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نحتاج لعينات إضافية لفحص حاالت "كورونا" 
القدرة لـ"فلسطين": االحتالل 
ُيوهم العالم بدعم قطاع غزة 

ويمارس عنصرية واضحة 

قدم نصف مليون دوالر دعًما 
لالجئين الفلسطينيين في لبنان

هنية يعزي الرئيس المصري 
بوفاة اللواءين شلتوت وداود

الدوحة/ فلسطين:
بعــث رئيــس المكتب السياســي لحركــة المقاومة 
اإلســامية "حماس"، إســماعيل هنية، رسالة تعزية 

بدران: استمرار السلطة في االعتقال 
السياسي ال يناسب حالة الطوارئ

الدوحة/ فلسطين:
انتقد عضو المكتب السياســي لحركة حماس، حســام بدران، 
مواصلــة الســلطة اعتقــال عشــرات المواطنين علــى خلفية 

سياســية في ســجونها، مؤكــدًا أن اســتمرار هذه 
السياســة »ال يناســب حالة الطوارئ التي يعيشــها 

غزة/ حوار يحيى اليعقوبي:
أكد المتحدث باســم وزارة الصحة في غزة، 
د. أشــرف القدرة، محدوديــة عينات فحص 
فيــروس كورونــا المســتجد فــي القطاع، 

مشددًا على أن الوزارة بحاجة للمزيد 
منهــا وإال ســتكون مضطــرة 

المخبرية  الفحوصات  لتحويل 
لرام اهلل، كمــا كان األمر في 

مواجهــة  بدايــة 
الفيروس.

عواصم/ وكاالت:
يشــهد العالم ارتفاعا في عدد اإلصابات بكورونا، 
وأعلنت الســعودية أول وفاة بالفيروس، في وقت 
تشهد فيه أمريكا تســارعا بعدد اإلصابات، وتقدر 

مصــادر إيطالية أن عدد حــاالت اإلصابة في البلد 
قد يكون أعلى عشــر مرات من الحصيلة الرسمية 

البالغة نحو 64 ألفــا. وفي إيطاليا، قال 
رئيس الجهاز المسؤول عن جمع بيانات 

تحذير من استغالل االحتالل اإلجراءات 
الوقائية لتغيير الوضع القائم في األقصى

الناصرة/ فلسطين:
حــذرت لجنــة المتابعة العليــا للجماهيــر العربية فــي الداخل 
الفلسطيني المحتل ســلطات االحتال اإلسرائيلي من استغال 

غزة- رام اهلل/ محمد الدلو:
ســجل في مدينــة رام اهلل بالضفــة الغربية، 
أمس، إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع 
إجمالــي عدد اإلصابــات إلــى )60( حالة في 
عموم المحافظات الفلســطينية. وبينما أعلن 

في قطاع غزة عن إغاق جميع مساجد القطاع 
بشكل مؤقت، ووقف صاة الجمعة والجماعة 
فيها، لمدة أســبوعين، قررت وزارة االقتصاد 
الوطنــي إعفــاء )14( ســلعة أساســية مــن 

الضريبة لتدعيم المخزون االحتياطي منها.

وقال الناطق باســم حكومــة رام اهلل إبراهيم 
ملحــم، إن اإلصابــة الجديدة هــي لمواطنة 
قادمــة مــن الواليــات المتحــدة األمريكية، 

مشــيرًا إلى أن المصابة في العقد 
الرابع مع عمرها، ولم تخالط أحدًا، 

االحتالل يؤجل سجن الشيخ 
رائد صالح بسبب "كورونا"

الناصرة-غزة/ جمال غيث:
وافقــت محكمة االحتال المركزية في مدينــة "حيفا" المحتلة، 
أمس، على تأجيل تنفيذ حكم ســجن الشــيخ رائد صاح، الذي 

تسجيل ثالث وفاة بالفيروس وارتفاع اإلصابات إلى )1656(
نتنياهو: قد نصل لمليون مصاب 

بـ"كورونا" و)10( آالف وفاة خالل شهر
الناصرة/ فلسطين:

حذر رئيس حكومة االحتال بنيامين نتنياهو، من أن )إســرائيل( قد 
تواجه كارثة صحية بفعل فيروس كورونا المستجد، في حين أعلنت 

صحيفة فرنسية: 
السلطة رفضت 

إرسال مساعدات 
إنسانية لغزة 

لمواجهة "كورونا"
باريس- لندن/ فلسطين:

قالت صحيفة لوموند الفرنسية: 
إن الســلطة في رام اهلل، رفضت 

إرســال »حصــة قطاع 
المساعدات  من  غزة« 

األسرى يبدؤون 
خطوات تصعيدية 

للمطالبة بحمايتهم 
مــن "كــورونـــا"

غزة/ نور الدين صالح:
بــدأ األســرى أمــس، خطــوات 
احتجاجيــة، ضــد إدارة ســجون 
االحتال، نتيجة مماطلتها بعدم 

لمطالبهم  االستجابة 
لهم  الحماية  بتوفيــر 
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أول وفاة بالسعودية وحظر تجوال بمصر
كورونــــــــا يوســـــــع انتشـــاره في أوروبـــــا 
ومخاوف من تحول أمريكا لبؤرة جديدة

اعتقال 6 مواطنين بالضفة والقدس
3 إصابات برصاص االحتالل

 واعتداءات المستوطنين برام الله
محافظات/ محمد األيوبي:

أصيــب ثاثــة مواطنين برصاص قــوات االحتال اإلســرائيلي 
واعتداء نفذه مســتوطنون غربي رام اهلل وسط الضفة الغربية 

حماس: استمرار 
حصار غزة رغم 
"كورونا" جريمة 

ضد اإلنسانية

اإلفراج عن أسير
 من غزة ووضعه 
في الحجر الصحي 

ُأسبوعين

المحامون المقدسيون ُيعارضون مخطط 
عزل شطر القدس الشرقي عن غربها

القدس المحتلة/ فلسطين:
توجــه ممثلو المحاميــن الفلســطينيين في القــدس المحتلة 
وأعضــاء مجلس نقابــة المحامين إلى رئيــس نقابة المحامين 

إغالق جميع المساجد وإعفاء )14( سلعة من الضريبة في غزة
إصابة جديدة بـ"كورونا" في رام الله وارتفاع العدد إلى )60(
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شلل شبه تام للحركة في شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس أمس     ) أ ف ب (  

محالت مغلقة ضمن إجراءات حظر التجوال وسط مدينة نابلس منعًا لتفشي فيروس كورونا 
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الدوحة/ فلسطين:
بعث رئيــس المكتب السياســي لحركــة المقاومة 
اإلســامية »حماس«، إسماعيل هنية، رسالة تعزية 
إلــى رئيس جمهوريــة مصر العربية الشــقيقة عبد 

الفتاح السيسي بوفاة اللواءين شلتوت وداوود.
وقال هنية في رســالة التعزية: قــد تلقينا في حركة 
حماس ببالغ الحــزن والرضا والتســليم بقضاء اهلل 
وقــدره خبــر وفاة كل مــن اللــواء أركان حرب خالد 
شــلتوت، واللــواء أركان حــرب شــفيع عبــد الحليم 

داوود، رحمهما اهلل تعالى رحمة واسعة.
وأضــاف: وبهــذه المناســبة األليمــة نبعــث إلــى 
فخامتكم ومن خالكم إلى قيادة القوات المســلحة 
المصريــة وإلــى أســرتي الفقيديــن وإلى الشــعب 
المصــري بخالص عبــارات التعزية وأعمق مشــاعر 
المواســاة، داعين اهلل تعالى أن يتغمدهما بواســع 
رحمتــه ومغفرته، وأن يلهمكم جميعًا جميل الصبر 

وحسن العزاء، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
وأعــرب هنيــة عــن تضامــن الحركــة الكامــل مع 
جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة جائحة 

كورونا، سائًا اهلل تعالى أن يرحم 
كل مــن توفي جراء هــذا الوباء، 
وأن يحمــي مصــر الشــقيقة من 
كل مكروه وســوء، ويجنبها وكل 

العالم خطر هذه الجائحة.
مــن جانب آخر، أعلــن هنية، عن 
تخصيص مبلغ نصف مليون دوالر 
الفلسطينية في  المخيمات  لدعم 

لبنان.
وقــال مكتــب هنيــة، فــي بيان، 
أمس: إنه نتيجة الظروف الطارئة 
التي يمر بها شــعبنا الفلسطيني 
فــي لبنان، ومتابعــة قيادة حركة 
حماس للظروف الصعبة، فقد أخذ 

رئيــس الحركة قــرارا بإغاثة عاجلة 
لشــعبنا فــي المخيمــات والتجمعات الفلســطينية 

مقدارها نصف مليون دوالر.
وأضاف المكتب أن هنية يواصل مســاعيه مع الدول 
الشــقيقة والجهات الخيــرة من أجــل التخفيف عن 

شــعبنا في لبنــان، والوقوف إلى 
جانبه لمواجهــة األزمة التي يمر 
وللبنان  بهــا، متمنيــن لشــعبنا 
ولشعبه الشــقيق العافية، وتجاوز 
وإرادة  بصابــة  المحنــة  هــذه 
وعزيمــة ســجلها لبنــان في كل 

المراحل والمحطات.
ويعيــش 174 ألفــا و422 الجئــا 
فلســطينيا، في 12 مخيما و156 
تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، 
إلدارة  إحصــاء  أحــدث  بحســب 
اإلحصاء المركــزي اللبنانية لعام 

.2017

ارتفــاع  الصحــة،  وزارة  وأعلنــت 
لبنــان  فــي  »كورونــا«  مصابــي 
إلــى 256. وفي الســياق، هاتف هنيــة، وكيل وزارة 
الداخليــة واألمن الوطنــي بغزة اللــواء توفيق أبو 
نعيــم، مطمئنا على صحته خــال قضاء مدة الحجر 

الصحي االحترازي.

وأشــاد هنية، خال اتصاله مساء االثنين، بالجهود 
العظيمة التي تبذلها جميع الوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة فــي قطــاع غزة فــي مواجهــة فيروس 
»كورونــا«، موجهــًا بالــغ الشــكر والتقديــر لوزارة 
الداخلية واألمن الوطني بجميع أجهزتها وإداراتها، 
علــى ما تقوم بــه من جهد وعطاء فــي خدمة أبناء 
شــعبنا، والســهر على أمنهم وراحتهم في مواجهة 

الفيروس.
وعبّــر هنيــة عن فخــره واعتزازه بهذه المؤسســة 
الرائدة، التي تقف في كل المحطات عنوانًا للتضحية 
والفــداء، متمنيــًا الســامة التامة للــواء أبو نعيم 

ومساعده اللواء محمود أبو وطفة.
وأكد أبو نعيم أن وزارة الداخلية لن تدخر جهدًا من 
أجل حماية أبناء شــعبنا فــي مواجهة هذه الجائحة، 
وستبذل الغالي والنفيس فداء لشعبها ووطنها كما 

كانت في كل الميادين والمحطات الصعبة.
وعبر أبو نعيم عن ثقته الكبيرة في وعي المواطنين 
وروح المســؤولية لديهم، األمر الذي يشكل صمام 

األمان لعبور هذا المنعطف الحساس.

غزة-سلفيت/ أحمد العاصي:
قــال الخبيــر في شــؤون االســتيطان، نصفت 
الخفش: إن االحتال اإلسرائيلي يستغل إعان 
حالــة طــوارئ صحية علــى مســتويات عالمية 
لمواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد، لبناء 
وحدات ومشــاريع اســتيطانية جديدة، وفصل 
أجزاء مــن مدينة القــدس المحتلة عــن أحياء 
فلســطينية اســتنادًا لنصوص "صفقة ترامب 

نتنياهو" التصفوية.
أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  الخفــش  وأكــد 
سلطات االحتال باشرت إعادة ترسيم الحدود 
الجغرافيــة االســتيطانية في الضفــة الغربية 
ومدينة القدس المحتلتين بما يخدم مشــروع 

يهودية الدولة.
وأوضــح أن بلدية االحتــال في القدس بصدد 
افتتاح شارع جديد يربط مدنًا وقرى إسرائيلية 

مــع بعضهــا بعضًا من أجل تشــكيل جســم 
إسرائيلي يهودي يضغط على سكان المنطقة 

من أجل إخائها من الفلسطينيين.
وبيــن أن يهوديــة الدولــة المزعومــة التــي 
يرددهــا االحتال قائمة علــى رفض أي جنس 
بشــري ســواء فلســطيني أو غيره أو أي ديانة 
غيــر اليهوديــة، وهــو مــا يؤكد ممارســتهم 
لسياســة التمييــز العنصــري، مشــيرًا إلى أن 
االحتال ياحق أي نشاط وممارسة فلسطينية 
فــي القدس، ويعمل على كبــح جماح الحركات 

الفلسطينية الرسمية والفردية في المدينة.
وشــدد الخفش علــى أن الظــروف فيما يتعلق 
بإعان حالة الطوارئ في الضفة لمواجهة وباء 
كورونا كانت بوابة لتطبيــق برنامج االحتال، 
ومن ثم يسهل عليه تنفيذ المخططات التهويد 
في المسجد األقصى ويسمح له بإعادة ترسيم 

المنطقــة جغرافيًا اســتنادًا لصفقــة "ترامب 
نتنياهو" التصفوية.

وأشــار إلى أن االحتال يمنع نشــاط الحمات 
الفلســطينية التــي تهــدف إلــى الوقايــة من 
فيروس كورونا في بعض من المناطق والمدن 
الفلســطينية، بهدف تمرير مخطــط التهويد 

وبناء مشاريع تخدم سياسته اليهودية.
وأضــاف: إنــه رغــم خطــورة فيــروس كورونا 
واإلجــراءات العالمية لمواجهتــه فإن االحتال 
يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد األقصى 
ويســمح للمســتوطنين باقتحامه واستباحته"، 
الفتًا إلى أن مخططات االحتال الســاعية إلى 
تهويد األقصــى والقدس وتقســيمها مكانيًا 
وزمانيًــا باتــت أمــرًا مكشــوًفا، وأن االحتال 
الخطــط  لتطبيــق  العالمــي  الوبــاء  يســتغل 

االستراتيجية اإلسرائيلية.

باريس- لندن/ فلسطين:
قالت صحيفــة لوموند الفرنســية: إن الســلطة في 
رام اهلل، رفضــت إرســال "حصــة قطــاع غــزة" من 
المســاعدات اإلنســانية الدولية الازمــة لمواجهة 

فيروس "كورونا".
جــاءت أقوال الصحيفة، أمس، خــال تقرير لها حول 
اإلجــراءات التي قامت بها بعض الدول العربية للحد 
من انتشــار الفيــروس مقارنة مع الــدول األوروبية 

الكبرى التي تئن تحت وطأة هذا الفيروس.
وانتقدت الصحيفة الفرنســية تعامل الســلطة برام 
اهلل مع قطاع غزة، وقالت: إن حكومة "محمد اشتية" 
تتعامل مع غزة كأنها دولة مجاورة وليس تابعة لها.

الســلطة  وصلــت  التــي  المســاعدات  أن  وأكــدت 
لمكافحة الفيروس من المفترض أن تشمل المناطق 

الفلســطينية كافة بمــا فيها قطاع غــزة، "وهذا لم 
يحدث على الرغم من الحالة اإلنسانية الصعبة التي 
يمر بهــا القطاع، وضعف اإلمكانيــات الطبية نتيجة 
الحصار المفروض منذ أكثــر 13 عامًا". وأضافت أن 
السلطة فشــلت في االختبار اإلنساني عندما رفضت 
إرســال حصــة غزة مــن أمــوال الدعم المقــدم لها 

لمواجهة "كورونا".
وأشــارت "لوموند" إلى أن الخافات السياسية يجب 
أن تُنحّــى جانبا في مثل هــذه المواقف - وهذا لم 
يحدث فــي الواقع الفلســطيني- فالســلطة بقيادة 
الرئيس محمود عباس ما زالت تشــدد من إجراءاتها 
ضد غزة، وال توجد هناك إشارات حول نيتها التخفيف 
عن غزة. وامتدحــت الصحيفة الفرنســية اإلجراءات 
الوقائيــة في قطاع غزة لمواجهــة فيروس "كورونا" 

رغم عــدم توفر اإلمكانات الطبيــة والمادية، ودعت 
المؤسســات الدوليــة المانحــة إلى ضــرورة مراقبة 
وصول المعونات اإلنســانية إلى غــزة والتي ترفض 
الســلطة الفلســطينية إرســالها لها. فــي المقابل، 
حــذرت صحيفــة بريطانيــة مــن خطــورة وصــول 
الفيروس إلى القطاع، مشيرة إلى أنه يمكن أن يدمر 
غزة التــي  تعاني من انهيار الخدمــات كافة، نتيجة 

الحصار اإلسرائيلي.
وقالــت صحيفــة "الغارديان" البريطانيــة، أمس: إن 
إعــان وزارة الصحة في غزة عــن أول حالتي إصابة 
في القطاع من مسافرين عائدين من باكستان، يدق 

ناقوس الخطر.
وأضافــت أن "الحصار ربما منع عن غزة الوباء، أو في 

أفضل األحوال أخّر دخوله، إال أن تفشيه كارثي".

الناصرة/ فلسطين:
حــذرت لجنة المتابعة العليــا للجماهير العربية في الداخل الفلســطيني 
المحتل ســلطات االحتال اإلســرائيلي من اســتغال األوضــاع الصحية 
الخطيرة القائمة، من أجل تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى على 

ضوء القرار المتوقع إلغاق المسجد في هذه األيام.
وقالــت لجنــة المتابعة في بيان صادر عنها، أمــس، إنها تراعي األوضاع 
الصحية القائمة، وضرورة الحفاظ على سامة الجمهور، وعلى قرار إغاق 
المســجد األقصى أن يكون محــدودًا لفترات زمنية قصيــرة، يتم النظر 

فيها بحسب األوضاع.
وحــذرت من تاعب االحتــال بقرار كهــذا، ليفتح أبواب المســجد أمام 
عصابات المســتوطنين، التي تنفلت يوميا في باحات المســجد األقصى 
تحت حراسة جيش االحتال، "فمحظور على هذه العصابات االقتراب من 

األقصى، خال اإلغاق وأيضا بعد انتهاء األزمة الصحية".
وأعلن مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسامية بمدينة القدس، 
عن تعليق حضور المصلين إلى المسجد األقصى، ابتداء من فجر االثنين 
الماضي، لفترة مؤقتة اســتجابة لتوصيــات المرجعيات الدينية والطبية، 

للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

غزة/ فلسطين:
عدت حركة المقاومة اإلســامية، حماس، اســتمرار الحصار اإلســرائيلي 
علــى قطاع غزة، ال ســيما في ظل تفشــي فيروس "كورونا" المســتجد، 

جريمة ضد اإلنسانية.
وحمّل المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح، أمس، االحتال 
اإلسرائيلي النتائج والتداعيات الخطيرة لهذا الحصار على غزة وسكانها.

وأكد أن المطلوب إنهاء هذا الحصار فورا وتوفير وإدخال كافة مستلزمات 
مواجهة فيروس "كورونا".

وشدد برهوم على ضرورة تعامل السلطة وحكومة "اشتية" بشكل وطني 
ومسؤول، بإنهاء كافة العقوبات المفروضة على القطاع.

وطالبهمــا بضــرورة توفيــر رواتب ومخصصــات الموظفين والشــهداء 
والجرحــى واألســرى وتوفيــر عوامل ومقومــات صمود غــزة وأهلها في 

مواجهة كافة التحديات.

قدم نصف مليون دوالر دعًما لالجئين الفلسطينيين في لبنان
هنية يعزي الرئيس المصري بوفاة اللواءين شلتوت وداود

خبير: االحتالل ُينفذ مشاريع استيطانية 
جديدة مستغالًّ انشغال العالم بـ"كورونا"

"الغارديان":  تفّشي الفيروس في القطاع كارثي
صحيفة فرنسية: السلطة رفضت إرسال 

مساعدات إنسانية لغزة لمواجهة "كورونا"

تحذير من استغالل االحتالل 
اإلجراءات الوقائية لتغيير 
الوضع القائم في األقصى

طالبت السلطة بتعزيز صمود أهالي القطاع 
حماس: استمرار حصار غزة رغم 
"كورونا" جريمة ضد اإلنسانية

إسماعيل هنية
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

قلق إسرائيلي على مستقبل 
السلطة الفلسطينية

 بسبب أزمتها االقتصادية
تذهــب التحذيرات اإلســرائيلية باتجاه أن سياســة اإلغــاق التي قد 
تفرضها الســلطة الفلســطينية على مناطقها خشية من تفشي وباء 
الكورونــا قد تؤدي فــي النهاية إلــى انهيار المنظومــة االقتصادية 
كاملة، ألن هذا الوباء المتفشــي في المناطق الفلسطينية قد يضطر 
الســلطة لفرض إغاق كامــل على الضفــة الغربية وقطــاع غزة، ما 
ســيجعل الفلســطينيين ال يجرؤون على الخروج مــن بيوتهم إال في 

الحد األدنى. 
ورغــم التعــاون القائم بين الســلطة الفلســطينية و)إســرائيل( في 
المجــاالت الصحيــة واألمنيــة، لكــن أوســاطها تعتقــد أن انهيارها 
اقتصاديًّا بات مسألة وقت ليس أكثر، بما يشمله من ارتفاع معدالت 
البطالة، وتراجع مؤشــرات األجور والرواتب، ألن أزمة كورونا ستترك 
تأثيراتها السلبية على االقتصاد واألسواق الفلسطينية، فمئات اآلالف 
من العمال ســيفقدون مصادر دخلهم من العمل داخل الخط األخضر 

والمستوطنات والمناطق الصناعية في الضفة الغربية.
ترى التقديرات اإلسرائيلية أن المؤشرات االقتصادية للضفة الغربية 
تفيد بأن الفلسطينيين اهتموا بتحسين أمورهم المعيشية بالقروض 
المصرفية، ما جعل البنوك تتحكم بشــئون حياتهم، بجانب شــركات 
التأمين، وبصورة شــبيهة بما يعيشــه اإلســرائيليون، فإن العائات 
الفلســطينية اعتادت الحياة بأرصدة منخفضة في البنوك، واالعتماد 
علــى بطاقــات االئتمان المالــي والقــروض ذات الفوائــد، مما ترك 

تأثيراته االقتصادية، واالرتفاع في األسعار.
ومع وصــول أزمة الكورونا والتعليمات المصاحبة له، بدأت الســلطة 
بالحد من حركة الفلســطينيين، وصوال لفرض إغاق كامل للمناطق 
الفلســطينية، وإشــغال الحد األدنى مــن األعمــال االقتصادية، رغم 
إدراكها بأن االقتصاد الفلسطيني مرتبط بصورة وثيقة مع المنظومة 

المالية واالقتصادية اإلسرائيلية. 
خــال أيام قليلة، فقد مئــات اآلالف من الفلســطينيين أعمالهم في 
)إســرائيل(، والمســتوطنات اليهودية وفي الضفة الغربية والمناطق 
الصناعيــة داخــل الخط األخضر، ممــا يعني زيادة معــدالت البطالة، 
كما هو الحال لدى األيدي العاملة اإلســرائيلية، ممن خرجوا بإجازات 

إجبارية، أو تلقوا قرارات بالفصل.
تؤكــد المحافل اإلســرائيلية المطلعــة أن إمكانية صمــود االقتصاد 
الفلســطيني وســط هذه األزمــة غير قائمــة، ومع غيــاب مدخوالت 
أساســية وأفق اقتصادي، فإن انهياره بــات أقرب من أي وقت مضى، 
وقد يحصل خال أيام قليلة ليس أكثر، كما أن إمكانية انتشــار معالم 
الفوضــى االقتصادية لن تقتصــر على الضفة الغربيــة فقط، بل قد 

تشمل قطاع غزة المزدحم بالسكان.
لكن القلق الذي يساور المســؤولين األمنيين الفلسطينيين، وكذلك 
اإلسرائيليين، يتعلق بصورة أساسية بأن االنهيار الصحي واالقتصادي 
قد يتزامن مع اندالع أحداث أمنية وســيناريوهات متطرفة، مما جعل 
)إسرائيل( تسارع في تحويل 150 مليون شيقل للسلطة الفلسطينية 

من خال أموال المقاصة.

رام اهلل/ فلسطين:
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: إن تكثيف 
االستيطان في منطقة األغوار الفلسطينية والبحر الميت، هو جزء من بدء 

تنفيذ خطة الضم والسرقة واالستيطان "سرقة العصر".
وأورد عريقات في نشــرة باألرقام حول االســتيطان في األغوار صدرت عن 
دائرة شــؤون المفاوضات، أمس، أن %95 من أراضي األغوار تمت سرقتها 
واالســتياء عليها من ســلطات االحتال اإلســرائيلي، ويقوم باستغالها 
12700 مســتوطن يهودي. وذكر أن بقية األرض فــي األغوار %5، هو ما 

تبقــى ألصحــاب األرض الفلســطينيين وعددهم حوالــي 55 ألف مواطن 
فلسطيني. وأشار إلى أنه في عام 2019 تم  بناء 4 بؤر استيطانية جديدة، 
و110 وحدات استيطانية أضيفت للمستوطنات القائمة في منطقة األغوار.  
وبالنسبة للمياه، فإن سلطة االحتال تسرق ما نسبته  %94 من المياه في 
منطقة األغوار، إضافة إلى سرقة 100 ألف دونم وإعانها مناطق عسكرية 
مغلقــة ثم تحويلهــا للمســتوطنين. وأكد عريقــات أن صفقــة "ترامب– 

نتنياهو" لاستيطان والضم تستند إلى ضم األغوار والبحر الميت.

غزة/ حوار يحيى اليعقوبي:
أكــد المتحدث باســم وزارة الصحة فــي غزة، د. 
أشــرف القدرة، محدودية عينــات فحص فيروس 
كورونــا المســتجد في القطاع، مشــددًا على أن 
الوزارة بحاجة للمزيد منها وإال ستكون مضطرة 
لتحويــل الفحوصات المخبرية لرام اهلل، كما كان 

األمر في بداية مواجهة الفيروس.
وأشــار القدرة إلى أن وزارة الصحة تمر بإجراءات 
متدحرجــة تتوافق مــع المراحل التــي يمكن أن 
يتنشــر فيها وبــاء كورونا، وحتــى اللحظة قادرة 
على التعامل مع العبء الموجود، لكن ما وصفها 
بالمشكلة الحقيقية والتحدي الكبير هو ما يكمن 
في استمرار الحصار، وتقويض سلطات االحتال 
لمنظومــة الخدمــات الصحيــة واإلنســانية، ما 
يستدعي تدخل األمم المتحدة للمطالبة برفعه.

وأضــاف القــدرة فــي حوار خــاص مــع صحيفة 
"فلســطين" بمكتبه بمدينة غــزة، أمس أنه مع 
بدايــة وصول العائدين إلى غزة من الخارج، "كنا 
نرسل العينات المسحية لرام اهلل، وبعد مطالبات 
وجهناهــا لمنظمة الصحــة العالمية، اســتطعنا 
توفير العينات وأدى ذلك الستثمار الوقت والجهد 
بطاقــم مدرب، وهــذا ما لمســناه عندما خرجت 
الفحوصــات لتخبرنــا أن اثنيــن مــن المصابين 

حالتهما موجبة )حاملة للفيروس(".
وأفــاد أن الوزارة أجــرت )144( فحصًــا مخبريًّا 
منها الحالتان الموجبتــان، وجرى عزلهما بمركز 
العــزل بمعبر رفح، والذي يتســع لـ)38( ســريرًا 

قابلة للزيادة، و)8( أسرة للعناية المركزة.
احتياجات عاجلة

وبين القــدرة أن إجــراءات وزارة الصحة ما زالت 
وفق المعــدالت المطلوبة لإلصابة، وتتوافق مع 
محدودية اإلمكانيــات، وهذا يتطلب دعما حقيقا 
للقطاع الصحي ألن قطاع غزة بات منطقة هشة. 
وأشــار أن لدى الوزارة ســيناريوهات للتعامل مع 
المراحــل المختلفة وفــق اإلمكانــات المحدودة 
وذلــك يتطلــب جهــدا عاجا مــن أحــرار العالم 
لتعزيز األرصدة الدوائية والمســتهلكات الطبية، 

ومقومات السامة، وأجهزة التنفس.
وتابــع المتحــدث باســم وزارة الصحــة: "دخلنا 
جزئيــا في المرحلــة الثانيــة أي بداية تســجيل 
حــاالت، ولكن جرى محاصرة الحــاالت وعزل كل 
المخالطيــن، ومخالطي المخالطيــن"، مبينًا أن 
الحالــة الصحيــة للحالتيــن المصابيــن طبيعية 
ومســتقرة ويتمتعــان بحالــة صحية جيــدة ولم 

تظهر عليهما أي أعراض.
ونبــه القدرة إلى أن االحتال يحاول إيهام العالم 
بأنــه يقوم بدعــم قطاع غــزة وهذا عبــارة عن 
تضليل للرأي العام وإيهام للمجتمع الدولي، فهو 

يمارس عنصرية واضحة.
وبين أن الوزارة على تماس مســتمر مع منظمة 
الصحة العالميــة، التي تســاند القطاع الصحي، 

لكن حجم ما وصل يبقى إمكانات شحيحة.
وعن فرصة تفشي الفيروس في غزة، قال القدرة: 
"قطاع غزة ليس بمنأى عن هذا الوباء الذي بات 
مؤرًقا للعالم، خاصة أن العائدين يمرون بالعديد 
من المراحل قبل وصولهم لغزة، ووصول حاالت 
إصابــة أمر ليس مســتبعدا، لكن كافــة إجراءات 
الوزارة تطوق حاالت اإلصابة، وهذا ما أشادت به 

منظمة الصحة العالمية".
وبيَّــن أن كل المستشــفيات والطواقــم الطبية 
موجهــة باتجاه خدمــة المواطنيــن، وأن الجهد 
يــوزع للخدمــة اليوميــة للمواطــن ومواجهــة 
فيــروس كورونــا، مضيًفــا أن الــوزارة أوقفــت 
العيــادات الخارجية وإجــراء العمليــات الجراحية 
وهــذا يخفــف مــن تجمــع المواطنيــن، ومنعت 
زيارة المواطنين للمنومين داخل المستشــفيات 

لضمان عدم تناقل العدوى.
وأشــار إلــى أن الــوزارة تتابع من كثب الســوق 
الصيدليــات  وتحــذر  غــزة،  فــي  الصيدالنــي 
مــن التاعــب بأســعار المســتلزمات الوقائيــة 

والمعقمات.
وأوضــح أن وزارة الصحــة بغــزة ومنــذ اللحظة 
األولى النتشــار الوباء فــي الصين، اتخذت جملة 
مــن اإلجــراءات االحترازيــة وهــي المرحلة التي 
تســبق تســجيل الحــاالت، أي مرحلــة الجهوزية 
واالســتعداد، وبدأت بتعزيزها بدًءا من الكشــف 
المباشــر على العائدين من الخــارج ووضع جهاز 
حــراري لرصــد التغييــرات الحراريــة عليهم عبر 
المعابر. وأضاف القــدرة أن الوزارة أقامت مركزا 
للحجر الصحي بمعبر رفــح يحتوي على 54 غرفة 
مجهــزة بكافــة الخدمــات الفندقيــة والمتابعة 
الصحيــة، للعائديــن من الدول الموبــوءة، وتم 
أخــذ إقرار شــخصي مــن العائدين، مســتدركا: 
"وألن الوضع االجتماعي لم يمكن العائدين من 
إتمام إجراء الحجر بشكل ســليم، اتخذت الوزارة 

بالتعــاون مع الوزارة األخرى قرارا بإنشــاء مراكز 
حجر إجبارية".

وأشــار أن تفعيــل الحجر اإلجباري ســرى في 15 
مــارس/ آذار الجاري وبدأ أول حجر في مدرســتي 
"مرمرة وغســان كنفاني" برفــح، باإلضافة لفتح 
مــدارس جديــدة فــي كل محافظــات القطــاع، 

يتواجد فيها 1420 عائدا لغزة.
الصحــي  للحجــر  يخضعــون  هــؤالء  أن  وذكــر 
اإلجبــاري، ويتابعــون من قبــل الفــرق الطبية، 
مضيًفــا أن الــوزارة حجرت كذلــك كل العاملين 

ومقدمي الخدمة لمدة 14 يوما.
ولفــت القــدرة إلــى أن الــوزارة فتحــت مراكــز 
تخصصية لرعايــة الحاالت المرضية القادمة من 
الداخــل المحتل ومصــر، وفتحت مراكــز للحجر، 
مشيرا إلى تحويل 34 حالة مرضية للحجر الصحي 
لمستشفى غزة األوروبي والرنتيسي التخصصي.

