
غزة- �لر�أي
�إبري��ل/   17 يف  �لفل�س��طينيون  ُيحي��ي 
ني�س��ان م��ن كل ع��ام، "يوم �لأ�س��ر"، لكن 
�لذك��رى تاأت��ي ه��ذ� �لع��ام يف ظ��ل و�قع 
يزد�د �س��وء�، جّر�ء �سيا�س��ات �لحتالل 
د�خ��ل �ل�س��جون، وخم��اوف م��ن تف�س��ي 

فرو�س كورونا ب�سفوف �لأ�سرى.
�لع��ام  ه��ذ�  �لذك��رى  �إحي��اء  وي�س��ادف 
�أن فعاليات��ه �ستك��ون  �إل  غ��د �جلمع��ة، 

�إلكرتوني��ة وعرب موؤمتر�ت، دون م�سر�ت 
حال��ة  ج��ر�ء  �حتجاجي��ة،  وقف��ات 
�حلكوم��ة  قب��ل  م��ن  �ملعلن��ة  �لط��و�رئ 
�سهره��ا  دخل��ت  و�لت��ي  �لفل�سطيني��ة، 

�لثاين، �إثر تف�سي فرو�س كورونا.
ويو�جه ما يقارب 5 �آلف �أ�سر فل�سطيني 
يف �ل�سجون �لإ�سر�ئيلية و�قعا من �لقمع 
و�لعزل و�سلب �حلري��ات، يتعر�سون فيها 
كالع��زل  و�لتعني��ف  �لتعذي��ب  لأ�س��كال 

�لنف��ر�دي، �لإهمال �لطب��ي، و�حلرمان 
من �لرعاية �جل�سدية و�لنف�سية.

بدوره��م؛ ح��ذر باحث��ون وخمت�س��ون يف 
�س��وؤون �لأ�س��رى �لفل�سطيني��ن، وخرب�ء 
يف �لقان��ون �ل��دويل، خالل ن��دوة نظمها 
لفل�سطيني��ي �خلارج"  �ل�سعب��ي  "�ملوؤمت��ر 
وجامع��ة "�ل�سلط��ان حمم��د �لف��احت عرب 
"�لأ�س��رى  بعن��و�ن  �ملرئ��ي،  �لت�س��ال 
يف  �لدولي��ة  و�لقو�ن��ن  �لفل�سطيني��ون 

ظ��ل جائح��ة كورونا" من خط��ورة بالغة 
�لفل�سطيني��ن  �لأ�س��رى  حي��اة  تد�ه��م 
ب�سج��ون �لحت��الل، حال �نتق��ال عدوى 
"كورون��ا" �إىل �سفوفه��م، يف ظ��ل  وب��اء 
�لعدد �لكبر لالأ�سرى من فئات كبار �ل�سن 
�ملتدني��ة،  �ملناع��ة  و�أ�سح��اب  و�ملر�س��ى 

بالإ�سافة �إىل �لن�ساء و�لأطفال.
�لأمم �ملتحدة تغ�س �لطرف عن �لأ�سرى

م��ن جهت��ه، �عترب �ملق��رر �ل�ساب��ق لالأمم 

�لفل�سطيني��ة  �لأر��س��ي  يف  �ملتح��دة 
"و�س��ع  فول��ك  ريت�س��ارد  �لربوفي�س��ور 
كفئ��ة  �لفل�سطيني��ن،  �ل�سجن��اء 
يتح��دى  لأن��ه  ��ستثنائ��ي  م�ست�سعف��ة، 

�مل�سوؤوليات �لأخالقية".
و�أ�س��اف: "يف �لأوقات �لعادية؛ يتعر�س 
�لأ�س��رى بالفع��ل لالحت��الل م��ن خ��الل 

�لعن�س��ري؛  �لف�س��ل 
��ا جرمي��ة �س��د  �أي�سً وه��و 
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غزة- �لر�أي
�لأوق��اف  وز�رة  تت��و�ن  مل 
بغ��زة  �لديني��ة  و�ل�سئ��ون 
فري��ق  �ىل  �لن�سم��ام  يف 
�ملوؤ�س�س��ات و�ل��وز�ر�ت �حلكومية 
�لوقائي��ة  خطو�ته��ا  �سم��ن 
و�لحرت�زي��ة ملو�جه��ة فرو���س 
كورون��ا �مل�ستجد �ل��ذي تف�سى يف 
�لعديد من دول �جلو�ر، وملحاولة 
منع��ه م��ن �لزح��ف �ىل �لقط��اع 

�ملحا�سر.
�لأوق��اف  وز�رة  با�س��م  �لناط��ق 
د.  غ��زة  يف  �لديني��ة  و�ل�سئ��ون 
وز�رت��ه  �أن  �أك��د  �له��ور  ع��ادل 
تعم��ل جاه��دة لتوف��ر متطلبات 
�ل�سالم��ة و�لوقاي��ة م��ن فرو�س 
�لكام��ل  بالتن�سي��ق  "كورون��ا"، 
�ملخت�س��ة  �جله��ات  كاف��ة  م��ع 
وُتع��د  �حلكومي��ة،  و�ملوؤ�س�س��ات 
�لعم��ل  �أ�سا�س��ي يف خلي��ة  ج��زء 

�لعليا �لتابعة للحكومة.
�ل��وز�رة  �أن  �له��ور  و�أو�س��ح 
�لوقائي��ة  خطو�ته��ا  و�سم��ن 
و�لحرت�زي��ة ملو�جه��ة فرو���س 

تف�س��ى  �ل��ذي  �مل�ستج��د  كورون��ا 
�جل��و�ر،  دول  م��ن  �لعدي��د  يف 
وملحاول��ة منعه م��ن �لزحف �ىل 
�لقط��اع �ملحا�س��ر، نف��ذت حملة 
قط��اع  م�ساج��د  لكاف��ة  تعقي��م 
و�ملتو�س��اأ  �ملن��رب  �سمل��ت  غ��زة، 
�لأحذي��ة  و�أماك��ن  و�ل�سج��اد 
و�لأب��و�ب  �مل�ساح��ف  و�أرف��ف 
لوح��ات  ون�س��رت  و�ل�سبابي��ك، 
�إر�سادية لتوعية �ملو�طنن حول 

�لأمر��س �ملعدية و�لفرو�سات.
ون��وه �ىل �أن �لتط��ور�ت �ملخيفة 
للفايرو�س دف��ع �لأوقاف لدعوة 
ب�س��رورة  �ملو�طن��ن  كاف��ة 
�ل�س��ادرة  بالتعليم��ات  �للت��ز�م 
من قبل وز�رة �لأوقاف و�ل�سحة 
حفاًظ��ا عل��ى �سالمته��م م��ن هذ� 

�لوباء.
و�أ�س��ار �له��ور �أن �لأوق��اف عل��ى 
وز�رت��ي  م��ع  م�ستم��ر  تو��س��ل 
وتعم��ل  و�لد�خلي��ة،  �ل�سح��ة 
وف��ق خط��ة متكامل��ة متناغم��ة 
ومتنا�سبة تقوم على مبد�أ �لعلم، 
وتتخ��ُذ قر�ر�ِته��ا وف��َق �لوقائِع 

�مليد�نية مبهنية عالية، وت�ستنُد 
�ىل �لقو�عد �ل�سرعية.

وب��ن �له��ور �أن �ل��وز�رة �أ�سدرت 
ق��ر�ًر� جلميع �ملوؤذنن يف م�ساجد 
قطاع غزة يق�س��ي بتقلي�س مدة 
�لنتظ��ار ب��ن �لأذ�ن و�لإقام��ة 
بحي��ث ت�سبح �ملدة 10 دقائق يف 
جمي��ع �ل�سلو�ت، تاله��ا مطالبة 
�ملر�س��ى،  خ�سو�س��ا  �مل�سل��ن 
وكب��ار �ل�س��ن، و�سع��اف �ملناع��ة، 
يف  �جلماع��ة  ب��اأد�ء  و�لأطف��ال 
�لبي��وت، و�إيق��اف بي��وت �لعز�ء، 
و�لكتفاء بالتعزية على �ملقربة، 
وتفعي��ل حلق��ات �لتحفي��ظ عن 
بعد، ل�سم��ان ��ستمر�ر �لطلبة يف 
جمال حفظ وتثبي��ت ومر�جعة 
بع��د  خا�س��ة  �لك��رمي،  �لق��ر�آن 

توقفها يف كامل �ملر�كز.
وذك��ر �له��ور �أن وز�رت��ه �أطلق��ت 
حمل��ة للت�سرع و�لدعاء من �أجل 
رف��ع �لب��الء و�لوب��اء وذلك عرب 
بث دع��اء موح��د يف كل م�ساجد 
قطاع غ��زة و�لإذ�ع��ات �ملحلية، 
وتنفي��ذ حمل��ة دعوي��ة �سحي��ة 

"�سالمتن��ا م��ن وعي��ك"  بعن��و�ن 
و"�لتز�م��ك عب��ادة"، بالإ�سافة 
�لحتف��الت  كاف��ة  وق��ف  �ىل  
و�ملحا�سر�ت �لعامة يف �مل�ساجد، 
وتقلي���س �لدرو���س يف �مل�ساج��د 
وح�سرها يف تعزيز �لثقة باهلل، 
�لوب��اء،  ملو�جه��ة  وتوجيه��ات 
بحيث تكون خمت�سرة وق�سرة.

ملو�جه��ة  ترتيباته��ا  �إط��ار  ويف 
كاف��ة  م��ع  بالتن�سي��ق  كورون��ا 
بع��د  خا�س��ة  �ملعني��ة  �جله��ات 
�ثب��ات وجود ح��الت يف �حلجر 
�ل�سح��ي �أو�سح �له��ور �أن وز�رته 
م�ساج��د  جمي��ع  �إغ��الُق  �أعلن��ت 
قط��اع غزة موؤقت��ًا، ووقُف �سالة 
�جلمعِة و�جلماعِة فيها، على �أن 
ُيرفع  �لأذ�ن يف �أوقاته �ملعلومِة، 
ويلتزم �ملوؤذن��ون باملناد�ة "�سلو� 
يف بيوتك��م" عق��ب �لنته��اء م��ن 
تاله��ا  كامل��ة،  �لأذ�ن  �ألف��اظ 
�ل�سم��اح لالإم��ام و�مل��وؤذن و�لآذن 

بال�سالة بعد كل �أذ�ن مبا�سرة.
�ل��وز�رة  دور  �سعي��د  وعل��ى 
فيم��ا يتعل��ق بدع��م �ملحجوري��ن 

د�خ��ل مر�ك��ز �حلج��ر �ل�سح��ي 
بغ��زة، ك�س��ف �له��ور �أن �لأوقاف 
قدم��ت وجب��ات غذ�ئي��ة ومي��اه 
يف  �ملتو�جدي��ن  للمو�طن��ن 
�حلجر �ل�سح��ي، وذلك بالتعاون 
مع بع���س �ملوؤ�س�س��ات �خلرية يف 
قطاع غزة، و�أنفقت �أكرث من ثلث 

مليون دولر.
وق��ال :" �ل��وز�رة لديه��ا خط��ة 
�ستنف��ذ  رم�س��ان  ب�سه��ر  خا�س��ة 
و�لوقائ��ع  �ملعطي��ات  ح�س��ب 
بو�جبه��ا  و�ستق��وم  �مليد�ني��ة، 
�لدعوي حملًيا، و�إقليمًيا، وعاملًيا، 
ومو�ق��ع  �لإع��الم  من�س��ات  ع��رب 
�أثن��اء  �لجتماع��ي  �لتو��س��ل 
وج��ود ه��ذ� �لوب��اء" لفًت��ا �ىل 
�أن �خلط��ة ت�سم��ل مرحلة تف�سي 
�لوب��اء ل �سم��ح �هلل، ومرحلة ما 
بع��د �نتهائه ب�س��كل كامل. و�سدد 
�لناط��ق با�س��م �لأوق��اف على �أن 
�لتوجيه��ات �ل�سادرة عن �جلهات 
و�ج��ٌب  �ملخت�س��ة  �حلكومي��ة 
�للت��ز�م فيه��ا �سرع��ًا، م��ا د�م��ت 

حتقق �مل�سلحة �ل�سرعية.

وزارة األوقاف جهود مبذولة في مواجهة أزمة كورونا
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غزة- �لر�أي
�إبري��ل/   17 يف  �لفل�سطيني��ون  ُيحي��ي 
ني�س��ان م��ن كل ع��ام، "ي��وم �لأ�س��ر"، لكن 
�لذك��رى تاأت��ي ه��ذ� �لع��ام يف ظ��ل و�ق��ع 
ي��زد�د �س��وء�، ج��ّر�ء �سيا�س��ات �لحتالل 
تف�س��ي  م��ن  وخم��اوف  �ل�سج��ون،  د�خ��ل 

فرو�س كورونا ب�سفوف �لأ�سرى.
�لع��ام  ه��ذ�  �لذك��رى  �إحي��اء  وي�س��ادف 
�ستك��ون  فعاليات��ه  �أن  �إل  �جلمع��ة،  غ��د 
�إلكرتوني��ة وعرب موؤمت��ر�ت، دون م�سر�ت 
وقفات �حتجاجية، جر�ء حالة �لطو�رئ 
�ملعلن��ة م��ن قب��ل �حلكوم��ة �لفل�سطينية، 
و�لت��ي دخل��ت �سهره��ا �لثاين، �إث��ر تف�سي 

فرو�س كورونا.
ويو�ج��ه ما يقارب 5 �آلف �أ�سر فل�سطيني 
يف �ل�سجون �لإ�سر�ئيلي��ة و�قعا من �لقمع 
و�لعزل و�سل��ب �حلري��ات، يتعر�سون فيها 
كالع��زل  و�لتعني��ف  �لتعذي��ب  لأ�س��كال 
�لنف��ر�دي، �لإهم��ال �لطب��ي، و�حلرمان 

من �لرعاية �جل�سدية و�لنف�سية.
بدوره��م؛ ح��ذر باحث��ون وخمت�س��ون يف 
�س��وؤون �لأ�س��رى �لفل�سطيني��ن، وخ��رب�ء 
يف �لقان��ون �ل��دويل، خ��الل ن��دوة نظمه��ا 
�خل��ارج"  لفل�سطيني��ي  �ل�سعب��ي  "�ملوؤمت��ر 
وجامع��ة "�ل�سلط��ان حمم��د �لف��احت ع��رب 
"�لأ�س��رى  بعن��و�ن  �ملرئ��ي،  �لت�س��ال 
يف  �لدولي��ة  و�لقو�ن��ن  �لفل�سطيني��ون 
ظ��ل جائح��ة كورون��ا" من خط��ورة بالغة 
�لفل�سطيني��ن  �لأ�س��رى  حي��اة  تد�ه��م 
ب�سج��ون �لحت��الل، ح��ال �نتق��ال عدوى 
ظ��ل  يف  �سفوفه��م،  �إىل  "كورون��ا"  وب��اء 
�لع��دد �لكب��ر لالأ�س��رى م��ن فئ��ات كب��ار 
�ل�سن و�ملر�سى و�أ�سحاب �ملناعة �ملتدنية، 

بالإ�سافة �إىل �لن�ساء و�لأطفال.
�لأمم �ملتحدة تغ�س �لطرف عن �لأ�سرى

م��ن جهت��ه، �عت��رب �ملق��رر �ل�ساب��ق لالأمم 
�لفل�سطيني��ة  �لأر��س��ي  يف  �ملتح��دة 
"و�س��ع  فول��ك  ريت�س��ارد  �لربوفي�س��ور 
�ل�سجناء �لفل�سطينين، كفئة م�ست�سعفة، 
�مل�سوؤولي��ات  يتح��دى  لأن��ه  ��ستثنائ��ي 

�لأخالقية".
و�أ�س��اف: "يف �لأوق��ات �لعادية؛ يتعر�س 
خ��الل  م��ن  لالحت��الل  بالفع��ل  �لأ�س��رى 

ا جرمية �سد  �لف�س��ل �لعن�سري؛ وهو �أي�سً
�لإن�ساني��ة مبوج��ب �لقانون �ل��دويل، كما 
�أن �حتف��اظ �إ�سر�ئيل بهوؤلء �لأ�سرى كل 

هذ� �لوقت هو �نتهاك للقانون �لدويل".
ور�أى فول��ك يف ورقت��ه �لتي كان��ت بعنو�ن 
"م�سوؤولي��ة �ملجتم��ع �ل��دويل و�ملنظم��ات 
�أن  كورون��ا"،  جائح��ة  ظ��ل  يف  �لدولي��ة 
�ل�سج��ن �لفل�سطين��ي لطامل��ا كان يف و�سع 
تنته��ك في��ه حقوق��ه �ملن�سو���س عليها يف 

�لقو�نن �لدولية.
وطال��ب فول��ك بالعم��ل لإح��د�ث "�سغط 
ب�س��كل كبر عل��ى �إ�سر�ئي��ل، لتطلق �سر�ح 
�لأ�س��رى" معترًب� �أن هناك "�أزمة �إن�سانية 
يف فل�سط��ن هدفه��ا �إخ�س��اع �لنا���س؛ لأن 

هناك �لكثر من �لفئات �مل�ست�سعفة."
و�أ�س��ار �إىل �أن �لتفاقيات �لدولية، ومنها 
"�تفاقي��ة جني��ف و��سح��ة يف ت�سميته��ا 
جتاهله��ا  يت��م  ولك��ن  �إ�سر�ئي��ل،  لو�ج��ب 

بالكامل عند �حلديث عن �لأوبئة".
و�أ�س��اف: "ل��دى �ملجتم��ع �ل��دويل فر�سة 
وم�سوؤولي��ة للرد بطريق��ة عاجلة وبناءة 
ق��در �لإمكان، كما �أ�س��درت �لأمم �ملتحدة 
وجمل�س حقوق �لإن�سان ومنظمة �ل�سحة 
�لعاملية �إر�س��اد�ت وتو�سيات، حول كيفية 
معامل��ة �ل�سجن��اء؛ خا�س��ة يف فل�سط��ن، 

م�سرة �إىل �سرورة �تباعها".
وحّم��ل فول��ك، �لأمم �ملتح��دة �مل�سوؤولي��ة 
حماي��ة  ع��ن  و�لقانوني��ة  �ل�سيا�سي��ة 
"�إ�سر�ئي��ل" باإط��الق  �ل�سجن��اء، مطالًب��ا 
بينه��م.  م��ن  �مل�ست�سعف��ة  �لفئ��ات  �س��ر�ح 
منوًه��ا �إىل �أن �ملجتمع��ات �ملدنية تتحمل 
��ا م�سوؤولية مر�قب��ة وحماية حقوق  �أي�سً

�لأ�سرى �لفل�سطينين.

