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غزة/ أدهم الشريف:
دعا الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة إياد البزم، المواطنين 
إلى تقليل التحرك والتجوال في الشوارع واألماكن العامة إلى أدنى مستوى 
في هذه المرحلة الحساســة حفاًظا على ســامتهم من فيروس »كورونا«، 
في حين أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس. وقال 

ارتفاع إصابات كورونا فلسطينًيا
 إلى 108.. ودعوات لوقف الزيارات

رام اهلل/ فلسطين:
ارتفعــت حصيلــة اإلصابــات بفيــروس كورونــا المســتجد »كوفيد19-« 
فلســطينيَّا، بواقع )108( إصابات، حيث ســجلت وزارة الصحة الفلسطينية 
في رام اهلل )8( حاالت خال الســاعات الـ24 األخيرة. وأعلن الناطق باســم 

ثالث وفيات خالل ساعات في 
)إسرائيل( ترفع الحصيلة إلى 15

غزة-رام الله/ محمد الدلو:
يوافــق اليوم االثنيــن، 30 مارس/ آذار، 
الــذي  الـــ44 »ليــوم األرض«،  الذكــرى 

جــاء بعــد هبــة الجماهير العربيــة داخل 
علــى  االســتيالء  ضــد   ،1948 أراضــي 
األراضــي، واالقتــالع، والتهويــد التــي 

انتهجتها ســلطات االحتــالل، وتمخض 
ة ذكــرى تاريخية  عن هــذه الهبَّ
سميت بـ »يوم األرض«. ولكن 

االحتالل يسيطر على أكثر من 85 % من أرض فلسطين التاريخية
ا بينها 150  448 موقًعا استيطانيًّ
مستوطنة و128 بؤرة في الضفة

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
أكدت معطيات فلسطينية رســمية حدوث زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع 
المســتوطنات اإلســرائيلية المقامــة على أراضــي المواطنين الفلســطينيين 

فــي الضفة الغربيــة والقدس المحتلتين. وأشــار الجهــاز المركزي 
الفلسطيني لإلحصاء في تقرير له في ذكرى يوم األرض الذي يوافق 

فعاليات في غزة  
إحياًء ليوم األرض

غزة/ فلسطين:
أعلنــت الهيئــة الوطنية لمســيرات العــودة ومواجهة الصفقة 
تنظيمهــا سلســلة فعاليات اليــوم االثنين؛ إحيــاء لذكرى يوم 

األرض الـــ44. وذكرت الهيئة في بيــان، أمس، أنه 
ســيتم عقد مؤتمر صحفي في مخيم العودة شــرق 

إصابة صياد قبالة بحر غزة
إصابات باالختناق بمواجهات مع 
قوات االحتالل في العيساوية 

محافظات/ محمد الدلو: 
أصيب العشــرات من المقدســيين باالختناق، مساء أمس، خال 

مواجهــات اندلعــت مع قــوات جيش االحتــال، التي 
أصابت صيادًا قبالة بحر غزة. ففي شمال شرق مدينة 

دعوات للوحدة وتأكيد أن خطر االحتالل يعادل فيروس »كورونا«

فــي الذكــرى الـ44.. الفلسطينيــون 
يحيــون "يـوم األرض" بفعاليات رقميـة

البلديات تناشد لتوفير 3 ماليين دوالر لمكافحة »كورونا«
الداخلية بغزة تدعو المواطنين للحد 

من الحركة حفاًظا على سالمتهم

مقتل رئيس المجلس القروي 
للنصارية يكشف عجز السلطة عن 
مواجهة االنفالت األمني بالضفة

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
تكــررت حوادث إطــاق النار على شــخصيات فلســطينية بالضفة الغربية 

المحتلــة، حيــث طالت نوابــًا في المجلــس التشــريعي وأطباء 
ومســؤولي مؤسســات، كان آخرهــم رئيس المجلــس القروي 

انتهاكات »الوقائي« تتجاوز حدود اإلنسانية
"مؤمــــن نـــــزال" يـــروي حكايــــة

 الـ386 يوًما في معتقالت السلطة  
قلقيلية- غزة/ يحيى اليعقوبي:

ثاثمائة وســتة وثمانون يومًا بقي فيها مقيدًا بين قضبان كانت رفيقه 
الوحيد، ليس في ســجون االحتال اإلســرائيلي، بل لدى وقائي 
الســلطة الفلســطينية بمدينــة رام اهلل، تحديــدًا في ســجن 

ا« نجله يعده »انتقاًما مخابراتيًّ
د  االحتالل ُيجدِّ

"اإلداري" للمرة الثالثة 
للنائب حسن يوسف

رام اهلل/ مصطفي صبري:
جددت ســلطات االحتال اإلسرائيلي 
اعتقال النائب في المجلس التشريعي 
الفلســطيني الشــيخ حســن يوسف 
)64 عامــا( إداريًا، قبــل يومين من 

التي  اعتقاله  فتــرة  انتهاء 
وقال  عــام.  لقرابة  امتدت 

أبرزها طعن وضرب مواطنين
تجمع حقوقي يرصد تجاوزات "لجان 
الطوارئ" بالضفة ويطالب بمعالجتها

عواصم/ وكاالت: 
وصلت أول شــحنة من اإلمــدادات الطبيــة العاجلة من 
الصين إلى مدينة نيويورك األميركية، في إطار مشــروع 
يشــرف عليه البيت األبيض لمواجهة وبــاء كورونا، في 

حيــن أظهرت إحصاءات جديدة خطــورة الوضع في دول 
عــدة؛ من بينهــا إســبانيا وبريطانيا وروســيا. وهبطت 

الطائــرة القادمة من الصين فــي مطار جون 
كنيــدي أمــس، وعلى متنهــا أقنعــة للوقاية 

توقعات بحصيلة وفيات ثقيلة
استنفار أمريكي الحتواء كورونا 

وتحذيرات جـديدة في أوروبا

ه نجاًحا باهًرا حملة دولية تعدُّ
"ميكروسوفت" 

تسحب استثماراتها 
من شركة "اني فيجن" 

اإلسرائيلية
واشنطن/ وكاالت:

ميكروســوفت  شــركة  قــررت 
في  اســتثماراتها  األمريكية سحب 
شــركة »اني فيجن« اإلســرائيلية 

بالتجســس  المتخصصة 
الفلســطينيين، عن  على 
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انعدام حركة السفر في مطار رونالد ريغان في واشنطن في ظل تفشي فيروس كورونا    ) أ ف ب(

مؤتمر اإليجاز الصحفي حول فيروس كورونا بمدينة غزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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رام اهلل/ فلسطين:
ارتفعــت حصيلة اإلصابات بمــرض كورونا 
المســتجد "كوفيد19-" فلســطينيَّا، بواقع 
)108( إصابات، حيث ســجلت وزارة الصحة 

الفلســطينية فــي رام اهلل )8( حــاالت خالل 
الساعات الـ24 األخيرة.

وأعلن الناطق باسم حكومة اشتيه إبراهيم 
ملحم، عن تســجيل )6( إصابات بالفيروس 
الوبائي في بلدة قطنة شــمال غرب مدينة 
القــدس المحتلــة، وإصابتيــن فــي مدينة 
الخليــل، مــا يرفــع إجمالــي اإلصابــات في 

فلسطين إلى )108(.
وأوضــح أن )5( من إصابــات القدس تعود 
لعائلــة واحــدة بينهم طفلة فــي )12( من 
عمرهــا، وثــالث نســاء تتــراوح أعمارهــن 
بيــن )30 و50 عامًــا( ورجــل ثالثيني وآخر 

خمسيني.
وعــزا ملحم في بيــان صحفــي، فجر أمس، 
الســبب في وقوع جميع إصابات القدس إلى 

الزيارات العائلية.

في حيــن أوضح في وقت الحق خالل مؤتمر 
اإليجاز الصحفي المســائي، حــول تطورات 
فيــروس كورونــا في فلســطين أمــس، أن 
اإلصابتيــن الجديدتين، هما لزوج الســيدة 
التــي أعلــن عــن إصابتهــا صبــاح اليــوم 
فــي الخليــل، وعمــره )60 عامًــا(، وابنهــا 
وعمــره )24 عامًا(، ما يرفــع عدد اإلصابات 

بالفيروس إلى )108).
وأشــار إلى أن نتائج )15( عينة أخذت أمس، 
أظهــرت أنها غيــر مصابة، إضافــة إلى كل 

العينات التي أخذت من بلدة حزما.
وذكر أن هنــاك )200( عينة مــا زالت تحت 
الفحــص، وفي حال صدور نتائجها ســيعلن 

عنها فورا.
مــن جانبهــا كثفت بلديــة الخليل، مســاء 
أمــس، من إجراءاتهــا الوقائية بعد اإلعالن 
عن وجــود إصابات بفيــروس "كورونا" في 

المدينة.
وأفــادت بأن طواقــم البلديــة ضاعفت من 
أعمال التعقيم في شوارع المدينة، وعدد من 

المباني السكنية، واألحياء ومداخل المدينة، 
إضافــة إلى التركيــز على منــازل المصابين 
والمنازل المجاورة، من أجل الحد من تفشي 
الفيروس، والحفاظ على سالمة المواطنين. 
وشــدد رئيــس بلديــة الخليــل تيســير أبو 
ســنينة، علــى ضــرورة التــزام المواطنين 
بالتعليمــات  والتقيــد  المنزلــي  بالحجــر 

الوقائية، للحيلولة دون انتشار الفيروس.
فــي غضــون ذلك، أعلــن رئيــس المجلس 
االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واإلعمار 
)بكدار( محمد أبو عوض، مســاء أمس، عن 
طــرح المجلس لعطاء توريد معدات وأجهزة 
طبيــة لصالح وزارة الصحــة، لمواجهة أزمة 
"كورونا" في الوطن، بتمويل من الصندوق 
الكويتي، من خالل البنك اإلسالمي للتنمية.

وأهــاب أبــو عــوض، فــي بيــان صحفــي، 
بالمواطنيــن مواصلــة "االلتــزام بتعليمات 
الحكومية والجهات المختصة، لنتجاوز هذه 
المحنــة ونعمل يدا بيد علــى معالجة اآلثار 

االقتصادية التي قد تترتب عليها".

غزة/ أدهم الشريف:
دعــا الناطق باســم وزارة الداخليــة واألمن 
الوطنــي بغزة إيــاد البــزم، المواطنين إلى 
الشــوارع  فــي  والتجــوال  التحــرك  تقليــل 
واألماكن العامة إلى أدنى مســتوى في هذه 
المرحلــة الحساســة حفاًظا على ســالمتهم 
مــن فيــروس »كورونــا«، في حيــن أكدت 
وزارة الصحــة عدم تســجيل إصابات جديدة 

بالفيروس.
وقال البزم خــالل مؤتمر اإليجــاز الصحفي، 
مســاء أمــس، إن وزارة الداخليــة واألمــن 
الوطنــي تواصل تأمين مراكز الحجر الصحي 
وفــرض إجــراءات وقيــود مشــددة عليهــا 
فــي إطار تنفيــذ إجراءات الســالمة والوقاية 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأكد أن جهاز الشرطة أتم تدريب فرق خاصة 
للتعامل مع إصابات بفيروس »كورونا« حال 
ظهورها، وإخالئها للحجر الصحي بالطريقة 
الســليمة، بما يحافظ على عناصر الشــرطة 

وعدم انتقال العدوى إليهم.
وذكــر أن الداخليــة ما زالت تؤمــن المعابر 
وعمليــات دخول البضائــع وتعقيمها تزامنًا 
مع فرض إجــراءات وقائية على العاملين في 

المعابر.
وأشــار إلى التواصل مع البنــوك العاملة في 
غزة التخاذ إجراءات الوقاية والســالمة خالل 
صرف الرواتــب، ومنها البنوك التي يتقاضى 
منهــا موظفو الســلطة رواتبهــم، مبينًا أن 
الداخليــة طلبت منهــا صــرف الرواتب من 
خالل الصــراف اآللي فقط، ضمــن إجراءات 
الوقايــة مــن »كورونا«، مع توفيــر إجراءات 

الوقاية الالزمة خالل عملية الصرف.
وبين أن الداخلية طلبت من شــركات األمن 
التي يعمل موظفوها في البنوك، زيادة عدد 
عناصرها خالل صرف الرواتب، مع إســنادها 
بقوات من الشــرطة لضمان تسهيل عملية 

الصرف ومنع أي ازدحام.
من جهته أعلن الناطق باســم وزارة الصحة 

الدكتور أشــرف القــدرة، أن الوزارة وســعت 
من دائرة الفحص المخبري، وسحب العينات 
من العائديــن والمخالطين في مراكز الحجر 

الصحي، الممتدة في محافظات قطاع غزة.
وبين د. القدرة خالل المؤتمر الذي عقد في 
مقر وزارة الصحة، أن المختبر المركزي أجرى 
أكثــر مــن 346 عينة تم ســحبها وفحصها، 
وكانت جميعها سلبية ولم تسجل أي إصابة 

جديدة بفيروس كورونا في غزة.
وقال: إن الوزارة تتابع وفرقها الطبية الرعاية 
الصحية لـ1780 مواطنًا داخل مراكز الحجر 
الصحي بشــكل حثيــث على مدار الســاعة، 
المستشــفيات  داخــل   980 أكثــر  بينهــم 
والفنــادق والمراكــز الصحية التــي اتخذت 
وزارة الصحة فيها إجراءات السالمة والوقاية 

الالزمة.
وأضاف أن »وزارة الصحة خصصت 5 مدارس 
فــي محافظات قطاع غزة للحــاالت المصابة 
بفيــروس كورونــا«، مبينًا أن كل مدرســة 
ستكون مجاورة للمستشفى الرئيس في كل 

محافظة.
كمــا أنهــت وزارة الصحــة بحســب القدرة، 
وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام ووزارة 
العمــل، تشــغيل 393 كادرًا صحيًــا كانوا 
يعملــون على بنــد التشــغيل المؤقت، على 
كادر الموظفيــن بينهــم 90 طبيبًا، و126 
ممرضًــا، و113 للمهن الصحيــة واإلدارية 

المختلفة.
وذكر أنــه وبالتعــاون مــع وزارة العمل من 
المقرر تخصيص 300 وظيفة تشغيل مؤقت 
للقطاع الصحي، لمواجهة كورونا ابتداًء من 

إبريل/ نيسان المقبل.
وقــال القدرة: »نجــدد دعوتنا للمؤسســات 
اإلنســانية واإلغاثيــة وأحرار العالــم، وندق 
ناقــوس الخطــر أمــام الجميــع، أن الوضع 
الصحي واإلنســاني في غزة بــات ال يحتمل 
ونحــاول أن نســير بخطــى حثيثــة متوازية 

لمواجهة الفيروس«.
وأكــد أن الصحــة اتخذت إجــراءات احترازية 
جديدة تتوافق والدراســات العلمية الخاصة 

بوباء »كورونا«، فــي المجتمعات المختلفة، 
والتي باتــت المهدد األول لــكل الدول بما 
فيها األنظمة الصحية في كبرى هذه الدول.

وذكر أن هذه الدراســات »تشير إلى أن فترة 
حضانة الفيروس ربمــا تزيد على 14 يومًا، 
وعماًل باألحوط، قررنا تمديد الحجر الصحي 
من أسبوعين إلى 3 أسابيع من أجل تحصين 
المجتمــع، حيث إنــه إذا سُــجِّلت أي إصابة 
وفًقا للدراســات التي تؤكد ذلك بعد انقضاء 
14 يومًا، ســتكون مهددة ليست للشخص 

وال ألســرته بل للمجتمع بأكمله وخاصة أن 
قطاع غــزة المنطقة األعلى كثافة ســكانية 

حول العالم«.
تحذير البلديات

مــن جهته أطلق رئيس اتحــاد البلديات في 
قطاع غزة الدكتور يحيي الســراج، مناشــدة 
لتوفيــر 3 مالييــن دوالر حتــى تتمكن من 
مواصلــة تقديم خدماتها، والمســاهمة في 

مواجهة فيروس »كورونا«.
وقال الســراج خالل ذات المؤتمر: »نناشــد 

المجتمع  الدوليــة ومنظمــات  المؤسســات 
المدني لمساندة البلديات وتوفير 3 ماليين 
دوالر الســتمرار تقديم الخدمات البلدية في 

القطاع«.
وحذر مــن احتماليــة انهيار العمــل البلدي 
في غزة بسبب شــح الموارد وقلة اإلمكانات 

الالزمة لعمل البلديات.
ولفت إلــى أن اتحــاد البلديــات وضع خطة 
من 3 مراحل بالتنســيق مع وزارتي الداخلية 
والصحة وجهاز الدفاع المدني والجهات ذات 

العالقة، لمواجهة فيروس »كورونا«.
وعمــل االتحاد، بحســب مــا أعلنه الســراج 
فــي المؤتمر ذاتــه، عن تنظيــم العمل في 
البلديات لضمان اســتمرار تقديم الخدمات 
األساســية وتشــمل المياه والصرف الصحي 

ونقل للنفايات الصلبة بشكل آمن.
وأشــار إلــى أن البلديــات أغلقت األســواق 
العامــة األســبوعية والتي تشــهد ازدحامًا 
شديدًا، وعملت على ترتيب األسواق األخرى 
لضمــان عــدم االزدحام وتنظيف المنشــآت 
حفاًظــا على ســالمة المجتمــع، وذلك وفق 
المعايير التي تضعها وزارة الصحة ومنظمة 

الصحة العالمية.
وعملت البلديــات أيضًا، علــى النقل اآلمن 
للنفايــات الصلبة ومن أماكــن الحجر أيضًا، 
والتعقيــم والترحيل بشــكل آمن، والتخلص 
منهــا حســب المعاييــر الصحيــة المعتمدة 
حفاًظا علــى الصحة العامة وســالمة البيئة، 
رغم شــح المواد واإلمكانات التي تعاني منه 
البلديات، نتيجة الحصار الممتد منذ سنوات 
وعدم قــدرة المواطنين على تســديد الحد 

األدنى من تكاليف البلديات، وفق السراج.
وأبدى الســراج خشــيته من انهيار منظومة 
الخدمــات التي تقدمها البلديــات في قطاع 
غــزة، نتيجة الحصار المفروض منذ ســنوات 
طويلة، والذي أدى إلى تهالك اآلالت الالزمة 
لعمل البلديات، تزامنًا مع عدم توفر الوقود 

الالزم للتشغيل وتقديم الخدمة.

ثالث وفيات خالل ساعات في 
)إسرائيل( ترفع الحصيلة إلى 15

الناصرة/ األناضول:
سجلت )إســرائيل(، أمس، حالة وفاة بفيروس "كورونا"، هي الثالثة خالل ساعات، ليرتفع 
إجمالــي الوفيات إلى 15 حالة، وســط توقعات بأن يشــغل المصابــون بالفيروس 100 

بالمائة في جميع المستشفيات في البالد.
وبحســب قناة "كان" الرســمية فإن حالة الوفاة الجديدة لســيدة عمرها 86 عاما، لفظت 
أنفاسها في مستشفى "شــعاري هتسيديك" بالقدس بعد أن دخلتها في حالة حرجة قبل 

6 أيام.
وفي وقت ســابق أمس، أعلنت الصحة اإلســرائيلية وفاة مسن )92 عاما( في المستشفى 
ذاته، فضال عن مســنة )90 عاما( في مستشــفى بمدينة "بني براك" التي تقطنها أغلبية 

يهودية متدينة )حريديم(.
وســجلت )إسرائيل( في 20 من الشــهر الجاري أول حالة وفاة لمسن )88 عاما(، في حين 

سجلت الجمعة 4 وفيات في أكبر حصيلة يومية شهدتها حتى اآلن.
وأعلنت الصحة، أمس، تســجيل 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خالل الـ 

24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين إلى 3 آالف و865.

من جهتها حذرت "فيريد عزرا" رئيســة القسم الطبي بوزارة الصحة من التزايد المتسارع 
في عدد المرضى.

وقالت "عزرا" للصحفيين وفق صحيفة يديعوت أحرونوت: "نســتعد لســيناريو تكون فيه 
جميع األسرة في المستشفيات بـ)إسرائيل( لمرضى كورونا".

وأضافت: "ســيكون سيناريو صعبا جدا، هذا ما يجعلني غير قادرة على النوم، وال أعرف ما 
إن كنا سنتمكن من التعامل معه أم ال". 

ارتفاع إصابات كورونا فلسطينًيا 
إلى 108.. ودعوات لوقف الزيارات

البلديات تناشد لتوفير 3 ماليين دوالر لمكافحة "كورونا"
الداخلية بغزة تدعو المواطنين للحد من الحركة حفاًظا على سالمتهم

جانب من مؤتمر اإليجاز الصحفي حول كورونا بمدينة غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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دوافع )إسرائيل(
 الخفيةبعدم تفشي 

"كورونا" في غزة
ال تخفي المؤسســة اإلســرائيلية، األمنية والسياسية، حرصها 
الجــدي على عدم انتشــار فيروس كورونا فــي قطاع غزة، وهو 
حرص ليس حبًا في ســواد عيون الفلسطينيين، أو إشفاقا على 
صحتهم، فالحصار اإلســرائيلي هــو الوباء الحقيقــي أكثر من 

كورونا. 
لكن الجهد الذي تقوم به )إسرائيل( لمواجهة أزمة كورونا في 
غزة تسعى من خالله للحصول على ما تزعم أنه مقابل سياسي 
وأمني وعســكري من حماس، وتحقيق مصالح إستراتيجية لها، 
ال ســيما من خالل إنهاء أزمة الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى 

الحركة في غزة، وتحقيق مصالحها األمنية.
تتابع )إسرائيل( اإلعالنات الفلسطينية في غزة بين حين وآخر, 
بأنها مســؤولة عن إمكانية انتشــار كورونا فــي القطاع، وهذا 
اإلعالن يعني أن هناك ربطا قســريا إلزاميا بين الوضع الصحي 

اإلنساني في غزة، والوضع األمني فيها.
هذا الربط عاشــت )إسرائيل( آثاره سابقا في جوالت تصعيدية 
مع حماس، وعلى رأســها حرب غزة األخيــرة 2014، صحيح أن 
حماس في غزة تحــاول الحفاظ عليها هادئة مســتقرة، لكنها 
اتخذت سلسلة خطوات احتياطية جادة تشير إلى قلقها الجدي 
المشــروع من فرضية انتشــار الوباء، وعلى رأســها التدرج في 
إعــالن وقف طقوس الحيــاة في القطاع، بمــا فيها الصالة في 
المساجد، وإقامة مئات وحدات الحجر الصحي في وقت قياسي.

االلتزام القانوني اإلسرائيلي تجاه القطاع يترافق مع مصالحها 
اإلســتراتيجية لمساعدة غزة بمنع تفشــي كورونا، ألن الهدف 
اإلســرائيلي يجب أن يكون منع وقوع كارثة إنســانية في غزة، 
وفي الوقت ذاته المحافظة على االستقرار السكاني في القطاع، 
ألنــه في حــال حصول أي زعزعــة لهذه األوضــاع، فإن حماس 
وباقي الفصائل قد توجهها نحو )إســرائيل( من خالل المبادرة 

بتنفيذ أعمال عسكرية النتزاع تنازالت منها بالقوة.
في ذروة األزمة اإلنســانية التي يعانيهــا كل العالم، بمن فيه 
الفلســطينيون واإلســرائيليون، ال يتورع هؤالء عــن القول إن 
الجهود اإلســرائيلية لمنع تفشــي كورونا في غــزة ال يجب أن 
تكــون دون ثمن، والمقابل األول الــذي يجب أن تتحدث حوله 

)إسرائيل( مع حماس هو موضوع جنودها األسرى في غزة.
أكثر مــن ذلك، يطالــب بعــض اإلســرائيليين، والحديث عن 
ساســة وجنــراالت، وليس أناســا عاديين، بأنه فــي حال زادت 
الطلبــات اإلنســانية والصحيــة مــن غزة، فــال مانــع أن تزيد 
)إســرائيل( في قوائم مطالبها بخصوص أسراها هناك، بجانب 
الطلب من حماس فرض ســيطرتها على باقي الفصائل لعدم 
قيامهــا بخروقات أمنية بين حيــن وآخر بإطالق الصواريخ على 
)إســرائيل(، والتوقف عن توجيه العمليات العســكرية بالضفة 
الغربية، ما يجعل من أزمة كورونا فرصة إسرائيلية الستغاللها 

النتزاع تنازالت من الفلسطينيين.

