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القدس المحتلة/ محمد الدلو:
استشهد في ساعة متأخرة من مساء أمس، شاب فلسطيني 
برصــاص قــوات جيــش االحتــال اإلســرائيلي، فــي حيــن اقتحم 
عشــرات المســتوطنين باحــات المســجد األقصــى رغــم الحظر 
ا. وأفادت  المفروض بســبب تفشــي فيــروس كورونــا إســرائيليًّ
مصــادر محلية مســاء أمس، بأن قــوات جيش االحتال أطلقت 
النار باتجاه مركبة على الشارع الرئيس قرب مدخل بلدة نعلين.

وأشارت إلى أن جيش االحتال احتجز سيارة اإلسعاف، ومنعها 
من نقل الشاب إلى المستشفى، ما أدى الستشهاده. وأفادت 

مصادر  إعامية أن الشــهيد هو الشــاب ســفيان نواف 
الخواجا. وذكرت مصادر إعامية إسرائيلية أن قوة

شهيد برصاص االحتالل غريب 
رام الله ومستوطنون 

يقتحمون باحات األقىص 

جيـــوش 
العالم في 
الشوارع 
لمواجهة 
كورونــــــا

الدوحة–غزة/ يحيى اليعقوبي:
أكد مســؤول ملف األســرى في المكتب السياســي لحركــة المقاومة 
اإلســامية حمــاس، موســى دوديــن، أن االحتــال اإلســرائيلي يفــرض 

تعتيًمــا قاســًيا علــى أوضاع األســرى داخل الســجون؛ محمــًا إدارتها 
مســؤولية أي انتشــار محتمل لوباء »كورونا« بينهم. وقال 
دودين في حوار مع صحيفة »فلســطين«: »كل شيء وارد 

غزة/ حاوره- نور الدين صالح:
أكــد مديــر مكتــب منظمة الصحة العالمية في قطــاع غزة د. عبد 
الناصــر صبــح، أن اإلعان عن إصابة اثنين مــن المواطنين بفيروس 
»كورونــا« المســتجد ال يشــكل خطــًرا كبيــًرا علــى ســكان القطاع، 

لكــون الحالتيــن لــم تختلطــا بأنــاس ُكثــر، منبًهــا إلــى أن 
الخطــر يقــع عند اكتشــاف حــاالت من داخــل القطاع. 

المقاومة مستعدة إلبرام صفقة تبادل في أسوأ الظروف

دودين لـ"فلسطين": االحتالل يتكتم على 
أوضاع األسرى ونطالب بلجنة صحية محايدة

مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة لـ »فلسطين«:

اكتشاف مصاَبي كورونا على المعبر ال 
ل خطًرا كبيًرا على سكان القطاع يشكِّ

غزة/ جمال غيث:
أكــد الناطق باســم وزارة الصحة الدكتور أشــرف 
القــدرة، أنــه لــم تُســجل أي إصابــات بفيروس 
»كورونــا« كوفيــد 19، داخــل قطاع غــزة. وقال 

القــدرة، خــال مؤتمر اإليجــاز الصحفــي لمركز 
اإلعام والمعلومــات الحكومي لمواجهة فيروس 
»كورونا« والذي عقد، مســاء أمــس، في المجمع 
اإلداري لوزارة الصحة، غــرب مدينة غزة: »كثفت 

الوزارة الفحص المخبري للعائدين إلى قطاع غزة 
حيــث أجرى المختبر المركــزي 99 فحصًا مخبريًا 

لحاالت مشتبهة وكانت نتائج 97 عينة 
منها سلبية، واثنتين موجبة لوافدَيِن 

حماس تدعو 
السلطة لرفع 
العقوبات عن 
غزة لمواجهة 
"كورونــــــــــــا"

هنية: اإلسناد القطري امتداد لمواقفها األصيلة 
قطر تدعم قطاع غزة
 بـ150 مليون دوالر 

غزة/ فلسطين:
أعلنت دولة قطر، أمس، عن تقديم 150 مليون دوالر في إطار 

الجهــود اإلغاثية لقطاع غزة.وذكــرت وكالة األنباء 
القطريــة »قنا«، أن أمير دولــة قطر تميم بن حمد 

إصابات "كورونا" في 
)إسرائيل( ترتفع إلى 1071

القدس المحتلة/ فلسطين:
أعلنت وزارة الصحة اإلســرائيلية، مســاء أمس، عن ارتفاع 

عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1071 حالة.
وأفادت الوزارة، في بيان نشــرته وســائل إعام 
19إســرائيلية، أنه تم تســجيل 126 إصابة جديدة 

نيابة االحتالل ترفض تأجيل 
دخول الشيخ رائد صالح للسجن

الناصرة/ فلسطين:
رفضــت نيابــة االحتال تأجيــل دخول الشــيخ رائد صاح إلى الســجن لقضاء 
محكوميتــه في "ملــف الثوابت"، بعد أن توجّــه طاقم بطلــب التأجيل لمدة 
شــهرين نظرا للظروف الراهنة التي تعيشــها الباد والعالم في أعقاب انتشار 
فيروس كورونا المســتجد. ومن المزمع أن يدخل الشــيخ صاح  الســجن يوم 

25 آذار/ مــارس الجــاري، بعد أن قضت محكمــة صلح االحتال في 

حيفا، في العاشــر من شــباط/ فبراير الماضي، بسجن الشيخ صاح 

حجر قائد قوى األمن الداخلي وجميع المخالطين إلصابتي "كورونا"

الصحــــة: لـــم نسجـــل أي إصابـــة 
بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة
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جنود االحتالل ينقلون جثمان الشهيد سفيان الخواجا غربي رام الله أمس، وفي الصورة اإلطار الشهيد       )وكاالت(



وقف العمل بالعيادات 
الخارجية ومنع

 زيارات المرضى 
الحجر المنزلي

 لـ2071 عائًدا ينتهي 
في 26 مارس
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وبيــن أن "الحالتين اللتين ظهرت نتائج إصابتهما بالفيروس 
هما لرجلين في العقد الســادس والســابع من عمرهما وعادا 
من الباكســتان ضمن مجموعة أخرى في مناطق متفرقة من 

محافظات الوطن ظهرت على بعضهم أعراض المرض".
متابعة صحية

وأشار القدرة إلى أن الطواقم المختصة توجهت لمقر حجرهم 
الصحــي بغزة وعزلتهم وأخذت مســحات مخبرية منهما حتى 
ظهــور نتائج فحــص العينات "رغــم عدم ظهــور أي أعراض 
مرضيــة عليهما"، مشــددًا علــى أن الحالتين لــم تدخال إلى 

مناطق سُكناهم في قطاع غزة.
وأشــار إلى أن الحالتيــن يخضعان للعــزل والمتابعة الصحية 
في مستشــفى العزل بمعبر رفح البري، "كمــا تم اتخاذ جميع 
اإلجراءات والتدابيــر الالزمة لـ29 شــخصًا خالطوا الحالتين، 
وإخضــاع 19 منهم للفحص المخبري، تبين الحًقا خلوهم من 

المرض".
وذكر أن اإلعالن المباشــر فور صــدور نتائج الفحص المخبري 
في ســاعة متأخرة من الليل يدلل على اعتماد منهج الشفافية 
وتدفــق المعلومات من قبــل وزارة الصحة للجمهور بشــكل 
مباشر، "وهذا يمكن الطواقم الصحية والمواطنين من اتخاد 

التدابير االحترازية الواجبة لحظة بلحظة".
إجراءات احترازية

ورأى القدرة، أن "اكتشــاف الحالتين فــي مركز الحجر الصحي 
اإلجباري يؤكد ســالمة اإلجــراءات االحترازيــة والوقائية التي 
اتخذتهــا الصحــة بالتعــاون مع الجهــات الحكوميــة األخرى 

لتحصين المجتمع بمواجهة مخاطر الفيروس".
وبيــن أن الطواقم الطبيــة تابعت الحالة الصحيــة لــ 1287 
مستضاًفا داخل 20 مركزًا للحجر الصحي مصنفة وفًقا لتاريخ 
دخــول العائدين إليها وال يســمح بمغادرتها أو إضافة آخرين 

إليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي".
فــي حين أكد أن الــوزارة تابعت إجــراءات إنهاء فتــرة الحجر 
المنزلــي لــــ637 عائدًا إلــى القطاع، "لم تســجل عليهم أي 
أعــراض مرضية، لينخفض عدد المتبقيــن في الحجر المنزلي 
حتى اللحظة إلــى 2071 عائدًا، تنتهي فتــرة الحجر المنزلي 
آلخــر عائد منهم يوم الخميس المقبــل 26 مارس الجاري، ما 
يعني إتمــام مرحلة مهمة في مواجهة فيــروس كورونا، كما 
تم متابعة االلتزام بالسالمة والوقاية المنزلية لـ1350 عائدًا 

منهم".
مــن جانب آخــر، أفاد القــدرة بعقــد وكيــل وزارة الصحة د. 
يوســف أبو الريــش اجتماعًا مهمًّا مع مديــر منظمة الصحة 
العالمية في فلســطين جيالرد روكنشــوب، "مــن أجل العمل 

فورًا مع الجهات المعنيــة كافة على تلبية االحتياجات الطبية 
والمســتلزمات الوقائية التــي تتيح للطواقــم الطبية تقديم 

خدماتها في مواجهة فيروس كورونا الجديد".
احتياجات عائلية

وحمّــل المتحدث باســم وزارة الصحة، االحتالل اإلســرائيلي 
خطورة األوضاع الصحية واإلنسانية 
األمــم  غــزة، مطالبًــا  فــي قطــاع 
المتحــدة بتحمل مســؤولياتها تجاه 
مليونــي مواطــن يواجهــون ظروًفا 
معيشــية وصحيــة قاســية وســرعة 
العاجلة والطارئة  تلبية االحتياجــات 
من أجهزة التنفس والعناية المركزة 
الطبيــة  والمســتهلكات  واألدويــة 
ولــوازم المختبــرات والمســتلزمات 
الوقائية وجميــع مقومات الجهوزية 
واالســتعداد لمواجهة وبــاء كورونا 

الجديد.
كما حث المواطنين على ضرورة االلتزام بتعليمات وإرشادات 
الوقاية والسالمة الشخصية والمجتمعية، والتواصل مع الرقم 
المجانــي )103( لــوزارة الصحة لالستفســارات الصحية على 
مــدار الســاعة, داعيًا كبار الســن واألطفال ومرضــى الجهاز 

التنفســي وذوي المناعة الضعيفة إلــى تجنب األماكن العامة 
والتجمعات المزدحمة.

من جانب آخر، أعلن القدرة عن قرار وزارة الصحة بوقف العمل 
في جميع العيادات الخارجية بمستشفيات قطاع غزة، بدء من 

اليوم االثنين وحتى إشعار آخر.
كما أعلن عن وقــف زيارات المرضى 
المستشــفيات  فــي  المنوميــن 
العمليــات  وكذلــك  الحكوميــة، 
بجميــع  الطارئــة  غيــر  الجراحيــة 
مستشــفيات وزارة الصحة في قطاع 

غزة.
محاضر ضبط

المكتــب  رئيــس  كشــف  بــدوره، 
اإلعالمي الحكومي ســالمة معروف، 
عن إخضاع جميع المخالطين لحالتي 
اإلصابــة بفيروس "كورونــا"، للحجر 
الصحي اإلجباري، ومن بينهم: مدير 
عام قوى األمن الداخلي في قطاع غزة توفيق أبو نعيم ونائبه، 

الختالطهما بالمصابَيْن بحكم المتابعة الميدانية.
وقال رئيس مركــز إعالم المعلومات الحكومي، خالل المؤتمر 
الصحفــي: "تم اتخــاذ العينات الالزمة من األشــخاص الذين 

خالطوا اإلصابتين المعلن عنهم وننتظر النتائج".
وأضــاف: "لــن نتردد فــي اإلعالن عــن أي تطــورات مرتبطة 
بالواقــع الصحــي في غــزة، وال وجود لتطور حــرج على صحة 

الحالتين المعلن عنهما".
وبين أنه تم عمل 9 محاضر ضبط ألشــخاص حاولوا التالعب 
باألســعار داخل أســواق القطاع، مشــيرًا إلى أن حركة ضبط 
الســوق في مجمل الســلع داخــل قطاع غزة تســير على قدم 

وساق.
وطمــأن معــروف المواطنين بتوفر جميع الســلع األساســية 
بمخزون استراتيجي، مشددًا على أنه "من غير المسموح ألحد 
التالعب باألســعار أو أي محاولة للغش التجاري، وسيتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة والحاسمة بشأن المخالفين". وعن 
اتخاذ قرارات جديدة أســوة بالقــرارات التي أعلنت عنها وزارة 
الداخليــة بإغالق جميع صاالت األفراح، واألســواق الشــعبية 
األســبوعية، ومنــع إقامة بيوت العزاء والحفــالت، قال معروف 
لصحيفة "فلســطين": "نحــن ملزمون باتخــاذ كل اإلجراءات 
التي تضمن أمن وســالمة مجتمعنا"، مؤكدًا أن وزارة الصحة 

هي من تقدر الموقف.
حالة استثنائية

وعن المخالفات التي ســجلتها وســائل اإلعــالم، قال معروف: 
"لن نتردد للحظة باتخاذ أي مقتضى قانوني بحق المؤسسات 
اإلعالميــة المخالفة حتى لو وصل األمر إلى إغالق مؤسســات 
وتحويل المســؤولين إلى النيابة العامة فــي حال لم يلتزموا 

بالتوجيهات والتعليمات الصادرة".
وأضــاف: "نعيــش في حالــة اســتثنائية تتطلب مــن الجميع 
أن يكــون على قــدر المســؤولية ويتــم تغليب المســؤولية 

االجتماعية".
ولفت إلى تسجيل بعض المخالفات لوسائل إعالم، "عُقد على 
إثره لقاء جامع لجميع المؤسســات اإلعالميــة المحلية وأقمنا 
عليهــم وعلينا الحجة ووضعناهم في صــورة المطلوب منهم 
بشكل واضح، والمآخذ التي سجلت على بعض وسائل اإلعالم.

وأوضــح أن بعــض المخالفين الحًقــا اتخذ بحقهــم إجراءات 
توبيخيــة كحرمانهــم مــن التغطية، وعــدم إعطائهم بعض 
التصريحات، مشــيرًا إلى أنه في حال االســتمرار سيتم اتخاذ 

مقتضيات قانونية بحقهم.
ودعا "وســائل اإلعالم لتوعية وتثقيف وإرســال رسالة طمأنة 
للمواطنين في هذه الفترة تحديدًا وهي رســالتها، وااللتزام 
بكل درجــات المهنية المطلوبة وتســتجيب لــكل التعليمات 
والتوجيهــات الصــادرة الســتقاء المعلومــات مــن جهــات 

االختصاص ممثلة بوزارة الصحة".

الناصرة/ فلسطين:
رفضــت نيابة االحتالل تأجيل دخول الشــيخ رائد صالح 
إلى الســجن لقضاء محكوميته في "ملف الثوابت"، بعد 
أن توجّــه طاقــم بطلــب التأجيل لمدة شــهرين نظرا 
للظروف الراهنة التي تعيشــها البالد والعالم في أعقاب 
انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن المزمع أن يدخل 
الشــيخ صالح إلى الســجن يوم 25 آذار/ مارس الجاري، 
بعــد أن قضــت محكمة صلــح االحتالل فــي حيفا، في 
العاشر من شباط/ فبراير الماضي، بسجن الشيخ صالح 

24 شــهرا فــي "ملف الثوابــت" أضيفت إليها 4 أشــهر 

كانــت مع وقــف التنفيذ في ملف آخر، وهــو ملف "وادي 
الجــوز"، ليكون مجمــوع الفترة 28 شــهرا، قضى منها 

الشيخ رائد داخل السجن 11 شهرا.
وقال المحامــي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشــيخ 
صــالح: إن "النيابــة ســوّغت رفضهــا لطلــب التأجيــل 
بمسّوغات عامة دون أن تتطرق إلى الظروف الراهنة ووباء 
كورونا". وأضــاف أن "الدفاع توجّه إلى محكمة الصلح في 

حيفا للبت في هذه المسألة، قبل يوم األربعاء المقبل".

غزة/ فلسطين:
أكدت حركة المقاومة الشــعبية في فلسطين أن حماية 
القــدس واجــب علــى كل المســلمين في كافــة أنحاء 
العالم, في ظل ما تتعرض له من حملة تهويد وتهجير 

ألهلها, تحت مرأى ومسمع العالم.
وشــددت الحركة في تصريح لها أمس، بمناسبة ذكرى 
اإلسراء والمعراج, أنه "في يوم إسراء الحبيب المصطفى 
إلى بيت المقدس, يتحتم علينا إســراع الخطى من اجل 
بــذل مزيد من الجهد والعمل حتــى تحرير القدس من 

دنــس المحتل, فالقدس التي حررها عمر يجب أن تبقى 
إســالمية وال مكان لليهود فيها رغم ما يكيدونه اليوم 
ويخططــون له من هدم للمســجد األقصــى المبارك". 
وأشــارت الحركة إلــى أن عملية التهويد واالســتيطان 
المتواصلة في القدس والضفة الغربية عموما, ال يمكن 
أن يقابلها حلول انهزامية واستســالمية أمام االحتالل, 
بــل يحتم األمر من أجل تفعيل المقاومة المســلحة في 
الضفة الغربية المحتلة, كحل وحيد, ووقف المخططات 

االحتاللية تجاه أهل المدينة المقدسة.

حجر قائد قوى األمن الداخلي وجميع المخالطين إلصابتي "كورونا"
الصحة: لم نسجل أي إصابة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة

غزة/ جمال غيث:
أكــد الناطــق باســم وزارة الصحة الدكتور أشــرف القدرة، 
أنــه لــم ُتســجل أي إصابــات بفيــروس »كورونــا« كوفيــد 
مؤتمــر  خــال  القــدرة،  وقــال  غــزة.  قطــاع  داخــل   ،19

اإليجــاز الصحفي لمركز اإلعــام والمعلومات الحكومي 
لمواجهــة فيــروس »كورونا« والذي عقد، مســاء أمس، 
فــي المجمــع اإلداري لــوزارة الصحــة، غــرب مدينــة غزة: 
»كثفت الوزارة الفحص المخبري للعائدين إلى قطاع غزة 

حيــث أجــرى المختبــر المركــزي 99 فحًصا مخبرًيــا لحاالت 
مشــتبهة وكانــت نتائــج 97 عينــة منهــا ســلبية، واثنتــان 
موجبــة لوافَديــِن إلى قطاع غزة ولم تســجل أي إصابات 

بالمرض بين السكان داخل قطاع غزة حتى اللحظة«.

نيابة االحتالل ترفض تأجيل
 دخول الشيخ رائد صالح للسجن

"المقاومة الشعبية" تدعو 
لدعم صمود القدس وأهلها

جانب من المؤتمر الصحفي في غزة أمس     ) تصوير/ محمود أبو حصيرة (
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

غزة/ نور الدين صالح:
شــوارع شــبه خالية مــن الســيارات والمارّة، 
ومطاعم ومحال تجارية أقفلــت أبوابها حفاظًا 
على سالمة المواطنين، هكذا بدا المشهد في 
محافظات قطاع غــزة، بعد إعالن وزارة الصحة 
بغزة عن اكتشــاف حالتين مصابتين بفيروس 

"كورونا"، فجر أمس.
علــى النقيض من ذلك، فقد اكتظت األســواق 
الشــعبية والمخابــز بالمواطنيــن، حرصًا على 
اقتناء المستلزمات الالزمة لعائالتهم، لاللتزام 
في بيوتهم خالل الفترة القادمة، منعًا لتفشــي 
فيــروس "كورونــا" بيــن أعــداد كبيــرة مــن 

المواطنين.
وســارعت وزارات عــدّة فــي القطــاع إلرســال 
رســائل "طمّأنة" للمواطنين، بــأن األوضاع ال 
تزال تحت الســيطرة، وأن المصابين يخضعان 
للحجــر الصحــي االلزامــي في مستشــفى رفح 
الميداني جنوب القطاع، إضافة إلى توفر السلع 

والمستلزمات أليام عدّة.
صحيفة "فلســطين"، تجولت في بعض شوارع 
مدينــة غزة، ورصــدت بعض األجــواء وصورة 
األوضــاع وحالــة المواطنيــن، حيــث الحــظ 
مراســلها مدى اهتمام المواطنين باإلجراءات 
الوقائية واتخــاذ التدابير الالزمــة لذلك، مثل 
ارتداء المواطنين القفازات والكمامات الطبية.

حتى عناصــر األجهــزة األمنية أمــام المقرات 
األمنيــة ترتــدي وســائل األمــان والســالمة، 
ويضعون "الكمامات" على وجوههم، باإلضافة 

إلــى أفــراد شــرطة المــرور المنتشــرين فــي 
الشوارع.

الشــاب محمــد خالــد )30 عامًا( يعمل ســائقًا 
على ســيارة أجرة، انطلق منذ ساعة مبكرة من 
الصباح سعيًا لجلب قوت يومه، لكنّه تفاجأ بأن 
الشــوارع أشــبه بـ "الفارغة" بعد إعالن إصابة 

مواطنين بـ"كورونا".
ويتخــذ خالد بعــض اإلجــراءات في ســيارته، 
حفاظــًا علــى صحــة وســالمة الــركاب، حيث 
يســتخدم "المُعقم الكحولي" باستمرار، معربًا 
عن أمله أن ينتهي هذا الوباء ويسّلم اهلل أبناء 

قطاع غزة منه.
وزار مراسل "فلسطين" مخبز اليازجي- فرع تل 
الهــوا، حيث الحظ مدى اهتمــام إدارة المخبز 
بســالمة المواطنين، من خالل اإلجراءات التي 
فرضتهــا علــى العامليــن بداخله مثــل ارتداء 

الكمامات والقفازات.
كمــا خصصــت إدارة المخبز رجل أمــن خاصًا 
للوقــوف أمــام البــاب الرئيس للمخبــز، حيث 
يحمل بيــده "معقمًــا كحوليًــا" ويضعه على 

أيدي المواطنين الزائرين للمخبز.
وأكد مدير مبيعات المخبــز وليد االفرنجي، أن 
إدارة المخبز أقرّت جملة من االجراءات الوقائية 
للعاملين، حفاظًا علــى أرواح المواطنين ومنعًا 

لتفشي وباء "كورونا" الخطير.
ووصف اإلفرنجي لـ "فلســطين"، انتشار الوباء 
بـ"الكارثــي والكبيــر"، وهــو مــا يدفــع التخاذ 
المزيد من وسائل الحماية والوقاية، سيّما أنه 

أصاب دواًل كبيرة، في حين أن قطاع غزة يعاني 
حصارًا اسرائيليًا مشددًا.

وأوضح أن إدارة المخبز تعمل كل ما بوســعها 
في ظل الظــروف الصعبة للقطاع، حيث اتبعت 

جُملة من اإلجراءات الوقائية.
وتتلخــص اإلجــراءات وفقًا لإلفرنجــي، بارتداء 
جميــع العاملين "قفــازات وقبعــات وكمامات" 
طبية، إضافة إلى استخدام المعقمات وتطهير 
المكان باســتمرار، مشيرًا إلى أنهم يشترطون 
على العامليــن عدم مصافحــة الزبائن، وترك 

مسافة بينهم وقت البيع.
استمرت جولة "فلسطين"، حتى وصلت للحجر 
الصحــي الموجــود فــي مدرســة بلقيــس في 
منطقة تل الهوا، جنوب القطاع، والذي يُحيطه 
عدد من عناصر األجهــزة األمنية، التي ترتدي 

وسائل الوقاية، وتمنع وصول المواطنين.
"مكان للحجــر الصحي.. ممنوع االقتراب حرصًا 
علــى ســالمتكم"، كانــت هــذه الالفتــة التي 
وُضعت على جدار المدرسة، حرصًا على سالمة 
المواطنيــن مــن االقتراب ومالمســة المكان، 

خشية وصول أي إصابات أخرى.
وأكد أحــد عناصر األمن أمــام الحجر، أن وزارة 
الداخليــة أعطتهــم تعليمات مهمــة بضرورة 
اتخاذ التدابير واإلجــراءات الالزمة للوقاية من 

المرض، حرصًا على سالمتهم.
وأوضــح أن الداخليــة تتابــع باســتمرار الحجر 
الصحــي، حفاظــًا علــى ســالمتهم وســالمة 

المحجورين.

الكورونا تكشف 
هشاشة استعدادات 

الجبهة الداخلية اإلسرائيلية
علــى غير العادة، كشــفت أزمة الكورونا في إســرائيل عن وجود نقص 
في العديد من المعدات والتجهيزات والمســتلزمات الطبية والحياتية 
المختلفــة، مما كشــف ضعف االســتعدادات اإلســرائيلية، وهشاشــة 

تجهيزات الوزارات المختلفة في مواجهة الوباء.
فقــد أعلنت الجهات اإلســرائيلية المســئولة أن هذه األزمــة الطاحنة 
كشــفت عدم وجود احتياطي كافي من وسائل الحماية ومواد التعقيم 
لمعالجة فيروس كورونا في إسرائيل، إضافة لوجود فجوة بين الوزارات 
في درجة االســتعداد لعالج األزمة، وسباق بين الجهات المختلفة؛ منها 
الداخلية والمستشفيات، للتزود السريع بقدر اإلمكان لسد النقص، مع 
وجود تنافس على االحتياطي المحدود، وتشــير المعطيات اإلحصائية 
أن وزارة الصحة ليس لديهــا مخزن لتخزين المعدات الطبية واألدوية 

لمعالجة مرضى كورونا، رغم أنها زعمت استعدادها لمواجهة طويلة.
في حين وجهت األوســاط اإلســرائيلية انتقادًا الذعًــا ألداء الحكومة 
علــى خلفية دخول مئات العاملين بالمجــال الصحي في الحجر الطبي، 
مع تفشــي كورونا، وزاد عددهم على الثالثــة آالف، رغم أن هؤالء هم 
خــط الجبهة في الحرب ضــد الكورونا، وعرضة له أكثــر من اآلخرين، 
مع أن بعض المستشــفيات اإلسرائيلية ال توجد بها كميات كافية من 

المستلزمات.
مع العلم أن الجيش اإلســرائيلي يســتعد إلعالن فرض اإلغالق الكامل 
على كافة أرجاء إسرائيل تحســبًا لمنع انتشار الكورونا، وسيشمل هذا 
اإلجراء األصعب وضع جندي عسكري بجانب كل شرطي مدني، وتوزيع 

ألف مركبة عسكرية لنقل مرضى الكورونا المحتملين. 
في حين صدَّقت قيــادة الجيش على خطة تقضي بفرض حظر تجوال 
كامــل في كل أرجاء إســرائيل، وهو الســيناريو المتطــرف المتوقع أن 
يتم اللجوء إليه، مما ســيضع المزيد من األعبــاء على الجبهة الداخلية 
اإلسرائيلية، خاصة وأنه من المتوقع أن يشمل القرار وقًفا كاماًل لحركة 

المواصالت العامة. 
وفي حال وصلت إنذارات أمنية ساخنة عن أحداث خطيرة حول الحدود، 
فــإن الجيش ســيضطر لالنصراف إلى تلك األحــداث، وفي هذه الحالة 
ستكون الشرطة مضطرة لالســتعانة بأعداد قليلة من الجيش لفرض 
إجراءاتها االحترازية، وفي هذه المرحلة ليس هناك خطط لالســتعانة 
بجيــش االحتياط للعمل في خدمة الشــرطة، وإنمــا االكتفاء بالجيش 

النظامي.
الخشــية الكبرى فــي صفــوف الجيش تتعلــق بأنــه إن اندلعت حرب 
عســكرية حول الحدود المجاورة إلســرائيل، فإن الجنود ال يعرفون في 
هــذه الحالة كيف ســيقومون بمهامهم العســكرية والقتالية في حال 

علموا أنهم مصابون بهذا الفيروس.
أخيرا.. فقد توقع اإلســرائيليون أن كيانهم "المتطور" سيعثر على قائد 
يقودهــم في هــذه اللحظة الحرجة، يهــدئ مــن روع القلقين منهم، 
والمحجورين في منازلهم، والملتصقين بشاشات التلفزة، ويشاهدون 
الكلمة المملة "كل شــيء ســيكون على ما يرام"، وكأن من يردد هذه 

الكلمة اكتشف سر الوباء أو عالجه السحري، ولكن دون جدوى. 

