
غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
ويف  م�س���ؤولياته،  عن��د  �جلمي��ع  و�س��ع 
�س���رة �لإج��ر�ء�ت و�خلط��ط �لت��ي مت 
�تخاذه��ا وتنفيذه��ا م��ن قب��ل �لأجهزة 
ك�رون��ا،  جائح��ة  ج��ر�ء  �حلك�مي��ة، 
�ملتابع��ة  جلن��ة  ل��دى  متبع��ة  �سيا�س��ية 
�حلك�مية، كان �آخرها �للقاء �لذي جمع 
د. حمم��د ع��س رئي���س �للجنة، ووكيل 
�أب��لري���س،  ي��س��ف  د.  �ل�س��حة  وز�رة 

ووكي��ل وز�رة �لد�خلي��ة �لل����ء ت�في��ق 
�أب�نعي��م، مع �ل�جه��اء و�ملخاتري ورجال 

�لإ�سالح.
�للق��اء تكم��ن �أهميت��ه يف تعزي��ز �لأمن 
�ملجتمعي، و�لعالقة بني �ل�سلك �حلك�مي 
وب��ني وجه��اء �ملجتم��ع، مل��ا ي�س��كل�نه من 
عام��ل ه��ام يف تغيري �ل�س��ل�ك �ملجتمعي، 
�لتعليم��ات  كاف��ة  �تب��اع  و�س��رورة 
و�لإر�س��اد�ت �ل�س��ادرة من قبل �ل�ز�ر�ت 

بالإج��ر�ء�ت  يتعل��ق  فيم��ا  �حلك�مي��ة، 
�ل�قائي��ة م��ن فريو���س ك�رون��ا، وزي��ادة 
�ل�عي و�لإدر�ك بخط�رة هذه �ملرحلة، 
و�س���ًل �إىل �إلغ��اء �لقي���د و�لإجر�ء�ت 

�ملتبعة بالقطاع.
رئي���س جلن��ة �لعم��ل �حلك�م��ي حمم��د 
ع����س، �أك��د عل��ى �أهمية حتقي��ق �لأمن 
�ل�س��حي، من خ��الل زرع ثقاف��ة �حلر�س 
و�ل�ع��ي ل��دى �ملجتم��ع، و�لتباع��د فيما 

بينه��م و�رت��د�ء �لكمام��ات و�تباع �س��بل 
�ل�قاي��ة، باعتباره��ا خط�ط عري�س��ة 
مل��جه��ة ك�رون��ا، ب��ل و�خل��روج من هذه 
�ملرحل��ة، وع���دة �حلي��اة �لي�مي��ة �ىل 

�سابق عهدها.
ع����س �س��دد عل��ى �أن �لت��ز�م �مل��طنني 
بي�ته��م وع��دم �خل��روج �ل  �لبق��اء يف 
لل�سرورة، �سري�سم مالمح �ملرحلة �ملقبلة 
وتخفي��ف �لإجر�ء�ت �ملتبعة، وي�س��اهم 

بكل ق�ة يف �إجناح �جله�د �حلك�مية، يف 
ظل �س��ع�بة �ل��سع �ل�س��حي و�ملجتمعي 

معًا.
ت�سل�س��ل �لإجر�ء�ت كان��ت �لهدف �لأول 
�لعم��ل  قب��ل  م��ن  ك�رون��ا  م��جه��ة  يف 
�حلك�م��ي، ف��كان ق��ر�ر �إغ��الق �ملعاب��ر، 
تدريجي��ًا،  �لعالق��ني  دخ���ل  ث��م  وم��ن 

عق��ب �لنتهاء من �إن�س��اء 
م�ست�س��فى خا���س ومر�كز 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة- نهى م�سلم - �لر�أي
�أكفه��م  عل��ى  �أرو�حه��م  يحمل���ن 
ويقاتل�ن بقل�به��م و�أيديهم مرف�عة 
�ىل �ل�س��ماء و�أل�س��نتهم تلهج بالدعاء 

لي�سلم �لبالد من �ل�باء.
�لك����در �لتمري�س��ية حم��اة �ل�ط��ن 
يف  ،و�ملحارب��ني  عليه��م  �أطل��ق  كم��ا 
�ملي��د�ن �أب���� �ل �أن يك�ن�� يف �ل�س��ف 
�ملحج�ري��ن  �ملر�س��ى  خلدم��ة  �لول 
يف م�ست�س��فى �ل�س��د�قة �لرتكى،ند�ء 
�ملهن��ة كان د�فعا ق�يا ليك�ن�� يف تلك 

�مل��قع �لكرث� خطر� و حتديا.
�حلكي��م رم�س��ان عي��د �ل��ذى يعمل يف 
�أح��د  م��د�ر  عل��ى  �لعي���ن  م�ست�س��فى 
ع�س��ر عام��ا، ت��رك خلف��ه عائل��ة ه� 
�ل�س��ند و �ل�ت��د لها و �لعم���د �لفقرى 

ليك���ن مع �ملحاربني م��ن �أبناء مهنته، 
ليق�ل:"نح��ن هن��ا ل�س��المة عائالتنا 
و �أبنائن��ا، خلدمة مر�س��ى ه��م باأم�س 
�حلاج��ة لن��ا، و �ن مل نك��ن هن��ا فم��ن 

يك�ن؟
ي�س��ري "عيد" �ىل �أن ق��ر�ره يف بد�ىة 
�لم��ر م��رتدد� لك��ن �ن�س��انيته كان��ت 
�أق�ى من ذلك �ل��رتدد �لذى �نتابه يف 
بد�ي��ة �لأمر،ليخ��دم �ملر�س��ى بكافة 
فئاتهم �ملر�سية وممن �أجرو� عمليات 
يحتاج���ن  و  �خل��ارج  يف  جر�حي��ة 
كب��رية  جه���د  و  م�س��اعفة  ملتابع��ة 
تختل��ف عن �أى حمج�ر يف مكان �أخر، 
ليق���ل �أن ذلك يعطين��ا دفعة ق�ية و 
نحن نخ��دم �مل�ست�س��عفني منهم و نحن 
بجانبه��م  لك�نن��ا  �ل�س��عادة  قم��ة  يف 

م��ا  �س��رعان  حزين��ة  ن��ر�ت  فق��ط. 
�أخفاه��ا �حلكي��م عيد ليق���ل "تركت 
و�أخ��ى  �ملري���س  وو�ل��دى  �أطف��اىل 
�لكفي��ف و �س��قيقتى �ملري�س��ة لأك���ن 
بجانب �ملر�س��ى �لذمي ه��م �أح�ج منا 
جميعا للخدمة �ل�سحية يف م�ست�سفى 
حزن��ا  ز�ده  �لرتكى،وم��ا  �ل�س��د�قة 
بعي��د  و ه��ى حتتف��ل  ترك��ه لبنت��ه 

ميالها دون وج�ده.
�حلكيم �أحم��د �لل�ح مل يرتدد حلظة 
خلدم��ة �أبن��اء �س��عبه من �ملر�س��ى يف 
م�ست�س��فى �ل�س��د�قة �لرتك��ى ليك���ن 
�أول �ملرحبني بقر�ر دو�مه قائال:"�أن 
على �أمت �ل�ستعد�د يف �أى مكان و زمان 
خلدمة �ملر�س��ى و �لذى يق���م بت�فري 
�مل�س��تلزمات و �لحتياجات �خلا�س��ة 

لكافة �ملر�س��ى د�خل �مل�ست�سفى،كما و 
ي�س��عى كغريه من �لك��در لتلبية كافة 
خدم��ة  لت�ف��ري  �س��عيا  �لحتياج��ات 

�سحية �أمنة على مد�ر �ل�ساعة .
متري���س  مدي��ر  فحج��ان  د.ي��س��ف 
وز�رة �ل�س��حة، �أك��د عل��ى �أن �لطاقم 
م�ست�س��فى  يف  �ملت��ج��د  �لتمري�س��ى 
نخب��ة  م��ن  ه��م  �لرتك��ى  �ل�س��د�قة 
�ختياره��م  مت  �لذي��ن  �مل�ست�س��فيات 
بعناي��ة ويتمي��زون بح���س �ملب��ادرة و 
�لنتماء للمهن��ة و�ل�طن ،و �لذين مل 
يرت�جع�� من��ذ �ختيارهم لهذه �ملهمة 
،فمنه��م �لكث��ري مم��ن لديه��م ظ��روف 
خا�س��ة ق��د متنعهم م��ن �مل�س��اركة يف 
هذ� �لعمل لكنهم �أثرو� �أن يلب�� ند�ء 

�ل��جب و ند�ء �لن�سانية.

وثم��ن د.فحجان هذه �جله���د مقدما 
جله�ده��م  و  له��م  �لكب��ري  �ل�س��كر 

�ملبذولة يف خدمة �أبناء �سعبهم.

ه���ؤلء �لك����در و غريه��م ه��م جن�د 
خلدم��ة  ب�س��مت  تعم��ل  جمه�ل��ة 
مر�ساهم ل يتمن�ن �ل �لدعاء لهم يف 
تل��ك �ملحنة �لتى يحاول���ن �جتيازها 
مبعن�ياته��م �لعالي��ة و ثقته��م ب��رب 
�لعامل��ني �أول وب��اأركان وز�رة �ل�س��حة 
و عل��ى ر�أ�س��هم عط�ف��ة وكي��ل وز�رة 
�ل�س��حة د.ي��س��ف �أب� �لري���س �لذى 
مل ياأل�� جهد� لت�فري كافة �لمكانات 
مر�ك��ز  �أ�س����ر  د�خ��ل  ه���  م��ن  ل��كل 
�حلجر �ل�سحى حفاظا على �سالمتهم 

و �سالمة جمتمعهم.

في مستشفى الصداقة التركي

محاربون في الميدان يحملون أرواحهم على أكفهم
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غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
من��ذ �أك��رث م��ن 14 عام��ا عل��ى �لت����يل، 
يعي���س عم��ال غ��زة ظروف��ا ��س��تثنائية 
�س��عبة عقب حتكم �لحت��الل يف �دخال 
م����د �لبن��اء، وت�ق��ف عم��ل �لكث��ري من 
�مل�س��انع وتعطل �لآلف من �لعمال �لذين 
بات���� رهينة �جلل����س يف منازلهم يف ظل 

و�سع �قت�سادي ومعي�سي �سيء للغاية.
ويف �ل�قت �لذي يحيي فيه عمال �لعامل، 
�أي��ار/ �لي���م �لعامل��ي له��م يف �لأول م��ن 
ماي��� م��ن كل ع��ام، ي�س��تقبل عم��ال غزة 
ه��ذه �ملنا�س��بة مبزي��د م��ن �لفق��ر �ملدقع 
و�رتفاع معدلت �لبطالة وغالء �ملعي�سة 
يف ظل ��ستمر�ر �حل�سار �لإ�سر�ئيلي على 

�لقطاع.
ومن��ذ �أك��رث من ثالث �س��ن��ت مت���س��لة، 
يجل�س ح�س��ني غ��ن دون عمل �أو م�س��در 
رزق ي�فر م��ن خالله ق�ت �طفاله �لذين 
ل تنته��ي �حتياجاته��م، وه��� م��ا جعل��ه 
ين�س��م �ىل طاب���ر �لعم��ال �لعاطلني عن 
ع��د�د  يف  �ملن��زل  يف  وجل��س��هم  �لعم��ل، 

�ملع�زين.
ويق�ل غن يف حديث ل�"�لر�أي":" عملت 
كثري� يف �لبناء، وكنت وقتها �أق�م بت�فري 
كاف��ة �حتياج��ات �أ�س��رتي، �إل �أن ت�قف 
�لعم��ل يف جم��ال �لبن��اء، جعلن��ي رهينة 
�ملن��زل، يف �ل�قت �ل��ذي �أبحث فيه د�ئما 

عن عمل لكن دون جدوى".

حصار ومعابر مغلقة
�لأربعين��ي جمي��ل �أب� عنزة، ه��� �لآخر 
عامل بناء �س��ابق، حتدث بحزن عما �آلت 
�إليه ظروفه و�أح��له �ملادية و�ملعي�س��ية 
�لتي تده���رت نتيجة ت�قف��ه عن �لعمل 

منذ ما يقارب خم�س �سن��ت.
وي�ج��د ل��دى �أب��� عن��زة، ت�س��عة �أف��ر�د 
�لحتياج��ات  م��ن  للكث��ري  يحتاج���ن 
ويح��اول  تت�ق��ف،  ل  �لت��ي  و�ملطال��ب 
يف كث��ري م��ن �لأحي��ان �لبح��ث ع��ن عمل 

ي�ساعده على تلبية �حتياجات �أ�سرته.
يق���ل �أب� عن��زة يف حدي��ث ل�"�ل��ر�أي": 
عملت كثري� يف �لبن��اء، بالرغم من ك�ين 
�أجري��ت �لعديد م��ن عمليات �لغ�س��روف 
وه��� م��ا ت�س��بب يل ب��اآلم مرح��ة �إث��ر 
م��س��حا  كب��ري"،  جمه���د  ب��اأي  �لقي��ام 
�لبن��اء  يف  للعم��ل  ت�س��طره  ظروف��ه  �أن 
و�لط�ب��ار ل�س��اعات ط�يل��ة ج��د� مقابل 

مبلغ مايل زهيد.
ويلفت �أب� عنزة يف حديثه �إىل �أن �لعمل 
يف جم��ال �لبن��اء مت�ق��ف حالي��ا ب�س��بب 
�إغ��الق �ملعاب��ر و�حل�س��ار �ملفرو���س على 
غ��زة منذ �س��ن��ت ط�يلة �ألق��ت بظاللها 

على كل مناحي �حلياة بالقطاع.
وتفر�س �س��لطات �لحتالل �لإ�س��ر�ئيلي 

ح�س��ار� م�س��دد� عل��ى قط��اع غ��زة من��ذ 
وق��ت متن��ع فيه  مت���س��ال، يف  14عام��ا 
�إدخ��ال م����د �لبن��اء �لت��ي ت�س��تخدم يف 
�ملن�س��اآت، وه��� �أج��ر �لكث��ري م��ن �أرب��اب 
�لعم��ل على �غالق مئ��ات �مل�س��انع، �لأمر 
�لذي ت�س��بب يف تكد�س �أع��د�د �لعاطلني 

عن �لعمل.

