
غزة- �لر�أي
�أثار �كت�صاف �إ�صابات بفريو�س "كورونا"، 
م��ن  و�لقريب��ة  �ملحيط��ة  �ملناط��ق  يف 
قط��اع غ��زة، كال�صف��ة �لغربي��ة، وم�صر، 
و�إ�صر�ئيل، خم��اوف �ل�صكان، من �إمكانية 
و�ص��ول �لفريو�س �إليهم، خا�صة مع وجود 

�ملناطق.  بتلك  برية" تربطه  "معابر 
و�أك��ر م��ا يتخ��وف من��ه �لفل�صطيني��ون 
بغزة، ه��و ع��دم �إمكانية �ل�صيط��رة على 

�نت�صار �لفريو�س، يف حال ظهرت �إ�صابات 
به يف �لقطاع. 

وتنب��ع تلك �ملخاوف م��ن �صعف �إمكانيات 
�لقطاع �ل�صحي، و�الكتظاظ �ل�صكاين يف 
غزة، حيث يزيد ع��دد �صكان �لقطاع عن 

ن�صمة. مليون   2
ويعاين �لقطاع �ملحا�صر �إ�صر�ئيليا، للعام 
�ل���13 عل��ى �لت��و�يل، م��ن �صع��ف عام يف 
جمال تقدمي �خلدم��ات �ل�صحية ونق�س 

يف �الأدوي��ة و�مل�صتهلكات �لطبية، بن�صبة 
عج��ز تقّدرها وز�رة �ل�صحة بغزة، بنحو 

 .45%
م��ن  �لعدي��د  باتخ��اذ  �ل�ص��كان  وب��د�أ 
م��ن  للوقاي��ة  �الإج��ر�ء�ت �الحرت�زي��ة 

�الإ�صابة بكورونا. 
كما ن�ص��رت وز�رة �ل�صحة بغزة، خطو�ت 
�أو  بالفريو���س،  �الإ�صاب��ة  م��ن  للوقاي��ة 
�حل��د من �نت�ص��اره حال و�صول��ه للقطاع، 

�إىل جان��ب �تخاذه��ا عدد م��ن �خلطو�ت 
دخ��ول  ملن��ع  �لوقائي��ة  و�الإج��ر�ء�ت 

�لفريو�س �إىل غزة.
وعّلق��ت �ملوؤ�ص�صات �لتعليمي��ة �حلكومية 
و�لتابعة لوكالة غوث وت�صغيل �لالجئني 
"�أون��رو�"، و�خلا�صة منها،  �لفل�صطينيني 
�لدر��صة يف مد�ر�صها وجامعاتها، لفرت�ت 

خمتلفة.
و�أعلنت وز�رة �لرتبي��ة و�لتعليم ووكالة 

نهاية  مد�ر�صهما حّتى  �إغ��الق  "�أونرو�"، 
�الأ�صبوع �جلاري، كاإجر�ء �حرت�زي.

فيما عّلق��ت �جلامعات دو�مها �الأكادميي، 
�لتز�م��ا بق��ر�ر �لرئي���س حمم��ود عبا�س 
�الأر��ص��ي  يف  �لط��و�رئ  حال��ة  �إع��الن 
ملو�جه��ة  �صه��ر،  م��دة  �لفل�صطيني��ة 

�لفريو�س.
وز�رة  �أعلن��ت  بدوره��ا، 
و�ل�ص��وؤون  �الأوق��اف 

A l r a y  N e w s p a p e r

صحيفة يومية شاملة تصدر نصف إسبوعيا 
مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( عن وزارة اإلعالم

w w w . a l r a y . p s

)  16 ( صفحة

العدد ) 711 ( السنة  السادسة

الخميس
02 شعبان 1441هـ

26  مارس  2020م
Thursday - 26 March 2020  

يوم المرأة.. 
أسيرات في عتمة 

التعذيب!

مخازن  الغاز ومحطات 
الوقود العشوائية ..  قنابل 

موقوتة بين السكان

0203

انتشار اإلشاعات 
أخطر من فيروس 

»كورونا«

05

الصحة..استنفار 
وجهوزية لمنع زحف 

“كورونا” لغزة

04

10

بإجراءات احترازية اتخذتها الحكومة..
غزة خالية من “كورونا”



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

الخميس  02 شعبان 1441هـ / 26  مارس  2020م
Thursday - 26 March 2020 

تقرير

02

صحيفة يومية شاملة  
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تليفون : 082883366 

غزة- �لر�أي
لقد �صّجل �لتاريخ �أ�صماء جنوم فل�صطينية 
كان له��ن �أثرً� عظيمًا يف قه��ر �لقهر؛ فكن 
منابع عطاء، ورفع��ن ��صم فل�صطني عاليًا، 
ف��كان للمر�أة �لفل�صطيني��ة �الأثر �لعظيم 
للحرك��ة  �لتاريخي��ة  �ملفا�ص��ل  كل  يف 
�لوطني��ة �لفل�صطيني��ة؛ ف��كان ح�صورها 
�لفل�صطين��ي  �ل�صع��ب  ث��ور�ت  كاف��ة  يف 
و�نتفا�صات��ه باه��رً�؛ فق��د �ندفع��ت �إىل 
مقّدمة �صفوف �ملقاوم��ني وقاومت �أعد�ء 
�حلياة بروحه��ا؛ وتقّطعت �صياط �جلاّلد 
على ج�صده��ا، وكان��ت �صياج��ًا �جتماعيًا 
�ل�صم��ود  ��صتم��ر�ر  غ��ّذى  و�قت�صادي��ًا 

و�ملقاومة �ل�صعبية.
هن��ا  �ص��يء  وكل  بخ��ري  �أن��ا  تقلق��و�  "ال 
بخري".. به��ذه �لكلمات حاول��ت �الأ�صرية 
مي���س �أب��و غو�س من خمي��م قلنديا �صمال 
و�لديه��ا  تطمئ��ن  �أن  �ملحتل��ة  �لقد���س 
�للذي��ن و�ص��ال مرحل��ة كب��رية م��ن �لقلق 
عليه��ا حني �صمع��ا قبل �أ�صابيع ب��اأن �إد�رة 

�صجون �الحتالل تعاقب �الأ�صري�ت.
وج��اءت هذه �لكلم��ات مطمئنة لهما رغم 
علمهم��ا �أن مي���س حت��اول فق��ط �أن تهّون 
كل �ص��يء عليهم��ا و�أنها حت��اول كذلك �أال 
ت�صغل بالهما �أكر يف �أي �صيء يتعلق بها.

وفق��ا  قا�صي��ا  و�قع��ا  �الأ�ص��ري�ت  وتعي���س 
خرج��ن  حم��رر�ت  �أ�ص��ري�ت  ل�صه��اد�ت 
م��ن �صج��ون �لظل��م، حي��ث حت��اول �إد�رة 

ح�ص��ب  عليه��ن  "�ال�صتق��و�ء"  �ل�صج��ون 
�لو�صف �حلريف للمحرر�ت.

طاقة ايجابية
وق��ال و�ل��د �الأ�ص��رية �أب��و غو�س ل��� مكتب 
�إع��الم �الأ�صرى �إن زيارت��ه البنته متنحه 
حي��ث  �الإيجابي��ة؛  �لطاق��ة  م��ن  نوع��ا 
�أم��ام  �عتقاله��ا  �أم��ور  تب�صي��ط  حت��اول 
عائلته��ا ق��در �الإم��كان، ولكن��ه يعل��م يف 
د�خل��ه �أنها حتاول فق��ط طماأنته رغم ما 

متر به من ظروف �عتقال �صيئة.
ويو�ص��ح باأن مي�س �لت��ي تعر�صت ل�صنوف 
�عتقاله��ا؛  بد�ي��ة  يف  خمتلف��ة  تعذي��ب 
حتاول ع��دم �حلديث �أم��ام عائلتها حول 
م��ا تعر�صت له، وحني �صاأله��ا و�لدها ماذ� 
فعلو� بك؟ قالت ال �أريد �حلديث عن ذلك 
الأن��ه �أ�صبح م��ن �ملا�صي، و�أخف��ت دموعها 

خلف �بت�صامة م�صطنعة.

مرارة االنتظار
ن�صرته��ا  �أخب��ار�  �أن  �إىل  �لو�ل��د  وي�ص��ري 
و�صائل �الإعالم ح��ول م�صايقة �ل�صجانني 
لالأ�صري�ت موؤخ��ر� ب�صبب �عرت��صهن على 
معاقب��ة �إحد�ه��ن؛ فانتظر بف��ارغ �ل�صرب 
�أي ر�صالة �أو �ت�ص��اال من �ملحامي �أو زيارة 
تطمئن��ه عليه��ا، ف��كان �لرد منه��ا �أن "كل 

�صيء بخري ال تقلق"!
ويب��ني �أب��و غو�س باأن فك��رة �عتقال فتاة 

�أثق��ل �ألف مرة م��ن �عتقال �ص��اب؛ فحني 
تعر���س جنل��ه �صليمان لالعتق��ال مل يكن 
يقلق به��ذ� �ل�صكل �لكب��ري، ومل يكن يفكر 
طيل��ة �لوقت كي��ف �صتم��ر �الأي��ام عليه، 
ولكن من��ذ �عتق��ال �بنته وه��و ُيحرم من 
�لنوم ل�صاعات طويلة يوميا وهي ال تغادر 

تفكريه.
وي�صي��ف:" �لفت��اة يف جمتمعنا لها مكانة 
خا�ص��ة؛ ف��ال يجب �أن تتعر���س الأي �صكل 
م��ن �الإهانة وال ميكن �أن يتعر�س لها �حد 
ب�صوء، فما بالكم حني يتم �عتقال طالبة 
جامعي��ة م��ن منزله��ا يف �صاع��ات �لفج��ر 
و�ل�صب��ح  لل�ص��رب  وتتعر���س  بوح�صي��ة 
�لعني��ف وث��م تنق��ل �إىل زنازي��ن بعي��دة 
ع��ن منزلها وعائلتها �لتي مل تعتد غيابها 

�أكر من ب�صع �صاعات؟!".
ولعل ه��ذه �لكلم��ات تنعك���س على جممل 
عائ��الت �الأ�ص��ري�ت �لفل�صطيني��ات �لذين 
ب�ص��كل  �لعم��ل  �ص��رورة  عل��ى  ُيجمع��ون 
ج��دي الإطالق �صر�حهن للتخل�س من هذ� 
�لظلم، خا�ص��ة و�أن �ل�صجان ي�صتفرد بهن 

ويحّول ظروف �عتقالهن ملقيتة.

انتهاك للحقوق
وز�رة �صوؤون �الأ�صرى و�ملحررين، �أكدت �أن 
�صلط��ات �الحت��الل �الإ�صر�ئيل��ي ال تتورع 
ذرعًا يف �نتهاك حقوق �ملر�أة �لفل�صطينية 
و�غتي��ال حقوقه��ا �الإن�صان��ة م��ن خ��الل 

يف  تنتهجه��ا  �لت��ي  �لقمعي��ة  �ملمار�ص��ات 
�لتعامل مع �ال�صري�ت �لفل�صطينيات.

�عتق��ل  �الحت��الل  �أن  �ل��وز�رة  وبين��ت 
 )16( م��ن  �أك��ر   )1967( �لع��ام  من��ذ 
�أل��ف �م��ر�أة فل�صطينية يف ظ��روف �صيئة 
و�أب�ص��ع  �أق�ص��ى  للغاي��ة، ميار���س بحقه��م 
و�لنف�ص��ي،  �جل�ص��دي  �لتعذي��ب  �أن��و�ع 
حي��ث يتعر�ص��ن بني �حل��ني و�الآخ��ر �إىل 
باالإي��ذ�ء  �ص��و�ء  وح�صي��ة  �عت��د�ء�ت 
�للفظ��ي �خلاد���س للحي��اء �أو �العت��د�ء 
�جل�ص��دي من قبل �ل�صجين��ات �جلنائيات 
ق�ص��م  ع��ن  يف�صله��ن  وال  �الإ�صر�ئيلي��ات، 
�جلنائي��ات �ص��وى ب��اب بال�صتيك��ي، حيث 
�لبذيئ��ة  �ل�صتائ��م  ل�صم��اع  ي�صط��ررن 
و�ل�ص��ر�خ �ملزع��ج و�لّطرق عل��ى �الأبو�ب 

و�لنو�فذ.
و�أ�صارت �لوز�رة �أن عدد حاالت �العتقال 
ل��دى �الحتالل �لع��ام �ملا�صي )٢٠١٩( يف 
�صفوف �لن�ص��اء بل��غ )128( فل�صطينية، 
وخالل �لعام �حلايل �ُصجل �عتقال )29( 
دون   ،)٢٠٢٠( مطل��ع  من��ذ  فل�صطيني��ة 
مر�عاة للحالة �الإن�صان��ة �لتي تتمتع بها 
�مل��ر�أة، مث��ال �ال�صرية ��ص��ر�ء �جلعابي�س 
�لت��ي تع��اين م��ن ح��روق يف كاف��ة �نحاء 
ظروفه��ا،  مر�ع��اة  يت��م  ومل  ج�صده��ا 
وغريه��ا �صبعة �أ�ص��ري�ت جريح��ات �أُ�صنب 
�أثن��اء �العتقال، عاي�ص��ن ظروف حتقيق 
م��ن  ومنه��ن  �صعب��ة،  ونف�صي��ة  ج�صدي��ة 

يتعر�ص��ن للع��زل �النف��ر�دي، يف زنازي��ن 
�صيقة ومعتمة وقذرة.

