
غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
�الحرت�زي��ة،  �الإج��ر�ء�ت  ظ��ل  يف 
�لتباع��د  عل��ى  للحف��اظ  و�لدع��و�ت 
�الجتماعي و�لت��ز�م �جللو�س يف �ملنازل 
ب�سبب فريو�س كورون��ا �مل�ستجد، �سيكون 
�الحتف��ال بعي��د �لفط��ر �ملب��ارك ه��ذ� 
خا�س��ة  و��ستثنائي��ًا،  خمتلف��ا  �لع��ام 
�ل�س��اة  يف  تتمث��ل  �لعي��د  فرح��ة  و�أن 
و�لتجمعات �الأ�سري��ة و�لزيار�ت و�سلة 

�الأخ��رى  �جلميل��ة  و�ملظاه��ر  �الأرح��ام 
�لتي تعودنا عليها.

�لعدي��د من �ملو�طن��ن �أب��دو� ر�أيهم باأن 
يك��ون �لعي��د د�خ��ل �لبيوت، م��ن خال 
�الحتف��ال بالعي��د يف حمي��ط �الأ�س��رة 
فق��ط د�خ��ل �ملن��زل، م�سريي��ن �إىل �أن��ه 
ميكن �ال�ستمت��اع و�لعي�س باأجو�ء �لعيد 
م��ع �الأ�س��رة م��ن خ��ال �ل�س��اة وعم��ل 
�أج��و�ء منزلي��ة تدخ��ل �لفرح��ة عل��ى 

نفو�س �لعائلة و�سر�ء حلويات �لعيد.
و�س��ددو� خ��ال �أحادي��ث منف�سل��ة م��ع 
�أن تقت�س��ر  �أن��ه يج��ب  "�ل��ر�أي"، عل��ى 
ع��ن  �لعي��د  ته��اين  وتب��ادل  �ملعاي��د�ت 
�الجتماع��ي  �لتو��س��ل  مو�ق��ع  طري��ق 
و�لفيديوه��ات،  �لهاتفي��ة  و�ملكامل��ات 
زي��ادة  علين��ا  يج��ب  �أن��ه  �إىل  الفت��ن 
به��ذه  �ال�ستهت��ار  ع��دم  عل��ى  �حلر���س 
�تب��اع  يف  �لرت�خ��ي  وع��دم  �جلائح��ة، 

ال  حت��ى  �لر�سمي��ة،  �جله��ات  تعليم��ات 
نكون عونًا للفريو�س على مزيد �النت�سار 

و�لتو�سع.
و�تفق �ملو�طنون عل��ى �سرورة �أن يلتزم 
�جلمي��ع بكاف��ة �الإر�س��اد�ت و�لتعليمات 
�ل�سح��ة  وز�رة  قب��ل  م��ن  �ل�س��ادرة 
و�جله��ات �ملخت�سة، خا�سة خ��ال �أد�ء 
�س��اة عي��د �لفط��ر، كاإح�س��ار �سج��ادة 
�س��اة خا�س��ة، و�حلر�س عل��ى �لتباعد 

ب��ن �مل�سل��ن وغريه��ا، و�أي�س��ًا �س��رورة 
�تخاذ �حل��ذر خال �لزي��ار�ت �لعائلية 
�لت��ي تكرث خال تلك �لف��رتة، و�رتد�ء 
�لكمام��ة �لطبية، وجتن��ب �مل�سافحة �أو 
�لعن��اق، حفاظ��ًا عل��ى �ل�سام��ة �لعامة 

و�خلا�سة.
�حلكوم��ي،  �الإعام��ي  �ملكت��ب  رئي���س 

�سام��ة مع��روف، ق��ال �إن 
خطة �لعم��ل �حلكومي يف 
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alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة- �لر�أي
�لطع��ام  ��ات  تكيَّ م��ن  �لعدي��د  تنت�س��ر 
�سه��ر  خ��ال  غ��زة،  بقط��اع  �خلريي��ة، 
رم�س��ان �ملب��ارك؛ وتق��وم عل��ى تق��دمي 
وجب��ات �إفط��ار �ساخن��ة يومًي��ا لاأ�س��ر 

�لفقرية يف طول �لقطاع وعر�سه.
��ات م��ن خ��ال عمله��ا  وت�سته��دف �لتكيَّ
و�لت��ي  فق��ًر�  �الأ�س��د  �الأ�س��ر  �خل��ريي، 
�ن�س��م �إليها ه��ذ� �لعام ع��دد ال باأ�س به 
مم��ن ت�س��ررو� م��ن فريو���س "كورون��ا"؛ 
كذل��ك �حل�س��ار �الإ�سر�ئيل��ي �ملفرو���س 
عل��ى قط��اع غ��زة و��ستم��ر�ر �لعقوبات 
�ل�سلط��ة  قب��ل  م��ن  علي��ه  �ملفرو�س��ة 

�لفل�سطينية. 
��ات �لطعام  ويدي��ر عجل��ة �لعمل يف تكيَّ
�خلريي��ة، ف��رق تطوعي��ة تعم��ل عل��ى 
جل��ب �ملكونات �الأ�سا�سية �لتي ت�ستخدم 
يف �لوجبات، فيم��ا متولها جهات خريية 

ورجال �أعمال وفاعلي خري.

تكية فردية
وم��ن بن تلك �لتكايا، تكية �لفل�سطيني 
ولي��د �حلط��اب )56 عاًم��ا(، �إذ يوق��د 
�لن��ار حتت قدر كبري �أمام منزله يف حي 
�ل�سجاعي��ة �ملكتظ بال�س��كان يف مدينة 
غ��زة بغر�س طه��ي "ح�س��اء �جلري�سة" 
وه��و طعام �سعبي وم��ن ثم يوزعه جماًنا 
م�سيًف��ا:  جري�ن��ه،  م��ن  �لفق��ر�ء  عل��ى 
"�أ�سن��ع �جلري�سة لنيل �لثو�ب من �هلل 
�أواًل، ومل�ساعدة فقر�ء حيي و�ملحتاجن، 
للع��ام  بتذوقه��ا  يرغ��ب  م��ن  والإطع��ام 
�لثال��ث عل��ى �لت��و�يل". ومن��ذ 3 �أعو�م 
يعمل �حلطاب على م�ساعدة �لفقر�ء يف 
حي��ه �لذي يقطن فيه، حيث �إنه ي�ستند 
�إىل �أه��ل �خل��ري م��ن خ��ارج فل�سط��ن يف 
�لب�سيط��ة، ومل يقت�س��ر  �لتكي��ة  عم��ل 
�لعمل فيها على �سهر رم�سان و�سمل �أيام 

�الإثنن و�خلمي�س طيلة �لعام.

تكية عائلة أبو حسين
كفري��ق و�حد تعم��ل عائل��ة �أبو ح�سن 
ت�ساب��ق  �أن  �أج��ل  م��ن  نح��ل،  كخلي��ة 
�لوقت لتح�س��ري قدور كبرية من �لطعام 
لتوزيعه��ا قب��ل �آذ�ن �ملغرب عل��ى �الأ�سر 
�لفق��رية يف مدين��ة رف��ح جن��وب قط��اع 

غزة.
فالطاه��ي عمر �أبو ح�س��ن )48 عاما(، 
�لثماني��ة  و�أبنائ��ه  زوجت��ه  برفق��ة 
�ملب��ارك  �سه��ر رم�س��ان  يقوم��ون طيل��ة 
بطه��ي �لطع��ام م��ن �أج��ل توزيع��ه على 
�لفق��ر�ء و�ملحتاج��ن من خ��ال “تكية 
ومطب��خ �إغاث��ة فق��ر�ء غ��زة”، و�ل��ذي 
طع��ام  وجب��ات  �سن��و�ت   3 من��ذ  تق��دم 
�أ�س��رة   1000 م��ن  يق��ارب  مل��ا  طازج��ة 

حمتاجة.
ويق��ول �أب��و ح�س��ن �إن��ه يب��د�أ بالعم��ل 
و�لتجهي��ز �لطع��ام ح�سب �الأن��و�ع �لتي 

تتوف��ر من��ذ �ل�ساع��ة �ل�سابع��ة �سباحا 
�لثالث��ة  �أو  �لثاني��ة  �ل�ساع��ة  وحت��ى 
ع�س��ر�، يك��ون �لطع��ام جاه��ز م��ن �أجل 
حت�س��ريه وتوزيعه على �الأ�س��ر �لفقرية 
و�ملحتاج��ة يف مدين��ة رفح، الأنن��ا نقوم 
بطه��ي 10 ق��دور كب��رية م��ن �الأرز م��ع 
�للحم �أو �خل�سرو�ت و�لبقوليات، وهذ� 

يحتاج لوقت وحت�سري م�سبق.
ويو�سح �أبو ح�سن، �لذى يتخذ �لتد�بري 
“فريو���س  م��ن  و�لوقائي��ة  �ل�سحي��ة 
كورون��ا”، ويرت��دي كمام��ات وقف��از�ت 
وغط��اء للر�أ�س، �أن �أه��م �سيء يف �إعد�د 
و�لتوجيه��ات  �لنظاف��ة  �تب��اع  �لطع��ام 
�ل�سحي��ة، وتوزي��ع مهام �لعم��ل على كل 
فرد من �أبنائ��ه �لذين ي�ساعدونه طيلة 

�ل�سهر �لف�سيل يف �إعد�د �لطعام.
�خلريي��ة  غ��زة  تكي��ة  وجب��ة   400
�لتابع��ة ل��وز�رة �الأوق��اف وزع��ت 400 
وجبة طع��ام مكونة من "�الأرز و�لدجاج 

�مل�س��وي" عل��ى ع��دد )250( �أ�س��رة من 
�الأ�س��ر �مل�ست��ورة يف مدينة غ��زة، وذلك 
�سم��ن �إط��ار عملها �خل��ريي يف م�ساعدة 

�ملحتاجن.
و�أك��د �ملدي��ر �لتنفي��ذي للجن��ة ر�م��ي 
�لع�سي: "�إن �لتكية تعمل وفق �الأهد�ف 
�لتي و�سعته��ا من �أجل حتقي��ق �لتكافل 
�الجتماع��ي، و�لتخفي��ف م��ن �ل�سائقة 
�ملالي��ة �لت��ي مي��ر به��ا �أه��ايل غ��زة، يف 
ظل �حل�س��ار �ملطبق على �لقط��اع، و�أنها 
ل��كل  ت�س��ل  حت��ى  �لعم��ل  يف  م�ستم��رة 

حمتاج وتقف بجانبه".
و�أو�س��ح، �أن �الأ�س��ر �مل�ستهدف��ة حت�س��ل 
على عدد وجبات يكفي الإ�سباع �أفر�دها، 
منوًه��ا �ىل �ن��ه يت��م �لعمل عل��ى �إعد�د 
�لطعام د�خل �لتكية ب�سكل يومي، د�عيًا 
�أه��ل �خلري �إىل �مل�ساهمة يف دعم �لتكية 
من �أجل �حلفاظ على ��ستمر�رية عملها 

يف تقدمي �مل�ساعدة للمحتاجن.

"تكيات رمضان".. مالذ الفقراء في رمضان في ظل جائحة كورونا 

غزة - �لر�أي - �إبر�هيم �سقورة
لي�س��ت على غ��ر�ر �لعامل، فغ��زة �ملحا�سرة 
تعي���س جترب��ة ممي��زة ونوعي��ة يف �إد�رة 
�جت��اح  �ل��ذي   19 كوفي��د  فريو���س  مل��ف 
�لعامل، ويف �لوقت �لذي حتذر فيه منظمة 
�ل�سحة �لعاملية م��ن تز�يد خطر �ال�سابة 
بفريو���س كورونا و�س��ط �لك��و�در �ل�سحية 
يف �لكث��ري م��ن دول �لعامل، متي��زت غزة يف 
حماي��ة كو�دره��ا �لطبي��ة و�لت��ي بدورها 
حم��ت �سعب��ًا باأكمل��ه م��ن خط��ر �ال�ساب��ة 

بالفريو�س.
�سبق��ت غزة و�س��ول �جلائح��ة، فاأعدت لها 
�خلط��ط ودرب��ت كو�درها جي��دً� لتحافظ 

تدريبي��ة  بر�م��ج  �إىل  فعم��دت  عليه��م، 
مكثف��ة ��ستن��ادً� للمعلوم��ات �لت��ي تتلقاها 
وخ��ر�ت  �لعاملي��ة  �ل�سح��ة  منظم��ة  م��ن 
�ل��دول �لت��ي �أ�سابه��ا �لفريو���س م��ن قب��ل، 
�ل��زي  �رت��د�ء  م��ن  ب��دًء�  ف��كان تدريبه��ا 
�لو�ق��ي و�لطريق��ة �ل�سليم��ة لذلك وحتى 
و�س��وال الأدق �لتفا�سي��ل يف �سحب �لعينات 
و�لتعام��ل م��ع �حل��االت �مل�ستب��ه باإ�سابتها 
من جميع �لكو�در �ل�سحية ذ�ت �الحتكاك 

�ملبا�سر وغري �ملبا�سر.
�ملقي��د  ه��اين  �أ.  ي�س��ري  �ل�سي��اق  ذ�ت  يف 
�مل�س��وؤول �ملبا�س��ر ع��ن فح���س �لعين��ات يف 
خمت��ر �ل�سح��ة �ملرك��زي ب��وز�رة �ل�سحة 

�إىل �أن �لك��و�در �لطبي��ة تتب��ع �ج��ر�ء�ت 
�سارم��ة يف �لتعامل مع �لعين��ات �لتي تاأتي 
م��ن مناط��ق �حلج��ر، فمن��ذ و�س��ول �لكادر 
للمختر وقبل دخول��ه �ملنطقة �ملخ�س�سة 
للفح���س يرتدي �ل��زي �ملخ�س�س للحماية 
�ملخت��ر مبعاي��ري علمي��ة  �ع��د�د  كم��ا مت 
وعاملي��ة ملكافح��ة �لع��دوى، وو�س��ع كاف��ة 
خط��و�ت �ل�سامة �ملر�فقة للفح�س وحتى 
�ل��كادر  �ختتام��ه و�ل��ذي ينته��ي بتعقي��م 

�ملخري وزيه.
وعلى �سعيد �لط��ب �لوقائي ي�سري �لدكتور 
�أمي��ن �أبو رحم��ة رئي���س ق�س��م �الأوبئة يف 
حمافظة رفح و�أحد �لك��و�در �لطبية �لتي 

�لك��و�در  �أن  �إىل  �لعين��ات  ب�سح��ب  تق��وم 
�لطبية �لوقائي��ة تعر�ست لتدريب مكثف 
�إىل جان��ب خرتها �ل�سابقة يف �لتعامل مع 
�أوبئة �أخرى �سابقًا، مثل �نفلونز� �خلنازير 

و�نفلونز� �لطيور.
وعلى �سعي��د �سيار�ت �ال�سع��اف �ملخ�س�سة 
لنق��ل �حل��االت �مل�ستب��ه به��ا �أع��دت وز�رة 
به��ا  يع��زل  خم�س�س��ة  �سي��ار�ت  �ل�سح��ة 
يق��وم  �ل��ذي  �ل��كادر  ع��ن  متام��ا  �ملري���س 
�ال�سع��ايف  �ل��كادر  تلق��ى  كم��ا  بالنق��ل، 
تدريبات للتعامل مع �حلاالت �مل�ستبه بها.