غزة/ نور الدين صالح:
طالب حقوقيان، الســلطة الفلســطينية بضرورة توفير 
كل السبل والدعم لقطاع غزة، لمواجهة وباء "كورونا" 
العالمــي، الــذي وصــل القطــاع أمس، داعيــن إلنهاء 

االنقسام وإتمام الوحدة الفلسطينية من أجل ذلك.
وكانــت وزارة الصحة الفلســطينية، أعلنت فجر أمس، 
اكتشاف أول إصابتين، بفيروس كورونا في قطاع غزة، 

لحالتين قدمتا من باكستان األسبوع الماضي.
وأكد رئيس مجلــس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق 
الشــعب الفلســطيني "حشــد" صالح عبد العاطي، أن 
تفشــي هذا الوباء يتطلب رفع اإلجــراءات العقابية عن 

قطاع غزة، وتوفير كل األدوية المطلوبة.
وشــدد عبد العاطي خالل حديثه مع "فلســطين"، على 
ضــرورة "دعم القطاع الصحي وإرجــاع رواتب العاملين 
فيــه، وتقديــم كل أشــكال الدعــم والتعــاون الخاّلق، 

بالشكل المطلوب للحد من جائحة كورونا".
وأوضح أن مســؤولية السلطة وكافة األطراف بما فيها 
غزة، اتخاذ كل التدابير المطلوبة للحد من انتشار هذا 
المرض وفــق البروتوكــوالت والمعايير التــي أعلنتها 
منظمة الصحة العالمية، مستفيدة من تجارب الشعوب 

المختلفة.
وقــال عبــد العاطي: "فــي بداية األمــر كان هناك نوع 
من االســتهتار، لكن تــم تداركه بجملة مــن التدابير 
الالزمة"، معربًا عن أمله اتخــاذ كل التدابير المطلوبة 
لضمــان الحد من هــذا المرض، ومنع انتشــاره خاصة 
في ظــل ضعف قدرة القطــاع الصحي، نتيجــة الكثافة 

السكانية.
وبيّــن أنــه في ظــل األوضــاع الصعبة التي يعيشــها 
المواطنون في القطاع، تستلزم أعلى درجات االنضباط 
والمســؤولية من الســلطة والجهات الحكومية التخاذ 

كّل ما يلزم لضمان صحة المواطن.
ويتفــق مع ذلك الخبير القانوني د. عبد الكريم شــبير، 
إذ أّكــد على ضرورة أن يكــون مواجهة المرض عنصر 
وحدة للشعب الفلســطيني، وإنهاء لالنقسام بين غزة 

والضفة.
وشدد شــبير خالل حديثه مع "فلسطين"، على ضرورة 
أن يكون هناك تفكير جدي لدى المســؤولين بضرورة 
إتمام الوحدة الفلسطينيين، ألنها صمام أمان الشعب 

الفلسطيني، وصواًل لتجاوز محنة تفشي "كورونا".
وأشــار إلــى وجود تكافــل ووحدة بين أطياف الشــعب 
الفلســطيني في مواجهة "كورونا"، معربًا عن أمله بأن 
ينســحب ذلك على القيادة السياســية مــن حيث إنهاء 

االنقسام، وتكثيف التعاون بين شطري الوطن.
ونبّــه شــبير إلى ضــرورة إبعــاد الخالفات السياســية 
عــن األوضاع والحقوق الصحية في ظل تفشــي مرض 

"كورونــا" ووصولــه لقطــاع غــزة الذي يعانــي حصارًا 
اسرائيليًا منذ أكثر من 14 سنة.

وأثنــى على جهود وزارة الصحــة، التي وضعت الخطط 
وشّكلت اللجان الخاصة لمتابعة االستعدادات لمواجهة 
مــرض "كورونــا"، مطالبًا فــي الوقت ذاتــه، المجتمع 
الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية، 
بضرورة القيام بواجباتها تجاه القطاع، وفق االتفاقيات 

القوانين الدولية.
وبيّــن أن المجتمــع الدولي لــم يقــم بواجباته تجاه 
القطــاع الصحي الــذي يعانــي أوضاعًا صعبــة، بفعل 

الحصار اإلسرائيلي المستمر على غزة.
وفي وقت ســابق، اعتبر منسق األمم المتحدة للشؤون 
اإلنسانية في فلسطين، جيمي ماكغولدريك، أن وصول 
فيــروس كورونــا قطاع غزة "قــد يكون مخيفــا نتيجة 

االكتظاظ السكاني ومحدودية النظام الصحي".

بعد اإلعالن عن حالَتْي "كورونا"
ب والحذر يسودان شوارع القطاع.. والوزارات ُتطمِئن الترقُّ

حقوقيان يطالبان السلطة بإنهاء االنقسام لمواجهة "كورونا"

شوارع غزة تخلو من المواطنين بعد إعالن إصابة حالتين بفيروس كورونا أمس              ) تصوير/ ياسر فتحي (
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الناصرة/ فلسطين:
كشــف تقرير عبــري أن مركز مراقبــة األمراض في 
دولــة االحتــال توجّــه قبل أســبوعين إلــى إدارة 
وزارة الصحــة، مطالبًا بتفعيل نظام مراقبة انتشــار 
مرض كورونا فــي الباد، إال أن إدارة الوزارة رفضت 
المصادقــة على هذا اإلجــراء، وفًقــا لموقع صحيفة 

"هآرتس" اإللكتروني.
وأشــارت مصــادر في الجهــاز الصحي إلــى أن عدد 
المصابين بفيروس كورونا كان 15 إصابة، عندما تم 
هذا التوجه. وسيبدأ إجراء المراقبة في األيام القريبة 
المقبلــة، بعدما تجــاوز عدد المصابيــن بالفيروس 

900 حالة مؤكدة، ووفاة مسن بالفيروس مؤخرًا.

وأضافــت المصادر ذاتهــا أن وزارة الصحة تجاهلت 
فــي البداية توجه مركز مراقبة األمراض، وبعد ذلك 
رفضتــه من دون تبرير الرفض. وجــاء توجه المركز 
عندمــا كان عدد المصابيــن بكورونا قليــا، وفيما 
كانت التقديرات أن عدد المصابين سيزداد مع مرور 

الوقت.
وصادقــت وزارة الصحــة على فتــح منظومة مراقبة 
األمراض قبل أسبوع فقط، وعندها تأخر تنفيذ القرار 
بســبب إغــاق المختبر الُقطــري التابع للــوزارة في 
مستشــفى "شــيبا"، إثر إصابة نائبة مديرة المختبر 

بعدوى كورونا.
ونقلت الصحيفة عن مصــدر مطلع قوله إن "الوقت 

الصحيــح لبــدء تفعيــل منظومــة كهــذه كان قبل 
أســبوعين – ثاثــة. ومــن الجائــز أنهــم مــا كانوا 
ســيجدون شــيئا في البداية، لكننا أصبحنا اليوم في 
وضع يضاعــف عدد المرضى نفســه كل ثاثة أيام، 
وفــي الوقت الذي فيه معايير الفحص ما زالت ضيقة 

جدا وال نعرف وضع انتشار المرض في المجتمع".

وستعمل منظومة مراقبة اإلصابة بكورونا بواسطة 
35 عيــادة تابعة لصناديق المرضــى في أنحاء دولة 

االحتــال، التــي إلــى جانب عملهــا الجــاري، تجمع 
عينة فحوصات حول انتشــار المرض بين الســكان. 
وسيختار األطباء في العيادات بشكل عفوي معاَلجين 
لديهــم أعراض كورونا بهدف دراســة حال انتشــار 

المرض، غير المعروف حجمه.
ويشــار إلى أنه في الفترات االعتيادية تراقب عيادات 
صناديق المرضى األمــراض المعدية واألوبئة. لكن 
المامح الخاصة كورونا، التي تتميز بانتشــار ضئيل 
بين األوالد ومرتفع أكثر بين كبار الســن، تستوجب 
استعدادا متجددا للعيادات وقوى عاملة ألخذ عينات 
من المرضى، وهــي أكثر تعقيدا وخطــورة من أخذ 

عينات إنفلونزا عادية.
وســتنفذ المنظومة 300 – 350 فحصًا أســبوعيًّا، 
فــي المرحلة األولــى، وهذا عدد فحــوص منخفض 
جــدا وفقا لمصادر في جهاز الصحــة، وهذا نابع من 
نقص في المطبّقات المســتخدمة إلخراج عينة من 
الحنجــرة.  ويرى خبراء أن عدد فحوصات كهذا ليس 
كافيا لجمع المعلومات المطلوبة، لكنهم يقدرون أن 
عدد الفحوصات سيرتفع وأنه بمرور الوقت ستتمكن 
عيادات صناديــق المرضى من توفير معلومات حول 

دائرة أخرى النتشار المرض.
وفيما يتعذر على المستشفيات اكتشاف حجم انتشار 
مــرض كورونا، تــرى جهات طبيــة أنه فــي موازاة 
فحوصات صناديق المرضى، التي تفحص المعالجين 
الذيــن تظهر عليهم أعراض المــرض فقط، ينبغي 
إقامة منظومة تفحص الســكان المعافين، من أجل 
معرفة عميقة لميزات انتشــار المرض في )إسرائيل( 

وتشخيص االنتشار أثناء حدوثه.

وتابع: "ال يوجد شــفافية فيما يجــري وال يمكن الجزم 
أن هناك أسرى مصابين أم ال، ألن االحتال يتكتم، وال 
نســتبعد اإلصابة"، منبهًا إلى أن لدى االحتال خشية 
كبيــرة في اإلعان عــن إصابات، ألن ذلــك يعني أزمة 

كبيرة واستنفار ألهالي األسرى والشارع الفلسطيني.
واقع خطير

وأشار دودين إلى انتشار وباء كورونا داخل قطاعات في 
المجتمع اإلســرائيلي وبدأ األســرى يدفعون ثمن هذا 
االنتشــار، وشــدد على أن المطلوب من إدارة ســجون 
االحتــال اتخاذ إجــراءات صحية خاصة تجاه األســرى، 
فهــم معزولون عن العالم وال يوجد أي اتصال فيزيائي 

بينهم وبين أي طرف بشري سوى السجانين.
ووصــف واقع األســرى بأنه "خطير جــدًّا"، ففي الغرفة 
الواحدة يتواجد من 8 إلى 12 أســيرًا، ويضم القســم 

الواحد ما بين 120 إلى 150 أسيرًا".
وحذر من انتشار الوباء داخل غرفة واحدة يعني انتشاره 
داخل القســم وجميع األســرى وبالتالي وقــوع "كارثة 
حقيقية". وشدد في هذا السياق على وجوب اتباع إدارة 
ســجون االحتال كل البرتوكوالت الصحية التي أعلنت 
عنهــا منظمة الصحة العالميــة، وأن تكون هناك لجنة 

طبية محايدة تخضع األسرى للفحص.
وأضــاف دودين: "ما يجري في ســجن مجدو أكبر مثال 
على ذلك، بعد اســتنفار إدارة الســجن واستدعاء ممثل 
األســرى وإباغه باالشتباه بوجود 4 مصابين بفيروس 

كورونا، نتيجة احتكاكهم بمحقق الشاباك".
وتابــع: "هذا يعنــي أنه لم تكن هنــاك إجراءات صحية 
متبعة واآلن هم معزولون بــا إجراءات صحية حقيقية 

داخل زنازين".
وأكد عضو المكتب السياســي لحمــاس، أنه ال بد من 
الضغط على االحتال في ظل عجزه عن توفير أبســط 
اإلجراءات الصحية لألســرى لإلفراج عنهم، مردًفا: "في 
هــذه الظــروف، الكثير من الــدول تفرج عن الســجناء 

يكونــوا  بــأن  بالــك  فمــا 
سجناء سياســيين يحتجزهم 

االحتال منذ زمن".
انقضاض على الحقوق

وحول إجراءات إدارة السجون 
التي تتخذها بحق األســرى، 
فقد أشــار دودين إلــى أنها 
تأتي في سياق تاريخي وهي 
أنه كلمــا كان هنالك أزمات 
طــوارئ  وحالــة  وانشــغال 
تشــغل الناس، فإن سلطات 
االحتال تمــارس انقضاضًا 
إنجازات األســرى  ذاتيًّا على 
الحياتيــة  وشــروطهم 

ومكتسباتهم".
وعدّ ذلــك نوعًا من تصفية 
الحســابات بأثــر رجعــي مع 

مبينا  الفلســطينيين،  األسرى 
أن هناك قضمًــا في أصناف الكنتينا وســاعات النزهة 
اليوميــة وأصناف الطعام وفي معظم العناصر الحياتية 
التي يســتحقها األســرى، رغــم أنها مكفولــة بموجب 

القانون.
وأشار كذلك إلى سياسة اإلهمال الطبي التي يمارسها 
االحتــال بموضــوع العاج وعــدم توفيــر الفحوصات 
وعدم حجز أســرَة لألســرى ذوي الحــاالت الصحية في 

مستشفى خاص يستطيع متابعة حاالتهم.
ضعف السيطرة

وعــن عزم االحتال إطاق ســراح 500 أســير "جنائي" 
لتخفيف االكتظاظ داخل الســجون، قال عضو المكتب 
السياســي لحماس: "نتوقع في أحســن األحــوال إفراج 
االحتال عن أســرى بقيت لمحكوميتهــم أيام، نتيجة 
االســتنفار وضعف الســيطرة لفرض قبضة أكثر شــدة 

داخــل الســجون، وال نتوقع 
اإلفراج عن أسرى أمنيين إال 
بشــروط أخرى غير شــروط 

الواقع الصحي".
وطالب بضرورة إجراء فحص 
طبــي شــامل لكل األســرى 
أن  الفتــا  الفلســطينيين، 
شــروط السكن لألسرى غير 
صحيــة، فالغــرف ال تتوفــر 
والنظافــة  تهويــة،  فيهــا 
ليســت كافيــة، واالكتظاظ 
كبير، فضــًا عن أن التغذية 
غير صحية، وبالتالي ال يوجد 
شروط حقيقية توفر لألسرى 

حماية.
وشــدد دودين على ضرورة 
توفير أساليب الوقاية والزام 
الســجانين بارتــداء القفزات 
والكمامات وترك مسافة مع األسرى أثناء توزيع وجبات 
الطعام، وعــدم اقتراب المحققين منهــم تحت ذريعة 

األمن.
وبين أن هناك عمليات جراحية متأخرة منذ ســنوات ال 
يتم إجراؤها إال بعد المطالبة ورفع قضايا في المحاكم 
اإلســرائيلية، وأن هنــاك أشــكاال كبيرة مــن اإلهمال 
الطبي أثناء النقل للعاج، بوضع األسرى الفلسطينيين 
مع األسرى اإلسرائيليين الجنائيين المصابين بأمراض 
معديــة، وتقييد أيديهم وأرجلهم ومعاملتهم بشــكل 
مهين. وهــذا يتطلب، وفــق دودين، أن تــزور جهات 
دولية مســتقلة عيادة سجن الرملة، الفتا إلى أن هناك 
20 أســيرًا لديهم أمــراض خطيرة جدًّا كالســرطان، 

والعشرات يعانون األمراض المزمنة كالسكري وارتفاع 
ضغــط الدم، في حين أن المئات يعانون أمراضًا أخرى 

وال تجري متابعة أحوالهم.
صفقة التبادل

وبشــأن صفقة التبادل بين المقاومــة بغزة واالحتال 
اإلســرائيلي، لفت دودين إلــى أن المقاومة كانت على 
اســتعداد لتســهيل كل الظروف من أجل إبرام صفقة 
عادلة أساســها إنســاني، وفي كل مــرة كان االحتال 
يختلــق الذرائــع والحجــج والمبــررات ويحــاول رئيس 
حكومته بنيامين نتنياهو الضحك على عوائل األســرى 

اإلسرائيليين.
وقــال: "حتى اللحظــة فالمقاومة جاهــزة إلجراء صفقة 

تبادل عادلة".
وتابع: "نحن في أي لحظة وفي أسوأ الظروف مستعدون 
إلجراء صفقة التبــادل، لكن نتنياهو لديه من األهداف 
الشــخصية والذاتية والسياســية أكثر بكثير من مصير 
األســرى اإلســرائيليين الذيــن ال يأبه بهــم وال تقوم 
حكومتــه بما يكفــي لإلفراج عنهم ويضلــل عائاتهم 

باإلشاعات".
ووجه رسالة لاحتال اإلسرائيلي حول معاملة المقاومة 
ألســراه الجنود بغزة بالقول: "المقاومة تعامل أســرى 
االحتــال لديها بطريقــة نزيهة وعادلة بما يســتحق 

اإلنسان من مكانة واحترام الحقوق األساسية".
الفلســطينية  الســلطة  مــن  مطلــوب  أنــه  وشــدد 
الضغــط على االحتال بكل الوســائل السياســية، في 
المؤسســات العربية والدولية والحقوقية، وأن يتحمل 
الشعب الفلسطيني والمؤسســات الرسمية والفصائل 

المسؤولية تجاه ما يجري.
وتابع: "كلما كان هناك التفاف شعبي ومسؤولة وطنية 
تستشــعر معاناة األســرى وتلتف حولهم،  شهد الواقع 
االعتقالــي تراجعًا في إجراءات مصلحة الســجون، ألن 
ازديــاد حدة التوتــر تعني اختــال المعادلــة األمنية، 
واالحتــال ليــس فــي وارد التصعيد اآلن فــي ظل ما 

يعيشه من حالة استنفار في الوضع الصحي".

تقرير: صحة االحتالل رفضت مراقبة انتشار كورونا

المقاومة مستعدة إلبرام صفقة تبادل في أسوأ الظروف
دودين لـ"فلسطين": االحتالل يتكتم على أوضاع األسرى ونطالب بلجنة صحية محايدة

الدوحة–غزة/ يحيى اليعقوبي:
أكد مسؤول ملف األسرى في المكتب السياسي 
موســى  حمــاس،  اإلســامية  المقاومــة  لحركــة 
تعتيًمــا  يفــرض  اإلســرائيلي  االحتــال  أن  دوديــن، 

قاســًيا على أوضاع األسرى داخل السجون؛ محمًا 
إدارتها مسؤولية أي انتشار محتمل لوباء »كورونا« 

بينهم.
وقــال دوديــن في حــوار مع صحيفة »فلســطين«: 

بفيــروس  أســرى  إصابــة  بشــأن  وارد  شــيء  »كل 
كورونا؛ ألن االحتال يفرض تعتيًما قاسًيا جًدا على 
واقعهم، وال يمكن ألحد معرفة ما الذي يجري )...( 

تتسلل إلينا األخبار من بعض األسرى والمصادر«.

موسى دودين
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ماذا بعد؟

إعالن طرح عطـــاء 
رقم 2020/02

توريــد جهاز رنين مغناطيســي وجهاز فلــورو عمليات 
لصالح مستشفى دار السالم

تعلن مستشــفى دار السالم- خانيونس عن طرح عطاء بالظرف المختوم 
والخاص بمشروع: 

تطوير قسم التصوير الطبي في مستشفى دار السالم
وذلك وفقًا لكراسة الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية الواردة 

للمشتركين في العطاء.
فعلى الشــركات الراغبة بالمشــاركة في هذا العطاء اســتالم نسخة من 
وثائــق العطــاء التوجــه إلى مقــر المستشــفى, الكائن فــي خانيونس, 
الســطر الشــرقي, شــارع صالح الديــن, وذلك ابتــداًء من يــوم االثنين 
الموافــق2020/03/23 الســاعة 08:00 صباحــًا وحتى الســاعة 12:00 

ظهرًا من يوم االثنين الموافق 2020/03/30  حسب الشروط التالية :
1. أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء مسجلة رسميا حسب األصول.

2. تقدم األســعار بالدوالر وتشــمل قيمــة الضريبة المضافــة مع التزام 
الشركة بتقديم شهادة خلو ضريبي.

3. رسوم العطاء 200 دوالر غير مستردة.
4. تقديم كفالة بنكية كتأمين دخول عطاء بقيمة 5 % من القيمة اإلجمالية 
لعرض السعر سارية المفعول لمدة ال تقل عن ثالثة شهور من تاريخ تقديم 

العطاء أو شيك بنكي وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
5. آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف المغلق في مقر مستشفى دار السالم 
الســاعة الحادية عشــرة صباحًا من يوم االثنين الموافق 2020/03/30 
ولــن تقبل أية عطــاءات بعد هذا الموعد ، حيث ســيتم فتــح المظاريف 
بحضــور من يرغب من ممثلي الشــركات المتقدمــة للعطاء يوم االثنين 

الموافق 2020/03/30 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
6. يحق لمستشفى دار السالم تجزئة العطاء .

7. مستشفى دار السالم  غير ملزمة بقبول اقل األسعار دون إبداء األسباب.
8. يحق لمستشفى دار السالم إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

9. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

لالستفسار: يمكنكم االتصال على األرقام التالية: أوقات الدوام 
من 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا.  هاتف: 2054240، فاكس: 2054260

غزة/ جمال غيث:
أطلــق غزيون حملة تطالب ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي بتحمل مســؤوليتها تجــاه قطاع 
لمواجهــة  باالحتــالل  قائمــة  كجهــة  غــزة، 
فيــروس "كورونا" كوفيد 19، بعد إعالن وزارة 
الصحة بغزة عن اكتشــاف حالتيــن مصابتين 
بالفيــروس. وحــذر المواطنــون مــن كارثــة 
إنســانية يمكن أن تطال مليوني إنســان في 
قطاع غــزة الذي تحاصره )إســرائيل( منذ نحو 

13 عامًا.

وحث الغزيون في تغريدات عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، منظمــة التحرير باعتبارها الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورئيس 
السلطة محمود عباس، على تحمل مسؤولياته 

تجاه القطاع المحاصر.
وطالب المواطنون حركتي فتح وحماس بإنهاء 
االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية والتوحد 
لمواجهة فيــروس "كورونا"، داعين الســلطة 
والحكومة للقيــام بواجباتها وتوفير احتياجات 

أهالي القطاع.
وفي تغريده له كتــب محمد علي، عبر "تويتر" 
متســائاًل: "أين أحرار العالم من مسؤولياتهم 
تجاه قطاع غزة؟! وإلى متى تنتظرون؟!، داعيًا 
للعمل على رفع الحصار اإلســرائيلي المفروض 

على القطاع وتوفير احتياجات الغزيين.
بينما كتب أحمد سالم: "قطاع غزة بات منطقة 
منكوبة"، مطالبًا العالم برفع الحصار عن غزة، 
وأن تعمل الحكومة على توفير احتياجات أهالي 

القطاع الصحية والغذائية قبل فوات األوان.

وطالــب شــريف الخواجة، في تدوينــة له على 
موقع "فيس بوك" حركتي فتح وحماس بإعالن 
إنهــاء االنقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنية، 
والتوحــد في مواجهة فيــروس كورونا، خاصة 
فــي ظل تدهــور األوضــاع االقتصاديــة بغزة 
جراء الحصار اإلســرائيلي المفروض عليها وأن 
تعلن السلطة وقف كل إجراءاتها العقابية بحق 
أهالي القطــاع وأن تعمل على دعم صمودهم 

في مواجهة الفيروس.
وأطلق القائمون على الحملة وســمًا بعنوان: 

"كفي عبثًا بحياة شعبنا # أنقذوا غزة".
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر أمس 
األول، عــن اكتشــاف أول إصابتيــن بفيروس 
كورونا، لحالتين قدمتا من باكســتان األسبوع 
الماضــي. ويعانــي القطــاع المحاصر بســبب 
إجراءات ســلطات االحتالل اإلســرائيلي للعام 
الـــ13 على التوالي، من ضعــف عام في مجال 
تقديــم الخدمات الصحيــة ونقص في األدوية 
والمســتهلكات الطبية، بنســبة عجز تقدّرها 

وزارة الصحة في غزة، بنحو 45%.
وحتى صبــاح أمس، أصــاب كورونــا أكثر من 
307 آالف حــول العالم، توفــي منهم أكثر من 

13 ألفــا، أغلبهم في إيطاليــا والصين وإيران 

وإســبانيا وكوريــا الجنوبية وألمانيا وفرنســا 
والواليات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دواًل 
عديدة على إغالق حدودهــا، وتعليق الرحالت 
الجوية، وإلغــاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، 

بما فيها الصلوات الجماعية.

ودعــت الحركة األســيرة، فــي بيانٍ لها وســائل 
اإلعــالم الفلســطينية واإلعــالم المســؤول إلــى 
التفاعــل مع رواية األســرى وليــس رواية االحتالل 

وأجهزته األمنية.
وأوضح األسرى في بيانهم أنّه "يوم الخميس 19 
مارس، أبلغت إدارة ســجن مجدو ممثلي األسرى، 
في ساعات الصباح الباكرة أن أحد المعتقلين كان 
في مركــز تحقيق )بتــاح تكفــا(، وكان على درجة 
قريبــة جدًا مــن المحقق الصهيونــي ولعدة أيام، 
وتبيــن الحًقــا أن هــذا المحقق مصــاب بفيروس 
كورونا، وأن هذا األسير باعتبار )مُصاب(، وأن هذا 
األســير مكث أيضًا مع 4 أســرى آخرين في قســم 
االنتظار في  سجن مجدو، تم االفراج عن واحد إلى 
الضفــة الغربية وبقي 3، باإلضافة لألســير القادم 
من التحقيق، وقد تم إدخال هذا األســير إلى قسم 

5 الذي يتواجد فيه قرابة 70 أسيرًا".
وأوضــح البيــان "تم إخــراج األســير الــذي يعتبر 
الحلقة الثانية لقســم فارغ لعزله عن باقي األسرى 
ووضعــه في غرفة وحده وفي غرف بجانبه تم حجر 
األسرى الثالثة اآلخرين، وحسب زعم إدارة مصلحة 
الســجون أنهم غير مصابين، وقد جاء هذا الكالم 
بعد ســاعات قليلة جدًا من عزل األســرى وأبقتهم 
في العزل، وهذا مثير للريبة بسبب متابعتنا لَِكمّ 
هائل من التقارير عن كيفية الفحص والتعامل مع 
هذا المرض من غير المعقول أن يكونوا قد أكدوا 

أنهم غير مصابين خالل أقل من 3 ساعات؟!!".
وعليــه، قالت الحركة األســيرة: "لذلــك ال نصدق 

روايــة إدارة الســجون ومن يســتطيع أن يؤكد أو 
أن ينفي إصابة هؤالء األســرى هم األسرى األربعة 
أنفســهم فقط ال غير، وحتى اآلن ال يُســمح ألحد 
التواصل معهم إطالقًا وال يُســمح لهم بالتواصل 
مع عائالتهم مما يضع رواية إدارة الســجون أنه ال 

يوجد إصابات لديهم محل شك كبير".
وقالت: "لذا نرجو من إعالمنا المسؤول التفاعل مع 

روايتنا نحن الحركة األسيرة وليس )الشاباص(".
وبيّن األســرى أّن "تراجع إدارة السجون عن رواية 
اإلصابة إلى عدمها يأتي في إطار محاولة التهدئة 
من غضب األســرى، الذين شرعوا بإغالق السجون 

احتجاجًا على مصادرة الحقوق المكتسبة".
وأعلنــت الحركــة األســيرة "تشــكيل خليــة أزمة 
لمتابعة أوضاع األســرى الصحيــة وتزويد الجهات 
المعنية في الخارج وتحديدًا هيئة شــؤون األسرى 
والمؤسسات الفاعلة األخرى وتحديدًا نادي األسير 
ومكتب إعالم األســرى ومهجة القدس ومؤسســة 
الضميــر ومكتــب حريات، بــكل تطور فــي داخل 
الســجون، وتحديدًا متابعة حالة األســرى األربعة 
المعزولين الذين ســنتعامل علــى أنهم مصابون 
بالمرض، ما لم تُثبت إدارة الســجون عكس ذلك 

بالسماح لهم بالتواصل على األقل مع ذويهم".
وقالــت: "إننا نوجــه صرختنا لكل األحــرار والقوى 
الفاعلــة وتحديــدًا من يملــك أســباب حريتنا أن 
يبــادر بممارســة الفعل المؤثــر إلنقاذ األســرى، 
فكل الوســائل والطرق إلنقاذنا واجبة وهي فرض 

الساعة."

