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عواصم/ وكاالت: 
أفادت آخر اإلحصائيات أمس، بأن فيروس كورونا 
المســتجد أودى بحياة أزيد مــن 74 ألفا وأصاب 
1.3 مليــون حــول العالم، وبلغ عــدد المتعافين 

من الفيروس نحو 274 ألفا، في حين قرر مجلس 
األمــن االنعقــاد يــوم غــدٍ الخميس لمناقشــة 

ويواصل  العالمــي.  الوبــاء  تداعيــات 
فيروس كورونا االنتشــار بشكل هائل 

"الصحة" بغزة تعلن تعافي
 حالتين من مصابي كورونا

غزة/ نورالدين صالح:
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء أمس، عن ارتفاع عدد 

المتعافين من فيروس كورونا الوبائي إلى ثماني حاالت.
وأفــادت وزارة الصحة في تصريح مقتصب، بتعافي 
حالتيــن جديدتين من الحــاالت المصابة بفيروس 

مسؤول في حماس: محاكمة 
الخضري وإخوانه بالسعودية "باطلة"

بيروت/ فلسطين:
عدّ عضو مكتب العالقات العربية واإلسالمية في حركة حماس 
علي بركة، محاكمة القيادي بالحركة محمد الخضري )81 عاما( 

وعشرات المعتقلين بالسعودية »باطلة«، داعيًا إلى 
إطالق سراحهم بأسرع وقت.

بمناسبة يوم الصحة العالمي
دعوات إلى تزويد القطاع

 الصحي في غزة باالحتياجات 
الالزمة لمواجهة "كورونا"

غزة/ فلسطين:
دعت لجان ومراكز أهلية وحقوقية، الجهات الدولية والســلطة الفلسطينية 

إلــى تزويد القطاع الصحي في غزة، باالحتياجات والمســتلزمات 
الالزمــة لتمكينه من مواجهة التحديــات والمخاطر المحدقة في 

رغم تفشي "كورونا".. العدالة غائبة في 
توزيع المساعدات الطبية بين غزة والضفة

غزة/ محمد أبو شحمة:
في ظل انتشــار جائحة فيــروس "كورونا" عالميًّا، أطلقــت وزارة الصحة بغزة 

نــداء عاجال لتوفير كميات كافية من مواد الفحص المخبري لتمكين 
الطواقــم الطبيــة من إجــراء الفحوصــات الالزمة للفيــروس داخل 

محافظات/ محمد الدلو:
أصيب عدد من المواطنيــن باالختناق نتيجة 
استنشــاق الغاز المسيل للدموع، وآخر بعضة 
كلــب، أمــس، خــالل مواجهــات مــع قــوات 

االحتالل اإلســرائيلي ومســتوطنين في بلدة 
الشيوخ شمال شرق الخليل.

واندلعــت المواجهــات في منطقتي "شــعب 
المواطنيــن  بيــن  و"المجالــس"،  التينــة"، 

الفلســطينيين ومستوطني "أســفر" المقامة 
على أراضــي بلدتي ســعير والشــيوخ. وأفاد 

الناشــط اإلعالمي أحمــد الحاليقة، 
أن المســتوطنين تلقــوا حماية من 

اختطفوا شابين من بلدة كوبر
إصابات في الخليل إثر مواجهات مع جنود االحتالل ومستوطنيه

غزة/ نور الدين صالح:
أعلــن مركز اإلعــالم والمعلومات الحكومــي في غزة، 
أمــس، عن وصــول كمية محــدودة وغيــر كافية من 
مــواد الفحص المخبري لفيــروس كورونا من الجهات 

الدولية، مطلًقا نداء اســتغاثة لتلبيــة احتياجات البنية 
التحتيــة الصحية فــي القطاع. وطالــب المركز، خالل 

مؤتمــر صحفي عقده مســاء أمــس، الناطق 
باســم وزارة الصحة بغزة د. أشــرف القدرة، 

نتنياهو زعم استعداده للمفاوضات حول الجنود
حماس: سنتعامل مع أّي استجابة 

حقيقية.. والكرة في ملعب االحتالل
غزة/ نور الدين صالح:

قالت حركة المقاومة اإلســالمية حماس: إننا ســنتعامل بشكل مسؤول مع أي 
اســتجابة فعلية وحقيقية للمبادرة التي طرحها رئيس الحركة بغزة 
يحيى الســنوار بخصوص جنود االحتالل اإلســرائيلي األســرى لدى 

غزة - حوار/ يحيى اليعقوبي:
قــال رئيــس لجنة الطــوارئ بغــزة د. محمــد أبو 
ســلمية: "إن وزارة الصحــة بالتعــاون مــع وزارة 
الداخلية والجهات الحكومية األخرى، اســتطاعت 
عبــور 50 % مــن "عنــق الزجاجــة" واألزمة التي 

يعانيها القطاع بســبب فيــروس كورونا )كوفيد 
19("، مؤكــدًا أن األســابيع القادمــة ســتكون 

مفصلية.وأوضح أبو ســلمية، مدير مجمع الشفاء 
الطبــي، في حــوار خــاص مــع صحيفة 
"فلســطين"، أنــه إذا ما اســتمر الوضع 

من داخل المشافي.. 
"فلسطين" ترصد 
العمل في أقسام

 ال تتوقف فيها الخدمة 

في مراكز "الحجر".. 
المواطنون 

والطواقم "الشرطية 
والصحية" كانوا 
"عائلة واحدة"

الضفة تسجل
 6 إصابات جديدة 
بفيروس كورونا 
وارتفاع حاالت 
التعافي إلى 42

أطلقت نداء استغاثة لتلبية احتياجاتها
صحة غزة: استلمنا كمية محدودة 
من مواد الفحص المخبري لـ"كورونا"

رئيس لجنة الطوارئ بغزة د. محمد أبو سلمية في حوار لـ"فلسطين":
عبرنا 50 % من "عنق الزجاجة".. 

واألسابيع القادمة ستكون مفصلية
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ال وفاة بالصين وكورونا يتراجع بإيران
محنــة بريطانيا تتفاقم و30 ألــف 
إصابــــــة بأميركا فـــي يـــوم واحـــد
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فيروس كورونا يعطل مرافق الحياة في العاصمة لندن         ) أ ف ب (

المؤتمر الصحفي في غزة أمس            ) تصوير / رمضان األغا (

ألول مرة منذ احتالل فلسطين
بدء الحظر الشامل داخل دولة االحتالل 
بفعل "كورونا".. وارتفاع الوفيات إلى 61

الناصرة/ فلسطين: 
أعلنــت وزارة الصحة في حكومة االحتالل اإلســرائيلي، ارتفــاع وفيات فيروس 
"كورونــا" لـــ61 ضحية، بعد وفاة مســتوطن في الثالثينات مــن عمره متأثرا 

بإصابتــه بالفيروس، وذلك تزامنا مع ســريان الحظر الشــامل ألول 
مرة داخل دولة االحتالل منذ احتاللها أرض فلسطين.
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غزة/ نور الدين صالح:
أعلــن مركز اإلعــام والمعلومــات الحكومي في غزة، 
أمــس، عن وصــول كمية محــدودة وغيــر كافية من 
مواد الفحص المخبري لفيــروس كورونا من الجهات 
الدولية، مطلًقا نداء اســتغاثة لتلبية احتياجات البنية 

التحتية الصحية في القطاع.
وطالب المركز، خال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، 
الناطــق باســم وزارة الصحة بغزة د. أشــرف القدرة، 
وزارة الصحة فــي رام اهلل، ومنظمة الصحة العالمية، 
والجهات المعنية بتوفير مواد الفحص بشكل مستمر.
وقال القدرة: "لدينــا القدرة على إجراء الفحوصات في 
المختبر المركزي دون الحاجة إلرســالها إلى خارج غزة 
وما يترتب عليه من مشــقة وجهد وتأخر في النتائج"، 
مشــيرًا إلــى أن الصحــة تتواصل مع جميــع الجهات 
المعنيــة فلســطينيًّا ودوليًّــا لتوفير مــواد الفحص 

المخبري بشكل مستمر.

وذكــر أن إجمالــي الحــاالت التــي ســجل إصابتهــا 
بالفيــروس في قطاع غــزة بلغــت )13(، تعافى منها 
)6(، بينما بقيت 7 حــاالت تحت المتابعة الصحية في 

مستشفى العزل بمعبر رفح.
وأفــاد القدرة، بأن الصحة أنهت أمس، الحجر الصحي 
لـــ)130( مواطنًا تواجدوا داخل مركز مسقط جباليا، 
ومدرسة القطامي، ومستشفى األمل، من بينهم )25( 

من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة.
وذكر القدرة أن عدد الذين ُأنهي حجرهم الصحي بلغ 
)888( مواطنًــا، بينهم )198( مــن الطواقم الطبية 

والشرطية والخدمات المساندة والنظافة.
وذكر أن الجهات الحكومية تتابع إنفاذ جميع االجراءات 

والسياسات لمواجهة فيروس "كورونا".
وجدد الناطق باســم الصحة دعوته لمن غادروا مراكز 
الحجر الصحي، اتباع اإلرشــادات التــي أوضحتها لهم 
الفرق الطبيــة بمراكز الحجر بما في ذلك المكوث في 

المنزل خال األسبوع األول مع تجنب االختاط وعدم 
التزاور، وتحقيق التباعد االجتماعي.

وأوضح القدرة أن المختبر المركزي أتم )489( فحصًا 
مخبريًّا خال اليومين الســابقين إنهاء الحجر الصحي 
للمستضافين كانت جميعها سلبية، فيما سجل مساء 
أول مــن أمــس إصابة جديــدة بفيــروس كورونا في 

قطاع غزة من بين المحجورين وحالته مطمئنة.
وحمّل القدرة االحتال اإلســرائيلي مسئولية هشاشة 
الوضع الصحي واإلنســاني في قطاع غزة وعدم توفر 
اإلمكانيــات الازمــة لمواجهة جائحــة كورونا، داعيًا 
المجتمــع الدولــي لتحمل مســئولياته اإلنســانية مع 

قطاع غزة المحاصر.
وأطلــق الناطق باســم الصحــة نداء اســتغاثة ألحرار 
العالــم والجهات المعنيــة بتوفير األدوية األساســية 
المفقــودة والمســتهلكات الطبيــة ومــواد الفحص 
المخبــري لفيروس كورنــا ولوازم المختبــرات و100 

جهاز للتنفس الصناعي و140 سريرًا للعناية المركزة 
تمــر بمنعطف خطيــر جراء النقص الحــاد في الموارد 

الصحية والفحوصات المخبرية ومستلزمات الوقاية.
وتابــع حديثه: "فــي الوقت الــذي يحيــي العالم يوم 
الصحة العالمي تحت شــعار تمكيــن الطواقم الطبية 
مــن تقديــم الرعاية الصحيــة للمرضى؛ فــإن تباطؤ 
االســتجابة لاحتياجات الطبية الطارئة ستضع مجمل 
الخدمــات الصحية أمام منعطف خطير وغير مســبوق 

أمام الطواقم الطبية من تأدية عملها اإلنساني".
كما جــدد مطالبتــه للمواطنيــن، بضــرورة االلتزام 
التام بإجــراءات الوقاية والســامة وتجنب التجمعات 
واألماكن العامة وشــاطئ البحر والتقليل من الحركة 
والمكوث لفترات أطول في المنزل من أجل سامتهم 
وسامة مجتمعهم السيما كبار السن واألطفال وذوي 
األمــراض المزمنة وضعــف المناعة ومرضــى الجهاز 

التنفسي.

رام اهلل/ فلسطين: 
ســجلت محافظــات الضفة الغربيــة المحتلــة إصابات 
جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد 
المصابين إلى )261( شــخصًا، في حيــن أعلنت وزارة 

الصحة ارتفاع حاالت التعافي إلى )42( حالة.
وأعلن المديــر العام للرعاية األولية فــي وزارة الصحة 
كمال الشــخرة تســجيل )6( إصابات جديدة بالفيروس 
الوبائي، منها رضيع عمره سنة من قرية الجديرة شمال 
غرب القدس المحتلة نقلت لــه العدوى من والديه، ما 
يرفــع إجمالي عــدد المصابين إلــى )261( مصابًا في 

عموم المحافظات الفلسطينية.
وتوزعــت اإلصابــات الجديدة على قرى بــدو والجديرة 
وقطنة شــمال غرب القدس المحتلــة، وقرية دير جرير 

شرق رام اهلل.
وقال الشــخرة عن آخر مســتجدات فيــروس "كورونا"، 
أمس: "إن حاالت جميع المصابين مســتقرة ويخضعون 

للمراقبة الطبية باستمرار".
وبشــأن ظهور مصابين بالعينات العشوائية، أوضح أن 
المقصود بالعينة العشــوائية هــو أن الطواقم الطبية 
في وزارة الصحة تتوجه لعمال ومواطنين وتأخذ منهم 
عينات وال تنتظر قدومهم لمراكز الفحص، مشــيرًا إلى 

أن وزارة الصحة ستعلن قريبًا نتائج البحث الوبائي.
وأفــاد إجــراء نحــو 15 ألف فحــص لعينات مــن جميع 

المحافظات، منذ بدء تفشي الفيروس في فلسطين.
وفيما يتعلق بتوزيــع المصابين وفًقا للمحافظات، بين 
الشخرة أن )104( إصابات سجّلت في ضواحي القدس، 
مــن ضمنهــا )47( إصابة لعمــال عائدين مــن داخل 
األراضــي المحتلة عــام 48، و)57( إصابــة لمخالطين 

لهم. 
وفي محافظة رام اهلل سجلت )21( إصابة لعمال، و)23( 
إصابــة لمخالطين، و)12( إصابة لعائدين من الســفر، 
وإصابة واحدة ألســير محرر من ســجون االحتال، وفي 
محافظة الخليل سجلت إصابة )8( عمال و)9( مخالطين. 
وفي محافظة نابلس ســجلت إصابــة عاملين ومخالط 
واحد وعائدين من الســفر، وفي طولكرم سجلت إصابة 
)3( عمــال ومخالط واحد وعائد من الســفر، وفي بيت 

لحم سجلت إصابة عاملين و)10( مخالطين، إضافة إلى 
)40( مخالًطا مع الوفد السياحي اليوناني. 

وفي ســلفيت ســجلت إصابة لعائد من الســفر، وأخرى 
لعامــل من جنين، إلى جانــب )13( إصابة لعائدين من 

السفر في قطاع غزة.
وأشار إلى أن النتائج السابقة تظهر أن اإلصابات تتوزع 

كالتالي: 84 عامًا بنسبة )33 %( من الحاالت المصابة، 
ومخالطين )101( بنسبة )40 %( من الحاالت المصابة، 
)11 %(، و)40(  )29( بنســبة  الســفر  وعائديــن مــن 
مخالطين للوفد السياحي بنسبة )16 %(، وأسير محرر.

وذكر الشخرة أن هذه األرقام تشير إلى تجاوز الخطوط 
الحمــراء عنــد مقارنة عــدد المصابين بعدد الســكان، 
داعيًــا المواطنين والعمال إلى االلتــزام بقواعد الحجر 

الصحي وعدم االختاط.
مــن جانب آخر، أعلنت وزيرة الصحــة مي الكيلة ارتفاع 
حاالت التعافي من الفيروس إلى )42( حالة، بعد شــفاء 
)18( مريضًا ومخالًطا شفاء تامًّا في محافظتي رام اهلل 

والبيرة، وبيت لحم، ليصبح عدد المصابين )218(.
وأشــارت في مؤتمــر صحفي أمس إلى أن المتشــافين 
ســيعودون إلــى المنزل مع ضــرورة التزامهــم الكامل 

بالحجر المنزلي مدة )14 يومًا(.
وأوضحت الكيلة أن المتشــافين هــم )11( مريضًا من 
مستشــفى هوغو تشــافيز، و7 مرضــى ومخالطين في 
المركــز الوطنــي ببيت لحــم، مبينــة أن مجموعة من 
العوامل أدت إلى تعافيهم، منها التزامهم بالتعليمات، 

وأن إصاباتهم كانت طفيفة.
وشــددت الكيلة على أهمية االلتــزام بالتعليمات ألنها 
الســبيل األمثــل لتجنــب الفيــروس، مهيبــة بالعمال 

االلتزام بالحجر البيتي الكامل.
تعقيم المركبات

إلى ذلــك بدأت بلديــة الخليل، أمس، اســتحداث ممر 
خاص لتعقيم المركبات على المدخل الشمالي للمدينة.

وأوضحــت البلدية أن الممر يقوم علــى مبادرة ريادية 
تقدم بها المواطن سائد زغير، بإنشاء ما يشبه الخيمة 
تمر عبرها المركبات، وتضخ مواد كحولية لتعقيمها من 
الخارج كامًا، بالتنســيق مع المحافظــة ووزارة الصحة 

الفلسطينية، إذ تبنت البلدية تنفيذ هذه المبادرة.
فــي غضون ذلك، أصدر رئيس الســلطة محمود عباس 
قرارًا بقانون بشــأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في 
حالــة الطوارئ، يتيح للجهات القضائية المختصة تأخير 
حبــس المدنيين فــي مراكــز اإلصــاح والتأهيل على 
قضايــا تنفيذية، على أن يســتأنف تنفيــذ الحبس بعد 

انتهاء حالة الطوارئ.
كمــا أصدر عباس قــرارًا بقانون يقضي بوقف ســريان 
مدد التقــادم والمواعيد واآلجــال القانونية خال حالة 
الطوارئ، لغاية عدم فوات المواعيد، والمدد التي رتبتها 
القوانيــن التخــاذ اإلجــراءات، أمام الجهــات القضائية 

بأنواعها أو لدى الدوائر الرسمية ذات العاقة.

غزة/ فلسطين: 
قــال الناطق باســم حركة المقاومة اإلســامية حماس 
حازم قاسم: إن مواصلة أجهزة أمن السلطة في الضفة 
الغربية سياسة االعتقال السياسي، يؤكد إصرار السلطة 
علــى انتهاك حريــة الرأي وخــرق القانــون بالرغم من 

التحديات الناتجة عن جائحة كورونا.
وأكد قاسم في تصريح صحفي أمس، أن سلوك السلطة 
يتعــارض مــع كل المطالبــات الوطنيــة الداعية لوقف 

سياســة االعتقال وتمتيــن الجبهة الداخليــة لمواجهة 
تحديات جائحة كورونا.

وأشــار إلــى أن أجهزة الســلطة ارتكبت جملة واســعة 
من االنتهاكات من اعتقال سياســي واســتدعاء وحجز، 
وعدم االلتزام بقرارات القضــاء باإلفراج عن المعتقلين 

السياسيين.
وطالبت السلطة بوقف االعتقاالت السياسية في الضفة، 

والتوقف عن اتخاذ أي خطوة تضعف الجبهة الداخلية.

بيروت/ فلسطين:
عــدّ عضــو مكتــب العاقــات العربية 
واإلســامية فــي حركــة حمــاس علي 
بركة، محاكمة القيادي بالحركة محمد 
الخضري )81 عاما( وعشرات المعتقلين 
بالســعودية "باطلة"، داعيًا إلى إطاق 

سراحهم بأسرع وقت.
جاء ذلك في كلمــة متلفزة للقيادي في 
"حماس"، رصدتها وكالة "قدس برس" 
أمس، بمناســبة مرور عام على اعتقال 
الخضري  للقيادي  السعودية،  السلطات 

واألردنييــن  الفلســطينيين  وعشــرات 
والســعوديين بذريعــة دعــم المقاومة الفلســطينية، 

و"االنتماء لكيان إرهابي".
وأكــد بركــة، أن حركة حمــاس، حركة مقاومــة تدافع 
عن المســجد األقصى المبــارك، "وتقاتل عن كل األمّة 
العربيــة واإلســامية لتحريــر المقدســات اإلســامية 

والمسيحية في فلسطين".
وطالب الســلطات الســعودية باإلفراج عــن المعتقلين 
األبطــال، الذيــن يعملــون مــن أجــل نصرة الشــعب 
الفلســطيني، ومــن أجــل دعــم األســر المحتاجــة في 

فلسطين المحتلة.
وذّكر القيادي فــي "حماس"، بالدور الــذي لعبه الملك 
ســلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرًا للرياض، حيث 
ترأس اللجنة الشــعبية لمناصرة الشــعب الفلسطيني، 
مبينــا أنــه "كان يقــوم بالعمــل نفســه الذي قــام به 
المعتقلون، وهو جمع المال لدعم الشــعب الفلسطيني 

وصموده ومقاومته".
وبيــنّ أن المعتقلين الذين يقدر عددهم بالعشــرات، 

من أبناء الشــعب الفلسطيني واألردني 
والســعودي، "يعملون دفاعًا عن األمّة 
ودفاعًا عن فلســطين. لذلك األولى أن 

يُكرّموا ال أن يُعتقلوا".
وقــال: "نربــأ بالقيــادة الســعودية أن 
تجــري هــذه المحاكمــات ضــد أنصار 
فلســطين بالمملكة، فــي الوقت الذي 
تتعــرض فيــه القضيــة الفلســطينية 
لمحــاوالت التصفيــة مــن خــال مــا 
يُســمّى )صفقة القــرن(، التي تهدف 
إلى تهويد القدس وشطب حق العودة 

وتصفية القضية الفلسطينية".
وختــم حديثــه بالقــول: "إن األصل أن تقــف المملكة 
العربيــة الســعودية إلــى جانب الشــعب الفلســطيني 
وأنصــار  أبنــاء  تُحاكــم  أن  ال  الشــريفة،  ومقاومتــه 
فلســطين الذين يعملون لنصرة هــذه القضية العادلة 

والمقدّسة".
وأوقفت الســعودية عشــرات الفلســطينيين من طاب 
وأكاديمييــن ومقيمين على أراضيها منذ عام، بشــكل 
تعسفي، بينهم محمد الخضري، مسؤول العاقات بين 
حركــة "حماس" والمملكــة، دون توجيه تهم رســمية 
لهــم، كمــا خضــع بعضهــم للمحاكمــات دون معرفة 

مصيرهم، وفق مؤسسات حقوقية.
وبدأت السلطات السعودية، في 8 مارس/آذار  الماضي، 

بمحاكمة نحو 62 فلسطينيَّا.
ورغم محــاوالت حركة "حمــاس" المســتمرة للتواصل 
مــع المســؤولين الســعوديين ودعواتها لإلفــراج عن 
المعتقليــن، إال أن المملكة كانــت تقابلها بالمزيد من 

الخطوات التصعيدية ضد الفلسطينيين.

الضفة تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس
 كورونا وارتفاع حاالت التعافي إلى 42

أطلقت نداء استغاثة لتلبية احتياجاتها
صحة غزة: استلمنا كمية محدودة من مواد الفحص المخبري لـ"كورونا"

حماس: السلطة تواصل االعتقال
 السياسي رغم جائحة كورونا

مسؤول في حماس: محاكمة 
الخضري وإخوانه بالسعودية »باطلة«

علي بركة
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ربط )إسرائيل( بين ضم
 الضفة الغربية ومستقبل 

السلطة الفلسطينية
يعتقد اإلســرائيليون أن الظرف الراهن يشــهد تحوال تاريخيا تجاه أي 
قــرار من جانــب واحد بإعالن ضم غــور األردن ومســتوطنات الضفة 
الغربيــة، والوضع يتطلب وقف "جنون الضم"، ألننا أمام عملية مليئة 
بالمخاطــر، ومثل هذه الخطــة تعني اجتياز )إســرائيل( لمفترق طرق 

سيحدد تاريخها في قادم السنوات.
يتوافق اإلسرائيليون أن الموافقة على خطط الضم سيضع )إسرائيل( 
على سلم خطر، وفاقد للمســئولية، بالنظر إلى حجم األخطار الكامنة 
مــن هــذه الخطة، كمــا أن الفترة الراهنة التي تعيشــها )إســرائيل( 
تتطلب تكاتف كل الجهود لوقف تفشي وباء كورونا، وإنقاذ االقتصاد 
ال)إســرائيل(ي النازف من الكارثة التــي ألمت به، أما توجهها باتخاذ 
خطــوات أحاديــة الجانب فلن تســاعد الدولــة في التعامــل مع وباء 

كورونا، بل ستعمل على تصعيده وتفشيه. 
إّن خطوات الضم كفيلة بجر )إســرائيل( إلشكاليات: أمنية واقتصادية 
وسياســية، وقد تكون نتائجها كارثية على صعيد عالقاتها مع الدول 
المجاورة، فضاًل عن المجتمع الدولي، وسيوقع الدولة في امتحان غير 

مسبوق أمام العالم.
إن أي محاولة لتقليل المخاطر الناجمة عن إجراءات الضم كذب صريح 
على الجمهور اإلسرائيلي، ألنها خطوة مليئة باألخطار، كما أن الضم 
الجزئي ســيأخذنا عنوة مســتقبال للضم الكامل، فــي ظل أن الخطوة 
المذكورة سيتلوها على الفور حالة من انهيار تلقائي لألجهزة األمنية 
التابعة للســلطة الفلسطينية، ألنها ستفقد الســيطرة على الجمهور 
الفلســطيني الــذي ســيرها عميلــة لالحتــالل، وال تخــدم المصلحة 

الوطنية. 
سيســفر الضم المتوقع عن انهيار الســلطة الفلســطينية ذاتها، ألن 
الضم ســيكون إثباتا جديدا أمام الفلســطينيين على فشــل مسارها 
السياســي، وإخفاق قادتها، وتأكيد على أن محاوالتها في التعاون مع 
)إسرائيل( لتحقيق استقاللهم باء بالفشل الذريع، مع أنه لوال السلطة 
وأجهزتها األمنية لكان الجمهور الفلســطيني يقاد من قبل األوساط 
الراديكالية، خاصة حماس، التي تواجه ظروفا أمنية قاسية في الضفة 

الغربية بفعل إجراءات )إسرائيل( والسلطة معًا ضدها.
هذه التطــورات الناجمة عن أي إجراء للضم ســيعني بالضرورة إجبار 
الجيش للعودة للســيطرة علــى مناطق "أ"، وتقويــة نفوذه بمناطق 
"ب"، ومن ثم إعادة تحكمه في حياة 2.6 مليون نسمة، وبالتالي فإن 
كل األكاذيــب عن تخفيف مخاطر الضم سيكشــف زيفها أمام حقائق 
األمر الواقع، ألن المســئولية عن الفلســطينيين ســتنقل فورا أليدي 

اإلسرائيليين. 
في هذه الحالة ســتكون )إسرائيل( أمام خيارين: بين نظام أبارتهايد 
قــاٍس يســيطر علــى مالييــن الفلســطينيين، ال يوفر لهــم الحقوق 
األساسية، أو نظام يوفر كل ما يحتاجون إليه من مياه وكهرباء وصحة 
وتعليم بما تصل كلفته سنويا إلى 52 مليار شيكل، مما يؤكد ضرورة 
الحاجة الماسة إلى وقف جنون الضم الذي سيضع )إسرائيل( في ورطة 

استراتيجية وأمنية واقتصادية وسياسية، ستكون غارقة فيها.