من سيء ألسوأ
وعلى غ��ر�ر �س��ابقيه، ي�س��ك� �أب� �أ�س��امة 
"44" عام��ا، م��ن �س��يق �حل��ال وت��ردي 
بغ��زة  �ل�س��عبة  �لقت�س��ادية  �لأو�س��اع 
وه��� ما ترك �آثاره �ل�س��لبية على طبيعة 

عمله.
وميل��ك �أب��� �أ�س��امة حم��ل لبي��ع �ملالب�س 
�لن�سائية و�لإك�س�س��ر بغزة، ويعمل فيه 
بالإيجار، م��س��حا �أن �ملح��ل يف �لظروف 
�حلالية بات ل ياأتي بثمن �ليجار �لذي 

يدفعه.
ويق���ل بلهجة حزينة ل�"�ل��ر�أي":" كان 
�ل��سع �سيء ف�س��ار �أ�س��أ، فال�س�ق جفاف 
ويع��اين من رك���د كبري وحركة �س��عيفة 
يف �ل�س��ر�ء من قبل �مل��طنني، فالأو�س��اع 
�س��عبة جد� ومتعب��ة"، معربا عن �أمله يف 
�أن ي�س��لح �هلل تلك �لأح��ل، وخا�سة مع 

قرب حل�ل عيد �لفطر �ملبارك.
وي�ؤكد �أب� �أ�س��امة �ن��ه كان يبيع يف �لي�م 

�ل��ح��د ب��� 800 �س��يكل، �إل �أن��ه يف هذه 
�لأيام ل يبيع �س���ى ب� 200 �سيكل فقط، 
وه��� ما يعت��ر تر�جع��ا يف حرك��ة �لبيع 
و�ل�سر�ء، وخا�سة يف ظل فريو�س ك�رونا.
وياأت��ي ي���م �لعم��ال ه��ذ� �لع��ام يف ظ��ّل 
�إجر�ء�ت �لحتالل �لقمعية و�مل�ستمرة، 
حيث ي��جه �لعمال �لفل�سطيني�ن يف كل 
ي�م م�سايقات، من منع وح�سار ومالحقة 

يف ق�ت �أبنائهم.

 350ألف عاطل
م��ن جهته��ا �أو�س��حت وز�رة �لعم��ل بغزة 
�أن ه��ذ� �لعام ياأتي يف ظروف ��س��تثنائية 
�لعم��ال  �س��عبة وقا�س��ية، حي��ث يع��اين 
و�قع��ا مركب��ا م��ن �لقه��ر و�لظل��م وه��م 

ي�سع�ن �إىل لقمة �لعي�س �لكرمية.
وقالت �ل���ز�رة يف بيان له��ا:" برغم دور 
�لعم��ال يف �لبن��اء �ل�طني وم�س��اهماتهم 
لكنه��م  و�لجتماعي��ة،  �لقت�س��ادية 
وه��م  �ملعادل��ة،  يف  �لأ�س��عف  ز�ل����  م��ا 
ه��ذه  يف  و�مل�س��اندة  للدع��م  بحاج��ة 
�س��م�دهم  لتعزي��ز  �ل�س��عبة  �لظ��روف 
عل��ى  و�نعكا�س��اتها  �لأزم��ة  م��جه��ة  يف 
حياتهم �لأ�س��رية، وع��دم مقدرتهم على 
تلبي��ة متطلب��ات �حلي��اة و�حتياجاته��م 

�لأ�سا�سية".
و�أ�س��افت:" من و�قع �عتز�زنا وتالحمنا 

�أنن��ا ل��ن نبخ��ل  بطبق��ة �لعم��ال، ن�ؤك��د 
�أو ندخ��ر جه��د� يف �س��بيل �لعم��ل عل��ى 
�ملحن��ة  م��ن  �لعم��ال  �إخ��نن��ا  ��س��تنقاذ 
تخفي��ف  وحماول��ة  يعي�س���نها،  �لت��ي 
�لأعباء �لقت�س��ادية و�ملعي�س��ية �جلمة 
�لت��ي يرزح�ن يف ظله��ا بفع��ل �إجر�ء�ت 
�حل�س��ار  و�أ�س��كال  �لقمعي��ة  �لحت��الل 
�ل�سيا�سي و�لقت�سادي �لذي ُفر�س علينا 

دون �أي و�زع من �إن�سانية �أو �سمري."
و�أ�س��ارت �ل���ز�رة �أن��ه وم��ن ه��ذ� �لإطار، 
�نطلق��ت خدماتها �ملت���س��عة م��ن ت�فري 
بر�مج �لت�سغيل �مل�ؤقت، و�لت��سع يف قطاع 
�لتدريب �ملهني، و�لب��دء يف تطبيق �حلد 
�لأدن��ى من �لأج���ر، وتعزي��ز بيئة عمل 
لئقة �س��حية و�آمنة م�ستد�مة من خالل 
تطبي��ق ��س��رت�طات �ل�س��المة و�ل�س��حة 

�ملهنية، وحت�سيل �مل�ستحقات �لعمالية.
وتطبي��ق  تفعي��ل  �ىل  �ل���ز�رة  ولفت��ت 
بالعم��ال،  �خلا�س��ة  و�لق��ن��ني  �لل��ئ��ح 
م�س��عى  يف  �لتع��اوين،  �لعم��ل  وتنظي��م 
�آف��اق  ولفت��ح  �س��عبنا  �س��م�د  لتعزي��ز 
�لعمل، و�أنها �س��تعمل جاه��دة على زيادة 

خدماتها.
وو�س��ل عدد �لعم��ال �ملتعطلني عن �لعمل 
�أزم��ة  ج��ر�ء  �ألف��ا   350 نح���  غ��زة  يف 
فريو���س ك�رون��ا، �ىل جان��ب �ج��ر�ء�ت 
�لحتالل �ملت���سلة منذ �سن��ت ط�يلة.

في يومهم العالمي..

عمال غزة..واقع يزداد بؤسا
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غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
�ل��ذي  �ل�حي��د  �ل�ب��اء  يع��د �لحت��الل  مل 
ي��جهه �ل�س��حفي�ن �لعامل�ن يف قطاع غزة، 
فق��د �أ�س��بح فريو���س ك�رون��ا �ل�ب��اء �لآخر 
�لذي يتطلب م��ن ه�ؤلء �جلن�د �تخاذ كافة 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية، ومر�عاة ��ستخد�م 

�إجر�ء�ت �ل�قاية و�ل�سالمة.
ودف��ع فريو���س ك�رون��ا �ل��ذي �نت�س��ر كالن��ار 
م��ن  �لعدي��د  �لع��امل،  دول  يف  �له�س��يم  يف 
�ل�س��حفيني بغزة �ىل تغيري ��س��رت�تيجيتهم 
�رت��د�ء  خ��الل  م��ن  �ل�س��حفي،  �لعم��ل  يف 
و�لتقي��د  �ملعقم��ات،  و��س��تخد�م  �لكمام��ة 
بالحتياط��ات �لالزمة، �أو �لعم��ل من �ملنزل 

من خالل م��قع �لت���سل �لجتماعي.

كمامة وقفازات
يجل���س  �ملت���س��ع،  �ل�س��غري  مكتب��ه  وعل��ى 
�لأح��د�ث  يتاب��ع  حم��اد  ر�ئ��د  �ل�س��حفي 
�مليد�ني��ة ع��ن كثب عر حا�س���به، فيما كان 
يغطي ن�سف وجهه بكمامة و�قية، وبجانبه 
علبة تعقيم زرق��اء �لل�ن، حر�س كثري� على 

�أن تر�فقه �أينما ذهب و�أينما حل.
وكغريه من �ل�س��حفيني �لذين ب��د�أو� باتخاذ 
باتب��اع  حم��اد  يق���م  �ل�س��المة،  �إج��ر�ء�ت 
�لتعليمات و�لر�س��اد�ت �ل�س��ادرة م��ن وز�رة 
�ل�س��حة بغ��زة، �ىل جان��ب �تب��اع ت�جيهات 

جهات �لخت�سا�س.
م��ن  ل�"�ل��ر�أي":  حم��اد  �ل�س��حفي  يق���ل 

�لطبيع��ي ج��د� �أن نتخ��ذ �تخ��اذ �إج��ر�ء�ت 
�ل�قاية و�لأمن، وي�ميا �أق�م بتعقيم �ملكتب 
وتنظيف��ه وتعقيم �ل��الب ت���ب �خلا�س بي، 
�ىل جانب تنظيف �أ�س��طح �ملكتب و�لكر��س��ي 

و�لأب��ب".
وي�ؤك��د يف حديثه �أنه يبتعد عن �مل�س��افحة، 
�إبع��اد  �ىل  زم��الوؤه  برفق��ة  يحر���س  فيم��ا 
�ملكاتب عن بع�س��ها �لبع�س، و�إيجاد م�سافات 
بينه��ا، �ىل جان��ب �تباع كاف��ة �لحتياطات 
�لالزمة.وح���ل طبيع��ة عمل��ه �ملي��د�ين يف 
ظل فريو�س، ي��س��ح �أن عمله ل يتاأثر ب�سيء 
لأن��ه يك�ن مرتدي��ا �لكمامة و�لقف��از�ت، يف 
ح��ني يعم��ل عل��ى جتن��ب �أماك��ن �لتجمعات، 
لفتا �إىل �أن �لتغطية �لإعالمية تك�ن �سمن 

�إجر�ء�ت �ل�قاية.

إجراءات وقاية
من جهت��ه، �أكد �ل�س��حفي يف جري��دة �لأيام 
حممد �جلم��ل، �أن �لعمل �ل�س��حفي من �ملهام 

و�ل�ظائف �لتي ل ميكن وقفها �أو تقلي�سها.
وق��ال �جلم��ل يف حدي��ث ل�"�ل��ر�أي": نح��ن 
جم��رون عل��ى م���س��لة عملنا حت��ى يف ظل 
�خلطر، ورمبا يف �أماكن ح�سا�س��ة مثل حميط 
�ملعر وقرب مر�كز �حلجر �ل�س��حي وغريها، 
لذلك نحن مطالب�ن بت�فري كل �لحتياطات 
�لالزم��ة، وه��ذه �لج��ر�ء�ت ��س��تملت عل��ى 

عدة مر�حل".
ويعتمد �ل�س��حفي �جلم��ل يف عمله باملرحلة 

�لأوىل عل��ى �لعتم��اد عل��ى �لهاتف ب�س��كل 
كب��ري لتقلي��ل �ل��س���ل للمناط��ق �خلط��رة، 
فيما يعتمد يف �ملرحل��ة �لثانية على �حد�ث 
تباعد بينهم وبني �مل�س��ادر وعدم �لحتكاك 

باأحد مع ��ستخد�م �ملعقمات و�لكمامات.
لل�س��حفي  �لثالث��ة و�حلدي��ث  �ملرحل��ة  �أم��ا 
�جلم��ل فتعتمد عل��ى �رتد�ء مالب���س عازلة 
عند �ل�س��رورة �لق�س�ى مل يقم با�ستخد�مها 
�س���ى لل�س��رورة، لفتا �إىل �أنهم ك�س��حفي�ن 
ملتزم�ن بتعليمات جهات �لخت�سا�س ب�ساأن 

�ل�سالمة و�ل�قاية.
بدورها �أو�س��حت �ل�س��حفية �س��ماح �ملبح�ح 
�أن طبيع��ة عمله��ا مل تتاأث��ر بالظ��روف �لتي 
تتعلق بفريو���س ك�رونا، و�أنه��ا متار�س عملها 

كاملعتاد.
وح�ل �تخاذ �إجر�ء�ت �ل�قاية و�ل�س��المة، 
�س��حيفة  يف  تعم��ل  �لت��ي  �ملبح���ح  قال��ت 
�ل�س��تقالل، يف حديث ل�"�ل��ر�أي": �إن �إد�رة 
�ل�س��حيفة قام��ت بت�زي��ع �ملعقم��ات و�أدو�ت 
�لتنظيف مثل ديت�ل وغريه على �ل�سحفيني 

�لعاملني لديها".
وي�س��ادف �لثالث من �أيار /ماي� �لي�م �لعاملي 
حلرية �ل�س��حافة، و�ملعل��ن من قبل �جلمعية 
�لعام��ة ل��الأمم �ملتح��دة يف ع��ام 1993م، يف 
وق��ت يع��اين فيه �ل�س��حفيني �لفل�س��طينيني 
خ��الل ممار�س��ة مهنتهم �ملغم�س��ة بال��دم، من 
عملي��ات تنكي��ل وقت��ل و�ع��د�م مي��د�ين من 

قبل �لحتالل.

رسالة للصحفيين
�ملكت��ب  رئي���س  وّج��ه  �ملنا�س��بة،  ه��ذه  ويف 
مع��روف،  �س��المة  �حلك�م��ي  �لإعالم��ي 
ر�س��الة لل�س��حفيني يف �لي���م �لعامل��ي حلرية 

�ل�سحافة.
�إىل  "�أت�ج��ه  �لر�س��الة:  مع��روف يف  وق��ال 
بتحي��ة  �لفل�س��طينيني  �لعالمي��ني  جم���ع 
يالق�ن��ه  مل��ا  تقدي��ر�  و�لإج��الل  �لإكب��ار 
وعرفاًن��ا  �جلالل��ة،  �س��احبة  خدم��ة  يف 
بدوره��م �ل�طني يف تثبيت ح�س���ر �لرو�ية 
�لحت��الل،  دع��اوى  ودح���س  �لفل�س��طينية 
رغ��م ما يعان���ه جر�ء �لحت��الل من جر�ئم 

و�عتد�ء�ت مت���سلة".
و�أ�ساف: "لي�م ن�ستذكر �لع�سر�ت من �سهد�ء 
�لبي��ت �ل�س��حفي �لفل�س��طيني، وندع��� له��م 
بالرحم��ة و�لقب�ل ولأهلهم بجميل �ل�س��ر، 
�جلرح��ى  ملئ��ات  �لقلبي��ة  متنياتن��ا  ون��رق 
و�مل�س��ابني بال�سفاء �لعاجل و�ملعافاة �لتامة، 
ولالأ�س��رى م��ن �ل�س��حفيني بالف��رج �لقري��ب 

و�لتحرر من �ملعتقالت".
ر�س��التنا  �لي���م  "ن�ستح�س��ر  وتاب��ع: 
وم�س���ؤوليتنا يف �حلفاظ عل��ى حرية �لكلمة 
و�ل��ر�أي و�لنقا���س �حلر �ملن�س��بط بالنز�هة 
و�مل��س���عية و�أ�س���ل �لعمل �ملهني، و�إذ� كان 
�س��حفي� �لع��امل يفخ��رون بانتمائه��م له��ذه 
�ملهنة �ل�س��امية، فاإن �ل�س��حفي �لفل�س��طيني 
ي�س��يف �إىل هذ� �لفخر �س��رف �لنتماء �إىل 

ق�س��يته �ل�طني��ة �لعادلة". ووف��ق ما ذكره 
ف��اإن �ل�س��حفيني �أثبت���� دوم��ا �أنهم فر�س��ان 
�مليد�ن وعي�ن �حلقيق��ة باأقالمهم �ملتدفقة 
بدم �ل�سهادة، وكامري�تهم �ملعباأة بق�ة �حلق، 
و�أنهم �أثبت�� �أن حياة �لقلم و�لكامري� لي�س��ت 
كحي��اة �لب�س��ر، فحي��اة �لقلم �أبدي��ة، وبقاء 

�ل�س�رة ل يحده �لزمن".
و�أكد معروف على حق �ل�سحفي �لفل�سطيني 
مبمار�س��ة مهنية خالية من �أ�س��كال �لت�سييق 
�أو �لنتهاك، م�س��دد� على �س��رورة �أن يتحلى 
و�لقي��م  �لقان���ن  وف��ق  بالعم��ل  �ل�س��حفي 
�ملُتع��ارف  و�ملجتمعي��ة  �ملهني��ة  و�لأخ��الق 
عليها، ووفق �مل�سئ�لية �ملجتمعية و�ل�طنية 
�لت��ي ُتع��د �ل�س��ياج �ل��ذي يحميه��م، جمدد� 
�للتز�م بالدفاع عن �ل�سحفي و�ل�ق�ف �إىل 
جانبه، و�ل�س��عي �حلثيث لت�فري بيئة �لعمل 

�ملنا�سبة.
وج��دد مع��روف دع�ت��ه ب�س��رورة �ل�ح��دة 
وجمع �لكلمة وحتمل �ل�س��حفيني �مل�س�ؤولية 

و�لأمانة �لتاريخية جتاه حالة �لنق�سام.
�أح���ج  �لي���م ونح��ن  "�أخاطبك��م  و�أ�س��اف: 
م��ا نك���ن لل�س��حفي �مللت��زم، �ل�س��حفي �لذي 
يتمت��ع بامل��س���عية ويت�س��لح بامل�س��د�قية، 
وي�ؤم��ن �أن �لكلمة م�س��ئ�لية �أم��ام �هلل و�أمام 
�لتاري��خ و�أمام �ل�س��عب، فنح��ن كاإعالميني ل 
منلك يف و�قع كالذي نحياه، وحتديات كالتي 
ن��جهها، ل منلك ممار�سة لغ� �لق�ل، ل منلك 

ترف �ملبالغة، ول �لته�يل ول �لته�ين".

