
غزة – خا�ص الراأي – ب�سام العطار:
يف  كورون��ا  فريو���ص  تف�س��ى  اأن  من��ذ 
العدي��د م��ن دول الع��امل اأطلقت جلنة 
العن��ان  غ��زة  يف  احلكومي��ة  املتابع��ة 
لت�ساف��ر اجله��ود كاف��ة ب��ن خمتل��ف 
يف  املر�سو���ص  كالبني��ان  ال��وزارات 
مواجه��ة ه��ذا الفريو���ص يف قطاع غزة 
ُتّوجت مبجموعة من التدابري الالزمة 
ب��ن  اإ�ساب��ات  وق��وع  م��ن  للحيلول��ة 

املواطنن.
جمموعة من االإج��راءات االحرتازية 
اتخذته��ا وزارة ال�سحة ع��ر ت�سكيلها 
حكومي��ة  جل��ان  منه��ا:  جل��ان  ع��دة 
ومركزية وا�ست�سارية وطوارئ، واإقامة 
مراك��ز احلج��ر ال�سح��ي بالتن�سيق مع 

منظمة ال�سحة العاملية.
الط��وارئ  جل��ان  تفعي��ل  اإىل  اإ�ساف��ة 
ال�سحية يف املحافظات، وجلان مكافحة 

الع��دوى يف امل�ست�سفي��ات، والتن�سيق مع 
مقدم��ي اخلدمات ال�سحي��ة يف القطاع 

االأهلي.
ه��ذه اال�ستع��دادات وبالرغ��م من خلو 
غ��زة م��ن فريو���ص كورون��ا اإال اأن ذل��ك 
مل مين��ع وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة 
بغ��زة من اإطالق ن��داء ا�ستغاثة للدول 
وموؤ�س�س��ات االأمم املتح��دة واملوؤ�س�سات 
الدولي��ة والعربي��ة كاف��ة للتدخل من 

اأجل دعم واإ�سناد املوؤ�س�سات احلكومية 
بقطاع غزة للقيام باإجراءات الوقاية 
الالزمة من فريو�ص كورونا والعمل على 
رف��ع احل�سار واالإج��راءات الظاملة عن 

القطاع.
ال��وزارة ح��ذرت اأن��ه يف ح��ال دخ��ول 
فريو���ص كورون��ا اإىل قط��اع غ��زة – ال 
�سم��ح اهلل - فاإنن��ا اأمام كارث��ة �سحية 
�سيت�س��رر منها كاف��ة الدول��ة املجاورة 

واالإقليم ب�سكل عام.
اأم��ا وزارة الداخلي��ة فل��م تت��واَن ه��ي 
حمكم��ة،  خط��ة  و�س��ع  ع��ن  االأخ��رى 
املعاب��ر  عل��ى  باالأ�سا���ص  ترتك��ز 
واملناف��ذ، ومراكز االإ�س��الح والتاأهيل، 
والنظ��ارات، ومراك��ز تق��دمي اخلدمة 

للجمهور.
حي��ث مت اإغ��الق املعاب��ر 
�س��واء  كام��ل  ب�س��كل 
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صحيفة يومية شاملة  
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للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
الدرا�س��ي،  للمنه��ج  م�س��ورة  �سروح��ات 
اأوراق عم��ل اثرائي��ة، مراجع��ة مبا�سرة 
الكرتوني��ة  اختب��ارات  وتفاعلي��ة، 
واإجاب��ات منوذجي��ة، ه��ذه ه��ي عناوين 
الرتبي��ة  وزارة  اتبعته��ا  الت��ي  اخلط��ة 
والتعلي��م بغ��زة، حت��ت عن��وان " املنه��ج 
املدر�س��ي بن يديك بال�س��وت وال�سورة"، 
كالن��ار  كورون��ا  فريو���ص  تف�س��ي  ظ��ل  يف 
يف اله�سي��م يف بل��دان الع��امل، وكن��وع من 
االإجراءات االحرتازية حلماية الطلبة، 
ولال�ستفادة من تلك الدرو�ص التعليمية.

وكان��ت ال��وزارة ق��د ناق�س��ت االإجراءات 
التعلي��م  عملي��ات  تو�سي��ع  يف  العملي��ة 
ومراح��ل  �سف��وف  لي�سم��ل  االلك��رتوين 
درا�سي��ة غري الثانوي��ة العامة عر موقع 
التعليمي��ة  واالإذاع��ة  التعليم��ي  رواف��د 

ومن�سات الوزارة االإعالمية.

جهود مميزة
ويعت��ر موق��ع روافد االلك��رتوين، الذي 
يع��د اأك��ر موق��ع تعليم��ي فل�سطين��ي يف 

�سميم املناه��ج التعليمية ويخدم الطلبة 
يف خمتلف املراحل الدرا�سية.

قراب��ة  عل��ى  رواف��د  موق��ع  ويحت��وي 
900 م��ادة اإثرائي��ة مبختل��ف اأنواعه��ا 
و)العرو���ص  و)الفيدي��و(  )الن�سي��ة( 
التقدميي��ة(، واالختب��ارات االإلكرتونية 
التفاعلي��ة، والكتب التفاعلية املحو�سبة 

ملختلف املناهج الدرا�سّية.
املتوا�س��ل يف خدم��ة  اإط��ار جهده��ا  ويف 
الطلب��ة، عمل��ت ال��وزارة عل��ى توظي��ف 
التعليم االلكرتوين يف التوا�سل مع طلبة 
املدار���ص من خالل تعلي��ق يافطات كبرية 
وبو�سرتات على اأبواب امل�ساجد واالأماكن 
الرئي�سية واحليوي��ة يف قطاع غزة حلث 
الطلب��ة واأولي��اء االأم��ور للدخ��ول عل��ى 
موقع ال��وزارة التعليمي و�س��وت الرتبية 
الدرو���ص  م��ن  واال�ستف��ادة  والتعلي��م 

التعليمية ومتابعتها.
ويف ظ��ل تعطيل الدرا�سة، اجتهد العديد 
م��ن املعلم��ن واملعلم��ات يف تذك��ري اأمهات 
الطلبة ب�سرورة املتابعة مع اأبنائهن فيما 
يتعل��ق بالدرو���ص ال�سابق��ة ومراجعته��ا، 

ومتابع��ة الدرو���ص اجلدي��دة م��ن خالل 
تنزيلها على اليوتيوب اأو �سفحات جتمع 
االبتدائي��ة،  للمرحل��ة  الطلب��ة  اأمه��ات 
وه��و م��ا الق��ى ترحيب��ا كب��ريا م��ن قب��ل 
رب��ات البي��وت واأمهات الطلب��ة حول هذا 
املجه��ود الكب��ري ال��ذي يه��دف اىل ع��دم 
يف  من��ه  واال�ستف��ادة  الوق��ت  اإ�ساع��ة 

تدري�ص الطلبة.

حملة اعالمية
للعالق��ات  العام��ة  االإدارة  و�سرع��ت 
الرتبي��ة  ب��وزارة  والعام��ة  الدولي��ة 
والتعلي��م العايل بتنفي��ذ حملة اإعالمية 
لتوجي��ه الطلب��ة لال�ستفادة م��ن التعليم 
االإلك��رتوين ال��ذي تطلق��ه ال��وزارة عر 
موق��ع  وخا�س��ة  االإعالمي��ة،  منافذه��ا 
روافد االإلكرتوين واإذاعة �سوت الرتبية 

والتعليم. 
الدولي��ة  العالق��ات  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
والعامة اأ.معت�س��م امليناوي:" اإن احلملة 
تركز عل��ى دعوة الطلب��ة لال�ستفادة من 
الدرو���ص التعليمي��ة امل�سورة الت��ي تبثها 

ال��وزارة لل�سف��وف م��ن اخلام���ص وحت��ى 
احل��ادي ع�سر، وتل��ك الدرو���ص اخلا�سة 
ف��رتة  م��ع  خا�س��ة  العام��ة،  بالثانوي��ة 
تعطيل الدرا�سة احلالية وفرتة الطوارئ 

ب�سبب اأزمة فايرو�ص كورونا." 
ولف��ت املين��اوي اإىل اأن حمل��ة الرتوي��ج 
ال��وزارة  من�س��ات  ا�ستخ��دام  ت�سم��ل 
ومن�س��ات  االلكرتوني��ة  االإعالمي��ة 
اإىل  اإ�ساف��ة  االجتماع��ي،  التوا�س��ل 
واالإذاع��ات  الف�سائي��ات  ا�ستثم��ار 
وال�سحف وخطب��اء امل�ساجد واالإعالنات 
وت�سمي��م  املمول��ة،  االإلكرتوني��ة 
واجلداري��ات  واملن�س��ورات،  البو�س��رتات، 
دور  وتفعي��ل  الرئي�سي��ة  الط��رق  عل��ى 

من�سقي االإعالم يف املدار�ص.

نجاح رغم ضعف 
االمكانيات

ووفق ما ذكره فاإن احلملة حققت النتائج 
الكب��رية من خالل ازدياد اأعداد املتابعن 
م��ن الطلبة واملجتمع للدرو�ص التعليمية، 
وتفاعله��م من ال�سفة وغ��زة اإ�سافة اإىل 

وج��ود اهتم��ام اإعالم��ي كبري م��ن و�سائل 
االإعالم املحلية والدولية لهذا الن�ساط.

التعليمي��ة  الدرو���ص  اأن  املين��اوي  واأو�س��ح 
خ��الل  ال��وزارة  توجه��ات  م��ن  االإلكرتوني��ة 
ادخ��ال  �سم��ن  املا�سي��ة  القليل��ة  ال�سن��وات 
العملي��ة  وم�سان��دة  التعلي��م  يف  احلو�سب��ة 
التعليمية يف الو�سع الطبيعي، لكن اليوم يتم 
تفعيلها بقوة خالل فرتة الطوارئ احلالية. 

الدولي��ة  العالق��ات  ع��ام  مدي��ر  ونب��ه 
االلك��رتوين  التعلي��م  اأن  اإىل  والعام��ة 
م��ن  يتمت��ع بدرج��ة عالي��ة  ال��وزارة  يف 
اجل��ودة والتق��دم، حيث اإن موق��ع روافد 
 15 اأف�س��ل  ف��از �سم��ن  االلك��رتوين ق��د 
موقعًا الكرتونيًا للتعليم االإلكرتوين عر 
الع��امل، كم��ا اأن اإذاع��ة التعلي��م حقق��ت 
الف��وز يف املرتب��ة االأوىل عل��ى االإذاعات 

العربية عن فئة الرامج احلوارية.
ه��ذا  يف  ال��وزارة  تق��دم  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
املج��ال ق��د الق��ى االإ�س��ادة م��ن العدي��د 
م��ن املوؤ�س�س��ات الدولية، فرغ��م الظروف 
ال�سعبة وقلة االإمكاني��ات اإال اأن الوزارة 

حتقق النجاحات يف هذا امل�سمار.

بوسترات وجداريات ومواقع التواصل

توظيف التعليم االلكتروني..جهود مميزة رغم التحديات
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غزة- الراأي
يب��دو اأن م�ساه��د العزل الت��ي تتكرر يف 
خمتل��ف اأنح��اء الع��امل ب�سب��ب تف�س��ي 
فريو���ص كورونا امل�ستج��ّد اأطلقت العنان 
للم�ساعر يف غ��زة، من تعليقات �سيا�سية 
جان��ب  م��ن  ال�سمات��ة  اإىل  متهكم��ة 
الفل�سطيني��ن الذي��ن يعي�س��ون يف ه��ذا 
ال�سريط ال�ساحل��ي ال�سغري منذ �سنوات 
يف عزل��ة مفرو�سة عليهم حتت احل�سار 
ال��ذي تفر�س��ه اإ�سرائي��ل من��ذ نحو 14 

عامًا.
 وج��اء يف تعليق على ه��ذا االأمر: »اأيها 

العامل مرحبا بكم يف واقعنا الدائم«.
جه��ود حكومية كالبني��ان املر�سو�ص يف 
مواجه��ة فريو���ص كورن��ا يف قط��اع غزة 
واأخ��ذ التداب��ري الالزم��ة للحيلول��ة من 

وقع اإ�سابات بن املواطنن.

جهوزية تامة
اأك��دت  ال�سح��ة يف قط��اع غ��زة،  وزارة 
عل��ى اتخاذه��ا جمل��ة م��ن االإج��راءات 
اإط��ار  يف  املتتابع��ة،  االحرتازي��ة 
كاف��ة  عل��ى  وا�ستعداده��ا  جهوزيت��ه، 

امل�ستويات؛ ملواجهة فريو�ص )كورونا(.
واأو�س��ح الناط��ق با�س��م وزارة ال�سح��ة، 
و�س��ل  ت�سري��ح  يف  الق��درة،  اأ�س��رف 
ع��دة  �سكل��ت  ال��وزارة  اأن  "ال��راأي"، 
جلان منه��ا: جل��ان حكومي��ة ومركزية 
منظم��ة  م��ع  والتن�سي��ق  وا�ست�ساري��ة، 
فريو���ص  ملواجه��ة  العاملي��ة؛  ال�سح��ة 
االإج��راءات  واتخ��اذ  )كورون��ا( 

االحرتازية.
واأ�س��اف الق��درة، اأن��ه مت تفعي��ل جل��ان 
الطوارئ ال�سحي��ة يف املحافظة، وجلان 
امل�ست�سفي��ات،  يف  الع��دوى  مكافح��ة 
واملراف��ق ال�سحي��ة احلكومية واالأهلية 
و)اأون��روا(، اإ�ساف��ة اإىل التن�سي��ق م��ع 
مقدم��ي اخلدم��ات ال�سحي��ة يف القطاع 
االأهل��ي، �سم��ن جهود ال��وازرة يف تعزيز 

االإجراءات الوقائية.