5 آالف أسير في خطر
�ل��دويل،  �لقان��ون  يف  �خلب��ر  وق��دم 
�لدكتور �أني�س قا�س��م، يف ورقته "�حلقوق 
يف  �لفل�سطيني��ن  لالأ�س��رى  �ل�سحي��ة 
�لقان��ون �لدويل"؛ �سرًح��ا و�فًيا عن �حلق 
�ل�سحي��ة،  �لرعاي��ة  عل��ى  �حل�س��ول  يف 

�لإن�ساين". �لقانون  يف  "كاأ�سا�س 
وع��رب يف مد�خلت��ه ع��ن �سع��وره بالقل��ق 
فل�سطين��ي  �أ�س��ر  �آلف   5 م�س��ر  "حي��ال 

وقو�ن��ن  ف�س��ل،  �أُ�س���س  عل��ى  حمتج��ز 
حت��ول  بع��د  دع��م،  �أي  دون  عن�سري��ة 

�لفرو�س �إىل جائحة".
وقال: "جرى توثي��ق �ل�سحة و�لرفاهية 
�لدولي��ة  �ملعاه��د�ت  يف  وج��ه  �أمت  عل��ى 
للف��رد، كم��ا مت �لإعالن ع��ن ذلك من قبل 

�لأمم �ملتحدة. ل يجوز تعذيب �لفرد".
وتابع قائال: "�أ�سبحت �لوثائق �ملخت�سة 
ب�سجن��اء �حلرب �أك��رث تف�سياًل يف دفاعها 
�لف��رد  فق��د  �إذ�  �ل�سجن��اء.  ه��وؤلء  ع��ن 
حريته؛ فيج��ب �أن يح�سل على �ملزيد من 

�حلماية من قبل من قامو� باأ�سره".
و�أك��د �خلب��ر يف �لقان��ون �ل��دويل، عل��ى 
�ل�سجن��اء  بحماي��ة  ملزم��ة  "�ل��دول  �أن 
يك��ون  �أن  يج��ب  �لظ��روف؛ حي��ث  يف كل 
هن��اك عيادة يف كل �سج��ن، وتوجد حالة 
ملح��ة هن��ا -وه��ي �لوب��اء- يج��ب عليهم 
ع��زل �ملر�سى وعدم خلطه��م مع �ل�سجناء 
�لآخري��ن ليت��م حماية غ��ر �مل�سابن من 

�لعدوى".
ويف ختام ورقته قال قا�سم "�لإ�سر�ئيليون 
يرتكبون جرمي��ة �س��د �لإن�سانية. تن�س 
�لفق��رة 8 م��ن �مل��ادة 7 من �تفاقي��ة روما 
عل��ى �أن �أي ��سطهاد ملجموع��ة من �لنا�س 
لأ�سب��اب �سيا�سي��ة �أو لأ�سب��اب ل يت�سام��ح 
معه��ا �لقان��ون �لد�خل��ي ه��و جرمي��ة �سد 
�لإن�ساني��ة، و�لقان��ون �ل��دويل ل يت�سامح 

مع جر�ئم �إ�سر�ئيل".

معاناة مضاعفة
ج��دد  �لإن�س��ان،  حلق��وق  �ملي��ز�ن  مرك��ز 
تاأكي��ده عل��ى �أّن �لحت��الل �لإ�سر�ئيل��ي 
ُمل��زم باح��رت�م قو�ع��د معامل��ة �ملعتقلن 
�ل�سحي��ة،  �لرعاي��ة  وبخا�س��ة �حل��ق يف 
حتّم��ل  �إىل  �ل��دويل  �ملجتم��ع  د�عًي��ا 
م�سوؤوليات��ه �لقانوني��ة و�لأخالقية جتاه 

�سكان �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة.
و�س��ل  �سحف��ي  بي��ان  يف  �ملرك��ز  وق��ال 
"�ل��ر�أي" ن�سخ��ة عنه:"تت�ساعف معاناة 
�ملعتقل��ن �لفل�سطيني��ن د�خ��ل �ل�سج��ون 
"�لإ�سر�ئيلي��ة" يف �س��وء �نعد�م مقومات 
�حل��ق يف �لرعاي��ة و�خلدم��ات �ل�سحي��ة، 
�لطب��ي،  �لإهم��ال  �سيا�س��ة  و��ستم��ر�ر 

�لأم��ر �ل��ذي ُي�س��كل تهدي��دً� جدي��ًا عل��ى 
حياته��م، وُي��دق ناقو�س �خلط��ر يف �سوء 
�أو�ساعه��م  ح��ول  �ملعلوم��ات  �سبابي��ة 
نظ��رً� لإج��ر�ء�ت منع �لزي��ار�ت �لعائلية 
و�لرقابي��ة �لتي �تخذته��ا �إد�رة م�سلحة 
�إىل  ه��ذ�  "�لإ�سر�ئيلي��ة".  �ل�سج��ون 
جانب عدم كفاية �لإج��ر�ء�ت و�لتد�بر 
�لوقائي��ة �لت��ي �تخذته��ا حلمايته��م م��ن 

�ملخاطر �ملُحدقة".
وت�سه��د �ل�سج��ون �لإ�سر�ئيلي��ة �كتظاًظا 
كب��ًر�، وبح�سب �ملعلومات �لت��ي �أ�سار �إليها 
�ملركز:"بل��غ عدد �ملعتقل��ن �لفل�سطينين 
�سب��اط  فرب�ي��ر/  �سه��ر  نهاي��ة  حت��ى 
2020م، بح�س��ب �لإح�سائي��ة �ل�س��ادرة 
ع��ن موؤ�س�س��ات �لأ�سرى وحق��وق �لإن�سان، 
حو�يل )5000 معتق��ل/ة(، منهم )43( 
�سي��دة، وحو�يل )180( طف��ل، فيما يبلغ 
ع��دد �ملعتقلن �لإد�ري��ن حو�يل )430( 
معتق��ل، مم��ا ُيث��ر �ملخ��اوف م��ن طبيع��ة 
�لإجر�ء�ت �لإ�سر�ئيلية �ملُتخذة، خا�سة 
ع��دم �تب��اع �إج��ر�ء�ت �لتباع��د، وع��دم 
�لتخفي��ف من حالة �لتكد���س �لقائمة يف 

�أعد�د �ملعتقلن د�خل �ل�سجون".
يف ه��ذ� �ل�سي��اق �أ�س��اف �ملركز:"حتتج��ز 
�سلط��ات �لحت��الل ح��و�يل )8( معتقلن 
فل�سطينين د�خل �لغرف��ة �لو�حدة فيما 
ل يتج��اوز عدد �ل�سجناء "�لإ�سر�ئيلين" 
�لأربع��ة للغرفة �لو�ح��دة. و�ت�سح �أي�سًا 
�أن �إد�رة م�سلحة �ل�سجون "�لإ�سر�ئيلية" 
من�س��ور�ت  يف  �لعربي��ة  �للغ��ة  تعتم��د 
�لتوعي��ة و�لإر�س��اد �خلا�س��ة باملعتقل��ن 
�لفل�سطيني��ن، مما ُيعرقل فهمها على نحو 

�أف�سل من قبل �ملعتقلن خا�سة �جلدد".
بتاري��خ  تق��دم  �أن��ه  �إىل  �ملي��ز�ن  و�أ�س��ار 
10/3/2020م، بطلب عاجل �إىل مدير 
"�لإ�سر�ئيلي��ة"  �ل�سج��ون  م�سلح��ة  ع��ام 
لال�ستي�س��اح ح��ول �لإج��ر�ء�ت �لوقائية 
�لت��ي مت �تخاذه��ا يف مو�جه��ة جائح��ة 
كورون��ا، و�أب��رز �لإ�سكالي��ات �لت��ي �عرتت 
�لإج��ر�ء�ت �ملُعل��ن عنه��ا، م��ن قب��ل �إد�رة 
م�سلحة �ل�سج��ون و�لتي ل توفر �حلماية 
و�لوقاي��ة �لكافي��ة م��ن خماط��ر �نت�س��ار 

�ملر�س يف �سفوف �ملعتقلن �لفل�سطينين.

وطال��ب �ملرك��ز بتوفر تد�ب��ر �حرت�زية 
�لفل�سطيني��ن  �ملعتقل��ن  تنق��ل  �أثن��اء 
�كتظ��اظ  م��ن  و�حل��د  )�لبو�سط��ة(، 
�لحرت�زي��ة  و�لإج��ر�ء�ت  �ملعتقل��ن، 
�خلا�س��ة بالخت��الط م��ا ب��ن �ملعتقل��ن 
وغره��م م��ن �لعامل��ن يف �إد�رة م�سلح��ة 
بتاري��خ  �ملرك��ز  وتلق��ى  �ل�سج��ون. 
م�سلحة  �إد�رة  قبل  م��ن  24/3/2020م 
�ل�سج��ون مذك��رة جو�بي��ة ف�سفا�س��ة ل 
ُتقدم �إجابات على �لت�ساوؤلت �لتي جاءت 

يف �لطلب �لعاجل.

بيئة خصبة
به��اء  فل�سط��ن  يف  �لأ�س��رى  وز�رة  وكي��ل 
�ملده��ون، ق��ال �إن �سجون �لحت��الل بيئة 
وخا�س��ة  �لأمر����س  لنت�س��ار  خ�سب��ة 
فرو���س "كورون��ا"، م�س��ًر� �إىل �أن هن��اك 
مئات �لأ�سرى د�خ��ل �ل�سجون من �ملر�سى 
�مل�ساب��ن بالأمر����س �ملزمن��ة و�ل�سرطان 

و�لقلب، �إ�سافة �إىل �سعف مناعتهم.
يح��اول  �لحت��الل  �أن  �ملده��ون  و�أ�س��اف 
عل��ى مد�ر �سن��ن �لعتق��ال ��ستخد�م كل 
معنوي��ات  حتطي��م  �أج��ل  م��ن  �لأ�سالي��ب 

�لأ�سرى، وعزميتهم و�إر�دتهم.
ع��دوى  وج��ود  �أن  �ملده��ون  و�أ�س��اف 
�لظ��روف  ظ��ل  يف  �مل�ستج��د  "كورون��ا" 
�لبيئي��ة و�ل�سحي��ة يف �سج��ون �لحتالل 
من �لكتظ��اظ و�لرطوبة وقل��ة �خلروج 
يف �ل�سم���س و�لكتظ��اظ �ل�سدي��د د�خ��ل 
�ل�سجون، ناهيك عن ع��دم توفر �ملعقمات 
�نت�س��ار  يف  ي�ساع��د  ذل��ك  كل  �خلا�س��ة، 

�لعدوى بن �لأ�سرى �لفل�سطينين.
وطالب �ل�سليب �لأحمر �لدويل، بال�سغط 
على �لحتالل لتوف��ر �إجر�ء�ت �لوقاية 
و�ملتابع��ة  �ل�سج��ون  د�خ��ل  و�ل�سالم��ة 
جان��ب  �إىل  �ل�س��رى،  حلماي��ة  �حلثيث��ة 
�ل�سغط على �لحت��الل لت�سهيل �لتو��سل 

بن �لأهايل وذويهم يف �ل�سجون.
ودعا �ملدهون �جله��ات �لأممية و�لدولية 
لالإف��ر�ج  �جل��اد  بالعم��ل  و�حلقوقي��ة 
خا�س��ة  �ملر�س��ى،  �لأ�س��رى  ع��ن  �لعاج��ل 
�مل�ساب��ن بالأمر����س �ملزمن��ة و�لأطف��ال 

وكبار �ل�سن.

االحتالل و"كورونا" خطران يداهمان حياة آالف األسرى 
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غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
بالرغ��م من قل��ة و�سح �لإمكاني��ات �لتي 
يعرفه��ا �لقريب قب��ل �لبعي��د، و�لنق�س 
�حل��اد �لذي يعاين من��ه �لقطاع �ل�سحي 
مين��ع  مل  ه��ذ�  �أن  �إل  غ��زة،  قط��اع  يف 
�لقائم��ن على جلنة �ملتابعة �حلكومية، 
كاف��ة  ومناق�س��ة  �خلط��ط  و�س��ع  عل��ى 
�لتو�سي��ات، ��ستع��د�دً� لو�س��ول فرو�س 
كورون��ا �ىل غزة، ومن��ذ �للحظة �لأوىل 

لتف�سيه يف �ل�سن ودوًل �أخرى.
�حل���س �لوطن��ي و�لأمان��ة �مللق��اة عل��ى 
عات��ق �جلهات �حلكومي��ة للحفاظ على 
�سح��ة �ملو�ط��ن يف قطاع غ��زة، جعل من 
جلن��ة �لعم��ل �حلكوم��ي �لب��دء بتنفيذ 
�سل�سلة من �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية ملنع 
��ا، وهو ما عدته  �نت�س��ار �لفرو�س د�خليًّ
�ملوؤ�س�سات �حلقوقي��ة و�لأهلية خطو�ت 
مهمة و�إيجابي��ة وعلى درجة عالية من 

�مل�سوؤولية.
رئي���س جلن��ة متابع��ة �لعم��ل �حلكومي 
�للق��اء�ت  �أن  �أو�س��ح  عو���س  حمم��د 
�مل�ستم��رة م��ع مر�ك��ز حق��وق �لإن�س��ان، 
ج��اءت يف �إطار �لت�ساور معهم و�إ�سر�كهم 
يف و�سع �خلطط م��ع �جلهات �حلكومية، 
و�لإج��ر�ء�ت �لت��ي مت��ت ونف��ذت عل��ى 
�لأر���س وفق��ًا للقان��ون، حي��ث مت دعوة 
�سيم��ا  ل  كاف��ة  �ملجتمعي��ة  �لقطاع��ات 
مر�ك��ز حق��وق �لإن�س��ان لل�سغ��ط عل��ى 

�لحت��الل �لإ�سر�ئيل��ي لرف��ع �حل�س��ار 
عن �لقطاع لتمكين��ه من مو�جهة تف�سي 
�لفرو�س، موؤكدً� تلقيه��م وعودً� بتلبية 
يف  �للق��اء�ت  و��ستم��ر�ر  �لن��د�ء،  ه��ذ� 

�مل�ستقبل.
عو���س �أكد يف �سياق حديث��ه ل�"�لر�أي"، 
وخ��الل لقائه �لأخر مبمثل��ي موؤ�س�سات 
حق��وق �لإن�س��ان، �إنه ل يعق��ل �أن يرتك 
قطاع غزة يف ظل هذه �لظروف �ل�سعبة 
دون  "كورون��ا"  فرو���س  �أزم��ة  ج��ر�ء 
رف��ع �حل�س��ار عن��ه، وتوف��ر �ملتطلب��ات 

�ل�سحية �لالزمة ملو�جهة �لفرو�س.
�أه��م  �ملر�ك��ز �حلقوقي��ة يف  ومت و�س��ع 
�لإج��ر�ء�ت �لتي مل�س �جلميع على �أر�س 
�لو�ق��ع �أهمته��ا وفعاليته��ا يف مو�جه��ة 
فرو�س كورونا، �أبرزها منع �سفر �لأفر�د 
�إ�سع��ار  ع��رب معاب��ر قط��اع غ��زة حت��ى 
�آخ��ر �إل للح��الت �ل�سروري��ة �لق�س��وى 
للحد م��ن �نتق��ال �لع��دوى، و�إخ�ساع كل 
�لو�فدين �إىل �لقطاع للحجر �لإلز�مي.

�لإج��ر�ء�ت  ه��ذه  م��ن  وبالرغ��م 
�لحرت�زي��ة �إل �أن عو���س وج��ه دع��وة 
تغي��ر  �إىل  �لقط��اع  يف  �ملجتم��ع  �أف��ر�د 
�لع��اد�ت �ملجتمعية و�لتقي��د باإر�ساد�ت 
م��ع  خا�س��ة  �ل�سح��ة  وز�رة  وتعليم��ات 
م��ن  جدي��دة  �أفو�ج��ا  غ��زة  ��ستقب��ال 
�لقادم��ن ع��رب مع��رب رفح، ل�سم��ان عدم 

تف�سي �لفرو�س د�خليًا ل قدر �هلل.