و�أ�صافت، ماز�ل هن��اك )4( ��صري�ت رهن 
�العتق��ال �الإد�ري، وهن: ب�صرى �لطويل 
و�ص��ذى ح�صن م��ن ر�م �هلل، و�صروق �لبدن 
م��ن بيت حل��م، و�آالء �لب�صر م��ن قلقيلية، 
�الأ�ص��ري�ت  �جم��ايل  م��ن   )27( و�أن 
يق�صني �أحكام��ًا خمتلفة، و�أعالهن حكمًا 
�الأ�صريت��ان �ص��روق دويات م��ن �لقد�س، و 
�صاتيال �أبو عّياد م��ن �ملناطق �ملحتلة عام 
)1948(، �ملحكوم��ات بال�ّصجن 16عاًما، 
و�الأ�صريت��ان عائ�ص��ة �الأفغ��اين، ومي�صون 
بال�ّصج��ن  �ملحكوم��ات  �جلب��ايل  مو�ص��ى 
ف��دوى  �الأ�ص��ري�ت  م��ن  وكل  15عاًم��ا، 
حم��ادة و�أم��اين �حل�صي��م ونوره��ان عو�د 
�ملحكوم��ات بال�صج��ن 10�صن��و�ت، فيما ال 

تز�ل )12( �أ�صرية موقوفات.
�أ�ص��رية د�خ��ل �صج��ن   43 ويقب��ع حالي��ًا 
"ه�صارون و�لد�مون" بينهن )16( ��صرية 
ب��ني  وم��ن  �مه��ات مري�ص��ات  �أم، وبينه��ن 
�الأ�صري�ت هناك )13( ��صرية من �لقد�س، 
و)6( ��صري�ت م��ن �لد�خل، و��صريتان من 
قط��اع غ��زة، و�لباق��ي )22( م��ن �ل�صفة 
�لغربية، وتعترب �الأ�صرية "�أمل طقاطقة" 
من بيت فجار يف حمافظة بيت حلم �أقدم 
�الأ�ص��ري�ت، حيث �عتقل��ت بتاريخ ١كانون 
حكم��ا  وتق�ص��ي  �ول)دي�صم��رب(2014، 

بال�صجن �لفعلي ملدة 7 �صنو�ت.
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�لغ��از  خم��ازن  �نت�ص��ار  ظاه��رة  ت�ص��كل 
وحمط��ات �لوق��ود �لع�صو�ئية ب��ني منازل 
�ملو�طنني يف قطاع غزة، خطرً� كبريً� على 
حي��اة �ملو�طن��ني وممتلكاته��م، يف حال��ة 
�نفج��رت  تلك �ملخازن؛ خا�صة �أنها تفتقر 
�إىل �أدنى متطلبات �الأم��ن و�ل�صالمة �لتي 
�ملتخ�ص�ص��ة؛  �لر�صمي��ة  �جله��ات  ت�صعه��ا 
ناهي��ك �أنه��ا تعّد �نته��اكا �صارخ��ا للقانون 
�الأ�صا�ص��ي �لفل�صطين��ي �ل��ذي ينظم عمل 

تلك �ملحطات. 
و�صجلت ع��دة �نفجار�ت �صخمة وقعت يف 
�أك��ر م��ن خمي��م ومنطقة يف قط��اع غزة، 
و�أوقعت ع�صر�ت �لقتلى و�جلرحى، و�لتي 
كان �آخره��ا �نفج��ار �صهريج كب��ري و�صعه 
�أحد �أ�صح��اب �ملخابز يف خميم �لن�صري�ت 

و�صط قطاع غزة مبنطقة مكتظة. 
 15 وت�صب��ب ه��ذه �حلري��ق يف ��صت�صه��اد 
مو�طنًا و�إ�صابة 58 �آخرين بجر�ح بينهم 
14 بحالة حرجة جًد�، وتدمري عدد من 

�ملحالت �لتجارية ومركبات �ملو�طنني. 
وتو�صل��ت وز�رة �لد�خلية وف��ق �لتحقيق 
�الأويل �إىل �أن �حلري��ق ناجم عن ت�صريب 
ال�صتع��ال  �أدى  م��ا  خمب��ز،  د�خ��ل  للغ��از 
�لنري�ن يف �ملكان، تاله �نفجار الأ�صطو�نات 
�لغاز، و�متد�د للحريق للمر�فق و�ملحالت 

�ملال�صقة. 
و�صب��ق هذ� �النفجار، �ن��دالع حريق كبري 
يف فرب�ي��ر �ملا�ص��ي �إث��ر �نفج��ار �صهري��ج 

غ��از كب��ري يف خانيون���س يف �أح��د �ملناطق 
�لزر�عي��ة، ولكن كونه بعي��دً� عن �ل�صكان 
مل يح��دث �أي �صحاي��ا، وف��ق م��ا ر�صدت��ه 

"فل�صطني". 
غ��از  �نبوب��ة  �نفج��ار  �أدى   2009 ويف 
من��ازل  ب��ني  �لغ��از  م�صتودع��ات  �أح��د  يف 
يف  �لعق��اد  ج��ورة  منطق��ة  يف  �ملو�طن��ني 
مدين��ة خ��ان يون���س جن��وب قط��اع غزة، 
ال�صت�صه��اد ع��دد م��ن �ملو�طن��ني و�إ�صاب��ة 

�آخرين، وتدمري عدد من �ملنازل.  
ز�ل  ال  �ملميت��ة،  �حل��و�دث  تل��ك  و�أم��ام 
�ملو�طن��ون يت�صاءلون عن ج��دوى تو�جد 
دون  منازله��م  حمي��ط  يف  �ملن�ص��اآت  تل��ك 
�مل�صوؤول��ة  �جله��ات  م��ن  ج��دي  حت��رك 
خمالف��ة  يع��ّد  ذل��ك  �أن  رغ��م  الإز�لته��ا، 
�ملهني��ة  و�ل�صح��ة  �ل�صالم��ة  ل�ص��روط 
��صتن��ادً� للمادة رقم 90 م��ن قانون �لعمل 
رقم 7 ل�صنة 2000 و�لتي تتعلق ب�صروط 

�ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنية.
فعلي��ًا  ب��د�أت  �لر�صمي��ة  �جله��ات  بع���س 
باإج��ر�ء�ت الإز�ل��ة خم��ازن تعبئ��ة �لغ��از 
من ب��ني �ملخيمات لتجنب وق��وع �حلو�دث 
م��كان  و�إيج��اد  �ملو�طن��ني  ب��ني  �لقاتل��ة 

خم�ص�س لها بعيًد� عن مكان �ل�صكن. 
بي��وت  ب��ني  �لغ��از  خم��ازن  وج��ود  ويع��د 
�ملو�طن��ني و�الأ�ص��و�ق، خمالف��ة ل�ص��روط 
�ل�صالم��ة و�ل�صحة �ملهني��ة وذلك ��صتنادً� 
للم��ادة رق��م 90 م��ن قان��ون �لعم��ل رق��م 

7 ل�صن��ة 2000 و�لت��ي تتعل��ق ب�ص��روط 
�ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنية. 

�لقان��ون  نف���س  م��ن   133 �مل��ادة  وتل��زم 
باالإغ��الق �لكل��ي و�لف��وري لكاف��ة نق��اط 
بيع �لغ��از و�لوقود �لع�صو�ئي��ة و�ملخالفة 
ل�صروط �ل�صالم��ة و�ل�صحة �ملهنية و�لتي 
ت�صكل خطرً� كبريً� على حياة �لعاملني بها 

و�ملو�طنني بجو�رها. 
يف  ير�ع��ى  �أن  �لقان��ون  ي�ص��رتط  كم��ا 
حمطات �لغاز وحمطات �ملحروقات توفري 
�أوله��ا  و�لوقاي��ة،  �ل�صالم��ة  ��صرت�ط��ات 
�إن�ص��اء خ��ز�ن مي��اه تخ�ص���س ل��ه م�صخة 
مي��اه تعمل عن��د �حلاج��ة، وو�صع لوحات 

�إر�صادية متنع �لتدخني.
�أن  عل��ى  �لقان��ون  م��و�د  تن���س  كم��ا   
تك��ون من�ص��ة تعبئ��ة �لغ��از م��ن �لباطون 
ومفرو�ص��ة بع��ازل مينع �الحت��كاك �أثناء 
�لتنزي��ل و�لتحميل، و�ص��ري متحرك لنقل 
�ال�صطو�ن��ات م��ن �ل�صي��ارة �أو �ملركبة �إىل 
�ملن�ص��ة، ونقلها بو�صاط��ة �صري متحرك من 

�ملن�صة وهي مليئة �إىل �ملركبة.
 ويل��زم �لقانون جتن��ب تر�ك��م �ل�صحنات 
�لكهربائي��ة �ل�صاكن��ة باإج��ر�ء �لتو�صيل 
�الأماك��ن  تك��ون  و�أن  للخ��ز�ن،  �الأر�ص��ي 
نظيف��ة  �لغ��از  خز�ن��ات  م��ن  �لقريب��ة 
و�لرت�كم��ات  �الأع�ص��اب  م��ن  وخالي��ة 
و�ص��ع  �إىل  �إ�صاف��ة  لال�صتع��ال،  �لقابل��ة 
�ملولد �لكهربائ��ي يف غرفة م�صتقلة وذ�ت 

تهوي��ة جيدة مع توفري جهاز �إطفاء يعمل 
تلقائيًا.

 كم��ا يج��ب �أن تتوف��ر يف حمط��ات تعبئة 
جمي��ع  �ملحروق��ات  وحمط��ات  �لغ��از 
�لت��ي  �ل�صالم��ة  و�ص��روط  مو��صف��ات 
�ملخت�ص��ة  و�جله��ات  �ل��وز�ر�ت  تقره��ا 
�لعم��ل  �صاح��ب  عل��ى  ويج��ب  �الأخ��رى. 
مر�ع��اة ��صرت�ط��ات �ل�صالم��ة �لتالية يف 
م�صتودع��ات �لغ��از، وف��ق �مل��ادة �خلام�صة 
تق��ل م�صاح��ة  �أال  و�أهمه��ا  �لقان��ون،  م��ن 
�مل�صتودع عن )24( مرتً� مربعًا، و�أن تكون 
�رت��د�د�ت �مل�صت��ودع مب�صاف��ة ال تق��ل عن 
)10( �أمت��ار عن �أي �صك��ن يقع بالقرب من 

�أ�صالعه. 
�لقان��ون ع��دم �الحتف��اظ  ويج��ب وف��ق 
باأك��ر م��ن )5( �أ�صطو�ن��ات مليئ��ة بالغاز 
د�خ��ل م��كان بي��ع �الأ�صطو�ن��ات وي�صم��ح 
�أن  عل��ى  �لفارغ��ة،  �الأ�صطو�ن��ات  بو�ص��ع 
مب��ادة  معزول��ة  �مل�صت��ودع  �أر���س  تك��ون 
متن��ع �الحت��كاك، و�أن تك��ون �لتو�صيالت 
�لكهربائي��ة معزول��ة، و�أن تك��ون مفاتيح 

ت�صغيل �لكهرباء خارج مبنى �مل�صتودع. 
�إ�ص��ار�ت  و�ص��ع  �لقان��ون  يطل��ب  كم��ا 
حتذيري��ة ت��دل عل��ى وج��ود �لغ��از ومنع 
�إطف��اء  �أ�صطو�ن��ات  وتو�ص��ع  �لتدخ��ني، 
�حلري��ق على باب �مل�صتودع يف مكان ظاهر 
و�أن يك��ون م�صدر مياه قريًب��ا مع خرطوم 

قاذف لالإطفاء.

حملة إزالة
بلدي��ات قط��اع غزة ب��د�أت بحمل��ة �إز�لة 
بالتع��اون  �لع�صو�ئي��ة  �لغ��از  بي��ع  نق��اط 
م��ع �صرط��ة �لبلدي��ة وذل��ك حر�ص��ًا على 
�اللتز�م مبعايري �ل�صالمة �ملهنية ملا ت�صكل 
خطر على �ملو�طن��ني و�الإ�صر�ر بامل�صلحة 

�لعامة.
ونوهت �لبلدي��ات �أنها ر�ص��دت �لعديد من 
نق��اط بي��ع �لغ��از �لع�صو�ئي��ة يف �ملدين��ة 
حي��ث مت �لتعام��ل مع �لع�ص��ر�ت من نقاط 
�لبي��ع �لع�صو�ئي��ة ومت �إبالغه��م ب�صرورة 

�الإز�لة �لفورية لها.
و�أ�صاف��ت �لبلدي��ات �أنه��ا �صتتاب��ع عملي��ة 
�إغ��الق �لنق��اط و�تب��اع كاف��ة �الأ�ص��كال 

�لقانونية الإز�لة خطر هذه �لنقاط.
ونوه��ت �أن وج��ود ه��ذه �لنق��اط يف مث��ل 
هذه �الأماكن يخال��ف نظام �حلرف و�ملهن 
و�ل�صناعات وقانون تنظيم �ملدن، م�صددة 
�أنه��ا ل��ن تعط��ي �أي ترخي���س لنقطة بيع 
غاز ق��د ت�صكل خطر على حياة وممتلكات 

�ملو�طنني.
�أ�صح��اب  �إىل  ر�صال��ة  �لبلدي��ات  ووجه��ت 
�لنق��اط �لع�صو�ئية ب�ص��رورة �لتعاون مع 
�لبلدي��ة و�الإز�لة �لفوري��ة لهذه �لنقاط، 
ودعت �ملو�طنني لالإبالغ عن �أي نقاط بيع 
غ��از قد ت�ص��كل �أي خط��ر عل��ى �ملو�طنني 

التخاذ �الإجر�ء�ت �ملنا�صبة �صدها.

مخازن  الغاز ومحطات الوقود العشوائية .. 
قنابل موقوتة بين السكان
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غزة-�لر�أي-فل�صطني عبد �لكرمي
حال��ة م��ن �لذع��ر و�خل��وف �أثاره��ا 
فريو���س كورون��ا �مل�صتج��د يف �أرج��اء 
نف�صه��ا  �ل��دول  فحا�ص��رت  �لع��امل، 
ب�صرع��ة  تف�صي��ه  ج��ر�ء  بنف�صه��ا 
�ل��ربق، بع��د �أن ح�ص��د �أرو�ح �الآالف 
م��ن �لب�صر، وم��ا ز�ل يح�صد �لكثري يف 
طريق��ه دون �أن يتو�صل �لعلماء مل�صل 

للوقاية منه.
ويف قطاع غزة �ل�صغري و�ملحا�صر منذ 
م��ا يزيد ع��ن 13 عامًا، �الأم��ر مغاير 
متام��ًا، فاحل�صار و�لعزل��ة عن �لعامل 
�خلارج��ي ج��اء ه��ذه �مل��رة بفائ��دة، 
ومنع �الأذى من �أن يقرتب من �الأهايل 
�ل�صامدين على مد�ر �صنو�ت �حل�صار.
ه��ذ�  م��ن  غ��زة  خل��و  م��ن  وبالرغ��م 
وز�ره  �أن  �إال  �لقات��ل،  �لفريو���س 
�ل�صح��ة بغ��زة مل ت�صج��ل �أي �إ�صابة 
به��ذ� �ملر���س، يف وق��ت ال تاأل��و جهدً� 
يف �حلف��اظ عل��ى �صح��ة �ملو�طن��ني، 
�ج��ر�ء�ت  م��ن  �صل�صل��ة  و�تخ��ذت 

�لوقاية ملو�جهة فريو�س كورونا.
ع��ام  مدي��ر  نائ��ب  �صه��ري  د.جم��دى 
�للجن��ة  ورئي���س  �الولي��ة  �لرعاي��ة 
�ملركزي��ة ملكافحة فريو���س �لكورونا، 
�أك��د على خلو قطاع غ��زة من فريو�س 

كورونا.
و�أ�ص��ار �صه��ري �إىل �أن وز�رة �ل�صح��ة 
تو��ص��ل �تخ��اذ �الإج��ر�ء�ت، وتوفري 
جمي��ع �مل��و�د و�مل�صتلزم��ات �ل�صحية 
و�لتجهي��ز�ت �لالزم��ة بالتع��اون م��ع 
خمتلف �جلهات، ويف مقدمتها منظمة 

�ل�صحة �لعاملية.
تعم��ل  �لطبي��ة  �لطو�ق��م  �أن  وب��ني 
عل��ى  حفاظ��ُا  �ل�صاع��ة  م��د�ر  عل��ى 
�صح��ة �ملو�طن��ني، وذل��ك م��ن خ��الل 
�ج��ر�ء �لفحو�ص��ات �لطبي��ة جلميع 
�لعائدي��ن �ىل قط��اع غ��زة عرب معرب 
ب�ص��رورة  و�ر�صاده��م  �ل��ربي،  رف��ح 
�اللت��ز�م باإجر�ء�ت �حلج��ر �ملنزيل 
يوًم��ا، و�تب��اع   14 مل��دة  �الح��رت�زي 
�الر�ص��اد�ت �ل�صحي��ة �لوقائية، ومن 
يخالف �صيقع حتت طائلة �مل�صوؤولية.
و�ص��ع  مت  فاإن��ه  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
�لو�فدي��ن  م��ع  للتعام��ل  بروتوك��ول 
من �ل��دول �ملوبوءة بفريو���س كورونا 
وحجره��م مل��دة )14( ي��وم يف م��كان 
جمه��ز  �ل�صح��ي  للحج��ر  خم�ص���س 
بكاف��ة �خلدم��ات �لفندقي��ة ب�صع��ة 