وأضافــت "إن هــذه األزمة لن تلفتنا عــن مقارعة 
عدونــا والدفــاع عن حقوقنــا المكتســبة التي تم 
االعتداء عليها في الفترة األخيرة، وما زلنا في بداية 
خطواتنا المدروســة للرد على هذا االعتداء، والتي 
كانــت بدايتها يوم الخميس 19/3/2020 بإغالق 
األقسام في كل السجون، وسيتبعها خطوات أخرى 

يتم اإلعالن عنها الحقًا."
وختمــت الحركة األســيرة بيانها بالقول "شــعبنا 
البطل وأحــرار العالم نحن في محنة الســجن وها 
نحن نقف على بعد زفرة سجان..، ولكم أن تتخيلوا 
حجم اإلهمال بنا ونحــن أصحاء فكيف إن أصبنا؟!! 
لذلــك أبقــوا عيونكــم مفتوحــة صوبنــا وأبقــوا 

حناجركم تصرخ.. ألمُنا إن رحل صوتنا".
تالعب بحياة األسرى

إلــى ذلــك، حذرت شــبكة صامــدون للدفــاع عن 
مــن  أمــس،  مــن  أول  الفلســطينيين،  األســرى 
المساس باألسرى الفلســطينيين وتحويل سجون 
االحتالل إلى مختبرات طبية تتالعب بحياة األسرى 

وتعرضهم للخطر.
وأضافت الشبكة في بيان صحفي: "نحذر من كافة 
الممارســات التي تتعمد فيها إدارة الســجون نشر 
الفيروس بين األسرى، ونؤكد أن االستهتار بحياة 
أي أسير لن يقابل إال بثورة شعبية وأثمان باهظة 

سيدفعها العدو الصهيوني".
وشــددت علــى الحريــة الفورية لكافة األســيرات 
واألسرى في ســجون االحتالل، داعية أحرار العالم 
وحــركات التضامن مع الشــعب الفلســطيني إلى 

الوقــوف ســدًا منيعا فــي وجــه آليــات العقوبات 
الجماعيــة التــي ينتهجهــا العــدو تجــاه الحركة 

األسيرة.
وتابعــت: "علــى الســلطة الفلســطينية ومنظمة 
التحريــر أن تحمــل مســؤولياتها اتجــاه الحركــة 
األســيرة ووقف سياســة التخاذل والمساومة على 
الحقوق"، مطالبة المؤسســات الدولية بالكف عن 
انتهــاج الصمــت وادعــاء الحياد فــي الوقت الذي 
أصبح واضحًا لشــعوب العالم تواطــئ العديد من 
هــذه المؤسســات مع االحتــالل ومــع الحكومات 

الرأسمالية والرجعية المتطرفة.
تدخل محايد

وطالب مسؤول لجنة األســرى والمحررين للجبهة 
الشــعبية، عــالم الكعبي، أول من أمــس، بدخول 
طرف إنساني محايد إلى معتقالت االحتالل للتأكد 
من ســالمة اإلجــراءات الصحيــة المتعبة والطالع 

ذوي األسرى بشفافية على أوضاع أبنائهم. 
وقــال الكعبــي، في تصريــح "إّن أكثر مــن 5 آالف 
فلســطيني يقبعون في ســجون االحتــالل، بينهم 

700 مريض ونحو 250 طفاًل و45 امرأة وفتاة".

وتابع "فــي ظل خطر اإلصابة بوبــاء كورونا ليس 
هنــاك إجراءات ســالمة متبعة داخــل المعتقالت، 
وأهالي األســرى ال يملكون معلومات عن أبنائهم 
من مصادر مســتقلة"، مضيًفا "االحتالل هو مصدر 
المعلومــات وهــو طرف وســبب معاناة األســرى، 
وقد ســبق أن قتل وعّذب وما زال ينتهك األســرى 

يوميًا". 

الدوحة/ فلسطين: 
وجَّــه رئيــس المكتــب السياســي لحركــة المقاومــة 
اإلســالمية حماس إسماعيل هنية نداء عاجال إلى خادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز، 
باتخــاذ قرار باإلفــراج عــن المعتقلين الفلســطينيين 
في الســجون الســعودية. وقــال هنية في بيــان وزعه 
مكتبــه أمس: في ظل وباء كورونــا الذي يجتاح العالم، 
وخشــية على حيــاة اإلخــوة األكارم، وانطالقا من كل 
األبعاد اإلنسانية والدينية للمملكة العربية السعودية 
فــي التعامــل مــع قضيــة فلســطين وأبنائهــا الذين 
عاشــوا ســنوات طويلة علــى أرض المملكــة يقومون 
بكامــل واجباتهــم والتزاماتهم العروبية واإلســالمية 
تجاه الشــعب الســعودي الشــقيق، فإن إطالق ســراح 
الفلسطينيين يصبح ضرورة إنسانية وقومية، وكلنا ثقة 
أن جاللة الملك لن يتردد في القيام بها.  وأضاف هنية: 
في ذكرى اإلســراء والمعراج التي ثبت فيها المولى عز 
وجل هذا الرباط المقــدس بين أرض الحرمين وأرض 
فلسطين فإننا ندعو خادم الحرمين إلى اتخاذ قرار طال 
انتظاره بإخالء ســبيل أبناء شعبنا من السجون التي ما 
جُعلــت ألمثالهم مــن الرجال الذيــن خدموا قضيتهم 
وشــعبهم، وبما يتمشــى مع الدور الرئيــس للمملكة 
وشــعبها المضياف. وبدأت السلطات السعودية مؤخرا 
جلســة لمحاكمــة أردنييــن وفلســطينيين كانــت قد 
احتجزتهم على خلفية تعاطفهم مع المقاومة والقضية 
الفلســطينية. وكانــت الســلطات الســعودية أوقفــت 
أســاتذة جامعات وأكاديميين وإعالميين ومهندســين 
تعاقدت معهم الحكومة الســعودية للعمل، وبعضهم 
مضــى علــى اعتقالــه عامــان بحســب لجنــة متابعة 

المعتقلين األردنيين في السعودية.

دعت لعدم تبني رواية االحتالل

الحركة األسيرة ُتشّكل خلية أزمة لمواجهة "كورونا"
غزة- رام الله/ عبد الله التركماني- وكاالت:

قالــت الحركة األســيرة في ســجون االحتــالل: إّن إدارة 
ســجون االحتــالل تعــزل األســرى األربعة الذين ُيشــتبه 
بإصابتهــم بفيــروس كورونــا، وتمنــع التواصــل معهــم 

بالمطلق، في الوقت الذي ُتشير كل الدالئل إلى زيف 
الرواية اإلسرائيلية فيما يتعلق بنفي إصابتهم بالمرض.

هنية يناشد ملك 
السعودية لإلفراج عن 

المعتقلين الفلسطينيين

بعد تسجيل أول إصابتين بـ"كورونا"
مواطنون يطلقون حملة تطالب االحتالل 

بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة
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دولة فلسطين 
المجلس األعلى للقضاء 

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ

قائمة شروط البيع
بناًء على قرار الســيد قاضي التنفيذ وبعد االطالع على ملف القضية التنفيذية رقم 8300 / 2017 والمتكونة فيما 
بين طالب التنفيذ/ البنك اإلســالمي العربي ويمثله المدير العام/ ســامي الصعيدي والمنفذ ضده/ محمد يوســف 
حامد بهلول وآخر، القضية مقامة لتنفيذ حكم محكمة بداية غزة في الطلب رقم 2014/801 والقاضي بتنفيذ عقد 
الرهن رقم 2000/1014 وذلك ببيع القســائم رقــم )19. 20. 22. 24. 26. 32 .50( من القطعة رقم )723( وفقا 
لألصول المرعية في قانون انتقال األراضي رقم 39 لسنة 1920 ورفض الطلب فيما عدا ذلك مع إلزام المستدعى 
ضدهمــا بالرســوم والمصاريف القانونية وتم تعديله في االســتئناف رقــم 83 + 108 / 2016 ليصبح تنفيذ عقد 
الرهــن رقم 2004/1023 في القســيمة رقم 147 قطعة رقم 708 من أراضي التفاح وشــمول القســيمة رقم 23 
قطعة رقم 723 في تنفيذ عقد الرهن 2000/1014 وتأييده فيما عدا ذلك مع تضمين كل طرف ما أداه من رسوم 

ومصاريف وأتعاب محاماة.
بتاريــخ 2017/8/29م تم إخطار المنفذ ضدهم بإخطار لتنفيذ حكم محكمة بداية غزة في الطلب رقم 2014/801 
والقاضــي بتنفيذ عقــد الرهن رقم 2000/1014 وذلك ببيع القســائم رقــم )19. 20. 22. 24. 26. 32. 50( من 
القطعة رقم )723( وفقًا لألصول المرعية في قانون انتقال األراضي رقم 39 لســنة 1920 ورفض الطلب فيما عدا 
ذلك مع إلزام المســتدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف القانونية وتم تعديله في االستئناف رقم 83 + 2016/108 
ليصبــح تنفيــذ عقد الرهن رقم 2004/1023 في القســيمة رقم 147 قطعة رقم 708 من أراضي التفاح وشــمول 
القسيمة رقم 23 قطعة رقم 723 في تنفيذ عقد الرهن 2000/1014 وتأييده فيما عدا ذلك مع تضمين كل طرف 

ما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.
بتاريخ 2020/1/6م تم إيقاع الحجز التنفيذي على مساحة 71.44 م2 من القسيمة رقم 19 وعلى مساحة 71.44 م2 
من القسيمة رقم 20 وعلى مساحة 71.44 م2 من القسيمة رقم 22 وعلى مساحة 4391.56 م2 من القسيمة رقم 
23 وعلى مســاحة 71.44 م2 من القســيمة رقم 24 وعلى مساحة 71.44 م2 من القسيمة رقم 26 وعلى مساحة 

رقم 71.44 م2 من القسيمة رقم 32 وعلى مساحة رقم 71.44 م2 من القسيمة رقم 50.
بتاريخ 2020/2/20م تم وضع يد مأمور التنفيذ على مســاحة 71.44 م2 من القســيمة رقم 19 وعلى مساحة 
71.44 م2 من القســيمة رقم 20 وعلى مســاحة 71.44 م2 من القسيمة رقم 22 وعلى مساحة 4391.56 م2 

من القســيمة رقم 23 وعلى مســاحة 71.44 م2 من القســيمة رقم 24 وعلى مساحة 71.44 م2 من القسيمة 
رقم 26 وعلى مساحة رقم 71.44 م2 من القسيمة رقم 32 وعلى مساحة رقم 71.44 م2 من القسيمة رقم 50، 

تم تثمين سعر القسائم وما عليها من إنشاءات )1170038 دينارًا أردنيًا(
وســيتم نظر أي اعتراضات في الجلســة المحددة لذلك يوم األربعاء الموافــق 2020/4/22م فعلى من 
لديــه أي اعتــراض على البيع أن يتقدم له لدائرة التنفيذ في مواعيد الدوام الرســمي حتى موعد أقصاه 

يوم األحد الموافق 2020/4/19م.
حرر في: 2020/3/19م.

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
األستاذ/ رامي صلوحة

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أجبــرت أزمــة جائحــة كورونــا العالميــة، وزارة التربية 
والتعليــم بغــزة إلــى اللجوء لطــرق بديلة عــن التعليم 
التقليدي في ظل تعذر فتح المؤسســات التعليمية وعدم 
انتظام الدراســة فيها لفتــرة غير معلومــة التاريخ حتى 

اللحظة.
لكن عدة أسباب قد تجعل من هذا النوع من التعليم في 
قطاع غزة ليس من الســهل بمكان إذ يحتاج تلمس أثر 
نتائجــه إلى صبر في ظل الظروف االقتصادية الســائدة 
بالقطــاع، بحســب ما يــرى مختصــان تربويــان تحدثا 

لصحيفة فلسطين.
ويشــيد األخصائي التربوي محمد اســليم بلجوء الوزارة 
للتعليــم اإللكترونــي فــي هــذه المرحلة في ظــل أزمة 
كورونا، قائاًل: "يبدو أن اإلجازة المدرسية الطارئة ستمتد 
مما جعل هنالك حاجــة للتعليم االلكتروني ليكون بدياًل 
عن مقاعد الدراسة وهو اإلجراء األمثل في هذه الحالة".

وأضاف أنه برغم المعوقات التي قد تقلل من فعاليته إال 
أن وجوده أفضل من ال شــيء، مشيرًا إلى أن المعوقات 
تتمثــل في عدم توفر "االنترنت" فــي كل المنازل وعدم 

تهيئة أولياء األمور والمعلمين لهذا النوع من التعليم.
ولفــت إلــى أن وزارة التربيــة والتعليم أحســنت بإجراء 
تدريــب ســريع للمعلمين علــى كيفية تجهيز وإرســال 

المواد عبر مواقع التعليم المخصصة لذلك.
وأضــاف: "تبقى عقبة أوليــاء األمور وصعوبــة االجتماع 
لهــم لتوضيح آليــات هذا التعليم بجانــب كون الظروف 
االقتصاديــة الصعبة تحول دون توفر اإلنترنت الســريع 
بشكل يومي )حيث يســتلزم التعليم االلكتروني إنترنت 

سريعًا غير متقطع لتوصيل الصورة بطريقة صحيحة".
ولفت إلــى أن االنقطاع الطويل للكهربــاء يعد من أحد 
أهــم المعيقات أمام أولياء األمور والطالب، قائاًل: "كوننا 
لجأنــا لهذا التعليم بطريقة فجائيــة فنحتاج للصبر حتى 

يعطي ثماره فلن يحقق أهدافه بين ليلة وضحاها".
وأشــار إلى أن "أولياء األمور بدؤوا تدريجيًا يســتوعبون 
أن إجــازة أبنائهم قــد تطول وال بد من االســتفادة من 
التعليم االلكتروني بالحــد األدنى على األقل"، لكنه نوه 

في المقابل إلى أن أولياء أمور آخرين "لألســف يهملون 
أبناءهــم فــي التعليــم االعتيــادي فمــا بالــك بالتعليم 

االلكتروني!".
وبيــن أن الجيد في الدروس التي تنشــرها وزارة التربية 
والتعليم أنه يمكن اللجوء لها في أي وقت، فهي مسجلة 
بالصوت والصــورة، مما يمكن أولياء األمور من الدخول 
إليهــا متــى شــاؤوا، داعيًــا إياهم إلــى تخصيص بضع 
ســاعات يوميًا مع أبنائهم لمراجعة الدروس واالستفادة 

منها.
اإلقبال ضعيف

ويــرى األخصائي التربــوي محمد الحطــاب، أن التعليم 
االلكتروني للمرحلة الجامعية مجدٍ وسيكون له ثمار ألن 
هنــاك متابعة وتقييمًا من المحاضــر للطلبة وتكليفات 

لهم وإمكانية حصر الطلبة المشاهدين والمتفاعلين.
وقال لـ"فلسطين": "في موضوع الثانوية العامة التعليم 
أيضًــا مجدٍ إلى درجــة كبيرة ألن التجربة لها ســنوات 

مطبقة في عدة إذاعات محلية".
وبالنســبة للمراحل ما دون الثانوية العامة، فإن اإلقبال 
ضعيف وسيســتمر بالهبوط ألن ثقافــة التعليم عن بعد 
جديدة وغيــر معتمدة بالمدارس فــي الوضع االعتيادي 
لذلــك لن يكون اإلقبال عليهــا بالدرجة المطلوبة، وفق 

إضافة الحطاب.
وتابــع: "كمــا أن التعليــم االلكتروني يخلو من وســائل 
المتعــة واللهــو والترفيــه، بجانب وجــود معيقات عدم 
انتظــام الكهربــاء وعدم توفر االنترنــت وأجهزة حديثة 

لجميع أفراد األسرة".
ورأى الحاطــب أن "ثقافــة التعليــم االلكترونــي ليســت 
موجــودة عنــد أوليــاء األمور ممــا يجعل إعــداد دروس 
تعليمية عبــر اإلذاعة والتلفــاز أمرًا أكثــر نجاعة كونها 

متوفرة في كل بيت".
وأعرب عن ثقته بأن تلك الدروس "ستســاهم في غرس 
بعــض المهــارات وإن كانــت بشــكل عام أقــل فاعلية 
مــن التعليم االعتيــادي ألنها صعبة الوصــول لكل بيت 
فــي مجتمعنــا، لكنها تجربة قد تشــكل نقطــة انطالق 

للمستقبل".

رام اهلل-الناصرة/ محمد القوقا- وكاالت:
أعلنت ســفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، أمس، 
عــن إصابة 10 من أبناء الجالية الفلســطينية بفيروس 

كورونا.
وقالت عــودة لوكالة األنباء التابعة للســلطة "وفا"، إن 
اصابتين تخضعان للعالج في العناية المركزة وحالتهما 
مســتقرة، فيمــا تخضع االصابــات الـ8 األخــرى للحجر 

المنزلي.
وأكــدت أن الســفارة تتابع الحاالت الطبيــة للمصابين 
وتتواصــل مع أبناء الجالية فــي مختلف المناطق للتأكد 

من سالمتهم.
في ســياق آخر، قالت النائب في الكنيســت اإلسرائيلية 
عن القائمة العربية المشــتركة، عايدة توما، أمس، إنه 
تم رصد إصابتين بفيروس كورونا لمواطنين من داخل 
أراضي الـــ 48. وأوضحت توما لـ"وفا"، أن الحالتين هما 
لرئيس قســم األطباء في مستشــفى صفــد، ونقلت له 
العدوى أمس من أحد المرضى، والحالة األخرى لشــاب 
قــادم من الخــارج، ووضعهمــا الصحي مســتقر، وهما 
قيــد الحجر الصحي، مشــيرة إلى أنه جرى الكشــف عن 
اصابتهما بعد جهد واتصاالت مكثفة، ألن وزارة الصحة 

االسرائيلية تكتفي بنشر األرقام فقط.
ولفتت إلى أن عمليات الفحص ال تتم بالشــكل الكافي، 
حيــث إن كافــة المراكز الصحية أقيمــت ضمن مناطق 

اســتيطانية يهوديــة وليســت عربيــة، مــا يجعلنا غير 
قادرين على معرفة مدى انتشار المرض بين المواطنين 
العرب، وقالت: "مستمرون في الضغط فيما يتعلق بنقل 
المعلومات عن اإلصابات وتحديدها، وتحديد موقعها".

وأكــدت توما أن هناك تقصيرا من الصحة االســرائيلية 
تجاه فلسطينيي الداخل، ومن بينها التباطؤ في ترجمة 
التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ونشــرها للجمهور 
العربــي حول خطورة هذا الوباء وكيفيــة التعامل معه، 
وتم نشــر هذه التعليمات لنا بعد أســبوع من نشــرها 
لإلســرائيليين، إضافــة إلى أن هناك تمييــزا أيضًا في 

موضوع الخدمات المقدمة.
وشــددت على أن األزمة الحالية كشــفت ضعف الجهاز 
الصحــي واإلهمــال الــذي تعرض لــه خالل الســنوات 
األخيــرة، بناء علــى تحذيرات من األطباء بأن االنتشــار 
الســريع للوباء، يجعلهم غير قادرين على السيطرة على 
المــرض، إضافة للحديث عن نقــص المعدات الوقائية 
لألطبــاء والممرضين، علمــا أن %40 من الجهاز الطبي 
هم فلســطينيون، ورغم ذلك هناك إهمال من الحكومة 

اإلسرائيلية تجاهنا".
ودعــت توما ســكان الداخل المحتل، إلــى ضرورة  أخذ 
أقصــى درجــات الحيطــة والحــذر، واتبــاع التعليمــات 
الوقائية، وعدم االســتهانة بالموضــوع، وعدم الخروج 

من المنازل إال للحاالت الطارئة.

غزة/ فلسطين:
أصدرت قيادة الشــرطة الفلســطينية تعميمًــا مُهمًا 
للمواطنيــن فــي قطاع غــزة، فــي إطار حرصهــا على 
ســالمتهم وســالمة المجتمع، حول إجــراءات مواجهة 
فيــروس كورونا. وأكدت قيادة الشــرطة خالل التعميم 
علــى إغالق جميع صاالت األفراح، واألســواق الشــعبية 

األسبوعية، ومنع إقامة بيوت العزاء والحفالت.
وأقــرت خالل التعميــم أيضًا إغــالق المقاهي وصاالت 
المطاعم، باإلضافة إلى تعطيل صالة الجمعة في جميع 

محافظات قطاع غزة.
وأوضحــت قيــادة الشــرطة أن هــذه القرارات ســارية 

المفعول اعتبارًا من أمس األحد وحتى إشعار آخر.
وأهابت الشرطة من المواطنين بضرورة االلتزام بهذه 
القرارات حرصًا على سالمة الجميع، مشددًة على أن كل 

من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
في ســياق متصــل، خصصــت وزارة الداخليــة واألمن 
الوطنــي الرقــم 109 لإلبالغ عــن مروجي الشــائعات 

ومثيري البلبلة.
وقالت الوزارة في نشــرة إرشــادية وزّعتها على وسائل 
اإلعالم: "ال تتردد في االتصال بالرقم الوطني المجاني 
للعمليــات المركزيــة بــوزارة الداخليــة )109(، ومعــًا 

لتحصين جبهتنا الداخلية".

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أعلن مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، عن تعليق حضور 
المصلين إلى المســجد األقصى المبارك، ابتداء مــن فجر اليوم االثنين، 
مؤقتًــا، اســتجابة لتوصيات المرجعيــات الدينية والطبيــة، للوقاية من 

انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح مجلس األوقاف في بيان صدر عنه، مســاء أمس، أنه عقد جلســة 
طارئة اســتعرض خاللها التطورات الصحية التي تمر فيها مدينة القدس 
وباقي البالد، وتابع المجلس اإلجراءات والتعليمات الجديدة الصادرة عن 

المراجع الدينية والطبية المختصة.
وأضاف أن تعليق حضور المصلين إلى األقصى ســيبدأ فجر اليوم االثنين 
مؤقتًا، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم 
وممارســة نشــاطاتهم كالمعتاد، كما يســتمر رفــع األذان باألقصى في 
كل األوقــات، على أن يؤدي جميع العاملين في دائرة األوقاف اإلســالمية 
وحراس األقصى الموجودين، الصالة في الســاحات مع مراعاة اإلرشادات 
الصحيــة. وقال المجلس: "نشــعر بالمرارة جراء اتخاذ هــذا القرار، إال أننا 
اضطررنــا لذلــك حفاًظا علــى حياة وصحــة المواطنيــن وصونًا للنفس 

البشرية استجابة للفتاوى الشرعية في العالم اإلسالمي".
وأهــاب المجلس بالمواطنيــن لتفهم الدواعي الشــرعية والصحية لهذا 
القــرار، ويحثهم علــى االلتزام بــأداء الصالة فــي منازلهــم حفاًظا على 

صحتهم وسالمة للمجتمع المقدسي.
ودعا المجلــس المواطنين في هذه الظروف الصعبة إلى تعزيز وتكريس 

أواصر التضامن والتكافل والتراحم لتجاوز هذه األزمة.

غزة/ فلسطين:
أصدرت وزارة األوقاف والشــئون 
الدينية في قطاع غــزة بيان رقم 
)2( في إطــار إجراءاتها لمواجهة 

فايروس كورونا.
ودعــت وزارة األوقــاف في بيانها 
الصــالة  أداء  إلــى  المواطنيــن 
جماعــة مــع األهــل واألبنــاء في 

البيوت.
وحثــت على وقــف بيــوت العزاء 

واالكتفاء بالتعزية على المقبرة.
وطالبت اآلباء واألمهات الستثمار 
الفرصة وتحويل البيت إلى مسجد 
ومدرســة، ودعت في ســياق آخر 
جميع الميسورين من أبناء شعبنا 

لتحقيق التكافل االجتماعي.
كما دعــت إلى مواصلــة التضرع 
إلــى اهلل عــز وجل حتى يكشــف 

البالء ويدفع الوباء.

الفيروس يصيب مواطنْين من داخل أراضي 48مختصان: قطف ثمار التعليم اإللكتروني يحتاج إلى صبر
إصابة 10 من أبناء الجالية

 الفلسطينية في إيطاليا بـ"كورونا" 

"الداخلية" ُتخصص الرقم 109 لمالحقة مروجي الشائعات
تعميم مهم من قيادة الشرطة 

إلى المواطنين في قطاع غزة

وقف مؤقت للصالة في المسجد 
األقصى ابتداء من فجر اليوم

"األوقاف": أداء 
الصلوات في 

البيوت ووقف 
بيوت العزاء بغزة
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محمد حميد
عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد اإلسالمي

لمى خاطر

يُقال إن آذار هو شهر المرأة، ففيه يومان لها )يوم المرأة ويوم 
األم(، وفيه يفتح الربيــع أبوابه مقترنًا بالخضرة والدفء وجمال 
الطبيعــة، وهــي عوامــل تنبت فــي روح المرأة، وتتجلــى عطاًء 

وتفانيًا تجاه من حولها.
أعادتني حوارات صحفية ُأجريَت معي في المناســبتين إلى واقع 
المرأة األســيرة، سواء أكانت فتاة لها أمّ وأهل يتحرّقون شوقًا 
لها وقلقًا عليهــا، أو كانت أمًّا ذات أبناء، حبســها القيد عنهم، 
فكان الفراق قيدًا يُضاف إلى قيدها المادي، ويُضاعف معاناتها 

وإحساسها باالغتراب داخل السجن.
عادت أطياف األمهات األسيرات لتسكنني، وخصوصًا من عشتُ 
معهنّ تجربة مشــابهة وحــااًل واحدا، وكنــت أرى أطياف األرق 
حين ترتســم علــى عيون بعضهن وتصرف عنهــن النوم إذا ما 
تذكــرن أوالدهــن؛ أحوالهم وتفاصيــل أيامهــم واحتياجاتهم 
المادية والمعنوية، التي تعتقد األم دائمًا أنه ما من أحد يلبيها 

مثلها.
كانت األســيرة )نسرين حســن أبو كميل( من غزة، تبتهج أيما 
ابتهــاج وهي تحدثنا عن أوالدها الســبعة الذيــن فارقتهم عند 
اعتقالهــا على حاجز )إيريــز( وكان أحدهم رضيعــا، كانت تنفق 
أوقــات فراغها في صناعة أشــغال يدوية بأســمائهم من مواد 
بســيطة تعيد األسيرات تدويرها داخل الســجن، وكانت تكتب 
لهم باســتمرار، وتخرج الرسائل مع كل أســيرة تتحرر، وصنعت 
لهــم دفترًا زينته وغلفته بشــكل جميل، وطلبــت أن نكتب فيه 
ألوالدهــا وبناتها، كتبتُ حينها البنتهــا الكبرى وأنا أقبض في 
قلبــي على إحساســي بابنتي الكبــرى التي أجّلت عامــًا جامعيًا 
لترعــى إخوتها في غيابي، قلت لها إن االبنــة الكبرى أم ثانية، 
وإن حاجــة إخوتها لحنانها ومودتها في غياب األم ال يقل أهمية 
عن حاجتهم لمتابعة شــؤونهم الماديــة، وإن هذه الرعاية من 
أختهم كفيلة بإحــال االطمئنان في قلــب األم البعيدة عنهم. 
أدركتُ كيف أن أثر اعتقال األم يتمدد حتى يطال زوجها وأبناءها 
فيدفعون معهــا ضريبة كبيرة، ويغالبون تحديات جســيمة في 

غيابها، فيما تغالب هي شوقًا ال يفتُر، وقلقًا ال يتوقف.
أما والدة الشهيد أشــرف نعالوة التي عايشنا لحظة وصول خبر 
استشــهاد ابنها إليها وهي في األسر، فقد ظلت جرح األسيرات 
النازف، كانت تكابد آالمًا أكبر من أن تحتملها من هي في سنها 
وحالها، فيما يتعمّق إحساســها باالغتراب رغم رعاية األسيرات 
لها والترّفق بها، لكن حالتها كانت مفهومة وقد اجتمعت عليها 

فجيعة الفقد مع األسر والغياب وهدم المنزل.
كان يفتــرض أن تخرج أم أشــرف نعالوة من الســجن الخميس 
الفائــت، فــي 2020/3/19 ، لكــن إدارة الســجن أجلت اإلفراج 
عنها، ولنــا أن نتخيّل حالها وقد وصلها خبــر التأجيل، في ظل 

توْقها للحرية واالجتماع بأهلها وأبنائها.
اليوم، هنالك تســعة عشر أمًّا فلســطينية في سجون االحتال، 
من بين 43 أســيرة، وهنالك عشرات من األمهات في معتقات 
االستبداد العربي، بعضهنّ منسيات، ليس هناك من يتذكرهن 
حتى في مناســبات المــرأة المختلفة، ســوى دائرتهن الصغيرة 
التــي تتجرع مــرارة فــراق األمهــات، وتخيّــل عذاباتهن خلف 
القضبان. وفي سجن الدامون الفلسطيني تعيش األسيرات هذه 
األيــام في عزلة تامــة، بعد منع األهالي من زيــارة أبنائهم في 
الســجون، ومنع المحامين من زيارة األسرى، وحيث يخلو سجن 
األســيرات من الهواتف النقالة المهربة، فلم يعد لديهم سوى 
وســيلة تواصل يتيمة من جانب واحد، وهــي اإلذاعات المحلية 
التــي يلتقطن بّثها، والتي تخصــص برامج لتواصل األهالي مع 
األســرى، فيتصل األهالي على هذه البرامج ليرســلوا لألسيرات 
تحياتهم وأشــواقهم وأخبارهم، دون أن يصلهم من األسيرات 

أي خبر.
وهكذا فإن واقع األســر في زمن )الكورونا( ســيزداد قتامة على 
جميع مكونات الحركة األســيرة، وعلى األسيرات خصوصا، فيما 
يبدو ســجانهن المجــرم غير آبــهٍ بآثار انقطــاع تواصلهن مع 
أهلهن، وغير مســتعد لتقديم مبادرة إيجابية تتمثل في اإلفراج 
عــن جزء منهن، بــل إن لؤمه يزداد وضوحًا حتى وهو منشــغل 
بما يُفترض أن يرفع منســوب اإلحســاس اإلنساني لدى البشر 
جميعا، وهو تلك الكارثة الصحية التي طالت وجه األرض كّلها.

