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هاتف الريجاني وعلي أكبر واليتي ُمطَمِئًنا
هنية يبحث مع اشتية

 تداعيات جائحة "كورونا"
الدوحة- رام اهلل/ فلسطين:

بحث رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية، 
مــع رئيــس وزراء حكومــة رام اهلل د.محمد اشــتية، 
التداعيــات المترتبــة علــى جائحة »كورونــا«. وقال 

دعاها إلى إطالق سراح المعتقلين 
نزال: االعتقاالت السعودية تتنافى مع تاريخ 

المملكة الداعم للقضية الفلسطينية
عمان/ فلسطين:

قــال نائب رئيــس حركة حمــاس في الخــارج محمد نــزال: إن 
المقيميــن  االعتقــاالت الســعودية للفلســطينيين 
فــي المملكة، تتنافى مــع تاريخهــا الداعم للقضية 

خطة إسرائيلية إلغالق أحياء 
مدينة القدس بذريعة "كورونا"

ا حماس: جرائم االحتالل بحق األطفال تستوجب محاكمته دوليًّ
180 طفاًل أسيًرا في سجون االحتالل 

ودعــــوات إلطـــــالق سراحهـــــم
رام اهلل- غزة/ محمد عيد:

يقبع 180 طفاًل أســيرًا داخل ســجون االحتالل اإلسرائيلي، رغم 
النــداءات والمطالبــات الدوليــة والحقوقية المتكــررة باإلفراج 

مخطط استيطاني لبناء نفق سكة 
حديد على تخوم المسجد األقصى

القدس المحتلة/ فلسطين: 
كشــف المركز »العربي للتخطيط البديل« في الداخل الفلسطيني المحتل 

عــام 1948، عــن طرح ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي مخططًا 
لبناء نفق ســكة حديد تحت األرض في مدينــة القدس المحتلة 

القدس المحتلة/ محمد الدلو:
اعتــداء  مــن  فلســطينيون  عمــال  نجــا 
القــدس  مدينــة  فــي  للمســتوطنين 
المحتلــة، بينمــا جرفت قــوات االحتالل، 

مســاحات زراعيــة فــي الخليــل، وأغــرق 
بالميــاه  أخــرى  مســتوطنون مســاحات 
العادمــة. ففــي القــدس نجــا عــدد مــن 
أمــس،  ظهــر  الفلســطينيين،  العمــال 

مــن اعتــداء كاد أن يــودي بحياتهم، بعد 
تعرضهم العتداء بالســكاكين ورش بغاز 

الفلفــل مــن قبــل مســتوطنين 
متطرفين في مكان عملهم

تجريف مساحات زراعّية وإغراقها بالمياه العادمة في الخليل

مستوطنون يعتدون على عمال 
فلسطينيين بالسكاكين وغاز الفلفل

غزة/ محمد أبو شحمة:
أنهى 321 شــخصًا في قطاع غزة، مســاء أمس، فترة الحجر الصحي االحترازي 
للوقايــة من »كورونا«، بعد قضائهم 21 يومًا فــي مراكز الحجر، بينما حذرت 

وزارة الصحــة مــن نفاد عينــات الفحص المخبري للفيــروس لديها 
خالل األيام المقبلة. ووفق وزارة الداخلية واألمن الوطني، فقد غادر 

ارتفاع حصيلة المصابين إلى 234
8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة 

وتخصيص مشفى "ثابت ثابت" للعالج
رام اهلل/ فلسطين: 

ارتفعــت حصيلة اإلصابــات بفيروس كورونا الوبائي فــي الضفة الغربية، إلى 
234 حالــة، بعد اإلعالن عن )8( إصابات جديدة، بينما أغلقت وزارة 

الصحــة مستشــفى ثابت ثابت فــي طولكرم وحولتــه مركزًا لعالج 

المبادرات الفردية اإلغاثية .. سهام 
خير ُتدِخل الفرحة على بيوت "الفقراء"

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أســبوع واحد كان الفاصل الزمني بيــن إعالن زكي مدوخ إطالق حملته 

لجمع "ألف سلة غذائية"، وتنفيذها واقعًا على األرض، بعدما 
القت تفاعاًل كبيرًا من "رجال الخير" في داخل وخارج القطاع. 

قلق داخل الجيش من تفشي الفيروس بين الجنود
)إسرائيل( تسّجل حاالت وفاة 

جديدةبـ"كورونا" واإلصابات )8258(

»الصحة« تحذر من نفاد عّينات فحص »كورونا« خالل أيام
إنهاء "الحجر االحترازي" لـ 321 شخًصا في غزة

عواصم/ وكاالت: 
أودى فيروس كورونا المســتجدّ بحياة ما ال يقل 
عن 65272 شــخصا وبلغ مجموع اإلصابات أزيد 
من مليون و200 ألــف، في حين تواصل مختلف 

دول العالم فرض إجراءاتها الصارمة في محاولة 
الحتواء الفيروس الذي ظهر ألول مرة في مدينة 

ووهــان الصينية في ديســمبر/كانون 
األول الماضــي. وفي حين شــفي من 

وفاة رئيس وزراء ليبيا األسبق في القاهرة

المـــوت بالبيــــت فـــي إيطاليــــــا.. 
دمشق/ فلسطين:وكورونــــا ُيثبــــــت وجـــوده بروسيــــا

وجه األمين العام لحركة الجهاد اإلســالمي في فلســطين 
زياد النخالة تحذيرًا شديد اللهجة إلى االحتالل اإلسرائيلي 
مســاء يوم األحد حال اســتمرار حصاره المشدد على قطاع 

غــزة. وقــال النخالة فــي تصريــح صحفي وزعــه المكتب 
اإلعالمــي للجهاد: »ألن الموت يطــرق أبواب الجميع بقوة 

وبال رحمة، فإننا نقول لــن نموت وحدنا، وعلى 
قيادات العدو الصهيوني أن تدرك أن اســتمرار 

أبو وردة: "كورونا" 
توجب على السلطة 

اإلفراج عن المعتقلين 
السياسيين

البرش لـ"فلسطين": 
رام الله لم ترسل 

إلى غزة مستهلكات 
مواجهة "كورونا" 

3

2

8

6

11

2 5

2

2

15

4

أفراد من وزارة الداخلية خالل وداعهم َمْن أنهوا الحجر االحترازي في غزة أمس    )فلسطين(

مسعفون إيطاليون ينقلون جثمان أحد الموتى جراء فيروس كورونا أمس   ) األناضول(

ــــــر االحتـــــــالل بيــــــن  النخالـــــــة يخيِّ
المالجــــــــــئ أو إنهـــــــــاء حصـــــــار غــزة
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الدوحة- رام اهلل/ فلسطين:
بحث رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إسماعيل هنية، 
مــع رئيــس وزراء حكومــة رام اهلل د.محمد اشــتية، التداعيات 

المترتبة على جائحة »كورونا«.
وقــال هنيــة، خــال اتصــال هاتفي مــع اشــتية، أمــس، إننا 
كفلســطينيين موحدون في خندق واحــد لمواجهة هذا الوباء، 
مشددا على أن سامة كل مواطن فلسطيني تعنينا في القدس 

وغزة والضفة والداخل والخارج.
وشــدد على ضــرورة تكامــل األداء وتضافر الجهود واســتنفار 
الطاقــات الفلســطينية لمواجهة الوباء، مشــيرًا إلى احتياجات 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
كشــف المركــز »العربــي للتخطيــط البديــل« فــي الداخــل 
الفلســطيني المحتل عــام 1948، عن طرح ســلطات االحتال 
اإلســرائيلي مخططا لبناء نفق ســكة حديد تحــت األرض في 
مدينــة القــدس المحتلة يصــل إلى تخوم المســجد األقصى، 

مستغلة انشغال العالم بتفشي فيروس »كورونا«.
وأوضــح المركز المتخصص فــي مجاالت األرض, فــي تقرير، 
أمــس، أن المخطــط أعلن عنــه وبــدأ التحضير له فــي فترة 
الطــوارئ التــي تم اإلعــان عنها، مؤخــرا، من قبــل حكومة 

االحتال خشية انتقال عدوى »كورونا«.
وذكر أنه جرى اإلعان عن قــرار اللجنة القطرية للبنى التحتية 
اإلســرائيلية الصادر عن جلستها يوم 17 آذار/ مارس الماضي 
بالمباشــرة بتحضير المخططات تاتــال 108 )أ( وتاتال 108، 
وكاهما يتمتع بوضعية مفضلة تســمى »مخطط بنية تحتية 
قطرية«. وبحسب المركز، فإن المشروع األول يتعلق ببناء نفق 
ســكة حديد تحت األرض يصل ما بين غربي القدس ومنطقة 
باب المغاربة وصوال إلى تخوم المســجد األقصى، بينما يتعلق 
الثاني ببناء سكة حديد فوق األرض في أحياء القدس المختلفة.

وقال المركز: إن وزارة المواصات في حكومة االحتال عرضت 

غزة وظروفهــا في ظل الحصار الخانق ومــا يمكن أن تقوم به 
حكومة اشتية تجاه أهلنا في غزة.

وأعــرب عــن كل األمنيات ألهلنا وشــعبنا فــي الضفة والقدس 
لمواجهــة هذا الفيروس والحد من انتشــاره، وعاج المصابين 

وسامتهم. 
وقال هنية إن حماس جاهزة ومستعدة لبذل كل ما هو مطلوب 
منهــا في هذا اإلطــار، ولن تتخلى عــن واجبهــا الوطني تجاه 
شعبها في أي مكان، مشددًا على ضرورة تجنيب أعمال وجهود 

مواجهة هذا الوباء، وحماية شعبنا من أي خافات سياسية.    
مــن جانب ثــانٍ، هاتف هنية مســاء أمــس، رئيــس البرلمان 

بدائل تخطيطيــة أمام اللجنــة القطرية للبنــى التحتية خال 
جلستها يوم 17 شــباط/ فبراير الماضي، وأعلنت الوزارة أنها 

ستفحص البدائل ووضع المخططات التفصيلية.
وأضــاف: وعليــه قامــت اللجنــة بنشــر اإلعــان عــن تحضير 
المخططــات المذكــورة وفرضت قيودا بحســب بنود 77 و78 
لقانــون التنظيــم والبناء، والتــي تنص على تجميــد إمكانية 
اســتصدار رخص بنــاء وتنفيذ أيــة أعمال ضمن حــدود هذه 

المخططات خشية أن تعرقل تنفيذ المخطط الحقا.
وأشــار المركــز إلى أنه وفقــا للفحص األولي، تبيــن أّن النفق 
المزمع بناؤه يخترق األحياء الفلســطينية في شــرقي القدس، 
في باطن األرض، وبشكل محدد أحياء البلدة القديمة وسلوان 

وأبو طور. 
وكمــا يبدو ســتكون لــه تأثيرات جمّــة على مجــاالت حياتية 
عديــدة تخص هذه األحياء يقوم المركز بمتابعتها ودراســتها 
تباعــا. ونوه إلى أنه ال بــدّ من التذكير هنا بأن مشــروع بناء 
نفــق القطار تحت األرض وصوال إلى مشــارف الحرم الشــريف 
وحيّ ســلوان ينضم إلى سلســلة مشــاريع غامضــة وخطيرة 
أخــرى يتم تنفيذها بالخفاء في هذه المنطقة الحساســة، مثل 
)نفــق الهيكل( الذي يمتدّ تحت أحيــاء البلدة القديمة ويهدد 

اإليراني علي الريجاني؛ وكبير مستشــاري المرشد اإليراني علي 
أكبــر واليتي؛ وذلك لاطمئنان علــى صحتيهما بعد إصابتهما 

بفيروس »كورونا«.
وعبّــر هنية عن كامــل التضامن مع إيران التــي تواجه الوباء، 
»ســائًا المولى الرحمة لمن توفوا جراء إصابتهم به، والشفاء 
العاجل لمن لم يتعافوا بعد، ومتمنيًا السامة ألبناء الجمهورية 
كافة، وعموم المسلمين، بل والبشرية جمعاء من هذا الوباء«.

وأشــاد بالجهود التي تبذلها إيــران، وثقته بقدرتها على تجاوز 
هــذه المحنة العالمية، مؤكدًا في الوقت نفســه عمق مشــاعر 

األخوة تجاه الشعب اإليراني الشقيق.

ســامتها واســتقرارها، ومشــروع )مدينة داوود( الذي تهدد 
منشآته المختلفة حيّ سلوان ومنطقة باب المغاربة.

وذكــر المركــز »العربــي للتخطيــط البديــل« أن مســار نفق 
القطــار المقتــرح ضمــن هذا المشــروع يقع تحت مســار خط 
الســال الطائرة »التلفريك«, الذي تمت المصادقة عليه العام 
المنصــرم كمشــروع بنية تحتيــة قطرية, والــذي يصل غربي 
القدس مع منطقة الحرم القدســي الشريف تحت حجة تسهيل 

وصول »السياح اليهود«.  
وأعلن المركز العربي أنه ســيواصل متابعة المخطط واالطاع 
علــى تفاصيلــه وتحليلها وتحديــد األضرار الناجمــة عنه على 
األحيــاء العربية, ونشــر كل المعلومــات ذات الصلة للجمهور 

حتى تتم مواجهة المخطط ومخاطره المادية والمعنوية. 
وعلى مدى ســنوات، حذرت مؤسســات فلســطينية متخصصة 
بشــؤون القــدس، مــن أن االحتال اإلســرائيلي يســعى إلى 
ربط هذه الحفريات بشــبكة األنفاق الممتدة من وســط بلدة 
ســلوان والواصلة إلى أسفل المســجد األقصى، بحيث تشكل 
هذه الحفريــات والمركز التهويدي في حــي وادي حلوة إحدى 
المداخل الرئيســية إلى شــبكة أنفاق سلوان وشــبكة األنفاق 

أسفل الجدار الغربي للمسجد األقصى.

غزة/ محمد أبو شحمة:
أنهى 321 شــخصًا في قطاع غزة، مســاء أمس، 
فتــرة الحجــر الصحــي االحتــرازي للوقايــة من 
"كورونــا"، بعــد قضائهــم 21 يومًا فــي مراكز 
الحجر، بينما حذرت وزارة الصحة من نفاد عينات 
الفحص المخبــري للفيروس لديهــا خال األيام 

المقبلة.
ووفــق وزارة الداخلية واألمــن الوطني، فقد غادر 
242 مواطنًا مراكز الحجر، وهم من المســافرين 

العائدين لغزة مؤخرًا عبــر معبر رفح وحاجز بيت 
حانون )إيرز(، إلى جانــب 79 من األطقم الطبية 
واألمنية والخدماتيــة الذين رافقوهم خال فترة 

الحجر االحترازي.
وأكد المتحدث باســم الداخلية إيــاد البزم خال 
اإليجــاز الصحفــي اليومــي الــذي يعقــده مركز 
االعام والمعلومات الحكومي لمواجهة "كورونا" 
أنه تــم نقل المواطنيــن المغادريــن للحجر عبر 
حافات إلــى محافظــات القطاع حســب عناوين 
ســكنهم، بعد أن أتمــت وزارة الصحــة إجراءات 

الفحص النهائي لهم.
وأوضــح البزم أنــه ســيتم تعقيم مراكــز الحجر 
وإعادة تأهيلها، وإغاقهــا إلى حين اللجوء إليها 
وقــت الحاجــة، الفتا إلــى أنه ســيتم تأمين تلك 

المراكز بطواقم أمنية جديدة.

مــن جانبه، قــال الناطــق باســم وزارة الصحة، 
الصحفــي:  اإليجــاز  خــال  القــدرة،  أشــرف  د. 
"نهنئ أنفســنا واإلخوة واألخوات المســتضافين 
والجمهــور بســامتهم وعــودة المحجورين إلى 
أحبائهم وذويهم بعد إتمام فترة الحجر الصحي".

وأضاف القدرة: "لقد جســدت فترة الحجر الصحي 
قيم شعبنا فكانوا صمام أمان بوعيهم وتفهمهم 
وتحمل المسؤولية مع المؤسسات الحكومية من 
أجل تحصين المجتمع فــكل الحب والتقدير لهم 

جميعا".
ودعــا المغادريــن للحجــر الصحــي إلــى ضرورة 
االلتزام التــام باإلرشــادات والتعليمات الصادرة 
عــن وزارة الصحة والتي ســتقدم لهم من خال 
الفريــق الطبي بما في ذلــك المكوث في المنزل 
خال األســبوع األول مع تجنــب االختاط وعدم 

التزاور وتحقيق التباعد االجتماعي.
وحذر القــدرة من نفاد عينــات الفحص المخبري 
لفيــروس "كورونــا" فــي وزارة الصحــة األيــام 
المقبلة، وأطلق مناشدة عاجلة لتوفيرها بكميات 

كافية.
وقال: إن "وزارة الصحة تمر بمنعطف خطير جراء 
النقــص الحاد في المــوارد الصحية والفحوصات 

المخبربة لفيروس كورونا".
وطالب الجهــات المعنيــة محليًا ودوليــًا باتخاذ 

خطــوات حقيقية عاجلــة إلنقاذ الوضــع الصحي 
بغزة والعمل على توفير أجهزة التنفس الصناعي 
وأســرّة العنايــة المركــزة والفحــص المخبــري 

للفيروس.
وأوضح أن الطواقــم الفنية كثفت خال اليومين 
الماضييــن ســحب وفحــص العينــات المخبرية 
وكانــت جميــع نتائجها ســلبية ولم تســجل أي 
إصابــة جديدة بفيــروس "كورونا" بغــزة بحمد 

المولى حتى اآلن.
وفــي الســياق ذاتــه، أعلن القــدرة ارتفــاع عدد 
الحــاالت التي تعافت من فيــروس كورونا إلى 6 
حــاالت، مؤكدًا أنهــم يتمتّعــون بصحة جيدة، 
وجرى تحويلهم إلى مركــز الحجر الصحي بمعبر 

رفح إلتمام فترة الحجر المعتمدة بعد التعافي.
وأوضــح أن الطواقم الطبيــة تتابع صحيًا 1894 
مســتضاًفا داخــل 27 مركــزًا للحجــر الصحــي 
وجميعهــم بصحــة جيــدة بمــا فيهــم الذيــن 

يستعدون للمغادرة.
وأشــار إلى أن 62 % من المستضافين هم حاالت 
مرضية مختلفة يتلقون الرعاية الطبية المباشرة 
في الفنــادق والمراكــز الصحية والمستشــفيات 

ضمن اجراءات وقائية خاصة.
وبيّــن أن منظومــة الترصد الحــراري والترصد 
الوبائي تؤكد ســامة االجــراءات التي قامت بها 

وزارة الصحة، وحتى اللحظة لم يسجل أي اصابة 
بفايروس كورونا "داخل" غزة.

توصيات طبية
إلى ذلــك، أكد أســتاذ العلوم الطبيــة المخبرية 
واألحياء الدقيقة ســامي خاطــر أن الرأي العلمي 
يوصــي األشــخاص غيــر المصابيــن بفيــروس 
"كورونا" بعد انتهاء فترة الحجر اإللزامي عليهم، 
بضــرورة أخــذ المزيد مــن اإلجــراءات الوقائية، 
والبقاء فــي المنزل لمدة 14 يــوم دون مخالطة 

أحد.
وقــال خاطر لصحيفــة "فلســطين": إن "األبحاث 
العلمية توصلــت إلى أن فيــروس كورونا اتضح 
أنه يظهر في البراز بعد 14 يوما، ووفق المتعارف 
عليــه علميًا يدخل الفيــروس 4 مراحل في حياته 
األولــى الدخول وبها يبــدأ بالوصول من بوابات 
الجســم مــن أجــل البحــث عــن المــكان الذي 
سيصيبه، وال يحدث أي إصابة إال بوصول النسيج 
المتخصــص بالوصول إليه، فيبحث عن الرئتين، 

والنسيج الذي ال يقع في القصبة الهوائية".
وأوضح أنه خال فترة دخول الفيروس إلى جسم 
اإلنســان، ال يحدث أي مضاعفات أو أعراض، وهو 
يختلف عن جميع الفيروسات ومن لحظة دخوله، 

لذا يجب االستمرار في فترة حجر جديدة.
والمرحلــة الثانية، وفق خاطــر، يدخل الفيروس 

في مرحلــة الحضانة وهي ما بيــن دخول الخلية 
المســتهدفة إلى غاية آالف ومايين الفيروسات، 
ويأخذ 14 يومــًا كمجمل الحاالت التي تم قرأتها 

في الدول الموبوءة.
والمرحلــة الثالثة، بحســب خاطر هــي فترة قوة 
الفيروس بعد ســيطرته على الجســم، وبها تبدأ 
الحروب من خــال تعامل جهــاز المناعة وطرده 
للفيروس، والمرحلة الرابعة واألخيرة هي مرحلة 
الشــفاء التــي يعمل الجســم القــوي على مضغ 

الفيروس وإنتاج مواد مضادة.
بدوره، أوصى الطبيب عبد اهلل حامد األشــخاص 
المغادريــن للحجــر الصحــي اإللزامي إلــى اتباع 
اإلجراءات الوقائية المعروفة والتي أطلقتها وزارة 

الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.
وأكد لصحيفة "فلسطين" أنه يجب على الخارجين 
مــن الحجر الصحي البقاء في المنزل لمدة ال تقل 
عن 10 أيــام، والمحافظة على النظافة، وغســل 
اليديــن لمــدة 20 ثانيــة، وتقليــل التواصل مع 

اآلخرين، وعدم التقبيل.
وختم حامــد حديثة قائًا: "يجــب على العائدين 
من الحجر اإللزامي التعامل بأنهم أشــخاص غير 
مصابيــن ولكن يمنــع اختاطهم فــي المجتمع 
خاصة باأليام األولى، كون فترة حضانة الفيروس 
تصل إلى 28 يومًا وفقًا لتأكيدات أبحاث علمية".

دمشق/ فلسطين:
وجه األمين العام لحركة الجهاد اإلسامي في فلسطين زياد 
النخالة تحذيرًا شــديد اللهجة إلى االحتال اإلسرائيلي مساء 

أمس حال استمرار حصاره المشدد على قطاع غزة.
وقــال النخالة فــي تصريح صحفــي وزعه المكتــب اإلعامي 
للجهــاد: "ألن الموت يطرق أبواب الجميــع بقوة وبا رحمة، 
فإننا نقــول لن نموت وحدنا، وعلى قيادات العدو الصهيوني 
أن تدرك أن استمرار الحصار واالستمرار بتسويق الوهم على 

أن إسرائيل محصنة لن يجدي نفعا".
وشــدد علــى أن "المقاومة تملــك المبادرة وفــي أي لحظة 
للدفاع عن الشــعب الفلسطيني والقتال من أجل حياة كريمة 
لشعبنا ومن أجل أســرانا". وأكد النخالة أن أي "تهديد لحياة 
الشــعب الفلسطيني عبر اســتمرار الحصار سيشــمل الجميع 

بدون استثناء".
ووجــه رســالة لاحتــال قائــا: "على العــدو أن يختــار بين 
الماجــئ وما يترتــب عليها، أو إنهــاء الحصار واالســتجابة 

إلطاق سراح أسرانا". 
ولفت األمين العام للجهاد اإلســامي إلــى أن الظروف التي 
يعيشــها الشــعب الفلســطيني تحتاج من قياداتــه الوطنية 
المزيد من الحكمة والمزيد من القوة وعدم التردد. ونبه إلى 
أن "تحديات جديدة تنشــأ ولن تنتظر أحدًا لذلك علينا جميعا 
أال نتــرك شــعبنا الفلســطيني لمزيد من الجــوع ومزيد من 
االذالل، وخاصه في قطاع غزه المحاصر منذ سنوات طويلة". 
وكانــت صحيفة العربــي الجديد، نقلت أمــس، عن مصادر-

لم تســمها-على اطاع بملف الوســاطة الــذي يقوده جهاز 
المخابرات العامة المصري بين االحتال اإلسرائيلي وفصائل 
المقاومة في قطاع غزة: إّن اتصاالت جرت بشــأن تصريحات 
ومواقف جديــدة صادرة عن رئيس حركــة حماس في قطاع 
غزة، يحيى الســنوار، بشأن أســرى االحتال لدى الحركة، وما 
أشــار إليه من تهديدات حال اســتمر الحصار، ومعرفة ما إذا 
كان ذلــك بمثابــة عدم التــزام بالهدنة المتفــق عليها بين 

الجانبين برعاية مصرية أم ال.

هاتف الريجاني وعلي أكبر واليتي ُمطَمِئًنا
هنية يبحث مع اشتية تداعيات جائحة »كورونا«

مخطط استيطاني لبناء نفق سكة حديد على تخوم المسجد األقصى

ر االحتالل بين  النخالة يخيِّ
المالجئ أو إنهاء حصار غزة

»الصحة« تحذر من نفاد عّينات فحص »كورونا« خالل أيام

إنهـــــاء "الحجــــــــر االحتــــــرازي" لـ 321 شخًصــــا فــــي غــــزة
أطباء يوصونهم بالبقاء في المنازل واتباع اإلجراءات الوقائية
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الفلسطينيين في أزمة كورونا 
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تمثــل العمالة الفلســطينية في )إســرائيل( ومســتوطناتها، ثغرة 
يتســلل منهــا كورونا، لمناطــق الضفــة الغربية، فاســتمرار تنقل 
العمّال بتسهيالت إسرائيلية، بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم 
يشّكل ضربة للجهود الفلسطينية لوقف انتشار الفيروس، مما يعني 
أن اســتمرار إسرائيل في السماح لهم بالتوجه ألماكن عملهم، هي 
محاولــة لحماية اقتصادها على حســاب أرواحهم، حيث يعمل فيها 

133 ألف فلسطيني من الضفة الغربية.

ورغــم الطلب الفلســطيني بوقف كامل لدخــول العمال من الضفة 
الغربية إلسرائيل، وبالعكس، فإن أعدادهم في تصاعد، السيما عبر 
الطرق غير القانونية والتهريب، مما يشــير لحالة إهمال إسرائيلية 
متعمدة، ســواء لعدم اكتراثها بانتشــار الوباء بين الفلســطينيين 
بأحســن األحــوال، أو رغبــة منها بنشــره وتفشــيه بينهم بأســوأ 

الظروف.
ورغم وجــود طواقم طبية أمام الحواجز األمنية الفلســطينية، وفي 
المعابــر المؤدية إلســرائيل، لكن هناك ســوقا ســوداء تعمل على 
تهريب العمال إلسرائيل بطريقة غير قانونية، بالتنسيق مع جهات 
إســرائيلية مرتبطــة بأرباب العمــل الذين ضاعفوا األجــور للعمال 
لتعويض خســائرهم االقتصادية، ولو على حســاب صحتهم، ونقل 

المرض إليهم.
مع أن إسرائيل اشترطت على العمال المسموح لهم بدخولها البقاء 
فيها شهرين متواصلين، من أجل االستمرار في العمل، وإبقاء عجلة 
االقتصاد اإلســرائيلي، حيث يعمل ســتون ألفا منهم بمجال البناء، 
وعشــرة آالف في الزراعة، وفي مجال التجارة خمسة آالف، والباقون 
موزعــون على مجاالت تشــغيلية أخرى، مما يعنــي أن يعود العمال 
بعد هذه المدة حاملين للفيروس لعائالتهم بالضفة الغربية، فقط 

من أجل استمرار عجلة االقتصاد اإلسرائيلي!
الوضــع في غزة يــزداد خطورة في حال انتشــر الوبــاء، خاصة في 
ظل الكثافة الســكانية المزدحمة، فغزة ينقصها كل شــيء: أجهزة 
الفحص وأسرة العناية المركزة والطواقم الطبية العاملة والمعدات 
الطبية والكمامات الواقية، وكل ذلك بســبب الحصار اإلســرائيلي، 

الذي يعتبره الغزيون وباء أخطر من كورونا.
الغريــب والمفاجئ أن إســرائيل بدال من مســاعدة الفلســطينيين 
فــي مواجهة الوبــاء، أو على األقل تزيل حصارهــم في هذا الظرف 
اإلنســاني العالمي، فقد خرجت أصوات صحفيــة وإعالمية، وآخرها 
سياســية على لســان وزير الحرب نفتالي بينيت، الذي أعلن رسميًا 
مقايضــة حمــاس في غزة، باشــتراطه تقديم أي مســاعدات طبية 
وإنســانية لقطاع غزة لمواجهة أزمة كورونا بإطالق ســراح الجنود 

اإلسرائيليين األسرى لدى حماس في غزة.
أكدت هذه المطالبات اإلســرائيلية أننا أمام احتالل ال إنســاني من 
األســاس، لكنه زاد من جرعاته الســادية وغيــر األخالقية في أزمة 
كورونا الحاليــة، فقطاع غزة المحاصر يوجد فيــه أكثر من مليوني 
نسمة، يعيشون في مســاحة ال تزيد عن  360 كم2، موزعين على 
ثمانيــة مخيمات الجئيــن مكتظة جدا بالســكان، تضم فيها مئات 
آالف الفلســطينيين في عائالت ممتــدة، وتعيش في بيوت صغيرة 

متالصقة.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أطلقــت وزارة العمــل فــي قطاع غــزة رابًطا 
علــى موقعها اإللكتروني، وصفحات التواصل 
االجتماعــي لتســجيل بيانــات العمــال فــي 
القطاعــات المتضــررة جــراء حالــة الطوارئ 

المعلنة لمواجهة "فيروس كورونا".
وأفــاد مديــر عام التعــاون العربــي والدولي 
بوزارة العمل في غزة ماهر أبو ريا، أن الوزارة 
حــددت ثمانــي قطاعات اقتصاديــة تضررت 
بشكل مباشر وغير مباشر من حالة الطوارئ، 
أبرزهــا: قطــاع الســياحة والفندقــة والنقل 

والمواصالت ورياض األطفال.

