقصى، سيكون 

هناك خط أحمر، وسيهب كل المقدسيين للدفاع عنه".
وأشــار إلى أن قرار اإلغالق "كان صعبــًا ومؤلمًا، لكنه في 
االتجــاه الصحيح كونه يصــب في مصلحــة المواطنين، 

وحفاظًا على سالمتهم من نقل فيروس "كورونا".
ولفت إلى وجود خطــوات إضافية تكون في األقصى مثل 

قراءة القرآن قبل رفع أذان كل صالة، بهدف إبقائه حيًا.
ويأتــي هذا القرار عقب أســبوع من إعــالن الدائرة إغالق 
المصليات المســقوفة داخل المســجد األقصى والسماح 

بالصالة في ساحاته الخارجية، لمنع انتشار "كورونا". 
وســجلت أراضي الســلطة الوطنية الفلســطينية )الضفة 
الغربيــة والقطاع( 59 إصابة بـــ "كورونا" حتى األحد، في 
حيــن أعلنت )تــل أبيب( 945 إصابــة بالفيروس، توفيت 

منها حالة واحدة.

رام اهلل- غزة/ أدهم الشريف:
لم تشــفع حالة الطــوارئ والظــروف الصعبــة التي يمر 
بها المواطنون الفلســطينيون للشــاب ســفيان الخواجا 
أمام رصاصات جيش االحتالل التي أصابت جســده دون 

هوادة، وأردته شهيدًا.
حــدث ذلك في ســاعة متأخرة من مســاء أول من أمس، 
عندما كان ســفيان في طريقه إلــى بيته في بلدة نعلين 

بمحافظة رام اهلل والبيرة.
كان ســفيان )32 عامًا( يقود مركبتــه في طريق العودة 
للبيت بعد أن جلب بعض السلع التي تحتاج إليها أسرته، 
للوقايــة من فيروس "كورونا"، الــذي وصل إلى أكثر من 

محافظة في الضفة الغربية المحتلة.
لكــن قوة مــن جيش االحتالل أبت أن يعود ســفيان إلى 
بيته سالمًا، حسبما قال نادر الخواجا، أحد أقارب الشهيد، 

الذي شغل سابًقا رئيس بلدية نعلين.
ويضيف الخواجا أن القوة اإلسرائيلية أطلقت نيرانها على 
ســفيان في أثناء قيادته مركبته في طريق العودة لبيته، 
وبررت جريمتها بمحاولته إلقاء الحجارة تارة، وتارة أخرى 
بإطــالق ألعاب نارية على أحــد أبراج جيش االحتالل التي 

يتخذها الجنود ثكنات عسكرية.
وينفي نــادر هذه االدعاءات بشــدة، مؤكدًا أن ســفيان 
ذهــب لشــراء معقمات وحاجيات أساســية تلزم األســرة 
التي تســكن في منطقة قريبة من األراضي الفلسطينية 

المحتلة سنة 48، التي تفشى فيها الفيروس.
وارتفــع عــدد المصابيــن بـ"كورونــا" فــي )إســرائيل( 
مــن المســتوطنين اليهود ألكثــر مــن 1200، أما عدد 

المحجورين فقد تجاوز اآلالف.
ولــم يكتــفِ جيش االحتــالل بقتل الشــهيد بزخات من 
الرصاص الحي، وأصابت بعضها رأسه مباشرة، بل احتجز 

جثمانه في منطقة غير معلومة ألهله.
وقــال قريب الشــهيد إن جيش االحتالل يرفض تســليم 
جثمان "ســفيان"، كما يرفض تحديــد موعد آخر لإلفراج 
عنه، حتى يوارى الثرى في بلدة نعلين الشــهيرة بتصدي 
أهلها لمشاريع التوسع االستيطاني في األراضي المحتلة، 
ومقاومــة جــدار الفصل العنصــري، من خالل مســيرات 
المقاومــة الشــعبية التــي تنطلــق كل يــوم جمعة منذ 

سنوات طويلة.
ويتعمد جيــش االحتالل احتجاز جثامين الشــهداء كنوع 
مــن العقــاب الجماعي الموجــه لذويهم على مــا قام به 

أبناؤهم، بحسب زعمه.
وتأسر )إســرائيل( جثامين مئات الشهداء في ما تسميها 
"مقابــر األرقام" منذ عشــرات الســنين، وترفض اإلفراج 

عنها.
ويشعل ذلك غضب أهالي نعلين الذين يقدرون الشهيد 
الخواجا، المشــهود له بأخالقه وتواضعه وابتسامته التي 

ال تفارقه، وحبه للجميع.
وحال احتجاز االحتالل جثمان الشــهيد دون تشــييعه من 

أهالي البلدة في جنازة مهيبة، كما يقول نادر الخواجا.
وأضاف: "في حال فعلها جيش االحتالل وأفرج عن جثمان 
ســفيان، ستخرج له جنازة لم تشــهدها نعلين من قبل"، 
مشــيرًا إلى أن الجميع في البلدة الفلســطينية يتخذون 
إجراءاتهــم الخاصة لمواجهــة "كورونا"، لكــن ذلك لن 
يحول دون المشــاركة في بيت عزائــه، وجنازته في حال 

أفرج االحتالل عنه.
وما زالت عائلة الشهيد تعيش تحت هول الصدمة بعد أن 
فقدت أحد أبنائها من أصل 9 أشــقاء وشقيقات، ينتمون 
جميعًا لعائلة فلسطينية ملتزمة عانت من االحتالل على 

مدار سنوات طويلة.

رغم اإلعالن عن إغالقه
عيون املقدسيني تراقب األقىص

 خشية اقتحام املستوطنني 

سفيان الخواجا.. شهيد يف زمن »الكورونا«

الشهيد سفيان الخواجا
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

رام اهلل/ فلسطين:
أكد المركز الفلســطيني لحقوق اإلنسان كذب 
رواية قوات االحتالل اإلســرائيلي حول إعدامه 
الشهيد سفيان الخواجا )32 عاما(، وإصابة ابن 
عمه  أثناء اســتقاللهما مركبة عند مدخل بلدة 

نعلين غربي مدينة رام اهلل.
وأفاد المركز الفلسطيني في بيان، أمس، بأنه 
في تمام الســاعة 10:00 مســاء أول من أمس 
)األحد(، أطلقت قوات االحتالل المتمركزة على 
مدخل بلــدة نعلين أعيــرة نارية تجاه ســيارة 
فلســطينية من نــوع "مــازدا" رماديــة اللون، 
بداخلها مواطنان، كانــت تعبر المدخل قادمة 

من مدينة رام اهلل.
وذكــر أن إطالق النار أســفر عن إعــدام قوات 
االحتــالل ســائق المركبــة الشــهيد ســفيان 
الخواجــا، وإصابة ابــن عمه الــذي تمكن من 
الفرار مــن المركبــة ووصل مجمع فلســطين 
الطبي في رام اهلل، وتبين إصابته بشــظايا في 

أنحاء جسمه. 
وقــال إن قوات االحتالل حاصرت المركبة ألكثر 
من نصــف ســاعة، وأحضرت ســيارة إســعاف 
إســرائيلية ونقلتــه إلــى أحــد المستشــفيات 
اإلســرائيلية، وأعلنت استشهاده عقب وصوله 

المستشفى. 
وأضاف المركــز الحقوقي أن الشــهيد الخواجا 
وابــن عمــه محمــد بــدر الخواجــا )20عاما(، 
كانــا عائدين مــن أطراف مدينــة رام اهلل بعد 
شــراء مــواد غذائيــة لعائلتيهمــا، اســتعدادًا 
لتنفيذ سريان قرار الســلطة التزام المواطنين 

منازلهم، لمحاصرة تفشي فيروس "كورونا".
وبخــالف ما ادعتــه قوات االحتــالل، أن إطالق 
النار تجاه الشــابين بعــد االشــتباه بقيامهما 

اإلســرائيلية،  القــوات  تجــاه  صخــرة  بإلقــاء 
فــإن المعلومات التــي جمعتها باحثــة المركز 
الفلسطيني لحقوق اإلنســان، تثبت أنه لحظة 
دخــول الشــابين الخواجا مدخل بلــدة نعلين، 
شاهدا ســيارة شــرطة إســرائيلية، وخوفًا من 
إيقافهما، كون الســيارة التي يســتقالنها غير 
قانونيــة، عرج الســائق الخواجا بســيارته إلى 

طريق "المهلل".
وتابــع: إن الخواجــا ســلك طريــق "المهلل" - 
طريق منطقة البرج العســكري - غير ممنوعة، 
بهــدف دخــول البلــدة، إاّل أن قــوات االحتالل 
أطلقت النار تجاه المركبة ، دون أي مبرر، ودون 
وجــود أي تهديد أو خطر على حيــاة الجنود أو 
شــرطة االحتــالل، ما أدى الستشــهاد أحدهما 

وإصابة اآلخر. 
وذكر أن قــوات االحتالل ما تزال تحتجز جثمان 

الشهيد الخواجا.
وأدان المركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان 
بشدةٍ جريمة اســتخدام قوات االحتالل القوة 
المفرطــة التــي أفضــت إلــى مقتــل الخواجا، 
التــي تقدم دلياًل آخر على اســتمرار اســتخدام 
تلك القــوات القــوة المفرطة ضــد المدنيين 
الفلســطينيين، بهدف قتلهــم دون أن يكون 

هناك ما يهدد حياة الجنود بالخطر.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار قوات االحتالل في 
تنفيذ جرائمهــا وانتهاكاتها ضــد المواطنين 
الفلســطينيين وممتلكاتهــم، بمــا فــي ذلك 
اقتحــام المــدن الفلســطينية وشــن عمليات 
اقتحام، دون أي اعتبــار لحالة الطوارئ المعلنة 
في األراضي الفلســطينية؛ لتجنب نشر العدوى 

بفيروس "كورونا".
وجــدد المركز الفلســطيني دعوتــه للمجتمع 

الدولي للتحرك الفــوري لوقف جرائم االحتالل، 
ومطالبتــه لألطــراف الســامية المتعاقدة على 
اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة 
فــي المادة األولى من االتفاقيــة والتي تتعهد 
بموجبهــا بــأن تحتــرم االتفاقيــة وأن تكفل 
احترامها في جميع األحــوال، كذلك التزاماتها 
الواردة في المادة 146 من االتفاقية بمالحقة 
المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لالتفاقية.

وفي السياق قالت وزارة الخارجية والمغتربين، 
إنهــا ســتتابع جريمة إعــدام جيــش االحتالل 
الشاب الخواجا، وغيرها من الجرائم مع الجنائية 
الدولية ومجلس حقوق اإلنســان، ومطالبتهما 
بالتحــرك إلجبار دولة االحتــالل على االنصياع 
للقانون الدولي ومالحقة ومساءلة الجناة ومن 

يقف خلفهم.
وأدانــت الخارجيــة، فــي بيان، أمــس، جريمة 
اإلعدام، وعدتها امتدادا لسلسلة الجرائم التي 
تمارســها قــوات االحتالل ومســتوطنوها ضد 

شعبنا وأرضه وممتلكاته.
وحملت دولة االحتالل وحكومتها المســؤولية 
كاملة عن هذه الجريمــة، خاصة أن التعليمات 
والقرارات التي يصدرها المســتوى السياســي 
والعسكري في دولة االحتالل جعلت من جنودها 
آالت متحركــة للقتــل، وحولت الفلســطينيين 
العــزل إلــى أهــداف للرمايــة والتدريــب، في 
منســوب خطير من العنصرية والفاشــية التي 
باتت تســيطر علــى مفاصل الحكــم في دولة 

االحتالل.
وأكدت الخارجية أن هذه العنصرية والفاشــية 
تخالفان مبادئ حقوق اإلنسان وتشكالن رفضا 
صريحــا لالنصياع التفاقيات جنيف والشــرعية 

الدولية وقراراتها. 

القدس المحتلة- غزة/ جمال غيث:
أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" اإلسرائيلية 
أن المحكمــة الجنائيــة الدولية قررت تأجيل 
إجراءاتها ضــد دولة االحتالل اإلســرائيلي، 
بسبب انتشــار فيروس "كورونا" في مختلف 

دول العالم.
وأشــارت الصحيفــة، أمــس، إلــى أن هــذه 
الفائــدة الوحيدة التي ســجلتها )إســرائيل( 
لصالحها في ظل انتشــار كورونــا وتكبدها 

خسائر كبيرة.
ومــن المنتظــر أن يتم بحلول نهاية شــهر 
آذار/ مــارس الجاري، أن تقــدم المدعية ردًا 
على العديد من االستفســارات التي وجهت 
لهــا مــن المحكمــة وجهــات االختصاص، 
بشــأن واليتها بفتح تحقيق فــي االتهامات 
الفلســطينية لـ "إســرائيل" بارتكاب جرائم 
حرب. ونبهت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة 
القــت رفضًا مــن منظمات مختلفــة داعمة 

لـ)إسرائيل(.
وقالــت المدعيــة العامة لمحكمــة الجنايات 
الدولية فاتوا بنســودا في رسالة للمحكمة: 
"إنه بســبب تفشــي فيــروس كورونــا فلن 
تكون قــادرة على الوصول للهــدف الزمني 
المحــدد مســبقًا لتقديــم ردها علــى جميع 
االستفسارات، وأن تقدم بيانًا قانونيًا يصل 
إلــى 1800 ورقة لقبول النظــر به". وطلبت 
بنســودا، أن يتم تأجيل موعد تقديم الطلب 

لمدة شهر آخر.
من جهتــه قال مديــر عام مؤسســة الحق، 
وأمين عام الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 
شــعوان جبارين: "إن قرار تأجيــل المحكمة 

إجراءاتهــا ضــد دولــة  الدوليــة  الجنائيــة 
االحتالل اإلســرائيلي ال يعنــي إلغاء محاكمة 

دولة االحتالل اإلسرائيلي".
وأضاف جبارين لصحيفة "فلســطين": "قرار 
تأجيل الجنائيــة الدولية إجراءاتها ضد دولة 
االحتالل اإلســرائيلي، يأتي بســبب انتشــار 

فيروس "كورونا" في مختلف دول العالم".
وأشار إلى أن القضاة والعاملين في الجنائية 
الدولية يعملون من منازلهم بســبب تفشى 
فيــروس "كورونــا"، الفتًا إلــى أن المدعية 
العامة طلبت في وقت ســابق مدة 30 يوما 
لالطالع على البيانات التي وصلت للمحكمة 
لفتــح فتــح تحقيق شــامل فــي جرائم حرب 

محتملة في األراضي الفلسطينية.
ورأى جباريــن أن إجــراءات المحكمة تســير 

بالشــكل المطلوب ووفق الوقت المخصص 
لمســاءلة االحتالل، مضيًفا: "لم نشــعر بأي 
مماطلــة أو تأجيل من يوم وضْــع المدعية 
العامــة تقريرها أمام الغرفــة االبتدائية في 
المحكمــة لالطــالع عليها". وتوقــع أن تلجأ 
المحكمة الجنائية لوســائل اتصال متعددة 
في مقدمتها اإلنترنــت والفيديو كونفرنس 
فــي حال اســتمر وبــاء كورونا في االنتشــار 
مــن أجــل محاكمــة االحتــالل اإلســرائيلي 
علــى الجرائــم التــي ارتكبت بحق الشــعب 

الفلسطيني.
المحكمــة  فــي  العامــة  المدعيــة  وكانــت 
الجنائيــة الدوليــة، فاتــو بنســودا، أعلنــت 
عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" 
محتملة، فــي األراضي الفلســطينية، نهاية 

العام الماضي.
وكانــت الســلطة طلبــت منذ نحــو خمس 
ســنوات إطــالق تحقيق رســمي فــي جرائم 
حرب يرتكبها مســؤولو االحتالل في الضفة 
والقطــاع، وقدمــت ثالثــة ملفات أساســية 
تتعلــق بالعــدوان اإلســرائيلي علــى قطاع 
غزة، واالستيطان في الضفة الغربية، وفيها 
شــرقي القدس، وقضية األسرى في سجون 

االحتالل.
وأعلنــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 
1 نيســان/ إبريــل 2015م انضمــام دولــة 
فلســطين، المراقــب غير العضــو في األمم 
المتحدة، رســميًّا إلــى المحكمة التي يوجد 
مقرها في مدينة الهاي بهولندا، ما يتيح لها 
قانونيًّا مالحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم 

ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

السيناريو اإلسرائيلي المتشائم 
بنشوء تحالف إقليمي معاٍد

تواجه )إســرائيل( جملة تهديــدات وجودية بعد مرور أكثر من ســبعين عامًا على 
تأسيســها، وامتالكها لقوة عســكرية واقتصادية وسياسية كبيرة، واعتراف العالم 

بها كحقيقة واقعة على األرض، بما في ذلك جيرانها العرب.
لكنهــا اليوم رغم كل هذه اإلنجازات، فإن إســرائيل تواصل التعامل مع جملة من 
التحديات األمنية التي تشمل أعداء يدعون إلبادتها، بل ويخططون للقيام بذلك، 
ومنهــا تهديــدات تقليديــة يمكن لها أن تشــكل خطرا جديا على بقاء إســرائيل 

المادي، وإحداث أضرار كبيرة. 
يمكن الحديث عن عدة تهديدات أساســية، أمنية وعسكرية تتعلق بإمكانية قيام 
تحالف إقليمي عســكري ضد إســرائيل، وتوسيع حيازة الســالح النووي في الشرق 
األوســط، وانهيــار منظومات الدفــاع اإلســرائيلية عقب هجــوم صاروخي مكثف 
ضدها، ينشــأ من هجوم متعدد الجبهات من إيران وحلفائها، وتهديدان سياســي 
واجتماعي، أولهما عزلة دولية ومقاطعة عالمية إلسرائيل، وثانيهما المس بوحدة 

المجتمع االسرائيلي، وفقدان هوية الدولة اليهودية.  
الحديث يدور عن تهديدات خطيرة تعرض أســاس بقاء إســرائيل للخطر، وترتبط 
بثالثة محاور: أولها المادي ويســفر عن أضرار جسيمة في الدولة، يصعب تعافيها 
منها، والعودة إلى مسارها الطبيعي، والثاني السيادي ويتمثل في فقدان إسرائيل 
لســيطرتها على مؤسســاتها وســكانها، والثالث المســار الهوياتــي بحيث تفقد 

إسرائيل كونها كيانا سياديا مستقال، قادرا على تحقيق أهدافها. 
التخوف اإلسرائيلي يتعلق بنشوء تحالف إقليمي يشكل عليها تهديدا وجوديا، رغم 
أنــه غيــر وارد أن يتحقق في المدى المنظور في ضوء األوضــاع اإلقليمية القائمة، 
بينها االنقســام السياســي واالقتتــال الطائفي وغيــاب قوة عســكرية كافية في 
المنطقة لمواجهة إسرائيل، بجانب تراجع االهتمام بالقضية الفلسطينية من قبل 

األسرة الدولية وبلدان المنطقة. 
لعل ما يخفض من معدالت نشــوء مثل هذا التحالف االقليمي المعادي إلســرائيل 
هو نشــوء شبكة مصالح مشتركة بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة والواليات 
المتحدة، لكن تراجع فرص تحقق هذا الســيناريو ال يعفي إســرائيل من المطالبة 
بمتابعة كل التحوالت االســتراتيجية الممكن وقوعها في المستقبل، مما قد يزيد 

من فرص نشوء هذا التحالف المعادي لها. 
ربما تدفع هذه التهديدات الوجودية على إســرائيل بها للقيام بسلســلة خطوات 
مــن أجل تقويــة قدراتها العســكرية، وعلى رأســها تقوية عالقاتهــا مع األنظمة 
االقليميــة المتواطئــة معهــا في المنطقــة، ومســاعدتها في تثبيت اســتقرارها، 
بوسائل دبلوماسية واقتصادية وأمنية، وتحسين صورتها لدى الرأي العام العربي 

من خالل التقدم بالمسيرة السياسية مع الفلسطينيين.
كما ستســعى إســرائيل لتعميق التعاون اإلقليمي في شــتى المجاالت، وتحســين 
المنظومــات الدفاعية، وعدم المس باألماكن المقدســة اإلســالمية والمســيحية 
والمسجد األقصى، خشية أن يتسبب المس بها باندالع احتجاجات واسعة، وهو ما 

من شأنه أن يزيد فرص نشوء التحالف اإلقليمي ضد إسرائيل.

النقب المحتل/ فلسطين:
ألصق االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أوامر هدم وإخالء على منازل لمواطنين في 

بلدة رخمة، المسلوبة االعتراف، في منطقة النقب.
وأعرب المواطنون عن تمســكهم بأرضهــم ومنازلهم وصمودهم عليها حتى 
االعتراف ببلدتهم، رغم السياســة الممنهجة بحقهــم والرامية إلى اقتالعهم 
وتهجيرهم. ونقل موقع "عــرب 48" عن عضو اللجنة المحلية في بلدة رخمة، 
ســليمان الفريجات، أن شــرطة االحتالل وموظفي وزارة المالية اإلســرائيلية، 
والصنــدوق القومي اليهــودي اقتحمــوا البلــدة، بالرغم من حالــة الطوارئ 

السائدة في )إسرائيل(.
وأشــار إلى أن "سلطات الهدم" لم تلتزم باإلرشــادات الصحية، إذ اقتربوا من 
األهالي وهددوهم بهدم المنازل، وألصقوا أوامر هدم على منزلين في البلدة.
وقال: "إن الوزارات اإلســرائيلية لم تقــدم أي خدمة للبلدة من أجل تجاوز أزمة 
كورونــا، في الوقــت الذي يجتهــدون فيه من أجــل تنفيذ الهــدم والمالحقة 
وتهديد حياتنا ومســاكننا يوميًّا". وجاءت أوامر الهدم واإلخالء هذه استمرارًا 
لتضييق الســلطات اإلســرائيلية على المواطنين العرب في النقب، في مختلف 
مجاالت الحياة. وفي سياق متصل، جرفت ودمرت آليات ما تسمى "دائرة أراضي 
)إســرائيل(" آالف الدونمات من المحاصيل الزراعيــة، بأراض زراعية في القرى، 
المســلوبة االعتراف، بالنقب، في األيام األخيــرة. ولفت الموقع إلى أن اإلغالق 
شــبه التام للمرافق، وانعــدام فرص العمل، والتضييــق، وصعوبة الحياة التي 
فرضها انتشــار فيروس كورونا المستجد، لم تشفع ألهالي النقب، إذ لم تتوقف 

آليات االحتالل عن تدمير المحاصيل وآالف الدونمات الزراعية في النقب.

الخارجية: امتداد لسلسلة الجرائم اإلسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا
د رواية االحتالل حول إعدامه الشهيد الخواجا مركز حقوقي ُيفنِّ

جبارين: ال يعني إلغاء محاكمة االحتالل
ر تأجيل إجراءاتها ضد )إسرائيل( بسبب كورونا.. الجنائية الدولية ُتقرِّ

أوامر هدم وإخالء لمنازل 
قرية رخمة في النقب المحتل

شعوان جبارين



وأوضــح أن "ما وصل إلينا حتى اللحظة هي 
كميــة محــدودة للغاية من المســتلزمات 
الوقائيــة ومادة الفحــص المخبري ال تفي 
بالحــد األدنى من االحتيــاج الفعلي لقطاع 

غزة".
وبيــن القــدرة أن وزارة الصحــة تواصــل 
اتصاالتهــا ولقاءاتهــا مــع كافــة الجهات 
الصحية واإلنسانية الدولية لتعزيز مقومات 
الجهوزية واالســتعداد لمواجهة تهديدات 
وباء كورونا المســتجد المتزامن مع الوضع 

الصحي واإلنساني المنهار في قطاع غزة.
وجدد تأكيــده على كافة المواطنين باتباع 
اإلجراءات االحترازية لوزارة الصحة والتقيد 
والوقاية  الســامة  وارشــادات  بتعليمــات 
الشــخصية والمجتمعيــة بمــا فــي ذلــك 
إجراءات الوقاية فــي المحال التجارية ومن 
يخالف هــذه التعليمات ســيعرض نفســه 

للمساءلة القانونية.
ودعا كبار الســن واألطفال ومرضى الجهاز 
التنفسي وذوي المناعة الضعيفة إلى تجنب 
األماكــن العامــة والتجمعــات المزدحمــة 

والتواصــل على الرقــم المجاني المباشــر 
103 أو التواصــل عبــر منصــة الواتس آب 

على الرقم المعلــن 00970599503103 
لاستفســارات الصحيــة واإلبــاغ عــن أي 
تجــاوزات حــول أســعار األصنــاف الوقائية 

والمعقمات على مدار الساعة.
تابعــت  الصحــة  وزارة  أن  القــدرة  وذكــر 
الفحص المخبري لعائديــن إلى قطاع غزة 
حيث أجــرى المختبر المركــزي 118 فحصًا 
مخبريًا لحاالت مشــتبهة كانت نتائج 116 
منها ســلبية، ونتائج اثنين من الفحوصات 
كانت موجبة، ولم تسجل أي حاالت جديدة 
في قطــاع غــزة. وأضاف "جرى ســحب 25 
عينــة جديــدة مــن عائديــن ومخالطيــن 
وننتظر صدور نتائج الفحص المخبري خال 

الساعات القادمة".
وطمأن الناطق باســم الصحــة المواطنين 
بأن الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع 
الصحــي للحالتين اللتين تأكــد اصابتهما 
بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى 
العزل بمعبر رفــح البري وهما بحالة صحية 

مستقرة ولم تظهر عليهم اعراض جانبية.
وبيــن أنه تم نقــل كافــة المحجورين في 
مدرســة بلقيس الى مراكــز الحجر الصحي 
في فندق المتحف والبلوبيتش واالمل وفق 
إجــراءات حجر خاصة وهــم في حالة صحية 
جيــدة وتحــت المتابعة الصحيــة من قبل 
الطواقــم الطبية المتوفرة في المكان على 

مدار الساعة.
ولفــت القــدرة إلــى أن الطواقــم الطبيــة 
تابعت الحالة الصحية لــ 1399 مســتضافًا 
داخــل 21 مركــزًا للحجر الصحــي مصنفة 
وفقًا لتاريخ دخول العائدين اليها وال يسمح 
بمغادرتهــا او إضافــة اخريــن اليهــا حتى 

انقضاء فترة الحجر الصحي.
وقدمت الطواقم الطبية-بحســب القدرة- 
خدماتهــا الســريرية لــــ 702 حالــة فــي 
الحجر الصحي بمركز مسقط قيزان النجار، 
ومركز مســقط جباليا، وفندق االمل التابع 
لجمعية الهال األحمر الفلسطيني، وفندق 
الكومــودور ومنتجــع بلــو بيتــش وفندق 
المتحــف، باإلضافة الى 24 حالة تخصصية 

في مستشفى الرنتيسي التخصصي ومجمع 
الشفاء الطبي ضمن إجراءات عزل خاصة.

كمــا تابعــت وزارة الصحة- وفــق القدرة- 
إجــراءات انهاء فترة الحجر المنزلي لــ 739 
عائــدًا الى قطاع غزة لم تســجل عليهم أي 
اعــراض مرضية، كمــا ســتنتهي إجراءات 
الحجــر المنزلــي لـــ 900 عائــد منهم غدا 
الثاثــاء 24مارس كما ان بقية المحجورين 
منزليًا ســتنتهي فترة الحجــر المنزلي لهم 
تباعًا حتى يوم الخميس المقبل 26 مارس 
الجــاري ما يعنــي إتمام مرحلــة مهمة في 
مواجهــة فايــروس كورونــا، ونشــير الى 
اســتمرار المتابعة الصحية لـ 1969 ال زالوا 

تحت الحجر المنزلي.
وأوضــح القــدرة أن وكيــل وزارة الصحــة 
قــرر اعتبار كافة الطواقــم الصحية العاملة 
في مراكــز الحجــر الصحــي محجورين مع 
العائدين حتى انقضاء فترة الحجر الصحي , 
كما ان العاملين في المستشفى المخصص 
لعــاج الحاالت المصابة ســيكون دوامهم 
14 يوم عمل داخل المستشــفى و14 يوم 

حجر صحي  و14 يوم إجازة بدل عمل.
وقف نشاطات "الفالح"

إلــى ذلك، أصــدرت وزارة الداخليــة بغزة، 
مســاء أمس، قرارًا بوقف أي نشاط تطوعي 
أو حمات مفتوحة لجمعية "الفاح" الخيرية 

في إطار األزمة الجارية.
وأكــد المتحدث باســم الوزارة إيــاد البزم 
خال اإليجاز الصحفي اليومي، أن أنشــطة 
الجمعية مخالفة لقواعد األمن والســامة، 

ولتعليمات الجهات المختصة في الوزارة.
وأشــار إلى أنه تم إصدار تعميمات رسمية 
واضحــة بدايــة األزمــة لــكل الجمعيــات 
والمؤسســات الخيريــة؛ لتنظيم عملها في 

أوقات الطوارئ.
بدوره، أرســل وكيــل وزارة الصحة بغزة د. 
يوســف أبــو الريــش، تنبيهًا لمديــر مركز 
الفــاح الطبــي جاء فيــه: "نظــرًا لقيامكم 
بفعاليــات صحية خافًا لألصــول فقد تقرر 
إنذاركــم بإغاق المركز في حال تكرار مثل 
هــذه المخالفــات"، متمنيًا منهــم االلتزام 

بكافة التعليمات.

غزة/ متابعة عبد اهلل التركماني:
حمل القيــادي البارز بحركــة المقاومة 
اإلسامية حماس خليل الحية، االحتال 
اإلســرائيلي المســؤولية عــن توفيــر 
متطلبــات مواجهــة فيــروس كورونــا 

للمواطنين في قطاع غزة.
وكانــت وزارة الصحة بالقطــاع أعلنت 
أمس أن "مــا وصل حتــى اللحظة من 
الفحص  ومادة  الوقائية  المســتلزمات 
المخبري هي كميــة محدودة للغاية ال 
تفي بالحد األدنى من االحتياج الفعلي 

لقطاع غزة".
وقال الحية خال لقاء خاص مع فضائية 
"األقصى" مســاء أمس: إن "ما سمعناه 
من وزارة الصحة يجعلنا نرفع الخطوط 
والمحاصــرون  فاالحتــال  الحمــراء، 
لغزة يتحملون المســؤولية عن تفشي 

المرض )كورونا( ال سمح اهلل".

كل  بإيصــال  "نطالــب  وأضــاف 
اإلمكانيــات، فالموجــود ال يكفــي وال 
يفي، نرفع الخطــوط الحمراء ونطالب 
االحتــال وأعني ما أقــول بأنه يتحمل 
بتوفيــر  التراخــي,  عــن  المســؤولية 
وايصــال  الحصــار  ورفــع  المتطلبــات 

المستلزمات لذلك".
وشــدد علــى أنــه "يجــب أن يتحمــل 
االحتال المسؤولية عن كل لحظة في 
تأخر دخول األدوية واإلمكانات والقدرة 

الكافية لمكافحة هذا المرض".
بإيصــال  "نطالــب  الحيــة  وأردف 
المســاعدات واالغاثــات، فهناك فئات 
متضــررة كثيــرة، ليــس فقــط الذين 
تضــرروا إنمــا الذين أغلقــت محالهم 
والفئــات الهشــة التــي كانــت تنتظر 
المنحة القطرية، من يغيثهم ويمد يد 

العون إليهم".

وتابع "ننــادي بالصــوت العالي وربما 
يكشــف  لــم  أخــرى-  بأمــور  ننــادي 
عنها- فيجب علــى االحتال أن يتحمل 
تأخيــر  لحظــة  كل  عــن  المســؤولية 

بإيصال متطلبات مواجهة كورونا".

