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محافظات/ فلسطين:
اعتقلت قوات االحتالل اإلســرائيلي، مساء أمس، 
7 مواطنين، بينهم ســيدة، خالل اقتحامها مخيم 
شــعفاط شــمال القدس المحتلة، واقتادتهم إلى 

الحاجز المقام على مدخل المخيم.
وأفــادت مصــادر إعالميــة، أن قــوات االحتــالل 
داهمــت منــازل المواطنيــن في مخيم شــعفاط 
واعتلت أســطحها. كذلك شــهدت بلدة عناتا في 

الشــمال الشــرقي من القــدس اقتحامــا مماثال، 
حيــث أغلقت قــوات االحتــالل مدخلهــا الجنوبي 

ومنعت المركبات من الدخول إليها أو 
الخروج منها. وبالتزامن اقتحمت قوات 

االحتالل يعتقل 7 مواطنين بشعفاط ويقتحم 3 بلدات قرب القدس

حماس: ال مستقبل للمساومة
 وال بقاء لالحتالل وال انتصار للعدوان

الفلسطينيون يحيون ذكرى يوم األرض 
بتجديد الثبات على طريق المقاومة

محافظات/ محمد القوقا:
أحيا الفلســطينيون في الوطن والشــتات، أمس، الذكرى الـــ44 ليوم األرض 
والثانيــة النطالق مســيرات العودة بإعادة تأكيد التمســك بالثوابت الوطنية 

ورفض كل الصفقات المشــبوهة لتصفية القضية، مشــددين على 
مواصلــة مشــوار المقاومة حتــى الخالص من االحتالل واســتعادة 

غزة/ نور الدين صالح:
في مشــهد فرضته الحالة الصحيّة الطارئة استقام ممثلو الفصائل في مخيم 
ملكة شــرقي مدينــة غزة، محافظين على مســافة متر واحــد تقريبًا بين كل 
منهم، التزامًا بتعليمات وزارة الصحة، في سياق االحتياطات لمكافحة فيروس 

كورونا، وســط تأكيدات منهم على مواصلة الشــعب الفلســطيني 
نضاله المشــروع في مقاومة االحتالل اإلســرائيلي عبر »مســيرات 

إحياء "يوم األرض" بفعاليات 
رمزية ورفع األعالم على المنازل

غزة/ نور الدين صالح:
مــرّت الذكرى الـ 44 ليوم األرض مختلفة عن األعوام الســابقة، فقد خلت 

شــوارع األراضي الفلســطينية كافة، من الفعاليــات والحراكات 
الميدانية، بســبب تفشي وباء »كورونا«. واكتفى الفلسطينيون 

في ذكرى يوم األرض
هنية: لن تفلح كل محاوالت 
االحتالل في تغيير هوية أرضنا

غزة/ فلسطين:
قــال رئيــس المكتــب السياســي لحركــة المقاومة اإلســالمية 

»حماس« إسماعيل هنية: إن كل محاوالت االحتالل 
البغيض في تغيير هوية أرضنا لن تفلح، وإن األرض 

والدة األسير: سياسة قديمة لن تنفع االحتالل
االحتالل يبلغ عائلة األسير قّسام 

البرغوثي بقرار هدم منزلها
رام اهلل/ فلسطين:

قرّرت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، هــدم منزل عائلة 
األســير قسّــام البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام 
اهلل بالضفة الغربية المحتلة »بعد الثامن من شهر 

رام اهلل/ فلسطين:
أعلن المتحدث باســم وزارة الداخلية برام اهلل، غسان 
نمر، تســجيل 6 إصابات جديدة بفيــروس كورونا في 
قرية قطنة شــمال غــرب مدينة القــدس المحتلة، ما 

غزة/ أدهم الشريف:
أعلنــت وزارة الصحــة بغزة، مســاء أمس، عن تســجيل 
إصابة جديــدة بفيــروس »كورونا« المســتجد، لترتفع 

حصيلة اإلصابات في قطاع غزة إلى 10.
وقالــت الوزارة في تصريح مقتضب، إن النتائج المخبرية 

يرفــع عــدد اإلصابــات 116. وأوضح نمر فــي اإليجاز 
الصحفــي الصباحــي حول تطــورات فيــروس كورونا، 

أمــس، أن هنــاك 46 إصابة فــي بيت لحم، 
و38 إصابــة في قرى القــدس، و13 إصابة 

التــي أجراها المختبــر المركزي بــوزارة الصحة أظهرت 
تســجيل إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا مــن بين 
المحجورين في قطاع غزة، ليرتفع عدد الحاالت المسجلة 

الــى 10 حــاالت، وجميعهــا مســتقرة. وكان 
الناطــق باســم وزارة الصحة الدكتور أشــرف 

قناة عبرية: 
)إسرائيل( ستعيد 

آالف العمال 
الفلسطينيين 
ا للضفة تدريجيًّ

إخضاع نتنياهو وطاقمه المقرب منه للحجر الصحي
ارتفاع عدد الوفيات بـ«كورونا« 

في دولة االحتالل إلى 16
الناصرة/ فلسطين:

ســجلت دولة االحتالل اإلســرائيلي، أمس، حالة وفاة جديدة، لشخص مصاب 
بفيــروس كورونا، ليصل العــدد الكلي للوفيات جــراء هذا المرض 
إلى 16، فــي حين خضع رئيس حكومة االحتــالل، بنيامين نتنياهو 

وفق آلية جديدة لضمان سالمة المستفيدين
 العمادي: صرف المنحة القطرية

 لـ 100 ألف أسرة اليوم
غزة /فلسطين:

أعلــن رئيس اللجنــة القطرية إلعادة إعمار غزة الســفير محمــد العمادي، أن 
اليوم الثالثاء ســيبدأ صرف المساعدات النقدية لألسر المتعففة في 
قطاع غزة. وأوضح العمادي في بيان عممته اللجنة أمس، أن عملية 

أوروبا تقترب 
من نصف مليون 
إصابة بـ"كورونا" 
وإيطاليا تتصدر 
سجل الوفيات
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رسائل فلسطينية من قلب »مخيم العودة« في ذكرى يوم األرض:
مسيرات العودة باقية وعلى العالم إنهاء الحصار 

وإمداد شعبنا بمقومات مواجهة »كورونا«

6 إصـــابـــات جــديـــدة بــــ"كـــورونـــا"
الصحة تعلن تسجيل إصابة عاشرة بـ"كورونا" في غزةفي الضـفــة ترفــع الحصـيــلــة إلــى 116 
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وقفة في ذكرى يوم األرض بمخيم العودة شرق غزة أمس           ) تصوير / رمضان األغا (

تواصل أعمال التعقيم في محافظات الضفة الغربية في ظل انتشار فيروس كورونا

"جميع المصابين حالتهم مستقرة"
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وأضافــت حمــاس فــي بيان صحفــي، "أن ذكــرى يوم 
األرض تأتــي هذه المــرة وقد عصفت بالبشــرية كلها 
جائحــة المرض الفتَّــاك، إال أن االحتالل المجرم يحاول 
انتهازها ليواصــل اعتداءاته على األرض الفلســطينية 

واإلنسان الفلسطيني".
وتابعــت حماس: "إن ظروف الجائحة المرضية إن حالت 
دون الفعاليــات ومســيرات العودة، فمســيرات القلوب 
والوعــي نحو أرضنا ومقدســاتنا لن يســتطيع حبســها 

أحد".
وجددت حماس في ذكرى يــوم األرض رفضها لصفقة 
ترامب، وما يُسمى بقانون "يهودية الدولة" الذي أقره 
االحتالل، ويحرم الفلســطينيين من حقوقهم القانونية 
والسياســية كأصحــاب أرض ووطــن فــي فلســطين 

التاريخية.
وشــددت علــى أنه ال طريــق لتحرير األرض واإلنســان 
سوى طريق المقاومة، وال مستقبل للمساومة، وال بقاء 

لالحتالل، وال انتصار للعدوان.
كذلك أكدت حركة الجهاد اإلسالمي "أن المقاومة ومن 
خلفها الشــعب الفلســطيني ســتبقى فــي حالة صمود 
ومواجهــة ال تنتهــي وال تتوقــف إال بطــرد الصهاينة 
الغاصبين عن كل شبر من هذه األرض المقدسة، على 

الرغم من الحصار والقمع واإلرهاب الصهيوني".
وشددت الحركة في بيان صحفي على أن "يوم الثالثين 
من مارس الذي تجتمــع فيه تضحيات أهلنا في المثلث 
والجليل مع تضحيات أهلنــا في غزة المقاومة والقدس 
العاصمــة والضفــة األبيــة، ســيبقى عنوانًــا للثــورة 
واالنتفاضــة ولصمــود المقاومــة التي تجــدد كل يوم 

ثباتها وإصرارها على المضي نحو العودة والتحرير".
وأكدت "رفض كل أشــكال التطبيع 
ودعــت  الصهيونــي،  الكيــان  مــع 
الحركــة إلــى تفعيــل عمــل لجــان 
مواجهة التطبيع والمقاطعة للكيان 

الصهيوني".
ودعــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطين من جانبهــا، إلى "العمل 
علــى تعزيز صمود أبناء شــعبنا في 

أراضيهــم وبيوتهم، وتوفير متطلبــات كل ما يعزز هذا 
الصمود وطنيًّا واجتماعيًّا".

وفــي بيانٍ صادر عنها، لمناســبة يــوم األرض الخالد، 
ــدت الجبهة الشــعبية أنَّ "تعزيز صمود أبناء شــعبنا  أكَّ
في أرضهم يرقى في هــذه المرحلة التي تتعرض فيها 
القضية الفلسطينية لخطر التصفية الجدِّي إلى أولوية 
وطنية تتقدم على ما عداها؛ خاصة وأن عنواني األرض 
والوجود يشــكالن محــورًا رئيسًــا فــي المواجهة مع 

المشروع الصهيوني وأهدافه التوسعية والتصفوية".
ال تنازل عن أي شبر

في حين شــددت حركة المجاهدين على أن فلســطين 
أرض وقف إســالمي ال يجوز ألحد مهما كانت صفته أن 

يتنازل عن شبر واحد منها.
وأكدت الحركة في بيــان مكتوب حقَّ المقاومة الثابت 
في الدفاع عن الشــعب الفلسطيني، وأن نهج المقاومة 
ومشروعها باٍق ومستمر حتى تحرير األرض وإعادة الحق 

ألصحابه، فهذا العدو ال يفهم إال لغة القوة والحراب.
أيضًا أكــدت حركة األحرار أن "ذكــرى يوم األرض هي 
محطــة مهمــة لتســليط الضوء علــى عــدوان وإجرام 
االحتــالل الصهيونــي بحــق شــعبنا وأرضنــا وحقوقنا 

والمقدسات وفي مقدمتها المسجد األقصى".

ودعــت األحــرار الســلطة إلــى التوقف عــن مماطلتها 
وتسويفها والتوجه الفوري لتقديم ملفات قادة االحتالل 
للمحاكــم الجنائيــة لمحاســبتهم علــى إجرامهم ضِد 

شعبنا.
وقالــت كتلــة التغيير واإلصــالح البرلمانيــة:   إن ذاكرة 
شــعبنا الفلســطيني  ســتبقى حية وهي ال تنسى جرائم 
العدو الصهيوني و مجازره  بحق شــعبنا 
وهو يرتكب كل  أنواع اإلرهاب واإلجرام 

بحق األرض واإلنسان والمقدسات.
وأضافــت الكتلــة فــي بيــان صحفــي، 
أن "ذكــرى يــوم األرض التــي دشــنها 
 أهلنا فــي الداخل الفلســطيني المحتل 
األرض  وحــدة  َلتؤكــد  1948م،  عــام 
الفلســطينية، وأن فلسطين من بحرها 
إلى نهرها هي إرث  ديني وتاريخي لشــعبنا ال يملك أحد 

التنازل عنه..".
التحرير والعودة

وفــي لبنان قــال مكتــب شــؤون الالجئين فــي حركة 
حماس في لبنان: إن "الظلم المفروض على شــعبنا في 
الداخل ال يمكن أن يزول إال بإزالة االحتالل الجاثم على 

أرضنا"، مضيًفا أن "كل العالم، ســواء 
مــع صفقة القــرن أو مــن دونها، لن 
يســتطيع تغيير قناعاتنــا بحقوقنا، أو 
تغيير رؤيتنا القائمــة على أن التحرير 
والعــودة متكامــالن ومتضامنــان ال 
ينفصــالن، وال يكتمل تحقيق أحدهما 

دون اآلخر".
ونبــه إلــى ضــرورة أن تعــود وكالة 
األونروا إلــى تولِّي مهامها وواجباتها 

المنوطــة بها، وخاصة في هذه األيــام، في ظل جائحة 
فايروس كورونا.

في الســياق، أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
فــي لبنان أن "الهبة الجماهيريــة التي انطلقت في 30 
آذار عام 1976 في أراضي عام 1948، وامتدت لتشــمل 
الضفــة الغربية وقطاع عزة والقــدس برهنت على قوة 

إرادة شــعبنا بالتمســك باألرض، ورفض كل سياسات 
سلطة االحتالل اإلسرائيلية القائمة على العنف والتطرف 
والعنصريــة والقتــل والســرقة المتواصلــة ألراضينــا 
ومواردنــا، ومحاوالت طمــس هويتنا الوطنيــة وتراثنا 

التاريخي والحضاري والديني في أرض فلسطين".
ودعــت فصائــل المنظمة في بيــان، البيــان المجتمع 
الدولــي ومؤسســاته لتحمُّل مســؤولياته السياســية 

شــعبنا  تجاه  واألخالقية  والقانونيــة 
وقضيتــه، وإنهاء االحتــالل واإلفراج 
الفــوري عــن األســرى والمعتقليــن 

واالعتراف الكامل بدولة فلسطين.
وقال المجلس الوطني الفلســطيني، 
العرقــي  التطهيــر  سياســة  "إن 
اإلســرائيلي المســتمرة منــذ حوالي 
مئة عام فشــلت في اقتالع الشــعب 
الفلسطيني من أرضه التي عاش فيها 

جياًل بعد جيل منذ آالف السنين".
االحتــالل  سياســات  أن  وأضــاف 
اإلسرائيلي في االستيالء على األرض 
العرقي  وبناء المستعمرات والتطهير 
وهــدم البيوت وتطبيق 
العنصريــة  القوانيــن 
القــدس  وتهويــد 

واإلســالمية،  المســيحية  ومقدســاتها 
والقتــل  القمــع  أدوات  مــن  وغيرهــا 
واالعتقــال، كلهــا لم تنجح فــي ثني أبناء 
شــعبنا عن التمســك بأرضهــم، والمقدر 
عددهم بحوالي 13 مليونًا، منهم حوالي 
6.600 ماليين فلســطيني يعيشون على 

أرض اآلبــاء واألجــداد، إضافة لحوالــي 6.727 ماليين 
فلســطيني "ينتظرون العودة إلى أرضهــم التي هجروا 

منها بفعل المجازر واإلرهاب الصهيوني".
وفي الســياق أكد المكتب الوطنــي للدفاع عن األرض 
ومقاومة االســتيطان، أن وباء االستيطان ال يقل خطرًا 

عن وباء فيروس كورونا في فلسطين.

وأضاف المكتب الوطني التابع لمنظمة التحرير أن ذكرى 
يوم األرض الخالد هذا العام تأتي هذه األيام لتكشــف 
الوجه البشــع والعنصــري لدولة االحتالل اإلســرائيلي، 
ففي الوقت الذي ينشــغل فيــه العالم بالحرب على وباء 
فيروس كورونا تجد دولة إســرائيل ويجد المستوطنون 
األوضاع المســتجدة مناسبة لالســتمرار في النشاطات 
والمشــاريع االستيطانية وفي التضييق على المواطنين 
في أكثــر من منطقة وممارســة تطهيــر عرقي صامت 

بحقهم.
من جانبه شــدد االتحــاد البرلماني العربــي، في بيان 
أصــدره أمــس لمناســبة الذكــرى الســنوية الرابعــة 
واألربعيــن لـ)يــوم األرض(، على أن اســتقرار المنطقة 
العربية بأكملها مرهون بالتوصل إلى حل شامل ودائم 

لقضية العرب المركزية، قضية فلسطين.
وجدَّد البرلمان على لســان رئيســه عاطــف الطراونة، 
إدانتــه لجميــع األعمــال الالإنســانية الهمجيــة التــي 
تمارســها ســلطات االحتالل اإلســرائيلي علــى امتداد 
الجغرافيا الفلســطينية، بما في ذلك سلسلة االعتقاالت 
التعســفية والمالحقــات السياســية ألعضــاء المجلس 
التشــريعي الفلســطيني والنشــطاء الوطنييــن الذين 
يرفضون سياسة تكميم األفواه، وتغييب الحقائق التي 

تمارسها يوميًّا سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
عدالة مغيبة

وعلــى الصعيــد الحقوقي، طالــب مركز الميــزان لحقوق 
اإلنســان بإعــادة االعتبــار للعدالــة المغيبة فــي األرض 

الفلسطينية المحتلة وإنهاء حصار غزة.
وأهاب المركز بالشعوب والمؤسسات وغيرها من مكونات 
المجتمع المدني حول العالم لتعزيز تضامنها مع الشعب 
الفلســطيني، وإنهــاء حصار غــزة لحماية أرواح ســكانه، 
مــن  الفلســطيني  الشــعب  وتمكيــن 
ممارسة حقوقه المشروعة وفًقا للقانون 
الدولي وألهداف اإلنسانية المتمثلة في 
ميثــاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســان وغيرهما من المواثيق 

واالتفاقيات الدولية ذات العالقة.
لحقــوق  حمايــة  مركــز  أكــد  كذلــك 
اإلنســان مشــروعية القرار رقم "194" 
الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمم 
المتحــدة الــذي يقضي بحــق الالجئين 
الفلســطينيين في العــودة والتعويض، 
مشــيرًا إلــى تأكيــد المجتمــع الدولي 
هــذا القــرارَ أكثر مــن 135 مــرة منذ 
عام 1948، إضافــة لمجموعة القرارات 
الصادرة عــن الجمعية العامــة وأبرزها 
قرار رقــم"2787" الذي نــص على حق 
الشعوب في تقرير المصير والحرية واالستقالل، وشرعية 
المقاومــة بكل الوســائل المتاحــة لها والمنســجمة مع 

ميثاق األمم المتحدة.
الشــرعيين  المحاميــن  نقابــة  شــددت  جانبهــا  مــن 
الفلسطينيين على أن يوم األرض سيبقى حيًّا في عقولنا 
ووجداننــا جياًل بعد جيل، كعنوان للنضال والســعي لنيل 
الحرية واالستقالل، ولن نستطيع نيل ما نسعى إليه دون 

وحدة وطنية حقيقية.
وفي بيان لها، طالبت النقابة األحزاب السياسية ومكونات 
الشــعب الفلســطيني لتحقيق الوحــدة الوطنية كمدخل 
لمجابهة االحتالل والتحديات الراهنة أمام الفلسطينيين.

دعوات حقوقية إلنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة المغيبة
الفلسطينيون يحيون ذكرى يوم األرض بتجديد الثبات على طريق المقاومة

محافظات/ محمد القوقا:
أحيــى الفلســطينيون فــي الوطــن والشــتات، أمــس، 
الذكــرى الـ44 ليوم األرض والثانية النطالق مســيرات 
الوطنيــة  بالثوابــت  التمســك  تأكيــد  بإعــادة  العــودة 

ورفــض كل الصفقــات المشــبوهة لتصفيــة القضيــة، 
حتــى  المقاومــة  مشــوار  مواصلــة  علــى  مشــددين 
الخــالص مــن االحتــالل واســتعادة األرض المغتصبــة. 
وبهذه المناســبة، قالــت حركة المقاومة اإلســالمية 

حمــاس: إن »ذكــرى يــوم األرض ســتظل محــل إجمــاع 
فلســطيني بيــن كل الفصائل والقوى، وإنها ســتجعل 
منها منطلًقا لكل دعوة إلى مصالحة حقيقية تستلهم 
من دم الشهداء معنى االنتماء والتمسك بالحقوق«.

حماس: ال مستقبل 
للمساومة وال بقاء 
لالحتالل وال انتصار 

للعدوان

الجهاد 
اإلسالمي: 

نرفض كل أشكال 
التطبيع مع كيان 

االحتالل

الجبهة الشعبية: 
ندعو إلى تعزيز 

صمود أبناء شعبنا 
في أراضيهم 

وبيوتهم

المجلس الوطني: 
سياسة التطهير 

العرقي فشلت في 
اقتالع شعبنا

مواطنون يحرقون علم )إسرائيل( في مخيم العودة شرق غزة أمس            ) تصوير/ رمضان األغا (



تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

Tuesday 31 March 2020 الثالثاء 7 شعبان 1441هـ 31 مارس/ آذار
3 محليات

غزة/ أدهم الشريف:
وافقت يوم أمس الذكرى الثانية إلطالق مســيرات 
العودة الكبرى وكســر الحصار إلى الســياج الفاصل 
بيــن قطاع غــزة واألراضــي الفلســطينية المحتلة 
ســنة 48، تأكيــدًا علــى تمســك الالجئيــن بحق 
العــودة إلى ديارهــم التي هجروا منها قســرًا قبل 
عشرات السنين، ومطالبة برفع الحصار اإلسرائيلي 

المفروض منذ 2006.
عشــرات آالف المواطنين شــاركوا في المســيرات 
الســلمية التي قمعها جنود جيــش االحتالل بعنف 
وفــي  بأنواعــه،  الرصــاص  واســتخدموا  شــديد، 

مقدمتها المتفجر.
لكن ذلك قوبل بإقبال شــديد من المشــاركين في 
المسيرات السلمية، وهو ما عدَّه متحدثان تجسيدًا 
لحالــة الوعــي الوطنــي والسياســي لدى الشــعب 
الفلسطيني، الذي ترجمه المشــاركون بالمشاركة 
الدورية في المسيرات السلمية، وهو ما أعاد قضية 

فلسطين إلى الواجهة وصنع منها خبرًا عالميًا.
وجاء إطالق المســيرات بعد أشهر من إعالن رئيس 
اإلدارة األمريكيــة دونالد ترامــب، القدس المحتلة 
عاصمــة لـ)إســرائيل(، وتحديــدًا في 6 ديســمبر/ 
كانون أول 2017، ضمن ما تسمى "صفقة القرن"، 
التــي أعلنها من داخل البيت األبيض في 28 يناير/ 

كانون الثاني 2020.
وأكد عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر 
الحصــار القيادي في حركة الجهاد اإلســالمي أحمد 
المدلــل، أن المســيرات أعــادت الحضــور للقضية 
الفلســطينية عندما أراد العالــم الظالم محو قضية 
فلسطين من الذاكرة العربية واإلسالمية والذاكرة 

الدولية كذلك.
ونبَّه المدلــل إلى أن االحتالل مارس أبشــع أنواع 
الجرائــم بحــق الشــعب الفلســطيني علــى مــدار 
ســنوات االحتالل، محــاواًل إنهاء القضيــة، "وجاءت 
بعدها صفقــة القرن وهي األخطــر لتصفية قضية 

فلسطين".
ولهــذا انبثقــت المســيرات عندمــا أرادت أنظمــة 
عربية تثبيت أركان االحتالل على أرض فلســطين، 
مــن خالل إقامــة العالقات الدبلوماســية والتطبيع 

االقتصادي والرياضي، وفق المدلل.
وأضــاف: "أحجم بعــض العرب أمام هــذه الملحمة 
التــي ســطرها المتظاهرون المشــاركون ســلميًا 
في مســيرات العودة"، مشــيرًا إلى أن المســيرات 

ســبب رئيس لحالة التخبط السياسي التي يعيشها 
االحتالل اإلسرائيلي.

