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محافظات/ أدهم الشريف- وكاالت:
قصفت طائرات االحتالل اإلســرائيلي 
فــي ســاعة متأخــرة من مســاء أمس، 
للضبــط  ونقطــة  للمقاومــة  موقًعــا 

الميداني، في بلدة بيت الهيا، شمالي 
قطاع غــزة. وبحســب مصــادر محلية، 
عــدة  أغــارت  االحتــالل  طائــرات  فــإن 
مــرات على موقع للمقاومة شــمالي 

بيــت الهيــا، دون أن يبلــغ عــن وقــوع 
إصابــات. وأضاف بأن طائرة اســتطالع 

قصفت مرتيــن نقطة للضبط 
الميداني، ولم تقع إصابات. 

االحتالل يقصف مواقع بشامل غزة
ويقمع مسرية كفر قدوم األسبوعية

كورونا ُيغّيب المصلين 
عن المسجد األقصى

القدس المحتلة/ فلسطين:
صدحت مآذن المســجد األقصى، إيذانا بصــاة الجمعة، واعتلى إمام وخطيب 
المسجد منبر صاح الدين األيوبي، إللقاء الخطبة، في مشهد وحدث لم يألفه 

المســلمون الذين غابوا قســرا عن األقصى بعد تعليق الدخول إليه 
بقــرار من مجلــس األوقاف والشــؤون الدينية، للوقايــة والحد من 

رام اهلل- غزة/ أدهم الشريف-وكاالت:
أعلن الناطق باســم حكومة اشتية، إبراهيم ملحم، أن 
عدد اإلصابات بفيروس »كورونا« ارتفع إلى 91 إصابة، 

بعد تسجيل 7 حاالت جديدة بالضفة الغربية، أمس.

وجاء في االيجــاز اليومي للتطــورات الخاصة بفيروس 
»كورونــا«، أمس، أنه جرى أخذ مســح عينات من 100 

شــخص في بلدة بدو شــمال غرب القدس، 
وتبيــن إصابــة 5 منهم بالفيــروس، وهم: 

يوم ثقيل على 
سكان غزة بعد 

تأدية صالة الجمعة 
األولى في بيوتهم

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
في مشــهد لم تألفه مســاجد قطاع 
غــزة من قبــل، أغلقــت أبوابها أمام 
المصليــن أمــس الجمعــة، تنفيــذًا 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة  لقــرارات 
ضمــن  اتخذتهــا  التــي  الدينيــة 
تفشــي  لمنــع  الوقائيــة  اإلجــراءات 
فيروس »كورونا« المستجد. وشهدت 
جميع المساجد في قطاع غزة التزامًا 

إذ  األوقــاف،  وزارة  بقــرار 
اكتفــى المؤذنــون برفــع 

خالل اتصال هاتفي بينهما
الرئيس التونسي لهنية: نضع إمكاناتنا 

تحت تصرف األشقاء في فلسطين
غزة/ فلسطين:

تلقى رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية 
مساء أمس اتصااًل هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس 
سعيّد، حيث عبّر عن وقوف تونس إلى جانب الشعب 

"الوكالة الوطنية لألنباء": عملنا كان بتنسيق كامل مع الجهات المعنية

لجنة تحقيق حول إعداد صحفَيْين تقريًرا 
عن "كورونا" والصحة تخضعهما للحجر

غزة/ فلسطين:
أعلن المكتب اإلعامي الحكومي، أمس، عن تشكيل لجنة تحقيق حول السماح 
لصحفييــن مــن غزة بتصويــر الحجر الصحي فــي معبر رفح البــري، والتحفظ 

عليهمــا ضمن إجــراءات الحجــر االحتــرازي. وقال رئيــس المكتب 
اإلعامي، ســامة معروف، في بيان، "إن ما حدث من تصوير تقرير 

ثمنت مبادرة »الحوثي«
فصائل تجدد دعوتها للسعودية 

لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين
غزة/ فلسطين:

جددت فصائل فلســطينية دعوتها للمملكة العربية الســعودية 
من أجــل اإلفراج عــن المعتقلين الفلســطينيين في 
ســجونها؛ بتهم دعم المقاومة الفلسطينية. وثمنت 

ا خالل األسبوعين المقبلين قرار بـ30 ألف فحص يوميًّ

ارتفاع عدد الوفيات
 بـ"كورونا" في )إسرائيل( لـ12

الناصرة/ فلسطين- وكاالت:
ارتفــع عدد الوفيات بســبب فيــروس كورونا فــي دولة االحتال اإلســرائيلي 
إلــى 12 وذلك بوفاة شــخصين، أمس. وذكرت هيئة البث الرســمية في دولة 
االحتال )مكان( أن اإلســرائيليين المتوفيين بعمــر 73 و80 عامًا، حيث كانا 

يعالجان في المشــافي. في الســياق، قررت وزارة الصحة في حكومة 
االحتال، مســاء أمس، إجراء 30 ألف فحص يوميًا الكتشــاف حاالت 

عواصم/ وكاالت:
ســجّلت إيطاليا أكبر عدد يومــي من الوفيات مع فقدان 
أكثــر من 25 ألف شــخص حياتهــم حول العالــم، جراء 
اإلصابة بفيروس كورونا المســتجد، وبات رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون أول مسؤول حكومي رفيع 

المستوى تتأّكد إصابته بالفيروس.
وأعلنــت إيطاليا تســجيل مــا يقارب ألف وفــاة خال 24 
ســاعة، ليرتفع العدد اإلجمالي للوفيات فيها إلى 9134، 

أي بزيــادة 969 حالــة منذ الخميــس، غير أن 
وتيرة انتشــار العدوى تواصــل التراجع، حيث 

مديرة صندوق النقد الدولي: من 
الواضح أننا دخلنا في مرحلة انكماش

واشنطن/ وكاالت:
أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، أن جائحة 
كوفيد19- دفعت االقتصاد العالمي إلى االنكماش، الذي سيتطلب تمويًا 

هائًا لمســاعدة الــدول الناميــة. وقالت جورجييفــا، في مؤتمر 
صحفــي عبر اإلنترنــت: “من الواضــح أننا دخلنا فــي انكماش”، 

ليبيا.. قوات الحكومة تحبط 
محاولة تقدم حفتر شرق طرابلس

طرابلس/ األناضول:
أعلنت قوات حكومة »الوفاق« الليبية، مســاء أمس، إفشالها محاولة تقدم 
لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، شرق العاصمة طرابلس. جاء ذلك حسب 

ما أفاد المتحدث باســم الجيش الليبي محمد قنونو، في تصريح 
نشره المركز اإلعامي لعملية »بركان الغضب«، التابعة لحكومة 

»النواب« األمريكي يصدق على دعم بـ 2.2 تريليون دوالر

إصابة رئيس وزراء بريطانيا.. وحصيلة 
ضحايا »كورونا« تتجاوز 25 ألفا

الصحة بغزة: لم تسجل حاالت جديدة 

اكتشاف 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" 
في الضفة يرفع العدد إلى 91
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رشطة االحتالل تصف 
مستوطنني هاجموا 

عنارصها بـ»اإلرهابيني«
الناصرة/ فلسطين:

وصفت شــرطة االحتالل اإلســرائيلية، أمس، إلقاء مســتوطنين زجاجات 
حارقة على عناصرها في مســتوطنة شــمالي الضفة الغربية بأنه »عملية 

إرهابية«.
ونادرا ما تطلق شــرطة االحتالل أو أي من المؤسسات اإلسرائيلية وصف 

»إرهاب« على جرائم المستوطنين في األراضي الفلسطينية.
وقالت شــرطة االحتالل فــي بيان »تم إلقــاء زجاجات حارقــة نحو دورية 
لحرس الحدود خالل خروجها منتصف اليل من بلدة يتسهار، ونعتبر ذلك 

عملية ارهابية ضد افراد الشرطة«.
و«يتسهار« مستوطنة إسرائيلية مقامة على األراضي الفلسطينية شمالي 

الضفة الغربية.
ويعــرف المســتوطنون في »يتســهار« بأنهم مجرمون ونفذوا عشــرات 
الهجمات ضد فلســطينيين شــمالي الضفة الغربية، شــملت أعمال قتل 
وجرح واقتالع أشــجار وتدمير ممتلكات، بحســب منظمات حقوقية أممية 

وفلسطينية.

نتنياهو يتلقى تهنئة من 
ترامب عىل امليض يف 

تشكيل الحكومة
الناصرة/ وكاالت:

أعلن رئيس حكومة االحتالل اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب، هنأه أمس على المضي نحو تشكيل الحكومة.
وقــال نتنياهو على تويتــر باللغة العربيــة، اتصل الرئيــس األمريكي 

دونالد ترمب نتنياهو وهنأني ألنني سأشكل حكومة برئاستي.
وانتخــب منافس نتنياهو الرئيســي، بينــي غانتس، رئيسًــا للبرلمان 
الخميس الماضي، في مناورة مفاجئة تشــير إلى تشكيل حكومة وحدة 
تُبقــي نتنياهو في الســلطة وتنهــي عامًا من الجمود السياســي في 

الكيان.
وقالت التغريدة إن ترمب ونتنياهو ناقشــا خــالل المكالمة »الخطوات 

المختلفة المطلوب اتخاذها من أجل التعامل مع تفشي وباء كورونا«.

غزة/ فلسطين:
أعلن المكتب اإلعالمي الحكومي، أمس، 
عن تشــكيل لجنة تحقيق حول الســماح 
لصحفييــن مــن غــزة بتصويــر الحجــر 
الصحي فــي معبر رفح البــري، والتحفظ 

عليهما ضمن إجراءات الحجر االحترازي.
وقال رئيــس المكتب اإلعالمي، ســالمة 
معــروف، فــي بيــان، »إن ما حــدث من 
تصويــر تقريــر صحفي في المستشــفى 
الميدانــي للعــزل الطبــي برفح يشــكل 
مخالفــة للتوجيهات والتعليمات الصادرة 

لكافة جهات االختصاص«.
الصحــة ســتتابع  وزارة  أن  إلــى  وأشــار 
الصحفييــن  مــع  الطبيــة  اإلجــراءات 

ومخالطيهم.
وأكــدت وزارة الصحــة أن تنفيذ إجراءات 
الحجر الصحي جاريــة للصحفي والمصور 
اللذيــن أعــدا المــادة المصــورة داخل 

مستشفى العزل بمعبر رفح.

وقالت الصحة إن الحجر ســيتم رغم قيام 
الطاقــم الطبــي بأخذ إجراءات الســالمة 
لهــم خالل عملهــم، الفتة إلــى أن إجراء 
الحجر هــو أخذ باألحــوط وحفاظــًا على 

سالمتهم وسالمة المجتمع.
من جانبها، طالبت كتلة الصحفي الزمالء 
الصحفيين باتباع أقصى تدابير السالمة 
فــي تغطيــة األخبــار المتعلقة بانتشــار 
فيروس كورونــا وحجر طاقم »تي آر تي« 

في غزة.
وعــدت كتلــة الصحفي أن »انتــاج إحدى 
وكاالت األنباء المحليــة تقريرًا من داخل 
غرف حجر المصابيــن بالفايروس لصالح 
قناة تي آر تي التركية خطًأ مهني جسيم 
يســتلزم المحاســبة القانونيــة للطاقــم 
الصحفــي ولمــن ســمح لهــم بالدخول 
والتصويــر مــن داخــل العــزل، لمــا في 
ذلــك من اســتهتار كبير بصحــة الطاقم 

والمجتمع المحيط الذي يخالطه«.

كمــا طالبــت الكتلــة باتباع االجــراءات 
السليمة الســريعة القاضية بعزل الطاقم 
الصحفي ومن خالطه احترازيا ومنعه من 
ممارســة حياته الطبيعية بأقصى سرعة 
وإجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة لهم 

بشكل فوري.
كما تناشــد الكتلــة الزمــالء الصحفيين 
التــزام أقصى معايير الســالمة والمهنية 

في تغطية أخبار وباء كورونا المستجد.
مــن جانبهــا، قالــت »الوكالــة الوطنية 
لإلعــالم«، إنهــا تابعت »باهتمــام بالغ 
موجة« ردود األفعال التي شهدتها مواقع 
التواصل االجتماعي، عقب نشــرها مساء 
أمــس تقريرًا مصورًا حــول طبيعة عمل 
الطواقــم الطبية في المشــفى الميداني 
المعــد لمصابــي فيــروس »كورونا« في 

مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ونوهــت الوكالة في بيان صحفي مســاء 
أمس إلى أن »العمل كان بتنســيق كامل 

مــع الجهــات المعنيــة وأخــذ الموافقات 
الالزمــة إلعدادنــا تقريرا مصــورا يوضح 
طبيعة عمل الطواقم الطبية في المشفى 

الميداني«.
وقالــت إنه جرى »أخــذ إذن التصوير من 
الجهات المسؤولة في قطاع غزة وبكامل 
إرادتهــا، دون إبالغنا بوجود أي معارضة 
مســبقة على التصوير، وعليه تم السماح 

لطواقمنا بالعمل داخل المكان«.
وأضافت أن طاقم الوكالة الذي تواجد في 
المشفى الميداني جرى تعقيمه بالكامل 
مــن قبــل الطواقم الطبية في المشــفى 
الميداني قبل التصوير وبعد، إذ ظهر في 
التقرير أن الطاقم يرتدي اللباس الوقائي 

بالكامل«.
وتابعت أن »المسافة بين طاقم التصوير 
وغرف الحجر الصحي التي تواجد بداخلها 
أشــخاص مصابون وصفت وزارة الصحة 
حالتهــم بالجيــدة والمســتقرة، كانت ال 

تقل عن 15 مترًا«.
وأضاف البيان إنه »من باب المســؤولية 
االجتماعيــة والمهنية، نؤكد أن الســبب 
الرئيســي الــذي جعلنــا ننشــر التقريــر 
علــى موقعنــا اإللكتروني الخــاص، وهو 
إظهار الجــودة الطبية العاليــة والجهود 
االحترازيــة التي تقوم بهــا وزارة الصحة 
والجهات المســؤولة في قطاع غزة لمنع 
تفشــي فيروس كورونا وكذلك رغبًة في 
الفلســطيني -ونحن  الجمهــور  طمأنــة 
جــزء منه-، بــأن الحالة الصحيــة على ما 
يرام وليس كما يُشــاع مــن تزايد أعداد 

المصابين«.
وأشــارت الوكالــة إلــى أنــه »التزاما منا 
بقرار وزارة الصحــة والجهات المعنية تم 
التعامل بكل إيجابية مع قرار فرض الحجر 
الصحــي علــى مصــور الوكالة ومراســل 
القنــاة اللذين أعــدا التقرير مع أخذ كافة 

إجراءات السالمة داخل مقر الشركة«.

»الوكالة الوطنية لألنباء«: عملنا كان بتنسيق كامل مع الجهات المعنية
لجنة تحقيق حول إعداد صحفَيْي تقريرًا عن »كورونا« والصحة تخضعهام للحجر

رام اهلل- غزة/ أدهم الشريف-وكاالت:
أعلن الناطق باسم حكومة اشتية، 
إبراهيم ملحم، أن عــدد اإلصابات 
بفيــروس »كورونــا« ارتفــع إلــى 
91 إصابــة، بعد تســجيل 7 حاالت 

جديدة بالضفة الغربية، أمس.
وجاء في االيجــاز اليومي للتطورات 
»كورونــا«،  بفيــروس  الخاصــة 
أمس، أنــه جرى أخذ مســح عينات 
مــن 100 شــخص في بلــدة بدو 
شــمال غرب القدس، وتبين إصابة 
5 منهــم بالفيروس، وهــم: طفلة 
رضيعــة بعمر العاميــن، وطفل 10 
بالعشــرينات،  وشــابان  ســنوات، 
ورجل خمســيني، حيــث تم تحويل 
المصابيــن إلى فنــدق الكرمل في 
الصحــي،  للحجــر  اهلل  رام  مدينــة 
فيما حــول الرجل الخمســيني إلى 
مستشــفى »هوغــو تشــافيز« في 

بلدة ترمسعيا شمال رام اهلل.
وتابــع: »أخــذت عينات مــن 227 
عامال فــي الضفــة، حيــث ظهرت 
إصابــة اثنيــن بالفيــروس، لرجل 
محروقــات  محطــة  فــي  يعمــل 
عتصيــون«  »غــوش  بمســتوطنة 
شــمال بيــت لحــم، إضافــة إلــى 

والدته، وهي ربة منزل«.
وأكــد ملحم أنــه ال صحــة لما تم 
تداوله بوجــود إصابات جديدة في 
قطاع غزة، مشــيرا إلــى أن طواقم 
وزارة الصحة تواصلت مع الطواقم 
الصحيــة فــي القطاع التــي أكدت 

عدم صحة ما روج له.
وقال: »سنعمل على اقتراح منظمة 
الصحــة العالمية بوضــع خيم أمام 
بالمستشــفيات،  الطــوارئ  غرفــة 
والتــي ســتكون مــن أجــل فحص 
المرضــى قبل دخولهــم للطوارئ، 

خاصــة بعــد أن اضطــر 32 مــن 
الكادر الطبي في مجمع فلســطين 
الطبي للدخول للحجر الصحي بعد 
مخالطتهــم لمصاب دخل القســم 
الباطني قبل أن تتم معرفة إصابته 

بالفيروس«.
ولفــت ملحم إلى وجــود نقص في 
شــرائح فحــص الفيــروس داخــل 
فلســطين كما باقــي دول العالم، 
جاهــدة  الحكومــة  تســعى  فيمــا 
لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس 

والمالبس الواقية.
وجــدد ملحــم دعوتــه للمواطنين 
للبقــاء فــي منازلهم حفاظــا على 
عائالتهــم،  وســالمة  ســالمتهم 
مشــيرا إلــى أن ذلــك مــن أفضل 

الطــرق للوقاية مــن المرض ومن 
توسيع رقعة تفشيه.

وفــي غزة قالــت وزارة الصحة إنها 
لــم تســجل أي إصابــات جديــدة 
بـ«كورونــا«، وذلــك بعــد تكثيف 
الترصد المخبري للمستضافين في 
مراكز الحجــر الصحي، وقد أظهرت 
ســلبية  المخبريــة  الفحوصــات 

النتائج.
وأضــاف بيــان للــوزارة أن الحاالت 
التســعة التي أعلن عــن إصابتهم 
بالفيروس سابًقا »يتمتعون بوضع 
صحــي جيــد ومســتقر ولــم تطرأ 
عليهم أي تغيرات صحية جديدة«.

وتقــدم الطواقم الطبيــة خدماتها 
لــــ1680 مســتضاًفا داخــل مراكز 

الحجر الصحي في غزة، بينهم 935 
عائدًا من الحــاالت المرضية تجرى 
لهــم المتابعة الصحية في الفنادق 

والمراكز الصحية والمستشفيات.
كمــا اعلنــت وزارة الصحــة مســاء 
أمس، عن بدء تنفيذ اجراءات الحجر 
الصحي لصحفي ومصور أعدا مادة 
المصــورة داخل مستشــفى العزل 
فــي معبر رفح، جنوبــي قطاع غزة، 
رغم اتخاذ الطاقــم الطبي اجراءات 
الســالمة لهم خالل عملهم ولكن 
إجراء الحجر للحفاظ على سالمتهم 

وسالمة المجتمع.
وقالــت الصحة في بيــان مقتضب: 
»ســيتم المســاءلة حول الســماح 

بالتصوير ونشر المادة«.

الصحة بغزة لم تسجل حاالت جديدة وتقرر حجر صحفي ومصور
اكتشاف 7 إصابات جديدة بـ»كورونا« يف الضفة يرفع العدد إىل 91

تعقيم عمال فلسطينيين خالل عودتهم من الداخل المحتل إلى الضفة    )األناضول(
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الحلحلة السياسية يف 
)إرسائيل( ال تنهي مخاوف 

الحرب األهلية
رغم حلحلة األزمة السياسية اإلسرائيلية بانضمام زعيم حزب أزرق- 
أبيــض إلى غريمــه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، أســفرت عن 
تفكيــك وانهيــار الحزب األول، لكــن المخاوف ما زالــت على حالها 
من فرضية نشــوب حرب أهلية في إســرائيل، فالكراهية المتناهية 
بين المعســكرات السياســية والحزبية تتعاظم، ورائحة الوقود في 
األجواء، واإلسرائيليون ينتظرون إشعال الصاعق النفجارها، ولذلك 

قد يحصل االنفجار بأي وقت.
تواجه إسرائيل اليوم تحديين خطيرين: وباء الكورونا، والتشويش 
الحاصــل في المنظومة السياســية والحكومية بســبب االنســداد 
القائم دون أفق وشــيك، يهدد إســرائيل بأزمــة جديدة نابعة من 

التمترس الحزبي خلف مواقفهم المسبقة. 
هذا االنفجار اإلســرائيلي الداخلي قد يحصل بســبب حالة الغضب 
واالحباط بين المتنافسين، مما أفقدهم أي مستوى من الثقة الذي 
يغشــى نصف الجمهور تجاه الحكومة الحالية، ورئيسها نتنياهو، أو 

بسبب حالة التطرف التي تحيط بالحلبة السياسية والحزبية. 
ومع تزايد مستوى العداء بين معسكر اليمين- الحريديم، ومعسكر 
الوســط واليسار، تصبح األوضاع مهيأة النفجار »العبوات الناسفة« 
االجتماعيــة، وتجد ترجمتها مســتقبًل بأعمال عنيفــة، وفي الحالة 
األقــل ســوًءا كفيلة بإحداث حالــة من الفوضى، تتــرك آثارها على 
الوضع االجتماعي بمســتوى كبير جدا، وفي الحالة األسوأ قد تندلع 
حــرب أهلية، وال يحتاج أحدنا الى خيال جامح لتصور كيف ســيكون 

هذا السيناريو على األرض. 
هذا الســيناريو المرعب بدأ عمليًّا بالمظاهرات السياسية لمعسكر 
الوسط-اليســار ضد السلوكيات السياســية لحزب الليكود وزعيمه 
نتنياهــو، ولــم يمض وقــت طويل حتى خــرج مؤيدوه للشــوارع، 
واشــتبكوا مع خصومهم، ومن خلل المواجهات سنكون شاهدين 
على عنف ميداني كبير قد يتطور إلى اشــتباكات باأليدي، وفي حال 
لم تنجح الشــرطة بالسيطرة على هذه الســلوكيات الميدانية فإن 

ذلك قد يتطور الستخدام السلحين الناري واألبيض. 
يتوافق قطاع عريض من اإلســرائيليين على أن الطريق تبدو أقصر 
مما نتصور الى اندالع الحرب األهلية بين اليهود، وكل من يشكك 
بهــذه الفرضية المرعبة ســيتفاجأ بتحققها عمــا قريب على أرض 
الواقع، ممــا يتطلب منا ان نعود بالتاريخ إلــى الوراء لنتذكر بعضا 

من هذه األحداث الدامية.
تاريــخ الحركــة الصهيونية فيه الكثيــر من الحوادث التي أشــرف 
فيها اإلســرائيليون على الحرب األهلية، ســواء فــي عهد االنتداب 
البريطانــي، وبعد إقامة دولة االحتلل، وصوال لقتل إســحاق رابين 
فــي 1995، مما يتطلب من رئيس الحكومــة نتنياهو أن يأخذ كل 
هذه األحــداث بعين االعتبار، باعتباره المســئول عن اتســاع رقعة 

التحريض الداخلي بين اإلسرائيليين.
صحيح أن االنسداد السياسي في إسرائيل بلغ منتهاه بالتوافق على 
حكومــة وحدة بالتناوب على رئاســتها، لكنه أمر مؤقت، وســرعان 
ما تعود االســتقطابات لتطل برأســها من جديــد منذرة بما يخافه 

اإلسرائيليون.

بلدية غزة تعلن عن خطتها 
الطارئة للعمل بسبب »كورونا«  

غزة/ فلسطين:
أعلنــت بلدية غزة عــن خطة الجهوزيــة للتعامل مــع جائحة فيروس 
»كورونا«، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على صحة وســلمة المدينة، 
واالســتمرار في تقديم الخدمات األساســية للمواطنين، والتكامل مع 

المؤسسات األخرى المختصة في مواجهة األزمة العالمية.
وأوضحــت البلديــة، فــي بيــان، أمــس، أن الخطــة تتضمــن ثلثــة 
ســيناريوهات لتقديــم الخدمــات وإدارة العمل في البلديــة، وأن كل 
مرحلة تنقســم إلى جانبين وهمــا: الجانــب اإلداري، النواحي اإلدارية 

للبلدية.
وتُعد بلدية غزة من أكبر بلديات فلسطين مساحة ومتلقي خدماتها، 
وتقدم خدماتها لما يزيد عن 700 ألف مواطن، وهي مركز قطاع غزة.

غزة/ فلسطين:
جددت فصائل فلســطينية دعوتهــا للمملكة 
العربيــة الســعودية مــن أجــل اإلفــراج عــن 
المعتقلين الفلســطينيين في سجونها؛ بتهم 

دعم المقاومة الفلسطينية.
وثمنت الفصائل، فــي بيانات منفصلة، أمس، 
المبــادرة الذي أعلنها زعيــم حركة أنصار اهلل 
فــي اليمــن عبــد الملــك الحوثــي بخصوص 
إطلق ســراح المعتقلين الفلسطينيين الذين 
تعتقلهم السلطات الســعودية، مقابل إطلق 

عدد من األسرى السعوديين لدى اليمن.
وبــدأت الســلطات الســعودية مؤخرا جلســة 
لمحاكمــة أردنييــن وفلســطينيين كانــت قد 
احتجزتهــم منــذ العــام الماضي علــى خلفية 
تعاطفهــم مــع القضيــة الفلســطينية ودعم 

حقوق شعبها.

وقالت حركة الجهاد اإلســلمي: »إننا نشــكر 
الســيد عبــد الملك بــدر الديــن الحوثي على 
إعلنه ومبادرته التي تعبر عن عمق مسؤولية 
القضيــة  تجــاه  الشــقيق  اليمنــي  الشــعب 

الفلسطينية«.
ودعــت الجهــاد اإلســلمي المملكــة العربية 
السعودية لإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين 

الفلسطينيين في السجون السعودية.
وأعربــت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
عــن تقديرها لمبــادرة »الحوثــي« والقاضية 
بإطــلق ســراح طيــار وأربعة ضبــاط وجنود 
سعوديين، مقابل إطلق السعودية للمعتقلين 

الفلسطينيين لديها.
بـ«النبيلــة  المبــادرة  الشــعبية  ووصفــت 
والشجاعة، وتأتي تأكيدًا جديدًا على الموقف 
اليمني األصيل، والمتواصل في دعم الشــعب 

الفلسطيني ونضاله«.
وقالــت إن المبادرة تعبر عــن »ترابط النضال 
القومــي الــذي التــزال القضية الفلســطينية 
تشكل مركزه، رغم ما يعانيه اليمن الشقيق«.

