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الدكتور أشرف القدرة يتحدث خالل مؤتمر اإليجاز اليومي أمس             )تصوير/ رمضان األغا(

عواصم/ وكاالت:
تجاوز عدد الوفيات حول العالم جرّاء فيروس »كورونا« 
60 ألًفا أمس، وسادت أرجاء القارة األوروبية آمال حذرة 

مــن إمكانيــة التقليــل من انتشــاره، في حيــن أعادت 
دعوات الواليات المتحدة لمواطنيها لتغطية 
وجوههــم إثــارة الجدل بشــأن مــدى تأثير 

»كورونا« يحصد 60 ألًفا حول العامل 
ل يف اإلرشادات بشأن األقنعة وتحوُّ

»مقام الشهيد« وسط العاصمة الجزائرية خاٍل من الناس بسبب كورونا     )األناضول(

للمطالبة بإعادة المعزولين وإجراء الفحوصات الطبية 
أرسى يلتحقون باإلرضاب املفتوح
 عن الطعام يف سجون االحتالل

غزة/ جمال غيث:
تشــهد سجون االحتالل اإلسرائيلي حالة من الغليان بسبب عدم االستجابة 

لمطالب األســرى بإجراء الفحوصات الطبية الالزمة للكشــف عن 
إصابتهــم بفيروس »كورونــا«، وتوفير المنظفــات والمعقمات 

ْين إغالق نادَيْين رياضيَّ
رشطة البلديات ُتغلق 

محطَتْي تعبئة غاز بغزة 
ملخالفتهام رشوط السالمة

غزة/ فلسطين:
بمحافظة  البلديــات  أغلقت شــرطة 
غــزة محطتيــن لتعبئــة الغــاز لعدم 

التزامهما بشروط السالمة العامة.
شــرطة  مديــر  وأوضــح 
البلديــات بغــزة، العقيــد 

جهود فلسطينية لتصنيع 
أجهزة تنفس اصطناعي 

ملواجهة »كورونا«
غزة/ جمال غيث:

أدى النقــص الحــاد عالميًّــا وزيادة 
التنفــس  أجهــزة  علــى  الطلــب 
االصطناعــي بســبب تفشــي وبــاء 

»كورونــا« للتفكير بحلول 
هــذه  لتوفيــر  بديلــة 

200 طفل يقبعون في سجون االحتالل
يف يومهم العاملي.. االحتالل يستفرد باألرسى 

األطفال ويحرمهم الوقاية من »كورونا«
غزة/ نور الدين صالح:

كمــا كل عام يُحيي أطفال فلســطين يومهم بمزيد مــن الوجع والمعاناة، 
لكنَّ هذا العام جاء األقســى على األسرى األطفال القابعين خلف 
زنازين القهر اإلسرائيلية، تزامنًا مع انتشار وباء »كورونا« الذي 

االحتالل ينقل األرسى املحجورين 
إىل سجن »سهرونيم« ويحجر شبَلْي

عزى بوفاة أمير الجماعة اإلسالمية في الهند
ا مع "بري" ومسؤولني  هنية يبحث هاتفيًّ

فلسطينيني سبل مواجهة "كورونا"
الدوحة/ فلسطين:

أجــرى رئيــس المكتب السياســي لحركة المقاومة اإلســالمية 
"حماس"، إســماعيل هنية، سلسلة اتصاالت شملت 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وعددًا من 

بعد عام على اعتقاله
حامس ُتجدد مطالبتها السعودية 

باإلفراج عن القيادي الخرضي
غزة/ فلسطين:

جــددت حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس"، مطالبتها 
الســلطات الســعودية باإلفــراج عــن د. محمــد 
2الخضــري ونجلــه، والمعتقليــن من أبناء شــعبنا  3

23 إصابة جديدة بـ»كورونا«
 يف الضفة ترفع الحصيلة إىل 217

رام اهلل- غزة/ نور الدين صالح:
أعلنت حكومة رام اهلل تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« بالضفة 

الغربية المحتلة، آخرها إصابة لشــابة عشــرينية من قصرة قضاء 
نابلس سجلت مساء أمس، ما يرفع الحصيلة إلى 217.

4 وفيات بـ»كورونا« يف دولة 
االحتالل ترفع الحصيلة إىل 44

 الناصرة/ األناضول:
أعلنــت دولة االحتالل، أمــس، ارتفاع الوفيات بفيــروس »كورونا« إلى 40، 

بعد تســجيل 4 حاالت جديــدة. وقالت وزارة الصحة في بيان إنها 
سجلت 4 وفيات، آخرها لمسن يبلغ 88 عامًا في مستشفى »أساف 

15

15

15

116

5

مستوطنون يقتحمون
 حي وادي الربابة يف »سلوان«

القدس المحتلة/ فلسطين:
اقتحم 25 مستوطنا، أمس، أراضي حي وادي الربابة المهددة باالستيالء في 

بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك. 
وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في أراضي الحي.

وكان األهالي قد تمكنوا أخيرا من اســتصدار قرار من محكمة االحتالل يلزم 
»سلطة الطبيعة« بعدم العمل في أي من أراضي الحي.

44 عامًا عىل »يوم األرض«.. االحتالل

 ماٍض يف نهب أرايض الفلسطينيي
غزة/ نور الدين صالح:

مضــت أربعــة وأربعون عامًا علــى أحداث يــوم األرض الفلســطينية، التي 
اشــتعلت نتيجة استمرار سياســة االحتالل العنصرية، الذي أقدم 
8علــى مصادرة أراٍض للمواطنين في مدن الداخل المحتل. وترجع 
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غزة/ عبد اهلل التركماني:
أعلن مركــز اإلعــالم والمعلومــات الحكومي في 
قطــاع غــزة تعافــي خمســة مصابيــن بفيروس 

كورونا، وعدم تسجيل حاالت جديدة. 
وقال الناطق باســم وزارة الصحة أشــرف القدرة، 

خــالل اإليجاز اليومي لمركــز اإلعالم والمعلومات 
الحكومي لمواجهة جائحة كورونا مساء أمس: إن 
الوزارة والمؤسســات الحكوميــة تراجع إجراءاتها 
االحترازية أواًل بأول لتحصين المجتمع من جائحة 

كورونا. 

وأكــد ارتفــاع عــدد الحــاالت التــي تعافــت من 
فيــروس كورونا فــي القطاع إلى خمــس حاالت، 
قائــاًل: »الوضع الصحي للحاالت المتبقية مطمئن 

ومستقر«. 
ولفت القدرة إلى أن الطواقم الطبية 

اإلبقاء على قرار منع التجمعات
»اإلعالم واملعلومات«: تعايف 5 مصابني 

بـ»كورونا« يف غزة وال حاالت جديدة
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 بقلم / 
عماد اإلفرنجي

طلة إعالمية يف وقتها
الطلة اإلعالمية التي ظهر فيها قائد حماس في غزة 
يحيى السنوار كان ال بد منها في ظل أزمة »كورونا« 
التــي ضربــت المنظومــة العالمية، والتي بال شــك 
ســتتأثر بها غزة شــئنا أم أبينا، وقد أحســن من قرر 
وأعد ونفــذ هذا اللقــاء المفتوح مع النشــطاء ورواد 
مواقــع التواصل االجتماعي مــع الرجل األول في غزة 
ليضــع المواطن في صورة اإلجــراءات لمواجهة هذا 

الوباء وتوقعات المستقبل.
بــدا الرجــل هادًئــا عفويًّا كعادتــه، يتحــدث بلغته 
الشعبية البسيطة التي يصل مفهومها بتلقائية إلى 
ذهن المواطن، لغة الجسد كانت حاضرة في حركات 
اليدين واإلشــارات وإيماءات الوجه ونظرات العيون، 
ووقفته الوطنية اإلنســانية عندما وصلت رسالة من 

والدة األسرى عثمان ومعاذ بالل.
في المضمون أجاب عن كل تساؤل طرحته الجماهير 
عليه حــول »كورونا« والواقع السياســي وكل قضايا 
الســاعة، بيد أن قضية األسرى سيطرت على جوانب 
عديدة مــن اللقاء، وذلــك طبيعي فهو أســير قضى 
أكثــر من ربع قــرن في ســجون االحتــالل، وللتأكيد 
أيضًا أن األســرى على سلم أولويات حماس. الظهور 
اإلعالمي كان في وقته المناسب، بل ربما تأخر قلياًل، 
فالــرأي العام دومًــا ينتظر حديث ورؤيــة القائد في 
أوقات األزمات، ليعــرف ما الذي جرى؟ وأين ذاهبون؟ 
وبالطبع القائد يستمع للجماهير بوعي وقلب مفتوح 
لكنــه يقود الجماهيــر، ال يخضع للعاطفــة وال يعمل 
بمنطــق ما يطلبــه المشــاهدون، إنمــا العمل وفق 
دراســة وبحث وتخطيط ورؤية واضحة ال سيما وأنه 
يقــود حالة اســتثنائية هي غزة المحاصــرة منذ أكثر 
مــن 14 عامًــا، العصيــة على الكســر رغــم الحروب 

اإلسرائيلية الشرسة عليها.
وضع الســنوار المواطن فــي غزة فــي أدق تفاصيل 
إجــراءات مواجهة »كورونــا«، وأجاب عن أســئلتهم 
مباشرة دون مواربة بلغة وطنية جامعة، وأعطى كل 
مجتهد حقه من الثناء والتقدير من المواطن ووزارات 
الصحــة والداخليــة والتنميــة االجتماعيــة وأصحاب 

المبادرات والقطاع الخاص وغيرهم.
أبنــاء الضفــة المحتلة كانوا حاضريــن بقوة في لقاء 
الســنوار، وهو ينصح لهم ويدرك حجم المخاطر التي 
تهددهم من »كورونا« لطبيعة الجغرافيا ومئات آالف 
العمــال داخل الخط األخضر، ولم يغِب الالجئون في 
لبنان عن اللقــاء، وتحياته وتقديره لهم ولمعاناتهم 

الصعبة في الشتات وقدرتهم العالية على الصمود.
وسجل السنوار موقًفا إنسانيًّا في تضامنه مع شعوب 
العالــم أمام وبــاء »كورونــا«، ورد لالحتــالل ابتزازه 
بقوة وحنكــة عالية، وأعاده إلى »التــوراة« ليفهمها 
جيدًا، ويحذر من غضب غزة، كل ذلك دون أن يغفل 
المشروع الوطني واإلعداد الذي ال يتوقف ألجل ساعة 

التحرير.
أعتقد أن رسائل السنوار وصلت للرأي العام والمست 
هموم الجماهير وتطلعاتهــا ورفعت من معنوياتها، 
وأيضًــا وصلــت لالحتــالل رســائل واضحــة حازمة 
ســتجبره على التفكير مليًّا في آليات التعامل مع غزة 

حتى في ظل »كورونا«.
لــدي مالحظات فنية حول خلفية الصورة ومدة اللقاء 
وغيرهــا، لكن ذلــك ال يمس باللوحــة الجميلة التي 
ظهرت، فقد كان اللقاء فكرة جديدة وجميلة ومميزة 
تستحق اإلشادة، جميل أن تتكرر بين الفينة واألخرى 
وتضــع المواطن في صــورة التطــورات بمصداقية 

وشفافية عالية.

الدوحة/ فلسطين:
أجــرى رئيــس المكتــب السياســي لحركــة المقاومــة 
اإلســالمية "حماس"، إســماعيل هنية، سلسلة اتصاالت 
شــملت رئيس مجلس النــواب اللبناني نبيه بري، وعدد 
من المسؤولين الفلسطينيين، وذلك في إطار مشاورات 
يجريها لبحث ســبل تكثيــف الجهود لمواجهة تفشــي 

فيروس "كورونا".
وذكر مكتب هنية في بيان صحفي أمس، أن األخير بحث 
هاتفيًّا مع "بري"، تطورات جائحــة "كورونا" وتأثيراتها 
اإلقليمية والدولية، معبرًا عن أمنياته بســالمة الشعب 

اللبناني وشعوب األمة، آمال بسرعة انحسار الوباء.
كما بحث خالل االتصال أوضاع الالجئين الفلســطينيين 
فــي لبنان، وخاصة فــي المخيمات، وضــرورة توفير كل 
مستلزمات الوقاية من المرض، وتعزيز الجهد المشترك 
لمواجهتــه، ومواجهــة تداعياتــه الصحيــة مــن جهة، 
واالقتصادية من جهة أخرى، فــي ظل األوضاع الصعبة 

التي يعيشها الالجئ الفلسطيني.
وهاتــف هنيــة كاًل مــن األميــن العــام لحركــة الجهاد 
اإلســالمي زياد النخالة، واألمين العام للمبادرة الوطنية 
مصطفى البرغوثي، ونائب األمين العام للجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين أبــو أحمد فؤاد، ونائــب األمين العام 
للجبهــة الديموقراطية فهــد ســليمان، ونائب األمين 

العام للجبهة الشعبية القيادة العامة طالل ناجي.
وبحث رئيس المكتب السياسي مع القادة الفلسطينيين 
العديد من النقاط المهمة، وخاصة أوضاع أهلنا وشعبنا 
الفلســطيني في كل أماكن وجــوده، ومتابعة أوضاعهم 

وظروفهم المعيشية في ظل تفشي هذا الوباء.
كما وضــع هنية قــادة القوى الفلســطينية فــي صورة 
االتصاالت التــي قام بها مع العديد من رؤســاء وزعماء 
ومســؤولي الدول الصديقة والشقيقة، وكذلك االتصال 
مــع األمــم المتحــدة، مســتعرضًا الجهــود المبذولــة 
لمواجهــة "كورونا"، ومــا ُأنِجز من خطــوات أو تحقيقه 

ألبناء شعبنا.
وشــدد على ضرورة رباطة الجأش والثقــة بالقدرة على 
مواجهة التحديات رغم قلة اإلمكانات والظروف الصعبة، 
إال أن التســلح باإلرادة والتقدير الجيــد للموقف، وبحث 
السبل األفضل لتعزيز العمل الوطني المشترك، وتحمل 
المســؤولية يمكــن من زيــادة القــدرة علــى مواجهة 

التحديات.
كما تم خــالل هذه االتصاالت تبــادل اآلراء حول أفضل 
السبل التي يمكن القيام بها في هذه المرحلة، وتحديد 
ســلم األولويات في ثــالث نقاط، األولى: هي اســتمرار 
مرحلــة الوقايــة لشــعبنا، والثانية: هي تحقيــق اإلغاثة 
المعيشــية، والثالثــة: تكمن فــي توحيــد الجهود بين 

الضفة وغزة والخارج لمواجهة هذا الوباء بصف موحد.
وبحث خالل االتصال أوضاع األسرى في سجون االحتالل، 
والتأكيد على متابعــة قضيتهم، وبذل كل الجهود على 

كل المسارات لتأمين حياتهم واإلفراج عنهم.
إلى ذلــك، أجرى رئيس حركة "حماس" اتصااًل بالشــيخ 
عكرمة صبري، حيث اطمأن على أوضاع أهلنا في مدينة 
القــدس المحتلــة، وتبادال الحديث حول ســبل مواجهة 
هذه الجائحة ومتطلبات هذا األمر وتعزيز صمود شــعبنا 

بمختلف الوسائل والسبل.
وأكــد هنية أن القدس ســتبقى في قلب محــور اهتمام 
قيادة الحركــة، وحمايــة أبنائنا فيها واجــب لن نتخلى 
عنه بكل السبل، وسنواصل العمل من أجلهم لمواجهة 

مختلف التحديات وعلى رأسها هذه الجائحة.
كما هاتف هنية أيضًا األب مانويل مســلم، حيث اطمأن 
على أبناء شــعبنا من الطائفة المسيحية، وأكد أن حركة 
حماس ال تفرق في جهودهــا لمواجهة الجائحة بين أي 
من أبناء شــعبنا، مســلم أو مســيحي، فكلنا أبناء وطن 
واحــد، ونواجه مصيرًا واحدًا، ونحمــل آمااًل واحدة، لن 
نتخلى عنها، وســنواصل العمل المشــترك من أجل كل 

أبناء شعبنا موحدين.
وقال هنية: إن أبناء شعبنا مسلمين ومسيحيين يصلون 
للعلي القدير أن يرفع عن شــعبنا وعن العالم أجمع هذا 

الوباء.
مــن جانــب آخــر، هاتــف رئيــس المكتــب السياســي 
لـ"حمــاس"، أمير الجماعة اإلســالمية في الهند الدكتور 
سعادة اهلل الحسيني، معزيًا بوفاة أمير الجماعة السابق 

الشيخ سراج الدين الحسن.
وقدَّم هنية التعازي بوفاة الشيخ العالِم، وقال إن فارسًا 
إســالميًّا ترجَّل، تــارًكا إرًثــا طيبًا، مســتذكرًا مناقب 
الفقيد ورحلته الطويلة في خدمة اإلســالم والمسلمين 

في الهند.
وأشار إلى سيرته العطرة في البلدان العربية واإلسالمية، 
داعيًــا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواســع رحمته، وأن 

يُلهم إخوانه وخليفته التوفيق والسداد.

عزى بوفاة أمير الجماعة اإلسالمية في الهند
ا مع "بري" ومسؤولني فلسطينيني سبل مواجهة "كورونا" هنية يبحث هاتفيًّ

خالل مارس
االحتالل دنَّس األقىص 15 مرة ومنع األذان يف اإلبراهيمي 47 وقًتا

رام اهلل/ فلسطين:
قالــت وزارة األوقاف والشــؤون الدينية 
فــي رام اهلل إن االحتــالل اإلســرائيلي 
دنس المســجد األقصــى المبارك خالل 
مــارس/ آذار الماضــي 15 مــرة، ومنع 
رفع األذان في المســجد اإلبراهيمي 47 

وقتًا.
وأوضحت "األوقاف" في تقريرها الشهري 
الــذي يرصد انتهــاكات االحتــالل على 
المقدســات، أمس، أن قــوات االحتالل 
الحصــار  سياســة  مارســت  كعادتهــا 
واإلبعاد بحــق المصليــن والمرابطين 
وموظفــي األوقــاف، واســتدعت مديــر 
المســجد األقصى للتحقيــق، واقتحمت 
شــرطة االحتــالل منزل رئيــس مجلس 
األوقــاف الشــيخ عبــد العظيم ســلهب 
وســلمته غرامــة ماليــة بقيمــة 5000 
شــيقل بحجة عدم منعــه المصلين من 

أداء صالة الجمعة.
وخالل الشــهر المنصرم، وفق األوقاف، 
دعت عصابات الهيكل المزعوم أنصارها 
وجمهور المســتوطنين إلــى اقتحامات 
جماعية في يــوم انتخابات الكنيســت، 
وكذلــك عصابات "طالب ألجل الهيكل" 
التي دعت أنصارهــا القتحامات جماعية 
شــارك بها حاخامــات منظمات الهيكل 
عشــية االنتخابــات وبمــا يســمى عيد 
"البوريــم" أو المســاخر، وحــاول بعض 
المستوطنين أداء طقوس تلمودية في 
المنطقة الشــرقية، وأدى رئيس الوزراء 
نتنياهــو صــالة داخــل أنفــاق الحائط 
الغربي مقابــل قبة الصخرة المشــرفة 

من أجل فوزه باالنتخابات.
وكشــف االحتالل عن مخطــط يروج له 
لبنــاء الهيكل المزعــوم دون هدم قبة 
الصخــرة المشــرفة شــمال صحن قبة 
الصخــرة، فــي حين اســتولت شــرطة 
االحتــالل على مضخــات للتعقيم كانت 
بحوزة المقدســيين في أثناء تعقيمهم 
المرافــق العامــة فــي ســاحة الغزالي 
واقتادت عددا من المقدســين للتحقيق 
في مركز شرطة القشلة وفرضت عليهم 

غرامات باهظة.
كما اعتــدى االحتــالل علــى المبعدات 

بالقرب مــن باب حطــة وواصل عملية 
يســمى  مــا  إقامــة  آخرهــا  التهويــد، 
شــارع "الســيادة "الــذي يفصــل بيــن 
الفلســطينيين والمســتوطنين ويمهد 
أدوميــم  معاليــه  مســتوطنة  لربــط 

بالقدس المحتلة.
وفــي منتصف الشــهر الماضــي أغلقت 
األقصــى  أبــواب  االحتــالل  ســلطات 
باســتثناء حطة والمجلس والسلســلة، 
وأبقت بــاب المغاربــة مفتوحا، وفتحت 
األبــواب المغلقة في وقــت الحق، كما 
أغلقت سلطات االحتالل أبواب األقصى 

ومنعــت الدخول إليه قبــل موعد صالة 
الجمعة بساعة تحت ذريعة الوقاية من 
كورونــا، وذلك في محاولتها الســيطرة 

على المسجد.
اإلبراهيمــي بمدينــة  المســجد  وفــي 
الخليــل منع االحتالل رفــع األذان خالل 
شــهر آذار 47 وقتــا وركــب حديدا على 
ســطح الغرفــة التي تقــع جــوار الدرج 
األبيض، وأغلق مدخل شــارع الشهداء 
فــي المدينــة، ومنع الدخــول والخروج، 
بحجــة احتفــال المســتوطنين باألعياد 
اليهودية، وفق ما ذكر تقرير "األوقاف".

مستوطنون يدنسون األقصى بحماية شرطة االحتالل          )أرشيف(



تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر
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السلوك اإلرسائييل تجاه 
الفلسطينيني يف أزمة كورونا 3-1

في الوقت الذي تواصل فيه األوساط الصحية الفلسطينية كشف المزيد 
من حــاالت اإلصابة بفيــروس كورونا، فــإن الوباء كشــف عن دالالت 
سياســية ال تخطئها العين، ترتبط بصورة وثيقة بالتعامل اإلسرائيلي 
معــه، خاصة تجاه الفلســطينيين، ســواء ما يتعلق باإلهمــال الصحي 
تجاههم في الضفة الغربية، أو عدم تسهيل وصول المساعدات الطبية 

إليهم، خاصة في قطاع غزة، واستمرار الحصار المفروض عليه.
على الصعيد الصحي والطبي، تتحمل )إســرائيل( مســؤولية سياســية 
وأخالقية وإنســانية واضحة في عدم توفر المعدات الطبية الالزمة لدى 
المنظومة الصحية الفلسطينية، فالمشــكلة التي تواجه الفلسطينيين 

هي النقص في أجهزة الفحص.
وال تخفي أوســاط فلســطينية وجود مساٍع إســرائيلية جدية لنقل وباء 
كورونــا لمناطقهــم، والعمــل على زيادة انتشــاره، خصوصــا بالضفة 
الغربيــة، مــع توفر وقائع علــى األرض حدثت في األيــام األخيرة تثبت 

صحة هذا االفتراض. 
فقد فتحت )إسرائيل( بوابات مغلقة في جدار الفصل العنصري للسماح 
بدخول العمال الفلسطينيين للعمل بمستوطناتها بنظام التهريب غير 
القانوني، رغم الطلب الفلسطينية منهم عدم الذهاب إلسرائيل للعمل 

خشية تفشي الوباء.
مشــهد آخر رصدته كاميرات المراقبة بشــوارع الضفة الغربية، وثقت 
قيام جنود إسرائيليين بتعمد االحتكاك، ولمس السيارات الفلسطينية، 
وأبــواب المنازل، بطريقة توحي بوجود نية لنشــر الفيروس، مع تأكيد 
الجيــش إصابة العشــرات مــن جنوده بالوبــاء، وحجــر آالف منهم في 

المراكز الصحية.
مؤشــر ثالث يوحي بالنوايا اإلســرائيلية، يتمثل بإفراجهــا عن المزيد 
من األســرى الفلســطينيين من الضفة الغربية، ممــن ثبت إصابتهم 

بالفيروس، ورغم النفي اإلسرائيلي السابق النتشار الفيروس 
بينهــم، لكنها اعترفــت بإصابة ســجانين إســرائيليين به، 

إسطنبول/ فلسطين:
تســتعد الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلســطينية 
"انتماء"، بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، 
إلطالق الحملة بنسختها الحادية عشرة لعام 2020، في 20 

نيسان/ إبريل القادم.
وذكــر المنســق العــام للحملة ياســر قدورة، فــي تصريح 
صحفــي، أمس، أن حملــة "انتماء" بدأت منــذ عام 2010، 
وتســتمر طوال شــهر مايو/ أيار مــن كل عام، بمشــاركة 
عشــرات المؤسســات واللجــان العاملــة والداعمــة للحق 

الفلسطيني.

وبيــن القدرة أن الحملــة تهدف إلى الحفــاظ على الهوية 
الفلســطينية، وتعزيز الشــعور الوطني، وتعميــق االنتماء 

لفلسطين، والتمسك بحق العودة.
وأشــار إلــى أن الحملــة تنطلــق هــذا العام بالشــراكة مع 
المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج إلحيــاء الذكــرى 
الثانية والســبعين للنكبة، بما يعكس الحفاظ على الهوية 
الفلســطينية، في مواجهة "صفقة القرن" التي تســتهدف 

األرض والشعب والهوية.
وأشار قدورة إلى أن حملة انتماء 2020 تتناول مخاطر صفقة 

"ترامب نتنياهو" التصفوية على القضية الفلسطينية.

استعدادات إلطالق الحملة الدولية
 للحفاظ عىل الهوية الفلسطينية

غزة/ فلسطين:
جــددت حركة المقاومــة اإلســالمية "حماس"، 
مطالبتهــا الســلطات الســعودية باإلفــراج عن 
د. محمــد الخضــري ونجلــه، والمعتقليــن من 
أبناء شــعبنا الفلســطيني، في ظل انتشــار وباء 
"كورونا"، وما يحمله مــن مخاطرَ حقيقيةٍ على 
حياة المعتقلين، ما يزيد من معاناتهم ومعاناة 

أسرهم.
وقالــت الحركة في بيان، أمس: إنــه "بعد مرور 
عــام على اعتقال الخضري إننــا إذ نعبِّر مجدّدًا 

عــن إدانتنا الســتمرار اعتقالــه ونجلــه، وبقية 
اإلخــوة المعتقليــن على ذمّة القضية نفســها؛ 
فإننا نطالب الســلطات الســعودية باإلفراج عن 

المعتقلين كافة".
ونبهت إلى أنه مضى عام على اعتقال السلطات 
الســعودية الدكتــور محمــد الخضــري، ونجله 
الدكتــور هانــي، إضافة إلى العشــرات من أبناء 
شعبنا وكفالئهم من الشعب السعودي الشقيق.