وشــدد على أن النضال الفلسطيني ما زال مستمرًا 
بكل أشــكاله، وهي متعددة وال تنعــدم، مبينًا أن 
جيش االحتالل عندما حاول تغيير قواعد االشــتباك، 
كانت قوى المقاومة حاضرة في ميدان الصراع للرد 

على انتهاكات الجيش وإيغاله في دماء المدنيين.
وحــول إنجــازات المســيرات وانعــكاس إيجابياتها 
على القضية الفلســطينية مســتقباًل، قــال المدلل 
إن المســيرات صنعت حالة وعي كبير لدى الشــعب 
الفلســطيني، وأظهــرت تشــبثه بأرضــه المحتلة، 
وعــدم التنــازل عن حقوقــه، وأن القضية ســتبقى 
حاضــرة على الطاولة الدولية، ولن يســتطع جيش 
االحتالل اإلســرائيلي بجرائمه كســر إرادة الشعب 
الفلســطيني الذي يواجه مؤامــرة "صفقة القرن"، 

مشددًا على أن مسيرات العودة مستمرة.
توعية وتحفيز

من جهته قال المحلل السياسي د. أحمد عوض، إن 
المســيرات لعبت دور التحريض والتوعية والتحفيز 
والتحشــيد وتنفيــس الغضــب وتحويلــه لعناوينه 
الصحيحة، وإعادة صياغة المشــهد الكلي للقضية 

الفلسطينية.
وأكــد عــوض أنها طرحــت قضية فلســطين بقوة 
أمام الوعي األمني والسياســي اإلسرائيلي، وحققت 

إنجازات على المستويين الميداني والسياسي.
وأضــاف أنه في الوقت الذي بــدأ فيه العالم يتخلى 
عــن القضيــة الفلســطينية نجحت المســيرات في 

أن تصبــح خبــرًا عالميًا، وأسســت لعالقة مختلفة 
مع االحتالل اإلســرائيلي، وتأثرت بها مســتوطنات 
الغــالف، وأوجــدت تغييــرات عميقــة فــي حكومة 

االحتالل وجمهور المستوطنين اإلسرائيليين.
وتابــع أن المســيرات صنعت حركــة كبيرة في كل 
مكان على المســتوى المحلــي واإلقليمي والعربي، 
وال يمكــن إغفال هــذه التجربة ودورهــا إطالًقا أو 

إيقافها أو تجاهلها، موصيًا بضرورة تكرارها.
وعــد أن مســيرات العــودة تجربــة شــكلت تاريخا 
الحــراكات  أهــم  كأحــد  الفلســطيني  للشــعب 
الجماهيرية الفلســطينية فــي الصراع مع االحتالل، 
مشــيرًا إلى أهمية اســتمرارها، واالســتفادة منها 

فيما سيأتي الحًقا.
وقال إن "إطالق المســيرات تجربة مهمة يســتفاد 
منهــا ويمكــن تطويرهــا، وأصبحت لدى الشــعب 
الفلســطيني خبــرة تاريخيــة ربت أجيــاال وأوجدت 
تراكم إنجازات، ومســتقباًل ستكون جزًءا من أدوات 
أخرى لصنع المســتقبل بدولة فلســطينية مستقلة 

عاصمتها القدس".
وحول إن كانت المســيرات أوصلت رســالة الشعب 
الكاتــب  قــال  الدولــي،  للمجتمــع  الفلســطيني 
والمحلــل السياســي: "أوصلتهــا بقــوة، ويتجلــى 
ذلــك من خــالل المطالبات برفع الحصار، وتســيير 
القوافل التضامنية واإلغاثية للشــعب الفلسطيني، 
وحمالت التعاون والدعم واإلســناد من السياسيين 
واألكاديميين والنشطاء الدوليين لحق هذا الشعب 

بدولة مستقلة".

سلفيت- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
لم تقتصر آثار المســتوطنات الســلبية على سرقة 
األرض الفلســطينية ومواردها الطبيعية بل باتت 
منطلقًا لكل ما هو ســيئ ضد الفلسطينيين، حتى 
وصلت في ظل انتشــار جائحة "كورونا" ألن تكون 
مصــدرًا لتصديره للفلســطينيين فــي محافظات 

الضفة الغربية المحتلة.
الخبيــر بشــؤون االســتيطان عالء الريمــاوي رأى 
أنه فــي ظل انتشــار "كورونا" فإن المســتوطنات 
اإلســرائيلية تعد "أماكن موبوءة" تنقل الفيروس 

للفلسطينيين المحيطين بها.
أماكن موبوءة

وقــال الريمــاوي لـ"فلســطين": "توجــد عشــرات 
اإلصابــات بالفيــروس في صفوف المســتوطنين 
بالقدس المحتلــة والضفة الغربية، مــا يعني أننا 
أمــام خطــورة تهــدد حيــاة المواطن مــن خالل 
المســتوطنات بنقــل العدوى للفلســطينيين، من 
خالل عربدة المســتوطنين في األراضي المحيطة 
بها، إذ ثبت تعمدهم البصاق على أبواب السيارات 

الفلسطينية واألماكن المحيطة بهم".
وأضــاف: "المشــكلة أن االســتيطان كالســرطان 
في الجســم الفلســطيني حيــث إن المناطق التي 
يوجــد فيهــا مســتوطنون ال توجد فيها ســيطرة 
للفلســطينيين علــى قطــاع الخدمات، مــا يجعل 
تهديــد انتشــار "كورونــا" منهــا قائمــًا لمختلف 

مناطق الضفة". وأشــار إلى أن االســتيطان يسبب 
نزيفــًا ألمــن الفلســطينيين الطبــي واالقتصادي 
والمعيشي وخطرًا حقيقيًا على الفلسطينيين، مبينًا 
ضــرورة امتناع العمال الفلســطينيين عن الدخول 

للمستوطنات في هذه المرحلة الحرجة.
وبيــن أن العامل الفلســطيني عليــه أن يختار في 
هذا الوقت بين ســالمة أهله وحفاظه على نفسه، 
وتحصيل المــال الذي يحتاج إليه، عــادًا أن تحمل 
قســاوة العيش في هــذه المرحلة التي ســتنتهي 
عاجــاًل أم آجاًل أفضل مــن تعريض النفس واألهل 

والمجتمع للخطر.
ورأى ضــرورة وضع الســلطة أســماء العمال على 
قائمة المحتاجين للمساعدات المالية ووضع خطة 
فلســطينية رســمية وأهلية للحفاظ على أرواحهم 
فــي هــذه المرحلــة الحرجة، مــن خــالل التفاعل 
اإلنساني والجهود الرســمية والطوعية لسد رمق 

الجوعى.
وأبــدى أســفه لتعمــد االحتــالل المــس بالعمال 
الفلســطينيين بالمســتوطنات عبر إدخالهم إليها 
دون شروط أمان أو تعقيم أو حتى أي وسائل دعم 

صحي كالفحوصات الطبية.
بؤرة خطر

بــدوره عد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلغاثة 
أن  البرغوثــي  مصطفــى  الفلســطينية  الطبيــة 
المــرض  لنقــل  خطيــرة  بــؤرة  المســتوطنات 

للفلسطينيين خاصة العمال الذين يعملون فيها.
وقــال لصحيفــة "فلســطين": "إن المســتوطنين 
يحاولون تلويث المركبات الفلســطينية بالبصاق 
عليها لنقل العدوى لهم بطرق مشــينة وعنصرية، 
بجانــب أن وجود المســتوطنات بجانــب المناطق 
الصحيــة  الخدمــات  وصــول  يعيــق  الســكنية 

الفلسطينية لها".
وأضاف: "أكبــر خطر في هــذه المرحلة هو ذهاب 
العمال للمســتوطنات، حيــث إن االحتالل ال يهتم 
بتوفير أدنى الشــروط الصحية لهــم حتى أماكن 
المبيت التي وفرها لعدد منهم سيئة جدا وال يوجد 
فيها أدنــى المقومات الصحيــة العادية، ما يجعل 

الوجود فيها خطرا من جميع النواحي".
ولفــت إلــى أن عددًا مــن العمال بالمســتوطنات 
وداخــل دولة االحتــالل نقلوا العــدوى للمحيطين 
بهم بالضفة بعد مخالطتهم إسرائيليين مصابين 
بالفيروس، عادًا أن أهــم خطوة الحتواء الفيروس 
فــي المرحلــة الحاليــة عــدم الذهــاب للعمل في 
المســتوطنات، ومقاطعــة منتجاتهــا مــن خــالل 
تشــكيل لجان شــعبية في أماكن وجودهم لتوفير 

المعونة لهم في الوقت الحالي.
وعــد أن مقاطعــة العمــل بالمســتوطنات وداخل 
)إسرائيل( يحتاج لموقف رسمي وشعبي فلسطيني 
من خالل التكافل االجتماعي وإدراج وزارة الشئون 
االجتماعية لهؤالء العمال ضمن سلة المساعدات.

مسيرات العودة.. وعي وطني بطابع سلمي أعاد فلسطين إلى الواجهة

مستوطنات االحتالل.. بؤرة تفشي "كورونا" بالضفة 

لجنة تحقيق إسرائيلية وشيكة
 في فشل التصدي لكورونا

فــي الوقت الــذي أضرت فيــه أزمة كورونــا باألمن اإلســرائيلي، 
فإنهــا قرعت في الوقــت ذاته أجــراس الخطر في إســرائيل أمام 
فرضية تعرضها لحرب وهجوم بأســلحة بيولوجية، ألن المؤسسة 
العسكرية اإلســرائيلية تعاني من نقص دائم في القوى البشرية، 
ويفقــد المزيد مــن جنــوده الموجودين في العــزل الصحي، مما 
يتطلــب ضــخ المزيد من األمــوال لالقتصاد، األمر الذي ســيعيق 

تمويل الخطة السنوية للجيش المسماة »تنوفا«.
لقد كشــفت أزمة كورونا عن إشــكاالت جدية في مجاالت عديدة 
داخل إســرائيل، ليس فقط في مســألة الطبابة والصحة، بل في 
النواحــي العســكرية المهمــة، مع العلــم أن هذه األزمــة تحاكي 
إمكانية تعرض إســرائيل لحرب تفرض عليهــا، وهذا الوباء يقدم 
محــاكاة خطيــرة لحرب قد تســتخدم فيهــا وســائل بيولوجية أو 
كيماويــة، ألن األزمة الحالية كشــفت عن أوجــه نقص كبيرة في 
إسرائيل في وسائل الحماية، وأجهزة الفحص، وسيارات اإلسعاف، 
ومثل هذه اإلخفاقات وقعت في حربي أكتوبر 1973 ولبنان الثانية 

2006، لكنها تتكرر هذه المرة أيضا. 

رسائل الطمأنة للجمهور اإلســرائيلي التي تضمنت عبارة مفادها 
أنه عند الحاجة الماسة فسوف يتدخل الجيش ليحل كل المشاكل، 
تحمــل إشــكاليات جدية، رغــم أن الجيش يحــوز إمكانيات كبيرة 
وهائلة تفوق ما لدى األجهزة الحكومية األخرى، لكن ذلك سيخلق 

احتكاكات قاسية ثنائية بين المستويين المدني والعسكري. 
أزمة كورونا أضرت بنواح مختلفــة على أمن دولة االحتالل، وعلى 
رأســها المس بالتدريبات العســكرية التقليدية للجيش، والكشف 
عن نقص واضح في أعداد القوى البشــرية فيه، مع اكتشاف أعداد 
كبيرة مــن الجنود مصابيــن بالكورونا، وآخرين تــم حجرهم في 
العــزل الصحي، لكن ال يعرف على وجه الدقــة تأثير الكورونا على 
جاهزية الجيش للعمل بسرعة، وفي فترة طويلة من الزمن اليوم. 
أســفرت األزمة عن تشويشــات في الجيش، فيمــا يتعلق بجداول 
التجنيــد الدوريــة، وتقليــص دورياتــه فــي المناطــق الســكنية 
المكتظة، للعمل وفق التعليمات الصحية للمحافظة على مســافة 
فاصلــة بين األفراد، وقد تنتشــر مظاهر اإلهمال في التفتيشــات 
األمنية على الحواجز العســكرية في المناطق الفلســطينية خشية 

من انتقال العدوى. 
كل ذلــك يعني أنه في حال اســتمر وبــاء كورونا، فــإن الجاهزية 
العسكرية للجيش ستتضرر، مع أن الجهود الجارية للحد من الوباء 
تســتنزف أمواال كبيرة مــن الميزانية اإلســرائيلية دون ان يعرف 
حجــم تأثيره على القطاع االقتصادي، وقد تضخ الدولة المزيد من 

األموال الكبيرة إلعادة االقتصاد لحالة االنتعاش السابقة.
كل ذلك يعني أنه لن تتوفر موارد مالية كافية لدعم خطة الجيش 
اإلســرائيلي الســنوية »تنوفا« التي تكلف عشــرين مليار شيكل، 
ممــا ســيضطر وزارة المالية إلرجــاء المطالب الخاصــة بالجيش 
والمؤسســة األمنية، مــع أن الميزانية األمنية اإلســرائيلية قائمة 

على واقع استراتيجي معقد يحيط بإسرائيل، ويهددها.

غزة/ فلسطين:
نعت حركة المقاومة اإلســالمية "حماس" المهندس حســن ترشــحاني، 
الذي توفــي أول من أمس، بعد حياة مليئة بالتضحيــات والبذل والعطاء 

عن عمر ناهز الرابعة والسبعين.
وقالــت حماس فــي بيان النعــي إن ترشــحاني كان من مفاصــل العمل 
الفلســطيني، وقد تنقل بين العديد من الســاحات العربية، إلى أن استقر 

به المقام في حلب السورية، حيث سخّر نفسه لخدمة إخوانه وشعبه.
وأشارت حماس إلى أن ترشحاني كان رمزًا ألهلنا في المخيمات السورية، 

إال أنه اضطر للخروج حتى وافته المنية بعد رحلة طويلة مع المرض.
وأثنت حماس على ترشــحاني، مشيرة إلى أنه كان مثااًل للتواضع، وقدوة 
في أخالقه، وعالي الهمة والجاهزية، وال تفارق وجهَه االبتسامُة، وها هو 

يلقى اهلل وقد جمع بين أجر الجهاد والغربة والصبر على المرض.
وســألت حماس اهلل أن يتغمّد الفقيد بواســع رحمته، وأن يسكنه فسيح 

جناته، ويلهم أهله وذويه، ورفاق دربه جميل الصبر، وحسن العزاء.

حماس تنعى المهندس حسن 
ترشحاني وتشيد بمناقبه
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

رسائل فلسطينية من قلب "مخيم العودة" في ذكرى يوم األرض:
مسيرات العودة باقية وعلى العالم إنهاء

 الحصار وإمداد شعبنا بمقومات مواجهة "كورونا"
للمقاومة أهداف سياسية 
وصواريخها ليست انتقامية

لــكل معركة نهايــة، ولكل حرب أهداف سياســية، وهــذا ينطبق على 
المقاومة الفلســطينية التي تســعى إلى تحرير فلســطين، واســترداد 
األرض التــي اغتصبهــا الصهاينة بكل الســبل، بما فــي ذلك تجهيز 
الصواريخ، وحفر األنفاق، وإعداد الكمائن، وتحضير العبوات الناســفة، 

وتجهز األرض والسماء لقادم األيام.
ولمــا كانت الحرب بين األعــداء ال تهدف إلى القتل من أجل القتل، وال 
مصلحة من وراء القتل إال تحقيق الغرض الذي من أجله تقوم الحروب، 
وهــذه القاعدة في القتال تنطبق على معظــم المتحاربين عبر التاريخ، 
وعبر األقطار، لذلك نرى المتحاربين يقدمون الطعام لألسير الذي كان 
يطلق عليهم النار، ويقدمون له العالج، فالهدف من الحرب تدمير إرادة 
العدو وأطماعه، وتخليصه من معتقداته الزائفة، وقناعاته السياســية 
الباطلة، وهذا ما يجسده الفلسطينيون في سلوكهم مع اإلسرائيليين، 
إذ ال يفرح الفلســطيني لمجرد موت عدوه اإلســرائيلي بشكل مفاجئ، 
أو جراء مرض، أو بحادث طرق، أو حادث انتحار، الفلســطيني ال يشمت 
بالموت المنافي للقيم اإلنسانية، وال يفرح الفلسطيني إال للقتل المؤثر 

على القرار السياسي لعدوه.
لقد فرض الواقع علينا أن نلتقي نحن وعدونا اإلســرائيلي في مواجهة 
فيروس كورونا، العدو المشترك الذي ال يفرق بين يهودي ومسلم، وال 
بين عربي وإســرائيلي، فيروس كورونا يســتهدف البشرية كلها، فإذا 
هزم كورونا الشعب الصيني فإنه سينتصر على الشعب األمريكي، وإذا 
ذبح اإلسرائيلي فإنه ســيجز رقبة الفلسطيني، وأزعم أن الفلسطينيين 
لن يتأخروا في تقديم المســاعدة لإلســرائيليين ضــد فيروس كورونا 
إذا كانــت لهم القدرة على ذلــك، من هنا تبدو ال منطقية فكرة إطالق  
بعــض الصواريــخ على بعض المســتوطنات، كي تجبر اإلســرائيليين 
علــى االحتماء  بالمالجئ، ليتفشــى بينهم فيــروس كورنا، وهذا خطأ 
كبير، وتقدير للعواقب يجافي الصواب، فإذا كان لإلســرائيليين أطفال 
فللفلسطينيين أطفال، وإذا كان فيروس كورونا يتربص باإلسرائيليين 
فــي المالجــئ، فإنه يرقــد للفلســطينيين على مفارق الطــرق، وتحت 

األبراج المقصوفة.
فيــروس كورونــا عدو مشــترك لــكل بني البشــر والواجــب األخالقي 
واإلنســاني والسياســي يقضــي بالتعاون بيــن بني البشــر لمواجهة 
فيــروس كورونا، الذي ســيعبر الحدود، وســيدمر البشــرية، وفي هذا 
المقــام ال بد مــن التذكير بالقانــون الدولي الذي يفــرض على دولة 
االحتالل تقديم  الدواء والغــذاء والكهرباء لمن يعيش تحت االحتالل، 
فكيف لو كان الشعب الفلسطيني يواجه فيروس كورونا واالحتالل معًا، 
وهذا الذي يفرض على المحتل اإلســرائيلي تحمل المسؤولية الكاملة 
عــن حيــاة الفلســطينيين، فال نجاة لإلســرائيلي إذا أصيــب بفيروس 

كورونا الفلسطيني.
ملحوظة: لقــد حافظت المقاومة الفلســطينية على طهارة ســالحها، 
ومن األجدر أن تواصل الحفاظ على طهارة ســالحها في هذه الظروف 

االستثنائية، التي يواجه فيها العالم موحدًا خطر فيروس كورونا.

جانب من المؤتمر الصحفي في مخيم العودة شرق غزة أمس           ) أ ف ب (

غزة/ نور الدين صالح:
في مشــهد فرضتــه الحالة الصحيّــة الطارئة 
استقام ممثلو الفصائل في مخيم ملكة شرقي 
مدينــة غزة، محافظين على مســافة متر واحد 
تقريبًــا بيــن كل منهــم، التزامًــا بتعليمات 
وزارة الصحة، في ســياق االحتياطات لمكافحة 
فيــروس كورونا، وســط تأكيــدات منهم على 
مواصلة الشعب الفلســطيني نضاله المشروع 
في مقاومة االحتالل اإلســرائيلي عبر "مسيرات 
العــودة ومواجهة صفقة القــرن"، رغم تجميد 

فعالياتها مؤقتا.
فــي مخيــم ملكــة، أحــد المخيمات الخمســة 
المنصوبة شــرقي قطــاع غزة، انعقــد مؤتمر 
صحفــي بمناســبة مــرور الذكرى الـــ44 ليوم 
العــودة  مســيرات  ودخــول  الخالــد،  األرض 
ومواجهة صفقة القرن عامها الثالث، بالتزامن 

مع انتشار وباء كورونا.
وخالل المؤتمر وقف ممثلــو الفصائل وأعضاء 
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة حاملين 
العلــم الفلســطيني والفتات تخلــد ذكرى يوم 
األرض، منها: "فلســطين باقية واالحتالل إلى 
زوال". كما غرســوا أشــتال زيتــون، في تأكيدٍ 
منهــم علــى تجديــد التمســك بحــق العودة 

لألراضي المحتلة منذ عام 1948.
تطوير المسيرات

رئيــس "الهيئــة الوطنيــة لمســيرة العــودة 
ومواجهــة الصفقــة"، خالــد البطــش، تقــدم 
المؤتمر، ليؤكد في كلمته أن مسيرات العودة 
مســتمرة، وســيتواصل توســيعها وتطويرها 
والحفــاظ على شــكلها الســلمي شــاهدا على 
ظلم االحتالل اإلسرائيلي، مشيرًا إلى استمرار 
الســعي لنقلها إلى جميع أماكن وجود الشعب 

الفلسطيني.
وأضاف البطــش: "أمامنا أعبــاء ومهام معقدة 
تفرض علينا تعزيز وتوســيع االشتباك الشعبي 
والوطنــي مــع االحتالل وضد المؤامــرات التي 
تســتهدف قضيتنا وعلى رأسها صفقة المجرم 

ترمب".
ونبه إلــى أنه وحرصًا من الهيئة الوطنية على 
اإلنسان الفلســطيني، والتزامًا بحالة الطوارئ 
المعلنــة في األراضي الفلســطينية، تــم إلغاء 
الفعاليــة المركزية ليوم األرض، واســتبدالها 
بفعاليــات رمزيــة، داعيًــا الفلســطينيين إلى 

المشاركة فيها.
وتتمثــل الفعاليــات الرمزيــة، وفقــًا للبطش، 
برفــع وإطــالق األعــالم الفلســطينية، وحرق 
علــم االحتــالل اإلســرائيلي، وتوقــف حركــة 
الســير بالمحافظــات لمــدة 5 دقائــق، وقــرع 
أجــراس الكنائــس، والصــدح بالتكبيرات من 
المســاجد ومن شرفات وأسطح المنازل في كل 

المحافظات بعد صالة مغرب يوم أمس.
وبيّن البطش أن هيئة مســيرات العودة بدأت 
حملــة وطنيــة للتعقيــم فــي كل المحافظات 
"حماية لشــعبنا من خطر تفشي وباء كورونا"، 
داعيًا العالم كلــه إلى "رفع الحصار الظالم عن 
الشــعب الفلســطيني وإمداده بكل المقومات 

المطلوبة للتصدي له".
مرحلة حرجة 

ودعــا البطش إلى اســتعادة الوحــدة الوطنية 
وإنهاء االنقســام، اســتنادًا إلى ثوابت الشعب 
الفلسطيني، في ظل المرحلة الحرجة التي تمر 
بها القضية الفلسطينية، التي تستوجب وحدة 
المرجعيــة والقــرار، وإعادة االعتبار للمشــروع 
الوطنــي، وتحرير أرضنا، وتحقيــق حق العودة 

إلى الديار، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
كذلــك طالب الدول اإلســالمية وجامعة الدول 
العربيــة باتخــاذ قرار بكســر الحصــار الظالم 
المفروض على شعبنا، مناشدًا في الوقت ذاته 
المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها لتوفير 
كل ما يلزم من أجهــزة وأدوية ومعدات طبية 

تقي الفلسطينيين جائحة كورونا.
أيضًا حمل البطش سلطات االحتالل مسؤولية 
أي تداعيات قد تلحق بالشعب الفلسطيني جراء 

فيروس كورونا.
وفــي كلمته لم يغفل البطــش أن يوجه "تحية 
فخر واعتزاز" للحركة الفلسطينية األسيرة "التي 
تخــوض معركــة تلــو المعركة ضد سياســات 
التــي  اإلســرائيلية،  الســجون  إدارة  وإرهــاب 
أقدمت في األيام األخيرة على سحب كل المواد 

األساسية للوقاية من مرض كورونا".
وأكــد أن "هــذه اإلجــراءات تشــير إلــى تعمد 
صهيونــي واضــح لنقــل الوبــاء إلــى داخــل 
السجون"، محذرًا في المقابل، سلطات االحتالل 

من تبعات هذه الممارسات واالنتهاكات.
وفي هذا الســياق دعا البطش المجتمع الدولي 

إلــى التدخل العاجل مــن أجل إنقاذ األســرى، 
وتوفير كل مقومات الرعاية وإجراءات السالمة 

لحمايتهم من المرض.
وطالب بتضافر الجهود الوطنية لتعزيز صمود 
الجبهــة الداخليــة الفلســطينية ألبناء شــعبنا 
في الداخل والشــتات، وخصوصًــا من الفئات 
المهمشــة والمتضررة، داعيــًا الجميع لاللتزام 
بالتعليمات واإلرشــادات الصــادرة عن جهات 

االختصاص للوقاية من "كورونا".
وقدّم التحية إلى شــهداء يــوم األرض الخالد 
وشــهداء مســيرات العــودة، متمنيًا الشــفاء 
العاجــل للجرحى، وللمصابين بوباء كورونا في 

فلسطين والعالم.
ومــع انتهــاء المؤتمــر أحــرق أعضــاء الهيئة 
الوطنيــة لمســيرات العــودة علــم االحتــالل 
اإلســرائيلي تعبيــرًا عــن غضبهم الســتمرار 
اغتصاب األراضي الفلسطينية، قبل أن ينطلقوا 
لغرس أشتال الزيتون داخل حديقة العودة في 
"ملكة". واستكمااًل لما أعلنت عنه الهيئة، فقد 
توجه أعضاؤها إلى مفترق السرايا بمدينة غزة، 
حيث أوقفت حركة الســير هنــاك لمدة خمس 
دقائق، ثــم انطلقوا بحملة تعقيم بالتعاون مع 
بلديــة غزة، لألحياء المُحيطة بالمكان، حرصًا 

منهم على عدم تفشي وباء "كورونا".
يشــار إلــى أنه فــي مثل يــوم أمس مــن عام 
2018، شــهد الشــعب الفلســطيني والعالــم 

أجمــع أكبــر تظاهــرة احتجاجيــة ســلمية قام 
بها الشــعب الفلسطيني قرب الســياج األمني 
الفاصــل بيــن قطــاع غــزة وأراضــي الـــ48، 
لتأكيــد حــق الفلســطينيين فــي العــودة إلى 
أراضيهــم المحتلة. ومنذ ذلــك الوقت يواصل 
وفي  الســلمية،  احتجاجاتهــم  الفلســطينيون 
المقابــل واجــه جيش االحتــالل اإلســرائيلي 
المتظاهريــن بقوة مميتة أســفرت عن ارتقاء 

مئات الشهداء وجرح اآلالف.

