
غزة- �لر�أي- نهى م�سلم
"�جلي���ض �لأبي���ض بكافة فئات��ه يلتقي 
يف �ملي��د�ن ويتوح��د ليت�س��دى لفريو�س��ا 
جمه��ول، ق��د يعر�س��ه للخط��ورة، مهنته 
�لن�ساني��ة كان��ت حاف��ز� قوي��ا حلماي��ة 
�أبن��اء �سعب��ه ليكون يف �ل�سف��وف �لوىل 
ل  �لذي��ن  وذوي��ه  �أحباب��ه  ع��ن  بعي��د� 
ميلك��ون �ل �لدعاء له��م يف هذه �لوقات 
�لع�سيب��ة". "�سابري��ن و عه��ود و هي��ا" 

و غريه��م م��ن �لطو�ق��م �ملخربي��ة كانت 
�ل�س��د �ملنيع لنت�س��ار �لفريو�ض من خالل 
�لتعام��ل م��ع عين��ات �لفح���ض �مل�سابة و 
غ��ري �مل�ساب��ة، ولذي��ن جترع��و� �أطنان��ا 
م��ن �خل��وف و �لقل��ق عندما كان��ت تكون 
�لنتيجة �يجابية ليم�س��و� �لنهار بالليل 
يف  �لأوىل  �لفج��ر  �ساع��ات  �ىل  لتمت��د 
غرفة �لع��زل للو�سول �ىل دق��ة �لنتائج 
�لت��ي ترتب��ط به��ا م�س��ري �ن�س��ان، حي��ث 

�ملتناهي��ة يف  �لدق��ة  و  �لتعام��ل �حل��ذر 
�لتعامل مع تلك �لعينات للحالت �مل�ستبه 
بها فيجعل �لطو�قم �ملخربية �أمام و�سع 
�أك��ر تعقيد� خا�سة و �نها تتطلب �ملزيد 
و�لحرت�زي��ة،  �جله��ود  م�ساعف��ة  م��ن 

ليكون �سعار �ملرحلة "ل جمال للخطاأ"
�لطو�ق��م  تق��ف  �ل�س��ف،  ذ�ت  ويف 
�لتمري�سي��ة حتم��ل عل��ى �أكفه��ا روحه��ا 
خا�س��ة �نه��ا �أي�س��ا يف نق��اط �لتما�ض مع 

�ملو�جه��ة  �أن  �أحده��م  ليق��ول  �ملر�س��ى 
�ل��دم  عين��ات  �سح��ب  عن��د  �ل�سع��ب 
للمر�س��ى �مل�سابني للتاأك��د من خلوهم من 
�لفريو���ض، �ىل جان��ب �ج��ر�ء فحو�سات 
وقيا���ض  للمر�س��ى  �حليوي��ة  �لعملي��ات 
�سغط �لدم درجة �حلر�رة ب�سكل يومي.

"عب��ري و�آلء و�سهام" �لأمهات �ملمر�سات 
ق�س��ر�  �أمومته��ن  ع��ن  ترفع��ن  �للو�ت��ي 
ذل��ك  ملو�جه��ة  �ملي��د�ن  يف  ليتوح��دن 

�أق�س��ى  حكاي��ة  له��ا  منه��ن  كل  �جلائ��ح، 
منه��ن  كل  �لخ��رى،  م��ن  وط��اأة  و�أ�س��د 
��ع هن �لأَْوىل  لديها عائل��ة و�أطفال وُر�سَّ
برعايته��م، لك��ن �ملهن��ة �ملالئكي��ة �لت��ي 
�أق�سم��ن به��ا �لق�س��م كان �لد�ف��ع �لأقوى 

للتغلب على م�ساعر �لأمومة.
ويف �جلان��ب �لأخ��ر، يق��ف �أطب��اء ب��كل 

متحدي��ن  و�سالب��ة   ق��وة 
ب�سالحه��م  �ملجه��ول  ه��ذ� 
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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 

�لقد�ض �ملحتلة- �لر�أي
تعم��ل �سلط��ات �لحت��الل على ��ستثم��ار �أي 
م��ن  �ملزي��د  لفر���ض  وم�ستج��د�ت  �أح��د�ث 
�ل�سيطرة عل��ى �مل�سجد �لأق�س��ى، و�لتدخل 
يف عم��ل د�ئرة �لأوق��اف �لإ�سالمي��ة، فمنذ 
 -  19 "كوفي��د  فايرو���ض  �نت�س��ار  بد�ي��ة 
كورون��ا" يف �لأر��س��ي �لفل�سطيني��ة �ملحتلة 
بد�أت �سلط��ات �لحتالل يف حماولت فر�ض 
�ملزي��د م��ن �لت�سييق عل��ى �لأق�س��ى ورو�ده، 
فمن حماولة تقلي��ل �أعد�د �مل�سلني، و�إغالق 
بع���ض �أب��و�ب �مل�سج��د، و�سل��ت ح��ّد فر���ض 
غر�م��ة مالي��ة كبرية على مدير ع��ام د�ئرة 
�لأوق��اف �لإ�سالمي��ة، لع��دم �إيق��اف �س��الة 
�جلمع��ة يف �لأق�س��ى، ويق��دم ه��ذ� �لتقرير 
�لت��ي  �س��ورة م�سغ��رة ع��ن �ل�سرت�تيجي��ة 
يتبعه��ا �لحت��الل يف �لقد���ض، م�ستفيًد� من 

�أي تطور�ت مهما كان م�سدرها.
"كورون��ا"  فايرو���ض  �نت�س��ار  ت�ساع��د  فم��ع 
ب��ني �مل�ستوطن��ني، ب��د�أت �سلط��ات �لحتالل 
حماولته��ا لإغ��الق بع���ض �أب��و�ب �مل�سج��د 
قام��ت   15/3/2020 فف��ي  �لأق�س��ى، 
ق��و�ت �لحت��الل باإغ��الق ع��دٍد م��ن �أبو�ب 
�نت�س��ار  م��ن  "�لوقاي��ة  بذريع��ة  �مل�سج��د، 
فايرو���ض كورون��ا"، و�أبقت ق��و�ت �لحتالل 
على ثالث��ة �أب��و�ب مفتوحة فق��ط لدخول 
�مل�سل��ني، وهي: حط��ة و�ملجل���ض و�ل�سل�سلة، 

�ملغارب��ة  ب��اب  تغل��ق  مل  مقاب��ل  يف  ولكنه��ا 
�أم��ام �قتحام��ات �مل�ستوطن��ني، ومل يدم هذ� 
�لإغ��الق طوي��اًل، �إذ رف�ض حر����ض �لأق�سى 
ق��ر�ر �لحت��الل �جلائ��ر، و�عت�سم��و� �أم��ام 
�لأب��و�ب �ملغلق��ة، ومع خ�سي��ة �لحتالل من 
تطور هذ� �لعت�سام �إىل حر�ك �سعبي على 
غر�ر ما ج��رى يف هبة باب �لرحمة، �أعادت 
�سرطة �لحتالل فت��ح جميع �أبو�ب �مل�سجد 

�لأق�سى.
يف  �لإ�سالمي��ة  �لأوق��اف  د�ئ��رة  تك��ن  ومل 
�لقد���ض بعيدًة عن �إج��ر�ء�ت �ل�سالمة، ويف 
�سياق قطع �لباب �أمام �لحتالل، �أعلن مدير 
�لك�س��و�ين  �ل�سي��خ عم��ر  �مل�سج��د �لأق�س��ى 
�لأوق��اف  د�ئ��رة  "�أن   15/3/2020 يف 
�لإ�سالمية ق��ررت �إغالق �مل�سليات �مل�سقوفة 
د�خ��ل �مل�سج��د �لأق�سى �ملب��ارك"، يف �سياق 
�لإج��ر�ء�ت �لوقائية ملنع �نت�س��ار فايرو�ض 
�ل�سلو�ت يف  �أن تقام جميع  "كورون��ا"، على 
باح��ات �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك �خلارجية، 
مع �لإبق��اء على فتح جميع �أب��و�ب �لأق�سى 

�أمام �مل�سلني.
�لقد���ض  ��سته��د�ف  م��ن  �لحت��الل  و�سع��د 
�نت�س��ار  م��ن  �حل��ّد  بذريع��ة  و�لأق�س��ى، 
�أغلق��ت   20/3/2020 فف��ي  "كورون��ا"، 
قو�ت �لحتالل �لبل��دة �لقدمية يف �لقد�ض 
�ملحتل��ة، ون�سب��ت يف �أزقته��ا و�أم��ام �أبو�به��ا 

ببطاق��ات  ودقق��ت  حديدي��ة،  متاري���ض 
خ��ارج  ي�سك��ن  م��ن  ومنع��ت  �لفل�سطيني��ني، 
يف  و�ل�س��الة  �إليه��ا،  �لدخ��ول  م��ن  �لبل��دة 
�لأق�س��ى، و�أع��ادت قو�ت �لحت��الل �إغالق 
�أب��و�ب �مل�سج��د �لأق�س��ى با�ستثن��اء �أب��و�ب 
و��ستم��رت  و�ل�سل�سل��ة.  و�ملجل���ض،  حط��ة، 
�جلمع��ة  ي��وم  حت��ى  �لحت��الل  �إج��ر�ء�ت 
مئ��ات  �أدى  حي��ث   20/3/2020 يف 
رح��اب  يف  �جلمع��ة  �س��الة  �لفل�سطيني��ني 

�لأق�سى.
ويف �سي��اق �ل�سغ��ط عل��ى د�ئ��رة �لأوق��اف 
�لإ�سالمي��ة، غّرم��ت �سلط��ات �لحت��الل يف 
�لأوقاف  د�ئرة  ع��ام  مدير   21/3/2020
�لإ�سالمي��ة يف �لقد���ض �ملحتل��ة �ل�سيخ عبد 
�لعظي��م �سله��ب مبل��غ 5 �آلف �سي��كل )نح��و 
1380 دولر �أمريكي(، لعدم �إ�سد�ره قر�ًر� 
مبن��ع �إقام��ة �سالة �جلمع��ة د�خ��ل �مل�سجد 
�لأق�س��ى، و�أد�ء مئ��ات �مل�سل��ني �ل�س��الة يف 
رحاب��ه، بحجج �لوقاي��ة �ل�سحية، و�حلّد ن 
�نت�س��ار �لوب��اء. و�سبق تغ��رمي �ل�سيخ �سلهب 
�عتق��ال نائب��ه �ل�سيخ ناجح بك��ري�ت، ونقله 
�إىل مرك��ز "�مل�سكوبي��ة" للتحقي��ق مع��ه، يف 

�سياق �ل�سغط على د�ئرة �لأوقاف.
وعل��ى �لرغ��م من فر���ض �سلط��ات �لحتالل 
�إج��ر�ء�ت قا�سي��ة عل��ى �لأق�س��ى و�إغ��الق 
عدٍد من �أبو�به و�لت�سدد يف �لبلدة �لقدمية 