غزة/ أدهم الشريف:
قــال مديــر اإلدارة العامة للصيدلــة في وزارة 
الصحــة الدكتــور منيــر البــرش، إن »رام اهلل 
لم ترســل اســتحقاقات غزة لمواجهة فيروس 
)كورونــا- Covid 19(«، منبهَّــا إلــى أن ذلك 
»يمــس بحيــاة مليوني نســمة يعيشــون في 

القطاع الساحلي المحاصر.
وذكــر البــرش فــي حــوار مــع »فلســطين«، 
أمــس، أن مــا قيمتــه 40 مليــون دوالر مــن 
مستلزمات ومستهلكات طبية، وصلت السلطة 
الفلســطينية لمواجهــة الفيروس فــي الضفة 
الغربيــة المحتلــة، بعدمــا ظهــر فــي الصين 

وتفشى حول العالم.
لكنهــا لــم ترســل نصيب غــزة مــن الحصة 
للتصــدي  الطبيــة  والمســتهلكات  الدوائيــة 
للفيــروس الذي أصاب عددًا من العائدين من 
بالد تفشى فيها »كورونا«، وال زالوا في الحجر 
الصحي المقام عند معبــر رفح، جنوب القطاع، 
وفق البرش. وأشــار إلى أن ما أعلنت عنه وزيرة 
الصحة في حكومة رام اهلل الدكتورة مي كيلة، 
في مؤتمر صحفي أخيرًا، بشــأن غزة، لم يتعدَّ 
المــادة الالزمة للفحص المخبري للحاالت التي 
يشــتبه بإصاباتها بـ«كورونــا«، ويطلق عليها 

»كتات«.
وقــال إن غزة تعامل »كالبطة الســوداء«، وإن 
»هذا األمر يزيد األمور سوًءا ويزيد من صعوبة 

الواقع الصحي«.
وأشــار إلــى أن ذلك يتزامــن مع ازديــاد حدة 
الحصــار المفروض علــى غزة، وما ســببه من 
تداعيــات تجلت فــي العجــز الكبيــر باألدوية 
والمســتلزمات الطبيــة، نتيجــة عــدم إرســال 
الحصــة الدوائيــة لغــزة وتقــارب قيمتهــا مع 

المستهلكات الطبية 40 مليون دوالر.
وأضاف البرش: »في الســنوات السابقة، وصل 
العجــز إلى 30 بالمئة، لكن في الســنة األخيرة 
والتي قبلها وصلت نســبة العجز في المخزون 
الدوائــي والمســتلزمات الطبيــة لــدى وزارة 

رام اهلل/ فلسطين:
قــال القيــادي فــي حركــة المقاومة اإلســالمية 
حمــاس، فايــز أبــو وردة: إن رفــض الســلطة 
الفلســطينية اإلفراج عن المعتقلين السياسيين 
فــي ســجونها، رغم خطــورة ما تعيشــه الضفة 
الغربية المحتلة إثر انتشــار فيــروس »كورونا«، 
يتنافى مع القيم األخالقية والوطنية واإلنسانية.

وشــدد أبــو وردة، فــي تصريح، أمــس، على أن 
شعبنا بأمس الحاجة إلعادة الوحدة الوطنية بين 
طرفي الوطن وترتيب البيت الفلسطيني، مطالبا 

وأوضح أبو ريا لصحيفة "فلسطين" أمس، أن 
وزارته تواصلت مع االتحادات المســئولة عن 
تلك القطاعــات المتضررة إلعداد كشــوفات 
دقيقــة بأســماء العاملين، وأصحــاب العمل 
المتضرريــن علــى صعيــد األجــور والرواتب 
اليوميــة، لتعزيــز صمودهــم خــالل فتــرة 
الطوارئ مــن خالل المنحة التــي أعلن عنها 
رئيس المتابعــة الحكومية محمد عوض قبل 

أيام.
وأكــد أن الــوزارة ومنذ إعالن االســتعدادات 
واإلجــراءات االحترازية في إطار حالة الطوارئ 
لمواجهة جائحة كورونا عززت القطاع الصحي 

الصحة إلى 50 بالمئة«.
ولفــت إلــى أن تقصير الســلطة الفلســطينية 
تجــاه غــزة بموضــوع األدوية والمســتلزمات 
الطبية واضح جدًا، و«لديها قرار سياسي بعدم 
إرســالها لغــزة«، وهذا قبل بــدء أزمة فيروس 

»كورونا«، وامتد بعد األزمة أيضًا.
وأكــد مديــر اإلدارة العامة للصيدلــة، أن هذا 
العجــز الدوائي أثر على خدمات صحية متعددة 
بحيــاة  ويمــس  للمواطنيــن،  تقــدم  كانــت 
المواطنيــن في حال عــدم توافرها في القطاع 

وخاصة خدمة السرطان والرعاية األولية.
وأكمــل: »دخــل علينــا وبــاء )كورونــا( ونحن 
فــي وضــع حــرج جــدًا، مــن حيــث المخزون 
االســتراتيجي لألدوية، ومواجهتــه بحاجة إلى 
كميات كبيرة من المستهلكات الطبية وخاصة 

الكمامات والمعقمات الكحولية«.
وفيما يتعلق بالمعقمــات، ذكر أن الكحول من 
أهم المواد الالزمة لمواجهة »كورونا«، وكانت 
وزارة الصحة في غزة توفر 3 آالف لتر شــهريًا، 
واآلن أصبحــت مطالبــة بتوفير نفــس الكمية 
يوميًــا نظرًا للحاجة الماســة لهــا في الوقت 
الــذي يمنع االحتالل دخولهــا للقطاع في إطار 

الحصار اإلسرائيلي المفروض.

في الوقت ذاته، السلطة بالوقف الفوري للتنسيق 
األمني مع االحتالل اإلسرائيلي، ووقف االعتقاالت 

السياسية التي تسيء لشعبنا وقضيته.
وقال إن رئيس الســلطة محمــود عباس مطالب 
باتخــاذ قرار اإلفراج عن المعتقلين السياســيين، 
خاصــة مع ظروف الفيروس الــذي عم محافظات 

الضفة، واقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكــد أن الوباء العالمي، واأللــم الذي حل بأبناء 
شــعبنا يتطلب مــن الســلطة إعــادة النظر في 
طبيعة ســلوكها تجاه الشــعب الفلسطيني أينما 

بالكوادر البشــرية الطبيــة المتخصصة من 
خالل برامج التشغيل المؤقت.

وأوضح أن الــوزارة نفذت مــا يزيد عن 400 
عقــد تشــغيل مؤقــت لصالــح وزارة الصحة 
تخصــص طــب بشــري، تمريــض، صيدلة، 
تحاليل طبية، اخصائي اشعة، عمال وسائقين 

بتمويل حكومي ومؤسسات صديقة مانحة.
ونبه إلى أن الوزارة تواصلت مع المؤسســات 
الدوليــة الصديقــة المانحــة، لدعــم صمود 
العمال المتضررين، معربًا عن أمله باستجابة 
تلــك المؤسســات لمطالبات الــوزارة لدعم 

صمود العمال وأصحاب العمل.

وأوضــح أن الطلــب علــى الكحــول ازداد فــي 
القطاعيــن الخــاص والحكومي، وهــو ما يزيد 
من تكاليف الوزارة، مشيرًا إلى تدخل وساطات 

للضغط على االحتالل للسماح بإدخالها.
وذكر أن الكمامــات الطبية متوفرة في القطاع 
الصحــي لكن بكميات محــدودة لن تكفي في 
حال تفشــي المرض بغــزة، وما يتوفــر حاليًا 
يكفي ألسبوعين، ولهذا بذلت الجهات المعنية 
بغــزة جهــودًا كبيــرة لتصنيع كمامــة طبية 

محلية تتناسب ومواصفات الوزارة.
وقــال إن »تصنيعهــا حصــل علــى الموافقــة 
المبدئيــة، وجــاٍر ذلــك فــي مصانــع محليــة، 
كمــا ان مواصفاتهــا عاليــة جدًا، ويســتطيع 
المواطن اســتخدامها«، كما تــم تصنيع مواد 
كحولية معقمة تتناسب ومواصفات المنظمات 
الخياطــة  أن مصانــع  إلــى  ونبَّــه  الصحيــة. 
استطاعت تصنيع مالبس واقية من »كورونا«، 
وتــم فحصهــا والحصــول على كميــات كافية 
للمستشفيات واألطباء الذين يحتكون مباشرة 
بالمصابين بفيروس »كورونا«، وكذلك عناصر 
األجهزة األمنية في مستشفيات الحجر الصحي.

كمــا أوضح البرش أن غزة تواجــه عجزًا كبيرًا 
فــي أجهزة التنفــس الصناعي، وهي مشــكلة 
عالميــة، مشــيرًا إلــى أن القطــاع بحاجة إلى 
كميات، وننتظر الضغط على االحتالل للسماح 

بإدخال أجهزة كافية.
ولفــت إلــى أن الــوزارة قامت بجهــد كبير في 
اليوميــة علــى منتجــات الكحــول،  المراقبــة 
وضبطــت كميات كبيــرة حاول تجار اســتغالل 
األزمــة لترويجهــا، وأكثــر مــن 10 تجــار تم 

تحويلهم إلى النائب العام.
وتابــع البــرش: »ال زال التفتيــش وإجــراءات 
صارمة مستمرة بحق أي إنسان يحاول استغالل 

األزمة، وهناك مراقبة يومية على هذا األمر«.
وأكمــل مديــر عــام اإلدارة العامــة للصيدلة: 
»نحتاج إلــى وعي المواطــن والتزامه، للخروج 

من األزمة الحالية«.

تواجــد، داعيــا إلمداد غــزة بحقها مــن األدوية 
والعالجات خاصة في هذا الظرف الحساس.

وقال أبــو وردة إنه »في الوقت الــذي تعلن فيه 
دولــة االحتالل قــرب التوصل لتشــكيل حكومة 
وحدة لمواجهة وباء كورونا بعد ثالث جوالت من 
االنتخابات .. نرى أنه من حق شــعبنا على قيادته 
العمــل على تنحيــة المناكفات السياســية جانبا 
والعمل على إنهاء االنقســام لحماية شــعبنا من 
هــذا الوباء وخاصة في ظل تنكر االحتالل لحقوق 

أسرانا وتغوله على األراض الفلسطينية«.

االحتالل يمدد اإلداري
 ألسيرين من الخليل 

الخليل/ فلسطين:
مــددت محكمــة االحتــالل اإلســرائيلي، أمــس، االعتقــال اإلداري بحق 
األســيرين محمود أبــو وردة وحمزة أبو هليل مــن مدينة الخليل جنوب 

الضفة الغربية المحتلة.
وأفــاد مكتــب إعالم األســرى، في بيان،  بــأن محكمة االحتــالل مددت 

االعتقال لألسير أبو وردة لمدة أربعة أشهر للمرة الثالثة على التوالي.
وأشــار إلى أن محكمة االحتالل مددت لألســير أبو هليل، اإلداري، لمدة 

ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي.
وأبو هليل، أســير سابق لعدة ســنوات، وُأفرج عنه بعد اعتقال سابق في 

شهر كانون األول من عام 2018.

"العمل" تطلق رابًطا إلكترونيًا لحصر العمال المتضررين من "كورونا"

ما يتوفر من كمامات يكفي ألسبوعين
البرش لـ"فلسطين": رام الله لم ترسل إلى غزة مستهلكات مواجهة "كورونا" 

وإمداد غزة بمستلزماتها الطبية
أبو وردة: "كورونا" توجب على السلطة اإلفراج عن المعتقلين السياسيين

منير البرش
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إعالن مناقصة لصالح مشــروع " إعمار- لترميم البيوت 
المتضررة من العدوان على قطاع غزة لعدد 51 منزل “

تعلــن جمعية غزي دســتك - مكتــب قطاع غــزة –بتمويل وإشــراف الهيئة 
الخيرية اإلســامية العالمية عن طرح عطاء لصالــح ترميم البيوت المتضررة 
ضمن مشــروع “إعمار- لترميم البيوت المتضررة من العدوان على قطاع غزة 
لعــدد 51 منزل " تبعًا للشــروط والمواصفات الموضحة في كراســة ووثائق 
العطاء. فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا وترغب بالمشاركة 
فــي هذا العطاء مراجعة جمعية غزي دســتك في مقرها الكائن غزة – شــارع 
الجــاء – مفترق الزهارنة – عمارة أبو حليمــة - الطابق األول؛ للحصول على 
رزمة العطاء، وذلك خال ســاعات الدوام الرســمي من الساعة الثامنة صباحًا 

وحتى الساعة الثالثة مساًء كل يوم عدا يوم الجمعة، وفقًا للشروط اآلتية:
1. أن تكون الشركة مؤهلة حسب األصول وتملك شهادة ترخيص سارية 

المفعول من الجهات المعنية ومسجلة في دوائر الضريبة.

2. أن يكون تصنيف الشركة بحد أدنى درجة رابعة مباني.
3. أن تكون الشركة قد نفذت مشاريع ترميم مشابهة مع ارفاق ما يثبت ذلك.

4. يجب على المورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنكي مُصدق 
من أحد البنوك المعتمدة لدى ســلطة النقد بنســبة 5 % مــن قيمة العطاء، 

وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
5. يجب أن تكون األســعار ســارية المفعول لمدة 90 يومًا من آخر موعد 

لتسليم العطاء، ويجب أن تكون األسعار المقدمة بعملة الدوالر.
6. أن تكون الشــركة قادرة على توفير فواتير ضريبية، مع تقديم شهادة 

خصم من المنبع لمن يرسو عليه العطاء.
7. رسوم اإلعانات في الصحف )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء، 

وثمن رزمة العطاء )200 شيكل( غير مستردة.
8. يحق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، إلغاؤه، دون إبداء األسباب، كما ويحق 

للجمعية تجزئة العطاء والعرض األقل سعرًا ليس هو المعيار الوحيد للترسية.
لاستفســار: مراجعة قسم اللوازم والمشــتريات بجمعية غزي دستك على 

جوال رقم 0592460110 في أوقات الدوام الرسمي.

مع تحيات جمعية غزي دستك                                                                                                                                               
                      مكتب قطاع غزة

دولة فلسطين  
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

على كراسة العطاء والمواصفات مقابل مبلغ )300( شيكل غير مستردة.
2. أخــر موعد لقبــول العروض بالظرف المختوم يــوم الخميس الموافق 
2020/04/09 وســيتم فتح المظاريف في نفس الزمان والمكان بحضور 

من يرغب من المناقصين أو ممثليهم.

3. على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شــكل كفالة بنكية أو شيك 
بنكــي صادرين مــن )البنك الوطني اإلســامي أو بنك االنتاج الفلســطيني( أو 
كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات 
الشــركة أو ســند دفع معتمد صــادر من بنــك البريد التابع لــوزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات باسم )وزارة الصحة( بمبلغ %5 من إجمالي قيمة العطاء 
المتقدمة له الشــركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثاثة شهور من آخر 
موعد لتقديم العروض، وفي حــال لم يتمكن المناقص من احضار الكفالة من 
المصــادر المذكورة يجب احضــار كفالة من أي بنك معتمد لدى ســلطة النقد 

الفلسطينية وتكون الكفالة باسم ) لجنة المساعدات النرويجية – نورواك (.
4. الوزارة غير مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( على من يرسو عليه العطاء.
6. ارفــاق شــهادة خلو ضريبــي أو صوره عنها أو شــهادة خصم ضريبي 

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

8. لاستفســار يرجى التواصل على هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 
الموقع االلكتروني لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع على كراسة العطاء.

رام اهلل/ فلسطين: 
ارتفعت حصيلــة اإلصابات بفيروس 
كورونا الوبائــي في الضفة الغربية، 
إلــى 234 حالــة، بعد اإلعــان عن 
)8( إصابــات جديدة، بينمــا أغلقت 
وزارة الصحة مستشــفى ثابت ثابت 
فــي طولكرم وحولته مركــزًا لعاج 

المصابين.
وأفاد المتحدث باسم حكومة اشتيه 
إبراهيــم ملحم، بتســجيل إصابتين 
"كورونــا"  بفيــروس  جديدتيــن 
بمحافظــة بيت لحــم، و)6( إصابات 
في بلدة بيتونيا غرب رام اهلل، منهم 
)4( أطفــال، مــا يرفــع الحصيلة إلى 
)234(. وقــال ملحــم، خــال اإليجاز 
المســائي حول مســتجدات فيروس 
"كورونــا"، أمــس، إن الحالة األولى 
لفتــاة عشــرينية مخالطة فــي قرية 
أرطــاس، والثانية لمواطن من قرية 
تقــوع أخذت منــه عينة عشــوائية، 
مشــيرا إلــى أن جميــع المصابيــن 

بحالة صحية جيدة.
وبيــن أن الحــاالت الســت األخــرى 
هــي لزوجة وأبناء لمصاب ســبق أن 
ســجلت إصابتــه الســبت الماضي، 
العمــال  أحــد  مخالطتــه  بســبب 

القدس المحتلة/ فلسطين:
ارتفع عدد حاالت الوفاة بفيروس »كورونا« في دولة 
االحتال اإلسرائيلي، أمس، إلى )49( شخصًا. وبينما 
تجاوزت أعداد اإلصابات )8258( إصابة، أعرب جيش 
االحتال عن تخوفه من تفشي الفيروس بين الجنود 

في ظل عدم امتثالهم للتعليمات.
وأعلن المركز الطبي في »ســوروكا« في بئر الســبع 
ومستشفى »هداسا عين كارم« في القدس المحتلة، 
والمركز الطبي “وولفســون” فــي حولون عن حاالت 

الوفاة تباعًا.
وذكــر موقع )تايمز أوف إســرائيل( أن أعمار الضحايا 

بين )60 و 80 عاما(.
وقالــت وزارة الصحــة أمــس: إن حــاالت اإلصابــات 
المثبتــة بفيــروس كورونــا الوبائي في )إســرائيل( 

وصلت إلى )8258( حالة.
وذكرت أن )127( شــخصا في حالة خطيرة، تم ربط 
)106( منهم بأجهزة تنفس صناعي، في حين وصل 
عدد األشــخاص الذين امتثلوا للشفاء من الفيروس 

إلى )477( شخصا.
مع اســتمرار االرتفــاع في حاالت الوفــاة في صفوف 
نزالء بين المســنين »ميشــعان«، قال أقارب النزالء: 
إنهم يعتزمــون تقديم دعوى ضد مديري المنشــأة 
ووزارة الصحة بسبب سوء المعاملة الطبية المزعوم.

وقال ممثل عائات نزالء المؤسسة لهيئة البث العام 
اإلســرائيلية )كان(: إن »وزارة الصحــة كمنظــم لم 
تشرف ولم تراقب، لقد وفروا المال بدال من االهتمام 

بالمسنين«.
وتطرقت وسائل إعامية إسرائيلية أمس إلى اعتقال 
شــرطة االحتال مصاب بفيروس كورونا غادر منزله 
بفترة حجر صحي استمرت )12 يوما( وأبلغ اليوم عن 
إصابتــه بالفيروس، واســتقل هذا المصــاب الحافلة 
من بلده في شــمال )إســرائيل( إلــى مدينة القدس 

المصابين.
وذكــر أن األطفــال األربعــة تتراوح 
أعمارهــم مــا بيــن )-3 15 عامــا(، 
إضافة إلى شاب يبلغ من العمر )18 

عاما(، ووالدتهم )35 عاما(.
وجدد ملحــم مطالبتــه للمواطنين 
بالتــزام منازلهم، "فنمــوذج ووهان 
في الصيــن أن )16( مليونًا التزموا 

بالكامل، الجتياز هذه الجائحة".
فــي الســياق ذاتــه، وصلــت أمس، 
الفلســطينيين  مــن  دفعــة جديدة 
المحجورين في مراكز الحجر الصحي 
بــاألردن، إلــى الضفــة الغربية بعد 

)14( يوما من الحجر.
وذكــرت الشــرطة الفلســطينية إن 
وصــول  ســهلت  المعابــر  شــرطة 
)19( مواطنــا عبر المعبــر إلى أريحا، 
نقلتهــم إلــى مركز الحجــر الصحي 
في األكاديمية بأريحا، للقيام بباقي 
االجراءات الصحيــة والتعامل معهم 

وفق نتائج فحوصاتهم.
وكان قــد وصــل فلســطين الثاثاء 
الماضي )200( مواطن، ممن كانوا 
موزعين على أكثر مــن )15( فندقا، 
ســواء في البحر الميــت أو العاصمة 
األردنيــة عمان، بعــد أن أنهوا مدة 

المحتلة، وهو مشــتبه بنشــر المرض بخبث، وقامت 
الشــرطة بإنزال ركاب الحافلة وأصدرت أوامرها لهم 

بأن يدخلوا إلى الحجر الصحي فورًا.
مــن جهة أخرى، يتزايد القلــق داخل جيش االحتال 
اإلســرائيلي من تفشــي فيــروس كورونــا، في ظل 
اســتمرار مشــاهد التكــدس بيــن الجنــود وعــدم 
امتثالهم للتعليمات الخاصة بالحفاظ على المســافة 

بينهم، بحسب وسائل إعام إسرائيلية.
وكشــفت قنــاة »كان«، أمس، عن تلقــي الجنود في 
أكبر قاعدة عســكرية في )إســرائيل( تعليمات بعدم 
الخــروج من غرفهم، في ظل أنباء عن تفشــي الوباء 

بينهم.
وقالت القناة في حســابها على تويتر، إن الجنود في 
معسكر شارون في النقب تلقوا أمس األول تعليمات 

بالبقاء في غرفهم حتى إشعار آخر.
ونقلــت القنــاة )12( الخاصــة أنهــا حصلــت علــى 
معلومات تفيد بتسجيل )8( إصابات مؤكدة بالقاعدة 
المذكــورة، إضافة إلــى دخول )100( جنــدي للحجر 
الصحي في موقع معزول داخلها. ويخدم في معسكر 

شارون نحو عشرة آالف جندي.
وكشــف المتحدث باســم جيش االحتال عن ارتفاع 

عدد المصابين بالفيروس بين صفوفه إلى )125(.
وشــككت القناة )12( في دقة فحوصات كورونا التي 
تجرى للجنود في معامل الجيش، مما يعني أن العدد 

الفعلي للمصابين قد يكون مرتفعًا. 
وفي وقت ســابق، أعلن المتحدث باســم الجيش أن 
قائد المنطقة الوســطى اللواء نداف بادان سيخضع 
للحجر الصحي لاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وفــي الثاثــاء الماضــي دخــل رئيــس أركان جيش 
االحتــال اللــواء أفيــف كوخافي وضابطــان رفيعان 
الحجر الصحــي بعد اجتماعهم مع ضابط شــخصت 

إصابته بكورونا.

الحجــر وهــي )14( يومــا، وقامــت 
وزارة الصحــة بإعــادة فحصهم فور 
بالحجر  ألزمتهــم  كمــا  وصولهــم، 

المنزلي.
وكانــت األردن قد حولــت )5600( 
مــن القادمين مــن خــارج المملكة 
عبــر مطــار الملكــة عليــاء الدولي، 
إلى الحجر في فنــادق بعمان والبحر 

الميت.
من جانــب آخر قــررت وزارة الصحة 
في رام اهلل، أمس، إغاق مستشــفى 
ثابت ثابت الحكومــي في طولكرم، 
وتحويلــه مركــزا الســتقبال وعاج 
الحاالت المصابة بفيروس "كورونا"، 
والمراجعيــن  المرضــى  وتوجيــه 

اآلخرين للمستشفيات األخرى.
ويأتــي هــذا القــرار بعد زيــارة أحد 
المصابيــن بفيــروس كورونــا من 
جنين للمستشفى وتواجده في عدة 
أقســام قبل ثبوت إصابته، وفقا لما 
أعلنه مدير عــام الرعاية األولية في 

وزارة الصحة كمال الشخرة.
وقال الشــخرة إن مواطنــا من قرية 
برطعة شمال غرب جنين، عانى من 
مشاكل صحية منذ )10( أيام، وراجع 
عيادات خاصة، قبل تحويله إلى وزارة 
الصحة وإخضاعــه لفحص الكورونا، 
حيث تبيّن أنه مصــاب بالفيروس.

وأكد أن طواقم وزارة الصحة باشرت 
بإجراء بحث وبائي كامل للكشف عن 
كافة المخالطيــن مع المصاب وأخذ 

عينات منهم للفحص.

ليبرمان "يكّذب" حكومته بشأن 
إحصائيات كورونا في )إسرائيل(

القدس المحتلة/ األناضول:
شكك أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أمس، في إحصائيات حكومة 
االحتال اإلســرائيلية حول عدد المصابين بفيروس كورونا، الســيما في األحياء 

التي يقطنها المتدينون اليهود )الحريديم( مطالبا بنشر األرقام الحقيقية.
جاء ذلك في تدوينة له على حســابه بموقع فيســبوك، وفــق صحيفة "معاريف" 
العبرية.وقــال ليبرمــان: "المعطيات التي تنشــرها الحكومة فيمــا يتعلق بوباء 
كورونــا ال تتماشــى مع الواقع، ومــع المعطيات التي يقدمها رؤســاء المنظومة 

الصحية".
وأضــاف: "نُشــر أن عدد المصابين وصــل إلى أكثر من )8000( شــخص، وفي 
المقابــل أفيد بأن %38 من ســكان بني بــراك أصيبوا بالمــرض وهؤالء فقط 

يمثلون نحو )75( ألف شخص".
و"بنــي بــراك" مدينــة إســرائيلية يقطنهــا أغلبيــة مــن اليهود المتشــددين 
)الحريديم( شــرق "تل أبيب"، وتعد ثاني أكبر بؤرة لتفشي الوباء في )إسرائيل( 
بعد غربــي مدينة القدس المحتلة، حيث وصل عــدد المصابين بها حتى أمس 

)1218( شخص بحسب اإلحصاءات الرسمية.
وتابــع ليبرمــان في تدوينتــه "وفقا لتلك التقديــرات فإن نحو الثلــث في باقي 
المــدن واألحياء الحريدية مثل إلعاد، وبيت شــيمش غرب القدس، ومســتوطنة 
بيتار عيليت، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة موديعين عيليت وسط 
الضفة وحي مايه شــعاريم بالقــدس، مصابين بالفيــروس". وأكد أن "الحديث 
يدور عن )200( ألف إســرائيلي أصيبوا بكورونا في تلك المناطق"، متسائا "إذا 
كان األمــر كذلك، فلماذا لم يُفرض اإلغاق قبل أســبوعين في كل تلك المدن 
واألحياء؟ الجواب بســيط – ألســباب واعتبارات سياســية فقط"، في إشــارة منه 
للتحالف القــوي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهــو، واليمين المتدين الذي 

يقطن تلك المناطق.
وختم ليبرمان منشوره بالقول "أطالب الحكومة بنشر تقدير رسمي لوزارة الصحة 
حول عدد اإلصابات". وأعلنت ســلطات االحتال الجمعــة الماضية، "بني براك" 
مدينــة "محظورة"، ومنعت الدخــول والخروج منها، إال لحاالت الطوارئ بســبب 
تفشــي الوباء. والخميس قدر "ران ســعار" مدير عام صندوق المرضى "مكابي" 
)بمثابة تأمين صحي( أن )38( بالمائة من سكان "بني براك" مصابون بكورونا. 
وحتى مســاء أمس، ارتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إســرائيل إلى 

)8258(، بحسب إحصائيات رسمية.

