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

غزة -الر�أي
�أثار اكت�شاف �إ�صابات بفريو�س "كورونا"،
يف املناط��ق املحيط��ة والقريب��ة م��ن
قط��اع غ��زة ،كال�ضف��ة الغربي��ة ،وم�صر،
و�إ�سرائيل ،خم��اوف ال�سكان ،من �إمكانية
و�ص��ول الفريو�س �إليهم ،خا�صة مع وجود
"معابر برية" تربطه بتلك املناطق.
و�أك�ثر م��ا يتخ��وف من��ه الفل�سطيني��ون
بغزة ،ه��و ع��دم �إمكانية ال�سيط��رة على

يوم المرأة..
أسيرات في عتمة
التعذيب!

02

انت�شار الفريو�س ،يف حال ظهرت �إ�صابات
به يف القطاع.
وتنب��ع تلك املخاوف م��ن �ضعف �إمكانيات
القطاع ال�صحي ،واالكتظاظ ال�سكاين يف
غزة ،حيث يزيد ع��دد �سكان القطاع عن
 2مليون ن�سمة.
ويعاين القطاع املحا�صر �إ�سرائيليا ،للعام
ال��ـ 13عل��ى الت��وايل ،م��ن �ضع��ف عام يف
جمال تقدمي اخلدم��ات ال�صحية ونق�ص

يف الأدوي��ة وامل�ستهلكات الطبية ،بن�سبة
عج��ز تقدّ رها وزارة ال�صحة بغزة ،بنحو
.45%
وب��د�أ ال�س��كان باتخ��اذ العدي��د م��ن
الإج��راءات االحرتازي��ة للوقاي��ة م��ن
الإ�صابة بكورونا.
كما ن�ش��رت وزارة ال�صحة بغزة ،خطوات
للوقاي��ة م��ن الإ�صاب��ة بالفريو���س� ،أو
احل��د من انت�ش��اره حال و�صول��ه للقطاع،

مخازن الغاز ومحطات
الوقود العشوائية  ..قنابل
موقوتة بين السكان

03

�إىل جان��ب اتخاذه��ا عدد م��ن اخلطوات
والإج��راءات الوقائي��ة ملن��ع دخ��ول
الفريو�س �إىل غزة.
وعلّق��ت امل�ؤ�س�سات التعليمي��ة احلكومية
والتابعة لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني "�أون��روا" ،واخلا�صة منها،
الدرا�سة يف مدار�سها وجامعاتها ،لفرتات
خمتلفة.
و�أعلنت وزارة الرتبي��ة والتعليم ووكالة

الصحة..استنفار
وجهوزية لمنع زحف
“كورونا” لغزة
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"�أونروا"� ،إغ�لاق مدار�سهما حتّى نهاية
الأ�سبوع اجلاري ،ك�إجراء احرتازي.
فيما علّق��ت اجلامعات دوامها الأكادميي،
التزام��ا بق��رار الرئي���س حمم��ود عبا�س
�إع�لان حال��ة الط��وارئ يف الأرا�ض��ي
الفل�سطيني��ة م��دة �شه��ر ،ملواجه��ة
الفريو�س.
بدوره��ا� ،أعلن��ت وزارة
وال�ش���ؤون
الأوق��اف

10

انتشار اإلشاعات
أخطر من فيروس
«كورونا»
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يوم المرأة ..أسيرات في عتمة التعذيب!
غزة -الر�أي
�سجل التاريخ �أ�سماء جنوم فل�سطينية
لقد ّ
كان له��ن �أثر ًا عظيم ًا يف قه��ر القهر؛ فكن
منابع عطاء ،ورفع��ن ا�سم فل�سطني عالي ًا،
ف��كان للمر�أة الفل�سطيني��ة الأثر العظيم
يف كل املفا�ص��ل التاريخي��ة للحرك��ة
الوطني��ة الفل�سطيني��ة؛ ف��كان ح�ضورها
يف كاف��ة ث��ورات ال�شع��ب الفل�سطين��ي
وانتفا�ضات��ه باه��راً؛ فق��د اندفع��ت �إىل
مقدّ مة �صفوف املقاوم�ين وقاومت �أعداء
احلياة بروحه��ا؛ وتقطّ عت �سياط اجلالّد
على ج�سده��ا ،وكان��ت �سياج�� ًا اجتماعي ًا
واقت�صادي�� ًا غ��ذّ ى ا�ستم��رار ال�صم��ود
واملقاومة ال�شعبية.
"ال تقلق��وا �أن��ا بخ�ير وكل �ش��يء هن��ا
بخري" ..به��ذه الكلمات حاول��ت الأ�سرية
مي���س �أب��و غو�ش من خمي��م قلنديا �شمال
القد���س املحتل��ة �أن تطمئ��ن والديه��ا
اللذي��ن و�ص�لا مرحل��ة كب�يرة م��ن القلق
عليه��ا حني �سمع��ا قبل �أ�سابيع ب���أن �إدارة
�سجون االحتالل تعاقب الأ�سريات.
وج��اءت هذه الكلم��ات مطمئنة لهما رغم
علمهم��ا �أن مي���س حت��اول فق��ط �أن ته ّون
كل �ش��يء عليهم��ا و�أنها حت��اول كذلك �أال
ت�شغل بالهما �أكرث يف �أي �شيء يتعلق بها.
وتعي���ش الأ�س�يرات واقع��ا قا�سي��ا وفق��ا
ل�شه��ادات �أ�س�يرات حم��ررات خرج��ن
م��ن �سج��ون الظل��م ،حي��ث حت��اول �إدارة

ال�سج��ون "اال�ستق��واء" عليه��ن ح�س��ب
الو�صف احلريف للمحررات.

طاقة ايجابية
وق��ال وال��د الأ�س�يرة �أب��و غو�ش ل��ـ مكتب
�إع�لام الأ�سرى �إن زيارت��ه البنته متنحه
نوع��ا م��ن الطاق��ة الإيجابي��ة؛ حي��ث
حت��اول تب�سي��ط �أم��ور اعتقاله��ا �أم��ام
عائلته��ا ق��در الإم��كان ،ولكن��ه يعل��م يف
داخل��ه �أنها حتاول فق��ط طم�أنته رغم ما
متر به من ظروف اعتقال �سيئة.
ويو�ض��ح ب�أن مي�س الت��ي تعر�ضت ل�صنوف
تعذي��ب خمتلف��ة يف بداي��ة اعتقاله��ا؛
حتاول ع��دم احلديث �أم��ام عائلتها حول
م��ا تعر�ضت له ،وحني �س�أله��ا والدها ماذا
فعلوا بك؟ قالت ال �أريد احلديث عن ذلك
لأن��ه �أ�صبح م��ن املا�ضي ،و�أخف��ت دموعها
خلف ابت�سامة م�صطنعة.

مرارة االنتظار
وي�ش�ير الوال��د �إىل �أن �أخب��ارا ن�شرته��ا
و�سائل الإعالم ح��ول م�ضايقة ال�سجانني
للأ�سريات م�ؤخ��را ب�سبب اعرتا�ضهن على
معاقب��ة �إحداه��ن؛ فانتظر بف��ارغ ال�صرب
�أي ر�سالة �أو ات�ص��اال من املحامي �أو زيارة
تطمئن��ه عليه��ا ،ف��كان الرد منه��ا �أن "كل
�شيء بخري ال تقلق"!
ويب�ين �أب��و غو�ش ب�أن فك��رة اعتقال فتاة

�أثق��ل �ألف مرة م��ن اعتقال �ش��اب؛ فحني
تعر���ض جنل��ه �سليمان لالعتق��ال مل يكن
يقلق به��ذا ال�شكل الكب�ير ،ومل يكن يفكر
طيل��ة الوقت كي��ف �ستم��ر الأي��ام عليه،
ولكن من��ذ اعتق��ال ابنته وه��و ُيحرم من
النوم ل�ساعات طويلة يوميا وهي ال تغادر
تفكريه.
وي�ضي��ف ":الفت��اة يف جمتمعنا لها مكانة
خا�ص��ة؛ ف�لا يجب �أن تتعر���ض لأي �شكل
م��ن الإهانة وال ميكن �أن يتعر�ض لها احد
ب�سوء ،فما بالكم حني يتم اعتقال طالبة
جامعي��ة م��ن منزله��ا يف �ساع��ات الفج��ر
بوح�شي��ة وتتعر���ض لل�ض��رب وال�شب��ح
العني��ف وث��م تنق��ل �إىل زنازي��ن بعي��دة
ع��ن منزلها وعائلتها التي مل تعتد غيابها
�أكرث من ب�ضع �ساعات؟!".
ولعل ه��ذه الكلم��ات تنعك���س على جممل
عائ�لات الأ�س�يرات الفل�سطيني��ات الذين
ُيجمع��ون عل��ى �ض��رورة العم��ل ب�ش��كل
ج��دي لإطالق �سراحهن للتخل�ص من هذا
الظلم ،خا�ص��ة و�أن ال�سجان ي�ستفرد بهن
ويح ّول ظروف اعتقالهن ملقيتة.

انتهاك للحقوق
وزارة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين� ،أكدت �أن
�سلط��ات االحت�لال الإ�سرائيل��ي ال تتورع
ذرع ًا يف انتهاك حقوق املر�أة الفل�سطينية
واغتي��ال حقوقه��ا الإن�سان��ة م��ن خ�لال

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

املمار�س��ات القمعی��ة الت��ي تنتهجه��ا يف
التعامل مع اال�سريات الفل�سطينيات.
وبین��ت ال��وزارة �أن االحت�لال اعتق��ل
من��ذ الع��ام (� )1967أك�ثر م��ن ()16
�أل��ف ام��ر�أة فل�سطينية يف ظ��روف �سيئة
للغای��ة ،میار���س بحقه��م �أق�س��ى و�أب�ش��ع
�أن��واع التعذی��ب اجل�س��دي والنف�س��ي،
حی��ث یتعر�ض��ن بنی احل�ین والآخ��ر �إىل
اعت��داءات وح�شی��ة �س��واء بالإي��ذاء
اللفظ��ي اخلاد���ش للحی��اء �أو االعت��داء
اجل�س��دي من قبل ال�سجين��ات اجلنائيات
الإ�سرائيلي��ات ،وال يف�صله��ن ع��ن ق�س��م
اجلنائي��ات �س��وى ب��اب بال�ستيك��ي ،حيث
ي�ضط��ررن ل�سم��اع ال�شتائ��م البذيئ��ة
وال�ص��راخ املزع��ج والطّ رق عل��ى الأبواب
والنوافذ.
و�أ�شارت الوزارة �أن عدد حاالت االعتقال
ل��دى االحتالل الع��ام املا�ضي ( )٢٠١٩يف
�صفوف الن�س��اء بل��غ ( )128فل�سطينية،
وخالل العام احلايل ُ�سجل اعتقال ()29
فل�سطيني��ة من��ذ مطل��ع ( ،)٢٠٢٠دون
مراعاة للحالة الإن�سان��ة التي تتمتع بها
امل��ر�أة ،مث��ال اال�سرية ا�س��راء اجلعابي�ص
الت��ي تع��اين م��ن ح��روق يف كاف��ة انحاء
ج�سده��ا ومل يت��م مراع��اة ظروفه��ا،
وغريه��ا �سبعة �أ�س�يرات جريح��ات �أُ�صنب
�أثن��اء االعتقال ،عاي�ش��ن ظروف حتقيق
ج�سدي��ة ونف�سي��ة �صعب��ة ،ومنه��ن م��ن

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

يتعر�ض��ن للع��زل االنف��رادي ،يف زنازي��ن
�ضيقة ومعتمة وقذرة.
و�أ�ضافت ،مازال هن��اك ( )4ا�سريات رهن
االعتق��ال الإداري ،وهن :ب�شرى الطويل
و�ش��ذى ح�سن م��ن رام اهلل ،و�شروق البدن
م��ن بيت حل��م ،و�آالء الب�شر م��ن قلقيلية،
و�أن ( )27م��ن اجم��ايل الأ�س�يرات
يق�ضني �أحكام�� ًا خمتلفة ،و�أعالهن حكم ًا
الأ�سريت��ان �ش��روق دويات م��ن القد�س ،و
�شاتيال �أبو ع ّياد م��ن املناطق املحتلة عام
بال�سجن 16عا ًما،
( ،)1948املحكوم��ات ّ
والأ�سريت��ان عائ�ش��ة الأفغ��اين ،ومي�سون
بال�سج��ن
مو�س��ى اجلب��ايل املحكوم��ات
ّ
15عا ًم��ا ،وكل م��ن الأ�س�يرات ف��دوى
حم��ادة و�أم��اين احل�شي��م ونوره��ان عواد
املحكوم��ات بال�سج��ن �10سن��وات ،فيما ال
تزال (� )12أ�سرية موقوفات.
ویقب��ع حالی�� ًا � 43أ�س�یرة داخ��ل �سج��ن
"ه�شارون والدامون" بينهن ( )16ا�سرية
�أم ،وبينه��ن امه��ات مري�ض��ات وم��ن ب�ين
الأ�سريات هناك ( )13ا�سرية من القد�س،
و( )6ا�سريات م��ن الداخل ،وا�سريتان من
قط��اع غ��زة ،والباق��ي ( )22م��ن ال�ضفة
الغربية ،وتعترب الأ�سرية "�أمل طقاطقة"
من بيت فجار يف حمافظة بيت حلم �أقدم
الأ�س�يرات ،حيث اعتقل��ت بتاريخ ١كانون
اول(دي�سم�بر) ,2014وتق�ض��ي حكم��ا
بال�سجن الفعلي ملدة � 7سنوات.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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مخازن الغاز ومحطات الوقود العشوائية ..
قنابل موقوتة بين السكان