كنت ممن عرفوا الشــيخ الشهيد أحمد ياسين في منتصف 
ســبعينيات القرن الماضــي بعد أن حدثني أحــد األصدقاء 
–وقــد كنــا صغار الســن- عن خطيــٍب مميٍز في المســجد 
الشــمالي الواقع في مخيم الشــاطئ )مســجد الشيخ أحمد 
ياســين حاليــًا( يتمتع بملكــة خطابية قريبةٍ مــن القلب، 
وعقــدت العــزم برفقة هــذا الصديق علــى أن أقصد ذلك 
المســجد في أول جمعةٍ تالية، فشاهدت بحماٍس الصعود 
العســير لذلك الشيخ، وســمعت خطبته اليســيرة الهادئة 

المزدانة بقدر كبير من التلقائية المحببة إلى النفس.
تابعت أنا وصديقي خطبًا عدة لهذا الشيخ في ذات المسجد 
حتى انتقل إلى منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة التي كانت 
النواة األولى للمجمع اإلســامي، وقدر لــي أن ألتقيه أكثر 
من مرة في المدرسة االبتدائية التي كان يعمل بها مدرسًا 
للغــة العربية والمجاورًة للمدرســة الثانويــة التي تخرجت 

منها، حيث يبادلنا السام برحابة صدٍر وَقبوٍل كبير.
شــهد مطلع ثمانينات القرن الماضي اعتقال الشيخ برفقة 
مجموعة من اإلخوة على خلفية حيازة ســاحٍ، هذا االعتقال 
ســجل موقفًا حازمًا ومشرفًا للشيخ الشهيد الذي فوّت على 
نفســه فرصــة تخفيف الحكــم مقابل االعتراف أن الســاح 
المضبــوط موجهٌ إلــى بعض القوى الوطنيــة العاملة في 
األرض الفلســطينية المحتلــة في حينــه، وليتم اهلل نعمته 
على الشــيخ الشهيد ويتنسم بعدها بســنتين آفاق الحرية 
عقب صفقة تبادٍل أبرمتها الجبهة الشعبية- القيادة العامة 
بقيــادة أحمد جبريل عام 1985 برفقة مئات األســرى ذوي 

المحكوميات العالية »المؤبدات«.
مستهل االنتفاضة األولى »انتفاضة الحجارة« وتحديدًا في 
العام 1988م أعيد اعتقال الشــيخ الشــهيد وثلة من قيادة 
حركــة المقاومة اإلســامية حمــاس على خلفيــة مقاومة 
االحتال والمشــاركة في فعاليات االنتفاضة وقد حكم عليه 

فــي حينهــا بمحكومية عاليــة. ليمن اهلل عليه مــرًة أخرى 
ويعانق طيــف الحرية مرًة أخرى عقب محاولة اغتيال رئيس 
المكتب السياسي السابق لحركة حماس األخ/ خالد مشغل  
الفاشــلة عام 1997 في مدينة عمــان األردنية، والتي من 
تبعاتها اإلفراج عن الشــيخ الشهيد في إطار عملية تبادلية 
مــع معتقَليْــن صهيونيين بإشــراف الحكومــة األردنية، و 
تمكن الشــيخ من إجراء جولة لمعظم الدول العربية وعددٍ 
من الدول اإلســامية منها الجمهورية اإلسامية اإليرانية 
التي التقى فيها مرشــد الجمهورية السيد/ علي الخامنئي، 
حيث لم يكن لدى الشــيخ الشــهيد أي حساســيات طائفية 
أو مذهبية وكان شــغله الشــاغل في هذه الجولة اإلســام 

والمقاومة وفلسطين.
شــهدت بداية انتفاضة األقصى نشاطات مقاومة لاحتال 
للشيخ الشهيد ولحركة حماس ولكل قوى المقاومة، وخال 
هذه الفترة كانت صحة الشــيخ الشهيد في منحىً تنازلي، 
فباإلضافة إلى عجزه عن الحركة، تفاقمت مشاكله الصحية 
التنفســية بســبب الربو، وقد زرته في تلك الفترة بصحبة 
قيادات من الحركة وهو في حالة صحية شــديدة الخطورة، 
وكان صوتــه خافتًا جــدًا إال أن قلبَه عامــرٌ بما يحمل من 

معنوياتٍ عالية زادتنا ثباتًا على هذه األرض المباركة.
ليلة استشــهاد الشــيخ الشــهيد، وعقب أدائه صاة الفجر 
باغتتــه طائرات االحتــال في ذات الليلة أثنــاء عودته من 
المســجد إلى منزله، وقد بلغ التعب الجسدي مداه وأطلقت 
تلك الطائرات حقدها الدفين ما أدى إلى استشــهاد الشيخ 
الشــهيد برفقــة عددٍ مــن المصليــن، وذلك فــي الثاني 
والعشــرين من آذار للعام 2004 لتصعد روحه إلى الســماء 
تروي غطرســة هذا العدو الجبان، وأدت صاة الجنازة عليه 

جماهيرٌ غفيرة في المسجد العمري الكبير بمدينة غزة.
 ما يلفت النظر في هذه الشخصية الفلسطينية أمورٌ عدة، 

لعــل أبرزها إيمانه العميق بقدرة اإلســام على قيادة هذه 
األمة وتحشــيد طاقاتها اإليجابية والمبدعة نحو التضحية 
والفــداء فقد عّلم أبناءه أن فلســطين مــن البحر إلى النهر 
ملك للعرب والمســلمين وأن الطريق الوحيد لتحريرها هي 
المقاومــة ال غير. فضًا عن اســتعداده الدائم والمســتمر 
لدفع تكلفة خياراته األساســية التي انحاز لها رغم أن لديه 
العذر الشــرعي بســبب أوضاعه الصحية إال أنــه آثر طريق 
ذات الشــوكة وأكرمــه اهلل تعالــى فيــه بأجمل مــا يكون، 
وكذلك حرصــه الدائم على تقديم نفســه من خال فريق 
عمل أساســي يعمل معه فــي جميع المحطــات المفصلية 
رغم رمزيته العالية في إطار جماعة اإلخوان المســلمين أو 
إطار حركة المقاومة اإلســامية »حمــاس«، فكان بإمكانه 
أن يكون القائد المؤســس والملهم والمعجز، وما إلى ذلك 
من المسميات الوهمية إال أنه آثر الجماعة، سواًء في بداية 
الدعوة أو في محطات الجهاد والمقاومة المختلفة، بمعنىً 
آخر كان الشيخ مؤمنًا بالعمل الجماعي وفي إطار المؤسسة 
التي يتحرك بها دعويًا أو جهاديًا، وأيضًا ســعيه المســتمر 
إلى إنشــاء مؤسســات راعية ألنشــطة الجماعــة المختلفة 
وذلــك خدمــة للمجتمــع كالجامعــة اإلســامية والجمعية 
المختلفــة  والنقابــات  اإلســامي،  والمجمــع  اإلســامية 
ومؤسســات المجتمــع المدني التي خرّجت مئــات الكوادر 
الحركيــة المميزة فــي إطــار الحركة اإلســامية و لخدمة 

المجتمع الفلسطيني.
   رحــم اهلل الشــيخ الشــهيد وجميع الشــهداء القادة وكل 
الشــهداء وأسكنهم فسيح جناته، فلقد كان علمًا من أعام 
اإلســام والمقاومــة في فلســطين، لم يتلــوث بالمال وال 
بالجــاه وال بالســلطان وال باإلعام، عاش بســيطًا وانتقل 
إلى جوار ربــه مجاهدًا ومرابطًا، ولم يورث أبناءه درهمًا وال 

دينارًا، والكمال هلل تعالى.

أعلنت إدارة الســجون اإلســرائيلية عن إصابة عدد 
من األســرى الفلســطينيين بفيروس الكورونا في 
ســجن مجدو، ولعــل هــذا الخبر سيتســبب بحالة 
مــن القلــق الشــديد آلالف العائات الفلســطينية 
التي يقبع أبناؤها في الســجون اإلســرائيلية، ففي 
تلك الســجون هناك أســرى أمنيون تــم اعتقالهم 
على خلفية مقاومة االحتال، وهناك ســجون أخرى 
يتواجد بها أســرى فلســطينيون بســبب مخالفات 
جنائيــة، وهــم معرضــون أيضــًا لخطــر اإلصابة 

بفيروس كورونا.
انتقــال فيــروس كورونــا للســجون اإلســرائيلية 
يدفعنا للحديث حول الحياة التي يعيشــها األسرى 
الفلســطينيون داخــل تلك الســجون، والتي تجعل 

فرصة انتقال العدوى بين األسرى مرتفعة جدًا.
لعل أكثر األماكن حساســية النتقــال العدوى بين 
الســجناء الفلســطينيين هــي محطــات انتقالهم 
بين الســجون، ونزولهــم للمحاكم اإلســرائيلية، 
فمشهد األسرى أثناء نزولهم للمحاكم اإلسرائيلية 
كفيل لوحده أن يشــعرنا بالقلق عليهم، حيث يتم 
تجميعهم في زنزانة أو اثنتين تتسع الواحدة منها 
ألربعة أشــخاص، بينما يقوم الســجان اإلسرائيلي 
بوضع ما يزيد عن عشرين أسيرًا في غرفة االنتظار، 
حيث يقف األســرى متراصيــن دون أن يكون هناك 

مكان للجلوس.
يتم تكبيل األســرى بكلبشــات مــن الحديد والتي 

يعاد اســتخدامها نفســها يوميًا لعشــرات األسرى 
المختلفين، هذه الكلبشات يمكن أن تكون مصدرًا 

كبيرًا للعدوى.
الحافلة التي يتم نقل األسرى الفلسطينيين خالها 
للســجون األخــرى أو للمحاكــم اإلســرائيلية هــي 
مرض بحــد ذاته، فمقاعدها مــن الحديد، وتكون 
مكتظــة بشــكل كبير حيــث يجلس كل أســيرين 
وهما متاصقين والكلبشات موضوعة في أيديهم 
وأرجلهم، ثم يتم اقتيادهم للمحاكم اإلســرائيلية، 
حيث يعاد تجميع األسرى في زنازين النتظار دورهم 
للمحاكمة، ويتم تجميع ما يزيد على عشــرة أسرى 
فــي زنزانة تتســع ألربعة أشــخاص، ويطول وقت 
االنتظار في هذه الزنازين حيث يستمر من الصباح 

حتى المساء.
داخل غرف الســجون يعيش كل ثمانية أســرى في 
غرفة واحدة، يســتخدمون نفــس الحمام ويأكلون 
من أوانٍ مشتركة للطعام ، حيث ال يوجد ما يكفي 
من األواني ليأكل كل أســير لوحده، كما أن أبراش 
النــوم مرتبة لتتكــون من طبقتين ينام أســير في 
الطبقة األرضية وأســير آخر في البرش العلوي، مما 
يعني أن االحتكاك كبير جدًا وأن فرص نقل العدوى 

مرتفعة جدًا.
لك أن تتخيل شــكل العاج الذي ســيقدم لألسرى 
فبالعــادة  بكورونــا،  المصابيــن  الفلســطينيين 
عيــادة الســجن تقــدم عاجــات خفيفــة كخافض 

للحــرارة، ومضاد لالتهــاب، ومراهم للحساســية 
أو قطــرة للعين، وأي أســير يحتاج لعــاج أكبر يتم 
رفع اســمه لكي يتــم فحصه في المستشــفى عند 
مجــيء دوره، حيــث ينتظــر بالعادة األســير لفترة 
تصل ألكثــر من شــهرين لكي يحصــل على دور، 
وإن كان هناك مراجعة يحتاج لشــهرين إضافيين، 
فكيف ســيكون الحال عند انتشار كورونا في الكيان 
الغاصب وانشــغال المستشفيات اإلسرائيلية بعاج 
مرضاهم، با شــك أنه لن يكــون هناك دور يذكر 

لألسير الفلسطيني لتلقي العاج.
كل قســم فــي الســجون اإلســرائيلية يحــوي مــا 
يقــارب المئة أســير، وهم يشــتركون في غســالة 
واحدة كبيرة لغســل مابسهم وتنشــيفها، يعني 
أن المابس تغســل في غســالة واحــدة للمرضى 
واألصحــاء في حال انتشــار مرض كورونــا، كما أن 
األسرى يتشاركون في خمســة دشات لاستحمام، 

حيث يستخدمها كافة األسرى داخل القسم.
كل هــذه التفاصيل تشــير إلى أننا قــد نكون أمام 
كارثة في حال تفشــي فيروس كورونا في السجون 
اإلســرائيلية، وســيكون أبناؤنــا في خطر شــديد، 
ومهمــا دار الحديــث عن تعقيــم وعــزل، فالحياة 
مشتركة بشكل معقد، ومرافق السجون، وإجراءات 
التنقات والتحقيــق والمحاكمات غير مهيأة إطاقًا 

ألن تكون معقمة وصالحة من نواحي صحية.
نسأل اهلل أن يحمي أسرانا وأن يلطف بهم.

عالء الجعبري
عربي بوست

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

قيد وأّم

الكارثة التي ستحدث لو 
ى فيروس كورونا  تفشَّ
في السجون اإلسرائيلية

في الذكرى السنوية 
الستشهاد الشيخ

 أحمد ياسين

الحافلــة التــي يتم نقل األســرى الفلســطينيين خاللها 
للســجون األخــرى أو للمحاكــم اإلســرائيلية هــي مرض 
بحــد ذاتــه، فمقاعدهــا مــن الحديــد، وتكــون مكتظــة 
بشــكل كبيــر حيــث يجلــس كل أســيرين وهمــا متالصقين 
والكلبشــات موضوعــة فــي أيديهــم وأرجلهــم، ثــم يتــم 

اقتيادهم للمحاكم اإلسرائيلية.

ما يلفت النظر في هذه الشــخصية الفلسطينية أموٌر  
عــدة، لعل أبرزهــا إيمانه العميق بقدرة اإلســالم على 
قيادة هذه األمة وتحشيد طاقاتها اإليجابية والمبدعة نحو 
التضحية والفداء فقد عّلم أبناءه أن فلسطين من البحر إلى 

النهر ملك للعرب والمسلمين .
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عواصم/ وكاالت: 
أعلن أمس، المزيد من الوفيات واإلصابات جراء 
فيــروس كورونا فــي مختلف بقــاع األرض، كما 
اســتدعت دول عديدة جيوشــها للمساعدة في 

مواجهة الفيروس القاتل.
وتُظهر أحدث البيانات تفاقــم المحنة اإليرانية 
جراء تفشــي الفيروس، وسط قســوة العقوبات 
األميركيــة، في حين يتمــدد الوباء فــي أوروبا، 

ويعزز تواجده في آسيا وأفريقيا والعالم العربي.
وفــي ارتفاع غير مســبوق، أعلنــت وزارة الصحة 
الســعودية تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس 
كورونــا، من بينها 72 اكتشــفت في أحد فنادق 
مكــة المكرمة، وســط حالــة من الذهــول تعم 

العالم جراء تمدد الفيروس.
وقال المتحدث باســم وزارة الصحة الســعودية 
محمــد العبد العالــي -في مؤتمــر صحفي- إنه 
تم تســجيل 119 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع 

اإلجمالي إلى 511 إصابة، وتعافت 17 حالة.
الســبب األكبــر لهــذه  المتحــدث أن  وأوضــح 
اإلصابــات هو عــدم االلتــزام بمنــع التجمعات 
ونتيجة المخالطات. وتسبب فيروس كورونا حتى 
اآلن في وفاة ما ال يقل عن 13 ألفا و444 شخصا 
في العالم، منذ ظهوره في ديسمبر/كانون األول 
الماضــي، كما تم تســجيل أكثر مــن 308 آالف 
و130 إصابة رســميا في أكثر من 170 بلدا منذ 

بدء تفشي الوباء.
وقــررت الحكومــة الكويتية فــرضَ حظر تجول 
جزئي من الخامســة مســاء حتى الرابعة صباحا 
ضمــن إجــراءات مواجهــة الفيــروس، وأعلنــت 
تســجيل 12 إصابة جديــدة؛ ليصــل العدد إلى 
188، وثالث حاالت شــفاء جديــدة، ليرتفع عدد 

الحاالت التي تماثلت للشفاء إلى ثالثين حالة.
وفــي عُمــان، منعــت الســلطات التجمعات في 
األماكــن العامــة، وقلصت عــدد الموظفين في 
الجهات الحكومية، وسُــجلت ثالث حاالت إصابة 
جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 55، في حين 
بلغت حاالت الشــفاء 17 حالة. وفي المغرب، بلغ 
عــدد اإلصابات 109 حاالت، وتعافت منها ثالث، 

أما الوفيات فبلغت ثالث حاالت.
وفي مصر، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من 
أن أعــداد المصابين بفيــروس كورونا في مصر 
قد يصل إلى آالف الحــاالت في أيام قليلة إذا لم 

نتعامل بجدية مع األمر.
ودعا السيســي المصريين لمساعدة الدولة لكي 
تواجــه أكبــر أزمة قد تواجه مصــر. وقال إنه تم 
التعامــل مع أزمة كورونا بشــفافية منذ البداية، 

وإن البيانات الحكومية تعكس الواقع.
وأضاف أنه يعمل حتى ال يتضرر الشعب المصري 
بأي شــكل من األشكال من فيروس كورونا، كما 
أعلــن أنه تم تخصيص مئة مليار جنيه لمواجهة 

وباء كورونا. 
وخاطــب المصرييــن قائــال: »نقعد أســبوعين 
االلتــزام  مــن  »مزيــدا  ونحتــاج  ملتزميــن«، 

والمســؤولية والجدية واالنضبــاط والحذر، فال 
نريد لحجم اإلصابات أن تزيد«.

وأعلنــت القاهرة مســاء أول من أمس، تســجيل 
حالتي وفاة وتســع إصابات جديــدة بالفيروس؛ 
ليرتفــع عــدد الضحايــا إلى 294 إصابــة، توفى 

منهم عشرة، وتماثل 41 للشفاء.
وفــي األردن، قــال رئيــس الــوزراء األردني عمر 
الــرزاز إن حكومته ال تســعى إلخافــة األردنيين، 
بل إلى تطمينهم، مشددا على جاهزية الحكومة 

للتعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة.
كما أعلن وزير التربية والتعليم تيســير النعيمي 
إطــالق منصة لتعليم التالميذ عــن بعد، مؤكدا 
أن الوزارة ســتطلق برنامجا تدريبيــا للمعلمين 

ليتابعوا الطلبة إلكترونيا.
17 محافظة جزائرية

فــي الجزائر، أعلنــت وزارة الصحــة دخول البالد 
مرحلة تفشــي وباء كورونا، بعد تسجيل إصابات 

بالفيروس في أكثر من 17 والية )محافظة(.
وكشفت وزارة الصحة عن ارتفاع حاالت اإلصابة 
بالفيروس فــي الجزائر، ليصل العــدد إلى 201 

حالة.
وبشــأن إجــراءات الحد من تفشــي الوبــاء، قال 
وزيــر الصحــة الجزائري عبد الرحمــن بن بوزيد 
إن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول بإعالن 

حجر صحي شامل في عموم البالد.
ورجــح الوزير الجزائري وجود أشــخاص مصابين 
بالفيــروس لكنهم لم يتقدموا إلى المؤسســات 
الصحيــة، وأكــد أن أغلــب الذين توفــوا نتيجة 
اإلصابــة بالفيــروس لــم يكونوا تحــت الرقابة 

الطبية.
أما تونس، فأعلنت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس 
كورونــا إلــى ثــالث، واإلصابــات إلــى 75، بعد 

اكتشاف 15 حالة جديدة.
تمديد الحظر بالعراق

وفــي العــراق، أعلنت خليــة األزمــة الوزارية في 

العراق تمديد حظــر التجول وتعطيل الدوام إلى 
الســبت المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا. 
ودخل حظر التجول يومــه الخامس على التوالي 

في بغداد ومدن عراقية أخرى.
وقالــت مصادر صحفية إن حركة التبادل التجاري 
مفتوحة مع األردن وسوريا عبر المنافذ الحدودية 
البرية، في وقت ال تــزال فيه الحدود البرية بين 
العــراق وإيــران في مناطــق الوســط والجنوب 

تحديدا مغلقة بكتل خرسانية.
 18 اللبنانيــة تســجيل  وأعلنــت وزارة الصحــة 
إصابة جديدة بفيــروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي 

اإلصابات إلى 248.
حصيلة إيرانية

أعلنت وزارة الصحة اإليرانية تسجيل 129 وفاة، 
و1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل 24 

ساعة األخيرة.
 ،1685 إلــى  الوفيــات  عــدد  يرتفــع  وبذلــك 
واإلصابات إلــى 21 ألفا و638، فــي حين بلغت 

حاالت الشفاء 7913.
ويأتــي هــذا فــي وقــت ُأغلِقــت فيــه المحالت 
التجاريــة ومراكــز التســوق كافة فــي العاصمة 
اإليرانية طهران، في إطــار اإلجراءات الحكومية 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
وخصصــت الهيئــة العامــة للقــوات المســلحة 
اإليرانيــة 52 من المستشــفيات التابعة للقوات 
المســلحة الـــ58 لعــالج المصابيــن بفيــروس 

كورونا.
وقــال رئيس الهيئــة اللواء محمد باقــري إن ما 
تقــوم به الطواقم الطبية في القوات المســلحة 
للدفــاع  منــاورات  اعتبــاره  يمكــن  اإليرانيــة 

البيولوجي.
وفي الهند، فرضت الســلطات حظرا للتجول في 
عموم البالد لمدة 14 ســاعة، فــي حين تعتبره 
الحكومــة اختبارا لتقييم قدراتهــا على التصدي 

لتفشي وباء كورونا.

وفــي ماليزيا، أعلــن الجيش أمس، بدء انتشــار 
قواتــه في عمــوم البالد، لتعزيــز تطبيق القيود 

على الحركة في إطار تدابير مواجهة كورونا.
الوباء يعود إلى الصين

وســجلت الصيــن 46 إصابــة جديــدة بفيروس 
كورونــا، جميعُها قادمــة من الخارج باســتثناء 
إصابة واحــدة، ليرتفع إجمالي اإلصابات إلى 81 

ألفا و656، كما بلغ عدد الوفيات 3261.
وبعد أن أبدت السلطات الصينية قلقا من ارتفاع 
عدد الحــاالت المصابة بالفيــروس القادمة من 
الخارج، قالت إدارة الطيران المدني الصيني إنّه 
ســيتمّ تحويل جميع الرحــالت الدولية القادمة 
إلــى العاصمة بكين، نحو 12 مطارا أخرى بهدف 

فحص الركاب قبل وصولهم العاصمة.
المأساة اإليطالية

وفي حصيلة مأساوية، سجلت إيطاليا وفاة 793 
في يوم واحد بســبب فيروس كورونا؛ مما يرفع 

عدد الوفيات في البالد إلى أكثر من 4800.
وتحتــل إيطاليــا نتيجة ذلك المرتبــة األولى في 
العالم من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا، في 
حين تجاوز عدد اإلصابات على أراضيها 53 ألفا.

وكان رئيــس الــوزراء اإليطالــي أعلن سلســلة 
إجــراءات إضافيــة للحد مــن تفشــي الفيروس، 
تتضمن إغالق الشركات ووقف أي نشاط إنتاجي 
فــي البالد باســتثناء ما يقدم خدمات أساســية. 
وســيتم اإلبقاء علــى الخدمات العامــة كالصحة 
والغــذاء والنقل، فضــال عن الخدمــات البريدية 

والمصرفية.
وفي إســبانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 394 
وفــاة بفيروس كورونا؛ ليرتفــع إجمالي الوفيات 

إلى 1720 حالة.
كمــا ســجلت 3646 إصابة جديــدة ليرتفع عدد 

اإلصابات إلى 28 ألفا و572.
وكان رئيــس الحكومــة المركزيــة بمدريد أبلغ 
رؤســاء الحكومــات اإلقليمية أنه ســيمدد حالة 

الطوارئ أسبوعين على األقل.
وفاة أول طبيب بفرنسا

وفــي تطــور آخر بفرنســا، أعلــن وزيــر الصحة 
الفرنســي أوليفييه فيران أمس، وفاة أول طبيب 

إثر إصابته بفيروس كورونا.
والمتوفــي طبيب طوارئ في أحد المستشــفيات 
بمدينــة كومبيين في منطقة لــواز، التي كانت 
أوائــل المناطــق المتضررة بشــدة في فرنســا، 

حسب ما نقلته قناة فرانس 24 الرسمية.
نيويورك.. منطقة كوراث

وكان الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب أعلن 
واليــة نيويــورك منطقة كــوارث الحتوائها نحو 
نصف حاالت اإلصابــات والوفيات نتيجة اإلصابة 
بفيروس كورونــا في الواليات المتحدة. وأشــار 
إلــى أنه يدرس تعميم هــذا اإلعالن على واليات 

أخرى، من بينها كاليفورنيا.
يأتــي ذلــك بينمــا ارتفع عــدد الوفيات بســبب 
الفيروس فــي الواليات المتحــدة إلى نحو 350 

وفاة، في حين ناهز عدد المصابين 27 ألفا.
وفي أفريقيا، أعلنت رواندا عزل الســكان وإغالق 
حدودها لتطويق وباء فيروس كورونا المستجد، 
في إطــار إجــراءات أكثــر تشــددا اتخذتها دول 
أفريقيا جنــوب الصحراء )المنطقــة التي تمتلك 
نظاما صحيا هشــا وتشــهد ارتفاعا متواصال في 

عدد اإلصابات(.
وسجلت ســت وفيات في أفريقيا جنوب الصحراء 
حتــى اآلن: أربع فــي بوركينا فاســو وواحدة في 
كل مــن الغابون وجزر موريشــيوس وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية في العاصمة كينشاسا.
وفــي بريطانيــا، حــذر رئيــس الــوزراء بوريس 
جونســون أمس، من أن انتشــار فيروس كورونا 
في البالد »يتســارع«، في حيــن طلبت الحكومة 
البريطانيــة األحــد مــن 1.5 مليــون شــخص 
يعيشون في البالد ويُعتبرون األكثر ضعفا حيال 
الفيروس؛ أن يُالزموا منازلهم لمدة 12 أسبوعا.