ارتفاع حصيلة المصابين إلى 234
8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة 

وتخصيص مشفى ثابت ثابت للعالج

قلق داخل الجيش من تفشي الفيروس بين الجنود
)إسرائيل( تسّجل حاالت وفاة جديدة 

بـ"كورونا" واإلصابات )8258(
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ماذا بعد؟

جمعية دار الكتاب والسنة

طرح عطاء رقم 2020/2
توريد عجول وأعالف وخراف

 لدائرة المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية
 التابعة لجمعية دار الكتاب والسنة

تعلن جمعية دار الكتاب والسنة عن طرح عطاء رقم 2020/02م، توريد عجول 
وأعالف وخراف لدائرة المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية التابعة لجمعية دار 
الكتاب والســنة ، فعلى الراغبين في شــراء العطاء مراجعة قســم المشتريات 
بمقر الجمعية – شــارع أهل الســنة- محافظة خان يونس، الســتالم كراســة 
المواصفات وشــروط العطــاء، ابتدءا من يوم االثنيــن 6 ابريل 2020م. من 
الســاعة الثامنة صباحا حتى الســاعة الواحدة ظهرًا مقابل مبلغ وقدره )350( 
شــيكل، علمًا بأن االجتماع التمهيدي يوم الخميس 9 ابريل 2020م، الساعة 
الحادية عشــر صباحًا، مع العلم بأن آخر موعد لتسليم كراسة العطاء بالظرف 
المختــوم يوم االثنين الموافق 13 ابريل 2020م، الســاعة العاشــرة صباحًا، 

على أن تفتح المظاريف الساعة الحادية عشر صباحًا في نفس اليوم.
لالستفســار هاتف/ 2053150 جوال/ 0599995756 أو متابعة صفحة 

.www.facebook.com/daralsunna :الجمعية بفيس بوك
مالحظات هامة:

1. تقدم األسعار بالعملة المحلية " شيكل" وتشمل ضريبة القيمة المضافة.
2. الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.
4. من حق الجمعية تجزئته العطاء من دون إبداء األسباب.
5. تكلفة اإلعالن في الصحيفة على من يرسو عليه العطاء.

6. يجب على المورد االلتزام بالشروط العامة والخاصة للعطاء.
7. يجب أن تكون كافه العطاءات مصحوبة بتأمين مقداره %2 من قيمة العطاء على 
شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي بالمبلغ ويكون ساري المفعول لمدة 90 يوماً.

     شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 11/ 2020

SMS الخاصة:- شراء حزم رسائل نصية
تعلن شــركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حســب 

البيانات و المواعيد التالية:-
- ســيكون موعد تســليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االحد الموافق 
2020/04/19 وحتى ســاعة فتـــح المظاريـــف الساعـــة 12:00 بنفس 

الزمان والمكان أعاله.
- يمكــن الحصول على مســتندات العطــاء من دائرة المشــتريات بمقر 
الشــركة الرئيسي بغزة شــارع جمال عبد الناصر " الثالثيني " اعتبارًا من 
يوم االثنين المـوافـــق  2020/04/06  علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 

100 شيكـل فقط ) غير مستردة ( .

- يرفــق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة %3 من اجمالي قيمة العطاء, 
بموجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنكي مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة المشتريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني •
• موبايل رقم : 0599300112 , 0599849269

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

عمان/ فلسطين:
قــال نائب رئيــس حركة حماس فــي الخارج محمــد نزال، إن 
االعتقاالت السعودية للفلســطينيين المقيمين في المملكة، 
تتنافــى مــع تاريخهــا الداعــم للقضيــة الفلســطينية، داعيا 

السلطات السعودية إلى إطالق سراحهم.
وعبّر نزال، في مقطــع فيديو تزامنا مع مرور عام على اعتقال 
القيادي د. محمد الخضري، أمس، عن أســفه الستمرار اعتقال 
الخضري في السجون الســعودية، مشيرًا إلى أن ذلك يخالف 
األعراف والعالقات السياســية بين الدول والكيانات، ويتنافى 

مع تاريخ السعودية في تبنيها للقضية الفلسطينية.
وجــاء في مســتهل كلمة نــزال: "قبل عام اعتقلت الســلطات 
الســعودية األخ العزيــز والصديــق الكبيــر الدكتــور محمــد 
الخضري ونجله الدكتور هاني الخضري. معرفتي به  تعود إلى 
أكثــر من ثالثة عقود في الكويــت، حيث كان يعمل طبيبًا في 

الجيش الكويتي. هذه العالقة توطدت عندما انتقل في مطلع 
التســعينيات إلى األردن، وثم إلى المملكة العربية السعودية. 

وكان أول ممثل لحركة )حماس( فيها".
وأضــاف: "عرفــت الدكتور محمــد الخضري قامــة علمية في 
تخصصــه، كمــا عرفتــه قامــة كبيرة فــي العمل اإلســالمي 

الدعوي". 
وقــال إن دعوتنا إلطالق ســراح هؤالء المعتقليــن هي دعوة 
صادقــة لتصحيــح ما جــرى، وتصويــب العالقات الســعودية 
الفلسطينية التي يجب أن تكون دائمًا عالقة األخوّة الدائمة.

وأثنى نزال على الخضري.
وأكــد نزال أن الخضري قامة علميــة ودعوية، وقد تم اختياره 
ليكــون ممثاًل لحركــة حماس في الســعودية العتبارات عدة: 
أهمها قدرته على إقامة عالقات سياسية ودبلوماسية مع بلد 

كبير مثل السعودية.

غزة/ فلسطين:
قال د.هاشــم أبو هاشــم مديــر الطاقم الطبــي في مركز 
مسقط للحجر الصحي شمال القطاع، إن خدمة المحجورين 

في غزة أمانة في رقاب الطواقم الطبية.
وأضاف أبو هاشــم، في تصريح مــن داخل الحجر الصحي، 
أمــس، أن مــا تقوم  بــه الطواقــم الطبية أمانــة تذكرنا 
بـ"قسم مهنة الطب" تجاه أبناء شعبنا وخدمتهم في جميع 

الظروف كافة.
وذكــر أن األمانة العلمية والوطنية أوجبت علينا العمل في 
تقديم الخدمات الطبية واإلسعافات األولية للمصابين في 

رام اهلل- غزة/ أدهم الشريف:
تســيطر مخــاوف كبيرة علــى ســكان محافظــات الضفة 
الغربية المحتلة، إثر قرار إعادة آالف العمال الفلســطينيين 
العائدين من األراضي المحتلة ســنة 48، إلى منازلهم في 

مختلف المحافظات.
ويعمــل هــؤالء العمال في مجــاالت مختلفة فــي األراضي 
المحتلة ســنة 48، والتي تفشــى فيها فيــروس »كورونا- 
Covid 19«، وتسبب بوفاة 46 إسرائيليًا وأصاب أكثر من 

8 آالف آخرين.
ومــن المقرر أن يعــود غالبيتهــم للضفة بســبب األعياد 
اليهوديــة، وســط مخاوف مــن إمكانية نقلهــم للمرض 

المعدي.
وقــال عضــو مجلــس بلــدي رام اهلل، عمــر عســاف، إن 
المواطنين في الضفة يعيشون في حالة قلق كبير، ومصدر 

هذا القلق تواضع اإلمكانيات«.
وأكد عســاف لصحيفة »فلســطين«، رغبــة الجميع بعودة 
هــؤالء العمــال ســالمين إلــى أهليهــم، لكــن مــع اتباع 
اإلجراءات الالزمة لضمان ســالمة الجميع، وحجر العائدين 

إلى حين التأكد من خلوهم من الفيروس.
ويقدر عدد هؤالء العمال بين 45-50 ألف.

وتابــع: »من أجــل الجميع ينبغي أن يكــون هناك معالجة 
جدية لعودة هؤالء من خالل الحجر الصحي لكن اإلشكالية 
أن حجر هؤالء في المدارس غير ممكن وهو ما أعلنه رئيس 
الوزراء«. وأكمل عساف: أعتقد أنه ال يتوفر إمكانيات لحجر 
45 ألــف مرة واحدة، ولهذا قلق بالغ يســيطر على الضفة 

خشية نقل فيروس »كورونا« المتفشي في )إسرائيل( إلى 
مناطق واســعة فــي الضفة الغربية التــي وصل فيها عدد 

جميع الحروب اإلسرائيلية على قطاع غزة، وخالل مسيرات 
العودة دون كلل أو ملل. وتابع: صحيح أن خشــية األهالي 
ملموســة تجاهنا، "فنحن نتعامل مع شيء غير ملموس وال 
مرئي، والعمل وســط كل هــذه الظروف يجــب أن يكون 
بوصيــة الرســول عليه الســالم: أحب الناس إلــى المولى 
أنفعهــم للنــاس". وذكر أبو هاشــم أنه لم يغــادر الحجر 
الصحي لليوم الـ )20( على التوالي، ولم ير زوجته وأبناءه.

واســتدرك: "صحيــح أن وســائل التواصل توصلــك اليوم 
بجميع أحبابك، لكن رؤيتهم بعينك المجردة ومشاركتهم 

يومهم وأوقاتهم شيء مختلف تماما".

اإلصابات في محافظات متفرقة إلى أكثر من 225 مصابًا.
وشــدد على أن أحــدًا لم يحضر لمثل هــذا الوضع منذ ما 
يزيد عن ربع قرن، »وكان يفترض اســتثمار المليارات في 
مشــاريع مختلفة، حتــى ال يكون هؤالء العمــال في خطر، 
ولتفــادي أي إمكانيــة أن يشــكلوا خطــرًا علــى المجتمع 
المحلي«. مــن جهته، قال الناشــط الحقوقي عماد صالح 
الديــن، يفترض حجر العمال قبل عودتهــم إلى منازلهم، 
عادًا ان ذلك »مصيبة« خاصــة أنهم عائدون من منطقة 
موبــوءة. وأضاف صــالح الديــن لصحيفة »فلســطين«: 
»المفــروض حجر العمــال في أماكن مخصصــة بالفنادق 
واألوتيــالت، ويتوجــب علــى الجهــات الرســمية التعاون 
مع قطاعــات المجتمع المدنــي وأصحاب النــزل والفنادق 
واألماكــن المخصصة لألفــراح وهي مغلقــة حاليًا وعدم 

العمل بحكم األمر الواقع«.
وأكمــل: »ومن الضروري حجر هؤالء في مثل هذه األماكن 

وتزويدها باإلمكانيات الطبية الصحية المناسبة«.
وطالب حكومة رام اهلل، باتخاذ اإلجراءات الصحيحة ووضع 
التصــورات في إطار معين بمشــاركة خبراء، لمنع تفشــي 

المرض في المجتمع.
وكان رئيس حكومة رام اهلل محمد اشتية، صرح أمس، بأن 
فكرة حجــر العمّال في المدارس، دُرســت وبُحثت بعمق 
خالل األســابيع الماضية، وهي غير عملية وتشكل تشتيتا 

لعمل الطواقم الطبية واألمنية.
وبيّن »اشــتية« في تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك، 
أن هــذه الفكــرة، ستُســاهم فــي اتســاع خطــر المرض 
وانتشاره بداًل من حصره، ال سيما عندما »نتحدث عن آالف 

العمّال«.

غزة/ محمد عيد:
لــم تكن اللحظــة األولى للكشــف عن 
المصابيــن بفيــروس "كورونــا" عقب 
وصولهما قطاع غزة، أمرا سهال للغاية، 
بل كان أمرا في غاية القلق والخوف من 

القادم.
ولبــث حالــة االطمئنــان فــي نفــوس 
المصابيــن، تقدم رئيس قســم اإلدارة 
بــوزارة  العامــة لإلســعاف والطــوارئ 
الصحة المسعف سهيل القوقا، إلسعاف 
بفيــروس  مصابتيــن  حالتيــن  أول 
"كورونا" عقب قدومهما من باكستان.

يقول القوقا إنــه اختار أن ينفذ المهمة 
األولــى بنفســه فــي نقــل أول حالتين 
مكتشفتين في غزة ليكون قدوة لبقية 

المسعفين.
شــجاعة القوقا في اتخاذ قرار النقل لم 
تعِن مطلقا عدم شعوره بالخوف، فرغم 
تلقيــه التدريبات الخاصة بآلية التعامل 
مــع المصابين واللبــس الواقي، إال أن 

القلق لم يكن على نفســه فحسب، بل 
أيضا خوفه من أن ينقل العدوى لعائلته 

وزمالئه، وفق قوله.
انطلقــت بســيارة االســعاف  يضيــف: 
المخصصة، نحــو المدرســة التي كان 
يخضع فيهــا أول المصابيــن بفيروس 
وبــدأت  الصحــي،  للحجــر  "كورونــا" 
بالحديــث مع المصابيــن اللذين ثبتت 
اصابتهما عن مسافة آمنة، فطمأنتهما 
بأنهما ســينقالن إلى مــكان أكثر أمانًا 
ولتقديم الرعاية الصحية بشكل أفضل.

وأثناء الطريق، يصف المســعف شعوره 
حيــث كانت تراوده الكثير من مشــاعر 
الخوف مــن المجهول كونهــا التجربة 
األولــى، لكنه كان حريصــا على طمأنة 

المصابين بالفيروس.
ويشير إلى أن معنويات المرضى الذين 
نقلهــم تمتعوا بــروح عاليــة ولم تبد 

عليهــم أية أعــراض للمــرض، وأبدوا  
تجاوبــا كبيــرا وثقــة فــي التعامل مع 

الكوادر الطبية واالسعافية.
بنقــل  شــجاعته  أن  القوقــا  ورأى 
المصابين ساهمت في تشجيع سائقي 
االســعاف وحرصهم على المشاركة في 
نقل المرضى من مراكز الحجر الصحي، 

بعد األخذ طبعًا بإجراءات السالمة.
وبحســب وزارة الصحــة، تتمثل مهمة 
ســائقي االســعاف منــذ االعــالن عن 
مــن  للوقايــة  االحترازيــة  إجراءاتهــا 
فيــروس "كورونــا"، تشــمل أيضا نقل 
المختبــر  داخــل  لفحصهــا  العينــات 
المركــزي لــوزارة الصحــة إلــى جانب 
نقل المرضى من المســتضافين داخل 
مراكز الحجر الصحي خصوصًا ممن هم 
بحاجــة يومية للنقل للمشــافي لتلقي 

العالج.

تقرير: شهيدان و130 إصابة 
واعتقال 250 آخرين خالل مارس

رام اهلل-غزة/ فلسطين:
وثــق مركز فلســطيني، ارتقاء شــهيدين برصاص االحتالل اإلســرائيلي وإصابة 130 

مواطنا واعتقال 250 آخرين، خالل شهر مارس/ آذار المنصرم.
ورصــد التقرير الشــهري لمركز عبد اهلل الحوراني للدراســات والتوثيــق، أمس، هدم 
قوات االحتالل خالل الشــهر ذاته )39( بيتًا ومنشــأة، من بينهــا بيتان يعودان لذوي 
األسيرين يزن مغامس الواقع في بلدة بيرزيت شمالي محافظة رام اهلل والبيرة، ووليد 
حناتشــة في حي الطيرة التابع لمدينة رام اهلل، بدعوى مشــاركتهما في تنفيذ عملية 

"عين بوبين".
وأجبرت ســلطات االحتــالل أصحاب بيتين في بلدة شــعفاط، وراس شــحادة بمدينة 
القدس المحتلــة على هدمهما ذاتيًا وذلك تجنبًا لدفــع غرامات مالية باهظة في حال 
قيام بلدية القدس المحتلة بتنفيذ عملية الهدم، وأدت عمليات الهدم لتشــريد )75( 
مواطنًا، من بينهم )13( طفاًل، و)17( ســيدة، وتركــزت عمليات الهدم في محافظات 

القدس واريحا وبيت لحم ورام اهلل والبيرة وطوباس واالغوار الشمالية.
وأخطرت ســلطات االحتالل )19( بيتًا ومنشأة بالهدم ووقف البناء، في محافظات بيت 

لحم وقلقيلية والخليل ونابلس واالغوار الشمالية.
وقال إن حكومة االحتالل تستغل وباء "كورونا" لتنفيذ المزيد من المخططات الهادفة 
إلى التوســع االستيطاني وضم المزيد من األراضي الفلســطينية، حيث قامت جرافات 
االحتالل بأعمال التجريف والتســوية شمال مدينة ســلفيت لنحو )400( دونم تمهيدا 
للشــروع ببناء المزيد من الوحدات االســتيطانية في مســتوطنة "ارئيل" المقامة على 

اراضي محافظة سلفيت .
وأشار إلى إيداع سلطات االحتالل مخطط تفصيلي لتوسيع مستوطنة "افرات" القائمة 
على اراضي محافظة بيت لحم، وذلك باالاستيالء على )596( دونما على حساب اراضي 
المواطنيــن في المحافظــة، ويهدف المخطط الى تغيير صفة اســتخدام االراضي من 

زراعية الى اراٍض للبناء وانشاء الطرق .

دعاها إلى إطالق سراح المعتقلين 
نزال: االعتقاالت السعودية تتنافى مع تاريخ 

المملكة الداعم للقضية الفلسطينية

سهيل القوقا .. أول مسعف
 للمصابين بـ"كورونا" في غزة

مقيم في الحجر منذ 20 يومًا
أبو هاشم: خدمة المحجورين في غزة "أمانة" 

مخاوف كبيرة تسيطر على أهالي الضفة 
إثر قرار إعادة آالف العمال إلى منازلهم
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إعــالن طــرح عطــاء 
صادر عن بلدية غزة

بتمويل من اللجنة الدولية للصليب األحمر
توريد وتركيب وتشغيل نظام تحكم ومراقبة عن بعد آلبار المياه في مدينة غزة - 2020

  RO: ILGAZ20 /10015

تعلن بلدية غزة بتمويل من اللجنة الدولية للصليب األحمر عن طرح عطاء توريد وتركيب وتشغيل نظام تحكم 
ومراقبــة عن بعد آلبار المياه فــي مدينة غزة - 2020 وذلك وفقا لجدول الكميات والشــروط العامة والخاصة 
بالمشــروع، فعلى المقاولين ذوي االختصاص في هذا المجال والراغبين في التقدم للمشــاركة في هذا العطاء 

مراعاة الشروط التالية: 
• تعتبر دعوة هذا العطاء جزًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

• يجــب علــى المقاول أن يكون مســجاًل لــدى اتحاد المقاوليــن ومصنفًا لــدى لجنة التصنيــف الوطنية في مجال 
كهروميكانيــك أو صيانــة كهروميكانيــك بحيث ال تقل درجــة التصنيف عن أولى أو ثانية على أن تكون شــهادة 

التصنيف سارية المفعول.
• يجب على المقاول أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة )مشتغل مرخص(.

• يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما من تاريخ فتح العطاءات.
• يجب على المقاول إرفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء بقيمة 20,000 شيكل لصالح البلدية وذلك بكفالة بنكية 
غير مشــروطة ســارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوما من تاريخ فتح العطاءات أو شيك بنكي مصدق وال تقبل 

الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
• يجب أن تكون األســعار بعملة الشــيكل غير شامل الضريبة المضافة وعلى المقاول الفائز ختم الفاتورة الصفرية 

من وزارة المالية.
• يمكن للمقاولين الراغبين المشــاركة في هذا العطاء االطالع والحصول على نســخة من وثائق العطاء من دائرة 
العطاءات المركزية في مقر بلدية غزة - مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 300 شيكل وتدفع في صندوق بلدية غزة 
ابتــداًء مــن يوم األحد الموافق 2020/04/05 ما بين الســاعة الثامنة صباحاً  إلى الواحــدة بعد الظهر خالل أيام 

العمل الرسمي )السبت – الخميس(.
• زيارة الموقع يوم األحد الموافق 2020/04/12 الساعة العاشرة صباحا )AM 10:00( وسيتم استقبال استفسارات 

المقاولين في موقع المشروع.
• آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح المظاريف الســاعة الثانية عشــرة ظهرًا )PM 12:00( من يوم األحد الموافق 
2020/04/19 بحضور ممثلي المقاولين المشــاركين بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد وال 

تقبــل العطاءات بالفاكس وإنما يجــب تقديمها بالظرف المختوم مع كافة األوراق الرســمية وإيداعه في صندوق 
المظاريف الموجود في مقر دائرة العطاءات المركزية.

• فترة تنفيذ األعمال هي 240 يوما تقويميا.
• إجراءات الترســية وفقًا للقواعد المتبعة لدى اللجنــة الدولية للصليب األحمر وبلدية غزة ويخضع العطاء للتقييم 

الفني والمالي كما ورد في وثائق العطاء وهما غير ملزمين بقبول أقل األسعار.
• رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دائرة العطاءات المركزية - وحدة التعاون الدولي – بلدية غزة
 جوال: 0599815605        هاتف: 2832200    - فاكس: 2824400 

                                                                          رئيس بلدية غزة     

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أســبوع واحــد كان الفاصل الزمنــي بين إعــالن زكي مدوخ 
إطالق حملته لجمع "ألف ســلة غذائية"، وتنفيذها واقعًا على 
األرض، بعدمــا القت تفاعاًل كبيرًا من "رجال الخير" في داخل 

وخارج القطاع.
مبادرة مــدوخ ليســت الوحيدة، فمع انتشــار أزمــة فيروس 
كورونــا )كوفيــد 19( وتعطــل للحركــة في قطاع غــزة نتج 
عنه تضرر فئــات ومهن مختلفة توقفت عــن العمل، ظهرت 
مبادرات فردية إغاثية إلنقاذ العائالت من شــبح الفقر وغياب 

الدخل اليومي.
مــع كل صباح، يتجمــع مدوخ مع عشــرة متطوعين، يبدؤون 
فرز األصنــاف وتعبئة الســكر أو األرز، من األكيــاس الكبيرة 
إلى أحجام أصغر؛ وتجهيز ســالل الدجاج واللحوم، أو الخضار، 
أو المــواد التموينية ، وبعد عدة ســاعات يتنقل الفريق وفق 

قاعدة بيانات موجودة لدية في محافظتي غزة والشمال.
في الصــور التــي وثقها مــدوخ لمبادرتــه لحظــات اإلعداد 
والتجهيز قبــل التوزيع، تظهر  مئــات الصناديق من الدجاج 
المذبوح، المجهز بداخل أطباق من الفلين مغلفة بالنايلون، 
وبالعــدد ذاته ربطات خبز، ومئات األكيــاس الزرقاء بداخلها 
مــواد تموينية ومعلبــات، وأخرى تحوي أنواعًــا مختلفة من 

الخضار، حرص أن يقدمها بطريقة الئقة.
يقول مــدوخ لصحيفــة "فلســطين": "قناعتنا أن المشــاريع 
الصغيــرة هي المنجية لألفــراد والعائالت الفقيــرة، لكن مع 
توقف الحركة شبه التام في القطاع، فكرنا في مساعدة األسر 
الفقيرة المستورة بتوفير سلة غذائية، ووزعنا في أسبوع ألف 

سلة غذائية".
ويضيف: "اســتهدفنا المرضى الذين ال يقــوون على العمل، 

وأصحاب المشــاريع الصغيرة التي توقــف عملها في مدينتي 
غزة وشــمال القطــاع، ونحن نعمــل من أجــل تعزيز صمود 

شعبنا خاصة".
بلغت قيمة هذا المشــروع نحو 12 ألــف دوالر، وفق ما يذكر 

مدوخ.
مياه شرب

هنا كان األمر مختلًفا، وصلت رســائل مناشدة هاتفية للشاب 
فــادي خليل مــن محافظة شــمال القطاع، علــى الفور توقف 
عنــد مضمونها، ليجدها تطلب فقط توفير مياه للشــرب في 
منطقة ســكنية ما كانت تعتمد على مياه "الســبيل"، رســالة 
جعلت الشــاب المبادر في "تكية الشــمال" يقرأ الواقع الحالي 

جيدًا ويفكر أبعد من ذلك ويطلق مبادرة إغاثية عاجلة.

علــى مدار عــدة أيام بدأ خليــل هو وصديقه أمين شــاهين 
وعــدد من المتطوعين، يحصون أصحــاب صالونات الحالقة، 
والســائقين والعمال، وأصحاب البسطات، ومرضى السرطان 
في محافظة الشمال، بالتعاون مع المجالس المحلية أو لجان 
الزكاة، وأحصوا نحو 560 حالة من تلك الفئات حاالت تطلب 

تدخاًل إغاثيًّا ضروريًّا.
استطاع الشاب المبادر وأعضاء فريقه خالل األسبوع الماضي 
جمع تبرعات لمرضى الســرطان، وســالاًل غذائية لنحو 120 
أســرة، ووجبات عشاء وغداء لنحو 120 أسرة، وتحريك خمس 
شــاحنات ممتلئة بمياه الشرب، وتوزيع صدور دجاج على 60 
أســرة، وصندوق معقمات على 200 أسرة، وتوفير إنارة آمنة 

لعشرات األسر.

ما شــاهده خليل من واقع الناس المأســوي ينقله في حديثه 
لصحيفــة "فلســطين" قائاًل: "البيــوت التي وصلنــا إليها لم 
يكن لديها طعام، الثالجات فارغة، وأسطوانات الغاز أوشكت 
على النفاد، ومياه الشــرب شــحيحة، يطلبون حليب أطفال أو 

طحينًا".
فئات متضررة

خمســمائة طبــق من الفليــن، كل واحد منها يحــوي أجبانًا 
وعلــب فول، مغلفــة بالنايلون، كان هذا لمشــهد من وجبة 
عشــاء وزعها الناشط اإلغاثي حســام النحال قبل يومين على 

مئات العائالت بمحافظتي رفح وخان يونس.
ســبق توزيع 500 وجبة عشــاء، توفير ســالل غذائية لشرائح 
تضررت من الحجر الصحي بالتعــاون مع مبادرة "أبناء البلد" 
بمحافظة رفح، تكفلت بتوزيع ســالل خضار، ومواد تموينية، 
لسائقي األجرة، وبائعي البسطات، ليصل إجمالي عدد األسر 

التي استفادت من هذه المبادرة إلى نحو ألف أسرة.
يقول النحال لصحيفة "فلســطين": "مبادرتنا شبابية بحتة، ال 
تتبــع أي جهة كانت، هدفت لتوفير أدوية وحليب ومواصالت 
للمستشــفيات، نقدم المســاعدات تحت اســم حملة "سهام 
الخير" التي شــهدت قبواًل كبيرًا العام الماضي، وأصبح لدينا 

قاعدة بيانات كاملة".
"أوضــاع الناس ســيئة فوق مــا يمكن أن تتخيلــه، هذا كان 
قبــل أزمة تعطــل الحركة، فمــا بالك مع فيــروس كورونا؟!، 
ربما ســتزيد نسبة الفقر أضعاف ما كانت عليه"، كالم النحال 
السابق استنتجه بعد زيارته إلى مئات البيوت، ورؤيته عائالت 

تخلو منازلها حتى من احتياجاتها األساسية.
النحال بــدأ مبادرته العــام الماضي وواصلها هــذا العام مع 

تفشي جائحة كورونا في أصقاع العالم.