ت�ش��كل ظاه��رة انت�ش��ار خم��ازن الغ��از غ��از كب�ير يف خانيون���س يف �أح��د املناطق  7ل�سن��ة  2000والت��ي تتعل��ق ب�ش��روط تهوي��ة جيدة مع توفري جهاز �إطفاء يعمل حملة إزالة

وحمط��ات الوق��ود الع�شوائية ب�ين منازل
املواطنني يف قطاع غزة ،خطر ًا كبري ًا على
حي��اة املواطن�ين وممتلكاته��م ،يف حال��ة
انفج��رت تلك املخازن؛ خا�صة �أنها تفتقر
�إىل �أدنى متطلبات الأم��ن وال�سالمة التي
ت�ضعه��ا اجله��ات الر�سمي��ة املتخ�ص�ص��ة؛
ناهي��ك �أنه��ا تعدّ انته��اكا �صارخ��ا للقانون
الأ�سا�س��ي الفل�سطين��ي ال��ذي ينظم عمل
تلك املحطات.
و�سجلت ع��دة انفجارات �ضخمة وقعت يف
�أك�ثر م��ن خمي��م ومنطقة يف قط��اع غزة،
و�أوقعت ع�شرات القتلى واجلرحى ،والتي
كان �آخره��ا انفج��ار �صهريج كب�ير و�ضعه
�أحد �أ�صح��اب املخابز يف خميم الن�صريات
و�سط قطاع غزة مبنطقة مكتظة.
وت�سب��ب ه��ذه احلري��ق يف ا�ست�شه��اد 15
مواطن ًا و�إ�صابة � 58آخرين بجراح بينهم
 14بحالة حرجة جدً ا ،وتدمري عدد من
املحالت التجارية ومركبات املواطنني.
وتو�صل��ت وزارة الداخلية وف��ق التحقيق
الأويل �إىل �أن احلري��ق ناجم عن ت�سريب
للغ��از داخ��ل خمب��ز ،م��ا �أدى ال�شتع��ال
النريان يف املكان ،تاله انفجار لأ�سطوانات
الغاز ،وامتداد للحريق للمرافق واملحالت
املال�صقة.
و�سب��ق هذا االنفجار ،ان��دالع حريق كبري
يف فرباي��ر املا�ض��ي �إث��ر انفج��ار �صهري��ج

الزراعي��ة ،ولكن كونه بعي��د ًا عن ال�سكان
مل يح��دث �أي �ضحاي��ا ،وف��ق م��ا ر�صدت��ه
"فل�سطني".
ويف � 2009أدى انفج��ار انبوب��ة غ��از
يف �أح��د م�ستودع��ات الغ��از ب�ين من��ازل
املواطن�ين يف منطق��ة ج��ورة العق��اد يف
مدين��ة خ��ان يون���س جن��وب قط��اع غزة،
ال�ست�شه��اد ع��دد م��ن املواطن�ين و�إ�صاب��ة
�آخرين ،وتدمري عدد من املنازل.
و�أم��ام تل��ك احل��وادث املميت��ة ،ال زال
املواطن��ون يت�ساءلون عن ج��دوى تواجد
تل��ك املن�ش���آت يف حمي��ط منازله��م دون
حت��رك ج��دي م��ن اجله��ات امل�س�ؤول��ة
لإزالته��ا ،رغ��م �أن ذل��ك يع��دّ خمالف��ة
ل�ش��روط ال�سالم��ة وال�صح��ة املهني��ة
ا�ستن��اد ًا للمادة رقم  90م��ن قانون العمل
رقم  7ل�سنة  2000والتي تتعلق ب�شروط
ال�سالمة وال�صحة املهنية.
بع���ض اجله��ات الر�سمي��ة ب��د�أت فعلي�� ًا
ب�إج��راءات لإزال��ة خم��ازن تعبئ��ة الغ��از
من ب�ين املخيمات لتجنب وق��وع احلوادث
القاتل��ة ب�ين املواطن�ين و�إيج��اد م��كان
خم�ص�ص لها بعيدً ا عن مكان ال�سكن.
ويع��د وج��ود خم��ازن الغ��از ب�ين بي��وت
املواطن�ين والأ�س��واق ،خمالف��ة ل�ش��روط
ال�سالم��ة وال�صحة املهني��ة وذلك ا�ستناد ًا
للم��ادة رق��م  90م��ن قان��ون العم��ل رق��م

ال�سالمة وال�صحة املهنية.
وتل��زم امل��ادة  133م��ن نف���س القان��ون
بالإغ�لاق الكل��ي والف��وري لكاف��ة نق��اط
بيع الغ��از والوقود الع�شوائي��ة واملخالفة
ل�شروط ال�سالم��ة وال�صحة املهنية والتي
ت�شكل خطر ًا كبري ًا على حياة العاملني بها
واملواطنني بجوارها.
كم��ا ي�ش�ترط القان��ون �أن يراع��ى يف
حمطات الغاز وحمطات املحروقات توفري
ا�شرتاط��ات ال�سالم��ة والوقاي��ة� ،أوله��ا
�إن�ش��اء خ��زان مي��اه تخ�ص���ص ل��ه م�ضخة
مي��اه تعمل عن��د احلاج��ة ،وو�ضع لوحات
�إر�شادية متنع التدخني.
كم��ا تن���ص م��واد القان��ون عل��ى �أن
تك��ون من�ص��ة تعبئ��ة الغ��از م��ن الباطون
ومفرو�ش��ة بع��ازل مينع االحت��كاك �أثناء
التنزي��ل والتحميل ،و�س�ير متحرك لنقل
اال�سطوان��ات م��ن ال�سي��ارة �أو املركبة �إىل
املن�ص��ة ،ونقلها بو�ساط��ة �سري متحرك من
املن�صة وهي مليئة �إىل املركبة.
ويل��زم القانون جتن��ب تراك��م ال�شحنات
الكهربائي��ة ال�ساكن��ة ب�إج��راء التو�صيل
الأر�ض��ي للخ��زان ،و�أن تك��ون الأماك��ن
القريب��ة م��ن خزان��ات الغ��از نظيف��ة
وخالي��ة م��ن الأع�ش��اب والرتاكم��ات
القابل��ة لال�شتع��ال� ،إ�ضاف��ة �إىل و�ض��ع
املولد الكهربائ��ي يف غرفة م�ستقلة وذات

تلقائي ًا.
كم��ا يج��ب �أن تتوف��ر يف حمط��ات تعبئة
الغ��از وحمط��ات املحروق��ات جمي��ع
موا�صف��ات و�ش��روط ال�سالم��ة الت��ي
تقره��ا ال��وزارات واجله��ات املخت�ص��ة
الأخ��رى .ويج��ب عل��ى �صاح��ب العم��ل
مراع��اة ا�شرتاط��ات ال�سالم��ة التالية يف
م�ستودع��ات الغ��از ،وف��ق امل��ادة اخلام�سة
م��ن القان��ون ،و�أهمه��ا �أال تق��ل م�ساح��ة
امل�ستودع عن ( )24مرت ًا مربع ًا ،و�أن تكون
ارت��دادات امل�ست��ودع مب�ساف��ة ال تق��ل عن
(� )10أمت��ار عن �أي �سك��ن يقع بالقرب من
�أ�ضالعه.
ويج��ب وف��ق القان��ون ع��دم االحتف��اظ
ب�أك�ثر م��ن (� )5أ�سطوان��ات مليئ��ة بالغاز
داخ��ل م��كان بي��ع الأ�سطوان��ات وي�سم��ح
بو�ض��ع الأ�سطوان��ات الفارغ��ة ،عل��ى �أن
تك��ون �أر���ض امل�ست��ودع معزول��ة مب��ادة
متن��ع االحت��كاك ،و�أن تك��ون التو�صيالت
الكهربائي��ة معزول��ة ،و�أن تك��ون مفاتيح
ت�شغيل الكهرباء خارج مبنى امل�ستودع.
كم��ا يطل��ب القان��ون و�ض��ع �إ�ش��ارات
حتذيري��ة ت��دل عل��ى وج��ود الغ��از ومنع
التدخ�ين ،وتو�ض��ع �أ�سطوان��ات �إطف��اء
احلري��ق على باب امل�ستودع يف مكان ظاهر
و�أن يك��ون م�صدر مياه قري ًب��ا مع خرطوم
قاذف للإطفاء.

بلدي��ات قط��اع غزة ب��د�أت بحمل��ة �إزالة
نق��اط بي��ع الغ��از الع�شوائي��ة بالتع��اون
م��ع �شرط��ة البلدي��ة وذل��ك حر�ص�� ًا على
االلتزام مبعايري ال�سالمة املهنية ملا ت�شكل
خطر على املواطن�ين والإ�ضرار بامل�صلحة
العامة.
ونوهت البلدي��ات �أنها ر�ص��دت العديد من
نق��اط بي��ع الغ��از الع�شوائي��ة يف املدين��ة
حي��ث مت التعام��ل مع الع�ش��رات من نقاط
البي��ع الع�شوائي��ة ومت �إبالغه��م ب�ضرورة
الإزالة الفورية لها.
و�أ�ضاف��ت البلدي��ات �أنه��ا �ستتاب��ع عملي��ة
�إغ�لاق النق��اط واتب��اع كاف��ة الأ�ش��كال
القانونية لإزالة خطر هذه النقاط.
ونوه��ت �أن وج��ود ه��ذه النق��اط يف مث��ل
هذه الأماكن يخال��ف نظام احلرف واملهن
وال�صناعات وقانون تنظيم املدن ،م�شددة
�أنه��ا ل��ن تعط��ي �أي ترخي���ص لنقطة بيع
غاز ق��د ت�شكل خطر على حياة وممتلكات
املواطنني.
ووجه��ت البلدي��ات ر�سال��ة �إىل �أ�صح��اب
النق��اط الع�شوائية ب�ض��رورة التعاون مع
البلدي��ة والإزالة الفوري��ة لهذه النقاط،
ودعت املواطنني للإبالغ عن �أي نقاط بيع
غ��از قد ت�ش��كل �أي خط��ر عل��ى املواطنني
التخاذ الإجراءات املنا�سبة �ضدها.
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لم تسجل أي إصابة بالفيروس

الصحة..استنفار وجهوزية لمنع زحف “كورونا” لغزة

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
حال��ة م��ن الذع��ر واخل��وف �أثاره��ا
فريو���س كورون��ا امل�ستج��د يف �أرج��اء
الع��امل ،فحا�ص��رت ال��دول نف�سه��ا
بنف�سه��ا ج��راء تف�شي��ه ب�سرع��ة
ال�برق ،بع��د �أن ح�ص��د �أرواح الآالف
م��ن الب�شر ،وم��ا زال يح�صد الكثري يف
طريق��ه دون �أن يتو�صل العلماء مل�صل
للوقاية منه.
ويف قطاع غزة ال�صغري واملحا�صر منذ
م��ا يزيد ع��ن  13عاماً ،الأم��ر مغاير
متام��اً ،فاحل�صار والعزل��ة عن العامل
اخلارج��ي ج��اء ه��ذه امل��رة بفائ��دة،
ومنع الأذى من �أن يقرتب من الأهايل
ال�صامدين على مدار �سنوات احل�صار.
وبالرغ��م م��ن خل��و غ��زة م��ن ه��ذا
الفريو���س القات��ل� ،إال �أن وزاره
ال�صح��ة بغ��زة مل ت�سج��ل �أي �إ�صابة
به��ذا املر���ض ،يف وق��ت ال ت�أل��و جهد ًا
يف احلف��اظ عل��ى �صح��ة املواطن�ين،
واتخ��ذت �سل�سل��ة م��ن اج��راءات
الوقاية ملواجهة فريو�س كورونا.
د.جم��دى �ضه�ير نائ��ب مدي��ر ع��ام
الرعاي��ة االولي��ة ورئي���س اللجن��ة
املركزي��ة ملكافحة فريو���س الكورونا،
�أك��د على خلو قطاع غ��زة من فريو�س
كورونا.
و�أ�ش��ار �ضه�ير �إىل �أن وزارة ال�صح��ة
توا�ص��ل اتخ��اذ الإج��راءات ،وتوفري
جمي��ع امل��واد وامل�ستلزم��ات ال�صحية
والتجهي��زات الالزم��ة بالتع��اون م��ع
خمتلف اجلهات ،ويف مقدمتها منظمة

ال�صحة العاملية.
وب�ين �أن الطواق��م الطبي��ة تعم��ل
عل��ى م��دار ال�ساع��ة حفاظ�� ُا عل��ى
�صح��ة املواطن�ين ،وذل��ك م��ن خ�لال
اج��راء الفحو�ص��ات الطبي��ة جلميع
العائدي��ن اىل قط��اع غ��زة عرب معرب
رف��ح ال�بري ،وار�شاده��م ب�ض��رورة
االلت��زام ب�إجراءات احلج��ر املنزيل
االح�ترازي مل��دة  14يو ًم��ا ،واتب��اع
االر�ش��ادات ال�صحي��ة الوقائية ،ومن
يخالف �سيقع حتت طائلة امل�س�ؤولية.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف�إن��ه مت و�ض��ع
بروتوك��ول للتعام��ل م��ع الوافدي��ن
من ال��دول املوبوءة بفريو���س كورونا
وحجره��م مل��دة ( )14ي��وم يف م��كان
خم�ص���ص للحج��ر ال�صح��ي جمه��ز
بكاف��ة اخلدم��ات الفندقي��ة ب�سع��ة
( )52غرفة.
و�أعل��ن �ضه�ير �أنه ج��ارى االنتهاء من
جتهي��ز امل�ست�شف��ى املي��داين ب�سع��ة
(� )30سري��ر للح��االت العادي��ة،
وم��ن (� )6-8سري��ر للعناية املركزة،
م�ؤك��دا �أن��ه مت ت�شكي��ل خم���س جلان
فرعي��ة يف املناطق ال�صحية للرعاية
الأولي��ة التابع��ة للجن��ة املركزي��ة،
يت��م م��ن خالله��ا التحقق م��ن �سالمة
الإج��راءات الالزم��ة ،وتنفي��ذ
ال�سيا�س��ات العام��ة ورف��ع التقاري��ر
الدورية.
واىل جان��ب ذل��ك ،عق��دت وزارة
ال�صح��ة العدي��د م��ن اللق��اءات
التثقيفي��ة التوعوي��ة للحف��اظ على

�صح��ة و�سالم��ة املواطنني م��ن خالل
دائرة التثقي��ف ال�صحي� ،إ�ضافة اىل
طباع��ة �أك�ثر م��ن � 22أل��ف مطوي��ة
تثقيفي��ة و 2000يافط��ة جداري��ة،
وتوزيعه��م داخل امل�ساج��د واملدار�س
وريا�ض االطف��ال وامل�ساجد واملجتمع
املحلي.
وخ�ص�ص��ت ال��وزارة الرق��م املج��اين
املبا�ش��ر ( )103لال�ستف�سار واالبالغ
عن �أي تطورات �صحية بني العائدين
اىل قط��اع غزة� ،إىل جانب اجراءات
احلج��ر ال�صحي املنزيل ملدة  14يوم ًا
من تاريخ و�صولهم.