ووجهــت الجبهــة الشــعبية التحية للشــعب 
اليمني الشــقيق، مجــددة تضامنها معه، وأن 
الشــعب الفلسطيني لن ينسى له مواقفه التي 

شكلت على الدوام خير سند له.
كما ثمنت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
- القيادة العامة في قطــاع غزة، عاليا، مبادرة 
»الحوثــي«، عادة إياها في إطــار الدور اليمني 

الكبير في دعم القضية الفلسطينية.
وشــددت القيادة العامــة على ضــرورة إفراج 
الفلســطينيين  المعتقليــن  عــن  الســعودية 
فــي ســجونها، والوقــف عن وصــف المقاومة 

الفلسطينية وداعميها بـ«اإلرهاب«.

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
في مشــهد لم تألفه مساجد قطاع غزة من قبل، 
أغلقــت أبوابها أمــام المصلين أمــس الجمعة، 
تنفيذًا لقرارات وزارة األوقاف والشــؤون الدينية 
التــي اتخذتها ضمــن اإلجــراءات الوقائية لمنع 

تفشي فيروس »كورونا« المستجد.
وشــهدت جميع المســاجد في قطاع غزة التزامًا 
بقــرار وزارة األوقاف، إذ اكتفــى المؤذنون برفع 
اآلذان وإقامة الصلة مع التنبيه على إقامتها في 
البيوت، وذلك التزامًا بالقــرار المجمع عليه بين 
أهل العلم فــي الداخل والخارج باإليقاف المؤقت 

لصلة الجمعة والجماعة.
وأكد عدد من المواطنين فــي أحاديث منفصلة 
لـ«فلسطين« أن التزامهم في قرار وزارة األوقاف 
يأتــي للحفاظ على ســلمتهم في ظــل وصول 
فيروس كورونا إلى قطاع غزة وتســجل عدد من 

الحاالت.
وســجلت وزارة الصحــة فــي قطاع غــزة إصابة 
9 حــاالت بفيروس كورونــا، وهو مــا يرفع عدد 
اإلصابــات في فلســطين إلــى 91 إصابة تعافى 
منهــا 16 إصابــة، وســجلت حالــة وفــاة واحدة 

لمسنة ستينية في مدينة القدس المحتلة.
السبعيني عبد الفتاح عاشور أكد أن يوم الجمعة 
مــر عليه ثقيــًل كونه لــم يــؤدي فريضة صلة 
الجمعة التي لم يتأخر عنها طيلة حياته ألي ظرف 
كان، سواء في الحروب التي شهدتها قطاع غزة، 

وخاصة أوقــات منع التجوال التــي كان يفرضها 
االحتلل خلل انتفاضة الحجارة عام 1987.

وقال عاشور لـ«فلســطين«: »أصابتني حالة من 
الحزن الشــديد حين رفع المــؤذن األذان وطلب 
من الناس الصــلة في بيوتهــم، فذلك الحدث 
لم يمر علينا من قبل ولم نشــهد إغلق المسجد 

ونحرم من تأدية صلة الجمعة«.
وأضــاف: »قمنا أنــا وأبنائــي وأحفــادي بتأدية 
الصــلة جماعًا داخل البيــت دون خطبة، ولكن 
لم أشــعر بارتياح لعدم تأديتها في المسجد كما 

تعودت من سنوات طويلة«.
الشــاب أحمد قنن يؤكد أنه استيقظ من نومه 
وجهــز نفســه للذهــاب للصلة وفــي اللحظات 
مغلقــة ضمــن  المســاجد  أن  تذكــر  األخيــرة 
اإلجــراءات االحترازيــة لعــدم تفشــي فيــروس 

كورونا.
ويقول قنن لـ«فلسطين«: »يوم حزين ومختلف 
تمامًا، فعقلي لم يسلم أن المساجد أغلقت يوم 
الجمعة ولم تقم الصــلة فيها وخطبة الجمعة، 
ولكن هي اإلجراءات وسلمة الناس، ويوجد رأي 
شــرعي، لذلك التزمنا فــي تأدية الصلة بالبيت 

وعدم الذهاب إلى المساجد.
وأضــاف قنــن: »حيــن ردد المــؤذن صلــوا في 
بيوتكــم شــعرت بحالــة مــن الرهبــة والخوف 
إلمكانيــة أن تطور أزمة فيــروس كورونا ومعها 

يستمر إغلق المساجد«.

كذلك أوضح المواطن محمود الشــيخ أن إغلق 
المســجد وعدم إقامــة صلة الجمعة يعــد قرارًا 
صائبــًا مــن وزارة األوقاف لمنع تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد بين المواطنين، وخاصة كبار 

السن.
وقال الشــيخ في حديثه لـ«فلســطين«: »أنا مع 
القــرار رغــم أنه صعــب علينا كمســلمين ولكن 
الصحــة والســلمة والحجــر الصحي نــادى بها 
اإلســلم والنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم عبر 

أحاديث صحيحة«.
وكيــل الوزارة عبد الهــادي األغا أكــد أنه يُمنع 
االجتهــاد خــارج النــص بمخالفــة قــرار إغــلق 
المســاجد بســبب فيــروس كورونا، محــذرًا من 
يخالــف هذا القــرار يقع تحت طائلة المســئولية 

الدينية واإلدارية.
وقــال األغا فــي بيان له: »أعلم أنــه صعب علينا 
ترك منابرنا، والتخلف عن مســاجدنا، وجماعاتنا، 

لكنها الضرورة الشرعية«.
وأضــاف: »الجمعة تُصلــى في البيــوت ظهرًا، 
كما أفتى بذلك العلماء ويُمنع إقامة الجمعة في 
المســاجد والســاحات، أو الدواوين، أو الصاالت، 

لبقاء المحظور الشرعي قائمًا«.
وأوضــح أن التأكيــد علــى االلتزام بهــذا القرار 
الشــرعي يأتي من أجــل درء المفســدة وصيانًة 
للنفوس المؤمنة التي بها نُقيم الدين، ونصلح 

الدنيا.

ثمنت مبادرة »الحوثي«
فصائل تجدد دعوتها للسعودية 

لإلفراج عن املعتقلني الفلسطينيني

يوم ثقيل عىل سكان غزة بعد 
تأدية صالة الجمعة يف بيوتهم

إغلق مساجد قطاع غزة في إطار اإلجراءات الوقائية         )تصوير/ ياسر فتحي(
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ا قرار بـ30 ألف فحص يوميًّ
 خالل األسبوعين المقبلين
ارتفاع عدد الوفيات 

بـ«كورونا« يف )إرسائيل( لـ12
الناصرة/ فلسطين- وكاالت:

ارتفــع عــدد الوفيات بســبب فيــروس كورونــا في دولــة االحتالل 
اإلسرائيلي إلى 12 وذلك بوفاة شخصين، أمس.

وذكــرت هيئــة البــث الرســمية فــي دولــة االحتــالل )مــكان( أن 
اإلســرائيليين المتوفيين بعمر 73 و80 عامًا، حيث كانا يعالجان في 

المشافي.
في الســياق، قررت وزارة الصحة في حكومة االحتالل، مســاء أمس، 
إجراء 30 ألف فحص يوميًا الكتشاف حاالت االصابة بفيروس كورونا 

خالل األسبوعين المُقبلين.
ولفتــت إلــى أن هــذا القرار جــاء بعد مناقشــات مع رئيــس حكومة 

االحتالل بنيامين نتنياهو.
وأشــارت وزارة الصحة إلى أنه »أجري اليوم قرابة 6000 فحص على 

أن يرتفع العدد ليبلغ نحو 10 آالف خالل األسبوع المقبل.
وكان رئيــس حكومــة االحتالل بنياميــن نتنياهو عقد سلســلة من 
الجلســات، أمس، حــول مواصلة اإلجراءات التي من شــأنها التعامل 

مع أزمة كورونا وشراء المستلزمات الطبية واالستعدادات لإلغالق.
وأوعز نتنياهو االســتعداد لتشــديد القيود على حركة المستوطنين 
في األراضي المحتلة بشــكل ملحوظ، حيث ســيكون هناك تقليص 
أكبر فــي عدد المتواجدين خارج المنازل وذلك من أجل منع تفشــي 

وباء كورونا.
وأوعز نتنياهو بتشديد إجراءات إنفاذ القانون بحق المحالت التجارية 
والصيدليــات بغية التأكد من الحفاظ على مســافة بين األشــخاص 

وعلى النظافة وعلى التقيد بتعليمات وزارة الصحة.
وقال نتنياهو خالل الجلســة إنه في حال عدم مالحظة تغير في عدد 
المصابيــن خالل اليومين المقبلين لن يكــون هناك مفر من فرض 

االغالق الشامل.
وتقرر طرح المخططات الجديدة لتشديد القيود، على نتنياهو ووزراء 

حكومته المنتهية واليتها، خالل الـ48 ساعة المقبلة.

الهالل األحمر املرصي
 يقّدم مساعدات لغزة

رفح/ فلسطين: 
قدمت جمعية الهالل األحمر المصري بالتنســيق مع جمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني، مستلزمات طبية وإنسانية لقطاع غزة.
وســجلت وزارة الصحــة فــي غــزة، 9 حاالت مصابــة بفيــروس »كورونا« 

لعائدين من الخارج ومخالطيهم في مراكز الحجر الصحي.

الناصرة- رام اهلل/ فلسطين:
دانت القائمة العربية المشتركة الخطوة 
التي قام بها رئيس تحالف »أزرق أبيض« 
بيني غانتس، بموافقتــه على االنضمام 
لحكومــة بقيــادة )الليكــود( وبنياميــن 
نتنياهو، والتمهيد لذلك بانتخابه رئيسًا 

للكنيست بأصوات »معسكر اليمين«.
وأكــدت القائمة المشــتركة، فــي بيان، 
أمس، أن »غانتس أثبت في هذه الخطوة 

بأنه ال يملك عامودًا فقريًا سياسيًا«.
غانتــس  علــى  »توصيتهــا  إن  وقالــت 
كانــت تهدف إلى منــع إمكانيــة تكليف 
نتنياهــو بتشــكيل الحكومة مــن جديد، 
وإّن الهــدف الوحيد لهــذه التوصية كان 
إســقاط نتنياهو ال دعمــًا لغانتس لوعينا 
التام لمدى الخطورة الكامنة في تشكيل 

حكومة يمين متطرف استيطاني«.
ونوهــت إلــى أن »غانتس نقــض وعده 
أدّى  مــا  أبيــض(  )أزرق  فــي  لشــركائه 
إلــى أن يعــارض نصــف أعضــاء تحالفه 
خطوته هذه، وانشــقاق هذا التحالف إلى 

شطرين«.
وأوضحــت أن »غانتــس عمليــا بخطوته 
اليوم ســاهم فــي اســتمرار نتنياهو في 

الحكم«.
وأكــدت القائمة المشــتركة أنها »قامت 
بمــا وعدت جمهــور ناخبيها بــأن تكون 
رأس الحربة في مناهضة حكومة نتنياهو 
وسياســاتها، وســوف تســتمر فــي دور 
المعارضة الشرســة لها مستقبال أيا كان 

الشركاء فيها«.
بجهــود  التحــرك  مواصلتهــا  وجــددت 
مضاعفــة فــي النضــال من أجــل انتزاع 
حقــوق المجتمــع العربــي الفلســطيني، 
مقدمتهــا  وفــي  والقوميــة،  المدنيــة 
»مكافحة العنف، والعمل على إلغاء قانون 
كمينتس، والســعي لتوفيــر حلول خاصة 
باحتياجات المجتمع العربي في ظل أزمة 

كورونا، وغيرها من القضايا الملحة«.
وأكدت القائمة المشــتركة أنها ســتبقى 
»صــوت المعارضة األقوى ضــد حكومة 
غانتــس ونتنياهــو القادمــة، التــي من 

الواضــح أنهــا ســتكون ذات سياســات 
بالقضيــة  يتعلــق  مــا  بــكل  توســعية 
الفلســطينية عمومــًا، وهي بشــخوصها 
السياســية  وبتوجهاتهــا  وبأحزابهــا 

استمرار لحكومات نتنياهو السابقة«.
وجاء بيان القائمة المشتركة، عقب إعالن 
القياديــان فــي حــزب »أزرق- أبيــض«، 
مســاء  يعلــون،  وموشــيه  لبيــد  يائيــر 
الخميــس، انفصالهما عــن زعيم الحزب 
بيني غانتس، ما يعنــي انهيار أكبر حزب 

معارض في دولة االحتالل.
ويعتبــر لبيد ويعلون، ضلعــان من أصل 
ثالثة أضالع في تحالــف »أزرق- أبيض« 
)لبيــد زعيــم حزب »هنــاك مســتقبل«، 

ويعلون زعيم حزب »تيلم«(.
والخميــس الماضــي، انتخب الكنيســت 
اإلســرائيلي، بينــي غانتس، رئيسًــا له، 
األمر الذي عارضه »لبيد ويعلون« بشدة.

وقــال لبيــد، الرجــل الثاني فــي التحالف 
السابق، »قرر غانتس تفكيك حزب أزرق- 

أبيض، هذا قرار مخيّب لآلمال«.

وأضــاف: »أزمــة كورونــا ليســت فرصة 
للتخلي عن القيم«.

وتابع لبيد: »استسلم بيني غانتس اليوم 
دون قتــال، وزحــف إلى حكومة برئاســة 
)بنياميــن( نتنياهو، سيشــكالن حكومة 
لــن تكــون حكومــة طــوارئ أو حكومة 
وحدة، بل ســتكون حكومة نتنياهو، لقد 
انضــم غانتس إلــى الكتلــة الراديكالية 

المتطرفة«.
وقــال القيــادي اآلخر في تحالــف »أزرق- 
أبيض« موشــيه يعلون: »لقد عملنا منذ 
فترة طويلــة على إيجاد بديــل للحكم«، 
متهمــا »نتنياهــو وغانتس« باســتغالل 
أزمة فيــروس »كورونــا« لتحقيق أطماع 

سياسية.
وأعلن يعلون بأنّه ولبيد سيتحالفان معًا 

في حزب مشترك.
من جهته، وصــف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير، تيســير خالــد، خطوة 
»غانتس«، بمثابة صفعــة للذين راهنوا 

عليه لإلطاحة بحكم »نتنياهو«.

وعــد خالد، فــي بيان، أمــس، »غانتس« 
كغيره مــن قادة االحتالل التي تدور »في 
فلك الليكود وسياســته اليمينية القائمة 
على التطــرف والتعصب الديني والقومي 
االســتيطانية  االســتعمارية  والنزعــات 

التوسعية«. 
الوحــدة  ضــرورة  علــى  خالــد  وشــدد 
الفلســطينية وتوحيــد الصــف والموقف 
الفلســطيني لمواجهــة حكومة االحتالل 

القادمة واألكثر عنصرية واستيطانية.
ودعا إلى تطبيق قرارات المجلس الوطني 
الفلســطيني نهايــة نيســان 2018 وما 
ســبقها وتالهــا مــن قــرارات للمجلس 
المركــزي الفلســطيني باعتبارها الرافعة 
الحقيقية والوحيــدة للنضال الوطني في 

هذه المرحلة الحساسة والخطيرة.
وأهــاب خالــد بأعضــاء القائمــة العربية 
المشــتركة لتمتيــن عالقاتهــا الداخلية 
واالرتقاء بدورهــا باعتبارها قوة معارضة 
فعالــة تناضل من أجــل حقوقها المدنية 

في الداخل المحتل.

القامئة املشرتكة: سنبقى صوت املعارضة األقوى ضد حكومة »غانتس ونتنياهو«

غزة/ يحيى اليعقوبي:
عنــد حاجز »بيــت ســيرا« القريب من مدينــة نابلس؛ 
ألقت شــرطة االحتالل اإلســرائيلي العامل الفلسطيني 
مالــك غانم )29 عاما(، العامــل المتعب والذي ال يقوى 
على الحركة يخاطب ضمير من ألقوه: »خلي المجندات 
)المســعفات( يعطونــي حقنة دواء .. تعبــان مش قادر 
أوقــف وال أتنفس«. كانتــا بالقرب منــه، لكن ذلك لم 
يشــفع له أمام شــرطي االحتالل، ليعاود العامل الطلب 
منــه مرة أخــرى: »طيب اعملــي تنســيق أروح على أي 
مشفى فلسطيني«، وكأنه قلب أقسى من الحجر، طلب 
منــه المغادرة باللغة العبرية: »يــال يال .. روخ من هان 

ممنوع حدا يقف على الحاجز«.
حمل غانم جســده المثقل باأللم تحت لهيب الشمس، 
ســار 200 متر وقطع الحاجر لكن المرض وارتفاع درجة 
الحرارة إلى 40 درجة مئوية أســقطه على األرض لمدة 
ســاعة ونصف حتــى تواصل عمــال تواجــدوا بالمكان 
مع الهــالل األحمر الفلســطيني الذي بدوره أرســل له 
سيارة اســعاف ونقله إلى أحد المستشفيات في نابلس 
واآلن يقضــي فتــرة في الحجــر الصحــي. فيديو وثقته 
عدســات هواتف العمال، تتجلى فيــه عنصرية االحتالل 
اإلســرائيلي في التعامل مع العمال الفلسطينيين، لكن 
العنصريــة لم تبدأ عنــد الحاجز، بل كان مشــهد إلقاء 

مالك عند الحاجز آخر مظهر فيها.
التفاصيل كاملة

صحيفــة »فلســطين« تعيد الحــدث منــذ بدايته، عبر 
ســماعة »الهاتف« يــروي العامل مالــك غانم: »ذهبت 
كباقــي العمال للعمل والمبيت لمدة شــهرين، فهناك 

ديون وشــيكات والتزامات مالية يجب سدادها، وصلت 
)تل أبيب( الخميس الماضي ونزلت مع خمســة عشــرا 
عامال، لكــن وألنني أعاني من نقص فــي المناعة نقل 

أحد المرضى باإلنفلونزا العدوى لي«.
لكنه ظل يتحامل على نفســه مــن الخميس حتى يوم 
األحــد الماضــي، لعلــه يقوى علــى العمــل، وفي يوم 
االثنيــن ارتفعت درجة حرارته إلى 40 مئوية، حتى لفت 
ذلك انتباه مســؤوله: »ايش مالــك؟ ليجيبه: مش قادر 
أقوم، المســؤول شــعر بالريبة من األمــر: بدنا نعملك 
فحــص نطمن على حالك وحالنــا .. بالش يكون عندك 

كورونا«.
ال زال غانم ينبش في تلك التفاصيل: »اتصل المسؤول 
على إســعاف إســرائيلي، فجــاء على باب الورشــة لكنه 
رفــض نقلــي للمشــفى إال بعدمــا أخــذ أجــرة النقل« 
العنصريــة لــم تنتــه، يضيــف بنبــرة صوت يســكنها 
االســتياء: »رفضت مستشــفى »أخلــف« ادخالي بحجة 

انتهاء التصريح«.
لم تنفع كل محاوالته مع الطبيبة اإلسرائيلية بإدخاله، 
تنهيــدات الوجع وكلماتــه التي خاطب فيهــا مهنتها: 
»اعتبرينــي حالة إنســانية« لم ترقق قلبهــا، بل قالت: 
»روح خلــي الشــرطة تاخدك يحطــوك بالحجر الصحي 
بنابلس« واكتفت بسحب عينة من أنفه لفحص إصابته 
بفيروس »كورونا«، فقدته شــرطة االحتالل من قدميه 
ويديــه وهو في حالة يرثي لها ونقلته وألقته عند حاجز 

»بيت سيرا«.
مغامرة وديون

يعــود للحديــث عــن ســبب مغامرته وهــو بحالة 

مرضية صعبة، قائال: »أوضاعنا المعيشــية صعبة، 
ووالــدي وأخوتي ال يعملون، وعلي التزامات وديون 
تبلــغ 30 ألــف شــيكل، بســبب تراكــم العمليات 
الجراحيــة كوني كنــت أتعالج من الكبــد، وأجلس 
أشهر بالمستشــفيات، ولدي طفالن )توأمان( أيضا 

هم بحاجة للعالج لذلك غامرت في صحتي«.
»قلــت لزوجتــي وأطفالــي أننــي ســأذهب وأغيب 
لشهرين، حاولوا نهيي، زوجتي خشيت أن يصيبني 
مكروه فرفضت الفكرة: خليك بالبيت بالش تمرض 
.. فــش عنــدك مناعة، لكني أصريــت على الذهاب 
ألجل لقمة العيش«.. هكذا بدأ غانم مغامرته التي 

انتهت بعنصرية إسرائيلية.
ويقــول: »كل يوم كنت أســتيقظ الســاعة الرابعة 
فجــرا، وأذهــب إلــى حاجــز قريــة »بيــت ســيرا« 
التــي أســكن بها، تبدأ إجــراءات التفتيــش أول ما 
تدخــل البوابة فيتــم تفتيش كل مالبســك، وخلع 
الحــزام، وتفتيش الطعام، وعلبة الســجائر للعمال، 
والمحفظــة، ثم تقف أمــام أجهزة »أشــعة الليزر« 
وترفــع يديــك وتدور أمامهــا، ثم تقف أمــام جهاز 
»بصمــة العين« فإذا أعطت إشــارة خضراء تدخل، 
وإذا أعطت إشــارة حمراء تعــود أدراجك »التصريح 

منتهيا«.
ال زال مســتاء ممــا جرى معه: »ما حــدث عنصرية، 
فالمنســق اإلســرائيلي قــال: إن دولــة االحتــالل 
مسؤولة عن أي عامل، وتتحمل تكلفة عالجه وإجراء 
الفحوصات له، لكنهم حتى إبرة لم يعطوها لي وأنا 

متعب منهك ال أقوى على التنفس«.

تعامل يفضح عنصرية االحتالل 
يف مغامرة »لقمة العيش«.. العامل 
»غانم« ُألقي عىل قارعة »بيت سريا«
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العين الثالثة
إياد القرا

     شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 05/ 2020

الخـاصـة بـ:- تعاقـد لتوفير محروقـات 
لزوم سيارات وآليات ومولدات الشركة

تعلن شــركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حســب 
البيانات و المواعيد التالية:-

- سيكون موعد تســليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق 
2020/04/13 وحتى ســاعة فتـــح المظاريـــف الساعـــة 12:00 بنفس 

الزمان والمكان أعاله.
- يمكــن الحصول على مســتندات العطــاء من دائرة المشــتريات بمقر 
الشــركة الرئيسي بغزة شــارع جمال عبد الناصر " الثالثيني " اعتبارًا من 
يوم السبت المـوافـــق  2020/03/28  علمـًا بـــأن ثمـن نسخـة العطـاء 

400 شيكـل فقط ) غير مستردة ( .

- يرفــق مــع كل عطاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمة 35,000 شــيكل بموجب 
كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنكي مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .
- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة المشتريات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكتروني •

• موبايل رقم : 0599300112 , 0599849269
 شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

احِم نفسك واحِم مجتمعك
تضرب كورونا في كل مكان في العالم شمااًل وجنوبًا وغربًا وشرًقا، 
وال يعرف إلى متى ستســتمر وأين ستصل، وضحاياها بمئات اآلالف، 
ودول تتهاوى وأنظمــة تتفكك, وكما يقال ما بعد كورونا ليس كما 
قبلهــا، ومــن الصعب الحكم حتــى اآلن أين ســتصل األمور، وكيف 

سيكون شكل العالم بعد ذلك.
علــى صعيدنا الفلســطيني، وصلــت كورونا للضفة ثــم لغزة، وهنا 
الحديــث مجــددًا أنه يمكن أن نفعــل الكثير لحمايــة مجتمعنا من 
االنتشــار الواســع لها خاصة في قطاع غزة المحاصــر منذ 14 عامًا، 
والحاالت التي وصلت وتم الكشف عنها لشخصين وصال من الخارج، 
و7 آخرين أصيبوا خالل تقديم الخدمة للمصابين من أفراد الشرطة.
المســؤولية هنا وطنية وفردية والتساهل فيها يجلب كارثة فعلية ال 
قــدر اهلل، وما اتخذ حتى اآلن من إجــراءات في غزة من قبل الجهات 
الحكوميــة مهم وناجع في الحد من انتقــال الوباء داخل قطاع غزة، 
بفعــل اإلجــراءات التــي تتم فــي المعابــر، ومراكز الحجــر، وتفاني 
الطواقــم العاملــة فــي وزارة الصحــة والداخلية واألجهــزة األمنية 
والشــؤون االجتماعيــة وطواقم وزارة االقتصــاد، وكل الجهات التي 
تتابع الشــأن العــام، التي تمكن حتى اآلن مــن إدارة األمر بطريقة 

ترضي الجمهور.
بنفس الوقت هي بحاجــة لمزيد من الضبط واإلجراءات في منع أي 
شكل من أشــكال االختالط بين المحجورين المحتمل انتقال الوباء 
لبعضهم, ولو أن هذا االحتمــال قليل التحقق, لكن كما يقال درهم 
وقاية خير من قنطــار عالج، في بالد هي متهالكة على كافة الصعد 
بســبب الحصار المســتمر والمتواصــل على مدار ســنوات، ونقص 
لألدوية والمعــدات الصحية والطبية، والتي ال زال االحتالل يتملص 

من المسؤولية عن توفيرها في ظل الظروف الصعبة.
المســؤولية الجماعية مطلوبة عبر منع التجمعات، وقد ُفعل خير في 
وقفهــا وفضها، لكن هنــاك حاجة لمزيد من تلــك اإلجراءات، وهي 
بالتشــاركية مع المواطن نفسه الذي يقع على عاتقه ان يتوقف عن 
بعض الســلوكيات التي قد تتســبب ال قدر اهلل في نقل الوباء، مثل 
الزيــارات والتنقــل وبيوت العــزاء أو االفراح، او الذهــاب للتجمعات، 
الى جانــب الحماية الشــخصية المعتمدة على النظافة الشــخصية 

والمنزلية.
هنــاك المقام يطول في البحث عن ســبل الوقاية، لكن هي متوفرة 

عبر المواقــع االلكترونية والهواتــف والمحطات االذاعية 
والتلفزيونية، وهي بحاجة لألخذ بها وأخذها على محمل 
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عمان/ فلسطين:
حذر حزب »جبهة العمل اإلســالمي« األردني، من 
خطورة انتشــار فيــروس »كورونا« بين األســرى 
الفلســطينيين واألردنييــن في ســجون االحتالل 

اإلسرائيلي.
جــاء ذلك وفــق بيــان، أمس، صدر عن مســؤول 
الملف الفلســطيني في الحزب )الذراع السياســي 

لجماعة اإلخوان المسلمين( منير رشيد.