يتبعون إجراءات الوقاية والسالمة

صحفيو غزة..من مواجهة االحتالل إلى معركة كورونا
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غزة- �لر�أي- �إبر�هيم �سق�رة
�لأحادي��ث  م��ن  �لعدي��د  ت��دور  �لغ��زي  �ل�س��ارع  يف 
�جلانبي��ة ح���ل �أ�س��باب منع �نت�س��ار فريو���س ك�فيد 
19 يف قط��اع غ��زة، وجن��اح �لتجربة يف ظل ف�س��ل 
دول ك��رى يف مكافح��ة �ل�ب��اء و�لق�س��اء عليه، لكن 
د�خ��ل دو�ئ��ر �س��نع �لق��ر�ر يف وز�رة �ل�س��حة يب��دو 
�لتخطي��ط  مبك��رً� يف  ب��د�أ  فالعم��ل  �لأم��ر خمتلف��ًا 
�جلي��د مل��جهة �ل�باء و�ل�س��تعانة باخلر�ت، �لأمر 
�لذي منع �نت�س��ار �ل�باء حمليا د�خل قطاع غزة ويف 
�ط��ار ذلك كان لن��ا ح��رً� مع �ل�كيل �مل�س��اعد ل�ز�رة 
�ل�س��حة ل�س��ئ�ن �لتخطي��ط و�ملعل�ماتي��ة �ملهند���س 
�أ�س��امة قا�س��م، وكانت لنا بع�س �ل�ستف�س��ار�ت ح�ل 

هذ� �لأمر وكانت على �لنح� �لتايل:

متى بدأ العمل في مواجهة 
فيروس كوفيد 19 على الصعيد 

الصحي؟ وهل كان العمل مخططًا 
له؟

�لتعامل �ملبكر مع �لفريو�س كان �أحد �أ�س��باب جناحنا 
يف م��جه��ة فريو���س ك�في��د 19، حي��ث منذ �نت�س��ار 
�ل�باء يف �ل�سني، بد�أنا ب��سع �خلطط لإد�رة �لأزمة 
وبد�أن��ا عق��د �لجتماع��ات لدر��س��ة �س��بل �ل�قاي��ة 
و�ل�س��تعد�د وذل��ك قب��ل �أن ينت�س��ر �ملر���س خ��ارج 
�ل�سني وه� ما �ساعدنا على �سرعة �تخاذ �لإجر�ء�ت 
�ل�قائية منعًا لدخ�له، وو�سعنا خطة �أولية ملجابهة 

�ملر�س لإد�رة �لأزمة بكافة م�س��ت�ياتها، حيث �سملت 
�خلط��ة خط��ط تف�س��يلية و�سيا�س��ات وبروت�ك�لت 
مرجعية وحتديد كافة �لحتياجات جلميع �ملر�حل 
نفق��ات  لتغطي��ة  �لت���س��ل  ومت  و�ل�س��يناري�هات، 
�خلطة من خ��الل �لإد�رة �لعامة للتعاون �لدويل مع 
�جله��ات �ملم�لة، وكذلك من خ��الل وز�رة �ملالية على 

�ل�سعيد �حلك�مي.

ما هي السيناريوهات التي وضعت 
من قبل وزارة الصحة في مواجهة 

فيروس كوفيد 19؟
و�س��عنا ع��ددً� من �ل�س��يناري�هات مل��جه��ة �لفريو�س 
وق�س��مناها لثالث �س��يناري�هات، كان �أولها �ل�سيناري� 
"�حل��ذر  لل�ب��اء  م�ؤ�س��ر�ت  )A( وه��� ع��دم وج���د 
و�لت�عي��ة و�لتدري��ب"، وفي��ه مت تدري��ب �لط��ق��م 
�ل�سحية و�مل�س��ارعة يف جتهيز �مل�ست�س��فيات وجتهيز 
�لإجر�ئي��ة  و�لأدل��ة  و�ل�سيا�س��ات  �لروت�ك���لت 
و�خلطط و�مل�س��اريع �ملطل�بة بالإ�س��افة �إىل �لعديد 
م��ن �لإج��ر�ء�ت �لت��ي ته��دف للتعام��ل م��ع �ملر���س، 
�ملجتمعي��ة  و�لت�عي��ة  �ل�س��حي  �لتثقي��ف  وتعزي��ز 
و�إطالق من�س��ة ت�ع�ية �إلكرتونية تطبيق "�سحتي" 
بالإ�سافة �إىل وتعزيز قدر�تنا �لت�سخي�سية وخا�سًة 

قدرة �ملختر �ملركزي على �إجر�ء �لفح��سات.
�أو  حال��ة  �كت�س��اف  وه���   )B( �لث��اين  و�ل�س��يناري� 
�أك��رث م�س��ابة بالفريو�س �س��من �حلجر "م�س��ت�ردة" 

ومت في��ه �لتخطي��ط للتعامل مع ه��ذه �حلالت ومنع 
نقله��ا للع��دوى �إىل د�خ��ل �ملجتم��ع من خ��الل جتهيز 
م�ست�سفى �لعزل يف معر رفح ومر�كز �حلجر �ل�سحي 

يف حمافظات قطاع غزة.
و�ل�س��يناري� �لثالث )C( وه� �كت�ساف حالة �أو �أكرث 
�ملحل��ي، وفي��ه مت �لتخطيط  "حملي��ة" يف �ملجتم��ع 
و�لتجهي��ز مل�ست�س��فى لل�بائيات للتعام��ل معه و�لعمل 
على �ل�سيطرة على �نت�سار �ملر�س، وهي �ملرحلة �لتي 

مل ن�سل �إليها وناأمل من �هلل �أن ل ن�سل �إليها.

إلى ماذا استندتم في وضع 
الخطط المجابهة لفيروس كوفيد 
19؟ وهل تم دراسة تجارب الدول 

في مواجهة الفيروس؟
ع��دة  عل��ى  �خلط��ة  و�س��ع  يف  ��س��تندنا  بالتاأكي��د 
�ل�س��حة  منظم��ة  ت�جيه��ات  �أوله��ا  كان  مرتك��ز�ت، 
�لعاملية يف �إد�رة �أزم��ة �ل�بائيات، �إىل جانب �خلرة 
�ل�س��ابقة ل���ز�رة �ل�س��حة يف �لتعاط��ي م��ع �لأزم��ات 
�مل�س��ابهة مثل �نفل�ن��ز� �لطي�ر و�نفل�ن��ز� �خلنازير، 
وكذل��ك ��س��تندنا �إىل ما تتمتع به ك��درنا �ل�س��حية 
م��ن خر�ت وكف��اء�ت عالية يف �لتعامل م��ع �لأوبئة 
و�إد�رة �لأزم��ات، كما ��س��تفدنا م��ن �لتجارب �حلالية 
�لأخ��رى  �ل��دول  م��ن قب��ل  �ل�ب��اء  م��ع  �لتعام��ل  يف 
و�ل�س��تفادة م��ن جناحاته��م و�خفاقاته��م يف و�س��ع 
�ل�س��يناري�هات طرفنا، كما مت �ل�س��تناد �إىل �لإطار 

�ملرجع��ي �حلك�م��ي يف �إد�رة �أزمة ك�في��د 19 و�لذي 
يح��دد �لأدو�ر و�لتدخ��الت لكاف��ة �ل���ز�ر�ت مب��ا يف 

ذلك وز�رة �ل�سحة.
كيف قامت وز�رة �ل�س��حة بت�ظيف �ملعل�مات ل�سالح 
�لتخطي��ط �جليد و�لذي �س��اعد يف �تخ��اذ �لقر�ر�ت 

ب�سكل دقيق ومتكامل؟
لعل من �أف�س��ل �لإج��ر�ء�ت �لتي �تخذناه��ا وكان لها 
�لف�سل يف م�ساعدة جمل�س �ل�ز�رة يف �تخاذ �لقر�ر�ت 
�ل�سليمة بخ�س��س فريو�س ك�فيد 19، ه� �لعمل على 
ت�ف��ري �ملعل�م��ات �لدقيق��ة، حي��ث م��ن خ��الل وحدة 
نظم �ملعل�مات مت و�س��ع روؤية لنظام معل�ماتي لإد�رة 
بيان��ات �مل�ست�س��افني د�خ��ل مر�ك��ز �حلج��ر �ل�س��حي 
و�حل��الت �مل�س��ابة و�حلالت �مل�س��تبه به��ا و�حلالت 
�ملتعافي��ة، وقد �س��اعد ه��ذ� �لإجر�ء يف ج���دة �إد�رة 

�لأزمة و�سمان ج�دة �تخاذ �لقر�ر �ل�سليم.
يف �س���ؤ�لنا �لأخ��ري... م��ا �لن�س��ائح �لت��ي ت�جه�نه��ا 
للجمه���ر يف �طار حال��ة �لطماأنينة �ل�س��ائدة لديهم 

بخ�س��س فريو�س ك�فيد 19؟
يج��ب �لإ�س��ارة �إىل جمه�رن��ا �أن ه��ذ� �ل�ب��اء خطري 
و�إىل ح��ني �كت�س��اف لقاح وعالج �س��ايف فاإننا �س��نبقى 
يف د�ئ��رة �خلطر و�أف�س��ل م��جهة للخط��ر ه� �تباع 
يف  ب�س��عبنا  ونهي��ب  �ل�س��حية،  �ل�س��المة  حم��دد�ت 
قطاع غزة و�ل��ذي يعتر خط �لدفاع �لأول لاللتز�م 
مبحدد�ت �ل�س��المة و�تب��اع �لتعليمات �ل�س��ادرة عن 

وز�رة �ل�سحة.

ساهم في الحد من انتشاره

بتخطيطها الجيد.. الصحة تحافظ على ثبات الرقم صفر 
في انتشار كورونا بغزة 
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غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
جلن��ة  تبذله��ا  �لت��ي  للجه���د  ��س��تمر�رً� 
غ��زة،  قط��اع  يف  �حلك�مي��ة  �ملتابع��ة 
وتطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية مل��جهة 
وز�ر�ت  ع��دة  �أ�س��درت  ك�رون��ا،  فريو���س 
للقط��اع  جدي��دة  تعميم��ات  حك�مي��ة، 
�خلا�س، ولأ�سحاب �ل�س��ركات و�مل�ؤ�س�سات 
و�لعامل��ني فيه��ا، للتاأكيد عليهم ب�س��رورة 
�للت��ز�م باإج��ر�ء�ت �ل�س��المة و�ل�قاية 
م��ن جائح��ة ك�رون��ا، منع��ًا لنت�س��اره ل 
ق��در �هلل، وحفاظًا على �س��حتهم و�س��حة 

�ملجتمع باأكمله.
وز�رة �لقت�ساد �ل�طني جددت مطالبتها 
و�مل���لت  و�ملطاع��م  و�لبن���ك  �ملخاب��ز 
و�ملح��ال �لتجارية �لكب��رية لتخاذ كافة 
�لإجر�ء�ت �لطبي��ة �ل�قائية، و�للتز�م 
به��ا حت��ت طائل��ة �مل�س���ؤولية �لأخالقية 

و�لقان�نية.
�ملتح��دث با�س��م �ل���ز�رة عبد�لفت��اح �أب��� 
م��س��ى �أو�س��ح ل�"�ل��ر�أي"، �أن �لإجر�ء�ت 
و�لتعميم��ات �لت��ي وزرع��ت عل��ى �ملخاب��ز 
و�ملت�س���قني  �لعامل��ني  ت�س��مل  و�ملتاج��ر، 
ب�س��ل�كياتهم،  و�لهتم��ام  �ملر�جع��ني  �أو 

بالإ�س��افة لبيئة �ملكان، ك�س��رورة �رتد�ء 
�ل�س��ماح  وع��دم  �لطبي��ة،  �لكمام��ات 
عل��ى  و�لتاأكي��د  �لب�س��ري،  بالتكد���س 
�أماك��ن  وتعقي��م  �ل�سخ�س��ية،  �لنظاف��ة 
�خلدم��ة، و��س��تخد�م �ملطه��ر�ت بانتظام، 
�إر�س��ادية  ون�س��ر�ت  مل�س��قات  وعر���س 
وب�سكل �لز�مي، وعدم ��ستقبال �أي �سخ�س 
كارتف��اع  �ملر���س،  عالم��ات  علي��ه  تظه��ر 

درجات �حلر�رة و�لعطا�س وغريها.
�أب��� م��س��ى �أ�س��اف �أي�س��ًا، �أن��ه مت تقدمي 
عدة �إر�س��اد�ت وتعليمات بكيفية �لتعامل 
�لذي��ن  �س����ء  و�لعامل��ني  �مل�ظف��ني  م��ع 
يعان���ن م��ن �أمر����س �أو ل، حي��ث يج��ب 
تقلي��ل �لجتماعات �ملبا�س��رة، فيما يجب 
من��ح �لعامل �ل��ذي يعاين م��ن �أي �أعر��س 
يف �جله��از �لتنف�س��ي، �أو مناعته �س��عيفة، 
م��ع  �ملن��زل،  يف  وبقائ��ه  مر�س��ية  �إج��ازة 
وج�د خطة للط��رئ و��س��تمر�رية �لعمل 
يف حال �نت�سار مر�س ك�رونا يف �ملجتمع ل 

قدر� هلل.
كم��ا حثت وز�رة �لقت�س��اد �أ�س��حاب هذه 
�ملن�س��اآت، خا�س��ة �لبن�ك، بالت���س��ل مع 
وز�رت��ي �ل�س��حة و�لد�خلية لال�ستف�س��ار 

و�س��بط  وترتي��ب  �مل�س��اعدة،  وطل��ب 
وجدول��ة عمليات �ل�س��رف وعدم �زدحام 
�مل��طنني، وزيادة �إعد�د �إفر�د �لأمن عند 

�لب��بات و�ل�سر�فات �لآلية.