)52( غرفة.
و�أعل��ن �صه��ري �أنه ج��ارى �النتهاء من 
ب�صع��ة  �ملي��د�ين  �مل�صت�صف��ى  جتهي��ز 
�لعادي��ة،  للح��االت  �صري��ر   )30(
وم��ن )8-6( �صري��ر للعناية �ملركزة، 
موؤك��د� �أن��ه مت ت�صكي��ل خم���س جلان 
فرعي��ة يف �ملناطق �ل�صحية للرعاية 
�الأولي��ة �لتابع��ة للجن��ة �ملركزي��ة، 
يت��م م��ن خالله��ا �لتحقق م��ن �صالمة 
وتنفي��ذ  �لالزم��ة،  �الإج��ر�ء�ت 
�لتقاري��ر  ورف��ع  �لعام��ة  �ل�صيا�ص��ات 

�لدورية.
وز�رة  عق��دت  ذل��ك،  جان��ب  و�ىل 
�للق��اء�ت  م��ن  �لعدي��د  �ل�صح��ة 
�لتثقيفي��ة �لتوعوي��ة للحف��اظ على 

�صح��ة و�صالم��ة �ملو�طنني م��ن خالل 
د�ئرة �لتثقي��ف �ل�صحي، �إ�صافة �ىل 
طباع��ة �أك��ر م��ن 22 �أل��ف مطوي��ة 
تثقيفي��ة و2000 يافط��ة جد�ري��ة، 
وتوزيعه��م د�خل �مل�صاج��د و�ملد�ر�س 
وريا�س �الطف��ال و�مل�صاجد و�ملجتمع 

�ملحلي. 
�ملج��اين  �لرق��م  �ل��وز�رة  وخ�ص�ص��ت 
�ملبا�ص��ر )103( لال�صتف�صار و�البالغ 
عن �أي تطور�ت �صحية بني �لعائدين 
�ىل قط��اع غزة، �إىل جانب �جر�ء�ت 
�حلج��ر �ل�صحي �ملنزيل ملدة 14 يومًا 

من تاريخ و�صولهم.

كوادر طبية مؤهلة
من جهته، قال مدير د�ئرة �ملخترب�ت 
بوز�رة �ل�صحة بغزة عميد م�صتهى:" 
بفريو���س  �خلا�ص��ة  �لتحالي��ل  �إن 
بات��ت  "كورون��ا"  )كوفي��د19-( 
متو�ج��دة يف �ملخت��رب �ملرك��زي ل��دى 
وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف غزة".

�ج��ر�ء  مت  �أن��ه  م�صته��ى  و�أو�ص��ح 
فحو�ص��ات للعائدي��ن �ىل قط��اع غزة 
�حلج��ر  مرك��ز  يف  �مل�صت�صاف��ني  م��ن 
�ل�صح��ي مبعرب رفح �لربي، وقد كانت 
فحو�صاته��م �صلبي��ة ومل يتم ت�صجيل 
�أي ��صاب��ة بينه��م، مم��ا يوؤكد جمدد� 
خلو قط��اع غزة من فايرو���س كورونا 

�جلديد.
ولف��ت م�صتهى، �إىل �أن ك��و�در �لوز�رة 
موؤهل��ة الإج��ر�ء �لتحالي��ل �خلا�ص��ة 
مع��دة  لنم��اذج  وفق��ًا  بالفايرو���س 

م�صبق��ًا للتعام��ل مع �الأن��و�ع �ملختلفة 
م��ن �لفريو�صات، م�ص��ريً� �إىل �أن وز�رة 
�ل�صالم��ة  �ج��ر�ء�ت  توف��ر  �ل�صح��ة 

للكو�در �لتي جتري �لتحاليل.

الكمامة الطبية..األنسب
وتعترب �لكمامة �لطبية �حلل �الأمثل 
للحماية م��ن �الإ�صاب��ة بالفريو�س يف 
حال تو�ج��د �أ�صخا�س م�صابني به يف 

�أي مكان.
ويف هذ� �الإطار، �أكد د. ر�مي �لعبادلة 
يف  �لع��دوى  مكافح��ة  د�ئ��رة  مدي��ر 
ح��ال  يف  �أن��ه  �إىل  �ل�صح��ة،  وز�رة 
�ال�صتب��اه باملر�س ي�صتل��زم ��صتخد�م 
�لت��ي ي�صتخدمه��ا  �لكمام��ة �لطبي��ة 
�الأطب��اء و�ملمر�صني خ��الل �لعمليات 
�جلر�حي��ة للحماي��ة م��ن �لفريو�س، 
وه��ي عب��ارة ع��ن �صري��ط م��ن لونني، 

الفتا �ىل خلو غزة من �لفريو�س.
وقال:" �إن �للون �الأبي�س لديه قدرة 
عل��ى �مت�صا���س �ل��رذ�ذ �ل��ذي يخرج 
م��ن �الأنف و�لفم، و�جله��ة ذ�ت �للون 
�الأزرق حتت��وي عل��ى طبق��ة مفل��رتة 
متن��ع دخ��ول �أي نوع م��ن �لبكترييا �أو 
�جلر�ثي��م، حيث تتاأل��ف هذه �جلهة 
للغاي��ة،  رفيع��ة  طبق��ات  ث��الث  م��ن 
وتعترب �لطبقة �لو�صطى منها مبثابة 
حتت��وي  حي��ث  للجر�ثي��م،  م�صف��اة 
عل��ى �صائل قادر عل��ى ت�صفية �لهو�ء 

�لد�خل".
�لكمام��ات  �أن  �لعبادل��ة  د.  و�أو�ص��ح 
نف�ص��ه  �مل�ص��اب  ي�صتخدمه��ا  �لطبي��ة 

�حلال��ة  م��ع  �ملبا�صري��ن  و�ملتعامل��ني 
بالفريو���س،  باإ�صابته��ا  �مل�صتب��ه 
وللمر�ص��ى �لذي��ن يعانون م��ن �لتهاب 
�جله��از �لتنف�صي، م�ص��ري� �أنه ال ميكن 
بقط��ع  �لطبي��ة  �لكمام��ة  ��صتب��د�ل 
�لقما���س، الأنه��ا تتبل��ل وت�صب��ح مادة 

رطبة ال�صتقبال �لفريو�س.

نصائح هامة
و�أو�ص��ى �لعبادلة �ملو�طن��ني بتجنب 
�الأماك��ن  يف  و�لتو�ج��د  �لتجمه��ر 
�ملزدحم��ة، وذل��ك �صم��ن �ج��ر�ء�ت 
م��ن  �ملجتم��ع  وحماي��ة  �لوقاي��ة 

فايرو�س كورونا �مل�صتجد.
و�أكد على �صرورة �لتجاوب و�لتعاطي 
�اليجابي مع كاف��ة �الجر�ء�ت �لتي 
تعل��ن عنه��ا وز�رة �ل�صح��ة م��ن بينها 
�لت��ز�م �لعائدي��ن �ىل غ��زة وخا�صة 
م��دة  �ملن��زيل  باحلج��ر  �ملعتمري��ن 

)14( يوم من عودتهم.
كم��ا وج��ه دعوت��ه �ىل كب��ار �ل�ص��ن 
�حل��د  �إىل  �ل�صعيف��ة  �ملناع��ة  وذوي 
من �حلركة و�لتز�مهم طرق �لوقاية 
�ل�صليم��ة، �إ�صافة �ىل عدم �مل�صافحة 
بالتقبي��ل و�لعن��اق، وع��دم ��صتخد�م 

�الأغر��س �ل�صخ�صية ل�صخ�س �آخر.
ووفقًا ملنظم��ة �ل�صح��ة �لعاملية، فاإن 
فريو���س )كوفي��د19-( ه��و فريو���س 
جديد، يرتب��ط بعائل��ة �لفريو�صات، 
�لت��ي ينتم��ي �إليه��ا �لفريو���س �مل�صبب 
ملر���س )�ص��ارز( وبع���س �أن��و�ع �لزكام 

�لعادي.

لم تسجل أي إصابة بالفيروس

الصحة..استنفار وجهوزية لمنع زحف “كورونا” لغزة
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غزة- �لر�أي
�أح��دث فريو���س كورون��ا )كوفيد 19( 
هلعا و��صعا حول �لعامل، و�صط �صائعات 
غ��ري دقيق��ة ح��ول �صب��ل �لوقاي��ة من 
�لع��دوى �لتي �أدت لوف��اة �الآالف حتى 

�للحظة.
ومم��ا ال �صك في��ه، �أن مو�ق��ع �لتو��صل 
رت �مل�صافات، و�أذ�بت  �الجتماعي، ق�صّ
�حل��دود بني بلد�ن �لع��امل �أجمع، فقد 
�تخذ كث��ريون من �الأخب��ار و�ملعلومات 
�لتي تبثها، موجه��ًا، ومر�صدً� لهم، دون 
حتري �لدق��ة و�مل�صد�قي��ة، و�لوقوف 
�حلقيق��ي،  م��ن  منه��ا  �ملزي��ف  عل��ى 

و�ل�صائعة من �لو�قع.
�لت��ي  لل�صائع��ات  �ملتتب��ع  �أن  خ�صو�ص��ًا 
�أنه��ا  يج��د  �ملو�ق��ع،  ه��ذه  تروجه��ا 
ح�صا�ص��ة،  قطاع��ات  تط��ال  بات��ت 
كالقط��اع �ل�صح��ي و�الأمن��ي و�ملناخ��ي 
و�القت�ص��ادي، و�الأخط��ر، ه��و �ن�صياق 
�أف��ر�د �ملجتمع خل��ف ه��ذه �الأكاذيب، 
ب��ل و�مل�صاهمة يف ن�صرها وتد�ولها، عن 

عدم در�ية ووعي يف �لتعامل معها.
�ل�صائع��ات،  �إن  قال��و�  خمت�ص��ون 
باالأوبئ��ة، وعل��ى  �ملتعلق��ة  وحتدي��دً� 
�صبي��ل �ملث��ال، فريو���س كورون��ا، ته��دد 
د�ع��ني  �ملجتم��ع،  و��صتق��ر�ر  �صالم��ة 
�إىل ع��دم �لتج��اوب معه��ا، ومالحق��ة 
مروجيه��ا ق�صائيًا، وتغلي��ظ �لعقوبات 
عليه��م، �إىل جان��ب تكثي��ف �حلم��الت 
�لتوعوي��ة الأف��ر�د �ملجتم��ع بخط��ورة 

هذه �لظاهرة.
�ل�صح��ة  وز�رة  دع��ت  بدوره��ا؛ 
�لفل�صطيني��ة بغزة، �جله��ات �ملخت�صة 

�لت��ي  �مل�صلل��ة  �ملن�ص��ور�ت  تتب��ع  �إىل 
ته��دف �ىل ب��ث �ال�صاع��ات وزعزع��ة 

�ملو�طنني و�رباك �ملنظومة �ل�صحية.
وجددت �ل�صح��ة يف بيان لها، تاأكيدها 
�أن قطاع غزة اليز�ل خاليًا من فريو�س 

كورونا �جلديد.
وعربت �ل��وز�رة عن تقديره��ا �لرفيع 

�لر�صائ��ل  ن�ص��ر  يف  �الإعالمي��ني  ل��دور 
�الإعالمية �ملتزنة ��صتن��ادً� للمعلومات 
�لر�صمي��ة �لتي تن�صرها �ل��وز�رة حول 
فايرو�س كورونا �جلديد ) كوفيد19( 
�لو�ص��ع  حقيق��ة  يف  �جلمه��ور  لو�ص��ع 
�ل�صح��ي لقطاع غزة �أواًل باأول وتعزيز 

�جلبهة �لد�خلية.

و�أهاب��ت باجلمي��ع للتحل��ي بامل�صوؤولية 
و�لوطني��ة  و�لديني��ة  �الخالقي��ة 
�ل�صائع��ات و�الب��الغ ع��ن  يف حمارب��ة 
مثرييه��ا ومتابعة ما ين�صر من معلومات 
متتابع��ة م��ن وز�رة �ل�صح��ة و�جله��ات 

�لر�صمية حول �ملر�س.
من جانبها؛ قالت �ل�صرطة �لفل�صطينية 

يف قطاع غزة  �إنها ��صتدعت مو�طنًا من 
�صمال قط��اع غزة، عل��ى خلفية قيامه 
برتوي��ج �صائعات عرب مو�ق��ع �لتو��صل 
�الجتماع��ي تتعل��ق مبعلوم��ات كاذب��ة 
حول ح��االت �إ�صابة بفايرو�س كورونا 

يف غزة.
و�أك��د �ملتح��دث با�ص��م �ل�صرط��ة �أمي��ن 
�لبطنيج��ي، �أن �ل�صرط��ة �أخلت �صبيل 
�ملو�طن بع��د توقيعه عل��ى تعهد بعدم 

تكر�ر ذلك.
ودع��ت �ل�صرطة �ملو�طنني �إىل �لتحلي 
بامل�صوؤولي��ة و�اللت��ز�م مب��ا ي�ص��در عن 
�خل�صو���س،  به��ذ�  �لر�صمي��ة  �جله��ات 
�تخ��اذ  يف  ن��رتدد  ل��ن  �أنه��ا  موؤك��دة 
�الإج��ر�ء�ت �لقانوني��ة بح��ق مروجي 

�ل�صائعات.
�أم��ا �ملكتب �الإعالم��ي �حلكومي فاأ�صدر 
ت�صريًحا هاًما بخ�صو�س ن�صر معلومات 
ميد�ني��ة غ��ري �صحيح��ة ع��ن ��صتب��اه 

باإ�صابات فريو�س كورونا.
و�ل�صفح��ات  بالن�صط��اء  و�أه��اب 
�الإخبارية ع��رب �لتو��صل �الجتماعي 
بع��دم ن�صر �أي �خب��ار متعلقة بفريو�س 
كورون��ا م��ا مل تك��ن �ص��ادرة ع��ن وز�رة 
�ل�صح��ة �و �لناطق با�صمه��ا �و �للجنة 
ظ��ل  يف  �لفريو���س،  ملو�جه��ة  �لطبي��ة 
�صوء تكر�ر ن�صر معلومات ميد�نية غري 
�صحيحة ع��ن ��صتباه باإ�صابات فريو�س 
كورون��ا ون�صبها ل�صهود عي��ان �أو م�صادر 

جمهولة.
م��ن  كل  �أن  �الإعالم��ي،  �ملكت��ب  و�أك��د 
يخالف ذلك �صيعر�س نف�صه للم�صاءلة 

�لقانونية بتهمة ترويج �الإ�صاعات.