غزة-رام اهلل/ محمد الدلو:
يوافــق اليوم االثنين، 30 مــارس/ آذار، الذكرى الـ44 
"ليــوم األرض"، الذي جاء بعد هبــة الجماهير العربية 
داخل أراضــي 1948، ضد االســتيالء علــى األراضي، 
واالقتالع، والتهويد التي انتهجتها ســلطات االحتالل، 
وتمخض عن هذه الهبَّة ذكرى تاريخية سميت بـ"يوم 

األرض".
ولكــن تأتــي هــذه الذكــرى في ظــل ظــروف صعبة 
وغير مســبوقة؛ نظرًا لحالــة الطوارئ التي تعيشــها 
المحافظات الفلسطينية كافة كباقي دول العالم، للحد 

من تفشي فيروس "كورونا" )كوفيد19-(.
في ضــوء ذلك دعت لجنــة المتابعة العليــا للجماهير 
العربية، أبناء شــعبنا الفلســطيني فــي مختلف أماكن 
وجوده، إلحياء يوم األرض، بسلســلة نشاطات رقمية 
ومنزلية، بســبب الظروف الصحية الخطيرة والقاهرة، 

الناشئة عن انتشار الفيروس.
وقالت المتابعة في بيــان: إن هذه الخطوة تأتي "من 
أجل الحفــاظ على ديمومة إحياء الذكرى الخالدة ليوم 
األرض، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سالمة الجمهور 
العــام". وتفيد معطيات لجنــة المتابعة العليا -الهيئة 
القيادية العليا لفلسطينيي -48 بأن سلطات االحتالل 
اســتولت على نحو مليون ونصــف دونم منذ احتاللها 
فلســطين حتى عام 1976، ولم يبقَ بحوزتهم سوى 
نحــو نصف مليــون دونم، عدا مالييــن الدونمات من 

أمالك الالجئين وأراضي المشاع العامة.
وترجع قصة يوم األرض إلى عام 1976 عندما أقدمت 
ســلطات االحتالل اإلســرائيلي على مصــادرة نحو 21 
ألف دونم في مــدن الجليل والمثلــث والنقب، لتنفيذ 
مشــروع أطلقت عليه "تطوير الجليل" وكان عبارة عن 
عمليــة تهويد كاملــة للمنطقة، ما دفــع أهل الداخل 

الفلسطيني لالنتفاضة ضد المشروع.
وللــرد علــى القــرار تداعت لجنــة الدفاع عــن األرض 
بتاريخ 1 فبراير/شــباط 1976 لعقد اجتماع عاجل في 
الناصــرة، نتج عنه إعــالن إضراب عام شــامل في 30 

مارس/آذار من السنة نفسها احتجاجًا على ما جرى.
وبــادرت قــوات االحتــالل إلــى الــرد بدمويــة علــى 
االحتجاجــات وأطلقــت النار عشــوائيًّا علــى محتجين 
فلســطينيين صبيحة يوم اإلضراب، ما أدى إلى ارتقاء 
ستة شهداء من الداخل الفلسطيني، وسقوط عشرات 

الجرحى، واعتقال المئات.
خطران حقيقيان

وفي هذا السياق قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير حنان عشــراوي، إن الشعب الفلسطيني يواجه 
فــي الذكــرى الـــ44 ليــوم األرض خطريــن؛ أولهما: 
االحتــالل الذي يتفشــى ويتمــدد في أرضنــا، ويتنكر 
لحقوق شعبنا، ويواصل سياســاته القائمة على الضم 
والفصل العنصري والتهجير القسري والتطهير العرقي 
بدعــم مــن إدارة ترامب التــي لم تتواَن عــن تقديم 
دعمها المتعدد األشــكال لنصرة اليمين اإلســرائيلي 

المتطرف وصواًل إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأضافــت: "الخطــر الثاني الــذي يواجه شــعبنا اليوم 
كما شــعوب العالم قاطبة هو فيــروس "كوفيد- 19" 
العابر للحــدود، وخطورته ال تقل عن خطورة االحتالل 
فهو يتفشــى بين شــعوب العالــم مســتهدًفا بقاءها 
على األرض، ويكشــف عن بشاعته وبشــاعة االحتالل 
اإلســرائيلي الذي اســتغل انشــغال العالــم بالجائحة 
لتصعيد انتهاكاته وجرائمه وممارســاته االستيطانية 
االســتعمارية ونهجــه القائــم على اإلهمــال الصحي 
للشــعب الفلســطيني في أراضي عام 1948 والقدس 
المحتلــة وقطاع غزة، وإهماله لألســرى في الســجون 
اإلسرائيلية والعمال وتعريض حياتهم للخطر في هذه 

المرحلة الصعبة".
حالة نضال شعبي

وفي هذا الســياق، قالت حركة الجهاد اإلســالمي: إن 
ذكرى يوم األرض الفلســطيني تحولت بفضل تمسك 
الفلســطينيين بأرضهم وتجذرهم فيها واستماتتهم 

في الدفاع عنها، إلى حالة نضالية شعبية مستمرة.
وأكد عضو المكتب السياسي للحركة يوسف الحساينة 
فــي بيان صحفي أمس، أن "يــوم األرض مثل وما زال 
للفلســطينيين حالــة نضالية شــعبية تناضل وتكافح 
وتقاتــل من أجل األرض واإلنســان، وهي حركة واعية 
نهضت كي تقطع مع المحتل الغاصب لألرض لكشــف 
زيــف ادعاءاتــه وأباطيلــه وأراجيفه التي يســعى من 
خاللها الغتصاب العقول وتزييف الوعي وحرف التاريخ 

وسرقة التراث".
وأشــار الحســاينة إلــى أن يــوم األرض جســد القدرة 
الفلســطينية علــى إبــداع طــرق للنضــال المضنــى 
والمتواصــل من أجــل الحرية والنضــال ضد االحتالل 
وتهويــد  األرض  لمصــادرة  الحثيثــة  ومحاوالتــه 
المقدسات وتزييف الواقع وحرف التاريخ عن مساراته.

مــن جانبهــا دعــت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
فلســطين، إلى جعل كل يوم من نضالنا الوطني ضد 
االحتالل واالســتيطان، والحصار والعنصرية الفاشية، 
يومًا لألرض، تتسع فيه ميادين االشتباك مع االحتالل 

اإلسرائيلي بأشكالها المختلفة.
وقالــت الجبهة في بيان صحفي: "يحل يوم األرض في 
ظروف سياســية لم يعد فيها مجــال للتباين والخالف 
واالنقســام بــل باتت تتطلــب بــذل كل الجهود من 
أجل إزالة العوائق التي تســتعيد وحدة شعبنا، ووحدة 

مؤسساته، في مجابهة خطرين كبيرين".
وأوضحت الجبهة أن الخطــر األول هو "جائحة كورونا 
التي ال تميز بين فلســطيني وآخر، األمر الذي يتطلب 
توحيــد الجهــود الميدانيــة وتوفيــر كل الضــرورات 
وتجنيد كل الكفاءات، ونشــر ثقافة التطوع، والتكافل 
االجتماعي، ليتجاوز شعبنا هذه المرحلة بما تحمله من 
خطر وافد عليــه من الخارج، يحتاج إلــى درجات عالية 
من االلتزام واالنضباط الجماعــي، صونًا لصحة أبناء 

شعبنا ومستقبله".

وذكرت أن الخطر الثاني هو صفقة ترامب-نتنياهو في 
إشارة إلى "صفقة القرن" والتي "هي أخطر على شعبنا 
وحقوقــه من كورونا، فهي ترســم لقضيتنــا وحقوقنا 

مستقباًل شديد السواد".
ودعت الديمقراطية للعمل بكل الوســائل السياســية 
والكفاحيــة لفك الحصار عن قطاع غزة وإطالق ســراح 
األسرى والمعتقلين، واسترداد أموال السلطة والشعب 
الفلســطيني لتوفيــر احتياجات الصمود فــي المرحلة 
الحاليــة، مؤكدة أهمية االرتقاء بــاألداء النضالي نحو 

توحيد الجهد الكفاحي.
يوم خالد

بدورها أكــدت الهيئة اإلســالمية المســيحية لنصرة 
القــدس والمقدســات، أن يوم األرض ســيبقى ذكرى 
خالــدة، على تمســك الشــعب الفلســطيني بأراضيه، 
وعــدم التنازل عن أي شــبر منها، وتمســكه بالقدس 

عاصمة لدولته المستقلة.
وقال رئيس الهيئة د. حنا عيســى في بيان صحفي، إن 
"انتفاضة 30 مارس 1976" انعكســت بصورة إيجابية 
على النضال الفلســطيني بتكريســها للنضال الشعبي 
الرافض لسياســات المصــادرة اإلســرائيلية لألراضي 

الفلسطينية.
ودعــا عيســى إلــى اســتمرار مواجهــة المخططــات 
اإلســرائيلية الهادفة إلى تهويد األرض الفلســطينية 

وطمس معالمها العربية.
إحداث تغيير حقيقي

مــن ناحيتــه أكــد النائــب فــي المجلس التشــريعي 
جمــال الخضــري، أنــه في ذكــرى يــوم األرض يجدد 
بأرضهــم ومقدســاتهم،  الفلســطينيون تمســكهم 
ورفض اســتمرار االحتالل اإلســرائيلي بالسيطرة على 

أراضيهم.
وقــال الخضري فــي تصريح صحفي أمــس، إن العالم 
في ظل ما يعيشــه من معاناة وإغالق جراء وباء كورونا 
-وهي حيــاة الفلســطينيين منذ عشــرات الســنين- 
مُطالب بــأن يحدث تغييرًا حقيقيًــا في مواقفه تجاه 
االحتــالل، وإنقاذ شــعبنا، وإغاثــة المنكوبين في غزة 

والضفة الغربية والقدس والخارج.
وأضاف: "لعل العالم بدأ يُدرك ماذا يعني حظر التجول 
الذي عاشــه الشــعب الفلســطيني عشــرات السنين، 
ومعنــى الحصار واإلغــالق ومنع الســفر للمواطنين"، 
مشــيرًا إلى أنه في غزة آالف الشبان والرجال والنساء 
الذين لم يصلــوا أرضهم في الضفة الغربية والقدس 

المحتلة.
وأضــاف: "تأتــي ذكــرى يــوم األرض لنجــدد التأكيد 
أن صفقة ترامب ســقطت وفشــلت، وأن الفلسطيني 
متمســك بأرضه ومقدســاته، وأنها حق فلسطيني لن 

يتخلى عنه".
وأكــد أنه وفــي يــوم األرض يجــب أن يتجمــع الكل 
الفلســطيني تحت رايــة واحدة وهي علم فلســطين، 

ووضع الخالفات جانبًا ونبذ االنقسام.

رام اهلل-غزة/ محمد عيد: 
أطلق نشــطاء حملة لرفع العلم الفلسطيني فوق المنازل 
داخــل الوطــن وخارجــه، والتفاعــل عبر منصــات مواقع 
التواصل االجتماعي، وذلــك بالتزامن مع الذكرى الرابعة 
واألربعيــن لـ"يوم األرض" الذي يوافق اليوم االثنين )30 

مارس(.
ودعاء النشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي، أمس، إلى 
رفع العلم الفلســطيني على الشرفات والمنازل في المدن 
والقرى والبلدات والمخيمات؛ تأكيدًا للهوية الفلسطينية 

ورفضًا لسلب األرض.
وأكــدوا أن هــذه الفعاليــات الرمزية والرقميــة تأتي في 

وقال أبو هولي، في بيان، أمس، لم يكن يوم األرض الذي 
نحييه مع جماهيرنا الفلســطينية في الوطن والشتات إال 
نموذجًا متمايــزًا ليوميات نضالنــا الوطني الصعب في 
كل مراحل الثورة ليجعــل من كل أيامنا يومًا للدفاع عن 
األرض في مواجهة المخططات اإلســرائيلية وممارسات 

نهشها وابتالعها وتكريس االحتالل البغيض عليها.
كما دعــا االتحاد الديمقراطي الفلســطيني "فــدا"، أبناء 
شــعبنا إلــى تنفيــذ سلســلة مــن النشــاطات الرقميــة 
والمنزليــة، إحيــاء لذكرى يــوم األرض، بشــكل يضمن 
الحفاظ على ديمومة إحياء هذه الذكرى المهمة لشعبنا.

وأهاب "فدا"، في بيان، أمس، بكل المواطنين برفع أعالم 

إطار االستجابة للتعليمات الصحية خشية تفشي فيروس 
"كورونــا". ويحيي الفلســطينيون يــوم األرض كل عام، 
للتذكير بشهداء الداخل المحتل الذين ارتقوا عام 1976 
في هبة جماهيرية ضد االحتالل ورفضًا لمشــاريع ســلب 

األرض وتهويدها.
وأكد عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير أحمد أبو 
هولــي، أن فعاليــات إحياء الذكرى الـــ)44( ليوم األرض، 
ســتقتصر علــى رفع العلم الفلســطيني من فوق أســطح 
المنازل وتأكيد التمســك بالحقوق والثواب الفلسطينية، 
وفضح الممارســات اإلســرائيلية وجرائمها بحق شــعبنا 

الفلسطيني.

فلســطين على نوافذ أو أسطح البيوت، إضافة إلى تعزيز 
حالة النهوض الوطني والعمل الوحدوي والتطوعي التي 
نشــأت كرد فعل طبيعي لمواجهة "كورونا" والعمل على 
مأسســة هذه الحالــة وتأطيرها ورفدهــا بطرائق العمل 
المناســبة بما يضمن ترسيخها في مختلف أوساط شعبنا 

في كل أماكن وجوده.
وقال "فدا" إن فيــروس "كورونا" الذي يجتاح العالم يضع 
المجتمــع الدولي أمام مســؤولياته للعمل بشــكل عاجل 
لممارســة الضغط على )إســرائيل( إلطالق سراح األسرى 
الفلســطينيين حماية لهم من اإلصابــة بهذا الفيروس 

ومن أجل رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.

دعوات لرفع العلم الفلسطيني فوق المنازل إحياًء لـ"يوم األرض"

دعوات للوحدة وتأكيد أن خطر االحتالل يماثل فيروس "كورونا"

في الذكرى الـ44.. الفلسطينيون
 يحيون "يوم األرض" بفعاليات رقمية
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دولة فلسطين 
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشــتريات عن طرح عطاء تبعًا للشروط 
والمواصفات الموضحة في كراســة ووثائق العطــاء، فعلى الراغبين في 
المشــاركة من أصحــاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعة وزارة 
الصحة – دائرة المشتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي 
من أجل الحصول على كراســة العطاء والمواصفــات مقابل مبلغ )100( 

شيكل غير مستردة.
2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/04/08 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

1
توفير قطع غيار ألجهزة قياس أمالح 

2020/32الدم في مستشفيات رفح
 11:00

صباحًا
3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســالمي أو بنك االنتاج أو 
بنــك البريد أو كتاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفــاق شــهادة خلو ضريبي أو صــورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
 )www.moh.gov.ps( أو زيــارة الموقـع االلـكـتروني لوزارة الصحـة

 لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين 
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة المشــتريات عن طــرح عطاء تبعًا للشــروط 
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الراغبين في المشاركة 
مــن أصحاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعــة وزارة الصحــة – دائرة 
المشــتريات بالمجمــع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول 

على كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غير مستردة.
2. آخــر موعــد لقبول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/04/08 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقماسم العطاءم
 العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

1

توفير قطع غيار إلصالح جهاز 
التصوير الطبي المحوسب بمجمع 

الشفاء الطبي
2020/31

 11:00

صباحًا

3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك االنتاج أو 
بنــك البريد أو كتاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق شــهادة خلو ضريبــي أو صورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
 )www.moh.gov.ps( أو زيــارة الموقـع االلـكـتروني لوزارة الصحـة

لالطالع على كراسة العطاء.

فعاليات يف غزة
 اليوم إحياًء ليوم األرض

غزة/ فلسطين:
أعلنت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة ومواجهة الصفقة تنظيمها سلسلة 

فعاليات اليوم االثنين؛ إحياء لذكرى يوم األرض الـ44. 
وذكــرت الهيئــة في بيــان، أمس، أنه ســيتم عقد مؤتمر صحفــي في مخيم 
العودة شــرق مدينة غزة )ملكة( بحضور محدود من أعضاء الهيئة، وسيلتزم 

المشاركون بالوقوف بشكل متباعد، وكذلك الصحفيون.
ولفتت إلى أن المؤتمر ســيكون عبر البث المباشر، والتردد يوزع لإلعالم لمن 

يريد من الصحفيين أخذ صورة المؤتمر دون الحضور.
وأشــارت إلى وقف حركة الســير لمدة خمس دقائق، بالتنســيق مع الشــرطة 
الســاعة 12 ظهرًا. داعية وســائل اإلعالم إلى الوجود بمفترق الســرايا، حيث 

سيوجد قيادات وأعضاء الهيئة الوطنية.
ولفتت إلى انطالق حملة تعقيم بالتنسيق مع البلديات المحلية.

ا بينها 150 مستوطنة و128 بؤرة في الضفة 448 موقًعا استيطانيًّ
مراقبان: األرض الفلسطينية تشهد هجمة استيطانية "رشسة"

االحتالل يسيطر على أكثر من 85 % من أرض فلسطين التاريخية

تأسيس األحزاب والتجمعات 
شّكل رافعة ألصحاب الوطن

أبو جابر: "يوم األرض" كرس حاجز 
الخوف بني فلسطينيي الداخل املحتل

رام اهلل/ مصطفى صبري:
قال األكاديمي الفلســطيني د.إبراهيم أبو جابر إن "يوم األرض" كسر حاجز الخوف 
بين الفلســطينيين داخل األراضي المحتلة عام 1948م، الذين عاشوا تحت الحكم 

العسكري منذ عام  1949 حتى عام 1966.
وأوضح أبو جابر في مقابلة مع صحيفة "فلســطين"، أمس، أن "الحاكم العسكري" 
هو صاحب حكم مصادرة األرض، "ففي المادة 125 من قانون الطوارئ العســكري 
الــذي فرض علــى األراضي المحتلــة 17 عامــا، تضمنت المادة صالحيــة الحاكم 

العسكري في مصادرة أي أرض الستخدامها في أغراض عسكرية".
وذكر أنه بموجب القانون صادرت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي مساحات شاسعة 
وخصوصــا في النقــب المحتل، ولم يبق ألصحاب األرض ســوى %3 من مســاحة 
األرض.  وأشــار أبو جابر إلى أنه في ظل الحكم العسكري وقانون الطوارئ تم سن 
"قانــون أمالك الغائبين" الذي مهد للســيطرة على أراضــي المواطنين الذين تم 
تهجيرهم إبان النكبة الفلسطينية إلى غزة والضفة ومصر واألردن وسوريا ولبنان 
والعراق. ونبه إلى سلســلة قوانين عنصرية فرضتها ســلطات االحتالل أبرزها سن 
"قانون التسوية" الذي يعطي المواطن %60 من أرضه والباقي يتم دفع ثمن زهيد 
من دولة االحتالل مقابل الدونم الواحد، إضافة إلى قانون "كمنيست" الذي سيتم 

بموجبه هدم 60 ألف منزل في الداخل المحتل بزعم البناء دون ترخيص.
واســتدرك: لذا جاء "يوم األرض" )30 مارس( كرد جماهيري على مصادرة حكومة 
االحتــالل 21 ألف دونم من أراضي ســخنين ودير حنا وعرابة والســواحرة وغيرها 

من المناطق.
ووصف المحاضر في كلية العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، "يوم األرض .. 
بموعد قلب الوضع الميداني رأسا على عقب، فبعد يوم األرض لم يعد هناك خوف، 
وتأسســت األحزاب الوطنية واإلســالمية، وأصبــح الحراك إيجابيــا، وتمت محاربة 

قضية األسرلة التي تهدف إلى تذويب الفلسطينيين في المجتمع اإلسرائيلي".
وذكر أن "يوم األرض" ســاهم في تأسيس لجنة المتابعة العربية، بعدما عزز الثقة 

لدى الجماهير الفلسطينية لتكون في الصدارة، وللمطالبة بحقوقها.
ودعا أبو جابر األحزاب السياســية والتجمعات النقابية الفلســطينية داخل األراضي 
المحتلة إلى اســتثمار "يوم األرض" واالصطفاف فــي جبهة وميدان موحدين ضد 

اإلجراءات اإلسرائيلية العنصرية.

"العالقات الدولية" يشيد برسالة 
برملانية أمريكية ملساعدة الفلسطينيني

غزة/ فلسطين: 
رحب مجلس العالقات الدولية – فلســطين بإقدام نواب في مجلس الشــيوخ 
األمريكي على مخاطبة "اإلدارة األميركية" لمطالبتها بمساعدة الفلسطينيين 

في التصدي لفيروس "كورونا".
وقــال المجلس في بيان، أمس: نقدر عاليًا خطوة النواب الثمانية في مجلس 
الشيوخ األمريكي، ورفضهم ربط المساعدات اإلنسانية بالمواقف السياسية، 
ونقدر فيهم هذه المشــاعر اإلنسانية الجياشــة، وخاصة اإلشارة إلى الظروف 
المأساوية التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار اإلسرائيلي الممتد منذ ١٤ 
عاما. وأكد أن هذه الخطوة مهمة زمانيا، مستدركا: "فنحن أمام إدارة أمريكية 
متطرفة يتطابق موقفها مع حكومة إســرائيلية عنصرية تســعى بكل السبل 

لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق الفلسطينيين".
وطالــب مجلــس العالقات الدولية أعضــاء الكونغرس األمريكــي بتأييد هذه 
الرسالة، والضغط على اإلدارة األمريكية الستئناف مخصصات وكالة "أونروا"، 
والتوقف عن أي خطوات من شــأنها تعزيز االحتالل اإلســرائيلي وسلب حقوق 

الفلسطينيين.
يذكر أن الرســالة البرلمانية تضمنت المناشــدة لتقديم المساعدات للشعب 

الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة "كورونا".

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
أكدت معطيات فلســطينية رسمية، حدوث زيادة 
كبيــرة في وتيــرة بناء وتوســيع المســتوطنات 
اإلســرائيلية المقامة علــى أراضــي المواطنين 
الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة والقــدس 

المحتلتين.
وأشار الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء، في 
تقرير له في ذكرى يوم األرض الذي يوافق اليوم 
االثنيــن )30 آذار/ مارس(، إلــى أن عدد المواقع 
االســتيطانية والقواعد العســكرية اإلســرائيلية 
نهاية عــام 2018 في الضفــة الغربية بلغ 448 
موقعًا، منها 150 مستوطنة و26 بؤرة مأهولة، 
تــم اعتبارها أحيــاًء تابعة لمســتوطنات قائمة، 

و128 بؤرة استيطانية.
وأكــد أن االحتالل يســيطر على أكثــر من 85 % 
من المســاحة الكلية ألرض فلسطين التاريخية، 
الفتًا إلى عـــدد الفلسطينيين المقدر نهاية عام 
2019 حوالي 13 مليون، حوالي 5 ماليين منهم 

يعيشون فـــي "دولة فلسطين"، وحوالي 1.597 
مليون فلسطيني في أراضي 1948، في حين بلغ 
عدد الفلســطينيين في الــدول العربية حوالي 6 
ماليين فلســطيني، وبلغ عدد الفلسطينيين في 

الدول األجنبية حوالي 727 ألفًا.
وذكر أن عدد المســتوطنين في الضفة الغربية 
بلــغ 671,007 نهاية عــام 2018، بمعدل نمو 

سكاني يصل إلى نحو 2.7 في المائة.
ويستدل من المعطيات أن حوالي 47 في المائة 
من المستوطنين يسكنون في القدس المحتلة، 
حيث بلغ عـــددهم حوالي 311,462 مستوطنًا 
منهم 228,614 فــي الجزء الذي ضمه االحتالل 
اإلســرائيلي إليــه عنــوة بعيــد احتاللــه الضفة 

الغربية في عام 1967.
وتشكل نسبة المســتوطنين إلى الفلسطينيين 
في الضفة الغربية حوالي 23 مســتوطنًا مقابل 
كل 100 فلســطيني، في حيــن بلغت أعالها في 
محافظة القدس حوالي 70 مستوطنًا مقابل كل 

100 فلسطيني.

 وجاء في التقرير أن عام 2019، شهد زيادة كبيرة 
في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية 
فــي الضفــة الغربية، حيث صــدق االحتالل على 
بنــاء حوالــي 8,457 وحدة اســتيطانية جديدة، 

إضافة إلى إقامة 13 بؤر استيطانية جديدة.
وبينت المعطيات أن االحتــالل قام خالل 2019 
بهدم وتدمير 678 مبنى، منها حوالي 40 % في 
منطقة القدس بواقع 268 عملية هدم، وتوزعت 
المبانــي المهدومــة بواقع 251 مبنى ســكنيًّا 

و427 منشأة.
كمــا أصدر االحتــالل خالل العــام الماضي أوامر 
بوقــف البناء والهدم والترميــم لنحو 556 مبنى 

في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وال تتوانى ســلطات االحتالل عن التهام المزيد 
من األراضي الفلسطينية مستغلة بذلك انشغال 
العالم في مواجهة فيروس "كورونا" )كوفيد19-(، 
والصمت العربي والدولي لالستمرار بسياساتها 
لتصفية القضية الفلســطينية. ويقول المختص 
في شــؤون االســتيطان عبدالهادي حنتش: إن 
ســلطات االحتالل تواصل تغولهــا على األراضي 
الفلســطينية منذ احتاللها األراضي الفلسطينية 

عام 1948 وحتى اللحظة.
ويضيف حنتــش لصحيفة "فلســطين": وضعت 
سلطات االحتالل مخططتها منذ احتالل األراضي 
الفلســطينية من أجل ســلب مزيد من األراضي 
وفصــل المدن والقــرى في الضفــة الغربية عن 
بعضهــا البعــض وعــزل مدينــة القــدس عــن 
محيطهــا الفلســطيني ومواصلة التغــول عليها 

وتهويدها.
ويؤكــد أن االحتــالل يســتغل انشــغال العالــم 
بمواجهتها فيروس "كورونا" والتطبيع والصمت 
فــي  الفلســطينية  القضيــة  لتصفيــة  الدولــي 
مواصلة مخططاته العنصريــة الهادفة لتصفية 
القضية الفلســطينية وتهجير سكانها األصليين 

واستبدال المستوطنين بهم.
ويشــير إلى أن االحتــالل وقطعان مســتوطنيه، 
ال يتوقفــون عــن ممارســة اإلرهــاب والبطش 

والجرائم اليومية، بحق أبناء شــعبنا بكل أماكن 
وجوده، وسط صمت دولي.

ويكمــل: "االحتــالل ماٍض إلبقاء ســيطرته على 
كامل المستوطنات بما فيها البؤر االستيطانية، 
وأن كل مــكان في الضفة قريــب من القدس أو 
المســتوطنات أو الجدار هو مهدد بالســيطرة"، 
مؤكــدًا أن إعــالن الرئيــس األمريكــي دونالد 
االحتــالل  لكيــان  عاصمــة  القــدس  ترامــب، 
واالعتراف بالقدس عاصمة لها، زاد االســتيطان 

بنسبة 100 %.
  "E1" ويبين أن االحتالل يواصل تنفيذ مشــروع
االســتيطاني للســيطرة على المنطقة الشرقية 
للقــدس المحتلــة، وعزلها عن الضفــة الغربية 
المحتلة، بربط سلســلة تجمعات ومســتوطنات 
كبيرة ببعضهــا، وهي "معاليه أدوميم، نيشــور 
أدوميــم، كفــار أدوميــم" وعــزل القــدس عــن 
محيطها وفصل القرى والبلدات الفلسطينية عن 
بعضهــا بعضًا والتحكم بهــا لتنفيذ مخططاته 

العنصرية.
وشــدد حنتش على ضرورة تشبث الفلسطينيين 

بأرضهم والدفاع عنها. 
هجمة استيطانية

ويؤكــد الخبير في شــؤون االســتيطان نصفت 
الخفش، أن األرض الفلسطينية تتعرض لهجمة 
استيطانية شرسة وكبيرة جدًا هدفها فرض أمر 

واقع جديد.
ويقــول الخفــش لصحيفة "فلســطين": تواصل 
ســلطات االحتــالل ســلب مزيــد مــن األراضي 
الفلســطينية في محاولة منهــا لمنع إقامة دولة 
فلســطينية مترابطــة جغرافيًّــا، ومنــع تواصل 
القــرى والتجمعات الفلســطينية وتفريغها وعزل 
مدينة القدس عن محيطها العربي والفلسطيني 

ليسهل االنقضاض عليها.
وحــث الخفــش الشــعوب العربيــة والحــركات 
العالمية لمســاندة شــعبنا وممارســة دور فاعل 
لمحاصرة االحتالل والضغط عليه لوقف جرائمه 

الممارسة بحق شعبنا وقضيتنا العادلة.
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دولة فلسطين 
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشــتريات عن طرح عطاء تبعًا للشــروط 
والمواصفــات الموضحة في كراســة ووثائق العطــاء، فعلى الراغبين في 
المشــاركة مــن أصحاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعــة وزارة 
الصحة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي 
مــن أجل الحصول على كراســة العطاء والمواصفــات مقابل مبلغ )100( 

شيكل غير مستردة.
2. آخــر موعــد لقبول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/04/08 الســاعة 11:10 صباحًا وســيتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

1
توفير مرتبة هوائية وكمبريسور 

2020/33كهربائي لقسم األقمشة والملبوسات
 11:10

صباحًا
3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك االنتاج أو 
بنــك البريد أو كتاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفــاق شــهادة خلو ضريبــي أو صورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
 )www.moh.gov.ps( أو زيــارة الموقـع االلـكـتروني لوزارة الصحـة

لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين 
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة المشــتريات عن طرح عطاء تبعًا للشــروط 
والمواصفــات الموضحة في كراســة ووثائق العطاء، فعلــى الراغبين في 
المشــاركة مــن أصحاب االختصاص المســجلين رســميًا مراجعــة وزارة 
الصحة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي 
مــن أجل الحصول على كراســة العطاء والمواصفــات مقابل مبلغ )300( 

شيكل غير مستردة.
2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/04/08 الســاعة 11:15 صباحًا وســيتم فتح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

1
توريد قطع غيار خاصة بكمبريسورات 
2020/34الهواء لدائرة صيانة مستشفيات غزة

 11:15

صباحًا
3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االسالمي أو بنك االنتاج أو 
بنــك البريد أو كتاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

الكفالة من مستحقات الشركة وتكون صالحة لمدة ثالثة شهور.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفــاق شــهادة خلو ضريبــي أو صورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
 )www.moh.gov.ps( أو زيــارة الموقـع االلـكـتروني لوزارة الصحـة

لالطالع على كراسة العطاء.