القدس المحتلة/ فلسطين:
دعــا خطيــب المســجد األقصى المبارك الشــيخ 
عكرمة صبري، المؤسسات الحقوقية الدولية إلى 
حماية األســرى واألسيرات في ســجون االحتالل 

اإلسرائيلي في ظل تفشي وباء "كورونا".
وقال صبــري، في بيان، أمس: إنــه يتوجب على 
ســلطات االحتالل الغاشم إطالق ســراح األسرى 
واألســيرات كافة، محذرا إياها من أي ضرٍر يلحقُ 

باألسرى.
ووجه رسالة إلى األســرى: "أيها األسرى األبطال 

أيتها األسيرات الماجدات، إننا من بيت المقدس 
نحييكم ونشد على أياديكم وندعو المولى العزيز 
الجبــار أن يحميكــم من هــذا الوبــاء ويرعاكم، 
فالثبــات الثبات أيها األبطــال حتى يفرج المولى 

الكرب عنا وعنكم".
وذّكــر خطيب األقصى الموسِــرين والمقتدرين 
ماليًــا أن يبادروا بإخــراج زكاة أموالهم في هذه 
األيام، وعدم انتظار حلول شهر رمضان المبارك.

ل  وطالب الحكومات والمؤسسات اإلغاثية بتحمُّ
والمعوزيــن،  المتضرريــن  تجــاه  مســؤولياتها 

وثمّن جهود المبادرين بجمع التبرعات العينيةِ 
والنّقدية في القدس وسائر فلسطين، للتَّخفيف 
عــن المعوزيــن والمتضررين، والمســاهمة في 
دعــم المستشــفيات والعيــادات وبيــوت اإليواء 

للمسنين.
وطالب الشــيخ صبري الدول العربية واإلسالمية 
بإطــالق ســراح جميــع المعتقلين السياســيين 
والموقوفيــن على خلفية الــرأي والفكر، وخصَّ 
بالذكر العلماء والدعاة الذين يقبعون في ظروف 

سيئة وسجون ال تصلح للنفس البشرية.

وأوضح أبو ســلمية، مدير مجمع الشــفاء الطبي، 
في حوار خاص مع صحيفة »فلســطين«، أنه إذا 
ما اســتمر الوضع بهذه الوتيرة، ولم تســجل أي 
إصابــات من الداخــل خالل أســبوعين أو ثالثة؛ 
»فمن الممكن العودة تدريجًا للحياة الطبيعية«.

واســتدرك: »لكن هذه رمال متحركة، ممكن في 
أي لحظة أن تظهر حالة من داخل القطاع، وهذا 

سيغير كل الخطط«.
وأكــد أبــو ســلمية أن محاربــة المــرض تكون 
بالوقاية منه، حتى لو اســتمر األمر أشــهرًا، وأن 
األزمــة تتطلب تكاتــف الجميع، مضيًفــا: »وكل 
يوم يمــر دون تســجيل إصابــات يدفــع لعودة 
الحياة تدريجًا، وعلى الجمهور أن يكون حريصًا 
باالبتعاد عن التجمعات، فالقطاع أشــبه بجزيرة 
يحيط بها الفيروس من كل االتجاهات، ينتشــر 

في الضفة ومصر ودولة االحتالل«.
وبيــن أن واقع البنيــة التحتية للصحــة في غزة 
يجعلهــا غير قادرة على مجابهــة الفيروس، »لذا 
الســبيل الوحيد الوقاية، وتحمــل فكرة المحاجر 

اإللزامية«.
خطوات متسارعة

وتابع رئيــس لجنة الطوارئ: »إمكاناتنا ومواردنا 
محــدودة لنقــص أجهــزة التنفــس الصناعــي، 
والمســتهلكات واألدويــة بنســبة 40 %، وهــي 

مشكلة قديمة جديدة«.
وذهب إلى القول: »نرى تسلســل وتصاعد أعداد 
المصابين في العالم، في األســبوع األول تظهر 
عــدة حاالت ثم عشــرات ثم اآلالف في األســبوع 
الثالــث، وفي غزة اليوم يكــون قد انقضت ثالثة 
أسابيع بتسجيل حالة واحدة فقط ليصبح مجموع 
أعــداد المصابين 13 حالــة، تعافى 8 منهم )...( 
نتحــدث عــن إنجــاز كبيــر تنفــذه وزارة الصحة 
بالتعاون مع الداخلية، خاصة أن معظم اإلصابات 

من ذوي األمراض المستعصية«.
وأوضح أبو ســلمية أن معظم الحاالت المكتشفة 
جاءت من المعابر، معقبًا: »وهذا قلل كثيرًا من 
انتشــار الفيــروس، إضافة إلى قــرار تمديد مدة 
الحجــر مــن 14 يومًا إلــى ثالثة أســابيع، وكان 
قــرارًا صائبًا، فقد اكتشــفت إصابات بالفيروس 
في اليوم المقرر لتخريج المحجورين أســبوعين، 

لذا قررنا التمديد للجميع«.
وقــدّر عــدد الذين يأتــون كل مــدة بنحو )40( 

شــخصًا عبر حاجز بيت حانون )إيــرز(، وهو رقم 
تستطيع الوزارة اســتيعابه، الفتًا إلى أن الصحة 
فتحت أخيرًا اســتراحة الهدى على شــاطئ البحر 

مركزًا للحجر يضاف إلى المحاجر األخرى.
ونبــه إلــى أن الصحة بغــزة على تواصــل دائم 
مع منظمــة الصحة العالمية، التــي تطلع دائمًا 
على خطــوات الوزارة، وأشــادت بعمل طواقمها 

»المخبرية«.
السيناريو األسوأ

وعن ســيناريو ظهور حاالت داخل غزة، أوضح أن 
الوزارة أنشأت المستشفى الميداني للعزل بمعبر 

رفح الســتقبال الحاالت المصابة بالفيروس، وأن 
مستشفى غزة األوروبي سيكون المركز الرئيس 
الستقبال الحاالت الصعبة بالفيروس والمدارس 
المحيطة به، وفي غزة خصصت مدرســة الكرمل 
مركــزًا للحجــر بالقــرب مــن مشــفى الشــفاء، 
ومدرســة أخرى مجاورة لمستشــفى ناصر بخان 
يونس، فضاًل عن تدريب الطواقم الطبية بتنفيذ 

محاكاة الستقبال الحاالت في »األوروبي«.
وأفــاد أبو ســلمية توافــر )67( جهــازًا للتنفس 
الصناعــي، في حين الــوزارة بحاجــة إلى )100( 
جهــاز جديــد فــي أقرب وقــت ممكــن، مضيًفا: 
»وقد ناشــدنا جميع الجهات، لكن ال يوجد وعود 
بتوفيرهــا حتى اللحظة«، الفتًــا إلى أن األجهزة 
المتوافــرة مشــغولة بمرضى، وال تكفــي إذا ما 

انتشر الفيروس.
ولــدى »ســؤاله« عــن أدوات مواجهــة كورونا، 
أوضــح أن الوزارة تواجه نقصًا شــديدًا بالمواد 
الســيما  الطبيــة،  والمســتهلكات  الوقائيــة 
الكمامات، فالمتوافر منها ال يكفي إذا ما انتشــر 
الفيروس، كاشــًفا عــن وجود وعــود من جهات 
عدة بتوريــد )100( أو )200( ألــف كمامة، لكن 
حتــى اآلن لم يصل شــيء. وذكر أبو ســلمية أن 
الوزارة تدير األزمة بتقنين المقنن، فنقص وشح 
المســتهلكات واألدوية مشــكلة مالزمة للحصار 
المســتمر منذ 13 عامًا، الفتًا إلــى الكمامات ال 
تعطى إال للذين يتعاملون مع المرضى مباشــرة، 
وال تســتطيع نتيجة نقص الكميات إعطاءها لكل 
الطواقم. أما مستوى الدعم الذي تقدمه السلطة 
فــي رام اهلل لغــزة فوصفه بأنه دون المســتوى، 
قائــاًل: »هنــاك نقــص شــديد بأجهــزة فحص 
العينــات التي شــارفت علــى االنتهــاء بالمختبر 
المركزي، والســلطة لم ترسل الكثير من األشياء 

التي يجب توفيرها ضمن حصة فلسطين«.
وقال أبو سلمية: »في حال انتهت عينات الفحص 
ســنضطر إلى تأجيل خروج المحجورين إلى حين 
توافر عينات الفحص )...( وهناك وعود بتوفيرها 

خالل الساعات القادمة«.
وبشــأن الرقابة على البضائع المســتوردة، أشار 
إلى وجود رقابة عالية، فوزارات الصحة والداخلية 
واالقتصــاد تنفذ حملة تعقيم لكل شــيء يدخل 
حتى لــو كان مــواد غذائية، ويحجر أي شــخص 

حسب حالته.
الديمقراطية تدعو "الصحة العالمية" 
والصليب األحمر للكشف عن األسرى

غزة/ فلسطين:
دعت الجبهة الديمقراطية المؤسســات والمنظمات الدولية واإلقليمية، 
لممارســة الضغط على دولة االحتالل إلطالق سراح األسرى والمعتقلين 

بعدما تأكد تسرب فيروس كورونا إلى السجون عبر عدد من الحراس.
وشــددت في بيان صحفي أمس، على أن وصول الفيروس إلى الســجون 
يشــكل خطرًا داهمًا على آالف األســرى، خاصة المرضــى واألطفال وكبار 

السن والنساء منهم.
وقالــت: "في الوقــت الذي تلجأ فيه دول العالم إلى إجــراءات الوقاية بما 
في ذلك إطالق ســراح المساجين، ما زالت سلطات االحتالل تواصل شن 
حمــالت االعتقال الجماعــي للمواطنيــن الفلســطينيين، دون أي اعتبار 

للواقع الذي أحدث الوباء".
وحملــت الجبهة ســلطات االحتــالل المســؤولية الكاملة عــن األوضاع 
الصحيــة لألســرى، داعية منظمــة الصحــة العالمية والصليــب األحمر 
الدولــي، للتدخل، لفحص آالف األســرى وإصدار التقارير الالزمة بشــأن 

أوضاعهم الصحية، بما يكشف حقيقة ما يعانونه خلف القضبان.

دعا إلى إغاثة المتضررين من "كورونا" وإخراج الزكاة 
خطيب األقصى يدعو المؤسسات الحقوقية إلى حماية األسرى 

رئيس لجنة الطوارئ بغزة د. محمد أبو سلمية في حوار لـ"فلسطين":

عبرنا 50 % من "عنـــق الزجاجــــة".. 
واألسابيع القادمة ستكون مفصلية

نقص عينات الفحص
 قد يؤجل مغادرة 
مئات المحجورين 

جهات عدة وعدت بإرسال 
200 ألف كمامة لكنها 
لم تصل حتى اللحظة 

الصحة بغزة ال تقوى 
على مجابهة الفيروس 

وسبيلها الرئيس الوقاية 

غزة - حوار/ يحيى اليعقوبي:
قــال رئيــس لجنــة الطــوارئ بغــزة د. محمــد 
أبــو ســلمية: »إن وزارة الصحــة بالتعــاون مــع 
وزارة الداخليــة والجهــات الحكوميــة األخرى، 

اســتطاعت عبــور 50 % مــن »عنــق الزجاجة« 
واألزمة التي يعانيها القطاع بســبب فيروس 
كورونــا )كوفيــد 19(«، مؤكــًدا أن األســابيع 

القادمة ستكون مفصلية.

د. محمد أبو سلمية
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 03/QRC/2020: إعالن طرح عطاء رقم
يعلن الهالل األحمر القطري في غزة عن طرح عطاء

)توريد طرود غذائية(
فعلى الشــركات المســجلة و الراغبة في المشاركة التوجه للحصول على نســخة من وثائق المناقصة على العنوان 
التالي )مكتب الهالل األحمر القطري غزة شــارع الوحدة – عمارة غازي الشــوا- الطابق -2 غزة( و ذلك اعتبارًا من 
يــوم األربعــاء الموافــق 2020/04/08 و لغاية يوم األحد 2020/04/12 من الســاعة 9:30 صباحًا حتى الســاعة 

12:30 ظهرًا . و ذلك وفق الشروط التالية:

1. الشــركات المشاركة: يجب على الشركات المشاركة أن تكون مســجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا 
لدى دوائر الضريبة.

2. ثمن نسخة العطاء 100 دوالر أمريكي غير مستردة.
3. األسعار: بالدوالر األمريكي وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة و يجب تقديم فواتير ضريبية معفاة.

4. مدة سريان العرض المقدم: 150 يوما من الموعد النهائي لتسليم العطاء.
5. االجتمــاع التمهيــدي: ســيتم عقــد اجتماع تمهيــدي لإلجابة على استفســارات المشــاركين و ذلــك يوم االثنيــن الموافق 
2020/04/13  الساعة  11:00 صباحا في مكتب الهالل االحمر القطري غزة شارع الوحدة – عمارة غازي الشوا- الطابق -2 غزة. 

6. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %2 من قيمة العرض المقدم و تكون بشــكل كفالة 
بنكية أو شيك بنكي مصدق من بنك معترف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم الهالل األحمر القطري و تكون 

مدة سريان الكفالة 150 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 
7. تجزئة العطاء: العطاء غير قابل للتجزئة. 

8. تســليم العطاءات: آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم األحد الموافق 2020/04/19 لساعة 12:00 ظهرا في 
نفس العنوان المذكور أعاله )مكتب الهالل األحمر القطري غزة -شــارع الوحدة  عمارة غازي الشــوا مقابل عيادة 

الرمال الطابق الثاني(، ولن ينظر في العروض المقدمة بعد هذا الموعد.
9. فتح المظاريف: سيتم فتح المظاريف بحضور من يرغب من المتقدمين للعطاء في يوم تسليم العطاءات وذلك في نفس المكان.

10. رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

11. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهالل االحمر القطري خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال على هاتف 2884822

12. سوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم مُقدمه بالشروط والمواصفات المعلنة أعاله.

غزة/ فلسطين:
دعت لجان ومراكز أهلية وحقوقية، 
والســلطة  الدوليــة  الجهــات 
الفلســطينية إلــى تزويــد القطاع 
الصحــي فــي غــزة، باالحتياجــات 
والمســتلزمات الالزمــة لتمكينــه 
من مواجهة التحديــات والمخاطر 
المحدقــة في ظل تفشــي فيروس 

"كورونا" عالميًّا.
يــوم  وطالــب هــؤالء، بمناســبة 
الصحة العالمــي )7 إبريل من كل 
عام(، فــي بيانات، أمــس، هيئات 
األمم المتحدة والمنظمات الصحية 
مســؤولياتهم  علــى  بالوقــوف 
والضغــط على ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي لرفع الحصار عن غزة 
وإمدادهــا بالمســتلزمات الصحية 

والمعيشية. 
العالمية  وحددت منظمة الصحــة 
يوم )7 إبريل( 2020 تحت شــعار 
"دعــم كادر التمريــض والقبالــة" 
وذلــك في تذكيــر للعالــم بالدور 
الهام لهذا الكادر في الحفاظ على 

الصحة.
وحمّل القطاع الصحي في شــبكة 
االحتــالل،  األهليــة،  المنظمــات 
المسؤولية الكاملة بصفته )سلطة 
وإلزامــه بحمايــة صحة  احتــالل( 
الفلسطينيين بمن فيهم األسرى.

المنظمــات  شــبكة  وشــددت 
األهليــة على ضــرورة العمل على 
خطــوات فوريــة لتزويــد القطــاع 
الصحــي باالحتياجــات الالزمة من 
أجهــزة ومســتلزمات لتمكينه من 

االستجابة ومواجهة "كورونا".

وحثت الــدول المانحة والمنظمات 
اإلنســانية على دعم المؤسســات 
لتوفيــر  الفلســطينية  األهليــة 
كالرعايــة  األساســية  الخدمــات 
الصحية واألمن الغذائي والتعليم.

ودعــا حكومــة رام اهلل إلــى رفــع 
نسبة اإلنفاق على القطاع الصحي 
بالتزامات دولة فلســطين  لإليفاء 
الدوليــة  والعهــود  بالمواثيــق 
بما فيهــا العهد الدولــي للحقوق 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

ودستور منظمة الصحة العالمية.
وأشــاد القطاع الصحي في شــبكة 
المنظمات األهليــة بالعاملين في 
القطاع الصحي والطواقم والكوادر 
والذين  فــي فلســطين  الصحيــة 
يعملــون فــي ظــروف صعبــة في 
ظــل االحتالل ونقــص اإلمكانيات 

وضعف المنظومة الصحية.
مــن جهتــه، توجــه اتحــاد لجان 
الرعاية الصحيــة بالتحية للطواقم 
الطبيــة العاملــة في المؤسســات 
يواصلون  والذيــن  الفلســطينية، 
فــي مواجهــة  ليلهــم بنهارهــم 

جائحة "كورونا".
وشدد االتحاد على ضرورة التعجيل 
الطبيــة  المســتلزمات  بتوفيــر 
للقطاع الصحي في غــزة لتمكينه 

من مواجهة التحديات.
وقــال: إن االحتالل يواصل حصاره 
الظالــم على غــزة ويمنــع إدخال 
لمواجهــة  الالزمــة  االحتياجــات 
"كورونا" مــا أحدث انهيــارًا كاماًل 

بالقطاع الصحي. 
وطالب الدول المانحة والمنظمات 

الدوليــة  والحقوقيــة  اإلنســانية 
بإنقاذ  والعاجــل  الســريع  للتدخل 
المؤسسات  الصحي ودعم  القطاع 

الصحية الرسمية واألهلية.
وجدد اتحاد لجان الرعاية الصحية 
دعوتــه للجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 
الدولية  الحقوقيــة  والمؤسســات 
إلجبــار االحتالل على رفــع الحصار 
الظالــم عن غــزة، واالطــالع على 
معاناتــه وإنقــاذ القطــاع الصحي 
لمنظمــة  والســماح  المنهــار، 
الصليــب األحمــر الدولــي بزيارة 
ســجون االحتــالل واالطــالع على 

أحوال األسرى.
ودعا إلى تضافــر الجهود الوطنية 
لمواجهــة "كورونا" من خالل دعم 
القطــاع الصحي وإشــراك القطاع 
الصحــي األهلي بالقطــاع الصحي 
العام وتوفير المســتلزمات الطبية 

والمخبرية كافة.
من جانبه، أكد المركز الفلسطيني 
لحقــوق االنســان، أن غــزة تعاني 
مــن  الصحيــة  المرافــق  فيهــا 
تدهور خطير، وتفتقــد لإلمكانات 
الضروريــة الالزمة لتقديم الخدمة 

الصحية لمرضى القطاع.
وأوضــح المركــز الحقوقــي، فــي 
تقريــر، أمــس، أن هنــاك نقصــا 
شــديدا في األدوية والمستهلكات 
الطبيــة ومواد الفحــص المخبري 
لمكافحــة تفشــي الفيــروس عدا 
عــن النقص فــي الكــوادر الطبية 
المتخصصــة، جراء الحصــار الذي 

يفرضه االحتالل منذ 13 عامًا.

الصحيــة  المرافــق  إن  وقــال: 
تعاني نقصًا شــديدًا فــي األدوية 
وأجهــزة  الطبيــة  والمهمــات 
التنفس الصناعــي ومواد الفحص 
المخبــري، وأن نســبة العجز فيها 
تصل إلى )%50 من قائمة األدوية 
الرئيســية، %60 للتحاليل الطبية، 
ونفــاد  الطبيــة  للمهمــات   45%

مواد الفحص المخبري المخصص 
اإلصابــة بفيروس  للكشــف عــن 

كورونا(.
الصحيــة  المرافــق  أن  وأضــاف 
تعانــي مــن النقــص فــي أجهزة 
التنفس الصناعي، حيث إّن األعداد 
المتوفــرة منهــا ال تفــي بالغرض 
خصوصًا في أوقــات الطوارئ وفي 

حال تفشي وباء "كورونا".
ودعــا المركز الفلســطيني لحقوق 
الدولــي  المجتمــع  االنســان، 
العالميــة  الصحــة  ومنظمــة 
للضغــط علــى االحتــالل من أجل 
إجبارهــا على االلتــزام بواجباتها، 
والســماح بإدخال كافة االحتياجات 

الطبية إلى غــزة، وخاصة األجهزة 
والمعدات الطبية الالزمة للفحص 

الطبي لفيروس "كورونا".
الدولــي  المجتمــع  وطالــب 
والمنظمات اإلنســانية إلى تقديم 
العون والمســاعدة للجهاز الصحي 
فــي غــزة، والعمــل علــى توفيــر 
المستلزمات الطبية التي تحتاجها 
المستشفيات، للمساعدة في إنقاذ 

القطاع الصحي من االنهيار.
حصار غزة

بدورهــا، جــددت حركــة حماس، 
دعوتها للمجتمــع الدولي بالعمل 
على رفع الحصار عن غزة وتزويده 

بالمعدات الصحية.
وأشــاد الناطق باسم حماس، عبد 
اللطيــف القانــوع، بالجهــود التي 
تبذلهــا الطواقــم الطبية في يوم 

الصحة العالمي.
أقــر  الــذي  العالــم  علــى  وقــال: 
يومــًا عالميــًا للصحــة أن يلتفــت 
لحصار غزة الــذي يفتقد للمعدات 
الطبية  األساســية والمســتلزمات 

لمواجهة جائحة "كورونا".
للمجتمــع  األوان  آن  وأضــاف: 
الدولــي ليرفــع الحصار عــن غزة 
وتزويده بالمعدات الالزمة وتأمين 

متطلبات الرعاية الصحية له.
غــزة،  الصحــة  وزارة  وكانــت 
أطلقــت، نــداء اســتغاثة، لتوفيــر 
المخبري لفيروس  الفحــص  لوازم 
"كورونــا" التي تشــرف على النفاد 

خالل ساعات.
ويفرض االحتالل اإلســرائيلي على 
قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 13 
عامًا، حيــث يُغلق كافــة المعابر 
والمنافــذ الحدوديــة التــي تصل 
غزة بالعالــم الخارجي عبر مصر أو 
المحتلة عام  الفلسطينية  األراضي 
1948، باســتثناء فتحهــا بشــكل 

جزئــي لدخــول بعــض البضائــع 
والمسافرين.

وأّثر الحصار المفروض على الوضع 
الصحي للقطاع مما أدى إلى تراجع 
المنظومــة الصحية في ظل نقص 

الدواء لمستويات قياسية.

غزة/ محمد أبو شحمة:
فــي ظل انتشــار جائحة فيــروس "كورونــا" عالميًّا، 
أطلقــت وزارة الصحة بغزة نداء عاجال لتوفير كميات 
كافية من مواد الفحــص المخبري لتمكين الطواقم 
الطبية من إجراء الفحوصات الالزمة للفيروس داخل 

القطاع المحاصر إسرائيليا منذ أكثر من 13 عاما.
وجــاء النداء العاجل للوزارة بغزة في محاولة للضغط 
على الســلطة الفلســطينية إلرســال حصــة القطاع 

المســاعدات  مــن  المحاصــر 
الدولية وخاصة الطبية. 

واســتحوذت وزارة الصحة برام 
اهلل علــى جميــع المســاعدات 
مــن  وصلتهــا  التــي  الطبيــة 
منظمة الصحة العالمية والدول 
الصحة  أكدت  فيمــا  المختلفة، 
بغزة أن مجموع ما تم إرســاله 
مــن رام اهلل هــو 1500 أنبوب 
بـ4000  العينات تقدر  لســحب 
االســتفادة  يمكــن  وال  دوالر، 
منها دون ارسال مواد الفحص 

المرتبطة بها.
وأعلن رئيــس الحكومة في رام 
اهلل، محمد اشتية، أمس، تلقي 

حكومته مساعدات دولية، الفتا إلى أن هناك وعودات 
بمساعدات أخرى وننتظر ترجمتها فعليا. 

وشــدد رئيــس الهيئة اإلداريــة لشــبكة المنظمات 
األهلية الفلسطينية، محسن أبو رمضان، على ضرورة 
قيــام وزارة الصحــة بــرام اهلل بتقديم التســهيالت 
الطبية واللوجســتية كافــة، وأدوات الفحص الالزمة 
لفيــروس "كورونــا" لغــزة، لضمــان حمايــة صحة 

المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم.
وقال أبــو رمضان لصحيفــة "فلســطين": إن توفير 
المســتلزمات الطبيــة لغزة هو واجــب وطني، لذلك 
يجب أن تتضافر الجهود بين وزارة الصحة ومنظمات 
العمــل األهلي بهدف توفير جميع مــا يلزم غزة من 

أدوات ومعدات.
وأكد أبو رمضــان على ضرورة أن يكون هناك توزيع 
عادل للموارد الصحية، وأن ال يتم االهتمام بمنطقة 

جغرافية على حساب منطقة أخرى.
وأوصى بضرورة تشــكيل لجنة صحية وطنية تندمج 
فيها الوزارتان بغزة والضفة، ويشارك بها أعضاء من 

منظمات المؤسسات األهلية.
ولفت أبو رمضان إلى أن مواجهة جائحة "كورونا" تعد 
العمل المركزي للفلســطينيين 
أمــر  وهــو  أجمــع،  والعالــم 
يســتوجب تكاتــف الجهود من 
قبــل الجميــع لتوفيــر جميع ما 
يلزم قطاع غــزة لمواجهة هذا 

الوباء العالمي.
مــن جهته، أكــد رئيس الهيئة 
الشــعب  لحقــوق  الدوليــة 
الفلســطيني )حشد( صالح عبد 
العاطي، أن النــداء األخير الذي 
أطلقتــه وزارة الصحــة بغــزة، 
مهــم وعاجل في ظــل وصول 
جائحة فيــروس "كورونــا" إلى 

القطاع.
وقــال عبــد العاطــي لصحيفة 
الســلطة  الضــروري علــى  إنــه مــن  "فلســطين": 
الفلسطينية االستجابة لهذا النداء، والعمل على وقف 
سياســة التهميش لغزة، ورفــع العقوبات المفروض 
عليها منذ سنوات حتى تتمكن من مواجهة "كورونا".