غزة/ فلسطين:
أوصى باحثــون في غزة، بضــرورة إقرار 
حلول تعليمية فعالة في ظل تمديد حالة 
الطــوارئ وإغالق األماكن العامة خشــية 

تفشي فيروس "كورونا".
وهــدف الباحثــون: ســحر حرب، ســعيد 
أبوعيطة، هبة الجوراني، خالل دراستهم 
إلــى توضيح دور المؤسســات التعليمية 
في ضمان اســتمرارية التعليم في حاالت 
الطــوارئ المختلفــة، والســيما في ظل 

فيروس "كورونا".
فــي  الطــالب  عــدد  أن  إلــى  وأشــاروا 
المدارس الحكومية فــي قطاع غزة يبلغ 
277153 طالبًا وطالبة يتلقون العملية 

التعليميــة فــي 414 مدرســة، في وقت 
يبلــغ عــدد المعلميــن 11062 معلمًــا 
ومعلمة. واقترحوا خالل دراســتهم التي 
حملــت عنــوان "دور مؤسســات التعليم 
الحكومية في ضمان اســتمرارية التعليم 
بغــزة"، بضرورة عقد لجــان فورية تمثل 
جميع ذوي العالقــة لطرح بعض الحلول 
والبدائل التي تســاعد على اســتمرارية 
التعليم وعدم حرمان الطالب من حقهم 

الطبيعي في التعليم.
وأوصــوا بحلــول لألزمة أبرزهــا: توجيه 
الخاصــة  التعليميــة  للمراكــز  الطــالب 
المجاورة ألماكن سكنهم لتلقي التعليم 
الذي حرموا منه أثنــاء األزمة مع متابعة 

هذه المراكز مــن وزارة التربية والتعليم 
العالي عبر معلمين أكفاء ذوي خبرة ليتم 
تحقيق االستفادة المطلوبة مع األخذ في 
عين االعتبار التوجيهات الصحية للوقاية 

من الفيروس.
مــع  التواصــل  ضــرورة  علــى  وأكــدوا 
المســؤولين فــي وزارة التربية والتعليم 
ووجهــاء المجتمع المحلــي للوقوف على 
آلية لتعويض الطالب على ما فاتهم من 
مادة علميــة خالل األزمــة، منها اعتماد 
نتيجة الفصل الدراســي األول، أو اختبار 
الطــالب فــي المــادة التــي أتموها من 
المنهــج حتى يــوم انقطاع الدراســة أو 

ترفيع جميع الطلبة.
وحثــت الدراســة علــى تدريــب الطلبة 
على التعليــم الذاتي في األيام الطبيعية 
تحســبًا لمثــل هــذه الظــروف ليتحول 
التعليــم تدريجًــا مــن تعليم بواســطة 
المعلــم إلــى تعليم ذاتي وقــت األزمات 
التعليــم، وتجهيز  اســتمرارية  لضمــان 
أوراق عمليــة لكل مبحث على حدة، وبث 
حصص دراســية يتم فيها شرح الدروس 

وإجراء امتحانات إلكترونية للطالب.
واقترحــت علــى وزارة التربيــة والتعليم 
العالي اعتماد مادة الزامية لكل المراحل 
المدرســية يتــم تعلمهــا وتقييمها من 
وأشــارت  االلكترونــي.  التعليــم  خــالل 
إلــى أن وزارة التربيــة والتعليــم العالي 

في غــزة تبث عــن طريــق إذاعة صوت 
التربية والتعليم برامج تعليمية وإثرائية 
لمختلــف المراحــل الدراســية، وتُحدّث 
جــدول البــث اليومــي لمختلــف المواد 
الدراســية، كمــا يتم عــرض العديد من 
الفيديوهات المسجلة لهذه المواد على 

صفحة فيسبوك الخاص باإلذاعة.
وباإلضافة إلى ذلك، وفرت الوزارة منصة 
روافــد التعليمية التي تقدم "بيئة تعليم 
إلكترونية مرنة وسهلة االستخدام تعمل 
على تحسين تعلم الطلبة وتواصلهم مع 

القائمين على العملية التعليمية".
ولفتــت الدراســة إلــى نشــاط بعــض 
المبــادرات مــن القطاع الخــاص لتعزيز 
التعليم االلكتروني في مناطق الســلطة 
الوطنية الفلســطينية مثل المبادرة التي 
أطلقتهــا شــركة "آيبــوك"، مؤكــدة أن 
"فرص نجاح هــذه المبــادرات عالية إن 
طبقت بشكل فاعل وبتعاون وإشراف مع 

وزارة التربية والعليم العالي".
مــع  التعامــل  أن  الدراســة  وأكــدت 
اســتمرارية التعليم في قطاع غزة كحالة 
خاصــة خالل أوقات الطــوارئ يحتاج إلى 
تضافر وجهود كل ذوي العالقة من وزارة 
التعليم العالي ومنظمات األمم المتحدة 
والمجتمــع المحلي لوضع اســتراتيجيات 
قابلــة للتطبيــق مــع اختالف مســببات 

األزمة.

طولكرم/ فلسطين:
فتحت الشــرطة والنيابة العامة، أمس، تحقيقا في وفاة شــاب 
)38 عاما( من مخيم نور شــمس شــرق طولكــرم، بعد قيامه 

بضرب نفسه بأداة حادة.
وقال المتحدث باسم الشــرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبعد 

ورود معلومات للشرطة مفادها وصول شاب من ذوي االعاقة 
إلى مستشــفى الزكاة متوفيا، "إثر ضرب نفسه بأداة حادة في 

الفخذين األيمن واأليسر"، وفقا للمعلومات األولية.
وأكد ارزيقات أن إدارة المباحث والنيابة العامة توجهتا لمنزل 

الشاب للتحقيق، والوقوف على مالبسات الحادثة.

مدوخ نجح بجمع "ألف سلة" في أسبوع .. و"النحال" و"خليل" يتفاجآن بـ"الواقع الصعب"

المبادرات الفردية اإلغاثية .. سهام خير ُتدِخل الفرحة على بيوت "الفقراء"

قدموا عدة مقترحات
باحثون في غزة يوصون بحلول تعليمية 

فاعلة في ظل جائحة "كورونا"

الشرطة تحقق بوفاة شاب في طولكرم
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تبليغات شرعية
إلى المدعى عليه/ ســعدي فاروق إســماعيل اللداوي سكان رفح الشابورة 
ســابقًا والمقيم حاليًا في بلجيكا ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضي 
حضورك إلى محكمة رفح الشــرعية يوم الخميس 2020/5/7م الســاعة 
الثامنــة صباحًا وذلك للنظر في الدعوى أســاس 2019/928 وموضوعها 
تفريق للغياب والضــرر والمقامة عليك من قبل زوجتــك المدعية/ عتاب 
خالــد محمــد اللداوي من اللد وســكان رفــح، وإن لم تحضــر في الوقت 
المعين أو ترســل وكياًل عنك يجر بحقك المقتضى الشــرعي غيابيًا لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/3/31م.
قاضي محكمة رفح الشرعية
القاضي/ محمود سالم مصلح

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

المجلس األعلى  للقضاء الشرعي
 محكمة رفح الشرعية االبتدائية

تبليغات شرعية
إلى المدعى عليه / إياد عبد الســالم ســالمة أبو شباب سكان خانيونس 
ســابقًا والمقيم حاليًا في تركيا ومجهــول محل اإلقامة فيها اآلن يقتضي 
حضورك إلى محكمة رفح الشــرعية يوم الخميس 2020/5/7م الســاعة 
الثامنة صباحًا وذلك للنظر في الدعوى أســاس 900 / 2019 وموضوعها 
تفريــق للغياب والضــرر والمقامة عليك من قبل زوجتــك المدعية/ حنان 
ســليم حماد أبو شــباب من عشيرة أبو شباب وسكان رفح، وإن لم تحضر 
فــي الوقت المعين أو ترســل وكياًل عنك يجر بحقك المقتضى الشــرعي 

غيابيًا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/3/25م.
قاضي محكمة رفح الشرعية
القاضي/ محمود سالم مصلح

دولة فلسطين
السلطة القضائية 

المجلس األعلى  للقضاء الشرعي
 محكمة رفح الشرعية االبتدائية

طائرات االحتالل ترش مبيدات 
"كيميائية" شرق غزة

غزة/ فلسطين:
رشــت طائــرات االحتالل اإلســرائيلي، أمــس، مبيــدات كيميائية على 
األراضــي الزراعية الممتدة على طول الســياج الفاصــل بين قطاع غزة 

واألراضي المحتلة عام 1948م.
وقــال مركز الميزان لحقوق اإلنســان، في بيان، إن عمليات الرش بدأت 
فــي الصباح الباكــر للمناطق الشــرقية لمدينة غزة وصوال إلى وســط 

القطاع.
وحذر المركز مــن اآلثار الكارثية لعمليات الرش علــى حياة المواطنين 
ومستقبل اإلنتاج الزراعي في غزة. كما حّذر من اآلثار الكارثية الستمرار 
عمليات رش المبيدات على حياة المواطنين ومســتقبل اإلنتاج الزراعي 

واألوضاع االقتصادية والصحية.
وأضــاف: بدال من قيام االحتــالل بواجبه القانوني، في مســاندة قطاع 
الصحة الفلســطينية وتقديم غوث دوائي وغذائــي، يقوم بتدمير قدرة 
الســكان في غزة على تأمين غذائهم من خالل زراعة أراضيهم؛ في ظل 
التحذيرات العالمية من تأثر إمدادات الغذاء حول العالم بفعل "كورونا".

وأكــد المركــز الحقوقي علــى ضرورة الحفــاظ على البيئــة ومكوناتها 
وتعزيز الجهود لتوفير األغذية الصحية والمياه النظيفة التي تساعد في 

تقوية المناعة لمواجهة الجائحة.
وطالــب المجتمــع الدولي بااللتــزام بواجباتــه القانونيــة واألخالقية، 
والتدخل لمنع االحتالل من مواصلة اســتخدام المبيدات الزراعية إلبادة 
مزروعــات الفلســطينيين وتعريــض حياتهم للخطــر، والتدخل الفاعل 

لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ومنذ ســنوات، تتكرر عمليات رش طائرات االحتــالل للمناطق الزراعية 
الفلسطينية المحاذية للســياج الفاصل بين غزة واألراضي المحتلة عام 

1948م، كل عدة شهور.

وفــي فبرايــر/ شــباط الماضــي، أعلنــت وزارة الزراعة بغــزة، األراضي 
المتضررة من رش المبيدات الكيماوية، "مناطق منكوبة".

وتكبّد المزارعون الفلســطينيون خسائر جرّاء عمليات الرش، زادت في 
الشهر ذاته عن 1.25 مليون دوالر.

وبحســب الــوزارة، فإن طائــرات االحتالل بــدأت أولــى عملياتها برش 
المبيــدات، لهــذا العام، فــي 14 يناير/ كانــون الثانــي الماضي، حيث 
شــملت كافة المناطق الزراعية الواقعة في المنطقة الشرقية الحدودية 

من شمالي القطاع حتى جنوبه.
وفي يوليــو/ تموز 2018، قالــت صحيفة "هآرتــس" العبرية في تقرير 
لها، إن ســلطات االحتالل تســتخدم مبيدات ذات تأثيرات خطيرة، لمنع 
النباتــات من النمو، وإبقــاء المنطقة فارغة كي يتســنى لقوات الجيش 

مراقبتها بشكل جيد.

"الشعبية" تدعو إلى إنشاء صندوق 
وطني للتكافل االجتماعي 

غزة/ فلسطين: 
دعت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين إلى إنشاء صندوق وطني للتكافل 
االجتماعي يحقق العدالة بهدف تعزيز صمود أبناء شــعبنا المتضررين من 
اإلجراءات والظروف االســتثنائية لجائحة "كورونا"، وتقديم مساعدات مالية 

وعينية تحفظ وتصون كرامتهم.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، في بيان، أمس، 
أن الجبهــة تواصل جهودها واتصاالتها مع العديد من الجهات والقطاعات 
وخاصة الشــخصيات الوطنية ورجال األعمال من أجل العمل على تأســيس 
صندوق وطني للتكافل االجتماعي يحقق العدالة، ومتحرر من قيود الحزبية 

والفئوية.
وثمــن مزهــر الجهــود التي بُذلــت والمبــادرات التي تم إطالقهــا األيام 
واألســابيع الماضية فــي مواجهة الظــروف الراهنة، مشــددا على ضرورة 
مواصلة هذه المبادرات التي عكســت معاني التكافــل والتعاضد والحرص 
والمســؤولية الوطنية. وقال إن األزمة قد تطول لشــهور أخرى ما سيفاقم 
من معاناة شــعبنا المنهك أصاًل بالحصار واالنقسام واألوضاع االقتصادية 
الصعبــة، األمر الذي يتطلب المزيد من الجهود الوطنية والمبادرات البناءة 

التي تخفف من أعباء الحياة على قطاعات وشرائح فقيرة ومتضررة.
ودعا مزهر الشــركات والبنوك ومؤسســات القطاع الخــاص ورجال األعمال 
لتعزيز دورهــم بمواصلة جهودهم، معبرا عن أمل وثقة الجبهة الشــعبية 
بهم في تحمل مسؤوليتهم الوطنية واالجتماعية تجاه الفقراء والمحرومين 

من أبناء شعبنا. 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
طالب مســؤوالن فلســطينيان وكالة غوث وتشــغيل 
الالجئيــن الفلســطينيين "أونــروا" بالمســارعة في 
اتخاذ خطوات احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" 
فــي المخيمات الفلســطينية فــي لبنان التــي تعاني 
من ضعف شــديد في البنية التحتية وســوء األوضاع 
االقتصادية، متهميــن "أونروا" بالتباطــؤ في القيام 

بالمهام المنوطة بها تجاه المخيمات.
عضــو القيــادة السياســية لحركة حماس فــي لبنان 
ومســؤولها السياســي في صيدا أيمن شناعة وصف 
األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المخيمات 
اللبنانية بأنها صعبة جدًا وتزيد من خطورة انتشــار 

"وباء كورونا".
وقــال: "أونــروا المســؤول األول عــن المخيمات لم 
توفــر أدنى أســباب الوقايــة والحماية حتــى اللحظة 
لــذا ندعوهــا لتحمل مســئولياتها في ظــل األوضاع 
االقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها لبنــان عامــة 
والالجئــون الفلســطينيون خاصة بعد قــرارات وزير 
العمــل اللبناني الجائرة بحقهم واضطرت عددًا كبيرًا 

منهم لمغادرة أعمالهم".
وبين شناعة أن مؤسسات المجتمع المدني والفصائل 
الفلســطينية تؤدي دورها في تعزيز صمود الالجئين 
حيث بادرت حماس إلطالق حملة إغاثية بقيمة نصف 
مليون دوالر، ســتوزع كمســاعدات عينيــة في مخيم 
عيــن الحلوة الذي يضم 80 الف فلســطيني، في ظل 

وأضــاف: "حتى اللحظة ال يوجد تدخــل جدي وعملي 
من األونروا للحد من انتشــار "الفيــروس"  كالتعقيم 
ورش المبيــدات فــي االزقــة والمجــاري، وحتى على 
المســتوى اإلغاثــي فهي لم تســتجب  لمطالبتنا لها 
بالتدخــل لتوفير بعــض المبالغ الماليــة والحصص 

الغذائية للعائالت".
وأشــار هويــدي إلى أن األمــر اقتصر حتــى اآلن على 
مبــادرات إغاثية للفصائل كمبــادرة "حماس" وغيرها 
اللبنانيــة لتقديــم  الدولــة  الفصائــل، داعيــًا  مــن 
المســاعدات المالية لالجئين الفلســطينيين أســوة 

باللبنانيين في هذه األزمة.
وذهــب إلــى القول: "شــكلنا لجنــة صحية برئاســة 
االونروا وعضوية )لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني( 
كتمثيل رسمي عن الدولة اللبنانية باإلضافة لشراكة 
فصائــل منظمــة التحرير وحمــاس وفتح والســفارة 
الفلســطينية واللبنانية والمجتمــع المدنية واألهلية 
والشــعبية عقدت أربع لقاءات طالبت خاللها "أونروا" 

بتقديم مبالغ مالية لالجئين".
وتابع هويدي: "أونروا وضعت خطة لتقديم مساعدات 
نقديــة لالجئيــن لكنها تريــد وضع بعــض المعايير 
المرفوضة مــن قبلنا على اعتبــار أن جميع الالجئين 
حاليَّا بحاجة لها  حتى على مســتوى موظفي األونروا 

نفسها".
وبيــن أن أونــروا اتخــذت إجراءات خــالل األزمة كان 
لها انعكاســات سلبية على الالجئين إذ أوقفت رواتب 

التزام أغلب الناس بالحجــر المنزلي وعدم مقدرتهم 
على توفير قوت يومهم.

وأضاف: "أطلقنا مشــروع دعــم مالكي عربات الخضار 
داخل ســوق عيــن الحلوة التجــاري وســنطلق الحقا 
مشــاريع أخرى ضمن اســتراتيجيتنا للوقــوف بجانب 
الالجئ الفلسطيني وتعزيز صموده جنبًا إلى جنب مع 

دعم خيار المقاومة".
وأشار شناعة إلى أن خطر "كورونا" محدق بالمخيمات 
في ظل انتشــاره فــي لبنــان، فالمنظومــة الصحية 
ومراكزها ضعيفــة وال تكفي لمواجهــة "الفيروس"، 
قائــاًل: "هناك اتفاقيــات بين وزارة الصحــة واألونروا 
مــن  بالفيــروس  المصابيــن  لتغطيــة  والفصائــل 
الفلســطينيين ماليَّا لكن ذلك غيــر كافٍ". وأضاف: 
"علــى المؤسســات الدوليــة أن تبدأ ببنــاء منظومة 
طوارئ داخل المخيمات )...( نتواصل كفصائل لضبط 
مداخــل ومخــارج المخيمات حتى ال ينتقــل الفيروس 
لداخلهــا، علــى قاعدة إنجــاز عزل جزئــي للمخيمات 

والحد من عملية الحراك البشري منها وإليها".
بــدوره، قال مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق 
الالجئين" في لبنان علي هويدي: في 12 مخيما و58 
تجمعا فلســطينيا فــي لبنان، مــن يقوم-حتى اآلن-

بتقديم الخدمات لمواجهة "كورونا" هي المؤسسات 
األهلية ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الصحية 
باإلضافة للفصائل الفلسطينية لكن حجم الوباء اكبر 

من قدراتهم جميعًا.

موظفــي الصحــة بحجة أن "مــن يــداوم يُدفع لهم 
وطالمــا العيادات المقفلة فال حاجــة اليهم، كما أنها 
تتجــه لقطع رواتب المعلمين المياومين خالل شــهر 

نيسان".
ولفت إلى أن التزام الالجئيــن بالحجر المنزلي وعدم 
العمــل ســيزيد مــن صعوبــة األوضــاع االقتصادية 

واالجتماعية في أوساطهم.
وأبدى هويدي تخوفه من وفاة ثلث الالجئين في حال 
تفشي الفيروس في المخيمات "فوفقًا لدراسة أجريت 
فــي 2015 فإن ثلــث الالجئين يعانــون من أمراض 
مزمنــة ممــا يفرض علــى أونــروا والدولــة اللبنانية 

المسارعة بتلبية احتياجاتهم الصحية".
إلى ذلك، رفضت الفصائل والقوى الوطنية اإلسالمية 
في لبنان، المقترح الذي قدمته وكالة "أونروا" لتقديم 

مساعدات مالية لالجئين الفلسطينيين في لبنان. 
وكانت "أونروا" أبلغت الفصائل والقوى الفلســطينية 
أنها بصدد توزيع مســاعدات مالية على فئة محدودة 

من الفلسطينيين وليس على جميع الالجئين.
واعترضــت الفصائــل والقوى، في بيــان، أمس، على 
مقترح "أونروا"، وقالت إن طريقة توزيع المســاعدات 

المالية بهذا الشكل مرفوضة. 
ودعت الفصائل "أونروا" إلى توفير مســاعدات عاجلة 
لجميع الالجئين الفلسطينيين في لبنان ألن الظروف 
االقتصادية صعبة جــدًا ويعاني منها جميع الالجئين 

وليس فئة محدودة. 

"أونروا" تبدأ بتوصيل األدوية
 لالجئين الفلسطينيين في األردن

عمان/ فلسطين:
قالت وكالة غوث وتشــغيل الالجئيــن "أونروا" إن الكوادر الطبيــة التابعة لها بدأت 

بتوزيع وتوصيل األدوية الالزمة لالجئين الفلسطينيين في األردن.
وأوضحت الوكالة، في بيان، أمس، أن الجولة األولى من التوزيع ستستغرق أسبوعين 
تقريبا، مبينة أن المرضى المســتهدفين هم: مرضى الســكري، ارتفاع ضغط الدم، 
الذيــن يعتمدون على األنســولين، والمرضــى المصابين بأمراض مزمنة والنســاء 
الحوامل المصابات بداء السكري، الذين كانوا من المقرر أن يحصلوا على عالجاتهم 
بيــن 21 مارس و31 مارس 2020. وأضافت أن هذه المبادرة جاءت ضمن سلســلة 
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الوكالة للحد من انتشــار فيروس كورونا )كوفيد- 
19( وحرصًــا علــى إيصــال األدوية لمحتاجيها فــي الوقت المحــدد، خاصة في ظل 

الظــروف الراهنة وفرض حظر التجــول من قبل الحكومة األردنية للحد من انتشــار 
الفيروس. وأشــارت إلى أنها تناقــش مع الحكومة األردنية أفضــل وقت إلعادة فتح 
المراكــز الصحيــة وإعادة البدء في تقديم الخدمات الصحيــة الحيوية في 25 مركزًا 
صحيًا مع ضمان الســيطرة علــى تجمع الناس. ودعت "أونــروا" الالجئين إلى البقاء 
فــي منازلهم واحتــرام التباعد االجتماعــي لحماية صحتهم وصحة أســرهم وكذلك 
مجتمعهــم. وأكد مدير عمليات الوكالة فــي األردن محمد آدار، أن المنظمة األممية 
تبــذل قصارى جهدها لتقديم األدوية لالجئين المحتاجين بأســرع طريقة في جميع 
المخيمات. وقال آدار إن المراكز الصحية التابعة للوكالة عملت على تقديم النصيحة 
واالرشــاد لالجئي فلسطين من النســاء الحوامل الالتي يوشــكن على الوالدة، بأن 
يتوجهن باالتصال فورًا بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة األردنية لتنسيق موعد 

الوالدة وتسوية مدفوعاتهن.

القوى الفلسطينية ترفض طريقة الوكالة الدولية لتوزيع المساعدات
مسؤوالن فلسطينيان يطالبان "أونروا" بوقاية الجئي لبنان من "كورونا"



إعالن تغيير اسم صيدلية
تم تغيير اســم صيدلية عبســان المركزية تو الكائنة في عبسان الكبيرة 

الشارع العام إلى صيدلية األفندي.

إعالن للعموم
يعلن مراقب الشــركات- أن شركة عبد ربه محمد عفانة وأوالده للصناعة 
والتجارة ذ.م.م ويمثلها رئيس هيئة المديرين السيد/ بالل عبد ربه عفانة 
ووكيله المحامي/ محمود جحجوح والمسجلة لدينا كشركة ذات مسؤولية 
محدودة لدينا تحت رقم 563160647 بتاريخ 2017/5/9 تقدمت بطلب 
لتغيير اســم الشــركة بناء على محضر الجمعية العامة للشــركاء المحرر 

2020/3/19 إلى

 )أبناء عبد ربه محمد عفانة وشركاهم للصناعة والتجارة(.
تحريرًا في: 2020/4/5م.

مراقب الشركات

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني

االدارة العامة للشركات 
مراقب الشركات

إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ رياض عبد محمد علي عطا اهلل من سكان 
غزة هوية رقم / 941378259 قد تقدم بطلب لتصحيح اســم/ جده لوالده 
والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // محمد علي العبد عطا اهلل 

القطعة 700 القسيمة 15 أراضي 
إلى االسم الصحيح له // محمد علي العبد يوسف عطا اهلل

لذلــك فإن اللجنــة المختصة تحيــط الجميع علمًا بهــذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خــالل مدة أقصاها خمســة عشــر يومًا مــن تاريخ اإلعالن وإال فســيتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األسماء
أ . موفق محمد علوان

دولة فلسطين
سلطة األراضي 

لجنة تصحيح األسماء

مذكرة تبليغ اعالم حكم غيابي 
صادر عن محكمة شمال غزة الشرعية

الى المدعى عليه / احمد بن ســامي بن عويض ســليمان من جمهورية 
مصــر العربية ومجهول محل اإلقامة فيهــا اآلن لقد حكم عليك من قبل 
هــذه المحكمة في القضيــة أســاس 2019/561 بتاريــخ 2020/3/29 
وموضوعهــا تفريق للضرر من الغياب لصالح المدعية / نهلة بنت عمران 
بن ســالمة حمضل من روبين وسكان مشروع بيت الهيا بتطليقها منك 
طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى قبل الدخول وقبل الخلوة وال عدة عليها 
دفعا للضرر الحاصل لها من تعليقك أكثر من ست سنوات بدون وجه حق 
و ال وجه شــرعي ولها الحق ان تتزوج بمن تشــاء من المســلمين األكفاء 
بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وضمنتك الرسوم والمصروفات 
القانونية حكما وجاهيا بحق المدعية قابال لالســتئناف غيابيا بحقك قابال 

لالعتراض واالستئناف لذا جرى تبليغك حسب األصول . 
وحرر في 9 شعبان لسنة 1441هجرية الموافق 2020/4/2م

                          قاضي شمال غزة الشرعي
                    الشيخ/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة شمال غزة الشرعية االبتدائية
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

السجان الصهيوني من
 البّقة إلى الكورونا ؟!

أذكر في تسعينات القرن الماضي حينما كنا في سجن جنيد وكان 
يأتينا معتقل منقول من النقب، نطلب منه وضع أشــيائه وســط 
الغرفة ثم نفتّشــها تفتيشا دقيقا بحثا عن حشرة البقّ، نمحّص 
دفاتره ومالبســه وكتبه، فتسريب البق من المعتقالت حينها الى 
غرف السجن المركزي مصيبة ما بعدها مصيبة، كانت تنتشر في 
الخيم بين "أبراش" الخشــب فتقضّ مضاجع االسرى ويفضلون 
النوم خارج الخيمة عرضة للفئران الصحراوية والعقارب واالفاعي 
هروبــا من هذه الحشــرة اللئيمــة، كانت تقوم بعمليــة التخدير 
فتنهــب من دم النائم حيث شــاءت دون شــعوره حتى اذا فرغت 
وانســحبت الى مواقعهــا الخفيّة وذهــب أثر التخدير اســتيقظ 

األسير على لدغاتها واكتشف االثار المؤلمة. 
واذكــر أن أحد المعتقلين في ســجن النقب طلــب مني أن أكتب 
عن البق في الســجون فقلت أن هناك أمــورا أهم بكثير من هذه 
الحشــرة الصغيرة وعندما صــرت في النقب وذقــت من ويالتها 
أدركــت كم أن هذه البقة مريعة ومقرفــة ومؤلمة وخبيثة، وكان 
ممثلو المعتقل يطالبون إدارة السجن برشّ المبيد الذي يقضي 
علــى هذا الوباء وال حياة لمن تنادي، كانوا يتلّذذون على عذابات 
االســرى كما هــو حالهم فــي أمور كثيــرة مثل اإلهمــال الطبي 
والتغذيــة والتهويــة والتفتيش والقمع والبوســطة ومــا يفعله 
بزيــارات االهل والمحاكم واالعتقــال اإلداري والعزل وكل صنوف 

العذاب لهذه الزبانية التي تمارس ساديتها كما تتنفس .
ومن األمثلة على قدرتهم على احضار المبيد المناســب للخالص 
من هذه الحشــرة أنه كان )على سبيل المثال( في سجن عسقالن 
تنتشــر الصراصيــر بــكل أنواعها، ولما تنتشــر بطريقــة مريعة 
ويتقزز منها السجانون بحيث عندما ترفع شيئا تجد تحته عشرات 
الصراصيــر، تجدهم يحضرون مبيدا فــال تجد بعدها أي صرصور 

لفترة طويلة.
 اذًا هم قادرون أن يقضوا على البقّ ولكنهم ال يريدون. 

ودار بيننا نقاشــات طويلة لنكتشــف في نهاية المطاف أن هناك 
تشــابها كبيــرا بين الســجان والبّقــة، االثنان يأتي مــن قبلهما 
العذاب واالشــمئزاز والمالحقة القميئة الذميمة لالنقضاض على 
راحة هذا المعتقل، مشــتركان في اللدغ واحــداث األلم ومحاولة 
مص دماء وزهرة شــباب هذا األســير، فكيف اذًا ســيفكر السجان 
بالخالص من هذه الحشــرة التي تكمّل دوره أو أنها تقوم بذات 

الدور؟؟ 
لــم ينتــه زمن البــقّ اال وأتى زمن فيــروس الكورونــا فهل هذا 
الســجّان معنيّ بتجنيب االســرى وباء الكورونا ، فإذا قسنا االمر 
بتصرفــه اتجاه البقّ فســرعان ما نصل بأنه معنــيّ جدا بإغراق 
الســجون في هذا الوبــاء، ثمّة فــرق بالنتائج المهولــة فيما لو 
"ال ســمح اهلل" تفشّــى هذا الفيروس في السجون، هل سيحتمل 
المســئولية عن هذه النتائج التي ســتكون عواقبهــا وخيمة الى 
أبعــد مــا يصله خيال هذا الســجان ومن يقــف وراءه من حكومة 

يمينية في غاية العنصرية والتطرّف.   