تقرير
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انتشار اإلشاعات أخطر من فيروس »كورونا«

غزة- �لر�أي
يف ظ��ل ��صتم��ر�ر تف�صي فريو���س "كورونا" 
و�الأر��ص��ي  �إ�صر�ئي��ل  ويف  �لع��امل  يف 
�ملخ��اوف  ت��زد�د  �ملحتل��ة،  �لفل�صطيني��ة 
م��ن �نتق��ال �لفريو���س �إىل د�خ��ل �صج��ون 
�إىل  ي��وؤدي  م��ا  �الإ�صر�ئيل��ي،  �الحت��الل 
�إ�صابة �الآالف م��ن �الأ�صرى بهذ� �لفريو�س 
�خلط��ري يف ظل �نعد�م �لظ��روف �ل�صحية 
و�ل�صج��ون  �ملعتق��الت  د�خ��ل  �ملالئم��ة 

�الإ�صر�ئيلية.
�الآن  حت��ى  �الحت��الل  �صلط��ات  تب��د  مل 
�أي حت��رك لتوف��ري �حلماي��ة �ل�صروري��ة 
�لالزمة، ملن��ع و�صول فريو�س "كورونا" �إىل 
د�خل �ل�صج��ون و�ملعتق��الت �الإ�صر�ئيلية، 
ومل تتخذ �أية �إج��ر�ء�ت وقائية حلماية 
به��ذ�  �إ�صابته��م  �إمكاني��ة  م��ن  �الأ�ص��رى 
�لفريو���س �خلط��ري �ل��ذي قد يه��دد حياة 
"معاري��ف"  �صحيف��ة  �أن  علم��ا  �الأ�ص��رى، 
�الإ�صر�ئيلي��ة، ق��د ذك��رت قبل ع��دة �أيام، 
�أن حكوم��ة �الحتالل تفك��ر باالإفر�ج عن 
�الأ�ص��رى �لق�ص��ر، يف ظ��ل �نت�ص��ار فريو���س 

"كورونا".

وعل��ى �لرغ��م م��ن حتذي��ر كل �ملوؤ�ص�ص��ات 
�الأ�ص��رى،  ب�ص��وؤون  �ملعني��ة  �لفل�صطيني��ة 
لالإ�صاب��ة  �الأ�ص��رى  تعر���س  باإمكاني��ة 
�ل�صج��ون  د�خ��ل  "كورون��ا"  بفريو���س 
و�ملعتق��الت �الإ�صر�ئيلي��ة، ورغ��م مطالبة 
�جلهات �لر�صمي��ة �حلكومية �لفل�صطينية 
ع��ن  باالإف��ر�ج  �الحت��الل،  �صلط��ات 
�الأ�ص��رى، ال �صيما �ملر�ص��ى منهم و�مل�صابني 
و�الأطف��ال، حفاظ��ا  �ملزمن��ة  باالأمر����س 
فريو���س  تف�ص��ي  ظ��ل  يف  �أرو�حه��م  عل��ى 
�صلط��ات  �أن  �إال  �إ�صر�ئي��ل،  يف  "كورون��ا" 
ت��ز�ل  ال  �ل�صج��ون  و�إد�ر�ت  �الحت��الل 
تتجاه��ل ه��ذه �لتحذي��ر�ت و�ملطالب، وال 
تق��وم بالتز�ماته��ا �لقانوني��ة و�الإن�صانية 
مث��ل  �الأ�ص��رى يف  �ملرتتب��ة عليه��ا، جت��اه 
ه��ذه �لظروف �خلطرية �لت��ي تهدد �صحة 

�الأ�صرى وحياتهم.

25 سجن
�ملعني��ة  �لفل�صطيني��ة  �ملوؤ�ص�ص��ات  وتفي��د 
�الحت��الل  �صلط��ات  �أن  �الأ�ص��رى  ب�ص��وؤون 
�الأ�ص��رى  �آالف  حتتج��ز  �الإ�صر�ئيلي��ة 

و�ملعتقل��ني �لفل�صطينيني، د�خل 25 �صجنا 
ومرك��ز توقي��ف، وه��ذه �ل�صج��ون تفتق��ر 
يف غالبي��ة �أق�صامه��ا وزنازينه��ا �إىل �حل��د 
�الأدن��ى من �ملقوم��ات �ل�صحي��ة و�الآدمية، 
وع��دمي  �لرطوب��ة  عالي��ة  منه��ا  فكث��ري 
�لتهوي��ة �ل�صليم��ة، ومنه��ا م��ن ه��ي م��اأوى 

للح�صر�ت و�ل�صر��صري و�لفئر�ن.
و�ملعتق��الت  �ل�صج��ون  ه��ذه  ت�صه��د  كم��ا 
�كتظاظ��ا كب��ري� يف �أعد�د �الأ�ص��رى، خا�صة 
و�أن �مل�صاحات �ملخ�ص�صة لالحتجاز خمالفة 
لكل �ملعايري و�لقو�نني �لدولية و�الإن�صانية، 
م��ا ي��وؤدي يف كثري م��ن �حل��االت �إىل �نت�صار 
�الأمر��س �جللدية و�لتنف�صية بني �الأ�صرى 

كاالأنفلونز� و�لر�صح و�حل�صا�صية.

بيئة خصبة
وكي��ل وز�رة �الأ�ص��رى به��اء �ملده��ون، قال 
�إن �صج��ون �الحتالل بيئة خ�صبة النت�صار 
"كورون��ا"،  فريو���س  وخا�ص��ة  �الأمر����س 
م�ص��رًي� �إىل �أن هناك مئ��ات �الأ�صرى د�خل 
�ل�صج��ون من �ملر�صى �مل�صاب��ني باالأمر��س 
�ملزمن��ة و�ل�صرط��ان و�لقل��ب، �إ�صاف��ة �إىل 

�صعف مناعتهم.
ع��دوى  وج��ود  �أن  �ملده��ون،  و�أ�ص��اف 
�لظ��روف  ظ��ل  يف  �مل�صتج��د  "كورون��ا" 
�لبيئي��ة و�ل�صحي��ة يف �صج��ون �الحت��الل 
م��ن �الكتظ��اظ و�لرطوبة وقل��ة �خلروج 
يف �ل�صم���س و�الكتظ��اظ �ل�صدي��د د�خ��ل 
�ل�صج��ون، ناهيك عن ع��دم توفر �ملعقمات 
�نت�ص��ار  يف  ي�صاع��د  ذل��ك  كل  �خلا�ص��ة، 

�لعدوى بني �الأ�صرى �لفل�صطينيني.
وطالب �ل�صليب �الأحمر �لدويل، بال�صغط 
عل��ى �الحتالل لتوفري �إج��ر�ء�ت �لوقاية 
و�ملتابع��ة  �ل�صج��ون  د�خ��ل  و�ل�صالم��ة 
جان��ب  �إىل  �ال�ص��رى،  حلماي��ة  �حلثيث��ة 
�ل�صغ��ط على �الحت��الل لت�صهيل �لتو��صل 

بني �الأهايل وذويهم يف �ل�صجون.
ودع��ا �ملدهون �جلهات �الأممي��ة و�لدولية 
و�حلقوقية بالعمل �جلاد لالإفر�ج �لعاجل 
ع��ن �الأ�ص��رى �ملر�ص��ى، خا�ص��ة �مل�صاب��ني 
باالأمر��س �ملزمنة و�الأطفال وكبار �ل�صن.
وب��ني �أن �الحتالل يو��ص��ل جر�ئمه بحق 
الإخ�صاعه��م  من��ه  حماول��ة  يف  �الأ�ص��رى، 
ل�صيا�صات��ه، وجعل حياتهم ال تطاق، حيث 

ق��ررت �إد�رة �ل�صجون �إز�لة �أكر من 140 
�صنف��ًا م��ن )�لكانتين��ا( �ل�صج��ون، �صمل��ت 
�لعدي��د من �أن��و�ع �خل�ص��ر�و�ت و�لبهار�ت 
و�الأ�صم��اك،  و�للح��وم  �لغذ�ئي��ة  و�مل��و�د 
و�لعديد من �ملنظفات كال�صابون و�ل�صامبو 
�لقائم��ة  �لظ��روف �ال�صتثنائي��ة  يف ظ��ل 
خ��الل  م��ن  )كورون��ا(،  فريو���س  مبو�ج��ه 

�لتنظيف و�لتعقيم و�لتطهري.
و��صتط��رد بالقول:" �الأ�ص��رى يف معتقالت 
بخط��و�ت  �لب��دء  ق��ررو�  �الحت��الل، 
ت�صعيدي��ة، �ص��د �إد�رة �ل�صج��ون بدءً� من 
يوم��ي �جلمع��ة و�ل�صب��ت �ملقبل��ني، و�أنه��م 
ب�ص��دد تنفيذ برنام��ج �حتجاجي متكامل 
يف حال �أ�صرت �د�رة �ل�صجن على ��صتمر�ر 

تطبيق هذه �لعقوبات".
و�أ�صاف��ت، �أن قر�ر �صح��ب �الأ�صناف، ما هو 
�إال ��صتكمال لتو�صيات جلنة "�أرد�ن" �لتي 
بد�أت بتنفيذها بعد منت�صف عام 2018، 
للت�صييق على �الأ�صرى، و�صلبهم ُمنجز�تهم 
�لتي حققوه��ا على مد�ر �صن��و�ت ن�صالهم، 
الفت��ة �إىل �أن �الأ�ص��رى ل��ن يقبل��و� به��ذه 

�النتهاكات �لتع�صفية.

بمنع 140 صنفًا من )الكانتينا( 

االحتالل يتناوب مع “كورونا” باستهداف األسرى
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غزة- �لر�أي
�ل�صخ�ص��ي  وعي��ك  يكف��ي  ال 
�ص��ر�ك  م��ن  نف�ص��ك  حلماي��ة 
ي��كل  ال  فالع��دو  �الحت��الل، 
وال مي��ل يف ح�ص��د �ملعلوم��ات 
وال  �لوط��ن  �أبن��اء  و�إ�صق��اط 
ذل��ك،  يف  طريق��ة  �أي  يوف��ر 
ولي���س ذلك فح�ص��ب بل يبتكر 
طرق��ًا لي�ص��رق �ملعلوم��ات م��ن 
خالله��ا عن��ك �أو ع��ن �أ�صرتك، 
فيعم��ل جاه��دً� عل��ى �لدخول 
�إىل بيتك لتكون حتت عينه. 

فف��ي �لف��رتة �الأخ��رية بات��ت 
مو�ق��ع  يف  �صفح��ات  تظه��ر 
تب��ث  �الجتماع��ي  �لتو��ص��ل 
تق��دمي  يّدع��ي  حمت��وى 
و�ملالي��ة  �لطبي��ة  �مل�صاع��د�ت 
�إىل  �الجتماعي��ة  و�الإغاث��ة 
�أبناء �صعبن��ا �ملكلوم، ويف حال 
و�صع �إعجاب��ك �أو �لتحدث مع 

مدي��ر �ل�صفحة عل��ى �خلا�س، 
ي�صب��ح م��ن �ل�صهل ج��دً� عليه 
�النرتن��ت  ب��ي  �أي  �خ��رت�ق 
�إىل  و�لدخ��ول  ب��ك  �خلا���س 
جمي��ع �الأجه��زة �ملت�صل��ة به، 
�صرق��ة  �ل�صه��ل  م��ن  في�صب��ح 
�الأجه��زة  عل��ى  �لت��ي  �ل�ص��ور 
�ملكاملات  و�صج��الت  و�لر�صائ��ل 
و�لفيديوه��ات، وتك��ون �أنت �أو 
زوجت��ك �أو �أم��ك �أو �أخت��ك �أو 
�بنت��ك عر�ص��ة لالبت��ز�ز م��ن 

قبل خمابر�ت �الحتالل. 
ومث��ل ه��ذه �ل�صفح��ات تك��ون 
ترت�ص��د  �لت��ي  كالِفخ��اخ 
فر�ئ�صه��ا، و�لتي م��ن �صاأنها �أن 
تك�صر نف�صك لالحتالل وتكون 
تك��ون  فلرمب��ا  خادم��ًا،  له��م 
�أن��ت و�ٍع ملا ي��دور ولك��ن �أفر�د 
�لوع��ي  ميتلك��ون  ال  عائلت��ك 
�ل��كايف مل��ا يج��دون يف مو�ق��ع 

�لتو��صل �الجتماعي.
ل��ك  �ل�صفح��ة  ُتظه��ر  وحت��ى 
ت�صع��ى  باأنه��ا  لعائلت��ك  �أو 
بد�ي��ة  يف  تطل��ب  خلدمت��ك، 
�لرباع��ي  �ال�ص��م  �الأم��ر 
ورق��م �لهوي��ة وم��كان �ل�صك��ن 
و�لهات��ف و�لربيد �الإلكرتوين 
�الجتماعي��ة  و�حلال��ة 
و�حلالة �ل�صحي��ة، وي�صتخدم 
�الحتالل مثل ه��ذه �ملعلومات 
لالإيق��اع بهم يف وح��ل �لعمالة 
�ملختلفة،  حاجاته��م  م�صتغ��اًل 
فكم �صمعنا مبثل هذه �ملو�قف 
وحق��ارة �الحت��الل با�صتغالل 
لي�صغله��م  �ملو�طن��ني  حاج��ة 

كعمالء ل�صاحله.
ه��ذ�  عن��د  يق��ف  ال  فاالأم��ر 
�حل��د، فه��و يعم��ل عل��ى جل��ب 
�أك��رب قدر ممكن م��ن �ملعلومات 
عرب �الأه��ايل و�أف��ر�د �لعائلة 

فمث��ل ه��ذه �ل�صفح��ات تعم��ل 
عل��ى �خ��رت�ق �لعائ��الت فه��ي 
موجهة �إىل �أ�صاحب �حلاجة، 
ولكي حت�صل على ت�صريح عمل 
�أو �مل�صاعدة يف حاجتك عليك 
�أن تق��دم �ملعلومات ع��ن �أفر�د 
�ملقاوم��ة �أو خدم��ة �الحتالل 
يف �أم��ر يطلب��ه من��ك �ل�صابط 

�ملُ�صغل.
وت��زرع ه��ذه �ل�صفح��ات فكرة 
�ل�ص��الم م��ع دول��ة �الحت��الل 
وخيار �ل�صالم و�أن “�إ�صر�ئيل” 
�لت��ي تق��دم  �ل�ص��الم  حمام��ة 
�خلدمات وتعمل على م�صاعدة 
مبظه��ر  وتظه��ر  �ملو�طن��ني 
مالك �ل�صالم، وتعمل على نبذ 
�ملقاوم��ة و�أن��ه ال فائ��دة منها 
كم��ا تطلب من �لذي��ن يطلبون 
�مل�صاعد�ت باالإدالء عن �أماكن 
تق��دمي  �أو  �ملقاوم��ة  تو�ج��د 

�ملعلومات لالحتالل.  
وهنا ال يكفي �أن تكون وحدك 
و�ٍع مب��ا يحدث، فعلي��ك �لعمل 
عل��ى توعي��ة �الأه��ل و�الأبناء 
ينته��ز  ال  حت��ى  حول��ك  م��ن 
وب�صاط��ة  طيب��ة  �الحت��الل 

�ملو�طنني يف حاجته. 
ع��ن  �صابق��ًا  �لتنوي��ه  ومت 
�مل�صغل��ني  لل�صب��اط  �صفح��ات 
فيه��ا  ويطلب��ون  للمناط��ق، 
بالتبلي��غ ع��ن �ل�صب��اب �لذي��ن 
وكذل��ك  �حلج��ارة  يلق��ون 
تق��دمي معلومات ع��ن �أي عمل 

مقاوم.
عل��ى  تعم��ل  �أن  فنن�صح��ك، 
توعية �أهلك وم��ن حولك و�أن 
حت��ذر م��ن �لتعاط��ي م��ع مث��ل 
ه��ذه �ل�صفح��ات �لت��ي تخ��دم 
م�صال��ح �لع��دو �أواًل فهي تد�س 

�ل�صم يف �لع�صل.