ود�خ��ل مر�ك��ز �حلج��ر �ل�سح��ي، حر�ست 
�أع��د�د  حمدودي��ة  عل��ى  �ل�سح��ة  وز�رة 

�لك��و�در �ل�سحي��ة د�خ��ل مر�ك��ز �حلج��ر 
�ل�سح��ي مبا يحق��ق �لكفاية ومين��ع �ل�سرر 
و�الأدل��ة  �ل�سيا�س��ات  و�س��ع  جان��ب  �إىل 

�الإجر�ئية للتعامل مع �حلاالت.
وال ز�ل��ت وز�رة �ل�سح��ة تط��ور با�ستم��ر�ر 
م��ن �إجر�ء�ته��ا و�آلياته��ا يف �حلف��اظ على 
�لطاقم �ل�سح��ي، ��ستنادً� الآخر �لدر��سات 
و�الأبح��اث �لعاملي��ة يف ذل��ك، حي��ث عك��ف 
وكي��ل  بقي��ادة  �ل�سح��ة  وز�رة  جمل���س 
�ل��وز�رة د. يو�س��ف �أبو �لري���س �إىل �إ�سد�ر 
�لعديد م��ن �لتعميم��ات �لهادف��ة للحفاظ 
على �ل��كادر �ل�سح��ي و�اللت��ز�م بتعليمات 
�لوقاية و�ل�سامة لكافة �لكو�در �ل�سحية

كيف حمت الصحة بغزة كوادرها من اإلصابة بـ"كورونا"؟
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غزة- خا�س �لر�أي
م��ن  �ملح��ررون  �الأ�س��رى  تفاج��اأ 
�الإ�سر�ئيل��ي،  �الحت��ال  �سج��ون 
عم��ان  �لقاه��رة  بن��ك  باإغ��اق 
ح�ساباتهم �مل�سرفية بعد تعطيل 
بطاقات �ل�س��ر�ف �الآيل �خلا�سة 

بهم.
و�أف��اد �أ�سرى حمررون ب��اأن �إد�رة 
طالبته��م  عم��ان  �لقاه��رة  بن��ك 
بعمل بر�ِءة ذمة ونقل ح�ساباتهم 

من �لبنك �إىل بنوك �أخرى.
و�تهم �ملحررون �لبنك باالن�سياع 
�الحت��ال  وتهدي��د�ت  لق��ر�ر�ت 
مطالب��ن  �لع�سكري��ة،  و�أو�م��ره 
و�لتنظيم��ات  �ملوؤ�س�س��ات  جمي��ع 
بخط��و�ت  �سريع��ا  بالتح��رك 
عملي��ة على �الأر���س باجتاه بنك 
م��ن  حمذري��ن  عم��ان،  �لقاه��رة 
�أن ين��درج ه��ذ� �لق��ر�ر عل��ى كل 

�لبنوك �الأخرى.

تجاوب مع االحتالل
وز�رة  يف  �الإع��ام  د�ئ��رة  مدي��ر 
�أن  �إ�س��ام عب��ده �س��دّد  �الأ�س��رى 
جت��اوب بن��ك �لقاهرة عم��ان مع 
ق��ر�ر�ت �الحت��ال ه��ي خط��وة 
وفل�سطيني��ة  وطني��ًا  م�ستهجن��ة 

�الأ�س��رى  ماحق��ة  �إىل  وته��دف 
و�لت�سي��ق  �ملحري��ن  و�الأ�س��رى 

عليهم.
وقال عب��ده يف ت�سري��ح "للر�أي" 
�أي�س��ًا  تاأت��ي  �خلط��و�ت  :"ه��ذه 
عل��ى  �ملعلن��ة  �حل��رب  �إط��ار  يف 
�الأ�س��رى، فل��م يكتف��ى �الحتال 
وممار�س��ة  �الأ�س��رى  باعتق��ال 
�أب�سع و�سائ��ل �لتعذيب و�لتنكيل، 
ب��ل الح��ق م�س��در دخله��م وقوت 
عياله��م و�أطفاله��م وذويهم، تارة 
�الأ�س��رى  رو�ت��ب  قر�سن��ة  ع��ر 
وت��ارة  �ل�سلط��ة،  مو�زن��ة  م��ن 
�إرهابي��ن(   ( بو�سفه��م  �أخ��رى 
وت��ارة �أخ��رى باإ�س��د�ر �لقر�ر�ت 
الإغ��اق  للبن��وك  و�لتعليم��ات 
و�الأ�س��رى  �الأ�س��رى  ح�ساب��ات 

�ملحررين".
و�أك��د �أن ر�ت��ب �الأ�س��ري ه��و جتاه 
م��ن �سحى بزهرة �سباب��ه ونا�سل 
�أن  �أج��ل  م��ن  �ل�سج��ون  ودخ��ل 
نحي��ا بحرية وكر�م��ة، و�لقانون 
�لفل�سطين��ي كف��ل له ه��ذ� �حلق، 
�لوطن��ي  �ل�سعي��د  عل��ى  مطالب��ًا 
و�إد�ن��ة   ، �خلط��وة  ه��ذه  رف���س 
�لقاه��رة عم��ان  بن��ك  ت�سرف��ات 
م��ن  �أي  قي��ام  م��ن  و�لتحذي��ر   ،

�لبن��وك �لفل�سطيني��ة مبثل هذه 
�خلطوة.

االنصياع لقرارات 
االحتالل

وزير �الأ�س��رى �ل�سابق، و�لقيادي 
جن��ن  يف  "حما���س"  بحرك��ة 
�سم��ال �ل�سف��ة �لغربي��ة �ملحتّلة 
و�سفي قبها قال �إن بنك �لقاهرة� 
�أغل��ق ح�ساب��ات �الأ�س��رى  عم��ان 
�ملحرري��ن بع��د �إيقاف��ه بطاق��ات 
به��م،  �خلا�س��ة  �الآيل  �ل�س��ر�ف 
ومطالبته بعمل بر�ِءة ذمة ونقل 

ح�ساباتهم من �لبنك.
عل��ى  من�س��ور  يف  قبه��ا  و�أ�س��اف 
�سفحت��ه بفي�سب��وك: "تفاج��اأت 
�أن بن��ك �لقاه��رة� عم��ان قد قرر 
�الحت��ال  لق��ر�ر�ت  �الن�سي��اع 
ُمَغِلب��ًا  ل�سغوط��ه،  و�ال�ستجاب��ة 
م�سلح��ة  عل��ى  �لبن��ك  م�سال��ح 
حم��ور  ه��م  �لذي��ن  �الأ�س��رى 
ودينامو �لعم��ل �لوطني وبو�سلة 
�الأ�سيل��ة  �لوطني��ة  �لتوجه��ات 
ل��دى  �أو  �الأف��ر�د  عن��د  �س��و�ء 

�ملوؤ�س�سات".
و�عتر �أنه عندما تتجاوز �ملوؤ�س�سة 
�لفل�سطين��ي  �ل�سع��ب  م�سال��ح 

وحتدي��د� �سريح��ة �الأ�س��رى منهم، 
فاإنه��ا تتخل��ى ع��ن دوره��ا �لوطن��ي 
وتك�سف ظهر من هم �سلب وكيمياء 
لقم��ة  وجتعله��م  �لوطن��ي،  �لعم��ل 

�سائغة يف فم �الحتال.
�أب�س��ع  هن��اك  "ه��ل  وت�س��اءل: 
ُيح��اَرب  �أن  م��ن  و�أج��ن  و�أق��ذر 
فكي��ف  عي�س��ه،  بلقم��ة  �ملو�ط��ن 
يك��ون �الأم��ر عندم��ا ُيح��اَرب من 
قدم زه��رة �سبابه و�سنو�ت عمره 
من �أجل حري��ة �لوطن و�ملو�طن، 
وحتى يكون لهذه �ملوؤ�س�سة وجود 

على �ل�ساحة �لفل�سطينية_.
و�س��دد على �أن ه��ذ� �لقر�ر يعتر 
طعنة جناء يف ظهر من هم ِعماد 
�لعم��ل �لوطن��ي �الأ�سي��ل �لقائ��م 
عل��ى �لت�سحية من �أجل �الأهد�ف 
وحق��وق  و�لنبيل��ة  �ل�سامي��ة 
وحري��ة �ل�سعب �لفل�سطيني، وهو 
�ن�سي��اع ت��ام لق��ر�ر�ت �الحتال 
�لع�سكري��ة، و��ستجابة  و�أو�م��ره 
للتهديد�ت �لتي يجب �أن يرف�سها 
�لبن��ك بد�ية ونهاي��ة، وترف�سها 
كل موؤ�س�س��ة �أخ��رى �س��و�ء كان��ت 
م�سارف بنكي��ة �أو موؤ�س�سات عمل 

�أخرى.
�حلقوقي��ة  �ملوؤ�س�س��ات  وطال��ب 

و�الإن�ساني��ة �لعامل��ة يف جم��ال �س��وؤون 
�الأ�سرى و�ملحررين للدعوة �إىل �جتماع 
عاجل لو�سع خطة حترك وتو��سل مع 
كل �الأط��ر�ف ذ�ت �لعاق��ة. وكان قد 
ح��ذر �ملدع��ي �لع�سك��ري �الإ�سر�ئيل��ي 
�ل�ساب��ق يف �ل�سف��ة �لغربي��ة �ملحام��ي 
موري���س هري���س �لبن��وك �لفل�سطينية 
�الأ�س��رى  رو�ت��ب  م��ع  �لتعام��ل  م��ن 
�إج��ر�ء  ذل��ك  باعتب��ار  �لفل�سطيني��ن 

حمظور.
 7 �لقن��اة  وف��ق  هري���س  وك�س��ف 
�لعري��ة، ع��ن ت�سري��ع جديد من 
�ملتوق��ع �أن يدخ��ل حي��ز �لتنفيذ 
يف 9 ماي��و 2020 ين���س عل��ى �أن 
�لرو�ت��ب �ل�سهرية �لت��ي تدفعها 
لاأ�س��رى  �لفل�سطيني��ة  �ل�سلط��ة 
ت�سجنه��م  �لذي��ن  �لفل�سطيني��ن 
�إ�سر�ئي��ل هي مدفوعات حمظورة 
�لت�سري��ع باال�ستي��اء  و�سي�سم��ح 
عل��ى هذه �الأمو�ل م��ن �أي �سخ�س 
ميتلكه��ا. و�أو�س��ح �أن��ه مت �إر�س��ال 
�إحاالت ح��ول �لت�سري��ع �جلديد 
�إىل جميع �لبن��وك �لفل�سطينية، 
م�سريً� �أن تع��اون �لبنوك �مل�ستمر 
�ملحظ��ورة  �ل�سيا�س��ة  ه��ذه  م��ع 
ق�سائي��ة  لدع��اوى  �سيعر�سه��ا 

مدنية على حد و�سفه.

تماشيًا مع سياسة االحتالل

"بنك القاهرة عمان" يكافئ األسرى بإغالق حساباتهم البنكية
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خانيون�س- �لر�أي:
متكن �لطاقم �لطب��ي �خلا�س بجر�حة 
�الأوعية �لدموية و�جلر�حة �لدقيقة، 
بقي��ادة  �الأوروب��ي،  غ��زة  مب�ست�سف��ى 
�أول  �لدكت��ور حمم��د كل��وب ��ست�س��اري 
جر�ح��ة �الأوعية �لدموي��ة مب�ست�سفى 
عملي��ة  �ج��ر�ء  م��ن  �الأوروب��ي،  غ��زة 

جر�حية معقدة.
وقال �لدكتور كل��وب يف ت�سريح �سحفي 
�أن��ه يف �سابق��ة مل تعهده��ا �مل�ست�سفيات 
م�ست�سف��ى  �إىل  ح�س��رت  �لفل�سطيني��ة، 
غزة �الأوروبي مري�سة يف �ل�سابعة ع�سر 
م��ن عمرها �إىل ق�س��م جر�حة �الأوعية 
�لدموي��ة، ج��ر�ء معاناته��ا م��ن نوب��ات 
�غماء وحاالت �ختن��اق، نتيجة ورم يف 
�ل�سري��ان �ل�سبات��ي يف �لرقب��ة،" يخرج 
م��ن منطق��ة تف��رع �ل�سري��ان �ل�سبات��ي 
�لدم��اغ"،  حت��ى  وي�سع��د  �الأ�سا�س��ي 
)Base of the skull( وُيحي��ط بكل 
�ل�سر�ي��ن �ل�سباتية وجمي��ع �الأع�ساب 

و�الأوردة.
و�أ�س��اف كلوب، �أن��ه مت ت�سخي�سه��ا " ك�، 
 Carotid  ( �ل�ُسبات��ي"،  �جل�س��م  ورم 
  )body tumor   '''''   Class 3
�ل " ورم يف تف��رع �ل�سريان �ل�سباتي من 
�لدرج��ة �لثالث��ة، وهي درج��ة متاأخرة 

ويبل��غ �لورم طوله 8�سم يف عر�س 5�سم 
يف عم��ق 4�سم، ولدية تروي��ة �سريانية 
غني��ة جدً�، حي��ث مت ت�سخي�س �حلالة 
وو�سفه��ا بالن��ادرة الأنها متاآخ��رة، ومبا 
�أن عم��ر �ملري�سة �أقل م��ن ع�سرين عام، 
تاأت��ي  �الأور�م  ه��ذه  معظ��م  �أن  حي��ث 
�خلم�سين��ات  يف  �الأربع��ن،  �س��ن  بع��د 

و�ل�ستينات.
�أن جمي��ع �الأطب��اء يف  و�أو�س��ح كل��وب، 
�الخت�سا�س��ات �ملختلفة رف�سو� �لتعامل 
ل�سعوبته��ا  وذل��ك  �حلال��ة،  ه��ذه  م��ع 
�ل�سر�ي��ن  جمي��ع  يف  �ملر���س  ولت�سع��ب 
�ل�سباتي��ة، مم��ا ق��د ي��وؤدي �إىل نزي��ف 
و�مل��وت  �الأع�س��اب  يف  و��ساب��ة  �سدي��د 

�ملبا�سر يف حال ف�سل �لعملية.
وناق�س كلوب، �حلالة �ملر�سية للمري�سة 
م��ع ع��دد كب��ري م��ن جر�حي��ي �الأوعية 
�لدموية حول �لع��امل، ومت عر�س �سور 
�ملري�سة الأكر جر�حي جر�حة �أوعية 
دموي��ة عر "�لفيدي��و كونفر�س" يف دل 
�جل��و�ر ودول �وروبي��ة ورو�سي��ا، و�أحد 
�ملر�ك��ز �ملعروفة يف �ل�س��رق �الأو�سط يف 
�ل�سعودي��ة، ومت عر�سها على �أخ�سائيي 
�الأور�م �لذي��ن �أجمع��و� عل��ى ��ستئ�سال 
�ملر�س الن��ه �حلل �لوحي��د لنجاتها من 

�ملوت.