رام اهلل- غزة/ محمد عيد:
يقبــع 180 طفاًل أســيرًا داخل ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي، رغــم النــداءات 
والمطالبات الدولية والحقوقية المتكررة 
باإلفــراج عنهــم، فيمــا جــددت حركة 
حمــاس دعوتها لتقديم قــادة االحتالل 
للمحاكمة الدوليــة جراء جرائمهم بحق 

األطفال الفلسطينيين.
وأكدت فصائل ومؤسســات فلسطينية، 
فــي بيانــات منفصلــة، أمــس، تزامنًا 
مــع يوم الطفــل الفلســطيني 5 إبريل/ 
نيســان، علــى ضــرورة إطــالق ســراح 
األطفال األسرى، والعمل على حمايتهم 
وإنقاذهــم مــن جرائم االحتــالل وقبل 

تفشي فيروس "كورونا" داخل سجونه.
ويعتقل االحتالل األســرى األطفال في 3 

سجون هي: "عوفر، مجدو، الدامون".
وذكرت وزارة األســرى والمحررين بغزة، 
احتجــزت  االحتــالل  ســجون  إدارة  أن 
طفلين من األسرى في "عوفر"، أول من 
أمــس، وبداًل من أن تُطلق ســراحهما، 
احتك هؤالء األطفال مباشــرة مع بعض 
المصابيــن  والســجانين  المحققيــن 
بفيــروس "كورونــا" األمر الذي يشــكل 

خطرًا كبيرًا على حياتهم.
وأوضحــت الــوزارة أن قــوات االحتــالل 
نهايــة  وحتــى   2019 خــالل  اعتقلــت 
مــارس/2020 نحو )789( طفال، تتراوح 
أعمارهــم ما بيــن 12-18 عامًــا، وهو 
رقــم كبير وغير مســبوق، عــدا عن أنها 

تحرمهم من أبسط حقوقهم.
وطالبت الوزارة اللجنة الدولية للصليب 
لألمــم  الســامي  والمنــدوب  األحمــر 
المتحدة وكافة المؤسسات الدولية التي 
ترعــي حقــوق األطفال بضــرورة العمل 
مــن أجل االفــراج عن األســرى األطفال 

ومحاسبة االحتالل على جرائمه.
كمــا قال نادي األســير: إنــه منذ مطلع 
العــام الجــاري 2020، شــهدت قضيــة 
األسرى األطفال تحوالت خطيرة، حاولت 
إدارة ســجون االحتــالل فرضهــا داخل 
السجون، تمثلت في قضية نقل األطفال 
دون ممثليهــم مــن ســجن "عوفر" إلى 

األسرى االهتمام المطلوب.
وطالبت الشبكة بإلزام االحتالل بتطبيق 
القوانيــن الدوليــة المتعلقــة بحمايــة 
األســرى، مؤكــدة أن األســرى األطفال 
يعانــون ظروًفا اعتقالية بالغة القســوة 
من عزل وتعذيب، وإهمال طبي متعمد.

ودعت إلى توســيع الحراك الفلســطيني 
محليــا واقليميا ودوليا مــن أجل الدفاع 

عن قضية األسرى وإطالق سراحهم.
جرائم االحتالل

اإلســالمية  المقاومــة  حركــة  وقالــت 
حماس: إن جرائم االحتالل بحق األطفال 
الفلســطينيين تســتوجب تقديــم قادة 

االحتالل للمحاكمة الدولية.
وأكــد المتحــدث باســم الحركــة حازم 
قاســم، أن ســلطات االحتــالل تواصــل 
انتهاكها بشكل ممنهج وصارخ للحقوق 
الفلســطينيين،  لألطفــال  األساســية 
كالحق بالحيــاة والحرية والعيش بأمان 
والتعليــم. وقــال: إن اســتهداف جيش 
االحتالل  لألطفال الفلسطينيين بالقتل 
واإلصابة واالعتقال، ظل سياســة ثابتة 
خالل انتفاضات شــعبنا والحــروب التي 

شنها االحتالل على قطاع غزة.
وأكــد قاســم أن هــذه الجرائــم ضــد 
المحاسبة  الفلسطيني تستوجب  الطفل 

والمحاكمة الدولية لقادة االحتالل.
اللجنــة  رئيــس  أكــد  الســياق،  وفــي 
النائــب  الشــعبية لمواجهــة الحصــار، 
جمال الخضــري، أن األطفــال )دون 18 
عامًا( يمثلون قرابــة %50 من المجتمع 
الفلســطيني، وهــم علــى رأس الهــرم 
والمضايقات  لالعتــداءات  التعرّض  في 
والحرمان من أبســط حقوقهم بســبب 
االحتالل والحصار واإلغالق واالستيطان 
أن  الخضــري  وأوضــح  واالعتقــال. 
معانــاة األطفال الفلســطينيين مُركبة 
ومُضاعفــة، فهم يحرمون من أبســط 
حقوقهم، ويعيشــون معانــاة عوائلهم 
وأهاليهــم بما ينعكــس عليهم من آثار 
سلبية. وشدد الخضري على حاجة أطفال 

سجن "الدامون".
وأضاف النادي: األمر الذي اعتبره األسرى 
والمؤسســات الحقوقية، تحــواًل خطيرًا 
ومحاولة لســلبهم أحد أهم مُنجزاتهم، 
والمتمثل بوجود مشرفين على األسرى 
األطفال داخل السجون، لتنظيم حياتهم 
ظــروف  مواجهــة  فــي  ومســاعدتهم 

االعتقال.
وأشــار إلــى أن االحتــالل يطبــق بحقّ 
األطفال في الضفة القانون العســكري، 
فيمــا يُطبــق إجراءاته االســتثنائية في 
القانــون "المدنــي اإلســرائيلي" علــى 
أطفــال القــدس، كجــزء من سياســات 
التصنيــف التــي تُحــاول فرضهــا على 
الفلسطينيين، وترسيخ التقسيمات التي 

فرضتها على األرض.
ولفت نادي األســير النظــر إلى أن أعلى 
نســبة اعتقــاالت بين صفــوف األطفال 
ســجلت في مدينة القدس، حيث يواجه 
أطفالها عمليات اعتقال متكررة، وبعض 
األطفال لــم يتمكن على مدار ســنوات 
من استكمال تعليمه بســبب االعتقال، 

وجرّاء عمليات الحبس المنزلي.
األســرى  شــؤون  هيئــة  وجــددت 
للمؤسســات  مطالبتهــا  والمحرريــن، 
والمؤسســات  والدوليــة  الحقوقيــة 
التــي تعنــى بحقــوق الطفــل بالضغط 
علــى االحتــالل لإلفــراج عــن األطفــال 

الفلسطينيين من سجون االحتالل.
مــن جانبهــا، أكــدت مؤسســة مهجة 
القدس للشهداء واألســرى، أن األسرى 
األطفال يعيشــون ظروفا صعبة وقاسية 

داخل سجون االحتالل.
القــدس: إن ســلطات  وقالــت مهجــة 
االحتالل ال تزال مســتمرة في انتهاكها 
بحق األسرى وانتهاج المحاكم الصورية 
قوانيــن  وتطبيــق  القاصريــن  بحــق 

عنصرية بحقهم.
وشددت على ضرورة إنقاذ حياة األسرى 
األطفال خاصة في ظل انتشــار فيروس 
شــبكة  شــددت  بدورهــا،  "كورونــا". 
المنظمــات األهليــة الفلســطينية على 
ضــرورة  أهميــة إيــالء قضيــة األطفال 

فلسطين للمزيد من االهتمام والرعاية، 
وحمايتهم من بطــش االحتالل الذي ال 

يستثني طفاًل أو رجاًل أو امرأة.
وقــال "أطفالنــا ال يســتطيعون التنقــل 
والتحرك بحرية، ليس من اليوم بســبب 
جائحــة كورونــا، وإنما من قبل بســبب 
االحتــالل والحصــار حيــث يحرمون من 
الســفر والتنقــل، وحتى زيــارة مدنهم 
وقراهــم والتنقل فيهمــا بينهم، وزيارة 

القدس".
وطالب النائب في المجلس التشــريعي 
المجتمــع الدولــي بممارســة ضغــوط 
حقيقيــة لرفــع الحصــار ومنــح األطفال 
حقوقهم المشــروعة، والتحرك الســريع 
والفاعل إلطالق ســراح األســرى وخاصة 
األطفــال منهم في هــذا الوقت الصعب 

والحساس.
إلى ذلك، حذرت الحركة العالمية للدفاع 
عن األطفال من خطــر محدق باألطفال 

الفلسطينيين بسبب جائحة "كورونا".
وقالت الحركــة العالميــة: إن هذا األمر 
يُلحق باألطفــال تعذيبا نفســيا، ويؤثر 
على صحتهــم العقلية، ويضع أســرهم 
تحت ضغط كبيــر، مؤكدة اســتمرارها 
في الدفــاع عن األطفال الفلســطينيين 
الظــروف  رغــم  حقوقهــم،  وحمايــة 
الشــعب  يعيشــها  التــي  االســتثنائية 

الفلسطيني.
وذكــرت أن انتهــاكات قــوات االحتالل 
لحقوق األطفال أدت إلى استشهاد ثالثة 
أطفــال فلســطينيين منذ بدايــة العام 
الجاري في قطاع غــزة والضفة الغربية، 
علما أن االحتالل قتل العام الماضي 28 

طفال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المجتمــع  العالميــة  الحركــة  وطالبــت 
الدولــي خاصــة األميــن العــام لألمــم 
اإلنســان  حقــوق  ومجلــس  المتحــدة، 
و"اليونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية، 
بالتحرك الســريع والجــاد للضغط على 
حكومة االحتالل إلطالق ســراح األسرى 

األطفال.

ا حماس: جرائم االحتالل بحق األطفال تستوجب محاكمته دوليًّ

180 طفــًل أسيــًرا فــي سجـــون 
االحتلل ودعوات إلطلق سراحهم

وزارة األسرى: االعتقاالت
 بحق األطفال غير مسبوقة

نادي األسير: قضّية األسرى 
األطفال شهدت تحّوالت خطيرة

الخضري: األطفال يمّثلون نصف 
المجتمع ويحرمون من حقوقهم
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

قبل أن يتفشى 
وباء التشبيح

لمى خاطر

إن واجب حماية الناس ال يبّرر إهانتها، أما مخالفو 
القانــون ومــن يتعمــدون االســتهتار والالمبــاالة 
فهؤالء يحاسبون رســميًا وعلى قدر المخالفة، وال 
يحــق ألحــد أن يمنح نفســه الحق في إنشــاء صكوك 
الحســاب والعقــاب واألمر والنهي، لمجرد أنه ينتســب 

للتنظيم المكّون للسلطة القائمة.

غزة وكورونا.. على من 
تقع المسؤولية؟!

د.أيمن أبو ناهية

فــي هــذه المرحلة حيــث يعيش العالــم كارثة 
كورونــا التي تزداد انتشــارًا واضــرارا، فإن غزة 
تصبــح فــي أشــد الحــاالت وأصعبهــا وأكثرها 
احتياجا للدعم والمســاندة لمواجهة هذه الوباء 
المدمــر، وتوفير االمكانــات الصحيــة الالزمة، 
ومعروف أن غزة من اكثر مناطق العالم اكتظاظا 
وازدحامــا بالســكان، ان لــم تكــن أكثرها على 
االطــالق، وأرض القطاع فــي مجملها صحراوية 
مما يزيد امور المعيشة صعوبة، ويجيء الحصار 
االســرائيلي ليزيد الوضع تعقيدًا ومعاناة، ومن 
حســن الحظ كان هناك ١٢ حالــة إصابة فقط 
حتــى مســاء أمس، ممــا يعنــي أن االوضاع في 
القطــاع ايجابية الى حد كبيــر والمطلوب اغالق 

احتماالت التزايد.
الــذي يحاصــر غزة هــو االحتــالل اإلســرائيلي 
منذ أربعة عشــر عاما متواصلة بــل ويمعن في 
تشــديده بهدف خنق اهله على مرأى ومســمع 
العالــم دون توجيه له أي إدانة حقيقية بالرجوع 
التفاقية جنيف الرابعة التي تتعارض مع االحتالل 
والحصــار تجبره على انهاء حصاره كلية وســط 
هذه االوضاع الصعبة بانتشــار الوباء لتســهيل 
دخول أي مســاعدات طبيــة دون أية عوائق، وال 
بد من االشارة هنا الى معبر رفح والتواصل بين 
غزة ومصــر، والقاهرة كما هــو معروف ال تعيق 
ايصال اية مســاعدات وهي تعمل على تسهيل 
االوضــاع والظــروف وال يهمهــا شــيء ســوى 
منع تســلل أي جماعات أو أفــراد يحاولون اثارة 

الفوضى بداخلها.
آن االوان لكي يعلي المجتمع الدولي ومنظمات 
الحقوق االنســانية اصواتهم عاليــا في مجلس 
االمن والجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات 
الدولية باســتغالل انتشــار وباء كورونا للضغط 
على ســلطات االحتالل كي تنهي الحصار على ٢ 
مليون انســان يعيشــون في غزة دون أي مبرر، 
أجــل آن االوان تتنفس غــزة المعزولة عن بقية 
العالم وتقــاوم فيروس كورونــا، والحال كذلك 
بالنســبة للضفة التي وإن كانــت بوضع أفضل 
قليــاًل إال انها بحاجــة للدعم العالمــي، كما هو 

التعاون بين جميع دول العالم.
من ناحية اخرى فإن المســؤولية االولى تتوقف 
علــى المســاعدة تتوقــف علــى القيادتيــن في 
الضفــة وغــزة وضــرورة التعاون، وقد ارســلت 
الســلطة المســاعدات المتوفرة الى غزة ولقيت 
هــذه الخطوة ترحيبا مــن الجميع، وعلى هاتين 
القيادتيــن ان ترتقيــا فــوق مســتوى الخالفات 
واالنقســام بالدرجة االولى، باإلضافة للخطوات 

االخرى المطلوبة اسرائيليا ودوليًا.
كمــا ال بــد من االشــارة ايضًا الى المؤسســات 
الدولية ودول العالم القادرة وضرورة أن تساهم 
كلها في توفير المســاعدات الالزمة لمســاندة 
غــزة فــي هــذه الظــروف الصعبة، وقــد أصاب 
الناطق باسم االمم المتحدة حين قال إن القطاع 
يقــع ضمن المناطق الهشــة التي يجب دعمها، 
ويجب أن يتم التجاوب مــع دعوة لجنة التحقيق 
التابعــة لألمم المتحــدة و٢٤ مؤسســة دولية 
حقوقية ومركزًا، الى رفع الحصار عن غزة وإنهاء 

االغالق االسرائيلي عليها.

لــم يمــِض وقت طويــل على بــدء قــرار حظر 
التجول والتنقل في الضفة الغربية حتى تحوّلت 
ما تُســمى بلجان الطــوارئ إلى عــبء إضافي 
علــى الناس في كثير مــن المناطق في الضفة، 
وخصوصــًا تلك اللجــان المتخصصة في نصب 
الحواجــز بين أحياء المــدن وعلى مداخل القرى 
والمخيمات، وعناصرها من المنتســبين لحركة 
فتح، بــل يبدو أن هذه المهمــة باتت الوحيدة 
التــي تمارســها لجــان الطوارئ فــي وقت كان 
يمكــن أن يكون مجال نشــاطها أوســع وأجدى 
بكثير من مجرد نصب الحواجز ومحاسبة الناس 
وأحيانًا إهانتهم، األمر الذي تســبب بمشــاكل 
كثيــرة في عــدد مــن المناطــق تطــورت إلى 

اعتداءات على الشخوص والممتلكات.
ال أدري حقيقــة إن كانــت الســلطة وقيادة فتح 
قد وعت إلــى خطورة أن تمنح أعضاءها تحديدًا 
تصريحًا بممارســة هكذا عمل أم ال، وهو العمل 
الــذي يُفتــرض أن يكون فقط مــوكاًل لجهات 
أمنيــة رســمية، مؤهلــة لممارســة دور كهذا، 
وقبل كل شــيء واعية إلى أنها تتعامل مع أبناء 
شــعبها، وليس مع أعداء أو مستوطنين يُخشى 

من اقتحامهم المناطق الفلسطينية!
ولعّل من البدهيات التنبيه إلى التبعات الخطيرة 
التــي يمكــن أن تفرزها هكذا سياســة، أي منح 
أعضاء فئــة معينة امتيازًا للعب دور أمني يتعلق 

بالتعامل مع الناس، وما يمكن أن ينشأ عن هذا 
المســلك من ظواهر كالعصابوية واالســتزالم 
واالســتقواء على الضعفاء واســتفحال الواسطة 
والمحسوبيات، وما يترتب على ذلك من فوضى 
وانتهاكات خطيرة وعــداوات قد تتطور حتى ال 

يصبح ممكنًا السيطرة عليها فيما بعد.
إن واجــب حمايــة النــاس ال يبــرّر إهانتها، أما 
مخالفــو القانــون ومــن يتعمدون االســتهتار 
والالمباالة فهؤالء يحاســبون رسميًا وعلى قدر 
المخالفة، وال يحق ألحد أن يمنح نفسه الحق في 
إنشــاء صكوك الحساب والعقاب واألمر والنهي، 
لمجرد أنه ينتســب للتنظيم المكوّن للســلطة 

القائمة.
أوضــاع الطوارئ ليســت فرصة لكــي يبرز أحد 
قوّته ويتدرب علــى ترهيب الناس وإخضاعهم 
والتجبّــر بهــم، بــل إن حــال النــاس الصعب 
يســتدعي رأفــة بهــم وتقديــرًا ألوضاعهــم، 
وإغاثتهم دونما اســتعراض، وتفقــد أحوالهم، 
والوعي بآثــار حالة اإلغالق عليهم، خصوصًا مع 

مرور األيام.
إن الخطــورة الحقيقيــة التي قد تفاقم انتشــار 
الوباء ليســت من شاحنة تنقل مواد غذائية من 
مدينــة إلى قرية أو مــن محافظة إلى أخرى، وال 
من شخص اضطر للتحرك بسيارته لتلبية حاجة 
ضرورية، بل من التجمعات العشوائية، ومظاهر 

التجمهــر، حتى لو كان التجمهــر لغرض إغاثي 
أو أمنــي، كذلك من التهاون فــي إلزام العمال 
العائدين من الداخل المحتــل بالحجر، ذلك أن 
العمال باتــوا تقريبًا الثغرة األساســية التي قد 

تساهم في زيادة اإلصابات.
إلى جانب مسؤوليتها في مكافحة وباء كورونا، 
على الســلطة أن تحاصر آفــة )الزعرنة( قبل أن 
تستفحل وتتفشــى وتعدي شــريحة كبيرة من 
النــاس، فهــذا الظــرف الصعــب ليــس فرصة 
الســتعراض العضالت وحشــد األنصار وتأكيد 
الســيطرة، بل لعّل مظاهر االستقواء والضغط 
على الناس ستأتي بنتائج عكسية فيما بعد، وإن 
كان الجمهور مطالبًا باالنضباط والمســؤولية 
وااللتــزام وعــدم االســتهتار، فإنه لــن يتخّلق 
بهذه الصفات إال إن التزم بها قبله من هم في 
موضع المسؤولية، وكانوا قدوة في انضباطهم 

وعدالتهم ومنعهم الظلم والتسيّب.
لقــد عانى الفلســطينيون في محطــات عديدة 
من تاريخهم من مثل هــذه الظواهر، وال يجوز 
الســماح بتكرارهــا وانتشــارها، أو غض الطرف 
عنهــا، أو تجاهل آثارها على مســتويات عديدة، 
خصوصــًا أن هــذا الظــرف تحديــدًا ال يحتمل 
مثلهــا، مهما كانت الحجة، وليــت من يعطون 
الضــوء األخضر لها اليوم يدركــون أنهم الحقًا 

سيكونون أول المكتوين بنارها.

منذ تفشــي كورونا في أصقــاع األرض، وإعالن 
منظمة الصحة العالمية بتعرض البشــرية لوباء 
حقيقي، بادرت منظمات الرعاية الصحية ومراكز 
البحــث العلمي بمحاوالت الكشــف عــن طبيعة 
وخصائص هــذا الفايروس غريــب األطوار الذي 
يتشــكل بين الفتــرة واألخرى ومــن منطقة إلى 
منطقة أخرى، دون أي تقدم لفرق البحث العلمي 
فــي التوصل إلى معلومات كافية قد تقودها إلى 
تحديد اللقاح المناســب ومنه إلــى إنهاء األزمة 

العالمية. 
العديد مــن الخبراء فــي علم السياســة واألمن 
واالقتصاد يُعزي هذا الفشل إلى تدخل اإلنسان 
من خالل إجراء تجارب علمية شــّكلت خطرًا على 
حياة اإلنســان، مســتندين إلى بعــض المعارف 
المعلوماتيــة التــي تنشــرها منظمــة الصحــة 
العالمية، وبعــض التقارير الدوليــة التي ترصد 
وتتابع تطور الفيروس وتأثيراته على المجتمعات 
الغربية والعربية، والتداعيات التي ســتؤثر على 
مســتوى العالقة بين قطبين من أقطاب العالم، 

الواليات المتحدة األمريكية والصين.
المؤيدون لهذه النظرية هم قّلة على المســتوى 
العالمــي، ويقــرؤون األزمــة من زاويــة مختلفة 
تمامــًا، أهــم محاورهــا: الهيمنة علــى اقتصاد 
العالم ووضــع الدول العظمى فــي دائرة ضيقة 
لكشــف ظهرها الذي يســتند علــى وهم وخداع 
وتضليل شــعوبها، وأنها معرضــة لالنهيار بين 

عشــية وضحاها، وقد ظهرت هــذه الدالالت في 
العديــد من بلدان العالم التي فشــلت في إدارة 
األزمة وإجــراءات الوقاية الالزمــة وتكبدت ثمنًا 
باهظــًا، منهــا: إيطاليــا، وإســبانيا، وبريطانيا، 
والواليات المتحدة األمريكية، وفرنســا، وإيران. 
فهــل كان هناك خطــأ مقصــود لإلطاحة بتلك 
الــدول؟ وما مصدر هذا الخطــأ؟ هل هو الصين، 
التــي تكبــدت آالف األرواح وتعــرض اقتصادها 
ألقــوى هــزة عالمية فــي تاريخهــا؟ أم الواليات 
المتحدة التي ُأغرقــت أيضًا في أتون األزمة وقد 
اجتاح الفايروس عــددا من والياتها والحجر على 
الواليــات األخرى، وإزهاق آالف األرواح، وخســائر 
ُقدّرت بمليارات الدوالرات؟ فمن المســؤول عن 
إشــعال حرب بيولوجية خســر بها العالم أجمع؟ 
فمــن المنتصر فــي هذه المعركــة التي ال تقبل 
القســمة فــي خســائرها إال علــى الجميــع؟ فقد 
اســتولى كورونا على الكــرة األرضيــة بكاملها 
وأوقعهــا فــي وحــل الهــالك.. فما الحــل؟ لقد 
عرضت الســينما عــام 1956 فيلمــًا يتحدث عن 
عالــم الطب »ابن ســينا« والذي بــرع في عالج 
ما أطلق عليه »الموت األســود« الذي انتشر في 
العالم، وهو مرض ســريع العــدوى وقاتل، وقال 
عنه ابن سينا: إنه مرض يلتصق باأليدي والشعر 
والوجه والمالبس، وينتقل من شــخص إلى آخر، 
وحامل المرض بإمكانــه أن ينقل العدوى لمائة 
من األصحاء، فاغســلوا أيديكــم ووجوهكم بماء 

الخل، واخلوا األســواق وأغلقوا المساجد، وصّلوا 
في بيوتكــم، وال تجتمعوا في مــكانٍ واحد، وال 
تخافوا منــه، إن فعلتــم ذلك ســتنتصروا عليه، 
إنه الموت األســود الذي يفر من األشخاص ذوي 
الهمّــة العالية والقلوب المتحجــرة التي تالحق 
هــذا الوباء. وقد جــاء هذا االســتعراض ليعطي 
صــورة كاملة عن وباء كورونا الــذي أطلق عليه 

»ابن سينا« بالموت األسود.
غرق الشــعوب قاطبــًة قدّم دالالت ومؤشــرات 
آلخريــن أن الفايــروس حرب إلهية، أرســله اهلل 
تعالى لينتقم من شعوب األرض وحكامها الطغاة 
الذين أكثروا فيها الفساد. حربٌ ال حدود لها وال 
أمد، وال وقت وال تاريخ، وال مفر منها، فأين المفر 
عن هذه األرض، وهل ســواها مــن نجاة إال إلى 
اهلل؟. فقد آمن أصحــاب هذا الفكر أن اهلل تعالى 
أنــزل عقابه لســخطه على البشــرية التي عبدت 
أربابًا، وأّلهت آلهًة، وعّظمت عبادًا من دون اهلل، 
وقتلت األطفال والنساء والرجال والفتية والشباب 
بظلــٍم وتجبر وطغيان، ال ذنب لهم ســوى أنهم 
ضحايا دفعوا فاتــورة البقاء على قيد الحياة أمام 
قوى اســتعمارية وأرواح شريرة جعلت من قضايا 
المجتمعات الضعيفة محطات تحول في تاريخها 
لتمنح القوة إلى كبار المســتثمرين في السياسة 
والمــال الذين أعــادوا رســم الجغرافيــا وكتابة 
التاريــخ بدماء الشــعوب التي لــم تتوقف لحظًة 

أمام طوفان اإلجرام واالستعمار.

الموت األسود »كورونا«.. 
قراءة في نظريتين

خالد النجار

حرٌب ال حدود لها وال أمد، وال وقت وال تاريخ، وال مفر منها، 
فأين المفر عن هذه األرض؟ وهل سواها من نجاة إال إلى 
اهلل؟ فقد آمن أصحاب هذا الفكر أن اهلل تعالى أنزل عقابه 
لسخطه على البشرية التي عبدت أربابًا، وأّلهت آلهًة، وعّظمت 
عبــادًا مــن دون اهلل، وقتلت األطفال والنســاء والرجــال والفتية 

والشباب بظلٍم وتجبر وطغيان.



أعلــن أنا/ محمــد صالح عبــد الوهاب المجــدالوي عن فقد 
هويتي وتحمل الرقــم 8020635780 فالرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ جبر محمــد مصطفى القصاص عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 903511582 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ احمد ســرحي ســعد أبــو ظاهر عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 969965342 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ محمد رزق ابراهيم شــال عــن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 802462002 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ هاني عدنان علي الزريعي عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 804553980 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ كريم بسام ابراهيم الغول عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 409497773 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/  محمد حســن عطوة الشــاعر  عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 402953632 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ حســن نادر عبد االخرس عــن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 401256482 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ ســناء طالب عليان خفاجة عن فقد هويتي وتحمل 
الرقم 900880279 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة
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وأوضــح كحيــل لصحيفــة "فلســطين" أمس أن 
شــركات مقاوالت تقدمت بشــكوى إلى االتحاد، 
عــن تجاهــل بعــض البنــوك تعليمــات ســلطة 
النقــد بتأجيل الخصومــات البنكيــة، والعموالت 
علــى الكفــاالت، مشــددًا على أن هذا الســلوك 
غير المســؤول يزيــد من الضغط الــذي يواجهه 
المقاولون وشركاتهم في هذه األوقات العصيبة.