األشغال العامة
�أما وز�رة �لأ�س��غال �لعامة و�لإ�س��كان، هي 
�لأخرى، مل تت��نى على �إ�س��د�ر تعميمات 
م�س��ددة ب�س��اأن م��جه��ة ك�رون��ا، �س��ملت 
�ملق��اولت،  و�س��ركات  �ملقاول��ني،  �حت��اد 
�مل�ؤ�س�س��ات  وكاف��ة  �ملهند�س��ني،  ونقاب��ة 
�لدولي��ة �لعاملي��ة يف قطاع غ��زة، ك�كالة 
غ���ث وت�س��غيل �لالجئ��ني �لفل�س��طينيني 

."UNDP" وم�ؤ�س�سات  "�لأونرو�"، 
ب��ني  �س��رحان  ناج��ي  �ل���ز�رة  وكي��ل 
ل�"�ل��ر�أي"، �أن هذه �لتعميمات �لتي وزعت 
عل��ى �ل�س��ركات و�مل�ؤ�س�س��ات، حتثه��م على 
عدم �لرت�خي يف �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�ل�قائي��ة بهدف حما�س��رة مر�س ك�رونا، 
وحماي��ة �لعامل��ني فيه��ا م��ن خط��ر ه��ذه 
�أماك��ن  يف  خا�س��ة  �لعاملي��ة،  �جلائح��ة 
�لتجمعات، وفقًا لتعليمات وز�رة �ل�س��حة 

�لفل�سطينية.

�س��رحان دعا �حتاد �ملقاولني و�ملهند�س��ني 
�لفل�س��طينيني، �ىل �س��رورة �لت���س��ل مع 
ورج��ال  �لقت�س��ادية  �ملن�س��اآت  �أ�س��حاب 
جم��ال  يف  �لعامل��ني  وكاف��ة  �لأعم��ال 
�لعم��ل  عل��ى  وحثه��م  و�لبن��اء،  �مل�س��اريع 
مب�ج��ب �لقر�ر�ت و�لتعليم��ات �حلك�مية 
�ل�س��ادرة ب�س��كل خا�س من وز�رة �ل�سحة، 
وت�ف��ري  تنفيذه��ا،  يف  �لته��اون  وع��دم 
و�حلماي��ة  �ل�قاي��ة  وو�س��ائل  �لأدو�ت 
�لطبي��ة،  �لكمام��ات  كارت��د�ء  �ملتبع��ة، 
وحتقي��ق �لتباعد �جل�س��دي بني �مل�ظفني 
و�لعاملني، وتعزيز غ�سل �ليدين، وغريها.

وزارة اإلعالم
�حلك�مي��ة،  �ل���ز�ر�ت  م��ن  وكغريه��ا 
�لإعالم��ي،  بالقط��اع  منه��ا  و�هتمام��ًا 
�ل�س��حفيني  م��ن  �ملجه�ل��ني  و�جلن���د 
و�مل�س���رين، طالبت وز�رة �لإعالم-�ملكتب 
�لإعالمي �حلك�م��ي-، من خالل تعميمات 
خا�س��ة، �ل�سركات و�مل�ؤ�س�س��ات �لإعالمية 
كاف��ة، تطبي��ق �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية 
و�ل�قائية من فريو�س ك�رونا، ح�سب مامت 

�إقر�ره من قبل وز�رة �ل�سحة يف غزة.

يف  �حلك�م��ي  �لإعالم��ي  �ملكت��ب  رئي���س 
ل�"�ل��ر�أي"،  ق��ال  مع��روف،  �س��المه  غ��زة 
�مل�س��لحة  مقت�س��يات  عل��ى  وبن��اء  " �أن��ه 
�لعام��ة، وحفاظًا عل��ى �أرو�ح �لعاملني من 
�سحفيني و�إعالميني وم�س���رين وغريهم، 
مت �لتعمي��م على كافة �ل���كالت و�مل��قع 
و�لقن����ت  �لإلكرتوني��ة،  �لإخباري��ة 
�لف�سائيات، و�لإذ�عات �ملحلية، و�سركات 
و�لإع��الن،  �لدعاي��ة  و�س��ركات  �لإنت��اج، 
�ملطل���ب  �ل�قائي��ة  �لتد�ب��ري  لتخ��اذ 
�للت��ز�م به��ا، علم��ًا باأن��ه �س��يتم �ملتابعة 

و�مل�سائلة �لقان�نية لغري �مللتزمني".
معروف �أكد �أن �لتعميمات �س��ملت �س��بط 
وحمدد�ت، للعاملني وبيئة �لعمل خا�س��ة 
تعام��ل  لكيفي��ة  �إ�س��افة  منه��ا،  �ملغلق��ة 
�أ�س��حاب هذه �مل�ؤ�س�سات و�جلهات �مل�سغلة، 
يف ح��ال �نت�س��ار �لأمر����س خا�س��ة �لت��ي 

تتعلق باأمر��س �جلهاز �لتنف�سي.
ي�س��ار �ىل �أن جلنة �لعمل �حلك�مي �ألزمت 
م�ظفيه��ا يف كاف��ة �ل���ز�ر�ت و�مل�ؤ�س�س��ات 
�رت��د�ء �لكمام��ة �لطبي��ة خ��الل �س��اعات 
�لدو�م، لل�ز�ر�ت �لتي تتعامل ب�سكل مبا�سر 

ولديها �حتكاك مبا�سر مع �جلمه�ر.

"كورونا" وأماكن العمل.. تعليمات حكومية ُيحاسب ُمخالفها
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غزة- �لر�أي:
�لأدوي��ة  يف  مت���س��ل  نق���س 
و�مل�س��تهلكات �لطبي��ة يف �أ�س��غر بقعة 
مكت�س��ة بال�س��كان ه��ي قط��اع غ��زة، 
�لذي ترك ي��جه م�س��ريه بنف�س��ه يف 
م��جه��ة ك�رون��ا �لقاتل، خا�س��ة و�أن 
مطبق��ًا  م��از�ل  �لإ�س��ر�ئيلي  �حل�س��ار 
�خلن��اق عل��ى كاف��ة مناح��ي �حلي��اة، 
فيما لتز�ل �سيا�س��ية حرمان �لقطاع 
�ل�س��حي يف غزة من ح�س��ته �ل�سهرية 
و�ل�س��ن�ية م��ن قبل حك�م��ة ر�م �هلل 

م�ستمرً� من ناحية �أخرى.
ه��ذ� �حل��ال �ل��ذي تع��اين من��ه وز�رة 
ع�س��ر�ت  قابل��ه  غ��زة،  يف  �ل�س��حة 
�لن��د�ء�ت �لت��ي حت��ذر م��ن خط���رة 
ه��ذ� �ل��س��ع عل��ى �خلدم��ات �ملقدمة 
�نت�س��ار وب��اء  للمر�س��ى، خا�س��ة م��ع 
ك�رون��ا �لذي �س��اعف م��ن حجم هذه 
�ملعان��اة، و�ل��ذي لتق���ى دول ك��رى 

على م��جهته منفردة.
ومل مت�س��ي �أربع وع�سرون �ساعًة على 
وز�رة  قب��ل  م��ن  �س��ادر  تقري��ر  �آخ��ر 
�ل�س��حة يف قط��اع غزة، و�ل��ذي ي�ؤكد 
�أن �ل�ز�رة ماز�لت ت��جه نق�س��ًا حادً� 

يف �مل��رد �لطبية �لأ�سا�س��ية، ما يهدد 
�لقط��اع �ل�س��حي م��ن و�س���له لعج��ز 

كبري، يف ظل جائحة ك�رونا.
�ملتحدث با�سم �ل�ز�رة، �أ�سرف �لقدرة، 
وخ��الل �لإيج��از �ل�س��حفي �لأخ��ري، 
�أو�س��ح �أن خم��ازن وز�رت��ه تع��اين من 
نق�س ح��اد يف �مل��رد �لأ�سا�س��ية، بعد 
نف��اد %44 من �لأدوي��ة، و29 % من 
�مل�ستهلكات �لطبية، و56 % من ل��زم 

�ملختر�ت وبن�ك �لدم.
ه��ذه �ل��ق��ع �مل���ؤمل جعل م��ن �لقدرة 
ل��الأمم  جدي��دة،  دع���ة  ت�جي��ه 
�ملتح��دة و�جله��ات �لدولي��ة �ملعني��ة، 
لالإ�س��ر�ع باإنق��اذ �لقط��اع �ل�س��حي يف 
غزة، وتلبي��ة �حتياجات��ه �مللحة من 
�لأدوية و�مل�ستهلكات �لطبية و�أجهزة 
�لتنف���س �ل�س��ناعي، و�أ�س��رة �لعناي��ة 

�ملركزة.
تتحم��ل  �أن  �س��رورة  عل��ى  و�س��دد 
م�س���ؤولياتها  �لدولي��ة  �مل�ؤ�س�س��ات 
�لكاملة جتاه رفع �حل�سار �لإ�سر�ئيلي 
�ملفرو���س على غزة من��ذ �أكرث من 13 
عاما، حيث �أ�س��بحت �لبن��ى �لتحتية 
يف �لقط��اع متهالكة وغ��ري كافية، مما 

ي�س��كل خط��ًر� عل��ى حياة �ل�س��كان يف 
ظل تهديد �ل�باء.

�لعم��ل  �لطبي��ة  �لط��ق��م  و�أج��رت 
حال��ة  ظ��ل  يف  �لإمكاني��ات  باأق��ل 
�لط����رئ �لتي مت��ر بها �لبالد ب�س��كل 
ع��ام، وقط��اع غ��زة �ملحا�س��ر ب�س��كل 
خا�س، يف حماولة منها لإنقاذ ماميكن 
�مل�س��ابة  �حل��الت  خا�س��ة  �إنق��اذه 
د�خ��ل  �ىل  �نتقال��ه  ومن��ع  بك�رون��ا، 
قطاع غ��زة، يف ظ��ل حالة �ل�س��تهتار 
و�لال مبالة من قبل منظمة �ل�س��حة 
�لعاملي��ة و�لع��امل �أجم��ع، �ل��ذي يقف 
ه��ذ�  مل��جه��ة  و�ح��دة  ق��دم  عل��ى 

�لفريو�س �لقاتل.
كم��ا �أن وز�رة �ل�س��حة يف غزة ت�س��ك� 
م��ن نق���س ح��اد يف مع��د�ت �لتحلي��ل، 
م��ا يحد م��ن قدرته��ا عل��ى فح�س كل 
�حل��الت �مل�س��تبه به��ا، حيث يقت�س��ر 
�لفح���س عل��ى �حل��الت �لت��ي يظه��ر 
لديه��ا �أعر����س �لإ�س��ابة بالفريو���س 

فقط.
�أطباء وم�س���ؤول�ن طبي���ن مل يت��ن�� 
عل��ى �إب��ر�ز خماط��ر �لنق���س �لكب��ري 
يف �ملع��د�ت �لت��ي تعانيها �مل�ست�س��فيات 

تظه��ر  بحي��ث  غ��زة،  يف  �حلك�مي��ة 
تنف���س  جه��از  ت�ف��ر  �لإح�س��ائيات 
�س��ناعي و�حد ل��كل 33 �أل��ف م��طن 

تقريبًا يف ظل ك�رونا.
�ملرك��ز �لفل�س��طيني حلق�ق �لإن�س��ان، 
ح��ذر م��ن تده���ر خط��ري يف �ملر�ف��ق 
�ل�س��حية يف �لقط��اع، وع��دم قدرت��ه 
ح��ال  يف  �ملر�س��ى  م��ع  �لتعام��ل  عل��ى 
�نت�س��ار فريو���س ك�رون��ا، لق��در �هلل، 
يف ظ��ل �لنق���س �ل�س��ديد يف �لأدوي��ة 
و�مل�س��تهلكات �لطبية وم����د �لفح�س 

�ملخري.
وطالب �ملركز �ملجتمع �لدويل ومنظمة 
�ل�س��حة �لعاملية بال�سغط على �سلطات 
ب��جباته��ا،  �للت��ز�م  �لحت��الل 
و�ل�س��ماح باإدخال كاف��ة �لحتياجات 
�لطبية �إىل �لقطاع، وخا�سة �لأجهزة 
للفح���س  �لالزم��ة  �لطبي��ة  و�ملع��د�ت 

�لطبي لفريو�س ك�رونا.
كم��ا دعا �ملرك��ز �ملنظمات �لإن�س��انية 
�إىل تقدمي �مل�س��اعدة للجهاز �ل�سحي 
يف قط��اع غ��زة، و�لعم��ل عل��ى ت�ف��ري 
�مل�س��تلزمات �لطبي��ة �لت��ي حتتاجه��ا 
�إنق��اذ  يف  للم�س��اعدة  �مل�ست�س��فيات، 

�لقطاع �ل�سحي من �لنهيار.
مدير عملي��ات �لأون��رو� يف قطاع غزة 
ماتيا���س �س��مايل يف مقابل��ة م��ع �أخبار 
�لأمم �ملتح��دة، دع��ا �إىل �لإبق��اء على 
�أق�س��ى درجات �ليقظ��ة و�حليطة ملنع 
يف  �لنت�س��ار  م��ن  ك�في��د19-  مر���س 
�ملجتم��ع �لفل�س��طيني يف قط��اع غ��زة، 
يع��اين  �ل�س��حي  �لقط��اع  و�أن  ل�س��يما 
�أ�س��ال من �سع�بات جمة نتيجة �سن��ت 

ط�يلة من �حل�سار ونق�س �لتم�يل.
�إذن هي جه�د �س��خمة تق�م بها وز�رة 
�ل�س��حة ومن خلفها �لط��قم �لطبية 
مل��جه��ة و�ق��ع �س��حي معقد و�س��عب، 
خا�س��ة م��ع جائح��ة ك�رون��ا، �لذي��ن 
رغ��م  و�لتقدي��ر،  �لثن��اء  ي�س��تحق�ن 

حمدودية و�سح �لإمكانيات لديهم.
نح���  �ل�س��احلي  �لقط��اع  يف  ويعي���س 
تتج��اوز  ل  فيم��ا  ن�س��مة  ملي���ين 
م�س��احته 365 كيل� مرتً� مربعًا، وه� 
م��ا يجعل��ه و�ح��دً� م��ن �أ�س��د مناط��ق 
م�س��ت�ى  عل��ى  �ل�س��كانية  �لكثاف��ة 
�لع��امل، م��ا يجع��ل �حتمالت تف�س��ي 
�لفريو�س لقدر�هلل، كاب��س��ا ي�س��عب 

تخيل ماآلته.