تحذير للعموم
نعلن نحن/ 1. رياض أحمد محمد عقل، هوية رقم )927000844( جباليا.
        2. أحمد عبد الحميد حسن صالح ، هوية رقم )939894457( جباليا.

بأننــا المالكين في قطعة األرض الواقعة في أرض القســيمتَيْن 
)138+137( مــن القطعة رقــم )1776( من أراضــي بيت الهيا 

وهي أرض أقساط.
ونحــذر كل مــن يتعامل أو يتعاقــد بخصوصها تحت طائلة المســؤولية 
القانونية والعشــائرية وال يجوز ألي شــخص التصرف بها بأي شــكل من 

األشكال إال بعد الرجوع لنا وقد أعذر من أنذر.
حرر في : 2020/3/29 

قلقيلية- غزة/ يحيى اليعقوبي:
ثالثمائة وستة وثمانون يومًا بقي فيها 
مقيدًا بين قضبان كانت رفيقه الوحيد، 
ليس في ســجون االحتالل اإلســرائيلي، 
بل لــدى وقائي الســلطة الفلســطينية 
بمدينــة رام اهلل، تحديــدًا فــي ســجن 
"بيتونيا"، أمضى منها 37 يومًا مضربًا 
عن الطعام على فترات مختلفة، مدة مر 
خاللهــا الطالب مؤمن نــزال )21 عامًا( 
بأصعب مرحلة في حياته لم يتوقعها أو 
يتخيل حدوثهــا. بينما كان مؤمن الذي 
أفرجت عنه السلطة في 15 آذار )مارس( 
2020م يــروي تفاصيــل اعتقاله، كانت 

"فلســطين" تحســن االســتماع، لتنقل 
إليكم مــا باح به مــن تفاصيل ومواقف 
عنونهــا  واعتقــال  تحقيقــات  وظــروف 
بوصفه: "االحتالل كان يحقق لكن بأيد 

فلسطينية" 
فــي الخامــس والعشــرين من شــباط 
)فبرايــر( 2019م، اعتقــل مؤمــن مــن 
منزلــه بمدينة قلقيلية قوة تابعة لجهاز 
"وقائي" الســلطة، واقتادته إلى ســجن 
"بيتونيا". "في التحقيق؛ سألني الضابط: 

يضيف: "ذات يوم جاء شــخص أرجح أن 
يكــون ضابًطا أمريكيًّــا، طويل له كتلة 
عضلية، ظل بالغرفة عشر دقائق، اقترب 
منــي ورفع رأســي إلى األعلــى بطريقة 
فظــة، ربما جــاء ليتحقق مــن أن العمل 
والتنســيق مع االحتالل على ما يرام )..( 
كنا نراهم كثيرًا نرى هؤالء األشــخاص 

يتفقدون السجن".
صمــت مؤمــن برهة ثــم قــال بعدها: 
"أيام الســجن كانت مملة، ال يسمحون 
لــك بعمل نظــام خاص، حتــى ال يوجد 
موعد ثابت لإلفطار أو الغداء أو العشــاء، 
وكذلــك للفــورة فأحيانًا نخــرج ظهرًا 
وتارة الساعة الثامنة صباحًا، وفي المرة 
األخرى بعد العصر، وهي فترة نوم أفراد 
الوقائي، وأحيانًا يخرجوننا في المســاء 

إلى الساحة". 
"أبو ربيــع" ضابط يحمل هــذه الكنية، 
االســم الوحيد العالق بذاكرة "مؤمن"، 

نفســي طيلة مدة اعتقالي، أجلس على 
باب الفورة أنتظر اإلفراج بعد صدور أمر 
قضائــي باإلفراج دون جــدوى، حتى إن 
يوم اإلفراج عني لم أجهز نفسي، وكانت 
فرحتــي منقوصــة إذ خشــيت أن تكون 

مثل كل مرة".
"عندمــا خرجت ذهبت إلى رؤية شــوارع 
قلقيليــة وحارتــي، وجــدت زمالئــي قد 
تقدمــوا ثالثــة فصــول"، هكــذا حــرم 
مؤمن دراسته الجامعة في السنة األولى 
في  الكهربائيــة  الهندســة  بتخصــص 
جامعة فلســطين التقنية "خضوري" في 
طولكــرم. يلخــص بعــض المقتطفات 
اإلضافيــة فــي حياتــه داخــل الســجن 
جماعيــة  بغرفــة  "وضعــت  مختصــرًا: 
فيها عشــرة ســجناء جنائييــن متهمين 
بقضية تســريب أراض لالحتالل، وزعوا 
على ثالث غرف؛ حطمنــي هذا الموقف، 
وعندمــا غــادروا، بقيــت وحــدي بغرفة 

"بتعرف ليش إنت هــان؟"، وتابع بعدما 
بقيــت صامتًــا: "ألنــك عدو للمشــروع 
الوطنــي"، ثــم ربطوا يــدي المقيدتين 
بحبل معلق بالسقف، ورفعت عن األرض 
بمقدار شــبر، وظــل المحقــق يضربني 
بشــدة بآلة تشبه العصا، ويسأل هل لي 
أي تواصل مع غــزة؛  كان التحقيق على 
ثالث جلســات الظهر والعصر والعشــاء، 
ثــم يفك الحبل وأترك ال أعرف النوم من 
شــدة األلم"، هكذا أمضى 59 يومًا في 
التحقيــق، والتصقــت بالجســد كعالمة 
ومؤشــر على ذكرى أليمة. تنهيدته هنا 
تروي مائة حكايــة من األلم: "كنت أنام 
"مشبوحًا" وأســتيقظ لـ"الشبح"، أحيانًا 
أســتمر معلًقا ثالث ساعات )...( الزنزانة 
صغيرة بمســاحة فرشــة بطول مترين 
وعــرض متــر، دورة المياه فــي الخارج، 
يجب أن تطــرق الباب كثيرًا حتى يؤذن 
لك بقضاء الحاجــة، أنقل من زنزانة إلى 

أخرى حتى ال أعتاد عليها".
ضابط بمالمح أجنبية

في أثنــاء تذكــر مؤمن تلــك اللحظات 
لــه،  وصــف  ال  بحــزن  صوتــه  امتــزج 

عن ذلك يقول: "هــذا الضابط أكثرهم 
شــدة وتعذيبًا لنــا، كان يكــره أن نقرأ 

القرآن، يسب الذات اآللية".
فرحة لم تكتمل

بعد ســتة أشــهر من االعتقال، حصلت 
عائلــة مؤمــن علــى قــرار قضائي من 
محكمــة الصلح بــرام اهلل باإلفراج عنه، 
تلك الفرحــة وصلت إلى قلب الســجن، 
ينتقــل بحديثــه إلــى تلــك اللحظــات: 
"يومها جهزت حقيبتي، شــعرت بفرحة 
اإلفــراج، ودعــت المعتقليــن األمنييــن 
مثلي، وبقيت أنتظر في ســاحة "الفورة" 
قبــل أن ينــادي علــي مديــر الســجن، 
ويصدمنــي: "فــش إلك ترويحــة .. إحنا 
بنحــدد وقتيــش تــروح مــش القضاء"، 
وذهب وأغلق علــي باب الغرفة -وكانت 
حالتي النفســية صعبة- بداًل من تركي 

في الساحة على األقل".
تحار كلماته هنــا: "خمس مرات جهزت 

السجن مدة أربعة أشهر، كان يمنع عني 
جلب الكتب اإلسالمية".

"أتــدري؛ أفرج عني بقــرار من االحتالل" 
–يقــول- "وهذا الدليل: في اليوم األخير 
لي )15 مارس( بعدمــا وقعت كل أوراق 
اإلفــراج، كان أفراد الوقائي ينتظرون رد 
االحتالل، كنت أســمعهم يتهامســون: 
"إجــا الــرد باإلفــراج؟"، كل تصرفاتهم 
أوحــت لي أنهم ينتظــرون رد االحتالل، 
حتى أيام اإلضرابــات التي خضتها، في 
يوم حدث معي مغص كلوي، وكان يجب 
أن أخرج للمشــفى عاجاًل، ظلوا يتصلون 
باالحتالل حتى حصلوا على إذن إخراجي 
لمستشــفى مجمع فلســطين "الطبي"، 

وكنت مقيدًا مثل المجرمين".
خــالل مــدة اعتقالــه خــاض مؤمــن 8 
إضرابــات في مجموعهــا 38 يومًا، قبل 
أن يختــم يعلــق على ذلــك: "الوقائي ال 

يكترث بحال المضربين".

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
تكررت حوادث إطالق النار على شخصيات فلسطينية بالضفة 
الغربيــة المحتلة، حيث طالت نواب في المجلس التشــريعي 
وأطباء ومســئولي مؤسســات، كان آخرهم رئيس المجلس 
القروي للنصارية شــرقي مدينة نابلس حســن دباس، الذي 

قتل بإطالق النار عليه مساء أول من أمس.
ويدل مقتل رئيس المجلس القروي للنصارية -وفًقا لما يرى 
متحدثان- على استشراء االنفالت األمني في الضفة الغربية، 

وعدم قدرة السلطة في رام هلل على مواجهته.
وكان الناطق اإلعالمي باســم الشــرطة العقيد لؤي ارزيقات 
أفاد أن رئيس المجلس المذكور أطلق عليه النار مجهولون، 
فأصابــوه بعدة أعيــرة نارية في أثناء وجــوده مع آخرين في 
القرية، وقد نُقل إلى المستشــفى التركــي بطوباس لتلقي 

العالج، لكنه فارق الحياة على سرير االستشفاء. 
يقول الكاتب المحلل السياسي عبد الستار قاسم: "إن تهديد 

الناس وكل من يعارض أفكارها، بعيدًا عن وسائل اإلعالم"، 
مضيًفا: "فهم من خلقوا هذا الظاهرة لتنفيذ رغباتهم". 

وتأكيدًا على انتشار االنفالت األمني بالضفة الغربية، يشير 
إلى أنــه تلقى تهديدًا بالقتل قبل أيــام عبر موقع التواصل 
االجتماعــي "فيس بوك" بســبب خالف مع إحدى الشــركات 
التابعة للسلطة، "وال يزال الخالف قائمًا"، معربًا عن خشيته 

أن ينفذ التهديد مع التسيب األمني بالضفة الغربية. 
بدورها أكدت الناشــطة سهى جبارة أن األوضاع األمنية في 
الضفــة الغربية مقلقة، مع تغول األجهــزة األمنية على أبناء 

الشعب الفلسطيني.
واســتغربت جبارة خالل حديثها لصحيفة "فلسطين" موقف 
الســلطة إذ اعتــدى بعــض عناصرها علــى المواطنين دون 
مســوغ قانوني، وســمحت لعناصر من حركــة فتح باالعتداء 
علــى المواطنيــن ومنعهــم مــن مغــادرة منازلهــم لعدم 

التزامهم بحضر التجول.

المواطنين في الضفة الغربية المحتلة قائم وموجود". 
ويضيف قاسم لصحيفة "فلسطين": "ال يزال التسيب األمني 
فــي الضفة الغربية قائمًا"، مدلاًل على ذلك بإطالق النار في 
الهواء خالل اســتقبال أســير محرر من ســجون االحتالل في 
مدينة جنيــن بالضفة الغربيــة المحتلة، أخيرًا، مع تفشــي 
فيــروس "كورونا" )كوفيــد19-(، وعدم االنصيــاع لنداءات 

السلطة بعدم النزول للشوارع.
ويذكر أن الســالح الــذي أطلق به النار هو ســالح خارج عن 
القانون، وأن الســلطة غير قادرة على جمعه، مشيرًا إلى أن 
"االنفالت األمني بالضفة الغربية قائم، ومستتر اآلن إلى حد 
مــا، لكنه جاهز ليخرج إلى العلن مباشــرة وفــي وضح النهار 
وبأي لحظــة، والدليل على ذلك قتل رئيس المجلس القروي 

للنصارية".
ويــرى أن "االنفــالت األمنــي بدأ مــع بداية تطبيــق اتفاق 
"أوســلو"؛ فمنظمة التحرير كانــت بحاجة إلى زعران لتهديد 

وتســاءلت: "لماذا الســماح لبعــض الملثميــن بالتجول في 
شــوارع الضفة الغربية بحجة فرض األمن؟!، وأين الســلطة 
مــن هؤالء؟!، ولمــاذا لم يوقفــوا؟!"، متوقعة ارتفــاع وتيرة 
العنــف بحــق المواطنيــن وممتلكاتهــم في حال اســتمرت 
الســلطة بغــض الطــرف عــن بعــض عناصرهــا وأتباعها 

لممارسة إرهاب المواطنين.
ودللــت علــى انتشــار االنفالت األمنــي في الضفــة الغربية 
بانتشــار الســالح غير المرخص في بعــض المناطق التابعة 
للســلطة، وتنفيذ عميات سطو مســلح على الصرافات اآللية 

وفروع البنوك المحلية بالضفة الغربية بهدف سرقتها.
وكانت مؤسســات حقوقية أهلية أكدت أخيــرًا تزايد حاالت 
القتل والشــجارات المجتمعية والشــروع في القتل وعمليات 
اإليذاء بمدن الضفة الغربيــة، وازدياد معدل الجريمة خالل 
العام الجاري عن الســنوات السابقة، وكان آخرها قتل رئيس 

المجلس القروي للنصارية.

د االعتقال اإلداري  االحتالل ُيجدِّ
للصحفية بشرى الطويل

رام اهلل/ فلسطين:
جددت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، أمــس، االعتقــال اإلداري لألســيرة 
الصحفية بشــرى الطويل لمدة 4 أشــهر جديدة. وأفاد مكتب إعالم األســرى 
فــي بيان بــأن الطويل )26 عاما( من مدينة رام اهلل أســيرة ســابقة اعتقلها 
االحتــالل ثالث مرات خالل األعوام 2011 و2014 و2017 قبل اعتقالها األخير 
في 11 ديســمبر 2019م. والطويل صحفية وناشطة في قضايا األسرى، وهي 
ابنــة القيادي في حركة حماس المحرر الشــيخ جمال الطويل، كما أن والدتها 
وإخوتها تعرضوا لالعتقال في سجون االحتالل.ويقبع في سجون االحتالل أكثر 

من 40 أسيرة في سجني )الدامون( و)هشارون(. 

مقتل رئيس المجلس القروي للنصارية يكشف عجز السلطة عن مواجهة االنفالت األمني بالضفة

انتهاكات "الوقائي" تتجاوز حدود اإلنسانية
"مؤمن نزال" يروي حكاية الـ386 يوًما في معتقالت السلطة  
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أعلــن أنا/  محمــود عبد الفتاج اســماعيل الكفراوي عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم 401278791 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  ابراهيم عبد الــرؤوف ابراهيم الدمياطي عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم 923930366 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ ســعاد  عبد الجواد العدس عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 901955740 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  عادل علي يوسف ابو غالي عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 918250242 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/  ســامه خليل ســالم ابو جليدان  عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 904798949 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/  عائد محمد زكــي زيد  عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 801247743 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ وفاء يوسف سليمان النجار  عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 908957517 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ محمد حســام  بشير نصر  عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 408141182 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

نبضات ساخنة
وليد الهودلي

كورونا ومكامن الخطر 
على أسرانا في السجون

بعيدًا عن أي توصيفات أدبية وبموضوعية مجردة، لقد بات أســرانا في غاية 
الخطر وذلك لمكامن الخطر اآلتية:

• األســرى على احتكاك مباشــر مع مجتمــع موبوء بهذا الفيــروس من خال 
احتكاكهم بالســجانين والمحققين وعناصر إدارة مصلحة الســجون، وهؤالء 
قادمون من الخارج والعاقة بينهم وبين من يســجنونهم عاقة عداء، وعليه 

فإن فرصة دخول الفيروس للسجون فرصة ذهبية وذات إمكانية عالية.
• بيئة الســجون بيئة حاضنة لألوبئــة واألمراض: حيث إنها مكتظة وبتهوية 
سيئة، مساحة غرفها تتجاوز المســاحة المتعارف عليها دوليًّا بكثير، فيُحشر 
فيها عادة ضعفا طاقة الغرفة، إضافة إلى أن يكون الحمام فيها واســتخدامها 
لعــدة وظائــف معًا، فهي غرفــة للنوم ولــألكل وللصاة وللرياضــة أحيانًا، 
وكذلك ســاحة السجن ضيقة جدًّا بالنسبة للعدد الذي يطوف فيها في ساعة 
الخــروج من الغرف فســاحة عســقان مثًا كانت بمســاحة ملعب كرة ســلة 
ليخرج إليها قرابة مائتي أســير فجاؤوا وقسَّــموها إلى أربعة اقسام فأصبحت 
ضيقة جدًّا إضافة إلى العلو الشــاهق ألسوارها، وإضافة إلى سقفها بالحديد 
الــذي يزيــد من الخناق عليها. كذلــك فالبيئة في منطقــة صناعية، في حين 
مثًا مجمع ســجون الرملة: "نيتســان، والذي يســمى المشــفى، ونفيتيرتسا 
المخصص للنســاء والمعبار"، كلها في منطقة تجمــع مجاري لتلك المنطقة. 
أضف إلى ذلك أن هناك من السجون من العهد البريطاني القديم حيث تنخر 

جدرانها الرطوبة القاتلة.
• مــن المعروف أن مقاومــة األمراض واألوبئة بحاجة إلــى تغذية صحية، أما 
الســجون هم أبعد ما يكون عن هــذه التغذية، عادة يأتي متعهد الســجون 
للخضــار والفواكه أســوأ ما في الســوق، تأتــي غالبًا بالذي تعفــن أو قريب 
من التعفن، ويأتي باللحوم المجمَّدة في أســوأ ما في الســوق ومن النقانق 
الرخيصة التي ال يعرف لها أصل هل مصدرها دجاج أم سمك أم خليط، المهم 
يأتــي ما تمنع خروج رائحته كثرة المواد الحافظة القاتلة، وعن الدجاج الوجبة 
األسبوعية ما إن يدخل القسم إال وتفوح رائحته الكريهة ويأتون بالجزء الذي 
ال تستوعبه أســواقهم "مؤخرة الدجاجة"، أما ما يســمح بشرائه من الكنتينا 
فأغلبه معلبات بعيدة كل البعد عن الغذاء الصحي، أغذية ذات وصفة مناسبة 

جدًّا النتشار األوبئة.
• األوضاع النفســية والضغط المتواصل وفنــون التنكيل واإلجراءات القمعية 
السادية التي تبقى سيًفا مصلتًا على رقاب أسرانا تشكل حاضنة مناسبة جدًّا 
إلضعاف المناعة وتسلل األمراض واألوبئة، وهذه كثيرة يضيق بها المقال لو 
أردنا تعدادها، ولكن على ســبيل المثال عندما يصل األسير على حافة األفراج 
عــدة مرَّات ثم يعاد لســنوات طوال كما حدث مع األســرى المؤبدات، عندما 
كان الحديث السياســي يصل بهم إلى قرب اإلفراج ثــم يقع الخذالن لينتظر 
فرصة قادمة بعد عدة ســنوات، مثًا أســرى الدفعة الرابعــة هؤالء مرُّوا بما 
يزيد على عشر فرص ثم كانت األخيرة ولم يحظوا باإلفراج، أي ضغط نفسي 
يتصور بعد هذا، كذلك أسرى صفة وفاء األحرار الذين أعيد اعتقالهم، وأسرى 
االعتقال اإلداري حيث الحرب النفســية المعروفة على األسير وأهله في عملية 

تجديد الحكم المتكرر.
• العــاج والتعامل مع المــرض والمرضى فيه من اإلهمــال المبرمج ما فيه، 
فاألســير المريــض يعانــي الســجن نفســه، وحرمانه مــن العــاج الصحيح 
والمماطلة المريرة ســواء كان ذلك في تشخيص المرض أو عاجه، وما ثبت 
من تجربة األدوية لصالح شــركات أدوية إسرائيلية، فهذه متوفرة في الوضع 
الطبيعي، فما بالنا إذا انتشــر وبــاء وصارت الحاالت التي تحتــاج إلى الرعاية 
كثيرة، الســجون غيــر مؤهلة بتاتًا مــن حيث األمكنة المجهــزة أو الطواقم 

الطبية المتائمة مع عدد األسرى الكبير.
• مواد التنظيف والمعقمات وظروف السجون المائمة جدًّا لألوبئة واألمراض 
من حيث الرطوبة وقســاوة البرودة شــتاء دون توفــر أي تدفئة، وفي الصيف 
القائظ ســجون بنيت خصيصًا لتعذيب األســرى في بيئات قاسية مثل نفحة 
وريمون والنقب شــديد البرودة شتاء والحرارة صيًفا، شطة وجلبوع في أجواء 

األغوار شديدة الحرّ صيًفا.
هــذا فيض من غيض، الســجون اإلســرائيلية غير مؤهلــة صحيًّا في الوضع 
الطبيعي، فما بالنا في ظل انتشــار وباء مثل فيروس الكورونا حيث يتوقع أن 
تكون األوضاع مأساوية والضحايا دون أي تهويل في غاية الرعب. لذلك يجب 
أن يجري حاليًّا الضغط على ســلطة االحتال من أجل إطاق سراح األسرى أو 
على األقل التخفيف من حالة االكتظاظ المهولة التي تشهدها هذه السجون.

رام اهلل-غزة/ فلسطين:
طالب نائبان في المجلس التشريعي، السلطة 
الفلسطينية بإعادة حقوق الموظفين ورواتب 
المقطوعيــن، وإصدار جوازات الســفر لجميع 

المواطنين دون تميز.
وأكد النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية، ماجد 
أبو شــمالة، ضرورة عودة السلطة والحكومة 
عــن جميع القرارات الجائرة التي اتخذت بحق 
الموظفين والتعامل مع كل موظفي السلطة 

بمساواة.
وشــدد أبــو شــمالة في بيــان أمــس، على 
ضــرورة التــزام الحكومــة بالقانــون وإعادة 
الرواتب المقطوعة فورًا وبأثر رجعي، وإصدار 
جوازات السفر لكل المواطنين، ووقف سياسة 
الفحــص األمنــي مؤيد أو معارض لسياســة 
الرئيــس محمود عبــاس، "فالجــواز وبطاقة 

الهوية وفًقا للقانون واحد".
وقال: إن "العار أن يصدر اإلسرائيليون بطاقة 

واالعتقــال  لاغتيــال  للمطلوبيــن  الهويــة 
تُوقِــف  وأن  تصنيفهــم،  حســب  عندهــم 
الحكومــة الجــواز ألنــه معــارض لسياســة 

الرئيس".
ودعا أبو شمالة إلى إنصاف موظفي تفريغات 
2005 وكل الملفــات التــي ظلــم أصحابها، 

ورفع الحصار فورًا عن قطاع غزة.
كمــا طالب النائــب في المجلس التشــريعي 
د. أيمــن دراغمــة، رئيس الســلطة محمود 
عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية بإعان 
االســتعداد للشــراكة والوحــدة الوطنية مع 
الــكل الفلســطيني، والتراجع عــن الخطوات 
والقــرارات العقابية التي اتخــذت بحق قطاع 
غزة واألســرى وعائاتهم وأعضــاء المجلس 

التشريعي بشقيها المالي والدستوري.
وشــدد دراغمة في بيان أمــس، على ضرورة 
إعــادة الســلطة جميــع الحقــوق ألصحابها، 
وتوحيــد المؤسســات الحكوميــة وإلغاء قرار 

المحكمة الدســتورية الباطــل بحل المجلس 
التشــريعي، والسماح له بالعمل وفق القانون 

لحين إجراء االنتخابات.
وقــال: يجب أن يقرع رئيــس الحكومة جرس 
الوحدة الوطنية، والشــراكة الحقيقية عمليًّا 
وليــس فقط من خــال اإلعام، مســتدرًكا: 
"يجــب علــى الســلطة القبول ببــدء حوارات 
ومشاورات لإلعداد للمستقبل من خال اعتبار 
اإلطــار القيادي الموحد هــو القيادة المؤقتة 
لحيــن إجــراء االنتخابــات العامــة، واقتناص 
الوقت وتحويل األزمة إلى فرصة ومستقبل".

وأضــاف دراغمــة: فــي ظــل حالــة الطوارئ 
حكومة اشــتية بحاجة لتوســيع الشــراكة مع 
الكل الفلســطيني، فالمرحلة بحاجة للوحدة 
والشــراكة والتخطيط لمستقبلنا معًا، "فهذا 
الوطن يقلع بأمان وســام بكل قوته وشعبه 
كلــه، وال يطير بجناح واحــد ويبقى الحال في 

تخبط ومراوحة في المكان".

غزة/ فلسطين:
أعــرب مديــر عمليــات وكالــة »أونــروا« 
بغزة ماتياس شــمالي عن تخوف الوكالة 
األممية من وصول فيروس »كورونا« إلى 
القطاع الذي يشــهد حالــة ضعف ونقص 
في اإلمكانات بســبب الحصار اإلسرائيلي 

المفروض منذ أكثر من 14 عاما.
وقال شمالي خال برنامج تلفزيوني بثته 
قناة »سكاي نيوز عربية«، أمس: »قلقون 
جــدًا من انتشــار الفيروس فــي ظل حالة 
الضعف، ستكون إدارة األزمة صعبة جدًا«.

الحصــار  رفــع  ضــرورة  علــى  وشــدد 
اإلسرائيلي، وإدخال المستلزمات الطبية، 
وأجهزة التنفس والحماية، ومعدات أخرى.

وأضــاف أنه »من غيــر المنطقي أن نفكر 
أن مكانــا كغزة يمكــن قطعه عن العالم، 
وهــذا يحمل الكل بمــن فيهم الناس في 
غزة المسؤولية لتفادي انتشار الفيروس، 
والسيناريو األسوأ هو انتشار الفيروس مع 

اإلغاق التام«.
وتابع: »بالنسبة للعديد من الناس بغزة، 
فهي تعد غير صالحة للعيش بالفعل منذ 
مدة طويلة، الناس ليست لديهم وظائف، 
ليســت لديهم ســبل للحيــاة أو الحصول 
على الدواء، الذين يعتمدون في غذائهم 
على المســاعدات الدولية وأونروا، بسبب 

هذا كله غزة غير قابلة للحياة«.
وأكمل شمالي: »من بين كل 100 شخص 

مُصاب هناك 20 يحتاجون للمستشــفى، 
و5 مــن هــؤالء الـــ20 يحتاجــون لعناية 
مكثفــة، اآلن يمكنــك حســابها؛ إذا كان 
هناك 60 ســريرًا مجهــزًا بأجهزة تنفس، 
ونحن في حالة انتشــار للوباء وكان هناك 
أكثــر مــن 1000 مصاب محتــاج للعناية 

المكثفة فإننا سنكون في مشكلة«.
وأشــار مدير عمليات وكالــة »أونروا« إلى 
أن مــدارس »أونروا« هــي المتاحة حاليا 
للحجــر الصحــي - وهــي ليســت مواقــع 
مثالية لتكون مراكز صحية - لكنها الخيار 
األفضل لتزويد النــاس بالرعاية الصحية 
الجهــاز  وأمــراض  لإلنفلونــزا  األوليــة 

التنفسي.