وفي سويســرا، قالت وزارة الصحة إنها ســجلت 
أكثر من تســعمئة حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا من خالل 24 ساعة، مما يرفع عدد حاالت 
اإلصابة المؤكدة إلى 7014 وســتين حالة وفاة 

على األقل ارتفاعا من 56 في اليوم السابق.
وفي أميــركا الالتينيــة، تتزايد إجــراءات العزل، 
حيث أغلقــت كل الحدود البريــة تقريبا، وعلقت 
اســتحقاقات انتخابيــة، على أمل احتواء انتشــار 

فيروس كورونا المستجد.
متاعب الطيران

وعلــى المســتوى االقتصــادي، أعلنــت طيــران 
اإلمــارات أنها ســتعلق مؤقتا جميــع رحالت نقل 
الــركاب اعتبارا من يــوم األربعاء المقبل 25 من 

الشهر الجاري.
كما أعلنت الخطوط الجوية التركية أن %85 من 
طائراتها غير مستخدمة حاليا بسبب وباء كورونا 

واضطراب سوق السفر.

كورونا يصيب العشرات بمكة ويتفشى في 17 محافظة جزائرية
جيوش العامل يف الشوارع ملواجهة كورونا

الجيش الماليزي ينتشر لفرض اإلجراءات الحكومية

جنيف/ وكاالت: 
حــذر المدير التنفيــذي لبرنامج الطوارئ فــي منظمة الصحة 
العالمية مايكل رايان أمس، من أن فرض العزل الصحي ليس 
كافيا لهزيمة فيــروس كورونا، مضيفا أن هناك حاجة لوجود 
تدابيــر للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما 
بعــد. وأكد أن فئة صغار الســن ليســت بمنــأى عن اإلصابة 
بالمرض، وفقــا للمعطيات الصحية التــي تجمعها المنظمة 

من الدول األكثر تأثرا بالوباء الجديد.
وقال رايان في مقابلة مع برنامج آندرو مار شــو على تلفزيون 
هيئــة اإلذاعة البريطانية )بي بي ســي(، »ما نحتاج إليه بحق 
هو العثــور على المرضــى ومن يحملون الفيــروس وعزلهم 

والعثور على من خالطوهم وعزلهم«.

وأضاف »إذا لم تكن هنــاك تدابير قوية للصحة العامة اآلن، 
فإن الخطــر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود 

على الحركة وقرارات اإلغالق«.
وحــذت دول ومناطق كثيرة فــي أوروبا والواليــات المتحدة 
حذو الصين ودول آسيوية أخرى، ففرضت قيودا صارمة لكبح 
انتشــار الفيروس المستجد، حيث يباشر معظم الناس العمل 

من منازلهم وأغلقت المدارس والحانات والمطاعم أبوابها.
وقــال رايان إن الصيــن وســنغافورة وكوريــا الجنوبية التي 
اتخذت إلى جانب القيود تدابير مشــددة لفحص كل شخص 
يُشتبه في إصابته، تمثل نماذج تحتذي بها أوروبا التي قالت 

المنظمة إنها حلت محل آسيا وأصبحت مركز الوباء.
وأضاف »بمجرد أن نتجاوز العــدوى، علينا مالحقة الفيروس. 

علينا نقل المعركة إلى الفيروس«.
وأشــار رايان إلــى أن هناك عددا من اللقاحــات قيد التطوير، 
لكــن لم تبــدأ التجارب في الواليــات المتحــدة إال على لقاح 
واحد. وردا على ســؤال عــن الوقت الذي سيســتغرقه توفير 
هذا اللقــاح في بريطانيا، قال إنه ينبغــي على الناس التحلي 
بالواقعيــة. وقال »علينا التأكد من أنــه آمن تماما... نتحدث 
عن عام علــى األقل«، وأضاف »اللقاحات ســتتوفر لكن علينا 

اآلن فعل ما ينبغي علينا فعله«.
وكانــت منظمــة الصحــة العالميــة قالــت إن المعطيات في 
العديد من الدول تشــير إلى أن من هم دون سنّ الخمسين 
يشــكلون الشــريحة الكبرى من المصابين بفيروس كورونا 
المســتجد )كوفيد19-(، ويحتاجون عالجا في المستشفيات، 

وفقــا لبيان صادر عن مدير عــام المنظمة تيدروس أدهانوم 
غيبرييسوس.

ودعا المدير العام الناس إلى أن يكون فيروس كورونا ســببا 
في إظهــار أفضل ما لديهم من قيم ســامية، وفي التضامن 
والعمل معا، مشيدا بدور الشــباب الذين يعمل الكثير منهم 

على نشر الوعي بدال من نشر الفيروس.
وأضــاف قائــال اليوم لــديّ رســالة للشــباب مفادهــا أنكم 
لســتم محصنين، فقــد يطرحكم فيروس كورونــا في فراش 
المستشــفيات أســابيع وقد يقتلكم، حتى إذا لم تمرضوا فإن 
الخيــارات التــي تتخذونها بشــأن األماكن التــي تتوجهون 
إليها قد تكون الفرق بين الحياة والموت بالنســبة ألشخاص 

آخرين.

الصحة العاملية تحذر: الصغار ليسوا مبنأى عن كورونا والعزل الصحي غري كاٍف
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مرض كوفيد -19
مرض كوفيد19- هو مرض معد يسببه فريوس كورونا امُلكتشف يف الصني يف ديسمرب/كانون األول 2019.

أعراض كوفيد -19:
• الحمى واإلرهاق والسعال الجاف

•  قد يعاين بعض املرىض من اآلالم واألوجاع، أو احتقان األنف، أو الرشح، أو أمل الحلق، أو اإلسهال. وعادة ما 
تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا

باملرض ويتعاىف معظم  أن يشعروا  أعراض ودون  أي  عليهم  أن تظهر  بالعدوى دون  الناس  •  يصاب بعض 
األشخاص )نحو 80 %( من املرض دون الحاجة إىل عالج خاص

6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد19- حيث يعانون من  •  تشتد حدة املرض لدى شخص واحد تقريبا من كل 
صعوبة التنفس

أو  الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  أساسية  طبية  مبشكالت  املصابني  واألشخاص  املسنني  إصابة  احتامالت  تزداد   •
أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة

•  تويف نحو 2 % من األشخاص الذين ُأصيبوا باملرض. وينبغي لألشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال 
وصعوبة التنفس التامس الرعاية الطبية

هكذا ينتشر كوفيد -19
• ميكن أن يصاب األشخاص بعدوى مرض كوفيد-19 عن طريق األشخاص اآلخرين املصابني بالفريوس

• ميكن للمرض أن ينتقل من شخص إىل شخص عن طريق الُقطريات الصغرية التي تتناثر من األنف أو الفم 
عندما يسعل الشخص املصاب مبرض كوفيد-19 أو يعطس. وتتساقط هذه الُقطريات عىل األشياء واألسطح 
املحيطة بالشخص. وميكن حينها أن يصاب األشخاص اآلخرون مبرض كوفيد-19 عند مالمستهم لهذه األشياء 
أو األسطح ثم ملس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. كام ميكن أن يصاب األشخاص مبرض كوفيد-19 إذا تنفسوا 
الُقطريات التي تخرج من الشخص املصاب باملرض مع سعاله أو زفريه. ولذا فمن األهمية مبكان االبتعاد عن 

الشخص املريض مبسافة تزيد عىل مرت واحد )3 أقدام(.
يف  ينتقل  كوفيد-19  مرض  يسبب  الذي  الفريوس  أن  إىل  هذا  يومنا  حتى  ُأجريت  التي  الدراسات  تشري   •

املقام األول عن طريق مالمسة الُقطريات التنفسية ال عن طريق الهواء.
السعال.  عند  الشخص  يفرزها  التي  التنفسية  الُقطريات  يف  املرض  النتقال  الرئيسية  الطريقة  تتمثل   •
وتتضاءل احتامالت اإلصابة مبرض كوفيد19- عن طريق شخص عديم األعراض باملرة. ولكن العديد من األشخاص 
املصابني باملرض ال يعانون إال من أعراض طفيفة. وينطبق ذلك بصفة خاصة عىل املراحل املبكرة للمرض. 
ولذا فمن املمكن اإلصابة مبرض كوفيد19- عن طريق شخص يعاين مثاًل من سعال خفيف وال يشعر باملرض.

احتماالت اإلصابة
• تتوقف املخاطر عىل مكان إقامتك وأين سافرت مؤخرًا. فمخاطر العدوى تزداد يف املناطق التي يوجد فيها 
عدد من األشخاص الذين ُشخصت إصابتهم مبرض كوفيد-19. ويف الوقت الحارض، ترتكز 95 % من حاالت مرض 
كوفيد19- يف الصني، ويشهد إقليم هوباي معظم هذه الحاالت. وبالنسبة إىل األشخاص يف معظم أنحاء 
العامل األخرى، فإن احتامالت اإلصابة مبرض كوفيد19- مازالت قليلة، ولكن من األهمية مبكان أن يكونوا عىل 

وعي بالحالة السائدة يف منطقتهم وبجهود التأهب املبذولة فيها
• إذا مل تكن يف منطقة ينترش فيها مرض كوفيد-19، وإذا مل تكن قد سافرت من أي من هذه املناطق، وإذا 
مل تكن قد خالطت أي شخص يشعر بالتوعك، فإن احتامالت إصابتك باملرض ُتعد قليلة حاليًا. ومع ذلك، فإن 
شعورك بالتوتر والقلق إزاء هذا األمر ميكن تفهمه. وحصولك عىل الوقائع التي تساعدك عىل تحديد املخاطر 
الصحية وسلطات الصحة  الرعاية  أمرًا جيدًا. وميثل مقدم  ُيعد  اتخاذ االحتياطات املعقولة،  بدقة حتى ميكنك 
العمومية الوطنية وصاحب العمل مصادر ممكنة للمعلومات الصحيحة عن مرض كوفيد-19 وعن مدى انتشاره 
يف منطقتك. ومن األهمية مبكان معرفة الحالة السائدة يف املكان الذي تعيش فيه واتخاذ التدابري املالمئة 

لحامية نفسك
• إذا كنت يف منطقة تفىش فيها مرض كوفيد-19 يلزم عليك أن تأخذ مخاطر العدوى عىل محمل الجد. اّتبع 
املشورة الصادرة عن السلطات الصحية الوطنية واملحلية. فعىل الرغم من أن مرض كوفيد-19 ال يتسبب إال 
يف اعتالل طفيف لدى معظم الناس، فإنه قد يتسبب مبرض وخيم لدى اآلخرين. ويؤدي املرض يف حاالت 
نادرة إىل الوفاة. ويبدو أن املسنني واألشخاص املصابني بحاالت طبية موجودة مسبقًا )مثل ارتفاع ضغط الدم 

وأمراض القلب وداء السكري( أكرث تأثرًا باملرض.
• يبدو أن املسنني واألشخاص املصابني بحاالت طبية موجودة مسبقًا )مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب 

وداء السكري( يصابون مبرض وخيم أكرث من غريهم.

المضادات الحيوية وكوفيد -19
مرض  أن  ومبا  الجرثومية.  العدوى  عىل  إال  تقيض  ال  فهي  الفريوسات،  عىل  الحيوية  املضادات  تقيض  •ال 
الحيوية  املضادات  استعامل  ينبغي  فال  عليه.  تقيض  ال  الحيوية  املضادات  فإن  فريوس،  سببه  كوفيد-19 
كوسيلة للوقاية من مرض كوفيد-19 أو عالجه. وال ينبغي استعاملها إال وفقًا لتعليامت الطبيب لعالج حاالت 

العدوى الجرثومية. 

ال لقاح بعد لـ كوفيد -19
• ال يوجد حتى يومنا هذا لقاح وال دواء محدد مضاد للفريوسات للوقاية من مرض كوفيد-19 أو عالجه. ومع 
مبرض  املصابني  األشخاص  إدخال  وينبغي  األعراض.  لتخفيف  الرعاية  به  املصابون  يتلقى  أن  فينبغي  ذلك، 

وخيم إىل املستشفيات. ويتعاىف معظم املرىض بفضل الرعاية الداعمة.
• يجري حاليًا تحري بعض اللقاحات املحتملة واألدوية الخاصة بعالج هذا املرض تحديدًا. ويجري اختبارها عن طريق 
مرض  من  للوقاية  واألدوية  اللقاحات  لتطوير  املبذولة  الجهود  بتنسيق  املنظمة  وتقوم  الرسيرية.  التجارب 

كوفيد-19 وعالجه.
• تتمثل السبل األكرث فّعالية لحامية نفسك واآلخرين من مرض كوفيد-19 يف املواظبة عىل تنظيف اليدين، 
وتغطية الفم عند السعال بثني املرفق أو مبنديل ورقي، واالبتعاد مسافة ال تقل عن مرت واحد )3 أقدام( عن 

األشخاص الذين يسعلون أو يعطسون.

كوفيد -19 ليس مرض سارس
)سارس(  الوخيمة  الحادة  التنفسية  املتالزمة  يسبب  الذي  وذاك  كوفيد-19  مرض  يسبب  الذي  الفريوس    •
مرض  من  بكثري  عدوى  أقل  ولكنه  فتكًا  أشد  سارس  مرض  وُيعد  مختلفان.  ولكنهام  جيني  ارتباط  بينهام 

كوفيد-19. ومل يتفش مرض سارس يف أي مكان من العامل منذ عام 2003.
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املصدر: املوقع اإللكرتوين ملنظمة الصحة العاملية

الكمامة وكوفيد -19
• ال يتعني عىل األشخاص غري املصابني بأعراض تنفسية مثل السعال، أن يستخدموا كاممات طبية. وتويص 
رعاية  عىل  القامئني  وأولئك  كوفيد-19  مرض  بأعراض  املصابني  لألشخاص  الكاممة  باستخدام  املنظمة 
األشخاص املصابني بأعراض مثل السعال والحمى. وُيعد استخدام الكاممة بالغ األهمية بالنسبة إىل العاملني 

الصحيني واألشخاص الذين يقدمون الرعاية إىل أحد املرىض )يف املنزل أو يف أحد مرافق الرعاية الصحية(.
الثمينة وإساءة  الطبية لتاليف إهدار املوارد  الرشيد للكاممات  العاملية باالستخدام  الصحة  • تنصح منظمة 
ُيشتبه  أو  والعطس(،  )السعال  تنفسية  بأعراض  مصابًا  كنت  إذا  إال  الكاممة  تستخدم  ال  األقنعة.  استخدام 
بإصابتك بعدوى مرض كوفيد-19 املصحوبة بأعراض خفيفة، أو كنت تقدم الرعاية إىل شخص يشتبه بإصابته 
أبلغت عن وجود  التي  بالسفر إىل املناطق  العدوى املشتبه فيها مبرض كوفيد-19  العدوى. وترتبط  بهذه 

حاالت، أو باملخالطة الوثيقة لشخص سافر إىل تلك املناطق وُأصيب باملرض.
• تتمثل السبل األكرث فّعالية لحامية نفسك واآلخرين من مرض كوفيد-19يف املواظبة عىل تنظيف اليدين، 
وتغطية الفم عند السعال بثني املرفق أو مبنديل ورقي، واالبتعاد مسافة ال تقل عن مرت واحد )3 أقدام( عن 

األشخاص الذين يسعلون أو يعطسون.

طريقة استخدام الكمامة
• تذكر أن استخدام الكاممة ينبغي أن يقترص عىل العاملني الصحيني ومقدمي الرعاية واألشخاص املصابني 

بأعراض تنفسية مثل الحمى والسعال.
•   قبل ملس الكاممة، نظف يديك بفركهام مبطهر كحويل أو بغسلهام باملاء والصابون.

•  أمسك الكاممة وافحصها للتأكد من أنها غري ممزقة أو مثقوبة.
• حدد الطرف العلوي من الكاممة )موضع الرشيط املعدين(.

•   تأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكاممة إىل الخارج )الجهة امللونة(.
•  ضع الكاممة عىل وجهك. اضغط عىل الرشيط املعدين أو الطرف املقوى للكاممة ليتخذ شكل أنفك.

• اسحب الجزء السفيل من الكاممة لتغطي فمك وذقنك.
•  بعد االستخدام، اخلع الكاممة بنزع الرشيط املطاطي من خلف األذنني مبعدًا الكاممة  عن وجهك ومالبسك 

لتجنب مالمسة أجزاء الكاممة التي يحتمل أن تكون ملوثة.
•  تخلص من الكاممة املستعملة عىل الفور برميها يف صندوق نفايات مغلق.

•  نظف يديك بعد مالمسة الكاممة أو رميها بفركهام مبطهر كحويل، أو إذا بغسلهام باملاء والصابون إذا كانت 
متسختني بوضوح.

مدّة حضانة مرض كوفيد-19
• مصطلح “فرتة الحضانة” يشري إىل املدة من اإلصابة بالفريوس إىل بدء ظهور أعراض املرض. وترتاوح معظم 
تقديرات فرتة حضانة مرض كوفيد-19 ما بني يوم واحد و14 يومًا، وعادة ما تستمر خمسة أيام. وسُتحّدث هذه 

التقديرات كلام توفر املزيد من البيانات.

تجنب المالمسة المباشرة للحيوانات
• فريوسات كورونا هي فصيلة كبرية من الفريوسات الشائعة بني الخفافيش والحيوانات. ويصاب األشخاص 
أن  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  اآلخرين.  إىل  ذلك  بعد  ينقلونها  التي  الفريوسات  هذه  بعدوى  نادرة  حاالت  يف 
فريوس كورونا املسبب ملتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس( الذي ارتبط بقطط الزباد، وفريوس 
كورونا املسبب ملتالزمة الرشق األوسط التنفسية الذي انتقل طريق اإلبل. ومل تتأكد بعد املصادر الحيوانية 

املحتملة ملرض كوفيد-19. 
ولألسطح  للحيوانات  املبارشة  املالمسة  تجنب  مثاًل،  الحية  الحيوانات  أسواق  تزور  عندما  نفسك،  لحامية   •

العناية  بتوخي  األوقات  جميع  يف  الجيدة  الغذائية  السالمة  مامرسات  اّتباع  من  وتأكد  للحيوانات.  املالمسة 
املطهوة،  غري  األغذية  تلوث  لتاليف  الحيوانات  وأعضاء  الخام  والحليب  النيئة  اللحوم  مع  التعامل  عند  الواجبة 

وتجنب تناول املنتجات الحيوانية النيئة أو غري املطبوخة جيدًا.
• ال توجد أي بّينات تشري إىل أن الحيوانات املنزلية أو األليفة مثل القطط والكالب قد ُأصيبت بعدوى مرض 

كوفيد19- أو ميكنها نرش الفريوس املسبب لهذا املرض.

فترة بقاء الفيروس حّيا على األسطح
• ال ُيعرف عىل وجه اليقني فرتة استمرار الفريوس املسبب ملرض كوفيد-19 حيًا عىل األسطح، ولكن يبدو 
أنه يشبه يف ذلك سائر فريوسات كورونا. وتشري الدراسات إىل أن فريوسات كورونا )مبا يف ذلك املعلومات 
األولية عن الفريوس املسبب ملرض كوفيد-19( قد تظل حية عىل األسطح لبضع ساعات أو لعدة أيام. وقد 

يختلف ذلك باختالف الظروف )مثل نوع السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البيئية(.
• إذا كنت تعتقد أن سطحًا ما قد يكون ملوثًا، نظفه مبطهر عادي لقتل الفريوس وحامية نفسك واآلخرين. 

ونظف يديك بفركهام مبطهر كحويل أو بغسلهام باملاء والصابون. وتجنب ملس عينيك أو فمك أو أنفك.

تلقي الطرود من مناطق
 بها حاالت إصابة

•  إن احتامالت تلوث السلع التجارية عن طريق شخص مصاب بالعدوى هي احتامالت ضعيفة، كام أن مخاطر 
اإلصابة بالفريوس الذي يسبب مرض كوفيد-19 عن طريق طرد ُنقل وُشحن وتعرض ملختلف الظروف ودرجات 

الحرارة، هي مخاطر ضئيلة.

تجنب هذه العادات:
• التدخني

• تعاطي العالجات العشبية التقليدية
• استخدام كاممات متعددة

• التطبيب الذايت مثل تعاطي املضادات الحيوية  

حول كوفيد -19
• فريوس كورونا املستجد )nCov-2019( ال ميكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض.

• إن خطر اإلصابة بفريوس كورونا املستجد )nCoV-2019( نتيجة مالمسة أشياء، مبا فيها العمالت املعدنية 
أو األوراق النقدية أو بطاقات االئتامن، ضعيف للغاية.

• ال توجد أي بّينة عىل أن غسل األنف بانتظام مبحلول ملحي يقي من العدوى بفريوس كورونا املستجد. 
ولكن توجد بّينات محدودة عىل أن غسل األنف بانتظام مبحلول ملحي يساعد يف الشفاء من الزكام برسعة 

أكرب. 
• يعد الثوم طعاًما صحًيا، ويتميز باحتوائه عىل بعض الخصائص املضادة للميكروبات. ومع ذلك، ال توجد أي بّينة 

من الوباء الحايل تثبت أن تناول الثوم يقي من العدوى بفريوس كورونا املستجد.
تقتل  التي  الكيميائية  املطهرات  بعض  هناك  املستجد.  كورونا  فريوس  عىل  السمسم  زيت  يقيض  ال   •
من  وغريها  ُمَبّيضات/كلور،  عىل  تحتوي  مطهرات  وتشمل  األسطح.  عىل  املستجد2019-  كورونا  فريوس 

املذيبات، واإلْيَثاُنول برتكيز 75 %، وحمض البرُيوْكِس آِسِتيك، والكُلوُروُفورْم. 
•  ميكن أن ُيصاب األشخاص من جميع األعامر بفريوس كورونا املستجد2019.
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بانتظام بفركهام مبطهر كحويل  • نظف يديك جيًدا 
يقتل  ذلك  ألن  والصابون  باملاء  بغسلهام  أو  لليدين 

الفريوسات.

• احتفظ مبسافة ال تقل عن مرت واحد )3 أقدام( بينك 
وبني أي شخص يسعل أو يعطس.

• تجنب ملس عينيك وأنفك وفمك.

مامرسات  بك  واملحيطني  أنت  اّتباعك  من  تأكد   •
تغطي  أن  ذلك  ويعني  الجيدة،  التنفسية  النظافة 
ورقي  مبنديل  أو  املثني  بكوعك  وأنفك  فمك 
املنديل  من  التخلص  ثم  العطس،  أو  السعال  عند 

املستعمل عىل الفور.

مصابًا  كنت  إذا  باملرض.  شعرت  إذا  املنزل  الزم   •
الرعاية  التمس  التنفس،  وصعوبة  والسعال  بالحمى 
واّتبع  إليه.  التوجه  الرعاية قبل  الطبية واتصل مبقدم 

توجيهات السلطات الصحية املحلية.

• اطلع باستمرار عىل آخر تطورات مرض كوفيد-19. 
واّتبع املشورة التي يسديها مقدم الرعاية الصحية أو 
سلطات الصحة العمومية الوطنية واملحلية أو صاحب 
العمل بشأن كيفية حامية نفسك واآلخرين من مرض 

كوفيد-19.

• الزم املنزل إذا بدأت تشعر بالتوعك إىل أن تتعاىف، 
حتى وإن كانت األعراض التي تشكو منها خفيفة مثل 

الصداع أو الرشح الطفيف.
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• عندما يسعل الشخص أو يعطس، تتناثر من أنفه أو فمه 
ُقطريات سائلة صغرية قد تحتوي عىل الفريوس. فإذا كنت 
الُقطريات، مبا  تتنفس هذه  أن  شديد االقرتاب منه ميكن 
كان  إذا  كوفيد-19  ملرض  املسبب  الفريوس  ذلك  يف 

الشخص مصاًبا به.
تلتقط  أن  وميكنها  األسطح  من  العديد  اليدين  تلمس   •
الفريوسات. وإذا تلوثت اليدان فإنهام قد تنقالن الفريوس 
أن يدخل  للفريوس  الفم، وميكن  أو  األنف  أو  العينني  إىل 

الجسم عن طريق هذه املنافذ ويصيبك باملرض.
النظافة  الُقطريات تنرش الفريوس. وباّتباع مامرسات  • إن 
التنفسية الجيدة تحمي األشخاص من حولك من الفريوسات 

مثل فريوسات الربد واإلنفلونزا وكوفيد-19.

• تتوفر للسلطات الوطنية واملحلية أحدث املعلومات عن 
الرعاية  مبقدم  املسبق  واتصالك  منطقتك،  يف  الوضع 
الرعاية  مرفق  إىل  رسيعًا  بتوجيهك  له  سيسمح  الصحية 
ومنع  حاميتك  يف  ذلك  وسيسهم  املناسب،  الصحية 

انتشار الفريوسات وسائر أنواع العدوى.

• سيسمح تجنبك ملخالطة اآلخرين وزيارتك للمرافق الطبية 
وسيساعدان  الفاعلية،  من  مبزيد  املرافق  هذه  تعمل  بأن 
ملرض  املسبب  الفريوس  من  واآلخرين  أنت  حاميتك  يف 

كوفيد-19 وسائر الفريوسات.
التنفس،  وصعوبة  والسعال  الحمى  تعاين  كنت  إذا   •
مصاًبا  تكون  فقد  الفور،  عىل  الطبية  املشورة  فالتمس 
بعدوى الجهاز التنفيس أو حالة مرضية وخيمة أخرى. واتصل 
قبل الذهاب إىل مقدم الرعاية وأخربه إن كنت قد سافرت 

أو خالطت أي مسافرين مؤخرًا.

• إن اتصالك املسبق مبقدم الرعاية سيسمح له بتوجيهك 
رسيعًا إىل مرفق الرعاية الصحية املناسب، وسيساعد ذلك 
أيضًا يف منع أي انتشار محتمل للفريوس املسبب ملرض 

كوفيد-19 وغريه من الفريوسات.
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غزة / فاطمة الزهراء العويني:
أكد وكيل وزارة االقتصاد الوطني د.رشدي 
وادي، أن المخــزون الســلعي فــي قطــاع 
غزة يكفي ألســابيع قادمة بمــا يتالءم مع 
قدرات وإمكانيات القطاع المحاصر، مهيبا 
بالمواطنيــن عــدم شــراء ســلع تزيد عن 

حاجتهم االعتيادية.
وأوضــح وادي في تصريح لوكالــة "الرأي" 
الحكوميــة، أمس، أن وزارة االقتصاد ومنذ 
بداية الجائحة المتعلقة بفيروس "كورونا" 
اتخــذت مــع لجنــة المتابعــة الحكوميــة، 
مجموعة من اإلجراءات االحترازية والالزمة 

االعتيادية.
بــدوره أكــد مديــر عــام اإلعالم بــوزارة 
االقتصــاد الوطني بغــزة أيمن أبــو ليلة، 
أن المواد الغذائيــة والتموينية متوفرة، و 

تدخل من المعابر بشكل اعتيادي.
وأشــار في تصريــح لصحيفة "فلســطين" 
إلى أن طواقم حماية المســتهلك والرقابة 
والتفتيش الموجــودة في جميع محافظات 
قطاع غزة تعمل على مدار الساعة لمتابعة 
االســعار والتأكد من توافر الســلع والمواد 

التموينية في االسواق.
وقــال:" منذ بــدء أزمــة "كورونــا" أوعزت 

لتأمين "المخزون الســلعي االســتراتيجي" 
والســلع  الضرورية  باالحتياجات  المتعلــق 

األساسية.
قدمــت  االقتصــاد  وزارة  أن  إلــى  وأشــار 
مجموعة من التســهيالت للتجار والخاصة 

باستيراد السلع األساسية.
وقال وكيل الــوزارة: "لدينا مــن المخزون 
السلعي ما يكفي ألسابيع قادمة بما يتالءم 
مع قدرات وإمكانيات غــزة المحاصرة منذ 
١٤ عامًا، وتتابع الطواقــم الميدانية حالة 
األســواق أواًل بــأول"، مهيبــًا بالمواطنين 
عــدم شــراء الســلع زيــادة عــن الحاجــة 

الوزارة لطواقم حماية المستهلك ومباحث 
التمويــن  بالتشــديد في متابعة االســعار 

وعمل محاضر ضبط للتجار المخالفين".
وأشــار إلى أن إجراءات المتابعة والتفتيش 
هــي أولية، حيث ســيتبعها فــي حال عدم 
التــزام  التجــار واصحاب المحــال محاضر 
ضبط للمخالفيــن وقد يصل األمر العتقال 
بعض منهم – حال اســتمرارهم بالمخالفة 
– بسبب التالعب باألسعار في ظرف صعب 

واستثنائي.
ودعا المواطنين لإلبالغ الفوري عن التجار 
المخالفين باالتصال علــى الرقم المجاني  

1800112233 أو التوجــه لمكاتب حماية 

المســتهلك المنتشــرة فــي المحافظــات 
الخمسة.