كوادر طبية مؤهلة
من جهته ،قال مدير دائرة املختربات
بوزارة ال�صحة بغزة عميد م�شتهى":
�إن التحالي��ل اخلا�ص��ة بفريو���س
(كوفي��د" )-19كورون��ا" بات��ت
متواج��دة يف املخت�بر املرك��زي ل��دى
وزارة ال�صحة الفل�سطينية يف غزة".
و�أو�ض��ح م�شته��ى �أن��ه مت اج��راء
فحو�ص��ات للعائدي��ن اىل قط��اع غزة
م��ن امل�ست�ضاف�ين يف مرك��ز احلج��ر
ال�صح��ي مبعرب رفح الربي ،وقد كانت
فحو�صاته��م �سلبي��ة ومل يتم ت�سجيل
�أي ا�صاب��ة بينه��م ،مم��ا ي�ؤكد جمددا
خلو قط��اع غزة من فايرو���س كورونا
اجلديد.
ولف��ت م�شتهى� ،إىل �أن ك��وادر الوزارة
م�ؤهل��ة لإج��راء التحالي��ل اخلا�ص��ة
بالفايرو���س وفق�� ًا لنم��اذج مع��دة

م�سبق�� ًا للتعام��ل مع الأن��واع املختلفة
يرا �إىل �أن وزارة
م��ن الفريو�سات ،م�ش� ً
ال�صح��ة توف��ر اج��راءات ال�سالم��ة
للكوادر التي جتري التحاليل.

الكمامة الطبية..األنسب
وتعترب الكمامة الطبية احلل الأمثل
للحماية م��ن الإ�صاب��ة بالفريو�س يف
حال تواج��د �أ�شخا�ص م�صابني به يف
�أي مكان.
ويف هذا الإطار� ،أكد د .رامي العبادلة
مدي��ر دائ��رة مكافح��ة الع��دوى يف
وزارة ال�صح��ة� ،إىل �أن��ه يف ح��ال
اال�شتب��اه باملر�ض ي�ستل��زم ا�ستخدام
الكمام��ة الطبي��ة الت��ي ي�ستخدمه��ا
الأطب��اء واملمر�ضني خ�لال العمليات
اجلراحي��ة للحماي��ة م��ن الفريو�س،
وه��ي عب��ارة ع��ن �شري��ط م��ن لونني،
الفتا اىل خلو غزة من الفريو�س.
وقال� ":إن اللون الأبي�ض لديه قدرة
عل��ى امت�صا���ص ال��رذاذ ال��ذي يخرج
م��ن الأنف والفم ،واجله��ة ذات اللون
الأزرق حتت��وي عل��ى طبق��ة مفل�ترة
متن��ع دخ��ول �أي نوع م��ن البكترييا �أو
اجلراثي��م ،حيث تت�أل��ف هذه اجلهة
م��ن ث�لاث طبق��ات رفيع��ة للغاي��ة،
وتعترب الطبقة الو�سطى منها مبثابة
م�صف��اة للجراثي��م ،حي��ث حتت��وي
عل��ى �سائل قادر عل��ى ت�صفية الهواء
الداخل".
و�أو�ض��ح د .العبادل��ة �أن الكمام��ات
الطبي��ة ي�ستخدمه��ا امل�ص��اب نف�س��ه

واملتعامل�ين املبا�شري��ن م��ع احلال��ة
امل�شتب��ه ب�إ�صابته��ا بالفريو���س،
وللمر�ض��ى الذي��ن يعانون م��ن التهاب
اجله��از التنف�سي ،م�ش�يرا �أنه ال ميكن
ا�ستب��دال الكمام��ة الطبي��ة بقط��ع
القما���ش ،لأنه��ا تتبل��ل وت�صب��ح مادة
رطبة ال�ستقبال الفريو�س.

نصائح هامة
و�أو�ص��ى العبادلة املواطن�ين بتجنب
التجمه��ر والتواج��د يف الأماك��ن
املزدحم��ة ،وذل��ك �ضم��ن اج��راءات
الوقاي��ة وحماي��ة املجتم��ع م��ن
فايرو�س كورونا امل�ستجد.
و�أكد على �ضرورة التجاوب والتعاطي
االيجابي مع كاف��ة االجراءات التي
تعل��ن عنه��ا وزارة ال�صح��ة م��ن بينها
الت��زام العائدي��ن اىل غ��زة وخا�صة
املعتمري��ن باحلج��ر املن��زيل م��دة
( )14يوم من عودتهم.
كم��ا وج��ه دعوت��ه اىل كب��ار ال�س��ن
وذوي املناع��ة ال�ضعيف��ة �إىل احل��د
من احلركة والتزامهم طرق الوقاية
ال�سليم��ة� ،إ�ضافة اىل عدم امل�صافحة
بالتقبي��ل والعن��اق ،وع��دم ا�ستخدام
الأغرا�ض ال�شخ�صية ل�شخ�ص �آخر.
ووفق ًا ملنظم��ة ال�صح��ة العاملية ،ف�إن
فريو���س (كوفي��د )-19ه��و فريو���س
جديد ،يرتب��ط بعائل��ة الفريو�سات،
الت��ي ينتم��ي �إليه��ا الفريو���س امل�سبب
ملر���ض (�س��ارز) وبع���ض �أن��واع الزكام
العادي.
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انتشار اإلشاعات أخطر من فيروس «كورونا»
غزة -الر�أي
�أح��دث فريو���س كورون��ا (كوفيد )19
هلعا وا�سعا حول العامل ،و�سط �شائعات
غ�ير دقيق��ة ح��ول �سب��ل الوقاي��ة من
الع��دوى التي �أدت لوف��اة الآالف حتى
اللحظة.
ومم��ا ال �شك في��ه� ،أن مواق��ع التوا�صل
ق�صرت امل�سافات ،و�أذابت
االجتماعيّ ،
احل��دود بني بلدان الع��امل �أجمع ،فقد
اتخذ كث�يرون من الأخب��ار واملعلومات
التي تبثها ،موجه��اً ،ومر�شد ًا لهم ،دون
حتري الدق��ة وامل�صداقي��ة ،والوقوف
عل��ى املزي��ف منه��ا م��ن احلقيق��ي،
وال�شائعة من الواقع.
خ�صو�ص�� ًا �أن املتتب��ع لل�شائع��ات الت��ي
تروجه��ا ه��ذه املواق��ع ،يج��د �أنه��ا
بات��ت تط��ال قطاع��ات ح�سا�س��ة،
كالقط��اع ال�صح��ي والأمن��ي واملناخ��ي
واالقت�ص��ادي ،والأخط��ر ،ه��و ان�سياق
�أف��راد املجتمع خل��ف ه��ذه الأكاذيب،
ب��ل وامل�ساهمة يف ن�شرها وتداولها ،عن
عدم دراية ووعي يف التعامل معها.
خمت�ص��ون قال��وا �إن ال�شائع��ات،
وحتدي��د ًا املتعلق��ة بالأوبئ��ة ،وعل��ى
�سبي��ل املث��ال ،فريو���س كورون��ا ،ته��دد
�سالم��ة وا�ستق��رار املجتم��ع ،داع�ين
�إىل ع��دم التج��اوب معه��ا ،ومالحق��ة
مروجيه��ا ق�ضائياً ،وتغلي��ظ العقوبات
عليه��م� ،إىل جان��ب تكثي��ف احلم�لات
التوعوي��ة لأف��راد املجتم��ع بخط��ورة
هذه الظاهرة.
بدوره��ا؛ دع��ت وزارة ال�صح��ة
الفل�سطيني��ة بغزة ،اجله��ات املخت�صة

�إىل تتب��ع املن�ش��ورات امل�ضلل��ة الت��ي
ته��دف اىل ب��ث اال�شاع��ات وزعزع��ة
املواطنني وارباك املنظومة ال�صحية.
وجددت ال�صح��ة يف بيان لها ،ت�أكيدها
�أن قطاع غزة اليزال خالي ًا من فريو�س
كورونا اجلديد.
وعربت ال��وزارة عن تقديره��ا الرفيع

ل��دور الإعالمي�ين يف ن�ش��ر الر�سائ��ل
الإعالمية املتزنة ا�ستن��اد ًا للمعلومات
الر�سمي��ة التي تن�شرها ال��وزارة حول
فايرو�س كورونا اجلديد ( كوفيد)19
لو�ض��ع اجلمه��ور يف حقيق��ة الو�ض��ع
ال�صح��ي لقطاع غزة �أو ً
ال ب�أول وتعزيز
اجلبهة الداخلية.

و�أهاب��ت باجلمي��ع للتحل��ي بامل�س�ؤولية
االخالقي��ة والديني��ة والوطني��ة
يف حمارب��ة ال�شائع��ات واالب�لاغ ع��ن
مثرييه��ا ومتابعة ما ين�شر من معلومات
متتابع��ة م��ن وزارة ال�صح��ة واجله��ات
الر�سمية حول املر�ض.
من جانبها؛ قالت ال�شرطة الفل�سطينية

يف قطاع غزة �إنها ا�ستدعت مواطن ًا من
�شمال قط��اع غزة ،عل��ى خلفية قيامه
برتوي��ج �شائعات عرب مواق��ع التوا�صل
االجتماع��ي تتعل��ق مبعلوم��ات كاذب��ة
حول ح��االت �إ�صابة بفايرو�س كورونا
يف غزة.
و�أك��د املتح��دث با�س��م ال�شرط��ة �أمي��ن
البطنيج��ي� ،أن ال�شرط��ة �أخلت �سبيل
املواطن بع��د توقيعه عل��ى تعهد بعدم
تكرار ذلك.
ودع��ت ال�شرطة املواطنني �إىل التحلي
بامل�س�ؤولي��ة وااللت��زام مب��ا ي�ص��در عن
اجله��ات الر�سمي��ة به��ذا اخل�صو���ص،
م�ؤك��دة �أنه��ا ل��ن ن�تردد يف اتخ��اذ
الإج��راءات القانوني��ة بح��ق مروجي
ال�شائعات.
�أم��ا املكتب الإعالم��ي احلكومي ف�أ�صدر
ت�صريحا ها ًما بخ�صو�ص ن�شر معلومات
ً
ميداني��ة غ�ير �صحيح��ة ع��ن ا�شتب��اه
ب�إ�صابات فريو�س كورونا.
و�أه��اب بالن�شط��اء وال�صفح��ات
الإخبارية ع�بر التوا�صل االجتماعي
بع��دم ن�شر �أي اخب��ار متعلقة بفريو�س
كورون��ا م��ا مل تك��ن �ص��ادرة ع��ن وزارة
ال�صح��ة او الناطق با�سمه��ا او اللجنة
الطبي��ة ملواجه��ة الفريو���س ،يف ظ��ل
�ضوء تكرار ن�شر معلومات ميدانية غري
�صحيحة ع��ن ا�شتباه ب�إ�صابات فريو�س
كورون��ا ون�سبها ل�شهود عي��ان �أو م�صادر
جمهولة.
و�أك��د املكت��ب الإعالم��ي� ،أن كل م��ن
يخالف ذلك �سيعر�ض نف�سه للم�ساءلة
القانونية بتهمة ترويج الإ�شاعات.