وشــددت علــى أن "اعتقــال الفلســطينيين في 
الســعودية ال لجــرم ارتكبــوه، ســوى أنهم لم 

ينســوا قضية فلســطين، وعملوا على إسنادها 
والمشــروعة،  القانونيــة  بالوســائل  ودعمهــا 
منســجمين بذلــك مــع واجبهم الوطنــي، ومع 
السياســة الســعودية التي كانــت تتعامل على 
الدوام، باعتبار القضية الفلســطينية هي قضية 

األمة المركزية".
وعبّرت حماس عن أســفها النتقال "الســعودية 
مــن موقــع الداعــم لهــذه القضية المقدّســة 
والمباركة، إلــى موقع المحاصر لهــا وألبنائها، 

وللداعمين لها".

رام اهلل/ فلسطين:
أفاد تقرير فلسطيني، بأن االحتالل 
ارتكبوا  ومســتوطنيه  اإلســرائيلي 
انتهــاكات، خــالل شــهر   )1704(
الضفة  فــي  الماضي،  مــارس/آذار 

الغربية والقدس المحتلتين.
وقالــت الدائــرة اإلعالميــة لحركة 
الغربيــة  الضفــة  فــي  "حمــاس" 
فــي تقريــر أصدرتــه، أمــس، إن 
انتهاكات االحتالل زادت من معاناة 
المواطنيــن في الضفــة والقدس، 

في مواجهة "فيروس" كورونا.
ورصــد التقريــر استشــهاد الطفل 
محمــد حمايل في مدينــة نابلس، 
والشــاب ســفيان الخواجا في بلدة 
نعليــن غرب مدينة رام اهلل، إضافة 

لـ)260( جريحًا. 
وبيــن أن عــدد حــاالت االعتقــال 
بلــغ )302(، واالحتجــاز )53(، كما 

نفذت قوات االحتالل )300( عملية 
و)118( مداهمة  للمناطق،  اقتحام 

للمنازل. 
اعتــداءات  تصاعــدت  كمــا 
المســتوطنين من )52( في شــهر 
فبراير المنصرم إلى )79( في شهر 

مارس الذي يغطيه التقرير.
ورصد التقرير تصعيدًا إســرائيليًّا 
في هــدم الممتلكات خالل شــهر 
مارس، والتــي بلغت )38( انتهاكا، 
وتزايــد   ،)15( المنــازل  وهــدم 

االغالقات ووضع الحواجز.
واصــل  المحتلــة،  القــدس  وفــي 
انتهاكاتهم  ومستوطنوه  االحتالل 
بحــق المســجد األقصــى، والــذي 
تعرض خالل )18( يومــا لالقتحام 
)1118( مستوطنا،  والتدنيس من 
في حين صعــدت قــوات االحتالل 
مــن اقتحام أحيــاء المدينــة حيث 

بلغ عددها )53( اقتحاما، ومداهمة 
)24( مداهمــة، ونفــذت  المنــازل 

)107( حاالت اعتقال.
وأظهــرت اإلحصــاءات أن نابلــس 
تعرضت لـ346 انتهــاًكا، والقدس 
لـــ315 انتهــاًكا، والخليــل لـ220 
تعرضًــا  األكثــر  وهــم  انتهــاًكا، 

لالنتهاكات اإلسرائيلية.
30 عملية مؤثرة

من جانب آخر، رصد تقرير منفصل 
أصدرته "حماس"، استمرار عمليات 
المقاومــة في شــهر مــارس/آذار، 
 )522( الضفــة  شــهدت  حيــث 
 )30( عمــال مقاومــا، مــن بينهــا 
عمليــة مؤثــرة، أدت إلصابة )10( 
المســتوطنين  مــن  إســرائيليين 

وجنود جيش االحتالل.
ووثق التقرير تنفيذ المقاومة لـ)2( 
عمليات إطــالق نــار، و)1( محاولة 

طعــن ومثلها لعمليــة زرع أو إلقاء 
عبوة الناســفة، و)26( عملية إلقاء 
زجاجــات حارقــة، و)182( مواجهة 

مع االحتالل بأشكال متعددة.
وأظهــر التقريــر تضاعــف أعمــال 
اعتــداءات  لمواجهــة  المقاومــة 
المســتوطنين، والتــي بلغت )89( 
حالــة، إضافــة إلــى أعمال رشــق 
االحتــالل  جنــود  تجــاه  الحجــارة 
ومســتوطنين حيث بلغــت )177( 

حالة.
ورصد التقرير توزع أعمال المقاومة 
في مختلف مناطق الضفة والقدس، 
حيــث جــاءت أعالهــا فــي القدس 
 ،115( بواقــع  ورام اهلل  وقلقيليــة 

112، 80( على التوالي.

بعد عام على اعتقاله
حامس ُتجدد مطالبتها للسعودية باإلفراج عن القيادي الخرضي

إصابة 10 إسرائيليين في 522 عمًل مقاوًما
تقرير: )1704( انتهاكات إرسائيلية يف الضفة والقدس خالل مارس
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رام اهلل/ فلسطين:
أفاد نادي األســير بأن إدارة سجن "عوفر" اإلسرائيلي نقلت األسرى التسعة الذين تم 
حجرهــم، وهم ممن خالطوا المحرر المُصاب بفيــروس "كورونا" نور الدين صرصور، 

دون أخذ عينات منهم.
وبين نادي األســير في بيان، أمس، أن إدارة الســجن نقلتهم إلى ســجن "سهرونيم" 
وفقــا للمعلومــات المتوافــرة حتى اللحظــة، وهو ســجن خصصه االحتــال الحتجاز 

المهاجرين األفارقة.
وأشــار إلى أن األسرى هم: ركان الجعبري ويزن الجعبري، وكاهما من الخليل، وهزاع 
العمــور مــن نابلس، وذياب براش وعماد الشــيخ مــن رام اهلل، وقصــي دراغمة من 
نابلس، ومحمد ملحم من جنين، وسامح العمور من القدس، وخليل دواس من أريحا.

وأضــاف أن إدارة ســجن "عوفر" حجرت أســيرين آخرين من األســرى األشــبال، ممن 
التقــوا بالمحــرر صرصور، في أثناء خروجهمــا إلى المحكمة، وهما: حســن حماد من 
بلدة ســلواد، وعبد الرحمن البرغوثي من بلدة دير أبو مشعل، مبينًا أنه أبلغ عائات 

األسرى المذكورين بنقلهم، وبالمعلومات المتوفرة لديه حتى اللحظة.
وعد نادي األســير أن عملية نقل األسرى إجراء خطير، تحاول فيه إدارة السجون التنكر 
لتعهدها الذي قطعته لألسرى بشأن أخذ عينات لألسرى التسعة الذين خالطوا المحرر 

المصاب بفيروس "كورونا".
وجــدد دعوته لمنظمة الصحة العالمية، والصليب األحمر الدولي لمتابعة شــؤونهم، 
والتأكد من ســامتهم، خاصة مع مماطلة إدارة السجون في توفير اإلجراءات الوقائية 

لألسرى، ووضعهم في عزل إضافي بعد وقفها زيارات عائاتهم ومحاميهم.
وقال إنه آن األوان للتدخل من جميع األطراف الدولية وتحمل مســؤولياتها القانونية 
في حماية األســرى في ســجون االحتال، والضغط على حكومة االحتال لإلفراج عن 

األسرى خاصة المرضى وكبار السن والنساء واألطفال.
وشــدد نادي األسير على ضرورة توفير التدابير الازمة لمنع انتشار الوباء بين صفوف 
األســرى، وضــرورة وجود لجنة دولية محايدة تعاين األســرى وتّطلــع على أوضاعهم 

الصحية.

غزة/ محمد أبو شحمة:
حالــة مــن الفرحــة واالطمئنان ســادت 
سكان قطاع غزة بعد إعان وزارة الصحة 
عن تعافي 5 حــاالت من بين المصابين 
بجائحــة فيروس كورونــا بعدما أظهرت 
نتائج عينــات الفحــص المخبــري بأنها 

سلبية "أي غير مصابة".
وينتظــر هــؤالء المتعافــون جملــة من 
اإلجراءات الصحية الوقائية قبل عودتهم 
للمجتمع وحياتهــم الطبيعية واالختاط 
بالناس، وذلك وفًقــا لتعليمات الطواقم 

الطبية، واإلرشادات الصحية المختلفة.
وال يوجــد حتــى اآلن أي عــاج لفيروس 
كورونــا، حيــث تؤكــد منظمــة الصحة 
العالمية أنه ليس هناك بيِّنة على وجود 
أدوية حاليًّا من شــأنها الوقاية من هذا 

المرض أو عاجه. 
وال توصــي المنظمة بالتطبيــب الذاتي 
ذلــك  فــي  بمــا  أدويــة،  أي  بواســطة 
المضــادات الحيوية، ســواء على ســبيل 
أو  كوفيــد19-  مــرض  مــن  الوقايــة 
معالجته.  ويصاب بعض الناس بالعدوى 
دون أن تظهر عليهــم أي أعراض ودون 
أن يشــعروا بالمــرض. ويتعافــى معظم 
األشــخاص )نحو %80( من المرض دون 
الحاجة إلى عاج خاص، حسب المنظمة.

مديــر مكافحة العــدوى بــاإلدارة العامة 
الدكتور  الصحــة،  بوزارة  للمستشــفيات 
رامي العبادلــة، يؤكد أنه عند اكتشــاف 
إي إصابــة بفيــروس كورونــا يتم وضع 
المريض في مستشــفى العزل الموجود 
بمعبــر رفــح البــري، وعزلــه عــن جميع 

الناس، تجنبًا النتقال العدوى لآلخرين.
ويقول العبادلة في حديثه لـ"فلسطين": 
"مع وجــود المصــاب بالفيــروس داخل 
مستشفى العزل يتم قياس درجة حرارته 
بشكل مســتمر، والتأكد من عدم ظهور 
أي أعــراض عليه، وكذلك يتم إجراء صور 

أشعة له للتأكد من صحته بشكل عام".
ويضيــف العبادلة: "بعد مــرور 14 يومًا 
على وجود المريض في المستشفى يتم 
إجــراء اختبار "بي ســي أر"/ )PCR( وفي 
حالة كانــت النتيجة ســلبية يتــم إعادة 
الفحص بعد 24 ساعة من الفحص األول 
للتأكد من خلوه من كورونا بشكل تام".

ويوضح أنه بعد التأكد من خلو المصاب 
من فيروس كورونا، يتم وضعه في مكان 
آخر للعزل لمــدة 14 يومًا جديدة، وبعد 
انتهــاء المدة يتم أخــذ عينة جديدة من 
الشــخص المعــزول، وفــي حالــة كانت 
النتيجة سلبية يتم الســماح له بالذهاب 

إلى بيته بعد التأكد من سامته التامة.

العــدوى،  مكافحــة  مديــر  ويوصــي 
المتعافيــن من كورونا بزيــادة االهتمام 
بنظافتهــم الشــخصية، وعدم التســليم 
باليد على أحــد أو التقبيل وذلك للحفاظ 

على سامتهم.
أن  يؤكــد  البردويــل  محمــد  الطبيــب 
بانتظارهــم  كورونــا  مــن  المتعافيــن 
مجموعــة مــن اإلجــراءات الوقائية التي 
يجب عليهم االلتــزام بها حتى يتواصلوا 

إلى مرحلة الشفاء الكاملة.
ويقــول البردويل المقيم فــي تركيا في 
حديثه لـ"فلسطين": "يجب على المريض 
بعــد التأكد من خلوه مــن الفيروس من 
جســده أن يبتعد عن النــاس واالختاط 
لمدة ال تقل عن شــهر كامــل ألن هناك 
تقاريــر تؤكد أن المرض ممكن أن يعود 

من جديد".
ويضيف: "العلمــاء يتعاملون مع فيروس 
غريــب وغامض، لذا ينصحون دائمًا إلى 
أخذ إجراءات وقائية أكثر حتى يتم الشفاء 
من الفيروس بشــكل كبيــر وتجنب عدم 

نقل العدوى آلخرين بعد التعافي".
ويوضــح أن المتعافين مــن كورونا يجب 
عليهم اعتماد نظام غذائي جديد لتقوية 
مناعتهم، وضرورة ابتعادهم عن السكر، 

وزيادة تناول الخضراوات والفواكه.

أخبــر عيــاش طفلته بلســم وشــقيقيها، 
الذيــن ال يعرفون معنــى "الحجر الصحي" 
أنه سيســافر، لكنه رســم صــورة مختلفة 
لهــذا الســفر، قائمًــا فيهــا علــى رعاية 
المواطنيــن علــى مــدار الوقت، لــم يجد 
فيها وقتًا يختلســه للحديث مع أطفاله إال 
دقائق سريعة، فعلى مدار الوقت ال تتوقف 
احتياجات النــاس، حتى قبل أن يتحدث لنا 
عبر طرف ســماعة "الهاتف األخرى" كانت 

أصوات الناس حوله توحي بذلك.
عيــاش يقــول: فــي اللحظة األولــى التي 
أخبرنــا أن مواطنيــن قادمين من الســفر 
وســيحجرون احترازيًّــا، وأعلمنــا بمكوثنا 
معهم، باشــرنا ترتيــب وتهيئة المدارس 

الستقبال يليق بهم.
من اللحظــة األولى، بدأ المــازم المكلف 
القطامــي"  "لولــوة  مدرســة  بتأميــن 
بمحافظــة غزة توزيع المهــام مع زمائه، 
للحراسة، واالســتقبال، والتجهيز، يضيف: 
"بعــد ذلك وزعنا الناس علــى الغرف، بعد 
أن رتبناهــا ووزعنــا األســرّة، واألغطيــة، 
وكنا على قلب رجل واحد وكنا يدًا ومعينًا 

لحياة الناس داخل المركز".
"انقطعنــا عن أهلنا وكان لهــم احتياجات 
كثيــرة"، في نظر عيــاش احتياجات األهل 
يمكــن تلبيتهــا أو الصبــر عليهــا، لكــن 
رســالة الشــرطة وخدمــة الوطــن أهــم، 
يقول بكلمات تســبقها الرضــا عما يقدم: 
"أتــدري؟؛ ال يوجــد لدي فرصــة لمحادثة 
أطفالــي وزوجتي، ربمــا لم أتفرغ ســابًقا 
لخدمــة أهلي كما خدمت الناس في مراكز 

الحجر".
"اللي خانا نصبر أنه شــعبنا معطاء، قدم 

شــهداء، وهذا كان حافزًا علــى أن نقدم 
وقتنا للناس"، حمــل عياش ورفاقه ومئات 
أفراد الشــرطة هــذا الدافــع، وواجهوا به 
قســوة األيام، يضيــف: "ال تتوقف طلبات 
الناس هنا، خاصة أن معظمهم كبار ســن 
ولديهــم أمــراض مزمنة، وانغرســنا بين 

الناس وتعاملنا وجهًا لوجه معهم".
"متــى ســتعود إلــى المنزل؟" يتكــرر هذا 
الســؤال من أطفاله في كل اتصال هاتفي 
يحــاول به عياش االطمئنــان على عائلته، 
 5( وأحمــد  )6 ســنوات(،  بلســم  ولديــه 
ســنوات( والرضيع حمزة، ينتظرون بصبر، 
وشوق ال ينطفئ المكالمات الهاتفية التي 
يشــاهدون فيهــا والدهم عبــر تطبيقات 

مواقع التواصل.
رسالة شكر

"رجال األمن يوفرون لنــا جميع الخدمات، 
جميــع  يســتوعبون  عائاتهــم،  تركــوا 
الفئــات: شــبابًا، وصغارًا، ونســاء، وكبار 
سن، يعاملوننا سواســية، يوفرون لنا كل 
طلباتنــا، ومهمــا تحدثنــا فلن نســتطيع 
إيصــال رســالة الشــكر لــوزارة الداخلية 
ورجــال األمــن، ألن وقفتهــم معنا تتعدى 
جميــع مراحل الشــكر واالمتنــان"، كانت 
هذه رســالة أحد المواطنيــن المحجورين 
بمركز الحجر الصحي في مدرسة "مرمرة" 
بمحافظة رفح إلى رجال األمن الســاهرين 

ألجلهم.

ويقــول لصحيفة "فلســطين": اســتوعب 
رجال الشــرطة الظرف وتعاملــوا معنا بود 
ومحبــة، و طــوال الوقــت يســهرون على 

راحتنا على حساب راحتهم.
يشــعر منير جندية والد الشــرطي "منذر" 
بالفخــر للدور الكبير الــذي يقوم به نجله: 
أنــا فخور بخدمــة ابني للوطن والشــعب، 
تــارًكا زوجتــه وأوالده الخمســة ويخــدم 

مرضى وكبار سن.
ال يــزال يعبر عن افتخاره بنجله الذي يقوم 
على رعاية المرضى بفندق "كومودور" في 
مدينة غزة: "هذه تضحية ضرورية من أجل 
الغيــر، رغم أنه صعب علــي أن يغيب ابني 
عنــي أكثر من أربعة عشــر يومًــا وال أراه، 

لكن للضرورة أحكام أنه يخدم المواطنين 
ويقدمــا عمًا وطنيًّــا شــريًفا، وهو بذلك 

يخدم الشعب كله ويخدمنا نحن".
خطة شاملة

المتحدث باســم وزارة الداخلية إياد البزم 
يقول: إنه في إطــار تنفيذ الخطة الوقائية 
لمواجهــة فيــروس "كورونا" لــدى وزارة 
الداخليــة خطــة شــاملة ينفذهــا أعــداد 
كبيــرة من رجــال األمن والشــرطة داخل 
القطاع، منهــا تأمين مراكز الحجر الصحي 
التــي فيها أعــداد من المواطنيــن الذين 
يخضعون للحجــر الصحي االحترازي، يقوم 
على خدمتهم عناصر الشرطة الذين اتخذ 
قرار بحجرهم طيلة وجود المواطنين منعًا 

النتقال العدوى.
ويضيف البزم لصحيفة "فلســطين": "هذا 
يلقــي عبًئــا علــى رجــال الشــرطة الذين 
يتحملــون الضغط، نتيجــة المكوث ثاثة 
أسابيع متواصلة مبتعدين عن عائاتهم، 
وتحمــل أعبــاء كبيرة فــي هــذه المرحلة 
الطارئة والحساسة، لكن في النهاية نحن 

نؤدي دورنا في خدمة أبناء شعبنا".
ويلفــت إلــى أن الداخليــة اســتنفرت كل 
إمكاناتهــا من أجل تقديم الخدمة، مقدرًا 
عدد منتسبي األجهزة األمنية داخل مراكز 
الحجر كافة طــوال مدة مكوث المواطنين 

نحو 350 عنصرًا.
ويبيّــن أن وزارة الداخلية بكامل أجهزتها 
األمنيــة والشــرطية التــي يقــدر عددهــا 
نحو 20 ألف منتســب على أتــم الجهوزية 
واالســتعداد للتعامل مع الظروف الطارئة، 
وتســخر كل إمكاناتها المادية والبشــرية 

في خدمة المواطنين.

االحتالل ينقل األسرى المحجورين إلى 
سجن "سهرونيم" ويحجر شبَلْين

أطباء يتحدثون لـ"فلسطين" عن رحلة 
التعامل مع مصابي "كورونا" وصواًل للتعافي

تضحيُة "رجال األمن" في مراكز "الحجر".. أعباٌء تجاوزت دور "الشرطي"
غزة/ يحيى اليعقوبي:

أسبوعان مضيا على غياب المالزم أول كامل عياش عن 
أطفاله، كي يتفرغ هو والمئات من منتسبي األجهزة 

ا بمراكز  األمنيــة لخدمة المواطنين المحجورين احترازيًّ
الحجر الصحي والوجود معهم طيلة تلك المدة.  مدة 
تحمل فيها رجال األمن والشرطة أعباًء إضافية أخرى، 

تجاوزت حدود دورهم الشــرطي إلى دور إنســاني أكبر 
في القيام على رعاية المحجورين، خاصة من المرضى 

وكبار السن، سبعة منهم أصيبوا بفيروس كورونا.
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

فيروس كورونا والحملة 
اإلعالمية على الحصار اإلسرائيلي

من الذكاء أن يوظف الفلسطينيون خلو غزة من فيروس كورونا للتشهير 
باالحتالل اإلســرائيلي، والمطالبة برفع الحصار المفروض على غزة منذ 
14 عامًا، ولعل المقارنة بين غزة والضفة الغربية في هذا المضمار تفيد 

الفلســطينيين في تحميل اإلسرائيليين المســؤولية عن انتشار فيروس 
كورونا بين ســكان الضفة الغربية من طريــق العمال الذين خدموا في 
المستوطنات، وأقاموا داخل دولة الكيان مدة من الزمن، في حين ظلت 
غزة خالية من الفيروس ألنها محاصرة، وقليلة االحتكاك باإلسرائيليين. 
مــن األهميــة بمــكان أن يركز اإلعالم الفلســطيني على خلــو غزة من 
فيروس كورنا بفضل الحصار اإلســرائيلي، وهذه مادة للدعاية اإلعالمية 
الجادة والســاخرة من السياسة اإلســرائيلية، ومن الحصار الذي ظهرت 
فوائــده بعد 14 عامًا، بحيث باتت غــزة المكان األكثر أمنًا من فيروس 

كورونا، مع أنها المكان األكثر ازدحامًا في العالم.
المطالبــة الدولية برفــع الحصار عن قطــاع غزة ال تهــدف إلى محاربة 
فيــروس كورونــا فقــط، فالعالم كله يعــرف أن هذا الفيــروس قد حال 
الحصار اإلســرائيلي بينــه وبين الدخول إلى قطاع غــزة، المطالبة برفع 
الحصــار تهدف إلى توفير فرصة عمل، وتوفير مصدر دخل، وتوفير لقمة 
خبز للمواطن الفلسطيني الذي يعاني ضائقة معيشية ال تقل وباًء وفتًكا 
بحيــاة اإلنســان عن فيروس كورونا، وتكفي اإلشــارة هنــا إلى أن دولة 
الصين التي يتجاوز تعداد سكانها مليارًا ونصف مليار، ضج اإلعالم فيها 
من 3000 قتيل خلفهم فيروس كورونا، أما غزة التي يبلغ عدد ســكانها 
مليونيــن فقط، فذبح العدوان اإلســرائيلي 3000 مواطــن في عدوان 
2014م، هــذه المقارنة تؤكد أن االحتالل اإلســرائيلي أكثر خطرًا على 

البشرية من فيروس كورونا.
ضمــن الحملة اإلعالمية الســاخرة من الحصار اإلســرائيلي، من الالفت 
أن نشــير إلى الدول األوروبية التي ضربها فيــروس كورنا، وأن ندعوها 
للمطالبة بحصار إسرائيلي يشــبه حصار غزة، يحول دول تسلل فيروس 

كورونا إلى أراضيهم. 
ومن الشعارات الســاخرة التي يمكن توظيفها ضد الحصار اإلسرائيلي: 
الحصار اإلســرائيلي أقوى مضــاد حيوي لفيروس كورنــا!، غزة نموذجًا 
أيها األوروبيون، عليكم بالحصار اإلســرائيلي المشدد لمواجهة فيروس 
كورونا،14  عامًا من الحصار اإلســرائيلي حمت غزة من فيروس كورونا، 
الجيش اإلســرائيلي يصد هجومًا عنيًفا لفيروس كورونا على معابر غزة، 
)إســرائيل( بنت األســوار حول غزة تحســبًا من تســلل فيروس كورونا، 
فيروس كورونا يقف عاجزًا أمام الحصار اإلســرائيلي لقطاع غزة، بفضل 
الجدار إســرائيلي تحت األرض أخفق فيروس كورونا بالتســلل إلى غزة، 
االحتالل اإلســرائيلي يراقب حدود غزة إلكترونيًّا، لذلك تشــوش مسار 
فيــروس كورونا، غــزة األكثر ازدحامًا في العالــم، لذلك فيروس كورونا 

عجز أن يجد له موطئ قدم بين سكانه. 
ربما يلتفت العالم المصاب بفيروس كورونا إلى األســلوب الســاخر أكثر 
من النداءات والدعوات المباشــرة لرفع الحصار عن قطاع غزة، المهم أن 

نوثق العالقة بين نظافة غزة من كورونا والحصار اإلسرائيلي.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
لــم يتــواَن األطبــاء الفلســطينيون المقيمــون 
بأوروبــا عن القيــام بواجبهم المهنــي في ظل 
تفشــي وباء "كورونا"، ما جعلهم عرضة لإلصابة 
بالمرض، وأدى إلى وفاة أحدهم، في حين يعاني 

آخرون أوضاعًا صحية صعبة.
آمن برسالته الطبية

الطبيــب الفلســطيني هشــام حمــد )70 عامًا( 
نمــوذج ألولئك األطباء، حيث توفي جراء اإلصابة 
بالفيــروس في إســبانيا، بعد قضائــه نحو )50 
عامًا( في الغربة، وهو مختص باألمراض الجلدية 
والتناســلية، وقد عمل في مشفى حكومي هناك، 

ويمتلك عيادة خاصة.
ويقول حسام حمد شــقيق الطبيب هشام: "كان 
شــقيقي داعمًا دائمــًا لغزة في المجــال الطبي، 
حيث جمع تبرعات لمستلزمات طبية وأرسلها لها 
في 2014، فكان صاحب رسالة طبية ويعمل على 

خدمة المرضى في أحلك الظروف".
وأوضح أن شقيقه أصيب بالوباء خالل أدائه واجبه 
اإلنســاني كطبيب، بســبب احتكاكــه بالمرضى، 
وكانت حالته الصحية مســتقرة، ولكن في اليوم 
التاســع من اإلصابة تدهــورت أوضاعه الصحية 

ودخل غرفة العناية المركزة، حتى توفاه اهلل.