وشــدد القيادي البارز بحماس على أن 
االحتال هو الذي يتحمل المســؤولية 

بتوفير اإلمكانيات.
وطالب كل الدول بإغاثة غزة بالمعدات 
الصحية، والمســاعدات للفئات الهشة 

التي أصبحت متضررة.
وقــال الحيــة إنــه "آن األوان لمنظمة 
المنظمــات  وكل  العالميــة  الصحــة 
كل  غــزة  إلــى  توصــل  أن  الدوليــة 
اإلمكانــات الكافيــة لمواجهــة خطــر 

انتشار فيروس كورونا المستجد".
خطة متكاملة

وأوضــح أن حركــة حمــاس تتابع منذ 
اليــوم األول مــن موقــع المســؤولية 
للفايــروس  للتصــدي  االســتعدادات 
بشكل مبكر، مضيفا "أطمئن شعبنا أن 
لــدى االجهزة الحكومية خطة متكاملة 

للتعامل مع الجائحة".
وذكر الحية أنه "تم تشــكيل لجنة عليا 
مــن العمــل الحكومي، ونتابــع معهم 
واالســتعدادات،  والتفاصيل  اإلجراءات 

وســخرنا كل إمكانــات الحركــة تحت 
هــذا  لمواجهــة  الحكومــة  تصــرف 

الفيروس".
ولفــت إلى أنهم على تواصل يومي مع 
األجهــزة الحكومية، متوجهًا بالشــكر 
والتقدير، خاصــة للطواقم الطبية في 

غزة والضفة.
وبيــن القيــادي بحمــاس أن اللجــان 
العاملــة وضعت خطة متدرجة حســب 
العالمية،  الصحــة  مواصفــات منظمة 
وأيدنا كل اإلجــراءات الوقائية، والحجر 

اإللزامي لكل العائدين من المعابر.
وأوضــح أنه تم انجــاز 200 غرفة حجر 
صحــي في شــمال وجنوب قطــاع غزة 
"من أصل 1000 شــرعنا في إنشــائها 

بالتنسيق مع الجهات الحكومية".
تعامل جدي

وطالــب المواطنين بــأن يتعاملوا مع 
اإلجــراءات بشــكل جــدي، "فــا مجال 
يهــدد  خطــرا  فنواجــه  لاســتهتار، 
البشرية، وهذا الفيروس القاتل ال يجوز 
بأي حال أن يتم التعامل معه باستهتار، 

أو يتم التاعب بمشاعر الناس".
فــي الســياق، أكــد الحيــة أن مروجي 
اإلشــاعات "يهــددون األمــن القومي 
الفلســطيني"، معلنــا تأييــد الجهــات 
القضائيــة والحكوميــة لــردع هــؤالء 

ألنهم يضرون بشعبنا وعائاتنا.
ونبــه إلى أنه ال للمناكفات السياســية 
في مواجهة هذا المرض، وال للهجمات 
اإلعامية، "ويجــب أن يكف هؤالء عن 

اللعب في تعكير صفو شعبنا".
وأكد أنهم يشدون على أيدي األجهزة 
الحكومية لمواجهــة محتكري البضائع 

ومروجــي  باألســعار،  والمتاعبيــن 
اإلشاعات.

تواصل مع مصر
ولفت الحية إلى أنهم على تواصل دائم مع 

مصر، "وننسق معهم في عمل المعابر".
وقــال "نتواصــل مــع األشــقاء فــي مصر 
المصابيــن  حــول  المعلومــات  ونتبــادل 
والمشتبه في إصابتهم، ليطمئن أشقاؤنا 
على مــن خالطوا المرضى، وأمن مصر هو 

أمننا".
وأوضح الحية أنهم يحاولون "قدر اإلمكان 
مــع الحكومة ومــع من يمكــن أن يدعمنا 
مثل قطر وتركيا لمساعدة الفئات الهشة".

أبــدوا  األتــراك  المســؤولين  أن  وبيــن 
استعدادهم إلمداد قطاع غزة بالمساعدات 

والمعدات الازمة لمواجهة األزمة.
مبادرات

الوطنيــة  المبــادرات  كل  الحيــة  وثمــن 
والفرديــة، قائــا "نشــكر أصحابهــا فردا 
فــردا، ونقــول إنه يجــب أن تنســق هذه 
المبــادرات مــع الجهــات الحكومية حفاظا 

على المصلحة العامة".
ورحــب بالجهــد الوطنــي للفصائــل التي 
تقف جنبــا إلى جنــب، "فنحــن مطمئنون 
لهذه الروح الوطنية التي ســنعبر بها هذه 

األزمة".
وقــال الحية "نتحلــى بروح عاليــة ونتقبل 
النقد، وكلنا آذان صاغية، ونأخذ كثيرا من 

األفكار والنصائح على محمل الجد".
وأوضــح أن لديهــم "توجها لدراســة كل 
األفــكار والمقترحــات التي تصــل  أو تلك 
المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي، 
ونطرحها علــى الطاولــة، فالحكمة ضالة 

المؤمن".

قرار بوقف أي نشاط تطوعي لجمعية الفالح الخيرية
الصحة: المتوفر من مستلزمات وقائية ومادة فحص كورونا محدود للغاية

غزة/ فلسطين:
حملــت وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة مســاء أمــس، 
االحتالل اإلســرائيلي المسؤولية عن تدهور األوضاع 
الصحية لـ2 مليون فلسطيني يواجهون ظروفا قاسية 
للغايــة، منبهــة إلــى أنــه ما يتوفــر من مــادة الفحص 

المخبري لفيروس كورونا كمية محدودة للغاية.
وقــال القــدرة خــالل االيجــاز اليومي حــول اإلجراءات 
للحــد مــن انتشــار كورونــا "نجــدد المطالبــة لألمــم 
اإلنســانية والصحيــة  بكافــة مؤسســاتها  المتحــدة 
بالعمــل الفــوري علــى رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة 

والتحرك العاجل لتلبية االحتياجات الطارئة من أجهزة 
التنفــس والعناية المركزة واألدوية والمســتهلكات 
الوقايــة  ومســتلزمات  المختبــرات  ولــوازم  الطبيــة 
ومقومــات الجهوزيــة واالســتعداد لمواجهــة وبــاء 

كورونا الجديد".

"لدى األجهزة الحكومية خطة متكاملة للتعامل مع الجائحة" 
الحية: نحمل االحتالل المسؤولية عن توفير متطلبات مواجهة "كورونا" في القطاع
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

نداء استغاثة: غزة 
جائعة، وكورونا جائحة

نكتــب عن غــزة دون الضفــة الغربيــة ألن غزة بيــن مصيبتين؛ 
مصيبــة الحصار اإلســرائيلي وعقوبات الســيد عبــاس، ومصيبة 
فيروس كورونا، وأزعم أن الضفة الغربية تعيش أوضاعًا اقتصادية 
تختلف كليًا عن قطاع غزة، لذلك نخص غزة بنداء االســتغاثة، عن 
غــزة جائعة في مواجهــة الجائحة، وذلك رغــم تعاطفنا وتقديرنا 

ألهلنا في الضفة الغربية.
فــي غــزة يطالب بعــض المثقفين واألطبــاء باتخــاذ المزيد من 
اإلجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، ومن ضمن هذه اإلجراءات 
عــدم خــروج الناس مــن بيوتهم، أســوة بالضفــة الغربية، دون 
االنتباه إلى خطورة حظر  حركة الناس دون توفير مقومات الحياة، 
من طعام وشــراب، وهذه مســألة مهمة، من المؤكد أنها تشغل 
بال المسؤولين في غزة، وال تؤرق المسؤولين في الضفة الغربية.

مطالبــة النــاس في غــزة بالبقاء فــي منازلهم تســتوجب توفير 
مقومات الحياة لهم، والســيما بعد أن اســتنزفت سنوات الحصار 
اإلســرائيلي وعقوبات الســيد عبــاس أهل غزة ماديــًا، وجعلتهم 
ينتظرون أبسط المســاعدات، ويعيشون على الكفاف، ويلتقطون 
قوتهــم بالقطارة، حتــى صار من ال يخرج مع الفجــر ليلقط رزقه، 
لن يجد لقمة خبز عند المســاء، وهؤالء كثر، منهم سائق السيارة 
األجــرة، والبائــع المتجــول، وصاحب البســطة، وصاحــب الكارة 
والتكتــك وعامــل اليومية، وصاحــب المطعم، والبقالــة والخياط 
والنجــار والحــداد وغيرهــم آالف البيــوت المفتوحة التــي تنتظر 

الصباح لتنتزع رغيف خبزها من كومة البحث والشقاء.
وفــروا للمحتاجيــن رغيف الخبز قبل أن تطالبوهــم بأن يظلوا في 
البيــت، فالموت من فيــروس كورونا قد يكون أرحــم من الموت 
جوعــًا، من هنا جــاء تبرع أمير قطر ألهل غــزة بمبلغ 150 مليون 
دوالر لمدة ســتة أشــهر مثــل غيمة مطــر ندية في عــز الجفاف، 
تســتحق قطر الشــكر عليها، فمبلــغ 25 مليون دوالر شــهريًا قد 
يســاعد في هذه الظروف، ولكنها لن تسد رمق أكثر من 2 مليون 
إنســان يواجهون الجوع والحصار والعقوبات وفيروس كورونا في 

لحظة واحدة.
وإذا كانــت الحكمــة تقضــي بأن يظل أهــل غزة فــي البيت كي 
ال يتفشــى بينهــم فيــروس كورونا، فــإن المنطق يفــرض على 
المســؤولين في غزة وعلى قيادة التنظيمات، وعلى قادة المجتمع 
المدني، وعلى المؤسســات األهلية، عليكم المبادرة بتوجيه نداء 
استغاثة باسم أهل غزة، نداء تتبناه األونروا والمنظمات اإلنسانية 
والدوليــة الموجــودة علــى أرض غزة، كــي يكون للنــداء صدى 

الجائحة عن غزة الجائعة في أكثر من مكان.
عنــد المصائــب تتوحــد الشــعوب، ويلتقــي الخصــوم لمواجهة 
الجائحــة، وهــذا مــا يجــب أن يتحلى به أهــل غزة علــى مختلف 
انتماءاتهم التنظيمية، فالجميع تحت المقصلة ســواء كان منتميًا 
لحركــة فتح أو حركة حماس، وجائحــة كورونا تدعوكم إلى العمل 
المشــترك، والتوحد في الميدان، والتوجه باســم كل التنظيمات 
بما فيهم حركة فتح، إلى الســيد محمود عباس، ومطالبته بصرف 
رواتب موظفي غزة كاملة، وإعادة الرواتب المقطوعة، هذه فرصة 
للتآخــي والتالقي ودحــض الخصومة، ومواجهــة جائحة فيروس 
كورونــا موحديــن، كمقدمة لمواجهــة االحتالل اإلســرائيلي في 

خطوة الحقة.

غزة/ جمال غيث:
أكــد وكيــل وزارة التنميــة االجتماعيــة، د.غازي 
حمد، أن وزارته تتابع كل مســتلزمات واحتياجات 

مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.
وأوضــح حمــد لصحيفة »فلســطين«، أن وزارته 
توفر احتياجــات المحجوريــن والمحاجر الصحية 
البالــغ عددهــا 11 مدرســة، وبعــض الفنــادق 

والمراكز الصحية التي خصصت لهذا الغرض.
وأشــار إلى تجهيز وتهيئة مدارس جديدة لتكون 
قادرة على اســتيعاب أعداد أخرى للحجر الصحي 

في مختلف محافظات القطاع.
وبين أن وزارته تتواصل مع المؤسسات الدولية 
العاملة في القطاع، والتي تتابع شــؤون العائالت 
الفقيــرة والمحتاجة، من أجل توفيــر احتياجاتها 

الغذائية في ظل الظروف الراهنة.
وذكر وكيل وزارة التنمية، أن بعض المؤسســات 
الدوليــة والجمعيــات والمؤسســات المحلية في 
القطاع، وزعت ســالال غذائية على بعض األســر 

الفقيرة، وأخرى وزعت قسائم شرائية.

وأشــار حمد إلــى أن بعض المؤسســات تدرس 
تبكير عملية صرف مســاعداتها لألســر الفقيرة، 

باإلضافة لزيادة المبالغ المخصصة لكل فرد.
وأكد وجود جهود من قبل المؤسســات الدولية 

والمحلية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لألســر 
الفقيــرة في حال انتشــر فيــروس كورونا بغزة، 

والعمل على إبقاء الحياة طبيعية بالقطاع.
ونفــى حمــد، اإلشــاعات المتداولة عبــر مواقع 
التواصل االجتماعي حول حجــره صحيًا، مؤكدًا 
أنه بصحة جيدة ويعمل في الميدان لخدمة أبناء 

شعبنا.
وأضاف وكيل وزارة التنميــة: »لو طلب مني من 
قبل وزارة الصحة المكوث في الحجر الصحي فلن 
أعــارض حفاًظا على المصلحة العامة، وســألتزم 
بكل مــا تطلبه الــوزارة على اعتبــار أنها الجهة 

المختصة«. 
كمــا نفــت وزارة الصحة بغزة، أيضًــا ما تداوله 
البعض على شــبكات التواصــل االجتماعي حول 

إدخال حمد في الحجر الصحي.
وكانــت وزارة الصحــة، أعلنــت مســاء الســبت 
الماضــي، تســجيل أول حالتي إصابــة بفيروس 
كورونــا، لمواطنيــن اثنيــن كانــا عائديــن من 

باكستان األسبوع الماضي.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكد مديــر دائرة األطباء في وزارة 
الصحــة بغــزة، أحمد شــتات، أن 
العيــادات الخارجية  الوزارة  إغالق 
للمستشفيات يأتي ضمن إجراءات 
للوقايــة  بـ«القاســية«  وصفهــا 
من انتشــار فيروس كورونا، بعد 

تسجيل إصابتين به في القطاع.
وقال شتات لصحيفة »فلسطين« 
أمس: »إننا بعد تسجيل إصابتيْن 
دخلنا المرحلة الثانية من مواجهة 
الفيروس ما يستلزم إجراءات أكثر 
حدة وأخذ جميع االحتياطات لمنع 

انتشاره«.
العيادات لكونها  وأضاف: »أوقفنا 
تستقبل عددًا مهواًل من المرضى 
يوميــًا غالبيتهم من كبار الســن 
المصابيــن  المناعــة  ضعــاف 
يفترض  الذين  مزمنــة،  بأمراض 
منع تجمعهم فــي أماكن مكتظة 

في هذه المرحلة«.
وبيــن أن الــوزارة تــدرس توفير 
بدائل لمرتادي هذه العيادات في 
مراكز طبية أخــرى تابعة للوزارة، 
الذين يتابعون فيها بشكل دوري، 
مع بقاء أقســام الطوارئ مفتوحة 
على مدار الساعة الستقبالهم حال 

حدوث أي طارئ.
وأعرب شــتات عن أمله أال يطول 
اإلغــالق عــن أســبوعين، داعيــا 
ذوي أصحــاب األمــراض المزمنة 
للمتابعــة فــي عيــادات الرعايــة 
األوليــة التابعة للــوزارة أو وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين »أونروا«.

العمليــات  تأجيــل  أن  وبيــن 
الجراحية المجدولة »لغير العاجلة 
وال يؤثــر تأخيرهــا علــى صحــة 
الســياق  فــي  يأتــي  المريــض« 
الســابق نفســه ومن أجل تخفيف 
التعرض المباشــر بيــن الطواقم  

الطبية والمرضى.
الذيــن  إلــى أن األطبــاء  وأشــار 
الخارجية  العيــادات  في  يداومون 
يعملــون ضمن  باألســاس  هــم 
أقســام المستشــفيات االعتيادية 
وهم مَن يشــرفون على تطبيب 
المنوميــن فيها، ضمن  المرضى 
جــداول يتــم ترتيبهــا داخل كل 
قســم، مــا يعني أنهم ســيظلون 

على رأس عملهم.
ليــس  اإلجــراء  هــذا  أن  وبيــن 
بالجديــد إذ تــم اللجــوء إليه في 
أثناء الحروب اإلسرائيلية على غزة 
لمنع االكتظاظ على أن يتم إعادة 
تفويــج المرضــى وفقــًا للبرنامج 
الصحــي المحوســب بعــد انتهاء 

حالة الطوارئ بسبب »كورونا«.
ولفت إلى أن العيــادات الخارجية 
تســتقبل شــهريًا )100-90 ألف 
حالة( فجــاء إغالقها لمنع اختالط 

أصحاب األمــراض المزمنة بذوي 
األمراض التنفسية في سبيل منع 

انتشار »كورونا« .
األطبــاء  دائــرة  مديــر  ودعــا 
المواطنين لتقدير تلك اإلجراءات 
ألنها تصب في مصلحة المرضى 
والمجتمــع، والتعاون مع الطواقم 
الصحية في حال عــودة العيادات 
وااللتــزام  للعمــل،  الخارجيــة 
المستشــفيات  إدارات  بتوجيهات 
بـ«التفويج«، والعمل على مراحل، 
والحرص على عدم االكتظاظ في 

تلك العيادات غير جيدة التهوية.
وأكد شــتات أن الخطوة تأتي في 
إطــار الجهوزية والتدريب للكوادر 
وتدريبهــم  طــارئ  ألي  الطبيــة 
على حماية أنفســهم حال انتشار 
»كورونــا«، كونه مرضًا معديًا لن 
يكون سهاًل على تلك الكوادر وال 
على المنظومة الصحية بأكملها.

غزة/ فلسطين:
أعلــن المتحــدث باســم وزارة الداخلية واألمن 
الوطنــي في قطاع غزة إياد البزم مســاء أمس، 
عــن توقيف 3 مــن مروجي اإلشــاعات، إضافة 

لتاجر لتالعبه باألسعار.
وأوضح البــزم في االيجاز اليومــي الذي يعقده 
برفقة مســؤول المكتــب اإلعالمــي الحكومي 
والناطق باســم وزارة الصحة أن وزارة الداخلية 
بدأت تنفيذ الدرجة الثانيــة من خطة الطوارئ 
لمواجهة فيروس كورونا، منذ اكتشــاف إصابة 

الحالتين بالفيروس السبت الماضي.
وذكرت أن دائرة الجرائم اإللكترونية بالمباحث 
العامــة اســتدعت 14 مــن مروجي اإلشــاعات 
والمعلومات الكاذبة حــول فيروس كورونا، تم 
توقيف ثالثــة منهم وإحالتهــم للنيابة العامة؛ 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
ولفت البــزم إلى أنه تم إيقاف التاجر صالح رزق 
فدعــوس بعد تحرير عــدة محاضر ضبط بحقه 

بسبب تالعبه باألسعار.
وأكد أن مباحث التموين بالشــرطة تستمر في 

متابعة حالة األســواق والبضائع بالتنســيق مع 
وزارة االقتصاد الوطني.

وقال البزم إنه تم توقيع تعهدات قانونية بحق 
40 تاجرًا بعدم االحتكار أو التالعب في األسعار، 

داعيا التجــار ألن يقفوا عند مســؤولياتهم في 
هــذه المرحلة الحساســة، وأن يشــكّلوا صمام 

أمان غذائي ألبناء شعبهم.
وحــذر من االحتــكار والتالعب باألســعار، حيث 
سيتم محاســبة كل من يثبت بحقه ذلك، داعيا 
المواطنين لإلبالغ الفوري عن أي حاالت احتكار 
أو تالعــب باألســعار عبــر االتصــال بالعمليات 
المركزية في وزارة الداخلية على الرقم الوطني 

المجاني )109(.
وبيــن البــزم أن وكيــل وزارة الداخليــة اللواء 
توفيق أبو نعيم ومســاعده اللــواء محمود أبو 
وطفة بصحة جيدة، ويتابعان عملهما عن كثب 
من مقر الحجر الصحي االحترازي، بالتواصل مع 

أركان وقادة الوزارة.
ولفــت إلى اســتمرار إغــالق معابر قطــاع غزة 
بشكل كامل، باستثناء وصول الحاالت المرضية 

الطارئة التي ال تحتمل إرجاعها، ويتم إخضاعها 
للحجر االحترازي.

ونبه الناطق باسم الداخلية إلى مواصلة أجهزة 
وزارة الداخلية واألمن الوطني تأمين 21 مركزًا 
للحجــر الصحي االحترازي فــي جميع محافظات 

قطاع غزة.
وأشــار إلى أنه تم منح إجــازات مفتوحة لـ 400 
نزيل في مراكز اإلصــالح والتأهيل من أصحاب 

القضايا المصنفة دون الخطيرة.
وأوضح البزم أن اإلدارة العامة للشــؤون العامة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة بــوزارة الداخلية 
أصــدرت قــرارًا بوقــف أي نشــاط تطوعــي أو 
حمــالت مفتوحــة لجمعيــة »الفــالح« الخيرية 
فــي إطار األزمة الجارية، والتي تُشــكل مخالفة 
لقواعد األمن والســالمة، ولتعليمــات الجهات 

المختصة في الوزارة.
ولفــت إلى أنه تــم إصــدار تعميمات رســمية 
الجمعيــات  لــكل  األزمــة  بدايــة  واضحــة 
والمؤسســات الخيرية لتنظيم عملها في أوقات 

الطوارئ.

ملحم يعلن توقف األعمال التجارية 
في جميع محافظات الضفة

رام اهلل/ فلسطين:
أعلن المتحدث باسم حكومة رام اهلل إبراهيم ملحم أمس، عن توقف جميع 

األعمال التجارية في جميع المحافظات باستثناء الصيدليات والمخابز.
وقــال ملحم خالل مؤتمر صحفي: »حرصا على ســالمة المواطنين والبقاء 
فــي منازلهم طيلة ســاعات النهار والليل، فقد تقــرر توقف جميع األعمال 
التجارية في جميع المحافظات من الســاعة الســابعة مســاء حتى الساعة 
الســابعة صباحــا اعتبارا من هذه الليلة، باســتثناء الصيدليــات والمخابز 

فقط، وذلك حرصا على سالمة المواطنين والمجتمع«.
وأعلن ملحم ظهور نتائج 90 عينة في جميع المحافظات وجميعها ســلبية 

ال تحمل المرض.
وكشــف عن قيام االحتالل بتســليم عامل فلســطيني يعمل في المناطق 
المحتلة عام 1948 يشــتبه بإصابته بالفيروس على حاجز بيت سيرا غرب 

رام اهلل وسط الضفة الغربية ويتم فحصه والتأكد من إصابته.

أعلن عن منح 400 نزيل إجازة مفتوحة
البزم: توقيف 3 من مروجي اإلشاعات وتاجر تالعب باألسعار

ا 100 ألف حالة تستقبل شهريًّ
شتات: إغالق العيادات الخارجية للحدِّ من انتشار »كورونا«

نفى إشاعات دخوله للحجر
حمد: وفرنا كل مستلزمات واحتياجات مراكز الحجر الصحي بغزة

د.غازي حمد
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عطاء رقم )2020/04( 
إعالن عطاء توريد جهاز أشعة CR لمركز الوسطى الطبي

 تعلن جمعية دار اليتيم الفلسطيني – غزة عن حاجتها لتوريد جهاز أشعة 
CR لمركز الوسطى الطبي فعلى الراغبين في االشتراك بالعطاء المذكور 

أعاله من الشركات المختصة بهذا الشأن مراجعة الجمعية والحصول على 
رزمة العطاء خالل أوقات الدوام الرســمي من الســاعة الثامنة صباحا الى 

الساعة الواحدة ظهرا.
- تنويه:

1. شراء العطاء ابتداء من يوم الثالثاء الموافق 2020/3/24م في مقر الجمعية.
2. الموعــد النهائي لتســليم وفتح العطــاء بالظرف المختــوم يوم االحد 

2020/3/29م الساعة الحادية عشرة صباحا.

3. ان يلتزم المورد بالمواصفات المطلوبة واألسعار سارية المفعول لمدة 
ال تقل عن )90( يوما من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. أن يكــون المتقــدم للعطــاء مؤهال ويملك شــهادة ترخيص ســارية 
المفعول وان يكون مصنفا، وأن يكون مسجال في دوائر الضريبة.

5. يطلب من المشــارك فــي هذه المناقصة أن يقــدم كفالة بنكية يذكر 
اســم الجمعية او شيك بنكي بقيمة )%5 من قيمة المبلغ التي تتقدم بها 
الشركة في كراس العطاء( بحيث تكون سارية المفعول لمدة 90 يوما من 

أحد البنوك العاملة في قطاع غزة.
6. تقديــم كفالة حســن تنفيذ بقيمــة %10 من اجمالــي المبلغ على من 

يرسو عليه العطاء.
7. آلية صرف المبالغ بطريق التقسيط لمدة عشرة شهور لحين وصول المبلغ.

8. أن تكون األسعار بقيمة الدوالر، وارفاق خلو طرف من الضريبة.
9. إرفاق شهادة عدم خصم من المنبع على من يرسو عليه العطاء.

10. شراء العطاء برسوم نقدية )200 شيكل( غير مستردة.

11. أجور اإلعالن في الصحف لمدة يومين على من يرسو عليه العطاء.

12.  وجود إمكانية لتجزئة العطاء. 

13. لالستفسار عن الجهاز التواصل على جوال د/ نضال حمد جوال رقم 0599394841

14. لالستفسار نرجو مراجعة قسم المشتريات على وطنية رقم 0566045100.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني
مدير قسم المشتريات

إعـالن مناقصة  12/ 2020
لتوريد أجهزة طبية طارئة

فعلى الشركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي 
الكائن في غزة – النصر – أبراج المقوسي للحصول على العطاء واألصناف 
المطلوبــة ابتداًء من يوم الثالثــاء الموافــق 2020/3/24 وحتى نهاية 
عمل يوم األربعاء الموافق 2020/3/25. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم 
عروض األســعار هو نهاية عمل يوم السبت الموافق 2020/3/28. علمًا 

بأن عرض السعر يسلم دون مقابل .
مالحظة: تــم إدراج أوراق المناقصة على الموقع االلكتروني لالتحاد على 

www.uhwc.ps :العنوان التالي
لالستفســار عن المناقصة الرجاء االتصال بـ :السيدة/ نهال مهنا – قسم 

المشتريات على هاتف رقم 2895987
مواعيد العمل في االتحاد من الســاعة الســابعة والنصــف صباحًا وحتى 
الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر. مع التأكيد على عدم إمكانية بيع 

أي عطاء بعد التاريخ المحدد. 
نعتذر عن ضيق الوقت

مع تمنياتنا بالسالمة للجميع
 رئيس قسم المشتريات /نهال مهنا

غزة/ فلسطين:
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس السلطة 
الفلسطينية إلى تَحمُّل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، 
مشيرة إلى أن أبناء القطاع تضرروا بالكامل من إعالن 
حالــة الطــوارئ واإلجــراءات االحترازية التــي اتخذت 
لمواجهــة مخاطــر وبــاء "كورونــا"، وأدت إلى تعطل 

مناحي الحياة كافة.
وطالبــت الجبهة في بيان صحفي الســلطة والحكومة 
بصــرف رواتــب الموظفيــن كاملــة عاجــاًل، وصــرف 
مســاعدات مالية عاجلة للمتضرريــن من صغار التجار 
والحرفيين وعمال المياومة في األســواق والمواصالت 
العامــة والباعــة vwالمتجوليــن، حتــى تتمكن هذه 
العائــالت مــن تلبيــة احتياجاتها في األزمــة الراهنة، 
"وخصوصًــا أن معــدالت الفقر في القطــاع عالية، وال 
يمكن مواجهة األزمة الراهنة في هذا الواقع المعيشي 
المتدهــور إال باتبــاع إجــراءات عاجلــة لتعزيز صمود 

المواطنين".
كما دعت الجبهة الوزارات القائمة في غزة إلى إشراك 
القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع 
الخــاص، للتحقــق مــن ســالمة اإلجــراءات والتدابير 

لمحاصرة المرض ومنع انتشاره.
وأكدت أن "المســؤولية جماعية وتشــاركية، وبحاجة 
إلــى رقابة وطنية وشــعبية متواصلة لضمان ســالمة 

هذه اإلجراءات".
وحــذرت الجبهة مــن عملية احتكار الســلع الضرورية 
النــاس،  الوقايــة الطبيــة عــن  واألساســية ومــواد 
واســتغالل الظروف الراهنة من انتشــار وبــاء كورونا 
بقصــد التالعــب في األســعار من أجل التكســب على 

حساب معاناة المواطنين.
وشــددت علــى أن "هذا يقع فــي خانــة الجريمة التي 
يُعاقب عليها القانون"، قائلة: "فاســتغالل أبناء شعبنا 
في هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاســب مادية هو 
بمنزلــة خيانة تقتضي من الجهات المســؤولة القيام 
بحملة واسعة لمالحقة كل التجار المحتكرين قانونيًّا، 
ومراقبة حركة األسعار، وضمان توافر السلع األساسية 
للمواطنين، ما يحقق تعزيز صمود الطبقات الشــعبية 

الكادحــة فــي مواجهة هواميــر المال )جامعــي المال 
بنهم(".

وثمنت الجبهة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم 
الطبية والعاملون في القطاع الصحي واألمني، "الذين 
جندوا أنفسهم في جهود مواجهة مرض كوورنا، رغم 
المخاطر المحدقــة بهم"، داعية جميع المواطنين إلى 
االلتزام باإلرشــادات والتعليمات الصــادرة عن جهات 

االختصاص.
وطالبــت الجبهة إدارة وكالة غوث وتشــغيل الالجئين 
الفلســطينيين )أونروا( بالقيام بالمزيد من اإلجراءات 
الالزمة لحماية الالجئين والمخيمات، وعدم اقتصارها 
على المســاعدات التموينية، بل المشاركة الكاملة في 
مواجهــة مخاطر المــرض ومنع انتشــاره للمخيمات، 
داعية في الوقت نفسه القطاع الخاص إلى المساهمة 

في الجهود الوطنية لمواجهة المرض.
وجددت الجبهة دعوتها إلى مالحقة مروجي الشائعات، 
وعدم التعاطي مع األخبــار الكاذبة وغير الدقيقة التي 
من شــأنها تضليل الناس، ونشــر الفوضى، واســتقاء 

المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعت إلى تعزيز حالة التعاون والتنســيق الكامل بين 
الــوزارات الحكومية في الضفة وغــزة، وخاصة وزارتي 
الصحــة، بما يضمــن تحقيق كل اإلجــراءات التي من 
شــأنها حماية المواطــن من خطورة المــرض، ومنع 
انتشــاره، وتخفيف األعباء والمعاناة عنــه، وتوفير كل 
المســتلزمات الالزمة لمواجهة هــذا األزمة، خصوصًا 

الطبية.
وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بتحمّل مســؤولياته 
فــي الضغــط علــى االحتالل مــن أجل كســر الحصار 
المفــروض علــى القطاع، وخصوصًــا الحصار الصحي 

على األجهزة الطبية واألدوية.
وأكــدت أن "القطــاع يعانــي نقصًــا كبيــرًا في هذه 
األجهزة واألدوية، يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة 
ســتنفجر في وجه االحتالل السبب الرئيس في معاناة 

الشعب الفلسطيني".
وكانــت وزارة الصحــة أعلنــت يــوم 22 آذار )مارس( 
الجاري تســجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في 
قطاع غزة لشــخصين عائدين من باكستان، في حين 

سجّلت في الضفة 40 إصابة بعد تشافي 17 منهم.

الناصرة/ فلسطين: 
طالبت جمعية حقوقية إســرائيلية بضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة، 
وإدخال المســتلزمات الصحيــة والحيوية، وعودة النشــاطات االقتصاديّة، وإزالة 
الحظــر على دخول البضائع إليه. وقالت جمعية "يشــاه – مســلك" الحقوقية، في 
بيان، أمس، إنه بعد ســنوات مــن الحصار أضحى قطاع غزة غيــر مجهز للتعامل 
مع وباء "كورونا"، وبات ســكانه ال يملكون األدوات للتعامل مع أزمة بهذا الحجم 
الذي يهدد حياتهم. وأشــارت إلى تدهور الحياة الصحية واإلنسانية واالقتصادية 
والكهربــاء والبنــي التحتية بفعــل الحصار اإلســرائيلي. وأضافت أنــه يجب على 
الجهات المســؤولة كافة، وفي مقدمتها )إســرائيل(، االهتمام بأن يحصل سكان 
غزة علــى اللوازم الضرورية للحفاظ على صحتهم.  وأكدت الجمعية الحقوقية أن 
)إســرائيل( هي المسؤولة عن صحة سكان غزة نتيجة السيطرة التي تحتفظ بها 

لنفسها على حياة سكانها.