أنواع الحجر الصحي في 
غزة

بدوره؛ ق�سم الدكتور عبد ال�سالم �سباح 
مدير عام امل�ست�سفيات يف وزارة ال�سحة 
بقط��اع غ��زة، مراك��ز احلج��ر ال�سح��ي 
اإىل اأربع��ة اأن��واع، االأول حج��ر متق��دم 
قرب معر رفح، وهو خم�س�ص للعائدين 
م��ن دول موب��وءة مث��ل اإيطالي��ا واإيران 
وغريه��ا، ويح��وي 54 �سري��را، والثاين 
م�ست�سف��ى ميداين داخل معر رفح ي�سم 
40 �سريرًا، وهو خم�س�ص لعزل احلاالت 
امل�ستب��ه اإ�سابته��ا بالفريو���ص، ويوج��د 
يف م��كان مع��زول داخل املع��ر، ويخ�سع 
ل�س��روط �سحي��ة �سارم��ة، وتوجد فيه 
غرف��ة عناي��ة مكثف��ة، وخمت��ر اأ�سعة 

وحتاليل طبية.
اإ�ساف��ة اإىل ما �سب��ق مت جتهيز مركزين 
للمر�س��ى  ال�سحي��ة  الرعاي��ة  لتق��دمي 
العائدي��ن م��ن رحالت ع��الج يف اخلارج، 
وهم��ا يف منطقة قي��زان النجار جنوبي 
القطاع وجبالي��ا يف �سماله، وبهما 100 
�سخ���ص معظمهم من مر�س��ى ال�سرطان، 
احلج��ر  مراك��ز  وه��و  الراب��ع  والق�س��م 

ال�سحي العادية يف �سبع مدرا�ص، ويقيم 
فيه��ا العائ��دون مم��ن ال تظه��ر عليه��م 
اأي��ة عالمات مر�سي��ة بح�سب الطبيبن 

القدرة و�سباح.

  نداء استغاثة
بغ��زة  االجتماعي��ة  التنمي��ة  وزارة 
اأطلق��ت ن��داء ا�ستغاث��ة لكاف��ة ال��دول 
وموؤ�س�س��ات االأمم املتح��دة واملوؤ�س�س��ات 
الدولي��ة والعربي��ة للتدخ��ل م��ن اأج��ل 
احلكومي��ة  املوؤ�س�س��ات  واإ�سن��اد  دع��م 
بقطاع غزة للقيام باإج��راءات الوقاية 
الالزمة م��ن فريو�ص كورونا والعمل على 
رف��ع احل�س��ار واالج��راءات الظاملة عن 

القطاع.
وقال��ت ال��وزارة يف بيان و�س��ل "الراأي" 
فريو���ص  دخ��ول  ح��ال  "يف  اخلمي���ص: 
كورون��ا اإىل قطاع غزة فاإننا اأمام كارثة 
�سحي��ة �سيت�س��رر منه��ا كاف��ة الدول��ة 

املجاورة واالإقليم ب�سكل عام".
وذك��رت اأن قط��اع غ��زة ال ي��زال حت��ى 
اللحظ��ة خ��ايل م��ن فريو���ص كورون��ا) 
كوفيدا 19(، ويف اإطار تعزيز اإجراءات 
الوقاي��ة ل�سم��ان ا�ستم��رار خل��و قط��اع 
غ��زة م��ن اأي ح��االت حامل��ة لفريو���ص 
كورون��ا مت اتخ��اذ عدد م��ن االإجراءات 
الوقائي��ة ومنه��ا التن�سي��ق م��ع منظمة 
و  WHOلتوعي��ة  العاملي��ة،  ال�سح��ة 
تثقي��ف املجتم��ع مبخاط��ر الفايرو���ص 
والوقاي��ة من��ه، وفح���ص العائدي��ن من 
املعاب��ر للتاأك��د م��ن خلوهم م��ن فريو�ص 
وال�سم��اح  املعاب��ر  واإغ��الق  كورون��ا، 
للمواطن��ن من اأهايل قطاع غزة للعودة 
اإىل القط��اع ع��ر معر رف��ح ومعر بيت 
حانون واإدخالهم ملراكز احلجر ال�سحي 
االإجباري الذي تديره احلكومة بغزة.

واأ�سارت الوزارة اإىل اأن هذا االإجراءات 
املفرو���ص  احل�س��ار  ظ��ل  يف  تاأت��ي 
عل��ى قط��اع غ��زة م��ن قب��ل االحت��الل 
12 عام��ا  م��ن  اأك��ر  االإ�سرائيل��ي من��ذ 
املوؤ�س�س��ة  قي��ام  اإعاق��ة  اإىل  اأدى  م��ا 
احلكومية بغ��زة با�ستكمال االإجراءات 

الوقائية الالزمة.

وفق اإلمكانيات

ق��ال املتح��دث با�س��م وزارة الداخلي��ة 
واالأم��ن الوطني اإياد الب��زم، اإن اجلهات 
�سمنه��ا  وم��ن  املخت�س��ة  احلكومي��ة 
وزارة الداخلي��ة، اتخ��ذت االإج��راءات 
الوقائية م��ن فريو�ص كورونا، عر و�سع 
خط��ة ت�سم��ل جوانب خمتلف��ة، وتركز 
باالأ�سا�ص على املعاب��ر واملنافذ، ومراكز 
االإ�سالح والتاأهيل، والنظارات، ومراكز 

تقدمي اخلدمة للجمهور.
واأك��د البزم اأن اخلطة تقوم على تنفيذ 
واالحرتازي��ة،  الوقائي��ة  االإج��راءات 
ال�سح��ي  احلج��ر  اإج��راءات  وتطبي��ق 
حماي��ًة  االإجب��اري  اأو  املن��زيل  �س��واء 

الأبناء �سعبنا.
واأ�س��ار اإىل اأن وزارة الداخلي��ة جّن��دت 
كل االإمكاني��ات املتوف��رة لديها ملواجهة 
فايرو�ص "كورونا"، مو�سحًا اأن الظروف 
يف غ��زة �سعب��ة يف ظ��ل واق��ع احل�س��ار، 
واليوم جن��د دواًل كرى رغم اإمكانياتها 
ه��ذا  م��ن  تع��اين  اأ�سبح��ت  الكب��رية 

الفايرو�ص.
م��ا  كل  تب��ذل  الداخلي��ة  اأن  واأو�س��ح 
ه��ذا  مواجه��ة  يف  جه��د  م��ن  ت�ستطي��ع 
االإج��راءات  وتنفي��ذ  الفايرو���ص، 
الوقائية الالزم��ة حتى ال ن�سل ملرحلة 
االإمكاني��ات  حج��م  رغ��م  االإ�ساب��ة، 
م��ن  وكث��ري  علين��ا  املوج��ود  وال�سغ��ط 

ال�سعوبات لدينا.
ولف��ت اإىل اأن��ه مت من��ح اإج��ازات بيتية 
للموقوفن والنزالء على خلفية الذمم 
املالية ملدة اأ�سبوع قابلة للتجديد، ومنح 
اإج��ازات بيتي��ة ل��كل اأ�سح��اب الق�سايا 
بح�س��ب  متديده��ا  و�سيت��م  الب�سيط��ة، 

الظروف.
واأك��د اأن لدى الداخلية ق��رار باالإفراج 
الكام��ل ع��ن النزالء الذي��ن ق�سوا ثلثي 
يف  االإج��راءات  ت�ستكم��ل  واالآن  امل��دة، 
اأع��داد الن��زالء،  اإط��ار التخفي��ف م��ن 
ب�س��كل  الزي��ارات  اإيق��اف  مت  اأن  مبين��ًا 
موؤقت للن��زالء، ومت ا�ستبدالها بتوا�سل 

النزالء مع ذويهم عر الهاتف.
وب��ّن الب��زم اأن��ه مت تعقي��م كل مراك��ز 
اخلدم��ة، ومق��ار ال�سرط��ة والنظارات، 
ومراك��ز االإ�سالح والتاأهي��ل، م�سريًا اإىل 
اأن��ه تت��م متابعتها ب�س��كل دوري من قبل 

اخلدمات الطبية الع�سكرية.

ولف��ت اإىل اأن الداخلي��ة اأغلق��ت املعابر 
ب�س��كل كامل �س��واء معر رف��ح اأو حاجز 
بي��ت حان��ون، كما مت من��ع ال�سفر ب�سكل 
كام��ل اإال يف بع���ص احل��االت الطارئ��ة، 

ومن خالل جلان خمت�سة.
كاإج��راء  قام��ت  ال��وزارة  اأن  واأو�س��ح 
اإىل غ��زة  العائدي��ن  اح��رتازي بو�س��ع 
ع��ر مع��ر رف��ح وحاج��ز بي��ت حان��ون 
يف احلج��ر االإجب��اري؛ حت��ى نتمكن من 
تنفيذ االإج��راءات الوقائية حلمايتهم 
واالطمئن��ان عليه��م، وحماي��ة اأ�سرهم 

واأبناء �سعبنا.
و�سدد بالقول: "لن نقبل الأي اأحد حتت 
اأي ظ��رف م��ن الظ��روف اأن ي��رّوع اأبناء 
�سعبن��ا ع��ر تروي��ج ال�سائع��ات يف ظ��ل 

هذه املرحلة احل�سا�سة".

متابعة ومراقبة
وزارة االقت�س��اد الوطن��ي يف غ��زة ه��ي 
االأخرى اأكدت اأنها تتابع عن كثب �سبط 
واملنتج��ات  الب�سائ��ع  اأ�سع��ار  ومراقب��ة 

املختلفة يف كافة اأ�سواق قطاع غزة.
واأو�سح املتحدث با�س��م وزارة االقت�ساد 
اأن  اأب��و مو�س��ى،  الوطن��ي عب��د الفت��اح 
هن��اك تع��اون دائ��م م��ع وزارة ال�سح��ة 
ملراقب��ة ج��ودة املنتجات واملطه��رات اأو 
املعقمات داخل م�سان��ع غزة، وح�سولها 
لعمله��ا،  الالزم��ة  الرتاخي���ص  عل��ى 
وال�سماح ببيع هذه املنتجات يف االأ�سواق 

املحلية والدولية.
وب��ن اأب��و مو�س��ى اأن هن��اك ت�سهي��الت 
يف  االقت�س��اد  وزارة  قدمته��ا  عدي��دة 
ال��وزارة  اأن  موؤك��دًا  غ��زة،  حمافظ��ات 
ت�سجع امل�سان��ع الفل�سطينية على زيادة 
االإنتاج من املواد املطهرة واملعقمات دون 
احت��كار لها اأو ا�ستغ��الل املواطنن برفع 
االأ�سع��ار، خا�س��ة يف ه��ذه الف��رتة التي 

ينت�سر فيها فريو�ص كورونا.
واأكد اأن وزارة االقت�س��اد على ا�ستعداد 
لتلق��ي كاف��ة ال�س��كاوى م��ن املواطن��ن، 
يف ح��ال وج��ود ح��االت ا�ستغ��الل م��ن 
البائع��ن اأو م��ن قب��ل ال�سيدلي��ات التي 
تبي��ع ه��ذه ال�سل��ع، على الرق��م املجاين 

.1800112233
واأ�ساف املتح��دث با�سم وزارة االقت�ساد 
امل��واد  ح�س��ر  م��ن  االنته��اء  مت  اأن��ه 

الغذائية واال�ستهالكية، وخا�سة املواد 
االأ�سا�سي��ة، الت��ي يتهاف��ت عل��ى �سرائها 
املواطن��ن يف مثل هذه الظروف، م�سددًا 
عل��ى توفر كمي��ات كافية ل�س��كان قطاع 

غزة، واحتياجاتهم من هذه ال�سلع.
وذك��ر اأب��و مو�س��ى اأن وزارة االقت�س��اد 
قدم��ت من��ذ بداي��ة الع��ام 2019 عدة 
ت�سهي��الت، منه��ا اإعفاء امل�سان��ع املحلية 
م��ن الرتخي���ص ال�سناع��ي بن�سبة ت�سل 
اىل %50، مبين��ًا اأن ه��ذه االإج��راءات 
�سارية املفعول حتى نهاية العام احلايل 
2020، م��ن خالل التوا�سل مع االإدارة 

العامة لل�سناعة.

إجراءات إحترازية
دعت وزارة االأوق��اف وال�سوؤون الدينية 
بغ��زة، املر�س��ى، وكب��ار ال�س��ن، و�سع��اف 
املناعة، واالأطفال باأداء كافة ال�سلوات 
يف البي��وت م��ع اأهليه��م، وع��دم الذهاب 
للم�ساجد، وق�ساء احلاجة والو�سوء يف 
البيوت، وا�ستخدام احلمامات العامة يف 

اأ�سيق حدود.
وطالبت اأوقاف غزة يف بيان و�سل "دنيا 
الوط��ن" ن�سخ��ة عن��ه ب�س��رورة اتب��اع 
كورون��ا  لوب��اء  الوقائي��ة  االإج��راءات 
وذل��ك باملباع��دة ب��ن �سف��وف ال�سالة، 
م��ن خالل ترك مو�سع �سطر بال م�سلن، 
وا�سغال ال�سطر الذي يليه ما اأمكن ذلك، 
م�س��ددًة عل��ى �س��رورة اإح�س��ار كل م��ن 
يرغ��ب يف اأداء �سالة اجلماعة بامل�سجد 
اإح�س��ار �سج��ادة م��ن البي��ت خا�س��ة به 

وتعقيمها ب�سكل دوري.
كاف��ة  وق��ف  �س��رورة  عل��ى  واأك��دت 
يف  العام��ة  واملحا�س��رات  االحتف��االت 
امل�ساج��د، وتقلي�ص الدرو�ص يف امل�ساجد 
ب��اهلل،  الثق��ة  تعزي��ز  يف  وح�سره��ا 
وتوجيهات ملواجهة الوباء، بحيث تكون 

خمت�سرة وق�سرية.
كم��ا واأ�س��درت االأوق��اف تعميًم��ا عل��ى 
التحفي��ظ،  حلق��ات  وق��ف  املحفظ��ن 
وينطب��ق  والتجوي��د،  الت��الوة  ودورات 
ذل��ك عل��ى كل اجلمعي��ات الت��ي تعم��ل 
يف ه��ذا املج��ال، وكذل��ك االأئم��ة بع��دم 
االإطال��ة يف ال�س��الة و�س��رورة القن��وت 

املخت�سر يف ال�سلوات.
واأو�ست االأوقاف امل�سلن باإطالق حملة 
تعقيم يومي��ة مل�سجدهم، بتعقيم �سجاد 
ال�س��الة، وكافة االأ�سط��ح التي تتم فيها 
املالم�س��ة، وتقليل م��دة املخالطة يف اأي 
مكان مب��ا يف ذل��ك امل�ساج��د، واالكتفاء 
واأداء  امل�سج��د،  يف  الفرائ���ص  ب��اأداء 
البي��ت،  يف  الق��راآن  وت��الوة  النواف��ل 
م�س��ددًة يف الوق��ت ذات��ه عل��ى �س��رورة 
يف  املوج��ودة  املي��اه  ثالج��ات  اإغ��الق 

امل�ساجد.
مواجه��ة  "اأجن��ع  اإن  ال��وزارة:  وقال��ت 
له��ذا الوباء هو الوقاية، والتي من اأبرز 
�سورها احلجر ال�سحي والعزل، وتقليل 
فر���ص االحت��كاك والت��ي مت ترجمته��ا 
ه��ذه  واإن  االإج��راءات،  م��ن  جمل��ة  يف 
الطريقة يف مواجهة الوباء تن�سجم من 
منهج ال�سريعة يف التعامل مع االأوبئة"، 
منوًهة اىل اأنها عقدت اجتماعًا تقيميًا 

لواقع اإجراءات الوقاية يف امل�ساجد.