�ملكت��ب �لإعالم��ي �حلكوم��ي يف  رئي���س 
غ��زة �سالمة معروف و�ل��ذي كان برفقة 
�للجن��ة  �أن  ل�"�ل��ر�أي"  �أو�س��ح  عو���س، 
�حلكومي��ة ت�سع��ى للتو��س��ل م��ع كاف��ة 
�سر�ئح �ملجتمع، خا�سة موؤ�س�سات حقوق 
�لإن�س��ان، لطالعه��م على �آخ��ر �جلهود 
ملو�جه��ة  نف��ذت  �لت��ي  و�لإج��ر�ء�ت 
فرو���س كورون��ا ومن��ع �نت�س��اره د�خ��ل 
قطاع غ��زة، لت�سبح عون��ًا و�سندً� للجنة 
�ملتابع��ة �حلكومي��ة، حت��ى تكت��ب لهذه 
�جلهود �لنج��اح وذلك بت�ساف��ر وتعاون 

�جلميع.
و��س��ح  تفه��م  هن��اك  �أن  �أك��د  مع��روف 
ممثل��ي  قب��ل  م��ن  �إيجابي��ة  و�إ�س��ادة 
قط��اع  يف  �لإن�س��ان  حق��وق  موؤ�س�س��ات 
غزة، �آم��اًل �أن يرفع هذ� �لتو��سل درجة 
�لتن�سيق مع هذه �ملر�كز ملا لها من �أهمية 
و��سح��ة يف ك�س��ف �ل�سعوب��ات �لتي متر 
بها �لوز�ر�ت �حلكومي��ة، و�لعقبات �لتي 
تق��ف يف وج��ه �لإج��ر�ء�ت �ملتخ��ذة يف 
ه��ذ� �لظ��رف �حل�سا���س للغاي��ة، خا�سة 
غ��زة  وحرم��ان  �حل�س��ار  ��ستم��ر�ر  م��ع 
م��ن ح�سته��ا م��ن �لعالج��ات و�للقاحات 
و�مل�ستلزمات �لطبية �ل�سرورية ملو�جهة 
فرو�س كورونا �أ�سوة مبحافظات �ل�سفة 

�ملحتلة.
نائب مدير ع��ام �لهيئة �مل�ستقلة حلقوق 
�لإن�س��ان جميل �سرحان ب��ن ل�"�لر�أي"، 

�أن موؤ�س�سات حق��وق �لإن�سان �أطلعت عن 
قرب عل��ى كافة �لإج��ر�ء�ت �حلكومية 
�لت��ي بذل��ت وتب��ذل للت�س��دي لفرو�س 
كورون��ا، وكيفي��ة �لتعام��ل مع��ه خا�سة 
�لقط��اع،  معاب��ر  عل��ى  تنفي��ذه  مت  م��ا 
وتخ�سي���س مر�ك��ز حجر �سح��ي لكافة 
�لعائدين من �خلارج، وتقدمي ما يلزمهم 
م��ن رعاية طبية وخدم��ات عامة، حتى 
�نته��اء ف��رتة �حلج��ر �لت��ي ت�س��ل ل�28 
يومًا، ح�سب ما تقرره �جلهات �ملخت�سة.

�ملالحظ��ات  كاف��ة  �أن  ب��ن  �سرح��ان 
للجه��ات  قدم��ت  �لت��ي  و�ملقرتح��ات 
�حلكومي��ة يف غزة حول طبيعة �لتعامل 
وكاف��ة  �ملحجوري��ن،  �لأ�سخا���س  م��ع 
كورون��ا،  فرو���س  ملو�جه��ة  �لإج��ر�ء�ت 
�ل��ذي  �لأم��ر  و��سع��ًا،  ترحيب��ًا  وج��دت 
�نعك���س بالإيج��اب عل��ى �أد�ء �خلدم��ة 
�حلكومية، و�سوًل لتعزيز مبد�أ �ل�سر�كة 
بن موؤ�س�سات حقوق �لإن�سان و�حلكومة.
�لنا�س��ط �حلقوق��ي وج��ه �سك��ره للجنة 
�جلن��ود  وكاف��ة  �حلكومي��ة  �ملتابع��ة 
�ملجهولن �لذي يقفون على خط �لدفاع 
�لأول، مثنيًا على كافة �خلطط �لتي مت 
و�سعه��ا وتنفيذها على �أر�س �لو�قع منذ 

�للحظة �لأوىل لتف�سي كورونا عامليًا.
�أم��ا نائ��ب مدي��ر مرك��ز �ملي��ز�ن حلقوق 
�لإن�س��ان �سم��ر زق��وت �أكد عل��ى �أهمية 
�لتو��س��ل �ملبا�سر م��ع �جلهات �حلكومية 

يف غ��زة، خا�س��ة يف مث��ل ه��ذه �لظروف 
غ��زة  قط��اع  به��ا  مي��ر  �لت��ي  �ل�سعب��ة 
�ملحا�س��ر، موؤكدً� �أنه وج��د لدى �جلهات 
�لتنفيذي��ة �حلكومية حر�سًا كبرً� على 
�ل�ستم��اع لكاف��ة �لآر�ء و�لتو�سيات، بل 
وتقوي��ة �ل�سر�كة م��ع موؤ�س�سات �ملجتمع 
�ملحل��ي و�ملدين، ما يع��زز �لثقة و�جلهود 

بن �لأطر�ف �ملختلفة.
زقوت �عترب ل�"�لر�أي" �أن منع �لختالط 
�لتجمع��ات يف  ومن��ع  �لع��ز�ء،  بي��وت  يف 
�لأماكن �ملغلقة كاملقاهي، و�إغالق �سالت 
�لأف��ر�ح، ووق��ف �ملوؤمتر�ت، ب��ل و�إغالق 
�مل�ساجد، �إجر�ء�ت �سلمية ومهمة للغاية 
�ل�سح��ة  م��ع تو�سي��ات  �ن�سجام��ًا  تاأت��ي 
�ملو�ط��ن وكاف��ة  ثق��ة  �لعاملي��ة، وتع��زز 
�ملوؤ�س�س��ات �حلقوقي��ة وغره��ا، بكاف��ة 
�لتع��اون  و�س��رورة  �حلكومي��ة  �جله��ود 
معها، و�أن يق��ف �جلميع عند م�سوؤولياته 

�لوطنية و�لأخالقية.  
�لإجر�ء�ت �لتي مت تطبيقها حتى يومنا 
ه��ذ� عك�س��ت �مل�سوؤولي��ة �لعالي��ة، ل��دى 
كاف��ة �ل��وز�ر�ت و�ملوؤ�س�س��ات �حلكومية، 
و�لتي بادرت منذ �للحظة �لأوىل للعمل 
بالتو�سي��ات و�خلط��ط �لت��ي مت و�سعه��ا 
يف  �حلكومي��ة  �لعم��ل  جلن��ة  قب��ل  م��ن 
غزة، ملو�جهة ه��ذ� �لوباء، وجتاوز هذه 
�ملرحلة وعدم ��سطر�رها لتخاذ �ملزيد 

من �لقيود يف �مل�ستقبل.

حقوقيون: اإلجراءات الحكومية في غزة نجحت بمحاصرة كورونا
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غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
من��ذ ت�سكي��ل خلي��ة �أزم��ة للتعام��ل مع 
جلن��ة  م��ن  "كورون��ا"  فرو���س  �أزم��ة 
�ملتابع��ة �حلكومية يف غ��زة، و�نعقادها 
ب�س��كل د�ئ��م للتعام��ل مع �أي ط��ارئ، مت 
ت�سخ��ر كل �لإمكانيات للتعامل مع هذ� 
�جلائحة �خلطرة، لتقدمي ما يلزم من 
رعاي��ة �سحي��ة للم�ساب��ن، وتخ�سي�س 
مر�ك��ز للحج��ر �ل�سح��ي للعائدي��ن من 
�ملو�طن��ن  لتوعي��ة  �إ�ساف��ة  �خل��ارج، 
بكيفية �لتعام��ل مع هذ� �لوباء، وطرق 

�لوقاية منه.
�لإج��ر�ء�ت �حلكومي��ة يف غزة �أثمرت 
ب�سكل �إيجابي يف حما�سرة وباء كورونا 
ومنع تف�سيه، �سم��ن �إجر�ء�ت �لوقاية 
و�ل�سالمة، ويف �لآون��ة �لأخرة �سددت 
�جله��ات �حلكومي��ة عل��ى �س��رورة عدم 
كاف��ة  �تخ��اذ  يف  �ملو�طن��ن  تر�خ��ي 
�لو�سائ��ل �لوقائية، وع��دم �خلروج من 

�ملنزل �إل لل�سرورة.
م��ع �لأخ��ذ بع��ن �لعتب��ار �إج��ر�ء�ت 
�ل�سالم��ة و��ستخ��د�م �لكمام��ة �لطبية 
خا�س��ة خ��الل �لتجمع��ات ويف �لأماكن 
�ملغلق��ة، وه��ي دع��و�ت تطلقه��ا وز�ر�ت 
�ل�سح��ة و�لد�خلي��ة و�لإع��الم ب�س��كل 

د�ئم.

بشكل رسمي
حيث �أعلن �لناطق با�سم وز�رة �ل�سحة 
�أ�س��رف  غ��زة،  قط��اع  يف  �لفل�سطيني��ة 
�لق��درة وب�سكل ر�سم��ي، تطبيق �رتد�ء 
وذل��ك  �ل�سحي��ة،  باملر�ف��ق  �لكمام��ة 

ب��دءً� م��ن ي��وم �ل�سب��ت �ملقب��ل، د�عيًة 
�ملو�طن��ن لرت��د�ء �لكمام��ات �لطبية 
خالل �لتنقل، �سّيما �أن �لفرو�س ينتقل 
ع��ن طري��ق �ل��رذ�ذ م��ن �سخ���س لآخر، 
ومالم�س��ة �أ�سخا�س قد يكونون م�سابن 

�أو حاملن للمر�س.
فيم��ا نف��ذت وز�رة �ل�سح��ة و�ملوؤ�س�سات 
��ستقب��ال  �إج��ر�ء�ت  �حلكومي��ة 
و��ست�ساف��ة �لعائدي��ن �ىل قط��اع غزة، 
و�سرورة تزويده��م بالكمامات �لطبية 
ف��ور و�سولهم، �سمن جمل��ة �لإجر�ء�ت 
ملو�جه��ة  �ملجتم��ع  لتح�س��ن  �ملتخ��ذة 

جائحة كورونا.
د�ئ��رة  مدي��ر  �لعبادل��ة  ر�م��ي  د.  �أم��ا 
مكافحة �لعدوى يف وز�رة �ل�سحة جدد 
تاأكي��ده خل��و قط��اع غ��زة م��ن فرو���س 
كورونا �مل�ستجد، لك��ن يف حال �ل�ستباه 
�لكمام��ة  ��ستخ��د�م  ي�ستل��زم  باملر���س 
�لأطب��اء  ي�ستخدمه��ا  �لت��ي  �لطبي��ة 
و�ملمر�سن خ��الل �لعمليات �جلر�حية 
للحماي��ة من �لفرو�س وه��ي عبارة عن 

�سريط من لونن.
�لعبادل��ة �أو�سح �أن �للون �لأبي�س لديه 
�ل��ذي  �ل��رذ�ذ  �مت�سا���س  عل��ى  ق��درة 
يخرج م��ن �لأن��ف و�لف��م، و�جلهة ذ�ت 
�للون �لأزرق حتتوي على طبقة مفلرتة 
متن��ع دخ��ول �أي ن��وع م��ن �لبكتري��ا �أو 
�جلر�ثي��م. حي��ث تتاأل��ف ه��ذه �جلهة 
من ثالث طبقات رفيعة للغاية، وتعترب 
�لطبق��ة �لو�سط��ى منها مبثاب��ة م�سفاة 
للجر�ثي��م، حي��ث حتت��وي عل��ى �سائ��ل 

قادر على ت�سفية �لهو�ء �لد�خل.

وب��ن �أن �لكمامات �لطبي��ة ي�ستخدمها 
�مل�ساب نف�سه و�ملتعامل��ن �ملبا�سرين مع 
�حلال��ة �مل�ستب��ه باإ�سابته��ا بالفرو�س، 
وللمر�س��ى �لذي��ن يعان��ون م��ن �لته��اب 
�جله��از �لتنف�س��ي، م�س��ر� �ن��ه ل ميك��ن 
بقط��ع  �لطبي��ة  �لكمام��ة  ��ستب��د�ل 
�لقما�س لأنها تتبلل وت�سبح مادة رطبة 

ل�ستقبال �لفرو�س.
�أم��ا �لطريق��ة �ل�سحي��ة لرتد�ئها هي 
�س��رورة تعقيم �ليدين قبل لب�سها، وثم 
خلعه��ا بطريق��ة �سحي��ة، وو�سعه��ا يف 
ب�سكل حُمكم  نايل��ون" و�إغالقه  "كي�س 

و�إلقائه يف �لقمامة.

غزة تصنع الكمامات
وكي��ل وز�رة �لد�خلي��ة يف غ��زة �لل��و�ء 
توفي��ق �أبو نعيم، �أعلن عن جناح جديد 
لغ��زة و�أهله��ا، وذل��ك بالب��دء ب�سناعة 
�لكمام��ات يف م�سان��ع وز�رة �لد�خلي��ة، 
حي��ث  �لأخ��رى،  �مل�سان��ع  م��ن  وع��دد 
توزيعه��ا  �ل�سابق��ة  �لأي��ام  خ��الل  مت 
عل��ى جمي��ع �ملو�طن��ن جمان��ًا، خا�سة 
للعائدي��ن م��ن �خل��ارج عرب مع��رب رفح، 
حي��ث مت تزويده��م مبئ��ات �لكمام��ات 
�لطبي��ة يف �ل�سال��ة �مل�سري��ة �أي قب��ل 

دخولهم �ل�سالة �لفل�سطينية،
رئي�س �ملكتب �لإعالمي �حلكومي �سالمة 
مع��روف �أكد �أن��ه يتم تزوي��د �لعائدين 
�لتوجيه��ات  و�س��رح  و�قي��ة  بكمام��ات 
�أماك��ن  �إىل  و�سوله��م  حت��ى  �لوقائي��ة 
�حلج��ر، فيم��ا ب��ادر �ملكت��ب �ىل �إ�سد�ر 
و�لفيديوه��ات  �لتقاري��ر  م��ن  �لعدي��د 

به��دف  �لإر�سادي��ة  و�لإنفوجر�في��ك 
�رت��د�ء  باأهمي��ة  �ملجتم��ع  توعي��ة 

�لكمامات.
ب��ادرت  و�ىل جان��ب �جله��د �حلكوم��ي 
�سحيفة "فل�سطن" �ليومية �ىل �إطالق 
حملة لتعزيز ثقاف��ة �رتد�ء �لكمامات 
ب�سف��وف �لفل�سطينين خالل تنقالتهم 
بفرو���س  �لإ�ساب��ة  خط��ر  ملو�جه��ة 

كورونا.
�إن �حلمل��ة  وقال��ت يف بي��ان �سحف��ي: 
باأهمي��ة  �ملجتم��ع  توعي��ة  �إىل  ته��دف 
�رتد�ء �لكمامة خالل �لتنقل و�لت�سوق 
و�أثن��اء �لعم��ل وحت��ى خ��الل ��ستقبال 

�ل�سيوف باملنازل.
يرت��دون  موظفيه��ا  �أن  �إىل  و�أ�س��ارت 
�لكمامات خالل �أوق��ات �لعمل �لر�سمي 
و�أثناء �لتغطيات وتنقالتهم وعودتهم 
�إىل منازلهم، مو�سحه �أن تلك �لكمامات 

يتم توفرها جماًنا ب�سكل يومي.
 وختم��ت "فل�سط��ن" بيانه��ا بالإ�س��ارة 
�إىل �أنها ويف �إطار م�سوؤوليتها �ملجتمعية 
تعت��زم توزي��ع مئ��ات �لكمام��ات خ��الل 
ه��ذ� �لأ�سب��وع للمو�طن��ن و�ملوؤ�س�س��ات 
متا�سيا م��ع توجيه��ات وز�رت��ي �ل�سحة 
و�لد�خلي��ة و�لأم��ن �لوطن��ي �للتن مل 
تدخ��ر� جه��دً� ملو�جه��ة �جلائحة �لتي 

هزت �لعامل.