صنفا من (الكانتينا)
بمنع 140
ً

االحتالل يتناوب مع “كورونا” باستهداف األسرى
غزة -الر�أي
يف ظ��ل ا�ستم��رار تف�شي فريو���س "كورونا"
يف الع��امل ويف �إ�سرائي��ل والأرا�ض��ي
الفل�سطيني��ة املحتل��ة ،ت��زداد املخ��اوف
م��ن انتق��ال الفريو���س �إىل داخ��ل �سج��ون
االحت�لال الإ�سرائيل��ي ،م��ا ي���ؤدي �إىل
�إ�صابة الآالف م��ن الأ�سرى بهذا الفريو�س
اخلط�ير يف ظل انعدام الظ��روف ال�صحية
املالئم��ة داخ��ل املعتق�لات وال�سج��ون
الإ�سرائيلية.
مل تب��د �سلط��ات االحت�لال حت��ى الآن
�أي حت��رك لتوف�ير احلماي��ة ال�ضروري��ة
الالزمة ،ملن��ع و�صول فريو�س "كورونا" �إىل
داخل ال�سج��ون واملعتق�لات الإ�سرائيلية،
ومل تتخذ �أية �إج��راءات وقائية حلماية
الأ�س��رى م��ن �إمكاني��ة �إ�صابته��م به��ذا
الفريو���س اخلط�ير ال��ذي قد يه��دد حياة
الأ�س��رى ،علم��ا �أن �صحيف��ة "معاري��ف"
الإ�سرائيلي��ة ،ق��د ذك��رت قبل ع��دة �أيام،
�أن حكوم��ة االحتالل تفك��ر بالإفراج عن
الأ�س��رى الق�ص��ر ،يف ظ��ل انت�ش��ار فريو���س
"كورونا".

وعل��ى الرغ��م م��ن حتذي��ر كل امل�ؤ�س�س��ات
الفل�سطيني��ة املعني��ة ب�ش���ؤون الأ�س��رى،
ب�إمكاني��ة تعر���ض الأ�س��رى للإ�صاب��ة
بفريو���س "كورون��ا" داخ��ل ال�سج��ون
واملعتق�لات الإ�سرائيلي��ة ،ورغ��م مطالبة
اجلهات الر�سمي��ة احلكومية الفل�سطينية
�سلط��ات االحت�لال ،بالإف��راج ع��ن
الأ�س��رى ،ال �سيما املر�ض��ى منهم وامل�صابني
بالأمرا���ض املزمن��ة والأطف��ال ،حفاظ��ا
عل��ى �أرواحه��م يف ظ��ل تف�ش��ي فريو���س
"كورون��ا" يف �إ�سرائي��ل� ،إال �أن �سلط��ات
االحت�لال و�إدارات ال�سج��ون ال ت��زال
تتجاه��ل ه��ذه التحذي��رات واملطالب ،وال
تق��وم بالتزاماته��ا القانوني��ة والإن�سانية
املرتتب��ة عليه��ا ،جت��اه الأ�س��رى يف مث��ل
ه��ذه الظروف اخلطرية الت��ي تهدد �صحة
الأ�سرى وحياتهم.

 25سجن
وتفي��د امل�ؤ�س�س��ات الفل�سطيني��ة املعني��ة
ب�ش���ؤون الأ�س��رى �أن �سلط��ات االحت�لال
الإ�سرائيلي��ة حتتج��ز �آالف الأ�س��رى

واملعتقل�ين الفل�سطينيني ،داخل � 25سجنا
ومرك��ز توقي��ف ،وه��ذه ال�سج��ون تفتق��ر
يف غالبي��ة �أق�سامه��ا وزنازينه��ا �إىل احل��د
الأدن��ى من املقوم��ات ال�صحي��ة والآدمية،
فكث�ير منه��ا عالي��ة الرطوب��ة وع��دمي
التهوي��ة ال�سليم��ة ،ومنه��ا م��ن ه��ي م���أوى
للح�شرات وال�صرا�صري والفئران.
كم��ا ت�شه��د ه��ذه ال�سج��ون واملعتق�لات
اكتظاظ��ا كب�يرا يف �أعداد الأ�س��رى ،خا�صة
و�أن امل�ساحات املخ�ص�صة لالحتجاز خمالفة
لكل املعايري والقوانني الدولية والإن�سانية،
م��ا ي���ؤدي يف كثري م��ن احل��االت �إىل انت�شار
الأمرا�ض اجللدية والتنف�سية بني الأ�سرى
كالأنفلونزا والر�شح واحل�سا�سية.

بيئة خصبة
وكي��ل وزارة الأ�س��رى به��اء املده��ون ،قال
�إن �سج��ون االحتالل بيئة خ�صبة النت�شار
الأمرا���ض وخا�ص��ة فريو���س "كورون��ا"،
يرا �إىل �أن هناك مئ��ات الأ�سرى داخل
م�ش� ً
ال�سج��ون من املر�ضى امل�صاب�ين بالأمرا�ض
املزمن��ة وال�سرط��ان والقل��ب� ،إ�ضاف��ة �إىل

�ضعف مناعتهم.
و�أ�ض��اف املده��ون� ،أن وج��ود ع��دوى
"كورون��ا" امل�ستج��د يف ظ��ل الظ��روف
البيئي��ة وال�صحي��ة يف �سج��ون االحت�لال
م��ن االكتظ��اظ والرطوبة وقل��ة اخلروج
يف ال�شم���س واالكتظ��اظ ال�شدي��د داخ��ل
ال�سج��ون ،ناهيك عن ع��دم توفر املعقمات
اخلا�ص��ة ،كل ذل��ك ي�ساع��د يف انت�ش��ار
العدوى بني الأ�سرى الفل�سطينيني.
وطالب ال�صليب الأحمر الدويل ،بال�ضغط
عل��ى االحتالل لتوفري �إج��راءات الوقاية
وال�سالم��ة داخ��ل ال�سج��ون واملتابع��ة
احلثيث��ة حلماي��ة اال�س��رى� ،إىل جان��ب
ال�ضغ��ط على االحت�لال لت�سهيل التوا�صل
بني الأهايل وذويهم يف ال�سجون.
ودع��ا املدهون اجلهات الأممي��ة والدولية
واحلقوقية بالعمل اجلاد للإفراج العاجل
ع��ن الأ�س��رى املر�ض��ى ،خا�ص��ة امل�صاب�ين
بالأمرا�ض املزمنة والأطفال وكبار ال�سن.
وب�ين �أن االحتالل يوا�ص��ل جرائمه بحق
الأ�س��رى ،يف حماول��ة من��ه لإخ�ضاعه��م
ل�سيا�سات��ه ،وجعل حياتهم ال تطاق ،حيث

ق��ررت �إدارة ال�سجون �إزالة �أكرث من 140
�صنف�� ًا م��ن (الكانتين��ا) ال�سج��ون� ،شمل��ت
العدي��د من �أن��واع اخل�ض��راوات والبهارات
وامل��واد الغذائي��ة واللح��وم والأ�سم��اك،
والعديد من املنظفات كال�صابون وال�شامبو
يف ظ��ل الظ��روف اال�ستثنائي��ة القائم��ة
مبواج��ه فريو���س (كورون��ا) ،م��ن خ�لال
التنظيف والتعقيم والتطهري.
وا�ستط��رد بالقول ":الأ�س��رى يف معتقالت
االحت�لال ،ق��رروا الب��دء بخط��وات
ت�صعيدي��ة� ،ض��د �إدارة ال�سج��ون بدء ًا من
يوم��ي اجلمع��ة وال�سب��ت املقبل�ين ،و�أنه��م
ب�ص��دد تنفيذ برنام��ج احتجاجي متكامل
يف حال �أ�صرت ادارة ال�سجن على ا�ستمرار
تطبيق هذه العقوبات".
و�أ�ضاف��ت� ،أن قرار �سح��ب الأ�صناف ،ما هو
�إال ا�ستكمال لتو�صيات جلنة "�أردان" التي
بد�أت بتنفيذها بعد منت�صف عام ،2018
للت�ضييق على الأ�سرى ،و�سلبهم ُمنجزاتهم
التي حققوه��ا على مدار �سن��وات ن�ضالهم،
الفت��ة �إىل �أن الأ�س��رى ل��ن يقبل��وا به��ذه
االنتهاكات التع�سفية.
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المساعدات الملغومة ..أسلوب مخابراتي جديد إلسقاط المواطنين
غزة -الر�أي
ال يكف��ي وعي��ك ال�شخ�ص��ي
حلماي��ة نف�س��ك م��ن �ش��راك
االحت�لال ،فالع��دو ال ي��كل
وال مي��ل يف ح�ص��د املعلوم��ات
و�إ�سق��اط �أبن��اء الوط��ن وال
يوف��ر �أي طريق��ة يف ذل��ك،
ولي���س ذلك فح�س��ب بل يبتكر
طرق�� ًا لي�س��رق املعلوم��ات م��ن
خالله��ا عن��ك �أو ع��ن �أ�سرتك،
فيعم��ل جاه��د ًا عل��ى الدخول
�إىل بيتك لتكون حتت عينه.
فف��ي الف�ترة الأخ�يرة بات��ت
تظه��ر �صفح��ات يف مواق��ع
التوا�ص��ل االجتماع��ي تب��ث
يدع��ي تق��دمي
حمت��وى
ّ
امل�ساع��دات الطبي��ة واملالي��ة
والإغاث��ة االجتماعي��ة �إىل
�أبناء �شعبن��ا املكلوم ،ويف حال
و�ضع �إعجاب��ك �أو التحدث مع

مدي��ر ال�صفحة عل��ى اخلا�ص،
ي�صب��ح م��ن ال�سهل ج��د ًا عليه
اخ�تراق �أي ب��ي االنرتن��ت
اخلا���ص ب��ك والدخ��ول �إىل
جمي��ع الأجه��زة املت�صل��ة به،
في�صب��ح م��ن ال�سه��ل �سرق��ة
ال�ص��ور الت��ي عل��ى الأجه��زة
والر�سائ��ل و�سج�لات املكاملات
والفيديوه��ات ،وتك��ون �أنت �أو
زوجت��ك �أو �أم��ك �أو �أخت��ك �أو
ابنت��ك عر�ض��ة لالبت��زاز م��ن
قبل خمابرات االحتالل.
ومث��ل ه��ذه ال�صفح��ات تك��ون
كالفِ خ��اخ الت��ي ترت�ص��د
فرائ�سه��ا ،والتي م��ن �ش�أنها �أن
تك�سر نف�سك لالحتالل وتكون
له��م خادم��اً ،فلرمب��ا تك��ون
واع ملا ي��دور ولك��ن �أفراد
�أن��ت ٍ
عائلت��ك ال ميتلك��ون الوع��ي
ال��كايف مل��ا يج��دون يف مواق��ع

التوا�صل االجتماعي.
وحت��ى تُ ظه��ر ال�صفح��ة ل��ك
�أو لعائلت��ك ب�أنه��ا ت�سع��ى
خلدمت��ك ،تطل��ب يف بداي��ة
الأم��ر اال�س��م الرباع��ي
ورق��م الهوي��ة وم��كان ال�سك��ن
والهات��ف والربيد الإلكرتوين
االجتماعي��ة
واحلال��ة
واحلالة ال�صحي��ة ،وي�ستخدم
االحتالل مثل ه��ذه املعلومات
للإيق��اع بهم يف وح��ل العمالة
لا حاجاته��م املختلفة،
م�ستغ� ً
فكم �سمعنا مبثل هذه املواقف
وحق��ارة االحت�لال با�ستغالل
حاج��ة املواطن�ين لي�شغله��م
كعمالء ل�صاحله.
فالأم��ر ال يق��ف عن��د ه��ذا
احل��د ،فه��و يعم��ل عل��ى جل��ب
�أك�بر قدر ممكن م��ن املعلومات
عرب الأه��ايل و�أف��راد العائلة

فمث��ل ه��ذه ال�صفح��ات تعم��ل
عل��ى اخ�تراق العائ�لات فه��ي
موجهة �إىل �أ�صاحب احلاجة،
ولكي حت�صل على ت�سريح عمل
�أو امل�ساعدة يف حاجتك عليك
�أن تق��دم املعلومات ع��ن �أفراد
املقاوم��ة �أو خدم��ة االحتالل
يف �أم��ر يطلب��ه من��ك ال�ضابط
املُ�شغل.
وت��زرع ه��ذه ال�صفح��ات فكرة
ال�س�لام م��ع دول��ة االحت�لال
وخيار ال�سالم و�أن “�إ�سرائيل”
حمام��ة ال�س�لام الت��ي تق��دم
اخلدمات وتعمل على م�ساعدة
املواطن�ين وتظه��ر مبظه��ر
مالك ال�سالم ،وتعمل على نبذ
املقاوم��ة و�أن��ه ال فائ��دة منها
كم��ا تطلب من الذي��ن يطلبون
امل�ساعدات بالإدالء عن �أماكن
تواج��د املقاوم��ة �أو تق��دمي

املعلومات لالحتالل.
وهنا ال يكفي �أن تكون وحدك
واع مب��ا يحدث ،فعلي��ك العمل
ٍ
عل��ى توعي��ة الأه��ل والأبناء
م��ن حول��ك حت��ى ال ينته��ز
االحت�لال طيب��ة وب�ساط��ة
املواطنني يف حاجته.
ومت التنوي��ه �سابق�� ًا ع��ن
�صفح��ات لل�ضب��اط امل�شغل�ين
للمناط��ق ،ويطلب��ون فيه��ا
بالتبلي��غ ع��ن ال�شب��اب الذي��ن
يلق��ون احلج��ارة وكذل��ك
تق��دمي معلومات ع��ن �أي عمل
مقاوم.
فنن�صح��ك� ،أن تعم��ل عل��ى
توعية �أهلك وم��ن حولك و�أن
حت��ذر م��ن التعاط��ي م��ع مث��ل
ه��ذه ال�صفح��ات الت��ي تخ��دم
ال فهي تد�س
م�صال��ح الع��دو �أو ً
ال�سم يف الع�سل.
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"حمزة المغربي"
ٌ
ومسلسل ممتد من الهدم والتشريد
حكاية رباط،