تكاتف حكومي لمواجهة "كورونا" بغزة
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غزة- الراأي
عل��ى  االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  يفر���ص 
 2006 قط��اع غ��زة من��ذ �سي��ف ع��ام 
ح�سارًا م�س��ددًا على قطاع غزة، قيدت 
م��ن خالل��ه حركة نحو ملي��وين ن�سمة، 

وكذلك حركة الب�سائع.
غ��زة التي اأ�سبح��ت اأكر م��كان اآمن يف 
الع��امل مل ت�سج��ل اأي اإ�ساب��ة بفريو�ص 
كورون��ا ال��ذي اجت��اح بل��دان الع��امل؛ 
نتيج��ة االإج��راءات االحرتازية التي 
يف  الفل�سطيني��ة  احلكوم��ة  اتخذته��ا 

قطاع غزة.
رة  لكن هذه املنطقة اجلغرافية املحا�سَ
بالفريو���ص  اإ�ساب��ة  اأي  حُت���صِ  مل 
امل�ستج��د حت��ى االآن، وف��ق م��ا اأعلن��ت 
ه��ذا  يف  تك��ون  ورمب��ا  ال�سح��ة،  وزارة 
الوق��ت من بن املناط��ق القليلة االآمنة 

يف العامل، اإىل اأن يظهر العك�ص.
اإذ ي��رى خ��راء اأن اإ�ساب��ة اأي �سخ���ص 
داخ��ل غ��زة بالفريو���ص �سيف�س��ي اإىل 
لالكتظ��اظ  نظ��رًا  �سريع��ًا  انت�س��اره 

ال�سكاين ال�سديد.
غ��وث  وكال��ة  عملي��ات  مدي��ر  وح��ذر 
الفل�سطيني��ن  الالجئ��ن  وت�سغي��ل 
)االأونروا( يف غزة ماتيا�ص �سمايل من 
انت�سار الفريو�ص ب�سرعة يف حال و�سل 
القط��اع، م�سبه��ًا الو�سع بحال��ة �سفينة 
الرحالت التي اأ�سيب نحو ربع من كانوا 
على متنها بالفريو�ص لدى فر�ص العزل 
عليهم قبال��ة اليابان يف بداية فراير 

)�سباط(.

قطاع صحي منهك
غ��زة  بقط��اع  ال�سح��ي  الو�س��ع  وع��ن 
للتعامل م��ع الفريو�ص يف حالة و�سوله، 
يوؤك��د مدي��ر مكت��ب منظم��ة ال�سح��ة 
العاملي��ة، اأن القط��اع ال�سح��ي يف غ��زة 
منَه��ك ب�سب��ب احل�س��ار، وب�سب��ب ذل��ك 
100 حال��ة  اأول  م��ع  التعام��ل  ميكن��ه 

بطريقة جيدة.
ويوجد داخ��ل م�ست�سفي��ات قطاع غزة 
وثلثه��ا  مرك��زة،  عناي��ة  �سري��ر   62

م�سغول بحاالت مَر�سية عادية.
وع��ن جه��ود منظم��ة ال�سح��ة العاملية 
م��ع اجله��ات الر�سمي��ة يف قط��اع غ��زة 
ملواجهة فريو�ص كورونا، يو�سح "�سبح" 
الفح���ص  اأ�سلح��ت جه��از  اأن منظمت��ه 
البالغ��ة   ،"PCR" با�س��م  املع��روف 

تكلفته 50 األف دوالر.
دت  زوَّ الدولي��ة  املنظم��ة  اأن  واأو�س��ح 
وزارة ال�سح��ة يف غ��زة باملواد اخلا�سة 
بالفح���ص، ودرب��ت العامل��ن فيها على 
كيفي��ة التعام��ل مع��ه، وبالفع��ل بداأت 
الطواق��م الطبي��ة باإج��راء فحو�س��ات 
لعين��ات م�ستب��ه يف اإ�سابت��ه بفريو���ص 

كورونا.
ر ع��دد �س��كان قط��اع غ��زة بنحو  ويق��دَّ
 1.01 منه��م  ن�سم��ة،  ملي��ون   1.99
ملي��ون ذك��ر، و980 األ��ف اأنث��ى، حت��ى 
نهاي��ة الن�سف االأول م��ن العام 2019، 

ح�سب بيان للجهاز املركزي الفل�سطيني 
لالإح�ساء.

ويعاين نح��و %56.6 من �س��كان قطاع 
غزة من انعدام االأمن الغذائي، يف حن 
يعي���ص نح��و %80 م��ن ال�س��كان حت��ت 

خط الفقر، ح�سب بيانات اأممية.
وكان تقري��ر �س��ادر ع��ن االأمم املتحدة 
غ��زة  ت�سب��ح  اأن  توق��ع   ،2017 ع��ام 
"غ��ري قابل��ة للعي�ص فيه��ا بحلول عام 

."2020

هدية ثمينة إلسرائيل
الكات��ب عب��د اهلل االأيوب��ي يق��ول :" 
من��ذ اأن ب��داأت »اإ�سرائي��ل« يف تطبي��ق 
جرمي��ة احل�س��ار اخلان��ق عل��ى قط��اع 
غ��زة  وم��ا تب��ع ذل��ك م��ن اعت��داءات 
البن��ى  جمي��ع  ا�ستهدف��ت  همجي��ة 
التحتي��ة يف القطاع، مب��ا يف ذلك البنى 
ي�سب��ه  م��ا  اإىل  يتح��ول  مل  ال�سحي��ة، 
ال�سجن الكبري فح�س��ب، واإمنا حتا�سره 
امل�س��اكل واالأزمات ال�سحي��ة واملعي�سية 
اخلانق��ة، اإذ تطب��ق �سلط��ات االحتالل 
»االإ�سرائيلي« �سيا�سة التجويع البطيء 
فانعدمت داخل القطاع اإمكانية العي�ص 
الك��رمي، اإذ بات املواطن الفل�سطيني يف 
ه��ذا اجلزء م��ن الوط��ن املحت��ل، يفكر 
يف كيفي��ة توف��ري الوجب��ة اليومية له 
والأبنائ��ه، ناهيك عن انع��دام القدرات 
املعي�سية وال�سحية والتطبيبية جلميع 

�سكان القطاع.

وتاب��ع الق��ول:" يف ظروف كه��ذه التي 
م��ن  اأك��ر  ف��اإن  غ��زة،  قط��اع  يعي�سه��ا 
ملي��وين مواطن فل�سطين��ي اأمام تهديد 
خط��ري من جان��ب فريو�ص »كورون��ا«، اإذ 
لي�ص م�ستبعدا على االإطالق اأن يقتحم 
هذا الع��دو حدود القطاع م��ن اأي جهة 
كان��ت، وبالت��ايل ف��اإن كارث��ة اإن�سانية 
م��ا  القط��اع  �س��كان  بانتظ��ار  حقيقي��ة 
ويف  الدولي��ة،  املنظم��ات  تتح��رك  مل 
العاملي��ة  ال�سح��ة  منظم��ة  مقدمته��ا 
ملمار�س��ة دوره��ا وال�سغط عل��ى �سلطات 
االحتالل »االإ�سرائيلي« من اأجل متكن 
القطاع من ا�ست��رياد جميع احتياجاته 
الطبي��ة م��ن اأجه��زة واأدوي��ة للتمك��ن 
من مواجه��ة اخلطر الذي يه��دد �سكان 

القطاع.
وا�ستط��رد:" االحت��الل يع��رف جي��دا 
اأن قط��اع غزة اأح��وج من غريه اإىل مثل 
هذه املتطلبات ال�سحية من اأجل اتخاذ 
االحتياط��ات ال�سروري��ة للتعام��ل م��ع 
م��ا ميكن اأن يط��راأ من م�ستج��دات فيما 
يتعل��ق باالأو�س��اع الراهن��ة، وم��ع ذلك 
ف��اإن ه��ذه ال�سلط��ات مل تك��رتث لذلك، 
ب��ل ه��ي م�ستم��رة يف تطبي��ق �سيا�س��ة 
اعتب��ار  اأي  م��ن دون  احل�س��ار اخلان��ق 
ملث��ل ه��ذه الدواع��ي االإن�ساني��ة، وه��و 
موق��ف لي���ص بغري��ب، عل��ى كل ح��ال، 
م��ن جانب �سلط��ات تربت عل��ى �سيا�سة 
القت��ل واال�سطه��اد واالغت�ساب وعدم 

االكرتاث حلياة االإن�سان.

وختم االأيوبي الق��ول:" هذه الظروف 
يف  قيم��ة  اأي  له��ا  لي���ص  اال�ستثنائي��ة 
قامو���ص ال�سيا�س��ة »االإ�سرائيلي��ة«، بل 
عل��ى العك���ص م��ن ذل��ك، ف��اإن فريو���ص 
»كورون��ا« اإذا ما اقتحم قطاع غزة، فاإن 
»اإ�سرائي��ل« �سوف تعت��ر ذلك هدية ال 
تق��در بثمن، الأن ه��ذا الفريو���ص �سوف 
ي�ساركه��ا يف الفتك باأرواح من تعترهم 
اأع��داء ي�ستحق��ون القتل بغ���ص النظر 
ف�سلط��ات  والطريق��ة،  الو�سيل��ة  ع��ن 
االحت��الل »االإ�سرائيل��ي« متار���ص هذه 
اجلرائ��م ف��»املوت واح��د مهما تعددت 
االأ�سب��اب«، ف���� »اإ�سرائيل« وعل��ى ل�سان 
وزي��ر دفاعه��ا نفت��ايل بيني��ت اأك��د اأن 
»اإغالق قطاع غ��زة م�ستمر حتى اإ�سعار 

اآخر«. 
اإ�ساب��ات  ت�سجي��ل  ع��دم  اأن  واأك��د 
بالفريو���ص ب��ن �س��كان قط��اع غ��زة، ال 
يعن��ي اأن ه��وؤالء ال�س��كان يف ماأم��ن م��ن 
ف��اإن  وبالت��ايل  الفريو���ص،  ه��ذا  فت��ك 
خمتلف اجلهات االإن�سانية واحلقوقية، 
العربي��ة والدولي��ة، مطالب��ة قب��ل اأن 
بالتح��رك  الراأ���ص«،  الفاأ���ص يف  »يق��ع 
م��ن  غ��زة  قط��اع  احتياج��ات  لتاأم��ن 
خمتل��ف امل�ستلزم��ات الت��ي متكن��ه م��ن 
اأن  ذل��ك  املنتظ��ر،  اخلط��ر  مواجه��ة 
�س��كان القطاع باأو�ساعه��م واإمكانياتهم 
احلالي��ة �سيكونون فرائ���ص �سهلة لهذا 
الع��دو ال��ذي ل��ن تق��ل خطورت��ه ع��ن 

عدوهم االأول.

في حال انتشاره

حصار "إسرائيل" لقطاع غزة يهدد بزيادة خطورة كورونا



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

الخميس  09 شعبان 1441هـ / 02  ابريل  2020م
Thursday -  02 April 2020

تقرير

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

غزة- الراأي
من��ذ ب��دء االإج��راءات االحرتازي��ة 
يف قط��اع غ��زة كان ل��وزارة الرتبي��ة 
االلت��زام  يف  ب��ارز  دور  والتعلي��م 
به��ذه االإج��راءات حفاظ��ًا منها على 
فعم��دت  واملعلم��ن؛  الطلب��ة  �سح��ة 
اإىل تعطي��ل العملي��ة التعليمية منذ 

.7/3/2020
ح��د  عن��د  ال��وزارة  تق��ف  ومل  كم��ا 
يف  الدرا�سي��ة  العملي��ة  تعطي��ل 
فعم��دت  واجلامع��ات  املدار���ص 
امل�س��ورة  ال�سروح��ات  اإنت��اج   عل��ى 
اأوراق  واإع��داد  الدرا�س��ي،  للمنه��ج 
عم��ل اإثرائي��ة، ومراجع��ة مبا�س��رة 
اختب��ارات  واإع��داد  وتفاعلي��ة، 

الكرتونية واإجابات منوذجية.
الت��ي  اخلط��ة  عناوي��ن  ه��ي  ه��ذه   
والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  اتبعته��ا 
بغ��زة، حتت عن��وان "املنه��ج املدر�سي 
ب��ن يدي��ك بال�س��وت وال�س��ورة"، يف 
ظل تف�س��ي فريو�ص كورون��ا كالنار يف 
اله�سي��م يف بل��دان الع��امل، وكنوع من 
حلماي��ة  االحرتازي��ة  االإج��راءات 
تل��ك  م��ن  ولال�ستف��ادة  الطلب��ة، 

الدرو�ص التعليمية.
بالفع��ل، فّعلت وزارة التعليم والبحث 
العلم��ي منظومة التعليم عن ُبعد، من 
خالل حملة رّوجت لها عر االإذاعة 
يف  �سخم��ة  واإعالن��ات  والتلفزي��ون 

�سوارع حمافظات القطاع. 
يق��ول معت�س��م امليناوي املدي��ر العام 
للعالق��ات الدولي��ة والعامة يف وزارة 
اإّن  الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل غ��زة 
لديه��م اأكر م��ن �سيناري��و ال�ستكمال 
العملية التعليمي��ة، اإحداها التعليم 
االإلك��رتوين؛ وذل��ك للواقي��ة واحلد 

من انت�سار فريو�ص كورونا.