ما هو دور الفن؟
�أم��ا �لفنان��ون �لت�سكيلي��ون ف��كان له��م 
مب��ادرة �سبابية يف غ��زة للت�سجيع علي 
لب�س �لكمام��ات من خالل �لر�سم عليها، 

عل��ى  �ملو�طن��ن  لت�سجي��ع  خط��وة  يف 
�رت��د�ء �لكمامات �لطبي��ة للوقاية من 
فرو���س كورون��ا �ل��ذي يجت��اح �لع��امل، 
ومنحه��ا مظه��رً� �أنيق��ا، يف ظ��ل �سع��ف 
تنام��ي  م��ن  و�خل��وف  عليه��ا  �لإقب��ال 

�لإ�سابات بالوباء.
وما �إن ب��د�أ هوؤلء �لفنان��ون خطو�تهم 
لكماماته��م  �س��ور�  ون�س��رو�  �لأوىل 
�جلميل��ة  ور�سومه��ا  �لز�هي��ة  باألو�نه��ا 
على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، حتى 
ب��د�أت تنهال عليه��م �لت�سالت من كل 
مناطق قطاع غزة للح�سول على كميات 

منها.
وعل��ى م��دى 4 �ساع��ات يومي��ا، ير�س��م 
�لطبي��ة  �لكمام��ات  عل��ى  �لفنان��ون 
ويوزعونه��ا جمانا، يف خط��وة للت�سجيع 
عل��ى  �لأوىل  تعت��رب  �رتد�ئه��ا  عل��ى 
م�ست��وى �لقط��اع، لكنه��ا لق��ت �إقب��ال 

كبر� من �ملو�طنن.
�ملجتم��ع  حلماي��ة  ج��اءت  �لفك��رة   
ووقايت��ه م��ن فرو���س كورون��ا �لفت��اك 
عل��ى  �حلف��اظ  يف  منه��م  وم�ساهم��ة 

�ملجتمع ووقايته.
�إذن نحن �أمام جهود و�إجر�ء�ت م�سددة 
و�حرت�زي��ة رغم قل��ة �لإمكانيات �لتي 
يعانيه��ا �لقط��اع �ل�سح��ي، ت�س��ر وفق��ًا 
للتعليم��ات �ل�سادرة من منظمة �ل�سحة 
�لعاملي��ة يف بقع��ة �سغ��رة ��سمه��ا غزة، 
�لتي عانت وماتز�ل من �سائقة �حل�سار 
و�لإغ��الق حت��ى يف مثل ه��ذه �لأوقات 
�حلرج��ة �لت��ي مي��ر به��ا �لع��امل جر�ء 

�نت�سار فرو�س كورونا.

ارتداء الكمامة ضرورة طبية وحماية للمجتمع من كورونا 
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غزة- �لر�أي
ل�ستقب��ال  غ��زة  قط��اع  �أه��ايل  ي�ستع��د 
�سهر رم�سان �ملب��ارك بالتز�من مع �نت�سار 
فايرو���س كورونا �لذي �أثار �لذعر و�لهلع 
غ��زة  قط��اع  �أن  �إل  �لع��امل،  �أرج��اء  يف 
��ستقب��ل ه��ذ� �لفايرو���س مبجموعة من 
�لإج��ر�ء�ت �لحرت�زي��ة �لت��ي حت�س��ب 
للحكوم��ة يف قط��اع غزة �لت��ي ّحدت من 

�نت�سار هذ� �لفايرو�س.
جلن��ة �لط��و�رئ يف قط��اع غ��زة �تخذت 
جمموع��ة م��ن �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية 
�لأطف��ال  وريا���س  �مل�ساج��د  كاإغ��الق 
و�لأ�س��و�ق �لأ�سبوعي��ة و�سالت �لأفر�ح 
حي��ث تق��وم بدر��س��ة �لظ��روف من وقت 
لآخ��ر من �أج��ل تخفي��ف �أو ت�سديد هذه 
�لإج��ر�ء�ت للح��د م��ن �نت�س��ار فايرو�س 

كورونا.
يتج��ه  ع��ام،  كل  م��ن  �لوق��ت  وبه��ذ� 
ل�س��ر�ء  �لأ�س��و�ق،  �إىل  �لفل�سطيني��ون 
�ل�سه��ر  ل�ستقب��ال  بيوته��م،  م�ستلزم��ات 

�لف�سيل.

دراسات متعددة
رئي���س �ملكت��ب �لإعالم��ي بغ��زة �سالم��ة 
معروف ق��ال �إن �ل��وز�ر�ت �ملعنية �أجرت 
در��س��ات متعددة ح��ول ��ستقب��ال �ل�سهر 
خط��ط  و�سع��ت  علي��ه  وبن��اًء  �لك��رمي، 
�ل�سحي��ة  �لإج��ر�ء�ت  ل�سم��ان  بديل��ة 

�لالزم��ة يف ظل �أزم��ة كورونا، مع مر�عاة 
خ�سو�سية �ل�سهر �لكرمي لدى �ملو�طنن.
وب��ن مع��روف �أن��ه ج��رى رف��ع �خلط��ط 
�لت��ي مت ت�سكيله��ا من��ذ  �لأزم��ة  خللي��ة 
فايرو���س  لنت�س��ار  �لأوىل  �للحظ��ة 
كورونا يف �ملنطقة، و�سيتم خالل �ليومن 
�ملقبل��ن �لك�س��ف ع��ن تفا�سي��ل �خلط��ة 
�حلكومية خالل �لإيجاز �حلكومي ملركز 

�لإعالم و�ملعلومات.

األسبوع الجاري
بدوره��ا قال��ت وز�رة �لأوق��اف و�ل�سوؤون 
�لديني��ة بغ��زة �إن��ه يف غ�س��ون �لأ�سبوع 
�جلاري �سيتم �لبت يف قر�ر متديد �إغالق 
لتو�سي��ات  وفق��ا  عدم��ه،  م��ن  �مل�ساج��د 
�جله��ات �ل�سحية، و�ملعني��ن يف �لأمر يف 
خلية �لأزمة �ملطلعة على كافة تفا�سيل 
�ملنطق��ة  ويف  بغ��زة  �ل�سح��ي  �لو�س��ع 

باأكملها.
وقال��ت �ل��وز�رة �إن لديه��ا خط��ة خا�سة 
ب�سه��ر رم�سان �ستنفذ ح�سب �لو�قع �لذي 
مي��ر ب��ه قط��اع غ��زة و�ستق��وم بو�جبه��ا 
وعاملًي��ا،  و�إقليمًي��ا،  حملًي��ا،  �لدع��وي 
ع��رب من�سات �لإع��الم ومو�ق��ع �لتو��سل 
�لجتماع��ي �أثن��اء وج��ود ه��ذ� �لوباء" 
مرحل��ة  ت�سم��ل  �خلط��ة  �أن  �ىل  لفًت��ا 
تف�س��ي �لوب��اء ل �سم��ح �هلل، ومرحلة ما 

بعد �نتهائه ب�سكل كامل.

و�سددت �ل��وز�رة �أن �لتوجيهات �ل�سادرة 
ع��ن �جله��ات �حلكومية �ملخت�س��ة و�جٌب 
�للت��ز�م فيه��ا �سرع��ًا، م��ا د�م��ت حتق��ق 

�مل�سلحة �ل�سرعية.
و�أو�سح��ت �أن��ه يف ح��ال ��ستم��ر �لو�س��ع 
�ل�ستثنائ��ي على م��ا هو علي��ه �لآن، فاإن 
�لوز�رة �ستكون م�سطرة للتعامل باخلطة 
�لبديل��ة �لتي تعتمد ب�س��كل رئي�سي على 
�لتو��س��ل �للكرتوين م��ع �ملو�طنن عرب 
مو�ق��ع �لتو��س��ل �لجتماع��ي، ورفده��م 
ب��كل �مل��و�د �لديني��ة �لالزم��ة ل�ستقبال 

�ل�سهر �لكرمي بال�سكل �ل�سحيح.
وبّين��ت �أن م��ن بن �إجن��از�ت �ل��وز�رة يف 
جم��ال ��ستقب��ال �سه��ر رم�س��ان يتمثل يف 
برنام��ج بي��وت مطمئن��ة �ل��ذي �سين�س��ر 
م��ع بد�ي��ة �سه��ر رم�س��ان، وبد�خل��ه كل 
م��ا يتعل��ق ب�سه��ر رم�س��ان م��ن معلوم��ات 
وم�سابق��ات وت�س��اوؤلت فقهي��ة، ودرو���س 

علمية.
و�أ�سارت �إىل �أن كل جل�سات �لعلم �ل�سرعي 
وحتفي��ظ �لق��ر�ن، وقر�ءت��ه وجتويده، 
وكذل��ك جمال���س �لفق��ه و�لعقي��دة �لتي 
�سه��ر  خ��الل  �مل�ساج��د  يف  تعق��د  كان��ت 
رم�س��ان �ست�ستمر ب�س��كل �لكرتوين خالل 

�سهر رم�سان �ملقبل.
قن��اة  جه��زت  وز�رت��ه  �أن  وك�سف��ت 
�لكرتوني��ة لن�س��ر �سل�سل��ة م��ن �لرب�م��ج 
�لديني��ة خ��الل �سه��ر رم�سان، مب��ا يعود 
كاف��ة  و�س��د  �ملو�طن��ن،  عل��ى  بالنف��ع 

�لديني��ة  �لنو�ح��ي  م��ن  �حتياجاته��م 
و�لروحية �لتي �عت��ادو� �حل�سول عليها 

يف جل�سات بعد �ل�سلو�ت.

إرشادات 
منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملية �أ�س��درت عدًد� 
�سه��ر  ب�سي��ام  �ملتعلق��ة  �لإر�س��اد�ت  م��ن 
رم�س��ان و�ملنا�س��ك �ملتعلقة ب��ه بالتز�من 
�مل�ستج��د  كورون��ا  فرو���س  �نت�س��ار  م��ع 

)كوفيد 19-(.
وطالب��ت منظم��ة �ل�سحة �لعاملي��ة �إلغاء 
و�أن  و�لديني��ة،  �لجتماعي��ة  �ملحاف��ل 
�أو  �أو تعدي��ل  �أي ق��ر�ر بتقيي��د  ي�ستن��د 
تاأجي��ل �أو �مل�س��ي قدم��ا يف عق��د جتمهر 
جماع��ي �إىل تقييم منوذج��ي للمخاطر، 
ويج��ب �أن ت�س��ب ه��ذه �لق��ر�ر�ت �سم��ن 
نه��ج �سامل تتبع��ه �ل�سلط��ات �لوطنية يف 

��ستجابتها لتف�سى �ملر�س.
وقدمت �ملنظمة عدة ن�سائح للوقاية من 
كورونا، خالل رم�سان من بينها: �لتدريب 
طري��ق  ع��ن  �جل�س��دي  �لتباع��د  عل��ى 
�للت��ز�م �ل�س��ارم ب��رتك م�ساف��ة ل تقل 
ع��ن مرت و�ح��د بن �لأ�سخا���س يف جميع 
�لأوق��ات، و��ستخ��د�م �لتحي��ة �ملقبول��ة 
ثقافي��ا وديني��ا �لت��ي ت�ستبع��د �ملالم�سة 
مث��ل �لتلوي��ح �أو �لإمي��اء �أو و�س��ع �لي��د 
عل��ى �لقل��ب، ومن��ع جتم��ع �أع��د�د كبرة 
�ملرتبط��ة  �لأماك��ن  يف  �لأ�سخا���س  م��ن 

�أماك��ن  مث��ل  �لرم�ساني��ة،  بالأن�سط��ة 
�لرتفيه و�لأ�سو�ق و�ملحالت �لتجارية.

وتطرق��ت منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملية �إىل 
�س��رورة تطبي��ق ع��دد م��ن �لتد�بر على 
�أي جتم��ع للنا���س خ��الل �سه��ر رم�س��ان، 
�ملقد�س��ة  �لأماك��ن  وزي��ارة  كال�س��الة 
و�لإفطار�ت �جلماعي��ة �أو �لولئم، منها 
�إقام��ة �لفعالية يف مكان مفتوح �أن �أمكن؛ 
و�سمان �لتهوية �لكافي��ة للمكان وتدفق 
�له��و�ء فيه، وتق�سر م��دة �لفعالية قدر 
�لإم��كان للح��د م��ن ّ �حتم��الت �لتعر�س 
لإقام��ة  �لأف�سلي��ة  و�إعط��اء  للع��دوى، 
جمموع��ات  يف  و�لفعالي��ات  �ل�سعائ��ر 
يف  �إقامته��ا  م��ن  ب��دل  متع��ددة  �سغ��رة 

جماعات كبرة.
بالتباع��د  �للت��ز�م  ب�س��رورة  ووجه��ت 
�جل�سدي بن �حلا�سرين جلو�ًسا ووقوفا، 
من خ��الل تعين �أماك��ن خم�س�سة مبا يف 
ذلك عن��د �أد�ء �ل�سلو�ت و�أثناء �لو�سوء 
وفى مر�فق �لو�س��وء �جلماعية، وكذلك 
يف �ملناط��ق �ملخ�س�س��ة خلل��ع �لأحذي��ة، 
وتنظي��م عدد وتدف��ق �لأ�سخا�س �لذين 
دور  ويغ��ادرون  ويح�س��رون  يدخل��ون 
�لعب��ادة �أو �لعتبات �لديني��ة �أو �لأماكن 
�لأخ��رى ل�سمان �لتباعد بينهم يف جميع 
�لأوقات، بالإ�سافة على �لنظر يف �تخاذ 
تد�ب��ر �سه��ل تتب��ع �ملخالط��ن يف حالة 
ب��ن  باملر���س  م�س��اب  �سخ���س  حتدي��د 

�حلا�سرين يف فعالية معينة.

خطط حكومية الستقبال "شهر رمضان" بغزة
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غزة- �لر�أي- نهى م�سلم
كباق��ي م�ست�سفي��ات وز�رة �ل�سح��ة بقطاع 
غ��زة، �تخذت م�ست�سفى �لعي��ون �إجر�ء�ت 
جائح��ة  ملو�جه��ة  ووقائي��ة  �حرت�زي��ة 
�ملر�س��ى  حي��اة  عل��ى  و�حلف��اظ  كورون��ا 

و�لطو�قم �لعاملة.
فمنذ تف�سى وباء كورونا يف �لدول �ملجاورة 
عم��دت وز�رة �ل�سحة بكاف��ة مر�فقها �ىل 
�تخ��اذ �لتد�ب��ر �لحرت�زي��ة و�لوقائي��ة 
ملو�جهة هذ� �لوباء، حيث طبقت م�ست�سفى 
�لعي��ون كاأح��د مر�ف��ق وز�رة �ل�سحة تلك 
�لج��ر�ء�ت عل��ى ع��دة مر�حل م��ن خالل 
و�س��ع ع��دة بروتوك��ولت للتعام��ل مع كل 

مرحلة على حدة.
مدي��ر ع��ام �مل�ست�سفي��ات ب��وز�رة �ل�سح��ة، 
�أ�س��اد  �سب��اح  �ل�س��الم  عب��د  �لدكت��ور 
بالإج��ر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية �لتي 
طبقتها م�ست�سفى �لعيون على عدة مر�حل 
ملو�جه��ة جائح��ة كورون��ا، ل�سم��ان �سالمة 
�ملر�س��ى و�لطو�ق��م �لعامل��ة، د�عيا جميع 
�مل�ست�سفي��ات باحلذو بنف���س �لآلية د�خل 

م�ست�سفياتهم.

*المرحلة التمهيدية
م�ست�سف��ى  مدي��ر  �أو�س��ح  �ل�سي��اق  وف��ى 
مت  �أن��ه  د�وود،  ح�س��ام  �لدكت��ور  �لعي��ون 
تق�سي��م �لعم��ل على مر�حل �أوله��ا �ملرحلة 
�لتمهيدي��ة وه��ي مرحل��ة �لتثقي��ف ون�سر 
�لوع��ي؛ حي��ث قام��ت �مل�ست�سف��ى من خالل 
جلن��ة �ملر��سة و�لوفي��ات بتقدمي عدد من 
�لطو�ق��م  لكاف��ة  �لتثقيفي��ة  �ملحا�س��ر�ت 
�لعامل��ة يف �مل�ست�سف��ى مبختل��ف كو�دره��ا، 
للتعريف مباهية �ملر�س و�لفرو�س �مل�سبب 
ل��ه، وكاف��ة �ملعلوم��ات �لعلمي��ة �ملعروف��ة، 
بالإ�سافة لآخ��ر �لدر��سات و�لح�سائيات 

�ملنت�سرة عنه عامليًا.
م��ن  �مل�ست�سف��ى  :" عمل��ت  د�وود  و�أ�س��اف 
خ��الل جلنة مكافحة �لعدوى بن�سر �لوعي 
ع��ن  و�ملو�طن��ن  �ملر�س��ى  ل��دى  و�ملعرف��ة 
ه��ذ� �لوباء من خ��الل �لو�سائ��ل �ملتاحة ) 
برو�س��ور�ت، بو�س��رت�ت تعليم��ات مكتوب��ة 
عل��ى من��اذج �ملر�جعة ، و عرو���س �لفيديو 
�لر�س��ادي  �لدلي��ل  تعمي��م  جان��ب  �إىل   )
للتعام��ل مع فايرو�س كورون��ا �لذي و�سعته 
�للج��ان �ملخت�س��ة بال��وز�رة، و�لتاأك��د م��ن 
�لط��الع علي��ه م��ن ِقب��ل كاف��ة �لطو�ق��م 

�مل�سئولة .
يف  �لعامل��ن  بتدري��ب  �لب��دء  �إىل  و�أ�س��ار 
�مل�ست�سف��ى عل��ى دلي��ل �لتعامل م��ع مر�سى 
�مل�ستب��ه  �ملر�س��ى  و  �لتنف�س��ي  �جله��از 
باإ�سابته��م بكوفي��د 19، و�ملر�س��ى �ملوؤك��د 
��سابته��م باملر�س، من ِقب��ل جلنة مكافحة 
�لذي��ن  و�ملعني��ن  �مل�ست�سف��ى،  يف  �لع��دوى 
ح�سرو� �ل��دورة �لتي نفذتها تنمية �لقوى 

�لب�سرية للكو�در �ملخت�سة.
و�أك��د مدي��ر �مل�ست�سفى على �أن��ه مت �تخاذ 
�أق�س��ى �جلهوزي��ة و�ملخ��زون �لحتياط��ي 
من و�سائ��ل وم�ستلزمات �حلماية )�لكحول 
جل، �لأقنع��ة وغره، وتغطية تو�فرها يف 
كاف��ة مر�ف��ق �مل�ست�سفى و�سهول��ة �لو�سول 

�إليها من ِقبل جميع �ملوظفن.
�إىل جان��ب ذل��ك، لف��ت �أن �مل�ست�سفى قامت 
بت�سكي��ل جلن��ة مكافح��ة فرو���س كورون��ا 
د�خ��ل �مل�ست�سف��ى بال�س��رت�ك ب��ن �إد�رة 
�لع��دوى  مكافح��ة  جلنت��ي  �مل�ست�سف��ى، 
و�ملر��س��ة و�لوفي��ات ��ساف��ة �ىل تفعي��ل 

للعي��اد�ت،  نظ��ام تفوي��ج دخ��ول �ملر�س��ى 
و�عتماد �لتباعد بن �مل�سافات بن �ملر�سى 
�مل�ست�سف��ى  تو��س��ل  �أن  عل��ى  و�ملر�جع��ن، 
�لعلي��ا،  �لد�ر�ت  م��ع  �مل�ستم��رة  �ملتابع��ة 
عل��ى  �ملر�س��ى  �نت�س��ار  �خب��ار  وتط��ور�ت 

م�ستوى �لعامل .