وناشــد الحزب منظمات حقوق اإلنسان بالضغط 
على حكومة االحتالل باإلفراج الفوري عن األسرى، 

ال سيما كبار السن والنساء واألطفال.
وإلى حين إتمام ذلــك، أكد الحزب ضرورة تعقيم 
أقســام الســجون والغرف والمرافق فيها، وتزويد 
األســرى بكافة وسائل الوقاية، وتخفيف أعدادهم 

في الغرف منعا النتشار الوباء بينهم.
وطالب حــزب العمل اإلســالمي حكومة المملكة 

بضــرورة التحــرك الجــاد والفــوري لإلفــراج عن 
األســرى األردنيين في ســجون االحتالل، ال سيما 
في ظل ما يتهدد سالمتهم مع انتشار هذا الوباء 
الخطيــر. وحمل الحــزب في ختــام بيانه، حكومة 
االحتــالل المســؤولية كاملــة عن حياة أي أســير 

يصاب بالفيروس.
ويراوح عدد األسرى األردنيين في سجون االحتالل 

بين 22 و30 أسيرا.

بيروت/ فلسطين:
التقــى وفدٌ فلســطيني، أمس، وزيــر الصحة في 

الجمهورية اللبنانية الدكتور حمد حسن.
وقــدم الوفــد، خــالل زيارتــه للوزيــر، التبريكات 
بمناسبة اســتالمه وزيرًا للصحة في لبنان، مثمنا 
جهــوده الكبيرة في مواجهة فيــروس »كورونا«، 
ومتمنيا للبنان والشــعب الفلسطيني الخروج من 

هذه األزمة سالمين معافين بإذن المولى.
وضم الوفد الفلســطيني أمين ســر تحالف القوى 
الفلسطينية وممثل حركة حماس في لبنان أحمد 
عبد الهادي، وأمين ســر منظمــة التحرير وحركة 
»فتــح« فــي لبنــان فتحي أبــو العــردات، ومدير 
جمعية الشــفاء للخدمــات الطبية واإلنســانية د. 
مجدي كريّم، ومدير الهالل األحمر الفلســطيني 
د. سامر شحادة، وممثل اللجان الشعبية واألهلية 
التابعة للتحالف محمد الشــولي، وممثل الضمان 
الصحــي الفلســطيني د. محمــد داوود، وبحضور 
نائب مسؤول ملف العالقات الفلسطينية في حزب 

اهلل عطاهلل حمود.
وأكد الوفد الفلســطيني أنــه يتحرك في مواجهة 
»كورونــا« بموقــف موحّد، وبناًء عليه تم إنشــاء 
لجنــة طــوارئ مركزيــة مشــكلة من )أمين ســر 

التحالف، أمين سر المنظمة، السفير الفلسطيني، 
مدير وكالة األونــروا(، مطالبين وزير الصحة بأن 
يفرز مندوبًا عن وزارتــه لضمه إلى اللجنة، وذلك 

لضمان التعاون والتنسيق الكامل.
وشــدد حرصه على التعاون مــع وزارة الصحة في 
كل اإلجــراءات الوقائية، وعليه تم تشــكيل لجنة 
صحية متخصصة، لإلشــراف علــى تنفيذ الخطط 
الوقائية والتعامل مع الحاالت المشتبه بإصابتها، 
بالتعــاون مــع الصليب األحمــر اللبنانــي ووزارة 

الصحة.
ولفــت الوفــد إلــى تنفيــذه إجــراءات وقائية في 
التجمعــات والمخيمــات الفلســطينية فــي لبنان 
على مستوى التوعية واإلرشــاد، وتعقيم الشوارع 
والمحــال التجاريــة، والعمل على منــع التجمعات 
الخاصة والعامة، وإغالق المؤسسات التزامًا بقرار 
الحكومــة، مؤكدين على خلــوّ المخيمات من أي 

مصاب بالفيروس.
وأكد الوفد الفلسطيني أن الفلسطينيين هم جزٌء 
من لبنــان، وبالتالي يجب أن تكون الوزارة معنية 
فــي االطالع على أوضاعهــم، ومعالجة أية حاالت 
مصابــة بالفيــروس، وطالبوا بضــرورة التواصل 
والتنســيق، ودعم المؤسسات الصحية لكي تقوم 

بدورها المنوط بها.
من جهته، رحب وزير الصحة بالوفد الفلسطيني، 
وقال: » كمــا قاومنا العــدو الصهيوني وانتصرنا 

عليه فسننتصر على هذا الوباء الخطير«.
ولفــت إلــى أن وزارة الصحــة والدولــة اللبنانية 
معنيــة بــكل المقيميــن علــى أراضيهــا، التزامًا 
منــا بالمســؤولية األخويــة والوطنيــة والقومية 

واإلسالمية.
وثمن حســن الموقــف الفلســطيني الموحد في 
مواجهة »كورونا«، مبديا اســتعداد وزارة الصحة 
للتعــاون والتنســيق الكامــل، وفرز منــدوب عن 

الوزارة في لجنة الطوارئ المركزية.
وأكــد أنــه علــى اســتعداد لدعــم المؤسســات 
الصحية الفلســطينية بما يتوفر للوزارة من مواد 
ومســتلزمات لها عالقة بالوقاية، مشــيرًا إلى أنه 
يقوم بالضغط على المؤسســات الدولية المعنية 
بالشأن الفلســطيني، لكي تقوم بواجباتها داخل 

الوسط الفلسطيني.
وأكد الوزير اللبنانــي حرصه الكامل على التعاون 
مــع لجنة الطــوارئ المركزيــة، مبديًا اســتعداده 
لتقديــم كل مــا يلــزم لمواجهــة كورونــا، ألن 

الفيروس ال يفرق بين فلسطيني ولبناني.

القدس المحتلة/ فلسطين:
صدحــت مآذن المســجد األقصــى، إيذانا بصالة 
الجمعــة، واعتلــى إمــام وخطيب المســجد منبر 
صالح الدين األيوبي، إللقاء الخطبة، في مشــهد 
وحدث لم يألفه المسلمون الذين غابوا قسرا عن 
األقصى بعد تعليق الدخول إليه بقرار من مجلس 
األوقاف والشــؤون الدينيــة، للوقايــة والحد من 

انتشار فيروس كورونا.
وأدى صــالة الجمعــة في األقصــى موظفو دائرة 
األوقــاف اإلســالمية فقط، مــع االلتــزام الكامل 
بالتعليمات واإلجراءات الوقائية للحد والوقاية من 

الفيروس.
وبدت ساحات األقصى ومصلياته خالية تماما من 

المصليــن الذيــن التزموا بالقــرارات والتعليمات 
الصادرة للحد من انتشار الفيروس.

وشــدد خطيب الجمعة الشيخ يوســف أبو اسنينة 
علــى ضرورة البقــاء في البيوت هــذه المدّة من 
أجل الســالمة والمحافظة على الصحة، وااللتزام 
بتعليمات أصحاب االختصاص، وعدم االســتهتار 
بمــا يجري. وقــال: إن األخذ باألســباب دعا إليها 
ديننا الحنيف، واليوم يعيش العالم بأســره أوقاتًا 
صعبة جراء انتشار الفيروس، ويوميًا هناك ارتفاع 
بأعداد المصابيــن والوفيات، ويقــف العالم على 
حافــة االنهيــار، وال منجــي إال اهلل فهــو الرؤوف 

بالعباد والبالد.
وكان مجلــس األوقــاف والشــؤون والمقدســات 

اإلســالمية، أعلن األســبوع الماضــي، عن تعليق 
حضــور المصلين إلى المســجد األقصى المبارك، 
منذ فجر االثنين، لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات 
المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشــار 
فيــروس كورونا وســبقها القــرار القاضي بإغالق 

المصليات المسقوفة.
وأكــد مجلــس األوقــاف اســتمرار التحــاق جميع 
الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة 
نشــاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع األذان في 
األقصى فــي جميع األوقات علــى أن يؤدي جميع 
العامليــن في دائــرة األوقاف اإلســالمية وحراس 
األقصــى الموجــودون، الصالة في الســاحات مع 

مراعاة اإلرشادات الصحية.

تحذير من إصابة أرسى أردنيني يف سجون االحتالل بـ»كورونا«

وفد فلسطيني يلتقي وزير الصحة اللبناين لتنسيق مجابهة »كورونا«

كورونا ُيغّيب املصلني عن املسجد األقىص

مواطنون يؤدون صالة الظهر أمام بوابة المسجد األقصى بعد إغالقه                  )ا ف ب(
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الناصرة/ فلسطين:
حذرت جمعية إســرائيلية متخصصة بمراقبة حرية الحركة 
والتنقل لدى الفلسطينيين، من أن ظهور حاالت من مرض 
»كورونا« فــي قطاع غزة يثير القلق بشــكل خاص، وذلك 

نظرًا للظروف المتدهورة في القطاع.
وأوضحت جمعية »جيشــاه« )مسلك(، في تقرير، أمس، أنه 
بعد عشــرات الســنين تحت االحتالل، من ضمنها 13 سنة 
من اإلغالق الخانق، باتــت البنى التحتية في غزة متهالكة 
وغير كافية مما يشــكل خطرًا على حياة الســكان في ظل 

تهديد الوباء.
وقالــت إنه على مــدار ســنوات تفرض ســلطات االحتالل 
تقييدات على تنقل مليوني إنسان فلسطيني )سكان قطاع 
غزة(، بواسطة اســتخدام منظومة التصاريح التي كان لها 

دورًا مركزيًا في تدهور ظروف الحياة في غزة.
وأضافت: ال يوجد في غزة مياه صالحة للشرب في البيوت، 
وتزويــد الكهرباء يكون في جزء من ســاعات اليوم فقط، 
كمــا أن الجهــاز الصحــي يعانــي الكثيــر مــن النواقص، 

واالقتصاد متعثر ونسب البطالة عالية جدًا.
وأشــارت إلى أن الســيطرة اإلســرائيليّة المســتمرة منذ 
ســنوات طويلة على جوانب كثيرة من حياة ســكان قطاع 
غــزة، تفــرض عليها مســؤوليّة االهتمام بــأن تكون في 

قطاع غزة ظروف حياتيّة الئقة.
واســتدركت »جيشــاه«: »لكن وبــداًل من ذلــك، اختارت 
)إســرائيل( سياســة معاكســة. ســكان قطاع غزة اليوم ال 

يملكــون األدوات للتعامل مع أزمة بهذا الحجم الذي يهدد 
حياتهم«.

وشددت المنظمة على أنه في ظل الخطر الحقيقي النتشار 
الوباء، يتوجب على كافة الجهات المســؤولة، )إســرائيل( 
والســلطة الفلســطينية االهتمام بأن يحصل السكان على 

كافة اللوازم الضرورية للحفاظ على صحتهم.
ولفتــت إلــى أن وزارة الصحــة في غزة توجهــت للمجتمع 
الدولــيّ لالنضمام للمطلــب بإزالة اإلغالق اإلســرائيليّ 
المفروض على القطاع، وذلك نظرًا للنقص الكبير بأجهزة 
التنفــس الصناعــيّ، ووحــدات العنايــة المكثفــة، أدوية 
ومعدات وقايــة، وبهدف رفع الجاهزيــة للتعامل مع الوباء 

في حال انتشاره.
وطالبت المنظمة ســلطات االحتالل بإزالة اإلغالق بشكل 
كامل، والســماح بدخــول كافة المعدات والمــواد الحيوية 
إلــى قطاع غــزة، ويشــمل تلك التــي تعتبرهــا »مزدوجة 
وأجهــزة  الطبيــة  األجهــزة  وبضمنهــا  االســتخدام«، 
االتصــاالت، وكذلــك المعــدات والمواد الخــام الضرورية 
الســتمرار النشاط االقتصادي، وإلغاء التقييدات على خروج 

البضائع.
وأكدت منظمة إسرائيلية أن النقص في األدوات المطلوبة 
لمواجهــة »كورونا« ملحوظ في أماكــن كثيرة في العالم، 
وأيضًــا فــي دولة االحتالل. ومــع ذلك، تقع علــى األخيرة 
المســؤولية لالهتمــام بصحــة ســكان القطــاع، نتيجــة 

السيطرة التي تحتفظ بها لنفسها على حياة سكانه.

غزة/ فلسطين:
طالبت كتلة الصحفي الفلسطيني، بإقالة ومحاسبة 
رئيــس تحريــر وكالــة »وفــا« التابعــة للســلطة 
الفلسطينية، خلود عساف؛ لترويجها إشاعات كاذبة 

حول انتشار فيروس »كورونا« في غزة.
وأوضحــت كتلــة الصحفي، في بيــان، أمس، أن ما 
نشــرته »عساف« من إشــاعات حول إصابة عشرات 
المواطنيــن في غزة بالفيروس عبــر صفحتها على 
موقع »فيســبوك« أدى إلى خلق حالة بلبلة وإرباك 
في الشــارع الفلســطيني، خاصة في هذه المرحلة 
الحساســة التــي يكافــح فيهــا الجميع هــذا الوباء 

القاتل.
وعدت ســحب »عساف« لمنشور اإلشــاعة الكاذبة، 
ونشــر رســالة اعتذار حوله ال يكفي، مشــددة على 
أنه البد من المحاسبة القانونية كما كل المروجين 

للشائعات.
وقالت كتلة الصحفي: إن وقوع رئيس تحرير وكالة 
األنباء الفلســطينية الرســمية بهذا المســتوى من 
األخطاء يعني أنــه ال يتمتع باألهلية والمســؤولية 
ألن يبقــى فــي موقعه، مطالبة رئيــس حكومة رام 

اهلل محمــد اشــتية والنائب العام بإقالة »عســاف« 
ومحاسبتها أسوة بغيرها من مروجي الشائعات.

وطالــب التجمــع اإلعالمــي الفلســطيني، بضرورة 
مالحقــة مروجي الشــائعات التي تعمــل على إثارة 
الرعب والمخاوف في صفوف المجتمع الفلسطيني.

وأشــاد التجمــع اإلعالمي، فــي بيان، أمــس، بدور 
المؤسســات اإلعالمية الفلســطينية وباإلعالميين 
والنشطاء الفاعلين على الساحة الفلسطينية، الذين 
يواصلون تأدية رســالتهم فــي خدمة المجتمع من 
خالل نشــر األخبار والرســائل اإلعالمية والتوعوية 

المستندة إلى الحقيقة من مصادرها الصحيحة.
وأكــد علــى ضــرورة اســتقاء األخبــار والمعلومات 
الخاصة بانتشــار فيروس »كورونــا« من مصادرها 
الحكوميــة الخاصــة، وعــدم التســرع في نشــر أي 

معلومة دون التحقق من صدقيتها ووثوقيتها.
ودعا التجمــع اإلعالمي المؤسســات اإلعالمية إلى 
ضرورة توفير وســائل الســالمة والوقاية للعاملين 
فيهــا، ومراعاة أصحــاب األمــراض المزمنة منهم، 
وعدم إرســالهم إلى األماكن التي قد تشكل خطرًا 

على حياتهم.

جمعية إرسائيلية: )تل أبيب( تتحّمل
 مسؤولية األوضاع الصحية بغزة

التجمع اإلعالمي يدعو إلى مالحقة مرّوجي اإلشاعات
كتلة الصحفي تطالب بإقالة

 ومحاسبة رئيس تحرير وكالة »وفا«

غزة/ يحيى اليعقوبي:
داخــل غرفــة »العــزل« .. بحــذر يســحب 
األخصائي هاني المقيــد، العينة المخبرية 
فــي أولى مراحل فحص الحاالت المشــتبه 
بإصابتها بفيــروس كورونــا )كوفيد 19( 
وأخطرهــا حيــث يكــون الفيــروس حيَّــًا 
والخطــورة عاليــة فيجلــس أمــام جهــاز 
الفحــص، محتميا بمالبــس طبية بيضاء، 
فالخدمة المقدمة أشــبه بالســير في حقل 
»الخطر«؛ فأمامه فيروس محتال، ال مجال 

للخطأ، لالستهتار، لعدم التركيز.
كانت صحيفة »فلسطين« حاضرة لترصد 
ظــروف العمــل فيــه .. »ممنــوع الدخول 
.. منطقــة عــدوى« تنبهــك هــذه اللوحة 
الملصقة على باب مختبر الفحص المركزي 
في الطابق الثالث بعيــادة الرمال بمدينة 
غزة، بالمــرة األولى ثم تجدهــا على باب 
ثــان وثالث يقابلك قبل أن تصل إلى غرفة 

»العزل« بقسم »البيولوجيا الجزيئية«.
غرفة العزل

اصطحبنــا المقيــد وهــو أخصائي قســم  
البيولوجيــا الجزيئيــة  إلــى داخــل غرفــة 
العزل، يتوقف عند جهاز  يشــبه الصندوق 
على طاولــة بداخل أنابيــب يعزلها زجاج، 
وبينما هو على تلك الهيئة قال: »التعامل 
الخطــر يكون هنــا بالمرحلــة األولى ألننا 
نســتخرج في هذا الجهاز المــادة الجينية 
من الفيــروس، ويكون حيــا لكننا نتعامل 
معه بإجراءات الســالمة بتغطية الجســم، 
وارتــداء نظرات، وكمامــة »N95« حتى ال 
يصل الفيروس للجهاز التنفســي )..( هذه 

الغرفة مجهزة بكامل إجراءات السالمة«.
حديــث  اللــون  أســود  لجهــاز  ينتقــل 
متصــل  الغرفــة  بداخــل  المواصفــات 
بحاســوب وشاشــة، وبداخله أنابيب خلف 
عــازل زجاجــي، يواصل الشــرح: »الخطوة 
الثانيــة، تتعلق بتحضير مواد الفحص، ثم 
وضعها على هذا الجهــاز )PCR( ومتابعة 
البيانــات الصــادرة وإخــراج النتائج وهذه 

العملية تستمر لمدة ست ساعات«.
وبعد ظهــور الفيروس بــدأ المختبر حالة 
طــوارئ لكافــة العاملين، ال يفــر ذلك من 
كالم المقيــد قائال: »نعمــل حتى منتصف 
الليل، أول أمــس داومت من الصباح حتى 
العاشرة مســاًء، نمت عدة ساعات، وعدت 
للعمل في اليوم التالي الســاعة الســابعة 
صباحــا .. نعمل حاليا أثني عشــرة ســاعة 

متواصلة«.
»أمضينــا 16 يوما في ضغــط عمل، نرى 
أطفالنــا قليــال، يخافون علينا ألننا نشــعر 
يصلهــم  أن  الطبيعــي  ومــن  بالخــوف 
القلــق«.. ما قاله هنا يجعلــك تتوقف عند 

حجم دورهم.
أمامــك تتنقــل أخصائيــة التحاليل أحالم 
الطيبــي بيــن الغــرف، تتفقــد األجهــزة، 
وبعض األنابيــب، وأوراق وملفات،  أيعرف 

أطفالك أنك تعملين بفحص »الكورونا«!؟ 
.. الضحكــة التي أخرجتها هنــا، اختصرت 
اإلجابــة، لكنهــا فســرت أكثــر: »صحيح؛ 
يعرفــون وأننــي معرضــة للخطــر، دائما 
يدعــون لي: »المولــى يحميك يــا ماما«، 
لكننا عملنا في الحروب قبل ذلك واعتداءات 
االحتالل على غزة، فوزارة الصحة الوحيدة 

التي ال تعرف االجازات«.
يذكرهــا الــكالم بموقــف عائلــي طريف: 
»ابني الصغير عبد الرحمن يقول لي: ماما؛ 
كورونا مــش كورونا مش حبعد عنك، ألن 
أوالدي األربعــة أحيانــا يخافــون االقتراب 

مني بالبيت كوني أعمل هنا«.
»لــدي أربعة أطفــال بينهم بنــت واحدة؛ 
أفتقدهــم فحينما أعود متعبة في المســاء 
أجدهــم ينتظروننــي للحظات، ثــم نخلد 
وهــم  الصبــاح  فــي  واســتيقظ  للنــوم، 

أخصائيــو  يمضــي  هكــذا   .. نائمــون« 
التحاليــل  أوقاتهم في جدول طوارئ لنحو 

12 ساعة عمل يوميا.

20 عامًا

تنهمــك  المختبــر،  غــرف  إحــدى  داخــل 
أخصائيــة التحاليــل عهود صرصــور، في 
تحضير أوراق وملفــات على مكتبها، فمنذ 
عشــرين عامًــا تعمــل هنــا، يوميــا تأتي 
لدوامها من منطقة دير البلح وسط قطاع 
غزة، تستيقظ فجرا تحضر نفسها وتنطلق 
إلى المختبر ليبدأ دوامها الساعة السابعة 
والنصف صباحا في الوضع الطبيعي، لكنها 
اليوم تضطر للتأخر في جدول »الطوارئ« 
كحــال زميلتها أحالم وبقيــة األخصائيين 

هنا.
عهــود هي األخرى تدفــع ضريبة مواجهة 
»كورونــا« فــي عالقاتهــا االجتماعية، ال 

تخفي ذلك متفهمة األمر: »الحقيقة أهلي 
يخافون، خاصة حينما عرفوا ظهور حاالت 
مصابــة بالفيــروس قمنــا بفحصهــا هنا 
بالمختبر، لكن لما شاهدوا صوري باللباس 
الخاص الطبي، شــعروا باالطمئنان )..(ال 
ينامون إال حينما أصل البيت حتى لو عدت 

الساعة العاشرة مساًء«.
طاقم مدرب

العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  كان  بينمــا 
بــوزارة  المســاندة  الطبيــة  للخدمــات 
الصحــة، د. أيمــن الحلبــي منشــغال في 
تلقــي اتصــاالت، ومتابعــة ســير العمل، 
قال لـ »فلســطين«: إن المختبر المركزي 
يختص بتقديم فحوصات مخبرية نوعية، 
جزء منهــا الفحوصات الفيروســية ومنها 
»الكورونــا«، وأجرينــا تعديــالت إضافية 
عليه مع بداية األزمــة ليتوافق مع معايير 
منظمــة الصحــة العالميــة فيمــا يتعلق 
بالســالمة، األجهــزة التي يتــم الفحص 
عليها تعمل بكفــاءة والطاقم مدرب على 

مستوى عال.
حسبما يذكر الحلبي، أن هناك حاجة لنحو 
ألفــي عينة فحص الفيــروس للتعامل في 
مرحلــة من المراحــل، خاصــة أن الكمية 
الحالية الموجودة تكفي لخمســين عينة، 
»راســلنا جهات مانحة ووزارة الصحة برام 
اهلل لكن االســتجابة ليســت بالمســتوى 
المطلــوب وجــزء مــن التبريــر أن المادة 

شحيحة على مستوى العالم«.
تبادل خبرات

مدير دائــرة المختبــرات بــوزارة الصحة 
د. عميــد مشــتهى يوميًا يــزور المختبر 
للتأكد من ســير العمل، يقول: يفوق عدد 
الفحوصــات التــي تجريها الــوزارة عن 5 

مليون فحص سنويا«.
ولــدى الــوزارة 37 مختبــرا فــي الرعايــة 
األولــى، ومختبــر للصحــة العامة لفحص 
المياه واألطعمة، والخدمة الثالثة المختبر 

»المركزي«. بحسب مشتهى.

»فلسطين« ترصد العمل في الخط األول لمواجهة »كورونا«
أخصائيو »البيولوجيا الجزيئية«.. العمل يف »حقل الخطر«!