الدروس تُبث لطالب 
الضفة وغزّة

الرتبي��ة  وزارة  اإىل  وبالن�سب��ة 
فاإّنه��ا  غ��ّزة،  قط��اع  يف  والتعلي��م 
اعتم��دت فكرة التعليم ع��ن ُبعد َبعد 
الع��دوان االإ�سرائيلي على قطاع غّزة 
اإذاعة با�سم �سوت  واأن�س��اأت   ،2014
الرتبية والتعليم، وموقعًا اإلكرتونيًا، 
تب��ث م��ن خاللهم��ا الدرو���ص بط��رق 
حديث��ة وتن�س��ر عر ه��ذه املن�سبات 

اأن�سطة واأبحاث ومتارين.
ي�س��ري معت�سم املين��اوي املدي��ر العام 
للعالق��ات الدولي��ة والعامة يف وزارة 
غ��زة  الع��ايل يف  والتعلي��م  الرتبي��ة 
اإىل اأّنه يف اأزم��ة كورونا ُفّعلت اإذاعة 
بالب��ث  الرتبي��ة والتعلي��م، وُربط��ت 
وكذل��ك  في�سب��وك،  عل��ى  املبا�س��ر 
ُق�سم��ت املناهج اإىل وح��دات �سغرية، 

ليتمكن املعلم من تقدميها.
واإن مل يتمك��ن الطال��ب م��ن م�ساهدة 

الب��ث املبا�سر الن�سغ��االت خا�سة، اأو 
لع��دم توافر االإنرتن��ت لديه، يعرتف 
امليناوي بوج��ود �سعوبات يف التعليم 
ع��ن ُبع��د كون �سع��ب غّزة فق��ريًا اإىل 
ح��ٍد م��ا، وال ي�ستطي��ع توف��ري اأجهزة 
�سخ�سي��ة  حوا�سي��ب  اأو  حممول��ة 
لطالب املدار�ص كافة، ولتخطي ذلك 
عق��دت الوزارة اتفاقي��ة مع عدد من 
القنوات التلفزيونية املحلية لعر�ص 

هذه احل�س�ص عر �سا�ساتها.
يو�س��ح املين��اوي اأّن��ه ميك��ن للتالميذ 
ع��ر  التعليمي��ة  الدرو���ص  متابع��ة 
قن��اة الوزارة عل��ى اليوتي��وب، الفتًا 
اإىل وج��ود اإقبال على ذلك من خالل 
ر�س��د ع��دد امل�ساه��دات الت��ي فاق��ت 
اخلم�س��ة مالي��ن بن ط��الب ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة.

دروس إذاعية
كما وجل��اأت وزارة الرتبي��ة والتعليم 
يف غ��زة اإىل اأ�سل��وب جدي��د لتعلي��م 
الط��الب الفل�سطينين ع��ن ُبعد عر 
بث الدرو�ص التعليمية يف اأثري اإذاعة 
حملية، يف ظل تعليق الدوام املدر�سي 
احرتازي��ة  كاإج��راءات  الب��الد،  يف 
لع��دم تف�س��ي فريو���ص كوفي��د – 19 

)كورونا( يف القطاع.
بااللتح��اق  غ��زة  يف  الط��الب  وب��داأ 
ب�سفوفهم الدرا�سي��ة الكرتونيا، بعد 

غياب دام الأكر م��ن اأ�سبوعن، حيث 
يقوم معلم��ون ومعلم��ات متخ�س�سون 
يف �س��رح امل��واد الدرا�سي��ة املختلف��ة 
واللغ��ة  والريا�سي��ات  العرب��ي  مث��ل 

االجنليزية والتكنولوجيا للطالب.
ويتم ب��ث �سرح الدرو�ص مبا�سرة عر 
ح�ساب االإذاع��ة على موقع التوا�سل 
حي��ث  ب��وك"،  "في���ص  االجتماع��ي 
ي�ستم��ر كل در�ص حوايل 25 دقيقة، 
فيما يتم حفظ جمي��ع الدرو�ص عر 
املوق��ع اخلا���ص باالإذاع��ة الإتاح��ة 
الفر�س��ة للمتعلمن االعتم��اد عليها 

كمرجعية لهم.
ويعتم��د حوايل 40 مدر�سا ومدر�سة، 
معاي��ري  عل��ى  بن��اء  اختياره��م  مت 
تقني��ة  عل��ى  وفني��ة،  اأكادميي��ة 
التدري�ص على ال�سبورة االلكرتونية، 
وهي عبارة عن كمبيوتر لوحي �سغري 
يت��م الكتاب��ة علي��ه با�ستخ��دام قلم 
خا�ص به، فيم��ا تظهر على ال�سفحة 
العامة يف الفي�ص وكاأنها �سبورة ويتم 
الكتابة عليها با�ستخدام الطبا�سري.

التعليمي��ة  االإذاع��ة  مدي��ر  ويق��ول 
حمم��د ال�سري��ف اإن "االأيام االأخرية 
القت اإقباال كبريا �سجلت من الطالب 
درو�سه��م  ومتابع��ة  م�ساه��دة  عل��ى 
اخلا�س��ة  املن�س��ات  ع��ر  التعليمي��ة 

باالإذاعة التعليمية".
واأو�سح ال�سريف، اأن عدد امل�ساهدات 

تعدت 2 مليون م�ساهدة منذ بدء بث 
الدرو�ص التعليمية الكرتونيا، منوها 
اإىل اأن ذل��ك يعط��ي دالل��ة وا�سح��ة 

على اأن الطالب يهتمون بدرو�سهم.
"م��ا ميي��ز ه��ذه االآلي��ة  واأ�س��اف اأن 
التفاع��ل  خا�سي��ة  ه��ي  التعلي��م  يف 
واملعل��م،  الطال��ب  ب��ن  م��ا  املبا�س��ر 
ميك��ن  حي��ث  وال�س��ورة،  بال�س��وت 
مبا�س��رة  معلم��ه  ي�س��األ  اأن  للطال��ب 
ويتلق��ى االإجابة الت��ي يريد يف ذات 

اللحظة".
واأُن�ِس��اأت االإذاع��ة التعليمي��ة يف عام 
2012 يف قطاع غزة، حيث اأنها كانت 
لطلب��ة  درو���ص  تق��دمي  اإىل  ته��دف 
الثانوي��ة العام��ة، م��ن اأج��ل حت�سن 
حت�سيله��م الدرا�س��ي على م��دار تلك 

ال�سنوات.
اإال اأن االإذاع��ة ط��ورت م��ن خطته��ا 
املراح��ل  جمي��ع  لت�سم��ل  التعليمي��ة 
التعليمي��ة للط��الب، وذلك م��ن اأجل 
امل�ساهم��ة يف تعلي��م الط��الب يف ظ��ل 
والوقائية  االحرتازي��ة  االإجراءات 
التي تنفذها احلكومة الفل�سطينية.

واأعلنت احلكومة الفل�سطينية حالة 
ال�سه��ر  م��ن  اخلام���ص  يف  الط��وارئ 
اجل��اري عق��ب اكت�س��اف اأول اإ�ساب��ة 
بفريو���ص كورونا يف بي��ت حلم، حيث 
مت اإغ��الق املدين��ة واتخ��اذ تداب��ري 

وقائية فيها ملنع تف�سي املر�ص.

"التربية والتعليم" .. جهود تبذل للوقاية من كورونا
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غزة- الراأي
ل�سب��ط  كث��ب  ع��ن  ميداني��ة  متابع��ة 
واملنتج��ات  الب�سائ��ع  اأ�سع��ار  ومراقب��ة 
املختلف��ة يف كاف��ة اأ�س��واق قط��اع غزة، 
ه��ي خط��وات �سلكته��ا وزارة االقت�س��اد 
الوطن��ي يف قط��اع غ��زة بالتع��اون م��ع 
وزارة ال�سح��ة ملراقبة ج��ودة املنتجات 
واملطه��رات اأو املعقم��ات داخ��ل م�سان��ع 
الرتاخي���ص  عل��ى  وح�سوله��ا  غ��زة، 

الالزمة لعملها، وال�سماح ببيعها
وزارة االقت�س��اد الوطني يف غزة اأكدت 
اأنه��ا تتاب��ع ع��ن كث��ب �سب��ط ومراقبة 
اأ�سع��ار الب�سائع واملنتج��ات املختلفة يف 

كافة اأ�سواق قطاع غزة. 
واأو�سح املتحدث با�س��م وزارة االقت�ساد 
الوطن��ي عبد الفتاح اأب��و مو�سى لوكالة 
تع��اون  هن��اك  اأن  املحلي��ة،  "ال��راأي" 
دائ��م م��ع وزارة ال�سح��ة ملراقبة جودة 
املنتج��ات واملطه��رات اأو املعقمات داخل 

م�سانع غزة، وح�سولها على الرتاخي�ص 
يف  ببيعه��ا  وال�سم��اح  لعمله��ا،  الالزم��ة 

االأ�سواق املحلية والدولية. 
امل�سان��ع  ت�سج��ع  ال��وزارة  اأن  واأك��د   
الفل�سطيني��ة عل��ى زي��ادة االإنت��اج م��ن 
امل��واد املطه��رة واملعقم��ات دون احت��كار 
لها اأو ا�ستغالل املواطنن برفع االأ�سعار، 
خا�سة يف ه��ذه الفرتة التي ينت�سر فيها 

فريو�ص كورونا. 
وب��ن اأن وزارة االقت�س��اد على ا�ستعداد 
لتلق��ي كاف��ة ال�س��كاوى م��ن املواطن��ن، 
يف ح��ال وج��ود ح��االت ا�ستغ��الل م��ن 
البائع��ن اأو م��ن قب��ل ال�سيدلي��ات التي 
تبي��ع ه��ذه ال�سل��ع، على الرق��م املجاين 

 .1800112233
واأ�س��اف اأن ال��وزارة انته��ت م��ن ح�س��ر 
املواد الغذائية واال�ستهالكية، وخا�سة 
امل��واد االأ�سا�سي��ة، الت��ي يتهاف��ت عل��ى 
�سرائها املواطنن يف مثل هذه الظروف، 

م�سددًا على توفر كمي��ات كافية ل�سكان 
م��ن ه��ذه  قط��اع غ��زة، واحتياجاته��م 

ال�سلع.
 وذك��ر اأب��و مو�س��ى اأن وزارة االقت�س��اد 
قدم��ت من��ذ بداي��ة الع��ام 2019 عدة 
ت�سهي��الت، منه��ا اإعفاء امل�سان��ع املحلية 
م��ن الرتخي���ص ال�سناع��ي بن�سبة ت�سل 
اىل %50، مبين��ًا اأن ه��ذه االإج��راءات 
�سارية املفعول حتى نهاية العام احلايل 
2020، م��ن خالل التوا�سل مع االإدارة 

العامة لل�سناعة.
يف  االقت�س��اد  وزارة  وعم��دت  كم��ا 
ا�ستم��رار اإجراءاته��ا االحرتازي��ة ملنع 
تف�سى فريو�ص كورون��ا الإغالق االأ�سواق 

ال�سعبية االأ�سبوعية.

ضبط للسلع والمنتجات
ال�سب��ط  عملي��ات  م��ن   40% اأن  وب��ن 
املخالف��ة  الغذائي��ة  لل�سل��ع واملنتج��ات 

يف ال�س��وق الفل�سطيني��ة والت��ي اأغلبه��ا 
منتج��ات غ��ري وطني��ة تت��م م��ن خ��الل 
اإب��الغ املواطنن عنه��ا لطواقم الرقابة 
والتفتي�ص عر الرقم 129، اإ�سافة اإىل 

اأرقام مديريات الوزارة يف املحافظات.
واأو�س��ح اأبو مو�س��ى اأن ارتفاعًا ملحوظا 
يف اإب��الغ وتع��اون املواطن��ن ع��ن ال�سلع 
يع��زز  ال��ذي  االأم��ر  املخالف��ة،  وامل��واد 
الطواق��م يف �سب��ط وتنظي��م  م�ساع��ي 
ال�س��وق واتخاذ مزيد م��ن التدابري التي 
م��ن �ساأنه��ا اأن تع��زز منظوم��ة حماي��ة 
امل�ستهل��ك.  واأ�سار اإىل اأن االأ�سبوع االأول 
ملواجه��ة  الط��وارئ  حال��ة  اإع��الن  م��ن 
فريو���ص "كورن��ا" )كوفي��د19-( ترك��ز 
املعقم��ات  عل��ى  املواطن��ن  اإقب��ال  يف 
والكمامات وعلى خمتلف مواد التنظيف 
االأم��ر الذي دف��ع امل�سان��ع الوطنية اإىل 
رفع قدراته��ا االإنتاجي��ة لتلبية الطلب 
على هذه االأ�سناف. ونوه اأبو مو�سى اإىل 

توف��ر املخ��زون التموين��ي وال��ذي يلبي 
الطل��ب الأ�سه��ر، ودع��ت املواطن��ن اإىل 

عدم التهافت على �سراء ال�سلع.