المرحلة األولى
مدي��ر  يو�س��ح  �لأوىل  �ملرحل��ة  وح��ول 
م�ست�سف��ى �لعي��ون، �أن هذه �ملرحل��ة �أطلق 
م�ست��وى  ورف��ع  �لإع��د�د  مرحل��ة  عليه��ا 
�جلهوزية يف حال��ة ظهور حالت �يجابية 
لالإ�ساب��ة بكوفيد 19 د�خل مر�كز �حلجر 
يف قط��اع غزة، بالتز�من م��ع دخول �أعد�د 
م��ن �مل�سافرين ل��دول ظهر فيه��ا �ملر�س من 

خالل �ملعابر �إىل �لقطاع.
وبناء على تعليم��ات �لإد�رة �لعليا وح�سب 
تعمي��م عطوفة وكيل وز�رة �ل�سحة، يقول 
�لعي��اد�ت  يف  �لعم��ل  �إيق��اف  مت  د�وود  د. 
زي��ار�ت  و�إيق��اف  و�لعملي��ات،  �خلارجي��ة 
�ملر�سى، وعليه مت دع��م �لطو�رئ بطو�قم 
طبي��ة وفنية و�د�رية على م��د�ر �ل�ساعة، 
لفت��ا �ىل تطبيق نظام �لعمل باملجموعات 
لع��دد م��ن �لفئ��ات �لطبية، به��دف حماية 
�ملوظفن وتقليل ن�سبة تعر�سهم لالإ�سابة، 
و�ل��ذي يخدم دعم �خلدم��ات وتوفرها مبا 
يت��الءم م��ع �لحتي��اج �لفعل��ي عل��ى م��د�ر 

�ساعات �ليوم.

الفرز في الطوارئ
و�أ�س��ار �إىل تفعي��ل نظ��ام �لف��رز يف ق�س��م 
مت  حي��ث  �حل��ر�ري،  و�لتقيي��م  �لط��و�رئ 
يق��وم  ومتكام��ل  خمت���س  طاق��م  توف��ر 
عب��ارة  و�لتقيي��م  �لف��رز  نقط��ة  بتغطي��ة 
ع��ن طبي��ب ومتري���س و�إد�ري عل��ى م��د�ر 
م��ع  �لتعام��ل  �سيا�س��ات  وو�س��ع  �ل�ساع��ة، 
�حلالت �ملختلفة و�ج��ر�ء�ت �لعمل معها، 
كما �أع��دت chick list للفرز بال�ستعانة 

باملخت�سن.

خيمة لفرز المرضى
و �أردف مدي��ر م�ست�سفى �لعي��ون بالقول:" 
�ملر�س��ى  بف��رز  مت توف��ر خيم��ة خا�س��ة 
و�لعم��ل بنظ��ام خا���س م��ن خ��الل �إغ��الق 

�سات��ر  عليه��ا  ويو�س��ع  �لكب��رة  �لبو�ب��ة 
حلج��ب �لروؤي��ا من �خل��ارج وو�س��ع كر��سي 
�لد�خ��ل  م��ن  �لبو�ب��ة  عل��ى  �حتياطي��ة 
بحيث يت��م �لبتع��اد حو�يل ثالث��ة �أمتار 
ع��ن �لنتظ��ار م��ن �لبو�بة لو�س��ع �خليمة 
للف��رز، كم��ا ويوج��د طبي��ب و ممر���س يف 
خيم��ة �لف��رز ذوي كف��اءة معروف��ة، �إىل 
جان��ب وج��ود �سرط��ي �أم��ن �أم��ام �خليم��ة 
ل�سب��ط �لم��ور و �إد�ري للتوجي��ه و�سب��ط 

�لزدحام.
�ل�سغ��رة  �جلنوبي��ة  �لبو�ب��ة  �أن  ون��وه 
للم�ست�سف��ى تكون لدخ��ول وخروج �ملر�سى 
�لزدح��ام  ع��دم  ومر�ع��اة  �ل�سب��ط  م��ع 
عل��ى �لبو�ب��ة �أثن��اء �لدخ��ول و�خل��روج، 
ومر�ع��اة عدم �ملكوث للمر�س��ى و�ملر�فقن 
�أثن��اء �لفرز و�لفح�س ف��رتة طويلة، وبعد 
عملي��ة �لفرز من �ملمر���س و�لطبيب يوجه 
�ملري���س م��ع مر�ف��ق و�ح��د فق��ط �إن ل��زم 
�لأم��ر �إىل �لكات��ب وم��ن ث��م �إىل �لطو�رئ 
للفح���س، مو�سح��ا �أن م��ن ي�ستبه ب��ه بناء 
على �لعر��س �لتنف�سية يتم �لتعامل معه 
ح�س��ب �لنظام �ملوج��ود كمري�س م�ستبه �أو 

م�ساب .
وي�ستكم��ل د�وود:" قام��ت جلن��ة مكافحة 
جلن��ة  م��ع  بالتع��اون  �ملركزي��ة  �لع��دوى 
با�ستكم��ال  �لد�خلي��ة  �لع��دوى  مكافح��ة 
تدريب كافة طو�قم �لعاملن يف �مل�ست�سفى 
�جله��از  مر�س��ى  م��ع  �لتعام��ل  دلي��ل  عل��ى 
باإ�سابته��م  �مل�ستب��ه  و�ملر�س��ى  �لتنف�س��ي 
��سابته��م  �ملوؤك��د  و�ملر�س��ى   ،19 بكوفي��د 
باملر���س، حي��ث مت �جناز ما يق��ارب ن�سبته 
تدري��ب �أك��رث م��ن 90 % م��ن �لعامل��ن يف 

�مل�ست�سفى.
و�أك��د عل��ى �أن جلن��ة �إد�رة �لزم��ة �لت��ي 
وروؤ�س��اء  �مل�ست�سف��ى  �د�رة  م��ن  تتثم��ل 
جلن��ة  و�أع�س��اء  �لطبي��ة،  �ملجموع��ات 
د�ئ��م  �نعق��اد  عل��ى  �لفرو���س  مكافح��ة 
وب�س��كل يوم��ي وم�ستم��ر للجن��ة، للوق��وف 
على م�ستج��د�ت �لو�سع و�تخ��اذ �لقر�ر�ت 
�إد�رة  �لت��ي تخ��دم  �لالزم��ة و�لتعميم��ات 

�ملرحلة.
بتوف��ر  ق��ام  �مل�ست�سف��ى  �أن  �إىل  وي�س��ر 
جه��از حممول ورق��م ج��و�ل مت تخ�سي�سه 
لال�ست�س��ار�ت �لطبي��ة ع��رب �لهات��ف يعمل 

�خلدم��ات  يق��دم  �ساع��ة   24 م��د�ر  عل��ى 
�ل�ست�ساري��ة ع��دد م��ن �لأطب��اء �ملوؤهل��ن 
و�س��ع  جان��ب  �إىل  �لكف��اءة،  و��سح��اب 
�خلط��ط �لالزم��ة لإد�رة �مل��و�رد و�ملتوف��ر 
م��ن م�ستلزم��ات �لتعقي��م و�حلماي��ة، مب��ا 
ي�سمن توفر �حلماي��ة، ويخدم �لتقنن يف 

�ل�ستخد�م.
ب��ن  و�لتكام��ل  �لتع��اون  عل��ى  �س��دد  و 
يف  �ملختلف��ة  و�لتخ�س�س��ات  �خلدم��ات 
�مل�ست�سف��ى �لأخرى، حيث عملت �مل�ست�سفى 
يف �ط��ار عمله��ا �لتخ�س�س��ي كنقط��ة ف��رز 
�أي�س��ا ملر�س��ى �جله��از �لتنف�س��ي، ومت و�سع 
�ل�سيا�س��ات و�لآلي��ات للتو��سل مع �لأطباء 
�لخ�سائي��ن يف م�ست�سفى �ل�سفاء، و�لعمل 
عل��ى تهيئة غرفة خا�سة بالعزل للمر�سى 
كورون��ا،  بفايرو���س  باإ�سابته��م  �مل�ستب��ه 
و�لذي��ن تظه��ر عليه��م عالم��ات �ل�ساب��ة 

باجلهاز �لتنف�سي.
د�وود �أ�س��ار �أن �مل�ست�سف��ى قام��ت بفح���س 
ع��دد م��ن �ملر�س��ى �ملحجوري��ن م��ن خ��الل 
�آلي��ة عر���س معتم��دة وموثقة م��ن بد�ية 
�لتو��س��ل م��ا ب��ن �جله��ات �ملعني��ة و�د�رة 
�مل�ست�سف��ى، و�لعم��ل باآلية �ي�س��ال وعر�س 
�ملري�س على طبي��ب �لعيون يف �إطار �تخاذ 
كاف��ة �لج��ر�ء�ت �لت��ي حتم��ي �ملوظفن، 

ومتنح �ملري�س حقه يف �لعالج.

المرحلة الثانية
و عل��ى �سعي��د �ملرحل��ة �لثاني��ة �أو�س��ح د. 
�لعي��ون  خدم��ات  تفعي��ل  مت  �أن��ه  د�وود 
�لأ�سا�سي��ة مبا يق��ارب 70 % ،حيث قامت 
�ملرحل��ة  ه��ذه  ب��اإد�رة  �لعي��ون  م�ست�سف��ى 
باعتباره��ا مرحل��ة �نتقالية، بع��د توقف 
�خلدم��ات يف �لعيادة �خلارجية و�لعمليات 
، وتر�ك��م �ملو�عيد لعدد كب��ر من �ملر�سى، 
وبناء عل��ى تعليم��ات �لد�ري��ة �لعليا يتم 
�لعم��ل بتفعي��ل �خلدم��ات تدريجي��ا ، مب��ا 
و�لج��ر�ء�ت  بال�سيا�س��ات  �لعم��ل  يخ��دم 
،وتفعي��ل  �ل�سابق��ة  �لف��رتة  يف  �ملعتم��دة 
تق��دمي �خلدم��ات �لأ�سا�سي��ة للمر�س��ى ) 
عي��اد�ت تخ�س�سي��ة ، خدم��ات جر�حية ، 
خدم��ات ت�سخي�سية ، فحو�سات وتقييمات 

ب�سرية ( �ىل جانب منع �لكتظاظ .
و�أك��د عل��ى دعم �لعم��ل يف ق�س��م �لطو�رئ 

�حلفاظ عل��ى �لطو�ق��م وحمايتهم بكافة 
�لو�سائ��ل �لالزم��ة، وم�ستلزم��ات �لوقاي��ة، 
و�حلفاظ على �ملر�س��ى وحمايتهم باتخاذ 
من��ع  )�لف��رز،  �لالزم��ة  �لتد�ب��ر  كاف��ة 

�لكتظاظ، �لتباعد وو�سع م�سافات(.

العيادات الخارجية
و�أو�س��ح �أن��ه يتم رف��د �لعي��ادة �خلارجية 
�لأول �لت�س��ال  م��ن م�سدري��ن،  باملر�س��ى 
على �ملر�سى �أ�سحاب �ملو�عيد �ل�سابقة، مع 
مر�ع��اة طبيع��ة �حلالة وم��دى �حتياجها 
للمتابع��ة و�لتقيي��م ب�س��ورة م�ستم��رة، �أما 
�مل�س��در �لث��اين فه��و �حلالت �لت��ي حت�سر 
لفحو�س��ات  وحتت��اج  �لط��و�رئ،  لق�س��م 

وتقييمات يف �لعيادة �خلارجية.
*�لعمليات �جلر�حية

و عل��ى �سعيد �لعمليات ب��ن د�وود �أنه يتم 
�لت�سال على عدد م��ن �ملر�سى �ملجدولن، 
باختي��ار  �لق�س��م  رئي���س  يق��وم  بحي��ث 
�حلالت ح�سب �لولوي��ة ومدى �لعجولة، 
بعد �لرج��وع للملفات �لطبي��ة، وي�ستدعى 
ع��دد �ملر�س��ى مب��ا ي�سمح لت�سغي��ل غرفتن 
عملي��ات م��ن �أ�س��ل ثالثة غ��رف يف �لق�سم 
،كما و جترى عمليات �ل�سبكية و�جللوكوما 

�لطارئة جترى يف كل �لأيام.

خدمات الطوارئ
وب��ن �أن��ه يت��م دع��م �لط��و�رئ �إىل جانب 
 ، ممر���س   ، ب�)طبي��ب  �لأ�سا�س��ي  �ل��كادر 
�د�ري ( عل��ى مد�ر فرت�ت �لعم��ل، وتعزيز 
نظ��ام �لف��رز بالإج��ر�ء�ت �لحرت�زي��ة ، 

وم�ستلزمات �لوقاية.
و �أك��د مدي��ر م�ست�سفى �لعي��ون على �لعمل 
بنظ��ام �لفرز على �لهات��ف ، مبا يعني عند 
�لت�س��ال عل��ى �ملر�سى للح�س��ور ) عيادة ، 
�أو عمليات ( يتم �ل�ستف�سار منهم و�سوؤ�لهم 
عن �لو�س��ع �ل�سحي �لع��ام ،ويعطى ملري�س 
�لعي��ادة �خلارجي��ة وق��ت للح�س��ور بفارق 
رب��ع �ساعة ع��ن �ملري�س �لآخ��ر ،كما و يتم 
فرز وتقييم كافة �ملر�سى �لذين يح�سرون 
للم�ست�سف��ى لتلق��ي �خلدم��ات �ملختلف��ة يف 
نقطة �لفرز �لرئي�سي��ة بناء على ��ستبيان 
بالدخ��ول  للمري���س  ي�سم��ح  ول   ، �لف��رز 
و�حلرك��ة د�خ��ل �مل�ست�سف��ى ب��دون ن�سخة 
�ل�ستبي��ان �ل��ذي ح�س��ل علي��ه ،لفتا �ىل 
�ل�سم��اح للمري�س با�سطحاب مر�فق و�حد 
يف ح��ال �حت��اج . وب��ن �أنه يت��م �لعمل يف 
كاف��ة �ملر�ح��ل م��ع �لتاأكي��د عل��ى �أهمي��ة 
�لفئ��ات  مبختل��ف  �لك��و�در  كاف��ة  �لت��ز�م 

بو�سع �لكمامة طو�ل �ساعات �لعمل.