خط الدفاع األول
وبين رئيــس لجنة مكافحة "كورونا" في تجمع 
األطباء الفلسطينيين في أوروبا منذر رجب، أن 
األطباء الفلســطينيين شــانهم شأن زمالئهم 
األوروبييــن، فهم خط الدفاع األول ضد الوباء 

العالمي.
وقال رجب لـ"فلســطين": "هــم في حالة دوام 
كامــل حتى في البلــدان األوروبيــة، فالكوادر 
الصحيــة الفلســطينية تمــارس عملها وتدفع 

الثمن مثلها مثل األوروبية".
األطبــاء  مــن  العديــد  "هنــاك  وأضــاف: 
الفلســطينيين فــي غالبيــة الــدول األوروبية 
أصيبــوا بالمــرض وبعضهم حالتهــم حرجة، 
الجاليــات  أبنــاء  شــأن  ذلــك  فــي  شــأنهم 
لإلصابــة  يتعرضــون  الذيــن  الفلســطينية 

بالمرض". 
وبين رجب أن األطباء الفلسطينيين يتعرضون 
لإلصابــة بالمــرض في أثنــاء عملهــم داخل 
المستشــفيات، الفتًا إلى أن هناك جهدا شعبيا 
من الجاليات الفلســطينية التي تداعت للحوار 
لكيفية مســاعدة ومســاندة األطبــاء وخاصة 

المصابين منهم.
وتابــع رجب: "هنــاك مبادرات من مؤسســات 

مجتمعية لدعم ومــؤازرة هؤالء األطباء الذين 
إلى جانب عملهم الوظيفي أنشؤوا خط هاتف 
ساخنا لإلجابة عن استفســارات أبناء الجاليات 
الفلســطينية بخصــوص المــرض ويقومــون 
بالتوعية من خالل وســائل اإلعــالم المختلفة 
بجانــب قيــام الجاليــات بتعقيــم األماكن في 

البلدان التي تقيم بها".
وبين أن األجــواء في أوروبا أعادتــه بالذاكرة 
إلــى أجواء منــع التجول فــي االنتفاضة األولى 
)حيث كان يســكن في غزة قبــل ثالثين عامًا( 
مع فارق كون األوروبيين يعيشون حالة اكتئاب 
وصمت. وقــال رجب: "هدير الحيــاة األوروبية 
المتسارع أصبح مفقودا، إذ نخرج للعمل صباحا 
والشوارع شبه فارغة والكل يلتزم البيوت بمن 
فيهم األطفــال والمــدارس والجامعات مغلقة 

وكأن األيام كلها أصبحت عطلة أسبوعية".
الفلســطينية  الطبيــة  الكــوادر  عــدد  وقــدر 
المصابة بـ"كورونا" بالعشــرات في ظل إصابة 
اآلالف من الكوادر الطبية األوروبية بالمرض.

ودعا الناس في غزة والضفة لاللتزام ببيوتهم 
وعــدم االختــالط بكبار الســن ألنهــم األكثر 
عرضة لإلصابة بالمرض، مع االلتزام بالنظافة 

الشخصية والعامة من باب الوقاية.

غزة/ فلسطين:
أغلقت شرطة البلديات بمحافظة غزة محطتين 
لتعبئة الغاز لعدم التزامهما بشــروط السالمة 

العامة.
وأوضــح مدير شــرطة البلديات بغــزة، العقيد 
جهاد حمــادة، أن دورية من شــرطة البلديات 
شــاركت طواقــم الصحــة والبيئــة فــي بلدية 
غزة في مهمــة إغالقات إدارية بشــكل مؤقت 
لمحطتيــن لتعبئة الغاز شــرق المحافظة لعدم 

التزامهما بشروط السالمة العامة.
وأكــد حمــادة أن شــرطة البلديــات تتابع عن 

كثب مع كل الجهــات المختصة في بلدية غزة 
ومديرية الدفــاع المدني ومباحث التموين في 
الكشــف على المهن الخطرة ومحالت بيع الغاز 
غير المرخصة التي ال تراعي شــروط الســالمة 

العامة وتعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعــا أصحاب المنشــآت الخطرة إلى تســوية 
أوضاعهــم طــرف جهــات االختصــاص وعدم 
اإلهمــال أو االســتهتار مطلقــًا، حفاظــًا علــى 

سالمتهم وسالمة المواطنين.
إلى ذلك أغلقت شــرطة محافظــة غزة ناديين 
رياضييــن لمخالفتهما خطة الطوارئ لمواجهة 

فيــروس "كورونا"، وذلك خالل جولة قامت بها 
لمتابعة التجمعات في األماكن العامة.

وقالت شرطة محافظة غزة في بيان لها أمس: 
"إن مركز شــرطة التفــاح والدرج، باالشــتراك 
مــع المباحث العامــة، أغلق أحــد النوادي بحي 
الــدرج لوجود مباراة كرة قدم، وتجمع عدد من 
المواطنيــن، وعليــه تم إنهاء المبــاراة وإغالق 
النادي". كما أغلقت شرطة مركز الشاطئ ناديا 
رياضيا آخر بمخيم الشاطئ، وأخذت تعهدا على 
القائمين فــي األندية بعدم التكــرار وااللتزام 

بالتعليمات المتعلقة بمواجهة "كورونا".

غزة/ فلسطين:
أعلن رئيــس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، الســفير محمــد العمادي، أن 
اللجنة القطرية وبالتنســيق مــع صندوق قطر للتنميــة، وزَّعت أمس طرودًا 

غذائية على مئات األسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.
وأوضــح العمادي في بيــان صحفي، أمس، أن عملية توزيــع الطرود الغذائية 
تمت مــن خالل اإلدارة العامة للجان الزكاة التابعة لوزارة األوقاف والشــؤون 
الدينية بغزة، لتستفيد منها مئات األسر المصنفة ضمن كشوفات الوزارة على 

أنها األشد فقرًا وبحاجة للمساعدة العاجلة.
وأشــار إلى أن هذه المســاعدات تأتي ضمن منحة حضرة صاحب السمو أمير 
دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دوالر 
أمريكي، والتي تشمل تقديم مساعدات عاجلة ألهالي القطاع لمواجهة تفشي 

فيروس "كورونا".
يذكر أن اللجنة القطرية وبالتنســيق مع صندوق قطر للتنمية، تقدم بشــكل 
يومي وجبات الطعام والمســتلزمات األساســية للموجودين في مراكز الحجر 
الصحــي بغزة، عالوة على تقديمها مؤخــرًا طرودًا غذائية للمئات من أهالي 
المحجورين، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها 

وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الصحة بغزة.

ْين إغالق نادَيْين رياضيَّ
شرطة البلديات ُتغلق محطَتْي تعبئة غاز بغزة لمخالفتهما شروط السالمة

أطباء فلسطينيون بأوروبا لبوا نداء الواجب ووقعوا ضحية لـ"كورونا"

رام اهلل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
فــي  الصحيــة  األوضــاع  صعوبــة  رغــم 
الضفــة الغربيــة، في ظل انتشــار فيروس 
»كورونا«، فإن أجهزة الســلطة األمنية في 
الضفــة الغربية لــم تفرج عــن المعتقلين 
السياســيين لديهــا، بل ما زالــت تواصل 
االعتقاالت السياســية، مــا يجعلهم عرضة 

لخطر اإلصابة بالفيروس.
واعتقلت أجهزة أمن الســلطة، الليلة قبل 
الماضيــة، المحــرر حســن أبو عبيــد، بعد 
اقتحام منزله في مخيم نور شمس بمدينة 
طولكرم، في حين تواصل اعتقال عشــرات 

المواطنين سياسيًا رغم انتشار »كورونا«.
نظام قمعي

وأكــد النائب في المجلس التشــريعي عن 
محافظــة طولكــرم، فتحي القرعــاوي، أن 
االعتقاالت السياســية ما تزال مستمرة في 

الضفة الغربية، وإن كانت أقل كثافة.
وقــال القرعــاوي لصحيفــة »فلســطين«: 
إن »االعتقــاالت لــم تتوقف رغــم الظروف 
الصعبــة التــي تعيشــها الضفــة الغربية، 
وكــون النــاس محاصريــن فــي بيوتهم 
بســبب »كورونــا« فإن الســلطة لألســف 

تواصل اقتحام البيوت«.
وعد اقتحام األجهزة األمنية بيوت اآلمنين 
في منتصف الليــل خطيرا، قائاًل:« ال توجد 

دولة قمعيــة في العالم تعتقــل خصومها 
السياســيين بهذه الطريقة وفي ظل هذه 

الظروف الصعبة«.
وبيّــن أنــه كان األولى برئيس الســلطة 
محمود عباس - الذي أصدر أوامر باإلفراج 
عن المعتقليــن الجنائييــن- أن يفرج عن 
المعتقليــن السياســيين، حيــث إنــه من 
الطبيعــي أن يعبر الناس في هذه الظروف 
الصعبة والضغط النفســي الذي يعيشونه 
عن آرائهم، ومن المرفوض فلســطينيًا أن 

يتم اعتقالهم.
وأضاف:« زنازين السلطة في الوضع العادي 
ال تصلح لســكن غير البشــر، حيث ظروف 
االعتقال فيها تشــابه ظروف االعتقال لدى 
االحتــالل اإلســرائيلي من حيــث اإلهمال 
الطبــي وعــدم مراعــاة الظــروف الصحية 
للمعتقلين فال يقدم لهم سوى األكامول«.

وتابــع القرعــاوي: »في الوقــت الذي نضع 
فيــه أيدينا على قلوبنا خشــية على أبنائنا 
في السجون اإلسرائيلية في هذه األوضاع، 
ونطالــب العالــم بضمان توفيــر الظروف 
الالزمة للحفاظ على حياتهم ندعو العقالء 
االعتقــال  مأســاة  لوقــف  الفلســطينيين 

السياسي«.
اإلفراج عن الشرفاء

من جانبه قال الناشــط السياسي، ياسين 

أنهــا  أعلنــت  الســلطة  إن  الديــن،  عــز 
ســتفرج عن الســجناء لكن ذلك ال يشــمل 
السياسيين، ألن غالبيتهم الساحقة ليسوا 
محكومين بل هم موقوفون بشكل مخالف 

لقوانين السلطة نفسها«.
وأضاف عز الدين لصحيفة »فلسطين« أن 
الســلطة وإْن أفرجت عن عــدد من حاالت 
االعتقــاالت »المســتعصية« مثــل مؤمن 
نزال وباســل أبو عليا )كانــا موقوفين منذ 
فترة طويلة( فإنها مــا زالت تعتقل آخرين 
مثل عبد الفتاح شــريم )معتقل منذ 2009 

ومحكوم بـ12 عامًا(، وعالء ذياب.
وأشار إلى أنه رغم انتشار »كورونا« بالضفة 
فإن الســلطة ملتزمة بالتنسيق األمني مع 
االحتــالل بما فيه االعتقال السياســي ولم 

يتأثر البتة بالظروف الحالية.
وقال: »المفارقة أن المجرمين ســيفرجون 
عنهــم بســبب كورونا أمــا الشــرفاء ال«، 
مضيفًا: »النــاس حاليًا يطالبــون باإلفراج 
عن األســرى في ســجون االحتالل بســبب 
»كورونــا«، فــي حيــن يخشــون الحديث 
بخصــوص االعتقــال السياســي خوًفا من 
المؤسســات  وخاصــة  الســلطة،  انتقــام 
اإلعالمية والحقوقية، فــال نجد أي مطالب 
التواصــل  وســائل  فــي  ســوى  بوقفــه 

االجتماعي«.

جائحة "كورونا" لم ُتثني السلطة عن االعتقاالت السياسية

اللجنة القطرية توزع طروًدا غذائية 
لمئات األسر المتعففة بغزة



6
Sunday 5 April 2020 األحد 12 شعبان 1441هـ 5 أبريل/ نيسان

أعلن أنــا/ اياد عمر فتحي االبيض عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 803733625 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ أحمــد مصطفى عبــد الفتاح المدهــون عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم 403631534 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ بهاء احمــد ســامه القريناوي عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 803119759 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ محمد ســمير محمد لبد عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقم 400028817 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

إعالن خصوم 
صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية

إلى المدعى عليه/ ســلمان احمد ســلمان الحاج أحمد مــن غزة الزيتون 
مدرســة عين جالوت سابقا وحاليا خارج قطاع غزة ومجهول محل اإلقامة 
اآلن يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم األحد الموافق 2020/5/10م 
الساعة التاســعة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 2019/1509م 
وموضوعها تفريق للغيبة والضرر والمرفوعة عليك من قبل المدعية حا 
مهدي يوسف قفة وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيا عنك 
أو تبد للمحكمة معذرة مشــروعة ســيجري بحقك المقتضى الشرعي لذا 

صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2020/4/2م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعي
عاطف مصطفى التتر

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشجاعية الشرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الشرعية

الى المدعى عليه/ محمد فضل ســلمان أبو القمبز من غزة وســكانها سابقا 
ومجهــول محــل اإلقامة اآلن خــارج قطاع غــزة يتقضي حضــورك إلى هذه 
المحكمة يوم األربعاء الموافق 2020/5/6م الســاعة التاســعة صباحًا وذلك 
للنظر في القضية أساس 2020/355م بخصوص دعوى عفش بيت ودعوى 
نفقــة زوجة فــي القضية أســاس 2020/353م والمقامتيــن عليك من قبل 
المدعية/ هديل حاتم محمد الحلو من غزة وسكان الرمال وكيلتها المحامية/ 
هاله نبهان وإن لم تحضر في الوقت المعين يجري بحقك المقتضى  الشرعي 

لذلك جرى تبليغك بذلك حسب األصول وحرر في 2020/3/23م.
قاضي غزة الشرعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية

ويؤكد مختصان في شؤون األسرى، أن إدارة سجون 
االحتــال تمــارس أشــد االنتهاكات ضــد األطفال 
الفلســطينيين، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات 
والمواثيق الدولية التي تنص على حمايتهم، خاصة 
في ظل الكوارث، ومنهــا األمراض الخطيرة وآخرها 

وباء »كورونا«.
مدير عام نادي األســير عبد العــال العناني، أكد أن 
االحتــال ال يفــرق بين بالــغ وطفل، حيــث يعامل 
األطفــال القاصرين بشــكل قــاٍس، منــذ اللحظات 

األولى العتقالهم، دون مراعاة ألعمارهم.
وأوضــح العناني خــال حديثه مع »فلســطين«، أن 
األسرى األطفال يتعرضون للضرب واإلهانة وانتزاع 
االعترافــات مــن المحققيــن فــي مراكــز التحقيق، 
مشيرًا إلى أن الطفل الفلسطيني ال يحظى بأبسط 

الحقوق.

ومن بيــن االنتهــاكات التي نفذتها إدارة ســجون 
االحتال خال الفترة القريبــة الماضية، أنها أرادت 
أن يكونــوا وحدهــم دون ممثليــن مــن البالغين، 
وهو مــا رفضته الحركة األســيرة، واتخذت خطوات 
تصعيدية للضغط علــى االحتال للتراجع عن ذلك، 

»وتحقق هذا األمر« وفق العناني.
وأشار إلى أن تفشي »كورونا« في دولة االحتال أثار 
القلق والخطر الحقيقي بين أوســاط األســرى، حيث 
ســارعت إدارة الســجون، لاســتفراد باألسرى، من 
خال سحب 140 صنًفا من »الكانتينا« تشتمل على 
مــواد التعقيم والتنظيف، الفتًــا إلى أن هذا ما نقل 
العدوى إلى عدد من األســرى الموجودين حاليًا في 

الحجر الصحي.
وشــدد علــى ضــرورة »أن يتــم فضــح ممارســات 
االحتال ضد األســرى األطفال فــي الوقت الراهن، 

من خال حملة دولية بمُشــاركة كل المؤسســات 
الحقوقية واإلنســانية للضغط على االحتال لتوفير 

وسائل الحماية لألسرى«.
ويتفــق مع ذلك مســؤول ملف األســرى في الجبهة 
الشــعبية عام الكعبي، حيث أكد أن هذا العام يمر 
على األطفال في ظل استمرار معاناتهم من إجراءات 

االحتال من قتل وقمع وتنكيل.
وبيَّن الكعبي خال حديثه مع »فلسطين«، أن إدارة 
الســجون عمدت على اتخاذ سلســلة من اإلجراءات 
القمعية ضد األطفال، مشــيرًا إلــى وجود مجموعة 
مــن األســرى األطفــال يحتاجــون لرعايــة صحية، 
وآخرين ُفرضت عليهم أحكام إجرامية تجاوزت الـ20 

سنة.
وشــدد على أن »هذه اإلجراءات تتنافى مع القوانين 
والمواثيق الدولية«، مؤكدًا ضرورة إخضاع سلطات 

االحتــال للقوانين الدولية التي ال تجيز اعتقال هذا 
العدد منهم، وضرورة اإلفراج عنهم.

ونبَّه الكعبي إلى أن االحتال يحتجز األطفال أقسام 
سيئة ورديئة ال تصلح للحياة اآلدمية، خاصة في ظل 
تفشــي »كورونا«، مشــيرًا إلى أن أكثر المتضررين 
هــم األطفال. ولفت إلــى أن المخاطر تزداد في ظل 
عــدم وجود تعقيم ألقســام الســجون، ولــم تزوِّد 
األسرى بالقفازات والكمامات الطبية، منبهًا إلى أن 
مدى استجابة إدارة السجون »ضعيفة« فيما يتعلق 

بأدوات التعقيم.
وطالب الكعبي، كل المؤسسات الدولية والحقوقية، 
بضرورة الضغط على االحتال من أجل إطاق سراح 
األســرى األطفال فورًا، ألنهم أكثر عرضة وخطورة 
عليهم من »كورونا« الذي يحاصر العالم في الوقت 

الراهن.

أقــدم  غــزة،  مدينــة  ففــي 
خلــف  عصــام  المهندســان 
ســخيلة،  أبــو  وإســماعيل  اهلل، 
للتنفــس  جهــاز  ابتــكار  علــى 
االصطناعــي، بإمكانات وبتكلفة 
زهيدة، لحمايــة مصابي كورونا 
ومحاولة إلنقاذ حياتهم، تمهيدًا 

الستخدامه في المستشفيات.
اللــذان  المهندســان  وعمــل 
يعمان في الجامعة اإلســامية 
بغــزة، على مــدار خمســة أيام 
متواصلــة حتى رأى الجهاز النور، 
وبتكلفة مالية بلغت حوالي 150 

دوالرًا فقط.
حاجة ملحة

ويقول خلف لصحيفة "فلسطين": 
"إن فكــرة العمــل علــى صناعة 
جهاز تنفــس اصطناعــي نبعت 

باإلمــكان إنتــاج مــا يزيــد على 
500 جهــاز تنفــس اصطناعــي 

في الشــهر الواحد بســبب توفر 
المعدات واألجهزة المســتخدمة 
المحلــي، ورخص  الســوق  فــي 

ثمنها.
ويشير أبو ســخيلة لـ"فلسطين" 
إلى أن الجامعة اإلسامية تبنت 
المشروع وستعمل على تطويره 
وتصنيــع الشاشــات اإللكترونية 
الازمة له، مشــيرًا إلى أن اتحاد 
 100 المقاومين سيدعم تصنيع 
جهاز بعد تجريبــه وإطاع وزارة 
الصحة عليه والتأكد من جودته.

ويلفــت إلى أن بعــض األجهزة 
التصنيــع  فــي  المســتخدمة 
ممنوعة من الدخــول إلى قطاع 
غــزة المحاصــر منــذ مــا يزيــد 

بالمســؤولية  إحساســنا  مــن 
وبسبب النقص الحاد في أجهزة 
التنفــس االصطناعــي في قطاع 
غــزة، ولحمايــة المرضــى مــن 

الوفاة".
ويضيــف: "إن الجهــاز المصنــع 
ســيفي بالغرض في حال تفشي 
بالقطــاع"،  "كورونــا"  فيــروس 
مشــيرًا إلــى أن مهمــة الجهاز 
هي ضخ الهــواء لرئتي المريض 

للحفاظ على حياة الشخص.
وذكــر أن مواصفات الجهاز الذي 
صُنِّع تؤدي بالغرض وذلك وفق 
شــهادة أطباء في مجمع الشفاء 
الطبــي بمدينة غــزة، الفتًا إلى 
أنه ُطوِّر الجهاز بعد الماحظات 

التي سجلت عليه.
فــي حين يــرى أبو ســخيلة، أنه 

على 13 عامًا من قبل ســلطات 
االحتال اإلســرائيلي، ما دفعهم 
إلى البحــث عن بدائــل متوفرة 

بالسوق المحلي.
إمكانات محلية

وفي مدينة جنين شــمال الضفة 
مهندســون  تمكــن  الغربيــة، 
مــع  بالشــراكة  فلســطينيون 
شركات هندسية وجهات صحية 
وأكاديميــة مــن تصنيــع جهاز 

تنفس اصطناعي.
وأعلــن المصنعــون عبــر "منبر 
الفلســطيني"  المهنــدس 
نجــاح الجهــاز الذي ســاهم فيه 
من  المصلح  فتحي  المهندسون 
شــركة األثيــر للحلــول التقنية، 
ونور حمارشــة مستشفى جنين، 
وأنيــس العيســة مديرية صحة 

جنيــن، وآرام أبو الــرب الجامعة 
العربيــة األمريكيــة، إضافة إلى 
مصطفى حمارشة من مستشفى 

جنين الحكومي كاستشاري.
في حين انطلقت محاولة لتصنيع 
جهــاز تنفس اصطناعــي، أخرى 
مــن مدينــة بيت لحــم، المكان 
الذي شهد أول إصابات بفيروس 
الغربية، بعد  "كورونا" بالضفــة 
الحديــث عــن وجــود نقص في 

أجهزة التنفس االصطناعي.
وأعلن المهندس رامي المشني، 
اصطناعي  تنفس  تصنيعه جهاز 
بســيطة،  محليــة  بإمكانــات 
ألصغــر  فلســطينية  وبصناعــة 
جهاز تنفس اصطناعي، في إطار 

دعم مواجهة انتشار الوباء.
"رويــال"  شــركة  وباشــرت 
االصطناعيــة التجارية العمل في 
صناعة وإنتــاج أول جهاز تنفس 

اصطناعي في مدينة الخليل، في 
إطار دعم المحافظــة للمبادرات 
فيــروس  لمواجهــة  الخاقــة 

"كورونا".
وســيعرض الجهــاز األول الــذي 
ستصنعه الشركة، على مؤسسة 
والمقاييــس  المواصفــات 
الفلســطينية، وفــي حــال تمت 
الموافقة عليه وتجربته من قبل 
األهلي  المستشــفى  في  األطباء 
بالمدينــة، وســيتم العمل على 
تشــغيل خط اإلنتاج الخاص به 
في شــركة "رويال"، وفق رئيس 

مجلس إدارتها نبيل الزغير.
وأجبــر انتشــار الفيــروس علــى 
عديــدة  دواًل  عالمــي،  نطــاق 
علــى إغــاق حدودهــا، وتعليق 
الرحــات الجوية، وإلغاء فعاليات 
عدة، ومنــع التجمعات، بما فيها 

الصلوات الجماعية.

200 طفل يقبعون في سجون االحتالل
في يومهم العالمي.. االحتالل يستفرد باألسرى األطفال ويحرمهم الوقاية من "كورونا"

غزة/ نور الدين صالح:
كما كل عام ُيحيي أطفال فلسطين يومهم بمزيد من الوجع 
والمعاناة، لكنَّ هذا العام جاء األقسى على األسرى األطفال 
القابعين خلف زنازين القهر اإلسرائيلية، تزامًنا مع انتشار وباء 

»كورونا« الذي يهدد حياتهم في ظل اإلجراءات القمعية لما 
ُتسمى إدارة سجون االحتالل.

يــوم  يصــادف  عــام  فــي كل  نيســان  إبريــل/  مــن  الخامــس 
الطفل الفلســطيني، في الوقت الذي يواصل فيه االحتالل 

اإلســرائيلي اعتقــال حوالــي 200 طفل وقاصــر موزعين على 
ســجون »عوفــر« و«مجــدو« و«الدامــون«، وســط ظــروف 
صحيــة في غايــة الصعوبة، ما يزيد حالــة الخوف والقلق بين 

صفوف األسرى وخاصة األطفال وذويهم.

جهود فلسطينية لتصنيع أجهزة تنفس اصطناعي لمواجهة "كورونا"
غزة/ جمال غيث:

ــا وزيادة الطلب على أجهزة  أدى النقــص الحاد عالميًّ
التنفس االصطناعي بســبب تفشــي وبــاء »كورونا« 

للتفكيــر بحلــول بديلــة لتوفيــر هــذه األجهــزة، عبــر 
المحافظــات  مــن  العديــد  فــي  ــا  محليًّ تصنيعهــا 

الفلسطينية.