تفاصيل العملية 
الجراحية:

ويك�س��ف كل��وب، ع��ن تفا�سي��ل �لعملية 
�ساع��ات   8 ��ستم��رت  �لت��ي  �جلر�حي��ة 
خ�سع��ت  �ملري�س��ة  ب��اإن  متو��سل��ة، 
للعملي��ة �جلر�حي��ة يف م�ست�سف��ى غزة 
�الأوروب��ي بقطاع غ��زة، حيث مت حفظ 
جمي��ع �ل�سر�ي��ن �ل�سباتي��ة، م��ع �ز�له 
كامل��ة لل��ورم وحتييد جمي��ع �الأع�ساب 
وحفظه��ا، "�لع�س��ب �حلائ��ر" ، مع �ز�له 
دخ��ول  منطق��ة  حت��ى  لل��ورم  كامل��ة 
�لدم��اغ، ومت ��ستخ��د�م تقني��ات لوقف 
�لنزي��ف، حي��ث ُ��ستحدثت فق��ط لهذه 
�ملري�س��ة، وبنج��اح كب��ري حت��ى بو�ب��ة 

دخول �ل�سر�ين للدماغ.
�ج��ر�ء  �أن��ه مت عم��ل  كل��وب،  و�أ�س��اف 
جر�ح��ي م��ن خ��ال تق�سيم �ل��ورم �يل 
ق�سم��ن، ك��ي يتم حتيي��د و�لو�سول �إىل 
�لع�س��ب �لرئي�س��ي �لذي يغ��ذي منطقة 
�لقلب" ويتحكم يف �خر�ج عدة �أع�ساب 
م�سئولة عن عدة وظائف حيوية هامة 
 " و�ملع��دة  و�لرئت��ن  و�لقل��ب  للج�س��م 

�لع�سب �حلائر".
يف  �لطب��ي  وطاقم��ه  كل��وب  وجن��ح 
�ل�سيطرة على �لنزيف بالكامل ووقفه، 

بعد حتييد كل �ل�سر�ي��ن �ملغذية وبعد 
رب��ط عن��ق �ل��ورم م��ن منطق��ة دخ��ول 
�لدم��اغ، وم��ن ث��م رب��ط �لوري��د �ملجاور 
لل�سري��ان �ل�سباتي، حي��ث �أنه كان مغلق 
بالكام��ل ب�سب��ب �ن�سغاط��ه م��ن �ل��ورم. 
وبهد� �ل�سكل مت �حلفاظ على �ل�سر�ين 
�ل�سباتي��ة وجمي��ع �الأع�س��اب يف ه��ذه 
�ملنطقة، وحتييد �لورم عنها وعن �لغدد 

�ل�سماء يف منطقة �لرقبة.

الحالة الصحية للمريضة:
يوؤك��د كل��وب، �أن �ملري�س��ة �الأن يف ق�سم 
وه��ي  �لدموي��ة  �الأوعي��ة  جر�ح��ة 
ب�سحة جيدة بعد خروجها من �لعناية 
�ملركزة، دون حدوث نو�ق�س ع�سبية �أو 
�سل��ل �أو �أي نزي��ف �أو �أي م�ساكل �أخرى، 

بحمد �هلل.
وكان��ت جميع �ملر�كز حت��ى يف ��سر�ئيل 
�سعب��ة  �لعملي��ة  ه��ذه  باأن��ه  �أق��رو� 
ومعق��دة، ومل جت��رى يف بغ���س �ملر�ك��ز 
�مل�سه��ورة بجر�ح��ة �الوعي��ة �لدموية 
يف ��سر�ئي��ل، وكانت ق��د �أجريت عملية 
جر�حي��ة م��ن ه��ذ� �لن��وع قب��ل �أع��و�م 
ولك��ن من �لن��وع �الأول و�لنوع �لثاين من 

�الأور�م وهي �أ�سهل يف �لتعامل.
و�سكر كلوب �لدكت��ور يو�سف �أبو�لري�س 

وكيل وز�رة �ل�سحة، �لذي تابع وترقب 
له��ا  خ�سع��ت  �لت��ي  �لعملي��ة  جمري��ات 
�ملري�س��ة و�الط��اع عل��ى نتائجه��ا، م��ع 
مدي��ر ع��ام �مل�ست�سفي��ات �لدكت��ور عبد 
�لدكت��ور  م��ع  وكذل��ك  �سب��اح،  �ل�س��ام 
م�ست�سف��ى  ع��ام  مدي��ر  �لعق��اد  يو�س��ف 
غ��زة �الوروبي. كم��ا �سكر كل من �سارك 
�لكب��رية  �جلر�حي��ة  �لعملي��ة  ه��ذ�  يف 
و�ملعقدة ج��دً� و�لن��ادرة، �لدكتور ر�مي 
�حلويح��ي  حمم��د  و�لدكت��ور  �جلب��ور، 
و�لدكت��ور عب��د �لرحم��ن �سي��خ �أحم��د 
�أخ�سائي��ي جر�ح��ة �الأوعي��ة �لدموية 
و�جلر�ح��ة �لعامة و�لدكت��ور و�لدكتور 
ماجد �للح��ام، و�لدكتور وليد �ل�ساحلي 
و�ملمر�سين و�أطباء �لتخذير، و�لعناية 
�ملرك��زة �لذي��ن �ساهم��و� يف ه��ذ� �لعمل 

�لنبيل.
بالق��ول:"  ت�سريح��ه،  كل��وب  وخت��م 
جر�ح��ة �ل�سر�ين �ل�سباتي��ة و�الأور�م 
يف منطق��ة �لرقبة، هي م��ن �جلر�حات 
�ملعقدة �لتي تفتخر بها �لدول �ملتقدمة، 
ونحن منلك يف قطاع غزة فريق جر�حة 
�أوعي��ة دموعي��ة متخ�س���س بجر�ح��ة 
�أف�س��ل  يحق��ق  �ل�سباتي��ة،  �ل�سر�ي��ن 
�لنتائ��ج عل��ى م�ست��وى �لع��امل مقارن��ًة 

باأكر �ملر�كز �لعاملية".

حدث طبي نادر .. إزالة ورم من الدرجة الثالثة في األوروبي
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غزة- �لر�أي
خ��ال  �ال�سام��ي  �لع��امل  يحتف��ل 
�الأي��ام �لقادم��ة بحل��ول عي��د �لفط��ر 
�ل�سعيد، وينعم �مل�سلم��ون يف �ستى بقاع 
�الأر���س باأجو�ء �لعي��د وطقو�سه  على 
�ختافه��ا، با�ستثن��اء �لفل�سطينيون، و 
خ�سو�سًا �سكان قطاع غزة، �ملحا�سرين 

منذ �أكرث من 12 عامًا.
وي�سهد قط��اع غزة ظروف��ًا �قت�سادية 
�حل�س��ار  ج��ر�ء  �ل�سعوب��ة  يف  غاي��ة 
و�الإج��ر�ء�ت  �خلان��ق  �الإ�سر�ئيل��ي 
�لعقابي��ة �لت��ي تفر�سه��ا �ل�سلطة على 
قطاع غزة من��ذ �أكرث من عام، وخا�سة 
تقلي���س رو�تب �ملوظف��ن، �الأمر �لذي 
�أدى �إىل �نهي��ار �قت�س��ادي �سبه تام يف 
�لقط��اع، ورغ��م �ملطالب��ات و�لتنبيهات 
م��ن كل �ملوؤ�س�سات �ملحلي��ة و�حلقوقية 
�أنه��ا  و�الأممي��ة خلط��ورة �لو�س��ع؛ �إال 
مل تل��ق �آذ�ن��ًا �ساغي��ة ل��دى �ل�سلط��ة 
�الحت��ال  وحكوم��ة  �لفل�سطيني��ة 

�الإ�سر�ئيلي.
وما ز�د �لدين بل��ة هو �نت�سار فايرو�س 
كورن��ا و�ل��ذي ت�سب��ب ب�سل��ل كث��ري من 
ت�سبب��ه  �إىل  باالإ�ساف��ة  �لقطاع��ات؛ 
ب�سلل �لزي��ار�ت �الجتماعي��ة و�إغاق 
�مل�ساجد و�تخاذ �لكثري من �الإجر�ء�ت 
�حلكوم��ة  قب��ل  م��ن  �الحرت�زي��ة 

و�ملو�طنن لتفادى �نت�سار �لفايرو�س.

زيادة المعاناة
ملو�جه��ة  �ل�سعبي��ة  �للجن��ة  رئي���س 
�حل�س��ار �لنائ��ب جمال �خل�س��ري �أكد 
�أن معان��اة �ل�سعب �لفل�سطيني يف قطاع 
غ��زة و�ل�سف��ة �لغربي��ة و�لقد�س ويف 
خميم��ات �ل�ستات تتفاق��م ع�سية عيد 

�لفط��ر �ل�سعيد، م��ع ��ستم��ر�ر �حل�سار 
و�الإغ��اق و�ال�سته��د�ف �الإ�سر�ئيل��ي، 
ملو�جه��ة  �لوقائي��ة  �خلط��و�ت  و�آث��ار 

فريو�س كورونا.
و�س��دد �خل�سري عل��ى �أن ه��ذه �ملعاناة 
و�لفئ��ات،  �ل�سر�ئ��ح  خُمتل��ف  تط��ال 
كث��رية  فئ��ات  ت�س��رر  ظ��ل  يف  خا�س��ة 

ب�سبب كورونا �مل�ستجد.
و�أ�س��ار �إىل �أن �ل�سعب �لفل�سطيني ي�سر 
على �حلي��اة ومو�جه��ة �ل�سع��اب، لكن 
طاملا ��ستم��ر �حل�سار و�الإغاق �سيبقى 
�حل��ال على م��ا عليه م��ن �رتف��اع ن�سب 
�لفقر و�لبطال��ة، و��ستمر�ر ت�ساعدها 

يوًما بعد يوم.
وب��ن �أن �لو�ق��ع يف غ��زة ماأ�س��اوي، مع 
��ستمر�ر �حل�سار و�آثاره �خلطرية على 

مليوين فل�سطيني يعي�سو� يف غزة.
و�سدد �خل�س��ري على �أن �حلل �لوحيد 
�إنه��اء  �الأو�س��اع،  ه��ذه  م��ن  للخ��روج 
�حل�سار ب�سكل كامل، مع وجود ترجمة 
عملي��ة لذلك على �أر���س �لو�قع، وفتح 
و�ل�سم��اح  �لتجاري��ة،  �ملعاب��ر  كاف��ة 
بحرية �الأف��ر�د و�لب�سائع دون قو�ئم 

ممنوعات.

تحذيرات الصحة
و�لر�سمي��ة  �حلكومي��ة  �لتو�سي��ات 
�خلا�س��ة باالإج��ر�ء�ت �لوقائي��ة �سد 
فريو���س كورونا يف قط��اع غزة، تا�ست 
مع �قرت�ب حلول عيد �لفطر، �إذ ت�سهد 
�الأ�س��و�ق �ملحلي��ة �كتظاظ��ًا ملحوظ��ًا، 

بَعك�س خمتلف �لتنبيهات �ل�سحية.
ه��ذ�  �لفل�سطيني��ن  بع���س  ويرج��ع 
فريو���س  تف�س��ي  ع��دم  �إىل  �الزدح��ام 
كورونا د�خل �ملُدن، با�ستثناء �كت�ساف 

بع���س �حل��االت لو�فدي��ن مت حجرهم 
وب��ات  �ل�سح��ي،  �حلج��ر  مر�ك��ز  يف 
ل��دى مو�طن��ي قط��اع غ��زة قناع��ة �أّن 
�لفريو�س حم�سور يف �أماكن �حلجر وال 

ميكن �أن ينت�سر.
و�عت��اد �أهايل قطاع غزة على �لتوجه 
لاأ�س��و�ق �لعام��ة م��ع �ق��رت�ب حل��ول 
�الأعياد، وذلك بفعل م�ساعفة �أ�سناف 
�لب�سائع �ملعرو�سة، و�لتخفي�سات �لتي 
م�ستلزماته��م  �قتن��اء  عل��ى  ت�سجعه��م 
�أو�ساعه��م  م��ع  تتنا�س��ب  باأ�سع��ار 
�القت�سادي��ة �ملرتدي��ة بفع��ل �حل�سار 
�الإ�سر�ئيل��ي عل��ى قطاع غ��زة منذ 14 

عامًا.
�ل�سح��ة يف غ��زة، د�ئم��ة  لك��ن وز�رة 
�لتحذي��ر م��ن حالة �لرت�خ��ي من قبل 
با�س��م  �ملتح��دث  وي�س��ري  �ملو�طن��ن. 
�ل��وز�رة �لطبي��ب، �أ�سرف �لق��درة، �إىل 
�أنه "ال مرر حلالة �لرت�خي يف �سفوف 
�ملو�طن��ن"، مبين��ًا �أن��ه وعل��ى �لرغ��م 
م��ن ع��دم ت�سجي��ل �إ�ساب��ات بفريو���س 
كورونا يف �ملناطق �ل�سكنية، و�أن جممل 
�حل��االت �ملُكت�سفة كان��ت د�خل مر�كز 
�حلج��ر �ل�سح��ي م��ن ب��ن �لو�فدي��ن، 
�إال �أن �خلط��ر ال ي��ز�ل يته��دد قط��اع 
غ��زة م��ن ُكل جان��ب، و�أن��ه ال ي��ز�ل يف 
عن �جلائح��ة. و�أ�س��اف: "ال نعلم من 
�أي��ن �سياأتي �لوب��اء، �أو مت��ى، �أو حجم 
�الإ�سابات �لتي �سيلحقها يف غزة و�لتي 
تعتر �ساحبة �أك��ر كثافة �سكانية يف 

�لعامل".