وحــول موعــد انتهاء الحجــر المنزلي، قــال: "إن 
إجــراءات الحجر المنزلي تخص العائدين قبل 15 
مارس الحالي، وآخر موعد للحجر المنزلي في 26 
من الشــهر ذاته )غدا الخميــس( منبهًا إلى أن 
1360 عائــدا أنهوا فترة الحجــر المنزلي وأعداد 

قليلة متبقية لليومين القادمين.
وأشار إلى أنه سيبدأ إنهاء الحجر الصحي اإلجباري 
يوم الســبت المقبل في مدرستي مرمرة وغسان 
كنفانــي بعــد انقضــاء 14 يوما، ثم يبــدأ انهاء 

الحجر بالمدارس األخرى.
غرف المقاومة

وبشــأن مدى اســتفادة الوزارة من غــرف الحجر 
التــي أنشــأتها المقاومــة الفلســطينية، رحــب 
القدرة "بكل جهد وطني من المقاومة في تعزيز 
اجــراءات الســامة والوقاية، حيــث إن المقاومة 

أعدت نحو ألف غرفة للحجر الصحي".
وقال: "هذه الغرف ســيكون لهــا أثر إيجابي على 
إجراءات الســامة، في ظل تزايد أعداد القادمين 
من الخارج، حيث إنه ال يوجد دولة أغلقت أبوابها 
أمام الوافدين إلها من مواطنيها، ونحن معنيون 
بوضــع كل اإلمكانات الوطنيــة لخدمة العائدين 

وتشكيل واقع إنساني مريح".
وحول حجــم المســاعدات التي قمتها الســلطة 
بــرام اهلل لوزارة الصحة بغــزة، أوضح القدرة أن 
مــا وصل القطاع منذ ظهــور الوباء حتى اللحظة 
هي عدد من كتات )عينات( الفحص المخبري عبر 
منظمة الصحة العالمية، وهناك تنســيق مستمر 
مع المنظمــة لتذليل العقبات أمام توفرها، نظرا 

للكثافة السكانية بغزة".
وشدد على أن شــح الموارد التي تعانيها الوزارة 
المؤسســات  يتطلــب دعمــا حقيقيــا مــن كل 
اإلنســانية واإلغاثية وتحميل ســلطات االحتال 
مسؤولية حياة مليوني مواطن يواجهون مصيرا 
قاســيا في ظــل تزايد تفشــي وبــاء كورونا في 

العالم.

نحتاج لعينات إضافية لفحص حاالت "كورونا" 
القدرة لـ"فلسطين": االحتالل ُيوهم العالم 
بدعم قطاع غزة ويمارس عنصرية واضحة 

عريقات: االحتالل يستولي على
 95 % من األغوار الفلسطينية

غزة/ فلسطين:
طالب عضــو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
اإلســامي الشــيخ نافذ عزام، كل المســؤولين 
للوقوف عند واجباتهم لمواجهة فيروس كورونا، 
مؤكــدًا أن ال قيمــة لبقاء أي مظهــر للعقوبات 

وقطع الرواتب في ظل هذا الوباء القاتل.
وأكــد عزام فــي تصريح صحفي، ضــرورة تنفيذ 
كل المســؤولين واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه 
المواطنين جميعــا دون تفرقة أو تمييز والعمل 
على توفير االحتياجات الصحية والمعيشــية لكل 

أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضــح أن فيــروس كورونــا فرصة الســتعادة 
الترابط األســري والعائلــي والمجتمعي، إضافة 

إلــى أنــه فرصــة للتقــرب إلــى اهلل بالطاعــات 
والعبادات.

وأشــار إلى أن فيــروس كورونا خطــر كبير على 
العالــم ويجب مواجهته بشــجاعة، الفتًا إلى أن 
الخطوة األساسية بهذه المواجهة هي االقتراب 
مــن اهلل والتجرد في العمل واإلقاع عن الذنوب 
والمعاصي والعمل باألســباب للوقاية والحد من 

انتشار الوباء.
ودعا عزام، شــعوب العالم أجمــع ألن يتضامنوا 
مــع بعضهم بعضًــا لمواجهة فيــروس كورونا 
القاتل، منددًا في ذات الوقت بسياسة االستعاء 
والغرور والصلف التي تنتهجها اإلدارة األمريكية 
وهي تمعن فــي حصارها لبعض الــدول والنيل 

من دول أخرى واســتغال هذا الوباء لقهر إرادة 
الشعوب الحرة وحصارها كما يحدث ضد إيران.

وشدد على ضرورة اتباع جميع الناس للتوجيهات 
والتعليمــات الصــادرة عن جهــات االختصاص 
ســواء وزارة الصحــة أو الداخليــة أو األوقــاف أو 

غيرها.
ووجــه عزام رســالة إلــى كافــة المحجورين في 
الحجر الصحي االحترازي أو الحجر المنزلي قائًا: 
"عليكم بالصبر والتحمل لما في ذلك من تحقيق 

للمصلحة العامة ووقاية المجتمع كله".
كما وجه الشــكر للطواقــم الصحية والطبية في 
قطاع غزة خاصة وكل الساهرين من أجل حماية 

الناس والمجتمع.

عزام: ال قيمة لبقاء العقوبات وقطع الرواتب في ظل فيروس كورونا

د. أشرف القدرة
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غزة- رام اهلل/ محمد الدلو:
ســجل فــي مدينــة رام اهلل بالضفــة 
الغربية، أمس، إصابة جديدة بفيروس 
كورونا، ليرتفــع إجمالي عدد اإلصابات 
إلــى )60( حالة في عمــوم المحافظات 
الفلسطينية. وفيما أعلن في قطاع غزة 
عن إغالق جميع مساجد القطاع بشكل 
مؤقت، ووقف صــالة الجمعة والجماعة 
فيهــا، لمــدة أســبوعين، قــررت وزارة 
االقتصــاد الوطنــي إعفاء )14( ســلعة 
أساسية من الضريبة لتدعيم المخزون 

االحتياطي منها.
وقــال الناطق باســم حكومــة رام اهلل 
إبراهيم ملحــم، إن اإلصابــة الجديدة 
هــي لمواطنــة قادمــة مــن الواليات 
المتحــدة األمريكيــة، مشــيرًا إلى أن 
المصابــة في العقد الرابــع مع عمرها، 
ولم تخالط أحدًا، وهي اآلن قيد الحجر 
الصحــي. وأوضــح ملحــم فــي مؤتمر 
صحفي أمس، الطواقــم الطبية أخذت 
عينة من مواطن من كفر عقب يشــتبه 
بإصابتــه بفيــروس كورونــا، وهو من 
المخالطين، ولم تظهر نتيجة الفحص 

حتى اللحظة.
وبيــن أن 270 طالبًا فلســطينيًّا من 
األراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، 
بينهم 7 طالب من الضفة وصلوا أمس 
مطار طبريا قادمين مــن إيطاليا، وأنه 
جرى التنســيق مــع ســلطات االحتالل 
إلرسال ســيارة إســعاف خاصة لنقلهم 
إلــى مراكز الحجــر الصحي فــي فندق 

الجراند بارك برام اهلل.
وأشار ملحم إلى أن العينات التي أخذت 
مــن العامــل الــذي ألقى بــه االحتالل 
على قارعــة الطريق عند أحــد الحواجز 
العســكرية، أظهــرت أنه غيــر مصاب، 
وجرى نقله إلى المستشــــفى الوطني 

في مدينة نابلس، لتلقى العالج.
وأدان الناطق باسم الحكومة، إجراءات 
العنصريــة، كدولة  االحتالل سياســته 
وكجيــش وكأرباب عمل بحــق العمال 
الفلســطينيين بإلقائهــم علــى قارعة 
الطريق، إضافة إلى عمليات القتل بدم 
بارد، التي كان آخرها الشــهيد سفيان 

الخواجا قبل يومين.
وشــدد علــى أن هــذه العقليــة التــي 
تتبناهــا ســلطات االحتــالل يجــب أن 

رام اهلل/ فلسطين:
ســادت حالة من الغضب الفلسطيني بعدما أظهر مقطع 
فيديو وثقه نشــطاء فلســطينيون، قيام قــوات االحتالل 
اإلسرائيلي بإلقاء أحد العمال الفلسطينيين على األرض، 
قــرب أحــد الحواجــز اإلســرائيلية بزعم ظهــور أعراض 

إصابته بفيروس كورونا.
وبحسب المقطع المصور، فقد ألقى جنود االحتالل عاماًل 
فلسطينيًا قرب حاجز بيت ســيرا غرب محافظة رام اهلل، 

بعد االشتباه بإصابته بفيروس كورونا.
وظهر خــالل المقطع المصور، تعليق من أحد الشــبان، 
أكــد فيــه أن الجنود اإلســرائيليين أخبــروا المصاب أن 

حرارته عالية، كما أنه كان ال يستطيع التحدث.
وظل الشــاب ملقى على األرض ما يزيد عن 3 ســاعات، 
حتى وصــول طواقم اإلســعاف والطب الوبائــي التابعة 
لجمعيــة الهالل األحمر الفلســطينية للمكان، ونقله في 

"الوحشية اإلسرائيلية، التي تجلت في أقذر صورها تجاه 
العامل مالك غانم".

وأضــاف أن "هذا تصرف عنصري بغيض، ال يقبله منطق 
وال عقل، ودولة االحتالل اإلســرائيلي ملزمة وفقا لقواعد 
القانــون الدولــي كدولة قائمة باالحتــالل، بالتعامل مع 
عمالنــا وفقا لقواعد وأحــكام االتفاقيــة الدولية لحماية 

حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرتهم".
كذلــك طالبــت وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن 
منظمــات الصحــة العالميــة والصليب األحمــر والعمل 
الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية واألخالقية، وإجبار 
ســلطات االحتالل اإلســرائيلي علــى الوفــاء بالتزاماتها 
بصفتها القوة القائمة باالحتالل في فلســطين، وتوفير 
الحماية والســالمة للعمال الفلســطينيين داخل أراضي 
العــام 48. وأدانــت الــوزارة في بيــان لها، مــا وصفته 
بالســلوك العنصري وغير األخالقي وغير اإلنساني الذي 

سيارة خاصة ألحد مشافي الضفة الغربية.
كانت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، قد أعلنت منع التنقل 
بين كافة محافظات الضفة الغربية وأراضي الـ48، حيث 
يعمل آالف العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل، ضمن 

اإلجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا.
واســتنكر الناطق باسم حكومة اشــتية، إبراهيم ملحم، 
تعامل جيش االحتالل مع العامل الفلســطيني، وقال: إن 
"هذا ســلوك عنصري من االحتــالل، وندعو عمالنا لعدم 
قبــول هذه الظروف غير اإلنســانية، وعــدم الذهاب إلى 

المستوطنات التي هي بؤر للوباء".
وأضــاف ملحم في تصريحات إذاعيــة، أمس، أنه "عندما 
يتخلى االحتالل عــن واجباته، فنحن لن نتخلى عن أهلنا 

في كافة المحافظات بما فيها القدس".
كذلــك دان أميــن عــام اتحــاد نقابات عمال فلســطين 
بالضفة الغربية، شــاهر ســعد، في بيان له، ما أســماها 

مارســه أحد أرباب العمــل االســرائيليين، بإلقائه عامال 
مــن بلدة صرة في محافظة نابلس على حاجز عســكري 
مقام على أراضي بلدة بيت ســيرا غرب محافظة رام اهلل 
والبيرة، بعد أن شــك بإصابته بفيروس كورونا، دون أن 

يقدم له المعونة الطبية الالزمة.
وقالت إن هذا الســلوك الوحشــي يعكس حجم تفشــي 
العنصريــة والنظــرة الدونية لــدى االســرائيليين تجاه 
المواطنيــن الفلســطينيين، والبيئة غيــر الصحية التي 
يعمل بها عمالنا داخل اســرائيل، وهو ما يتناقض تماما 
مع ميثاق األمم المتحدة ومبادئ حقوق اإلنسان واتفاقية 
جنيــف الرابعــة، خاصة مــا يتعلــق بحماية األشــخاص 
كامــل  االحتــالل  دولــة  الــوزارة  المدنييــن. وحملــت 
المسؤولية عن صحة وسالمة عمالنا، خاصة انها مطالبة 
وفق القانون الدولــي باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالحفاظ 

على صحتهم وسالمتهم أمام تفشي هذا الوباء.

أن  القــدرة  أشــرف  د.  الصحــة  وزارة 
إجمالي الفحوصات التي أجراها المختبر 
المركــزي لــوزارة الصحة بغــزة بلغت 
144 حالة مشــتبهة، ثبت سلبية نتائج 

142 منها، وإيجابية اثنين.

وطمأن القــدرة أهالي قطــاع غزة بأن 
الطواقم الطبية تتابــع الوضع الصحي 
للحالتين داخل مستشفى العزل بمعبر 
رفح البري »وهما بحالة صحية مستقرة 
ولم تظهر عليهمــا أي أعراض مرضية 

جديدة«.
وأكد القدرة أن سلســلة إجراءات وزارة 
كورونــا  فيــروس  لمواجهــة  الصحــة 
تتزامــن مع مــا تعانيه مــن نقص حاد 
في %39 من األدوية األساسية، و23% 
لــوازم  المســتهلكات الطبيــة، و60% 
المختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى شح 
مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا 

بفعل الحصار اإلسرائيلي.
وحمل االحتالل اإلســرائيلي المسئولية 
الكاملــة عــن حيــاة مليونــي مواطن 

تدان من جميع المؤسســات الحقوقية 
أال يذهبــوا  العمــال  الدوليــة، وعلــى 
ألماكن عملهم، التــي يتعرضون فيها 
لهذا المستوى من االنحطاط األخالقي 
في التعامل معهم، بتجهيز منامات غير 
إنســانية في أماكن عملهــم، والتخلي 
عنهــم لحظة مرضهــم، إضافة الى أن 
ورش العمــل والمصانــع اإلســرائيلية 

باتت حاضنة للوباء.
ال إصابات جديدة بغزة

وفــي قطــاع غزة، أفــاد مركــز اإلعالم 
والمعلومات الحكومي، بعدم تســجيل 
أي إصابــات جديــدة، معلنًــا إعفاء 14 
ســلعة أساســية من الضرائب لتدعيم 

المخزون اإلستراتيجي منها.
وأوضح المركز خالل مؤتمر صحفي عقد 
مساء أمس، بمشــاركة وزارتي الصحة 
والداخليــة، أن الفحوصــات المخبريــة 
لــم تكشــف عــن أي إصابــات جديدة 
بفيــروس كورونــا بخــالف اإلصابتين 
المعلــن عنهما. وأوضح الناطق باســم 

فــي قطــاع غــزة وتقويضــه الممنهج 
لمنظومة الخدمات الصحية واإلنسانية 
»مما يضعنــا أمام منعطــف خطير في 

مواجهة وباء كورونا المستجد«.
إعفاء ضريبي

والمعلومــات  اإلعــالم  مركــز  وجــدد 
الحكومــي دعوة المواطنيــن لالتصال 
علــى الرقــم المجانــي 103 مــن أجل 
الحصول علــى االستفســارات الصحية 
أو اإلبــالغ عــن أي مخالفــات أو تالعب 
باألســعار في المؤسســات الصيدالنية 

والطبية في مختلف محافظات القطاع.
اإلعالمــي  المكتــب  رئيــس  وأعلــن 
الحكومــي ســالمة معروف، عــن اتخاذ 
وزارة االقتصــاد والماليــة بغــزة قرارًا 
بإعفاء 14 ســلعة أساسية من الضريبة 

لتدعيم المخزون االحتياطي منها.
وأكــد أن القــرار يأتي ضمــن إجراءات 
تعزيز تواجد الســلع في األســواق، وأن 
وزارتــي االقتصــاد والماليــة تتابعــان 

تطبيق قرار اإلعفاء الضريبي.

وأشــار إلى اســتمرار جــوالت المتابعة 
والتفتيش على األسواق »التي شهدت 
انضباًطــا فــي األســعار وعودتهــا إلى 

طبيعتها«. 
وذكــر معــروف أن الجهــات المختصة 
لتهافت  ملموسًــا  انخفاضًــا  ســجلت 
المواطنين على شراء السلع والمنتجات 
المختلفــة، الفتًا إلــى أن وزارة الحكم 
المحلي وجهت البلديات لتعزيز إجراءات 
تعقيم جميع األماكن والمنشآت العامة 
الخاضعــة لنفــوذ كل بلديــة، وضمان 
والميــاه  النظافــة  خدمــات  اســتمرار 
وغيرها مــن الخدمــات التــي تقدمها 

البلديات للمواطنين.
وقف صلوات الجماعة

مــن جانــب آخــر قــررت وزارة األوقاف 
والشؤون الدينية في قطاع غزة، أمس، 
إغــالق جميع مســاجد القطاع بشــكل 
مؤقت، ووقف صــالة الجمعة والجماعة 
فيها، لمدة أســبوعين، ابتداء من فجر 
اليوم األربعاء 25 مــارس/ آذار الجاري، 
إلــى نهايــة يــوم الثالثــاء 7 إبريــل/ 
نيسان المقبل؛ وذلك ضمن اإلجراءات 
الوقائية لمواجهة خطر تفشي فيروس 
»كورونا« الوبائي في القطاع المحاصر.

ونبهت الوزارة، في بيان صحفي أمس، 
أّن صــالة الجمعــة خــالل هــذه المدة 
تُصلــى ظهرًا في البيــوت، مؤكدًة أّن 
األذان ســيُرفع في أوقاتــه المعلومةِ، 
ويلتــزم المؤذنــون بالمنــاداة »صّلوا 
في بيوتكم« عقــب االنتهاء من ألفاظ 

األذان كاملة.
وأوضحــت أّن القــرار اتخذ »بنــاًء على 
وأهــل  والمفتيــن  للعلمــاِء  اجتمــاع 
االختصــاص فــي قطــاع غزة، بشــأن 
التدابيــر الشــرعية المتعلقــة بصــالة 

الجماعة والجمعة«.
ودعــت »األوقــاف« المواطنيــن إلــى 
المحافظــة علــى صــالة الجماعــة في 
بيوتهم، مع الحرِص على قنوت النوازل 

في الصلوات المفروضة.
ولفتت إلى أّن مجلس العلماء والمفتين 
وأهل االختصــاص الذي انعقــد اليوم 
المذكــورة؛  المــدة  خــالل  ســيجتمع 
لتقدير الموقف في ضوء المســتجدات 
جهــات  مــن  الــواردة  والتوجيهــات 

االختصاص.

غضب من عنصرية االحتالل في تعامله مع فلسطيني بزعم إصابته بـ"كورونا"

إغالق جميع المساجد وإعفاء )14( سلعة من الضريبة في غزة
إصابة جديدة بـ"كورونا" في رام الله وارتفاع العدد إلى )60(
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غزة/ نور الدين صالح:
بدأ األسرى أمس، خطوات احتجاجية، ضد إدارة سجون 
االحتالل، نتيجة مماطلتها بعدم االستجابة لمطالبهم 
بتوفير الحماية لهم من فيروس "كورونا" المنتشر في 
دولة االحتالل، فيما حذرت فصائل فلسطينية االحتالل 
مــن تجاهل معانــاة أســرانا وخاصة المرضــى وعدم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمايتهم من انتشار فايروس 

كورونا داخل السجون.
وأوضح مدير مكتب إعالم األسرى ناهد الفاخوري خالل 
حديث مع "فلســطين"، أن الخطوات التصعيدية بدأت 
بإغالق السجون وإرجاع الوجبات الثالثة، ردًا على عدم 
استجابة إدارة سجون االحتالل وعدم اتخاذ أي خطوات 

وقائية في ظل تفشي فيروس "كورونا".
وأشــار إلــى أن الخطــوات التصعيدية ستســتمر حتى 
استجابة إدارة السجون لمطالب األسرى، منوهًا إلى أن 
ســجن "مجدو" ال زال مغلقًا وفي وضع طوارئ مع بقاء 

الحجر الصحي االحترازي على مجموعة من األسرى.
وبيّن أن إدارة ســجون االحتالل لــم تتخذ أي إجراءات 
وقائية تجاه األســرى، إضافة إلى عــدم إرجاع األصناف 

التي سحبتها من "الكانتينا" قبل أيام عدّة.
استهتار

ولفت إلى أن إدارة السجون تعتمد على فحص األسرى 
مــن حيث وجود أعــراض المــرض، دون إجراء فحص 
دقيق، ثم عزل الحالة إلى ســجن آخر، موضحًا أن إدارة 
الســجون تتعامل باســتهتار مع قضية مخاوف األسرى 

بتفشي "كورونا" داخل السجون.

الفلســطيني لألســرى في خطواتهم االحتجاجية ضد 
إدارة سجون االحتالل.

واعتبــر مزهر فــي تصريح صحفي أن حماية األســرى، 
والتصدي لكل أشكال االنتهاكات بحقهم، "هي مسألة 
ثابتــة وأولوية وطنية قصوى، ويجب أن تصل رســالة 
واضحــة لالحتالل بــأن قضية األســرى مقدســة وأن 

المساس بهم خط أحمر سيشعل غضبًا عارمًا".
وأكد على خطورة األوضاع داخل سجون االحتالل جراء 
هذه الممارسات واالنتهاكات الخطيرة ألوضاع االسرى 
خصوصًا في ظل انتشــار وباء كورونا، وعدم الســماح 
ألي جهة االطالع على أحوال األســرى المحجور عليهم 
صحيًا والتي يخفى االحتالل أي معلومات عن أوضاعهم 
الصحية وظروف حجرهم،  األمر الذي يمكن أن يُشّكل 
عامــل تفجيــر لألوضاع ليــس في داخل الســجون بل 

خارجها.
وشــدد على أن كل الدالالت واإلجــراءات واالنتهاكات 
باســتهداف األســرى وحقوقهــم ومنجزاتهم تؤشــر 
لتحضير االحتالل لنقل فيروس كورونا داخل الســجن، 
واســتخدامه في إطار سياســات وأدوات القمع للحركة 
األســيرة، والتي تقع ضمن سياســات اإلعدام البطيء 

لألسرى.
من جهته دعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، 
كل المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التدخل العاجل 
لضمــان ســالمة أســرانا بعــد تزايد تفشــي فيروس 

كورونا، والكشف عن ظروف األسرى المحجورين.
وقال قاســم فــي تصريح أمــس: "إن أســرانا األبطال 

ومــن أبــرز مطالب األســرى، وفــق الفاخــوري، إعادة 
األصناف التي ســحبتها من "الكانتينا" وتعقيم أقسام 
الســجون، وعدم احتكاك الســجانين باألســرى، دون 
اتخاذ إجراءات السالمة والوقاية، خشية انتقال فيروس 

"كورونا" بينهم.
وذكر أن توقف األســرى عــن خطواتهــم التصعيدية 
مرهــون باســتجابة إدارة الســجون، والتراجــع عــن 
إجراءاتها المتعلقة بإعادة األصناف التي شــطبتها من 

"الكانتينا".
وكانــت إدارة ســجون االحتالل قررت في وقت ســابق 
شــطب أكثر من 140 صنفــًا من "كانتينا" الســجون، 

تشمل مواد تنظيف وخضروات ومواد غذائية.
في الســياق، شــدد الفاخوري على أن "إدارة الســجون 
تستغل الظروف العامة وتفشي وباء "كورونا" من أجل 
تطبيق قرارات لجنة وزير داخلية االحتالل جلعاد أردان، 
لسجن منجزات األسرى، ومجابهة أي تحركات لألسرى.
وأكد الفاخوري أن عمل "لجنة أردان" لم يتوقف بشكل 
كامل، لكنّه تجمد بشكل "غير مُعلن"، بفعل استمرار 

إضرابات األسرى وخطواتهم التصعيدية.
وطالــب المؤسســات الدوليــة والحقوقيــة المعنيــة 
بشــؤون األســرى، بضرورة التوجه لســجون االحتالل 
وخاصة "مجــدو" إلجراء الفحوصات الدقيقة لألســرى، 

وتعقيم أقسام السجون. 
دعم المجتمع

فيمــا أكد عضو المكتب السياســي للجبهة الشــعبية 
لتحرير فلسطين جميل مزهر، دعم كافة فئات المجتمع 

يناضلــون من أجل حقهم في إجــراءات لحمايتهم من 
تفشــي فيروس كورونا، والكشــف عن ظــروف اعتقال 
األسرى المحجورين، وحقهم في دخول أصناف أساسية 

منعتها مصلحة السجون في األيام األخيرة".
وأضــاف أن أســرانا األبطــال يخوضــون في ســجون 
االحتالل معركة جديدة ضد إدارة السجون الصهيونية 
النتزاع حقوقهم المشــروعة، مؤكدًا أن حركة حماس 
وكل جماهيــر شــعبنا الفلســطيني خلــف مطالبهــم 

العادلة.
وحمّل قاســم ســلطات االحتالل نتائج حالة االستهتار 
التــي تتعامــل بها إدارة الســجون في تأمين ســالمة 
أســرانا األبطال، مشددًا على أن قضية األسرى ستظل 
أحــد ثوابــت عملنــا الوطنــي والنضالي، مؤكــدًا أن 
المســاس بهم خط أحمر ال يمكن لشــعبنا أن يسكت 
عنــه. و حذرت حركــة األحرار االحتالل وإدارة ســجونه 
علــى تجاهــل معاناة أســرانا وخاصــة المرضى وعدم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمايتهم من انتشار فايروس 

كورونا داخل السجون.
وقالت الحركة في بيان: "نؤكد دعمنا لكافة الخطوات 
التي تتخذهــا الحركة الوطنية األســيرة، وندعو كافة 
أطياف وقوى شعبنا الســتمرار دعم أسرانا بكل السبل 
والوســائل المتاحة للتأكيد لهم بأنهم ليسوا وحدهم 
فــي معركتهم مع الســجان الصهيونــي، كما نطالب 
المؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية للتحــرك العاجل 
لحمايــة أســرانا وفضح جرائــم االحتــالل المتواصلة 

بحقهم".

الدوحة/ فلسطين:
انتقــد عضو المكتب السياســي لحركة حماس، حســام بــدران، مواصلة 
الســلطة اعتقال عشــرات المواطنين على خلفية سياســية في سجونها، 
مؤكدًا أن اســتمرار هذه السياســة "ال يتناســب مع حالة الطــوارئ التي 

يعيشها أبناء شعبنا في مواجهة فيروس كورونا".
وشدد بدران في تصريح صحفي، أمس، على الرفض المطلق والمستهجن 

الستمرار االعتقاالت السياسية في ظل مواجهة وباء كورونا.
وتابع: "وقف االعتقاالت السياسية أصبح أولوية لتضميد هذا الجرح النازف 
في خاصرة شــعبنا، كما نحمل السلطة المســؤولية عن حياتهم والعناية 

الصحية الالزمة لهم".
ودعا بدران، قيادة السلطة في الضفة الغربية، الستثمار المشهد الوطني 
والمسؤولية التي أظهرتها قوى شعبنا كافة في دعم اإلجراءات الحكومية 
لمواجهة وباء كورونا. واعتبر القيادي في حماس أن هذه "خطوة متقدمة 
)دعــم إجــراءات الحكومــة( تعبّر عن مســؤولية وطنية عاليــة، وأن وقف 
االعتقاالت السياســية وإنهاء ملف االعتقال السياســي بإطالق المعتقلين 

السياسيين يعدُّ استكماال للمشهد الوحدوي".

الناصرة-غزة/ جمال غيث:
وافقــت محكمة االحتالل المركزيــة في مدينة "حيفا" 
المحتلة، أمس، على تأجيل تنفيذ حكم ســجن الشيخ 
رائد صالح، الــذي كان مقررًا اليوم األربعاء؛ بســبب 

تفشي فيروس "كورونا".
وأكــد عمر خمايســي، عضو طاقم الدفاع عن الشــيخ 
صالح، أن قرارًا إســرائيليًا جديدًا صدر عن المحكمة 
المركزية في مدينــة حيفا، أمس، بتأجيل تنفيذ حكم 

السجن بحق "شيخ األقصى" المحدد بـ 17 شهرا.
وأشار خمايسي لصحيفة "فلســطين" إلى أن محكمة 
"الصلــح" التابعة لالحتالل رفضــت، أول أمس، طلب 
فريــق الدفــاع تأجيل دخول الشــيخ صالح، الســجن، 

بسبب تفشي "كورونا".
وذكــر أن قاضي محكمــة "الصلح" تعامل مــع القرار 
بصــورة "كيدية، وضمن المالحقة السياســية وليس 
البعــد اإلنســاني والحقوقي"، مضيفــا: "كان عليه أن 
يؤجل قرار الســجن بســبب حالة الطوارئ التي أعلنت 

بسبب تفشى وباء كورونا".
وذكر خمايسي أنه سيتم تحديد جلسة جديدة لتنفيذ 

حكم ســجن الشــيخ صالح، حســب أوضــاع المحاكم 
ومدى انتشــار أو انحســار فيروس "كورونا"، األيام أو 
األســابيع القادمــة. ومنتصف أغســطس/ آب 2017، 
أوقفت شــرطة االحتالل رئيس الحركة اإلسالمية في 
الداخل المحتل، ووجهت له الئحة اتهام من 12 بندا، 
تتضمــن "التحريض على العنــف واإلرهاب في خطب 

وتصريحات له".
وأمضــى صالح 11 شــهرًا في الســجن الفعلي، قبل 

أن يتم اإلفراج عنه إلى ســجن منزلي، ضمن شــروط 
مشددة للغاية حتى اآلن.

ومطلــع فبرايــر/ شــباط، قضــت محكمــة "الصلح" 
فــي مدينة حيفــا بالســجن الفعلي لمدة 28 شــهرا 
على الشــيخ صــالح؛ بتهمــة "التحريض علــى العنف 
واإلرهــاب". وألنــه أمضــى 11 شــهرًا في الســجن 
الفعلي، فإنــه يتعين عليه تمضيــة باقي الحكم وهو 

17 شهرًا في السجن.

القدس المحتلة/ فلسطين:
توجــه ممثلــو المحاميــن الفلســطينيين فــي القــدس 
المحتلــة وأعضــاء مجلس نقابــة المحاميــن إلى رئيس 
نقابة المحامين اإلســرائيلية، مطالبين النقابة الُقطرية 
بالتدخــل الفــوري والضغط على حكومــة االحتالل لمنع 
تنفيذ قرار عزل الشــطر الشرقي من المدينة عن شطرها 
الغربــي، ومنعهــم من التحــرك بحجة مواجهة تفشــي 

فيروس "كورونا".
وجاء في رسالة المحامين العرب أن القرار الحكومي، وإن 
اتخذ، فهو باطل وغير قانوني لما فيه من إساءة استعمال 
حكومة االحتالل لصالحياتها كســلطة تنفيذية وتعاملها 

بالتفرقة والتمييز على أساس عنصري ضد المقدسيين.
وأوضحــت الرســالة أن القرار يــؤدي إلى ســلب جماعي 
لحقــوق وحريات إنســان أساســية للمقدســيين تكفلها 
لهــم القوانيــن االســرائيلية والقوانيــن الدوليــة، مثل 

حريــة التنقل وحريــة العمل وحقوقهم لتلقــي الخدمات 
الطبية وغيرها. وشــدد المحامون على أنه ورغم الظروف 
الصعبة الراهنة محليًا وعالميًا في ظل تفشي "كورونا"، 
فال صالحيــة قانونية ألي جهة كانت، بمــا فيها حكومة 

االحتالل وأي من أذرعها.
ونوهوا إلى أن قســمًا كبيرًا من سكان القدس يعملون 
فــي مناطــق مختلفــة بالمدينــة، ويقدمــون الخدمات 
واألعمــال المهمــة والحيويــة خاصــة في هــذه الفترة 
الصعبة، ولذلك ال يمكن منعهم من الوصول إلى أماكن 

عملهم.
وأشــاروا إلــى أن الكثير من ســكانها يتلقــون الخدمات 
المختلفــة والمهمــة من مراكز ومؤسســات مقرها غرب 
المدينة، مثل المراكز الطبية والمستشفيات، وبالتالي ال 
يمكن منعهم أو التضييق عليهم في حصولهم على مثل 
هذه الخدمات اإلنســانية أساســية حتى في ظل الظروف 

الراهنة. وطالــب المحامون العرب نقيــب المحامين في 
حــال تم فــرض حظر أو منــع تجوال للتصــدي لفيروس 
"كورونا" بالتدخل واســتثناء المحاميــن من أي تقييدات 
ومنحهم تأشيرات خاصة تحفظ لهم حرية التنقل، وذلك 
ألنهم يقومون بتقديم خدمات قانونية ضرورية ومهمة 
لجمهــور موكليهم أمــام المحاكــم والدوائر الرســمية 

المختلفة.
وكانت اإلذاعة العبرية الرســمية ذكرت أول من أمس أن 
قرار منع دخول المقدســيين إلى غربي القدس اتخذ من 
المســتوى السياسي اإلســرائيلي، وتم إطالع مسؤولين 
رفيعــي المســتوى في أجهــزة األمن اإلســرائيلية عليه، 
وليس من الواضح حتى اآلن، كيف سيتم تطبيقه، وكيف 
ســيتمكن مئات الفلســطينيين الذين يعملون بالشطر 
الغربــي، ومن ضمنهم أطباء وممرضات، من االســتمرار 

بالعمل هناك.

بدران: استمرار السلطة في االحتالل يؤجل سجن الشيخ رائد صالح بسبب "كورونا"
االعتقال السياسي ال 

يناسب مع حالة الطوارئ

فصائل تحّذر االحتالل من تجاهل معاناتهم 
األسرى يبدؤون خطوات تصعيدية للمطالبة بحمايتهم من "كورونا"

المحامون المقدسيون ُيعارضون مخطط 
عزل شطر القدس الشرقي عن غربها

جنين/ فلسطين:
أفرجت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، عن 
األســير نضال ابراهيــم عيد نغنغيــة من مخيم 
جنين شــمال الضفــة الغربية المحتلــة، بعد أن 
أمضى 17 عامًا في ســجون االحتالل، حيث كان 

يقبع في سجن النقب الصحراوي.
وذكر مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، 
أن اإلفــراج عــن األســير نغنغيــة جاء عبــر حاجز 
الظاهرية جنوب الخليل، واستقبله عدد من أفراد 
عائلته، مشيرًا إلى أن لألسير شقيقين شهيدين 
وهما أســامة وأحمد، وأســيرًا ما زال معتقاًل في 

سجون االحتالل وهو محمد ومحكوم 7 سنوات.

