
رام اهلل- غزة/ محمد أبو شحمة:
طالبت مؤسســة حقوقية وقيــادي في حركة 
حماس الســلطة فــي رام اهلل برفع العقوبات 
فــورا عــن قطــاع غــزة لتعزيــز قدرتــه على 

مواجهة جائحة كورونــا. ومع وصول فيروس 
كورونا المســتجد إلــى قطاع غــزة المحاصر 

منذ 14 عامًا، خرجت أصوات أممية 
وحقوقية تطالــب المجتمع الدولي 

رام اهلل- غزة/ يحيى اليعقوبي:
يأبــى االحتــال اإلســرائيلي أن يترك الشــعب الفلســطيني يواجــه فيروس 

"كورونا"، دون أن ينغص عليه حياته اليومية عبر توسيع االستيطان 
وهــدم المنازل وإصــدار اإلخطارات واالعتقاالت فــي الضفة الغربية 
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تعزية
هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين المالية، والمدير 
العام رشــدي الغاييني وأســرة البنك يشــاطرون عائلة الفقيد وعموم آل 

سكيك الكرام األحزان، بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن اهلل تعالى 
السيد/ عوني سكيك

عضو مجلس إدارة بنك فلسطين السابق
ســائلين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواســع رحمته ورضوانه، وأن 
يســكنه فســيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، 

وأن يجنبهم كل مكروه.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

بيان للرأي العام حول االستمرار
في إصدار الصحيفة »ورقيا«

في ظل تقييمنا المستمر لألوضاع الراهنة بخصوص جائحة كورونا )كوفيد 19( وحرصًا منا في صحيفة فلسطين على االستمرار في رسالتنا 
وتواصلنــا مــع الجمهــور، ودورنــا التوعــوي لمواجهــة هذه الجائحــة، فإننا نعلمكــم بتعليق العمــل بالقرار الســابق الصادر يوم الثالثــاء بتاريخ 

2020/3/24م بوقف اإلصدار الورقي للصحيفة، وعليه تستمر الصحيفة بإصدار نسختها الورقية واإللكترونية وجميع منصاتها األخرى.

السالمة والخير لشعبنا الفلسطيني وأمتنا والبشرية جمعاء
أسرة صحيفة فلسطين

بحاجة عاجلة لتقديم كل الدعم لمواجهته
غوتيريش: األوضاع في غزة 

ا في ظل تفشي كورونا صعبة جدًّ

ارتفاع وفيات "كورونا" في دولة 
االحتالل لـ5 واإلصابات لـ2369

نيويورك/ فلسطين:
حــذر األمين العام لألمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش من أن 

األوضــاع في قطاع غزة صعبة جدًا في ظل تفشــي 
فيــروس كورونا. وقال غوتيريش فــي تصريح لقناة 

الناصرة/ فلسطين:
ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في دولة االحتال اإلسرائيلي، 
أمــس، إلى 5 حاالت بعد تســجيل حالتي وفــاة جديدتين، في 

حين بلغ عــدد المصابين 2369، منهــم 39 بحالة 
خطيرة. وأعلنت وزارة الصحة اإلســرائيلية عن وفاة  192

7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في مركز الحجر الصحي بغزة
غزة/ محمد األيوبي:

أعلنــت وزارة الصحة بغزة، مســاء أمس، تســجيل 7 
إصابات جديــدة بفيروس كورونا فــي القطاع، ممن 
خالطوا الحالتين السابقتين في مركز الحجر الصحي.

وقالــت الــوزارة فــي بيــان مقتضــب: »حرصــا من 
وزارة الصحــة فــي قطاع غزة على إطاع شــعبنا على 
المعلومــات المهمــة وبشــفافية عاليــة وفي أســرع 
وقــت، تعلــن وزارة الصحة أنه قد تم تســجيل ســبع 

حاالت جديدة بفيروس كورونا ممن خالطوا الحالتين 
الســابقتين«. وأضافت: »وهم من رجال األمن الذين 

كانوا محجورين في مركز الحجر نفسه، وما 
2زالوا في الحجر، ولم يغادروه، ولم يختلطوا 

عواصم/ وكاالت:
ارتفعــت، أمــس، حصيلــة الوفيــات بفيــروس 
كورونــا حــول العالــم إلــى أكثــر مــن 20 ألفــا، 
منــذ انتشــاره فــي العالــم نهايــة ديســمبر/ 
كانون األول الماضي، في حين باتت إســبانيا 

ثانــي أكثــر دولــة فــي العالــم متضــررة مــن 
حيــث عــدد الوفيــات جــراء الفيــروس، الــذي 
اســتدعى تفشــيه فرض تدابير عزل على أكثر 

مــن ثلث ســكان العالــم، مع جملة 
واجتماعيــة.  اقتصاديــة  8تداعيــات 

18

 أكثر من ثلث سكان العالم في الحجر الصحي   

»فيروس كورونا« ُيحول نيويورك إلى مدينة  أشباح     ) أ ف ب (

رام اهلل/ محمد عيد:
توفي، أمس، أول فلســطيني متأثرًا بإصابته بفيــروس »كورونا«، في حين ارتفعت 

حصيلــة المصابين فــي الضفة الغربيــة المحتلة إلى 62، بعد تســجيل 
2حالتيــن جديدتيــن في قرية بدو شــمال غربي القــدس المحتلة. وأعلن 

اإلعالن عن أول حالة وفاة 
بـ"كورونا" فـــي الضــــفة

تحـــــذيـرات فلسطـــــينيـــة مـــــن خطـــــورة 
األوضـــاع اإلنســـانيـــة والصحيــة لألسرى

رام اهلل-غزة-برلين/ محمد عيد:
حذرت فصائل ومؤسســات فلســطينية مــن خطورة 
األوضاع اإلنســانية والصحية لألســرى واألسيرات في 
ســجون االحتال اإلســرائيلي، مؤكدة أن إقدام أسير 

على إحراق مرفق من مرافق سجن »نفحة« دليل على 
تدهــور األوضاع التي يعيشــونها.   وطالبت الفصائل 

والمؤسســات في بيانــات منفصلة، أمس، 
5منظمة الصحــة العالميــة واللجنة الدولية 

مستوطنون يقطعون 50 شجرة زيتون وكرمة ببيت لحم
عشــــرات اإلصـــــابـــات باالختنــــاق فـــــي 
مواجهـات مع االحتالل شمال طولكرم

محافظات/ فلسطين:
أصيــب العشــرات مــن المواطنيــن، 
مســاء أمس، باالختناق بالغاز المسيل 
للدمــوع، فــي مواجهــات مــع قوات 
االحتــال اإلســرائيلي بالقــرب مــن 

جــدار الضم والتوســع العنصري غرب 
ضاحية شويكة شمال طولكرم شمال 
الضفــة الغربيــة المحتلــة. وأفــادت 
مصــادر محلية بــأن قــوات االحتال 
دفعت بتعزيزات مكثفــة من جنودها 

باتجــاه بوابة الجــدار، وأطلقت قنابل 
الغــاز باتجاه الشــبان والمزارعين في 
أثناء وجودهم فــي أراضيهم الزراعية 

فــي  للبوابــة.  المحاذيــة 
19هــذه األثنــاء اعتقلت قوات 
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وفيات "كورونا" تتخطى الـ20 ألًفا.. واألمم 
دة ر: "البشرية جمعاء" ُمهدَّ المتحدة ُتحذِّ

التحالف األوروبي يوجه نداء عاجًل إلنقاذ األسرى فوًرا

رام اهلل/ فلسطين:
ناشد األسرى الفلســطينيون في سجون االحتال 
اإلسرائيلي، أمس، المؤسسات الحقوقية األممية 
والدولية، لضــرورة التدخل العاجل لإلفراج عنهم 

جنيف-غزة/ فلسطين: 
تبنّــى أعضــاء لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي 
البرلمان الدنماركــي )فولكتنغ( عريضة للمرصد 
تطالــب  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي 

األسرى: أنقذونا من »كورونا«
حتى ال تتحول سجوننا إلى قبور 

األورومتوسطي: برلمان الدنمارك 
تبنى عريضتنا لإلفراج عن األسرى

6

االحتالل يستغل انشغال العالم 
بـ"كورونا" لتنفيذ مخططاته التوسعية

مطالبة السلطة برفع العقوبات عن غزة 
لتعزيز قدرتها على مواجهة "كورونا"

االحتـــالل يستغـل 
"كورونا" لالنتقـام 
الجمــــــاعـــي مـــــن 
أهــــالــــي سلــــوان

الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة داخل القطاع

@felesteenps@felesteenonline@felesteenonline +972597308096
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غزة/ محمد األيوبي:
أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس، تسجيل 7 إصابات 
جديــدة بفيــروس كورونــا فــي القطــاع، ممــن خالطوا 

الحالتين السابقتين في مركز الحجر الصحي.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: »حرصا من وزارة الصحة 
في قطاع غزة على إطالع شــعبنا على المعلومات المهمة 
وبشــفافية عالية وفي أسرع وقت، تعلن وزارة الصحة أنه 
قد تم تســجيل سبع حاالت جديدة بفيروس كورونا ممن 

خالطوا الحالتين السابقتين«.
وأضافت: »أن المصابين هم من رجال األمن الذين كانوا 
محجوريــن في مركز الحجر نفســه، وما زالــوا في الحجر، 
ولــم يغادروه، ولم يختلطوا بأحد خــارج المركز«، مؤكدة 
بصــورة قاطعــة أنه لم يتم تســجيل أي حالــة من داخل 

القطاع، وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر.
وكان مركــز اإلعــالم والمعلومــات الحكومي فــي قطاع 
غــزة جدد دعوته للمجتمع الدولــي لضرورة إنقاذ القطاع 
الصحي، وإدخال المســتلزمات الخاصة بمواجهة فيروس 

»كورونا«.
وحمــل المتحدث باســم وزارة الصحة، د. أشــرف القدرة، 
خــالل اإليجاز اليومــي حول فيروس »كورونــا«، االحتالل 
اإلســرائيلي مجــددًا المســؤولية عــن تــردي األوضــاع 
الصحية واإلنســانية في قطاع غزة، مشــيرًة إلى أن وزارة 
الصحــة تعمل بمــوارد محــدودة مــع اســتمرار الحصار 
اإلسرائيلي الذي تسبب بنقص حاد في األدوية األساسية 
والمســتهلكات الطبية ولوازم المختبــرات وبنوك الدم، 

إضافة إلى شح مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا. 
وقــال القدرة: إن االحتالل يمارس عنصرية ممنهجة بحق 
شــعبنا ويضع حياة 2 مليون مواطن فــي قطاع غزة على 

المحك في مواجهة وباء كورونا المستجد. 
وطالــب المؤسســات األمميــة واإلغاثيــة وأحــرار العالم 
بتوجيــه الدعم العاجل لقطــاع غزة واإلســراع في توفير 
أجهــزة التنفــس الصناعي والعنايــة المركــزة واألدوية 
والمســتهلكات الطبية ولوازم المختبــرات ومواد فحص 

كوفيــد 19 والمســتلزمات الوقائيــة وجميــع مقومــات 
مواجهة وباء كورونا المستجد.

وأشــار إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية لـ 1568 عائدًا 
للقطاع، مســتضافين في 22 مركــزًا، بينهم 870 عائدًا 
منهم ما زالوا تحت المتابعة الصحية السريرية في مراكز 
مختلفة، وتم تحويل 34 منهم إلى األقســام التخصصية 

في مستشفيات ضمن إجراءات عزل خاصة. 
وذكر أنــه تم إنهــاء الحجــر المنزلي اإللزامــي لـ 1503 
عائدين، في حين تتم متابعة 1205 آخرين ما زالوا تحت 
الحجر الصحي وســيبقون حتــى نهاية األســبوع الجاري، 
واصفا حالتهم الصحية جميعا بالجيدة، ولم تظهر عليهم 

أي من أعراض المرض. 
ودعا الناطق باســم وزارة الصحة المواطنين إلى تحصين 
أنفسهم ومجتمعهم من خالل التقيد بتعليمات وإرشادات 
وزارة الصحــة واتخــاذ أعلــى درجــات الســالمة والوقاية 
الشــخصية وفي المنــازل والمحــال التجاريــة والمطاعم 

واألسواق.
كمــا دعا كبار الســن واألطفال ومرضى الجهاز التنفســي 
وذوي المناعــة الضعيفــة واألمراض المزمنــة إلى تجنب 

التجمعات واألماكن العامة. 
إجراءات مشددة

وقال الناطق باســم وزارة الداخلية إيــاد البزم إن الوزارة 
اتخذت مزيــدًا من اإلجراءات الوقائيــة المتعلقة بإدخال 

البضائع إلى قطاع غزة، بالتنســيق مع الوزارات والجهات 
المختصة، وأنها تواصــل إغالق المعابر والمنافذ الخاصة 

بحركة األفراد. 
وذكــر البــزم خــالل المؤتمــر ذاتــه أن دائــرة الجرائم 
اإللكترونية في المباحث العامة استدعت 15 من مروجي 
الشــائعات خالل الـ 48 ســاعة الماضية، وأحالت 4 منهم 
إلــى النيابــة التخاذ اإلجــراءات القانونية، منبهــا إلى أن 
بعضهــم أنشــأ حســابات وهمية علــى مواقــع التواصل 
االجتماعي بغرض نشر اإلشاعات إلرباك الجبهة الداخلية.

ولفت إلى أن قيادة الشرطة في غزة قررت مضاعفة أعداد 
أفــراد مباحث التموين، لتعزيز دورهــا في تكثيف متابعة 
حركــة األســواق، والتأكد من جــودة المــواد التموينية 
والغذائيــة، ومراقبــة األســعار.  وأشــار إلــى أن الجهات 
المختصــة هي التــي تتابع حركــة األســواق والمحافظة 
على األســعار الطبيعية للسلع والبضائع، وتتخذ اإلجراءات 
بحق المخالفيــن ويتم اإلعالن عن ذلك رســميا، مؤكدًا 
في الســياق ذاته أنه ليس من حق أحد التشــهير بالتجار 
أو الشــركات. وقال الناطق باســم الداخلية: إن من لديه 
معلومــة مؤكدة حــول تجار مُخالفين عليــه التواصل مع 
الجهات المختصة مباشرة، واالمتناع عن النشر في مواقع 
التواصــل االجتماعي التزامًا بالمســؤولية. وأكد البزم أن 
الداخليــة تواصل اتخاذ اإلجــراءات الخاصــة بتأمين مراكز 

الحجر الصحي في جميع محافظات قطاع غزة.

رام اهلل/ محمد عيد:
توفــي، أمــس، أول فلســطيني متأثــرًا بإصابتــه بفيروس 
»كورونــا«، في حيــن ارتفعت حصيلــة المصابين في الضفة 
الغربية المحتلة إلى 62، بعد تســجيل حالتين جديدتين في 

قرية بدو شمال غربي القدس المحتلة.
وأعلن الناطق باسم الحكومة برام اهلل، إبراهيم ملحم، خالل 
اإليجاز المســائي حول فيروس »كورونا«، أن المتوفاة سيدة 

مسنة من قرية بدو شمال غربي القدس المحتلة. 
وأوضــح ملحم أن المتوفاة كانت تعاني من انتكاســة صحية 
صبــاح أمس، وأخذت لها العينات قبل التأكد من إصابتها، إال 

أن وضعها الصحي كان سيئا وتوفيت جراء ذلك.

المقتضــى القانونــي بحقهم«، مبينــًة أن إجــراءات صارمة 
ستتخذ بحق كل المتجاوزين، فال تهاون فيما يتعلق بسالمة 

شعبنا خصوصا في ظل هذه الظروف.
وتمنــت غنام من شــعبنا االلتــزام بالتعليمــات الصادرة عن 

جهات االختصاص للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره.
في حيــن أحالــت وزارة االقتصــاد الوطني بــرام اهلل 9 تجار 
للنيابــة العامة لمكافحة الجرائم االقتصادية على خلفية عدم 
إشــهار األســعار على الســلع المعروضة في المحال التجارية 
التي تبقى أبوابها مفتوحة أمام عمليات التسوق حتى الساعة 

السابعة مساء.
وأعلنت الوزارة، في بيان، إغالق ثالثة مشاغل خياطة مخالفة 

وذكــر ملحم أن اإلصابتيــن الجديدتين هما البنة الســيدة، 
وزوج ابنتهــا، وهما في األربعينيات مــن العمر، مؤكدا أنهما 

بحالة صحية جيدة.
وســجلت فلســطين أولى اإلصابات بالفيروس في 5 مارس/ 
آذار الجــاري، بمدينــة بيت لحــم، بعد اختالط فلســطينيين 
بســياح يونانيين، تبيــن إصابة بعضهم بعــد عودتهم إلى 

بلدهم.
وأعلنت محافظ رام اهلل والبيرة ليلى غنام اعتقال 15 متعهدا 
غير ملتزم بقرارات عدم التنقل للعمال، مشــيرة إلى أن عدم 

التزامهم يؤدي إلى خطورة على سالمة المواطنين.
وقالــت غنــام: إن »جهــاز األمــن الوقائي ضبطهــم التخاذ 

لألنظمــة والقوانيــن المعمول بها في مدينــة الخليل تعمل 
علــى إنتاج كمامــات غيــر صحية، مســتغلة الحالــة الراهنة 

لتسويق هذه األصناف.
وأكــدت معالجــة نحــو 150 شــكوى وردت مــن المواطنين 
تركزت في عدم إشــهار األســعار على الســلع وارتفاع أســعار 

الخضار والفواكه.
مــن جهته رحــب عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير، 

تيسير خالد، بالجهود الوطنية لمواجهة »كورونا«.
وأشــاد خالد، في بيان، أمس، بخطــوات المقاطعة لمنتجات 
االحتالل، والمراقبة على التجار وأســعار الســلع في األســواق 

المحلية.

إطالق فعاليات أسبوع مقاومة 
االستعمار والفصل العنصري

غزة/ فلسطين:
أعلنت حملة مقاطعة )إســرائيل( في فلســطين، أمس، عن إطالق فعاليات أسبوع 
مقاومة االستعمار واألبارتهايد اإلسرائيلي لعام 2020، تحت شعار: »متحدون ضد 

االستعمار واألبارتهايد والعنصرية«.
وأضحــت الحملة فــي بيان صحفــي أمــس، أن الفعاليــات تهدف لدعــم النضال 
الفلســطيني ضد القمــع العنصري واالضطهاد، وتُنظم فــي أكثر من 300 مدينة 

حول العالم.
ودعت كل من يرفض وجود )إسرائيل(، لمتابعة فعالياتها المتنوعة والتي تشتمل 
على حمالت تغريد على منصات التواصل االجتماعي، ومشــاركة المقاطع الصوتية 

اإلذاعية والمرئية عبر الفضائيات، واألنشطة الميدانية التوعوية.
كمــا دعت الحملة لتوحيــد الصفوف والتركيز على عــزل االحتالل وداعميه ورفض 

التطبيع.

األوقاف تطلق حملة 
"التزامك عبادة"

غزة/ فلسطين:
أطلقــت وزارة األوقاف والشــؤون الدينة بغــزة، أمس، حملة بعنــوان "التزامك عبادة" 

بالتعاون والتنسيق مع اإلعالم الحكومي وشركاء آخرين.
وأوضحــت الوزارة، في بيان، أمــس، أن الحملة تهدف إلى إيصال المفاهيم الشــرعية 
والصحية الخاصة بأزمة "كورونا" إلى جميع شــرائح المجتمع، وتشمل المضامين التي 
تتعلــق باألزمــة وأخالقياتها، كمحاربة االحتــكار، التكافل االجتماعــي، االلتزام الطبي 
وغيرها. وأشــارت إلى أن الحملة ستتضمن نشر المحتوى الشرعي المتعلق بـ"كورونا" 
في تغريدات تحت هاشتاج #التزامك_عبادة وكذلك نشر تصاميم وفيديوهات مختلفة 
ذات عالقة بالموضوع. وطالبت الوزارة الخطباء والوعاظ بضرورة المســاهمة الفاعلة 

في هذه الحملة من خالل دعم المحتوى الذي يتم نشره من بداية الحملة.

ر ُمبعد إلى غزة وفاة ُمحرَّ
 بعد معاناة مع المرض

غزة/ فلسطين: 
أعلنت مفوضية الشهداء واألسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح 
في قطاع غزة وفاة المحرر المبعد إلى غزة ســليمان أكرم الســردي مساء أول 
من أمس، بمستشــفى الرنتيســي بعد صراع مع مرض الســرطان في الدماغ 

والصدر.
والمبعد الســردي من مخيم عسكر بنابلس، وكانت قوات االحتالل اعتقلته في 
2001 وُأبعِد لغزة بعد اعتقاله بعام وهو ال يحمل هوية أو جواز سفر، ويحمل 

بطاقة تعريف، ولديه 5 أبناء.
وشدد البيان على أن الظروف االعتقالية السيئة في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

تجعل من أجساد األسرى أرضا خصبة لغزو األمراض المزمنة والخطيرة.

الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة داخل القطاع
7 إصابات جديدة بـ" كورونا" في مركز الحجر الصحي بغزة

ارتفاع وفيات »كورونا« 
في دولة االحتالل

 لـ5 واإلصابات لـ2369 
الناصرة/ فلسطين:

ارتفع عــدد وفيات فيروس كورونــا في دولة االحتالل اإلســرائيلي، 
أمس، إلى 5 حاالت بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، في حين بلغ 

عدد المصابين 2369، منهم 39 بحالة خطيرة.
وأعلنت وزارة الصحة اإلســرائيلية عن وفاة خمسة إسرائيليين جراء 
اإلصابة بالفيروس، بينهم 4 قضوا خالل الساعات األربع والعشرين 

الماضية.
وأشــارت الــوزارة إلى ارتفاع عــدد المصابين بفيــروس كورونا إلى 

2369 إصابة، بعد الكشف عن 240 إصابة جديدة.

وبينــت أن حالــة 39 من مجمــل المصابين الذين يتلقــون العالج 
"حرجة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى تعافي 58 من المصابين.

وفي الســياق أقرت حكومة االحتالل، أمــس، المزيد من القيود على 
حركة التنقل، مع استمرار تفشي الفيروس.

وذكــرت هيئــة البــث اإلســرائيلية، أن الحكومة المؤقتة برئاســة 
بنياميــن نتنياهــو، اجتمعت على مدى 6 ســاعات "عبر الهاتف" من 

أجل إقرار القيود الجديدة.
وأوضحــت أن مــن مجمل هــذه األنظمة، الســماح لإلســرائيليين 
بالخروج من المنازل لمســافة مائة متــر فقط وتقليص المواصالت 
العامة إلى حد كبير، مشــيرة إلــى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا 

من الساعة الثامنة من مساء أمس.
وأفــادت بأنه سيســمح لشــخصين فقط بركــوب الســيارة ويكون 
تنقلهما فقط إلى العمل أو محل بقالة، أو مركز صحي بموعد مسبق، 

وسيسمح لسيارة األجرة بالعمل على أن تنقل راكبًا واحدًا فقط.
وقال: "يسمح للعامل بالذهاب إلى العمل طالما أنه يلتزم بتعليمات 
وزارة الصحــة ولكن على صاحب العمل أن يفحص درجات حرارة كل 
مــن يصل إلى المكان ومنع دخول من ترتفــع درجة حرارته عن 38 

درجة".
وأشــارت إلى أنه ووفقا للتعليمات "سيقوم مفتشو مختلف البلديات 
بفرض األنظمة الخاصة بإغالق المحال التجارية التي تخرق تعليمات 

وزارة الصحة.

ارتفاع عدد المصابين إلى 62
اإلعالن عن أول حالة وفاة بـ »كورونا« فـــي الضــــفة

مؤتمر اإليجاز اليومي حول فيروس »كورونا«  في غزة أمس    ) تصوير / ياسر فتحي ( 



Thursday 26 March 2020 الخميس 2 شعبان 1441هـ 26 مارس/ آذار
3

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

تهنئة من األعامق
تتقدم أرسة صحيفة فلسطني بأحر التهاين والتربيكات من

الزميل الصحفي / عبد الله الرتكامين
مبناسبة املولودة الجديدة "لونا"

بورك لك يف املوهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره
وألف مبارك

أدخلت أزمة تفشــي وباء كورونا )إســرائيل( فــي حالة طوارئ 
شــاملة، فالمؤسســات التعليميــة مغلقة، واألعمــال معطلة، 
واإلســرائيليون يفقــدون مصــادر دخلهــم، مــا دفــع دوائر 
صنع القــرار إلى التداعــي للتصدي لهذه المشــكلة عبر دمج 
اســتراتيجيات فعالة، واتخاذ إجــراءات مهمة من أجل تحصين 

المجتمع اإلسرائيلي.
يبــدو على رأس هذه المهام العاجلة اســتيعاب هول الصدمة 
التي يعيشــها اإلســرائيليون من تفشــي كورونا، ثم تأسيس 
بنى تحتيــة النتعاش الدولة في مرحلة ما بعــد انتهاء الوباء، 
وخالل ذلك توفير مصــادر معلوماتية صحيحة من أجل تقوية 

ثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية.
يرى اإلســرائيليون أن المطلوب هــو انخراط ما يمكن اعتباره 
مجــازًا "المجتمع المدني" اإلســرائيلي مع الجيش، في تقديم 
الدعم اللوجســتي الالزم للمنظومة الصحية اإلسرائيلية التي 
تواجــه هذه األزمــة، مع أن كورونا شــكلت تحديا للدولة على 
صعيد األمن الشــخصي واالجتماعي والقومي للمواطنين، ما 
دفــع الحكومــة التخاذ جملة قرارات وسياســات تناســب حالة 
الطوارئ، ومع مرور األيام يزداد عدد اإلســرائيليين المصابين 

بالوباء، ويحتاجون لدخول العزل الصحي.
أســفر انتشار كورونا عن تضرر المرافق االقتصادية إلسرائيل، 
مع إمكانية نشوب أضرار بعيدة المدى، مما يسبب مصدر قلق 
حقيقيًّــا للدولة، فــي ضوء حالة عدم اليقين تجاه المســتقبل 
القادم، مع أن جزًءا من السياسات اإلسرائيلية تجاه الفايروس 
مصدرها، أن انتشــاره أصبح ظاهرة مقلقــة للجميع، ما يجعل 

من مهمة وقف تمدده، الخطوة األكثر خطورة.
لجأت إســرائيل من أجــل التصدي لكورونا للوســائل المادية 
المباشــرة إلقامة ما يوصف الجدار الحامي لمنع تفشــيه، وهو 
ذاته الجدار الذي تســتخدمه )إســرائيل( للتصدي للتهديدات 
األمنية، رغم أن هذا األســلوب ال يقدم حــالًّ كاماًل، وبالتأكيد 
ليس ســحريًّا، ألن هذه الجدران واإلجراءات الدفاعية القاسية 

ال تعد استراتيجية وحيدة للتصدي لهذا التهديد الحقيقي.
الخطر الــذي يمثله كورونا أمام )إســرائيل(، أنه بات واســعًا 
ومستمرًّا، ويحمل أضرارًا عديدة، ما يتطلب بمثل هذه الحالة 
من الطوارئ الدمج بين عدة استراتيجيات متشابكة، تصل أن 
يمارس اإلســرائيليون حياتهم في الحد األدنى، وصواًل لوضع 

يتجاوز هذا التهديد إلى مرحلة ما بعد توقفه نهائيا.
هذه االســتراتيجية اإلســرائيلية تتطلب األخــذ بعين االعتبار 
عددا من العوامل األساســية، على رأسها الجانب االقتصادي، 
حيث أسفر تفشي كورونا عن تزايد معدالت البطالة والتضخم، 
وتراجع مؤشــرات النمو، مع افتقار الدولة لوجود موازنة عامة 
للعــام الجاري 2020، بســبب عــدم توفر حكومة إســرائيلية 

مستقرة.
كمــا أن جوهــر األضــرار االقتصاديــة اإلســرائيلية مــن وباء 
كورونــا تتعلــق بتراجع معــدالت التصدير إلى الخــارج نتيجة 
انهيار األســواق العالمية، وتقليص القوى البشرية العاملة في 
المرافــق االقتصادية اإلســرائيلية، وإغالق مجاالت الســياحة، 
والحد من حركــة المواصالت العامة، وإغــالق مرافق التعليم 

والخدمات غير الحيوية لإلسرائيليين.

حين أبقى كورونا ظهر 
)إسرائيل( مكشوًفا!

القدس المحتلة/ صفا:
مــن  اإلســرائيلي  االحتــالل  صعــدت ســلطات 
ممارســاتها واعتداءاتهــا العنصريــة ضــد بلدة 
ســلوان جنوبــي المســجد األقصــى، مســتغلة 
اإلجراءات الراهنة بسبب انتشار فيروس "كورونا" 

المستجد.
وتشــهد البلــدة وأحياؤهــا منذ يوميــن هجمة 
علــى  للخنــاق  إســرائيلية ممنهجــة وتضييًقــا 
ســكانها، مــن خالل مواصلــة عمليــات التنكيل 
واالعتداء على الشبان ومالحقتهم، واالعتقاالت، 
ونصــب الحواجــز العســكرية وإغالق الشــوارع، 

وتحرير مخالفات باهظة للمواطنين، وغيرها.
وتعــد بلدة ســلوان، البالــغ عدد ســكانها نحو 
55 ألف نســمة، خط الدفاع األول عن المســجد 

األقصــى، لكونهــا تمثــل الحاضنــة الجنوبيــة 
للمسجد، ما يجعلها دائمًا في مرمى االستهداف 

اإلسرائيلي.
وتفــرض بلديــة االحتــالل فــي القــدس قيودًا 
مشــددة على البناء في سلوان، ما يبقي السكان 
أمام خيارين: إما البنــاء دون رخصة وإما العيش 
في أحيــاء مكتظة جــدًّا، كما تعانــي االكتظاظ 
الشــديد فــي أحيائهــا، وتفتقــر للبنــى التحتية 
المناسبة التي يمكنها استيعاب االرتفاع المتزايد 

في أعداد السكان.
وقــال المختــص في شــؤون القدس فخــري أبو 

ديــاب: إن ســلطات االحتــالل تمــارس هجمــة 
انتقامية وحملــة عقاب جماعي تســتهدف بلدة 
ســلوان، رغم حالة الطوارئ واألوضــاع الصحية 

الراهنة.
وأوضــح أبو ديــاب لوكالــة "صفــا" أن الهجمة 
اإلسرائيلية على المقدســيين ازدادت في الفترة 
األخيرة، وتحديدًا في سلوان وأحيائها، من خالل 
عمليات تضييق الخناق عليهم، وإغالق الطرقات 
والشوارع بالحواجز العسكرية وتوقيف المركبات.
وأضــاف أن قــوات االحتالل فرضــت منذ يومين 
حصارًا على بعض أحيــاء البلدة، وأغلقت بعض 
الشــوارع وانتشرت بشــكل مكثف فيها، وخاصة 
فــي أحياء عين اللوزة وبئــر أيوب ووادي الربابة، 
وطالبت سكان عين اللوزة بإثبات أماكن سكنهم 

حتى تسمح لهم بالمرور.
وفي وقت تفرض فيه ســلطات االحتالل تضييًقا 
علــى المقدســيين وتمنعهــم مــن التنقــل من 
إلــى العيــادات الصحيــة والمحــالت  منازلهــم 
التجاريــة للتزود بالمواد الغذائية، فإنها تســمح 
للمســتوطنين بالتجول في البلدة بال قيود، وفق 
أبو ديــاب. واعتبر أن هذه الممارســات جزء من 
سياسة االحتالل الممنهجة لتضييق الخناق على 
المقدسيين وكسر صمودهم وإرادتهم، وإلفساح 
المجــال أمــام المســتوطنين للعربــدة وتنفيذ 

اعتداءاتهم بالبلدة.

وأشــار إلى أن شــرطة االحتالل حــررت مخالفات 
لشبان مقدسيين بآالف الشواقل، بحجة "مخالفة 
قــرارات وزارة الصحــة اإلســرائيلية للوقاية من 
فيروس كورونا"، معتبرًا ذلك بأنه يشكل عقوبة 

جماعية في ظل الظروف الصعبة.
وأكــد أن مدينة القدس بــكل أحيائها وبلداتها 
ترزح تحت وطأة االحتالل وأزمة انتشــار فيروس 
"كورونا"، مشــيرًا إلــى مالحقة قــوات االحتالل 
لعــدد مــن الشــبان والمتطوعيــن فــي أثنــاء 
تعقيمهــم المدينة، وتوزيعهم نشــرات توعوية 

بالفيروس، سواء من خالل االعتقال أو اإلبعاد.
وشــدد على أن االحتالل يوجــه انتقامه الجماعي 
للمقدسيين، إلثبات أنه حتى في أوقات الطوارئ 
هو "المســيطر وصاحب الســيادة علــى المدينة 

المقدسة".
ولفت إلى أن ســلطات االحتالل تحاول السيطرة 
على بعض األراضي في سلوان، مثل ما حدث في 
وادي الربابــة مؤخرًا من أجل تنفيذ مشــاريعها 

التهويدية واالستيطانية.
وبحسب أبو دياب، فإن االحتالل كثيرًا ما يستغل 
الظروف اإلقليمية والدولية ألجل تمرير مشاريعه 
التهويدية، ومواصلة عمليــات الهدم ومصادرة 
األراضي واالعتقاالت وغيرها، لكن في ظل األزمة 
الراهنة فهو يتخوف مــن اإلقدام على أي خطوة 

خطيرة.