وأضاف: أنــه من المعــروف أن القطــاع الصحي في 
غزة ليس بخير قبل وصول الفيروس بســبب الحصار 
اإلســرائيلي الممتد، ولكن مع وصوله فذلك سيزيد 
مــن التهديــدات الحقيقيــة التــي تمس اإلنســان 

الفلسطيني.
وشــدد الحقوقي على ضرورة أن تعمل السلطة على 
تحييــد القطاع الصحي عــن المناكفات السياســية، 
كون ذلك له تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية.

بمناسبة يوم الصحة العالمي
دعوات إىل تزويد القطاع الصحي يف غزة باالحتياجات الالزمة ملواجهة "كورونا"

حماس: آن األوان للمجتمع الدولي لرفع الحصار 

أبو رمضان يقترح 
تشكيل لجنة وطنية 

إلدارة األزمة بمشاركة 
المؤسسات األهلية

عبد العاطي يدعو 
السلطة إلى تحييد 
القطاع الصحي عن 
المناكفات السياسية

رغم تفيش "كورونا".. العدالة غائبة يف 
توزيع املساعدات الطبية بني غزة والضفة
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إعــالن توظيف
تعلن جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية عن حاجتها إىل وظيفة

"مدير مستشفى الكويت التخصيص"
على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

• أن يكــون حاصــا على درجــة البكالوريوس في أحد العلــوم اإلدارية أو 
الصحية ويفضل حملة الماجستير في اإلدارة.

• لديه خبرة إدارية وإشرافية في المجال اإلداري أو الصحي.
• لديه القدرة على التشبيك مع المؤسسات المانحة وتسويق المشاريع. 

• لديه مهارات كافية في استخدام برامج الحاسوب وإعداد التقارير الدورية.
• لديه مهارات إدارية وقيادية فاعلة. 
• إجادة اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة.

• التفرغ للعمل بشكل كامل.
• أن يكون من سكان جنوب قطاع غزة )رفح- خانيونس(. 

• لديه القدرة على العمل في الطوارئ وتحمل ضغط العمل.
المهام الوظيفية المطلوبة:

• إعداد خطط وبرامج العمل ومتابعة توفير كافة مستلزماتها.
• تقدير الموازنة السنوية على ضوء حجم النشاطات المقترح تنفيذها.
• تطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السامة والصحة المهنية العامة.

• إعداد التقارير الدورية بشأن سير العمل.
•  التأكد من جاهزية المستشــفى الفنية لتلبية احتياجات العمل، وتحديث 

وتطوير الخدمات العاجية.
• المشــاركة في أعمال اللجــان الدائمة والمؤقتة لبحــث األمور المتعلقة 

بالخدمات الطبية، ومراقبة المخزون من األدوية والمستلزمات الطبية.
• تقييــم أداء المرؤوســين وإنجازاتهــم، واقتــراح البرامــج الكفيلة برفع 

مستوى معارفهم وتنمية قدراتهم.
على من تتوفر فيه الشروط المذكورة ويرغب في التقدم إلى الوظيفة، 

info@alrahma.ps إرسال السيرة الذاتية إلى اإليميل
وذلك ابتداء من صباح يوم االربعاء الموافق 08/ 4/ 2020 

إلى نهاية يوم األربعاء الموافق 15/ 04/ 2020.
جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية

 دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون 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 
المشتريات بالمجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على 

كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )200( شيكل غير مستردة.
2. آخــر موعــد لقبول العــروض بالظــرف المختوم يوم االثنيــن الموافق 
2020/04/20 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتــح المظاريف في نفس 

الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.
ساعة فتح المظاريفرقم العطاءاسم العطاءم
11:00 صباحًا2020/40توريد أقمشة1

3. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســامي أو بنك االنتاج أو 
بنــك البريد أو كتاب مــن الخزينة العامة بوزارة الماليــة يفيد بحجز قيمة 

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

5. أجرة اإلعان عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق شــهادة خلــو ضريبي أو صــورة عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

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

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

لاطاع على كراسة العطاء.

جمعية الهال األحمر الفلسطيني
 إعالن طرح عطاءات رقم :

ADM/2020/7 توريد طرود مواد نظافة لدائرة إدارة الكوارث

ADM/2020/8 توريد طرود مواد غذائية لدائرة إدارة الكوارث

تعلــن جمعية الهال األحمر الفلســطيني عن حاجتها لشــراء مواد إغاثية 
)طــرود مواد نظافة – طرود مــواد غذائية( لدائــرة إدارة الكوارث التابعة 

لجمعية الهال األحمر الفلسطيني . 
فعلى الشــركات المتخصصة و المســجلة والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر 
الجمعية في غزة  لشــراء كراســات العطاء ابتداء من يــوم األربعاء الموافق 
2020/4/8 مــن الســاعة الثامنة و النصــف صباحًا للمورديــن المؤهلين 
والمرخصين والمتخصّصين فقط الحق في االشــتراك ،علمًا بأن آخر موعد 
لتقديم العروض هو يوم الثاثاء الموافق 2020/4/14 حتى الساعة الواحدة 
ظهرًا، و ذلك في صندوق المناقصات الموجود في دائرة المشــتريات بمقر 

جمعية الهال األحمر الفلسطيني الكائن في غزة - تل الهوى. 
1. ثمن  شراء كراسة العطاء )150( شيكًا  غير مستردة.   

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء.
3. الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعان على من يرسو عليه العطاء.
لاستفســار يمكن االتصال على دائرة المشتريات بجمعية الهال األحمر 

الفلسطيني على األرقام التالية :
 هاتف : 2630555 - 2641906  داخلي 342 فاكس : 2641904

غزة/ نور الدين صالح:
قالت حركــة المقاومة اإلســامية حماس: إننا ســنتعامل 
بشكل مســؤول مع أي اســتجابة فعلية وحقيقية للمبادرة 
التي طرحها رئيس الحركة بغزة يحيى الســنوار بخصوص 

جنود االحتال اإلسرائيلي األسرى لدى كتائب القسام.
وأكــد المتحدث باســم حماس، حازم قاســم، في تصريح، 
أمــس، أن "الكرة اآلن في ملعب حكومــة االحتال وعليها 

أن تتخذ خطوات عملية في هذا الخصوص".
وكان رئيــس حكومــة االحتــال بنيامين نتنياهــو، زعم، 
أمس، أنه "جاهز لتحريك سريع لملف الجنود عبر وسطاء".

وجاء في بيان نشره مكتب نتنياهو، أمس، ردًا على مبادرة 
السنوار "أنه جاهز للتحرك فورًا للعمل على استعادة الجنود 

اإلسرائيليين األسرى في غزة".
"الســابعة"  القنــاة  ونقلــت 
نتنياهــو  مكتــب  عــن  العبريــة 
قوله: إن منســق شــؤون األسرى 
بلــوم"  "يــرون  والمفقوديــن 
وطاقمــه وبالتعــاون مــع مجلس 
مســتعدون  القومــي  األمــن 
الســتعادة القتلــى والمفقوديــن 

من غزة.
وجــاء في البيان أن االحتال يدعو لمفاوضات ســريعة عبر 

وسطاء سعيًا لحل هذا الملف.
وكان الســنوار، قال خــال لقاء تفاعلي عبــر قناة األقصى 
الفضائيــة، قبل أيــام: "يمكننا أن نقدم تنــازاًل جزئيًا في 
ملف جنــود االحتال األســرى لدى الحركــة مقابل إفراجه 
عن األســرى الفلسطينيين كبار الســن والمرضى والنساء 
واألطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا".

ورأى مراقبــان أن االحتال غير معنــي بإبرام صفقة تبادل 
أسرى في الوقت الراهن.

وقال المختص في الشأن اإلسرائيلي د. صالح النعامي: إن 
تصريحات نتنياهو تأتي في سياق مواجهة انتقادات عوائل 
أســرى جنود االحتال، "ألن ما أعلنه السنوار ترك لغط في 

أوساط األسرى".
ورأى النعامي في حديثه لصحيفة "فلســطين"، أنه ال يوجد 
أي تغيير جوهري على موقف االحتال في قضية األســرى، 
فــي ظل عدم وجود أي مؤشــرات أو نوايا بأنه معني بدفع 

ثمن مقابل هذا الملف.
وعدّ إعان نتنياهو "يندرج في إطار الشــؤون الداخلية في 
محاولة الحتواء غضب عوائل أسرى جنود االحتال في غزة، 

وال ينم عن تحول في موقفه تجاه هذا الملف".
وأوضح أن دولة االحتال منشــغلة أكثر في الوقت الراهن 
بتفشــي فيــروس "كورونــا"، "لذلك آخر شــيء ممكن أن 
يفكر فيه هو ملف األســرى"، مستدال بذلك على ربط ملف 
األسرى بأثمان إنسانية وليس اإلفراج عن أعداد كبيرة من 

األسرى الفلسطينيين.
وأضــاف النعامي أن دولة االحتــال ال تريد أن تعطي غزة 
والمقاومــة فيهــا أي انجاز فيمــا يتعلــق بمطالبها إلبرام 
صفقة تبادل أسرى، الفتا إلى أن الحد األقصى الذي يُمكن 
أن يدفعــه االحتــال ال يلتقي مع الحد األدنــى الذي تقبله 

المقاومة.
وهو ما أيده المختص في الشــأن اإلسرائيلي جال رمانة، 
أن إعــان نتنياهو يأتــي في إطار 
وليــس  فقــط،  الجليــد  تحريــك 
بالضرورة الوصــول التفاق يتعلق 

بإبرام صفقة تبادل.
وأشــار رمانة فــي حديثه لصحيفة 
"فلســطين" إلى أن ملف األســرى 
مــن أخطــر القــرارات فــي دولة 
الراهــن،  الوقــت  فــي  االحتــال 
خاصــة مع تفشــي "كورونا" الذي 

يشغلهم.
وأوضــح أن دولــة االحتال فــي وضعها الحالــي وفي ظل 
عدم وجود حكومة "غير مهيأة" التخاذ مثل هذه القرارات، 
معتبرًا حديث نتنياهو "جاء في إطار إعامي وردة فعل تجاه 

عائات جنود االحتال في غزة".
وبيّن أن نتنياهو ال يســتطيع أن يضرب "تصريح السنوار" 
بعرض الحائــط، كونه رجًا فــي مكانة اتخــاذ القرار، وال 

يُصرّح أمرًا عابرًا.
وقال: إن "نتنياهو أوعز لمســؤول الملف لمتابعة المسألة 
عبر الوســطاء، لكن في النهاية ســتعود الســتغال الواقع 
الراهن، للحديث عن إعطاء غزة تســهيات مقابل تقليص 

عدد األسرى، وهو ما سيُرجع األمور لنقطة الصفر".
واستبعد رمانة إبرام صفقة تبادل أسرى في الوقت الحالي، 
خاصة أن دولة االحتال تعيش بدون حكومة، مشــيرًا إلى 

أن حماس لن تقبل بأي صفقة دون ثمن كبير.
ولفت رمانة إلى أن نتنياهو غير مستعد أن يُعطي أي انجاز 
للمقاومة في غزة، كما في صفقة "وفاء األحرار" الســابقة، 
فــي المقابل "غــزة لديهــا أوراق قوة وهي غيــر مضطرة 

لتقديم تنازالت في الوقت الحالي".

رام اهلل/ فلسطين:
اعتقل جيش االحتال اإلســرائيلي )357( فلسطينيَّا، خال 
شهر مارس/ آذار الماضي، بينهم )48( طفًا، وأربع سيدات.

جــاء ذلــك في تقرير مشــترك نشــر أمــس، لنادي األســير 
الفلســطيني، ومؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقوق 

اإلنسان، وهيئة شؤون األسرى والمحرّرين.
وأشــار التقريــر إلــى أن "عمليــات االعتقال مســتمرة رغم 

التخوفات من انتشار فيروس كورونا".
وبيّن التقرير، أن جيش االحتال اعتقل )192( فلســطينيَّا 
من مدينة القــدس، و)45( من محافظة الخليل، و)33( من 
محافظــة رام اهلل، في حيــن توزعت باقــي االعتقاالت على 

المحافظات بالضفة الغربية.
ورصــدت المؤسســات الحقوقية في تقارير لها، استشــهاد 
)222( أســيرًا فلســطينيَّا؛ منــذ عــام 1967 في ســجون 
االحتــال؛ بينهــم )67( أســيرًا بســبب اإلهمــال الطبــي 

المتعمــد. ونوهــت إلى أن ســلطات االحتــال أصدرت في 
مارس الماضي )92( أمر اعتقال إداري؛ جديد وتجديد.

وأشــارت إلى تفاقم التخوفات الحاصلة على مصير األســرى 
الفلســطينيين في ســجون االحتــال، مع انتشــار فيروس 
كوفيد19- المُستجد )كورونا(، يرافقه مماطلة متعمدة من 
إدارة الســجون في توفير اإلجــراءات الوقائية الازمة داخل 

أقسام األسرى.
ولفتت النظر إلــى االكتظاظ في ســجون االحتال، "والذي 
بدوره يخلق بيئة مثالية النتشــار الفيــروس، مما قد يؤدي 
إلصابــة أعــداد هائلة من األســرى خاصة مع إعــان إدارة 

سجون االحتال عن إصابة سجانين، وحجر آخرين".
وبحسب البيان، يبلغ عدد األسرى الفلسطينيين في سجون 
االحتــال، نحــو )5( آالف أســير، بينهم )41( ســيدة، فيما 
بلغ عدد األطفال األســرى نحــو )180( طفــا، والمعتقلين 

اإلداريين )دون تهمة( قرابة )430(.

االحتالل ميّدد اعتقال أصغر 
أسري إداري يف السجون

رام اهلل/ فلسطين:
 مددت محكمة االحتال أمس، االعتقال اإلداري لألســير الشــبل سليمان قطش 

لمدة 4 شهور إضافية علما بأنه أصغر أسير إداري في السجون اإلسرائيلية.
والطفل قطش )16 عامًا( اعتقل في 19 كانون أول/ ديسمبر 2019، بعد اقتحام 
منــزل عائلته في بلدة عين يبرود شــرقي رام اهلل، بعــد وقت قصير على اإلفراج 
عنه من سجون األمن الوقائي حيث كان أيضًا أصغر معتقل سياسي في سجون 
الســلطة. ويعرف عن ســليمان مشــاركته الفاعلة في المســيرات واالعتصامات 
والفعاليــات الوطنيــة المنــددة باالحتال. واعتقلته أجهزة الســلطة في شــهر 
تشرين أول 2019 خال تواجده في مركبة ببلدة سلواد وجرى التحقيق معه في 

سجن بيتونيا ألكثر من شهرين بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية ضد االحتال.
وعــرض خال فترة اعتقالــه لدى أجهزة الســلطة على محكمــة الصلح في رام 
اهلل أكثــر من مرة ووجهت له تهم شــكلية إلبقائه قيد االعتقال من قبيل حيازة 

أسلحة، لكن لم تثبت عليه أي من تلك التهم.

االحتالل يزعم اعتقال 
أحد فلسطينيي 
الداخل الرتباطه 

باملخابرات اإليرانية
الناصرة/ فلسطين: 

زعــم جهــاز األمــن العــام اإلســرائيلي 
)الشــاباك( أمس، أنه اعتقــل في الـ16 
من مــارس المنصــرم أحد فلســطيني 
الداخــل المحتل عام 1948 لتواصله مع 
المخابــرات اإليرانيــة. وقال )الشــاباك( 
في بيان له "إنه تم بمســاعدة الشرطة 
اإلســرائيلية في يوم 16 مارس الماضي 
اعتقال مشــتبه بالتخابر مــع المخابرات 
اإليرانية، وعلى تواصــل مع احد عناصر 
الجبهة الشــعبية في لبنــان، كما أجرى 
لقــاءات في الخارج معهــم وتلقى أمواال 
وتدريبات وأجهزة اتصال ورموز ســرية 
للتواصل معهم بشــكل مشــفر". ووفق 
ادعائه فإن طلب من الفلسطيني "رصد 
وتحديــد مواقع أمنية واســتراتيجية في 
إسرائيل، وتنفيذ عمليات ضد أهداف في 

إسرائيل وغيرها".

رغم التخوفات من فيروس كورونا 
ا خالل مارس  تقرير: االحتالل اعتقل 357 فلسطينيًّ

نتنياهو زعم استعداده للمفاوضات حول الجنود
حامس: سنتعامل مع أّي استجابة 
حقيقية.. والكرة يف ملعب االحتالل

مختصان: تصريحه 
إعالمي ومحاولة 

الحتواء غضب عوائل 
الجنود األسرى
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دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
)22k( بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم

منطقة تنظيم- عبسان الكبيرة
قانون تنظيم المدن رقم ) 28 ( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2019/3 المنعقدة بتاريخ 2019/1/16 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمســار الشارع رقم )22k( بعرض )10( 
 )8A( والشــارع رقم )2A( متر والمحصور بين شــارع رقم )متر وارتداد )3
والمــار بالقســائم رقــم )3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ( من 

القطعة رقم )243(. 
الســابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عــن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 2018/8/13 .
كما قــررت اللجنة المركزية وضع هذا المشــروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمســة عشر يوما من تاريخ نشــر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب.
 وذلك وفقا لنص المادة ) 18 ( من قانون تنظيم المدن .

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )250(

منطقة تنظيم- عبسان الكبيرة 
قانون تنظيم المدن رقم ) 28 ( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم2019/13 المنعقدة بتاريخ 2019/3/27 التصديق 
النهائــي علــى المخطط التفصيلي لمســار الشــارع رقــم )250( بعرض 
)12( مترا وارتداد )3( متر والمحصور بين شــارع رقم )4B( والشــارع رقم 
)A1( والمار بالقســائم رقم )2-3-4-9-10-11( من القطعة رقم )252( 

والقسيمة رقم )1( من القطعة رقم )250(.
 الســابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصــادر عن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ .11/12/2018
كما قــررت اللجنة المركزية وضع هذا المشــروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمســة عشر يوما من تاريخ نشــر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب.
 وذلك وفقا لنص المادة ) 18 ( من قانون تنظيم المدن .

اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة 

الحكم المحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )21(

منطقة تنظيم- عبسان الكبيرة
قانون تنظيم المدن رقم ) 28 ( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2019/8 المنعقدة بتاريخ 2019/2/13 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمســار الشــارع رقم )21( بعرض )16( 
متر وارتداد )3( متر والمحصور بين الشــارع رقم )24( والشــارع رقم )26( 
والمار بالقسيمة رقم )1( من القطعة رقم )248( والقسيمة رقم )18( من 

القطعة رقم )247( 
الســابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عــن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ .19/8/2018
كمــا قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشــروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمســة عشر يوما من تاريخ نشــر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 
صحيفتيــن يوميتين محليتين أيهما أقرب. وذلك وفقا لنص المادة ) 18 ( 

من قانون تنظيم المدن .
اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
بمحافظات غزة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
يكاد المشهد يكون روتينيًّا: صالة مفتوحة؛ مرضى 
على األســرَّة؛ أيدٍ ممدودة، يسحب منها الدم تجاه 
الجهاز الطبي )غسل الكلى( المالصق لكل سرير في 
أعاله شاشــة تعرض بيانات الحالــة المرضية، لكل 
واحــد منه قصــة مختلفة مع المــرض الذي ال يعرف 
مرحلــة عمرية معينة، وفي قســم حضانــة األطفال 
هناك طفل بين عشــرات األطفــال الخدج يزن 900 
غرام أبصــر الحياة قبل ثالثة أيام، وقد أصبح يعتمد 
على التنفس بنسبة %60 بعدما كان نسبته "صفر".

أربع ساعات
على أحد أســرّة قســم الكلى بمجمع الشفاء الطبي 
بمدينــة غــزة  مضــت ســاعتان وخمســون دقيقة 
لجلوس المسنة "أم عالء" الصعيدي على جهاز غسل 
"الكلى"، وتبقى ســاعة ونصف النتهاء الجلسة؛ تضع 

كرسيها المتحرك بجانبها.
أمامك تجلس أم نبيل ســبيتة على سرير، تمد يدها 
على مسندة خاصة يسحب الدم من يدها إلى الجهاز 
الذي ينظفه من الســموم ويعيده للجسم في عملية 
تستغرق أربع ســاعات، ال يعرف حجم المعاناة فيها، 

وأهمية هذه الخدمة إال هؤالء المرضى.
تنظر إلى الشاشة بوجه طلق بدا عليه الراحة، وتخرج 
عــن صمتها: "هذه الماكينة هــي حياتنا، فال يمكن 
تصفية الســموم إال من خاللهــا )..( الممرضون هنا 
يشــرفون على قياس الضغط ومتابعة حالتنا، واألمر 
اآلخــر أن هذه الخدمة مجانيــة، علمًا أنني كنت في 
مصر أدفع 250 جنيهًا على كل جلسة غسل بمعهد 

"فلسطين" الطبي".
حضــرت الحكيمــة أريــج أبو عصــر  لتفقــد أوضاع 
المرضــى، ألقــت نظــرة عامة مــرت بهــا على كل 
الماكينــات وتجولت ببطء أمام كل ســرير، وبعدما 
انتهــت شــرحت دورهــا بابتســامة عريضــة فردت 
وجنتيها: "بعد كل جلســة نجهز الماكينة، ونعقمها 
ثم نســتقبل المريض اآلخر ونراقــب وزنه، ونقيس 
ضغــط الــدم، ونســبة "الهباريــن" )...( عملنــا هنا 

حساس ألن المرضى عرضة الرتفاع ضغط الدم".
في أثناء الجلســة بصالــة أخرى تمد المســنة نوال 
الكفيدي قدميها ويدها لسحب الدم، نبضات قلبها، 
وعدد مرات "الشهيق والزفير" خالل ثوان معدودات، 
تخبرك بوضعها الحســاس، وهي تخبرك شــيًئا آخر 
بعفوية: "بقدرش أمشــي وال أشوف، أنا بس يا دوب 
أقدر آجي مع إســعاف الوزارة  أغســل وأروح، لو غبت 

مرة ممكن أتعب كتير".
ومنذ عدة ســنوات يحضر إسعاف تابع لوزارة الصحة 
"الكفيــدي" من بيتها شــرق مدينة غزة إلى قســم 

الكلــى ثــالث مــرات أســبوعيًّا، نظرًا إلــى وضعها 
الخــاص. اقترب الحكيم أحمد أبو العطا من شاشــة 
الجهاز شــارحًا حالتها في أثنــاء مرافقته لنا، وكانت 
الســاعة تشــير إلى الحادية عشــرة صباحًا: "الجهاز 
يعطينا مؤشرًا على حالة المريض، وقراءات لضغط 
الدم، وإن كانت جلستها سليمة )..( معظم متابعتنا 
تكون بالنظر عــن بعد وتفقد أحوالهــم، وفي حالة 
وجود مشــكلة يعطينــا الجهاز جرس إنــذار ضوئيًّا 
أحمر مثبتًا أعاله". ويوضح اإلجراءات االحترازية التي 
اتخذها القســم، قائاًل: "إنهم يتابعون 450 مريضًا 
بالكلــى، يجــرون ثالث جلســات غســل أســبوعيًّا، 
بمعــدل 220 حالــة يوميًّــا موزعيــن علــى أربع أو 
خمس مراحل، واتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع 
فيــروس "كورونا"، منها منع دخول أي شــخص إلى 
قســم الكلى حتى المرافقين، نظرًا لوضع المرضى 
الحســاس وقلة المناعة، وفحص كل مريض وقياس 
درجة حرارته كل جلســة، وتعقيم األجهزة واألسرّة، 

وذلك لتقليل التجمعات."
عيون ساهرة

أصوات المنبهات ال تتوقف، إشارات ولوحات ضوئية 
باألرقــام تنبه الممرضيــن في قســم الحضانة إلى 
حالــة كل طفــل، بداخــل كل حاضنة، أو إن شــئت 
فســمه "وعاء األم"، تتصل أجهزة "األكسجين" بفم 
كل طفــل، بحذر تزيــل الحكيمة تســنيم البحيصي 
"البامبرز" عن طفل يــزن كيلوغرامًا ومائتين، تقوم 
بهــذه العمليــة ثالث مــرات يوميًّا على مــدار مدة 
وجود الطفل التي ال تقل عن شــهر، وكأنها أصبحت 
"ُأمًّــا أخرى" هي وزميالتها لنحــو  -160 200 طفل 

يصلون إلى القسم شهريًّا.
غســلت يديها بعد أن خلعت القفازين؛ وقالت بوجه 
تعلوه ابتســامة تخبرك بســعادتها بعملها: "يوميًّا 

نغســل جســم الطفل، إن كانت حالته تسمح، ونغير 
"البامبــرز" ثالث مرات، ونســتبدل األغطية، وننظف 
األنف والفم، وننفذ عالجات الحليب، فعملنا هنا على 

مدار الساعة مراقبة العالمات الحيوية".
"نتعامــل مــع أطفال صغــار الحجم، يجــب أن تعمل 
بكل حواســك معهم، تعرف ما يحتــاج له من لونه، 
وحركته، وطريقة تنفســه، إذا كان يحتاج إلى شيء؛ 
فعملنا قمة الدقة" تعلق البحيصي وهي تشير باتجاه 

حاضنة الطفل السابق.
بالنظــر أكثــر داخــل حاضنــة الطفل، أمامــك جهاز 
األكسجين متصل بأنفه، وأنبوب آخر يصل من الفم 
إلــى المعدة إلمداده بحليب أمــه الذي يجلب يوميًّا 
في "راضعــة" بالســتيكية ثم يقطرهــا الممرضون 
بواســطة األنبــوب، ولــك أن تتخيــل المــدة التــي 
يمضيهــا الممــرض مع كل طفــل والحليــب يقطر 
باألنبوب ويراقب القطــرات، وأحيانًا يضطر األطباء 
إلــى إجــراء عمليــات جراحية إلمــداد األنبــوب من 

"السرّة" مباشرة حسب نوع الحالة.
فــي حاضنة أخرى هناك طفــل  يبلغ وزنه 900 كغم، 
وقــد أصبــح يعتمد علــى التنفس الطبيعي بنســبة 
%60، بعدمــا وصل قبل ثالثة أيــام منعدم التنفس، 

ووصل على مدار الســاعة بجهــاز التنفس الصناعي 
المضغوط، وهو يحتاج لتدخل طبي عالي المستوى.