اإلفراج عن أسير 
من جنين بعد 
قضائه 17 عاًما

الشيخ رائد صالح
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أعلن أنا/ شتيه محمد حسين درغام  عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 913820536 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

الموضوع/ اخطــار تنفيذ حكم صادر عــن دائرة التنفيذ 
بمحكمة رفح الشرعية في القضية التنفيذية: 2020/096
إلى المنفذ ضده/ هاني خميس ســامة أبو سلوم وعنوانه اسدود وسكان رفح 
تل السلطان- الشارع االول قرب كوافير روتانا سابقا والمقيم حاليا في الضفة 
الغربية ومجهول محل اإلقامة فيها طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة رفح 
الشــرعية أســاس ابتدائي 2019/1005 لصالح طالبة التنفيذ: صمود محمد 
محارب تمراز المشــهورة أبو سلوم بتاريخ 2020/9/1 نبلغك بأن عليك تنفيذ 
أمر طالبة التنفيذ المذكورة الصادر ضدك وموضوعه نفقة زوجة والمتضمن:

1. قيمة نفقة زوجة وقدرها )60( ستون دينارا اردنيا شهريا.
2. قيمة رســوم ومصروفات قانونية قدرها )304( ثاثمائة وأربعة شيكل 

تدفع لمرة واحدة.
3. قيمة أتعاب محاماة قدرها )5( خمسة دنانير أردنية تدفع لمرة واحدة.

وحرر في 2020/3/19م.
مأمور تنفيذ محكمة رفح الشرعية/ عمار عصام النجار

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية االبتدائية

الموضوع/تبليغات شرعية
إعالم حكم غيابي

الى المدعى عليه/ هاني خميس سامة أبو سلوم من اسدود وسكان رفح 
ســابقا والمقيم حاليا في الضفة الغربية ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن 
لقــد حكم عليك بتاريخ 2020/3/15م في الدعوى أســاس 2019/1126 
وموضوعهــا "تابع مهــر معجل" بتابع مهرهــا المعجل وقــدره ألفا دينار 
أردني لزوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي المدعية/ صمود محمد 
محارب تمراز من اســدود وسكان رفح حكما غيابيا بحقك قابا لاعتراض 

واالستئناف بذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/3/16م.
قاضي رفح الشرعي - القاضي/ محمود سالم مصلح

غزة/ فلسطين:
بــدأت اللجنــة القطرية إلعــادة إعمار غزة، أمــس، تقديم مســاعدات لمئات 
المواطنيــن المتواجدين فــي مراكز الحجر الصحي فــي القطاع ضمن جهود 

قطر لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".
وأعلــن رئيس اللجنة، الســفير محمــد العمادي، أن المســاعدات تأتي ضمن 
المنحــة المالية التي أعلن عنها أمير دولة قطر لقطاع غزة بقيمة 150 مليون 
دوالر أمريكي على مدى 6 أشــهر، والتي تشــمل تقديم الدعم الازم ألهالي 

القطاع لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".
وأضــاف العمادي فــي بيان صحفي، أن المســاعدات المقدمــة لمراكز الحجر 
الصحي تشــمل توفير وجبات الطعام واألجهزة الكهربائية األساسية وكذلك 
األثــاث الازم من أغطية ومخدات وفرشــات، باإلضافــة لتوفير طرود غذائية 
ألسر بعض المحجورين، عاوة على تأمين كميات الوقود الازمة لتوفير التيار 
الكهربائــي لمراكز الحجر. وبيّن العمادي أن عملية توزيع هذه المســاعدات 
ســتتم بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة 

التنمية االجتماعية ووزارة الصحة بغزة.

وروى الطبيــب أبــو الخيــر )51 عامًــا( لصحيفــة 
»فلســطين«، تجربتــه فــي التعامــل مــع مصابي 
الفيروس الذي ظهر فــي الصين وانتقل إلى غالبية 
الوفيــات والمصابيــن،  العالــم، مخلًفــا آالف  دول 

ومايين المحجورين صحيًا حول العالم.
ويصف أبــو الخير تجربته بالصعبة في بلد تفشــى 
بها الفيروس سريعًا بعدما غزاها دون إنذار مسبق. 
وكانت البداية مع »كورونا« في إيطاليا، باكتشــاف 
إصابــة لرجــل إيطالي يبلــغ عمــره )50 عامًا( كان 
يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة عندما وصل أحد 
المستشــفيات، وبعد الفحوصــات والتحليات تبين 

أنه يعاني من »كورونا«.
ويضيــف أبو الخير: »تســبب هــذا الخبــر بصدمة 
للجميع خاصة أنه لم يذهــب في حياته إلى الصين 
إطاًقا«، مشــيرًا إلى أنه بعــد البحث عن المريض 
رقم )صفر(، تشــير التقديرات من خال الفحوصات 
والتحليــات أن ناقــل المــرض إليطاليــا مواطــن 

ألماني.
وفــي أعقاب ذلــك »تفشــى المرض بشــكل كبير، 
وانتشر ســريعًا، وبتنا نعتقد أننا فقدنا السيطرة«، 
الفتًــا إلى أن عدد اإلصابات أصبــح كبيرًا جدًا من 
مختلف األعمار، كما خلف آالف الوفيات من ضحاياه.

وأرجــع ذلــك إلى شراســة الفيــروس نفســه، فهو 
ينهش كل شــيء، يصيب الكبير والصغير ويستفرد 
بالمسنين، إضافة إلى حالة االستهتار وعدم المباالة 

ولم يبقَ ســرير واحد في 
العنايات المركزة.

مــا  »أقــدم  وأكمــل: 
كطبيــب  باســتطاعتي 
للمرضى رغم أن الفيروس 
جعلنا نشعر أننا نعاني من 
عقــم مهني، لكننــا نقدم 
لهــم المضــادات الحيوية 
وكوكتيــل مــن األدويــة، 
مخصصة  ليســت  لكنهــا 
الفيــروس«.  مــن  للعاج 
وذكــر أن األطباء يقدمون 
للمســنين  خاصــة 
بـ«كورونــا«،  المصابيــن 
مسكنات حتى ال يشعرون 
باأللم الــذي ال قدرة لهم 

على تحمله.
إذا  اإلنســان  أن  وأوضــح 
كان مهتمًا بصحته، ولديه 
مناعــة قوية، ومنتظــم بالغذاء الصحــي، والنظافة 
الشــخصية والرياضة، من السهل عليه أن ينجو من 

اإلصابة بالفيروس.
ومــن تجربته يقــول الطبيب الفلســطيني، إنه من 
الصعــب جدًا تقبل هكذا عدد من الضحايا بشــكل 
يومــي، موصيًا بضرورة إجــراء المزيد من األبحاث 

أو الخــوف مــن الفيروس، 
اعتقادًا أنه مثل االنفلونزا 
العادية، لكنه كان شرسًــا 
به.  المصابين  مــع  للغاية 
البطء  »تســبب  وأضــاف: 
فــي اتخــاذ القــرار الجازم 
بمنع التجول والتقابل بين 
النــاس، وعــدم اســتجابة 
للقــرارات  االيطالييــن 
تفشــي  إلــى  الرســمية، 

المرض بينهم«.
وذكر أنه يعمل منذ شــهر 
كطبيــب عائلــة، وغالبيــة 
يتعامــل  التــي  الحــاالت 
المصابيــن  مــن  معهــا 
بـ«كورونا«، من المسنين، 
بينهم  المرض  إذ تفشــى 
بشــكل فظيع جدًا، والذي 

بالرئتيــن  تمزًّقــا  يســبب 
وآالمًا شــديدة. وتابــع: »يســتهدف الفيروس فئة 
المســنين أكثر من غيرها، وغالبيــة الوفيات منهم 

خاصة أن منهم في حالة هزل، ومناعة ضعيفة«.
وذكر أن عــدد الوفيات واإلصابات يــزداد، وتخطى 
حاجــز الـ300 ألف مصاب، كما يــزداد عدد الوفيات 
يوميًا، فيما أصبحت المشافي مكتظة بالمصابين، 

العلمية والطبية، خاصــة مع ظهور المرض الجديد 
الــذي أوقــف العالم في وقــت ليس ألحــد جاهزية 

لمواجهة العدو الخفي.
وأشــار إلى أن قرابة 60 طبيبًــا عربيًا يعملون في 
مستشــفيات المدينــة التــي يقيم بهــا، ويقدمون 
الخدمــات الصحيــة للمصابين، ويحظــون باحترام 
واهتمام من الجميع خاصة أنهم درســوا في إيطاليا 
وتعلموا لغة أهلها. وبحســب أبو الخير فإن مواجهة 
خطر »كورونا« يتم من خال إسعاف المريض حتى 
االنعاش، وكل حسب قوة مناعته، فإذا وصل متأخرًا 
يكون احتماليــة الحياة ضئيلة، أما إذا وصل مبكرًا، 
فإن هنــاك إمكانية أكثر أن يبقى علــى قيد الحياة. 
كما تتطلــب مواجهــة الفيروس، اجــراءات مهمة؛ 
كغســل اليدين واتباع طرق الوقاية وعدم االختاط 
بالناس وترك مســافة مترين بين الشخص واآلخر، 
وعملية العطس والكحة داخل الكم وليس على اليد 
بشكل مباشــر، وحظر التجول بشــكل صارم بكافة 
المناطــق. يشــار إلى أن أبو الخير، لــم يزر غزة منذ 

9 سنوات، بسبب الحصار المفروض على القطاع.
وقال إنها »فترة طويلة ويزداد االشتياق معها )..( ال 
يمكــن أن تتخيل كم أتمنى أن أزور غزة وأتجول في 

مدن قطاع غزة، وأرى البحر«.
وللطبيــب أبو الخيــر ابنان وابنة يقيمــون معه في 
إيطاليــا، ويقول إنهم يشــتاقون كذلــك إلى زيارة 

قطاع غزة ورؤية ذويهم.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
قال محمد ثابت مدير العاقات العامة واإلعام في شركة 
توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، إن الشركة ستوفر كافة 
خدمات الكهرباء للمواطنين مطلع شــهر أبريل المقبل، 
إلكترونيا، بحيث يســتطيع المواطن مــن بيته الحصول 
علــى الخدمــة المطلوبة بمــا فيها االشــتراكات وتعبئة 

بطاقات الشحن المسبق.
وذكــر ثابــت فــي تصريــح لصحيفــة »فلســطين«: أن 
الشركة اجتمعت بموردي خدمة الشحن المسبق وأكدنا 
ضرورة توفيرهم للخدمة للمواطنين على مدار الســاعة 
فــي المرحلة الحالية، على أن تقوم الشــركة حال وصلنا 
لمرحلة الطوارئ القصــوى –كفرض حظر التجوال مثًا- 

المواطنين حتــى الذين لم يســددوا االلتزامات المالية 
المستحقة عليهم للشركة«.

وطمــأن المواطنيــن بأن التيــار الكهربائــي في أفضل 
أوقاتــه، إذ إن هناك زيادة في ســاعات وصــل الكهرباء 
تفوق الثماني ســاعات أحيانًا وأنها ستتحســن تدريجيًا 
العتدال المناخ. وبين أن الشــركة وفــرت كهرباء دائمة 
لمراكــز الحجر الصحي، والمستشــفيات ومضخات المياه 
العادمــة ومحطات تحلية ميــاه البحــر ومعالجة الصرف 
الصحي واآلبار المركزية والمصانع والمدن الصناعية في 

كافة أنحاء القطاع.
وقــال: إن هذه الخدمات كلفت الشــركة تكاليف وصفها 
بالباهظــة. وتابع: »طهرنا جميع مرافق الشــركة ونعيد 

بشــحن بطاقات المشــتركين برصيد إقــراض بطريقة 
إلكترونية معينة.

وأضاف: »سنشــحن البطاقــات برصيد مئة شــيقل يتم 
اســتردادها بالتقســيط بعد انتهاء األزمة«، مبينًا أن أي 
مواطن يريد الحصول علــى خدمات في المرحلة الحالية 
دون الوصــول لمقــر الشــركة، يمكنه االتصــال بالرقم 
المجاني )133( وســتصله طواقم الشركة لمكانه في أي 

محافظة من محافظات القطاع.
وتابع: »ســنخدم المواطنين في أحلك الظروف وستبقى 
خدمة التيار الكهربائي مســتمرة، وخدماتنا االلكترونية 

متوفرة بشكل كامل حتى لو أغلقنا مقر الشركة«.
ونــوه إلــى أنــه »حــال تطــورت األزمــة فســنخدم كل 

تطهيرها كل ســاعة يوميًا، ونوفر المعقمات والكمامات 
والقفــازات لكل الموظفين كما يتــم تعقيم كل األدوات 

وإجراء التعقيم لكل الزوار«.
ونوه إلى أن الشركة منحت موظفيها من السيدات وكبار 
السن والمصابين بأمراض مزمنة ومشاكل صحية إجازة 
مدفوعة األجر، مبينًا أنه جرى ترتيب نظام »الورديات«، 
بحيــث يتم تقليص األعداد فــي كل وردية إلى أقل عدد 

ممكن.
وبيــن أنه مــن غير المســموح دخول الجمهــور لمرافق 
الشــركة بخاف مراكز العناية بالمشــتركين المخصصة 
لخدمتهم، قائًا: »قد نضطر إلغاقها في األيام القادمة، 

حيث انتهينا من تحويل كل خدماتنا للعمل عن بعد«.

كشف عن كيفية انتقال الفيروس إلى روما
طبيب من غزة مقيم في إيطاليا يروي لـ"فلسطين" تجربته مع "كورونا"

بما فيها االشتراكات وتعبئة بطاقات الشحن المسبق
ا مطلع إبريل شركة الكهرباء: سنتيح خدماتنا للمواطنين إلكترونيًّ

اللجنة القطرية توّزع مساعدات 
للمواطنين بمراكز الحجر الصحي بغزة

بريشيا- غزة/ أدهم الشريف:
يحمي الطبيب الفلسطيني عز الدين أبو الخير نفسه 
بكل وســائل الوقاية، أثناء تقديــم الخدمات الصحية 

الالزمــة لمصابي فيروس »كورونا«، في »بريشــيا«؛ 
ثاني مدن إيطاليا المنكوبة جراء العدو الخفي.

ويعمــل أبــو الخيــر، الــذي يقيم فــي إيطاليــا منذ 30 

عاًمــا، وتنحــدر أصوله من مدينة رفــح، جنوبي قطاع 
غــزة، طبيًبــا في مستشــفيات »بريشــيا« التي درس 

فيها الطب وتخرج من جامعاتها.

د. عز الدين أبو الخير
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

ذكرى اإلسراء والمعراج 
وكورونا المستوطنين.. 

والمســئولية  واليقظــة  الواعيــة  العلميــة  الحركــة  مــع 
المصاحبة لمواجهة فيروس كورونا أغلقت المســاجد في 
فلسطين، وإن دّل هذا فإنما يدّل على عمق الوعي الديني 
الســليم والذي دعا الناس فــي األذان ليصّلوا في بيوتهم 
بدل حيّ على الصالة. في المســجد األقصى أيضا تفهّم 
الناس هذا الفقه اإلســالمي الذي يقدّم درء المفاسد على 

جلب المصالح. 
قطعان المســتوطنين وحكومــة االحتالل الســاهرة على 
داللهــم وراحتهم لهم فقــه آخر، يصــرّون على مواصلة 
اقتحاماتهــم لألقصــى، إنــه فقــه العــدوان والتوحّش، 
هــم بــدل اصطفافهم مع عالم البشــر فــي مواجهة هذا 
الفيروس وبدل تقدير متطلبات هذه المواجهة يســيرون 
باالتجاه المعاكس للبشرية ، ينحازون الى فيروس كورونا 
ويندفعون بعدوانية ســوداء في اعتداء سافر على المسجد 

األقصى. 
ينتشرون كالرذاذ ويلتصقون على ارض المسجد ويفعلون 
فعل الفيروس المدمّر لكل أشكال الحياة وطهارة المسجد 
وبركاته، تماما كما يفعل هذا الفيروس في جسم االنسان 

هم يفعلون ذات الفعل في جسم الحياة والحق والخير.
قــادة األمة يقفــون وقفة المتفــرّج إن لم يكــن للبعض 
وقفــة الداعــم، ال يحــرّك فيهــم األقصى أيّ شــيء، هم 
المســتعدون دائما للتحرك القويّ والفاعل بالباع والذراع 
فــي حروب عبثية ال نتاج لهــا إال المزيد من القتل والدمار 
وتراجع االمّة، تجدهم في هذه الصراعات المفتعلة ُأسودًا 
، يبذلون المال بســخاء، يســّلحون ويقدّمون كل أشــكال 
الدعم، عند األقصى وفلسطين يصبحون نعامة ال يملكون 
سوى لغة الســالم المهزوم والتوسّــل من األمريكي كي 
ينظــر اليهم نظــرة رضا وغــض الطرف عــن فضائحهم 

وجرائمهم النكراء. 
منــذ فترة طويلــة واألقصى ينزف ألما ولكــن هذه المرّة 
تأتــي الذكرى لتكشــف األمّرين وهما مرتبطــان ارتباطا 

وثيقا وكل منهما رافد لآلخر: 
االوّل: حالــة الهزيمة التي من أبرز تجلياتها أن المســجد 
األقصى أســير ومحتل في قبضة أرذل خلق اهلل. إضافة الى 
ذلك أنهم يدنســونه وينتهكون حرمته صباح مساء وعلى 
أعين العالم العربي واإلســالمي الى درجة أن أدمن الناس 

على رؤية حالة االمتهان التي يسام بها المسجد.
الثاني: حالة التخلف الحضاري والتي من أبرز تجلياتها أننا 
بتنا أيتاما على موائد من ســبقونا علميــا وحضاريا، حيث 
أصبحنــا في ذيل الحضارة اإلنســانية وبتنــا ننتظر منهم 
العــالج والدواء، مــن عالج فيــروس الكورونا الــى العالج 

الحضاري الشامل لكل أوضاعنا. 
ولــوال هــذا األمــر الثاني لمــا حصــل األول أساسًــا ولما 
اســتطاعت عصابات صهيونية بمؤامرة مزعومة أن تقيم 
كيانها ولما اســتطاعوا الســيطرة على قلــب االمة ودرّة 

تاجها " القدس". 
تمــرّ ذكــرى االســراء والمعراج هــذا العام ونحــن نعاني 
من هذيــن االمرّين بعيدا عن التفصيــالت التي ال طائل 
مــن ورائها، وإننــا إذ ال نتصوّر ألمــة أن تواجه مثل هذه 
الفيروســات إال بنهضــة علمية شــاملة تقيها شــرّ هذه 
المخاطــر تمامــا كما هي قــدرة الصين التــي أثبتت أنها 
بمســتوى حضاري قادر على هذا التحــدي إذ لم يكن وليد 
لحظــة أو هبّــة عاطفية أو نخــوة ارتجاليــة وهكذا تواجه 

األمم المتحضرة المخاطر.
 نحــن لليوم كأمة لم ترتق الى مســتوى مواجهة فيروس 
بنــي صهيون لوضع حــد العتداءاته وتجاوزاتــه فالصراع 
صــراع حضاري شــامل يحتاج الى نهضة حضارية شــاملة 
تكــون قادرة على وضع حد لهذه التجاوزات ، عندئذ يكون 
لالحتفال باإلســراء والمعراج المعنــى الحقيقي الذي يعيد 
لألقصــى اعتباره، والــذي في نفس الوقت يكــون معراجا 
حضاريا يســهم فــي مواجهــة كل التحديات علــى الوجه 

المطلوب.        

غزة/ فلسطين:
وافقــت أمس الذكرى الثالثــة الغتيال القائد في 
كتائب الشــهيد عز الدين القســام، مازن فقها، 
صاحــب الرد األول على مجزرة حي الدرج في غزة 
التي استشــهد فيهــا 18 مواطنــًا بينهم ثمانية 
أطفال إضافة للقائد العام للقسام صالح شحادة.

وولد مازن محمد فقها في الرابع والعشــرين من 
أغســطس 1979م فــي طوباس شــمال الضفة 
الغربية. وبحســب تقرير صادر عن حركة حماس 
أمــس، فقد تربــى فقها "على موائــد القرآن في 
مســاجد طوباس، فحفظ القرآن كاماًل في ســن 
مبكرة، ثم حصل على شــهادة البكالوريوس في 
إدارة األعمال من جامعة النجاح، وكان من أعالم 

الكتلة اإلسالمية وقادتها في جامعة النجاح".
وأضاف التقرير أن الشــهيد فقها التحق بصفوف 
كتائب الشــهيد عز الدين القســام خالل دراسته 
الجامعية فــي جامعة النجاح، وعمــل برفقة عدد 
من قادة القســام بالضفة أبرزهم "قيس عدوان، 
وكريــم مفارجة، ومهنــد الطاهــر، ومحمود أبو 

هنود، ويوسف السركجي".
وقد اعتقل لدى أجهزة أمن الســلطة ثالث مرات 
عــام 2000م؛ بتهمة مقاومــة االحتالل وامتالك 
مواد متفجرة كان يهم الشهيد بنقلها إلى قيادة 
القسام في مدينة جنين، ثم عاودت اعتقاله ألكثر 
من شهر عام 2001م، وأفرجت عنه بضغط من 
أهالي مدينته؛ بســبب نية قوات االحتالل اقتحام 
الســجن الذي كان معتقــاًل فيه، ليصبــح بعدها 

مطاردًا لالحتالل، بحسب التقرير.
ويضيــف التقرير أن القائد فقها عمل بعد اإلفراج 
عنه من سجون السلطة على إعادة تشكيل خاليا 
القســام وبنائها في مدينة طوباس، فشارك مع 
القائد نصر جرار في إعادة تشــكيل خاليا القسام 
في جنين، وأشــرف على عملية فــك الحصار عن 
القائــد قيــس عــدوان ورفاقــه والتي اســتمرت 
لـــ 7 ســاعات. ويعد "فقهــا" صاحب الــرد األول 
على اغتيــال القائد العام لكتائب القســام صالح 
شحادة، حيث أشرف على عملية صفد التي نفذها 
االستشــهادي جهاد حمــادة مــن األردن، وقتل 

فيهــا 15 جنديًا إســرائيليًا وأصيب العشــرات، 
وكان معظمهم من خبراء مفاعل ديمونا.

كما أشــرف علــى عملية مفرق بــات التي نفذها 
االستشــهادي محمد هزاع الغول قرب مستوطنة 
جيلــو بالقدس عــام 2002م، وقتــل خاللها 19 

إسرائيليًا وجرح العشرات. 
وشــارك فقهــا فــي عمليات أخــرى، مــن بينها 
إســرائيليين  وجنــود  مســتوطنين  مهاجمــة 
بمنطقة األغوار ووادي المالح ومعســكر تياســير 

اإلسرائيلي.
االعتقال والحرية

في أغســطس مــن عــام 2002م اعتقلت قوات 
االحتــالل المطارد فقها بعد معركة اســتمرت لـ 
6 ســاعات، تالها اعتقال والده وشــقيقه وتدمير 

منزله بشكل كامل.
وبحســب تقرير حمــاس، فقد القــى صنوًفا من 
العذاب داخل أقبية التحقيــق التي مكث فيها ما 
يزيــد على 90 يومًا، ولــم يعترف بأي من التهم 
التــي وجهت إليــه، فحكــم عليه بالســجن بـ 9 

مؤبدات وخمسين سنة إضافية.
وفي أكتوبر من عام 2011 نجحت كتائب القسام 
فــي اإلفــراج عــن 1027 أســيرًا لدى ســلطات 

االحتالل مقابل الجندي اإلسرائيلي األسير لديها 
"جلعاد شاليط"، وكان القائد فقها أحد من أفرج 
عنهــم في صفقة "وفاء األحرار" حيث اســتقر في 

قطاع غزة.
وقد نسبت قوات االحتالل للشهيد فقها مواصلة 
العمل من غزة لترميم خاليا القســام في الضفة 
وتوجيههــم لتنفيذ عمليــات فدائية ضد الجنود 

والمستوطنين.
وقد استشهد القائد القسامي يوم الجمعة الرابع 
والعشرين من مارس عام 2017م، بعد أن أطلق 
عمالء لالحتالل اإلســرائيلي النار من سالح كاتم 
للصــوت أمــام منزلــه بمدينة غزة؛ مــا أدى إلى 

ارتقائه على الفور. 
ووفــاًء للقائد فقها عملت األجهــزة األمنية بغزة 
على مدار الســاعة حتى تمكنت من إلقاء القبض 
علــى المنفذين الرئيســين الغتيالــه، في عملية 
أطلقت عليها "فك الشــيفرة 45"؛ والتي أسفرت 
عن اعتقــال 45 عميــاًل لالحتــالل، بينهم ثالثة 

ساهموا مباشرة في تنفيذ عملية االغتيال.
وأصدر القضاء حكم االعــدام على ثالثة مدانين 
بالمشــاركة فــي عمليــة االغتيال، ونفــذ فيهم 

الحكم الحقا.

غزة/ نور الدين صالح:
مضى أكثر من أســبوع على النداء الذي أطلقته 
وكالة غوث وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين 
"أونــروا"، دون أن يجد آذانــًا صاغية من الدول 
المانحــة، ما ينذر بكارثة قــد تلحق في صفوف 
الالجئيــن، فــي ظــل اتســاع تفشــي فيروس 

"كورونا" في الدول العربية.
وأطلقــت األونــروا نداًء إنســانيًا بهــدف جمع 
مبلــغ 14 مليــون دوالر للتعامل مــع تداعيات 
انتشــار فيروس كورونا في 58 مخيما لالجئين 
الفلســطينيين فــي مناطــق عمليــات الوكالة 
الخمس، إضافــة إلى مالييــن الالجئين الذين 

يعيشون خارج المخيمات.
وتزداد مخــاوف الالجئين في ظل صمت الدول 
المانحة، وعدم االســتجابة لهذه النداءات، في 
حين أن الناطق باســم "أونروا" سامي مشعشع 
قال: إن "هناك حالــة من عدم اليقين بإمكانية 
أن تقــدم الــدول مســاعدات وخاصــة في ظل 
الظروف التي تعيشــها معظم الدول"، مشــيرًا 
إلى أن ما وصل فقط هو مليون دوالر من أصل 

14 مليون من أجل مكافحة الفيروس.

وإزاء ازدياد المخاطر المُحيطة، يبقى الســؤال 
المطــروح، ما هي خيارات "أونــروا" للتعامل مع 
أزمة "كورونا"، سيّما أنها تعاني من نقص في 

الموازنة المالية للعام الجاري؟
ورأى باحثون ومختصون فــي قضايا الالجئين، 
أن األونــروا قد تضطر لالســتمرار بالعمل وفق 

خطــة الطــوارئ التــي أعلنتهــا، عبــر تقليص 
خدماتهــا لالجئيــن وإغــالق بعــض مراكزهــا 
الصحية، مع استمرارها بإطالق النداءات للدول 

المانحة.
الباحث في شــؤون الالجئين، ومدير عام دائرة 
شــؤون الالجئين بالضفة سابقًا سعيد سالمة، 
أكــد أن الخطــر يداهــم موازنــة األونــروا منذ 
بداية العام الجاري، وتفشــي "كورونا" زاد األمر 
خطــورة. وبيّن ســالمة خالل اتصــال هاتفي 
مع "فلســطين"، أن األونروا ستشــرع في اتخاذ 
إجراءاتهــا التــي أعلنــت عنهــا، مع االســتمرار 
بالضغط على المســتوى الدولي للحصول على 

المبلغ المراد.
وأشــار إلى أن خيــارات األونــروا "قليلة" كونها 
تخدم الالجئين الذيــن هم أكثر فئات المجتمع 
فقرًا وحاجة للمساعدات، مشددًا على أنه "هذه 
األمر ســينعكس سلبًا على الالجئين في مختلف 

أماكن تواجدهم".
وأعرب عن أسفه، لعدم استجابة الدول المانحة 
لنــداء أونــروا، كــون وبــاء "كورونــا" موضوع 
حيوي وخطيــر، وبات يهدد البشــرية، ســيّما 
أن الالجئين هم الشــريكة المنكوبة وتتعرض 
الجغرافــي  موقعهــا  بحكــم  حقيقــي،  لخطــر 
والكثافة الســكانية. ويتفق مع ذلك الباحث في 
شــؤون الالجئين زياد الصرفندي، مشــيرًا إلى 
أن الالجئيــن لن يتمكنوا من مواجهة "كورونا" 

دون تضامن دولي وعربي ومحلي.

وأوضح الصرفندي خالل حديثه مع "فلسطين"، 
أن الوكالــة وضعــت خطــة للطــوارئ وأطلقت 
خاللها نداء االستغاثة بجلب األموال من الدول 
المانحة، كــي تتمكن من تقديم المســاعدات 

لالجئين في مخيمات اللجوء.
وشــدد على ضرورة تعزيز "دور الوكالة لخدمة 
الالجئيــن خاصــة فــي ظــل تفشــي فيــروس 
"كورونا" الذي يشكل خطرًا كبيرًا"، مؤكدًا على 
ضــرورة تقديم الدعم لألونــروا من الحكومات 

العربية خاصة االمارات والسعودية وغيرها.
وأشار إلى أن تأجيل "أونروا" توزيع المساعدات 
على الفقراء، حفاظًا على سالمة الالجئين إحدى 
بنود خطة الطــوارئ التي تعمل عليها، "لكنّها 
تضاعــف أزمة الفقراء، خاصة فــي ظل الحديث 

عن منع التجول وعدم التجمهر".
وأوضح الصرفندي أنه "على األونروا أن تستمر 
بمــا لديها بالتعاون مع الســلطة وأن تســتمر 
بالنــداءات مــن أجــل جلــب األمــوال بطريقة 

تضمن وصولها لالجئين". 
وكانت "أونــروا" قد أعلنت تعليق المســاعدات 
الغذائيــة مؤقتــًا في قطــاع غزة، حافظــًا على 
ســالمة الالجئين، وبما يتفق مــع نصائح وزارة 

الصحة لمنع تفشي "كورونا".
وقالــت: إنهــا تبحــث عن طــرق آمنــة لتوزيع 
المســاعدات، لحماية الالجئين، وخالل المرحلة 
القادمة ستصدر توجيهات واضحة لتوزيع هذه 

"الكابونات".

حلول الذكرى الثالثة الستشهاد القائد في كتائب القسام مازن فقها

بعد تأخر استجابة الدول المانحة لندائها
كيف ستتعامل "أونروا" مع "كورونا" في مخيمات الالجئين؟

الشهيد مازن فقها
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وكشــفت أحــدث البيانات وفــاة 6820 
شــخصا بالفيروس خالل شــهر تقريبا، 
ممــا يعني أن إيطاليا البلد األكثر تضررا 
من المرض في العالم، حيث اقترب عدد 
المتوفين بها جــراء اإلصابة بالفيروس 
من مثلي العدد فــي الصين، التي ظهر 

بها المرض نهاية العام الماضي.
لكن فحوص الكشف عن اإلصابة تقتصر 
عادة علــى من يذهبون للمستشــفيات 
طلبا للعــالج، مما يعني أن آالف الحاالت 

ال تكتشف.
وقــال مدير وكالة الدفاع المدني أنجيلو 
بوريلي لصحيفة "ال روبابليكا" إن معدل 
التحقق من واحدة من كل عشــر حاالت 
له مصداقيتــه"، وعّبر عــن اعتقاده أن 
نحو 640 ألفــا ربما يكونــون مصابين 

بالمرض في إيطاليا.
وذكر أن أكبر صعوبــة تواجه البلد هي 
نقص الكمامات وأجهزة التنفس، وهي 
مشكلة تكبّل النظام الصحي منذ ظهور 
الفيروس فــي إقليم لومبارديا شــمالي 

البلد يوم 21 فبراير/شباط الماضي.
أول حالة وفاة بالسعودية

وتحاول إيطاليا اســتيراد الناقص لديها 
مــن الخــارج، لكن بوريلي قــال إن دوال 
مثــل الهنــد ورومانيــا وروســيا وتركيا 

أوقفت هذا النوع من المبيعات.
وتابــع "نتواصل مــع الســفارات لكنني 

أخشى عدم وصول المزيد من الكمامات 
من الخارج".

وســجّلت الســعودية أمــس أول وفــاة 
و205  المســتجد  كورونــا  بفيــروس 
إصابات مؤكدة جديدة، وهو أكبر معدل 
يومي علــى اإلطالق فــي المملكة، مما 
يرفع عــدد المصابين فيها إلى أكثر من 
750، فــي حيــن يبلغ عــدد المتماثلين 

للشفاء 28.
وقالــت وزارة الصحــة إنه تم تســجيل 
"حالــة وفــاة واحــدة لمقيــم أفغانــي" 
و"205 حاالت جديــدة مصابة بفيروس 
كورونــا"، غالبيتها في جــدة )82 حالة( 

والرياض )69 حالة(.
واتخذت الســعودية إجراءات عدة للحد 
من انتشار الفيروس، بينها وقف رحالت 
جوية وتعليق المواصالت العامة وإغالق 

المساجد ووقف أداء العمرة.
وقــرر الملــك الســعودي ســلمان بــن 
عبد العزيــز أول من أمــس فرض حظر 
للتجول في المملكة لمدة 11 ساعة من 
السابعة مساء ولمدة ثالثة أسابيع للحد 

من انتشار الفيروس.
واتخذت الدول الخليجية األخرى إجراءات 
مماثلــة، فــي وقــت تجــاوز فيــه عــدد 
اإلصابات في دول الخليج الســت 2100 

حالة.
وقد ســجلت البحرين أمــس ثالث وفاة 

بالفيروس الذي تســبب كذلك في وفاة 
شخصين في اإلمارات.