رام اهلل/ مصطفي صبري:
جددت ســلطات االحتال اإلســرائيلي اعتقال 
النائب في المجلس التشــريعي الفلســطيني 
الشــيخ حســن يوســف )64 عاما( إداريًا، قبل 
يومين مــن انتهاء فترة اعتقالــه التي امتدت 

لقرابة عام.
وقــال أويس، نجل النائب حســن يوســف، إن 
سلطات االحتال جددت اعتقال والده لمدة 4 
أشهر جديدة إداريًا، قابلة للتجديد مرة أخرى. 
منبهًا إلى أنه كان من المفترض اإلفراج عنه 

غدا الثاثاء 31 آذار/ مارس الجاري.
وأضــاف أويس لصحيفة »فلســطين«، أمس، 
أن تمديــد اعتقال والده للمرة الثالثة في ظل 

جائحة »كورونا« »انتقام مخابراتي«.
وكانــت قوات االحتــال اعتقلــت القيادي في 

حركة »حماس« حسن يوســف من منزله في 
بلــدة بيتونيــا غربــي رام اهلل، في الـــ 2 من 
نيســان/ أبريــل 2019، وهو أســيرٌ ســابقٌ 
أمضى أكثر من 22 عامًا في ســجون االحتال 

على فترات اعتقال متقطعة.
وفي الـــ 8 من أبريــل 2019، حوّلت محكمة 
االحتــال العســكرية فــي معتقــل »عوفــر« 
القيادي يوســف لاعتقال اإلداري مدة 6 أشهر 
قابلــة للتجديد، وجددتها مــرة أخرى يوم 29 

أيلول/ سبتمبر 2019.
وأكد أويس أن والده يعاني من أمراض مزمنة 

كالضغط والسكري وارتفاع الدهون.
وتابــع: االعتقــال اإلداري دون تهمــة ســيف 
مســلط على رقاب الفلســطينيين، منتقدا في 
الوقت ذاته صمت  المؤسسات الدولية وضعف 

دورها في الدفاع عن األسرى وإنقاذهم.
يذكــر أن قــوات االحتــال كانــت أفرجت عن 
النائــب عــن كتلــة »التغيير واإلصــاح« في 
تشــرين أول/ أكتوبــر 2018، بعد اعتقال دام 

11 شهرًا.

والشــيخ يوســف أحد مبعدي »مــرج الزهور« 
الحركــة  وجــوه  وأبــرز   ،1992 عــام  أواخــر 

اإلسامية في الضفة الغربية.
يُشار إلى أن االعتقال اإلداري هو اعتقال دون 
تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة 
ســرية ال يمكن للمعتقــل أو محاميه االطاع 
عليهــا، ويمكــن، حســب األوامر العســكرية 
اإلســرائيلية تجديــد أمر االعتقال مــرات غير 
محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري 

لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

ا شمالي: إدارة أزمة كورونا في "غزة الضعيفة" ستكون صعبًة جدًّ

نائبان يطالبان السلطة بإعادة حقوق الموظفين ورواتب المقطوعين

ا« نجله يعده »انتقاًما مخابراتيًّ
د اإلداري للمرة الثالثة للنائب حسن يوسف االحتالل ُيجدِّ
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مساحة حرة
د. عصام شاور

إعالن اعادة طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
بتمويل من اللجنة الدولية للصليب األحمر

عطاء خدمات استشارية تبادل كهرباء مع شبكة الكهرباء العامة
 في بركة الشيخ رضوان لصالح محطة ضخ صرف صحي 5

  RO#: IL GAZ20 /10007

تعلن بلدية غزة بتمويل من اللجنة الدولية للصليب األحمر عن إعادة طرح عطاء خدمات استشارية تبادل كهرباء 
مع شبكة الكهرباء العامة في بركة الشيخ رضوان لصالح محطة ضخ صرف صحي 5 وذلك وفقا للشروط المرجعية 
والمواصفات والشــروط العامة بالخدمة االستشارية، فعلى المكاتب االستشارية ذوي االختصاص في هذا المجال 

والراغبين في التقدم للمشاركة في هذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
• تعتبر دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.

• يجب على المكتب االستشــاري أن يكون مســجاًل لدى نقابة المهندســين ومصنفًا لدى نقابة المهندسين في مجال 
الكهربــاء والميكانيــك واألعمال المدنية والمعمارية، يجب على المكتب االستشــاري أن يكون لديه خبرة في تصميم 
انظمة طاقة شمسيه )على األقل تصميم مشروع واحد سابق ال يقل عن KWpeak  300  في السنوات الثالث األخيرة(.

• يجب على المكتب االستشاري أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة )مشتغل مرخص(.
• يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح العطاءات.

• يجب على المكتب االستشاري إرفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء بقيمة 1,000 دوالر أمريكي لصالح البلدية وذلك 
بكفالة بنكية غير مشروطة سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح العطاءات أو شيك بنكي مصدق 

وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
• يجب أن تكون األســعار بعملة الدوالراالمريكي غير شــامل الضريبة المضافة وعلى المقاول الفائز ختم الفاتورة 

الصفرية من وزارة المالية.
• يمكن للمكتب االستشــاري الراغبين المشــاركة في هذا العطاء االطالع والحصول على نسخة من وثائق العطاء 
من دائرة العطاءات المركزية في مقر بلدية غزة - مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 200 شيكل وتدفع في صندوق 
بلديــة غزة ابتداًء من يوم األحد الموافق 2020/03/29 ما بين الســاعة الثامنــة صباحاً  إلى الواحدة بعد الظهر 

خالل أيام العمل الرسمي )السبت – الخميس(.
• في حال وجود أي استفســار، يتم التواصل مع م. جمــال عناية رقم جوال: 0599815675  أو  م. حمودة حمودة 

رقم جوال: 0599815717.
• آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح المظاريف الســاعة الثانية عشر ظهرًا )PM 12:00( من يوم اإلثنين الموافق 
2020/04/06 بحضور ممثلي المكاتب االستشــاريه المشاركين بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا 

الموعد وال تقبل العطاءات بالفاكس وإنما يجب تقديمها بالظرف المختوم مع كافة األوراق الرســمية وإيداعه في 
صندوق المظاريف الموجود في مقر دائرة العطاءات المركزية.

• سيتم فتح وتقييم العرض الفني أواًل، ومن ثم فتح وتقييم العرض المالي في وقت الحق.
• فترة تنفيذ الخدمه االستشاريه هي 85 يوم.

• اجراءات الترسية وفقًا للقواعد المتبعة لدى اللجنة الدولية للصليب األحمر وبلدية غزة وهما غير ملزمين بقبول أقل األسعار.
• رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دائرة العطاءات المركزية - وحدة التعاون الدولي – بلدية غزة
 جوال: 0599815605        هاتف: 2832200    - فاكس: 2824400 

بلدية غزة     

عالم مجنون
حتى هــذه اللحظة يقف العالم عاجزًا عن دفع وبــاء كورونا، ما زال في 
مرحلة الصدمة ويوشــك أن يخرج منها، صدمة الوباء مثل الوباء ذاته 
لم تســتثِن أحــدًا، فالعالِم والجاهل ســواٌء بغض النظــر عن اختالف 

الصورة التي تنطبع في األذهان.
أنا شــخصيًّا رأيــت أننا نعيش في عالــم مجنون، عالــم يبيح ويمارس 
عمليــات القتل واإلبادة الجماعية المبرمجة ويعد لها األســلحة الالزمة 
مــن الرصاصة حتــى قنابل الفنــاء الذرية، ولكنه يرتجــف ويتقزم أمام 

القتل العشوائي الخارج عن سيطرة البشر كما يفعل فايروس كورونا.
عالم مجنون الذي يصل إلى كواكب أخرى ويكشــف بعض أســرارها ثم 
يكتشف أنه جاهل بأسرار األرض التي يعيش فوقها، ينفقون المليارات 
الكتشــاف ما الذي ســيحدث بعد مئة عام وهم ال يدركون ما قد يفعله 

حدث طارئ ومتوقع ومتكرر وإن كان أشد قسوة مما سبقه.
عندما شــلت حركة هــذا العالم المجنون لعدة أســابيع أظهرت األقمار 
الصناعيــة أن نســبة التلوث انخفضــت قرابة %25، ميــاه القنوات في 
مدينة فينيســا اإليطالية أصبحت أكثر نقاء وقد شوهدت األسماك فيها 
ألول مرة، الهواء أقل تلوًثا في كثير من بقاع األرض التي ستظهر أكثر 

جمااًل رغم الحزن والرعب الذي خلفه الوباء.
من األمثلة األخرى على جنون هذا العالم هو تحويل الرياضة إلى حدث 
عالمــي ومصدر لزيــادة الدخل وتحســين االقتصاد، فتنفــق المليارات 
فــي بناء المنشــآت وغيرها من أجل كــرة القدم أو األلعــاب األولمبية 

مقابــل تحقيق أرباح ولكن في الحقيقة العالم ككل يخســر 
15مــن ثرواتــه الطبيعية حتى تنتقــل ثروات ورقيــة ال قيمة 

غزة/ محمد أبو شحمة:
أثــار نشــر قنــاة العربيــة الحــدث 
رئيــس  تجمــع  مفبركــة  صــورة 
المقاومة  لحركة  السياسي  المكتب 
إسماعيل هنية،  اإلسالمية حماس، 
مع المرشد األعلى للثورة اإليرانية، 
علــي خامنئــي، حالــة كبيــرة من 
االستياء لدى الفلسطينيين، خاصة 
أن الصــورة مصممــة عبــر برنامج 

»الفوتوشوب«.
وطالب الفلســطينيين قناة العربية 
الحدث باالعتذار والتراجع عن نشــر 
الصــورة المفبركة لهنية، وااللتزام 
بالدقة والمهنية عند تغطية أحداث 
القضية الفلسطينية، واالبتعاد على 

التضليل والتحريض.
كتــل وتجمعــات صحفية  وعــدّت 
فلسطينية في أحاديث منفصلة مع 
صحيفة »فلسطين«، أن نشر صورة 
هنيــة المفبركة عبر قنــاة العربية 
تعــدّ ســقطة مهنية مدويــة لها، 
خاصة أنهــا تعلم أن الصــورة غير 
أصلية وتــم التالعب بها عبر برامج 

الفوتوشوب. 
الصحفــي  كتلــة  رئيــس  واعتبــر 
الفلســطيني، أحمد زغبر اســتخدام 
والمدبلجة من  المركبــة  الصــورة 
قبــل قناة العربيــة لرئيس المكتب 
السياســي لحركة »حمــاس«، تعدّ 

ولفــت رئيــس التجمــع اإلعالمــي 
الفلســطيني إلى أن تلــك القناة ال 
تريــد للشــعب الفلســطيني خيرًا، 
حيث بيــن الفترة واألخــرى تحاول 
إخراج هذه الصورة رغم علمها أنها 
غير حقيقيــة ومأخــوذة من صورة 

أخرى.
كذلك نشــر عدد من الفلسطينيين 
عبر حساباتهم في مواقع التواصل 
االجتماعــي المختلفة صــورة هنية 
الحقيقيــة قبــل فبركتهــا، وصورة 
تأكيدهم  مــع  األصلية،  الخامنئــي 

على وضوح التالعب بالصورتين.
وكتــب الصحفي الفلســطيني تامر 
المســحال مع نشر الصورة األصلية 
والمفبركــة عبــر حســابه بموقــع 
»تويتــر«: »أنقــل الخبــر بمهنيــة 
وفــق سياســتك التحريريــة فهــذا 
حقك ال يجادلك أحــد عليه لكن أن 
تضع صــورة مرافقــة مفبركة على 
الفوتوشــوب مفضوحــة منذ زمن، 
فهذا السقوط المهني بعينه وخير 
مثــال على هذا الســقوط ما فعلته 

قناة العربية الحدث اليوم”.
الناشــط الفلســطيني أدهــم أبــو 
سلمية غرّد عبر حســابه في موقع 
»تويتــر« ردًا علــى نشــر الصــورة 
العربية  بالقول: »قنــاة  المفبركــة 
معدلــة  صــورة  تنشــر  الحــدث 

نقيصــة مهنية وســقوًطا في وحل 
الصحافة الصفراء الال مهنية.

وقال زغبر: إن »نشــر قنــاة العربية 
لصــورة هنية المدبلجــة والمزيفة 
فقــدت مصداقيتهــا بهذا  تكــون 
التزييــف المكشــوف ونحــن ندعو 

لمقاطعتها وعدم النقل عنها«.
مــن جانبــه، أكــد رئيــس التجمع 
اإلعالمي الفلســطيني عالء سالمة، 
أن المبتــدئ في العمل على برنامج 
الفوتوشــوب يعلم أن صورة هنية 
وتــم  مفبركــة  الخامنئــي  برفقــة 
نشــرها أكثر من مرة ويتم الحديث 

أنها غير دقيقة وتم تركيبها.
وقال ســالمة: »نشــر قناة العربية 
لصورة هنية المفبركة يعد سقوًطا 
القنــاة  أن  خاصــة  لهــا،  مدويًــا 
لهــا طواقمهــا الفنيــة المختلفــة 
ومصادرها التي تتمكن من خاللها 
مــن التأكد مــن دقتهــا وصحتها، 

ومعرفة أنها مدبلجة.
وبيــن رئيس التجمــع اإلعالمي أن 
قنــاة العربيــة تتعمد نشــر صورة 
قائد فلســطيني بحجم هنية، وذلك 
بهــدف البحــث عــن إثــارة الفتن 
والقالقــل، فــي وقت منشــغلة فيه 
البشــرية بأزمــة جائحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد التــي تضــرب 

العالم.

المكتــب  لرئيــس  بالفوتوشــوب 
السياســي لحركة حماس اسماعيل 
هنيــة، والصــورة نشــرها الذبــاب 
االلكتروني مســبقًا وكشــف زيفها 

صغار مستخدمي الفوتوشوب«.
بوعزة،  عزيــز  الجزائــري  الناشــط 
أكــد أن قناة العربية تتهم أشــرف 
مجاهد وهــو إســماعيل هنية قائد 
حماس باألكاذيب، من خالل نشرة 
صــورة مفبركة وغيــر صحيح له مع 

الخامئني.
وكتــب بوعــزة فــي تغريــدة عبــر 
»تويتــر«:  موقــع  فــي  حســابه 
»الصــورة المنشــورة فــي القنــاة 
معدلــة مــن صورتيــن مختلفتين؛ 
إحداهما للمرشــد خامنئــي وأمامه 
طفل، واألخرى إلسماعيل هنية وهو 
يقبل يد الشــيخ يوسف القرضاوي، 

وهي قديمة ومعروفة«.
الناشــط أبو حذيفة رامــي أكد أن 
قناة العربية تهاجم هنية من خالل 
صــورة غيــر حقيقة له رغــم علمها 

بذلك.
وتســاءل رامي: »كيــف لقناة لديها 
مئــات العامليــن ودائمــًا يتغنــون 
مفبركة  ينشــرون صورة  بالمهنية 

لقائد سياسي فلسطيني معروف«؟

غزة/ محمد أبو شحمة:
عــدَّ مرصــد مصداقيــة اإلعــالم األردني "أكيــد"، أن 
المذيعة بقنــاة "عمان" نادية الزعبــي ارتكبت مخالفة 
أخالقية حين شاركت عبر برنامجها "مقااًل" يتحدَّث عن 
ظروف العــزل الصحيِّ للفلســطينيين، وبالتحديد في 
معبر رفح جنوب قطاع غزة، حين وصفت "المحجورين" 

بلفظة "المزروبين".
وأكد المرصد في بيان لــه، أمس، أن المذيعة ارتكبت 
مخالفــة مهنيــة وأخالقية فــي وصــف "المحجورين"؛ 
وتمّثلــت بــذمّ وتحقيــر وإهانــة الشــعور اإلنســاني 

للمرضى.
وأوضــح أن المذيعــة شــكلت بفعلتهــا أذى نفســيًا 
واجتماعيًا، وتحطُّ من الروح المعنويّة لتلك الشعوب، 
حيــن عقدت مقارنة بين ظروف الحجر الصحي في دول 

أخرى وظروف الحجر الصحيّ في األردن.
بدورهــا قالــت مستشــارة ومديــرة برنامــج التربيــة 
اإلعالميــة فــي معهد اإلعــالم األردني بيــان التل: إّن 
"المذيعة قامت بانتقاد شــعب تحت االحتالل والحصار، 
وهذا تصرُّف غير الئق وغير مقبول، وأن ما تحدَّثت به 
يُعدّ خطاب كراهية ضد شعب قريب وصديق لألردن".

وأضافــت التــل: "إنــه كان بإمكان المذيعــة أن تمدح 
األردن دون اإلساءة للدول األخرى"، مشيرًة إلى أّن لغة 
جسد المذيعة أيضًا عكست شــعورها باالستعالء على 

تلك الشعوب، واالستهتار بأفرادها.
وأوضحــت أن مهمّــة الصحفــيّ األساســيّة هي نقل 
د  المعلومــة بأمانة ودقة، بهدف نشــر المعرفة، والتأكُّ
من دقة المعلومة، خصوصًا في ظل انتشار اإلشاعات.

بدوره أكــد الصحفي األردني حمد الفايــز أن ما قامت 
بعرضه المذيعة حول قطاع غزة يعد تجاوزًا ألخالقيات 
العمل الصحفي لكونها لم تعتمد على مصادر معروفة 

للجمهور في الحديث عن مكان بعيد عن األردن.
وقال الفايز لصحيفة "فلسطين": "الشعب األردني يكن 

كل تقدير للفلســطينيين وهم أهلنا وخاصة قطاع غزة 
الذي يعيش تحت حصار مشــدد من ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي، وغير مقبول نشر شائعات عنهم في هذه 

األزمة العالمية".
وأضــاف الفايــز: "بعــد الضغط الشــعبي عبر وســائل 
التواصــل االجتماعي داخــل األردن تراجعــت المذيعة 
ســريعًا واعتذرت للشــعب الفلســطيني واســتضافت 
مســؤواًل فــي وزارة الصحــة الفلســطينية حيــث قدم 
المعلومــات والروايــة الصحيحــة حــول ما يتــم داخل 

القطاع حول فيروس كورونا المستجد والمحجورين".
وأوضح أن اإلعالم األردني معروف بأنه وسيلة مساندة 
للشعب الفلسطيني وقضيته، ولم يسجل يومًا أنه كان 
مصدرًا للتحريض على الفلســطينيين سواء في قطاع 

غزة أو في أي مكان يوجدون فيه.
الفلســطينية شــعبيًا  ولفــت أن العالقــات األردنيــة 
ورســميًا قوية جدًا، إذ دائمًا ما يتم يوصف األردنيين 

الفلسطينيين بأنهم أبناء شعب واحد.
يشــار إلى أن المذيعة األردنية ناديــة الزعبي في قناة 
عمــان اعتــذرت علــى تصريحاتهــا األخيــرة التي كان 
بشأن أحوال وظروف المحجورين في قطاع غزة بسبب 
فيروس كورونــا، بطريقةٍ غير إنســانية وأنهم هددوا 

بإضراٍب عن الطعام. 
وقالت الزعبي: "لم أقصد اإلســاءة ال ألي شخص أو أي 
جهــة في قطاع غزة، رغم مــرور القطاع بظروف صعبة 

ويعاني الحصار".
وتابعت: "أنا أعتذر إن خانني التعبير، لم أقصد المقارنة 
ألن قطاع غزة خارج عن كل المقارنات، ونحن كأردنيين 
نكن كل االحترام والحب والتقدير ألهلنا في غزة، الذي 

يسيطر كل يوم قصة بطولة".
وأكــدت أن الهــدف مــن تصريحاتهــا كان تحســين 
األوضاع المعيشــية لألشــخاص الموجودين في الحجر 

الصحي إذا كانت فعاًل بحاجة إلى تحسين.

بسبب هجومها على إجراءات الحجر الصحي في غزة
مرصد وصحفيون أردنيون: مذيعة قناة 
عّمان ارتكبت مخالفة مهنية وأخالقية

َية عّدوها سقطة ُمدوِّ
استياء بين الفلسطينيين لنشر قناة العربية صورة مفبركة لهنية
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غزة/ فلسطين: 
دعــت ســلطة جــودة البيئة في قطــاع غزة 
أمس، المواطنين للحد من انتشار األمراض 

الوبائية المعدية من الحيوانات البرية.
وقالت ســلطة جــودة البيئة في بيــان لها: 
إن انتشــار خطر األمراض الوبائية المعدية 
مــن الحيوانــات البرية ومســببات األمراض 
يهدّد مئات الماليين من البشر، كما تهدد 
األمراض المعدية الناشــئة الثروة الحيوانية 
والحياة البرية في جميع أنحاء العالم ويمكن 

أن تؤدي إلى أضرار اقتصادية مدمرة.
وأوضحــت أن هناك حاجة ملحــة إلى تضافر 
التخصصــات  متعــددة  الوطنيــة  الجهــود 
من المؤسســات الرســمية والمنظمات غير 
الحكومية والعلماء لحماية صحة األشــخاص 
والحيوانــات والبيئة من األمــراض المعدية 
الناشــئة وللوقايــة مــن تفشــي األمــراض 
الحيوانية والفيروسات التي يمكن أن تسبب 
األوبئة. وبينت ســلطة جــودة البيئة أهمية 
الوقايــة وأخذ التدابير البيئية والصحية أثناء 
تنفيذ التدخــالت الفاعلة فــي إدارة وحماية 
أنواع الحيــاة البرية ذات األهمية البيئية في 

فلسطين.
ولفتــت إلــى أن معظــم الحــاالت األوليــة 
لفيروس كورونا - كوفيد 19 بســوق ووهان 
ارتبطــت بالمأكــوالت البحريــة الــذي يبيع 

أيضًا العديد من الحيوانات البرية.
وقالــت: "ظهر أن مصدر هــذا الفيروس من 
الحيــاة البريــة )الخفافيش( وهو مشــابه لـ 
SARS-CoV ، والــذي ظهــر أيضًــا فــي 
سوق الحياة البرية من خالل تفاعالت البشر 
والحيوانــات األخرى التــي عملت كمضيفات 
وســيطة للفيروس، مع ظهور هذه األمراض 
المرتبطــة بشــكل كبيــر بأســواق الحيــاة 

البرية".
وأضافت ســلطة جودة البيئــة: "كانت هناك 
دعوات مــن الصينييــن المحافظيــن وقادة 
البيئــة والصحة العامة وصانعي السياســات 
للحد من استهالك الحياة البرية لمنع األوبئة 
فــي المســتقبل، ومنــذ ذلك الحيــن حظرت 

الصين أكل الحيوانات البرية واالتجار بها".
وبينت أن هناك أنواعًا كثيرة من الحيوانات 
األمــراض  تــؤوي  فلســطين  فــي  البريــة 
والطفيليــات ومن المستحســن االبتعاد عن 

جميع الحيوانات البرية.
وعرضت مــن األمثلة على األمراض حيوانية 
المنشــأ التــي تؤثــر علــى صحة اإلنســان 
والحيوان فــي المنطقة مثل انفلونزا الطيور 
وداء الكلب وينتشر من العديد من الثدييات 
البريــة بمــا فــي ذلــك الثعالب وابــن آوى 

والخفافيش.
وأردفــت "ينتقــل داء الليشــمانيات )نوعان 
جلدي وحشوي( بسهولة من الثدييات البرية 
إلى البشــر عبر ذبابة الرمل، وفيروس غرب 
النيــل ينتقل مــن الطيور البرية إلى البشــر 
عبــر البعــوض، وتصيــب داء البلهارســيات 
المســالك البولية البشــرية واألمعاء، وتنقل 
القــراد والبراغيث والقمــل والعث األمراض 

بين الحيوانات واإلنسان"".
وتابعــت ســلطة جــودة البيئــة أن "تنــاول 
الحيوانــات البرية مثــل الغزالن والشــيهم 
)النيــص( يعــرض اإلنســان إلــى أمــراض 
تســببها طفيليات مثل الديدان الشــريطية 
والديــدان الدائرية، كما يؤدي قتل الثعابين 
إلــى زيــادة الجــرذان والفئــران التــي تضر 

بالزراعة وتزيد من األمراض".

رام اهلل/ فلسطين:
رصد تجمع حقوقي فلسطيني، سلسلة تجاوزات ومخالفات 
ســجلت في العديد من القرى والبلدات، حول مســلكيات 
بعــض "لجــان الطــوارئ" المشــكلة مــن حركــة "فتح" 
وناشــطيها بحق أهالي الضفة الغربية، مطالبا الســلطة 

بضرورة معالجتها بشكل عاجل.
وأطلق )محامون مــن أجل العدالة(، في بيان، أمس، نداء 
عاجال إلى الســلطة ورئيس الحكومة محمد اشتية، التخاذ 
سلســلة من اإلجراءات خالل الفتــرة المقبلة لضبط هذه 

التجاوزات.
وجاءت دعــوة التجمع الحقوقــي، بالتزامن مع نشــر أحد 
المشــاركين في إحدى اللجان بمخيم الفــوار في الخليل، 
صورة تظهــر اعتداء عناصــر حركة "فتح" علــى مواطن، 

وتركه ينزف علــى األرض، بحجة مخالفة التعليمات بعدم 
الخروج من المنزل.

ورصد التجمع تعرض الشاب عمار حنون، للطعن باألسلحة 
البيضــاء في مدينــة نابلس، إثر خالف نشــب بينه وبين 

شبان من لجان "فتح"، كانوا قد أغلقوا الطريق أمامه.
ويمكث حنون حاليا في العناية المركزة بالمستشفى جراء 
طعنه في البطن والظهر، علما أنه خرج لتوصيل شــقيقته 

لمنزلها، بحسب عائلته.
ودعــا محامون من أجل العدالة إلــى تفعيل دور البلديات 
والمجالــس المحليــة والقرويــة ولجــان المخيمــات في 
كافة القــرى والبلدات الفلســطينية ومخيمــات الالجئين 
الفلســطينيين، حتى تتولى مسؤولية تنظيم وإفراز لجان 
طــوارئ، تتولى مهمة تنظيم عملية الدخول والخروج من 

هــذه المناطق ضمن حــاالت الضرورة، مــع مراعاة الفئة 
العمرية ألعضاء هذه اللجان.

وطالــب بإفراز منســق لكل لجنــة من هــذه اللجان حتى 
يتولى مهمة التنســيق والتشــاور مع جهــات االختصاص 
بخصوص الحــاالت الطارئة، واتخاذ القرار المناســب إلى 
جانب تقليص أعداد اللجان المنتشرة للحد األدنى بالقدر 

الذي يحقق الغاية من انتشارها.
وشــدد على ضرورة ســحب أو اســتبدال أو تصويب وضع 
اللجــان التــي تشــكلت مــن تلقاء نفســها داخــل القرى 
والبلــدات والمخيمــات وعلــى مداخلها بإجــراءات بديلة 
قــادرة على التعامل بمســؤولية ووعي أكبــر مع موجبات 
حالة الطوارئ ودون الخروج على أحكام القانون، بما فيها 

الكف عن االعتداء على السكان أو ممتلكاتهم.