وقــال :" بالنســبة لموضــوع المعقمــات 
والكمامــات نتابع أمرها منــذ بداية األزمة 
حيث تحرير محاضر ضبط وتوجيه مخالفات 
لبعــض التجــار المتجاوزيــن المتالعبيــن 

باألسعار أو الذين يغشون فيها".
وأكد أن الوزارة  لديهــا االجراءات الكفيلة 
بمواجهة أي تطورات في حال تفاقم األمور 
و االســتعدادات الكاملــة لتوفيــر المــواد 

الغذائية للمواطنين.

الناصرة/ وكاالت:
االســتخدام  مصلحــة  معطيــات  أظهــرت 
التابعــة لمؤسســة التأميــن اإلســرائيلي، 
أنه منذ انتشــار فيروس كورونا في البالد، 
تسجل نحو 511965 شــخصا لدى مكاتب 
مخصصــات  علــى  لحصــول  االســتخدام، 
البطالة، بعد أن فصلوا من العمل أو خرجوا 

ألجاز غير مدفوعة األجر
وبحسب مصلحة االســتخدام سجل ارتفاعا 
بالعاطلين عن العمل من 4 % إلى 16.5 % 
منذ اإلعالن عن التقييدات في سوق العمل 
بســبب انتشــار الفيروس خالل شهر آذار/ 
مارس الجاري، حيث تسجل، أول أمس، عبر 

حواسيب مصلحة االستخدام 8050.
ووفقا للمعطيات، فإن 90 % من المسجلين 
فــي مكاتب االســتخدام تــم إخراجهم من 
أماكن العمــل لعطلة غيــر مدفوعة األجر، 
حيث تشير التقديرات أن الفصل من العمل 
وموجة البطالة األولى في قطاعي السياحة 
والترفيه انتهت، ما يعني إمكانية أن تسجل 
موجة ثانية من البطالة بظل استمرار أزمة 

كورونا.

أنه من الســابق ألوانــه معرفة ما إذا كانت 
الزيــادة في معــدالت البطالة قــد توقفت، 
ألنــه بحال تم فــرض إغالق شــامل، فمن 
المتوقع أن ترســل قطاعــات أو فروع أخرى 
موظفيهــا إلــى ســوق البطالــة، ومصلحة 
علــى  للحصــول  للتســجيل  االســتخدام 

مخصصات البطالة.
ويقــدر مديــر مصلحــة االســتخدام، رامي 
غرغــور أنــه »إذا اســتمر الوضــع على هذا 
المعدل، فســنصل على األرجــح إلى مليون 
عاطل عــن العمل حتى نهايــة آذار/مارس 

المقبل«.
ووفقــا للمعطيــات يعتقــد مديــر مصلحة 
االســتخدام أن 20 % ممن خرجــوا لعطلة 
غيــر مدفوعــة األجــر، ومــع انتهــاء أزمــة 
كورونا ســيفقدون عملهم بشــكل نهائي، 
علــى  للحصــول  التســجيل  وســيواصلون 
مخصصــات البطالة، علمــا أن حوالي 90% 
من المسجلين خرجوا إلجازة غير مدفوعة، 
وللمقارنة، تم في شــهر آذار/مارس الجاري 
تســجيل 25576 باحث عن عمل، بينما في 

شباط/فبراير الماضي تسجل 23173.

لصحيفــة  اإللكترونــي  الموقــع  وذكــر 
»يديعوت أحرونــوت« أن معدالت البطالة 
فــي البالد توقفت عند حاجــز 4 % قبل بدء 
أزمة كورونا، بحيث أن تداعيات األزمة على 
سوق العمل خالل شهر آذار الجاري، تسببت 
بتسجيل قرابة نصف مليون لسوق البطالة، 
ما يعنــي أن معدل البطالة وصل اليوم إلى 
16.5 %. وعلــى الرغــم من ذلك، شــهدت 
نهاية هذا األسبوع تباطؤا كبيرا في معدل 
البطالــة الجديــد. إذ كان معدل التســجيل 
الليلة حوالي 700 شــخص بالساعة. فهذه 
هــي المرة األولى التــي ينخفض فيها عدد 
المســجلين العاطلين عن العمل بالســاعة 
بألــف، وذلك منــذ أن اســتحدثت مصلحة 
االستخدام الحواسيب وموقعها اإللكتروني 

للتسجيل وتقديم الخدمات عبر اإلنترنيت.
وعــزت مصلحــة االســتخدام هــذا التراجع 
والتباطؤ في التسجيل، إلى استنفاذ الموجة 
األولــى للفصــل عــن العمل مــن قطاعات 
والمطاعم،  والطيــران  والفنادق  الســياحة 

وكذلك المدرسين المتعاقدين.
لكن تقديرات مصلحة االستخدام تشير إلى 

دبي/ األناضول:
توقعت وكالة ســتاندرد آند بورز جلوبال، أن يشــهد 
العالم ركودًا اقتصاديًا خالل 2020، مع تصاعد انتشار 
وبــاء كورونا، وتراجــع النمو االقتصادي بشــكل حاد، 
بسبب تقلبات األسواق وزيادة الضغط على مستويات 

االئتمان.
وقالت الوكالة في تقرير، أمــس، إن التقديرات ترجح 
أن يسجل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي نسبة 
تتــراوح ما بين 1 بالمئة إلى 1.5 بالمئة خالل 2020، 

مع احتماالت بالمزيد من التصاعد في المخاطر.
وأوضــح أن البيانــات الصينية األولية، تشــير إلى أن 
اقتصاد البالد قد تضرر بشــكل أكبر مما كان متوقعًا، 

ولكن هناك مؤشرات إلى بداية استقرار مؤقت.
بينما تسير أوروبا والواليات المتحدة، بنفس االتجاه، 
بحســب التقرير؛ الذي أشار أن "القيود المتزايدة على 
التواصــل بين الناس قد تؤدي إلى تدهور الطلب في 

مختلف القطاعات".
وأفادت الوكالة بأن تســارع انتشــار فيــروس كورونا 
المســتجد بشــكل كبيــر، وتفاقم تأثيــره االقتصادي 
بصــورة حادة، يبقــي البيانات االقتصاديــة المتوفرة 

محــدودة، إال أن األرقــام األوليــة التــي أعلنــت عنها 
الصين لشــهري يناير وفبراير كانت أســوأ بكثير مما 

كان متوقعًا.
وتابعــت: "يبــدو أن انتشــار الفيروس الــذي اعتبرته 
منظمــة الصحــة العالمية وباء منذ 11 مــارس/ آذار، 
بدأ بالتراجع في معظم قارة آســيا، إال أن القيود التي 
تــم فرضها على التواصل بيــن الناس في قارة أوروبا 

والواليات المتحدة، أدت إلى انهيار األسواق".
وأوضحت أن تراجع األسواق، يرجع إلى تصاعد العزوف 
عن المخاطر والتشــاؤم الكبير بشــأن توقعات النمو 

االقتصادي واألرباح وجودة االئتمان.
وباشــرت البنوك المركزية باتخاذ إجــراءات متعددة، 
حيث قامت بخفض كبير على أسعار الفائدة، واستئناف 

شراء األصول وضخ السيولة النقدية.
ووفــق التقريــر، تعتبر الصيــن اآلن نموذجــًا لكيفية 
احتواء انتشــار الفيروس وإمكانية عودة المجتمع إلى 

ممارسة حياته الطبيعية.
وأشــار التقرير أنه يمكن رفع القيود بشــكل أبطأ مما 
كان يعتقــد، الســيما في ظل اســتمرار المخاوف على 

الصحة العامة.

فاو: اإلغالق وتزايد شراء 
األغذية قد يؤديان لتضخم

 أسعار الغذاء عالمًيا
لندن/ وكاالت:

أكــد الخبير االقتصادي فــي منظمة األغذية والزراعــة التابعة لألمم المتحدة 
)فاو( عبد الرضا عباســيان، ومحللون زراعيون أن عمليات اإلغالق وحمى شراء 
األغذية تخوًفا من تفشّــي وباء كورونا يمكن أن يتســببان في تضخم أسعار 
الغــذاء عالميًا، على الرغــم من وجود إمدادات وفيرة من الحبوب األساســية 

والبذور الزيتية في الدول المصدرة الرئيسية.
وقال عباســيان، بحســب وكالة "رويترز": إن "كل ما تحتاجه لخلق أزمة هو أن 

يتجه مستوردون كبار، مثل المطاحن أو الحكومات، للشراء بدافع الذعر".
وأضاف "ليســت قضية توريــد بقدر ما هو تغير في الســلوك المتعلق باألمن 
الغذائــي، ماذا لو ظنّ المشــترون بالجملة أنهم قد ال يســتطيعون الحصول 
على شــحنات القمح أو األرز في أيار/ مايو أيار المقبل، أو حزيران/ يونيو؟ هذا 

هو ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة إمدادات غذائية عالمية".
وضخّــت أغنى دول العالم مســاعدات غير مســبوقة في االقتصــاد العالمي، 
مــع زيادة حاالت اإلصابــة بفيروس كورونا في جميع أنحــاء أوروبا، والواليات 
المتحــدة، إذ تجــاوز عدد الوفيــات في إيطاليــا مثيله في الصين حيث نشــأ 

الفيروس.
وفوجئ العالم بالوباء الذي أصاب ما يزيد على 270 ألفًا وأودى بحياة ما يربو 
علــى 11 ألفــًا، ودفع كثيرين لعقــد مقارنات بين تداعياتــه، وآثار فترات مثل 

الحرب العالمية الثانية وتفشي وباء اإلنفلونزا اإلسبانية في 1918.
واصطف المســتهلكون في أنحاء العالم، من سنغافورة إلى الواليات المتحدة، 
في األســواق الكبرى في األســابيع الماضية لتخزين ســلع مثــل األرز ومعقم 

اليدين والمناشف الورقية.

وحماية العمال والمجتمع من االختالط
ر  اتحاد المقاولين بغزة يقرِّ
وقف العمل في المشاريع 
للوقاية من انتشار "كورونا"

غزة/ فلسطين: 
قرر اتحاد المقاولين الفلســطينيين في محافظات غزة مســاء 
أمــس، وقف العمــل في المشــاريع لحماية المجتمــع والعمال 
والمقاوليــن مــن مخاطر االختــالط بهدف مكافحــة فيروس 

"كورونا" المستجد.
وطالــب االتحاد عقب جلســة طارئة لمجلــس إدارته في قطاع 
غــزة، كل المقاولين وشــركات المقــاوالت بوقــف العمل في 

المشاريع المتعاقد عليها فورا دون أي مماطلة.
واعتبــر االتحاد أن فترة التوقف تعتبر ضمن القوة القاهرة وما 

يترتب عليها وفق القانون الفلسطيني.
كمــا أعلن االتحاد عــن إغالق مقــره بمدينة غــزة ابتداًء من 
يــوم غدٍ االثنين وحتى إشــعار آخر حفاًظا على ســالمة وصحة 

موظفيه في ظل الظروف الصحية الحالية.
وشدد االتحاد في بيان صدر عقب االجتماع الطارئ أن المقاول 
الذي ال يلتزم بالقرار يتحمل المسؤولية كاملة عن أي إصابات 

لدى عماله وأسرهم والمجتمع.
وتمنــى مجلــس إدارة االتحاد الســالمة للمقاوليــن والعمال 

والشعب الفلسطيني من هذا الوباء الخطير.

تعليق الّتداول 
في بورصة 
فلسطين

رام اهلل/ فلسطين: 
أصــدرت هيئــة ســوق رأس المال، 
أمــس، قــرارًا بتعليق التــداول في 
بورصة فلســطين بدًءا من جلســة 
الموافــق  االثنيــن  يــوم  تــداول 

2020/3/23، وحتى إشعار آخر.

وجــاء هذا القــرار، وفق بيــان صادر 
لقــرار  اســتنادا  "الهيئــة"،  عــن 
الرئيس محمود عباس بإعالن حالة 
الطوارئ في دولة فلســطين بتاريخ 
2020/3/5، ونظرا للظروف الصحية 
الطارئة بخصوص فيــروس كورونا 
القــرارات  علــى  وبنــاء  المســتجد، 
واإلجــراءات االحترازيــة التي أعلنها 
رئيــس الوزراء محمد اشــتية اليوم، 

لمنع تفشي فيروس "كورونا".

نتابع حالة األسواق 
االقتصاد: المخزون السلعي اإلستراتيجي بغزة يكفي ألسابيع 

ستاندرد آند بورز: 2020 عام 
الركود االقتصادي بسبب كورونا

حتى نهاية مارس
مليون عاطل عن العمل في )إسرائيل( بسبب كورونا
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- هل تعلم أن الشهر الذي يجعل السنة كبيسة هو شباط 

)فبراير(؟ 
- هــل تعلــم أن الكوكــب المعــروف بنجمــة الصبــاح هــو 

كوكب الزهرة؟ 
- هــل تعلــم أن أنقــى مصدر للمياه علــى اإلطالق هو ماء 

المطر؟ 

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
-1 عضو التنفس في 

األسماك 
-2 مداد – كأس 

-3 تضيء + نصف تامر 

+ كذب وشعوذة 
-4 بيت الملك – أزرق 

باإلنجليزية + اسم 
موصول 

-5 للنداء معكوسة – 

خاصتك 
-6 معين ومساعد + 

دولة آسيوية 
-7 استئذان + حرف 

-8 سورة قرآنية – 

نعالج 
-9ميزات – إله 

العمودي:
-1 ازدراء – متشابهان 

-2 من مشتقات الحليب 

+ مدينة لبنانية + 
مختلفان 

-3 صوت الماء – أساء 

مبعثرة 
-4 انتهى اجله 

-5 األمر من كتب – 

يتوجع 
-6 من األشهر القمرية – 

علم مؤنث 
-7 يظهر – أحرف 

متشابهة 
-8 سفينة الصحراء – جمع 

نسر 
-9وزن معكوسة – شك 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

2000 طبيب وممرض 
متقاعد يواجهون

 كورونا في نيويورك
واشنطن/ وكاالت:

أعلن بيل دي بالســيو، عمدة مدينة نيويورك، أن 2000 عامل 
فــي المجــال الصحي من أطبــاء وممرضين متقاعديــن أعلنوا 

تطوعهم لمكافحة فيروس كورونا الجديد »كوفيد19-«.
وكان حاكــم الواليــة، أنــدرو كومو، أشــار إلى أن عــدد حاالت 
اإلصابــة بالفيروس فــي الواليــة زاد بأكثر مــن 3 آالف حالة، 

ليتجاوز في الوقت الحالي 10 آالف إصابة.
في الســياق ذاته، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل 
فــي تغريدة له على موقع »تويتــر«: »عملت فرقنا في أبل على 
تقديم يد العــون لتوفير اإلمدادات لمقدمــي الرعاية الصحية 
الذيــن يواجهــون كوفيــد19-، وســنتبرع بمالييــن األقنعــة 

للعاملين في مجال الصحة في الواليات المتحدة وأوروبا«.

تونس/ وكاالت:
 أعلنــت وزارة الصحــة في تونــس أمس اعتبار 
جزيــرة جربــة الســياحية جنــوب البــالد بؤرة 
إصابــات بفيــروس كورونا المســتجد )كوفيد 

 .)19

وقالــت رئيــس المرصــد الوطنــي لألمــراض 
الجديــدة نصاف بــن علية فــي مؤتمر صحفي 
إن عددا من المشــتبه بإصابتهــم بالفيروس 
لــم يمتثلوا للحجر الصحي الذاتي فور قدومهم 

من الخارج ما تســبب في العدوى بين القريبين 
منهم. 

وأوضحــت بن علية أنه ســيجري فــرض قيود 
أكثــر على حركــة التنقل في الجزيــرة للتقصي 
بشــأن الحاالت المخالطة والتكفل بالمصابين 

وعزلهم صحيا. 
ولم تقدم بن علية أرقامــا محددة في الجزيرة 
غير أن إجمالي المصابين في البالد ارتفع اليوم 
إلــى 75 إصابة مؤكدة بالفيــروس مع اإلعالن 

عن 15 إصابة جديدة اليوم األحد. 
وتعــد جزيــرة جربــة مــن أشــهر المنتجعات 
الســياحية في حــوض المتوســط، وكان نحو 
13 ألــف أجنبــي أغلبهــم من الســياح األلمان 

والفرنســيين تــم إجالؤهــم مــن تونس من 
بينهم من أقاموا في فنادق بالجزيرة. 

وبدأت إجراءات الحجــر الصحي العام في كامل 
أنحاء البالد في مســعى لمنع تمــدد الفيروس 

بين الواليات.

تونس تعلن عن أشهر منتجعاتها السياحية بؤرة لفيروس كورونا

 مدينة صفد: مدينة عربية فلسطينية أسسها الكنعانيون منذ عهود مبكرة، بلغت 
مساحة أراضيها 69631 دونًما وكان عدد سكان صفد في أواخر عهد االحتالل البريطاني 

13386 نسمة، استولى المحتلون الصهاينة على المدينة في 12 )أيار( مايو  1948م، 
وطردوا معظم سكانها األصليين الفلسطينيين منها، وأطلقوا عليها اسم »تسفات«.

 أكل الشيخ تا تمّلى، وقال األكل مش محلى: ُيضرب على من فطن 
متأخًرا لشيء مهم ال تتم األمور دونه، ومع ذلك انشغل عنه؛ 

النغماسه في شهوة نفسه التي أنسته حاله.

إقبال على صابون محلي تركي نتيجة فيروس كورونا               ) األناضول (

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
re
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

أقوال تراثية
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يلجــأ األطباء لصرف بعــض الفيتامينــات التي تعمل 
على زيــادة الوزن لألطفال خاصة ولبعض الرياضيين 
الذين يعانون من النحافة الشديدة أو فقدان الشهية, 
ولكن ال يوصــى بهذه الفيتامينات من يتبعون حمية 
خاصة بخفــض الوزن أو األشــخاص الذيــن يعانون 
الســمنة أو زيــادة الوزن, ســنتطرق فــي مقالنا هذا 
لألغذية المحتوية على الفيتامينات التي تزيد الشهية 

والسمنة وكيف تؤثر على اكتساب الوزن .
بداية عنــد الحديث عن الفيتامينات وزيادة الشــهية 
يجب ان نتذكر فيتامينات )ب( بشــكل عام وعلى وجه 
الخصــوص )ب9( والــذي اثبت انه يعمــل على زيادة 
الشهية سواء االطفال او الكبار, كما ان هذا الفيتامين 

معروف باسم حمض الفوليك وهو فيتامين يذوب في 
الماء ويعمل على تكسير البروتينات التي يتم تناولها 
في النظــام الغذائي واعادة بناء بروتينات جديدة في 
الجســم وبالتالي بناء كتلة عضلية جديدة واكســاب 
الجسم وزنا جديدا, يتواجد حمض الفوليك )فيتامين 
ب9( في البقوليات بشــكل عام والعصائر بشكل عام 
ال ســيما عصائر الفواكه الحمضية بشكل خاص, كما 
يتواجــد حمــض الفوليك فــي الكبــدة والخضراوات 

الورقية ذات اللون الداكن .
باســم  كيميائيــا  المعــروف  )ب6(  فيتاميــن 
البايريدوكســين يســاهم فــي البنــاء العضلي لمن 
يعانــون النحافة الشــديدة وايضا يعمــل على زيادة 

الربــط العصبي وخاصــة العصب المعــوي وبالتالي 
يزيد الشــهية لمــن يعانون قطب الشــهية وبالتالي 
يجب عدم التركيز عليه من قبل من يعانون شــراهة 
تنــاول الطعام والســمنة, كمــا يزيد هــذا الفيتامين 
مــن زيــادة مســتويات الطاقــة وخاصــة تلــك من 
الكاربوهيدرات وبالتالي االستفادة من الغذاء النشوي 
والســكري بشكل كبير مما يعطي طاقة كبيرة, يتوفر 
هذا الفيتامين في الفواكه بشــكل عام والمكســرات 

وبشكل خاص الكاجو.
اخيــرا في مجوعــة فيتامين )ب( يأتــي دور الثيامين 
)ب1( يعمــل هــذا الفيتاميــن علــى بنــاء العضالت 
ايضا واســتخالص الطاقة من الطعام بشــكل فعال 

كمــا يزيــد من الشــهية ويتوفر بكميــات كبيرة في 
البقوليات بشــكل عام والحليــب وايضا الحبوب مثل 

القمح والذرة.
زيــت الســمك والذي تحدثنا ســابقا انــه يعمل على 
انقاص الوزن وفقدان الشــحوم الزائدة, اال ان تناوله 
كميات كبيرة ســيعمل على اكتســاب الــوزن وزيادة 
الشــهية لمن يعانون النحافة الشديدة, حيث تحتوي 
كبســوالت زيت الســمك علــى الدهــون االخرى غير 
االوميجا 3 والتي تسبب زيادة في السعرات المدخلة 
الى الجسم, حيث قدرت ان كل كبسولة منها تحتوي 
على ما يعادل ملعقتين من الســكر وبالتالي تناولها 

بكميات كبيرة سيزيد الشهية والوزن.

د.حازم برغوت خبير التغذية والسمنةفيتامينــات تزيــد الــوزن!

بمجرد أن تحاور شخصا مصابا بفيروس 
كورونــا المســتجد قد تتخيــل أن تجد 
شخصًا منهزمًا، وتسمع قصة مواجهة 
من على فراش السرير، وأطباء يصولون 
ويجولون وأجهزة تنفس طبية، ومرض 
نال من أعضاء الجسد، لكن في  معركة 
محمد ســرحان مع المرض كانت األمور 

مختلفة.
بداية اإلصابة

»أتــدرون؛ تفاصيل معايشــة الفيروس 
غريبــة » .. يبــدأ ســرحان حديثــه مع 
صحيفة »فلسطين«، من لحظة ما قبل 
اكتشــاف الفيروس، قائــال: »في غمرة 
العمل في فندق انجل ببيت لحم، مطلع 
مارس/آذار الجاري، اخبرتنا إدارة الفندق 
أن الوفد اليوناني الذي تواجد بالفندق 
فــي الفتــرة مــا بيــن 23-27 فبراير/ 
شــباط الماضــي، كان مصابا بفيروس 
كورونــا )...( جــاءت طواقم مــن وزارة 
الصحة وأخذت عينات، وعدنا إلى منازلنا 

بشكل طبيعي«.
لم يختلــط ســرحان مباشــرة بالوفد، 
كونــه يعمل في إعــداد الطعام، »فقط 
كنت ألقي نظــرة؛ من بعيد أراقب فيها 
األمور، لكن يبدو أن العدوى انتقلت من 
العمال اآلخرين الذين يحتكون بالوفود 

على مائدة الطعام«.
في صبيحة اليوم الثانــي، أخبرت وزارة 
الصحة بالضفة الغربيــة، إدارة الفندق 
عليهــا  وأن  إصابــات  أربــع  هنــاك  أن 
إحضــار كافــة العاملين للفنــدق، وبدأ 
الحجــر الصحــي، يتوقف عند مشــاعره 
بتلك اللحظات الصعبة: »األمر الصعب 
أننا شــاهدنا فيديوهات عبــر االنترنت 
وكيــف  األخــرى،  بالــدول  للمصابيــن 
يموتــون، كنــا نراقــب إعــالن نتائــج 
الفحوصات بخوف وقلق، حالة من الذعر 

انتشــرت بيننا فــي الفندق، فــي اليوم 
التالي ظهرت نتائج جديدة وكان اسمي 

بين سبع مصابين بالفيروس«.
صعبــة مــرت اللحظــات األولــى علــى 
سرحان، أسئلة وهواجس كثيرة زاحمته 
بالبداية حول مصيره، يخفي عن أطفاله 
الخائفيــن تلــك المعــارك بداخله، عبر 
طــرف ســماعة الهاتف األخــرى، يرحل 
صوتــه لليوم األول فــي الحجر: »صعب 
أن توجــد في العزل، بعيــدا عن العالم، 
ال تســتطيع رؤيــة أطفالــك ووالديــك، 
تتواجد في ســجن، لكن بعد ثالثة أيام 
بــدأت تقبل االمــور وأنشــأنا مجموعة 
خاصــة لموظفــي الفندق علــى تطبيق 
»واتســاب« وأصبحنا نقضــي يومنا في 

الحديث عبر االنترنت«.
»أصعب ما مر علي بالفترة األولى، عدم 

تقبــل طفلي أمير غيابي عنــه، يبدو أن 
أحدا قد قــال له إنني ســأموت، وكانت 
أوضاعــه النفســية صعبــة .. يواصــل 
البكاء، لكن بعدما أصبح يشاهدني على 
الفيديو، والحظ أن حالتي طبيعية فبدأ 
يتقبــل )..( كنــت أعلل عــدم رؤيته لي 
في المنزل أننــي أعود متأخرا وهو نائم 
وأستيقظ مبكرا بسبب ضغط العمل » 

.. وهكذا أقنع طفله بأنه غير مصاب. 
دواء وعالج

حبة من فيتامين C وأخرى من فيتامين 
D مــرة يوميا –وفق توجيهــات األطباء 
له- تذوب مــع الماء وتشــرب، وعصير 
برتقال طبيعي، بهذه األسلحة الصحية 
واجه ســرحان الفيروس الذي انتشر في 

جسده بنسبة 30 %.
في فنــدق معــزول عن العالــم، إال من 

خالل شــبكة االنترنت، بقيــت مواقف 
محفــورة فــي ذاكرته القريبــة، ينتقي 
واحدا مــن أصعبهــا: »توفيــت والدة 
زميــل لنا بالفنــدق، بالرغم أنه محجور 
وليس مصابا، لم يســمح له باالقتراب 
مــن ســيارة االســعاف التــي احضرت 
الجثمان لباب الفندق، ودع والدته من 
بعيــد يذرف الدموع، ال يســتطيع القاء 
النظرة األخيرة إلى من مسافة فاصلة، 
وهــو يرتــدي غطــاًء أبيــض وقفزات 

وكمامات ».
هــل ظهــرت عليــك أعــراض المرض 
المعلن عنها؟ تســبق ضحكته كلماته: 
»أتدري؛ طيلــة 14 يوما لم أشــعر بأي 
أعــراض كان األمر نفســيا بالبداية، لم 
أشــعر بارتفــاع درجــة الحــرارة أو آالم، 
نهائيا حتى أنني لم أصدق أنني مصاب 

لوال نتائج الفحوصــات، الحالة الصحية 
قبل وبعد الفيروس كانت واحدة«.

»من شــدة شــوقي ألطفالي والضغط 
النفســي، عزمت المغادرة مــن الفندق 
والذهاب لرؤيتهــم، إال أن إدارة الفندق 
منعتنــي، خوفــا مــن نقل العــدوى« .. 
يقــول: »بعدهــا تأقلمت علــى الوضع 
الجديد، أقف على شرفة الغرفة، أتحدث 
إليهــم باســتمرار عبر االنترنــت، حياة 
مملة ومعركة عليــك أن تخوضها، كان 
األطباء يأتون إلينا مرة واحدة في اليوم 
لقياس درجة الحرارة، عمال الفندق غير 
المصابيــن يحضــرون إلينا مــا نحتاجه 
من الخــارج، اإلرادة والعزيمة بعد ذلك 
ســاعدتني فــي الشــفاء، وأهــم شــيء  

النظافة الشخصية«.
أجريت لســرحان فحوصات جديدة قبل 
يوميــن، وتعافــى من اإلصابــة تماما، 
لكنه يقضي اآلن فتــرة إضافية بالحجر 
الصحي المنزلي، عــاد إلى المنزل ألول 
مرة شــاهده طفله أمير وشــقيقاه منذ 
اإلصابــة، أرادوا مــن بعيــد االقتــراب 
منه بلهفــة واشــتياق واحتضانه، لكن 
والدتهــم  أمســكت بهــم بطلــب من 
والدهــم تنهاهــم عن ذلــك: »محدش 

يقرب عليه لساته عيان«.
»فــي البيــت ال زلــت ملتزمــا بالعــزل 
االنفــرادي، ال أحــد يقترب منــي، فقط 
أحدثهم بوقت معيــن من باب الغرفة، 
وأدوات  الشــخصية  أغراضــي  فصلــت 
الطعــام عــن أغــراض المنــزل،  أنصح 
الجميع بعدم القلق من الفيروس عشت 
الواقــع وأصبت به حتــى أنني أصبحت 
أعتقد أن الهالة الكبيرة حوله مسيسة« 
.. بهذا انتهى ســرحان من اســتعراض 
تجربتــه فــي االنتصــار علــى فيروس 

كورونا.