طواقم وزارة الصحة تعمل في المختبرات لفحص العينات          )أرشيف(
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

الكورونا يشّيع صفقة القرن 
إىل مثواها األخري.. ضعف 

الطالب واملطلوب؟!
بدا العم ســام وهو يصدّر لنا ما أســماها صفقة القرن مغرورًا متبجّحًا 
وأنــه صاحب اليــد الطولى التي تفعل ما تشــاء، وأّن األمر كله بيده ويد 
ربيبته، يفعل ما يشاء حتى من غير وضع الطرف اآلخر في الصورة أو أخذ 
رأيه أو التحاور معه، ال داعي لكّل هذا ألنه القدر المحتوم لهذه المنطقة 
يفعل بها ما يشاء، يعزّ من يشاء ويذّل من يشاء! بلغ به غروره أن يقول 
قولة فرعون األولى: "إن أريكم إال ما أرى"، رســم وقسّم وخّطط وفصّل 
بما يتناســب تماما مع مقاس ســيّده المدّلل "نتنياهو"، لم يكن يرى اال 
بعيني حليفه المقدّس، ذهب بعيدًا وتنّكر لكل المفاوضات واالتفاقيات 
التي كانــت تحت رعاية دولته وأدار ظهره لــكل القرارات الدولية وصفع 
كل حلفــاء دولته التاريخيين واالســتراتيجيين حتى أنه لم يحســب لهم 
أي حســاب ولم يرَ فيهــم إال أدوات لتحقيق أهوائــه واالنصياع لنزواته، 
قدّم القدس على طبق من ذهب لشيطان المنطقة، وقدم لهم الجوالن 

ووضع بوصلته على مبتغى ومراد هذا الشيطان.
ولمّــا بلغ ما بلــغ من العتوّ والعجرفة وتناهى إلى ســمعه أن فيروسًــا 
حقيــرًا وضيعًا يصيب دولة من دول الخصوم، انتشــى وازداد غطرســة 
وغــرورا ووصف هذا الفيروس وصفــة عنصريــة، إذ إن العالم كّله يقول 
عنه فيروس كورونا او كوفيد 19 وهو يقول عنه الفيروس الصيني، إذ ال 
شــك عنده بانه من حالف شعب اهلل المختار فهو وهم ظّل اهلل في أرضه 
وهــم األطهر واألتقى وإلى اهلل األقرب، وهم أبناء اهلل وأحباؤه وهذا وباء 

يصيب اهلل به أعداءه وكل من ال يرى ما يراه العم سام ونتنياهو.
رعــدت صفقة القرن وأبرقت ثم في ســماء الكورونــا الجديد الذي أحاط 
بهــم وأحــاط بالبشــرية جمعاء تالشــت وزهقــت روحها، أخيــرًا طرق 
الفيــروس أبواب صاحــب الباب العالــي لصفقة القــرن وأتاهم اهلل من 
حيث لم يحتســبوا، ظنّوا أنهم مانعتهم حصونهم التي بنوها بعلوّهم 
وجبــروت طغيانهــم مــن الكورونا، ظــنّ أن التكاثر باألمــوال وطغيان 
االقتصــاد أهم من صحة وعافية االنســان، تجاهل االمر فالرجل األبيض 
واالشقر واالصفر ال يأتيه باطل الصين وشرّه! هذا الفيروس ال يخترق إال 

من هم دونه من أجناس وأصناف البشر.
ويأبى اهلل إال أن يقهر من يظنّ في نفســه أنه فوق البشــر، أو من ظنّ 
أنــه قادر عليها وهو بما وصل إليه من علــوم وقدرات قد أصبح إله هذه 
الحيــاة وأنه هــو صاحب األمر كّله، يصيغ الصفقات مــن ألفها إلى يائها 
دون أن يراعي حقوق البشــر أو من ال يراهم من البشــر، ألقيت بظلمك 
جزاًفا بصلف رجل الكابوي وعنصريته الحمقاء ومضيت عاتيًا مســتكبرًا 
بروح الفاشــية والنازيــة واالمبريالية وكل ما جمعت األرض من أشــكال 

التوحش والعنصرية تدوس بها حقوق المظلومين من البشر. 
هــا أنت يا من ظننت نفســك إله البشــر بجبروت طغيانــك، تخرّ راكعًا 
أمام فيروس يحيلك معزواًل مذموما مدحورا، بين عشيّة وضحاها أحالك 
الفيــروس الصيني! )على حدّ تعبيرك العنصري( أنت ودولتك الى مدينة 
أشباح تخشون الخروج للشارع، تُرعبون من نسائم الهواء ولمس األشياء 
وتواصــل بعضكم البعض، هذا الفيروس أيهــا اإلله المصطنع يطاردك 
ويمنعــك من كل شــيء، يقول لك كل مــا بين يديك أنــت محروم منه 
وليس لك أن تلمســه أو تصيبه يديك، يقول لك أنت أضعف من بعوضة 
ومــا هــو أقّل منها وأخسّ، أنت وكل من معــك وكل جبروتك ال قبل لك 
بذبابة وان يسلبك هذا الذباب شــيئا فلن تستنقذه منه، ضعف الطالب 
والمطلوب، اليوم إن يسلبك فيروس كورونا شيئا لن تستنقذه منه وهذا 
مــا هو أحقــر وأقل على اهلل مــن الذبابة، ألنك بظلمــك وطغيانك كنت 
أخسّ وأقّل على اهلل من الذبابة التي ضربها لنا مثال في كتابه العزيز.  

لقد شــيّع هــذا الفيروس الصغير في حجمه الكبير في فعله، غطرســتك 
يا عمّ ســام الى مثواها األخير، لقد شــيّع اســتكبارك وطغيانك وظلمك 
وأبّهتــك وصولجانــك وعنصريتــك ومخططاتــك الفاجرة وسياســاتك 
الحمقاء واقتصادياتك العاتية وإعالمك المفتري الكاذب. ولقد شيّع فيما 

شيّع الى مثواه األخير ما ادعيته وسمّيته صفقة القرن. 
بقــي أال نعتمد فيمــا نعتمد على فعــل هذا الفيروس فحســب، ألن اهلل 
يريد أن يــرى أفعالنا، جدّنا واجتهادنا، الثقــة بقدراتنا وخبراتنا، وحدتنا 
والوقــوف أمام تحدياتنــا، لنري اهلل مــا نصنع بعد أن رأينــا ما فعل اهلل 
بجنوده الذين ال يعلمهم اال هو ســبحانه: "وما يعلم جنود ربك اال هو". 

مشوارنا مع الظالمين طويل والمطلوب منا ما زال كثيرًا. 
بقي أن نقول إننا ال نشــمت بأحد وأن هذا المصاب هو ابتالء للبشــرية 
جمعــاء، ولكننــا من الجميل أن نرى ضعف من يرون أنفســهم أنهم قدر 

اهلل علينا.

»خبز وماء« .. مبادرة ملساعدة 
األحياء املهمشة يف خان يونس

خان يونس/ فلسطين:
أطلقــت جمعية إعمار للتنمية والتأهيل، بالتعــاون مع لجنة »حي المواصي«، 
مبادرة خيرية لتقديم »الخبز والماء« على المحتاجين في المناطق المهمشــة 

في خان يونس.
وأكد رئيس الجمعية د.رامي الغمري، في بيان، أمس، أن األزمة الصحية التي 
تجتاح العالم تضع الجميع في موضع المسؤولية االجتماعية وتقديم يد العون 

للمحتاجين في ظل الظروف االقتصادية التي يمر بها قطاع غزة.
وأشــار الغمري إلى جهود جمعيته في مكافحــة »كورونا« عبر تعقيم األماكن 
والمرافــق العامة فــي خان يونس، وإطــالق مبادرة »خبز ومــاء« للمحتاجين 

الذين يلتزمون منازلهم خشية تفشي الفيروس بين المواطنين.
وأكد أن المبادرة ستســتمر حتى انتهاء أزمة »كورونا« داعيا فاعلي الخير إلى 
المســاهمة في إنجاح الحملة. من جهته، أكد عضو لجنة حي المواصي بسام 

الشنا، على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود الداخلية في مواجهة »كورونا«.
وقال الشنا إن ما نقوم به هو بناء جسور الثقة والتكاثف بين المتبرع والمحتاج.

غزة/ فلسطين:
أعلنــت النيابــة العامــة بغزة، أنها اســتكملت 
إجــراءات التحقيق في أربع قضايا تتعلق بنشــر 
اإلشــاعات والمعلومات المغلوطة، وذلك خالل 

األسبوع الماضي.
وأكــدت النيابــة فــي بيــان مكتــوب وصلــت 
»فلســطين« نســخة عنه، أن الهدف من نشــر 
اإلشاعات زعزعة االســتقرار الداخلي والسكينة 
العامــة، واتخــذت اإلجــراءات القانونيــة بحق 

المتهمين فيها.
كمــا باشــرت النيابــة العامــة خالل األســبوع 
الماضــي، التحقيــق فــي ٣٩٣ قضيــة جنائية 
عرضــت عليها من مختلف المحافظات، شــارك 
في إنجازهــا ١٥ عضو نيابة مناوبــا في مراكز 

الشرطة والنيابات.
وقالت إنه »تم توقيف خمسة عشر متهمًا وفق 

األصول القانونية في قضايا تمس األمن العام، 
واســتئخار توقيف باقــي المتهمين اســتكمااًل 

للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة«.
وأضافت: »بالمتابعة مع أقسام المباحث العامة 
في المحافظات، تبين التزام المواطنين الكرام 
بقــرارات الحجــر الصحي المنزلــي، والحجر في 

المراكز، ولم تسجل أي مخالفة بالخصوص«.
قضيــة   32 فــي  تحقيقاتهــا  أن  وأوضحــت 
اقتصاديــة متنوعــة فــي المحافظات اســتنادًا 
لمحاضــر الضبط المحالة مــن وزارة االقتصاد 
الوطنــي ومباحث التموين باإلضافة لشــكاوى 
المواطنين، وتنوعت هذه القضايا )االســتغالل 
التجاري ورفع األســعار/ الغش التجاري/ مخالفة 
المواصفات والمقاييس/ مخالفة شروط األمن 
والســالمة في المنشــآت والمصالــح التجارية/ 

أخرى(.

وأعلنت أنها حــررت العديد من التعهدات بحق 
التجار غير الملتزمين باإلعالن عن األسعار.

وقالت إن التحقيق في واقعة تتعلق بقيام متهم 
بالغش التجاري وصناعة )ســائل معقم( مخالف 
للمواصفــات انتهــى، وال يحتوي علــى الكمية 
الالزمــة من الكحول المطهرة، وتدوين بيانات 
غير دقيقة على بطاقة بيان المنتج، ووجهت له 
االتهام، ومددت توقيفه أمام القضاء وتحفظت 

على البضائع المغشوشة حسب األصول.
وأشــادت النيابــة بجهــود مأمــوري الضبــط 
القضائــي العامليــن فــي الميــدان )مباحــث 
التموين، مفتشي وزارة االقتصاد الوطني ووزارة 
الزراعة ووزارة الصحة والبلديات( باإلضافة إلى 
قــوات األمن والشــرطة، لجهودهــم المبذولة 
للحفاظ على األمن والصحة والســكينة العامة 

والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.

أثينا/ فلسطين:
اعتدى عناصــر األمن اليونانــي على مجموعة 
مــن الشــبان الفلســطينيين المهاجرين قبل 
أيــام، واختطــف عــددا منهم فــي أماكن غير 

معلومة.
وأوضــح مهاجر فلســطيني يتواجــد في مركز 
لجوء مدينــة »بلــي« بجزيرة »كــوس« التي 
وقعت فيهــا الحادثة أن »عدد من المهاجرين 
األفارقــة قامــوا باالعتداء مســاء الثالثاء، على 
شبان فلسطينيين في ذات المعسكر، وهو وما 

دفع باألمن اليوناني للتدخل«.
وأفاد المهاجر في حديث لـــموقع »عربي21«: 
بأنه تم احتجاز نحو 40 فلســطيني في ظروف 
صعبة من الســاعة الثامنة من مســاء الثالثاء 
وحتى الســابعة من صباح األربعاء، وقام أفراد 
مــن الشــرطة اليونانيــة باالعتــداء بالضرب 

بشكل همجي وعنصري وبألفاظ نابية، منوها 
إلــى أن »عــدد مــن أفــراد األمنــي اليوناني، 
كانوا يهددون الشــباب بالتعامل معهم مثلما 

يتعامل جيش االحتالل اإلسرائيلي«.
ونوه الفلســطيني الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
أن الشــرطة اليونانية قامت بإلقاء الشبان في 
أجــواء الصقيع والبــرد القــارس، دون مراعاة 
ألبسط الظروف اإلنسانية، مؤكدا أن الشرطة 
اليونانيــة أبقت علــى 5 شــبان جميعهم من 
قطاع غزة وهم؛ ســعيد زعرب، جهــاد الغول، 

رفعت غزال، يوسف صقر وسامر عليوة.
الشــبان  مصيــر  معرفــة  حاولنــا  وتابــع: 
المختطفين، دون جــدوى، ونحن ال ندري أين 
هم أو مــاذا حصل معهم«، متســائال: »لماذا 

أبقت الشرطة على هؤالء الشبان؟«.
وأكد أن الشــباب المختطفين لم يشاركوا في 

أي عمــل يخل بالنظام، ولــم يكونوا طرفا في 
االشتباكات األخيرة، منوها إلى أن »المهاجرين 
يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وال إنسانية، 
حتى الحيوانــات ال تســتطيع العيش في هذه 

الظروف«، بحسب وصفه.
وعبر الفلسطيني عن خشيته من مصير هؤالء 
الشــبان خاصة في ظل الظــروف الصعبة التي 
تعصف بالمنطقة مع تفشــي وبــاء »كورونا« 

الخطير.
وأطلــق عــدد مــن المهاجريــن وعائالتهــم 
والســفير  الفلســطينية  للســلطة  مناشــدة 
الفلســطيني فــي اليونــان مروان طوباســي، 
ولجميــع المؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية 
الدولية بالعمل على ضرورة الكشف عن مصير 
هؤالء الشبان، وإطالق ســراحهم فورا، ألنهم 

لم يتركبوا أي مخالفة.

ستوكهولم/ فلسطين:
كشــفت اإلحصائيات الرسمية في السويد، أن 
)3296( الجًئا فلسطينيًا حصلوا على الجنسية 
الســويدية عام 2019، وتصنفهم الســلطات 

السويدية »بال وطن«.
وقالــت وكالــة األنباء الســويدية، أخيــرًا: إن 
المصنفيــن »بــال وطــن« والصومالييــن هم 

أقل الفئات المهاجرة في الســويد حصواًل على 
الجنسية، والمجموعة األكبر للسوريين.

وبينــت األرقام التي نشــرتها مصلحة الهجرة 
الفلســطينيين  أعــداد  تراجــع  الســويدية 
الحاصلين على الجنســية لعام 2019 عن عام 
2018، حيث ســجل منــح )6425( منهم خالل 

.2018

وكانت دائــرة الهجرة الســويدية اســتبدلت 
نظــام منح اإلقامة الدائمة -أحد شــروط منح 
الجنســية- للمؤقتة فــي منتصــف يوليو عام 
2016، وخــالل األربع ســنوات الماضية قدّم 

والســوريين  الفلســطينيين  الالجئيــن  آالف 
وغيرهم طلب اللجوء، ومنحوا اإلقامة المؤقتة 

مدة عامين.

لم تسجل مخالفة لقرارات الحجر الصحي
النيابة بغزة تستكمل التحقيق بقضايا

 نرش اإلشاعات واملعلومات املغلوطة

األمن اليوناين يختطف فلسطينيني ومناشدات إلطالق رساحهم

تراجع أعداد الفلسطينيني الحاصلني عىل الجنسية السويدية

الطقس: أجواء باردة
 وأمطار متفرقة

رام اهلل/ فلسطين:
توقعت دائــرة األرصاد الجوية أن يكون الجو الســبت، غائمًا جزًئيا إلى غائم 
ويطــرأ انخفــاض ملموس على درجــات الحــرارة ليصبح الجو بــاردا، ويتوقع 
ســقوط زخات متفرقة من األمطار فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية 
إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشــطة الســرعة مع هبــات قوية أحيانا والبحر 

متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
وتنبأت الدائرة، في نشــرتها، أمس، أن يكون الجو األحد، غائما جزئيا ويطرأ 
ارتفــاع طفيف على درجــات الحرارة، وتكــون الفرصة مهيأة لســقوط أمطار 
محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شــمالية غربية إلى جنوبية 

غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وأشارت الدائرة إلى أن الحالة الجوية ليوم االثنين، سيكون خاللها الجو غائما 
جزئيــا وال يطــرأ تغير يذكر على درجــات الحرارة، والرياح شــمالية غربية إلى 
جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة الســرعة والبحر خفيف إلى متوســط ارتفاع 

الموج.
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خالفاتهــا  العالــم  دول  معظــم  تتناســى  بينمــا 
الراهنــة، وتنصهــر في بوتقــة واحــدة دون تمييز 
بيــن دولة غنية وأخــرى فقيرة؛ إليجــاد ترياق ناجع 
لفيــروس »كورونا«، الــذي يهدد البشــرية جمعاء، 
تمضي دويلــة االحتالل اإلســرائيلي في عنصريتها 
المقيتة؛ بل إنها تســتغل فرصة االنشغال العالمي؛ 
لتزيد من منســوب إجرامهــا؛ عبر تطبيق سياســة 
األبارتهايــد حتى على مــن تضعهم قيــد االعتقال 
إلــى جانب ســرقتها لألراضي الفلســطينية؛ إلقامة 
بــؤر اســتيطانية لقطعــان المســتوطنين، متذرعة 
بفكرة عنصريــة؛ تتمثل بيهودية الدولــة العبرية، 
وطــرد المكون الفلســطيني حتى مــن أرضه؛ حيث 
إنهــا انتهــزت الجائحة التــي صرفت أنظــار العالم 
عنها، لتقتلع نحو 1200 شجرة زيتون في بيت لحم، 

وتعمل على تنفيذ مخططها االســتيطاني، بإنشــاء 
1739 وحدة اســتيطانية في عمــق الضفة الغربية، 

كمــا جاء في رســالة مندوب فلســطين الدائم التي 
ســلمها لألميــن العام لألمــم المتحــدة؛ لكن تلك 
الرسالة لم تلق أذانًا صاغية؛ ألن العالم اآلن منشغل 
بما يحفظ له وجوده، متناســيًا أن هناك شعبًا يرزح 
تحت نير االحتالل منذ عشــرات السنين، ويذوق من 
ذلــك االحتالل الجاثم على صــدره أضعاف ما يذوقه 

من يعاني »كورونا« وتبعاته.
دويلة )إســرائيل( منذ إنشــائها لم تكتــف بتهجير 
الســكان، وســلب ممتلكاتهم؛ بل إنها عملت على 
التنمــر العنصري تجاه من أبــى منهم أن يرحل عن 
أرضه، ومارست تجاههم مختلف أنواع اإلجرام؛ سعيًا 
منها لســلب هويتهم؛ إذ إنها غيّرت أســماء المدن 

العربية، واستعاضت عنها بأخرى عبرية، ولم تسمح 
للكثير منهم باالقتراب من مؤسساتها السياسية إال 
بالقدر الذي ال يشــكلون فيــه أي تهديد لها، وحتى 
من وصل منهم إلى »الكنيســت«، فإنها حاصرتهم 
سياســيًا، ولعــل العنصريــة وحدهــا هي ما يفســر 
عدم تشــكل حكومة بني جانتــس؛ إذ يرفض أغلب 
الساسة الصهاينة، دعم القائمة العربية المشتركة، 

ويحاولون البحث عن حليف يهودي بداًل عنها.
الصلــف األبارتهايدي »اإلســرائيلي« ليــس جديدًا 
على دويلــة االحتالل، وهو لم يُمــارس ضد العرب 
وحســب؛ بــل حتى ضــد بعض فئــات اليهــود كما 
حدث مع الفالشــا؛ لكن الجديد ما أعلنه وزير األمن 
الداخلي »اإلسرائيلي«، جلعاد أردان عن نيته اإلفراج 
عن 500 من الســجناء الجنائييــن اليهود؛ للتخفيف 

من اكتظاظ السجون، وخشية تفشي وباء »كورونا« 
بينهم؛ لكن في المقابل تناسى أن في سجون كيانه 
700 أســير مريض، وأكثر من 200 طفل إلى جانب 

العشــرات من النســاء والمســنين، الذين يفتقرون 
ألدنى الحقوق اإلنســانية التي كفلتها لهم اتفاقية 
جنيف بشأن األسرى والمعتقلين؛ إذ إنه وعلى الرغم 
مــن أن االتفاقية تنص في المــادة )13( منها على 
احتــرام حقــوق األســير، والمحافظة علــى كرامته، 
ووجــوب تمتعــه بحقوقــه اإلنســانية؛ عبــر تأمين 
الشــروط الصحية لــه، فإن )إســرائيل( تضرب بكل 
ذلك عرض الحائط، وتضع األســرى الفلســطينيين 
فــي معتقالت مكتظة خالية من الشــروط الصحية؛ 
لتذيقهم ألم تفشــي الوباء، فهــل يا ترى هناك في 

هذا العالم من يسمع أنين هؤالء أو يشعر بهم؟

تجمع مراكز األبحاث والدراســات اإلســرائيلية على أن 
منطقة الشرق األوسط لن تعود بعد جائحة كورونا كما 
كانــت قبلهــا، فباإلضافة إلى اإلجــراءات التي اتخذتها 
لمواجهة انتشــار الوباء، تتابع )إســرائيل( عن كثب ما 
يحدث في دول المنطقة، وتداعيات كورونا على استقرار 
تلك الــدول وآثارها اآلنيــة والبعيدة على )إســرائيل(، 
خصوصًــا أن الوباء ضرب المنطقة فــي وقت تمر فيه 
معظــم الــدول العربية بظــروف اقتصادية وسياســية 
صعبــة. تتابــع الدوائر االســتخباراتية اإلســرائيلية ما 
يحــدث فــي كل دولة، ويتم نقاشــه ودراســته من كل 
الجوانــب في مجلــس األمــن القومي، التابــع لمكتب 
رئيــس الحكومــة، بنياميــن نتنياهــو، وترجــح تلــك 
الدراسات انهيار أنظمة وتراجع أخرى بسبب الفيروس.

وكانــت الدوائــر المختلفة، مــع اكتشــاف أول إصابات 
بفيروس كورونا في )إســرائيل(، قد بــدأت بخطةٍ بدا 
أنها ترجمة الســتراتيجية صيغــت لمواجهة الوباء قبل 
فقدان الســيطرة عليه، مســتفيدة مما حــدث في أكثر 
من دولة، ال ســيما الصين وإيــران وإيطاليا، وتضمنت 
االســتراتيجية معظــم الجوانب ذات الصلة بتماســك 
الدولة ومؤسســاتها، كما الحفاظ على المناعة الفردية 
والمجتمعيــة للمجتمع اإلســرائيلي، حيث تمت صياغة 
االســتراتيجية وكأن )إسرائيل( مقبلة على حرب كبيرة، 
فقــد بــدا واضحــا الــدور الكبيــر للجيش اإلســرائيلي 
وللمؤسســات اإلعالمية واالقتصادية، كما الدور البارز 

لرئيس الحكومة، وبطبيعة الحال لوزارة الصحة.
اقتصاديــًا، تزامن وصــول الوباء إلى )إســرائيل( وهي 
تشــهد وضعا اقتصاديا قويا، من حيث زيــادة اإلنتاج، 
والناتجيــن القومي والفردي، ومعــدالت الدخل العالية 
مقارنــة بأغلبيــة دول المنطقــة، كمــا نســبة البطالة 
المتدنيــة. وبســبب مركزيــة االقتصــاد وأهميته في 
)إسرائيل(، خصوصا أنه سيكون أول ضحايا وباء كورونا، 
بســبب تعطل مرافــق اقتصاديــة وإنتاجية وســياحية 
كثيرة، وارتفاع نسبة البطالة، حيث خسر أكثر من مائة 
ألف إســرائيلي أماكــن عملهم في األســبوع األول من 

انتشار الوباء. ومن أجل منع انهيار االقتصاد اإلسرائيلي، 
قللت الحكومــة ومؤسســات مالية واقتصادية نســبة 
الفوائد على القروض الممنوحة للمواطنين، وشــجعت 
االقتصــاد المنزلــي، وطلبت من العمــال الذين فقدوا 
أماكن عملهم التسجيل في مؤسسات التأمين الوطني 
الســتالم مخصصــات البطالــة، وذلــك للحفــاظ على 
االقتصاد اإلســرائيلي من االنهيــار، على قاعدة اعتباره 
أحد عناصر المناعة اإلسرائيلية في مرحلةٍ ال يعلم أحد 
ما بعدهــا. وقد تعطلت الحيــاة التعليمية واألكاديمية 
في كل المؤسســات اإلســرائيلية، بالتزامن مع الزيادة 
المضطردة في حاالت اإلصابــة بالفيروس، على الرغم 
من اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة من 
إغالق تام للسياحة والفنادق ومنع السفر وفرض الحجر 

الصحي على عشرات األلوف من اإلسرائيليين.
أمنيــًا، كان الفتا من البداية الدور الوظيفي الذي ألقاه 
رئيــس الحكومــة، نتنياهو، على المؤسســات واألذرع 
األمنيــة المختلفــة، وفــي أول كلمة له إلــى المجتمع 
اليهودي عن انتشــار الوبــاء، وعد ببــذل كل الجهود 
للحيلولــة دون نجاح الوباء من شــل الحيــاة. وقال إن 
ســالح الجو اإلســرائيلي ســيحل محل النقل والشحن 
الجــوي والبحــري للبضائع، لمنع حــدوث أي نقص في 
الســلع من جهة، وللحفــاظ على عجلــة االقتصاد في 
الجانب اآلخر. وأضاف نتنياهو، في الحديث نفســه، إن 
الجيش اإلســرائيلي ســيقوم بتعقيم الحافالت العامة 
والقطــارات والمؤسســات العامة وتطهيرهــا، وظهر 
واضحــا اهتمامه بــدور الجيش اإلســرائيلي في حرب 

كورونا.
وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أعلن، 
في العاشــر من شــهر مــارس/آذار الجــاري، أن وزارته 
اســتدعت حوالي ألفي جندي إســرائيلي من االحتياط 
دفعــة أولى، لينضموا إلى األطقــم العاملة في محاربة 
فيروس كورونا، خصوصا أن الســتدعاء االحتياط وقعا 
صعبا وخاصا على المجتمع اإلسرائيلي الذي اعتاد على 
سماع اســتدعاء االحتياط فقط في الحروب العسكرية. 