جائحة كورونا تزيد أزمة نقص األدوية بغزة تعقيًدا
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�لقد�س �ملحتلة- �لر�أي
وج��ٌه عب����س، و�آهات عميقة ت�س��در 
 58( حمي�س��ن  حمم��د  �مل��ط��ن  م��ن 
عاًم��ا( من �س��كان حارة ب��اب حطة يف 
�لقد���س �لقدمية؛ وه� يتح�س��ر لعدم 
�ملقدرة لل��س�ل �ىل �لأق�سى و�أ�س��ق 
نف�س��ه  �ل�ق��ت  �لعتيق��ة، يف  �لقد���س 
يقارن بني ��ستقبال �أهل �لقد�س ل�سهر 
رم�س��ان �لف�س��يل يف �لعق�د �ملا�س��ية، 
حر���س  م�س��تذكر�  �لع��ام،  وه��ذ� 
�ملقد�سيني على �لحتفاظ بالكثري من 
�لعاد�ت و�لتقاليد �مل�روثة �خلا�س��ة 
يف هذ� �ل�س��هر، وكيف �أ�سبح �حلال يف 
ظ��ل جائح��ة ك�رونا، وغي��اب �لنكهة 

�خلا�سة بال�سهر �لف�سيل.
مل�ق��ع  حمي�س��ن  �ملقد�س��ي  يق���ل 
�لقد���س  "�أه��ل  �إن  �لقد���س  مدين��ة 
رم�س��ان  ل�س��هر  �ل�س��تعد�د  �عت��ادو� 
�لف�س��يل ب�س��ه�ر و�أ�س��ابيع متفاوت��ة 
�أو  ح��ارة  جت��د  ول  جميئ��ه،  قب��ل 
�س��ارع �أو بل��دة يف �لقد���س �إل وتعم��ل 

فيه��ا �للج��ان كخالي��ا نح��ٍل للرتتيب 
يف  �لك��رمي،  لل�س��هر  و�ل�س��تعد�د 
�ل��ذي ت�س��تنفر في��ه د�ئ��رة  �ل�ق��ت 
�لأوقاف �لإ�سالمية جلانها و�أق�سامها 
وجلانها وتت���س��ل مع خمتلف �للجان 
و�ل�س��حية،  �لك�س��فية،  �ملُ�س��اندة: 
ل�س��تقبال  و�خلريي��ة،  و�لتط�عي��ة، 
مئ��ات �لآلف من �مل�س��لني �ل�س��ائمني 
�ل��فدي��ن م��ن خمتل��ف �ملناط��ق �ىل 

�مل�سجد �لأق�سى �ملبارك".
وي�س��يف "�أن جتار �ملدينة ي�ستعدون، 
ب�س��كٍل لفت، بتكدي�س وعر�س �ل�سلع 
لتع�ي�س �خل�سائر �ملتالحقة، خا�سة 
لأ�سحاب �ملحال يف �لبلدة �لقدمية".

�لعدي��د  �أن  ويتاب��ع حمي�س��ن:" كم��ا 
و�ملطاع��م  �ملقاه��ي  �أ�س��حاب  م��ن 
يحّ�ل���ن عملهم لبيع حل�ى �لقطايف 
ب�س��طات  وتنت�س��ر  �لرم�س��انية، 
و�لب�س��ل  �لنعن��اع  لبي��ع  �لفالح��ات 
�لأخ�س��ر و�لزعرت و�ملريمية و�لفجل 
و�لبقدون���س و�س��الت �لت��ني، وقط�ف 

�لعن��ب، وين�س��غل �آخ��رون م��ن باع��ة 
�ملقد�س��ي  �لكع��ك  بي��ع  يف  �لب�س��طات 
متن�ع��ة،  رم�س��انية  و�س��لع  �مل�س��ه�ر، 
مقدمته��ا  ويف  �لع�س��ائر؛  ع��ن  ف�س��ال 
�خلروب و�لل�ز و�ل�س��س و�لتمر، لكن 
ه��ذ� �لع��ام �نعدمت كل ه��ذه �ملظاهر 
�ملُ�س��احبة  �لط����رئ  حال��ة  ظ��ل  يف 
للفريو���س، وم��ا تب��ع ذل��ك م��ن �إغالق 
ف�س��ال  �لتجاري��ة،  و�ملح��ال  �ملدين��ة 
ع��ن �غ��الق �مل�س��جد �لأق�س��ى؛ وه��� 
للم�س��لني  �لرئي�س��ي  �جل��ذب  م�س��در 
و�ل��فدي��ن �ىل �لقد���س، ومن خالله 
تن�س��ط �حلرك��ة �لتجاري��ة وينتع�س 

�لقت�ساد يف �لبلدة �لقدمية.
 �أّم��ا �حلاج ولي��د �أحمد م��س��ى فلفت 
�إىل جلان �لأحياء و�حلار�ت، خا�س��ة 
يف �لبل��دة �لعتيق��ة، و�لت��ي تتناف���س 
فيم��ا بينها ح�ل �أ�س��كال ون�ع �لزينة 
�لرم�س��انية لل�س����رع، و�إ�سفاء بهجة 
بنكهة مقد�س��ية عل��ى �ل��س��ع �لعام؛ 
�لرم�س��انية  �لف��ني���س  فتت��دىل 

و�أحب��ال �لزين��ة �ملل�ن��ة و�ملتن�ع��ة، 
�ىل  بال��فدي��ن  ترحي��ب  ولفت��ات 
�لأق�س��ى، كما تن�س��غل هذه �للجان يف 
حماولته��ا للت�س��هيل عل��ى �ل��فدين 
مبختل��ف �ل�س���ر و�لأ�س��كال، لك��ن مل 
تعم��ل ه��ذه �للجان ه��ذ� �لع��ام وبات 
و�أ�س����قها  و�س����رعها  يلفه��ا  �حل��زن 

ومقد�ساتها.
وق��ال �مل��ط��ن خلي��ل �حلل����ين "�إن 
�ملقد�س��يني ��س��تقبل�� �ل�س��هر �لف�سيل 
م��ن �حل��زن و�حل�س��رة، وه��م  بكث��ري 
ممن�ع���ن م��ن �لتعّب��د يف م�س��جدهم 

�لأق�سى".
وق��ال ل�"مدينة �لقد���س" "�إن عي�ننا 
تدم��ع وه��ي ت�س��مع �س���ت �لأذ�ن من 
ماآذن �مل�س��جد �لأق�س��ى ول ت�س��تطيع 
تلبية �لند�ء و�ل��س�ل �إليه و�ل�سالة 
يف رحابه �لطاه��رة؛ فال طعم للحياة 
يف �لقد���س بدون �ل�س��الة يف �مل�س��جد 

�لأق�سى، خا�سة يف �سهر رم�سان".
و�أ�ساف: لالأ�سف �ل�سديد فاإن �لقد�س 

وم�س��جدها ومقد�س��اتها تق��ع �أ�س��رية 
لإجر�ء�ت �لحتالل، وياأتي رم�س��ان 
كل ع��ام، لتزح��ف �جلماه��ري م��ن كل 
م��د�ر �لأي��ام و�للي��ايل  م��كان وعل��ى 
يف  وق��ت  �أك��ر  ق�س��اء  عل��ى  حر�س��ا 
رحاب��ه �لطاهرة، وللتاأكيد لالحتالل 
م�س��جدنا  �لأق�س��ى  ب��اأن  وللجمي��ع 
وه��� �أغل��ى م��ا منل��ك، م�س��ري� �إىل �أن 
بع��د  �ل�س��عد�ء  يتنف���س  �لحت��الل 

�نتهاء �سهر رم�سان.
�لقد���س ب�س����رعها و�أ�س����قها فارغة 
وب��ني  و�لزبائ��ن،  �ملتج�ل��ني  م��ن 
��ست�س��الٍم لالأم��ر �ل��ق��ع ولالأ�س����ت 
�ملنادية للتما�س��ي م��ع خطة �لط��رئ 
و�ل�س��جن،  باحل��زن  �ملقد�س��ي  ي�س��عر 
ويدع��� �هلل تع��اىل باأن تزول �أ�س��اب 
ه��ذه �لجر�ء�ت ويع���د �أهل �لقد�س 
ومعه��ا �أه��ل �ل�طن ل�س��ّد �لرحال �ىل 
�لقد���س و�مل�س��جد �لأق�س��ى، و�إحياء 
ليلة �لق��در وختم �لق��ر�آن �لكرمي يف 

رحاب �لأق�سى �ملبارك.

كيف استقبل أهل القدس “رمضان” في ظل جائحة كورونا؟
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غزة – �لر�أي:
�س��ّجلت وح��دة �لر�س��د و�ملتابع��ة يف �ملكت��ب 
�لإعالمي �حلك�مي بغزة، خالل �سهر �بريل/
ني�سان2020 �ملن�سرم، عدد� من �لعتد�ء�ت 
و�لنته��اكات �لت��ي تعر���س له��ا �ل�س��حفي�ن 
�ل�س��فة  يف  �لإعالم��ي  �حلق��ل  يف  و�لعامل���ن 
�لغربي��ة ومدين��ة �لقد���س �ملحتلت��ني �س����ء 
�لإ�س��ر�ئيلي  �لحت��الل  ق����ت  �أي��دي  عل��ى 
لل�س��لطة  �لتابع��ة  �لأمني��ة  �لأجه��زة  �أو 
�لفل�سطينية، رغم ما متر به ظروف �لبالد يف 

�لت�سدي ل�باء ك�رونا.
�نته��اكا   )15( �ل�س��هري  �لتقري��ر  و�ظه��ر 
��س��ر�ئيليًا، م��ا بني منع م��ن �لتغطية وعرقلة 
و�إ�س��د�ر  و�ل�س��تدعاء  �لعتق��ال  �إىل  عم��ل 
حكم على �ل�س��حافيني و�لط��قم �لإعالمية، 
و �لتحري���س و�لتهديد و�لت��ط�ؤ مع �س��بكات 
�س��من  ذل��ك  وياأت��ي  �لجتماع��ي،  �لت���س��ل 
�سيا�س��ة �لحت��الل �ملمنهج��ة، للحد من ن�س��ر 
جر�ئم �لحتالل بحق �ل�س��عب �لفل�س��طيني، 
�ل�س��فة  يف  د�خلي��ًا  �نته��اكًا   )11( يقابل��ه 

�ملحتلة وجهات �خرى.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
و�س��جلت وح��دة �لر�س��د يف تقريره��ا ل�س��هر 
�بريل/ ني�س��ان2020، حالة)1( ��س��تدعاء 
و�حتج��از م��ن قب��ل �لحت��الل �لإ�س��ر�ئيلي 
بح��ق مر��س��لة تلفزي�ن فل�س��طني �ل�س��حفية 
�ملقد�س��ية كر�س��تني �لرين��اوي، يف حني قامت 
ق��ت �لحتالل باإ�س��د�ر حكم عدد)1( بحق 

�ل�سحفي �سامح �لطيطي.
عم��ل  وعرقل��ة  �لتغطي��ة  م��ن  من��ع  وب�س��اأن 
�ل�س��حفيني، وث��ق �لتقرير)5( ح��الت منع، 
من �س��منها منع �ل�سحافية كر�ستني �لريناوي 

م��ن ممار�س��ة عمله��ا وجتدي��د من��ع ف�س��ائية 
�لقد���س،  يف  �لعم��ل  م��ن  فل�س��طني  تلفزي���ن 
ومن��ع برناجَم��ني �إخبارّيني وحيدي��ن باللغة 
�لعربية يف �لتلفزي�ن �لعري ، عد� عن رف�س 
من��ح �لبطاق��ة �ل�س��حفية لالعالمي��ة هب��ة 

م�ساحلة، ملنعها من ممار�سة عملها.
يف ح��ني بلغ ع��دد ح��الت �لته��ام و�لتهديد 
و�لتحري���س و�غالق م��قع و�س��فحات �س��من 
 )7 �لفل�س��طيني)  �ملحت���ى  حمارب��ة  �ط��ار 

حالت.
لل�س��حفيني  �لحت��الل  م�س��ايقات  وح���ل 
�س��جل  �لحت��الل  �س��ج�ن  د�خ��ل  �ل�س��رى 
�لتقري��ر)1( بحق �ل�س��حفي �س��امح �لطيطي 

و�جباره على دفع غر�مة مالية.

انتهاكات داخلية فلسطينية
وعلى �س��عيد، �نته��اكات �أجهزة �من �ل�س��لطة 
يف �ل�س��فة �ملحتلة و�نتهاكات د�خلية، �سجلت 
وحدة �لر�سد و�ملتابعة يف تقريرها �ل�سهري) 
�حتج��از  يف  متثل��ت   ، د�خلي��ا  �نته��اكًا   )  13
�ل�س��تخبار�ت  جه��از  قب��ل  م��ن  ��س��تدعاء  و 
م��ن   )2( لع��دد  �لفل�س��طينية  �لع�س��كرية 
�دكي��ك،  ق��اروط  حمم��د  وهم��ا  �ل�س��حفيني 
وخال��د مع��ايل، و �ر�س��ال �نذ�ر ع��دد)1( من 
جامع��ة �لنجاح للكاتب عدن��ان ملحم، ورف�س 
دفع م�س��تحقات من قب��ل وكالة معا لعدد) 3( 
من �ل�س��حفيني، وحجز بطاقة �سحفية عدد 
)1(، ومن��ع م��ن �لتغطي��ة )1( ، و�إج��ر�ء�ت 
�ل�س��حفيني،  م��ن   )3( م��ن  لع��دد  حتقي��ق 

وجتميد ر�تب)2( من �ل�سحفيني .
�لإ�س��ر�ئيلي  �لحت��الل  �نته��اكات  تفا�س��يل 

بحق �ل�سحفيني خالل �سهر �إبريل 2020
مكت��ب  ي�س��مى  م��ا  رف���س   :1-4-2020

من��ح  �لإ�س��ر�ئيلي،  �حلك�م��ي  �ل�س��حافة 
�لبطاق��ة �ل�س��حافية �حلك�مية لل�س��حافية 
يف مكت��ب "�لأرز" �لإعالم��ي هب��ة م�س��احلة، 
ومنعته��ا م��ن ممار�س��ة عمله��ا بحج��ة �أن له��ا 
�ل�س��فة  يف  �إرهابي��ة  جه��ات  م��ع  "عالق��ات 

�لغربية".
"ري�س��ت" وقن��اة  �ألغ��ت قن��اة   :1-4-2020
12" يف �لد�خ��ل �ملحت��ل، وب�س���رة  "كي�س��ت 
وحيدي��ن  �إخبارّي��ني  برناجَم��ني  مفاجئ��ة، 
باللغ��ة �لعربي��ة يت��ّم بّثهم��ا على �سا�س��تيهما 
ي���م �جلمعة من كل �أ�س��ب�ع يخاطب �جلمه�ر 
�لفل�س��طيني وت�س��اعده م��ن حي��ث �ملعل�مات، 

وتذّرعت باأن �ل�سبب ه� "�أزمة ك�رونا"،
�حلّرة  �ل�سحافية  تعّر�س��ت   :12-4-2020
م��ن قط��اع غ��زة هن��د �خل�س��ري، و�ملت��جدة 
حاليًا يف تركيا، حلملة حتري�س �إ�س��ر�ئيلية ، 
ب�س��بب من�س�ر لها على "فاي�س��ب�ك" مّت ن�سره 
�س��من تقرير يف �س��حيفة "ني�ي���رك تاميز" 
�لأمريكي��ة، ينتقد لقاء ح�س��ل بني جمم�عة 
�س��بان من غزة وم�ست�طنني �إ�س��ر�ئيليني عر 

�لإنرتنت.
2020-4-14: يف �ط��ار �حلمل��ة �مل�س��تمرة 
�إد�رة  �لفل�س��طيني،  �ملحت���ى  عل��ى  لت�س��ييق 
 ٢٤ �س��بق  وكال��ة  �س��فحة  حتظ��ر  في�س��ب�ك 

�لإخبارية.
2020-4-15: يف �ط��ار �حلمل��ة �مل�س��تمرة 
�إد�رة  �لفل�س��طيني،  �ملحت���ى  عل��ى  لت�س��ييق 
في�س��ب�ك حتظر م��ن جديد �لعالم��ي خالد 
معايل ، من ��س��تخد�م خدمة �لن�س��ر و�لتعليق 