رام اهلل/ فلسطين:
االحتــالل  ســلطات  إن  األســير:  نــادي  قــال 
اإلســرائيلي تواصــل اعتقال )41( أســيرة في 
ســجن "الدامون"، بعــد أن أفرجت مؤخرًا عن 

آالء البشير، وسهير سليمية.
وأوضح نادي األســير في بيــان، أمس، أن من 
بين األسيرات )26( محكومات بأحكام متفاوتة 
أعالها )16 عامًا( التي صدرت بحق األسيرتين 
شــروق دويات من القدس، وشــاتيال أبو عياد 
مــن أراضي الـــ48، ومــن بينهــن )18( أمًّا، 

منهن األســيرة وفاء مهداوي، والدة الشــهيد 
أشــرف نعالوة، التــي كان من المقــرر اإلفراج 
عنهــا في 19 آذار الجــاري، إال أن االحتالل أجل 

ذلك.
وأضــاف أن االحتــالل يواصــل اعتقــال ثــالث 
أســيرات إداريًّا وهن: شــروق البدن من بيت 
لحم، وشــذى حسن، وبشــرى الطويل من رام 

اهلل.
ولفت نادي األســير إلى أن األســيرات يعانين 
ظروًفا صعبة في ســجن "الدامــون" مع تزايد 

حجم التخوفات على مصيرهن في ظل انتشــار 
فيروس كورونا وما يرافقــه من إجراءات إدارة 
سجون االحتالل، ومنها وقف زيارات عائلتهن، 

والمحامين.
وجــدد نــادي األســير مطالبته باإلفــراج عن 
األســيرات خوًفا عليهن من انتشــار الفيروس، 
خاصة أن عددًا من األســيرات يعانين أمراضًا 
إســراء  األســيرة  حالــة  أخطرهــا  وإصابــات، 
جعابيص المحكومة بالسجن لمدة )11 عامًا(، 

والتي تُعاني حروًقا بنسبة %60 في جسدها.

غزة/ فلسطين:االحتالل يواصل اعتقال 41 أسيرة في سجن "الدامون"
جددت حركة المقاومة الشــعبية في فلســطين تمســكها بخيــار الجهاد 
والمقاومة، على درب الشهيد المؤسس أبو يوسف القوقا الذي تمر ذكرى 

استشهاده الرابعة عشرة.
ووجهــت الحركــة في بيان لهــا، أمس، التحيــة ألبناء شــعبنا في الوطن 
والشــتات الذين يواجهون أخطر التحديات وأشــدها، مؤكدًة أن المقاومة 

ستبقى كما كانت، وما زالت الدرع الحصين والحامي لشعبنا ومقدراته. 
وشــددت على عدم تــرك األســرى الفلســطينيين في ســجون االحتالل، 
وحملت دولة االحتالل المســئولية الكاملة إزاء أي خطر يمكن أن يتعرضوا 
له، ودعت في الوقت ذاته المؤسســات الحقوقية والدولية والوســطاء إلى 

التدخل العاجل والفوري إلنقاذ أسرانا. 
وأكــدت الحركة أن "وباء الصهيونية واســتمرار عدوانهــا المتواصل بحق 
المسجد األقصى ومدينة القدس، ال يقل درجة عن وباء كورونا، وأن العالم 

يصم اآلذان إزاء استمرار عدوانه واعتداءاته اإلجرامية التي ال تنتهي". 

المقاومة الشعبية
كها بخيار د تمسُّ  ُتجدِّ
 الجهاد والمقاومة
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دولة فلسطين 
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

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

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

1
توفير قطع غيار ألجهزة قياس أمالح 

2020/32الدم في مستشفيات رفح
 11:00

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

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

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

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

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

 لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين 
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

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

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقماسم العطاءم
 العطاء

ساعة فتح
 المظاريف

1

توفير قطع غيار إلصالح جهاز 
التصوير الطبي المحوسب بمجمع 

الشفاء الطبي
2020/31

 11:00

صباحًا

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

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

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

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

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

لالطالع على كراسة العطاء.

عاشــت "عاشــور" مواقــف صعبة وخطــرة كفنت 
شــهداء وتعاملــت مــع أصعــب الحــاالت، تقول: 
"تعامــل االحتــالل بوحشــية مــع المتظاهريــن 
الســلميين، تعمد اســتهداف المناطق الحساسة 
في أجسادهم للقتل وإحداث إعاقة"، مضيفة: "بأي 
قانون يقتل متظاهرا ســلميا ألنــه رفع العلم على 

السياج، أو ألقى حجرا لم يصل الجنود؟".
أسلوب وحشي

"أســلوب جنود االحتالل وحشــي ارتكبــوا جرائم 
حرب أمامنا.. اذا رأوا شــابا يعلق علما على السياج 
يقنصونــه، واذا كان المتظاهر يقــف على مقربة 
من الســياج يقتلونه، وإذا قنصوه وحاولنا التقدم 
إلســعافه يطلقون الرصاصة حولنــا أو قنابل الغاز 
لتأخير اإلسعاف وذلك للتســبب بإعاقة له".. هذه 

بعض االنتهاكات التي ارتكبها جنود االحتالل.
تمر مشــاهد كثيرة من تلك الجرائم تروي عاشور 
ذلك: "ذهبــت برفقة زمالئي إلســعاف مصابين، 
وفجأة ألقت علينا طائرة صغيرة قنابل غاز سقطت 
إحداها على رأس مســعف، واختنقنا، واحتجنا لمن 
يســعفنا، وفــي أخــرى اســتطعنا اجــالء مصابين 
بســيارة اســعاف ونحن عائــدون ســقطت قنبلة 
اخترقت سقف االسعاف وامتأل بالغاز، عشنا يومها 
لحظة صعبة شعرت أن روحي ستغرق من االختناق 
والحرق بالعينين، بصعوبة تحسسنا يد الباب حتى 

خرجنا".
أن ترى طفال صغيرا ينادي على والديه وال تستطيع 
فعل شيء، أن ترى شابا مصابا يحمله شبان تتدلى 
قدمه المبتورة وتوشك على االنفصال عن جسده، 
وفتاة تشــتعل من قنبلة الغاز ال تستطيع االقتراب 
منها، نزيف بالرأس بالفخد، يصلك مصاب تحدثه 
ويتحدث اليك وتوقف له النزيف وفي اليوم التالي 
تســمع خبر استشــهاده ألنــه فقد الوعــي بعدما 
غادرك، مواقف جعلت عاشــور في حيرة في وصف 

األلم الذي يرافقها كذكرى أليمة.

"فــي كل القوانيــن هذا إجرام بشــع، كنــا نبذل 
قصارى جهدنا إلســعاف المصابين، نربط "الوريد 
المغذي" بأكبر قدر من الشاش حتى يتوقف النزيف 
لغايــة وصوله للمشــفى، رغم أن جنــود االحتالل 
يستهدفون أشخاصا تكون مسافة وصولنا إليهم 
أكبر من ثالث دقائق حتى يصعب انقاذ حياتهم"، 

تقول "عاشور".

صراخ قرب السياج
في أحد أيام التظاهرات، يتفقد المســعف ثائر أبو 
شعر بسيارة االســعاف السياج الفاصل للتأكد من 
عدم وجــود شــهداء أو مصابين، قبل أن يســمع 
صوتــا لرصاصــة على بعد نحــو 500 متــر تجاه 
الجنــوب منه. تبــع الصوت صراخ وألــم، نزل من 
االســعاف وتحرك مســرعا بحمالة اإلسعاف، ليجد 

شــابين أحدهمــا مصــاب بقدميه واحــدة منهن 
مبتــورة من أثر اإلصابة، واآلخــر صديقه الذي لم 

يصب ويقف مندهشا خائفا ال يعرف ماذا يفعل.
يقــول أبو شــعر، لصحيفة "فلســطين": "في يوم 
األرض، لم نكن مهيئين لحدوث جرائم وإصابات 
بالمئــات، بــدأت الجمعــة األولــى هادئــة وفجأة 

انقلبت األمور ووقعت مئات اإلصابات".
"كنا كمســعفين أحيانــا نضع ســتة مصابين في 
ســيارة اإلســعاف، رغــم أنها مخصص لشــخص 
واحــد، كان االحتالل دائما يتعمــد القتل، ال يميز 
بين طفل وامرأة أو كبير سن، أتذكر حتى الحيوان 
لــم يرحمه حينما قنص حصانا قرب الســياج ألنه 

يجر عربة تحمل إطارات سيارات.
يخرج تنهيدة، يحرر بعض المشاهد من ذاكراته: 
"أحــد المصابين، أصيب بطلق نــاري في البطن، 
قمــت بوقف النزيف له بلف الشــاش، لكن وخالل 
نقله بالمشــفى توقــف قلبه للمــرة األولى، على 
الفــور وضعــت يدي فــوق األخرى وبــدأت بإجراء 

عملية انعاش قلبي ورئوي له، فعاد نبضه".
وبعــد لحظات توقــف النبض مرة أخــرى، وأعدته 
بنفــس الطريقــة، ومــن ثــم توقف النبــض مرة 
ثالثــة وأعــدت نفــس المحاولة حتى عــاد نبضه، 
وأوصلتــه إلــى المشــفى، لكــن!؛ .. لألســف بعد 
نصف ســاعة علمت أنه استشــهد". من المشاهد 
المؤلمة له محاولة اسعاف الشهيد الطفل عثمان 
حلس، وإجراء عمليــة انعاش قلبي له، لكن كانت 
اصابتــه خطرة بعدمــا اخترقت رصاصــة متفجرة 
قلبه وخرجت من الجهة األخرى، إال أنه تقدم نحو 
الســياج، أما هنا كان األمر صعبــا كذلك: "ذهبت 
لتفقــد مصــاب فوجدت شــخصا ينادي باســمي، 
وكان متألمــا، فالتفت للخلــف فوجدته أخي، قمنا 
بالتعامــل مــع الحالتيــن ونقلهما للمشــفى )..( 
دقائق أمام المســعف لوقف النزيف، وأصعب أنواع 

النزيف هو الفخذ التصاله مباشرة في القلب".

في ذاكرة "المسعفين" .. شهادات عن جرائم االحتالل بحق متظاهري "العودة"
غزة/ يحيى اليعقوبي:

صوت اإلسعاف في الخارج يقترب نحو الخيمة الطبية 
التــي تتواجد فيها المســعفة ســندس عاشــور، كانت 
حركة المســعفين أســرع فــي إنزال الحــاالت القادمة، 

ممــا آثــار تســاؤالتها الداخلية: »ترى مــاذا حدث؟ وما 
نــوع اإلصابــة؟.. لــكل مســعف عمــل فــي مخيمــات 
العودة، شهادات حية ومواقف ال تنسى؛ على جرائم 
االحتالل بحق المتظاهرين السلميين، سندس عاشور 

)28 عاًمــا(، عملــت مســعفة وممرضــة متطوعــة مع 
جمعيــة الهــالل األحمــر منــذ ســبع ســنوات، كان 30 
مــارس/ أذار 2018م، نقطــة االنطــالق فــي تطوعها 

بإسعاف المصابين والجرحى بمسيرات العودة.

غزة/ فلسطين:
وجهــت "الهيئة 302 للدفــاع عن حقــوق الالجئين" نداًء عاجــاًل للتضامن 

اإلنساني مع المطالب المحقة للموظفين المياومين في وكالة "األونروا".
ويأتــي النداء بعد طلب الوكالة من موظفــي المياومين والعقود والمثبتين 
فــي مناطق عملياتهــا الخمس مالزمــة منازلهــم التزامًا بقــرارات الوكالة 
وتوجيهات الدول المضيفة، حفاظًا على صحتهم من تفشي فيروس كورونا.

في الوقت ذاته اتخذت الوكالة قرارًا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري 
يقضي بحرمان الموظفين المياومين في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا 
من رواتبهم عن األيام التي لم يعملوا فيها خالل مارس بسبب عدم الدوام 
في أماكن العمل، في حين دفعت للمياومين في لبنان واألردن نتيجة العمل 

والدوام من منازلهم.
ونبّهت "الهيئة 302" في ندائها الصادر أمس، إلى أنه في حاالت مشــابهة 
2019 اضطــر  2014 و2018 و  2012 و  2009 و  حصلــت فــي ســنوات 
المياومون بقرار من "األونروا" البقاء في منازلهم بسبب العدوان اإلسرائيلي 
علــى قطاع غزة، وحينها دفعت الوكالــة لهم بدل األيام التي لم يعملوا بها 
تضامنًا وتعاطفًا مع الوضع اإلنســاني للعائالت، وكذلك األمر حصل في أثناء 
اإلجازات القســرية نتيجة األحوال الجوية وتم دفع بدل األيام على الرغم من 
عدم الدوام. ووجهت "الهيئة 302" نداءها إلى اللجنة االستشــارية لألونروا 
برئاســة األردن لتولي دورها للضغط على الوكالــة للتراجع عن القرار وهي 
لة من 28 دولة وثالثة أعضاء مراقبين )جامعة الدول العربية ودولة  المُشــكَّ
فلســطين واالتحاد األوروبي(. كما دعت فــي ندائها جميع القوى والفصائل 
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، للضغط على الوكالة للتراجع عن 

قرارها الظالم.

هيئة حقوقية تدعو 
للتضامن مع حقوق 

"المياومين" في األونروا
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دولة فلسطين 
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

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

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

1
توفير مرتبة هوائية وكمبريسور 

2020/33كهربائي لقسم األقمشة والملبوسات
 11:10

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

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

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

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

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

لالطالع على كراسة العطاء.

دولة فلسطين 
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

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

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

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

 11:15

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

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

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

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

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

لالطالع على كراسة العطاء.

رام اهلل/ فلسطين:
أعلن المتحدث باســم وزارة الداخلية برام اهلل، غســان 
نمر، تســجيل 6 إصابات جديدة بفيــروس كورونا في 
قرية قطنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة، ما يرفع 

عدد اإلصابات 115.
وأوضــح نمــر فــي اإليجــاز الصحفــي الصباحــي حول 
تطــورات فيــروس كورونا، أمس، أن هنــاك 46 إصابة 
في بيت لحم، و38 إصابة في قرى القدس، و13 إصابة 
فــي رام اهلل، و9 إصابات في قطاع غزة، و3 إصابات في 
الخليل، وإصابتين في طولكرم، وإصابة واحدة في كل 
من نابلس، وأريحا، وسلفيت، مشيرًا إلى أن المصابين 

الـ115 منهم 64 ذكرا، و51 أنثى.
وعــن توزيع اإلصابات حســب األعمــار أوضح نمر أن 4 
حاالت ســجلت ألطفال من عمر 0 إلى 9 ســنوات، و13 
حالــة من 19-10 ســنة، و33 حالة من 29-20 ســنة، 
و20 حالــة من 39-30 ســنة، و13 حالــة من 40-49 
ســنة، و19 حالة من 59-50 سنة، و8 حاالت من -60

69، و3 حاالت من 79-70 سنة.

وأشــار إلى قدرة وزارة الصحة حاليا علــى إجراء 1000 
فحص في اليوم، وتم أول من أمس فحص 629 عينة، 
وأن الفحوصات تتم لألشــخاص الذيــن تظهر عليهم 
األعــراض ولمخالطي الحــاالت المصابــة، نظرا لعدم 

توافر كميات كبيرة من المسحات الخاصة.

وفي ســياق متصل لفــت نمر إلــى أن الترتيبات جارية 
لعودة الفلســطينيين العالقين في الخارج، والخاضعين 
للحجــر الصحي فــي فنادق البحــر الميت فــي األردن، 
موضحا أنهم سيخضعون للحجر الصحي بعد عودتهم 

لمدة 14 يوما لضمان سالمتهم.
كمــا ناشــد نمــر العمــال العائدين من داخــل أراضي 

عام 1948 لحجر أنفســهم 14 يومــا قبل االختالط مع 
المواطنين. وأضــاف نمر خالل اإليجاز المســائي حول 
وباء "كورونا" أنه تم فحص 200 عينة كلها ســلبية أي 

غير مصابة، 100 منها من الخليل.
وقال نمر إن الطب الوقائي يعمل على مدار 24 ســاعة، 
وفحص أكثر من 6 آالف حالة، وكل شــخص تم فحصه 
ملزم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، مشيرًا إلى وجود 
100 عينــة أخرى فــي الخليل تحت الفحــص وبانتظار 

نتائجها.
وفيمــا يتعلق بالعمال داخل أراضــي الـ48، قال نمر إن 
جــزءا منهم يعود لمنزله عبر الجبــال، وال يبلغ الجهات 
الرســمية، مؤكــدا أنه "من أجل ســالمتهم وســالمة 
أسرهم يجب أن يعزلوا أنفسهم في البيت، ومن ال يجد 
مكانا ليعزل نفسه به يمكنه التوجه للجهات المختصة 
وســتوفر له المــكان". وأضــاف أن كل اإلصابات التي 
سجلت كانت بسبب االختالط مع مصابين، و"نحن في 

األسبوع األخطر، ويجب أن نتجاوزه".

الناصرة/ فلسطين:
مــن  إنــه  أمــس،  العبريــة،   "12" القنــاة  قالــت 
المتوقــع قريبًــا أن يبدأ عشــرات اآلالف من العمال 
الفلســطينيين المقيمين فــي األراضي المحتلة عام 
1948، وعمــال البنــاء العودة تدريجيًّــا إلى الضفة 

الغربيــة المحتلة. وذكرت القناة العبرية أنه ســيتم 
إرجــاع حوالــي 35 ألف عامــل فلســطيني يقيمون 
فــي الداخــل المحتل كجزء مــن القــوة العاملة في 
صناعة البناء والتشــييد تدريجيًّا لمناطق الســلطة 
الفلسطينية بعد إصابة عدد منهم بفيروس كورونا. 
وأشــارت إلــى أن معظــم أولئك العمــال دخلوا قبل 
أســبوعين، ولم يســمح لهــم بالعودة إلــى الضفة 

الغربية؛ خشيًة من انتشار فيروس كورونا.
وأضافت أن كثيرا من المناقشــات والمداوالت جرت 
فــي )تل أبيب( حــول األضرار التــي يمكن أن تلحق 
بصناعة البنــاء في كيان االحتــالل، وكذلك األضرار 
االقتصاديــة التي ســتلحق بالفلســطينيين، ولذلك 
تقرر إدخــال العمال لكن بعد مــرض بعضهم تقرر 

تخفيــض أعدادهــم وبــدء إعادتهــم تدريجيــا إلى 
الضفة الغربية.

وأوضحــت القناة "12" أنه من المتوقع أن تضر هذه 
الخطوة كثيرًا بقطاع البناء في كيان االحتالل.

ونبّهت إلى أن المعابر بين الداخل المحتل ومناطق 
السلطة الفلسطينية أغلقت قبل أسبوعين، في حين 
ســمح لعشــرات اآلالف مــن العمال بالدخــول حتى 

يتمكنوا من مواصلة العمل وكسب الرزق.
ولفتــت إلى أن جهــاز المخابرات العامة "الشــاباك" 
عارض الخطوة منذ البداية وعدها خطأ وخطيرة، إال 
أن وزارة األمن العام ووزير الحرب وافقا على السماح 
للعمال في القطاعات الحيوية بالدخول شــرط عدم 
العودة إلى منازلهم في الضفة الغربية لمدة تتراوح 

بين شهر وشهرين بزعم الوقاية من كورونا.
ويســود تخوف فــي األراضــي الفلســطينية من أن 
يكون عدد كبير من هــؤالء العمال مصابا بفيروس 
كورونــا، ما قد يؤدي إلى نشــر المــرض على نطاق 

واسع في األراضي الفلسطينية المحتلة.

جنيف/ فلسطين:
نــددت منظمــة حقوقيــة أوروبية بسياســات االحتالل 
اإلســرائيلي فــي الضفة الغربيــة، المتمّثلــة باالقتحام 
المتكرر، واالعتــداء على المدنييــن، "دون أي اعتبارات 
لإلجــراءات الوقائيــة، وفي تجاهل كامل لمخاطر نشــر 

العدوى بفيروس كورونا المتفشي في )إسرائيل(". 
وقال المرصد األورومتوســطي لحقوق اإلنســان )مقره 
جنيــف(، في بيان له، أمس: "نتابع بقلق بالغ تقارير عن 
سلوكيات مريبة لجنود إسرائيليين ومستوطنين، خالل 

عمليات االقتحام". 
وتابع: "مــن تلك الســلوكيات: البصق على الســيارات 
المتوقفــة، وماكينــات الصــرف اآللية وأقفــال المحال 
التجاريــة، وهو ما يثير تخوفــات حول محاوالت متعمدة 
لنشــر العدوى بالفيروس، وإثارة الذعــر داخل المجتمع 

الفلسطيني". 
ونقــل البيان عن المدير اإلقليمي للمرصد في الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا، أنــس جرجاوي، قولــه: "إّن 
الممارســات المريبة للقوات اإلســرائيلية خالل اقتحام 

المدن الفلســطينية من شــأنها تعزيز فرضيات النظرة 
العدائيــة للجيــش والمســتوطنين اإلســرائيليين ضد 
"لالقتحامــات  وأضــاف:  الفلســطينيين".   الســكان 
اإلســرائيلية دور خطير في رفع احتمالية نشــر العدوى 
بين الفلسطينيين )...(؛ فكل عملية اقتحام تمّثل خطرا 

محتمال لنشر الفيروس في المناطق الفلسطينية". 
ووّثــق المرصد نحــو 207 عمليات اقتحــام للمدن في 
الضفــة الغربية والقدس المحتلتين، منذ إعالن حكومة 

رام اهلل حالة الطوارئ في 6 مارس/ آذار الجاري. 
وبيّــن المرصــد أن عمليــات االقتحام تخللهــا اعتقال 
لـ"حوالــي 191 فلســطينيا، واالعتــداء علــى عشــرات 
آخريــن، وتنفيذ عمليات هدم لمنازل فلســطينية، حيث 
جــرت غالبية تلــك العمليــات دون اتخــاذ أيّ إجراءات 
وقائيــة ودون ارتــداء الجنــود مالبــس مناســبة لمنع 
العدوى بالفيــروس".  كما رصــدت المنظمة الحقوقية 
نحو 19 عملية تســلل لمســتوطنين إســرائيليين، إلى 
أحيــاء فلســطينية، تخللتهــا اعتــداءات على الســكان 

وممتلكاتهم.