وأقــرت الكويت أمس عقوبة بالســجن 
على مــن "ينقــل الفيروس" عمــدا إلى 
آخر، في حين أكدت اإلمارات بدورها أن 
السلطات ستســجن كل من يشتبه في 

حالة وال يبلغ عنها.
حظر التحرك بمصر

من جهتها، أعلنت سلطنة عمان تعليق 
رحــالت الطيــران الدوليــة والداخليــة، 
واســتثنت مــن ذلــك رحــالت محافظة 
مســندم الحدوديــة مع دولــة اإلمارات 

ورحالت الشحن الجوي.
وفي مصر، قال رئيــس الوزراء المصري 
مصطفــى مدبولي أمــس إن الحكومة 
قــررت حظر حركة المواطنين ووســائل 
النقــل العــام والخــاص مــن الســاعة 
السابعة مســاء وحتى الساعة السادسة 
صباحــا اعتبــارا من يــوم غــد األربعاء، 
ولمدة أسبوعين الحتواء تفشي فيروس 

كورونا.
وأضاف أن من يخالف هذا القرار سيكون 
عرضة للعقوبة بموجب قانون الطوارئ.
وذكر أن مصر قررت أيضا تمديد تعليق 
الدراسة 15 يوما أخرى بعد انتهاء فترة 
التعليــق الحالية يــوم 29 مــارس/آذار 

الجاري.
العامــة  الخدمــات  معظــم  وســتظل 

والحكوميــة مغلقــة خــالل فتــرة حظر 
التجــول، كمــا ســيجري تمديــد عمــل 
عدد محــدود من موظفــي الدولة حتى 

منتصف أبريل/نيسان المقبل.
وذكر بيان صــادر عن مجلس الوزراء أن 
الحكومة خصصت مليــار جنيه )63.69 
مليون دوالر( لوزارة الصحة للمســاهمة 

في توفير إمدادات.
366 إصابــة  وأعلنــت مصــر تســجيل 
بفيــروس كورونــا منهــا 19 حالة وفاة 

حتى اآلن.
رفع قيود السفر

وفي الصين، أعلنت الســلطات الصحية 
في إقليم هوبي الصيني أن قيود السفر 
مــن اإلقليم وإليــه ســتُرفع بداية من 
اليــوم األربعاء باســتثناء مدينة ووهان، 
التي ستُرفع عنها القيود في الثامن من 

الشهر المقبل.
في المقابــل، قالت الســلطات الصحية 
الصينيــة إن خطر انتشــار الفيروس ما 

زال قائما.
الصحــة  وزارة  أعلنــت  جانبهــا،  مــن 
اإليرانيــة تســجيل 122 وفــاة جديــدة 
بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفـــيات 
إلــى 1934، إضافة إلى تســجيل 1762 
إصابة جديــدة، ليرتفع العدد بذلك إلى 

أكثر من 24 ألفا.
وقال الرئيس اإليراني حسن روحاني إن 

عدد مراجعي المستشفيات جراء اإلصابة 
بالفيروس لم يعد تصاعديا، بل يســجل 
انخفاضــا. واعتبر ذلك دليــال على نجاح 

جهود القطاع الصحي اإليراني. 
من جهــة أخرى، قالــت منظمة الصحة 
العالميــة أمس إن هناك تســارعا كبيرا 
للغايــة في عدد اإلصابــات بكورونا في 

الواليات المتحدة.
وحذرت متحدثة باســم المنظمة من أن 
الواليــات المتحدة يمكن أن تتحول إلى 

مركز لتفشي الفيروس.
ونبهــت المنظمــة إلــى أن %85 مــن 
اإلصابات بكورونا خالل الساعات األربع 
والعشــرين الماضيــة مصدرهــا أوروبا 

والواليات المتحدة.
وفي هولندا، أعلنت الســلطات الصحية 
أمس تســجيل 811 حالة إصابة جديدة 
بكورونا بزيادة %17 عن أول من أمس، 

ليصل العدد الكلي إلى 5560 حالة.
وقال معهد الصحــة الوطني في تقريره 
اليومي إن هنــاك 63 وفاة جديدة، مما 

يرفع اإلجمالي إلى 276 حالة.
وذكر المعهد أن اإلجراءات التي اتخذت 
هــذا الشــهر، مثــل إغــالق المطاعــم 
والمــدارس وحظــر التجمعــات العامة، 
ســيبدأ أثرها فــي الظهور فيمــا يتعلق 
بعدد الحاالت "في نهاية هذا األســبوع 

أو مطلع األسبوع المقبل".

أول وفاة بالسعودية وحظر تجوال بمصر

كورونا يوسع انتشاره بأوروبا 
ومخاوف من تحول أمريكا لبؤرة جديدة

عواصم/ وكاالت:
يشهد العالم ارتفاعا في عدد اإلصابات بكورونا، 
وأعلنــت الســعودية أول وفاة بالفيــروس، في 
وقت تشهد فيه أميركا تسارعا بعدد اإلصابات، 

وتقــدر مصــادر إيطاليــة أن عدد حــاالت اإلصابة 
فــي البلــد قــد يكــون أعلــى عشــر مــرات مــن 

الحصيلة الرسمية البالغة نحو 64 ألفا.
وفــي إيطاليــا، قــال رئيــس الجهــاز المســؤول 

عــن جمــع بيانات فيروس كورونــا أمس إن عدد 
حــاالت اإلصابــة هنــاك قــد يكــون أعلــى عشــر 
مــرات مــن الحصيلــة الرســمية البالغــة نحو 64 

ألفا.

خلو الشوارع في بوسطن بعد انتشار كورونا أمس         )أ ف ب(جانب من تعقيم أحد المساجد في سوريا أمس         )أ ف ب(
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عدن/ األناضول:
اتهمــت الحكومــة اليمنيــة، جماعــة الحوثــي، 
باحتجاز ممثليها في لجنة تنسيق إعادة االنتشار 
التابعة لألمم المتحــدة، المتواجدين على ظهر 
ســفينة أممية في البحــر األحمر، قبالــة مدينة 

الحديدة )غرب(.
وفــي 11 مــارس/ آذار الجــاري، ســحب الفريق 
الحكومــي، جميع أعضائه المشــاركين في لجنة 
تنسيق إعادة االنتشــار بمحافظة الحديدة عقب 
عمليــة قنــص تعــرض لها أحــد الضبــاط في 

المدينة.
وتطالــب الحكومــة، بعــودة ضبــاط االرتباط 
المتواجدين على السفينة إلى مواقع سيطرتها، 
وهو ما يرفضه الحوثيون ويصرون على بقائهم 

في السفينة األممية.
وقــال المتحــدث باســم القوات المشــتركة في 
الســاحل الغربي )تتبع للحكومــة( العقيد وضاح 
الدبيــش لألناضول: "مليشــيات الحوثي تحتجز 
ممثلي الحكومة الشــرعية، على ظهر الســفينة 

األممية وتمنع خروجهم".
وأضاف: "من المفترض أن تقوم البعثة األممية 
بتوصيــل ممثلــي الحكومــة إلى عــرض البحر 
)مناطــق ســيطرة الحكومــة(، إال أن مليشــيات 

الحوثي تمنع السفينة من التحرك".

وتابــع: "اقتحمت مليشــيات الحوثي، الســفينة 
بأكثر من 30 مســلحًا، وهــددت قبطانها بقوة 
الســاح، ومنعــت كل الذيــن علــى متنها بمن 
فيهــم ممثلو األمــم المتحدة مــن الخروج من 
غرفهم الخاصة، فور علمها بنية القبطان تحريك 

السفينة".
واتهــم الدبيــش، البعثة األممية فــي الحديدة 
برئاســة الجنــرال الهنــدي أباهيجيــت جوهــا، 
"بالتواطؤ مــع الحوثييــن واالنقيــاد والخضوع 
لتعليمات ممثليهم في اللجنــة، وباتت )البعثة( 

أشبه ما تكون بالموظفة عندهم )الحوثيين(".
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من قبل 
جماعــة الحوثيين، وال األمم المتحــدة، حول ما 

صرح به "الدبيش".
وتتكــون لجنــة إعــادة االنتشــار الثاثيــة فــي 
الحديــدة مــن مراقبين مــن الحكومــة اليمنية 
والحوثيين تحت إشــراف رئيــس البعثة األممية 
التي يرأســها الجنرال الهنــدي أبيهيجت غوها، 
كبيــر المراقبين الدولييــن لتنفيــذ اتفاق وقف 

إطاق النار بين الطرفين. 
وتتبادل الحكومة و"الحوثييــن" اتهامات بخرق 
اتفاق وقف إطاق النار في الساحل الغربي، الذي 
تشــرف عليه لجنة أممية ُأنشــئت لتنسيق إعادة 
االنتشــار في الحُديدة، بموجب االتفاق الموقع 

في ســتوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون األول 
الماضي.

فــي ســياق متصــل، قال مســؤول فــي الجيش 
اليمني، أمس، إنهم أسقطوا طائرتين مسيرتين 
تابعتيــن لجماعة الحوثي غربــي محافظة مأرب 

)شرق(.
وقــال نائــب مديــر المركــز اإلعامــي للقوات 
المســلحة اليمنيــة، المقــدم صالــح القطيبي: 
"قــوات الجيش تمكنــت من إســقاط طائرتين 
مســيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي في مديرية 

صرواح بمحافظة مأرب".
وأشــار إلــى أن الطائرتيــن كانتا تحلقــان فوق 
مواقع قوات للجيش، "في مهمة تصوير تموضع 

أفراد الجيش".
ومؤخرا اشــتدت حدة المعارك في جبهة صرواح 
بمحافظــة مأرب، عقــب التقدمات التــي أحرزها 
الحوثيــون فــي مديريــة نهــم شــرقي صنعاء، 

ومحافظة الجوف المحاذية للسعودية.
وللعــام الســادس علــى التوالي يشــهد اليمن 
قتاال عنيفا بين القــوات الحكومية التي يدعمها 
منــذ مــارس/آذار 2015، تحالف عربــي بقيادة 
الســعودية، وجماعة الحوثــي المدعومة إيرانيا 
والمســيطرة على محافظات يمنية عديدة بينها 

العاصمة صنعاء.

أبوجا/ وكاالت:
قتــل 70 جنديا نيجيريا علــى األقل في كمين 
استهدف موكبهم نصبه مسلحون في شمال 
شرق الباد، كما أعلن الجيش ومصادر أمنية 

أمس.
وقال عســكريان لوكالة الصحافة الفرنســية 
رفضا الكشــف عن هويتيهما إن المســلحين 
أطلقوا قنابل واســتخدموا الســاح الرشاش 
على حافــات كانت تقل جنــودا أثناء مرورها 

قرب قرية غورجي في والية بورنو.
وأضاف أحدهما "كانت خسارة كبيرة جدا، لقد 

قتل 70 جنديا على األقل في الكمين".
وتابع زميله أن "اإلرهابيين استهدفوا بشكل 
خــاص شــاحنة كانت تقــل جنودا مســلحين 

باسلحة ار بي جي قبل أن يحرقوها ما أدى الى 
مقتل كل من كان فيها".

وأضــاف "لقد تم العثــور علــى 70 جثة حتى 
اآلن لكن الحصيلة أعلى بالتأكيد ألن عمليات 

اإلنقاذ متواصلة".
وقال المســؤوالن العســكريان إن عدة جنود 
آخرين أصيبوا بجروح وأسر المسلحون أخرين.

وكانــت القافلة غــادرت العاصمة مايدوغوري 
فــي طريقهــا لشــن هجــوم علــى معســكر 
لمسلحين تابعين لتنظم الدولة في المنطقة 
كمــا أفاد عضــو فــي ميليشــيا مدعومة من 
الحكومة تقاتل المســلحين، لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكان تنظيــم الدولــة واليــة غــرب افريقيــا 

انفصــل عن جماعــة بوكو حــرام في 2016 
وركــز عملياته على مهاجمة الجنود والقواعد 

ونصب كمائن للقوافل العسكرية.
الدفــاع  وزارة  أعلنــت  ذلــك،  غضــون  فــي 
النيجيرية أمــس مقتل 50 عنصرا من جماعة 
بوكو حرام، في سلسلة من العمليات األمنية 

للجيش شمال شرقي الباد.
وذكر متحدث باســم وزارة الدفــاع النيجيرية 
فــي تصريحــات صحفيــة أّن الجيــش شــنّ 
خال األســبوع الماضــي عمليــات أمنية في 
منطقتــي كــووزا ويامتيــكا التابعتين لوالية 
بورنو، مشــيرا إلى مقتل 50 عنصرا مســلحا 
في العمليات األمنيــة، مقابل إصابة 4 جنود 

بجروح.

واشنطن/ وكاالت:
أعلن وزيــر الخارجيــة األميركــي مايك 
بومبيــو أمــس أّن الواليــات المتّحــدة 
ســتقتطع مليــار دوالر من مســاعدتها 
المقرّرة ألفغانســتان لهذا العام بسبب 
استمرار النزاع على السلطة بين الرئيس 

أشرف غني ومنافسه عبد اهلل عبد اهلل.
وقــال بومبيو في بيان صــدر في أعقاب 
زيارة مفاجئة إلى كابول استمرّت ثماني 
ســاعات وفشــل خالها في إقناع طرفي 
األزمــة بتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
إّن الواليــات المتحــدة قــرّرت اقتطــاع 
مليــار دوالر مــن مســاعدتها المقرّرة 
ألفغانستان هذه السنة وهي »مستعدة 
أيضًا القتطــاع مليــار دوالر إضافي في 

.»2021

وأضــاف أّن »الواليات المتّحدة تشــعر 
بخيبة أمل منهم )القادة األفغان( وممّا 
ولمصالحنا  ألفغانستان  يعنيه سلوكهم 

المشتركة«.
وعقــد الوزيــر األميركــي فــي كابــول 

اجتماعين منفصلين مع الرئيس أشــرف 
غنــي - الفائز الرســمي فــي االنتخابات 
التي جرت في 28 أيلول/سبتمبر الفائت 
- وخصمــه رئيــس الســلطة التنفيذية 
عبــد اهلل عبد اهلل الذي أعلن أيضًا فوزه 

باالنتخابات ونصّب نفسه رئيسًا.
وبحســب بيان الخارجيــة األميركية فقد 
نقل بومبيو إلــى كّل من غني وعبد اهلل 
»رسالة عاجلة« وحضّهما على »تقديم 

تنازالت لما فيه خير الشعب األفغاني«.
وأضــاف البيــان أّن »الواليــات المتحدة 
تأسف عميق األسف« لواقع أّن غني وعبد 
اهلل »أبلغا الوزيــر بومبيو بعجزهما عن 
التوصل إلى اتفاق على حكومة جامعة«.

وبســبب هذا »الفشــل« الذي »يعرّض 
للخطــر المصالــح القوميــة األميركية« 
قــرّرت واشــنطن أن تقتطــع »فــورًا« 

مساعدتها لكابول.
وأضاف البيان »نحن مســتعدّون أيضًا 
القتطاع مليار دوالر إضافي في 2021«، 
مهــدّدًا بأّن األمر قــد ال يقف عند هذا 

الحــدّ وقــد يشــمل خفض مســاعدات 
أخرى.

بالمقابــل أعلــن بومبيو أّن االنســحاب 
مــن  األميركيــة  للقــوات  التدريجــي 
أفغانســتان والــذي بــدأ بعــد االتفــاق 
التاريخي الذي أبرمته واشنطن مع حركة 
طالبان في 29 شباط/فبراير في الدوحة 

سيتواصل كما هو مقرّر.
ونصّ االتفاق مع طالبان على انســحاب 
تدريجي خال 14 شــهرًا لــكل القوات 
األميركيــة واألجنبيــة من أفغانســتان، 
طالبــان  حركــة  تفــي  أن  بشــرط 
بالتزاماتهــم األمنية وأن تنخرط، للمرة 
األولى في تاريخها، في مفاوضات سام 

مباشرة مع حكومة كابول.
لكنّ بسبب المأزق السياسي في كابول 
تأخّرت هذه المفاوضــات وكذلك تأخّر 
تبادل الســجناء بين الحكومة األفغانية 
وطالبــان والــذي نــصّ عليــه اتفــاق 
الدوحة، فيمــا تتواصل أعمال العنف في 

أفغانستان.

إصابة 3 أمنيني بقصف 
لحفرت جنويب طرابلس

طرابلس/ األناضول:
أعلنــت قــوات الحكومــة الليبية، أمــس، إصابة 3 عناصر من الشــرطة 
القضائية، جراء قصف اســتهدف ســجنا جنوبــي العاصمة طرابلس، من 

قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال مصطفى المجعي، الناطق باســم المركز اإلعامي لعملية "بركان 
الغضب" التابعة للحكومة الليبية، لوكالة "األناضول" إن "مليشيات حفتر 
استهدفت بالقصف المدفعي سجن عين زارة بطرابلس، مما تسبب في 

إصابة 3 عناصر أمنية تقوم بحماية السجن".
وأضاف المجعي أن الرقم أوّلي ومرشــح لارتفاع، ألن القصف استهدف 

سجنا يضم مجموعة من السجناء.
ورغم إعانها السبت الماضي الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على 
جهود مكافحة فيروس كورونا، إال أن قوات حفتر تخرق التزاماتها بقصف 

مواقع مختلفة بالعاصمة.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطاق النار عبر شن هجمات على 
طرابلــس، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عســكرية مســتمرة منذ 4 

أبريل/ نيسان 2019. 

الهند تفرج عن رئيس الوزراء 
السابق إلقليم جامو وكشمري

نيودلهي/األناضول:
أعلن الناطق باســم حكومة إقليم جامو وكشــمير ذاتي الحكم، روهيت 
قانســال، إفــراج الســلطات الهندية، عن عمــر عبد اهلل، رئيــس الوزراء 

السابق لإلقليم، بعد سجنه 8 أشهر.
وكانت الهند قد اعتقلت السياسي الكشميري، في الرابع من أغسطس/

آب 2019، ضمن إطار قانون "األمن العام" عقب إلغاء الوضع الخاص في 
منطقة "جامو وكشمير".

ويأتــي إفراج نيودلهي عن عمر عبد اهلل، بعد أيام من اإلفراج عن والده 
فاروق عبد اهلل، أحد رؤســاء الوزراء الســابقين في اإلقليم، الذي كان قد 

اعتقل برفقة نجله في اليوم نفسه.
وفي 5 أغســطس الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص 
في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على 

التجوال واالتصاالت فيهما، وحجبت خدمة اإلنترنت. 
ويطلق اســم "جامو وكشــمير" علــى الجزء الخاضع لســيطرة الهند من 
إقليم كشــمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره 
"احتــاال هنديــا" لمناطقها. ويطالب ســكانه باالســتقال عــن الهند، 
واالنضمــام إلى باكســتان، منــذ اســتقال البلدين عــن بريطانيا عام 

1947، واقتسام إسام أباد ونيودلهي اإلقليم ذي األغلبية المسلمة.

"هانتا" فريوس جديد يظهر 
يف الصني ويسجل أول وفاة

بكين/ األناضول:
توفى شخص من إقليم يونان، جنوب غربي الصين، إثر إصابته بفيروس 
"هانتا"، في الوقت الذي بدأت الباد تشــهد انخفاضا في عدد اإلصابات 

بفيروس كورونا، المصنف عالميا "جائحة".
وذكرت صحيفــة "ذا غلوبال تايمز" الصينية إن المريض بفيروس هانتا 
"توفى أثناء عودته من عمله، اإلثنين، إلى مقاطعة شان دونغ، قادما في 

حافلة تضم 32 راكبا".
وأضافــت أنه تم إجــراء الفحوصــات الازمة للــركاب للتأكــد إذا كانوا 

مصابين بفيروس هانتا، كإجراء احترازي.
وتم اكتشاف الفيروس الذي يسبب ما يعرف باسم "متازمة الهنتافيروس 

الرئوية" ألول مرة في الواليات المتحدة عام 1993.
وتتشــابه متازمة هانتا الرئوية مع أعراض اإلنفلونزا العادية، لكنها قد 

تتفاقم بسرعة لتصبح مشكات تنفسية ربما تهدد الحياة.
وحســب منظمة الصحــة العالمية، تعد هــذه المتازمة مرضا تنفســيا 
فيروسيا حيواني المنشأ، وتنتقل العدوى إلى اإلنسان بصفة أساسية عن 
طريق استنشــاق الرذاذ أو مامسة فضات القوارض المصابة بالعدوى 

أو روثها أو لعابها.
وعلى عكس فيروس كورونا، لم يثبت بشــكل قطعي حتى اآلن إمكانية 

انتقال فيروس هانتا بين البشر وبعضهم.
فيما أشــارت "الصحــة العالمية" على موقعها اإللكتروني، أنه قد ســبق 
توثيق انتقال محدود للمتازمة الرئوية الفيروســية بين البشر من جراء 

اإلصابة بفيروس األنديز )سالة من فيروسات هانتا( في األرجنتين. 

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيني باحتجاز ممثليها قبالة الحديدة

ا فــي كمني مسلــح ا نيجيــريًّ مقتــل 70 جنـديًّ

واشنطن تقتطع مليار دوالر من مساعدتها لكابول
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ثــم هناك التأثيرات من الدرجة الثانية، ســوف يفقــد الماليين الذين 
يعملــون فــي الصناعــات المتضــررة مصدر الدخــل، ما يعنــي أنهم 
سينفقون أقل، وهو ما سيؤثر على األعمال األخرى، ولن يستعيد الكثير 
من عمــال المناوبات الذين يفقدون ســاعات العمــل وظائفهم، ومع 
إغالق المدارس، سوف يتعين على اآلباء واألمهات البقاء في منازلهم، 

ما يزيد من تثبيط النشاط االقتصادي.
وقد يعمد المســتهلكون إلى تأخير بعض عمليات الشــراء، ما سيؤدي 
إلى كبح الطلب وإمكانية التعافي السريع في بعض القطاعات، إنك إذا 
كنت ترغب في شــراء ســيارة، لكنك ال تريد الذهاب إلى الوكيل حتى 
ينتهي هذا الوضع، فســوف يظل بإمكانك أن تشتري سيارة الحًقا، أما 
إذا ألغيــت رحلتك إلى مؤتمــر، أو توقفت عن الذهــاب لتناول الطعام 
في الخارج مدة شــهرين، فإن ذلك النشاط االقتصادي يكون قد ذهب 
فحســب، وبذلك ســوف تحقق هــذه األعمال دخاًل أقل، مــا يعني أنها 
ســتطرد العمال أو تخفض عمليــات التطوير، وســتكون لديها أيضًا 

أموال أقل إلنفاقها أو استثمارها.
كل هذا يعني حدوث ركود محتمل، وتعمل أسواق األسهم مسبًقا على 
هــذا النحو؛ حيث فقدت مؤشــرات مختلفة أكثر من 20 من المائة من 
قيمتهــا في األســابيع الثالثة الماضية، ولم تتمكن تخفيضات أســعار 
الفائدة وخطط التحفيز المالي من وقف االنهيار -وليس هذا مفاجًئا- 

ألن االقتراض األرخص أو األجور الكبيرة ال تعالج الوباء.
تبدو أرقام البطالة والنمو في الواليات المتحدة لشــهر شباط )فبراير( 
جيــدة، لكن المشــاكل المتعلقة بفيروس كورونــا يجب أن تظهر في 
البيانــات علــى مســتوى القطاع في آذار )مــارس( أو نيســان )أبريل(، 

وكانت مؤشرات داو وستاندرد آند بورز 500 والناتج المحلي اإلجمالي 
ا منــذ نهاية األزمــة المالية في عام  للواليــات المتحدة تســجل نموًّ
2009م، وقد مرر ترامب والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون 

حوافز هائلة ممولة بالديــون، ترتكز على الدخل األعلى والتخفيضات 
في ضرائب الشــركات في أواخر عام 2017م. وهناك فرصة كبيرة ألن 
يتسبب فيروس كورونا في حدوث فقاعة، وليس مجرد اضطراب مؤقت 
سيرتد منه االقتصاد إلى التعافي في وقت قريب، خاصة أن ذلك يحدث 

في الوقت نفسه مع حرب أسعار النفط بين روسيا والسعودية.
إن لم نكن محظوظين بحيث يمر الوباء بســرعة حتى يتمكن الجميع 
من العــودة إلى المدارس واألعمال، فإن فقدانًا يعتد به في الوظائف 

سوف يأتي في األعقاب.
يســاعد الضرر االقتصادي على جعــل ما يجري حدًثا سياســيًّا مهمًّا، 
وكانت دول مختلفة قد شــهدت انقسامًا سياسيًّا متصاعدًا، حتى مع 
نمــو اقتصاداتها. وقد يؤدي الكســاد إلى إذكاء تلــك التوترات، داخل 
الــدول أو فيمــا بينها. وتحاول بعض الحكومات مســبًقا أن تجعل من 

حكومات أخرى كِباش فداء.
ســوف يدرس العلمــاء وصانعــو السياســات االســتجابات الحكومية 
المتنوعة للوباء عقودًا مقبلة، فقد بدأت الصين؛ حيث نشأ الفيروس، 
باإلنكار ثــم تحولت إلى الحجــر الصحي عندما أصبح من المســتحيل 
تجاهــل المرض. وطبقــت كوريا الجنوبيــة واليابان وتايوان ســريعًا 
إجــراءات التباعــد االجتماعي، ما حد من انتشــار المــرض، لكن إيران 
أنكرت األمر، ما أفضى إلى رؤية مشهد نائب وزير الصحة يمسح تعرق 
الحمــى من على جبهته وهو يعلن على شاشــة التلفاز أن المرض في 

بلده ليس شــأنًا كبيرًا، وعندما أصبح من المستحيل إنكار ما يحدث، 
بدأت إيران إلقــاء اللوم على الواليات المتحــدة، كما تجاهلت إيطاليا 
المرض حتى وصلت األوضاع هناك إلى أبعاد األزمة، ثم أغلقت منطقة 

لومباردي، تالها البلد بأكمله.
ومــن جهتها، قــررت الواليات المتحدة عدم اســتخدام اختبار فيروس 
كورونــا الــذي اعتمدته منظمــة الصحــة العالمية، واختــارت تطوير 
اختبارها الخاص ألســباب ما تزال من دون تفســير، وأســهم ذلك في 
التســبب بنقص حاد في االختبارات، ما ســمح للفيروس باالنتشار من 
دون اكتشــافه، كما قلل الرئيــس األميركي دونالد ترامب من شــأن 
المــرض، وادعــى أن الديمقراطيين ووســائل اإلعالم كانــوا يبالغون 
بهدف إيذائه سياســيًّا، وانضمت وســائل اإلعــالم اليمينية، مع إخبار 
روش ليمباو، على ســبيل المثال، المســتمعين بــأن “فيروس كورونا 
هــو مجرد نزلــة البرد المعهــودة”، ثم غيــر الرئيس مســاره في 11 
آذار )مارس(، مســتخدمًا وقت الذروة لإلقــرار بخطورة الوضع وإعالن 
إجراءات مضادة، مثل حظر الســفر من أوروبــا القارية، لكن التأخيرات 
تزيــد من خطر أن تبدو الواليات المتحدة أشــبه بإيطاليا منها بكوريا 

الجنوبية.
ما يزال من غير الواضح كيف سيســتجيب الناخبون األميركيون -على 
األقــل ألن الوقت ما يزال طوياًل حتى تشــرين اآلخــر )نوفمبر(- لكن 
فيروس كورونا غير االنتخابات الرئاســية األميركيــة أيضًا، فقد ألغى 
المتنافســان الديمقراطيــان: جو بايــدن وبيرني ســاندرز، اجتماعات 
التحشــيد العامة، وقال دونالــد ترامب إنه لن يفعــل مثلهما، ثم غير 
رأيه مع تفاقم األزمة، وعادًة ما تعقد األحزاب اجتماعات الترشيح خالل 

فصــل الصيــف، ولكن قد ال يكون جمع اآلالف في ســاحة أو قاعة آمنًا 
بحلول ذلك الوقت.

عندما يكون حال االقتصاد جيدًا، عادة ما يفوز شاغلو المناصب بإعادة 
انتخابهــم، لكن االقتصاد اآلن يبدو أضعــف بكثير مما كان عليه قبل 

شهر واحد فحسب.
كل هذا يصنع حدًثا إعالميًّا كبيرًا، اآلن، يمكن ألي شــخص الحصول 
علــى تحديثات منتظمة عن كيفية تأثير فيــروس كورونا على الصحة 
والمجتمــع واالقتصاد والسياســة، إلى جانب التوقعات بشــأن كيفية 
تأثيــره على هذه األشــياء في المســتقبل، وقــد دفع الوبــاء، وانهيار 
األســواق، واســتجابات الحكومــات، معظم األخبار األخــرى بعيدًا عن 

العناوين الرئيسة.
يعيــش كثير من األشــخاص خبرة هــذا الحدث العالمي عبر وســائل 
التواصل االجتماعي، وهو ما يعزز الشــعور بالتجربة المشتركة، ويوفر 
فيضًــا من المعلومــات، جيدة أو ســيئة، وإحدى النتائــج هي تصاعد 
مشاعر الخوف؛ إذ تضخم وسائل اإلعالم وخوارزميات وسائل التواصل 
االجتماعــي التقارير عن اإلصابــات الجديدة واألنظمــة الصحية التي 
تعاني الضغط الشــديد، والتعليقات المسيّســة، والتعبيرات الفردية 
عن القلق، وإذا كنت تستخدم هاتًفا ذكيًّا، فإن االبتعاد عنه اآلن يكاد 

يكون مستحياًل.
في األســابيع القليلة األخيــرة، تغير العالم إلى األبد، وســوف نتحدث 
عما يجري اآلن، ونســتخدمه نقطة مرجعية، أعوامًا طويلة مقبلة، أما 
كم ســنفعل؟، فسوف يعتمد على كيف تسير األمور في األشهر القليلة 

المقبلة.