تحمل المسؤولية 
االجتماعية

كم��ا ودع��ت وزارة االقت�س��اد الوطن��ي 
وا�سح��اب  اخلا���ص  القط��اع  موؤ�س�س��ات 
ال�س��ركات وامل�سانع واملخابز اىل تقدمي 
احلج��ر  ملراك��ز  عاجل��ة  م�ساع��دات 

ال�سحي.
ال�س��ركات  باأ�سح��اب  ال��وزارة  واأهاب��ت 
الأخ��ذ  والبن��وك  اخلا���ص  والقط��اع 
دورهم وحتم��ل م�سوؤولياتهم وامل�ساهمة 
الفاعل��ة والعاجلة يف تقدمي م�ساعدات 
اغاثية وغذائية عاجلة ملراكز احلجر 
ال�سحي، داعي��ة اياهم اىل تقدمي هذه 
امل�ساعدات لوزارة ال�سوؤون االجتماعية 

التي �ستقوم بتوزيعها على املراكز.

"االقتصاد" بغزة.. إجراءات احترازية ومتابعات ميدانية 
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غزة- الراأي
من��ذ اإعالن حال��ة الط��وارئ يف قطاع غزة 
ملواجه��ة فريو�ص كورونا ملنع��ه من االنت�سار 

يف قطاع غزة 
املخت�س��ة  احلكومي��ة  اجله��ات  اتخ��ذت 
-ومن �سمنه��ا وزارة الداخلية -الإجراءات 
الوقائي��ة م��ن فريو���ص كورونا، ع��ر و�سع 
خط��ة ت�سم��ل جوان��ب خمتلف��ة، وترك��ز 
باالأ�سا���ص عل��ى املعاب��ر واملناف��ذ، ومراك��ز 
االإ�س��الح والتاأهي��ل، والنظ��ارات، ومراكز 

تقدمي اخلدمة للجمهور.
واالأم��ن  الداخلي��ة  وزارة  با�س��م  الناط��ق 
اإن  ق��ال  الب��زم،  اإي��اد  غ��زة،  يف  الوطن��ي 
اخلط��ة الت��ي و�سعته��ا وزارته تق��وم على 
تنفيذ االإجراءات الوقائية واالحرتازية، 
وتطبيق اإج��راءات احلج��ر ال�سحي �سواء 
املنزيل اأو االإجباري حمايًة الأبناء �سعبنا.

تجنيد كل اإلمكانيات
الداخلي��ة  وزارة  اأن  اإىل  الب��زم  واأ�س��ار 
لديه��ا  املتوف��رة  االإمكاني��ات  كل  جّن��دت 
ملواجه��ة فايرو�ص "كورون��ا"، لكن الظروف 
يف غزة �سعبة يف ظل واقع احل�سار، واليوم 

جن��د دواًل كرى رغ��م اإمكانياته��ا الكبرية 
اأ�سبحت تعاين من هذا الفايرو�ص.

واأ�س��اف "نب��ذل كل م��ا ن�ستطي��ع م��ن جهد 
وتنفي��ذ  الفايرو���ص،  ه��ذا  مواجه��ة  يف 
حت��ى  الالزم��ة  الوقائي��ة  االإج��راءات 
حج��م  رغ��م  االإ�ساب��ة،  ملرحل��ة  ن�س��ل  ال 
االإمكانيات وال�سغ��ط املوجود علينا وكثري 

من ال�سعوبات لدينا".
بيتي��ة  اإج��ازات  من��ح  مت  اأن��ه  اإىل  ون��وه 
للموقوف��ن والن��زالء عل��ى خلفي��ة الذمم 
املالي��ة ملدة اأ�سب��وع قابل��ة للتجديد، ومنح 
الق�ساي��ا  اأ�سح��اب  ل��كل  بيتي��ة  اإج��ازات 
بح�س��ب  متديده��ا  و�سيت��م  الب�سيط��ة، 

الظروف.
وحت��دث ع��ن ق��رار باالإف��راج الكام��ل عن 
الن��زالء الذي��ن ق�س��وا ثلث��ي امل��دة، واالآن 
ت�ستكم��ل االإج��راءات يف اإط��ار التخفي��ف 
مت  اأن��ه  اإىل  الفت��ا  الن��زالء،  اأع��داد  م��ن 
اإيق��اف الزي��ارات ب�س��كل موؤق��ت للن��زالء، 
وا�ستبداله��ا بتوا�س��ل الن��زالء م��ع ذويهم 

عر الهاتف.
كم��ا مت تعقي��م كل مراكز اخلدم��ة، ومقار 
ال�سرط��ة والنظ��ارات، ومراك��ز االإ�س��الح 

والتاأهي��ل، ويتم متابعتها ب�س��كل دوري من 
قبل اخلدمات الطبية الع�سكرية.

وج��رى اإغ��الق املعابر ب�س��كل كام��ل �سواء 
مع��ر رف��ح اأو حاج��ز بي��ت حان��ون، كم��ا 
مت من��ع ال�سف��ر ب�س��كل كام��ل اإال يف بع���ص 
جل��ان  خ��الل  وم��ن  الطارئ��ة،  احل��االت 

خمت�سة.
وتاب��ع: "قمن��ا كاإج��راء اح��رتازي بو�سع 
العائدين اإىل غ��زة عر معر رفح وحاجز 
بي��ت حان��ون يف احلج��ر االإجب��اري؛ حتى 
نتمك��ن م��ن تنفي��ذ االإج��راءات الوقائي��ة 
حلمايته��م واالطمئن��ان عليه��م، وحماي��ة 

اأ�سرهم واأبناء �سعبنا".

إجراءات احترازية
املن��زيل  احلج��ر  اأن  اإىل  الب��زم  وب��ن 
االإجباري كان خطوة من �سمن االإجراءات 
التعام��ل  يف  اأوىل  كمرحل��ة  الوقائي��ة 
م��ع امل�سافري��ن العائدي��ن لغ��زة وخا�س��ة 

املعتمرين.
واأكمل حديثه: منذ فر�ص احلجر املنزيل 
عل��ى القادم��ن م��ن اخل��ارج تابعن��ا تنفيذ 
ولدين��ا  كب��ري  باهتم��ام  املن��زيل  احلج��ر 

ك�سوف��ات بالتع��اون م��ع وزارة ال�سحة بكل 
العائدي��ن، ومت و�سعهم حت��ت الرقابة من 
قبل اجلهات ال�سرطية من اأجل االطمئنان 
نق��ل  ومت  املن��زيل،  احلج��ر  تنفي��ذ  عل��ى 
حالت��ن مل تلتزمان باحلج��ر املنزيل ملكان 

احلجر االإجباري يف معر رفح".
ونا�سد جميع اأبن��اء �سعبنا وكل املوجودين 
يف احلج��ر املن��زيل ب��اأن يق��دروا ح�سا�سية 
املرحل��ة وخط��ورة الظ��رف، واأن يلتزم��وا 
نتخط��ى  حت��ى  الوقائي��ة  باالإج��راءات 

جميعًا هذه املرحلة احل�سا�سة وال�سعبة.
و�س��دد على اأن اجلميع يج��ب عليه التحلي 
اأو  حكومي��ة  كجه��ات  �س��واء  بامل�سوؤولي��ة، 
كمواطن��ن اأو كو�سائ��ل االإع��الم وجمتم��ع 
م��دين، يف ظ��ل ه��ذا الوب��اء ال��ذي يجتاح 
العامل، واأن نق��ف وقفة وطنية واأخالقية 

م�سوؤولة.
وختم قائاًل: "ل��ن نقبل الأي اأحد حتت اأي 
ظرف م��ن الظروف اأن ي��رّوع اأبن��اء �سعبنا 
عر تروي��ج ال�سائعات يف ظل هذه املرحلة 
احل�سا�سة، وننا�سد اجلمي��ع بالوقوف عند 

م�سوؤولياته".

إغالق التجمعات
كما وعم��دت وزارة الداخلية اإغالق جميع 
ال�سعبي��ة  واالأ�س��واق  االأف��راح،  �س��االت 
االأ�سبوعي��ة، ومن��ع اإقام��ة بي��وت الع��زاء 
ه��ذا  خ��الل  واأق��رت  كم��ا  واحلف��الت. 
التعمي��م اإغالق املقاهي و�س��االت املطاعم، 
اجلمع��ة  �س��الة  تعطي��ل  اإىل  باالإ�ساف��ة 
يف جمي��ع حمافظ��ات قط��اع غ��زة. وبينت 
الداخلي��ة اأن عدد مراك��ز احلجر ال�سحي 
االح��رتازي الت��ي و�س��ل اإىل 14 مركزًا يف 
جميع حمافظات القط��اع، الفتًة اأن توزيع 
املراك��ز ج��اء عل��ى النحو االآت��ي "مركزان 
يف حمافظ��ة رف��ح، مرك��زان يف حمافظ��ة 
حمافظ��ة  يف  مراك��ز  ثالث��ة  خانيون���ص، 
الو�سط��ى، و�ستة مراك��ز يف حمافظة غزة، 
ومركز واحد يف حمافظة �سمال القطاع".

الداخلي��ة  وزارة  اأن  عل��ى  الب��زم  و�س��َددَّ 
واالأم��ن الوطن��ي ما�سي��ة يف اتخ��اذ مزيد 
ال�سائع��ات  ملحارب��ة  االإج��راءات  م��ن 
ومروجيه��ا، وجُت��دد التحذي��ر ب��اأن كل من 
ي��روج ال�سائع��ات – �س��واء م��ن داخل غزة 
اأو خارجه��ا - �سُتتخ��ذ بحق��ه االإج��راءات 

القانونية الالزمة.

"وزارة الداخلية" بغزة ..جهود مستمرة ومتابعة حثيثة لمواجهة فيروس 
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غزة- الراأي
ح�س��ار برّي وبحرّي وجوّي الأكر من 
اإن�سان يعي�سون يف  13 �سن��ة، مليويّن 
اأحد اأ�سي��ق واأكر املناط��ق اكتظاظًا 
يف الع��امل، قطاع �سح��ّي مهرتئ دمره 
االحت��الل، والي��وم م��ا يق��ارب م��ن 2 
مليون فل�سطيني معر�سون فيه خلطر 
تف�سي فريو�ص كورونا )كوفيد 19(. 

اإّن��ه قط��اع غ��زة املحا�س��ر، وبو�سول 
الفريو���ص اإىل هذه املنطق��ة يتخوف 
البع���ص م��ن اأن ت�سب��ح ب��وؤر جدي��دة 
للمر���ص يف ال�س��رق االأو�س��ط، االأم��ر 
ال��ذي و�سفه م�سوؤول��و االأمم املتحدة 
والعامل��ن يف املج��ال االإن�س��اين باأن��ه 

قد يكون كارثيا.
وبينم��ا م��ن اأهم �س��روط الوقاية من 
كوفي��د 19 ه��ي غ�س��ل اليدي��ن باملاء 
وال�ساب��ون جي��دًا، تعت��ر %97 م��ن 
�ساحل��ة  غ��ري  غ��زة  املي��اه يف قط��اع 
االأمم  وكال��ة  بح�س��ب  لال�ستخ��دام 
املتح��دة الإغاث��ة وت�سغي��ل الالجئن 

الفل�سطينين )اأونروا(. 
وال يزال الو�سول اإىل املياه النظيفة 
يف  م�ستحي��ل  �سب��ه  اأم��ر  والكهرب��اء 
الق��رن ال���21 يف القط��اع، م��ا يوؤث��ر 
ب�سّدة على توفر اخلدمات االأ�سا�سية، 
ال�سح��ي  القط��اع  خدم��ات  �سيم��ا  ال 

واملياه وال�سرف ال�سحي.
"هيوم��ن  منظم��ة  لتقري��ر  وفق��ًا 
اأدى   ،2019 لع��ام  ووت���ص"  رايت���ص 
االإم��داد املح��دود للكهرب��اء يف غ��زة 
املي��اه  باإم��دادات  "االإ�س��رار  اإىل 
ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي وعمل 

امل�ست�سفيات". 

م��ن   44% نف��اذ  اإىل  باالإ�ساف��ة 
نق���ص  ت�سب��ب  االأ�سا�سّي��ة،  االأدوي��ة 
املول��دات  لت�سغي��ل  ال��الزم  الوق��ود 
التي��ار  انقط��اع  خ��الل  الكهربائي��ة 
الكهربائ��ي اإىل "اإغ��الق جزئي لعدة 
حظ��ر  ب�سب��ب  وذل��ك  م�ست�سفي��ات، 

اإ�سرائيل دخول الوقود".
وبح�س��ب مدي��ر عملي��ات االأونروا يف 
غ��زة ماتيا���ص �سم��ايل، �سه��د القطاع 
خ��الل م�س��ريات الع��ودة "انهي��ارًا يف 
القط��اع ال�سح��ي خا�سًة عل��ى �سعيد 
هن��اك  يك��ن  مل  حي��ث  االإ�ست�سف��اء، 
اإمكاني��ات كافية وال خمزون كاف من 
امل�ستلزمات الطبّية". وتاأمل املنظمة 
ب��اأن ال يتف�سى وباء كورونا يف القطاع 

الأّن امل�ست�سفيات غري جاهزة لذلك

شح في عينات الفحص
وزارة ال�سح��ة يف قط��اع غ��زة اأك��دت 
وجود "�س��ح كبري يف عين��ات الفح�ص 
ملر���ص كورونا"، داعي��ًة  العامل اأجمع 
اإىل التحرك ل�"�س��رورة رفع احل�سار 
ع��ن القط��اع لتمكين��ه م��ن مواجه��ة 

كورونا". 
وبح�س��ب "اتفاقي��ة جني��ف الرابعة 
املدني��ن  ب�س��اأن حماي��ة االأ�سخا���ص 
واج��ب  م��ن  احل��رب"،  وق��ت  يف 
عل��ى  "تعم��ل  اأن  االحت��الل  �سلط��ة 
�سيان��ة املن�س��اآت واخلدم��ات الطبّية 
وامل�ست�سفيات وكذلك ال�سحة العامة 
االأرا�س��ي  يف  ال�سحي��ة  وال�س��روط 
"ت�سم��ن  اأن  واالأه��م  املحتل��ة"، 
ا�ستخدام جمي��ع الو�سائ��ل الوقائية 
الالزم��ة ملكافح��ة انت�س��ار االأمرا���ص 

املعدية واالأوبئة".
 لك��ن االحت��الل االإ�سرائيل��ي وال��ذي 
لطامل��ا نك��ث االتفاقي��ات واملعاهدات 
يعج��ز  اأر�س��َا  يحا�س��ر  الدولّي��ة، 
قطاعها ال�سحّي عن اإنقاذ اأبناءه، لن 

تاأبه لتف�سي اأّي وباء فيه.
وبداأت �سوارع غزة ت�سهد انخفا�سًا يف 
احلرك��ة، التزام��ًا من قب��ل املواطنن 
تفادي��ًا  املن��زيل  ال�سح��ي  باحلج��ر 
الزدي��اد اأعداد امل�ساب��ن بالفريو�ص، 

وكاإجراء وقائّي �سرورّي.