بذريعة "كورونا"، �سمحت �سلطات �لحتالل 
م��ن  �ملتدين��ني  ملئ��ات   21/3/2020 يف 
�لرب�ق،  حائط  �إىل  "�حلريدمي" بالتوج��ه 
لأد�ء �سل��و�ت وطقو���ٍض تلمودي��ة، م��ا �أك��د 

�سيا�سة �لحتالل �ل�ستن�سابية.
ومع ت�ساعد �نت�سار �لوب��اء، ومنًعا لنت�ساره 
�لأوق��اف  �أعلن��ت  �ملقد�سي��ني،  �سف��وف  يف 
�لإ�سالمي��ة يف 22/3/2020 تعليًقا موؤقًتا 
�ل�سالة يف �مل�سج��د �لأق�سى، و�إغالق �أبو�به 
�أم��ام �مل�سل��ني، �بت��د�ًء م��ن فج��ر �لثنني يف 
�ل�س��الة  ي��وؤدي  �أن  عل��ى   ،23/3/2020
في��ه حر��س��ه وموظف��ي �لأوق��اف، �إ�ساف��ًة 
�إىل ��ستم��ر�ر رف��ع �لأذ�ن، ودع��ت �لد�ئ��رة 
�ملقد�سيني �إىل �ل�سالة يف منازلهم، ��ستجابة 
لتو�سي��ات مرجعي��ات طبي��ة وديني��ة ودرًء 

لنت�سار �لفريو�ض.
 ويف مقاب��ل هذ� �لق��ر�ر، حاول��ت "منظمات 
�مل�سج��د،  �إغ��الق  م��ن  �ل�ستف��ادة  �ملعب��د" 
وجمه��ور  �أن�ساره��ا  �ملنظم��ات  دع��ت  فق��د 
�مل�ستوطن��ني �إىل �قتح��ام �مل�سج��د �لأق�سى، 
بحج��ة عدم وجود �مل�سلني د�خله، ويف �أحد 
من�سور�ت هذه �ملنظمة على و�سائل �لتو��سل 
�لجتماعي �أن �لدخول �إىل "�ملعبد" يف هذه 
�لأي��ام ز�دت �أهميت��ه �سعف��ني "�إذ ل وج��ود 

للعرب، و�مل�سجد �لأق�سى مغلق".
�أدى  �مل�سج��د،  �إغ��الق  م��ن  �لرغ��م  وعل��ى   

ع��دٌد من �مل�سل��ني �ل�سالة �أم��ام �أبو�به، ففي 
�لحت��الل  ق��و�ت  غّرم��ت   24/3/2020
�أربع��ة م�سل��ني مببل��غ 5 �آلف �سي��كل )نح��و 
و�ح��ٍد منهم،  ل��كل  �أمريك��ي(  1380 دولر 
بذريع��ة "خمالف��ة ق��ر�ر�ت وز�رة �ل�سح��ة 
م��ن  للوقاي��ة  �لحت��الل-"  حكوم��ة  –يف 
مر�عاته��م  �ل�سب��ان  تاأكي��د  م��ع  "كورون��ا"، 
�مل�ساف��ة �لآمن��ة يف م��ا بينهم. وم��ن �سو�هد 
�ل�ستفادة م��ن �أزمة "كورون��ا" لل�سغط على 
�ملجتم��ع �ملقد�س��ي، نظ��م �سب��ان مقد�سي��ون 
�س��و�رع  لتعقي��م   16/3/2020 يف  حمل��ة 
و�أزق��ة �لبل��دة �لقدمية يف �لقد���ض �ملحتلة، 
للوقاية من �نت�سار �لفايرو�ض، ولكن �سلطات 
�لحتالل �أبعدت �أربعة مقد�سيني عن �لبلدة 
"خ��رق  بحج��ة  �أ�سبوع��ني،  مل��دة  �لقدمي��ة 
�ل�سي��ادة �لإ�سر�ئيلية يف �لقد���ض لتوزيعهم 

ن�سر�ت توعوية عن فريو�ض كورونا".
 ومع ��ستمر�ر ه��ذه �لأزمة، و�إمكانية بقائها 
�أ�سهًر� طويل��ة، من �ل�سروري �لتنبه ملا تقوم 
ب��ه �سلط��ات �لحت��الل، لي���ض يف �لأق�س��ى 
فق��ط، ب��ل يف ��سته��د�ف خمتل��ف قطاع��ات 
�ملجتم��ع �ملقد�س��ي، خا�سة �لقط��اع �ل�سحي، 
�ل��ذي يع��ّد ر�أ���ض �حلرب��ة يف مو�جه��ة هذه 
�جلائح��ة �لعاملية، و�س��رورة تقدمي �لدعم 
��ستف��ادة  لت��اليف  �لقد���ض  مل�س��ايف  �لعاج��ل 

�لحتالل من �أي تطور�ت قادمة.

كورونا ذريعة االحتالل لتشديد قبضته على المسجد األقصى 



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

الخميس  30 شعبان 1441هـ /23أبريل  2020م
Thursday - 23 April 2020

تقرير

03

�لقد�ض �ملحتلة- �لر�أي
م��ع تف�س��ي فايرو���ض �لكورون��ا، �تخ��ذت 
و�لديني��ة  �لدعوي��ة  و�ملر�ك��ز  �مل�ساج��د 
�لوقائي��ة  �لع��امل بع���ض �لإج��ر�ء�ت  يف 
حفاًظ��ا عل��ى �سالم��ة �مل�سل��ني م��ن خط��ر 
�لفايرو���ض �لذي ينتقل م��ن خالل �للم�ض 
�سخ���ض  �أي  م��ع  �ملبا�س��ر  �لحت��كاك  �أو 
م�س��اب، وحق كل م�سج��د يف �أي منطقة �أو 
دولة ما، �أن تتخ��ذ �لإجر�ء �ملنا�سب وفًقا 
لو�س��ع �لبل��د وحج��م تف�س��ي �لفايرو���ض 
و�جله��ة  �ل�سح��ة  وز�رة  �إىل  و��ستن��اًد� 

�لدينية �مل�سوؤولة.
يف فل�سطني وبالتحديد يف �مل�سجد �لأق�سى 
�ملبارك يف مدينة �لقد�ض �ملحتلة، يحاول 
�لحت��الل �لإ�سر�ئيلي ��ستغالل كل حدث 
حملي �أو دويل ل�سالح م�سروعه �لتهويدي 
د�ئًم��ا  وي�سع��ى  �لتو�سع��ي،  �ل�ستيط��اين 
لفر�ض �سيطرت��ه �لأمنية و�لإد�رية على 
كام��ل �مل�سج��د �لأق�سى �ملب��ارك و�لتحكم 
باأع��د�د �مل�سل��ني و�ملر�بط��ني يف �مل�سج��د، 
فيم��ا ي�سعى ب��كل فر�س��ة �إىل ف�سح �ملجال 
�أم��ام �أك��رب ع��دد ممك��ن م��ن �مل�ستوطن��ني 

لقتحام �مل�سجد �ملبارك.
هنا يتجلى �ل�س��ر�ع يف حماولة �لحتالل 

للتحك��م مبفا�س��ل �مل�سجد و�أوق��ات فتحه 
و�إغالقه �أم��ام �مل�سلني و�لعابدين، ويف كل 
حماول��ة ي��رد �ملقد�سي��ون بق��وة و�سالبة 
مبخالبه��م  �حلل��م  ه��ذ�  من��ه  ينتزع��ون 
وكل �ل�سب��ل �ملتاح��ة �أمامهم، وم��ا �نت�سار 
�ملقد�سي��ني يف هبت��ي ب��اب �لرحم��ة وباب 
�لأ�سب��اط خ��الل عام��ي 2017 و 2019 

�إل �لدليل �لقوي �لو��سح على ذلك.
�لإ�سالمي��ة  و�ل�س��وؤون  �لأوق��اف  د�ئ��رة 
�لر�سمي��ة  -�جله��ة  �ملحتل��ة  �لقد���ض  يف 
�لوحي��دة �لت��ي له��ا ح��ق �تخ��اذ �أي قر�ر 
ق��د  كان��ت  �لأق�س��ى-  بامل�سج��د  يتعل��ق 
�لوقائي��ة  �لتوجيه��ات  بع���ض  �أ�س��درت 
للم�سل��ني و�ملر�بط��ني يف �لأق�س��ى، وق��ال 
عم��ر  �ل�سي��خ  �لأق�س��ى  �مل�سج��د  مدي��ر 
�لك�س��و�ين "�ن د�ئرة �لأوقاف �لإ�سالمية 
ق��ررت �إغ��الق �مل�سلي��ات �مل�سقوف��ة د�خل 
�مل�سج��د �لأق�سى �ملبارك كاإج��ر�ء وقائي 

من منع �نت�سار فايرو�ض "كورونا"،.
و�أ�س��اف:" �إن جمي��ع �ل�سل��و�ت �ستقام يف 
�ساح��ات �مل�سجد �لأق�سى �ملب��ارك، موؤكدً� 
�أن جميع �أبو�ب �لأق�سى �ستبقى مفتوحة 

�أمام �مل�سلني".
 و �أكد بيان لد�ئرة �لأوقاف �لإ�سالمية يف 

�لقد�ض �ملحتلة �إغ��الق �مل�ساجد �مل�سقوفة 
خل��ف  بال�س��الة  و�لكتف��اء  �لأق�س��ى  يف 
ومتباع��دة  متفرق��ة  �سف��وف  يف  �لإم��ام 
د�خل �ساح��ات �مل�سجد �لأق�س��ى �ملبارك، 
وجاء فيه:" نطمئن جميع �ملقد�سيني باأن 
�لأذ�ن و�ل�س��الة ل��ن ينقطع��ان يف �مل�سجد 
�لأق�س��ى م��ن قبل �أئمة �مل�سج��د وموظفي 
�لأوق��اف وحر���ض �مل�سجد �لأق�س��ى باإذن 
�هلل مبا يف ذلك �سالة �جلمعة، ولن يخلو� 
�مل�سج��د م��ن �إم��ام وم��وؤذن و�أربع��ني رجال 
يقيمون �ل�سالة وهو �لعدد �لذي ت�سح به 

�سالة �جلمعة عند �لفقهاء".
ميك��ن  ل  �ملب��ارك،  �لأق�س��ى  �مل�سج��د  يف 
�لنظر �إىل خطر فايرو�ض كورونا فح�سب، 
م�س��روع  خلط��ر  �لتنب��ه  �س��رورة  و�إمن��ا 
�لحت��الل �ل��ذي ميك��ن �أن يتف�س��ى يف �أي 
�لإ�سر�ئيل��ي  ي�ستغله��ا �لحت��الل  حلظ��ة 
�لحت��الل  جل��اأ  حي��ث  وم�ستوطني��ه، 
�أب��و�ب  م��ن  ع��دًد�  لإغ��الق  �لإ�سر�ئيل��ي 
�مل�سج��د �لأق�س��ى �ملبارك بزع��م مو�جهة 
ب��اب  و�أبق��ت  كورون��ا،  فايرو���ض  تف�س��ي 
�ملغارب��ة مفتوًحا �أم��ام �مل�ستوطنني �ليهود 
لقتحام��ه، لك��ن �سرعان ما �أع��اد حر��ض 
�مل�سجد �لأق�س��ى �ملبارك فتح كافة �أبو�ب 