ستحتاج القوة األمريكية إلى إستراتيجية جديدة
يذكــر جوزيف س. ناي االبن )أســتاذ في جامعــة هارفارد ومؤلف كتاب 
Do Morals Matter؟ الرؤســاء والسياســة الخارجية مــن روزفلت إلى 

ترامــب(، إنه في عام 2017، أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن 
اســتراتيجية جديدة لألمن القومي تركز على منافســة القوى العظمى. 
ويظهر COVID-19 أن هذه االســتراتيجية غير كافية، حتى لو سادت 
الواليــات المتحدة كقــوة عظمــى، ال يمكنها حماية أمنهــا من خالل 
التصرف بمفردها، كما لخص ريتشارد دانزيج المشكلة في عام 2018: 
»إن تقنيــات القرن الحادي والعشــرين عالمية ليس فقط في توزيعها، 
ولكــن أيضًا في عواقبها. يمكن أن تصبح مســببات األمراض وأنظمة 
الــذكاء االصطناعي وفيروســات الكمبيوتر واإلشــعاع التي قد يطلقها 
اآلخرون بطريق الخطأ مشــكلتنا مثل مشــكلتهم. يجب متابعة أنظمة 
إعداد التقارير المتفق عليها، والضوابط المشــتركة، وخطط الطوارئ 
المشــتركة، والمعايير، والمعاهدات كوسيلة إلدارة المخاطر المتعددة 

لدينا«.
فيمــا يتعلــق بالتهديــدات العابرة للحــدود مثــل COVID-19 وتغير 
المنــاخ، ال يكفي التفكير في القوة األمريكية على الدول األخرى. مفتاح 
النجــاح هو معرفــة أهمية القوة مــع اآلخرين. كل بلــد يضع مصلحته 
الوطنيــة أواًل؛ الســؤال المهم هو كيف يتم تحديــد هذا االهتمام على 
نطــاق واســع أو ضيــق. يظهــر COVID-19  أننا فشــلنا فــي تعديل 

إستراتيجيتنا مع هذا العالم الجديد.
ستتم كتابة تاريخ COVID-19 من المنتصرين

جــون أليــن )رئيس معهــد بروكينغز، وهــو جنرال متقاعد من مشــاة 
البحرية األمريكية أربع نجوم، والقائد الســابق لقوة المساعدة األمنية 
الدوليــة التابعة لحلف الناتــو والقوات األمريكية في أفغانســتان( يرى 
 COVID-19 أنه كما كان الحال دائمًا، ســيكتب »المنتصرون« ألزمة
التاريــخ، حيث تعاني كل دولة، وبشــكل متزايد كل فــرد، من اإلجهاد 
المجتمعي لهــذا المرض بطــرق جديدة وقوية، حتمًا، ســتدعي تلك 
الــدول المثابــرة -ســواء من خــالل نظمهــا السياســية واالقتصادية 
الفريدة، أو من منظور الصحة العامة- النجاح على أولئك الذين يعانون 

من نتائج مختلفة وأكثر تدميرًا. وبالنســبة للبعض، سيظهر ذلك على 
أنه انتصــار كبير ونهائــي للديمقراطية والتعدديــة والرعاية الصحية 
الشــاملة. وبالنسبة لآلخرين، سوف يعرض »الفوائد« الواضحة للحكم 

االستبدادي الحاسم.
في كلتا الحالتين، ســتعدِّل هذه األزمة هيــكل القوة الدولية بطرق ال 
يمكننا أن نتخيلها، وســوف يســتمر COVID-19 في خفض النشــاط 
االقتصادي وزيادة التوتر بين البلدان. على المدى الطويل، من المرجح 
أن يقلل الوباء بشــكل كبيــر من القدرة اإلنتاجيــة لالقتصاد العالمي، 
خاصة إذا كانت الشــركات قريبة وانفصل األفراد عن القوة العاملة. إن 
خطر التفكك هذا كبير بشــكل خاص للدول النامية وغيرها التي لديها 
نســبة كبيرة من العمــال المعرضيــن اقتصاديًا. وســيتعرض النظام 
الدولي بدوره لضغوط كبيرة، مما ســيؤدي إلى عدم االســتقرار ونزاع 

واسع النطاق داخل البلدان وعبرها.
مرحلة جديدة مثيرة في الرأسمالية العالمية

لــوري جاريــت )زميل ســابق للصحــة العالميــة في مجلــس العالقات 
الخارجيــة وكاتــب علمي حائــز على جائــزة بوليتزر( يــرى أن الصدمة 
األساســية للنظــام المالي واالقتصادي فــي العالم هــي االعتراف بأن 
سالســل التوريــد وشــبكات التوزيع العالميــة معرضة بشــدة للخلل. 
وبالتالــي لن يكون لوباء الفيروس التاجــي آثار اقتصادية طويلة األمد 
فحسب، بل ســيؤدي أيضًا إلى تغيير أكثر جوهرية، وبالتالي لن يكون 
لوباء الفيروس التاجي آثار اقتصادية طويلة األمد فحســب، بل سيؤدي 
أيضًــا إلى تغيير أكثــر جوهرية. وســمحت العولمة للشــركات بزراعة 
التصنيــع في جميــع أنحاء العالم وتســليم منتجاتها إلى األســواق في 
الوقت المناســب، متجــاوزة تكاليف التخزين. وعــدت المخزونات التي 
بقيت على الرفوف ألكثر من بضعة أيام إخفاقا ســوقيا . كان ال بد من 
الحصول على اإلمداد وشــحنه على مستوى عالمي منسق بعناية. أثبت 
COVID-19 أن مســببات األمراض ال يمكن أن تصيب الناس فحسب، 

بل تسمم النظام في الوقت المناسب بالكامل.
وبالنظر إلى حجم الخســائر في الســوق المالية التي عانى منها العالم 
منــذ فبراير، فمن المرجح أن تخرج الشــركات من هــذا الوباء بال ريب 

حــول النموذج الذي تم إنتاجه في الوقت المناســب واإلنتاج المنتشــر 
عالميًــا. يمكــن أن تكــون النتيجــة مرحلــة جديــدة دراماتيكية في 
الرأســمالية العالميــة، حيث يتم تقريب سالســل التوريــد من المنزل 
ومليئــة بالتكرار للحماية من االضطراب في المســتقبل. قد يقلل ذلك 
من أرباح الشركات على المدى القريب ولكنه يجعل النظام بأكمله أكثر 

مرونة.
المزيد من الدول الفاشلة

ريتشــارد ن. هــاس )رئيس مجلس العالقــات الخارجيــة ومؤلف كتاب 
»عالــم في حالــة فوضى: السياســة الخارجية األمريكيــة وأزمة النظام 
القديــم«( يــرى أن أزمة الفيروس التاجي ســتؤدي علــى األقل لبضعة 
ســنوات إلى تحول معظــم الحكومات إلى الداخل، مــع التركيز على ما 
يحــدث داخل حدودها بداًل من على ما يحــدث بعدهم. أتوقع تحركات 
أكبر نحــو االكتفاء الذاتي االنتقائي )ونتيجة لذلك، الفصل( بالنظر إلى 
ضعف سلسلة التوريد؛ ستكون معارضة أكبر للهجرة على نطاق واسع، 
وانخفاض الرغبة أو االلتزام في معالجة المشــاكل اإلقليمية أو العالمية 
)بمــا فــي ذلك تغير المنــاخ( بالنظر إلــى الحاجة المتصــورة لتكريس 
المــوارد إلعادة البنــاء في الداخــل والتعامل مع العواقــب االقتصادية 
لألزمة. ســتواجه العديد من البلــدان صعوبة فــي التعافي، مع ضعف 

الدولة و أصبحت الدول الفاشلة أكثر انتشارًا.
أتوقــع أن تجد العديد من البلدان صعوبة فــي التعافي من األزمة، مع 
ضعف الدولة وأصبحت الدول الفاشــلة ســمة أكثر انتشارًا في العالم. 
ومن المرجح أن تساهم األزمة في التدهور المستمر للعالقات الصينية 
األمريكيــة وإضعاف التكامل األوروبي. علــى الجانب اإليجابي، يجب أن 
نرى بعض التعزيز المتواضع إلدارة الصحة العامة العالمية. لكن بشكل 
عام، فإن األزمة المتأصلة في العولمة ســتضعف بداًل من أن تزيد من 

رغبة العالم وقدرته على التعامل معها.
الواليات المتحدة فشلت في اختبار القيادة

كوري شاك )نائب المدير العام للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية( 
يــرى أنه لن يُنظــر إلى الواليــات المتحدة على أنها زعيــم دولي بعد 
اآلن، ولــن يُنظــر إلى الواليات المتحدة على أنها رائدة دولية بســبب 

المصلحة الذاتية الضيقة لحكومتهــا وعدم الكفاءة. كان من الممكن 
تخفيف اآلثار العالمية لهذا الوباء إلى حد كبير من خالل قيام المنظمات 
الدولية بتقديــم المزيد والمزيد من المعلومات الســابقة، األمر الذي 
كان ســيعطي الحكومات الوقت إلعداد وتوجيه الموارد إلى حيث تشتد 
الحاجة إليها. هذا شيء كان يمكن للواليات المتحدة تنظيمه، مما يدل 
على أنه في حين أنها مهتمة بالذات، إال أنها ليس فقط مهتمة ذاتيًا. 

لقد فشلت واشنطن في اختبار القيادة، والعالم أسوأ حااًل.
في كل بلد نرى قوة الروح البشرية

يــرى نيكوالس بيرنز )أســتاذ بكلية الحكومة بجامعــة هارفارد، ونائب 
وزير الشؤون السياسية الســابق بوزارة الخارجية األمريكية( أن جائحة 
COVID-19 هــي أكبــر أزمــة عالمية في هــذا القرن، لجهــة عمقها 

وحجمها الهائل. مهددة كل شــخص على وجه األرض. ويمكن لألزمة 
الماليــة واالقتصاديــة أن تتجاوز فــي تأثيرها الركــود الكبير 2008-
2009. ويمكن لكل أزمة بمفردها أن توفر صدمة زلزالية تغير بشــكل 

دائــم النظام الدولي وتوازن القوى كما نعرفه، وهذا يوفر األمل في أن 
الرجال والنســاء في جميع أنحاء العالم يمكن أن يسودوا استجابة لهذا 

التحدي االستثنائي.
حتى اآلن، كان التعاون الدولي غير كاف على اإلطالق. إذا كانت الواليات 
المتحدة والصين، أقوى دول العالم، ال تســتطيعان التخلي عن حربهما 
الكالمية حول أيهما مســؤول عن األزمة وقيادتهما بفعالية أكبر، فقد 
تتضاءل مصداقية البلدين بشكل كبير. إذا لم يتمكن االتحاد األوروبي 
من تقديم المزيد من المســاعدة الموجهة إلــى 500 مليون مواطن، 
فقد تســتعيد الحكومات الوطنية المزيد من السلطة من بروكسل في 
المستقبل. في الواليات المتحدة، فإن أكثر ما هو على المحك هو قدرة 

الحكومة الفيدرالية على توفير تدابير فعالة لوقف األزمة.
ومــع ذلــك، في كل بلــد، هنــاك العديد مــن األمثلة على قــوة الروح 
اإلنســانية -لألطبــاء والممرضات والقــادة السياســيين والمواطنين 
العاديين الذين يظهرون المرونة والفعالية والقيادة. وهذا يوفر األمل 
في أن الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم يمكن أن يسودوا استجابة 

لهذا التحدي االستثنائي.

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

ا )2-2( مفكًرا عالميًّ
لــن ُينظــر إلــى الواليات المتحــدة على أنهــا زعيم 
دولــي بعــد اآلن، ولن ُينظــر إلى الواليــات المتحدة 
على أنها رائدة دولية بسبب المصلحة الذاتية الضيقة 

لحكومتها وعدم الكفاءة.  فورين بوليسي
ترجمة: أحمد جابر

أنَت تشهد اآلن
ا )2-2(  حَدًثا عالميًّ

نيكوالس غروسمان
)إيه. آر. سي ديجيتال( 

بــدأت الصيــن؛ حيث نشــأ الفيــروس، باإلنــكار ثم 
تحولــت إلــى الحجــر الصحــي عندمــا أصبــح مــن 
المســتحيل تجاهــل المرض. وطبقت كوريــا الجنوبية 
واليابان وتايوان ســريًعا إجراءات التباعد االجتماعي، ما 

حد من انتشار المرض.
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غزة فــي 
مواجهة كورونا..

د. أيمن أبو ناهية

وعلــى المجتمــع الدولــي، دواًل، منظمــات أممية، 
ومنظمــات غيــر حكوميــة، الضغــط أكثــر علــى 
ســلطات االحتــال لرفع الحصار عن غزة والســماح 
بإدخال المواد الغذائية واألجهزة واألدوية والمستلزمات 
الطبيــة الازمة للقطاع لتجنب تبعات كارثة إنســانية 

في حالة تفشي هذا الوباء في قطاع غزة.

الكورونا الفاضحة

ناصر ناصر

أدّت أزمة الكورونا إلى خســائر بشــرية ومادية فادحة بلغت أكثر من 
16 ألف حالة وفاة، وإصابة أكثر من 370 ألف إنسان آخر، وما زالت في 

تصاعــد مع توقعات للبنك الدولي أن تتســبب في ركود عالمي أخطر 
من الذي أعقب أزمة 2008، لم تؤدِّ جائحة الكورونا لهذا فحسب، بل 
فضحت )الغرب( وأظهرته في أحد أسوأ مظاهره حكومات ومنظومات 
فكرية وتنظيمية، وقد تكون قد أظهرت أيضا عيوبا أساسية لدى بني 
البشــر، فهل ســنتعلم ونأخذ الدروس والعبر لنخفــف بذلك من حجم 

الفاجعة التي تتعرض لها البشرية؟ أشك في ذلك.
لــم يكن الفشــل القاتل للمنظومــات الصحية في العديــد من الدول 
األوروبية في مواجهة واســتيعاب الوباء معزوال عن الفكر الرأســمالي 
المتوحــش، والذي يوجه معظم حكومات الغرب ويقدّس السياســات 
االقتصاديــة الربحية الفاحشــة على حســاب السياســات االقتصادية 
اإلنســانية تحت مبرر أن مواجهة األوبئة واألمراض تتطلب ميزانيات 
كبيرة لبناء منظومات قد ال تستخدم إال مرة واحدة في كل عدة عقود، 
وهو في نفس الوقت يشــجع على السيطرة والتحكم وضخ تريليونات 
من الدوالرات لصناعة وإنتاج أســلحة الدمار الشــامل من أجل ضمان 

ذلك.
أثرت بوضوح منظومة القيم الغربية المبنية على الحريات الشــخصية 
شبه المطلقة لدرجة االنفالت على عدم التزام األوروبيين بالتعليمات 
واإلجراءات الصارمة المطلوبــة لمواجهة كورونا مما أدى للمزيد من 
الضحايــا ، فاألوروبي لم يعتد علــى االلتزام واالنضباط، وفي المقابل 
ال يمكن اعتبار الصرامة الصينية )المجرمة( بشــكل عام بحق اإلنسان 
والمســلم بشــكل خاص فضال يهيئ الصين لقيادة البشرية فـ)نجاح( 
هذه الصرامة في مواجهة أزمة معينة كالكورونا، والتوســط هو الحل 

بشكل عام ، ولكل أزمة ظروفها وشروطها. 
لــم توحد الكورونا -علــى فداحتها- العالم، وقــد ال توقف الصراعات 
المحتدمــة كما طالبت بذلــك األمم المتحدة، فهل ســيوقف المحتل 

الصهيوني ممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني؟ ال.
وهل ســتتراجع حدة الصراعات في أماكن مختلفة من العالم العربي؟ 
وهل ســتوقف حكومات الغرب دعمها لالســتبداد والقمع والصراع في 
المنطقــة العربية؟ بالطبع ال. بل قد تســتخدم تغذية هذه الصراعات 

لحصد المزيد من األرباح لتغطية خسائرها من الكورونا.
فشلت الكورونا حتى اآلن في توحيد الجبهات الداخلية في العديد من 
األماكن، ففي فلسطين يستمر االنقسام الداخلي غير عابئ بالكورونا، 
والجديد الالفت ان حدة االستقطاب لالنقسام السياسي قد تصاعدت 
في )إســرائيل( بين أحزاب الوسط يســار الذين تظاهروا في الشوارع 
وتحالف نتنياهو الذي أغلق الكنيســت ويسعى لشّل مؤسسات الدولة 
بحجة الكورونا، بينما فشل الحزبان الديمقراطي في الواليات المتحدة 
وألسباب ضيقة في التوصل لتفاهمات حول الميزانيات لمواجهة خطر 
الكورونا الداهم والذي اجتاح العاصمة واشــنطن ونيويورك ويتوسع، 

فمن لم توحده المصائب ، فال موحد له.
هل من الطبيعي أن يفكر اإلنسان بنفسه فقط  )أنانية( عند المصائب 
الطامّــة والعامة؟ )يــوم يفر المرء مــن أخيه( وكيف ظهــر التضامن 

اإلنساني واختفى أحيانا كما حصل بين االتحاد األوروبي وايطاليا؟
قد تكمن اإلجابة في أمرين: األول، كلما عظمت المصيبة كلما تمحور 
اإلنسان على نفســه )اللهم نفســي(، وكلما كانت المصيبة محدودة 

ازدادت إمكانيات التضامن. والثاني هول المفاجأة.
لــم يكتفِ بعض أنــواع البشــر من السياســيين )بعــدم التعلم من 
المصائب( بل اســتخدموها ألغراض شــخصية وحزبية ضيقة ال تمت 
للمصلحــة العامــة الحقيقيّة بصلة، فتم تســييس األمراض واألوبئة 
نتنياهــو مثال، كما أن الضجــة اإلعالمية التي أقامتها دول ســاعدت 
ايطاليا المنكوبة في ظل ما اعتبرته وبحق تخلي شركائها األوروبيين 
عنهــا، في مزايدة مكشــوفة سياســية أخرى، وعلى أمــل بنيل موقف 
ايطالي مســتقبلي على شكل فيتو ضد العقوبات عليها، وهذه الضجة 

مثال آخر على التسييس.
هكــذا فضحــت الكورونا وكشــفت مواقف وسياســات وعقائد مختلة، 
كما أظهرت مدى الخســائر التي تدفعها البشرية ثمنا )للفصام النكد( 
بين األخالق والدين القويم و)السياســة والحكم(، ليســت المشــكلة 
في طبيعة البشــر، بل في ســكوتهم على قهرهم بواســطة حكومات 

وأنظمة جشعة وعديمة األخالق.

اعتاد قطاع غزة طيلة الســنوات الماضية االســتجابة 
السياســات  تفرضهــا  التــي  والطــوارئ  للتحديــات 
العدوانية اإلسرائيلية، والتي أثقلت كاهله، مما جعله 
دومــا في حالة صــراع مع مقومات الحياة األساســية، 
وفــي مقدمتها الحق فــي الصحة. واليــوم يضع وباء 
كورونا المســتجد قطاع غزة أمــام مهمة تكاد تكون 
مســتحيلة فــي مواجهــة وبــاء عالمــي، وبحاجة إلى 
جهوزية واســتعداد من كافة الجوانب، وهنا البد من 

وقفة عند هذا التساؤل: من المسؤول عن كل هذا؟!
بالطبــع االحتــالل هــو المســؤول االول الــذي يقف 
بسياســاته وحصاره خلف هذه الهشاشة والفقر التي 
يعاني منهــا القطاع الصحــي في غزة. هــذا الوضع، 
وحالــة االســتنفار الصحية حــول العالم، دفــع األمم 
المتحدة إلى تحميل االحتالل المسئولية القانونية عن 
استفادة الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس من 
الخدمات الصحية األساســية في ظل انتشــار فيروس 
كورونــا. وفي بيــان لمقرر األمــم المتحــدة الخاص 
لحقوق اإلنســان في األراضي الفلســطينية المحتلة، 
مايكل لينك، دعا الى ضمــان توفير الحق في حصول 
الفلســطينيين علــى الرعاية الصحية خــالل األوقات 
العصيبــة التي يمر بها العالــم في التعامل مع جائحة 
فيروس كورونا. وقد طلب لينك من )إسرائيل( كجهة 
محتلة، ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية 
المتاحة لمكافحة انتشــار األمراض المعدية واألوبئة 
بحســب المادة 56 من اتفاقية جنيف. وكان قد أشــار 
في وقت ســابق إلــى أن )إســرائيل( تقــوم بانتهاك 
صارخ اللتزاماتها الدولية فيمــا يتعلق بحق الحصول 
على الرعاية الصحية للفلســطينيين الذين يعيشــون 
تحــت االحتــالل، إذ إن تقييد حريــة الحركة للمرضى 
والعاملين الصحيين تقوّض أصال حق الفلسطينيين 

في الحصول على الرعاية الصحية.
وقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العالمية بــأن كورونا 
أضحى »جائحة عالميــة«، مطالبة كافة الدول باتخاذ 

اإلجــراءات الضرورية لمنع انتشــاره. هذا اإلعالن دفع 
العديــد مــن دول العالم تباعــًا إلعالن حالــة طوارئ 
تُرجمت في إجراءات عملية بإغالق للمجاالت الجوية، 
ومطالبة الســكان بالحجر المنزلي، هذا باإلضافة الى 
اتخاذ إجراءات الوقاية على االرض منعا لتفشي الوباء، 
وتجهيــز مراكــز حجــر صحي وإعــداد المستشــفيات 
لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة لإلصابة بهذا 

الفيروس.
بإمكانياتهــا المتواضعة، حولــت وزارة الصحة بعض 
المدارس في غــزة الى مراكز للحجــر الصحي. جهود 
وزارة الصحــة في غزة لمواجهة الوباء، بال شــك، هي 
أقصى ما يمكن للقطاع الطبي في غزة فعله، بســبب 
الحصــار اإلســرائيلي لغزة وافتقار المنشــآت الصحية 
الى العديد من المســتلزمات األساسية التي يفترض 
تواجدهــا فــي المرافــق الصحيــة. هذا ناهيــك عما 
تعاني منه المرافق الصحية من عجز كبير ســواء على 
الصعيد اللوجيستي المرتبط بتقديم الرعاية الصحية 
للمرضــى، أو على صعيد الــكادر الطبــي القادر على 

التعامل مع األوبئة.
لقــد عانى القطــاع الصحي-وال يزال-فــي قطاع غزة 
على مدار أربعة عشر عامًا هي عمر الحصار اإلسرائيلي 
الجائــر على ســكان القطاع بالكامــل، من نقص حاد 
في كافة مقوماته. ســاهمت االعتداءات اإلســرائيلية 
المتتالية، وموجات التصعيد المتعاقبة، في افقاد قدرة 
القطــاع على التعامل مع الحــاالت الصحية المختلفة. 
كما اســتنزفت اإلصابــات التي نجمت عن مســيرات 
العودة في الســنتين الماضيتيــن قدراته في التعامل 
مــع اإلصابات، حتى الطفيفة منها، فكيف يمكن لهذا 
القطاع الصحــي الصمود في مواجهة فيروس كورونا 

الذي ينتشر بسرعة كبيرة وتقديم العالج المطلوب.
تســبب النقــص في توفــر األدويــة بســبب الحصار 
اإلســرائيلي، والذي تستحصل غزة منه على ما يقارب 
مــن %50، لغيــاب أكثــر 150 صنفا من الــدواء. هذا 

النقص الذي دفع المستشــفيات إلــى تحويل العديد 
من الحاالت للعالج إما في مستشفيات الضفة الغربية 
أو مستشــفيات االحتالل، وخصوصا أصحاب االمراض 

المستعصية، كمرضى السرطان.
ضعف مناعة المرافق الصحية في غزة لمواجهة الوباء 
قد يشــل مــن قدرة هــذا المرافق على اســتيعاب أي 
حاالت مصابــة بالفيروس أو قد يظهــر عليها الحقا، 
خصوصــا وأن إجمالي عدد اأَلسِــرّة في غرف العناية 
المركزية في مستشفيات القطاع الحكومية والخاصة 
ال تتجــاوز حــدود المائة ســرير، وهو ما ينــذر بكارثة 
صحية في حالة تفشــي الوباء في قطاع غزة ال ســمح 
اهلل. باإلضافــة الى ذلــك، ال يتوفر فــي القطاع حتى 
اللحظة ســوى ثالثــة أجهزة فحص خاصــة بفيروس 
كورونــا، يمكنهــا مجتمعــة أن تقدم فحصــا اجماليا 
بحــدود 180 حالة فقط. هذا االمر ســيؤدي الى عجز 
واضح لدى القطاع الصحي حالة تفشي الوباء، بحسب 
تصريحات الســيد كمال موسى مدير العالقات العامة 

بوزارة الصحة في غزة.
لقــد كان، ومــا زال، القطاع الصحي علــى الدوام أحد 
أبــرز ضحايا تلك السياســات العدوانية اإلســرائيلية. 
هذا يتطلب اآلن وقبل فوات األوان جهودًا كبرى من 
وزارة الصحة الفلســطينية ومنظمة الصحة العالمية، 
وجهود المجتمــع المدني والدولي لضرورة اإلســراع 
في مســاعدة القطاع الصحي في غزة، وإمداده بكافة 
التجهيزات والتحضيرات الكافية لتمكنيه من مواجهة 
الوبــاء. وعلى المجتمع الدولي، دواًل، منظمات أممية، 
ومنظمــات غير حكومية، الضغط أكثر على ســلطات 
االحتالل لرفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال المواد 
الغذائيــة واألجهــزة واألدوية والمســتلزمات الطبية 
الالزمة للقطاع لتجنب تبعات كارثة إنســانية في حالة 
تفشي هذا الوباء في قطاع غزة، وتجنب المشاركة في 
الجريمة اإلسرائيلية الممتدة على مدار أكثر من أربعة 

عشر عاما.

ارتقــت أمهات غــزة في ســلم اإلنســانية والكرامة 
فتميــزت عــن الكثير من الرجــال، من يريــد معرفة 
معانــي الصبر والصمــود والعز والفخــار والتضحيات 
والثبــات واإلصرار ليــأتِ ألمهات مصابي وشــهداء 
مســيرات العــودة بغــزة ليــرى دورهم فــي خطوط 
المواجهــة والنــار، وليــس فــي القصــور الفارهــة 
واستديوهات اإلعالم السياحي المترف، مليونا إنسان 
يعيشــون محاصرين في قطاع غــزة نواتهم الصلبة 
المــرأة _األم_ التي أنجبــت وأرضعت مع حليبها حب 
الوطــن علــى نهــج المقاومــة وااللتــزام بالثوابت، 
وهــي األخت التــي ســاندت ودعمت، وهــي الزوجة 
التي صبــرت ورضت، وهي المناضلة المشــاركة في 
المقاومــة، وهي األرملة التي اعتنت بأســرتها، وهي 

زوجة األسير المواجهة للحياة بعزيمة ورضا.
هل يستوي الذين يحتفلون بفنادق السياحة وصاالت 
الترفيــه ومؤسســات المجتمــع المخملــي المدعــي 

للحرية بمن تكابد حياة الكفاف بقطاع غزة؟
هل تشعر نساء قصور الحكم بحاجات ومشاعر أمهات 

الميدان بقطاع غزة؟
هل يشعر إعالميو فضائيات السياحة والترفيه باأللم 

داخل أمهات الشهداء حينما ينعتونهم بالقتلى وهم 
الذين سقطوا بميدان الحق والحرية؟

هل تقلــق أمهات الشــريحة المخمليــة  وهي تحيي 
الحفالت الراقصة بمناسبة عيد االم على قلق امهات 

االسرى والمعتقلين بسجون الكيان الصهيوني؟
هل فكــرت أمهات الحكــم وعرش الســلطنة بحاجة 
امهات الجرحــى والمعتقلين وهم يتهادون األلماس 

والسولتير المنهوب من المال العام؟
لماذا ال يســأل هؤالء النســوة كيف اســتطاعت االم 
الغزاوية تدبــر الحياه بالحصار؟ وكيف أنبتت اطفالها 
بثبات ورضا بالقليل، وامتيازها بالتأقلم على شــظف 

العيش؟
لذلــك امهات غــزة يتضرعون بالدعــاء )اللهم أجرنا 
فــي مصيبتنــا( في من ادعــى تمثيلنا بالمؤسســات 

والوزارات وهم ليسوا منا.
عقيدة امهــات غزة تدعــو للثبات وتعطــي أبناءهم 
الســالح لمواجهة الكيان الصهيونــي وتربيهم على 
عشــق الوطن، واألم بغزة تتقبل استشــهاد ابنائها 
برضا يوازي استجابة )أم سيدنا موسى( حين وضعته 
بالصنــدوق وألقتــه فــي البحــر، فهي التــي تودعه 

لميدان االستشهاد مبتسمة.
إيمان األم الفلســطينية يسمو بطبعها الشرعي فوق 
اإلنســاني وليس كإيمان المتســلقين واالنتهازيين 
المرتبــط برصيــد البنــوك، هكــذا تحتفــل امهاتنا 
بعيدهــم علــى ارض العــزة والحريــة.. غــزة لذلك 
اســتحقوا الجنــة تحت اقدامهــم، فســحًقا لمحتفلي 

الدرجات السياحية والترفيه!!
أمنا فلســطين صنعــت أجيــااًل لحمل رســالة تحرير 

االرض واالنسان ،والعطاء سلوكها.
مواقــف أمهــات غــزة تعطي دروسًــا في الشــجاعة 
والعزيمــة، فهــي تبــادر للمشــاركة لتلبيــة الدعوة 

الجهادية عند الضرورة دون وجل أو خوف.
كفاكم فخرا نســاء غزة أن تُكنّ نواة األمة التي تبرز 
معاني اإلنسانية دون خوف، ولوال أعدادكم ألبنائكم 
وصناعتكم لرجال حقيقيين لما اســتطاع المقاومون 

الصبر والثبات بالميدان.
إن كانــت عــزة األمــة فــي غــزة فأنتــنّ الصابرات 
الصادقات اللواتي حاكين التاريخ رغم الجراح، فبورك 
العشــير الراعي لتلك النماذج النسائية الملتزم برفق 

القوارير.

سطور في أمي

محمد حافظ العبالة

أمهات غزة تعطي دروًسا في الشجاعة والعزيمة، 
فهــي تبادر للمشــاركة لتلبية الدعــوة الجهادية عند 

الضرورة دون وجل أو خوف.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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وقــال االختصاصــي االقتصــادي د. هيثم 
دراغمــة: إن نحــو )138( ألــف عامــل من 
الضفة الغربية يعملون في الداخل المحتل، 
وأن جــزءا كبيرا منهم اضطــر إلى التوقف 
بســبب اجــراءات االحتــال فــي مكافحــة 
"كورونا"، وبات هؤالء  متعطلين عن العمل، 
وأســرهم تحتاج إلى نفقــات يومية، لذلك  
البــد أن تتجه اليهم مؤسســات الســلطة 
كوزارة العمل والشؤون االجتماعية لتقديم 

المساعدات المالية العينية العاجلة.
وأشــار دراغمة إلــى أن ســلطات االحتال 
ســمحت لبعــض العمــال فــي المبيت في 
الداخل المحتل، لكن لــم تتكفل باإلقامة، 
وهــذا يشــكل عبًئــا علــى العامــل الــذي 
ســيضطر إلى دفع ايجــار مرتفــع، كما أنه 
ســيكون مخاطر بحياته خاصة وأن سلطات 
االحتال تســجل حاالت اصابــات بفيروس 

كورونا بشكل مرتفع جدًا.

ونبه إلــى أن الوضع المالي للســلطة ينذر 
بالخطــر، ألنهــا تعتمــد فــي نفقاتها على 
االيــرادات، وهــي متدنيــة جدًا نظــرًا ألن 
الحركة التجارية على المعابر شبه متوقفة، 
مشــيرًا إلى أن افراج ســلطات االحتال عن 
األمــوال المحتجــزة يأتــي تقديــرًا من أن 
الســلطة في ضائقة مالية وأنه يخشــى أن 
يؤثــر ذلــك على حيــاة الناس فــي الضفة 

الغربية.
من جهته قال الناشط في القضايا العمالية 
ســامة أبــو زعيتر: إنــه ال يجــوز أن يكون 
العامــل وأســرته ضحيــة ألي متغيــرات او 
أحــداث أو كــوارث، فهــو كإنســان يعيش 
علــى قوت يومه ودخلــه يعتمد على عمله، 
وفي حال توقــف حصوله على األجر تتفاقم 
مشاكله، وتتداخل أولوياته ويتأثر سلوكه، 

مما ينغص حياته اليومية.
ودعــا  أبــو زعيتــر فــي حديثــه لصحيفــة 

أزمــة  خليــة  تشــكيل  إلــى  "فلســطين" 
تختــص بالتشــغيل والعمال واالســتجابة 
للطوارئ تتشــارك فيهــا الحكومة وممثلو 
العمال وأصحاب العمــل، ومراقبة ومتابعة 
التطــورات لألحداث وإصــدار أوراق حقائق 

للواقع للعمال وأضرار القطاعات االنتاجية.
ونبــه إلــى أن هناك أيدي عاملة ســواء في 
غزة أو الضفة المحتلة اضطروا إلى المكوث 
في منازلهم  بســبب كورونا، وأنه البد من 
متابعة المشغلين وأصحاب العمل وإلزامهم 
بدفــع األجــور لعمالهم عن فتــرة اإلغاق 
اإلداري من قبــل وزارة العمــل والحكومة، 
وفي حال ضعف مقدرة المشــغلين، ضرورة 
تقديــم الدعم والتعويض لهم عن األضرار 

من قِبل الحكومة لحماية حقوق العمال.
وأكــد أبو زعيتــر  ضرورة دفــع األجور وفق 
األصــول وقانــون العمل الذي اســتند فيه 
لحــق العمال بتقاضي أجــر وفق مادة )38( 

التــي تؤكد على حق العمال باألجر في حال 
صدور قرار إداري أو قضائي بإغاق أو إيقاف 
أي منشــأة مؤقتًا بمدة زمنيــة ال تزيد عن 
شهرين، وهذا تأكيد لحق العمال بتقاضي 
األجــور، ومن المفتــرض أال يحدث أي ضرر 
عليهــم او جــدل يخالــف نــص القانــون،  
واألصل أن تنظم عملية دفع األجور بشكل 

سلس وبدون إشكاليات.
وشــدد أبو زعيتر على أهمية إنشاء صندوق 
لدعــم المتضرريــن مــن انتشــار فيروس 
الكورونــا، وإيجــاد مصــادر لتمويــل هــذا 
الصنــدوق برعاية ومشــاركة كل األطراف 
من أصحاب العاقة لتعزيز الصمود وســبل 

المواجهة.
كما طالــب بوضع خطة توعوية متخصصة 
في كافــة قطاعات وفئــات المجتمع، تهتم 
بالعمال وأســرهم من خال تشــكيل لجان 
تطــوع مــن االتحاد العــام لنقابــات عمال 

فلســطين واالتحادات والنقابــات العمالية 
والنقابيــة  االجتماعيــة  والمؤسســات 
لتثقيفهم حول ســبل الوقاية من فايروس 
الكورونــا، والحــد من انتقال العــدوى، لما 
يشــكلونه مــن قاعدة عريضــة بالمجتمع، 
ومســاعدتهم فــي توفيــر األدوات الازمة 
للســامة وخاصة للعمال الذين على رأس 

عملهم.
من جانبه أكد األمين العام لحزب الشــعب 
بســام الصالحــي، أن الحزب بدأ بتشــكيل 
لجنة طوارئ متخصصة للحماية المجتمعية 
من جميع الفئات المعنيّة بهذا الموضوع، 
تســتغل  أو  المواطــن  يُســتغل  ال  حتــى 
المســاعدات العتبــارات فئويــة أو ذاتيــة، 
ولضمــان أن المواطن الذي ســيلتزم بيته 
ســيحمي نفســه من الكورونــا ولكن يجب 
أن يكــون لديه القوت ليحمــي عائلته من 

الجوع.

عقب وقف أنشطتهم بسبب "كورونا"

املطالبة بتقديم املساعدة العاجلة للعامل وحفظ حقوقهم املالية
غزة/ رامي رمانة: 

طالــب اختصاصيــون اقتصاديون ونقابيون الســلطة 
بــأن تضــع خطة طــوارئ عاجلــة، تتعامل مــع أوضاع 
العمــال الفلســطينيين الذين اضطر جــزء كبير منهم 

إلى التوقف القسري عن العمل سواء في األراضي 
الفلســطينية أم الداخل المحتــل، وذلك في أعقاب 

اجراءات منع انتشار وباء "كورونا".
وأشــاروا إلــى أن العمال يعيلون أســرًا وأنه البد من 

توجيــه المســاعدات المالية والعينية لمســاعدتهم 
علــى تخطى األزمة القائمة، مشــددين على أهمية 
حفــظ حقوقهم عن األيــام التي تعطلــوا عنها رغمًا 

عنهم.