مطالبات برفع الحصار
طالب��ت موؤ�س�سات حقوقية واأهلية يف 
قطاع غ��زة، ، ال�سلطات االإ�سرائيلية، 
امل�ستلزم��ات  باإدخ��ال  ال�سم��اح 
واالأجهزة الطبية واالأدوية الالزمة، 

ملواجهة فريو�ص "كورونا" امل�ستجد. 
وقال عمر القاروط، املدير التنفيذي 
ملرك��ز حماي��ة حلق��وق االإن�س��ان، يف 
كلمة له نيابة عن موؤ�س�سات حقوقية 
واأهلي��ة، يف موؤمت��ر �سحف��ي مبدين��ة 
غزة "عل��ى �سلط��ات االحتالل حتّمل 
م�سوؤولياته��ا القانوني��ة جت��اه اإمداد 
غ��زة بامل�ستلزم��ات الطبي��ة، ملواجهة 

كورونا". 
وب��ّن الق��اروط اأن اإ�سرائي��ل ما زالت 
ت�سع "القيود اأمام اإدخال امل�ستلزمات 
واالأجهزة الطبية واالأدوية، الالزمة 

ملنع انت�سار اجلائحة بالقطاع". 
وطال��ب املجتم��ع ال��دويل، بال�سغ��ط 
لالإيف��اء  االإ�سرائيل��ي  اجلان��ب  عل��ى 
بالتزامات��ه القانوني��ة "جت��اه �سكان 
فيم��ا  خا�س��ة  املحتل��ة؛  االأرا�س��ي 

يتعل��ق برفع احل�سار عن غزة وتوفري 
امل�ستلزمات الطبية". 

كم��ا دع��ا منظم��ة ال�سح��ة العاملي��ة 
اإىل "فت��ح مركز اإقليم��ي يف االأرا�سي 
الفل�سطينية ملراقبة انت�سار الوباء".

أدنى المقومات
منظم��ة  مكت��ب  تقدي��رات  وبح�س��ب 
ال�سحة العاملية يف غ��زة، فاإن الو�سع 
ال�سح��ي بالقط��اع ال��ذي يفتق��ر اإىل 
اأدن��ى مقوم��ات احلياة بفع��ل احل�سار 
وعقوب��ات  امل�س��دد  االإ�سرائيل��ي 
ال�سلط��ة، لديه القدرة عل��ى التعامل 
مع اأول 100 حالة اإ�سابة بالفريو�ص 
بطريق��ة جيدة، وبعد ذل��ك �سيحتاج 

دعمًا خارجيًا.
ولك��ن ما اأثار القلق حن اعتر من�سق 
االأمم املتح��دة لل�س��وؤون االإن�سانية يف 
اأن  ماكغولدري��ك،  جيم��ي  فل�سط��ن، 
و�سول "كورون��ا" اإىل غزة "قد يكون 
خميف��ًا، نتيجة االكتظ��اظ ال�سكاين 
وحمدودي��ة النظام ال�سح��ي"، قائاًل 
االإخب��اري  املوق��ع  ن�س��ره  ح��وار  يف 
الر�سمي ل��الأمم املتحدة، قبل �ساعات 
م��ن االإعالن ع��ن اأول حالتي اإ�سابة: 
"قلقون فيما يتعلق بغزة؛ اإنها منطقة 
معقدة، ب�سبب احل�سار الطويل االأمد 
ت�سّع��ب  الت��ي  املفرو�س��ة  والقي��ود 

االأمور".
و�س��ول  اأن  االأمم��ي  امل�س��وؤول  وراأى 
الفريو���ص اإىل القط��اع �سيحّول��ه اإىل 
"م��ا ي�سب��ه احلا�سن��ة عندم��ا يعَل��ق 
النا�ص �سمن منطقة مكتظة بال�سكان، 
والنظ��ام ال�سحي فيها يعاين نق�سًا يف 

التمويل و�سّحًا باملوارد واالأجهزة".

كارثة مروعة
مرك��ز حقوق��ي اإ�سرائيلي ه��و االآخر 
يف  كورون��ا  فريو���ص  تف�ّس��ي  اإن  ق��ال 
قطاع غّزة �سيوؤدي اإىل كارثة مرّوعة 

نتيجة للح�سار.
ج��اء ذل��ك يف بي��ان ملرك��ز املعلوم��ات 
يف  االإن�س��ان  حلق��وق  االإ�سرائيل��ي 
االأرا�سي املحتلة "بت�سيلم"، االإثنن.

وق��ال البي��ان "لن��ا اأن نت�س��ّور حج��م 
الكارث��ة املرعب��ة التي �ستل��ّم بقطاع 
ب��ن  اجلم��ع  خلفّي��ة  عل��ى  غ��زة 
االكتظ��اظ ال�س��ّكاين ونتائج احل�سار 
م��ن بينها الفقر املُدق��ع وانهيار الُبنى 
التحتّي��ة وظ��روف احلي��اة ال�سعب��ة 
ال�سّح��ي  الو�س��ع  عل��ى  توؤث��ر  الت��ي 
ل�س��ّكان القط��اع حت��ى دون تعّر�سه��م 

لفريو�ص كورونا".
واأ�س��اف "جهاز ال�سّحة يف قطاع غّزة 
منه��ار اأ�ساًل حتى قب��ل وجود مري�ص 
كورونا االأّول وهو اليوم اأبعد ما يكون 
عن تلبية احتياج��ات ال�سّكان يف ظّل 
نق���ص االأدوية والتجهيزات واملعّدات 

الطبّية".
اإن�س��ان  ملي��وين  يق��ارب  "م��ا  وتاب��ع 
وع��َوز،  مدق��ع  فق��ر  يف  يعي�س��ون 
طوي��ل  زم��ن  من��ذ  انه��ار  االقت�س��اد 
�س��وق  داخ��ل  حمبو�س��ون  وال�س��ّكان 
عمل �سغري وحم��دود مّما اأنتج بطالة 
%70 يف اأو�س��اط  و�سل��ت اأك��ر م��ن 
ال�سباب وجعل نحو %80 من ال�سّكان 
الغ��وث  �س��ات  خم�سّ عل��ى  معتمدي��ن 

االإن�ساين".

مطالب برفع كلي للحصار.. غزة تكافح لعدم تفشي كورونا
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
منذ اإعالن حال��ة الطوارئ يف قطاع غزة 
ملواجه��ة فريو���ص كورون��ا، جن��دت وزارة 
جهوده��ا،  كل  االجتماعي��ة  التنمي��ة 
وقام��ت بتجهيز كام��ل طاقاتها الب�سرية 
واملادي��ة يف ظ��ل الظ��روف االقت�سادي��ة 
ال�سعبة واحل�سار املفرو�ص منذ 13عاما 

و�سعف االمكانيات املتاحة.
و�سكل��ت ال��وزارة فريق��ا للعم��ل يف حالة 
الفايرو���ص  خط��ر  ملواجه��ة  الط��وارئ 
امل�ستجد، �سعيا وراء م�سوؤولياتها الوطنية 
وحر�سا منها للتخفيف عن حالة اخلوف 
والذعر التي اأ�سابت املواطنن بالتن�سيق 
يف  االخت�سا���ص  جه��ات  م��ع  والت�سبي��ك 
وزارة ال�سح��ة ووزارة الداخلي��ة وجميع 
اجله��ات املعني��ة ملراقبة االأو�س��اع، فيما 
قامت اجلهات املكلف��ة بفتح مراكز اإيواء 
للح��االت العائ��دة م��ن اخل��ارج وتوزيعها 

على املواقع.
ويوج��د يف قط��اع غزة21مرك��زا �سحيا 
اىل  العائدي��ن  املحجوري��ن  الإي��واء 
القط��اع، وتعمل الوزارة عل��ى متابعة كل 
م�ستلزم��ات واحتياج��ات مراك��ز احلجر 

ال�سحي يف قطاع غزة. 

جهود وتنسيق
هن��ا،  التنمي��ة  وزارة  دور  يتوق��ف  ومل 
فقد اأطلقت ن��داء ا�ستغاثة لكافة الدول 
واملوؤ�س�س��ات  املتح��دة  االأمم  وموؤ�س�س��ات 
اأج��ل  الدولي��ة والعربي��ة للتدخ��ل م��ن 
دعم واإ�سناد املوؤ�س�س��ات احلكومية بغزة، 
للقي��ام باإج��راءات الوقاي��ة الالزمة من 
فريو���ص كورونا، والعمل على رفع احل�سار 

واالجراءات الظاملة عن القطاع.
عزي��زة الكحل��وت الناط��ق با�س��م وزارة 
التنمي��ة  وزارة  اإن  قال��ت:"  التنمي��ة، 
االجتماعي��ة قام��ت وبالتن�سيق مع عدد 
اخلريي��ة  واجلمعي��ات  املوؤ�س�س��ات  م��ن 
العامل��ة يف قط��اع غزة بتق��دمي اخلدمة 
مل�ست�سايف مراكز احلجر ال�سحي املنت�سرة 

يف قطاع غزة".
واأ�سافت الكحل��وت يف حديث ل�"الراأي": 
اإن ال��وزارة ته��دف م��ن ه��ذا ال��دور خلق 
احلكوم��ة  ب��ن  واملب��ادرة  التع��اون  روح 
املجتم��ع  موؤ�س�س��ات  وب��ن  الفل�سطيني��ة 

امل��دين، وطالت كاف��ة املوؤ�س�سات الدولية 
واحلكومات وال�سع��وب العربية، بت�سافر 
اجلهود مع التنمية االجتماعية ليت�سنى 
لن��ا حماية ه��وؤالء امل�ست�ساف��ن وتقدمي 

اخلدمة والرعاية ال�ساملة لهم".

خدمات مميزة
املقدم��ة  باخلدم��ات  يتعل��ق  وفيم��ا 
للمواطنن داخ��ل مراكز احلجر ال�سحي 
بغ��زة، قال��ت مواطن��ة حمج��ورة داخ��ل 
مرك��ز �سح��ي:" من��ذ جميئن��ا اىل م��كان 
احلج��ر، مت ا�ستقبالن��ا والرتحي��ب بن��ا، 
حي��ث اأو�س��ح لن��ا القائم��ون عل��ى املركز 
ال�سحي اأن جميئنا هو يف م�سلحتنا، حتى 

ال ن�سبب �سرر الأطفالنا وعوائلنا".
واأ�ساف��ت يف حدي��ث ل�"ال��راأي":" حت��ى 
ل��دى دخولن��ا املع��ر، ا�ستقبلون��ا ب�س��كل 
احتياجاتن��ا  كل  توف��ري  ويت��م  جي��د، 

وطلباتنا ب�سكل فوري".
تق��دمي  عل��ى  التنمي��ة  وزارة  وعمل��ت 
بالتن�سي��ق  للمحجوري��ن،  اخلدم��ات 
والتعاون مع العديد من اجلهات اخلريية 

لتوف��ري وجب��ة غذاء لكافة ن��زالء مركز 
احلج��ر ال�سحي املنت�س��رة يف قطاع غزة، 
ومت توزي��ع ه��ذه الوجب��ات عل��ى كاف��ة 

املراكز.
واىل جان��ب توفري وجبات الطعام، تعمل 
اأغطي��ة ومالب���ص  ال��وزارة عل��ى توف��ري 
لديه��ا  يوج��د  حي��ث  تنظي��ف،  وم��واد 
طواق��م يف كاف��ة مراكز احلج��ر ال�سحي 
وذل��ك من اأجل م�ساعدة هوؤالء املواطنن 
والتخفيف عنهم وتوفري ما يلزم من مواد 

وتعقيم وراحة لهم.

تعزيز إجراءات الوقاية
الوقاي��ة  اإج��راءات  تعزي��ز  اإط��ار  ويف 
ل�سم��ان ا�ستم��رار خلو قطاع غ��زة من اأي 
ح��االت حامل��ة لفريو���ص كورون��ا، عملت 
م��ن  ع��دد  اتخ��اذ  عل��ى  التنمي��ة  وزارة 
االإج��راءات الوقائي��ة، ومنه��ا التن�سي��ق 
WHO ،م��ع منظم��ة ال�سح��ة العاملي��ة
مبخاط��ر  املجتم��ع  وتثقي��ف  لتوعي��ة 
وفح���ص  من��ه،  والوقاي��ة  الفريو���ص 
العائدين من املعابر للتاأكد من خلوهم من 

فريو�ص كورونا، واإغ��الق املعابر وال�سماح 
للمواطن��ن من اأهايل قط��اع غزة للعودة 
اإىل القط��اع ع��ر مع��ر رفح ومع��ر بيت 
حانون، واإدخالهم ملراكز احلجر ال�سحي 

االإجباري.
التنمي��ة  اختتم��ت  ال�سي��اق،  ذات  ويف 
الن��دوات  م��ن  �سل�سل��ة  االجتماعي��ة 
فريو���ص  مبخاط��ر  للتوعي��ة  ال�سحي��ة 
كورون��ا واأ�سالي��ب الوقاية منه��ا يف كافة 
غ��زة  قط��اع  يف  املنت�س��رة  موؤ�س�ساته��ا 
تل��ك  ته��دف  حي��ث  الرئي�س��ي،  ومقره��ا 
الن��دوات اإىل التوعي��ة للموظف��ن ونقل 
خ��الل  م��ن  وذل��ك  للمجتم��ع  املعلوم��ة 
تعاملهم مع الوافدين والزوار واملواطنن 
واأ�سره��م يف املديريات واملراك��ز التابعة 

للوزارة.
واأ�سارت ال��وزارة اإىل اأن هذا االإجراءات 
تاأتي يف ظل احل�سار املفرو�ص على قطاع 
غزة من قبل االحت��الل االإ�سرائيلي منذ 
�سن��وات طويلة، م��ا اأدى اإىل اإعاقة قيام 
با�ستكم��ال  بغ��زة  احلكومي��ة  املوؤ�س�س��ة 

االإجراءات الوقائية الالزمة.