يقــول رئيس قســم الحضانة د. ناصــر بلبل بعدما 
اصطحبنــا بجولة داخــل الغرف: "إن القســم يصنف 
بالمســتوى الرابع، ويضم كادرًا طبيًّــا متخصصًا، 
وهو من أكبر األقســام داخــل القطاع، رغم حاجتهم 
إلى توســعته، نظرًا الستقباله شــهريًّا نحو 160-
200 طفل أكثر من نصفهم من الخدج"، مشيرًا إلى 

نفاد مادة "ســيرفاكتنت" قبــل يومين، ما اضطرهم 
إلى استخدام جهاز األكسجين المضغوط بدياًل.

خالل أسبوع 
االحتالل يرش مزروعات غزة 

بـ"مبيدات ضارة" للمرة الثانية 
غزة/ فلسطين:

رشــت طائــرات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، مبيدات ضــارة على األراضي 
الزراعية الممتدة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالــت وزارة الزراعــة بغــزة، في بيــان: إن طائرات االحتــالل قامت برش 
مبيدات ضارة على األراضي الزراعية شرق محافظة غزة.

وذكرت أن هذه المرة الثانية خالل أســبوع الذي تقوم به طائرات االحتالل 
برش هــذه المبيدات. وكان مركــز الميزان لحقوق اإلنســان، اتهم قوات 
االحتالل بانتهاك قواعد القانون الدولي واستغالل جائحة "كورونا" وانشغال 
المجتمع الدولي في مواجهة الجائحة لتدمير مزروعات الفلســطينيين على 

امتداد السياج الفاصل بين غزة واألراضي المحتلة عام 1948م.
وحــذر المركــز من اآلثــار الكارثية لعمليــات الرش على حيــاة المواطنين 

ومستقبل اإلنتاج الزراعي.
ومنذ ســنوات، تتكرر عمليات رش االحتالل للمناطق الزراعية الفلسطينية 
المحاذية للســياج الفاصل، كل عدة شــهور. وفي شــباط/فبراير الماضي، 
أعلنــت وزارة الزراعــة األراضي المتضــررة من رش المبيــدات الكيماوية، 
"مناطــق منكوبة"، ما كبّد المزارعون خســائر جــرّاء عمليات الرش، زادت 
في الشــهر المذكور عن 1.25 مليون دوالر. وبدأت سلطات االحتالل أولى 
عملياتها برش المبيدات، لهــذا العام، في 14 كانون ثاني/يناير الماضي، 
حيث شملت كافة المناطق الزراعية الواقعة في المنطقة الشرقية الحدودية 

من شمالي القطاع حتى جنوبه. وفقا لوزارة الزراعة.

االحتالل يفرج عن
 أسيرين من الخليل ونابلس

الخليل/ فلسطين: 
أفرجت ســلطات االحتالل، أمس، عن األسيرين طارق دولة، بعد قضاء 18 
عاما، وحامد الشخشــير بعد قضاء 9 شهور، وهما من سكان مدينة نابلس 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
ونقل المحرران دولة والشخشــير فــور وصولهما مدينــة نابلس، بمركبة 

إسعاف إلى مقر المحافظة.

"األوقاف" تدعو العائدين لبيوتهم 
من الحجر إلى االلتزام بالتعليمات

غزة/ فلسطين: 
دعــت وزارة األوقاف في غــزة العائدين إلى بيوتهــم م الحجر الصحي إلى 
االلتــزام بتعليمات وزارة الصحة لما تُمثله من واجب شــرعي فيه مصلحة 

لحفظ أبدانهم ووقاية لشخصهم وأهلهم وأحبابهم.
وشــدد بيان للوزارة على ضرورة تحمل المســؤولية الجماعية في الحفاظ 
علــى المجتمع من األمراض، وعدم اإلفراط فــي الفرحة وما يصاحبها من 
تجاوزات في األفراح أو اســتخدام األلعاب النارية التي تنافي األجواء العامة 
للبــالد. وطالبت المواطنين باإلبالغ عن أي مســتجد صحــي لحالتهم بما 
يضمــن الوقاية لهــم ولمن حولهم، وفًقــا لإلجراءات التــي تتخذها وزارة 

الصحة للحفاظ على حياتهم.

من داخل المشافي.. "فلسطين" ترصد 
العمل في أقسام ال تتوقف فيها الخدمة 
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دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

إعالن لتسجيل أراضي "مال غير منقول"
تسجياًل مجددًا صادرًا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم أن السيد/ أحمد محمد سالم بريص قد تقدم لتسجيل المال 
غير المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومســاحته بالجدول أدناه تســجيال 
مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي 
علــى حقوقــه أن يتقــدم باعتراضه الخطي إلى دائرة التســوية بســلطة 

األراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: أحمد محمد سالم بريص 

2 - اسم المدينة أو القرية: وادي السلقا
3 -اســم موقع االرض: وادي الســلقا والواقعة: سميري السبع بالقرب من 

مسجد البراء 
4 - رقم القطعة : 14 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(

      رقم القسيمة : 89"مالية " )حسب ادعاء المواطن(
نوع األرض: ميري المساحة: 927م2  الحصة: كامال  

5 - الحدود بموجب المخطط:
الشرقي: ماهر سلمان عايش السميري 

الغربي: طريق ترابي ومن ثم أرض السيد تيسير سعيد سليمان سليسل
الشمالي: شارع هيكلي بعرض 10م

الجنوب: ماهر سلمان عايش السميري 
6 - كيفيــة األيلولة لطالب التســجيل: بالشــراء من ســلمان عايش رزق 
الســميري والمســجلة باســم ســلمان عايش رزق الســميري لدى ضريبة 

دائرة التسويةاألمالك بوزارة المالية.
اإلدارة العامة للمساحة

أعلن أنا/ هيثم  بســام علي صيــدم عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 802608315 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

رام اهلل- غزة/ يحيى اليعقوبي:
في وقــت األزمات كما هــو متعارف 
عليــه فــي كل الــدول تتوحــد كل 
الكفــاءات  وتســتدعى  الطاقــات 
لمواجهــة أزمــة كفيــروس كورونا 
الســلطة  لكــن   ،)19 )كوفيــد 
الفلســطينية بالضفة الغربية قفزت 
عن ذلك كله وشــكلت لجان طوارئ 
في كافة محافظــات الضفة الغربية 

من حركة فتح فقط.
أقامــت اللجــان التي ضمــت كوادر 
وشبابًا من حركة فتح، حواجز أمنية 
علــى مداخل مدن الضفــة، رغم أن 
هذه المهمة، وفق مراقبين، تختص 
بهــا األجهــزة األمنيــة والشــرطة 

بالضفة الغربية.
 افتقــرت تلــك الكــوادر ألســاليب 
التعامل مع الناس، بعضهم  اتخذها 
"العضــالت"،  الســتعراض  ســاحة 
وإهانة الناس وحتى "الزعرنة"، وفق 
ما أوردته الكاتبة الفلســطينية لمى 
خاطــر في مقال لهــا أول من أمس، 
الــذي حمل عنوان "قبل أن يتفشــى 

وباء التشبيح".
وقالــت خاطر في مقالها: "لم يمض 
وقــت طويــل على بــدء قــرار حظر 
التجــول والتنقــل  فــي الضفة حتى 
تحولت ما تســمى بلجــان الطوارئ 
إلى عبء إضافي على الناس في كثير 
بالضفــة، وخصوصا  المناطــق  من 
تلك اللجــان المتخصصة في نصب 
الحواجــز بين أحيــاء المــدن وعلى 
مداخل القرى والمخيمات وعناصرها 
من المنتسبين لحركة فتح، بل يبدو 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
شــرع جهاز الشــرطة الفلســطينية وبلدية غزة، 
بتطبيق إجراءات جديدة على شــارع الرشيد غرب 
مدينة غــزة »الكورنيــش«؛ للوقاية من فيروس 
»كورونــا« والحــد من انتشــاره داخل الشــريط 

الساحلي.
وأغلقــت بلديــة غــزة، مداخــل المركبــات على 
»كورنيــش غــزة« بالمكعبات االســمنتية، فيما 
شــرعت الشــرطة منــذ أيــام بجــوالت محمولة 
لتوعيــة المواطنين من خطر الخروج من المنازل 

واالنتشار في األماكن العامة.
وأفاد رئيس قســم اإلعالم في بلدية غزة حسني 
مهنــا، بأن إغــالق مواقف المركبات على شــارع 
الرشيد جاء ضمن الخطوات الوقائية واالحترازية 
لمواجهــة فيــروس »كورونــا«، ومنعــا لحدوث 

التجمعات العامة.
وأكد مهنا لصحيفة »فلسطين« أمس، أن بلدية 
غــزة لم تدخر جهــدا في اتخــاذ أي اجراءات من 
شــأنها الحفاظ على صحة وســالمة المواطنين، 
وقال: إن مدة اإلغالق مرتبطة بالحالة العامة في 

غزة وسيتم تقييم الوضع بعد فترة معينة.
وأعــرب عن أمله بأن تكون هذه الخطوات فاعلة 
وأن يكون هناك استجابة وتعاون من المواطنين 

للحفاظ على سالمتهم والصحة العامة.
وأضــاف مهنا: نأمل بــأن تعود الحيــاة في غزة 
إلى طبيعتها في أقرب وقت بعد الســيطرة على 
الوضع والحد من انتشــار الفيروس، وأن يتمكن 

المواطنون من االصطياف والتمتع بصيف آمن.
مــن جانبه، أكــد الناطق باســم الشــرطة بغزة 
العقيد أيمــن البطنيجي أن اإلجــراءات الوقائية 

لــكان األداء أفضل، معتبــرا ما جرى 
سلوكا جديدا بنفس حزبي قائم.

وأردف: "لألســف؛ البعــض يظن أن 
الوطن خاص به وأن الســلطة وهذا 
السيطرة واالحتكار،  االنجاز يريدون 
وهــذا ليــس طريقا صحيحــا إلدارة 
األزمــة، خاصة أن أعــداد اإلصابات 
األيــام  فــي  بالتضاعــف  مرشــحة 
القادمــة مع عــودة آالف العمال من 
الداخل المحتــل، ومع رغبة االحتالل 
اإلســرائيلي في تعمد نشــر العدوى 

في مناطق السلطة الفلسطينية.
تعليمــات  هنــاك  أن  إلــى  ولفــت 
حكوميــة  ســربت لوســائل اإلعالم 
أن تكون لجان الطوارئ على أساس 

حزبي.
مــن جانبــه، قــال النائــب الثانــي 
د.  التشــريعي  المجلــس  لرئيــس 
حســن خريشــة: إن" مهمــة وضــع 
الحواجــز األمنية ليســت من مهام 
لجان الطوارئ بــل األجهزة األمنية، 
والمطلــوب تحقيق وحــدة حقيقية 
والتــزام بالتعليمــات الصــادرة من 
جهــات االختصــاص لمنــع انتشــار 
الوبــاء". وشــدد خريشــة لصحيفة 
"فلســطين" على ضرورة أن يتوحد 
الشعب الفلسطيني بمشاركة جميع 
الفصائــل لمنــع انتشــار الفيروس، 
ومعالجــة موضــوع الحواجــز التــي 

أنشأتها لجان الطوارئ.

أن هذه المهمة باتت الوحيدة التي 
تمارســها لجان الطــوارئ في وقت 
كان يمكن أن يكون مجال نشاطها 

أوسع".
أساس حزبي

النائب في المجلس التشــريعي عن 
كتلــة "التغييــر واإلصــالح" د.أيمن 
دراغمــة، قــال: إن هنــاك انطباعــا 
لقــاءات  خــالل  اســتعرض  ســائدا 
نخبويــة عقدت مؤخــرا بالضفة من 
مؤسسات مختلفة، أن تشكيل لجان 
الطــوارئ فــي الضفــة الغربية كان 

على أساس تنظيمي.
وأضاف دراغمة لصحيفة "فلسطين": 
"مــن الطبيعــي وجود أخطــاء حتى 
لــو كان بمشــاركة الجميــع، لكــن 
كلــه  المجتمــع  اســتثناء  يتــم  أن 
والذهــاب لتشــكيل لجــان طــوارئ 
حزبيــة يؤثر على تماســك المجتمع 
ويبعث برسائل غير "إيجابية" بهذه 
الظــروف الصعبــة ونحــن بحاجــة 
لتعزيــز الشــراكة المجتمعيــة فــي 

مواجهة فيروس كورونا".
وتابــع: "المنطــق فــي مثــل هــذه 
األوقــات أن تتوحــد النــاس ويتــم 
البحــث والتفتيــش علــى الكفاءات 
عــن  النظــر  بغــض  والقــدرات 
انتماءاتهم التنظيمية"، مشــيرا إلى 
أن هنــاك الكثير مــن الكفاءات من 
ذوي التخصص بعضهم من الوكالء 
الســابقين، وهناك من لديهم خبرة 

في رسم استراتيجيات الدول.
ويعتقد دراغمة أنه لو جرى مشاركة 
المجتمــع المدني فــي إدارة األزمة 

شاطئ بحر القطاع«. 
وأضــاف: لن تقــوم الشــرطة بإجــراءات ضبط 
وتوقيف للمواطنين بهذه المرحلة لكننا ســنمنع 
التجمعات الكبيرة، ونتمنــى من الجميع االلتزام 
فـ »الخطــر ما زال قائمــا« وفق تأكيــدات وزارة 

الصحة.
وشــدد البطنيجي على ضرورة التزام المواطنين 
باإلجــراءات الوقائيــة واتباع االرشــادات العامة 

والجهات المختصة في قطاع غزة.

الجديدة علــى »كورنيش غزة« تأتي اســتكمااًل 
إلجــراءات وزارة الداخلية واألمــن الوطني بمنع 
التجمعات الجماهيرية خاصًة بعد مالحظة حدوث 

تجمعات على شاطئ البحر األيام الماضية.
وقــال البطنيجــي لصحيفة »فلســطين« أمس: 
أردنا إيصال رســالة للمواطنيــن بأننا ما زلنا في 
حالة طــوارئ وعلى الجميع االلتــزام تحت طائلة 
المســئولية، »فبدأنا بشــاطئ بحر غزة بالتعاون 
مــع البلدية وسنســتكمل اإلجــراءات على طول 

القيادة  الوطنية
من جانبه، يعتقــد الكاتب والمحلل 
السياســي عمر عســاف، أن موضوع 
"لجــان الطوارئ" بحاجــة إلى تقييم 
مــن أجــل اجتيــاز جائحــة كورونا، 
مشــاكل  أيــة  النــاس  وتجنيــب 

وإصابات، لتقييم آلية العمل.
وقال عســاف لصحيفة "فلســطين" 
كذلــك: "هنــاك اســتياء مــن قبــل 
الناس وحديث عــن اإلهانة وأخطاء 
لجــان الطــوارئ، والمهــم أن يعلم 
الــكل الوطني وتعمل المؤسســات 
األهلية والبلديــات بعيدا عن البعد 

التنظيمي".
ويرى أن مؤسســات العمــل األهلي 
إلى حد مــا مغيبة عــن إدارة األزمة 
بالضفة الغربية، وأن لجان الطوارئ 

بحاجة لتوعية بعدم توفير األجواء.
"القيــادة  تشــكيل  إلــى  وأشــار 
الوطنية الموحــدة" إبان االنتفاضة 
الفلســطينية األولى عــام 1987م، 
رافعــة  تشــكل  أن  يمكنهــا  وكان 
الفلســطينية،  للســلطة  دائمــة 
موضحا أن القيادة الموحدة انبثقت 
عــن االنتفاضــة وكانت تقــوم على 
االقتصادية  الناس  احتياجات  تيسير 
واألمــن، وحظيــت بالتفاف شــعبي 
حولهــا، لــذا يمكن االســتفادة من 
التجربــة فــي مواجهــة كورونا وإن 

كانت ليس بنفس النسخة.

ألول مرة منذ احتالل فلسطين
بدء الحظر الشامل داخل

 دولة االحتالل بفعل "كورونا".. 
وارتفاع الوفيات إلى 61

الناصرة/ فلسطين: 
أعلنــت وزارة الصحــة فــي حكومة االحتالل اإلســرائيلي، ارتفــاع وفيات 
فيــروس "كورونا" لـ61 ضحية، بعد وفاة مســتوطن فــي الثالثينات من 
عمره متأثرا بإصابته بالفيروس، وذلك تزامنا مع ســريان الحظر الشامل 

ألول مرة داخل دولة االحتالل منذ احتاللها أرض فلسطين.
وأفــادت الصحة، في بيان، أمس، بأن عدد اإلصابات بذات الفيروس بلغ 
9006 إصابة مــن بينها 153 خطيــرة و113 موصولين بجهاز التنفس 

االصطناعي.
وعممت على جميع المســتوطنين، قــرار ارتداء الكمامــات الواقية، عند 
الخروج من المنزل لمنع تفشي الفيروس. الفتة إلى أن القرار يبدأ سريانه 

بدءا من يوم األحد المقبل.
ورأت أنــه "مــن شــأن قنــاع )الفم األنــف( التقليــل من خطــر اإلصابة 
بالفيــروس، وإصابــة اآلخرين به إلى حــد كبير جدًا، كونــه يحول دون 
انبعاث قطرات اللعاب المتناثرة المتطايرة، وبالتالي يمنعها من الوصول 

إلى األنف والفم".
وأصيــب الحاخام اإلســرائيلي األكبر األســبق إلياهو باكشــي )79 عامًا( 
بذات الفيروس، بحسب ما ذكرت القناة 13 العبرية، مشيرة إلى أن حالته 
"مستقرة"، علما بأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، ونقل إلى مستشفى 

"شعاري هتسيديك" بالقدس المحتلة.
وصادقــت حكومــة االحتــالل على أنظمة طــوارئ جديدة بهــدف زيادة 
القيود على حركة المســتوطنين في الحيز العام، بهدف الحد من انتشار 
الفيــروس. وقالت اإلذاعــة العبرية: إن من هذه اإلجــراءات فرض إغالق 

شامل خالل "عيد الفصح اليهودي".
وأضافت أنه اعتبارا من الســاعة التاســعة من مســاء الثالثاء حتى صباح 

الجمعة يمنع التنقل بين المدن باستثناء الحاالت الطارئة.
وينتهي "عيد الفصح اليهودي" منتصف الشهر الجاري.

كمــا أقرت حكومة االحتــالل جدوال زمنيا لتشــديد قيــود التنقل تتجمع 
العائالت اليهودية لتناول وجبة "سيدر االحتفالية".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إن "العشاء هذا العام يجب أن يكون 
بســيطا ومقتصرا على أفراد األســرة، وذلك في محاولــة إلبقاء معدالت 

اإلصابة تحت السيطرة".
الجديــر ذكره، أن هذه المــرة األولى التي يفرض فيهــا االحتالل الحظر 

الشامل على المستوطنين داخل فلسطين المحتلة.
ودأبت سلطات االحتالل على فرض طوق أمني على المناطق الفلسطينية 
خالل االحتفاالت بالمناســبات واألعياد اليهوديــة، والتضييق على حرية 

حركة المواطنين الفلسطينيين.

أقاموا "حواجز أمنية" على مداخل المدن واعتدوا على مواطنين
"لجان الطوارئ" بالضفة.. قفٌز عن الكفاءات الوطنية بـ" نفس حزبي"

إجراءات جديدة على شارع الرشيد بغزة للوقاية من "كورونا"

انتشار لعناصر األمن على شاطئ بحر غزة              ) تصوير / ياسر فتحي (
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

أما آن لهذا البصير
)عالء البازيان( أن يعود لحرّيته؟!

ال أعتقد أن في العالم أو على مرّ العصور في التاريخ البشري ضريرًا مكث 
في الســجون ما يزيد على ثالثين ســنة، إال هنا مع هذه الكتلة البشــرية 
الصماء التي تســمّي نفســها "دولة إســرائيل"، التي أحسن من عبّر عن 
جوهرهــا األلمعــيّ وزيرهــم المعتــوه "بينيت"، فــأراد أن يبادل أســرى 
المقاومة بأجهــزة تنفس ومعدات مواجهة فيــروس كورونا، يقولون مخ 

دجاجة، ولكن ثبت أن هناك لديهم مخ فيروس. 
عــالء البازيان أعلى وأجّل بما يحمل من قضية عادلة من أســراكم القتلة، 

الذين جاءوا غزة بدبابتهم ليقتلوا األطفال والمدنيين.  
 لمــن ال يعــرف عالء البازيان: بلغ مــا أمضى في الســجون أربعًا وثالثين 
ســنة، آخر مرة أطلق ســراحه من ســجنه المؤبد في صفقــة وفاء األحرار، 
ثم أعيد اختطافه بعد أن عاد إلى مســقط رأســه في حارة الســعدية على 
مشــارف المسجد األقصى، تزوج وأنجب ابنتين في استراحة المجاهد هذه 
ما بين المؤبد واختطافــه خارقين بذلك كل األعراف األخالقية والقانونية 
واإلنســانية، دون أيّ مســوغ ودون أي تهمة جديدة، فقــط مجرّد حالة 
صرع انتقامية تنتابهم فيغتصبون حياة إنسان ضرير مسنّ تجاوز الستين 
مــن عمره، هــذا يدّل على أي درجة ســفلية في عالــم الجريمة والقرصنة 

والسطو المسّلح والعدوان الفاشي وصلوا إليها.
عالء البازيان معتقل مخضرم، عرك الســجون بكل ويالتها، عصر السجون 
بقبضة يده ليخرج منها عصــارة مركزة من الصبر والمرابطة والثبات في 
مرابض األســود ومعاقل الحرية وخنادق التحــدي، هو ليس معتقاًل عاديًّا 
بل هو الــذي يخرج النور من عمق الظالم، هو في ظلمات ثالث: الســجن 
وفقــدان البصر والمرض، ولكنه هناك يصنع النور والحياة، كل من يلتقيه 
من المبصرين يستمد النور من ذاك النور الساطع، أذكر -واهلل- كيف كان 
يعيد قراءة المقال الذي نبذل فيه جهدنا أيام كنا نحبو في عالم السياســة 
ونتعلــم دروبها، ال يمرّ بحرف أو كلمــة أو مصطلح أو فكرة إال ويعيد لها 

وضعها األقوى واألجمل، فضاًل عن تصويب الخطأ وتصويب البوصلة.
كان وما زال شــعلة متقــدة وروحًا وطنية وكأن فلســطين العظيمة هذه 
تســكنه بكل تفاصيلهــا، وبكل ما تحمل من آمال وطموحات ناســها، لم 
تســقط من قلبه ذرة من ترابها، ولم تســحبه السياســة من أي حق من 
حقوقها، ظــّل قابضًا على جمر الحق والحريــة والقضية بكل أبعادها، لم 
يهن أو يلِن جناحه لكل دعاوي السلم المخادعة، بقي قابضًا على السالح 

دون أي تراجع، ولو على سبيل التكتيك والمناورة. 
عــالء الدين مدرســة خالدة تدرّس أســفار التاريخ، وترســم المســتقبل، 
المشرق وترسي قواعد الحرية الكاملة واالستقالل الذي ال شائبة فيه، تبوأ 
مقعد الحكمة وتكلم بها، إذا تكلم أوجز وأثرى، تهبط معانيه الخارجة من 
ا يتحف القلــوب والعقول ويفي بالهدف،  قلبــه الجميل وعقله الوافر هبوطًً
عــالء مدرســة وجامعة يراعي مقامــات من يحدّث، يســبر أغوارهم بقلبه 
دون أن تراهــم عيناه، عالء أبصر ووصل إلى منابع الحكمة وهو البارع في 
إيصالها وتعليمها، لقد شكل في السجون أكاديمية فريدة ينهل منها كل 

من يسعده حظه ويلتقيه.
واآلن نريد لهذا النور أن يكون خارج السجن، نريد أن نرى نوره ال أن يرى 
هو النور خارج الســجن، ألنه هو نــور مميز بعينه، بالفعل آن لهذا الفارس 

البصير أن يعود لحياته، وأن يعيد لحارة السعدية روحها وبهاءها. 
عــالء البازيان نحــن بحاجة لحريته كمــا هو بحاجة لحرية وطنه وشــعبه، 
كفاه ســجونًا، وكفى لهذا العدوّ كل هذا التمرّد األهوج على كل األعراف 

والقوانين واألخالق البشرية، الذي لم يسبقه إليه أحد.        

"أونروا": انخفاض أعداد الالجئين 
الفلسطينيين السوريين في لبنان

بيروت/ فلسطين:
قالــت وكالــة غوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين "أونــروا": إن عدد 
الالجئيــن الفلســطينيين النازحيــن من ســوريا إلى لبنان بلغ خالل شــهر 

فبراير/ شباط 2020 نحو 27.700 ألف الجئ.
وأضافت "أونروا"، في بيان، أمس، أن العدد الحالي لالجئين الفلســطينيين 
في لبنان تراجع بشــكل كبير مقارنة 84 ألف الجــئ عام 2013م، و53.77 
ألفــا عــام 2014م.  وعزت "أونروا" االنخفاض الكبيــر والتدريجي في أعداد 
الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان للعديد من األسباب، 
أهمهــا: القوانيــن التــي اتخذتها الحكومــة اللبنانية بحق الفلســطينيين 
السوريين، انعدام فرص العمل واالقامات في لبنان مما دفع مئات العائالت 

للهجرة رغم المخاطر العالية.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني :
فــي ظل تفشــي جائحــة "كورونا" في )إســرائيل(، 
ترتفــع المخاوف من انتقال الفيروس بشــكل كبير 
إلى الضفة الغربية عبر العمال الفلســطينيين فيها 
وغيرهــا مــن المرافق االقتصاديــة، ترافق ذلك مع 
دعوات لمقاطعة البضائع المســتعملة القادمة من 
)إســرائيل( للحد من انتشــار الوباء، فمــا هو الحال 

بالنسبة لغزة مع هذا النوع من البضائع؟
مديــر عام اإلعالم بــوزارة االقتصــاد الوطني بغزة 
أيمــن أبو ليلة أكد أنه منــذ أوائل مارس المنصرم 
شــرعت الــوزارة بمنــع إدخال الســلع اإلســرائيلية 
المســتعملة بما يشــمل جميع األجهزة والمعدات 

والمالبس.
وأوضــح أن هذا قــرار اتخذته الوزارة بشــكل مبكر 
في إطار اإلجراءات االحترازيــة لمنع انتقال فيروس 

"كورونا" عبر هذه السلع.
وبين أبــو ليلة أن الوزارة وطواقمها تتابع بشــكل 
مشــدد التجــار وتتأكد من عــدم تعاملهم مع هذه 
البضائع "فســالمة األرواح في المرحلة الحالية أهم 
بكثيــر من الخســائر التــي يمكن أن تلحــق بهذا 

القطاع أســوة بباقي القطاعات االقتصادية األخرى 
التي تضررت".