غزة/ نور الدين صالح:
طالب المتحدث باســم الحملة الشــعبية الســتعادة 
حقــوق موظفي قطاع غزة، رامــي أبو كرش، حكومة 
اشــتية بوقف الخصومات ضد موظفي الســلطة في 
القطــاع، وإعادة الرواتب المقطوعــة بتقارير كيدية، 
في ظــل حالــة الطــوارئ المُعلــن عنهــا لمواجهة 

فيروس "كورونا".
وشــدد أبو كرش، فــي حديث مع "فلســطين"، على 
"أن حكومــة اشــتية مطالبــة اليوم بوقفــة جادة مع 
الموظفين، مــن خالل وضع خطة تتــالءم مع الواقع 
الحالي، في ظل تفشي "كورونا"، بهدف تعزيز صمود 

المواطنين، لتجاوز األزمة الراهنة".
وقال: "يجــب أن تكون هناك قــرارات واضحة باتجاه 
توحيد نســب صــرف الرواتب بين موظفي الســلطة 
في الضفة وغزة، ورواتب األســرى والمحررين، ووقف 
التقاعد المالي، خاصة للموظفين القائمين على رأس 

عملهم".
ودعا إلى إعــادة رواتب الموظفين المفصولة بتقارير 
كيدية، كــي يتمكنوا مــن مواجهة األزمــة الراهنة، 

أسوة بمحافظات الضفة المحتلة.
وأضــاف أن "المواطنيــن ال يســتطيعون مواجهــة 
أزمــة "كورونــا" التــي اجتاحــت العالــم، فــي ظــل 

الواقــع االقتصــادي الصعب الذي يعيشــه قطاع غزة 
نتيجة الحصار اإلســرائيلي المســتمر، وغــالء الحياة 

المعيشية".
وبيّــن أن عــدم صرف الرواتــب كاملة يزيــد األعباء 
ويرهــق كاهــل المواطنيــن الذين أصبحــوا بحاجة 
لمســتلزمات أكثر خاصة المتعلقة بإجراءات السالمة 

والوقاية لحماية عائالتهم من "كورونا".
وتابــع أبو كرش: "يجب على رئيــس حكومة رام اهلل 

محمد اشتية أن يثبت النوايا الحسنة والوفاء بالوعود 
التي أطلقهــا لحل أزمة الموظفيــن، خاصة في هذه 
المرحلة الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني".

وجــدد المتحــدث باســم تفريغــات 2005، تأكيــده 
ضــرورة التعامل مــع موظفي التفريغــات على أنهم 
موظفون رســميون حسب قانون الخدمة رقم 8 لعام 
2005، وإدراجهم ضمن الموازنة العامة لعام 2020، 

ودفع رواتبهم كاملة بدًءا من الشهر الجاري.
وشــدد أبو كــرش علــى ضــرورة جدولــة القروض 
بنــاء على المتأخــرات المالية التي ترتبــت على أزمة 
الخصومات طيلة ســنوات الخصــم، وأال يكون هناك 
حجز علــى رواتبهــم وإجبارهم علــى جدولة القرض 

كامال.
في الســياق ثمّــن أبو كرش قرار ســلطة النقد وقف 
الخصم على القروض لمدة أربعة أشهر، دون فوائد، 
عــادًا إياها "خطــوة مهمة تجــاه األوضــاع الصحية 
واالقتصاديــة التــي يعيشــها المجتمع الفلســطيني 

وخاصة الموظفين في قطاع غزة". 
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر مرسوما 
بإعالن حالة الطوارئ في جميع األراضي الفلسطينية 
لمدة شــهر، اعتبارا من تاريــخ 5 مارس/ آذار الجاري، 

لمواجهة فيروس "كورونا".

أبو دقة يطالب األمم المتحدة 
والعالم برفع الحصار عن غزة

غزة/ فلسطين: 
أكد النائب في المجلس التشــريعي الفلســطيني يونس أبــو دقة أن الحصار 
الــذي تفرضه دولــة االحتالل على شــعبنا في قطــاع غزة منذ 2007 ســبب 

انعكاسات خطيرة على الوضع الصحي في قطاع غزة.
وقــال النائــب أبو دقة في تصريح وزعتــه الدائرة اإلعالمية فــي كتلة التغيير 
واإلصالح البرلمانية أمس: "الحصار الذي يفرضه االحتالل على قطاع غزة حرم 
شــعبنا مقومات الحيــاة، وفي ظل وجود وباء كورونا فــإن الحصار يزيد األمور 

سوءًا".
وطالب النائب الفلســطيني األمم المتحدة والمؤسســات الحقوقية والدولية 
بالعمــل على رفع الحصــار، وإنقاذ الوضع الصحي في ظل وجــود وباء كورونا 

وضعف اإلمكانات المتاحة بفعل الحصار .
ودعا النائب أبو دقة الشــعوب العربية واإلســالمية وأحرار العالم للعمل على 

رفع الحصار عن شعبنا في هذا التوقيت الحساس الذي يشكل تحديًا جديًا. 

العاهل األردني يعفي 
المستأجرين للعقارات الوقفية 

بالقدس من إيجارات العام
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أصــدر العاهل األردنــي عبد اهلل الثانــي، أمس، توجيهًــا بإعفاء جميع 
المســتأجرين، للعقارات الوقفية اإلســالمية الصحيحة التي تســتوفيها 
الدائرة العامة ألوقاف القدس، من دفع إيجار عقاراتهم عن العام الجاري.

وثمنــت الدائــرة العامة ألوقــاف القدس وشــؤون المســجد األقصى، 
ومجلــس األوقاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية، ومفتي القدس 
والديــار الفلســطينية، والهيئة اإلســالمية العليا، ودائــرة القضاة في 
القــدس موقف الملك عبد اهلل الثاني صاحب الوصاية على المقدســات 
اإلســالمية والمســيحية في مدينة القدس، مشــيدة بدعمه المســتمر 
لصمود المقدســيين، ومراعاة ظروف مســتأجري العقارات الوقفية في 

القدس.

االحتالل يستغل "كورونا" لالنتقام الجماعي من أهالي سلوان

وإنهاء ملف تفريغات 2005 لمواجهة كورونا
أبو كرش لـ"فلسطين": حكومة اشتية ُمطالبة 

بوقف خصومات موظفي السلطة بغزة

 رامي أبو كرش
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وأوضــح نعيم، أن الســلطات الســعودية 
بدأت في 8 مارس/ آذار الجاري، بمحاكمة 
نحو 62 فلســطينيًّا )بعضهــم من حملة 
داخــل  مقيمــون  األردنيــة(،  الجــوازات 

أراضيها.
وقال: "يؤســفنا أن الفلســطينيين الذين 
تمت محاكمتهم، هم من الذين يقيمون 
منذ عشــرات الســنين داخل الســعودية، 
وساهموا في بناء المملكة ودعم المجتمع 

العربي السعودي".
وأوضــح أن بعض المعتقليــن كانوا على 
"اتصــال وتواصــل دائــم مع مســؤولين 
ســعوديين في عــدة ملفــات"، كما أنهم 
كانــوا يعملون بالتنســيق مع الســلطات 

هناك، على حدِّ قوله.
ومــن المقــرر أن تعقد جلســة المحاكمة 
الثانية للمعتقلين خالل مايو/ أيار المقبل، 
وفق نعيــم، لكنّه توّقــع أن يتم "إغالق" 

هذا الملف قبل حلول شهر رمضان.
وعن توتر العالقات بين السعودية وحركة 
"حماس"، أضاف نعيم: "التغير األبرز الذي 
ظهر حاليًّا ما يســمى بالرؤية األمريكية 
الجديدة للســالم أو )صفقة القرن(، وأحد 
أبرز مكونات الصفقة، التطبيع مع الكيان 
)إســرائيل( ورفــع الغطــاء عــن المقاومة 
الفلســطينية، وهذه المحاكمات تأتي في 
ســياق ذلك االنفتاح نحو االحتالل وتمرير 

الصفقة".
تجــري  زالــت  مــا  "حمــاس"  أن  وبيّــن 
اتصاالتها سواء المباشرة أو عبر وسطاء، 
مــع الســعودية، بغــرض إطــالق ســراح 

المعتقلين، وبحث ملفات أخرى لها عالقة 
بالمملكة.

وجــدد نعيم تأكيــد انفتاح حمــاس على 
إلــى  االصطفــاف  دون  الــدول،  جميــع 
جانــب دولة ضد أخــرى، قائاًل: "لن تكون 
حمــاس طرًفا فــي الخالف داخــل أو خارج 
أي دولة، ونتوقع من الســعودية التي لها 
تاريخ طويل في دعــم القضية أن تتفهم 

الظروف الحساسة وموقف الحركة".
وأعــرب نعيــم عن تطلــع حركتــه لتعزيز 
السعودية للقضية الفلسطينية ودعم كل 
أشــكال مقاومة االحتالل وفــي مقدمتها 

"المقاومة المسلحة".
أزمة "أونروا"

وفــي موضــوع آخــر قــال القيــادي فــي 
"حمــاس"، إن كارثــة حقيقيــة قــد تلحق 
بوكالــة "أونروا"، خالل األشــهر القادمة، 
إذا اســتمرت أزمتها المالية الكبيرة جدًّا 
على ما هي عليــه، إذ إنها تهدد مواصلة 

تقديمها للخدمات.
وأضاف: "مجمعــون أن األزمة سياســية، 
والهــدف هــو شــطب ملــف الالجئيــن؛ 
باعتباره جوهر الصــراع مع االحتالل، من 
خالل إســقاط المعلم المادي القائم على 

األرض )األونروا(".
وعد نعيــم الخطوات التي تتخذها كل من 
سلطات االحتالل والواليات المتحدة بشأن 
"األونــروا"، بمثابــة الخطــة طويلة األمد 
التي تســتهدف شــطب ملــف الالجئين، 
مؤكدًا أن المجتمع الدولي هو الذي أوجد 
مشــكلة الالجئين بإقامة )إسرائيل(، "لذا 

فهو المكّلف بحل هذه المشكلة".
وتصاعدت حــدة األزمة الماليــة للوكالة 
األمميــة، التي تقــدم خدماتها ألزيد من 
5.3 ماليين الجئ في فلســطين واألردن 

ولبنــان وســوريا، بعــد وقــف الواليــات 
المتحــدة دعمها الســنوي لهــا المقدر بـ 
360 مليــون دوالر، منــذ 2018؛ بدعوى 

معارضتهــا لطريقــة عمل الوكالــة، التي 
تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.

صفقة القرن
القيــادي الفلســطيني كشــف أنــه خالل 
الســنوات الثالثة الماضيــة، كانت هناك 
محــاوالت أمريكية غير مباشــرة للتواصل 
مع حركة "حماس"، في إطار بحث موقفها 
مــن الرؤيــة األمريكيــة قبــل أن تنضج 

بشكلها الحالي.
زال  الحركــة كان وال  وبيّــن أن موقــف 
واضحــا تجــاه التواصــل مــع واشــنطن، 
"فهــو مرفوض ما دام كان خارج الســياق 

والتنسيق الوطني".
خطــورة  أدركــت  "حمــاس"  أن  وذكــر 
االتصــاالت مع الطــرف األمريكــي وأنها 

ستكون ضمن سياسة تمرير الصفقة.
ويعتقد نعيم، أن االتصاالت كانت تهدف 
للحصول على شرعية فلســطينية لتمرير 
الصفقة؛ الفتا إلــى أن الصفقة لن تكون 
قابلة للتطبيق ما دام الطرف الفلسطيني 

رافضا لها.
مقاطعة إسرائيل

وفي ملف المقاطعة الدولية لـ)إســرائيل(، 
قال نعيم، إن هذه الحملة تعمل بالتنسيق 

مع حمــالت مشــابهة، على المســتويات 
المحلية والعربية واإلسالمية والدولية.

وأوضــح رئيس حملة مقاطعة )إســرائيل( 
في فلســطين )BCP( أن هــذه الحمالت 
تتنــوع مــا بيــن السياســية واإلعالميــة 
والثقافيــة  واالقتصاديــة  والمجتمعــة 
والرياضيــة، إذ تنطلــق بأشــكال ولغات 

مختلفة.
وأضــاف نعيم: ")إســرائيل( تبحث عن أي 
شــيء يشــرعن وجودها، فاتجهــت نحو 
تطبيع العالقات في المجاالت التي تمس 
الهويــة العربيــة واإلســالمية، واألكثــر 

شعبية كالثقافية والرياضية".
وتتمثل أبرز التحديات التي تواجهها حملة 
المقاطعة، بالجهود الضخمة التي تبذلها 
)إســرائيل( على المســتويات السياســية 
لمواجهتهــا،  والماليــة،  والدبلوماســية 
فيما يشــّكل انحياز المجتمعــات الغربية 
لـ)إســرائيل(، تحديــا آخرا "بعــض الدول 
التي تدّعي الديمقراطيــة أقرّت بتجريم 
قوانيــن  وأصــدرت  المقاطعــة  حمــالت 
لمالحقة الناشطين ضمنها"، وفًقا لنعيم.

وفي هــذا اإلطار أوضــح أن 21 والية في 
أمريــكا اســتصدرت قوانيــن تجــرّم من 
يدعــو للمقاطعة، وتجبــر مواطنيها على 
عدم الضلوع في أي عمل يدعو إليها، كما 
أصدرت بريطانيا قوانين ووضعت شروطا 
تنص على عدم التعاون مع المؤسســات 
التــي تدعــو للمقاطعــة، فيمــا شــاركت 
فــي ذلك بعــض البرلمانات كالفرنســية 

واأللمانية.

رام اهلل-غزة/ فلسطين: 
اســتنكر االتحــاد العــام لنقابــات عمال فلســطين 
والجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، قيام سلطات 
االحتــالل اإلســرائيلي أول من أمس، بإلقــاء عامل 
فلســطيني قرب حاجز بيت سيرا العسكري غربي رام 
اهلل، بعــد أن شــك رب عمله بأنه مصــاب بفيروس 
كورونا، دون أن يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة 

الطبية. 
وقال االتحاد في بيان صحفــي: إن هذا الفعل يوكد 
الوحشــية والعنصريــة التــي يتعامل بهــا االحتالل 
مع عمالنا البواســل وهذا ليســت جديــدًا على هذا 
االحتالل الذي يمارس أبشــع أنــواع العنصرية تجاه 

الفلسطينيين.
وطالب رئيس االتحاد سامي العمصي منظمة العمل 
الدوليــة والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة بضمان 
حماية العمال الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة 
عام 1948، وتوفير أبســط الحقوق اإلنســانية لهم 

لضمان ممارسة عملهم بحرية وكرامة.
وفي الســياق، قــال القيادي فــي الجبهة الشــعبية 
لتحريــر فلســطين، زاهــر الششــتري، إن حكومــة 
االحتالل تســتغل العمــال الفلســطينيين وتتعامل 
معهم بأســلوب يمتهن إنســانيتهم، بما يعرضهم 
للخطــر الشــديد، ال ســيما في ظل انتشــار فيروس 

كورونا وتفشيه في دولة االحتالل.
وشــدد في بيان صحفــي، على أّن االحتــالل يفتقد 

كل القيم والمعاني اإلنســانية، ويتعامل مع العمال 
الفلســطينيين بعنجهيــة وعنصرية، حيث اســتقبل 
عشــرات اآلالف منهــم، رغــم علمــه المســبق بأن 

"كورونا" ينتشر بشكل كبير داخل الكيان.
وطالب الششتري الســلطة بالعمل على توفير الحد 
األدنــى من مقومات الحياة لهــؤالء العمال، وكذلك 
تشــكيل لجان فــي كل األماكن لمتابعــة احتياجات 
شــعبنا الفلســطيني، وتأمين مواقع الحجــر للعمال 
العائديــن مــن الداخل لضمــان حيــاة كريمة لهم 

ولذويهم.
إلى ذلك طلب رئيس حكومة رام اهلل محمد اشــتية، 
من جميع العمال الفلســطينيين، الذين يعملون في 
األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بـ"العودة 
إلى بيوتهم"، ضمن اإلجراءات التي تتخذها الحكومة 

لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد. 
وقال اشــتية في رســالة صوتية إلى قــادة األجهزة 
األمنيــة بــرام اهلل، إن هــذه الخطــوة جــاءت "على 
ضوء التطورات الخطيرة والمتتالية في )إســرائيل(، 
وإجــراءات حظــر التنقــل المتوقعــة"، مشــيرًا إلى 
أن مطالبتــه أتــت "حمايــة للعمــال وحفاًظــا على 

سالمتهم".
وأكد اشــتية أن عودة العمــال يترتب عليها: خضوع 
جميع العمال العائدين من إســرائيل للحجر الصحي 
14 يومًــا، وعلــى من تبــدو عليه أعــراض اإلصابة 

بفيروس كورونا، التواصل مع أقرب مركز صحي.

القبض على )17( مشغًل 
للعمال في المستوطنات

أريحا/ فلسطين: 
قبضت الشــرطة في رام اهلل أمس، على 17 مشغاًل 

للعمال في المستوطنات شمال مدينة أريحا.
وذكرت الشــرطة في بيــان، أن المؤسســة األمنية 
نفــذت تفتيشًــا كاماًل فــي مناطق األغوار شــملت 
بلدة العوجا، وقرى: مرج نعجة، والغزال، والزبيدات، 

والجفتلك، وفصايل، وقبضت على المشغلين.
وأشارت إلى أنها حولتهم إلى الحجر الطبي تمهيدًا 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم حسب األصول.
وذكــرت الشــرطة أن هــذه اإلجراءات جــاءت لعدم 
التــزام المقبــوض عليهم بإعــالن حالــة الطوارئ 

وتشغيلهم للعمال في هذه الظروف.

االحتلل يفرج عن القيادي 
بحماس محسن شريم

قلقيلية/ فلسطين: 
أفــرج االحتالل اإلســرائيلي أمــس، عن القيــادي في حركة 
حماس محســن شــريم )56 عامًا( من محافظة قلقيلية في 
الضفة الغربية المحتلة، بعد 20 شهرًا في االعتقال اإلداري. 
وبلغ مجموع ما أمضاه شريم داخل سجون االحتالل ما يزيد 
على 13 عامًا، غالبيتها في االعتقال اإلداري التعســفي دون 
تهمة، كما تعرض لالعتقال في ســجون السلطة لقرابة 30 

شهرًا على خلفية انتمائه السياسي. 
ويعاني شــريم عدة مشــكالت صحية أبرزها ارتفاع نســبة 
الدهون في الدم، ومرض السكري، وارتفاع في ضغط الدم، 
وآالم في الظهر، نتيجة اعتقاله المتكرر وكِبر سنه، وسياسة 

اإلهمال الطبي التي مورست بحقه خالل مدة السجن.

السلطة تطلب من العمال في الداخل المحتل العودة للضفة
"نقابات العمال" و"الشعبية" تستنكران 

إلقاء عامل قرب حاجز للحتلل

عضو العالقات الدولية بحركة »حماس« د.باسم نعيم:

اتصاالت مع السعودية لإلفراج عن معتقلين فلسطينيين

نتوقع إغالق 
ملف المعتقلين 

الفلسطينيين 
بالسعودية قبل حلول 

شهر رمضان

أزمة »أونروا« المالية 
تهدد خدماتها 

والمجتمع الدولي 
مكلف بحل هذه األزمة

غزة/ األناضول:
كشــف قيــادي فــي حركة »حمــاس«، أن حركتــه تجري 
اتصاالت مباشرة وعبر وسطاء مع السعودية إلطالق 

الريــاض  لهــم  وجهــت  فلســطينيين  معتقليــن  ســراح 
اتهامات بـ«دعم كيانات إرهابية«.

وفي مقابلة مع األناضول، توقع د. باسم نعيم، عضو 

مكتب العالقات الدولية في »حماس«، أن يتم إغالق 
ملــف هــؤالء المعتقلين بالســعودية قبل حلول شــهر 

رمضان المقبل.

د. باسم نعيم
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

ستة آالف أسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية يستصرخون ضمائر 
الفلســطينيين قبل اآلخرين، ويناشــدون مؤسســات العالم الحقوقية 
واإلنســانية للعمل من أجل إطالق ســراحهم، كي ال تتحول الســجون 
اإلســرائيلية إلى مقابر جماعية، في حال تســلل فيروس كورونا القاتل 
إلى غرف الســجن الضيقة، التي يستحيل معها العزل والوقاية وحماية 

حياة األسرى.
في )إسرائيل( عشرات السجون، وفي كل سجن عشرات الغرف، وفي كل 
غرفة عشرات األسرى الفلسطينيين، محشورون، متالصقون، يختنقون، 
وال مســافة تفصل بين أســير وآخــر، يلتقون في الباحــة كل يوم، وال 
منــاص لهــم إال أن يكونوا على مســافة صفر من بعضهــم البعض، 
في أجواء تحفز الفيروســات على االنتشــار، في الوقت الذي ال طاقة وال 
إمكانية إلدارة الســجون كي تتعامل مع عــدوى انتقال فيروس كورونا 

بين األسرى، وهذا ما تدركه الحكومة اإلسرائيلية.
انتشــار فيــروس كورونــا بين الســجناء يضــع الحكومة اإلســرائيلية 
أمــام المســاءلة القانونية، ويضعها فــي حرج دولي، لذلك فالشــعب 
الفلســطيني أمام فرصة ال تعوض للضغط على اإلســرائيليين لإلفراج 

عن األسرى، وذلك بخطوتين:
األول: أن تبــادر قيــادة المقاومــة فــي غــزة، وتعلن عن اســتعدادها 
وجاهزيتها لصفقة تبادل أســرى، وذلك حرصًا على حياة البشــر، سواء 
كانوا أسرى فلسطينيين أم أسرى إسرائيليين، وتفاديًا النتشار فيروس 
كورونــا بيــن األســرى مــن كال الطرفين، فمثــل هذه المبــادرة التي 
تشكل إحراجًا للحكومة اإلسرائيلية، تمثل في الوقت نفسه طوق نجاة 
للحكومة نفســها، وهي تفتش عن مســوغ يقنع للشــارع اإلســرائيلي 

بضرورة إنجاز صفقة تبادل أسرى.
الثانــي: أن تلتقــط حكومة رام اهلل مبــادرة رجال المقاومــة في غزة، 
وتوظفهــا لصالح األســرى، وذلك من خــالل تكثيف الضغــط الدولي 
على الحكومة اإلســرائيلية إلطالق آالف األسرى ذوي األحكام المخففة، 
وصغار الســن، وكبار الســن، والمرضى، والنســاء، كبادرة حسن نوايا، 
وكخطوة إســرائيلية تهيئ األجواء إلنجاز صفقة تبادل أســرى مع رجال 

المقاومة فيما بعد.
قضية األســرى الفلســطينيين في الســجون والمعتقالت اإلســرائيلية 
ليســت قضية إنســانية محضة، إنها قضية سياسَــة، وقضية شــعب، 
قضيــة يجب أال تثار في المناســبات والمواســم فقط، قضية األســرى 
الفلســطينيين واجب وطنــي وديني وأخالقي وإنســاني، وعلى الجميع 
العمل بال كلل من أجل إطالق ســراحهم، وربط بقائهم خلف األســوار 

بالبقاء الفلسطيني نفسه.

كي ال تتحول السجون 
اإلسرائيلية إلى مقابر جماعية

وطالبتهم بضرورة زيارة األسرى وتفقد أقسامهم 
واإلفراج عن كبار السن والمرضي منهم.

وتســود حالة من التوتر الشــديد سجن "نفحة"، 
بعد أن واجه األســير أيمن الشرباتي، السّجانين 
بإشعال النار في ملفات ومقتنيات داخل مرفق من 

مرافــق اإلدارة داخل 
ســاحة الفورة، رفضًا 
تدابيــر  أي  النعــدام 
وقائية داخل أقســام 
األســرى لمنع انتشار 

فيروس "كورونا".
جرس إنذار

حركــة  وحملــت 
اإلسالمية،  المقاومة 
ســلطات  حمــاس، 
وإدارة  االحتــالل 
المسؤولية  السجون 
الكاملــة عــن حيــاة 
ظــل  فــي  األســرى 
المتصاعد  عدوانهــا 
بحقهم، عبر ســحبها 

لحقوقهم ومصادرة ممتلكاتهم، مستغلة انشغال 
العالم بـ"كورونا".

وأكد عضــو المكتب السياســي للحركة موســى 
دوديــن، أن خطوة حرق األســير الشــرباتي جزء 
من باب غرفة شرطة االحتالل في سجن "نفحة"، 
هي جرس إنذار على سياسة اإلهمال الطبي بحق 

أسرانا وحالة القلق التي يعيشها األسرى.
وشــدد علــى أن مواصلة االحتــالل لعدوانه على 
األســرى عبر تضييق الظروف المعيشــية عليهم 
ومنعهــم من الكثير من حقوقهــم اليومية، ينذر 

بانفجار وشيك في وجهه.
ودعــا دودين منظمــة الصحة العالميــة واللجنة 
الدوليــة للصليب األحمــر لإلشــراف على حاالت 
األســرى الذين يتم عزلهم بحجــة وباء "كورونا"، 
مؤكدًا أن إدارة السجون ما زالت ترفض عمل أي 

فحوص لطمأنتهم بخصوص المرض المذكور.
الســجون  إدارة  أن  الشــعبية  الجبهــة  وأكــدت 
تتجاهل الخطوات الوقائية لمنع تفشــي "كورونا" 

داخل أقسام األسرى.
وقالــت منظمــة الجبهــة الشــعبية في ســجون 
االحتالل: إن العمل البطل الذي أقدم عليه األسير 
الشــرباتي يأتي فــي ظل تجاهل إدارة الســجون 
اإلجراءات الوقائية من "كورونا"، وبسبب مصادرة 
جــزء كبير من أصناف )الكانتينــا(، واحتجاجًا على 

الظروف العامة التي يعيشها األسرى.
وأضافت الشــعبية أن ذلــك يأتي أيضًا بســبب 
"حالــة الالمبــاالة والال مســؤولية التــي ما زالت 
تنتهجها إدارة الســجون تجاه ضمان عدم وصول 

المرض إلى األسرى".
كمــا أكدت حركــة األحــرار أن سياســة االحتالل 
وإجراءاته الظالمة ضد أسرانا لن توّلد إال المزيد 
مــن الخطــوات التصعيدية في صفوف األســرى 

والمقاومة ومكونات شعبنا كافة.

نداء عاجل
وحقوقيًّا وجه التحالف األوروبي لمناصرة أســرى 
إلــى مجموعــة  نــداًء عاجــاًل  فلســطين-برلين 
منظمات وهيئات دوليــة؛ لحثهم على إنقاذ حياة 
األســرى الفلسطينيين في سجون االحتالل وسط 

تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وأرســل التحالف رسالته إلى كل من األمين العام 
لألمم المتحــدة ورئيســة المفوضيــة األوروبية 
األلمانيــة  والمستشــارة  األوروبــي  واالتحــاد 
والجامعــة العربيــة واالتحاد اإلفريقــي، ومنظمة 
التعاون اإلســالمي، ومجموعة البركســت روسيا 
والصين. وقال: "في هذه الظروف غير اإلنســانية 
والقاســية ووجود األسرى في غرف ضيقة مكتظة 
بينهــم المرضــى الذين يعانون أمــراض مزمنة 
كمــرض الســكري وضغــط الــدم وااللتهابــات 
الرئويــة المزمنة، ما زالت إدارة ســجون االحتالل 
ال تلتــزم بالحــدود الدنيا لوقاية هؤالء األســرى 

والمعتقلين من هذا الوباء الخطير".
وأشــار إلى أن معظــم دول العالم أطلقت ســراح 
المعتقلين داخل ســجونها، وهذا يســتدعي من 
االحتالل إطالق سراح األسرى الفلسطينيين دون 

مماطلة أو تسويف.
وناشــد المنظمــات الدوليــة الحــرة، ومنظمات 
حقوق اإلنســان وجميع القــوى العالمية المنادية 
بالعدل والمحبة للســالم، الضغــط على حكومة 
االحتالل وإدارة السجون لتقديم كل ما يحتاج إليه 

األسرى والمعتقلون لضمان حياتهم.
وأكــد التحالــف األوروبي ضــرورة تنفيــذ قرارات 
الشــرعية الدوليــة بالقضية الفلســطينية وعلى 
الحــر  العالــم  تضامــن 
الشــعب  قضيــة  مــع 
واألســرى  الفلســطيني 
ســجون  في  والمعتقلين 
وأن  خاصــة  االحتــالل، 
الموافــق  األســير  يــوم 
17 نيســان هو مناســبة 

مــع  الدولــي  للتضامــن 
حقوقهم المشروعة.

من جانبه، عد مركز أسرى 
للدراســات،  فلســطين 
الشرباتي،  األسير  خطوة 
الغضب  للتعبير عن حالة 
داخل األسرى إزاء تجاهل 
الســجون حقوقهم  إدارة 

الصحية واإلنسانية.
وقــال المركز: إنه رغــم خطورة الوبــاء العالمي، 
إال أن إدارة الســجون لم تتخذ حتى اآلن إجراءات 
الســالمة والوقاية المطلوبة للحد مــن إمكانيه 
وصولــه ألقســام األســرى، بل قــام بمنــع مواد 
التنظيف عن األسرى ضمن عشرات األصناف التي 

حرمهم من اقتنائها من )الكانتينا(.
وطالب بتدخل دولي عاجل للضغط على االحتالل 
لتوفير إجراءات الوقاية والســالمة داخل ســجون 

االحتالل.

ودعــت األحــرار المؤسســات الدوليــة والصحية 
للضغط علــى االحتــالل وإدخال مــواد التنظيف 
والتعقيــم داخــل األقســام؛ إلنقاذ حياة أســرانا 

والحفاظ عليهم من خطورة الوباء.
وطالبت القوى الوطنية واإلســالمية في محافظة 
رام اهلل والبيــرة، بضــرورة 
تدخــل دولــي عاجــل وفق 
جدول زمني محدد وحســب 
لإلفراج  الدوليــة،  األعــراف 
والحــاالت  األســرى  عــن 
المرضيــة واألطفــال وكبار 
عمــال  واألســيرات  الســن 
بكل المواثيق الدولية وقت 

الطوارئ واألوبئة.
األســرى  عــدد  ويبلــغ 
الفلســطينيين في ســجون 
5 آالف،  االحتــالل، حوالــي 
200 طفــل و700  بينهــم 
أمراضًــا مختلفة،  يعانــون 
رســمية  بيانــات  بحســب 

فلسطينية.
تجاهل االلتزامات القانونية

وطالبــت رئيس دائرة حقوق اإلنســان والمجتمع 
المدني في منظمة التحرير أحمد التميمي، األمم 
المتحدة والهيئات الدوليــة كافة، بالضغط على 
االحتــالل لإلفــراج عن األســرى بعــد أن أصبحوا 

فريسة سهلة لفيروس "كورونا".
وأفاد التميمي بأن هناك 700 أســير مريض، من 
بينهم 200 يعانون أمراضًا خطيرة ومزمنة، هم 

عرضة للمــوت في حال 
إليهم  العــدوى  نقلــت 
الســجانين  قبــل  مــن 
فــي ظل  والمحققيــن، 
اتســاع وســرعة تفشي 
دولــة  فــي  الفيــروس 

االحتالل.
من جهتها، حملت وزارة 
والمحرريــن  األســرى 
بغــزة، إدارة الســجون، 
المسؤولية الكاملة عن 
مؤكدة  األســرى،  حياة 
أنها تتجاهل أوضاعهم 

الصحية واإلنسانية.
إن  الــوزارة  وقالــت 
"الســجون تتجه لردات 

فعــل غيــر متوقعة جــراء تجاهل أوضاع األســرى 
الصحية واإلنسانية وحقوقهم المعيشية".

أن  والمغتربيــن  الخارجيــة  أكــدت  حيــن،  فــي 
انتهــاكات االحتالل تتناقض تمامًا مع التزاماتها 
التي يفرضهــا القانون الدولــي واتفاقيات جنيف 
ومبادئ حقوق اإلنسان، مطالبة المجتمع الدولي 
بممارســة كافــة الضغــوط على دولــة االحتالل 
لإلفــراج الفوري عــن األســرى حمايــة لحياتهم 

وصحتهم.

رئيس الكنيست
 يستقيل من منصبه 

الناصرة/ فلسطين: 
قدّم رئيس الكنيســت يولي أدلشتاين، أمس، استقالته من منصبه، 
قبل ســاعات مــن انتهــاء المهلة التــي حددتها له المحكمــة العليا 

اإلسرائيلية، إلفساح الطريق أمام انتخابات الختيار خليفة له.
وقال أدلشــتاين، وهومن أقطاب حزب "الليكــود" الذي يقوده رئيس 
الــوزراء بنياميــن نتنياهــو، فــي خطاب فــي قاعة الكنيســت: "أعلن 

استقالتي من منصبي رئيسا للكنيست".
ولكن أدلشــتاين هاجم المحكمة العليا، وقــال إن قرارها "يدمر عمل 
الكنيست، ويشكل تدخاًل فاضحًا وفظا في شؤون السلطة التشريعية 
المنتخبة، وإنه ينتهك سيادة الكنيست وسيادته بشكل غير مسبوق، 

ويقوّض أسس الديمقراطية اإلسرائيلية".
وأضاف: "أعتقد أن قرار المحكمة العليا خطأ وخطير".