ولــم تمض أيام قليلة حتى أعلن نتنياهو أنه ســيكلف 
جهــاز المخابــرات العامة )الشــاباك( بمراقبــة حاملي 
الفيروس عبر وســائل التكنولوجيا الحديثة، على الرغم 
من حظر محكمــة العدل العليا اإلســرائيلية ذلك قبل 
ســنوات، إال بعــد تمرير ذلك بتشــريعات وقوانين في 
البرلمان )الكنيســت(، ثم موافقة شخصية من صاحب 

الشأن.
وأعلنــت وســائل إعــالم إســرائيلية، فــي صبيحة 19 
مــارس/آذار الحالــي، أن جهــاز المخابــرات الخارجيــة 
)الموســاد( قام بتهريب مائة ألف جهاز فحص فيروس 
كورونــا مــن دولــة عربيــة خليجيــة ال تقيــم عالقات 
دبلوماسية مع )إســرائيل(، و«الموساد« هو المسؤول 
عن تنفيــذ آالف عمليات االغتيال والخطف لناشــطين 
وعلماء وخبراء من معظم الدول، وإشراكه في مواجهة 
فيروس كورونا يعطي المؤسســة األمنية أهمية كبرى 
فــي الوعي الجمعــي للمجتمع اليهــودي، خصوصا في 
ظل مرحلة مصيرية تعيشها )إسرائيل( مع انتشار وباء 
كورونا. وبعد ذلك اإلعالن بســاعات قليلة فقط، أعلن 
رئيــس أركان الجيش اإلســرائيلي، أفيف كوخافي، عن 
البدء بحملة عســكرية أســماها »شــعاع النور«، والتي 
تضمنت جملــة من القــرارات العســكرية، حيث أعلن 
عن دخول وحدات من الســالح البيولوجي والجرثومي 
اإلســرائيلي لالنضمــام للحــرب على كورونــا. وأعلن 
كوخافي عن رفع جاهزية الجيش، واالســتعداد للتدخل 
بشكل أكبر وأقوى. ومن المجاالت التي سيتدخل فيها 
الجيــش مرافقة بعــض وحدات القوة البشــرية أطفال 
وأوالد األطقم الطبية اإلسرائيلية العاملة في مواجهة 
كورونــا ورعايتهــم، وإيصــال وحدات عســكرية أخرى 
المــواد الغذائية واألدوية إلى األســر المحتاجة، وذات 
االحتياجــات الخاصة وكبار الســن، وفــرز آالف الجنود 
اآلخرين لتطبيق منع الحركــة وتحديدها في كل أنحاء 
)إســرائيل(، وحمايــة جنــود آخرين ســائقي الحافالت 
العامة الذين ينقلــون حاملي الفيروس لحمايتهم من 
إصابتهم به. باإلضافة إلى وجود أكثر من خمسة آالف 

جندي إســرائيلي في الحجر الصحي، أســوة بعشــرات 
آالف اإلســرائيليين اآلخرين المحجورين صحيا، بسبب 

شبهات اختالطهم بحاملين للفيروس.
تأكيــد المســتويات السياســية والعســكرية، وحتــى 
الصحيــة، علــى مركزيــة دور المؤسســات واألجهــزة 
األمنية اإلســرائيلية المختلفة في الحرب على كورونا، 
في وقت يشــعر فيه المجتمع اإلســرائيلي بخطر كبير 
جرّاء اســتمرار انتشــار الفيــروس، يعطي المؤسســة 
ا في كل مجاالت الحياة وتفاصيلها  األمنيــة دورًا مهمًّ
في )إسرائيل( المدنية، قبل األمنية والعسكرية، ويعيد 
إنتاج الوعي الذي أراده قادة المشروع الصهيوني، من 
جابوتنســكي وبن غوريون وموشــي ديــان وغيرهم، 
والذيــن اعتبــروا األجهــزة األمنيــة والجيــش بمثابة 
البقرة المقدســة والممنوع انتقادها، وأنه ال مســتقبل 
لـ)إســرائيل( بدون جيش قــوي، كما عبر عن ذلك، في 
أكثر من مناسبة، موشي دايان وبن غوريون الذي قال، 
أمام حشــد من الجنود اإلســرائيليين بعد حرب العام 
1948، إن )إسرائيل( بدون البندقية والقبعة الحديدية 

لــن تتمّكن من بناء طوبة، وال من غرس شــجرة، في 
إشارة إلى إدخال األمن والجيش في كل تفاصيل الحياة 
اإلســرائيلية، إلنتاج وعــي يصف )إســرائيل( بالجيش 
الذي له دولة، وبدون الجيش ال مســتقبل لـ)إسرائيل( 
في المنطقــة نهائيا، ما عمّق مكانــة الجيش واألمن 
ومركزيتهما فــي وعي المجتمع اإلســرائيلي. وهذا ما 
أعادت )إســرائيل( إنتاجه، في األيام األخيرة، مســتغلة 
خــوف المجتمع اليهودي مــن كورونــا، ليطمئن على 
إجــراءات حكومته في مواجهتها الفيــروس، طالما أن 
الجيش يقوم بالحرب عليها. وفي الوقت نفســه تفهم 
أي فشل مستقبلي في مواجهة كورونا وحصاره، طالما 
أن الجيــش قــاد تلــك الحــرب، وبذلك يعــود الجيش 
)واألمن( ليصبح البقرة المقدسة في الوعي العام، وفي 
الوقت نفســه، أن يكــون الجيش جــدارا يحتمي خلفه 
القــادة ونتنياهو مســتقبال في حال تم تشــكيل لجنة 

تحقيق لإلخفاق في السيطرة السريعة على الوباء.

كورونا واألمن
 القومي اإلسرائيلي

تأكيد المســتويات السياسية والعســكرية، وحتى الصحية، على مركزية دور المؤسسات 
واألجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية المختلفــة في الحرب علــى كورونا، في وقت يشــعر فيه 
المجتمــع اإلســرائيلي بخطر كبير جّراء اســتمرار انتشــار الفيروس، يعطي المؤسســة األمنية دوًرا 
ا في كل مجاالت الحياة وتفاصيلها في )إسرائيل( المدنية، قبل األمنية والعسكرية، ويعيد  مهمًّ
إنتاج الوعي الذي أراده قادة المشروع الصهيوني، من جابوتنسكي وبن غوريون وموشي ديان 

وغيرهم، والذين اعتبروا األجهزة األمنية والجيش بمثابة البقرة المقدسة والممنوع انتقادها.

عادل شديد
العربي الجديد

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

عنصرية االحتالل 
و»كورونا«

الخليج اإلماراتية
علي قباجة

فإن )إسرائيل( تضرب بكل ذلك عرض الحائط، وتضع 
األسرى الفلسطينيين في معتقالت مكتظة خالية 
من الشروط الصحية؛ لتذيقهم ألم تفشي الوباء، فهل 
يا ترى هناك في هذا العالم من يسمع أنين هؤالء أو 

يشعر بهم؟
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يخوض األســرى والمعتقلون الفلسطينيون معركة 
وجود ضد إجراءات سلطات االحتالل وإدارة السجون 
والمعتقــالت ، في هذا اإلطار، نقلت »هيئة شــؤون 
»األســرى  أن  بيــان  فــي  والمحرّريــن«،  األســرى 
سيشــرعون بخطــوات احتجاجية ضد إدارة ســجون 
االحتــالل، تتمّثل في إغالق األقســام وإرجاع وجبات 
الطعام فــي مختلف المعتقــالت ردًّا على عدم قيام 
اإلدارة باتخاذ اإلجــراءات والتدابير الصحية الالزمة 
لمواجهــة وبــاء كورونــا«. وأوضحــت أن الخطوات 
االحتجاجية الجديدة تأتي »اســتنكارًا ورفضًا إلقدام 
إدارة ســجون االحتالل وشــركة )ددش(، على سحب 
أكثــر مــن 140 صنفــًا مــن االحتياجات األساســية 
والغذائيــة والمنّظفــات مــن الكانتينــا )مقاصــف 
الســجن(، كاللحوم والخضــار والفواكــه والبهارات 
والمنّظفــات، رغــم الظــروف االســتثنائية القائمة 
بمواجهــة فيــروس كورونــا، مــن خــالل التنظيف 
والتعقيــم والتطهير«. الالفت فــي بيان الهيئة، هو 
ما تبّلغه األســرى من إدارة الســجن نهاية الشــهر 
الماضــي، فباإلضافة إلى حرمانهــم من االحتياجات 

األساسية، قرّرت إدارة مصلحة السجون تنفيذ عدد 
مــن اإلجــراءات التصعيدية ضد األســرى، بينها أن 
إعداد الطعام لن يكون إال بأيدي السجناء الجنائيين، 
وتخفيض عــدد المحّطات التلفزيونيــة من 10 إلى 
7، وتقليــص عدد أرغفة الخبز من 5 إلى 4 لألســير 
الواحد، وسحب البالطات الكهربائية التي تستخدم 
للطبخ، ويعتمد عليها األسرى في طهو الطعام، وأن 

تكون ألوان الشراشف واألغطية بلون واحد.
فيمــا يخوض العالــم صراعه الوجودي هــذه األيام 
ضد فيروس لم يعهده من قبل. أمّا إســرائيل، فقد 
وجــدت في هــذا الفيــروس »حجة « لقتل األســرى 
ببــطء، والتخّلــص مــن عبئهــم؛ فبداًل مــن اتخاذ 
التدابير الوقائية في الســجون سحبت كل احتياجات 
األسرى األساســية! وهو ما دفع الحركة األسيرة إلى 

خطوة احتجاجية قد ال تكون إال البداية.
فــي ظــل عــدم التوصّــل إلى لقــاح ضــد فيروس 
»كورونــا« حتــى اللحظــة، وفيمــا البشــر يحجرون 
أنفســهم فــي منازلهم فــي محاولــة للتخفيف من 
احتمــال اإلصابــة. وبينما يصلهم عبــر الهواتف أو 

شاشات التلفزة بعض النصائح من أطباء حول تقوية 
جهاز المناعة، مثل التوّقف عن التدخين، أو االعتماد 
علــى بعــض األطعمــة والمغذيــات والفيتامينات، 
وشــرب السوائل وما إليه... إلى حدّ يحارون معه أي 
نصيحة يعتمدون من هذا »الكتالوغ«، قرّر األسرى 
الفلســطينيون أمس، تصعيد نضالهم ضد سلطات 
الســجون التــي قــرّرت حرمانهــم 140 صنفــًا من 

األغذية والمنّظفات!
يحدث هذا كله في وقتٍ اجتاز فيه أعداد المصابين 
اإلسرائيليين في »دولة الرفاه االجتماعي« ما يقارب 
االلفيــن ويزيد عــدا عــن االالف المحجورين بفعل 
الوباء  ، رغم محاوالت سلطات االحتالل احتواء األزمة 
والحدّ من رقعة تفشــي الوباء، إذ عمدت إلى إعالن 
حالة الطوارئ واتخاذ تدابيــر كثيرة ملحقة بالحالة. 
كمــا رُصدت ميزانيات ضخمة لتجهيز مستشــفيات 
ومرافق مؤّقتة، حتى وصــل األمر إلى تجهيز بعض 
مواقف الســيارات في المجمعات التجارية الضخمة، 
وتفريــغ بعض الفنــادق لغرض الحجــر الصحي. مع 
ذلك، فإن أعــداد المصابين والمحجوريــن احتياطًا 

ال تــزال ترتفع، بينهــم جنود في الجيــش وضباط 
ومســؤولون كبار في األجهزة األمنية، ما يعني تبعًا 
لذلــك ارتفــاع احتمال وصــول اإلصابــات إلى قلب 
الســجون المكتظة باألســرى الفلســطينيين، كون 
عناصر األجهــزة األمنية، من محّققين وســجّانين، 

يخالطون هؤالء.
أمــام هــذه اإلجــراءات القمعيّــة التــي ال تجد من 
يردعها، قرّرت الحركة األسيرة في سجون االحتالل، 
الشــروع بإجراءات تصعيدية منها إغالق األقســام، 
وإرجــاع وجبــات الطعــام، مهــدّدة باتخــاذ مزيــد 
مــن الخطوات إذا لم تســتجب اإلدارة اإلســرائيلية 
لمطالبهــا بتعقيــم الزنازيــن، وإدخــال المنّظفات، 

واللوازم الطبّية وغيرها لمواجهة الوباء.
وأمــام هــذا الخطــر الــذي يتعــرض لــه األســرى 
الفلســطينيون فــان العالــم اجمع مطالــب بتأمين 
الحماية ألســرانا البواســل والضغط على ســلطات 
االحتــالل لاللتــزام بالقوانيــن والمواثيــق الدولية 
وإلــزام ســلطات االحتــالل باإلفــراج عــن األطفال 

والنساء وكبار السن.

تتوقــع كثير من التقارير الصحيــة بأن اجتياح فيروس 
كورونــا ال زال في بداياتــه، وأن العالم ما بعد كورونا 
ليــس كالعالم قبلــه، وهم يعنون بذلــك المنظومات 

الصحية والسياسية واالقتصادية غالبا.
لكن األهم من وجهة نظري أن العالم مقبل على خواء 

روحي - قيمي ليس له مثيل:
-بعد انهيــار منظومة أفكار ومبادئ وقيم الشــيوعية 
واالشــتراكية واألنظمــة السياســية القائمــة عليهــا 
والراعيــة لها فــي الربع األخيــر من القرن العشــرين 
وتحول دولها إلى نادي الدول الرأســمالية مســتوعبة 
أفكارهــا ومبادئهــا وثقافتهــا وغاياتها وسياســاتها 
وأخالقها ونظرتهــا للحياة واالنســان، بحيث أصبحنا 
ال نــرى فرقــا بين الــدول العظمــى اليوم ســوى في 
الصراع على مناطق النفوذ والمصالح والذي يستهدف 
أساسًا استنزاف ونهب الشرق اإلسالمي وإجهاض أي 
نهضــة حقيقية فيه، باعتباره العــدو المعلن للحضارة 
الغربية والذي يهدد أفكارها وثقافتها وطريقة عيشها 

ونظرتها للحياة.
فمنــذ انهيــار االتحاد الســوفيتي عــام 1991 قّل أن 
تجــد عدوانــا أو مؤامرة على دولة خــارج نطاق العالم 
االســالمي، وقــد يتخذ هــذا العدوان أشــكاال مختلفة 
ابتداء بالحرب المباشــرة وليس انتهاء بإســناد ودعم 
الحــكام والطغاة في مواجهة وقمع مطالب الشــعوب 

بالحرية والعدالة والعيش الكريم.
وبــدا للبعــض وكأن الحضــارة الرأســمالية ســجلت 

انتصارا حاسما ووصلت إلى مرحلة نهاية التاريخ.
- فجأة وبدون ســابق إنذار تسلل غشاء في غاية الرقة 
يحيط بكرومــوزوم غاية في الدقة ليحاكم هذا العالم 

المتكبر المتغطرس بــكل أفكاره وعقائده وتنظيماته 
وســلطاته، ويظهــره عاجــزا ضعيفــا مترددا مفلســا 

)كأعجاز نخل خاوية(.
-في بريطانيا وعلى لســان رئيس وزرائها جونســون، 
يتحدثون بــكل بجاحة عن )مناعــة القطيع( هذه هي 
نظرية التوحش في أبشع صورها التي تمثل التضحية 

بالمواطنين المرضى والضعفاء لالحتفاظ بالمال.
- فــي أمريكا وتحت غطاء مواجهة الفيروس يرصدون 
ســتريت«،  »وول  إلنقــاذ  وذلــك  المليــارات  مئــات 
والخطوط الجوية, والمشــاريع والشركات الرأسمالية 
الكبرى، وليس إلنقــاذ أرواح الناس والطبقات الفقيرة 
الذين يتركــون نهبا لنظرية )مناعة القطيع( بطبعتها 

األمريكية حيث األرباح أهم بكثير من أرواح البشر.
- أوروبا انكشــفت على حقيقتهــا فالتضامن األوروبي 
خرافــة، غير مســموح لصربيا مثال اســتيراد المعدات 
الطبيــة مــن االتحــاد األوروبي بحجة أنــه ال يوجد ما 
يكفــي، واتهامــات لــدول أوروبية بقرصنة شــحنات 
كمامــات ومعقمات ومعدات طبيــة كانت في طريقها 
إلى تونس وإلى دول أوروبية أخرى. وأصوات مسؤولة 
في إيطاليا وإســبانيا تتهم االتحــاد األوروبي بالتخلي 

عنها وأن االتحاد األوروبي انتهى.
- في )إســرائيل( التي هي امتداد لهذا الغرب تتكشف 
العنصرية بأبشــع صورهــا، ففي الوقت الــذي يعتمد 
فيــه جهاز الصحــة في )إســرائيل( علــى آالف األطباء 
والممرضيــن والصيادلة والعامليــن العرب، ورغم أنه 
مــن المتعذر التفريق بين العرب واليهود في انتشــار 
الفيروس ســواء في األراضــي المحتلة عام 48 أو حتى 
فــي الضفة وغــزة، إال أن )إســرائيل( وبــكل أحزابها 

الرئيســية تنظر نظــرة عنصرية للعربي الفلســطيني 
وتمارس بحقه ممارســات غير إنسانية، بداية ترفض 
االعتــراف بممثلــي العــرب فــي الكنيســت وتهمش 
دورهم وترفض تحسين مستوى معيشة وأمن وصحة 
الوســط العربي فــي األراضي المحتلة عــام 48. وفي 
الضفــة تلقي العمــال العرب المحموميــن على قارعة 
الطريق بدل عالجهم، وكذلك تســتمر في حصار غزة، 
وفي الســجون تهمل عالج المعتقلين وتســحب مواد 

التنظيف والمعقمات إمعانا في إذاللهم.
- علــى مســتوى األمم المتحــدة فإن كل مناشــدات 
األمين العام لوقف الصراعات )التي يتحكم فيها الغرب 
وخاصــة أمريــكا وأدواتها في المنطقــة( ذهبت أدراج 
الرياح، وكذلك المناشدات الدولية برفع العقوبات عن 
إيران فترة انتشــار الوباء القت أذنــا من طين وأخرى 

من عجين.
وكل مناشــدات األمــم المتحدة لرصد مليــاري دوالر 
لمســاعدة الدول الفقيرة خوفا مــن اجتياح الفيروس 
وقعــت على آذان صمــاء، في الوقت الــذي ترصد فيه 

ترليونات الدوالرات إلنتاج أسلحة دمار شامل.
لقد ســقطت أقنعة الرأسمالية الزائفة ودعاوى الحرية 
والديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان، ليظهــر خلفهــا 
الغــرب الرأســمالي المتوحــش بمنظوماتــه الفكرية 
والتنظيمية وسياســاته االقتصادية واالجتماعية التي 
تقدس الربح وتعتمد العنف والصراع وســحق الضعفاء 
وسرقتهم واســتنزافهم، وحتى القيم الغربية المبنية 
علــى تقديس الحرية الشــخصية المطلقة دون اعتبار 
لمصلحــة المجتمع أو حتــى األســرة أدت إلى انفالت 
األفراد وعــدم التزامهم باإلجــراءات والتعليمات التي 

تحد من هــذه الحريات لمواجهة الفيــروس وبالتالي 
زيادة انتشاره.

ســقطت األقنعة لتتكشف حقيقة الرأســمالية كنظام 
متوحش في نظرته إلى الحياة واإلنسان.

لم يبق أمام البشرية سوى دين الرحمة )وما أرسلناك 
إال رحمة للعالمين( يواســي جراحهم ويطبب روحهم، 

وهذا يرتب مسؤوليات جديدة على األمة اإلسالمية.
األمــة اإلســالمية اليــوم محّطمة وفــي معظمها غير 
جاهــزة لتقديم البديــل الحضــاري- األخالقي للغرب، 
لكن هنــاك فرصة لبعض الدول اإلســالمية أن تقدم 
نموذجًــا، فباإلضافة إلى أنها تمتلك إمكانات معقولة 

فقد توفر لبعضها ميزتين.
أوال حجــم االصابــات بالفيــروس فيهــا ليــس كبيرا 
إلى الدرجة التي تشــل مؤسســات الدولة وتؤدي إلى 
االنكفــاء على الــذات، وفي نفس الوقــت كافيا ليقدم 
رسالة داخلية للشــعب بضرورة أن يصبح أكثر التزاما 

وتقبال لمبادئ اإلسالم وتعاليمه.
وثانيا فإن تفشــي الوباء لم يكــن مفاجئا وصادما بما 
يتيح فترة زمنية الســتكمال االســتعداد والقدرة على 
تقديــم المســاعدة لألخريــن واالنفتاح علــى كل من 
يحتاج مســاعدة بغض النظر عن الحسابات السياسية 

واالقتصادية.
الدول االســالمية التي تلتقط هــذه الفرصة وتتحمل 
المســؤولية وتقفــز بشــعورها درجــة نحــو االلتــزام 
بتعاليم اإلســالم وتقدم المساعدة بدون أي حساسية 
أو حســابات لآلخريــن فإنها بعد انحســار وباء كورونا 
سوف تشــكل قطبا مهما ونموذجا جديدا في الساحة 

الدولية.

فراغ ال يملؤه 
غير دين اإلسالم

محمد الهندي

األمة اإلســامية اليــوم محّطمة وفــي معظمها 
غيــر جاهــزة لتقديــم البديــل الحضــاري- األخاقــي 
للغــرب، لكن هناك فرصة لبعض الدول اإلســامية أن 
تقــدم نموذًجا، فباإلضافة إلى أنهــا تمتلك إمكانات 

معقولة فقد توفر لبعضها ميزتين.

األسرى في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي ومخاطر كورونا

علي ابو حبلة
الدستور االردنية

األســرى  لــه  يتعــرض  الــذي  الخطــر  هــذا  وأمــام 
الفلســطينيون فــان العالم اجمــع مطالب بتأمين 
الحماية ألسرانا البواسل والضغط على سلطات االحتال 
لالتــزام بالقوانيــن والمواثيق الدولية وإلزام ســلطات 

االحتال باإلفراج عن األطفال والنساء وكبار السن.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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وقــال رئيس المعهــد اإليطالي ســيلفيو 
بروســافيرو "أريــد أن أكــون واضحــا، لم 
نبلــغ ذروة الوبــاء بعــد ولــم نتجاوزهــا، 
لدينــا مؤشــرات تباطؤ )لعــدد الحاالت(، 
ممــا يدفعنا الى االعتقاد بأننا قريبون من 
ذلــك، ويمكن أن نبلغ مرحلــة الذروة في 

األيام المقبلة".
وفي الواليــات المتحــدة، أودى الفيروس 
بحياة 345 شــخصا خالل الســاعات الـ24 
الماضيــة، وفــق إحصــاء لجامعــة جونــز 
هوبكنــز، ممــا يمثــل رقما قياســيا يرفع 
الحصيلة اإلجمالية فــي البالد إلى 1438 

وفاة.
وباتت الواليات المتحدة األولى عالميا في 
عدد اإلصابات المعلنة رســميا حيث تجاوز 
الرقــم 100 ألف، بعد تســجيل حوالي 18 

ألف إصابة جديدة.
كما سجلت الســلطات الطبية في إسبانيا 
769 وفاة جديــدة بالفيروس خالل الـ24 

ساعة األخيرة، في أعلى زيادة في الحاالت 
تســجل في يــوم واحــد لترتفــع الوفيات 

لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء.
سيناريوهات وتحذيرات

بدورها، توقعت دراســة بريطانية نشرت 
أمس أن تســجل أوروبا عشرات اآلالف من 
حــاالت الوفاة المتعلقة بفيــروس كورونا 

هذا العام، وفق أفضل سيناريو.
وقدر باحثون في جامعة "إمبريال كوليدج" 
في لندن أن 279 ألف شــخص سيفارقون 
الحيــاة فــي منطقة أوروبا ووســط آســيا 
-التي تضم روســيا- خــالل األيام الـ250 

المقبلة إذا اتخذت جميع الدول اإلجراءات 
المشــددة التي تطبــق بالفعل في معظم 

الدول األوروبية.
وأضــاف الباحثــون أنه في مختلــف أنحاء 
العالــم هنــاك 1.9 مليــون شــخص ربما 
يقضون نحبهم هذا العام إذا اســتخدمت 

جميع الدول إجراءات التباعد االجتماعي.
وأشــارت تقديرات الباحثين إلى أنه إذا لم 
تتخــذ الحكومــات أي إجــراء على اإلطالق 
ربما تصل حصيلة الوفيات إلى 40 مليونا، 
وحصيلــة المصابين إلى ســبعة مليارات 

شخص.
وقــال باتريــك والكــر -وهو أحــد معدي 
التقرير- "تشــير تقديراتنا إلــى أن العالم 
ســوف يواجــه وضعا طارئــا صحيــا عاما 
حادا غير مســبوق في األســابيع واألشهر 

المقبلة".
وأضاف "تشير نتائجنا إلى أن جميع الدول 
تواجه خيارا بين إجــراءات مكثفة ومكلفة 
لمواجهــة انتقال الفيــروس أو المخاطرة 
بأنظمة صحية تفوق قدرتها االستيعابية 

بشكل سريع".
تطور دراماتيكي

وفي ســياق التحذيرات أيضــا، قال المدير 
الصحــة  بمنظمــة  ألفريقيــا  اإلقليمــي 
العالميــة أمــس إن القارة تواجــه "تطورا 

دراماتيكيا" لوباء كورونا.
وأوضــح ماتشيديســو ريبيــكا مويتي في 
تصريحــات تلفزيونية أمــس أن من بين 
47 دولة أفريقية هناك 39 دولة متضررة 

حاليا مقارنة بدولة واحدة قبل شهر واحد 

فقــط. وأضــاف أن هناك نحــو 300 حالة 
إصابــة بالفيــروس يوميــا، داعيــا الدول 
األفريقية إلى تكثيف اإلجراءات االحترازية.

ورغم أن 42 دولة فــي أفريقيا قادرة اآلن 
على تشــخيص المرض فإن مويتي شدد 
على أن القارة ليســت مجهزة بشكل جيد 

للتعامل مع أزمة صحية كبيرة.
أبرز التطورات

وارتفــع عــدد اإلصابــات بالفيــروس في 
الواليات المتحدة إلــى أكثر من 100 ألف 

إصابة، والوفيات إلى 1301 وفاة.
وطالب الرئيــس دونالد ترامب شــركتي 
فورد وجنرال موتورز بالبدء بشــكل فوري 
في تصنيع أجهزة التنفس، ملوحا بتطبيق 

قانون اإلنتاج الدفاعي.
األمريكــي،  النــواب  مجلــس  وصــدّق 
أمس، على حزمــة اقتصادية قيمتها 2.2 
تريليــون دوالر، لدعم األفراد والشــركات 
في مواجهــة األضرار الناجمة عن فيروس 

كورونا.
وجــاء التصديق على الحزمــة بعد موافقة 

مجلس الشيوخ عليها، األربعاء.
والخميس، أكد ترامب أنه سيوقع الحزمة 

فور وصولها مكتبه.
وفي روســيا، أكد الكرملين اكتشاف حالة 
إصابة بفيــروس كورونا أمــس في إدارة 

الرئيس فالديمير بوتين.
وقفز عــدد الحــاالت المؤكدة بمســتوى 
يومي قياســي لليوم الثالــث على التوالي 
ليصــل إلــى 1036 حالــة، وتوفــي أربعة 

أشخاص بالمرض.

وأعلن بوتين أن األســبوع الحالي سيكون 
عطلة وســتغلق موســكو -وهي المنطقة 
األكثر تضررا بالفيــروس- كافة المقاهي 
والمطاعــم والمتاجر باســتثناء التي تبيع 
أبريل/نيســان   5 والــدواء حتــى  الغــذاء 

المقبل.
وفــي بريطانيــا، ارتفع عــدد الوفيات إلى 
759، فيمــا ارتفــع عــدد المصابيــن إلى 

14،579، بزيــادة قدرهــا 31 %، والعــدد 
هو ســابع أعلــى حصيلة فــي العالم بعد 
إيطاليا وإســبانيا والصين وإيران وفرنسا 
والواليات المتحدة، وفقا إلحصاء لرويترز.

وفي فرنســا، أعلــن رئيس الــوزراء إدوار 
العــام  الحجــر الصحــي  فيليــب تمديــد 
المفروض في البالد ألسبوعين إضافيين، 
وحذر من "الموجــة المرتفعة جدا" للوباء 

التي "تجتاح فرنسا.
يأتــي هذا، فيمــا تتواصل عمليــات إجالء 
المرضى في قطارات أو جوا سعيا لتخفيف 
الضغــط عن مستشــفيات شــمال البالد 
بــؤرة المــرض الرئيســية، كما أوشــكت 
منطقــة باريــس علــى اســتنفاد طاقــات 
المستشــفيات، مــع 1300 مريــض فــي 

أقسام العناية الفائقة.
وتفاقــم انتشــار الوبــاء فــي فرنســا مع 
تسجيل 365 وفاة في المستشفيات خالل 
24 ســاعة، وبينهــا وفاة فتــاة عمرها 16 

عامــا، فــي أول حالة من نوعهــا، وأعلنت 
وزارة الصحــة ارتفــاع عدد الوفيــات إلى 

1995 واإلصابات إلى 32,964.