*المرحلة الثالثة
�أم��ا �ملرحل��ة �لثالث��ة ق��ال د. د�وود �إن��ه 
و�د�رة  �لعم��ل  بروتوك��ول  و�س��ع  �سيت��م 
بتعميم��ات  بالأخ��ذ  �لأخ��رى  �ملر�ح��ل 
م�ست��وى  ح�س��ب  �لعلي��ا  �لد�رة  وق��ر�ر�ت 
�حلالة و�لبق��اء على �خلدمات �ل�سا�سية 
للعي��ون، و�حلف��اظ عل��ى ح��ق �ملري���س يف 
�لتقيي��م و�ل�ست�سارة و�لع��الج، وبالأخ�س 
ك��ون م�ست�سف��ى �لعي��ون �ملرج��ع �لرئي���س 
خلدم��ات ط��ب وجر�ح��ة �لعي��ون يف قطاع 
غزة، �ىل جانب �لو�سع �لعام، على م�ستوى 
�لع��امل ، و�ل��دول �ملج��اورة ، بالتز�م��ن مع 
دخ��ول �سه��ر رم�س��ان �ملب��ارك و�عتب��ار�ت 
�لعمل فيه، وتعزيز بروتوكولت �لعمل يف 

�ملر�حل �ل�سابقة، و�ل�سيا�سات �ملعتمدة .
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غزة- �لر�أي- نهى م�سلم
مهنته��م �لإن�ساني��ة كان��ت �أعم��ق م��ن �أن 
يفكر �أحدهم بالرف���س �أو �لقبول للعمل 
د�خ��ل م�ست�سف��ى للحجر �ل�سح��ي، فكان 
�لق��ر�ر �سريع��ا و�سائب��ا يف ذ�ت �للحظ��ة 
ليكون��و� بجانب �ملر�س��ى د�خل م�ست�سفى 
خ�س���س  �ل��ذي  �لرتك��ي  �ل�سد�ق��ة 
ل�ستقب��ال �لعائدي��ن م��ن �أبن��اء �لوط��ن 

وخا�سة �ملر�سى.
م�ست�سف��ى  يف  �ملقيم��ن  �لأطب��اء  �أح��د 
�ل�سد�ق��ة للي��وم �ل�ساد���س عل��ى �لتو�يل 
كغ��ره  كورون��ا  فايرو���س  م��ع  للتعام��ل 
ي�س��اوره بع�س �لقل��ق لكن عمل��ه كطبيب 
يفر�س علي��ه �أن يكون بجانب �ملر�سى يف 
�أي بقع��ة من �لأر���س، ليقول:" يف بد�ية 
�لأم��ر كان �لق��ر�ر �سعب��ا كون��ه �سيك��ون 
بعي��د� عن �أهل��ه وذوي��ه لكن �سرع��ان ما 
حت��ول �ل�سع��ور �إىل �إن�س��اين لطامل��ا كانت 
خدم��ة له��وؤلء �ملر�س��ى �لذي��ن تختل��ف 
�أمر��سه��م ما ب��ن �لأور�م و�لكل��ى ومنهم 
م��ن �أج��رى عملي��ات جر�حي��ة بحاج��ة 

�إىل عناي��ة فائق��ة. وي�سي��ف:" نتعام��ل 
و�تخ��اذ  بال��غ  باهتم��ام  �ملر�س��ى  م��ع 
�ج��ر�ء�ت �لوقاي��ة و�ل�سالم��ة و�رتد�ء 
�ل��زي �خلا���س للوقاية من �لع��دوى عند 
تعاملن��ا مع �ملر�سى حفاظا على �سالمتهم 

و�سالمتنا ليختم "نحن هنا ل�سالمتكم".
�لطبي��ب �لآخ��ر يف م�ست�سف��ى �ل�سد�ق��ة 
مل ياأخ��ذ وقتا كبرً� م��ن �لتفكر خلدمة 
�أبناء �سعبه م��ن �لعائدين �ملر�سى ليكون 
بجانبه��م كزميل��ه؛ مل يت��و�ن ع��ن ذل��ك 
تلق��ى  و�أن��ه  خا�س��ة  �لإن�س��اين  �ل��دور 
وزمالئ��ه دور�ت يف �ج��ر�ء�ت �ل�سالم��ة 
و�لوقاية يف تنمي��ة �لقوى �لب�سرية �إىل 
�ملتق��دم  �لقل��ب  �إنعا���س  يف  دورة  جان��ب 
�حل��الت،  كاف��ة  م��ع  للتعام��ل  توؤهل��ه 
بالإ�ساف��ة �إىل �ل�ستعان��ة و�مل�س��ورة م��ع 
�مل�سئول��ن و�ل�ستف�س��ار ع��ن �أي معلوم��ة 

تخ�س �ملحجورين.
�أخ�سائي  وحمم��د" �أبن��اء  و�آ�س��ر  "�سب��ا 
�لأ�سع��ة عب��د �ل�سالم �حلاج �ل��ذي تتوق 
�لث��الث  ذوي  "�أ�س��ر"  خا�س��ة  لروؤيته��م 

�سن��و�ت �ل��ذي كان ل�سيقا لو�ل��ده، �ليوم 
يفتق��د "�حل��اج" ه��ذه �مل�ساع��ر �لأبوية 
لتغل��ب علي��ه �مل�ساع��ر �لن�سانية خلدمة 
�ملر�س��ى ليك��ون قر�ره �أن يك��ون بجانبهم 
ق��ر�ر �ختي��اري تطوع��ي، �ل��ذي مل يعلم 
به �أف��ر�د �أ�سرته، و�لذي��ن �أ�سرهم �لقلق 
وخا�س��ة و�لدت��ه �لت��ي مل تع��رف للن��وم 
طريف��ا من��ذ �كت�ساف حالت��ن يف �حلجر 

�ل�سحي بلو بيت�س.
كان "�حل��اج" �سعيد� بقبوله للعمل د�خل 
م�ست�سف��ى �ل�سد�ق��ة �لرتك��ي ليعتربه��ا 
جترب��ة جدي��دة و�إن�ساني��ة يف �أن و�حد� 
م�س��ر� �ىل �أن��ه مت �ج��ر�ء �س��ور �أ�سع��ة 
ل�ستة حالت م��ن �لعائدين متخذ� بذلك 
و�ل�سالم��ة  �لوقاي��ة  �ج��ر�ء�ت  جمي��ع 
و�رتد�ء �لزي �خلا�س بهم و�ملختلف "زى 

."exray
يط��وع  �ن  �لم��كان  ق��در  "يح��اول  "�حل��اج 
خدم��ات �ل�سع��ة للمر�س��ى و�إج��ر�ء �ل��الزم 
له��م كم��ا و�أت��اح له��م �لتو��س��ل م��ع �أطبائهم 
خ��ارج قط��اع غ��زة م��ن خ��الل �ر�س��ال �س��ور 

�ل�سع��ة له��م ع��رب و�سائ��ل �لتو��س��ل ملتابعة 
�حلالة وليطمئن �ملري�س على �سحته وي�سعر 

بالر�حة �لنف�سية يف ظل �لو�سع �حلايل.

فقد التواصل
للي��وم �خلام�س على �لت��و�يل مل يتو��سل 
�ملمر���س "ف��ادى �لع��و�ودة" رئي�س فريق 
�لتمري�س يف م�ست�سفى �ل�سد�قة �لرتكي 
م��ع �أبنائه وذوي��ه نظر� لتخ��اذه �أق�سى 
حي��ث  و�لوقاي��ة  �ل�سالم��ة  �إج��ر�ء�ت 
متابع��ة �حل��الت ب�س��كل يوم��ي مبع��دل 
ث��الث م��ر�ت يومي��ا ومتابع��ة �لعالم��ات 
�حليوية للمر�سى و�إعطائهم �أدويتهم يف 

مو�عيدها.
�لعناية  يف  يعمل  كان  "�لعو�ودة" �ل��ذي 
�لأق�س��ى  �سه��د�ء  م�ست�سف��ى  يف  �ملكثف��ة 
من��ذ )14 عاما( و�أب لث��الث �أطفال يرى 
�أن مهنت��ه �ملالئكية حتت��م عليه �أن يكون 
بجانب �ملر�سى بق��ر�ر �ختياري منه دون 
�لتفكر للحظة يف �لرت�جع، مثمنا جهود 
وز�رة �ل�سح��ة و د. حمم��د �أب��و �سلمي��ة 

رئي���س جلن��ة �لط��و�رئ �لذي يوف��ر لهم 
كل م��ا يحتاجونه د�خل �حلجر �ل�سحي، 
ثق��ة  عل��ى  �أنن��ا  �سعب��ه  �أبن��اء  مطمئن��ا 
�ل�سحي��ة  �لطو�ق��م  مبجه��ود�ت  عالي��ة 
د�خل �حلج��ر وخارجه �لت��ي تعمل على 
مد�ر �ل�ساعة لتطبي��ق كافة �لجر�ء�ت 

�لحرت�زية ملو�جهة فرو�س كورونا.
تاأهيل نف�سي �إىل جانب عملهم �لإد�ري يف 
م�ست�سفى �ل�سد�قة ليقول �ملدير �لإد�ري 
�ي��اد برهوم وه��و �أب ل�سبعة �أبن��اء، كان 
ب��كل  عمل��ه  لي��وؤدي  �ختي��اري  ق��ر�ر�ه 
حمبة و�سرور وهو يقوم بخدمة �ن�سانية 
للمر�س��ى خا�سة ممن لي���س لهم مر�فقن 
ليتو��سل مع ذوي �ملر�سى ويطمئنهم على 
�سح��ة مري�سه��م، ويق��ول: بال�سر�كة مع 
�لأخ��وة يف وز�رة �لد�خلي��ة نوؤم��ن كافة 
�حتياجات �لعائدي��ن وعمليات �لتن�سيق 
و�لتاأهي��ل  �لد�ري��ة  �لتقاري��ر  ور�س��د 
�لنف�س��ي للمر�سى ليخت��م: "�سنوزع وردة 
عل��ى كل مري���س مبنا�سب��ة ق��دوم �سه��ر 

رم�سان �ملبارك".

الطواقم الصحية.. تفاني في العمل لمواجهة "كورونا"
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غزة- �لر�أي:
�سه��ر رم�س��ان �ملب��ارك يع��ود ه��ذ� 
�لعام بوجه حزين على قطاع غزة 
و�سكان��ه، فم��ا ز�ل �حل�س��ار قائمًا، 
و�ل�سح��ي  �لقت�س��ادي  و�لو�س��ع 
�سعب للغاية، و�لعقوبات �ملفرو�سة 
م��ن قب��ل �ل�سلط��ة �لفل�سطينية يف 
ر�م �هلل م�ستم��رة بنف���س �لوترة، 
يف ظ��ل �نته��اج �سيا�سي��ة �لتهمي�س 
�لتربع��ات  م��ن  وحرمانه��ا  لغ��زة، 
و�مل�ساع��د�ت، خا�سة يف ظل �نت�سار 

وباء كورونا هذ� �لعام.
فغ��زة ت�ستقبل ه��ذ� �لع��ام رم�سان 
وق��د �أنهكها �حل�س��ار �لظامل، �لذي 
ب��ل  �حلي��اة،  مناح��ي  كاف��ة  ط��ال 
وقتله��ا دون �ساب��ق �ن��ذ�ر، ح�س��ار 
و�لن�س��اء  �لأطف��ال  ثمن��ه  يدف��ع 
و�ل�سي��وخ، و�ل�سب��اب، فيم��ا �نت�س��ر 
�لعائ��الت،  خمتل��ف  ب��ن  �لفق��ر 
وز�دت �لأو�س��اع �سوءً�، خا�سة هذ� 
�لع��ام، �ل��ذي ي�سه��د نكب��ة جديدة 
�أحلت به ج��ر�ء �نت�سار وباء عاملي 
�أح��دً�،  يرح��م  مل  وب��اء  جدي��د، 
و�سب��ب رك��ودً� �قت�سادي��ًا �إ�سافي��ًا 
يف قط��اع غزة، �ل��ذي يع��اين �أ�ساًل 

م��ن ويالت �لإغ��الق �خلان��ق �لذي 
يفر�سه �لحتالل �لإ�سر�ئيلي �أمام 

�سمت �لعامل �أجمع.
فوب��اء كورون��ا �خلط��ر جع��ل م��ن 
غالبية �لنا�س �جللو�س يف بيوتهم، 
و�أ�سبحت �لكثر من �مل�سانع و�ملحل 
�لتجارية وبع�س �ملهن م�سلولة �ىل 
حد كب��ر، ليدفع ثمن ه��ذ� �لو�سع 
�جلدي��د كل �سخ���س كان �عتم��اده 
بع��د �هلل على قوت��ه �ليومي، �لذي 
بال��كاد ي�س��د رمق��ه ورم��ق عائلت��ه 

و�أطفاله.
تهمي�س��ًا  جن��د  كل��ه  ه��ذ�  و�أم��ام 
متعم��دً� م��ن قبل حكوم��ة ر�م �هلل 
للقط��اع �ملحا�س��ر، ليو�ج��ه م�سره 
بنف�سه بالرغم م��ن �جلهد �لدوؤوب 
وموؤ�س�ساته��ا  رجالته��ا،  قب��ل  م��ن 
�حلكومي��ة، �لذين يو��سل��ون �لليل 
�لأم��ن  توف��ر  �أج��ل  م��ن  بالنه��ار 
�ل�سح��ي و�لغذ�ئ��ي للمت�سررين من 
�حل�س��ار و�لوب��اء، خا�س��ة يف �سهر 
رم�س��ان �ملبارك، �ل��ذي يختلف عن 
بقي��ة �ل�سه��ور م��ن حي��ث �لع��اد�ت 
و�لطقو���س �لتي ورثوه��ا و�عتادو� 

عليها يف كل عام.

ومل ت�سف��ع حالة �لط��و�رئ �ملعلنة 
�لفل�سطيني��ة ب�سب��ب  يف �لأر��س��ي 
جائح��ة كورن��ا، فلم تغ��ر حكومة 
ر�م �هلل م��ن �سيا�سته��ا حتى يف مثل 
هذه �لظروف �ل�سعبة، بل ��ستمرت 
�لت��ي  و�لإج��ر�ء�ت  �لعقوب��ات  يف 
تزي��د �خلناق �ىل جان��ب �حل�سار، 
م��ن  و�أهله��ا، وتتن�س��ل  عل��ى غ��زة 
م�سوؤولياته��ا �جتاه �لقطاع، خا�سة 

�لقطاع �ل�سحي �ملت�سرر �لأول.
حتى ما يطلق عليه �سندوق )وقفة 
عز( ملو�جهة �لآثار �ل�سلبية جر�ء 
فرو���س كورونا، مل تب��دي �ل�سلطة 
م��ن  في��ه  م�سارك��ة  �أو  �هتم��ام  �أي 
قطاع غ��زة، ما يوؤك��د �أّن لديها نية 
مبيت��ة بع��دم منح غ��زة ح�سته من 

�لتربعات و�لدعم �لدويل.
جلن��ة متابع��ة �لعم��ل �حلكومي يف 
قط��اع غزة �أكدت م��ر�رً� �أّن �لقطاع 
مل ي�سله �أي دعم �أو م�ساعد�ت منذ 
بد�ي��ة جائحة كورون��ا، رغم �ملبلغ 
�ل��ذي و�س��ل �إىل �ل�سلط��ة، و�ملقدر 
بن 50 و60 مليون دولر �أمركي.

فالأوىل عل��ى حكومة ر�م �هلل كما 
تق��ول �للجنة، �أن ترف��ع �لعقوبات 

فورً�ن و�أن تعمل على زيادة ح�ستها 
من �مل�ساعد�ت ولي�س �لعك�س لغزة، 
�لتي تعاين يف �لأ�سل من نق�س كبر 
�لطبي��ة  و�مل�ستلزم��ات  �ل��دو�ء  يف 
فال��دول  �ملخربي��ة،  و�لأدو�ت 
�لكب��رة �ملتقدم��ة مل ت�ستطع بكل 
م��ا متل��ك م��ن �إمكاني��ات �أن تو�جه 
كورون��ا، وعلي��ه فاإن غ��زة �أحوج ما 
تكون لدعمها ملو�جه��ة هذ� �لوباء 
بل ورفع �حل�سار عنها باأ�سرع وقت.

وم��ن �لناحية �لدينية وكما يعرف 
�جلميع �أن �سه��ر رم�سان �ملبارك له 
طقو���س خا�سة، ولي��ايل تكرث فيها 
�س��الة �لرت�وي��ح و�لقي��ام وزيار�ت 
�لأرح��ام، �إل �أن هذ� �لعام 2020، 
كورون��ا  فرو���س  لنت�س��ار  ونظ��رً� 
ل  فل�سط��ن،  وو�سول��ه  �لع��امل  يف 
خ��روج م��ن �ملن��زل، فيم��ا �سي�ستمر 
�إيقاف �سالة �جلمعة و�جلماعة يف 
�مل�ساجد خالل �ل�سهر �ملبارك، وفقًا 
و�ل�س��وؤون  �لأوق��اف  وز�رة  لق��ر�ر 
�تخ��ذ  �ل��ذي  بغ��زة،  �لديني��ة 

��سطر�ريًا ولي�س �ختياريًا.
�أم��ا �لناظ��ر �ىل �لأ�س��و�ق و�ملحال 
خالي��ة  �سب��ه  تر�ه��ا  �لتجاري��ة، 

م��ن �لنا�س، ك�س��وق �لز�وي��ة و�سط 
مدين��ة غزة، �لذي ت��زد�د �حلركة 
في��ه �ىل حد ما، يف مثل هذه �لأيام 
�س��و�ء �لتي ت�سبق رم�س��ان �أو خالل 
�ل�سهر �لف�سيل، فيما يوؤكد �أ�سحاب 
هذه �ملحال �أن غزة تعاين يف �لأ�سل 
من �أو�ساع �قت�سادية مرتدية، على 
�لعام��ل و�ملوظ��ف مع��ًا، �س��ف عل��ى 
ذل��ك جائح��ة كورون��ا �لت��ي �سببت 
يف �رتخاء �قت�س��ادي جديد، يدفع 

ثمنه كالعادة �ملو�طن �لعادي.
�سيحال��ون  �لقط��اع  يف  �ملو�طن��ون 
�لتاأقل��م على و�سع جدي��د و�سعب، 
يف ظل �نت�سار وب��اء كورونا، و�لذي 
و�لعقوب��ات،  �حل�س��ار  �ىل  ي�س��اف 
�ىل  �لأق��ل  عل��ى  وليحافظ��و� 
يجعل��و�  و�أن  �لديني��ة،  طقو�سه��م 
ويعمروه��ا  م�ساج��د  بيوته��م  م��ن 

بالطاعة و�لعبادة.
فل��م يتبق��ى ل�س��كان �لقط��اع �س��وى 
�لأي��ام  ه��ذه  يف  �هلل  �ىل  �لدع��اء 
�ملبارك��ة، �أن يرف��ع عنه��م �حل�س��ار 
�لوب��اء  و�أن يجنبه��م  و�لعقوب��ات، 
و�لب��الء، �ل��ذي �سرق منه��م فرحة 

رم�سان.