تجار خضراوات يوّفرون "خدمة 
التوصيل للبيوت" للتصدي لـ"كورونا"

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
انتشــار وبــاء "كورونا" في العالم وإصابة مواطنيْن من قطــاع غزة به دفع ببعض تجار 
الخضراوات النتهاج أســاليب غير تقليدية في بيعهم تضمن تقديم الخدمة للمواطنين 
دون اضطرارهــم لاحتكاك المباشــر معهم، حيــث وّفروا خدمة التوصيــل عبر الهاتف 

للمواطنين، في إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار المرض.
صاحب "بســطة" الخضراوات محمد أبو يوســف الذي يعمل في هذا المجال منذ عشــر 
سنوات، بين أن الوضع الطارئ الذي يمر به قطاع غزة حذا ببلدية النصيرات لتخصيص 

أماكن ألصحاب البسطات ليكونوا قريبين من أماكن تجمع المواطنين لخدمتهم.
قريبة من المواطنين

وقال: كما أننا وفرنا خدمة التوصيل للبيوت لمَنْ ال يرغب بالخروج من المنزل إذ يمكنه 
التواصــل معنا عبر الهاتف، مبينًا أن هناك إقبااًل جيدًا من ســكان مخيم 2 "بالنصيرات" 
وأبراج عين جالوت المجاورة له لتوفير مســتلزماتهم من الخضار دون الذهاب للســوق 

المركزي في ظل هذه األوضاع.
وبيــن أنه اتخذ كافة اإلجراءات الصحية الازمة لضمان ســامته وســامة الزبائن من 
ارتــداء القفــازات والكمامات وغيرها، قائا: "حددت لنا البلدية نقاط بيع ويكون أســعار 

المنتجات وفق ما يحدده ملتزم السوق المركزي الخاضع لرقابة وزارة االقتصاد".
ولفــت إلى أن البلدية من خال ملتزم الســوق توفر كافــة المعقمات واألدوات الصحية 
للتجــار الذين يعملون تحت إشــرافها، قائــًا: "نحن ملتزمون بعدم رفع األســعار مهما 
تأزمت األمور وندعو المواطنين للتبليغ عن المخالفين الذين يستغلون األوضاع الراهنة 

باالتصال على أرقام وزارة االقتصاد".
و بين التاجر محمد سعيد الذي يملك محًا للخضار وسط سوق النصيرات أنه وفر خدمة 

التوصيل للبيوت في ظل الظروف الراهنة وبنفس سعر السوق.
وقال سعيد لـ"فلسطين": وزارة االقتصاد تتابع االسواق يوميًا ونحن ملتزمون بعدم رفع 
األســعار وما حدث من ارتفاع طارئ لألســعار يوم األحد الماضي كان بسبب حالة الهلع 
التي أصابت المواطنين واإلقبال المهول على السوق مما أدى لنقص طارئ في البضائع 

واستمر االرتفاع لليوم التالي أما اآلن فعادت األسعار لاستقرار.
وأكــد أنه يتبع كافة إجــراءات الوقاية من تعقيم للمحل وتنظيفــه أواًل بأول، مؤكدًا أنه 

سيبذل جهده للعمل حتى لو تطورت األمور لألسوأ .
أما التاجر عصام وشاح فشارك سابقيْه في إجراءاتهما من توفير خدمة التوصيل للبيوت 
في ظل األوضاع الحالية، مؤكدًا أن هذه الخدمة ســتعمل بشــكل أكبر فيما لو تطورت 
األمور لألســوأ كمنع التجول، حيث حــددت له بلدية النصيرات نقطة بيع ســيوفر فيها 

البضاعة الازمة.
وأكــد أنه يتخذ كافة إجــراءات الوقاية من تعقيم للمحل يوميــًا وللنقود المعدنية التي 
يســتلمها من الزبائن كما يوفر المعقم للزبائــن، ويرتدي القفازات والكمامة كإجراءات 
احترازية، معتبرًا أن الوضع الحالي أخطر من الحروب اإلسرائيلية، حيث إن المرض يفتك 

بالعالم بأسره دون عاج.

غزة/ رامي رمانة:
صــرف  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  رجحــت 
المساعدات المالية للعائات المستورة "شيكات 

الشؤون" عقب صرف رواتب موظفي السلطة.
وقالت المتحدثة باســم الــوزارة في غزة، عزيزة 
الكحلــوت، لصحيفة "فلســطين": مــن المرجح 
أن يتســلم المنتفعون حقوقهم المالية بعد أن 
تصرف الســلطة رواتب موظفيها.  واشارت إلى 
أن الصرف ســيكون عــن الدورة األولــى للعام 

الحالــي. و لفتــت المتحدثة إلــى إمكانية إدراج 
)10( آالف أسرة قيد االنتظار، في عملية الصرف، 

مبينــًة أن  هؤالء أســماءهم مدرجــة منذ العام 
2016، وتلقوا مبلغ )1800( شيقل لمرة واحدة، 

ثم أوقفت عنهم المساعدة لعدم توفر الميزانية 
الكافية في ذلك الوقت.

وذكرت الكحلوت أن الدفعة الحالية قد تشــهد 
إعادة ألســماء أســر حجبت عنهم المساعدة في 
الــدورة األخيرة، مشــيرة إلــى أنه جــرى إعادة 

تقييد)500( أســرة، وأن العمل  متواصل إلعادة  
تقييد نفس الرقم السابق وزيادة أخرى.

الشــؤون  مــن  المســتفيدين  عــدد  وقــدرت 
االجتماعية بـ)71( ألف أسرة من غزة و)42( ألف 

أسرة من الضفة الغربية.
مســتحقاتهم  صــرف  المســتفيدون  ويترقــب 
المالية لتغطيــة احتياجات أســرهم من المواد 
المنزليــة فــي ظــل  الغذائيــة والمســتلزمات 

اإلجراءات المتبعة لمنع تفشي وباء كورونا.

وادي يطالب كبار التجار بعدم
 رفع األسعار واحتكار السلع

غزة/ فلسطين:
طالب وكيل وزارة االقتصاد الوطني د. رشــدي وادي، كبار التجار في قطاع غزة، بعدم 
رفع األســعار واحتكار الســلع، الســيما في ظل األوضاع الحالية التي يشهدها القطاع، 
بسبب فيروس كورونا. وأكد وادي خال اجتماعه بعدد من كبار التجار في مقر الوزارة 
بغــزة، أمس، أن الوزارة على اســتعداد لتقديم جميع التســهيات الازمة للتجار، بما 

يضمن توفير جميع السلع الغذائية والتموينية األساسية بأسعار معقولة وطبيعية.
ودعــا التجار لتوفير الســلع األساســية في األســواق والمحــال التجاريــة، موضحًا أن 
اجتماعه بالتجار يهدف بشــكل أساســي لضبط األســعار، ولتحديد الســلع والبضائع 

األساسية لتسهيل دخولها عبر المعابر ومنحها تسهيات.
وشدد وادي على ضرورة تضافر جهود الجميع في ظل هذه المرحلة الحساسة، وبما 
يضمن تخفيف المعاناة عن أبناء شــعبنا، مشيدًا بكل التجار الذين التزموا باألسعار 
ولم يحتكروا الســلع. وفي ســياق متصــل، عقــدت اإلدارة العامة للمعابــر والتجارة 
واالدارة العامة للشــؤون القانونية لقاء مع التجار والمســتوردين وأصحاب الشركات 

التجارية.
وطالب مدير عام التجارة والمعابر بالوزارة رامي أبو الريش، التجار وأصحاب الشركات 
بضــرورة تفهم المرحلة الحاليــة الصعبة، والتعامل بحس وطني ومســؤولية كبيرة 
لمســاعدة المواطنين والوقوف لجانبهم، مؤكدًا على التعاون بين الوزارة ومؤسسات 
القطاع الخاص لدعم أبناء شــعبنا من خال توفير الســلع األساسية والمواد الغذائية 

التموينية. 
وأكد التجار وأصحاب الشركات التزامهم بالتسعيرة الرسمية، ورفضهم لكل من يقوم 
برفع األســعار واحتكار السلع، مشيرين إلى أنهم ســيقومون بنشر إعانات للجمهور 

تؤكد عدم رفعهم لألسعار، وأن األسعار ستبقى كما هي في الظروف الحالية.

الشوا: صرف رواتب 
الموظفين على 

مراحل عبر الصراف
غزة/ فلسطين:

أكد محافظ ســلطة النقد عزام الشوا، أمس أن رواتب 
الموظفيــن فــي غزة والضفــة الغربية  ســتصرف في 
موعدهــا ، مشــيرًا إلــى أن وزارة المالية ســتعلن عن 
برنامــج لكيفية صرفها. وقال الشــوا فــي تصريحات 
إذاعية: "سيكون لدينا برنامج لدفع رواتب الموظفين، 
حيث ســيتم صرفهــا على أيام، لعــدم تجمهر وتجمع 
الموظفيــن على الصراف اآللــي، ألن البنوك لن تفتح 
أبوابها". وأوضح محافظ ســلطة النقد أن الموظفين 
سيذهبون للصراف بالحد األدنى وليس بالحد األعلى، 
مبينــا أن كل البنــوك مســؤولة عن تعقيــم وتطهير 
صرافاتها اآللية من الناحيــة الصحية، وأضاف: طورنا 
الخدمــات األمنية للصرافات األلية، وســتكون االموال 
متوفرة فيه على مدار الســاعة و هنــاك غرفة عمليات 
فــي كل بنك ويوجد فيها رجال أمن وفنيون ويتابعون 
الصرافات اآللية بشــكل مســتمر من أجــل عدم فراغ 

الصراف من األموال.
وأوضــح أن جميــع األمــوال التــي تأتــي إلــى فــروع 
البنوك يتم حجرها لمدة 24 ســاعة، ذلك  بعد تســلم 
للمواطنين ألن ذلك يعتبر أسلم طريقة للحجر النقدي 

وللتخفيف من مخاطرة.

التنمية االجتماعية: صرف شيكات
 الشؤون بعد رواتب موظفي السلطة
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هل تعلم أن أكثر 10 دول اســتهالكا للفحم في العالم هي: 
الصيــن، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ألمانيــا، روســيا، الهند، 
بولنــدا، جنوب افريقيا، اليابان، المملكة المتحدة، أســتراليا؟  - 
هل تعلم أن ممر خيبر هو ممر شــهير يربط بين مدينة بيشــاور 

الباكستانية بالعاصمة األفغانية كابول وطوله 53كم؟ 
- هــل تعلــم أن الدول التي تطل على بحيرة تشــاد هي: تشــاد 

ونيجيريا والكاميرون والنيجر؟ 

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
-1 تواتر – احتمى 

-2 من الطيور الجارحة  - 

نحكي + حرف 
-3 نصف اتخذ + عدم صبر – 

ضمير للمتكلم 
-4 متشابهان + راية – خوف 

-5 عسير مبعثرة + مادة 

قاتلة – مثيل معكوسة 
-6 مجموعة جزر متجاورة – 

نصف واحد معكوسة 
-7 ترتيل القران + دق الجرس 

معكوسة 
-8 لالستدراك + من األسماء 

الخمسة – يستمر معكوسة 
-9عندي + عاصمة اوروبية + 

قهوة 

العمودي:
-1 عكس تجاذب + جاء 

-2 تسأل – أرشد 

معكوسة 
-3 ُعد + يتوارى عن األنظار 

-4 أخطأ + مختلفان + 

ُظلم 
-5 حرف جر + من 

الحواس معكوسة + أنت 
باالنجليزية 

-6 من العمالت + حرف 

-7 لتحسر + للتخيير- ثالثة 

أرباع دواء 
-8 ما يطلق على الخير 

والشر + حيوان قطبي 
-9لقب عثمان بن عفان 

رضي اهلل عنه

أوجد الفروق
 بين الصورتين

إسالم أباد/ وكاالت:
تســتعد تقنية الــذكاء االصطناعي للعــب دور بارز في 
 Coronvirus مجــال مكافحة تفشــي فيروس كورونــا
على المستوى العالمي، خصوصا في ظل نقص األطقم 
الطبية والمستلتزمات واألجهزة المُستخدمة في إجراء 

الفحوصات الكاشفة للحاالت المصابة بالفيروس.
وبحســب موقــع instant.com.pk، فــإن محمد عليم 
طالب الهندســة الميكانيكية الباكستاني ابتكر تقنية 
جديــدة تعتمــد األشــعة المقطعيــة المعــززة بتقنية 
الــذكاء االصطناعي فــي إجراء من شــأنه التغلب على 

مشــكلة نقص طواقم األطباء والممرضين التي تواجه 
المستشفيات في كل أنحاء العالم.

ووفقا لـ«عليم«، فإنه وزميله في كلية الهندسة راهول 
راج، طــورا نموذج تعلم عميق مدعومــا بتقنية الذكاء 
االصطناعــي يســاعد في اكتشــاف الحــاالت المصابة 
بفيروس كورونا، بدقة تفوق %92 باستخدام التصوير 

المقطعي المحوسب للرئتين.
وفيما يخص فاعلية ابتكار الذكاء االصطناعي الجديد، 
أوضــح عليم أن الوقــت الالزم لظهــور نتائج الفحص 
ســتظهر فور انتهــاء األشــعة المقطعية علــى الصدر 

في وقت ســيتراوح بين 10 و20 ثانيــة فقط، كما لن 
يحتاج اســتخدام التقنية الجديدة إلــى وجود أخصائي 
األشعة، وهو ما يعني التقليل من فرص انتقال العدوى 
نتيجة قلة احتكاك الطاقم الطبي بالحالة المشــتبه في 
إصابتها. ومع تجربة كل من محمد عليم وزمليه راهول 
راج لتقنيتهم الجديدة بشــكل محدود، يأمل الطالبان 
في الحصول على دعم الحكومة الباكستانية ومنظمات 
المجتمع المدني من أجل تقديم المساعدة في تخطي 
المحنــة التي تمر بها باكســتان بســبب نقص أعداد 

الفرق الطبية واإلمكانات.

الذكاء االصطناعي يكشف عن فيروس كورونا في 10 ثواٍن فقط

- قرية البطيحة: تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة صفد على بعد 13 كم 
منها. بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 16690 دونما وكان عدد 
سكانها في ذلك العام 650 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على القرية خالل 

النكبة في 4-5 مايو سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- األكل في الشبعان ْحَياِنه/ خسارة: ُيضرب للحض على إطعام الجائع وعدم 
إطعام الشبعان الستغنائه عنه؛ ففيه توجيه إلى وضع األمور في نصابها 
الصحيح. صحيح؛ فالجائع هو األولى بالطعام؛ أما الشبعان فال حاج له به.

طواقم الدفاع المدني تعمل على رش وتطهير ميناء غزة    ) تصوير / ياسر فتحي (

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
rest@felesteen.ps  الزاوية من خالل البريد التالي 

أقوال تراثية

تعود لـ4 آالف عام.. اكتشاف 
أقدم شبكة صرف صحي بالصين

بكين/ وكاالت:
اكتشف علماء آثار مجموعة من أنابيب الصرف الفخارية في موقع للعصر الحجري 

الحديث لثقافة لونجشان التي ترجع إلى أكثر من 4 آالف عام. 
ويعتقــد العلماء أن هذه األنابيب تشــكل نظام الصــرف الحضري األقدم واألكثر 

اكتماال في الصين.
وتم اكتشاف شــبكة الصرف الصحي في أطالل مدينة بينجليانجتاي القديمة في 

مقاطعة خنان بوسط الصين، بحسب وكالة األنباء الصينية "شينخوا".
وقال تســاو يــان بنج، وهو باحث مســاعد في معهد اآلثار الثقافيــة وعلوم اآلثار 

بمقاطعة خنان: "األنابيب الفخارية كانت مرتبطة بخنادق صرف في المدينة".
ويعتبر تطور المرافق العامة واإلنتاجية مؤشــرا رئيســيا لقياس مستوى الحضارة 
في المجتمع. ويعد هذا االكتشاف له أهمية كبيرة للدراسات المستقبلية للمدينة 
القديمة، حيث كانت أطالل بينجليانجتاي، التي تم اكتشــافها عام 1980، مركزا 

إقليميا لثقافة لونجشان.
وفي وقت ســابق، تم العثور على العديد من أثر العجالت، الذي يرجع إلى ما قبل 

4200 سنة على األقل في الموقع، ويعتبر ذلك أقدم أثر للعجالت في الصين.



وصية اليوم: حديث شريف: 
َم َيُقوُل: »َل ِطَيَرَة  ى اللُه َعَلْيِه َوَســلَّ ِبيَّ َصلَّ َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة، َقاَل: َســِمْعُت النَّ
اِلَحُة  َوَخْيُرَهــا اْلَفــْأُل« ِقيــَل: َيا َرُســوَل اللــِه َوَما اْلَفْأُل؟ َقــاَل: »اْلَكِلَمــُة الصَّ

َيْسَمُعَها َأَحُدُكْم«.

عالمــة الحمــق ضيــاع الوقــت، وتأخيــر التوبــة، 
واســتعداء النــاس، وعقــوق الوالدين، وإفشــاء 

األسرار.
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مع الزيادة المخيفة لعدد اإلصابات والموتى بسبب 
فيــروس كورونــا اتجهــت هيئــات ودور الفتــوى فــي 
العالم ومعها العلماء والمفتون المســتقلون بإصدار 
الفتــاوى واالجتهــادات المجيبــة عــن أســئلة الســاعة 
التــي أوجدها انتشــار الفيروس وســهولة اإلصابة به، 
ومــن أظهــر وأبــرز الفتــاوى التي شــغلت الــرأي العام 
المسلم حول العالم فتوى إيقاف الجمع والجماعات 
وإغالق المســاجد حمايًة للناس من فيروس كورونا، 
والتــي انقســم النــاس حولهــا انقســامًا كبيــرًا، فارتــاح 
لهــا أغلبهــم وعارضهــا بعضهــم مستأنســين ببعــض 
الفتــاوى الرافضــة إلغــالق المســاجد والصــادرة عــن 
مشــاهير مــن المفتين والدعاة. وقــد لجأ البعض إلى 
صــوٍر وتطبيقــاٍت مضحكة للتحايل على قرار المنع أو 
نشر العدوى، كالتفريق بين الناس في صالة الجماعة 
بحيث يكون بين المصلي وأخيه مسافة متر، أو تعدد 
الجمعة في المســجد الواحد، أو عزل من يشــك في 
إصابتــه فــي غرفــة خاصــة بالمصابيــن بالمســجد! كل 
هــذه الصــور وغيرهــا تعكس عــدم اســتيعاب حقيقة 
الفيــروس وكيفيــة انتقالــه، كمــا تعكــس غيــاب فقه 
أودُّ  والــذي  والجماعــة.  الجمعــة  ومقصــود  وروح 
الوقــوف معــه فــي هــذا المقــال هــو أن مــا حــدث 
يعكــس بوضوح أزمــة العقل الفقهي المعاصر والتي 

تتجلى فيما يلي:
أوًل: تبعية الفقهاء لقرار السلطة السياسية:

يالَحظ أن أغلب من أفتى بإيقاف الجمع والجماعات 
جــاء موقفه تابعًا لقرار الســلطة السياســية والصحية 
في بلده، ولهذا كان يقّيد تعطيل الجمع والجماعات 
بصدور قرار من ولي األمر في بلده بمنع التجمعات 
هة  أو تعطيل الدراسة، ولم تكن الفتوى مباِدرة موجِّ
للسلطة السياسية، محافظة على النفس اإلنسانية، 
وهــذا يعنــي أن دور الفقهــاء قاصر علــى تبرير قرارات 
لهــا، وتابــع لهــذه  الســلطات وإيجــاد ســنٍد شــرعي 
الســلطة ومتأخــر عنهــا. وال أدعــو بهذا إلــى التصادم 
أو التضاد بين الفقيه والســلطة بالضرورة، إنما أدعو 
إلى تحرير الفقيه، وإيجاد صاحب الملكة الذي يسبق 
بتقديــر المصلحــة ورعايتهــا، فتتبعه الســلطة أو يأتي 

إقامة الجمعة بعدد يســير من الناس، أو الصور التى 
أشــرت إليهــا فــي صــدر المقــال لــم يقفوا علــى الحد 
األدنــى مــن الحقائــق الطبية حول الفيــروس، وكيف 
أن خطــره األعظــم في ســرعة انتشــاره وانتقاله، وأن 
المصــاب بــه قــد ال تظهر عليه أية أعــراض وال يعرف 
أنه مصاب به، وأن امرأة واحدة أصيبت به نشرته في 
كوريا بســبب حضورها للقداس في الكنيســة، فضال 
عــن المعرفــة بطبيعــة جمهــور المســاجد مــن كبــار 
الســن والمرضــى الذيــن هم أكثــر الناس تضــررًا وموتًا 
مــن فيــروس كورونــا، ومــن عــادات المســلمين فــي 
المســاجد تكرار المصافحة والمعانقة والســجود في 
موضــع ســجد فيــه غيرهم مما يســهل نقل العدوى 

ونشر الفيروس.
رابعًا: الحاجة إلى تغيير منظومة الدراسات الشرعية:

لهــذا أرى وبإلحــاح ضرورة إعــادة النظر في منظومة 
الدراســات الشــرعية، بحيث تتجزأ التخصصات ويكون 
عندنــا مثــال الفقيــه الطبــي، والفقيــه االقتصــادي... 
الــخ فيــدرس الفقيــه الطبــي الطــب ويمتلــك أدوات 
البحث فيه، ويكون قادرًا على تقييم المعلومة التي 
يطالعهــا، وال يكــون أســيرًا للمعلومــة التــي تقدم له 
مــن الطبيــب حســب هواه ومزاجــه العلمي وكم من 
إشــكاالت فقهيــة طبيــة واقتصادية معاصرة نشــأت 
مــن التكييــف الخاطــئ لها ومرجعه إلــى المعلومات 
التــي قدمــت للفقيــه مــن صاحــب االختصــاص فــي 
النازلــة المعروضــة عليــه. إن عصرنــا هــذا قضــى على 
الفقيــه الموســوعي الــذي كان يعــرف فــي كل فــن، 
وتغّيــر  تعّقــد  العاَلــم  أي مســألة، ألن  فــي  وُيفتــي 
وتشــابك، ويجــب أن تتغيــر معــه منظومــة التفكيــر 

الفقهي.
خامسًا: وقفة مع ترتيب المقاصد:

إن  قالــوا:  المســاجد  إغــالق  فتــوى  عارضــوا  الذيــن 
حفــظ الديــن مقــدم علــى حفــظ النفــس وهــو كليــة 
الكليــات وأصــل األصــول وعلــى ذلــك إجمــاع األمــة، 
ليــس  األول:  ثالثــة:  أمــور  توضيــح  مــن  البــد  وهنــا 
صحيحــًا أن األصولييــن أجمعــوا علــى تقديــم حفــظ 
الدين على النفس، بل هناك اتجاه أصولي قوي يرى 

قرارهــا متناغمــا مــع اجتهــاده ورؤاه ال العكــس. كما 
عكســت ردود فعــل الجمهــور الرافــض أحيانــا لغلــق 
المســاجد فشل الفقهاء والدعاة في صناعة خطاب 
وبيئــة تقبــل االجتهــادات الجديــدة التــي تجعل حفظ 
النفــس محورًا رئيســًا تتمركز حولــه وتنطلق منه، وال 
تتصــور أن الشــرع يعــرض النفــس اإلنســانية للخطــر 

للحفاظ على شعائر دينية لها بدائل.
ع: ثانيًا: غياُب فقه الستشراف والتَوقُّ

فيــه،  العاطفــة  العقــل وغيــاب  غلبــة  الفقــه  ســمة 
والعجيــب أن نازلــة إغــالق المســاجد بســبب فيروس 
كورونــا أظهــرت العكــس؛ فدخــل نــاس إلــى الفقــه 
واالجتهــاد من بــاب العاطفة ال االســتدالل الصحيح 

المنضبط بضوابطه األصولية
كان اإلمــام الفقيــه الثقة الورع ســفيان الثورى رحمه 
كل  عرفهــا  الفتنــة  أدبــرت  "إذا  يقــول:  تعالــى  اللــه 
النــاس، وإذا أقبلــت لــم يعرفهــا إال العاِلــم" فالفقيــه 
هــو الــذي يتوقــع مــا ســيحدث ويجتهــد لــه اجتهــادا 
منضبطــا قبــل وقوعــه، وال ينتظــر مثــل ســائر الناس 
وقــوع المصيبــة ثــم يجتهــد لهــا، وقــد كان الفقهــاء 
فــي نازلــة كورونا مثل الناس، ما أفتوا بتعليق الجمع 
والجماعات إال بعد انتشــار الفيروس واقتراب دخوله 
مــن الدائــرة الخطــرة، فصار دور الفتــوى منحصرًا في 
دائــرة أصغــر وأقل تأثيرًا، مما لو استشــرفوا وتوقعوا 
فــي ضوء القــراءات الطبية والنظر فــي أحوال الدول 
والفقهــاء  فيهــا.  الفيــروس  بانتشــارر  ســبقت  التــي 
متأثــرون بحــال أمتهــم التي ضُعــف وتراجع فيها علم 
المســتقبليات فصــارت تعيــش فــي الحاضــر بثقافــة 

الماضي وقلَّ أن تستشرف المستقبل.
ثالثًا: غياب فقه الواقع المتمثل في المعرفة 

بالحقائق الطبية المتعلقة بالفيروس:
فــي نقاشــي مــع عدد مــن الفقهــاء والمفتيــن كنت 
أشــعر أن بعضهــم ال يؤمــن إال بالمحســوس يريــد أن 
يــرى الفيــروس رأى العيــن ليصــّدق بــه، أو أن يحصــد 
أرواح بعــض المقربيــن منــه ليؤَمــن بخطــره، فهو يراه 
مؤامــرة وخديعــة علينــا أن ال نصــدق بهــا، فضاًل عن 
يريــدون  الذيــن  وأولئــك  ألجلهــا،  الشــعائر  نمنــع  أن 

تقديــم حفــظ النفس على الديــن وممن قالوا به من 
مشــاهير األصولييــن: الــرازي، والقرافــي، والبيضاوي، 
وابن تيمية، واإلســنوى، والزركشــي؛ ألن حفظ الدين 
ال يقــوم إال بحفــظ النفــس، وألن اللــه أباح للمســلم 
النطق بكلمة الكفر حفاظا على نفســه. الثاني: على 
فــرض صحــة تقديــم حفــظ الديــن علــى النفــس فــإن 
إيقــاف الجمــع والجماعــات ليس هدمــًا لكلية الدين؛ 
فــإن حفــظ الديــن في مبدأ الصــالة وهى قائمة في 
البيوت، وصالة الظهر قامت مقام الجمعة، فإغالق 
المساجد ليس هدمًا لكلية حفظ الدين. الثالث: على 
فــرض تقديــم حفــظ الديــن على النفس فــإذا تعارض 
ضــروري حفــظ النفس المتمثل في خطر الموت عند 
اإلصابــة بالفيــروس، مــع تحســيني أو تكميلــي حفــظ 
م ضــروري  الديــن المتمثــل فــي صــالة الجماعــة، ُقــدِّ
حفــظ النفــس على تكميلي حفــظ الدين باتفاق أهل 
العلــم والعقــل، وهــو مــا غــاب عــن المعارضيــن ولم 

يظهر جليًا في خطاب المؤيدين.
سادسًا: غلبة العاطفة على العقل:

فيــه،  العاطفــة  العقــل وغيــاب  غلبــة  الفقــه  ســمة 
والعجيــب أن نازلــة إغــالق المســاجد بســبب فيروس 
كورونــا أظهــرت العكــس؛ فدخــل نــاس إلــى الفقــه 
واالجتهــاد من بــاب العاطفة ال االســتدالل الصحيح 
المنضبط بضوابطه األصولية، فرأينا من يقول: كيف 
تغلقــون المســاجد وهــي موطــن الشــفاء والــدواء، 
ــْن  ورأينــا مــن يحتــج بقولــه تعالــى: }َوَمــْن َأْظَلــُم ِممَّ
ــِه َأْن ُيْذَكَر ِفيَها اْســُمُه َوَســَعى ِفي  َمَنــَع َمَســاِجَد اللَّ
َخَراِبَهــا{ ]البقــرة: 114[، وآخــر يقــول: األوبئــة ســببها 
الذنــوب والمعاصــي والعالج بالصالة في المســاجد 
ال إغالقها، بل ربط بعضهم بين الصالة في المسجد 
مــع احتمال اإلصابة بالفيروس وبين اإليمان بالقضاء 
والقــدر، وكيــف أن النبــي صلى الله عليه وســلم كان 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة، ونحن إذا جاءنا الفيروس 
أغلقنــا المســاجد وتركنــا الصــالة فيها! إلــى غير ذلك 
من االســتدالالت المغالطة والمغلوطة التي تجعل 
الدين بكل أســف موضوع تشــكيك وإتهام وإشــكال 

في هذا العالم المفتوح.

إغــــالق المســــاجــــد بســـــبب 
كورونا وأزمة العقل الفقهي

د. خالد حنفي 
أستاذ أصول الفقه

ورئيس لجنة الفتوى بألمانيا

التعديالت على الصالة في المساجد ضرورة لحفظ النفس
غزة/ صفاء عاشور:

عــن  غــزة  فــي  الصحــة  وزارة  إعــان  مــع 
تســجيل أول حالتيــن إصابة بفيــروس كورونا 
كوفيد19- لمواطنين عائدين من باكســتان 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة  دعــت  مؤخــرا، 

الدينيــة إلى أداء الصاة جماعة في البيوت 
مع األهل واألبناء في خطوة وقائية.

هذه اإلرشــادات والدعوات لــم يعتد عليها 
العاديــة،  األيــام  فــي  المســلم  اإلنســان 

فمــا ضوابــط مثــل هــذه االســتثناءات فــي 
الشــريعة اإلســامية فــي ظــل مــا يمــر بــه 
العالــم بســبب االنتشــار الواســع لفيــروس 

كورونا المستجد؟

وكان وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أكد أن الحالتين 
المصابتيــن كانتا بين المحجورين ولم تدخال القطاع، مؤكدا 

أنه لم تسجل أي حالة من داخل قطاع غزة.
أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة والقانون ورئيس لجنة 
اإلفتاء سابقا بالجامعة اإلسالمية، أ. د. ماهر الحولي يوضح أن 
فيــروس كورونا أصبح جائحة عالميــة كما أعلنت عنه منظمة 
الصحة العالمية، وفي الشــريعة اإلســالمية يجــب أن نؤمن 

بقضاء اهلل وقدره ولكن الوقت ذاته يجب األخذ باألسباب.
ويقــول فــي حديــث مــع صحيفــة "فلســطين": "إن الحكم 
الشــرعي فيما أعلنت بخصوصــه وزارة األوقــاف هو ضرورة 
ووجوب االلتزام بالتعاليم الصــادرة عنها وعن وزارة الصحة 
وكذلــك عن وزارة الداخليــة وكل الجهــات المختصة، ألنها 
تهدف المحافظة على الضرورات الخمس المتعلقة باإلنسان 

والنفس والعقل، النسل والمال".

من المســاجد مؤقتا هو وقاية النــاس من اإلصابة بفيروس 
كورونــا فال يوجــد محظور شــرعي في ذلــك، وينطبق األمر 
على قرار "األوقاف" الســابق لذلك، فيمــا يتعلق بالتباعد في 
الصفــوف، حيــث إن المنطلق من هذه القــرارات هو أنه " ال 

ضرر وال ضرار".
ويشــير الحولي إلى أنه قد ورد عن أســامة بن زيد عن النبي 
صلى اهلل عليه وســلم قال:" إذا ســمعتم الطاعون بأرض فال 
تدخلوهــا، وإذا وقــع بأرض وأنتــم فيها فال تخرجــوا منها"، 

وقول عمر بن الخطاب: "نفر من قضاء اهلل إلى قدره".
وكانــت وزارة الداخلية في غزة، قد اتخذت عددا من القرارات 
بعد اإلعالن عن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا، 
ومنها إغالق صاالت األفراح واألســواق الشــعبية األسبوعية، 
ومنــع بيوت العــزاء والحفــالت وإغــالق المقاهــي وصاالت 

المطاعم ابتداء من 22 مارس/آذار الجاري وحتى إشعار آخر.