القد�س املحتلة -الر�أي
"الرب��اط تكلي��ف م���ش ت�شري��ف واحنا قدرن��ا ن�ضل
مرابطني ه��ون ليوم الدين" بهذه العب��ارات الب�سيطة
العميق��ة ،يتحدث حم��زة املغربي ،عن خي��اره ،وخيار
ع�ش��رات الآالف م��ن املقد�سي�ين ،يف معرك��ة الرب��اط،
وال�صمود ،يف القد�س ،الت��ي ال تزال ف�صولها م�ستمرة،
لغايات هذه اللحظات.
كث� ً
يرا م��ا تت��وارد عل��ى �أعينن��ا ،ع�بر ال�شا�ش��ات
لعائ�لات مقد�سي��ة ،فق��دت
ق�ص���ص م�ؤمل��ة
املختلف��ة،
ٍ
ٌ
منازله��ا ،وتفق��د منازله��ا عل��ى م��دار الع��ام .مل تفقد
تل��ك العائ�لات م�ساكنه��ا بفع��ل الك��وارث الإن�ساني��ة،
�أو ال��زالزل والأعا�ص�ير ،ب��ل �إنّ ي��د ًا همجي��ة حمتلة،
�سعي حمم ٍوم منها لتهويد
امتدت لبيوتهم وهدمتها ،يف ٍ
القد�س ،و�أ�سرلتها.
يف ه��ذا الوق��ت ال��ذي ت�شاه��د في��ه �أعينن��ا ف�ص ًال من
ف�ص��ول حكاي��ات ه���ؤالء املقد�سي�ين ،تغف��ل �أعيين��ا
حكاي��ات زرع��ت يف ه�ؤالء
ع��ن زواي��ا �أخرى ،وج��ذور
ٍ
املقد�سيني� ،إراد ًة ،و�صمود ًا ،بانتظار يد الدعم والعون،
والتمكني.
عائل��ة م��ن العائ�لات الت��ي
حكايتن��ا الي��وم ،حكاي��ة
ٍ
ب��د�أت حكايته��ا م��ع القد�س ،من��ذ �أكرث من �أل��ف عام،
ً
مرابط��ة فيها ،بعد �أن قدم��ت للقد�س من بالد املغرب،
خ�لال ف�ترة احل��روب ال�صليبي��ة .ق�صتن��ا الي��وم هي
ق�ص��ة املقد�س��ي حمزة املغرب��ي ،وحكايت��ه ،مع ف�صول
الت�شريد ،وهدم املنازل املتكررة ،يف القد�س.

رباطٍ من قبل الوالدة ٌ
وإرث من
الصمود
ب��د�أت حكاية حمزة م��ع حب القد���س ،وع�شقها ،قبل
والدت��ه ،وال��ده حممد �سرحان املغرب��ي ،من املنا�ضلني

وحكم
القدام��ى ،الذين �شاركوا يف ث��ورة ،عام ُ ،1936
علي��ه بالإع��دام .متك��ن حمم��د م��ن الهرب م��ن �سجن
ع��كا ،والتحق الحق�� ًا بجي�ش اجله��اد املقد�س ،و�شارك
يف الهج��وم عل��ى ح��ي مونتفي��وري ،خ�لال ح��رب عام
.1948
بعد الع��ام  ،1948بقيت عائلة احل��اج حممد املغربي
ً
مقيم��ة بج��وار الأق�ص��ى ،حيث ح��ارة املغارب��ة ،ولكن
عائل��ة املغربي ،والآالف من العائ�لات املقد�سية كانت
جديد ،يف  ،7/6/1967حينما
ح��دث
موعد مع
على
ٍ
ٍ
ٍ
احتل��ت ق��وات االحت�لال الإ�سرائيلي� ،ش��رق القد�س،
وبلدته��ا القدمية ،وبعد االحت�لال ب � 4أ ّيام� ،سارعت
�سلط��ات االحت�لال الإ�سرائيل��ي له��دم ح��ارة املغاربة
بالكام��ل" .م��رة �أب��وي كبرية بالعم��ر و�سمين��ة ،وهي
طالع��ة م��ن بيتن��ا ب�سرع��ة ،انك�س��رت رجله��ا ،ول��وال
�س�تر ربنا لراح��ت حتت الردم" به��ذه العبارات و�صف
حمزة املغرب��ي ما علق بذاكرته من حلظات الت�شريد،
والتع�س��ف الإ�سرائيل��ي ،خ�لال ه��دم و�إخ�لاء ح��ارة
املغاربة.
هاج��رت �أ�سرة املغرب��ي �إىل الأردن ،خوف�� ًا على م�صري
احلاج حممد ،املطلوب لالحتالل الإ�سرائيلي ،ولكن �آل
املغرب��ي ما لبثوا �أن عادوا للقد�س ،يف العام � ،1970إذ
مل ي�ستطيعوا مع فراقها �صرب ًا.

جبل المكبر وبداية المعاناة
بعد ع��ودة العائلة �إىل القد�س� ،سك��ن حمزة املغربي،
يف جب��ل املكرب ،ت��زوج واجنب �أبن��اءه ،وبن��ى �أ�سرته،
يف احل��ي القري��ب للبلدة القدمية وامل�سج��د الأق�صى.
ويف الع��ام  1992ب��د�أت ف�صول حكاي��ة معاناة حمزة
املغربي مع بلدية االحتالل الإ�سرائيلي.
بع��د �أن �أم�ضى حمزة � 4سن��وات يف بيته ،وتكونت فيه

ذكريات��ه ،و�أحالم��ه ،و�آماله ،قام��ت بلدية االحتالل
وبحج��ج واهية ب�إخط��ار حمزة ب�إخالء
الإ�سرائيل��ي،
ٌ
منزل��ه ،ودف��ع غرامة يومية ،تق��در ب� 100شيكل ،يف
حال ع��دم �إخالءه ملنزل��ه ،وبعد ق�ص��ة �صمود امتدت
لغاي��ة العام  ،2000دف��ع خاللها � 49.000شيكل ،ثم
غرامات لالحتالل .هدمت جرافات
� 27.500شيكل
ٍ
االحت�لال من��زل حم��زة وعائلت��ه ،بحج��ة �أن املنزل
مندرج �ضمن "املباين اخلطرة".

فصول متكررة ومالحقاتٌ مستمرة
"�شاي��ف ملفك هذا ،بدنا نحطه بالفريزر" ،هكذا رد
موظ��ف بلدي��ة االحت�لال على حم��زة ،حينم��ا تقدم
بطل��ب اعرتا���ض على الق��رار ال�صادر به��دم منزله يف
تعم��د مبا�شر ال�سته��داف هذه العائلة
جب��ل املكرب ،يف
ٍ
املرابط��ة ،املتجذرة يف القد�س ،ولغاي��ة يومنا هذا ،ال
متنح �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي حمزة املغربي� ،أي
رخ�صة بناء يف القد�س.
مل يي�أ���س حم��زة املغرب��ي ،ومل يتن��ازل ع��ن حق��ه يف
العي�ش يف القد�س ،والتجذر بها .يف العام � ،2013شيد
املغرب��ي من��ز ًال جدي��د ًا ،يف جب��ل املكرب� ،أق��ام به ابن
�أخوه ،ال�شهيد قا�سم املغربي ،لتقوم �سلطات االحتالل
الإ�سرائيلي بتاري��خ  ،28/11/2018بعد �أن �أغلقت
كام��ل املنطق��ة املحيط��ة ،باملنزل ،بحج��ة �أن املنطقة
الت��ي �أقيم فيها املن��زل ،هي منطقة تابع��ة مل�ستوطنة
(ن��وف اتزي��ون) ،التي تغت�ص��ب �أرا�ضي جب��ل املكرب"،
واهلل ل��و بخيم��ة ،وعلى اخلب��ز والب�ص��ل راح ن�ضل يف
القد���س" كانت هذه كلم��ات حمزة بعد هدم منزله ،يف
جبل املكرب.
بع��د �أن �شي��د املغرب��ي من��ز ًال يف بيت حنين��ا ،بالقرب
م��ن م�ستوطن��ة (عط��روت) ،ومل يتمك��ن م��ن ال�سك��ن

لظ��روف خا�ص��ة ،و�سكنت في��ه � ٌ
أ�سرة ،م��ن عائلة
في��ه
ٍ
ال�شويك��ي ،قام��ت �سلط��ات االحت�لال الإ�سرائيل��ي،
به��دم املن��زل يف  ،2/1/2019بحج��ة "البن��اء غ�ير
املرخ�ص".

استهداف حتى في لقمة العيش
�سيا�س��ات
تنته��ج �سلط��ات االحت�لال الإ�سرائيل��ي
ٍ
متعم��دة ،ملن��ع املقد�سي�ين م��ن �أب�س��ط حقوقه��م ،يف
ال�سك��ن والعمل ،والتعليم ،ل ُتمار���س ب�شكلٍ غري مبا�شر،
ولكنه مدرو�س ،خمطط��ات تهجري املقد�سيني ،و�إحالل
امل�ستوطنني ال�صهاينة مكانه��م ،ويف ق�صتنا ،مل تكتفي
�سلطات االحت�لال الإ�سرائيل��ي بالهدم املتك��رر ملنازل
حم��زة املغرب��ي ،ب��ل ال حقت��ه حت��ى ،يف لقم��ة عي�شه
�أي�ض�� ًا .فف��ي تاري��خ  ،18/6/2019هدم��ت �سلط��ات
االحت�لال الإ�سرائيل��ي حم��ل املغرب��ي مل��واد البن��اء،
يف جب��ل املك�بر ،م��ع  3حم�لات �أخ��رى ،لتجم��ع ق�صة
حم��زة املغرب��ي ،الكثري من ف�ص��ول املعان��اة املقد�سية،
من الت�شري��د ،واله��دم بالذرائع املتع��ددة مثل "الهدم
بحج��ة ع��دم الرتخي���ص ،و"اله��دم بحج��ة البناء يف
املناطق اخل�ضراء".

حكاية من حكايات
حال��ة حم��زة املغرب��ي لي�س��ت الوحي��دة يف القد���س،
فبح�س��ب تقري��ر ح�ص��اد القد���س ،ال�صادر ع��ن مركز
معلوم��ات وادي حل��وة ،بل��غ ع��دد املن��ازل املهدومة يف
القد���س خ�لال الع��ام  173 ،2019عق��ار ًا ،ومن�ش���أة،
�أكرثه��ا يف جب��ل املك�بر ،الت��ي بل��غ ع��دد املن�ش���آت،
والعق��ارات املهدوم��ة ،فيه��ا  47عق��ار ًا ،لتبقى معركة
ال�س��كان يف القد���س ،م��ن �أه��م املع��ارك الت��ي يخو�ضها
املقد�سيون يومي ًا ،يف �سبيل الدفاع عن مدينتهم.
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بعد إصابة أحد األطباء

األسرى الفلسطينيون ..مصير مقلق بسبب كورونا
غزة -الر�أي
يعي���ش الأ�س��رى الفل�سطيني��ون يف
�سج��ون االحت�لال الإ�سرائيلي حالة
م��ن القلق على م�صريهم بعد اال�شتباه
ب�إ�صاب��ة �أح��د الأ�س��رى بفريو���س
"كورون��ا" وذل��ك بعد ادخ��ال طبيب
�إ�سرائيلي م�شتبه ب�إ�صابته بالفريو�س
�إىل �أ�سرى ع�سقالن.
وي�ؤك��د خمت�ص��ون ب�ش���ؤون الأ�س��رى
�أن القل��ق ينت��اب الأ�س��رى وذويهم يف
ظل التقارير الت��ي تتحدث عن حالة
ا�شتب��اه بفريو���س كورون��ا يف �صف��وف
الأ�س��رى ،م�شريي��ن �إىل انع��دام �سب��ل
الوقاية من الفايرو�س يف ال�سجون.
وزارة الأ�س��رى قال��ت �إنه��ا تتاب��ع
بقل��ق �أو�ض��اع � 5000أ�سري موزعني يف
�سجون االحتالل الإ�سرائيلي ،خا�صة
م��ع تزاي��د الإ�صاب��ات بالفريو���س يف
�إ�سرائيل.
وبين��ت الوزارة �أن �سلط��ات االحتالل
ال تتعام��ل م��ع ال�سج��ون بجدي��ة
فيم��ا يخ���ص كورون��ا ،و�أنه��ا تتحم��ل
امل�س�ؤولي��ة كامل��ة عن حي��اة الأ�سرى
و�سالمته��م ،خا�ص��ة يف ظ��ل اكتظاظ
ال�سج��ون ،الأم��ر ال��ذي م��ن �ش�أن��ه �أن
ي���ؤدي النت�شار الفريو���س يف ظل عدم
توف�ير املعقم��ات والإهم��ال الطب��ي
املتعمد".
ولف��ت �أن هن��اك � 700أ�س�ير مري���ض
و� 200آخري��ن يف �سج��ون االحت�لال

بحاج��ة ملتابعة جدية وع�لاج فعلي،
حمذرة من �أن �أي تق�صري بحق الأ�سرى
�سيكون جرمية طبية و�إن�سانية.
و�أو�ضح��ت �أنه مت تعلي��ق زيارات ذوي
لأ�سرى لأ�سبوعني ،كما طالب ال�صليب
الأحم��ر ومنظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة
بال�ضغ��ط عل��ى �إ�سرائي��ل لتوف�ير
املعقمات يف ال�سجون وداخل الأق�سام
ويف املحاكم حلماية الأ�سرى وذويهم.