فتح المساجد 
مديري��ة �الأوق��اف و�ل�س��وؤون �لدينية 
�مل�ساج��د  �أعلن��ت ع��ن فت��ح   ، يف غ��زة 

تدريجي��ًا يف قط��اع غ��زة الأد�ء �س��اة 
�جلمع��ة فق��ط �عتبارً� م��ن جمعة 29 
رم�سان �ملو�فق 22 مايو/ �أيار �جلاري، 
و�إقامة �ساة عيد �لفطر �ملبارك وفًقا 
و�ل�سو�ب��ط  �الإج��ر�ء�ت  م��ن  جلمل��ة 

�لوقائية.
ع��ام  مدي��ر  عوي�س��ة  ولي��د  وطال��ب 
غ��زة،  �أوق��اف  يف  و�الإر�س��اد  �لوع��ظ 
�ملر�سى وكب��ار �ل�سن �مل�سابن باأمر��س 
مزمن��ة، و�ملنته��ي حجره��م �ل�سح��ي، 
ومن خاف على نف�سه �ملر�س، و�لن�ساء، 
و�الأطف��ال دون �س��ن �لتكلي��ف، ب��اأد�ء 

�ساة �جلمعة ظهًر� يف �لبيوت.
و�أكد على وجوب �اللتز�م باالإجر�ء�ت 
تن���س عليه��ا جه��ات  �لت��ي  �لوقائي��ة 
�جلمع��ة  �س��اة  الأد�ء  �الخت�سا���س 
و�لعي��د باعتبار ذلك و�ج��ٌب �سرعٌي ال 

يجوز �لتق�سري فيه.
ب��ن  �لتباع��د  �س��رورة  عل��ى  و�س��دد 
وت��رك  �لكمام��ة،  و�رت��د�ء  �مل�سل��ن، 
�سج��ادة  و��سطح��اب  �مل�سافح��ة، 
�لدخ��ول  عن��د  و�لتباع��د  �ل�س��اة، 
و�خلروج، منوًهة �إىل �أنه �سيتم �إغاق 

�ملتو�سئات يف �مل�ساجد.
وق��ال مدي��ر ع��ام �لوع��ظ و�الإر�س��اد 
�الإج��ر�ء�ت  به��ذه  �اللت��ز�م  "�إن   :
�لوقائي��ة يدفعن��ا نح��و در��س��ة فت��ح 
�مل�ساجد الإقامة �جلماعات فيما بعد".
�ملتعلق��ة  �لق��ر�ر�ت  "�إن  و�أ�س��اف: 
باإيق��اف �ل�سل��و�ت يف �مل�ساج��د خا�سع 
�مل�ستم��ر، يف �س��وء تعليم��ات  للتقيي��م 

جهات �الخت�سا�س، ور�أي �لعلماء".
ودع��ت �الأوق��اف �إىل وج��وب �لتع��اون 
م��ع �للج��ان �ملجتمعي��ة �لت��ي �سُت�س��كل 
م��ن �الأوق��اف و�أ�س��ر �مل�ساج��د؛ ل�سمان 

�اللت��ز�م باالإج��ر�ء�ت �لوقائية �لتي 
�سبق ذكرها.

و�أكد عل��ى �سرورة �ال�ستم��ر�ر يف �أد�ء 
�ساة �جلماع��ة يف �لبيوت م��ع �الأهل، 
و�لقنوت يف �ل�سلو�ت �ملفرو�سة، وعدم 
�خلروج �إال للحاجة �حلقيقية، وترك 
�لتجمع يف �ملر�فق �لعام��ة، و�الأ�سو�ق، 

و�ملتنزهات، و�ملنا�سبات �الجتماعية.

طقوس العيد
يف  و�لباع��ة  �لب�سط��ات  وتنت�س��ر 
ف�س��ا  و�الأ�س��و�ق،  �ل�س��و�رع  خمتل��ف 
ع��ن ��ستع��د�د�ت �ملح��ال �لتجاري��ة يف 
�لقط��اع �لتي تعر�س ب�سائ��ع متنوعة، 

كاملاب�س و�ألعاب �الأطفال و�حللوى.
 وال يخل��و �الأم��ر م��ن �نت�س��ار عرب��ات 
بي��ع �مل�سروب��ات و�الأطعم��ة �ل�سعبي��ة 
و�ملح��ال  �الأ�س��و�ق  عل��ى  للمرتددي��ن 
�لتجارية بعد �أذ�ن �ملغرب، يف حماولة 

من �أ�سحابها لك�سب �لرزق.
قط��اع  �س��و�رع  يف  �ملتج��ول  وياح��ظ 
غ��زة وجود حرك��ة غ��ري �عتيادية يف 
و�الأ�سو�ق، و�إن بدت، ح�سب قول بع�س 
�لباعة، "خادعة" وال تدل على وجود 

بيع حقيقي.
وت�ستم��ر �لب�سطات و�ملح��ال �لتجارية 
�ملنت�سرة يف �لقطاع �ملحا�سر �إ�سر�ئيليًا 
منذ عام 2006، يف �لعمل منذ �ل�سباح 
وحتى �ساع��ات �لفج��ر �الأوىل، ويزيد 
�الإقب��ال عليه��ا يف �لي��وم �الأخ��ري م��ن 
�سه��ر رم�س��ان، عل��ى �لرغ��م م��ن ن��درة 
�ل�سيول��ة �لنقدي��ة �ملتوف��رة يف �أي��دي 
�لغزي��ن �مل�سطرين للتعام��ل مع مو�سم 
عيد �لفطر وفقًا الإمكانياتهم �ملعي�سية 

و�الإن�سانية و�القت�سادية.

غزة تستقبل عيد الفطر بحصار وعقوبات وكورونا
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رم��زي  �إبر�هي��م   | �حلكي��م  بقل��م 
�لنابل�سية:

مل يج��ل يف خاط��ري مطلق��ا من��ذ �أن 
��ستلم��ت عمل��ي يف وز�رة �ل�سح��ة يف 
قط��اع غ��زة ع��ام 2011 �أن �أتعر���س 
له��ذ� �لتجربة �لكب��رية يف خطورتها، 
و�لكبرية يف م�سوؤولياتها، فعلى �لرغم 
من م��رور حربن عل��ّي كحكيم يف عام 
رهب��ة  �أن  �إال   ،2014 وع��ام   2012
ه��ذه �لتجرب��ة كانت �أكر مم��ا �سبق، 

وحيثياتها �أكرث مما تخيلت.
�نت�سف��ت �سم���س يوم �جلمع��ة �ملو�فق 
بدخ��ول  و�أعلن��ت   17/4/2020
موع��د �س��اة �جلمع��ة �لت��ي ال زلن��ا 
ن�سليها يف بيوتنا بفعل �نت�سار فريو�س 
�أدي��ت  �مل�ساج��د،  و�إغ��اق  "كورون��ا" 
�س��اة �لظه��ر م��ع عائلت��ي �ل�سغ��رية، 
وو�سعت زوجتي طعام �لغد�ء، جل�ست 
ب�سحبته��ا وطفل��ي عم��رو "4�أع��و�م" 
وم�سطف��ى "3 �أع��و�م"، كن��ا نت�سام��ر 
كعادتن��ا قب��ل �لغ��د�ء، نتح��دث ع��ن 
�قرت�ب حلول �سه��ر رم�سان، ونت�سامر 
يف �أمور حياتنا و�آخر تطور�ت فيور�س 
"كورونا" يف غزة و�لعامل، وما هي �إال 
حلظ��ات حتى رن هاتف��ي �لنقال، و�إذ� 
به م�سئ��ويل يف �لعمل يخرين �أنه مت 

�ختياري ملهمة كبرية يف قطاع غزة.
و�سم��ُت  �لذه��ول،  ببع���س  �سع��رت 
زوجت��ي  بادرتن��ي  حي��ث  للحظ��ات، 
بال�س��وؤ�ل عن �سب��ب �سمتي، ومن �لذي 
�ت�سل ب��ي، �أخرتها �أن��ه مت �ختياري 
الأكون �سمن فريق �لعمل يف م�ست�سفى 
مع��ر رفح �ملي��د�ين �خلا���س مب�سابي 
غ��زة،  قط��اع  يف  "كورون��ا"  فريو���س 
ويج��ب �أن �أكون يف �مل�ست�سف��ى �بتد�ًء 
م��ن يوم غ��ٍد �ل�سبت �ل�ساع��ة �لثامنة 
�سباح��ا، فح��ل حينه��ا �سم��ت كبري يف 

�لبيت، فاأنا وزوجتي حائرين.
توجه��ت �إىل و�ل��دي و�ل��رتدد يحيط 
مب��ا  و�إخوت��ي  و�أم��ي  و�أخرت��ه  ب��ي، 
�أن��ا مق��دم علي��ه، وتفاج��اأت م��ن ردة 
فعلهم �لكب��رية، فهم �أول من �سجعوين 
�لعم��ل،  �إىل  �لذه��اب  من��ي  وطلب��و� 
جميعه��م يدفعونن��ي للذه��اب للعم��ل 
وطن��ي  و�ج��ب  كون��ه  �مل�ست�سف��ى،  يف 
ول�س��ان  و�أخاق��ي،  و�إن�س��اين  ودين��ي 
حاله��م "�إذ� رف�س��ت �أن��ت وغريك من 
ر�ح ي��روح، ه��ذ� عمل �إن�س��اين ويجب 
�أن تقوم به"، حر���س و�لدي �أن يكون 
�سن��د� يل كم��ا عهدت��ه يف ه��ذ� �الأمر، 
�إىل  �أن عائلت��ي برعايت��ه  و�أخ��رين 
حن عودت��ي، كانت كلمات��ه كالبل�سم 

�لذي طبب جميع خماويف وقلقي.
حزمت �أمري بع��د جرعة �الطمئنان 
�لت��ي �أعطتني �إياه��ا عائلتي، و�أخذت 
زوجت��ي ترتب �حتياجات��ي ودموعها 
تنهمر، �سعرت بعدة �أمور متناق�سة يف 
ذ�ت �لوقت، فاأنا �أريد �أن �أخدم وطني 
�الإن�س��اين،  و�جب��ي  بتاأدي��ة  و�أق��وم 
ويف نف���س �لوق��ت ال �أري��د �أن �أغي��ب 
ع��ن عائلت��ي يف ه��ذه �الأج��و�ء لفرتة 

طويل��ة، غ��ري �أن �لوق��ت كان ق�س��ري� 
�أمامي، ويج��ب �أن �أ�ستغله جيد�، وهنا 
�ملتفهم��ة  زوجت��ي  �سخ�سي��ة  ب��رزت 
ملهمت��ي، ف�سجعتني ودفعتن��ي لاإقد�م 
على ه��ذه �ملهمة �الإن�ساني��ة، فحزمت 
�أم��ري، وج��ددت نيتي، ومن��ت بجانب 
�لريئ��ة،  وجوهه��م  �أرق��ب  طف��اي 
�سه��ٍر  مل��دة  �سيك��ون  عنه��م  فالغي��اب 
كام��ل، حاولت ق��در �مل�ستط��اع �أن �أماأ 
م��ن  وم�ساع��ري  قلب��ي  �لليل��ة  به��ذه 
�أبنائ��ي، ومن��ت وكانت وجوهه��م �آخر 

ما �ساهدت.

بداية المهمة
ح��ل �ل�سب��اح و��ستيقظت باك��ر�، كان 
ي��وم �ل�سب��ت �ملو�ف��ق 18/4/2020 
�لعم��ل  �أي��ام  م��ن  كغ��ريه  لي���س 
�العتيادية، ودعت �أمي و�أبي و�إخوتي 
و��سطحبن��ي  و�أطف��ايل،  وزوجت��ي 
�إخوت��ي بال�سي��ارة من من��زيل مبخيم 
�إىل  غ��زة،  قط��اع  و�س��ط  �لن�س��ري�ت 
بو�ب��ة معر رف��ح جنوب قط��اع غزة، 

ودعت �إخوتي، ودخلت �ملعر.
كان طاق��م �لعم��ل مك��ون م��ن ثمانية 
متري���س،  و3  "طبيب��ن،  �أ�سخا���س 
تعقي��م  وعامل��ن  و�ح��د،  و�إد�ري 
وتنظي��ف"، �جتمعن��ا �سوي��ا، و�أخذنا 
بع���س �لتعليم��ات �لهام��ة يف �لتعامل، 
دخولن��ا  حلظ��ة  نرتق��ب  وجميعن��ا 
�مل�ست�سف��ى، �لذي يتو�ج��د به م�سابي 

كورونا يف غزة.
ملر�س��ى  �ملي��د�ين  �مل�ست�سف��ى  يق��ع 
كورون��ا نهاي��ة معر رف��ح، وعل��ى ر�أي 
�لطبي��ب �ل��ذي ر�فقن��ا ب��ن �لقارتن 
�ملكان موح�سا  "�آ�سي��ا و�إفريقيا"، كان 
كث��ري�، كل خط��وة نخطوه��ا تقربن��ا 
م��ن �لوباء �لعامل��ي و�لفريو�س �خلطري 
�ملمي��ت، كانت �مل�ست�سف��ى تتكون من 3 
�أق�س��ام، ق�س��م للطاقم �لعام��ل، وق�سم 
للم�ست�سفى �ملي��د�ين و�ملر�سى، وق�سم 
�حلجر �الحرت�زي للحاالت �ملتعافية 
م��ن "كورونا" حيث تبق��ى �سهر� كاما 
يف �مل��كان، وكل �أ�سب��وع يت��م فح�سه��م 

للتاأكد من �سامتهم.
ف��ور دخولن��ا �مل�ست�سف��ى مت تدريب��ي 
عل��ى كيفية �لتعامل مع �ملر�سى، و�أول 
ما دخلت �مل�ست�سفى كانت رهبة كبرية، 
ب��وؤرة ملر�س��ى "كورون��ا"، �ل�سمت �سيد 
�ملوق��ف، حاولنا در��سة �مل��كان جيد�، 
و�لتعرف على طبيعة �الأمور �ملحيطة 
بن��ا، ومل يكن هن��اك ت��ردد بد�خلنا، 
بل كان �لدفاع للعم��ل و�إنقاذ �ملر�سى، 
وم�ساعدتهم على تخط��ي هذ� �لوباء 

هو �لهدف �الأ�سا�سي لنا.
�مل�ست�سف��ى  د�خ��ل  �لعم��ل  نظ��ام  كان 
 24 مل��دة  كام��ل  دو�م  �إىل  ينق�س��م 
�ساع��ة م��ن �لتا�سع��ة �سباح��ا وحت��ى 
�لي��وم �لثاين �لتا�سع��ة �سباحا، وذلك 
ب�سب��ب جتهي��ز�ت �لدخ��ول �لكب��رية 
للمر�س��ى، حي��ث يت��م �رت��د�ء بدل��ة 

�جل�س��م  ر���س  ويت��م  �لعازل��ة،   BBE
�خل��روج،  بع��د  �لكل��ور  مب��ادة  كام��ا 
ث��م �الغت�س��ال ب�سكل كام��ل، و�رتد�ء 

ماب�س جديدة.