وقــال:" حــال انتهــاء هــذه األزمــة فســيكون من 
ضمــن أولوياتنا تعويض المتضررين أســوة بباقي 

القطاعات االقتصادية األخرى المتضررة".
بــدوره، بيــن المحلل االقتصادي ســمير أبو مدللة 
أن الحصار اإلســرائيلي المفروض على غزة منذ 13 
عامــًا أدى ألوضاع اقتصادية صعبة للغابة، فنســبة 
البطالــة 54 %، بينما بلغت نســبة الفقــر )53 %(، 

والفقر المدقع )33 %(.
وقال: "أحدث ذلك حالة عوز شديدة أدت للجوء جزء 
كبير من المواطنين الستخدام األشياء المستخدمة 
كالمالبس واألثاث القادميْن من )إســرائيل( لعدم 

استطاعتهم شراء الجديد منها".
وأضاف: "المواد المســتخدمة أصبحت منذ سنوات 
مــالذًا للفقــراء والمحتاجين في ظل حالــة البطالة 
والفقر الذي  يعاني منه أهالي القطاع الذي يعتاش 
%80 منهــم علــى مســاعدات األونــروا والشــئون 

االجتماعية والمؤسسات اإلغاثية األخرى".
ورأى أبو مدللــة أن منع دخول هذه المواد كخطوة 

إجرائية لمنع تفشــي "كورونا" إلــى جانب خطوات 
أخرى كإغالق المعابر، "خطــوة صحيحة جعلت غزة 

من أقل األماكن تسجياًل لإلصابات".
واســتدرك بالقول: "لكن يجب االنتباه النعكاســات 
ذلــك اقتصاديَّــا علــى المواطنيــن، وعــدم قدرة 
أغلبهم على شــراء سلع جديدة، ما يعني أن البد أن 

يقيد بمدة زمنية محدودة".
وبين أن اآلثار الســلبية ستمتد أيضًا لمن يعملون 
في بيــع هــذه المــواد المســتخدمة كغيرهم من 
القطاعــات االقتصادية الكثيرة التــي طالها الضرر 
والتصديــر  كاالســتيراد  القائمــة  األزمــة  ضمــن 
والمواصــالت والجملة والمفرق لتــزداد أوضاعهم 
ســوءًا وقد يتم تســريح عــدد كبير مــن العاملين 

وانضمامهم لجيش البطالة.
ودعــا أبــو مدللة المســئولين فــي غــزة ألن يتم 
شمول العاملين في هذا المجال ضمن قرارات دعم 
المتعطلين عن العمل بســبب األزمة، كغيرهم من 
الفقــراء والحاالت المهمشــة والعاطلين عن العمل 
وجميــع من يعتمــدون فــي حياتهم علــى الدخل 

اليومي.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
كانت اللحظات األخيــرة في مراكز الحجر، ممزوجة 
بمشــاعر الفرحة والحنيــن لرؤية العائلــة واألبناء 
بعــد غياب دام 21 يوما، وإحســاس بالعاطفة بين 
المواطنيــن والطواقم الشــرطية والصحية الذين 
عاشــوا تلــك األيــام معــا وتعاونوا علــى مواجهة 
األزمــة؛ وبعدما حانت لحظات الفــراق بقيت  تلك 

األيام ذكرى ال تنسى في حياتهم.
علــى أبــواب مراكــز الحجــر قدمــت لهــم التحية 
العسكرية تقديرًا لصبرهم على تلك األيام وحماية 
أنفسهم وعائلتهم من خطر الفيروس، ومضوا في 
مواكب أشبه بمواكب الرؤساء تتقدمهم السيارات 
والدراجات النارية الشــرطية، مشهد مبهج، انتهى 
باســتقبال األهــل وعناق الشــوق ودموع أســدلها 

الغياب الطويل.
 انتهت أيــام الحجر لدى المئــات، وبقيت ذكريات 
ولحظات وتفاصيل حياة تعيد صحيفة »فلسطين« 
الحديــث عن عنهــا، ورصد انطباعــات المواطنين 
الذيــن أمضــوا فتــرة الحجر عــن الرعايــة الطبية 
والخدمــات المقدمــة لهــم، وكيــف كانــت هــذه 

التجربة.
»فــي الحقيقة الحجر قرار ســليم، ويجب أن نخضع 
له جميعنــا لما فيه من مصلحة عامة وإجراء وقائي 
تقبلنــاه بصدر رحب« ..  تأتيك تلــك الكلمات عبر  
سماعة »الهاتف« من صوت شخص متعب، مرهق، 
بعد يوم طويل أمضاه مع عائلته وأبنائه واستقبال 
المهنئيــن، اســتهل بهــا المواطن بهجــت الحلو 
حديثه لصحيفة »فلسطين« عن رأيه الذي عبر من 

خالله عن تفهمه لإلجراءات الحكومية.
بعدما التقط أنفاســه، وتهيأ للحديث عاد عشرين 
يوما للوراء ينبش تفاصيل اليوم األول: »كان ذلك 
اليــوم صعبا والناس غاضبة ومرهقة بعدما قطعت 
مسافة طويلة من السفر، لكن صدقا بحكمة وصبر 
وإنسانية الطواقم الصحية والشرطية سواء بمعبر 
رفح أو مراكز الحجر، استطاعوا امتصاص الغضب«.
تفهم الناس بعدما عرفوا أن الطواقم هي متطوعة 
لقضاء فتــرة الحجر معهم، مضيفا وهذه المرة عن 
مستوى الخدمات: »بعد اليوم الثالث لمسنا تحسنا 
كبيرا، األســرّة نظيفة، يأتيــك ثالث وجبات يومية 
»ممتــازة«، كان المكان بحاجة لمياه ســاخنة وتم 
تلبيتها )..(  تفهمنا أن اإلمكانيات قليلة واستطعنا 

امتصاص الصدمة األولى بالمشاركة والتعاون«.
تحســنت األمــور تدريجيــا، والــكالم للحلــو، حتى 
أن القائميــن علــى مركز »الصفــوة« للحجر بخان 
يونس نظموا مجموعات على تطبيق »واتســأب« 
للمحجوريــن، وكانوا يســتقبلون الطلبــات عليها، 

كإجراء للحد من االختالط.
»كانت تجربة ناجحة وأجهزة األمن عملت بمهنية 
عاليــة« .. بالنســبة له حظيت الطواقم الشــرطية 
بالعالمــة الكاملــة، لكنــه يوصــي باتبــاع المزيد 
من اإلجــراءات الصحية في معاينــة وفحص جميع 
المحجوريــن، أما عن االتصال بالعالم الخارجي فلم 
يختلــف األمر داخــل مراكز الحجــر، إذ توفرت لهم 
كافة وسائل االتصال مع عائالتهم وذويهم وكانوا 
على تواصل مباشــر معهم، لكــن تلك األدوات لم 

تغن عن لحظة واحدة لجلوسهم مع عائالتهم.
على عتبات بــاب المركز، كانــت نتائج الفحوصات 
»ســلبية« لجميــع المحجورين،  أي غيــر مصابين، 
ألقى الحلو – وهو ناشــط حقوقي – تلك األيام في 
ذاكرته، يحمــل حقيبته على كتفه، وشــوقا أثقلته 
األيــام على قلبــه ألبنائه األربعــة، وال يخفي ذلك 
بصوت ينبض بالحنين: »تشعر أن نفسيتك عادت 
إلى وضعها الطبيعي، شــعور استقبال العيد، تصل 
لمرحلة من الســكون، وهذا نتــاج للصبر والتحمل 
والتعــاون، أنصــح من ســيأتي للحجــر أن يتحمل 

البداية وستمضي تلك األيام«.
هنا تخطت »ياســمين« ابنة السنوات األربع أقدام 
المتجمهريــن أمام الحافلة، مــا أن نزل والدها من 
عتباتها، لم تنظر كثيرًا وقفزت بين ذراعي والدها 
محمــد الشــبطي، غير آبهــة بــكل البروتوكوالت 

المعــدة لترتيبات نــزول من أمضوا فتــرة الحجر، 
حاظيــة بعناق انتظرتــه 21 يوما أمضاهــا والدها 
في مركز الحجر بمدرســة »مرمرة« بمحافظة رفح، 

وقبلها نحو 15 يوما أمضاها في مصر.
 كان صعبا أن تســمع صوت الشــبطي عبر سماعة 
الهاتــف، قبل أن تصلــك أصوات أطفالــه  فرحين 
بوجــوده بينهــم، وبينمــا كان الحــال هكــذا قال 
الشــبطي لصحيفة »فلســطين« بعدما لم يستطع 
اسكات تلك الفرحة متحدثا عن تجربته: » شاهدنا 
تطويــرًا يوميًــا فــي إجــراءات الحجر علــى كافة 
األصعدة الصحية والخدماتية، اســتبدلت الفرشات 
باألســرّة، فصلــت دروات الميــاه، وتوفــرت مياه 
ســاخنة وانترنت وكهرباء وطبيــب يراقب األوضاع 

الصحية على مدار الساعة«.
 يجبــره الموقــف علــى الضحــك: »احنــا مدللين 
.. أكل وشــرب وحراســات وفــش حاجــة احتجناها 
ملقناهاش«، مدلــال على كالمه بموقف جرى معه: 
»حدث معي مشــكلة باألذن تسببت بآالم، وعندما 
ذهبت وأخبرت الطبيــب بذلك، على الفور أحضروا 
لي من خارج المركــز األدوية والعالجات المطلوبة 
وذهــب األلم عني، لــم يتأخروا علينا بشــيء كافة 

األمور متوفرة بشكل دائم.
ابنته روزليندا )15 عاما(  تولت مسؤولية البيت في 
غيــاب والدها، ووالدتها التــي بقيت عالقة بمصر، 
وتكفلت برعاية إخوتها الســتة، بدت ســعيدة وقد 
زاحت عودة والدها »الحمل الثقيل«، فتقول: »مرت 
األيــام عذابًا، لكن اآلن الفرحة ال توصف ألنه غاب 
فترة طويلة، وعاد إلينا سالما نلعب معه مطمئنين 

على صحتنا وصحته«.

دعوة إلعانة العاملين فيه
"المخراز" اإلسرائيلي ممنوع من دخول غزة مؤقًتا خشية "كورونا"

تحّملوا أياًما صعبة وعادوا "مطمئنين" 
في مراكز "الحجر".. المواطنون والطواقم 
"الشرطية والصحية" كانوا "عائلة واحدة"
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أذكــرُ أنه فــي المرحلة الجامعية فــي جامعة محمد 
الخامــس بالمملكــة المغربيــة حضــرتُ مناقشــة 
رســالة ماجســتير لصديق مــن ســوريا »تخصص 
العالقــات الدولية«، كانــت بعنــوان: »الثوابت في 
السياسة الخارجية السورية«، وكان مشرفه الدكتور 
الفلسطيني إبراهيم أبراش، فكان أول مالحظة من 
المناقِش للمناَقش: »ال يوجد ثوابت في السياسة«.
قــد يقول قائــل: وما عالقــة هذا بذاك؟، ســأخبرك 

باألمر.
ثمة أحداثٍ تقلب مســار الحاضر وتؤســس لصياغة 
جديدة للمســتقبل، منها -وبكل جدارة- »كورونا«، 
الــذي يمكن عــده من أبرز أحــداث القــرن الحادي 
والعشــرين، ويمكــن القــول إنه قســم الزمن إلى: 
»مــا قبل كورونــا« و«ما بعد كورونــا«، وغير مالمح 
الحياة بدًءا من عالقة المرء بنفسه وصواًل للعالقات 

الدولية.
المعــروف أن العالقــات الدولية بين الــدول إما أن 
تكــون تبعيــة أو ندية أو متســاوية، وهــي في كل 

الحاالت محكومة بضوابط تراعي مصلحة الطرفين 
بنســٍب مختلفــة، وتخضــع لمعطيات إمــا ذاتية أو 
موضوعية، ومن أهــم المعطيات الموضوعية حاليًّا 
»كورونا«، الذي سيؤثر -ال شك- في مسار وخريطة 

العالقات بين الدول، فما أوجه التأثير؟
قــرأت قبل مدة مقــااًل للمفكــر األمريكــي »ناعوم 
تشومســكي« يتوقــع تغيــرًا فــي النظــام العالمي 
الحالــي، وما يتبعه من تغيير فــي العالقات الدولية، 
إذ توقع أن االتحاد األوروبي ســيختفي وسيصبح من 
الماضــي، واختفاء محتمــاًل ألعداء، كإيــران وكوريا 
الشــمالية وفنزويال، وتدهور الصين وروسيا، وبروز 
أرضية جديــدة للواليات المتحدة األمريكية بأمريكا 

الالتينية.
ما ذكره »تشومســكي« يؤكد اقتناعــه بأن كورونا 
مؤامــرة أمريكية، وبغض النظر عما يقصده المفكر 
األمريكــي بـ«اختفــاء« و«تدهــور« إن التغييــر في 
طبيعة العالقــات الدولية قادم ال محالة، خاصة بين 
الــدول الكبــرى على أســاس أنها يمكنهــا أن تقرر 

وترفــع صوتها ضد مــا يعــارض مصالحها، عكس 
الدول التابعة لقرار دول أخرى، لكن ال أظن أن األمر 
ســيصل إلى حد اختفــاء دول وتصبح كأنها لم تكن 
مثل إيــران وكوريا الشــمالية وفنزويــال، صحيح قد 
يهفت بريقها وتبقى بال أضــواء، لكنها لن تختفي، 
وهنا أذكر ما ســمعته من »محمد حســنين هيكل« 
ذات يــوم أنه مــن الطبيعي أن تســتيقظ ذات يوم 
وتجد  العالم  بال )إسرائيل(، لكنه ليس من المنطقي 
أن تســتيقظ ذات يــوم وتجد إيران غيــر موجودة، 
ألن إيران لها جغرافيــا وتاريخ ومقومات الدولة، أما 
)إســرائيل( فتفتقد تلك المقومــات؛ فهي بال تاريخ 
وبــال جغرافيا تاريخية، وما ينطبق على إيران ينطبق 

على دول توقع »تشومسكي« اختفاءها.
أوجــه التغييــر في العالقــات الدولية كمــا أتوقعها 

تخضع لمعطيين:
األول: لو اكتشــف العالم وتحقق أن »كورونا« حرب 

بيولوجية أمريكية على الصين؟
ســتفقد أمريــكا الكثيــر مــن الــدول التــي لصوت 

المواطــن فيها تأثير، وســيتجهون تلقائيًّا ألقطاب 
أخرى، مثل الصين وروســيا، في محاولة للخروج من 
القفص األمريكي، وهذا ســيؤثر علــى هيبة أمريكا 

داخليًّا وخارجيًّا، وفي المنظمات الدولية.
الثاني: لو اكتشف العالم أن »كورونا« خدعة صينية؟

ســتفقد الصيــن أصدقاءهــا وســيتجهون تلقائيًّا 
ألمريكا، وهذا سيؤثر على سمعة الصين واقتصادها، 
وســتعمل أمريكا جاهدة إلبعاد كل الــدول العربية 
التــي تحت وصاية أمريكا عن الصين، وستســتخدم 

قوتها إلنفاذ هذا األمر.
عزيــزي القــارئ، أعرفــت اآلن مــا عالقــة المقدمة 
بالموضوع؟، إن السياســة الخارجية ألي دولة تتغير 
بتغيــر الظــروف والمعطيات والمصالــح، فصديقي 
اليــوم قد يكون عدوي غدًا، وعدوي اليوم قد يكون 

صديقي غدًا.
أظن أن مغزى المقال قد وصل إليك، واسمح لي قبل 
الوداع بأن أذكرك وأذكر نفسي بقول اهلل )عز وجل(: 

»وتلك األيام نداولها بين الناس«.

كأنَّ هــذا الوبــاء قد اســتخرج الحَِكــِم القديمَة من 
غياهــب النســيان، وســلط عليها الضــوء بعد طول 
إهمــاٍل، وأعاد إلــى الكنوز العربيــة األصيلة مكانتها 
وصدارتها، وأزال ركام الزمن الذي غطى على أمثلتها 
المصونــة وأقوالهــا الحكيمة، وطغت بهــارج الحياة 
وزينتها علــى نصائح األجداد الموروثــة، التي كانت 
يومًــا علــى بســاطتها دواًء لــكل داٍء، وعالجًا لكل 
مرٍض، وشــفاًء من كل علةٍ، إذ صاغها حكماء العرب 
مــن صبر أيامهم، وطول أناتهــم، ومعاناة أجيالهم، 
وخبرة أبنائهم، حتى غدت زينًة على جدراننا، وحكمًة 
تفــرض احترامنا، ونصحًا يســبق كالمنــا، يحفظها 
العارفون من بيننا، ويصفها عالجًا ألمراضنا وســبياًل 
للنجاة من أزماتنا، العالمون من آبائنا، والحكماُء من 
شيوخنا، وأهُل الخبرة والكفاءة من أبناء أمتنا، الذين 
برتهم الحياة كســهٍم، وصقلتهم الســنون كسيفٍ، 

وأمضتهم التجارب كرمٍح.
اليوم مع تفشــي فيــروس كورونا الذي يــكاد يفتك 
بجنس اإلنســان فــي كل مكانٍ، عاد البشــرُ جميعًا 
إلى بيوتهم فسكنوها، وإلى منازلهم فعمروها، وإلى 
أســرهم فودّوها، وإلى حياتهم البســيطة فأحيوها، 
وإلــى عاداتهــم األولــى فالتزموهــا، وعرفــوا قيمة 
البيــت الدافئ واألم الــرؤوم، واألخــت الطيبة واألخ 
الحنــون، والزوجة الوفية واالبــن البار، وأدركوا قيمة 
الشــيخ الهرم والمرأة العجوز، وعــزَّ عليهم فراقهم 
أو التضحيــة بهم، فالتفوا حولهم بحــبٍّ، واجتمعوا 

معهم بأمٍل. 
ذلــك أن هذا الفيروس الخبيــث ال يقوى على اقتحام 
البيوت المحصنــة والمنازل المســورة، التي يعمرها 
، ويســكنها أبناؤها بمودةٍ، ويصونونها  أهلها بحبٍّ
من كل غريٍب، ويدافعــون عنها ضد أي مجهوٍل، فال 

يجــد إال أن يقتنص مــن الغنم القاصية فيفترســها، 
ومن القطيــع الجاهل فيخترقه، ومن الجمع الســفيه 
فيســكن جســده ويضعف مناعته ويفتك بقوته، قبل 
أن يؤوب اإلنســان الضعيف إلى ماضيه ويقلبه، وإلى 
تراثــه فيحفظه، وإلى كتبه القديمة فيفتحها، ويدرك 
أن وصفة الوقاية من الوباء لديه حاضرة، وفي أسفار 

أجداده بمدادٍ من ذهٍب مخطوطة.
الوبــاء في حاجةٍ إلى ســاعة صمتٍ وتأمــٍل وتفكيٍر 
وتبصٍر، ساعةٍ يخلو فيها اإلنسان مع نفسه ومع من 
يحــب، بعيدًا عن الثرثرة والصخــب والكالم الطويل 
الممــل، الــذي يبعــث على اليــأس ويخلــق القنوط 
ويفرض اإلحبــاط، فقالت العربُ مشــيدًة بالصمت 
الحكيــم والهدوء الرزيــن، ومقدرًة الــكالم الموزون 
الــكالم مــن فضــةٍ فالســكوت  القليــل: »إن كان 
مــن ذهــب«، ولعلهــا أبلغ دعــوة في هــذه األوقات 
العصيبة لحفظ اللســان وضبط الكالم، والتوقف عن 
نقل اإلشــاعات المقصــودة واألخبــار المغلوطة غير 
الموثوقــة، التي من شــأنها إحبــاط الناس وإضعاف 

مقاومتهم الداخلية.
وخير ما نواجه به اإلشــاعات واألخبــار غير الموثوقة 
هو إهمالها وعدم اإلصغاء إليها، واالكتفاء بالمصادر 
الرســمية المســؤولة فقط، وال يكون هــذا إال بصم 
اآلذان عن مروجي األخبار الكاذبة، ومثيري اإلشاعات 
الفاسدة، والتمســك بعدة العرب العتيدة: »أذٌن من 

طيٍن وأذٌن من عجيٍن«.
ولمواجهــة هــذا الوباء نحــن في حاجةٍ ماســةٍ إلى 
الصراحة والوضوح، والشــجاعة والقوة وعدم الخوف، 
فال مــكان هنا لمحــاوالت التســتر والتجمــل وإخفاء 
الحقيقــة، وال مــكان للحــرج والخجــل، وال الشــماتة 
والمعايــرة، فكلٌّ معــرضٌ لإلصابــة والمرض، دون 

تمييــٍز بين غنــيٍّ وفقيــٍر، وصغيــٍر وكبيٍر، وســليٍم 
ومريٍض، وجاٍر وحبيٍب، وعدوٍّ وصديٍق، وخير ما يعبر 
عن هذه المعاني اإلنســانية »ال تعايرني وال أعايرك، 
الهــم طايلنــي وطايلك«، وإال فــإن الصمت والخجل 
والخوف من الشماتة سيورط آخرين وسيضر الكثير، 
وسيوســع دائرة المصابيــن والمعرضين للموت من 

كبار السن وضعاف المناعة الداخلية. 
لهــذا تجنبًا لإلصابة ليس أفضل مــن العزل الذاتي 
أو الحجر المنزلي، واالبتعاد عن التجمعات واللقاءات، 
ووقف الزيارات والمصافحات، وتجنب السالم بالعناق 
والتعبير عن الشــوق باألحضان، فهذا زماٌن ال ينبغي 
فيه اســتخفاف مضار االختــالط ومســاوئ التواصل 
القريب والمباشــر مع مختلف شرائح المجتمع، أقرباء 
أو غربــاء، أو أصدقاء أو أهــاًل أو جيرانًا، فالبعد عنهم 
اليوم مكســبٌ، وعدم مخالطتهم فوزٌ ونجاحٌ، ولعل 
العرب صدقوا في قولهم القديم: »البعدُ عن الناس 
غنيمــة«، وإن لم يكن بدٌّ من اللقــاء فلنحافظ على 
مســافةٍ كافيةٍ، ولنضع الكمامــة والقفازات الواقية، 

ونتجنب االشتراك في لمس األشياء أو حملها.
أمــا مــن أراد أن يغامــر بحياته ويقامــر بصحة أهله 
وأحبابه، فال يلومن إال نفسه، وال يعتبن على أحدٍ، إن 
قاطعه أو أســاء إليه وأهانه، فهو يستحق ذلك وأكثر 
إذ لــم يصِغ لنصِح أجــداده الذين قالــوا: »من خرجَ 
مــن داره َقلَّ مقــداره«، فالبيت ســترٌ وحمايٌة، وهو 
حصنٌ ووقايــٌة، وأدعى للصحة والعافيــة والكرامة، 
لكن الجهالء الســفهاء نســوا نصح أهلهم، وأصموا 
آذانهم عن قول حكمائهــم: »درهم وقايةٍ خيرٌ من 
قنطــار عــالٍج«، فأصابهم الوباء وحلــت بهم الألواء، 
ونزل بهم فاتًكا ما اســتخفوه مرضًا، وما لم يتهيؤوا 

له وقايًة وصدًّا.

أما فــي حال االبتالء واإلصابة، أو االشــتباه والشــك 
في المرض، فال مناص من الذهاب إلى المستشــفى 
أو الجهــات الطبية المختصة، والنــزول عند أحكامها 
وتوجيهاتهــا، والصبــر على العــالج، ولــو كان عزاًل 
في مستشــفى أو في نُزٍُل بعيــدٍ، حيث ال أقارب وال 
أحباب، وال جيران وال زائــرون، أو أمرًا ملزمًا بالحجر 
المنزلــي الشــديد، وتنفيذه كصــارم الحديد، مخافة 
أن ينتقــل المرض لمن نحب فــي بيتنا، ولمن نخاف 
عليــه من أوالدنا، والصبر على المحنة إلى أن تنجلي، 
واالســتفادة من نصح العرب القديم: »وجع ساعة وال 

وجع كل ساعة«.
ال شــيء أفضل من النظافة وأفعل في مواجهة الوباء 
والتصدي للفيروس، وال يطمئن اإلنسان في النظافة 
والطهــارة إال إلــى نفســه، فهو يثق فيهــا ويطمئن 
إليهــا، ولكنه يخشــى الزائريــن ويخــاف الوافدين، 
ويقلــق من العابثين، ويغتاظ جدًّا من غير المبالين، 
لهذا وجب عليه أن يشــرف على نظافة بيته ومسكنه 
بنفســه، بــكل المنظفــات المتوافــرة والمعقمــات 
الممكنــة، وأال يطمئن إلى اآلخريــن أو يركن إليهم، 
مصداًقا لقول الســابقين: »َكنِّس بيتك وَرُشُّــه ما 
تدري مين يُخُشُه«، وال أنفع من الماء طهارًة وأنقى 
منــه نظافًة، وهــو مع الصابون في متنــاول كل يدٍ، 
ومتوافرٌ لدى الغني والفقير، وبه ال نعدل عنه بدياًل، 
وال نبحــث عــن غيره طهــورًا، وهنا ال ننــس قاعدة 

المصلين األساس: »إذا حضر الماء بطل التيمم«.
هــذا غيضٌ من فيٍض مما جاء بــه العرب، ونطق به 
العارفــون الحكمــاء والحافظون العقــالء، فهو نصحٌ 
كالتبــر وكلمــاتٌ من ذهــٍب، فهاّل التزمنــا قولهم، 
وأخذنا بنصحهم، وعملنا بتجربتهم، عّلنا من محنتنا 

ننجو، ومن جائحة العصر ووباء القرن نسلم

األمثلُة العربيُة ِحَكٌم 
ذهبيٌة في زمِن الكورونا

د. مصطفى اللداوي

لمواجهة هذا الوباء نحن في حاجٍة ماسٍة إلى الصراحة والوضوح، 
والشجاعة والقوة وعدم الخوف، فال مكان هنا لمحاوالت التستر 
والتجمــل وإخفــاء الحقيقــة، وال مــكان للحــرج والخجــل، وال الشــماتة 
والمعايرة، فكلٌّ معرٌض لإلصابة والمرض، دون تمييٍز بين غنيٍّ وفقيٍر، 
وصغيٍر وكبيٍر، وســليٍم ومريٍض، وجــاٍر وحبيٍب، وعدوٍّ وصديٍق، وخير ما 

يعبر عن هذه المعاني اإلنسانية »ال تعايرني وال أعايرك.