وقال كحيل: "إن البنوك يجب أن تساهم مجتمعيًّا 
فــي توفير مقومات مصرفيــة لكبح تأثير فيروس 
كورونــا الخطير، ال أن تزيد من معاناة الشــركات 
واألفــراد، وأن تضع المصلحة الوطنية العليا فوق 

مصالحها الخاصة".
وتطرق كحيل إلى مشكلة ثانية، مع المصارف، إذ 
إن األخيــرة ترفض تقديم تســهيالت للمقاولين 
دون فوائد إلى حين تســلمهم مستحقاتهم من 
مشــاريع المنحة القطرية والعمانيــة واإليطالية، 
مشــيرًا إلــى أنهم فــي االتحاد يدركــون تخوف 
البنوك من ضبابية األوضاع الراهنة،  لكن ينبغي 
للمصــارف أن تقف مــع القطاع الخــاص في هذا 

الوضع.
وعبر كحيل عن خشــيته دخول قطاع اإلنشــاءات 
فــي مزيد من االنكماش، ذلــك أن حالة الطوارئ 
التــي تدخل فــي الشــهر الثانــي أرجــأت تنفيذ 
المشاريع الفردية والمشــاريع الدولية بغزة، كما 

أن الممولين باتوا اآلن منشــغلين بأنفسهم  في 
محاربــة الوبــاء العالمي وآثــاره االقتصادية على 

مجتمعاتهم.
من جانبــه قال رامــي أبو كرش، المســؤول في 
الحملة الشــعبية الســتعادة حقــوق الموظفين: 
"إن بعــض البنوك لم تلتزم بقرار ســلطة النقد، 
وخصمــت علــى الموظفيــن العموميــن، وحين 
ســؤالهم عن الســبب قالــوا إن الخصومات هي 

حقوق لآلخرين وليست للبنك".
وأوضــح أبــو كــرش لصحيفــة "فلســطين" أن 
مؤسسات اإلقراض الصغيرة تجاهلت قرار سلطة 
النقد، وطلبت من البنوك خصم حقوقها المالية، 
مشــددًا على أن هذه اإلجراءات ســيئة جدًّا، فلم 
تتح تلك المؤسســات المصرفيــة للمواطن بغزة 
تنفــس الصعداء، خاصة في أعقــاب وقف التقاعد 
القســري للموظفين، إذ باغتتهــم تلك المصارف 
بالخصومات، وكأنها تعمل في كوكب منعزل عن 

الناس.
وفي ســياق آخر دعا حكومة اشــتية إلى مســاواة 
موظفــي غــزة بنظرائهم في الضفــة في توحيد 
الرواتب، مبينًا أن الموظفين تسلموا نسبة 75% 
مــن رواتبهم، في حيــن أن نظراءهم في الضفة 
الغربيــة تســلموا نســبة %100، وأشــار إلى أن  
األســرى والمحررين من غزة تســلموا فقط 50% 

من رواتبهم.
وطالــب أبو كــرش حكومة اشــتية بــأن تعامل 
موظفــي تفريغــات 2005، على أنهــم موظفون 
رســميون حســب القانــون الخدمة رقــم 8 لعام 
العامــة  الموازنــة  ضمــن  وإدراجهــم  2005م، 

2020م، وإعطائهم رواتب كاملة.

وشــدد علــى ضــرورة إعــادة صــرف مخصصات 
والموظفيــن  والجرحــى،  واألســرى  الشــهداء 

المقطوعة رواتبهم بناًء على تقارير كيدية.
من جهته أكد االختصاصي االقتصادي د. ســمير 
الدقران أنه ينبغي لسلطة النقد أن يكون لها دور 
حازم في فرض القرارات الصادرة عنها، وأال تجعل 

األمر متروًكا للمصارف، مراعاة ألوضاع الناس.
ورأى الدقران في حديث إلى صحيفة "فلســطين" 
مــن  المزيــد  تقــدم  أن  يجــب  المصــارف  أن 
التســهيالت االئتمانية للقطاع الخــاص واألفراد 
فــي األوقات الصعبــة، وأن تكون لها مســؤولية 

ا. مجتمعية عالية جدًّ
وحذر في الوقت نفســه البنوك من زيادة الفائدة 
على األقساط األربعة المؤجلة للموظفين، داعيًا 
ســلطة النقد إلى تبيان ذلك للبنــوك وأن يكون 
لها موقف حازم إذ إن التأجيل لم يكن بطلب من 
الموظفين، وإنما بإيعاز من ســلطة النقد تفهمًا 

للوضع العام.

اتحاد املقاولني والحملة الشعبية 
يطالبان "النقد" بإلزام املصارف بوقف الخصومات

غزة/ رامي رمانة:
طالــب اتحاد المقاولين الفلســطينيين، 
والحملــة الشــعبية الســتعادة حقــوق 
تلــزم  بــأن  النقــد،  ســلطة  الموظفيــن، 
الماليــة  والمؤسســات  المصــارف 

بالتقيــد  غــزة،  قطــاع  فــي  المقرضــة 
بخصــوص  عنهــا  الصــادرة  بالتعليمــات 
لحالــة  مراعــاة   الخصومــات،  تأجيــل 
األراضــي  تشــهدها  التــي  الطــوارئ 

الفلسطينية.

وأكد نقيب اتحاد المقاولين بغزة أسامة 
كحيل آســًفا أن بعض المصارف العاملة 
في قطاع غزة تتعامل بانتقائية ووفق 
مصالحها الخاصة، بعيًدا عن المسؤولية 

الوطنية وتعليمات سلطة النقد.

غزة/ رامي رمانة: 
أفاد عادل عطا اهلل مســؤول الثروة الســمكية 
بــوزارة الزراعة بدء العمل بمشــروع األقفاص 
البحرية، الممول من منظمة "األغذية والزراعة 

"الفاو"، بتكلفة مالية قدرها مليون دوالر.
وأوضح عطا اهلل لصحيفة "فلسطين" أمس أن 
الطواقم الفنية بدأت بعد توقيع العقد التنفيذ 
الفعلي للمشروع، الذي سيستمر مدة 9 شهور 

من طريق شركة محلية.
وذكر أنه أجريت عمليات مســح للموقع البحري 
المزمع تركيب األقفاص فيه، حيث ســتركب 3 
أقفاص أســماك بحرية قبالــة مدينة دير البلح 

وسط قطاع غزة، على بعد 4 أميال بحرية.
وبين أن المشــروع ريادي، يمكــن الصيادين 
ومحبي مهنة الصيد من التعرف إلى األساليب 
الجديــدة في عمليــة الصيد، ووســيلة مهمة 

للتغلب على الطوق اإلسرائيلي المفروض على 
ساحل قطاع غزة.

وذكــر عطا اهلل أن األقفــاص الثالثة مصنوعة 
من صنف محدد من الشــباك، عمقها 15 مياًل، 
وأن كميــة إنتــاج القفص الواحد تقــدر بــ50 
طنًّا من األســماك، مشيرًا إلى أنهم يفضلون 

إنتاج سمك الدنيس والقاروس.
وبين أن تكلفة إنتاج الســمك داخل األقفاص 
البحرية ستكون أقل مقارنة بالمزارع السمكية، 
فاألولــى لن تكــن بحاجة إلى كهرباء لســحب 
وتصريف المياه الزائدة، والبيئة البحرية داخل 

األقفاص هي ذاتها الموجودة داخل البحر.
وأكد ترحيــب وزارة الزراعة بمشــاركة القطاع 
الخاص في هذه المشــاريع لما لها من أهمية 
في تزويد قطاع غزة باحتياجاته من األسماك، 
مــع الحصــار البحــري اإلســرائيلي، وإمكانية 

تصدير الكميات إلى أسواق الضفة الغربية.
وفي ســياق آخــر، وجهــت وزارة الزراعة بغزة 
إرشــادات لمربي النحل مع اقتراب موسم جني 
العســل، إذ دعتهم إلى متابعة مخزون العسل 
وحبوب اللقاح، وتحديد مستوى قوة الخلية من 

عدد اإلطارات التي يشغلها النحل.
وأهابت بمربي العســل مراقبــة حالة الحضنة 
والملكات واســتبدال الحضنة فــي الحالة غير 
الجيــدة، وإزالة جميــع المظاهــر ألي عمليات 
خــالل فصــل الشــتاء، وتجهيز خاليــا جديدة 
للمنحــل اســتعدادًا لتقســيم الخاليــا وجمع 

الطرود.
ودعت إلى إضافة اإلطارات الشمعية والعاسالت 
حسب حاجة الخلية، وإضافة عاسلة نصفية في 
المناطق المحدودة الرحيــق، وتركيب مصايد 

حبوب اللقاح على مدخل الخلية.

الزراعة يف مواجهة كورونا
م. تيسير محيسن

اإلغاثة الزراعية – مدير دائرة شئون غزة 

مــن الواضح تمامًــا أننا نشــهد لحظة تاريخيــة فاصلة، في 
بضعة أســابيع قلب "كورونا" عالمنا رأسًــا على عقب، وإذا ما 
استمرت جائحة كورونا أسبوعًا أو شهرًا أو عامين، فإن نمط 

حياتنا سوف يتغير بشكل ال رجعة فيه. 
يرى بعض أن كورونا "أجهز" على العولمة وعزز دور وســلطة 
الدولــة القوميــة، وهــو يعجل مــن والدة عالم أقــل انفتاحًا 
وازدهارًا وحرية، هذا وكشــف كورونا مدى هشاشة "أنظمتنا" 
السياسية واالقتصادية واألخالقية وانعدام صالحيتها وتراجع 
جدواها؛ فها هو رئيــس وزراء الهند يعتذر إلى فقراء بلده مع 
تفاقم الثمن االقتصادي واإلنساني، مسوًغا: "لم يكن هناك 
خيار آخر"، ونســي أن النيوليبرالية التــي ينتمي لمنظومتها 
أفقــرت العالم روحانيًّا وماديًّا واســتنزفت الطبيعة وعمقت 

التفاوت الهائل بين األفراد والطبقات والشعوب.
وبقدر ما يشكل الوباء أزمة للصحة إن له تأثيرات سلبية على 
االقتصاد عامة؛ ما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية 
واقتصاديــة، صحيــح أن ال أحد يعلم على وجــه الدقة، كيف 
يمكــن أن يتطور الوباء خالل األيام واألســابيع القادمة، غير 
أن تأثيــره على االقتصــاد وخصوصًا على القطــاع الزراعي 
ســيتوقف إلى حــد كبير علــى الوقت الالزم لوقف انتشــاره، 
لذلــك، ربما يكــون تقييم األثر علــى قطاع الزراعة ســابق 

ألوانه.
لكننــا يمكن أن نقول، من واقع تجاربنا الســابقة في حاالت 
الطوارئ، إبــان االنتفاضتين األولى والثانيــة، وأيضًا خالل 
العــدوان المتكــرر على غــزة: إن للقيود على حركة الســلع 
واألفراد آثارًا اجتماعية واقتصادية كبيرة على سبل العيش، 
وعلــى قــدرة الفئات الفقيــرة علــى "الصمود"، مــا يزيدها 
انكشــاًفا، إلى ذلك تــؤدي هذه القيــود غالبًا إلــى تعطيل 
سالســل الســوق وتجــارة المنتجــات الزراعية، مــع تأثيرات 
مؤكــدة كبيــرة على الســكان الذيــن يعتمــدون عليها في 

معيشتهم وأمنهم الغذائي والتغذوي.
ولمواجهة هذه اآلثار السلبية المحتملة يجب مراقبة الوضع 
بعناية واتخاذ سلســلة من اإلجــراءات لتخفيف الضغط عن 
صغار المنتجين، مع المساهمة في الجهد العام لوقف انتقال 
العدوى والســيطرة على الوباء ابتداء، وتقليل مدة الطوارئ 
ما أمكن، وضمان تزويد األسر المعزولة في بيوتها بالطعام 
والغــذاء، وهو ما يتطلب، من بين أشــياء عديــدة، فعاليات 
توعية وإرشــاد للمزارعين للوقاية من الفيروس ومكافحته، 
وضمان ممارســة العمليــة الزراعية بأمن وســالمة، وتوريد 
الغذاء بكميات ونوعيــة جيدتين خالل مدة الطوارئ، ووضع 
تصور أولي لرزنامــة زراعية لمدة الصيف والخريف بافتراض 
سيناريوهين: )1( استمرار حالة الطوارئ وتفاقم الوضع، )2( 
االنتعــاش والتعافي وقد قضى على الوبــاء وعاد الناس إلى 

ممارسة حياتهم "الطبيعية".
صحيــح أن الجهود تنصــب اليوم على وقــف انتقال العدوى 
والقضاء على الوباء، غير أنه من الضروري البدء في تصميم 
وتخطيــط تدابير التخفيــف واإلنعاش المبكــر ووضعها في 
أقرب وقــت ممكن قيد التنفيــذ، لتقليل التأثيــر الضار على 

النظم الغذائية وسالسل السوق وتوريد الغذاء.
عالوة على ما ذكر، إن فهم ودراســة التأثير على سبل عيش 
الناس في المناطق الريفية، ودراســة أصل وظهور الفيروس 
في التفاعل بين اإلنسان والحيوان والبيئة، أمر بالغ األهمية 

لمنع تكرار هذه األوبئة في المستقبل.

أقل تكلفة من االستزراع السمكي
عطا الله: بدء العمل يف ثالثة أقفاص 

بحــرية إلنتـاج أسمــاك الــدنيس والقـاروس
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ومن حيــث عدد اإلصابات، تتصدر الواليات 
المتحدة العالم حيث ســجلت أزيد 312 ألف 
إصابــة، في حين تجــاوزت حصيلة الوفيات 

فيها 8300 حالة. 
وقــال الرئيس األميركي دونالد ترامب "إننا 
مقبلون على وقت سيكون مروعا جدا، ربما 
لم نــر قط مثل هــذه األعــداد، ربما خالل 
الحرب العالمية األولى أو الثانية أو ما شابه 

ذلك".
الموت في البيوت 

وتظــل إيطاليــا الدولة األكثر تضــررا جراء 
الوباء من حيــث عدد الوفيات، إذ وصل إلى 
15362 وفــاة من أصــل 124632 إصابة، 

في حين شفي 20996 شخصا.
وفي األيام األخيرة، شهدت إيطاليا انخفاضا 
ملحوظا في الوفيات واإلصابات. وقال مدير 
الحماية المدنية أنجيلو بوريلو "إنه نبأ مهم 
ألنه يخفف العبء عن مستشفياتنا". وأضاف 
"إنها المرة األولى التي ينخفض فيها العدد 

منذ أن بدأنا إدارة هذا الوضع الطارئ".
ويشــكل هذا التراجع النســبي جدا في عدد 
الوفيــات واإلصابات بارقة أمــل في تباطؤ 
انتشار الفيروس في إيطاليا التي كانت أول 

دولة تفرض حجرا على جميع سكانها.
لكــن وكالــة رويترز نشــرت أمــس، تقريرا 
يكشــف أن العديد من اإليطاليين يموتون 
فــي بيوتهم جــراء الفيروس قبــل أن تتاح 
لهم فرصة الوصول إلى المستشفيات، مما 
يعني أنــه ال يتم احتســابهم ضمن وفيات 

الفيروس الرسمية. 
 ففي إحــدى المناطق شــمال إيطاليا ظلت 
ســيلفيا برتوليتي تبذل محاوالت مستميتة 
على مــدى 11 يومــا إلقناع طبيــب بزيارة 
والدهــا إليســاندرو البالــغ مــن العمر 78 
عاما الذي كان يعانــي من الحمى وصعوبة 

التنفس.
وعندمــا ذهــب طبيــب بالفعل إلــى بيتها 
قــرب برغامو، بؤرة انتشــار فيروس كورونا 
في شــمال إيطاليا، مســاء الثامن عشر من 

مارس/آذار الماضي كان األوان قد فات.
 وقالــت ابنتــه "تركوا والــدي يموت وحده 
في البيت دون مســاعدة.  تخلــوا عنا بكل 
بســاطة. ال أحد يســتحق أن تنتهي حياته 

هكذا".
 وتشير مقابالت مع أسر وأطباء وممرضات 
فــي منطقة لومبارديــا المنكوبة إلى أن ما 
مرت به أســرة برتوليتي ليس حالة فردية 
وأن العشــرات يموتون في البيوت بعد أن 
تتفاقم األعراض، وأن االستشــارات الطبية 

عبر الهاتف ليس كافية دائما.
وتبين دراســة حديثة لســجالت الوفاة أن 
عدد الوفيات الحقيقي فــي منطقة برغامو 
وحدهــا جــراء انتشــار المــرض قــد يزيد 
عــن مثلي العــدد الرســمي البالــغ 2060 
حالة والــذي يقتصــر على الوفيــات داخل 

المستشفيات.
وقــال الطبيب ريكاردو مونــدا "ما أدى إلى 

هــذا الوضع هــو أن عددا كبيــرا من أطباء 
األسرة لم يزوروا مرضاهم ألسابيع".

وأضــاف "كان من الممكن تحاشــي حدوث 
وفيــات كثيــرة لــو أن الناس فــي البيوت 
تلقــوا مســاعدة طبية فورية لكــن األطباء 
كانوا غارقين في العمل ويفتقرون لألقنعة 
واألرديــة الكافيــة لحمايــة أنفســهم من 
العــدوى وكانــوا ال يجدون حافــزا للزيارات 
الضــرورة  حــاالت  فــي  ســوى  المنزليــة 

القصوى".
وقــال الجراح روبرتو ســكارانو "نحن نعمل 
دون حمايــة ولم يجــر أحد اختبــارات لنا". 
وأضاف "من ناحية أخرى، الفيروس ينتشــر 
فــي بيوت النــاس. أســر بأكملهــا تصاب 

بالعدوى وال أحد يرعاها".
مراتب النكبات 

وفــي المرتبــة الثانيــة من حيــث الوفيات 
تأتي إسبانيا حيث ســجلت حتى الحين 12 

ألفــا و418، وفي المرتبــة الثالثة الواليات 
المتحــدة بـــ 8300 وفاة، تليها فرنســا بـ 

 .7560

وفــي المرتبــة الخامســة تأتــي بريطانيا 
التــي تحولت إلى بؤرة جديــدة للفيروس، 
وســجلت اليوم األحد 621 وفاة، مما يرفع 

عدد الوفيات إلى 4934.
األكثــر تضــررا  الدولــة  إيــران  تــزال  وال 
بالفيــروس فــي الشــرق األوســط، حيــث 
ســجلت حتى الحين 3600 حالة، وأزيد من 

58 ألف إصابة.

ورغم ذلــك قــال الرئيس اإليراني حســن 
روحاني أمس، إن بالده ستستأنف األنشطة 
االقتصاديــة "منخفضة المخاطــر" في 11 

أبريل/نيسان الجاري.
وأضاف روحاني في اجتمــاع بثه التلفزيون 
"تحت إشــراف وزارة الصحة، كل األنشــطة 
االقتصاديــة منخفضــة المخاطر ســيجري 

استئنافها".
وفي الصين التي ظهر فيها الفيورس ألول 
مــرة، بلغت حصيلــة اإلصابــات اإلجمالية 
81669 إصابــة بينمــا بلــع عــدد الوفيات 

و3329. 
 روسيا ليست استثناء 

وفي روسيا سجلت السلطات خالل الساعات 
الـــ24 الماضية حالتي وفــاة و658 إصابة 

جديدة بفيروس كورونا.
 وأكدت غرفة العمليــات الخاصة بمكافحة 
تفشــي كورونا أمس، أن حصيلــة الوفيات 
بكورونا ارتفعت إلى 45 شــخصا، في حين 

وصل إجمالي عدد اإلصابات إلى 5389. 
وســجلت اإلصابات الجديدة في 14 إقليما 
من أقاليم روســيا، ومعظمهــا )536 حالة( 
فــي العاصمة موســكو التي ال تــزال أكبر 
بــؤرة للفيروس في البالد بـــ3893 إصابة 
و29 وفــاة. كما ســجلت أول حالــة إصابة 
بالفيروس في إقليم كامتشاتكا، في أقصى 

شرقي البالد.  
وذكر تقريــر الغرفة أن 22 شــخصا تعافوا 
بالكامل من الفيــروس منذ أول من أمس، 
وبذلك بلــغ إجمالي عــدد المتعافين 355 

شخصا. 
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السعودية 
أمــس، ارتفــاع عــدد اإلصابــات بفيروس 
كورونــا إلــى 2385 وحــاالت التعافي إلى 
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إلى ذلك، توفي رئيس وزراء ليبيا األســبق، 
محمود جبريل، أمس، في أحد مستشفيات 
العاصمــة المصرية القاهــرة، بعد إصابته 

بفيروس كورونا.
جاء بحســب ما نقلته وســائل إعالم محلية 
اإللكترونــي  الموقــع  بينهــا  فــي مصــر، 

لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة.
وبحســب المصادر ذاتها، فــإن جبريل )67 
عامًا( أصيــب بكورونا في 27 مــارس/آذار 
الماضي، وتم نقله إلى أحد المستشــفيات 

بالقاهرة.

وفاة رئيس وزراء ليبيا األسبق في القاهرة

املوت بالبيت يف إيطاليا.. وكورونا ُيثبت وجوده بروسيا 
عواصم/ وكاالت: 

أودى فيــروس كورونــا المســتجّد بحيــاة ما ال يقل 
عن 65272 شخصا وبلغ مجموع اإلصابات أزيد من 
مليــون و200 ألــف، في حين تواصــل مختلف دول 

العالم فرض إجراءاتها الصارمة في محاولة الحتواء 
الفيــروس الذي ظهر ألول مرة في مدينة ووهان 

الصينية في ديسمبر/كانون األول الماضي.
وفي حين شــفي من الفيروس أزيد من 233 ألفا، 

ال يــزال نحــو مليــون مريــض فــي المستشــفيات 
ومراكــز الحجــر الصحــي، وســط شــح فــي األدوية 
وأجهــزة التنفس في العديد مــن الدول المنكوبة 

بالوباء.

طهران/ األناضول:
قــال أمين المجلس األعلى لألمــن القومي في إيران، 
علي شمخاني، إن معارضة واشنطن للقرض المتوقع 
منحــه إليــران من قبل صنــدوق النقــد الدولي، يعد 

"جريمة ضد اإلنسانية".
وأشار شــمخاني في تغريدة نشرها أمس، عبر تويتر، 
إلى أن حظر المســتلزمات الطبية يعد انتهاًكا لحقوق 
اإلنســان وخطوة غير قانونية، وعداء ســافرا من قبل 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب، للشعب اإليراني.
وتابــع: "معارضــة الواليــات المتحدة للقــرض الذي 
طلبتــه إيران مــن صنــدوق النقد الدولــي لمكافحة 

كورونا، تعد جريمة حقيقية ضد اإلنسانية".
وفــي 12 مــارس/ آذار الماضــي، قال محافــظ البنك 
المركــزي اإليرانــي، عبــد الناصــر همتــي، إنه بعث 

أنقرة/ األناضول:
أعلنت الدفاع التركية، أمس، أنها تتابع عن كثب تنفيذ 
وقــف إطالق النــار في إدلب الســورية، ضمــن االتفاق 

المتوصل إليه مع روسيا.
وقال المســؤول بالــوزارة، أولجاي دينيزيــر، في مؤتمر 
صحفــي بالعاصمــة أنقــرة، إن »الدوريــة العســكرية 
المشــتركة الثالثة بين تركيا وروسيا في شمال سوريا، 

سيتم إجراؤها عندما تسمح الظروف الجوية بذلك«.
وأضــاف أن »أنقــرة تتابع عــن كثب عبر التنســيق مع 
روسيا، تنفيذ وقف إطالق النار والنقاط التي تم التفاهم 

حولها في إطار االتفاق«.
من جهة أخرى، أوضح دينيزير أن القوات التركية قامت 
بتحييد 43 عنصــرا إرهابيا من منظمة »بي كا كا/ي ب 
ك« خالل الشــهر األخيــر، أثناء محاولتهم التســلل إلى 

برســالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريســتينا 
جورجيفــا، يوضح لها أن بالده ترغب في االســتفادة 
من تمويالت الصنــدوق، المقدمة للبلدان المتضررة 

من "كورونا".
وأضــاف همتي، في منشــور له عبر "إنســتغرام"، أن 
إيــران بحاجة إلى دعم اقتصــادي لمواجهة الفيروس 

الذي انتشر في سائر محافظات البالد.
وأوضــح أنــه عند الوضع بعيــن االعتبــار، حجم تأثير 
"كورونــا" في إيــران، والحجــم المتــاح لألخيرة لدى 
صنــدوق النقد الدولي، فإن طهران تطالب بالحصول 

على قرض بقيمة 5 مليارات دوالر.
وارتفعت أمس، وفيــات فيروس كورونا في إيران إلى 
3 آالف و603، إثــر تســجيل 151 وفــاة جديــدة، في 

الساعات الـ24 الماضية. 

منطقة »نبع السالم«.
وتابع: »أجرينا 38 دورية مشتركة مع روسيا في سوريا، 
آخرهــا في 2 أبريل/نيســان الجاري، وذلــك منذ توقيع 

اتفاق سوتشي في 22 أكتوبر/تشرين األول 2019«.
وأشار دينيزير أن تنظيم »بي كا كا/ي ب ك« اإلرهابي، 
نفــذ 70 هجومــا فاشــال بمناطــق تل رفعــت و«غصن 

الزيتون« »ودرع الفرات«، خالل الشهر األخير.
وأكــد أن الجيش التركي رد على تلك الهجمات فورا في 
إطار حق الدفاع عن النفس، كما قام بتحييد 16 عنصرا 

إرهابيا في هجوم استهدف منطقة »درع الفرات«.
وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب 
طيب أردوغان والروسي فالديمير بوتين توصلهما إلى 
اتفــاق لوقف إطــالق النار فــي إدلب اعتبــارا من 6 من 

الشهر نفسه.

إيران: عرقلة واشنطن قرض
 "النقد الدويل" جرمية ضد اإلنسانية

الدفاع الرتكّية: نتابع 
عن كثب وقف إطالق النار بإدلب

زيادة أعداد الوفيات بإيطاليا جراء جائحة كورونا أمس         )األناضول(



وصية اليوم: حديث شريف: 
َم َيْوًما ُثمَّ اْنَصَرَف َفَقاَل: »َيا  ى اللُه َعَلْيِه َوَســلَّ ى َرُســوُل اللِه َصلَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َصلَّ
ي ِلَنْفِسِه،  َما ُيَصلِّ ي؟ َفِإنَّ ى َكْيَف ُيَصلِّ ي ِإَذا َصلَّ ُفَلُن، َأَل ُتْحِسُن َصَلَتَك؟ َأَل َيْنُظُر اْلُمَصلِّ

» ْبِصُر ِمْن َوَراِئي َكَما ُأْبِصُر ِمْن َبْيِن َيَديَّ ي َواللِه َلُ ِإنِّ

وإزالــة  الغمــرات،  انجــلء  الســعادة: 
العــداوات، وعمــل الصالحــات، والنتصــار 

على الشهوات.

غزة/ صفاء عاشور:

Monday 6 April 2020 االثنين 13 شعبان 1441هـ 6 أبريل/ نيسان
12

صحيفــة  مــع  حديــث  فــي  ويقــول 
»فلســطين«: »في حديث لمنا عائشة 
رضــي الله عنها قالت:« كان رســول الله 
يصوم حتى نقول: ل يفطر، ويفطر حتى 
نقــول: ل يصــوم، فمــا رأيــت رســول الله 
صلــى اللــه عليه وســلم اســتكمل صيام 
شــهر إل رمضــان، ومــا رأيتــه أكثــر صيامًا 

منه في  شعبان«.
ويضيف الحولي: »الحديث السابق يدلل 
على أن لشــهر شعبان خصوصية وفضل 
كبيرا عند رسول الله، لذلك كان يكثر فيه 
الصيــام وأداء العبــادات والطاعات، كما 
أنه شهر ُترفع فيه العمال إلى الله في 

اليوم والسبوع والسنة«.
ويشــير إلــى حديــث رســول اللــه عندمــا 
سئل عن كثرة صيامه في شعبان، فقال: 
»ذلــك شــهر يغفل النــاس عنه بين رجب 
ورمضان، وهو شــهر ُترفــع فيه العمال 
إلــى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي 

وأنا صائم«.
وينّبــه الحولــي إلــى أنــه لمــا كان شــهر 
شــعبان شــهر يغفــل عنــه النــاس فــكان 
المســلم يكســب ميــزة  يجعــل  صيامــه 
وفضيلــة عبــادة اللــه فــي وقــت تكــون 

الناس غافلة عنه، وبالتالي يكون الثواب 
أكثر لما يجاهد اإلنسان في نفسه وفي 

ظل غفلة الناس عن هذه العبادة.
ويشــّدد الحولــي علــى أنــه طالمــا كانت 

هذه هي ســنة رسول الله، فمن الولى 
علــى المســلمين اتباعها والقتــداء بها، 
خاصــة فــي تلك الظــروف الصعبــة التي 
يعيشــها العالــم جــراء وباء كورونــا، لفتًا 

إلــى أهمية القيام بالعبــادات والطاعات 
واإلكثــار مــن الدعاء برفع هــذا البلء عن 

أمة المسلمين والعالم بأسره.
ويؤّكــد علــى ضــرورة أن يحصــر المســلم 

على أن يبدأ بالتمهيد في شــهر شــعبان 
لرمضــان مــن خلل التوبــة والرجــوع إلى 
اللــه، واإلكثــار مــن الســتغفار ومراجعة 
النفــس، حتــى يبــدأ شــهر رمضــان وهــو 

تائب وبعيد عن المعاصي والملهيات.
ويفيــد الحولــي أن صيــام شــهر رمضــان 
هو تمرين لجســم اإلنســان ونفسه على 
صيــام الشــهر والقيام بالعبــادات، وحتى 
يســتقبل صيــام رمضــان بــدون تعــب أو 
مشــقة، بــل يســتقبله في نشــاط وقوه 
بســبب استعداده المسبق له في شهر 

شعبان.
ويذكر أن من فضائل شهر شعبان أن فيه 
ليلة عظيمة هي ليلة النصف من شعبان 
والتــي قــال فيهــا رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: »يطلع الله تبــارك وتعالى 
إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر 

لجميع خلقه، إل لمشرك أو مشاحن«.
ويكمــل الحولــي بــأن هــذه الليلــة تعتبــر 
فرصة كبيرة لكل مسلم مقصر ومخطئ 
فــي حــق نفســه أو غيــره ليبــدأ بعدهــا 
ذنــوب  أي  مــن  خاليــة  جديــدة  صفحــة 
للمصالحــة  فرصــة  أنهــا  كمــا  ومعــاٍص، 

والبتعاد عن الفراق والمشاحنة.