وتابع أدلشــتاين: "يحتاج شــعبنا هذه األيام إلى الوحدة، إلى حكومة 
الوحدة".

وكان أدلشــتاين قد رفض طلب المعارضة اإلسرائيلية تحديد جلسة 
النتخاب رئيس جديد للكنيست.

ولكن المعارضة استصدرت قرارا من المحكمة العليا بإلزام أدلشتاين 
بإجراء االنتخابات حتى يوم أمس.

واستبق أدلشتاين انتهاء المهلة باالستقالة من منصبه.
وللمعارضــة 61 مقعدا في الكنيســت اإلســرائيلي المكون من 120 
مقعــدا ما يمكنهــا من اختيار رئيس جديد للكنيســت من خارج حزب 

"الليكود" الذي هيمن على الكنيست لسنوات.

عقب تفشي "كورونا"
تحذيرات فلسطينية من خطورة 

األوضاع اإلنسانية والصحية لألسرى
رام الله-غزة-برلين/ محمد عيد:

حذرت فصائل ومؤسسات فلسطينية، من خطورة 
األوضاع اإلنســانية والصحية لألســرى واألسيرات 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدة أن إقدام 
أســير على إحراق مرفق من مرافق ســجن "نفحة" 

دليل على تدهور األوضاع التي يعيشونها.  

بيانــات  فــي  والمؤسســات،  الفصائــل  وطالبــت 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  أمــس،  منفصلــة، 
واللجنــة الدولية للصليب األحمــر، بضرورة الضغط 
علــى ســلطات االحتــالل؛ إللزامهــا بمســؤولياتها 
القانونية، ومراقبة إدارة الســجون وإجراءاتها بمنع 

انتشار فيروس "كورونا" داخل أقسام األسرى.

حماس: إجراءات 
االحتالل تنذر بانفجار 
وشيك في السجون

الشعبية: إدارة 
السجون تنتهج 

"الال مباالة" في 
التعامل مع "كورونا"

قوى رام الله تطالب 
بتدخل دولي محدد 

ا لإلفراج زمنيًّ
 عن األسرى

التحالف األوروبي 
يوجه نداء عاجاًل إلنقاذ 

األسرى فوًرا
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المشهــد
وسام عفيفة 

تنبــأت العديــد مــن التقاريــر التحليلية وتوقعــت تقديرات مواقــف للمراكز 
الدراســية والبحثية مطلع العام تصاعد فرص اشــتعال حرب كبيرة، أو ارتفاع 
وتيرة الصدامات العســكرية في المنطقة خالل 2020، ما ســيترك آثاره على 
خارطــة اإلقليم والعالــم، لكنّ حربا من نوع آخر داهمــت العالم من حيث ال 

يحتسب.
حرب »كورونا« التي ضربت أكثر من 160 دولة، أربكت األجندات السياســية 
والعســكرية في العالم والمنطقــة، وفرضت علــى دول العالم خوض معارك 
داخلية مع عدو فيروســي يهدد النواة األولى في المجتمع؛ اإلنسان، ويتسبب 
بانهيارات اقتصادية مرعبة، ســوف تلقي بظاللها علــى الكيانات والتكتالت 

السياسية لسنوات قادمة.
فــي إقليمنا المشــتعل بالحــروب األهلية، وصــراع المحــاور، وإدارة الحروب 
بالوكالــة، لم يمنع »فيروس كورونا«، إمكانية اشــتعال حــرب في المنطقة، 
لكنــه دفع الدول واألطراف المتصارعة إلى إعــادة جدولة أولويات المواجهة، 
بناء على النتائج واآلثار التي سوف يفرضها على كل دولة وإقليم والعالم كله.
أحــد أبرز العوامــل التي تحكم شــكل المواجهات والصدامــات في المنطقة 
التأثيــرات المتوقعة نتيجة االنهيــارات االقتصادية التي بــدأت بتراجع كبير 
في ســوق النفط، ويهدد مصير الدول النفطيــة والريعية، التي يعتمد دخلها 
الرئيس على هذا المصدر لعقود، ما قد يؤثر على حالة االستقرار الداخلي في 
دول المنطقة، باإلضافة إلى تداعياته على دور هذه الدول في إطار التحالفات 

أو وظيفتها في حروب الوكالة.
ورغــم أن أزمة »كورونا« تعــد أزمة عالمية، وربما تكــون أكبر أزمة تمر على 
جيلنا، لكنها قد تعيد تشــكيل القرارات التي تتخذها الدول والحكومات وتؤثر 

في مالمح المنطقة لسنوات قادمة. 
كفلســطينيين يجب أن نســتعد مبكرا لمرحلة »العالم مــا بعد كورونا«، وأن 
نستشــرف تداعيات المرحلة بعيدا عن التفكير الرغائبي، أو العاطفي، ونطرح 

سيناريوهات صعبة للتعامل معها.
أحد أبرز متطلبات االســتعداد للمرحلة القادمة دراســة تأثير فيروس كورونا 
على دولة االحتالل، في ظل تفاقم أزماتها السياسية الداخلية، وتحذيرات من 
أزمة اقتصادية ســتضرب )إسرائيل( بسبب تفشــي وباء »كورونا«، التي تنذر 
بدخول االقتصاد اإلسرائيلي في مرحلة »ركود تاريخي«. وانعكاس ذلك على 
سلوكها االحتاللي تجاه الفلسطينيين في الضفة والقدس وقطاع غزة، وتأثير 

ذلك على سياستها الخارجية في اإلقليم والجبهات الساخنة.
رغم ما سيتركه »كورونا« من آثار على المشهد اإلسرائيلي والفلسطيني فإن 
الثابت الوحيد سيظل استمرار جوالت التصعيد، وفرص المواجهة لن تمنعها 

تحديات »كورونا«. 
نبــوءة 2020 بحرب تضرب المنطقة، ما زالت قائمــة، ولكن فيروس كورونا 

سيعيد رسم أولوياتها، وأسبابها، وأهدافها.

2020 يستبدل
 الحرب بـ"كورونا"

جنيف-غزة/ فلسطين: 
تبنّى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية 
في البرلمــان الدنماركي )فولكتنغ( 
األورومتوســطي  للمرصد  عريضــة 
لحقوق اإلنسان تطالب باإلفراج عن 
معتقلين فلســطينيين في السجون 
اإلســرائيلية، في ضوء أزمة االنتشار 
المســتجد  لفيــروس كورونا  الكبير 

حول العالم.
وقــال المرصــد الحقوقــي الدولــي 
أمــس،"  صحفــي،  تصريــح  فــي 
الرســمي  اإللكترونــي  الموقــع  إن 
للبرلمــان الدنماركي نشــر عريضة 
األورومتوســطي تعبيــرًا عن دعمه 
لها، ودعوة للســلطات اإلســرائيلية 
لضــرورة  المنطقــة  وحكومــات 
االســتجابة لها واإلفراج الفوري عن 
واألطفــال،  اإلدارييــن  المعتقليــن 
ومعتقلي الرأي في ســجونها إلنقاذ 

حياتهم قبل فوات األوان.
األورومتوســطي  المرصــد  وحــذر 
الــذي يتخذ من جنيف مقــرًا له في 
العريضة التي أطلقها قبل أيام، من 
المخاطر التي تتهدد المعتقلين في 
السجون اإلسرائيلية، ومعتقلي الرأي 
فــي الســجون العربية التــي تعرف 
بأنها مكتظــة وغير مجهزة بأنظمة 
صرف صحي، وذلــك للحيلولة دون 

وقوعهم ضحايا للوباء العالمي.
وقــال إّن الزنازين في ســجون تلك 
كبيــر  بشــكل  معرضــة  المناطــق 
النتشــار عــدوى الفيــروس فيهــا، 
وتخلو  بالمعتقلين  كونها مكدســة 
من البنيــة التحتيــة الالزمــة للحد 
من انتشــار المرض فيها، وبالتالي 
إصابــة فرد من الحراس أو الزوار، أو 
المعتقلين بالعدوى كفيل بأن يؤدي 

إلى مأساة بشكل سريع.

وأضاف أّن "الســلطات اإلســرائيلية 
لم تظهر حتى اآلن أيّ نوايا لإلفراج 
عــن معتقلين فلســطينيين وخاصة 

اإلداريين والمرضى واألطفال".
ونبّه المرصد األورومتوســطي إلى 
أّن المســتويات الصحيــة لمعظــم 
المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، 
فــي حالــة تدهــور متزايــدة نتيجة 
اإلهمال الصحــي المتعمد وانتهاك 
حقوق المعتقلين ما يعرض حياتهم 
للخطــر خاصــة فــي حــال انتشــار 

العدوى.
رصــد  وتــم  ســبق  أنــه  وذكــر 
المعتقليــن  مــن  العشــرات  وفــاة 
الســجون  فــي  الفلســطينيين 
اإلســرائيلية جــراء غيــاب الرعايــة 
الطبيــة وانتشــار أمــراض معديــة 
بينهم، فضاًل عن شــبهات اإلهمال 

الطبي.

وأكــد المرصــد الحقوقــي الدولــي 
للمعتقليــن  الصعبــة  األوضــاع  أن 
الســجون  فــي  الفلســطينيين 
اإلســرائيلية يجب أن تحث المجتمع 
أقصــى  ممارســة  علــى  الدولــي 
الضغــوط لإلفــراج عنهــم بأســرع 
وقــت ممكن فــي ظل تفشــي هذا 

الفيروس.
وأضاف "وبالنظر إلى عدم قدرة أكثر 
األنظمــة الصحية كفاءة في البلدان 
المتقدمة على التصدي النتشار هذا 
الفيــروس، والخطر الذي يهدد حياة 
المعتقلين في السجون، فإّن إطالق 
ســراح أولئــك المعتقليــن بشــكل 
فوري ضرورة ملحــة، ألّن حياتهم ال 
تقــل أهمية عن حيــاة غيرهم خارج 

السجون". 
كما دعا األورومتوســطي إلى إنهاء 

)إسرائيل( سياسة االعتقال اإلداري.

رام اهلل/ فلسطين:
أحرق أسير فلسطيني في سجن "نفحة" الصحراوي، 
أمس، غرفة ســجانيه، احتجاجًا علــى إهمال إدارة 
ســجون االحتالل اإلســرائيلي، لألوضــاع الصحية 

لألسرى وتجاهل حمايتهم من فيروس "كورونا".
وأفادت مؤسســات حقوقية، فــي بيانات منفصلة، 
بأن األســير أيمن الشــرباتي، المحكوم بالســجن 
المؤبد، أقدم على إحراق غرفة تابعة للســجانين، 
عبر إشــعال النيران بورق التواليــت وإلقائها على 

غرفتهم.
وأوضحــت أن خطــوة األســير الشــرباتي، جــاءت 
احتجاجًا على إهمال أوضاع األسرى الصحية وعدم 
اتخاذ إدارة الســجن لإلجــراءات والتدابير الصحية 

الالزمة لمواجهة فيروس "كورونا".
وذكرت أنه جرى نقل األسير الشرباتي إلى زنازين 
العزل االنفرادي داخل السجن، وأن حالة من التوتر 
واالحتقــان تســود بين صفوف األســرى بعد قيام 

اإلدارة بإغالق أقسام السجن.
وأكدت المؤسســات الحقوقية أن إدارة الســجون 

تســعى في الفترة األخيــرة إلى اســتغالل الظرف 
الراهن في ظل انتشار فيروس "كورونا"، واإلمعان 
في فــرض المزيد مــن اإلجــراءات التنكيلية بحق 
األسرى، وبداًل من أن تزود األسرى بمواد التنظيف 
والتعقيم داخل األقســام كحد أدنى من اإلجراءات 
الوقائيــة، تواصــل إجراءاتهــا التنكيليــة بحقهم 

بتضيق الخناق عليهم.
وطالبــت المؤسســات الفلســطينية، مؤسســات 
المجتمــع الدولي بضرورة التدخــل والضغط على 
حكومــة االحتــالل لإلفراج عــن األســرى وخاصة 
أن الخطــر يهــدد حياتهــم بعــد تفشــي الوبــاء 
بــاآلالف داخل دولة االحتالل ال ســيما بين الجنود 

والمحققين.
واألسير الشرباتي )51 عامًا( من األسرى الُقدامى، 
اعتُقل عــدَّة مرات، كما أمضى مــا يزيد على 21 
عامًا في ســجون االحتالل، وقام قبل عدة أشــهر 

بحرق علم االحتالل في إحدى السجون.
وكان االحتــالل قــد اعتقل الشــرباتي فــي الـ17 
من شــهر آذار/مــارس عــام 1998، حيث تعرّض 

لتحقيقات قاسية عقب اتهامه بتنفيذ عدة عمليات 
اســتهدفت مســتوطنين في البلــدة القديمة في 
القدس، ُقتــل على إثرها مســتوطن وُأصيب آخر، 

وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.
أفــادت هيئــة شــؤون األســرى  الســياق،  وفــي 
والمحررين، أن وحدات قمع خاصة اقتحمت، أمس، 

قسم )4( في سجن "جلبوع" اإلسرائيلي.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن وحدات القمع أجرت 
تفتيشات وحشية واســتفزازية، وعبثت بمحتويات 

وأغراض األسرى وقلبتها رأسًا على عقب. 
وأكدت أن حالة من التوتر ما زالت تسود السجن.

وأشــارت الهيئة إلى أنه منذ فترة عُقدت جلســات 
تفاهم بين األســرى وإدارة الســجون فيما يتعلق 
بوقــف االقتحامات والتفتيش ألقســام الســجون، 
في ظل األوضاع االســتثنائية مع تفشــي فيروس 
)كورونا(، لكن إدارة السجون نكثت بما تم االتفاق 
عليه، واســتغلت الوضع الراهــن لفرض مزيد من 
االجــراءات التنكيليــة بحق األســرى وإلحاق األذى 

بهم.

رام اهلل/ فلسطين:
ناشد األسرى الفلســطينيين في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي، أمس، المؤسسات الحقوقية األممية 
والدولية، لضــرورة التدخل العاجل لإلفراج عنهم 
وإنقــاذ حياتهــم "قبــل أن تتحول الســجون إلى 
مقابــر جماعيــة"، وذلك في ظل تفشــي فيروس 

"كورونا".
وقال األســرى في رســالتهم المســربة، ونقلتها 
مؤسسات األسرى: "شعورنا بالخطر الحقيقي على 
حياتنا يزداد داخل السجون اإلسرائيلية يومًا بعد 
يوم، وساعة بعد ساعة مع تفشي فيروس كورونا، 

ذلك الوباء العالمي الذي يهدد العالم بأسره".
وأضافوا "في الوقت الذي نسمع فيه عن تعليمات 
يومية مــن حكومة االحتالل ومــن كل حكومات 
العالــم لشــعوبها للحيلولــة دون ازدياد تفشــي 
الفيــروس، ال نســمع وال نرى أي إجــراءات جدية 

تجيب على تساؤالتنا".
وتســاءل األســرى: "ماذا لو تفشــى المرض في 
الســجون؟ ما اإلجراءات العمليــة القابلة للتنفيذ 

بشكل إنساني من قبل إدارة السجون؟".

وتابعــوا: "ال نســمع مــن إدارة الســجون ســوى 
القــول: بأننا نأخــذ االحتياطات وما ذلــك إال )ذر 
الرماد في العيون(، خاصة مع وجود مئات األسرى 
المرضى الذين يعانون مشــكالت صحية بعضها 
بالغ الخطورة، ناهيك بالمصابين بأمراض ضيق 
التنفس والقلــب وارتفاع ضغط الدم والســكري 

وغيرها من األمراض المزمنة".
وجــاء في الرســالة: "مــاذا تبقى لنا مــن حقوق، 
والمرض يهدد حياتنا يومًا بعد يوم، وال إجراءات 

حقيقية أو حتى استعدادات منطقية؟".
الطبــي  اإلهمــال  سياســة  أن  األســرى  وأكــد 
الممنهجة وتأخر إدارة الســجون فــي العالج أمر 
يطارد األسير في مختلف ســجون االحتالل، "وقد 
فــارق الحياة الكثير مــن إخواننا نتيجــة اإلهمال 

الطبي والصحي".
وأشــاروا إلــى إهمــال إدارة الســجون اإلجراءات 
الصحيــة فــي التعامل مــع "كورونــا"، مؤكدين 
أنهــا ال تزودهــم بمســتلزمات وأدوات التعقيم 
المطلوبــة وال حتــى الكمامات ســوى اإلجراءات 
الشــكلية -والتي هي أشــبه بالتهديــدات- بدل 

إجراء الفحوصات أو أخذ االحتياطات.
وقالــوا: إننــا "ال نحتــك بالعالم الخارجــي إال من 
خــالل الســجانين الذين ال يبالون فــي اقترابهم 
منا وربما نقلهــم الفيروس لنا، وهم في المقابل 
يســتطيعون بصورة أكبر أن يأخــذوا إجراءاتهم 
واحتياطاتهــم باالبتعــاد عن الجمهــور والعالج 

الالزم".
وشــدد األســرى على أن الســبيل واألمل الوحيد 
إلنقاذهــم من تفشــي الفيــروس، هــو الحرص 
إدارة  محمليــن  النظافــة،  وإجــراءات  والوقايــة 
الســجون وحكومتها "والصامتين كافة عن ذلك 
في هذا العالم، والذين يدعون الدفاع عن حقوق 

اإلنسان المسؤولية عن حياتهم".
"ال  رســالتهم:  الفلســطينيين،  األســرى  وختــم 
تتركونا نموت على أسرتنا في السجون والعدوى 
تتفشــى دون أن يعالجها أحد، أو أن يقينا منها.. 
هــل يطلــب العالم منــا أن نفعل كمــا فعل عدد 
من الســجناء في بعــض دول العالم بــأن نتمرد 
ويُقضى علينــا بالرصاص قبــل أن تقضي علينا 

كورونا!".

"مجموعة العمل" تطالب 
باإلفراج الفوري عن المعتقلين 

داخل السجون السورية 
دمشق/ فلسطين:

طالبت مجموعة العمل من أجل فلســطينيي سوريا، باإلفراج الفوري عن المعتقلين 
الفلسطينيين داخل السجون السورية.

وقالــت المجموعــة، إن األرقــام الدالة على ســقوط الضحايا تتزايد حــول العالم، 
نتيجة انتشــار الوباء الناجم عن فيروس كورونا "والتي تســجل انتشــارًا كبيرًا رغم 
االستعدادات الكبيرة التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية، والهيئات الدولية ذات 

الصلة.
ولفتــت المجموعة في بيان صحفي أمس، انتباه العالم إلى وجود أكثر من )1790( 
معتقاًل فلسطينيًا من جميع الفئات والشرائح العمرية داخل السجون السورية، جنبًا 
إلى جنب مع إخوانهم السوريين، في ظروف اعتقال غاية في القسوة، وتفتقر ألدنى 
المقومات والشروط، التي حددتها االتفاقيات الدولية، ألماكن االعتقال والتوقيف.

وحملت المجموعة، الحكومة الســورية، المســؤولية الكاملة عــن أرواح المعتقلين 
الفلســطينيين، داخل ســورية، ودعت إلى اإلفراج الفوري عــن المعتقلين وتقديم 

الرعاية الطبية الكاملة للمعتقلين المصابين بالفيروس.
وأكدت ضرورة العمل على اتخاذ التدابير الالزمة التي من شــأنها الكشــف المبكر 
عن اإلصابة بالفيروس، للحد من انتشاره، وتحسين ظروف االعتقال للذين يقضون 
أحكامًــا قضائية الرتكاب جنح، أو جنايات، وتقديم الرعاية الطبية الالزمة للحيلولة 

دون إصابتهم.

وحدات القمع تقتحم قسم )4( بسجن »جلبوع«
أسير ُيشعل النار في سجن »نفحة« 

احتجاًجا على تجاهل مواجهة »كورونا«

في ظل خطر كورونا
األورومتوسطي: برلمان الدنمارك تبنى 

عريضتنا لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

األسرى: أنقذونا من »كورونا« حتى ال تتحول سجوننا إلى قبور لنا
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ال يجوز لنا كبشر ودون وحي إلهي أن نقول على اهلل ما ال نعلم، ولذلك ال 
يمكننا الجزم بأن وباء كورونا الذي أصاب كوكب األرض من مشــرقه إلى 
مغربه هو عقاب من اهلل، قد يكون عقابا إلهيا وقد ال يكون، وال يعلم ذلك 
إال اهلل عز وجل، ولكن في المقابل نســتطيع أن نجزم أن وباء كورونا أذل 

أهل األرض وكشف عوراتهم وضعفهم.
الرئيس األمريكي دونالد ترامب قبل الوباء كان يتحدث بلغة أكثر استعالء 
مــن لغة فرعــون ولكنه اآلن في قمة ضعفه أمــام »فيروس«، ويحاول أن 
يتحــداه ويتجاهله ولكن أصحــاب القرار في أمريكا منعــوه، أولئك الذين 
تركوه يعيث فســادا في األرض وفي الوطن العربي منعوه من االســتمرار 
في سياســة التفــرد باتخاذ القرار ألن مصالح أمريــكا باتت مهددة، ومن 
المتوقــع أن تصبــح الواليــات المتحــدة األمريكية بؤرة جديدة لتفشــي 
الفيــروس بعد الصيــن وإيطاليا، وقــد زاد ما خصصته أمريــكا لمحاربة 
الفيــروس عما خصصته لتنفيــذ صفقة القرن عشــرين ضعفا، وقد يصل 
إلــى أربعين ضعفا أي 2 تريليــون دوالر أمريكي، وهذا الرقم أيضا يزيد ه 
مرات على األموال التي أجبر ترامب السعودية على دفعها على مدار عشر 

سنوات من أجل التسلح ومشاريع زائفة، وهنا نتذكر قول اهلل عز وجل: 
ــِه  اللَّ َســِبيِل  َعــن  وا  ِلَيُصــدُّ َأْمَواَلُهــْم  ُينِفُقــوَن  َكَفــُروا  ِذيــنَ  الَّ ِإنَّ   «
ِذيَن َكَفُروا ِإَلٰى  َفَســُينِفُقوَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْســَرًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَّ

َم ُيْحَشُروَن« )36(. َجَهنَّ
في العالم اإلسالمي وصلت أخالق األنظمة الرسمية إلى الحضيض، فأحلوا 
الحرام وسمحوا بارتكاب المعاصي والفواحش في أقدس األماكن، وما هي 
إال بضعة أشــهر حتى جاءهم الوباء فحرمهــم من التمتع بالحرام والتمتع 
بالحالل حتى ضاقت عليهم األرض بما رحبت، وفي العالم اإلسالمي أيضا 
حاربوا علماء الدين والدعاة إلى اهلل والمجاهدين فسجنوهم وقتلوا منهم 
فإذا بالوباء يحبســهم ويقتل منهم، ال فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم، 
وبين غني وفقير، ومع ذلك ال نجزم إن كان ذلك عقابا إلهيا أم ال، ولكنني 
على يقين أن العودة إلى اهلل والحكم بأحكامه ونشــر العدل والرحمة من 
شــأنه أن يخفف عن المسلمين ما هم فيه، والعودة إلى اهلل ال تعني طبعا 
عدم األخذ باألســباب األخرى للنجاة مثل االلتــزام بتعليمات الوقاية لمنع 

اإلصابة وانتشار الوباء على المستوى الفردي والمجتمعي.

مساحة حرة
د. عصام شاور

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائرة المشــتريات عن إعادة طــرح عطاء تبعا 
للشــروط والمواصفــات الموضحــة فــي كراســة ووثائق العطــاء، فعلى 
الراغبين في المشاركة من أصحاب االختصاص المسجلين رسميًا مراجعة 
وزارة الصحــة – دائرة المشــتريات بالمجمع اإلداري خــالل أوقات الدوام 
الرســمي من أجل الحصول على كراســة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ 

)100( شيكل غير مستردة.

2. آخــر موعد لقبــول العروض بالظــرف المختوم يوم األربعــاء الموافق 
2020/04/01 الســاعة 11:15 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

ساعة فتح رقم العطاءاسم العطاءم
المظاريف

1
قســم  احتياجــات  توفيــر 
2020/25الخياطة من الكلف والخياطة

 11:15

صباحًا
3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني اإلســالمي أو بنك اإلنتاج أو 
بنك البريــد أو كتاب من الخزينة العامة بــوزارة المالية يفيد بحجز قيمة 

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم 2829774– فاكس2827634
)www.moh.gov.ps( أو زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة

لالطالع على كراسة العطاء.

هل وباء كورونا
 عقاب إلهي؟

رام اهلل/ فلسطين:
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الثانوية 

العامة ما زال في موعده المحدد.
وأكد المتحدث باســم الوزارة صادق الخضور، في 
تصريح، أمس، أن امتحــان الثانوية العامة، مازال 
في الثالثين من أيار/ مايو المقبل، إذا لم تستجد 

أي تطورات، تحول دون ذلك.

وقال: إن الوزارة تدرس أكثر من سيناريو ومخطط 
في حال اســتجدت أي حالة للطوارئ حول امتحان 

الثانوية العامة.
وأعلنت لجنــة االمتحانات العامة في وزارة التربية 
والتعليم، أمس، أن امتحــان الثانوية العامة لهذا 
العــام سيشــمل المــادة المغطاة مــن المقررات 
الدراســية في أثناء الدوام المدرسي الصفي فقط 

)اللقاءات الوجاهيــة(. وقرَّرت اللجنة إعفاء الطلبة 
مــن امتحان التكنولوجيا العملــي للثانوية العامة 
للعام الدراســي الحالــي، داعيًة الطلبــة لمراجعة 
المقررات الدراسية، واالســتعانة ببرنامج "ثانوية 
أون اليــن" وبمعلميهــم عبــر وســائل التواصل 
المتاحة، واالســتعداد لالمتحانــات، متمنيًة لكافة 

الطلبة التوفيق والنجاح.

الناصرة/ فلسطين: 
أثــارت التدابيــر المتخــذة مــن ســلطات االحتــالل 
اإلســرائيلي إلعادة طالب الداخل الفلسطيني المحتل 
الذين يدرسون في إيطاليا، استياَء الطالب وأهاليهم؛ 

بسبب سوء الظروف التي أحاطت برحلة العودة.
ونقــل موقع »عرب48« عن الطــالب وذويهم أنهم –

عددهم200 طالب- عانوا ظروًفا ســيئة ومعاملة غير 
الئقة في طريق عودتهم، ال ســيما أنهم انقطعوا عن 
التواصل مــع أهاليهم والعالم الخارجي بســبب عدم 
توفر شــبكة إنترنت تُتيح لهم ذلك، إضافة إلى عدم 

حيازتهم أرقامًا لشرائح الهواتف.
وأفاد طالب بأن التدابير الســيئة والظروف القاســية 
التي عانوها، شــملت كل ما يتعلَّــق بطريق عودتهم 
بدًءا من ســوء وضع الباصات التي أرسلتها السلطات 
لتُقّلهم، وصواًل إلى الظروف المحيطة بالحجر الصحي 
في أحد فنادق طبريا، والذي ُأعِدّ الستقبال العائدين 

من إيطاليا، كما ُأعلِنَ عن ذلك في وقت سابق.
وقال أحــد الطالب الفلســطينيين الذيــن يخضعون 
للحجــر الصحــيّ فــي الفنــدق بطبريا مفضّــاًل عدم 
الكشــف عن اسمه: »في البداية، كانت الحافالت التي 
نقلت الطالب من المطار إلــى الفندق تتّصف بوضع 
أقــل ما يمكن أن يقال عنه إنه مــزٍر ومقزّز ومهين«، 
مُشــيرا إلى أن الباصات التي ُأرسِــَلت؛ »ال تصلح ألّن 
تقــّل الحيوانــات، إذ إنهــا قديمة، ومهترئــة وقذرة، 

ومنظرها ال يصدّقه عقل«، على حدّ تعبيره.
وأكمل: »إضافــة إلى ذلك عدد هــذه الحافالت ثالث 
ولم تتســع لعدد الراكبين، وعندمــا عبّرنا عن ضيق 
الحافــالت وعدم وجود مكان لنا فيهــا، تلقينا اإلجابة 
)التي تُفيد بأن( من ال تعجبه هذه الشــروط بإمكانه 

البقاء في المطار حتى اليوم التالي«.
وتابــع: »أصرّ الطــالب على المســؤولين أن يدخلوا 
الحافــالت ويــروا االكتظــاظ الموجــود فيهــا، وبعد 
اإلصرار والتعبير عن اســتيائهم، أحضر المســؤولون 

المزيد من الحافالت«.
وفيمــا يتعّلــق بالطعام الذي ُقــدّم للعائديــن، أفاد 
الطالب بــأن »الوجبة التي جاءت بعــد معاناة انتظاٍر 
دامت أكثر من 24 ســاعة، كانت قليلة جدًّا وال تكفي 

لتسدّ جوع طفل«.
وأضاف: »كانت الوجبة عبارة عن شــريحة خبز واحدة 
صغيــرة، وبيضة واحدة، وعلبة جبنــة كوتدج، وثالث 
حبــات بندورة صغيرة، إحداها تالفة، وبضع قطع خيار 

غير طازجة«.
وأعــرب األهالي عن تخوفهم »مــن أي أذى قد يلحق 

بأبنائهم في الحجر الصحي«.
وقالت أم لطالب يوجد في الحجر الصحي في الفندق: 
»نحــن كأهالي نطالب المســؤولين عن هــذا الحجر، 
طالمــا هــو إلزامــي وال خيار لدينــا فيــه؛ أن يقدِّموا 
ألبنائنا الشــروط اإلنسانيَّة التي تليق بهم بعد هذه 
المشــّقة والمعانــاة«، تقصــد رحلة العــودة بكل ما 

شملته من متاعب.
وأضافــت: »هــذا التعامــل معهــم غير مقبــول وغير 
مفهــوم فهؤالء طالب في جامعات محترمة، وليســوا 

مخالفين )للقانون( أو مجرمين«.
وتســاءلت: »لماذا هــذا التحقير واالســتهتار؟ نطالب 
أن يُمَّكــن الطالب من فحص فيــروس كورونا فورًا 
واإلفــراج عن المعافين للحجر المنزلي«، مُســتدركًة: 
»يبدو أنّها صفقة ربما يقتضي الموضوع تحقيًقا في 

األمر«.

غزة/ جمال غيث:
عد مختصان في قضايا الالجئين، قرار وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا«، بصرف 
رواتب )المياومة( عن شــهر مارس الحالي مقابل 
أيام العمــل التي داوموهــا فقط، »أمــرًا مجحًفا 

وظالمًا« بحسب تعبيرهما.
وأكــد المختصــان على ضــرورة تراجــع »أونروا« 
عــن قرارهــا المجحــف والظالم بحــق الموظفين 
المياوميــن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها 
العالم وتفشي فيروس »كورونا« )كوفيد19-( في 

جميع مناطق عملياتها.
الطــوارئ فــي جميــع  الســلطة حالــة  وأعلنــت 
األراضي الفلســطينية، منذ الخامس من الشــهر 
الحالي، عقب اكتشــاف إصابة بعــض المواطنين 
بـ«كورونا«، األمر الذى ترتب عليه تعليق التعليم 
المدرســي والجامعــي وتعطيــل الحيــاة اليومية 
عقب فرض حضر التجوال في الضفة الغربية هذا 

األسبوع. 
ويشمل القرار الذي صدر عن إدارة الوكالة، العمال 
المياوميــن مــن المعلميــن والمعلمــات وعمال 

التنظيفات في مناطق عمليات الوكالة الخمس.
وعــد مدير عــام هيئة »302« للدفــاع عن حقوق 
الالجئيــن علي هويــدي، قــرار »أونــروا« ظالمًا 

ومجحًفا، مشــددًا على دور المفوض العام لوكالة 
غوث وتشغيل الالجئين »أونروا« فيليب الزاريني، 

في التدخل بشكل مباشر إلنهائه.
وقال هويدي لصحيفة »فلسطين«: إن القرار اتخذ 
من قبــل إدارة الوكالة، بإبقاء هــؤالء المياومين 
في منازلهم وليس قرارًا شــخصيًا، الفتًا إلى أن 
الوكالــة هي مــن طلبت منهم العمــل من داخل 

منازلهم في ظل أزمة تفشي فيروس »كورونا«.
وأضاف: »هذا القرار يعــد تمييزًا بين الموظفين 

وغير مقبول على اإلطالق«.
وذكــر أن هناك أنبــاء تتحدث عــن أن المياومين 
ســيتلقون رواتبهــم لقــاء عملهم مــن منازلهم، 
ووفق ما يقرره المديرون المباشرون لهم، مشيرًا 
إلــى أن ذلــك سيســبب حالــة من الصــدام بين 

المدير التنفيذي والموظف المياوم.
ودعــا هويدي دائرة الموارد البشــرية في الوكالة 
إلــى التراجــع الفــوري عــن القــرار لمــا فيه من 
إجحــاف وظلم للموظفين المياومين ال ســيما في 
ظــل الظــروف االقتصادية واالجتماعيــة الصعبة 
والمتفاقمــة التــي يمر بها الالجئــون في مناطق 

عمليات »أونروا« الخمسة.
قرار جائر

ووصــف المختــص فــي قضايــا الالجئيــن زيــاد 

الصرفنــدي، قــرار »أونــروا« بالجائــر، ال ســيما 
أنــه  يأتي فــي ظل ســوء األوضاع التــي يعانيها 
الالجئون الفلسطينيون والعالم لمواجهة فيروس 

»كورونا«.
وقال الصرفندي، لصحيفة »فلســطين«: إن وكالة 
الغــوث عملــت مؤخرًا علــى خلق بدائــل جديدة 
للعمــل دون عقــود ملزمــة أو إعطــاء الموظفين 
حقوقهــم الكاملة، »فتوجهت إلــى عقود المؤامة 

دون أي التزامات«.
وحث »أونروا« على صرف رواتب جميع الموظفين 
دون تميــز وخاصــة فــي ظــل الظــروف الخارجة 
عــن إرادتهــم والمتمثلــة ببقائهم فــي المنازل 

لحمايتهم من فيروس »كورونا.
وأضاف: »بقي موظفو المياومة في منازلهم بقرار 
من إدارة أونروا وليس بقرار شخصي لمنع انتقال 
فيروس كورونــا وانتقاله بين الموظفين«، داعيًا 

الوكالة لإليفاء بالتزاماتها.
وأكد أن الموظفين المياومين، ال عمل وال مصدر 
دخل لهم ســوى »العمل اليومي« في مؤسســات 
»أونــروا«، مؤكدًا تدهــور أوضاعهم االقتصادية 
لعــدم وجــود مصــدر دخــل ثابــت لهــم، وعدم 

قدرتهم على سداد ما تراكم عليهم من ديون.
ودعا الصرفندي »أونروا« للتراجع عن قرارها.