وأكــد التجمع الحقوقي على ضرورة إعادة النظر في جميع 
هذه اللجان ومراجعة انتشــارها الكثيف والمختلط، والذي 
يعــدّ بحد ذاته مخالفــة لتعليمات الوقايــة التي أطلقتها 
وزارة الصحة للحجر الصحي، لضمان ســالمتهم وســالمة 
المواطنين في تلــك القرى والبلدات، وإحالة األشــخاص 
الذيــن يثبــت ارتكابهــم أي جرائم أو مخالفــات للجهات 

القضائية المختصة، التخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وأوصى محامون من أجــل العدالة بضرورة اتخاذ ما يلزم 
من إجراءات مقترحة للحد من انتشــار هذا الوباء، وإصدار 
أي تعليمات تتعلق بهذا الشأن، سيمّا وأن حالة الطوارئ 
هــذه قد تمتد لفتــرات أطول، مما يحتم ضــرورة التدخل 
وتنظيم عمل لجان الطوارئ، بما يحقق الغاية منها، دون 

الخروج على أحكام القانون.

بحر ينعى المناضلة العربية 
تريز هلسة ويشيد بدورها

غزة/ فلسطين:
نعى النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي د.أحمد بحر المناضلَة العربية األردنية تريز 

هلسة.
وأشــاد بحر في بيان، أمس، بنضال هلســة ودورهــا تجاه القضية الفلســطينية، القضية 

المركزية لألمة العربية واألحرار في كل مكان.
وشــدد على ضرورة التمسك بالنهج ذاته الذي خطت عليه المناضلة الفقيدة، التي أعلنت 
مرارًا وتكرارًا تمسكها بالمقاومة لتحرير فلسطين، وأن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة.

وأكد بحر ضرورة التمســك بوصية الراحلة هلسة واألحرار والشرفاء في العالم بانتهاج كل 
أشكال المقاومة في وجه االحتالل اإلسرائيلي الذي ال يعرف إال لغة القوة.

تيريزا هلســة، وتعرف أيضًا باســم تريز هلســة، ولدت بمدنية عكا عام 1954، والتحقت 
بصفوف الثورة الفلســطينية، ونفذت عــام 1972 عملية خطف طائرة بلجيكية كانت تقل 

إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى أردنيين وفلسطينيين.
وجرى اشــتباك في مطار مدينة اللد المحتلة، حيث حطت الطائرة، فأصيبت الراحلة هلسة 
وتم اعتقالها، بعد أن اســتطاعت إصابة رئيس حكومة االحتــالل الحالي بنيامين نتنياهو 

بالرصاص، الذي كان ضمن القوة اإلسرائيلية التي هاجمت الطائرة والمناضلين.
وبعد اعتقال دام 11 عاما في ســجون االحتالل، أفرج األخير عن تريز هلســة ضمن صفقة 

تبادل وأبعدت إلى األردن.

االحتالل يرفض االستئناف 
ضد اإلداري لألسير البرغوثي

رام اهلل/ فلسطين: 
رفضت محكمــة االحتالل العليا، أمس، االســتئناف المقدم ضــد تجديد االعتقال 
اإلداري لألسير عبد اهلل محمد البرغوثي )24 عامًا( من قرية كوبر شمال غرب رام 

اهلل للمرة الثالثة على التوالي، ما يهيئ لتجديد اإلداري له لمرة أخرى.
وأفاد مكتب إعالم األســرى في بيان، بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب البرغوثي 
بتاريــخ 2019/2/18 بعــد اقتحام منــزل عائلته فــي كوبر وتحطيــم محتوياته، 

وأصدرت بحقه حكمًا فعليًا بالسجن لمدة ثالثة أشهر.
وأوضح أن البرغوثي أمضى محكوميته في حين رفض االحتالل إطالق سراحه بعد 
تقديم استئناف من النيابة العسكرية إلطالق سراحه، وتم إصدار أمر اعتقال إداري 
بحقه لمدة 6 أشهر، وحين قاربت على االنتهاء جددت له محكمة االحتالل اإلداري 

للمرة الثانية لستة أشهر أخرى بتوصية من مخابرات االحتالل.
وأشار إعالم األسرى إلى أن محامي األسير تقدم باستئناف على قرار تجديد اإلداري 
له مرة أخرى، بحيث يضمن عدم التجديد له لمرة ثالثة، فرفضت محكمة االحتالل 
العليــا االســتئناف ورفضت إصدار قرار جوهري بحقه، مــا يهيئ لتجديد اإلدارة له 

لمرة أخرى.

ديوان الموّظفين يعلن النتائج النهائّية 
للمتقّدمين للوظائف الحكومية

غزة/ فلسطين:
أعلــن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة أمس، النتائج النهائية للمتقدمين لمجموعة 

من الوظائف الحكومية.
وأوضــح الديوان بحســب إعــالن على موقعه اإللكتروني مســاء أمس، أن هــذه الوظائف 
هــي: وظيفة مهنــدس ميكاترونكــس، وظيفة مدرب مهنــي ميكانيكا ســيارات، وظيفة 
معلــم مهني، وظيفة فني اتصاالت، وظيفة حرفي كهربــاء، وظيفة حرفي أجهزة مكتبية، 
وظيفة فني إلكترونيات، وظيفة فني تبريد وتكييف، وظيفة فني أجهزة طبية، وظيفة فني 

ميكانيكا، وظيفة حرفي سباكة.

غزة/ فلسطين:
نفــّذ متطوعون فلســطينيون، أمس، حملة 
تعقيم لمنازل حي سكني فقير جنوبي قطاع 

غزة خشية تفشي "كورونا".
ويقــع الحي الــذي يطلق عليــه "مخيم نهر 
البارد"، بجوار مكبٍّ للنفايات غربي محافظة 
خان يونس جنوبي القطاع، ويضم أكثر من 
40 منــزاًل متهالــًكا، معظمها مــن الصفيح 

واإلسبست والبالستيك والقماش البالي.
وتمت عمليــة التعقيم بمبــادرة من "مركز 

شباب األمة".
وقال المدير التنفيــذي للمركز وجدي عزام: 
إنه كان لزامًــا علينًا التفكيــر بالتوجه إلى 
مناطق مهمشة، كمخيم )نهر البارد(، وهي 

مناطق لم يصلها أي طرف لتعقيمها.
وأكد عــزام أن عملية التعقيم تأتي من باب 
اإلســناد لجهــات االختصــاص الحكوميــة، 
وللحفــاظ على صحــة المواطنين، مشــددا 
علــى أنهــم ســيواصلون تعقيــم المناطق 

األشد فقرًا.
وفي الســياق عقمــت وزارة الحكــم المحلي 
مقرها الرئيس، وذلك حفاظا على الســالمة 

والصحة المهنية للعاملين والمواطنين.

وأكــد وكيــل الــوزارة إبراهيم رضــوان في 
بيان، أمس، أنه منذ اللحظة األولى النتشار 
فيروس "كورونا" باشــرت الــوزارة بأخذ كل 
االحتياطــات الالزمة بما يخــص الموظفين 

والمواطنين.
وأشــار رضــوان إلــى أنــه تــم توجيــه كل 

البلديات عبــر وزارة الحكــم المحلي لتعزيز 
إجراءات تعقيــم جميع األماكن والمنشــآت 
العامــة الخاضعة لنفوذ البلديــات، لضمان 
اســتمرار خدمات النظافة والميــاه، وغيرها 
البلديــات  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  مــن 

للمواطنين.

أبرزها طعن وضرب مواطنين
تجمع حقوقي يرصد تجاوزات "لجان الطوارئ" بالضفة ويطالب بمعالجتها

سلطة جودة البيئة تدعو المواطنين 
للحذر من تفّشي أمراض حيوانية معدية

ا تعقيم مقر وزارة الحكم المحلي احترازيًّ
مون األحياء األشد فقًرا في خان يونس متطوعون ُيعقِّ

جانب من حملة التعقيم بمدينة خان يونس أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الفلسطينيون 
ومنع التجول

لمى خاطر

مع أن تحلل البشــر مــن عاداتهم االجتماعية يظل 
ثقياًل على أنفسهم، لكّن تقديم المصلحة العامة 
علــى الرغبات الفردية المختلفة يعّد من وســائل تربية 

المجتمعات ورفع حّس المسؤولية لديها.

غزة تتألق بمقاومتها 
وتبدع في الوقاية من 

جائحة كورونا

خالد النجار
كاتب وباحث سياسي

كما هي غزة عبر قرون من الزمن، 
لــن تتغير أو تتبــدل، فهي نافذة 
الخيــر والعطاء، وهي بوابة النصر 
والفداء، وهي العمق الذي تستمد 
منه األمــم أبهى وأســمى وأنبل 
القيــم.. غزة التي تتوشــح بالدم، 
بالصواريخ وهي  وتتزين سماؤها 
تــدك معاقــل وحصــون العــدو، 
تذود برجالها وفتيانها ونســائها 
وفتياتهــا عن طهرهــا وأصالتها 

وعراقتها. 
غزة التي أعجــزت وأذهلت العدو، 
فــي مقاومتــه وأبدعت،  وأمعنت 
اللثــام،  عــن وجهــه  وأســقطت 
وأودت بــه إلــى مهالــك التاريخ 
وتصــدت  الســيرة،  وتشــرذم 
لعدوانه، وســطرت أمجادًا من آي 
الشــرف والنضال.. لــن تقف غزة 
عاجزة أمــام كل عابر محتل، أمام 
كل مجــرٍم غاصــب، فقــد مرغت 
أنوفهــم علــى حدودهــا، وغيرت 
التــي نســفت  المعركــة  قواعــد 
نظريات أمنية تغنى بها االحتالل 
ســنوات وســنوات، رغم ما تملكه 
مــن ســالٍح بدائي الصنــع، فهي 
وعــزم  والعقيــدة  اإلرادة  تملــك 

الرجال ووقود الثورة والنضال..
أبدعــت غــزة فــي الوقايــة مــن 
كورونا االحتالل بمناعتها الصلبة 
وّلدت  التــي  والفتاكة  والشرســة 
مقاومين عظاما، أشــداء، فرسانا، 
الهزيمــة  بــه  ألحقــوا  ثائريــن، 

والعار..
تجــذرت تلك المناعة في بيت كل 
فلســطيني، واتُخذت سالحًا واقيًا 
بإيمانهــا الكبير بــاهلل جل جالله 
لمقاومــة المصيــر حتــى الرمــق 
األخيــر، في ظل إمكانات محدودة 
بدراهم معدودة.. يعكف أهل غزة 
على الدعاء والتضــرع إلى اهلل أن 
يرفع عن األرض هــذا البالء الذي 
عمّ البــالد كالنار في الهشــيم.. 
ثقافات تتغير وتتبدل بنمط جديد 
بعيدًا عن خمول الحياة الروتينية 
التي أخذت من العمر ما يكفيها.. 
ســتنتصر غــزة على الواقــع بأمر 
اهلل ومشــيئته، ســتنتصر بصبــر 
الصابريــن، والوقاية بعد التوكل 
علــى اهلل، فلــن يخيــب اهلل هذا 
الظن الذي تحمله القلوب وتسير 
به فــي مراكبهــا، تلتقــط رزقها 
وقوت يومها لتطعم من أنجبتهم 

أرحامها فتية الفتح ووعد اآلخرة.

ال أظــنّ أن فلســطينيًا، فــي الضفة وغــزة تحديدا، 
لم يجرب حظر التجول على مدى ســنوات معايشــته 
االحتــالل الصهيونــي، وخصوصــًا خــالل ســنوات 
االنتفاضة الفلســطينية األولــى، وقد كانت المناطق 
األكثــر اشــتعااًل بالمواجهات تخضع لحظــر التجول 
المشــدد المتواصــل فتــرة طويلــة، وتعانــي نقصًا 
كبيــرًا في المواد التموينيــة، وال تحظى باالنفراج إال 
أيامــًا قليلة، يُعــاد بعدها حظر التجــول عقب تجدد 
المواجهات، أو بعد حدوث عملية ضد جيش االحتالل.

كانت سياســة منع التجول تتيح لالحتالل أن يمارس 
تنكيله وعمليات تفتيشه داخل األحياء والبيوت بيسر 
أكثر مما لو كانت هنالك حركة للناس في الشــوارع، 
وكان منــع التجــول سياســة يراها االحتــالل عقابية  
ويرجو أن يحقق منها ردعًا للمناطق التي تندلع فيها 
تظاهرات ضده أو تخرج منها عملية تستهدف قواته، 
وكان يعاقــب مخالفي قــرار حظر التجــول باالعتقال 

وأحيانًا بإطالق النار عليهم أو الضرب والتنكيل.
في تلك األيام، كان كثير من الفلسطينيين يجتهدون 
في اجتراح وســائل لمواجهــة منع التجــول، وكانت 
هنالك مجموعات متخصصة في مراقبة مداخل أحياء 
المدن والقــرى والمخيمات لتتيــح لمجموعات أخرى 
أن تتجول وتنجز أعمالها الطارئة أو تتفقد وتســاعد 
غيرها. كان في التحايل على منع التجول أو مجابهته 
معنــى اإلرادة والتحــدي وعدم االستســالم، بل كان 
هنالــك من يخرجــون لمواجهة جنــود االحتالل رغم 

هذا الحظر.
ولعــل الثقافــة الشــعبية المتوارثــة حــول سياســة 
منــع التجول بقيت عالقــة في وعي قطــاع كبير من 
الفلسطينيين، إلى درجة أن االمتثال للمنع ظل مقترنًا 

في أذهــان كثيرين بالقهر والرضوخ، حتى حين صار 
القرار صادرًا عن جهات فلسطينية، والهدف منه هذه 

المرة حماية الناس ال عقابهم وال إذاللهم.
اليــوم، وفي زمن كورونا، ال نبالــغ إن قلنا إن هنالك 
مناطــق فلســطينية كثيــرة، ال تمتثــل لقــرار لزوم 
المنــازل، وخصوصًا فــي الضفة الغربيــة التي صدر 
فيهــا القرار منذ أكثر من أســبوع، وهنــاك من يرى 
أنه ال ضير في تجوله وممارسة نشاطاته االجتماعية 
المختلفة من زيارات وجمعات عائلية وتجمهر، ما دام 
بعيــدًا عن أعين أفراد األمن الذين قد يغرّمونه لقاء 

خروجه غير المبرر أو االضطراري من منزله.
ومــع أنــه ال يبدو مألوفــًا أن تُلزم جهة فلســطينية 
شــعبها بسياســة كان ينتهج المحتل مثلها في إطار 
مواجهتــه، إال أن األمــر اليــوم مختلــف تماما، وهو 
إجراء عالمي وليس محليــا، فمن كان يرى أن نجاحه 
بالخــروج من منزله خالل منــع االحتالل التجول يعدّ 
تحديًا عليه أن يدرك اآلن أن خروجه غير االضطراري 
من منزله يعدّ مقامرة بصحته وصحة غيره، وســببًا 
فــي إحداث ثغــرة جديــدة للفيروس، الــذي تتطلب 
مكافحتــه تقليل االحتــكاك بالناس قــدر اإلمكان، 
خصوصًا في ظــل اإلمكانيات الصحيــة المتواضعة 
للغايــة في مستشــفيات الضفة الغربيــة وغزة، فلو 
انتشــر المرض –ال ســمح اهلل- أضعاف ما هو عليه 

اآلن، سينهار القطاع الصحي سريعا.
النجــاح في التحايــل على حظر التجــول هذه األيام 
ليس بطولة وال تحدّيا، بل هو مســاهمة مباشــرة 
في تصعيب جهود مكافحــة الوباء واحتوائه، وكلما 
طال أمد انتشــار الفيروس ســتطول فترة الطوارئ 
وســيمدد حظر التجول، وتطول مــدة تعّطل الناس 

عن مزاولة أعمالها.
النجــاح في تخطي هــذه المرحلة الحساســة يحتاج 
وعيــًا ومســؤولية على المســتوى الفــردي قبل أي 
شيء آخر، ويتطلب أن يتخلص كثير من الناس من 
نزوعهــم للفوضــى والتفلت، وأن يلزموا أنفســهم 
بمســتوى عاٍل من االنضباط والوعي والحرص على 
المصلحة العامة، وفهم ضــرورات تجنّب االحتكاك 
بالناس أو التجمع، إلى جانب الوعي بجدوى وســائل 
الوقايــة الصحيــة المختلفة، والتي مــا يزال بعض 

الناس يرونها هوسًا مبالغًا فيه! 
للبطولة والتحــدي ميدانهما، ولالنضباط وااللتزام 
ميدانهمــا أيضا، والخلط بين الميدانيين ســيفاقم 
المشــكلة ويعزز التفلت والالمبــاالة، خصوصًا حين 
تتعدد مظاهــر انتهاك قانون الطــوارئ، كما حدث 
في بعــض حفــالت اســتقبال األســرى المحررين، 
وكمــا يحدث يوميًا في بعض المناطق التي ما تزال 
مستمرة في نشاطها االجتماعي وتقاليد مناسباتها 

المختلفة.
فــي المقابــل هنالــك نمــاذج تســتحق التقديــر، 
ألنها سَنّت ســنة شــجاعة في االنضباط، كبعض 
المحررين من ســجون االحتالل الذيــن خرجوا من 
الســجن إلى بيوتهم مباشــرة، وأعلنــوا اعتذارهم 
عن اســتقبال المهنئين مراعاًة للظرف العام، أو من 
ألمّــت بهم حادثة وفاة، فاكتفــوا بتلقي العزاء عن 
بعد. ومع أن تحلل البشــر من عاداتهم االجتماعية 
يظل ثقياًل على أنفســهم، لكــنّ تقديم المصلحة 
العامة علــى الرغبــات الفردية المختلفــة يعدّ من 
وســائل تربية المجتمعات ورفع حسّ المســؤولية 

لديها.

تتخــذ الدول إجــراءات عاجلــة في مواجهــة العدو 
العالمــي )كورونا( الذي يجتــاح العالم حاليا ويفتك 
بالبشــر، كإجــراءات وقائيــة في محاولــة لتطويق 
الفيــروس، ومنــع انتشــار العــدوى، وخفــض عدد 
الضحايا، ومن أبرز هذه الخطوات إعالن الســلطات 
حظر التجوال في البالد، وتتفاوت الدول في طريقة 
فرض هذا الحظر بحســب ثقافة البلــد واإلمكانات 
المتوفرة، واألســاليب المناسبة التي تكفل تنفيذه 
علــى الوجه الصحيح، مع مراعاة عدم اإلضرار بحياة 
الســكان وتوفير المستلزمات الضرورية لهم، سواء 
العالج، أو الغذاء، وغيرها من المستجدات الطارئة.

لذلك تدعو الحاجة هنــا لتوضيح متطلبات وظروف 
هذه الحالة والتداعيات المحتملة على حياة السكان:

أوال: ظروف فرض حظر التجوال
دخــول البــالد فــي أزمــة أو أحــداث مفاجئــة، أو 
متدحرجــة، فيمكن أن يكون حدثا غير عادي نتيجة 
كوارث طبيعية أو أسباب غير طبيعية، حيث تتعرض 
بسببها صحة وسالمة وموارد السكان لخطر شديد 
وممتد على نطاق واسع، ما يجعل من الصعب اتخاذ 
إجراءات اعتياديــة، فيتم اللجوء لهذا اإلجراء حماية 

للمصالح العامة المهددة أو التي مسها التهديد.
ثانيا: آليات فرض الحظر

تتنــوع طرق وأســاليب الدول في فرضــه فالبعض 
يكتفــي بتحديــد ســاعات معينة، ثم يكســر حظر 

التجوال في ساعات أخرى من الليل أو النهار، ودول 
أخــرى تلجــأ لفرض حظــر كامل على مــدار الـ) 24 
ســاعة ( وهذا عائد لدرجة الخطورة، وذروة نشــاط 
هذا الوباء، والمرض، أو المهددات األخرى، ويمكن 
للدولــة التأثير من خالل الوعي، أو فرض الغرامات، 
االلتــزام  لضمــان  القــوة  واســتخدام  والحبــس، 
بمقتضيــات اإلجــراء، وتكــون المنظومــة األمنية 
صاحبــة الصالحيــات في فرضــه ومتابعــة تنفيذه 

بتوجيهات من المستويات العليا في الدولة.
ثالثا: متطلبات ضرورية 

إن المســاس بالحيــاة الطبيعيــة، وتقييــد حريات 
األشخاص، ومنع التنقل ووضع قيود إضافية يمكن 
أن يمــس بشــكل مباشــر بقــدرة المواطنين على 
مزاولــة مهامهــم وأعمالهــم اليوميــة، ويجعلهم 
رهينــة الجلــوس فــي المنــازل وبذلــك يكون من 
الصعب عليهم توفير قوت يومهم ممن يعيشــون 
فــي ظروف معيشــية صعبة، وهــذا بالتالي يفرض 
على الدولة توفير ولو الحد األدنى لهذه األسر التي 
يهشمها ويسحقها الفقر أصال، فما بالكم إذا دخلنا 

في حظر تجوال؟
وطبقــات أخــرى بين متوســطة وميســورة تحتاج 
للتســوق وتوفير مســتلزماتها الغذائية والصحية، 
فمن الطبيعي الســماح بوقت معلــن لخروج هؤالء 
للتســوق مــن نقاط معروفــة، ففك الحظــر يكون 

بالطبــع عاما، ولكن غالبا من يســتفيد منه هو من 
يملــك القــدرة الشــرائية وليس محــدودي الدخل 

والفقراء.
من الضروري األخذ باالعتبار إبقاء المرافق الحيوية، 
ومــن أبرزهــا: المخابــز، والصيدليــات، ومحطات 
البتــرول، وأهــم النقــاط لبيــع المــواد الغذائيــة، 
والسماح لبعض مكاتب السيارات للطلبات الطارئة.

األخــذ باالعتبــار أن هنــاك لجانــا مجتمعيــة مــن 
متطوعين، وغيرهم، تشكل وفق إطار ينظم عملها، 
ويكــون ضمن أبــرز أنشــطتها تقســيم المناطق، 
وتزويد األســر باحتياجاتهــا الغذائيــة، والصحية، 
ضمن إحصائيات معدة ســابقا، إلعانة األسر األكثر 
فقــرا، ويمكــن االســتفادة من كشــوف الجمعيات 

ووزارة التنمية االجتماعية.
اســتحقاقات صرف المســاعدات المالية والرواتب، 
بحيث تعد هناك جدولة للصرف، بحيث يتم إرسال 
المستفيدين على دفعات للبنوك، لتفادي االحتشاد 
للحد مــن العدوى بدرجــة أقل، مع ضــرورة زيادة 
نقــاط الصــرف، وتفعيل أماكــن بديلــة، ومراعاة 
تنامــي الخطر في ظــروف معينــة ال يمكن أمامها 
فك الحظر، أو الســماح للبنوك بالعمل في ساعات 
معينة، ونكون مضطرين إليصــال المبالغ للبيوت 
بمســاعدة فــرق خاصــة ومندوبين من الــوزارات 

واألجهزة..

حظر التجوال.. 
متطلبات وتداعيات

أحمد أبو زهري

تقييــد حريــات األشــخاص، ومنــع التنقل ووضــع قيود إضافيــة يمكن 
أن يمــس بشــكل مباشــر بقــدرة المواطنيــن علــى مزاولــة مهامهم 
وأعمالهــم اليومية، ويجعلهم رهينة الجلوس في المنازل وبذلك يكون من 
الصعــب عليهــم توفيــر قوت يومهم ممن يعيشــون في ظروف معيشــية 
صعبــة، وهــذا بالتالي يفرض علــى الدولة توفير ولو الحد األدنى لهذه األســر 

التي يهشمها ويسحقها الفقر أصال، فما بالكم إذا دخلنا في حظر تجوال؟
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ويأتي هذا في إطار "مشروع الجسر الجوي" 
الذي يقوده جاريد كوشنر مستشار الرئيس 
األميركي، إذ يقوم بالتنســيق بين شركات 
طبية أميركية والحكومة الفدرالية للتعجيل 
بشــحن اإلمــدادات الطبية التي اشــترتها 
هذه الشركات، في ظل نقص شديد يعرقل 
جهــود التصدي لوباء كورونــا في الواليات 

المتحدة.
ووفقــا ألحــدث اإلحصــاءات التــي تقدمها 
جامعة جونــز هوبكنز األميركيــة، فقد بلغ 
مجموع اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا 
المســتجد في أرجــاء العالم نحــو 685 ألف 
حالــة، توفي منها أكثر من 32 ألفا، وتعافى 

أكثر من 145 ألفا.
فــي غضــون ذلــك، قــال الدكتــور أنتوني 
فوتشــي -كبير خبراء األمراض المعدية في 
الجهــاز الصحي األميركــي- اليوم األحد إن 
فيروس كورونا قد يودي بحياة ما بين 100 

و 200 ألف شخص في الواليات المتحدة.
وذكر فوتشــي -الذي يشــارك في المؤتمر 
الصحفي الدوري للرئيس األميركي بشــأن 
جهــود مكافحــة كورونــا- فــي تصريحات 
التــي  النمــاذج  أن  "ســي.إن.إن"  لشــبكة 
توقعت مليون حالة وفاة أو أكثر بعيدة عن 

الواقع، لكنها ليست مستحيلة.
وتوقع بــدل ذلك عدد وفيات أقل و"ماليين 

الحاالت" المصابة بالفيروس.
وبلغ مجموع اإلصابات في الواليات المتحدة 
نحو 125 ألف حالة، وهي في المرتبة األولى 
عالميــا من حيث عدد اإلصابــات، وارتفعت 

الوفيات إلى نحو 2200 حالة.
وبعدمــا أورد الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامــب احتمــال فــرض حجــر صحــي على 
واليتي نيويورك ونيوجيرســي، تخلى مساء 
أول مــن أمــس، عن مثــل هذا اإلجــراء، إذ 
أثــار الموضوع حملة انتقــادات في منطقة 

نيويورك.
وقال ترامب إن فرض حجر صحي كامل على 
منطقة نيويورك إجراء غير ضروري. وأضاف 
أنــه طلــب مــن مســؤولي الصحــة إصدار 
تحذيــر من الســفر بدل ذلــك، وأن اإلجراء 
يُفرض على ســكان نيويورك ونيوجيرسي 

وكوناتيكت.
وفــي وقت الحــق، حثــت مراكز الســيطرة 
والحد مــن األوبئة ســكان الواليات الثالث 
علــى االمتنــاع عــن الســفر الداخلــي غير 

الضروري لمدة 14 يوما.
وفيات قياسية وتحذير من األسوأ

وسجلت إسبانيا 838 وفاة بفيروس كورونا 
المســتجد خــالل 24 ســاعة، فــي حصيلة 
قياسية جديدة نشرتها وزارة الصحة أمس، 
بعــد تســجيل 832 وفــاة أول مــن أمس؛ 

وبذلك يرتفع مجمل الوفيات إلى 6528.
وباتت إســبانيا في المرتبــة الثانية عالميا 
في عدد الوفيــات بعد إيطاليا، وزاد إجمالي 
اإلصابــات أيضا إلــى 78 ألفا و797 من 72 

ألفا و248 في اليوم السابق.
غير أن معدل االرتفــاع يتباطأ، إذ قال مدير 
مركز الطــوارئ الصحية فيرناندو ســيمون 
"يبدو أن تطور )الوباء( في طور االســتقرار، 
بــل يبدو حتى في طــور التراجع، لكن يجب 
التذكيــر بأن مشــكلتنا الرئيســية اآلن هي 
ضمان عدم اســتنفاد طاقة وحدات العناية 

المركزة".
وفــي بريطانيا، حث رئيــس الوزراء بوريس 
البقــاء فــي  جونســون المواطنيــن علــى 
منازلهــم، وأشــار إلــى أن هناك إجــراءات 
أكثر صرامة لم يتــم اتخاذها بعد لمكافحة 

فيروس كورونا.
وكتب جونســون -في رســالة أصدرها 10 
داونينغ ســتريت )مقر رئيس الــوزراء(- أنه 
"من المهم بالنســبة لــي أن أكون صريحا 
معكــم، نحن نعلــم أن األمور ســوف تزداد 

سوءا قبل أن تتحسن".
وفــي ألمانيا، حّذر لوثار فيلــر رئيس معهد 
روبرت كــوخ )الوكالة األلمانيــة الحكومية 
المعنيــة باحتواء األمراض( مــن أن النظام 
الصحي قد يتعرض لضغوط مشابهة لتلك 

التــي تشــهدها إيطاليــا إذا تفاقم تفشــي 
فيروس كورونا المستجد في البالد.