يروي لـ »فلسطين« معركة االنتصار على الفيروس

»محمد رسحان« بعد التعايف 
مـن »كورونـا«: تسلحـوا باإلرادة

غزة/ يحيى اليعقوبي:

»مزبــوط انــت عيان وبــدك تموت .. خالص بــدكاش ترجع 
علــى الدار« .. وكأنها أشــبه بمكالمة أخيرة، تتجمد عندها 
الحيــاة، تخــرج تلــك الكلمــات من حنجــرة طفــل خائف عبر 
ســماعة الهاتــف، يحدث أمير )ســتة أعوام(، والــده المصاب 

بفيروس كورونا كوفيــد19- معتقًدا أن حياته انتهت، وأن 
كل شيء أصبح من الماضي.والده الذي يحتاج لمن يعطيه 
دفعــة معنوية في بدايــة اإلصابة، يبدي حالة من الالمباالة: 
يجيــب:  الخائــف  الطفــل  .. هالحكــي؟«،  حكالــك  »ميــن 

»ســمعت«، لــم تنفــع كل محــاوالت األب بإرســال مقاطع 
فيديــو وصور له إلقناع الطفل بأن األمور جيدة، بعدما وجه 
أمير ســؤااًل حيــر والده فــي اإلجابة: »طيب ليــش ما بتيجي 

على الدار نشوفك«. 
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غزة/وائل الحلبي:
يستعد المحترف الفلسطيني محمد صالح العب المصري 
البورســعيدي للعــودة لقائمة الفريق خــال فترة القيد 
القادمــة بالدوري المصري الممتــاز, بعد تعافيه الكامل 

من إصابته بقطع في الرباط الصليبي العام الماضي.
للفريــق  الجديــد  المــدرب  العشــري  طــارق  وطلــب 
البورســعيدي بإعادة قيد صالح على قائمة الفريق, بعد 
قراره باســتبعاد اإليفواري شــيخ موركو إلتاحة الفرصة 
لقيــد صالح, خاصــة وأن القائمة تضم خمســة العبين 

أجانب.

وخضــع صالــح لعملية جراحيــة في ألمانيا خال شــهر 
أبريــل 2019 للتعافــي مــن إصابته بقطع فــي الرباط 
الصليبــي التــي أدت لغيابه عن الفريق علــى مدار عام 
كامــل, بعدما ظهر بصورة الفتة لألنظار مع الفريق منذ 

انضمامه إليه في يناير 2019.
وشــهدت الفترة الماضية مشاركة صالح بشكل منتظم 
فــي تدريبات الفريق بعدما انتهى مــن مرحلة التأهيل, 
حيث أبدى العشــري إعجابــه بقدرات مدافــع المنتخب 
الوطني األمر الذي دفعه لضرورة قيده في قائمة الفريق 

من جديد.

غزة/فلسطين:
قدم المجلس األعلى للشــباب والرياضــة ممثًا بأمينه 
العام المساعد عبد الســام هنية رئيس مؤسسة أمواج 
الرياضية، مكافأة مالية بقيمة 3000 دوالر لفريق اتحاد 

دير البلح الفائز بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد.
وهنأ هنية، مجلس إدارة نادي اتحاد دير البلح والاعبين 
وجمهــور مدينــة دير البلــح بالفوز بــدرع بطولة دوري 
كرة اليد، مشــيدًا بالدور الكبيــر التحاد اللعبة في إنجاح 

الموسم الرياضي.
وأشــاد هنية، بفريق خدمات النصيــرات وصيف البطل، 

متمنيًا لهم التوفيق في البطوالت القادمة.
وشــكر هنية، الشــرطة الفلســطينية على جهودهم في 
اســتمرار نجاح المواســم الرياضية، وشــركة جوال على 
رعاية بطولة الدوري، وادارة صالة سعد صايل بالمجلس 

األعلى للشباب والرياضة
الجديــر ذكره، أن فريق اتحاد دير البلح توج بطا لدوري 
كرة الطائــرة بعد فوزه علــى فريق خدمــات النصيرات 

بنتيجة 28/27 في المباراة التي أقيمت في صالة ســعد 
صايل غرب مدينة غزة.

تكريم األمهات المتواجدات في مراكز الحجر الصحي
منم جهة أخرى، قام عبد الســام هنيــة بزيارة وتكريم 
األمهات المتواجدات فــي مراكز الحجر الصحي في غزة، 
بمناســبة يوم األم، حيث قدم لهن الــورود والحلويات، 
للتخفيــف عنهــن وتعويــض غيابهــم عــن بيوتهــن 

وأوالدهن.
وقال هنيــة أن الزيارات جــاءت وفاًء لألم الفلســطينية، 
والتــي كانت مدرســة خرجــت شــبابًا مبدعا فــي كافة 
المجــاالت، وإيمانًا منــا بواجبنا تجــاه أمهاتنا في قطاع 

غزة. 
الشــرطة  لعبتــه  الــذي  البــارز  بالــدور  وأشــاد هنيــة 
الفلســطينية، والقائمين على مراكــز الحجر الصحي في 
القطــاع، من خال حرصهم الشــديد على تقديم الدعم 
وكافة االحتياجات الازمة لألشخاص المتواجدين داخل 

الحجر الصحي.

غزة/وائل الحلبي:
المحتــرف  أعمــال  وكيــل  بلعــاوي  ماجــد  كشــف 
الفلســطيني إســام البطــران العب فريق ســحاب 
األردنــي, أن الاعب ســينضم في الموســم القادم 
ألحد األنديــة الكرواتية بعد نهاية عقده مع الفريق 

األردني.
وأكد بلعاوي أن البطران سيلعب في الموسم القادم 
بصفــوف فريــق »رييــكا« الذي ينشــط فــي دوري 
الدرجــة الممتــازة بكرواتيا, مبينًا أنه اســتغل فترة 
التوقــف الســابقة للمباريات في األردن وســافر إلى 

كرواتيا إلنهــاء كافة اإلجــراءات الخاصة بانضمامه 
للفريق عقب نهاية عقده مع سحاب األردني.

وأوضــح بلعــاوي أن البطــران خــاض التدريبات مع 
فريــق رييــكا الكرواتي خــال الفتــرة الماضية وأن 
المســؤولين في النــادي أبدوا إعجابهــم بإمكانات 
الاعب وقدرته على التأقلم مع طريقة لعب الفريق.

وكان البطــران تعاقد مع فريق ســحاب األردني قبل 
أسبوعين وشــارك مع الفريق في الجولة األولى من 
الدوري األردني للمحترفين, قبل أن يتوقف بســبب 

األزمة العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا.

محمد صالح 
يعود لقامئة املرصي 

بطلب من العرشي

ويعود األمهات في مراكز الحجر الصحي
املجلس األعىل للشباب 

والرياضة ُيكافئ بطل دوري
 كرة اليد بـ 3000 دوالر

إسالم البطران
 يتعاقد مع فريق »رييكا« الكروايت
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مدريد/ وكاالت:
دخل البرتغالي كريســتيانو رونالــدو، نجم يوفنتوس 
اإليطالــي، الحــرب على فيــروس كورونا المســتجد، 
بعدمــا قرر شــراء مســتلزمات طبية للمســاعدة في 

القضاء عليه.
وضــرب فيروس كورونــا العديد مــن دول العالم في 
الفترة األخيرة، وتســبب في إيقاف األنشطة الرياضية 
حول العالــم، منذ ظهوره ألول مرة في مدينة ووهان 

الصينية نهاية العام الماضي.
وأوضحت صحيفة »آس« اإلسبانية أن رونالدو سيسير 

على خطــى وكيلــه البرتغالي جورجــي مينديز، الذي 
تبرع ببعض األدوات لمواجهة الفيروس.

وتبرع وكيل الالعبين البرتغالي بـ200 ألف رداء طبي 
و3 أجهزة تنفس و50 ألف واٍق للوجه لمستشفى سان 

جواو في مدينة بورتو.
ولم تكشــف الصحيفة اإلسبانية عن المعدات الطبية 

التي سيقوم كريستيانو رونالدو بالتبرع بها.
ويوجد رونالــدو في الوقت الحالي فــي جزيرة ماديرا 
البرتغالية، في ظل ابتعاد فريقه يوفنتوس عن خوض 

التدريبات حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا.

القاهرة/ وكاالت:
توقع الفرنســي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، إلغاء 
الموســم الجاري مــن الدوري المصري، بســبب تفشــي 

فيروس »كورونا« المتسجد.
وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن تأجيل النشــاط الكروي 
حتى نهاية الشــهر الجــاري، تنفيذا لقرار رئيــس الوزراء 

المصري لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.
وقــال كارتيرون، إنــه يتوقع إلغــاء الموســم الجاري من 
الدوري المصري بسبب فيروس كورونا. وأوضح كارتيرون 
أنــه لــم يتمكن من الســفر إلى فرنســا في ظل انتشــار 
الفيــروس فــي أوروبا، وقــام بإلغاء تذاكر الســفر وفضل 
البقاء في العاصمة المصرية القاهرة خالل الفترة الحالية. 

ويحتــل األهلــي صدارة جــدول ترتيب الــدوري المصري 
برصيد 49 نقطة بفــارق 16 نقطة عن المقاولون العرب 
الوصيــف، فيما يحتــل الزمالك المركــز الرابع برصيد 31 
نقطة، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

من ناحيــة أخرى، عبر المدرب الفرنســي عــن رغبته في 
إقامــة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 

سريعا، بعدما تأهل الفريق للدور نصف النهائي.
الزمالك سيحل ضيفا على الرجاء المغربي أحد يومي 1 أو 
2 مايــو المقبل، على أن تُقام مبــاراة العودة في القاهرة 
أحد يومي 8 أو 9 من الشهر نفسه، في الوقت الذي يواجه 
فيه األهلي المصــري نظيره الرجاء المغربي بالدور نصف 

النهائي من البطولة.

برشلونة/ وكاالت:
يسعى نادي برشلونة اإلســباني إلكمال مثلث 
دفاعه الفرنســي من خالل التعاقد مع إيميريك 
البورت، مدافع مانشستر سيتي اإلنجليزي خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وانضم البورت إلى مانشســتر سيتي في يناير 
2018 قادما من أتلتيك بلباو اإلسباني، ليصبح 

واحدا من أبرز المدافعين في العالم.
وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية 
إن برشــلونة يرغــب فــي التعاقد مــع المدافع 
فــي ظــل  المقبــل،  الصيــف  فــي  الفرنســي 
المشــكالت الدفاعية التي يعانــي منها الفريق 

مؤخرا.
وتعرض برشلونة لسلسلة من النتائج السلبية 
بسبب األخطاء الدفاعية لالعبيه، أبرزها خسارة 
كأس الســوبر اإلســباني أمــام أتلتيكو مدريد 

بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي.
وفي حالة انضمام البورت، سيكون هو المدافع 
الفرنســي الثالــث فــي صفــوف الفريــق، بعد 
مواطنيه صامويل أومتيتي وكليمنت لينغليت، 

مع وجود اإلسباني جيرارد بيكيه.
يُذكر أن البورت عانــى من إصابة أبعدته عن 
الفريــق الســماوي في معظم فترات الموســم 

الحالي، قبل أن يتعافى مؤخرا.

شنغهاي/ )أ ف ب(:
أصيب العب الوســط البلجيكي مروان فياليني بفيروس 
كورونا المســتجد كما أعلن ناديه شاندونغ لونينغ أمس 
ليصبح بالتالــي اول حالة من نوعها في الدوري الصيني 

الممتاز لكرة القدم.
ويعانــي البلجيكــي الدولي )32 عاما( من حــرارة عادية 
ويشعر بحالة جيدة بحســب ناديه »لكنه تحت المعاينة 

ويخضع للعالج في احد المستشفيات المختصة«.
واضاف شــاندونغ لونينغ في بيان »يبذل النادي قصارى 

جهده للمساعدة في العالج وتعافي الالعب«.
وانضــم فيالينــي بالتالــي الى بعــض االســماء البارزة 
التــي اصيبت بفيــروس كورنــا الذي حصــد حوالي 13 
الف شــخص حول العالم، الى جانــب مهاجم يوفنتوس 
االرجنتيني باولو ديباال، وجناح تشلســي كالوم هادسون 

اودوي ومدرب ارسنال االسباني ميكل ارتيتا.
وتعتبــر اصابــة فياليني ضربــة آلمال المســؤولين عن 
الدوري الصينــي الذين كانوا يمنــون النفس بانطالقه 
الشــهر المقبــل علما بــان بدايته كانت مقررة الشــهر 
الماضي لكن تم تأجيله بسبب تفشي وباء »كوفيد19-« 

بقوة في الصين.
وانضم فياليني الى صفوف شــاندونغ لونينغ قادما من 
مانشســتر يونايتد االنجليزي فــي فبراير الماضي مقابل 

صفقة بلغت 2ر7 ماليين يورو.
وكان االتحــاد الصيني اعلــن أول أمس ان وو لي افضل 
العــب فــي البــالد الــذي يلعب فــي صفوف اســبانيول 
االســباني اصيب بفيروس كورونا وقد وضع نفســه في 
الحجــر المنزلي في برشــلونة حيث يعانــي من عوارض 

خفيفة.

لندن/ وكاالت:
يبــدو أن الصربي لــوكا يوفيتــش، مهاجم نــادي ريال 
مدريد اإلسباني، ســيكون أحدث ضحايا فيروس كورونا 
المســتجد، ولكن ليس على مســتوى اإلصابة به، وإنما 

من خالل الرحيل عن الفريق الملكي بسببه.
وكســر يوفيتــش الحجر الصحي الذي فرضــه نادي ريال 
مدريد على العبيه بســبب الفيروس من أجل السفر إلى 
بالده صربيا، وهو ما أثار غضب مسؤولي النادي الملكي.

وقالــت صحيفة »ســبورت بيبــل« البريطانيــة إن ريال 
مدريــد ســيعرض الالعب للبيــع خالل فتــرة االنتقاالت 
الصيفيــة المقبلــة بعد تصرفه، خصوصــا في ظل رغبة 

بعض األندية في ضمه.

وأشــارت الصحيفة إلــى أن ناديي تشيلســي وتوتنهام 
اإلنجليزيين علــى رأس األندية المهتمة بالحصول على 
الالعــب خالل الفترة المقبلة في حــال رحيله عن الفريق 

اإلسباني.
توتنهام بقيــادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب 
في تدعيم الصفــوف الهجومية بعد العجز الواضح الذي 
ظهر عليه الفريق بسبب إصابة مهاجمه اإلنجليزي هاري 

كين وجناحه الكوري الجنوبي سون هيونج مين. 
في المقابل، يرغب فرانك المبارد، مدرب تشيلســي، في 
تدعيم صفوفه بمهاجم شــاب يساعد تامي أبراهام في 
قيادة هجوم الفريق خالل الموســم المقبل، ال سيما مع 

اقتراب الفرنسي أوليفييه جيرو من الرحيل.

رونالدو يتربع
 ملواجهة فريوس كورونا

كارتريون يتوقع إلغاء
 الدوري املرصي بسبب كورونا

برشلونة يخطط لضم
 املدافع الفرنيس البورت

إصابة البلجييك
 فياليني بفريوس كورونا 

ريال مدريد ينوي التخلص من 
يوفيتش بسبب كرسه الحجر الصحي
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الناصرة/ فلسطين: 
كشفت مصادر إعالمية عبرية مساء أمس، النقاب 
عــن توقيع وزيــر مالية االحتالل موشــي كحلون 
الخميــس الماضي، على قــرار بتحويل مبلغ 120 
مليون شيقل لخزينة السلطة الفلسطينية، وذلك 

على خلفية انتشار فيروس »كورونا«.
وذكــرت القنــاة »13« العبريــة أن المبلــغ تــم 
اقتطاعــه مــن عائــدات الضرائب الفلســطينية 
كدفعــة طوارئ، وجاء القرار بناًء على توصية كبار 
قادة جيــش االحتالل واألمن اإلســرائيلي والذي 
أعربوا عن خشــيتهم من تسبب انتشار الفيروس 

وعجز السلطة عن مواجهته في انهيارها.
وقالت القناة: إن القرار جاء في أعقاب مقابلة بين 
كحلون ووزير المالية الفلســطيني شكري بشارة، 
ويأتي المبلغ كتصفية حســاب للمبالغ الســابقة 

المستحقة من عائدات الضرائب الفلسطينية.
فــي حين رفــض كحلون طلــب بشــارة بتحويل 
مبلغ 650 مليون شــيقل من األموال التي قامت 
)إســرائيل( باقتطاعهــا فــي إطار قانــون خصم 
قيمــة فاتــورة رواتب األســرى والشــهداء. وبرر 
كحلون رفضه بأن هنالــك قانونًا تم إقراره بهذا 

الخصوص وال يمكن التراجع عنه.

الخليل/ فلسطين:
نعــت حركة الجهــاد اإلســالمي أمس، موســى 
محمود قنام )أبو صامد( من الرعيل األول للحركة 
بالضفــة الغربيــة، وأحــد مبعــدي مــرج الزهور. 
وأوضحــت الحركة في بيــان تعزية أن قنام وافته 
المنية صباح أمــس، في مخيم العروب بمحافظة 

الخليل، وعن عمر يناهز 58 عامًا قضاها مجاهدًا 
فــي ســبيل اهلل، متفانيًا فــي خدمة أبناء شــعبه 
وأمتــه. وقالــت: »نســأل اهلل عــز وجــل أن يرفع 
درجاته عنده، وأن يســكنه الفردوس األعلى، وأن 
يلهــم أهله وذويه جميل الصبر والســلوان، وإنّا 

هلل وإنّا إليه راجعون«.

أبو بكر: األمم المتحدة 
مطالبة بالضغط الحقيقي

 لإلفراج عن األسرى
رام اهلل/ فلسطين: 

طالب رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، األمين العام 
لألمم المتحدة انطونيو غوتيرش، بالضغط على ســلطات االحتالل اإلسرائيلية 
إلطالق سراح األسرى الفلســطينيين، تجنبًا لوقوع مأساة إنسانية في السجون 

في ظل تفشي جائحة كورونا.
وقــال أبــو بكر، في بيان صادر عــن الهيئة أمس: »إن العديــد من دول العالم 
المهــددة بوبــاء )كورونا( عمــدت مؤخرًا إلى إطالق ســراح أعــداد كبيرة من 
السجناء تجنبا النتشار الفيروس في السجون، ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا«. 
وأضــاف أن »الحكومة اإلســرائيلية وبمنتهى العنصرية والــال أخالقية، أعلنت 
عــن توجهها إلطالق ســراح أكثــر من 500 ســجين إســرائيلي جنائي، بهدف 
تقليص االكتظاظ في الســجون، تجنبا النتشار الفيروس، فيما تجاهلت األسرى 
الفلسطينيين الذين يحتجزون في معتقالت مكتظة، بينهم أكثر من 700 أسير 
مريض و200 طفل وعشرات المسنين والنساء، في ظل صمت المجتمع الدولي 
ومؤسساته حيال معاناة المعتقلين الفلسطينيين والخطر الذي يتهدد حياتهم 
بعد تفشــي هذا الوباء بالمئات داخل إســرائيل ومن بينهم جنود ومحققون«. 
وأوضــح ابو بكر أن األمم المتحدة على علم ودراية بأن الســجون اإلســرائيلية 
التي يحتجز فيها الفلســطينيين من أكثر الســجون اكتظاًظا في العالم، وتفتقر 
ألدنى شــروط الصحة والســالمة، وتعتبر بيئة حاضنة النتشــار وباء )كورونا(. 
وطالب المؤسســات التي تصف نفسها على أنها الحامية لحقوق اإلنسان وعلى 
رأســها األمم المتحدة، وفي هذا الظرف اإلنســاني العالمي الحســاس، بإطالق 
سراح معتقلينا من السجون اإلسرائيلية، وخاصة المرضى، وكبار السن، والذين 
امضوا عشرات الســنين في هذه السجون، تجنبًا لوقوع مأساة إنسانية حقيقية 

بحقهم.

إجراءات جديدة 
بشأن دوام 
الموّظفين 

الحكومّيين بغزة
غزة/ فلسطين:

أعلن ديوان الموظفين العام عن بدء 
تنفيــذ جملة من اإلجراءات المتعلقة 
بــدوام الموظفيــن الحكوميين في 

قطاع غزة بدًءا من اليوم االثنين.
وقــال الديــوان فــي بيــان مكتوب، 
أمس: إن دوام الموظفين ســيكون 
األدنى بمــا يضمن تقديم الخدمات 
األساســية، ويترك لرئيــس الدائرة 

الحكومية تقرير من يداوم منهم.
وأضــاف أنــه ســيتم تفعيــل العمل 
عــن بعــد للموظفيــن وفــق تقدير 
رئيــس الدائــرة الحكومي، مشــيرًا 
إلى أنه ســيتم وقف الباصات العامة 
للموظفيــن وصرف بــدل مواصالت 

نقدي لمن يداوم.
ونــوه ديــوان الموظفيــن إلــى أن 
والداخلية ســتقرران  الصحة  وزارتي 
بشأن طبيعة الدوام لديهما، مؤكدا 
أنه ســيتم توفير إجراءات الســالمة 
مــن  والمســتفيدين  للموظفيــن 

الخدمات.

مدير مكتب منظمة 
الصحة العالمية في 

قطاع غزة لـ"فلسطين":

غزة/ حاوره- نور الدين صالح:
أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في 
قطاع غــزة د. عبد الناصر صبــح، أن اإلعالن 
عن إصابــة اثنين مــن المواطنين بفيروس 
»كورونا« المســتجد ال يشــكل خطرًا كبيرًا 
علــى ســكان القطــاع، لكــون الحالتيــن لم 
تختلطا بأناس ُكثر، منبهًا إلى أن الخطر يقع 

عند اكتشاف حاالت من داخل القطاع.
صحيفــة  مــع  حــوار  فــي  صبــح  وأوضــح 
»فلســطين«، أن اكتشــاف الحالتيــن قبــل 
دخولهمــا للقطــاع يثبــت نجــاح المنظومة 
الصحية فــي قطاع غزة ومســاعيها للحفاظ 
علــى صحــة وســالمة المواطنين رغــم قلة 

اإلمكانات المتاحة لديها.
ولفــت إلى أن منظمة الصحــة تتابع وتراقب 
مــا يجري فــي غزة مــن كثب، للوقــوف عند 
مســؤولياتها ومســاندة المنظومة الصحية 
بمواجهة الوباء وفق المراحل الذي يمر بها. 
وبعد ســاعات مــن اإلعالن عــن أول حالتين 
فــي قطاع غزة، وصل أمس، وفد من منظمة 
الصحة العالمية برئاســة مديــر مكتبها في 
فلسطين جيرالد روكنشواب. وبيَّن صبح أن 
الوفــد جاء لالطالع على األوضاع الصحية في 
القطاع ومــدى جهوزيته وطواقمه، ولتغطية 
احتياجات الوزارة، منبهًا إلى أن الوفد التقى 
بمسؤولي الوزارة وأجرى جوالت ميدانية على 

مراكز الحجر الصحي في القطاع.
تحديات كبيرة

وفــي الســياق، أكــد صبــح أن المنظومة 

فــي الوقــت ذاتــه، اســتمرار عمــل وزارة 
الصحة بقلة اإلمكانات.

تحركات داعمة
وحــول التحــركات التــي تجريهــا منظمة 
الصحة العالمية، كشف صبح، أن المنظمة 
تعمــل علــى تجييــش األمــوال وتحريك 
الموارد لتأمين عدد كبير من المستلزمات 
واألجهــزة الطبيــة وعلــى رأســها أجهزة 
التنفس الصناعي وأسرّة العناية المركزة 
في إطار االستعداد لمواجهة »كورونا« إذا 

انتشر بصورة كبيرة – ال قدر اهلل.
وأشــار إلــى أن تأخــر اإلصابــة بالمرض 
فــي  أفضــل  الســتعداد  فرصــة  يعطــي 
مواجهته بالقطــاع الذي ال يزال خاليًا من 
أي إصابات. وأكد صبح، أن المنظمة تتابع 
إجراءات وزارة الصحــة في قطاع غزة فيما 
يتعلــق باالســتعدادات لمواجهة فيروس 

»كورونا«، وتدعمها بكل ما تستطيع.
جهــاز  وّفــرت  المنظمــة  أن  وذكــر 
فحــص الفيروســات والمــواد الكيماويــة 
المُســتخدمة في الفحص، مشيرًا إلى أن 
غزة »تســتطيع اآلن الكشف عن الفيروس 
بكفاءاتهــا المحليــة بعــد تدريبهــا على 

ذلك«.
إلــى أن منظمــة الصحــة ورّدت  ولفــت 
المالبــس والنظارات الواقيــة والكمامات 
للطواقــم الطبيــة، »لكــن ليــس العــدد 
المطلوب«، وفق قوله، مبيّنًا أنها بصدد 
شــراء كميات أكبر من هذه المســتلزمات 

الصحيــة فــي قطاع غــزة تواجــه تحديات 
جمّة على مدار السنوات الماضية، موضحًا 
أن انتشــار وبــاء »كورونا« ســيزيد األعباء 
الملقاة على عاتقهــا. وبيّن أن المنظومة 
الصحية ســتواجه ال محالة تحديات كبيرة 
»إذا ما انتشــر الفيروس بأعداد كبيرة في 
قطاع غزة«، مشــيرًا إلى أن قــدرة الجهاز 
الصحــي يُمكنهــا التعامــل مــع أول 100 

حالة، »إذا ثبتت إصابتها«.
اإلصابــات  حــاالت  زادت  »إذا  وقــال: 
بالفيــروس- ال قدر اهلل- ســيواجه الجهاز 
الصحــي تحديــات أكبــر، وحينهــا يتطلب 
تدخل المؤسســات الدوليــة واألممية لمد 

يد المساعدة للقطاع الصحي بغزة«.
وأشــار إلــى أن منظمــة الصحــة العالمية 
غــزة  قطــاع  إمكانــات  وترصــد  تراقــب 
باســتمرار، لتجييــش المــوارد الالزمة من 
األمــوال لتزويــد القطــاع بما يحتــاج إليه 

لمواجهة إصابة أعداد كبيرة بالفيروس.
وأوضــح أن أبــرز التحديــات التــي تواجه 
القطــاع الصحــي بوضعه المعتــاد، نقص 
التــي  الطبيــة،  والمســتهلكات  األدويــة 
تتــراوح بين 40-%50، ونقــص %30 من 
المســتلزمات الطبيــة، إضافة إلــى العجز 
في توفيــر الطاقة والكهرباء، وقلة الكوادر 

الطبية من مختلف التخصصات.
وبحســب صبح فإن القطــاع الصحي لديه 
الكثيــر مــن األجهزة التــي بليــت عليها 
الزمــن، وعملت أكثر مــن طاقتها، مثمنًا 

ضمن استعدادات مواجهة »كورونا«.
وأضــاف إن المنظمة طبعت أكثر من 100 
ألــف بوســتر ومطوية تتضمن إرشــادات 
التوعية، وستتســلمها اليوم وزارة الصحة 
والمؤسســات الصحية األخرى العاملة في 
قطاع غزة ســواء األهلية أو غيرها، بهدف 
توعيــة وتثقيــف المجتمــع حــول كيفيــة 

الوقاية من الفيروس.
وفيما يتعلــق بتحــركات المجتمع الدولي 
لدعــم القطاع الصحي بغــزة أكد صبح أن 
مشــاركة المجتمــع الدولــي »كبيرة« من 
خالل تقديم بعــض األموال الالزمة لجلب 

األدوية والمستهلكات الطبية.
وأشار إلى أن ثلثي المبلغ الذي وصل لـ 24 
مليون دوالر، وفــره المجتمع الدولي مثل 
منظمة الصحة واليونيســف وغيرهما من 

المؤسسات الدولية.
وشــدد على أنــه ورغم الجهــود المبذولة 
دوليَّا، فإن قطاع غزة ما زال بحاجة للكثير 
من األموال والمســتلزمات الطبية الالزمة 
للقطــاع الصحــي، خاصة في ظل تفشــي 

الفيروس عالميَّا.
وحــث صبح مؤسســات المجتمــع المدني 
واألمــم المتحــدة علــى ضــرورة تقديــم 
المزيــد مــن الدعــم وتكثيــف المناصرة 
وتجييش األموال لدعم القطاع الصحي في 
غزة، للقيام باألعبــاء الملقاة على عاتقهم 
لمواجهة األمراض، ومن ضمنها المنتشر 

في العالم حاليًا.