المساعدات الملغومة.. أسلوب مخابراتي جديد إلسقاط المواطنين
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�لقد�س �ملحتلة- �لر�أي
"�لرب��اط تكلي��ف م���س ت�صري��ف و�حنا قدرن��ا ن�صل 
مر�بطني ه��ون ليوم �لدين" بهذه �لعب��ار�ت �لب�صيطة 
�لعميق��ة، يتحدث حم��زة �ملغربي، عن خي��اره، وخيار 
ع�ص��ر�ت �الآالف م��ن �ملقد�صي��ني، يف معرك��ة �لرب��اط، 
و�ل�صمود، يف �لقد�س، �لت��ي ال تز�ل ف�صولها م�صتمرة، 

لغايات هذه �للحظات.
�ل�صا�ص��ات  ع��رب  �أعينن��ا،  عل��ى  تت��و�رد  م��ا  كث��ريً�   
�ملختلف��ة، ق�ص���سٌ موؤمل��ة لعائ��الٍت مقد�صي��ة، فق��دت 
منازله��ا، وتفق��د منازله��ا عل��ى م��د�ر �لع��ام. مل تفقد 
تل��ك �لعائ��الت م�صاكنه��ا بفع��ل �لك��و�رث �الإن�صاني��ة، 
�أو �ل��زالزل و�الأعا�ص��ري، ب��ل �إّن ي��دً� همجي��ة حمتلة، 
�متدت لبيوتهم وهدمتها، يف �صعٍي حممٍوم منها لتهويد 

�لقد�س، و�أ�صرلتها.
 يف ه��ذ� �لوق��ت �ل��ذي ت�صاه��د في��ه �أعينن��ا ف�صاًل من 
�أعيين��ا  تغف��ل  �ملقد�صي��ني،  ه��وؤالء  حكاي��ات  ف�ص��ول 
ع��ن زو�ي��ا �أخرى، وج��ذور حكاي��اٍت زرع��ت يف هوؤالء 
�ملقد�صيني، �إر�دًة، و�صمودً�، بانتظار يد �لدعم و�لعون، 

و�لتمكني. 
 حكايتن��ا �لي��وم، حكاي��ة عائل��ٍة م��ن �لعائ��الت �لت��ي 
ب��د�أت حكايته��ا م��ع �لقد�س، من��ذ �أكر من �أل��ف عام، 
مر�بط��ًة فيها، بعد �أن قدم��ت للقد�س من بالد �ملغرب، 
خ��الل ف��رتة �حل��روب �ل�صليبي��ة. ق�صتن��ا �لي��وم هي 
ق�ص��ة �ملقد�ص��ي حمزة �ملغرب��ي، وحكايت��ه، مع ف�صول 

�لت�صريد، وهدم �ملنازل �ملتكررة، يف �لقد�س. 

 رباطٍ من قبل الوالدة وإرٌث من 
الصمود

ب��د�أت حكاية حمزة م��ع حب �لقد���س، وع�صقها، قبل 
والدت��ه، و�ل��ده حممد �صرحان �ملغرب��ي، من �ملنا�صلني 

�لقد�م��ى، �لذين �صاركو� يف ث��ورة، عام 1936، وُحكم 
علي��ه باالإع��د�م. متك��ن حمم��د م��ن �لهرب م��ن �صجن 
ع��كا، و�لتحق الحق��ًا بجي�س �جله��اد �ملقد�س، و�صارك 
يف �لهج��وم عل��ى ح��ي مونتفي��وري، خ��الل ح��رب عام 

.1948
بعد �لع��ام 1948، بقيت عائلة �حل��اج حممد �ملغربي 
مقيم��ًة بج��و�ر �الأق�ص��ى، حيث ح��ارة �ملغارب��ة، ولكن 
عائل��ة �ملغربي، و�الآالف من �لعائ��الت �ملقد�صية كانت 
على موعٍد مع ح��دٍث جديٍد، يف 7/6/1967، حينما 
�حتل��ت ق��و�ت �الحت��الل �الإ�صر�ئيلي، �ص��رق �لقد�س، 
وبلدته��ا �لقدمية، وبعد �الحت��الل ب 4 �أّيام، �صارعت 
�صلط��ات �الحت��الل �الإ�صر�ئيل��ي له��دم ح��ارة �ملغاربة 
بالكام��ل. "م��رة �أب��وي كبرية بالعم��ر و�صمين��ة، وهي 
طالع��ة م��ن بيتن��ا ب�صرع��ة، �نك�ص��رت رجله��ا، ول��وال 
�ص��رت ربنا لر�ح��ت حتت �لردم" به��ذه �لعبار�ت و�صف 
حمزة �ملغرب��ي ما علق بذ�كرته من حلظات �لت�صريد، 
و�لتع�ص��ف �الإ�صر�ئيل��ي، خ��الل ه��دم و�إخ��الء ح��ارة 

�ملغاربة. 
هاج��رت �أ�صرة �ملغرب��ي �إىل �الأردن، خوف��ًا على م�صري 
�حلاج حممد، �ملطلوب لالحتالل �الإ�صر�ئيلي، ولكن �آل 
�ملغرب��ي ما لبثو� �أن عادو� للقد�س، يف �لعام 1970، �إذ 

مل ي�صتطيعو� مع فر�قها �صربً�. 

 جبل المكبر وبداية المعاناة 
بعد ع��ودة �لعائلة �إىل �لقد�س، �صك��ن حمزة �ملغربي، 
يف جب��ل �ملكرب، ت��زوج و�جنب �أبن��اءه، وبن��ى �أ�صرته، 
يف �حل��ي �لقري��ب للبلدة �لقدمية و�مل�صج��د �الأق�صى. 
ويف �لع��ام 1992 ب��د�أت ف�صول حكاي��ة معاناة حمزة 

�ملغربي مع بلدية �الحتالل �الإ�صر�ئيلي.
بع��د �أن �أم�صى حمزة 4 �صن��و�ت يف بيته، وتكونت فيه 

ذكريات��ه، و�أحالم��ه، و�آماله، قام��ت بلدية �الحتالل 
�الإ�صر�ئيل��ي، وبحج��ٌج و�هية باإخط��ار حمزة باإخالء 
منزل��ه، ودف��ع غر�مة يومية، تق��در ب100 �صيكل، يف 
حال ع��دم �إخالءه ملنزل��ه، وبعد ق�ص��ة �صمود �متدت 
لغاي��ة �لعام 2000، دف��ع خاللها 49.000 �صيكل، ثم 
�صيكل غر�ماٍت لالحتالل. هدمت جر�فات   27.500
�الحت��الل من��زل حم��زة وعائلت��ه، بحج��ة �أن �ملنزل 

مندرج �صمن "�ملباين �خلطرة". 

 فصول متكررة ومالحقاتٌ مستمرة
"�صاي��ف ملفك هذ�، بدنا نحطه بالفريزر"، هكذ� رد 
موظ��ف بلدي��ة �الحت��الل على حم��زة، حينم��ا تقدم 
بطل��ب �عرت����س على �لق��ر�ر �ل�صادر به��دم منزله يف 
جب��ل �ملكرب، يف تعم��ٍد مبا�صر ال�صته��د�ف هذه �لعائلة 
�ملر�بط��ة، �ملتجذرة يف �لقد�س، ولغاي��ة يومنا هذ�، ال 
متنح �صلطات �الحتالل �الإ�صر�ئيلي حمزة �ملغربي، �أي 

رخ�صة بناء يف �لقد�س. 
مل يياأ���س حم��زة �ملغرب��ي، ومل يتن��ازل ع��ن حق��ه يف 
�لعي�س يف �لقد�س، و�لتجذر بها. يف �لعام 2013، �صيد 
�ملغرب��ي من��زاًل جدي��دً�، يف جب��ل �ملكرب، �أق��ام به �بن 
�أخوه، �ل�صهيد قا�صم �ملغربي،  لتقوم �صلطات �الحتالل 
�الإ�صر�ئيلي بتاري��خ 28/11/2018،  بعد �أن �أغلقت 
كام��ل �ملنطق��ة �ملحيط��ة، باملنزل، بحج��ة �أن �ملنطقة 
�لت��ي �أقيم فيها �ملن��زل، هي منطقة تابع��ة مل�صتوطنة 
)ن��وف �تزي��ون(، �لتي تغت�ص��ب �أر��صي جب��ل �ملكرب،" 
و�هلل ل��و بخيم��ة، وعلى �خلب��ز و�لب�ص��ل ر�ح ن�صل يف 
�لقد���س" كانت هذه كلم��ات حمزة بعد هدم منزله، يف 

جبل �ملكرب.
بع��د �أن �صي��د �ملغرب��ي من��زاًل يف بيت حنين��ا، بالقرب 
م��ن م�صتوطن��ة )عط��روت(، ومل يتمك��ن م��ن �ل�صك��ن 

في��ه لظ��روٍف خا�ص��ة، و�صكنت في��ه �أ�صرٌة، م��ن عائلة 
�الإ�صر�ئيل��ي،  �الحت��الل  �صلط��ات  قام��ت  �ل�صويك��ي، 
به��دم �ملن��زل يف 2/1/2019، بحج��ة "�لبن��اء غ��ري 

�ملرخ�س". 

 استهداف حتى في لقمة العيش
�صيا�ص��اٍت  �الإ�صر�ئيل��ي  �الحت��الل  �صلط��ات  تنته��ج 
يف  حقوقه��م،  �أب�ص��ط  م��ن  �ملقد�صي��ني  ملن��ع  متعم��دة، 
�ل�صك��ن و�لعمل، و�لتعليم، لُتمار���س ب�صكٍل غري مبا�صر، 
ولكنه مدرو�س، خمطط��ات تهجري �ملقد�صيني، و�إحالل 
�مل�صتوطنني �ل�صهاينة مكانه��م، ويف ق�صتنا، مل تكتفي 
�صلطات �الحت��الل �الإ�صر�ئيل��ي بالهدم �ملتك��رر ملنازل 
حم��زة �ملغرب��ي، ب��ل ال حقت��ه حت��ى، يف لقم��ة عي�صه 
�أي�ص��ًا. فف��ي تاري��خ 18/6/2019، هدم��ت �صلط��ات 
�الحت��الل �الإ�صر�ئيل��ي حم��ل �ملغرب��ي مل��و�د �لبن��اء، 
يف جب��ل �ملك��رب، م��ع 3 حم��الت �أخ��رى، لتجم��ع ق�صة 
حم��زة �ملغرب��ي، �لكثري من ف�ص��ول �ملعان��اة �ملقد�صية، 
من �لت�صري��د، و�له��دم بالذر�ئع �ملتع��ددة مثل "�لهدم 
بحج��ة ع��دم �لرتخي���س، و"�له��دم بحج��ة �لبناء يف 

�ملناطق �خل�صر�ء". 

حكاية من حكايات
حال��ة حم��زة �ملغرب��ي لي�ص��ت �لوحي��دة يف �لقد���س، 
فبح�ص��ب تقري��ر ح�ص��اد �لقد���س، �ل�صادر ع��ن مركز 
معلوم��ات و�دي حل��وة، بل��غ ع��دد �ملن��ازل �ملهدومة يف 
�لقد���س خ��الل �لع��ام 2019، 173 عق��ارً�، ومن�ص��اأة، 
�ملن�ص��اآت،  ع��دد  بل��غ  �لت��ي  �ملك��رب،  جب��ل  يف  �أكره��ا 
و�لعق��ار�ت �ملهدوم��ة، فيه��ا 47 عق��ارً�، لتبقى معركة 
�ل�ص��كان يف �لقد���س، م��ن �أه��م �ملع��ارك �لت��ي يخو�صها 

�ملقد�صيون يوميًا، يف �صبيل �لدفاع عن مدينتهم.

"حمزة المغربي" 
حكاية رباط، ومسلسٌل ممتد من الهدم والتشريد
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غزة- �لر�أي
يف  �لفل�صطيني��ون  �الأ�ص��رى  يعي���س 
�صج��ون �الحت��الل �الإ�صر�ئيلي حالة 
م��ن �لقلق على م�صريهم بعد �ال�صتباه 
بفريو���س  �الأ�ص��رى  �أح��د  باإ�صاب��ة 
"كورون��ا" وذل��ك بعد �دخ��ال طبيب 
�إ�صر�ئيلي م�صتبه باإ�صابته بالفريو�س 

�إىل �أ�صرى ع�صقالن.
�الأ�ص��رى  ب�ص��وؤون  خمت�ص��ون  ويوؤك��د 
�أن �لقل��ق ينت��اب �الأ�ص��رى وذويهم يف 
ظل �لتقارير �لت��ي تتحدث عن حالة 
��صتب��اه بفريو���س كورون��ا يف �صف��وف 
�الأ�ص��رى، م�صريي��ن �إىل �نع��د�م �صب��ل 

�لوقاية من �لفايرو�س يف �ل�صجون.
تتاب��ع  �إنه��ا  قال��ت  �الأ�ص��رى  وز�رة   
بقل��ق �أو�ص��اع 5000 �أ�صري موزعني يف 
�صجون �الحتالل �الإ�صر�ئيلي، خا�صة 
م��ع تز�ي��د �الإ�صاب��ات بالفريو���س يف 

�إ�صر�ئيل.
وبين��ت �لوز�رة �أن �صلط��ات �الحتالل 
بجدي��ة  �ل�صج��ون  م��ع  تتعام��ل  ال 
فيم��ا يخ���س كورون��ا، و�أنه��ا تتحم��ل 
�مل�صوؤولي��ة كامل��ة عن حي��اة �الأ�صرى 
و�صالمته��م، خا�ص��ة يف ظ��ل �كتظاظ 
�ل�صج��ون، �الأم��ر �ل��ذي م��ن �صاأن��ه �أن 
ي��وؤدي النت�صار �لفريو���س يف ظل عدم 
�لطب��ي  و�الإهم��ال  �ملعقم��ات  توف��ري 

�ملتعمد".
ولف��ت �أن هن��اك  700 �أ�ص��ري مري���س 
و200 �آخري��ن يف �صج��ون �الحت��الل 

بحاج��ة ملتابعة جدية وع��الج فعلي، 
حمذرة من �أن �أي تق�صري بحق �الأ�صرى 

�صيكون جرمية طبية و�إن�صانية.
و�أو�صح��ت �أنه مت تعلي��ق زيار�ت ذوي 
الأ�صرى الأ�صبوعني، كما طالب �ل�صليب 
�الأحم��ر ومنظم��ة �ل�صح��ة �لعاملي��ة 
لتوف��ري  �إ�صر�ئي��ل  عل��ى  بال�صغ��ط 
�ملعقمات يف �ل�صجون ود�خل �الأق�صام 
ويف �ملحاكم حلماية �الأ�صرى وذويهم.