اللقاء األول مع المرضى
�أول مو�جه��ة مبا�س��رة يل م��ع مر�سى 
فريو���س "كورونا" كانت ي��وم �لثاثاء 
دخ��ل  حي��ث   ،21/4/2020
�مل�ست�سفى يومها 4 حاالت جديدة من 
�ملر�س��ى، وكن��ت يف ��ستقباله��م، كانت 
�ملهم��ة �الأوىل يل، و�للق��اء �الأول م��ع 
�ملر�س��ى، �سعرت من��ذ �للحظة �الأوىل 
له��م بارتب��اك كب��ري، لكن��ي �أخفيتهم 
و�لدع��م  �لنف�س��ي  فالعام��ل  عنه��م، 

�ملعنوي من �أهم �أ�سباب �لعاج.
كان��ت �لبدل��ة �لت��ي نرتديه��ا عازل��ة 
وال  �ملري���س،  وب��ن  بين��ك  بالكام��ل 
ي�ستطي��ع �ملري���س �لتع��رف عليك وال 
على �سكلك، �إال من خال نرة �سوتك 
�ملر�س��ى  وكان  متيي��زك،  ��ستط��اع  �إن 
منهاري��ن نف�سي��ا �أك��رث م��ن خوفهم من 
�ملر���س، وكانت حياته��م �الجتماعية 

�أكرث ما حتزنهم و�أكرث ما يذكرونهم.
�لعام��ات  �أخ��ذ  يف  ترتك��ز  مهمتن��ا 

"�سغ��ط  م��ن  للمر�س��ى  �حليوي��ة 
وحر�رة، وتوزيع �لع��اج �لازم لهم"، 
ودخلت عليهم بعد �أذ�ن �ملغرب، فكانو� 
3 حاالت يف خيمة �مل�ست�سفى، وبد�أت 
معهم باأخذ �لعام��ات �حليوية، كانت 
�أول مقابل��ة م��ع 3 ح��االت "كورون��ا" 
دفع��ة و�ح��دة، �سعرت برهب��ة كبرية 
يف �مل��كان، ومما ز�د �الأمر �سوء �نقطاع 
�لكهرب��اء مل��دة دقيقة حل��ن ��ستغال 
يف  �سع��رت  حي��ث  �لكهربائ��ي،  �ملول��د 
هذه �لدقيقة برهبة وخوف كبريين، 

وهذه �لدقيقة لن �أن�ساها ما حييت.
بالفريو���س  م�ساب��ة  �سي��دة  كان��ت 
متو�ج��دة باخليم��ة منه��ارة وتبك��ي، 
حاول��ت م�ساعدته��ا و�إدخ��ال �لهدوء 
لقلبها، �أخرتني �أنها �ساهدت �أبناءها 
عل��ى بو�ب��ة �ملعر حلظ��ة دخولها من 
زج��اج �الإ�سع��اف، وه��ي م�ستاق��ة لهم، 
فقم��ت  لعائلته��ا،  باحلن��ن  وت�سع��ر 
عل��ى �لف��ور باحلدي��ث معه��ا، وتقدمي 
�لدع��م �لنف�سي لها، م��ن �أجل �خلروج 
م��ن �حلال��ة �ل�سيئ��ة �لت��ي كان��ت بها، 
فالنف�سي��ة �ل�سليم��ة و�ملتفائلة تزيد 
من �ملناعة، وت�ساعف ق��درة �الإن�سان 

على �لتغلب على �ملر�س.

عملن��ا يف �مل�ست�سف��ى عملن��ا �ل�سح��ي 
نف�س��ي،  دع��م  وطاق��م  و�لتمري���س، 
�لطبيع��ي  �لع��اج  خدم��ة  وقدمن��ا 
لبع���س �ملر�س��ى �لذي��ن يحتاجون له، 
حاولن��ا كث��ري� �أن نك��ون قريب��ن م��ن 
�ملر�س��ى، م��ن �أج��ل دفعه��م للتف��اوؤل، 
وتبدي��د خماوفه��م ح��ول �لفريو���س، 
وتق��دمي �لع��اج �ل��ازم لهم م��ن �أجل 
�لتغلب عل��ى �ملر�س �ل��ذي مل ي�ستطع 

�لعامل �إىل �ليوم �لو�سول لعاج له.
كنا جميعا على قناعة تامة �أن �لعامل 
�لنف�س��ي مهم ج��د� يف مرحلة �لعاج، 
كان��ت �ل�سم�س ت�سرق وت��اأذن لنا بيوم 
عم��ل جدي��د، رفعن��ا �سع��ار "�سنبق��ى 
�أقوياء و�سنغادر �مل��كان �أقوياء"، منذ 
�للحظ��ة �الأوىل لدخولن��ا �مل�ست�سف��ى 
�ملي��د�ين مبعر رف��ح، كان��ت وال تز�ل 

نف�سيتنا عالية فخورين مبا قدمنا.
�حل�س��ار  �أن  م��ن  �لرغ��م  عل��ى 
قط��اع  عل��ى  �ملفرو���س  �الإ�سر�ئيل��ي 
غ��زة منذ عام 2006 ح��ال دون بناء 
م�ست�سف��ى ميد�ين بكف��اءة عالية، �إال 
�أن �مل�ست�سف��ى �ملكون م��ن خيام كبرية، 
�سم���س  كان��ت  "�لرك�س��ات"  وبع���س 
�لنه��ار حامي��ة �لوطي���س علينا، وبرد 

حكيم من وزارة الصحة يروي تجربته اإلنسانية في مواجهة فايروس كورونا
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�أ�سم��ى  �له��دف  �أن  �إال  �سدي��د،  �للي��ل 
و�أكر م��ن كل هذه �لعو�ئ��ق، و�سامة 
�سعبن��ا وجتنيبه ه��ذ� �لوب��اء �لعاملي 

�خلطري كان �لهدف �الأ�سمى لنا.

رسالة إنسانية
ومما ال �أن�ساه �أن �أحد مر�سى "كورونا" 
كان  عام��ا"   54" �لعم��ر  م��ن  ويبل��غ 
خائف��ا يف لقائي �الأول مع��ه ومرتبك 
ب�س��كل كب��ري، كان م�سلم��ا بق�ساء عيد 
يف  ويخ�س��ى  �مل�ست�سف��ى،  يف  �لفط��ر 
�لوق��ت ذ�ته من بقائ��ه لفرتة طويلة 
حترم��ه من ق�ساء عي��د �الأ�سحى بعد 
3 �سه��ور م��ع �أهله و�أحباب��ه، حاولت 
جاهد� دعمه نف�سيا، ودعمته بكلمات 
نف�سية ودينية، و�سرحت له �أنه �سوف 
يق�س��ي �أ�سب��وع هن��ا وبعده��ا �سيخرج 
للحجر �الح��رت�زي �إن ز�ل �لفريو�س، 
فاأخرين بكلمات لن �أن�ساها ما حييت 
:"كن��ت متخي��ل �أن تتعامل��و� معنا من 
بعي��د، وال تختلط��و� بن��ا، وتفاج��اأت 
�لكب��ري  و�هتمامك��م  معاملتك��م  م��ن 
بن��ا كان عل��ى ق��در  بن��ا، و�الهتم��ام 

�مل�سئولية".
كان  �ملر�س��ى  عل��ى  �لدخ��ول  موع��د 

م�س��اًء  �لثامن��ة  �ل�ساع��ة  بح��دود 
الإعطائه��م �لع��اج وقيا���س �لعامات 
�حليوية، كنت �أق��وم بتاأجيل فطوري 
عل��ى  جولت��ي  ق�س��اء  لبع��د  ك�سائ��م 
�ملر�س��ى لك��ي �أك��ون خفي��ف �حلركة 
قادر على �لتنق��ل، ل�ساعتن �أو ثاثة 
�ساع��ات، م��ع �أن طبيع��ة �الأكل ونوعه 
مل يك��ن له معن��ى بالن�سب��ة يل بتاتا، 
و�إن كان ممي��ز�، ولك��ن كان تركيزن��ا 
عل��ى مهم��ة و�ح��د تتعل��ق باالهتمام 
باملر�س��ى، فه��م يف �ملرتب��ة �الأوىل لنا 

وقبل كل �سيء.
ع�سناه��ا  �لت��ي  �ل�سع��اب  برغ��م 
كان��ت  �أن��ه  �إال  �ملي��د�ين  بامل�ست�سف��ى 
هن��اك مو�ق��ف تعطي��ك د�فعية نحو 
تق��دمي كل م��ا لديك من �أج��ل �سامة 
�سعب��ك، ف��كان موق��ف تع��ايف �سب��اب 
�ل�سرط��ة �ل�ست��ة من فريو���س كورونا، 
كان��و�  للم�ست�سف��ى  و�سولن��ا  فح��ن 
متو�جدي��ن بق�سم �حلجر �الحرت�زي 
من��ذ �سه��ر، وبف�س��ل �هلل �أجرين��ا لهم 
�أظه��رت  �لت��ي  �لازم��ة  �لفحو�س��ات 
يعانق��و�  فاأخ��ذو�  �سلبي��ة،  نتائجه��م 
هلل،  �سك��ر�  وي�سج��دو�  بع�سه��م، 
�رت�سم��ت مامح �لف��رح و�لبهجة على 

وجوههم، وغ��ادرو� �ملكان �إىل بيوتهم 
وعائاتهم فرح��ن، حينها ��ست�سعرنا 
عظي��م �لعم��ل �ل��ذي �سرفن��ا �هلل به، 
عل��ى  حملنه��ا  �لت��ي  �ملهم��ة  وعظي��م 
عاتقن��ا، وكان هذ� �الأم��ر د�فعا كبري� 
لن��ا باإدخ��ال �لفرح��ة عل��ى �لنا���س، 
و�إرجاعه��م لبيوته��م وعائاته��م م��ن 

جديد.
غ��ادرت  باملع��ر  تو�جدن��ا  وخ��ال 
�أول حالت��ن مت �كت�سافه��م بفريو���س 
"كورون��ا" يف غ��زة، ل�سيخ��ن كبريين 
ح��االت   3 غ��ادر  كم��ا  بيوته��م،  �إىل 
�حلج��ر  ق�س��م  �إىل  �مل�ست�سف��ى  م��ن 
�الحرت�زي من �أجل �ملكوث �سهر� حتى 
�لتاأكد م��ن �سامتهم �لتام��ة، جميعها 
�أم��ور تظه��ر ل��ك عظي��م �لعم��ل �لذي 
نقوم به، وعظي��م �جلهد �لذي تبذله 
وز�رة �ل�سحة برغم قل��ة �الإمكانيات 
و��ستمر�ر �حل�سار �جلائر على غزة ملا 

يزيد عن 14 عاما.

على تواصل مع الخارج
كان �أه��م م��ا ي�سغ��ل تفك��ريي عائلتي 
و�أطف��ايل، كنت �أتو��س��ل معهم ب�سكل 
�سب��ه يوم��ي، �أطمئن عليه��م و�أطمنهم 

بقلي��ل م��ن �لعب��ار�ت، و�أت��رك �ملجال 
للمهم��ة �لت��ي �أقوم به��ا، كان��ت ليلية 
يف  كحكي��م  يل  �ل�ساد�س��ة  �لعم��ل 
م�ست�سفى معر رف��ح من �أق�سى �لليايل 
�لت��ي مرت علي، فكان��ت �لليلة �الأوىل 
من �سهر رم�سان، وكنت وعدت �أمي �أين 
�ساأجهز له��ا طعام �ل�سح��ور، و�أتناوله 
حينه��ا  �سع��رت  �أيام��ي،  �أول  يف  معه��ا 
بعج��ز وحنن كبريين، فق��د ف�سلت يف 
حتقي��ق وع��دي لو�لدت��ي، مل �أتناول 
وعدته��ا،  كم��ا  �ل�سح��ور  طع��ام  معه��ا 
كتب��ت له��ا من�س��ور عل��ى �سفحت��ي يف 
�لفي�س بوك "ما يوؤملني حقا.. �أين قد 
وع��دت �أم��ي م�سبقا �أن يك��ون �سحوري 
�الأول برفقته��ا يف �سه��ر رم�س��ان لهذ� 
�لع��ام، قب��ل �أن يطلب��و� من��ي �لعم��ل 
د�خ��ل �مل�ست�سفى �مليد�ين برفح لعاج 
�لكورونا، �عذريني ي��ا �أمي فما �أطلبه 
�الآن من هذ� �لدنيا دعائك ور�ساِك".