سجون منعدمة
ب��دوره؛ دعا نادي الأ�سري الفل�سطيني
منظم��ة ال�صحة العاملي��ة ،واملنظمات
الدولي��ة العامل��ة يف جم��ال حق��وق
الإن�س��ان� ،إىل ال�ضغ��ط عل��ى �سلط��ات
االحت�لال م��ن �أج��ل اتخ��اذ �أعل��ى
درج��ات التدابري الوقائي��ة يف �أق�سام
الأ�س��رى ،يف ظ��ل انت�ش��ار فايرو���س
كوفي��د ( 19 -كورون��ا) عل��ى نط��اق
عاملي وا�سع.
وي�ؤك��د ن��ادي الأ�س�ير الفل�سطيني �أن
�أق�س��ام الأ�س��رى يف �سج��ون االحتالل
الإ�سرائيل��ي منعدم��ة فيه��ا �أدن��ى
�إج��راءات الوقاي��ة م��ن الإ�صاب��ة
بفايرو�س "كورونا.
ويو�ضح �أن �إدارة ال�سجون مل توفر �أي
من مواد التعقي��م �أو التنظيف ،والتي
ميك��ن �أن ت�ساع��د الأ�س��رى يف حماية
�أنف�سه��م ،خا�ص��ة �أنها قل�ص��ت م�ؤخر ًا
مواد التنظيف.

وي�ضي��ف �أن الأ�س��رى يعي�ش��ون حالة
م��ن القل��ق عل��ى م�صريه��م ،وذل��ك
عق��ب ع��زل �أح��د الأ�س��رى لال�شتباه
ب�إ�صابت��ه بالفريو���س ،وم��ع ارتف��اع
�أع��داد الأ�شخا�ص الذين مت حجرهم
ل��دى دولة االحت�لال وجزء منهم من
ال�سجانني.
وي�ش�ير ن��ادي الأ�س�ير �إىل �أن الورق��ة
الت��ي تقدمه��ا �إدارة ال�سج��ون
للأ�شخا���ص الذي��ن يقوم��ون بزي��ارة
الأ�س��رى ومنه��م املحام��ون ،وكذل��ك
يف املحاك��م ،تت�ضم��ن جمموع��ة م��ن
الأ�سئل��ة والبيان��ات ال�شخ�صي��ة ،ال
تكف��ي لأن تكون �إج��راء وقائي يثبت
عدم �إ�صابتهم بالفريو�س.
ويح��ذر ن��ادي الأ�س�ير م��ن خط��ورة
اال�ستهت��ار ال��ذي تنف��ذه �إدارة
�سج��ون االحت�لال بح��ق الأ�س��رى
الفل�سطيني�ين ،خا�ص��ة �أن ال�سج��ون
�أماك��ن مغلق��ة ومكتظ��ة ،ع��دا عن �أن
بع���ض ال�سج��ون ال تتوف��ر فيه��ا �أدنى
ال�شروط ال�صحي��ة حتديد ًا القدمية
منه��ا ،والت��ي �ساهم��ت عل��ى م��دار
ال�سن��وات املا�ضي��ة وخ�لال الأوق��ات
الطبيعي��ة يف الت�سب��ب ب�أمرا���ض �أدت
�إىل ا�ست�شهاد العديد منهم.
تدابري وقائية
يف ذات ال�سي��اق؛ طال��ب مرك��ز
حقوق��ي� ،إ�سرائي��ل التخ��اذ التدابري
الوقائي��ة الالزمة ،حلماي��ة املعتقلني

الفل�سطيني�ين يف �سجونه��ا ،م��ن خطر
الإ�صابة بفريو�س "كورونا".
ج��اء ذل��ك يف ر�سال��ةٍ عاجل��ة ،بعثه��ا
مرك��ز حماي��ة حلق��وق الإن�س��ان
الواقع مق��ره يف مدينة غ��زة ،للجنة
الدولية لل�صلي��ب الأحمر ،التي تهتم
مبتابع��ة �ش�ؤون املعتقل�ين يف ال�سجون
الإ�سرائيلية.
و�أو�ض��ح املرك��ز � ّأن �إدارة م�صلح��ة
ال�سج��ون قام��ت م�ؤخ��راً ،بع��زل عدد
م��ن املعتقل�ين الفل�سطيني�ين؛ نتيج��ة
اال�شتب��اه ب�إ�صاب��ة بع���ض ال�سجان�ين
بفريو�س "كورون��ا" ،الأمر الذي ُينذر
بخطر حقيقي قد ي�صيب ال�سجون.
ولف��ت يف ر�سالت��ه �إىل � ّأن ال�سلط��ات
الإ�سرائيلي��ة ال زال��ت تتقاع�س حتى
ه��ذا الوقت ،عن القي��ام بالإجراءات
االحرتازي��ة العاجل��ة ب�ش��كل
ج��دي؛ حلماي��ة الأ�س��رى واملعتقل�ين
الفل�سطيني�ين داخ��ل ال�سج��ون
واملعتق�لات .وطالب اجلهات الدولية
بال�ضغط على �إ�سرائيل؛ لأجل اتخاذ
التداب�ير الوقائية حلماي��ة املعتقلني
الفل�سطيني�ين م��ن فريو���س "كورونا"،
و�أكّ ��د عل��ى �ض��رورة تزويده��م مبواد
التعقيم الالزمة.

عزل أسرى
هيئ��ة �ش���ؤون الأ�س��رى واملحرري��ن؛
ك�شفت عن � ّأن �إدارة �سجن (ع�سقالن)

يرا و15
الإ�سرائيل��ي عزل��ت � 19أ�س� ً
�سجان��اً ،بع��د اكت�شاف �إ�صاب��ة طبيب
نف�س��ي �إ�سرائيل��ي بفريو���س (كورونا)
كان يف ال�سج��ن قب��ل ع��دة �أي��ام وقام
بفح�ص جمموع��ة من الأ�سرى ملعرفة
�أو�ضاعهم النف�سية.
وب ّين��ت الهيئة �أنه بعد ثب��وت �إ�صابة
الطبي��ب الإ�سرائيل��ي بالفريو���س،
قام��ت �إدارة ال�سج��ن بع��زل الأ�س��رى
وال�سجان�ين ب�شكلٍ فوري ،م��ن دون �أن
تق��وم باتخ��اذ �أي خط��وات وقائي��ة،
علم�� ًا �أن��ه حت��ى اللحظ��ة مل تع��رف
طبيعة الأ�س��رى� ،إن كان��وا مدنيني �أو
�أمنيني.
ويبلغ ع��دد املعتقلني الفل�سطينيني يف
�سج��ون �إ�سرائيل نح��و � 5آالف معتقل
ومعتقل��ة ،بينه��م قراب��ة  200طفل،
و 700معتق��ل يعان��ون م��ن �أمرا���ض
خمتلفة ،ومنهم �أكرث من  200يعانون
م��ن �أمرا���ض مزمن��ة ،وه��م م��ن ذوي
املناع��ة ال�صحي��ة املتدني��ة ،بح�س��ب
نادي الأ�سري.
يذك��ر �أن ع��دد الأ�س��رى يف �سج��ون
االحت�لال ي�ص��ل �إىل نح��و ()5000
�أ�س�ير و�أ�س�يرة ،م��ن بينه��م قراب��ة
( )200طف��ل ،و(� )700أ�سري يعانون
م��ن �أمرا�ض خمتلف��ة ،ومنهم �أكرث من
( )200م�صاب��ون ب�أمرا���ض مزمن��ة،
وه��م م��ن ذوي املناع��ة ال�صحي��ة
املتدنية.
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تطاير الدفيئات وإغراق محاصيل

أراضي المزارعين بغزة ..في مرمى المنخفضات الجوية
عب��د

غزة-الر�أي-فل�سط�ين
الكرمي
تكب��د مزارع��و غ��زة خ�سائ��ر
فادحة ج��راء تل��ف حما�صيلهم
الزراعي��ة ،الت��ي د�أب��وا ليل نهار
عل��ى االعتن��اء به��ا ورعايته��ا،
بعد �أن �أتت الرياح العاتية على
الدفيئ��ات اخلا�صة مبزروعاتهم
فدمرته��ا ،فيم��ا �أغرق��ت مي��اه
الأمطار الغزيرة �أرا�ضيهم جراء
املنخف�ض اجلوي ال�شديد.
وتعر�ض قطاع غ��زة قبل يومني
ملنخف���ض ج��وي ق��وي �سم��ي
بـ"التن�ين"� ،صاحب��ه �أمط��ار
غزي��رة وري��اح �شدي��دة و�سيول،
ت�سبب��ت يف تطاي��ر �أ�سق��ف
الدفيئ��ات الزراعي��ة ،والعدي��د
م��ن املن��ازل امل�سقوف��ة م��ن �ألواح
الزينكو واال�سب�ست.

أضرار فادحة
الت�ض��رر م��ن املنخف���ض اجل��وي

ال�شدي��د كان م��ن ن�صي��ب املزارع
خال��د قدي��ح ،بع��د �أن ت�سب��ب
املنخف���ض امل�صح��وب بالأمط��ار
الغزي��رة والري��اح العاتي��ة
بتطاي��ر �أ�سق��ف الدفيئ��ات
الزراعي��ة داخ��ل �أر�ض��ه يف
منطق��ة خزاع��ة �ش��رق خ��ان
يون�س.
ويق��ول قدي��ح يف حدي��ث
لـ"ال��ر�أي"� :إن م�ساح��ة %40-
 50%م��ن �أر�ض��ه غمرتها مياه
الأمط��ار ،وهو م��ا ت�سبب يف تلف
املحا�صي��ل الزراعي��ة الت��ي د�أب
على رعايتها واالهتمام بها".
لي�س��ت ه��ذه امل��رة الأوىل الت��ي
تت�ضرر فيه��ا الأر�ض التي ميلكها
املزارع قديح ،جراء املنخف�ضات
اجلوية املتتالية والقوية.
وبالرغ��م م��ن االحتياط��ات
الت��ي عم��ل عليها قدي��ح لتجنب
�أ�ضرار املنخف�ض اجل��وي� ،إال �أن
�ش��دة املنخف�ض حالت دون ذلك،

وكانت �أكرب من امكانياته.
وال��دة امل��زارع قدي��ح احلاج��ة
"�صفي��ة" ه��ي الأخ��رى متل��ك
مزرعة �أغنام ودواجن م�ساحتها
 80مرت �ش��رق منطقة خزاعة،
ت�سبب��ت �ش��دة الري��اح الناجت��ة
ع��ن املنخف���ض اجل��وي بتطاي��ر
�أ�سق��ف املزرعة ،وهو ما �أدى اىل
نف��وق خم���س �أزواج م��ن الطيور
لديها.
ومل ت�سل��م الأر���ض الزراعي��ة
الت��ي ميتلكه��ا املزارع حمم��د �أبو
مطل��ق م��ن مي��اه الأمط��ار ،فق��د
ت�ضررت  80%من �أر�ضه بعد �أن
غمرته��ا مياه الأمط��ار وت�سببت
يف تلف مزروعاته".
وميلك �أب��و مطلق �أر�ض��ا زراعية
م�ساحته��ا  6دومن��ات ،وكله��ا
دفيئات زراعي��ة يوجد بداخلها
حما�صيل تعر�ضت للغرق نتيجة
الأمطار الغزيرة.