وأظهرت بيانــات المعهــد األلماني أمس، 
أن عدد حاالت اإلصابــة المؤكدة بفيروس 
كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 52 ألفا و547، 
اإلصابــة  جــراء  توفــوا  389 شــخصا  وأن 

بالمرض.
وقال فيلر لصحيفة فرانكفورتر ألغماينه "ال 
يمكننا أن نســتبعد أن يكــون لدينا مرضى 
أكثر من عــدد أجهزة التنفس الصناعي في 

هذه البالد".
وفي روســيا، قــال رئيــس بلدية موســكو 
سيرغي سوبيانين أمس، إن تفشي فيروس 
كورونا دخل مرحلة جديدة مع تجاوز إجمالي 
حــاالت اإلصابة في العاصمة الروســية ألف 
حالة، واستمرار كثير من سكان المدينة في 

الخروج رغم مناشدتهم البقاء بالمنازل.
وقال سوبيانين -عبر موقعه باإلنترنت- إن 
مــا ال يقل عــن 52 ألفا خرجــوا إلى حدائق 
المدينة يــوم أول من أمس، وقام كثير من 
المســنين برحالت طويلة عبر شبكة النقل 

العام الواسعة بالمدينة.
العالم العربي

وأعلنــت وزارة الصحــة الســعودية أمــس، 
تســجيل أربــع وفيــات جديــدة بفيــروس 
كورونــا، لتتضاعف الحصيلة فــي المملكة 

إلى ثماني وفيات.
وســجلت الوزارة أيضا 96 إصابــة جديدة، 
ليرتفــع اإلجمالي إلى 1299. ولفتت الوزارة 
في بيــان إلى وجود 12 حالــة حرجة تتلقى 
الرعاية الكاملة، في حين وصل عدد الحاالت 

المتعافية إلى 66.
ووفقــا لوكالة األنباء الرســمية، فقد علقت 
السلطات السعودية أمس، الدخول والخروج 
مــن محافظــة جــدة، وقدمت موعــد منع 
التجول هناك ليبدأ من الساعة الثالثة مساء 

بالتوقيت المحلي.
وكان منع التجول في جدة يبدأ في الســابق 
الساعة الســابعة مساء، واتخذت السعودية 
الريــاض ومكــة  فــي  اإلجــراءات نفســها 

والمدينة األسبوع الماضي.
فــي غضون ذلــك، أعلــن النظام الســوري 
رســميا تســجيل أول وفاة بفيروس كورونا، 

وفقا لما أوردته وكالة األنباء الرسمية.
وفي المغــرب، أعلنــت وزارة الصحة أمس، 
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 

450 حالة، عقب تسجيل 48 حالة جديدة.

كما أعلنت اإلمــارات، أمس، ارتفاع إصابات 
فيروس كورونا في البالد إلى 570، بينها 3 
وفيات، في حين أعلنت السلطات الجزائرية، 
تســجيل 57 إصابة جديدة بكورونا، رفعت 

اإلجمالي إلى 511، توفي منهم 31.

توقعات بحصيلة وفيات ثقيلة

استنفار أمرييك الحتواء كورونا 
وتحـذيرات جـديــدة فــي أوروبا

عواصم/ وكاالت: 
وصلــت أول شــحنة مــن اإلمــدادات الطبيــة العاجلة 
مــن الصين إلــى مدينة نيويــورك األميركية، في إطار 
مشــروع يشــرف عليــه البيــت األبيض لمواجهــة وباء 

كورونــا، فــي حيــن أظهرت إحصــاءات جديــدة خطورة 
الوضــع فــي دول عــدة؛ مــن بينهــا إســبانيا وبريطانيا 

وروسيا.
وهبطــت الطائرة القادمة من الصين في مطار جون 

كنيــدي أمــس، وعلــى متنها أقنعــة للوقايــة ولوازم 
طبيــة أخــرى للتوزيــع بصــورة عاجلــة، وهــي الرحلــة 
األولــى فــي سلســلة مــن الرحــات التــي يفتــرض أن 

تتواصل على مدى الثاثين يوما المقبلة.

ضعف الحركة كثيرًا بالسنغال بسبب فيروس كورونا أمس        )األناضول(خلو الشوارع في تركيا بسبب فيروس كورونا أمس        )األناضول(
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وأفاد التقرير بأن الحكومات في تلك الدول 
تواجــه مشــكلة مالية مزدوجــة تتمثل في 
انخفاض اإليرادات بسبب الهبوط الحاد في 
أســعار النفط وارتفاع اإلنفاق بسبب الوضع 

االستثنائي.
وقــال بانيجيرتزوجلــو إن مــن المرجــح أن 
تكون صناديق الثروة الســيادية، باســتثناء 
صندوق الثروة النرويجــي، قد تخلصت من 
أســهم قيمتها بين 100 و150 مليار دوالر 
في األســابيع األخيــرة، وإن من المرجح بيع 
ما قيمته بين 50 و75 مليار دوالر أخرى في 

األشهر المقبلة.
ويتعين على معظم الصناديق القائمة على 
النفــط االحتفاظ بســيولة احتياطية كبيرة 
تحســبا الحتمال انهيار أســعار الخام، األمر 
الذي قد يدفع الحكومــات إلى طلب أموال، 

وفق تقرير رويترز.
وال يجــري الكشــف بالضبــط عــن حجــم 

اســتثمارات صناديــق الثروة الســيادية أو 
أدوات هذه االستثمارات، بل إن الكثير منها 

ال يكشف عن قيمة األصول التي يديرها.
الدفاع عن العملة

بحســب تقريــر رويتــرز، تمثــل الصناديق 
القائمــة على ثروة الطاقــة والمدعومة من 
الدول نســبة كبيرة من األصــول اإلجمالية 
لصناديــق الثــروة الســيادية البالغــة نحو 
8.40 تريليونــات دوالر التــي تراكمت لكي 

تكــون حصنا تلوذ به الــدول عندما تنضب 
اإليرادات النفطية.

وأصبحت الصناديق السيادية أطرافا رئيسيا 
في أســواق األسهم العالمية، حيث تمثل ما 
بيــن %5 و%10 من إجمالي هذه األســواق 
ومصدرا مهما للدخــل لمديري األصول في 

وول ستريت.
وقــال التقريــر إن حكومات عــدد من دول 
الخليج، بينها السعودية وأبو ظبي باإلضافة 

إلى نيجيريا وأنغوال، تأثرت بشدة بانخفاض 
األســهم العالميــة بمــا يقــرب مــن 20%، 
مضيفــا أن موازنــات هذه الــدول تتعرض 
لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط الذي 

اقترب من الُثلثين هذا العام.
ونقلــت الوكالة عــن كبير خبــراء االقتصاد 
لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 
في معهد التمويل الدولي جابريس إراديان 
إن صناديــق الثروة الســيادية الخليجية قد 
تشــهد انخفاض أصولها بمقدار 296 مليار 

دوالر بنهاية العام الجاري.
وتشكل خسائر ســوق األسهم حوالي 216 
مليــار دوالر مــن هذا االنخفــاض، في حين 
ســحبت الحكومــات التــي تعاني من شــح 

السيولة 80 مليار دوالر أخرى.
وقد عرضت البنوك المركزية في السعودية 
قيمتهــا  تبلــغ  حوافــز  وقطــر  واإلمــارات 
اإلجماليــة 60 مليــار دوالر، رغم أن توقعات 

شح الســيولة فرضت ضغوطا على العمالت 
الخليجية المربوطــة بالدوالر األميركي منذ 

عشرات السنين.
ونقلــت رويترز أيضا عن داناي كيرياكوبولو 
كبيــرة االقتصادييــن بالمنتــدي الرســمي 
للمؤسسات النقدية والمالية، وهو مؤسسة 
بحثية، قولها "من األسئلة المطروحة ما إذا 
كان بعض هذه األموال سيستخدم في دعم 
العمالت إذ إن بعض األطــر القانونية تتيح 

ذلك".
وأضافــت "في الســنوات العشــر الســابقة 
نقلــت بعض الدول احتياطــات من بنوكها 
المركزيــة إلــى الصناديق الســيادية، األمر 
الــذي ســمح لهــا باالســتثمار فــي أصول 
محفوفــة بمخاطر أكبر، إذ غــن لديها قدرا 

أكبر من المرونة".
وتابعت "أما اآلن فربما تكون تلك مشــكلة 
ألن لديــك احتياطــات أكبر فــي الصندوق 

الســيادي مما لــدى البنك المركــزي عندما 
تحتاج لالحتياطات للدفاع عن العملة".

والســعودية مــن بين الــدول التــي نقلت 
في الســنوات األخيــرة احتياطات من بنكها 
االســتثمارات  صنــدوق  لدعــم  المركــزي 
العامــة، وهو أداة االســتثمار الســيادي في 
المملكــة ويملــك حصصا في شــركة أوبر 
وشــركة لوســيد موتورز لصناعة السيارات 
الكهربائية، وكانت أصوله المدارة تبلغ نحو 

300 مليار دوالر في 2019.

وفــي العــام 2015 الــذي شــهد االنهيــار 
الســابق فــي أســعار النفــط، عمــد البنك 
يشــرف  كان  الــذي  الســعودي،  المركــزي 
حينذاك على شــريحة أكبر من اســتثمارات 
المملكة ال ســيما فــي األوراق المالية مثل 
ســندات الخزانــة األميركية، إلــى تخفيض 
أصولــه الخارجية بأكثر من 100 مليار دوالر 

لتغطية عجز ضخم في موازنة الدولة.

رويرتز: صناديق الرثوة السيادية بالخليج قد تخرس 300 مليار دوالر
لندن/ وكاالت: 

الثــروة  صناديــق  إن  رويتــرز  لوكالــة  تقريــر  قــال 
فــي  انخفاضــا  تشــهد  قــد  الخليجيــة  الســيادية 
أصولها بنحو 300 مليار دوالر نهاية العام الجاري، 
في حين تتجه صناديق الدول المنتجة للنفط عبر 

العالم إلى التخلص من أسهم قيمتها 225 مليار 
دوالر بعد أن أثرت أسعار النفط المتهاوية ووباء 

فيروس كورونا على إيرادات تلك الدول.
ونقلــت الوكالة عن خبير اإلســتراتيجية في "جي 
بــي مورغــان" نيكــوالس بانيجيرتزوجلــو قوله إن 

انتشــار الفيروس بوتيرة ســريعة أحــدث اضطرابا 
في االقتصاد العالمي، ودفع األسواق للهبوط، 
وكّبد صناديق الثروة الســيادية سواء في الدول 
النفطيــة أو غيــر النفطيــة خســائر فــي األســهم 

تقترب قيمتها من تريليون دوالر.

طرابلس/ وكاالت: 
تجددت االشتباكات بين قوات حكومة الوفاق 
الوطنــي وقوات اللــواء المتقاعد خليفة حفتر 
أمس، بعدد مــن محاور القتال جنوب شــرق 
العاصمــة طرابلــس، رغــم دعــوات الهدنة 

بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال مصدر عســكري في حكومــة الوفاق إن 
عددا من أفراد قوات حفتر ســقطوا بين قتيل 

وجريح أثناء االشتباكات.
كما ُقتل آمر قوات حفتر في مدينة ســرت في 

غارة نفذتها طائرة تابعة لحكومة الوفاق.
وكانــت الحكومة قد أكدت رصد ثالث رحالت 
لطائرات شــحن عسكرية انطلقت من قاعدة 
سويحان الجوية بأبو ظبي إلى قاعدة الخادم 
اإلماراتيــة في جنــوب مدينة المرج شــرقي 

إدلب/ األناضول:
انتقد رئيس الحكومة الســورية المؤقتة، عبد 
الرحمــن مصطفى، إعالن ولــي عهد أبوظبي 
محمد بن زايد آل نهيان، دعمه لرئيس النظام 
السوري بشار األســد، مشيرًا إلى وجود مساع 
لجعــل النظام محــاورًا دوليًا مــرة أخرى تحت 

غطاء »التضامن اإلنساني«.
جــاء ذلك في تصريحات لوكالــة »األناضول«، 
أمس، تعليقا على االتصال الهاتفي الذي جرى 
السبت بين ولي عهد أبوظبي ورئيس النظام 

السوري.
وقال مصطفى إن رســالة الدعم جاءت بذريعة 
التضامــن اإلنســاني فــي مكافحــة فيــروس 
كورونا، وقد كشــفت أن التعاون متواصل على 

أعلى المستويات بين اإلمارات ونظام األسد.

ليبيا.
ورغــم النــداء الــذي وجهته األمــم المتحدة 
وتســع دول لوقف االقتتال، من أجل السماح 
للســلطات بمواجهــة وباء كورونــا، فقد فتح 
اللــواء المتقاعــد خليفة حفتر جبهــات عدة، 
بحثا عن مكاسب عسكرية وميدانية في زمن 

كورونا لم يحققها في األوقات العادية.
وقال مصدر عسكري من قوات حكومة الوفاق 
إن طائــرات الحكومة قصفــت مواقع لقوات 

حفتر غرب مدينة سرت شمالي البالد.
وأضــاف أن طائــرات الوفــاق دمــرت غرفــة 
عمليات لقوات حفتر في منطقة الوشكة غرب 
ســرت، وشــاحنة ذخيرة وتجمعا لقوات حفتر 

في طريق النهر.
وفي شرق مصراتة قال المتحدث باسم قوات 

وأشــار إلى أن اإلمــارات دعمت تدخل روســيا 
عســكريًا في ســوريا عــام 2015 بهدف قمع 

انتفاضة الشعب السوري.
وتابع: »هذا الدور الداعم يعد بمثابة جزء من 
دعايــة لجعل نظام األســد محــاورًا دوليًا على 

المستوى السياسي مرة أخرى«.
وشدّد مصطفى على أن »األطراف التي تزعم 
التضامن مع الشــعب الســوري هي في حقيقة 
األمر تســعى إلنقاذ نظام األســد الــذي يقتل 

أبناء هذا الشعب.
والســبت، قــال ولي عهــد أبوظبــي: »بحثت 
هاتفيًا مع الرئيس الســوري تداعيات انتشــار 
كورونــا وأكدت له دعم اإلمارات ومســاعدتها 
للشعب السوري في هذه الظروف االستثنائية«.

وأضــاف في تغريــدة على تويتــر: »التضامن 

حكومــة الوفاق محمد قنونو إن قوات الوفاق 
اســتولت على عدد من اآلليات العسكرية في 

محور أبو قرين.
وأضاف أن قوات الوفــاق دمرت آليات لقوات 
حفتــر، وأن جثــث مقاتليــه احترقــت داخــل 

مدرعات إماراتية.
وقــال قنونو إن طائــرات أجنبية نفذت غارات 
في ســاعات الصبــاح األولــى، وحاولت قوات 
حفتــر التقدم إلــى مواقع قــوات الوفاق التي 

تصدت للهجوم.
أمــا على جبهة طرابلس فقد قصفت مدفعية 
حكومــة الوفــاق قــوات حفتر فــي الضواحي 
التوغــار  محــاور  فــي  للعاصمــة  الجنوبيــة 
والطويشــة والرملــة، لمنعها من اســتعادة 

المواقع التي خسرتها.

اإلنســاني في أوقــات المحن يســمو فوق كل 
اعتبــار، وســوريا لن تبقــى وحدها فــي هذه 

الظروف الحرجة«.
ويعــد االتصال المعلــن لبن زايــد األول من 
نوعه لمســؤول إماراتي مع بشــار األسد منذ 

سنوات.
ولطالما اتهمت المعارضة الســورية أبو ظبي 
بدعم نظام األسد في الخفاء وإمداده باألموال 
واحتضــان عــدد مــن أقاربــه ورجــال أعمال 

مقربين منه.
وفــي ديســمبر/ كانــون أول 2018، أعــادت 
اإلمارات فتح سفارتها في دمشق، بعد 7 سبع 
ســنوات على إغالقها عــام 2011 على خلفية 
الثــورة الســورية وقمــع النظــام للمظاهرات 

السلمية التي اندلعت ضده. 

بعد تغريدة حذفها واعتذر عنها
إقالة الشيخ املغاميس 

من إمامة مسجد قباء 
باملدينة املنورة

الرياض/ وكاالت: 
أقالــت الســلطات الســعودية أمــس، الداعيــة المعروف الشــيخ صالح 
المغامسي من وظيفة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة -وهو 
أول مســجد بُني في اإلســالم- بعد تغريدة اعتذر عنها الحقا ووصفها 

بغير الموفقة.
وحذف الشــيخ الســعودي صفة "إمام وخطيب مســجد قباء" من حسابه 
الرســمي على تويتر، كما ذكرت وسائل إعالم سعودية أن وزير الشؤون 
اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد عبد اللطيف آل الشــيخ عيّن ســليمان 

الرحيلي إماما وخطيبا لمسجد قباء خلفا للشيخ صالح المغامسي.
ويشــغل الرحيلي -وفقا لصحف سعودية- منصب أستاذ الدراسات العليا 
في الجامعة اإلسالمية، وأستاذ كرسي الفتوى فيها، كما يتولى التدريس 

بالمسجد النبوي.
وكان الشــيخ المغامســي طالب في تغريــدة حذفها الحقــا بالعفو عن 

المخطئين من السجناء.
وكتب أن من أســباب "رفع البالء وكشــف الوباء ثالثــة: االلتجاء إلى اهلل 
بالدعــاء واالســتغفار.. اإلحســان إلى الفقــراء والمنقطعيــن، العفو -ما 

أمكن- عن المخطئين من المسجونين".
لكن المغامسي سرعان ما حذف التغريدة من حسابه على تويتر، واعتذر 

عنها، ووصفها بغير الموفقة.
وكتــب في تغريدة جديدة "بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي 
التي قصدت بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة 

كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان".
وأضــاف "أما أصحــاب المخالفات الجســيمة فمــرده لما يقرره الشــرع 
بحقهم، وعن ســيئ النية الذي حاول اســتغاللها ضد وطني فأقول: لن 

يزيدكم خبثكم إال خسارا".
وعرف المغامســي بدفاعه المســتميت عن مواقف وتوجهات السلطات 
الســعودية فــي الفتــرات األخيــرة، وبثنائــه المتواصــل علــى القيادة 
السعودية. وخصّ المغامسي في مناسبات عديدة ولي العهد السعودي 
محمد بن ســليمان بقدر كبير من المديح والتبرير ألفعاله المنتقدة من 
قبل مراقبين. وشهدت المملكة خالل األعوام الثالثة الماضية اعتقاالت 
اســتهدفت شــخصيات أكاديمية ودينية بارزة، منها: ســلمان العودة، 
وناصــر العمر، وعوض القرني، وعلي العمري، إضافة إلى اعتقال شــعراء 
ومفكرين، لمخالفتهم رأي الســلطة الحاكمة، وانتقادهم التحوالت التي 

قامت بها وشملت بنية المجتمع السعودي.

مقتل قائد بارز وتدمير غرفة عمليات لحفتر
تجدد االشتباكات يف ليبيا رغم دعوات الهدنة بسبب كورونا

املعـارضة السورية تنتقد دعــم 
اإلمـارات لألسد بذريعة »التضـامن اإلنساين«
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غزة/ فلسطين: 
نشــرت وزارتا االقتصاد الوطنــي والزراعة في 
قطــاع غزة، أمس، قائمة بأســعار الخضراوات 
التــي تباع في األســواق المحلية، وشــملت 6 

أصناف أساسية.
وقالــت وزارة االقتصــاد في بيــان، أمس، إن 
تحديد أسعار المنتجات تم بالتوافق والتنسيق 
مع وزارة الزراعة، ويأتي ذلك في إطار مواجهة 
تأثيــر أزمــة فيــروس "كورونا" على الســوق 

المحلي.
وجاء ذلك وفق بيان الوزارة خالل اجتماع عقد 

بين وزارتي االقتصاد الوطني والزراعة.
وأكدت وزارة االقتصاد أن هذه األســعار ستتم 
دراستها أســبوعيًا، وحسب متطلبات السوق، 
داعيــة المواطنيــن لإلبالغ عــن أي مخالفات 

على الرقم المجاني )1800112233(.

وكان اشــتية أعلن خالل مؤتمر صحفي 
عقــده بــرام اهلل أمــس، إلغــاء التقاعد 
المالــي اإلجبــاري الذي كانت الســلطة 
الفلســطينية فرضته على عدد كبير من 

موظفيها في قطاع غزة عام 2017.
وقال اشتية خالل المؤتمر: إّن الحكومة 
وبتوجيهات من رئيس السلطة محمود 
عباس قــرّرت إلغــاء التقاعــد اإلجباري 
لموظفــي غــزة وجعلــه أمــرًا اختياريًّا 

ابتداء من شهر إبريل/ نيسان المقبل.
وقــال رامي أبو كــرش، المســؤول في 
حقــوق  الســتعادة  الشــعبية  الحملــة 
الموظفيــن: إن قــرار حكومــة اشــتية 
يفترض أن ينفذ سابًقا، فهو يأتي اليوم 
في وقت وصلــت أوضاع الموظفين إلى 

األسوأ.

وأضاف أبو كرش لصحيفة "فلســطين" 
أن فــرض التقاعد القســري للموظفين 
لــم ينفذ من منطلق قانونــي، وهو أمر 
رفضــه الموظفــون جملــة وتفصيــاًل، 
وطالبوا بأكثر من مناسبة بالتراجع عنه، 

ألنه أضرهم كثيرًا، وأهمل حقوقهم.
وطالب أبو كرش حكومة اشــتية بإنهاء 
ملــف تفريغات 2005 وقــال: "ال بد من 
التعامــل مــع موظفي تفريغــات 2005 
علــى أنهم موظفون رســميون حســب 
قانــون الخدمــة رقــم 8 لعــام 2005، 
وإدراجهم ضمن الموازنة العامة 2020، 

وإعطاؤهم رواتب كاملة".
كما دعا إلى توحيد نسب صرف الرواتب 
بين موظفي السلطة في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.

وشــدد أبــو كرش علــى ضــرورة إعادة 
صــرف مخصصات الشــهداء واألســرى 
المقطوعــة  والموظفيــن  والجرحــى، 

رواتبهم بناء على تقارير كيدية.
من جانبه قــال االختصاصي االقتصادي 
د. معيــن رجب: إن القــرار إيجابي، وهو 
تصحيــح لألخطــاء الســابقة فــي ظــل 
الظروف الحرجة التي تعيشها األسر في 

قطاع غزة.
واســتعرض االقتصادي رجب في حديثه 
لصحيفة "فلســطين" أحوال الموظفين 
خــالل الفتــرة الســابقة الذيــن أحيلوا 
إلى التقاعد المبكر القســري، مبينًا أنه 
تولــدت لديهــم مشــكالت اقتصاديــة 
واجتماعيــة فجائية، واضحــوا مالحقين 
والمحــال  المصرفيــة  للمؤسســات 

التجارية.
وعبــر رجب عن تخوفه بأن يكون اإللغاء 
مؤقتًــا لحيــن انتهــاء األزمــة الصحية 
جراء وبــاء كورونــا وأن تعود الســلطة 
إلى ســابق عهدها في فرض التقاعد أو 
اتخاذ إجراءات بحق قطاع غزة ألســباب 

سياسية.
من جهته أكــد االختصاصي االقتصادي 
الســلطة  ضــخ  أن  دراغمــة  هيثــم  د. 
الفلســطينية أمــوااًل جديــدة بال شــك 
أنها ترفع من الســيولة النقدية وتحرك 

األسواق والعجلة االقتصادية.
وحــذر دراغمــة فــي حديثــه لصحيفــة 
فلســطين من خطورة دخول الســلطة 
الفلســطينية في أزمة ماليــة في نهاية 
إبريل، فــي ظل نقص أمــوال المقاصة 

عقب تراجع النشــاط التجاري وانخفاض 
اإليرادات المحلية، عالوة على محدودية 

أموال المانحين.
وقــد صــرح اشــتية خــالل المؤتمر أن 
إيرادات السلطة ستنخفض إلى أكثر من 
النصف وسيتم العمل بموازنة الطوارئ، 
مشيرًا إلى أن الحكومة بحاجة إلى 120 

مليون دوالر لمواجهة الوباء.
ويعيــش قطاع غزة أوضاعًــا اقتصاديًّا 
متأزمة منذ فرض االحتالل حصاره على 
القطاع قبــل 14 عامًا، فــي حين زادت 
األمــرَ تعقيــدًا العقوبــاتُ االقتصادية 
التي فرضتها الســلطة علــى قطاع غزة 
منذ نحو 3 أعوام، ترتب عليها تراجع حاد 
في النشــاط التجاري، ونقص السيولة، 

وارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة.

مطالب بتوحيد الرواتب بين غزة والضفة

د أوضاع املوظفني املعيشية متحدثون: إلغاء اشتية التقاعد القرسي "قرار متأخر" عقَّ
غزة/ رامي رمانة:

إلغــاء  إن  واقتصاديــون،  مســؤولون  قــال 
حكومــة اشــتية التقاعــد القســري لموظفي 
الســلطة في قطاع غزة، جــاء متأخًرا، كما أن 

تنفيــذه ال ينطلــق في األســاس من مســوغ 
قانوني، وعلى إثره ازدادت أوضاع الموظفين 

سوًءا.
 وطالبــوا فــي أحاديث منفصلــة مع صحيفة 

"فلســطين" حكومــة اشــتية بتوحيــد صــرف 
الرواتــب بيــن الضفــة وغــزة، وحــل مشــكلة 
تفريغــات 2005، وإعادة الرواتب المقطوعة 

عن الشهداء والجرحى.