حل رم�س��ان على غزة و�أن��ا بعيد� عن 
�أ�سرت��ي، كن��ت �أمتن��ى تن��اول �سحوره 
وفطوره وممار�س��ة كل طقو�سه معهم، 
لك��ن و�ج��ب �الإن�ساني��ة كان �أكر منا 
جميعا، فقد ��سرتيت زينة رم�سان قبل 
معرفتي بانتد�ب��ي للعمل يف م�ست�سفى 
مع��ر رف��ح �خلا�س مبر�س��ى "كورونا" 
يف غ��زة، كن��ت خطط��ت �أين �ساأعلقها 
عل��ى ه��ذ� �حلائ��ط الأوالدي �ل�سغ��ار 
من �أج��ل �إدخال �لفرح��ة عليهم، ويف 
�لليل��ة �الأوىل ل�سه��ر رم�س��ان �ت�سلت 
باأخ��ي حمم��د وطلب��ت من��ه �أن يق��وم 
بتعلي��ق �لزينة الأطفايل كي يفرحهم 
وي�سعده��م، وهنا تفاجاأت زوجتي �أين 
�أهتم ب��اأدق �لتفا�سي��ل رغم �خلطورة 
�لكب��رية و�ملهمة �لتي �أق��وم بها، لكنه 
قل��ب �الأب وحر�س��ه و�هتمام��ه، فكل 
بع��د ع��ن �الأبن��اء و�الأهل ع��ذ�ب و�إن 

كان مبثابة حياة لنا�س �آخرين.
ويف �لي��وم �لعا�س��ر يل بالعم��ل �ملو�ف��ق 
يل  زوجت��ي  �أر�سل��ت   27/4/2020
ت�سجي��ل فيدي��و البن��ي "عم��رو" وه��و 
�أن��ا  "باب��ا  يل  ويق��ول  مري���س،  نائ��م 
وب��دي دو�ء" �سع��رت حينه��ا  مري���س 
بالوجع �لتام، و�أجريت على �لفور عدة 
�ت�ساالت، هاتف��ت �أخي �حلكيم خليل، 
فطماأنن��ي علي��ه و�أنه بخ��ري، لكن قلبي 
��ستمر باخلفقان على قلق، كنت �أخ�سى 
�أنه��م يخفون عني �أم��ر� ما، كنت �أبحث 
ع��ن ر�ح��ة و�سام��ة ول��دي وطماأنينة 
قلبي عليهم بكل �ل�سبل، فهاتفني عدة 
م��ر�ت عم��ي �لدكتور ف��وزي، و�أخرين 
�أن��ه بخ��ري، وطماأنن��ي بكل �لط��رق كي 
�أو��س��ل  وكاأي  تركي��زي،  يت�ست��ت  ال 
�أنن��ي  مهمت��ي بال�س��كل �ملطل��وب، غ��ري 
من��ت ليلت��ي قلقا عليه، لك��ن �هلل �سلمه 
و�سف��اه من مر�س��ه، فكانت لي��اٍل قليلة 
وجمي��ل  ومره��ا  بحلوه��ا  �أم�سيناه��ا 
م��ا قدمن��ا، كان �سيام��ي يف ه��ذ� �لع��ام 
خمتلف��ا كث��ري�، فال�سي��ام ع��ن �لطع��ام 
و�ل�س��ر�ب �أخ��ف بكثري م��ن �ل�سيام عن 
روؤي��ة �الأهل و�الأحب��اب و�لبعد عنهم. 

وخ��ال تو�جدي مب�ست�سف��ى معر رفح 
كان��ت و�جبات��ي �جلامعي��ة تاحقني، 
حي��ث �أنن��ي �أدر���س بكالوريو���س �إد�رة 
�سحي��ة يف جامع��ة �لقد���س �ملفتوح��ة 
وعل��ى موعد م��ع �لتخرج ه��ذ� �لف�سل، 
فاأوج��دت لنف�س��ي بع���س �لوق��ت ب��ن 
زح��ام �لعم��ل �ل��ذي ال ينته��ي وقم��ت 
�الإلكرتوني��ة  �لن�ساط��ات  بتق��دمي 
�ملطلوب��ة من��ي للجامع��ة، كم��ا تقدمت 
باالمتحانات �لنهائية ب�سكل �إلكرتوين 
فاحلي��اة  باحلج��ر،  تو�ج��دي  خ��ال 
يج��ب �أن مت�س��ي، وال يج��ب �أن يوقفنا 

�سيء مهما كان عظيما.
كان��ت ي��وم �لثال��ث م��ن ماي��و 2020 
يومن��ا �الأخري يف م�ست�سف��ى معر رفح 
قط��اع  يف  "كورون��ا"  م�ساب��ي  لع��اج 
غ��زة، حي��ث قمن��ا بت�سلي��م �الأمان��ة 
لزم��اء �أكف��اء يدي��رون كف��ة �لعمل 
مل��دة 15 يوم��ا يف �مل�ست�سف��ى �مليد�ين، 
كن��ا حزينن ل��رتك �مل��كان و�ملغادرة، 
الإدر�كن��ا بعظيم �لر�سال��ة �لتي نعمل 
به��ا، وكان��ت قلوبن��ا تتقطع �أم��ا باأن 
ترك��ت  مع��ا،  و�ملر�س��ى  نح��ن  نغ��ادر 
خلفي خم�س��ة مر�سى يتلقون �لعناية 
�لازمة، وكان هديف مغادرة �مل�ست�سفى 
وجميع �ملر�سى ب�سكل كامل، وتبيي�س 

�مل�ست�سفى من جميع �مل�سابن.

تسليم األمانة
دوؤوب،  عم��ل  �ل�سب��اح  �ساع��ات  من��ذ 
�لق��ادم  للفري��ق  �مل�ست�سف��ى  لت�سلي��م 
م��ن بعدن��ا، بع��د �أن ت�سرف��ت بالعم��ل 
ب��ه مع فريق م��ن �الأ�سود مل��دة خم�سة 
ع�سر يوم��ا متو��سلة، تعاهدنا خالها 
مر�سان��ا  خلدم��ة  �أقوي��اء  نبق��ى  �أن 
و�سعبن��ا، و�ليوم نغادر �مل��كان متجهن 
�إيل �حلج��ر �ل�سح��ي مل��دة 14 يوم��ا، 
من �أجل �سمان �سامتنا و�سامة �أهلنا 

و�سعبنا.
جتربت��ي عملي��ة ر�ئع��ة مل ي�سبق لها 
مثي��ل، و�أن�س��ح زمائ��ي �الإق��د�م على 
ه��ذه �لتجرب��ة و�خلدم��ة �الإن�سانية 
�لكب��رية، مل��ا ت�سع��ر باالإيجابي��ة نحو 
م��ا تق��وم به��ا، ولدع��و�ت �لنا���س لك، 
�إدر�كا  ملهمت��ك،  �ملتو��س��ل  ودعمه��م 
منه��م الأهمي��ة �لعمل �ملقدم��ن عليه، 
فكان��ت جترب��ة ت�ستح��ق �ملخاط��رة، 
مع �أن ن�سب��ة �خلطورة %100، لكنها 
جترب��ة جميل��ة ر�ئع��ة، �أ�سك��ر وز�رة 
�ل�سح��ة عل��ى ثقته��ا ب��ي وتر�سيح��ي 
لهذه �ملهمة �لعظيمة، و�أمتنى �أن نكون 

عند ح�سن ظنهم وظن �سعبنا بنا.
ع�س��ت 29 عاما ب��ن �أهل��ي، وكانت �ل� 
�أيام حياتي،  �أه��م  15 يوم��ا هذه من 
فق��د ذه��ب �لتع��ب و�لعن��اء، و�بتل��ت 
وثب��ت  و�لق��وة،  بال�سع��ادة  �أرو�حن��ا 
�الأج��ر �إن �س��اء �هلل، �سنبق��ى �أقوياء 
كم��ا عاهدناك��م، ول��ن ن��رتك �سعبن��ا 
ومر�سان��ا، و�سنك��ون د�ئم��ا جاهزي��ن 

خلدمة وطننا و�سعبنا.

حكيم من وزارة الصحة يروي تجربته اإلنسانية في مواجهة فايروس كورونا
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غزة- �لر�أي- �آالء �لنمر
�سه��ر  �لغزي��ون  ي��ودع  �لع��ادة..   كم��ا 
رم�س��ان �ملب��ارك لي�ستقبلو� خ��ال �أيام 
عي��د �لفط��ر وه��م حممل��ون بالهم��وم 
و�الآه��ات، ويعان��ون �لفق��ر و�لبطال��ة؛ 
ب�سب��ب �حل�س��ار �الإ�سر�ئيل��ي �ملفرو�س 
على قطاع غزة منذ 14 عامًا و��ستمر�رً� 
للعقوبات �ملفرو�سة على قطاع غزة من 

قبل �ل�سلطة �لفل�سطينة.
و�الإع��ام  �لعام��ة  �لعاق��ات  مدي��ر 
ماه��ر  و�ل�سناع��ة،  �لتج��ارة  بغرف��ة 
�لطب��اع، ق��ال �إن قطاع غ��زة يعاين من 
�أو�ساع �قت�سادي��ة ومعي�سية و�إن�سانية 
كارثي��ة؛ ج��ّر�ء �حل�س��ار �الإ�سر�ئيل��ي 

�ملفرو�س عليه لنحو 14 عاًما.
و�أو�س��ح �لطب��اع �أن �حل�س��ار رفع معدل 
�لبطال��ة بغ��زة ليتج��اوز 50 باملئة، ما 
يعني �أن��ه رفع عدد �لعاطلن عن �لعمل 

�إىل ما يزيد عن ربع مليون.
كما ت�سبب �حل�سار وفق �لطباع بارتفاع 
باملئ��ة،   53 ليتج��اوز  �لفق��ر،  م�ست��وى 

م��ا يعن��ي �أن �أك��رث م��ن ن�س��ف �ل�س��كان 
فق��ر�ء، الفت��ًا �أن ن�سب��ة �نع��د�م �الأمن 
�لغذ�ئ��ي ب��ن �لعائات يف غ��زة و�سلت 
�إىل 70 باملئ��ة، وه��ذ� يعن��ي �أن هوؤالء 
ال ي�ستطيع��ون تلبية �حتياجات �ل�سّلة 

�لغذ�ئية �لرئي�سية.
و�سدد عل��ى �أن �أزمة جائح��ة "كورونا" 
فاقمت م��ن حجم �الأزم��ات �لتي يعاين 

منها �سكان غزة.
و��ستطرد: "بفعل هذه �الأزمة، تعطلت 
معظ��م �الأن�سطة بغزة، وتوقف بع�سها، 
وعل��ى ر�أ�سه��ا �لقط��اع �ل�سياح��ي �لذي 
توق��ف ب�س��كل كام��ل، حي��ث مت �إغاق 
�لفن��ادق و�ملطاع��م و�ملقاه��ي و�ساالت 
�الأف��ر�ح، و�س��ركات �ل�سياح��ة نتيج��ة 
لتوقف �لطري�ن و�إلغاء رحات �لعمرة 

و�حلج".
و�أ�ساف �أن قط��اع �لتعليم �خلا�س تاأّثر 
��ا ب�سكل و��سح جّر�ء �الأزمة، حيث  �أي�سً
مت �إغ��اق م��ا يزي��د ع��ن 700 رو�س��ة 

لاأطفال ومد�ر�س خا�سة.

كم��ا ت�س��رر �لقط��اع �ل�سناع��ي ب�س��كل 
كب��ري، �إذ تعم��ل بع���س �مل�سان��ع بطاقة 

�إنتاجية ال تتجاوز 30 باملئة.
�سف��وف  �إىل  �ن�س��ّم  ذل��ك،  وج��ّر�ء 
�لبطال��ة يف غ��زة نح��و 45 �ألف عاطل 

عن �لعمل نتيجة تبعات "كورونا".
و�نعك���س �رتف��اع ع��دد �لعاطل��ن ع��ن 
�لعم��ل �سلب��ا عل��ى �لق��درة �ل�سر�ئي��ة 
حي��ث  �لفط��ر؛  عي��د  قبي��ل  ملو�طن��ن 
يع��اين �لكثري منه��م من �نع��د�م �لقدرة 
عل��ى �س��ر�ء م�ستلزم��ات �لعيد، م��ا �أدى 
�لقط��اع  يف  �لتده��ور  م��ن  مزي��د  �إىل 

�القت�سادي، بح�سب �لطباع.

تقليص الكميات
جّت��ار �حللوي��ات يف قطاع غ��زة قل�سو� 
م��ن �لكمي��ات �مل�ست��وردة خ�سي��ة ع��دم 
بيعه��ا خ��ال ه��ذ� �ملو�س��م، وتعّر�سه��ا 
يف  خا�س��ة  الحًق��ا،  و�لك�س��اد  للف�س��اد 

ف�سل �ل�سيف.
وقال عودة �أحمد �أحد جتار �حللويات 

�لعي��د  م�ستلزم��ات  �س��ر�ء  ن�سب��ة  �أن 
�أن  الفت��ا  �لع��ام،  ه��ذ�  ج��ًد�  �سعيف��ة 
بع�سه��ا  م��ع  �جتمع��ت  �لعو�م��ل  كاف��ة 
و�أث��رت على �لو�س��ع �القت�سادي، بدًء� 
من �حل�س��ار �الإ�سر�ئيلي، م��روًر� بقطع 
وتقلي���س رو�تب موظفي غ��زة، و�سواًل 
�إىل �أزم��ة كورون��ا �لت��ي �سرب��ت مو�سم 
�ل�سي��ف لهذ� �لعام، ومن �سمنه مو�سمي 

رم�سان و�لعيد".
و�أ�س��اف �أن �مل�ساع��د�ت �لنقدي��ة �لتي 
ُتقّدم للقطاع لها دور يف "حتريك عجلة 
�الأ�سو�ق"، خا�سة و�أن رو�تب �ملوظفن 
�حتياجاته��م  لتلبي��ة  تكف��ي  بال��كاد 

�الأ�سا�سية.
ومقارن��ة باالأعو�م �خلم�س��ة �ل�سابقة، 
ر�أى ع��ودة �أن حرك��ة �ل�س��وق تر�جعت 

بن�سبة �لثلثن لهذ� �لعام.