رام اهلل/ فلسطين:
طالبــت مجموعة حقوقية فلســطينية، رئيس الســلطة محمــود عباس، 
بإصدار قــرار فوري بـ"العفو العام" عن جميع المعتقلين السياســيين في 

سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة.
وشــددت مجموعــة "محامون من أجــل العدالــة" الحقوقية، فــي بيان، 
أمس، على ضرورة أن يشــمل "العفو العام" جميع المعتقلين السياسيين 
والنشطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان المعتقلين في سجون السلطة.
وقالــت المجموعــة: "إن المعتقلين السياســيين يواجهــون االعتقال في 
ســجون أمن الســلطة بتهم غير حقيقيــة، من أجل البقــاء عليهم داخل 
ســجونها، مــع الجهــود المحليــة والعالميــة لمواجهة تفشــي فيروس 
"كورونــا". وكانــت المجموعــة الحقوقية، وثقــت، أخيــرًا، تعذيب جهاز 
المخابــرات العامة في رام اهلل المعتقل السياســي باســل أبــو عليا، من 
بلدة المغير في رام اهلل. وتعتقل أجهزة أمن الســلطة في الضفة الغربية 
عشــرات المواطنين، منهــم طلبة وأئمة مســاجد ونشــطاء على خلفية 

انتماءاتهم وآرائهم السياسية.

غزة/ محمد أبو شحمة:
منــذ اللحظــات األولى التــي أعلن فيها 
عن تفشــي فيــروس كورونا المســتجد 
في الدول والمناطق المحيطة في قطاع 
غــزة، اتخــذت لجنــة العمــل الحكومي 
سلســلة من اإلجــراءات االحترازية لمنع 
الفيــروس داخليًّــا، وهــو مــا  انتشــار 
واألهلية  الحقوقيــة  المؤسســات  عدته 
"خطــوة إيجابيــة على درجــة عالية من 

المؤسســات  وأكــدت  المســؤولية". 
الحقوقيــة واألهلية في أحاديث منفصلة 
مع صحيفــة "فلســطين"، أن اإلجراءات 
التــي اتخذتهــا الجهــات الرســمية في 
قطاع غزة عكســت مسؤولية عالية لمنع 
تفشــي فيروس كورونا، في حين طالبت 
الســلطة الفلســطينية ومنظمة الصحة 
العالميــة بإمــداد القطــاع باالحتياجات 
الطبيــة. واتخذت لجنة العمل الحكومية 

في قطــاع غزة سلســلة مــن اإلجراءات 
لمنع تفشــي الفيروس، أبرزها منع سفر 
األفراد عبر معابر قطاع غزة حتى إشــعار 
آخــر إال للحــاالت الضروريــة القصــوى 
للحد مــن انتقال العــدوى، وإخضاع كل 

الوافدين إلى القطاع للحجر اإللزامي.
جميــع  إغــالق  تمديــد  قــرّرت  كمــا 
المؤسســات التعليمية حتى نهاية شهر 
مارس الحالي، واستمرار تكثيف وتوسيع 
عمليــات فحــص كل مــن يُشــتبه في 

إصابته بالفيروس.
الدكتــور فضــل المزينــي، الباحــث في 
وحدة الحقــوق االقتصادية واالجتماعية 
في المركز الفلســطيني لحقوق اإلنسان 
التــي  االحترازيــة  اإلجــراءات  أن  أكــد 
اتخذتهــا الجهات الحكوميــة في قطاع 
غزة مرضية ومقدرة، خاصة التحســينات 
التــي تــم إدخالهــا إلــى أماكــن الحجر 

الصحي للعائدين من خارج القطاع.
"فلســطين":  المزينــي لصحيفة  وقــال 
"اإلجــراءات التــي يتــم تطبيقهــا فــي 
قطاع غزة تناســب اإلمكانات المتوفرة، 
وهنــا يجب على الســلطة الفلســطينية 
فــي الضفــة الغربية، ومنظمــة الصحة 
العالمية تقديم كل احتياجات قطاع غزة، 
وتجنيب الصراع السياســي والمناكفات 

وإعالء قيمة المواطن".
ولفت المزيني إلــى أن المجتمع الدولي 
مطالــب أيضًــا بالضغط على ســلطات 
علــى  إلجبارهــا  اإلســرائيلي  االحتــالل 
توريد األجهزة والمعدات الطبية الالزمة 
للتعامل مع الفيروس، وغيرها من السلع 
األساســية عبر المعابــر الحدودية التي 

تسيطر عليها.
وشــدد على ضرورة التــزام المواطنين 
تعلــن  التــي  االحترازيــة  باإلجــراءات 
عنها الجهات الرســمية فــي قطاع غزة 
واحترامهــا وتقديرهــا، خاصــة إجراءات 

الحجر الصحي للعائدين إلى قطاع غزة
رئيس الهيئة اإلدارية لشبكة المنظمات 
األهلية الفلسطينية، محسن أبو رمضان، 
أكــد أن تقييمات اإلجــراءات االحترازية 
التــي اتخذتهــا الجهــات الحكومية في 
قطاع غــزة "إيجابية ومحمــودة، خاصة 
الحجر الصحي للمسافرين العائدين إلى 

القطاع".
وقال أبو رمضان لصحيفة "فلســطين": 
"اإلجــراءات التــي تم تطبيقها عكســت 
المسؤولية العالية خاصة منع االختالط 
فــي بيوت العــزاء، ومنــع التجمعات في 
األماكــن المغلقــة كالمقاهــي، وإغالق 

صاالت األفراح، ووقف المؤتمرات".
وأضــاف أبو رمضــان: "هــذه الخطوات 
تأتي في اإلطار السليم ويجب االستمرار 
فــي تطبيقها حتى نتجــاوز األزمة، أخًذا 
بالنموذج الصينــي في مواجهة فيروس 
كورونا، ونشــر الوعي بيــن المواطنين 
وطرق الوقاية، وعدم االختالط، وضرورة 

االلتزام بالقرارات الرسمية".
وفي حال اكتشاف حاالت جديدة بجائحة 
فيروس كورونا المســتجد يوصي رئيس 
المنظمــات  لشــبكة  اإلداريــة  الهيئــة 
األهلية الفلسطينية، بضرورة أن تطبق 
الجهات الحكومية فــرض حظر التجوال 
في قطاع غــزة، لمنع انتشــار الفيروس 

واحتوائه لمدة زمنية معينة.

أكدت أن القطاع غير مجهز للتعامل مع "كورونا" "الشعبية" تدعو السلطة لصرف رواتب موظفيها بغزة كاملة
جمعية إسرائيلية تطالب برفع الحصار 
عن غزة وإدخال المستلزمات الصحية

مجموعة حقوقية تطالب
 "عباس" بإصدار "عفو عام" 
عن المعتقلين السياسيين

مؤسسات حقوقية وأهلية: اإلجراءات الحكومية بغزة على درجة عالية من المسؤولية
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مساحة حرة
د. عصام شاور

رام اهلل-القاهرة/ محمد عيد- وكاالت:
يشرع األســرى الفلسطينيون، اليوم الثالثاء، بخطوات 
احتجاجيــة ضــد إدارة ســجون االحتالل اإلســرائيلية، 
تتمثل في إغالق األقســام وإرجاع وجبــات الطعام في 
مختلــف الســجون، وذلــك ردا على عدم قيــام اإلدارة 
باتخاذ اإلجراءات والتدابيــر الصحية الالزمة لمواجهة 

فيروس "كورونا".
وأوضحت هيئة شؤون األســرى والمحررين، في بيان، 
أمس، أن هذه الخطوات تأتي اســتنكارا ورفضا إلقدام 
إدارة الســجون وشــركة "ددش"، على سحب أكثر من 
140 صنفــا مــن احتياجاتهــم األساســية والغذائيــة 

والخضــار  كاللحــوم  "الكانتينــا"،  مــن  والمنظفــات 
والفواكــه والبهــارات والمنظفــات في ظــل الظروف 

االستثنائية القائمة.
وذكرت الهيئة أن إدارة السجون أبلغت األسرى نهاية 
شــهر فبراير/ شــباط المنصرم أنها تعكف على تنفيذ 
عدة إجراءات تصعيديــة تجاههم )كأن ال يعد الطعام 
إال بأيــدي الســجناء المدنيين، تنزيــل 140 صنفًا من 
الكانتينا، تخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشر 
إلى سبع، تخفيض عدد أرغفة الخبز من خمس إلى أربع 
لألسير الواحد، سحب البالطات التي تُستخدم للطبخ، 

وأن تكون ألوان الشراشف واألغطية بلونٍ واحد(.
وأكــدت أن إدارة الســجون تحــاول اســتغالل الظرف 
الراهن في ظل انتشار فيروس "كورونا"، واإلمعان في 

فرض المزيد من اإلجراءات التنكيلية بحق األسرى.
وقالــت الهيئة إنه بدال مــن أن تزود إدارة الســجون 
األســرى بمــواد التنظيــف والتعقيــم داخل األقســام 

كحــد أدنى من اإلجراءات الوقائيــة، تواصل إجراءاتها 
التنكيلية وتضيق الخناق عليهم.

يُشار إلى أن عدد األسرى في سجون االحتالل )5000( 
أســير، منهــم )42( أســيرة، و )180( طفــاًل، وعــدد 
المرضــى قرابة )700( أســير، منهم أكثــر من )200( 

أسير يعانون من أمراض مزمنة.
وفي الســياق، طالبت جامعة الدول العربية، مؤسسات 
المجتمع الدولي المعنية بحقوق اإلنســان بممارســة 
المزيد مــن الضغوط على ســلطات االحتالل إلطالق 
سراح األسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية الضرورية 

لهم.
وقــال األمين العام المســاعد لجامعة الــدول العربية، 
ســعيد أبو علــي، فــي تصريــح، أمــس، إن الضرورة 
اإلنســانية وقواعد القانون الدولي اإلنســاني في ظل 
األوبئة باتــت تلزم بإلحــاح أكثر، تحــركًا دوليًا عاجاًل 
وضاغطــًا على ســلطات االحتالل إلنقاذ حياة األســرى 
الذين يزيد عددهم عن خمســة آالف، بينهم أكثر من 
سبعمئة أسير وأسيرة من كبار السن، أو ممن يعانون 
األمــراض المختلفــة، ومنهــا المزمنــة التــي تضعف 
المناعة، إلى جانب أكثر من مئة وثمانين طفاًل، وثالث 

وأربعين أمًا.
وحمــل رئيــس قطــاع فلســطين واألراضــي العربية 
الكاملــة  المســؤولية  االحتــالل  ســلطات  المحتلــة، 
والمباشرة عن حياة األسرى الفلسطينيين، مشددا أنه  
ال بد للمجتمع الدولي أن يتحمل مســؤولياته بضمان 
إطــالق ســراحهم، وإلــزام ســطات االحتــالل بقواعد 
القانــون الدولــي خاصة اإلفــراج عن األســرى األكثر 

ضعفــًا، بما فيهم المرضى وكبار الســن، والعمل على 
إنفاذ قرارات منظمة الصحة العالمية.

وشــدد أبــو علــي علــى ضــرورة توفيــر االحتياجات 
واإلجــراءات القانونية الالزمة علــى الفور إلنقاذ حيات 
الالزمــة  الحمايــة  الفلســطينيين، وتوفيــر  األســرى 
ألرواحهــم، وضمان إطالق ســراحهم، نظــرًا لخطورة 
التهديــد الذي يمثله تفشــي هذا الوبــاء الخطير على 

حياتهم.
من جهتــه، طالب مجلــس منظمات حقوق اإلنســان 
البعثــات  إلــى  عاجلــة  رســائل  فــي  الفلســطينية، 
الدبلوماســية المعتمدة لدى دولة فلســطين وأجهزة 
األمــم المتحــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر، 
بالتدخل لحماية األســرى الفلسطينيين وسط مخاوف 

التعرض لفيروس كورونا المستجد.
وتناولت الرســائل الظروف المتدهورة بشكل متسارع 
لألســرى والمحتجزيــن الفلســطينيين فــي ســجون 

االحتالل في ضوء توسع انتشار فيروس "كورونا".
وطالــب مجلس المنظمات بالتدخل الســريع من أجل 
ضمان صحة وســالمة األســرى، ال ســيما وأن العديد 
منهم مــن القاصرين أو المصابيــن بأمراض مزمنة، 
وغيرهــم مــن المعتقليــن اإلدارييــن خالفــًا للقانون 

الدولي.
وعبــر المجلس عن قلقه المتزايد على صحة وســالمة 
األســرى والمحتجزين الفلســطينيين في ظل توســع 
انتشــار فيروس "كورونــا" وفي ظل سياســة اإلهمال 
الطبي المتعمد والممنهج من قبل ســلطات االحتالل 

داخل السجون ومراكز التحقيق.

دخل األب قاعة المحكمة األربعاء الماضي، انتظر ســاعة 
وســاعتين ومرة عدة ســاعات أخرى، لينفجر غاضبا داخل 
قاعــة المحكمــة بوجه القاضــي اإلســرائيلي بعدما دق 
الخــوف في قلبه: "وين ابني؟"، ليــرد القاضي: "ابنك في 
الحجر الصحي"، وزاد كذلك: "الجلسة الجاية ما تيجي احنا 

بنمدد توقيف ابنك للتحقيق".
"مــش عــارف الحقيقة، ومصيــر ابني".. كلمــات بصوت 
مقهــور قالها والد األســير نصــار، أحد األســرى األربعة 
المعزوليــن في الحجــر الصحي، يخشــى أن يكون نجله 
مصابًا بفيروس كورونا، في ظل تعتيم إعالمي يمارســه 

االحتالل على وضع نجله.
عبر طرف ســماعة الهاتف األخرى، بنبرة صوت بدا عليها 
القلــق، يقــول: "قبــل خمس دقائــق كنــت أتواصل مع 
مؤسســات األســرى؛ لمعرفة مصير ابني لكني لم أعرف 
الحقيقــة حتــى اللحظة، وفي أي ســجن هــو اآلن، احدى 
المؤسســات تقول في ســجن مجدو واألخرى في ســجن 

بتاح تكفا".
في الرابع من مارس/ أذار الجاري، داهمت قوات االحتالل 
منــزل نصــار الواقع فــي قريــة مهدمة بنابلــس بحجة 
ممارســة األنشطة الطالبية، يردف والده "كسروا  أبواب 

البيت بطريقة وحشية وهمجية واعتقلوا ابني".
"أحمد معتقل منذ ثالثة أســابيع، نريــد أن يزوره طبيب 
من اللجنة الدولية للصليب األحمر، أو أتحدث هاتفيا معه 

كي أطمئن على أحواله"، كما طالب نصار.
تنهيــدة القهر هنا تــروي حكاية أب مشــغول البال على 
مصير ابنه: "نحن تائهون في تفكيرنا، نعيش أرقا نفسيا 
شــديدا، ال نعــرف إن كان مصابا أم بالحجــر الصحي أم 

بسجن مجدو".
وليس القلق وحده على واقع األســرى األربعة المعزولين 
هو السائد، فعائالت األسرى المرضى تخشى على مصير 
أبنائهم، إذا ما انتشــر فيــروس كورونا ووصل إلى داخل 

الســجون. منذ شهر انقطعت الحاجة أم رمزي أبراش عن 
زيارة ابنيها األســيرين محمــد ورمزي، مع كثــرة األنباء 
المتواتــرة حــول األوضاع داخل الســجون يــزداد قلقها 
على ابنيها األســيرين، تحرر كلماتها القلقة في حديثها 
لصحيفة "فلســطين":" نعيش خوفا شديدا، بعد أن زرت 
أبنائي األسيرين قبل شهر، ومنعني االحتالل من الزيارة 

والحديث معهم هاتفيا".
يعانــي رمــزي المحكــوم بالمؤبــد، وأمضــى منها 17 
عامــا في األســر، أوضاعا صحية صعبة من ســرعة دقات 
القلب، وضعف في الســمع، والتهاب صدري، أما شــقيقه 
محمد والمحكوم بثالثة مؤبــدات أمضى منها 18 عاما، 
والمتواجد معه في ســجن عســقالن فيعاني من بتر في 
القــدم، وضعــف الســمع، ووجود شــظايا فــي كل أنحاء 
جســده، وهذا مــا يجعل والدتهــم تشــعر بالخوف على 

مصيرهم.
إهمال طبي

من جانبه، طالب رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
قدري أبــو بكر، إدارة ســجون االحتالل بتزويد األســرى 
بــأدوات التعقيم، واتبــاع إجراءات الوقايــة من المرض، 

وإطالق سراح األسرى المرضى.
وأوضح أبو بكر لصحيفة "فلسطين"، أن هناك 700 أسير 
مريض، منهم 18 أســيرا بعيادة ســجن الرملة، يعانون 
من أمراض مزمنة ومرض الســرطان، و42 أسيرة منهن 

17 أمًا ألطفال، وقرابة 200 طفل يعتقلهم االحتالل. 

وأضاف: "نحاول من خالل اللجنة الدولية للصليب األحمر 
ومؤسسات حقوق اإلنسان الضغط على االحتالل لإلفراج 
عن األســرى المرضــى، لكن نحن أمــام محتل ال يرحم"، 
مشــيرًا إلى أن إصابة األســرى واردة خاصة مع احتمالية 

دخوله للسجون عبر المحققين والسجانين. 
وحول مصير األســرى المعزولين األربعة، أوضح أبو بكر 
أنهــم ليســوا مصابين بالفيــروس، ويعزلهــم االحتالل 

خشــية تعرضهم لإلصابة نتيجة اختالطهم بمحقق ثبت 
إصابته بالفيروس.

ولفــت إلى أن الخطر على حياة األســرى يتعلق باكتظاظ 
السجون، وسرعة انتشار الفيروس بينهم ستكون كبيرة، 
كــون إدارة ســجون االحتــالل ال تتبع الشــروط الصحية 

المطلوبة.
إجراءات جديدة

من جانبها، قالت مديرة مؤسســة الضمير لرعاية األسير 
وحقوق اإلنســان، سحر فرنسيس، إن االحتالل لم يسمح 
لهــم بالتواصل المباشــر مــع األســرى المعزولين ولم 
تحصل المؤسســة علــى معلومات كافية عــن وضعهم 

الصحي.
وأوضحت فرنسيس لصحيفة "فلسطين" أن إدارة سجون 
االحتــالل ألغت جميع زيارات األهل والمحامين لألســرى، 
مؤكــدة أن المؤسســة تضغــط علــى الصليــب األحمر 
والجهــات الدولية للتدخل ومعرفــة أوضاعهم والتباحث 
مــع القضاء اإلســرائيلي إللغــاء اإلجراءات األخيــرة التي 

تتنافى مع حقوق األسرى.
وأضافت: "لم يسمح االحتالل لنا ال بزيارة المعتقلين وال 
بالحديث معهــم عبر الهاتف، كمــا أن الزيارات ممنوعة 
بشــكل كامــل لكافة المرافــق، فلم نحصــل على جواب 
لظروف احتجاز األســرى األربعة ونفكر بالتوجه  للمحكمة 
اإلســرائيلية العليا"، مشــيرًة إلى أن الرسالة األولى التي 
تلقتها المؤسســة من االحتالل تتحــدث عن حجر صحي 

14 يوما، وليست إصابة.

وبينت فرنســيس أن هنــاك خطورة على حياة األســرى 
نتيجة عدم توفير االحتياجات الضرورية وتعقيم المرافق، 
واإلهمال الطبــي، وغياب المعلومــات الدقيقة عن كافة 
الســجون، خاصة أن من بين األســرى أصحــاب أمراض 
مزمنة، مشــددة علــى توجههم إلدارة الســجون بطلب 

مباشر التخاذ إجراءات حماية لألسرى.

تقييد الحركة في الضفة الغربية
أعلنت الســلطة الفلسطينية عن إجراءات جديدة في الضفة الغربية وأهمها 
تقييــد حركة المواطنيــن وإلزامهم بالمكوث في بيوتهم لمدة أســبوعين 
بانتظــار تعليمات جديدة عند انتهــاء المدة، باإلضافة الــى تقييد الحركة 
بين المحافظات وكذلك بين القرى والمدن الرئيســة، باســتثناء حاالت تم 
تحديدها من اجل تطبيق القانون او تسهيل حياة الناس وتوفير متطلباتهم 

الحياتية والصحية.
ان التــزام البيوت مدة اســبوعين يعني الكثير في ســبيل الحد من انتشــار 
وبــاء كورونا، فخالل هذه المدة يتم منع انتقــال الفيروس لألصحاء بمقدار 
التزامهم بيوتهم، وكذلك هي مدة كافية لتعافي مصابين لم تظهر عليهم 
اعراض المرض وتحويلهم الى اصحاء غير ناقلين للعدوى، وكذلك هي مدة 
كافية الكتشاف حاالت لم تكن ظاهرة ومعالجة من يحصل لديه مضاعفات 
للمــرض في المشــافي ومراقبة مــن لديه اعراض خفيفة فــي منزله او في 

اماكن تم تخصيصها للحجر الصحي.
إن عــدم االلتزام وتحمل المســؤولية يعني إطالة فتــرة الحرب مع فيروس 
كورونــا وتهديــد المجتمع بحالة شــبيهة بالحالــة في ايطاليــا حيث انهار 
القطــاع الصحي بالكامل وتجاوزت اعــداد الضحايا » الوفيات« المئات حيث 
وصل عددهم قرابة 800 حالة وفاة في يوم واحد وهذه كارثة إنسانية كان 
من الممكن تفاديها بإجراءات سهلة، ولذلك نريد من كل مواطن ان يعتبر 
نفســه جنديا في الحــرب ضد الفيروس، وكما يقال: نحــن ال نطالب الناس 

بالخروج الى الحرب وإنما بالتزام بيوتهم ال أكثر.
االجراءات االحترازية قد تكون صعبة ولكنها ال شيء يذكر أمام تفشي الوباء 
وسقوط الضحايا، من يعتقد ان مكوثه في البيت صعب عليه ان يقارن ذلك 
بفقــد عزيــز عليه_ال قدر اهلل _ او اصابة عائلتــه بالفيروس وما يترتب على 

ذلك من حجر جماعي اجباري  ولمدة اطول بكثير.
في النهاية اقول انه ال بد من فرض نظام تقييد الحركة لمدة اسبوعين في 
كافة ارجاء الوطن بما في ذلك قطاع غزة، وكذلك ال بد من التشــديد على 
اتخاذ اسباب الوقاية لمن يخرجون من بيوتهم السباب اضطرارية تحددها 
الجهــات المختصة، ويجب  التشــديد فــي تطبيق القانــون وال مجال لترك 
الشعب الفلســطيني تحت رحمه ثلة من الالمبالين والمستهترين، ونتمنى 

السالمة للجميع إن شاء اهلل.

األسير أبو الليل ُيرزق
 بطفلة عبر "النطف المهربة"

نابلس/ فلسطين: 
رُزق األسير ربيع أبو الليل )37 عاما( من سكان مخيم بالطة شرق مدينة نابلس، 

بطفلة أنثى عن طريق "النطف المهربة".
وأفاد مكتب إعالم األســرى في بيان، أمس، بأن زوجة األسير ربيع أنجبت مولودة 
أنثى أطلق عليها اســم )ليلى(، وذلك بعد أن تمكن األسير من تهريب نطفة من 

داخل السجن، وذلك بعد مرور 13 عامًا على اعتقاله. 
وأوضــح إعالم األســرى أن أبو الليل متــزوج وأب لطفل يدعى "فريــد" أنجبه قبل 

اعتقاله بأشهر، ويبلغ عمره اآلن عدد سنوات اعتقال والده.
واعتقلت قوات االحتالل أبو الليل بتاريخ 29/5/2007، ووجهت له تهمة االنتماء 
لمجموعات تابعة لكتائب شــهداء األقصى ومقاومــة االحتالل، وأصدرت محكمة 
"ســالم" العســكرية حكما بحقه بالســجن الفعلي لمدة 14 عامًا؛ أمضى منها 13 
عامًا حتى اآلن.  وفي الســياق أفرجت ســلطات االحتالل، مســاء األحد، عن األسير 
قصي حســن أمين سالمة من ســكان بلدة جبع جنوب جنين، بعد أن أمضى 17 

عاما ونصف العام في سجون االحتالل.

االحتالل ُيفرج عن النائب 
ا سلهب بعد اعتقاله إداريًّ

الخليل/ فلسطين:
أفرجت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، عن النائب في المجلس التشريعي 

عزام سلهب )63 عامًا( من مدينة الخليل بعد اعتقال إداري دام ثمانية أشهر.
واعتقل ســلهب في يوليو/ تموز 2019، بعد اقتحــام منزله في حي الحاووز األول 
وســط مدينة الخليل، حيث نقل إلى سجن "عوفر" العسكري جنوب غربي رام اهلل، 

وحُوِّل إلى االعتقال اإلداري لمدة 4 أشهر تم تجديدها له.
وتعرض ســلهب لالعتقــال 6 مرات لدى االحتالل، أمضى خاللهــا ما يزيد على 8 

سنوات كان آخرها لمدة عام، وأفرج عنه أواخر عام 2017.
وباإلفراج عن النائب عزام ســلهب يبقى في ســجون االحتالل خمســة من نواب 
المجلس التشــريعي الفلســطيني هم: أحمد ســعدات، ومحمد النتشــة، وحسن 

يوسف، وخالدة جرار، ومروان برغوثي.

مع غياب إجراءات الحماية داخل السجون
عائالت األسرى "المرضى" و"المعزولين" .. خوٌف من مصيٍر مجهول

الجامعة العربية تطالب بإطالق سراحهم 
خطوات تصعيدية لألسرى اليوم 

للمطالبة بحمايتهم من تفشي "كورونا"

غزة/ يحيى اليعقوبي:
كان موعــد جلســة محاكمــة األســير أحمــد نصــار في 
محكمة سالم العسكرية اإلسرائيلية في جنين شمال 

الضفــة الغربيــة المحتلة، فرصــة أمام والــده إلطفاء 
نيــران قلقــه خوفا على نجلــه بعدما تــواردت أنباء أنه 
محجور خشية من إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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أعلن أنا/ تيســير محمد اســماعيل نبهان عــن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 900762279  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنــا/ عالء كامل مزيد الماللحه عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم  405812314 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ عبير محمود حامد حســان  عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 8000254144  فالرجــاء ممــن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ صالح الدين خالــد طلب الخطيب عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 802717009  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  تحسين عبد موسى شبات عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 912200789  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

الموضوع/ تبليغات شرعية
إعالم حكم غيابي

الى المدعى عليها/ نجوى مصطفى عطية عرفات من الســبع وسكان رفح 
ســابقا وحاليا في مصر ومجهولة محل اإلقامة فيهــا اآلن لقد حكم عليك 
بتاريخ 2020/2/18م في الدعوى أســاس 2017/1172 وموضوعها فسخ 
عقد نــكاح المقامة عليك من قبل المدعي/ رياض محمد ســالم أبو قورة 
من اســدود وســكان رفح وكيله المحامي/ أحمد جمعة، وذلك بفسخ عقد 
الزواج الصادر عن سجل األحوال المدنية القاهرة رقم 72920 والذي جرى 
بينك وبين المدعى عليه الثاني/ أيمن عبد المحسن عباس فريد من مصر 
وســكانها الواقع بتاريخ 2012/2/26م الموافق 6/ شعبان/1433هـ كما 
حكمت المحكمة بصحة الزواج واســتمراريته بين المدعي رياض المذكور 
وبينك حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف والطعن لذلك صار 

تبليغك حسب االصول، وحرر في 2020/3/17م.
قاضي رفح الشرعي - الشيخ/ محمود مصلح

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

كابول/ وكاالت: 
التقــى وزيــر الخارجيــة األميركــي مايك 
بومبيو أمس، الرئيس محمد أشــرف غني 
في كابل، وناقشا عملية السالم والخطوات 
المتعلقة بها والتوافق اإلقليمي بشــأنها، 
كما ناقشــا الوضع السياســي واألمني في 

أفغانستان.
وكان بومبيــو قــد وصــل إلــى العاصمة 
األفغانيــة في زيارة غيــر معلنة جاءت بعد 
محادثــات عبر الفيديو أول من أمس، بين 
الحكومــة األفغانية وحركة طالبان برعاية 

قطرية.
وهــذه الزيارة هــي األولــى لبومبيو بعد 
توقيع اتفاق السالم نهاية الشهر الماضي 

في الدوحة.
ومــن المتوقع أن يلتقي مــع عبد اهلل عبد 
اهلل -الــذي يقول إنــه الرئيس الشــرعي 
للبالد بعد انتخابات متنازع على نتيجتها- 

في سبتمبر/أيلول المقبل.
وعرقل موقف غني وعبد اهلل تشكيل فريق 
تفــاوض لتمثيــل الحكومــة األفغانية في 

محادثات مزمعة مع طالبان.
وقال مسؤول كبير في الخارجية األميركية 
إن الغــرض من زيارة بومبيــو هو محاولة 

جوبا/ األناضول:
أعلنــت وســاطة جوبــا لمفاوضــات إحالل 
الســالم فــي الســودان، أمس، اســتمرار 
والحــركات  الحكومــة  بيــن  التفــاوض 
االحترازيــة  اإلجــراءات  رغــم  المســلحة، 
المتخذة في دولة جنوب السودان لمكافحة 

فيروس »كورونا«.
وعقب جلســة تفاوض حول ملف الترتيبات 
األمنية بين الحكومة الســودانية والحركة 
الشعبية، بقيادة مالك عقار، قال عضو لجنة 
وساطة جنوب السودان، ضيو مطوك: »لن 
نســمح لكورونا بوقف مســاعي السالم في 

السودان«.
وأضــاف مطــوك، في تصريــح صحفي، أن 
الوســاطة تتلقى إرشــادات وتوجيهات من 
وزارة الصحــة، وتــم تطبيقها في جلســة 
التفــاوض بيــن الوفد الحكومــي والحركة 

الشعبية/شمال.
وتابــع: »تــم تقليــص عــدد المفاوضين 
الرئيســيين،  المفاوضين  علــى  واالقتصار 
وااللتزام باســتخدام الكمامات، والجلوس 
علــى مســافة مناســبة، وغســل األيــدي 

التوسط في حل بين الرجلين.
من جهتــه، قال المتحدث باســم المكتب 
السياســي لحركة طالبان ســهيل شاهين 
فــي تغريدتين علــى تويتــر إن فريقا فنيا 
من الحركة أجــرى محادثات مع فريق من 
الحكومــة األفغانية عبــر الفيديو بحضور 
وفديــن أميركي وقطري لمناقشــة إطالق 

سراح المعتقلين.
وأضــاف شــاهين أن المحادثــات تركزت 
للســجناء،  إطــالق متبــادل  فقــط علــى 
وســيجري التعامل مع قضايــا أخرى خالل 

المفاوضات األفغانية.
وأجرت الحكومــة األفغانية وحركة طالبان 
أول محادثات فنية مباشــرة عبر ســكايب 
بســبب تفشــي فيروس كورونــا، وناقش 
الطرفان قوائــم المعتقلين والتحقق منها 
والمواقع المتفق عليها إلطالق ســراحهم 
ونقلهــم إليهــا، وقــال المتحدث باســم 
مجلــس األمن القومــي األفغانــي جاويد 
فيصــل إن المحادثات جرت بحضور وفدي 

دولة قطر والواليات المتحدة.
وكان المبعــوث األميركــي الخــاص إلــى 
أفغانســتان زلمــاي خليــل زاد أكــد فــي 
تغريدات عبر حسابه في تويتر أن الواليات 

بالمنظفات والمطهرات، وعدم المصافحة 
باأليدي«.

ولم تسجل دولة جنوب السودان أية إصابة 
بالفيــروس، لكن دول الســودان، إثيوبيا، 
كينيــا، الكونغــو وأوغندا المجــاورة أعلنت 

جميعها عن إصابات.
وأصاب الفيروس، حتى مساء اإلثنين، أكثر 
مــن 362 ألف شــخص في العالــم، توفى 
منهم مــا يزيد عــن 15 ألًفــا، أغلبهم في 
إيطاليــا، الصين، إســبانيا، إيران، فرنســا، 
الواليــات المتحدة، بينمــا تعافى أكثر من 

100 ألف.