غزة/ فلسطين:
طالب المركز الفلســطيني لحقوق اإلنسان الســلطات في قطاع غزة بتشديد 
إجراءاتهــا لضمان عــدم تجمهر المواطنين في األماكــن العامة في غزة، في 

إطار مكافحة فيروس كورونا.
وقــال المركز في بيان أمــس: إن اإلجراءات الوقائية التي تتخذها الســلطات 
في القطاع للحد من انتشــار كورونا، وخاصة تلك المتعلقة بتجمع المواطنين 
فــي األماكن العامة ســتظل قاصرة ما لم تُترجم بإجراءات تطبيق مشــدَّدة 
مــن الحكومة، وبااللتــزام الكامل من المواطنين في قطــاع غزة بالتعليمات 
الصــادرة من قِبــل الجهات المختصــة. ودعا المركز المواطنين لالســتجابة 
لدعوات الســلطات بمنع التجمهــر في األماكن العامــة، حفاًظا على صحتهم 
وســالمة المجتمع. ودعا المركز ســلطة النقد الفلســطينية التخاذ اإلجراءات 
الوقائيــة واالحترازيــة الالزمة لضمان عــدم تجمهر المواطنيــن داخل فروع 
البنوك والمصارف وفي محيطها، وتشديد رقابتها على إدارات البنوك إللزامها 

بتطبيق التعليمات بتنظيم أعداد المراجعين وجدولة زياراتهم.
إلى ذلك دعا المركز الفلســطيني لحقوق اإلنســان المجتمع الدولي ومنظمة 
الصحــة العالمية إلى الضغط على )إســرائيل( من أجــل إجبارها على االلتزام 
بواجباتها، والســماح بإدخال كل االحتياجات الطبية إلــى قطاع غزة، وخاصة 

األجهزة والمعدات الطبية الالزمة للفحص الطبي لفيروس كورونا.
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانية إلى تقديم العون والمساعدة 
للجهــاز الصحي في قطاع غزة، والعمل على توفير المســتلزمات الطبية التي 

تحتاج إليها المستشفيات، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الضفة ترفع الحصيلة إلى 115 

"األورومتوسطي": سلوكيات 
إسرائيلية مريبة لنشر "كورونا" بالضفة

قناة عبرية: )إسرائيل( ستعيد آالف 
ا للضفة العمال الفلسطينيين تدريجيًّ

دعا المجتمع الدولي لدعم الجهاز الصحي في غزة
مركز حقوقي يطالب 

بتشديد إجراءات عدم التجمهر
 في غزة لمقاومة "كورونا"
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كشف مالبسات جرمية مقتل 
رئيس مجلس قروي النصارية

نابلس/ فلسطين:
كشفت شــرطة المباحث العامة في محافظة نابلس أمس، تفاصيل جريمة 

مقتل رئيس مجلس قروي النصارية حسن دباس.
وقال المتحدث باســم شرطة رام اهلل العقيد لؤي ارزيقات في تصريح أمس، 
إن السبت الماضي أطلق مجهولون النار تجاه رئيس مجلس قروي الناصرية 
وأصابوه بثالثــة أعيرة نارية خالل تواجده في إحــدى المحالت بالقرية مع 

آخرين أدت لمقتله.
وأضاف ارزيقات أن الشــرطة حصرت االشــتباه بثالثة أشــخاص أحضرتهم 
وباشرت بسماع أقوالهم وقد أفادوا بأنهم أطلقوا النار بسبب خالفات بينهم 
وبين رئيس المجلس وتمكنت الشــرطة من ضبط السالح المستخدم في 
إطالق النار وأوقفت المشــتبه بهما األول والثاني لالشتباه بهما باالشتراك 

بالقتل وتوقيف المشتبه به الثالث لالشتباه به بإخفاء أداة الجريمة.
وأكد ارزيقات أن الشــرطة أحالت المشــتبه بهم الثالثــة للنيابة العامة في 
محافظة طوباس والتي استكملت توقيفهم ومتابعة التحقيق معهم حسب 

األصول.

حامس تدين تجديد 
االعتقال اإلداري 

للنائب حسن يوسف
غزة/ فلسطين:

أدانــت حركــة حماس، أمــس تجديــد ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي االعتقــال اإلداري بحــق القيادي فــي الحركة 

النائب حسن يوسف.
وقال عضو المكتب السياســي للحركــة د. صالح البردويل 
لوكالــة »صفا«: »ندين هــذه االنتهازيــة الصهيونية في 

وقت انشغال العالم بوباء كورونا«.
ودعــا البردويل الجهــات الحقوقية الدوليــة إلعادة توجيه 
الضوء إلى معاناة األســرى الفلسطينيين، والسيما األسرى 

الذين يعانون األحكام اإلدارية دون أي تهمة«.
وجددت ســلطات االحتالل أول أمس االعتقال اإلداري لمدة 
أربعة أشــهر إضافية بحق القيادي يوسف في ظل مطالبات 
متكررة باإلفراج عن األســرى بســبب التخوفات من انتشار 
وبــاء كورنا العالمــي، في ظل اإلهمال الطبي في ســجون 

االحتالل.
وكان مــن المقــرر اإلفراج عن الشــيخ يوســف )65 عامًا(، 

اليوم الثالثاء، وفق عائلته.
واعتقلت قوات االحتالل يوسف في 2 أبريل/ نيسان 2019 

من منزله ببلدة بيتونيا قرب مدينة رام اهلل.
وأمضى نحو 20 عامًا في ســجون االحتالل، وهو نائب في 
المجلــس التشــريعي، ويعد مــن أبرز قيــادات حماس في 

الضفة الغربية.
ويعاني يوســف مــن عدة أمراض مزمنــة كارتفاع الضغط 

ومرض السكري.

رام اهلل/ فلسطين:
قرّرت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، هدم 
منزل عائلة األسير قسّام البرغوثي في بلدة كوبر 
شــمال رام اهلل بالضفــة الغربيــة المحتلة »بعد 

الثامن من شهر أبريل القادم«.
وقالــت وداد البرغوثــي، والدة األســير قسّــام، 
إنّــه تم »إبــالغ العائلة من مُحامية المؤسّســة 
الحقوقيّــة المُكّلفــة بتمثيلنــا، بأنّــه جرى عقد 
جلســة تقــرّر خاللها هــدم المنزل بعــد تاريخ 8 

أبريل القادم في أي لحظة«.
وأوضحت البرغوثــي أّن »قرار الهدم ليس غريبًا، 
هذه سياسة االحتالل القديمة الجديدة، واالحتالل 
باألســاس قائم على مســألة العقوبات الجماعيّة 
كهدم المنازل بهــدف زعزعة الثقة بقضيتنا التي 
حتمًا لم ولن تتزعزع ثقتنا يومًا بقضيتنا العادلة 

وحقنا الكامل في هذا الوطن«.
أّن  صحفــي،  تصريــح  فــي  البرغوثــي  وبيّنــت 
»االحتــالل ال يعنيه األزمة العامــة التي نمر بها، 
بل مشــكلته األساســيّة هي في وجودنا كشعٍب 
فلســطيني، وبالتالي الظــروف العامــة المتمثلة 
بأزمة »كورونا« والتي تســود العالم ككل، هو ال 
يأخذها بعين االعتبار«، مُشــيرًة إلى أّن »الدليل 
على ذلك هو أخذ قــرار هدم المنزل في وقت من 

المفترض أن تكون فيه الجلسات مجمَّدة«.
وحــول وضــع نجلها األســير قسّــام، قالــت إنّه 
»بحمــد اهلل معنوياتــه عالية جدًا وهــو بصحةٍ 
جيّدة، وفي اآلونة األخيرة خرج شــقيقه من عنده 
في ذات الســجن وأخبرنا بأّن قسّــام يقرأ ويكتب 
وتغّلب على جراحه وآالمه بفعل التعذيب في فترة 
التحقيــق المرّة التي تعرّض لهــا«، مُنوهًة إلى 

أنّه »محبوب بين األســرى في مُختلف األقســام، 
وكل أحد يتمّكن من زيارة السجون من أصدقائه 

ومعارفه يذهب لزيارته واالطمئنان عليه«.      
وشــدّدت البرغوثــي على أّن »االحتــالل منذ 72 
عامًــا وهــو يُمــارس ويطبّــق هذه السياســات 
العدوانيّة، ما نفعه سابًقا لن ينفعه الحًقا، وكّلما 
زاد وطال أمــد هذا االحتالل كّلما اتســعت دائرة 

أعدائه، واقتربت نهايته حتمًا«.
ويتّهم االحتالل األسير قسّام بالضلوع في تنفيذ 
عملية عين بوبين غربي رام اهلل، والتي وقعت في 
23 آب/ أغســطس من العام الماضي، وأســفرت 

عن مقتل مستوطِنةٍ بتفجير عبوّة ناسفة.
واألســير قسّــام مُعتقل منذ نحو ســتّة أشــهر، 
وتعرّض لتعذيٍب قاٍس وشديد في أقبية التحقيق 

بعد اعتقاله، وفق ما وّثقته مؤسسات حقوقيّة.

والدة األسير: سياسة قديمة لن تنفع االحتالل
االحتالل يبلغ عائلة األسري قّسام الربغويث بقرار هدم منزلها

الناصرة/ فلسطين:
ســجلت دولة االحتالل اإلســرائيلي، أمس، 
حالة وفاة جديدة، لشخص مصاب بفيروس 
كورونا، ليصل العــدد الكلي للوفيات جراء 
هذا المرض إلى 16، في حين خضع رئيس 
حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو وطاقمه 
المقرب إلى الحجر الصحي، بعد تشــخيص 
الكنيســت  لشــؤون  مستشــارته  إصابــة 

والحريديين بالفيروس.
ونقلت هيئة البث اإلســرائيلية الرســمية، 
عن وزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة جديدة 
لرجل، في مستشــفى أســاف هاروفيه، في 

مدينة حولون )وسط(.

ويبلــغ عمر المُصاب المتوفــى )58 عاما(، 
وهو األصغر بين الذين قضوا جراء اإلصابة 
بهذا الفيروس حيث زادت أعمار 14 منهم 
عــن 76 عامــا، وكانــت حالــة واحــدة في 

الستينيات.
وارتفع عــدد المصابين بفيــروس كورونا 
فــي دولــة االحتالل، أمــس، إلــى 4695 
إصابة، بعد اإلعالن عن تســجيل اصابات 

جديدة.
وفي الســياق، أعلن مكتب رئيس حكومة 
االحتــالل أمس، أنه تقرر إخضــاع نتنياهو 
وطاقمه المقرب إلى الحجر الصحي، وذلك 
بعدم أن تم تشــخيص إصابة مستشارته 

لشؤون الكنيســت والحريديين، بفيروس 
كورونا.

وأفــادت وســائل اعــالم إســرائيلية، بأن 
نتنياهــو ســيمكث كمــا طاقمــه المقرب 
فــي الحجر الصحي إلى حيــن االنتهاء من 
الفحــص الوبائي، ووفقا للنتائج، ســتحدد 
وزارة الصحة والطبيب الشــخصي لرئيس 
الحكومة موعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

وذكــر مكتب رئيس الحكومــة أن نتنياهو 
اتخــذ اإلجــراءات بموجب تعليمــات وزارة 
الصحــة، علما أن بالــوخ كانت على مقربة 
من نتنياهو ووزراء ومستشــارين لنتنياهو 

في األيام األخيرة.

يشــار إلى أن نتنياهو وعقيلته ساره ونجله 
يائيــر خضعــوا قبل أكثــر من أســبوعين 
لفحص اكتشــاف فيــروس كورونــا، حيث 
أظهرت الفحوصات عدم إصابة أبناء عائلة 

نتنياهو بالفيروس.
ضمــن  للفحوصــات  إخضاعهــم  وتــم 
الفحوصــات الدوريــة التــي يخضــع لهــا 
نتنياهــو وأفراد عائلتــه، علما أنه تم أيضا 
وكإجراء وقائي إخضاع الطاقم المقرب من 
نتنياهــو والطاقــم الذي يعمــل في منزله 

بالقدس لفحوصات كورونا.
ووصلــت مســاء أول مــن أمــس األحــد، 
طواقم اإلسعاف إلى منزل رئيس الحكومة 

بالقــدس، وقاموا بأخذ عينــات لفحوصات 
كورونا من جميع من خالط نتنياهو، وذلك 
بموجــب توصيات ضابط األمن والطوارئ 

في مكتب رئيس الحكومة.
وخضعــت بالــوخ لفحــص كورونــا بعــد 
بالفيــروس،  زوجهــا  إصابــة  تشــخيص 
وأدخِل المستشــفى وهو في حالة طفيفة، 

في نهاية األسبوع الماضي.
وذكرت وسائل إعالم إســرائيلية أن توترا 
ســاد مكتب رئيس الحكومــة خالل انتظار 
نتائــج فحص بالوخ، علــى خلفية تواجدها 
بالقــرب مــن نتنياهــو وعدد مــن الوزراء 

مؤخرا.

إخضاع نتنياهو وطاقمه المقرب منه للحجر الصحي
ارتفاع عدد الوفيات بـ»كورونا« يف دولة االحتالل إىل 16

غزة/ فلسطين:
قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
»حمــاس«  اإلســالمية  المقاومــة 
إســماعيل هنيــة: إن كل محاوالت 
االحتالل البغيض فــي تغيير هوية 
أرضنا لن تفلح، وإن األرض ستبقى 
عنوانًــا لنضالنــا المشــروع علــى 
كل الصعد والمســتويات، وبشــتى 

األساليب.
ووجــه هنيــة خالل كلمــة له أمس 
في ذكرى يــوم األرض، التحية إلى 
شــعبنا الكريم الذي يتشبث بأرضه 
الطيبة، ويرابط ويقبض على الجمر 
في وجه محاوالت التهويد والتهجير 
واإلذالل ومحو الهوية الفلسطينية 

العربية عن أرضنا المحتلة.
كما وجه التحية »لكل من يقول ليل 
الغاصب  الصهيوني  للمحتــل  نهار 
إننــا باقــون وصابــرون وصامدون 

ومرابطون«.
وأكد هنية أن يوم األرض مناســبة 
تذكرنــا بــأن فلســطين كلها من 
النهر إلى البحر، ومن رأس الناقورة 
إلى أم الرشــراش، هي أرض واحدة 
غيــر قابلــة للتجزئــة وال للبيــع أو 
المســاومة، فــكل حبة تــراب فيها 

روتها دماء الشهداء الزكية.

وأضاف هنية: »يذكرنا يوم األرض 
ومحاوالتــه  ترامــب  صفقــة  أن 
البائســة لمنح شــرعية زائفة لهذا 
المحتــل البغيض علــى أي جزء من 
أرضنــا لن تجدي نفعًــا، ولن تثني 
شعبنا عن مواصلة طريقه ونضاله 
المشروع الستعادة كامل حقوقه«.

وشدد على أن شعبنا سيبقى موحدًا 
مهمــا حاولوا أن يفرقوا ويقســموا 
الجغرافيــا،  أوصــال  ويقطعــوا 

فاإلنسان الفلسطيني يعرف اتجاهه 
في كل مكان، ووجهته الدائمة نحو 

األرض والوطن والمقدسات.
وأشــار هنية إلــى أنه ال فــرق بين 
نضالهــم  فــي  الفلســطينيين 
مَــن  وبيــن  أرضهــم،  الســترداد 
يعيشــون فــي األراضــي المحتلــة 
١٩٤٨، وبيــن مَــن يرابطون في 
القــدس واألقصــى، أو فــي الضفة 
وغزة المحاصــرة أو الصامدين في 

مخيمــات لبنــان واألردن وســوريا، 
ومَن انتشــروا في الشتات في كل 
بقــاع األرض، فالبوصلــة ســتبقى 
تتجه نحو فلســطين التــي نعرفها 
جميعًــا، ونتمســك بهــا، ونبــذل 
الغالي والنفيس في سبيل تحريرها 

ورفعتها وعزتها. 
وجــدد هنيــة التأكيــد علــى عهد 
حركة حماس في التمســك بحقوق 
شــعبنا، ودعم نضاله بكل أشكاله 
من أجل العــودة والتحريــر وإقامة 
دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة 

السيادة على ترابنا الغالي.
وقال هنية إن يقيننا يزداد يومًا بعد 
يوم بأن ســاعة النصر باتت قريبة، 
وأن نهاية هذا االحتالل المجرم قد 
أزفــت، وأن أبناء أمتنا الغراء ما زالوا 
ثابتيــن ومســاندين، ومعنا كذلك 

كل أحرار العالم ومناضلوه.
وحول خطر تفشــي فيروس كورونا 
في فلســطين، قال هنية إن شــعبا 
البطل الذي تمــرَّس على مواجهة 
الصعــاب والتحديــات، وتقلب على 
جمر االحتالل الذي ال يقل فتًكا من 
كورونا نفســه لقادر علــى مواجهة 
ذلــك، وســيخرج من هــذه المحنة 

أشد إيمانًا، وأقوى عزمًا وإرادة.

في ذكرى يوم األرض
هنية: لن تفلح كل محاوالت االحتالل يف تغيري هوية أرضنا

إسماعيل هنية
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غزة/ محمد أبو شحمة:
في ظل اســتمرار جائحــة فيروس كورونــا، وغياب 
المعلومــات الكاملــة حوله وفتــرة حضانته، ومدة 
نشــاطه، ارتأت وزارة الصحة فــي قطاع غزة تمديد 
فترة الحجر الصحي إلى 3 أسابيع بداًل من أسبوعين، 
وذلك للتأكد من خلــو المواطنين المحجورين من 

المرض قبل مخالطتهم للمجتمع.
في البدايــة أثار قرار الوزارة حالــة تذمر بين قطاع 
من المحجوريــن، ولكن بعد اقتناعهم بأن الخطوة 
تهدف للتأكد الكامل من سالمتهم، استجاب الكثير 

منهم لقرار.
وتتراوح معظم تقديرات فترة حضانة مرض كوفيد 
19 وفــق منظمة الصحة العالمية ما بين يوم واحد 

و14 يومًا، وعادة ما تســتمر خمســة أيام، في حين 
يؤكد علماء ومختصون أن الفترة قد تســتمر لـ28 

يومًا.
مديــر دائــرة مكافحــة العــدوى بــاإلدارة العامــة 
للمستشفيات بوزارة الصحة، الدكتور رامي العبادلة، 
أرجع قــرار تمديد فترة الحجر الصحي للعائدين من 
الخارج مباشــرة إلى مراكز الحجــر الصحي في غزة، 

لضمان سالمتهم وسالمة المجتمع ككل.
وقــال العبادلة في حديثه لـ«فلســطين«: »العلماء 
يؤكدون أن فترة الحجر المعروفة وهي الـ14 يومًا 
يمكن أن تعطينا نتائج بعد فحص العينات بنســبة 
خلــو %97 من فيــروس كورونا المســتجد، ولكننا 
أردنا الحصــول على نتائج بنســبة %100 لذا قمنا 

بتمديد فترة الحجر لـ3 أسابيع جديدة«.
وأضاف: »اإلجراءات االحترازية التي قامت بتطبيقها 
الجهات الحكومية تعد مــن أفضل النماذج عالميًا، 
حيث ســاهمت حتى اآلن في عدم تســجيل حاالت 

جديد للفيروس بين المحجورين أو داخل القطاع«.
وبيــن العبادلة أن المحجورين في بداية اتخاذ قرار 
تمديد فترة الحجر رفضوا االستجابة له، ولكن بعد 

إيضاح األسباب العلمية التخاذه استجابوا له.
وأوضح أن وزارة الصحة تحرص على ســالمة جميع 
ســكان غــزة، وتعمل يوميــًا على أخــذ عينات من 
المحجوريــن والمرضــى، وحــاالت مشــتبهة منها 

للتأكد من خلوها من فيروس كورونا.
الطبيــب عبد اهلل حامد، يؤكــد أن فيروس كورونا 
المســتجد يعد من أغــرب األمراض التــي عرفتها 
البشــرية وأكثرهــا غموضًا حيث لم يعــرف العلماء 
بعــد التركيبة الكاملــة لهذا الفيــروس، لذا يجب 
التعامل معه بكامل الجدية وأخذ إجراءات احترازية 

إضافية.
وقــال حامــد فــي حديثــه لـ«فلســطين«: »فترة 

حضانة الفيروس تختلف مــن منطقة ألخرى فمثاًل 
يوجد أشــخاص تم اكتشــاف المرض بهم بعد 25 
يومًا، وآخريــن خالل 5 أيام، ومرضــى خالل الـ14 
يومــًا، لذلك قرار وزارة الصحة فــي غزة يعد صائبًا 

ومسؤواًل«.
وأوضــح أن فتــرة الحضانة ألي مــرض تختلف من 
مريــض آلخر، فمثاًل تبلغ فترة حضانة األنفلونزا ما 
بين يوم و3 أيام، بينما تحتضن الحصبة ما بين 9 

إلى 12 يوما قبل ظهور األعراض.
ولفــت أن فيــروس كورونا حســب مــا توصل إليه 
العلمــاء تختلــف حضانته وفقــًا لمناعــة المصاب 
نفســه، فــإذ كانت قويــة فتتأخر ظهــور األعراض 
وكذلــك ال تكون النتائج إيجابيــة، وفي حالة كانت 
مناعــة المصابين ضعيفــة فقد تظهر مــن اليوم 

الثاني.

متديد فرتة الحجر الصحي يف غزة.. قرار مدروس لتحصني مناعة املجتمع

غزة-رام اهلل/ فلسطين:
حــذرت مؤسســات حقوقية، أمــس، من 
إصابة األسرى الفلســطينيين في سجون 
االحتالل اإلســرائيلي بفيروس »كورونا« 
المســتجد، عقــب اإلعــالن عــن إصابــة 

سجَّانين إسرائيليين بالوباء.
وحمل هؤالء فــي بيانات منفصلة وصلت 
»فلسطين« نسخة عنه، سلطات االحتالل 
المســؤولية الكاملــة عن أي مكــروه قد 
يلحــق باألســرى، داعين األمــم المتحدة 
الفــوري  للتدخــل  الدولــي  والمجتمــع 
لحمايتهم وتوفير كل متطلبات وشــروط 

الصحة العامة في السجون.
وقال نادي األسير: إن هناك مخاوف كبيرة 
علــى مصيــر 5 آالف أســير يقبعــون في 
سجون االحتالل، عقب اإلعالن عن تسجيل 
إصابات جديدة، بين صفــوف المحققين 

والسجانين بفيروس »كورونا«.
وأكــد النــادي فــي بيــان له، أمــس، أن 
هناك مخاوف من انتقال عدوى الفيروس 
لألسرى، خاصة مع صعوبة الحصول على 
معلومــات تتعلــق بظروفهم فــي اآلونة 
األخيرة، بســبب إجراءات العزل اإلضافية 
التــي فرضتهــا إدارة ســجون االحتــالل، 
ومنها وقف زيارات عائالتهم والمحامين.