بحر يشيد بإقرار 
البرلمان التركي 
موازنة تشغيلية 

للمستشفى 
التركي 

غزة/ فلسطين:
لرئيــس  األول  النائــبُ  أشــاد 
المجلس التشــريعي د. أحمد بحر 
بإقــرار البرلمــان التركــي موازنًة 
التركي في  للمستشــفى  تشغيليًة 

قطاع غزة.
وقال بحر في رسالة وَجهها أمس، 
التركي مصطفى  البرلمان  لرئيِس 
شنطوب: إن إقرار البرلمان التركي 
للموازنة يأتي في وقت فيه الشعب 
الفلســطيني بأمس حاجــة للدعم 
وتعزيــز صمــوده، خاصــًة وأنه ال 
يــزاُل يعانــي الحصــار والعــدوان 
المتواصليــن مــن قِبــل االحتالل 
اإلســرائيلي في مخالفــةٍ واضحة 
والمواثيــق  القوانيــن  ألبســط 

الدولية.
ولفــت بحــر فــي رســالته إلــى ما 
يُعانيــه قطــاع غــزة مــن نقص 
شــديد في عدد اأَلسرَّة وكثير من 
االختصاصــات الطبيــة، عالوة عن 
األدويــة والمســتهلكات الطبيــة، 
داعيًا لإلســراع في صرف الموازنة 

التشغيلية للمستشفى.

مختصان: تمييز »أونروا« بين موظفيها قرار مجحف وظالم

المادة المغطاة في المدارس وإعفاء "التكنولوجيا العملي"
التعليم: امتحان الثانوية العامة في موعده المحدد

طالب أراضي الـ48 الُمعادون من إيطاليا 
يواجهون ظروًفا سيئة ومعاملة قاسية
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية 

مذكرة تبليغ حكم غيابي 
إلى المدعى عليه / مازن حمدي خليل الجمالي من غزة وســكانها ســابقًا 
وحاليًا في خارج البالد ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن، لقد عادت القضية 
أســاس 2016/1262م  المتكونة بينك وبين/ إيمان ســيف الدين محمد 
المالحي من غزة وســكانها من مقام محكمة االستئناف الشرعية مصدقة 
الحكم المســتأنف بتطليقها منك طلقة واحدة بائنــة بينونة صغرى قبل 
الدخــول وقبــل الخلوة وال عدة عليها بموجب القرار االســتئنافي أســاس 
7409 ســجل 17 المؤرخ في 2018/1/10م قابــاًل للطعن أمام المحكمة 

العليا الشرعية لذلك صار تبليغك حسب األصول، وحرر في 2020/3/17م
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
محمد طاهر شحادة

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية 

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور
بالجريدة صادرة عن محكمة غزة الشرعية

إلــى المدعــى عليــه / الحســن خميس حســن خميس من غزة وســكان 
الزيتون ســابقًا ومجهول محل اإلقامة في اليونــان يقتضي حضورك إلى 
هــذه المحكمة يوم االثنيــن الموافق 2020/4/27م الســاعة التاســعة 
صباحًا وذلك للنظر في القضية أســاس 2019/790م وموضوعها دعوى 
تفريق للغيبة والضرر والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعية / رنا حسن 
محمد أبو حصيرة من غزة وسكانها وإن لم تحضر في الوقت المعين يجر 
بحقك المقتضى الشــرعي لذلك جرى تبليغك بذلك حســب األصول وحرر 

قاضي غزة الشرعي - الشيخ/ عبادة الرقبفي 2020/3/19م 

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية
قدمــت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة مشــتهى مؤرخة 
في 2020/3/24م تتضمن أن/ يسري ظافر عبد مشتهى قد توفي لرحمة 
اهلل تعالــى بتاريــخ 2014/7/24م وانحصر إرثه الشــرعي واالنتقالي في 
أوالده المتولديــن له من زوجته المتوفاة قبلــه نهله توفيق أحمد عجور 
المشــهورة مشــتهى وهم المعتز بــاهلل والمعتصم بــاهلل ومحمد وظافر 
وتوفيــق ومعــاذ فقط، وال وارث لهم ســوى من ذكر وليــس لهم وصية 
واجبــة أو اختياريــة وال أوالد كبار توفوا حال حياتهــم وتركوا ورثة، فمن 
له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة الشجاعية الشرعية 

خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر،  وحرر في 2020/3/25م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
محمد طاهر شحادة

في المجمل، دُعي نحو ثالثة مليار 
شخص إلى البقاء في منازلهم.

وأحصت إســبانيا 3434 وفاة جراء 
وباء كوفيد19- بعد تسجيلها 738 
وفاة جديدة فــي يوم واحد. وتأتي 
بذلك بعد إيطاليا والصين. وتواجه 
إسبانيا نقصًا في المعدات واألقنعة 
والقفازات وأجهزة التنفس ومعدات 
االختبــار. وقــد أعلنت أمــس أنها 
ستشتري مســتلزمات طبية بقيمة 

432 مليون يورو من الصين.

في إســبانيا كمــا فــي العديد من 
تضــررًا،  األكثر  األوروبيــة  الــدول 
تــكاد المستشــفيات تنهــار، مــع 
إنهــاك العاملين في مجال الصحة، 
وتعرضهــم للعــدوى نتيجة نقص 

األقنعة والمعدات.
يقول غييــن ديل باريــو الممرض 
في مستشــفى في مدريــد مكتظ 
بالمرضى "كثر من زمالئي يبكون 
ألن الناس يتوفون وحيدين، بدون 
أن يتمكنــوا من رؤيــة عائالتهم، 
ونحــن ال نملــك وقتًا كافيــًا لنبقى 

قربهم".
وال تزال إيطاليا مع أكثر من 6800 
وفــاة، تســجّل العــدد األكبر من 
الوفيــات فــي العالــم. وتأتي بعد 
ذلك الصين مــع 3281 وفاة حيث 
تباطــأ تفشــي المرض كثيــرًا. في 
المجمل، أودى الوباء بأكثر من 20 
ألف شخص في العالم وأصاب أكثر 
من 420 ألف شــخص وفق األرقام 

المسجلة.
وريــث  تشــارلز  األميــر  وانضــمّ 
العــرش البريطاني واالبــن األكبر 
للملكة إليزابيث الثانية، إلى قائمة 
المصابين  والمشاهير  الشخصيات 
بكورونا المســتجدّ "لكنه في حال 

جيدة" وفق بيان رسمي.  
الروســي فالديمير  الرئيس  وأعلن 
بوتين إجازة عامة في البالد طوال 
التصويت  وتأجيل  المقبل  األسبوع 

على تعديالت دســتورية للحدّ من 
تفشي الوباء.

ولم تعلن روســيا إلى اآلن تسجيل 
أي وفيات مؤكدة بفيروس كورونا، 
إال أنها أعلنت أمس وفاة مصابَين 
بالفيروس من دون توضيح السبب 

المباشر لوفاتهما.
وأمس طلب صندوق النقد الدولي 
والبنــك الدولي من دائنــي الدول 
تســديد  "تجميــد  فقــرًا  األشــدّ 
الديــون" كي تتمكن هــذه الدول 
من اســتخدام ما لديهــا من اموال 

لمكافحة الفيروس.
آســيا  فــي  البورصــات  وشــهدت 
وأوروبــا ونيويورك تحســنًا طفيفا 
بعد اإلعالن عــن اتفاق بين البيت 
األبيض ومجلس الشيوخ األميركي 
بشأن خطة بقيمة تريليوني دوالر 

لتحفيز أول اقتصاد في العالم.
وفي حيــن تفــاوت أداء البورصات 

وول  بورصــة  عــادت  األوروبيــة، 
ستريت لتسجل تراجعا.

فــي أوروبــا، دعــا تســعة زعمــاء 
أوروبييــن، مــن بينهــم الرئيــس 
ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
ورئيــس الــوزراء اإليطالي جوزيبي 
كونتي، إلى استصدار سندات تتيح 
االقتراض المشــترك فــي مواجهة 
كورونا، وهي "أداة دين مشــتركة 
تصدر عن مؤسسة أوروبية"، وذلك 
بهــدف جمــع األمــوال لمواجهــة 

األزمة.
وتبنــى البرلمــان األلمانــي أمس 
خطة تدابير شــاملة بقيمة 1100 
مليــار يــورو لتمكيــن أكبــر قــوة 
اقتصادية في أوروبــا من مواجهة 

تبعات الوباء.
وأمرت الهنــد، أكثر الــدول كثافة 
ســكانية فــي العالم بعــد الصين، 
بعــزل تــام لكافــة ســكانها البالغ 
عددهــم 1,3 مليار نســمة اعتبارًا 

من أمــس. وحــذر رئيس الــوزراء 
ناريندرا مودي في خطاب إلى األمة 
"تذكروا أن عدم البقاء في بيوتكم 
من شــأنه أن يجلب مرض فيروس 
إلــى  الخطيــر  المســتجد  كورونــا 
أسركم". وأبلغت الهند عن تسجيل 
519 إصابة و10 وفيات حتى اآلن.

"الرحمة للبشرية" 
إجراءاتهــا  الســعودية  وشــدّدت 
للحــد مــن انتشــار الفيــروس مع 
إعالنهــا عن وفــاة ثانيــة، فمنعت 
الدخــول والخــروج مــن الريــاض 
ومكة المكرمــة والمدينة المنورة، 
ومــدّدت حظر التجــول فيها ألربع 

ساعات إضافية.
وأعلنــت وزارة الصحــة المصريــة، 
أمس، تســجيل حالة وفــاة جديدة 
بكورونــا، و54 إصابــة، مــا يرفــع 
حصيلــة ضحايا الفيــروس إلى 21 

وفاة، و456 إصابة.
بدورهــا، دخلــت كولومبيــا، ثالث 

دولــة أكثر اكتظاظًا بالســكان في 
أميــركا الالتينية، في العــزل التام 
اإللزامــي أمــس، بهــدف احتــواء 

الجائحة.
وبعد أسابيع من التكهنات، أرجئت 
ألعاب طوكيو األولمبية لعام 2020 
حتــى عــام 2021، في قــرار قوبل 
بارتيــاح عالمي، في وقــت يواصل 
وبــاء كوفيد 19 حصــد األرواح في 
إيطاليا وإســبانيا وفرنســا وغيرها 

من الدول.
وحوّلــت قاعة للتزلج علــى الجليد 
إلى مشــرحة ضخمة فــي العاصمة 
اإلسبانية. أما قاعات المعارض في 
مدريــد، فقد أضحت مستشــفيات 
كمــا  ســرير،  بـــ1500  ميدانيــة 
استدعي الجيش لتعقيم دور رعاية 
المسنين التي توفي فيها العشرات 

جراء المرض.
دخــول  أمــس  ألمانيــا  ومنعــت 
األجانــب  الموســميين  العامليــن 

للحدّ من تفشــي الفيــروس، رغم 
معارضــة القطــاع الزراعــي الــذي 
يعاني من نقــص اليد العاملة قبل 

موسم الحصاد.
مــن  أكثــر  يرغــب  بولنــدا،  فــي 
شــخصين مــن أصل ثالثــة بإرجاء 
موعد االنتخابات الرئاسية المقررة 
فــي 10 أيار/مايو، وفق اســتطالع 
للــرأي نُشــر أمــس، إال أن الحزب 
الحاكم والرئيــس المنتهية واليته 

يتمسكان بإجرائها في موعدها.
مدافعــون  نــدد  الســنغال،  فــي 
حقوقيــون باإلفــراط فــي العنــف 
الذي نُســب على مواقــع التواصل 
االجتماعــي إلى الشــرطة المكلفة 
جعــل المواطنين يحترمــون حظر 
التجــوّل الــذي دخل حيّــز التنفيذ 

لياًل.
مــن إفريقيــا إلى أميــركا الالتينية 
وأوروبا، تتوالى تدابير حظر التجول 
والعــزل وإغــالق المتاجــر وفرض 
قيود علــى التحركات، تماشــيًا مع 
اعتقــاد العديــد مــن العلمــاء أن 
التدابير المماثلة المشددة وحدها 
هي القادرة على ردع المرض الذي 

ال لقاح وال دواء له بعد.
ودعــي 2,9 مليــار شــخص حــول 
العالــم لمالزمــة بيوتهــم، وفــق 
الفرنســية  الصحافة  لوكالة  تعداد 
مــن أصل 7,8 مليارات نســمة في 
العالم وفق تقديــر األمم المتحدة 

عام 2020.
وســتمنع إيران إحدى أكثــر الدول 
تضررًا مــن الفيروس فــي العالم، 

بحلول الجمعة التنقل بين المدن.
في الصيــن، بدأ أمس رفع التدابير 
المشــددة التي فرضت ألشهر على 
مقاطعة هوبــاي، مركز الوباء. ولم 
تســجل أي حالة عدوى محلية خالل 
الســاعات الـ24 األخيرة في البالد، 
لكــن 47 حالــة جاءت مــن الخارج 
الفتــرة نفســها،  أحصيــت خــالل 
بحسب السلطات الصحية الوطنية.

أكثرمنثلثسكانالعالمفيالحجرالصحي

ر: "البرشية جمعاء" ُمهدَّدة وفيات كورونا تتخطى الـ20 ألًفا.. واألمم املتحدة ُتحذِّ
عواصم/وكاالت:

بفيــروس الوفيــات حصيلــة أمــس، ارتفعــت،
كورونــاحــولالعالــمإلىأكثرمــن20ألفا،منذ
انتشارهفيالعالمنهايةديسمبر/كانوناألول
الماضي،فيحينباتتإســبانياثانيأكثردولة

فيالعالممتضررةمنحيثعددالوفياتجراء
الفيروس،الذياســتدعىتفشــيهفرضتدابير
عزلعلىأكثرمنثلثســكانالعالممعجملة

تداعياتاقتصاديةواجتماعية.
وأكــداألميــنالعــاملألمــمالمتحــدةأنطونيو

غوتيريــشأنوبــاءكوفيــد19-"يهددالبشــرية
جمعاء"،وذلكخاللإطالقه"خطةردإنســاني
عالمــي"تســتمرحتــىكانــوناالول/ديســمبر
معدعوةإلىتلقيمســاعداتبقيمةملياري

دوالر.

تعقيم محافظة إدلب السورية بعد انتشار كورونا أمس           )األناضول(
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دولة فلسطين
 السلطة القضائية 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي 
محكمة شرق خانيونس الشرعية

إعالن خصوم
 إلى المدعى عليه / يوســف صالح محمد أبو يوســف من عبســان الكبيرة 
وســكانها ســابقًا والمقيم حاليًا في المملكة العربية السعودية ومجهول 
محــل اإلقامة فيهــا اآلن يقتضي حضــورك إلى محكمة شــرق خانيونس 
الشــرعية يوم الثالثاء الموافق 2020/4/28 م الســاعة التاســعة صباحًا 
وذلــك لنظر الدعــوى أســاس 2020/142 وموضوعها " أجرة مســكن " 
وكذلــك  الدعوى أســاس 2020/143 وموضوعها "نفقــة أوالد " وكذلك 
الدعوى أســاس 2020/144 وموضوعها "نفقة زوجة" والمقامة عليك من 
قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي  المدعية: لبنى عبد المالك 
ســليمان أبو قبالن من عبسان الكبيرة وسكانها وإن لم تحضر في الوقت 
المعين أو ترســل وكياًل عنك يجر بحقك المقتضى الشــرعي غيابيًا لذلك 

صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 2020/3/25م
قاضي شرق خانيونس الشرعي

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

ديوان القضاء الشرعي 
محكمة الوسطى الشرعية 

سند تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة الوسطى الشرعية في القضية أساس 

2019/432 وموضوعها تفريق للضرر من الغياب 

إلــى المدعى عليه/ محمد ماهر طلب عبد الجواد من الســوافير وســكان 
المغازي ســابقًا والموجــود اآلن في تركيا والمجهول محــل اإلقامة فيها 
اآلن لقــد حكم عليك في القضية أســاس 2019/432 المقامة عليك من 
قبل المدعية زوجتك بصحيح العقد الشــرعي المدخول بها/ روان إبراهيم 
مصطفى الشــطلي مــن عاقر وســكان النصيرات بتطليقهــا منك طلقة 
واحــدة بائنة بينونة صغرى دفعًا للضرر الحاصل لها عن غيابك عنها منذ 
أكثر من ســنة بال ســبب شــرعي وال عذر مقبول حكمًا غيابيًا بحقك قاباًل 
لالعتراض واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر في: األول 

من شهر شعبان لسنة 1441هـ وفق 2020/3/25م.
قاضي الوسطى الشرعي 
حسام إبراهيم الحليمي 

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعــة من مختار منطقة غزة مؤرخة في 
2020/3/25م تتضمن أن/ حياة بنت محمد بن حجازي اللوح المشــهورة 

الصفدي هوية رقم 912736535   توفيت   بتاريخ 2017/8/12م وانحصر 
إرثها الشــرعي واالنتقالي في زوجهــا أحمد بن محمود بن أحمد الصفدي 
وفي أوالدها منه الذكور يوسف ومحمود وإبراهيم وإسماعيل وزهير وعبد 
الــرؤوف وطارق واإلناث وهن فاتن وريم ورؤوفة وســلوى وفي أوالد ابنها 
المتوفــى قبلها محمد والمتولدين له من زوجته نوال بنت مجدي شــاكر 
الصفــدي الذكر وهو محمود واإلناث وهــن روال وربا وحال فقط، وال وارث 
للمتوفــى المذكور ســوى من ذكر وليس له وصية واجبــة أو اختيارية وال 
أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة، فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة غزة الشــرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 

النشر. وحرر في 1/شعبان/ لسنة 1441 هـ الموافق 2020/3/25م.
قاضي غزة الشرعي
محمد خليل الحليمي

إسطنبول/ وكاالت:  
وجــه مدعون عامون في تركيا أمس اتهامات 
لعشــرين ســعوديًا بينهــم معاونــان بارزان 
ســابقان لولي العهــد الســعودي محمد بن 
سلمان، في ختام تحقيق استمر أكثر من عام 
في قضية مقتــل الصحافي الســعودي جمال 

خاشقجي في إسطنبول عام 2018.
وذكــر مكتــب المدعــي العام في إســطنبول 
فــي بيــان أنه جــرى إعــداد قــرار اتهامي ما 
يمهــد لبــدء محاكمــة بحــق المتهمين، لم 
يعلــن تاريخ افتتاحها بعد. ويشــير القرار إلى 
أن النائب الســابق لرئيس المخابرات العامة 
أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان 
الملكــي الســعودي ســعود القحطانــي هما 

المدبران لعملية االغتيال.
الــذي كان يكتــب فــي  واغتيــل خاشــقجي 
صحيفة "واشــنطن بوست" األميركية مقاالت 
تنتقد النظام الســعودي في تشــرين األول/
أكتوبر 2018 داخل القنصلية الســعودية في 
إســطنبول التي توجــه إليها الســتالم أوراق 
مــن أجل زواجه من خطيبتــه التركية خديجة 

جنكيز.
وتقــول تركيــا إنه تعــرض للخنق ثــم قّطع 
جســده من جانب مجموعة من 15 ســعوديًا 
داخــل القنصلية. ولم يعثر قــط على جثمان 
الصحافــي الذي كان يبلغ مــن العمر 59 عامًا 
رغــم الدعــوات التركيــة المتكــررة للرياض 

بالتعاون في هذا اإلطار.
وبعــد نفــي وقوع عمليــة القتل، ثــم تقديم 
روايات متناقضة بشأنها، أكدت السلطات في 
الريــاض أن الجريمة نُفذت من جانب عناصر 
"خارج إطــار صالحيتهم" وأن ولــي العهد لم 

يكن على علم بما حصل.
مع ذلك، ربطت وكالة االستخبارات المركزية 

األميركيــة ومبعوث خــاص لألمــم المتحدة 
وأنقرة ولي العهد مباشرة بعملية االغتيال.

"قتل وحشي"
وأجــرت تركيــا تحقيقهــا الخــاص بقضيــة 
خاشــقجي. وفتشــت قوات الشــرطة التركية 
خالل التحقيق خصوصًا القنصلية الســعودية 
الدبلوماســية  للبعثــة  تابعــة  وســيارات 
الســعودية، وتحققــت مــن ســجالت هواتف 
بعض المشــتبه بهم، وجمعت إفــادات أكثر 

من 50 شخصًا.
واتهم مكتــب االدعــاء العام في إســطنبول 
عســيري والقحطانــي بتوجيــه األمــر بتنفيذ 
"جريمة قتل عمد وحشــية مع ســابق اإلصرار 

وبنية التسبب بمعاناة".
وتأزمــت العالقــات بيــن أنقــرة والريــاض، 
المتوترة أصاًل على خلفية المنافسة اإلقليمية 
الطويلــة األمد بيــن الطرفيــن، نتيجة لهذه 

القضية.
وحضت السلطات السعودية مواطنيها الذين 
يستثمرون في تركيا ويتوجهون إليها لقضاء 

العطلة، على مقاطعتها العام الماضي.
وتركيا داعم أساسي لقطر ال سيما منذ فرض 
دول الخليــج حصارًا اقتصاديــًا عليها في عام 
2017، وتتهــم بأنهــا تقــدّم الدعم لبعض 

الجماعــات مثل حركــة اإلخوان المســلمين، 
التي تنظر إليها السعودية كتهديد وجودي.

وتعهــد الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
بــأن أنقــرة لــن تتخلى عــن متابعــة قضية 

خاشقجي.
وقــال أردوغــان العام الماضــي لقناة فوكس 
نيــوز "حصل هــذا في بلدي، كيــف ال أتابعه؟ 
طبعًا سأواصل متابعة األمر، هذه مسؤوليتنا".

وفــي تعليقها، رحبت خديجة جنكيز، في بيان 
أمس، بالقــرار التركي، ووصفته بأنّه "خطوة 

باتجاه العدالــة". كما دعت الواليات المتحدة 
إلــى نشــر التقاريــر الصــادرة عــن أجهزتها 
االســتخبارية بشــأن المســؤولين عن مقتل 
خاشــقجي، واألمم المتحدة إلــى فتح تحقيق 

دولي في القضية.
"ال أدلة كافية"

ووجهت تهمــة "القتل العمد والوحشــي مع 
ســابق اإلصرار وبنية التســبب بمعاناة" إلى 
18 مشــتبهًا بهــم آخريــن، بينهــم عنصــر 

االســتخبارات ماهر مطرب الذي غالبًا ما رافق 
محمد بــن ســلمان فــي جوالتــه الخارجية، 
وخبيــر األدلــة الجنائيــة والطبيب الشــرعي 
صالح الطبيقــي والعنصر في الحرس الملكي 

السعودي فهد البالوي.
ويواجــه المشــتبه بهــم العشــرون عقوبــة 

السجن مدى الحياة.
وفي ختــام محاكمــة أحيطت بســرية كبيرة 
في الســعودية، حكم على خمســة سعوديين 
باإلعــدام العــام الماضــي، بينمــا حكم على 
ثالثــة آخرين بعقوبات ســجن تبلغ بمجملها 
24 عامــًا. وكان مطرب والطبيقــي والبالوي 

مــن بين 11 شــخصًا خضعــوا للمحاكمة في 
الرياض. وقال مســؤولون غربيون إن العديد 
من هؤالء دافعوا عن أنفســهم بالقول إنهم 
كانوا ينفذون أوامر عسيري واصفين إياه بأنه 

قائد العملية.
ولم توجــه أي تهمــة للقحطاني مــن جانب 
الســلطات الســعودية بســبب "غيــاب أدلــة 
كافيــة"، فيما تمت تبرئة عســيري من التهم 

الموجهة إليه حينها.
وقــال االدعــاء العــام التركــي إن المتهمين 
الســلطات  وأصــدرت  غيابيــًا.  ســيحاكمون 
التركيــة بالفعــل مذكــرات توقيــف دوليــة 

بحقهم، وفق مكتب المدعي العام.

محكمة جزائرية 
تؤيد سجن رئيَسْ وزراء 

سابَقْي بتهم فساد
الجزائر/ األناضول:

أيدت محكمة استئناف جزائرية، أمس، حكما ابتدائيا بالسجن 15 عامًا 
و12 عامًا، على رئيســي الوزراء الســابقين، أحمد أويحيى )15 ســنة(، 

وعبد المالك سالل )12 سنة(، بعد إدانتهما في قضايا فساد.
وأصدرت محكمة االســتئناف بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، أحكامها 
فــي القضية المعروفة بملفــي "تركيب )تجميع( الســيارات، والتمويل 
الخفي لحملة الرئيس الســابق عبــد العزيز بوتفليقة، والتي توبع فيها 
وزراء ومسؤولين ســابقين ورجال أعمال، بعد إعادة محاكمتهم بطلب 

من دفاعهم.
وكانــت محكمة "ســيدي امحمــد" االبتدائية بالعاصمــة، أصدرت في 
ديســمبر/ كانــون األول الماضــي، أحكاما بالســجن بحــق المتهمين 
فــي القضيــة، لكن هيئــة دفاعهم طعنت فــي األحكام أمــام محكمة 

االستئناف، ليقرر القضاء إعادة المحاكمة.
ومطلع مــارس/ آذار الجاري بدأت محكمة االســتئناف إعــادة محاكمة 
المتهميــن فــي القضية، حتى التاســع من الشــهر نفســه، حيث أجل 

القاضي النطق بالحكم ليوم 25 مارس.
ووجهت للمتهمين تهم إساءة استغالل الوظيفة، والثراء غير المشروع، 
وتبديــد المال العام، ومنح امتيازات غير مســتحقة والرشــوة وتبييض 

األموال والتمويل الخفي للحملة االنتخابية لبوتفليقة ولألحزاب.
وأيدت محكمة االســتئناف أمس أحكام الســجن النافذ لمدة 15 عامًا 
بحق أويحيى )قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة( مع منعه من 

ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.
كما قضت بالسجن النافذ لمدة 12 عامًا بحق سالل )قاد الحكومة بين 
2012 و2017( والســجن 20 عامًا بحق عبد الســالم بوشوارب، وزير 

الصناعة األســبق، وإصــدار مذكرة توقيف دولية بحقه بســبب وجوده 
خارج البالد.

وخففت المحكمة حكم السجن النافذ 10 سنوات، بحق وزيري الصناعة 
الســابقين يوسف يوســفي، ومحجوب بدة، إلى 5 ســنوات فيما ثبتت 
براءة وزير النقل الســابق مدير حملة بوتفليقــة االنتخابية عبد الغني 

زعال من التهم الموجهة إليه.
كما خففت حكما بالســجن 5 ســنوات بحق وزيرة الســياحة الســابقة 
يمينة زرهوني، إلى ســنتين، وآخر بـ3 ســنوات بحق فارس سالل، نجل 

رئيس الوزراء السابق إلى سنتين فقط.
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالســجن بين 3 و4 سنوات بحق 4 من أبرز 
رجال األعمــال في القضية، وهم علي حداد، الرئيس الســابق لمنتدى 
رؤساء المؤسســات )أكبر تنظيم لرجال األعمال بعهد بوتفليقة( الذي 
خفف حكمه من بـ7 إلى 4 ســنوات، وأحمد معزوز من 7 إلى 4 سنوات، 
وحســان عرباوي من 6 إلى 4 سنوات ومحمد بايري ثبت حكمه السابق 

بـ 3 سنوات، وهم أصحاب مصانع لتجميع السيارات.
كما أمرت المحكمة بمصــادرة أمالك المتهمين المدانين في القضية 
التــي تعــد فريدة مــن نوعها منــذ اســتقالل البالد من حيــث نوعية 
المتهمين. وقال دفاع الخزينة العامة ســابقا إن ملف تجميع الســيارات 
كبدها خســائر فاقت 1.2 مليار دوالر أمريكي، في وقت كشــف "حداد"، 
أن ماليين الدوالرات خصصت لتمويــل حملة بوتفليقة االنتخابية في 

االقتراع الرئاسي لـ18 أبريل/ نيسان الماضي الذي تم إلغاؤه.
وحســب ملــف القضية فإن هنــاك 29 متهما منهم 17 أودعوا ســابقا 
الســجن على ذمة التحقيق، وأغلبهم من كبار المســؤولين، وعدد من 
رجال األعمال في مجال تركيب الســيارات، وخمســة متهمين في حالة 

فرار.

ا يف قضية مقتل خاشقجي ه اتهامات لعرشين سعوديًّ تركيا ُتوجِّ

بنغازي/ وكاالت:
هز قصف مكثف العاصمة الليبية طرابلس أمس 
واندلع قتال جديد عند قاعدة جوية خارج المدينة 
بعد ساعات من إعالن ليبيا رصد أول حالة إصابة 
بفيــروس كورونــا رغم دعــوات األمــم المتحدة 
لوقف إطالق النار في أنحاء العالم في أثناء الوباء.
وقال ســكان مــن العاصمــة الليبيــة، وهي مقر 
حكومــة الوفاق الوطني المعتــرف بها دوليا، إن 
القصف كان األسوأ منذ أسابيع، حيث هز األبواب 
والنوافذ بوسط المدينة على بعد عدة أميال من 

الخطوط األمامية للقتال بالضواحي الجنوبية.
وتحاول قوات شــرق ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر انتزاع الســيطرة على طرابلس منذ 

عــام تقريبا، بدعم من اإلمارات ومصر وروســيا. 
وتحظــى حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا 

ومقاتلين سوريين متحالفين معها.
وقــال الجانبان أمــس إن قــوات موالية لحكومة 
الوفاق الوطني شنت هجوما على قوات حفتر عند 
قاعدة الوطيــة الجوية، التي تبعد 125 كيلومترا 
غربــي طرابلس وكانت مســرحا لقتال عنيف في 

مراحل سابقة من الصراع.
وقالت القوات المواليــة لحكومة الوفاق الوطني 
إن عمليتهــا جــاءت ردا علــى قصــف طرابلــس 
وأســفرت عن أسر مقاتلين من قوات حفتر. وقال 
مصدر عســكري في قوات حفتــر إن قوته الجوية 
اســتهدفت قوات موالية لحكومة الوفاق تحاول 

السيطرة على القاعدة.
وأضاف المصــدر "اآلن تــدور إشــتباكات عنيفة 

بمحور قاعدة الوطية". 
وقــد ينــذر تصعيــد القتــال بكارثــة للمنظومة 
الصحية، المتضررة بالفعل في ليبيا، في التعامل 
مع فيروس كورونا، بعدما أكدت الســلطات رصد 
أول حالــة إصابــة بالمرض في وقــت متأخر من 

مساء أول من أمس.
ودعــا األمين العــام لألمــم المتحــدة أنطونيو 
جوتيريــش إلــى وقــف كامــل إلطالق النــار في 
الصراعــات بشــتى أنحــاء العالــم فيمــا تبــذل 
الحكومــات والســلطات المحلية جهــودا كبيرة 

لمواجهة الوباء الذي انتشر إلى معظم الدول.