شعبان.. شهٌر ُترفع فيه األعمال إلى الله

دافعــــــــاُت البـــــــــالِء

ما بين رجب ورمضان يوجد شهر شعبان الذي قد 
يفــوت البعض معرفة فضائلــه، وخصوصيته عند 

رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

أســتاذ الفقه وأصوله ورئيس لجنة اإلفتاء سابقا 
في الجامعة اإلســامية بغزة أ. د. ماهر الحولي 
يوضــح أن شــهر شــعبان مــن األشــهر التــي كان 

ُيكثــر فيــه رســول الله صلى الله عليه وســلم من 
الصيام، وهو ما يدلل على خصوصية هذا الشــهر 

عند رسول الله.

األّوُل: إكثاُر االستغَفاِر:
َبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما  ُه ِلُيَعذِّ قاَل اللُه جلَّ جلُلُه: ﴿َوَما َكاَن اللَّ
َبُهــْم َوُهــْم َيْســَتْغِفُروَن﴾ ]النفــال: 33[، وَعن  ــُه ُمَعذِّ َكاَن اللَّ
َأِبي ُموَســى الشــَعِريِّ َرِضَي اللُه َعنُه َقاَل: )َأَماَناِن َكاَنا َعَلى 
َعهــِد َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُرِفَع َأَحُدُهَما، َوَبِقَي اآلَخــُر(، َوَتل َهِذِه 
اآلَيــَة ]أحمد: 19506، وإســناده حســٌن[، والَعــَذاُب الَمدُفوُع 
، وَيُعمُّ َما يكوُن ِمــَن الِعَباِد؛ ذلَك أنَّ  ــَماِويَّ َيُعــمُّ الَعَذاَب السَّ
اُه اللُه َعَذاًبا، َوِفيِه َدليٌل عَلى أنَّ الســِتغَفاَر  الَجِميَع َقد َســمَّ
َمانــٌع ِمــن الَعــَذاِب بعــَد ُوُقــوِع أســَباِبِه ]فتــاوى ابــن تيميــة: 

.]41/15
بيَّ  َوِفــي الَحِديــِث َعــن َفَضالــَة بِن ُعَبيــٍد َرِضَي اللُه عنــُه أنَّ النَّ
ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: )الَعبُد آِمٌن ِمن َعَذاِب اللِه َما اســَتغَفَر اللَه( ]أحمد: 
23953، وهــو حســٌن لغيــِرِه[. َوهــَذا الَمــاُن شــاِمٌل لعــَذاِب 

نَيا وعَذاِب اآلِخَرِة. الدُّ
اُة الخاشَعُة: الّثاِني: الصَّ

َعــن أمِّ المؤمنيــَن عائشــَة رِضــَي اللــُه عنَهــا قاَلــْت: خَســفِت 
ــاِس... ُثمَّ قاَم  ى ِبالنَّ ــمُس ِفــي َعهِد رُســوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص فَصلَّ الشَّ
ــاَس، فأثَنــى عَلى اللــِه ِبَما ُهَو أهُله، ُثمَّ قــاَل: )ِإنَّ  فَخَطــَب النَّ
ْمَس والَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اللِه، َل َيْنَخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد  الشَّ
َلِة( ]متفٌق عليه:  َوَل ِلَحَياِتــِه، َفــِإَذا َرَأْيُتُموُهَما َفافَزُعــوا للصَّ
َلِة،  البخــاري: 1047، مســلم: 902[، َوالَمعَنى: »َبــاِدُروا ِبالصَّ
ــِذي ُيَخاُف  ــى َيــُزوَل َعنُكم هــَذا الَعاِرُض الَّ وأســِرُعوا ِإَلْيَهــا؛ َحتَّ

مَة َعَذاٍب« )شرح النووي على مسلم: 202/6(. َكوُنه ُمقدِّ

اِرُع: َعاُء الضَّ الّثالُث: الدُّ
ُعوا َوَلِكْن َقَســْت  قــاَل تَعاَلــى: ﴿َفَلــْوَل ِإْذ َجاَءُهْم َبْأُســَنا َتَضرَّ
ــْيَطاُن َمــا َكاُنوا َيْعَمُلــوَن﴾ ]النعام:  ــَن َلُهُم الشَّ ُقُلوُبُهــْم َوَزيَّ
َعــاِء َراِفَعــٌة للَبــلِء، وِفــي َحِديــِث  راَعــُة للــِه ِفــي الدُّ 4[، فالضَّ
َثْوَبــاَن َمْوَلــى َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َل 
َعاُء( ]ابن ماجه:  ، َوَل َيُردُّ اْلَقــَدَر ِإلَّ الدُّ َيِزيــُد ِفــي اْلُعْمــِر ِإلَّ اْلِبــرُّ
ــْهِم،  4022، وإســناده حســٌن[، ولَذِلــَك َقاُلــوا: »اْلَبــَلُء َكالسَّ
َزِل« ]تحفة  ٌر ِفي اْلَ ْرِس، َواْلَقَضاُء َأْمٌر ُمْبَهٌم ُمَقدَّ َعاُء َكالتُّ والدُّ
الحــوذي: 427/5[، وَعــْن ُمَعــاٍذ رضــَي اللــُه عنُه، َعْن َرُســوِل 
ا  َعاَء َيْنَفُع ِممَّ ــِه ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل: )َلْن َيْنَفَع َحــَذٌر ِمْن َقَدٍر، َوَلِكنَّ الدُّ اللَّ
َعاِء( ]أحمــد: 22044، وفي  ــا َلْم َيْنــِزْل، َفَعَلْيُكْم ِبالدُّ َنــَزَل َوِممَّ

إسناده ضعف[.
فَقُة: دَقُة والنَّ الّرابُع: الصَّ

ــِه  َعــْن َأَنــِس ْبــِن َماِلــٍك رضــَي اللــُه عنــُه َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــوِء(  بِّ َوَتْدَفُع ِميَتَة السُّ َدَقــةَ َلُتْطِفــُئ َغَضــَب الرَّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ِإنَّ الصَّ
]الترمذي: 664، وقاَل: حديٌث َحَسٌن َغِريٌب[، َوعنُه َرِضَي اللُه 
َدَقَة(  ى الصَّ َدَقــِة؛ َفِإنَّ اْلَبــَلَء َل َيَتَخطَّ َعنــُه َقــاَل: )َباِكُروا ِبالصَّ
ِم  ]الســنن الكبــرى، للبيهقــي: 7907[، َوِلَذِلــَك قــاَل ابــُن الَقيِّ
َدَقِة َفَواِئُد ومَناِفُع َل ُيحِصيَها إلَّ اللُه  رحَمُه اللُه: »َوِفى الصَّ
ى  ــوِء، وَتدَفــُع الَبَلَء؛ حتَّ َها َتِقي َمَصاِرَع السُّ تعاَلــى، َفِمْنَهــا أنَّ

اِلِم« ]عدة الصابرين، لبن القيم: 254[. َها لَتدَفُع َعن الظَّ إنَّ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: اِة عَلى النَّ الخامُس: إكَثاُر الصَّ

ي  ِه ِإنِّ فَعــن ُأَبــيِّ ْبــِن َكْعٍب رضَي اللُه َقــاَل: ُقْلُت: َيا َرُســوَل اللَّ

َلَة َعَلْيَك َفَكــْم َأْجَعُل َلَك ِمْن َصَلِتي ]أي ُدَعاِئي[؟  ُأْكِثــُر الصَّ
ُبــَع؟ َقاَل: )َما ِشــْئَت، َفــِإْن ِزْدَت  َفَقــاَل: )َمــا ِشــْئَت(، ُقْلُت: الرُّ
ْصَف؟ َقاَل: )َما ِشْئَت، َفِإْن ِزْدَت َفُهَو  َفُهَو َخْيٌر َلَك(، ُقْلُت: النِّ
ُلَثْيِن؟ َقاَل: )َما ِشــْئَت، َفــِإْن ِزْدَت  َخْيــٌر َلــَك(، َقــاَل: ُقْلــُت: َفالثُّ
َها، َقاَل: )ِإًذا ُتْكَفى  َفُهَو َخْيٌر َلَك(، ُقْلُت: َأْجَعُل َلَك َصَلِتي ُكلَّ
ــَك، َوُيْغَفــُر َلــَك َذْنُبــَك( ]الترمــذي: 2457، وقــاَل: َحِديٌث  َهمَّ
نَيــا، َوَقد َذَكَر ابُن  َحَســٌن[، والدواُء والمــَراُض ِمن ُهُموِم الدُّ
القيــم أربعين فائــدة للصلة على النبي منها واندفــاع َأْنَواع 

ر ]جلء الفهام، لبن القيم: 313/1[. اْلبَلء َوالشَّ
الّسادُس: مكاِرُم األخاِق:

فَعْن َعاِئَشَة رضَي اللُه عنَها َقاَلت: )كاَن رسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْخُلو 
َياِلَي َذَواِت الَعَدِد..  ُد - اللَّ َعبُّ ُث ِفيِه - َوُهَو التَّ ِبَغاِر ِحَراٍء َفَيَتَحنَّ
ِه  ــى َجــاَءُه الَحــقُّ َوُهَو ِفــي َغاِر ِحــَراٍء.. َفَرَجَع ِبَها َرُســوُل اللَّ َحتَّ
ُه َعْنَها، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َيْرُجُف ُفَؤاُدُه، َفَدَخَل َعَلى َخِديَجَة َرِضَي اللَّ
ْوُع، َفَقــاَل  ــى َذَهــَب َعْنــُه الــرَّ ُلــوُه َحتَّ ُلوِنــي(، َفَزمَّ ُلوِنــي َزمِّ )َزمِّ
ِه  ِلَخِديَجة: )َلَقْد َخِشيُت َعَلى َنْفِسي( َفَقاَلْت َخِديَجُة: َكلَّ َواللَّ
، َوَتْكِسُب  ِحَم، َوَتْحِمُل الَكلَّ َك َلَتِصُل الرَّ ُه َأَبًدا، ِإنَّ َما ُيْخِزيَك اللَّ
( )متفق  ْيَف، َوُتِعيُن َعَلى َنَواِئِب الَحقِّ الَمْعُدوَم، َوَتْقِري الضَّ
عليــه: البخاري: 3، مســلم: 160[، َوِفيه َدِليــٌل عَلى أنَّ مكاِرَم 
ــوِء  ــلَمِة ِمن مَصاِرِع السُّ ِق، وِخَصاِل الَخيِر، ســَبٌب للسَّ الخــلَ
والَمَكاِرِه، َفَمْن َكُثَر َخيُرُه َحُســَنْت َعاِقَبُتُه، َوُرِجَي َلُه َســَلَمُة 

نَيا ]التوضيح، لبن الملقن: 280/2[. يِن والدُّ الدِّ
احميَن. واللُه خيٌر حافظًا، وهَو أرحُم الرَّ

د. محمد سليمان نصر الله الفرا
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َمــــع كورونا 
)الجزء الثاني(

تمديد حالة الطوارئ للشــهر الثاني َيُعم أرجاء المناطق 
الفلسطينية إثر جائحة كورونا التي غزت العالم، مؤكدًا 
علــى بقــاء كثيــر مــن المؤسســات والمصالــح المختلفة 
خارج نطاق الخدمة، حفاظًا على المجتمع الفلســطيني 
مــن انتشــار فايــروس كورونــا وتغلغلــه بيــن مواطنيــه، 
فتوقفــت عجلة الحياة الطبيعية على ِإثره عن الدوران، 
األمر الذي نتج عنه فائض كبير من الوقت لدى معظم 
اختــاف مكوناتــه،  الفلســطيني علــى  الشــعب  أفــراد 
وبــكل أســف!! ال يتــم اســتثمار هــذه األوقــات بمــا هو 
مفيــد ونافع فتضيع هباًء منثورًا؛ فكيف لنا أن نســتغل 
مثــل هــذه الفرصة ســواء على مســتوى الشــباب وكبار 

السن أو حتى األطفال؟؟
الكريــم  القــارئ  أيهــا  يديــك  بيــن  أضــع  أن  ُيســعدني 
مجموعــة من عناوين المنصــات اإللكترونية التي ُتقدم 
الــدورات والخدمــات التدريبيــة المجانيــة والمتخصصــة 
فــي مجاالت شــتى، وقد أخــذت بعين االعتبــار اختاف 
التخصصــات واألذواق بحيــث يســتفيد منهــا الجميــع، 
علــى أن ُأخصــص المقــال القــادم للحديــث عــن بعــض 
بتنميــة  الخاصــة  الحديثــة  الذكيــة  األجهــزة  تطبيقــات 
القــدرات العقليــة والمهاريــة لألطفــال، وأدعوكم اآلن 
لإلبحــار في الفضــاء اإللكتروني مع المنصــات التدريبية 

اآلتية:
1 -إدراك Edraak: منصــة إلكترونية عربية للمســاقات 
الجماعيــة مفتوحة المصادر، تقــدم خدماتها التعليمية 
لخدماتهــا  إضافــة  المختلفــة،  التدريســية  للمراحــل 
التدريبيــة المجانيــة فــي المجــاالت المختلفــة )تنميــة 
مهارات الذات، وتقنية المعلومات، واللغات، واألدب(، 
www. التالــي:  العنــوان  علــى  المنصــة  زيــارة  ُيمكــن 

edraak.org

بالمهــارات  الشــباب  لتعزيــز  منصــة   :Edlal إدالل   -  2
الازمــة التي يتطلبها ســوق العمل الحالــي، ولمواكبة 
التحديات االقتصادية القادمة التي ستتجه إلى االبتكار 
وريــادة األعمــال، مــن خــال تقديــم الــدورات التقنيــة 
www. :واالقتصادية والمؤسساتية، على الرابط اآلتي

edlal.org

تهتــم  إلكترونيــة  تعليميــة  منصــة   :Rwaq رواق   -  3
بتقديــم مواد دراســية أكاديمية مجانيــة باللغة العربية 
في شــتى المجاالت والتخصصات، لكل شــخص يسعى 
المرئيــة،  المحاضــرات  خــال  مــن  بذاتــه  االرتقــاء  نحــو 
والتماريــن التفاعليــة، مــع إمكانيــة منــح شــهادة اجتياز 
لمتطلبــات الدورات المطروحة، من خال الرابط التالي: 

www.rwaq.org

4 - زادي Zadi: منصة للتعلم الشرعي المفتوح هدفها 
تقريب المعارف الشرعية األساسية لغير المتخصصين، 
ممن يمتلكون الرغبة والجدية والقدرة على االستفادة 
م، وتتنوع أقســام هذه المنصة  مــن التقنيات في التعلُّ
ما بين علوم العقيدة، وتفسير القرآن الكريم، والحديث 
والســيرة، وفقه العبادات، واألســرة والتربية، ذلك كله 

www.zadi.net :نجده على العنوان اإللكتروني
5 - أكاديميــة حســوب Hsoub: ترّكز بشــكل رئيس على 
تفّرعاتهــا،  بُمختلــف  األعمــال  إدارة  البرمجــة،  تعليــم 
التســويق والمبيعات، التصميم والجرافيكس بُمختلف 
ألوانــه، العمــل الحــر والعمــل عــن بعــد، ذلــك كلــه على 

academy.hsoub.com :عنوان األكاديمية
وللحديث بقية في مقالنا القادم بمشيئة الله تعالى.

بقلم/ م. أشرف مشتهى
خبير تقنية وأمن المعلومات

أغذيـــــــة عليـــــــــك التقنيــــــــــن 
من تناولها أثناء الحجر المنزلي !

خبير التغذية والسمنة
الدكتور: حازم برغوث

سينشــغل النــاس هــذه األثنــاء خــال تواجدهــم 
فــي المنــازل فترة الطــوارئ بزيــادة اإلقبال على 
الطعام وخاصة األطعمة الغنية بالكربوهيدرات, 
مع قلة في ممارســة النشــاط الفيزيائي بشــكل 
عــام ممــا ســينعكس على زيــادة تراكم الشــحوم 

في الجسم.
لذلــك ســنتحدث فــي مقالنــا هــذا حــول بعــض 
األغذية التي عليكم الحذر من زيادة الطلب على 
ا  تناولها، وأول هذه األغذية األرز، حيث يعتبر غنيًّ
بالكاربوهيدرات وفقيًرا باأللياف بالتالي سيعمل 
على زيادة معدل سكر الدم بشكل سريع وبالتالي 
رفع معدل األنسولين في الدم وهبوطه بشكل 
ســريع، هذه العملية ســتؤدي الى زيادة احتباس 

الســوائل وعلــى المــدى الطويــل تكويــن المزيــد 
مــن الدهون في الجســم, لذلــك تناول األرز يجب 
األرز  باســتبدال  وينصــح  مقنــن  بشــكل  يتــم  أن 
االبيــض بــاألرز البنــي كامل القشــرة، حيــث يعيق 
من ارتفاع منســوب االنســولين وانحداره بشــكل 
سريع كما االرز منزوع القشرة "األبيض", العصائر 
الطازجــة والتــي يقبــل الكثيــرون أثنــاء تواجدهــم 
فــي الحجــر المنزلــي هــذه األيــام علــى تناولهــا 
ــا منهــم أن اإلكثار من هذه العصائر، ســيجلب  ظنًّ
لهــم الفائــدة الكبيــرة ولكن زيادة كميــة العصائر 
الطبيعيــة لفقرهــا باألليــاف وغناهــا بالمحتــوى 
الســكري ســيعمل على زيادة معدالت الشــحوم 
فــي الجســم ويمكــن االســتعاضة عنهــا بتنــاول 
الفاكهــة الطازجــة بيــن الوجبات وليــس كوجبات 
رئيســة، وبهذه الطريقة نكون قد أمددنا جسدنا 
باألليــاف الازمة لعملية إعاقة امتصاص الســكر 
المتواجــد فــي ثمــرة الفاكهــة كمــا أننــا حصلنــا 
على كافــة الفيتامينات والمعــادن التي تحتويها 

الفاكهــة, ثالًثــا يجــب الحــذر مــن تنــاول األطعمة 
المعلبة وخاصة ذات العلب الحديدية، حيث تزيد 
هــذه المعلبات بشــكل عــام من هرمــون األنوثة 
علــى  بــدوره ســينعكس بشــكل ســلبي  والــذي 
الــوزن, كمــا أن المواد الحافظــة المضافة للحوم 
المعلبــة والتي تحتوي على مركبــات النيتروجين 
وهــذا  الحــرة،  الشــوارد  زيــادة  علــى  ســتعمل 
سينعكس بشكل سلبي على المناعة وشيخوخة 
البشــرة ويمكــن االســتعاضة عن هــذه المعلبات 
بمثياتها من الخضراوات واللحوم الطازجة بقدر 
االمــكان, المكســرات والتــي نتحــدث دومــا أنهــا 
غنيــة بالمعــادن الهامة لجســم اإلنســان وخاصة 
الزنــك والســيلينيوم واللذين يشــكان ركيزة في 
زيادة مناعة الجسم لمقاومة الفيروسات، ولكن 
ب السمنة، حيث  اإلكثار في تناولها يمكن أن يسبِّ
إنهــا تحتــوي علــى الكثير مــن الســعرات الحرارية 
والتــي ستشــكل زيــادة غيــر محتملــة ســرعان ما 

تختزن على هيئة دهون في جنبات الجسد.

غزة/ صفاء عاشور:
"لــم أتــردد بتاتــا بالقبــول بهــذه الفكــرة.. فالفرحــة 
الحقيقيــة هــي بإدخــال الســعادة فــي بيوت األســر 
الفقيــرة والمحتاجــة وهــو مــا لمســته بعــد توزيــع 
المســاعدات التــي اخترناهــا حســب احتياجــات هــذه 
األســر"؛ هذه كلمات عروس غزية استبدلت مراسم 
الــزواج المعتــادة، فــي ظــل إجــراءات الوقايــة مــن 

فيروس كورونا المستجد.
فــي إيثــار علــى النفــس ورغبة فــي المســاهمة ولو 
بجــزء بســيط مــن اإلمكانيــات، تبنــى عبــد الرحمــن 
حمدان وعروسه غالية أبو حمد نصيحة والد العريس 

في التبرع بتكاليف فرحهما للفقراء والمحتاجين.
تبــرع جــاء علــى هيئــة ســلة خضــروات، وجبــات غذاء 
عشــرات  إلــى  أهديــت  وتعقيــم  تنظيــف  وأدوات 
األســر الفقيــرة والمحتاجــة فــي مخيمــي المغازي، 
والنصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهو 
نشاط شاركت فيه العروس مكتفية بتهاني صادقة 
ودعــوات بإتمــام الزفــاف تخرج من قلوب أســعدها 

القليل.
قــرار غاليــة وعبــد الرحمن جــاء بعد أن أصــدرت وزارة 
الداخليــة واألمن الوطني في قطاع غزة قرارا بمنع 
واألســواق  األفــراح  صــاالت  وإغــاق  التجمعــات، 

وصــاالت  العــزاء،  وبيــوت  األســبوعية،  الشــعبية 
المطاعــم والمقاهــي، والمتنزهــات، واالســتراحات 
إقامــة  ومنــع  والمســاجد،  البحــر،  شــاطئ  علــى 
الحفــات، وذلــك للوقايــة مــن مــرض كوفيــد19- 

المنتشر عالميا.
فــي حديــث مــع صحيفــة "فلســطين" تقــول غالية: 
"كان صاحــب الفكــرة هــو عمــي والــد زوجــي الــذي 
اقترح علينا أن نتبرع بتكاليف سهرة الشباب، الغداء 
والصالــة وتوزيعهــا على األســر الفقيــرة والمحتاجة 

في المنطقة التي نعيش فيها".
بتكاليــف  التبــرع  فــي  مســاهمتها  أن  إلــى  وتشــير 
زفافهــا لــم يمنــع إقامــة حفل بســيط يشــمل أفراد 
عائلتهــا وعائلــة زوجها، كما أنها ذهبــت كغيرها من 
العرائــس إلــى الكوافيــر وارتــدت الفســتان األبيــض 

وبالتالي لم ينقص عليها شيء.
وتؤكــد غاليــة أنها تشــعر بأن دعوات الســيدات في 
البيوت الفقيرة ســتكون ســندًا وداعمــًا لها في كل 
مراحل حياتها، فا تزال ألسنتهن تردد الدعاء بالستر 
والخيــر والــرزق بالذريــة الصالحة وغيرهــا الكثير مما 

جعلها تشعر بفرحة ال توصف.
أمــا العريــس عبــد الرحمــن حمــدان فيوضح أنــه كان 
مــن المقرر عقــد الزفاف في منتصف أبريل/نيســان 

التــي تســبب بهــا  الجــاري ولكــن بســبب الظــروف 
فيــروس كورونــا ومنــع إقامة األفراح فــي الصاالت 
وجــد والده أنها فرصة للمســاهمة بالتبرع في هذه 

األموال للفقراء والمساكين.
يقــول لصحيفــة "فلســطين": "لــم أمانــع بتاتــا مــن 
رأت  التــي  زوجتــي  الفكــرة وكذلــك  بهــذه  القبــول 
فيهــا فرصــة لمســاعدة بعــض األســر الفقيــرة فــي 
منطقتنــا"، الفتــًا إلــى أن المبلغ الذي تــم تخصيصه 

لمراسم الزفاف تم توجيها كلها لهذه المبادرة.
ويتابــع الشــاب:" حرصنــا خــال توزيــع المســاعدات 
التــي  المحتاجــة خاصــة  الفقيــرة  أن تذهــب لألســر 
توقــف دخلها بســبب إجــراءات الوقايــة من فيروس 
كورونــا أو األســر التــي ال دخــل لهــا"، مشــيرًا إلى أن 
المســاهمة بمــواد التنظيف والتعقيــم كان ضروريًا 
إلرســال رسالة بضرورة المحافظة على الوقاية في 

المجتمع.
واستشــهد العروســان بحديث الرسول محمد صلى 
اللــه عليه وســلم: "المؤمــن للمؤمِن كالُبْنَياِن يشــدُّ 

بعُضه َبْعضا".
وكتبــا على ســات المســاعدات التي تبرعــا بها: كم 
هــو جميــل أن تكــون أفراحنــا بإدخــال الفرحــة علــى 

قلوب المحتاجين".

في غزة.. عروسان يستبدالن 
مراسم الزواج بتبرعات خيرية
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غزة/وائل الحلبي:
أعلــن الكابتــن إيهــاب أبــو جزر، المديــر الفني لفريــق مركز شــباب األمعري، 
تنازله وجهازه المعاون عن الرواتب المســتحقة لهم لدى النادي, في ظل 

الظروف العصيبة التي تعصف بفلسطين بسبب جائحة كورونا.
وقال أبو جزر في تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« 
نظــًرا للظــروف التــي تعيشــها البــاد بشــكل عــام والرياضــة الفلســطينية 
بشــكل خــاص قررت أنا والجهــاز الفني لنادي األمعري بالتنــازل عن الرواتب 
المســتحقة على النادي لنهاية الموســم وهذا مساهمة من الجهاز الفني 

لخزينة النادي و نشكر مجلس اإلدارة على دعمه الدائم لنا«.
وتعــد خطــوة أبو جــزر نوعية خاصة وأنهــا تأتي للتخفيف عــن كاهل النادي 
الذي يمر بضائقة مالية والتي زادت مع توقف النشاط الرياضي في الضفة 

الغربية وغزة.
وعلى الرغم من تعدد المبادرات التي قدمها الرياضيين خال فترة التوقف 
فــي مســاعدة المحتاجيــن, إال أن هــذه الخطــوة المميزة ُتعــد األبرز خاصة 

وأنها تعبر عن أصالة قائد المنتخب الوطني السابق وجهازه المعاون.
ســتكون خطــوة أبــو جزر انطاقــة التجــاه العديد مــن المدربيــن واألجهزة 
الفنية للتنازل عن رواتبها للمســاهمة في التخفيف عن أعباء األندية التي 
تلعب دورًا بارزًا في المساعدة بالحد من انتشار فيروس كورونا في الضفة 

وغزة.
ويملــك أبو جزر في مســيرته ســجًا حافًا من اإلنجــازات الرياضية كاعب, 
إلــى جانــب بزوغ نجمه فــي مجال التدريب منذ توليــه تدريب األمعري قبل 
ثاثة مواسم, جعلت منه أيقونة رائعة في الساحة الرياضية الفلسطينية.

غزة/وائل الحلبي:
كشــف نــادي بيت حانــون األهلي عن تعاقــده مع العبين في 
إطار مساعيه لتعزيز صفوف الفريق, بعدد من الالعبين البارزين 
تحضيرًا لمنافسات دوري الدرجة األولى في الموسم القادم.

وأتــم الحوانيــن التعاقد مع المدافع مروان شــيخ العيد العب 
فريــق شــباب رفــح األســبق, إلــى جانب تعاقــده مــع المدافع 
محمــود الحبيبــي قادمــًا مــن القادســية الرفحــي, ليرتفع عدد 

الوافدين الجدد لبيت حانون إلى ستة العبين.
وتأتــي صفقــات الحوانيــن بنــاء على رغبــة الكابتن نــادر النمس 
الــذي تولــى تدريــب الفريــق قبــل أيــام, والــذي يطمــح لقيادة 

الفريــق للصعود لدوري الدرجة الممتــازة, التي كان قريبًا منها 
فــي الموســم الماضــي لــوال ســوء التوفيق الــذي واجهه في 

الجوالت األخيرة.
وســبق لشــيخ العيــد اللعــب فــي صفــوف شــباب وخدمــات 
رفــح وشــباب جباليا والتفاح, حيث يملــك الالعب خبرات كبيرة 
ســتمثل اضافــة للحوانيــن, فيمــا ُتعــد التجربــة الثانيــة للحبيبي 

الذي لمع بشكل بارز مع القادسية في الموسم الماضي.
وكان بيــت حانــون األهلــي تعاقــد مع أربعــة العبين في وقت 
ســابق هــم محمــد الســطري وأمين الحلو وغســان أبــو عودة 

والحارس أحمد عليان.