وفــي تركيا، قال مســؤول محلي إنه جرى 

عزل بلدة وأربع قرى في إقليم ريزا التركي 
المطل على البحر األســود بســبب تفشي 
فيروس كورونــا، وذلك في أول إغالق من 
نوعه في البالد منذ بداية تفشي المرض 

قبل أسبوعين.
وأعلــن وزير الصحــة التركي فخــر الدين 
قوجة، مساء أمس، تسجيل بالده 17 حالة 
وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي 
الوفيات إلــى 92، وإجمالي اإلصابات إلى 

5 آالف و698.
وفــي الصيــن، تعتــزم الســلطات إغالق 
حدودهــا مؤقتــا أمــام معظــم األجانــب 
وخفض عدد رحالتها الدولية بشكل كبير 
اعتبــارا من منتصف ليل الســبت )الجمعة 
الســاعة 4:00 مســاء بتوقيت غرينتش(، 
بعد تســجيل 55 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا خالل 24 ســاعة، بينهــا 54 حالة 

قادمة من الخارج.
عربيــا، أعلنــت وزارة الصحــة المصريــة، 
أمــس، تســجيل 6 وفيــات و41 إصابــة 
بفيــروس كورونا؛ ليرتفــع إجمالي ضحايا 

الفيروس إلى 536 منهم 30 وفاة.
وسجلت وزارة الصحة اإلماراتية أمس 72 
حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد اإلصابات 
إلى 405، كما أعلنت قطر عن تسجيل 13 

حالة إصابة جديدة.
وفــي األردن أعلــن وزير الصحــة عن 23 
إصابة جديدة ليرتفــع عدد اإلصابات إلى 
235، وفــي المغرب أعلنــت وزارة الصحة 

تســجيل 58 إصابة جديــدة ليرتفع العدد 
اإلجمالي إلى 333 إصابة.

"النواب" األمريكي يصدق على دعم بـ 2.2 تريليون دوالر

إصابة رئيس وزراء بريطانيا.. وحصيلة ضحايا "كورونا" تتجاوز 25 ألفا
عواصم/ وكاالت:

ســّجلت إيطاليــا أكبــر عــدد يومــي مــن الوفيــات مــع 
فقــدان أكثر من 25 ألف شــخص حياتهــم حول العالم، 
جــراء اإلصابــة بفيروس كورونا المســتجد، وبات رئيس 

مســؤول  أول  جونســون  بوريــس  البريطانــي  الــوزراء 
حكومي رفيع المستوى تتأّكد إصابته بالفيروس.

وأعلنــت إيطاليــا تســجيل مــا يقــارب ألــف وفــاة خالل 
24 ســاعة، ليرتفع العدد اإلجمالي للوفيات فيها إلى 

9134، أي بزيادة 969 حالة منذ الخميس، غير أن وتيرة 
انتشــار العــدوى تواصــل التراجع، حيث ســجلت نســبة 
الحاالت الجديدة المســجلة نموا %7.4، وهي األدنى 
منذ بداية تفشي الوباء في البالد قبل أكثر من شهر.

تحويل ملعب بالصين لمصابي كورونا أمس          )أ ف ب(خلو األماكن العامة بواشنطن بعد تفشي كورونا أمس          )أ ف ب(



Saturday 28 March 2020 السبت 4 شعبان 1441هـ 28 مارس/ آذار
11

طرابلس/ األناضول:
أعلنــت قــوات حكومــة "الوفاق" 
إفشــالها  الليبيــة، مســاء أمس، 
اللــواء  لقــوات  تقــدم  محاولــة 
المتقاعــد خليفــة حفتــر، شــرق 

العاصمة طرابلس.
جاء ذلك حســب ما أفاد المتحدث 
باسم الجيش الليبي محمد قنونو، 
في تصريح نشره المركز اإلعالمي 
لعملية "بــركان الغضب"، التابعة 

لحكومة الوفاق، على "فيسبوك".
وقــال قنونــو إن "قــوات الجيش 
قدمــت ملحمــة بطوليــة جديدة 
في محــور الجفرة ســرت )شــرق 
طرابلس(؛ حيث نفذ طيران أجنبي 
)لــم يحــدد تبعيته( في ســاعات 
الصباح األولى ضربات جوية حاول 

بعدها المرتزقة التقدم بريا".
وأضاف: "تصدت قواتنا للمرتزقة 
ببطولــة وفــداء وردتهــم علــى 

أعقابهم".
وأشــار إلــى أن قــوات الحكومــة 
تمكنــت من الســيطرة على عدد 
المســلحة وعربة  المركبــات  من 
صواريــخ "غــراد"، ودبابة، إضافة 
لتمكنها مــن تدمير عدد آخر من 

اآلليات والمعدات العسكرية.
وفــي وقت ســابق أمــس، نقلت 
قنــاة "عيــن ليبيــا" الخاصــة عن 
قــوات عمليــة "بــركان الغضب" 
بأن االشتباكات المسلحة تجددت 
بين قــوات الحكومة ومليشــيات 
حفتر عند منتصف القوس الرابط 
بين مدينتي مصراتة وسرت شرق 
طرابلس. فيما قال الناطق باســم 

المركز اإلعالمــي لعملية "بركان 
في  المجعي،  الغضب" مصطفــى 
تصريح ســابق لألناضــول أمس، 
إن قواتنــا بــدأت بهجــوم علــى 
تمركــزات حفتر بمحيــط منطقة 
الوشــكة قــرب ســرت )450 كلم 

شرق طرابلس(.
وأضاف المجعــي أن "الهجوم جاء 
ردا علــى قصــف طيــران إمارتي 
مُســير الخميس، ألحد تمركزات 
قواتنــا بمحور أبوقريــن )البوابة 
الجنوبية الشــرقية لمصراتة(؛ ما 

أدى إلى استشهاد 8 من أفرادنا".
وأحــرزت قوات حكومــة "الوفاق" 
الليبيــة، الخميــس، تقدما مهما 
فــي محــاور القتال علــى ضواحي 
العاصمــة طرابلس، ضمن عملية 
"عاصفة السالم" العسكرية، التي 
انطلقــت األربعاء، بحســب وكالة 

األناضول.
ورغــم إعالنهــا الموافقــة علــى 
علــى  للتركيــز  إنســانية  هدنــة 
جهــود مكافحــة كورونــا، إال أن 
قوات خليفة حفتــر، تواصل خرق 

التزاماتها بقصــف مواقع مختلفة 
بالعاصمة طرابلس.

كما تنتهــك، بوتيرة يومية، وقف 
إطالق النار عبر شن هجمات على 
طرابلس، ضمن عملية عســكرية 
مســتمرة منــذ 4 أبريل/ نيســان 

.2019

االنتهــاكات  هــذه  علــى  وردا 
المستمرة، أعلنت حكومة الوفاق، 
األربعاء، انطــالق عملية "عاصفة 
الســالم" العســكرية ضــد قوات 

حفتر.

أول اتصال معلن لنب زايد 
برئيس النظام السوري

أبوظبي/ األناضول:
بحث ولــي عهد أبوظبي محمّد بــن زايد آل نهيان، مــع رئيس النظام 
السوري بشار األســد، تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب 

ما أعلن األول.
جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين الجانبين، وفق تغريدة نشرها بن زايد، 

أمس، عبر حسابه بموقع "تويتر".
وقــال ولي عهــد أبوظبي: "بحثت هاتفيًا مع الرئيس الســوري تداعيات 
انتشــار فيــروس كورونا وأكدت له دعم اإلمارات ومســاعدتها للشــعب 

السوري في هذه الظروف االستثنائية".
وأضــاف: "التضامن اإلنســاني في أوقات المحن يســمو فوق كل اعتبار، 

وسوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".
ويعد االتصال المعلن لبن زايد األول من نوعه لمسؤول إماراتي أو عربي 

مع بشار األسد منذ سنوات.
ولطالما اتهمت المعارضة السورية أبو ظبي بدعم نظام بشار األسد في 
الخفاء وإمداده باألموال واحتضان عدد من أقاربه ورجال أعمال مقربين 
منه. ومســاء األحد الماضي، أعلن النظام الســوري تســجيل أول إصابة 

بالفيروس داخل البالد.

كابول/ وكاالت:
أعلنت الحكومة األفغانية اختيار وفد من 21 عضوا 
للتفــاوض مــع حركة طالبــان في مؤشــر مبدئي 
على إحراز تقدم في اتفاق الســالم الذي تتوســط 

الواليات المتحدة إلبرامه.
ويرأس وفــد التفاوض الذي أعلنتــه وزارة الدولة 
للسالم معصوم استانكزي، الرئيس السابق إلدارة 
األمــن الوطني وهــو من مؤيدي الرئيس أشــرف 
غني، ويشــمل سياســيين ومســؤولين ســابقين 
وممثليــن للمجتمع المدنــي، كما يضــم الفريق 

خمس نساء.
ولــم يتضح حتــى اآلن إن كان عبــد اهلل عبد اهلل، 
منافس الرئيس غني، ســيوافق على الفريق الذي 
وقــع عليــه االختيار، وهــو أمر قال دبلوماســيون 
إنــه بالغ األهمية نظرا لنفوذ معســكره القوي في 

معظم أنحاء شمال وغرب البالد.
وبعــد اختيــار الفريق ســتكون الخطــوة المقبلة 
االجتمــاع إلجــراء محادثات مــع طالبان فــي إطار 
عملية تهدف إلنهاء أطول حرب تخوضها الواليات 

إسالم اباد/ وكاالت:
سعت السلطات الباكستانية جاهدة لتقييد صالة 
الجماعــة يوم أمــس لكن »المتدينيــن« تحدوا 
أوامــر الحكومة االلتــزام بمنازلهــم، مما يهدد 

جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وحدد وزيــر الشــؤون الدينية نور الحــق قادري 
يوم الخميس الحد األقصى لعدد األشــخاص في 

الصالة بخمسة أشخاص.
وجــاء هــذا اإلعالن بعــد اجتمــاع الرئيس عارف 

المتحدة وإحالل السالم في أفغانستان.
وقال متحدث باســم عبد اهلل إنه ال يستطيع تأكيد 

أو نفي ما إذا كان عبد اهلل سيدعم الفريق.
وبحســب وكالة رويتــرز، قال مصــدران، أحدهما 
دبلوماسي في كابول مطلع على األمر واآلخر عضو 
في فريق عبد اهلل وتحدثا شريطة عدم الكشف عن 
هويتهما، إن المفاوضــات جارية وإنه من المرجح 

أن يدعم عبد اهلل الوفد.
وأبرمت الواليــات المتحدة اتفاقا مــع طالبان في 
فبراير شباط لســحب قواتها من أفغانستان، لكن 
تعــذر إحــراز تقدم فــي المفاوضات بيــن الحركة 
والحكومة األفغانية ألسباب منها النزاع السياسي 
بيــن غنــي وعبد اهلل حيــث يصــر كل منهما على 
أنه الرئيس الشــرعي للبالد بعــد االنتخابات التي 

أجريت في سبتمبر أيلول.
وفشــلت وســاطة وزير الخارجيــة األمريكي مايك 
بومبيــو بينهمــا لتشــكيل حكومــة تشــمل كل 
األطــراف أثناء زيــارة اســتمرت يوما إلــى كابول 
يوم االثنين وأعلن خفض المســاعدات األمريكية 

علوي مع رجال دين مــن جميع الطوائف الدينية 
وطلب مســاعدتهم في الحد من حجم التجمعات 
التي تصل إلى أعداد كبيرة خالل صالة الجمعة.

وقــال موالنا تقي عثماني وهــو أحد رجال الدين 
لقناة آري نيوز التلفزيونية ”أردنا أن يصل عددها 
إلى 20، لكن إذا كانت الحكومة تريده يصل إلى 

خمسة، فسأدعو الناس للتعاون“.
وقال شــهود لرويترز إن حضور الصالة انخفض 
بشــكل ملحوظ فــي أنحــاء باكســتان لكنه لم 

ألفغانســتان بمقدار مليــار دوالر. لكنه أشــار إلى 
إمكانية التراجع عن هذا القرار.

وتشكل جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالعالم 
حاليا تحديا إضافيا لعملية الســالم في أفغانستان 
وقــال مبعوث الســالم األمريكي زلمــاي خليل زاد 

إنها أوجدت حاجة للتعجيل بإحالل السالم.
وطالبت طالبان باإلفراج غير المشروط عن خمسة 
آالف ســجين قبل بدء أي محادثات مــع الحكومة. 
ورد غني بعرض إلطالق سراح 1500 سجين، وقال 
منذ ذلك الحين إنه ســيفرج عن 100 ســجين في 
نهاية شــهر مارس آذار بســبب مخاوف إنســانية 

ناجمة عن فيروس كورونا.
وجــرى التوصــل إلى هــذا الترتيب فــي محادثات 
عقدت عبر تطبيق ســكايب بين مسؤولي طالبان 
فــي الدوحــة ومســؤولين حكوميين فــي كابول 
بسبب القيود على الســفر. وقال ذبيح اهلل مجاهد 
المتحدث باسم طالبان إن 15 مسؤوال من طالبان 
سيســافرون قريبا إلى كابول للتحقــق من قائمة 

السجناء الذين سيُفرج عنهم.

يقترب من الحد الذي تريده الحكومة.
وقال مصور من رويترز إن نحو 400 شــخص في 
مســجد بأحد أحيــاء مدينة كراتشــي في جنوب 
البالد ثــار غضبهــم عندما طلبت الشــرطة من 

إدارة المسجد اغالق بواباته.
وطلب ضابط شــرطة من المصلين العودة إلى 
منازلهــم. وقال عبر مكبر صــوت ”ال يمكنني أن 
أوقفكــم بالقوة، لكــن يمكنني فقــط أن أطلب 

منكم... أن تدركوا الموقف من فضلكم“.

تحرير 3 رهائن فرنسّيني 
وآَخر عراقي مختطفني 

يف العراق
باريس/ وكاالت:

أعلنت الرئاســة الفرنســيّة مســاء الخميس أنّه تمّ تحرير ثالث 
رهائن فرنســيّين وآخَر عراقيّ يعملون في منّظمة "إس أو إس 
كريستيان دوريون" غير الحكوميّة كانوا اختُطفوا في بغداد يوم 

20 كانون الثاني/يناير 2020.

وقالــت الرئاســة في بيان موجز "بذلت فرنســا قصــارى جهدها 
للتوصّــل إلى هذه النتيجة. يعبّــر رئيس الجمهورية عن امتنانه 

للسلطات العراقية على تعاونها".
وأعلنت المنّظمة في وقت ســابق فقدان أربعة من موظفيها هم 

ثالثة فرنسيين وعراقي في بغداد.
وقال بنجامين بالنشار المدير العام لمنّظمة "إس أو إس كريتيان 
دوريان" غير الحكوميّة التي تساعد المسيحيّين المشرقيّين، إّن 
الرجال األربعة وهم أنطوان بروشــون وجوليان ديتمار وألكسندر 
غــودارزي والعراقــيّ طــارق متوكا "ُفقــدوا في محيط الســفارة 

الفرنسيّة".
وأضــاف خالل مؤتمــر صحافي فــي باريس انّه "لــم يتمّ طلب 

فدية"، وأّن أيّ جهة لم تُعلن مسؤوليّتها عن اختفائهم.
وتعمــل الجمعيّــة في العــراق منذ العــام 2014 عندما ســيطر 
تنظيم الدولة اإلسالميّة على محافظة الموصل مرغِمًا عشرات 
آالف المســيحيّين واأليزيديّيــن علــى النــزوح. وهــي تنشــط 
بشــكل أساســي في أربيل عاصمة كردســتان حيث لجأ كثير من 
المســيحيين. ومنّظمة "كريتيان دوريان" التي تنشــط أيضًا في 
سوريا ولبنان ومصر هي واحدة من جمعيّات خيريّة غربيّة عدّة 

تعمل مع المسيحيين في الشرق األوسط.
وعندما تمّ اختطاف الرجال األربعة، كانت بغداد تشهد تظاهرات 
منذ أشــهر عدّة خرجت في البداية ضدّ حكومة يُنَظر إليها على 

أنّها فاسدة.

ليبيا.. قوات الحكومة تحبط محاولة تقدم حفرت رشق طرابلس

إيران.. هروب 80 سجينا 
بسبب كورونا

طهران/ األناضول:
تمكن 80 سجينا من الهرب، أمس، من سجن بمحافظة كردستان شمال 

غربي إيران، بعد تنفيذهم تمردا، خوفا من اإلصابة بفيروس كورونا.
ووفقا لوكالة "فارا" لألنباء، نفذ السجناء في سجن "صاقز"، تمردا بسبب 
تخوفهــم مــن انتقال العــدوى إليهم، تمكن عقب ذلك 80 ســجينا من 

الهرب.
وأوضحت الوكالة، أن بعض الهاربين اختفى أثره داخل المدينة، وآخرون 

أوقفوا سيارات كانت على الطريق وسلبوها من أصحابها ثم فروا بها.
وفــي وقت ســابق، أفرجت إيران بشــكل مؤقــت عن أكثر مــن 85 ألف 

سجين، في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا في البالد.
وأمــس، أعلنــت الســلطات ارتفــاع عــدد وفيــات كورونا، إلــى 2378، 

واإلصابات إلى 32 ألفا و332، فيما تعافى 11 ألفا و133 شخصا.

الحكومة األفغانية تعلن اختيار وفد للتفاوض مع طالبان

باكستان تكافح لتقييد صالة الجامعة يف مواجهة فريوس كورونا
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رام اهلل/ مصطفى صبري:
عاد مئات العمال الفلسطينيين من داخل األراضي 
المحتلة عام 1948م، لبلداتهم وقراهم في الضفة 

الغربية المحتلة، إثر تفشي فيروس "كورونا".
وشــهدت الحواز العســكرية الفاصلة بين الضفة 
الغربيــة واألراضي المحتلة، أمس، حركة نشــطة 
للعمال العائدين، وســط إجــراءات أمنية وصحية 

فلسطينية مشددة.
وقــال الناطق باســم الحكومــة، إبراهيــم ملحم، 
في مؤتمــر صحفــي: إن الطواقــم الطبية أخذت 
عينات لـ227 عامال عائدًا مــن األراضي المحتلة، 
وأظهــرت النتائــج إصابة شــاب ووالدته يعمالن 

داخل مستوطنة قرب بيت لحم. 
وأضاف "ال يمكن فحــص جميع العمال العائدين، 

بسبب نقص في عدد شرائح الفحص".
وقال المواطن عزام عمر: "خالل مشاهدتي لتنقل 
العمال في عدة محاور ومنها مفترق حارس شعرت 
بانتكاســة، ألن إصابة عامل يعنــي إصابة البلدة 

التي يعيش فيها".
وانتقــد عمــر فــي حديثــه لصحيفة "فلســطين" 
اســتهتار بعض العمال باألمــر دون أخذ  الحيطة 
منــه،  يحــذر  والــكل  عالمــي  "الوبــاء  والحــذر، 
الربــح  هدفهــم  اإلســرائيليون  والمشــغلون 
وخصوصا من هم في المستوطنات التي ال تخضع 

واشنطن/ وكاالت:
أكــدت كريســتالينا جورجييفــا، مديــرة صندوق 
النقــد الدولي، أمس، أن جائحة كوفيد19- دفعت 
االقتصاد العالمي إلى االنكماش، الذي ســيتطلب 

تموياًل هائاًل لمساعدة الدول النامية.

ألي رقابة".
وقــال العامــل )مهدي( الــذي يعمل فــي مصانع 
"بركان" قضاء ســلفيت: "لم يتم احداث أي تغيير 
منــذ أزمة كورونــا تجــاه العمال الفلســطينيين، 
فقررت مبكــرا عدم الذهاب مهمــا كانت النتائج، 

فنحن نتعرض لإلصابة من المستوطنين".
وقال: إنه من األفضل عــدم الذهاب للعمل داخل 

المستوطنات أو األراضي المحتلة. 
ووافقــه الرأي، العامل )إســالم(، قائال: "نعمل في 
ظروف معيشــية وصحية خطيــرة .. هناك مخاوف 

حقيقية من نقل العدوى من اإلسرائيليين".
وأضاف: "نعمل بحذر، والخشــية من نقل العدوى 
تســبب لنــا القلــق، لكــن الظــروف االقتصادية 
دفعتنــي لذلك .. أمــا اآلن فالوضع خطيــر" داعيا 
جميع العمال إلى اإلخضاع للفحص الطبي والحجر 

الصحي أيضا.
من جهته، رأي الناشط محمد زيد أن المستوطنات 
اإلســرائيلية تشــكل حاليا "بؤرة لنقل الفيروس" 
مــن خالل العمال، وهناك أكثــر من 30 ألف عامل 

يعملون في المستوطنات.
وشــدد زيد في حديثه لصحيفة "فلســطين" على 
ضرورة حصر التنقل بين العمــال، والقيام بحملة 

توعية واسعة من أجل إنقاذ العمال وبلداتهم.
ولفت زيد إلى أول وفاة فلسطينية، مساء األربعاء، 

وقالت جورجييفا، في مؤتمر صحفي عبر اإلنترنت: 
“مــن الواضح أننــا دخلنا في انكماش”، ســيكون 
أســوأ مما كان عليه الوضع فــي العام 2009 بعد 

األزمة المالية العالمية.
وأضافت جورجييفا مع “التوقف المفاجئ” لالقتصاد 

بـ"كورونا" إثر نقل العدوى إليها من عامل عاد من 
األراضي المحتلة.

وبحســب الناطق باســم الحكومة بــرام اهلل، فإن 
المتوفاة هي ســيدة مســنة من قرية بدو شــمال 

غربي القدس المحتلة. 
واتهــم مديــر مؤسســة الحــق شــعوان جبارين، 
ســلطات االحتــالل بالتمييــز العنصري بتشــجيع 
الفلسطينيين على "العمل األسود" دون توفير أي 
إجــراءات لحمايتهم من فيــروس "كورونا"، وذلك 
بالتزامــن مع الطلب من المســتوطنين البقاء في 

المنازل لحمايتهم.
وقال جبارين: إن القانــون الدولي يحمل االحتالل 
المســؤولية عن حماية ســكان األراضــي المحتلة 
ليس فقط البعد العسكري أو األمني بل حمايتهم 

أيضًا من الكوارث الطبيعة واألوبئة.
وذكــر جباريــن أنه مــن واجب االحتالل - حســب 
اتفاقيــة جنيــف - تقديم مســتوى مــن الخدمات 
للفلسطينيين مســاوية لما يقدمه للمستوطنين 
وخاصــة في القطاع الصحي إلى جانب توفير كافة 

مستلزمات الشعب المحتل.
ويعمل في المســتوطنات اإلســرائيلية واألراضي 
المحتلة عــام 1948م، نحو 133 ألف فلســطيني 
يدرون نحو 250 مليون دوالر شــهريا على السوق 

الفلسطينية، وفق معطيات نقابية.

العالمــي، تبلــغ تقديرات الصنــدوق “لالحتياجات 
المالية اإلجمالية لألســواق الناشئة، 2,5 تريليون 
دوالر”، لكنهــا حذرت من »أننا نظــن أن هذا هو 
الحد األدنى«، إذ طلــب أكثر من 80 دولة بالفعل 

مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي.

وقال نقيب اتحاد المقاولين بغزة أســامة 
كحيل: إن شــركات المقــاوالت، جميعها 
متوقفــة عن العمل اآلن، وهذا بال شــك 

يكبدها خسائر يومية.
وبيّــن كحيــل لصحيفة "فلســطين" أن 
االتحاد أوعز إلى الشــركات التي اضطرت 
إلــى التوقــف عن العمــل في ظــل حالة 
الطــوارئ المعمــول بهــا فــي األراضي 
الفلسطينية لمنع تفشي كورونا بالحفاظ 

على استمرار رواتب العاملين.
وقــال كحيــل: "إن فتــرة التوقــف قــوة 
قاهرة وما يترتب عليها بموجب القانون 
الفلســطيني" في إشــارة لحقوق العمال 

والمشاريع المتعاقد عليها.
وشــدد كحيــل على أن نشــاط شــركات 
المقاوالت حاليا "صفر"، معبرًا عن تخوفه 
من تأثيــر ذلك على الــدورة االقتصادية 

في قطاع غزة.  
وأهاب بالمؤسســات الرســمية واألهلية 
النظــر إلــى أوضــاع الشــركات وتقديم 
المســاعدة لها، كما طالب المؤسســات 
تعويضــات  بصــرف  المانحــة  الدوليــة 

المقاولين عن الحروب السابقة.
وأشــار إلــى أن ) 200( مليــون شــيقل 

إرجاعــات ضريبيــة مســتحقة لشــركات 
مقاوالت في قطاع غزة ويطالب أصحابها 

السلطة الفلسطينية بدفعها منذ فترة.
من جانبه أكد أمين ســر اتحاد الصناعات 
اإلنشــائية، محمد العصــار أن الصناعات 
اإلنشــائية في مرحلة موت ســريري في 
الوقــت الراهــن، وأن المعضلــة الكبيرة 
التــي تواجههــم هــم العمــال الذيــن 
اضطــروا إلى التوقــف قســرًا عقب وقف 
المؤسسات الرسمية واألهلية العمل في 

مشاريعها اإلنشائية.
وبيــن العصــار لصحيفة "فلســطين" أن 
الصناعات اإلنشــائية تعاني في األساس 
من ركــود حاد بســبب نقص الســيولة 
النقدية، عند المواطنين، وانتهاء مشاريع 
إعادة األعمار، وأن اجراءات الحد من وباء 

"كورونا" زادت الطين بلة.
ودعا العصار إلى أن تشــمل المساعدات 
العينيــة والماليــة المقدمــة مــن قبــل 
الحكومة أو المؤسسات المانحة العاملين 
في مؤسســات القطــاع الخــاص، الذين 

يواجهون ظروًفا معيشية صعبة للغاية.
وقــدر العصار خســائر القطاع اإلنشــائي 
بأكثــر مــن ) 25 ( مليــون دوالر نتيجــة 

وأن   ،2014 عــام  اإلســرائيلية  الحــرب 
)%30( فقط نســبة ما تسلمته المنشآت 
اإلنشــائية مــن تعويضات عــن األضرار. 
كما قدر العصار خسائر شركات الصناعات 
االنشائية بسبب استمرار أزمة الكهرباء، 

)70( مليون شيقل شهريًا.
وشــدد  العصــار على موقفهــم الرافض 
لبرنامــج )GRM(، لتســببه فــي تأخيــر 
نشــاط الشــركات واعادة اعمار القطاع، 
منوهًا إلى ضرورة الضغط الرسمي وغير 
الرسمي لوقف التعاطي مع ذلك البرنامج 

"المعيق".
ونبه إلى عجز الشــركات عــن االلتزامات 
ارتفــاع  نتيجــة  الماليــة،  بالتعهــدات 
الشيكات المرتجعة وتقاعس المتعاملين 

عن دفع الديون المتراكمة عليهم.
وفي الســياق ذاته، لفت العصــار إلى أّن 
اإلســمنت يورد إلى قطاع غزة في الوقت 
الحالي بشكله الطبيعي، وأن األسعار في 
متناول الجميع، غير أن اعطاء المواطنين 
تأميــن االحتياجات األساســية من مأكل 
ومشــرب، األولويــة، خفــض اســتهالك 

اإلسمنت.
وبين أن اإلســمنت اإلســرائيلي المسال 

المخصص لشركات انتاج الخرسانة يباع 
اليــوم عند ســعر )410( شــواقل للطن 
الواحد، فيما االسمنت المكيس يباع عند 

)430( شيقاًل.
وذكر العصار أن الصناعات اإلنشائية في 
حال عودة نشــاطها لطبيعته قبل فرض 
الحصــار، بإمكانهــا أن تشــغل أكثر من 
) 10 ( آالف عامــل كما أنهــا توفر فرصًا 
للعاملين في )15( مهنــة أخرى مرتبطة 
الكهربــاء  وامــدادات  كالســباكة  بهــا 
والطالء وغيرها، األمر الذي يســاعد على 

ارتقاء الواقع االقتصادي وزيادة الدخل.
ويفــرض االحتــالل اإلســرائيلي حصاره 
على قطاع غزة، منذ )13( عامًا، وتواصل 
الســلطة الفلســطينية فــرض عقوبــات 
اقتصاديــة على الســكان منــذ 3 أعوام، 
ممــا رفع معدل البطالة والفقر، وانخفض 

األمن الغذائي.
من جانبه، قــال االختصاصي االقتصادي 
خالــد أبــو عامــر: إن ســوق المقــاوالت 
الرئيــس  المحــرك  هــو  واإلنشــاءات 
لالقتصــاد فــي قطــاع غــزة، حيــث إنه 
يســتوعب في الوضع الطبيعي ما ال يقل 

عن ) 35( ألف عامل.