وقال وزيــر الدفاع الســوداني، جمال عمر، 
في تصريح عقب جلســة التفاوض، إن ملف 
الترتيبات األمنية هو األهم لتحقيق السالم 

واالستقرار.
وأوضــح أن التفاوض مع الحركة الشــعبية 
بقيــادة عقار، بشــأن واليتي النيــل األزرق 
)جنوب شــرق( وجنــوب كردفــان )جنوب( 
يشــمل مرحلة وقف إطــالق النــار الدائم، 
ومرحلــة  المقاتليــن،  واســتيعاب  ودمــج 
نزع الســالح والتســريح، والمرحلة األخيرة 

المتحــدة وقطر ســهلتا أمــس األحد أول 
محادثــات عبــر الفيديــو بيــن الحكومــة 
األفغانيــة وطالبان بشــأن إطالق ســراح 

سجناء.
وقال زلمــاي خليــل زاد إن جميع األطراف 
أعربــت عــن التزامهــا بخفــض العنــف، 
والمفاوضات األفغانيــة الداخلية، والوقف 
الشــامل والدائــم إلطــالق النــار، مضيفا 
أنــه تم االتفــاق أيضا على عقــد لقاء آخر 

للمتابعة خالل اليومين المقبلين.
وأكد المبعــوث األميركــي أن المحادثات 
التي امتدت ســاعتين كانت مهمة وجادة 
ومفصلة، مشــيرا إلــى أن الجميــع يدرك 
أن تهديــد فيروس كورونــا يجعل إطالق 

السجناء أكثر إلحاحا.
مــن جهتها، قالت الخارجيــة القطرية في 
بيان إن الدوحة سهلت أول محادثات فنية 
مباشــرة بين الحكومــة األفغانية وحركة 
طالبــان، وإنهــا أجريت بينهمــا عن بعد 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
ودعت قطر والواليــات المتحدة الطرفين 
إلــى ســرعة االنتهاء مــن عمليــة تبادل 
األســرى، وال ســيما مــع انتشــار فيروس 

كورونا.

وهــي وضع التفاصيــل والترتيبات الخاصة 
واألمنيــة  العســكرية  بالمؤسســتين 

بالسودان.
فيمــا أعرب نائب رئيس الحركة الشــعبية، 
ياسر عرمان، عن عزم الحركة التوصل إلى 
اتفاق مع الحكومة بشأن الترتيبات األمنية.
وأضــاف عرمــان أن األصل فــي الترتيبات 
األمنيــة هو »قيــام جيش وطنــي ومهني 

موحد يعكس التنوع في السودان«.
وتشــمل مفاوضات السالم 5 مسارات، هي 
إقليم دارفور )غــرب(، واليتا جنوب كردفان 
والنيل األزرق، وشــرق الســودان، وشــمال 

السودان، ووسط السودان.
ومــن المقــرر التوصــل إلى اتفاق ســالم 
نهائي بحلول 9 أبريل/نيسان المقبل، وهو 

موعد حددته الوساطة.
وإحالل الســالم هو أحد أبــرز الملفات على 
طاولــة حكومة عبد اهلل حمدوك، وهي أول 
حكومة في الســودان بعد أن عزلت قيادة 
الجيش، فــي 11 أبريل/نيســان الماضي، 
عمر البشــير من الرئاسة )2019-1989(، 

تحت ضغط احتجاجات مناهضة لحكمه. 

روحاين يتهم واشنطن 
بتشديد العقوبات

 يف ظل جائحة كورونا
طهران/ األناضول:

اتهــم الرئيس اإليراني حســن روحاني، أمــس، الواليات المتحدة بتشــديد 
العقوبات على بالده، في ظل انتشار فيروس كورونا.

جــاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه مع نظيره التونســي قيس ســعيّد، بحثا 
خاللها العقوبات األمريكية ومكافحة كورونا، حســب بيان صادر عن الرئاســة 

اإليرانية.
وقــال روحانــي إن "الواليــات المتحــدة منعت إرســال األدوية والمســاعدات 
اإلنســانية إلينا، ولم تســمح باألنشــطة المصرفية الضرورية من أجل توفير 

االحتياجات األساسية".
وتابــع: "كما أنها تشــدد العقوبات علينا في ظل هــذه الظروف الصعبة حيث 

ينتشر فيروس كورونا".
واعتبــر روحاني أن "هــذا الوضع مخالف للمبــادئ اإلنســانية وقوانين األمم 
المتحــدة، وعلــى دول العالــم إدانة هــذه الخطــوات غير اإلنســانية ودعوة 

واشنطن للعودة إلى القوانين األممية".
ودعا الرئيس اإليراني، خالل االتصال، إلى ضرورة وقوف كافة الدول والشعوب 

بجانب بعضها في مكافحة كورونا.
وأردف: "نحتاج لإلقدام على خطوات مشــتركة بين كافة دول العالم من أجل 

حماية حياة الناس والتصدي لهذا الفيروس".
وتواجــه إيــران صعوبــة في مكافحــة كورونا، بســبب العقوبــات التي بدأت 
واشــنطن في فرضها عليها منذ 8 مايو/أيار 2018، إثر انســحاب األخيرة من 

االتفاق النووي المبرم مع طهران.
ورغم أن العقوبات ال تســتهدف القطاع الصحي اإليراني بشكل مباشر، إال أن 
العقوبات المصرفية األحادية، وتهرّب الشــركات األجنبية من مزاولة التجارة 
مع إيران خشــية إدراج اســمها لالئحة العقوبات األمريكية، يعرقالن استيراد 

المستلزمات الصحية واألدوية في البالد.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت إيران ارتفاع الوفيات جراء كورونا في البالد إلى 

1812، فيما ارتفع العدد اإلجمالي لإلصابات إلى 23 ألفا و49.

وأصــاب الفيروس، حتى مســاء أمس، أكثر من 368 ألف شــخص في العالم، 
توفى منهم ما يزيد عن 16 ألًفا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إســبانيا، إيران، 

فرنسا، الواليات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

أملانيا متدد حظر تصدير السالح 
إىل السعودية 9 أشهر إضافية

برلين/ األناضول:
قــررت ألمانيــا، أمــس، تمديد حظر تصدير الســالح إلــى المملكــة العربية 

السعودية مدة 9 أشهر إضافية.
ونقلــت وكالة )DPA( األلمانية عن أحد المتحدثين باســم الحكومة، أن فترة 
حظر تصدير الســالح إلى السعودية ستستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون األول 

القادم.
وأوضــح المســؤول أن الحكومة األلمانية لن توافق علــى أي طلب تتلقاه من 

السعودية بخصوص شراء األسلحة، قبل انقضاء فترة الحظر.
يذكــر أن الحكومــة األلمانية قررت حظر تصدير الســالح إلى الســعودية في 
نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي 
بالقنصلية الســعودية في إســطنبول يوم 2 أكتوبر/تشــرين األول من العام 

نفسه. 

بومبيو يف كابل لدفع الحوار األفغاين مع حركة طالبان

سالم السودان.. مفاوضات بـ«الكاممات واملنظفات«

اعتقال 8 قياديني من
 "بوكو حرام" يف نيجرييا

برنو/ األناضول:
أعلنت السلطات النيجيرية، أمس، اعتقال 8 قياديين في صفوف تنظيم "بوكو 

حرام"، خالل عملية أمنية بوالية "برنو" شمال شرقي البالد.
وقال المتحدث باسم العملية، عبد الخليفة إبراهيم، في بيان، إن قوات األمن 

نفذت عملية ضد التنظيم في غابة "سامبيسا" الواقعة بالوالية.
وأضــاف إبراهيــم، أن العمليــة أســفرت عن اعتقــال 8 قيادييــن في صفوف 

التنظيم، إضافة إلى ضبط 6 عربات وكمية من المواد الغذائية.
ومنذ العام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 

20 ألفا، وتسببت في تشريد الماليين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم منذ 2015، شنّ هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون 
وتشــاد والنيجر. و"بوكو حرام" هو تنظيم نيجيري مســلح، تأسس في يناير/

كانون الثاني 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة اإلسالمية في جميع 
الواليات، حتى الجنوبية منها ذات األغلبية المسيحية.

وفي مارس/ آذار 2015، أعلنت الجماعة ارتباطها بتنظيم الدولة. 
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وفي ســياق آخر، أشــار المســؤول التركي 
إلــى تقليــص أعــداد القضــاة والنــوّاب 
العامين في المحاكم، بما يكفي لمواصلة 
المحاكمات  الروتينيــة، وتأجيل  اإلجراءات 
غيــر المســتعجلة، مع ضمان عــدم إلحاق 

أضرار بأطراف الدعاوى القضائية.
كمــا أكد أن الحجر الصحــي لمن يحملون 
أعراض اإلصابة بكورونا إلزامي، وأن خرقه 

يعد بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون.
الصين وكوريا الجنوبية

وســجل بر الصين الرئيسي أمس، تراجعا 
فــي الحصيلــة اليوميــة لحــاالت اإلصابة 
الجديــدة بفيــروس كورونــا مــع تكثيف 
العاصمــة بكين إجــراءات احتــواء حاالت 

العدوى القادمة من الخارج.
وذكــرت لجنــة الصحــة الوطنيــة أن عدد 
الحــاالت المؤكدة بلغ 39 بعد أن كان 46 
في اليوم الســابق. وقالت إن كل الحاالت 
الجديــدة ألشــخاص قادمين مــن الخارج 
وكثيــر منهــم طلبــة صينيــون عائــدون 

لبالدهم. 
وكثفــت بكيــن إجــراءات احتــواء الحاالت 
القادمــة من الخارج وحولــت كل الرحالت 
الجوية الدولية القادمة للعاصمة إلى مدن 
أخرى اعتبارا من اليــوم االثنين من بينها 
شنغهاي وشيان حيث سيخضع المسافرون 

للفحص.
وفــي ووهــان، حيث ظهــر المــرض في 
البداية وانتشر، خففت السلطات إجراءات 
اإلغــالق الصارمــة مــع عدم تســجيل أي 
حــاالت جديدة فيها لليــوم الخامس على 

التوالي.
ووصل العــدد اإلجمالي لحــاالت اإلصابة 
في البــر الصيني الرئيســي حتى أول من 
أمــس، إلى 81093 وارتفــع عدد الوفيات 
إلى 3270 بزيادة تســع وفيات عن اليوم 

السابق.
ودعــت الصيــن، الواليات المتحــدة، إلى 
عــدم إلقاء اللوم على الدول األخرى وعدم 

تسييس وباء كورونا المستجد.
واتهــم المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الصينية، جينغ شوانغ، في تصريح صحفي 
أمــس، واشــنطن بمحاولــة العثــور على 
"كبش فــداء" للهروب من مســؤولياتها 

وضرب سمعة اآلخرين.
وظهــر كورونــا ألول مــرة في ديســمبر/

كانــون األول 2019، فــي ســوق بمدينة 
ووهــان التابعــة إلقليم هوبــي الصيني، 
لينتشر خالل فترة قصيرة في أغلب بلدان 

العالم.
وأعلنت كوريــا الجنوبية أمس، أدنى عدد 
من حــاالت اإلصابــة الجديــدة بفيروس 

كورونــا منذ وصولها إلى الــذروة في 29 
فبراير/شباط الماضي، وهو ما يعزز اآلمال 

بانحسار الفيروس في البالد. 
وقالت المراكز الكورية لمكافحة األمراض 
والوقاية منها إن كوريا الجنوبية ســجلت 
64 إصابة جديــدة بفيروس كورونا اليوم 

االثنين، ليرتفع بذلك عدد اإلصابات فيها 
إلــى 8961، وقد ارتفع عــدد الوفيات إلى 

.110

دول عربية
وتشــهد الدول العربية معدالت متفاوتة 
في انتشار فيروس كورونا، وحتى اآلن تم 
تســجيل 3 آالف و140 إصابــة، وأكثر من 

65 وفاة.

وســجلت دول الخليج ما يزيد على 1700 
حالــة، أو مــا يمثــل أكثــر مــن %55 من 

الحاالت في الدول العربية.
وجاءت الســعودية على رأس هذه القائمة 
بأكثــر مــن 510 إصابات، وقطــر بـ494 
إصابــة، وتجاوزت اإلصابــات في البحرين 
330، فيمــا اقتربــت الكويــت مــن 200 

إصابــة، وفــاق عــدد اإلصابــات 150 في 
اإلمارات، أما ســلطنة عمان فســجلت أقل 

عدد من اإلصابات بنحو 60 حالة.
والغريــب في دول الخليج الســت أنه رغم 
العــدد الكبيــر مــن اإلصابات فــإن عدد 
الوفيات لم يتجاوز أربع حاالت فقط )2 في 

كل من اإلمارات والبحرين( إلى غاية مساء 
أول مــن أمس، وهــذا المعــدل ال يتجاوز 
%6.6 مــن الوفيــات في الوطــن العربي، 

مما يعكــس متانــة المنظومــة الصحية 
في الخليج، وعدم تســجيل حاالت خطيرة 

كثيرة.
وفــي المغرب العربي يبدو عــدد الوفيات 
مقلقا، لكن معدالت الشفاء مشجعة أيضا.

وســجل في تونس والجزائر والمغرب أقل 
من 400 إصابــة، وهو ما يمثل نحو 12% 

من إجمالي اإلصابات في الوطن العربي.
وســجلت البلدان الثالثــة 24 وفاة، منها 
17 فــي الجزائر. وقد ســجل المغرب 115 

إصابــة و4 وفيات، أما تونس فأحصت 75 
إصابة و3 وفيات.

وأغلب حاالت اإلصابة في الدول المغاربية 
الثالث وصلت من دول الضفة الشــمالية 
للمتوســط )إيطاليا وفرنسا وإسبانيا( من 
سائحين أوروبيين أو مغتربين مغاربيين. 
وفــي الفترة األخيرة، أصبحت الســعودية 
إلــى  العــدوى  مصــدرا جديــدا النتقــال 

المنطقة عبر المعتمرين.
ولم تســجل موريتانيــا ســوى إصابتين، 
بينما لــم تعلن ليبيا حتــى الحين عن أي 

إصابة.
مليار "محاصر"

وبحســب وكالة الصحافة الفرنســية، فقد 

دعــت الســلطات فــي مــا يربــو على 50 
بلدا أكثر من مليار شــخص إلى البقاء في 
منازلهم ســعيا لمكافحة االنتشار السريع 

لجائحة كوفيد19-.
وفــرض 34 بلدا ومنطقة على األقل حجرا 
منزليــا إجباريا على الســكان، ويمكن في 
أغلب هذه المناطق مغادرة المنزل للعمل 
وشــراء المــواد االســتهالكية األساســية 

وتلقي العالج. 
وأقــرت 10 دول علــى األقــل )أكثــر من 
للتجــول،  حظــرا  نســمة(  مليــون   117

ومنعــت التنقــالت الليلية. ويشــمل ذلك 
خاصة بوركينا فاسو وتشــيلي والعاصمة 
الفيليبينيــة مانيــال وصربيــا وموريتانيا. 
ويدخــل حظــر التجــول حيز النفاذ مســاء 

أمس، في السعودية. 
كما فرضت بعض الدول حجرا على مدنها 
الرئيسية. وشمل ذلك أكبر 27 مدينة في 
بلغاريا، ومدينتي ألماتي ونور سلطان في 
كازاخستان، وباكو في أذربيجان. ويقطن 

هذه المدن ما يقارب 10 ماليين نسمة.
وفيات

وأدى انتشــار فيــروس كورونا المســتجد 
إلى وفــاة 15189 شــخصًا حــول العالم، 
غالبيتهم في أوروبا، بحسب تعداد أنجزته 
وكالــة الصحافة الفرنســية اســتنادًا إلى 

أرقام رسمية إلى حدود االثنين ظهرا.

وشــخصت أكثر من 341 ألف حالة رسميًا 
فــي 174 بلــدًا ومنطقة منذ بدء تفشــي 
الجائحة. وال يعكس هذا الرقم إال جزء من 
العدد الحقيقي لإلصابات حيث أن العديد 
من الدول ال تجري فحصًا إال للحاالت التي 

تستدعي عالجًا في المستشفى.
ويبلــغ عــدد الوفيــات فــي إيطاليــا التي 
ســجلت أولى حاالت اإلصابة فــي فبراير/

شــباط 5476 حالــًة مــن أصــل 59138 
إصابــة. وشــفي 7024 شــخصًا بحســب 

السلطات اإليطالية.    
وبعــد الصين وإيطاليا، تســجل إســبانيا 
أكبــر عدد وفيات مع 2182 وفاة من أصل 
33089 إصابة، ثــم إيران مع 1812 وفاة 

و23049 إصابــة، تليها فرنســا مع 674 
وفاة و16018 إصابة، والواليات المتحدة 

مع 471 وفاة و35224 إصابة.     
أمــس، ســجلت  أول مــن  ومنــذ مســاء 
جمهورية تشــيكيا ونيجيريا ومونتينيغرو 
أولــى حــاالت الوفــاة على أراضيهــا جراء 
الفيروس. وأعلنــت بابوا غينيــا الجديدة 

وسوريا عن تسجيل أولى اإلصابات. 
أفريقيا

وارتفع عــدد الوفيات جراء فيروس كورونا 
في القــارة األفريقية إلــى 46، فيما وصل 

عدد اإلصابات 1436 حالة.
وأعلن المركز األفريقي لمكافحة األمراض 
والوقايــة منهــا، في تغريدة علــى تويتر، 
أمس، أن الفيروس ظهر حتى اآلن في 43 
دولة في القارة الســمراء، وتسبب بوفيات 

في 10 دول منها.
وأضاف أن مصر والجزائر والمغرب وجنوب 
أفريقيــا والســنغال وبوركينا فاســو تأتي 
في مقدمــة دول القارة من حيث انتشــار 
الفيــروس. وأشــار المركــز إلــى أن 124 
شــخصا من المصابين في عمــوم القارة 

تعافوا من اإلصابة.
وتسببت اإلجراءات الصارمة التي اتخذتها 
البلــدان األفريقيــة، ضد تفشــي فيروس 
كورونا الجديد، منها إلغاء الرحالت الجوية 
وإغــالق الحدود البرية، بمحاصرة نحو 50 

ألف مواطن فرنسي في أفريقيا.
وفي الســياق نفسه، أرســل رجل األعمال 
الصيني الشهير"جاك ما" مستلزمات طبية 
للدول األفريقية لمكافحة فيروس كورونا 
المســتجد، تضمنت الماليين من معدات 

التشخيص والكمامات الطبية.
وســيتم توزيعها علــى 54 بلــدا إفريقيا، 
شــريطة أن يخصــص لــكل بلــد 20 ألفا 
مــن معــدات التشــخيص و100 ألف من 
الكمامــات الطبيــة وألفــا مــن المالبس 

الطبية.

ال إصابات جديدة بووهان منشآ فيروس كورونا   

نحو مليار "محارصون" يف 
بيوتهم وعدد املصابني يف ارتفاع

عواصم/ وكاالت: 
أعلنت تركيا أمس، سلسلة قرارات لحماية سجنائها من 
فيروس كورونا، وسط تراجع ملحوظ لإلصابات بالصين، 
بينما يوجد أكثر من مليار شخص رهن "اإلقامة الجبرية" 

بمنازلهم للحد من انتشار الفيروس.
وأكد وزير العدل، عبد الحميد غل، اتخاذ سلسلة تدابير 
في سجون ومحاكم البالد، لمنع انتشار فيروس كورونا 

المستجد.

وشــدد الوزيــر التركــي فــي تصريحــات صحفيــة أدلــى 
بهــا عقــب اجتمــاع تنســيقي حــول مســتجدات كورونا 
عدم تســجيل أيــة إصابة بالفيروس المذكــور، بين نزالء 

السجون في عموم البالد.

جانب من اإلضراب في فرنسا عقب تفشي الكورونا أمس             )أ ف ب(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ســوف يؤثر فيروس كورونا المنتشــر اآلن في كل زوايا العالم بشكل مباشر 
علــى الماليين من الناس، وســوف تؤثــر تداعياته االجتماعية والسياســية 

واالقتصادية على الجميع.
لم يشــهد أحد شــيًئا مثل هذا مــن قبل، كانت هناك موجات من االنتشــار 
الوبائي في الســابق )األنفلونزا اإلســبانية، أو الطاعون األســود(، لكن هذا 
هــو التفشــي الوبائي األول فــي عصر العولمــة، الذي يمتــاز بحركة دولية 
سهلة، وعلوم طبية متقدمة، وانتشار سريع للمعلومات عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.
وهــو أواًل، وقبل كل شــيء، حــدث يتعلق بالصحــة العامة، وحتــى 12 آذار 
)مــارس(، كان هنــاك أكثــر مــن 120.000 إصابة مؤكدة فــي جميع أنحاء 
العالــم، ولكن هذا الرقم مرشــح ألن يقفز إلى الماليين مــع انفجار العدوى 
في أوروبا والواليات المتحدة وشروعها في الظهور في أماكن جديدة، وربما 
يكون المصابون بالعدوى بالماليين مســبًقا، لكن إجراءات الفحص السيئة 
والحــاالت ذات األعراض الطفيفة نســبيًّا تعني أن حســاباتنا تظل ناقصة، 
وفــي 11 آذار )مــارس(، أعلنت منظمــة الصحة العالمية رســميًّا أن مرض 

“كوفيد19-” وصل إلى مستوى الجائحة.

فيروس كورونا مثل األنفلونزا، عدوى تنفســية، ولكنه أكثر فتًكا وقدرة على 
االنتشــار، في 2018-2019م كان معدل الوفيات بسبب األنفلونزا 0.1 من 
المائــة في الواليــات المتحدة، وما يــزال “كوفيد19-” جديــدًا جدًّا بحيث 
تصعــب معرفة معدل وفياته على وجه اليقين، لكنه بلغ في كوريا الجنوبية؛ 
البلــد الذي يتمتع بأفضل معايير االســتجابة في مجــال الصحة العامة، نحو 
0.7 مــن المائــة. وبلغ فــي الصين 2.3 مــن المائة، وقال أنتوني فوشــي، 

مديــر المعهد الوطنــي األميركي ألمراض الحساســية واألمراض المعدية، 
للكونغــرس: “إن فيروســات كورونا قاتلة أكثر بعشــر مرات مــن األنفلونزا 

الموسمية”.
سوف يصاب كثير من الناس بالفيروس، وسوف يعرف كثيرون شخصًا مات 
بســببه، وسوف يســمع الجميع عن المشــاهير الذين يصابون به، قبل أيام 
اكتشــفنا إصابة الممثل توم هانكس والعب الــدوري األميركي للمحترفين 
رودي جوبرت، وهناك العشــرات، وربما المئات من المسؤولين الحكوميين 
اإليرانيين، الذين التقطوا العدوى، وتوفي ســبعة منهم بداية، وقد اجتاحت 
أعــداد المصابين المستشــفيات اإليطاليــة إلى درجة أنها تضطر، بســبب 
المــوارد المحدودة، إلى اختيار أي المرضى هم الذين يتلقون العالج، وأيهم 

يُتركون من دونه. الوفيات ربما تظل على األرجح )كما نأمل( أقل بكثير من 
وفيات وباء األنفلونزا اإلســبانية 1918-1920م، الذي أودى بحياة ما يقدر 
بـــ17 مليونًا إلى 50 مليونًا في جميع أنحاء العالــم، لكن عددًا كافيًا من 
األشــخاص سوف يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بفيروس كورونا الذي 
ســتكون له آثار دائمــة، ويجب على العالم أن يتعلم من ذلك، وأن يســتعد 

بشكل أفضل لمواجهة الوباء التالي.
ســوف يختبر كثيرون أزمة كورونا في األســاس حدًثا مجتمعيًّا: فالتجمعات 
الكبيرة، مثل مهرجــان الجنوب الغربي، ألغيت؛ وكانــت مباريات البطوالت 
الرياضيــة تُلعــب من دون حشــود )كرة القــدم اإليطالية فــي البداية(، أو 
يلغــى إجــراء المباريات بالكامــل )مثل كرة الســلة األميركيــة(، كما ألغت 
الجامعات االجتماعات الشخصية وجهًا لوجه، وطلبت من األساتذة تدريس 
المســاقات عبر اإلنترنت، وتغلق الشركات، أو على األقل يتعامل مع النقص 
فــي الموظفين والعمــالء، وتغلق الحكومــات المدارس، وتوصــي بالتباعد 

االجتماعي، وفي الحاالت األكثر خطورة تأمر الجميع بالبقاء في منازلهم.
يغيــر ما يجــري طــرق تفاعلنا، ثمــة المزيد مــن الحذر بشــأن المصافحة، 
والقبــالت والعنــاق؛ وتجتاحنــا رعشــة قلق عندما يســعل شــخص قريب، 

والخوف ينتشــر مع الفيروس، بعضه مســوغ، وبعضه مفرط، لكنه حقيقي. 
يرجع هذا الخوف جزئيًّا إلى حداثة “كوفيد19-؛ إذ اســتوعب الناس فعليًّا 
خبرة الوفيات بســبب األنفلونزا المعروفة أو الســرطان، والخسائر من هذه 
األمراض معروفة وعهدناها، ولســبب مماثــل، كان النفجار قنبلة في نهاية 
ماراثون بوســطن تأثير مجتمعــي مختلف عن انفجار قنبلــة في بغداد، من 
المؤكد أن كليهما مأســوي، لكن أحدهما متوقع أقل من اآلخر، ما يخلق رد 

فعل نفسيًّا وسياسيًّا أكبر.
ومع ذلك، بينما يأتي جزء من الخوف من حداثة الخبرة وســوف ينحســر مع 
ا عالمنا المعولم،  تقادمهــا، إن بعضه يأتي من إدراك أن األوبئة تهــدد حقًّ
ليــس هناك مهرب ضيق مــن الخطر مثلما حــدث اإليبوال أو الـ”ســارس”، 

وسوف يستمر هذا الخوف بعد أن يهدأ تفشي المرض.
تجعــل االضطرابات المجتمعية من فيروس كورونــا حدًثا اقتصاديًّا كبيرًا، 
اآلن، يجري ســحق صناعة السفر )شركات الطيران والفنادق وسفن الرحالت 
البحريــة، وما إلى ذلك(، وتجر معها الشــركات واألعمال التي تعتمد عليها. 
وبدأ التصنيع يشهد اضطرابات في سلسلة التوريد، وفقدت المطاعم وتجار 

ا متى سينتهي كل هذا. التجزئة زبائنهم، وال أحد يعرف حقًّ

عدَّ مفكرون ليبراليون من العالم أن كارثة فيروس كورونا الجديد تماثل 
في آثارها وخطورتها وعمق التغييرات التي ســتحدثها سقوط جدار برلين 
أو انهيــار بنــك ليمان براذرز، لتظهر كحدث مدمر على مســتوى العالم ال 

يمكننا أن نتخيل عواقبه بعيدة المدى اليوم.
هــذا أمــر مؤكد: مثلمــا أدى هــذا المرض إلــى تدمير الحيــاة، وتعطيل 
األسواق، وكشف كفاءة الحكومات )أو انعدامها(، فإنه سيؤدي إلى تحوالت 

دائمة في القوة السياسية واالقتصادية بطرق لن تظهر إال الحًقا.
لمســاعدتنا على فهم طبيعة التحول مع ظهور هذه األزمة، طلبت فورين 
بوليســي من 12 مفكــرًا بارزًا من جميــع أنحاء العالم تقديــم توقعاتهم 

للنظام العالمي بعد الوباء.
عالم أقل انفتاحًا وازدهارًا وحرية

عدّ ســتيفن م والت )أســتاذ العالقات الدولية –جامعــة هارفارد( أن هذا 
الوباء ســيقوي الدولة ويعزز القومية. ســتتبنى الحكومات بجميع أنواعها 
إجراءات طارئة إلدارة األزمة، وسيكره الكثيرون التخلي عن هذه السلطات 

الجديدة عند انتهاء األزمة.
ســوف يســرع COVID-19 أيضًا من تحول الســلطة والنفوذ من الغرب 
إلى الشرق. وقد استجابت كوريا الجنوبية وسنغافورة بشكل أفضل، وكان 
رد فعــل الصين جيدًا بعد أخطائها المبكرة. كانت االســتجابة في أوروبا 
وأمريــكا بطيئة وعشــوائية بالمقارنة، ما زاد من تشــويه هالة »العالمة 

التجارية« الغربية.
ما لن تتغير هي الطبيعة المتضاربة بشــكل أســاس للسياســة العالمية. 
إن األوبئة الســابقة - بما في ذلك وباء اإلنفلونزا في 1918-1919 - لم 
تنهِ تنافس القوى العظمى ولم تبشــر بعصر جديد من التعاون العالمي. 
سوف نشهد تراجعًا إضافيًا عن العولمة المفرطة، حيث يتطلع المواطنون 
للحكومات الوطنية لحمايتهم، في حين تسعى الدول والشركات للحد من 

نقاط الضعف في المستقبل.
باختصار، ســيخلق COVID-19 عالمًــا أقل انفتاحًا وأقــل ازدهارًا وأقل 
حريــة. لم يكن األمر كذلك بهذه الطريقة، لكن الجمع بين فيروس قاتل 
وتخطيــط غير مالئم وقيادة ال تملك الكفاءة وضع البشــرية على مســار 

جديد ومثير للقلق.
نهاية العولمة كما نعرفها

 Chatham يتفق روبــن نيبليــت )المديــر والرئيــس التنفيذي لشــركة
House( مــع والت بأنه قد يكون الفيروس هو القشــة التي قصمت ظهر 

البعيــر للعولمــة االقتصادية. وقد أثــارت القوة االقتصادية والعســكرية 
المتنامية للصيــن بالفعل عزمًا من الحزبين فــي الواليات المتحدة على 
فصــل الصين عن التكنولوجيــا الفائقة التي تمتلكهــا الواليات المتحدة 

والملكيــة الفكريــة ومحاولة إجبــار الحلفاء علــى أن الحــذو حذوها. وإن 
الضغــط العــام والسياســي المتزايــد لتحقيق أهــداف خفــض انبعاثات 
الكربون قد أثار بالفعل تســاؤالت حول اعتماد العديد من الشــركات على 
سالسل اإلمداد لمسافات طويلة. لكن اآلن، يجبر COVID-19 الحكومات 
والشــركات والمجتمعات على تعزيز قدرتها على التعامل مع فترات طويلة 

من العزلة االقتصادية الذاتية.
يبــدو من غيــر المحتمل إلى حــد كبير في هذا الســياق أن يعــود العالم 
إلــى فكرة العولمــة المفيدة للطرفيــن التي حددت أوائــل القرن الحادي 
والعشــرين. وبــدون حافــز لحماية المكاســب المشــتركة مــن التكامل 
االقتصــادي العالمــي، فإن بنية الحوكمــة االقتصاديــة العالمية التي تم 
إنشــاؤها في القرن العشرين ستتدهور بســرعة. وسيتطلب األمر عندئذٍ 
انضباًطــا هائــاًل للقادة السياســيين للحفاظ على التعــاون الدولي وعدم 

التراجع إلى المنافسة الجيوسياسية العلنية.
 COVID-19 وعندما يثبتــون لمواطنيهم أنهم قادرون علــى إدارة أزمة
سيشــتري السياســيون بعض رأس المال السياســي. ولكن أولئك الذين 
فشــلوا ســيجدون صعوبــة في مقاومــة إغراء إلقــاء اللوم علــى اآلخرين 

لفشلهم.
عولمة أكثر تتمحور حول الصين

كيشور محبوباني )زميل متميز في معهد آسيا للبحوث بجامعة سنغافورة 
الوطنية، ومؤلف كتــاب »هل فازت الصين؟« التحــدي الصيني لألولوية 
األمريكية( يرى أن جائحة COVID-19 لن تغير بشكل أساس االتجاهات 
االقتصادية العالمية. وســوف تســرع فقط من التغيير الذي بدأ بالفعل: 
االنتقال مــن العولمة التي تتمحور حول الواليــات المتحدة إلى العولمة 

التي تتمحور حول الصين.
لماذا سيســتمر هذا االتجاه؟ لقد فقد الشــعب األمريكــي ثقته بالعولمة 
والتجــارة الدولية. واتفاقيات التجارة الحرة ســامة، مــع أو بدون الرئيس 
األمريكــي دونالد ترامب. وفــي المقابل، لم تفقد الصيــن إيمانها. لمَ 
ال؟ هنــاك أســباب تاريخيــة أعمق، حيث يعــرف القادة الصينيــون جيدًا 
اآلن أن قرن اإلذالل الذي عاشــته الصين من عام 1842 إلى عام 1949 
كان نتيجــة تهاونهــا وجهودها غيــر المجدية من قبــل قادتها لقطعها 
عــن العالــم. وعلى النقيض مــن ذلك، كانــت العقود القليلــة الماضية 
من االنتعاش االقتصادي نتيجة للمشــاركة العالمية. كما شــهد الشعب 
الصينــي انفجار الثقــة الثقافية، ويعتقدون أنهم قادرون على المنافســة 

في أي مكان.
ونتيجــة لذلــك، كما أوثق فــي كتابي الجديــد، هل فــازت الصين؟ أمام 
الواليــات المتحــدة خيــاران. إذا كان هدفها األســاس هــو الحفاظ على 