وشــهدت أســعار أجهزة التنفس االصطناعي ارتفاًعا 
ا لمساعدة  ملحوًظا بسبب زيادة الطلب عليها عالميًّ

مرضى »كورونا« على البقاء قيد الحياة.
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عندما يعم البالء على كوكب األرض والوطن العربي وعلى فلسطين 
ال بد أن يتوحد البشــر ويتوحد العرب وكذلك الفلسطينيون، ولكن 
شــيئا من ذلك لم يحدث، وقد يكون وبــاء كورونا عاماًل من عوامل 

الفرقة واالنقسام وربما الحرب.
من حــق مســؤول إيطالي إســقاط علــم االتحاد األوروبــي ووضع 
العلــم اإليطالي مكانه، ألن االتحاد األوروبــي تخلى عن ايطاليا في 
وقــت هي في أمس الحاجة إلى المســاعدة والعون، وفرنســا تقول 
إنها تحارب الوباء دون ســالح، والواليــات المتحدة األمريكية تلقي 
بالالئمة على الصين لفقدانها السيطرة على الوباء وتقول إن إخفاء 
الصين لمعلومات مهمة ساهم بنشر الوباء في كل أرجاء المعمورة، 
وهذه مؤشرات على إمكانية حدوث انهيار لالتحاد األوروبي ومعركة 

من نوع جديد بين أمريكا والصين.
الخالفات آنفة الذكر لها عالقة مباشرة بوباء كورونا ولها ما يبررها، 
ولكــن أن تصر بعض الدول العربية علــى مهاجمة جماعة اإلخوان 
المسلمين عبر فضائياتها فهذه سخافة ما بعدها سخافة، وأن تصر 
كذلك بعــض األبواق الفلســطينية على مهاجمة حركــة المقاومة 
اإلسالمية حماس فهذه ال تقل سخافة عن تلك، فالوقت ليس وقت 
تصفية الحســابات الحزبية والفصائلية، وإنما وقت تصفية النفوس 
ووحدة الصــف ومراجعة الذات والتفرغ للكارثــة التي حلت بالوطن 

العربي وقد تضرب بال هوادة األراضي الفلسطينية.
فضائية العربية تخصص برنامجًا تشارك فيه مجموعة 

مساحة حرة
د. عصام شاور

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 
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غزة/ جمال غيث:
تشــهد ســجون االحتالل اإلســرائيلي حالة 
من الغليان بســبب عدم االستجابة لمطالب 
األســرى بإجراء الفحوصــات الطبية الالزمة 
للكشــف عن إصابتهم بفيــروس "كورونا"، 
وتوفير المنظفات والمعقمات الطبية كإجراء 

احترازي للوقاية من الفيروس.
ويســتعد عشرة أســرى من ســجن "الرملة" 
لاللتحــاق باإلضــراب المفتوح عــن الطعام 
الذي يخوضه زمالؤهم في ســجن "ريمون"، 
للمطالبــة بإعــادة المعزولين إلــى غرفهم 
وتزويدهم بالمعقمــات والمنظفات الطبية، 
وإجراء الفحوصــات الطبية لــكل من خالط 
المحــرر نــور الدين صرصــور، الــذي ثبتت 

إصابته بـ "كورونا".
خطوات احتجاجية

وأكد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين 
قدري أبو بكر أن 10 أسرى جدد سينضمون 
لإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام احتجاجًا 
على سياســة إدارة الســجون لرفضها إجراء 
فحوصات طبية لألســرى المخالطين للمحرر 
صرصــور، الــذي تبينــت إصابتــه بفيروس 

"كورونا".
وقــال أبو بكــر لصحيفــة "فلســطين": "إن 
األســرى فــي أكثــر مــن ســجن يخوضون 
إجراءات احتجاجية ضد إدارة الســجون لعدم 
االســتجابة لمطالبهــم واتخــاذ اإلجــراءات 
االحترازية التي تقيهــم اإلصابة بـ"كورونا" 

وتجنــب نقله للســجون". وبين أن األســرى 
في سجن "عوفر" طالبوا مرارًا إدارة السجن 
بضــرورة إجراء فحص لكل من خالط المحرر 
صرصــور، مضيًفا: "لكــن إدارة الســجن ما 
تزال تماطل فــي إجراء الفحوصــات الطبية 

لألسرى".
وحمل أبو بكر ســلطات االحتالل المسؤولية 
الكاملة عما يتعرض له األسرى، وما ستؤول 
إليــه األوضاع في ظل تعنت إدارة الســجون 
وعــدم إدخــال احتياجاتهــم مــن منظفات 
ومعقمات وكمامــات وقفازات طبية تجنبهم 

اإلصابة بالفيروس.
ودعا جميع المؤسسات والمنظمات الدولية 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  رأســها  وعلــى 
األحمر للضغط على إدارة الســجون إلطالق 
ســراح األســرى خاصة المرضى وكبار السن 
واألطفال والنســاء، واتخاذ إجراءات احترازية 

تقي المرضى من اإلصابة بـ"كورونا".
مماطلة إسرائيلية

وفي الســياق أكد المتحدث اإلعالمي باســم 
نــادي األســير عبــد اهلل الزغــاري، أن حالــة 
مــن الغليــان تشــهدها ســجون االحتــالل 
لعــدم االســتجابة لمطالب األســرى وتوفير 

احتياجاتهم للوقاية من فيروس "كورونا".
وبين الزغــاري لصحيفة "فلســطين" وجود 
احتجاجات من األســرى في أكثر من ســجن 
بسبب مواصلة إدارة السجون منع إمدادهم 
الطبية  والقفــازات  والكمامات  بالمنظفــات 

لحمايتهم من انتقال الفيروس.
وذكر أن عشــرة أســرى في ســجن "ريمون" 
يواصلــون إضرابهــم المفتوح عــن الطعام 
الذي أعلنــوا عنه يــوم الخميــس الماضي، 
إلعــادة األســرى المعزوليــن إلــى غرفهــم 
الطبية  والمنظفات  بالمعقمــات  وتزويدهم 

لحماية أنفسهم من "كورونا".
وأشــار إلى أن إدارة ســجن "عوفــر" ما تزال 
ترفض طلب األســرى إجراء فحص لكل من 
خالــط المحرر صرصور، الــذي ثبتت إصابته 
بفيــروس "كورونــا"، الفتًــا إلــى أن "إدارة 
السجن نقلت تسعة أســرى لسجن "الرملة" 
وحجــرت آخريــن في الســجن نفســه، دون 
توفير الرعاية الصحيــة لهم أو إطالعنا على 

أوضاعهم الصحية".
ولفــت إلى أن األســرى وقعوا علــى عريضة 
وســلموها للجنــة الدولية للصليــب األحمر 
تطالــب بإطــالق ســراح األســرى المرضى 
وكبار الســن واألشــبال والنســاء لحمايتهم 
من اإلصابة بـ "كورونا" في ظل تفشــيه في 

األراضي المحتلة. 
وكانــت مؤسســات حقوقية تعنى بشــؤون 
األســرى حــذرت فــي وقت ســابق مــن أن 
إجــراءات االحتالل الممارســة بحق األســرى 
التــزود  مــن  وحرمانهــم  الفلســطينيين 
باحتياجاتهــم مــن المنظفــات والمعقمات 
الطبية، ومخالطتهم السجانين تنذر بكارثة 

نقل فيروس "كورونا" إلى داخل السجون.

القدس المحتلة-غزة/ يحيى اليعقوبي:
»أمنيتــي يطلع قبل مــا أموت ولو دقيقــة.. صار عمري 
66 ســنة يا عالم أشــوفه وال أل«.. حبل األمل لم ينقطع 

لدى والدة األسير أكرم القواسمة )46 عامًا(، تتمنى أن 
يأتي اليوم الذي ترى ابنها محررًا أمام البيت، لتقيم له 
مراســم الزفاف وترى أبناءه، تتجرع مرارة الشوق ولهفة 
احتضــان ابنها التي لم تحصل عليها إال ســاعة التقاط 
صورة تذكارية داخل الســجن وهي فرصــة ال تتكرر إال 

مرة كل خمس سنوات.
خمســة وعشــرون عامًــا تأكل مــن عمر األســير أكرم 
القواســمة وتذبل معها حياته؛ دخل ســجون االحتالل 
وهو بعمر الزهور حينما لم يتجاوز الـ)21( ســنة؛ واليوم 
طــرق الخامســة واألربعين ســنة مقيدًا خلــف قضبان 

االحتالل.
28 مارس/ آذار 1996، الســاعة السادسة صباحًا، خرج 

أكــرم إلى عمله بعــد تناوله اإلفطار مــع والدته، وبعد 
ســاعات بقي لغياب الشــمس لحظــات، عاصفة الخوف 
تثير غبار القلق في قلب والدته، لتحمل نفسها وتذهب 
لصاحــب العمل، تعبر عن خوفها: "ويــن أكرم لهلقيت 
ما روحــش"، ما قاله لها: "اليوم ما أجاش"، أشــعل كل 

أحاسيسها وتفكيرها في البحث.
رغــم أن تلك التفاصيل مر عليها ربع قرن، لكن أم أكرم 
تحفظ تفاصيلها بدقة، وكأنها حدثت أمس، في حوارها 
مــع صحيفة "فلســطين" تنبش فــي ذاكراتها عن تلك 
اللحظات: "بعدمــا خرج باكرًا؛ اعتقلته قوة إســرائيلية 
وأخذتــه إلــى مركــز تحقيــق "المســكوبية" بالقدس، 

واتهمته أنه ضمن مجموعة "راس العمود".
ســتة وثمانون يومًا، مرت على العائلة لم تسمع خبرًا 
عن أكرم وال حتى صوته، لكن بعدما خرج من التحقيق، 
أعطيت والدته عشــر دقائق للجلوس معه قبل نقله إلى 

سجن "عسقالن".
تدخل الغرفــة لتجد رجاًل ذا لحية طويلة وشــعر يحجب 
الكثير مــن مالمحه فلــم تعرفه، لكنهــا حاولت التأكد 
مــن نبرة صوته: "أنت أكرم؟.. احكي أنت أكرم وال ال؟"، 
تقــول: "لم أعرفــه يومها، لكن حينما ســمعت صوته، 

تأكدت أن االحتالل مارس عليه تعذيبًا وحشــيًّا لدرجة 
جعلني أشك أنه ابني".

مدى الحياة
في الســجن توالت جلسات المحاكمة، واعتقدت العائلة 
أن الحكــم علــى ابنهــا ســيكون مخفًفا لكونــه أصغر 
أعضاء المجموعة المقاومة، ودوره فيها، والدته تحفظ 
المشــهد جيدًا وفي صوتها تنهيدة معتصرة بألم تلك 
اللحظــات: "توقعنا أن يصدر الحكم بالســجن لعدد من 
السنوات، ألن ابني كان الســائق، ونقل المجموعة من 
مكان آلخر، ولكن قرار القاضي بسجن أكرم مدى الحياة 

مرتين وقع علينا كالصاعقة".
تروي والــدة أكرم حجم التغير في حيــاة ابنها، فلحظة 
أســره كان عمر شقيقه طارق ستة أشــهر، واآلن طارق 
متــزوج ولديــه طفل، كمــا أن جميــع إخوته الخمســة 
تزوجوا، وأصبح لديهم أوالد وزوجات، وتوفي والده ولم 
يستطِع إلقاء نظرة الوداع األخيرة عليه، طرقت والدته 
السادســة والستين وهي تحلم بأن تضمه وتزوجه قبل 

أن تفارق الحياة.
وضع صعب

منــذ شــهرين ونصف منعــت أم أكرم من زيــارة ابنها 
نتيجة تفشــي فيــروس "كورونــا" في دولــة االحتالل، 
يحدثها ابنها الموجود في ســجن ريمــون عبر الهاتف 
لمدة ربع ســاعة ثالث مرات أســبوعيًّا، تنقل عنه: "قال 
لــي عــن صعوبة الوضع داخل الســجون، وأن األســرى 
يخشــون انتقال فيــروس كورونا إليهــم، وأن االحتالل 
قلص فترة خروجهم للفورة )ســاحة السجن( وأصبحت 

لربع ساعة فقط".
طوال مدة أســر نجلها كان االحتالل يسمح لها بزيارته 
مــرة واحدة شــهريًّا، تســتيقظ الســاعة الرابعة فجرًا 
وتصلــه بعد عــدة ســاعات منهكة، لكن بالنســبة لها 
رؤية مالمحه وابتسامته يزيل كل مشقة الطريق عنها، 
وكانــت تتمنــى لو يرفع العــازل الزجاجــي الذي يفصل 
األســير عن ذويه في السجن وتســتطيع معانقته وملء 
شــوقها باحتضانــه، لكن الســجون تأبــى إال أن تفرق 

األهل حتى لو كانت المسافة أقصر من كفة اليد. 

للمطالبة بإعادة المعزولين وإجراء الفحوصات الطبية 
أسرى يلتحقون باإلضراب المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل

ربع قرن ينقضي من عمر "أكرم القواسمة" 
داخل األسر.. وأمل أمه لم ينقطع



أمام تجاهل االحتالل إجراء عمليات جراحية لفك الجروح 
التي ال زالت ملتصقة بجسدها منذ أربعة أعوام، وكذلك 
المماطلــة عند إجراء عمليات جراحية لنحو 700 أســير 
مريــض، فإن الخطــر يتهدّدهم جراء انتشــار فيروس 
"كورونــا" داخل دولة االحتالل، واقترابه من الســجون 
بعــد إصابة عدد مــن الســجانين والمحققين واألطباء 
اإلســرائيليين به، معه زادت النــداءات الضاغطة على 

االحتالل لإلفراج عنهم، لكن دون استجابة.
صرخة "جعابيص"

تبدي منى جعابيص خوفها على حال شــقيقتها إسراء؛ 
مــع منع االحتالل زيــارات األهل والمحامين للســجون، 
وتقــول لصحيفة "فلســطين": إن "إســراء –المقطوعة 
أخبارها اآلن- كانــت قبل أزمة فيروس "كورونا" تتلوى 
من الوجع واأللــم واالنتظار والمطالبة بحبة "أكامول"، 
فضــاًل عــن األلفــاظ الجارحة التــي توجــه إليها، من 

السجانين، والبصق عليها ونعتها بصفة "مومياء".
بداخل قسم األسيرات في سجن "الدامون"، يجب على 
األسيرات الســير خمسين مترًا خارج غرفتهن للوصول 
لدورة المياه، التي ال يغلق بابها، تحتار كلمات جعابيص 
في وصف معاناة شقيقتها، قائلة بنبرة غاضبة: "تخيل، 
أنــه في عز الشــتاء تكون مياه االســتحمام باردة جدا، 
وصلتنــي معلومة مؤكدة من داخل الســجن أنه مليء 
بالقوارض وقدمت األســيرات شكوى لكن ال حياة لمن 

تنادي، وإسراء تعاني من قلة العالج واالهتمام".
وتضيف منى: االحتالل ال يزال يتجاهل مطالباتنا بإجراء 
عمليات حيوية وتجميلية إلســراء، لألنــف والفم، فهي 
ال تســتطيع األكل، وعمليات لفك الحــروق من  عناقيد 
األصابــع، لعالجــات ألســنانها، لفك التصــاق األذنين 

غزة/ نور الدين صالح:
مضــى أربعــة وأربعون عامــًا على أحداث يــوم األرض 
الفلســطينية، التي اشــتعلت نتيجة اســتمرار سياســة 
االحتــالل العنصرية، الــذي أقدم على مصــادرة أراٍض 

للمواطنين في مدن الداخل المحتل.
وترجــع قصة يوم األرض إلى عام 1976 عندما أقدمت 
ســلطات االحتالل على مصادرة نحو 21 ألف دونم في 
مــدن الجليل والمثلث والنقب، لتنفيذ مشــروع أطلقت 
عليــه "تطويــر الجليل" وكان عبارة عــن عملية تهويد 
كاملــة للمنطقــة، مــا دفع أهــل الداخل الفلســطيني 

لالنتفاضة ضد المشروع.
وفجّرت إجراءات االحتالل غضب الفلســطينيين آنذاك، 
ما دفعهــم للخروج بمظاهرات عارمة رفضًا للمشــروع 
االســتيطاني، فاندلعت مواجهات عنيفة، أســفرت عن 
ارتقاء ســتة شهداء، وسقوط عشرات الجرحى، واعتقال 

المئات.
ولــم تختلف سياســات االحتالل العنصريــة، رغم مرور 
تلك السنوات، حيث أن ال زال ماٍض في ذات النهج من 
قضم لألراضي الفلســطينية في مدن الضفة والقدس 

والداخل المحتل.
وذكر الجهاز المركزي الفلســطيني لإلحصاء، في تقرير 
له فــي ذكرى يــوم األرض، أن االحتالل يســيطر على 
أكثر من 85 % من المســاحة الكلية ألرض فلســطين 
التاريخية، الفتًا إلى عـــدد الفلسطينيين المقدر نهاية 

عام 2019 حوالي 13 مليون. 
سياسة عنصرية

عضو المكتب السياســي في حركة أبناء البلد بالداخل 
المحتــل محمــد كناعنــة، أكــد أن سياســة االحتــالل 
العنصرية فــي مصادرة أراضــي المواطنين لم تتوقف 

منذ النكبة الفلسطينية، وحتى يومنا هذا.

بالجلــد، وبرقبتهــا مــن الخلــف.. وال أبســط حقــوق 
اإلنسانية.

"رباعية" الخطر
في ســجن "عســقالن"، لم تشفع الســنوات العشرون 
التي أمضاها األســير المريض ياسر ربايعة )46 عاما(، 
وإصابتــه في ســرطان "القالون" واســتئصال جزء من 
الكبد، وحالته الصحيــة الصعبة أن يتم اإلفراج عنه، إذ 
إن وصــول فيروس "كورونا" إلى الســجن يهدد حياته 

بشكل مباشر.
"احنا أكتر شــيء متخوفين منه إصابة الســجانين اللي 
حوليهــم".. صرخــة زوجة ربايعة تلك فــي حديثها مع 
صحيفة "فلسطين" تتزايد ألن السجون لم تكن سابًقا 
بيئــة صالحة ألدنى مقومات الحيــاة وهي تفتقر اليوم 

ألدنى مقومات حماية األســرى مــن الفيروس، فتقول: 
"السجون ليســت آمنة ومكتظة، نخشى انتقال العدوى 
لألسرى من الســجانين، أحيانا يخرجونه للمستشفيات 

إلجراء فحوصات".
"منذ سبع ســنوات وأنا ممنوع من زيارة أبي".. كلمات 
ممزوجــة بالخــوف قالها جعفر نجل األســير فواز بعارة 
من مدينة نابلس، بعدما قامت إدارة ســجون االحتالل 
بنقله من عيادة سجن الرملة األسبوع الماضي، لسجن 

"جلبوع".
يقول بعارة عبر الهاتف لصحيفة "فلسطين": في عيادة 
ســجن الرملــة ال تقــدم أي عالجات فكيف ســيقدم له 
العالج في السجن، خاصة أن أبي المعتقل منذ 2006م 
مصاب بالســرطان، وفي الفترة األخيرة أمضى خمسة 

وأوضــح كناعنة خــالل اتصال هاتفي مع "فلســطين"، 
أن هــذه سياســة االحتالل الراهنــة جزء مــن العقلية 
مــن  األراضــي  ســلب  علــى  القائمــة  الصهيونيــة 

الفلسطينيين منذ نشأة الحركة الصهيونية.
وأشــار إلى أن هذه السياسة لم تتوقف، بل هي ضمن 
الرؤية الصهيونية التــي مازالت تلعب دورًا مركزيًا في 

الصراع الفلسطيني- الصهيوني.
وبيّــن أن الحركــة الصهيونية ســيطرت على األرض 
الفلسطينية، "لذلك معركة استعادتها تتطلب استمرار 
النضــال والكفــاح والحفــاظ علــى الهويــة والثوابت 

الفلسطينية"، وفق قوله.

ورأى أن المؤسســة الصهيونيــة تمــارس سياســاتها 
اإلجرامية في كل مكان، بشكل ممنهج، من أجل انهاك 
الشــعب الفلســطيني ومشــروعه المقاوم، محذرًا من 
أن "هذه السياســات أخذت بُعدًا خطيرًا في الســنوات 

األخيرة خاصة الثالث عقود األخيرة".
وشدد على أن "االحتالل استطاع االستفراد في الشعب 
الفلســطيني وممارســة سياســاته بعد اتفاقية أوسلو 

تحديدًا، حيث بات يرتكب جرائمه كيف شاء".
واعتبــر كناعنــة، أن ضعف الــرد الجمعي الفلســطيني 
والعمق العربــي للقضية الفلســطينية، أدى إلى إيغال 
االحتــالل في جرائمه ضد الشــعب الفلســطيني، الفتًا 

أشــهر في "الرملة"، متسائال: "لماذا ال يتم اإلفراج عنه 
فوضعه خطير؟".

وبحسب المعطيات الفلسطينية، يوجد نحو 700 أسير 
مريض، منهم 18 أســيرًا بعيادة سجن الرملة يعانون 

أمراضًا مزمنة ومرض "السرطان".
وباء متفشٍّ

من جانبه، قال المتحدث باســم نادي األســير عبد اهلل 
الزغــاري: إن الخطر والوباء المتفشــي بداخل المجتمع 
اإلســرائيلي وإصابة عدد من السجانين يهدد األسرى، 
وأن االحتــالل ال يتخذ تدابير جــادة بتوفير ما يلزم من 

أجل حمايتهم فلم يوفر مواد تنظيف ومعّقمات.
وأضــاف الزغــاري لصحيفة "فلســطين" بأن األســرى 
المرضى بعيادة ســجن الرملة يعيشــون حياة وظروًفا 
اعتقاليــة غايــة فــي الصعوبة فــي ظل افتقارهــا لكلِّ 
مقومات الحياة االنســانية، وال يتلقون العالج، كما حال 

األسرى في مختلف السجون بحاجة لمتابعة طبية.
مديــر مركز الدفــاع عن الحريــات حلمــي األعرج، من 
ناحيتــه قــال: إن االحتالل يضرب بعــرض الحائط كل 
المطالبات والضغوطات باإلفراج عن األسرى المرضى، 
ممــا يتعين على المجتمع الدولي تحميله المســؤولية 

الكاملة عن حياة األسرى.
وأشــار األعرج في حديثه لصحيفة "فلســطين" إلى أن 
المركــز نقل مطالب األســرى لوزير "األمــن الداخلي" 
اإلســرائيلي، وتتضمّــن اإلعــالن عن الخطــوات التي 
اتخذتهــا ســلطات االحتــالل لحمايــة األســرى مــن 
الفيروس، وإجــراء الفحوصات لهم، وعزل الســجانين، 
وإطالق سراح األسرى المرضى الذين يشكل الفيروس 

خطرا كبيرا على صحتهم.

إلــى أن حكومة االحتــالل تضرب بعــرض الحائط كل 
المواثيق الدولية وتمنعن في اإلرهاب ضد فلسطينيي 
الداخــل المحتل.  وطالــب، بضرورة اســتعادة الوحدة 
الوطنية الفلســطينية ووضع برنامج وطني فلســطيني 
موحد، مــن أجل مقاومة المحتل الغاشــم، عــادًا إياها 

"العامل األساس لمجابهة كل مخططات االحتالل".
كما دعا كناعنــة، إلى ضرورة اســتعادة العمق العربي 
والدولي الداعم للقضية الفلســطينية، مطالبًا السلطة 
بتفعيــل كل خياراتهــا فــي الخــارج الســتعادة األرض 

المسلوبة.
يُشرّع القوانين

مــن جانبــه، أكد منســق اللجنــة الشــعبية لمقاومة 
االستيطان والجدار صالح الخواجا، أن سياسة االحتالل 
لم تتوقف ضد الشــعب الفلسطيني، مشــيرًا إلى أنه 
بات يُشرّع اليوم قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين.
وأوضــح الخواجــا خــالل حديثه مــع "فلســطين"، أن 
واالســتيطانية  االســتعمارية  االحتــالل  سياســات 
تســتهدف الوجود الفلسطيني، وتســعى إلى تشريد 
أبناء الشــعب الفلســطيني للســيطرة على مزيدٍ من 

األراضي.
وبيّن أن ما يشــجع االحتالل على ارتــكاب مزيدًا من 
الجرائــم، هو غيــاب برنامــج وطني نضالــي كفاحي 
لمجابهة هذه السياسات، إضافة إلى الدعم السياسي 

من الواليات المتحدة والتواطؤ الدولي. 
وشدد على أن "الشعب الفلسطيني ال زال صامدًا رغم 
كل الظــروف التي مرّ بها"، منبهًا إلى أنه بحاجة إلى 

قيادة تقود النضال الوطني نحو الحرية واالستقالل.
وطالــب الخواجا بضــرورة انهــاء االنقســام وتغليب 
المصالــح الوطنية علــى المصالح الذاتيــة والحزبية، 

واستمرار النضال والكفاح من أجل فلسطين. 

د األسرى المرضى في "سجون االحتالل".. الخطر يتهدَّ

44 عامًا على "يوم األرض".. االحتالل ماٍض في نهب أراضي الفلسطينيين

غزة/ يحيى اليعقوبي:
»عنــدي ألــم كبيــر؛ بــدي حبــة أكامــول«.. داخــل ســجن 
»الدامــون« تطلــب األســيرة إســراء جعابيــص مــن إحدى 

الســّجانات بصوت مصحوب بالوجع؛ مساعدتها بتسكين 
وجعهــا، إال أّن األخيــرة دفعتهــا: »روحــي مــن هــان.. بس 
يجــي الدكتــور األســبوع الجــاي بنحكيلــه«. مــا حــدث مع 

إسراء، يجسد سياسة اإلهمال الطبي التي تمارسها إدارة 
ســجون االحتالل بحق األســرى المرضى، فحبة األكامول 

التي طالبت بها هي الخيار المتاح لكل األسرى.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الشعب الفلسطيني 
وجدارة الحياة

أحمد المدلل

وأنمــوذج غزة ما يزال حاضرا رغم الحصار والتجويع 
والعدوانات المســتمرة على أهلها، فلم يستطع 
العــدو الصهيونــي أن يحقق أهدافــه بإنهاء حالة 
المقاومة التي تتقــدم بخبراتها وإمكاناتها وفعلها 
في ســاحة الميــدان في مواجهة الجيــش الصهيوني 

المدجج بكل أنواع األسلحة.