قتال عنيف يهزُّ ليبيا مع اندالع معركة جديدة للسيطرة عىل قاعدة جوية
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

نحن نعيش في القرن الواحد والعشــرين، ونشــعر بأن البشرية 
تجاوزت االســتعمار المتوحش منذ زمــن طويل، لكننا مخطئون، 
فـ)إســرائيل( مثــال علــى ذلك، وهــي التــي زرعتهــا أوروبا في 

فلسطين التاريخية في 14 أيار/مايو 1948.
هذا هو االســتعمار الكالســيكي: )إســرائيل( المزروعة في وعينا 
التاريخــي المعاصر. ال أتكّلم عن التمييز العنصري الذي يعد من 
طبيعة هذا االســتعمار، وال التمييز العرقي، وال اإلبادة الجماعية 
التــي يمارســها، بــل أتكّلم عنه، كما هــو في الواقــع، أي نظام 

احتالل استعماري.
وفي هذه المقالة، أحاول إظهار الفرق بين االستعمار الكالسيكي 
واالحتــالل األوروصهيوني، إذ إن االحتــالل الصهيوني ال ينبثق 
من شــعب، بل مــن حركة أوروبيــة تطمح إلى أن تصبح شــعبًا 
ودولــًة وقومية، وهو مــا يجعل االحتالل الصهيوني االســتعمار 
األبشع على مر التاريخ، بما أنه ال ينبثق من شعب، ويحاول تجيير 
التاريخ لنفســه، مــا يقوده إلى إبادة الشــعب العربي الســامي، 
صاحــب أرض فلســطين التاريخيــة. وبهــذه الطريقــة، يمكن 

للشعب الفلسطيني أن ينقرض.
إن المفكريــن الصهاينــة يعرفــون كيــف يتحقــق االســتعمار 
بالعناويــن العريضة لشــعب بأرضــه وتاريخــه. ولتحقيق ذلك، 
عليهم سرقة تاريخ شعب آخر وأرضه، ما يدفع صاحب األرض إلى 

القتال الستعادة أرضه واستقالله.
يستطيع المحتل العودة إلى البلد الذي جاء منه، وهو وطنه. كان 
المفّكرون الصهاينة يتســاءلون إلى أين يذهبون إذا ما اضطروا 
إلى الرجوع! ال يوجد إال مناطق متعددة كروســيا، فرنسا، بولندا، 
أوكرانيــا، ألمانيــا، إنجلتــرا، والمغــرب... وكــي ال يحصل ذلك، 
يجب إبادة الشعب الفلســطيني إبادة تامة، ليس بالضرورة عبر 
غــرف الغاز، بل من خالل طرق أخــرى، من مثل التمييز العنصري 
والعرقــي، وجــدران الفصــل، ونقاط العبــور، وتدميــر المباني 
والمزروعــات، وقطــع الميــاه، وانتهاك القرار األممــي رقم 194 
المتعلق بحق الشــعب الفلســطيني في العودة، واتفاق أوســلو، 

والبروباغاندا في وسائل اإلعالم...
كانــت اإلبــادة الجماعية دائمًا مــا ترافق االســتعمار التقليدي، 
لكنها لم تكن هدفًا، ألن إبادة أصحاب األرض أمر خاسر للمحتل، 
ذلك أنــه كان بحاجة إلى يد عاملة رخيصــة، والعبد كان محركًا 

للصناعة واالقتصاد.
إن هــدف االســتعمار األوروصهيوني لفلســطين ليــس احتالل 
األرض فقط، بل إزالة الفلسطينيين من التاريخ. إن الفلسطينيين 
لم يكونوا الشــعب الوحيد الذي احتّلت أرضه، ولكن، وألول مرة 
في التاريخ، يعمل المستعمر على مصادرة األرض والتاريخ معها.

إن الشعب المستعمر يحتل األرض والمقدرات والثروات الوطنية، 

بينمــا الصهيونية تعمل على إبادة اإلرث والمســتقبل، لمحو أي 
أثر لما يســمى فلســطينيًا، كــي يصحّ قولها: »أرض بال شــعب 
لشــعب بال أرض«، فعمل على تدمير كل شــيء، من األيقونات، 

إلى الكتب، إلى الوثائق واألرشيفات والمحفوظات.
لــم يطــرد المحتــل التقليــدي أصحــاب األرض، بــل روَّضهم، 
بينما الشــعب الفلســطيني يتعرض لإلبــادة والتهجير: »النكبة 
1948«، و«النكســة 1967«، وانتهاك القرار 194 المتعلق بحق 

العــودة، والقوانين العنصرية، واإلبادة الجماعية... واالســتعمار 
األوروصهيوني يزرع شــعبه كهوية وطنية، سارقًا حقبة من آالف 

السنين من تاريخ أصحاب األرض.
إن تزويــر التاريخ لتبرير االحتالل جعل فلســطين أرض الميعاد 
لليهــود الذين يعــودون، بحســب زعمهم، إلــى أرض األجداد 
الذيــن كانوا فيه منذ ألفي عام، وهــم يعتبرون الهوية الدينية 
اليهوديــة هوية قوميــة. كذلك، نــرى أن المجموعــة البيضاء 
الهندوأوروبيــة الجذور تدّعي لنفســها حقوقًا تاريخية في قلب 

المجتمع السامي. 
إســرائيليو اليوم ال يمتون بصلة إلى »أبناء إسرائيل«. لقد أتى 
الشــعب اليهودي من بالد مــا بين النهرين. وفــي طريقه إلى 
فلسطين، انضمت إليه قبائل متعددة من نصف الكرة األرضية.

مــن ناحية أخــرى، ال يعتــرف الغرب بــأّن األديــان التوحيدية، 

اليهوديــة والمســيحية واإلســالم، نتــاج للتاريــخ العربي، وأن 
األرشيف اليهودي المســيحي ليس صالحًا لكل زمان ومكان، ما 
ســمح للمزورين الصهاينة باســتغالل القصص الدينية لسرقة 

تاريخ أصحاب األرض الفلسطينية األصليين. 
الحضارة الفلســطينية ضاربة في القــدم، وعمرها 18000 عام، 
منهــا 11000 عــام مــن التاريخ المكتــوب الذي بــدًأ بأريحونا 

)أريحا(. 
يدور اآلن جــدل بين الصهاينة المتدينيــن والعلمانيين، إذ إّن 
المتدينين يؤكدون أن تاريخ أصحاب األرض ليس لهم وحدهم. 
ونتيجة فكرهم التوحيدي، يعتبر كثير منهم نقيض الكنعانيين. 
أما العلمانيون الصهاينة الذين يعتبرون األكثر نشاطًا وحرفيًة، 
فهــم يعتبرون أن التاريخ القديم هو تاريــخ اليهود حصرًا، ولم 
يكتفــوا بســرقة األرض والتاريــخ، بــل يحاولون ســرقة التراث 
الفلســطيني أيضًا. مثاًل، نســبوا إلى نفسهم بعضًا من المطبخ 
الفلســطيني، كالحمص والفالفل، ونســبوا إليهــم أيضًا حرفة 

التطريز.
إن هــذا الظلم هو إحدى عادات نظام االســتعمار الذي ال تاريخ 
له، بل ينتزع األرض من أصحابهــا األصليين. وبناء عليه، تبدو 
مقاومة الشــعب الفلســطيني واجبــة وطبيعية، ألنــه يتعرّض 

لالندثار.

يجب أن يقال لـ)إسرائيل( إن عليها أن ترفع الحصار عن غزة، 
أو ستعاني هي نفسها من تداعيات العقوبات والعزلة.

تعد المستشــفيات نفســها في مختلف أرجاء العالم الغربي، 
لمواجهة تسونامي من المرضى الذين يعانون من صعوبات 

في التنفس بسبب فيروس كورونا.
في بريطانيا تتدافع شــركات صناعة الســيارات باتجاه إنتاج 
أجهزة التنفس، ويجــري إعداد الخطط ليقوم الجيش بإقامة 
المستشــفيات في مراكــز المؤتمرات. وفــي أونتاريو بكندا، 
يجــري إخالء األجنحــة، وإعــداد الخطط، كمــا يجري فحص 
أنمــاط العدوى. إذا لم ينجح ســبعون بالمائة من الســكان 
في تقليص تواصلهم االجتماعي بمقدار سبعين المائة فلن 

يجدي نفعا اإلغالق. األعصاب مشدودة والناس في قلق.
نقطة االنكسار

فكيف تتصور األمور في غزة إذن؟ هذا ســؤال ال يُطرح كثيرا 
هذه األيام حيث تم إسقاط الفلسطينيين من جدول األعمال 

الدولي، سواء كالجئين أو كشعب.
ماذا تظن سيحدث لقطاع محاصر ال يوجد فيه سوى 56 جهاز 
تنفس اصطناعي وأربعين سرير عناية مركزة لخدمة ما يقرب 

من مليونين من البشر؟
بالمقارنــة، وطبقــا ألرقــام صــادرة عــن منظمــة التعــاون 
االقتصــادي والتنمية، يوجد فــي ألمانيا 29.2 ســرير عناية 
مركزة لكل 100 ألف شــخص، وفي بلجيكا 22، وفي إيطاليا 
12.5 وفي فرنســا 11.6 وفي بريطانيا 6.5. أما غزة ففيها 2 

لكل مائة ألف.
فــي كل مكان يتســاءل العاملون في اإلســعاف الطبي ما إذا 
كان كوفيد 19 ســيركعهم ويفرض عليهم االستســالم، أما 
في غزة فال يســألون أنفســهم ذلــك، وذلــك أن المنظومة 
الصحية هنــاك جاثية علــى ركبيتها منذ حيــن، وعن قصد، 

لدرجــة أن األمر يبدو طبيعيًا جدًا، وال يعتبر خبرًا يســتحق أن 
يعبأ به.

لــم يزل الوضع على ذلك منذ ثالثة عشــر عامــا، ولم تتوقف 
طوال ذلك الوقت التحذيرات من أن منظومة الصحة في غزة 

على وشك االنهيار.
في حزيــران/ يونيو من عام 2018، فــي مطلع عام قتل فيه 
الجنود اإلسرائيليون 195 فلسطينيا وجرحوا ما يقرب من 29 
ألف إنســان خالل مســيرات العودة الكبرى، قال خبراء األمم 
المتحدة إن الرعاية الصحية في عزة وصلت نقطة االنكسار.

أعمال توحش
خالل الحرب في عام 2014، استهدف اإلسرائيليون بالقصف 
المستشــفيات ذاتها، مثل مستشــفى األقصى في دير البلح 
ومستشفى الوفاء في الشجاعية. واستهدفوا بنيرانهم كذلك 
عن عمد ســيارات اإلســعاف. ولكن، هذا هــو الذي يجري في 
غزة بشكل يومي على كل حال، حيث ترتكب ضد أهل القطاع 
أعمال في غاية التوحش ال ترقى ألن تصبح عناوين رئيســية 
فــي وســائل اإلعالم حول مــن ذا الذي يموت ومــن ذا الذي 

يعيش في غزة.
خذ على ســبيل المثال ما حدث لمنى عوض على حاجز )بيت 
حانون( إيريز في شــهر مايــو/ أيار من العــام الماضي. كان 
على منى أن تســلم ابنتها عائشة ذات الخمسة أعوام، والتي 
تعانــي من مرض شــديد، إلى امرأة لم يســبق أن رأتها من 
قبل لكي تأخذها إلى حيث يوفر لها العالج الطبي في القدس 
الشــرقية. تم تشخيص عائشــة على أنها تعاني من سرطان 
فــي الدماغ، وهو مرض ال قبل للمستشــفى المتخصص في 

غزة بعالجه.
ال منى وال زوجها وسام سمح لهما بالسفر مع ابنتهما، وحتى 
جدة عائشــة التي تبلغ الخامســة والســبعين من عمرها لم 

يســمح لها بالدخول )في العادة ال تســمح إســرائيل بدخول 
النســاء ممن هم دون الخامســة واألربعين وال الرجال ممن 

هم دون الخامسة والخمسين(.
كان تلــك آخــر مرة، عنــد نقطة عبــور إيريتز، تــرى فيها أم 
عائشــة ابنتها وهي في وعيها. أجريــت للفتاة الصغيرة عدة 
عمليات في القدس الشــرقية، ولكنها عادت في غيبوبة ولم 
تصح منها أبدًا، وتوفيت في غزة. إال أن حكاية عائشة ليست 

فريدة من نوعها.
لقــد وثق مركــز الميزان لحقوق اإلنســان في غــزة 25658 
حالة لفلســطينيين تقدموا للحصول على تصاريح للسفر من 
أجــل العالج الطبي خارج غزة في 2018. من كل ذلك العدد، 
عطل اإلســرائيليون أو رفضوا مباشرة التعامل مع 9832 من 

الطلبات، أي ما نسبته 38 بالمائة من الحاالت.
إذا أردت أن تعرف ماذا يعني العقاب الجماعي في غزة فحاول 

أن تمرض.
من أجل استعادة جثة أحد جنودها، هدار غولدن – الذي قتل 
في المعركة في عام 2014، خفضت )إسرائيل( عدد تراخيص 
الدخول من غزة، وذلك استجابة لحملة قادتها عائلة غولدن، 
حيث نشر مقال رأي حول ذلك في صحيفة الواشنطن بوست، 

فما كان من الحكومة إال أن استجابت لهم.
تشــير األرقام التي حصلت عليها صحيفة هآريتز من منســق 
نشاطات الحكومة في المناطق إلى أن إسرائيل رفضت 769 
طلبًا للدخول من غزة إلى إســرائيل في النصف األول من عام 
2018 ألن أصحــاب هــذه الطلبات كانوا أقــارب من الدرجة 

األولى لنشطاء في حركة حماس.
إذن، مــن ذا الذي يمســك بمفتاح االنهيــار الطبي في غزة؟ 

إنها )إسرائيل(.
االنهيار الطبي

ولهــذا الســبب فقــد طالبــت وزارة الصحــة في قطــاع غزة 
المجتمــع الدولي بإجبار )إســرائيل( على رفع الحصار وســط 
نقص حــاد في أجهزة التنفــس االصطناعي وأســرة العناية 

المركزة واألدوية ومعدات الوقاية.
ولهذا الســبب ينبغي علــى المجتمع الدولي أن يســمع. في 
تصريح لموقع ميدل إيست آي قال مجدي ظهير، مدير الطب 
الوقائي بوزارة الصحــة في غزة، إن أكبر صعوبة يواجهونها 
هــي القــدرة على توفير العــدد المطلوب من أســرة العناية 

المركزة.
ونظرا للنقــص الذي يعانون منه أصال، فإنــه ال يوجد متاحًا 
لديهم سوى 26 ســرير عناية مركزة للتعامل مع انتشار وباء 

كوفيد 19.
وقــال ظهير: »هذه هي أكبر مشــكلة تواجهنــا، كل المتوفر 
هو 65 ســريرًا للعناية المركزة للصغــار وللكبار، وهذا العدد 
يكفي في األوضــاع العادية والحاالت الروتينية، ونحن نحتاج 
إلــى ذلك العــدد لمثل تلك الحاالت. توجد ســتة أســرة في 
المستشفى الميداني، وهناك ما بين 18 و 20 سريرًا في كل 

األماكن للتعامل مع انتشار وباء الكورونا«.
وأضــاف: »نقوم بتدريب الطواقم، ولكن هذا العدد ال يكفي. 
لــم يتم توظيــف أي عاملين جدد، والمشــكلة هي أنه يوجد 
متطوعــون، أما فــرص التوظيف فمحــدودة، والموظفون ال 

يتلقون سوى 40 إلى 50 بالمائة من رواتبهم«.
لقد عانت غزة بمــا فيه الكفاية. ال يمكن ألحد أن يقعد على 
الهامش متفرجًا على ما يجري. يجب أن يقال لـ)إسرائيل(، إن 
عليها أن ترفع الحصار أو ســتعاني نفسها تداعيات العقوبات 

والعزلة.
إنها بذاءة –وهي  واحدة من كثير في الشــرق األوســط– لن 

يكون في وسع أي حكومة غربية غض النظر عنها.

الفرق بين االستعمار 
الكالسيكي واالحتالل 

األوروصهيوني
سوزانا خليل

صحافية وكاتبة كندية فنزويلية من أصل فلسطيني
الميادين نت

إن الفلســطينيين لم يكونوا الشــعب الوحيد الذي 
احتّلــت أرضــه، ولكــن، وألول مرة فــي التاريــخ، يعمل 

المستعمر على مصادرة األرض والتاريخ معها.

فيروس كورونا يسلط 
الضوء تارة أخرى على 
معاناة غزة الالنهائية

لقــد عانــت غزة بما فيــه الكفايــة. ال يمكن ألحد 
أن يقعــد علــى الهامــش متفرًجا على مــا يجري. 
يجب أن يقال لـ)إســرائيل(، إن عليها أن ترفع الحصار أو 

ستعاني نفسها تداعيات العقوبات والعزلة. دافيد هيرست
»ميدل ايست آي«



Thursday 26 March 2020 الخميس 2 شعبان 1441هـ 26 مارس/ آذار
11

عــاد النبي صلَّى اهلل عليْه وســلَّم من ليلة اإلســراء والمعراج، 
فلمَّا أصبح حدَّث النَّاس بما أراه اهلل من آياته الكبرى، فاشتدَّ 
تكذيبهم لــه، وإيذاؤهم إيَّاه وتعدِّيهم عليه، وقالوا: إنَّ العير 
ــة مُقبلًة، وشــهرًا مدْبرة،  لتطرد شــهرًا إلى الشَّــام من مكَّ

أفيذهب ذلك محمَّد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟!
ثمَّ أراد المشــركون اســتغالَل هذا الخبر فــي تضْعيف نبوَّتِه 
م - وتوْهيــن صحابتِه، لكنَّهم واجهوا  - صلَّى اهلل عليه وســلَّ

قلوبًا قويَّة صادقًة من أمثاِل أبي بكر رضِي اهلل عنْه.
كان هذا الحــدث محطة تاريخية في حياة األمة، غير مســارها، 
وصنع فعلها، وحدد وجهتها، وزاد من يقين صحابة رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم في مشروع التحرير والعمران. في المقابل 
كانت اإلســراء والمعراج فاضحة كاشفة لكل العقليات المريضة 

المشككة في قدر اهلل ومعجزات النبوة.
 ونرصــد هنا أربع عرى شــكلت قــوة تغيير بعد حدث اإلســراء 

والمعراج وفي حياة الصحب رضي اهلل عنهم: 
- عروة الصديقية: كانت اإلســراء والمعــراج مفعمة بمعجزات 
وبــركات، قبلتها عقــول النَّوَاةِ اأْلوَلــى للجماعة التي صحبت 
النبــوة بالتصديــق واإليمان دون شــك أو ســقوط فــي فخاخ 

المشككين.
وََلوْ رَصَدَنَا َكيْفَ سُــمِّيَ َأبُو بَكــٍر الصِّدِّيِق رَضِّيَّ اهلُل 
عَنْهُ ِبالصَّدِيــِق، لِعَلِمْنَا َأنَّ اإْلِسْــرَاَء وَاْلمِعْرَاجَ َكانَتْ 
سَــبَبَا فِي نَيْــِل َأِبي بكر رَضِّيَّ اهلُل عَنْهُ ِوسَــام الصديق 

والصديقية.
وفــي ديننا غيب يلزمنا اإليمان به ومن الغيب ما فيه بشــارات 
عــن فتوح في األمة وبيــت المقدس، وزوال وباء علو الفســاد، 
وعودة الخالفــة على منهاج النبوة، وتحقيق تمكين في األرض 
يعــم األمة بالخير والبركة رغم كل الصعــاب التي نمر بها من 

محن وفتن وأوبئة.
»نــور الصديقيــة« عروة ينبغي التشــبث بها فــي أيامنا هذه، 
لنؤمــن أن في القــدر خيرا وتغييرا ســيكون في صالــح العالم 

واألمة المجددة.
- عروة  الســببية: ثانيا في كل تحرك وفعل ســببي للنبي صلى 
اهلل عليــه وســلم هنــاك قدر هلل يكون ســندا لمشــروع النبوة 
ليكمل التمكين والنصر والفتح، وهذه سنة اهلل )إن تنصروا اهلل 
ينصركــم(، وهذا من عين اإليمان، وهــو االعتقاد بوجود جهد 
وبنــاء في األرض يحتاج إلى نصر من الســماء يعضده ويكمله، 
لكن هذا النصر رهين بوجود شــرط ذاتي وهو صالح في األمة 
يعمل »بنور ســببية« في العلــم والعمل لمواجهة االســتبداد 

والفساد العالمي.
فــي كل حدث في الكون وقدر هلل حكمة من اهلل، فكان قدر اهلل 
في شــدة ومحنــة النبوة في الطائف هو ابتــالء فيه خير، أعقبه 

نصرة من اهلل برحلة ومعجزة هي اإلسراء والمعراج.
 في عصرنا وقــرن التكالبات، يَْلزَمُنَا َأْن نُعَلِّــمَ اأْلَجْيَاَل َأنَّ 
النَّصْرَ مِنَ السَّمَاِء َقِرينُ بمشروع بناء في اأْلرِْض أي سبب 

وعمل ومشــروع تغيير، ينقلنا من االنحطاط والغثائية والوهن 
إلى نــور المنهاج النبوي تربية وعلما وعمــال، لعلنا نكون خيرا 

لهذه البشرية التي عانت البعد عن الفطرة ونور الوحي.
ولنــا يقين أنه بعــد كل المحن واألمراض التي عاشــتها األمة 
وعاشــها العالــم، هنــاك فرصــة تاريخية لألمــة لتحتضن هذا 
العالــم خصوصا الغربي منه، الذي ســيبحث عن حاضن صادق 
بدل الحاضن الرأسمالي القديم الذي كانت تتحكم في دواليبه 

الصهيونية المخربة.
»نور الســببية« عروة يلزم التشــبث بها لنخرج أمة من الركود 

إلى الفعل واإلنجاز مع يقين في معية اهلل.
-  عــروة  الرؤيــة: بعد شــدة الطائف جاء خيــر ونصر من اهلل 
أنــزل الطمأنينة، لكن أعظم النور والبركــة هي الرؤية النبوية 
التي نالها النبي صلى اهلل عليه وســلم من الرؤية الربانية من 
)لنريــه من آياتنا(، وهذه الرؤية التي عــاد بها النبي صلى اهلل 
عليه وســلم من بيت المقدس كأعظم بركة من سماء اإلسراء 
والمعــراج هو ما لم تصدقــه العقول التي ال تفقــه علم الغيب 

والقدر وسنة اهلل.
»نــور الرؤية« أعظم العــرى يلزمنا تَعَلُّمَــهُ لنفقه كيف نقود 
عالمنا بعد الشــدة التي يمــر بها اليوم، برحمــة ووفق منهاج 
يخرجــه مــن أزمــات فوضــى عارمــة عجــزت القــوى العالمية 

الرأسمالية عن إيجاد ولو دواء لهذا الوباء.
نور الرؤية جوهرة وعروة تربطنــا بالمنهاج النبوي روحا وعلما 

وحركــة، وهــو المنهاج الــذي باتــت العالمية في حاجــة إليه 
إلنقاذها.

- عروة التفصيل: في قراءتنا للتاريخ سنرصد أنه في كل مرحلة 
يَُقدِّرُ اهلل حدثا فيه حكمة تتقبله العقول الســليمة إال وخرجت 

عقول متشددة أو جاهلة مشككة في هذا القدر.
ومــع حــدث اإلســراء والمعراج خرجــت عقول جاحدة مشــككة 
مخربة تنشــر تزييفا بين صفوف األمة والصحابة، وتشكك في 
زيارة النبي صلى اهلل عليه وسلم لبيت المقدس فتقول: وشهرًا 

مدْبرة، أفيذهب ذلك محمَّد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟
ومــع حدث هذا الوباء الذي لن يكون ســبب فناء العالم، تظهر 
عقول تشــكك في حكمة اهلل وســنته، وال تســتوعب التفســير 
وعمــق األحداث، لكن في المقابــل تخرج في األمة عقول توجه 
القصد وتفســر الحدث بحكمــة ورؤية من منظــار النبوة دون 

يأس أو هزيمة أو تنطع أو استهتار.
لذلــك كان لزاما أن نصحح المفاهيــم والتصورات الخطأ برؤية 
واضحة وعروة متماسكة تسمى »نور التفصيل« أساسها الشرح 
والتحليل اإليماني والتاريخي، وفق منهاج شــمولي وفهم جامع 
ألحداث األمة، وقدر اهلل، وابتالءاته، نور التفصيل ســبيل لفهم 

الواقع وحركة التاريخ ومن أنت.
أي أنــت أيها اإلنســان المســتخلف فــي األرض حجــر الزاوية، 
والجنــدي الذي تنتظــره العالميــة إلخراجها مــن تحكم وعلو 

الصهيونية العالمية المخربة.

دولــة االحتالل كمــا هو حال بقيــة الدول االســتعمارية ودول 
الرأســمالية المتغولة والمتوحشــة، ال تقيم وزنًا لحياة البشر، 
فهمها األســاس االقتصاد واألرباح والجشــع والطمع، والبشــر 
عندهــا مجــرد »ســلع«، كأي بضائع يجــري التخلــص منها أو 
انتهــاء صالحيتهــا.. كيــف وإذا مــا كان األمر متعلًقــا بالعمال 
الفلســطينيين مــن ســكان الضفــة الغربية، الذيــن دفعتهم 
ظروفهــم االقتصادية والمعيشــية والحياتيــة للعمل في دولة 
االحتالل بشروط تتصف باإلذالل وعدم توفر وسائل ومقومات 
الوقايــة والحمايــة من فيــروس »الكورونا« الوبائــي؟ فأرباب 
العمل الصهاينة يســتغلون الظروف الناشــئة عن انتشــار هذا 
الفيــروس الوبائي، ويســتخدمون ويســتغلون هــؤالء العمال 
إلى أقصى حــد ممكن من أجل طمعهم وجشــعهم وأرباحهم 
واقتصادهــم، ولذلــك ال ســمح اهلل أي عامــل فلســطيني قــد 
يشــتبه رب العمــل اإلســرائيلي أنــه يعانــي أعــراض فيروس 
»الكورونــا« ال يتحمل المســؤولية عن حياتــه أو توفير العالج 
له، بل يعتبره مجرد ســلعة انتهت صالحيتها، يقوم بنقلها إلى 
حواجز الضفــة الغربية، كما حصل مع اثنيــن من عمالنا، حيث 
تم إلقاؤهم علــى الحواجز دون االكتــراث لمصيرهم، وكأنهم 
بضاعــة منتهيــة الصالحية. نحن نــدرك بأن انتشــار فيروس 
»الكورونــا« الوبائي، كشــف زيــف الحضارة الغربيــة، وكذلك 
كشــف بشكل واضح بأن حقوق اإلنسان هي مجرد كذبة وفرية 
كبــرى، وبأن دولــة االحتالل تنتمي إلى تلــك الحضارة الغربية 
الزائفة، القائمة على األنانية والعنصرية واالستغالل، واالفتقار 
إلــى كل القيم اإلنســانية واألخالقية، حضارة يحكمها الجشــع 
والطمع واالســتغالل و«تســليع« البشــر، ولذلك ال غرابة فيما 
يقــوم به أربــاب العمل الصهاينــة تجاه عمالنا الفلســطينيين 

المســتغلين، المحكومين بقبول العمل في ظروف وشــروط ال 
إنســانية بســبب الفقر والعوز والجوع، وعدم توفر البديل لهم 
فــي الضفة الغربية، فنحن نــدرك تمامًا أن اليمين الصهيوني 
يتماثــل مع قوى اليمين المتطرف في أمريكا وبريطانيا وغيرها 
من الــدول االســتعمارية، المحكومة بعقلية األنا واالســتعالء 
والغطرســة، فالمتصهين ترامب، القــادم من أعتى الكارتيالت 
الريعيــة، والذي ينُظر إلى قضايا العالم على أنها مجرد صفقات 
تجارية واتــاوات و«بزنس«، ليس بالمســتغرب موقفه برفض 
رفــع الحصــار الظالم والعقوبــات غير المســبوقة عــن إيران، 
ورفــض الســماح بإدخــال المســتلزمات الطبيــة والمعقمات 
والمعدات واألدوية والعقاقير التي تحتاج إليها إيران، والتي من 
شــأنها المساعدة في إنقاذ حياة البشــر المصابين أو المشتبه 
بإصابتهم بفيروس »الكورونا«، ومنع تمدده وانتشــاره بشكل 
كبير، وكذلك الضغط على صندوق النقد الدولي من أجل عدم 
منــح فنزويال قرضًا بخمســة مليارات من الــدوالرات لمجابهة 
فيــروس »الكورونا«، وهي كذلك لم تهــب إلى إنقاذ ال إيطاليا 
وال صربيــا وال حتــى أقرب حلفائهــا ألمانيا وفرنســا كجزء من 
حلــف »الناتو« ومن دول االتحاد األوروبي المتحالف مع أمريكا، 
بل تركت تلك الــدول تواجه مصيرها، لكــي ينهش الفيروس 
الفتاك بأجساد أبنائها، ويعمل بها الموت بال رحمة، لوال أنصار 
اإلنســانية وأصحاب الفكر االشــتراكي والتقدمي والذين يرون 
بــأن مصلحة البشــرية فــوق أي مصالح خاصــة وأنانية، وفوق 
الجشــع والطمع واالســتغالل والمال مثل الصيــن التي ابتالها 
ترامــب ومخابراته المركزية بهذا الفيروس وكذلك فعلت كوبا 
التــي حاصرتها أمريكا ألكثر من خمســين عامًا وروســيا التي 
تشــن عليهــا أمريكا بوكالة ســعودية حرب نفطيــة، وتفرض 

عليها عقوبــات تجارية، هذه الدول المكتوية بنار الرأســمالية 
المتوحشــة هبــت لنجدة شــعوب هــذه الــدول، مقدمة لهم 
الطواقــم الطبية والمعــدات والمعقمات واألدويــة والعقاقير، 
كمســاعدات إنســانية تنقذ شــعوبها من خطر المــوت وتمنع 
توســع انتشــار هذا الوباء الفيروســي الذي ال يرحم. من يريد 
أن يحتكــر العالج والمصل المضاد لفيــروس »الكورونا«، لكي 
يســتخدمه كأداة ضغط وابتزاز مالي وسياســي ضد الشــعوب 
والدول التي تقف ضــد المصالح واألهداف األمريكية، ال يمكن 
أن يكون في يــوم من األيام، قلق على مصير البشــر والناس، 
وال يمكــن أن ينتمــي لحضارة تجعل حياة البشــر فــوق المال 
والصفقات، ذلك أرباب العمل الصهاينة، هم جزء من المنظومة 
االســتغاللية التي ينتمي إليها ترامب وبوريس جونسون، الذي 
قال للبريطانيين، اســتعدوا لموت أحبة لكم، ومجابهة فيروس 
»الكورونــا« الوبائي، لن يكون بالعزل وال بفرض حظر التجوال 
وال بإغالق المطاعم والفنادق والمالهي وال بمنع التجمعات وال 
بوقــف عجلة اإلنتــاج واالقتصاد، بل ســتكون المواجهة ضمن 
ما اســماه »حصانــة« أو مناعــة القطيع، وتصنيــف الناس إلى 
من يســتحقون الحياة ومن ال يســتحقونها، ومن وجهة نظره 
األشــخاص من فوق 65 عامًا ال يســتحقون الحياة، إنه الجشع 
والطمــع والنظريات االقتصاديــة والســكانية العنصرية، التي 
تــرى في الكــوارث الطبيعية مــن زالزل وبراكيــن وفيضانات، 
وكذلك األمراض واألوبئــة والمصائب، عوامل إيجابية ومفيدة 
من شــأنها أن تعدل ميزان القوى بين الزيادة السكانية وبين 
توفير الغذاء للســكان، فهم يعتقــدون بأنه ال يمكن ان يتزايد 
عدد السكان بنســبة تساوي نفس نســبة توفر الغذاء، ولذلك 
تلــك الكوارث واألمراض والمصائــب، تفعل فعلها وتحقق هذا 

التوازن.. ومن هنا وضمن تلك النظريات، االحتالل الصهيوني 
ينُظر إلــى عمالنا وشــعبنا ضمن هــذه النظريــات العنصرية، 
فالعامل الفلسطيني المســتغل من قبلهم من الضفة الغربية، 
يجــري تركه يواجــه مصيره علــى حواجز الــذل والموت، دون 
تقديم أي عالج له أو حتى وســائل وقاية وحماية ومعقمات من 
الفيــروس الوبائي، وغير مهــم إن مات أو نقــل الفيروس إلى 
أبناء شــعبه، المهــم ان ال يصاب بالفيــروس أو تنتقل العدوى 
إلى مواطن اســرائيلي، ولذلك ال غرابة في ظل انتشار فيروس 
»الكورونــا« في دولة االحتالل، أن يــدرس وزير األمن الداخلي 
الصهيوني »أردان« عدم الســماح لســكان القسم الشرقي من 
المدينة »الســكان العرب« من الذهاب إلى القسم الغربي من 
المدينة، وكذلك عدم الســماح للمقدســين مــن حملة الهوية 
الزرقاء اإلســرائيلية المقيمين خلف جدار الفصل العنصري من 
الدخول إلــى داخل نفوذ بلدية االحتــالل - داخل جدار الفصل 
العنصــري والــى الداخــل الفلســطيني 48. نعم هي سياســة 
عنصرية مقيتة، واســتعالء والتعامل مــع اآلخر بدونية واحتقار، 
ودولة االحتالل أضحــت دولة تختنق بعنصريتهــا، وحياة أبناء 
شــعبنا الفلسطيني بالنسبة لها ال تســاوي شيًئا، وهم يعدوننا 
كمًّا زائدًا وغددًا ســرطانية يجب التخلــص منها بكل الطرق 
والسبل، سواء »مقوننة« و«مدسترة« ومشرعنة، أو خارج ذلك، 
ولذلك ما نشهده من عمليات نقل لعمالنا العاملين في ورشهم 
ومصانعهم واقتصادهم بمجرد االشتباه بإصابتهم بفيروس« 
الكورونا« دون أي التزام تجاههم بتقديم العالج لهم، يكشــف 
عــن أن عقلية دولة االحتــالل، تنتمي لنفس مدرســة ترامب- 
جونسون، المال واالقتصاد والجشــع والطمع فوق حياة الناس 

والبشر.

العمال الفلسطينيون 
واستغالل أرباب

 العمل الصهاينة

راسم عبيدات

دولة االحتالل أضحت دولة تختنق بعنصريتها، وحياة 
أبناء شــعبنا الفلســطيني بالنســبة لها ال تساوي 
ا زائًدا وغدًدا ســرطانية يجب  شــيًئا، وهــم يعدوننا كمًّ
التخلص منها بكل الطرق والســبل، ســواء »مقوننة« 

و"مدسترة" ومشرعنة.