�مل�سجد �أمام �مل�سل��ني �لعابدين، مع �لأخذ 
�لوقائي��ة  �لإج��ر�ء�ت  �لعتب��ار  بع��ني 
�لإج��ر�ء�ت  وبع���ض  عليه��ا  �ملتع��ارف 
�لأوق��اف  �إد�رة  قررته��ا  �لت��ي  �لأخ��رى 

و�ل�سوؤون �لدينية يف �لقد�ض �ملحتلة.
��ستغالل "كورونا"

بدوره، �عت��رب �ل�سيخ ناج��ح بكري�ت نائب 
�ملدي��ر �لع��ام لأوق��اف �لقد���ض �أن �إغالق 
�سرط��ة �لحتالل لبع�ض �أب��و�ب �لأق�سى 
ل�ستغ��الل  �لحت��الل  م��ن  حماول��ة  ه��ي 
ت�سدي��د  �أج��ل  م��ن  �لفريو���ض  مو�س��وع 

�إجر�ء�تها على �لأق�سى و�مل�سلني.
 و�أ�س��اف "�لأج��در بها �أن ت��رتك �لأبو�ب 
مفتوحة للم�سلم��ني �لذي يتخذون �أق�سى 
درج��ات �حليط��ة و�حل��ذر للحف��اظ على 
م�سجده��م و�أنف�سه��م م��ن �نت�س��ار �لوباء، 
و�إغ��الق ب��اب �ملغاربة يف وج��ه �ملتطرفني 
نح��ن  �مل��كان..  عل��ى  للحف��اظ  و�ل�سي��اح 
طالبن��ا كاأوق��اف بذلك، لك��ن �ل�سرطة ل 

تلتفت �إىل مطالبنا".
 م��ن جهت��ه، ق��ال �لباح��ث �ملتخ�س���ض يف 
�س��وؤون �لقد�ض زي��اد �بحي���ض:" ما فعلته 
لأب��و�ب  �إغ��الق  م��ن  �لحت��الل  �سلط��ات 
�إىل �حلقيق��ة  �مل�سج��د �لأق�س��ى يعيدن��ا 

�مل�سج��د  تهوي��د  �أن  �مل�ستج��دة  �ملركزي��ة 
�لأق�س��ى �ملب��ارك وتق�سيم��ه ب��ات يف قلب 
�أه��د�ف حكوم��ة �لحت��الل من��ذ و�س��ول 
�لنف��وذ  م�ست��وى  �إىل  �لهي��كل  جماع��ات 
ودع��م  برعاي��ة   2013 ع��ام  �حلكوم��ي 
بنيام��ني  �لإ�سر�ئيل��ي  �ل��وزر�ء  رئي���ض 

نتنياهو".
ودع��ا �بحي���ض �إىل عل��ى ع��دم �لتعام��ل 
يف  م�سج��د  كاأي  �لأق�س��ى  �مل�سج��د  م��ع 
عا�سم��ة عربي��ة، لأن يف �لأق�سى �سر�عا 
�آخ��ر �أط��ول و�أك��ر �أهمي��ة م��ع �حت��الل 
�إح��اليل يتطل��ع �إىل �أي �سانح��ة لتهويده 
وتق�سيم��ه، ول ميك��ن �أم��ام ذل��ك �إخ��الء 
�لأق�س��ى حلماي��ة �مل�سل��ني بينم��ا يج��ول 
في��ه �ملقتحم��ون و�ل�سي��اح �لأجانب حتت 

�إ�سر�ف �سرطة �لحتالل.
 وخت��م �بحي���ض بالق��ول "�إنن��ا �أمام حتد 
كب��ري ل ميك��ن في��ه �ل�سم��اح ب��اأن يتح��ول 
�لأق�س��ى �إىل ب��وؤرة ع��دوى، ول ميك��ن يف 
�لوقت ذ�ت��ه �ل�سماح باأن ي��رتك �لأق�سى 
و�ملقتحم��ون..  �ل�سرط��ة  ب��ه  لت�ستف��رد 
مغالب��ة  ق��ادر�ن عل��ى  و�لإر�دة  و�لوع��ي 
�لتحديني مع��ا، وهذ� ما حققه �ملقد�سيون 

يف �أكر من حمطة �سابقا".

"المقدسيون" ثبات في مواجهة تفشى االحتالل وفايروس كورونا
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غزة- �لر�أي- �إبر�هيم �سقوره
لكم...به��ذه  �سك��رً�  �سنفتقدك��م... 
�لكلم��ات ودع �ملغ��ادرون ملر�ك��ز �حلج��ر 
�ل�سح��ي �لفري��ق �لطب��ي م��ن مد�ر���ض 
�حلجر �ل�سحي، �ساكرين لهم مر�فقتهم 
�لت��ي  و�جله��ود  �حلج��ر  ف��رتة  طيل��ة 
بذلوه��ا معه��م، بع��د �أن �أدرك��و� حج��م 
�لرعاي��ة و�لهتم��ام �ملقدم��ني وجن��اح 
وز�رة  قب��ل  م��ن  �ملبذول��ة  �لج��ر�ء�ت 
�ل�سح��ة حلماية �ملو�طنني �لقادمني من 
�خلارج و�ملجتمع م��ن �ل�سابة بفريو�ض 
كوفيد 19 و�لذي بات ميثل وباًء يجتاح 

�لعامل. 
يحي��ى  د.  يتح��دث  �ل�سي��اق،  ذ�ت  ويف 

مرك��ز  يف  �مل�س��وؤول  �لطبي��ب  �سه��ري 
مرم��رة  مبدر�ست��ي  �ل�سح��ي  �حلج��ر 
وغ�س��ان كنفاين و�ل��ذي كان عل��ى ر�أ�ض 
كادر �سح��ي �إىل جان��ب 3 ممر�سني، عن 
بد�ية مرحلة �حلجر حيث كانت ت�سود 
حال��ة م��ن ع��دم �لر�س��ا نتيج��ة �مل�سقة 
�لت��ي يتعر�ض له��ا �ملو�طن��ون يف �ل�سفر 

و�لنتظار �لطويل على �ملعابر.
وي�ست��درك د. يحي��ى: "لك��ن �سرعان ما 
حتول��ت �لعالق��ة ب��ني �ل��كادر �ل�سح��ي 
عالق��ة  �إىل  �حلج��ر  يف  و�مل�ست�ساف��ني 
�إدر�ك  �إىل  م�س��ريً�  و�سد�ق��ة،  م��ودة 
�مل�سافري��ن �أن �حلج��ر �ل�سح��ي كان يف 
م�سلحتهم وم�سلح��ة �أهلهم وذويهم بعد 

ما �سمعو� عن �لنت�سار �لكبري يف فريو�ض 
كورون��ا ح��ول �لع��امل و�ل�سحاي��ا �لت��ي 

حلقت بكبار �ل�سن.
حال��ة �مل��ودة و�ل�سد�ق��ة تع��ززت �أي�سًا 
وفق��ًا لدكت��ور يحي��ى، بف�س��ل �لرعاية 
قدم��ت  �لت��ي  �ملتكامل��ة  �ل�سحي��ة 
كل  م��ن  �لرغ��م  فعل��ى  للمحجوري��ن 
�ل�سح��ة  �لت��ي تعانيه��ا وز�رة  �لأزم��ات 
جمي��ع  توف��ري  عل��ى  حر�س��ت  �نه��ا  �إًل 
�حتياج��ات �مل�ست�ساف��ني يف �حلج��ر من 
�أدوية للمر�سى �ملزمنني ومتابعة يومية 
ودعم نف�س��ي، �إىل جانب تق��دمي هد�يا 

ت�سمنت �لعديد من �مل�ساعد�ت.
كم��ا ي�سري د. �سه��ري �إىل جه��ود �لفريق 

�لطب��ي د�خ��ل مر�كز �حلج��ر و�ملتمثلة 
�مل�ست�ساف��ني  كاف��ة  عل��ى  �مل��رور  يف 
وقيا���ض �لعالم��ات �حليوي��ة ودرج��ات 
�حلر�رة، و�جر�ء �لفحو�ض لكبار �ل�سن 

و�لأطفال من قبل �لفريق �لطبي.
ووفق��ًا للدكت��ور �سه��ري ف��اإن جمي��ع م��ن 
غادر مدر�سة �حلجر مبا يف ذلك �لفريق 
�لطب��ي و�أف��ر�د �لأم��ن خ�سع��و� جميعًا 
للفحو�سات �لطبي��ة �لتي �ثبتت خلوها 

من �لفريو�ض.
�سيلتزم��ون  �ملغادري��ن  جمي��ع  �أن  و�أك��د 
��سبوع��ًا �آخ��رً� يف �حلجر �ملن��زيل، و�أنه 
مت �لتعمي��م عل��ى �جلميع �أن��ه يف حالة 
�ل�ستباه ب��اأي �عر��ض حتى بعد �نتهاء 

فرتة �حلجر �سيتم �لتو��سل على �لرقم 
�ملخ�س�ض 103. 

وت�ستع��د وز�رة �ل�سح��ة �لي��وم وخ��الل 
�لأيام �لقادمة لإنهاء �حلجر �ملنزيل يف 
عدد م��ن �ملحافظات، وذل��ك بعد �لتاأكد 
م��ن خل��و �مل�ست�سافني فيها م��ن �ل�سابة 
بفريو�ض كوفيد19. وتعد جتربة وز�رة 
�ل�سح��ة يف قط��اع غ��زة �أح��د �لتجارب 
�لناجح��ة و�ملوفقة عل��ى م�ستوى �لعامل 
يف �ملحاربة �لوقائي��ة �لفعالة لفريو�ض 
كوفي��د19، حي��ث عمل��ت �ل��وز�رة على 
مب��د�أ �لوقاي��ة خري من �لع��الج، مبد�أ ل 
ز�ل يثب��ت جد�رت��ه يومًا بع��د يوم على 

جميع �لأ�سعدة �ل�سحية.