التفــوق العالمي، فســيتعين عليها االنخراط في منافســة جيوسياســية 
صفرية محصلتها صفر، سياســيًا واقتصاديًــا، مع الصين. ومع ذلك، إذا 
كان هدف الواليات المتحدة هو تحسين رفاهية الشعب األمريكي - الذي 
تدهورت حالته االجتماعية - فعليها أن تتعاون مع الصين، ويقترح محاٍم 
أكثر حكمة أن يكون التعــاون هو الخيار األفضل، ومع ذلك، نظرًا للبيئة 
السياســية األمريكية السامة تجاه الصين، قد ال تســود المشورة األكثر 

حكمة.
سوف تخرج الديمقراطيات من قوقعتها

يرى جون جون إكنبيري )أســتاذ السياســة والشــؤون الدولية في جامعة 
برينســتون، ومؤلف كتاب »ما بعــد النصر وليبرال ليفياثــان«( أنه على 
المدى القصير، ســتصب األزمة الوقود على نيران النقاش المحتدمة في 
العالم الغربي حول اإلســتراتيجية الكبرى لجميع المعســكرات المختلفة 
حيــث ســيرى القوميــون والمناهضون للعولمــة، والصقــور الصينيون، 
وحتــى األمميون الليبراليــون، أدلة جديدة على صحــة وجهات نظرهم. 
وبالنظر إلى الضــرر االقتصادي واالنهيار االجتماعي الذي يتكشــف، من 
الصعب رؤية أي شيء آخر غير تعزيز الحركة نحو القومية، وتنافس القوى 

العظمى، والفصل اإلستراتيجي، وما شابه.
ولكن تمامًا كما هــو الحال في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي، قد 
يكون هنــاك أيضًا تيار معاكس أبطأ، وهو نوع من األممية المتشــددة 
المشــابهة لتلــك التي بدأهــا فرانكليــن روزفلت وعدد قليــل من رجال 
الدولة اآلخريــن قبل وفي أثناء الحرب. وأظهر انهيــار االقتصاد العالمي 
في ثالثينيات القرن العشــرين مدى ارتباط المجتمعــات الحديثة ومدى 
ضعفهــا تجــاه ما أطلــق عليــه روزفلت بأنهــا معدية، وكانــت الواليات 
المتحــدة أقل تهديــدًا من القوى العظمى األخرى مــن القوى العميقة - 
الدكتور جيكل وشــخصية الســيد هايد - للحداثة. ما استحضره روزفلت 
ودوليون آخرون كان نظامًا ما بعد الحرب من شــأنه أن يعيد بناء نظام 
مفتوح بأشكال جديدة من الحماية والقدرات إلدارة االعتماد المتبادل. ال 
تستطيع الواليات المتحدة ببساطة االختباء داخل حدودها، ولكن العمل 
فــي نظام مفتــوح بعد الحرب يتطلب بنــاء بنية تحتيــة عالمية للتعاون 

متعدد األطراف.
أرباح أقل، ولكن المزيد من االستقرار

يرى شــانون ك. أونيل )كبير زمالء دراســات أمريكا الالتينية في مجلس 
العالقــات الخارجيــة ومؤلف كتاب »أمــم غير قابلة للتجزئة: المكســيك 
والواليات المتحدة والطريق لألمــام«( إن COVID-19 يقوض المبادئ 
األساسية للتصنيع العالمي. حيث ســتقوم الشركات اآلن بإعادة التفكير 
في وتقليص سالســل التوريد متعددة الخطوات والمتعددة البلدان التي 

تهيمن على اإلنتاج اليوم.
تعرضت سالســل التوريد العالمية بالفعل النتقادات -اقتصاديًا، بسبب 
ارتفــاع تكاليــف العمالة الصينية، والحــرب التجاريــة للرئيس األمريكي 
دونالــد ترامب، والتقدم في مجال الروبوتــات واألتمتة والطباعة ثالثية 
األبعاد، وكذلك سياسيًا، بســبب فقدان الوظائف الحقيقية والمتصورة، 
خاصة فــي االقتصادات الناضجة. لقد كســرت COVID-19 اآلن العديد 
من هــذه الروابط: فقد أغلقت إغــالق المصانع فــي المناطق المنكوبة 
مصنّعين آخريــن- باإلضافة إلــى المستشــفيات والصيدليات ومحالت 
الســوبر ماركــت ومحــالت البيــع بالتجزئــة- محرومــة مــن المخــزون 

والمنتجات.
على الجانب اآلخر من الوباء، ستطلب المزيد من الشركات معرفة المزيد 
عن مصدر إمداداتها وستتبادل الكفاءة في التكرار. وستتدخل الحكومات 
كذلك، مما يجبر ما تعده الصناعات اإلســتراتيجية على خطط احتياطيات 
محلية واحتياطيات. الربحية ســتنخفض، لكن اســتقرار العرض يجب أن 

يرتفع.
يمكن أن يكون له غرض مفيد

شيفشانكار مينون )زميل متميز في Brookings India، ومستشار سابق 
لألمــن القومي لرئيــس الوزراء الهندي مانموهان ســينغ( إنــه رغم أننا 
فــي األيام األولى للوباء ولكن يبدو أن هناك ثالثة أشــياء. أواًل، ســيغير 
الفيروس سياســاتنا، سواء داخل الدول أو فيما بينها. إن سلطة الحكومة 
هي التــي تحول المجتمعــات -حتــى الليبراليين-. وإن النجاح النســبي 
للحكومة في التغلب على الوباء وآثاره االقتصادية ســيؤدي إلى تفاقم أو 

تقليص القضايا األمنية واالستقطاب األخير داخل المجتمعات.
فــي كلتــا الحالتيــن، عــادت الحكومــة، وتظهــر التجربة حتــى اآلن أن 
السلطويين أو الشعبويين ليسوا أفضل في التعامل مع الوباء، والواقع أن 
الدول التي اســتجابت في وقت مبكر وبنجــاح، مثل كوريا وتايوان، كانت 

ديمقراطية- وليست تلك التي يديرها قادة شعبويون أو سلطويون.
ثانيــًا، هذه ليســت نهاية عالم مترابط بعد. إن الوباء نفســه دليل على 
تكافلنــا. ولكن في جميع األنظمة السياســية، هنــاك بالفعل تحول إلى 
الداخل، بحث عن االســتقاللية والتحكــم في مصير المرء. نحن متجهون 

نحو عالم أكثر فقرًا وبخاًل وأصغر.
أخيــرًا، هناك عالمــات األمل والحس الســليم، حيث أخــذت الهند زمام 
المبــادرة لعقــد مؤتمر عبــر الفيديو لجميع قــادة جنوب آســيا لصياغة 
اســتجابة إقليميــة مشــتركة للتهديــد، و إذا صدمنــا الوباء فــي إدراك 
مصلحتنا الحقيقية في التعاون المتعدد األطراف بشــأن القضايا العالمية 

الكبرى التي تواجهنا، فسيكون قد حقق غرضًا مفيدًا.

كورونا.. هذا الوباء سيغّير 
العالم إلى األبد: آراء 12 

ا )2-1( مفكًرا عالميًّ
مثلما أدى هــذا المرض إلى تدمير الحياة، وتعطيل 
األسواق، وكشف كفاءة الحكومات )أو انعدامها(، 
فإنه ســيؤدي إلى تحوالت دائمة في القوة السياســية 

واالقتصادية. فورين بوليسي
ترجمة: أحمد جابر

أنَت تشهد اآلن 
ا )2-1( حَدًثا عالميًّ

نيكوالس غروسمان
)إيه. آر. سي ديجيتال( 

بينمــا يأتي جزء مــن الخوف من حداثة الخبرة وســوف 
ينحســر مــع تقادمهــا، إن بعضــه يأتي مــن إدراك أن 
ــا عالمنــا المعولم، ليس هنــاك مهرب  األوبئــة تهدد حقًّ
ضيق من الخطر مثلما حدث اإليبوال أو الـ”سارس”، وسوف 

يستمر هذا الخوف بعد أن يهدأ تفشي المرض.
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عندما يصبح كورونا 
سجاًنا وقاتًل لألسرى

عيسى قراقع

ال فــرق بيــن فيــروس كورونا والســجان، كالهما 
يملــك مفاتيح الزنزانــة، وكالهما يقتحم ويهاجم 
غرف وأقسام وأجسام األسرى، كالهما يمارس القمع 
الوحشــي والجرائم الطبية والموت البطيء، وكالهما 

يطفئ شموع اإلنسانية ويترعرع في الظالم.

كورونا يدلنا على الطرق

المستشار/
 أسامة سعد

قالوا قديمًا رب ضارة نافعة ومن عمق المأساة يولد األمل، 
ولــذا إن الخطر الداهــم الذي أوجده فيــروس كورونا جعل 
العالم يخضع صاغرًا لبعض مقتضيات العقل، وأجبر الدول 
كافة على أن تتخلى عن مصالحها الضيقة التي كانت سمة 
عالم السياســة، للتعاون والتكاتــف ولتكمل بعضها بعضًا 
مــن أجل القضــاء على هــذا الخطــر الذي يهدد البشــرية 

والمتمثل في فيروس كورونا.
 ربما كان انتشار الفيروس بمنزلة الصدمة التي ال بد منها 
لإلنسانية، التي فقدت إنســانيتها منذ زمن، وانخرطت في 
الحيــاة المادية إلــى أبعد الحدود، وتنكــرت لألصل الواحد 
للجنس البشــري الموجود على هذا الكوكب، وتشرنقت كل 
دولة على نفســها وغلبــت مصالحها ولفظت من ســواها، 
ظانة أنها تحقق وهمًا اســمه المصلحة العليا لشعبها، وما 
فطنت إلى أن ســعادة ومصلحة شعبها تكمنان في سعادة 
ومصلحة البشرية جمعاء، وما اعتقدت أنه مصلحة لها ما هو 

إال وهم سرعان ما تبدد عند أول خطر هدد هذا الكوكب.
 لقد جلبت )سياســة المصلحة العليا للدولة( على البشــرية 
مــا جلبت مــن الشــقاء والكــوارث والمصائب؛ ففــي إطار 
الســباق المحموم للسيطرة على موارد الكون التي أوجدها 
اهلل )ســبحانه وتعالى( للبشــر كافة، دمرت الطبيعة ولوثت 
الميــاه وُأفســد والهواء، وعاثــت بعض الدول فســادًا في 
أعمــاق األرض ولجــج البحــار وطبقــات الجو فــي حالة من 
الجنــون المطبق، بل لقــد بلغ هذا الجنــون مبلغه ببعض 
الدول حتى أنتجت عوامل فناء البشــرية، فســخرت الموارد 
التي اختل توازن الكوكب من أجل الحصول عليها، لصناعة 
وســائل الموت الفتاكة لقتل الجنس البشــري، وما تورعت 
عن استخدامها ما الحت لها الفرصة، ورفعت كذبًا شعارات 
كرامة اإلنســان وحريتــه ورفاهيته وأغمضــت عيونها عن 
مآسي الشعوب المســتضعفة، ألنها نهبت ثرواتهم مقابل 
ســكوتها عن حكامهــم الظلمة، وجعلت من المؤسســات 
الدوليــة التي قالــت إنها لتحقيق األمن والســلم الدوليين 
جعلتها وســيلة لقهر الشــعوب وحصارها وإفقارها، وتركت 
لنــوازع النفوس المريضة أن تُخرج اســوء ما فيها من حقد 
وحسد وغل تجسد على شكل حروب وسجون وفقر وحصار.

 وحينمــا بلغت األمــور ذروتها في هذا الجنــون جاء كورونا 
ليرد البشــرية إلى جادة الصــواب، ويجبرها على أن تتعاون 
علــى البر والتقوى، وتعمل صاغرة من أجل خدمة البشــرية 

جمعاء، فهل عقلنا الدرس؟
ماذا على البشــرية لو عملت من أجل إسعاد نفسها؟!، ماذا 
كان ينقص الدول أن تتوحد من أجل تسخير موارد الكوكب 
لخدمة ســكانه؟!، لماذا يســتأثر بعض ســكانه بالرفاهية 
الباذخــة في حين بعض آخر يموت جوعًا وقهرًا ومرضًا؟!، 
إن مــوارد الكوكب التي حباها اهلل للبشــرية لو وزعت على 
ســكانه لكفتهــم جميعًا، وألســعدتهم جميعًــا، ولحققت 
رفاهيتهم جميعًا، ولكنها النفس األمارة بالسوء التي تأبى 
إال أن تفســد ما صلح من أمر بني البشر، وتسابق الشيطان 
الذي قال لــرب العزة ألقعدن لهم صراطك المســتقيم في 
العمل على تعاســة البشــرية، ما كان أســعد هذه البشرية 
لو تكاملــت فيما بينها وقدمت كل أمة مــا لديها من أجل 
الجميــع كما يحث اآلن!، ألســنا كلنا نمقــت الحرب والظلم 
والجهــل والفقر؟، ألســنا كلنــا نطمح إلــى الرفاهية وإقامة 
العدل وتحقيق كرامة اإلنســان؟، لماذا تســول لنا أنفســنا 
أن ســعادتنا في شقاء اآلخرين؟!، ألســنا كلنا مخلوقات اهلل 
)ســبحانه( الــذي أوجدنا وأوجــد رزقنا؟، لمــاذا غلبت علينا 
شــقوتنا فاســتأثرنا بما يفيــض عن حاجتنــا ومنعناه غيرنا 
فمات جوعًا وفقرًا ومرضًــا أمام ناظرينا ونحن نملك لهم 
سعادة ورفاهية حلنا بينهم وبينها ونحن ندعي الحضارة؟!، 
ألم نشــعر في كوامن نفوسنا أن ســعادتنا منقوصة ونحن 
نغمض أعيننا كل مســاء على مآســي ال حصــر لها في هذه 
األرض ونوهم أنفســنا أننا ســعداء؟، لماذا ال نسعد ونسعد 

جميعًا بدل أن نشقى ونشقى جميعًا؟!

ما زالــت المخاطر كبيرة في اقتحام فيروس كورونا 
صفوف األســرى في ســجون االحتالل اإلسرائيلي، 
بعــد أن اعتــرف اإلســرائيليون بإصابــة ضبــاط 
وســجانين ومحققين بهذا المرض، وعزلهم عددًا 
من األســرى في ســجن مجــدو بســبب التقائهم 

المصابين اإلسرائيليين.
الجائحــة العالميــة لكورونا ليســت لهــا حدود وال 
حصانــة، وال تنتظــر أمرًا مــن أحد، إنها تتفشــى 
وتصــل إلى كل مكان، وســجون االحتالل من أكثر 
األماكن عرضة لإلصابة بهــذا الوباء، إنها دفيئات 
ناضجــة لألمراض الخطيــرة حيث البيئــة المغلقة 
مســتوى  وانخفــاض  والمزدحمــة،  والمختلطــة 
النظافة وســوء التغذيــة، واإلهمال الطبي وســوء 
العناية الصحيــة، وضعف القــدرات الطبية ونظام 
البنى التحتية للســجون، وضعف التهوية، وانتشار 
الرطوبة والحشرات، وسياســة نظام القمع والقهر 
النفسي والجسدي للمعتقلين، وغيرها من األسباب 
التي تجعل من انتشار كورونا داخل السجون أسرع 

بكثير منه خارج السجون.
الواقــع الصحــي فــي الســجون دون كورونــا هو 
باألســاس مأســوي وال يتالءم مع المعايير الدولية 
والطبية، فكيف إذا هبت رياح كورونا داخل السجون 
على هذا الواقــع الذي يفتقد الحــد األدنى للعناية 
الصحية؟!، ولعل اســتمرار ســقوط شهداء كل عام 
بســبب األمراض الفتاكــة هو دليل على سياســة 
إســرائيلية ممنهجــة ومســتمرة في االســتخفاف 
بصحة األســرى وتركهــم فرائس لألمــراض حتى 

الموت.
كورونا إذا ما هاجم األســرى فسوف يجد 800 أسير 
وأســيرة من المرضى والمصابين بأمراض خطيرة 
ومزمنة، ســيتمكن من حصد أرواحهم بسهولة، ال 
ســمح اهلل، ســيجد كورونا أطفااًل قاصرين وكبارًا 
في الســن مشــلولين ومعاقيــن، ســيجد عيادات 
الســجون غير مجهزة باللوازم الطبيــة الكافية، ال 
فحوصات اســتباقية للكشــف عن األمراض، سيجد 

أطبــاء متدربيــن غيــر مختصيــن مشــاركين في 
سياســة اإلهمال الطبي، ســيجد ما يســمى سيارة 
»البوســطة« المغلقــة والقــذرة هــي التــي تنقل 
األســرى إلى الســجون والمستشــفيات، سيجد أنه 
ال مــواد تنظيــف وال معقمــات وال أماكــن مالئمة 
للحجر الصحي، كورونا هذا سينتعش في السجون، 
حيث ال رقابة دولية على الوضع الصحي لألســرى، 
وال معقمات وال أدوية، وســيجد كورونا نفسه أداة 

جديدة للفتك باألسرى نيابة عن السجان.
مخــاوف انتقال مــرض كورونا إلى األســرى دفعت 
األمــم المتحــدة إلــى المطالبــة بإطــالق ســراح 
المعتقليــن، ألنــه إذا مــا دب المرض في أجســاد 
األســرى وفي أحياز محشــورة ومغلقــة فقد يؤدي 
إلــى كارثة إنســانية يصعــب تداركها، استشــعار 
الخطر هذا دفــع دواًل عديدة إلى المطالبة بإطالق 
ســراح أســراها، ومع االنتشــار المتســارع للمرض 
داخل )إســرائيل( إن هذا الخطر يزداد على األسرى 
الفلســطينيين، ال ســيما أن األســير يبقــى وجهًا 
لوجه مع اإلسرائيليين منذ لحظة االعتقال: الجنود 

والمحققين وقضاة المحاكم والسجانين واألطباء.
تحذيــر الرئيس الفلســطيني أبي مــازن من ترك 
األســرى عرضة لإلصابــة بوباء كورونــا، وتحميل 
)إســرائيل( المســؤولية عن صحتهم وسالمتهم؛ 
يأتيان مع عــدم قيام حكومة االحتالل بأي إجراءات 
لضمان سالمة األسرى، والتعامل مع األسرى كأنهم 
ليسوا من بني البشر، كأنهم خارج الزمان والمكان 
وغيــر موجودين، وهي رســالة عاجلــة إلى منظمة 
الصحــة العالمية وأطباء بال حــدود ونقابة األطباء 
العالمية والصليب األحمر الدولي، للتدخل والتحرك 
إلنقاذ األســرى، والتحقق من وجود إجراءات صحية 

حقيقية تحميهم من اإلصابة بفيروس كورونا.
ال فــرق بين فيــروس كورونــا والســجان، كالهما 
يملك مفاتيــح الزنزانة، وكالهمــا يقتحم ويهاجم 
غرف وأقســام وأجســام األســرى، كالهما يمارس 
القمع الوحشــي والجرائم الطبية والموت البطيء، 

وكالهمــا يطفــئ شــموع اإلنســانية ويترعرع في 
الظالم، ومنذ سنوات طويلة كورونا ينهش أجساد 
األسرى بأشكال ومســميات عديدة، يدخلون أحياء 

ويخرجون شهداء.
عندما يصبح كورونا ســجانًا قاتاًل ويهاجم األسرى 
دون تدخــل لحمايتهــم، عندهــا قد يــدرك ضمير 
البشــرية أن السجن هو الوباء، االحتالل هو الوباء، 
وأنه ال تختلف أنظمة وقوانين الســجن عن أنظمة 
وقوانيــن دولة االحتــالل ومؤسســاتها المختلفة، 
الدولــة التي تتنامــى فيها كل األوبئــة العنصرية 
والفاشــية وانتهاكات حقوق اإلنســان، األسرى في 
نظر اإلســرائيليين ليســوا حاضريــن وال غائبين، 
ليســوا أحياء وال أمواتًا، إنهم منسيون تجاوزتهم 

األشياء.
القلــق الفلســطيني على صحة وســالمة األســرى 
مــع انتشــار فيــروس كورونا يســتند إلــى تجربة 
طويلــة ومعرفة إلى أي حــد ال تلتزم دولة االحتالل 
بالقوانيــن الدوليــة وال أخالقيات المهنــة الطبية 
وقوانين الســلوك الدولية في تعاملها مع األسرى 
داخل الســجون، هذا القلق على حياة األسرى يدفع 
الشــعب الفلســطيني إلــى توجيه نــداء وصرخات 
إنذارية إلى المجتمع العالمي: ال تدعوا ذلك يحدث، 
ال تدعوا األسرى الفلسطينيين تحت رحمة فيروس 
كورونا واالستخفاف اإلسرائيلي بصحتهم، ال تدعوا 
حرب كورونا وحرب الطغيان اإلســرائيلي تشتعالن 
فــي الســجون، ال تدعوا ذلك يحــدث، األمر يتوقف 

اآلن عليكم.
أحد األســرى المرضى كتب من داخل الســجن: لن 
أتوقــف بعد اآلن عن الصــراخ حتى تأخــذ العدالة 
مجراها، أينمــا كنت وأينما حللــت فلن أتوقف عن 
الصــراخ، إن لــم يكن لــدي قلم أكتب بــه أو ورقة 
أســطر عليهــا فســأكتب بأظافــري وســعالي على 
جدران ســجني، فإذا تلفت أظافري ودميت أصابعي 
وتوقفت أنفاسي فستبقى روحي هائمة على األرض 

تالحقكم دون هوادة.

معركــة الكرامــة التي جــرت أحداثهــا على أرض 
والمعــارك  المالحــم  األردن مــن  فــي  الكرامــة 
البطوليــة التــي كتب حروفهــا الجيــش األردني 

والفدائيون الفلسطينيون.
وقعت معركة الكرامة في الحادي والعشــرين من 
مارس/ آذار عام 1968م، وهو يوم تاريخي نضالي 
شامخ، يوم أن ســطر الجيش األردني والفدائيون 
الفلســطينيون آيات من العز و الفخار، وصد جيش 
األردن عن األمة العربية اإلسالمية الخطر الداهم 
لالحتالل اإلســرائيلي ألرضنا العربية والمرتفعات 

الغربية للمملكة األردنية.
إن يــوم الكرامة الباســل هــو يــوم تاريخي كبير 
بكل معانــي العز والفخار واالنتصار الذي ســطره 
الهاشــميون والفلسطينيون في ســجل التاريخ و 

صفحات النضال العربي ضد الكيان اإلسرائيلي.
لقد بــدأت معركــة الكرامة عندمــا حاولت قوات 
الجيش اإلســرائيلي احتالل الضفة الشــرقية لنهر 

األردن مــن عدة جهــات، إال أن الجيــش األردني 
باالشــتراك مع الفدائيين الفلســطينيين وسكان 
الكرامــة ومنطقتهــا تصدوا للجيش اإلســرائيلي 
في معركة اســتمرت أكثر من 16 ســاعة، أجبرت 
االحتالل اإلســرائيلي على االنســحاب الكامل من 
أرض المعركة، وبعد 16 ساعة من القتال، انتهت 
المعركة، وفشــلت )إســرائيل( في تحقيق أي من 
أهدافهــا على جميع األصعــدة، وخرجت من هذه 
المعركة خاسرة ماديا ومعنويا، وبدأت باالنسحاب 
بل وطالبت دولة االحتالل اإلسرائيلي، وألول مرة 
في تاريــخ الصراع وقــف إطالق النار في الســاعة 
الحادية عشرة والنصف صباحًا من يوم المعركة، 
إال أن المملكة األردنية أصرت وعلى لســان الملك 
حســين بن طــالل على »عــدم وقف إطــالق النار 
طالما هناك جنديا إسرائيليا واحدا شرقي النهر«.

مثلــت معركــة الكرامــة عالمة فاصلة فــي تاريخ 
مقاومــة االحتالل اإلســرائيلي، فقــد قدم الجيش 

العربــي األردني في هذا اليوم الخالد 86 شــهيدا 
وجرح 108مــن أبناء الجيش األردنــي، وقد تكبد 
العدو الصهيوني خســائر كبيرة جــدا قضت على 
معنويــات الجيش اإلســرائيلي بعد حــرب يونيو/
حزيــران 1967م؛ فقــد بلغــت حصيلــة خســائر 
الجيــش اإلســرائيلي 250 قتيــال، و450 جريحــا 
إســرائيليا، كمــا تكبــد الصهاينة خســائر مادية 
فادحة فاقت ثالثة أضعاف خسائره خالل حرب عام 
1967م، حيث اســتطاعت القوات األردنية تدمير 

88 آليــة مختلفــة شــملت 47 دبابة كبيــرة ،18 

ناقلة جند، 24 ســيارة مســلحة، 19سيارة شحن، 
فيما أســقطت قوات الجيش األردني سبع طائرات 

مقاتلة إسرائيلية..
معركة الكرامة هي عالمة تمّثل تحول استراتيجي، 
وأعطــت هذه المعركــة زخمًا نضاليًا فــي التاريخ 
النضالي العربي المشــرق فــي مواجهة االحتالل 

الصهيوني ألرضنا الفلسطينية.

معركة الكرامة.. ملحمة 
بطولية ضد االحتلل

غسان الشامي
ghasanp1@hotmail.com

معركة الكرامة هي عالمة تمّثل تحواًل استراتيجيًا، 
وأعطــت هذه المعركــة زخمًا نضاليًا فــي التاريخ 
االحتــالل  مواجهــة  فــي  المشــرق  العربــي  النضالــي 

الصهيوني ألرضنا الفلسطينية.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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وبيــن أمجــد رزق، مــن دائــرة العنايــة 
بالزبائــن فــي مدينــة اللحوم بغــزة أن 
حركــة مرتــادي منشــأتهم التجارية أول 
أمس، فاقــت التوقعات، ممــا تطلب من 
اإلدارة اســتدعاء عمال اضافيين، وصلوا 
ألكثر من 50 عاماًل، كما أن ساعات العمل 
امتــدت ألكثر مــن 15 ســاعة متواصلة 

لتلبية احتياجات المواطنين.
أن  "فلســطين"  لصحيفــة  رزق  وأوضــح 
االقبــال تركــز علــى اقتنــاء  المعلبــات، 
األجبان، اللحوم، والخضروات، واحتياجات 

األطفال والمسليات.
وأشــار رزق إلــى أنهــم فرضــوا اجراءات 
منشــأتهم  لــرواد  والســالمة  األمــن 
التجارية، كتوزيع المواد المعقمة عليهم 
قبــل الدخــول، فضاًل عن تعقيــم األرفف 

واألرضيات.
ونبــه إلــى أن تهافــت المواطنيــن على 
المــوالت التجارية  يأتــي في أعقاب وقف 
وزارة الداخلية نشــاط األسواق الشعبية 
خشية تفشي المرض بصورة موسعة في 

انحاء القطاع المحاصر.
 فيما قال البائع ســعيد فرج اهلل، إن اقبال 
المواطنيــن زاد في األيام القليلة األخيرة 
على شــراء المنتجــات والمعقمات، وهذا 

رفع سعرها من جانب التاجر المورد.  
وبيــن فرج اهلل لصحيفة "فلســطين"  أن 
الوضع اليــوم يطبق فيه المثل الشــهير 
أن مصائــب قوم عند قــوم فوائد:" ففي 
الوقــت الــذي يتخــوف فيــه المواطنون 
من االصابة بالفيــروس ويتهافتون على 
شــراء المعقمــات، نجد فــي الحقيقة أن 
ذلــك فرصة تكســب النعــاش بضائعنا" 
مشيرًا إلى أن ارتفاع األسعار قد يأتي من 
التاجر المورد، الذي يستغل تلك الظروف 

ويحتكــر الســلع التي عليهــا طلب لحين 
بيعها بأسعار أعلى.

فيمــا اســتغرب المواطن محمــد صالحة 
تهافت المواطنين على الشراء، وبين أن 
ذلك ليس ســلوكًا سليما، بل ترتب عليه 
فرصة للبائع والتاجر معًا أن يرفعا األسعار 
في وقــت أن ظروف النــاس االقتصادية 

بشكل عام متردية.
وأوضــح صالحــة لصحيفــة "فلســطين" 
أثناء تجوله بأحــد أماكن البيع أنه يقتني 
فقط الســلع التي يحتاجها خالل األسبوع 

الواحــد، ألن تخزيــن البضائــع عن الحد 
الزائد مفسدة، خاصة الخضروات.

 فيما أوصت السيدة ســهيل أبو عيسى، 
الجمعيات األهلية والمجتمعية بالتعاطف 
مع األســر التــي ليس لها مصــدر دخل، 

والعمل على امدادها باالحتياجات .
كمــا أهابــت أبــو عيســى فــي حديثها 
"بالمؤسســات  "فلســطين  لصحيفــة 
الموظفيــن،  رواتــب  صــرف  الرســمية 
والســلطة الفلســطينية لرفــع العقوبات 
االقتصادية عــن قطاع غزة، لوقف ارتفاع 

معدالت الفقر والبطالة.
 مــن جانبهــا جــددت وزارة االقتصــاد 
الوطني بغزة، تأكيدهــا أنها لن تتهاون 
مع محتكري الســلع، ويســتغلون ظروف 

الناس في رفع األسعار.
وقــال مدير عــام اإلدارة العامة للمكاتب 
الفرعيــة وحماية المســتهلك عبد الفتاح 
التفتيشــية  الطواقــم  أبــو موســى  أن 
تعمل على متابعة ومراقبة أســعار السلع 
والمواد التموينية في األسواق والمحالت 
التجارية، خالل فترة الطــوارئ، بالتعاون 

مع مباحث التموين.
وبيــن أن الطواقــم التفتيشــية التابعة 
لحمايــة المســتهلك بــوزارة االقتصــاد 
الوطنــي حــررت أكثــر مــن 22 محضــر 
ضبط لعدد من التجار وأصحاب المحالت 
والمتالعبيــن  المحتكريــن  التجاريــة 

باألسعار.
وأكــد  أبــو موســى، أن مفتشــي حماية 
المســتهلك يقومون بمهامهم الرقابية 
المكثفــة للمحال التجاريــة الخاصة ببيع 
المــواد االســتهالكية للتأكــد من عدم 

احتكار وتخزين السلع الغذائية.
وشــدد أبــو موســى علــى أنه لــن يتم 
التهاون مع المخالفيــن وغير الملتزمين 

باألسعار الرسمية والمحتكرين للسلع.
وذكــر أنه بإمــكان المواطنيــن االتصال 
عبر خدمــة الخط المجاني للتبليغ عن أي 
احتكار او تالعب باألســعار من قبل التجار 
وأصحاب المحــالت والصيدليــات، خالل 

االتصال على الرقم )1800112233(.
من جانبها ناشــدت غرفة تجارة وصناعة 

غزة التجار للتكافل وعدم رفع األسعار.
 وقالت الغرفة في بيان لها :" ندعو التجار 
إلى مســاندة ودعم المواطنين من خالل 
المحافظة على أســعار الســلع والبضائع 
وعمــل المزيــد من العــروض وتخفيض 
األســعار  في هذا الظــرف العصيب،  كما 
نهيب  بتطبيق كل اإلجراءات حفاظًا على 

سالمة المواطن والوطن".
كمــا  طالبــت الغرفــة جميــع المنشــآت 
االقتصادية بتوفيــر اعلى درجات الوقاية 
المشــددة  الســالمة  اجــراءات  واتبــاع 
والتعقيــم بمــا في ذلك ســيارات العمال 
البضائــع والشــاحنات والمحالت  ونقــل 

التجارية.

الغرفة التجارية تدعو لعدم رفع األسعار واالقتصاد تخالف المحتكرين

تهافت املواطنني عىل السلع الغذائية واملعقامت سلوك اقتصادي خاطئ  
غزة/ رامي رمانة:

عقــب اإلعالن عن اكتشــاف أول إصابتين بفيروس كورونا 
فــي قطــاع غــزة، زاد تهافــت المواطنيــن علــى المحــال 
التجارية واألسواق العامة، القتناء احتياجاتهم من السلع 

والمنتجــات الغذائيــة والمــواد المعقمــة مــن أجــل البقاء 
أطــول مــدة فــي منازلهــم تحســبًا مــن إصابتهــم بعــدوى 

المرض القاتل.
غير أن هذا السلوك االستهالكي غير الطبيعي، تولد عنه  

ارتفاع في األسعار، ووجد بعض التجار الفرصة في احتكار 
السلع، مما حدا بوزارة االقتصاد الوطني والغرف التجارية 
إلى التحذير من استغالل ظروف الناس في هذه األوقات 

العصيبة، وشددوا على أنهم لن يتهاونوا مع المحتكرين.