كم نحن في حاجة
 إلى اإلسراء والمعراج 

لنحقق التغيير

هشام توفيق

أنــت أيهــا اإلنســان المســتخلف فــي األرض حجر 
الزاويــة، والجندي الــذي تنتظره العالميــة إلخراجها من 

تحكم وعلو الصهيونية العالمية المخربة.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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اقتصاديات غزة 
والتطورات الراهنة

تعتبر غزة الحلقة األضعف في االقتصاد الفلسطيني مقارنة بالضفة 
الغربية في ظل حالة الوهن االقتصادي الراهنة. 

إن قطاع غزة في عام 2020 ما زال يعاني مشكالت مزمنة ومتالحقة 
ناشــئة عن ضعف النمــو االقتصادي عبر الســنوات الماضية وتوقع 

استمرار ضعفه لهذا العام أيضا وللسنوات القليلة القادمة.
ويتجسد ذلك في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
1439 دوالرا عــام 2019 فــي غزة مقابــل 4812 دوالرا في الضفة 

الغربية مع توقع اســتمرار هذه الحالــة خالل عام 2020 إن لم تكن 
أسوأ. 

كما يتجسد هذا الضعف في استمرار معدالت البطالة عند مستويات 
مرتفعــة بلغــت %42.7، %13.7 في غزة والضفة علــى التوالي مع 
ارتفــاع عــدد المتعطلين إلــى 208 ألفا فــي غزة مقابــل 121 ألفا 
في الضفة حســب الربع الرابع 2019 لمســح القوى العاملة الصادر 
عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســطيني، ووفقــا للتعريف المنقح 
للبطالــة حســب المفهــوم الجديــد المعتمــد من منظمــة العمل 
الدولية، هذا بجانب تدني مســتويات األجور وارتفاع معدالت الفقر، 
إذ يقبــل المتعطلون الحصول على 20 شــيكال أو أقــل كأجر يومي 

وغالبا ال يجدونه.
أمــا معــدالت الفقر فهــي ال تقتصر علــى المتعطليــن وإنما تضم 
شــريحة واســعة من الموظفين العموميين الذيــن يحصلون على 
نســبة محدودة من رواتبهم إضافــة لغيرهم ممن يعملون في ظل 
ظروف قاســية وبأجور متدنية جعلت أوليــاء األمور غير قادرين على 
سداد رسوم أبنائهم الجامعية، وقد انعكس ذلك على حالة األسواق 

التي تتصف بالركود الشديد.
باإلضافة إلى الوضع الصحي الصعب في ظل الحصار القاســي الذي 
يعجــز فيه المرضى عن الشــفاء أو الحصول علــى تحويالت خارجية 

للعالج.
إن المستجدات بشــأن وباء "كورونا" الجديد الذي ال يخضع للحصار 
وضعت قطاع غــزة في وضع صحي واقتصادي حرج للغاية وشــديد 
الخطــورة، فاإلمكانــات المتاحــة للنشــاط الصحي على المســتوى 
الحكومي والخاص محدودة وال تتوفر لهذا النشــاط أدنى متطلبات 
األمــان الصحي فــي األوضاع المعتــادة التي تراكمــت منذ الحصار 
فــي عــام 2007 وما تالها، فــإذا أضفنا إلى ذلــك الحاجة لمواجهة 
التطــورات الجديدة التي يفرضها وباء "كورونــا الجديد" ليتبين لنا 
أننا أمام وضع أكثر حرجا وأشــد خطورة وفــوق طاقة موارد القطاع 
المتاحــة والمحــدودة. لكن ذلك ال يعنــي التذرع بضيــق الحال أو 
بضيق ذات اليد ألن هذه المقولة ليست من شيم أهل الرشد وأهل 
االختصاص الذين يحملون األمانة، إذ الحد األدنى في هذه الظروف 
أن يبــادر أولو األمر نحو دق ناقوس الخطر وســرعة تقييم األوضاع 
الراهنــة جنبا إلى جنب مع تقييم األوضاع المســتجدة بمنهج علمي 
وبدقــة متناهية وتحديد ما يجب عمله لمواجهة هذه المســتجدات 
ضمــن "مقترح لخطة طوارئ" يصير عرضهــا على ذوي االختصاص 
بحضــور مندوبيــن عــن مكونــات المجتمــع األســاس كالفصائل 
التنظيميــة كافة ممن نتفق معهم أو نختلــف إضافة إلى مندوبين 
عن الجامعات والمراكز البحثية ثــم مندوبين عن النقابات المهنية 
والعماليــة وما أكثرها من أجل صياغة "خطة طوارئ معتمدة" يدافع 
عنها الجميع وتتضافر جهودهم لتنفيذها بكل حزم ومســئولية مع 
االســتفادة على ســبيل المثال من تجربة حكومة الصين الشــعبية 
التي نجحت في احتواء خطر هذا الوباء رغم شــدة وطأته وعمق أثره 
بمــا يضمن أيضا الخروج من أزمــة الوباء الراهنة ومن حالة الركود 

التي يعيشها اقتصاد غزة. 
هــذا مع إمكانية االســتفادة من مؤازرة حكومات عربية وإســالمية 
وأجنبيــة أخرى لكــي تحذو حذو حكومة قطر وغيرهــا من الدول، إذ 
تخصــص حكومة قطر حاليا 25 مليون دوالرا شــهريا منذ أكثر من 
عام كبلســم يضمد جراح المعوزين والفقراء. ولكي يأخذ هذا الدعم 
الخارجــي وبالتوازي مســارا نحــو تخصيصه لوجهات أكثــر مردودا 

وأعلى انتاجية.

رام اهلل/ فلسطين:
أوقفــت وزارة االقتصاد في رام اهلل، 
أمــس، توريد منتجات شــركة تنوفا 
الفلسطينية،  للســوق  اإلســرائيلية 
بعــد إصابــة أحد عمالهــا بفيروس 
"كورونا"، وإدخــال 15 عاماًل آخرين 

إلى الحجر الصحي.
وأوضحــت الــوزارة، فــي بيــان، أن 
طواقمها تعمل على سحب منتجات 
األلبان من خط إنتــاج مصنع "ألون 
هتبور" المشــكوك فيــه حفاًظا على 

صحة المستهلك وسالمته.
إلــى  المواطنيــن  الــوزارة  ودعــت 
المنتجــات  باســتهالك  االكتفــاء 

الوطنية.
ولفتت إلى أن مورد منتجات "تنوفا" 
إلى السوق الفلســطينية توقف عن 
توريــد كميات جديــدة من المصنع 
المذكــور لمدة خمســة أيــام، تبعًا 

للتدابير الصحية المعمول بها.
من جانب آخر، أعلنت الوزارة أمس، 
تمديــد تقديــم طلبات االســتيراد 
الكوتــا  ضمــن  بالســلع  الخاصــة 
وكذلك سلع االسمنت والجميد حتى 

نهاية يوم 2020/3/31.

وأفــادت الوزارة في بيــان منفصل، 
أن قــرار التمديد يأتي التمديد نظرًا 
لحالة الطوارئ الراهنة لمنع انتشــار 
فيــروس كورنا، وإلعطاء الشــركات 
للتقدم  الكافية  المهلة  الفلسطينية 

بطلباتهــا عبــر البريــد االلكتروني 
Import.services@mne.gov.

ps دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

بإمــكان  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
الشــركات الحصــول علــى النماذج 

واإلجراءات ومعرفة تفاصيل الســلع 
وأرقام التعرفة والكميات للكوتا من 
خالل مراجعة موقــع وزارة االقتصاد 
تحت   www.mne.gov.ps الوطني 

عنوان كوتا 2020.

مددت فترة تقديم طلبات الكوتا حتى نهاية الشهر
وزارة االقتصاد برام اهلل توقف استيراد منتجات "تنوفا"

39 مليار دوالر 
خسائر متوقعة لالقتصاد 
اإلسرائيلي بفعل "كورونا"

الناصرة/ فلسطين:
أظهرت تقديرات إسرائيلية، أن اإلغالق شبه الكامل واالنكماش االقتصادي المتزايد 
بســبب انتشار فيروس "كورونا" المســتجد، وزيادة معدل اإلصابات، سترفع الخسائر 

االقتصادية اإلسرائيلية إلى 140 مليار شيقل )39 مليار دوالر(.
ونقلت صحيفة "إســرائيل اليوم" العبرية عن محافظ البنك اإلســرائيلي، أمير يارون، 
فــي مؤتمر صحفي عقده، أمس، قولــه: "بدون الصحة ال يوجد اقتصاد، ولكن بدون 

االقتصاد لن تكون هناك صحة".
وأشار إلى أن عمق الضرر الذي يلحق باالقتصاد اإلسرائيلي ستحدده طبيعة السياسة 
االقتصاديــة فــي ظل هــذه األزمة. وتابــع: "أنا على اتصــال يومي برئيــس الوزراء 
بنياميــن نتنياهــو والكرة تتدحرج اآلن باتجاه الكنيســت، وعلى الكنيســت الصعود 
فوق كل االعتبارات السياسية". وأعلنت مصلحة التشغيل اإلسرائيلية، ارتفاع البطالة 
فــي الدولة العبرية بســبب أزمة فيــروس "كورونا" إلى 18.6 فــي المائة، وبلغ عدد 
المســجلين للحصول على مخصصات البطالة أكثر من 616 ألف شــخصا، بينهم 91 

في المائة من العاملين الذين تم إخراجهم إلى إجازة بدون راتب.
وارتفــع عــدد المصابين بفيروس كورونا فــي الدولة العبرية إلــى 2030 حالة، من 
بينهــم 37 في حالــة خطيرة، والوفيات إلى 5 وفق بيانــات صدرت عن وزارة الصحة 

اإلسرائيلية، أمس.

الزراعة تناقش سبل مواجهة 
مخاطر كورونا على القطاع الزراعي

غزة/ فلسطين:
ناقشــت وزارة الزراعة بغزة مع مؤسســات المجتمــع والجهات ذات العالقــة بالقطاع الزراعي، 
مقترح خطة االستجابة الطارئة والسريعة لتنسيق الجهود وحشد الموارد الممكنة في مواجهة 

المخاطر المحتملة النتشار فيروس كورونا على القطاع الزراعي.
وأفادت الوزارة في بيان، أمس، أن الخطة المقترحة تهدف إلى تكثيف وتضافر الجهود لتحقيق 
األمــن الغذائي للمواطنين في قطــاع غزة، وذلك في ظل الظروف الحاليــة لتداعيات فيروس 
كورونا، حيث يقع على عاتق الوزارة باإلضافة للوزارات األخرى والمؤسسات ذات الصلة الوقوف 

عند مسؤولياتها في ظل محدودية اإلمكانيات المتوفرة بكل أشكالها.
وبينت أن من أهم األنشــطة الواجبة للتدخل في القطاع الزراعي في ظل الطوارئ، على صعيد 

المزارع ضمان االنتاج والعمل بطريقة آمنة وتسهيل سبل الوصول لألسواق المركزية 
وعلــى صعيــد التجار، يتطلب ذلــك توصيل المســتلزمات الزراعية للمزارعين لســد العجز في 
المخــازن، أما على صعيد األســواق المركزيــة، فيجب توفير المنتجــات الزراعية وضمان النقل 
اآلمــن لهــذه المنتجات لتجــار التجزئة، باإلضافة إلى مراقبة األســعار والحفــاظ على توازنها 

السعري، بحسب الوزارة.

سلطة البيئة 
تمنع استخدام 

 "Air Doctor" منتَجْي
"Air Bubbles"و

رام اهلل/ فلسطين:
قــررت رئيس ســلطة جــودة البيئة عدالــة األتيرة منع 
 Air"و  ،"Air Doctor" منتجــي  وتــداول  اســتخدام 
Bubbles"، أو أي منتجــات أخرى مماثلة تحمل أســماء 

تجارية ما لم تكن مرخصة ومســجلة قانونيًا لدى وزارة 
الصحة والجهات المختصة المعنية.

وقالت األتيرة في بيان، أمس: "إن "هذه المنتجات تروج 
على أســاس ادعاءات طبية غير علمية من حيث الوقاية 
مــن البكتيريا والفيروســات، وهي ادعــاءات غير مثبتة 
علميًّا أو طبيًّا، وال يوجد ما يثبت مأمونية االستخدام".

"األعمال الخيرية" تصرف 
مليوني شيقل أليتام 3 

محافظات بالضفة 
جنين/ فلسطين:

شــرعت هيئــة األعمــال الخيريــة العالمية، أمــس، في صرف 
المســتحقات المالية المترتبة آلالف األيتام المكفولين لديها، 
وذلــك في إطار مســاعيها الرامية لتمكينهم مــن التغلب على 
الظــروف الصعبــة التــي يمــر بها المجتمــع الفلســطيني في 
ظل حالــة الطوارئ، لمواجهة خطر انتشــار فيــروس "كورونا" 

المستجد.
وســلم مفوض عام الهيئة في فلســطين إبراهيم راشد، لجنة 
زكاة جنين المركزية شيكا ماليا بقيمة 880709 شواقل لصالح 
1150 يتيما ويتيمــة تكفلهم الهيئة، وذلــك بحضور محافظ 

جنين أكرم الرجوب، ومساعده منصور السعدي، وعضوي لجنة 
الزكاة ســمير الســوقي وعبد الرحمن حنتولــي، باإلضافة إلى 

طاقم الهيئة.
وأكد راشــد، أن الهيئة تعتبر أكبر كافل أليتام فلسطين، حيث 
تكفل أكثــر من 23 ألف يتيم من كافة المحافظات، وارتأت في 
ظل إعالن حالة الطوارئ اإلسراع في صرف مستحقاتهم المالية 

حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم.
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هــل تعلــم أن مجموعــة البــاد األوروبيــة التــي يطلــق 
وبلجيــكا  هولنــدا  هــي:  المنخفضــة  البــاد  اســم  عليهــا 

ولوكسمبورج؟ 
- هل تعلم أن عاصمة أوزباكستان هي طشقند؟ 

- هل تعلم أن نهر شانون يقع في إيرلندا؟ 
- هل تعلم أن عاصمة بيرو هي ليما؟

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
-1 من لم يتزوج 

+محاوالت 
-2 أحد الثالثة الذين 

تخلفو عن غزوة تبوك 
-3طيش + يتبع

-4نصف رائد – نائي

-5زنا معكوسة+  شتم

-6 جمع ناقة -من 

حاالت البحر – للتعريف 
-7 عكس مبتسم – 

ينظم 
-8 ثالثة ارباع وداد 

معكوسة +لالستفهام 
+ازدهار 

-9بين اثنين + سأم 

-اقترب

العمودي:
-1أبغض -أول النوم 

-2 أحرف متشابهة - 

طرائف
-3الكتاب الذي نزله اهلل 

تعالى على سيدنا داوود 
– رضى 

-4 ب+ تعمير -يسير

-5هبة – أحد الوالدين – 

حرف جزم 
-6عكس نحيل + جدول 

ماء 
-7 اقالب مبعثرة +نام 

-8علم مذكر +حدائق

-9حرف نصب 

معكوسة -من الطيور 
معكوسة 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

أصغر ناشطة بيئية في عزلة 
لالشتباه بإصابتها بـ"كورونا"

برلين/ وكاالت:
قالت أصغر ناشــطة بيئية في العالم، الســويدية جريتا تونبرج، إنها تشــتبه 
في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد رحلتها األخيرة إلى وسط أوروبا.

وكتبــت تونبرج )17 عاما( عبر تطبيق »إنســتقرام« أنها في عزلة ذاتية حيث 
مكثت بالبيت خالل آخر أسبوعين.

وقالت الفتاة إنها مقيمة في شقة مؤجرة لتجنب نقل العدوى ألمها وشقيقتها 
الصغرى بعدما زارت ألمانيا وبلجيكا.

وتحولت تونبرج، التي تعاني أحد أشكال التوحد، إلى ناطقة باسم جيل يسكنه 
هاجس األزمة المناخية منذ االعتصامات التي بدأتها أمام البرلمان السويدي 
في أغســطس/ آب 2018، مــع الفتة عليها عبارة »إضراب عن المدرســة من 

أجل المناخ«.
وأصبحــت تونبــرج رمــزًا للمخــاوف البيئية لدى الشــباب، وألهمــت ماليين 
األشــخاص حول العالم لالنخراط في هــذه المعركة المناخية، كما أنها تلقت 

دعوة إللقاء كلمة أمام قمة المناخ التي نظمتها األمم المتحدة.

برلين/ وكاالت:
يواجــه الكثير مــن العاملين في وظائف مشــكلة عدم 
االختيــار، وربمــا لمواجهــة البطالة يقبــل البعض أي 
وظيفــة مقابــل دخل ثابت، مــا يخلق حالــة من عدم 
الســعادة لدى نســبة ال بأس بها مــن الموظفين في 

المؤسسات والشركات.
لذلك تســتخدم الشــركات الذكاء االصطناعي بشكل 
متزايــد للمســاعدة فــي تحديــد مرشــحي الوظائف 

المحتملين ومواءمتهم بالشركات الصحيحة.
ويقــول تيم لوخمان المســؤول عن كل شــيء يتعلق 

بالبيانات اآللية في »ستيبستون« وهي منصة وظائف 
إلكترونية: »نعتمد على قوة البيانات«.

يعتقــد لوخمــان وزمــالؤه أن البروتوكــول التقليدي 
للســاعين للوظائف من خالل فحــص اإلعالنات وقيام 
أرباب العمــل بتوظيف أشــخاص النتقــاء المتقدمين 
رئيــس  زيباســتيان ديتميــرز  أصبــح قديمــا. وقــال 
ستيبســتون: »نريد التوصل لمتطابقات مثالية.. نحن 

خدمة مواعدة ولكن في المجال المهني«.
بمســاعدة معالجــة البيانــات اآلليــة تحــاول شــركة 
»ستيبســتون« مطابقــة المتقدميــن مــع اإلعالنــات 

الفردية بدون االضطرار للبحث الفعال عنهم.
إذا وضعت شــركة ما إعالنا وظيفيا على »ستيبستون« 
فإن الذكاء االصطناعي الداخلي ســوف يقدم مجموعة 

من المرشحين المالئمين مباشرة إلى الشركة.
وتُعــرض على المتقدمين مجموعة من الوظائف التي 
حــدد الذكاء االصطناعــي أنها ذات صلــة بهم، وهذا 
يشمل تقييم كل البيانات التي وضعها المستخدم بما 
في ذلك التفاصيل الشخصية الطوعية وعمليات البحث 
الماضية وحتى اإلعالنــات أو المواقع اإللكترونية التي 

ضغط عليها المستخدمون.

لغير السعداء بالعمل.. الذكاء االصطناعي طريقك للحصول على وظيفة

- البويزية: تقع إلى الشمال من مدينة صفد بانحراف قليل إلى الشرق بعد 22كم 
منها. بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 14620 دونما وكان عدد 

سكانها في ذلك العام 510 نسمات. استولى المحتلون الصهاينة على القرية خالل 
النكبة في 11مايو سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- األكلة الموعود فيها، أحسن من اللي بتوكلها: ُيضرب للتشجيع على قبول 
تأخير سداد الدين وعدم اإلكثار بالمطالبة بإرجاعه واإللحاح على ذلك، وربما 

ُيضرب على لسان المماطل في تنفيذ عهوده ووعوده مبررا تأخيره بذكره.

مصنع يعمل على إنتاج المابس الوقائية في غزة          ) تصوير / ياسر فتحي (

صورة اليوم

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

أقوال تراثية



م. عماد شحادة صيام

الصبــُر هــو حبــس النفــس عــن الُســخط والجــزع، وحبس 
اللســان عــن الشــكوى لغيــر اللــه، وحبــس الجــوارح عــن 
الحــرام، وحبس النفس على طاعــة الله )تعالى(، والصبر 
الجميــل هــو الــذي يبتغــي العبــد بصبــره وجــه اللــه عــّز 
وجــّل، يصبــر واثًقا في الله، مطمئًنا بقضــاء الله وقدره، 
مســتعلًيا علــى األلــم، فــإذا اْدَلَهّمــت األمور واســودت 
الحيــاة وعظمــت المصائب وكثــرت الرزايــا فالصبر ضياء، 
وإذا نزل المكروه وَحّلُت المخاوف وعظم الجزع واحتيج 
لمصارعة الُحُتوف فالصبر التجاء، وإذا انسدت المطالب 
وهيمــن القلق واشــتد الخوف وعظمــت الكربة فالصبر 

دواء.
والعاقــل هــو الــذي يــدرك أن الدنيــا دار همــوم وغموم 
وبــاء، وليســت دار راحة ونعيم وهناء، قــال ابن الجوزي 
رحمــه اللــه: »ولــوال أن الدنيــا دار ابتــاء لــم َتْعَتــِوْر فيها 
األمــراُض واألكــدار، ولم يضق العيش فيها على األنبياء 
واألخيار، فآدم يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح 
بكــى ثاثمائــة عــام، وإبراهيــم يكابــد النــار وَذْبــَح الولد، 
ويعقــوب بكــى حتــى ذهــب بصــره، وموســى يقاســي 
فرعــون ويلقــى من قومه المحن، وعيســى ابن مريم ال 
ْنك، ومحمد يصابر  مــأوى لــه إال البراري في العيــش الضَّ
الفقــر وَقْتــَل عمــه حمــزة وهو أحــب أقربائه إليــه ونفور 
قومه عنه، وغير هؤالء من األنبياء واألولياء مما يطول 
ذكره، ولو ُخِلقت الدنيا للذة لم يكن حّظ للمؤمن منها«.
ومــع كل األلــم والخطــوب إال أن الصابريــن هــم األوفــر 
ى  َما ُيَوفَّ حًظا وسعادة في اآلخرة، قال الله )تعالى(: }ِإنَّ
اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَســاٍب{، بغير حساب: يعني: بغير  الصَّ
حــد وال عــد وال مقدار، وقال األوزاعــي: ليس يوزن لهم 
وال يــكال لهــم، وإنمــا يغرف لهــم غرًفا، وقــال )تعالى(: 
ُكــْم ِبَشــْيٍء ِمــَن اْلَخــْوِف َواْلُجــوِع َوَنْقــٍص ِمــَن  }َوَلَنْبُلَونَّ
ِذيَن ِإَذا  اِبِريَن )*( الَّ ِر الصَّ َمَراِت َوَبشِّ ْنُفِس َوالثَّ ْمَواِل َواأْلَ اأْلَ
ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن )*( ُأوَلِئَك  ِه َوِإنَّ ا ِللَّ َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّ
ِهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{. َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِّ

وقــال رســول الله )صّلــى الله عليه وســّلم(: »عجبا ألمر 
المؤمــن إن أمــره كله خير، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن؛ 
إن أصابتــه ســّراء شــكر؛ فــكان خيًرا لــه، وإن أصابتــه ضّراء 
صبــر؛ فــكان خيًرا له«، وقــال: »ما ُأعطي أحــٌد عطاًء خيرا 

وأوسع من الصبر«،
وقــال عمر بن الخطــاب رضي الله عنه: »إن أفضل عيش 
أدركنــاه بالصبر ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريًما«، 
وقــال علــي بن أبي طالــب رضي الله عنــه: »أال إن الصبر 
مــن اإليمان بمنزلة الرأس من الجســد فإذا قطع الرأس 
بــاد الجســد، ثم رفع صوته فقال أال انــه ال إيمان لمن ال 
صبــر لــه، وقال الصبر مطيــة ال تكبو«. فصبــٌر جميل أيها 

األحباب، والله المستعان.

وصية اليوم: حديث شريف: 
عن سلمان الفارسي، قال صلى الله عليه وسلم:

عاُء((.  ))ال يردُّ القضاَء إالَّ الدُّ
إن العمل الجاد المثمر يحرر النفس من النزوات 

الشريرة والخواطر اآلثمة والنزعات المحرمة.

ُة ِفي العَزاِء أن َيُكوَن عَلى المقَبَرِة، وَلم َيثُبْت ِمن ِفْعِل  ــنَّ 1. السُّ
ُهم َكاُنوا َيجِلُسوَن للعَزاِء،  حاَبِة َرِضَي اللُه َعنُهم أنَّ بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص واَل الصَّ النَّ
َســَع الُعمَراُن،  ــاُس فتــَح ُبيوٍت للعــَزاِء، إالَّ بعَدَمــا اتَّ وَمــا اعَتــاَد النَّ
اِس،  وتباَعــَدِت الُبلَداُن، َوَكُثَر األقاِرُب واألحَباُب، وزاَد انِشــَغاُل النَّ
ًة عنَد َخوِف انتقاِل الَعْدَوى، وانتشاِر  نِة، وخاصَّ َباُع السُّ واأَلْوَلى اتِّ
الَمَرِض، وفُشــوِّ الوباِء؛ حرًصا عَلى تقِليِل الُمخاَلَطِة والُماَمَسِة، 
اَس ِمــن َفتِح ُبُيوِت العــَزاِء لِزَمُهم  ــلَطاِن النَّ َوَلــو َمَنــَع صاحُب السُّ

َذِلَك؛ طاعًة ألمِرِه.
عزَيِة، وليَس ِفيِهَما َحِديُث  قِبيُل ليَسا ِمن آَداِب التَّ 2. اِلَعناُق والتَّ
ِة  ما ُتْشَرُع الُمصاَفَحُة بالَيِد؛ لُعُموِم األدلَّ ، وإنَّ َثاِبٌت، واَل أَثٌر َمرِويٌّ
صاُفِح ِعنَد االلِتَقاِء، وُتْتــَرُك الُمصاَفَحُة إَذا ِخيَف  َبــِة ِفــي التَّ الُمَرغِّ
ــي الَمَرِض؛ ويشــهُد لَذِلَك َحديُث  َة تفشِّ ضَرُرَهــا، أو أضَحــت مظنَّ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل َمْجُذوٌم  ِريِد، َعْن َأِبيِه َقاَل: َقِدَم َعَلى النَّ َعْمِرو ْبِن الشَّ
ِبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )اْرِجــْع َفَقــْد َباَيْعُتــَك(  ِمــْن َثِقيــٍف ِلُيَباِيَعــُه، فقــاَل لــُه النَّ
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَصافَحَة  )النسائي: 4182، وإسناده صحيح(، فَقْد َتَرَك النَّ

الَمجُذوِم َمخاَفَة الَعْدَوى.
َعــاُء بَخيــٍر، وعبــاَراُت المــؤاَزَرِة؛ كَقــوِل:  عِزَيــِة الدُّ 3. ُيجــِزُئ ِفــي التَّ
ُه َأْجَرك، َوَأْحَســن َعَزاك،  ــُه َوآَجَرَك(، وَقــْوِل: )َأْعَظَم اللَّ )َرِحَمــَك اللَّ
ــِه َعــَزاًء ِمــْن ُكل ُمِصيَبٍة،  َتــَك(، وَقــوِل: )ِإنَّ ِفــي اللَّ ــُه َميِّ َوَرِحــَم اللَّ

اُه  ِه َفِثُقوا، َوِإيَّ َوَخَلًفا ِمْن ُكل َهاِلٍك، َوَدْرًكا ِمْن ُكل َما َفاَت، َفِباللَّ
َواَب(. َفاْرُجوا، َفِإنَّ اْلُمَصاَب َمْن ُحِرَم الثَّ

َنٌة، وال يلَزُم لَها  ٌة معلوَمــٌة، وال هيَئٌة معيَّ عِزَيِة كيفيَّ 4. ليــَس للتَّ
َصاِل  َياَرُة، واَل الُمقابَلُة، بل َتحُصُل بأيِّ شــيٍء يدلُّ علْيَها؛ كاالتِّ الزِّ
ــاِم العَزاِء وهــَي ثاثٌة،  ، والُمَراَســَلِة، ونحــِو ذلَك، ِفي أيَّ الهاِتفــيِّ
ــًة ِفــي زَمــِن األوبَئــِة  وينبِغــي أن ُيلَتَمــَس الُعــذُر للَغاِئــِب، وَخاصَّ

ُه ال َضَرَر واَل ِضَراَر. وانِتَشاِر األمراِض الُمعِدَيِة؛ فإنَّ
ِة َواْلَحَناِبَلِة ِإَلى  اِفِعيَّ ِة والشَّ 5. َذَهَب ُجْمُهوُر الُعَلَماِء ِمَن الَمالكيَّ
ْفِن ِمْن َبَلــٍد ِإَلى آَخــَر، ِإالَّ ِلَغَرٍض  ِت َقْبــل الدَّ ــُه اَل َيُجــوُز َنْقــل اْلَميِّ َأنَّ
َي َعْبُد  ِه ْبُن َأِبي ُمَلْيَكَة قاَل: ُتُوفِّ اِجُح؛ فَعن َعْبِد اللَّ َصِحيٍح، وُهَو الرَّ
ا َقِدَمْت  َة َفُدِفَن، َفَلمَّ ْحَمِن ْبُن َأِبي َبْكٍر ِباْلَحَبَشِة، َفُحِمل ِإَلى َمكَّ الرَّ
ِه َلْو َحَضْرُتَك َما  ُه َعْنَها َأَتْت َقْبَرُه، ُثمَّ َقاَلْت: )َواللَّ َعاِئَشُة َرِضَي اللَّ

، َوَلْو َشِهْدُتَك َما ُزْرُتَك( )الترمذي: 1055(. ُدِفْنَت ِإالَّ َحْيُث ِمتَّ
ْغِييِر، وأبَعُد َعن انِتَهاِك  َوأَلنَّ َذِلَك َأَخفُّ ِلُمْؤَنِتِه، َوَأْسَلُم َلُه ِمَن التَّ
ــِة َأن تمَنَع اســِتقَباَل ُجَثِث َمن  ُحرَمِتــِه، وينَبِغــي للِجَهاِت الُمختصَّ
، َوِوَقاَيًة  ــرعيِّ َماُتــوا َخاِرَج البَلِد زمَن العدَوى؛ الِتَزاًما بالُحكِم الشَّ
اِس ِمَن انِتَشــاِر الَعْدَوى، وانِتَقاِل الَمَرِض، بســَبِب الُماَمَســِة  للنَّ

فِن. كِفيِن والدَّ غِسيِل والتَّ الَحاِصَلِة ِفي التَّ
واللُه تعاَلى أعلُم.

يبيــن أســتاذ الفقــه المقــارن المشــارك في 
الجامعة اإلسامية بغزة د. ماهر السوسي 
أن صــاة الجماعــة هــي فــرض كفايــة علــى 

أرجح األقوال فيها.
ويوضح د.السوســي لصحيفة »فلســطين« 
أن صــاة الجمعــة هــي فرض عيــن على كل 
ذكــر بالــغ عاقــل مقيــم لقــول اللــه تعالــى: 
اِة ِمن  ِذيَن آَمُنــوا ِإَذا ُنــوِدي ِللصَّ َهــا الَّ »َيــا َأيُّ
ــِه َوَذُروا  َيــْوِم اْلُجُمَعــِة َفاْســَعْوا ِإَلــى ِذْكِر اللَّ
ُكــْم ِإن ُكنُتــْم َتْعَلُمــوَن«  اْلَبْيــَع َذِلُكــْم َخْيــٌر لَّ
)الجمعــة:9( ففــي اآليــة أمــر بالســعي إلى 

الصاة واألمر الوجوب.
وعــن جواز تعليق صــاة الجماعة والجمعة، 
يؤكــد أنــه ال يجــوز تعليقهمــا إال في حاالت 
الضــرورة حيث القاعــدة الفقهية تنص على 

أن »الضرورات تبيح المحظورات«.
ويلفــت د. السوســي إلــى أن تــرك الجمعــة 
والجماعــة خوفــا مــن هــاك األنفــس مــن 
ُتْلُقــوا  »َواَل  تعالــى:  اللــه  لقــول  الواجبــات 

ْهُلَكِة« )البقرة: 195(. ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّ
ويشير إلى أن ضابط ترك الجماعة والجمعة 
العــذر والخــوف والمــرض مثــا أو أي عــذر 
يقــدره أهل االختصاص لقولــه تعالى: »َوِإَذا 
ْمــِن َأِو اْلَخــْوِف َأَذاُعوا ِبِه  َن اأْلَ َجاَءُهــْم َأْمــٌر مِّ
ْمِر  ُســوِل َوِإَلــٰى ُأوِلــي اأْلَ وُه ِإَلــى الرَّ  َوَلــْو َردُّ
ِذيــَن َيْســَتنِبُطوَنُه ِمْنُهــم«  ِمْنُهــْم َلَعِلَمــُه الَّ

)النساء:83(.
ويشدد د. السوسي أنه ال يجوز تعليق هذه 

الصلــوات لمجرد وجــود وباء فقــط، بل البد 
من غلبة الظن أنه سيلحق الضرر بالناس.