السنوار وكتم األنفاس

أحمد أبو زهري

ظهــر زعيم حمــاس يحيى الســنوار في لقــاء تفاعلي 
متحدثــا فــي عدد من الملفــات، ومرســا العديد من 
الرســائل الســاخنة، ونقف هنا لتفكيــك كل ما يتعلق 
بالتهديدات التي أطلقها تجــاه العدو، التي خص بها 
وزير الحرب اإلســرائيلي )نفتالي بينيت(، متوعدا بأخذ 
كل مــا يلزم شــعبنا في غــزة )خاوة( رغم أنــف العدو، 
ومهــددا بكتــم أنفاس ســتة مايين مســتوطن حال 

منعت أجهزة التنفس واالحتياجات الطبية عن غزة.
فهل كان يقصد السنوار ما يقول؟ وفي أي سياق يمكن 
فهم هذه التهديدات؟ وكيف يتعامل العدو معها؟ وما 

السيناريو المتوقع؟
من الواضح أن الوقت الذي خرج فيه الســنوار لإلعام 
دقيــق جــدا، حيــث نشــهد أحداثــا دراماتيكيــة غير 
مسبوقة، فالعالم يخوض غمار مواجهة قاسية مع وباء 
عالمي، يتفشى ويفتك بالبشر بطريقة قاسية ومفجعة، 
واألراضي الفلســطينية أصيبت كذلك بهذا الوباء في 
وقــت حرج يمر بــه القطــاع، حيث الحصــار واإلغاق، 
وتوقف العديد من المنشــآت والمرافق، ومنها وصول 
القطاع الصحي في غزة إلى أدنى سلم القدرة والعجز.

 في ظل شح اإلمكانات، والمعدات الطبية، ومنع دخول 
أصنــاف مختلفــة من األدويــة، واالســتهداف المتكرر 
لألطقــم، فالخطر ال يزال قائما حال تفشــى الوباء في 
قطاع غزة ما يجعل من الصعب احتواؤه، في ظل وجود 
ما يقــارب )96( جهازا للتنفس الصناعي بالقطاع الذي 

يقطنه نحو مليوني نسمة.
ويبــدو أن )ميكانيزمــا( هــذا الرجــل مختلفــة تماما، 
فلديــه إيقــاع خــاص لتصرفاتــه، وســلوكه القيادي، 
فخبرته وتمرســه ما بيــن العمل الطابــي، واألمني، 
والفدائي، ثم الفترة الطويلة التي قضاها في السجون 
اإلســرائيلية، باإلضافــة إلى إمكانــات فطرية تكونت 
منذ والدته تجعل الرجل )شــخصية فوالذية( ال يمكن 
صهرها بالتهديدات، أو تغيير مســار سياســاتها تحت 

حرارة الضغط.
هــذا بدوره يجعلنا موقنين أن الرجل ذاهب في مرحلة 
ما، وفي ذروة الخطر الحقيقي إلى أبعد مدى في تنفيذ 
تهديداته تجاه العدو، ليجعل وزير الحرب اإلســرائيلي 
في موقــف صعب، بعــد أن ظهر كالدميــة المنفوخة 
يتوعــد ويســاوم غزة بربــط إدخال المســاعدات بأي 
تحســن يطرأ في ملف الجنود األســرى لــدى حماس، 
فجاء زعيم حماس يضرب الطاولة من جديد، ليستفيق 
قادة العدو ويكبحوا جماح أمانيهم، ويتوقفوا عن حالة 

االستعراض.
ففي )إســرائيل( تدرك القيادة السياســية واألمنية أن 
الســنوار يعــي ما يقول، وأنه يمســك بطــرف الفتيل، 
ويمكنه إشــعال المنطقة، بل ربمــا تكون لديه )خطة 
درج( تنتظــر فقط إعطاء األوامــر. الرجل لم يتردد في 
ذكر )محمد الضيف( القائد العام للقســام، وأن الضيف 
أعطــى القــرار لتكــون كل مقــدرات الكتائــب جاهزة 
لخدمة ســكان القطاع، األمر الذي يشــي بــأن الجناح 
المســلح لحماس متأهب لســيناريوهات قادمة يشــير 

إليها السنوار.
فـ)إسرائيل( تجد نفسها مرغمة على التعاطي مع هذه 
التهديدات، فأمثال هؤالء القادة لم يرتدعوا ويمكن أن 
يتخذوا خطوات جنونية قد تربك المشــهد اإلسرائيلي 
برمته، وهنا ال سبيل سوى البحث عن مهدئات لخفض 
مســتوى األخطــار، لذلك فــي الداخل اإلســرائيلي ال 
يحتملــون مزيدا مــن المفاجآت، مــا يدفعهم لتفعيل 
الوسطاء وتمرير مطالب غزة بطريقة أو أخرى، لتفادي 
معايشة كابوس مفزع تســود فيه صفارات اإلنذار في 
أرجاء المدن والمســتوطنات، بعد أن تنهمر الصواريخ 
القادمة مــن غزة، ما يفاقم األزمات اإلســرائيلية التي 

تطفو على السطح.

منــذ إعان وعــد بلفــور عــام ١٩١٧ الذي 
أعطــت بريطانيا االنتدابية فيه الحق لليهود 
بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين 
وإلــى هذه اللحظــة لم يبرح الفلســطينيون 
بدايــة  واالشــتباك  المواجهــة  مياديــن 
ضــد االحتــال البريطانــي الــذي حاصرهم 
وضيــق عليهم حياتهم وواجــه انتفاضاتهم 
المســتمرة الرافضــة لاحتــال البريطانــي 
وســماحه  لليهــود بالهجــرة الجماعية إلى 
فلســطين واجهها بجرائم القتل واالعتقاالت 
واإلعــدام والحرق والتهجير.. حتى بعد خروج 
لاحتــال  األرض  التــي مهــدت  بريطانيــا 
الدعــم  أنــواع  بــكل  وأمدتــه  اإلســرائيلي 
المادي والعســكري وإضعاف الفلســطينيين 
والتضييق عليهم.. ولم تســتطع كل الجرائم 
التي ارتكبتها بريطانيا و)إســرائيل( أن تثني 
عزيمة الفلســطينيين عــن مواصلة النضال 
وبكافة اشــكاله )الديبلوماســية والشــعبية 
الذين  الفلســطينيين  والعســكرية(.. حتــى 
بقــوا علــى أرضهم ولــم يخرجــوا منها عام 
٤٨ خاضــوا وال يزالون يخوضون النضال في 
وجــه الكيان الصهيونــي ويثبتون أن دمهم 
الفلســطيني لم يتغير وقد ارتبط بدم اآلباء 
واألجداد ودماء إخوانهم الفلســطينيين في 
كل أماكن وجودهم ويوم األرض الذي نحيي 
ذكــراه كل عام خير شــاهد ودليل.. واما عن 
فلســطينيي اللجوء مــا زالــت عيونهم ترنو 
وقلوبهــم تهفــو الى فلســطين رغــم أنهم 
العنوان االكثر وضوحا للنكبة الفلســطينية.. 
واليوم عدد الفلســطينيين داخل فلســطين 
وخارجهــا يزيــد على عــدد اليهــود في كل 
العالم.. وتبقــى الذاكرة الفلســطينية حية، 
والوعــى الفلســطيني المتجدد فــي كل يوم 
يبهر العالم كله بأدوات نضاله، يموت االباء 

واالجــداد وتخــرج االجيال الفلســطينية من 
تحــت الركام لتحمــل القضية علــى اكتافها 
وعطائهــا  ودمائهــا  بأرواحهــا  وتحميهــا 
ووعيها وأدائها، بالحجر والسكين والبندقية 
والمولوتوف والدهس والصواريخ والمسيرات 
ورفــع االعــام الفلســطينية فــي كل مكان 
وتربك حســابات الكيان الصهيوني المدجج 
بكل اســباب القــوة والدعم من هــذا العالم 
الظالم وزعيمته امريكا.. وال تزال فلســطين 
حاضرة بقوة ولم تغب ولو ان البندقية بقيت 
العنوان الجامع للكل الفلســطيني الستطعنا 
ان نخــوض المســتحيل ونحقــق لشــعبنا ما 
يريــد.. وأنمــوذج غزة مــا يزال حاضــرا رغم 
المســتمرة  والعدوانات  والتجويــع  الحصــار 
على أهلها، فلم يســتطع العــدو الصهيوني 
أن يحقق أهدافــه بإنهاء حالة المقاومة التي 
تتقدم بخبراتها وإمكاناتها وفعلها في ساحة 
الميــدان في مواجهــة الجيــش الصهيوني 

المدجج بكل أنواع األسلحة.
والضفــة التي ســطرت أروع ماحم البطولة 
فــي مواجهة جيش االحتــال تمتلك مخزونا 
نضاليــا كبيرا لــوال االتفاقيــات االمنية بين 
الســلطة الفلســطينية وســلطات االحتــال 
والخاســر االكبــر من هــذه االتفاقيــات هم 

الفلسطينيون..
نعــم حاولنا كثيــرا كفلســطينيين ان نوحد 
شــملنا وفــى محطات كثيــرة فشــلنا.. لكن 
اليوم ال مــكان للتردد ان نمضــى ثانية في 
مســار الوحدة والمصالحة بعدما انكشــفت 
المؤامرات ضد قضيتنا ولم تُبِق )بضم التاء( 
صفقة القرن لنا شيئا وشــعبنا ينتظر الموت 
اما مــن االحتــال والحصار او مــن فيروس 
كورونا ونحن ال نمتلك من مقومات مواجهة 
هــذا الفيروس الفتاك شــيئا، فــي حين دول 

كبيرة تضعف وتنهار بســبب فيروس كورونا 
وهي تمتلك كل مقومات وادوات مواجهته.. 
آن االوان فــي ظــل هــذه المخاطــر التــي 
يعيشــها العالم ونحن علــى وجه الخصوص 
ان نلتقي ولتكــن البداية باللقاءات المحمية 
عبر الفيديــو كونفرنس أو القــدوم الى غزة 
)لتنســيق المواقف في مواجهة كورونا( بين 
أركان العمــل الحكومــي فــي غــزة والضفة 
ولنضــع البرامــج والخطط واالســتراتيجيات 
لحمايــة ابناء شــعبنا فــي فلســطين وخارج 
فلســطين من فيروس كورونا بإمداد شعبنا 
فــي كل اماكن وجــوده بما يحتــاج إليه من 
وطواقــم  وفحوصــات  ومســتلزمات  ادوات 
طبية نوفيهم حقهم دون تمايز واستشارات 

وقائية وعاجية.
العالم كله اليوم مشــغول بنفســه لمواجهة 
فيــروس كورونا. ونحن أحوج مــا نحتاج اليه 
ان ننشــغل من اجل حماية شعبنا من جرائم 
االحتال التي لم تتوقف ومن فيروس كورونا 
الذي ينتشــر في هذا العالم انتشــار النار في 
الهشــيم.. بعيدا عن المناكفات والمزايدات 
والممارســات التي تزيد مــن فرقتنا  لماذا ال 
ننشــغل نحن من اجل شــعبنا الــذي يعيش 
على رصيــف الحياة تحت االحتــال والحصار 
ومخيمــات الفقر والضيــاع في الشــتات. ما 
الذي يمنعنا اليوم لصوغ مشروع وطني واحد 
بــكل ابعاده ومحــاوره الثقافية والسياســية 
والصحيــة والعســكرية واالمنيــة.. ال تــزال 
الفرصــة مواتيــة.. ان نحــول هــذا التهديد 
العالمي الــى فرصة تجمعنا لنصل الى وحدة 
سياســية وجغرافيــة نحقق مــن خالها حلم 
شعبنا بالحرية والعودة.. شعبنا الذي ال يزال 
حيا وقويــا ومعافى ومعيــة اهلل ترعاه »واهلل 

خير حافظا« صدق اهلل العظيم.

أكــدت تصريحــات قائــد حماس فــي غزة، 
احتمالية وقوع حرب أو جولة تصعيد جديدة 
بمبادرة مــن الفصائــل الفلســطينية بغزة 
في حالة عدم قــدرة منظومات غزة الصحية 
علــى مواجهة وبــاء كورونا بســبب الحصار 
الخانق. وأكــدت تقديرات أمنية إســرائيلية 
ســابقة ترجيح عودة حماس إلطاق صواريخ 
والتصعيــد على حدود القطاع، فهل أصبحت 
الجبهة الجنوبية ومسألة التصعيد والتهدئة 
خاضعــة لفيروس كورونــا وتداعياته؟ وكيف 
أحكمت الفيروسات سيطرتها على المنطقة 

والعالم؟
تبدو أســئلة كورونــا السياســية أكبر بكثير 
من تلــك الصحية، فقد تفعــل كورونا ما لم 
تنجــح في فعلــه الصواريــخ والقاذفات وكل 
أســاليب النضال العسكري، فتجبر )إسرائيل( 
علــى الخضوع لمطالــب المكافحين في غزة 
بالكامــل فــي إطــار المســتلزمات الصحية 

المحتمــل  أمــا  واضــح،  فهــذا  والطبيــة، 
والمعقول شريطة المزيد من الجدّ واإلبداع 
فهو اضطرارهــا للخضوع لمطالب شــرعية 
أخرى في مجال تخفيف الحصار وإطاق سراح 

األسرى.
ففرصة كورونا حقيقية رغم محاوالت بينيت 
والمكشوفة الســتخدامها سياسيًا  السخيفة 
وتحديــدا إلرضــاء جمهوره القومــي الديني 
المتطرف على شــاكلة عائلة الضابط القاتل 

األسير في غزة.
مــن الواضــح أن مبــادرة حمــاس لصفقــة 
محدودة يتم من خالها إطاق سراح أسرى 
كبــار ومرضــى ونســاء مقابل تنــازل جزئي 
قد يكون على شــكل معلومات أو ما شــابه 
ذلــك، هي إدراك ســليم لفرصــة كورونا أو 
بشكل آخر لمدى خطورة تفشي الوباء داخل 
السجون، ما يعرّض فئات من األسرى لخطر 
الموت الحقيقي، فإن نجحــت المبادرة فبها 

ونعمت وإن لم تنجــح فقد أعذرت المقاومة 
وليس هذا هو المطلــوب والمقصود وطنيًا 
وأخاقيــًا، بــل اســتمرار وتصعيــد وتطوير 
الضغــط إلنجاح المبادرة وهــذا هو الواجب 

والمفضل.
ال يمكــن لدولــة االحتــال علــى األرجح أن 
تســمح باندالع جولة تصعيد جديدة مع غزة 
في ظل كورونا وستبذل كل جهودها لتجنب 
ذلك، لذا فقــد ال تتوافر فرصــة كهذه لغزة 
المظلومــة بــأن تطالب وتصر على أبســط 
حقوقها فــي فكّ الحصــار والعيش بكرامة، 
والتوضيح للمأل أن التصعيد قادم، ما سيضع 
االحتال )االبــن المدلل للمنطقــة والنظام 
العالمــي( وألول مــرة بهــذا الشــكل بيــن 
مطرقة الصواريخ والماجئ وسندان كورونا.

وهكــذا يعني االنتظــار دون االســتمرار في 
المبــادرة تــرددًا وتضييعًا للفــرص »ادخلوا 

عليهم الباب«.

اشتباكات كورونا
 يف غزة

ناصر ناصر

مبــادرة حمــاس لصفقة محدودة يتــم من خاللها 
إطالق ســراح أســرى كبار ومرضى ونســاء مقابل 
تنازل جزئي قد يكون على شــكل معلومات أو ما 
شابه ذلك، هي إدراك سليم لفرصة كورونا أو بشكل 
آخــر لمــدى خطورة تفشــي الوبــاء داخل الســجون، ما 

يعّرض فئات من األسرى لخطر الموت الحقيقي.
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مساعدات مالية لعمال المياومة 
الكحلوت: رصف مليون شيقل من 

مبادرة »عيلة واحدة« األسبوع الحايل
غزة / صفا:

قالــت الناطقة باســم وزارة التنمية االجتماعيــة عزيزة الكحلــوت إّن الوزارة 
ســتوزع  خالل األسبوع الحالي مبلغ مليون شــيقل على األسر الفقيرة، بتبرّع 

من مبادرة »عيلة واحدة« التطوعية التي بادر إليها عدد من موظفي غزة.
وأوضحــت الكحلــوت أّن الــوزارة أحصت وحــددت العائالت المســتفيدة من 
المبــادرة مــن خالل معايير عدّة أهمّها أن تكون األســر غير مســتفيدة من 
مســاعدات التنمية االجتماعيــة، وال تتلقى منحة الـــ100 دوالر القطرية، وال 

تملك مصدر دخل.
وبيّنــت أّن وزارتها ســتوزع »شــيكا« بالمبلــغ المصروف على منازل األســر 

المستفيدة من المبادرة، بحيث تصرفه العائالت المستفيدة.
ومبادرة »عيلة واحدة« قائمة على تبرع عدد من موظفي غزة من مستحقاتهم 
المالية اختياريا لصالح األســر الفقيرة بمبلغ 200 شــيقل شــهريًا عن طريق 

الدخول إلى حساباتهم عبر التسجيل الموحد.
ترتيبات صرف مليون دوالر

في ســياق ذي صلة، ذكرت الكحلوت أّن وزارة التنمية االجتماعية تعمل حاليًا 
علــى ترتيب آلية لصــرف مبلغ مليــون دوالر الذي تمّ تخصيصه لمســاعدة 
العمــال فــي قطاع غــزة الذين يتقاضــون أجورهــم يوميا، وتضــرّروا بفعل 

اإلجراءات الحالية لمواجهة فيروس »كورونا«.
وبيّنــت أّن الوزارة تعمل على حصر عدد عمال المياومة بالقطاع، وعدد أفراد 
أســرهم، وستحدد بعد ذلك مبلغ المســاعدة المستحق لصرفه لهم وفق آلية 

مناسبة سيتمّ اإلعالن عنها الحًقا.

»االقتصاد«: أسواق الضفة 
خالية من الدواجن اإلرسائيلية

رام اهلل/ فلسطين:
أكــدت وزارة االقتصــاد برام اهلل أن الســوق الفلســطينية خاليــة من الدجاج 
اإلســرائيلي، ما عدا مدينة القدس المحتلة، التي يمنع االحتالل طواقم حماية 

المستهلك العمل فيها.
وأوضحــت وزارة االقتصاد في بيان، أمس، أن الدجاج اإلســرائيلي محظور من 

التسويق في السوق الفلسطينية منذ سنوات، حماية للمزارع الفلسطيني.
ودعــت المواطنيــن فــي القدس المحتلــة، إلى أخــذ الحيطة والحــذر واتباع 
اإلرشــادات والتدابير الصحية الالزمة عند اقتناء واســتهالك الســلع واالبتعاد 
عن شــراء الدواجن القادمة من المسالخ اإلســرائيلية التي كشف عن إصابات 
العمــال فيهــا بفيروس كورونــا. وأكــدت أن طواقمها أتلفت كميــات كبيرة 
من ســلع ومنتجات المســتوطنات اإلســرائيلية التي يتم إدخالها عبر عمليات 

التهريب، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وذكــرت أن طواقمهــا وبالتعــاون مــع شــركائها أتلفت على مدار الســنوات 

الماضية ما قيمته 65 مليون شيقل من سلع ومنتجات المستوطنات.

الدوحة/ الجزيرة نت:
لم يكــن أداء التجارة العالميــة منذ نهاية 
عــام 2018 مبشــرا، حيث جــاءت توقعات 
األداء منذ ذلك التاريخ سلبية، فقد انخفض 
معــدل نمــو التجــارة العالمية إلــى 1.2% 
بنهايــة 2019، كمــا قدرت قيمــة التجارة 
العالمية في نهايــة عام 2018 بنحو 19.5 

تريليون دوالر.
وحديثــا صرحــت مديــرة صنــدوق النقــد 
الدولي كريســتالينا جورجيفا بأن االقتصاد 
العالمي دخل مرحلة الركــود بالفعل، وفي 
ضوء أزمة وباء كورونا أتت تصريحات مدير 
منظمــة التجارة العالميــة روبيرتو أزيفيدو 
متشائمة بشــأن أدائها في 2020، بعد أن 

عصفت أزمة كورونا باالقتصاد العالمي.
ورغــم عــدم تطــرق أزيفيدو إلــى معدالت 
محددة، وتوقعاته بأن الخسائر االقتصادية 
المتوقعــة بســبب أزمــة كورونا ســتفوق 
خســائر عام 2008، فإن تقديــرات خرجت 
من مؤتمر التجــارة والتنمية، أشــارت إلى 
تراجع الصادرات العالمية في فبراير/شباط 
الماضي بنحو 48 مليار دوالر، بســبب وقف 

إمدادات الصناعة الصينية للخارج.
ويبقــى الحديــث عــن مســتقبل التجــارة 
العالمية، بعد أزمة كورونا، غير متعلق فقط 
بمدى خــروج االقتصاد العالمــي من حالة 
الركود، ولكن األمر ســيمتد لينال من مبدأ 
حرية التجارة، وكذلــك دور منظمة التجارة 

العالمية.
فقضية حماية التجارة ظلت تؤرق االقتصاد 
العالمــي منــذ مجــيء الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب للسلطة، وكانت أحد األسباب 
التي عانت منها دول عدة، وبخاصة الصين 

واالتحاد األوروبي.
أزمة تجارة

فــي إطــار الســيناريوهات المفتوحة ألزمة 
كورونــا، فال يمكن التوقــع على وجه الدقة 
مدى قدرة الدول على السيطرة على الوباء، 
واالنتقــال إلــى األداء الطبيعــي للنشــاط 

االقتصادي.
ونتيجة للتداعيات الســلبية من وقف حركة 
التنقــالت الداخلية والخارجيــة، والحد من 
حركة وسائل النقل العالمية، اتجهت بعض 
الــدول أخيرًا التخاذ قرارات من شــأنها أن 

تؤثــر على حركة التجــارة العالمية، بما في 
ذلك من تداعيات ســلبية على وضع الغذاء 

في العالم.
ومن بين هذه اإلجراءات، اتخذت مصر مثال 
قرارا بوقف تصدير جميــع البقوليات لمدة 
ثالثة أشــهر، بدأت من أواخر مــارس/آذار 
2020، وكذلــك أعلنت فيتنــام -ثالث أكبر 

مصدر لــأرز- عــن عزمها اتخــاذ خطوات 
للحد من صادراتها من األرز.

واتخذت كزاخســتان -تاســع أكبــر مصدر 
يتعلــق  الخطــوة نفســها فيمــا  للقمــح- 
بصادراتها من القمح، حيث بدأت في اتخاذ 
إجراءات للحد من صادراتهــا، وهي تدابير 
طبيعيــة في ظل األزمــات. ومن قبل فعلت 
روســيا ذلــك في عــام 2007 بســبب أزمة 

التغيرات المناخية.
الدول العربية

وإذا ما تصاعدت هذه الموجة من القرارات، 
خاصة فيمــا يتعلق بالســلع الغذائية، فإن 
المنطقة العربية ستكون من أكثر المناطق 
تضــررا، حيــث إنهــا تعتمد على اســتيراد 

الغذاء بنسبة كبيرة.

وبحســب إحصــاءات التقريــر االقتصــادي 
العربــي الموحد لعام 2019، فــإن الفجوة 
الغذائية للعالم العربي بلغت نحو 35 مليار 

دوالر.
وربمــا يكــون موقف الــدول العربيــة غير 
النفطية أكثر ســوءا، ألنهــا تفتقد للموارد 
المالية الالزمة لتلبية احتياجاتها بالشــكل 
الكافي، ممــا يعني أنها قد تكتفي بكميات 
أقــل مــن احتياجاتهــا، أو أنهــا ســتضطر 

لالستدانة من أجل توفير الغذاء.
وفي هــذا اإلطــار، يتوقــع أن تتراجع قيمة 
التجــارة الخارجية للدول العربية في 2020 
بنسبة كبيرة، بســبب االنهيار الحاصل في 
أسعار النفط، حيث يمثل النفط قرابة 64% 
مــن إجمالي الصادرات العربية، وســيكون 
لذلك أثره على أداء التجارة البينية العربية.

اتفاقيات التجارة
وعالميــا، تســببت أزمة كورونا فــي إيقاف 
العديــد من الصناعــات، في ضــوء اعتماد 
السياســات االقتصاديــة والتجارية على ما 
يعرف بسالســل اإلنتــاج، حيث تعــذر نقل 
مســتلزمات اإلنتاج أو قطع الغيار، مما أربك 

حركــة العمــل والتصنيع، وهو ما ســيدفع 
الــدول إلــى التركيــز علــى إقامــة حلقات 

التصنيع الكامل داخل حدودها.
أمــا منظمة التجــارة العالمية، فســتجد أن 
اتفاقياتها مجــرد حبر على ورق فيما يتعلق 
بالعوائق الجمركية، التي ستلجأ إليها كثير 
من الدول لحمايــة صناعتها المحلية، وهو 

نهج ليس بجديد.
وينتظــر أن تتصدع أركان االتحاد األوروبي 
خــالل المرحلة المقبلة ألســباب اقتصادية 
وتجارية، ناتجة عــن تداعيات أزمة كورونا، 
وبخاصــة بعد خــروج بريطانيا من االتحاد، 
وتوقعات بأن تسلك دول أخرى المسار ذاته 
قريبا، وبال شــك ســيكون لذلــك أثره على 
مســار التجارة الحرة، ويكــون دافعا للجوء 

للحماية التجارية.
ولكــن في ظــل التجربــة الحاليــة، ووجود 
مصالــح لبعــض الــدول الصاعــدة، وعلى 
رأســها الصين، قد تسعى مع بعض الدول 
إلى اســتمرار العمل بمبدأ التجــارة الحرة، 
وإن كان بشــكل غير كامل كما كان الوضع 

في ظل العولمة الرأسمالية.