إقبال المواطنين على األسواق بعد اإلعالن عن إصابتين بكورونا بغزة أمس                )تصوير/ رمضان األغا(

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكد وكيــل وزارة الزراعة بغــزة، إبراهيم القدرة 
أن الــوزارة  أوقفــت التصدير لجميــع المنتجات 
الزراعيــة لقطع الطريق على الغالء واالســتغالل 

من قبل بعض التجار.
وقــال لصحيفة "فلســطين" أمس: " ســنبذل ما 
بوسعنا للحفاظ على أن تبقى االسعار في متناول 
المســتهلك"، مطمئنــًا  المواطنيــن أن القطاع 
الزراعــي يعمــل  بكامل طاقتــه وال يوجد نقص 
بالمنتجــات الزراعية ومن غير المتوقع أن يحدث 

نقص وال في المستقبل القريب.
وأضــاف القــدرة: "سيســتمر القطــاع الزراعــي 
بالعمــل وإنتاج ما يحتاجه المســتهلك "، مطالبًا 
المواطنيــن بــأال تنتقل إليهم "عــدوى الهلع" و 
شــراء كميــات اضافية مــن المنتجــات الزراعية 
كونها سريعة التلف والفســاد مما يجعل االكثار 

منها غير مجد ويسبب خسارة مالية .
وأشــار إلى هناك وفرة في االنتاج الزراعي تفوق 
االكتفاء الذاتي وتصل لدرجة وجود فائض حيث 

يتم تصدير 500 طن يوميًا للضفة الغربية.
ولفــت إلى أن ما حــدث أول من أمس من نقص 
بعــض المنتجــات وارتفــاع األســعار كان نتيجة 
حــدوث  حالة  من الخوف والهلع )إثر إعالن وزارة 
الصحــة عن وجــود إصابتيْــن بـ"كورونا"( أدلى 
إلقبالهم بشــكل كبير على األســواق والموالت 

وسحب المنتجات.
وأضــاف:" كمــا أن النقص حدث بســبب  احتكار 
بعــض التجار عديمي الضمير للمنتجات الزراعية 

وعدم عرضها باألسواق ".
وتابــع القــدرة:" نحــن اآلن بصدد إعــداد خطة 
وجهــات  الشــريكة  المؤسســات  مــع  طــوارئ 
االختصاص لضمان االســتمرار بالعمل واالنتاج 
وتوفيــر المنتجــات  حتــى لــو اشــتدت االزمة و 

االصابات بـ"كورونا"
وأكــد أن الوزارة تعمل بشــكل حثيث على إعادة 
االسعار لسابق عهدها حيث من الصعوبة بمكان 

تحديدها ، متوقعًا أن تستقر األسعار خالل أيام.
وقــال :" نحــن بصــدد التنســيق مع شــركائنا 

المدنييــن والداعميــن إلعــداد خطــة طــوارئ 
لضمان ســالمة المزارع عند عمله وتوفير ســبل 
الوقايــة له وســالمة المنتــج المورد لألســواق 
وسالمة عملية توزيع المنتج من  تعقيم ومراقبة 

وتحصينات ".
أمــا بخصوص اإلنتــاج الحيواني ، فأكــد القدرة 
أن اللحوم والدواجن متوافرة بشــكل كبير حيث 
إن أســعار الدواجــن في متناول المســتهلك " 9 
شــواكل للكيلــو" فيمــا يوجد فائــض في لحوم 
األبقار والمجمدات ووفرة في األســماك، مؤكدًا 
أن الــوزارة ســتعمل ضمن خطة الطــوارئ على 
ضمان توافر تلك المنتجات حال استمرار األزمة.

ودعــا وكيل وزارة الزراعة إلــى اإلبالغ عن التجار 
المخالفيــن علــى األرقــام المجانيــة لوزارتــيْ 
الداخلية واالقتصاد التي تعمل طوال 24 ساعة،  
مشــيرًا إلى أن دوام الموظفين في الوزارة حاليًا 
يخضع لوضع الطوارئ بشــكل يضمن اســتمرار 
تقديم الخدمة للمزارعين والمستفيدين بشكل 

دائم خالل األزمة.

مســتمرة  الفنيــة  الــوزارة  طواقــم  أن  وأكــد 
بالعمــل عبر "معبــر كرم ابو ســالم" للتأكد من 
مطابقــة الــواردات إلجراءات  الحمايــة والوقاية 
مــن االمراض ، معتبــرًا أن الرقابــة على المعبر 
هــي خط الدفــاع االول لقطاع غــزة أمام بعض 
التجــار  منعدمي الضمير الذين قد يســتوردون 
بضائــع تالفة أو مخالفة للشــروط والمواصفات 

الفلسطينية.
وتابع:" مررنا  بـ3 حروب إســرائيلية ســابقة وما 
زلنــا نواجه حصارًا و معوقــات خالل العقد األخير 
اســتطعنا أن نتغلــب عليهــا و يســتمر القطــاع 
الزراعي بكامــل طاقته فلدينا الخبرة الكافية في 
التعامل مع االزمات والظروف الصعبة سنستفيد 

منها خالل األزمة الحالية".
وأكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا لتوفير المنتجات 
كلها للمواطن  وستشدد الرقابة على مستلزمات 
االنتاج ، مشــيرًا فــي الوقت ذاته إلــى أن الهلع 
واإلقبــال الكبير غير المبرر مــن قبل المواطنين 

سيحدث نقصًا مهما كانت طاقة االنتاج عالية.

القدرة : أوقفنا تصدير املنتجات الزراعية ملنع احتكار التجار
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هــل تعلم أن أطول شــارع مزروع بالشــجر في 

العالم يوجد في اليابان؟ 
- هل تعلم أن االسم القديم لماليزيا هو مااليا؟ 
- هــل تعلــم أن االســم القديــم لعمــان عاصمة 

األردن ربة عمون؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

االفقي:
-1  ما يطلق على الصبح و 

العشاء 
-2  رجع + أظلم + أفئدة 

-3  عملة صغيرة معكوسة 

+ من أصنام الجاهلية 
معكوسة + مدينة سورية
-4  أبطل الحجة + طعام 

الضيف معكوسة + ثالثة 
ارباع طريق 

-5  ال قيمة له + عبر + علم 

مؤنث معكوسة
-6 احد الوالدين + أغلقت 

معكوسة - مختلفان 
-7 نسيان + جاسوسة 

-8  عكس ضالل + شارك 

+ حرف جر
-9  حرف جزم – يسد فجوة 

+ طعم الحنظل 

العمودي
-1  استعد مبعثرة + أيسر 

-2  للنهي + جزار + عكس 

بنى
-3  من البرمائيات 

معكوسة + جواب لسؤال 
شرعي 

-4  ظهر وبان + يفرحه 

معكوسة 
-5  يقف عليه االمام+ من 

أدوات النجار 
-6  تراحع مهزوما- ضمير 

للغائبة معكوسة + حرف 
-7  من أسماء النار + ذنوب 

صغيرة 
-8  ال باالنجليزية + سقيم – 

في الوجه 
-9 من أسماء اهلل الحسنى – 

عكس شر 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

»جوجل« تطلق موقعًا
توعويًا حول »كورونا«

واشنطن/ وكاالت:
تناول الكثيرون حول العالم األخبار والمعلومات غير الموثوقة حول فيروس 
كورونــا، دون تحٍر لدقة مصداقية المصــدر، وأصبحت الخطورة كامنة في 
انســياق أفراد المجتمع خلف هذه األكاذيب، بل والمساهمة في نشرها عن 

عدم دراية ووعي في التأكد من الخبر المزيف أو الحقيقي. 
وتجنبا لذلك أعلنت شــركة »جوجل« عن إطالق موقع إلكتروني متخصص 
في نشــر المعلومات الصحية وآخر المســتجدات المتعلقة بفيروس كورونا 

المستجد، كما أطلقت على الموقع اسم »دوت كوم-كوفيد 19«.
يهدف الموقع المعلوماتي إلى التقليل والحد من انتشــار الشــائعات حول 
المرض وتفشــي العدوى بين النــاس، مما يزيد من هلــع المواطنين في 
مختلف أنحاء العالم، يأتي الموقع ليكمل الدور الحكومي الذي تلعبه الدول 
العربيــة والغربيــة للتصدي لهذا الوبــاء وطمأنة الناس وإرشــادهم حول 
الخدمات الطبية المتوفرة واإلجراءات الوقائية المطلوبة في حالة اإلصابة 

بالفيروس أو الوقاية منه.

واشنطن/ وكاالت:
أظهــرت زيــارة للمتاجر اإللكترونية لشــركة 
أبــل، امــس، أن الشــركة تخلت عــن تقييد 
المشــتريات اإللكترونية لهواتف آيفون التي 

تقتصر على جهازين فقط.
المتاجــر  مــن  المشــتريات  قوائــم  وتتيــح 
اإللكترونية في مناطــق عديدة من الواليات 
المتحــدة إلــى هونج كونــج والبر الرئيســي 
للصين للعمالء شــراء أكثر من عشرة أجهزة، 

ولكــن القيــود مســتمرة بالنســبة لبعــض 
طرازات آي باد وماك بوك. 
وامتنعت أبل عن التعقيب. 

وهــذا الشــهر، قالت أبل إنها ســتغلق جميع 
متاجــر التجزئة خــارج البر الرئيســي للصين 
وتايوان وهونج كونج ومــاكاو، وهو ما يعني 

التحول فعليا لموقعها اإللكتروني.
وأعلن يــوم األحــد أن شــركة اإللكترونيات 
األمريكية أبــل فرضت قيود على عدد أجهزة 

الكمبيوتــر اللوحــي آيبــاد والهاتــف الذكي 
آيفــون التي يمكــن ألي عميل شــراؤها عبر 
اإلنترنــت خــالل األســبوع الحالــي، بســبب 
المصاعــب التي تواجهها الشــركة في إنتاج 
األجهــزة نتيجــة تداعيــات انتشــار فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد19-(.
وكانــت الشــركة قد قررت، في وقت ســابق، 
إغالق جميــع متاجرهــا التقليديــة للحد من 

انتشار الفيروس.

أبل تلغي قيود شراء أجهزة آيفون عبر اإلنترنت

- قريــة آبــل القمــح: تقع إلى الشــمال من مدينة صفد بانحراف قليل إلى الشــرق على بعد 32 
كم منها، وكانت تبعد نحو كيلومتر عن الحدود اللبنانية الفلســطينية، بلغت مســاحة أراضيها 
ســنة 1945/44م بالدونمــات 4615 دونًمــا، وكان عدد ســكانها في ذلك العام 330 نســمة، 
اســتولى المحتلــون الصهاينــة علــى القريــة خــال النكبة فــي 10 مايــو ســنة 1948م وهجروا 

سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- األكل ع قد المحبة: ُيضرب لحض الضيف على تناول أكبر كمية من 
الطعام، يقوله المضيف لضيفه تشجيًعا له على اإلكثار من األكل 

وعدم الخجل؛ فأكلك الكثير من عندي دليل على محبتك لي.

رش حي األمل في خان يونس بالمعقمات  )تصوير/ ياسر فتحي(

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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أقوال تراثية

123456789
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1 ا ل ع ت م ت ا ن
2 ع ا د ج ن ق ل و ب
3 س ل ف ل ب ـه ح م ص
4 د ح ض ى ر ق ط ر ي
5 ت ا ف ه م ر م ي ر
6 أ م ت د س ة ض
7 س ـه و ع م ي ل خ
8 ـه د ى س ا ـه م ف ي
9 ل م ي ر د م م ر



وصية اليوم: حديث شريف: 
َم:  ى اللُه َعَلْيِه َوَســلَّ َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللِه َصلَّ

»َل َعْدَوى، َوَل ِطَيَرَة، َوَل ُغوَل«.
أجمــل مــن القصــور والــدور كتــاب يجلــو األفهام، ويســر 

القلوب، ويؤنس األنفس، ويشرح الصدر، وينمي الفكر.
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"الصحة" دعت لالكتفاء بالبتسامة
التوقف عن المصافحة للوقاية من كورونا واجب التنفيذ

اإلسراء والمعراج.. معجزة عظيمة تحمل الدروس والعبر

غزة/ صفاء عاشور:
مع االنتشار الواسع والمستمر لمرض فيروس 
كورنــا كوفيــد19 فــي كافــة أنحــاء العالــم، بــدأ 
المواطنــون على الصعيد المحلي باتباع نصائح 
وارشــادات وزارة الصحــة فيما يتعلــق بالوقاية 

من هذا المرض الذي ينتقل عبر اللمس ومنها 
التوقف عن المصافحة واالكتفاء باالبتسام.

وبمــا أن المصافحــة مــن أكثــر األمــور اليوميــة 
التي يقوم بها اإلنســان المســلم عندما يقابل 

مــن يعرفــه ســواء فــي عمــل، طريــق، أو فــي 
الزيــارات العائلية، فإنه كإجــراء احترازي من هذا 
الفيــروس، بــات يحجــم عــن ذلــك، وربما يشــعر 

بالحرج.

غزة/ هدى الدلو:
اإلسراء والمعراج معجزة عظيمة وحادثة كبيرة 
جاءت تكريًما لرسول الله محمد صلى الله عليه 
وســلم بعد مشــوار طويل من الدعوة إلى الله 
ســبحانه وتعالــى وبعــد معاناة كبيــرة من أذى 

قريــش وبطشــهم، ورغــم مــا جــاءت بــه تلــك 
الرحلة إال أنها تحمل في طياتها دروًسا وعبر.

والمعجــزات التــي أكــرم اللــه عــز وجل بهــا نبيه 
االســراء  رحلــة  أجملهــا  مــن  ولعــل  عديــدة، 

والمعــراج، حيــث يقــول الداعيــة مصطفــى أبو 
توهــة: »ولكن اختلف في تاريخها، ولكنه حري 
أن نقــف أمامهــا خاشــعين، والتــي كانــت فــي 
غاياتها تحمل العديد من المرامي واألهداف«.

مديــر عــام اإلدارة العامــة للوعــظ واإلرشــاد 
فــي وزارة األوقاف د. يوســف فرحات يوضح 
أن المصافحة باليد ليست من األمور الواجبة، 
ولكــن جــاء عن النبــي صلى الله عليه وســلم: 
"إن المؤمــن إذا لقــي المؤمــن فســلم عليــه، 
وأخــذ بيــده فصافحــه تناثــرت خطاياهما كما 

يتناثر ورق الشجر".
ويقــول فــي حديث مع صحيفة "فلســطين": 
بيــن  المحبــة  أواصــر  تعمــق  المصافحــة  "إن 
المســلمين وكذلك العنــاق فهو صورة أخرى 
مــن صور المودة والتأكيد عليها"، مســتدرًكا: 
"ولكن نحن اليوم نعيش في حالة اســتثنائية 
اجتــاح  الــذي  كورونــا  فيــروس  انتشــار  وهــو 

العالم".
ويضيف فرحــات: "إن الجراءات الوقائية هي 
اجراءات شــرعية من الطــراز األول ول تتنافى 
مع الشرع بل يحث عليها كما جاء في الحديث 

التــي يعيشــها العالــم بأســره ومنهــا قطــاع 
غــزة فهناك تخوفات كبيــرة اليوم من انتقال 
العــدوى، لذلــك فــإن وزارة الصحــة اتخــذت 
العديــد مــن الجــراءات وقامــت بنشــر جملــة 
من التوجيهــات والتعليمات الصحية من أجل 

سالمة المواطنين.
ويؤكــد فرحــات علــى أن المســلم يجــب عليه 
أن يتعامــل مــع هذه التعليمــات بصورة كلية 
وأن يتعامل على أنها تعليمات شــرعية يجب 

تنفيذها دون تقصير فيها أو استهانة.
وكانــت وزارة الصحــة قــد أصــدرت تعليمــات 
المصافحــة  تجنــب  مــن  بــدًءا  وتوجيهــات 
نصيــة  برســالة  نصيحــة  ووجهــت  باأليــدي، 
قصيرة على الهواتف الخلوية للمواطنين جاء 
فيهــا: "عزيــزي المواطن حفاًظــا على صحتك 
وصحــة اآلخرين تجنــب المصافحــة والتقبيل، 

ابتسامتك تكفي".

الصحيــح: "ل يورد ممــرض على مصح" وهذه 
دعوة صريحة من النبي للتحوط في مثل هذه 
الحالت واألخذ بإجراءات السالمة والوقاية. 
ويشــير إلــى حديــث رســول اللــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم: "ل عدوى ول طيــرة ول هامة 
ول صفــر، وفــر مــن المجــذوم كمــا تفــر مــن 
تجنــب  ضــرورة  علــى  تأكيــد  وهــذا  األســد"، 
األماكن واألشخاص الذين يكونون سبًبا لنقل 

األمراض.
ويلفــت فرحــات إلــى موقف آخــر عندما جاءه 
وفــد لمبايعتــه وكان أحدهــم مريًضــا فقــال 
لــه رســول اللــه: ارجع فقــد بايعنــاك، دون أن 
يصافحــه أو يســلم عليــه، وكانــت البيعة في 
ذلــك الوقــت تتــم عــن طريــق المصافحــة إل 
أن الرســول اكتفــى له باإلشــارة وإرادة الرجل 

وقبوله بمبايعة رسول الله.
ويشــدد علــى أنــه في ظــل الظــروف الحالية 

ويوضــح أبــو توهــة لصحيفــة "فلســطين" 
أن مــن أبــرز أهدافهــا أنها مكافأة وحســن 
مثوبة للنبي الكريم عليه الصالة والسالم 
إزاء صبــره علــى قومــه، وتقــواه لمــوله 
ســبحانه وتعالى، ولعل هذا هو الســر في 
مجــيء ســورة اإلســراء بعــد ســورة النحل 
ليكــون الرابــط بيــن نهايــة الثانيــة وبدايــة 
األولــى كمــا يقــول علمــاء المناســبة أنها 
الفــؤاد  لذلــك  وبلســًما  تضميــًدا  كانــت 
المكلــوم بعــد الرحلــة إلــى الطائــف حيــث 
لقــي مــا ل ينبغــي مــن عــرض تغنــوا في 
معلقاتهم بحسن الضيافة، وإكرام الغريب 

من قبيلة الطائف هذا من ناحية.
ويضيــف أبــو توهــة: "ومــن ناحيــة أخــرى 
فإن هــذه المعجزة كانت تمحيًصا واختباًرا 
للفئــة المؤمنــة التــي كانــت علــى موعــد 
قريــب مــع الهجــرة بعد شــهور معــدودة، 
وذلــك مــا أشــار إليــه قولــه تعالــى: "َوَمــا 
اِس"،  ِتي َأَرْيَنــاَك ِإل ِفْتَنًة ِللنَّ ْؤَيا الَّ َجَعْلَنــا الرُّ
ليســقط ضعــاف اإليمــان وعــدم اليقيــن 
بصــدق نبوته ولتقــوم الدولة على أكتاف 
مؤمنيــن شــعارهم "إن كان قــد قــال ذلك 

فقد صدق"".
ويشــير إلــى أنــه مــن ناحيــة أخــرى تصليًبــا 
وتقويــًة لقلــب النبي الكريــم عليه الصالة 

"، وقوله أيًضا:  ــِه ٱْلُكْبــَرٰىٓ ــِت َربِّ َرَأٰى ِمــْن َءاَيٰ
"ِلُنِرَيَك ِمْن آَياِتَنا اْلُكْبَرى"، ليعود بعد ذلك 
إلــى العالم األرضي ليصطدم بالمشــركين 
المكذبيــن والمعاندين ولتهــون عليه بعد 
ذلك األهوال والمكر والتخطيط الذي بلغ 

حد المحاولة في تصفيته جسدًيا.
ويتابــع: "فإن هــذه المعجــزة الكبرى تذكر 
المســلمين قاطبًة بأن هناك شعًبا يعيش 
يــأن تحــت  علــى أرض اإلســراء والمعــراج 
وطأة احتالل غاشــم، ويعانــي لياًل طوياًل، 
منــذ أن احتل الغاصب مســرى رســول الله 

قيــام  بعــد  ســيالقي  والــذي  والســالم، 
مــن  والخصــوم  األعــداء  الفتيــة  الدولــة 
القرابــة والبعيدين، لقوله تعالــى: "َلُتْبَلُونَّ 
ِفــي َأْمَواِلُكــْم َوَأنُفِســُكْم َوَلَتْســَمُعنَّ ِمــَن 
ِذيَن  ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم َوِمَن الَّ الَّ

َأْشَرُكوا َأًذى َكِثيًرا ".
ويبين أبو توهة أن هذه الرحلة كانت بوابة 
لطالع الله له على مشاهد اآلخرة، الجنة 
ومــا فيها مــن نعيــم، والنار ومــا فيها من 
عــذاب مقيــم، فيــرى األهــوال ومــا ينتظر 
"َلَقــْد  تعالــى:  المكذبيــن مصــداق قولــه 

عليــه الصــالة والســالم فــي الخامس من 
يونيــو عــام 67، إنهــا ذكــرى تهــز المضاجع 
وتقيــم الحجة علــى كل من ألقى الســمع 

وهو شهيد".
الصالة والثبات

مــن جهته يقــول العضو الستشــاري في 
رابطــة علمــاء فلســطين أحمد زمــارة: "إن 
رحلــة ومعجزة اإلســراء والمعــراج لم تكن 
مجــرد حــادث عــادي، أو رحلــة روتينيــة بــل 
اشــتملت هــذه الرحلــة النبوية الســماوية 

على دروس عظيمة، ورسائل عميقة".
ويوضــح زمــارة لصحيفة "فلســطين"، أنها 
األقصــى  المســجد  أهميــة  أظهــرت  قــد 
بالنســبة للمســلمين، إذ أنه َمسرى رسول 
اللــه صلى الله عليه وســلم، ومعراجه إلى 
الســماوات العلــى، وكان القبلــة األولــى 
التــي صلــى المســلمون إليهــا فــي الفترة 
المكيــة، ول تشــد الرحال بعد المســجدين 

إل إليه.
ويشير زمارة إلى أنه أكدت أهمية الصالة، 
فالصالة عمود الدين، وغنيمة المؤمنين، 
لهــا أهميــة كبيــرة في ديــن الله عــز وجل، 
ومما زادها أهمية وفضال أنها فرضت في 
ليلــة اإلســراء والمعــراج، وفي هــذا اعتناء 
بهــا، وزيادة في تشــريفها، ومــن ثم كانت 

من آخر ما أوصى به رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم قبل موتــه إذ قــال: "الصالُة 

الصالة...".
الرحلــة،  الــدروس المســتفادة مــن  ومــن 
يضيــف: "فقــد علمتنا أهميــة الثبات على 
ديــن اللــه فــي مواجهــة أعتــى العواصف، 
ويتضــح ذلك من المشــهد الذي رآه النبي 
ابنــة  اللــه عليــه وســلم لماشــطة  صلــى 

فرعون, كما ذكر في حديث الرحلة".
أن  علمتهــم  الرحلــة  إلــى  زمــارة  ويلفــت 
األمــراض  أســاس  والذنــوب  المعاصــي 
واألوجــاع واألســقام والنكبــات، عــن أبــي 
ســعيد الخــدري رضي الله عنــه في حديث 
اإلســراء قــال: ثــم مضيت هنيهة، فــإذا أنا 
بأخونة، عليها لحم مشرح، ليس يقربه أحد، 
وإذا أنــا بأخونة، عليهــا لحم قد أروح ونتن، 
عندهــا أناس يأكلون منها، قلت: يا جبريل، 
مــا هؤلء؟ قــال: قوم من أمتــك، يتركون 

الحالل ويأتون الحرام.
لذا فقد حذر النبي صلى الله عليه وســلم 
مــن انتشــار الفاحشــة والتبــرج والســفور 
فقــال: "َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشــُة فــي َقْوٍم َقطُّ 
اُعوُن  ــى ُيْعِلُنوا ِبَها ِإلَّ َفَشــا ِفيِهــُم الطَّ َحتَّ
فــي  َمَضــْت  َتُكــْن  َلــْم  ِتــي  الَّ َواأَلْوَجــاُع 

ِذيَن َمَضْوا". َأْساَلِفِهُم الِّ
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ممرضو القدس.. مبادرة لتقديم الرعاية الطبية في البيوت
غزة/ هدى الدلو:

اتخــذت مــن قول الرســول صلى الله عليه وســلم "َأَحبُّ النــاِس إلى اللِه 
أنفُعهــم للنــاِس"، منطلقا لمبادرتها التي تمس وجــع الناس وآالمهم.. 
هــذا مــا تقولــه المقدســية فاديــة عبــد فتيحــه، الحاصلــة علــى درجــة 

الماجستير بالتمريض الكلينيكي المتقدم.
"شــعبي فــي حاجتــي اليــوم وخاصــة كبــار الســن والمرضى أكثــر من أي 
وقت مضى"، هذا ما تؤكده فتيحه في حديث مع صحيفة "فلسطين".

تقول فتيحــه، التي تعمل منذ أكثر من 12 عامًا 
في وحدة العناية المكثفة لألطفال في مستشفى 
المحتلــة:  القــدس  "هداســا عيــن كارم" فــي 
"المبــادرة انطلقت في ظــل تخوفات الناس من 
اإلصابــة بعدوى فيــروس كورونــا كوفيد19-، 
وخــوف كبــار الســن والمرضــى مــن الذهــاب 
للعيــادات الطبية لتلقي العــاج أو المراجعة من 

اإلصابة".
فتيحــه قــررت جمــع ممرضــي مدينــة القدس 
المحتلة الحاصلين على ترخيص عمل، وأصحاب 
الخبرة لتكوين فريق يكون على أتم االســتعداد 
وقــت الحاجة وفي حــال عجز المراكــز الطبية أو 
المستشــفيات عــن تلبيــة احتياجــات المرضى 

والمسنين.
وتبيــن أن أعضــاء الفريق يعملــون كمجموعة 
مــن الجنــود المجهولين من ممرضــي القدس 
وضواحيها، لديهم اســتعداد للمساعدة وتلبية 
احتياجات المسنين والمرضى، لكنها تنبه إلى أنه 
ال يوجد لديهم أي صاحيات لمحاربة كورونا، بل 
سيعملون على مساعدة المرضى ببيوتهم دون 
الوصول إلى المستشــفى واالحتكاك بالمرضى، 

لتجنب التعرض لخطر اإلصابة بالعدوى.
وأنشــأت فتيحــه مجموعة في تطبيق واتســاب 
تضم كل الممرضين المتطوعين الذين لديهم 
الكفاءة والقدرة على تحمل المســئولية، وأخرى 
تضم شــخصيات بالقدس كمدراء مستشــفيات 

القــدس, المقاصد، المطلــع، والهال، والمراكز 
الطبية، بعض الشــخصيات الناشــطة بالقدس 
وباإلعــام، بحيث تخبرهــم المجموعــة الثانية 

بالحاالت التي تحتاج للمتابعة. 
وتضيــف أن مهمــة هــذا الفريق التوجــه لبيت 
المريض بداًل من أن يترك بيته ويتعرض لخطر 
اإلصابة بكورونا لمجرد أنــه يحتاج لتدخل طبي 
بسيط يمكن للممرض القيام به، وترى ذلك أنه 

من باب الواجب أمام اهلل ومجتمعها.
"أنــا إنســانة قبل أي شــيء وممرضــة ومعلمة، 
ولذلــك ال يمكن لي إال أن أكون نموذجًا يحتذى 
به أمــام طابي، وأكون دافعًــا لهم نحو خدمة 

مجتمعهم"، وفق قولها.
وتوضــح فتيحه أن مبادرتها تأتي في إطار إعادة 
األمان والثقة لقلوب الناس أنهم ليسوا وحدهم، 
والتأكيد على أهمية مراعاة أمور السامة العامة، 

وااللتزام بالبيت.
والقــت المبادرة تفاعا كبيــرا من قبل "أصحاب 
الروب األبيض" الممرضين والذين بلغ عددهم 
أكثر مــن 50 ممرضًا، وانضموا إلــى مبادرتها، 
وهناك فئات أخرى أبدت اســتعدادها لانضمام 

للحملة.  
وعــن طبيعــة عمل المبــادرة، تشــير إلــى أنه 
ســيكون هناك آلية تواصل مــع المراكز الطبية 
أو رابطــة تجمــع مقدســي، وســيتم إخبارهــم 
بالحــاالت والتواصــل معهم فــي بيوتهم، ولن 

تتعدى مهــام عملهم عن حاالت لعمل غيار على 
جروح، وإرشادات للمســنين وللنساء الحوامل أو 
المرضعات، والمســاعدة في عمل فحوصات دم 
أو اعطــاء أدوية كاألنســولين والمميعات، "وبما 
يتناسب مع صاحياتنا كممرضين مرخصين من 

وزارة الصحة".
وتتابع فتيحه: "انضم إلــى الحملة مجموعة من 
االختصاصييــن النفســيين واالجتماعيين الذين 

يهدفــون للعمل علــى الدعم النفســي لألطفال 
والمســاندة للكبــار المحتاجيــن للدعــم بهذه 

المرحلة، وتقديم التوعية بقواعد السامة".
وتطمح إلــى أن تتمكــن من الوصــول إلى كل 
بيت، أو شــخص بحاجة إلى المســاعدة الطبية، 
متمنية أال يكون هناك إصابات بين المقدسيين 
بفيروس كورونا، "وال نخسر أحدا من كبار السن 

أو األشخاص ذات المناعة الضعيفة".
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زهرة الربيع المســائية أو نجمة المســاء أو نقطة الشمس، 
توجــد غالبًا في الجزء الشــمالي من أمريــكا وتتميز بلونها 
األصفر الامــع، وتظهر فــي أواخر الربيــع وبداية الصيف، 
وتســتعمل أوراقها  كغذاء إما مطبوخة أو نية كســلطة، أما 
البــذور فهــي تحتوي على زيــت بتركيز عاٍل جــدًا وهو غني 
باألوميجــا 6،  وألن تركيــزه فــي الزيت ليــس عاليا لدرجة 
الضرر فهو يقوم بنفــس فعالية االوميجا 3، وكذلك يحتوي 
علــى ألياف بتركيز عال أيضًا وتعرف أهمية األلياف في عاج 
السكر والضغط وزيادة الوزن وغيرها من األمراض وكذلك 
تحتوي هــذه الزهــرة علــى الســيتايينCysteine  والذي 

يستخدم لعاج تساقط الشعر غير الوراثي.
ويوجد في الصيدليات زيت زهرة المساء على هيئة كبسوالت 
  Gamma Lanolinic Acid االوميجــا6   علــى  تحتــوي 

. Prostaglandine ويستخدم لتصنيع البروستاجاندين
األمــراض التــي نســتخدم معها كبســوالت زهــرة الربيع 
المســائية ويكون مصاحبها انخفاض في البروستاجاندين 

: Prostaglandine

داخليــة  ألســباب  نتيجــة  تظهــر  التــي  االكزيمــا   -  1
. Endogenous Eczema

 Sjorgen’s المناعــة ويســمى  أمــراض جهــاز  أحــد   -  2
.Syndrom

Dysmenorhea   3 - أعراض ما قبل الطمث
4 - آالم المفاصــل ، ولكــن يجــب عدم أخــذ جرعات كبيرة 
لفترات عالية ألن ذلك يؤثر تأثيرا عكســيا ويزيد األلم بداًل 

من تخفيفه.