العالقات الدولية 
ما بعد كورونا

مصطفى أبو السعود

ســتفقد أمريــكا الكثيــر مــن الــدول التــي لصوت 
المواطن فيها تأثير، وسيتجهون تلقائيًّا ألقطاب 
أخــرى، مثــل الصين وروســيا، في محاولــة للخروج من 
القفــص األمريكــي، وهذا ســيؤثر على هيبــة أمريكا 

داخليًّا وخارجيًّا، وفي المنظمات الدولية.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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جراء تراجع اإليرادات بفعل كورونا 

اقتصاديون يرجحون رصف حكومة اشتية أنصاف رواتب لألشهر القادمة

وتقــدر فاتــورة رواتب موظفي الســلطة 
الفلسطينية شهريًا ما بين 180 إلى 200 

مليون شيقل.
وقــال االختصاصــي االقتصــادي د.هيثم 
دراغمة: إنه من المرجح أن تواجه حكومة 
اشــتية معضلة في تأمين كامــل فاتورة 
الرواتــب، حيث إّن المؤشــرات تدلل على 
أن عجزا كبيرا سيطال الخزينة العامة جراء 

تراجع االيرادات المحلية والمقاصة.
وأضــاف دراغمــة أن الوضــع االقتصادي 
للســلطة الفلســطينية،  يزداد سوءًا في 
ظل محدوديــة الموارد المتاحــة، وتلكؤ 
الــدول المانحة فــي تقديم مســاعداتها 

المالية.  
وأكد أنه ينبغي على السلطة الفلسطينية 
أن تخاطب األمم المتحدة والدول العربية 
وتضعها عند مســؤولياتها على اعتبار أن 
الشــعب الفلســطيني يرزح تحت احتالل، 
وأن مــا تتعــرض له صعوبــات مالية من 
مجابهــة الوباء العالمي مكلــف جدًا على 
االقتصاد الفلســطيني وبالتالي البد من 
توجيه المساعدات العاجلة للفلسطينيين.
وأشــار دراغمــة  إلــى أن وقــف البنــوك 
المحلية اســتقطاع حقوقها المالية لمدة 
أربعة أشــهر من رواتــب الموظفين، بال 
شك ستساهم في تحسين حركة النشاط 

في األســواق المحلية وبالتالي انعكاسها 
االيجابي على دورة رأس المال.

وكانت حكومة اشــتية ذكــرت أن تكلفة 
فيروس" كورنا "على الخزينة الفلسطينية 
قد تتــراوح بيــن 300 إلــى 400 مليون 

شيقل.
من جهته، قــال االختصاصي االقتصادي 
د. رائد حلس: ال شــك أن حكومة اشــتية 
تواجه تحديــا كبيرا فيمــا يتعلق بتأمين 
فاتــورة الرواتــب لموظفيهــا فــي ظــل 
التــي  االحترازيــة  والتدابيــر  االجــراءات 
اتخذتها لمواجهة انتشار وتفشي فيروس 
كورونا فــي االراضي الفلســطيني والتي 

أدت بدورهــا إلــى زيادة النفقــات العامة 
وانخفاض االيرادات العامة.

وأضــاف لصحيفة "فلســطين" أن حكومة 
اشتية أمام  خيارات لمواجهة هذا التحدي 
يتمثــل الخيار األول في قبولها باســتالم 
إيرادات المقاصة من الجانب االســرائيلي 
والمحتجــزة منــذ شــهر شــباط/ فبراير 
العام الماضي، والخيــار الثاني االقتراض 
المحلي من القطاع المصرفي واالقتراض 
الخارجــي مــن البنــك الدولــي وصندوق 
النقد الدولي، والخيــار الثالث هو التوجه 
لمطالبة الدول العربية بااللتزام بشــبكة 
األمان التي أقرتها الدول العربية في قمم 

عربية سابقة.
كما أشار إلى أنّه في حال قامت الحكومة 
فــي رام اهلل بضبــط االنفــاق الحكومي 
وتخفيــض نســبة صــرف الرواتــب 60% 
وبمعدل ألفي شــيقل حد أدنى تســتطيع 
توفير رواتب لموظفيها لمدة تتجاوز ستة 

أشهر وما فوق.
ويقــدر المعدل العــام لإليــرادات العامة 
لحكومــة رام اهلل بــ"نحــو مليــار ومائتي 
شــيقل" شــهريا تنقــص أو تزيد حســب 
مواعيد توريد دفعات القطاع الخاص من 
الضرائــب، وأيضا حســب االســتيراد من 

الخارج بين شهر وآخر.

غزة/ رامي رمانة:
أكد مراقبون اقتصاديون أن حكومة اشتية 
ســتواجه تحديــًا كبيــرًا فــي تأميــن فاتــورة 
رواتب موظفيها عن األشــهر القادمة، في 

ظــل االجــراءات والتدابيــر االحترازيــة التــي 
تتخذها لمواجهه انتشــار فيروس "كورونا"، 
مشيرين إلى أنها قد تلجأ إلى صرف أنصاف 

رواتب.

كمــا يرى المراقبــون أن حكومة اشــتية قد 
تضطــر إلــى مزيــد مــن االســتدانة المحليــة 
لتغطية النفقات خاصة إذا ما أصر االحتالل 

على احتجاز أموال المقاصة السابقة.

الناصرة- غزة/ رامي رمانة:
اضطــر البنك المركزي اإلســرائيلي إلى خفض 
نسبة الفائدة الرئيســة على الشيقل ألول مرة 
منذ خمس سنوات، ألنه يخشى تكبد االقتصاد 
االســرائيلي مزيدًا من الخسائر، وبهدف إعادة 
النشــاط للقطاعــات االنتاجية واألســواق التي 
تشــهد حالــة تراجع حاد فــي ظل اإلجــراءات 

المتبعة للحد من وباء "كورونا".
وتشــير الترجيحات االقتصاديــة إلى أن خطوة 
البنك المركزي ستؤثر ســلبًا على قوة الشيقل 
اإلســرائيلي أمــام العمــالت األخــرى، وأنــه ال 
بد مــن  تدخــل حكومي أكثر فــي االصالحات 

االقتصادية العاجلة.
نصــر  د.  االقتصــادي  االختصاصــي  وقــال 
عبــد الكريــم: إن تخفيــض البنــك المركــزي 
اإلســرائيلي لنســبة الفائدة خطوة تلجأ إليها 
في العادة البنــوك المركزية في الدول األخرى 
لتحفيز االقتصاد وانعــاش القطاعات االنتاجية 

المتدهورة.
وأوضــح عبــد الكريم لصحيفة "فلســطين" أن 
البنــك المركزي حينما يخفض نســبة الفائدة، 
تذهــب البنوك  في البالد إلــى االقتراض منه، 
وبدورهــا تقــرض الشــركات واألفراد بنســبة 

فوائد مخفضة.

وكان البنك المركزي فــي دولة االحتالل أعلن 
عن خفض ســعر الفائدة الرئيسة على الشيقل 
إلى 0.1 % نزواًل من 0.5 % في هبوط هو االول 
من عام 2015، استجابة النتشار وباء الفيروس 

التاجي.
وأشــار عبــد الكريــم إلــى أن أزمــة الفيروس 
المعــروف علميًا " كوفيد 19" أوقف اتجاه النمو 
وتحول االقتصاد االســرائيلي إلــى االنكماش، 
حيــث تــم اغــالق أكثــر مــن ثلــث االقتصاد 

واالستهالك تراجع بنسبة 25 %.
وبيــن أن أكثــر مــن مليــون عامل فــي دولة 
االحتالل دخلوا إلى البطالة،  فيما أن 24 % من 

القوى العاملة طلبت مساعدات.
المركــزي  البنــك  أن  الكريــم   عبــد  وذكــر 
اإلسرائيلي يســعى من وراء خطوته إلى تقليل 
تكلفة المخاطر على االقتراض، بهدف الحفاظ 

على االستهالك واالستثمار.
 ولفــت إلى أن العديد من الدول التي تخشــى 
علــى اقتصادهــا من االنهيــار لجــأت بنوكها 
المركزية إلى مثل هذا األمر، خاصة واشــنطن 
حيــث وفق خطــة الطــوارئ بيــن الكونجرس 
ومؤسســات المال في الدولة اتخــذ قرار لضخ 
تريليونَــيْ دوالر للرعايــة الصحية وتنشــيط 
الصغيــرة  المنشــآت  ومســاعدة  األســواق، 

والمتوسطة.
وتوقــع عبد الكريم أن يضطــر البنك المركزي 
اإلســرائيلي إلى خفض نســبة الفائدة لتكون 
القطــاع  اســتمر  مــا  إذا  ســالبة  أو  صفريــة 

االقتصادي في التهاوي.
وكان البنك المركزي اإلسرائيلي توقع في وقت 
سابق انكماش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
5 % فــي الربــع األول مــن العام الجــاري على 
أساس ربع سنوي ، كما رجع انكماش االقتصاد 
بنســبة 5 % تقريبــًا في العام الجــاري، بمعدل 
بطالــة 6 %، مشــيرًا إلى أن بدايــة التعافي قد 
تكون في الربــع الثالث على أن ينمو االقتصاد 
بنســبة 9 % في العام المقبــل .كما رجح البنك 
المركزي اإلسرائيلي أن تصل نسبة الدين إلى 
الناتــج المحلــي اإلجمالي إلــى 75 % في العام 

الحالي .
وعن انعكاس  خفــض البنك المركزي للفائدة 
علــى عملة الشــيقل أمــام  العمــالت األخرى، 
قــال عبــد الكريــم: إن خفض الفائدة ال شــك 
أنــه يضعف مــن قوة الشــيقل ، وقد شــهدنا  
أنه منــذ إعالن البنك المركزي خفض النســبة 
هبط سعر الشيقل، وبالتالي إذا لم يكن هناك 
تدخــالت حكومية اســرائيلية لتعزيز االقتصاد 
فإن الشــيقل ســيدخل في مزيد من الهبوط، 

الطّباع: نحو 20 ألف
 عامل بغزة انضموا 

للبطالة بسبب كورونا
غزة/ صفا:

قــال مدير العالقــات العامة في غرفــة تجارة وصناعــة غزة ماهر 
الطباع: إن الحالة االســتثنائية التي تعيشها األراضي الفلسطينية 
بســبب تفشــي فيروس كورونا تســببت بأضرار كبيــرة في عدة 
قطاعات، وخصّ في ذلك قطاع غزة، مشــيرًا إلى تضرر قطاعات 

بالكامل وانضمام نحو 20 ألف عامل بغزة للبطالة.
وأضــاف الطبّاع لوكالة "صفــا" أمس، حول تأثيــر حالة الطوارئ 
على الحيــاة بغزة، أن كافة األنشــطة االقتصادية فيها كجزء من 
فلســطين تضررت فيها بســبب حالــة الطــوارئ وتعطل معظم 

القطاعات في الحياة بالقطاع، إال أن الضرر كان بنسب متفاوتة.
وأوضح الطبّاع أن أكبر قطاع تضرر بغزة هو قطاع السياحة الذي 
توقف بنســبة %100 بســبب إغالق المطاعم والفنادق والصاالت 

وشركات السياحة والسفر بشكل تام.
وأشــار إلى أن القطاع الثاني المتضرر بنسبة %80 بغزة هو قطاع 
النقل والمواصــالت مع توقف الجامعات والمــدارس، ففي مقابل 
منع التجول الــذي أضر بهذا القطاع بالضفة، فإن قلة الحركة في 
غزة مضاًفا إلى تعطل المؤسســات التعليميــة وعمل الموظفين 

أضرت بهذا القطاع بذات النسبة.
ولفــت إلى أن القطاعــات التجارية واالقتصاديــة أيضًا انخفضت 
قدرتهــا اإلنتاجيــة بنســبة %60 إلــى %70، مستشــهدًا بقطاع 
انتــاج المالبس واألحذية وما شــابه، والتي لم تعــد ذات أهمية 

للمواطنين في ظل جائحة كورونا.
كما تضرر قطاع المكتبات التي تعمل بالقرطاســية بسبب توقف 

المدارس والجامعات.
ونتيجة لكل ما سبق فإن ما بين 15 ألف إلى 20 ألف عامل انضموا 
لصفــوف البطالة في الفترة الحاليــة، وهم عمال ليس لهم عالقة 
بالعمل في "إســرائيل"، وإنما ممن كانــوا عاملين في القطاعات 

المذكورة أعاله داخل غزة.
ونوه الطباع إلى أن حركة الواردات والصادرات بغزة لم تتأثر بأي 
شكل حتى األن ألن معبر كرم أبو سالم مفتوح، لكن األصل توقف 

األنشطة االقتصادية وانخفاض القدرة اإلنتاجية داخل غزة.
لكن الطباع حذر من أن اســتمرار األزمة الحالية يعني المزيد من 
التعطل في األنشطة قائاًل: "من يجد عماًل اليوم لن يجده غدًا إذا 

استمرت هذه المرحلة".

ترجيح بهبوط الشيقل أمام العمالت األخرى
تحليل: اضطرار املركزي اإلرسائييل لخفض

 الفائدة خطوة استباقية لتصحيح مسار االقتصاد

غزة/ فلسطين:  
قالــت وزارة العمــل في غزة  أمــس: إنها دعمت 
وزارة الصحة والهيئــات المحلية بأكثر من 700 
كادر بشــري من خالل برامج التشــغيل المؤقت، 
بتمويل حكومي ومن مؤسســات مانحة؛ لتعزيز 

قدراتها في مجابهة جائحة كورونا.

وأوضحــت الوزارة في تصريح  أمس، أنها دعمت 
القطــاع الصحــي بأكثر مــن 400 مــن الكوادر 
البشــرية، بتخصصــات طــب بشــري وتمريض 

وصيدلة وأخصائي أشعة وتحاليل طبية.
وأشــارت إلى أنها زوّدت الصحة أيضًا بأكثر من 
300 عامــل، ووفــرت األدوات الالزمــة والمــواد 

الخام والمعقمات لصالح الهيئات المحلية بهدف 
المساهمة في تعقيم األماكن العامة واألسواق.

ولفتت إلــى أن جهودها مســتمرة بالتواصل مع 
المؤسســات المانحــة لتعزيز مقومــات الصمود 
في مواجهة الجائحــة، وتعزيز صمود العمال في 

القطاعات المتضررة.

لمواجهة كورونا
"العمل" تدعم املؤسسات الحكومية يف غزة بـ700 كادر برشي 
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وقد تجاوز عدد وفيات كورونا في الواليات 
المتحدة 10,800 ، بعــد أن أعلنت جامعة 
جونز هوبكنز تســجيل 1150 وفاة جديدة 
خالل 24 ســاعة، كما أعلنت عن تســجيل 
30 ألف إصابــة جديدة بالفيروس في يوم 

واحد.
وتعد الواليــات المتحدة الدولة األولى في 
العالــم من حيــث عدد اإلصابــات المعلن 
عنهــا، كما أنها تســجل منذ أيــام حصيلة 

وفيات يومية تزيد على األلف.
وقــال حاكــم واليــة نيويــورك إن واليته 
شــهدت 731 حالــة وفــاة بكورونــا خالل 
الـ24 ساعة، في أعلى حصيلة وفيات يومية 

بالوالية.
وتواصلت التحذيرات الرســمية في أميركا 
مــن أن األســبوعين المقبلين ســيكونان 
عســيرين، فــي حيــن تســتمر المطالبات 
إلدارة الرئيــس دونالد ترامب بوضع خطة 

فدرالية موحدة لمواجهة الوباء.
وأعلنت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( 
أن عــدد اإلصابــات بفيــروس كورونا في 

صفوف العاملين بها ارتفع إلى 2657. 
وقــال الرئيــس األميركي دونالــد ترامب 
أمس، إن منظمة الصحــة العالمية ضللت 
بــالده فيمــا يتعلق بمنع الســفر من وإلى 

الصين على إثر تفشي كورونا.
واتهم الرئيس األميركــي منظمة الصحة 
العالميــة بالعمل لصالــح الصين، وقال إن 
واشــنطن ســتعيد النظر في التعــاون مع 

المنظمة.
القارة المنكوبة

وال تزال أوروبا األكثر تضررا من حيث عدد 
الوفيات بالفيروس حيث تستأثر بأزيد من 

%70 من مجموع الوفيات العالمية.

وســجلت إيطاليا أمــس، 604 حالــة وفاة 
ليرتفــع إجمالــي الوفيــات إلــى 17127، 
و3039 إصابة جديدة، ممــا يرفع إجمالي 

اإلصابات إلى أزيد من 135 ألفا.
وإيطاليا هي الدولة ألكثر تضررا من الوباء 
على الصعيد العالمي، لكن استمرار تراجع 
معــدالت اإلصابــة والوفيــات يعكــس أن 
إجراءات العزل التي تطبقها الحكومة بدأت 

تعطي ثمارها. 
وفــي المرتبــة الثانية تحل إســبانيا حيث 
ارتفعــت الحصيلة اإلجماليــة للوفيات إلى 
13,798، لكــن الســلطات تعتبر أن الميل 

نحو االنخفاض مستمرّ.

من جانب آخر، أعلن وزير الصحة الفرنسي 
أوليفييــه فيران أمس، تســجيل 833 وفاة 
جديــدة خــالل الســاعات الـــ24 األخيرة، 
ليصل اإلجمالي إلى 8911، مشــيرا إلى أن 
فرنسا لم تصل بعد إلى ذروة وباء كورونا، 
وأن إغــالق البالد سيســتمر مــا دام ذلك 

ضروريا.
وأعلنــت وزارة الصحة البريطانية تســجيل 
854 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع 

إجمالي الوفيات إلى 6227.
وتشــهد بريطانيــا خــالل األيــام األخيرة 
وفيات قياسية، في حين نقل رئيس وزرائها 
في وقت سابق للعناية المركزة بعد تدهور 

صحته جراء إصابته بكورونا المستجد. 
ونقلت وكالــة األنباء الفرنســية أن إدخال 
جونســون إلــى العنايــة المركــزة ســبب 
صدمة للبريطانيين حيث تواصل الحكومة 
التصدي للوباء الذي يتزايد انتشــاره يوما 

بعد يوم في البالد.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني 
مايــكل غــوف إن "رئيــس الــوزراء تلقــى 
األكسجين وال يزال تحت المراقبة لكنه لم 

يوصل بجهاز تنفس اصطناعي".
أما الســلطات الصحية الســويدية فأعلنت 

تسجيل 76 وفاة جديدة، ليرتفع العدد إلى 
477 وفاة، مع تسجيل 376 إصابة جديدة، 

ليصل اإلجمالي إلى 7206 إصابات.
وفي النرويج، ســجلت 116 إصابة جديدة 
بالفيروس، حيث بلــغ العدد 5755، إال أن 
وزير الصحــة النرويجــي أعلن أن انتشــار 
العــدوى بكورونا فــي بــالده أصبح تحت 

السيطرة.
وأعلــن وزير الصحــة التركي تســجيل 76 
حالة وفاة و3892 حالة جديدة خالل األربع 

والعشرين ساعة األخيرة.
إيران تتحسن

مــن ناحية أخرى، قال وزير الصحة اإليراني 
ســعيد نمكي إن بالده لم تصــل بعد إلى 
مرحلة السيطرة على فيروس كورونا، ومن 
الممكن أن يستمر الوضع حتى أواخر مايو/

أيار المقبل. 
وأعلنــت وزارة الصحــة اإليرانيــة أمــس، 
تسجيل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا 

ليرتفع العدد اإلجمالي إلى 3872.
جديــدة  إصابــة   2089 تســجيل  وتــم 
الجمهوريــة  أنحــاء  فــي  بكوفيــد19- 
اإلســالمية، ممــا يرفــع عــدد اإلصابــات 

المؤكدة إلى 62,589.

وقد انعقد مجلس الشــورى اإليراني أمس، 
ألول مــرة منــذ أن أجبره تفشــي فيروس 
كورونا على تعليق أعماله، في حين سجلت 
الجمهورية اإلســالمية انخفاضــا في عدد 
اإلصابــات الجديــدة لليــوم الســابع على 

التوالي. 
واجتمــع أكثر من ثلثــي أعضــاء البرلمان 
السياســي  رئيســه  غيــاب  فــي  الـــ290 
المخضــرم علــي الريجانــي الذي كشــفت 

إصابته بكوفيد19- األسبوع الماضي.
وناقــش البرلمان مشــروع قانــون عاجال 
ينــص على فرض إغالق شــامل في البالد 
لمدة شــهر قبل أن يرفضــه، في حين رأى 

معارضوه أنه قد يضر باالقتصاد.
الصين اليوم

أما فــي الصين التي ظهــر فيها الفيروس 
األول  ديســمبر/كانون  فــي  مــرة  ألول 
الماضــي، فقد ارتفــع عــدد اإلصابات إلى 
81,740 حالــة، بعــد تســجيل 32 إصابة 

جديــدة، جميعها لمســافرين قادمين من 
الخارج.

وللمرة األولى منــذ ظهور الفيروس، خلت 
الحصيلة اليومية في الصين من الوفيات، 
لكن السلطات الصينية توقعت اإلبقاء على 

إجراءات الوقاية من الفيروس لفترة طويلة 
في العاصمة بكين.

وفي بلــدان القارة القــارة األفريقية تجاوز 
عدد اإلصابات بكورونا اليوم عتبة 10 آالف 

حالة.
مجلس األمن

ومن المقرر أن يعقد مجلس األمن الدولي 
غدا الخميس أول اجتماع له بشأن فيروس 

كورونا.
 وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الغموض 
مــا زال يكتنــف ما ســتؤول إليه الجلســة، 
وما إذا كانت ســتكرس االنقســامات التي 
تباعــد بين أعضاء المجلس بشــأن الوباء، 
أو ســتمثل مناســبة يبدي خاللها أعضاؤه 
رغبــة فــي الوحــدة والتعاون كمــا حصل 
في الجمعيــة العامة لألمــم المتحدة التي 
أصــدرت الخميــس الماضي قــرارا بإجماع 
أعضائهــا الـ193، علــى الرغم من محاولة 

روسيا عرقلته.
العالم العربي

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة 
أمــس، إن فيــروس كورونا المســتجد قد 
يصيــب في نهاية المطاف ما بين 10000 

و200000 شخص في المملكة.
ودعــا الجمهــور إلى التقيــد أكثــر باتباع 
توجيهــات الدولــة فيمــا يتعلــق بعــدم 

االختالط والتنقل.
وسجلت الســعودية حتى اآلن 2795 حالة 
إصابــة و41 حالة وفاة. وهــي األعلى بين 

دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وفــي قطــر أعلنت الســلطات أمــس، عن 
تســجيل 225 إصابــة جديــدة بفيــروس 
كورونــا وتعافي 19 ووفاتيــن خالل األربع 

والعشرين ساعة الماضية.
وبهــذه األرقام بلغ عدد اإلصابات في قطر 
2057 ، والوفيات 6، وحاالت الشفاء 150.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تســجيل 
20 وفــاة جديدة جــراء الفيــروس ليرتفع 

إجمالــي الوفــاة إلــى 193. كمــا ســجلت 
الجزائر 45 إصابة جديدة بالفيروس.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة البحرينية 
عــن 55 إصابة بفيــروس كورونــا ليرتفع 

إجمالي عدد المصابين إلى 811.
وفي المغرب أعلنت السلطات تسجيل عشر 
وفيات و64 إصابة خالل األربع والعشــرين 
ســاعة األخيرة مما يرفع إجمالــي الوفيات 

إلى 90 واإلصابات إلى 1184.

ال وفاة بالصين وكورونا يتراجع بإيران

محنة بريطانيا تتفاقم و30 ألف إصابة بأمريكا يف يوم واحد
عواصم/ وكاالت: 

أفادت آخــر اإلحصائيات أمس، بأن فيروس كورونا 
المســتجد أودى بحيــاة أزيــد مــن 74 ألفــا وأصاب 
1.3 مليــون حــول العالــم، وبلــغ عــدد المتعافيــن 

مــن الفيــروس نحو 274 ألفا، في حين قرر مجلس 
لمناقشــة  الخميــس  غــدًا  يــوم  االنعقــاد  األمــن 

تداعيات الوباء العالمي.
ويواصل فيروس كورونا االنتشار بشكل هائل في 

الواليــات المتحدة، بينمــا تفاقمت محنة بريطانيا 
جــراء الوبــاء، فــي حين لم تســجل الصيــن أي وفاة 
جديدة يوم أمس، وظهرت مؤشــرات تحســن في 

إيران.

ارتفاع أعداد الوفيات في أمريكا بسبب فيروس كورونا أمس         )األناضول(

بغداد/ وكاالت: 
قالــت قيــادة العمليــات المشــتركة في العــراق: إنها 
تســلمت أمــس، مقــرّ مستشــاري القوات الفرنســية 
العاملــة ضمن قــوات التحالــف الدولي، والــذي كانوا 

يشغلونه في قضاء أبو غريب في العاصمة بغداد.
وأوضحت القيادة أن االنسحاب تم وفًقا اللتزام التحالف 
الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد 
والمعســكرات العراقيــة، وبنــاء على نتائــج الحوارات 

المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي.