ويؤكــد علــى وجــوب المحافظة علــى النفس ورفــع الضرر 
وتحقيق المصلحة العامة فــي مكافحة فيروس كورونا، الفتًا 
إلى ضرورة االحتياط الذي يمكن أن يكون على قدر استطاعة 
االنسان، منبهًا إلى أن إجراءات األوقاف يجب االلتزام والعمل 

بها.
ويلفــت الحولي إلــى أن إعالن "الصحة" فــي  قطاع غزة عن 
الحالتين المصابتين بفيروس كورونا، يســتدعي مزيدًا من 
التأكيــد على إجــراءات الوقاية والحفاظ علــى النفس، والتي 

منها تعقيم األيدي والجسد.
ويذكر الحولي أن قرارات وزارة األوقاف، تنسجم مع الضرورة 
المتمثلــة  بزيادة درجــة االحتياط والمحافظــة على النفس 
واتخــاذ التدابيــر الوقائيــة والعالجية الالزمــة، واتباع هدي 

الرسول في ذلك.
ويبين أنه إذا كان هدف الدعوة ألداء الصالة في البيوت بدال 



Wednesday 25 March 2020 األربعاء 1 شعبان 1441هـ 25 مارس/ آذار
15

التنمر هو شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء 
ــه مــن قبــل فــرد أو مجموعــة نحو فرد  موجَّ
أو مجموعــة، وهــو مــن األفعــال المتكــررة 
علــى مر الزمــن والتي تنطوي على خلل في 

النظرة إلى اآلخرين.
الصــورة  علــى  بنــاًء  التنمــر  النــاس  يمــارس 
الذهنية التي شــكلوها فردًيا عن شــخص أو 
جهــة معنيــة، أو بنــاًء على الصــورة النمطية 
الــرأي  ُموّجَهــات  لديهــم  شــكلتها  التــي 
العــام مــن وســائل إعــام وقيــادات الــرأي 
ومؤسســات المجتمــع المحلــي، وهــذا مــا 
يجعلهــم غيــر مدركين -إلى حــٍد ما- الجريمة 
بحقهــم،  ــر  المتنمَّ بحــق  يرتكبونهــا  التــي 
واألذى النفسي الذي يتركه هذا األسلوب.
المشــكلة عبر األزمــان أن التنمر لم يكن في 
مصاف الجرائم البشــرية التي يحاسب عليها 
القانــون، إلــى بدايــات األلفيــة الثالثــة، حيث 
بدأت دول كأميركا وكندا والفلبين وتشيلي 
وتجريــم  التنمــر،  لمكافحــة  قوانيــن  ســن 
مرتكبــه، وعــدُم تصنيــف التنمــر جريمة، أدى 
النتشــاره بيــن النــاس على أنه أمــر عادي، أو 
يأتي في سياق الدعابة والمزاح، مع أن ديننا 
اإلســامي -مثــااًل وليــس حصــًرا- نهــى عــن 
ِذيــَن آَمُنوا  َها الَّ ذلــك فــي قولــه تعالى "َيــا َأيُّ
اَل َيْســَخْر َقــوٌم ِمــْن َقــْوٍم َعَســى َأْن َيُكوُنــوا 
َخْيًرا ِمْنُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ 
َخْيــًرا ِمْنُهــنَّ َواَل َتْلِمــُزوا َأْنُفَســُكْم َواَل َتَناَبُزوا 
يَماِن  ْلَقاِب ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْلِ ِباأْلَ

اِلُموَن". َوَمْن َلْم َيُتْب َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ
تنمــر كبيــر علــى حالتيــن  مــا حــدث مــن  إن 
غــزة  قطــاع  فــي  عنهمــا  ُأعِلــَن  ُمصابتيــن 
بفايــروس كورونــا )لمواطنْيــن عائديــن مــن 
باكســتان( لخير دليل علــى أننا ما زلنا ال نعي 
أن هنــاك حدوًدا في ديننا وثقافتنا وقانوننا 
تنهانا عن التنمر والتي يجب علينا أن نلتزمها، 
وكثــر مارســوا هذا التنمر فــي دوائر اإلعام 
االجتماعــي المغلقة، لكنهم تغافلوا أن من 
ا، وال  خصائص هذا اإلعام أنه ال يحفظ ســرً

يعرف خصوصية.
كمــا أن هذا يفتح الباب واســًعا أمام ضعف 
الصورة النمطية مقابل الصورة الذهنية في 
مجتمعنــا، مع أن األصل أن الصورة النمطية 
أن تكــون الثابت الذي يغير الصورة الذهنية، 
لكــن يبــدو أن أصحــاب الصــورة النمطيــة لم 
ينتبهــوا لهذه القضية مبكــًرا، لذا فمطلوب 
منهــم اآلن، أن يطلقــوا حمات توعوية عن 
احترام خصوصيات المرضى أو حتى المحجور 
عليهم احترازًيا، عســى أن تتغير هذه الصورة 
الذهنيــة غيــر الســليمة التي فرضت نفســها 
فــي األيام األخيرة، وآذت أســًرا فلســطينية 

نقدرها ونحترمها.

كورونا 
التنمر

الصحفي وائل جروان

الوقاية من كورونا تعيد
التواصل "عن ُبعد" للواجهة

غزة/ هدى الدلو:
اضطر انتشار فيروس كورونا كوفيد19- عالميا الناس حول 
العالــم التخاذ إجــراءات متعددة للوقاية منــه، وفي إطارها 

أساليب جديدة للتواصل مع األقارب واألصدقاء.
لكــن ما شــكل التواصل األنســب في هــذه المرحلة؟ يجيب 
عــن ذلك االختصاصي النفســي واالجتماعــي إبراهيم التوم 
بقوله: "مما ال شك أن أزمة فيروس كورونا شكلت صدمة 

عالمية لجميع المجتمعات، ال سيما المجتمع الفلسطيني، 
حيــث تركــت بظالهــا على جميــع األفراد فــي كافة مناحي 
الحيــاة، حيــث طــرأ تغيــر فــي أنمــاط الحيــاة اليوميــة، واختل 
ظهــور  إلــى  أدى  ممــا  والمجتمعــي،  النفســي  التــوازن 
ســلوكيات مختلفــة نتيجــة الصدمــة غيــر الطبيعيــة وهــي 

كورونا"؛ وفق تعبيره.

ويبين أن انتشــار فيــروس كورونا في دول 
العالــم فرض علــى المجتمع الفلســطيني 
شــكال جديدا من التواصل االجتماعي خوًفا 
من انتقال العدوى، فأصبح شــكل التواصل 
عــن بعــد، مضيًفــا لصحيفة "فلســطين": 
"تغيــرت طريقة التواصــل التي تعتمد على 
المصافحــة والســالم والتقبيــل وااللتقــاء 
وجهًا لوجــه والحميمية، ولكــن رب ضارة 

نافعة".
ويوضح التوم أنه في الوقت ذاته فقد عززت 
المبادرات األســرية والعائليــة والمجتمعية 
في التكافل والتعاضد والتعاون والمشاركة 
والوقــوف بجانــب اآلخريــن وعــززت قيمه 
االيثار ســواء عن بعد أو عن قرب، باإلضافة 
إلى البحث والسؤال عن اآلخرين وتفقدهم 
ومعرفــة أوضاعهم، ألن المجتمع أصبح في 
مركــب واحد والكل سواســية وذاد اهتمام 
النــاس بعضهم ببعض أكثر بســبب وقت 

الفراغ واشتداد األزمة.
وكانت وزارة الصحــة في غزة أعلنت مؤخرا 
تســجيل حالتي إصابــة لمواطنيْــن اثنين 
عائدين من باكســتان عبر معبر رفح البري 
الحــدودي مــع جمهوريــة مصــر العربية، 
وأنهما يخضعــان للحجر الصحــي، مؤكدة 
فــي الوقت نفســه عدم وجــود أي إصابات 

بالفيروس داخل قطاع غزة.
ويتابــع: "كذلك أصبح النــاس يبحثون عن 
أشــياء تخفف عنهم األزمة من خالل النكت 
والفكاهــة ومقاطــع الفيديــو المضحكــة، 

للتقليل من حــدة األزمة والخــوف والقلق، 
وبهــدف بــث روح المرح ورســم البســمة، 
كمــا عملــت بعــض العائــالت علــى فتــح 
مجموعــات للتواصل على مواقــع التواصل 
االجتماعي ونشر التوعية األسرية والعائلية 

والمجتمعية، ونشر المعرفة والمعلومات".
وينصح التوم باالهتمــام بالرعاية الصحية 
مــن خــالل التطهيــر والتعقيم، واســتثمار 
أوقــات فــراغ األبناء فــي مواصلــة التعليم 
والتعلم، ومراجعه نقاط الضعف وتقويتها، 
ومتابعــة األبناء والتواصــل معهم وتعديل 
وتعزيــر  المرغوبــة  غيــر  الســلوكيات 

السلوكيات اإليجابية.
ويذكــر أنه علــى األب مشــاركة األبناء في 
اللعــب والترفيــه داخل المنــزل لخلق بيئة 
أسرية دافئة، وفتح باب المناقشة والحوارات 
وتعزيــز ثقافة احتــرام الرأي والــرأي األخر، 
وتجنب اســتخدام العنف واستخدام أساليب 
تربوية هادفــة، ويمكن محاولة التعبير عن 
االنفعاالت الســلبية والضغــط اليومي من 
خالل الرســم واللعــب والحوار واالســترخاء 
واألذكار وقراءة القرآن والصالة واالستغفار.

ويضيــف التوم: كمــا يمكــن التواصل مع 
األهــل واالقــارب عبــر التلفــون أو الجوال 
متابعــة أخبارهــم دون التركيــز على أزمة 
كورونــا، والحــرص علــى رســم البســمة 
وخلــق بيئة أســرية ملؤها الحــب والحنان 
والترابــط والمشــاركة والتعاضــد واأللفة، 
وتعزيز التواصل االسري والعائلي من خالل 

التواصل عبر شبكات التواصل االجتماعي.
مــن جهتهــا تــرى االختصاصية النفســية 
تحريــر أبو شــرار أن الوضــع انعكس 180 
درجــة، وفق وصفهــا، قائلة: "قبــل اجتياح 
فيــروس كورونــا كانت تتــم المطالبة بأال 
نجعل وســائل التواصل االجتماعي تسرقنا 
من أقاربنا أو نســمح لها أن تلغي التواصل 
الفعلــي معهم، ولكن مع دخول األزمة على 
هــذا العالــم نطالب بالحــد مــن الزيارات 

االجتماعية".
وتضيــف لصحيفــة "فلســطين": شــاهدنا 
التواصــل  مواقــع  مســتخدمي  بعــض 
صفحاتهــم  علــى  يعبــرون  االجتماعــي 
الشــخصية بأنهم ال يريدون اســتقبال أحد 
في بيوتهــم إال بعد انتهــاء جائحة كورونا 

المستجد من العالم.
وتلفت أبو شــرار إلى أنه مــع ذلك ال بد أن 
يكون هناك شــكل من التواصــل والتكافل 
بيــن النــاس لالطمئنــان عليهــم كمواقع 
التواصــل االجتماعي أو التلفــون أو الجوال 
فهم السبيل الوحيد لالتصال مع األصحاب 

واألقارب واألهل.
وتختم بالقــول: إن الكثير من كبار الســن 
بحاجة لدعــم ومدهم بالطاقــة اإليجابية، 
ومن غير المعقول أال يزورهم أبناؤهم أو ال 
يتواصلــوا معهم في ظل أزمة كورونا، لكن 
حبذا لو تــم زيارتهم دون ســالم او تقبيل 
وترك مسافة بينهم وذلك من باب الحيطة 

والحذر.
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غزة/وائل الحلبي:
تقدم نــادي اتحاد بيــت حانون بطلب رســمي التحاد كرة 
القدم بعدم قيد العبه محمد القاضي على كشوفات أي نادٍ 
آخــر, مؤكدًا أن عقده مــع النادي يمتد حتى نهاية موســم 

.2021-2020

وكان القاضي وقع على عقد انضمامه لصفوف نادي شــباب 
جباليا وتســلم دفعــة مالية كمقدم عقــد للعب في صفوف 

الثوار بالموسم القادم.
وقال نــادي اتحاد بيت حانون إنه تعاقــد مع القاضي لمدة 
موســمين فور انتقالــه لصفوف الفريق مع نهاية الموســم 
الماضي, مبينًا أنه ســلم الالعب كتابين لالستغناء وأنه قام 
بوضــع بند ينص علــى إلغاء كتاب االســتغناء األول بنهاية 

الموسم الحالي.
ودعا مجلس إدارة بيت حانون لمراجعته قبل أن يتم التعاقد 
مع أي من العبيه, خاصة وأن ال زال يرتبط بعقود مع غالبية 

العبيه.
وســيكون القاضي مُهددًا باإليقاف لمدة ال تقل عن ســتة 
أشــهر بناء على لوائح المســابقات التي تنــص على إيقاف 
الالعــب في حــال قيامــه بالتوقيع علــى عقديــن لناديين 

مختلفين لنفس الموسم.

ُمهدد باإليقاف 
لستة أشهر

المجلس األعلى للشباب والرياضة
ُيقدم المكافأة المالية لفريق اتحاد دير 

البلح بطل دوري "جوال" لكرة اليد

القاضي غزة/وائل الحلبي:
قــدم عبــد الســالم هنيــة األميــن العام 
للشــباب  األعلــى  للمجلــس  المســاعد 
والرياضية المكافــأة المالية لفريق اتحاد 
ديــر البلح المتــوج بلقــب دوري كرة اليد 

للمرة األولى في تاريخه.
وقام وفد من اتحاد كرة اليد برئاسة جمال 
أبو يوســف ونادي اتحاد دير البلح برئاسة 
معــاذ أبو ســليم، بزيــارة مقــر المجلس 
األعلى للشــباب والرياضيــة بمدينة غزة 

والتقى مع هنية في مكتبه.
وقــال هنيــة خالل اللقــاء بالجهــاز الفني 
والفريق إن اإلنجــاز المحقق للفريق يدعو 
للفخــر ويمثل طفــرة في المنافســة على 
كافة البطوالت بكرة اليد, مشــيدًا بحالة 
التطور الكبيرة على مســتوى اللعبة خالل 

السنوات األخيرة.
من جهته قدم جمال أبو يوســف شــكره 
لعبد الســالم هنية، لساهمته بشكٍل كبير 
في إطالق بطوالت كرة اليد في غزة , من 
خالل توفيره رعاية الدوري ومساهمته في 

تكريم األندية األبطال .
وأضــاف أبو يوســف بــأن توفيــر الرعاية 
للبطــوالت سيســاهم في تطويــر اللعبة 
وضمــان نجاحها , خاصة في ظل الظروف 

الصعبة التي تمر بها األندية المختلفة .
بــدوره قال معــاذ أبو ســليم رئيس نادي 
اتحــاد دير البلــح، بأن تكريــم فريق كرة 
اليد, جــاء ليبرهن علــى اهتمام المجلس 
األعلى بكافة األلعاب الرياضية المختلفة, 
انطالقًا من دورها المسئول تجاه األندية .
وأكد أبو ســليم بأن فــوز ناديه بالبطولة 

سيشــكل دافعًا لهــم, نحــو الحفاظ على 
القمة من خالل مضاعفة الجهود المبذولة 
مــن الالعبيــن والجهــاز الفنــي ومجلس 
اإلدارة, مؤكدًا أن اتحاد دير البلح استحق 
الفوز بالدوري بعد العــروض القوية التي 

قدمها طوال البطولة.
وكان اتحــاد دير البلح حصــد لقب دوري 
كــرة اليد للمــرة األولى فــي تاريخه بعد 
فوزه على خدمــات النصيرات في المباراة 
النهائية, ليكون الفريق الثاني الذي يكسر 
احتكار البطوالت بعد خدمات البريج الفائز 

باللقب في الموسم الماضي.
ونهايــة اللقاء قــدم هنية مكافــأة مالية 
بقيمــة 3000 دوالر تقديــرًا للفريق على 
إنجــازه التاريخــي, وتكريــم إدارة النادي 

والفريق بدرع البطولة.

أندية والعبو غزةيطالبون باإلسراع
فــــي صـــــرف المنحـــــة المــــــاليــــــة

غزة/وائل الحلبي:
طالب العشــرات من الالعبين في 
غزة، اتحاد كــرة القدم والمجلس 
األعلى للشباب والرياضة بضرورة 
العمــل على اإلســراع فــي صرف 
المنحة المالية المخصصة لألندية 
في غزة, خاصة مع ازدياد الظروف 
المعيشية صعوبة مع توقف الحياة 
بســبب االجــراءات الوقائية للحد 

من انتشار فيروس كورونا.

بعد توقــف الرعاية لدوري الدرجة 
الممتازة التي كانت تخفف األعباء 

عن كاهلها.
خــالل  مــن  الالعبــون  وطالــب 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
بضــرورة إيجــاد حل لألزمــة التي 
يعيشــونها, مؤكديــن أن األندية 
تُطلــق وعودها لهم بحل أزمتهم 
عندما تُحــل أزمتها هي من خالل 
المُقدمة  المالية  للمنحة  تسلمها 

الفتــرة  خــالل  الالعبــون  ودعــا 
الماضيــة جبريل الرجــوب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
واتحــاد كــرة القــدم, للعمل على 
صــرف المنحة المالية مــع انتهاء 
الدوري بمختلــف درجاته واقتراب 

بطولة الكأس من االنتهاء.
وتواجه األنديــة ظروفًا صعبة في 
صــرف مســتحقات الالعبيــن منذ 
الموســم الماضــي, والتــي زادت 

مــن المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضة.

ووعــد الرجــوب بدايــة الموســم 
الحالــي بصرف منحــة ال تقل عن 
نصــف مــا كانــت تحصــل عليــه 
األندية في الموسم الماضي, وهو 
مبلغ يتــراوح مــن 20.000 دوالر 
أمريكي إلــى 25.000، لكن حتى 
اآلن لــم يتم صرف أي دفعة مالية 

لألندية.
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طوكيو/)أ ف ب(:
أعلنت اليابان واللجنة األولمبية الدولية أمس، تأجيل دورة 
األلعاب األولمبية التي كانت مقررة في صيف العام 2020 
فــي طوكيو علــى خلفية فيــروس كورونا المســتجد، في 

خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي األكبر عالميًا.
وأفاد الطرفان في بيان مشترك "في الظروف الراهنة وبناء 
علــى المعلومات المقدمة مــن منظمة الصحــة العالمية 
اليــوم، خلص رئيــس اللجنة األولمبيــة الدولية )األلماني 
تومــاس بــاخ( ورئيس الــوزراء الياباني )شــينزو آبي( إلى 
أن األولمبيــاد الثانــي والثالثين في طوكيــو يجب أن يتم 
تأجيلــه إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 
2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين باأللعاب 

األولمبية والمجتمع الدولي".
وكان من المقرر أن تســتضيف طوكيو األولمبياد الصيفي 
بيــن 24 تموز/يوليو والتاســع من آب/أغســطس، وذلك 

للمرة الثانية في تاريخها.
لكن الضغوط المتزايدة على اللجنة األولمبية من رياضيين 
واتحادات في ظل تفشــي وباء "كوفيد19-" الذي أدى الى 
نحــو 17 ألف وفاة معلنة حول العالم، وفرِض قيود واســعة 
على حركة التنقل والســفر، دفع الى اتخاذ قرار تأجيل دورة 

للمرة األولى في التاريخ الحديث لألولمبياد )منذ 1896(.
ولم يســبق أن تم تعديــل أي موعد لدورة أولمبية صيفية 
لســبب غير الحــرب العالميــة. وتــم إلغــاء دورات 1916 
)بســبب الحرب العالمية األولى(، و1940 و1944 )بسبب 
الحرب العالمية الثانية(. وتعد الدورات األولمبية الصيفية 
أكبر حــدث رياضي عالمي على اإلطالق، وتســتقطب لدى 
إقامتها مــرة كل أربعة أعوام، نحو 11 ألف رياضي، إضافة 

إلى ماليين المشجعين.
وأتى إعالن التأجيل في أعقاب اتصال هاتفي بين باخ 
وآبي، كشــف على إثره المســؤول الياباني ان بالده 

اقترحت اإلرجاء لعام.
وأوضــح آبي "اقترحــت تأجيال لنحو عــام، والرئيس باخ رد 

موعدها، ما تســبب بانتقادات واسعة من قبل الرياضيين 
واالتحادات الرياضية التي بدأت تطالب علنا بالتأجيل.

ورضخــت اللجنــة األولمبية للمــرة األولــى أول من أمس 
األحد، بإعالنهــا ان التأجيل بات احتمــاال مطروحا، لكنها 
أمهلت نفســها أربعة أســابيع من أجل اتخــاذ قرار نهائي 

بهذا الشأن، قبل ان تعلن اليوم التأجيل بشكل رسمي.
ولقيــت الخطوة ترحيبا واســعا بين األطــراف الرياضيين، 
ومــن أبرزهم االتحاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( الذي رأى 

ان صحة المشاركين هي "األولوية".
وأفــاد فــي بيــان "يؤمن فيفــا بشــدة بأن صحــة جميع 
المشاركين في النشــاطات الرياضية يجب أن تكون دائما 
علــى رأس األولويــات )...( ولذلــك نرحــب بقــرار اللجنة 

األولمبية الدولية".
وأكد فيفا أنه "سيعمل مع الهيئات المعنية لمعالجة جميع 

القضايا الرئيسية المتعلقة بإعادة برمجة الدورة".
ويشكل موضوع إعادة البرمجة جزءا أساسيا من التحديات 
الهائلــة لتعديل موعد حدث رياضي بهذا الحجم، الســيما 
بالنسبة الى البلد المضيف الذي يستعد إلقامته منذ العام 

2013، ورصد له ميزانية تناهز 12 مليار دوالر.

وأوضــح بــاخ ان "رئيــس الوزراء آبــي أكد الدعــم الكامل 
والتزام حكومة اليابان إلنجــاح هذا الحل )التأجيل( وإقامة 
ألعاب ناجحة في نهاية المطاف. وأنا أعربت عن دعم كامل 

من األولمبية الدولية لبلوغ هذه النتيجة اإليجابية".
ويحتاج تعديل موعد األلعاب لتضافر جهود أطراف عدة، اذ 
أن صيف العام المقبل من المقرر أن يشهد مواعيد كبيرة، 
منها بطولة العالم أللعاب القوى وبطولة العالم للسباحة. 

وأبدى االتحادان المعنيان اليوم مرونة حيال المواعيد.
ورحــب االتحــاد الدولــي أللعــاب القــوى، أهــم رياضات 
األولمبياد الصيفي، بالتأجيل، معتبرا انه يستجيب لـ"إرادة 
الرياضيين"، وســيوفر للجميع "بعض الراحة والوضوح في 

هذا الوضع الملتبس وغير المسبوق".
وكان االتحاد من أبرز المطالبين مؤخرا بإرجاء األولمبياد، 

موافقــا بنســبة 100 بالمئــة"، معتبرا ان ذلك سيســمح 
بإقامة الــدورة العام المقبل "في شــكلها الكامل، كدليل 

على تغلب البشرية على الفيروس الجديد".
وأكد المســؤولون اليابانيون ان الدورة ستحتفظ باسمها 

"طوكيو 2020".
من جهتــه، أكد بــاخ أن اللجنة الدولية وضعت الســالمة 
الصحية أولوية تتعدى الكلفة المالية والتنظيمية الباهظة 

لتأجيل حدث من هذا الحجم.
وأوضح في حــوار عبر الهاتف مع وســائل إعالم عدة منها 
وكالة فرانس برس، ان التبعــات المالية للتأجيل "لم يتم 
التطرق إليها وليست األولوية، األمر يتعلق بحفظ الحياة" 

في ظل تفشي وباء "كوفيد19-".
وتابــع "نــدرك جميعنــا جدية الوبــاء العالمــي واألهم ما 
يســببه في حياة الناس. نشــرت أرقام مثيرة للقلق )لعدد 
الوفيــات(. اتفقنا جراء هذه الظروف علــى اآلتي: يجب ان 
يتــم إرجاء موعــد األلعاب، وأال يكون هــذا اإلرجاء لما بعد 

صيف 2021".
ولم يقدم باخ صورة عن الموعد الجديد المحتمل ألن ذلك 
ســيبحث "بين لجنة التنســيق )التابعة لألولمبية الدولية( 
واللجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو"، مؤكدا ان العمل على 

ذلك بدأ من اآلن "مع عدد من الشركاء".
ويأتــي التأجيل بعد ضغــوط متزايدة التخــاذ خطوة من 
هــذا النوع بســبب "كوفيد19-". وأدت الظــروف الصحية 
الراهنة لتأجيل العديد من األحداث الرياضية الكبيرة التي 
كانــت مقررة هذا الصيــف، وأبرزهــا كأس أوروبا وبطولة 
كوبا أميــركا األميركية الجنوبية لكرة القدم، حتى الصيف 
المقبــل. كما عّقــدت القيود المفروضة علــى حركة النقل 
والســفر وإجراءات العزل المنزلي التي تطال حاليا أكثر من 
ملياري شــخص، قدرة الرياضيين على االســتعداد بشكل 
مالئم لأللعاب التي تعد المحطة األهم في مسيرة أغلبهم.

وبقيــت اللجنــة األولمبيــة والمســؤولون اليابانيون مدة 
طويلة على إصرارهم بشــأن التحضيــر إلقامة األلعاب في 

وجــدد الثالثــاء تعهــده تعديل موعــد بطولتــه العالمية 
المقــررة بيــن الخامس مــن آب/أغســطس و16 منه عام 

2021، في مدينة يوجين بوالية أوريغون األميركية.

الترحيب نفســه أبــداه االتحــاد الدولي للســباحة، مرفقا 
بـ"مرونــة حيال مواعيــد" بطولة العالــم المقررة بين 16 
تموز/يوليــو واألول مــن آب/أغســطس 2021 في مدينة 

فوكووكا اليابانية.
واكتســبت الضغوط علــى اللجنة األولمبيــة زخما إضافيا 
الثالثــاء بعدما أعربــت اللجنــة األولمبيــة األميركية عن 
تأييدها لقرار التأجيل بعد اســتطالعها آراء نحو أربعة آالف 
رياضــي أميركــي، وذلك بعد 24 ســاعة علــى إعالن كندا 
وأســتراليا عدم مشــاركتهما في الدورة بحــال أقيمت في 

موعدها المقرر.
وقالت فــي بيان "بات من الواضح أكثر من أي وقت مضى 
أن خيــار التأجيــل هو أكثر الخيــارات المناســبة"، مضيفة 
"نشجع اللجنة األولمبية الدولية على اتخاذ جميع الخطوات 
الالزمــة لضمــان إمكانية إقامــة األلعاب في ظــروف آمنة 

وعادلة لجميع المتنافسين".
كمــا أضاف االتحاد األميركي للجمبــاز صوته "إلى أصوات 

جميع المطالبين بالتأجيل".
مــن ناحية أخرى، قال رئيس اللجنــة األولمبية البريطانية 
هيو روبرتســون لقناة "ســكاي ســبورتس نيــوز" أنه "إذا 
استمر الفيروس كما تتنبأ به الحكومة، فال أعتقد أن هناك 
أي طريقة يمكننا من خاللها إرسال فريق" الى األولمبياد.

وســيكون المنظمون اآلن أمام معضلة التعقيدات الهائلة 
والتكلفة الباهظة بعد اعادة جدولة األلعاب، السيما لجهة 
توافر المواقع الرياضية وحجوزات السفر والفنادق والتذاكر 

التي تم بيعها حتى اآلن.
وصرح رئيس التســويق الســابق للجنة األولمبية الدولية 
مايــكل باين لوكالة فرانس برس "إنه من المثير للذهول 
إجراء تغيير مفاجئ بعد ســبع ســنوات من التحضير ألكبر 

حدث رياضي في العالم".

للمرة الرابعة في تاريخ األلعاب
إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 

بسبب فيروس كورونا المستجد
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الناصرة/ فلسطين:
حــذر رئيس حكومــة االحتــال بنيامين 
نتنياهــو، من أن )إســرائيل( قــد تواجه 
كارثــة صحيــة بفعــل فيــروس كورونا 
المســتجد، في حين أعلنت وازرة الصحة 
اإلسرائيلية، عن تسجيل ثالث حالة وفاة 

بالفيروس.
وقــال نتنياهــو إن )إســرائيل( قد تواجه 
كارثــة صحيــة خــال األســابيع القليلة 
المقبلة، في حال تحقق الســيناريو األكثر 

سوًءا لوزارة الصحة.
جــاء ذلك خــال اجتماع عقده مــع وزراء 
حكومته عبر الهاتــف، وفق ما نقلت عنه 

وسائل إعام عبرية متطابقة، أمس.
وقــال نتنياهــو: "يمكــن أن نصــل إلى 
مليــون مصــاب خال شــهر، فــي وضع 
صعب كهذا يمكن أن يكون هناك عشرة 
آالف حالة وفاة في )إسرائيل(، كما تنبأت 

التوقعات األكثر سوًءا لوزارة الصحة".
فــي حين قــال مســؤول حكومــي حضر 
الجلســة لقنــاة "12" العبريــة: "هنــاك 
شعور بين صناع القرار بأن بعض الوزراء 
واإلســرائيليين مــا زالوا ال يســتوعبون 
اإلصابــة  ومعــدل  الســريع  االنتشــار 

بفيروس "كورونا".
وصدقــت حكومــة االحتــال أمس على 
مزيــد من اإلجــراءات المشــددة لتقليل 
كوقــف  بينهــا،  اإلســرائيليين  حركــة 
المواصــات العامــة للحــد مــن تنقــل 
اإلســرائيليين، وتقييــدات جديــدة على 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
الســاعة الســابعة مســاًء، وبعــد انتظار 
دام ســاعتين على مفرق السرايا بمدينة 
غــزة، ظفــر الســائق مؤمــن المقادمــة 
بأربعة ركاب من بين عشــرات السائقين 
المصطفيــن مثله، بعضهــم بالكاد نجح 

في الحصول على راكب واحد أو اثنين.
أطفــأ محــرك الســيارة، بعدمــا أخــذت 
»فلســطين« مــن وقتــه، تــرى القهــر 
يســتوطن بيــن مامح وجهه الشــاحب 
وثنايا صوته قائــا: »ال يوجد حركة اآلن 
بســبب أزمة فيروس كورونا، تتنقل بين 
غــزة للجنوب في حمولة واحــدة، وتعود 

خالي الوفاض بسبب ضعف الحركة«.
»يــا يــا الواحــد ممشــي أمــور بيته.. 
واألن طلعلي قســط السيارة بقيمة 350 
دوالرًا« هــذه مشــكلة أخــرى ال تواجــه 
المقادمة وحده بل تواجه آالف السائقين 
المرتبطيــن بأقســاط وكمبيــاالت لعدة 
شــركات مختصة ببيع الســيارات بنظام 

األقساط منها شركة »أبو عرار«.
التنهيدة التي أخرجها هنا تعكس أحوال 
الســائقين، بلهجة عاميــة: الواحد بطلع 
من الصبح يا دوب بحصل على عشــرين 
شــيقل«،  وأضاف: »أشــتريتها )السيارة( 
بنحو 22 ألف دوالر ودفعت نصف ثمنها، 
وال اســتطيع ســداد الدفعات المستحقة 
القادمــة وأتمنــى مــن الشــركة تأجيل 

الخصم لحين انتهاء الظروف.
قبــل أن تتحــرك الســيارة بعدمــا قــام 
بتشــغيل المحرك، قــال: »خوفنا أن تقف 
الحركة نهائيا، فلدي التزامات واحتياجات 

أعلن جيش االحتال استعداده لسيناريو 
فرض منع تجول شامل في كامل المدن.

وذكــر الناطــق باســم الجيــش "هــدي 
زيلبرمــان"، أن الجيش جاهز لمســاعدة 
شــرطة االحتال على فرض إغاق كامل 
وقت الحاجة، وأنه خصص لهذه المهمة 

ثماني كتائب عسكرية غير مسلحة".

وقــال: "صاحيــة األمــن الداخلــي بيد 
الشــرطة بشــكل حصــري، إال أن الوضع 

الراهن يلزم تدخل الجيش".
وبحســب الناطق العســكري فإنه سيتم 
تخصيص كتيبة عســكرية لكل لواء من 
الشــرطة، والجنود من ألويــة "جوالني" 
االســتعداد  جــرى  كمــا  والمظلييــن، 
لسيناريو فرض حظر التجوال في الضفة 

الغربية المحتلة.
من جانب آخر نقلت اإلذاعة اإلســرائيلية 
الرســمية "كان" عــن وزراء فــي حكومة 
"فــرض  قولهــم:  االنتقاليــة  االحتــال 
اإلغــاق الشــامل مســألة وقــت، حيث 
ســيمنح بموجب ذلك صاحيات واســعة 
ألفراد الشرطة لتغريم كل مواطن يقوم 
بخرق التعليمــات وال يلتــزم بالعزل في 

لغزة واآلن انتظر الذهــاب لرفح بحمولة 
أخــرى«. »الوضــع صار صعــب ال قدرين 
نوفر أكل وال شــرب واذا وقفت الحركة.. 
حنمــوت«.. كلمات أطلقتهــا حنجرة هذا 
الســائق، مضيفــا بعدمــا أســند ظهره 
للحائــط: »هذه الســيارة عليها أقســاط 
وكمبياالت، وفي ظــل الظروف الحالية ال 
نســتطيع توفير دخل يكفي لســدادها«، 
مطالبــًا الحكومة بوقف خصم األقســاط 

والتراخيص.
تخفيف حكومي

المتحدث باسم وزارة النقل والمواصات 
خليــل الزيان، أوضــح أن وزارته بالتعاون 
مــع وزارة الماليــة قررتــا تأجيــل خلوات 
الضرائــب )القيمــة المضافــة والدخــل( 
لمدة ثاثة أشــهر للمركبــات العمومية، 
)العمومــي  والســيارات  والحافــات، 
والشــركات،  الداخلــي(  والعمومــي 
فيستطيع الترخيص بدون طلب خلو من 

الضريبة.
»فلســطين«:  لصحيفــة  الزيــان  وقــال 
»نعمل بنظام التقسيط المريح، ألقساط 
بعيدة وطويلة المدى«، وكشــف أيضًا أن 
وزارته ســتصدر قــرارا بتخفيض رســوم 
ترخيص مركبات الديزل )السوالر( بنسبة 
%50 من الرسوم األصلية المقررة حسب 

القانــون«. وأوضــح أن القــرار لــم يتــم 
تطبيقه حتى اللحظة، ألن هناك إجراءات 
فنيــة تعمل الوزارة على حلها تحول دون 
ذلــك، تتعلق فــي تتغير أنظمــة البرامج 

المحوسبة كي يبدأ التطبيق قريبا.
ولفت إلى أن القراريــن يراعيان الظروف 

المحات التجارية وأماكن العمل.
فــي اإلطار نفســه، أعلنــت وزارة الصحة 
اإلسرائيلية عن ثالث حالة وفاة بفيروس 
كورونــا، وارتفــاع عــدد اإلصابــات إلى 
1656، بينها 31 حالة وصفت بالخطيرة، 

و40 بحالة متوسطة.
وأوضحــت الوزارة في بيــان أن المتوفى 
مســن يبلغ مــن العمر 87 عامــا، وكان 
يعاني من أمراض مزمنة ولفظ أنفاســه 
كارم"  عيــن  "هداســا  مستشــفى  فــي 

بالقدس.
وكانــت الصحــة أعلنت في وقت ســابق 
أمــس عــن تســجيل ثانــي حالــة وفاة 
بكورونا لســيدة عمرهــا 67 عاما كانت 

حالتها الصحية متدهورة.
كما سجلت 214 إصابة خال أقل من 24 
ساعة، في حين تتطلع الوزارة لمضاعفة 
اختبارات الكشــف عن الفيــروس لتصل 
حتى مطلع األســبوع المقبل إلى 8 آالف 

اختبار في يوميًّا.
الجيش يستعد للتدخل

وأعلن جيش االحتال، أمس، تشــخيص 
إصابــة خمســة مــن جنــوده بفيروس 
كورونــا، مــا يرفــع عــدد المصابين في 

صفوف الجيش إلى 25 إصابة.
وقــال الجيش إن الجنــود المصابين في 

حالة صحية جيدة.
وكانت هيئة البث اإلسرائيلية، قد أشارت 
قبــل أيــام إلى وجــود أكثر مــن 6 آالف 

جندي في الحجر الصحي.