دول عربية أكرث تأثرًا.. تداعيات كورونا ترسم مستقبًل قامًتا للتجارة العاملية

غزة/ رامي رمانة:
تستغل مكاتب صرافة وحواالت بغزة ظروف الناس 
الراهنة وتتالعب بأســعار صرف العمالت، وتفرض 
على المواطنين استالم حواالتهم بعملة الشيقل، 
في ابتزاز واضح للمواطنين، الذين طالبوا الجهات 

المختصة التصدي لإلجراءات المخالفة لأنظمة.
وتســتدعي هذه اإلجراءات المخالفة ضرورة تدخل 
ســلطة النقــد، ووزارة االقتصاد الوطنــي، واتخاذ 
اإلجراءات والوســائل القانونية الالزمة الســتقرار 
أســعار صرف العمالت وفقًا ألسعارها الحقيقية في 

السوق دون أي ابتزاز.
وقال المواطن يوسف طه: حينما ذهبت إلى مكتب 
صرافة في النصيرات وســط قطاع غزة، الستبدال 
»350 » دوالرا، بعملــة الشــيقل أول مــا بــادره 

الصراف إن كان بحوزته دوالر أبيض أم أزرق.
وبين طه لــصحيفة »فلسطين« أن المكتب طلب 
شراء المائة دوالر »األبيض« بـــأقل عشرة شواقل 
عن الــدوالر »األزرق«، وأشــار إلى أنــه اضطر إلى 
البيــع لذلك المكتــب، ألنه أفضل العــروض التي 
قدمــت لــه، إذ إن بعــض المكاتب ترفض شــراء 

األبيض، والبعض اآلخر يبخس كثيرًا.
وأهــاب بالمســؤولين التدخــل إللــزام المكاتــب 
والصرافين األفــراد باالمتثال لأســعار الحقيقية، 

والتقيد بالقوانين المعمول بها.
ونبه المواطن محمد عســلية من مدينة غزة، إلى 
أن والدتــه حينمــا تذهــب الســتالم حوالتها من 

شــقيقه في الخارج، ال تأخذها بعملــة الدوالر كما 
هي مرســلة، وإنما يفرض عليها الصراف االستالم 
بعملة الشيقل، مشــيرًا إلى أن ذلك التصرف يجبر 
الوالــدة على بيــع الدوالر في وقــت ال ترغب فيه، 

خاصة إذا كان سعر الدوالر منخفضا في السوق.
وأضاف عســلية لصحيفة »فلسطين« أنه استفسر 
من أصدقــاء له من الضفة الغربيــة عما إذا كانوا 
يواجهــون نفس مــا يواجهه المواطــن بغزة من 
تعامــالت محالت الصرافة بشــأن الدوالر األبيض 
تســير  األمــور  وأن  ذلــك،  فنفــوا  والحــواالت، 

بسالسة.
وتواصلت صحيفة »فلســطين« مع أحد مكاتب 
الصرافــة، لالستفســار عن األســباب، حيث بين 
أحدهــم دون اإلفصاح عن اســمه، أن المكاتب 
تخشــى التعامل مــع الدوالر األبيــض ألن درجة 
المخاطــرة بــه مرتفعة، فقد يكون مغســوال، أو 
مهترئــا، أو مــزورا، فــي حين أن الــدوالر األزرق 

يصعب تقليده.
وأضــاف المكتب أيضًا أن )إســرائيل( تغلق اآلن 
بوابــة معبر بيت حانون/  إيــرز أمام تنقل التجار 
الذين كانوا ينقلون الدوالر األبيض الســتبداله 

في سوق الضفة الغربية.
ولفــت إلى تحمــل المصارف العاملــة بغزة جزءا 
من المســؤولية ألنها ترفض اســتقبال الدوالر 
األبيــض بل وتســهم فــي زيادته في الســوق 
المحلي ســواء عبر صرافتها اآلليــة أو بتعامالت 

غير مباشرة مع مكاتب صرافة.
وأشــار إلــى أن بعــض المكاتب تتحيــن فرصة 
موعد صرف رواتب الموظفين، الذين يتقاضون 
أجورهم ومســاعداتهم بالــدوالر، وكذلك موعد 
صرف المنحة القطرية لأســر الفقيرة في خفض 

سعر شراء الدوالر.
مــن جهته قال االختصاصــي االقتصادي د. رائد 
حلس: ال شــك أن وجــود عملة الــدوالر القديم 
يؤرق المواطنين في غزة ويتسبب في خسارتهم 
نتيجة االختالف في سعر الصرف، حيث يتم صرف 
الــدوالر األبيض بســعر أقل من الــدوالر األزرق 

بنسبة تصل إلى 8 % .
وأضاف حلــس لصحيفــة »فلســطين« أن ذلك 
تســبب فــي حــدوث خالفــات بيــن المواطنين 
وأصحاب محــالت الصرافــة، وحتى مــع البنوك 
العاملــة فــي قطاع غــزة التي تغــذي الصرافات 

اآللية بالعملة القديمة المهترئة والبيضاء.
وأشــار إلى أن االحتالل اإلســرائيلي في األساس 
بالعمــالت  العمــالت  اســتبدال هــذه  يرفــض 
الجديدة رغم محاوالت سلطة النقد الفلسطينية 

المبذولة الستبدالها.
وأشــار إلى أنه في كل األحــوال ال بد من تدخل 
سلطة النقد الفلسطينية  وإجبار محالت الصرافة 
علــى اســتقبال العمــالت القديمــة والجديــدة 
بالسعر نفسه لحين نجاح جهودها في استبدالها 

بالجديدة.

مطالب بتدخل سلطة النقد واالقتصاد
مكاتب رصافة وحواالت تتلعب بأسعار رصف العملت يف غزة   
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ل في اإلرشادات بشأن األقنعة "كورونا" يحصد 60 ألًفا حول العالم وتحوُّ
عواصم/ وكاالت:

تجــاوز عــدد الوفيــات حــول العالم جــرّاء فيروس 
"كورونــا" 60 ألًفــا أمس، بينما ســادت أرجاء القارة 
األوروبيــة آمــال حــذرة مــن إمكانيــة التقليل من 
انتشــاره، في حين أعادت دعوات الواليات المتحدة 
لمواطنيهــا لتغطيــة وجوههم إثارة الجدل بشــأن 

مدى تأثير األقنعة في الحد من تفشي الوباء.
وجــاءت الحصيلــة األخيــرة مــع تســجيل بريطانيا 
عددا يوميا قياســيا جديدا في الوفيات شــمل طفال 
في الخامســة مــن عمره يعتقــد أنه أصغــر ضحايا 

كوفيد19- في بريطانيا.
لكن بريطانيا التي تعد بيــن أكثر دول العالم تأّثرا 
بالفيروس، ســجّلت انخفاضــا في الوفيــات لليوم 
الثاني على التوالــي، ما يعطي بصيص أمل ألوروبا 

برمّتها.
وبلغ عــدد المصابيــن بكوفيد19- أكثــر من 1,1 
مليون حاليا توفي 60 ألفا منهم، وفق تعداد وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويعيــش المليارات في ظل إجــراءات إغالق، إذ بات 
نحو نصــف ســكان األرض معزولون فــي منازلهم 
بينما أغلقت المدارس واألعمال التجارية أبوابها في 

مسعى للحد من تفشي الوباء.
 "األرقام تتحسن" 

وال تــزال أوروبا تتحمل العبء األكبــر، لكن األرقام 
الرسمية تشير إلى أن اإلجراءات غير المسبوقة للحد 

من حركة الناس تؤتى ثمارها.
ورغم قتامة المشــهد فــي بريطانيا حيــث ارتفعت 
حصيلة الوفيــات إلى أكثر مــن 4300 من نحو 42 
ألف إصابة، تميل دول أخرى إلى التفاؤل لكن بحذر.
وعلى ســبيل المثال، شــهدت إســبانيا حيث فرض 
عــزل تام تقريبا تراجعا في عــدد الوفيات المرتبطة 
بـ"كورونــا" لليــوم الثاني على التوالــي إذ بلغ عدد 

الوفيات 809 خالل الساعات الـ24 الماضية.
وبــات العدد اإلجمالي للوفيات فــي البالد حاليا 11 
ألفا و744، ما يضع إســبانيا في المرتبة الثانية بعد 

إيطاليا.
ولم يكن اإلســباني خافييــر الرا لينجو لوال اعتماده 
علــى األوكســيجين فــي قســم العناية المشــددة 
المكتــظ فــي إحدى المستشــفيات، وهو ما شــكل 
مفاجــأة للشــاب الرياضي وغير المدخــن البالغ 29 

عاما.
وقال: "شــعرت بالهلع مــن احتمال إصابــة ابنتي. 
عندمــا بدأت تظهر األعراض علــي، قررت أال أقترب 
منها"، واصفا تجربته فــي مواجهة الموت مع ابنته 

في يوم واحد.
وأشــارت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى 
أن اســتخدام األقنعة الواقية البسيطة أو الوشاحات 

قد يساهم في الحد من تفشي الفيروس.
وبدّلــت عــدة دول غربيــة بينهــا ألمانيا وفرنســا 
مواقفها في األيام األخيرة وباتت تشــجع حتى على 
اســتخدام األقنعة المصنوعة فــي المنازل رغم أنها 
كانت تشدد في السابق على أن العاملين في مجال 

الصحة وحدهم من يحتاجون لتغطية وجوههم.
وأثــار هذا التحوّل حفيظة الســكان وأربكهم بينما 
ازداد انتشــار تســجيالت تعليميــة علــى اإلنترنت 

توضح كيفية صنع أقنعة في المنزل.
لكن ترامب قال إنه لن يرتدي أي قناع.

وقال "سيكون األمر طوعيا. لن تكونوا مجبرين على 
القيــام به وأنا اخترت عدم القيام به. لكن قد يرغب 

البعض بذلك فال بأس".
وتحــدث مدير معهد األمــراض المعديــة أنطوني 
فاوتشــي العضو في خلية األزمة في البيت األبيض، 
عن معطيات تشــير إلــى أن "الفيــروس يمكن في 
الواقع أن ينتقل عندما يتبادل الناس الحديث فقط، 

وليس عند السعال أو العطس فقط".
لكن منظمــة الصحة العالمية بــدت أكثر حذرا في 

هذا الصدد، رغم أنها تعيد مراجعة إرشاداتها.

البالغة ثمانية أسابيع بـ"اللحظة األسوأ" في حياته.
واآلن، تراجعــت وتيرة تســجيل إصابات جديدة في 

إسبانيا.
لكن إيطاليا أعلنت أمس، تسجيل 681 وفاة جديدة 
بفيروس كورونا خالل الســاعات األربع والعشــرين 

الماضية، ليرتفع اإلجمالي إلى 15 ألفا و362.
وقالت الســلطات الصحيــة، إن حصيلــة اإلصابات 
ارتفعت بنســبة 3.3 بالمئة عن الجمعة، لتصل 88 

ألفا و274.
وتعــد حصيلة وفيات أمس، أقل مــن نظيراتها في 
األيام الماضية، التي سجلت فيها البالد ما يزيد على 

700 أو 800 حالة.

وقال كبير مســؤولي الصحة في منطقــة لومبارديا 
األكثــر تأثــرا بالوباء فــي إيطاليا جوليــو غاليرا إن 
تلتقــط  مستشــفياتنا  بــدأت  تتحســن.  "األرقــام 

أنفاسها".
كما تراجع عدد الحاالت التي تستدعي عناية مشددة 
فــي إيطاليــا ألول مرة منــذ تفاقم األزمــة الصحية 
فيهــا، وفق ما أعلن الدفاع المدني أمس. وانخفض 

العدد إلى 3994 حالة مقابل 4068 مساء الجمعة.
 "طوعي" 

لكن الوضع يتدهور ســريعا فــي الواليات المتحدة 
حيث ســجّلت والية نيويورك األكثر تأثرا 630 وفاة 

ويرجّح أن تزيد التوصية األمريكية من سوء الوضع 
فــي ظل النقــص الكبير فــي األقنعة فــي الواليات 
المتحدة وأوروبا اللتين تعتمدان بشــكل كبير على 

االستيراد من الصين.
وبدأ مســؤولون في نيويورك نصح السكان بارتداء 

األقنعة منذ أيام.
أرقام جديدة

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 76 
وفاة بفيروس كورونا خالل 24 ساعة ليرتفع إجمالي 

الوفيات إلى 501.
وأعلنــت وزارة الصحــة المغربية عن تســجل 122 
إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا ليرتفــع العدد 

اإلجمالي إلى 883. 
وقالت وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 58 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اإلجمالي إلى 553.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تســجيل 250 إصابة 
جديــدة بفيروس كورونا ليرتفــع إجمالي اإلصابات 

إلى 1325. 
 وأفادت وزارة الصحة الجزائرية أمس بتســجيل 25 
وفاة جديدة جراء اإلصابة بفيــروس كورونا ليرتفع 

إجمالي الوفيات إلى 130.
وأعلنت بلجيكا عن 140 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي 
الوفيات إلى 1283، في حين بلغ عدد اإلصابات 18 

ألفا و431 .
وفــي هولنــدا ارتفع عــدد الوفيات بســبب فيروس 
كورونــا إلى 1651 حالــة، بعد تســجيل 164 وفاة 
جديدة، آخر 24 ســاعة. لكن غالبية الوفيات تتراوح 

بين أعمار )80-84( سنة.
وفــي العراق أعلنت وزارة الصحة أمس تســجيل 58 
إصابــة جديــدة بفيروس كورونــا ليرتفــع إجمالي 

اإلصابات إلى 878.
 ومــن ناحيــة أخرى قالــت وزارة الصحــة اإلماراتية 
إنها ســجلت 241 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع 

إجمالي عدد المصابين إلى 1505.
 وفــي الكويــت، ســجلت وزارة الصحــة أول وفــاة 
بفيــروس كورونا، و62 إصابة جديــدة ليرتفع عدد 

اإلصابات إلى 479.
 كمــا ســجلت الصحــة العمانية 25 إصابــة جديدة 

بالفيروس، ليرتفع عدد اإلصابات إلى 277.
 ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تســجيل 
12 إصابــة ليرتفع اإلجمالــي إلى 520 من ضمنهم 

17 حالة وفاة.

 كما سُــجلت فــي ماليزيا 4 وفيــات جديدة، و150 
إصابة ليرتفع إجمالي اإلصابات إلى 3500.

ثمانية فصائل عراقية تتوعد بمهاجمة القوات 
األمريكية وتطالب بسحب تكليف الزرفي

بغداد/ وكاالت:
هــددت ثمانيــة فصائــل عراقية مســلحة، تنعت 
نفســها بأنها إســالمية مقاِومة، بأنها ســتهاجم 
القــوات األمريكيــة فــي العــراق، بعــد رفضهــا 
رئيــس  البــالد. كمــا طالبــت  االنســحاب مــن 
الجمهورية بســحب ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة 

الحكومة، معتبرة األخيرة خيارا أمريكيا.
وفــي بيان مشــترك قالــت هــذه الفصائل، وهي 
)عصائــب أهل الحق، حركة النجباء، كتائب ســيد 
الشهداء، حركة األوفياء، حركة جند اإلمام، كتائب 
اإلمام علي، سرايا عاشــوراء، سريا الخرساني( إنه 
بعد رفض الواليات المتحدة ســحب قواتها فهي 

تثبت أنها قوات احتالل وال تحترم إال لغة القوة.
وأشــارت الفصائل الثمانية إلى أن مجلس النواب 
والحكومــة طالبــا منــذ شــهور بخــروج القوات 
األمريكيــة، وتعزز ذلك بخروج مظاهرات شــعبية 
للتأكيد علــى مطلب إخراج القــوات األجنبية من 

البالد.
وفــي البيان، طالبــت الفصائُل القوى السياســيَة 
إزاء تمريــر تعييــن  الرافــض  بإعــالن موقفهــا 
رئيــس الــوزراء المكلف عدنان الزرفــي، ووصفته 
بمرشح االســتخبارات األمريكية. وطالبت رئيسَ 

الجمهورية برهم صالح بتسمية مرشح آخر.
كمــا دعــت البرلمان إلى إفشــال تمريــر الزرفي، 
وحــذرت مــن أن تمريــره يعرض الســلم األهلي 
فــي العراق للخطر. وكان الزرفــي قد قدم برنامج 
حكومتِه إلى مجلس النواب تمهيدا لعقد جلســة 

للتصويت على الحكومة الجديدة.
بنــدا،   16 الزرفــي  حكومــة  برنامــج  وتضمــن 
أبرزهــا إجــراء انتخابــات بعد عام واحــد من منح 
الثقــة للحكومــة، والعمــل على تحقيــق مطالب 
المتظاهريــن، ودعــم القضــاء لمحاربة الفســاد 
ومالحقة الفاســدين. وفــي السياســة الخارجية، 
تعهــد الزرفي بأن ينــأى بالعراق عــن الصراعات 

اإلقليمية. 
وفي تصريحات ســابقة له، رفــض الزرفي اتهامه 
مــن قبل بعض القــوى العراقية بأنــه مقرب من 
الواليات المتحدة، وقدم تعهدات تشمل محاسبة 

قتلة المحتجين.
يأتي هذا التطور بعد أن ســلمت قــوات التحالف 
الدولــي قاعدة التقــدم في الحَبّانيــة بمحافظة 

األنبار إلى قوات العراقية أمس.
وفي بيــان صــادر عنه، أوضــح هــذا التحالف أن 
الخطــوة تأتي ضمن اتفاق مســبّق مع الحكومة 
العراقيــة، وأنه ال عالقَة بهذا اإلجــراء بالهجمات 

األخيرة ضد قواعد التحالف.
وأكد التحالف الدولي استمرارَه في العراق لتقديم 
المشــورة في العمليات العســكرية ضــد تنظيم 

الدولة.
وتعتبر قاعدة الحبانية رابع قاعدة تنســحب منها 
قــوات التحالف بعد قواعدهــا في نينوى وكركوك 

توقيف زعيم الفرع 
األفغاني لتنظيم الدولة

كابول/ وكاالت:
أعلنــت القــوات األفغانية أمس أنهــا أوقفت زعيم الفــرع األفغاني 

لتنظيم الدولة باإلضافة إلى 19 مسلحًا آخر.
وأكــد المجلس الوطني لألمن األفغاني في بيان أن اســالم فاروقي 
المعروف أيضًا باســم عبداهلل أوراكزاي، ُأوقــف برفقة رجال آخرين 

أثناء "عملية معقدة".
وقال مسؤول في المجلس الوطني لألمن األفغاني لوكالة الصحافة 
الفرنســية من دون الكشــف عن اســمه، إن فاروقــي كان مخطط 
الهجوم على معبد للهندوس والسيخ في كابول أسفر عن 25 قتياًل 

على األقّل في 25 آذار/مارس.
وكّثف الفــرع األفغاني لتنظيم الدولة المعروف أيضا باســم تنظيم 
الدولة في خرســان، هجماته في العاصمــة األفغانية، إال أنه يواجه 
منذ بضعة أشهر عمليات تشنّها القوات األمريكية من جهة وحركة 
طالبــان من جهــة أخرى. وأكــد المجلس الوطني لألمــن األفغاني 
فــي بيانه أن فاروقي أقــرّ بأن لديه روابط مع "أجهزة اســتخبارات 
إقليمية"، في إشــارة إلى باكستان. وتتهم أفغانستان بشكل متكرر 
إســالم أباد بدعم المســلحين ومســاعدة طالبان. وتنفي باكستان 

هذه االتهامات.
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ا ظروف فرضها انتشار "كورونا المستجد" عالميًّ

غرفة منعزلة وتهيئة نفسية..
متطلبات الدراسة والعمل عن بعد

ومؤسســات  الحكومــات  تمــارس  أن  المفتــرض  مــن 
الــدور  المحلــي  المجتمــع  وأفــراد  المدنــي  المجتمــع 
الكامــل فــي مواجهــة جائحــة »كورونــا« الــذي يجتــاح 
العالــم، لكــن األكثــر افتراًضــا وواجًبــا هو الحــد والتقليل 
مــن معانــاة شــريحة األشــخاص ذوي اإلعاقــة في ظل 

ا. انتشار هذا الفيروس عالميًّ
وتعــد شــريحة ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن هم مــن أكثر 
شــرائح المجتمــع تضــرًرا بســبب هــذه الجائحة، بحســب 
التقارير الدولية، األمر الذي يتطلب وضع آليات للتدخل 
أجــل  مــن  األزمــات والطــوارئ  الشــريحتين وقــت  مــع 

حمايتهم.
وحســب التقاريــر الصــادرة فــإن نســبة األشــخاص ذوي 
اإلعاقة في العالم وصلت إلى %15 من إجمالي سكان 
العالم البالغ تعدادهم قرابة المليار شخص، ويبلغ عدد 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ذوي  مــن  شــخًصا   255224 2017م  عــام  فــي  غــزة 
اإلعاقة، ومنهم في قطاع غزة )127962( شخًصا هم 
في أمس الحاجة إلى خدمات التأهيل الشــامل )النتائج 
األوليــة للتعــداد العام للســكان والمســاكن والمنشــأة 

2017 – الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(.
ذوي  لألشــخاص  الدوليــة  االتفاقيــة  بنــود  ونصــت 
تعتــرف  أن  علــى  الصحــة(   25- )المــادة  فــي  اإلعاقــة 
الدول األطراف بـأن لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق في 
التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس 

اإلعاقة.
فرغــم النقــص الكبير فــي كل الخدمات والمســتلزمات 
األوضــاع  فــي  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  المقدمــة 

للحــاالت  المخبريــة  الفحوصــات  توفيــر  مراعــاة  يجــب   
المرضيــة والتــي تعانــي األمــراض المزمنة بــكل أنواعها 
ومقيمــة بالمنــزل )حجــر منزلــي( مــن العمــل على عمل 
هــذه الفحوصات لهم داخل المنزل والمواد األساســية 
واألدويــة  الشــخصية  النظافــة  مــواد  وخاصــة  لهــم 
والحفاضــات واألدوات الخاصة بهم ومواد التغذية من 
أجــل تحقيــق حمايتهــم الجســدية واإلســراع فــي صرف 
االختصــاص  الــوزارات ذات  مــن  الدوريــة  مســتحقاتهم 

بطرق سليمة وصحيحة.
وفــي هــذا المجــال ننبــه إلــى حــق الصــم علــى متابعتنا 
للمؤتمــرات الصحفيــة التــي تصــدر عــن لجنــة الطــوارئ 
فــي الحكومــة وحاجتهــم لمترجــم لغــة إشــارة، والعمل 
علــي مواءمــة أماكــن الحجــر الصحــي بما يناســب أنواع 
علــى  والعمــل  اإلعاقــة،  واألشــخاص ذوي  اإلعاقــات 
إطــاق خــط ســاخن من قبل لجنــة الطــوارئ الحكومية 
خاص باألشــخاص ذوي اإلعاقة، وإصدار نشــرة تعريفية 
بالوبــاء بلغــة »برايــل« للمكفوفين وعمل نشــرات بخط 

كبير لألشخاص ذوي اإلعاقة وضعيفي اإلبصار.
ومــن هنــا نــرى أن التوصيات الرئيســة للتحالــف الدولي 
لإلعاقــة والتــي صــدرت مــن أجــل االســتجابة الشــاملة 

لإلعاقة في ضوء جائحة كورونا 19.
كما يجب أن يتلقى األشخاص ذوي اإلعاقة معلومات 
حول نصائح التخفيف من حدة العدوى وخطط التقييد 
العامــة والخدمــات المقدمــة، فــي مجموعــة متنوعــة 
مــن األشــكال التــي يمكــن الوصــول إليهــا باســتخدام 
التقنيــات التــي يمكن الوصول إليها ويجــب اتخاذ تدابير 
وقائيــة إضافية لألشــخاص ذوي اإلعاقة الذين يعانون 

االعتيادية التي سادت قبل جائحة كورونا، فقد تضررت 
بســبب  الحكوميــة واألهليــة  المؤسســات  آليــة عمــل 

الجائحة العالمي.
الطــوارئ  حالــة  لفــرض  دفعــت  التــي  الجائحــة  هــذه 
منعــت مــن وصــول فــرق التأهيــل الميدانيــة العاملــة 
مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــا أدى إلــى معاناتهــم 
والنقــص فــي االحتياجــات الخاصــة بهــم وقلــة البرامــج 
المقدمــة لهــم، وقــد أوقفــت العديــد مــن مؤسســات 
التأهيــل ســواء علــى المســتوى الحكومــي أو المجتمع 
المدنــي خدماتهــا ممــا كان لــه أثــر واضــح فــي تعطــل 
اإلرشــادات  تقديــم  العمــل علــى  اقتصــر  الحيــاة، كمــا 
والنصائح لألشخاص ذوي اإلعاقة حول كيفية التعامل 
أن  وخاصــة  أنفســهم  علــى  والمحافظــة  كورونــا  مــع 
هــذه الجائحــة تمنع مــن عمليات التدخل المباشــرة مع 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
يجــب علــى المســؤولين ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
اعتبــار شــريحة ذوي اإلعاقــة بحاجــة ماســة إلــى التعامل 
معها بأساليب وطرق مهنية عالية في ظل هذه الجائحة. 
وأعتقــد أن اإلرشــادات والنصائــح التــي توجــه للمواطــن 
الفلســطيني يجــب أن تخصص لشــريحة األشــخاص ذوي 
وظروفهــم  أوضاعهــم  مــع  تتــاءم  إرشــادات  اإلعاقــة 

الحياتية باختاف إعاقاتهم، بما يضمن حقوقهم.
مــن بيــن هــؤالء، األصــم الــذي ال يســمع اإلرشــادات 
والكفيف الذي ال يرى طرق الوقاية ويعجز عن تقليدها 
كمــا يعجــز عن متابعة األنبــاء المتعلقة بهذا الخصوص، 
الســلوك  وحــاالت  العقليــة  اإلعاقــة  حــاالت  وكذلــك 

الغريب واإلعاقات الحركية بمختلف أنواع عجزها.