وتعد هذه القاعدة السادســة التي تنسحب منها قوات 
التحالف الدولي، بعد أن تسلمت القوات العراقية الشهر 
الماضــي قاعدتــي "الحبانية" و"القائم" العســكريتين 
الرئاســية"  "القصــور  وقاعــدة  األنبــار،  بمحافظــة 
بالموصل، وقاعدة "القيــارة" الجوية بمحافظة نينوى، 

وقاعدة "وكي وان" في كركوك.
وتنفــذ قوات التحالف منذ أســابيع عمليات إخالء لعدد 
من قواعدها في العراق، ويقول مســؤولون أميركيون 
إنهــا تأتي على خلفية انتشــار وبــاء كورونا في العراق 

والعالم، وإعادة نشر القوات في أقل عدد من القواعد، 
لتأمين حمايتها من هجمات "محتملة".

وتعرّضــت قواعــد ينتشــر فيهــا الجيــش األميركــي 
وسفارات أجنبية -خاصة األميركية- ألكثر من عشرين 
ضربــة صاروخيــة منــذ أواخــر أكتوبر/تشــرين األول 

الماضي.
وأثــارت الهجمــات -التي حمّلــت الواليــات المتحدة 
مســؤوليتها لكتائب حزب اهلل العراقــي المدعوم من 
إيران- مخاوف من حرب أميركية إيرانية بالوكالة على 

األراضي العراقية.
وازدادت وتيــرة هــذه الهجمــات منــذ اغتيــال قائــد 
فيلــق القدس اإليراني قاســم ســليماني، وأبو مهدي 
المهندس نائب رئيس الحشــد الشــعبي العراقي؛ في 
غــارة أميركية قرب مطــار بغداد الدولي فــي 3 يناير/

كانون الثاني الماضي، في أعقاب هجمات اســتهدفت 
القوات األميركية في العراق.

وردت إيــران على مقتل ســليماني بقصــف قواعد في 
العراق ينتشر فيها الجيش األميركي.

التحالف الدويل ينسحب من سادس قاعدة عسكرية يف العراق
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وفــي إغــاق المســاجد والقتصــار فيهــا 
على رفع التنبيه إلى أوقات الصاة فقط، 
واســتثناء أن تقــام الجماعــة بالحــد األدنى 
)اإلمــام والمــؤذن واألذنة( دون التوســع، 
وكذلك عدم إقامة الجمع، يقول األستاذ 
المشــارك فــي الفقــه وأصولــه فــي كليــة 
الشــريعة بالجامعة اإلسامية بغزة د. زياد 
مقــداد: »لم يكن إغاقها الخطوة األولى 
التــي اتخــذت فــي قطاع غزة، بل ســبقتها 
فــي  بالتدقيــق  بــدًءا  متعــددة،  خطــوات 
المســافرين والعائدين عبــر معابر القطاع، 
ومــروًرا بالحجــر الصحــي، واتخــاذ المدارس 
والفنــادق إيــواء لهم مــدة معينة للتحقق 

من سامتهم«.
وفــي حديــث مــع صحيفــة »فلســطين« 
األفــراح،  صــالت  إغــاق  »ثــم  يضيــف: 
وتوقيــف العمــل فــي المؤسســات التــي 
تكتظ بالموظفين، وأيًضا إغاق األســواق 
األســبوعية، كل ذلــك اتخــذ قــرار إغــاق 
المســاجد، ولــم يتبــق إل مــا هــو ضــروري 
كالمــولت، وبعض المحات التجارية التي 

يحتاج لها الناس«.
ويوضــح مقــداد أنــه تــا كل ذلــك خطــوة 
وزارة األوقــاف، إذ دعت العلماء والفقهاء 
إلــى نقــاش فــي كيفيــة تنظيم الصــاة أو 
أي  أن  حينهــا  وذكــروا  المســاجد،  إغــاق 
تفشٍّ للفيروس سيكون له آثار خطيرة مع 
اإلمكانــات المحــدودة والحصــار المطبــق 
علــى القطــاع منذ ســنوات، خاصــة بعدما 
شــاهدوا انهيــار دول عظمــى أمــام هــذا 

الفيروس.
ويشــير إلــى أنــه علــى قســاوة هــذا القــرار 
اعتمد، بعدما أوصت وزارة الصحة به خوًفا 
مــن انتشــار الفيــروس، لفًتــا إلــى أن ذلــك 
يأتــي مــن باب الحفــاظ على النفــس، وهو 
من أهم الضروريات الخمس في الشــريعة 

اإلسامية.
ويلفــت مقداد إلى أن إغاق المســاجد ل 
يوقف شــعائر اإلســام، بــل يرفــع األذان، 
ويصلي الناس في بيوتهم ومع عائاتهم، 
فمــن أعــذار عــدم الصــاة فــي المســاجد 
الخــوف، والمطر، والمــرض، وغيرها، »وما 
نحــن فيه أشــد مــن كل األعــذار، نظــًرا ألن 

التجمــع فــي المســاجد أشــد خطــًرا، ألن 
المصلين يصطفون بعضهم بجانب بعض، 
ويسجدون على سجادة واحدة، ول يعرف 
المصلــي مــن ســجد عليهــا قبلــه«، وفــق 

حديثه.
ويتابــع: »بذلــك تكــون الصــاة الجماعيــة 
مــن أخطــر التجمعــات، ولو لم تغلــق وزارة 
األوقاف المســاجد في الظــروف القائمة 
لربمــا كانــوا آثمين، لكونه قــد يترتب عليها 
قطــاع  فــي  أننــا  خاصــة  نعلمــه،  ل  خطــر 
غــزة محاصــرون ول نجــد مــن يمــد لنــا يــد 

المساعدة«.
مــن جهته يقول نائب المدير العام للوعظ 

واإلرشاد بوزارة األوقاف والشؤون الدينية 
د. عبــد اللــه أبــو عليان: »أصابــت األوقاف 
في قرارها، وأخطأ من لم يلتزم من عموم 
الناس، ولذلك إن كانت المســاجد أغلقت، 
فالخطوة المطلوبة من باب أولى أل نخرج 

لغيرها إل للضرورة«.
ويضيف لصحيفة »فلسطين«: »إن التزام 
عمــوم المصليــن بالدعــوات الســابقة إلى 
الصــاة في البيوت دون إغاق المســاجد 
كان دون المستوى الذي يجنبنا المخاطر«.
ويجــدر التنبيــه إلــى تجديــد القــرار بإغــاق 
مــع  آخريــن،  أســبوعين  مــدة  المســاجد 
األدنــى  بالحــد  الجماعــة  إقامــة  اســتثناء 

علــى  لإلبقــاء  واألذنــة  والمــؤذن  اإلمــام 
اإلجــراءات  التــزام  أهميــة  مــع  الشــعيرة، 

الوقائية المشار إليها في بيانات سابقة. 
الداخليــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وكان 
إيــاد  القطــاع  فــي  الوطنــي  واألمــن 
منــع  بقــرار  العمــل  اســتمرار  أكــد  البــزم 
األفــراح  صــالت  وإغــاق  التجمعــات، 
واألســواق الشــعبية األســبوعية، وبيــوت 
والمقاهــي،  المطاعــم  وصــالت  العــزاء، 
والمتنزهــات، والســتراحات علــى شــاطئ 
البحــر، والمســاجد، ومنع إقامــة الحفات، 
داعًيــا المواطنيــن إلى التعامــل بجدية مع 
هــذه اإلجــراءات، وعدم التراخــي في هذه 

المرحلة الحساسة.
فــي  العلمــاء  كبــار  هيئــة  أن  إلــى  يشــار 
المملكــة العربيــة الســعودية رخصــت في 
بيــان لمــن »خشــي أن يتضــرر أو يضــر غيــره 
... عدم شــهود الجمعــة والجماعة، لقوله 
)عليه الصاة والسام(: )ل ضرر ول ضرار(، 
وفــي كل مــا ذكــر إذا لــم يشــهد الجمعــة 

فإنه يصليها ظهًرا أربع ركعات«. 
لــوزارة  التابعــة  الفتــوى  وأوضحــت هيئــة 
األوقاف الكويتية أنه إذا انتشر مرض معد 
بين الناس في بلد معين، وأصبح تجمعهم 
في المســاجد للصاة ســبًبا للعدوى بهذا 
حضــور  المســلمين  عــن  يســقط  المــرض؛ 
صــاة الجماعــة فــي المســاجد فــي هــذا 
صــاة  حضــور  عنهــم  ســقط  كمــا  البلــد، 
الجمعــة فيهــا أيًضا، وعليهــم صاة الظهر 

بدًل من الجمعة. 

األسبــــــاب الشرعيـــــة إلغـــالق
 المساجــــــــــــــد بسبب كورونـــــــا

فضل الصبر على المصائب والمرض وفيروس كورونا

للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد 
ا، أغلقت وزارة األوقاف والشــئون  المنتشــر عالميًّ

الدينية مساجد قطاع غزة، وعطلت صالة الجماعة 
فيهــا، وصــالة الجمعــة، فــي خطــوة لــم يعهدهــا 

الغزيون على وجه الخصوص، والمســلمون عامة، 
ومثلت استثناء ألغراض صحية.

ورد ِذكر الصبر في القرآن في أكثر من ســبعين 
موضًعــا فــي موطــن المــدح والثنــاء واألمر به، 
لعظم موقعه في الدين، وقال بعض العلماء: 
»كل الحســنات لهــا أجر معلــوم إل الصبر، فإنه 
ــى  َمــا ُيَوفَّ ل يحصــر أجــره، لقولــه )تعالــى(: »ِإنَّ

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب« )الزمر 10(«. الصَّ
خطأ في فهم الصبر

تحصــر الناس الصبــر في نوع واحــد، وهو الصبر 
علــى البــاء، ولكــن للصبــر 4 أنواع، وهــي:  صبر 
علــى البــاء، وهــو: منــع النفــس عن التســخط 
والهلع والجزع، وصبر على النعم، وهو: تقييدها 
بالشــكر وعدم الطغيان والتكبر بها، وصبر على 
الطاعة، وهو: المحافظة والدوام عليها، وصبر 

على المعاصي، وهو: كف النفس عنها.
ويحصل الصابر على المصائب واألمراض على: 
أوًل: الثــواب العظيم في اآلخرة، قال )تعالى(: 

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب«. ى الصَّ َما ُيَوفَّ »ِإنَّ
ــُه ُيِحــبُّ  ثانًيــا: محبــة اللــه، قــال )تعالــى(: »َواللَّ

اِبِريَن«. الصَّ
ثالًثا: الجنة لمن صبر على الباء في الدنيا، قال 
اٍس: أَل ُأِريَك  عطــاء بــن أبي رباح: َقاَل لي ابُن َعبَّ
ِة؟، ُقلُت: َبَلــى، َقاَل: هِذه  اْمــَرَأًة ِمــن أْهــِل الَجنَّ
ــى اللــُه عليــه  ــْوَداُء، أَتــِت النبــيَّ )َصلَّ الَمــْرَأُة السَّ
ُف، َفاْدُع  ي أَتَكشَّ ي ُأْصَرُع، وإنِّ َم( َفَقاَلْت: إنِّ وسلَّ
ُة، وإْن  َه ِلي، َقاَل: إْن ِشــْئِت َصَبْرِت وَلِك الَجنَّ اللَّ
ــَه أْن ُيَعاِفَيــِك َفَقاَلــْت: أْصِبــُر،  ِشــْئِت َدَعــْوُت اللَّ

لــي أْن ل  ــَه  اللَّ َفــاْدُع  ــُف،  أَتَكشَّ ــي  إنِّ َفَقاَلــْت: 
َف، َفَدَعا َلَها« )متفق عليه(.  أَتَكشَّ

رابًعــا: تحقق معية الله للصابرين، قال )تعالى(: 
اِبِريَن«. َه َمَع الصَّ »َواْصِبُروا ِإنَّ اللَّ

خامًســا: خيــر عطاء مــن الله للمؤمــن، كما ورد 
فــي الصحيحيــن، قــال النبــي )صلــى اللــه عليــه 
وســلم(: »َوَمــا ُأْعِطَي َأَحــٌد َعَطاًء َخْيًرا َوَأْوَســَع 

ْبِر«. ِمْن الصَّ
سادًســا: لــذة اإليمــان وحاوته لمــن صبر على 
تــرك المعاصي، »وكذلك تــرك الفواحش يزكو 
به القلب، وكذلك ترك المعاصي، فإنها بمنزلة 

األخاط الرديئة في البدن«.
ســابًعا: للصابر ثاث بشــائر بشــر الله بها، فقال 

ِذيــَن ِإَذا َأَصاَبْتُهــم  اِبِريــَن الَّ ــِر الصَّ )تعالــى(: »َوَبشِّ
ِئَك  ا ِإَلْيــِه َراِجُعــوَن ُأوَلٰ ــِه َوِإنَّ ــا ِللَّ ِصيَبــٌة َقاُلــوا ِإنَّ مُّ
ِئَك ُهُم  ِهــْم َوَرْحَمــٌة َوُأوَلٰ بِّ ن رَّ َعَلْيِهــْم َصَلــَواٌت مِّ

اْلُمْهَتُدوَن«.
كورونــا  بفيــروس  مــات  إذا  المســلم  ثامًنــا: 
فهــو شــهيد آخــرة، فيكــون لــه أجر شــهيد في 
اآلخــرة، لكنــه فــي الدنيا يطبق عليــه ما يطبق 
علــى الميــت العادي، من غســل وكفــن ودفن 
ُه َعْنُه(:  وصــاة عليه، فَعْن َأِبــي ُهَرْيَرَة )َرِضَي اللَّ
َم( َقاَل:  ــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــِه )َصلَّ َأنَّ َرُســوَل اللَّ
َوالَمْبُطــوُن،  الَمْطُعــوُن،  َخْمَســٌة:  ــَهَداُء  »الشُّ
ــِهيُد ِفي َســِبيِل  َوالَغِرُق، َوَصاِحُب الَهْدِم، َوالشَّ

ِه«. اللَّ
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

هل تعلم
- أن الجزر اآلتية )قمران وسوقطرة وبريم( تقع في اليمن؟ 

- هل تعلم أن قناة بنما حفرت عام 1914؟ 
- هل تعلم أن مدينة درنة توجد في ليبيا؟ 

- هل تعلم أن العاصمة األمريكية واشنطن تقع في والية 
بنسلفانيا؟ 

مدن وقرى
مثــل شــعبي : طــب الجــرة علــى ثمهــا بتطلــع 

البنت ألمها.

األفقي:
1 -داوم – االسم األول ألسد 

اهلل
2 -صك وجهه + احرف 

متشابهة + سقى 
معكوسة 

3 -بحر + للتخيير + على 
أطراف األصابع 

4 -مختلفان – أزرق مبعثرة 
+ األمر من صام 

5 -عام معكوسة – نصف 
ارجع +اتخذ قرار

6 -ما يطلق على القلب 
واللسان 

7 -اشتاق + قبل الموت 
8 -بنتمي لالسالم معكوسة 

+ من أسماء اهلل الحسنى 
9 -صرامة مبعثرة – قهوة 

العمودي:
1 -طعام العرس – 

مدينة سورية 
2 -سكينة + حرف جزم 

3 -عطش – سهولة  
4 -نتوء – من األلوان 

5 -إله + ايجاز 
معكوسة 

6 -طليق + من الطيور 
الجارحة + سخط 

7 -من الحروف 
األبجدية + اعترف + 

للنداء معكوسة 
8 -في القميص + 

عزيمة + إحسان 
معكوسة 

9 -اكتمل + دق 
الجرس 

أوجد الفروق
 بين الصورتين

الصندوق العالمي للطبيعة: تدمير 
البيئة يزيد من انتشار األمراض

برلين/ وكاالت:
حــذر الصندوق العالمي للطبيعة من زيــادة المخاطر الصحية الناجمة عن 

تدمير البيئة.
وجــاء فــي تحليل للصنــدوق نُشــر, أمــس, أن احتمالية انتقال مســببات 
األمراض، مثل الفيروسات، من الحيوانات البرية والمنزلية إلى اإلنسان قد 
تزيد بســبب تدمير وتغيير األنظمة البيئية الطبيعية واالتجار غير الشرعي 

وغير المنظم في األنواع البرية والظروف غير الصحية ألسواق الحيوانات.
وقــال الصندوق فــي بيــان: إن الطبيعة الســليمة »حصن ضد مســببات 

األمراض الجديدة والجوائح«، وفق وكالة األنباء األلمانية.
وطالــب الصندوق ألمانيــا بالعمل على وقــف القطع الجائــر للغابات على 
مســتوى العالم والحفاظ علــى بيئة الحيوانات البرية، إلــى جانب مكافحة 
االتجــار فــي الحيوانات البريــة واللحوم البريــة خاصة في الــدول النامية 

والصاعدة.
وبحســب بيانات الصندوق، فــإن نحو 60 % من جميــع األمراض المعدية 
المعروفة اليوم حيوانية المنشــأ، حيث انتقلت فــي وقت ما من الحيوانات 

إلى اإلنسان، مثل السعار والسارس وإيبوال.

واشنطن/ وكاالت:
انتهى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، التابع 
لوكالة الفضاء األمريكية »ناســا«، من تركيب 
عجــات المركبــة الفضائيــة »روفــر 2020«، 

والمقرر إطاقها إلى المريخ في يوليو/تموز.
وقال الموقع اإللكتروني لـ«ناســا«، في تقرير، 
إن العجات مصممة للسير على الطرق الوعرة 
الموجــودة بالكوكــب األحمــر، وصنعــت من 
األلومنيوم، ولفت برقائق واقية ســتتم إزالتها 
قبــل اإلطاق، ويبلغ قطــر العجلة 20.7 بوصة 

)52.6 سم(.

وأضــاف أن المركبة تزن حوالــي 1025 كجم، 
وســتكون مهمتها البحث عن عامــات الحياة 
الميكروبية عن طريق جمــع عينات ثم العودة 
بها إلى األرض، بما يمهد الطريق الستكشــاف 

اإلنسان للكوكب األحمر.
وتعــد المركبة روفــر جزءًا مــن برنامج يهدف 
لاستكشــاف الكوكب األحمر، ويتضمن مهام 

إلى القمر.
وتطلق »ناســا« تلــك المركبــة المتجولة في 
يوليو/تموز إلى قاع بحيرة جافة في المريخ تعد 
أكبــر من جزيرة مانهاتن، وفــور هبوطها على 

ســطح المريخ في فبراير/شباط 2021 ستقوم 
بتجريــف قاع جيزيرو كريتر بالمريخ ، هي حفرة 
يبلغ عمقها 250 مترًا ويعتقد أنها كانت بحيرة 

بحجم بحيرة تاهو بالواليات المتحدة.
وفــي حالــة نجــاح عمليــة اإلطــاق ســتكون 
المركبة هي الخامســة التي ترســلها »ناســا« 
وتهبط بشــكل سلس على ســطح المريخ بعد 
تعلم دروس مهمة من أحــدث المركبات التي 
أرسلتها »ناسا« للمريخ، وهي »كيوريوسيتي« 
التــي هبطت على ســطح الكوكــب األحمر في 

.2012

»ناسا« تنتهي من تركيب عجالت مرّكبة الستكشاف المريخ

- قرية تليل: تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة صفد على بعد 14.5كم منها. 
بلغت مساحة أراضيها سنة 1945/44 بالدونمات 5324 دونًما وكان عدد سكانها 
في ذلك العام 340 نسمة. استولى المحتلون الصهاينة على القرية خالل النكبة 

في نيسان سنة 1948 وهجروا سكانها األصليين الفلسطينيين منها.

- أكل ومرعى وقلة صنعة: ُيضرب لالنتقاد والتهكم على مثل 
هؤالء الناس المنعمين؛ إذ المطلوب أن تكون منتًجا فاعاًل في 

مجتمعك.

)Apa(     تماشيًا مع الوضع الصحي للعالم... شيف فلسطيني يشكل الكيك بأشكال فيروس كورونا

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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غزة/وائل الحلبي:
جدد نــادي خدمات رفح تعاقــده مع مهاجمه يســار الصباحين 
لمواصلة مشــواره مع "األخضر" للموســم الثاني على التوالي, 
بعدما نجح في استعادة بريقه المعهود ومساهمته بحصد لقب 
الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي والسادســة في تاريخ 

النادي.
وعلى الرغم من تلقي الصباحين ألربعة عروض من فرق شباب 
جباليا وشــباب رفح والشــجاعية واتحاد خانيونــس, لكنه فضل 
البقــاء مع األخضر الرفحي الذي شــكل من خاللــه عودة مميزة 

للمنافسة على صدارة الهدافين.
وقال الصباحين لـ:"فلسطين" إن شعوره بالراحة خالل الموسم 
الماضــي مع الفريق كان الدافع الرئيســي وراء تجديد البقاء مع 
خدمــات رفح, مشــيرًا إلى أن لقب الدوري الممتاز في الموســم 
القــادم ســيكون هو الهدف الرئيســي للفريق من أجل اســعاد 

الجماهير العاشقة لقلعة األخضر.
وأضــاف أن خدمات رفــح يملــك مجموعة من أبــرز نجوم كرة 
القدم على مســتوى فلســطين ولديه القدرة على تحقيق مزيد 
من االنجازات في المواســم القادمة, متمنيــًا أن ينجح في ترك 

البصمة الفارقة في حصد األلقاب.
ويُعــد الصباحيــن أبــرز مهاجمي الكــرة الغزية في الســنوات 
الماضية, حيث ســبق له التتويج مع الشــجاعية بثالثية الدوري 
وكأس غــزة وكأس الســوبر فــي موســم 2014/2015 والذي 
تــوج فيه هدافًا للدوري الممتاز برصيد 19 هدفًا, قبل أن ينتقل 
لشــباب رفح الذي توج معه بلقبي كأس غزة وكأس فلســطين 
موســم 2017, ونــال فرصة الصعــود لمنصــات التتويج بلقب 

الدوري مجددًا في أول موسم له مع خدمات رفح.

غزة/ عالء شمالي: 
واصلــت اللجنــة المؤقتــة إلدارة نــادي غــزة 
الرياضــي جهودهــا لتجديــد عقــود العبــي 
فريق كرة القــدم األول والحفاظ على الركائز 
األساسية للفريق اســتعدادًا لمنافسات دوري 
الدرجة األولى الموسم القادم 2021-2020. 
وأعلن غزة الرياضي تجديد عقد حارس مرماه 

إســماعيل المدهــون بعــد أيام علــى تجديد 
عقــدي المدافعيــن فــادي العــراوي وثائر أبو 
عبيــدة، بعدما كان قد تعاقــد مع المهاجمين 

فضل أبو ريالة ومحمد الحداد. 
ويبــدو أن غزة الرياضي في ســباق مع الزمن 
على جبهتــي الحفــاظ على الالعبيــن الذين 
ســيكون بإمكانهم إعادة الفريق لمكانته في 

الدرجة الممتازة، إضافة لمحاولة تعزيز الفريق 
بالعبيــن يصنعــون الفارق الفنــي للعميد في 

عدة خطوط عانى منها الموسم الحالي.
وكان الموسم الحالي شهد الهبوط التاريخي 
لغزة الرياضي ألول مــرة من الدرجة الممتازة 
منذ تأسيســه في العام 1934 وســيلعب ألول 

مرة منافسات دوري الدرجة األولى.

غزة/ عالء شمالي: 
ال زالت معانــاة جميع أندية غزة مســتمرة في 
الوضع المتصاعد من األزمــات المالية الخانقة 
التــي ظهــرت بشــكل واضــح خالل الســنوات 
األخيــرة وخاصة في الموســم التــي كانت فيه 

المعاناة مشتركة بين األندية والالعبين. 
وكانت األندية تسابق الزمن يومًا بيوم النتهاء 
الموســم الحالي الذي لم تســتطع فيه االلتزام 
فيه بعقود العبيها، خاصة مع اســتمرار المصير 
المجهول لمنحــة الرئيس ألندية غزة، وخوض 
منافسات الدوري الممتاز بدون رعاية ألول مرة 

منذ )9( سنوات. 
وزادت غيــاب رعاية الــدوري الممتاز من أزمات 
األندية وكان التأثير األول على الالعبين الذين 
لم يســتطيعوا المطالبة بحقوقهم بل وساهم 
ذلــك في تقليــل المبالغ المالية فــي عقودهم 
والتــي أثــرت علــى القيمــة الســوقية لجميع 

الالعبين دون استثناء. 
وخــالل الموســم الماضــي انخفضــت القيمة 
السوقية لالعبي كرة القدم في غزة بما نسبته 
)20 %( نتيجــة األزمة الحالية، لكــن التوقعات 

الســوقية ســتواصل  القيمــة  أن  إلــى  تشــير 

االنخفاض في االنتقاالت الصيفية الحالية التي 
تستعد فيه األندية للموسم القادم. 

ورغــم كل هــذه األزمات إال أن بعــض األندية 
وجــدت نفســها مضطــرة لخــوض االنتقاالت 
الصيفية مبكرًا، خشــية منهــا في عدم التمكن 
مــن التعاقد مع العبيــن يحتاجهم الفريق دون 
وجود أفــق حقيقي لكيفية التعامــل المالي مع 

هذه الصفقات. 
وظهــرت معالــم الرضا واضحة علــى الالعبين 
بتخفيــض قيمة عقودهــم الموســمية نتيجة 
الظــروف الطارئــة واألزمــات الماليــة الخانقة 
لألندية لضمان استمرار النشاط الرياضي دون 
الحاجة لفرض الشروط العالية التي ال تستطيع 

األندية تلبيتها. 
ومن المؤكــد أن عملية انخفــاض قيمة عقود 
الالعبين ســتظهر واضحة في الموســم القادم 
خاصة أن ذلــك مرتبط بقدرة اتحاد كرة القدم 
علــى توفيــر رعايــة للــدوري الممتــاز في ظل 
اســتمرار المصير المجهول الــذي يُغلف منحة 

الرئيس لألندية. 
استحقاقات

ورغــم كل مــا ســبق تجــد أندية غزة نفســها 

أمــام اســتحقاقات الترتيــب للموســم القادم 
بكل الطرق الممكنة خاصــة أن بعض األندية 
الجماهيرية باتت تخشى المصير المجهول في 
حــال عدم التعاقد مــع العبيــن والتجهيز جيدًا 

لمنافسات الموسم القادم. 
وتمتلك بعض أندية غزة قناعة كبيرة من عدم 
الحاجة للمنافســة علــى لقب الــدوري الممتاز 
في ظل غياب االســتحقاقات والمكافآت المالية 
خاصة أنا المنافســة والتتويــج تحتاج إلى مبالغ 
مالية كبيــرة والتزام حديدي مــع الالعبين في 

توفير قيمة عقودهم بمستويات عالية. 
لكــن العدد الكبير من أنديــة الدرجة الممتازة 
تخشــى بشــكل الفت المصيــر المجهول الذي 
يمكن أن يجــرح كبريــاء األنديــة الجماهيرية 
خاصة إذا ما وصلت لمرحلــة الهبوط ومغادرة 
دوري األضواء وفقدان الشــخصية والهيبة، في 
ظل التقــارب الكبير في مســتوى معظم أندية 

الدرجة الممتازة. 
وتجد أندية غزة في حيرة من أمرها في تحديد 
هدف المواســم القادمة، في ظــل وجودها في 
وسط األزمات، المالية من جهة، والحفاظ على 

هيبة الفريق من جهة أخرى. 

