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احذروا  :اخبار مزيفة عن الكورونا تنتشر كالنار في الهشيم !
تنتشر األخ �ب��ار املزيفة املتعلقة بفيروس ك��ورون��ا (كوفيد  )19 -في
البالد  ،كالنار في الهشيم  ،وغالبا ما تثير هذه االخبار الهلع في صفوف
املواطنني ،الذين يقع كثيرون منهم في ِشباك ه��ذه املعلومات املضللة .
و ُيحاول م ّروجو االخبار املزيفة ان ينشروا اخبارهم من خالل التمويه،
فيعتمدون نشر اسماء أماكن معروفة في البلدات العربية مثل  ،مطاعم ،
شبكات غذاء  ،مخابز وغيرها  -ينشرونها وكأنها بيانات رسمية منشورة
في موقع بانيت او وزارة الصحة وغيرها من املواقع املعتمدة كمصادر
اخبارية موثوقة .

االخبار املزورة تتسبب بحالة ارباك للجمهور

وتفيد مراسلة صحيفة بانوراما ان منصات التواصل االجتماعي توفر
ارضية خصبة لتناقل هذه االخبار املُضللة بني الناس  ،وهو ما يتسبب
بحالة ارباك للجمهور .
ومن بني هذه االخبار املزورة التي مت تناقلها مؤخرا ،مت تناقل اخبار مزيفة
باسم موقع بانيت  ،اذ مت نشر صور الخبار مزيفة وكأنها نشرت في
موقع بانيت  ،فانهالت االتصاالت على املوقع من قبل املواطنني للتأكد من
صحة املعلومات  .ويوصي موقع بانيت  ،كل من تصله االخبار املزيفة في
هذه االيام العصيبة ،ان يتأكد اوال من صدقها ودقتها ،وان يكف ثانيا عن
تناقلها ،لوضع حد النتشارها ،وقطع الطريق على مزو ّري احلقيقة الذين
يتالعبون مبشاعر وأعصاب الناس.

استخدام اسم موقع بانيت ذو املصداقية
والدقة من اجل نشر اخبار مزورة

ي�ش��ار ال��ى ان ال�ع��دي��د م��ن م��روج��ي ه��ذه ال�ش��ائ�ع��ات واالخ �ب��ار امل ��زورة ،
استخدموا الصفحة الرئيسية ملوقع بانيت  ،رموز وألوان املوقع  ،من اجل
نقل هذه االخبار املفبركة  ،خاصة وان االخبار املنشورة مبوقع بانيت
معروفة بانها اخبار موثوقة ودقيقة .

عضو الكنيست د .منصور
عباس يطالب وزارة
الصحة بالتراجع عن إلغاء
امتحان التمريض وإال
سيتوجه للمحكمة
توجه عضو الكنيست
د .م �ن �ص��ور ع��ب��اس من
القائمة املشتركة ،لكل من
وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ي�ع�ك��وف
ليتسمان ،ومسؤول قسم
ت ��رخ� �ي ��ص االم� �ت� �ح ��ان ��ات
ل �ل �م��واض �ي��ع ال �ط �ب �ي��ة ف��ي
ال� � � � � ��وزارة ب ��روف� �ي� �س ��ور
ش � � � � � � � ��اؤول ي � �ت � �س � �ي� ��ف،
ومل��دي��رة ق�س��م التمريض
ف��ي ال� � ��وزارة د .ش��وش��ي
د .منصور عباس
ج��ول��دب��رغ ،وللمستشار
ال � �ق � �ض� ��ائ� ��ي ل � � �ل� � ��وزارة،
وللمستشار القضائي للحكومة ،برسالة يطالب فيها بالتراجع عن
إلغاء امتحان الوزارة خلريجي موضوع التمريض من اجلامعات
خارج البالد ،والذي كان مقر ًرا ليوم .6.4.2020
وجاء في رسالة النائب منصور عباس للوزارة أن" قرار إلغاء
االمتحان للمئات من خريجي اجلامعات خارج البالد في موضوع
التمريض كان مفاجئا للجميع ،خاصة وأن هؤالء الطلبة انتظروا
بفارغ الصبر للتقدم لالمتحان من أجل بدء مزاولة املهنة".
ونقل النائب منصور عباس الشعور السائد لدى هؤالء اخلريجني
بالتمييز العنصري جت��اه�ه��م ،خ��اص��ة أن الغالبية العظمى من
خريجي هذه اجلامعات هم من العرب.
ودع ��ا ال�ن��ائ��ب م�ن�ص��ور ع�ب��اس ال� ��وزارة إلب �ق��اء م��وع��د االم�ت�ح��ان
خلريجي اجل��ام�ع��ات خ��ارج ال�ب�لاد بنفس امل��وع��د السابق وع��دم
متييزهم عن خريجي اجلامعات في الدولة ،أو على األقل تعيني
مواعيد بديلة في الوقت القريب.
وأكد النائب عباس أنه " في ظل الظروف الصحية غير العادية التي
قد تتفاقم مع انتشار فيروس الكورونا في البالد ،والنقص الواضح
في األي��دي العاملة في قسم الصحة والتمريض ،فإن تقدم هؤالء
اخلريجني لالمتحان وحصولهم على شهادة مزاولة املهنة من شأنه
أن يساهم في سد النقص وفي مجابهة تداعيات الفيروس ".
وأكد النائب منصور عباس أنه في حالة لم يتم االستجابة لطلبه
حتى نهاية األسبوع فإنه وبالتعاون مع احملامي خليل نعمة من
دير األسد سيتقدم بالتماس للمحكمة اإلداري��ة في القدس باسم
العديد من الطلبة.

وي��ؤك��د م��وق��ع بانيت على ض ��رورة إمعان
النظر بهذه ال� �ص ��ور وف �ح��ص م �ص��دره��ا
اوال وان ك� � ��ان ف� �ع�ل�ا  مي� �ك ��ن ال� ��وث� ��وق
ب� ��ه ،وك ��ذل ��ك ال �ن �ظ��ر ال� ��ى ش �ك��ل ال�ت�ص�م�ي��م
واالل � � ��وان وان� � ��واع اخل� �ط ��وط ال �ت��ي ميكن
ان ت �ك��ون م��ؤش��را ل �ك��ون اخل �ب��ر م � ��ز ّورا.
وف ��ي اخل �ت��ام  ،ي �ب��دو ان االخ��ب��ار املضللة
هي بحد ذاتها فيروس ال يق ّل خطورة عن
ال �ك��ورون��ا  ،ن�ظ��را للمشاركة ف��ي تعميمها
وتناقلها بني االخرين على وجه كبير جدا ،
دون التأكد من صحتها ودقتها .

خبر مفبرك منسوب ملوقع بانيت

نذكر ان الطريق املُثلى لوضع حد لهذه االخبار املزورة
هو منع تناقلها بني اجلمهور  .وان كنتم تشكون بأي
صورة مفبركة او خبر  ،ميكنكم الرجوع دائما الى
موقع بانيت وفحص املعلومات التي يتم نشرها ان
كانت صحيحة  ،بامكانكم ايضا ان تتوجهوا الى موقع
بانيت وتسألوا ع��ن صحة االخ�ب��ار التي تشتبهون
بانها مزيفة.
وبكل احلاالت اذا كنتم تريدون ان تعرفوا ماذا يجري
على ارض ال��واق��ع بالفعل  ،ميكنكم اعتماد مصادر
موثوقة ملعرفة احلقيقة وه��ي  :موقع بانيت  ،موقع
وزارة الصحة  ،وموقع منظمة الصحة العاملية .