دخلوا غير راضين وخرجوا مثمنين

كيف تغيرت رؤية المستضافين 
داخل مراكز الحجر الصحي بغزة؟
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غزة-�لر�أي-�أمل مطري
يعي���ض �لع��امل ظروف��ا �سعبة ه��ذه �لأيام 
نتيج��ة �نت�سار فريو�ض كورون��ا، لكن هناك 
يف �لرك��ن �ملجه��ول ك��و�در طبي��ة يف وز�رة 
�ل�سحة بغزة تخو�ض معركة ً ل خيار فيها 
�إل مو�جه��ة �لوباء بالعزمي��ة و�لت�سحية 
ومنع خطر �نت�س��ار �لعدوى باتخاذ تد�بري 

�لوقاية و�ل�سالمة.
د.حامت �لغولة �أخ�سائ��ي �لعناية �ملركزة 
يف م�ست�سف��ى �ل�سف��اء ويعم��ل �لآن �سم��ن 
�لطاقم �لطب��ي يف م�ست�سفى �حلجر مبعرب 
رف��ح يق��ول "�إن و�جبي �لخالق��ي و�ملهني 

�جت��اه �أبن��اء �سعبن��ا �لفل�سطين��ي جعلن��ي 
�أكون من �لك��و�در �لطبي��ة �لأوىل �لعاملة 
يف مر�ك��ز �حلج��ر �ل�سح��ي وخ�سو�س��ا يف 

معرب رفح.
و�أ�س��اف "نع��م كان ق��ر�رً� �سعب��ا وحا�سما، 
فاأن��ا �لآن موج��ود يف م�ست�سفى �حلجر منذ 
)15( ي��وم على �لت��و�يل حي��ث �أن �أبنائي 
�لثمانية �لذي يبلغ عمر �أكربهم)13عام( 
مل ي�ستوعب��و� فك��رة غياب��ي عنه��م طو�ل 
ه��ذه �مل��دة دون �ألع��ب معه��م وم�ساركته��م 
�أوقاته��م فيكرون �ل�س��وؤ�ل عني لو�لدتهم 

هن�سوفه". ..متى  بابا  "وين 

وع��ن تو��سله م��ع �لأه��ل يذك��ر د.�لغولة 
"�أن��ه هو �لبن �لأك��رب لو�لديه و�مل�سوؤول 
�لأول ع��ن رعايته��م حي��ث �أن��ه يتفقده��م 
ويتو��س��ل معه��م كل �سب��اح ع��رب �لهات��ف 
بحدي��ث مي��الأه �لدع��اء و�لطمئن��ان ع��ن 
�حلال "يارب ترج��ع بال�سالمة وي�سفي كل 

�ملر�سى ..دير بالك على حالك"
تن�س��ى  ل  �لت��ي  �ملو�ق��ف  م��ن  �أن  و�أو�س��ح 
بالن�سب��ة ل��ه هو يوم زفاف �أخت��ه �ل�سغرى 
و�ل��ذي �س��ادف �لي��وم �لثامن م��ن عمله يف 
م�ست�سف��ى �حلج��ر برف��ح ومل يتمك��ن م��ن 
ح�سوره وم�ساركته��ا فرحتها م�سيفا "كانت 

حلظات ممزوجة بالدم��وع و�لفرح، حينها 
�أ�س��ر عل��ي و�ل��دي �أن �أزفه��ا لزوجه��ا على 
�لتليف��ون، وكانت فرحته��م منقو�سة لعدم 
وجودي بجانبهم ولكن و�جبي �جتاه �أبناء 
وطني وعالج م�سابي فريو�ض كورونا لهدف 
�أ�سم��ى ،فكن��ت دوم��ا م��ن �ل�سف��وف �لأوىل 
�لطبي��ة  �خلدم��ات  تق��دمي  يف  �ملب��ادرة 
و�ل�سعاف��ات �لأولي��ة للم�ساب��ني يف جميع 

�حلروب .
و�أو�س��ح د. �لغول��ة �أن��ه يعم��ل م��ع طاق��م 
�لوقاي��ة  �إج��ر�ء�ت  �إتب��اع  عل��ى  م��درب 
و�ل�سالم��ة �لالزم��ة م��ن �رت��د�ء �لألب�س��ة 

�ىل  و�لقف��از�ت  و�لكمام��ات  �لو�قي��ة 
بح��ذر  �ملحجوري��ن  م��ع  �لتعام��ل  كيفي��ة 
وع��دم �لختالط باأحد م��ن خارج منطقة 
�حلجر عل��ى �لإطالق، وفق تو�سيات وز�رة 
�ل�سح��ة و منظمة �ل�سح��ة �لعاملية وي�سري 
�ىل �أن فريو���ض كورون��ا �مل�ستج��د ل يج��ب 
�أن يك��ون مدعاة للهل��ع �أو �لذعر ولكن على 
�ملو�طن��ني �تخ��اذ �ملزي��د م��ن �لإج��ر�ء�ت 
�لحرت�زية من خالل �تباع �آد�ب �لنظافة 
�لعاّمة �ل�سخ�سية من تنظيف �لأيدي �إىل 
�آد�ب �ل�سع��ال و�لعط���ض وجتّن��ب خمالطة 

�مل�سابني.

طبيب بالحجر الصحي في غزة يزف شقيقته 
العروس من الهاتف المحمول
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�ل�سحة /�أمل مطري
قد يغل��ق �جلميع �أبو�ب �ملن��ازل حلماية 
نف�س��ه و�أ�سرته من فريو���ض كورونا، ذلك 
�لوباء �لذي يع��اين منه �لعامل كله، لكن 
مهم��ا �بتعدنا نح��ن عن م�س��ادر �لعدوى، 
جن��د هناك م��ن يقرتب��ون من��ه، ليد�فع 
وز�رة  يف  �لطبي��ة  �لك��و�در  ه��م  عن��ا، 
�ل�سح��ة �لتي تعمل جاه��دة ليل نهار بال 

كلل �أو ملل.
د.ها�س��م �أب��و ها�س��م )58ع��ام ( مدي��ر 
مرك��ز هال��ة �ل�س��و� ويعم��ل �لآن مدي��رً� 
لطاق��م �لطب��ي يف مركز م�سق��ط للحجر 

�ل�سح��ي �سم��ال قطاع غزة ، يق��ول: "�أنا 
مري���ض قل��ب منذ �سن��و�ت وعل��ى �لرغم 
م��ن مر�س��ي وك��رب �سن��ي كن��ت يف مقدمة 
يف  للعم��ل  �ملتطوع��ة  �لطبي��ة  �لك��و�در 
مر�ك��ز �حلج��ر �ل�سحي للقي��ام بو�جبي 
�لوطن��ي و�لأخالق��ي يف متابع��ة �حلالة 
مر�س��ى  م��ن  مري���ض  ل50  �ل�سحي��ة 
و�لته��اب  كل��وي  و�لف�س��ل  �ل�سرط��ان 
�لكب��د �لقادم��ني من م�ست�سفي��ات �ل�سفة 

و�لد�خل �ملحتل".
�أمان��ة تذكرن��ا  ب��ه  نق��وم  "م��ا  و�أ�س��اف 
بق�س��م مهنة �لطب وخدم��ة �أبناء �سعبنا 

�لفل�سطين��ي يف كل �لظ��روف فكنت دوما 
م��ن �ل�سف��وف �لأوىل �ملب��ادرة يف تقدمي 
�خلدم��ات �لطبية و�ل�سعاف��ات �لأولية 
وخ��الل  �حل��روب  جمي��ع  يف  للم�ساب��ني 
م��د�ر  عل��ى  ميد�ني��ًا  �لع��ودة  م�س��ري�ت 

ملل". �أو  كلل  دون  32�أ�سبوع 
د.  �أك��د  و�لأبن��اء  �لأه��ل  خ��وف  وع��ن 
�أب��و ها�س��م �أن خ�سي��ة �لأه��ل و��سح��ة، 
فنح��ن نتعامل مع �سيء غ��ري ملمو�ض ول 
مرئ��ي، و�لعم��ل و�سط كل ه��ذه �لظروف 
يج��ب �أن يك��ون بو�سية �لر�س��ول حممد 
�سل��ى �هلل علي��ه و�سل��م" �أح��ب �لنا���ض 

�إىل �هلل �أنفعه��م للنا���ض" منوه��ا �أن��ه مل 
يغ��ادر �حلجر �ل�سحي للي��وم )19( على 
�لتو�يل ومل يرى زوجته و�أبنائه  �ل�ستة 
�لذي يبلغ عمر �أ�سغرهم خم�ض �سنو�ت.

وي�سيف " �سحيح �أن تكنولوجيا تو�سلك 
بجمي��ع �أحباب��ك لك��ن روؤيته��م بعين��ك 
�ملج��ردة وم�ساركته��م يومه��م و�أوقاته��م 

�سيء خمتلف متامًا".
و�أو�س��ح د. �أبو ها�سم �أنه يعمل مع طاقم 
م��درب عل��ى �إتب��اع �إج��ر�ء�ت �لوقاي��ة 
و�ل�سالم��ة �لالزمة من �رت��د�ء �لألب�سة 
�ىل  و�لقف��از�ت  و�لكمام��ات  �لو�قي��ة 

كيفي��ة �لتعام��ل م��ع �ملحجوري��ن بح��ذر 
وعدم �لختالط باأحد من خارج منطقة 
�حلج��ر عل��ى �لإط��الق، وف��ق تو�سي��ات 
وز�رة �ل�سح��ة و منظمة �ل�سحة �لعاملية 
م�س��ري� �ىل م�ساهمته �لفاعلة يف تدريب 
�لرعاي��ة  مر�ك��ز  يف  �لطبي��ة  �لك��و�در 
�لولي��ة يف حمافظ��ة غ��زة عل��ى �همية 
�ل�سخ�سي��ة  �حلماي��ة  مع��د�ت  �رت��د�ء 
�ملنا�سب��ة و�ىل خط��ورة و�س��ول �لعدوي 
للك��و�در �لطبية �ثناء تق��دمي �لرعاية 
و�لع��الج للمر�س��ى �مل�ساب��ني �و �ملحتم��ل 

�إ�سابتهم

طواقم طبية نفتخر بها..
 ال تعرف الكل أو الملل "أبو هاشم" نموذج 
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غزة- �لر�أي- ملكة �ل�سريف
كاأم  م�ساع��ري  ت�سط��دم  �أن  �أ�سع��ب  "م��ا 
بو�جب��ي كطبيب��ة"، "�سعور �سع��ب �أمتنى 
�أيذوق��ه �أح��د"، به��ذه �لكلم��ات ��ستهل��ت 
د. �س��وز�ن ح��رب و�لت��ي تخ�س��ع للحج��ر 
و�لت��ي  غ��زة،  فن��ادق  �أح��د  يف  �ل�سح��ي 
تعاملت مع ح��الت ثبت ��سابتها بفريو�ض 
"كورون��ا" �ثن��اء ��ست�سافته��م يف مدر�سة 

رفح. معرب  عرب  قدومهم  "بلقي�ض" بعد 

و�أ�ساف��ت د. �س��وز�ن حرب �لت��ي تعمل يف 
د�ئرة �لكوم�سيون �لطبي بوز�رة �ل�سحة، 
خالل حدي��ث هاتفي معه��ا " �ثناء عملنا 
يف مد�ر���ض �حلج��ر �ل�سح��ي كن��ا نطمئ��ن 
�لنا���ض �مل�ست�ساف��ني ونقدم له��م �لرعاية 
�ل�سحي��ة �لكاملة، ونثقفهم ح��ول كيفية 
�لتعامل و�لتعقيم ملو�جهة فريو�ض كورونا، 