خاصــة  الدوليــة،  المنظمــات  وطالــب 
اختصــاص،  كجهــة  األحمــر  الصليــب 
بالقيــام بــدور أكثــر فاعليــة مــن خالل 
زيادة طاقمه العامل في فلسطين، تلبيًة 
الحتياجــات الظــرف الراهــن، وتحقيــق 
إمكانية االطمئنان على األسرى، وطمأنة 

عائالتهم.
ودعــا النــادي المنظمــات للضغط على 
االحتالل من أجل وجود لجنة طبية دولية 
محايــدة، تشــارك فــي معاينة األســرى 
والتأكد من سالمتهم، لكون المعلومات 
التــي تصــدر حتــى اآلن مصدرهــا إدارة 
ســجون االحتالل، والتي عملت على مدار 
العقــود الماضية على طمــس الحقيقة، 

ومحاربة رواية األسرى.
وكانت هيئة شــؤون األسرى والمحررين، 
قالت أمس، إن ســلطات االحتالل أعلنت 
إســرائيليين  ســجانين  ثالثــة  إصابــة 
بفيروس »كورونا«، وهم: شــرطيان في 
ســجن »عوفر« وآخر في سجن »نتسيان 

الرملة«.
وأضافــت الهيئة، في بيان لها، أن ظهور 

مثل هذه اإلصابات تنــذر باقتراب كارثة 
حقيقية في صفوف األسرى الفلسطينيين، 
والموزعيــن علــى أكثــر من 23 ســجنًا 
ومركز توقيف إســرائيلي، والذين يتجاوز 
عددهم الـــ5000 معتقــل، بينهم 180 
طفاًل و700 مريض و41 أسيرة وعشرات 

المسنين.
وقــال رئيس الهيئــة قدري أبــو بكر، إن 
إعالن االحتــالل عزل ســجانين مصابين 
بـ«كورونا« يؤكد أن كل األســرى الذين 
احتكوا بالســجانين يجــب أن تجرى لهم 
فحوصات طبية، ويجب العمل على حماية 
األســرى الذين قــد يتعرضــون للعدوى 

نتيجة احتكاكهم مع السجانين.
وحــذرت الهيئــة مــن وصــول فيــروس 
كورونا إلــى داخل ســجون االحتالل، في 
ظل عدم اتخاذ ادارة السجون أي إجراءات 
عملية حقيقية لحماية األســرى، كتخفيف 
االكتظــاظ وتعقيم الســجون واألقســام 
والغرف باستمرار وتوفير وسائل الحماية 
والمعقمــات  كالمنظفــات  والنظافــة 

والمطهرات لألسرى.

المســؤولية  الســجون  إدارة  وحملــت 
الكاملــة عــن حيــاة األســرى. وطالبــت 
المنظمــات الدوليــة والصليــب األحمــر 
الدولي، بضرورة إجبار ســلطات االحتالل 
على توفير كل متطلبات وشروط الصحة 
الفحوصــات  وإجــراء  لألســرى،  العامــة 
الطبية المتخصصة لهم بشــكل منتظم 
ومتكامــل، واإلفــراج عن الفئــات األكثر 
ضعًفــا وهشاشــة في مناعتهــم الصحية 
كاألســرى المرضى وكبار السن واألطفال 

واألسيرات.
وفي الســياق، قال مركز أسرى فلسطين 
للدراسات: إن حديث االحتالل عن إصابة 
عــدد مــن الســجانين بفيــروس كورونا 
ضاعف القلق والخوف على حياة األســرى 

مئات المرات.
وقــال الناطــق اإلعالمــي باســم المركز 
رياض األشقر في تصريح، إن هذا ما نحذر 
منه منذ أســابيع بأن المرض سيصل إلى 
سجون االحتالل في ظل استهتار االحتالل 
بحياتهم، وعدم اتخاذ اإلجراءات الوقائية 
بمــا فيهــا إجــراء فحوصات دوريــة لكل 

عناصر الشــرطة واإلدارة الذين يعملون 
فــي الســجون للتأكــد مــن خلوهم من 

اإلصابة بالفيروس.
وأضــاف أن المجتمــع اإلســرائيلي أصبح 
موبوًءا، ومن ثــم احتمالية إصابة محقق 
أو شــرطي أو العامليــن في الســجون أو 
الشــركات الخاصة التــي تجلب األغراض 
إلــى الســجون بـ«كورونــا« أصبــح أمرًا 
واقعًــا، وهــذا يشــكل خطرًا علــى حياة 
األســرى ألنه ســينتقل لهم مباشرة عبر 

االحتكاك المباشر.
وطالب األشــقر بضرورة حماية األســرى 
على وجه الســرعة والحفاظ على حياتهم 
من أي ضرر، وإطالق ســراح كل األســرى 
المرضى وكبار السن واألسيرات واألطفال 
لحمايتهم من تداعيات وصول الفيروس 
إلــى الســجون، حيــث إن أجســادهم ال 

تتحمل ومناعتهم ضعيفة.
وأّكدت جمعية واعد لألسرى والمحررين، 
ســجونه  وإدارة  االحتــالل  اســتمرار  أّن 
فــي تجاهــل مطالــب األســرى العادلــة 
الوقايــة  إجــراءات  بتنفيــذ  واإلنســانية 

والســالمة داخل الســجون مــن فيروس 
كورونا سيكون له نتائج كارثية على حياة 

األسرى داخل السجون.
وقالــت واعــد، في بيــان لهــا، أمس، إن 
الكشــف عــن إصابــة 3 من الســجانين 
الوبــاء  انتقــال  أّن  يؤكــد  الصهاينــة، 
للسجون مســألة وقت ليس إال، »وحينها 
لــن يكون بمقدور أحد أن يســيطر عليه؛ 
نظرًا للطبيعــة الداخلية للســجون حيث 
يوجد عدد كبير من األســرى بداخلها في 

غرف وأقسام ضيقة«.
وأّكــدت أنّهــا لــن تتوقــف عــن توجيه 
المزيد من المناشدات لكل من له عالقة 
أن يتدخل لوقف كارثة إنسانية وأخالقية 

باتت على األبواب.
مــن جانبه حمــل المركــز الفلســطيني 
االحتــالل  ســلطات  اإلنســان  لحقــوق 
المســؤولية الكاملــة عــن أي مكروه قد 
يلحق باألســرى في ظل تفشــي فيروس 
»كورونــا«، مؤكــدًا ضــرورة توفير صلة 
مباشرة بين األسرى وأسرهم لالطمئنان 
علــى أوضاعهم، فــي ظل منــع الزيارات 

وااللتقاء المباشر بينهم.
وحذر المركز في بيان صحفي، أمس، من 
تدهور األوضاع الصحية لألســرى، خاصة 
في ضوء عــدم التزام ســلطات االحتالل 
بالقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 
الســجناء التي أقرتهــا قواعــد المواثيق 

الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب دولة االحتالل بتحمل مسؤولياتها 
القانونيــة عن أوضــاع األســرى، وتوفير 
الرعايــة الطبية الالزمة لهــم، خوفًا من 
تفشــي المرض بينهم، فــي ضوء تردي 
أوضاعهم المعيشية، بما في ذلك تكدس 
أقســام السجن بأعداد كبيرة من األسرى 

وتالصق األسِرَة داخل الغرفة الواحدة.
كمــا طالب المجتمــع الدولــي بالضغط 
علــى دولــة االحتــالل لإلفــراج الفــوري 
عــن األســرى، خاصــة النســاء واألطفال 
والمرضــى، ومــن أمضــوا ثلثــي المدة، 
وضرورة توفير الرعايــة الصحية، بحدها 

األدنى المتعارف عليها دوليًا.
ودعا المركــز الحقوقي، األمــم المتحدة 
الفلســطينية  لــألرض  الخاص  والمقــرر 
المحتلة بالتدخل الفوري لحماية األســرى 
والضغــط على دولــة االحتــالل لإلفراج 

الفوري عنهم.

دعت األمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل الفوري
مؤسسات حقوقية تحذر من وصول »كورونا« لألرسى يف سجون االحتالل
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نداء استغاثة العامل 
وسفينة تايتنك

المستشار/ أسامة سعد

كلمــا دارت أحــداث التاريخ يجد فيه اإلنســان حين 
يتفكر تشابًها وتناظًرا في مجريات تلك األحداث، 

مع اختالف في الظروف واألوقات والتفاصيل.

غـــزة

عبد الهادي راجي المجالي
الرأي األردنية

طلت مذيعة أردنية قبل فتــرة وانتقدت الوضع في غزة, 
انتقدت الحجر الصحــي، ووصفته باإلهانة, وقالت كالمًا 

ال يستحقه أهل غزة.
لست بمعرض الرد على أحد أبدًا, ولكن تلك البنت حين 
تحدثــت أوجعتني جدًّا، ألن من يريد أن يتحدث عن غزة 
فعليه قبل أن يتحدث عنها أن يعبر ألف نفق، وأن يمشي 
فــي مخيم الشــاطئ, وأن يأكل من الشــطة هنالك, وأن 

يتفادى قذيفة عابرة سقطت في الشجاعية.
مــن يريــد أن يتحدث عن غــزة, عليه أن يراقــب عملية 
والدة, فاألطفال هنالك يخرجون للحياة برتبة شهداء، وال 
يخرجون للحياة بمسمى طفل أبدًا، وحين يكبرون قلياًل 
ال يوجد )لهايات( لهم, فالحليب مفقود كثيرًا, واألمهات 
هنالك ال يضعن أحمر الشــفاه كثيرًا، وال يتبرجن كثيرًا, 

وظيفتهن إرضاع األطفال.
األم الغزية تركز على ذلك فحليبها ال يوجد فيه )الكازين( 
بل يوجد أحمد ياســين، ال يوجد فيه )اللكتوفرين( يوجد 
فيــه بعض القذائــف التي تطلق بمدفع هــاون صنع في 
ورشــة قديمة على أطراف مخيم المغــازي, وال يوجد فيه 
مصــل الـ)البومين(، بــل يوجد فيه فلســطين، حاضرة, 
ويوجــد فيــه بعض البارود، فهو ســيكبر حتمًــا ويتعلم 
قاعدة في الحياة تقول: )بوصلة ال تشــير إلى فلســطين 

كافرة(.
غــزة ال تحتاج لمقاومــة )الكورونا( بل تحتاج ألن نشــعر 
بشــعب من أعوام وهو تحت الحجر بقرار أممي وبتواطؤ 
من العالم, والمصاب هنالك ال يحتاج لمستشفيات، يحتاج 
فقــط ألن تديروا ســريره للبحر فقــط, وأن تخففوا من 
صــوت الصفيح في المخيم حين يلعب به الهواء, ويحتاج 
ألن يقرأ ســورة )الضحى( قبل النوم وســيهزم الكورونا، 
من هزم الـ إف )14(، من هزم القذائف الفســفورية، من 
هزم كتائب الحقد اليهــودي, من هزم آالف األطنان من 
الحديــد وهي تهــرس الجثث, من هزم الحقــد واألنانية 
والصلف، من حفظ للعروبة هيبتها وللدين وقاره، حتمًا 

سينتصر على الكورونا، حتمًا سيهزمه.
غــزة ال تحتاج لرأفــة مذيعة, وال تحتاج لســخريتها، غزة 
المدرسة التي شيد أســوارها أحمد ياسين, وأحمد، مثل 
اآليــات التي تتلى فــي الهزيع األخير مــن ليل المتهجد, 
أحمــد نجمة ال يصلها نظر, وأحمد هــو طهر كل مئذنة 
فــي غزة, وهو النار التي تخرج مــن فوهات البنادق, وهو 
الشــهيد الحر النقي، وكل موجة حين ترتطم بشــواطئ 
بحــر غزة, تترحم عليــه، أي أمة تلك التــي جعلت الموج 

ينطق غير أهل غزة!
ال تهتموا لغزة, فالشهداء هنالك بركتهم وحدها كافية, 
وكفيلة بعالج كل مصــاب، والبنات هنالك مثل نخل غزة 
يصعدن الفضاء باسقات شامخات, غير أنهن يختلفن عن 
نخلها بــأن النخل يرمي التمر والبلــح، هن قررن عجرفة 
علــى الجالد, وتحديًــا للتاريخ، بأن يلدن الشــهداء, كل 
طفل هو مشــروع شــهيد، كل رحم هو مصنع للشهداء، 
وكل جديلة في غزة هي ســياج للعروبة والدين واألرض 

والعرض.
ال تخافــوا على غــزة, وأدعــو اإلعالم العربــي، المضمخ 
بالمكيــاج وأحمر الشــفاه والكحل الخائــن، نعم فالكحل 
حيــن يكون مزيًفــا يخون األنوثة والحيــاة, أدعو اإلعالم 
العربــي أال يخاف على غزة، ألن هــذه األرض فيها )زلم( 
بمعنى الكلمــة، وبحجم البنادق, وفيهــا اختصرت قصة 
الدم والشــهداء، وفيها فلســطين حاضرة في كل طلقة 
وكل صــالة وكل نظــرة, وكل صرخــة ألــم لحظة والدة 
طفــل، حاضرة حتى في القهوة والمــاء, حتى في النفس 

ودمع العين.
حمى اهلل غزة.

abdelhadi18@yahoo.com

يمــر بنــا الزمن وتــدور دورتــه، وتحيط بنا 
أقــدار اهلل )ســبحانه وتعالــى(، وتمضي بنا 
تلك األقدار إلى مشــيئة اهلل لتريَ اإلنســان 
في نفســه عبرًا وعظات تذكره بأنه مخلوق 
ضعيــف مــن مخلوقــات اهلل خاضــع لقدرته 
ومشــيئته، وكلما دارت أحــداث التاريخ يجد 
فيه اإلنســان حين يتفكر تشــابهًا وتناظرًا 
فــي مجريات تلــك األحداث، مــع اختالف في 
الظــروف واألوقــات والتفاصيــل، ولعــل ما 
أســطره هنا من كلمــات يعبر عمــا جال في 
خاطــري مــن ترابــط بيــن حدثيــن الفارق 

الزمني بينهما نحو مائة عام.  
 أبحرت سفينة تايتنك في رحلتها األولى عام 
1912م مــن إنجلترا إلى الواليــات المتحدة 

األمريكية، وكانت حســب ما روجت الشــركة 
المصنعة لها ســفينة ضد الغرق، وقد رســخ 
ذلك في أذهان ركابهــا وطاقمها، إلى درجة 
أن ربان السفينة وطاقمها رفضوا أن يحملوا 
علــى ســطحها قــوارب نجــاة تناســب عدد 
المســافرين، العتقادهم الجازم أن سفينتهم 
صممــت بحيــث ال يمكــن لهــا أن تغــرق، 
ففضلوا اســتغالل ســطح الســفينة من أجل 

تجهيز أماكن استجمام لهو لركابها.
وفي يــوم 15 أبريــل من عــام 1912م في 
شــمال المحيط األطلسي بعد أربعة أيام من 
بداية رحلتها األولى من مدينة ساوتهامبتون 
إلى نيويورك غرقت تايتنك، وعلى متنها نحو 
2224 شخصًا حينما اصطدمت بجبل جليدي 

الســاعة 11:40 دقيقــة مســاًء، وغرقت بعد 
ساعتين وأربعين دقيقة في الساعة 2:40، ما 
أدى إلى موت 1500 شــخص، وكانت كارثة 

من أكبر الكوارث المميتة. 
ومــن درامــا المشــهد أن أول ســفينة إنقاذ 
وصلــت إلى موقع الســفينة تايتنك بعد نحو 
تســع ســاعات من إطــالق نداء اســتغاثتها، 
وكان قد مــر على غرق تايتنك نحو الســاعة 

والنصف. 
تحل ذكرى غرق تايتنك بعد نحو أســبوعين، 
وهــي مــدة الحجــر الصحــي المقــرر طبيًّا 
للمصابين أو المشــتبه بإصابتهم بفيروس 
كورونــا، ولعل أوجــه التشــابه الكبيرة بين 
مأســاة تايتنك وما تعايشــه البشــرية اليوم 
من مأساة ليهيئ لك أن التاريخ يعيد نفسه، 
ولكــن بصورة أخرى تتشــابه فــي مجرياتها 

وتختلف في تفاصيلها.
 فقــد صممــت تايتنك ســفينة ضــد الغرق، 
وكأنهــا تحــدٍّ لقــدرة ومشــيئة اهلل، تمامًا 
كحال البشــرية اليوم التي ظنــت أنها قادرة 
علــى كل شــيء، فجاءها بأس اهلل )ســبحانه 
وتعالى( من حيث ال تحتســب، وسخر أضعف 
مخلوقاته كورونا ليحطم هذا الكبرياء تمامًا، 

كما حطم جبل الجليد كبرياء تايتنك. 
لــم يكلف مصممــو تايتنك أنفســهم لوضع 
مزيد من قوارب النجــاة على متنها، وفضلوا 
أن يجعلــوا أماكنها مناطق اســتجمام ولهو، 
وكذلك لم تول البشــرية صحة اإلنســان ما 

يلزم من اإلنفاق، وفضلت اإلنفاق على وسائل 
اللهو والمجون حينًا، ووسائل الدمار والقتل 
والفتــك أحيانًا، لذا انهارت األنظمة الصحية 
ولم يجد المرضى أجهزة تنفس تنقذهم من 
الموت، تمامًــا كما حدث مــع ركاب تايتنك 
حين لم يجدوا قوارب تحملهم لتنقذهم من 
غرق محقق، لكــن المفارقة أن طاقم تايتنك 
جعل أولوية ركوب قوارب النجاة لكبار السن 
واألطفــال، أما اليــوم فاألولوية فــي أجهزة 
التنفــس لليافعيــن القادرين علــى مقاومة 

المرض. 
أطلقت تايتنك نداء استغاثتها فور اصطدامها 
بالجبل الجليدي، ولكن الزمن كان أسبق من 
اإلغاثة، فغرقت بعد ساعتين وأربعين دقيقة، 
ووصلت اإلغاثة بعد تسع ساعات من حصول 

االصطدام. 
وكذلك حال البشرية اليوم التي أطلقت نداء 
استغاثتها فور اكتشــاف الفيروس، لكن كما 
هــو مقدر علميًّــا اللقاح يحتاج مــن عام إلى 
عــام ونصف، في حين المــرض يفتك ويقتل 

في أسبوعين أو أكثر قلياًل. 
غرق من ركاب تايتنك نحو %68 من ركابها، 
ونجا البقية ممن توافرت لهم أســباب النجاة 
مــن الذيــن اســتطاعوا أن يركبــوا القوارب 
أو صمــدوا فــي الماء المتجمــد حتى وصلت 
النجدة، ولكن هل يصمد البشــر أمام جائحة 
كورونا أم أن اهلل قدر لنا شأنًا آخر، فاهلل غالب 

على أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

أيــام قليلــة قد تفصِل األســرى عــن مداهمة 
وباء كورونــا، وانتفاضة حقيقية قد تشــهدها 
السجون بسبب »الكوروإســرائيلي«، وهذا هو 
واقع الحال في أقســام األســرى الفلسطينيين؛ 
ففي الوقت الذي تحاول دول ومنظمات عالمية 
التصدي لهــذا الوبــاء، وباءت بالفشــل، يقف 
األسير الفلســطيني بيديه الفارغتين من سوى 
قطعــة صابون ليواجه صَلف االحتالل من جهة 
إذ يتلذذ وزير األمــن الداخلي برزمة العقوبات 
التــي فرضها أخيــرًا على األســرى، ومن جهة 
ثانية التخوّف من اقتحاِم كورونا حياة األسرى.

وقد تشــهد األيــام القليلة القادمــة انتفاضة 
عارمة تشــمل جميع األســرى، بســبب تهاوُن 
مصلحــة الســجون فــي االســتجابة لمطالــِب 
األســرى، ووقف اإلجراءات العقابية التي طالت 
جميــع مناحــي حياتِهــم، وأهمهــا تجريدهم 
من إمكانات بســيطة للتصدي لهذا الفيروس 
القاتــل، ومنعهــم من مــواد الطهــي كزيتِ 
الزيتــون وزيت القلي، وتقليص كميات الخضار 
التي يشــتريها األســرى ووقف شرائهم اللحوم 
واألســماك التي هــي مــن مصــادر البروتين 
الضروريــة، ولم يقفُ األمر عنــد هذا الحد، بل 
منع األسرى من شراء المنظفات التي تستخدم 

لتعقيــم الحمامــات وغــرف معيشــة األســرى، 
وكذلك منع الهيئــات التنظيمية وممثليها من 
االطالع على ظروفِ األســرى المعزولين أخيرًا 
في ســجن مجدو، بســبب إصابتهم بالفيروس 
الــذي تحاول إدارة الســجون التكتم عليه خوًفا 
من ردة فعل الشــارع الفلســطيني، األمر الذي 
يضع األســرى على أعتاب مواجهة مفتوحة مع 
االحتالل دفاعًا عن حقهم في الحياة وعودتهم 

إلى أهلهم.
وإن اســتخفاف إدارة السجون حياة األسرى بلغ 
أقصــى درجاتــه، بعــد أن طالب أســرى مجدو 
إدارة السجن هناك بإجراِء فحص لكل األسرى، 
وتوفير إمكانات وقائيــة كالكمامات والقفازات 
ومــواد التعقيــم، فــكان رد اإلدارة: »لديكــم 
جوارب اصنعوا منها كمامات، وعندكم صابون 
عقموا بــه غرفكم«، وهذه أصنــاف من ضمن 
األصناف التي مُنع شــرائها أخيرًا، في محاولة 
واضحة من مصلحة السجون الستفزاز األسرى، 
في الوقت الذي ينكفئ فيه العالم على نفســه، 
وتنشــغل كل دولة ومنظمة في حل مشكلتها 

مع كورونا.
إن محــاوالت األســرى المتفانيــة لمنــع دخول 
فيروس كورونا إلى حياتهم قد تفشَل، وعندها 

ستتحول الســجون إلى أكبر بؤرة جديدة لهذا 
الوبــاء، فواقع الســجون وطريقــة بنائِها على 
مســتوى الرعاية الصحيّة المتهالكة يضمنان 
تفشــي هذا المرض، إذ يُحتَجز في كل قســم 
80 أســيرًا يمثلــون حلقــة اجتماعيــة واحدة 
ومســتوى تفاعل بينهم كبيــر، وال يمكن عند 
إصابة أي أســير منهم عزله عن باقي األسرى، 
مــا قد يحول األقســام إلــى بؤر عــزل أو مقابر 
جماعية، فاألسرى يملكون كامل الحق باإلفراج 
عنهم بســبب هــذه الجائحــة العالميــة؛ فهم 
ليسوا قتَلة مستأجرين وال ُقّطاع طرق ليُتركوا 
وحدهم أمام عدوّهم، وإنما هم جنود لشــعب 
لــه الحق فــي الحرية واالســتقالل، وإن كان ال 
بد من مجابهة الموت، فإن األســرى يفضلون 

الموت بالرصاص وهم شامخون.
وعلى شــعب فلســطين العظيــم الوقوف عند 
مســؤولياتِه تجاه أبنائه األسرى كما عهدناه، 
وعدم كشــف ظهــر الحركــة األســيرة، وعدم 
التماهــي مع التقصيــر الواضح مــن الفصائل 
والمؤسسة الرسمية في الضغط على االحتالل، 
واســتخدام كل األوراق المتاحــة لإلفــراج عن 
األسرى، وأهم هذه األوراق ملف أسرى االحتالل 

لدى المقاومة الذي طال استخدامه.