وأضــاف أبو عامــر لصحيفة "فلســطين: 
"وبالتالــي في ظــل الحصار اإلســرائيلي 
ومــا فرضه فيروس كورونــا من تحديات 
وإجراءات، فإن شــلاًل كبيرًا أصاب حركة 
البناء والتشييد في قطاع غزة، وإن استمر 
الوضع لفترة طويلة ســتكون التداعيات 

خطيرة على االقتصاد بشكل عام".
وأشــار إلــى أن ســوق التشــييد والبنــاء 
يســاهم في تحريك عجلــة االقتصاد من 
والمهندســين  العمــال،  رواتــب  خــالل 

والفننين.
وأكــد علــى أن الوضــع الراهــن يفرض 
على المســؤولين ضرورة التحرك العاجل 
لتدارك أيــة مخاطر أو كوارث ربما تحدث 

في األوقات القادمة.
وقال: ال بد من اعفاء الشركات العاملة في 
مجال البناء والتشييد وشركات المقاوالت 
من الضرائب والرسوم، فضال عن تقديم 
تسهيالت مالية من البنوك بنسب فوائد 

قليلة وفترات تسديد طويلة.
وشــدد أبو عامر على ضرورة أن تســارع 
الســلطة لصــرف اإلرجاعــات الضريبية، 
حيث إن التلكؤ والتســويف أضر بشركات 

ودفعها إلى االفالس.

مطاِلب بتعويضهم عن خسائرهم السابقة

سوق املقاوالت واإلنشاءات بغزة يشهد ركوًدا كبريًا  
غزة/ رامي رمانة:

بــدأت تبعــات إجراءات الحد من تفشــي فيروس 
"كورونا المســتجد" تظهر تدريجيًا على شــركات 

غــزة،  قطــاع  فــي  واإلنشــاءات  المقــاوالت 
ويخشى مســؤولون ومراقبون اقتصاديون من 
تأثيــر ذلك على الناتج المحلي االجمالي، وزيادة 

أعــدد المتعطليــن عــن العمــل، وســط مطالــب 
للمؤسسة الرسمية والجهات المانحة باإلسراع 

في اإلعانة والتعويض.

عامل فلسطينيون يعودون لبلداتهم خشية تفيش "كورونا"

مديرة صندوق النقد الدويل: من الواضح أننا دخلنا يف مرحلة انكامش

االقتصاد برام الله:
 إحالة 34 تاجرًا للنيابة 

وإغالق 24 منشأة مخالفة
رام اهلل/ فلسطين:

أحالــت وزارة االقتصاد الوطني برام اهلل منــذ إعالن حالة الطوارئ 
لمواجهــة فيــروس كورنا )كوفيــد19-(، 34 تاجــرًا للنيابة العامة 
لمكافحة الجرائم االقتصادية تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار 
األســعار على الســلع المعروضة فــي محالهم التجاريــة، والتالعب 
بأســعار السلع المحددة في قائمة السعر االسترشادي الصادرة عن 

الوزارة.
وأوضحــت الوزارة في تقريــر لها، أمس، أنها أغلقــت بالتعاون مع 
األجهزة األمنية والضابطة الجمركية وكافة الشــركاء العاملين في 
ضبط وتنظيم الســوق الفلســطيني، 24 منشــأة صناعية مخالفة 
لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بها وغيــر مرخصة تقــوم بإنتاج 
المعقمــات والكمامــات ومن بينهــا ثالثة محال تجاريــة لتجاوزها 

السقف السعري المحدد.
جاء ذلك خــالل تنفيذ طواقــم وزارة االقتصاد الوطني وشــركائها 
أكثــر من 200 جولة تفتيشــية تــم خاللها زيارة أكثــر من 1500 
محال تجاري تم اخطار عشرات المحالت لتصويب وضعها وااللتزام 
باألنظمة والقوانين المعمول بها، باإلضافة إلى ســحب عينات من 
الســلع خاصة المعقمات لفحصهــا مخبريًا والتأكــد من مطابقتها 

بالمواصفات والتعليمات الفنية.
وذكرت الوزارة في تقريرها، اســتقرار اســعار الســلع االساسية بعد 
تحديد الســقف السعري لـ7 سلع أساســية تتفرع إلى أصناف تتولى 
طواقم حماية المســتهلك وشركاؤها رصدها ومراقبتها االمر الذي 
ســاهم فــي انخفاض عدد الشــكاوى من قبــل المواطنيــن والتي 
بلــغ مجموعها اإلجمالي نحو 900 شــكوى على مدار األيام الســتة 
الماضيــة والتي تركزت على وجه الخصوص يومي الســبت واألحد 

وبعد ذلك تراجعت مع نهاية األسبوع.
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يعانــي العالــم هــذه اآلونــة انتشــار فيــروس 
كورونــا المســتجد, والــذي القى بظاللــه على 
ســكان الكوكب, حيــث اجبر الكثيــرون منا على 
مالزمــة منازلهم وهو ما يمنع تفشــي المرض, 
ولكن يتســاءل الكثيرون حول العادات التغذوية 
الجديدة والتي سترتبط بفترة البقاء في المنازل, 
وما يصاحبه من ضغوط نفسية يمكن ان تؤدي 
بالكثيــر منا الى االقبــال على تنــاول الحلويات, 
بحيث تعمل هذه المأكوالت ذات الطعم السكري 
علــى زيــادة هرمــون الدوباميــن ذلــك الناقل 
العصبي الذي يقل تدريجيــا في فترات االكتئاب 
والضغوطــات النفســية, ولكن يجــب الحذر ان 
تناول مثل هذه المأكوالت يجلب معه الكثير من 
االرتفاع في منسوب هرمون االنسولين وبالتالي 
زيادة الطلب على الســكاكر بحيــث تصبح حلقه 
مغلقة يكون مخرجها الوحيد في نهاية المطاف 
ادخــال المزيــد مــن الســعرات الحراريــة التي 
ستزيد من الكتلة الشحمية في الجسم وبالتالي 
اكتســاب الوزن والســمنة, لذلك ننصحكم حين 
االحســاس بالرغبة في تناول طبق من الحلويات 
اثناء محجركم المنزلي شــرب كأس من مشروب 
القرفــة والتــي ســتعمل على تنظميــن هرمون 
االنســولين وبالتالي تقليل الطلب على الســكر, 
اضــف الى قائمة الســكر والتي يعــزى لها زيادة 
الــوزن في هذه الفترة األغذيــة الغنية بالدهون 
وخاصــة الزيوت المهدرجة والتي ســتعمل على 
رفع منســوب الكوليســترول في الدم, والدهون 
المهدرجــة والتي هــي عبارة عن زيــوت نباتية 
ســيئة المصدر يتم اضافة عنصــر الهيدروجين 
لتصبــح مــا يعــرف بالمنجرين, بحيث تســاهم 
المأكــوالت التي تحتويهــا على زيــادة مقاومة 
االنســولين وهذا ســيؤدي بالنهاية الــى زيادة 
الشــهية لتناول الطعام بشــكل عام والحلويات 
بشــكل خاص نظرا لزيادة هرمون االنســولين 
في الدم, ننصح باالستعاضة عن هذه الدهنيات 
بالدهــون الجيدة مثــل زيت الزيتــون حتى في 
طهي الطعــام نظرا لغناه بأحمــاض االوميجا 3 
والتي تعمل على ضبط الكوليســترول في الدم 
وال تعمــل علــى زيــادة هرمون االنســولين في 
الدم, النصيحة االخرى والتي من خاللها ســيتم 
التحكــم في وزنكــم وعدم اكتســاب وزن جديد 
اثناء الحجــر المنزلي هي تنــاول االلياف الجيدة 
والتي ستحافظ على عملية الهضم بشكل سليم 
وبالتالــي منع تخمر الطعام وســوء االمتصاص, 
كما وستزيد من حجز الســكر المقرون بالطعام 
الذي يتم تناوله وهذا سيوصلنا ايضا الى ضبط 
هرمون االنســولين وهــو كما ذكرنــا الهرمون 
المســئول بشــكل اساســي الكتســاب الــوزن, 
والنصيحــة األخيــرة للخروج مــن الحجر الصحي 
بدون اكتســاب الوزن هي شــرب الماء بكميات 
كافية والحفاظ على تناول خمس وجبات صغيره 
واالمتناع عن تناول وجبة كبيرة او اثنتين يوميا.

تحجيم زيادة 
الوزن أثناء 

الحجر المنزلي !
الدكتور : حازم برغوت
خبير التغذية والسمنة

في القدس.. متطوعون 
يتصدون لـ"كورونا" بالتعقيم

غزة/ هدى الدلو:
رغــم العراقيــل التــي يفرضهــا االحتالل اإلســرائيلي على 
المقدســيين، فــإن الناشــط المقدســي محمــد هديــب 
لــم يأبــه لذلــك، وارتــدى ســترة تغطــي جســده بالكامل 
وقفــازات وقناعــا وغيرهــا مــن األدوات الوقائيــة، وخرج 
مــن بيتــه فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل كــي ال ترصــده 
كاميــرات االحتــالل، متحديــا كذلــك البــرد القــارس فــي 

سبيل تعقيم شوارع مدينة القدس المحتلة وأزقتها.
ويقــول هديــب لصحيفة "فلســطين": إن هــذه المبادرة 
نبعــت فكرتهــا مــن شــباب تجمعــوا تحــت  المقدســية 
مظلــة "متطوعــون مــن أجل القدس"، وهــم ال يملكون 
إال القليــل لخدمــة مدينتهــم من جائحة كورونا المنتشــر 
عالميا، ويهدفون لضمان وجود بيئة صحية للمقدسيين.

"في البداية نحن كشــباب مقدســيين عند أي 
محنة أو صعوبات نتجه مباشرة إلى إنشاء غرفة 
طوارئ تعمل على خدمة البلد"؛ يضيف هديب.
ونبعت الفكرة –كما يفيــد- من الوضع القائم 
فــي العديد مــن دول العالم وانتشــار فيروس 
كورونا المســتجد، حيث قرر ومجموعة شــباب 
العمــل علــى تعقيم شــوارع القــدس وأزقتها 
واالهتمــام بنظافتهــا للحفاظ علــى أرواحهم 
وديمومتهــم فــي المدينة، والحد من انتشــار 

فيروس كورونا.
ويوضح هديب أن االحتالل يتعمد عدم التعقيم 
وال يتبع إجراءات الســالمة في القدس المحتلة 
وخاصــة األقصــى ليحقــق أهدافــه الخاصــة، 
أولهــا يتمثــل في كونــه معنيا بعــزل القدس 

والمقدسيين والمسجد األقصى.
ويبين أن المقدســيين بصفتهم أصحاب هذه 
المدينــة األصليين، فإنهم يســعون من خالل 
مبادرتهــم العمــل علــى منــع انتشــار مرض 
كوفيد19- عن طريق تعقيم أي مكان أو جسم 
ممكن أن يُلمــس وينقل الفيروس، كالجدران 
ومقابض األبواب، وأي شــيء ممكن أن تصل 
له األيــدي، باإلضافــة إلى تقديم االرشــادات 

للمقدسيين للحد من انتشار هذا الفيروس مع 
ضرورة االلتزام بقوانيــن الحجر الصحي وعدم 

الخروج إال للضرورة القصوى.
ويشــير هديــب إلــى أنــه تــم التواصــل مــع 
معهــم،  للتعــاون  صحييــن  اختصاصييــن 
الالزمــة  واالرشــادات  النصائــح  وإعطائهــم 
الســتخدام مواد التعقيم، وآلية وكمية وكيفية 

استخدامها.
ويتابع: اشــترينا األلبســة الخاصة والكمامات 
والقفــازات ومــواد التعقيــم وماكنــات الرش، 
وجميعهــا بتبرعات شــخصية مــن متطوعين، 
وكل ذلك حبًا للمدينة وللتطوع الذي يحميها 

ويحمي أهلها.
ويلفــت هديــب إلــى أن الخطــر يالحقهم من 
قبل فيروس االحتــالل الذي يحاول منعهم من 
تعقيــم المدينة بشــوارعها وأزقتهــا، بذريعة 
أنهم بحاجــة إلى "تصريح" مــن وزارة الصحة 
التابعة لحكومة االحتالل، وقد تم اعتقال بعض 
المتطوعيــن المشــاركين في الحملــة وأطلق 
ســراحهم فيما بعد، مردفــا: "االحتالل مفلس، 
ال يستطيع االعتقال بسبب التنظيف والتعقيم، 
فحجته واهية فهو ال يريد أي سيادة فلسطينية 

في القدس".
وبهمــة الشــباب والتوكل علــى اهلل يتحركون 
فــي الشــوارع واألزقة للعمــل علــى تعقيمها 
وتطهيرهــا ليــاًل، ويختار هديــب وزمالؤه في 
المبادرة وقت التعقيم لياًل وفي ساعات متأخرة 
كونــه ال يوجد أطفال في الشــوارع، وال يتأثروا 
بمواد التعقيم، وتكون حركة االحتالل أخف من 

النهار.
ويلفت إلى أن مبادرته بدأت بخمسة متطوعين 
واآلن وصــل عددهم إلى 35 شــخصًا، والعدد 
قابل للزيادة، وقد تم شــراء األدوات والمعدات 
من مالهــم الخــاص، آماًل أال يصيــب القدس 

وأهلها أي أذى أو مكروه.
مــن جهته يقول الناشــط المقدســي أســامة 
برهم: إن المقدسيين يعملون بكل ما أوتوا من 
وسائل لعدم إعطاء االحتالل ذريعة لالنقضاض 
علــى المســجد األقصى وتهويــده ووضع اليد 
عليه، الفتا إلى أن االحتالل يمنع المقدســيين 

من تقديم أي خدمات تجاه األقصى.
ويكمــل برهم حديثه مع صحيفة "فلســطين" 
أن الشــبان المتطوعين يســعون إلــى طمأنة 

المقدسيين، وإيجاد بيئة صحية لهم.
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 يستفيق من الغيبوبة 
بعد عامين ونصف

أمستردام/ وكاالت:
حمــل عبدالرحيم نــوري شــقيق عبدالحق نوري، 
العب أياكس أمســتردام الهولنــدي، الذي عانى 
أزمة صحية كبيرة في الفترة األخيرة، أنباًء ســارة 

بشأن حالة النجم المغربي. 
نوري الــذي تعــرض لإلصابة بســكتة قلبية في 
مبــاراة لفريقه أياكس ضد فيردر بريمن األلماني 
في أغســطس 2017، قد تحسنت حالته، حسبما 
أعلن شــقيقه، بعدما دخل فــي مضاعفات صحية 
كبيــرة، إثــر تلك اإلصابــة، حيث عانــى من تلف 
دائم في المخ، وأصبح غير قادر على ممارسة كرة 

القدم، بينما تأثرت حياته أيضا بتلك اإلصابة.
وأكد شــقيق نــوري أن الالعب يعتمــد كليا على 
أسرته، إذ ال يزال طريح الفراش لكنه في المنزل، 

الذي يعتبره مكانا أفضل من المستشفيات.
وأوضح شقيق الالعب أن عودته للمنزل قد تكون 
خطوة مهمة في ســبيل تعافيــه وأن يتعامل مع 

المحيطين بشكل طبيعي.
وينحــدر نــوري من أبويــن مغربييــن لكنه لعب 
لمنتخــب هولندا للشــباب، وشــارك مــع أياكس 
فــي 15 مباراة رســمية من بينها 3 فــي الدوري 

األوروبي.
وظلت قصة صــراع عبدالحق نــوري مع المرض، 
حدثا مؤثرا في كرة القدم العالمية، لكن األصعب 
من ذلك هو شائعات الوفاة التي كانت تظهر بين 
الحين واآلخر، لتصيب أسرته بالصدمة واإلحباط، 
بينمــا ال تزال تأمل فــي أن يتعافى صاحب الـ23 

عاما من محنة مرضه.

برشلونة/ وكاالت:
كشفت تقارير صحفية، آخر تطورات المفاوضات بين 
نادي برشــلونة اإلسباني، وحارســه األلماني مارك 

آندري تير شتيغن، لتجديد عقده رفقة البلوغرانا.
وبدأت المفاوضات بين إدارة برشلونة وتير شتيغن 
منذ فترة، إال أن الملف لم يتم حسمه حتى اآلن، في 
ظل بعــض التقارير التي أشــارت إلى وجود خالفات 
بين الطرفين حول المقابــل المالي لتجديد العقد، 
حيث يريد تير شتيغن أن يتم التعامل معه ماليا على 
أســاس أنه أفضل حارس مرمى فــي العالم، وقالت 
تســريبات إنه يرغب في الحصول على راتب ســنوي 

صافي يصل إلى 10 ماليين يورو.
إال أن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلســبانية أكدت 
أن مســألة تجديد عقد تير شــتيغن تبدو محسومة 

تماما.

وقالــت الصحيفــة، أمس، إن تير شــتيغن ســيجدد 
عقــده مــع برشــلونة لفترة تتــراوح بيــن 4 إلى 5 
مواســم، وإن إدارة برشلونة تثق تماما في استمرار 

الحارس األلماني الدولي رفقة البلوغرانا.
ونقلت الصحيفة، المقربة من إدارة برشــلونة، عن 
مصادر في العمالق الكتالوني قولهم إن مســؤولي 
النادي وافقوا على زيادة كبيرة في راتب تير شتيغن 
وفقا للعقــد الجديد الذي يتم التفاوض على بنوده، 
وذلــك رغم األوضاع الماليــة الصعبة التي تمرّ بها 
األنديــة األوروبية، في ظل توقف النشــاط الكروي 

بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.
وينتهي عقد تير شــتيغن، البالغ من العمر 27 عاما، 
منتصــف العام 2022، في الوقت الذي أشــارت فيه 
تقارير إلى رغبة نادي بايرن ميونخ في التعاقد معه، 

كي يكون خليفة للحارس الدولي مانويل نوير.

مدريد/ وكاالت:
تحدث لويس إنريكي مدرب المنتخب اإلســباني عن 
نهائيات أمم أوروبا التي تأجلت لمدة سنة عن مساره 
في التدريــب وعن إمكانية عودته إلــى تدريب نادي 

برشلونة.
وقــال إنريكي حــول إمكانية عودته لبرشــلونة: "في 
كل الفــرق التي قمن بتدريبها تركــت الباب مفتوحا 
وبإمكانــي العودة، لكــن أيامي في برشــلونة رائعة 

وسأكون دائما ممتنا".
وعبر لويس إنريكي عن إعجابــه باألرجنتيني ليونيل 
ميســي نجم برشــلونة ورفــض اختيار أفضــل فترة 
قضاهــا في الكامــب نو وقــال: "ال يمكننــي االختيار 

قضيــة 8 ســنوات كالعــب و3 ســنوات كمــدرب و3 
سنوات كمدرب للفريق الثاني، أعتبر نفسي محظوظا 
لكوني قضيت كل هذه السنوات في فريق كبرشلونة 

الذي أعطاني كل شيء".
ودرب لويس إنريكي برشلونة ما بين 2014 و2017 
تميزت بفوزه بـــ9 ألقاب من بينها الثالثية التاريخية 

الثانية للفريق في عام 2015.
وجــدد لويــس إنريكي تأكيده على كــون كرة القدم 
حاليا ليســت مهمــة وأن األهم هــو محاربة فيروس 
كورونــا واالهتمــام بصحة اإلنســان، وقــدم التحية 
لــكل األطر الصحية وقوات األمــن وكل العاملين في 

الخطوط األمامية لمحاربة الوباء.

 يترك الباب مفتوحًا 
للعودة إلى تدريب 

برشلونة

يوفنتوس يقدم عرضًا مغريًا 
إنريكيلمانشستر يونايتد لضم بوغبا

روما/ وكاالت:
يبــدو أن إدارة يوفنتــوس اإليطالي لم تفقــد اهتمامها 
باستعادة العبها السابق بول بوغبا نجم فريق مانشستر 

يونايتد الحالي خالل الميركاتو الصيفي المقبل.
وعلى الرغم مــن تعطل المفاوضات بين الطرفين خالل 
الفترة الماضية، عقب توقف النشاط بسبب أزمة فيروس 
كورونــا، إال أن يوفنتــوس مــا زال يخطط لضــم النجم 

الفرنسي.
وكشــفت صحيفة ”مونــدو ديبورتيفو“ اإلســبانية، عن 

تقديم يوفنتوس لعرض جديد للتعاقد مع بول بوغبا.
وقالــت الصحيفــة، إن يوفنتوس يتفــوق اآلن على ريال 

مدريد في سباق ضم العب وسط مانشستر يونايتد.
ووضعــت إدارة البيانكونيري إســتراتيجية جديدة لضم 

بوغبا في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحســب صحيفــة ”توتــو ســبورت“ اإليطاليــة، فــإن 
يوفنتــوس يســعى لضم بوغبــا في صفقــة تبادلية مع 

مانشستر يونايتد.
ويعــرض النــادي اإليطالي علــى اليونايتــد انتقال أحد 
العبيــه ميراليــم بيانيتــش، أو األرجنتينــي باولو ديباال 

بجانب 60 مليون يورو نظير الفوز بخدمات بول بوغبا.

 يقترب من تجديد عقد
تير شتيغن
برشلونة

عبدالحق نوري
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جيــش االحتــال يعــدم بــدم بــارد ســتة مــن 
قــادة حركــة فتح في قطاع غــزة، رغم أجواء 
التســوية والمباحثــات، وهــم: أحمــد ســالم 
أبو بطيحان-عبد الحكيم شمالي-جمال عبد 
النبي-أنــور المقوســي-مجدي عبيد-ناهض 

عودة.
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اندالع حرب القرم بين روسيا من جهة والدولة 
العثمانية وفرنسا وبريطانيا وسردينيا من جهة 

أخرى.
2

0
0

1

محطــة  مــن  بالقــرب  استشــهادية  عمليــة 
وقــود قلقيليــة، نفذها فــادي عطــا الله عامر 
مــن قلقيليــة، ممــا أدى إلــى مقتــل اثنيــن من 
تبنــت  وقــد  آخريــن،   4 وإصابــة  اإلســرائيليين 

العملية حركة حماس.

2
0

0
القمــة العربيــة فــي الريــاض تقر إعــادة تفعيل 7

المبادرة العربية للتسوية مع )إسرائيل(.

الجد، وال مجال للتراخي والتســاهل، فال فائدة مــن اإلجراءات العامة إن غابت 
اإلجــراءات الشــخصية، وحمايــة األشــخاص متكاملة مع المجتمــع وال يمكن 
فصلهــا، لكن هي حماية شــخصية وحمايــة جماعية مؤتمن فيها الشــخص 

للقيام بها، وملزمة الجهات الحكومية بااللتزام بها.
ما نشــاهده فــي الضفــة الغربية يؤلــم القلب نتيجة فشــل اإلجــراءات التي 
اتخذت مــن الجهات الرســمية، والتراخي في تطبيقها، وكذلــك انتقالها من 
طــرف االحتــالل وتخليه عن المســؤولية فيها، خاصة ما يتعلــق بنقل العمال 
الفلسطينيين في المستوطنات ومدن االحتالل، وهنا دعوة متجددة الستدراك 
االمر وحماية شــعبنا تحــت قاعدة الحمايــة الفردية والجماعيــة متكاملة في 

مواجهة مخاطر الوباء.