أطفالــي، ينتظــرون ما أحصــل عليه من 
الدخل اليومي للسيارة«.

»خان يونس.. رفح، خــان يونس.. رفح« 
الســاعة الحادية عشــرة صباحا في اليوم 
التالــي، ينــادي مجموعة من الســائقين 
الذين يزيد عددهم عــن عدد المارة في 
أهم نقطة مركزية بقطاع غزة على مفرق 
الســرايا أيضا، لكن صوتهــم كان يرتد 

إليهم فا يوجد ركاب.
محمــد ســعيد مــن ســكان ديــر البلــح 
والــذي يرتــدي كمامــة وقفــزات، أحــد 
أولئك السائقين، ســبقت كلماته مامح 
االستياء التي رسمتها تعابير وجهه وقال: 
»الحركــة اليــوم انعدمت نتيجــة تعطل 

مؤسسات تعليمية وحكومية«.
انتظار طويل

منذ الصباح اســتطاع ســعيد نقل حمولة 
ركاب من دير البلــح لغزة، وال زال ينتظر 
أن يحالفــه الحــظ بالعثــور علــى أربعة 
ركاب، لتوفيــر قوت يوم يكفــي لثمانية 
أفراد ينتظرون الدخل الناتج من السيارة.
ابتســامته ممزوجــة بالقهر، وقــال: »إذا 
صحلــك اليــوم عشــرين أربعين شــيقل 
بكــون ممتاز كتيــر«، مطالبــا بتخفيض 

وتأجيل ترخيص السيارات.
بقربــه يقف الســائق محمد حســين من 
رفح مثله يتســابق مع السائقين اآلخرين 
للحصول على راكب، ال يكتفي بالنداء من 
بعيــد، بل يتجول في محيط المفرق بحثا 
عن ركاب، وبينما كان في حيرة من أمره 
قال: »ال يوجد حركة مطلقا، من الســاعة 
الســابعة اســتطعت نقل حمولة من رفح 

المنازل".
ووفًقا للوزراء سيعلن عن اإلغاق الشامل 
لمدة أســبوع على أن يتم تمديد الفترة 
إن لزم األمر، كما ستفرض عقوبات على 

كل من يخالف تعليمات وزارة الصحة.
عريضة طبية

إلى ذلك بعث 300 طبيب بينهم مديرو 
أقسام في المستشفيات ومسؤولون في 
الجهاز الصحــي، بعريضة إلــى الرئيس 
اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس، عبروا 
فيها عن تخوفهم من الوضع السياسي، 
وخاصة تعطيل الكنيســت، وانتقدوا أداء 
نتنياهــو، وأشــاروا إلى وجــود آراء أخرى 

حول إدارة أزمة فيروس كورونا.
واتهمــت المبــادِرة إلــى العريضــة، د. 
ياعيل فاريــن، المتخصصة في األمراض 
المعديــة واألوبئــة، في مقابلــة لموقع 
"والا" اإلســرائيلية، نتنياهو باســتغال 
أزمة كورونا لغايات سياســية، وأنه يكرر 

عبارة "أنا، أنا أنا، سأحميكم". 
وقالــت: "المخيــف هــو أنــه توجــد آراء 
مختلفة إلدارة الوباء داخل وزارة الصحة، 
يجــب أن يكــون هناك أشــخاص آخرون 
بالنســبة  وهكــذا  تقديــرات.  يجــرون 
للكنيســت أيضا، من أجــل أن نرى أنهم 
يتخــذون القرارات الصحيحــة وأال يكون 

أحد ما منحازا".
وجاء فــي العريضة: "ولو تعين علي قول 
شــيء، لقلت إننــا أطباء ونحن ســنواجه 
األزمة، والمهم هو كيف ســتبدو الدولة 

الحاليــة، وأن الــوزارة تتابــع األمور على 
قدم وســاق مع لجنة المتابعة الحكومية 
في كل القضايا التي من شأنها التخفيف 

على السائقين.
عدم المطالبة

مطالــب  نقلــت  »فلســطين«  صحيفــة 
الســائقين إلى عطــوة أبو عــرار صاحب 
شركة »أبو عرار« وأمين صندوق جمعية 
مســتوردي المركبات، الذي بــدوره أكد 
أن الشــركة لــن تطالب الســائقين غير 
المقتدرين بســداد الدفعات المســتحقة 
عليهــم خــال فتــرة األزمــة، وســتقوم 
بإعطائهم فرصة أخرى لترتيب أوضاعهم 

المعيشية بعد انتهاء األزمة.
وقــال أبــو عــرار لصحيفة »فلســطين«: 
»نحن كشركة لن نطالب أي سائق بدفع 
قيمة الكمبياالت بالفترة الحالية من غير 

المقتدرين«.
وأضاف: »إذا أحضر الزبون القسط فأها 
وســها؛ وإذا لــم يســتطع فلــن نطالبه 
طوال األزمة وسنعطيه فرصة ال تقل عن 

شهر بعد انتهائها«.
وأوضــح أن عــدد شــركات أبو عــرار في 
القطاع تبلغ نحو 15 شــركة، كل شــركة 
لديها ديون على نحو 400-600 سائق، 
مقدرا إجمالي عدد السائقين المطالبين 
بدفع مستحقات أقساط ســيارات لصالح 

الشركات الـ15 بنحو 5 آالف سائق.
وأردف: »ظروفنا كشركة تشتري سيارات 
من المســتوردين، تتأثــر بالظروف أكثر 
من الســائقين، ألننا مرتبطون بشــكات 
لديها موعد وتاريخ وقيمة مالية كبيرة«.

بعدهــا. وأنا مؤمنة أننا ســنتغلب عليها 
وسنتجاوزها ونعود إلى حياتنا العادية".

وأعرب األطبــاء الموقعون على العريضة 
عــن قلقهم مــن تعطيل جهــاز القضاء، 
للكنيســت،  لعمــل  مقصــود  وتعطيــل 
مشــيرين إلى أنه لم يتــم تعطيل عمل 

البرلمان في أي دولة أصابها الوباء.
وأضافــت فاريــن: "مؤمنــون بــأن هذه 
الخطوات متشــددة وخطيرة وليس أقل 
من الوباء نفســه. وال توجد طريقة أخرى 
لقــول ذلــك: نحنن موجــودون في حالة 

تفتت الديمقراطية". 
ويشار إلى أن "الكنيست" عاد إلى العمل، 
من خال تشــكيل لجــان، ولكن في ظل 
معارضــة قرابــة نصف أعضائهــا الذين 
ينتمــون إلــى معســكر اليميــن بقيادة 

نتنياهو.
وشــددت فاريــن علــى وجود اســتغال 
سياســي ألزمــة كورونــا "فالعاقة بين 
المرض وبين الكنيســت التي لم تجتمع 
النتخاب رئيــس جديد للكنيســت، خلفا 

لرئيسها الحالي يولي إدلشتاين".
وذهبــت إلى القول: "كذلــك فإن رئيس 
فــي  بتصويــت  يســمح  ال  الكنيســت 
الهيئة العامة كمــا هو مطلوب منه، هو 
اســتغال بشع للوضع. والحديث هنا عن 
انقاب ســلطوي فــي )إســرائيل(، وهذا 
مــا يقولونه في وســائل اإلعام الدولية 
أيضا. وسنستيقظ بعد األزمة على دولة 

مختلفة، ليست ديمقراطية".

فرض اإلغالق الشامل مسألة وقت
نتنياهو: قد نصل لمليون مصاب بـ"كورونا" و)10( آالف وفاة خالل شهر

تسجيل ثالث وفاة 
بالفيروس وارتفاع 
اإلصابات إلى )1656(

نيابة رام الله: السائقون.. حركة سير مشلولة تهدد قوت يومهم
توقيف 20 

مّتهًما لخرقهم 
التدابير االحترازية 

لحالة الطوارئ
رام اهلل/ فلسطين:

أوقفــت النيابــة العامــة، أمس، 
15 متهمًــا في محافظة رام اهلل 

والبيــرة، بعــد أن أقدمــوا على 
التجــوّل فــي شــوارع المدينــة 
وخرقهم التدابير الوقائية، خاًفا 
والتعليمــات  الطــوارئ  لقانــون 

الصادرة عن  مجلس الوزراء.
وأعلنت النيابــة العامة في بيان 
متهميــن   5 توقيــف  صحفــي، 
آخرين في مدينــة طوباس بعد 
ضبطهــم داخــل مركبــة بعــد 
منتصف الليــل وبحيازتهم مواد 
مســكرة ومخــدرات فــي داخــل 
التدابيــر  وخرقهــم  المدينــة، 

االحترازية لحالة الطوارئ .
العام،  النائــب  وأوضــح مكتــب 
أنه تم توقيــف جميع المتهمين 
استنادا ألحكام قانون اإلجراءات 
الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 
لغايات استكمال التحقيق معهم، 
علما أنه تم إحضارهم وإحالتهم 
إلــى النيابــة العامــة مــن قبل 

األجهزة األمنية.
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

المحتلة. 
صفــا«  »أم  محلــي  مجلــس  رئيــس  وقــال 
مــروان الصبــاح لوكالــة »وفا«، إن عــددًا من 
المســتوطنين هاجموا المواطنين بـ«البلطات« 

في حين كانوا يفلحون أرضهم بالقرية.
وأشــار الصبــاح إلــى أن المســتوطنين تركــوا 
عجولهــم تســتبيح أراضي المواطنيــن وتخرب 
مزروعاتهــم، األمر الذي أدى إلى مواجهات بين 

المواطنين والمستوطنين.
ولفــت إلــى أن جيش االحتــال أغلــق مداخل 
القرية، في حيــن احتجز أحــد المصابين لديه، 

دون أن تعرف طبيعة إصابته بعد.
وفي بلدة دير أبو مشــعل غرب رام اهلل، أصيب 
مواطــن »ثالــث«، برصــاص حــي فــي القدم، 
إثر إطــاق النار عليــه من قبل قــوة في جيش 

االحتال.
وقال عمــاد زهران، رئيس مجلس بلدي دير أبو 
مشــعل في تصــرح صحفي، إن قــوات االحتال 
أطلقــت النــار علــى مواطنيْن أصيــب أحدهما 

الناصرة- غزة/ فلسطين:
قال مركز حقوقي إســرائيلي: إن تفشّــي فيروس 
»كورونا« في قطاع غزّة سيؤدي إلى كارثة مروّعة 

نتيجة للحصار الممتد منذ أكثر من  14 عاما.
جاء ذلك في بيــان لمركز المعلومات اإلســرائيلي 
لحقوق اإلنســان في األراضي المحتلة »بتسيلم«، 
أمــس، وجاء فيــه: »لنــا أن نتصوّر حجــم الكارثة 
المرعبة التي ستلمّ بقطاع غزة على خلفيّة الجمع 
بين االكتظاظ الســّكاني ونتائج الحصار من بينها 
الفقــر المُدقــع وانهيــار البُنى التحتيّــة وظروف 
الحيــاة الصعبــة التي تؤثــر على الوضــع الصحّي 
لســّكان القطــاع حتــى دون تعرّضهــم لفيروس 

كورونا«.
وأضافت »بتسيلم«: »جهاز الصحّة في قطاع غزّة 
منهار أصًا حتى قبل وجــود مريض كورونا األوّل 
وهــو اليوم أبعــد ما يكون عــن تلبيــة احتياجات 
الســّكان فــي ظــّل نقــص األدويــة والتجهيزات 

والمعدّات الطبيّة«.
وتابعت: »ما يقارب مليوني إنســان يعيشــون في 

بالرصاص الحي، على مدخل البلدة.
وأشار إلى أن المصاب نقل للعاج في مجمع رام 

اهلل الطبي. 
إلى ذلك، هاجم مســتوطنون أمــس، منزال في 
قريــة برقة شــمال نابلس. وقال مســؤول ملف 
االســتيطان شــمال الضفة غســان دغلس، إن 
مستوطنين اقتحموا موقع مستوطنة »حومش« 
المخاة، وهاجمــوا منزل المواطن مهند محمد 

حجة، وألحقوا به أضرارًا.
اعتقاالت

مــن جانب آخــر، اعتقلت قوات االحتال مســاء 
أمــس، 6 مواطنين في مدينــة القدس والضفة 

الغربية المحتلتين.
وأفــادت مصــادر محلية، بــأن قــوات االحتال 
اقتحمت بلدة العيســوية فــي القدس واعتقلت 
الشابين محمد جمال عليان )35 عامًا(، ومحمد 

زكريا عليان )19 عامًا(.
وفي األغوار الشــمالية، اعتقلت قوات االحتال، 
شقيقين من منطقة عين الحلوة. وأفاد مسؤول 

فقــر مدقع وعوَز، االقتصاد انهــار منذ زمن طويل 
والســّكان محبوســون داخــل ســوق عمــل صغير 
ومحــدود ممّا أنتــج بطالة وصلــت أكثر من 70% 
في أوســاط الشــباب وجعل نحو %80 من السّكان 

معتمدين على مخصّصات الغوث اإلنساني«.
وفجر األحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة، اكتشاف أول 

إصابتين بـ«كورونا« في القطاع.
وتنبع المخــاوف األمميــة حيال انتشــار الفيروس 
فــي غزة، مــن ضعف إمكانيــات القطــاع الصحي، 
واالكتظــاظ الســكاني، حيــث يزيــد عدد ســكان 

القطاع عن مليوني نسمة.
وفي الســياق، أعــرب المركز الفلســطيني لحقوق 
اإلنســان، عن قلقه الشــديد لألوضاع الصحية في 
غــزة، محذرا من عدم قدرة الجهاز الصحي التعامل 

مع المرضى في حال انتشار الوباء.
وأكــد المركز، فــي بيان، أمــس، أن المســؤولية 
األولــى في توفيــر اإلمدادات الطبية لســكان غزة 
تقــع على ســلطات االحتــال التي يتوجــب عليها 
اتخاذ جميــع التدابير الوقائيــة الضرورية المتاحة 

ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، 
بــأن االحتال داهم عين الحلــوة واعتقل فتحي 
عليان دراغمة )65 عامًا( وشــقيقه ســاطي )52 

عامًا(.
يشار إلى أن المستوطنين اعتدوا أول من أمس 
على نجل المواطن فتحي دراغمة، في أثناء رعي 

أبقاره، وأصابوه برضوض.
وفــي نابلــس اعتقلت قوات االحتال الشــابين 
عيســى يوســف عنتر وعبادة محمد عــزت بعد 
توقيف المركبــة التي كانا يســتقانها بالقرب 

من قرية الساوية جنوبي المدينة.
وكانت قــوات االحتال أغلقت، أمس، عددًا من 
مداخل بلــدات وقــرى جنوب محافظــة الخليل 

بالبوابات الحديدية.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتال أغلقت 
البوابات الحديدية المقامة على مداخل منطقة 
الفحــص ومخيم الفوار وبلــدة دورا، إضافة إلى 
وضــع بوابــة حديدية جديــدة وإغاقهــا على 

مدخل البركة في يطا جنوب الخليل.

لمكافحة انتشار األمراض المعدية واألوبئة، وذلك 
وفقًا للمادتيــن 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة 

لعام 1949.
ودعا المجتمــع الدولي ومنظمة الصحــة العالمية 
إلــى الضغــط علــى )إســرائيل( من أجــل إجبارها 
علــى االلتزام بواجباتهــا، والســماح بإدخال كافة 
االحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة األجهزة 

والمعدات الطبية الازمة للفحص الطبي.
كما دعا المجتمــع الدولي والمنظمات اإلنســانية 
إلى تقديم العون والمســاعدة للجهاز الصحي في 
غزة، والعمل على توفير المســتلزمات الطبية التي 
تحتاجها المستشــفيات، للمســاعدة فــي مواجهة 

انتشار فيروس كورونا.
وشــدد المركز على ضرورة التنســيق بين وزارتي 
الصحة في رام اهلل وغزة وتوحيد الجهود لمواجهة 

انتشار الفيروس.
وطالــب المركــز الحقوقــي الســلطة فــي رام اهلل 
بإنشاء لجنة طوارئ عليا موحدة تشمل المحافظات 

الفلسطينية كافة.

"المركز الفلسطيني" يدعو المجتمع الدولي إللزام االحتالل بمسؤولياته
"بتسيلم": تفشي "كورونا" في غزة سيؤدي لكارثة نتيجة الحصار

م  االتحاد األوروبي ُيَقدِّ
82 مليون يورو لـ"أونروا"

القدس المحتلة/ فلسطين:
أعلــن االتحــاد األوروبــي عن تقديــم 82 مليــون يورو )مبلــغ الدعم 
السنوي( لصالح وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين 

في الشرق األدنى "أونروا".
وبيــن االتحــاد األوروبي في بيــان له، أمــس، أنه مع توفيــر تمويل 
بقيمــة 82 مليون يــورو لعام 2020، ســتتمكن وكالــة األونروا من 
مواصلــة توفير فرص الحصــول على التعليم لـــ 532,000 طفل من 
الجئــي فلســطين، والرعاية الصحيــة األولية ألكثر مــن 3.5 مايين 
مريض، وتقديم المســاعدة ألكثر مــن 250,000 معوز من الاجئين 

الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان واألردن.
وأوضح أن "صرف دعمنا الســنوي يأتي فــي لحظة حرجة للغاية، حيث 
إن وكالــة أونــروا حاليا في مرحلــة اإلعداد ومواجهة تفشــي فيروس 

كورونا".

اإلفراج عن أسير من
 غزة ووضعه في الحجر 

الصحي ُأسبوعين
غزة/ فلسطين:

أفرجت سلطات االحتال اإلسرائيلي، مساء أمس، عن األسير راتب فوزي أبو 
عقل من بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد ١٣ عامًا من االعتقال.

وقال الناطق باســم وزارة الصحة د. أشرف القدرة: حفاظًا على حياة األسير 
وصحته وأســرته والمواطنين في قطاع غزة تم إدخال األســير المحرر راتب 
فــوزي أبــو عقل فور وصولــه حاجز بيت حانــون إلى الحجــر الصحي لمدة 

ُأسبوعين".
وأكد القدرة ضــرورة اتباع المواطنين اإلجــراءات االحترازية لوزارة الصحة 
والتقيد بتعليمات وإرشــادات الســامة والوقاية الشــخصية والمجتمعية، 
واتخاد إجراءات الســامة والوقاية في المنازل والمحال التجارية والمطاعم 

واألسواق.
ودعا كبار السن واألطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة 

واألمراض المزمنة إلى تجنب التجمعات واألماكن العامة.

"الهيئة المستقلة" 
تطالب المقررين الخاصين 
لألمم المتحدة بالتدخل 

لحماية حياة األسرى
رام اهلل/ فلسطين:

طالبت الهيئة المســتقلة لحقوق اإلنســان "ديوان المظالم" المقررين 
الخاصيــن التابعيــن لألمم المتحدة بالتدخل لحماية حياة األســرى في 
ســجون االحتال اإلســرائيلي، واتخاذ اإلجراءات الازمــة بالتحقيق في 
مدى اتخاذ ســلطات االحتال وإدارة الســجون لاحتياطات واإلجراءات 

الوقائية الازمة لضمان سامتهم والحفاظ على حياتهم.
وخاطبت الهيئــة، في بيان لها، أمس، كاًّ مــن المقرر الخاص المعني 
بحالة حقوق اإلنســان في األرض الفلســطينية المحتلــة مايكل لينك، 
والمقــرر الخاص المعنــي بحق كل إنســان في التمتع بأعلى مســتوى 
ممكــن من الصحة البدنيــة والعقلية دانيس بــورس، والمقرر الخاص 
المعني بمســألة التزامات حقوق اإلنســان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة 
ونظيفــة وصحيــة ومســتدامة ديفيد بويــد، والفريق العامــل المعني 

باالحتجاز التعسفي.
وحملت الهيئة في مخاطباتها سلطات االحتال المسؤولية الكاملة عن 
حياة وصحة وسامة األسرى، خاصة المرضى منهم، داعية إلى التدخل 
العاجــل للضغــط على دولة االحتــال التخاذ التدابيــر الازمة، وتوفير 
كل مســتلزمات الحماية لألســرى من تفشــي فيروس كورونــا، وزيادة 

االحتياطات الوقائية لحمايتهم.
وطالبت بتوقف التحقيق مع األســرى بشكل تام وعدم دخول المحققين 
عليهم، والتأكد من صحة وسامة األطباء في عيادات السجون، وفرض 
الرقابة على الســجانين الذين من الممكن أن ينقلوا الفيروس لألسرى 
نتيجــة للتواصل اليومي معهم، وباإلفراج عن األســرى خاصة المرضى 

واألطفال وكبار السن منهم.
ويقبع في ســجون االحتال أكثر من 5000 أســيرة وأســير فلسطيني، 
منهم 43 أسيرة، و200 طفل، و700 أسير يعانون من مختلف األمراض، 

ونحو 450 معتقا إداريا حتى بدايات العام 2020.
 

غزة/ فلسطين:
نّفــذ جهاز الدفــاع المدني بغــزة، أمس، جولة 
لتعقيــم ميناء غــزة ومراكــب الصيادين هناك، 
ضمــن إجراءات منع تفشــي فيــروس "كورونا" 

المستجد.
وقال مدير "العمليات" في الجهاز رائد الدهشان: 
إن تعقيــم ميناء غزة يأتــي ضمن حملة ينّفذها 

الجهاز، منذ نحو 4 أيام.
وأوضــح أن عمليــات التعقيــم تتــم رغم شــح 
اإلمكانيــات المتوفــرة لــدى جهــازه، الفتا إلى 
أن هــذه الحملــة ستســتمر طالمــا اإلمكانيات 

-الضعيفة– متاحة.
وبيّــن أن عملية التعقيم تتم بمــواد التنظيف 

"الماء مضافا إليه الكلور" بنسب معينة.
وســبق وأن نّفذ جهــاز الدفــاع المدني جوالت 
لتعقيم شوارع وأماكن حيوية وأسواق عامة في 

غزة، لمنع تفشّي الفيروس.
ويعانــي جهاز الدفاع المدنــي بغزة، من نقص 
في التمويل المقدّم له للقيام بأعماله، ونقص 
في المركبــات والمعدات التــي يحتاجها إلنجاز 

مهامه.

تعقيم ميناء غزة ضمن إجراءات مواجهة "كورونا"

طواقم الدفاع المدني تعمل على تعقيم الميناء أمس            ) تصوير / ياسر فتحي (
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

مشهدان للوقاية فيهما عبر
حيــن تأملت وصول وفد طبي من كوبا إلى إيطاليا للمســاعدة، 
وجــدت األطباء ينزلون مــن الطائرة، آخذين كامــل االحتياطات 
الوقائيــة، فــي المالبــس والكمامات وقفــزات اليــد، وكان في 
اســتقبالهم في المطار شــخص إيطالي، وكان أيضًا قد أخذ كل 
االحتياطات الوقائية على مستواه الشخصي، ومن هذه اإلجراءات 
الحذرة التسليم عليهم من خالل لمس الكوع بالكوع، وعن بعد.

إنك إذا تأملت هذه المشــهد المصور، يمكنك أن تســتخرج منه 
قاعدتين للتعامل الصحيح مع الفيروس على المســتوى الوقائي، 
وقديما قالــوا الوقاية خير من العالج. القاعــدة األولى تقول: إن 
كل من تقابلهم مصابون بالفيروس فاحترس؟! والقاعدة الثانية 

تقول اعتبر نفسك مصابًا، فاحذر أن تعدي غيرك.
هم أطبــاء خالون من الفيروس بالتأكيد، وقد جاؤوا للمســاعدة 
في عالج اآلخرين، ومن كان يســتقبلهم كان خاليًا من المرض، 
فلمَ أخذ الطرفــان احتياطات وقائية كاملة، ولم يســلم أحدهم 
علــى اآلخر؟! في حين نحن ما زلنا نســلم، ونبوس الخدين ثالث 

مرات؟!
إن كل طرف في المشهد يعتبر أن نسبة ١%  من احتمال اإلصابة 
قائــم، ويجب أخذ االحتياطات الوقائية. وازن بين هذا المشــهد 
ومشــهد أطباء أو ممرضي )جمعية الفالح(، وهم يضعون بسطة 
فــي الشــارع العام ليفحصــوا المــارة، دون أن يكــون المارة قد 
أخذوا بالوقاية البتة، وهــم كأطباء كانت وقايتهم ناقصة، وهذا 
قدم صورة مختلفة عن الوقاية للعالم، رغم حســن نية الجمعية 
وأطبائها، ما جعل اإلعالم العبري يسخر منا، ومن علومنا الطبية، 
برســم كاريكاتوري يظهــر الفيروس يلعب علــى طاولة األطباء، 

وبين أيديهم.
نعــم، عجلت الصحــة، ووزارة الداخلية، بقمع المشــهد، ومنعه، 
وهو تصرف عاجل صحيح علميًّا، ولكن صورة ضعفنا في الوقاية 
ســتبقى في الذاكرة، وعلــى صفحات جوجل. وهنــا أود أن أقول 
للشعب: أنصح بالتمســك بالقاعدتين التي ذكرتهما آنًفا: )الكل 
مريض في نظــرك، وأنت قد تكون مصابًا أيضًا( فالحذر الحذر. 
ويبدو أن دولة الصين قد أخذت بهاتين القاعدتين، ما ســاعدها 
في تجاوز مشــكالت كورونا بشــكل جيد، في حين أهمل ســكان 
إيطاليــا هاتين القاعدتين فتفشــى فيهم كورونــا، وقتل منهم 
من قتل. جدير بســكان غزة، والضفة، والبالد األخرى أن يأخذوا 
بالقاعدتين المذكورتين، وال يركنوا إلى األقوال التي تؤكد، وهذا 
من فضل اهلل، خلو غزة من الفيروس، ألن الفيروس قد يأتي من 
باب اإلهمال واالستهتار، الذي يسكن كثيرًا من شبابنا. رحم اهلل 
رجاًل دفع الضر عن نفسه وعن غيره باألخذ بالوقاية على وجهها 

ما أمكن، حبًّا هلل، واتقاء لغضبه.

نصيب مرضى كورونا من 
ميراث الراحلين.. أنبوبة أكسجين

روما/ وكاالت:
قررت شرطة مدينة بيرجامو في شــمال إيطاليا المتضررة بصورة كبيرة 
جراء تفشــي فيــروس كورونا المســتجد، مســاعدة المصابين من خالل 
مدهم بعبوات األكســجين المســتخدمة ســابقا من مرضــى قضوا جراء 

الفيروس.
وتعج مستشفيات منطقة بيرجامو بمقاطعة لومبارديا، وهي األكثر تضررا 
فــي إيطاليا مع أكثر من 6 آالف حالــة، بالمرضى وتعاني نقصا فادحا في 

عبوات األكسجين.
وبيــن األحد واإلثنين، أعلنت الشــرطة أنها جمعت أكثــر من 250 عبوة 
أكســجين من منازل األشــخاص الذين توفوا في األيــام الماضية أو من 

الصيدليات.
وجــرت تعبئة العبوات فــورا وتوصيلها إلى 250 مريضــا، على ما أعلنت 

شرطة بيرجامو في بيان.
ويظهر تســجيل مصور نشرته الشــرطة عناصر ينزلون عبوات أكسجين 
بيضاء من مؤخر مركبة للشــرطة في موقف للســيارات، قبل االنتقال عبر 
الســيارات لتســليمها. واتُّخذت هذه التدابير في ظل نــداءات المرضى 

الذين يقاومون االلتهاب الفيروسي الرئوي في منازلهم.
وتوفي أكثر من 6 آالف إيطالي جراء فيروس كورونا المستجد منذ اإلعالن 

عن أول ضحية في البالد قبل شهر.

غزة/ أسماء صرصور:
كلما قلَّ خروجك من المنزل نجوت 
بنفسك وبمجتمعك من المساهمة 
فــي انتشــار فيروس كورونــا، لكن 
ماذا لو أنك احتجت مراجعة طبيبك 
لصداع يفتك برأســك، أو تريد حاًل 
عاجــاًل لــأرق؟ أو حتــى عانيت آالم 
الظهــر والرقبــة بســبب التزامــك 

بيتك وقلة الحركة ووقف األنشــطة 
اليومية؟

الحل يقدمه استشاري أمراض المخ 
واألعصاب في المستشــفى األهلي 
العربي )المعمدانــي( د. نمر دلول 
في تطبيق إلكتروني متوفر باسمه 
فــي متجر آبل لنظــام IOS الخاص 
بهواتف آيفون التابعة لشركة آبل.

يقول دلول لـ"فلسطين أون الين": 
"التطبيق يقدم استشــارات مجانية 
في مجال المخ واألعصاب"، مشــيرًا 
إلى أنه يتواصل مع الجمهور يوميًا 
للــرد علــى أســئلته واستفســاراته 
الطبية من الســاعة الرابعة مســاًء 

وحتى التاسعة بالتوقيت المحلي.
ويبين أن االستشــارات سابًقا كانت 

مدفوعــة ببطاقات الفيــزا كارد عبر 
التطبيــق على نظــام أندرويد منذ 
ثالث ســنوات، مضيًفا: "بعد تطوير 
 ،IOS التطبيــق ونقلــه إلى نظــام
وتبعًا لأوضاع التي يعيشها قطاع 
غــزة بمنــع التجمعــات والتنقــالت 
المواطنيــن  صحــة  علــى  حفاًظــا 
والمصلحــة العامــة لمنــع تفشــي 
تقديــم  قــررت  كورونــا  فيــروس 
االستشــارات مجانًــا حتــى نهايــة 
الثلــث الثانــي مــن شــهر إبريــل 

القادم".
الطواقــم  أن  إلــى  ويلفــت دلــول 
الطبيــة في هــذه األثناء مــن أكثر 
الفئــات تعرضًــا للمخاطــر وفرصة 
التقاط الفيروس وانتشار الوباء؛ لذا 
يفضل من المواطنين عدم الذهاب 
إلــى العيــادات والمشــافي إن كان 
الطبية  االستشــارة  تقديــم  يمكن 

لهم عن بُعد.
ويوضــح أنــه مــن خــالل التطبيق 
صــور  إرفــاق  للمستفســر  يمكــن 
الرنيــن  أو  الطبيــة  التحاليــل 
المغناطيســي ليتابعها هو بنفسه، 
وفــي حال وجــد أن حالــة المريض 
أو  الســريري  الفحــص  تســتدعي 
اإلكلينيكــي عندها يمكنــه التوجه 

إليه.
ويتحــدث أكثر عن التطبيق، بقوله: 
صــداع  مــن  شــخص  عانــى  "إن 
مثــال، فبمعرفــة التاريــخ المرضي 
لــه، وســؤاله عــدة أســئلة؛ يمكن 
تشخيص حالته وعالجه"، مبينًا أنه 
حتــى معاناة البعــض اآلن من آالم 
الظهــر أو الرقبة بســبب الجلوس 
الهواتف  واســتخدام  المنــزل  فــي 
الحاســوب  وأجهــزة  المحمولــة 
بكثرة يمكن تقديــم النصائح لهم 

لتجنبها.
ويضيف دلول: "أقــدم أيضًا بعض 
النصائــح من واقع الخبــرة العملية 
لمســاعدة العائــالت بتقبــل وجود 
أفرادهــا الدائم حاليًا فــي المنزل، 
يجعلهــم  مــا  خروجهــم؛  وعــدم 

يتعرضون لبعض المشكالت".

ا "دلول" تطبيق مجاني لعيادة المرضى منزليًّ