عام سيء
�أبو حممد �ل�سرفا بائع يف حمل ماب�س، 
�أكد �أن هذ� �لعام �سيئ مقارنة باالأعو�م 

�ملا�سية وذل��ك الأن عدد �مل�سرتين قليل 
نتيجة �حل�س��ار و�لعقوب��ات وفايرو�س 
�لعملي��ة  عل��ى  �أث��ر  �ل��ذي  كوورن��ا 

�ل�سر�ئية للمو�طن. 
وق��ال �ل�سرف��ا: " خال �أي��ام ون�ستقبل 
عي��د �لفط��ر، وهذ� ه��و مو�س��م �لباعة 
لكن ال م�سرتين هناك، �الأ�سو�ق مكتظة 

بالنا�س لكنهم ال ي�سرتون �أي �سيء".
�أم��ا �ملو�طن��ة "�أم حمم��د �أب��و �لكا�س" 
ومت�س��ي  �الأربع��ة  �أطفاله��ا  ت�سطح��ب 
بن �لب�سط��ات بحًثا عن قط��ع منا�سبة 
الأطفالها، وت�ساأل �لبائعن عن �الأ�سعار، 
فتذه��ب �أحياًن��ا دون نقا���س، وتتوقف 

�أحياًنا �أخرى للتحاور حول �ل�سعر.
 تق��ول: "نح��ن يف منا�سبة عي��د، وهذه 
فرح��ة �الأوالد، لهذ� نح��اول �إ�سعادهم 
ب�س��ر�ء قطع��ة و�ح��دة ل��كل منهم، فا 
ال  ولك��ن  دخ��ل،  وال  رو�ت��ب،  توج��د 
ن�ستطي��ع حرم��ان �الأطفال م��ن فرحة 

�لعيد، فهم لي�س لهم ذنب".

عيد الفطر في غزة ممزوج بألم الحرمان
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عب��د  غزة-�لر�أي-فل�سط��ن 
�لكرمي

�لتابع��ة  �ل��زكاة  جل��ان  تغتن��م 
�سه��ر  بغ��زة  �الأوق��اف  ل��وز�رة 
رم�س��ان �ملب��ارك، للتخفي��ف م��ن 
�لعائ��ات  م��ن  �لعدي��د  معان��اة 
�لفقرية �لتي تفتقد لتوفري قوت 
يومها وتع��اين ظروفا �قت�سادية 
ومعي�سي��ة �سعبة ج��ر�ء �حل�سار 
�ملتو��سل، وم�ساندتها ودعمها مبا 

�أتيح لها من �إمكانيات.
جل��ان  نفذته��ا  كث��رية  م�ساري��ع 
�ل��زكاة يف قط��اع غزة تتن��وع ما 
�لغذ�ئي��ة  �لط��رود  توزي��ع  ب��ن 
و�لطرود �ل�سحية و�أي�سا تقدمي 
وم�ساع��د�ت  �سر�ئي��ة  ق�سائ��م 
مالي��ة لاأ�س��ر �لفق��رية لتعزي��ز 
جان��ب  �ىل  بغ��زة،  �سموده��ا 

تنظيم م�سروع �إفطار �ل�سائم.

مشاريع رمضانية
وقبي��ل �سه��ر رم�س��ان ب�ساع��ات، 
لل��زكاة  �لعام��ة  �الإد�رة  قام��ت 
�الأوق��اف  ل��وز�رة  �لتابع��ة 
بتوزي��ع  �لديني��ة  و�ل�سئ��ون 
�سل��ة �خل��ري �لرم�ساني��ة، و�لت��ي 
��ستهدفت �أك��رث من 8570 �أ�سرة 

متعففة يف قطاع غزة.
مدي��ر عام �الإد�رة �لعامة للزكاة 
حر���س  �أك��د  ��سلي��م،  �أ�سام��ة 
�إد�رت��ه �ل�سديد على �ي�سال هذه 
�ل�سال مل�ستحقيها، الفًتا �ىل �أنها 
�حت��وت عل��ى جمي��ع �مل�ستلزمات 
�لرم�ساني��ة و�لت��ي ُتزي��ن مو�ئد 
للفق��ر�ء  و�لفط��ور  �ل�سح��ور 
�ل�سائمن خال �ل�سهر �لف�سيل.

و�إىل جانب �ل�س��ال �لرم�سانية، 
لل��زكاة  �لعام��ة  �الد�رة  وزع��ت 
�لتابع��ة ل��وز�رة �الأوق��اف طرود 
�أ�س��رة   1900 عل��ى  �سحي��ة 
متعفف��ة وفق��رية يف قط��اع غ��زة 

�سمن م�سروع " درهم وقاية ".
د�ئرت��ه  �أن  �إ�سلي��م  و�أو�س��ح 
�لط��رود  تل��ك  بتوزي��ع  �سرع��ت 
عل��ى �لفق��ر�ء و�ملحتاج��ن عر 
جلان �ل��زكاة �ملنت�س��رة يف جميع 
وذل��ك  غ��زة،  قط��اع  حمافظ��ات 
م��ن �أج��ل خدم��ة �أبن��اء �سعبن��ا 
ظ��ل  يف  �ملر�ب��ط  �لفل�سطين��ي 

�نت�سار فايرو�س كورونا.
و�إىل جان��ب �مل�ساع��د�ت �لعينية 
�لفق��رية،  للعائ��ات  �ملقدم��ة 
تغتن��م جلان �ل��زكاة �لفر�سة يف 
تقدمي �مل�ساع��د�ت �ملالية لاأ�سر 

�ملع��وزة، حيث ��ستف��ادت من هذ� 
�مل�س��روع 238 عائل��ة، فيم��ا بلغ 
�مل�ستفيدي��ن م��ن م�س��روع �إفط��ار 
�ل�سائ��م يف �سه��ر رم�س��ان 1638 

م�ستفيد�.
وعل��ى �سعي��د م�س��روع �لق�سائ��م 
�ل�سر�ئي��ة، قام��ت جل��ان �لزكاة 
�لتابع��ة لاأوق��اف بغ��زة بتوزيع 
 400 لع��دد  �سر�ئي��ة  ق�سائ��م 

م�ستفيد.
وت�س��رف �الإد�رة �لعام��ة للزكاة 
مناط��ق  كل  يف  جلن��ة   43 عل��ى 
قط��اع غ��زة، حي��ث تتو��س��ل مع 
�لعدي��د م��ن �ملوؤ�س�س��ات �خلريية 
�ملحلي��ة و�لدولي��ة، وله��ا م�سادر 
�مل�ساري��ع  ه��ذه  لتموي��ل  خا�س��ة 

�خلريية.
ح�س��ار�  غ��زة  قط��اع  ويعي���س 
متو��س��ا من��ذ م��ا يق��ارب �ل� 13 
ع��ام، و�س��ط ظ��روف �قت�سادي��ة 
و�إن�ساني��ة و�جتماعية ومعي�سية 
�سعب��ة، وهو ما ت�سب��ب يف �رتفاع 
ن�سب��ة �لبطال��ة ب��ن �خلريجن 
و�لعم��ال، و�رتف��اع ن�سب��ة �لفقر 
�لت��ي  �لعائ��ات  م��ن  كث��ري  ب��ن 
لقم��ة  توف��ري  ت�ستطي��ع  بال��كاد 

�لعي�س ب�سكل يومي.

برامج دعوية
وفيم��ا يتعل��ق ب��دور �الأوقاف يف 
�جلانب �لدع��وي و�لوعظي، فقد 
�أعدت �ل��وز�رة خطة حٌمكمة من 
�أج��ل �إي�س��ال �لر�سائ��ل �لدينية 
و�لتو��سل مع �ملو�طنن بالقطاع، 
�سه��ر  باإر�س��اد�ت  وتوعيته��م 

رم�سان.
وقال نائ��ب مدير عام �لوعظ د. 
عبد �هلل �أبو عليان:" �إن وز�رته 
�أطلق��ت م��ع بد�ي��ة �سه��ر رم�سان 
تطبي��ق "بي��وت مطمئن��ة" وه��و 
عبارة عن موعظ��ة عر مكر�ت 
�ملركزي��ة،  �مل�ساج��د  يف  �ل�س��وت 
مث��ل موعظ��ة �جلمع��ة للدكت��ور 
بثته��ا  �لت��ي  �لد�ي��ة  �سلم��ان 

�لف�سائيات و�الإذ�عات". 
وي�س��م تطبي��ق بي��وت مطمئن��ة 
كل م��ا يتعل��ق ب�سه��ر رم�س��ان من 
معلوم��ات وم�سابق��ات وت�ساوؤالت 

فقهية، ودرو�س علمية.
حدي��ث  يف  علي��ان  �أب��و  و�أ�س��اف 
ل�" �ل��ر�أي":" �إن �ل��وز�رة �أطلقت 
برنامج وم�سة �لرم�ساين �ملن�سور 
عر قناة يوتيوب با�سم "تبيان" 
م��ن �أجل �لتو��سل م��ع �ملو�طنن، 
وكذلك ن�س��رة متعلقة با�ستقبال 

�سهر رم�سان �ملبارك".
وم��ن �سمن �خلطة �لت��ي و�سعتها 
وز�رة �الأوق��اف يف ه��ذ� �جلان��ب 
�أي�س��ا، ج��والت دعوي��ة ميد�نية 
تر�عي عو�م��ل �ل�سامة، �إ�سافة 
تب��ث  رم�ساني��ة  بر�م��ج  �ىل 
�لك��رمي،  �لق��ر�ن  �إذ�ع��ة  ع��ر 
وخدم��ة �الإفت��اء ع��ر �جل��و�ل، 
و�أي�سا حمل��ة �إلكرتونية بعنو�ن 

#لعلهم_يرجعون.
عمل��ت  ذل��ك،  جان��ب  و�إىل 
�الأوق��اف على تك��رمي �لفائزين 
يف م�سابق��ة �أف�س��ل مقطع دعوي 
الأبن��اء �خلطباء، فيما مت �إطاق 
�لرنام��ج �الإلك��رتوين "مع��ا نبث 
�الأم��ل" وهو خا���س باملحجورين 
يف مر�كز �حلج��ر �ل�سحي بغزة، 
و�ل��ذي يت�سم��ن �أن�سط��ة دعوية 

متعددة ل� ٢٣٧٨�سخ�س.
تطبي��ق  �أن  بالذك��ر  جدي��ر 
"بي��وت ُمطمئنة"، يوجد به كل 
ويتو�ف��ق  �مل�سل��م،  يحتاج��ه  م��ا 
م��ع جمي��ع متطلب��ات �ملو�طن��ن 
كاف��ة  وير�ع��ي  �لديني��ة 
يجع��ل  الأن  ويه��دف  �مل�ستوي��ات، 
ومد�ر���س  م�ساج��د  �لبي��وت  م��ن 

وفر�سة للعبادة و�ملفاكرة.

 األوقاف..مشاريع خيرية وبرامج دعوية تسند صمود غزة
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غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
�الحرت�زي��ة،  �الإج��ر�ء�ت  ظ��ل  يف 
�لتباع��د  عل��ى  للحف��اظ  و�لدع��و�ت 
�الجتماع��ي و�لتز�م �جللو���س يف �ملنازل 
ب�سبب فريو���س كورونا �مل�ستج��د، �سيكون 
�الحتفال بعيد �لفطر �ملبارك هذ� �لعام 
خمتلف��ا و��ستثنائي��ًا، خا�س��ة و�أن فرحة 
و�لتجمع��ات  �ل�س��اة  يف  تتمث��ل  �لعي��د 
�الأرح��ام  و�سل��ة  و�لزي��ار�ت  �الأ�سري��ة 
و�ملظاه��ر �جلميلة �الأخ��رى �لتي تعودنا 

عليها.
�لعدي��د م��ن �ملو�طنن �أب��دو� ر�أيه��م باأن 
يك��ون �لعي��د د�خ��ل �لبي��وت، م��ن خال 
�الحتفال بالعيد يف حميط �الأ�سرة فقط 
د�خ��ل �ملن��زل، م�سريي��ن �إىل �أن��ه ميك��ن 
�ال�ستمت��اع و�لعي���س باأج��و�ء �لعي��د م��ع 
�الأ�سرة م��ن خال �ل�س��اة وعمل �أجو�ء 
نفو���س  عل��ى  �لفرح��ة  تدخ��ل  منزلي��ة 

�لعائلة و�سر�ء حلويات �لعيد.
و�س��ددو� خ��ال �أحادي��ث منف�سل��ة م��ع 
تقت�س��ر  �أن  يج��ب  �أن��ه  عل��ى  "�ل��ر�أي"، 
�ملعايد�ت وتبادل تهاين �لعيد عن طريق 
مو�ق��ع �لتو��س��ل �الجتماع��ي و�ملكامل��ات 
�إىل  الفت��ن  و�لفيديوه��ات،  �لهاتفي��ة 
�أن��ه يج��ب علين��ا زي��ادة �حلر���س عل��ى 
ع��دم �ال�ستهت��ار به��ذه �جلائح��ة، وعدم 
�جله��ات  تعليم��ات  �تب��اع  يف  �لرت�خ��ي 
�لر�سمي��ة، حت��ى ال نكون عون��ًا للفريو�س 

على مزيد �النت�سار و�لتو�سع.
و�تف��ق �ملو�طنون على �س��رورة �أن يلتزم 
�جلمي��ع بكاف��ة �الإر�س��اد�ت و�لتعليم��ات 
�ل�سادرة من قبل وز�رة �ل�سحة و�جلهات 
�ملخت�س��ة، خا�سة خ��ال �أد�ء �ساة عيد 
�لفط��ر، كاإح�س��ار �سجادة �س��اة خا�سة، 

�مل�سل��ن  ب��ن  �لتباع��د  عل��ى  و�حلر���س 
وغريه��ا، و�أي�س��ًا �س��رورة �تخ��اذ �حل��ذر 
تك��رث  �لت��ي  �لعائلي��ة  �لزي��ار�ت  خ��ال 
خ��ال تل��ك �لف��رتة، و�رت��د�ء �لكمام��ة 
�لطبي��ة، وجتن��ب �مل�سافح��ة �أو �لعن��اق، 

حفاظًا على �ل�سامة �لعامة و�خلا�سة.
رئي�س �ملكتب �الإعامي �حلكومي، �سامة 
مع��روف، ق��ال �إن خطة �لعم��ل �حلكومي 
يف مو�جه��ة �جلائحة خ��ال �لعيد تركز 
عل��ى ت�سدي��د �إج��ر�ء�ت من��ع �لتجمعات 
يف �الأماك��ن �لعامة ل��ذ� �تخذ قر�ر بعدم 
�ل�سم��اح لعم��ل �ملتنزهات �لعام��ة و�أماكن 
بحي��ث  �ملركزي��ة،  و�ل�ساح��ات  �لرتفي��ه 