وكنا قد �ختلطنا باحلالت �مل�سابة".
و�أردف��ت د. ح��رب " م�ساع��ر �سعب��ة جد� 

م��ن �خل��وف و�لقل��ق عل��ى �ولدي وزوجي 
فه��م كل حياتي هنا يف غ��زة وخا�سة �أنى 

مغرتبة عن �أهلي.
و��ستط��ردت " كان��ت حلظ��ة خروجي من 
�لبي��ت حلظ��ة ل تن�س��ى و�س��ط حال��ة من 
�خل��وف و�لب��كاء و�لقل��ق ولك��ن ل�سالم��ة 
�أبنائ��ي و�ملجتم��ع فو�جب��ي تنفي��ذ ق��ر�ر 
وح��دي  ل�س��ت  وطبع��ا  �ل�سح��ي،  �حلج��ر 
ب��ل نح��ن طاق��م طبي كام��ل مم��ن خالط 

�حل��الت �مل�ساب��ة، و�ستمتد ف��رتة �حلجر 
م��ن 14 يوم �ىل 21 يوم لتح�سني �ملجتمع 
كاإج��ر�ء  وذل��ك  �ملر�س��ى،  كح��ال  حالن��ا 
�ح��رت�زي �أقرت��ه وز�رة �ل�سح��ة ملو�جهة 
�لإج��ر�ء�ت  وع��ن  "كورون��ا".  فريو���ض 
�ملتبع��ة يف �أماكن �حلج��ر �ل�سحي، قالت: 
�لإجر�ء�ت  من  �تخ��ذت جملة  " �لوز�رة 
�لوقائي��ة �لالزمة �لحرت�زي��ة للحفاظ 
عل��ى حي��اة �ملو�طن��ني م��ن خ��الل حج��ر 

�لطاق��م �لطب��ي م��ع �مل�ست�ساف��ني لتوف��ري 
�لرعاي��ة و�لتز�مه��م بالتد�ب��ري �لالزم��ة 

للحفاظ على �سحتهم".
ووجه��ت د. ح��رب �سكره��ا لوكي��ل وز�رة 
�ل�سح��ة د. يو�سف �أب��و �لري�ض و�لطو�قم 
�لطبي��ة كامل��ة �لذي��ن ي�سرف��ون ��سر�ف��ا 
مبا�سر� على تنفيذ �لإجر�ء�ت وتطبيقها 
فريو���ض  مو�جه��ة  يف  �ملجتم��ع  حلماي��ة 

"كورونا".

غزة- �لر�أي-نهى م�سلم
"خ�سن��ا حروبا ثالثة على قطاع غزة 
و فارقن��ا �أحبتنا و�ح��د وخم�سون يومًا 
لت�سمي��د  �مل�ست�سفي��ات  د�خ��ل  لنعم��ل 

جر�حات م�سابينا و خدمة مر�سانا.
كلم��ات قالها طبي��ب �لعناية �ملركزة يف 
جممع نا�سر �لطبي بخانيون�ض �لدكتور 
نظ��ري خل��ف �هلل و �لذى يعم��ل �لآن يف 
م�ست�سف��ى مع��رب رف��ح، �أن �خلط��ر �لذى 
يد�همن��ا عل��ى �لرغ��م من �أن��ه جمهول 
�ل �أن ثقتن��ا و�لت��وكل عل��ى رب �لعب��اد 

حتمينا من ذلك �جلائح "
�لطبي��ب �لأربعين��ي د.ن�س��ر �هلل �لذى 
�لت��و�يل  عل��ى  �ل�ساد���ض  للي��وم  يعم��ل 
يف م�ست�سف��ى مع��رب رف��ح �سم��ن �لفريق 
�لثاين، ل جمال لدي��ه للخوف و �لقلق، 
طبيع��ة  عل��ى  تع��ودو�  ذوي��ه  �أن  كم��ا 
مهنة و�لدهم، لتك��ون �سا�سات �لهو�تف 
للتو��س��ل  �لو�س��ل  حلق��ة  �لذكي��ة 
ليعتربه��ا كافي��ة بع�ض �ل�س��يء يف ظل 

�لو�سع �لر�هن.
عب��ار�ت قوية ت�سدح م��ن ذلك �لطبيب 

لتق��ول �أننا يف �ملي��د�ن يف �أي مكان و �أي 
زم��ان و ب��اأي ظ��رف مهمتن��ا �لن�ساني��ة 
جان��ب  �ىل  وجودن��ا  بوج��وب  تلزمن��ا 
�ملري���ض �لذى ه��و �أحوج م��ن �أي �ن�سان 
للطبي��ب ،قائال:" لو تر�ج��ع كل منا يف 
ه��ذه �ملحنة فمن له��ذ� �ملري���ض، د�عيا 
�لزم��الء �ن تكون قناعاته��م نابعة من 

د�فع �إن�ساين فقط"
مع �فتقاده ملائدة رم�سان و�سط �أطفاله 
يف �لأي��ام �لوىل م��ن �ل�سه��ر �ملب��ارك، 
ي�سري د.ن�سر �هلل �ىل �أنه �سيتم �لز�منا 

بف��رتة ع��زل مل��دة )14( يوم��ا �أخرين 
�أ�سرن��ا،  و  ذوين��ا  و  �أنف�سن��ا  حلماي��ة 
و�سن�سم��د �سوي��ا حلماي��ة جمتمعنا من 

هذه �جلائحة.
يذك��ر �أن وز�رة �ل�سحة �تخذت �لعديد 
م��ن �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زي��ة ونفذتها 
يف  �ل�سح��ي  للحج��ر  مر�ك��ز  باإع��د�د 
و�ملد�ر���ض  و�مل�ست�سفي��ات  �لفن��ادق 
"كورون��ا" و�ملتابع��ة  ملو�جه��ة فريو���ض 
�ل�سحي��ة للم�ست�ساف��ني فيه��ا، وق��د مت 
مغ��ادرة 888 م�ست�ساف��ا ملر�ك��ز �حلجر 

�ل�سح��ي بع��د ق�ساءه��م ف��رتة �حلج��ر 
�للز�مية ملدة 21 يوما، وتاأكد خلوهم 

�لإ�سابة بالفريو�ض.
وتع��د جترب��ة وز�رة �ل�سح��ة يف قطاع 
غزة �أحد �لتج��ارب �لناجحة و�ملوفقة 
�ملحارب��ة  يف  �لع��امل  م�ست��وى  عل��ى 
�لوقائي��ة �لفعال��ة لفريو�ض كوفيد19، 
حيث عملت �ل��وز�رة على مبد�أ �لوقاية 
�لع��الج، مب��د�أٌ ل ز�ل يثب��ت  م��ن  خ��ري 
جد�رت��ه يوم��ًا بع��د ي��وم عل��ى جمي��ع 

�لأ�سعدة �ل�سحية.

طواقم طبية ال تعرف طريقا للخوف في مواجهة جائحة كورونا

طبيبات يتحدين أمومتهن بالحجر الصحي اإللزامي
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من مراكز الحجر الصحي.. 
الطبيبة "ريهام" تتنفس شوقا ألطفالها

غزة-�لر�أي- ملكة �ل�سريف
"و�سع��ي خمتل��ف"، �أكر م��ا ي�سايقني 
"طفل��ي ذو �لعام��ني وثالث��ة �سه��ور ل 
يقب��ل �لطع��ام" �أخربت��ه �أم��ي بكلمات 
ب�سيط��ة تالئم عمره �أنن��ي �سافرت لذ� 
عندم��ا ي��ر�ين ع��رب �لهات��ف "يرميه" 
ظنا من��ه �أنى تركت��ه و�ساف��رت ،�أ�سبح 
عدو�نيا، كلم��ات حزينة عانقت �سغاف 
�لقل��ب، وذلك خ��الل �ت�س��ايل �لهاتفي 
يف  �لطبيب��ة  حج��ازي  ريه��ام  د.  م��ع 

." �لرمال  "عيادة 
معان��اة وقلق وكث��ري من �ل�س��وق و�لأمل 

�أم تبع��د ق�س��ر�  �أي  ه��و �سع��وري مث��ل 
ع��ن بيته��ا و�أولدها ه��ذ� م��ا قالته د. 
حج��ازي و�أ�سافت " �نن��ي حزينة على 
تر�ج��ع م�ست��وى �بنت��ي ذ�ت 6 �سن��و�ت 
بع��د،  ع��ن  �لدر��س��ة  وتو��س��ل  و�لت��ي 
و�سعه��ا �لدر��س��ي تاأخ��ر بو�س��وح ع��ن 

زميالتها كما �خربتني ُمدر�ستها".
لتنفي��ذ  م�سط��رة  �إنن��ي  وقال��ت:" 
ق��ر�ر وز�رة �ل�سح��ة باإج��ر�ء �حلج��ر 
�لإلز�م��ي �ل�سح��ي �ل��ذي كان مبثاب��ة 
�أم�سي��ت  وق��د  ولزوج��ي،  يل  �سدم��ة 
نح��و 18 يوم م��ن �ملدة �ملق��ررة للحجر 

21 ي��وم، وه��و بالطبع �ج��ر�ء و�جب 
للحف��اظ عل��ى �سحت��ي و�سح��ة بيت��ي 
وجمتمع��ي كاإج��ر�ء وقائ��ي حلمايتن��ا 
م��ن �لتعر�ض خلط��ر �لإ�سابة بفريو�ض 

"كورونا".
�نن��ا  �ىل  حج��ازي  د.  ولفت��ت 
كطو�ق��م طبي��ة نق��وم بو�جبن��ا �ملهني 
و�لإن�ساين يف تق��دمي �خلدمة �لالزمة 
للم�ست�ساف��ني يف �أماكن �حلجر �ل�سحي 
�س��و�ء يف �ملد�ر���ض �أو �ملر�ك��ز �ل�سحية 
�أو �مل�ست�سفي��ات �أو �لفن��ادق، منوهة �ن 
�لطاق��م �لطبي �لذي مت حج��ره كانو� 

ي��د�وم يف مدر�س��ة "بلقي���ض" �لت��ي مت 
�كت�ساف �حلالتني �مل�سابتني بالفريو�ض، 

ومتت �ملخالطة بهما. 
ونوه��ت حج��ازي �ن��ه يف بد�ي��ة �ن�ساء 
مر�كز �حلجر �ل�سح��ي مل يكن متوفر� 
م��ع  للعم��ل  �ل��الزم  �لو�ق��ي  �للبا���ض 
�حل��الت �مل�ست�سافة، لفت��ة �ن دورهم 
كفري��ق �سح��ي كان يتمث��ل يف تق��دمي 
�مل�سورة �لطبي��ة للم�ست�سافني ومتابعة 
منه��م  �ن  �ل�سحي��ة وخا�س��ة  حالته��م 
كبار �ل�سن وذوي �لمر��ض �ملزمنة، كنا 
نوفر له��م �لدوية �لالزم��ة ونقدم لهم 

�لج��ر�ء�ت �لوقائي��ة �ل�سليمة �لالزم 
�تباعها.