سجون منعدمة
ب��دوره؛ دعا  نادي �الأ�صري �لفل�صطيني  
منظم��ة �ل�صحة �لعاملي��ة، و�ملنظمات 
حق��وق  جم��ال  يف  �لعامل��ة  �لدولي��ة 
�الإن�ص��ان، �إىل �ل�صغ��ط عل��ى �صلط��ات 
�أعل��ى  �تخ��اذ  �أج��ل  م��ن  �الحت��الل 
درج��ات �لتد�بري �لوقائي��ة يف �أق�صام 
فايرو���س  �نت�ص��ار  ظ��ل  يف  �الأ�ص��رى، 
كوفي��د- 19 ) كورون��ا( عل��ى نط��اق 

عاملي و��صع.
ويوؤك��د ن��ادي �الأ�ص��ري �لفل�صطيني �أن 
�أق�ص��ام �الأ�ص��رى يف �صج��ون �الحتالل 
�أدن��ى  فيه��ا  منعدم��ة  �الإ�صر�ئيل��ي 
�الإ�صاب��ة  م��ن  �لوقاي��ة  �إج��ر�ء�ت 

بفايرو�س  "كورونا.
ويو�صح �أن �إد�رة �ل�صجون مل توفر �أي 
من مو�د �لتعقي��م �أو �لتنظيف، و�لتي 
ميك��ن �أن ت�صاع��د �الأ�ص��رى يف حماية 
�أنف�صه��م، خا�ص��ة �أنها قل�ص��ت موؤخرً� 

مو�د �لتنظيف.

وي�صي��ف �أن �الأ�ص��رى يعي�ص��ون حالة 
وذل��ك  م�صريه��م،  عل��ى  �لقل��ق  م��ن 
عق��ب ع��زل �أح��د �الأ�ص��رى لال�صتباه 
�رتف��اع  وم��ع  بالفريو���س،  باإ�صابت��ه 
�أع��د�د �الأ�صخا�س �لذين مت حجرهم 
ل��دى دولة �الحت��الل وجزء منهم من 

�ل�صجانني.  
وي�ص��ري ن��ادي �الأ�ص��ري �إىل �أن �لورق��ة 
�ل�صج��ون  �إد�رة  تقدمه��ا  �لت��ي 
لالأ�صخا���س �لذي��ن يقوم��ون بزي��ارة 
وكذل��ك  �ملحام��ون،  ومنه��م  �الأ�ص��رى 
م��ن  جمموع��ة  تت�صم��ن  �ملحاك��م،  يف 
ال  �ل�صخ�صي��ة،  و�لبيان��ات  �الأ�صئل��ة 
تكف��ي الأن تكون �إج��ر�ء وقائي يثبت 

عدم �إ�صابتهم بالفريو�س.
خط��ورة  م��ن  �الأ�ص��ري  ن��ادي  ويح��ذر 
�إد�رة  تنف��ذه  �ل��ذي  �ال�صتهت��ار 
�الأ�ص��رى  بح��ق  �الحت��الل  �صج��ون 
�ل�صج��ون  �أن  خا�ص��ة  �لفل�صطيني��ني، 
�أماك��ن مغلق��ة ومكتظ��ة، ع��د� عن �أن 
بع���س �ل�صج��ون ال تتوف��ر فيه��ا �أدنى 
�ل�صروط �ل�صحي��ة حتديدً� �لقدمية 
م��د�ر  عل��ى  �صاهم��ت  و�لت��ي  منه��ا، 
�ل�صن��و�ت �ملا�صي��ة وخ��الل �الأوق��ات 
�لطبيعي��ة يف �لت�صب��ب باأمر����س �أدت 

�إىل ��صت�صهاد �لعديد منهم.
تد�بري وقائية

مرك��ز  طال��ب  �ل�صي��اق؛  ذ�ت  يف 
حقوق��ي، �إ�صر�ئي��ل التخ��اذ �لتد�بري 
�لوقائي��ة �لالزمة، حلماي��ة �ملعتقلني 

�لفل�صطيني��ني يف �صجونه��ا، م��ن خطر 
�الإ�صابة بفريو�س "كورونا". 

ج��اء ذل��ك يف ر�صال��ٍة عاجل��ة، بعثه��ا 
�الإن�ص��ان  حلق��وق  حماي��ة  مرك��ز 
�لو�قع مق��ره يف مدينة غ��زة، للجنة 
�لدولية لل�صلي��ب �الأحمر، �لتي تهتم 
مبتابع��ة �صوؤون �ملعتقل��ني يف �ل�صجون 

�الإ�صر�ئيلية. 
م�صلح��ة  �إد�رة  �أّن  �ملرك��ز  و�أو�ص��ح 
�ل�صج��ون قام��ت موؤخ��رً�، بع��زل عدد 
م��ن �ملعتقل��ني �لفل�صطيني��ني؛ نتيج��ة 
�ال�صتب��اه باإ�صاب��ة بع���س �ل�صجان��ني 
بفريو�س "كورون��ا"، �الأمر �لذي ُينذر 

بخطر حقيقي قد ي�صيب �ل�صجون. 
�ل�صلط��ات  �أّن  �إىل  ر�صالت��ه  يف  ولف��ت 
�الإ�صر�ئيلي��ة ال ز�ل��ت تتقاع�س حتى 
ه��ذ� �لوقت، عن �لقي��ام باالإجر�ء�ت 
ب�ص��كل  �لعاجل��ة  �الحرت�زي��ة 
ج��دي؛ حلماي��ة �الأ�ص��رى و�ملعتقل��ني 
�ل�صج��ون  د�خ��ل  �لفل�صطيني��ني 
و�ملعتق��الت.  وطالب �جلهات �لدولية 
بال�صغط على �إ�صر�ئيل؛ الأجل �تخاذ 
�لتد�ب��ري �لوقائية حلماي��ة �ملعتقلني 
�لفل�صطيني��ني م��ن فريو���س "كورونا"، 
و�أّك��د عل��ى �ص��رورة تزويده��م مبو�د 

�لتعقيم �لالزمة. 

عزل أسرى 
و�ملحرري��ن؛  �الأ�ص��رى  �ص��وؤون  هيئ��ة 
ك�صفت عن �أّن �إد�رة �صجن )ع�صقالن( 

�أ�ص��ريً� و15   19 �الإ�صر�ئيل��ي عزل��ت 
�صجان��ًا، بع��د �كت�صاف �إ�صاب��ة طبيب 
نف�ص��ي �إ�صر�ئيل��ي بفريو���س )كورونا( 
كان يف �ل�صج��ن قب��ل ع��دة �أي��ام وقام 
بفح�س جمموع��ة من �الأ�صرى ملعرفة 

�أو�صاعهم �لنف�صية. 
وبّين��ت �لهيئة �أنه بعد ثب��وت �إ�صابة 
بالفريو���س،  �الإ�صر�ئيل��ي  �لطبي��ب 
قام��ت �إد�رة �ل�صج��ن بع��زل �الأ�ص��رى 
و�ل�صجان��ني ب�صكٍل فوري، م��ن دون �أن 
تق��وم باتخ��اذ �أي خط��و�ت وقائي��ة، 
علم��ًا �أن��ه حت��ى �للحظ��ة مل تع��رف 
طبيعة �الأ�ص��رى، �إن كان��و� مدنيني �أو 

�أمنيني. 
ويبلغ ع��دد �ملعتقلني �لفل�صطينيني يف 
�صج��ون �إ�صر�ئيل نح��و 5 �آالف معتقل 
ومعتقل��ة، بينه��م قر�ب��ة 200 طفل، 
�أمر����س  م��ن  يعان��ون  معتق��ل  و700 
خمتلفة، ومنهم �أكر من 200 يعانون 
م��ن �أمر����س مزمن��ة، وه��م م��ن ذوي 
�ملناع��ة �ل�صحي��ة �ملتدني��ة، بح�ص��ب 

نادي �الأ�صري.
�صج��ون  يف  �الأ�ص��رى  ع��دد  �أن  يذك��ر 
�الحت��الل ي�ص��ل �إىل نح��و )5000( 
قر�ب��ة  بينه��م  م��ن  و�أ�ص��رية،  �أ�ص��ري 
)200( طف��ل، و)700( �أ�صري يعانون 
م��ن �أمر��س خمتلف��ة، ومنهم �أكر من 
)200( م�صاب��ون باأمر����س مزمن��ة، 
�ل�صحي��ة  �ملناع��ة  ذوي  م��ن  وه��م 

�ملتدنية.

بعد إصابة أحد األطباء

األسرى الفلسطينيون.. مصير مقلق بسبب كورونا
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عب��د  غزة-�لر�أي-فل�صط��ني 
�لكرمي

خ�صائ��ر  غ��زة  مز�رع��و  تكب��د 
فادحة ج��ر�ء تل��ف حما�صيلهم 
�لزر�عي��ة، �لت��ي د�أب��و� ليل نهار 
ورعايته��ا،  به��ا  �العتن��اء  عل��ى 
بعد �أن �أتت �لرياح �لعاتية على 
�لدفيئ��ات �خلا�صة مبزروعاتهم 
مي��اه  �أغرق��ت  فيم��ا  فدمرته��ا، 
�الأمطار �لغزيرة �أر��صيهم جر�ء 

�ملنخف�س �جلوي �ل�صديد.
وتعر�س قطاع غ��زة قبل يومني 
�صم��ي  ق��وي  ج��وي  ملنخف���س 
�أمط��ار  �صاحب��ه  ب�"�لتن��ني"، 
غزي��رة وري��اح �صدي��دة و�صيول، 
�أ�صق��ف  تطاي��ر  يف  ت�صبب��ت 
�لدفيئ��ات �لزر�عي��ة، و�لعدي��د 
م��ن �ملن��ازل �مل�صقوف��ة م��ن �ألو�ح 

�لزينكو و�ال�صب�صت.

أضرار فادحة
�لت�ص��رر م��ن �ملنخف���س �جل��وي 

�ل�صدي��د كان م��ن ن�صي��ب �ملز�رع 
ت�صب��ب  �أن  بع��د  قدي��ح،  خال��د 
باالأمط��ار  �مل�صح��وب  �ملنخف���س 
�لعاتي��ة  و�لري��اح  �لغزي��رة 
�لدفيئ��ات  �أ�صق��ف  بتطاي��ر 
يف  �أر�ص��ه  د�خ��ل  �لزر�عي��ة 
خ��ان  �ص��رق  خز�ع��ة  منطق��ة 

يون�س.
حدي��ث  يف  قدي��ح  ويق��ول 
ل�"�ل��ر�أي": �إن م�صاح��ة -%40
مياه  غمرتها  �أر�ص��ه  م��ن   50%
�الأمط��ار، وهو م��ا ت�صبب يف تلف 
�ملحا�صي��ل �لزر�عي��ة �لت��ي د�أب 

على رعايتها و�الهتمام بها".
لي�ص��ت ه��ذه �مل��رة �الأوىل �لت��ي 
تت�صرر فيه��ا �الأر�س �لتي ميلكها 
�ملز�رع قديح، جر�ء �ملنخف�صات 

�جلوية �ملتتالية و�لقوية.
�الحتياط��ات  م��ن  وبالرغ��م 
�لت��ي عم��ل عليها قدي��ح لتجنب 
�أ�صر�ر �ملنخف�س �جل��وي، �إال �أن 
�ص��دة �ملنخف�س حالت دون ذلك، 

وكانت �أكرب من �مكانياته.
�حلاج��ة  قدي��ح  �مل��ز�رع  و�ل��دة 
متل��ك  �الأخ��رى  ه��ي  "�صفي��ة" 
مزرعة �أغنام ودو�جن م�صاحتها 
�ص��رق منطقة خز�عة،  80 مرت 
ت�صبب��ت �ص��دة �لري��اح �لناجت��ة 
ع��ن �ملنخف���س �جل��وي بتطاي��ر 
�أ�صق��ف �ملزرعة، وهو ما �أدى �ىل 
نف��وق خم���س �أزو�ج م��ن �لطيور 

لديها. 
�لزر�عي��ة  �الأر���س  ت�صل��م  ومل 
�لت��ي ميتلكه��ا �ملز�رع حمم��د �أبو 
مطل��ق م��ن مي��اه �الأمط��ار، فق��د 
ت�صررت %80 من �أر�صه بعد �أن 
غمرته��ا مياه �الأمط��ار وت�صببت 

يف تلف مزروعاته".
وميلك �أب��و مطلق �أر�ص��ا زر�عية 
وكله��ا  دومن��ات،   6 م�صاحته��ا 
دفيئات زر�عي��ة يوجد بد�خلها 
حما�صيل تعر�صت للغرق نتيجة 

�الأمطار �لغزيرة. 

إرشادات الزراعة
وز�رة  ن�ص��رت  �صاب��ق،  وق��ت  ويف 
�إر�ص��اد�ت  بغ��زة  �لزر�ع��ة 
�أ�ص��ر�ر  لتجن��ب  للمز�رع��ني 
م��ن  وذل��ك  �جل��وي،  �ملنخف���س 
خ��الل �لتاأك��د م��ن ع��دم وج��ود 
وفت��ح  �ملي��اه  جم��اري  يعي��ق  م��ا 
�لقنو�ت ح��ول �مل��ز�رع، و�لتاأكد 

من ت�صريفها ملياه �الأمطار.
ودع��ت �ل��وز�رة �ىل �لتاأك��د م��ن 
تثبي��ت �صتائر �لدفيئ��ات ب�صكل 
�لدفيئ��ة  �إغ��الق  وع��دم  جي��د، 
جزئي��ا  وفتحه��ا  كام��ل،  ب�ص��كل 
للري��اح  �ملقابل��ة  �جله��ة  م��ن 
لتخفي��ف �ل�صغ��ط عل��ى هي��كل 
�لدفيئ��ة، وعمل فت��ح جزئي من 
�جله��ة �ملقابل��ة، ور���س �ملركبات 
وذل��ك  و�لفطري��ة  �لنحا�صي��ة 
للوقاية م��ن �الأمر��س �لفطرية 
و�لبكتريية، �إ�صافة �إىل تنظيف 
�الأمط��ار  مي��اه  جتمي��ع  ب��رك 
�أنابي��ب  �صالم��ة  م��ن  و�لتاأك��د 

�لتجمي��ع،  ب��رك  �إىل  �لتو�صي��ل 
�ملحيط��ة  �لقن��و�ت  وتنظي��ف 
باملز�رع. وفيما يتعلق باإر�صاد�ت 
وجه��ت  �حلي��و�ين،  �الإنت��اج 
�لوز�رة ب�ص��رورة �لقيام بتثبيت 
�ل�صتائ��ر �جلانبي��ة جيد� لتاليف 
�أ�ص��ر�ر هب��وب �لري��اح �لب��اردة 
وحيث يتوقع هبوب رياح ن�صطة، 
و�لتاأك��د من �صالمة �أ�صطح مز�رع 
�لدو�ج��ن ونظافتها ملن��ع ت�صرب 

مياه �الأمطار للد�خل.
كم��ا دع��ت �ل��وز�رة �إىل تنظيف 
قن��و�ت ت�صريف �ملياه �لد�خلية 
�ملي��اه  الإبع��اد  و�خلارجي��ة 
و�إن��ز�ل  �ملزرع��ة،  حمي��ط  ع��ن 
�ل�صتائ��ر �جلانبي��ة يف �ل�صاعات 
�لقادم��ة م��ع �نخفا���س �حلر�رة 
للتدفئ��ة، وع��دم ح��دوث �ص��رر 
�صالم��ة  م��ن  و�لتاأك��د  للدج��اج، 
�صبكة �لتدفئ��ة، وتوفري �لوقود 
�ل��الزم لذل��ك، ومر�قبة درجات 

�حلر�رة يف د�خل �ملز�رع.