التنمية بغزة..جهود حثيثة لمواجهة كورونا
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غزة – خا�ص الراأي – ب�سام العطار:
يف  كورون��ا  فريو���ص  تف�س��ى  اأن  من��ذ 
العدي��د م��ن دول الع��امل اأطلق��ت جلنة 
العن��ان  غ��زة  يف  احلكومي��ة  املتابع��ة 
خمتل��ف  ب��ن  كاف��ة  اجله��ود  لت�ساف��ر 
يف  املر�سو���ص  كالبني��ان  ال��وزارات 
مواجه��ة ه��ذا الفريو���ص يف قط��اع غزة 
ُتّوجت مبجموعة م��ن التدابري الالزمة 
ب��ن  اإ�ساب��ات  وق��وع  م��ن  للحيلول��ة 

املواطنن.

وزارة الصحة
جمموعة م��ن االإج��راءات االحرتازية 
اتخذته��ا وزارة ال�سح��ة ع��ر ت�سكيلها 
حكومي��ة  جل��ان  منه��ا:  جل��ان  ع��دة 
ومركزية وا�ست�سارية وطوارئ، واإقامة 
مراك��ز احلج��ر ال�سح��ي بالتن�سي��ق مع 

منظمة ال�سحة العاملية.
الط��وارئ  جل��ان  تفعي��ل  اإىل  اإ�ساف��ة 
ال�سحية يف املحافظات، وجلان مكافحة 
الع��دوى يف امل�ست�سفي��ات، والتن�سي��ق مع 
مقدم��ي اخلدم��ات ال�سحي��ة يف القطاع 

االأهلي.

التنمية االجتماعية
ه��ذه اال�ستع��دادات وبالرغ��م م��ن خلو 
غ��زة م��ن فريو���ص كورون��ا اإال اأن ذل��ك 
االجتماعي��ة  التنمي��ة  وزارة  مين��ع  مل 
بغ��زة من اإط��الق نداء ا�ستغاث��ة للدول 
وموؤ�س�س��ات االأمم املتح��دة واملوؤ�س�س��ات 
الدولي��ة والعربي��ة كاف��ة للتدخ��ل من 
اأجل دعم واإ�سن��اد املوؤ�س�سات احلكومية 
بقطاع غزة للقيام باإج��راءات الوقاية 
الالزمة م��ن فريو�ص كورونا والعمل على 
رف��ع احل�س��ار واالإج��راءات الظاملة عن 

القطاع.
دخ��ول  ح��ال  يف  اأن��ه  ح��ذرت  ال��وزارة 
فريو�ص كورونا اإىل قطاع غزة – ال �سمح 
اهلل - فاإننا اأمام كارثة �سحية �سيت�سرر 
منه��ا كاف��ة الدول��ة املج��اورة واالإقليم 

ب�سكل عام.
وزارة الداخلية

ه��ي  تت��واَن  فل��م  الداخلي��ة  وزارة  اأم��ا 
حمكم��ة،  خط��ة  و�س��ع  ع��ن  االأخ��رى 
ترتك��ز باالأ�سا�ص على املعاب��ر واملنافذ، 
ومراكز االإ�سالح والتاأهيل، والنظارات، 

ومراكز تقدمي اخلدمة للجمهور.

حي��ث مت اإغ��الق املعاب��ر ب�س��كل كام��ل 
�س��واء معر رفح اأو حاج��ز بيت حانون، 
كم��ا مت من��ع ال�سف��ر ب�سكل كام��ل اإال يف 
بع���ص احل��االت الطارئ��ة، كم��ا جن��دت 
االإج��راءات  لتنفي��ذ  اإمكانياته��ا  كل 
وتطبي��ق  واالحرتازي��ة،  الوقائي��ة 
اإجراءات احلجر ال�سحي �سواء املنزيل 

اأو االإجباري حمايًة الأبناء �سعبنا.

وزارة االقتصاد الوطني
وزارة االقت�س��اد الوطن��ي يف غ��زة ه��ي 
االأخرى اأكدت اأنها تتابع عن كثب �سبط 
واملنتج��ات  الب�سائ��ع  اأ�سع��ار  ومراقب��ة 
املختلف��ة يف كاف��ة اأ�س��واق قط��اع غزة، 
وذل��ك بتع��اون دائ��م م��ع وزارة ال�سحة 
ملراقب��ة ج��ودة املنتجات واملطه��رات اأو 
املعقمات داخل م�سان��ع غزة، وح�سولها 
لعمله��ا،  الالزم��ة  الرتاخي���ص  عل��ى 

وال�سماح ببيعها
وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية

وزارة  دع��ت  الدين��ي  ال�س��اأن  يف  اأم��ا 
بغ��زة،  الديني��ة  وال�س��وؤون  االأوق��اف 
املر�س��ى، وكبار ال�سن، و�سع��اف املناعة، 
يف  ال�سل��وات  كاف��ة  ب��اأداء  واالأطف��ال 

الذه��اب  وع��دم  اأهليه��م،  م��ع  البي��وت 
للم�ساج��د، وق�س��اء احلاج��ة والو�سوء 
يف البيوت، وا�ستخدام احلمامات العامة 
يف اأ�سي��ق ح��دود. كم��ا اأو�س��ت امل�سل��ن 
باإطالق حملة تعقيم يومية مل�سجدهم.

وزارة العمل
بالتع��اون  العم��ل  وزارة  عكف��ت  فيم��ا 
تنظي��م  عل��ى  ال�سح��ة  وزارة  م��ع 
ن��دوات تثقيفي��ة للعم��ال للتوعي��ة عن 
اأ�سئلته��م  ومناق�س��ة  كورون��ا  فريو���ص 
بكاف��ة  واإمداده��م  وا�ستف�ساراته��م، 
املعلومات الالزمة لزيادة م�ستوى الوعي 

ال�سحي لديهم.

وزارة التربية والتعليم
اأم��ا يف ال�س��اأن التعليمي �سروح��ات م�سورة 
اإثرائي��ة،  اأوراق عم��ل  للمنه��ج الدرا�س��ي، 
مراجع��ة مبا�س��رة وتفاعلي��ة، اختب��ارات 
الكرتوني��ة واإجاب��ات منوذجي��ة، هذه هي 
عناوين اخلطة التي اتبعتها وزارة الرتبية 
"املنه��ج  عن��وان  حت��ت  بغ��زة،  والتعلي��م 
املدر�سي ب��ن يديك بال�سوت وال�سورة"، يف 

ظل تف�سي فريو�ص كورونا كالنار يف اله�سيم 
يف بل��دان الع��امل، وكن��وع من االإج��راءات 
االحرتازية حلماي��ة الطلبة، ولال�ستفادة 

من تلك الدرو�ص التعليمية.

المكتب اإلعالمي 
الحكومي

فيما �س��ارع املكت��ب االإعالم��ي احلكومي 
اإىل تطبي��ق خط��ة اإعالمي��ة للط��وارئ 
ت�سمن��ت التغطي��ة املبا�س��رة عل��ى مدار 
االإلكرتوني��ة  مواقع��ه  يف  ال�ساع��ة 
وكذل��ك  الفل�سطيني��ة  ال��راأي  و�سبك��ة 
تنظيم موجات اإذاعي��ة م�سرتكة يوميا 
اأخذه��م  و�س��رورة  املواطن��ن  لتوعي��ة 
كافة االإر�س��ادات والتعليم��ات ال�سادرة 
ع��ن اجله��ات احلكومي��ة ماأخ��ذ اجل��د، 
اإ�سافة اإىل تنظيم موؤمتر �سحفي يومي 
يف كل م�س��اء به��دف و�س��ع ال��راأي العام 
يف اآخ��ر اجلهود واالإج��راءات الوقائية 
احلكومية املبذولة من��ع و�سول فريو�ص 
طماأن��ة  �سبي��ل  ويف  غ��زة  اإىل  كورون��ا 
اجلمهور الفل�سطيني الكرمي وو�سعه يف 

�سورة االأحداث والتطورات اأوال باأول.

وزارات غزة ُمستنفرة في مواجهة فايروس كورونا )تقرير(
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غزة- الراأي
خط��ر حقيق��ي يه��دد اآالف االأ�س��رى 
الفل�سطينين املعتقل��ن داخل �سجون 
االحتالل االإ�سرائيلي، و�سط تقاع�ص 
اإدارة ال�سج��ون االإ�سرائيلي��ة يف  م��ن 
توف��ري اأدوات التعقي��م والوقاي��ة من 
االإ�ساب��ة بفريو���ص كورون��ا امل�ستج��د 
)كوفي��د19-(، ال �سيم��ا بع��د اإ�سابة 

طبيب بالعدوى.
فالواق��ع ال�سحي يف ال�سج��ون وبدون 
وال  ماأ�س��اوي  باالأ�سا���ص  ه��و  كورون��ا 
يتالئم م��ع املعايري الدولية والطبية، 
فكي��ف اإذا هبت ري��اح الكورونا داخل 
ال�سجون على هذا الواقع الذي يفتقد 
للح��د االأدنى للعناية ال�سحية؟ ولعل 
ع��ام  كل  �سه��داء  �سق��وط  ا�ستم��رار 
ب�سب��ب االأمرا���ص الفتاك��ة ه��و دليل 
ممنهج��ة  ا�سرائيلي��ة  �سيا�س��ة  عل��ى 
ب�سح��ة  اال�ستهت��ار  يف  وم�ستم��رة 
اال�س��رى وتركه��م فرائ���ص لالأمرا�ص 

حتى املوت.

بيئة خصبة
وكيل وزارة االأ�س��رى يف فل�سطن بهاء 
املده��ون، ق��ال اإن �سج��ون االحت��الل 
االأمرا���ص  النت�س��ار  خ�سب��ة  بيئ��ة 

م�س��رًيا  "كورون��ا"،  فريو���ص  وخا�س��ة 
اإىل اأن هن��اك مئ��ات االأ�س��رى داخ��ل 
امل�ساب��ن  املر�س��ى  م��ن  ال�سج��ون 
وال�سرط��ان  املزمن��ة  باالأمرا���ص 

والقلب، اإ�سافة اإىل �سعف مناعتهم.
االحت��الل  اأن  املده��ون  واأ�س��اف 
يح��اول عل��ى م��دار �سن��ن االعتق��ال 
اأج��ل  م��ن  االأ�سالي��ب  كل  ا�ستخ��دام 
حتطيم معنويات االأ�سرى، وعزميتهم 

واإرادتهم.
ع��دوى  وج��ود  اأن  املده��ون  واأ�س��اف 
"كورون��ا" امل�ستج��د يف ظ��ل الظروف 
�سج��ون  يف  وال�سحي��ة  البيئي��ة 
االحت��الل من االكتظ��اظ والرطوبة 
وقلة اخلروج يف ال�سم�ص واالكتظاظ 
ال�سديد داخ��ل ال�سج��ون، ناهيك عن 
عدم توفر املعقمات اخلا�سة، كل ذلك 
ي�ساعد يف انت�سار العدوى بن االأ�سرى 

الفل�سطينين.
ال��دويل،  االأحم��ر  ال�سلي��ب  وطال��ب 
لتوف��ري  االحت��الل  عل��ى  بال�سغ��ط 
اإج��راءات الوقاي��ة وال�سالمة داخل 
ال�سج��ون واملتابع��ة احلثيثة حلماية 
عل��ى  ال�سغ��ط  جان��ب  اإىل  اال�س��رى، 
ب��ن  التوا�س��ل  لت�سهي��ل  االحت��الل 

االأهايل وذويهم يف ال�سجون.

االأممي��ة  اجله��ات  املده��ون  ودع��ا 
والدولي��ة واحلقوقي��ة بالعمل اجلاد 
لالإفراج العاجل عن االأ�سرى املر�سى، 
خا�سة امل�ساب��ن باالأمرا���ص املزمنة 

واالأطفال وكبار ال�سن.
ون��وه اإىل اأن��ه يج��ب عل��ى املوؤ�س�س��ات 
التعقي��م  م��واد  م��ن  التاأك��د  املعني��ة 
اإىل  الدولي��ة،  للمعاي��ري  ومطابقته��ا 
جان��ب التاأك��د م��ن جاهزي��ة اأق�س��ام 
احلجر ال�سحي ومالئمتها لالأ�سرى يف 

حال اأ�سيب اأحدهم.
واأكد اأن االأ�س��رى عودونا اأن يواجهوا 
�سيا�س��ة ال�سج��ان االإ�سرائيل��ي اإال اأن 
هذه املرة هن��اك خطر داهم يواجهه 

االأ�سرى اأال وهو فريو�ص كورونا.
واأ�سار اإىل اأن نح��و 200 اأ�سري يعانون 
اأمرا�سًا خمتلف��ة، و�سجن الرملة اأ�سد 
وقع من باقي ال�سجون ومكان لتعذيب 
االأ�س��رى، م�س��دًدا عل��ى اأن االحت��الل 
ال ي�ستخ��دم اج��راءات وقائي��ة بحق 

االأ�سرى.
ملواجه��ة  االإع��الم  بتفعي��ل  وطال��ب 
ا�سران��ا،  بح��ق  و�سيا�ست��ه  االحت��الل 
وت�سكي��ل  االحت��الل  زي��ف  واإظه��ار 
�سغ��ط حقيق��ي علي��ه بت�سكيل �سغط 
االأ�س��رى  اأرواح  وحماي��ة  حقيق��ي 

املر�سى حتديًدا.