وقال مراســل للقناة العاشرة العبرية 
جيــش  غــارات  إن  بوكــر،  ألمــوغ 
االحتالل اســتهدف 3 أهــداف، بزعم 
الرد على إطالق قذيفة صاروخية من 

قطاع غزة.
مــن جانــب آخــر، أصيــب مواطــن 
المغلــف  المعدنــي  بالرصــاص 
بالمطــاط، أمس، خــالل قمع قوات 
مســيرة  اإلســرائيلي  االحتــالل 
كفــر قــدوم األســبوعية المناهضة 
لالســتيطان، والمطالبة بفتح شــارع 
القرية المغلق منذ أكثر من 16 سنة.
وأفاد منســق المقاومة الشعبية في 
قرية كفــر قدوم مراد شــتيوي، بأن 
جنــود االحتالل اقتحمــوا القرية بعد 
انطالق المسيرة األسبوعية، وأطلقوا 
وقنابل  و«المعدني«  الحي  الرصاص 
الصوت، ما أدى إلصابة مواطن يبلغ 
من العمر 50 عامًا بعيار معدني في 

قدمه، جرى عالجه ميدانيًا.
وأشــار شــتيوي إلى أن قناصة جنود 

االحتالل اعتلوا أســطح المنازل، عرف 
منهــا منــزل المواطــن عبــد الرزاق 
عامــر، باإلضافة إلــى تحطيم نوافذ 
العديد من المنازل جراء إطالق قنابل 
»المطاطــي«  والرصــاص  الصــوت 
صوبها، عرف منها منزال المواطنين 
أســامة عامــر ومهند عامــر، كما تم 
تخريــب خزان مــاء يعــود للمواطن 

عماد عبد اللطيف.
اعتــداء  جــراء  مواطــن  وأصيــب 
مســتوطنين علــى رعــاة فــي قرية 
التوانــي شــرق بلــدة يطــا، جنوب 

الخليل.
وأفاد فؤاد العمور، من لجنة الحماية 
لوكالــة  والصمــود بمســافر يطــا، 
»وفــا«، بــأن مســتوطنين ترافقهم 
كالب بوليســية هاجموا رعاة األغنام 
فــي قرية التوانــي، مــا أدى إلصابة 
الشاب حسين صابر الهريني بجروح 
فــي بطنــه ويــده، نقــل إثرهــا إلى 

مستشفى يطا الحكومي.

وهاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
مساء أمس، حاجزًا أقامه المواطنون 
فــي مســافر يطــا جنــوب محافظــة 
الخليــل، للفحص واإلرشــاد للوقاية 

من انتشار فيروس كورونا.
وقال فؤاد العمــور من لجنة الحماية 
والصمود بمســافر يطــا والمتواجد 
فــي المكان لوكالــة »وفــا« التابعة 
للســلطة، إن قوات االحتالل هاجمت 

الحاجــز الــذي أقامتــه اللجنــة قرب 
قريــة تواني، والذي يســلكه العمال 
القادمــون من أراضــي 48، وحاولت 

إزالته، وتصدى لهم المواطنون.
وأضاف العمــور أن هذا الحاجز نصب 
بمبادرة من األهالي منذ عشرة أيام، 
ضمن إجراءات لمنع انتشــار فيروس 
كورونا، حيث يقدم إرشــادات ومواد 

تعقيم للعمال العائدين للمدينة.

43 مؤسسة تطالب
 باإلفراج عن المعتقلين 
الفلسطينيين في سوريا

دمشق/ فلسطين:
طالبت 43 مؤسســة من مؤسســات المجتمع المدني في سوريا، 
النظام السوري، باإلفراج عن المعتقلين السوريين والفلسطينيين؛ 

خشية تفشي فيروس "كورونا" داخل السجون.
جــاء ذلك، خالل بيان مشــترك وقعت عليه المؤسســات المدنية، 

لمطالبة النظام السوري باإلفراج عن جميع المعتقلين.
وشــددت المؤسســات على ضرورة وقف النظام السوري لعمليات 
االعتقال الجديدة؛ للحد من إمكانية انتقال الفيروس داخل مراكز 

االعتقال. 
وطالبــت جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة 
تفضــي إلى فتــح جميع مراكز االحتجاز في ســوريا أمــام الجهات 
الدولية المختصــة، واتخاذ ما يلزم من تدابير إلنقاذ المحتجزين، 
بتأمين ســالمتهم واإلفراج عنهم، وفقًا ألحــكام القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان واستنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.
وطالبــت أيضا بضرورة تدخل المبعــوث األممي الخاص ووكاالت 
األمم المتحدة للضغط على النظام الســوري من أجل اإلفراج عن 
المعتقلين السياســيين والحقوقيين في مراكز االحتجاز الرســمية 

وغير الرسمية.
ودعــت المؤسســات المدنيــة اللجنــة الدولية للصليــب األحمر 
ومنظمــة الصحــة العالمية بالضغــط العاجل لممارســة دورهما 
في تحســين الظروف الصحية في مراكــز االحتجاز، وزيارة المراكز 
بشــكل طارئ ومســتعجل ومعاينتهــا، وتزويــد المحتجزين فيها 
بوســائل الوقايــة من المــرض، والعــالج إن لزم األمــر، وتوفير 
الظــروف الصحية المناســبة لألشــخاص األكثر عرضــة لإلصابة 

بالمرض.
وفي السياق، يشتكى أهالي مخيم خان الشيح في ريف دمشق، من 

فقدان الخبز لليوم الثالث على التوالي.
وأكد األهالي لـ"مجموعة العمل من أجل فلســطيني سوريا" عدم 
حصــول العديــد منهم علــى رغيف خبــز واحد طيلة ثالثــة أيام، 
مطالبيــن بإعادة تقييــم عمل المعتمدين، وإيجــاد حلول فورية؛ 
ألن الوضع لم يعــد يطاق خاصة مع وجود أطفال، وعائالت كبيرة 
تحتاج كمية خبز أكبر، في ظل الحجر المفروض وعدم القدرة على 

إيجاد مصادر بديلة لتأمينه.
ويعاني أهالي مخيم خان الشــيح من ظروف اقتصادية سيئة، في 
ظل ارتفاع نســبة البطالة، وانخفاض مســتوى دخل الفرد ونقص 

الموارد.

الفلســطيني في هــذه المرحلــة الدقيقة، 
التداعيات اإلنســانية  وخاصــة لمواجهــة 

المترتبة على تفشي فيروس كورونا.
وعبّر الرئيس التونســي عــن حرصه على 
المبــادرة باالتصــال للتأكيد علــى مكانة 
فلسطين وشعبها لدى تونس، مؤكدًا على 
وضع كل اإلمكانات والمقدرات التونســية 

تحت تصرف األشقاء في فلسطين.
وقال إنه رغم الظروف واإلمكانات التي يمر 
بها الجميع فإن تونس جاهزة أن تقتســم 
مع الشعب الفلسطيني ما تملكه في سياق 

مواجهة هذا الوباء.
وأضاف: ســتبقى فلسطين والقدس قضية 
العــرب المركزيــة حتى يتــم تحريرها من 

االحتالل.
مــن جانبه, عبر رئيس المكتب السياســي 

عن شكره لهذه المبادرة الكريمة، وقال إن 
»هذا الموقف ال يُعتبر غريبًا على الرئاسة 
التونســية والشــعب التونســي الشــقيق، 
حيث مكانة فلسطين في العقل والوجدان 

التونسي«.
واســتعرض هنية صورة األوضاع السائدة 
في قطاع غزة في ظــل الحصار، وتداعيات 
مواجهــة الفيروس، وكذلك عموم شــعبنا 
فــي  الشــتات، وتحديــدًا  فــي مخيمــات 
مخيمات لبنان، داعيًا إلى أن تقوم تونس 
بتقديــم المســاعدات اإلنســانية والطبية 
العاجلــة لشــعبنا فــي القطــاع ومخيمات 
اللجوء، وقد وعد فخامته أن يتابع هذا األمر 
والمؤسسات  التونســية  المؤسســات  عبر 

الدولية ذات الصلة.
كما شــرح هنية أوضاع األسرى في سجون 

االحتالل، ووَضَع الرئيس سعيد في صورة 
النــداء العاجل الصادر عن قيادة الســجون 
في ظل تهديد انتشــار الفيــروس في كل 
مــكان، حيــث دعا إلــى توجيه رســالة إلى 
األمين العام لألمم المتحدة والمؤسســات 
الدولية ذات الصلة للمطالبة بإطالق سراح 
األسرى، وتوفير وســائل الوقاية والسالمة 
ألسرانا في ســجون االحتالل، ووعد السيد 
رئيس تونس بأنه ســيقوم بمــا يلزم في 
هــذا اإلطار بمــا في ذلــك مخاطبة األمين 

العام.
وفــي اإلطــار ذاتــه أكــد الطرفــان متانة 
التواصــل  واســتمرار  الثنائيــة،  العالقــة 
والتشــاور والتعاون في القضايا المختلفة، 
وخاصــة التطورات التي تشــهدها القضية 

الفلسطينية والقدس المحتلة.

رام اهلل/ مصطفى صبري:
دفعت حالة الطوارئ التي تعيشها فلسطين، 
بســبب فيروس "كورونا"، المواطنين للبحث 
عــن آليات جديدة للوقاية من تفشــي الوباء 
العالمــي، والحفــاظ علــى االجتماعيات من 

جانب آخر.
وتشــكل واقعــا اجتماعيا جديــدا يختلف عن 
سابقه قبل حلول فيروس "كورونا" من خالل 
اســتبدال  عــادات التهنئــة  في المناســبات 
االجتماعية وواجب التعزية من خالل  وسائل 
التواصل االجتماعي وفي مقدمتها "فيسبوك" 

و "واتساب"  وغيرها من الوسائل المتاحة.
ولــم يتوقع الشــاب عمــار زيد مــن قلقيلية، 
أن يشــهد مراســم دفن جنازة فــي المدينة 
عدد قليل من المشــيعين، وأن يطلب أهالي 

المتوفي التعزية عبر "فيسبوك". 
وقــال زيد: توفيت جارة لنــا، فطلبت عائلتها 
من الجميع المغادرة، والمشاركة في التعزية 
عبر "فيسبوك"، الفتا إلى أن المصافحة كانت 

"بإشارات السالم، ولم تكن بالمصافحة".
وأضاف: "هذا المشهد لم يتوقعه أي شخص 
في العالم أن يكون التباعد االجتماعي بهذه 

الصورة المرعبة، الكل يخشى من األخر، ألن 
الفيروس ال يعرف عدوا او صديقا".

وكتب األســير المحرر محســن شــريم، على 
صفحتــه بـ"فيســبوك": "أنــا أعــذر الجميع، 

فالوضع ال يحتمل المغامرة".
وأفرجــت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي عن 
شــريم، األســبوع الماضي، بعــد قضائه 20 

شهرا في االعتقال اإلداري.
وقــال: قبل تحرري من األســر بأيــام، علمت 
صعوبة األوضاع المعيشية، والتعامل الحياتي 
نتيجة فيــروس "كورونــا"، وهو األمــر الذي 

دفعني الستقبال التهاني عبر "فيسبوك".
ورأي شــريم أن الهواتــف ومواقــع التواصل 
االجتماعي، تكفي وحدها الســتقبال التهنئة 
"لذا كانت هذه المبادرة مني ومن الكثير من 

المحررين".
فيما سجل األســير المحرر نادر صوافطة من 
طوبــاس، رســالة بصوته، جاء فيهــا: "أقدم 
اعتــذاري للجميع بعدم اســتقبال المهنئين، 
فالوضــع الراهــن ال يســمح بذلــك حفاظــا 
على الســالمة العامة وعدم خــرق االجراءات 
الوقائية، وإن دفع الضرر مقدم على استقبال 

األصدقاء واألقارب".
وعلــق اإلعالمــي الفلســطيني د. أميــن أبو 
وردة، علــى الواقــع الجديــد، قائال: الشــعب 
الفلسطيني أظهر وعيا منقطع النظير وملتزم 

بشكل كبير جدا طواعية وبدون قوة.
وذكر أبــو وردة – أنه خــالل متابعته لمواقع 
التواصــل االجتماعي – أنه وجد هذه المواقع 
يتم اســتخدامها بشــكل واســع النطاق بين 
الفلســطينيين، "تهنئــة، تعزيــة" من جميع 
الفئــات ســواء الصغيــر والكبير والمســؤول 

وعامة الناس.
وقال: لم يعــد حاجة للتواجد الشــخصي في 
المناسبة، الكل يقدر الظرف، والمشاركة عبر 
هــذه المواقع يكون كافيــا وال يعتبر تقصيرا 

اجتماعيا.
وعــد أبــو وردة هــذا الواقع تطــور في نمط 
التفكير والسلوك االجتماعي لدى المواطنين 
مســبقة،  تهيئــة  وبــدون  كبيــرة  بســرعة 
مستدركا: "قبل زمن كورونا لم يكن التواصل 
عبر مواقع التواصل االجتماعي كافيا بل كان 
مســاندا  للواجب  وليس أساســا فــي تأدية 

الواجب".

مختص: شعبنا أظهر تقّدمه في نمط التفكير والسلوك االجتماعي
في زمن »كورونا«.. المناسبات االجتماعية 

عبر »فيسبوك« والسالم بـ«اإلشارة«
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هــل من بيان علمي شــافٍ؟! نحن نعيش في دوامة معلومــات، وال نجد رجًل 
ثقــة كأحد الصحابة نركن إلى قوله. الكل يكذب علينا وعلى وســائل اإلعلم، 
ويجعلنــا في اضطراب وقلق في أصل وجود الفيروس في منشــئه في الصين، 
وفــي ووهــان بالتحديد. هــل هو فيــروس طبيعي نشــأ كما ينشــأ فايروس 
األنفلونزا العادية، أم هو فايروس نشــأ من تســرب غاز الســارين في معامل 
أميــركا البيولوجيــة في أفغانســتان؟! وإصابــة )٦٧( جنديًــا أميركيًّا به، تم 
إرســالهم إلى ووهان للمشــاركة في عرض عســكري هناك، ومن هنا انتشــر 
الفايروس. أصحاب هذا التحليل وقد نشــرته صحيفــة أميركيا في كلوفورنيا، 
دون أن تنقضــه جهات أميركية رســمية، يقولون: إن تداعيات غاز الســارين 

وكورونا سيتلشى نهائيًا في ١٠ إبريل ٢٠٢٠م.
أصحاب هذا التحليل يســألون: لماذا أعلنت أميركا عن انتهاء أزمة كورونا في 
التاريــخ أنف الذكر؟! لو لم تكن أميركا على علم بمنشــأ الفايروس، وأســباب 
انتشــاره، ما كان لها أن تحدد تاريخًا لتلشــيه؟! من ال يملك لقاحا، أو علجا 
لكورونا، ال يســتطيع تحديد زمن انتهائه؟! وهذا يرجــح مقولة معامل أميركا 

في أفغانستان.
 ومــن وجهة ثانية، يمكــن أن نقول: إن دول أوروبا لم تأخــذ بهذه المقولة، 
ولم تعقب عليها بسلب أو إيجاب، بينما أكدتها الصين، وروسيا. فهل سكوت 
أوروبــا هو من باب التواطؤ مع أميركا؟! وهذا مســتبعد علميًّا، ألن أوروبا هي 

األكثر تضرّرًا من كورونا.
وفــي المقابل رفع مواطــن أميركي دعوة أمام محكمــة أميركية يطالب فيها 
الصيــن بتعويض قــدرة )٢٠٠( مليار دوال تعويضًا عن األضرار التي ســببها 

فايروس كورونا، الناتج عن تجارب بيولوجية قامت بها الصين؟!  
نحن اآلن أمام ثلثة ســيناريوهات لنشــأة الفايروس: األول النشأة الطبيعية، 
والثانــي التصنيع األميركــي، والثالث التصنيع الصيني؟! فمــن يقدم لنا بيانا 

شافيا؟!
أوروبا انشــغلت في تجارب دوائية الكتشــاف المصل والعلج، وهذا في نظري 
يؤكــد أننا أمام وباء، وفايروس نشــأ كغيره من الفايروســات في الجو، بدون 
تدخل بشــري مباشــر. وأنه اختبار وامتحان إلهي للبشرية، )قرصة أذن( لتعود 

البشرية عن مظالمها، وتتوب إلى ربها.
وهنا أســأل: لماذا لم يخرج غاز الســارين الذي اســتخدم في ســوريا مثل هذا 
الفيروس؟! لماذا أخرجت أفغانســتان هذا الفيروس؟! ولم تخرجه ســوريا، رغم 
مقتل ١٢٠٠ شخص به، في يومين؟! لماذا تعدّ أميركا الدولة األولى اآلن في 

عدد اإلصابات؟! ولماذا صارت أوربا كلها بؤرة انتشار له؟!
 إنّنا حين ال نســتطيع الجزم بالحقيقة، نتوقع أن نســمع من العلماء من يجزم 
بهــا. نحــن ننتظر خروج عالم مســلم عدل يعطينــا في كورونا بيانًا شــافيًا، 
تطمئن له القلوب، وتزكو معه األنفس. أين العالم العدل الثقة؟! أرجوك أخرج 
لنا وقل: هل ينتهي كورونا في شهر إبريل أم ال؟! نحن نترك نشأته اآلن خلف 
ظهورنا، فقد جرى ماء كثير أسفل الجسر، ولكنا نريد أن نسأل عن المستقبل.  

من العالم البطل الثقة ؟! اظهر وبان.

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

قرصـــــــــة أذن 
أم تصنيع بشري؟!

ألول مرة في التاريخ ينجح العلماء 
في تجديد الخاليا البشرية

واشنطن/ وكاالت:
تمكنــت مجموعة علماء من جامعة ســتانفورد األمريكيــة، ألول مرة في 

التاريخ من تجديد الخليا البشرية.
وتفيــد مجلة Nature، بــأن العلماء تمكنــوا من ذلك بمســاعدة اآللية 
المستخدمة في إنشــاء الخليا الجذعية ذات حمض نووي ريبوزي خاص، 
 - ) Yamanaka factors( حيث أجبروا الخلية علــى إنتاج عوامل ياماناكا

وهي بروتينات خاصة تلعب دورا مهما في تكون الخليا الجنينية.
وإذا اســتمرت مثل هــذه العملية مع خلية اعتيادية على مدى أســبوعين 
نحصل على خليا جذعية مســتحثة متعددة القدرات. ويحاول العلماء في 
الوقت الحاضر تقليص هذه الفتــرة، من أجل تطهير الخلية من العوامل 
الســلبية الناتجة عن التقدم بالعمر. وقد اســتخدم العلماء هذه الطريقة 

خلل عدة أيام متتالية بحسب روسيا اليوم.
واتضح للباحثين خلل هذه التجــارب، أن الخليا تجددت فعل، وكان من 

الصعب تمييزها عن الخليا الشابة المماثلة.
وقد الحظ الباحثون تغير التعبير الجيني لهذه الخليا وأن األقسام األكثر 
ضررا في الحمض النووي في مرحلة الشــباب يجري التحكم بها بواسطة 
نظم الســيطرة. وســمح  اســتخدام عوامل ياماناكا بعكس سريان هذه 

العملية. 

غزة/ األناضول:
في خطوة للتشــجيع على ارتداء الكمامات الطبية 
للوقايــة من فيــروس كورونا الذي يجتــاح العالم، 
اتجه فنانون فلســطينيون في قطاع غزة للرســم 
عليهــا لمنحها مظهرا أنيقا، في ظل ضعف اإلقبال 

عليها والخوف من تنامي اإلصابات بالوباء.
ومــا إن بــدأ هــؤالء الفنانــون خطواتهــم األولى 
الزاهيــة  بألوانهــا  لكماماتهــم  ونشــروا صــورا 
ورسومها الجميلة على مواقع التواصل االجتماعي، 
حتــى بــدأت تنهــال عليهــم االتصــاالت من كل 

مناطق قطاع غزة للحصول على كميات منها.
وفي غرفة واحــدة، يجتمع ثلثــة فنانين إحداهم 
فتاة، سلحهم الريشة واأللوان وغايتهم مواجهة 

فيروس كورونا بطرق الوقاية السليمة.
وعلى مدى 4 ســاعات يوميا، يرسم الفنانون على 

الكمامــات الطبيــة ويوزعونها مجانــا، في خطوة 
للتشــجيع على ارتدائها تعتبر األولى على مستوى 
القطــاع، لكنها القت إقباال كبيــرا من المواطنين، 
بحســب الفنان الفلســطيني ضرغــام قريقع )23 

عاما(.
يقــول قريقــع لـ«األناضول«: »فــي البداية وجدنا 
النــاس في قطــاع غــزة ال يعطون أهميــة للبس 
الكمامــة الطبية، فتوجهنا للرســم عليها رســوما 
مختلفــة وجميلة تعطــي نوعا من التشــجيع على 

ارتدائها«.
وأضاف أن »الفكرة جاءت لحماية المجتمع ووقايته 
مــن فيــروس كورونا الفتــاك«. ولفت إلــى أنهم 
يوفرون الكمامات ويرســمون عليهــا ويوزعونها 
مجانــا للمواطنين، كمســاهمة فــي الحفاظ على 

المجتمع ووقايته.

ضحك وحب ورعب
وتضمنــت أعمال الفنانين على الكمامات رســوما 
مضحكة لألطفال، وأخرى تعبر عن الحب والحرية، 
ورسوما مرعبة تشير إلى أن فيروس كورونا قاتل.

من جانبه، يقول تامر ديب )22 عاما( -أحد أعضاء 
الفريق- »نحــن فريق نعمل منذ ســنوات، جمعنا 
حب الريشة واأللوان، واليوم اجتمعنا على مواجهة 
كورونــا بطرق الوقاية الســلمية، بالتشــجيع على 

لبس الكمامات«.
وأضاف لألناضول »مجتمعنا ال يعطي أهمية كبيرة 
الرتداء الكمامة، ونحن بفكرتنا المميزة والمختلفة 

سنجعله يرتديها في ظل انتشار الوباء العالمي«.
ويحاول ديب وزميليه نشر التوعية بين كافة فئات 
المجتمع، بأن لبس الكمامة ليس أمرا مخجل كما 

يظن البعض، ولكنه أمر صحي ويجب اتباعه.

تدريب كالب الكتشاف
 اإلصابات بكورونا

لندن/ وكاالت:
تعاونت مؤسســة »ميديكل ديتكشــن دوغز« الخيرية البريطانية مع علماء من مدرســة 
لندن للصحة والطب االســتوائي وجامعة دورام في شــمال شــرق إنجلترا، لمعرفة ما إذا 
كان يمكن للكلب المساعدة في الكشف عن إصابات بكوفيد19- من خلل حاسة شمها 

القوية.
وهذه الدراسة تأتي عقب بحث سابق أظهر قدرة الكلب على اكتشاف اإلصابات بالملريا 

من خلل حاسة الشم، استنادا إلى االعتقاد بأن كل مرض يتميز برائحة مختلفة.
وأوضحــت المنظمــات أنها بدأت االســتعدادات لتدريب كلب في غضون ســتة أســابيع 
»للمســاعدة في توفير تشــخيص ســريع ومن دون إدخال معدات طبية إلى الجسم، في 

محاولة لوضع حد للوباء«.
وقامت مؤسســة »ميديكل ديتكشــن دوغز« في الســابق بتدريب كلب على الكشف عن 
أمراض مثل السرطان والباركنسون وااللتهابات البكتيرية، عن طريق شم عينات مأخوذة 

من المرضى.
ويمكــن لهذه الحيوانات أيضا اكتشــاف التغيــرات الطفيفة في درجة حــرارة الجلد، مما 

يجعلها مفيدة لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من الحمى.
وقالت الرئيســة التنفيذية لمؤسســة »ميديكل ديتكشــن دوغز« كلير غيست »من حيث 
المبدأ، نحن متأكدون من أن الكلب يمكنها اكتشــاف كوفيد19- )كورونا المســتجد(«، 
مضيفــة »نحن نبحث اآلن في طريقة آمنة يمكننا من خللها التقاط رائحة الفيروس من 

المرضى وتقديمها للكلب«.
وتابعــت »الهدف من ذلك هو أن تكون الكلب قادرة على فحص األشــخاص بمن فيهم 
الذين ليســت لديهم أعراض، وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع للفحوص اللزمة. 
وستكون هذه الطريقة ســريعة وفعالة كما ستساهم في الحد من استخدام موارد اختبار 
خدمة الصحة الوطنية المحدودة واللجوء إليها فقط حين تكون هناك حاجة فعلية لذلك«.
ويمكن نشر الكلب في المطارات عند انتهاء تفشي الوباء لتحديد هوية األشخاص الذين 
يحملون الفيروس، مما يســاعد على منع ظهور المرض مرة أخرى، وفقا لســتيف ليندسي 

من جامعة دورام.

في غزة كمامات فنّية.. سالح جديد لمواجهة كورونا

"مقلب كورونا" يتسّبب في 
خسارة بضائع بـ35 ألف دوالر

لندن/ وكاالت:
اشــتكت إدارة ســوبر ماركت بريطاني مــن إجبارها على إهدار 
بضائــع تقــدر قيمتها بنحو 30 ألــف دوالر، بعد ســعال إحدى 
الســيدات عمــدا على تلــك البضائع، خــلل محاولتهــا القيام 

بمقلب.
وفًقا لصحيفــة »إندبندنت« البريطانية، دخلت الســيدة محل 
البقالــة صباح األربعاء، وبدأت في الســعال علــى البضائع من 

لحوم ومخبوزات وسلع غذائية.
وذكر جو فاســوال، مالك الســوبر ماركت، أنهم يحاولون خلل 
أزمة انتشــار فيــروس كورنا )كوفيــد19-( إبقاء أرفــف البقالة 
ممتلئة بالبضائع، تجنبا لحدوث أزمة نقصان طعام، ورغم ذلك 
لم يكــن أمامها مفر ســوى اإللقاء بالمنتجــات المتضررة من 

سعال العميلة لتجنب أي عدوى بالفيروس.
وأوضح »فاســوال« أنه رغــم معرفته باحتماليــة حدوث مقلب 
ســخيف مــن الســيدة، فإنه فضــل االلتــزام بمعاييــر الصحة 

والسلمة، لضمان صحة بقية عملئه.
وقال »فاســوال« إنه تواصل مع مفتشي صحة المدينة لتعقيم 
وتطهير السوبر ماركت، وإلقاء أي منتج يشتبه في حمله عدوى 

فيروس كورونا.
وذكر »فاســوال« عبر حسابه الشــخصي على موقع »فيسبوك« 
أنــه لم يحدد بعد قيمــة المنتجات المتضررة مــن الحادث، إال 
أنــه من المتوقع أن تزيــد قيمتها عن 35 ألــف دوالر، أي نحو 

29.400 ألف جنيه إسترليني.
وعبــر مالك الســوبر ماركت عن إحباطه من خســارة هذا الكم 
مــن الطعام، خاصة في ظل األزمة الراهنة وتخوف كثيرين من 

احتمالية حدوث أزمة نقص غذاء عالمي.