غزة تستقبل رمضان في ظل الحصار والعقوبات وكورونا
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غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
يهل رم�سان على �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني 
ه��ذ� �لع��ام بنكهة مل يعت��ادو� عليها طيلة 
�ل�سنو�ت �ملا�سية، م�ساجد مغلقة و�سلو�ت 
معلقة، و�ل�سب��ب جائحة �جتاحت �لعامل، 
قتل��ت و�أ�سابت �ملالين يف خمتلف �لبلد�ن 
و�لأقط��ار، وقط��اع غ��زة مل يك��ن مبن��اأى 
ع��ن ه��ذ� �لوب��اء، ل��ذ� مت �تخ��اذ �لعدي��د 
من �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية ملن��ع �نت�ساره 
د�خلي��ًا، وح��دوث كارث��ة �سحي��ة ل ق��در 

�هلل.
ق��ر�ر وز�رة �لأوق��اف و�ل�س��وؤون �لديني��ة 
با�ستمر�ر �إيقاف �سالة �جلمعة و�جلماعة 
يف �مل�ساج��د ب�سه��ر رم�س��ان، م��ع �إبقاء رفع 
بن��اء  ج��اء  �ملعلوم��ة،  �أوقات��ه  يف  �لأذ�ن 
عل��ى �جتماع��ات مو�سعة ودوري��ة لتقدير 
�ملوق��ف م��ع كب��ار رج��ال �لدي��ن و�لإفتاء، 
باعتب��ار �أن �خلط��ر م��از�ل موج��ودً� فيما 
�لوب��اء  ودف��ع  كورون��ا،  بفرو���س  يتعل��ق 
و�لب��الء قب��ل وقوع��ه �أوىل م��ن حماول��ة 
رفعه بعد وقوع��ه، وبالتايل �حلفاظ على 
�أرو�ح و�سح��ة �ملو�طنن حت��ى تنتهي تلك 

�جلائحة.

بيوتنا محاربنا
�له��ادي  عب��د  د.  �لأوق��اف  وز�رة  وكي��ل 
دع��ا �ملو�طن��ن �إىل �ملحافظة عل��ى �سالة 
�جلماعة يف �لبيوت، و�لقنوت يف �ل�سلو�ت 
�ملفرو�سة؛ و�أن يجعلو� من بيوتهم م�ساجد 

ويعمروها بالطاعة و�لعبادة.
م�س��دًد� عل��ى �س��رورة ع��دم �خل��روج م��ن 
وت��رك  �حلقيقي��ِة،  للحاج��ة  �إل  �ملن��ازل 
و�لأ�س��و�ق  �لعام��ة  �ملر�ف��ق  يف  �لتجم��ع 

و�ملنا�سبات �لجتماعية.
وكي��ل �ل��وز�رة ح��ذر م��ن �أن ع��دم �لت��ز�م 
�ملو�طن��ن باإج��ر�ء�ت �ل�سالم��ة ُيع��د م��ن 
�لتز�مه��م  وع��دم  �ل�سرعي��ة،  �لو�جب��ات 
بالتوجيه��ات �ل�سحي��ة �ملتعلقة بالوقاية، 
و�إبق��اء �لتجمع��ات �لعام��ة، يع��د خمالفًة 
�لعقوب��ة  ي�ستوج��ب  وتفريًط��ا  �سرعي��ًة، 

و�لزجر.
�لأغا طال��ب �جلهات �حلكومي��ة �ملخت�سة 
�لحتياطي��ة،  �لإج��ر�ء�ت  بتكثي��ف 
و�حل��زم م��ع �ملخالف��ن �ملتهاون��ن �لذي��ن 

يعر�سون �ملجتمع للخطر.
كالم �لأغا جاء �ن�سجامًا مع ما قاله رجال 
حي��ث  �لخت�سا���س،  و�أ�سح��اب  �لإفت��اء 
�أو�س��ح عمي��د كلي��ة �ل�سريع��ة و�لقان��ون 

باجلامع��ة �لإ�سالمي��ة د.تي�س��ر �إبر�هيم 
ل�"�ل��ر�أي"، �أن خط��ر �لوباء م��از�ل قائمًا، 
وبالت��ايل �لق��ر�ر �ل��ذي �تخ��ذ يف �ل�سابق 
باإغ��الق دور �لعب��ادة و�مل�ساج��د يف قط��اع 
غزة، �سي�ستمر خ��الل �سهر رم�سان �ملبارك 
�أي�س��ًا، معت��ربً� �أن ه��ذ� �لإج��ر�ء �سروري 
و�سائ��ب يف ه��ذه �لف��رتة �لتي م��از�ل فيه 
فرو���س كورونا يو�سع م��ن �نت�ساره، خا�سة 

يف فل�سطن و�لدول �ملجاورة �أي�سًا.

حماية النفس
�جلامع��ة  يف  و�لقان��ون  �ل�سريع��ة  �أ�ست��اذ 
�أك��د  هني��ة،  م��ازن  د.  �أ.  �لإ�سالمي��ة 
خرج��و�  �لعلم��اء  جمل���س  �أن  ل�"�ل��ر�أي"، 
بق��ر�ر �سائ��ب و�سحي��ح، وفق��ًا مل��ا تق�سيه 
�ل�سريعة �لإ�سالمية �ل�سمحة، �لتي �أو�ست 
بحفظ وحماية للنفو�س من خطر �لوباء، 
وم�سلك �تبعه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، 
مو�سح��ًا �أنه ليج��وز للنا���س �لآخرين �أن 
به��ذ�  يلتزم��و�  �أن  ب��ل عليه��م  يعرت�س��و�، 
�لق��ر�ر �ل��ذي �أجم��ع علي��ه علم��اء �لأم��ة 
ج��دول  و�س��ع  �ىل  �إياه��م  د�عي��ًا  كله��ا، 
خا���س بني��ة �ل�س��الة و�لتعب��د و�لقيام يف 
�لبي��ت، خالل �أي��ام �ل�سهر �ملب��ارك، وعدم 

�إ�ساع��ة �لفر�سة لك�سب �ملزي��د من �لأجر 
و�حل�سنات �مل�ساعفة باإذن �هلل.

�أم��ا �أ.د. �سلمان �لد�ية وهو �أ�ستاذ �لقانون 
�لإ�سالمي��ة،  �جلامع��ة  يف  و�ل�سريع��ة 
ب��ن خ��الل حديث��ه ل���" �ل��ر�أي"، �أن��ه مت 
د.  �ل�سح��ة  وز�رة  وكي��ل  �ىل  �ل�ستم��اع 
�أبو�لري���س، ح��ول �آخ��ر �جله��ود  يو�س��ف 
و�لإج��ر�ء�ت �لت��ي مت �تخاذه��ا م��ن قبل 
وز�رة �ل�سح��ة يف غ��زة، خا�س��ة مايتعل��ق 
بفرو���س  جدي��دة  �إ�ساب��ات  بت�سجي��ل 
�لف��رتة  يف  �لعائدي��ن  قب��ل  م��ن  كورون��ا، 

�لأخرة من معرب رفح.
�ملعطي��ات،  تل��ك  عل��ى  وبن��اء  �أن��ه  حي��ث 
��ستم��ر�ر  �ل�سرع��ي  �لعل��م  �أ�سح��اب  ق��رر 
�أنح��اء قط��اع  كاف��ة  �مل�ساج��د يف  �إغ��الق 
غ��زة، حفاظًا على �سالم��ة و�سحة �لنا�س، 

وكاإجر�ء وقائي من هذ� �لوباء �خلطر.
ف��رع  �لإ�سالمي��ة  �جلامع��ة  عمي��د  نائ��ب 
�أن  �أو�س��ح  �لف��ر�  حمم��د  د.  �جلن��وب 
�ل�سريعة �لإ�سالمية حثت على �أن �حلفظ 
م عل��ى �حلفظ �جلزئي  �لكل��ي �لنف�س ُمَقَدّ
للدي��ن، ولذ� �تفق علم��اء �لإ�سالم على �أن 
دف��ع �لوباء و�لبالء قب��ل وقوعه �أوىل من 
حماولة رفع��ه بعد وقوعه، �سائاًل �هلل عز 

وج��ل �أن يحفظ �سعبن��ا �لفل�سطيني �أينما 
وج��د م��ن كل �س��وء وب��الء، و�أن يرفع عنه 

هذ� �لوباء باأقل �خل�سائر �لب�سرية.
تو�فق �سرعي

ه��ذ� �لق��ر�ر �ملتوق��ع ج��اء متو�فق��ًا �أي�سًا 
م��ع ق��ر�ر �ساب��ق ملفت��ي �لقد���س و�لدي��ار 
�لفل�سطينية �ل�سي��خ حممد ح�سن، و�لذي 
�ستبق��ى  �مل�ساج��د  جمي��ع  �أن  في��ه  �أعل��ن 
مغلق��ة خ��الل فرتة �لط��و�رئ �لت��ي ت�سكل 
بد�ي��ة �سه��ر رم�س��ان، مبين��ًا �أن��ه �لتز�ًم��ا 
�سل��و�ت  �ستبق��ى  �ملتبع��ة  بالإج��ر�ء�ت 
�جلمعة و�جلماع��ة معلقة بهدف �حلفاظ 
عل��ى حي��اة �أبن��اء �سعبن��ا وحمايته��م من 
�نت�س��ار �لفرو�س. �إذن ه��ي دعوة �لو�جب 
عل��ى �مل�سلم ��ستقبال �سه��ر رم�سان �ملبارك 
بالعزمي��ة �لإمياني��ة �ل�سادق��ة، و�لهم��ة 
�لفر�ئ���س، و�ملحافظ��ة  �أد�ء  �لعالي��ة، يف 
�س��الة  و�إقام��ة  و�لنو�ف��ل،  �ل�س��ن  عل��ى 
�لرت�وي��ح يف �لبي��وت جماع��ًة، و��ستثم��ار 
�لتو��س��ل �للك��رتوين يف رف��د �ملو�طن��ن 
بامل��و�د �لدينية �لالزم��ة ل�ستقبال �ل�سهر 
�لكرمي بال�س��كل �ل�سحيح، و��ستمر�ر كافة 
�لرب�م��ج �لقر�آني��ة و�لعلمي��ة و�لوعظي��ة 

وفق �لو�سائل �لبديلة.

االلتزام بقرار وقف صالة الجماعة برمضان واجٌب شرعٌي 
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 غزة- �لر�أي
ب��د�أت يف �لآون��ة �لأخ��رة ظه��ور حرك��ة 
�قت�سادي��ة  ملوؤ�س�س��ات  م��ايل  "تط��وع" 
به��دف  �أعم��ال  رج��ال  م��ن  و�سخ�سي��ات 
�لوب��اء  خلط��ر  �لت�س��دي  يف  �مل�ساهم��ة 
�لكوروين، �لذي �نت�س��ر يف كافة �لأر��سي 
�لفل�سطينية و�لدول �ملجاور وكافة �أنحاء 

�لعامل.
�لت��ربع �ل�سعب��ي �ىل جان��ب �لر�سم��ي ل��ه 
جو�نب �إيجابي��ة كبرة، تخفف من وطاأة 
�ملت�سرر من ه��ذ� �لفرو���س، و�لإجر�ء�ت 

�لتي مت �تخاذها بهدف �ل�سيطرة عليه.
�أن  م��ن �ملفرت���س  "وقف��ة ع��ز" �سن��دوق 
�أن�س��اأ  حي��ث  بامتي��از  "وطني��ًا"  يك��ون 
مب�سادق��ة رئي���س �ل�سلط��ة �لفل�سطيني��ة 
حمم��ود عبا���س، به��دف جم��ع �لتربع��ات 
و�لدع��م م��ن �لقط��اع �خلا���س و�ملجتم��ع 
�لفل�سطين��ي خ��الل حال��ة �لط��و�رئ �لتي 
مت �إعالنه��ا يف ظ��ل �أزم��ة �نت�س��ار فرو�س 

كورونا.
وجه��و�  فل�سطيني��ون  وكت��اب  قي��اد�ت 
ه��ذ�  عم��ل  لطريق��ة  و��سع��ة  �نتق��اد�ت 
�ل�سن��دوق، ملا فيه من �إجر�ء�ت ومعلومات 
�لأع�ساء،  �أو  للمتربع��ن  "�سري��ة" �سو�ء 
وط��رح �لعدي��د م��ن �لت�س��اوؤلت ك��ون �أن 
ه��ذ� �ل�سندوق من �ملفرت���س �أن ي�سمل كل 
فل�سطين��ي �س��و�ء يف �ل�سف��ة �لغربي��ة �أو 

قطاع غزة �أو يف �ل�ستات على حد �سو�ء.

توزيع المساعدات

�لكات��ب يف �سحيف��ة �لأي��ام �ملحلية وليد 
بط��ر�وي، يق��ول:" �سن��دوق »وقف��ة عّز« 
�ل��ذي �أن�ساأه رئي�س �ل��وزر�ء حممد ��ستية 
حال��ة  خ��الل  �لتربع��ات  جم��ع  به��دف 
�لط��و�رئ، خط��وة �طماأن��ت له��ا �لقل��وب، 
�ل �أن جمموع��ة م��ن �لت�س��اوؤلت م��ا ز�لت 
تثار ح��ول �آليات عمل �ل�سن��دوق، و�أهمها 
�لتوزيع �لع��ادل للم�ساعد�ت يف ظل غياب 
ك�سوف��ات ر�سمي��ة ح��ول من تقطع��ت بهم 

�سبل �إيجاد م�سادر دخل".
�أم��ا �لكات��ب ح�س��ن ع�سف��ور يت�سائ��ل عن 
نف��وذه،  ومناط��ق  �ل�سن��دوق  ه��ذه  مه��ام 
وه��ل �سيك��ون �سام��اًل يف �ل�سف��ة و�لقد�س 
وقط��اع غ��زة، �أم �أنه لن ميت��د �ىل �لقطاع 
بحكم غياب "�لتمكن" �حلكومي لل�سلطة 
�لفل�سطيني��ة، م�ساأل��ة ت�ستح��ق �لتو�سيح 
خا�س��ة م��ع �نح��د�ر �خلدم��ات �ل�سحي��ة 

�أكرث هناك، نتاج �حل�سار �لغريب".
وي�س��ار �ىل �أن حكوم��ة ر�م �هلل برئا�س��ة 
��ستية ��ستمرت باإجر�ء�تها �لتي �أ�سبحت 
و��سحة للعيان، بعدم �إدر�ج قطاع غزة يف 
�أي ق��ر�ر �أو م�ساعد�ت �س��و�ء كانت نقدية 
�أو غذ�ئي��ة، �أو حتى تزويد غزة بح�ستها 
و�لأدوي��ة  و�لتربع��ات  �مل�ساع��د�ت  م��ن 
و�مل�ستلزم��ات �لطبية و�ختبار�ت �لفح�س 
�ملخ��ربي لوز�رة �ل�سحة، �أ�سوة مبا تقدمه 

لوز�ر�ت ر�م �هلل.
 وز�رة �ل�سح��ة يف غ��زة �أك��دت م��ر�رً� �أن 
م��ا قدمت��ه وز�رة �ل�سح��ة يف ر�م �هلل م��ن 
�آلف   4 قيمته��ا  تتج��اوز  ل  م�ساع��د�ت 

دولر، من��ذ ب��دء حال��ة �لط��و�رئ ب�سبب 
�نت�سار فرو���س كورونا، م��ا يفر�س مزيدً� 
م��ن �ل�ستف�سار ح��ول حقيقة �لإجر�ء�ت 
�لت��ي يتم �تخاذه��ا من حكوم��ة ر�م �هلل، 
�أو �إن�س��اء �سناديق للتربع من كافة �سر�ئح 

�ل�سعب �لفل�سطيني.
عل��ى  كت��ب  رزق،  �أب��و  من��ر  �ل�سحف��ي 
�سفحت��ه �ل�سخ�سية على موق��ع �لتو��سل 
عل��ى  معلق��ًا  �لفي�سب��وك،  �لجتماع��ي 
�لت�سريح��ات �لت��ي خرج��ت ح��ول عم��ل 
�ل�سن��دوق قائ��اًل:" بد�ية غ��ر مطمئنة 
�إىل  ترت��ق  مل  ع��ز"  "وقف��ة  ل�سن��دوق 
م�ستوى �ل�سفافية �ملرجوة بعد ت�سريحات 
و�لأولوي��ات  بامله��ام  تتعل��ق  مت�سارب��ة 
و�لأرق��ام. و�أ�س��اف :" على جمل���س �إد�رة 
�ل�سن��دوق �ملكون من ثالث��ن رجل �أعمال 

�أن يكونو� �لقدوة ويبد�أو� باأنف�سهم.
و�س��دد على �س��رورة �عتم��اد �أو�سع رقابة 
�سعبي��ة ممكن��ة عل��ى حرك��ة �ل�سن��دوق 
�لنا���س  ثق��ة  وك�س��ب  جناح��ه  ل�سم��ان 
و�جلهات �ملتربع��ة معا، مو�سحًا �أنه بدون 

هذه �لرقابة لن ينجح �ل�سندوق.
�أم��ا �ل�سحف��ي ن�س��ال �لربع��ي كت��ب ع��رب 
ع��ن خيب��ة �أمل��ه م��ن دع��وة �س��كان قطاع 
غ��زة �لفق��ر و�ل��ذي �س��رب �حل�س��ار كل 
مناحي �حلياة فيه للت��ربع، موجهًا ر�سالة 
�ىل �لرئي���س عبا�س قائ��اًل: و�سلتني هذه 

�لر�سالة
تربع��و� ل�سندوق وقفه ع��ز، ح�ساب رقم 
000000 لدى جميع �لبنوك يف فل�سطن، 

�لبل��د بحملها �أهلها �سيدي �لرئي�س.. هذه 
�لبلد مل حتمل �أهلها ليحملوها..