خطوات احتجاجية
اأن  اأك��د  الفل�سطين��ي،  االأ�س��ري  ن��ادي 
االأ�س��رى يف ع��دة �سج��ون اإ�سرائيلي��ة 
�سرعوا، �سباح اليوم الثالثاء، باإرجاع 
االأق�س��ام،  واإغ��الق  الطع��ام  وجب��ات 
�سج��ون  اإدارة  ل�سيا�س��ات  رف�س��ًا 
االحتالل الهادفة اإىل �سلب حقوقهم، 
و�سح��ب 140 �سنفًا من بقالة ال�سجن 
)الكنتينا(، وا�ستغالل الو�سع الراهن 

الذي فر�سه فريو�ص كورونا.
واأو�سح نادي االأ�سري اأن قرارات اإدارة 
�سجون االحتالل بحق االأ�سرى �سملت 
�سح��ب م��واد التنظي��ف، الت��ي ُت�سكل 
الفريو���ص  ملواجه��ة  �س��رورة  الي��وم 
بداًل م��ن اتخاذ تداب��ري حقيقية ملنع 
انت�سار الع��دوى، واكتف��ت باإجراءات 
عزل اإ�سافية م��ن خالل وقف زيارات 
واإج��راءات  واملحام��ن،  العائ��الت، 
اأخ��رى داخ��ل املحاك��م، دون اأن تقوم 
باإج��راءات وقائي��ة داخ��ل ال�سجون 

املكتظة.
يف  الفل�سطيني��ون  االأ�س��رى  وق��ال 
�سجن النق��ب ال�سحراوي، يف بيان، اإن 
"اإدارة �سجون االحتالل تقوم بعملية 

ال��ذي  الظ��رف  ال�ستغ��الل  ممنهج��ة 
فر�س��ه فريو���ص كورون��ا، لالنق�سا�ص 
عل��ى م��ا تبق��ى لنا م��ن حق��وق، وعلى 

اأب�سط مكونات احلياة".
واأ�س��ار االأ�س��رى اإىل اأن��ه "يف الوق��ت 
الذي يق��رر العامل التكات��ف من اأجل 
اإنق��اذ الب�سري��ة، يوا�س��ل االحت��الل 
فر�ص �سيا�ساته العقابية واالنتقامية 
وتق��رر  الفل�سطين��ي،  االأ�س��ري  عل��ى 
اإدارة �سجون��ه �سح��ب 140 �سنف��ًا من 
م�ستحق��ات االأ�س��رى من غ��ذاء ومواد 
تنظي��ف، ونح��ن يف اأم���ّص احلاجة لها 

اليوم ملواجهة الفريو�ص".
وق��ال االأ�س��رى: "قررن��ا بع��د ا�ستنفاد 
كل الط��رق واملطالبات م��ن اأجل اإدخال 
واتخ��اذ  التنظي��ف،  وم��واد  املعقم��ات 
تداب��ري ملن��ع تف�س��ي الفريو���ص، ال�سروع 
املتمثل��ة ب�س��كل  الن�سالي��ة  بخطواتن��ا 
الطع��ام،  وجب��ات  اإرج��اع  يف  مبدئ��ي 
واإغالق االأق�سام، و�سنبقى نحن االأ�سرى 
عل��ى ا�ستع��داد ت��ام ملواجهة اإج��راءات 
خطواتن��ا  و�ستبق��ى  ال�سج��ون،  اإدارة 
اإدارة  ب��ردود  مرهون��ة  الن�سالي��ة 
ال�سج��ون عل��ى مطالبنا، ونطال��ب اأبناء 
�سعبنا بااللتفاف حول ق�سيتنا العادلة، 

وم�ساندتنا يف معركتنا �سد ال�سّجان".

"كورونا" يهدد األسرى واالحتالل يتعامى
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غزة - الراأي
طماأن��ت وزارة الزراع��ة الفل�سطيني��ة، املواطن��ن بتوف��ر 
املنتج��ات الزراعية وا�ستق��رار اأ�سعار اخل�س��روات، وذلك 
بع��د ارتفاعها املفاجئ ليوم واحد فقط، نتيجة تداعيات 
فريو�ص كورونا، وحالة الهلع يف ال�سراء من قبل املواطنن 

وا�ستغالل بع�ص التجار.
وق��ال مدي��ر العالق��ات العام��ة واالإع��الم بال��وزارة فايز 
ال�سي��خ، اإن اجلول��ة تاأت��ي لطماأن��ة املواطن��ن م��ن خ��الل 
و�سائ��ل االعالم على توفر املنتجات الزراعية يف االأ�سواق 
وا�ستقراره��ا �سواء يف القطاع النباتي اأو احليواين، م�سريا 
اإىل اأن ال�سحفي��ن اطلع��وا عن قرب على م�س��ادر االنتاج 
والت�سويق وعروا عن ارتياحهم للوفرة املوجودة وجهود 
م��ع  االأ�سع��ار و�سبطه��ا  واإجراءاته��ا ال�ستق��رار  ال��وزارة 

اجلهات االأخرى ذات العالقة.
وطالب��ت املواطن��ن بعدم الهلع يف ال�س��راء والتخزين الأن 
الكميات متوف��رة وفائ�سة وال خوف م��ن نق�سانها، داعية 
املواطن��ن بعدم جم��اراة االإ�ساعات ح��ول نق�ص املنتجات 
وبع���ص  ال�سائع��ات  مروج��ي  م��ن  وال�س��ادرة  الزراعي��ة، 
التجار اجل�سعن ال�ستغالل املواطنن، و�سوف تتخذ وزارة 
الزراعة بالتعاون مع اجلهات املخت�سة، كافة االإجراءات 
الالزم��ة لتف��ادي غ��الء االأ�سع��ار وقط��ع الطري��ق عل��ى 

ا�ستغالل املواطنن.

الزراعة تطمئن: 
الخضروات متوفرة 
وأسعارها مستقرة

غزة – خا�ص الراأي:
ال يظه��رون اإال يف اأوقات االأزمات، يبثون �سمومهم 
و�سائعاته��م واأخبارهم الكاذبة م��ن خلف لوحات 
املفاتي��ح دون م�سئولي��ة، فت��ارة جتدونهم يثريون 
البلبلة يف حماولة يائ�سة لزعزعة ال�سارع، وتارة 

يتناق�سون يف رواياتهم امل�سطنعة.

فئة مشبوهة
"الطاب��ور اخلام���ص" ه��ي فئ��ة م�سبوه��ة ترم��ي 
اإىل حتقي��ق اأه��داف خبيث��ة، يقف خلفه��م عادة 
وال�سائع��ات،  بامل��ال  ميدونه��م  الذي��ن  م�سغلوه��م 
تظهر اأن�سطتهم عل��ى اأ�سكال خمتلفة علنية كانت 
اأو �سرية، لكنهم يف نهاية املطاف ي�سّبون اأهدافهم 

يف �سالح العدو واخل�سوم.
يعل��ق ال�سحف��ي اإ�سماعي��ل الثوابتة مدي��ر وكالة 
ال��راأي عل��ى الطاب��ور اخلام���ص قائ��ال: "ه��وؤالء 
ميار�سون حركات بع�ص املراهقن على الفي�سبوك، 
يت�س��رتون خل��ف منا�س��ب وجاهي��ة مث��ل املحاماة 
واالإع��الم، ولكنهم يف حقيقة االأمر �سفهاء تافهن 
وهارب��ن واأ�سح��اب �سواب��ق". وي�سي��ف: "هوؤالء 
ي�سرتزق��ون م��ن وراء من�سوراته��م، ف��ال ميتلك��ون 
الثقاف��ة وال يهمهم �سوى بث ال�سائعات واالأكاذيب 
واملعلومات امل�سروب��ة واالأخبار املفركة، من اأجل 
العي�ص واحل�سول على املال مقابل هذه االأكاذيب، 
وكذل��ك من اأج��ل جم��ع االإعجاب��ات والبحث عن 
ال�سه��رة الزائف��ة". واأو�س��ى الثوابت��ة املواطنن 
واعف��روا  ت�سدقوه��م  وال  تّتبعوه��م  "ال  قائ��ال: 
ال��رتاب يف وجوهه��م، فهم يحاولون ح�س��د النا�ص 
لزعزعة اجلبهة الداخلي��ة، يف حماولة الإحداث 

تخريب وت�سليل ويف اأحيان جت�ّس�ص وتخابر".
ويو�س��ح: "عل��ى �سبي��ل املث��ال ُترتَج��م حالتهم يف 
ظ��ل مواجه��ة فايرو���ص كورون��ا بن�س��ر ال�سائعات 

التوا�س��ل  مواق��ع  عل��ى  املكذوب��ة  واالأخب��ار 
االجتماع��ي به��دف اإرب��اك الطواق��م احلكومية، 
بع�سه��ا ممول والبع�ص االآخر باأ�سماء وهمية، غري 
اأن احلائط املتن الذي يواجههم هو وعي اجلمهور 
الفل�سطين��ي وارتفاع من�س��وب الثقافة لدى �سعبنا 

الفل�سطيني العظيم".

تناقضات
االإعالم��ي رامي العم�س��ي الذي يعم��ل خمرجا يف 
اإح��دى االإذاعات املحلية �سرد عل��ى �سفحته على 

في�سبوك حديثا واقعيا ميار�سه هوؤالء، فيقول:

"هذا حال الطابور الخامس في 
غزة:

قال��وا: يج��ب عل��ى غ��زة اإع��الن حال��ة الطوارئ 
واإغالق املدار�ص.

تم تعطيل المدارس والجامعات.

قال��وا: ما دام عطل��وا املدار�ص يبق��ى اأكيد يوجد 
اإ�سابات يف غزة.

اأي  م��ن  خالي��ة  غ��زة  اأن  ال�سح��ة  وزارة  اأك��دت 
اإ�سابات.

فقال��وا: احلكوم��ة م�سته��رتة واالإج��راءات غ��ري 
كافية، والزم ت�سكروا املعابر.

تم إغالق المعابر.
فقال��وا: و�سو ذنب العالق��ن الغالبة، لو كان قائد 

من حما�ص كان فتحوه.
مت اإدخال العالقن.

فقال��وا: ي��ا عم��ي �سّك��روا املعر واهلل غ��زة ما هو 
ناق�سه��ا ه��ذه حكومة م�سته��رتة وم�ص ف��ارق معها 

حياة النا�ص.

تم العمل على تطبيق الحجر 
المنزلي اإللزامي للعائدين إلى 

غزة.

ملتزم��ن  غ��ري  والنا���ص  ا�ستهت��ار  ه��ذا  قال��وا: 
باحلجر.

مت تطبي��ق احلج��ر ال�سح��ي االإلزام��ي املوؤق��ت يف 
املدار�ص.

وه��ذه  للحج��ر  منا�سب��ة  غ��ري  املدار���ص  قال��وا: 
فقا�سات م�ص حجر.

مت حتويل بع�ص الفنادق اإىل مراكز للحجر.
ع�س��ان  الفن��ادق  عل��ى  ا�ستول��ت  حما���ص  قال��وا: 

امل�سوؤولن م�ص ع�سان ال�سعب الغلبان.
مت االع��الن ع��ن بناء 1000 وح��دة حجر �سحي 

خالل اأيام.
فقالوا: يبقى اأكيد يف اإ�سابات يف غزة.

أكدت وزارة الصحة عدم وجود 
إصابات.

فقالوا: طيب لي�ص بنوا 1000 غرفة حجر.
ي��ا عم��ي هذه غ��رف حجر �سح��ي احتياط��ي الأي 

طارئ.

قال��وا: مهو م��ن مال اأبوه��م ، كله من م��ال ال�سعب 
الغلبان.

تم اإلعالن عن قرب االنتهاء من 
بناء غرف الحجر الصحي.

فقالوا: طيب لي�ص ال�سقف زينقو م�ص باطون.
ول��و كان ال�سق��ف باط��ون لقالوا: بط��ون الفقراء 

اأوىل من هذا الرتف.

الحكومة لهم بالمرصاد
مل تق��ف احلكوم��ة يف غزة مكتوف��ة االأيدي جتاه 
مثل ه��ذه احل��االت املاأزوم��ة، حيث اأعلن��ت وزارة 
الداخلي��ة واالأم��ن الوطني مرارا ع��ن اإجراءاتها 

ال�سارمة جتاه مروجي ال�سائعات.
واأعلن��ت الي��وم ويف ظ��ل امل�سئولي��ة االجتماعي��ة 
اجلرائ��م  دائ��رة  خ��الل  وم��ن  والوطني��ة؛ 
االإلكرتوني��ة باملباح��ث باأنه��ا ا�ستدع��ت 15 م��ن 
مروج��ي ال�سائعات خ��الل ال� 48 �ساع��ة املا�سية، 
العام��ة التخ��اذ  النياب��ة  اإىل  منه��م   4 واأحال��ت 
االإج��راءات القانونية، حيث ق��ام بع�سهم باإن�ساء 
ح�سابات وهمية على مواقع التوا�سل االجتماعي 
بغر�ص ن�سر ال�سائعات الإرباك اجلبهة الداخلية.

المسئولية مشتركة
مثل ه��ذه االإجراءات تلق��ى ر�سًى وا�سع��ًا يف ال�سارع 
الفل�سطيني، غ��ري اأن م�سئولية مط��ارة اأمثال هوؤالء 
ب��ن  م�سرتك��ة  م�سئولي��ة  واأكاذبيه��م  و�سائعاته��م 
احلكومة من جهة وبن ال�سارع الفل�سطيني من جهة 
اأخرى حتى ُيكّونا فكي كما�سة، بن الوعي والثقافة 

من جهة وبن احلديد والنار من جهة اأخرى.

روايات متناقضة وأهداف خبيثة:

"الطابور الخامس" .. اضربوهم بالحديد والنار )تقرير(