يذكر �أن وز�رة �ل�سحة �تخذت �لعديد 
م��ن �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زي��ة ونفذتها 
يف  �ل�سح��ي  للحج��ر  مر�ك��ز  باإع��د�د 
و�ملد�ر���ض  و�مل�ست�سفي��ات  �لفن��ادق 
ملو�جه��ة فريو���ض "كورون��ا" و�ملتابع��ة 
�ل�سحي��ة للم�ست�ساف��ني فيه��ا، وق��د مت 
مغ��ادرة 888 م�ست�ساف��ا ملر�كز �حلجر 
�ل�سح��ي بع��د ق�ساءه��م ف��رتة �حلجر 
�للز�مية ملدة 21 يوما، وتاأكد خلوهم 

�لإ�سابة بالفريو�ض.
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غزة – �لر�أي - فل�سطني عبد �لكرمي:
يوم��ا بعد ي��وم، تزد�د خط��ورة �لو�سع 
�ل�سح��ي يف قط��اع غ��زة نتيج��ة نف��اذ 
ونق���ض  �ملخربي��ة  �لفح���ض  م��و�د 
�لأجه��زة و�ملع��د�ت �لالزم��ة ملكافح��ة 
فريو���ض كورون��ا �مل�ستج��د، �لأمر �لذي 
يدع��و للقل��ق وين��ذر بكارث��ة �إن�سانية 
ق��د حتدث �إذ� مل يت��م ��ستدر�ك ذلك، 
وتزويد �لقطاع باحتياجاته وحماولة 
�حلد من �نت�سار ه��ذ� �لوباء �لذي بات 

يهدد م�سري �لب�سرية جمعاء.
من��ذ  �ملحا�س��ر  �لقط��اع  ويع��اين 
2007، �سعف��ًا عام��ًا مبج��ال تق��دمي 
�خلدمات �ل�سحي��ة ونق�سًا يف �لأدوية 
عج��ز  بن�سب��ة  �لطبي��ة  و�مل�ستهل��كات 
ت�س��ل �إىل %45، بح�سب تقدير وز�رة 

�ل�سحة بغزة.
وبالتز�من مع �ليوم �لعاملي لل�سحة، يف 
وقت تعمل فيه �لكو�در �ل�سحية بغزة 
يف ظ��روف �سعب��ة يف ظ��ل �لحت��الل 
�سع��ف  �إىل  �إ�ساف��ة  "�لإ�سر�ئيل��ي"، 
�ملنظومة �ل�سحي��ة ونق�ض �لإمكانيات 

و�لأدوية.

نفاذ المستهلكات الطبية
ومينع �حل�سار "�لإ�سر�ئيلي" �ملفرو�ض 
على قطاع غزة للعام �لر�بع ع�سر على 
�لت��و�يل، �إدخ��ال �مل��و�د و�مل�ستلزم��ات 

و�لأجه��زة �لطبي��ة �لالزم��ة للحد من 
�نت�س��ار وباء "كورون��ا"، وهو ما يعر�ض 
حي��اة حو�يل 2 مليون مو�طن يعي�سون 
يف  غاي��ة  معي�سي��ة  ظ��روف  ظ��ل  يف 

�ل�سعوبة.
نف��اذ  بغ��زة،  �ل�سح��ة  وز�رة  و�أعلن��ت 
م��ن  و25%  �لأدوي��ة  م��ن   43%
�مل�ستهل��كات �لطبي��ة و%65 من لو�زم 
�ملخت��رب�ت وبن��وك �ل��دم و�س��ح كب��ري 
�لوقاي��ة  وم�ستلزم��ات  �ملعقم��ات  يف 
م��ن فريو���ض كورون��ا، مطالب��ة �جلهات 
�ملعنية حملي��ًا و�إقليميًا ودوليًا باتخاذ 
�إج��ر�ء�ت عملي��ة و��سح��ة وعاجل��ة 
لتوف��ري �ملتطلب��ات �ل�سحي��ة لتحقي��ق 

��ستجابة �أف�سل ملو�جهة �لفريو�ض.
و�أك��د د. �أ�س��رف �لق��درة �لناطق با�سم 
وز�رة �ل�سح��ة على �أن �لوز�رة بحاجة 
ما�س��ة �إىل توف��ري 100 جه��از تنف���ض 
�سناع��ي و140 �سري��ر عناي��ة مركزة 
لتحقي��ق �ل�ستجاب��ة �لأوىل ملو�جه��ة 

فريو�ض كورونا حال تف�سي �لفريو�ض.
وق��ال: "�إن �ملتوف��ر لدين��ا 63 جه��از� 
�سري��ر�  و78  �ل�سناع��ي  للتنف���ض 
للعناي��ة �ملرك��زة فق��ط وه��ي بال��كاد 
للمر�س��ى،  �ليوم��ي  �لحتي��اج  تلب��ي 
%72 يف  �إىل  ي�س��ل  �إ�سغاله��ا  ون�سب��ة 

�مل�ست�سفيات".
��ستجاب��ة  يف  "�لتاأخ��ر  وي�سي��ف: 

�ل�ستغاث��ة  لن��د�ء  �ملعني��ة  �جله��ات 
�أطلقت��ه وز�رة �ل�سح��ة لتوف��ري  �لت��ي 
�ملتطلب��ات �ل�سحي��ة ملو�جه��ة فريو�ض 
كورونا �مل�ستجد يزيد من قلق �لطو�قم 
�لطبي��ة �لت��ي تعم��ل مب��و�رد حمدودة 

و�إمكانيات م�ستنزفة".

نداء استغاثة
من جهت��ه �أكد وكي��ل وز�رة �ل�سحة د. 
يو�سف �أبو �لري���ض، �أن �لوز�رة تو�جه 
حتديا كبري� وهو �لكادر �لب�سري �لذي 
يتاب��ع مع �ملحجورين حيث يتعر�ض هو 
�لآخر للحجر وبعدها للعزل �لوقائي، 
�ملختلف��ة،  �حلج��ر  مر�ك��ز  كل  يف 
وبالت��ايل ه��ذ� يو�سع د�ئ��رة �لعجز يف 

�ملنظومة �ل�سحية.
تو�ج��ه  �ل�سح��ة  وز�رة  "�إن  وق��ال: 
�أزم��ة خانق��ة جر�ء تناق���ض �ملقومات 
�لطبي��ة  و�لتجهي��ز�ت  �لدو�ئي��ة 
و�لفحو�س��ات  �لوقاي��ة  وم�ستلزم��ات 
�ملخربية و�أجهزة �لتنف�ض �ل�سناعي".
وكان��ت وز�رة �ل�سح��ة يف قط��اع غ��زة، 
ق��د وجه��ت ن��د�ء ��ستغاث��ة بحاجته��ا 
ب�س��كل عاج��ل،  ملي��ون دولر   23 �إىل 
�لقط��اع  حلاج��ة  �أوىل  ��ستجاب��ة  يف 
خ��الل مو�جهة �لكورونا، لفتة �إىل �أن 
�حل�سار "�لإ�سر�ئيلي" �مل�ستمر منذ 14 

عامًا �أدى لإنهاك �لنظام �ل�سحي.

�ملعني��ة  �جله��ات  �ل��وز�رة  وطالب��ت 
و�لغاثي��ة  �لإن�ساني��ة  و�ملوؤ�س�س��ات 
�لدولي��ة بتحم��ل م�سوؤولياته��ا يف دعم 
�حتياج��ات غ��زة �لطارئ��ة و�لعاجل��ة 
ملو�جه��ة فريو���ض كورون��ا م��ن �لأدوية 
وم�ستلزم��ات  �لطبي��ة  و�مل�ستهل��كات 
�لوقاي��ة ولو�زم �ملخترب�ت وقطع غيار 

�لأجهزة �لطبية.

مختبرات ضرورية
توف��ر  ع��دم  �أن  مر�قب��ون  وي��رى 
م��و�د �لفح�ض �ملخ��ربي لدى وز�رة 
�ل�سح��ة بغ��زة يف مو�جهة فريو�ض 
كورون��ا؛ يتطل��ب م��ن دول �لع��امل 
وخا�س��ة دول �لحت��اد �لأوروب��ي 
وحتدي��دً� �أملاني��ا �أن متد ي��د �لعون 
للنظ��ام �ل�سح��ي �ملحا�س��ر بغ��زة، 
�أك��ر  �أملاني��ا م��ن  �أن  عل��ى �عتب��ار 
�ل��دول �لأوروبية �لتي لديها وفرة 
�لفح���ض  و�أجه��زة  �ملخت��رب�ت  يف 
جه��از  ي�ستغ��رق  حي��ث  �ملخ��ربي، 
�لفح�ض �ساعة و�حدة فقط ولي�ض 

�لآن. جاري  هو  كما  �ساعات   8
ويف �إط��ار �آخر فقد وجهت ع�سر�ت 
و�ل�سحي��ة  �حلقوقي��ة  �لهيئ��ات 
مطالبتها لالأمم �ملتحدة و�ملوؤ�س�سات 
�لدولي��ة بال�سغط عل��ى �لحتالل 
لت�سهيل دخول م�ستلزمات مو�جهة 

�لوب��اء، للتدخ��ل �لعاج��ل لإنق��اذ 
حمل��ة  و�إط��الق  �لأ�س��رى،  حي��اة 
�لأ�س��رى  ع��ن  لالإف��ر�ج  دولي��ة 
�لفل�سطينيني يف �سجون �لحتالل.
وحّمل��ت تل��ك �لهيئ��ات �حلقوقية 
�لحت��الل م�سئولية حياة �لأ�سرى 
�سجون��ه،  د�خ��ل  �لفل�سطيني��ني 
ح��الت  �نت�س��ار  ظ��ل  يف  خا�س��ة 
كورون��ا  بفريو���ض  م�ساب��ة  كث��رية 
 ،48 ع��ام  �ملحتل��ة  �لأر��س��ي  يف 
�مل�ستلزم��ات  توف��ري  �إىل  د�عي��ة 
�لطبية و�ملعقمات كافة ملنع و�سول 
�لفريو�ض �إليهم، �لأمر �لذي يعترب 
�أ�سي��ب  كارث��ة حقيقي��ة يف ح��ال 

�أحد �لأ�سرى به.
ويف �إطار �آخر جددت تلك �لهيئات 
للموؤ�س�س��ات  مطالبته��ا  �حلقوقي��ة 
�ل�سحية �لدولية وخا�سًة منظمة 
�ل�سح��ة �لعاملي��ة مطالب��ة بدع��م 
�لقط��اع �ل�سح��ي بغ��زة بالأدوي��ة 
�لالزم��ة  �لطبي��ة  و�مل�ستلزم��ات 

ملو�جهة �نت�سار فريو�ض كورونا.
وكان��ت وز�رة �ل�سحة بغزة طالبت 
�هلل  ب��ر�م  �لفل�سطيني��ة  �ل�سلط��ة 
ب�س��رورة �إر�سال ح�س��ة قطاع غزة 
م��ن �لأدوية و�مل�ستلزم��ات و�لدعم 
�لوب��اء  ه��ذ�  ملو�جه��ة  �ملبا�س��ر 

�خلطري.