على "�لفي�سب�ك" ملدة �سهر.
خماب��ر�ت  ��س��تدعت   :16-4-2020
كر�س��تني  �ملقد�س��ية  �ل�س��حفية  �لحت��الل، 
فل�س��طني،  لتلفزي���ن  مر��س��لة  �لرين��اوي 

وحقق��ت معها على م��د�ر 3 �س��اعات، يف مركز 
�ملحتل��ة،  �لقد���س  غرب��ي  �لق�س��لة،  �س��رطة 
ح�ل عملها يف تلفزي�ن فل�س��طني، و�لر�س��ائل 
�لإعالمية �لتي تنقلها عر �سا�سة �لتلفزي�ن، 
، وهددته��ا  وع��ر �س��فحتها عل��ى في�س��ب�ك 
�س��لطات �لحتالل وت�عدتها بتجديد �لقر�ر 
يف  �لتلفزي���ن  طاق��م  عم��ل  ومن��ع  مبنعه��ا 
�لقد���س. وكان جي���س �لحت��الل �قتحم مقر 
تلفزي���ن فل�س��طني يف مدين��ة �لقد���س نهاية 

عام 2019 ومنع طاقمه من مز�ولة عملهم.
�لحتالل  حمكمة  �أ�س��درت   :19-4-2020
�لي���م �لأح��د حكم��ًا على �لأ�س��ري �ل�س��حفي 
"�س��امح ج��ر �لطيط��ي" م��ن خمي��م �لعروب 
�إ�س��افة  �أ�س��هر،   ٦ مل��دة  بال�س��جن  يف �خللي��ل 
�ىل غر�م��ة مالي��ة بقيمة٥ �آلف �س��يكل على 
خلفي��ة عمل��ه �ل�س��حفي. و�عتقل �ل�س��حفي 
�لطيط��ي يف �لتا�س��ع من دي�س��مر �ملا�س��ي من 
منزل��ه يف خمي��م �لع��روب وخ�س��ع لتحقي��ق 

قا�سي ح�ل عمله �ل�سحفي .
�إد�رة �لفي�سب�ك متنع �لبث   :19-4-2020
�ملبا�س��ر عن ع�سر�ت �حل�س��ابات �لفل�سطينية 

على في�سب�ك للمرة �لثانية .
�إطار  ويف  �لفي�س��ب�ك  �إد�رة   :23-4-2020
حمارب��ة �ملحت�ى �لفل�س��طيني، متنع �س��فحة 

�سبكة �أخبار �خلليل من �لن�سر .
�لأمني��ة  �لأجه��زة  �نته��اكات  تفا�س��يل 
�لفل�س��طينية يف �ل�س��فة �ملحتل��ة خالل �س��هر 

�إبريل 2020
�لنج��اح  جامع��ة  وّجه��ت   :5-4-2020
�ىل  �إن��ذ�رً�  نابل���س،  مدين��ة  يف  �ل�طني��ة 
عدن��ان  و�لكات��ب  �جلامع��ة  يف  �لأكادمي��ي 
ح���ل  يتح��دث  ل��ه  مق��ال  ب�س��بب  ملح��م، 
ع��دم جه�زي��ة �لتعلي��م �لفل�س��طيني للتعليم 

�لإلك��رتوين ع��ن ُبع��د بع��د �نت�س��ار فريو���س 
ك�رونا.

�لأنب��اء  وكال��ة  جّم��دت   :4-4-2020
�لتابع��ة  "وف��ا"  �لر�س��مية  �لفل�س��طينية 
رو�ت��ب  �هلل،  ب��ر�م  �لفل�س��طينية  لل�س��لطة 
�س��مارة  ور�م��ي  �س��دقة  جعف��ر  �ل�س��حافيني 
ع��ن  باحلدي��ث  مكتفي��ة  مفاج��ئ  ب�س��كٍل 

خمالفتهما �إجر�ء�ت �لط��رئ.
وتلق��ى �ل�س��حايف جعف��ر �س��دقة كتاًب��ا م��ن 
�ل�كال��ة بتح�يل��ه للتحقي��ق يف �لتا�س��ع م��ن 
�ل�س��هر �جلاري، وبعد خم�س��ة �أيام تلقى ر�مي 
حت�يل��ه  �أي  �ملحت���ى،  ب��ذ�ت  كتاًب��ا  �س��مارة 
للجن��ة حتقيق ب�س��بب "ع��دم �لتز�مه بحالة 

�لط��رئ و�لتعليمات".
2020-4-25: �حتجزت عنا�س��ر من جهاز 
�لفل�س��طينية،  �لع�س��كرية  �ل�س��تخبار�ت 
�مل�س��ّ�ر �ل�س��حايف �حلّر حممد قاروط �دكيك 
ب�س��اأن  لتحقي��ق  و�أخ�س��عته  �س��اعة،  ح����يل 
�س��َ�ر �لتقطها حلاجز ع�س��كري فل�س��طيني يف 
بلدة �أب� دي�س �س��رقي �لقد�س وقامت خاللها 
بحج��ز بطاقت��ه �ل�س��حافية وعرق��ل عمل��ه 

لأكرث من �ساعة".
وف�س��ائية  وكال��ة  رف�س��ت   :25-4-2020
"معًا" �لفل�سطينية دفع م�ستحقات ثالثة من 
�س��حافييها �لذي��ن ف�س��لتهم يف �س��هر �أبريل/ 
ني�س��ان ٢٠١٩، وه��م مر��س��ل �لف�س��ائية عبد 
�هلل مقد�د، ومر��س��لة وحم��ّررة �مل�قع هدية 
�لغ���ل، وم�س��ّ�ر �لقن��اة �أحم��د �أب��� خ��س��ة، 
�لط����رئ  �ملالي��ة وحال��ة  �ل�س��ائقة  بحج��ة 

ب�سبب �لفريو�س"..
�ل�قائ��ي  �لأم��ن  جه��از   :30-4-2020
ي�س��تدعي �ل�س��حفي و�لكاتب خالد معايل من 

�سلفيت �سمال �ل�سفة �لغربية �ملحتلة.

اإلعالم: 15 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين الشهر الماضي
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غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
و�سع �جلميع عند م�س�ؤولياته، ويف �س�رة 
�لإج��ر�ء�ت و�خلطط �لت��ي مت �تخاذها 
وتنفيذها م��ن قبل �لأجه��زة �حلك�مية، 
ج��ر�ء جائح��ة ك�رون��ا، �سيا�س��ية متبعة 
لدى جلنة �ملتابعة �حلك�مية، كان �آخرها 
�للق��اء �لذي جمع د. حممد ع��س رئي�س 
�للجنة، ووكيل وز�رة �ل�س��حة د. ي��س��ف 
�أب��لري�س، ووكيل وز�رة �لد�خلية �لل��ء 
ت�في��ق �أب�نعي��م، م��ع �ل�جه��اء و�ملخاتري 

ورجال �لإ�سالح.
�للق��اء تكم��ن �أهميت��ه يف تعزي��ز �لأم��ن 
�ملجتمعي، و�لعالقة بني �ل�سلك �حلك�مي 
وبني وجهاء �ملجتمع، ملا ي�سكل�نه من عامل 
هام يف تغيري �ل�سل�ك �ملجتمعي، و�سرورة 
و�لإر�س��اد�ت  �لتعليم��ات  كاف��ة  �تب��اع 
�ل�س��ادرة م��ن قب��ل �ل���ز�ر�ت �حلك�مية، 
فيم��ا يتعل��ق بالإج��ر�ء�ت �ل�قائي��ة من 
فريو�س ك�رونا، وزي��ادة �ل�عي و�لإدر�ك 
بخط�رة هذه �ملرحلة، و�س���ًل �إىل �إلغاء 

�لقي�د و�لإجر�ء�ت �ملتبعة بالقطاع.
حمم��د  �حلك�م��ي  �لعم��ل  جلن��ة  رئي���س 
ع����س، �أك��د عل��ى �أهمي��ة حتقي��ق �لأمن 
�ل�س��حي، م��ن خ��الل زرع ثقاف��ة �حلر�س 
و�ل�ع��ي ل��دى �ملجتم��ع، و�لتباع��د فيم��ا 
بينه��م و�رت��د�ء �لكمام��ات و�تب��اع �س��بل 
�ل�قاي��ة، باعتباره��ا خط���ط عري�س��ة 
مل��جه��ة ك�رون��ا، ب��ل و�خل��روج م��ن هذه 
�ىل  �لي�مي��ة  �حلي��اة  وع���دة  �ملرحل��ة، 

�سابق عهدها.
ع����س �س��دد عل��ى �أن �لت��ز�م �مل��طن��ني 
�ل  �خل��روج  وع��دم  بي�ته��م  يف  �لبق��اء 
لل�س��رورة، �سري�س��م مالمح �ملرحلة �ملقبلة 
وتخفي��ف �لإج��ر�ء�ت �ملتبعة، وي�س��اهم 

بكل ق�ة يف �إجن��اح �جله�د �حلك�مية، يف 
ظل �س��ع�بة �ل��س��ع �ل�س��حي و�ملجتمعي 

معًا.
ت�سل�سل �لإجر�ء�ت كانت �لهدف �لأول يف 
م��جه��ة ك�رونا من قبل �لعمل �حلك�مي، 
ف��كان قر�ر �إغ��الق �ملعابر، ومن ثم دخ�ل 
�لعالق��ني تدريجي��ًا، عق��ب �لنته��اء م��ن 
�إن�س��اء م�ست�س��فى خا�س ومر�ك��ز للحجر 

�ل�سحي.
ب��د�أ  ع����س،  ح�س��ب  �لأول  �لإج��ر�ء   
�ل�س��حي  �حلج��ر  ث��م  �لبيت��ي  باحلج��ر 
�لإلز�م��ي للقادم��ني م��ن �خلارج، خا�س��ة 
م��ن �ل��دول �مل�ب���ءة و�لتي كانت �ل�س��ني 
�أوله��ا، وتقدمي كافة �خلدم��ات لهم، ومن 
ثم متابعة �مل�س��ابني بالفريو�س طبيًا، من 
خالل تخ�س��ي�س م�ست�س��فى ميد�ين لهذه 
�حل��الت، حيث �س��اهمت ه��ذه �خلط��ت 
يف ع��دم و�س���ل ك�رونا �ىل د�خ��ل قطاع 

غزة.
ومع دخ�ل �لإجر�ء�ت مرحلتها �لثانية، 
وخ��روج دفع��ات م��ن �ملحج�ري��ن �س��حيًا 
ب�س��كل �لز�م��ي، مت �إعادة فت��ح معر رفح 
يف  �لعالق��ني  لع���دة  ��س��تثنائي  ب�س��كل 
�خل��ارج، بالتن�س��يق �لت��ام م��ع �ل�س��لطات 
�مل�سرية، و��ست�س��افتهم يف مر�كز �حلجر 
�لت��ي مت متديد فرته��ا �ىل 28 ي�مًا بدًل 

من 14 ي�مًا، �أخذً� بالأح�ط.
�لق��ر�ر�ت  �س���رة  يف  ع����س  وو�س��ع 
�لأخ��رية �ملتعلق��ة باإع��ادة فتح �لأ�س����ق 
و�ملحال �لتجاري��ة، يف �إطار ع�دة �حلياة 
�ملجتمعية ب�س��كل تدريج��ي، حيث يعتمد 
تط�ير هذه �حلالة على �ل�عي و�ل�سل�ك 

�ملجتمعي.
وم��ع بد�ي��ة �س��هر رم�س��ان �ملب��ارك ت�قع 

�جلميع ع�دة �سالة �جلماعة يف �مل�ساجد، 
لك��ن ��س��تمر�ر �إغالقه��ا �أن ق��ر�ر �إغ��الق 
�مل�س��اجد ه��� ق��ر�ر �س��عب، لكن��ه �تخ��ذ 
حفاًظا على �لنف�س �لب�س��رية ووقايًة من 
وب��اء ك�رون��ا، و�حلديث لرئي���س �ملتابعة 

حممد ع��س.

الثقافة المجتمعية
وز�رة �لد�خلي��ة وكاف��ة ط��قمه��ا كان���� 
وماز�ل���� له��م دور كب��ري يف �ملعرك��ة �س��د 
ك�رون��ا، وم��جهته��ا عل��ى كافة �ل�س��عد، 
حيث ح�س��ر �لل��ء ت�فيق �أب� نعيم وكيل 
وز�رة �لد�خلي��ة و�لأم��ن �ل�طن��ي، ه��ذ� 
�للقاء، ليج��دد مطالبته وجهاء �لعائالت 
�أي�س��ًا، ب�س��رورة �إل��ز�م �أف��ر�د عائالته��م 
باإج��ر�ء�ت �ل�قاي��ة من فريو���س ك�رونا، 
�ل��ذي يعتر �لفي�س��ل يف حتدي��د طبيعة 
�لإجر�ء�ت �لقادم��ة وتخفيفها يف قطاع 

غزة.
�أب�نعيم لفت �إىل �أن عدم وج�د �إ�س��ابات 
بفريو���س ك�رون��ا د�خل �لقط��اع، ل يعني 
�لإج��ر�ء�ت  يف  �لت�س��اهل  �أو  �لرت�خ��ي 
�ل�قائي��ة، م�س��ددً� عل��ى �أهمية �أن ي�س��ل 
�لكمام��ة،  �رت��د�ء  ثقاف��ة  �إىل  �جلمي��ع 
�لعام��ة  �ملر�ف��ق  جمي��ع  يف  و�لتباع��د 
و�خلا�سة، بالرغم من عدم و�س�لنا حتى 

�للحظة �إىل هذه �حلالة.
حر���س  عل��ى  �لد�خلي��ة  وكي��ل  و�س��دد 
�لأجه��زة �حلك�مي��ة باخلط��ر �لكبري من 
فريو���س ك�رون��ا، يف ح��ال وق���ع �إ�س��ابة 
و�ح��دة د�خ��ل �لقطاع ل ق��در �هلل، لأنها 
تعني �س��رعة �نت�سار �لعدوى يف ظل حالة 

�لكثافة �ل�سكانية يف غزة.
وح�ل �لإجر�ء�ت يف �ملطاعم، نّ�ه �لل��ء 

�أب� نعيم �إىل �أنه مت �ل�سماح بفتح �ملطاعم 
يف ح��دود �لإج��ر�ء�ت و�ل�س��روط �لت��ي 
�ملخت�س��ة،  �حلك�مي��ة  �جله��ات  و�س��عتها 
و�لتي ت�س��من �لتباعد وعدم �لكتظاظ، 

و�تخاذ تد�بري �ل�قاية و�ل�سالمة.