تطاير الدفيئات وإغراق محاصيل

أراضي المزارعين بغزة.. في مرمى المنخفضات الجوية
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غزة- �لر�أي
�أث��ار �كت�ص��اف �إ�صابات بفريو���س "كورونا"، يف 
�ملناط��ق �ملحيط��ة و�لقريب��ة من قط��اع غزة، 
كال�صف��ة �لغربية، وم�صر، و�إ�صر�ئيل، خماوف 
�ل�ص��كان، م��ن �إمكانية و�ص��ول �لفريو�س �إليهم، 
خا�صة مع وج��ود "معابر برية" تربطه بتلك 

�ملناطق. 
و�أك��ر ما يتخوف منه �لفل�صطينيون بغزة، هو 
عدم �إمكانية �ل�صيطرة على �نت�صار �لفريو�س، 

يف حال ظهرت �إ�صابات به يف �لقطاع. 
�إمكاني��ات  م��ن �صع��ف  �ملخ��اوف  تل��ك  وتنب��ع 
يف  �ل�ص��كاين  و�الكتظ��اظ  �ل�صح��ي،  �لقط��اع 
غ��زة، حي��ث يزي��د عدد �ص��كان �لقط��اع عن 2 

مليون ن�صمة.
للع��ام  �إ�صر�ئيلي��ا،  �ملحا�ص��ر  �لقط��اع  ويع��اين 
�ل���13 على �لت��و�يل، من �صعف ع��ام يف جمال 
تقدمي �خلدمات �ل�صحي��ة ونق�س يف �الأدوية 
و�مل�صتهل��كات �لطبي��ة، بن�صب��ة عج��ز تقّدرها 

وز�رة �ل�صحة بغزة، بنحو 45%. 
وب��د�أ �ل�صكان باتخاذ �لعديد م��ن �الإجر�ء�ت 

�الحرت�زية للوقاية من �الإ�صابة بكورونا. 
خط��و�ت  بغ��زة،  �ل�صح��ة  وز�رة  ن�ص��رت  كم��ا 
للوقاي��ة م��ن �الإ�صاب��ة بالفريو���س، �أو �حل��د 
م��ن �نت�صاره ح��ال و�صوله للقط��اع، �إىل جانب 
�تخاذه��ا ع��دد م��ن �خلط��و�ت و�الإج��ر�ء�ت 

�لوقائية ملنع دخول �لفريو�س �إىل غزة.

إجراءات حكومية
�حلكومي��ة  �لتعليمي��ة  �ملوؤ�ص�ص��ات  وعّلق��ت 
و�لتابع��ة لوكال��ة غ��وث وت�صغي��ل �لالجئ��ني 

منه��ا،  و�خلا�ص��ة  "�أون��رو�"،  �لفل�صطيني��ني 
لف��رت�ت  وجامعاته��ا،  مد�ر�صه��ا  يف  �لدر��ص��ة 

خمتلفة.
ووكال��ة  و�لتعلي��م  �لرتبي��ة  وز�رة  و�أعلن��ت 
نهاي��ة  حّت��ى  مد�ر�صهم��ا  �إغ��الق  "�أون��رو�"، 

�الأ�صبوع �جلاري، كاإجر�ء �حرت�زي.
�الأكادمي��ي،  دو�مه��ا  �جلامع��ات  عّلق��ت  فيم��ا 
�لتز�ما بق��ر�ر �لرئي�س حمم��ود عبا�س �إعالن 
حالة �لط��و�رئ يف �الأر��صي �لفل�صطينية مدة 

�صهر، ملو�جهة �لفريو�س.
و�ل�ص��وؤون  �الأوق��اف  وز�رة  �أعلن��ت  بدوره��ا، 
�لديني��ة ع��ن حزمة من �الإج��ر�ء�ت للوقاية 

من �الإ�صابة بالفريو�س.
و�أو�صت �لوز�رة، �مل�صابني مبر�س "�الأنفلونز�" 
ب��اأد�ء �ل�ص��الة يف �ملنزل، وع��دم �حل�صور �إىل 

�مل�صاجد.
ودعت �لوز�رة �إىل عدم �الإطالة يف "�ل�صلو�ت 

�جلهرية، وخطب �جلمعة".
�لع��دد  ذ�ت  �الأن�صط��ة  بوق��ف  طالب��ت  كم��ا 
�لكب��ري، م�صيف��ة "بخ�صو�س حلق��ات حتفيظ 
�لق��ر�آن يف �مل�صاجد، فيتم توزي��ع �لطلبة على 
�أك��ر من وق��ت خالل �لي��وم، �أو يت��م �لت�صميع 

�لفردي، ومينع جمعهم على �صعيد و�حد".

وزارة الصحة
و�تخ��ذت وز�رة �ل�صح��ة �لفل�صطيني��ة بغ��زة 
عدد� م��ن �الإجر�ء�ت �الحرت�زي��ة ملنع ت�صلل 

غزة. "كورونا" �إىل 
و�أكدت �ل��وز�رة، يف ت�صريح و�صل "�الأنا�صول" 
ن�صخة منه، على �صرورة تقّيد جميع �لقادمني 

�إىل غزة عرب معرب رفح �حلدودي )مع م�صر(، 
باحلج��ر �ملن��زيل مل��دة 14 يوم��ا، م��ن تاري��خ 

دخولهم للقطاع.
و�صددت �ل��وز�رة على �أنها �صتفر���س بالتعاون 
مع وز�رة �لد�خلية و�جلهات �ملخت�صة، �حلجر 
�الإجب��اري يف مرك��ز "�حلج��ر �ل�صح��ي"، على 

�ملخالفني.
�لط��ب  مدي��ر  �صه��ري،  جم��دي  ق��ال  ب��دوره، 
�لوقائ��ي ب��وز�رة �ل�صح��ة �إن وز�رته "�تخذت 
�إجر�ء�ت ملنع و�ص��ول كورونا �إىل غزة، بحيث 
يت��م متابعة �لقادم��ني عرب �ملعابر م��ن �لدول 
14 يوم��ا  �ملوب��وءة وفح�صه��م وعزله��م مل��دة 
د�خل حجر �صح��ي خم�ص�س لهم يف معرب رفح 

)جنوب(".
"�ل�ص��ني،  ه��ي  �ل��وز�رة،  وف��ق  �ل��دول،  وتل��ك 
وم��كاو،  و�لياب��ان،  �جلنوبي��ة،  وكوري��ا 
و�صنغاف��ورة، وتايالند، وهونغ كون��غ، و�إير�ن، 

�إيطاليا، �صوريا، م�صر، لبنان".
"يت��م جتهي��ز م�صت�صف��ى  �أن��ه  و�أو�ص��ح �صه��ري 
مي��د�ين بالقرب من مع��رب رفح جنوبي �لقطاع 
وق�ص��م  �أوىل،  كمرحل��ة  �صري��ر�   30 ب�صع��ة 
طبي��ة  وكف��اء�ت  ومع��د�ت  مرك��زة،  عناي��ة 

مدَربة"، يف حال وجود �إ�صابات.
كم��ا ذك��ر �أن��ه "مت توف��ري جه��از وم�صتلزم��ات 
دون  حال��ة  �أي  يف  �ال�صتب��اه  ح��االت  فح���س 

�حلاجة للخروج من �لقطاع".
ع��دد�  ن�ص��رت  ق��د  �ل�صح��ة  وز�رة  وكان��ت 
و�أ�ص��درت  �لوقائي��ة،  �لتوعي��ة  حم��الت  م��ن 
كيفي��ة  ح��ول  �ملو�طن��ني  الإر�ص��اد  تعميم��ات 

�الإجر�ء�ت �ل�صخ�صية �لوقائية من كورونا.

12 إجراء وقائي
�أعلن �ملكتب �الإعالمي �حلكومي يف غزة، �ليوم 
�الأح��د، عن ًجملة م��ن �الإج��ر�ء�ت �لوقائية 
ملو�جه��ة  �حلكومي��ة  �جله��ات  طبقته��ا  �لت��ي 

فريو�س كورونا �مل�صتجد "كوفيد19-".
وب��نّي �ملكت��ب �الإعالم��ي خالل موؤمت��ر �صحفي 
ُعق��د يف مدينة غ��زة، �أنه تقرر �إغ��الق معابر 
قط��اع غ��زة يف كال �الجتاه��ني �أم��ام حرك��ة 
�مل�صافرين حت��ى ��صعار �آخر وي�صتثنى من ذلك 

�حلاالت �لطارئة و�إنقاذ �حلياة.
�لتح��اق ط��الب  ��صتم��ر�ر تعلي��ق  تق��رر  كم��ا 
�الأطف��ال  وريا���س  و�جلامع��ات  �ملد�ر���س 
باملوؤ�ص�صات �لتعليمية �ملختلفة �إىل نهاية �صهر 

مار�س.
�لد�خلي��ة  وز�ر�ت  تكلي��ف  مت  �أن��ه  وذك��ر، 
و�ل�صح��ة باتخاذ �إج��ر�ء�ت �صابط��ة الإلز�م 
�لتعليم��ات  باتب��اع  منازله��م  يف  �ملحجوري��ن 
ذ�ت �لعالق��ة و�تخ��اذ �ملقت�ص��ى �ل��الزم بح��ق 
�ملخالف��ني ومن ب��ني ذلك �لتوقي��ف و�لتحويل 
�إىل �حلج��ر �ل�صح��ي يف مع��رب رف��ح و�الحالة 
�ىل �لنائب �لعام بتهمة �مل�صا�س باأمن �ملجتمع.
و�أ�ص��ار �ملكت��ب �الإعالم��ي، �إىل من��ع �ملوؤ�ص�صات 
�إقام��ة  م��ن  �حلكومي��ة  وغ��ري  �حلكومي��ة 
�الأن�صطة و�لفعاليات �جلامعة �لتي يزيد عدد 

�مل�صاركني فيها عن 100 �صخ�س.
وطالب بتجنب �لتو�جد يف �الأماكن �ملزدحمة 
ب�ص��كل عام مع �لتاأكيد على جتن��ب كبار �ل�صن 
و�أ�صح��اب �الأمر����س �ملزمنة وم��ن يعانون من 
�أعر����س �الأنفلونز� م��ن �لتو�ج��د يف �الأماكن 
يف  �ل�صل��و�ت  �أد�ء  ذل��ك  يف  ومب��ا  �ملزدحم��ة 

�مل�صاجد.
ولف��ت �إىل �أن��ه مت تكثي��ف حم��الت �لتوعي��ة 
و�ج��ر�ء�ت  �لفريو���س  بطبيع��ة  �ل�صحي��ة 
�لوقاي��ة �ل�صخ�صي��ة و�لعام��ة ع��رب خمتل��ف 
�لتو��ص��ل  و�صب��كات  �الع��الم  و�صائ��ل 

�الجتماعي.
م��ن  ع��دد  �أن  �الإعالم��ي،  �ملكت��ب  و�أو�ص��ح 
�جله��ات  ب��د�أت  �لوقائي��ة  �الإج��ر�ء�ت 
�حلكومية بتنفيذها منذ �صهر ون�صف؛ ومتثلت 
يف: "ت�صكيل �للجان �حلكومية �لعليا و�لطبية 
و�ال�صت�صارية ملو�جه��ة �لفريو�س، و�ال�صتعانة 
بكافة جه��ات �الخت�صا�س �لطبي وعلى ر�أ�صها 

منظمة �ل�صحة �لعاملية".
كم��ا مت تفعي��ل �لكام��ري� �حلر�ري��ة لفح���س 
�لقادم��ني عرب �ملعاب��ر و�إقامة �حلجر �ل�صحي 
�الإجب��اري للقادم��ني م��ن �ل��دول �ملوب��وءة �أو 
�مل�صتبه بهم مبعرب رفح ب�صعة 54 غرفة حجر 

جمهزة بالكامل.
و�أ�صار "�الإعالمي �حلكومي" �إىل توفري �أجهزة 
�لفح���س للم�صتب��ه به��م وم�صتلزم��ات عملي��ة 
�لفح���س، حيث �أخ�صع��ت 28 حال��ة للفح�س 

وتبني عدم �إ�صابتها بالفريو�س.
و�أو�صح �أن��ه مت �إن�صاء م�صت�صفى ميد�ين للعزل 
مبع��رب رفح ح��ال ح��دوث �إ�صاب��ات ب�صعة 46 

غرفة عزل.
و�ص��دد على �أنه تق��رر تفعيل �حلج��ر �ل�صحي 
�ملن��زيل على غ��ر�ر ما هو متع��ارف عليه عاملًيا 
للقادم��ني عرب �ملعابر، حيث و�صل عددهم �إىل 
قر�ب��ة 2700 �صخ���س مطبق عليه��م �حلجر 

�ملنزيل.

بإجراءات احترازية اتخذتها الحكومة..غزة خالية من "كورونا"
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غزة- �لر�أي
�صتون يوما عل��ى �نتهاء �لف�صل 
للع��ام2020، وحالة  �لدر��صي 
�لت��ي  �لطارئ��ة  �لظ��روف  م��ن 
حّلت على �لبالد عامة بالوباء 
�ل��ذي �صنف باأن��ه وب��اًء عامليا 
باالأ�صب��اب  و�أخ��ذً�  "كورون��ا"، 
به��ذ�  �الإ�صاب��ة  لتج��اوز 
�لفايرو���س يف قط��اع غزة على 
وج��ه �لتحدي��د، فق��د �تخذت 
منح��ى  �لتعليمي��ة  �ملوؤ�ص�ص��ات 
�إلك��رتوين يف مو��صلة م�صريتها 
تبق��ى  م��ا  الإكم��ال  �لتعليمي��ة 
من م�صاق��ات وتكاليف در��صية 
باختب��ار�ت  �إنهائه��ا  حت��ى 

ر�صمية.
كان��ت  �الإ�صالمي��ة  �جلامع��ة 
�لتعليمي��ة  �ملوؤ�ص�ص��ات  �أول 
�لت��ي �أج��رت حت��واًل كب��ريً� يف 
�لتعلي��م ع��ن بع��د قب��ل  �آلي��ة 
تطبي��ق �الإج��ر�ء�ت �لطارئ��ة 
ب�صن��و�ت كاآلي��ة حديثة ت�صهل 
�لطلب��ة  ب��ني  �لتو��ص��ل  ط��رق 
و�أ�صتاذته��م دون و��صط��ة، كما 
�أنه��ا تتبع �لتعلي��م �الإلكرتوين 
يف ح�ص��رة مناوب��ة �لطلب��ة يف 
مقاعد �جلامعة مو�كبة لتطور 

�لتعليم �الإلكرتوين.