غزة/ رامي رمانة:
قــال رئيس غرفة تجــارة وصناعة غــزة، د. وليد 
تجهيــز  مــن  انتهــت  غرفتهــم  إن  الحصــري، 
مدرستين باألســرة واألدوات الصحية والغذائية 
لتنضما إلــى أماكن الحجر الصحــي بغزة، داعيًا 
فــي الوقت نفســه التجــار إلى التقييد باألســعار 
وتجنب االحتكار اســتنادًا إلى قاعدة ال "ضرر وال 

ضرار".
وأوضح لصحيفة "فلســطين" أمس، وقوف التجار 
مــع كل الجهود المبذولــة مجتمعيًــا للحد من 
تفشــي وبــاء كورونا، وذلــك عبر إطــالق غرفته 
مبــاردة "ســالمتنا من ســالمتكم" والتي خاللها 
انتهت الغرفة من تجهيز مدرستين بشكل كامل 

لتنضما إلى أماكن الحجر الصحي بغزة.
وأضاف الحصري أن الغرفة التجارية قدمت خالل 
المبادرة 140 ســريرًا بــكل احتياجاتها، وأدوات 

صحية، وغذائية، ومساعدات مالية للمدرستين.
ودعــا رئيس غرفــة تجــارة وصناعة غــزة التجار 

ورجال األعمال وأصحــاب المصانع ممن يرغبون 
في المســاهمة إلى المبادرة بالتواصل مع إدارة 
الغرفــة التجاريــة للمســاهمة بما يســتطيعون 

تقديمه.
وفي ســياق آخر شــدد علــى أنه يوجد تنســيق 
على مســتوى عاٍل مــع وزارة االقتصاد والبلديات 
وجهــات أخــرى ذات صلة من أجــل الحفاظ على 
اســتقرار األســعار، وتمكيــن المســتهلكين من 
الحصول علــى احتياجاتهم بســهولة خاصة في 

هذه األوقات العصيبة.
وشدد الحصري على أن مسؤولي الغرف يوعزون 
إلى التجار بضــرورة االلتزام باألســعار المعمول 
بها، وتجنب أي عملية احتكار استنادًا لقاعدة "ال 

ضرر وال ضرار"
ولفت الحصري الذي يشــغل منصب نائب رئيس 
الغرفــة التجارية في فلســطين إلى أن اإلجراءات 
المتبعــة للحــد من تفشــي وباء "كورونــا" على 
المستوى المحلي والخارجي له تأثيرات قوية في 

تقويض نشــاط الحركة التجارية في قطاع غزة، 
مبينًا أن الكثير مــن التجار لديهم بضائع عالقة 
ال يســتطيعون ادخالها في الوقت الراهن بسبب 

إغالق المطارات والحدود بين الدول.
وأشار إلى أن نقص السيولة في السوق المحلي، 
ومــا تبعها من تراجع العملية الشــرائية، أثر في 
النشــاط التجــاري برمتــه، وهو مــا أدى إلى رفع 
أعــداد الشــيكات المرتجعــة، وبات التجــار غير 
قادريــن علــى االيفــاء بالتعهــدات المالية فيما 

بينهم ومع المؤسسات المصرفية.
وناشــد الحصــري المؤسســات الدوليــة لإليفاء 
بالتعهــدات الماليــة التي قطعتها على نفســها 
في مؤتمر القاهرة عقب الحرب األخيرة، بتقديم 
التعويضــات العاجلة للقطاعات االقتصادية عامة 

والقطاع التجاري على وجه الخصوص.
كمــا أهــاب الحصري بــوزارة االقتصــاد الوطني 
بغزة أن تقدم تسهيالت إضافية للتجار وأصحاب 

المصانع.

الستخدامهما في الحجر الصحي
الحرصي: تجهيز مدرستني بأرسة وأدوات صحية وغذائية

االقتصاد والزراعة تنرشان أسعار الخرضاوات يف أسواق غزة

صــرف مسـاعدات
 شهــداء وجـرحــى 

مسريات العودة اليوم
غزة/ فلسطين:

أعلنــت وزارة المالية بغزة بالتعــاون مع وزارة التنميــة االجتماعية عن 
صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم االثنين عن شهر 
مارس الجاري. وقالت الوزارة في بيان لها أمس: إن الصرف سيكون عبر 
كل فــروع بنك البريد حســب األحرف األبجدية التي ســيعلن عنها بنك 
البريد. ودعت الوزارة إلى االلتــزام بالتعليمات واإلجراءات الصادرة من 

بنك البريد بخصوص موعد وآلية الصرف.

بلدية خان يونس تعلن
 فتح نقاط تسوق مؤقتة 

ملنع انتشار كورونا
خان يونس/ محمد أبو شحمة:

أكــد رئيــس بلديــة خــان يونــس عــالء الديــن البطة أن 
بلديته قررت فتح نقاط تســوق مؤقتــة لخدمة المواطنين 
وتلبيــة احتياجاتهم، وإغالق أخــرى، وذلك ضمن اإلجراءات 

االحترازية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا في المدينة.
وقال البطة لصحيفة "فلســطين" أمس: إن "نقاط التسوق 
الجديدة التي ســيتم افتتاحها هــي في مناطق دوار التحلية 
شــرق المدينة، ومفترق الســكة، وبطن الســمين، والكراج 
المركــزي الجديــد للســيارات الســاحة الشــمالية لمبنــى 
البلديــة".  وأضــاف البطة: "أيضا ســيتم افتتــاح نقطة بيع 
في مدينة الشــيخ حمد، في الســاحة الواقعة بين المسجد 
والمدرســة داخل المدينة، ومفترق القرارة، مقابل مســجد 
الســالم، والمخيــم الغربي مقابــل صالة دريــم قرب مركز 
الشــرطة". وأوضح أنه ســتوجد لجان مختصة تعمل يومية 
على مرقبة جودة البضائع واألســعار في جميع مناطق البيع 
الجديدة ومتابعة من وزارة االقتصاد الوطني. يشــار إلى أن 
األراضي الفلسطينية ســجلت 106 إصابة بفيروس كورونا 
منهــا 9 في قطاع غزة، والباقي في الضفة الغربية والقدس 

المحتلة.
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إن تعش في ظروف اقتصادية صعبة فباإلمكان 
أن تتغلــب عليهــا، ولكــن أن تكون من الـــأطفال 
ذوي اإلعاقــة المتعــددة والحركية، وتكون من 
أنواع العجز ما يسمى الشلل الدماغي، أو تكون 
أحــد أوليــاء أمورهــم تتابــع برامجهــم وتذهــب 
فتلــك  وتعيشــها،  معاناتهــم  لمتابعــة  ــا  يوميًّ
معانــاة كبيرة، وخاصة في األوضاع االقتصادية 

واالجتماعية والصحية الصعبة في قطاع غزة.
الصحــة  منظمــة  تعرفــه  الدماغــي  فالشــلل 
العالميــة أنه الحالة الناتجة عن إصابة جزء صغير 
من الدماغ، الذي يتحكم في الحركة في مرحلة 
مبكرة من الحياة قبل أو بعد الوالدة، ما يؤدي 
إلــى اضطرابات في عمــل العضالت التي تتلقى 
معلومــات وأوامر خطــأ تجعلها في حالة صالبة 
أو رخــاوة مــن دون إصابتهــا بالشــلل، ومــن ثــم 
يحــدث اضطــراب فــي الحركــة وفــي المحافظة 

على وضعية الجسم.
شــديدة،  إلــى  خفيفــة  مــن  اإلصابــة  وتختلــف 
اإلصابة غير مترقية، التدريب والتأهيل المبكران 
لألطفــال ومتابعتهــم خــالل مراحــل تطورهــم 
ضروريان للتحســن، قــد يرافق اإلصابــة الحركية 
اضطرابــات فــي النظــر، أو الســمع، أو التواصل، 

فــي  شــخص(  الفلســطينية)43902  الطبيــة 
محافظــات قطــاع غــزة كافــة، حيث تبلغ نســبة 
حــاالت الشــلل الدماغــي )%6.9( مــن إجمالــي 
اإلعاقات المســجلة بالجمعيتين، بنسبة )24%( 
في محافظة شمال قطاع غزة وبنسبة )28%( 
في مدينة غزة و)%15( في محافظة الوسطى 
و)%10( في القرى الشــرقية من محافظة خان 
يونــس، وبنســبة )%14( في مدينــة خان يونس 

وضواحيها، وبنسبة )%9( في محافظة رفح.
حرمان كبير

أما الخدمات التي تقدم لهؤالء األطفال فهناك 
ا، ما أثر ســلًبا في  نقــص كبيــر فيها، و  قليلة جدًّ

حياة األطفال المصابين بالشلل الدماغي. 
يســتحقها  التــي  الخدمــات األساســية    ومــن 
األطفــال المصابون بالشــلل الدماغــي )خدمات 
التشــخيص المبكــر وخدمــات العــالج الطبيعــي 
وخدمــات العــالج الوظيفــي وخدمــات النطــق 
الخــاص  والحليــب  الحفاضــات  وتوفيــر  واللغــة 
والمراجعــة  المســتمرة  واألدويــة  واألطعمــة 

الطبية المستمرة(.
وتجدر اإلشارة إلى أنه إن ربطت هذه الخدمات 
بالتكلفــة الماليــة فإن القيمة النقدية ســتكون 
ا، مــا يجعــل أســر األطفــال المصابين  عاليــة جــدًّ
بالشــلل الدماغي ال يستطيعون االستمرار في 

معالجة أبنائهم وأطفالهم.
يشارك في عملية تأهيل األطفال ذوي اإلعاقة 
للوصول إلى تحســين البنية الصحية والجسدية 
والنفســية فريق متعــدد التخصصات من  أطباء 
األطفــال وأطبــاء األعصــاب، وجراحــي العظــام، 
واختصاصيــي  الطبيعــي  العــالج  واختصاصيــي 

أو القــدرة علــى التعلــم، وتشــاهد اإلصابــة في 
جميــع أنحــاء العالم وفي األوســاط االجتماعية 

والعائلية كافة.
إذن الشــلل الدماغــي هــو إصابــة الدمــاغ فــي 
مرحلــة مهمــة فــي أثناء تشــكله وتطــوره قبل 
أو فــي أثنــاء أو بعــد الوالدة، ينتــج عنها عقبات 
حركيــة، مع الحفاظ على إمكانــات فكرية جيدة، 
وهذه اإلصابة الدماغية غير مترقية، ويمكن أن 
تترافق مــع اضطرابات في التواصل، أو النطق، 
أو البلــع, أو التعلــم, أو النظــر، أو الســمع، وقد 

تترافق مع الصرع.
إحصائيات وأرقام

شــلاًل  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  عــدد  ويبلــغ 
ا في قطاع غزة )3013  شــخًصا( مسجلة  دماغيًّ
ومرصــودة لــدى اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية 
والجمعيــة الوطنيــة لتأهيــل المعوقيــن، وربما 

هناك المئات من الحاالت غير المسجلة.
 وحســب التقاريــر الــواردة يوجــد فــي محافظة 
شــمال قطــاع غزة )720 شــخًصا( يعانون شــلاًل 

ا. دماغيًّ
وفي مدينة غزة )852  شــخًصا( يعانون الشــلل 
الدماغي، وفي المحافظة الوسطى )467 حالة( 
ــا، وفي محافظة خان يونس  تعاني شــلاًل دماغيًّ
)710  حاالت( من أطفال الشلل الدماغي، منها 

)291  شــخًصا( في مناطق القرى الشــرقية من 

محافظــة خــان يونــس، ويوجــد )264  شــخًصا( 
ا في محافظة رفح. يعانون شلاًل دماغيًّ

وبلــغ عدد األشــخاص ذوي اإلعاقة المســجلين 
المعوقيــن  لتأهيــل  الوطنيــة  الجمعيــة  لــدى 
وبرنامــج التأهيــل المجتمعــي بجمعيــة اإلغاثة 

التخاطــب واختصاصيــي التغذيــة واختصاصيــي 
واختصاصيــي  واالجتماعــي  النفســي  الدعــم 

التأهيل المجتمعي.
وتختلــف أعــراض الشــلل الدماغــي لــكل طفــل، 
وبعــض األعــراض ال يمكن مالحظتهــا، في حين 
أن بعًضا أخرى أكثر حدة، وســتحدد شــدة إصابة 
الدمــاغ لــدى الطفل في النهايــة األعراض التي 

تظهر.
 نصائح وإرشادات

ألســرة   تقديمهــا  بمكــن  نصيحــة  أفضــل  إن 
األطفــال  المصابيــن بالشــلل الدماغــي -مهمــا 
كانــت درجــة اإلصابــة- أن تتعامــل مــع طفلهــا 
كطفــل لــه شــخصية خاصــة بــه بغــض النظر عن 
احتياجاتــه، وعــدم تجاهلــه، واالعتــراف به، وأن 
لديــه قــدرات يمكــن أن ُتنمــى، وأن يكــون لهــا 
عليــه،  ملحــوظ  تحســن  إحــداث  فــي  كبيــر  دور 
وعــدم إصــدار األحــكام بعــدم القــدرة والتفاعل 
االجتماعــي والتحســن الجســدي، والتركيز على 
الطفــل والعمــل معــه منــذ الصغــر، واســتثمار 
قدراته لتطوير المهــارات الحركية واالجتماعية 
علــى  قــدرة  األم  لــدى  يكــون  وأن  واللغويــة، 
التحمــل وصبــر وهــي تتعامل، فلن تحصــد نتائج 
إيجابيــة فــي وقــت قصير، بــل يجــب أن تتعامل 
أن  وتؤمــن  كبيــر،   بنفــس طويــل وصبــر  معــه 
التحســن  يأتــي مــع القــدرة على اســتيعاب كل 

التطورات الوقتية لعملية التدخل.
 فــال تمر األســرة بلحظات مــن الضعف والتعب 
واإلرهــاق واليــأس والخــوف، وإن وصلــت إلــى 
هــذه الدرجة فإن برامج التدخل لن تأتي بثمارها 

أو بأي جديد على حالة الطفل.

واقع أطفال الشلل الدماغي في قطاع غزة

مدير برنامج التأهيل المجتمعي 
بجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 

مصطفى أحمد عابد 

غزة/ مريم الشوبكي:
مــع التــزام البيــوت للوقايــة مــن جائحة 
يقضــي  المســتجد،  كورونــا  فيــروس 
كان  طويــاًل،  فــراغ  وقــت  المعظــم 
يســتثمر ســابًقا فــي الدراســة والعمل، 
والتدريب، والتطوير، واليوم بعد تعليق 
الدوام في المدارس والجامعات وكثير 
مــن الوظائــف لم يعــد أمــام كثيرين ما 
يفعلونه سوى تصفح منصات التواصل 
الطريقــة  لكــن هــل هــذه  االجتماعــي، 

المثلى للتعامل مع وقت الفراغ؟
وكيف يمكن للكبار االســتثمار اإليجابي 
الذاتــي،  الجانــب  وتنميــة  للوقــت، 
والتطوعــي،  واإليمانــي،  والعلمــي، 
والثقافــي لــدى الشــخص، مــع الحفاظ 
في الوقت نفســه علــى الترفيه المثمر 
مــع العائلة لزيــادة األواصر االجتماعية، 

وإعادة الترابط بين أفرادها؟
معتــز  البشــرية  التنميــة  مــدرب  يذكــر 
الذاتــي  المســتوى  علــى  أنــه  صافــي 
على الشــخص مراجعة وأرشــفة أوراقه 
ووثائقــه، وأن يصّنــف أغراضه )مالبس، 
..(، والتخلــص مــن القديــم  ومقتنيــات 
منهــا، ويراجــع هاتفه )قائمــة االتصال، 
وحســاباته  والمجموعــات،  والواتــس، 
فــي وســائل التواصل ... إلــخ، لتصنيفها 

والتخلص من الفائض منها.
ويدعو إلى التفكير في المشــاريع التي 
بدأهــا الشــخص، وتوقــف عنهــا بســبب 

االنشغال.
أمــا في المجال األســري فينصح صافي 
األبنــاء، واإلخــوة،  مــع  أكثــر  بالمكــوث 
واألخوات بجلسة ودية من قرب، بعيًدا 

عن الهاتف والملهيات األخرى.

ويقترح ممارســة األلعاب والمسابقات 
معهم، واســتذكار قصص ومواقف من 
حياتك وذكرياتك وتجاربك في الماضي 
الــدروس  أهــم  الســتخالص  معهــم، 

والخبرات.
ويشــير صافي إلى أهميــة التواصل مع 
األقــارب والعائلــة ممــن هــم بعيديــن 
عنــك، أو قصــرت فــي التواصــل معهــم 

سابًقا.
وينصــح ببــث أمور إيجابية فــي يوميات 
األبنــاء، بوضــع جــدول تنافســي لهم أو 
لألســرة عامة، تحــدد فيه أهم الجوانب 

ا. لالستفادة منها، ومتابعتها يوميًّ
اإليمانــي  بالجانبيــن  يتعلــق  وفيمــا 
والتطوعــي، ينصــح صافــي بتحديــد ورد 
ــا )جــزء، أو صفحــة ...(،  مــن القــرآن يوميًّ
مع عدم إغفال األذكار اليومية )الصباح 
واالســتغفار،  والتســبيح،  والمســاء، 

والدعاء ..(.
يمكنــه  الشــخص  أن  إلــى  ويلفــت 
االســتعداد والتهيئــة لبرنامــج رمضــان 
ويمكنــه  اليــوم،  منــذ  اإليمانــي، 
التطوعيــة  األعمــال  فــي  المســاهمة 

والخيرية ما استطاع.
مهارة ورياضة

ومــن المهم أيًضا عــدم إهمال الجانبين 
ينصــح صافــي  إذ  والرياضــي،  المهــاري 
بتعلــم مهــارة جديــدة )لعبــة، أو طبخــة 
جديــدة، أو العمــل على برنامج إكســل/ 

فوتوشوب/ ...(.
ويؤكــد أهمية ممارســة رياضــة منزلية 

ا ربع ساعة على األقل. يوميًّ
وتغذيــة الــروح ال تقل أهميــة عن غذاء 
بالجانــب  باالهتمــام  وتأتــي  المعــدة، 

الثقافــي والعلمــي، إذ يوضح صافي أن 
ذلك يتجلى بتحديد كتاب يقرأ صفحة أو 

ا. صفحات منه يوميًّ
ويذكــر أن الدورات والبرامــج التي تفيد 
عبــر  متوافــرة  شــخص  كل  مجــال  فــي 
مشــاهدة  ويمكــن  )يوتيــوب(،  موقــع 
ا، واختيار مسلســل  ســاعة أو أقــل يوميًّ
"نافــع  ترفيهــي  أو  علمــي  أو  تاريخــي 

ومفيد ذي قيمة" للمتابعة اليومية.
ويلفــت مدرب التنمية البشــرية إلى أن 
الشــخص لــن يجــد فرصــة أكثر مناســبة 
وتدويــن  األفــكار،  لكتابــة  الحجــر  مــن 
تجــارب الحيــاة الواقعيــة والتحقــق من 
وحدتــه،  يخفــف  مــا  بالحيــاة،  أهدافــه 
وقــد تكون فرصة لمشــاركته في كتابة 
التاريخ وكيف قاوم ضمن البشرية ذلك 

الفيروس.

األخبــار  عــن  البحــث  ضــرورة  ويؤكــد 
موثوقــة  مصــادر  مــن  واســتقائها 
عبــر  ُيتــداول  مــا  وتجاهــل  ورســمية، 
منصــات التواصــل االجتماعي عن مرض 
كوفيــد19- إذا صــدر عــن غيــر الجهــات 
اإلجــراءات  كل  لمعرفــة  الرســمية، 
الوقائية التي يجب أن يلتزم بها حتى ال 

يصيبه الفيروس.
تجربة رائد الفضاء

مع الحجــر المنزلي الــذي يطبقه الناس 
فيــروس  انتشــار  مــن  للحــد  طواعيــة 
األمريكــي  الفضــاء  رائــد  خــرج  كورونــا، 
سكوت كيلي، ليصف كيف عاش وحيًدا 
فــي محطــة الفضــاء الدولية نحــو 360 

يوًما.
عــن ذلــك يقــول كيلــي ســارًدا تجربتــه: 
"من المهم تحديد جدول زمني لتساعد 

نفســك وعائلتك أيًضــا على التكيف مع 
الحيــاة المنزليــة أياًمــا متتاليــة، ســواء 
أكنــت تعمــل أم تقــوم بنشــاط آخــر من 
لتخصيــص  وســتحتاج  البيــت،  داخــل 
وقت لألنشــطة الترفيهيــة والممتعة، 
مــع  والتواصــل  األفــالم  كمشــاهدة 
األصدقــاء، وتخصيــص وقــت لوثائقيات 
المناظــر الطبيعية، وال تغفــل هوايتك 

كالقراءة أو سماع الموسيقا". 
ويؤكــد كيلــي أنــك لن تجــد فرصــة أكثر 
أفــكارك،  لكتابــة  العــزل  مــن  مناســبة 
وتدويــن تجــارب حياتــك الواقعيــة، مــا 
فرصــة  تكــون  وقــد  وحدتــك،  يخفــف 
لمشــاركتك فــي كتابــة التاريــخ وكيــف 
قاومــت ضمن البشــرية ذلك الفيروس، 
عالوة على البحث عن األخبار واستقائها 

من مصادر موثوقة ورسمية.

"الوقت المنزلي" ليس فراًغا.. استثمره بمراجعة أهدافك
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مدريد/ )أ ف ب(:
أكد أســطورة برشــلونة اإلســباني والمــدرب الحالي 
لنادي السد القطري تشافي هرنانديز األحد أنه يرغب 
"فــي العــودة" إلى النــادي الكاتالوني لإلشــراف على 

تدريبه، ولكن بمشروعه الخاص.
وقــال تشــافي )40 عامــا( فــي حديــث لصحيفــة "ال 
فانغارديا" اإلســبانية "بالنســبة لي، األمــر واضح جدا 
":أريد العودة إلى برشــلونة وأنــا متحمس جدا لذلك. 
قبــل بضع ســنوات، كانت لــدي مســيرة محترمة مع 
النــادي، ولكننــي اآلن مدرب، وأعرف أنــه يمكنني أن 

أقدم بعض األشياء إلى الالعبين".
وأضاف تشافي الذي دافع عن الوان النادي الكاتالوني 
فــي الفتــرة بيــن 1998 و2015 "لكننــي أوضحــت 
)لمسؤولي برشلونة( بأنني سأبدأ مشروعا من الصفر، 

وأريد أن أكون أنا من يتخذ القرارات".
وأوضح تشــافي في هــذه المقابلــة الصحافية األولى 
منذ المفاوضات المجهضة للعودة إلى برشــلونة في 
كانــون الثاني/يناير الماضي، أن الكشــف منذ البداية 
عــن مباحثاته مع برشــلونة من أجــل تدريب الفريق، 

لــم تزعجــه. وقال "ليس لدي مشــكلة: أنــا ال أختبئ، 
وال أتراجع. أود فقط أن أعمل مع أشــخاص أثق بهم، 
ولديهــم والء، وأشــخاص أكفــاء. ال يمكــن أن تكون 

هناك أجواء سلبية حول غرف المالبس".
وكان المديــران الرياضــي والعــام لنــادي برشــلونة 
الدولي الفرنســي الســابق إريك ابيدال وأوسكار غراو 
اجتمعــا فــي بداية كانــون الثاني/ينايــر الماضي في 
الدوحة، بتشــافي وعرضا عليه تحقيق "حلمه" بتدريب 
برشــلونة عبــر خالفة إرنســتو فالفيــردي، لكن العب 
الوســط الدول الســابق طلب بعض الوقت لدراســة 
العــرض قبل أن يقرر فيما بعد أن ال يفضل تدريبه في 

الوقت الحالي.
وســبق لتشــافي ان أكد مرارا ان تدريب برشلونة هو 
"حلم" بالنسبة إليه، وهو أمضى فيه الغالبية العظمى 
من مســيرته الكروية، قبل ان ينهيها العبا مع السد، 

ويتولى إدارته الفنية بدءا من صيف العام 2019.
وأمضى تشــافي غالبية مسيرته مع النادي الكاتالوني 

حيث نشأ، قبل االنضمام الى السد في 2015.
وأحرز تشــافي مع برشلونة سلسلة من األلقاب أبرزها 

دوري أبطــال أوروبــا أربع مــرات، والدوري اإلســباني 
ثماني مرات. كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن 
جيل ذهبي لكرة القدم اإلســبانية، وســاهم في إحراز 
المنتخب لقــب مونديــال 2010 وكأس أوروبا 2008 

و2012.
وألمح تشــافي فــي حديثه إلى تشــكيلة جهازه الفني 
في حال اســتلم تدريب برشــلونة، وقال "نتحدث عن 
كارليس بويــول الذي كان قائدا لبرشــلونة، ويوردي 
كرويــف الذي يعتبــر مفاوضا جيدا جــدا ويملك خبرة 
كبيــرة من الناحية الفنية. لــدي روح فريق حقيقية: ال 
أريد أن أقرر بمفردي. هنا )في نادي الســد(، يتم اتخاذ 

القرارات مع الجهاز الفني، وبالتوافق".
كمــا أكد أن عــودة المهاجم الدولــي البرازيلي نيمار 
دا ســيلفا الذي فشــل برشلونة في اســتعادة خدماته 
الصيف الماضي من باريس ســان جرمان الفرنســي، 

ستكون "إضافة مذهلة".
وقــال "أغلب عناصــر الفريق رائعــون، والقاعدة جيدة 
جدا. أود التعاقد مــع مهاجمين مثل نيمار، ليس لدي 

شك في أنه سيكون صفقة مذهلة."

حارس المرمى 
التركي رتشبر 
في المستشفى 

إلصابته 
بكورونا

أنقرة/ )أ ف ب(:
ُأدخل روشتو رتشــبر، الحارس السابق للمنتخب 
التركي لكرة القدم ونادي برشــلونة اإلســباني، 
المستشــفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا 
المســتجد، بحســب ما أفادت زوجتــه عبر مواقع 

التواصل.
واكتسب الحارس البالغ من العمر 46 عامًا حاليًا، 
شــهرة عالمية فــي العام 2002، عندما ســاهم 
بقيادة منتخب بالده الى تحقيق أفضل نتيجة له 
في تاريخ مشــاركاته في نهائيــات كأس العالم، 
بالحلــول ثالثًا من خالل الفــوز بنتيجة 3-2 على 
منتخــب كوريــا الجنوبيــة التي كانت تتشــارك 

االستضافة مع اليابان.
وعرف الحارس ببنيته الجســدية القوية وشــعره 
الطويل األجعد، واشــتهر بوضع مســحوق أسود 

اللون تحت عينيه لتشتيت تركيز خصومه.
وكتبت زوجته أســيل عبر تطبيق انستاغرام ليل 
الســبت "روشتو في المستشــفى بعد تشخيص 
إصابتــه بـ+كوفيد+19-"، مضيفــة "نحن في 
حال من الصدمة بعدما تطورت العوارض بشكل 

ســريع بينما كان كل شــيء )يبدو( طبيعيا. هذه 
أوقات حرجة واألمر صعب جدا".

وأشــارت إلــى أنهــا خضعت مــع ابنتهــا وابنها 
لفحوص جاءت نتيجتها سلبية.