إرشادات وقائية
في السياق أكد مدير مكتب منظمة الصحة 
العالميــة بغــزة أن أفضل حظــوظ وفرص 
قطاع غــزة في تعزيــز اإلجــراءات الوقائية 

ألكبر قدر ممكن.
باإلجــراءات  االلتــزام  أن  تأكيــده  وجــدد 
الوقائية ســتعمل على منع انتشار الفيروس 
بأعــداد كبيــرة قــد تتجــاوز قــدرة القطاع 
الصحــي، مضيًفا: »إذا تم االلتزام بإجراءات 
الســالمة، ســيتمكن القطاع الصحي بغزة 
من اكتشاف وعزل وعالج الحاالت بأعدادها 

القليلة«.
وأشــار إلــى أن المســؤولية ال تقتصر فقط 
على وزارة الصحة، بل تنســحب على جميع 
مكونــات المجتمع من وزارات ومؤسســات، 
أهمهــا المواطــن الــذي يجــب أن يقــوم 

بمسؤولياته.
وجدد التوصية بضرورة االلتزام باإلجراءات 
الوقائية، منها: النظافة الشــخصية، وغسل 
اليديــن باســتمرار واســتخدام المطهرات 
االختــالط  وعــدم  االجتماعــي  والتباعــد 

بتجمعات مواطنين كبيرة.
وتابــع: »إذا خالط المواطن أجســاما عليه 
غســل يديه جيدًا، والمحافظة على تطهير 
أســطح المنزل مثــل الطاوالت والكراســي 

دوريا، للوقاية من الفيروس«.
ولفت إلى أن هذا الفيروس ينتشــر بطريقة 
»غير نمطيــة« وليس كباقي الفيروســات، 
حيث يستطيع أن يعيش على األسطح أليام. 

اكتشاف مصاَبي كورونا على المعبر 
ل خطًرا كبيًرا على سكان القطاع ال يشكِّ

 المنظمة تعمل على 
تأمين أجهزة تنفس صناعي 

زة  ة العناية المركَّ وأسرَّ

نرصد إمكانات قطاع غزة 
ش األموال  باستمرار وُنجيِّ

لدعم مواجهة "كورونا"

االلتزام باإلجراءات الوقائية 
يمنع انتشار الفيروس 
بأعداد كبيرة في غزة 

القطاع الصحي يواجه 
تحديات جّمة و يحتاج 

لمزيد من الدعم

)إسرائيل( تحول 120 مليون شيقل
 لخزينة السلطة خشية انهيارها

الجهاد اإلسالمي تنعى القيادي
 قنام أحد مبعدي مرج الزهور
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حركة حماس تختار الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
خلفــًا للشــيخ أحمد ياســين في قيــادة الحركة 

في قطاع غزة.
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التحريــر  منظمــة  ممثــل  مســاعد  اغتيــال 
الفلســطينية فــي لبنــان كمال مدحــت وثالثة 
مــن مرافقيــه فــي انفجار عبــوة ناســفة زرعت 

على جانب الطريق في مدينة صيدا.
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قــادة مصــر واثيوبيا والســودان يوقعون على 
وثيقــة مبادئ بشــأن ســد النهضة الــذي تبنيه 

أديس أبابا على النيل األزرق.

"أونروا" في لبنان: سنساعد من 
يحتاج إلى الخضوع للعالج من كورونا 

بيروت/ فلسطين:
أكد مدير شــؤون وكالة غــوت وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين "أونروا" 
في لبنان، كالوديو كوردوني، أن الوكالة على اســتعداد لتقديم المســاعدة 

للذين يحتاجون الى إجراء فحص أو الخضوع للعالج من فيروس كورونا.
وأوضــح كوردوني في رســالة بعثهــا لالجئين، أمس، أن "أونروا" ســتطبق 
سياسة االستشفاء المعتمدة حاليًا بالنسبة لالجئين الفلسطينيين المصابين 

بفيروس كورونا مع دعم إضافي من قبل سفارة فلسطين في لبنان.
ودعا كل من يعاني من الالجئين من أعراض مثل الحمّى والســعال وضيق 
التنفس، إلى االتصال بوزارة الصحة العامة واالتصال بمســؤول الصحة في 

األونروا في منطقة إقامته.
وأشــار كودوني إلــى أن قســم الصحة وضع نظامــًا لالتصال المباشــر مع 

مستشفى رفيق الحريري لتسهيل األمور.
وأكد كوردوني أن فرق الصليب األحمر اللبناني بالتنسيق مع جمعية الهالل 
األحمر الفلســطيني، ســتتولى نقل الحالة المشــتبه بها من الفلسطينيين 
الموجودين داخل المخيمات إلى مستشــفى رفيق الحريري أو أي مستشــفى 
آخــر قد تعتمده وزارة الصحة العامة في وقت الحق إلجراء الفحوصات وعالج 

الحاالت المصابة بـفيروس كورونا.
ولفت الى أن "أونروا" ستغطي كلفة الفحوصات المخبرية فقط للحاالت التي 
يتم تحويلها عبر الخط الســاخن الى المستشــفى المعتمد وبالتنســيق مع 

مسؤول الصحة في المنطقة.

 مــن جيش االحتالل عند حاجز »الحشــمونئيم« أطلقت النار باتجاه الشــاب 

الفلسطيني بزعم إلقائه الحجارة على مركبات للمستوطنين.
وأظهــرت صورًا تداولهــا اإلعالم اإلســرائيلي جنودًا إســرائيليين ينقلون 
الشــاب المصاب ووجه ملطــخ بالدماء، حيث أصيب بعيار ناري أســفل عينه 

اليمنى.
من جانب آخر اقتحم 27 مستوطنًا متطرًفا، أمس، ساحات المسجد األقصى 

المبارك، بحماية شرطة االحتالل.
وقال مرابطون في باحات األقصى، إن االقتحامات تتزامن مع منع المصلين 
من الدخول للصالة بحجة منع انتشــار فيــروس »كورونا«، وتحرير مخالفات 

باهظة بحقهم ومن بينهم مدير األوقاف عبد العظيم سلهب.
وتجول المســتوطنون في باحات المسجد األقصى المبارك، وصواًل إلى باب 

الرحمة قبل أن يعودوا أدراجهم من باب المغاربة.
وفي العيســوية شمال شــرقي القدس، اعتقلت قوات االحتالل، مساء أمس، 

طفلين في أثناء اقتحامها البلدة.
وأوضحت مصــادر محلية، أن قــوات االحتالل اقتحمت العيســوية واعتقلت 
الطفل داهود عائد عطية من محيط مســجد األربعين، والطفل قيس هيثم 

مصطفى من أمام منزله داخل البلدة.
وأضافــت، أن مواجهات اندلعت في حي الشــهيد محمد عبيد، وأطلق جنود 

االحتالل واباًل من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، صوب الشبان.
من جانب آخر احتجزت قوات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، أربعة  شبان على 

حاجز عسكري قرب مستوطنة »دوتان« جنوب غرب جنين.
وذكــرت مصــادر محلية وشــهود عيــان، أن جنــود االحتــالل المتمركزين 
علــى الحاجز المقام على أراضــي بلدة يعبد والرابط بيــن محافظتي جنين 
وطولكرم، احتجزوا 4 شــبان لــم تعرف هويتهم بعد، وشــرعوا في تفتيش 
المركبات والتدقيق في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

حماس تدعو السلطة
 لرفع العقوبات عن غزة 

لمواجهة "كورونا"
غزة/ فلسطين:

قال الناطق باســم حركة »حماس« حازم قاســم، إن مواجهة تحدي انتشــار 
فيروس كورونا يحتاج إلى تضافر كل الجهود الكل على المســتوي الوطني. 
وطالــب قاســم في تصريح صحفي، مســاء أمــس، قيادة الســلطة ورئيس 
الحكومة في رام اهلل د. محمد إشــتية، برفع اإلجــراءات العقابية ضد أهالي 

قطاع غزة على الفور، لتعزيز قدرتهم على مواجهة هذا التحدي المتعاظم.
وأضاف: »على الســلطة التوقف عن سياسة معاقبة القطاع، خاصة في هذه 

األوقات التي يحتاج شعبنا إلى تعزيز جبهته الداخلية«.

وجه بتقديم 150 مليون دوالر على مدى 6 أشهر دعمًا لقطاع غزة.
وأوضحــت الوكالة أن الدعم يأتي اســتكمااًل لجهود قطــر في التخفيف من 

معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشــارت إلى أن الدعم ســيكون جزًءا منــه لبرامج األمم المتحــدة اإلغاثية 
واإلنســانية فــي قطاع غــزة، ولمكافحة تفشــي فيروس كورونا المســتجد 

)كوفيد19-(.
من جانبه عبَّر رئيس المكتب السياســي لحركة »حماس« إســماعيل هنية، 

عن عرفان وتقدير الشعب الفلسطيني لمواقف دولة قطر األصيلة.
وقــال هنية في تصريح صحفي مســاء أمس: »تلقينــا بتقدير عاٍل توجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي أمير دولة قطر الشــقيقة، 
بتقديم دعم مالي لشــعبنا الفلســطيني في قطاع غــزة بقيمة 150 مليون 
دوالر علــى مدى 6 أشــهر، اســتكمااًل لجهود قطر في التخفيــف من معاناة 
الشــعب الفلســطيني، ودعمًا لبرامج األمم المتحدة اإلغاثية واإلنسانية في 

قطاع غزة ومواجهة فايروس كورونا«.
وأضــاف: »نعبر عن خالص الشــكر والعرفان لموقف الشــيخ تميم، ولدولة 
قطر قيادًة وحكومة وشــعبًا، والذي يأتي امتــدادًا للمواقف األصيلة لدولة 
قطر تجاه الشــعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، وتؤكد عمق العالقة 

األخوية الراسخة«.

منذ صباح يوم أمس األحد.
وأشارت الوزارة إلى أن 18 مريضًا ما زالوا بحالة خطيرة، في حين أن 

هناك 30 حالة متوسطة، أما اآلخرون فحالتهم طفيفة.
وأوضحت الصحة اإلســرائيلية أنَّ 37 مصابًا تعافوا من المرض، في 

حين سُجِّلت حالة وفاة واحدة.
وحتى مســاء أمس، أصاب الفيروس أكثر من 340 ألف شــخص في 
العالــم، توفي منهم أكثر من 14 ألًفا، أغلبهــم في إيطاليا والصين 
وإســبانيا وإيران وفرنســا والواليات المتحــدة، وتعافى ما يزيد على 

97 ألًفا.

وأجبر انتشــار الفيروس علــى نطاق عالمــي دواًل عديدة على إغالق 
حدودهــا، وتعليــق الرحــالت الجويــة، وإلغــاء فعاليات عــدة، ومنع 

التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.

غزة/ محمد الدلو:
أوقــف مديــر عمليــات األونــروا في 
قطاع غزة ماتيس شــمالي، مؤقتًا، 
العمــل بمراكــز توزيع المســاعدات 
الغذائية بدًءا من اليوم االثنين، إلى 

حين التوصل لطريقة أكثر أمانًا.
وعــزا شــمالي القــرار إلى اســتحالة 
التحكــم بمئــات األشــخاص الذين 
يوميًّــا،  المراكــز  علــى  يتــرددون 
ومعاييــر النظافــة وتدابيــر التباعد 

االجتماعي.
وقــال فــي رســالة وجههــا مســاء 
»بمجــرد  موظفيــه:  إلــى  أمــس 
التوصل لطريقة أكثر أمانًا لتســليم 
الغذائية سنعاود عملية  المساعدات 
التفاصيل  التســليم وســنعلن عــن 

العملية لكل المعنيين«.
الحجــر  توقــع  أن  شــمالي  أوضــح 
الصحي في المنازل يستدعي تعديل 
وتيرة العمل بمؤسسات وكالة غوث 
الفلســطينيين،  الالجئين  وتشــغيل 

وزيادة وتشديد اإلجراءات.
وأوعــز إلى جميــع الموظفين الذين 
يمكنهــم أداء عملهــم مــن المنزل 
البقــاء ابتداًء من اليــوم االثنين 23 
مــارس/ آذار، مشــددًا علــى أهمية 

تقيــد الموظفيــن وأطفالهــم بهذا 
األمــر »وأن مغــادرة المنــزل فقــط 
بمهــام  للقيــام  وجيــزة؛  لفتــرات 
أساســية بطريقــة مســؤولة مثــل 
الطعــام  علــى  للحصــول  التســوق 

للعائلة«.
وأوضح شمالي أن الفئات التي عليها 
البقاء في المنزل هي جميع الوظائف 
المــدارس،  اإلداريــة مثــل: مديري 
االغاثــة  برنامــج  مكاتــب  ورؤســاء 
والخدمات االجتماعية، وبما في ذلك 
الوظائــف التي تقوم علــى المراقبة 
والتقييــم والتــي ال تشــكل وظائف 
إنقــاذ للحياة، كالمهندســين الذين 
يزورون مواقع إعادة اإلعمار للمنازل.

وأكــد مديــر عمليــات األونــروا أن 
المؤسســة األممية ستحاول الحفاظ 
علــى الخدمــات األساســية للرعاية 
الصحيــة األوليــة، وتوزيــع المــواد 
الغذائية، التي تمثل شــريان للحياة 
ألطول فترة ممكنة، إضافة إلى إدارة 

النفايات في المخيمات.
الرعايــة الصحيــة األولية،  وبشــأن 
برنامــج  رئيســة  أن  ذكــر شــمالي 
الصحــة وفريقهــا في غزة ســيعمل 
علــى ســيناريوهات متعــددة، أولها 

الحد مــن حركة األشــخاص وتقليل 
مخاطــر انتشــار الفيــروس، وذلــك 
بإيقاف الخدمات الصحية مثل العالج 
األســنان  والمختبر وطب  الطبيعــي 

اعتبارًا من يوم غد الثالثاء.
أمــا الخطــوة الثانية فســيتم العمل 
بهــا في حال اتســاع رقعــة اإلصابة 
بالفيــروس، وذلك بمنع أي شــخص 
مــن زيارة المراكــز الصحية وتقديم 
بواســطة  األساســية  الخدمــات 
وتقديم  الساخنة  الهاتفية  الخطوط 
األدوية األساسية لمنازل المنتفعين.

وعلــى صعيد توزيع المواد الغذائية، 
التحكــم  صعوبــة  أن  إلــى  فأشــار 
بمعاييــر النظافــة وتدابيــر التباعد 
االجتماعــي لمئــات المترددين على 
مراكز التوزيع ستفرض إيقاف توزيع 

المساعدات مؤقتًا إلى حين التوصل 
لطريقة أكثر أمانًا.

وحــث شــمالي إدارة النفايــات فــي 
المخيمات على »القيــام بكل ما هو 
ممكن للتأكــد من أن عمال النظافة 
في الخطوط األمامية لديهم المواد 
للحفاظ  الصابــون(  )مثــل  الالزمــة 
على معاييــر النظافة المطلوبة، وأن 
عملهــم يمكن أن يُنجز مع االحترام 
المســافات  لمتطلبــات  الكامــل 

االجتماعية«.
وشدد على أن أولية القصوى لألونروا 
هي »محاربة العــدو الخفي المدمر، 
مصيريــة  قــرارات  يتطلــب  وهــذا 
والعمل بشكل مختلف«، منوهًا إلى 
أن االجتماعات ستكون عبر األجهزة 

المرئية وليست شخصية.

لمواجهة أزمة »كورونا«
»أونروا« توقف مراكز توزيع المساعدات 

مؤقًتا وتضع معايير جديدة للعمل
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

في ظالل اإلسراء والواقع
في اإلســراء والمعراج آية للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده 
ليــًا من المســجد الحــرام إلى المســجد األقصــى. وال يقال 
)سبحان( إال هلل جّل في عاه. فلم يؤثر عن شاعر، أو منتفع، أو 
متزلــف، أن قال لملك أو رئيس ســبحانك، فكلمة التنزيه هذه 

اختص بها اهلل وحده.
كان اإلســراء آية أرضية معجزة، تحــدّى اهلل بها قريش ومن 
حولها. هــم أنكروها ألنهم أجروا عليها أحــكام العقل. فقالوا 
نضــرب لألقصى أكباد اإلبل شــهرًا غــدوًا، وشــهرًا رواحًا، 
وأنــت تزعم أنك أتيته فــي ليلة واحدة؟! هــم كانوا صادقين 
مع أنفســهم في قياسهم العقلي، ولكنهم كانوا مخطئين في 
القياس اإليماني واللغوي. فرســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
لم يقل لهم )ســريتُ( أي بقوّتي، وإنما قال لهم )أسري بي( 
أي بقــوة اهلل، التي ال يحدها زمان وال مكان. وحين قالوا ألبي 

بكر ما قالوا، قال بلغة اإليمان: إن كان قد قال فقد صدق.
نحــن اآلن أمام آيــة في انتشــار فايروس كورونــا، حيث ألزم 
فايــروس حقير جل الخلق لزوم بيوتهــم، وفرض منع التجول 
عليهم، وهذه اآلية ال يمكن للبشــر صناعتها، ونشرها، ولكن 
خالق البشــر هــو من يمتحن بهــا عباده اآلن. وهــذا يتطلب 
مواجهة االمتحــان بقوة العقيــدة، وتطبيــق تعليمات األمن 
الصحي والسامة، بنية طاعة اهلل، قبل طاعة إرشادات الصحة.

وبمناســبة كورونا مــن ناحية، ومناســبة اإلســراء الذي جمع 
بين مكة والقدس من ناحية أخرى، أجد نفســي مقاربا لطلب 
إســماعيل هنية من الســلطات الســعودية أن يتكــرم الملك 
وولي عهده باإلفراج عن الفلســطينيين المعتقلين المتهمين 
بمساعدة حماس، أو الجمعيات الخيرية في غزة. في ظل جائحة 
كورونا فإن اإلفراج عنهــم يحفظ لهم حياتهم، ويجعلهم هم 
المســئولون عنها، وبهذا تتخّلص المملكة من المســئولية. 
وفــي ظل ذكرى اإلســراء والمعــراج فإن كــرم المملكة كبير، 
وقد عرفه شــعب فلســطين، واإلفــراج عنهم وفيهــم القريب 
والصديــق والجار، هو امتداد لألخاق الســعودية في تعاملها 

مع فلسطين.
اإلســراء ربــط بين الحــرم واألقصــى، وبين شــعب المملكة 
وشــعب فلســطين، ورجال فلســطين نشــامى، قدمــوا خيرا 
للمملكــة، ولم ينحرفوا عن تعليمــات الدولة، ومن الجدير أن 
تبقــي قيادة المملكة على هــذه الروابط اإليمانية، واألخوية، 
والعربية، والجغرافية. وستكون فلسطين ممنونة للملك إذا ما 
أصدر أوامره باإلفراج عنهم جميعًا، بمناســبة اإلسراء، وإخاء 
للمســئولية من جائحة كورونا. حفــظ اهلل المملكة، وحرر اهلل 

أبناءنا وإخواننا. انفجار غير متوقع على 
الجانب اآلخر من الشمس

واشنطن/ وكاالت:
بينما تمر الشــمس حاليا بمرحلة الحد األدنى من النشــاط، سجل 
القمر الصناعي "ســوهو"، التابع لوكالة الفضاء األمريكية )ناســا(، 
الجمعــة، انفجارا على الجانب اآلخر من الشــمس، حيث شــوهدت 
مخلفات االنفجار تندفع فوق الطرف الشــرقي لقرص الشــمس نحو 

الفضاء. 
ولــم يتمكن العلماء من تحديد ماهية الشــيء الــذي انفجر، لكون 
موقــع االنفجــار كان مخفيا عــن األنظــار، لكن هنــاك العديد من 
االحتمــاالت، أضعفها أن يكون مصدر االنفجار بقعة شمســية، ألن 

البقع نادرة للغاية خال العامين الماضيين.
وتقــول الجمعيــة الفلكيــة بجدة، في بيــان على صفحتهــا بموقع 
"فيســبوك"، إن االحتمال األكبر هو أن يكون مصدر االنفجار شعيرة 
مغناطيســية كانت معلقة فوق ســطح الشمس بواســطة الحقول 
المغناطيســية، وأصبحت غير مســتقرة وانفجرت، ما أدى إلى قذف 

أجزاء من نفسها والبازما المحيطة بها إلى الفضاء.
وتوضح فلكيــة جدة أنه ليس هناك أي أثر متوقع على األرض لهذا 

االنفجار، ألن موقعه لم يكن باتجاه الكرة األرضية.
وتضيــف أن االنبعاث الكتلي اإلكليلي )ســحابة مــن الغاز المتأين( 
الناتج عن االنفجار ليس في مسار نحو األرض، ولو حدث هذا االنفجار 
بعد أســبوعين عندما يكــون موقع االنفجار يواجــه األرض )نتيجة 
لدوران الشــمس حول محورهــا(، ألحدث عاصفة جيومغناطيســية 
متوســطة القوة تؤدي إلى ظهور أضواء الشــفق القطبي، دون آثار 

أخرى.

طوكيو/ وكاالت:
 AI لــم يعــد تطــور تقنيــة الــذكاء االصطناعي
مقتصرا فقط على تســهيل حياة البشــر وجعلها 
أكثر ساسة في مجاالت الصحة واألمن والتعليم 
واالقتصاد فحســب، بل أصبحت تمتلك ســمات 

تتميز بها الكائنات الحية مثل حاسة الشم.
ووفقــا لموقــع "bigthink.com" أعلــن توماس 
كلياند المتخصص في مجال الذكاء االصطناعي 
AI عــن التوصــل لتقنيــة جديدة تجعــل أجهزة 

الكمبيوتر والروبوتات المُزودة بشــريحة فائقة 
التطور تســمى Loihi قادرة على الشم والتمييز 

والتعرف على 10 روائح مختلفة.
وأوضح "كلياند" أن الشريحة الجديدة مصممة 

خصيصا ألداء عمليات حوســبة عصبية مستوحاة 
 Loihi تمامــا من الدمــاغ، حيث تحتوي شــريحة
على 130 ألف طرف حسي مصنوع من السيلكون 
يتماثــل تماما مع الخايا العصبية المتواجدة في 

أدمغة البشر.
ووفقــا لـ"كليانــد" يمنح التشــابه بيــن تقنية 
الــذكاء االصطناعي AI المتواجدة في الشــريحة 
وبين الدماغ البشري القدرة للشريحة على إرسال 
إشــارات نابضة تستشــعر من خالها المدخات 
الفيزيائيــة التــي تتيح صناعــة محــاكاة عملية 
التعلــم الطبيعية التي تحــدث عندما يتم تغذية 

دماغ الثدييات بمدخات حسية مختلفة.
وفيمــا يخــص الروائح التي تســتطيع شــريحة 

الذكاء االصطناعــي Loihi تمييزها فهي تنحصر 
مبدئيــا بيــن 10 روائح مختلفة هي األســيتون، 
األســيتاليهيد، األمونيــا، البوتانــول، اإليثيلين، 
الميثان، الميثانول، أول أكسيد الكربون البنزين، 
والتولويــن التــي تســتيطع الشــريحة تمييزها 
بنســبة تتراوح ما بين الـ%80 إلى %100 بفضل 

الخايا العصبية الصناعية.
وفي المســتقبل القريب عبــر "كلياند" عن أمله 
فــي اســتمرار التجارب واألبحاث التي تســتهدف 
زيــادة دقــة شــريحة Loihi في تحديــد الروائح 
وتوســيع قاعدة البيانــات والمدخــات الخاصة 
بالشــريحة والتي تمكنها من التعــرف على أكبر 

قدر ممكن من أنواع الروائح المختلفة.

بسبب كورونا.. مطعم بيتزا
 يحقق مبيعات غير مسبوقة

برلين / وكاالت:
لــم يكن مالك مطعــم بيتزا فــي مدينة دورتمونــد األلمانيــة يعتقد أن 
إطاق اســم "كورونا" على المطعم سنة 2013 سيجلب شهرة كبيرة لهذا 
المطعم في هذه األيام العصبية على العالم، ويُساعده في تحقيق مبيعات 

غير مسبوقة.
ويشــير مالك المطعم أوليفر إليفســكي إلى أن اختيار اســم "كورونا" على 
المطعم كان ســنة 2013 وفي وقت لم يكن فيــه هذا الفيروس موجودا. 
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" األلمانية الواســعة االنتشــار 
"لقد انتعش المطعم بشــكل كبير منذ ظهور فيــروس كورونا. وإذا كنت 
تبحث في موقــع غوغل على كورونا ودورتموند، فإنه ســينتهي بك األمر 
تلقائيا في صفحة مطعمنا"، وأردف "لقد ازداد بشــكل كبير للغاية الدخول 

إلى صفحة المطعم".
وأضاف أوليفر إليفســكي، الذي يدير المطعم مع زوجته، أن هاتف المطعم 
يرن باستمرار، حيث يطلب الزبائن غالبا بيتزا "كورونا" المُفضلة في هذه 
األيــام، مشــيرا إلى أن هذه البيتــزا البالغ ثمنهــا 5.50 يوروهات )حوالي 
6 دوالرات(، تتكون من صلصة البشــاميل والســبانخ وســمك السلمون. 
وتابع المتحدث نفســه "هذا هو ابتكاري، فالمكونات تتماشى بشكل رائع 
للغاية..."، مضيفا أنه عندما يرن الهاتف، يسمع برفقة زوجته بعض المزح 
مــن الزبائن، الذين يســعل البعــض منهم قبل طلب البيتــزا من مطعم 

كورونا. وأردف "الفيروس سيختفي يوما ما لكننا نحن سنبقى".
يشــار إلى أن ألمانيا تســجل عددا متزايدا من اإلصابات بفيروس كورونا، 
وتأتــي والية شــمال الراين فيســتفاليا، التي توجد فيهــا دورتموند، في 

المقدمة، حسب أرقام الجهات المعنية في ألمانيا.

إصابة 37 بفيروس كورونا بعد 
حفل زفاف.. ونجاة العروسين

سيدني/ وكاالت:
أصيب 37 شــخصًا بفيروس كورونا المســتجد، بعد حضورهم حفل 

زفاف في أستراليا.
وفي الوقــت الذي كانا الزوجيــن في جزر المالديــف، تلقى العريس 
ســكوت ماجس )37 عامًا(، وإيما ميتكالف )36 عامًا(، رســالة نصية 
تخبرها بإصابة اثنين من الضيوف الذين حضروا حفل زفافهما الذي 
أقيم في 6 مارس بفيروس كورونا المســتجد، من بينهم الســيناتور 

عن والية نيو ساوث ويلز أندريه براج.
بعد أســبوعين فقط من الزواج وحتى الجمعــة، وصل عدد الضيوف 
الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى 37 شخصًا )بعضهم من 
كبار السن( من مجموع 140 ضيًفا ممن حضروا حفل زفاف الزوجين 

األستراليين، حسب موقع "بيزنس إنسايدر" األمريكي.
اال ان الفحوصــات التــي أجرياهــا- الزوجيــن- بعــد عودتهمــا إلى 
العاصمة األســترالية ســيدني، أثبتت لحسن حظهما عدم إصابتهما 

بالفيروس.
وفي بيان صدر الجمعة، قال المســؤولون عن المكان الذي أقيم فيه 
الزفــاف إن جميــع الموظفين الذين عملــوا ذاك اليوم بصحة جيدة، 

ولكن مصدر العدوى ال يزال غير واضح حتى اآلن.

تقنيـــة ذكـــاء اصطناعـــي تمكـــــن
 الروبوتات من شم 10 روائح مختلفة