إرشادات الزراعة
ويف وق��ت �ساب��ق ،ن�ش��رت وزارة
الزراع��ة بغ��زة �إر�ش��ادات
للمزارع�ين لتجن��ب �أ�ض��رار
املنخف���ض اجل��وي ،وذل��ك م��ن
خ�لال الت�أك��د م��ن ع��دم وج��ود
م��ا يعي��ق جم��اري املي��اه وفت��ح
القنوات ح��ول امل��زارع ،والت�أكد
من ت�صريفها ملياه الأمطار.
ودع��ت ال��وزارة اىل الت�أك��د م��ن
تثبي��ت �ستائر الدفيئ��ات ب�شكل
جي��د ،وع��دم �إغ�لاق الدفيئ��ة
ب�ش��كل كام��ل ،وفتحه��ا جزئي��ا
م��ن اجله��ة املقابل��ة للري��اح
لتخفي��ف ال�ضغ��ط عل��ى هي��كل
الدفيئ��ة ،وعمل فت��ح جزئي من
اجله��ة املقابل��ة ،ور���ش املركبات
النحا�سي��ة والفطري��ة وذل��ك
للوقاية م��ن الأمرا�ض الفطرية
والبكتريية� ،إ�ضافة �إىل تنظيف
ب��رك جتمي��ع مي��اه الأمط��ار
والت�أك��د م��ن �سالم��ة �أنابي��ب

التو�صي��ل �إىل ب��رك التجمي��ع،
وتنظي��ف القن��وات املحيط��ة
باملزارع .وفيما يتعلق ب�إر�شادات
الإنت��اج احلي��واين ،وجه��ت
الوزارة ب�ض��رورة القيام بتثبيت
ال�ستائ��ر اجلانبي��ة جيدا لتاليف
�أ�ض��رار هب��وب الري��اح الب��اردة
وحيث يتوقع هبوب رياح ن�شطة،
والت�أك��د من �سالمة �أ�سطح مزارع
الدواج��ن ونظافتها ملن��ع ت�سرب
مياه الأمطار للداخل.
كم��ا دع��ت ال��وزارة �إىل تنظيف
قن��وات ت�صريف املياه الداخلية
واخلارجي��ة لإبع��اد املي��اه
ع��ن حمي��ط املزرع��ة ،و�إن��زال
ال�ستائ��ر اجلانبي��ة يف ال�ساعات
القادم��ة م��ع انخفا���ض احلرارة
للتدفئ��ة ،وع��دم ح��دوث �ض��رر
للدج��اج ،والت�أك��د م��ن �سالم��ة
�شبكة التدفئ��ة ،وتوفري الوقود
ال�لازم لذل��ك ،ومراقبة درجات
احلرارة يف داخل املزارع.
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بإجراءات احترازية اتخذتها الحكومة..غزة خالية من "كورونا"

غزة -الر�أي
�أث��ار اكت�ش��اف �إ�صابات بفريو���س "كورونا" ،يف
املناط��ق املحيط��ة والقريب��ة من قط��اع غزة،
كال�ضف��ة الغربية ،وم�صر ،و�إ�سرائيل ،خماوف
ال�س��كان ،م��ن �إمكانية و�ص��ول الفريو�س �إليهم،
خا�صة مع وج��ود "معابر برية" تربطه بتلك
املناطق.
و�أك�ثر ما يتخوف منه الفل�سطينيون بغزة ،هو
عدم �إمكانية ال�سيطرة على انت�شار الفريو�س،
يف حال ظهرت �إ�صابات به يف القطاع.
وتنب��ع تل��ك املخ��اوف م��ن �ضع��ف �إمكاني��ات
القط��اع ال�صح��ي ،واالكتظ��اظ ال�س��كاين يف
غ��زة ،حي��ث يزي��د عدد �س��كان القط��اع عن 2
مليون ن�سمة.
ويع��اين القط��اع املحا�ص��ر �إ�سرائيلي��ا ،للع��ام
ال��ـ 13على الت��وايل ،من �ضعف ع��ام يف جمال
تقدمي اخلدمات ال�صحي��ة ونق�ص يف الأدوية
وامل�ستهل��كات الطبي��ة ،بن�سب��ة عج��ز تقدّ رها
وزارة ال�صحة بغزة ،بنحو .45%
وب��د�أ ال�سكان باتخاذ العديد م��ن الإجراءات
االحرتازية للوقاية من الإ�صابة بكورونا.
كم��ا ن�ش��رت وزارة ال�صح��ة بغ��زة ،خط��وات
للوقاي��ة م��ن الإ�صاب��ة بالفريو���س� ،أو احل��د
م��ن انت�شاره ح��ال و�صوله للقط��اع� ،إىل جانب
اتخاذه��ا ع��دد م��ن اخلط��وات والإج��راءات
الوقائية ملنع دخول الفريو�س �إىل غزة.

إجراءات حكومية

وع ّلق��ت امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة احلكومي��ة
والتابع��ة لوكال��ة غ��وث وت�شغي��ل الالجئ�ين

الفل�سطيني�ين "�أون��روا" ،واخلا�ص��ة منه��ا� ،إىل غزة عرب معرب رفح احلدودي (مع م�صر) 12 ،إجراء وقائي

الدرا�س��ة يف مدار�سه��ا وجامعاته��ا ،لف�ترات
خمتلفة.
و�أعلن��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ووكال��ة
"�أون��روا"� ،إغ�لاق مدار�سهم��ا ح ّت��ى نهاي��ة
الأ�سبوع اجلاري ،ك�إجراء احرتازي.
فيم��ا ع ّلق��ت اجلامع��ات دوامه��ا الأكادمي��ي،
التزاما بق��رار الرئي�س حمم��ود عبا�س �إعالن
حالة الط��وارئ يف الأرا�ضي الفل�سطينية مدة
�شهر ،ملواجهة الفريو�س.
بدوره��ا� ،أعلن��ت وزارة الأوق��اف وال�ش���ؤون
الديني��ة ع��ن حزمة من الإج��راءات للوقاية
من الإ�صابة بالفريو�س.
و�أو�صت الوزارة ،امل�صابني مبر�ض "الأنفلونزا"
ب���أداء ال�ص�لاة يف املنزل ،وع��دم احل�ضور �إىل
امل�ساجد.
ودعت الوزارة �إىل عدم الإطالة يف "ال�صلوات
اجلهرية ،وخطب اجلمعة".
كم��ا طالب��ت بوق��ف الأن�شط��ة ذات الع��دد
الكب�ير ،م�ضيف��ة "بخ�صو�ص حلق��ات حتفيظ
الق��ر�آن يف امل�ساجد ،فيتم توزي��ع الطلبة على
�أك�ثر من وق��ت خالل الي��وم� ،أو يت��م الت�سميع
الفردي ،ومينع جمعهم على �صعيد واحد".

وزارة الصحة
واتخ��ذت وزارة ال�صح��ة الفل�سطيني��ة بغ��زة
عددا م��ن الإجراءات االحرتازي��ة ملنع ت�سلل
"كورونا" �إىل غزة.
و�أكدت ال��وزارة ،يف ت�صريح و�صل "الأنا�ضول"
ن�سخة منه ،على �ضرورة تق ّيد جميع القادمني

باحلج��ر املن��زيل مل��دة  14يوم��ا ،م��ن تاري��خ
دخولهم للقطاع.
و�شددت ال��وزارة على �أنها �ستفر���ض بالتعاون
مع وزارة الداخلية واجلهات املخت�صة ،احلجر
الإجب��اري يف مرك��ز "احلج��ر ال�صح��ي" ،على
املخالفني.
ب��دوره ،ق��ال جم��دي �ضه�ير ،مدي��ر الط��ب
الوقائ��ي ب��وزارة ال�صح��ة �إن وزارته "اتخذت
�إجراءات ملنع و�ص��ول كورونا �إىل غزة ،بحيث
يت��م متابعة القادم�ين عرب املعابر م��ن الدول
املوب��وءة وفح�صه��م وعزله��م مل��دة  14يوم��ا
داخل حجر �صح��ي خم�ص�ص لهم يف معرب رفح
(جنوب)".
وتل��ك ال��دول ،وف��ق ال��وزارة ،ه��ي "ال�ص�ين،
وكوري��ا اجلنوبي��ة ،والياب��ان ،وم��كاو،
و�سنغاف��ورة ،وتايالند ،وهونغ كون��غ ،و�إيران،
�إيطاليا� ،سوريا ،م�صر ،لبنان".
و�أو�ض��ح �ضه�ير �أن��ه "يت��م جتهي��ز م�ست�شف��ى
مي��داين بالقرب من مع�بر رفح جنوبي القطاع
ب�سع��ة � 30سري��را كمرحل��ة �أوىل ،وق�س��م
عناي��ة مرك��زة ،ومع��دات وكف��اءات طبي��ة
مد َربة" ،يف حال وجود �إ�صابات.
كم��ا ذك��ر �أن��ه "مت توف�ير جه��از وم�ستلزم��ات
فح���ص ح��االت اال�شتب��اه يف �أي حال��ة دون
احلاجة للخروج من القطاع".
وكان��ت وزارة ال�صح��ة ق��د ن�ش��رت ع��ددا
م��ن حم�لات التوعي��ة الوقائي��ة ،و�أ�ص��درت
تعميم��ات لإر�ش��اد املواطن�ين ح��ول كيفي��ة
الإجراءات ال�شخ�صية الوقائية من كورونا.

�أعلن املكتب الإعالمي احلكومي يف غزة ،اليوم
الأح��د ،عن جً ملة م��ن الإج��راءات الوقائية
الت��ي طبقته��ا اجله��ات احلكومي��ة ملواجه��ة
فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد."-19
وب�ّي�نّ املكت��ب الإعالم��ي خالل م�ؤمت��ر �صحفي
عُ ق��د يف مدينة غ��زة� ،أنه تقرر �إغ�لاق معابر
قط��اع غ��زة يف كال االجتاه�ين �أم��ام حرك��ة
امل�سافرين حت��ى ا�شعار �آخر وي�ستثنى من ذلك
احلاالت الطارئة و�إنقاذ احلياة.
كم��ا تق��رر ا�ستم��رار تعلي��ق التح��اق ط�لاب
املدار���س واجلامع��ات وريا���ض الأطف��ال
بامل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة �إىل نهاية �شهر
مار�س.
وذك��ر� ،أن��ه مت تكلي��ف وزارات الداخلي��ة
وال�صح��ة باتخاذ �إج��راءات �ضابط��ة لإلزام
املحجوري��ن يف منازله��م باتب��اع التعليم��ات
ذات العالق��ة واتخ��اذ املقت�ض��ى ال�لازم بح��ق
املخالف�ين ومن ب�ين ذلك التوقي��ف والتحويل
�إىل احلج��ر ال�صح��ي يف مع�بر رف��ح واالحالة
اىل النائب العام بتهمة امل�سا�س ب�أمن املجتمع.
و�أ�ش��ار املكت��ب الإعالم��ي� ،إىل من��ع امل�ؤ�س�سات
احلكومي��ة وغ�ير احلكومي��ة م��ن �إقام��ة
الأن�شطة والفعاليات اجلامعة التي يزيد عدد
امل�شاركني فيها عن � 100شخ�ص.
وطالب بتجنب التواجد يف الأماكن املزدحمة
ب�ش��كل عام مع الت�أكيد على جتن��ب كبار ال�سن
و�أ�صح��اب الأمرا���ض املزمنة وم��ن يعانون من
�أعرا���ض الأنفلونزا م��ن التواج��د يف الأماكن
املزدحم��ة ومب��ا يف ذل��ك �أداء ال�صل��وات يف

امل�ساجد.
ولف��ت �إىل �أن��ه مت تكثي��ف حم�لات التوعي��ة
ال�صحي��ة بطبيع��ة الفريو���س واج��راءات
الوقاي��ة ال�شخ�صي��ة والعام��ة ع�بر خمتل��ف
و�سائ��ل االع�لام و�شب��كات التوا�ص��ل
االجتماعي.
و�أو�ض��ح املكت��ب الإعالم��ي� ،أن ع��دد م��ن
الإج��راءات الوقائي��ة ب��د�أت اجله��ات
احلكومية بتنفيذها منذ �شهر ون�صف؛ ومتثلت
يف" :ت�شكيل اللجان احلكومية العليا والطبية
واال�ست�شارية ملواجه��ة الفريو�س ،واال�ستعانة
بكافة جه��ات االخت�صا�ص الطبي وعلى ر�أ�سها
منظمة ال�صحة العاملية".
كم��ا مت تفعي��ل الكام�يرا احلراري��ة لفح���ص
القادم�ين عرب املعاب��ر و�إقامة احلجر ال�صحي
الإجب��اري للقادم�ين م��ن ال��دول املوب��وءة �أو
امل�شتبه بهم مبعرب رفح ب�سعة  54غرفة حجر
جمهزة بالكامل.
و�أ�شار "الإعالمي احلكومي" �إىل توفري �أجهزة
الفح���ص للم�شتب��ه به��م وم�ستلزم��ات عملي��ة
الفح���ص ،حيث �أخ�ضع��ت  28حال��ة للفح�ص
وتبني عدم �إ�صابتها بالفريو�س.
و�أو�ضح �أن��ه مت �إن�شاء م�ست�شفى ميداين للعزل
مبع�بر رفح ح��ال ح��دوث �إ�صاب��ات ب�سعة 46
غرفة عزل.
و�ش��دد على �أنه تق��رر تفعيل احلج��ر ال�صحي
املن��زيل على غ��رار ما هو متع��ارف عليه عامليًا
للقادم�ين عرب املعابر ،حيث و�صل عددهم �إىل
قراب��ة � 2700شخ���ص مطبق عليه��م احلجر
املنزيل.
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وفق اإلجراءات االحترازية

الجامعات الفلسطينية بغزة تواصل المسيرة التعليمية "أون الين"
غزة -الر�أي
�ستون يوما عل��ى انتهاء الف�صل
الدرا�سي للع��ام ،2020وحالة
م��ن الظ��روف الطارئ��ة الت��ي
حلّت على البالد عامة بالوباء
وب��اء عامليا
ال��ذي �صنف ب�أن��ه
ً
"كورون��ا" ،و�أخ��ذ ًا بالأ�سب��اب
لتج��اوز الإ�صاب��ة به��ذا
الفايرو���س يف قط��اع غزة على
وج��ه التحدي��د ،فق��د اتخذت
امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة منح��ى
�إلك�تروين يف موا�صلة م�سريتها
التعليمي��ة لإكم��ال م��ا تبق��ى
من م�ساق��ات وتكاليف درا�سية
حت��ى �إنهائه��ا باختب��ارات
ر�سمية.
اجلامع��ة الإ�سالمي��ة كان��ت
�أول امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة
يرا يف
الت��ي �أج��رت حت��و ً
ال كب� ً
�آلي��ة التعلي��م ع��ن بع��د قب��ل
تطبي��ق الإج��راءات الطارئ��ة
ب�سن��وات ك�آلي��ة حديثة ت�سهل
ط��رق التوا�ص��ل ب�ين الطلب��ة
و�أ�ستاذته��م دون وا�سط��ة ،كما
�أنه��ا تتبع التعلي��م الإلكرتوين
يف ح�ض��رة مناوب��ة الطلب��ة يف
مقاعد اجلامعة مواكبة لتطور
التعليم الإلكرتوين.