»اصنعوا من الجوارب 
كاممات«.. كورونا املوت 

املرتبص باألرسى
بقلم األسير: أبو أحمد الفلسطيني

المركز الفلسطيني لإلعالم

إن محاوالت األسرى المتفانية لمنع دخول فيروس 
كورونا إلى حياتهم قد تفَشــل، وعندها ستتحول 
الســجون إلــى أكبر بــؤرة جديــدة لهذا الوبــاء، فواقع 
السجون وطريقة بناِئها على مستوى الرعاية الصحّية 

المتهالكة يضمنان تفشي هذا المرض.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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عواصم/ وكاالت:
تقتــرب أوروبــا من تســجيل نصــف مليون 
إصابة بفيروس كورونا المســتجد، إذ تعاني 
القــارة العجــوز ومعهــا الواليــات المتحدة 
األميركيــة مــن أشــد تداعيات هــذا الوباء 
العالمــي، وفي العالم العربــي واصلت دول 
عدة تســجيل وفيات وإصابــات جديدة تثير 

تساؤالت بشأن تطور الوباء على أراضيها.
وقد تجــاوزت حصيلة اإلصابــات بالفيروس 
المســبب لمــرض كوفيــد19- فــي أنحــاء 
العالــم 752 ألف إصابة، منها أكثر من 408 
آالف فــي أوروبا وحدهــا، ونحو 150 ألفا في 

الواليات المتحدة وكندا.
وتجــاوزت حصيلة الوفيات عالميــا 36 ألفا، 
منهــا حوالي 26 ألفــا في أوروبــا، وتتصدر 
إيطاليا قائمة الدول األكثر تسجيال للوفيات 
حيــث أحصت 11,591 وفاة، تليها إســبانيا 
بـ7340 وفــاة، وتعافى أكثر مــن 158 ألف 

مصاب في أنحاء العالم.
في غضون ذلك، توالت اإلصابات بالفيروس 
في صفوف السياســيين ونخبة المسؤولين 

عن إدارة هذه األزمة في عدد من الدول.
إصابة مسؤولين بارزين

وأعلنت الســلطات في إســبانيا أمس إصابة 
رئيــس هيئــة الطــوارئ الصحيــة فرناندو 
ســيمون -الذي قاد جهــود التصدي لألزمة 

بفيروس كورونا - بعد إجراء الفحص.
يشــار إلــى أن ســيمون كان علــى تواصل 
مســتمر مع رئيس الوزراء اإلســباني بيدرو 

سانتشيث.
غير أن ماريا خوسيه سييرا -التي حلت محل 
سيمون- بشرت الشعب اإلسباني في مؤتمر 
صحفــي بتباطؤ معــدل اإلصابــات اليومية 
بفيــروس كورونا منذ تطبيق إجراءات الحجر 
الجماعــي، وأوضحت أن اإلصابات تزيد اآلن 
بنحــو %12 يوميا مقارنة بنحو %20 قبل 25 

مارس/آذار الجاري.
وســجلت إســبانيا تراجعا طفيفا في حصيلة 
الوفيات اليومية جراء وباء كورونا المستجد، 
إذ أحصــت 812 وفاة خالل 24 ســاعة، بعد 

عدد قياسي قدره 838 أول من أمس.
وبذلك، بلغت الحصيلــة اإلجمالية للوفيات 
في هذا البلــد 7340 وفاة، وهي ثاني أعلى 

حصيلة في العالم بعد إيطاليا.   

كمــا تخطــت حصيلــة اإلصابــات المثبتــة 
بفيروس كورونا في إسبانيا 85 ألف إصابة، 
بزيادة حوالي 6400 إصابة عن يوم أول من 

أمس.
في قلب الحكومة البريطانية

وفــي بريطانيا، بــدا أن الفيــروس يواصل 
انتشاره في قلب الحكومة البريطانية أمس، 
حيث خضع دومينيك كامينغز أبرز مستشاري 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون 
للعــزل الذاتي، بعد ظهــور أعراض عليه قد 
تشــير إلى إصابتــه بالمرض بعــد أيام من 

تأكيد إصابة جونسون به.
وأكد متحدث باســم مقر رئاســة الوزراء في 
داونينــغ ســتريت تقريــرا نشــرته صحيفة 
ديلــي ميل عن أن كامينغــز -وهو أحد أكثر 
الشــخصيات نفــوذا في الحكومــة- ظهرت 
عليــه أعراض شــبيهة بمــرض كوفيد19- 
الــذي يســببه فيــروس كورونا، وأنــه عزل 

نفسه.
وخالل األيام الماضية، أكدت التحاليل أيضا 
إصابة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، 
بينما خضع كريس ويتني كبير المستشارين 

الصحيين للحكومة للعزل الذاتي.
وفي الواليات المتحدة تجاوز عدد المصابين 

بفيــروس كورونا 148 ألفا، وســجلت البالد 
فــي الســاعات األخيــرة 322 وفــاة جديدة 
بالفيــروس، ليصــل العــدد اإلجمالــي إلى 

2513 حالة وفاة.

أميركا تجيز الكلوروكين
وســمحت إدارة الغــذاء والدواء باســتخدام 
وهيدروكســيكلوروكين  كلوروكيــن  عقاري 
عالجا لفيــروس كورونا المســتجد لكن في 
المستشــفيات فقط، وهما عقاران مضادان 
للمالريــا يعلــق عليهما الرئيــس األميركي 

دونالد ترامب آماال كبيرة.
وأكــدت وزارة الصحة األميركية في بيان أن 
إدارة الغــذاء والدواء أعطــت الضوء األخضر 
»من أجــل أن يقوم األطبــاء بتوزيع ووصف 
المراهقيــن  للمرضــى  العالجــات(  )هــذه 
والراشــدين المصابين بكوفيد19- والذين 
يعالجون في المستشــفيات بشــكل مناسب 
عندما تكون التجارب الســريرية غير متوفرة 

أو ممكنة«.
وفــي وقت ســابق، رجح الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب أن تشــهد الواليات المتحدة 
كورونــا  بفيــروس  الوفيــات  معــدل  ذروة 
خالل األســبوعين المقبليــن، وأعلن تمديد 
إرشــادات التباعــد االجتماعي حتــى نهاية 

أبريل/نيسان المقبل.
كما أكد خالل مؤتمر صحفي مع أعضاء لجنة 
األزمــة لمواجهة وبــاء كورونا أنه ســيجري 
العمل على ضمان تسريع الفحوص من أجل 
تطويق مدى انتشــار الفيــروس وتقويضه، 
وأكد أن لواء الهندسة في الجيش األميركي 
ووكالــة الطــوارئ الوطنيــة يعمــالن على 
مدار الســاعة لبنــاء مستشــفيات بالمناطق 

المتضررة.
وأضــاف ترامب أن الحديــث كان يجري عن 
عدد وفيات يتجــاوز المليونيــن، لكن رصد 

أكثر من تريليوني دوالر حال دون ذلك.  
وكانــت رئيســة مجلــس النــواب األميركي 
نانســي بيلوســي اتهمت الرئيــس ترامب 
بإنكار المدى الحقيقي النتشــار وباء كورونا 
وشــدته، وقالت إن هذا التصرف يتسبب في 

إزهاق أرواح.
العالم العربي

في السعودية، أعلنت وزارة الداخلية أمس 
تطبيق إجراءات احترازية إضافية بعدد من 
األحيــاء الســكنية في مكــة المكرمة ومنع 

التجول فيها.
ونقلــت وكالة األنباء الرســمية عن مصدر 
مســؤول بــوزارة الداخليــة قولــه إنه تم 

عزل أحيــاء أجياد، والمصافي، والمســفلة، 
والحجون، والنكاســة، وحوش بكر في مكة 

المكرمة.
وأوضح المصدر أن هذه األحياء سيتم »منع 
الدخــول إليها أو الخروج منها ومنع التجول 
فيهــا علــى مدار اليــوم 24 ســاعة، وذلك 
اعتبارا من الســاعة الثالثة من ظهر أمس 

وحتى إشعار آخر«.
وفــي الوقت نفســه، أعلنــت وزارة الصحة 
الســعودية تســجيل 154 إصابــة جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد ليرتفع اجمالي 

اإلصابات في البالد إلى 1453 حالة.
وقال المتحدث باســم الــوزارة في مؤتمر 
صحفي إنه لم يتم تسجيل أي وفيات، بينما 
تعافــى 49 مصابــا ليصــل إجمالي حاالت 

الشفاء إلى 115.
وفــي األردن، بــدأ الجيــش صبــاح أمــس 
إخــراج نحو خمســة آالف شــخص خضعوا 
للحجــر الصحــي اإللزامــي في فنــادق في 
عمان والبحر الميــت، وذلك بعد إتمامهم 
14 يوما كإجــراء احترازي والتأكد من عدم 

إصابتهم بفيروس كورونا.
ونقلــت وكالة »رويتــرز« أن لجنة تســيير 
معرض إكســبو لعام 2020 المقرر إقامته 
فــي إمارة دبــي أوصت بتأجيــل المعرض 
العالمــي لمدة عام بســبب وبــاء فيروس 

كورونا العالمي.
وكانت تقديرات المنظمين العام الماضي 
تفيــد بأن 11 مليون زائر مــن خارج البالد 
ســيحضرون الحدث الذي يضم أجنحة من 

192 دولة.

وأعلنت نقابــة األطباء في مصر أمس وفاة 
أول طبيب مصري إثر إصابته بـ« كورونا«.

وكتبــت النقابة علــى صفحتها الرســمية 
على موقع فيســبوك »أول شــهيد للواجب 
من األطبــاء في مصــر، أحمد اللــواح من 
بورســعيد في ذمة اهلل بمستشــفى العزل 
في اإلســماعيلية بعــد إصابتــه بفيروس 

كورونا«.
وكان اللواح أســتاذا ورئيس قسم التحاليل 
الطبية بجامعة األزهر، وتوفي عن 57 عاما.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس ارتفاع 
عدد اإلصابات المؤكــدة بفيروس كورونا 

في البالد إلى 656، والوفيات إلى 41.

أوروبا تقرتب من نصف مليون إصابة
 بـ»كورونا« وإيطاليا تتصدر سجل الوفيات

أحد الشوارع المركزية في بلغراد خاٍل من الناس             )أ ف ب(

 الرياض/ األناضول:
أعلن »التحالف العربي« الداعم للحكومة اليمنية، أمس، إطالق 
»عملية عسكرية نوعية«؛ لتدمير أهداف عسكرية تتبع لجماعة 

»الحوثيين«.
وبحســب وكالة األنباء الســعودية الرســمية، قال التحالف، إن 
»العملية العســكرية تأتي لتحييد وتدمير التهديد البالســتي 

والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين«.
وأضــاف أنه »اتخذ اإلجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي 

أضرار جانبية«.
وشــدد التحالف، الذي تقوده الســعودية، على أنه ســيواصل 
»اتخاذ اإلجراءات والوســائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات 

مليشيا )الحوثي( التي تتعمد استهداف المدنيين«.
واألحد، أعلن »الحوثيون«، في بيان نشــرته قناة »المســيرة« 
الناطقة باسم الجماعة، تنفيذ »أكبر عملية عسكرية في العمق 
الســعودي بصواريخ باليســتية وطائرات مســيرة، استهدفت 
عــددا من األهداف الحساســة في الرياض، وجــازان، ونجران، 

وعسير«.

وذكــرت الجماعــة، أنه ســيتم الكشــف عن تفاصيــل العملية 
العسكرية الواسعة والنوعية خالل األيام المقبلة.

وجاء إعــالن »الحوثييــن« بعد ســاعات من إعــالن »التحالف 
العربــي«، في بيان، اعتــراض صاروخين باليســتيين أطلقتها 
الجماعــة مــن اليمن وتدميرهما في ســماء الريــاض وجيزان 

)جنوب(، دون تسجيل خسائر باألرواح.
ويأتــي هــذا التصعيد رغــم ترحيــب »الحوثييــن« والحكومة 
اليمنيــة بدعوة األمــم المتحدة لوقف إطالق النــار في اليمن، 

واالستعداد لمواجهة التفشي المحتمل لفيروس كورونا.
وللعام الســادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات 
المواليــة للحكومــة، ومســلحي الحوثــي المتهميــن بتلقــي 
دعم إيراني، والمســيطرين على محافظــات بينها صنعاء منذ 

سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مــارس/آذار 2015، يدعم تحالف عســكري عربي تقوده 
الســعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب 
خلفت »أزمة إنسانية حادة هي األسوأ في العالم«، وفقا لألمم 

المتحدة.

بغداد/ األناضول:
تعّهــد رئيس حكومــة تصريف األعمــال العراقيــة عادل 
عبد المهدي، أمس، بمالحقة المســؤولين عن اســتهداف 
القواعد العســكرية والبعثات األجنبية في البالد، إثر إيقاف 
التحالف الدولي أنشــطته وتغيير خططه نتيجة التهديدات 

األمنية وانتشار وباء »كورونا«.
وعلى مدى األســابيع الماضية تعرضت القواعد العسكرية 
األمريكية والمنطقة الخضراء حيث مقر السفارة األمريكية 

إلى هجمات صاروخية أوقعت قتلى وجرحى.
وإثــر الهجمــات قــرر التحالــف الدولــي بقيادة واشــنطن 
إيقــاف جميع أنشــطته الخاصة بتدريب القــوات العراقية، 
واالنســحاب من بعــض القواعد العســكرية، وتســليمها 

للعراق.
وقال عبد المهــدي في بيان له، إن »األعمــال الالقانونية 
في اســتهداف القواعد العســكرية العراقيــة أو الممثليات 

األجنبية هو استهداف للسيادة العراقية«.
وأضاف عبد المهدي أن »القيام بأعمال حربية غير مرخص 

بهــا تعتبر تهديــدا ألمــن المواطنين وانتهاكا للســيادة 
ومصالح البالد العليا«.

وتابــع عبد المهــدي أن »الحكومة ســتتخذ كل اإلجراءات 
الممكنــة لمالحقة الفاعليــن ولمنعهم مــن القيام بهذه 

األعمال«،
وأشــار أن »الحكومة تتابــع بقلق المعلومــات حول وجود 

طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية«.
وبيّــن رئيس الوزراء العراقي بــأن »الجهود يجب أن تتجه 
لمحاربــة داعــش وبســط األمن والنظــام ودعــم الدولة 

والحكومة والتصدي لوباء كورونا«.
وتتكــرر الهجمــات الصاروخيــة التي يشــنها فــي الغالب 
مســلحون عراقيون موالــون إليران على قواعد عســكرية 

تضم قوات التحالف، وخاصة األمريكية، منذ شهرين.
وتزايــدت وتيرة هــذه الهجمات منذ اغتيــال كل من قائد 
»فيلق القدس« اإليراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة 
»الحشد الشعبي« العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة 
جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

»التحالف العريب« يعلن إطالق عملية 
عسكرية »نوعية« ضد الحوثيني

الحكومة العراقية: سنالحق مستهديف 
القواعد العسكرية والبعثات األجنبية



Tuesday 31 March 2020 الثالثاء 7 شعبان 1441هـ 31 مارس/ آذار
12

املالية بغزة ترشع برصف 
رواتب املتقاعدين

غزة/فلسطين:
بدأت وزارة المالية في غزة أمس، بصرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس/ 
آذار الجــاري. وأفادت الوزارة في تصريح مقتضب عــن بدء صرف الرواتب في 

فروع البريد وبنكي الوطني اإلسالمي واالنتاج الفلسطيني.
وفي ســياق آخــر بدأت وزارة الماليــة بالتعاون مع وزارة التنميــة االجتماعية، 

أمس، بصرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة عن شهر مارس.
وذكرت أن الصرف سيكون في كافة فروع البريد وذلك حسب األحرف األبجدية 
التــي ســيعلن عنها بنك البريــد. ودعت المســتفيدين لاللتــزام بالتعليمات 

واإلجراءات الصادرة من بنك البريد بخصوص موعد وآلية الصرف.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
انعكس انتشار فيروس »كورونا« على عمل 
بلديــات قطاع غــزة التي أنهكهــا الحصار 
عامًــا،   14 منــذ  المتواصــل  اإلســرائيلي 
لتحمــل تلك األزمــة على كاهــل البلديات 
أعباًء إضافية خاصة فــي مناطق المخيمات 

المكتظة بالسكان.
وأول مــن أمــس، أطلقــت بلديــات غــزة، 
3 مالييــن دوالر حتــى  لتوفيــر  مناشــدة 
تتمكــن مــن مواصلــة تقديــم خدماتها، 
والمســاهمة في مواجهة فيــروس كورونا، 
محذرة من احتمالية انهيــار العمل البلدي 
بسبب شــح الموارد وقلة اإلمكانات الالزمة 

لعمل البلديات.
لجنة مركزية

ويقــول رئيــس بلدية مخيم البريج وســط 
أزمــة  إن  غــزة، محمــود عيســى،  قطــاع 
»كورونــا« زادت مــن األعباء علــى بلديته 
بشــكل كبير جدًّا، خاصة في ظل معاناتها 
من ضائقة مالية، بسبب الحصار المفروض 
علــى قطاع غــزة، منــذ 14 عامًــا، مطالبًا 
الحكومتيــن بــرام اهلل وغزة بمســاندتها 

لمواجهة الفيروس.
وأكــد عيســى لصحيفــة »فلســطين« أن 
لجــأت  »كورونــا«  انتشــار  منــذ  بلديتــه 
لتوعيــة المواطنين فــي المخيم بخطورته 
وباإلجــراءات الالزمــة للوقايــة منــه، عبر 
منشورات مكتوبة وزعتها في أرجاء المخيم 

أو عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وقال عيســى: »شــكلنا لجنة مركزية تضم 
جميع الفصائــل والمؤسســات العاملة في 
المخيــم، للتواصل مع مؤسســات المجتمع 
المدنــي لجمــع التبرعات والمــواد العينية 

لمقاومة »الفيروس«.
وأضاف: »قمنــا عبر اللجنة بفعاليات لتوزيع 
منشورات توعوية وتنظيف وكنس الشوارع 
وتعقيمها بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني 

في المحافظة الوسطى«.
وبيــن أن لجنــة الطوارئ بالمخيم رشــحت 
مجموعــة مــن الشــباب لتقــوم بمهمــة 
مكافحــة »كورونــا«، حيــث خصصــت لها 
البلدية غرفة من مقرها لتتابع عملها منها.

وأشــار إلــى أن البلديــة أوقفــت الســوق 
األســبوعي )يوم الخميس( لمنــع االزدحام 
بين المواطنين واســتبدلت بها نقاط بيع 
للخضــراوات والفواكــه في أماكــن التجمع 

تعلم طوال أيام األســبوع، في حين أغلقت 
األماكن العامة كالمتنزهات.

وذكــر عيســى أن البلديــة نفــذت جوالت 
إرشــادية علــى مطاعــم الفــول والفالفــل 
وغيرها لتوضيح سبل الوقاية من الفيروس، 

ووزعت عليهم نشرات توعوية.
وبين أن لجانًا شُــكلت ضمــن »الطوارئ 
المركزية« -حال تطور انتشــار »كورونا«- 
لمســاعدة المواطنيــن واإلســعاف ونقــل 
المصابيــن، بجانــب وضــع آليــة لضمان 

استمرار تقديم الخدمات لهم.
دعم مالي

بــدوره أوضح رئيس بلديــة مخيم المغازي 

محمد بركة النجار أن البلدية تقوم بتعقيم 
شــوارع المخيــم بشــكل دوري، وأوقفــت 
الســوق الشــعبي لمنع االزدحام، في حين 
أقامــت نقــاط بيــع للخضــراوات والفواكه 
فــي أماكن متعــددة بالمخيــم )تعمل في 
أيــام الســبت واالثنيــن واألربعــاء( لتوفير 

مستلزمات المواطنين مع مراقبة األسعار.
»فلســطين«:  لصحيفــة  النجــار  وقــال 
»نقــوم بعملية الــرش والتعقيــم لياًل كي 
ال نزعــج الناس وال نؤثر فــي تحركاتهم«، 
مضيًفا: »انضــم إلينا عدد مــن الجمعيات 
األهليــة والمتطوعين للعمــل ضمن خطة 
طــوارئ مركزيــة لمتابعة تطورات انتشــار 

»كورونا««.
وبيــن أن البلدية تقوم بــدور كبير لتوعية 
المواطنين بالمرض وسبل الوقاية منه عبر 
المنشــورات المطبوعة ووســائل التواصل 
: »نقوم بحمالت تفتيش  االجتماعي، قائــالً
دوريــة علــى المحــالت التجاريــة والحرف 

لضمان التزامها بالشروط الصحية«.
وتابع: »أغلقنــا صاالت األفــراح والمقاهي 
والمطاعــم والكافتيريات مــع قصر الخدمة 
علــى التوصيل للبيــوت لمنــع االزدحام«، 
مؤكــدًا أن البلدية ستســتمر فــي تقديم 
خدماتهــا للمواطنين في أحلــك الظروف، 
حيث لم تتوقف عن تقديمها سابًقا في ظل 
الحروب اإلسرائيلية، والمنخفضات الجوية، 

وغيرها.
وقــال: »نحاول تطويــر خدماتنا بتشــغيل 
اآلبار عــن بعد، حيث بدأنــا بتجربة العمل 
بأحــد اآلبــار بهــذه الطريقة، كمــا نعمل 
بالتعــاون مــع شــركة الكهربــاء ومصلحة 
بلديات مياه الســاحل على توفير الكهرباء 
بشــكل دائم لآلبار حتــى ال يضطر العمال 

للوصول للمكان حال انتشار الفيروس«.
وناشــد النجار وكالة »أونــروا« ببذل جهد 
أكبــر فــي هــذه المرحلــة فــي المخيمات 
خصوصًــا، وأن يقــوم عمال صحــة البيئة 
فيها بتعقيم الشوارع من حين آلخر وتزويد 

البلديات باإلمكانات الالزمة للتعقيم.
وطالــب الجهــات الرســمية والدولية ذات 
العالقة بمد يد المساعدة للبلديات لتوفير 
للــرش  والمســتلزمات  المعقمــة  المــواد 
واأللبســة الواقيــة لعمال البلديــة، إضافة 
لتقديــم مســاعدة ماليــة لتوفيــر رواتــب 

الموظفين، ومساعدة المتطوعين ماليًّا. 

يف ظل نقص اإلمكانات.. كيف تواجه بلديات قطاع غزة »كورونا«؟

بلدية غزة تُعقم مفترق السرايا وسط المدينة               )تصوير/ رمضان األغا(

غزة /فلسطين:
أعلــن رئيــس اللجنــة القطريــة إلعادة إعمــار غزة 
الســفير محمد العمــادي، أن اليوم الثالثاء ســيبدأ 
صرف المساعدات النقدية لألسر المتعففة في قطاع 

غزة.
وأوضــح العمادي في بيان عممتــه اللجنة أمس، أن 
عملية الصرف ســتتم عبر فروع مكاتــب البريد في 
محافظات غزة لـ 100 ألف أســرة، بواقع 100 دوالر 

لألسرة الواحدة.
وبيّن أن الصرف ســيكون وفق آلية جديدة ستنفذ 
بالتعــاون مع الجهــات الحكوميــة المختصة وعلى 
التنميــة االجتماعيــة واالتصــاالت  وزارات  رأســها 
وتكنولوجيا المعلومات و الصحة والداخلية، لضمان 
تحقيــق معاييــر الســالمة للمســتفيدين والحفاظ 
علــى مســافات كافيــة بيــن المســتفيدين، وذلك 

ضمن اإلجراءات الوقائية لمواجهة تفشــي فيروس 
»كورونا« المستجد.

وأشــار العمــادي إلى أن عمليــة التوزيع ستســتمر 
على مدار نحو أسبوعين، وســيتم تبليغ المواطنين 
بمواعيد االستالم المحددة تفاديا لحدوث تكدسات 

للمواطنين في مكاتب البريد.
9 مرات

بدورها أوضحــت وزارة التنمية االجتماعية في بيان 
لها، أن من سيحصل على المنحة هو كل من استلم 
أقل من تسع مرات، ومن استلم تسع مرات وأسرته 

خمس أفراد فأكثر.
وشــددت علــى أنه ســيتم ضمــان تحقيــق معايير 
السالمة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية 
بين المســتفيدين، وذلك ضمن اإلجراءات الوقائية 

لمواجهة تفشي فيروس »كورونا« المستجد.