بالتزامن مع انتشار فايروس كورونا في العالم:

نفاذ األدوية والمستلزمات الطبية 
يهدد الوضع الصحي بغزة
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غزة- �لر�أي- نهى م�سلم
"�جلي���ض �لأبي���ض بكاف��ة فئات��ه يلتقي 
لفريو�س��ا  ليت�س��دى  ويتوح��د  �ملي��د�ن  يف 
جمه��ول، ق��د يعر�س��ه للخط��ورة، مهنت��ه 
�لن�ساني��ة كان��ت حاف��ز� قوي��ا حلماي��ة 
�أبن��اء �سعب��ه ليك��ون يف �ل�سف��وف �لوىل 
ل  �لذي��ن  وذوي��ه  �أحباب��ه  ع��ن  بعي��د� 
ميلك��ون �ل �لدع��اء لهم يف ه��ذه �لوقات 

�لع�سيبة".
"�سابري��ن و عه��ود و هي��ا" و غريه��م من 
�ملني��ع  �ل�س��د  كان��ت  �ملخربي��ة  �لطو�ق��م 
لنت�س��ار �لفريو�ض م��ن خ��الل �لتعامل مع 
عين��ات �لفح���ض �مل�سابة و غ��ري �مل�سابة، 
ولذين جترعو� �أطنانا من �خلوف و �لقلق 
عندم��ا كان��ت تك��ون �لنتيج��ة �يجابي��ة 
ليم�سو� �لنه��ار بالليل لتمت��د �ىل �ساعات 
�لفج��ر �لأوىل يف غرف��ة �لع��زل للو�سول 
�ىل دق��ة �لنتائج �لتي ترتب��ط بها م�سري 
�ن�س��ان، حي��ث �لتعام��ل �حل��ذر و �لدق��ة 

�ملتناهي��ة يف �لتعام��ل م��ع تل��ك �لعين��ات 
للح��الت �مل�ستب��ه به��ا فيجع��ل �لطو�ق��م 
�ملخربي��ة �أمام و�سع �أك��ر تعقيد� خا�سة 
و �نها تتطلب �ملزيد م��ن م�ساعفة �جلهود 
و�لحرت�زي��ة، ليك��ون �سع��ار �ملرحل��ة "ل 

جمال للخطاأ"
�لطو�ق��م  تق��ف  �ل�س��ف،  ذ�ت  ويف 
روحه��ا  �أكفه��ا  عل��ى  �لتمري�سي��ة حتم��ل 
خا�س��ة �نه��ا �أي�س��ا يف نق��اط �لتما���ض مع 
�ملو�جه��ة  �أن  �أحده��م  ليق��ول  �ملر�س��ى 
�ل�سعب عند �سحب عينات �لدم للمر�سى 
�مل�سابني للتاأكد م��ن خلوهم من �لفريو�ض، 
�ىل جان��ب �ج��ر�ء فحو�س��ات �لعملي��ات 
�حليوي��ة للمر�س��ى وقيا���ض �سغ��ط �ل��دم 

درجة �حلر�رة ب�سكل يومي.

أمهات ممرضات
"عب��ري و�آلء و�سه��ام" �لأمهات �ملمر�سات 
ق�س��ر�  �أمومته��ن  ع��ن  ترفع��ن  �للو�ت��ي 

ذل��ك  ملو�جه��ة  �ملي��د�ن  يف  ليتوح��دن 
�جلائح، كل منهن له��ا حكاية �أق�سى و�أ�سد 
وط��اأة من �لخرى، كل منه��ن لديها عائلة 
ع هن �لأَْوىل برعايتهم، لكن  و�أطفال وُر�سَّ
�ملهن��ة �ملالئكية �لت��ي �أق�سمن به��ا �لق�سم 
كان �لد�ف��ع �لأق��وى للتغلب عل��ى م�ساعر 

�لأمومة.
ويف �جلانب �لأخ��ر، يقف �أطباء بكل قوة 
و�سالبة  متحدين هذ� �ملجهول ب�سالحهم 
�لأبي�ض، معتربين �أن هذه �حلرب مل تكن 
�أق�سى من خو�سهم حلروبا ثالث كان �ملوت 
و�حلي��اة يف كف��ة و�ح��دة، ب��ار�ت ت�سدح 
م��ن حناجرهم تقول "�أنن��ا يف �مليد�ن �ىل 

جانب مر�سنا لتعايف �سعبنا".
ومنه��م من ي�سف �لو�س��ع بال�سعب للغاية، 
نظر� حلجم �مل�سوؤوليات �لكبرية يف تقدمي 
د�خ��ل  للم�ست�ساف��ني  �لطبي��ة  �لرعاي��ة 
�حلج��ر �ل�سحي، وغ��ري قادرين على فر�ق 
ذويهم معتربي��ن �ن ذلك حتديا كبري� لهم 

بامليد�ن.
حتدي��ا كبري� لل�سيادل��ة يف �مليد�ن عندما 
كانو� جزء موؤ�س�ض يف م�ست�سفى معرب رفح،  
د.�أحمد �ل�سمريى و�لذى ي�سمد يف معركة 
ل يع��رف متى و �أين �ستنته��ى تلك �حلرب 
�ملجهولة، ليجهز عدته وعتاده من قو�ئم 
�لأدوية و�مل�ستهلكات �لطبية لت�سكل درعا 
مد�فعا وحامي��ا للمر�سى �سد هذ� �جلائح 
�لذى دخل �أج�سام �ملر�سى �مل�سابني ليقدم 
بجرع��ات  للمر�س��ى  �لدو�ئي��ة  �خلدم��ة 
�أمن��ة و دقيق��ة تخف��ف من ح��دة �ملر�ض، 
و�ىل جان��ب ذل��ك هناك فري��ق �ل�سيدلة 
قو�ئ��م  بتجهي��ز  يق��وم  �ل�سح��ة  ب��وز�رة 
�لأدوي��ة و�ل��ذى �سب��ق �أن �أع��د �لقو�ئ��م 
خالل يوم��ني م��ن ت�سغي��ل م�ست�سفى معرب 
رف��ح ل�سم��ان كفاي��ة و حماي��ة �لطاق��م 

�لطبي و�ملر�سى د�خل �لعزل.
طو�ق��م �لط��ب �لوقائ��ي ل�سح��ب �لعينات 
�أك��ر �لفئ��ات �لت��ي ل جم��ال له��م للخطاأ 

ب��دل  �رت��د�ء  يف  �لتق�س��ري  �أو  عمله��م  يف 
و�لت��ي  �ملخ�س�س��ة،  و�لع��زل  �لوقاي��ة 
يلب�سونه��ا ل�ساع��ات طويل��ة ل�سح��ب مئات 
�لعين��ات من مر�كز �حلج��ر �ل�سحي، �لتي 
ي�سل عدده��ا �ىل مئات �لعينات قد تكون 
منهم �إيجابية، وهنا يكمن �خلطر �لنف�سي 
لت�ساوره �ل�سكوك و�لأرق من �لعدوى رغم 

�حلماية �لكاملة �لتي يتح�سن بها.
ه��ذ� �جلي�ض �لأبي���ض كان ول يز�ل �سببا 
يف جن��اح جترب��ة وز�رة �ل�سح��ة يف قطاع 
�ملحارب��ة  �لع��امل يف  م�ست��وى  عل��ى  غ��زة 
�لوقائي��ة �لفعال��ة لفريو���ض كوفي��د19، 
حي��ث عمل��ت �ل��وز�رة م��ن خ��الل و�سعه��ا 
مب��د�أ  عل��ى  و�لج��ر�ء�ت  لل�سيا�س��ات 
�لوقاي��ة خ��ري م��ن �لع��الج، مب��د�أٌ ل ز�ل 
يثب��ت جد�رت��ه يومًا بعد ي��وم على جميع 
�لأ�سعدة �ل�سحي��ة، بجهود كو�درها �لتي 
قبل��ت �لتحدي و�ملو�جه��ة، حلماية �أبناء 

�سعبها و�سالمتهم.

الجيش األبيض والفيروس المجهول معركة تحدى لم تنتِه
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غزة -�لر�أي 
وتكنولوجي��ا  �لت�س��الت  وز�رة  �أعلن��ت 
م��ن  �لعدي��د  نف��ذت  �نه��ا  �ملعلوم��ات 
�لجن��از�ت خالل فرتة �لط��و�رئ �ملطبقة 
�سم��ن �جله��ود �حلكومي��ة ملو�جه��ة وباء 
)كوفي��د19-( �مل�ستج��د " كورونا " وذلك 
م��ن �ج��ل �سمان تق��دمي �ف�س��ل �خلدمات 
�ج��ر�ء�ت  �ق�س��ى  و�تخ��اذ  للجمه��ور 
جمه��ور  حلماي��ة  و�ل�سالم��ة  �لوقاي��ة 
�مل�ستفيدي��ن من خدمات �ل��وز�رة  ومكاتب 

�لربيد �لتابعة لها  وكذلك  �لعاملني  .
وقال��ت �ل��وز�رة يف تقري��ر له��ا �إن من بني 
�جله��ود �ملبذول��ة خ��الل ف��رتة �لط��و�رئ 
�لعمل عل��ى توفري خدم��ة �لنرتنت لعدد 
32 مرك��ز حج��ر �سح��ي، وكذلك تزويد 
�لهو�ت��ف  عل��ى  جماني��ة  �نرتن��ت  ح��زم 

�خلليوية للمحجورين يف جميع �ملر�كز.
وقال��ت �ل��وز�رة �نه��ا عمل��ت بالتع��اون مع 
�جله��ات �ملخت�س��ة عل��ى تزوي��د م�س��روع 
يف  �سح��ي  حج��ر  غرف��ة   500 �ن�س��اء 
�سم��ال غزة وم�س��روع �ن�س��اء 500 غرفة 
حج��ر �سح��ي يف رف��ح بخدم��ات �لنرتنت 
و�لت�س��الت م��ن خ��الل كو�ب��ل �للي��اف 

�ل�سوئية.
وبين��ت �ل��وز�رة �نه��ا قامت بفت��ح �سبكات 
م��ن  �لعدي��د  يف   Hot spot �لنرتن��ت 
للم�سرتك��ني  جمان��ا  �لعام��ة  �لماك��ن 
�مل��زودة  �ل�س��ركات  قي��ام  ع��دم  و�سم��ان 
خلدم��ات �لنرتن��ت و�لت�س��الت بف�س��ل 
ب�سب��ب  �مل�سرتك��ني  ع��ن  �خلدم��ات  ه��ذه 
ع��دم ت�سديد �لفو�تري وذل��ك طو�ل فرتة 

�لطو�رئ.