وحملت��م  وحدك��م  حملتك��م  �لبل��د  ه��ذه 
خرها وحدكم..".

�لفق��ر  �لرئي�س..�أم��ام  "�سي��دي  وتاب��ع: 
�ل��ذي تعي�س��ه غ��زة ل منلك �س��وى �لتربع 
بدمائن��ا �إن �حتاج��ت �لبل��د وح��د�ت دم، 
ع��د� ذلك فكلنا يف �لفق��ر �سو�ء، موظفون 
فق��ر�ء  جميعن��ا  و�سغ��ار  وكب��ار  وعم��ال 
بف�س��ل �إد�رتكم �حلكيمة، �سيدي �لرئي�س 

ل رعى �هلل كل مق�سر".

رسائل جوال
مو�طن��ون يف قطاع غ��زة و�سلته��م ر�سائل 
كث��رة على هو�تفهم �خللوية حتثهم على 
�سرع��ة �لت��ربع له��ذ� �ل�سن��دوق، ور�سدنا 
ردة فع��ل بع���س �ملو�طنن له��ذه �لر�سالة، 

وهل �سيبادرون بالتربع �أم ل؟
�ملو�ط��ن توفي��ق م��ن حمافظ��ة �لو�سط��ى 
ه��ذ�  م��ن  و��ستهجان��ه  ��ستغر�ب��ه  �أب��دى 
�ملطل��ب �ل��ذي يدع��و� باإحل��اح �ىل �لتربع 
نقدً� عرب �أحد �لبنوك �ملعروفة، مت�سائاًل 
ب�سخري��ة: �حلكومة يف ر�م �هلل لتعرفنا 
و�لتربع��ات  �لأم��و�ل  دف��ع  حال��ة  يف  �إل 
فق��ط، و�أن��ا كمو�طن مت�س��رر �أعمل ب�سكل 
�أتلق��ى  مل  �خل��ط،  عل��ى  ك�سائ��ق  يوم��ي 
�سي��كل و�حدً� من هذه �حلكومة �لتي طاملا 
و�سلته��ا تربعات من هن��ا وهناك ومل نرى 

منها �سيئًا"
�أم��ا �ملو�ط��ن حمم��د م��ن خانيون���س، �أك��د 

�أن��ه لن يتربع ول��و ب�سكل و�ح��د ل�سندوق 
وقف��ة عز �ل��ذي �أن�ساته �ل�سلط��ة وبع�س 
رج��ال �لأعمال كم��ا يقول��ون، وذلك لأنه 
عل��ى يقن �أن غزة لي�س��ت حمل �هتمام يف 
�لأ�س��ل من حكوم��ة ��ستية، �لت��ي متار�س 
�أ�سالي��ب عن�سري��ة ومتيز ب��ن �ملو�طن يف 

غزة عنه يف �ل�سفة �لغربية".
حممد دع��ا حكومة ر�م �هلل �ىل مر�جعة 
ح�ساباته��ا ب�س��اأن غ��زة و�سكانه��ا �لذي��ن 
يعان��ون �لأمري��ن ب�سب��ب �حل�س��ار، و�لآن 
�نت�س��ار فرو�س كورونا، �ل��ذي �سبب ركودً� 
�قت�سادي��ًا يف غ��زة �لتي تع��اين �أ�ساًل هذ� 

�لو�سع منذ �سنو�ت.

مؤسسة كاملة
يف ذ�ت �ل�سياق، �أو�سح �خلبر �لقت�سادي 
ن�س��ر عب��د �لك��رمي، �أن جن��اح �ل�سن��دوق 
يعتم��د عل��ى تاأ�سي�س��ه كموؤ�س�س��ة كامل��ة 
متثل �لأطر�ف كافة ذ�ت �لعالقة، حل�سد 
وح���س  �لتربع��ات  عل��ى  �ملالي��ة  �مل��و�رد 
�لد�خ��ل  يف  �س��و�ء  �لفل�سطين��ي  �لقط��اع 
بامل�سوؤولي��ة  �لتز�مه��م  عل��ى  �خل��ارج  �و 

�لجتماعية ودفع �لأمو�ل لل�سندوق.
و�س��دد على �س��رورة �أن يتكف��ل �ل�سندوق 
�لحتياج��ات  عل��ى  بالإنف��اق  باللت��ز�م 
�ل�سحية يف �ل�سف��ة �لغربية وقطاع غزة 
على حٍد �س��و�ء، و�لرعاي��ة �لجتماعية، 
موؤك��دً� عل��ى �س��رورة �لعد�ل��ة يف �لتوزيع 
بغ���س �لنظ��ر ع��ن �ملنطق��ة �جلغر�في��ة 

ح�سب �حلاجة.

“ وقفة عز” تمييز جديد بحق غزة في زمن كورونا
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غزة - �لر�أي
�أطلق��ت وز�رة �حلك��م �ملحل��ي بالتع��اون 
مع �حت��اد بلدي��ات قطاع غ��زة، مبادرة 
بنظاف��ة  رم�س��ان  "ن�ستقب��ل  بعن��و�ن 
�ل�س��و�رع  لتنظي��ف  و�أم��ان"  و�سح��ة 
�ملفرتق��ات  وجتمي��ل  و�لأحي��اء 

�لرئي�سية.
يا�س��ر  �ل��وز�رة  م�ساع��د  وكي��ل  وق��ال 
تاأت��ي  �ملب��ادرة  "ه��ذه  �إن  �ل�سنط��ي، 
يف ظ��ل �لظ��روف �ل�سعب��ة �لت��ي نح��ن 
باأم���س �حلاجة �إىل رف��ع م�ستوى �لوعي 
وتعزي��ز �ل�سلوكيات �لبيئية �لإيجابية 
و�ملحافظ��ة على �ل�سح��ة �لعامة وذلك 
م��ن خ��الل �سو�رعن��ا نظيف��ة ومزين��ة 
باأبه��ى  �لعام��ة  ومر�فقن��ا  وحد�ئقن��ا 
�لعام��ة  و�ساحاتن��ا  و�أ�سو�قن��ا  �س��ورة 

معقمة ومرتبة".
وذك��ر �ل�سنط��ي، �أن 10 بلديات ت�سارك 
باملرحل��ة �لأوىل م��ن �ملب��ادرة موزع��ة 
بي��ت  م��ن  غ��زة  قط��اع  �مت��د�د  عل��ى 
تنظي��ف  وت�سم��ل  رف��ح  حت��ى  حان��ون 
وده��ان وجتمي��ل �ملفرتق��ات �لرئي�سية 
مب�ساع��دة  �سكني��ة  �أحي��اء  وتنظي��ف 
�لف��رق �ل�سبابي��ة �ملتطوعة ومتطوعن 

من جلان �لأحياء.
و�أ�س��ار �إىل �أن �لبلدي��ات ��ستلم��ت مو�د 
�لنظاف��ة  عم��ال  �أج��ل  م��ن  و�أدو�ت 
دولر  �أل��ف   50 بقيم��ة  و�لده��ان 
باملرحل��ة �لأوىل من �ملب��ادرة بتربع من 
وز�رة �ملالية، مو�سحا �أن �ملبادرة �سيكون 
لها مرحلة ثانية بنف�س قيمة �ملبلغ مما 

يزيد عدد �لبلديات �مل�ستفيدة منها.
بلدي��ات  �حت��اد  رئي���س  ق��ال  ب��دوره، 
ظ��ل  يف  �إن��ه  �ل�س��ر�ج،  يحي��ى  �لقط��اع 
�نت�س��ار جائح��ة كورون��ا يتطل��ب �لأمر 
تعزيز �لوع��ي �جلماهري ورفع م�ستوى 
�لو�ق��ع  حت�س��ن  ب�س��رورة  �لنظاف��ة 

�لبيئي.
�لبلدي��ات  �حت��اد  �أن  �ل�س��ر�ج  و�أو�س��ح 
يعم��ل بكل ج��د و�جته��اد يف قطاع غزة 
لتق��دمي �أك��رث م��ن 30 خدم��ة لنح��و 2 
ملي��ون مو�طن يف ظ��ل �لأو�ساع �ل�سعبة 
و�لقاهرة �لتي يعاين منها �أبناء �لقطاع 

�ملحا�سر.

مب�سوؤولياته��ا  �لبلدي��ات  �لت��ز�م  و�أك��د 
وب��ذل ق�س��ارى جهده��ا يف �سبي��ل �إد�رة 
�أزم��ة كورون��ا و��ستثمار �مل��و�رد �ملتاحة 
�ل�س��ور�ع  لتعقي��م  �لأمث��ل  بال�س��كل 
و�ملتنزه��ات و�ملر�ف��ق �لعام��ة ومر�ك��ز 

�حلجر �ل�سحي.

إطالق مبادرة 
لتنظيف الشوارع 

وتجميل 
المفترقات بغزة

بعنوان "نستقبل رمضان 
بنظافة وصحة وأمان"

غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
��ستكم��اًل لالإج��ر�ء�ت �لوقائي��ة و�لحرت�زي��ة �لت��ي 
�تخذته��ا جلنة �ملتابعة �حلكومي��ة يف قطاع غزة، منذ 
�لي��وم �لأول لنت�س��ار فرو���س كورونا عاملي��ًا، وجناحها 
بع��دم �نتقال��ه �ىل د�خل قط��اع غزة و�قت�س��اره فقط 
على �لعائدين من �خلارج و�لذين مت حجرهم يف مر�كز 
�سحية خا�سة، وفق تعليمات �ل�سحة �لعاملية، وحفاظًا 
عل��ى �سحة �ملوظ��ف و�ملو�ط��ن على حد �س��و�ء، لحظ 
�ملر�جع��ون لل��وز�ر�ت �حلكومي��ة موؤخ��رً� م�سه��دً� �آخ��ر 
يدل على �جلدية يف �لتعامل مع �جلائحة �لعاملية، وهو 
�لت��ز�م كامل من كافة �ملوظفن بارتد�ء �لكمامة خالل 

�ساعات �لدو�م �لر�سمي وحتت طائلة �مل�سوؤولية.
مع��روف  �سالم��ة  �حلكوم��ي  �لإعالم��ي  �ملكت��ب  رئي���س 
ق��ال �إن �إل��ز�م �ملوظفن يف كاف��ة �ل��وز�ر�ت و�ملوؤ�س�سات 
حي��ز  ب��د�أ  �لطبي��ة  �لكمام��ة  بارت��د�ء  �حلكومي��ة، 
�لتنفي��ذ �لي��وم �ل�سب��ت 18/4/2020، تنفي��ذً� لقر�ر 
جلنة �ملتابع��ة �حلكومية حفاظًا عل��ى �سحتهم و�سحة 

�ملو�طنن �ملر�جعن.
مع��روف �أو�س��ح يف ت�سريح ل�"�لر�أي" �لي��وم، �أن موظفي 
�حلكوم��ة يف قط��اع غ��زة، با�س��رو� �أعماله��م يف تقدمي 
بارت��د�ء  للمو�طن��ن  �ملبا�س��رة  �ليومي��ة  �خلدم��ات 
د�خ��ل  "كورون��ا"،  فرو���س  م��ن  للوقاي��ة  �لكمام��ات 
بالق��ر�ر  �لتز�م��ا  �لقط��اع،  يف  �حلكومي��ة  �ملوؤ�س�س��ات 
�ل�سحي��ة،  �ل�سالم��ة  لإج��ر�ء�ت  وتطبيق��ًا  �حلكوم��ي 

خا�سة خالل �لحتكاك باجلمهور.
وب��ن �أنه �سيت��م �لت�سديد عل��ى متابعت��ه و�للتز�م به، 
�لقطاع��ن  �لت��ز�م  �ستتاب��ع  �ل��وز�ر�ت،  �أن  �إىل  لفت��ًا 
�لأهلي و�خلا�س بتعليم��ات �رتد�ء �لكمامة للمر�جعن 

و�ملوظفن، و�لأخذ بالإجر�ء�ت �لوقائية.
رئي���س �ملكت��ب �لإعالم��ي �حلكوم��ي �أك��د �أن��ه وبف�س��ل 

�جلهود �حلكومية �ىل جانب وعي �ملو�طنن، مت حتقيق 
نتائ��ج �إيجابية يف �ل�سيطرة عل��ى فرو�س كورونا وعدم 
�نت�س��اره د�خ��ل قط��اع غزة، حي��ث مل يت��م ت�سجيل �أي 
�إ�ساب��ة وهلل �حلم��د، م�سددً� عل��ى �أن �س��رورة ��ستمر�ر 
�ملو�طن��ن بالتوجيه��ات و�لتو�سي��ات �لت��ي ت�س��در ع��ن 
وز�رة �ل�سح��ة و�لد�خلي��ة، وع��دم �لرت�خ��ي يف �تخاذ 
كاف��ة �إج��ر�ء�ت �ل�سالم��ة �لحرت�زي��ة، وعل��ى ر�أ�سه��ا 
�رت��د�ء �لكمام��ة �لطبي��ة خا�س��ة يف �لأماك��ن �لعام��ة 

و�ملزدحمة.
وز�رة �ل�سح��ة �لفل�سطيني��ة �أك��دت م��ر�رً� �أن �رت��د�ء 
�لكمامة �لطبية ي�ساهم يف حماية �لإن�سان من �لإ�سابة 
بع��دوى فرو���س كورون��ا، وع��دم �نت�س��ار �لأمر��س بن 
�ملو�طن��ن، خا�س��ة يف مثل ه��ذه �لظ��روف �ل�ستثنائية 
�لت��ي تتطلب من �جلمي��ع �إبد�ء �جلدي��ة يف �لتعامل مع 

�لتوجيهات و�لإر�ساد�ت �لتي ت�سدر من �لوز�رة.
يذك��ر �أن كاف��ة موظف��ي �ل�سح��ة و�لد�خلي��ة �لذي��ن 
تعامل��و� مبا�سرة مع �لعائدين من �خل��ارج و�ملجورين يف 
�ملر�ك��ز �ل�سحي��ة، �لتزم��و� بارت��د�ء �لكمام��ة �لطبية 

ب�س��كل م�ستم��ر ود�ئ��م، ومت تزويده��م بلبا���س وقائ��ي 
خا�س، ووفق تعليمات م�سددة، �إ�سافة للجنود �ملجهولن 
للعامل��ن يف �ملخترب �ملركزي لفح���س عينات �لأ�سخا�س 
�مل�ستب��ه �إ�سابته��م بفرو���س كورون��ا، باعتباره��م خط 

�لدفاع �لأول.
وكان مركز �لإع��الم و�ملعلومات �حلكومي �أعلن �لأ�سبوع 
�ملا�س��ي ع��ن ق��ر�ر �إل��ز�م �ملوظف��ن يف �أماك��ن تق��دمي 
�لكمام��ات  بارت��د�ء  �جلمه��ور  م��ع  �ملبا�س��رة  �خلدم��ة 
و�ل�سالم��ة  �لوقاي��ة  �إج��ر�ء�ت  وت�سدي��د  �لطبي��ة، 

�ل�سحية ملو�جهة فرو�س كورونا "كوفيد 19".
ومت �لتعمي��م �أي�سًا باإلز�م �لقطاعات �خلا�سة و�لأهلية 
بتطبي��ق  �حلكومي��ة  �ملوؤ�س�س��ات  عليه��ا  ت�س��رف  �لت��ي 
�إج��ر�ء�ت �ل�سالمة د�خل مقر�تها على �سعيد �ملوظفن 
و�ملُر�جع��ن"، و�ىل جان��ب ذل��ك �إط��الق حمل��ة خا�سة 
حت��ث �ملو�طنن كافة على �رت��د�ء �لكمامة �لطبية، يف 
حال ��سطر �لأهايل للخروج، وتذكرهم �أن خط �لدفاع 
�لأول عنه��م هي �لكمامة، و�للتز�م بالتباعد �جل�سدي 

و�لجتماعي وغ�سل وتعقيم �ليدين ب�سكل د�ئم.

الكمامة.. إجراء إلزامي بالمؤسسات 
الحكومية لمواجهة "كورونا"