غزة/ رامي رمانة:
رجح اختصاصي اقتصادي أن تشــهد العمالت العالمية بما 
فيها الدوالر األمريكي هبوطًا كبيرًا في شهر ابريل المقبل، 

وأن تشهد دول انهيارًا اقتصاديًا بسبب أزمة »كورونا«.
وقــال االختصاصــي االقتصــادي د. وليد الجــدي لصحيفة 
»فلســطين« إن كورونا قلبت موازين الدول، ومن المرجح 
أن شــهر ابريل ســيكون صعبــًا على الجميع مــن الناحية 
االقتصادية، فالركود االقتصادي بدأ وسيصل للذروة خالل 
الشــهر، قد نسمع انهيارًا اقتصادياً  في عدة دول، وأمريكا 

ستكون متأثرة بشدة.
 وبين الجدي أن واشــنطن ســتلجأ إلى رفع نســبة الفائدة 
علــى الودائــع لتحافــظ على ســعر الــدوالر، واذا لم تفلح 
فلديهــا البديــل وهو مخــزون الذهب الــذي متوقع زيادة 

كبيرة في سعره الحقًا.
وذكر الجدي أن عاملين أساسيين يتحكمان في سعر صرف 
الــدوالر في فلســطين، األول انخفاض ســعر الشــيقل في 
)اســرائيل( بسبب نســب الفائدة، والركود االقتصادي في 

)اسرائيل( فنجد أن الدوالر متذبذب في االرتفاع والهبوط، 
والعامــل الثاني، وهو وجود كميــات كبيرة من الدوالر في 
قطــاع غزة وال يتم تصريفها وهذا يهبط من ســعر صرف 

الدوالر.
وتوقع أن ينخفض سعر صرف الدوالر في االسابيع القادمة 
بســبب الركود االقتصــادي العالمــي »إننــا مقبلون على 

مرحلة الدوالر سيكون عند 3.30 شيقال«.
ولفت إلى أن االرتفاع المفاجئ في االســبوعين الســابقين 
للــدوالر كان ســببه انخفــاض قيمة الشــيقل، وقــال »إن 
المواطن بســبب كورونا أخذ يخبئ الدوالر، فازداد الطلب 
على العملة األمريكية في الســوق المحلي فارتفع الدوالر، 
لكن حين ضخت )اســرائيل(  ملياري دوالر في الســوق زاد  

سعر الشيقل وانخفض الدوالر«.
ويضطر الفلســطيني إلــى التعامل بعمالت غيره، بســبب 
االحتالل اإلســرائيلي، حيث يعد الدوالر األمريكي والدينار 
األردني، والشيقل اإلسرائيلي من أكثر العمالت تداواًل في 

السوق الفلسطيني.

وفق آلية جديدة لضمان سالمة المستفيدين
 العامدي: رصف املنحة القطرية

 لـ 100 ألف أرسة اليوم

خالل أبريل
اقتصادي يرجح هبوط الدوالر

غزة /فلسطين:
أعلنــت مبــادرة »عيلة واحدة« عــن فتح الباب 
أمام الموظفين المتبرعين لترشــيح أسماء من 

الحاالت الفقيرة لالستفادة من المبادرة.
وقالــت المبــادرة في بيان أمــس، إنه في هذا 
اإلطار يمكن للموظف ترشــيح اســم واحد مع 
كل عملية تبرع بقيمة ٤٠٠ شيقل، فيما يزداد 
عدد األســماء المرشــحة من قبل الموظف من 

خالل مضاعفة المبلغ المتبرع به.
وذكرت أن األسماء التي سيتم ترشيحها تخضع 
لشــروط ومعاييــر المبادرة، التــي تتضمن أن 

يكون االسم المرشح متزوجًا وليس لديه دخل 
وال يتقاضى مســاعدة الشــئون االجتماعية أو 
المنحــة القطريــة، فيما ســيتم إخضــاع جميع 

األسماء المرشحة للبحث االجتماعي.
وأكــدت المبادرة أن هذا اإلجــراء يأتي في ظل 
الحالة الطارئة واألوضــاع االقتصادية الصعبة 
التي ازدادت سوءًا لمواجهة فايروس »كورونا«، 
واستشــعارًا بأهميــة التضامــن والتكاتف بين 
الموظف ومن حوله من أبناء شعبنا، واستجابة 

لمطالبات الكثير من الغيورين.
وتقدمت بالشــكر لموظفــي الحكومة في غزة 

الذين تبرعــوا بأكثر من 3 مليون شــيقل من 
مستحقاتهم خالل الشهرين الماضيين.

ودعت عموم الموظفين الستثمار هذه الفرصة 
بالتبرع مــن مســتحقاتهم المتراكمة في هذا 
الظــرف الصعب الذي نعيشــه، مشــيرة إال أنه 
يمكن لهم التبرع لمــرة واحدة أو بمبلغ ثابت 

لعدة أشهر عبر رابط التسجيل الموحد.
وشــكرت الحكومة التي تجاوبت مــع المبادرة 
رغم شــح األمــوال، وزارات المالية واالتصاالت 
والتنميــة االجتماعيــة لجهودهــم فــي انجاح 

المبادرة.

»عيلة واحدة« تفتح للموظفني باب ترشيح مستفيدين
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غزة/وائل الحلبي:
أعلن شــباب رفح تعاقده مع المهاجــم مهند أبو زيد 
نجم الشــاطئ السابق بشكل رســمي، ليعزز صفوف 
الفريــق في الموســم القــادم في ظل مــا يملكه من 

إمكانيات هجومية ستعالج أزمة الفريق.
وكان أبو زيــد وقع على عقد انضمامه لألزرق الرفحي 
قبل عشــرة أيام، لكن الطفرين فضــال عدم اإلعالن 
خاصــة وأن الالعب لم يحصل على كامل مســتحقاته 

من البحرية.
وشــهدت الفترة الماضية مفاوضــات من عدة أندية 

مع أبو زيد حيث أبدى ناديي شباب جباليا والشجاعية 
رغبتهما فــي التعاقد معه، باإلضافة لرغبة الشــاطئ 

في تمديد عقده لموسم إضافي.
وسيمثل انضمام أبو زيد إضافة هجومية لشباب رفح 
الذي عانى في النســخة األخيرة من الــدوري الممتاز 
من شــبح الهبــوط للدرجة األولى قبــل أن ينجو من 

المقصلة في الجوالت األخيرة.
ويتطلع الفريق الرفحي لتعزيز صفوفه في عدة مراكز 
حيث يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر والعب قلب دفاع 

إلى جانب العب وسط.

يعزز هجوم شباب 
رفح الموسم القادم أبو زيد

غزة/وائل الحلبي:
جــدد نادي غــزة الرياضي تعاقده مــع ثنائي خط دفاع 
الفريق، فادي العراوي وثائر أبو عبيدة لالســتمرار معه 
موسمًا آخرًا، بالرغم من هبوطه لدوري الدرجة األولى.

وتلقــى المدافعين خالل األيــام الماضية عدة عروض 
من أندية الدرجة الممتازة، حيث أبدى الشاطئ واتحاد 
خانيونــس رغبتهمــا في ضــم الثنائــي لكنهما فضال 

مواصلة مشوارهما مع العميد.
ويتطلع غزة الرياضي لتعزيز صفوف الفريق بشكل قوي 
والحفاظ على القوام الحالي له من أجل المنافسة بكل 

قوة على العودة الســريعة لدوري الدرجة الممتازة التي 
هبط منها للمرة األولى في تاريخه. 

وشهدت الساعات الماضية انضمام المهاجمين فضل 
أبو ريالة ومحمد الحداد هداف الدرجة األولى، حيث من 
المنتظــر أن يتــم اإلعالن عن انضمــام العبين آخرين 

خالل األيام القادمة لترتيب أوراق الفريق من جديد.
وفي نفس الســياق من المقرر أن يدرس مجلس ادارة 
النــادي بعد نهاية مشــوار الفريق فــي كأس غزة ملف 
الجهاز الفني، ســواء بتجديــد الثقــة بالكابتن صائب 

جندية مدرب الفريق أو التعاقد مع مدرب جديد.

العراوي وأبو عبيدة
مستمران مع العميد في الدرجة األولى

بعد ضم المهاجمين الحداد وأبو ريالة

غزة/ عالء شمالي: 
حذر نادي شــباب رفح من اســتغالل اســمه في سوق 
انتقــاالت الالعبين فــي االنتقــاالت الصيفية القادمة 

تحضيرًا للموسم الجديد 2021/2020. 
وأصدر شباب رفح بيانًا صحفيًا أكد فيه أنه يركز بقوة 
علــى التتويج بلقب كأس غزة الذي يواصل مشــواره 
فيه ووصــل لمحطة دور الثمانية الذي ســيقابل فيه 
اتحــاد خانيونس، قبــل أن يتجمد النشــاط الرياضي 

بسبب انتشار فايروس كورونا. 
وأكد شــباب رفح في بيانــه قوة العالقــة بينه وبين 
األنديــة، منوهــًا إلى أنه يتبــع الطرق الســليمة في 

التفاوض والتعاقد مع العبين جدد. 
ويسعى شباب رفح لترتيب صفوفه واالستعداد الجيد 
للموســم القادم، فــي محاولة لمحو الشــخصية التي 
ظهر بها الزعيم في الموســم الماضي ومعاناته من 

الهبوط حتى الجوالت األخيرة.

شباب رفح يحذر من استغالل
اسمه في سوق انتقاالت الالعبين

غزة/وائل الحلبي:
أعلن حمادة شــبير، المدير الفني للفريق األول لكرة 
القدم بنادي الشــاطئ اســتقالته من تدريب الفريق, 
ليغــادر البحريــة بعدما احتــل وصافــة ترتيب دوري 

الدرجة الممتازة بنهاية الموسم الحالي.
وعلى الرغم من التوقعات باستكمال شبير مهمته مع 
البحرية في الموســم القادم, إال أن االســتقالة جاءت 

في توقيت مفاجئ بالنسبة للشارع الرياضي.
وقال شــبير لـ:"فلســطين" إنه فضل االســتقالة من 

تدريــب الفريــق وترك األمــور إلدارة النــادي الختيار 
جهاز فني لقيادة الفريق في الموسم القادم, دون أن 

يوضح األسباب التي دفعته لالستقالة.
وأضاف شــبير أنه قاد الفريق خالل فترة قصيرة نجح 
فيها في انهاء الدوري بمركز الوصافة, متمنيًا للفريق 

أن يتمكن في الموسم القادم من التتويج باأللقاب.
ووجــه شــبير شــكره لالعبــي وإدارة النــادي على ما 
قدموه من دعم ومســاندة للجهاز الفني خالل الفترة 

التي تولى فيها تدريب الفريق.

 يستقيل بشكل مفاجئ من تدريب الشاطئ
حمادة شبير

غزة/عالء شمالي: 
توصل نادي اتحاد بيت حانون التفاق مع 
أمجــد أبو عودة لضمــه لصفوف الفريق 
استعدادًا لمنافسات الدرجة الممتازة في 

الموسم القادم 2021-2020. 
ويعتبر أبو عودة ثاني صفقات اتحاد بيت 
حانــون الصيفية بعد التعاقــد في وقت 
سابق مع ميمنة الناجي الذي لعب ألهلي 

النصيرات الموسم القادم. 
ويعتبر أبو عــودة إضافة قوية للحوانين 
بعدما قــدم مســتوى قوي مــع خدمات 
الشــاطئ في الموســم الماضي وســجل 

هدفين وصنع ثالثة. 
ويحاول اتحاد بيت حانــون الحفاظ على 
االســتقرار الفنــي واإلداري خاصة بعدما 
تمكــن مــن التجديــد لمدربــه محمــد 
العمــاوي وبعض الالعبين مثل يوســف 

أبو زيد وفراس األسمر.

 ينتقل إلى صفوف
اتحاد بيت حانون

ثاني الصفقات 
بعد ميمنة الناجي

أمجد أبو عودة
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 لتسديد ركلة قاضية لفيروس كورونـا
خمس خطوات

ماذا تتعلم من كورونا؟

جنيف/ فلسطين:
تبدأ خطوات تســديد ركلة قاضية لفيــروس كورونا 
المســتجد من يديك، لذلك اغسلهما بانتظام بالماء 

والصابون أو بمطهر كحولي لليدين.
وفيمــا يأتــي تــورد صحيفــة "فلســطين" الخطوات 
الخمسة وفًقا لما تنشره منظمة الصحة العالمية على 

موقعها اإللكتروني:
اليــدان: "كل شــيء يبــدأ مــن يديــك" وفــق تعبير 
أليسون بيكر، ســفير النوايا الحسنة لمنظمة الصحة 
العالمية في مجال تعزيز الصحة، الذي يواصل رسالته 
قائًل: "واظب على غســل يديك بالمــاء والصابون أو 

بخصوص وجهك، تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، 
هذا األمر يمنــع الفيروس من الدخول إلى جســمك، 
"تجنب لمــس وجهــك، وخصوصًا عينيك وأنفســك 

وفمك، لمنع الفيروس من دخول جسمك". 
وفيما يتعلق بالتفاعل االجتماعي، ارجع خطوة للوراء، 
احتفظ بمســافة متر واحد على األقل من أي شخص 
يســعل أو يعطــس، المســافة: الحفاظ علــى التباعد 
االجتماعي يســاعد على تفادي استنشاق أي قطيرات 
من شــخص يعطس أو يســعل على مقربة منك، في 
حال بدأت تشــعر بالتوعك ابق في المنزل، في بعض 
الــدول، العــزل المنزلي قــد يكون مطلوبًا ألســباب 

تنظيفهمــا بمطهر كحولي"؛ فالمواظبة على غســل 
اليدين بالماء والصابون أو األفضل من ذلك تعقيمها 
بمطهــر كحولي لليدين يقتل الفيروســات التي ربما 
انتقلت إلى يديك هي ممارسة بسيطة، ولكنها بالغة 

األهمية.
المرفق: بثني مرفقك، غطِّ فمك أو أنفك عند السعال 
أو العطــس، في حال اســتخدام منديل ورقي تخلص 
منــه فورًا؛ فالقطيــرات التي تفرزها هي التي تنشــر 
فيــروس كورونــا. وباتباعك آداب النظافة التنفســية 
تحمي المحيطين بك من اإلصابة بعدوى الفيروسات، 

مثل الرشح واألنفلونزا وفيروس كورونا. 

صحيــة أيضًــا، الرجــاء اتبــاع كل التوجيهــات التي 
تصدرها السلطات الصحية المحلية.

الشــعور: كــن منتبهًا ألعراضــك، إذا كنــت مصابًا 
بالحمى والســعال وصعوبة التنفس، التمس العناية 
الطبية واتصل بالهاتف مسبًقا، تابع آخر المستجدات 
التــي تصدرها ســلطات الصحة المحليــة عن الوضع 
في منطقتك، واتبع ما تصدره من إرشــادات محددة، 
واتصــل هاتفيًّــا بالهيئة المســؤولة للســماح لهم 
بتوجيهك إلى مرفق الرعاية الصحية المحلي األنسب 
لحالتــك، سيســاهم ذلك فــي حمايتك ومنــع انتقال 

الفيروس ومختلف أنواع العدوى.

الشاب بشــار الحموري يقول: »ال بد أن نكون واعين 
ما يحدث حولنا، نتعلــم ونفهم، فقد يكون ما يحدث 
إشــارات أو علمات، أو دروسًــا علينا أن نتعظ منها، 
فكورونــا فــي نظري درس قــاٍس وصعــب، وأرى أنه 

أيقظني من غفلتي«.
ويضيف لصحيفة »فلسطين«: »إن من أهم الدروس 
التــي التفــت لهــا مــع التزامــي البيــت للوقاية من 
الفيروس، ضرورة أن يحمد اإلنســان اهلل على أنعمه، 
ومنها نمط العيش الســابق لوجــود كورونا، إذ كان 
بعــض يعده روتينًــا قاتًل ويتمنــى أن يتخلص منه، 

لكنه اآلن يتمنى أن يعود«.
أمــا آمنة علــي )28 عامًــا( فترى أنها تعلمت درسًــا 
جعلها تغيــر نظرتها في الحياة، قائلــة: »هناك أمور 
كثيــرة كنــت أعتقد أنهــا ضــرورة في الحيــاة ومن 
أساســياتها وال يمكن أن تمضي دونهــا، ولكن بعد 
األحداث األخيرة التي ســادت العالم بســبب فيروس 

كورونا غيرت نظرتي تجاه ذلك«.
»اكتشــفت أن الحيــاة األساســية تتمثل في األســرة 
ومدى ترابطها، والعمل والســعي ألجــل الوطن، قد 
يكون كورونا أمرًا لنكتشف من بعده أساسيات الحياة 

الحقيقية« تتابع حديثها مع صحيفة »فلسطين«.
أمــا المواطن حمزة قطينة فيقول مــن جهته: »على 
هامــش هذه الجائحــة، يبدو أّن الجميــع كان بحاجة 

لهذه الفترة من االلتزام بالبيوت؛ فهناك العديد من 
األمور المؤجلة التي بحاجة إلى ترتيب ومتابعة، منها 
العبادات والخلــوات، ومنها طلب علم، وأيضًا التعلق 

باألهل واألوالد أكثر، وغيرها كثير«.
ويلفــت إلى أن مشــاغل الحيــاة وأعباء العمل تأســر 
اإلنسان، وتُفوت عليه فوائد كثيرة ونفعًا كبيرًا غير 

تلك التي يجنيها.
وترى الشابة نســرين أيمن أن »كورونا يعلمنا درسًا 
أن هنــاك كثيــرًا من األنعم الربانيــة التي ال تعد وال 
تحصى، ومع ذلك كنا نتذمر ونتأفف ألتفه األســباب، 

وبالمقابل كنا نردها بقلة الشكر«.
وتوضــح أنها تعلمت أن أقل درجات الرزق هي المال، 
وأعلها الصحة، وأن قوة األمة في علمائها وأطبائها، 
وأصبح لديها مبدأ أن تردد عندما تواجهها مشــكلة 
فــي حياتها جملة واحــدة: »ليس لها مــن دون اهلل 

كاشفة«.
كذلك محمد عمار يشــير إلى أنه تعلم دروسًا كثيرة، 
منها أن اإلنســان »ضعيف مســكين«- وفق تعبيره- 
»يتوهــم القوة وهو ضعيف«، لذلك عليه أال يتكبر وال 
يغتر بقوته ومنصبــه، وجبروته في قهر المظلومين، 

ألن دوام الحال من المحال.
يتشابه ذلك وما تقوله الشابة الجامعية سمية أحمد، 
فهــي ترى كورونا فرصة لتذكيــر الناس بـ«أن مردنا 

إلى اهلل«.
وتضيــف أحمد: »الطبيــب، والصيدلي، والعســكري، 
والصحفــي، وصاحــب المخبــز، ومهنــدس النظافة، 

وغيرهم هم جنود وعماد المجتمع«.
وتتابع: »استيقاظي صباحًا للذهاب إلى الجامعة كان 
يبــدو أمرًا مزعجًا لي، ولكن تبين لي اآلن أنه نعمة، 
حتــى االزدحام والضجة في الشــارع، وكــوب القهوة 

الذي كنــت أشــتريه دون خوف من أي شــيء نعمة، 
وغيرها من النعم التي ال تعد وال تحصى«.

فيــروس كورونا المســتجد ال يزال منتشــرًا في دول 
العالــم، وهــذا يعني أنه هنــاك كثيرًا مــن الدروس 
والعبر التي ســنتعلمها، ولكن أنــت -عزيزي القارئ- 
إذا كنت ممن تعلموا درسًــا بســبب ما يجري حولنا، 

فما الدرس الذي تعلمته؟

غزة/ هدى الدلو:
جائحــة كورونا المســتجد أصابــت الناس في 
العالــم بالذهول، وغّيرت مســار حياتهم إلى 
درجــة أغلقت عندها مطارات ومدن ودول، 
الدنيــا  تقلبــات  إلــى  ينظــرون  كثيريــن  لكــن 

دروًسا حياتية وعبًرا يتعلمون منها.
ويتخذ الغزيون بتوجيهات من وزارات الصحة 
وقائيــة  إجــراءات  واألوقــاف  والداخليــة 
كبيــرة للوقايــة من مرض كوفيــد19-، منها 

االمتناع عن فتح بيوت عزاء، وتعطيل صالة 
الجمعــة والجماعــة في المســاجد، وإغالق 
صــاالت األفــراح، وتعقيم األيــدي والبيوت، 

وغير ذلك.
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

االحتالل مقار لجان الطوارئ في بلدة حزما شــمال القــدس المحتلة، واعتدت 
على العاملين فيها وعلى الطواقم المنتشرة على مداخل البلدة في إطار حملة 

مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
وقالــت مصادر محلية لوكالة األنباء التابعة للســلطة "وفا"، إن جنود االحتالل 
عاثــوا فســادا وخرابا في محتويــات مقار لجان الطــوارئ، كما اعتــدوا بالدفع 
والشــتم علــى المتطوعين العامليــن على الحواجــز الفلســطينية لمنع تنقل 

المواطنين لضمان عدم انتشار الفيروس في مناطق أخرى.
أيضًا اقتحمت قوات االحتالل مســاء بلدة العيسوية شــمال القدس المحتلة، 

وسط إطالق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه منازل المواطنين.
وأفــادت مصادر محلية، بأن قــوات االحتالل اقتحمت البلدة، وفتشــت مركبة 

الشاب أنور عبيد وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقاالت.
وفي وقت ســابق، نصب مســتوطنون، خياما بمنطقة جلجل فــي برية تقوع، 

شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
وأفــاد مدير مكتــب هيئة مقاومــة الجدار واالســتيطان في بيت لحم حســن 
بريجية، لـ"وفا"، بأن المســتوطنين نصبوا ثالث خيام في تلك المنطقة، معربا 
عن تخوفه من تحويلها إلى أماكن للحجر خاصة بالمستوطنين، بعد أن تفشى 

فيروس "كورونا" في المستوطنات المحيطة ببيت لحم.
كانــت قوات االحتالل أخطــرت الليلة قبل الماضية، بإزالة أشــجار من منطقة 

المسعودية السياحية شمال نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات االحتالل 
أخطرت بإزالة أشــجار جرى زراعتها قبل شهور في منطقة المسعودية، التابعة 

ألراضي بلدة برقة شمال نابلس.
وأضاف: إن المنطقة تعتبر معلما تاريخيا وفيها معالم عثمانية لســكة الحجاز، 
وتعتبــر إحدى المناطق الســياحية، وتشــكل محط أطماع للمســتوطنين في 

محاولة منهم للسيطرة عليها.

»رمزية«  بفعاليــات  الذكــرى  بإحياء 
وإلكترونيــة، تعبيــرًا عن تمســكهم 
بحــق العودة لألراضــي المحتلة عام 
جرائــم  الســتمرار  ورفضــا   ،1948

االحتــالل بحــق الفلســطينيين، من 
أجــل تجنــب تجمعــات المواطنين، 
حفاظًا على سالمة الفلسطينيين من 

»كورونا«.
وضرب »كورونا« أطنابه في األراضي 
الفلسطينية، ما أدى إلى إصابة 116 

مواطنًا بينهم 10 في قطاع غزة.
ففي قطاع غــزة، اقتصــرت فعاليات 
يــوم األرض على عقد مؤتمر صحفي 
العودة  لمســيرات  الوطنية  للهيئــة 
ومواجهة الصفقة، في مخيم »ملكة« 

على شرقي مدينة غزة.
وتباعًا لذلك، أوقفت »هيئة العودة« 
حركــة الســير فــي محافظــات غزة، 
لمــدة خمــس دقائــق، دون تجمهر 
للمواطنيــن، ثــم انطلقــت بحملــة 

القدرة، أعلن في وقت ســابق أمس، 
أن المختبــر المركــزي كثــف فحص 
العينات المخبرية من المســتضافين 
فــي مراكز الحجر الصحي، وأتم خالل 
الســاعات األخيــرة فحــص 50 عينة 
مشــتبهة وكانــت جميــع نتائجهــا 

سلبية.
وأكــد القدرة فــي اإليجــاز الصحفي 
والمعلومــات  اإلعــالم  لمركــز 
الحكومي، أن وزارة الصحة تتابع عن 
للمســتضافين  الصحي  الوضع  كثب 
فــي مراكــز الحجــر الصحــي الذين 
يشــكلون بوعيهــم ومســؤولياتهم 
األمان  والوطنية صمــام  األخالقيــة 

لتحصين المجتمع.
وقــال إن الطواقــم الطبيــة قدمــت 
خدماتها لـــ1769 مســتضافًا داخل 
مراكــز الحجــر الصحــي مــن بينهم 
1006 حالــة مرضيــة مختلفة تحت 

تعقيــم لبعض المناطق فــي مدينة 
غــزة، بالتعاون مع بلدية غزة، ضمن 
اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة من 

فيروس »كورونا«.
ورفع المواطنون األعالم الفلسطينية 
فوق أســطح منازلهــم. كما صدحت 
المســاجد في كل محافظات القطاع 

مساء أمس.
وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفعت 
األعــالم الفلســطينية علــى أســطح 
منــازل المواطنين في كل المدن في 
آن واحــد مســاء أمس، وفــق ما ذكر 
المنسق اإلعالمي للجنة الشعبية في 

قرية بلعين راتب أبو رحمة.
وأوضــح أبــو رحمة خــالل حديثه مع 
»فلســطين«، أن هذه الخطوة جاءت 
بعد التنســيق والتواصــل مع اللجان 
الشــعبية فــي مختلف مــدن الضفة، 
رفضــًا الســتمرار جرائــم االحتــالل 

ومصادرة األراضي الفلسطينية.