ودافع ريتشبر عن ألوان أندية تركية عدة أبرزها 
فنربغشة وبشيكتاش، وخاض تجربة قصيرة مع 
برشــلونة في العام 2003 بعــد بروزه في كأس 
العالــم. واعتزل حارس المرمــى اللعبة في العام 

.2012

وطــال فيــروس كورونا المســتجد كــرة القدم 
التركيــة، الســيما المخضرم فاتــح تيريم مدرب 
غلطة ســراي حاليا. كما أعلن فنربغشــة إصابة 
العب وأحد أفراد الجهاز الطبي، بحسب ما أفادت 

وسائل إعالم تركية رسمية.
وأعلنت وزارة الصحة التركية ليل السبت تسجيل 

7402 إصابة و108 وفيات بـ"كوفيد19-".

وبقيــت تركيا من الــدول القليلة التي لم تجمّد 
المنافســات الرياضيــة بســبب الفيــروس، الى 
أن أقدمــت علــى هــذه الخطوة أواخر األســبوع 

الماضي.

مدريد/ وكاالت:
يتصــارع قطبا كــرة القدم اإلســبانية برشــلونة 
وريــال مدريد للحصــول على خدمــات نيكوالس 
ميالمد العب فريق إســبانيول الصاعد خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية القادمة، حسبما أفادت تقارير 

صحفية إسبانية أمس.
كشــفت صحيفة )مونــدو ديبورتيفو( اإلســبانية 
أن ميالمــد )18 عامــًا( دخل اهتمامات مســؤولي 
برشــلونة والريــال، عقــب مشــاركته األولــى مع 
الفريق األول إلســبانيول خالل لقائه أمام لوسيرن 
السويســري ببطولــة الــدوري األوروبــي في آب/

أغسطس الماضي.

 وشــارك ميالمد لمدة 34 دقيقة أمام لوســيرن، 
لكن لم تسنح أمامه فرصة المشاركة مع إسبانيول 
في بطولة الدوري اإلسباني هذا الموسم، ليكتفي 
بالمشــاركة مع فريق الشــباب بالنادي، الذي لعب 

معه 26 مباراة وأحرز خاللها 7 أهداف.
أشــارت صحيفة" مونــدو ديبورتيفــو" أن ميالمد 
يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع إسبانيول بقيمة 
ثمانيــة مليون يــورو، مضيفة أن الوضــع المتأزم 
الذي كان يعاني منه إسبانيول قبل توقف مباريات 
الدوري اإلســباني بسبب تفشــي فيروس كورونا، 
ربمــا يصعب مــن مهمــة الفريــق الكتالوني في 

االحتفاظ بالالعب.

تثير اهتمام تشلسي 
والريال وبرشلونة

موهبة إسبانيول

مصر تعمل 
على إعادة 
رياضييها 
من الخارج

القاهرة/ وكاالت:
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري 
أنــه تم التنســيق مع مختلف الجهات المعنية بشــأن اتخاذ 
اإلجــراءات الخاصة بإعادة الالعبين المصريين الموجودين 
بمختلــف دول العالــم وفقــًا لمقتضيات وإمكانات تســيير 

رحالت جوية إلعادتهم في أقرب وقت ممكن.
وأشــار صبحي في تصريحات صحفية إلى أن وزارة الشــباب 
والرياضة تســير في ضوء قرارات مجلــس الوزراء بالمتابعة 
الكاملــة ألوضاع جميــع المصريين الموجوديــن بالخارج، 
ومنهــم الالعبون الذين كانــوا موجودين للمشــاركة في 
معســكرات وبطــوالت خارجية وتعــذرت عودتهــم نتيجة 

اإلجراءات الدولية الخاصة بوقف حركة الطيران الدولي.
وأوضــح صبحي أنــه يتم التنســيق بالتــوازي مــع وزارات 
الخارجيــة والطيران المدني والصحــة لمتابعة االنتهاء من 
كل اإلجراءات الخاصة بشأن مواعيد وصول الالعبين وذلك 
التخاذ كل اإلجراءات والضوابط الصحية المتبعة في شــأن 
عــودة المصريين من الخــارج بما يضمن ســالمتهم حال 

عودتهم إلى أرض الوطن.

تشافي 
يرغب بتدريب برشلونة 

من خالل مشروعه الخاص
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العصابــات الصهيونيــة ترتكــب مجــزرة مدينــة 
ســوق الرملــة التــي أدت إلــى استشــهاد 25 

مواطًنا وإصابة العشرات.
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7
6

"يــوم األرض": قــوات إســرائيلية تقتحــم قــرى 
علــى  وتســتولي  حنــا  وديــر  وعرابــة  ســخنين 
أراضيهــم مما حدا بالشــعب الفلســطيني إلى 
خروجه في الشــوارع مســتنكًرا وقد استشهد 
فــي هــذه المواجهــات 6 مواطنيــن وأصيــب 

المئات.

1
9

9
إلغاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.1

2
0

1
5

"أبــو  حورانــي  يحيــى  يغتالــون  مســلحون 
صهيــب" القيــادي في حركة حماس والناشــط 
فــي المجــال اصحــي بمخيــم اليرمــوك جنــوب 

العاصمة السورية دمشق

لها مــن جهة إلى أخــرى، فالمواد المســتهلكة في البناء واإلنشــاء 
والتنقــات الجوية والبريــة والبحرية كلها خســارة حقيقية للثروات 
الطبيعية المحدودة دون مردود مفيد للبشرية، وهذا بسبب الضال 
الذي يعيشــه كوكــب األرض، فاهلل عز وجل لم يخلق اإلنســان للعب 
واللهو وإهدار الثروات في سبيل تلك األهداف التافهة، ال بد للشعوب 
اإلسامية على األقل أن تتوقف عن االنجرار خلف المجتمعات الغربية 
الضالــة، وال بد لها أن تســتغل ثرواتها وطاقاتها البشــرية من أجل 
نهضة حقيقية تنقذ نفســها من التخلف وتنقذ باقي المجتمعات من 
الضال الذي تعيشــه وخاصة بعد أن اكتشف العالم أنه قد يحتاج في 
أي لحظة إلى مشــافٍ تتوفر فيها األســرة وأجهــزة التنفس والعناية 
المكثفــة بداًل من تبديد الثروة في بنــاء الماعب واألبراج وناطحات 

السحاب.

الناصرة/ فلسطين:
صادقت اللجنة المنظمة للكنيســت اإلسرائيلي، 
أمــس، باإلجماع، على تقســيم قائمــة "كاحول 
الفان" البرلمانية إلى كتلتين منفصلتين، "يش 
عتيد" برئاســة يائير لبيد من جهة، وكتلة بيني 
غانتس التي تحتفظ باســم "كاحول الفان" من 
جهة أخــرى، فيما تظهر بوادر تشــقق في كتلة 
اليميــن، حيث بدأت رحى الحــرب على الحقائب 
الوزاريــة تــدور بين رئيــس الحكومــة بنيامين 

نتنياهو، وأتباع "الصهيونية الدينية".
كما انفصل عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي 
هاوزر، عن حزب "تيلم" بقيادة موشــيه يعالون، 
وشــكا كتلة منفصلة باسم "طريق )إسرائيل("؛ 
فــي حيــن انضم األخيــر إلى كتلة "يــش عتيد" 
برئاســة لبيد، لتضم بذلك 16 عضو كنيســت، 

بحيث تصبح أكبر كتلة في المعارضة.
و"طريــق  الفــان"  "كاحــول  كتلتــا  وأوضحــت 

)إســرائيل("، في بيان مشترك، أنهما ستعمان 
معًــا ككتلة واحــدة داخل االئتــاف الحكومي، 
فيما كشــفت تقاريــر صحافيــة أن االتفاق بين 
نتنياهــو وغانتــس شــمل تعيين هاوزر رئيســا 
للجنة الشــؤون الخارجية واألمنية في الكنيست، 

وتعيين هندل في منصب وزير.
وبــدأت تظهر بــوادر تصدع في كتلــة اليمين، 
ويبدو أن اتفاق نتنياهو مع غانتس على تشكيل 
حكومــة وحدة، قد يدفع األول إلى تقديم عرض 
"مخّفــض" لتحالــف أحــزاب اليميــن المتطرف 
فــي كتلة "يمينــا" التي تضم "اليميــن الجديد" 

و"البيت اليهودي" و"االتحاد القومي".
ونقلت هيئة البث اإلســرائيلية عــن مصادر في 
"يمينا"، تهديدهــم بالبقاء في المعارضة إذا لم 
يُحسّــن نتنياهو من العرض الذي قدمه للكتلة 

لانضمام إلى حكومة وحدة. 
كما نقلت القناة 12 اإلســرائيلية عن مسؤولين 

يطعــن  "نتنياهــو  إن  قولهــم:  "يمينــا"  فــي 
الصهيونيــة الدينيــة فــي ظهرهــا – كالعادة، 
نتنياهو يتجاهل )يمينــا( ويتركنا حتى النهاية". 
وهــددت قيــادات "الصهيونيــة الدينيــة" فــي 
تصريحــات نقلهــا موقــع القناة بتفكيــك كتلة 
اليمين التي ســارع نتنياهو إلى تشــكيلها عقب 
االنتخابــات التــي أجريت فــي أيلول/ ســبتمبر 
الماضي وحافظت على حظوظه السياسية قائمة 

رغم اتهامه بقضايا فساد.
وفي وقت ســابق، أعلن نتنياهو وغانتس أنهما 
توصــا إلى اتفاقات أخرى فــي إطار المفاوضات 
لتشــكيل حكومة وحدة. واتفقــا على بقاء عضو 
الكنيست يعقوب ليتســمان، من كتلة "يهدوت 
هتــوراة" الحريدية، فــي منصب وزيــر الصحة، 
وعدم عودة عضو الكنيســت عن الليكود، يولي 

إدلشتاين، إلى منصب رئيس الكنيست.

القدس أصيب العشــرات من ســكان حي الشــهيد محمد عبيد ببلدة العيســاوية، 
باالختناق جراء استنشــاق الغاز المســيل للدموع، خال مواجهات اندلعت مع قوات 

االحتال بالبلدة.
وأفاد شــهود عيان بإطاق قوات االحتال قنابل الغاز بكثافة نحو السكان والبيوت 

بشكل عشوائي، وإطاق األعيرة المطاطية، دون إصابات.
ورمى المقدسيون خال المواجهات جنود االحتال بالزجاجات الحارقة والمفرقعات، 

التي الحقتهم في حي عبيد.
وذكر الشهود إن شرطة االحتال حررت مخالفتين بحق شابين من حي عبيد بقيمة 

)5000( شيقل لكل واحد منهما، بحجة تجمعهم أكثر من خمسة أشخاص.
وكانــت قــوات االحتال اعتقلت الشــابين يــزن عمــران عبيد وطه عايــش عبيد، 
واقتادتهما خارج القرية، بعد احتجازهما لمدة ساعة قبل تحرير المخالفتين بحقهما.

وتســتهدف قوات االحتال ســكان قرية العيســاوية، وخاصة حي عبيد يوميًا، رغم 
األوضاع الطارئة إثر تفشي وباء كورونا في عموم الباد.

مــن جانب آخر ألقت قوات االحتال اإلســرائيلي، أمس، عامًا »اشــتبهت بإصابته 
بفيروس كورونا« على حاجز فرعون جنوب طولكرم.

وأفــاد مواطنون بأن جنود االحتال ألقوا العامل من ســيارة عســكرية في الجانب 
الفلســطيني مــن بوابة جدار الفصل العنصــري قرب بلدة فرعون، تكرارا لســلوك 

اتبعه مرارا في األيام األخيرة مع عمال يشتبه بإصابتهم بالوباء.
وأشارت المصادر إلى أن الطواقم الطبية الفلسطينية وصلت للمنطقة لنقل العامل.

وفــي غزة أصيب صياد بجــروح، أمس، برصاص بحرية االحتال اإلســرائيلي قبالة 
شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

ونقل عــن أحد الصيادين إصابة زميله برصاصة معدنيــة مغلفة بالمطاط أطلقها 
عليــه جنــود بحريــة االحتال فــي أثناء ممارســته مهنــة الصيد في بحــر منطقة 
السودانية، ونقل إلى المستشــفى لتلقي العاج، وحالته وصفت بين متوسطة إلى 

طفيفة.
وتتعمــد زوارق بحريــة االحتال يوميا إطــاق النار على الصياديــن، وتمنعهم من 

ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

طريق الكاميرات واستخدام تقنيات ميكروسوفت.
وأعلنت الحملة الدولية لمطالبة شــركة »ميكروســوفت« األمريكية 
بسحب استثماراتها في شــركة »اني فيجن« اإلسرائيلية، أمس، عن 

نجاحها في تحقيق هذا الهدف، ووصفته بالباهر والملحّ جدا.
وقالــت الحملة: »يدا بيد مع عمال ميكروســوفت وقادة المجتمع في 
سياتل، وشركتيMPower Change  وSumOfUs، استطعنا إحداث 

تغيير جذري وجعل شركة عماقة تصحح مسارها«.
وأوضحــت أنه بمجرد ســماعنا نبأ اســتثمار ميكروســوفت مبلغ 74 
مليون دوالر في شــركة »انــي فيجن« في حزيــران الماضي، أطلقنا 
حملة للمطالبة بسحب هذا االســتثمار في الشركة العاملة في مجال 
التعــرف إلى الوجوه، حيث أثبت أحد التحقيقــات ضلوعها في مراقبة 

الفلسطينيين خلسة.
ولفتت إلى أنها جمعت أكثر من 75 ألف توقيع ألشخاص على عرائض 
متتالية وجهت لشــركة ميكروســوفت، وأنها نظمت وقفة أمام مقر 

الشركة سلمت خالها هذه العرائض.
وأكــدت الحملــة الدوليــة أّن المراقبة التــي تقوم بها شــركة »اني 
فيجن« هي انتهاك لحقوق اإلنســان وللفلســطينيين وخصوصيتهم 

وأساس كرامتهم.

صراع على الحقائب الوزارية
تصدٌع في "كتلة اليمين" و"كاحول الفان" تنقسم رسمًيا

مصرع طفلة دهًسا
 جنوب بيت لحم

بيت لحم/ فلسطين: 
لقيت طفلة مصرعها أمــس، جراء تعرضها لحادث دهس جنوب 

مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الشــرطة في بيان مقتضب لها أن طفلة تبلغ من العمر 
12 عامــا لقيــت مصرعها جراء تعرضها لحــادث دعس في بلدة 

تقوع جنوب بيت لحم.
وأوضحت أنها باشرت التحقيق لمعرفة مابسات الحادث.

لندن/ فلسطين:
األوروبــي  التواصــل  منتــدى  دعــا 
والبرلمانات  الحكومات  الفلســطيني 
علــى  الضغــط  إلــى  األوروبيــة 
اإلســرائيلي  االحتــال  ســلطات 

إللزامها بالقوانيــن الدولية، واتخاذ 
اإلجــراءات الوقائية لحماية األســرى 
الفلسطينيين من فيروس »كورونا«.

جاء ذلك خال رســالة وجهها منتدى 
التواصــل، أمــس، لعــدد كبيــر من 

وزارات الخارجيــة األوروبيــة ومئــات 
البرلمانيين.

وأعرب المنتدى في رسالته عن قلقه 
البالغ من اإلجراءات اإلسرائيلية بحق 
المتمثلــة  الفلســطينيين،  األســرى 
الصحيــة  النظافــة  مــواد  بإزالــة 
والنظافــة الحيويــة مــن الســجون، 
األقسام  الســجانين  تفتيش  وكذلك 
و)الزنازين( دون ارتداء قفازات واقية 
أو أقنعــة للوجــه، وخاصــة فــي ظل 

انتشار فيروس »كورونا«.
وذكر أن نحو 5 آالف أسير فلسطيني 
يقبعون في ســجون االحتال، بينهم 
43 امرأة، و180 طفا و430 معتقا 

إداريا )دون تهمة أو الئحة(.
وأشــار إلى استشهاد 222 أسيرا منذ 
67 شــهيدا  1967م، بينهــم  عــام 

بسبب اإلهمال الطبي، عدا عن حاجة 
أكثر من 700 أســير للعــاج الطبي 

العاجل.
وقال مســؤول العاقات فــي منتدى 
التواصــل األوروبي »روبرت أندروز«: 
الحاليــة فــي ســجون  إن األوضــاع 
االحتــال غيــر مقبولــة، وإن أهالي 
األســرى يتخوفــون مــن محــاوالت 
إســرائيلية متعمدة لتشــجيع تفشي 
الفيروس بين األسرى الفلسطينيين.

 ودعا »أندروز« الهيئات والمؤسسات 
اإلقليميــة والدولية ذات االختصاص 
إلى التدخل والضغط على ســلطات 
االحتــال لحماية الحقوق األساســية 
لألســرى، واتخاذ خطوات ملموســة 
للتدخل العاجــل لحماية أرواح هؤالء 

»قبل أن يصبح الوضع مستعصيًا«.

ارتفاع عدد شهداء 
حريق النصيرات إلى 25

غزة/ فلسطين:
أفــادت مصادر إعامية باستشــهاد مواطنين، أمس، متأثريــن بجراحهما في 

حريق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 
وذكرت المصادر أن الشهيدين هما: أحمد صبري صالحة، وفاتن يوسف قرمان 

)أبو معا(، ما يرفع عدد شهداء الحريق إلى 25 شهيدا.
وكان نحــو 50 مواطنا أصيبوا بجروح متفاوتة، بينهم نحو 15 بجروح خطيرة، 
استشــهد عدد منهم في مستشــفيات غزة والضفة الغربيــة في أثناء تلقيهم 

العاج.
ووقــع الحريــق في 5 مــارس/ آذار الحالي بعد تســريب غاز مــن صهريج أحد 
المخابز وســط سوق النصيرات، قبل أن ينفجر عدد من أسطوانات الغاز ليمتد 

الحريق لعدد من المحال التجارية.

خالل رسالة وجهها لعدد من الحكومات والبرلمانات 
منتدى التواصل األوروبي يدعو إلنقاذ األسرى الفلسطينيين

العثور على شاب محروًقا 
في الشارع العام بجنين

جنين/ فلسطين: 
أعلنت الشــرطة الفلســطينية مســاء أمس العثور على شاب 
محروقا في الشارع العام بمدينة جنين شمال الضفة الغربية 

المحتلة.
وأوضحت الشــرطة فــي بيان مقتضب، مســاء أمــس، أنها 
باشــرت التحقيق لمعرفة مابســات الحادث، دون أن توضح 

حالة الشاب.
كما لم تذكر الشرطة تفاصيل أخرى حول الحادثة.

يشــار إلى أن الحادث جاء بعد أقل من 24 ســاعة على إعان 
الشــرطة الفلســطينية مقتل رئيس مجلس قروي النصارية 
شــرق نابلس برصاص مجهولين، والعثور على جثة مواطن 
آخــر داخل ســكن للطالبــات في محيــط الجامعــة العربية 

األمريكية بجنين، حيث يعمل حارسا لذلك المبنى.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

يكذبون في النشأة 
وفــــــي العــــالج؟!

كمــا كذبــوا في أمر نشــأة فيروس كورونا وانتشــاره، فهــم يكذبون اآلن 
فــي أمر صناعة لقــاح له؟! عالم يقوم على الكــذب واالحتيال، ويتنافس في 
الكذب كما يتنافس في االقتصاد، والفلسفات. شيوعي يقول الشيوعية هي 
الصواب، وآخر يقول الليبرالية هي الدواء. ويتناســون أن خالق الســماوات 
واألرض، أرســل رســواًل وأنزل كتابًا، وأنه ملك الدنيا والدين، وبيده الحياة 

والموت، والصحة والمرض، والكون وما فيه مسخر لقوله كن.
اليوم يقول لهم كورونا: ال صواب في الشــيوعية واالشــتراكية، وال حق مع 
الليبراليــة والعلمانيــة، وأمريكا على باطل ومعصية، وروســيا على أســوأ، 
وأوروبــا تثلث، واليهــود تثني، فبعضهم أســوأ من بعض، وقد اســتحقوا 
كورونا وغيره بما كســبت أيديهم، والفتنــة ال تصيب الذين ظلموا خاصة، 
بــل هي تعم بحســب مقتضيات الحكمــة، وفي ذلك عبرة للمســلم، ولغير 

المسلم على السواء.
جاء كورونا ولــم يتخلَّ كبار العالم عن ظلمهــم، واحتكاراتهم، وعدوانهم، 
وهــم يظلمون الفقراء والمســتضعفين حتى في مواجهــة كورونا، فالدول 
الفقيرة، ومنها فلســطين المحتلة، ال تملك وســائل ماديــة لمواجهة هذا 
الوباء، والدولــة الظالمة المحاصرة لغزة تخوف العالم من خطورة انتشــار 
الفيروس في غزة ال ســمح اهلل. أي هم يعلمــون الواقع، ولكنهم يواصلون 
حصارهم وظلمهم، والعالم صامت ساكت، وكأنه ال يتعظ بجائحة كورونا.

عملوا في الصين وأمريكا على اســتغالل جائحة كورونا لتعظيم اقتصادهم، 
وضرب بعضهم بعضًا، وهم اآلن يعملون على تعظيم أموالهم ومدخراتهم 
الســيادية من خالل احتكار صناعــة لقاح له، واهلل ســبحانه الرقيب عليهم 
وعلى ما تكنه صدورهم من مكر لهم بالمرصاد، فلم يعد أحد يصدقهم، أو 

يثق بهم. عالم متمرد ظالم.
تقول باحثة في مختبر فيروسات مهم في أمريكا: إن معجزة ربانية هي التي 
يمكــن أن تنهي وجود كورونــا، أو تضعف الفيروس، وهذا يتمثل في حرارة 
عاليــة للطقس تتجاوز )٣٠( درجة لمدة أســبوعين، وهــذا األمر ليس بيد 
أمريكا أو غيرها، بل هو بيــد اهلل وحده. الفرصة قائمة للتوبة والعودة هلل، 

وعلى كل مسلم أن يجدد توبة نصوحًا.
إن اهلل ســبحانه خلق الداء، وخلق الدواء، وما من داء إال وله دواء، والمسألة 
أن اهلل هــو من يهدي العلماء للدواء، وإذا ما تقرب العالم هلل قرب اهلل لهم 
الوصول إلى الدواء. واهلل عند حســن ظن العبد به، فمن أحســن الظن به 
هداه للدواء. في مجلس الشــيوخ في أمريكا يستمعون للقرآن، وفي مطعم 
فــي تل أبيب يلجأ صاحبه إلذاعة القــرآن الكريم. وفي هذا دليل على أنهم 
يعرفون الحقيقة، وهم يطلبونها بقراءة القرآن، ولكن لألســف حين يحيط 

بهم الداء والضر؟!

ابتكار طريقة 
جديدة للبحث 

عن كواكب 
شبيهة باألرض

واشنطن/ وكاالت:
ابتكــر علمــاء الفلــك فــي جامعــة 
كورنيــل األمريكية طريقــة جديدة 
عبــارة عــن خمســة نمــاذج تمثل 
مراحــل رئيســية في تطــور كوكب 
األرض، ليتــم اســتخدامها عالمات 
إرشــادية فــي البحث عــن الكواكب 
الشــبيهة بــاألرض فــي األنظمــة 

الشمسية البعيدة.
جاء ذلك وفقا لنتائج دراســة نشرت 
في العــدد األخير من دورية الفيزياء 
الفلكية.  وقالت ليزا كالتنجر، الباحثة 
الرئيســية في الدراســة، إن »الجيل 
الجديد من التلســكوبات الفضائية 
نماذجنــا  جانــب  إلــى  واألرضيــة 
سيســمح لنا بتحديد الكواكب مثل 
كواكــب على بعد نحو مــن 50 إلى 

100 سنة ضوئية«. 

وأضافــت: »الخمســة نمــاذج التي 
وضعناهــا تمثل 5 حقب مختلفة من 
األرض لتوفير عالمات لكيفية تمييز 
الكواكب الشبيهة باألرض التي من 
المحتمــل أن تكون قد اســتضافت 

شكال من أشكال الحياة«. 
ابتكرتهــا  التــي  النمــاذج  وتمثــل 
كالتنجــر وفريقهــا الغــالف الجــوي 
لألرض قبل 3.9 مليار سنة، ويصور 
النمــوذج الثانــي كوكبــا خاليا من 
األكســجين، يعــود إلــى 3.5 مليار 
سنة، وتكشف 3 نماذج أخرى ارتفاع 
األكســجين في الغــالف الجوي من 
تركيز 0.2 ٪ إلى مســتويات العصر 

الحديث 21 ٪. 
وقالت كالتنجر: »لقد تغيرت األرض 
والهواء الذي نتنفســه بشكل جذري 
منذ تشــكلت األرض قبل 4.5 مليار 
ســنة، وللمرة األولى، تتناول ورقتنا 
البحثية كيف يمكن للفلكيين الذين 
يحاولــون العثــور علــى عوالم مثل 
عالمنــا، أن يالحظوا كواكب صغيرة 
تشــبه األرض الحديثة، باســتخدام 

تاريخ األرض الخاص بنا كقالب«. 

لصوص باريس يستغلون كورونا 
لسرقة الصيدليات والمخابز

باريس/ وكاالت:
اســتهدف اللصوص صيدليتين ومخبزين في وســط العاصمة الفرنســية 
باريــس، في وقــت متزامن خالل فتــرة الحجر الصحي العــام، كأحد تدابير 

االحتواء لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 
ووفقا لمصدر بشرطة باريس، حاولت مجموعة لصوص مكونة من 4 أفراد 
دخــول الصيدليــة الموجودة في 24 شــارع كومارتيــن بالمقاطعة 19 في 
باريس، في نحو الســاعة 1:30 صباح الخميس، دون أن يتمكنوا من ذلك، 

وقام الجناة بتدمير النافذة قبل أن يواصلوا طريقهم.
وأضــاف: »ثم هاجم اللصــوص صيدلية ثانية تقع في مــكان قريب، في 6 
شــارع دانييــل كازانوفا في الدائــرة الثانية، بعد كســر نافــذة الصيدلية، 

وسرقوا نحو 9 آالف يورو نقدا في الداخل والذوا بالفرار«.
وتابع: »بعد ذلك تم اســتهداف مخبز إريك ســيزر الواقــع في رقم 33 على 

الشارع نفسه، وحاول اللصوص الدخول من خالل كسر النافذة«.
وخالل الليلة نفســها، تم ســرقة مخبز »إيرنســت وفالنتين« الواقع في 42 
شارع رومير، في الدائرة الثالثة، واستولى اللصوص على نحو 10 آالف يورو، 

باإلضافة إلى جهاز »آيباد« وفقا للمصدر نفسه.
وتــم فتح تحقيق أولي بمركز الشــرطة الذي يجمع بيــن المقاطعات األربع 
األولــى في باريــس، وأظهرت التحقيقــات أنه خالل الليلتيــن الماضيتين، 
أجريت عدة عمليات الســطو ليال، في وســط باريس، لقد اختار المجرمون 
أهدافهــم بشــكل جيد باســتهداف المحالت خــارج الحظر، وفقا للشــرطة 
الفرنســية. وهاجم اللصوص المؤسســات الوحيدة، التــي ال تزال مفتوحة 
خــالل فتــرة الحجر الصحي العــام، وتمكــن المحققون مــن االعتماد على 
كاميرات المراقبة بالفيديو لتتبع مسار المجرمين ومحاولة التعرف عليهم.