5 - التصلب اللويحي .
6 - انقطــاع الطمث Menoposal Syndrom. ألنه يحتوي 
على مادة الفايتوستروجين لتعويض االستروجين الطبيعي 

الذي يقل في سن انقطاع الطمث.
وننوه هنا لضرورة أخذ مادة البروجســيترون مع كبســوالت 
زيــت زهرة الربيــع المســائية لتجنــب األعــراض الجانبية 

الستخدام الفايتوستروجين وحيدًا دون البروجسيترون .
ولهذا ال يمكن للرجال استخدام هذه الكبسوالت ألنها ترفع 
الهرمونات االنثوية وممكن أن تعرضهم لخطر السرطانات 

والضعف الجنسي.
وتختلف جرعات الدواء حســب كل حالة على حدا لذلك يجب 
االلتــزام بتعليمات الطبيب والجرعات التي يحددها حســب 

حالة المريض .
واآلن يجب ذكر محاذير استخدام زيت زهرة الربيع المسائي 

) متى يمنع استخدامها؟(
1 - مرضى زيادة سيولة الدم ألن زيت زهرة الربيع يزيد من 

سيولة الدم وبالتالي يزيد خطر حدوث النزيف.
2 - المرضــى الذيــن يعانون مــن التشــنجات الناتجة من 
المشاكل النفســية والعصبية ألن الدراسات وجدت أن هذا 

الزيت يزيد من ظهور األعراض والتشنجات.
3 - طبعًا الحوامل يمنعن من استخدام هذا الزيت ألنه كما 
ذكرنا أنه يحتوي على نســبة عالية من االستروجين ويعتبر 
من األدوية تصنيف X أي أنه خطر على الجنين وقد يســبب 
التشوهات، كذلك األمهات المرضعات يمنعن من استخدام 

كبسوالت زيت زهرة الربيع المسائي.
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غزة / عالء شمالي :
وقع عبد الســالم هنيــة، نائب األمين العــام للمجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة عقــود تخصيــص األرض 
الخاصــة بإقامة ملعب مدينة جباليــا الذي يخدم أندية 

)الشباب، الخدمات، االتحاد(.
وجرى توقيع العقود بحضور، عز الدين الدحنون رئيس 
بلدية بيت الهيا، ورؤساء أندية جباليا الثالثة، والمدراء 

العامون في المجلس األعلى للشباب والرياضة. 
وقــال هنية بــأن المجلس األعلــى للشــباب والرياضة 
ســاهم بمبلغ مالي مــن أجل البدء في انشــاء المرحلة 
األولــى للملعب, إيمانًا منه بأهمية وجود ملعب ألندية 
مخيم جباليا, بعدما عانت خالل الســنوات الماضية من 

صعوبة إقامة التدريبات الخاصة بها.
وقدم هنية الشــكر لبلدية بيت الهيا ممثلة برئيســها 
عــز الدين الدحنون, بعدما اســتجابوا لمقترح المجلس 

بتخصيــص قطعة أرض خاصــة بأندية مخيــم جباليا, 
تأكيــدًا منهم علــى أهمية الدور الــذي تلعبه البلديات 
فــي خدمة شــبابنا ورياضتنا الفلســطينية. وقدم هنية 
مبلغ 25 ألف دوالر للبدء في المرحلة األولى من إنشــاء 
الملعب, حيث ســتبدأ الشــركة المنفذة في بناء السور 
الخاص بالملعب وبعض المرفقات الخاصة بالتدريبات.
مــن جهته قال الدحنون إن قرار التخصيص جاء لخدمة 
منطقــة مهمة في محافظة الشــمال, والتي تعاني من 
ندرة األراضي، حيــث يفتقر مخيم جباليــا لوجود أرض 

مناسبة إلقامة ملعب رياضي ألندية المخيم .
وأضــاف الدحنــون بأن بلديــة بيت الهيــا اتخذت هذا 
القرار من منطق المســئولية االجتماعية تجاه أهلنا في 
شــمال غزة, مؤكدًا على األهمية التــي توليها البلدية 
للرياضــة من خالل تعاونها مع المؤسســات الحكومية 

واألهلية الرياضية.

غزة/ وائل الحلبي:
يســعى نادي الهالل لتمديــد الصفقــة التبادلية بينه 
وبين نادي شــباب جباليا والتي تقض بمواصلة مشوار 
الحارس أحمد عفانة مشــواره مع الهالل, على أن يبقى 

الحارس إياد أبو دياب مع الثوار لموسم أخر.
وتأتي هذه الجهود التي يبذلها الهالل بعد المستويات 
المميزة التــي قدمها عفانة مع الفريق خالل الموســم 
الماضي, حيث قاد الفريق قبل أيام قليلة للصعود لدور  

الثمانية ببطولة كأس غزة 2020.
وفي نفس اإلطار يرغب شــباب جباليا في بقاء أبو دياب 
مــع الفريــق خاصة وأنه نجــح في الحفــاظ على نظافة 

شــباك الفريق خالل العديــد من المباريــات في دوري 
الدرجة الممتازة.

كما يتطلع الهالل الســتعادة يوسف ســالم بعد إنتهاء 
عقــده مع غزة الرياضي, خاصــة وأن الالعب أبدى رغبة 
للعــب في دوري الدرجــة الممتازة بالرغم من تمســك 
الرياضي ببقائــه مع الفريق في الموســم القادم الذي 
سيلعب فيه عميد األندية الفلسطينية بالدرجة األولى.

وينتظــر الهالل إنتهاء مســابقة كأس غزة إلنهاء كافة 
الترتيبــات مع ســالم إلعادتــه للفريق, حيــث لعب مع 
الفريق لموسمين سابقين ظهر خاللهما بصورة الفتة 

لألنظار.

غزة/ وائل الحلبي:
قــال عــدي دبــاغ نجــم المنتخــب الوطنــي 
والمحترف في صفوف القادســية الكويتي إنه 
ســيتمكن من العــودة للتدريبــات من جديد 
خالل ســتة أســابيع على أقل تقديــر, للتعافي 
من اإلصابة التي ألمت به بداية شــهر مارس 

الجاري.
وخضــع دبــاغ لعمليــة جراحية بعــد إصابته 
بكسر في »عظمة الترقوة« خالل مباراة فريقه 
القادســية والســالمية الودية, حيث سيمكث 
لفتــرة راحة قبــل أن يخضــع لمرحلــة تأهيل 

تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية مع فريقه.
وأوضح دبــاغ أن توقف النشــاط الرياضي في 
الكويــت يُعطيــه فرصة للعودة بشــكل جيد 
لصفوف الفريق, متمنيــًا ان يتخلص من أزمة 
اإلصابات التــي تُالحقه منــذ انتقاله للدوري 

الكويتي شهر أغسطس الماضي.
ولعب الدباغ مع الســالمية لفترة قصيرة لكنه 
تعــرض إلصابة دفعت النادي لفســخ تعاقده, 
قبــل أن ينتقــل للقادســية خــالل االنتقاالت 
الشــتوية ليتعرض إلصابة ثانيــة أبعدته عن 

الفريق.

غزة/ عالء شمالي: 
شارك العشرات من الرياضيين في غزة لمبادرة أطلقها 
الالعب الناشــئ أشــرف شعث، لمســاعدة بعض األسر 
الفقيرة في غزة في ظل األوضاع الصعبة التي يعيشــها 
قطــاع غزة تزامنًا مع تفشــي انتشــار فايــروس كورونا 

والتزام العائالت في الحجر المنزلي.
وبدأت المبادرة بتصوير فيديوهات لالعبين الناشــئين 
باالســتعداد بالتبــرع ماليــًا لعائلة فقيرة، ثــم يتحدى 
العبيــن آخرين، إلــى أن انتقل الحال إلــى العبي أندية 
الممتازة الذين تجاوبوا ســريعًا وأصبح التحدي يتســع 

تدريجيًا. 
وحتــى أمس، تجاوب مــا يقارب من )20( شــخص من 
الرياضييــن والمدربيــن والالعبيــن مع هــذه الحملة 
الخيريــة، والتي مــن الممكن أن يتســع نطاقها خالل 

الساعات واأليام القادمة. 
وانتشــرت الفيديوهــات لالعبيــن والرياضيين بصورة 
كبيــرة على مواقــع التواصــل االجتماعي ال ســيما أن 

الحملة تتســع بشــكل متصاعــد خاصــة أن كل العب 
يخرج بمقطع فيديو يتحدى فيــه العبين آخرين ويذكر 

أسمائهم من أجل االستجابة السريعة. 
وتأتــي هذه الحملة من باب تكافل الرياضيين مع بقية 
شــرائح المجتمــع الفلســطيني خاصة في ظــل الوضع 
الصعب الذي يســيطر على األراضي الفلسطينية وحالة 
الطوارئ التي يعيشــها الناس بالحجر المنزلي خوفًا من 

تفشي فايروس كورونا.
وكان العديد من نجوم كرة القدم قد شــاركوا في وقت 
ســابق في تحدي آخر الذي انطلق على مواقع التواصل 
االجتماعي، ويتطلب التحدي تنطيط كرة مناديل الورق 
عشــر مرات على القدم لتشــجيع الناس على البقاء في 
منازلهــم ضمن حملــة )خليك في البيــت( للوقاية من 

فايروس كورونا.
وقــال الالعب أحمد عميرة إن هــذه الخطوة مهمة جدًا 
لدعم األســر الفقيــرة، من أجل أن يكــون الجميع عون 

وسند لألسر الفقيرة والمحتاجة في غزة.

غزة/ وائل الحلبي:
أعلــن نادي بيــت حانون األهلــي قبول اســتقالة الكابتن 
محمد صيــدم وجهازه المعاون من تدريــب الفريق, التي 
تقدم بها بعد نهاية منافسات بطولة دوري الدرجة األولى 
قبل ثالثة أســابيع. وأخفــق الحوانين في العــودة لدوري 
الدرجــة الممتازة بعدما كان الفريق قريبًا من حصد إحدى 
بطاقتــي الصعود مــن الدرجة األولى, حيــث أنهى مرحلة 

الذهاب في صدارة الترتيب قبل أن تتراجع نتائج الفريق.
ووجــه مجلس ادارة بيــت حانون الشــكر للكابتن صيدم 
وجهازه المعــاون على الفترة التي قضاها مع الفريق التي 

شــهدت حالة من التطور علــى أداء ونتائج الفريق, إال أن 
التوفيق لم يكن حليف الفريق في نهاية المشوار.

وكان صيدم تولي تدريب بيت حانون األهلي في منتصف 
مرحلة اإلياب من الموسم القادم, وقدم معه نتائج مميزة 
في دوري الدرجة الممتازة إال أنها لم تســعفه للبقاء التي 

هبط منها للدرجة األولى.
ويــدرس بيت حانون األهلي خالل الفتــرة الحالية تجديد 
عقــود بعض العبي الفريق إلى جانب تعزيز صفوفه بعدد 
من الالعبين في ظل رغبة إدارة النادي بالمنافســة بقوة 

في الموسم القادم للصعود للدرجة الممتازة.

بتكلفة 25 ألف دوالر 
هنية يقدم دعاًم ماليًا للمرحلة 
األوىل من إنشاء ملعب جباليا

الهالل يتطلع لتمديد الصفقة 
التبادلية مع شباب جباليا

دباغ: توقف البطوالت سيساعدين 
يف العودة بشكل جيد

لمواجهة فيروس كورونا
رياضيو غزة يطلقون مبادرة مساعدة 

األرس الفقرية دعاًم للحجر املنزيل

بيت حانون األهيل يقبل
 استقالة صيدم وجهازه املعاون
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مدريد/ )أ ف ب(:
أعلنت رابطة الدوري اإلسباني واالتحاد المحلي لكرة 
القدم أمس تمديــد تعليق مباريات دوريي الدرجتين 
األولى والثانية حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
وجاء في بيان مشــترك للرابطة واالتحاد "قررت لجنة 
المتابعة تعليق المنافســات االحترافية في كرة القدم 
حتى تقرر السلطات الحكومية في إسبانيا )...( انه من 

الممكن استئنافها من دون أي خطر على الصحة".
وأضــاف البيــان "يتوجه االتحــاد االســباني ورابطة 
الــدوري بالشــكر الكبير لألشــخاص الذيــن يركزون 
جهودهــم على تأمين الخدمات األساســية للشــعب 

المشــاعر  بأصــدق  نتذكــر  ان  ونريــد  االســباني، 
األشــخاص الذين توفوا ونوجه تحيــة حارة الى عالم 

كرة القدم والعائالت التي فقدت أرواحا عزيزة".
وأعلنت الســلطات الكروية اإلســبانية في 12 مارس 
الحالي تعليق النشــاط فــي الدرجتين األولى والثانية 
لمــدة مرحلتين على األقل، في خطوة أتت في أعقاب 
إعالن نــادي ريال مدريد فرض حجــر صحي على كل 
أفــراده بســبب ثبوت إصابــة أحد العبــي فريق كرة 

السلة بفيروس "كوفيد19-".
وكانــت الرابطة قد أعلنت قبل ذلــك إقامة "مباريات 
ال ليغا من دون جمهور على أســبوعين" تماشــيا مع 

تعليمات المجلس األعلى للرياضة.

ساو باولو/ )أ ف ب(:
أعلنــت أنديــة كرة القــدم الكبرى فــي البرازيــل تقديم 
مالعبها للهيئات الصحية في البالد من أجل تحويلها الى 
مستشــفيات وعيادات ميدانية مؤقتــة لمكافحة فيروس 

كورونا المستجد.
وفــي ظل توقف الدوري المحلي حتى إشــعار آخر بســبب 
"كوفيــد19-"، أعلن أكثر من نصــف أندية دوري الدرجة 
األولى مالعبها للسلطات الصحية التي تسعى لزيادة سعة 
المستشــفيات لمكافحــة الفيروس، الســيما في مدينتي 
ســاو باولو وريو دي جانيرو المكتظتين بالسكان، بعدما 

سجلت في البالد 18 وفاة و1128 إصابة بالفيروس.

وقالت الســلطات في ســاو باولو، أكبر المدن البرازيلية، 
أنها ســتضع 200 ســرير فــي ملعب "ماكايمبــو" البلدي 

لتخفيف الضغط عن مستشفيات المدينة.
وتوقع وزير الصحة لويز هنريكي مانديتا أن يبلغ الفيروس 
ذروته في البالد بين أبريل ويونيو، محذرا من أن النظام 
الصحي في البلــد األميركي الجنوبي البالغ عدد ســكانه 
210 مليون نسمة، قد يبلغ أقصى طاقته االستيعابية مع 

نهاية أبريل.
وقال ماندتا "سنختبر مرحلة عصيبة جدا ولكننا سنتخطاها 
ونتجنب االنهيار، مؤكدا أن "كل المدن" تعمل على زيادة 

قدرة المستشفيات.

روما/ وكاالت:
رفض نادي إنتر ميــالن اإليطالي العرض األول المقدم 
من نظيره برشــلونة اإلســباني، للتعاقد مــع مهاجمه 
األرجنتينــي الوتــارو مارتينيــز خــالل فتــرة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
ويرغب برشــلونة في التعاقــد مع مارتينيــز بداية من 
الموســم المقبــل، في ظل تقــدم ســن األوروجواياني 

لويس سواريز صاحب الـ33 عامًا.
ووفقــًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فــإن إنتر ميالن رفض 
العــرض األول من قبــل إدارة برشــلونة للحصول على 
مارتينيــز مقابــل 70 مليــون يورو، باإلضافــة لخدمات 

الثنائــي التشــيلي أرتورو فيــدال والبرتغالي نيلســون 
سيميدو.

وأضافــت التقاريــر أن أنطونيــو كونتي المديــر الفني 
لفريــق إنتــر ميالن، يرغب فــي ضم فيــدال لكن إدارة 
"النيراتــزوري" ترفــض دخولــه فــي صفقــة مارتينيز، 

وتطلب الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة.
ويتضمن عقد صاحب الـ22 عامًا مع اإلنتر شرطًا جزائيًا 
بقيمة 111 مليون يورو، يتم تفعيله في أول أســبوعين 
من شــهر يوليــو المقبــل، إال أن برشــلونة يرغب في 
منح عدد من العبيه إلنتــر ميالن مقابل تخفيض قيمة 

الصفقة.

لندن/ وكاالت:
انضم نادي أرسنال لســباق األندية اإلنجليزية الساعية لضم 
البرازيلي فيليبي كوتينيو، العب برشــلونة اإلســباني المعار 
لصفــوف بايــرن ميونيــخ األلماني، خــالل فتــرة االنتقاالت 

المقبلة.
وكانت تقاريــر صحفية أفادت بعــدم اقتناع النــادي البافاري 
بتفعيل بند خيار الشــراء في عقد إعارة كوتينيو من برشلونة، 
والــذي ينص على إمكانيــة ضم الالعب نهائيــا مقابل 120 

مليون يورو.
وبحســب صحيفة "ميرور" اإلنجليزية، فإن أرسنال أبدى رغبته 
القويــة في التعاقد مع كويتينو وإعادته إلى الدوري اإلنجليزي 
مــرة أخرى في فترة االنتقــاالت الصيفية القادمة، لينضم إلى 
قائمة كبار البريمييرليغ الســاعين لضم الالعب صاحب الـ27 

عاما، والتي تضم توتنهام ومانشستر يونايتد وتشلسي.
وأضــاف المصــدر ذاتــه، أن مســؤولي آرســنال تواصلوا مع 
نظرائهم في برشــلونة لبحــث إمكانية التعاقــد مع كوتينيو 

لتدعيم فريق المدرب اإلسباني مايكل أرتيتا.
وســبق لكوتينيو أن خاض تجربة رائعة في الدوري اإلنجليزي 
بقميص ليفربول بين عامي 2013 و2018، حيث شارك خالل 

201 مباراة مع الفريق سجل خاللها 54 هدفا وصنع 45.

مدريد/ وكاالت:
قالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد اإلسباني يستهدف 
التعاقد مع الســلوفاكي ميالن ســكرينيار العــب إنتر ميالن 
اإليطالي، ليكون مســتقبل الفريق الدفاعي خالل الســنوات 
المقبلــة. وربطت العديد مــن التقارير الصحفية ســكرينيار 
بمغادرة اإلنتر في الصيف المقبل، في ظل اهتمام عدة أندية 
أوروبية بالتعاقد معه، يأتي في مقدمتها مانشســتر يونايتد 
اإلنجليــزي. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ســبورت" الكتالونية، 
فــإن إدارة النــادي الملكــي ترغب في ضم ســكرينيار خالل 
الصيف المقبل، ليكون شراكة مع الفرنسي رافائيل فاران في 

خط الدفاع خالل السنوات المقبلة.
وأوضح المصدر أن تلك الخطوة جاءت في ظل تقدم راموس 
فــي العمر وبلوغــه 33 عاما، وعــدم قدرته علــى البقاء في 

المالعب لفترة أطول.
وكانت تقارير إســبانية ألمحت إلى أن ريال مدريد ســيفرط 
في خدمات المدافع اإلسباني ناتشو فيرنانديز خالل الصيف 

المقبل، لعدم حاجة الفريق لجهوده.
ومــن جانبهــا، أكــدت صحيفــة "كوريــري ديلو ســبورت" 
اإليطاليــة أن اإلنتــر لن يفرط في ســكرينيار بأقل من مبلغ 

70 مليون يورو.

أندية برازيلية تقدم مالعبها للمساهمة 
في مكافحة فيروس كورونا 

تمديد تعليق مباريات الدوري 
اإلسباني حتى إشعار آخر 

إنتر ميالن 
يرفض أول عروض 

برشلونة لضم 
مارتينيز

أرسنال ينضم 
للصراع اإلنجليزي 

على كوتينيو

ريال مدريد يخطط 
لضم سكرينار ليكون 

بدياًل لراموس
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الجيش يطلب تولي زمام المسؤولية في مكافحة كورونا
تقرير: نقص حاد يف جهوزية 
)إرسائيل( للتعامل مع األوبئة

الناصرة/ األناضول:
كشــف تقرير رسمي إســرائيلي، أمس، نقصا حادا، في جهوزية الجهاز الصحي في )إسرائيل( للتعامل مع 
األوبئــة. ونقلت هيئة البث اإلســرائيلية عن تقريــر لمراقب الدولة، متنياهو أنغلمــان قوله إنه "ينقص 

الجهاز الصحي أسرّة في المستشفيات وكذلك أجهزة للتنفس االصطناعي".
وأضــاف: "في حال انتشــار وباء فإن أكثر من مائة وخمســين ألف مواطن ســيضطرون إلى المكوث في 
المستشفيات لتلقي العالج، وأكثر من خمسة وعشرين ألف شخص سيخضعون للعالج في وحدات العناية 

المركزة، واثني عشر ألفا وخمسمائة شخص آخر سيحتاجون إلى ربطهم بأجهزة التنفس االصطناعي".
وتابع مراقب دولة االحتالل في تقريره "في حال انتشــار وباء من هذا القبيل، فإن الجهاز الصحي بحاجة 
إلى أكثر من عشرين ألف سرير الستيعاب المرضى وتقديم العالج الالزم لهم". ولفت في هذا الصدد إلى 

أن "وزارة الصحة لم تضع خطة لسد النقص في األسرّة وبالطواقم الطبية أيضا".
وأوصــى مراقــب الدولة، أنغلمان فــي تقريــره "وزارة الصحــة ووزارة الجيش والجهــات المعنية بوضع 

إستراتيجية عملية من أجل التعامل بنجاعة متناهية مع حالة تنتشر فيها األوبئة في )إسرائيل(".
وقالــت هيئة البث اإلســرائيلية: "فحص المراقــب جهوزية وزارة الصحة في حال انتشــار جائحة أنفلونزا 
أو الحصبة في البالد ورأى أن على الوزارة االســتعداد بما فيه الكفاية ألنه في حال انتشــار أوبئة كهذه، 
فيتوقــع أن يصاب أكثر من مليون وربــع المليون مواطن بأمراض كهذه، ووجد أيضا أن مخزون األدوية 

يكفي لحوالي ستة عشر بالمائة فقط من المرضى".
وجاء التقرير في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا في )إسرائيل(، حيث وصل عدد المصابين إلى 1238 
وسط تقديرات بارتفاع هذا العدد في األيام القادمة. كما جاء بالتزامن مع مطالبة وزارة جيش االحتالل، 

بتولي زمام المسؤولية في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقالت هيئة البث اإلســرائيلية، أمس: إن "قيادة الجيش اإلســرائيلي أوعزت إلــى وحداتها المعنية وفي 

مقدمتها قيادة الجبهة الداخلية لالستعداد الحتمال اتخاذ قرار في هذا الصدد".
وأضافــت: "يســتند طلب وزارة الجيش هذا إلى قــرار اتخذته الحكومة عــام 2006 يقضي بتكليف وزارة 
الجيش بتشــكيل طاقم خاص إلدارة أزمات، بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية والهيئة المســؤولة عن 

إدارة المرافق العامة في حاالت الطوارئ".
وتابعت: "يخول القرار هذا الطاقم صالحيات إدارة جميع الدوائر الحكومية في حاالت الطوارئ".

إلى ذلك فقد كشــف تقرير إســرائيلي أن وزارة الجيش شــكلت طواقم خاصة تعمل على تطوير ابتكارات 
تكنولوجية ستستخدم لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت القناة اإلســرائيلية )12( إن الطواقم "مكونة من خبراء في الجيش والموســاد والصناعات األمنية 
والصناعات المتطورة وأكاديميين وباحثين".

غزة/ نور الدين صالح:
مع انتشــار وبــاء "كورونا" فــي غالبية دول 
العالم، والــذي وصل قبل يومين إلى قطاع 
غزة، بعد اكتشاف إصابة مواطنيّن عائدين 
من باكستان إلى القطاع، تبقى البيئة التي 

يعيشها األطباء األكثر عرُضة لألمراض.
وال شــك أن األطبــاء يعيشــون حالــة من 
الخوف والقلق، لكنّهم يصــرّون على أداء 
رســالتهم المهنيــة، متســلحين بوســائل 
الســالمة واإلجراءات الوقائيــة التي نصّت 
عليها منظمــة الصحة العالميــة، وأكدتها 
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة والضفة.

واتخــذت وزارة الصحــة بغــزة جُملــة من 
اإلجــراءات االحترازيــة حفاظًا على ســالمة 
األطبــاء والمواطنين بما يمنــع احتكاكهم 
ببعضهــم بعضــا، وذلــك ضمــن حالــة 
الطــوارئ المعلنــة منــذ تفشــي جائحــة 

"كورونا" عالميَّا.
ويبذل األطبــاء الذين يعيشــون في بيئة 
خصبــة لنقل المــرض والعــدوى، جهودا 
مضنية لخدمة أبناء القطاع، وذلك بإرسال 
اإلرشــادات والتعليمات التــي يتوجب على 
المواطنيــن االلتــزام بهــا، وهــو ما جدد 
أخصائيــون بأمــراض الصدريــة التأكيــد 
عليها خالل حديثهما لصحيفة "فلسطين".
الدكتــور  الصدريــة  األمــراض  أخصائــي 
محمود الخزندار، يؤكد أن األطباء يعيشون 
في بيئة مليئة بالخوف والقلق، من انتشار 

العدوى لهم أو لألسرة أو المجتمع.
ويوضح الخزندار لصحيفة "فلســطين"، أن 

تعقيم المرافق الطبية بشكل مستمر وعلى 
مــدار الســاعة، والعمل بإجــراءات الصحة، 
لــه دور كبير في منع تفشــي "كورونا" بين 

المواطنين.
ويقــول: "كل الطواقــم الطبية ســواء في 
القطــاع الحكومــي أو الخاص، تمــر بحالة 
طــوارئ وتتخــذ سلســلة مــن اإلجــراءات 

الوقائية خشية تفشي كورونا".
ويُشــير إلــى أن الطواقــم الطبيــة علــى 
جهوزيــة كاملــة، قــدر المســتطاع وفــق 
االمكانــات المحــدودة، الفتًا إلــى أنه جرى 
تدريــب كل العاملين في القطــاع الصحي 
كل حسب طبيعة عمله، لكيفية التعامل مع 
الحاالت المشــتبه بها، كيف يقوا أنفســهم 

والمجتمع.
ويبيّــن أن الفــرق الطبيــة تعيــش تحــت 
الضغط في الوقــت الراهن، إضافة لتجهيز 
أماكن استقبال الحاالت المشتبه بإصابتها 

بالفيروس.
وعن وســائل الحماية المُتبعــة أثناء عمل 
أن  الخزنــدار،  يذكــر  الطبيــة،  الطواقــم 
الطواقم الطبيــة ملتزمة بتوصيات منظمة 
الصحــة العالمية، بضرورة لبس الماســك 
والقفــازات والقبعــات والكمامــات الطبية، 
 ،" N95 إضافــة إلى إمكانية ليس "الكمامة
اُلمستخدمة عند التعامل مع مرضى مشتبه 

بإصابتهم.
نصائح  وإرشادات

وقــدّم الخزنــدار، جُملــة مــن النصائــح 
واإلرشادات للمواطنين من أصحاب المناعة 

الضعيفة وخاصة مرضى الجهاز التنفســي، 
وهــم األكثــر عُرضــة لإلصابــة بالعدوى 

ومضاعفاتها.
ضــرورة  هــي  النصائــح،  أولــى  وكانــت 
االلتزام بالبيــت والحجر المنــزل اإلجباري، 
ولبــس الكمامة الطبيــة بطريقة صحيحة، 
حال الخــروج مــن البيت وعــدم االختالط 
بالمواطنيــن، خاصــة الذيــن يعانون من 

االنفلونزا.
وأكــد ضــرورة التعقيــم واســتخدام الماء 
والصابون بشــكل متكرر، والتعرض ألشعة 
الشمس وتناول األطعمة التي تحتوي على 

فيتامين )C( لتقوية المناعة.
ويتفق مع ذلك أخصائــي أمراض الصدرية 
والجهاز التنفســي د. بسام أبو ناصر، حيث 
يؤكد أن خطر الفيروس يكمن عند وصوله 

للرئتين.
وجدد أبو ناصر خالل حديثه مع "فلسطين"، 
التأكيــد علــى ضــرورة التزام جميــع فئات 
المجتمــع بالبيــت، داعيــًا المرضــى ممن 
يعانــون الرشــح واالنفلونزا لذلــك، كي ال 

يكونوا عرضة لإلصابة.
ونبّه إلى ضرورة تجنب االحتكاك الخارجي، 
خاصــة القادميــن من الســفر مــع ضرورة 
تخصيص "منشــفة وفرشاة أسنان"، خاصة 

لكل فرد في البيت.
وحّث على ضــرورة عدم اســتخدام "بخاخ" 
األنــف ألكثــر من شــخص داخــل العائلة، 
إضافة إلــى التعقيم المســتمر لكل مرافق 

البيت.

كيف يعمل األطباء الفلسطينيون
 لدرء خطر "كورونا" ومباذا ينصحون؟

غزة/ يحيى اليعقوبي:
قــد ال يتخيل المرء أن يمضي 14 يومًا متواصلة 
بمركز للحجر الصحي يُمنع خاللها من اســتقبال 
الزائرين أو االتصال بالخــارج إال عبر منفذ وحيد 
"االنترنــت". حياة مقيدة أشــبه بســجن، إال أن 
هناك من كسر جمود هذا الروتين وهزم الملل.

مئــات المواطنيــن يتواجدون فــي مراكز الحجر 
الصحــي بقطاع غزة، لــكل واحد منهــم تجربة 
مختلفة عن اآلخــر. صحيفة "فلســطين" تنقلك 

إلى قلب تفاصيل حياتهم اليومية.
"محمود" يفاجئ "ختام" بيوم ميالدها

قالب جاتــوه، بالونات بألــوان زاهية تتدلى من 
الســقف، زوجان يلتقطان صورة تذكارية الحتفاء 
الرجل بذكرى ميالد شــريكة حياته بمركز الحجر 
الصحــي في دير البلــح. صورة عادية ومناســبة 
ال تغيــب عن أي زوج، لكن لم يكن األمر ســهال 
على محمود حمودة أن يدخل السعادة على قلب 

زوجته من هناك.
بدردشــة مع صحيفة "فلســطين" يسرد صاحب 
"المفاجــأة" تلــك الكواليس بالقــول: "وعدتها 
باالحتفــال بيــوم ميالدها ســابقا، لكن صادفت 
المناســبة اليــوم األول لنا بالحجــر الصحي فكنا 
عائدين من السفر، رأيت وضعها النفسي صعبا، 

فأحببت مساندتها وتغيير تلك النفسية".
ويضيــف: رغم صعوبة األمر قمــتُ بتحضير كل 
شــيء، دون أن تعلــم بما أعددتُ لهــا رغم أننا 
متواجدون مع بعض، واستأذنت عناصر الشرطة 
فــي المــكان فوجــدت قبــوال للفكــرة، ســألني 
الضابط: "محتاج شــيء للمناسبة نجيبلك اياه"، 
فأخبرتهم أنني بحاجة لبالونات، فأحضروها لي، 
وقامت ابنة عمي بتحضير قالــب الجاتوه وجلبه 

لنا.

قبل بــدء المفاجأة يحدث محمــود زوجته بعدما 
عــرض عليها صورة لقالب جاتوه، أبدت إعجابها 
بها: "حلوة كتير مين عاملها"، فأجابها أنها لها. 
ختام كان لها رأي بالمفاجأة: "شعوري بالمفاجأة 
كان أجمــل مــن أن يكون خــارج الحجــر، صدًقا 

تعودتُ على المفاجآت التقليدية".
"كنت أعلم أنه ســيحتفي بيوم ميالدي، لكن لم 
أتوقــع أن يكون هنا، فرحــتُ لحرصه على تغيير 
األجواء، وأعطتنا طاقة إيجابية رغم الوضع العام، 
حتــى أن الناس أحضــرت بعض الهدايــا حينما 

عرفوا بيوم الميالد".
قائد الشرطة بقطاع غزة محمود صالح كان قدم 
هدية لطفله بهذه المناســبة أثناء جولة تفقدية 
له لمراكز الحجر، مبديا رضاه عن إجراءات الحجر 
الصحــي، "فهــو فعــل وطنــي وواجــب على كل 

شخص".
فــي "مرمــرة".. "الشــبطي" يشــارك أصدقــاءه 

يوميات "الحجر"

اختلفــت األمور عــن أول يوم حجر في مدرســة 
مرمرة شــرق محافظة رفــح، فبالنســبة لمحمد 
الشــبطي يشــاهد تطويرًا يوميًا فــي إجراءات 
الحجر على كافة األصعــدة الصحية والخدماتية، 
فاســتبدلت الفرشات باألســرّة، وفصلت دروات 
الميــاه، وتوفرت مياه ســاخنة وانترنت وكهرباء 
وطبيــب يراقــب األوضــاع الصحيــة علــى مدار 

الساعة.
وينقل الشــبطي في حديثه لصحيفة "فلسطين" 
األوضــاع داخــل المدرســة قائال: "األمور تســير 
فــي االتجــاه الصحيح، والتطور مســتمر حســب 
اإلمكانيات المتاحة في غزة، وهذا كله لمصلحتنا 

جميعًا".
ويتابــع: "األغطية والفراش تتواجــد بكثرة منذ 
اليوم األول، ووجبات الطعام كثيرة من مؤسسات 
ووزارات وأصحاب الشركات والمبادرات، وتأمين 

شرطي كامل للمقرات".
هنا يكســر الشــبطي الملل مع أصدقائه بإضفاء 

أجــواء المرح على حياتهم اليومية، فبالجلســات 
الشــبابية يســتعرضون تجارب الســفر، االحتفاء 
بيوم األم، لعب كرة القدم في ســاحة المدرســة 

أو كرة السلة.
يجبره الموقف على الضحك: "احنا مدللين.. أكل 

وشرب وحراسات!".
كيف تقضي يومك؟.. يجيب عــن ذلك: "غالبيته 
يكــون داخل الغرفة، كل شــخص على ســريره، 
فيهــا كل أغراضك الشــخصية، الخــروج ألوقات 
معينة للمشــي أو للحديث عبر الهاتف، هنا يمنع 
خروج أي شــيء من المدرسة حتى النقود، عندما 

نحتاج شيئا نتصل بأفراد العائلة إلحضاره".
نعمة أبو عمرة: تفوق على رائحة الخوف 

نعمــة أبــو عمــرة صحفيــة تقضــي 14 يومًــا 
في الحجــر الصحي بإحــدى مدارس ديــر البلح، 
خصصــت صفحتها بوســم "يوميــات محجورة" 
تنقل من خاللها الحياة اليومية داخل المدرسة.