بيت حانون األهلي 
يتعاقد مع الحبيبي 

وشيخ العيد

 شبـاب رفح بحاجة 
لـ3 العبين بعد أبو زيد خليفة:

أبو جزر ومعاونوه يتنازلون عن رواتبهم لصالح األمعري

 ُيعلن تمسكه بالعبيه 
في الموسم القادم األهلي

غزة/ عاء شمالي: 
قــال رأفــت خليفــة المدير الفني لنادي شــباب رفح إن 
فريقه بحاجة للتعزيز بـ)3( العبين ُجدد خال االنتقاالت 
الجديــد  للموســم  اســتعدادًا  القادمــة  الصيفيــة 

 .2021/2020
وأكــد خليفــة في تصريحات لـ«فلســطين«: إن شــباب 
رفح سيســعى في الموســم القادم للمنافســة بقوة 
علــى لقب الــدوري ومحو الشــخصية التي ظهر عليها 

في الموسم الماضية. 
وأشار خليفة قائًا :« بعد التعاقد مع المهاجم مهند 
أبــو زيد،  الفريــق بحاجة لمهاجمين اثنين ومدافع، من 
أجل اكتمال خطوط الفريق حسب االحتياجات، وحسب 

معاناته في الموسم الماضي. 
ونوه خليفة إلى أن ناديه بدأ في مفاوضات مع بعض 
الاعبيــن لكنــه لم يتوصــل التفاق مــع أي العب حتى 

اللحظة. 
وأضــاف خليفة أن شــباب رفح ســيحاول القتــال للفوز 
بلقب الكأس الذي بات بانتظار موعد الستئنافها بعد 
التوقــف بســبب انتشــار فايــروس كورونا، حيــث تأهل 
لــدور الثمانية وينتظر مواجهــة اتحاد خانيونس للعبور 

لنصف النهائي. 

غزة/ عاء شمالي: 
أكــد النادي األهلي تمســكه بجميــع العبي فريقه 
األول لكــرة القدم األول وعدم التفريط بأي العب 
فــي االنتقاالت الصيفية القادمة، من أجل الحفاظ 
األولــى  الدرجــة  لــدوري  اســتعدادًا  قوامــه  علــى 

الموسم القادم 2021-2020. 
وأصــدر األهلــي بيانــًا نفــى فيــه الشــائعات التــي 
تتحدث عن قرب تعاقد الشــاطئ مع العبه حمادة 
صالــح في الوقــت الذي يحاول فيــه تعزيز صفوفه 
للحفــاظ علــى عناصــر الفريق للظهور بشــكل قوي 

في الدرجة األولى.
ويسعى النادي األهلي الستعادة شخصية الفريق 
المفقودة في الموســم الماضي الذي عاد وهبط 
مــرة ثالثــة للدرجــة األولــى، دون أي مقاومة تذكر 
بعدمــا عانــى كثيرًا من مشــاكل داخليــة أدت لعدم 

تثبيت أقدامه في دوري األضواء. 
ويمتلــك األهلي مقومات كبيــرة من أجل الصعود 
والعــودة الســريعة للدرجــة الممتــازة خاصــة إذا ما 
حافظ على جميع العبيه، إلى جانب تدعيم صفوفه 
باعبين آخرين باستطاعتهم تعويض حاالت النقص 

في خطوط الفريق الموسم القادم.
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انتخــاب الزعيم الكردي العراقي جالل طالباني 
رئيًســا لجمهورية العراق وذلك لفترة انتقالية 
حتــى وضــع الدســتور العراقــي الجديــد وإجراء 

االنتخابات التشريعية.
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الحكومة السودانية تتهم )إسرائيل( بشن غارة 1

جوية على منطقة بورسودان.
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طفــل  مهرجــان  تنظــم  اإلســالمية  الحركــة 
األقصــى الـــ11 فــي باحــات المســجد األقصى 

المبارك.
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بدايــة الحــرب العرقيــة فــي روانــدا وتســببت 
بمقتــل مئــات آالف المدنيين، بمجازر وحشــية 

قلما شهدت البشرية لها مثياًل.
2
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مؤسســة اأٌلقصــى للوقــف والتــراث تكشــف 
النقاب عن أن ســلطات االحتالل مستمرة في 
طــرح مخططــات وأفــكار لبناء كنيــس يهودي 
كخطــوة  األقصــى  المســجد  مــن  جــزء  علــى 

مرحلية لبناء "الهيكل" المزعوم.

 بمستوطنة "غرامات أشكول"، المقامة إلى الشمال من 
مدينة القدس المحتلة وسط الضفة الغربية.

وأصيب في االعتداء على العمال في القدس ثالثة شبان 
هم: ماجد سعيد الفسفوس )39 عاما( وهو متزوج وأب 
لســتة أطفال، وأمير الدبس، وهما أسيران محرران من 
سجون االحتالل، والشاب عز محمد علي، وثالثتهم من 

مخيم شعفاط شمالي القدس.
وأصيب الفسفوس بجروح فوق المتوسطة بعد تعرضه 
للطعن بالسكين في رأســه وظهره ورشه بغاز الفلفل، 
كما أصيب الشــابان اآلخران اختناقا بغاز الفلفل أيضا، 
حيث تــم نقلهم إلى مشــفى هداســا في العيســوية، 
وهنــاك تعرضــوا لســوء المعاملــة من قبــل الطبيب 
المناوب في قســم الطوارئ بالمستشــفى، الذي حاول 
تبرير االعتداء بأنه رد فعــل على تصرف قام به العمال 

المذكورون.
ونقل موقع العربي الجديد عن العمال المعتدى عليهم، 
تفاصيــل مــا جرى مــن اعتداء، حيــث أكــدوا أن ثالثة 
مســتوطنين شــرعوا باالعتداء على الفســفوس برشه 
بالغاز وطعنه بالســكين، بعــد أن رفض االنصياع لهم 
بمرافقتهــم، ولدى محاولة زمالئه مســاعدته تعرضوا 

للرش بغاز الفلفل.
وأشاروا إلى أن شرطة االحتالل تصرفت بال مباالة حيال 
االعتداء، حيث رفض محققو شــرطة االحتالل في شارع 
صالح الدين اســتقبال شكاواهم، وطلبوا منهم التوجه 

إلى شرطة المسكوبية في غربي القدس المحتلة.
كما تحدّث الشبان في إفادتهم عن تعرضهم لمعاملة 

عنصريــة من قبل الطبيب المناوب في قســم الطوارئ 
بمستشــفى هداســا، الذي حاول تبرير االعتداء بسؤال 
الفســفوس: ماذا فعلت لهم حتى اعتدوا عليك؟ وهو ما 

أثار غضبهم، ووعدوا بمالحقته قانونيًا.
من جانب آخر جرفت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس، 
مســاحات واســعة مــن أراضــي المواطنين فــي بلدة 

الظاهرية، جنوب الخليل في الضفة الغربية.
وأفــاد مواطنــون بــأن األراضــي تقع قرب مســتوطنة 

"شمعة" المقامة على أراضيهم.
في حين أغرق مســتوطنو "عصيــون"، بالمياه العادمة 
كروم عنب في بلدة بيت أمر شــمال الخليل في الضفة 
الغربيــة. وأوضح الناشــط اإلعالمي محمــد عوض، أن 
مســتوطني تجمع مســتوطنات "غوش عصيون" ضخوا 
مياهًــا عادمــة، وأغرقــوا 20 دونمًا مزروعــة بالعنب 
في منطقة وادي شــخيت شــمال بيت أمر، والتي تعود 
ملكيتها لعائالت صبارنة، وعوض، وبحر.وأشــار عوض 
إلــى أن المواطنين فوجئوا عنــد عودتهم إلى أرضهم، 
الســتكمال حراثتهــا، بإغراقهــا بالميــاه العادمة ولم 
يســتطيعوا العمل فيها، وعادوا أدراجهم إلى منازلهم، 
فيما يعمل المســتوطنون كل عام في هذا الوقت على 
إغــراق األراضي الفلســطينية بالميــاه العادمة لقربها 
من تجمع مســتوطنات غوش عصيون ليســهل عليهم 
الســيطرة علــى األرض بهــذه األســاليب العنصريــة، 
وفــق عوض.وفــي بيــت لحم، منعــت قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي، ومســتوطنون، أمــس، مزارعين في بلدة 
تقوع جنوب شرق المدينة، من الوصول إلى أراضيهم .

وذكــر مديــر بلدية تقوع تيســير أبو مفــرح، أن قوات 
كبيرة من جنود االحتالل ومجموعة من المســتوطنين، 
اعترضوا طريق عدد من المزارعين في تقوع ومنعوهم 
من الوصول الى أراضيهم في منطقة "قنان صفير" من 

اجل تحضيرها للموسم الزراعي الجديد .
على صعيد منفصل، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس، محافظ القدس عدنان غيث، بعد دهم منزله في 
بلدة ســلوان جنوبي القدس المحتلة، وفتشته وعبثت 
بمحتوياتــه قبل اعتقاله، فيمــا كان غيث قد اعتقل 17 
مرة منذ توليــه منصبه محافظا للقدس، وتمنعه قوات 
االحتالل من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع 

القيادة الفلسطينية. 
كما اقتحمت قوات االحتالل، منزل أمين ســر حركة فتح 
بالقدس شــادي مطــور، ولم تجده بالمنزل، وســلمت 
عائلتــه اســتدعاء بحضــوره لمقــر مخابــرات االحتالل 
بالقدس.وقبــل اعتقال غيــث بيوميــن، اعتقلت قوات 
االحتــالل وزير شــؤون القدس فــادي الهدمــي للمرة 
الرابعة، واســتمر اعتقاله لســاعات قبل أن يتم اإلفراج 
عنه.إلى ذلك سلمت ســلطات االحتالل، أمس، مواطنًا 
مــن قرية ظهر العبد جنوب غــرب جنين، اخطارا بوقف 

بناء منزل قيد اإلنشاء، وصورت منزال آخر.
وأفــاد رئيس مجلــس قروي ظهر العبد طــارق عمارنة، 
بأن قوات االحتالل اقتحمت القرية، وســلمت المواطن 
عبد اللطيف شريف عمارنة إخطارا بوقف بناء منزله قيد 
اإلنشاء، كما قامت بتصوير منزل المواطن عميد بسام 

عمارنة وأخذ قياساته وهو أيضا قيد اإلنشاء.

خطة إسرائيلية إلغالق أحياء 
مدينة القدس بذريعة "كورونا"

القدس المحتلة/ فلسطين:
كشــفت مصادر إعالمية عبرية، النقاب عن خطة أعدتها ســلطات االحتالل 
اإلســرائيلي بمشــاركة بلدية االحتالل، إلغــالق أحياء فــي مدينة القدس 
المحتلــة مــن ضمنها بيــت صفافا وبيــت حنينــا، بذريعة انتشــار جائحة 

»كورونا«. 
وذكرت هيئة البث اإلســرائيلية »كان«، أمس، أن هذه الخطة وضعت بعد 
تلقــي بلدية االحتــالل في القدس معلومات مــن وزارة الصحة في حكومة 
االحتالل تفيد بأن نســبة انتشار الفيروس في هذه البلدات واألحياء تشهد 

تسارعًا مستمرًا ووتيرة تسجيل اإلصابات مرتفعة.
وقالــت الهيئــة إن القرار حول اإلغالق ســيتخذ خالل األيــام القادمة، حيث 
يتم مناقشــة الخطة حاليا في مكتب رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهو، مع 

مسؤولين في وزارة الصحة.

هزة أرضية بقوة
 4.3 درجات مركزها جنوب 

فلسطين المحتلة
الناصرة/ فلسطين:

ضربــت هزة أرضية بقــوة 4.3 درجات، أمس، وتبيــن أن مركزها 
كان الشق الســوري األفريقي شرقي مدينة أم الرشاش مستوطنة 
)إيالت( وبعمق قرابة كيلومتر واحد من خليج العقبة، وفقا للمعهد 

الجيوفيزيائي لرصد الهزات األرضية.
وأفاد نشــطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي، بأنهم شعروا بهزة 
أرضية، في تمام الســاعة الـــ 08:00 صباحًا، وهي الهزة األرضية 

الثالثة التي تضرب فلسطين المحتلة منذ مطلع 2020.
ونقلت وســائل إعالم عبرية عــن المعهــد الجيوفيزيائي، أن قوة 
الهزة بلغت 4.3 درجات على ســلم ريختر، وكان مركزها شــمالي 

)إيالت(، ولم تسفر عن أي أضرار مادية أو خسائر باألرواح.
يذكر أنه في الســادس من شباط/فبراير الماضي، ضربت شمالي 
فلسطين المحتلة هزة أرضية بقوة 4 درجات، حيث شعر بها سكان 

مدينة حيفا المحتلة، علمًا أن مركزها كان بعمق البحر.
كمــا ضربت في 24 كانــون ثاني/ يناير هزة أرضيــة كان مركزها 

تركيا، شعر بها سكان منطقة الشام وحوض البحر المتوسط.
يذكــر أن صيف العام 2018، وخالل شــهر يناير، ضربت سلســلة 
مــن الهزات الخفيفة محيط بحيرة طبريــة. تراوحت قوتها بين 3 
و4.5 درجة على مقياس ريختر. ووقعت أكثر من 30 هزة ارتدادية، 

بعضها منخفض االرتجاج.
وبحسب هيئة المســح الجيولوجي، فإن المنطقة التي وقعت فيها 
الهزات، حينها، تقع ضمن الشــق السوري اإلفريقي، الذي يبدأ من 

جنوبي تركيا في الشمال إلى كينيا في الجنوب.
ويشير المسح الجيولوجي إلى أن تراكم الزالزل ليس نادرا ويحدث 
أحيانا في منطقة تشكل جزءا من نسخة جيولوجية تمتد على طول 

وادي األردن.

جامعة غزة تقرر 
تقييم طلبتها إلكترونيًا

غزة/ فلسطين: 
قررت جامعة غزة، تقييم طلبتها خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 

الحالي، إلكترونيا؛ بفعل جائحة »كورونا«.
وقالــت جامعة غــزة، في بيان، أمس، إنه انســجاما مع قرارات وزارة 
التعليــم العالــي والبحث العلمــي، وبناء على مقتضيــات المصلحة 
العامة ومراعاة للظروف وحرصا مــن الجامعة على توفير المقومات 

إلنجاح الفصل الدراسي الحالي اتخذت إدارة الجامعة عدة قرارات.
وذكرت أن النتيجة النهائية للطالب في أي مســاق دراســي مسجل 
فــي الفصل الدراســي الحالي ناجح أو راســب )يتطلب النجاح في أي 
مســاق من مساقات البكالوريوس الحصول على ما ال يقل عن 60% 
من الدرجات، كما يتطلب النجاح في أي مساق من مساقات الدبلوم 
الحصول على ما ال يقل عن %50(، مع العلم بأن هذه النتيجة ال تؤثر 

في المعدل التراكمي.
وأكــدت أن التقييــم يعتمد لكل مســاق دراســي على أســاس أداء 
الطالب وتفاعله وانجازه للواجبات واالختبارات واالبحاث والمشاركة 
في الصفوف االفتراضية مــن ناحية وأدائه في الصف الوجاهي قبل 

إعالن حالة الطوارئ من ناحية أخرى.
ونوهــت إلى أنــه يتم تحويل المســاقات التي تغلب عليها الســمة 
العمليــة إلى مشــروع بحث وترصــد لها درجة )ناجح أو راســب(، أو 
بإمكان الطالب عدم التقــدم والحصول على )قرار غير مكتمل( بعد 
تقديمه طلبا لهذا الغرض حســب األصــول على أن يؤدي االمتحان 
في الفصل الدراسي النظامي عند عودة الحياة التعليمية لطبيعتها.

وقالت: ســيتم احتســاب معدل الطالب دون دخول نتيجة المســاق 
المعاد في االحتساب؛ إذ يكتفي بنجاح الطالب فيها، )وهذا يعني أن 
كل طالب كان راســبًا في المساق وسجله في الفصل الحالي سيرفع 

معدله تلقائيًا بمجرد حصوله في هذا المساق على نتيجة )ناجح(.

وفاة والدة االستشهادي 
حامد الرنتيسي من خان يونس

خان يونس/ فلسطين:
توفيت، أمــس، الحاجة مريم عبد الرحيم الهمص )الرنتيســي( من مدينة 

خان يونس، بعد صراع مع المرض.
والحاجة مريم، والدة االستشــهادي حامد الرنتيســي منفذ عملية »الوهم 
المتبدد« صيف 2006م، والتي تخللها أســر المقاومة للجندي اإلســرائيلي 
جلعــاد شــاليط واإلفراج عنــه بموجب صفقة تبــادل عــام 2011م »وفاء 

األحرار«.
ونعت لجنة األســرى للقوى الوطنية واإلسالمية وأهالي األسرى والشهداء، 
الحاجة الرنتيســي، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواســع رحمته وأن 

يلهم ذويها الصبر والسلوان.
يذكــر أن جيــش االحتــالل ال يــزال يحتجــز جثمــان الشــهيد الرنتيســي 

واالستشهادي محمد فروانة الذي استشهد في ذات العملية.

ْين  قضاء طفلين فلسطينيَّ
متأثَرْين بجراحهما جنوب سوريا

دمشق/ فلسطين: 
أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، بقضاء طفلين متأثرين 
بجراحهما التي أصيبا بها في قصف سابق للنظام على منطقة جّلين جنوب 
ســوريا. وقالت مجموعة العمل، فــي بيان، أمس، إن الطفل الفلســطيني 
محمد علي فارس ارتقى إلى جانب قريبته الطفلة رشــا نبيل الظواهرة إثر 

قصف سابق للنظام السوري على منطقة جّلين. 
وكان عدد من المدنيين بينهم الالجئ الفلســطيني علي حســين محمد، 
قضوا إثر اســتهداف مدفعية النظام المناطق المدنية في جّلين بتاريخ 19 

أذار/ مارس الماضي.

القدس المحتلة/ فلسطين:
انطلقــت أمس قافلة جوية من 11 طائرة تابعة 
لشــركة »ال عــال« اإلســرائيلية إلــى الصيــن 
بغرض إحضار ماليين األغراض واللوازم الطبية 
الضرورية، والحديث يدور عن عملية مشــتركة 
بيــن وزارة األمن اإلســرائيلي ووزارة الخارجية، 
وشركة »ال عال« وشركة »كيمكليم ليسرئيل«.

واقلعت الطائرة األولى من الصين في طريقها 
إلــى دولــة االحتالل وهــي تحمــل )900( من 
الكمامات الطبيــة ونصف مليون بذلة للحماية 
للطواقم الطبية، وســتصل الطائــرة مطار بن 

غوريون في ساعات الفجر اليوم.
وذكرت موقــع قناة )i24( أن شــركة »ال عال« 
سترســل طائرتيــن يوميَّــا على مدار أســبوع 
حتى انتهاء العملية، وفي األيام القادمة ســيتم 

إحضار أجهزة تنفس.
وقــال وزيــر جيــش االحتــالل نفتالــي بينيت: 
»مســتمرون بالعمل بــكل قوة وبــكل الطرق 
المتوفرة لدينــا، أيضا من خالل اإلنتاج المحلي 

وأيضا من خالل العالقات الدولية«.
في حين قال وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل 
كاتــس:« العاملون فــي وزارة الخارجية مع كل 

ممثلياتهــا في العالــم عملوا بجهــد للحصول 
علــى المعــدات الطبيــة المطلوبــة لمواجهة 
كورونا، هــذه الجهود أتت ثمارها بإحضار هذه 
المعدات الضرورية إلنقاذ حياة إسرائيليين كثر 

ومساعدة الطواقم الطبية في البالد«.
وأعلنــت وزارة الصحــة اإلســرائيلية أمس أنه 
لديهــا اإلمكانيــة إلجــراء عشــرة آالف فحص 
كورونــا يوميَّــا، وأن الوزارة تعمــل حاليَّا على 
الحصول علــى مواد كيميائية بعد أســبوعين، 
مــن أجل زيــادة كميــة الفحوصــات ألكثر من 

عشرة اآلالف.

قافلة جوية إسرائيلية إلى الصين إلحضار ماليين اللوازم واألغراض الطبية
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

ازرع الفسيلة
 وال تؤجل عملك ؟!

» لــو قامت القيامة وبيدك فســيلة فاغرســها« أو كما قال، صدق 
رســول اهلل صلــى اهلل عليه وســلم. في ظل جائحــة كورونا تعرف 
العالم بشــكل أفضل على هدي رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
في مجال مكافحة األوبئة، وفي مجال النظافة والصحة العامة، وفي 
باب الدعاء، وكثر تداول ما قاله ، وما فعله، صلى اهلل عليه وســلم، 
على وســائل التواصل االجتماعي، وشــارك النقاش بعض من غير 

المسلمين، ورفع األذان في مناطق من أوروبا ألول مرة.
المهــم أن اإلســام يتقدم نحو العــودة إلى موقع قيــادة العالم، 
واألخــذ بيد البشــرية نحــو الســعادة. ومن هذا نقــول إن بعض 
المســلمين أخذ بتأجيل الكثير من األعمال التي يجدر به تنفيذها 
والقيــام بها، معلقا التأجيل على فايروس كورونا، وانتظارا النتهاء 
الجائحة، وهو ال يعلم، وغيره ايضا ال يعلم متى تنتهي، والرســول 
قال فيما هو أخطر وأعظم، وهو قيام الســاعة، وأن على من شاهد 
بعض عاماتها الكبرى وبيده فسيلة نخل، يجدر به أن يزرعها، وال 
يؤجل ذلك بســبب الســاعة، ونحن نعلم أن النخل ال يثمر إال بعد 
ســنوات عديدة، وهذا مبرر عقلي ربما يعتمد عليه المؤجل، ولكن 
األمور ال تؤخذ دائما بالقياس العقلي، ال سيما في باب الغيب الذي 

ال يّطلع عليه أحد من البشر.
ازرع الفســيلة، وقم بــكل عمل ممكن، حتى لو كنت ترى الســاعة 
تتدحــرج نحو غايتهــا، وال تؤجل عمل اليوم إلــى الغد. هذا الخلق 
اإلســامي الكريم يمكــن أن يكون هاديا لمن يريــدون مواجهة 
الكســاد االقتصادي المحتمل، والمترتب على إجراءات الوقاية من 

فايروس كورونا.
الحياة في الهدي النبــوي تتكامل، وال تتناقض، وإذا كانت كورونا 
تتطلــب الحجر في البيت، والوقاية، فإن الهدي نفســه يطلب من 
المســلمين العمل الجاد والمســئول إلقامة الحياة، فيطلب منهم 

الزراعة والعمل، بينما الساعة تتوالى عاماتها ومشاهدها.
العالم الغربي المادي كشــف عن نقص، وعن حاجته الماسة لهذا 
الهدي النبــوي المتكامل في األزمات العامة، التي تصل مســتوى 
الجائحة والوباء. خذ باألســباب وكأنها كل شيء، وتوكل على اهلل 
وكأن األســباب ال شيء. وما توجهت به للغرب، وسجلته نقصا في 
حضارتهم، وثقافتهم، أجد أن المسلمين هم أجدر الناس بتافيه، 
وفي األخذ بهــذا الهدي النبوي الكريم. األخذ باألســباب، وغرس 
الفســيلة وكأن الحيــاة طبيعية ومســتمرة، وحماية حــق األجيال 
القادمة في الحياة واالنتاج قائمة ال يمنعها وباء وال عامات قيامة 
وســاعة. ما أجمل الهــدي النبوي في هداية البشــرية لما يحييها، 

ويحمي عوامل بقائها.

الثالثاء.. ظاهرة فلكّية مفرحة 
تغطي على كآبة كورونا

الرياض/ وكاالت:
بينمــا أصابت أخبار فيروس كورونا المســتجد الناس بالكآبة، ال ســيما 
بعد تزايد أعداد اإلصابات، يشهد العالم العربي، الثاثاء، ظاهرة فلكية 
مفرحــة يمكن متابعتها من شــرفات المنازل، بســبب إجــراءات الحظر 

المفروضة في أغلب الدول.
وتتمثل الظاهرة في ظهور أكبر بدر عماق في عام 2020، حيث شــهد 
العــام حتى اآلن ظاهرة البــدر العماق مرتين، ولكن بــدر يوم الثاثاء 

المقبل سيكون مختلفا عمن سبقه، ألنه سيكون األضخم خال العام.
وتشــير أجنــدة الظواهــر الفلكية لعــام 2020، التي أصدرهــا المعهد 
القومي للبحــوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، إلى أن العام سيشــهد 
البــدر العماق 4 مرات، وســيكون بدر شــهر شــعبان يــوم الثاثاء هو 

الثالث، وسيعقبه بدر عماق آخر، وهو بدر شهر رمضان.
وتقول الجمعية الفلكية بجدة، في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك"، 
إن القمر البدر سيشــرق مع غروب الشــمس، مكتســيًا بلون ضارب في 
الحمــرة أو برتقالــي نتيجة للغبار وغيره من العوالــق في الغاف الجوي 
حــول األرض التي تبعثر الضوء األبيض المنعكس عن القمر، وتتشــتت 
ألــوان الطيــف األزرق وتبقــى ألوان الطيــف األحمر، لكن بعــد ارتفاعه 
واالبتعــاد عن األفق ســيظهر باللــون األبيض الفضي المعتــاد، وهذا 

يحدث في كل شهر.

لندن/ وكاالت:
ارتفع معدل العنــف المنزلي في 
بريطانيا بنسبة تقدر بنحو 30%، 
خــال فترة الحجــر المنزلي التي 
فرضها انتشــار فيــروس كورونا 

لدعــم الضحايــا، واإلعــان عن 
اســتراتيجية جديــدة لمواجهــة 
العنــف المنزلي، باعتبــاره "وباء 
آخــر يجــب مكافحته إلــى جانب 

فيروس كورونا الجديد".

الجديد.
وذكــرت صحيفــة "ديلــي ميل" 
البريطانيــة أن مفوضة الضحايا 
الحكومــة  دعــت  بيــرد  فيــرا 
إضافــي  تمويــل  إيجــاد  إلــى 

وأشــارت الصحيفــة إلــى أنه تم 
اإلباغ عن 12 جريمة قتل خال 
األيام الـ5 الماضيــة، كان بينها 
32 عامــا،  اتهــام آالن جينجــز، 
بقتــل جدتــه بيتــي دوبين، 82 
عاما، فــي المنزل الــذي يقيمان 
فيه فــي مقاطعة أنتريم بأيرلندا 

الشمالية.
لـ3  واألم  الممرضــة  وتعرضــت 
أطفــال فيكتوريــا وودهــال، 31 
ســنة، للطعن حتى الموت خارج 
منزلهــا في ميدلكليــف، بمدينة 
بارنســلي، هذا األسبوع، على يد 

الزوج كريج وودهول.
وأكدت الصحيفة أن المؤسسات 
المســاعدة  وخطــوط  الخيريــة 
فــي  كبيــرا  ارتفاعــا  شــهدت 
االتصاالت عبــر اإلنترنت مؤخرا، 
بســبب عدم قدرة الضحايا على 

إيجاد طريقة الستخدام الهاتف.
لدفــع  الحكومــة  بيــرد  ودعــت 
تكاليف غرف الفنادق للضحايا إذا 
تعذر العثور على ماجئ مناسبة.

وقالت إن بعض الماجئ ُأجبرت 
على اإلغاق بســبب عدم كفاءة 
الموظفين، أو عــدم القدرة على 

تلبية قواعد التباعد االجتماعي.
المؤسســات  إحــدى  وشــهدت 
الخيريــة فــي ســويندون ارتفاع 
تــم  التــي  المكالمــات  حجــم 
اســتقبالها بنســبة تصــل إلــى 

%40، وفقا لرئيستها التنفيذية.

وقالــت إيمــا رولينجز، الرئيســة 
التنفيذية في خدمة دعم ضحايا 
العنــف المنزلي في ســويندون: 
"شــهدنا خــال األيــام القليلــة 
نســاء  الماضيــة مكالمــات من 

أصغر سنا".
كمــا تــم اإلبــاغ عــن ارتفــاع 
معــدالت العنف المنزلي في دول 
أخرى خال حالــة اإلغاق، بينها 

إسبانيا وفرنسا وألمانيا.

"حجر كورونا" يزيد العنف المنزلي في بريطانيا