المساجد والحرمان
بــدوره يبيــن أســتاذ الفقــه وأصولــه بكليــة 
الدعــوة اإلســامية د. عبــد البــاري خلــة أنه 
إذا تحقــق المرض المعــدي، فليعتزل الناس 
المســاجد،  مثــل  كافــة،  العامــة  األماكــن 
وصاالت األفراح، واالجتماعات الكبيرة، وكل 

ما غلب على الظن أنه مسبب للعدوى.
صحيفــة  مــع  حديــث  فــي  خلــة  د.  ويشــر 
صــاة  كــون  مــع  أنــه  إلــى  »فلســطين« 
الجمعــة واجبــة، وصــاة الجماعــة متأكــدة، 
فإنــه يجوز ترك ذلــك عند الضــرورة، وذكروا 
من مســوغات التــرك الخوف علــى النفس، 
والمــال، أو العــرض فعــن ابــن عبــاس قــال 
رســول اللــه صــل اللــه عليــه وســلم: »ومن 

ســمع المنادي فلم يمنعه مــن اتباع عذر«. 
قالوا وما العذر قال خوف أو مرض )لم تقبل 

منه الصاة التي صلى(.
وعــن جــواز إغاق المســاجد بالكليــة، يجيب: 
»ال يجــوز إغاقهــا بالكليــة إال عنــد اشــتداد 
الخطر، وشهادة المختصين من الثقات وأهل 
الخبرة أن العدوى متحققة، والخطر داهم«.

وأمــا عــن إغــاق الحرميــن الشــريفين ومنع 
المعتمريــن والحجــاج مــن أداء مناســكهم، 
يقول خلة: »إذا وصل األمر إلى شدة الخطر 
المحــدق، وشــهد العــدول مــن أهــل الخبرة 
بذلــك يجــوز إغــاق الحرميــن بل ربمــا يكون 
واجًبــا حفاًظا على حيــاة الناس كافة ال على 
حيــاة المعتمريــن والحجــاج فقــط بــل الضرر 
يكــون عاما والمنع يكون كذلك حتى تنجلي 

الغمة«.
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ر الصابرين وبشِّ

د. محمد سليمان نصر الله الفرافقُه العزاِء في زمِن الَوباِء
ِة ِفي العَزاِء َخْمَسٌة: أَهمُّ اآلداِب الَمرعيَّ

هذه هي الضوابط الشرعية 
لتـــــرك صــــالة الجمـــــاعـــة

غزة/ مريم الشوبكي:
في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المســتجد 
"كوفيــد19-" أُغلقت المســاجد في قطــاع غزة، وذلك 
لمــدة أســبوعين وفًقــا لقــرار وزارة األوقاف والشــؤون 

الدينية، في قرار اتخذته أيًضا دول عربية وإسالمية.

أثــار ذلك حزًنــا كبيًرا في نفوس المســلمين وأبكى أئمة 
المســاجد، فما هي الضوابط الشــرعية التي تجيز إغالق 
وقــت  والجماعــة،  الجمعــة  صــالة  وتعليــق  المســاجد 

األوبئة واألمراض المعدية؟
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طرق صحية لتعقيم الخضار والفواكه في المنزل
غزة/ صفاء عاشور:

مــع اســتمرار البحــث عــن أســاليب الوقايــة مــن 
بــدأت  كوفيــد19-،  المســتجد  كورونــا  فيــروس 
األنظــار تتجــه لبعــض األمــور التــي ربمــا لــم يركــز 
عليها البعض ســابقا، مثل غســل وتعقيم الخضار 

والفواكــه التــي يشــتريها مــن األســواق، إضافــة 
إلــى المعلبــات والمشــتريات التي يمكن شــراؤها 

وتخزينها.
هدايــة كحيــل، من مدينة غــزة، توضح أنها تعتمد 

الخضــار  وتعقيــم  تنظيــف  فــي  معيًنــا  أســلوًبا 
والفواكــه التي تشــتريها، وأنهــا تتبعها منذ وقت 
طويــل وقبــل ظهــور فيــروس كورونــا المســتجد، 

الفتًة إلى أنها تستخدم الخل والملح.

وتقول في حديث مع صحيفة "فلسطين": "بمجرد 
شــراء الخضــراوات أجهز وعــاء أضع فيــه الخل 
والملح بنسب معينة ثم أضع فيه الخضار لدقائق 
معينة ثم أغسلها مرة أخرى بمياه من الصنبور، 
فهذه العملية كفيلة بتعقيم الخضراوات من أي 
بكتيريا أو مبيدات رشــت عليها أو ملوثات لحقت 

بها في أثناء عرضها في األسواق".
وتضيف كحيل: "بعد عملية الغسل أنتقل لمرحلة 
التجفيــف وهــي ضرورية حتى ال تتلــف الخضار، 
وبعد تجفيفها من المياه لمدة ساعة أو ساعتين 
توضع فــي الثالجة التي يجــب أن تكون معقمة 

بالكلور في أوقات سابقة".
أما ربة المنزل، أم عاهد ســالمة توضح لصحيفة 
"فلســطين"، أنهــا أصبحــت ال تضع شــيًئا في 
الثالجــة دون غســله وتنشــيفه ســواء كان من 
الخضار أو الفواكــه، باإلضافة إلى تجهيز خليط 
مــن المــاء والملــح والليمــون والخــل ومســح 
المعلبات أو علــب الجبن، العصائر، الحليب وكل 

ما يمكن وضعه في الثالجة.
طرق لغسل الخضار

خبيــر التغذيــة د. رمضــان شــامية يوضــح أن 
الخضــار تأتي من الحقول التــي توجد فيها نوع 

الثالث دقائق ثم غسلها بالماء الجاري".
ويضيف شــامية:" يمكن عمل محلول مكون من 
لتــر مياه ويوضــع فيه عصير ليمونــة واحدة، أو 
ملعقة ملح، أو ملعقة صغيرة من حمض الليمون 
أو ملعقتيــن من الخل، ويمكــن اختيار أي معقم 
مــن المعقمــات الســابقة للكل لتر مــاء ليصبح 
لربة البيت معقم منزلي للخضراوات التي يمكن 

غسلها".

من الملوثــات والميكروبات واليرقــات المرئية 
وغير المرئية إضافة إلى المبيدات الحشرية التي 

تستخدم في الحقول لتعزيز نمو وإنتاج الثمار.
ويقول لصحيفة "فلسطين": "لحماية أنفسنا من 
الميكروبات بصفة عامة ســواء كانــت بكتيريا، 
فيروســات، عفــن أو فطريــات يمكــن أن تعلق 
بالخضــراوات فينصح أن تُنقــع بماء موجود فيه 
ملعقــة ملح لكل لتر ماء لفتــرة قصيرة ال تتجاوز 

ويتابــع: "أما فيمــا يتعلق بالخضــراوات الورقية 
فيجب غسلها بطريقة جيدة مع اإلكثار من عصر 
الليمــون عليها، أو إضافة الخل ســواء طبيعي أو 
صناعــي ألنه يعقــم ويقضي علــى الميكروبات 

بشكل عام".
ويشير إلى أن عملية الطبخ تقضي على ما تبقى 
من أي بكتيريا، حيث إن درجة الحرارة التي تصل 
إلــى  80 درجة تقضي على كل أنــواع البكتيريا 
وأي ملوثات أو فيروسات خفيفة يمكن أن تكون 

موجودة في الخضار.
ويلفت شــامية إلــى أن شــرب المــاء الدافئ أو 
المشروبات الســاخنة، الشــوربات، مفيد للغاية 
ألن أغلب الفيروسات في الجسم تموت في درجة 
حرارة 25-26 درجة مئوية ما عدا فيروس الكبد 

الوبائي الذي يحتاج درجات حرارة عالية.
أمــا فيما يتعلــق بالفواكه، فيشــدد على أن كل 
أنواع الفواكه ســواء التي تقشر أو ال تقشر يجب 
غســلها بالماء الجــاري، أما الفواكــه التي تؤكل 
بقشــرها فيمكن نقعها في محلــول ماء معصور 
عليــه عصيــر ليمون لنصــف دقيقة ثم غســلها 
بالمــاء الجاري فهذا كفيــل بتنظيفها وتعقيمها 

ثم تركها لتجف.

ر العادات المجتمعية في الزفاف كورونا ُيغيِّ
غزة/ هدى الدلو:

ُيــرى بالعيــن  مخطــط أشــهر يعيقــه فيــروس ال 
المجــرد في لحظة.. هذه حال الشــاب الغزي عبد 
الرحمــن عــوض )26 عاما( الــذي كان يعتزم إتمام 
مراســم زفافــه ليكــون »مشــهودا« فــي بدايــة 

الشــهر المقبــل، ولكــن اإلجــراءات الوقائيــة مــن 
كوفيد19- ستحول دون ذلك.

فــي  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
غــزة أعلنــت إغــاق صــاالت األفــراح واألســواق 

األســبوعية ومنــع الحفات في الشــوارع العامة 
بدءا من األحد الماضي حتى 27 من الشهر الجاري 
علــى أن يعــاد تقييــم الحالــة فــي حينه، فــي إطار 

اإلجراءات الوقائية من جائحة كورونا العالمية.

ودفــع ذلك عوض إلى تقديم موعد فرحه على أن يقتصر على حضور 
المقربين من عائلته وعائلة عروسه.

وفي دردشة مع صحيفة "فلسطين" يقول عوض: "طبعًا كان السبب 
الرئيس وراء ذلك هو الحذر من فيروس كورونا المنتشــر في العالم، 
مــع العلم أنا قدمت فرحي واتخذت قرارا بعدم تنفيذ مراســم الزفاف 
المعتــادة في المجتمــع قبل إصــدار الحكومة قرارهــا إغالق صاالت 

األفراح".
ويشــير إلى أن ذلك دفعه إلى إلغاء مراسم الزفاف والحجوزات كصالة 
األفراح، وطعام الغداء، وكوافير الســيدات، واألمور الخاصة بســهرة 

الشباب وغيرها.
ويتابع: الجميل في األمر أن عروســي كانــت متفهمة لألمر بالتأكيد 
لمــا له من أهمية تعود على الجميع، مردفا: "تفشــي فيروس كورونا 
المستجد عالميا والحذر منه ليس بيد أحد من الناس، فهو شيء فوق 
العادة وصعب جدا التفكير بحلول له، فكان الخيار األنســب هو شهر 

وقاية خير من سنين عذاب"؛ وفق تعبيره.
ويرى أن انتشــار جائحة كورونا عالميا ســيحدث تغييــرًا كبيرًا على 
العــادات والتقاليــد المجتمعيــة، فمثاًل كان بالنســبة له أهم شــيء 
إلتمام مراســم الزفاف هو عمل طعام غــداء لجميع األقارب والمعارف 
واألصدقــاء كما كان مخططا له من فتــرة طويلة، ولكن حدث ما لم 

يكن متوقعا.
ويتوقع عــوض أنه بعد نهاية موجة فيروس كورونا ســتتغير عادات 

الناس في كثير من األمور، وقد يخرج التغيير عن نطاق إرادتهم.

ولم تراوده فكرة تأجيل الزفاف ريثما تنتهي أزمة كورونا، حيث يقول: 
"صعب جدًا، فال أريد أن أكون متشائمًا، ولكن التساؤل الذي طرحته 
أنه هل من المتوقع أن تُحل مشــكلة العالم خالل أربعة أشهر مثاًل؟، 
اهلل أعلــم، فال يوجد توقيــت واضح، فهي أزمة عالميــة وصعبة، فلو 
كانت حربا عالمية التخذت قرار التأجيل ألن الحرب بالتأكيد ستنتهي 

بمنتصر ومهزوم، لكن المرض ال يعلم به سوى اهلل"، وفق حديثه.
كذلك الشــاب أحمد عمار واجهته المســألة ذاتهــا، وغلب المصلحة 
العامــة على الخاصة، رغم أنه كان قد أتم تجهيز كل ترتيبات الزفاف 

حسب العادات والتقاليد المجتمعية.
يقول عمــار لصحيفة "فلســطين": "قبل موعد فرحــي بأيام وبعدما 
وزعت دعــوات الفرح، صدر قــرار من وزارة الداخليــة بإيقاف صاالت 

األفراح حتى إشعار آخر، فأوقفت كل األمور".
ويضيــف: "كنــت قد قدمت موعــد فرحي خوًفا من إغــالق الصاالت، 
وحدث ما كنت متخوفا منه، حتى أن عروستي صدمت لسماعها الخبر 
فهــي فرحة العمر، وما خفــف وطأة األمر أنه علــى الجميع، واإلغالق 
ممكن أن يســتمر ســنة أو أكثر، ما دفعنا إللغاء المراســم واالقتصار 

على حفلة رمزية".
ويوجــه لومــه، بدعابة، لفيروس كورونا المســتجد، علــى اعتبار أنه 
الســبب في تغيير مخططاته، ولكنه اتخذ شعار: "كورونا مش كورونا 

حنفرح وحنتزوج".
ويؤيــد عمــار قــرار وزارة الداخليــة كونــه يصب في مصلحــة الفرد 

والمجتمع لمنع انتشار الفيروس.
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لوزان/ )أ ف ب(:
أكد رئيــس اللجنة األولمبية الدوليــة األلماني توماس 
باخ أمس في لوزان أن "جميع الخيارات مطروحة" بشأن 
المواعيد الجديدة لــدورة األلعاب األولمبية في طوكيو 
التــي تم تأجيلها إلى العام المقبل، مشــيرا إلى أنها قد 

تقام "قبل أو خالل فصل الصيف" في 2021.
وقال باخ في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "األمر ال يقتصر 
فقط على أشهر فصل الصيف. جميع الخيارات مطروحة 

على الطاولة، قبل أو خالل فصل الصيف 2021".
وأضــاف أن البرمجــة الجديــدة لأللعــاب األولمبية في 
طوكيو التي كانت مقررة أصال بين 24 يوليو والتاســع 
من أغسطس المقبلين، باتت "تحديا"، في وقت سيؤدي 
في التأجيل الى اضطراب كبيــر في الروزنامة الرياضية 

الدولية للعام المقبل والمزدحمة باألحداث الرياضية.
وأوضح باخ أنه تم تشــكيل مجموعــة عمل انكبت على 
"عملهــا منــذ الثالثاء"، مشــيرا الى ان أولــى مهماتها 
ســتكون االتصــال باالتحــادات الدوليــة الـــ33 التــي 
ستشــارك فــي دورة األلعاب األولمبية، فــي مؤتمر عبر 

الهاتف اليوم.
وتابــع "المرحلة األولــى هي أن نرى معهــا )االتحادات 
الدولية( الخيارات المطروحة. يجب أن نأخذ في االعتبار 
أيضا الروزنامة الرياضية حول دورة األلعاب األولمبية".

وتسبب فيروس كورونا المستجد في تأجيل العديد من 
األحــداث الرياضيــة التي كانت مقررة هــذا الصيف إلى 
العام المقبل، في مقدمتها نهائيات كأس أوروبا وكوبا 

أميركا في كرة القدم.

باخ: الموعد الجديد ألولمبياد طوكيو 
سيكــــون "قـبــــل أو خــــالل الصـيـــف"

مدريد/ وكاالت:
عبــر المغربــي أشــرف حكيمــي، ظهير بروســيا 
دورتمونــد، عن انزعاجه من تجاهــل ريال مدريد 
اإلسباني له، منذ انتقاله للعب مع الفريق األلماني 

قبل نحو عامين.
وانتقــل النجم المغربــي إلى بروســيا دورتموند 
األلمانــي خــالل فتــرة االنتقــاالت الصيفية قبل 
الماضية قادما من ريال مدريد على ســبيل اإلعارة 
لمدة موســمين، ليفرض نفســه كأحد أبرز نجوم 

الفريق.
لبرنامــج  تصريحــات  فــي  حكيمــي  وقــال 
»الشــيرينغيتو« اإلسباني الشــهير: »لم أتلقَ أي 
اتصال من ريال مدريد منذ مغادرتي في 2018«.

وتابع: »مغادرة الريال لم تكن بالخطوة السهلة، 
غير أنه كان لزاما عليّ القيام بذلك للتمتع بوقت 

لعب كافٍ«.
وواصــل: »ال أزال في بداية مســيرتي وأرغب في 
اللعــب بانتظام.. أتمنى أن يقع الحســم في ملف 

بقائي أو رحيلي عن الفريق في أسرع وقت«.
وكانت العديد من التقارير قد أشــارت لقرب عودة 
الظهيــر المغربــي لـ«الميرنيغي«، بعــد ظهوره 
الالفت مع »أســود الفيســتيفاليا« في الموسمين 

األخيرين.
وتراقــب أندية أوروبية عدة باهتمام ملف حكيمي 
مع ريــال مدريد على أمل ضمه، ومن بينها بايرن 

ميونيخ األلماني ويوفنتوس اإليطالي.

لندن/ وكاالت:
بــات نــادي روما اإليطالــي قريبا مــن التعاقد مع 
مدافعه اإلنجليزي كريس ســمولينغ بصفة دائمة 

من مانشستر يونايتد اإلنجليزي الصيف المقبل.
وانضــم ســمولينغ إلــى رومــا اإليطالــي الصيف 
الماضــي قادما من مانشســتر يونايتد اإلنجليزي 

على سبيل اإلعارة.
وذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانية أن سمولينغ 
)30 عامــا( اســتقر مــع عائلتــه بشــكل كبير في 
العاصمــة اإليطالية وهو ما يدفعه إلى قبول راتب 
أقل مما كان يتقاضاه في مانشســتر يونايتد، من 

أجل البقاء مع روما.
وقطــع الناديان شــوطا كبيرا فــي التفاوض حول 

انتقال سمولينغ الدائم إلى روما، لكن لم يتوصل 
أي منهما إلى اتفاق بشأن القيمة المالية للصفقة.
وذكرت صحيفة »ال غازيتا ديلو سبورت« اإليطالية 
أن ســمولينغ سيبقى في روما حال نجاح مانشستر 

يونايتد في ضم كوليبالي من نابولي اإليطالي.
وأضافت الصحيفة أن كوليبالي )28 عاما(، ارتبط 
مــن قبل باالنضمــام إلى الــدوري اإلنجليزي وأن 

مانشستر يونايتد هو الوجهة المفضلة له.
وكانــت تقاريــر، أكــدت أن كوليبالــي طلب من 
أوريليــو دي لورينتيس، رئيس نــادي نابولي، أن 
يســمح له بمغادرة النادي الصيــف المقبل، حيث 
حدد الفريــق اإليطالي مبلــغ 90 مليون يورو ألي 

فريق يريد ضمه.

مدريد/ وكاالت:
أعلــن اإلســباني بيــدرو رودريغيــز، جناح تشلســي 
اإلنجليــزي، رحيله عن صفوف النــادي اللندني، فور 

انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي.
الالعب البالغ من العمر 32 عاما سيصبح حرا للتوقيع 
ألي نادٍ الصيف المقبل، ما سيشجع عددا من األندية 

داخل أوروبا وخارجها، لضمه دون مقابل.
وخالل تصريحات إلذاعة »كادينا ســير« اإلســبانية، 
أكد بيدرو رحيله عن النادي اللندني فور انتهاء عقده 

بنهاية هذا الموسم.

وأضاف العب برشــلونة اإلســباني الســابق: »حتى 
يحين ذلك الوقت، لن يشــغلني ما ســيحدث بشأن 
مســتقبلي، خاصــة في ظل عــدم معرفتنــا بموعد 

عودتنا للتدرب مجددا«.
وانضــم بيــدرو إلى صفوف تشيلســي عــام 2015، 
قادمــا من برشــلونة، ليظهر مع »البلــوز« في 201 

مباراة، سجل خاللها 43 هدفا، وحقق 3 ألقاب.
ومنذ بداية الموســم الحالي شــارك بيــدرو في 18 
مبــاراة مــع تشلســي بمختلف المســابقات، ســجل 

خاللها هدفين وصنع 3 أهداف.

 غاضب من ريال مدريد
حكيمي مدريد/ وكاالت:

انضم نادي إنتر ميالن اإليطالي إلى سباق التعاقد مع البرتغالي 
نيلســون ســيميدو، ظهيــر برشــلونة اإلســباني، خــالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وكانت العديد من التقارير قد كشــفت عن رغبة عدة أندية في 
التعاقد مع الظهير البرتغالي خالل الصيف المقبل، على رأســها 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأكــدت صحيفــة "مونــدو ديبورتيفــو" الكتالونيــة أن اإلنتــر 
استفسر بالفعل من مسؤولي البارسا عن مدى إمكانية التعاقد 

مع سيميدو في الصيف المقبل.
ويســعى اإليطالي أنطونيــو كونتي، المدير الفنــي لفريق إنتر 
ميالن، إلــى تدعيم صفوفه بقوة خالل الفتــرة المقبلة، بعدما 

اشتكى من ضعف البدالء في أكثر من مناسبة.
ومن المُستبعد أن يوافق برشلونة على رحيل ظهيره البرتغالي 
في الصيف المقبل، ال سيما أنه إحدى الركائز األساسية للفريق 

منذ انضمامه في 2017.
وانضم سيميدو إلى النادي الكتالوني من بنفيكا البرتغالي عام 
2017، مقابل 30 مليون يورو، ويرتبط بعقد ممتد حتى صيف 

.2022

ومنذ انضمامه إلى برشــلونة، ظهر صاحب الـ26 عاما في 111 
مباراة على مدار 3 مواسم، اكتفى خاللها بتسجيل هدف وحيد.

إنتر ميالن ينضم 
سيميدولسباق التعاقد مع 

 يعلن رحيله عن تشلسي 
بعد نهاية الموسم الحالي

روما يقترب من التعاقد
مع سمولينغ بشكل نهائي بيدرو
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برلين/ وكاالت:
بات مانويــل نوير، حارس مرمــى بايرن ميونيخ 
األلمانــي، قريبــا مــن الرحيل عــن الفريق خالل 
الفترة المقبلة، بعد فشــل الجلســة الثانية التي 

جمعته بإدارة النادي لتجديد تعاقده.
ويرتبط نوير بعقــد يمتد مع بايرن ميونيخ حتى 
2021، إال أن العديــد من التقارير أكدت إمكانية 

رحيله، ال سيما بعد التعاقد مع ألكسندر نوبل من 
شالكه األلماني في الصيف المقبل.

وأوضحــت صحيفــة "بيلــد" األلمانية أن حســن 
صالح حميديتيش، المدير الرياضي لنادي بايرن 
ميونيــخ، وأوليفــر كان، عضــو مجلــس اإلدارة، 
اجتمعا مع نوير مجــددا إلقناعه بتجديد تعاقده، 

غير أنهما لم يتوصال إلى اتفاق معه.

ويشــعر نوير بحالة من الغضب بعد تعاقد إدارة 
النــادي مع نوبل فــي الصيف المقبــل، مع منحه 
وعــدا بالمشــاركة في بعــض المباريــات خالل 

الموسم المقبل.
هانــز فليك، المديــر الفني لبايــرن ميونيخ، أكد 
في وقت ســابق أن التعاقد مع نوبل لن يغير من 
كون نوير الحــارس األول للفريق، إال أن ذلك لم 
يكــن مقنعا بما فيه الكفايــة للحارس المخضرم 

للموافقة على التجديد.
يذكــر أن نوير انضــم لبايرن ميونيــخ قادما من 
شــالكه في صيف 2011، ليصبح منذ ذلك الحين 
الحارس األول للفريق البافــاري، ويقوده للتتويج 
بدوري أبطــال أوروبا 2013، والدوري األلماني 7 

مرات.

جلسة جديدة تقرب نوير
من الرحيل عن بايرن ميونيخ

برشلونة/ وكاالت:
انضم األرجنتيني ليونيل ميســي، قائد برشلونة 
اإلسباني، للحمالت الخيرية التي تهدف لمساعدة 
المجتمعات علــى التصدي آلثار فيــروس كورونا 
المســتجد، الذي تعانــي منه أوروبــا وباقي دول 

العالم.
ونشــر الحســاب الرســمي لمستشــفى برشلونة 
على موقع التواصل االجتماعــي "تويتر"، تغريدة 
جــاء فيها: "قــام ليونيل ميســي بالتبرع من أجل 
مواجهــة فيــروس كورونــا، شــكرا لك ليــو على 

دعمك وتضامنك".
ووفقــا لصحيفة "موندو ديبورتيفــو" الكتالونية، 
فإن ميســي قام بالتبرع بمبلغ مليون يورو، حيث 
ســيتم توجيه جزء منه ألحد مستشــفيات مدينة 
برشــلونة، بينما ســيذهب الجزء اآلخر إلى مركز 

طبي آخر في األرجنتين.
وســيمكن هذا المبلــغ المراكز الطبية في شــراء 
األدوات الالزمــة للتعامــل مع العــدد الكبير من 
المرضــى، الذين يتدفقــون على المستشــفيات 
للعالج من تأثير هذا الوباء، الذي ظهر في الصين 

قبيل نهاية العام الماضي.
وأقــدم عدد مــن الالعبين واألندية علــى القيام 
بحمالت تهدف لمســاعدة المتضرريــن من آثار 

الوباء العالمي.
يذكر أن مخاوف انتشــار فيروس كورونا تســببت 
فــي توقف النشــاط الرياضي فــي مختلف بلدان 
العالــم، فضال عن تأجيــل عدة بطــوالت محلية 
وقاريــة، أبرزها يــورو 2020 وكوبا أمريكا 2020 

وأولمبياد طوكيو، إلى العام المقبل.

 يتبرع بمليون دوالر 
لمكـــافحــــة كـــورونا ميسي

مدريد/ وكاالت:
فجــرت صحيفــة إســبانية مفاجأة مــن العيــار الثقيل، 
تتعلق بوجهة البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة 

اإلسباني المُعار إلى بايرن ميونيخ األلماني.
ويلعب صاحب الـ27 عاما ضمن صفوف الفريق البافاري، 
معارا من برشــلونة حتى نهاية الموســم، لكن النادي 
األلماني يملك بند خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.

وأفــادت صحيفــة "ديفينســا ســنترال" اإلســبانية بأن 
كوتينيــو يرغب في االنتقــال إلى ريال مدريــد، الغريم 

التقليدي للفريق الكتالوني، في الصيف المقبل.
واستشــهدت الصحيفــة بتصريحــات قديمــة للنجــم 
البرازيلــي، تعــود لعام 2008، حينما قــال "ريال مدريد 
هو النادي الحلم بالنسبة لي، فهو األفضل في العالم".

وكشفت الصحيفة عن قيام أحد المقربين من كوتينيو 
باالتصــال بإدارة نادي العاصمة اإلســبانية، إلطالعهم 
علــى رغبة الالعب، والتعرف على مــدى إمكانية انتقاله 

لملعب "سانتياجو برنابيو" في الموسم المقبل.
وفشــل كوتينيو فــي تثبيت أقدامه مع برشــلونة، منذ 
انضمامــه إلى صفوفه قادما من ليفربول اإلنجليزي في 
يناير 2018، وهو األمر نفســه مع بايرن ميونيخ الذي ال 

ينوي تفعيل بند الشراء في عقده.

كوتينيو
يخطط لالنتقال 
إلى ريال مدريد

لندن/ وكاالت:
يســتهدف فريق أرســنال اإلنجليزي، تعزيــز صفوفه 
بصفقــة من نظيــره ريال مدريــد، خــالل الميركاتو 

الصيفي المقبل.
ووفًقــا لصحيفــة "ذا صــن"، فإن مســؤولي أرســنال 
يبذلــون قصــارى جهدهم مــن أجل الحصــول على 
خدمــات الكولومبي خاميس رودريغيز، العب وســط 

ريال مدريد.
ولم ينجح خاميس رودريغيز، في حجز مكان بالتشكيل 

األساســي للميرنغي، كما أن عالقتــه بالمدير الفني 
زيــن الدين زيدان ليســت جيدة منــذ الوالية األولى 

للمدرب الفرنسي.
وأشــارت الصحيفة إلى أن أرســنال يــرى أن خاميس 
رودريغيــز قادر على إضافــة جودة هجوميــة للفريق 

اللندني في الموسم المقبل.
تألــق  يتوقعــون  آرســنال  أن مســؤولي  وأوضحــت 
رودريغيز وتكيفه ســريعًا تحت قيادة المدرب ميكيل 

أرتيتا، ألن الثنائي يتحدث اللغة اإلسبانية.

يدخل دائرة اهتمام أرسنال
رودريغيز
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رام اهلل- غزة/ يحيى اليعقوبي:
يأبــى االحتالل اإلســرائيلي أن يترك الشــعب 
الفلســطيني يواجه فيــروس "كورونــا"، دون 
أن ينغــص عليه حياتــه اليومية عبر توســيع 
االســتيطان وهدم المنازل وإصدار اإلخطارات 
واالعتقــاالت فــي الضفــة الغربيــة والقدس 
المحتلتين، ليستمر بالسياسات القمعية، دون 
األخذ بعين االعتبار الوضع اإلنســاني الســائد 

في العالم نتيجة تفشي الفيروس.
اعتــداءات مختلفة يمارســها االحتــالل يوميا، 
فاألســبوع الماضي هدم  ثالثة منازل في قرية 
كفر قاســم باألراضــي المحتلة عــام 1948م 
بحجة البناء دون تراخيص، وفي جبل "النجمة" 
جنوب نابلس، شــمال الضفــة الغربية، يقوم 
بأعمــال تجريف لتوســيع مســتوطنات وإقامة 
متنزهات لتجمع استيطاني، ويعتقل الناشطين 
على دورهم في تعقيم األماكن العامة، ويوسع 

االستيطان.
واســتدعت شــرطة االحتــالل مؤخــرًا مديــر 
المســجد األقصــى الشــيخ عمــر الكســواني 
للتحقيق معه في مركز شــرطة "المســكوبية" 
بالقــدس ووجهت له اللوم بحجــة عدم اتخاذ 
إجراءات تمنع انتشــار الفيروس، بينما يســمح 
االحتالل يوميًا باقتحام عشــرات المستوطنين 
لباحــات األقصى، في تناقض يؤكد اســتغالل 
االحتالل لهــذا الفيروس في تعزيز ســيطرته 

على المدينة المقدسة.  
"فلســطين":  لصحيفــة  الكســواني  ويقــول 
اســتدعتني شــرطة االحتــالل لعــدة ســاعات 
بهــدف تحميلنــا مســؤولية تجمهــر النــاس 
داخل المســجد األقصى، وأن األوقاف لم تأخذ 
اإلجراءات لمنع انتشــار المرض وهذه ادعاءات 

واهية.
واســتدرك، قبل إعالن االحتالل حالة الطوارئ 
وبمجــرد ظهور عــدة حاالت بالضفــة الغربية 
مصابــة بالكورونــا، قمنــا بأخــذ االحتياطات 

الالزمــة من أجل حماية المصلين والموظفين 
فــي خطوة اســتباقية مراعــاة لكل مــا يجري 
حولنا، فباعدنا بين الصفوف وتركنا مســافات 
بيــن المصليــن، قبــل أن نعلق الصــالة في 

المسجد األقصى.
ولــم يــدرك ناصــر قــوس أن تكــون مبادرة 
شــبابية لتعقيم البلدة القديمة بالقدس سببا 
العتقال 15 متطوعًا شــارك فيها من االحتالل 
اإلســرائيلي، وتوجيــه استفســارات لهــم عن 
مصدر األدوات التي يستخدمونها في التعقيم. 
وأضاف قــوس لصحيفة "فلســطين": خضعنا 
لتحقيق لمدة 12 ســاعة متواصلة حول أدوات 

التعقيم، ومصدره.

ولفت إلى أن االقتحامات اإلســرائيلية لألقصى 
متواصلــة، رغــم وجود قــرار إســرائيلي بمنع 
التجمعات ألكثر من عشــرة أشــخاص،  مشيرًا 
إلى أن االعتقــاالت اليوميــة متواصلة بأعداد 
كبيــرة خاصة فــي ســلوان والبلــدة القديمة 
وجبــل الزيتــون والعيســاوية طالــت نحو 30 
شابًا بالفترة األخيرة، االعتقاالت اليومية تطال 
الناشــطين الذيــن يقومون بتعقيــم األماكن 

العامة.
مطامع السيطرة

فــي هذه األوقات تقف قمة جبل العرمة شــرق 
بلدة بيتا جنوبي نابلس، أمام مطامع االحتالل 
ومســتوطنيه في تنفيذ مخططات استيطانية 

منها شق طريق رئيس يربط مستوطنة ايتمار 
بمنطقــة األغوار، إذ تعد "بيتا" القرية الوحيدة 
بنابلــس التي لم ينجح االحتــالل في إقامة أي 
بؤر استيطانية عليها، فعلى قمة الجبل يواصل 

أهالي بيتا الرباط متصدين لهذا المخطط.
يرقــب االحتالل والمســتوطنون هنــاك، غفلة 
المرابطيــن الفلســطينيين مــن أهالــي بيتا 
القتحام الجبل والســيطرة عليه، عبد الســالم 
عــود وأهالــي القريــة يدركون حجــم الخطر 

المحدق حولهم، ويواصلون الرباط يوميا.
يقول عواد لصحيفة "فلســطين": "إننا كأهالي 
القريــة ننظــم ليالي ربــاط يوميــة على قمة 
الجبــل لحمايته من االســتيطان، كونه الجبل 

الوحيــد في المنطقــة الذي لم يســيطر عليه 
المســتوطنون، ننظم حفالت وطنية وأناشيد 
نحكــي عن روايــات الجبل وقصص شــعبية". 
وأضــاف: "مــا زلنــا مســتمرين فــي الرباط، 
واآلن لدينــا مشــروع لترميــم الجبــل وإعادة 
تأهيلــه ليصبح مزارا ومعلما أساســيا، مع بقاء 
ســارية العلم ترفرف على قمتــه لتؤكد هويته 

الفلسطينية".
وأردف أننــا "نواجــه فيروســين، األول كورونا 
والثانــي االســتيطان الــذي يصــادر أرضا كل 

يوم".
استيطان متواصل

سياســة االســتيطان لــم تتوقف كذلــك، فقد 
أعلن رئيــس وزراء االحتــالل بنيامين نتنياهو 
فــي فبراير/ شــباط الماضي عــن خطط لبناء 
5200 وحدة اســتيطانية جديدة، 2200 منها 

ســتقام في مســتوطنة "هارحومــاه"، المقامة 
علــى أراضــي جبل أبــو غنيــم، و3000 وحدة 

استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس".
يقــول مدير وحدة االســتيطان في معهد أريج 
ســهيل خليلية: "بالرغــم من حالــة الطوارئ 
القائمــة واألوضــاع الســيئة التــي تمــر بها 
المنطقة، فإن االحتالل ال يأخذ باالعتبار الوضع 
اإلنســاني، ويستمر بالسياســة القمعية ذاتها 

تجاه أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضاف خليليــة لصحيفة "فلســطين": إن "ما 
يقــوم به االحتــالل يعكس تدنيا فــي أخالقه 
حتى فــي األوقــات الحاليــة ال يعطــي فرصة 
للفلســطينيين يشــعرون فيها باالستقرار في 

ظل األوضاع السيئة".
 وتابع: "كل هذه الممارسات تدلل أن االحتالل 
يهبــط لمســتويات دنيئة فــي الهمجية ضد 
حقوق اإلنسان"ـ مشددًا على أن االحتالل يعد 
الفرصــة الحالية ذهبية فــي تنفيذ العديد من 
المخططات اإلجرامية في ظل انشــغال العالم 

بفيروس كورونا.