الفنــادق  فــي  الصحيــة  المتابعــة 
والمراكــز الصحيــة والمستشــفيات 
التخصصية ضمن اإلجراءات الوقائية 

المعتمدة.
الصحــي  »الوضــع  أن  إلــى  وأشــار 
للحــاالت المصابة بفيــروس كورونا 
بغزة مســتقرة ومطمئنــة ولم تطرأ 
عليهــا أي أعــراض أو تغيرات صحية 

حتى اللحظة«.
وقــال إن »وزارة الصحــة تواجه أزمة 
المقومــات  تناقــص  جــراء  خانقــة 
الطبيــة  والتجهيــزات  الدوائيــة 
ومســتلزمات الوقايــة والفحوصــات 
المخبريــة وأجهزة التنفس الصناعي 
ممــا يجعلنا أكثــر قلًقا فــي مواجهة 
األول  المهــدد  كورونــا  فيــروس 

لألنظمة الصحية في العالم«.
وأضــاف »الصحة تنظر بقلق شــديد 
إلــى كافــة التقاريــر األمميــة التــي 

وبيّــن أن االحتــالل هو أكبــر خطر 
علــى األراضــي الفلســطينية، كونه 
مستمر في جرائمه ضد أبناء الشعب 
أماكــن  مختلــف  فــي  الفلســطيني 
تواجــده، ومصــادرة األراضي لصالح 

االستيطان.
وأشــار إلى أن اقتصار الفعاليات على 
هذا الشــكل، يأتي ضمــن االجراءات 
فيــروس  مــن  للوقايــة  االحترازيــة 

»كورونا«.
أما في أراضي الداخــل المحتل، فقد 
أطلقــت لجنــة المتابعــة للجماهيــر 
العربية، حملــة رقمية على اإلنترنت 
وعلى شــبكات التواصــل االجتماعي 
تشــمل: حــدث علــى الفيــس بوك 
وتغييــر لصورة البروفايــل في قالب 
موحد والبث المباشر على الصفحات 

الشخصية.
وأوضحــت اللجنة في بيــان صحفي، 
أمس، أن النشــاطات في يوم األرض 

تؤكــد المســتويات الكارثية للوضع 
الصحــي واإلنســاني في قطــاع غزة 
اإلســرائيلي،  الحصار  اســتمرار  جراء 
والتــي كان آخرهــا التحذيــرات التي 
أطلقهــا مدير عمليــات وكالة الغوث 
بغزة ماتياس شــمالي، حول خطورة 
الواقــع الصحــي المخيــف وصعوبة 
إدارة االزمة في مواجهة وباء كورونا 

المستجد«.
وطالــب القــدرة المجتمــع الدولــي 
ومؤسساته اإلنســانية واالغاثية إلى 
التدخل الفوري النقاد الوضع الصحي 
في غزة بتوفير مبلغ 23 مليون دوالر 
ألجهــزة التنفس الصناعــي والعناية 
المركــزة واألدويــة والمســتهلكات 
الطبية ولــوازم المختبــرات والمواد 
الفحص المخبري وقطع غيار األجهزة 
الطبية ومســتلزمات الوقاية لتحقيق 
تفشــي  حــال  األولــى  االســتجابة 

هــذا العــام تمحورت حــول التصدي 
الصهيونية  األميركية  القرن  لصفقة 
التي تســتهدف أبناء شــعبنا في كل 
أماكن تواجدهم وتستهدف حقوقهم 

الوطنية والفردية واإلنسانية«.
فيمــا أكد عضــو المكتب السياســي 
لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل 
محمد كناعنة لصحيفة »فلسطين«، 
أنه تم رفع األعالم الفلسطينية فوق 
األناشــيد  المنازل وصدحت  أســطح 
الوطنيــة، إحياًء لذكــرى يوم األرض 

الفلسطينية، نتيجة وباء كورونا.
ووافق أمس، 30 مارس/ آذار، الذكرى 
الـــ44 »ليوم األرض«، الذي جاء بعد 
هبة الجماهيــر العربية داخل أراضي 
1948، ضد االستيالء على األراضي، 

واالقتالع، والتهويــد التي انتهجتها 
سلطات االحتالل، وتمخض عن هذه 
الهبَّة ذكرى تاريخية سميت بـ«يوم 

األرض«.

الفيروس.
وأكد على كافــة المواطنين االلتزام 
الكامل بإجــراءات وتعليمات الوقاية 
والســالمة لتحصيــن المجتمــع في 
مواجهة فيروس كورونا بما في ذلك 
المكــوث لفترات أطول فــي المنازل 
وعدم والتحرك اال للضرورة القصوى، 
داعيًا »كبار السن واألطفال ومرضى 
المناعــة  وذوي  التنفســي  الجهــاز 
الضعيفــة واألمــراض المزمنــة إلى 
تجنب األسواق والتجمعات واألماكن 

العامة«.
ودعا المواطنين إلــى التواصل على 
الرقــم المجاني 103 لــوزارة الصحة 
أو منصتــه عبر »واتســاب« على رقم  
لالستفســارات   ،»0599503103«
الصحيــة أو اإلبالغ عــن أي مخالفات 
أو  الصيدالنيــة  المؤسســات  مــن 

الطبية.

غزة/ فلسطين:
أفرجت قوات االحتالل اإلســرائيلي، مساء أمس، عن األسير سامي 
حامد حبيب من غزة، عبر حاجز »إيرز« بيت حانون، شمال القطاع.
وأفادت مؤسســة واعد لألســرى، بأن اإلفراج عن األسير جاء بعد 
اعتقــال دام 5 أعــوام في ســجون االحتالل، مشــيرة إلــى أنه تم 
تحويل األســير للحجر الصحي، ضمن إجراءات الســالمة والوقاية 

من فيروس »كورونا«.

ل إلى الحجر الصحي  حوِّ
االحتالل ُيفرج عن 

أسير من غزة

غزة/ فلسطين:
كشــف جهاز األمن الداخلي، مســاء أمس، النقاب عن اعتقال 
عــدد من عمــالء االحتالل الذيــن كّلفهم بمراقبــة فعاليات 
مسيرات العودة وكســر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع 

غزة، وأثر هذه المسيرات على دولة االحتالل اإلسرائيلي.
جــاء ذلــك خالل فيلــم قصيــر عرضــت تفاصيله علــى قناة 
"األقصــى" الفضائية، اســتعرض الصراع األمنــي بين جهاز 
األمن الداخلي ومخابرات االحتالل اإلســرائيلي في مســيرات 
العــودة على مــدار العامين الماضيين منــذ انطالقها نهاية 

شهر آذار/ مارس من العام 2018.
أقدم وأهمّ العمالء

وقــدّم الفيلم مشــهدًا تمثيليًا يُحاكي عمليــة اعتقال جهاز 
األمن الداخلي ألحد المشتبه بهم في رصد ومراقبة مسيرات 
العــودة، وقد أظهرت التحقيقــات أنه من أقدم وأهم العمالء 

المُجندين من المخابرات اإلسرائيلية.
كما كشــف الفيلم تفاصيــل أحد العمالء، الــذي يحمل الرمز 
M12 ويبلــغ من العمــر 60 عامــًا، وقد ارتبــط بالمخابرات 

اإلسرائيلية منذ عام 1994.
وتطرق ألبرز اعترافــات المتخابر M12 حول المهام المُكلف 
بهــا وضباط مخابرات االحتالل المُشــغلين له، حيث تعامل 
عام 1994 مع الضابط "أبو داود"، وفي 2009 مع الضابطين 
"جــالل وجهاد"، وفــي 2016 كان على تواصــل مع الضابط 
"شــفيق"، فيما كان يتواصل عام 2017 مع الضابطين "زاهر 

ورياض".
وكشــف الفيلم عن صــورة لضابط المخابرات اإلســرائيلية 

"شــفيق" والذي يعمل في حاجز بيت حانون شمال غزة، حيث 
اعتــرف المتخابــر M12 أنه قابل الضابــط المذكور منتصف 
شهر ديسمبر من عام 2016، في حين كانت المقابلة الثانية 
في بداية شــهر يونيــو 2017 والمقابلة الثالثــة في مدينة 

"نتانيا" في األراضي المحتلة.
ولفــت المتخابــر فــي اعترافاته إلــى أن ضابــط المخابرات 
"شــفيق" طلب منــه تقديــم معلومات حول عــدد من رجال 
المقاومــة، وعــن العاملين فــي جهاز األمــن الداخلي، وعن 

أشخاص يعملون في الشرطة الفلسطينية.
وذكــر أنه تواصل في شــهر مايو 2018 مــع ضابط يُدعى 
رياض وقدم معلومة له عن مكان إلطالق صواريخ للمقاومة 

من خلف منزل في محيط سكنه.
تحضيرات المسيرات

وفي هذا الصدد، كشــف الفيلم عن اتصال هاتفي جرى بين 
المتخابــر M12 وضابــط المخابــرات اإلســرائيلية "رياض" 
فــي إطــار تكليفه بمهام متابعة مســيرات العــودة ومراقبة 

نشطائها.
وورد فــي االتصال الهاتفي بيــن العميل وضابط المخابرات 
ســؤال الضابط له حول معلومات عن أماكن تجمع نشــطاء 
مســيرات العــودة وتحضيراتهــم المســبقة لفعاليــات أيام 

الجمعة.
وردًّ عليــه المتخابر: "لحتى اآلن ال آخــر النهار ممكن تعرف، 
همــا دايما طبيعة الحال بندهوا من بعد الظهر أو العصر إذا 

في بكرة انه بتواجدوا هناك أو بصير مسيرة أو اشي".
ويــروي المتخابــر في اعترافاتــه أن ضابــط المخابرات كان 

يســأله عن التحضيرات التي تتم كل جمعة لتنظيم مسيرات 
العــودة، ودعــوة الجماهير للتوجــه إلى الحدود للمشــاركة 
في هــذه الفعاليات، والتعــرف على الشــباب الذين يجلبون 

اإلطارات المطاطية "الكوشوك".
ويضيــف: "أوصلت معلومــة للمخابرات أن يــوم 5-14 يوم 

صعب وفيه شباب بكرة حيقصوا السلك ويدخلوا جوا".
وتابــع ضابط المخابــرات اتصاله الهاتفــي بالعميل بقوله: 
"بصيــر خير شــوف علي كيف يخــوي .. خلينــا إذا أنت اليوم 
بتسمع كمان شــغلة طبعًا بلغني"، فرد عليه المتخابر "طبعًا 

طبعًا!".
وكشــف الفيلــم عن اتصال هاتفــي آخر جرى بيــن المتخابر 
M12 وضابــط المخابرات اإلســرائيلية "أبو األمير"، ورد فيه 

إدالء المتخابــر بمعلومات بقوله "إذا صار فيه اشــي ضروري 
صار ميكرفونات اليوم أو اشــي تهيئــة لبكرة بلغني حتى لو 
اليوم انا بتصل عليك عادي، لو أنا معي خبر في من هالنوعية 

اشي".
ومضى يقول: "أنــا بعرف أقدر من تعون الكوشــوك وتعون 
الســلك .. هدول لمــا بكونوا جاهزين يــوم الخميس العصر 
دايمــا بكونوا فــي نص البلــد بتجهزوا لشــغل الجمعة، إذا 
بشــوف أنهم بتهيأوا معناه في شــيء، أنا مش حســتنى وال 
دقيقــة بتصل عليــك ببلغك أنه فــي تحــركات وتحضيرات 

لبكرة".
مشاريع وُطرق

أما المتخابــر الثاني الذي كلفته مخابــرات االحتالل بمراقبة 
مسيرات العودة فيحمل الرمز R24 ويبلغ من العمر 63 عامًا، 

فقد ارتبــط بمخابرات االحتالل منذ عــام 2016، وكان على 
تواصل مع ضباط التشغيل "أبو األمير وأبو نعيم وأوري".

وقــال المتخابر R24 : "ضابــط المخابرات اإلســرائيلي أبو 
األمير قــال أنه احنا دفعنا فلوس كتير فــي غزة على أن يثور 
النــاس علــى حكومة غزة، لكن لألســف كل المشــاريع وكل 
الطرق التي اســتخدمناها فشــلت، والناس بدل ما تثور على 

الحكومة في غزة توجهت للحدود تعمل لنا مشاكل هناك".
ويُشــير إلى أن ضابط المخابرات ســأله هل يوجد أمن من 

غزة يُتابع مسيرات العودة، فرد عليه "يُوجد أمن بكثرة".
خلل كبير

وتابــع: "رئيــس اإلدارة المدنية كان رده على أن مســيرات 
العــودة أحدثت خلاًل كبيــرًا لدولة )إســرائيل( وأثرت عليهم 
وأفقدتهــم الســيطرة"، الفتًا إلــى أنه كان يُركــز بأن هذه 
المســيرات أّثرت على جيــش االحتالل وجنوده وانتشــارهم 

المستمر على حدود قطاع غزة.
ومضى يقــول: "رئيــس اإلدارة المدنية كان دائمــًا منزعجًا 
من مســيرات العــودة وأنها أثرت عليهم فــي كافة النواحي 
االقتصاديــة ممــا دفع المســتوطنين من ســكان غالف غزة 
لتنظيم احتجاجات نتيجة تأثير هذه المســيرات عليهم، حتى 

أنهم صاروا يهربون إلى تل أبيب".
وتحدث المتخابر R24 ضمن اعترافاته أن ضابط المخابرات 
"أبو األميــر" أبلغه أن قطاع غزة تعــرض لحروب واجتياحات 
كثيرة لكن جيش االحتالل فشــل في كسر هيبة سكان غزة، 
وأن جهاز األمن الداخلي "أحرجهم" وتســبب في فشــل عدة 

ضباط من مخابرات االحتالل.

في الذكرى السنوية الثانية النطالقها
األمن الداخلي يكشف عن اعتقال عمالء ُمكّلفين بمراقبة "مسيرات العودة"
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ما من شــك أن كل مسلم ومســلمة يتألمون إلغالق المساجد أمام صالة 
الجمعة والجماعة بســبب كورونا ســواء في غزة أو غيرها. مرّ أسبوع على 
هــذا القرار. وفي األســبوع تزايد عندنا األلم واألســف، وأعلنــا توبتنا هلل، 
ورجوعنــا إليــه، ودعونــاه أن يعيدنا إلى مســاجده، وأن يعيــد إلينا صالة 

الجمعة والجماعة. إنه قريب مجيب الدعاء.
كان إغــالق المســاجد في غزة وغيرهــا تبعا لفتوى شــرعية صحيحة، من 
زاوية األخذ باألحوط لحمايــة النفس، والصحة، التي بهما تكون الصالة، 
وقــد أخذ بذلك جماعة كبيرة من علماء المســلمين، في غزة وغيرها. غير 
أنــي اطلعت على رأي البن دادو، وعمر عبــد الكافي، وهما من أهل العلم 
الشــرعي، وقد رأيا مع آخرين أن تفتح المســاجد للجمعــة والجماعة، وأن 
تؤخذ احتياطات السالمة على الوجه األكمل، وأن يذهب إلى المسجد من 
يريد، ومن به صحة، وأن يصلي في بيته الضعيف، والقوي المحتاط، أخذا 
بالرخصة، وبهذا نحافظ على بقاء المســاجد عامرة، فيها رجال يحبون أن 

يتطهروا.
وقد شــاهدت ،وشاهد غيرى ، مشاهد جيدة من تركيا وإندونيسيا للحفاظ 
علــى المســاجد مفتوحــة أمام الجماعــة والجمعــة، بوضع جهــاز تعقيم 
إلكترونــي على باب المســجد، يتعقم من خالل المــرور بداخله كل مصل 

قبل دخوله للمسجد. ويقال إن هذا جهاز بسيط قليل التكلفة.
في ضوء تعدد رأي العلماء في اإلغالق، وفي ضوء وجود التعقيم المناسب، 
يمكــن أن أقول: هال راجع علماء غزة، واألوقاف قرارهم، وتركوا المســاجد 
مفتوحــة، بشــرط إجــراء التعقيم المناســب، إما من خالل اســتيراد هذه 
األجهزة، أو من خــالل التعقيم اليدوي، الذي يقوم على تكليف متطوعين 
بتقديــم الهايجيــن المطهر لكل مصل قبــل الدخــول، ويتكفل كل أهل 
مســجد بتكاليف ذلك، وبشرط إحضار المصلي لمصاله، مع لبس كمامته 
داخل المســجد إلى أن يخرج، ومع التوقف عن التسليم باليد، ومع تطهير 
المســجد بالكلــور، وإغالق المتوضــأ، وال بأس أن يصلــي اإلمام بالقصار 
القصار من الســور، وأن يكتفي خطيب الجمعة بعشــر دقائق في الخطبة 
األولــى، وبخمــس فــي الثانيــة. وهكــذا نواصل إقامــة شــعيرة الجمعة 
والجماعة، ونحفظ مســاجدنا من اإلغــالق، وال نجعل الصالة عادة للناس 

في البيت.
وفــي الحجاج قال بعضهم : كيف يذهب المســلمون إلى األســواق، وإلى 
الوزارات، وإلى أماكن العمل، ويركبون المواصالت الخاصة والعامة، ويسير 
بعض منهم في الشــوارع، وال تحجر عليهــم هذه األماكن، ونحجر عليهم 
المســجد؟!  هذه المعطيات تبرر أن أطلب من األوقاف مراجعة القرار، حتى 
ولو تدرجنا به بحيث نبدأ بصالتي العشاء والفجر، مع االحتياطات العلمية، 

هذا وباهلل التوفيق، وهو وراء القصد. والحمد هلل رب العالمين.

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

Tuesday 31 March 2020 الثالثاء 7 شعبان 1441هـ 31 مارس/ آذار

صالة الجماعة..
هاّل راجعنا القرار

المدن األوروبية تتنفس هواء
أنظف بعد اإلغالق بسبب كورونا

برلين/وكاالت:
أظهــرت صــور التقطها قمــر صناعي 
أمس، تراجع تلوث الهواء في المناطق 
الحضريــة فــي أنحــاء أوروبــا خــالل 
اإلغالقات المفروضة لمكافحة انتشــار 
فيروس كورونا، لكن النشــطاء حذروا 
مــن أن قاطني المدن مــا زالوا األكثر 

عرضة لمخاطر الجائحة.

ويتزامن هذا مع اإلغالق في الكثير من 
الدول األوروبية التي قيدت التنقل عبر 
الطرق، الذي يعد أكبر مصدر ألكســيد 
النيتروجين، وأبطــأت انبعاثات غازات 

المصانع.
وتظهر الصور الجديدة التي نشــرتها 
وحللهــا  األوروبيــة  الفضــاء  وكالــة 
التحالــف األوروبــي للصحــة العامــة، 

الصناعــي  القمــر  صــور  وأظهــرت 
"سنتينل5-" تراجع متوسط مستويات 
ثانــي أكســيد النيتروجيــن الضار في 
مدن مــن بينهــا بروكســل وباريس 
ومدريــد وميالنــو وفرانكفــورت فــي 
الفتــرة مــا بيــن 5 و25 مــارس/آذار 
الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

الماضي.

وهو منظمــة غير ربحيــة، وجود تغير 
فــي كثافة ثانــي أكســيد النيتروجين 
الــذي يمكن أن يســبب مشــاكل في 
الجهاز التنفســي والسرطان. وأظهرت 
بيانــات صــادرة عــن وكالــة البيئــة 
األوروبيــة اتجاها مماثــال خالل الفترة 
مــن 16 إلــى 22 مــارس/آذار الحالي. 
فقد تراجع متوســط مســتويات ثاني 
أكســيد النيتروجين في مدريد بنسبة 
%56 علــى أســاس أســبوعي بعدمــا 

حظرت الحكومة اإلســبانية السفر غير 
الضروري يــوم 14 مارس/آذار الجاري. 
وقــال التحالف األوروبي للصحة العامة 
إن األشخاص الذين يعيشون في مدن 
ملوثة ربما يكونون أكثر عرضة لخطر 
اإلصابة بفيروس كورونا "كوفيد19-" 
ألن التعرض لمدة طويلة لهواء ملوث 
يمكن أن يضعف الجهاز المناعي، مما 

يزيد صعوبة مكافحة العدوى.

الزواحف الطائرة كانت تعيش
في المغرب قبل 60 مليون سنة

الدار البيضاء/ الجزيرة نت:
اكتشــف فريق علمي دولــي ثالثة أنواع 
جديــدة مــن الزواحــف الطائــرة التــي 
تسمى التيروصورات، كانت تعيش قبل 
حوالــي 100 مليون عــام بمنطقة "كم 
كــم" الصحراوية التي تقــع جنوب غرب 

المغرب مع الحدود الجزائرية.
وبحسب الدراسة التي نشرت في دورية 
 Cretaceous( ريســيرش  كريتاشياس 
مــارس/آذار   25 يــوم   )Research

الجــاري، فــإن طــول تلــك المخلوقات 
التــي ظهــرت على كوكــب األرض قبل 
حوالــي 250 مليــون ســنة وانقرضــت 
قبل حوالي 60 مليون ســنة، كان يصل 
إلــى أربعة أمتار، وكانــت تجول وتصيد 
فرائســها عندما كانت الصحراء الكبرى 

اكتشــافه في أوروبا وأميــركا الجنوبية 
وآســيا. والبقايا التي تم اكتشــافها في 
المغرب مهمة ومثيرة جدا، ألنها ستفتح 
نوافــذ جديــدة لدراســة هــذه األنواع 
خاصــة". ويرجّــح الباحثــون أن هــذه 
المخلوقات كانت لها قوة طيران كبيرة، 
حيث كانت -بفضــل أجنحتها الكبيرة- 
تطيــر مئات الكيلومتــرات، مما يمكنها 
من بلوغ مناطق من أميــركا الجنوبية، 

تماما مثل طيور "الكوندور" حاليا.
النــوع  هــذا  مــن  واحــدا  أن  ويبــدو 
"أنهانغويــرا"  العلمــي  -واســمه 
(Anhanguera(- لم يكن يعرف إال في 

البرازيل، وآخر اسمه"أورنثوتشــيروس" 
فــي  إال  يوجــد  ال   )Ornithocheirus)

إنجلترا وآسيا الوسطى.

منطقة رطبــة. وقال الباحث المشــارك 
في الدراســة ســمير زهري مــن جامعة 
الحســن الثانــي بالــدار البيضــاء -في 
تصريح عبر البريــد اإللكتروني للجزيرة 
نت- "بهذا االكتشــاف الجديــد، أصبح 
عدد أنواع التيروصورات التي اكتشــفت 
في المغرب، تســعة، تــم تحديدها من 
خالل قطــع الفكين واألســنان التي تم 
العثــور عليها في الطبقــات الجيولوجية 
من العصــر الطباشــيري األوســط في 

المغرب".
وقالت الباحثة المشــرفة على الدراســة 
بايلــور  يعقــوب مــن جامعــة  ميغــان 
بمدينة تكســاس األميركية -في البيان 
الصحفــي المرافــق للدراســة- "بقايــا 
هــذه المخلوقات نادرة والكثير منها تم 