بمــرورك على صفحتهــا تلحظ جوا مــن المرح 

يطغى علــى يومياتها، ســيلفت انتباهك صورة 
نشــرتها الحتفال وزارة الداخلية بيوم األم، وهم 
يرتــدون أغطية صحيــة، يوزعــون الهدايا على 
األطفــال، وصور متعــددة أخرى لطقــوم الحياة 
اليوميــة، ولمُســنة تدعــى "أم عــالء" متواجدة 

هناك أرسل أبناؤها قالب جاتوه لالحتفاء بها.
لكن في اليوم الســادس بمركز الحجر االحترازي 
أفاقــت "أبــو عمرة" علــى رائحة القلــق والخوف 
المنتشــرة على وجــوه زمالئهــا وزميالتها بعد 
ســماع أخبار تؤكد إصابة شخصين عائدين من 

الخارج بمرض كورونا.
األمــور بدأت تختلــف بعد هذا النبــأ، تقول "أبو 
عمرة": "نشــتم رائحة الخوف من الذين يقيمون 
فــي الصف المجاور ومن الذيــن ينامون بجوارنا 
وســرائرهم تبعد عنا عدة أمتار، نخاف من الذين 
يردون علينا الســالم في الصباح ونحن ذاهبون 
لــدورات المياه خلســة حتى ال نسُــلم عليهم أو 

نقترب منهم".
وتتابــع: "نســمع أحدهــم يقــول تبــدأ عالمات 
المــرض بالظهــور مع بدايــة األســبوع الثاني 
من الحجــر، بدأ عقلي يتحدث مع نفســه هل أنا 
مريضــة؟.. هل زميلتي مريضة؟".. لكنها تشــرد 
مــن هذه األســئلة، باتبــاع اإلجــراءات الوقائية 
والنظافة، وممارســة حياتها بإجراءات مشــددة 

أكثر داخل مراكز الحجر.
عن وســم "يوميــات محجورة" تضيــف: "أحببت 
مشــاركة أصدقائي بالوســم، كــي يطلعوا على 
أوضاعنــا، ويعرفــوا أهمية الحجر ألجــل صحتنا. 
تأقلمت بعدما شــعرت باالرتياح من تعب السفر 
وبعدما جــرى توفير االحتياجات األساســية، هنا 
نجد معاملة جيدة من وزارة الصحة والشــرطة.. 

نشعر أننا عائلة واحدة".

لقطات ترصدها "فلسطين" ليوميات عائدين من الخارج
يف مراكز "الحجر الصحي".. حياة تكرس جمود الروتني!
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وضع فلســطين تحت االنتداب البريطاني بعد 0

نهاية الحرب العالمية األولى.
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المغــرب 0 لــدول  االقتصــادي  االتحــاد  إنشــاء 

العربــي لــكل مــن تونــس والجزائــر والمغــرب 
وموريتانيا وليبيا.

2
0

1
ــم طائــرة رحلــة جرمــان وينغــز 9525 فــي 5 تحطُّ

 150 متنهــا  وعلــى  ة،  الفرنســيَّ األلــب  جبــال 
ُمسافًرا.

االحتالل يعتقل ...

برهوم: رفض تأجيل ...

)26 عاما(، من قرية سنيريا جنوب قلقيلية، ومحمود غناوي )40 عاما( من بلدة 

عزون شرق قلقيلية، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
فيمــا اقتحمــت قوات االحتالل اإلســرائيلي مســاء أمس، بلدتــي بيت فوريك 

وعزموط إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفــادت مصادر محليــة بأن عدة دوريــات اقتحمت بلدة بيت فوريك بشــكل 
مفاجــئ وجابت الطرقــات الداخلية للقرية، وتصدى لها شــبان الذين أمطروا 

بالقنابل الغازية من قبل جنود االحتالل.
وفــي قرية عزمــوط، اقتحمت قوة راجلة إســرائيلية أطراف القرية الشــمالية، 
وأطلقوا النار والقنابل الغازية صوب الشبان والفتية الذين تواجدوا في أراضي 

القرية القريبة من مستوطنة »الون موريه« المقامة على أراضيها.
إلــى ذلــك، هاجم مســتوطنون أمــس، مركبــة مواطنين بالحجــارة وحطموا 

زجاجها، قرب بلدة سيلة الظهر جنوب محافظة جنين.
وقالت عائلة المواطنين حســني وموفق نايف ســيالوي لوكالــة »وفا« التابعة 
للسلطة، إن مستوطنين هاجموا بالحجارة مركبة كانا يستقالنها بالحجارة، ما 

أدى لتحطيم زجاجها، واستيالء المستوطنين على المركبة.
وأضافت أن العائلة تمكنت من استعادة المركبة بعد تبليغ االرتباط العسكري 

الفلسطيني.

االحتالل، وإجرام مؤسساته بحق أسرى شعبنا الفلسطيني«.
وقــال برهــوم في تصريح صحفي نشــر أمــس: إن هذا الرفــض »يؤكد على 
اســتهتار االحتــالل المتواصل بحيــاة أبناء شــعبنا، وضربه بعــرض الحائط 

للقانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني«.
ودعا كافة المؤسســات الدولية والحقوقية للضغط على االحتالل لإلفراج عن 
كل أســرانا، مضيفــا: »اعتقالهم باألصل هو جريمة ألنهــم يقاتلون من أجل 
قضية عادلة، خاصة في ظل عجز االحتالل عن ضمان سالمة األسرى مع تزايد 

انتشار فيروس كورونا«.

حاالت جديدة، منها 29 بحالة خطيرة.
ونقلت هيئة البث اإلســرائيلية عن وزارة الصحة 
قولها إن حالــة 29 من مجمل المصابين الذين 

يتلقون العالج »حرجة«.
وأضافــت أن 40 مصابــا من مجمــل المصابين 
حالتهم متوسطة، أما باقي المصابين فحالتهم 
طفيفــة، موضحــة أن 41 مــن المصابيــن قــد 

تعافوا.
وذكــرت وزارة الصحة أن 5268 شــخصا دخلوا 
العزل الصحي خالل الـ24 ساعة الماضية، بينهم 
625 دخلــوا العزل صباح أمس، مشــيرة إلى أن 

إجمالــي مــن خضعوا للعــزل حتــى اآلن قد بلغ 
.129870

وذكــرت أن 97 شــخصًا يتلقون العــالج داخل 
فنــادق، و344 فــي المنازل، منبهــة إلى أن 37 
مريضًــا تعافــوا مــن المرض، وتوفي شــخص 

واحد.
وفي الســياق، توقعت وزارة الصحة اإلسرائيلية، 

ارتفاعــا كبيــرا فــي عــدد المصابيــن بفيروس 
كورونــا، وأن يحتــاج آالف المصابين إلى أجهزة 
تنفس، في حين ســتكون ذروة انتشار الفيروس 

في فصل الشتاء المقبل.
وقال مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان 
طــوف، في مقابلة نشــرتها صحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت« أمــس، إن »فرضيتــي تنطلــق من 
إضافــة آالف المرضــى الذيــن ســيحتاجون إلى 

تنفس اصطناعي«.
وأضــاف أن »لدينا ســيناريوهات يتــم تعديلها 
طــوال الوقــت. والســؤال المركــزي هــو: كــم 
ســيكون عــدد المرضى الذين ســيحتاجون إلى 
تنفس اصطناعي فــي نقطة الذروة. ففي نهاية 
األمر ســنتمكن من التعامل مــع عدد المرضى، 
والمرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة بالتنفس 

االصطناعي هم الذين يشكلون التحدي«.
وأشــار بار ســيمان طوف إلى »أننــا نجهز عددا 
كبيرا جدا من األسِرّة، في المستشفيات ومراكز 

المســنين والفنادق المخصصة لمرضى كورونا. 
إضافة إلى ذلك، نحن نشتري المزيد من أجهزة 
التنفــس. والســيناريو الذي أمامنــا يفترض أن 

نقطة الذروة ستصل في الشتاء المقبل«.
وقال إن الفترة التــي تلي عيد الفصح اليهودي، 
منتصف نيســان/أبريل المقبل، »ستكون نقطة 
الهدف للتخطيط. وآمل أن تسيطر فترة اإلغالق 
القريبة علــى وتيرة انتقال العدوى. وسنحســن 
قدراتنا على رصد اإلصابة بالفيروس )بواســطة 
الهواتــف المحمولــة(، وســنحصل علــى صورة 
اســتخبارية أفضــل، وبعــد ذلك ســنبدأ بتحرير 
قطــاع تلــو اآلخر تدريجيــا. وكل شــيء دينامي 
طبعا. والمواضيع التي ينبغــي العمل عليها في 
هــذه الفتــرة هي زيــادة كبيرة في مســؤوليتنا 
الشــخصية كمجتمع، بحيث تصبح العادة أن من 
ال يشــعر بصحة جيدة يبقى في البيت. والحفاظ 
علــى النظافــة. ونأمل أن ينجح هــذا، لكن ذلك 

ليس مؤكدا«.

النيابة العامة بغزة تعلق
 استقبال املراجعني 

غزة/ فلسطين:
أعلنــت النيابة العامة في قطاع غزة، أمس، تعليق اســتقبالها المراجعين فيما 
يتعلــق بالمظالم والطلبات، ومتابعتها أمام أقســام االســتقبال والمتابعة في 

سرايا النيابات، حتى إشعار آخر؛ بسبب فيروس »كورونا«.
وأهابــت النيابة العامــة، في بيان، أمــس، بالمراجعين المتابعــة عبر الموقع 
اإللكتروني لدى خدمة )المواطنين والمحامين(، مؤكدة أنها ســتعمل جاهدة 

لمتابعة الطلبات والتظلمات والرد عليها إلكترونيًّا.
وشــددت على ضرورة مراعاة شروط تقديم المظالم والطلبات حسب النظام، 
ومنها: وجوب إرفاق وكالة للمحامي مقدم المظلمة أو الطلب، ومراعاة التدرج 

في تقديم المظالم وفقًا لنظام سياسة الباب المفتوح.
وأكدت النيابة العامة أنها اتخذت هذا اإلجراء؛ حفاًظا على سالمة أبناء شعبها.

العثور عىل جثة شاب
 مشنوًقا رشق جنني

جنين/ فلسطين:
عثر، أمس، على جثة شاب مشنوًقا داخل منزله في قرية أم التوت، شرق مدينة 
جنين. وأفاد الناطق باســم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، في بيان، أن الشرطة 

والنيابة العامة باشرتا التحقيق في الحادثة.

الناصرة/ صفا:
االحتــالل  أعلنــت ســلطات  أن  منــذ 
الوقائيــة  إجراءاتهــا  اإلســرائيلي 
وتدابيرهــا لمواجهة تفشــي فيروس 
»كورونــا« المســتجد اســتثنت وحتى 
اليــوم عددًا من البلــدات في الداخل 
الفلســطيني المحتــل مــن فحوصات 
وإجراءات مهمة، باإلضافة إلى استثناء 

شرائح من العاملين بالقطاع الطبي.
والقى هذا االستثناء استياًء فلسطينيًّا 
شــعبيًّا ورســميًّا مــن نــواب عــرب 
المحلية،  الســلطات  ومســؤولين في 
الذيــن عــدوا األمــر عنصريــة غيــر 
مســبوقة قد تفضي إلى تفشي الوباء 

في هذه المناطق.
النائــب فــي القائمة العربيــة للتغيير 
العربيــة  القائمــة  عــن  المنبثقــة 
قــال:  الســعدي  أســامة  المشــتركة 
اســتثنت  التــي  اإلجــراءات  »أبســط 
فيهــا )إســرائيل( بلدات فلســطينية 
مــن إجــراءات مواجهــة كورونــا أنها 
نشــرت معطيات الفايروس من حيث 
اإلصابــات والعــدد والحجــر الصحــي 
واســتثنت الســلطات المحلية العربية 
والبلدات التي يســكن فيها أقل من 5 

آالف نسمة«.
وقــال: »من حق الجميــع في أي مكان 
كان أن يتلّقوا خدمات الوزارة بشــكل 
عادل ومتســاٍو، خاصًة في هذه األيام 
ألماكــن  تفرقــة  أي  دون  العصيبــة 

سكنهم«.
وأكــد أّن أكثــر المتضرريــن من هذا 
القرار الســلطات المحلية العربية التي 
تضــم أقل من 5000 نســمة، »وهذا 
اســتثناء خطير يجــب عــدم التهاون 

معه«.
وال يقتصــر األمر عند هذا االســتثناء، 
ففــي الفحوصــات الطبيــة التــي من 
المفترض أن تجريها مؤسسة »نجمة 

داود الحمــراء« بقــرار مــن الصحــة 
اإلســرائيلية لــم تشــمل المجتمعات 

الفلسطينية.
نقص خطير بالفحوصات

العربيــة  القائمــة  نــواب  والتقــى 
المشــتركة قبــل يوميــن مديــر عام 
»نجمة داود الحمراء« وطالبوه بتوفير 
المجتمــع  فــي  الطبيــة  الفحوصــات 

العربي.
وطالب النواب بسد النقص الخطير في 
الفحوصات الالزمــة لعدوى »كورونا« 
بين فلســطينيي 48، وكذلــك توفير 
الفحوصــات الطبيــة الالزمة بشــكل 
فوري، وضمان المســاواة الكاملة في 
جميع الفحوصــات والخدمات الصحية 

ألهالي بلدات الداخل.
كبيــر  مركــز  افتتــاح  مقابــل  وفــي 
يهوديــة  مناطــق  فــي  للفحوصــات 
رئيســة لمواجهة فيــروس كورنا، لم 
تشهد البلدات الفلسطينية مثل ذلك، 
وهــو ما عده النــواب تفريًقــا تتحمل 

مسئوليته وزارة الصحة اإلسرائيلية.
وحســب الســعدي فإن النواب طالبوا 
بافتتاح مركز كبير في بلدات الداخل، 
مشــيرا إلى أن مديــر المنظمة »وعد 

بمتابعة األمر أمام وزارة الصحة«.
وأكــد نواب المشــتركة أن هناك فرقا 
كبيرا فــي ما يصــدر باللغــة العبرية 
مــن وزارة الصحــة ومنظمــة »نجمة 
داود الحمراء« بشــأن جميع الخدمات 
الصحيــة  والتحذيــرات  والمعلومــات 

باللغة العربية لألهالي.
وســبق أن أقر الكنيســت اإلسرائيلي 
مــا يســمى قانــون »القوميــة الذي 
يُعرف )إسرائيل( أنها الدولة القومية 
للشــعب اليهودي«، الــذي ينص على 
إلغــاء اللغة العربية وعــد العبرية هي 
اللغــة األم والوحيــدة فيهــا، وهو ما 
قد يفسّــر اإلجــراءات المذكورة أعاله 

والمفارقــات في التعامل مــع البلدات 
بقضية كورونا.

ال عيادات حتى اللحظة
أمــا النائب منصور عبــاس فقال: »إن 
الحكومة تهمل البلدات الفلســطينية 
فيمــا تقدمه مــن إجــراءات مواجهة 

فيروس كورونا«.
وحذر مــن أن هنــاك »تســارعا رهيبا 
في انتشــار الفيروس داخل )إسرائيل( 
التي يشكل فلســطينيو 48 نحو 20% 
من سكانها، وقال: »األطباء والطواقم 
الطبيــة العربيــة يقفــون علــى رأس 
الجبهــة للتصــدي للفيــروس، ولكن 
لألســف نرى أن هناك فجــوات كبيرة 
والمجتمــع  العربــي  المجتمــع  بيــن 
اليهودي فيما يتعلق بأجهزة ومعدات 
الكشــف عــن الفيــروس، وبالعالجات 

المقدمة«.
وتطــرق منصــور إلــى أربعــة محاور 
أولهــا  الفجــوات؛  لهــذه  أساســية 
النقــص البــارز فــي وســائل التوعية 
وتقديم الشــرح والمعلومــات الالزمة 
للمواطنين الفلســطينيين حول سبل 

التصدي للفيروس والتعاطي معه.
وقال: »مثاًل تطبيق coronApp التابع 
لــوزارة الصحة، الذي أنشــئ للتعاطي 
مع أزمة كورونا ال يدعم اللغة العربية 
وال يقدم أي معلومة باللغة العربية«.

وتابــع: »موقع وزارة الصحة الرســمي 
معلومــات  يقــدم  اإلنترنــت  علــى 
مختصــرة جــدا وأحيانا غيــر مترجمة 
باللغة العربيــة، وهو ما دعا عددا من 
الطواقــم الطبية العربيــة التطوعية 
بمبادرات  للقيــام  والقطرية  المحلية 
الــوزارة  تعليمــات  لترجمــة  فرديــة 

ونشرها في المجتمع العربي«.
المحــور الثانــي الــذي تحــدث عنــه 
النائــب منصــور -ورفعه في رســالة 
إلــى الكنيســت- هو أنه فــي الوقت 
الصحــة  وزارة  فيــه  قامــت  الــذي 
والجبهة الداخليــة بافتتاح 47 عيادة 
فــي المجتمــع اليهــودي مخصصــة 
للتعاطي مع حاالت تفشــي الفيروس 
بشكل واســع جدًا التي تقدّم العالج 
لمصابي كورونا وللمحجورين صحيًا، 
نجد أنه حتــى اآلن ال توجد أي عيادة 

في البلدات الفلسطينية.
إال أن منصــور اســتدرك قولــه بــأن 
عيــادة  الفتتــاح  مخططــا  »هنــاك 
واحدة فقط مع نهاية شــهر آذار في 

الناصرة«.
النساء واألطفال

في حيــن حذرت النائب فــي القائمة 
المشــتركة تومــا- ســليمان من أن 
أخضعــت  المعلنــة  الطــوارئ  حالــة 
طواقم المالجئ والنســاء وأطفالهن 
إلــى مخاطــر جديــدة وضغوطات لم 
يتــم التعاطــي معهــا مــن الحكومة 
اإلســرائيلية حتــى اآلن، مؤكــدة أن 
هنــاك حاجة ملحــة »لتأمين الفحص 
الفيروســي لــكل النســاء واألطفــال 

الذين يتوجهون للمالجئ«.
وأشــارت إلى أنــه مــن الواجب على 
وزارة الصحــة اإلســرائيلية تحضيــر 
مبــانٍ خاصــة الســتيعاب مــن 50 
إلــى 100  شــخص جدد من النســاء 
للمراكــز، وذلك  يتوجهــن  اللواتــي 
لمنع إمكانية انتقال أي عدوى بينهن 
في ظــل اكتظاظ المــآوي الموجودة 

حاليًا.

بلدات الداخل و»كورونا«.. إهامل
 إرسائييل متعمد ورصيد العيادات »صفر«

غزة/ محمد عيد:
الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أعلنــت 
الفلســطينيين »أونروا« سلســلة إجراءات وقائية 

داخل عياداتها المنتشرة في قطاع غزة.
وقالــت »أونــروا«، فــي بيــان، أمس، إنــه نظرا 
للظروف الطارئة وحرصا منا على سالمتكم سوف 
يتم تعليق الخدمات الخاصة باألسنان في عيادات 
الوكالــة إال للحاالت الطارئة فقط، بدءا من اليوم 
الثالثاء، كما سيتم تعليق خدمات العالج الطبيعي 

في جميع عيادات »أونروا« حتى إشعار آخر.
وتوجــه لالجئيــن بالنــداء: »ضمن المســؤولية 
األخالقيــة والدينيــة نرجــو منكــم عــدم التوجه 
لعيادات الوكالــة إال للحاالت الطارئة فقط حفاًظا 

منا على صحتكم وصحة عائالتكم«.
التواصــل  للمراجعيــن  يمكــن  أنــه  وذكــرت 
لالستشــارات الطبيــة الطارئــة من خــالل الخط 

المجاني الذي سوف يتوفر قريبا.
وأكــدت »أونــروا« أن عياداتها ستســتمر بخدمة 

التطعيم لوقاية األطفال مــن األمراض المعدية، 
الفتــة إلى أن خدمة متابعة التطور والنمو وضعف 

الدم ستعلق في الظروف الحالية.
وذكــرت أن خدمــة رعايــة الحمل ســوف تقتصر 
على متابعة حــاالت الحمل الخطر فقط، وخدمات 
مرضى األمراض المزمنة )الضغط والســكر( على 
اســتالم العالج فقط، منبها إلى أنه يمكن إرسال 
أحد أفراد األســرة الستالم العالج بدال من حضور 

حاملي األمراض.

»أونروا« ُتعلِّق بعض أقسام عياداتها بسبب »كورونا«
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ما أكثــر المعلومات المتداولة اآلن عن مرض كورونا في وســائل التواصل 
االجتماعــي. الناس يتنفســون معلومات عــن كورونا، ويأكلون ويشــربون 
معلومــات عن كورونــا، وينامــون على معلومــات كورونا، ويجلســون في 
بيوتهــم نهارا ويتحدثون عــن كورونا. ال حديث للنــاس اآلن إال حديثا في 

كورونا؟! ومع ذلك فثمة مستهترين؟!
فيروس كورونا أغلق األسواق، والصاالت، والتجمعات العامة، وبيوت العزاء، 
والمــدارس، والجامعــات، وبعض المصانــع، وفرض منع التجــول في دول 
عديدة، منها دولة االحتالل والضفة الغربية المحتلة. واتخذت غزة إجراءات 
عديدة لحماية الســكان، وانتشــرت مواقــع الحجر الصحي، وهــذه إجراءات 
كافيــة. لذلك يطالب المجتمع الغزي بإغــالق معبر رفح، ومعبر بيت حانون، 
ومنع الدخول والخروج بشــكل صــارم، وتطبيق الحجر الصحي بيد حديدية، 

ألن غزة المزدحمة ال تحتمل أدنى تهاون.
وألن األمــر كذلك فإنــي أقول للمســئولين : نحن نأخــذ بضائعنا، وبعض 
أغذيتنــا، وفواكهنــا، من دولة االحتالل، وهي اآلن مجتمــع موبوء، فيه منع 
تجول، ونأخذ بعضها من مصر، وهذا يعني أن البضائع ربما تتلوث بيد عامل 
أو مــزارع، أو أثناء النقل، فهل للجهات المســئولة أن تطمئن المســتهلك، 

بأنها تعقم البضائع، وتدخلها بعد انتهاء مدة حضانة الفيروس؟!
ثمة بعض االستهتار من بعض المواطنين، فهال عالجت الجهات المسئولة 
هذا االســتهتار؟! وهال وجهت وسائل اإلعالم، والمســاجد، لمعالجة جماعة 

المستهترين، بالتوعية، وباإليمان؟!
جــّل دول العالــم اتخــذت إجــراءات صارمــة إلجبار شــعبها علــى االلتزام 
بتوجيهــات الدولة والصحة العامة، وبعض الشــعوب ضربــت نموذجا في 
تطبيــق التعليمــات الوقائيــة، ونحن المســلمين أولى من غيرنــا بتطبيق 

التعليمات طواعية، وبنية طاعة اهلل، وطاعة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
جماعة المســتهترين، والالمبالين، حجمهــا كبير في غزة، وكذا في الضفة، 
وجلهم من الشــباب، وهؤالء نذكرهم أن لهم آباء وأمهات كبار في الســن، 
ومناعتهــم ضعيفــة، وقد يتســببون هم باســتهتارهم بنقل العــدوى إلى 
الوالدين واألحباب من كبار السن، لذا يجدر بهم أن يعودوا إلى االلتزام من 

أجل والديهم، وكبرائهم في العمر.
الحياة أمانة اهلل في عباده، فال تضيعوا أمانة اهلل، بهدم آبائكم وأمهاتكم، 
بداعي الملل من جلسة البيت، أو بداعي أن غزة خالية من المرض. اشرعوا 
بقــراءة القرآن، أو التفســير، أو الحديــث، أو أي كتاب يذهــب عنكم الملل، 
واجلسوا في بيوتكم عسى اهلل أن يرحمنا ويرحمكم. وال تنسوا مسئوليتكم. 

واهلل خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

إلى جماعة المستهترين:
ال تهدموا آباءكم وأمهاتكم

غزة/ جمال غيث:
منــذ إعــالن حالة الطوارئ في قطاع غــزة، أخذ الدكتور بكر قاعود، على نفســه 
مواصلة عمله لتقديم العالج والمســاعدة الطبية للمواطنين كافة مجانا، وذلك 

حفاظا على سالمتهم وللوقاية من تفشي فيروس "كورونا".
وال يتوانــى الدكتور قاعــود، أخصائي طب األعصاب لألطفــال والحاالت الحرجة 
والعناية المركزة في مستشــفى الشــهيد عبد العزيز الرنتيسي بمدينة غزة، في 

تقديم خدماته الطبية للمرضى والوصول إلى منازلهم على نفقته الخاصة.
ويحــرص األخصائي البالغ مــن العمر )41عامًا( على متابعــة الحاالت المرضية 
لجميع المرضى وفحصهم باستمرار، للحفاظ على سالمتهم وتوفير الراحة لهم.
ويقــول قاعــود لصحيفة "فلســطين": إن إعــالن وزارة الصحة وقــف العمل في 
العيــادات الخارجية بمستشــفيات قطاع غزة بدًءا من يوم االثنين وحتى إشــعار 
آخر، خشــية من تفشي فيروس "كورونا"، شــكل له دافعًا آخر لعالج المزيد من 

المرضى والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها لعدم التقائهم باألطباء.
ويضيف أن مبادرته مجانية وهــي لوجه المولى تعالى، وتأتي من باب التخفيف 
عــن المواطنين خاصــة المرضى في ظل الظروف الصعبة التي يشــهدها قطاع 

غزة، واإلجراءات االحترازية التي تتخذ للوقاية من الفيروس.
وذكر قاعود أن مبادرته مخصصــة بالدرجة األولى لألطفال بهدف الحفاظ على 
ســالمتهم ومنع قدومهم إلى المستشــفيات والمراكز الصحية، وانتقال العدوى 
إليهم، مؤكدا اســتعداده للتوجه إلى منازل المحتاجين للخدمة الصحية في حال 

تطلب األمر ذلك وفي أي مكان بالقطاع.
ويشــير إلى أن هاتفــه مفتوح لياًل ونهارًا لإلجابة عن استفســارات وتســاؤالت 
المواطنيــن، ويقــدم جميع أنواع االستشــارات الطبية للصغــار والكبار على حد 

سواء، دون أي مقابل، وذلك ضمن مبادرته الشخصية.
ويؤكد أخصائي طب األعصاب أن الهدف من وراء إطالق مبادرته رعاية المرضى 
األطفــال وتقليل تنقلهم من المنازل إلى المشــافي وتجنــب نقل العدوى لهم، 
وتقليــل احتــكاك المراجعيــن والمرضــى مع العامليــن في المجــال الطبي في 

المستشفيات والعيادات.
وأجبر انتشــار الفيــروس على نطاق عالمــي، دواًل عديدة على إغــالق حدودها، 
وتعليق الرحالت الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات 

الجماعية.

بعد قرار وقف العمل في العيادات الحكومية

طبيب غزي يطلق مبادرة إنسانية لعالج المرضى مجاًنا

طوكيو/ وكاالت:
 Supra أعلنت شــركة تويوتا عــن تجهيــز أيقونتها

الرياضية بمحرك جديد رباعي األسطوانات.
وأوضحــت الشــركة اليابانيــة أن المحــرك رباعــي 
األســطوانات الجديــد يأتــي بســعة 2.0 لتــر، ويزأر 
بقــوة 190 كيلووات/258 حصانا، في حين يبلغ عزم 

الدوران األقصى 400 نيوتن متر. 
وبفضــل هذه القوة تتســارع الكوبيــه الرياضية من 
الثبــات إلى 100 كلم/س في غضون 5.2  ثانية، في 
حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س. 
وتــروج تويوتا لســيارتها الجديدة مــن خالل معدل 
اســتهالك يبلغ 6.9 لتر/100 كلــم، وهو ما ينتج عنه 

156 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبعــد إعالنها وقــف العمل بمصانعهــا بتركيا لمدة 
14 يومــا، أعلنت شــركة تويوتا اليابانيــة المصنعة 

للســيارات وقــف العمــل بمصانعهــا بــدول أمريكا 
الشمالية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي بيان رســمي لها قالت شــركة تويوتا إن الغلق 
بمصانعهــا بكندا والواليــات المتحدة والمكســيك 
ســينتهي بداية من يوم 25 مارس/آذار الجاري على 
أن يعود العمل بالمصانع بهذه الدول بشكل طبيعي 
بعد تعقيم جميع أقسام المصانع للحفاظ على سالمة 

الموظفين والفنيين.

Supra ذات األربع 
أسطوانات مفاجأة 
تويوتا لهواة السرعة

واشنطن/وكاالت:
أعلنت شرطة والية فلوريدا األمريكية أنها تمكنت من القبض على رجل يشتبه بأنه قتل امرأة قبل 

35 عامًا بعد فحص الحمض النووي على بقايا سيجارة رماها من سيارته.

وفي وقت ســابق من هذا األســبوع، تم اعتقال دانيال ويلز، 57 عاما، في مدينة بينساكوال الواقعة 
فــي فلوريــدا، ووجهت إليه تهمة قتل تونيا مكينلي، التي عثــر عليها مخنوقة في أول يوم من عام 

1985، بحسب هيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي سي".

وظــل القاتل مجهواًل ألكثر من 3 عقود، حتى أعلنت الشــرطة أن مقارنة معلومات الحمض النووي 
)DNA( التــي حصلــت عليها من قاعدة بيانــات عامة، مع األدلة التي وجدت بقــرب الجثة أظهرت 

عالقة ويلز بجريمة القتل.
وقالت رينيه، شــقيقة القتيلة، لشــبكة "إن بي ســي نيــوز" األمريكية: "لم أكن أعــرف إن كان هذا 
االعتقال ســيحدث على اإلطالق"، وأضافت: "لم أكن أظن أن هذا ســيحدث وأنا ما أزال حية.. ليس 
بعــد 35 عامًا". وتمكنت الشــرطة من الوصول إلى المشــتبه به بعد مقارنــة معلومات من قاعدة 
بيانات عامة للحمض النووي واألنســاب مع معلومات الحمض النــووي التي عثر عليها بالقرب من 
جثة مكينلي، وكان المحققون في كاليفورنيا اســتخدموا نفس الطريقة للعثور على جوزيف جيمس 
دي أنجيلو، ضابط الشــرطة الســابق المتهم في جرائم قتل واغتصاب خالل سبعينيات وثمانينيات 

القرن الماضي.
وقادت التشــابهات التي كشــفتها تحليــالت الحمض النووي بين اآلثار التــي تركها منفذ الجريمة 
مــع المعلومات التي حصلت عليها الشــرطة من قاعــدة البيانات العامة إلــى الوصول للعديد من 
األشــخاص الذين يُعتقــد أن قرابة بعيدة تربطهم بالمتهم، وبعد هذا الكشــف، بنت الســلطات 

شجرة عائلة للتعرف على المشتبه به، وأدت التحقيقات الالحقة للوصول إلى ويلز.
وتعقبت الشرطة ويلز، وحصلت على عينة من حمضه النووي من عقب سيجارة رماه من سيارته.

ويواجه ويلز تهمتي القتل واالعتداء الجنسي من الدرجة األولى أيضا، وهو اآلن محتجز في السجن.

بعد 35 عامًا من الجريمة..
سيجارة تقود إلى متهم بالقتل