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
ال تنفــك أجهــزة أمــن الســلطة فــي رام اهلل، عن ممارســة 
االعتقال السياســي بحق المواطنين حتى مــع حالة الطوارئ 

المعلنة بسبب فيروس "كورونا" )كوفيد19-(.
وأكدت لجنــة أهالي المعتقلين السياســيين، في بيان أمس 
اعتقــال أكثر من 20 مواطنًا في الضفــة الغربية على خلفية 

انتمائهم السياسي.
وأعلنت رئاســة السلطة، حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا، بداية 
الشــهر الجاري، وذلك في أعقاب إعالن وزارة الصحة اكتشاف 

إصابة فلسطينيين بفيروس "كورونا".
قال النائب في المجلس التشــريعي عن محافظة الخليل نايف 
الرجــوب: "إن مواصلة الســلطة في رام اهلل اعتقال عشــرات 
المواطنين على خلفية سياســية في ســجونها ال يتناسب مع 
حالة الطوارئ التي أعلنت عنها في مواجهة فيروس كورونا".

ووصف الرجــوب في حديثــه لصحيفة "فلســطين" االعتقال 
السياسي بالجريمة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في ظل 
إعالن حالــة الطوارئ، مضيًفا: "األصل أن نتخندق جميعًا في 

خندق لمواجهة الفيروس".
واســتغرب من موقف السلطة عدم إطالق ســراح المعتقلين 
السياســيين، في الوقت الذي أطلقت فيه دول العالم ســراح 
المعتقلين الجنائيين لديها خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

وطالــب الســلطة، بإطــالق ســراح المعتقلين السياســيين، 
مضيًفــا: "إن اســتمرار بقائهــم فــي الســجون جريمة بحق 
الوطن والمواطن"، مؤكدًا أن أمن الســلطة ال يتبع إجراءات 
األمن والســالمة خــالل تنفيــذ االعتقاالت، إلــى جانب عدم 
تهيئة ســجونها الستقبال المعتقلين وحمايتهم من اإلصابة 

بالمرض.

اعتقال مرفض
في حين أكد الناشط في حقوق اإلنسان ظافر صعايدة، أن 
مواصلة االعتقال السياسي في الضفة الغربية يتناقض مع 
إعالن حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس السلطة محمود 

عباس بداية الشهر الجاري.
وقــال صعايدة العضــو في مجموعــة "محامــون من أجل 
العدالــة" لصحيفة "فلســطين": "ال يوجد مــا يبرر االعتقال 
السياســي خاصة في ظل إعالن حالة الطوارئ"، مشيرًا إلى 
أن االعتقال السياسي ال ينسجم مع حالة الطوارئ المعلنة.

وأضــاف: "االعتقال السياســي مدان ومرفــوض في جميع 
األوقات والظروف وغير مبرر"، مشــيرًا إلــى أنه تم اإلفراج 
عن نحو أربعة معتقلين سياسيين األسبوع الجاري، مشددًا 
على ضــرورة اإلفراج عن جميع المعتقلين السياســيين في 

ظل تفشى فيروس "كورونا".
ورأى صعايــدة، أن ســجون األجهــزة األمنية غيــر مؤهلة 
للمعتقليــن وال يتوفر بهــا أدنى مقومات الحيــاة والرعاية 

الصحية والحماية من انتشار األوبئة واألمراض.
وتواصل أجهزة أمن الســلطة فــي رام اهلل انتهاكاتها بحق 
المواطنين، حيــث يقبع داخل زنازينها عشــرات المعتقلين 
السياســيين غالبيتهــم مــن األســرى المحرريــن وطلبــة 
الجامعات وتمدد اعتقالهم وتمنع محامي الدفاع من االلتقاء 

بهم في مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة.
وتركــزت االعتقــاالت التــي تنفذهــا أجهزة الســلطة ضد 
والمعلميــن،  واألكاديمييــن  والصحفييــن،  المثقفيــن، 
وغيرهــم، في محاولــة لمنع إحــداث أي تأثير في الشــارع 
الفلســطيني، أو تشــكيل رأي سياســي مخالف لتوجهاتها 

السياسية.

رام اهلل- غزة/ محمد أبو شحمة:
طالبت مؤسســة حقوقية وقيادي فــي حركة حماس 
الســلطة فــي رام اهلل برفع العقوبات فــورا عن قطاع 

غزة لتعزيز قدرته على مواجهة جائحة كورونا.
ومع وصول فيروس كورونا المســتجد إلى قطاع غزة 
المحاصر منذ 14 عامًا، خرجت أصوات أممية وحقوقية 
تطالــب المجتمــع الدولي بدعم القطــاع باإلمدادات 
الطبية المختلفة لمواجهــة المرض القاتل، في حين 
تواصل السلطة في رام اهلل فرض رزمة من العقوبات 

على أهالي القطاع.
وعلــى عكس جميــع دول العالم التي بــدأت بتقديم 
دعــم مالــي لمواطنيهــا لمواجهــة أزمــة فيــروس 
كورونا، لم تدعم الســلطة القطــاع الصحي في غزة، 
رغم المســاعدات المالية التي وصلتهــا أخيرًا وتقدر 
بمالييــن الدوالرات من دولة قطــر، ومنظمة الصحة 

العالمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق 
الشعب الفلســطيني "حشــد"، صالح عبد العاطي أن 
مواصلة الســلطة فــرض العقوبات علــى قطاع غزة 
في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المســتجد، تعد 

"جريمة وطنية بحق اإلنسانية".
وقال عبد العاطي لصحيفة "فلســطين": الســلطة في 
الضفــة الغربية مطالبة برفع العقوبات الجماعية التي 
فرضتها على قطاع غزة في عام 2017 بشــكل سريع 
وعاجل، والضغط على ســلطات االحتالل اإلســرائيلي 
والمجتمع الدولي لرفع الحصار المفروض على القطاع.

وأضاف: "المطلوب كذلك من الســلطة دعم القطاع 

الصحــي في غــزة خاصة مع وصول فيــروس كورونا، 
ووقــف المناكفــات السياســية، وإعــادة رواتب جميع 
العامليــن مــن أطبــاء وممرضين وعامليــن في هذا 

القطاع، وتقديم رواتب كاملة لهم".
وشــدد عبد العاطــي على ضرورة أن تعمل الســلطة 
الفلســطينية على إعطاء قطــاع غزة كامل حصته من 
المســاعدات الدولية الــواردة من المجتمــع الدولي 
ومنظمــة الصحــة العالميــة، ووقف سياســة التمييز 

الجغرافي بين شطري الوطن. 
مــن جانبه أكد النائــب في المجلس التشــريعي عن 
محافظة طولكرم فتحي القرعاوي أن استمرار السلطة 
في فــرض العقوبات على قطاع غزة في هذا التوقيت 
بالذات، يعــد "خطيئة كبيرة يرتكبها كل من يواصل 

فرضها ويرفض رفعها".
وقال القرعاوي لصحيفة "فلســطين": "المطلوب من 
الســلطة ليس رفع العقوبات فقط بــل القيام بحملة 
دوليــة وعربيــة واســعة لرفع الحصــار اإلســرائيلي 
المفروض على قطــاع غزة، وإعــادة اللحمة الوطنية 

من أجل مواجهة فيروس كورونا الخطير".
وأضــاف: إن "قطــاع غزة يدفــع ثمنا مضاعفــا، ومع 
اســتمرار العقوبــات والحصار اإلســرائيلي ســيكون 
الوضــع مختلفا وسيشــكل خطــورة على حيــاة أبناء 

القطاع، خاصة أن الفيروس وصل إلى غزة".
ونبه القرعاوي إلى أن الدول في أوقات انتشار األوبئة 
تنحــي خالفاتها وفقًا للقيم واألعراف المعروفة بينها، 
لذلك يجب على الســلطة تصحيــح الخطأ الكبير ورفع 

الحصار والعقوبات عن قطاع غزة فورًا.

مطالبة السلطة برفع العقوبات عن غزة 
لتعزيز قدرتها على مواجهة "كورونا"

حالـــــة الطـــــوارئ فـــــي الضفـــــــة 
ال توقف نهج االعتقال السياسي 

السياسة القمعية ضد الفلسطينيين ال تتوقف 
االحتالل يستغل انشغال العالم بـ"كورونا" لتنفيذ مخططاته التوسعية
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

26
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فرانكفــورت 5 مدينــة  تحتــل  الحلفــاء  قــوات 

األلمانيــة وذلــك قبيــل نهاية الحــرب العالمية 
الثانية.

 1
9

5
الفرنسيون يعتقلون أعضاء الحكومة التونسية 2

وينفونهم إلى جنوبي تونس.

 1
9

7
المصريــة 9 الســام  معاهــدة  علــى  التوقيــع 

اإلســرائيلية فــي واشــنطن العاصمــة وذلــك 
تحت إشراف الواليات المتحدة.

 2
0

0
تعديــل الدســتور المصــري بتعديات شــملت 7

حذف اإلشارات إلى النظام االشتراكي للدولة، 
ووضع األساس الدستوري لقانون اإلرهاب. 

 2
0

1
السعودية تبدأ عملية »عاصفة الحزم« وذلك 5

»لتحريــر« اليمــن مــن الحوثيين وأتبــاع الرئيس 
المخلوع علي عبد الله صالح.

"الجزيــرة" مســاء أمــس: "نحــن بحاجــة عاجلة 
لتقديــم كل الدعــم لســكان القطــاع لمواجهة 

كورونا".
وكان غوتيريــش أكــد أن كوفيــد19- "يهــدد 
البشــرية جمعــاء"، وذلــك خالل إطالقــه "خطة 
اســتجابة إنســانية عالمية" تســتمر حتى كانون 
األول/ديســمبر مرفقــة بحملــة تمويــل لجهود 

التصدي للفيروس بقيمة ملياري دوالر.
وقال غوتيريش خــالل عرض الخطة األممية عبر 
الفيديــو: "يجب على البشــرية جمعاء العمل من 
أجل القضاء على" كوفيــد19-، عادا أن "الجهود 
التــي تبذلهــا البلــدان بشــكل منفــرد من أجل 

التصدي له لن تكون كافية".
وكان غوتيريش قد وجّه األســبوع الماضي نداء 

للتضامــن مع الــدول الفقيرة والضعيفــة تفاديا 
لسقوط "ماليين" الضحايا.

وتهــدف الخطة إلى مكافحــة الفيروس في "أفقر 
بلدان العالم" و"مســاعدة الفئات الضعيفة جدا"، 
والنساء واألطفال و"كبار السن واألشخاص الذين 
يعانــون مــن أمــراض مزمنة واألشــخاص ذوي 

اإلعاقة".

بعد فوضى اإلنتاج 
واألسعار.. "الصحة" تضبط 

بيع المعقمات الطبية 
غزة/ محمد أبو شحمة:

ذهــب الكثير من المواطنين إلى شــراء المعقمات الصحيــة من الصيدليات 
ضمــن اإلجراءات االحترازيــة لمنع اإلصابة بفيروس كورونــا، ولكن ال يدري 

الكثير منهم أنهم قد يقعون ضحية للغش.
وانتشرت في أسواق قطاع غزة والصيدليات والمحالت التجارية أنواع مختلفة 
مــن المعقمات المغشوشــة التي قد تؤثــر على صحتهم، وال تقــوم بالدور 
المطلوب منها في التعقيم ومحاربة الفيروسات، وفقًا لتأكيدات وزارة الصحة.
ويقوم عدد من األشــخاص غيــر المؤهلين في تصنيع وتعبئــة كحول الجل 
التي يتم اســتخدامها لتطهير اليدين للوقاية من فيروس كورونا المســتجد 
وبيعها لصالح تجار في القطاع، دون وجود أي معرفة علمية بالطريقة الطبية 
الصحيحــة لصناعة تلــك المعقمات، أو دراية لهــم بالمواصفات والمقاييس 
المطلوبة، حســب فحــص مخبري قامت بــه وزارة الصحة لعينــات من هذه 

المعقمات.
وأكد عدد من هؤالء المصنعين للمعقمات في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين" 
أنهــم يتبعــون الطريقــة الصحيحة فــي تصنيــع المعقمات الصحيــة ووفقًا 

للمواصفات الطبية التي تضعها وزارة الصحة في قطاع غزة.
حســام لبد مدير شركة لبد للمنظفات، أكد أنه في بداية الحديث عن انتشار 
فيــروس كورونا تالعب عدد من التجار فــي المواد الخام الخاصة بالمعقمات 

الصحية بحيث قللوا نسبة الكحول ووضعها بدل عنها ماًء.
وقال لبد لـ"فلســطين": لم يدم الغش طوياًل مع زيادة الحمالت التفتيشــية 
التي قامت بها وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة على األســواق والتجار، 
حيــث تم الســيطرة على حالة الغش، وبــدأ الجميع يقــوم بتصنيع معقمات 

صحية وفق المواصفة الطبية المعروفة.
وأضــاف لبــد: اآلن يتم وضــع كحول بنســبة %70 على المعقمــات الصحية 
الموجودة في قطاع غزة ووفقًا للمواصفة، وكذلك البيع باألســعار التي كانت 

قبل ظهور فيروس كورونا وذلك التزامًا بتعليمات وزارة االقتصاد الوطني.
وأوضــح أن المعقمات تخضع لمراقبة وفحص من قبل الجهات الرســمية في 
أســواق قطاع غزة، حيث يوجد صعوبة في بيع وتســويق معقمات مغشوشة 

كما كان الحال عند بداية األزمة.
أحمد حمدان صاحب صيدلية االســتقالل، أكد أن جميع المعقمات الموجودة 
فــي صيدليته غير مغشوشــة ومطابقــة للمواصفات الفلســطينية، مبينًا أن 
المعمقات المغشوشة يتم بيعها في األسواق وبعض المحالت داخل األحياء.
وقال حمدان في حديثه لـ"فلسطين": "يوجد أكثر من طريقة يتم بها التعرف 
على أن المعمقات مغشوشــة أو أصلية، أولها االنتباه إلى العلب البالستيكية 
التــي وضعها بها وقــراءة البيانات الخاصــة بالمعقمات والشــركة المنتجة 

وتاريخ اإلنتاج واالنتهاء".
وأضــاف: يجب على المواطن االهتمام بهــذه البيانات ويتأكد من وجود رقم 
هاتــف وعنوان للجهة التــي قامت بتصنيــع المعقمات، وكذلــك التأكد من 
الماركــة التجارية لها، ألن غياب تلك المعلومات يؤكد أن المنتج مغشوشــة 

ومجهول المصدر.
ولفت إلى أن أســعار المعقمات في األماكــن المخصصة لبيعها كالصيدليات 
معقولــة وغير مرتفعــة، ومتوافقة مع النشــرة التي أصدرتهــا وزارة الصحة 

الفلسطينية.
وزارة الصحة أكدت أنها أجرت عددا من الفحوصات على عينات من المعقمات 
في مختبر الصحة العامة التابع للوزارة ليتبن أنها مخالفة للمواصفات الطبية، 

وال توجد بها نسبة كحول وتوزع على أنها تستخدم ألغراض التعقيم.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن فرق تفتيش مكونة من مفتشــين من وزارتي 
الصحة واالقتصاد ومباحث التموين والمباحث العامة الطبية قامت بمصادرة 

أكثر من عينة لغرض الفحص.
وأكــد مدير عام الشــؤون القانونية، ســعيد البطة، أنه تــم إحالة الموضوع 

بشكل عاجل للنائب العام التخاذ المتقضي القانوني على ضوء ذلك.
وشــدد البطة على خطــورة هذه الجريمة، مؤكــدًا أن جهات االختصاص لن 
تتهــاون اطالقًا في اتخــاذ جميع اإلجراءات الالزمــة والرادعة ضد المخالفين 

حفاظًا على صحة الشعب الفلسطيني السيما في هذه الظروف االستثنائية.

أسسه أطباء من غزة

"طب فاكت" تطبيق إلكتروني يقدم 
االستشارات مجاًنا "في زمن "كورونا"

غزة/ جمال غيث:
دون الحاجــة للوصــول إلى المستشــفى 
أو العيــادات الخاصــة، بإمكانك مراســلة 
أطباء مختصين في قطاع غزة عبر تطبيق 
إلكترونــي "أون الين"، مــن داخل منزلك 

سواء كنت سليما أم مريضا. 
ويتيح التطبيــق اإللكتروني الجديد "طب 
فاكت"، الذي أطلقته مجموعة من األطباء 
فــي قطاع غــزة، التحدث مــع المواطنين 
أو  الكتابيــة  الدردشــة  عبــر  والمرضــى 
المكالمــات الصوتيــة والفيديــو؛ بهدف 
تقليــل احتكاك المواطنيــن مع بعضهم، 
المستشــفيات  إلــى  وتقليــل وصولهــم 
علــى  حفاًظــا  الحكوميــة،  والعيــادات 

سالمتهم اتقاء من فيروس "كورونا".
خدمــة  وأســهل،  أول  فاكــت"  "طــب  و 
الستشارة األطباء المختصين دون مغادرة 
المنــزل للتغلب على الكثيــر من العقبات 
التــي تمنــع المرضى من الحصــول على 

الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.
وكان إلعالن وزارة الصحة في قطاع غزة، 
أخيرا، وقف العمــل في العيادات الخارجية 
للمستشــفيات، خشية تفشــي "كورونا"، 
دافعًــا لعــدد مــن األطبــاء والمختصين 
تقديــم االستشــارات الطبيــة للمرضــى 
والحد مــن المخاطر التي قــد يتعرضون 

لها.
استشارات طبية

وقال نقيب األطباء د.فضل نعيم: تطبيق 
"طب فاكت" تم تحويله من مدفوع األجر 
إلــى تطبيق مجانــي لتقديم االستشــارة 

المواطنيــن والمرضى،  الطبيــة لجميــع 
للحفاظ على سالمتهم والصحة العامة.

وأوضــح نعيــم لصحيفة "فلســطين" أن 
عددًا من األطباء من مختلف التخصصات 
أبدوا اســتعدادهم لتقديم االستشــارات 
الطبيــة للمرضى، في محاولة منهم للحد 
من خروجهم من المنازل بهدف وقايتهم 
من اإلصابة باألمــراض في ظل الظروف 

الراهنة.
وأكد أن عشــرات األطبــاء يعملون ضمن 
تطبيق "طب فاكت" من داخل فلســطين 
وخارجها، مشيرًا إلى أن الساعات القادمة 
ســيتم رفد عــدد األطباء واالستشــاريين 
ســواء من داخل غــزة أو الضفــة الغربية 
أو دولة قطر لتقديم االستشــارات الطبية 

للمرضى من مختلف التخصصات.
ولفــت نعيم إلــى أن التطبيــق ال يقتصر 
على القطاع بل يمكن االستفادة منه من 

الضفة الغربية ومختلف دول العالم.
ومــن خــالل التطبيــق، ونظــرًا لخطورة 
الحالة، قال نعيم: "إنه سيتم توجيه بعض 
المرضــى للمستشــفيات بعــد معاينتهم 
بالشــكل المطلوب في حــال تطلب األمر 

ذلك".
من جهته، قال المدير التنفيذي لمشروع 
"طــب فاكــت" د. محمد غنيــم: إن فكرة 
التطبيــق ظهــرت قبــل نحــو عــام مــن 
قبــل خريجــي كليــة الطب فــي الجامعة 
اإلســالمية، "كان هدفهــا آن ذاك تقديم 

استشارات طبية مدفوعة األجر".
وأضاف غنيــم لصحيفة "فلســطين": بدأ 

التطبيــق في نهايــة عــام 2019، بحجز 
موعــد مــن خــالل التطبيق مــع الطبيب 
والحديث معه وتشــخيص الحالة، مشيرًا 
إلى أن العمل بدأ بنحو 15 طبيبا في أربعة 
تخصصات ثــم ارتفع العــدد في منتصف 

شهر يناير 2020م إلى 30 طبيبا.
وتابــع: في ظل انتشــار "كورونــا"، قررنا 
تحويــل التطبيــق المدفــوع األجــر إلــى 
تطبيق مجاني يستفيد منه الجميع السيما 
بعــد إعالن وزارة الصحــة وقف العمل في 

العيادات الخارجية بمستشفيات القطاع.
وأكد أنه بعد التواصل مع نقابة األطباء في 
قطاع غزة، لخدمة المرضى وافقت األولى 
على الفكرة ورفدتنا بأطباء واستشــاريين 
لديهــا للعمل ضمــن التطبيــق المجاني 
لعالج المرضى والحد مــن المخاطر التي 

قد يتعرضون لها خالل تنقلهم.
ويبــن غنيم أن عــدد األطبــاء والعاملين 
ضمــن التطبيق وصل لنحــو 100 طبيب 
حتــى مســاء االثنيــن الماضــي، متوقعًا 

ارتفاع األعداد خالل األيام القادمة.
وقــال: منذ اإلعالن عــن مجانية التطبيق 
ونشــره في الضفــة الغربية تــم تحميله 
خــالل يــوم االثنيــن الماضــي مــن قبل 
500 زائر، بينهــم من تواصل مع األطباء 

وحصلوا على استشارات طبية.
وأكــد غنيم أنــه في حال اضطــر الطبيب 
الكشــف المباشــر على المريــض "فيتم 
توجيهه إلى المستشفى وإرشاده بكيفيه 
الحــذر والتعامــل مــع األطبــاء والمرضى 

بشكل يمنع نقل أو اصابته باألمراض".

االحتالل شــابا من مدينة قلقيلية. وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل اعتقلت 
الشاب أحمد رضا خضر )20 عاما(، قرب المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية.

وكانــت قــوات االحتالل أغلقــت مداخل قريتــي قصرة وجوريش جنــوب نابلس 
بالمكعبات اإلسمنتية.

وقال مجلسا قصرة وجوريش في تصريح صحفي إن قوات االحتالل أغلقت مداخل 
القريتين بالمكعبات اإلسمنتية، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.

من جانب آخر، أتلف مستوطنون أمس، 50 شجرة كرمة وزيتون من أراضي بلدة 
الخضر جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة.

وأفــاد مالك األرض هشــام محمد صبيح بأنــه تفاجأ عند دخولــه أرضه، بإتالف 
مســتوطنين 40 شجرة كرمة و10 أشــجار زيتون، تقع في منطقة "سهل الرجم"، 

القريبة من مجمع مستوطنة "غوش عصيون " الجاثمة على أراضي المواطنين.
وأضاف صبيح أن هذا االعتداء ليس األول من نوعه، بل وقع مرات سابقة، مؤكدا 
أن المســتوطنين يســتغلون الحالة العامة التي تمر بهــا محافظة بيت لحم منذ 
الخامس من الشهر الجاري فيخربون أراضي المواطنين وأشجارهم ومزروعاتهم.

يشــار إلى أن المســتوطنين قطعوا خالل األســابيع الماضية المئات من أشــجار 
الزيتون والكرمة في بلدة الخضر، وشــقوا طريقا وعبّدوه، ونصبوا بركسات في 

منطقة خلة النحلة المحاذية لقرية وادي رحال جنوبا.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

ليموند: السلطة الفلسطينية
 ال تحترم نفسها وال اإلنسانية !

ســلطة فلســطينية ال تحترم نفســها. هذا ما اســتخلصته ليموند 
الفرنســية من متابعتهــا لوباء كورونــا في األراضي الفلســطينية 
المحتلة. الســلطة التي تدعي تمثيل الشــعب الفلسطيني في غزة 
والضفة فشلت في اختبار االنسانية، وتمثيل المجتمع الفلسطيني؟! 
السلطة في رام اهلل تتعامل مع غزة وكأن غزة دولة مجاورة، بحسب 

لغة ليموند، وليست منطقة تابعة للسلطة؟!
لماذا ذهبت ليموند وصحف بريطانية النتقاد السلطة ؟! الجواب ألن 
السلطة، وحكومة محمد اشتية رفضت تقديم حصة غزة المالية من 
المساعدات اإلنسانية، المدفوعة للسلطة من دول العالم، ومنظمة 
الصحــة العالمية، حيث دفعت الدول هــذه األموال لكل من يعيش 
في الضفة وغزة. لماذا استخدمت السلطة المساعدات للضفة دون 
غزة، وكأن ســكان غزة شــعب آخر، مــع أن المانحين أنفســهم لم 

يميزوا بين غزة والضفة؟!
يــا للعــار؟! ليموند تطلب مــن حكومــات العالم متابعــة تبرعاتها 
للســلطة، بما يضمن وصول حصة غزة إليها. يا للعار، ليموند أكثر 
إنسانية من سلطة رام اهلل، ومن حكومة محمد اشتية. وألن العار في 
السلطة قديم، وممتد، وال نتوقع ارتفاعه، فإن غزة تطالب المجتمع 
الدولي مساعدتها بشكل مباشر، في هذا الظرف االستثنائي، وغض 
الطرف عن الخالف السياســي اآلن مع حمــاس، أو الجهة التي تدير 
غزة ، لقد أثبتت التقارير الدولية أن قيادة غزة جهة مسئولة وجيدة 

في إجراءاتها لمكافحة كورونا رغم قلة اإلمكانات.
سلطة رام اهلل، وحكومة اشتية، لم يفعلوا شيًئا لغزة، وربما يتمنون 
غرقهــا في الفايروس، أو في البحر، والخالص من عبئها إلى األبد؟! 
هذا التمني والحمد اهلل يصطدم بإنكار الحق سبحانه عليهم، ومده 
لغزة بقوة الصبر والتحمــل، واالعتماد على النفس مع التوكل على 

اهلل.
فــي رام اهلل ســلطة ال تحترم نفســها، وتحتكر المــال، والتبرعات، 
وتزعــم أنها لكل الشــعب، وصحف العالم تكذبهــا تكذيبًا صريحًا 
وباألدلــة، وتقف فتــح في غزة متفرجــة، وكأن الفيروس يضر رجال 
حمــاس وال يضرهــا؟! لم نســمع صوتًــا فتحاويًّا واحــدًا في غزة 
يجهر بالحق، ويمتطي اإلنســانية ويطلب من حكومة اشتية إرسال 
حصة غزة من التبرعات للمســاعدة في حماية السكان من كورونا. 
ال ترســلوا مااًل. أرســلوا أجهزة تنفس صناعي، ومستلزمات طبية، 

وأدوية؟!
إن من عاش في العار، ســيموت وهو في عار أكبر، ومن عاش أنانيًّا 
ســيموت بمرض األنانية والحسرة، وســيبقى الشريف الكريم يعمر 
األرض، ويرث السلطة والحكومة، رغم أنف من احتكروا مال الشعب 

والتبرعات؟!

طوكيو/ وكاالت:
كشفت شركة فيوسونيك، مزود الحلول 
البصريــة الرائــد على مســتوى العالم، 
عن تقديم حل التعلم عن بعد الشــهير 
وجامعــات  لكليــات   ،myViewBoard

K12 بالمجان.

وتأتــي هــذا الخطــوة في ظل تفشــي 
فيــروس كورونــا حــول العالــم، حيــث 

تستعد العديد من المدارس والجامعات 
لغلــق أبوابها لفتــرة طويلة، كما يبحث 
المعلمون والمؤسســات بشــكل عاجل 
عن إمكانيات التعلم والتحول إلى حلول 

مناسبة لطالبهم.
وقال جيمس تشــو، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة فيوســونيك، "نظــرا ألننا جهة 
معنيــة في قطــاع التعليم، فقــد حرصنا 

على القيــام بدورنا في دعــم المدارس 
والمعلمين والطــالب وأولياء األمور في 
هذا الوقت العصيب، ال ســيما بالنســبة 
لألشــخاص الذيــن ال يمكنهم الوصول 
إلــى التعلم عــن بعد"، وفقــا لما ذكرته 

البوابة العربية لألخبار التقنية.
وتابع تشــو: "على الرغــم من أن بعض 
المــدارس التــي تمتلك قــدرات قائمة 

قد قامت بتنفيذ حــل التعلم خالل فترة 
إغــالق المــدارس، فــإن هنــاك العديد 
مــن المدارس قد ُأخــذت على حين غرة 
بسبب تفشي فيروس كورونا واضطرت 
إلى إيقــاف جميــع الدروس المدرســية 

المباشرة".
مــن  المتقــدم  التعلــم  حــل  ويســمح 
 ،myViewBoard فيوســونيك، 
التعلــم  دروس  بتقديــم  للمدرســين 
عن بعــد عبر منصة مفتوحــة وملهمة، 
ويضمن ذلك عدم تضرر تعليم الطالب 
ونتائج التعلم الخاصة بهم، مهما كانت 
 myViewBoard أماكنهم، كمــا أن حل

سهل اإلعداد واالستخدام.
ويتيح هــذا الحل التعــاون التفاعلي في 
الوقــت الفعلــي، الــذي يشــبه الفصل 
الدراســي، عبر نظام مؤتمــرات الفيديو 
والصوت والمراسالت والسبورة الرقمية، 
كما يســاعد حــل myViewBoard عبر 
ميزاته الشاملة أولياء األمور والمعلمين 
والطــالب على خلق بيئة تعلم افتراضية 

مواتية جذابة وتفاعلية وفعالة.

شركة عالمية تقدم أدوات التعلم عن بعد مجاًنا للمدارس والجامعات

نيودلهي/ وكاالت:
هــرب طياران مــن طائرة تابعة لشــركة طيــران في جنوب 
شرق آسيا، بعد أن ســمعا أن بعض ركابها يشتبه إصابتهم 
بفيــروس "كورونا" المســتجد )كوفيــد- 19(، الــذي يجتاح 

العالم. 
ورصدت كاميرات المراقبة فــي مطار "أنديرا غاندي الدولي" 
في دلهي، الطيارين وهما يخرجان من طائرة شــركة طيران 
"إيرآسيا" الماليزية، حسبما ذكر موقع "إنديا توداي" الهندي.

واختار الطيــاران على الرحلة المتجهة مــن مدينة بيون إلى 
دلهي الخروج بهــذه الطريقة من بوابة قمــرة القيادة بداًل 
مــن الخروج من المقصــورة مع بقية الطاقــم والركاب، بعد 
أن ســمعا أن بعض الــركاب المحتمل إصابتهــم بالفيروس 

جالسون في الصف األول.
وكما يظهر في تســجيل الفيديو، يفتــح أحد الطيارين بوابة 
قمرة القيادة ويخرج منها ويشق طريقه بأمان إلى الدرج قبل 
مســاعدة زميله للخروج من والنــزول على الدرج بعد لحظات 

من هبوط الطائرة في نيودلهي.
وكان وراء هروبهما شــائعة بأن لديهما مسافرين مصابين؛ 

غيــر أنه في وقت الحــق، أجرت الســلطات الهندية اختبارات 
الفيروس للركاب، ولكن النتائج جاءت سلبية.

وقال متحدث باســم "إير آســيا" فرع الهنــد: "تم اإلبالغ عن 
ركاب مشــتبه في إصابتهم بفيروس كوفيــد19- على متن 
الرحلــة I5-732، مــن بيون إلــى نيودلهي فــي 20 مارس، 

جالسين في الصف األول.
وأضــاف: "كإجراء أمــان بعد الهبوط، توقفــت الطائرة ونزل 
الركاب المشــتبه بإصابتهم من البــاب األمامي. ونزل جميع 

الركاب اآلخرين برفقة الطاقم من الباب الخلفي للطائرة".
وتابع: "عزل طاقم الطائرة أنفســهم في قمرة القيادة لحين 
التأكــد من ســالمة بيئــة المقصــورة بالقرب مــن المخرج 
الرئيســي لتكــون آمنــة. واختار الطيــار النزول مــن المخرج 
الثانوي باستخدام حامل آمن، نظرًا لقرب المقاعد من قمرة 
القيــادة. وتم تعقيم الطائرة وإجراء تطهير شــامل وتنظيف 
عميق". وأضــاف المتحدث "طاقمنا مدربون تدريبا جيدا على 
الحــوادث من هــذا النوع ونود أن نســجل تقديرنا لتفانيهم 
في االســتمرار في خدمة الركاب بأقصــى درجات العناية في 

الظروف الحالية".

طياران يهربان من طائرة عليها 
ركاب يشتبه في إصابتهم بكورونا