أنواًعــا معينــة مــن ضعــف المناعــة، وتعد زيــادة الوعي 
وتدريــب الموظفيــن المشــاركين فــي لجــان الطــوارئ 
واالســتجابة أمــًرا ضرورًيا، ويجب أن تكــون جميع خطط 
ذوات  للنســاء  ومتاحــة  شــاملة  واالســتجابة  التأهــب 
اإلعاقــة، وضمــان المســاواة وعدم وجود تمييز ســلبي 
علــى أســاس اإلعاقــة، وفــي أثنــاء الحجــر الصحــي، كما 
يجــب ضمــان خدمــات الدعــم والمســاعدة الشــخصية 
وإمكانيــة الوصــول المــادي واالتصــاالت، وأخــذ تدابيــر 
القيــود العامــة فــي االعتبــار األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
علــى قدم المســاواة مع اآلخريــن وال يمكن نزع أولوية 
األشــخاص ذوي اإلعاقة الذيــن يحتاجون إلى الخدمات 
الصحيــة بســبب كورونــا 19 على أســاس إعاقتهم، كما 
يمكــن لمنظمات األشــخاص ذوي اإلعاقة وينبغي لها 
أن تؤدي دوًرا رئيًسا في زيادة الوعي بواقع األشخاص 

ذوي اإلعاقة وأسرهم.
وختاًمــا نــود اإلشــارة إلــى أن التحالف الدولــي لإلعاقة 
1999، هــو منظمــة  أنشــئ فــي عــام  )IDA(، والــذي 

جامعــة تركــز علــى تحســين الوعــي وحقوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة في جميع أنحــاء العالم. ويعمل التحالف 
فــوق  والمنظمــات  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  مــع 
الوطنية مثل األمم المتحدة )األمم المتحدة(، وكذلك 
حكومــات الواليات من أجل وضع التشــريعات، وتمويل 
برامــج اإلعاقــة في البلدان الناميــة والصناعية، التوعية 
بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة حــول العالــم. يعمل 
التحالــف مــن كثــب مع األمــم المتحدة، وال ســيما أنها 
تســتخدم اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقوق األشــخاص 

ذوي اإلعاقة )UNCRPD( كقانون.

مصطفى عابدكورونا يمس واقع واحتياجات ذوي اإلعاقة

غزة/ صفاء عاشور:
فرض فيروس كورونا المســتجد المنتشــر في جميع أنحاء العالم 
على شريحة كبيرة من األشخاص اللجوء إلى العمل من منازلهم 
أو عــن بعد لضمان اســتمرار تقديم الخدمــات المكلفين بها، كما 

ينطبق هذا الحال على الطلبة في مجال الدراسة.

موظفــون، مدرســون، أطبــاء، تامــذة، طلبــة جامعــات وغيرهــم 
الكثيــرون ممــن فضــل العمــل والدراســة عــن بعــد حتــى ال يقف 
عمله، ولكن هل الجميع تمكن من تهيئة نفسه على العمل عن 
بعد أو من المنزل وهل هناك شروط لهذه النوعية من األعمال.

معلمــة اللغــة اإلنجليزية في إحــدى المدارس 
الحكومية أسماء مصطفى، أم لطفلتين، وجدت 
في جلوســها في المنزل بعد تعليق الدوام في 
المــدارس في قطاع غزة فرصــة للحصول على 
تدريبــات مجانيــة طرحتهــا عدد مــن المواقع 

والمؤسسات العربية واألجنبية.
وفــي دردشــة مع صحيفــة "فلســطين"، تقول 
مصطفــى: "البقاء فــي المنزل أتــاح لي فرصة 
الحصول على عدد من الدورات التي طورت بها 

على المستوى المهني والشخصي".
وتضيــف مصطفــى: "إن كثيــرًا مــن المواقع 
التعليميــة تطوعــت في توفير برامــج تدريبية 
ممتازة يمكن أن يختار منها الشخص ما يناسب 
هوايتــه وقدراته وما يرغب في تطوريها، لذلك 
التحقــت بــدورة في فــن الخطابــة ودورة في 
الفوتوشوب، وأخرى في حقيبة المذيع المميز".

وتشــير إلى حصولهــا على دورة فــي المونتاج 
ودورة في اكتســاب الثقــة بالنفس، إضافة إلى 
الحصول على دورات من موقع "مايكروســوفت 
أون الين كورســز"، حيث اســتفادت منها على 

الصعيد العملي كمدرسة.
وتؤكــد مصطفــى أن بقاءهــا في المنــزل مع 

تهيئة األجواء
في الســياق يقول االختصاصي فــي العمل عن 
بعد م. محمد حسونة: إن الموظف تعوَّد العمل 
في المكاتب لســنوات عديدة وخروجه بشــكل 

يومي إلى عمله باستثناء اإلجازات.
ويضيف حســونة، المحاضر في الكلية الجامعية 
"فلســطين":  لصحيفــة  التطبيقيــة،  للعلــوم 
"انتشــار فيروس كورونا المســتجد عالميًّا وما 
أحدثــه بعد ذلك من ضــرورة البقاء في المنزل 
واضطــرار الموظفين للعمل عــن بعد دفعهم 
إلى البدء في تهيئة أنفسهم للتعود على البيئة 

الجديدة التي فرضتها عليهم الظروف".
ووفق حسونة فإن العمل عن بعد أو من المنزل 
لــه معوقــات إيجابيات فــي الوقت ذاتــه، ومن 
المعوقات عدم وجود بيئة مناسبة إلتمام العمل 
بهــدوء وراحة بســبب وجــود األطفــال واألهل 

والعائلة بجانب الموظف في أوقات عمله.
ويبيــن أن الحل األمثل لحل هذه المســألة هي 
حبس الشــخص نفســه في غرفة بعيدة عن أي 
ملهيــات عائلية، خاصة األطفــال، بحيث يتوفر 
جو الهدوء إلتمام العمل بعيدًا عن أي ملهيات، 
الفتًا إلى أن المعوق الثاني هو أنه عمل مفتوح 

طفلتيها لم يكن عائًقا أمام استثمار وقتها فيما 
يفيدها علــى الصعيد الشــخصي والعلمي، بل 

كانت فرصة ذهبية ال يمكن أن تضيعها.
أمــا الطالبة ميســون ناصر فرغــم توقفها عن 
الذهــاب إلى الكلية التي تــدرس بها تخصص 
التصويــر والمونتــاج التلفزيونــي إال أنهــا لم 
تتوقف عن حضور محاضراتها إلكترونيًّا، معبرًة 
عــن فرحها مــن اســتثمار وقتها في الدراســة 
وعدم اضطرارها لتأجيل دراستها للعام القادم.

تقــول في حديث مع صحيفة "فلســطين: "بقي 
لدي فصــل واحد ألنتهي من دراســة التصوير 
والمونتــاج، وكان حل حضــور المحاضرات من 
المنــزل بعد توقف العمل فــي الكلية مثاليا لي 
ولجميع الطلبــة"، الفتًة إلــى أن المحاضر كان 
يتابــع معهم المحاضــرات وكل مــا يحتاج إلى 

تطبيق عبر اإلنترنت".
مــع  التعامــل  فــي  أريحيــة  "هنــاك  وتتابــع: 
المحاضرين ولكن تكون هناك مشكالت بسبب 
انقطــاع التيار الكهربائي في كثير من األوقات، 
أو ضعــف شــبكة اإلنترنــت في ســاعات النهار 
مما يضطرنا إلى أخــذ المحاضرات في منتصف 

الليل".

على مدار 24 ساعة وليس لساعات محدودة.
وينبه حسونة إلى أن العمل في المنزل يوجد 
فيــه ضغط أكثر من العمل العادي، مشــيرًا 
إلــى أن هذه الضغوط تكــون مضاعفة على 
الموظفــة بحيــث ال تســتطيع االبتعــاد عن 
أطفالها الذين يجدون في بقائها في المنزل 
فرصــة للبقاء معها أكثــر من أي وقت مضى 

دون االهتمام بعملها.
ويذكر أن مــن إيجابيات العمــل في المنزل 
هــو استكشــاف الموظــف طرًقــا إلكترونية 
جديدة يمكن من خاللها تســهيل التواصل 
مــع اآلخرين، إضافة إلى تعلــم إنجاز المهام 
بسرعة لتخوفه من وجود ملهيات يمكن أن 

تُعوقه عن إنجاز أعماله.
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خالًفــا ألزمات مثــل الحروب وأحــداث العنف 
غالًبــا  المــرأة  علــى  الرجــل  يمتــاز فيهــا  التــي 
)وليس دائًما(، ألنها تحتاج إلى َجَلد ومغامرة 
ومخاطــرة، ، فــإن مــا يتعلــق باألوبئــة َعَكــس 
ربــان  المــرأة هــي  تماًمــا، وأصبحــت  الصــورة 

السفينة الحقيقي لُجّل )أو لُكل( األسر.
جلوس الرجال االضطراري في المنزل، خشــية 
انتقــال فايــروس كورونــا إليهــم عنــد الخــروج، 
جعلهم فعاًل يعيشــون حياًة جديدة، كشــفت 
عــن جوانــب ضعــٍف كبيــرٍة لــدى الرجــال فــي 
التعامل مع الشــئون البيتية، وكذلك ضغوط 

الحياة األسرية داخل المنزل.
الرجــال الموجــودون فــي البيــت اآلن –عريــن 
المــرأة فــي غالبيــة المجتمعــات-، يعيشــون 
حالــة مــن العجــز والضعــف فــي تحمــل صراخ 
األوالد، والحبســة أمامهــم أليــام دون خروج 
أو مســامرة مــع األصدقــاء، وهــذا مــا تفعله 
النســاء يومًيــا دون كلــل، مــن ترتيــب للبيــت، 
لألبنــاء،  الطعــام  وصنــع  للمالبــس،  وغســل 
وتنظيــف لدورات الميــاه والمطبخ ..إلخ، كما 
أنهــن يُقمــن اآلن كذلــك بتدريــس األبناء في 

فترات راحتهن!
الحــظ معــي –عزيــزي الرجل- أن كل ما ســبق 
هــو جزء من مهمات يومية ثابتة ال تتغير في 
حيــاة المــرأة، عدا عن مهمــات أخرى طارئة ال 
يخلو منها أي يوم في البيت، ثم الحظ معي 
أننــا –الرجــال- كنــا نعود إلــى البيت آخــر النهار 
وقد أتمت النساء كل هذه المهمات، ونسأُل 
أول مــا نســأل عــن طعامنا وحقوقنــا الزوجية 

وحسب!
وانقســم الرجــال في هــذه المرة إلــى نوعْين: 
نــوع وجــد أنــه ال بــد مــن االنصيــاع لألوامــر 
الــذي  البيــت  لنظــام  واالمتثــال  الِنســوية، 
أن  وقــرر  طويلــًة،  ســنواٍت  الزوجــة  أسســته 
يكــون جزًءا معيًنا لهــا، أو على األقل جزًءا غير 
معطــل لنظــام البيــت التقليــدي، أمــا النــوع 
الثانــي فتمــرد، إما بإفســاد النظــام، والتدخل 
بشــكل ســافر يفســد على المــرأة نظامها، أو 
أنــه لــم يِطق الجلوس في هــذا النظام، فقرر 
الخــروج إلى حيُث ال يدري، المهم أن ال يبقى 

منصاًعا لنظام البيت.
األزمــة الحاليــة كشــفت عجــز كثير مــن الرجال 
علــى االنضباط والوقور في البيوت، كما أنها 
فضحــت ذكورية كثٍر رفضوا أن يمتثلوا لنظام 
بيتــه، متناســين أن هــذا  أسســُته مــرأة فــي 
النظــام هــو الذي حفــظ له بيته ورعــى أبناءه 

وبنى أسرته.
مــا أتمنــاه هنــا، أن يحــاول الرجــال أن ينخرطوا 
وأن  البيتــي،  النظــام  فــي  المســتطاع  قــدر 
يســاعدوا  وأن  أكثــر،  أبنائهــم  مــن  يتقربــوا 
زوجاتهــم كذلــك فــي مهــام البيــت، وفق ما 
تــراه المــرأة صواًبــا، ألنهــا أعلم مــن الرجل بما 
هــو صحيــح فــي البيــت، كمــا أنــه يجــب علــى 
الرجــال بعد زوال هــذه الُغمة، أن يمتنعوا عن 
الســؤال التقليــدي الُمقّلــل مــن جهــد المــرأة 
عنــد عودتهم إلــى البيت "ماذا تفعلين طوال 
اليــوم؟"، ألنــه ثبــت قطًعــا –لمــن يعلــم وال 
يعلم منهم- أنها تفعل ما ال يســتطيع الرجل 

إنجازه أبًدا.

كورونا
تفضح الرجال!

الصحفي وائل جروان

ر عادات مجتمعية؟ كورونا.. كيف غيَّ
غزة/ هدى الدلو:

اجتاح فيروس كورونا المســتجد العالم وأحدث تغيرات 
عــادات  ذلــك  ومــن  األصعــدة،  مختلــف  علــى  كثيــرة 
اجتماعيــة لما تتطلبه المرحلة الحالية من تجنب للتزاور 
لمنع انتشار الفيروس، وللحفاظ على السالمة العامة، 
ولكن التســاؤل الذي يطرح نفســه، هل التغير الســريع 

سيستمر بعد انتهاء األزمة؟ وما أثره عليهم؟
ا، يقول:  الشاب الغزي حمزة رضوان، الذي يعمل صحفيًّ
"مــع انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا فــي جميــع أنحــاء 
العالم الجميع شــاهد حجم التغير الذي شهده العالم، 
فقد شل حركة المؤسسات، وأصبحت الشوارع فارغة".

ومــن وجهــة نظــره، كان األمــر فــي البدايــة 
ا علــى النــاس، علــى صعيــد قطاع  صعًبــا جــدًّ
غــزة، "ألنــه بطبعــه مجتمــع متواصــل، فهذا 
الفيــروس قلــل الكثيــر مــن األمــور بالتحديــد 
ليــس  الســالم والتجمعــات وغيرهــا، ولكــن 
بشــكل كامل ألنه أمر صعــب على مجتمعنا، 
ولكــن درهــم وقايــة خيــر مــن قنطار عــالج"؛ 

وفق حديث مع صحيفة "فلسطين".
مــع ظهــور الفيــروس والتــزام الجميــع فــي 
منازلهــم، فقــد أصبح رضــوان يعمل عن بعد، 
وفي بعض األوقات يضطر للعمل الميداني، 
ولكن بشــكل عام فقد أثــر عليه هذا التغيير، 
وقــد اختلــف جدولــه اليومــي، وأصبــح األمر 
مرهًقــا، راجًيــا أن تعــود الحيــاة إلــى مجاريهــا 

في أسرع وقت.
أمــا الشــابة الغزية بــدور شعشــاعة فترى أن 
فيــروس كورونــا ليــس مجــرد جائحــة تهــدد 
العالــم، بــل أصبــح أزمــة يمــر بهــا كل العالــم، 
وقــد نتــج عنهــا الكثير مــن التداعيــات وعلى 
كل األصعــدة، لكن علــى وجه الخصوص في 
مجتمعنا الفلسطيني، قائلة: "له تأثير خاصة 
لطبيعــة  وذلــك  االجتماعــي،  الوضــع  علــى 

مجتمعنا وعالقاته االجتماعية المترابطة".
وتشــير في حديثها مع صحيفة "فلســطين"، 
إلى أنه على الرغم من الســلبيات الناتجة عن 
هــذا الفيــروس، فــإن هنــاك جوانــب إيجابيــة 
مميــزة خاصة داخل األســرة، فالحجر المنزلي 
وجلــوس العائلــة لعــدة أيــام داخــل المنــزل 
بعيــًدا عــن العمــل والزيــارات زاد مــن الترابــط 
األســري بيــن العائلــة، وأعطــى فرصــة أكثــر 

لتحــدث األفــراد مــع بعضهم بعًضــا، وخاصة 
األب الــذي يقضــي أغلب ســاعات يومه في 
العمــل، ومن ثم بعد انتهاء األزمة قد يعمل 

على تخصيص وقت لعائلته.
ومن العادات التي ظهرت عند البعض، تقول 
شعشــاعة: "االهتمام بالنظافة الزائدة، هذا 
سيكون له تأثير على المدى البعيد، خصوًصا 
األطفــال، فهذا الوقت هو األنســب لتعويد 
الطفــل علــى النظافــة ســواء الشــخصية أو 

النظافة العامة واتباع األنماط الصحية".  
وتبــدي تفاؤلهــا بأن هذه الجائحة ســتختفي 
بعــادات  اإلنســان  وســيبقى  النهايــة،  فــي 
وتقاليده وعالقاته االجتماعية، وليكون هذا 
الفيــروس ســبًبا فــي كســب بعــض العــادات 
ونتــرك  بالنظافــة،  كاالهتمــام  الصحيحــة 
الزيــارات  قطــع  فــي  ســببه  الــذي  الســلبي 
االجتماعيــة واقتصــار التواصل عبــر الهواتف 

ومواقع التواصل االجتماعي.
أن  فتــرى  عاًمــا(   28( ســليمان  عهــد  أمــا 
أجمــل شــيء فعلــه الفيــروس هــو التخلــص 
التــي  المجتمعيــة  والتقاليــد  العــادات  مــن 
تتعلــق بعمــل األفــراح وبيــوت العــزاء، حيــث 
إنهــا خلصــت البعــض مــن المظاهــر الخداعة 

والتحمل فوق الطاقة إلرضاء الناس.
تقول لصحيفة "فلســطين": "لماذا ال نستمر 
بعــد انتهــاء هــذه األزمــة علــى هــذا النهــج 
بــداًل من اســتنزاف جيــوب الشــباب في حجز 
الصــاالت وغيرهــا مــن األمــور الــذي ترهقــه 
مادًيا، وقد تكون بوابة للمشكالت األسرية، 

فلتعود الحياة لبساطتها ورونقها".

"الحل األمثل"
فــي الســياق تبيــن االختصاصيــة االجتماعية 
والنفسية تحرير أبو شرار أن العالم أصبح في 
حالة تخوف وتوتر شديد جراء انتشار فيروس 
كورونا، وأصبح التشــديد علــى البقاء بالمنزل 
هو الحل األمثل لحماية النفس وأهل البيت. 
وترى أبو شــرار، أن العالقات االجتماعية قد 
"تزعزعــت" بيــن الجميــع مــن عــدم اســتقبال 
الــزوار فــي المنزل وعــدم الســالم واالكتفاء 

باالبتسامة من بعيد.
المصلــون  "فلســطين":  لصحيفــة  وتضيــف 
الذيــن اعتــادوا الذهــاب للمســجد والصــالة 
يشــعرون  وكانــوا  أصدقائهــم،  ورؤيــة  فيــه 
بالراحــة النفســية الســيما كبار الســن منهم، 
إغــالق  مــع  ذلــك  علــى  قادريــن  غيــر  باتــوا 
المســاجد مؤقًتا للوقاية من فيروس كورونا 

المستجد.
وتنبــه أبو شــرار إلــى أنه على الرغــم من تلك 
الســلبيات التــي فرضها، فإن هنــاك إيجابيات 
على صعيد األســرة داخل المنزل، فقد أصبح 
لديهــم الوقــت الكافــي لالجتمــاع والحديث 
وممارســة األنشــطة المحببة لديهــم، وكثير 
مــن األزواج أصبــح يشــارك زوجتــه تفاصيــل 

يومها ويشاركها في مهام المنزل.
ومن وجهة نظرها فإن أزمة كورونا سترســخ 
عند البعض عادات جديدة وسلوكيات كالتي 
تتعلــق بالنظافــة مثاًل، والبعــض اآلخر ينتظر 
أن تنتهــي األزمــة ويعــود لحياتــه الطبيعيــة 
ألنهــا تحتاج إلــى وقت لتتطبع بالســلوكيات 

الجديدة.
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غزة/وائل الحلبي:
تمســك غزة الرياضي بعودة العبه حازم أبو شنب الذي لعب في الموسم الماضي 
مُعارًا لخدمات رفح, ليشــارك مع الفريق في الموسم القادم بدوري الدرجة األولى 

التي يتطلع خاللها العميد للعودة سريعًا للدرجة الممتازة.
وعلى الرغم من رغبة ومســاعي خدمات رفح لتجديد بقاء أبو شــنب مع الفريق في 
الموســم القادم, إال أن إدارة غزة الرياضي رفضت المحــاوالت الخدماتية وأبلغت 

الالعب انتظارها لعودته للفريق.
وقدم أبو شنب موســمًا مميزًا مع خدمات رفح ساهم خالله بشكل كبير في حصد 
لقب دوري الدرجة الممتاز للمرة الثانية على التوالي والسادســة في تاريخ األخضر 

الرفحي.
وتُجــري لجنة تســيير أعمال غــزة الرياضي مســاٍع حثيثة لتعزيز صفــوف الفريق 
تحضيرًا للموســم القادم, حيث نجحت في تجديــد عقد المدافعين ثائر أبو عبيدة 

وفادي العراوي وضم المهاجمين فضل أبو ريالة ومحمد الحداد.

العميد يتمسك باستعادة 
نجمه حازم أبو شنب

غزة/ عالء شمالي: 
أعلــن نادي الجــالء تجديــد الثقة بالمــدرب جهاد 
الســدودي لقيادة الفريق في الموسم األول للفريق 
في دوري الدرجة الممتازة الموســم القادم 2020-

2021 بعدمــا احتل المركز الثاني في دوري الدرجة 

األولى الموسم الماضي.
وساهم الســدودي في تحقيق حلم الجالء بالصعود 
للدرجة الممتازة ألول مرة في تاريخه منذ تأسيســه 
في العام 1996، ليُحقق بذلك إنجازًا تاريخيًا للنادي 

وله شخصيًا كمدرب له قيمته على الساحة.
ويســعى الجــالء الســتغالل االنتقــاالت الصيفيــة 

الحاليــة لتدعيم صفوفه ليكون جاهزًا بصورة قوية 
لمنافســات الدرجة الممتازة الموســم القادم، من 
أجــل تثبيت الفريق فــي الدرجة الممتــازة في أول 

مواسمه.
وســيعمل المدرب الســدودي على تشــكيل جهازه 
الفنــي والبدء بوضع خطته لتكون مناســبة لتجربة 
الفريــق في الدرجــة الممتازة خاصة أنــه يؤمن أن 
األمور ســتكون مختلفة عن الدرجة األولى على كل 

المستويات. 
وكان الجــالء حــل ثانيًا علــى جدول ترتيــب دوري 

الدرجة األولى خلف التفاح المتصدر. 

السدودي يقود الجالء في 
أول موسم بالدرجة الممتازة

غزة/ عالء شمالي: 
واصلــت إدارة نادي بيت حانون األهلي، تعاقداتها مع العبين 
جدد قبــل فتح بــاب االنتقاالت الصيفيــة الحالية اســتعدادًا 

للموسم الجديد 2021-2020. 
وتمكــن أهلــي بيت حانــون مــن التعاقد مــع الثنائي محمد 
السطري وأمين الحلو القادمين من التفاح والقادسية تواليًا. 

وكان أهلــي بيــت حانون قــد أعلن عن تعاقده مــع الالعبين 
غســان أبو عــودة وأحمــد عليــان، لتعزيــز خطــوط الفريق 

استعدادًا للظهور بشكل قوي في الموسم المقبل. 
وتأتي تعاقدات أهلي بيت حانون في إطار مســاعيه للمنافسة 
علــى إحدى بطاقتي الصعود والعودة للدرجة الممتازة بقيادة 
المــدرب الجديد نــادر النمــس، خاصة أن بيــت حانون كان 
قريبًا من األضواء الموســم الماضي قبل أن يتراجع في األمتار 
األخيــرة ويحل فــي المركز الثالــث بفارق نقطــة واحدة عن 

الصاعدين للممتازة. 

يودع التفاح 
وينتقل إلى 
بيت حانون

السطري

غزة/ عالء شمالي: 
أعلن عالء إســماعيل العب خدمات الشاطئ 
مغادرتــه صفــوف الفريــق فــي االنتقاالت 
الصيفية القادمة استعدادًا للموسم الجديد 

 .2021-2020

وكان إســماعيل لعب في صفوف الشــاطئ 
عدة مواســم، وغادره في موسم واحد لعب 

خاللــه لخدمات رفح، قبل أن يعود من جديد 
ليُســاهم بشــكل بارز في احتالل "البحرية" 
فــي المركــز الثانــي علــى جــدول ترتيــب 

الممتازة الموسم الماضي.
ويعتبــر إســماعيل الالعــب الســادس الذي 
يعلــن عن مغــادرة صفوف الشــاطئ بعدما 
ســبقه إســالم أبو عبيدة وأمجــد أبو عودة 

ومصطفى حســب اهلل ومهند أبو زيد، وأمير 
الكرد.

وترك إســماعيل الباب مفتوحًا أمام األندية 
الراغبة في ضمه استعدادًا للموسم القادم، 
بعدما أعلن أن ســبب رحيله هو االكتفاء بما 
قدمه في صفوف الشــاطئ خالل المواســم 

الماضية.

عالء إسماعيل سادس العب يرحل عن الشاطئ 
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اإلعالنات التي تنشر عبر صفحات "               "  على مسؤولية المعلن

مــن العلمانيين الجهلة والجهلة من غيــر العلمانيين لمهاجمة اإلخوان، 
وال تغفــل عــن دس األخبــار الكاذبــة ضد تركيــا وقطر ومــن تتهمهم 
بمســاندة اإلخوان، وكذلك فعلــت صحيفة الحياة الجديدة الفلســطينية 
التي تناست التصاعد المخيف ألعداد المصابين بفيروس كورونا، وغفلت 
عــن خطأ الحكومة التي ســمحت بذهاب أكثر مــن 100 ألف عامل داخل 
الخط األخضر ليشــكل هذا القرار ومضاعفاته أسوأ كابوس ينتظره شعبنا 
الفلســطيني، علمًا بأن اصواتا كثيرة حذرت الحكومة من السماح للعمال 

بالتوجه للعمل داخل الخط األخضر. 
أقول إن صحيفة الحياة الجديدة تناست كل ذلك وتفرغت لمهاجمة حركة 
حمــاس مدعية عدم التزامها بقرارات منظمة التحرير والســلطة. أال تعلم 
الحيــاة الجديــدة أن المصالحة لم تتــم وال تعترف حماس بالســلطة وال 
تعترف الســلطة بحماس؟ رغم ذلك تتخذ الجهات المختصة في قطاع غزة 
التدابير الالزمة لمنع انتشــار وباء كورونا، والنتائج حتى هذه اللحظة تدل 
على نجاح حماس وباقي الفصائل في قطاع غزة في الســيطرة على انتشار 
الوباء، ونتمنى على الحياة الجديدة وغيرها من المؤسســات اإلعالمية أن 
تنادي األطراف الفلســطينية للوحدة الوطنية وإنهاء االنقســام لمواجهة 
فيروســي االحتالل وكورونا بداًل من كتابة األخبار والمقاالت واالفتتاحيات 
التــي تغازل فيها أصحاب القرار اســتجداء للترقيات والمنح والهبات، فهذا 

نفاق مكشوف وال يصلح للمراودات الوطنية.