وف��ق مواعي��د حم��ددة يت��م
عق��د املحا�ض��رات اجلامعي��ة
بح�س��ب اجل��دول املتف��ق عليه
ب�ين الطلب��ة و�أ�سات��ذة امل�ساق،
بحي��ث يكتم��ل احل�ض��ور �أم��ام
�شا�ش��ة احلا�س��وب املتف��ق
االجتم��اع حوله��ا ،لتلق��ي
املحا�ضرة ومناق�ش��ة تفا�صيلها
بتب��ادل احلدي��ث ب�ين الطلبة
وحما�ضرهم.
ق�ص��رت
العنكبوتي��ة
ال�شبك��ة
ّ
امل�ساف��ات ب�ين الطلب��ة
والأ�سات��ذة ،ومنح��ت التعلي��م
فر�ص��ة جيدة ملوا�صل��ة امل�سرية
التعليمي��ة بط��رق حديث��ة
وبو�سائ��ل معا�ص��رة ت�س ّه��ل
احل�ص��ول عليها يف حال حدوث
ط��ارئ كم��ا يج��ري باملرحل��ة
احلالية.
اجلامعة الإ�سالمية ا�ستحدثت
�آلي��ة التعام��ل الإلك�تروين يف
التعلي��م ع��ن ُبع��د؛ بع��د ع��دد
م��ن الغ��ارات اجلوي��ة الت��ي
ا�ستهدف��ت �صرحه��ا بطائ��رات
االحتالل ال�صهيوين ،ما دعاها
للعم��ل بجد لتطوي��ر املنظومة
التعليمية امل�ستهدفة على مدار
ع��دد م��ن اجل��والت العدوانية

على قطاع غزة.
يف بيانه��ا ال��ذي �أعدت��ه
للإعالن عن ا�ستئن��اف التعليم
الإلكرتوين ،قال��ت اجلامعة":
�إن اجلامع��ة الإ�سالمي��ة الت��ي
جنح��ت يف جت��اوز ح��االت
الط��وارئ يف ال�سنوات ال�سابقة
يف �أ�صع��ب الظ��روف لت�ؤكد �أنها
�ست�ض��ع كل �إمكاناته��ا املادي��ة
وغريه��ا م��ن �أج��ل جن��اح هذه
التجرب��ة لتكون جتربة رائدة
يف احلف��اظ عل��ى الطلب��ة
وم�ستقبلهم".
وحتذو اجلامعات الفل�سطينية
كجامع��ة الأزه��ر والكلي��ة
اجلامعي��ة للعل��وم التطبيقي��ة
وع��ددا م��ن املعاه��د التعليمية
ح��ذو اجلامع��ة الإ�سالمي��ة
لتطوي��ر التعلي��م الإلك�تروين،
وحماولة �إلزام الطلبة و�ضبط
املزامن��ة التعليمي��ة وع��دم
�إه��دار الوق��ت ل�ضم��ان جن��اح
اختت��ام الف�ص��ل الدرا�سي دون
�أ�ض��رار تلحق بالطب��ة وت�ؤخر
مواعيد تخرجهم.
و ُيعن��ي التعلي��م الإلك�تروين
ب�أ�سالي��ب التعلي��م احلديث��ة
واملتط��ورة وال��ذي توظف فيه

التقنيات احلديثة كاحلا�سوب،
والإنرتن��ت ،والو�سائ��ط ،مثل:
ال�ص��وت ،وال�ص��ورة ،والفيدي��و
و�آليات االت�صال لدعم العملية
التعليمي��ة والتدريبي��ة لرف��ع
ج��ودة العملي��ات وم�شارك��ة
املعلوم��ات �س��واء كان ذل��ك يف
الف�ص��ل� ،أو التعلي��م ع��ن بع��د،
وذلك ب�أقلّ وقت وجهد.
وما مييز التدري�س عرب خا�صية
التعلي��م االلك�تروين للطلب��ة،
ب�أنه ينقل املتعلم من الأ�ساليب
الروتيني��ة والتقليدي��ة الت��ي
اعت��اد عليه��ا الطال��ب �إىل
الأ�ساليب احلديث��ة التي متنح
متلقيه��ا الرغب��ة يف الت��زود
بالعلم دون ملل.
تعليم �أون الين
وزارة الرتبية والتعليم العايل،
ناق�ش��ت من جهته��ا الإجراءات
العملي��ة يف تو�سي��ع عملي��ات
التعلي��م االلك�تروين لي�شم��ل
�صف��وف ومراح��ل درا�سية غري
الثانوي��ة العام��ة ع�بر موق��ع
رواف��د التعليم��ي والإذاع��ة
التعليمي��ة ومن�ص��ات ال��وزارة
الإعالمية.
وق��ال وكي��ل ال��وزارة الدكت��ور

زي��اد ثاب��ت خ�لال لق��اء ُعق��د
يف مق��ر الإذاع��ة التعليمية":
�إن التعلي��م االلك�تروين يف
ال��وزارة يتمتع بدرج��ة عالية
م��ن اجلودة والتق��دم ،حيث �إن
موق��ع رواف��د االلك�تروين ق��د
ف��از �ضم��ن �أف�ض��ل  15موقع�� ًا
الكرتوني�� ًا للتعلي��م االلكرتوين
ع�بر الع��امل ،كم��ا �أن �إذاع��ة
التعليم حققت الفوز يف املرتبة
الأوىل عرب الإذاعات العربية
عن فئة الربامج احلوارية".
و�أف��اد �أن وزارت��ه لديها برامج
ممي��زة وحل��ول رقمي��ة يف
التغل��ب على خمتل��ف الظروف
ل�ضم��ان ا�ستم��رار العملي��ة
التعليمي��ة �س��واء يف ف�ترات
ال��دوام �أو التعطي��ل �أثن��اء
الظ��روف القاه��رة ،وم��ن هذه
الربامج احل�ص�ص االفرتا�ضية
والتوا�ص��ل ب�ين املعلم�ين
والطلبة يف تعليم املنهاج وطرح
الأ�سئل��ة والإجاب��ات �إ�ضاف��ة
�إىل الفيديوه��ات التعليمي��ة
امل�صورة ل�شرح منه��اج الثانوية
العام��ة الت��ي تب��ث ع�بر موقع
رواف��د �أو تل��ك الت��ي تبث عرب
�صفحة الإذاعة التعليمية.
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الصحة العالمية :غزة
خالية من الكورونا
وإجراءاتها الصحية
فعالة

غزة -الر�أي
�أك��دّ مدي��ر مكتب منظم��ة ال�صحة العاملية "عب��د النا�صر
�صب��ح" ،خل��و قطاع غزة من مر���ض "الكورون��ا" ،م� ً
ؤكدا �أن
كل العين��ات التي جرى احل�صول عليه��ا نتائجها "�سلبية"
�أي �أنها غري م�صابة.
وقال �صب��ح "حتى حلظة كتابة هذا اخلرب ،مل ت�سجل �أي
حال��ة �إيجابي��ة يف القط��اع ،واملنظم��ة تتابع م��ع اجلهات
ال�صحي��ة احلكومي��ة يف غزة حلظة بلحظ��ة" .و�أ�ضاف":
خل��و القط��اع م��ن �أي �إ�صاب��ة يعن��ي �أن �إمكاني��ة الإ�صابة
�ست�أت��ي م��ن اخل��ارج ،ما يعن��ي �أن الإج��راءات الت��ي تقوم
به��ا وزارة ال�صح��ة يف القطاع فعال��ة� ،إذ �أن عملية احلجر
متنع فر�صة دخ��ول امل�صاب بالفايرو���س �ضمن املجتمعات
بالداخل" .و�أو�ضح �أن �أي م�صاب من املحجورين من ال�سهل
التعام��ل مع��ه ومتابعت��ه وعالجه" ،وما تق��وم به ال�صحة
يف غ��زة املحافظ��ة على �أكرب قدر ممكن م��ن الوقت بحيث
يتجنب القطاع الإ�صابة باملر�ض".
وطال��ب �صب��ح املواطن�ين �إىل جان��ب تعزي��ز الوقاي��ة
ال�صحي��ة ،ا�ستقاء املعلومات من م�صادرها الر�سمية ممثلة
بوزارة ال�صحة يف القطاع ومنظمة ال�صحة العاملية ،وعدم
التعامل مع ما ين�شر عرب من�صات التوا�صل االجتماعي من
ا�شاعات ومعلومات.

ألزمة كورونا ..معلمون يدرسون طلبتهم أون الين عبر فيسبوك
غزة-الر�أي� -سامي جاد اهلل
يف ظ��ل �أزم��ة الط��واري وتعطي��ل
الدرا�س��ة ب�سبب "�أزمة مر���ض كورونا"
حر���ص العدي��د م��ن املعلم�ين واملعلمات
يف املدار���س احلكومي��ة مبحافظ��ات
قط��اع غ��زة عل��ى التوا�صل م��ع الطلبة
ع�بر من�ص��ات التوا�ص��ل االجتماع��ي
مث��ل في�سب��وك �أو وات���س �أب ال�ستكمال
املنه��اج الدرا�س��ي �أو املراجع��ة معهم يف
الوحدات التعليمية.
وت�أت��ي هذه اجله��ود يف �إط��ار املبادرات
التعليمي��ة الت��ي تنفذه��ا الطواق��م
التعليمي��ة وت�شجعه��ا وزارة الرتبي��ة
والتعليم العايل .
واملعلم��ة �أماين عاطف اخل�ضري منوذج
م��ن ه���ؤالء املعلم�ين واملعلم��ات حي��ث
ف ّعلت جمموعة خا�صة عرب الفي�سبوك
للتوا�ص��ل مع �أمه��ات طلبتها م��ن ال�صف
الث��اين يف مدر�سة ال�براق الأ�سا�سية ب
مبديرية تعليم غرب غزة
وتق��ول املعلم��ة �أم��اين� ":أق��وم ب�ش��كل
دوري بالتوا�ص��ل مع الأمهات والأطفال
و�إر�سال ن�صو�ص اال�ستماع لهم والتفاعل
ب�ش��كل مبا�ش��ر م��ع كل طال��ب على حدا
يف تعليم��ه منه��اج اللغ��ة العربي��ة
والريا�ضي��ات م��ن خ�لال الق��راءة
والكتاب��ة والعملي��ات احل�سابي��ة ،كم��ا
�أُتاب��ع الطال��ب وه��و يف بيت��ه يف كيفية
تعلمه بح�ضور الأمهات �ضمن جمموعة
في�سبوك".
و�أو�ضح��ت �أنها حر�ص��ت على ذلك حتت
هدف�ين �أو ًال تعوي���ض الطلب��ة ما فاتهم
م��ن درو���س ،وثاني�� ًا احلر���ص على عدم

انقطاعهم عن التعليم.
ويف نف���س ال�سياق تنف��ذ املعلمة يا�سمني �أبو
جام��ع م��ن مدر�س��ة عب�سان مبديري��ة �شرق
خانيون�س ح�ص�ص�� ًا درا�سية عرب جمموعات
الفي�سب��وك .وتق��ول يف ه��ذا ال�ش���أن":
�أُج ّه��ز للح�ص��ة الدرا�سي��ة ك�أنه��ا يف �أم��ر
الواق��ع و�أُنفذها ب�ش��كل الكرتوين من خالل
التوا�ص��ل املبا�شر مع الأطف��ال كما �أحر�ص
عل��ى النقا�ش مع الأطف��ال و�سماع �صوتهم و
تقدمي التعزيز والت�شجيع املنا�سب لهم.
ويو�ض��ح معل��م املرحل��ة الأ�سا�سي��ة ب�شمال
غ��زة زي��اد �أب��و �ش��رخ �أن��ه ا�ستخ��دم فك��رة
املعلم االلك�تروين خالل ال�سن��وات املا�ضية
والي��وم يزي��د م��ن تفعيله��ا ع�بر في�سب��وك
واملجموعات التعليمية.
و�أ�ض��اف املعل��م زي��اد :وج��ود الطال��ب يف
الف�ص��ل واملدر�س��ة ه��و الأم��ر الطبيعي وهو
الأ�ص��ل لك��ن يف ح��ال وجود ف�ترة التعطيل
للدرا�س��ة والط��وارئ يج��ب �أن ن�سخ��ر
�إمكانياتنا خلدمة الطلبة ب�أي و�سيلة.
و�أ�ض��اف :هن��اك جه��ود ممي��زة ملعلم�ين يف
القط��اع ال�ستخ��دام التعلي��م الإلك�تروين
م��ن خ�لال �ش��رح املنه��اج وار�س��ال الدرو���س
التعليمية والأ�سئلة واالجابات والتدريبات
وه��ي جهود له��ا الأث��ر املمي��ز يف التح�صيل
الدرا�سي للطلبة
وع�بر عدد م��ن �أولي��اء الأمور ع��ن �شكرهم
جلهود ومبادرات املعلمني يف هذا امل�ضمار.
ي�شار �إىل �أن وزارة الرتبية والتعليم العايل
�شرع��ت بالتو�س��ع يف التعلي��م الإلك�تروين
ع�بر الإذاع��ة التعليمي��ة وموق��ع رواف��د
بحيث تب��ث درو�س م�ص��ورة جلميع املراحل
الدرا�سية.