األمن الصحي أواًل
وز�رة �ل�س��حة هي �لأخرى، رفعت �س�تها 
عاليًا �ىل جانب ند�ء�ت ع��س و�أب�نعيم، 
حيث �أكد وكيل وز�رة �ل�س��حة ي��سف �أب� 
�لري�س، �أن كافة �س��ر�ئح �ملجتمع بحاجة 
لتغي��ري �ل�س��ل�ك �ملجتمع��ي، يف ظل حالة 
�ل�س��تهتار و�ل�س��تخفاف من قب��ل �لنا�س 

حتى �للحظة بخط�رة فايرو�س ك�رونا.
عام��الن  هن��اك  �أن  �أو�س��ح  �لري���س  �أب��� 
يحكمان ه��ذه �ملرحلة وم�س��تقبلها، هما: 
�س��دة �لإجر�ء�ت �حلك�مية م��ن ناحية، 
�أخ��رى،  ناحي��ة  م��ن  �ملجتم��ع  و�لت��ز�م 
م�س��يًفا "مامل تكن �إجر�ء�تنا م�سب�طة، 
و�س��ل�كنا �س��ليم �س��تك�ن خ�س��ائرنا كبرية 

و�لنتائج ل �سمح �هلل وخيمة".
وبنّي �أب� �لري�س �أن هناك 3 �سيناري�هات 
�نت�س��ار  �أ�س��عبها  �مل�س��تقبل،  يف  مت�قع��ة 
�لفريو���س لق��در �هلل د�خل قط��اع غزة، 
�إلي��ه  �ل��س���ل  نتمن��ى  �ل��ذي  و�لث��اين 
وه��� ع��دم �نت�س��ار �جلائح��ة نهائي��ًا، �أما 
�لحتم��ال �لثال��ث فه��� �لذي يت��م �لعمل 

عليه حاليًا.
�أن تك���ن  �أن��ه يج��ب  �أو�س��ح  �أب��لري���س 
وم�س��ب�طة  م�س��ددة  �إجر�ء�تن��ا  جمي��ع 
حت��ى نذهب لأف�س��ل �لنتائ��ج، كما حدث 
م��ع �ل�س��ني، �لتي جنحت ب�س��ل�ك �س��عبها 
و�إج��ر�ء�ت حك�متها يف �خلروج من ذروة 

�لفريو�س و�لنت�سار عليه.

�أب��لري���س ق��ال �إن �لع��امل قب��ل ك�رون��ا 
ل��ن يك���ن كم��ا بع��د ك�رون��ا، فالتغ��ري يف 
�ل�س��ل�كيات و�س��بطها هي عن��ن �ملرحلة 
�ملقبل��ة يف كاف��ة �ل��دول، حت��ى لت�س��ل 
�أن فريو���س  م�ؤك��دً�  نتائ��ج وخيم��ة،  �ىل 
ك�رون��ا لي�س��ت حال��ة عاب��رة و�سي�س��بح 
ج��زء م�س��ت�طن يف �لع��امل، �ل��ذي يبحث 
عن م�س��ل وعالجات ولقاح��ات حتاول �أن 
تق�س��ي عليه، �لأمر �لذي مل يحدث حتى 

�للحظة.
وكي��ل وز�رة �ل�س��حة �أك��د �أن �أربع حماور 
عل��ى  ت�س��هل  �لعم��ل عليه��ا حت��ى  يج��ب 
�س��انع �لقر�ر �تخاذ �ملزيد م��ن �إجر�ء�ت 
خمفف��ة مل��ا ه� علي��ه �لآن، �أولها: �س��بط 
�ملعاب��ر و�حل��دود �س����ء حلرك��ة �لأفر�د 
و�لب�س��ائع، وه� مامت �لعمل عليه ب�س��كل 
جي��د يف غ��زة، و�لث��اين ه� و�س��ع خطط 
و�س����بط وقائي��ة ل��دى �ل���ز�ر�ت و�لتي 
قطع��ت �س���طًا كبريً� في��ه �أي�س��ًا، وثالثها 
ه� �أن تت�فر لدى وز�رة �ل�س��حة عدد من 
�لفح��سات لإجر�ء مايلزم من �مل�س�حات 
�ل�س��ل�ك  تعزي��ز  ر�بعه��ا  �أم��ا  �لكافي��ة، 
�ملجتمعي، مبديًا عدم ر�س��اه عن مايفعله 
�لنا�س، وعدم �تب��اع �لكثريين لإجر�ء�ت 
�ل�قاي��ة وعل��ى ر�أ�س��ها �رت��د�ء �لكمام��ة 

�لطبية وغريها.
ي�س��ار �ىل �أن وز�رة �ل�س��حة �أر�س��لت عدة 
تعميمات و�س����بط �ىل كاف��ة �ل�ز�ر�ت، 
و�لت��ي يج��ب �أن تعم��ل عليه��ا، �ىل جانب 
�مل�ؤ�س�سات و�جلهات �لتابعة لها ولنف�ذها، 
و�لت��ي يت��م �لعم��ل م��ن خالله��ا لتخفيف 
وز�رة  مبتابع��ة  و�لإج��ر�ء�ت،  �لقي���د 
�ل�س��حة، كم��ا حدث م��ع بع�س �ل���ز�ر�ت 

خالل �لفرتة �ل�سابقة.

خالل لقاء مع المخاتير

"العمل الحكومي": السلوك المجتمعي السالح األقوى ضد كورونا
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ر�م �هلل - �لر�أي
 قال �جلهاز �ملركزي لالإح�س��اء �لفل�سطيني، 
بل��غ  فل�س��طني  يف  �لعامل��ني  ع��دد  �إن 
�أل��ف يف   616 ب��ق��ع  1،010000 عام��ل، 
�ل�س��فة �لغربية و261 �أل��ف يف قطاع غزة، 

و133 �ألف يف "�إ�سر�ئيل" و�مل�ستعمر�ت.
و�أو�س��ح �لإح�س��اء يف بي��ان �س��حفي ح���ل 
 ،2019 لع��ام  فل�س��طني  يف  �لعم��ال  و�ق��ع 
ملنا�س��بة �لأول من �أيار �لي�م �لعاملي للعمال، 
�أن نح�100877 عامال، يعمل�ن يف �ل�س���ق 
�ملحل��ي )�لقط��اع �لع��ام و�خلا���س و�ل��دويل 

و�لأونرو� و�لأهلي( عام 2019.
و�أ�س��ار �إىل �أن عدد �مل�س��تخدمني منهم باأجر 
 390،700 نح���  بل��غ  �خلا���س  �لقط��اع  يف 
عامل، ب��قع 275،700 يف �ل�سفة �لغربية 
و115،000 يف قطاع غزة، منهم 318،100 

من �لذك�ر و72،600 من �لإناث.
�لقط��اع  يف  �لعامل��ني  �أن  �لح�س��اء  وب��ني 
�خلا���س يت�زع���ن ح�س��ب �حلال��ة �لعملية 
"ك�س��احب عم��ل"  60،700 عام��ل  ب��ق��ع 
)�أي يعم��ل يف من�س��اأة ميلكه��ا �أو ميل��ك جزء 
منه��ا ولدي��ه عل��ى �لأق��ل م�س��تخدم و�ح��د 
باأج��ر(، منهم 52،300 يف �ل�س��فة �لغربية 
و8،400 يف قطاع غ��زة، و176،900 عامل 
يندرج���ن حتت ت�س��نيف "يعمل حل�س��ابه" 
)�ي يعمل يف م�ؤ�س�س��ة ميلكه��ا �أو ميلك جزء 
منها ولي�س لديه �أي م�ستخدم باأجر(، ب��قع  
و37،200  �لغربية  �ل�س��فة  139،700 يف 
 390،700 نح���  وهن��اك  غ��زة،  قط��اع  يف 
275،700 يف  باأجر"، ب��ق��ع  "كم�س��تخدم 
�ل�سفة �لغربية و115،000 يف قطاع غزة، 
يف ح��ني �ن هن��اك ح����يل 39،300 عام��ل 
يعمل���ن كع�س��� �أ�س��رة غ��ري مدف���ع �لأجر، 
ب��قع 33،900 يف �ل�سفة �لغربية وح��يل 

غزة. قطاع  يف   5،400
يعتر ن�س��اط �ملطاع��م و�لفن��ادق و�لتجارة 
�مل�س��غل �لأكر للعاملني يف �لقط��اع �خلا�س، 
ب��ق��ع  �لعامل��ني  م��ن   32% فيه��ا  ويعم��ل 

�لغربية و%34.8 يف  �ل�س��فة  %31.1 يف 
قطاع غ��زة، يليه ن�س��اط �خلدم��ات، ويعمل 
�لقط��اع  يف  �لعامل��ني  م��ن   22.4% في��ه 
�خلا�س ب��قع %19.9 يف �ل�س��فة �لغربية 
قط��اع  يلي��ه  غ��زة،  قط��اع  يف  و30.1% 
�ل�س��ناعة بن�س��بة %16.0 ب��قع 18.1% 
يف �ل�س��فة �لغربي��ة %9.7 يف قط��اع غزة، 
�لأن�س��طة  عل��ى  �لعامل��ني  باق��ي  ويت���زع 

�ملتبقية �ملختلفة.
�لن�ساء يف �لقطاع �خلا�س: بلغ عدد �لن�ساء 
�آلف   109 �خلا���س  �لقط��اع  يف  �لعام��الت 
�م��ر�أة  بن�س��بة %68 وح����يل �أل��ف �مر�أة 
بن�س��بة  و�مل�س��تعمر�ت  �إ�س��ر�ئيل  يف  يعمل��ن 
م��ن  �ألف��ا(   72(  59% وح����يل   .0.6%
�لن�س��اء �لعام��الت يف �لقط��اع �خلا���س ه��ن 
يف  معظمه��ن  ترتك��ز  باأج��ر  م�س��تخدمات 
يف  و15%   40% بن�س��بة  �لتعلي��م  ن�س��اط 
ن�ساط �ل�سحة، بينما �سكلت ن�سبة �ساحبات 
�لأعمال فقط %4 تركزن �أي�س��ا يف ن�س��اط 
ن�س��بة  وبلغ��ت   ،33% بن�س��بة  �لتعلي��م 
�لعام��الت حل�س��ابهن �خلا���س %17 تركزن 
و�لفن��ادق  و�ملطاع��م  �لتج��ارة  ن�س��اط  يف 

بن�سبة 27%..
�لعامل�ن يف �لقطاع غري �ملنظم، )�أي �ساحب 
عم��ل �أو يعمل حل�س��ابه و�ملن�س��اأة �لتي يعمل 
فيها ل ي�جد لديها �سجل �سريبي ول ي�جد 
لديه��ا �س��جل حما�س��بي(، حي��ث بل��غ ع��دد 
�لعامل��ني في��ه 320 �أل��ف عام��ل منهم 288 
�أل��ف عامل م��ن �لذك�ر مقابل نح��� 32 �ألف 
م��ن �لإن��اث، ومتث��ل ن�س��بة �لعامل��ني يف هذ� 
�لقط��اع نح� %32 من �إجم��ايل �لعاملني يف 

فل�سطني مبعدل �أجر ي�مي 85 �سيقاًل.
�لعامل���ن عمال��ة غ��ري منظمة، حي��ث بلغت 
يف  منظم��ة  غ��ري  كعمال��ة  �لعامل��ني  ن�س��بة 
فل�س��طني )مبعن��ى �لعامل��ني يف �لقط��اع غري 
�ملنظم �إ�سافة �إىل �مل�ستخدمني باأجر �لذين 
ل يح�س��ل�ن عل��ى �أي م��ن �حلق���ق يف �س���ق 
�لعمل �س��ء مكافاأة نهاية �خلدمة/ تقاعد، 

�أو �إجازة �س��ن�ية مدف�عة �لأجر، �أو �إجازة 
مر�س��ية مدف�عة �لأجر( ق��د بلغت ح��يل 
فل�س��طني  يف  �لعامل��ني  جمم��ل  م��ن   57%
منه��م %61 من �لذك���ر و%38 من �لإناث، 
وب��ق��ع %59 يف �ل�س��فة �لغربي��ة و51% 

يف قطاع غزة.
هناك ح��يل 487 �ألف �س��خ�س يعان�ن من 
نق�س �ل�ستخد�م للعمالة )يت�سمن �لبطالة 
و�لعمالة �لناق�س��ة �ملت�سلة بال�قت و�لق�ى 
ع��ام   33% ح����يل  �ملحتمل��ة(  �لعامل��ة 
2019، ويت�س��من ه��ذ� �لعدد ح��يل 344 
�أل��ف عاطل عن �لعمل وح����يل 73 �ألفا من 
�لباحث��ني عن عمل �ملحبط��ني، وح��يل 20 
�ألف من �لعمالة �لناق�س��ة �ملت�س��لة بال�قت 
مبعن��ى يعمل���ن �أق��ل م��ن 35 �س��اعة عم��ل 

�أ�سب�عيا وي�سع�ن لزيادة �ساعات عملهم.
ربع �مل�س��تخدمني باأج��ر يف �لقط��اع �خلا�س 

يعمل�ن يف مهنة �لفنيني و�ملتخ�س�سني
�لذي��ن  باأج��ر  �مل�س��تخدمني  ن�س��بة  بلغ��ت 
يعمل���ن يف مهن��ة �لفني��ني و�ملتخ�س�س��ني يف 
�لقطاع �خلا�س ح��يل %27 من فل�س��طني؛ 
%17 للذك�ر مقابل %71 لالناث، يف حني 
يف  �لعامل��ني  للم�س��تخدمني  �لن�س��بة  بلغ��ت 
�حل��رف وم��ا �إليها م��ن �ملهن ح����يل %18؛ 

لالإناث.  1% مقابل  للذك�ر   22%
يعت��ر ن�س��اط �خلدمات ه��� �مل�س��غل �لأكر 
للم�ستخدمني باأجر يف �لقطاع �خلا�س حيث 
بلغ��ت ن�س��بة �لعامل��ني في��ه %28.8 ب��قع 
باأج��ر  �مل�س��تخدمات  �لإن��اث  م��ن   75.1%
و%18.2 م��ن �لذك���ر �مل�س��تخدمني باأج��ر، 
يلي��ه ن�س��اط �ملطاع��م و�لفن��ادق و�لتج��ارة 
حي��ث يعمل في��ه %27.9 ب��ق��ع 31.4% 
يلي��ه  �لإن��اث،  م��ن   12.2% و  �لذك���ر  م��ن 
ن�س��اط �ل�س��ناعة حيث يعمل فيه 17.6% 
م��ن �مل�س��تخدمني باأجر ب��ق��ع %19.8 من 
�لذك���ر و%7.8 م��ن �لإن��اث، ويت���زع باقي 
�لبن��اء  �أن�س��طة  عل��ى  باأج��ر  �مل�س��تخدمني 

و�لزر�عة و�لنقل و�لتخزين.