خان يونس/ فلسطين:
شــرعت بلدية خان يونــس جنوبي 
قطاع غزة، في تنفيذ مشــروع كنس 
الرمال الزائدة من شــوارع المدينة، 
وذلك ضمن برنامج تطوير البلديات 
الممول   )MDPIII( الثالثــة  المرحلة 
وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  مــن 

الهيئات المحلية.
وذكــر مديــر دائرة الصحــة والبيئة 
أن  شــبير  يوســف  د.  بالبلديــة 
إدارة البلديــة جهــزت خطــة العمل 
وســلمتها للمشــرفين فــي برنامج 
التشغيل، الذين وفروا أعداد العمال 
المطلوبة، وإجــراء المتابعة اليومية 

والرقابة لتنفيذ الخطة.
وأشــار شــبير إلى أنه ســيتم توزيع 
العمــال إلــى مجموعــات صباحيــة 
ومســائية لتنظيــف أحيــاء المدينة 
وكنس الرمال، ومن ثم يقوم العمال 
والنفايات  الرمــال  وترحيــل  بجمــع 

الزائدة إلى سيارات النفايات الخاصة 
بالبلدية وإلى الحاويات الكبيرة.

وأوضــح أن العمــال قامــوا بكنــس 
الرمــال الزائدة من عدة شــوارع في 
مركــز المدينة ضمن الخطة األولى، 
الفتًا إلى أن اآلليات التابعة للبلدية 
تقــوم بنقــل الرمــال وترحيلها إلى 

المكب المعد لذلك.
وبين شــبير أهمية المشــروع الذي 
مــن شــأنه مســاعدة البلديــة في 

العامــة  الصحــة  علــى  المحافظــة 
وتجميــل المدينــة قدر المســتطاع 
بالرغــم مــن الظــروف المحيطــة، 
مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع يأتي 
في إطــار تعزيز الخدمــات المقدمة 
للمواطنين وحماية الجوانب البيئية 
والصحيــة وكذلــك الحفــاظ  علــى 
المظهــر الجمالــي لتلــك الشــوارع 
وحمايتها مــن تراكــم األتربة على 

جانبي الطرق.

مما يعنــي بالضرورة انتقال الوباء لألســرى، وكان بإمكان ســلطات االحتالل 
إيجاد مركز حجر صحي خاص بالمفرج عنهم، حتى تعافيهم من المرض خالل 

أيام معدودة.
وبينمــا يأخذ عدد الفلســطينيين المصابين بالوباء بالتزايــد، يوما بعد يوم، 
ال ســيما بالضفــة الغربيــة، فإنهم يخشــون فعليًّا مــن انتقــال العدوى من 
المستوطنات اإلســرائيلية لمناطقهم، ودعت المنظمات الحقوقية واإلنسانية 
إســرائيل لالعتراف عن المســؤولية عن أوضاع الفلســطينيين من الناحيتين 
السياسية واألخالقية، ألن الفيروس ال يتوقف أمام الحواجز العسكرية والحدود 
الجغرافية، وهنا تتعدى مخاطر المســتوطنات من سلب األرض ونهب الموارد 

الطبيعية الفلسطينية، إلى جلب الخطر للفلسطينيين، وتهديد حياتهم.
انتشــر الوبــاء بمســتوطنات الضفة بشــكل كبيــر؛ وأصيب أكثر مــن مائتي 
مســتوطن به، وآخرون رفضوا الرضوخ للحجر الصحي، واالستجابة للتعليمات 
الوقائيــة، ما أثار مخاوف الفلســطينيين أن يكونوا مصدرًا لمزيد من تفشــي 
الفيروس، نظرًا لطبيعة ممارساتهم االجتماعية والدينية، وتعمدهم االحتكاك 
بالفلســطينيين واستفزازهم، باالعتداء على ممتلكاتهم، ما يعني خطر انتشار 
الوباء، حيث يبلغ عدد المســتوطنين بالضفة الغربية والقدس قرابة المليون؛ 

وعدد المواقع االستيطانية والقواعد العسكرية 448.

وأشار المتحدث باسم الحكومة، في بيان صحفي، 
مســاء أمس، إلــى أن اإلصابــة الجديدة لشــابة 
)22 عاما( من قصرة قضــاء نابلس، ونقلت إليها 

العــدوى من زوجها الذي ســجلت إصابته أول من 
أمــس، وقد تم نقلها إلى الحجر الصحي في مركز 
الثريــا بمدينة نابلــس. وذكــر أن » 3« إصابات 
سُــجلت في بيتونيا، وإصابة في قــراوة بني زيد 
بمحافظــة رام اهلل والبيرة، و4 إصابات في قطنة، 
وإصابة في الجديرة، وإصابة في بيت عنان شمال 
غــرب القدس، كذلك سُــجلت إصابتان في مخيم 
طولكــرم، وإصابتان في صوريــف، وإصابتان في 
حلحول، وإصابة في سعير، وإصابة في يطا جنوب 

الخليل، و4 إصابات في أرطاس جنوب بيت لحم.
وفي الســياق حــذر مدير عام الطــب الوقائي في 
وزارة الصحــة بــرام اهلل د. علي عبــد ربه، من أن 

مدن الضفة الغربية أمام خطر كبير، جراء تفشــي 
»كورونا«، وارتفاع أعداد المصابين.

وأوضح عبد ربه خالل اتصــال هاتفي مع صحيفة 
»فلسطين«، أن وزارة الصحة اتخذت سلسلة من 
اإلجراءات للحد من انتشار وباء »كورونا«، مشيرًا 
إلــى أن المُعضلــة الكبرى هي تنقــل العمال من 

داخل دولة االحتالل إلى مدن الضفة.
وبيّــن أن غالبيــة اإلصابــات كانت مــن العمال 
العائدين من دولة االحتالل، التي تشــهد انتشارًا 
واســعًا للوبــاء، حيــث تُنقــل لهم العــدوى من 
االختالط باألشــخاص هناك، ثم يعودون بأوضاع 

مزرية لذويهم في مدن الضفة.
ونبّه إلــى أن ما يزيد الخطورة عــدم التزام عدد 
كبيــر من العمال بتعليمــات وزارة الصحة بالحجر 
الصحــي لمدة 14 يومًا، ما يؤدي النتقال العدوى 

لذويهم وأقاربهم.
وقــال عبد ربه: »نحــن اتخذنا إجراءات مشــددة، 
لكن الوطن هو المــالذ األخير للمواطنين، لذلك 
ال نملك أن نقول ألي مواطن فلســطيني بســبب 

الظروف السائدة في العالم، ال تعد لوطنك«.
وأضــاف: »نحن نعوّل علــى المواطنين بااللتزام 
بالتعليمــات ووعيهــم بهــا، والنصائــح«، محذرًا 
المواطنين مــن عدم االلتزام حفاظًا على حياتهم 

وسالمتهم.
وحــول توافر العــالج أكد عبد ربه وجــود كميات 

كافية من األدوات الالزمة لفحص المواطنين.
وأشار إلى أن وزارته على تواصل دائم مع منظمة 
الصحة العالمية، لتزويدهــم بالمعلومات الالزمة 
حول عدد اإلصابات وإمكانية توفير المســتلزمات 

الطبية الالزمة للحد من انتشار الوباء.

هاروفيــه« قرب مدينة )تل أبيب(، وهــو يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته 
بـ«كورونا«.

وذكــرت الوزارة أن »عدد المصابين الكلي بالفيروس بلغ 7851، بينهم 108 
حاالت خطيرة«.

ومــع إعالن وزارة الصحة وَصل عدد الحاالت الذين تم الكشــف عن إصابتهم 
بفيروس كورونا، أمس، 423 حالة.

وتبلغ أعمار الوفيات الذين تم الكشف عنهم أمس بين 67 و88 عامًا.
وفي وقت سابق أمس، نقلت قناة »كان« )رسمية( عن مصدر لم تسمِّه بوزارة 
الصحــة قوله: إن »المختبرات التي تُجري فحوصات كورونا لم تعد قادرة على 

التحكم في العدد الكبير من الفحوصات بسبب نقص المواد الالزمة«.
وحســب المصدر ذاته فإنــه »اعتبارا من الخميس الماضــي تجرى الفحوصات 
فقــط لمن خالطوا مريضا مؤكــدا بـ«كورونا«، إضافــة للعائدين من الخارج، 

والطواقم الطبية التي ظهرت عليهم أعراض المرض«.

 27 داخــل  مســتضاًفا   1897 صحيًّــا  تتابــع 
مركزًا للحجر الصحي وجميعهم بصحة جيدة، 
مشــيرًا إلــى أن %60 مــن مســتضافي مراكز 
الحجر الصحي يتلقون رعاية طبية مباشــرة في 

الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات.
وذكر أن الطواقم الفنية كثفت ســحب وفحص 
العينــات للحــاالت المشــتبهة وكانــت معظم 
النتائــج ســلبية ولم تســجل أي إصابة جديدة 

بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى اآلن.
وقال القدرة: »نظام الترصد الوبائي ساهم في 
اكتشاف الحاالت المصابة دون ظهور األعراض 
عليها مما يؤكد ســالمة اإلجــراءات االحترازية 

المتخذة لتحصين المجتمع«. 
وأضــاف: »أجهزة التنفس االصطناعي وأســرة 
العنايــة المركــزة المتوفرة تــكاد تكفي حاجة 
المرضى اليومية ونحتاج بشــكل طارئ وعاجل 
إلى توفير 100 جهــاز تنفس اصطناعي و140 
سرير عناية مركزة لمواجهة فيروس كورونا«. 
وتابــع القــدرة: »مقوماتنــا الصحيــة المتاحة 
محدودة للغاية وما وصلنا من مختلف الجهات 
مساعدات خجولة ال تسعفنا في مواجهة جائحة 

كورونا«.
وأكمل: »مواد فحص فيروس كورونا شــحيحة 
وســنفقد قدرتنا علــى الفحص فــي غزة خالل 
بضعــة أيام ونطالب الجهات المعنية بإرســال 
كميات كافية منها«، مشــيرًا إلى أن ما ُأرســل 
مــن رام اهلل هو 1500 أنبوب لســحب العينات 
تقدر بـ4000 دوالر وال يمكن االســتفادة منها 

دون إرسال مواد الفحص المرتبطة بها.  
بتحمــل  المعنيــة  الجهــات  القــدرة  وطالــب 
مســؤولياتها في دعم احتياجــات غزة الطارئة 
والعاجلة لمواجهة فيروس كورونا من األدوية 
والمســتهلكات الطبيــة ومســتلزمات الوقاية 
ولوازم المختبرات وقطع غيار األجهزة الطبية. 

وجدد دعوته للمواطنين إلــى ضرورة االلتزام 
التــام بإجــراءات الوقايــة والســالمة واقتصار 
التحــرك للضرورة القصــوى وتجنب التجمعات 

األماكن العامة وشاطئ البحر.
وقال: »مع اقتــراب إنهاء فتــرة الحجر الصحي 
للدفعــة األولــى مــن أهلنا المســتضافين في 
المركــز نؤكد عليهــم جميعًا عــدم االختالط 
وااللتــزام بجملــة التدابير الوقائيــة وإجراءات 
السالمة التي ستقدمها لهم الطواقم الطبية«. 
ودعــا القــدرة المواطنيــن إلى ضــرورة وضع 
كمامــة علــى األنــف والفــم خــالل زيارتهــم 
للعيــادات والمستشــفيات واألســواق التجارية 
واألماكن المغلقة من أجل ســالمتهم وسالمة 

المجتمع. 
وزارة  باســم  المتحــدث  أكــد  ناحيتــه،  مــن 
الداخليــة إياد البــزم، خالل اإليجــاز الصحفي، 
اســتمرار العمل بقرار منــع التجمعات، وإغالق 
صاالت األفراح، واألسواق الشعبية األسبوعية، 
وبيوت العــزاء، وصاالت المطاعــم والمقاهي، 
والمتنزهات، واالســتراحات على شاطئ البحر، 

والمساجد، ومنع إقامة الحفالت.
ودعا البزم المواطنيــن إلى التعامل بجدية مع 

اإلجــراءات االحترازية، وعــدم التراخي في هذه 
المرحلة الحساسة.

وجــدد دعوتــه اللتــزام البيوت ألطــول فترة 
ممكنــة، والحد من التجــوال وارتداء الكمامات 

في حال التنقل، ال سيما في األماكن المغلقة.
وقــال البــزم: »مع اقتــراب انتهاء مــدة الحجر 
االحتــرازي لمــدة 21 يومًــا للمجموعة األولى 
من المســتضافين في مراكــز الحجر، ندعوهم 
ألخذ االحتياطات الالزمة، وعدم االختالط، وفق 

التعليمات التي ستزودهم بها وزارة الصحة«.
وأوضــح أن المعابر المخصصة لألفراد ما زالت 
مغلقة فــي االتجاهيــن، وفي حــال وصول أي 
عالقين عبرها ســيتم حجرهم لمــدة 21 يومًا 
قابلة للزيادة؛ وذلك ضمن اإلجراءات الوقائية.

وأضاف البزم: »ما زالت المعابر التجارية تخضع 
إلجراءات مشددة في إدخال البضائع، حيث يتم 
تعقيمهــا قبل إدخالها إلى القطاع، حرصًا على 

سالمة المواطنين«.
وطمأن المواطنين بتوفر كل الســلع األساسية 
في قطاع غزة وبأســعارها الطبيعية، وما زالت 
الجهــات المختصــة تعمــل في ضبــط حركة 
األســواق والمتاجــر، والمحافظة على األســعار 

الطبيعية للسلع والبضائع.
وذكــر أن األجهزة األمنية والشــرطية ســجلت 
انخفاضًــا فــي معــدالت الجريمــة والقضايــا 
الجنائية المُسجلة خالل شهر مارس الماضي، 

والذي شهد تنفيذ خطة مواجهة الفيروس.

بيروت/ فلسطين:
دعــت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين، أمس، وكالة األونروا في لبنان إلى التعاطي مع 
تداعيات فيروس كورونا بشــكل أكثر إيجابية ســواء ما له 
عالقــة بموظفيهــا أو غيرهم، وضرورة توفير كل أشــكال 
الدعــم لهم، وتوفيــر المقومــات االقتصاديــة لمواجهة 

الوباء.
ودعــت الدائرة فــي بيــان لها أمــس، إلــى التدقيق في 
المعلومــات التي أبرزها بعض النواب بشــأن مركز الحجر 
الصحي في ســبلين، وضــرورة االلتزام الكامــل بالمعايير 

الصحية التي وضعتها وزارة الصحة اللبنانية.
وعدَّت أن المشــكلة المالية التي تشهدها وكالة الغوث، 
ال تبــرر أي إهمال فيما يتعلــق ببعض الثغرات التي يمكن 

لهذا الوباء أن يتسلل عبرها.
ودعــت إلى تعزيز التعاون والتنســيق بين األونروا وجميع 
منظمــات األمــم المتحــدة وطلــب المســاعدة، الصحية 
والمادية والتقنية منها، لبث رسالة اطمئنان إلى الالجئين 
الفلسطينيين بشأن جهوزية األونروا وأجهزتها المختلفة 

وقدرتها على التعامل السريع مع أي طارئ.
وقالت »الديمقراطيــة«: إن األوضاع االقتصادية لالجئين 
الفلسطينيين وصلت إلى مستويات متقدمة من الخطورة، 

تتطلــب خطة طوارئ إغاثية عاجلة تســتجيب لالحتياجات 
المتزايدة بعيدًا عن كل أشــكال االستنســاب التي تسعى 
إلى التمييز بين فئات الشــعب الفلســطيني، التي تكتوي 

جميعها بنار األزمة االقتصادية وتداعيات العزل المنزلي.
ودعــت األونــروا إلــى إعــادة النظــر بقراراتهــا المجحفة 
بشــأن العاملين المياومين في القسم الصحي، من أطباء 
وممرضين، معتبرًة أن المرحلــة الراهنة تتطلب التعاطي 
بنفس إنســاني يراعي الواقع الصعــب للموظفين، خاصة 

الموظفين المياومين والعاملين في المجال الصحي.
وأكــدت دعمهــا لمطالب العامليــن، داعيًة األونــروا إلى 
التراجــع عن قراراتها المجحفة بحقهــم، والتأكيد على أن 
إجراءات الوقاية ال يمكــن أن تبرر لألونروا رمي موظفيها 

في المجهول.
ودعت الديمقراطية، الدولة اللبنانية إلى شمول الالجئين 
الفلســطينيين بحزمــة المســاعدات االقتصاديــة التــي 
أقرهــا مجلس الوزراء وذلك انســجامًا مــع مواقف رئيس 
الجمهورية »أن الدولة ستؤمن الحماية لجميع المواطنين 
والمقيمين«، ونظــرًا ألن إجراءات التعبئــة العامة طالت 
الفلســطينيين كمــا اللبنانيين، فــإن واجب ومســؤولية 
الدولة هو التعاطي مع تداعيات تفشي الوباء بشكل أخوي 

وإنساني بعيدًا عن أي تمييز ال يخدم أحدًا.

الدميقراطية تدعو األونروا يف لبنان 
للتعاطي مبسؤولية مع تداعيات »كورونا«

بلدية خان يونس ترشع يف تنفيذ
 مرشوع الجمع األويل للنفايات الصلبة 
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حضارة فاشلة، وتداعيات كبيرة
حضــارة حديثة فاشــلة. هذا ملخــص نتائج جائحة كورونا. نعــم قالوا: إن 
الحضارة الحديثة رقمية، وتقوم على التقنية العالية، واالتصاالت السريعة. 
وغــدا العالم بها كقرية واحدة متصلة األطراف بالمركز. وقالوا إن هذا في 
مصلحة البشــرية، وإن غزو الفضاء والنــزول على القمر بداية علمية جيدة 
الكتشــاف عالم جديد لإلنســان. ومن أجل الســيطرة المادية على العالم 
والفضاء كان سباق التسلح، وإنتاج الصواريخ والقنابل، وهو ما لم يكن في 

الحضارات السابقة، التي تراجعت.
هذه الحضارة التي أنتجت الرفاهية المادية؛ السيارة، والطائرة، والكهرباء، 
والهواتف الذكية، وكاميرات التصوير ثالثية األبعاد، وقدمت للعالم ميديا 
خرافية التقنية، ومألت العالم بأدوات القتال والصواريخ، وعابرات القارات، 
وحامالت الطائرات، ومصارف، وفنادق، وساحات ترفيه، وخالف ذلك مما ال 
يعد وال يحصى، فشلت في مواجهة فيروس صغير، وبان فشلها في الرعاية 

الصحية بشكل ال يصدق.
تصور أمريكا عندها عجز في أجهزة التنفس االصطناعي، وتكلفة الجهاز ال 
تتجاوز عشــرة آالف دوالر، في حين عندها فائض في الطائرات والصواريخ! 
وتكلفــة القطعة منها ماليين الدوالرات! دول أوروبا عندها العجز نفســه، 
وعندها الفائض نفســه، حتى الكمامات الوقائية فيها عجز، ويبحثون عنها 
فــي الصين. ما هذه الحضارة التي تقف عاجــزة أمام المحافظة على صحة 

اإلنسان؟!
حضارة مادية فاشــلة تقتل مواطنيها من كبار السن في إيطاليا، وإسبانيا، 
وفرنســا، وأمريــكا، بحجــة الفيــروس ونقص األجهــزة، أو بحجــة حماية 
االقتصاد ووقف نزيف موازنة الدولة على المتقاعدين! هل ثمة احترام باٍق 
لحضارة تقتل اآلباء واألجداد ممن بنوها في شــبابهم، وعنفوان قوتهم؟! 

هل هذا هو الوفاء لآلباء واألجداد، ولمن أعطوا وقدموا؟!
نعم، نحن أمام حضارة ال إنسانية، وال أخالقية، رأس مالية مادية عنصرية. 
وهذه الصفات هي أمراض الفناء والزوال. لذا نتوقع سقوط هذه الحضارة، 
وتراجــع الدول التــي صنعتها، بــدءا من أمريــكا، وانتهاء بدولــة الكيان 
الصهيوني. وهو ما يعني العودة إلحياء حضارة اإلنســان والقيم، واألخالق 
واإلنســانية التي قدمها المســلمون يوما، حين كان اإلســالم إسالما في 
المســلمين. اإلسالم عائد للصدارة والقيادة، وهذا بعض ما يقوله كورونا 

عن المستقبل.
االقتصــاد القادم، رغــم بقاء المادية لفتــرة قادمة، ســيتخلص من الربا، 
لتكون الفائدة صفرا، وسيتخلص من النفقات العالية على صناعة السالح، 
لتكون األولوية لصحة اإلنسان، ومواجهة األوبئة. وستتغير تركيبة مجلس 
األمن لتكون فيه دول جديدة. وسيتراجع االستيطان في أرضنا، وستسقط 
صفقــة القرن، وســيحدث انكفاء في دولــة االحتالل، مثلما ســيحدث هذا 
في أمريكا. وســيعيش العالم مع الخالق األعلى بشــكل أفضل. وستسقط 
الماديــة اإللحاديــة، ليرتفع صوت األذان فــي إيطاليا وإســبانيا، وأمريكا. 
المهم أن عالمنا سيشــهد تحوالت بعيدة المدى، اهلل أعلم بكنهها. ونحن 
في غزة وفلســطين علينا المتابعــة، والترحيب بهذه المتغيرات، التي ربما 

تأذن لنا بالخالص من الحصار واالحتالل. واهلل أعلم.

لندن/ وكاالت:
نبــه علماء إلــى احتمال تضــرر إمدادات 
مــادة البنــدق فــي العالــم، مــن جــراء 
حشــرات مؤذية اجتاحت محاصيل تركيا، 
خالل اآلونــة األخيرة. وبحســب صحيفة 
"غارديان" البريطانية، فإن الحشرة التي 
تعرف بالبــق ذي الرائحة الكريهة، أثرت 
بشــكل "كارثــي" على محاصيــل البندق 
في تركيا. ويعود الموطن األصلي لهذه 
الحشرة إلى شمال شرقي آسيا، وانتشرت 
إلــى دول العالــم عــن طريــق حاويــات 
الشحن، وتنتعش بشكل كبير في درجات 
الحرارة المرتفعة، كما أنها تتكاثر بشكل 

كبير نظرا لغياب حيوانات تقتات عليها.
وجرى رصد هذه الحشرة في تركيا ألول 
مــرة ســنة 2017، ويقول الخبــراء إنها 
تعمل علــى إنتاج مــادة كيميائية حين 

ترغب في الدفاع عن نفسها.
وبــدأت الحشــرة نشــاطها فــي هــذه 
المنطقــة مــن جورجيا، ثــم امتدت إلى 
عدد مــن المــدن التركية على ســاحل 
البحــر األســود الــذي يؤمّن مــا يقارب 
70 فــي المئة من إمــدادات البندق في 

العالــم. وفي حــال لم يجر احتــواء ضرر 
هذه الحشــرة، فــإن البق ســيأتي على 
30 فــي المئــة مــن محاصيــل البندق، 

بحســب الباحث فــي جامعــة أوندوكوز 
مايســس، جــالل تونســير. وفــي يناير 
الماضي، ناقشــت نــدوة علمية طريقة 
وصفت بالصديقة للبيئــة ألجل القضاء 
على البق، وذلك من خالل نشــر "حشرة 
معاديــة". وهذه الحشــرة المعادية هي 
"دبور الســاموراي"، الــذي يقوم بتدمير 
بيض البق، ويمنع بذلك تكاثر "الحشرة 

المؤذية" في محاصيل البندق.
وتواجــه هــذه الخطة تحديــا يتمثل بأن 
دبور الساموراي ال يخلو بدوره من األذى، 
في حــال جــرى إطالقه، ولذلــك، يخضع 
األمــر لكثير من النقاش فــي الدول التي 
قد تضطر الستخدامه في مواجهة البق.

كانبرا/ وكاالت:
في محاولة لرفع معنويات السكان الذين يعيشون في عزلة شديدة بسبب 
تفشــي فيروس كورونا المستجد، لجأ مطعم شعبي إلى طريقة غير عادية 

لتسليم البيتزا والجعة إلى أولئك السكان.
فقد اســتخدم مطعم ونزل "دانمارا وايسايد إن" األسترالي طائرة صغيرة 
لتنظيم عمليات تســليم البيتــزا والجعة إلى المزارع في مناطق أســتراليا 
النائيــة. ويأمل "دانمارا"، الــذي يوجد على الطريق في اإلقليم الشــمالي 
في أســتراليا، أن تتحول هــذه التجربة إلى خدمة توصيل وجبات ســريعة 

أسبوعية إلى تلك المناطق النائية.
وقال مدير المطعم ومعد البيتزا، بن اندرسون لوكالة الصحافة الفرنسية 
"الســكان المرســلة لهم البيتزا أحبوها جــدا لدرجة أنهــم تناولوها على 

الفطور في صباح اليوم التالي".
وفــي البداية، حاول المطعم إبقاء الخدمة طي الكتمان حتى يتأكد من أن 

عمليات تسليم الطعام بالطائرات ستعمل.
غير أن األخبار انتشــرت بســرعة، وقد ورد للشركة مكالمات من صحفيين 
في إحدى المحطات اإلذاعية يســألون عما إذا كان بإمكانه توصيل طلبية 
إلى االستوديو الخاص بهم في بيرث على مسافة أكثر من 3000 كيلومتر.

بسبب "كورونا".. البيتزا من
 المطعم إلى باب بيتك بالطائرة

"حشرة كريهة" 
تهدد إمدادات 

العالم من البندق