غزة الرياضي 
ُيجدد عقد 

قائده وحارسه
لموسم جديــد

أنديــــــة غــــــزة ُتعاني بين األزمة 
المالية واستحقاقات الموسم الجديد

توقعات الصباحين
بانخفاض القيمة 
السوقية لالعبي 

أندية غزة  ُيعلن االستمرار 
مع بطل الدوري
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

اعتبرته انتهاًكا للقانون الدولي
األمم المتحدة تدين قصف حفتر 
مستشفى مصابي كورونا في ليبيا

جنيف- طرابلس/ األناضول: 
اعتبــرت األمم المتحدة أن اســتهداف المستشــفى المخصص لعالج 
مصابي فيروس كورونا جنوبي العاصمــة الليبية طرابلس، بصواريخ 

من قبل مليشيات خليفة حفتر، انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان المنسق األممي للمساعدات اإلنسانية بليبيا يعقوب 
الحلو، تاله المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم 

المتحدة ينس الركيه أثناء مؤتمر صحفي في مدينة جنيف أمس.
وكانت قوات حفتر قد قصفت يوم أول من أمس مستشفى "الخضراء" 
العــام المخصص لعالج مصابي كورونا في منطقة أبو ســليم جنوبي 

طرابلس، بحسب بيان لقوات حكومة الوفاق.
وفي بيانه، قال الحلو إنه أصيب بالصدمة إزاء الهجوم على مستشفى 

"الخضراء" العام.
وأضــاف أنه "في الوقت الذي لم يكن فيــه الناس بليبيا يحتاجون إلى 
أي شيء سوى منزل آمن ونظام صحي فعال، تلقينا نبأ هجوم آخر على 

مستشفى، وهذا انتهاك صارخ للقانون اإلنساني الدولي".
وشــدد الحلو على رفضه للهجوم في وقت يشــهد قيام المؤسســات 

الصحية والكوادر الطبية بكفاح عالمي ضد وباء كورونا.
وأكد أن الســلطات الليبية رفقة األمم المتحــدة والمنظمات اإلغاثية 

األخرى تسابق الزمن من أجل منع انتشار الفيروس في البالد.
وأشــار إلــى أن 27 مؤسســة صحية تضــررت بدرجــات متفاوتة جراء 
المعــارك اعتبارًا من مارس/آذار المنصــرم، وأن 14 منها تم إغالقها 
بشــكل كامل جراء ذلك، وأن 23 مؤسســة صحية تواجه خطر اإلغالق 

جراء المعارك.
وفي وقت ســابق أمــس، أعلنت الحكومــة الليبية -في بيــان- إجالء 
حاالت خطيرة من مصابي كورونا من مستشفى "الخضراء" العام غداة 

استهدافه بصواريخ حفتر.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا 19 مصابا.

ويوم الســبت، جددت بعثة األمم المتحدة في ليبيا مناشــدتها جميع 
األطــراف وقف العمليات العســكرية، وتفعيل الهدنة اإلنســانية فورا، 

إلتاحة المجال للسلطات من أجل التصدي لخطر كورونا.
ورغم إعالنها يوم 21 مارس/آذار الماضي الموافقة على هدنة إنسانية 
للتركيز على جهود مكافحة كورونا، فإن مليشــيات حفتر تواصل خرق 

التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في العاصمة طرابلس. 

كورونا المستجد، دون أن تورد تفاصيل أخرى.
وأكــد مدير دائرة مكافحــة العدوى باإلدارة العامة للمستشــفيات د. رامي 
العبادلة، أن الحالتين المتعافيتين هما أول مُصابين ســجال في قطاع غزة، 

وكانا يتواجدان في مركز الحجر الصحي في مدينة رفح جنوب القطاع.
ووصف الوضع الصحي للمصابين الـ)5( المتبقين بأنها مستقرة ومطمئنة.

وكانــت الصحة قد أعلنت فــي 22 مارس/آذار الماضي، عــن أول إصابتين 
بفيروس كورونا في قطاع غزة، لمواطنين كانا عائدين من باكستان، حيث 

شاركا في مؤتمر دعوي هناك.
وبلغ عدد إجمالي الحــاالت المثبت إصابتها بالفيروس في قطاع غزة )13( 
مواطنًــا، تعافى منها )8(، بينما ال يزال )5( حاالت تخضع للمتابعة الصحية 

في المستشفى الميداني للعزل برفح.
ويقطن في غزة مليونا مواطن، في ظروف حصار إسرائيلي، وفي ظل نقص 
فــي المــوارد الطبية التي قد تواجه تحديا كبيرًا إذا ما انتشــر الوباء داخل 

القطاع.

جنود االحتالل الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز، 
ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين باالختناق.

وأضــاف الحاليقــة أن هجوم المســتوطنين على 
المواطنين تم أثناء تواجدهم في أرضهم، بهدف 
إرغامهــم على تركها لصالح توســيع مســتوطنة 
"أســفر"، الفتًا إلى أن المستوطنين سيّجوا خالل 
األيام الماضية أراضي تعــود ملكيتها لمواطنين 

من عائلة الحاليقة باألسالك الشائكة.
من جانب آخر فتشــت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس، عــددا من منــازل المواطنين فــي منطقة 

مسافر يطا جنوب الخليل.
وأفاد منســق لجنة الحماية والصمود في مســافر 
يطــا جنــوب الخليــل فــؤاد العمــور، بــأن قوات 
االحتــالل داهمــت خربتــي جنبة والمركز، شــرق 
مدينة يطا، وفتشت عددا من المنازل، عرف منها: 

منزل االسير المحرر محمد النجار، ومنزل المواطنة 
صفا النجــار. وفي رام اهلل، اختطف مســتوطنون، 
شابين من بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام اهلل.

وقال رئيس بلدية كوبر عزت بدوان: إن نحو )10( 
مســتوطنين مدججين باألســلحة من مستوطنة 
"حلميش"، اعتدوا بالضرب على المواطن ســمير 
زيبــار، واختطفــوا أبناءه عبد الفتــاح ومحمود في 
العشــرينيات من عمرهما، أثناء حراثتهم أرضهم، 
مشيرًا إلى أن الشــابين يخضعان للتحقيق داخل 

معسكر بالمستوطنة.
أما فــي القــدس فقــد اعتقلــت قــوات االحتالل 
عقــب  محرريــن  أســيرين  أمــس،  اإلســرائيلي، 
اقتحامهــا بلدة أبــو ديس جنوب شــرق القدس 

المحتلة.
وذكــرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت 

محمد أســعد عبيــدات )40 عامــا(، ومحمد صالح 
"عودة" )35 عاما(، بعد أن عاثت خرابا وفسادا في 

منزليهما بأبو ديس.
وعبيدات أســير محرر قضى 15 عاما باألسر، بينما 

قضى عودة 6 سنوات.
في حين اعتقلــت قوات االحتالل، موســى محمد 
عبــد ربه )33 عاما( من قرية الولجة شــمال غرب 

بيت لحم، وذلك بعد دهم منزله وتفتيشه .
وكانــت قوات االحتالل قد صعــدت من هجماتها 
بحــق المواطنين خالل حالة الطــوارئ المفروضة 
من الخامــس من مــارس/آذار الماضي لمواجهة 
باالقتحامــات  تمثــل  كورونــا،  فيــروس  وبــاء 
واالعتقــاالت وإجبار ناشــطين على إزالــة حواجز 
أمنية للحــد من حركة وتنقــل المواطنين حفاظا 

على سالمتهم من الوباء.

غزة/ محمد أبو شحمة:
دشــن نشــطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي، حملة 
التحــدي مــن خالل نشــر الصور التــي تحمــل أحداًثا 
إيجابيــة عبــر حســاباتهم؛ للخــروج من حالــة الخوف 
والتوتر التي تســود المجتمعات بسبب جائحة فيروس 

»كورونا«.
وأكد عدد من النشــطاء في أحاديث منفصلة لصحيفة 
»فلسطين«، أمس، أن الهدف من الحملة اإللكترونية 
التي تم إطالقها عبر مواقع التواصل االجتماعي، خاصة 
»فيسبوك« هو نشر الصورة اإليجابية في تلك المواقع 
لكسر حالة الخوف السائدة في نفوس الكبار والصغار.  
وشــارك الكثير مــن رواد مواقع التواصــل االجتماعي 
صورهم القديمة عبر حســاباتهم فــي مواقع التواصل 
االجتماعي »فيســبوك«، »تويتر«، »االنســتجرام«، مع 

تناقل دعوات آلخرين بنشر صورهم.
وأكد محمود جرغون أحــد المحجورين في فندق »بلو 
بيتش« على شــاطئ بحــر غزة، أن الحملــة بدأت من 
داخل مراكز الحجر لنشر حالة التفاؤل بين المحجورين 
احترازيا خالل الفترة المحددة زمنيا لهم والمحددة 21 
يومــا. وأوضــح جرغون أّن الدعوة تتم من خالل نشــر 
الصور التي تحمل ذكريات جميلة كمناطق في الســفر 
أو أداء مناسك الحج أو العمرة عبر حساب أحد النشطاء 
والطلب من ناشط أو صديق آخر له بنشر صور إيجابية 

أخرى.
وأشار إلى أن الدعوات حققت انتشارًا واسعًا عبر مواقع 

التواصل االجتماعي وخاصة »فيســبوك« كونه األكثر 
انتشــارًا في المجتمع الفلســطيني، وقد بدأ عدد كبير 
من الناس بتناقلها وإرسال الدعوات إلى األصدقاء في 

حساباتهم.
وبحســب محمد موسى، أحد المشــاركين في الحملة، 
فإن الدعوات تشــمل نشر صور لألشخاص وهم صغار 
الســن، إضافة إلى وجودهم فــي أماكن جميلة، وذلك 
بهدف الخروج من األجــواء التي فرضتها أزمة فيروس 

»كورونا«.
وقال موســى: »أنا نشــرت صورًا لي أثناء رحلة غطس 
فــي البحر وبيــن الصخور وطلبت مــن كل اإليجابيين 
عشــاق الحياة اليوم أن ينضموا إلى التحدي وينشــروا 

صورة من ألبوم الحياة للخروج من األجواء الحالية«.
وذكر خليل أبو صبيح أحد المشــاركين في الحملة، أنه 
مــن اليــوم األول لوصول دعوة له مــن أحد أصدقائه 
قام بنشــر صوره من داخل الطائرة أثناء ســفره لرحلة 
علمية. وقال: نشــرت الصور بهدف إغراق »فيسبوك« 
بصور إيجابية بداًل من األجواء السلبية السائدة . وذكر 
أنه أرسل تحدي نشر الصور اإليجابية ألكثر من 50 من 
أصدقائه عبر حسابه في موقع »فيسبوك«، وغالبيتهم 
استجابوا لهذا الدعوات وقاموا بنشر صور من حياتهم 

خالل السنوات الماضية.
وشدد أبو صبيح على أهمية نشر المبادرات االجتماعية 
واإليجابيــة للخــروج مــن حالــة التوتر والقلــق داخل 

المجتمع.

إسطنبول- غزة/ فلسطين: 
وجهــت حملة »لســتم وحدكم كلنا معكــم«، التي 
أطلقها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تضامنًا 
مع األســرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، رسائل 
إلى برلمانــات االتحاد األوروبي وأمريــكا الالتينية، 
تحذر فيها من مخاطر انتقال فيروس »كورونا« إلى 

األسرى الفلسطينيين.
وشــملت الرســائل شــرحًا لواقــع األســرى داخــل 
الســجون، وانتهاكات إدارة الســجون اإلســرائيلية 
المخالفــة للقوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة وعدم 
اتخاذهــا أي إجــراءات وقائيــة لمواجهــة فيــروس 

»كورونا«.
وأشــار رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي 
لفلســطينيي الخــارج معتــز المســلوخي، إلــى أن 
الحملة بالتعاون مع عشــرات المؤسسات الحقوقية 
ومنظمات المجتمع المدني حول العالم، تسعى إلى 
لفت نظر العالم إلى معاناة األســرى الفلسطينيين، 
خاصــة في هذه األوقات الحرجــة والظروف الصعبة 
التي تعيشــها البشــرية جمعــاء مع تفشــي حائجة 

»كورونا«.

وذكر أنــه كخطوة أولى، يكمــن الهدف في تدويل 
قضيــة األســرى بالمحافــل الدولية وأروقــة األمم 
المتحدة، ومستقباًل في المحكمة الجنائية الدولية، 
في سبيل إنقاذ حياة األسرى وضمان عدم تعرضهم 

للخطر.
وأوضح المســلوخي أنه وعلى الرغــم من الفيروس 
وما سببه من شــلل في العالم أجمع، تواصل قوات 
االحتــالل جرائمهــا في حق الشــعب الفلســطيني 

وسياساتها االحتاللية.
وشدد: حياة أكثر من 5 آالف أسير، بينهم 43 امرأة، 
و180 طفــاًل، و700 مريض، على المحك وفي خطر 
داهم جراء عدم اتخاذ ســلطات االحتالل أي إجراءات 
وقائيــة ضد فيــروس »كورونــا«، علــى الرغم من 

انتشاره في األراضي الفلسطينية.
وذكــر المســلوخي أنه علــى الرغم مــن اتباع دول 
العالم أجمع سياسة »التباعد االجتماعي« لمواجهة 
الفيروس، تمارس سلطات االحتالل سياسة ممنهجة 
لالنتقام من األسرى الفلســطينيين، ولم تفرج عن 
األســرى رغم االكتظاظ الهائل، بل إنها أبقت حتى 
على األســرى اإلداريين، وجعلت األســرى منقطعين 

نهائيًا عن العالم في ســياق منع زيــارات المحامين 
واألهالي، تحت ذريعة »مواجهة« الفيروس.

وفي الســياق، حذر القيادي في حركة حماس شــاكر 
عمــارة، من مغبة اســتمرار سياســة االحتالل تجاه 
حياة األســرى وعدم تعاطيها مع النــداءات المحلية 
والدوليــة الرامية لإلفراج عنهــم إلنقاذ حياتهم في 

ظل انتشار الفيروس العالمي.
وشــدد عمارة، في بيــان، أمس، علــى أّن االحتالل 
يســعى لتعميق معاناة شعبنا من خالل تنفيذ مزيد 
من االعتداءات واالعتقاالت ونشــر الخوف تزامنًا مع 

تفشي الفيروس.
وقال: األســرى يعيشون واقعًا مأســاويًا وخوًفا من 
انتشــار الفيروس داخل الســجون، وإدارة السجون 
تتجاهل عن ســبق إصرار التقدير العالمي لالنتشــار 
الخطير لهــذا الوباء والتعليمــات الصارمة الصادرة 
عــن مختلــف الجهــات، وهــم بحاجة إلــى إجراءات 

استثنائية لمواجهته.
وأكد األســير المحرر أن »هنــاك خطورة كبيرة جدًا 
من انتشــار هذا الوباء داخل الســجون، فإن إصابة 

أسير واحد يعني انتشار الوباء بين األسرى«.

للوقاية من "كورونا"
"الديمقراطية" تنّظم حملة تعقيم 

وإرشادات في مخيم جباليا
غزة/ فلسطين:

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين: إّن طواقمها في مخيم جباليا 
شــمال قطاع غزة نظمت حمــالت تعقيم وإرشــادات، للوقاية من فيروس 

"كورونا".
وأوضحــت أن هذا العمــل يأتي ضمن حملة "ســالمتك فــي البيت"، التي 
تنظمها الديمقراطية بمشــاركة عدد واســع من كوادرهــا بناء على خطة 

العمل التي أقرتها لجنة الطوارئ في الجبهة بمحافظة الشمال.
ودعت الجبهة الجماهير الفلســطينية إلى عدم االستهتار بخطر الفيروس، 
وااللتزام بإرشــادات وزارة الصحة الفلســطينية ومنظمــة الصحة العالمية 

لمواجهته، واتباع وسائل الوقاية وتجنب تجمع المواطنين.

تحّدي الصور اإليجابية.. حملة 
إلكترونّية للخروج من أجواء »كورونا«

ا تهدد األسرى عمارة: خطورة كبيرة جدًّ
حملة فلسطينية توجه رسائل للبرلمانات األوروبية إلنقاذ األسرى

عودة رئيس 
المكتب اإلعالمي 

الحكومي بغزة 
لممارسة عمله

غزة/ طالل النبيه:
أعلــن رئيــس المكتب اإلعالمــي الحكومي 
في قطاع غزة، ســالمة معــروف عودته إلى 
ممارســة مهامــه، بعد توقيفه عــن العمل 
نهايــة مــارس/ آذار الماضي، علــى خلفية 
التحقيقــات بحادثــة التصوير بمستشــفى 

للحجر الصحي برفح. 
وأكــد معروف لموقع "فلســطين أون الين" 
أمــس، عودتــه لممارســة مهامــه اليــوم 

األربعاء. 
وكتب معروف على صفحته في "فيســبوك": 
"هلل الفضــل والمنة، انقضت المحنة -بإذن 
اهلل- وجــاءت خاتمة الصبر خيــرًا -بفضله 
تعالــى- وبناء على قــرار اللجنة أعــود غدًا 
لعملي رئيسًا للمكتب اإلعالمي الحكومي". 
وأضاف: "كل المحبة والشــكر والتقدير لكل 
من وقــف إلى جانبــي وكانت ثقتــه كبيرة 
بإنصافي ولكل من تواصل وسأل أو دعا لي 
بظهر الغيــب أو ذكرني بخير في مجلس أو 
عبر صفحات التواصل االجتماعي واسأل اهلل 

أن أكون عند حسن ظنكم بي".
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

بالرقص يواجهون كورونا؟!
عند المصائب، وتفشــي األمراض، يتّجه المسلمون إلى الدعاء. 
الدعــاء مخ العبــادة، وبه يفــرج اهلل الكروب، وينفــس الهموم، 
ويرفع الوباء. هذه ســنة نبيّنا صلى اهلل عليه وسلم. وما سمعنا 
يوما أن رقص النســاء شــبه عاريــات فيه رفع للوبــاء، أو معالجة 
لألمراض، أو حتى ترفيه عــن المحجورين في بيوتهم، حتى جاء 
وباء كورونا، فتنافســت الراقصات في بادنا العربية اإلســامية 
على تقديم وصات رقص مســف للشــعب بحجة دعوتهم للبقاء 

في بيوتهم، وتسليتهم؟!
كورونا في بعض األقوال فتنة، وفي غيرها غضب. ورقص النساء 
شــبه عاريات لغير أزواجهــن فيه غضب، ربمــا ال يدانيه غضب، 
ألنه طريق للفاحشــة. فكيف بهؤالء يواجهون الغضب بغضب؟! 
والجريمة بجريمة أكبر؟! لماذا يا حكومات العرب الرقص في ظل 
فشــلكم في عاج مرض كورونا، وتفشي الموت في الناس؟! هل 

الرقص يخفي الفشل؟!
أغلقــت األوقاف المســاجد بســبب كورونا، بينما اســتمر رقص 
الراقصات، ونشــر فواحشــهن على وســائل التواصل االجتماعي 
التي اســتولت على عيون المشــاهدين الجالســين في البيوت. 
والغريب أن الراقصة التونســية مثــًا تقول للمواطن: خليك في 
البيت، وســأرقص لك كل يوم؟! وكذا قالت الراقصة المصرية؟! 
ولم نجد أحدا من ذوي األمر يطلب منهن الكف عما يغضب اهلل، 

رجاء أن ينزل اهلل رحمته على الشعب.
نحن في بادنا العربية واإلســامية في حاجة إلى الدعاء، ولسنا 
فــي حاجة للرقص والغناء. نحن في حاجة ماســة لما يرضي اهلل، 
ولســنا في حاجة إلى ما يغضبه. في بــاد أوروبا والصين ذهبوا 
لرفع األذان، والدعاء، وهم على غير دين اإلســام تبرًّكا، ونحن 
في باد العرب والمسلمين نرفع الرقص شبه العاري؟! فهل يليق 

هذا في بادنا ونحن في امتحان كورونا؟!
حين يفشــل القادة فــي إدارة أزمة كورونا، رغم مــا لديهم من 
إمكانيات مادية، فإن فشــلهم اإلداري ال يجيز لهم االعتماد على 
الرقص لكي يبقى الناس في بيوتهم. أغلقوا أماكن اللهو هذه، 
وطهروا وسائل التواصل من فاحشة الرقص والعري. واتقوا فتنة 

ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
نحن مقبلون على شــهر رمضان الكريم، وقد نقيم صاته وقيام 
ليلــه في البيوت، كما صرحــت األوقاف المصريــة، وهذا يحفزنا 
إلى ضرورة االنشــغال بالصاة، والدعاء، وقراءة القرآن، ومغادرة 
المسلسات، والراقصات، فها قامت جهات الحكم واالختصاص 

بمساعدتنا بوقف هذه المنغصات؟! أرجو ذلك.

بمساعدة هواوي.. 
الصين تزيح أمريكا عن عرش

 براءات االختراع للمرة األولى
بكين/ وكاالت:

أزاحــت الصين للمرة األولى الواليات المتحدة عــن عرش براءات االختراع، 
والذي تصدرته لنحو أربعة عقود.

وقالت الوكالة التابعــة لألمم المتحدة المعنية بتســجيل براءات االختراع، 
أمــس، إن الصيــن هي أكبر مصدر لطلبات تســجيل البــراءات الدولية في 
العالم في 2019، مزيحة بذلــك الواليات المتحدة عن عرش ظلت متربعة 

عليه منذ إقامة تلك المنظومة قبل أكثر من 40 عاما. 
وأضافت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تشرف على نظام يمّكن 
الــدول من تبادل االعتراف ببراءات االختــراع، أن 58 ألفا و990 طلبا جاءت 
من الصين العام الماضي مقارنة مع 57 ألفا و840 من الواليات المتحدة. 
وأشــارت إلى أن العدد الوارد من الصين زاد لمئتي مثل في 20 عاما فقط. 
وتقدمــت الواليات المتحدة بأعلى عدد طلبــات في العالم في كل عام منذ 

توقيع معاهدة التعاون الخاصة ببراءات االختراع في 1978. 
ويأتي أكثر من نصف الطلبات حاليا من آسيا، وتحتل اليابان المركز الثالث، 

تليها ألمانيا ثم كوريا الجنوبية. 
وتعــد ملكية بــراءات االختراع مؤشــرا مهما على قوة الدولــة االقتصادية 

ومدى خبرتها في القطاع الصناعي. 
وتُظهر بيانات المنظمة أن عماق االتصاالت الصيني هواوي كان الشركة 

المسجلة ألكبر عدد من براءات االختراع للعام الثالث على التوالي.

لندن/ وكاالت:
اقترحــت مجموعة مــن قيادات 
قطــاع الماحــة الجوية والطب 
المملكــة  فــي  والتكنولوجيــا 
المتحــدة مبادرة جديــدة على 

 "Project Caircraft" عليهــا 
تحويــل مئــات الطائــرات ذات 
األجســام العريضة الرابضة في 
المطــارات دون اســتخدام، إلى 
وحــدات رعايــة مركــزة مؤقتة 

الحكومــة البريطانية، للحصول 
اســتيعاب  على دعمهــا بهدف 
األعــداد المتزايــدة من مرضى 

كورونا المستجد في الباد.
وتتضمــن الفكــرة التــي أطلق 

للمســاعدة فــي المعركــة ضد 
)كوفيــد19-(، وفقــا لصحيفــة 

"تايمز" البريطانية.
المجموعــة على دعم  وحصلت 
الهيئة العامة للطيران المدني، 
لكنهــا تضغط علــى الحكومة 
لقبول الفكرة من أجل البدء في 
تنفيذها بســرعة؛ إذ من شأنها 
توفيــر آالف األســرة الجديــدة 
بكورونا  المصابين  الســتيعاب 

المستجد.
وقال كريس تــاري، أحد أعضاء 
المجموعــة، إن الفكــرة أثبتت 
العســكري،  المجال  فــي  نجاحا 
وأن هنــاك الكثير من الطائرات 
متوقفة حاليا عن العمل بسبب 
توقف الرحات ويمكن تحويلها 

إلى مستشفيات مؤقتة.
وأضــاف أنــه بإزالــة المقاعــد 
من طائــرات مثــل بوينغ 747 
وإيربــاص A380 يمكن توفير 
مــا بيــن 100 إلى 150 ســرير 
الطائــرة  فــي  مركــزة  رعايــة 

الواحدة.
وتابــع: "إجراء تعديــات داخل 
الطائــرات أمــر ســهل ويمكن 
تحقيقه في أيام، حيث يتم إزالة 
المقاعد وتركيب 100 إلى 150 
ســرير رعاية مركزة وتوصيلهم 
أجهزة  الازمــة مثل  بالمعدات 

التهوية وأجهزة األكسجين".
الطائــرات بطبيعتها  وتحتــوي 
على أنظمة توصيل أكســجين، 
أهــم  مــن  األكســجين  ويعــد 
األدوات الازمــة فــي المعركة 
ضد كورونا المستجد، إذ يعاني 
عــدد كبير مــن المصابين من 
صعوبــات في التنفــس وعدوى 

شديدة في الرئتين.
وتمامــا مثــل غــرف العمليات، 
أنظمــة  الطائــرات  تســتخدم 
تدفــق الهــواء الصفحــي، وهو 
أمر بالــغ األهميــة للتحكم في 
التلوث، مثل الفيروسات التاجية 

المحمولة جوا.

مبادرة لتحويل الطائرات إلى وحدات رعاية مرّكزة لمرضى كورونا