يت��م  حم��ددة  مو�عي��د  وف��ق 
�جلامعي��ة  �ملحا�ص��ر�ت  عق��د 
بح�ص��ب �جل��دول �ملتف��ق عليه 
ب��ني �لطلب��ة و�أ�صات��ذة �مل�صاق، 
�أم��ام  بحي��ث يكتم��ل �حل�ص��ور 
�ملتف��ق  �حلا�ص��وب  �صا�ص��ة 
لتلق��ي  حوله��ا،  �الجتم��اع 
�ملحا�صرة ومناق�ص��ة تفا�صيلها 
بتب��ادل �حلدي��ث ب��ني �لطلبة 

وحما�صرهم.
��رت  �ل�صبك��ة �لعنكبوتي��ة ق�صّ
�لطلب��ة  ب��ني  �مل�صاف��ات 
�لتعلي��م  و�الأ�صات��ذة، ومنح��ت 
فر�ص��ة جيدة ملو��صل��ة �مل�صرية 
حديث��ة  بط��رق  �لتعليمي��ة 
ت�صّه��ل  معا�ص��رة  وبو�صائ��ل 
�حل�ص��ول عليها يف حال حدوث 
باملرحل��ة  يج��ري  كم��ا  ط��ارئ 

�حلالية.
�جلامعة �الإ�صالمية ��صتحدثت 
�آلي��ة �لتعام��ل �الإلك��رتوين يف 
�لتعلي��م ع��ن ُبع��د؛ بع��د ع��دد 
�لت��ي  �جلوي��ة  �لغ��ار�ت  م��ن 
��صتهدف��ت �صرحه��ا بطائ��ر�ت 
�الحتالل �ل�صهيوين، ما دعاها 
للعم��ل بجد لتطوي��ر �ملنظومة 
�لتعليمية �مل�صتهدفة على مد�ر 
ع��دد م��ن �جل��والت �لعدو�نية 

على قطاع غزة.
�أعدت��ه  �ل��ذي  بيانه��ا  يف   
لالإعالن عن ��صتئن��اف �لتعليم 
�الإلكرتوين، قال��ت �جلامعة:" 
�إن �جلامع��ة �الإ�صالمي��ة �لت��ي 
ح��االت  جت��اوز  يف  جنح��ت 
�لط��و�رئ يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة 
يف �أ�صع��ب �لظ��روف لتوؤكد �أنها 
�ملادي��ة  �إمكاناته��ا  كل  �صت�ص��ع 
وغريه��ا م��ن �أج��ل جن��اح هذه 
�لتجرب��ة لتكون جتربة ر�ئدة 
�لطلب��ة  عل��ى  �حلف��اظ  يف 

وم�صتقبلهم".
وحتذو �جلامعات �لفل�صطينية 
و�لكلي��ة  �الأزه��ر  كجامع��ة 
�جلامعي��ة للعل��وم �لتطبيقي��ة 
وع��دد� م��ن �ملعاه��د �لتعليمية 
�الإ�صالمي��ة  �جلامع��ة  ح��ذو 
لتطوي��ر �لتعلي��م �الإلك��رتوين، 
وحماولة �إلز�م �لطلبة و�صبط 
وع��دم  �لتعليمي��ة  �ملز�من��ة 
جن��اح  ل�صم��ان  �لوق��ت  �إه��د�ر 
�ختت��ام �لف�ص��ل �لدر��صي دون 
�أ�ص��ر�ر تلحق بالطب��ة وتوؤخر 

مو�عيد تخرجهم.
�الإلك��رتوين  �لتعلي��م  وُيعن��ي 
�حلديث��ة  �لتعلي��م  باأ�صالي��ب 
و�ملتط��ورة و�ل��ذي توظف فيه 

�لتقنيات �حلديثة كاحلا�صوب، 
و�الإنرتن��ت، و�لو�صائ��ط، مثل: 
�ل�ص��وت، و�ل�ص��ورة، و�لفيدي��و 
و�آليات �الت�صال لدعم �لعملية 
لرف��ع  و�لتدريبي��ة  �لتعليمي��ة 
وم�صارك��ة  �لعملي��ات  ج��ودة 
�ص��و�ء كان ذل��ك يف  �ملعلوم��ات 
�لف�ص��ل، �أو �لتعلي��م ع��ن بع��د، 

وذلك باأقّل وقت وجهد.
وما مييز �لتدري�س عرب خا�صية 
�لتعلي��م �اللك��رتوين للطلب��ة، 
باأنه ينقل �ملتعلم من �الأ�صاليب 
�لت��ي  �لروتيني��ة و�لتقليدي��ة 
�إىل  �لطال��ب  عليه��ا  �عت��اد 
�الأ�صاليب �حلديث��ة �لتي متنح 
�لت��زود  يف  �لرغب��ة  متلقيه��ا 

بالعلم دون ملل.
تعليم �أون الين

وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، 
ناق�ص��ت من جهته��ا �الإجر�ء�ت 
عملي��ات  تو�صي��ع  يف  �لعملي��ة 
لي�صم��ل  �اللك��رتوين  �لتعلي��م 
�صف��وف ومر�ح��ل در��صية غري 
�لعام��ة ع��رب موق��ع  �لثانوي��ة 
و�الإذ�ع��ة  �لتعليم��ي  رو�ف��د 
�ل��وز�رة  ومن�ص��ات  �لتعليمي��ة 

�الإعالمية.
وق��ال وكي��ل �ل��وز�رة �لدكت��ور 

زي��اد ثاب��ت خ��الل لق��اء ُعق��د 
يف مق��ر �الإذ�ع��ة �لتعليمية:" 
يف  �اللك��رتوين  �لتعلي��م  �إن 
�ل��وز�رة يتمتع بدرج��ة عالية 
م��ن �جلودة و�لتق��دم، حيث �إن 
موق��ع رو�ف��د �اللك��رتوين ق��د 
موقع��ًا   15 �أف�ص��ل  �صم��ن  ف��از 
�لكرتوني��ًا للتعلي��م �اللكرتوين 
�إذ�ع��ة  �أن  كم��ا  �لع��امل،  ع��رب 
�لتعليم حققت �لفوز يف �ملرتبة 
�الأوىل عرب �الإذ�عات �لعربية 

عن فئة �لرب�مج �حلو�رية".
و�أف��اد �أن وز�رت��ه لديها بر�مج 
يف  رقمي��ة  وحل��ول  ممي��زة 
�لتغل��ب على خمتل��ف �لظروف 
�لعملي��ة  ��صتم��ر�ر  ل�صم��ان 
ف��رت�ت  يف  �ص��و�ء  �لتعليمي��ة 
�أثن��اء  �لتعطي��ل  �أو  �ل��دو�م 
�لظ��روف �لقاه��رة، وم��ن هذه 
�لرب�مج �حل�ص�س �الفرت��صية 
�ملعلم��ني  ب��ني  و�لتو��ص��ل 
و�لطلبة يف تعليم �ملنهاج وطرح 
�إ�صاف��ة  و�الإجاب��ات  �الأ�صئل��ة 
�لتعليمي��ة  �لفيديوه��ات  �إىل 
�مل�صورة ل�صرح منه��اج �لثانوية 
�لعام��ة �لت��ي تب��ث ع��رب موقع 
رو�ف��د �أو تل��ك �لت��ي تبث عرب 

�صفحة �الإذ�عة �لتعليمية.

وفق اإلجراءات االحترازية

الجامعات الفلسطينية بغزة تواصل المسيرة التعليمية "أون الين"
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غزة- �لر�أي
�أك��ّد مدي��ر مكتب منظم��ة �ل�صحة �لعاملية "عب��د �لنا�صر 
�صب��ح"، خل��و قطاع غزة من مر���س "�لكورون��ا"، موؤكًد� �أن 
كل �لعين��ات �لتي جرى �حل�صول عليه��ا نتائجها "�صلبية" 

�أي �أنها غري م�صابة.
وقال �صب��ح "حتى حلظة كتابة هذ� �خلرب، مل ت�صجل �أي 
حال��ة �إيجابي��ة يف �لقط��اع، و�ملنظم��ة تتابع م��ع �جلهات 
�ل�صحي��ة �حلكومي��ة يف غزة حلظة بلحظ��ة". و�أ�صاف:" 
خل��و �لقط��اع م��ن �أي �إ�صاب��ة يعن��ي �أن �إمكاني��ة �الإ�صابة 
�صتاأت��ي م��ن �خل��ارج، ما يعن��ي �أن �الإج��ر�ء�ت �لت��ي تقوم 
به��ا وز�رة �ل�صح��ة يف �لقطاع فعال��ة، �إذ �أن عملية �حلجر 
متنع فر�صة دخ��ول �مل�صاب بالفايرو���س �صمن �ملجتمعات 
بالد�خل". و�أو�صح �أن �أي م�صاب من �ملحجورين من �ل�صهل 
�لتعام��ل مع��ه ومتابعت��ه وعالجه، "وما تق��وم به �ل�صحة 
يف غ��زة �ملحافظ��ة على �أكرب قدر ممكن م��ن �لوقت بحيث 

يتجنب �لقطاع �الإ�صابة باملر�س".
�لوقاي��ة  تعزي��ز  جان��ب  �إىل  �ملو�طن��ني  �صب��ح  وطال��ب 
�ل�صحي��ة، ��صتقاء �ملعلومات من م�صادرها �لر�صمية ممثلة 
بوز�رة �ل�صحة يف �لقطاع ومنظمة �ل�صحة �لعاملية، وعدم 
�لتعامل مع ما ين�صر عرب من�صات �لتو��صل �الجتماعي من 

��صاعات ومعلومات.

الصحة العالمية: غزة 
خالية من الكورونا 
وإجراءاتها الصحية 

فعالة

غزة-�لر�أي- �صامي جاد �هلل
وتعطي��ل  �لط��و�ري  �أزم��ة  ظ��ل  يف 
�لدر��ص��ة ب�صبب "�أزمة مر���س كورونا" 
حر���س �لعدي��د م��ن �ملعلم��ني و�ملعلمات 
مبحافظ��ات  �حلكومي��ة  �ملد�ر���س  يف 
قط��اع غ��زة عل��ى �لتو��صل م��ع �لطلبة 
�الجتماع��ي  �لتو��ص��ل  من�ص��ات  ع��رب 
مث��ل في�صب��وك �أو و�ت���س �أب ال�صتكمال 
�ملنه��اج �لدر��ص��ي �أو �ملر�جع��ة معهم يف 

�لوحد�ت �لتعليمية.
وتاأت��ي هذه �جله��ود يف �إط��ار �ملبادر�ت 
�لطو�ق��م  تنفذه��ا  �لت��ي  �لتعليمي��ة 
�لرتبي��ة  وز�رة  وت�صجعه��ا  �لتعليمي��ة 

و�لتعليم �لعايل .
و�ملعلم��ة �أماين عاطف �خل�صري منوذج 
حي��ث  و�ملعلم��ات  �ملعلم��ني  ه��وؤالء  م��ن 
فّعلت جمموعة خا�صة عرب �لفي�صبوك 
للتو��ص��ل مع �أمه��ات طلبتها م��ن �ل�صف 
�لث��اين يف مدر�صة �ل��رب�ق �الأ�صا�صية ب 

مبديرية تعليم غرب غزة
وتق��ول �ملعلم��ة �أم��اين:" �أق��وم ب�ص��كل 
دوري بالتو��ص��ل مع �الأمهات و�الأطفال 
و�إر�صال ن�صو�س �ال�صتماع لهم و�لتفاعل 
ب�ص��كل مبا�ص��ر م��ع كل طال��ب على حد� 
�لعربي��ة  �للغ��ة  منه��اج  تعليم��ه  يف 
�لق��ر�ءة  خ��الل  م��ن  و�لريا�صي��ات 
و�لكتاب��ة و�لعملي��ات �حل�صابي��ة، كم��ا 
�أُتاب��ع �لطال��ب وه��و يف بيت��ه يف كيفية 
تعلمه بح�صور �الأمهات �صمن جمموعة 

في�صبوك".
و�أو�صح��ت �أنها حر�ص��ت على ذلك حتت 
هدف��ني �أواًل تعوي���س �لطلب��ة ما فاتهم 
م��ن درو���س، وثاني��ًا �حلر���س على عدم 

�نقطاعهم عن �لتعليم.
ويف نف���س �ل�صياق تنف��ذ �ملعلمة يا�صمني �أبو 
جام��ع م��ن مدر�ص��ة عب�صان مبديري��ة �صرق 
خانيون�س ح�ص�ص��ًا در��صية عرب جمموعات 
�ل�ص��اأن:"  ه��ذ�  يف  وتق��ول  �لفي�صب��وك. 
�أم��ر  يف  كاأنه��ا  �لدر��صي��ة  للح�ص��ة  �أُجّه��ز 
�لو�ق��ع و�أُنفذها ب�ص��كل �لكرتوين من خالل 
�لتو��ص��ل �ملبا�صر مع �الأطف��ال كما �أحر�س 
عل��ى �لنقا�س مع �الأطف��ال و�صماع �صوتهم و 

تقدمي �لتعزيز و�لت�صجيع �ملنا�صب لهم.
ويو�ص��ح معل��م �ملرحل��ة �الأ�صا�صي��ة ب�صمال 
غ��زة زي��اد �أب��و �ص��رخ �أن��ه ��صتخ��دم فك��رة 
�ملعلم �اللك��رتوين خالل �ل�صن��و�ت �ملا�صية 
و�لي��وم يزي��د م��ن تفعيله��ا ع��رب في�صب��وك 

و�ملجموعات �لتعليمية.
يف  �لطال��ب  وج��ود  زي��اد:  �ملعل��م  و�أ�ص��اف 
�لف�ص��ل و�ملدر�ص��ة ه��و �الأم��ر �لطبيعي وهو 
�الأ�ص��ل لك��ن يف ح��ال وجود ف��رتة �لتعطيل 
ن�صخ��ر  �أن  يج��ب  و�لط��و�رئ  للدر��ص��ة 

�إمكانياتنا خلدمة �لطلبة باأي و�صيلة.
و�أ�ص��اف: هن��اك جه��ود ممي��زة ملعلم��ني يف 
�الإلك��رتوين  �لتعلي��م  ال�صتخ��د�م  �لقط��اع 
م��ن خ��الل �ص��رح �ملنه��اج و�ر�ص��ال �لدرو���س 
�لتعليمية و�الأ�صئلة و�الجابات و�لتدريبات 
وه��ي جهود له��ا �الأث��ر �ملمي��ز يف �لتح�صيل 

�لدر��صي للطلبة
وع��رب عدد م��ن �أولي��اء �الأمور ع��ن �صكرهم 

جلهود ومبادر�ت �ملعلمني يف هذ� �مل�صمار.
ي�صار �إىل �أن وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل 
�الإلك��رتوين  �لتعلي��م  بالتو�ص��ع يف  �صرع��ت 
رو�ف��د  وموق��ع  �لتعليمي��ة  �الإذ�ع��ة  ع��رب 
بحيث تب��ث درو�س م�ص��ورة جلميع �ملر�حل 

�لدر��صية.

ألزمة كورونا.. معلمون يدرسون طلبتهم أون الين عبر فيسبوك