ولفت��ت �ل��وز�رة �ىل �نه��ا قام��ت مبتابعة 
��ستمر�رية عمل مركز �لبيانات �حلكومي 
لل��وز�ر�ت  �للكرتوني��ة  و�خلدم��ات 
�ي�س��ا  وقام��ت  �حلكومي��ة  و�ملوؤ�س�س��ات 
بعملي��ة ربط ع��دد 2 مركز حج��ر �سحي 

بال�سبكة �حلكومية.
ونوه��ت �لوز�رة �أنها قام��ت ب�سرف �ملنحة 
�ملتعفف��ة  لالأ�س��ر  �لقطري��ة  �لمريي��ة 
لنح��و 100 �أل��ف مو�ط��ن بالي��ة جديدة 
ت�سم��ن �ل�سالم��ة و�لوقاي��ة للم�ستفيدين 
و�ملوظفني كما �تخ��ذت كافة �لإجر�ء�ت 
�لالزم��ة ل�س��رف رو�ت��ب �ملوظف��ني وف��ق 

�لآلية �حلكومية �ملعتمدة.
و�و�سح��ت وز�رة �لت�س��الت �نه��ا عمل��ت 
عل��ى ت�سهيل عملي��ة �لتو��سل و�ل�ستعالم 
للم�ستفيدي��ن م��ن مكات��ب �لربي��د ملعرفة 

�أماكن �ل�سرف من خالل خدمة �ل�ستعالم 
�للك��رتوين وخدم��ات �جلمه��ور، �إ�ساف��ة 
لذل��ك فقد �ن�ساأت طو�ق��م �لوز�رة �لفنية 
80 ح�س��اب ملوظفي تكنولوجيا �ملعلومات 
لتمكينه��م م��ن �لعمل عن بع��د، وكذلك مت 
��ست�ساف��ة ع��دد 3 مو�ق��ع خا�س��ة باأزمة 

فريو�ض كورونا.
تقريره��ا  يف  �لت�س��الت  وزرة  وذك��رت 
�أنه��ا عملت عل��ى توف��ري و�سائ��ل �حلماية 
يف  و�لعامل��ني  للم�ستفيدي��ن  و�لتعقي��م 
عملي��ة �ل�سرف وكذلك فت��ح نقاط �سرف 

جديدة للتي�سري على �ملو�طنني.
وقال��ت وزو�رة �لت�س��الت �أن مهند�سيه��ا 
�أطلقو� خدمة �لتربع ملبادرة عيلة و�حدة 
وحتدي��د مو�عي��د �ل�س��رف للم�ستفيدي��ن 
كما مت تطوير منظومة �لكرتونية لتقدمي 

�ملعامالت �حلكومية عرب �لنرتنت.
وعملت �ل��وز�رة على بناء قاع��دة بيانات 
متكامل��ة لبيان��ات حرك��ة �لب�سائ��ع عل��ى 
�ملعاب��ر و�لتن�سي��ق مع �ل��وز�ر�ت �ملخت�سة 
كم��ا  �لعالق��ة،  ذ�ت  �لبيان��ات  لإ�ساف��ة 
قام��ت ببناء منظومة تقاري��ر ��ستعالمية 
مه��ام  ومتابع��ة  تركيزي��ة  و�ح�سائي��ات 
معاجل��ة  و�سم��ان  �لحتياط��ي  �لن�س��خ 

�سكاوى �ملو�طنني.
�نه��ا و��سل��ت جهوده��ا  �ل��وز�رة  و�علن��ت 
يف تق��دمي خدماته��ا للجمهور مب��ا ي�سمن 
�تخ��اذ �ق�س��ى درجات �لوقاي��ا و�ل�سالمة 
و�حلماية كما و�سع��ت كافة �مكانياتها يف 
خدمة �جلهات �حلكومية و�ملوؤ�س�سات ذ�ت 
�لعالق��ة متمني��ة �ل�سالم��ة جلمي��ع �أبناء 

�سعبنا .

"وزارة االتصاالت" جهود مبذولة لمكافحة فيروس كورونا
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غزة - �لر�أي
قال��ت وز�رة �لد�خلي��ة و�لأم��ن �لوطن��ي، �إن 
جهاز �لأمن �لد�خل��ي �أوقف �ملدعو ر�مي �أمان 
و�مل�سرتك��ني معه يف �إقامة ن�س��اط تطبيعي مع 
�لحت��الل �ل�سر�ئيل��ي عرب �لنرتن��ت، وذلك 
بن��اًء على مذكرة توقيف �س��ادرة عن �لنيابة 

�لع�سكرية.
�لب��زم  �إي��اد  �ل��وز�رة  با�س��م  �لناط��ق  وذك��ر 
�إحال��ة  مت  "�ل��ر�أي" �أن��ه  و�س��ل  ت�سري��ح  يف 
�ملوقوف��ني للتحقي��ق، و�سيت��م �تخ��اذ �ملقت�سى 

�لقانوين بحقهم.
�ل�سر�ئيل��ي  �لحت��الل  �أن  �لب��زم،  و�أو�س��ح 
ل يتوق��ف ع��ن ��ستخ��د�م �أ�سالي��ب خمتلف��ة 
وح��ل  يف  �لفل�سطين��ي  �ل�سب��اب  لإ�سق��اط 
م��ن  ومقاومت��ه  ب�سعبن��ا  لالإ�س��ر�ر  �لتخاب��ر، 
�أم��ام  جان��ب، وحت�س��ني �سورت��ه �لإجر�مي��ة 

�لر�أي �لعام من جانب �آخر.
م��ع  تو��س��ل  �أو  ن�س��اط  �أي  �إقام��ة  �أن  و�أك��د 
�لحت��الل �ل�سر�ئيل��ي حت��ت �أي غط��اء ه��و 
جرمية يعاقب عليها �لقانون، وخيانة ل�سعبنا 

وت�سحياته.

الداخلية: إيقاف 
مشاركين بنشاط 

تطبيعي عبر اإلنترنت

ملك��ة  �ل��ر�أي-  غ��زة- 
�ل�سريف

خلي��ِك  مام��ا  ي��ا  "�أمان��ة 
بناخ��د  �حن��ا   " معن��ا"، 
كلم��ات  من��ك"  �لكورون��ا 
ي�ساحبه��ا ع��رب�ت وبكاء، 
�لقل��ب  م��ن  ودع��و�ت 
م��ن  بعفوي��ة  خرج��ت 
�سغ��اف  لتعان��ق  �أبنائ��ي 
م�سط��رة  ولكن��ي  قلب��ي، 
�أن �أ�سيط��ر عل��ى عو�طفي 
وز�رة  ق��ر�ر  لتطبي��ق 
�ل�سحة باملغادرة و�حلجر 
يف  �للز�م��ي  �ل�سح��ي 
فن��دق " �ملتح��ف"، وذل��ك 
لكي �حم��ي نف�س��ي وبيتي 
وجمتمع��ي، هذ� م��ا قالته 
د. �كبار ق��دورة �لطبيبة 
يف مرك��ز �سحي �ل�سالم يف 
�لهاتفي  م�سته��ل حديث��ي 

معها.
و�أ�سافت د. ق��دورة " لقد 
قم��ت بو�جب��ي يف متابعة 
�مل�ست�ساف��ني  �ملو�طن��ني 
"بلقي���ض"  مدر�س��ة  يف 
�لقادمني عرب معربي رفح 
وبيت حان��ون، وكنا نتابع 
حالته��م �ل�سحي��ة ونقدم 

له��م �خلدم��ات �لتثقيفية 
�لالزم��ة  و�ل�سحي��ة 
وبعدم��ا  لرعايته��م، 
�لط��ب  طو�ق��م  قام��ت 
�لوقائ��ي ب�سح��ب �لعينات 
�لفح���ض  و�ج��ر�ء  م��ن، 
خ��الل  م��ن  له��م  �ل��الزم 
تب��ني  �ملرك��زي  �ملخت��رب 
وج��ود �إ�سابت��ني بفريو�ض 

"كورونا"".
"لق��د  و��ستط��ردت: 
ُخطفن��ا م��ن بيوتن��ا وم��ن 
ب��ني �أولدن��ا حي��ث ُبلغن��ا 
بق��ر�ر �حلجر �لحرت�زي 
�لت��ي  �لطبي��ة  للطو�ق��م 
�حلالت��ني،  م��ع  تعامل��ت 
لق��د تقبلت ق��ر�ر �حلجر 
�بنائ��ي  عل��ى  حفاظ��ا 
وزوج��ي وحمات��ي كب��رية 
وكان��ت  �ملن��زل،  يف  �ل�س��ن 
فرح��ة عارمة من �جلميع 
نتيج��ة  كان��ت  عندم��ا 
�سلبي��ة"،  �لفحو�س��ات 
مل  �بنائ��ي   " و�أردف��ت 
يتع��ودو� غياب��ي فان��ا مل 
�غادره��م من��ذ 20 عام��ا، 
�ل�س��ارع  �ىل  ياأت��و�  وه��م 
يل  يلوح��ون  �ملقاب��ل 

لريوين بعدم��ا �نهت فرتة 
يف  �للز�م��ي  حجره��م 

�ملنزل".
�أن  ق��دورة  د.  ولفت��ت 
�لت��ي  �لطبي��ة  �لطو�ق��م 
�حلج��ر  عل��ى  ت�س��رف 
تتاب��ع �لرعاي��ة �ل�سحية 
�حلج��ر  يف  للم�ست�ساف��ني 
�ل�سحي بكل طاقاتها على 
م��د�ر �ل�ساع��ة، و�لطاق��م 
يعم��ل ب��كل ح��ب وم��ودة 

وكاأنهم عائلة و�حدة.
�ل�سح��ة  وز�رة  �أن  يذك��ر 
م��ن  �لعدي��د  �تخ��ذت 
�لإج��ر�ء�ت �لحرت�زي��ة 
ونفذته��ا باإع��د�د مر�ك��ز 
يف  �ل�سح��ي  للحج��ر 
و�مل�ست�سفي��ات  �لفن��ادق 
و�ملد�ر�ض ملو�جهة فريو�ض 
و�ملتابع��ة  "كورون��ا" 
للم�ست�ساف��ني  �ل�سحي��ة 
مغ��ادرة  مت  وق��د  فيه��ا، 
ملر�ك��ز  م�ست�ساف��ا   888
بع��د  �ل�سح��ي  �حلج��ر 
�حلج��ر  ف��رتة  ق�ساءه��م 
�للز�مي��ة مل��دة 21 يوما، 
وتاأك��د خلوه��م �لإ�ساب��ة 

بالفريو�ض.

الطبيبة "إكبار" تتحدى 
"كورونا" بأمومتها