معدالت أجور حقيقية 
متدنية في القطاع الخاص

�حلقيق��ي  �لي�م��ي  �لأج��ر  مع��دل  بل��غ 
 )2010 �لأ�س��ا�س=  )�س��نة   2019 ع��ام 
�خلا���س  �لقط��اع  يف  باأج��ر  للم�س��تخدمني 
ح����يل 86 �س��يقال يف فل�س��طني، ب��قع 43 
�سيقال يف قطاع غزة و102 �سيقل يف �ل�سفة 
�لغربي��ة )ل ي�س��مل �لعامل��ني يف �إ�س��ر�ئيل 

و�مل�ستعمر�ت(.
�أعل��ى  و�لت�س��ييد  �لبن��اء  ن�س��اط  و�س��جل 
يف  �حلقيقي��ة  �لي�مي��ة  لالأج���ر  مع��دلت 
يف  �س��يقال   112 مبع��دل  �خلا���س  �لقط��اع 
�ل�س��فة �لغربية و40 �س��يقال يف قطاع غزة، 
يليه ن�ساط �خلدمات 115 �سيقال يف �ل�سفة 
�لغربي��ة و73 �س��يقال يف قطاع غ��زة، بينما 
�سجل ن�ساط �لزر�عة �أدنى معدل �أجر ي�مي 
حقيقي ب��قع 75 �سيقال يف �ل�سفة �لغربية 

و21 �سيقال يف قطاع غزة.
يف  باأج��ر  �مل�س��تخدمني  م��ن   30% ح����يل 
�لقطاع �خلا�س يتقا�س���ن �أجرً� �س��هريًا �أقل 
من �حلد �لأدنى لالأجر )1،450 �س��يقال( يف 

فل�سطني.
وبل��غ ع��دد �مل�س��تخدمني باأج��ر يف �لقط��اع 
�خلا���س، و�لذي��ن يتقا�س���ن �أق��ل م��ن �حلد 
�س��يقال( ح����يل  �لأدن��ى لالأج��ر )1،450 
�ألفا   24 109 �آلف م�س��تخدم باأج��ر منهم 
يف �ل�س��فة �لغربية، )ميثل�ن ح��يل 10% 
م��ن �إجم��ايل �مل�س��تخدمني باأج��ر يف �لقطاع 
�خلا���س يف �ل�س��فة �لغربي��ة( ومبعدل �أجر 
�أل��ف   84 مقاب��ل  �س��يقال،   1،038 �س��هري 
م�س��تخدم باأج��ر يف قط��اع غ��زة، )ميثل���ن 
�مل�س��تخدمني  �إجم��ايل  م��ن   80% ح����يل 
باأج��ر يف �لقط��اع �خلا���س يف قط��اع غ��زة( 

مبعدل �أجر �سهري ل يتجاوز 660 �سيقال.
وبلغ عدد �مل�س��تخدمني باأجر يف �لقطاع 
�خلا�س و�لذي يتقا�س�ن �أقل من 2000 
�سيقل �سهريًا ح��يل 147 �ألف م�ستخدم 

باأجر �أي %41 من �إجمايل �مل�ستخدمني 
باأج��ر يف �لقطاع �خلا���س، ب��قع 23% 
يف �ل�س��فة �لغربي��ة ميثل���ن ح��يل 59 
�أل��ف م�س��تخدم باأج��ر، و%84 يف قطاع 
غزة ميثل���ن ح��يل 88 �ألف م�س��تخدم 
وبلغ��ت  �خلا���س،  �لقط��اع  يف  باأج��ر 
 39% ح����يل  �لذك���ر  ب��ني  �لن�س��بة 
ترك��زو� يف ن�س��اط �لتج��ارة و�ملطاع��م 
و�لفن��ادق بن�س��بة %41، مقابل 48% 
من �لإن��اث يف �لقطاع �خلا�س يتقا�س��ني 
�أقل م��ن 2000 �س��يقل �س��هريًا وتركزن 
يف ن�س��اط �لتعلي��م )ي�س��مل �حل�س��انات 
وريا���س �لأطف��ال و�ملد�ر�س �خلا�س��ة( 

بن�سبة34%.
يف �س��ياق مت�س��ل، بلغ مع��دل �س��اعات �لعمل 
�لأ�س��ب�عية للم�ستخدمني باأجر ح��يل 42 
�س��اعة عمل؛ 40 �س��اعة عمل للم�ستخدمني 
باأج��ر يف �لقط��اع �لعام و43 �س��اعة عمل يف 

�لقطاع �خلا�س.
�أق��ل من ثلث �مل�س��تخدمني باأج��ر يف �لقطاع 

�خلا�س يح�سل�ن على حق�قهم
يف  باأج��ر  �مل�س��تخدمني  م��ن   30% ح����يل 
�لقط��اع �خلا���س يح�س��ل�ن عل��ى حق�قه��م 
)مت�ي��ل �لتقاع��د/ مكاف��اأة نهاي��ة �خلدمة 
�ل�س��ن�ية  �لإج��از�ت  �إىل  بالإ�س��افة 
�ملر�س��ية  و�لإج��از�ت  �لأج��ر،  مدف�ع��ة 
مدف�ع��ة �لأج��ر(، هن��اك نح��� 188 �ألف��ًا 
م��ن �مل�س��تخدمني باأج��ر يف �لقط��اع �خلا�س 
يعمل���ن دون عق��د عمل، وح����يل 67 �ألف 
م�س��تخدم باأج��ر فق��ط يف �لقط��اع �خلا���س 
لديهم عق��د عمل د�ئم )مكت���ب لفرتة غري 

حمددة(.
يف  باأج��ر  م�س��تخدم  �أل��ف   136 وح����يل 
�لقط��اع �خلا���س لديه��م عق��د عم��ل ب�س��كل 
�تف��اق  حم��دودة،  لف��رتة  )مكت���ب  م�ؤق��ت 
�س��ت�ي(، بينم��ا ح����يل %48 م��ن �لن�س��اء 
�إج��ازة  باأج��ر يح�س��لن عل��ى  �مل�س��تخدمات 

�أم�مة مدف�عة �لأجر.

اإلحصاء: أكثر من مليون عامل في فلسطين



غزة- �لر�أي
�أ�س��درت وز�رة �لإع��الم – �ملكت��ب �لإعالمي �حلك�م��ي تقرير 
عمله��ا خ��الل �س��هر �أبريل �ملن�س��رم، حيث مت ��س��تعر��س عمل 
�لدو�ئر د�خل �ل�ز�رة وخدماتها �ملقدمة لل�س��حفيني وو�سائل 
�لإعالم وللم�ؤ�س�س��ات يف كافة �ملجالت �لت��ي تق�م بها �ل�ز�رة 

خ�س��سا خالل �ل�قت �حلايل ومكافحة جائحة ك�رونا.
ويف جم��ال عمل د�ئرة �لرت�خي�س و�ملتابعة �لإعالمية منحت 
د�ئ��رة �لرت�خي���س و�ملتابع��ة �لإعالمي��ة فق��د مت ترخي���س 
وجتدي��د ع��دد 5 م�ؤ�س�س��ات �إعالمي��ة و�عتم��اد فرق �س��بابية 
�إعالمي��ة، وخماطب��ة �جله��ات �ملعني��ة ل�س��تكمال ترخي���س 

م�ؤ�س�سات عدد 6.
�إىل ذل��ك، �أعلن��ت �ل���ز�رة ع��ن �إط��الق جائ��زة وز�رة �لإعالم 

�ل�سن�ية لتقييم �لأد�ء �حلك�مي 2020م.
كم��ا ونظم��ت �ل�ز�رة ع��دد 1 برنامج لق��اء مع م�س���ؤول، وعقد 
لق��اء�ت نخب�ي��ة لرئي���س �ملتابع��ة �حلك�مي��ة م��ع �س��ريحة 
�ل�س��حفيني،  �جلدي��د،  �لإع��الم  �لقت�س��اديني،  �حلق�قي��ني، 
�لكتاب و�ملحللني، �لنخب �ملجتمعية، حيث بلغت عدد6 لقاء�ت 
مت���سلة ، فيما �أ�سدرت �ل�ز�رة بيانات وت�سريحات وحمدد�ت 
�إعالمية عدد 37، وعملت على �إنتاج �أفالم ق�سرية ح�ل جه�د 
�ل�ز�ر�ت يف م��جهة فايرو�س ك�رونا عدد6 ، و�لعمل على ن�سر 
تقارير �حلريات �لعامة عدد1 ، وتقارير ر�سد نب�س �ل�س��سيال 

ميديا عدد2، وتقارير ر�سد �لأخبار �حلك�مية عدد5.
كم��ا وبلغ��ت ع��دد زي��ار�ت و��س��تقبال �ل�ف���د ع��دد5 زي��ار�ت 
و��س��تقبال، و�إر�س��ال ر�س��الة تهنئة ل�كالة �لأنا�س�ل مبنا�سبة 
م��رور 100 عام على تاأ�سي�س��ها. و�خلروج بالإيجاز �ل�س��حفي 
، و��ست�س��افات ع��ر  �خلا���س بك�روناعدد12�يج��از �س��حفي 
كاف��ة  يف  و�مل�س��اركة  عدد42��ست�س��افة،  �لإع��الم  و�س��ائل 
�جتماعات جلنة �لط��رئ �لإعالمية �خلا�سة بك�رونا و�لقيام 

بدورنا وفق �ملطل�ب.
�ل���ز�رة عل��ى ت�س��ميم ون�س��ر يافط��ات ك��رى عل��ى  وعمل��ت 
م�س��ت�ى حمافظات غزة للت�عية وت�جي��ه �مل��طنني لاللتز�م 

بالإر�ساد�ت من خالل ن�س��رعدد58 يافطة، و�إنتاج بروم�هات 
ت�عي��ة �إذ�عية وت�زيعها عل��ى �لإذ�عات عدد22، كما وعلمت 
عل��ى �إنت��اج بروم�ه��ات ت�عي��ة و�إر�س��اد وت�س��اميم وب��ر�ت 
عدد22 ، و�إنتاج م��س��ن فيدي� من�ع للت�عية وجه�د �ل�ز�ر�ت 

عدد16.
وعلى �س��عيد �حلا�س���ب وتكن�ل�جي��ا �ملعل�مات، بلغ��ت زيار�ت 
�مل�قع �لإلكرتوين ل���ز�رة �لإعالم عدد 68976 زيارة مبعدل 

ي�مية. زيارة   2299
�أم��ا على �س��عيد �جن��از�ت �إذ�ع��ة �ل��ر�أي �لفل�س��طينية خالل 
�ل�س��هر �ملن�س��رم،  فتم �إعد�د خطط بر�جمي��ة عدد 2 �خلطة 
�ل�سيفية، �خلطة �لرم�سانية، و�إعد�د بر�مج �إذ�عية عدد30، 
فيما بلغت عدد �لن�سر�ت �لإخبارية 36 ن�سرة �إخبارية ، فيما 
مت ب��ث ع��دد 10تقاري��ر �إذ�عي��ة، وتنظي��م ج���لت �إذ�عي��ة 

بخ�س����س فريو���س ك�رون��ا ع��دد 90، و��ست�س��افة و��س��تقبال 
�سي�ف ومقابالت عدد300.

�أما على �س��عيد �س��حيفة �لر�أي فقد مت ن�س��ر ع��دد 59 تقرير 
م����د  بن�س��ر  �ل��ر�أي  وكال��ة  وقام��ت  كم��ا   ، �إعالمي��ة  وم��ادة 
و�أخب��ار حك�مي��ة ع��دد781 م��ادة �إخبارية حك�مية، ون�س��ر 
و�إنف�جر�في��ك ع��دد450، ون�س��ر بروم��س��ن  �س���ر وب��ر�ت 

وفيدي�هات عدد16، ون�سر�ت �إخبارية حك�مية عدد18.
وبلغت عدد �لتغطيات �لإعالمية 34 تغطية �إخبارية، ون�س��ر 
�ألب�م��ات �ل�س���ر ب��قع 43 �ألب���م ، وعمل �أيق�ن��ة على �مل�قع 
ت�س��م م��ادة �إعالمية يف مل��ف ح�ل ك�رونا يف قط��اع غزة عدد 
412 م��ادة �إعالمي��ة ، كم��ا وقام��ت وكالة �ل��ر�أي �حلك�مية 
ن�س��ر�ت  فيدي�ه��ات،  �إعالمي��ة،  م����د  بن�س��ر  �لإجنليزي��ة 

بعدد120 مادة �إعالمية.
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غزة - �لر�أي
�لتنمي��ة  وز�رة  وكي��ل  ق��ال 
�لجتماعي��ة بغ��زة غ��ازي حمد 
�إن ق��ر�ر �ل�زي��ر �أحمد جمدلين 
بت�سريح م�ظفي �ل�ز�رة يف قطاع 
غ��زة ي��دل عل��ى م��دى �لتخب��ط 
�لت��ي  و�لكر�هي��ة  و�لعن�س��رية 

يتبناها �سد �أهايل قطاع غزة.
ل��ه:  ت�س��ريح  يف  حم��د  و�أ�س��اف 
"هذه لي�س��ت �ملرة �لأوىل لل�زير 
جمدلين، فلدى ��ستالمه �ل�ز�رة 
قب��ل نح� ع��ام كان��ت �أول خط�ة 
قام بها �س��د قط��اع غزة ودون �ي 
م��رر �إغ��الق �لرنام��ج �ل�طن��ي 
وت�س��ريح �أك��رث م��ن مئ��ة م�ظف، 
وحتري���س �لكث��ري من �مل�ؤ�س�س��ات 
بقط��اع  م�س��اريعها  وق��ف  عل��ى 

غزة".
�ل�س��ادم  "م��ن  �أن��ه  �إىل  و�أ�س��ار 
قي��ام جم��دلين به��ذه �خلط��ت 
ع�س���  ل�س��الح  فق��ط  �لعد�ئي��ة 
�لن�س��ال  )جبه��ة  تنظيم��ه  يف 
�ل�س��عبي( ل�ؤي �ملده�ن وللتغطية 
عل��ى �أخطائ��ه وخروقات��ه مغلبا 
�جلانب �ل�سيا�سي على �أي ج��نب 

�إن�سانية و�أخالقية".
وذكر حمد، �أن "�ل�زير جمدلين 
و�س��ع قطاع غزة ومئات �مل�ظفني 
�لن�س��ال  ع�س���  وو�س��ع  كف��ة  يف 
�ل�س��عبي ل���ؤي �ملده���ن يف كف��ة، 
ر�س��الة  ل��ه  �أر�س��لنا  �أن  و�س��بق 
�أو�س��حنا ل��ه فيه��ا كل �ملخالف��ات 
و�خلروق��ات �لت��ي �رتكبه��ا ل���ؤي 
تخري��ب  �إىل  و�س��عيه  �ملده���ن 
�لتف��اق لكنه مت�س��ك بالكاذيب 
�لتي �س�قها له ل�ؤي ك�نه من نف�س 

�لتنظيم".
�لق��ر�ر�ت  ه��ذه  مث��ل  �أن  و�أك��د 
�ملت�س��رعة و�ملتخبط��ة تزي��د من 
ح��دة معان��اة �لفق��ر�ء و�لفئ��ات 
�ل�س��عيفة، وتر�س��خ م��ن �مل��ق��ف 
�ملعادي��ة لل�زي��ر جم��دلين جتاه 

�أهايل وم��طني قطاع غزة.
و�س��دد حم��د عل��ى �أن ه��ذ� �لأمر 
ي�س��تدعي م��ن كل �لق���ى �حلي��ة 
و�مل�ؤ�س�س��ات و�جلمعي��ات �ل�ق�ف 
جم��دلين  �سيا�س��ات  �س��د  بق���ة 
وت�سرفاته و�سيا�ساته �لتي ت�سب 
قط��اع  عل��ى  �حل�س��ار  �إح��كام  يف 

غزة.

حمد: 
قرار مجدالني 

بتسريح 
الموظفين تخبط 
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"اإلعالم" تنشر تقرير عملها خالل 
شهر أبريل المنصرم