تتابع �ل�سرطة تنفيذ �لقر�ر".
و�أكد معروف خال لقاءه متلفز، �أن �ساة 
�لعي��د �سارت وفق �الإج��ر�ء�ت و�لتد�بري 
�لوقائي��ة �لت��ي مت �قر�ره��ا م��ن وز�رتي 
�ل�سح��ة و�الأوقاف، حي��ث قامت طو�قم 
وز�رة �الأوق��اف و�أ�س��ر �مل�ساج��د مبتابعة 
�اللت��ز�م به��ذه �لتعليم��ات كم��ا جرى يف 

�ساة �جلمعة �الأخري من رم�سان.
�اللت��ز�م  باملو�طن��ن  مع��روف  و�أه��اب 
ب�سل�سلة �لتد�بري �لوقائية و�الإجر�ء�ت 
�ل�سحي��ة �س��و�ء عن��د �أد�ء �س��اة �لعيد 
�أو خ��ال �أي��ام �لعي��د وع��دم �لتجم��ع يف 

�الأماكن �لعامة.
وز�رة �الأوقاف و�ل�س��وؤون �لدينية بغزة، 
��ستبق��ت �س��اة �لعي��د، مبجموع��ة م��ن 
�ل�س��اة يف  ب�س��اأن  �لهام��ة  �لتو�سيح��ات 
م�ساج��د �لقط��اع، يف ظ��ل �نت�س��ار وب��اء 

"كورونا" �مل�ستجد.
و�أو�سح��ت �أن ��ستم��ر�ر �أد�ء �ساة �لعيد 
يف �مل�ساج��د و�ل�ساحات �لتابعة لها؛ ياأتي 
لكونه��ا �سعرية مهمة ال تتكرر يف �لعام �إال 

مرت��ن، و�أقل ما قيل يف حكمها �أنها �سنة، 
وقد �أوجبها بع�س �لفقهاء، وقال �آخرون 

�أنها فر�س كفاية.
الأد�ء  �الآخري��ن  كورون��ا  فر�س��ت  فيم��ا 
�ساة �لعي��د جماعة يف �لبيوت، وخا�سة 
كبار �ل�سن و�ملر�س��ى و�لن�ساء و�الأطفال، 
�الأوق��اف �خلطب��ة  وز�رة  ن�س��رت  حي��ث 
موقعه��ا؛  ع��ر  �ملقرتح��ة  �لنموذجي��ة 
لي�ستفي��د منه��ا �لذين �سُي�سلُّ��ون �لعيد يف 

�لبيوت.
و�سه��دت �ساة �لعيد �لتز�م��ًا باإجر�ء�ت 
�لوقاي��ة �ملعل��ن عنها �سابًق��ا، كا�سطحاب 
�ل�س��اة،  و�سج��ادة  �خلا�س��ة،  �لكمام��ة 
و�لتباعد، و�الكتفاء باملعايدة �للفظية.

وباملقابل �للجان �مل�سجدية �مل�سرفة على 
تنظيم �ل�س��اة يف �مل�ساجد، كانت �ل�سند 
�لازم��ة  �ملتطلب��ات  �إكم��ال  يف  �لو��س��ح 
�الإج��ر�ء�ت  وف��ق  �لعي��د  �س��اة  الأد�ء 

�ل�سحية �الآمنة.
ومت حتدي��د م��دة خطب��ة �لعي��د بع�س��ر 
10دقائق، ��ستثمرت يف تعزيز �إجر�ء�ت 

�لو�قية خال �أيام �لعيد.
ممار�س��ة  �إىل  �جلمي��ع  دع��ت  �الأوق��اف 
باملعاي��دة  باالكتف��اء  �الآمن��ة،  �ملعاي��دة 
عر و�سائ��ل �لتو��سل، وم��ن �أر�د �لتز�ور 
�لكمام��ة،  بارت��د�ء  فيلت��زم  �ملبا�س��ر 
وال  معانق��ة  دون  و�ملعاي��دة  و�لتباع��د، 

م�سافحة.
�لوطن��ي  و�الأم��ن  �لد�خلي��ة  وز�رة  �أم��ا 
بغزة، ومن خ��ال �ل�سرطة �لفل�سطينية، 
ب��د�أت من��ذ فج��ر �لي��وم �النت�س��ار يف كل 
�الأماك��ن �لعامة ملنع �الزدحام خال �أيام 

عيد �لفطر.
�ملتح��دث با�س��م وز�رة �لد�خلي��ة بغ��زة، 

�إياد �لبزم �أك��د �أنه �سيتم �إغاق �الأماكن 
و�ملتنزهات �لعامة، و�ل�ساحات �ملركزية، 
و�جلن��دي  �ملين��اء،  مناط��ق  وكذل��ك 

�ملجهول، و�لكتيبة و�لكورني�س.
وتاب��ع "�إن خلي��ة �الأزمة منعق��دة ب�سكل 
م�ستمر ولدينا خطط جاهزة للتعامل مع 
كل �ل�سيناريوه��ات، ومنها حظر �لتجو�ل 
وف�س��ل �ملدن، لكننا ناأمل �أال ن�سل لذلك"، 
موؤك��ًد� عل��ى �أن �ل��وز�رة لديه��ا جاهزية 
�ل�سيناريوه��ات  م��ع كل  للتعام��ل  عالي��ة 

و�خلطط.
�مل�سوؤولي��ة يف مو�جهة كورون��ا جماعية، 
والب��د م��ن تكات��ف كل �جله��ود و�ل�سعور 
بامل�سوؤولي��ة لدى �ملو�طن��ن للو�سول �إىل 
بر �الأمان، بح�سب �لبزم، د�عًيا �ملو�طنن 
لتفهم هذه �الإج��ر�ء�ت يف ظل �خلطورة 
�لقائم��ة، و�حلذر �أثن��اء �لتنقل، وتقليل 
�حلرك��ة و�الحت��كاك، وع��دم �مل�سافحة 

خال �أيام �لعيد.
بلدي��ات قطاع غ��زة وبالتع��اون مع وز�رة 
�الأوقاف و�ل�س��وؤون �لدينية بغزة بد�أت، 
منذ يوم �خلمي���س �ملا�سي، حملة لتعقيم 
م�ساج��د قط��اع غ��زة، ��ستع��د�د� الإعادة 
�لفط��ر؛  عي��د  �س��اة  الأد�ء  �فتتاحه��ا 
و�لت��ي �سبقه��ا �س��اة �جلمع��ة �الأخ��رية 
م��ن رم�س��ان، وذلك بعد �إغ��اق د�م لنحو 
، �سم��ن تد�ب��ري مو�جه��ة  �سهري��ن �ثن��ننْ

فريو�س كورونا �مل�ستجد.
طو�قم تابعة لبلديات قطاع غزة جابت، 
ع��ددً� من �مل�ساج��د و�لت��ي يرتادها عدد 
كب��ري م��ن �مل�سل��ن، لتنظيفه��ا باملعّقمات، 
فيما و�سع �أفر�د يبتعون لوز�رة �الأوقاف 
وت��رتك  �مل�سل��ننْ  ب��ن  تف�س��ل  عام��ات 

م�سافة �آمنة ملنع تف�ّسي �لفريو�س.

غ��زة  يف  �لفل�سطيني��ة  �ل�سح��ة  وز�رة 
ح��ذرت هي �الأخ��رى من حال��ة �لرت�خي 
�ل�سائ��دة، موؤك��دة �أن��ه ال م��رر ال�ستهتار 
�ملو�طن��ن مب��ا يج��ب عليه��م �أن يلتزمو� 
كاف��ة  تنفي��ذ  �ىل  �إياه��م  د�عي��ة  ب��ه، 
�الإجر�ء�ت �لوقائية �الحرت�زية خال 
فرتة �لعي��د، وعدم �خلروج �إال لل�سرورة، 
�ل�سحي��ة،  �ل�سام��ة  �س��روط  و�سم��ن 
و�الحتف��ال بالعي��د ب��ن �أف��ر�د �الأ�سرة، 

منعًا النت�سار مر�س كورونا القدر�هلل.
�حلكوم��ي  �لعم��ل  جلن��ة  �أن  �ىل  ي�س��ار 
طال��ب مر�رً� �الأمم �ملتحدة �لعامل �أجمع، 
بالعم��ل عل��ى رف��ع �حل�س��ار �لظ��امل ع��ن 
�الحتياج��ات  تلبي��ة  و�سرع��ة  �لقط��اع 
�لعاجل��ة و�لطارئ��ة من �أجه��زة �لتنف�س 
و�لعناية �ملركزة و�الأدوي��ة و�مل�ستهلكات 

�لطبية و�مل�ستلزمات �لوقائية.
خليل �حلية �لنائب يف �ملجل�س �لت�سريعي 
�أك��د �أن هناك �إج��ر�ء�ت �ستعلنه��ا وز�رة 
�لد�خلية و�جلهات �ملخت�سة ب�ساأن �أماكن 

�لتجمعات �لعامة.
وك�سف على �أنه مت در��سة و�ملناق�سة بكل 
م�سوؤولي��ة فر���س حال��ة حظ��ر �لتجو�ل 
بع��د ت�سجيل 29 �إ�ساب��ة جديدة، خال 
ف��رتة �لعيد، م��ع �إف�س��اح �ملج��ال للجهات 
�ملعني��ة للتاأك��د من عدم ت�سل��ل �لفريو�س 
د�ر�س��ة  ال�ستكم��ال  �لقط��اع  د�خ��ل  �إىل 

فر�س حظر �لتجو�ل.
هي دع��وة لكافة �أفر�د �ملجتمع �أال ن�سغل 
�أنف�سن��ا  ن�سغ��ل  ب��ل  باالإ�ساب��ة  �أنف�سن��ا 
بالوقاي��ة، وحت��ى مت��ر �أيام عي��د �لفطر 
�ل�سع��ب  �أبن��اء  عل��ى  �سعي��دة  �ل�سعي��د، 
�لفل�سطيني، عامة، ويف قطاع غزة ب�سكل 

خا�س.

"كورونا" تفرض إجراءات استثنائية خالل العيد



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

الخميس 05 شوال 1441هـ 28  مايو  2020م
Thursday - 28 May 2020 

تقرير

11

غزة- �لر�أي- فل�سطن عبد �لكرمي
�لفط��ر  عي��د  �أي��ام  م��ن  ي��وم  �أول  �سبيح��ة  يف 
�ملب��ارك، تغزو �سو�رع قطاع غزة ر�ئحة �ل�سمك 
�ململح و�مل�سمى " �لف�سيخ"، تلك �لر�ئحة �لقوية 
و�لنف��اذة �لت��ي يع�سقه��ا مدمنوه��ا، �إىل جان��ب 
طب��ق م��ن �لبن��دورة �ملقلية ي�س��اف �إلي��ه بع�س 
�لفلف��ل �الأخ�س��ر �أف�س��ل م��ن �أي وجب��ة طع��ام 

�أخرى.
وال يع��رف �أه��ايل �ل�سفة �لغربية تل��ك �الأكلة 
�ملتنوع��ة  �مل�س��اوي  بعم��ل  فق��ط  ويكتف��ون 
و�للذي��ذة و�ملق��ايل �حتفاال بالعي��د، فيما يرى 
�أهل غ��زة �أن �لف�سيخ يعو�سهم عن �الأماح �لتي 
فقده��ا �جل�س��م خ��ال �سيام �سه��ر كام��ل، و�أنه 
ا  يحم��ي �جل�سم م��ن �الإرهاق و�لتع��ب، وخ�سو�سً

�ملعدة �لتي خا�ست معركة �ل�سيام.
وال يقت�س��ر �أكل �لف�سي��خ عل��ى �أول �أي��ام �لعيد، 
فاالأ�س��و�ق �ل�سعبي��ة ف��ى قط��اع غ��زة و�ملحات 
�لتجارية ال تخلو من �لف�سيخ قبل �لعيد وبعده، 
باالإ�ساف��ة ل�سم��ك �لرجن��ة �ل��ذى ب��د�أ يز�حم 

�لف�سيخ فى �الأ�سو�ق خال �ل�سنو�ت �ملا�سية.

وجبة مفضلة
ويف كل ع��ام، تق��وم �ملو�طن��ة �أم �أحم��د �سحادة 
بتجهي��ز �لف�سي��خ لديه��ا يف �ملن��زل قب��ل حل��ول 
�لعي��د بفرتة ق��د ت�س��ل الأ�سبوع��ن متو��سلن، 
وع��ن كيفية جتهي��زه، تقول:" �أ�س��رتى �ل�سمك 
من �ل�سوق ويكون حجمه متو�سطا ومن ثم �أقوم 

بنقع��ه يف كيل��و م��ن �ملل��ح، وو�سعه د�خ��ل وعاء 
وم��ن ث��م تغطيته حتى جم��يء �لعي��د، وبعدها 
�أق��وم با�ستخر�ج��ه م��ن �لوع��اء وو�سع��ه باملاء 

للتخفيف من ملحه ".
وت�سيف للر�أي:" �أقوم بعدها بتنظيفه وغ�سله 
جي��دً� بالطح��ن و�مل��اء و�لليم��ون، ث��م نقلي��ه 
�لليم��ون  �لزي��ت  م��ن  �إخر�ج��ه  بع��د  ون�سي��ف 
و�لفلف��ل �الأخ�سر"، مو�سح��ة �أن وجبة �لف�سيخ 
ه��ي �لوجب��ة �ملف�سل��ة له��ا ولعائلته��ا يف عي��د 
�لفط��ر، و�أنهم يتناولونه حتى بعد �نتهاء �لعيد 

�أي�سا.
وال يختل��ف �حل��ال ع��ن[ �ملو�طن��ة �أم عم��ر 
حم�سن، حي��ث هي �الأخرى تع��د وجبة �لف�سيخ 
�أي��ام �لعي��د باعتب��اره �لوجب��ة �ملعروف��ة  �أول 
و�لت��ي مت تو�رثها عن �لعائل��ة، ويف�سل تناولها 

�أبناوؤها جميعا.
تق��ول �أم عم��ر لل��ر�أي:" وجب��ة �لف�سيخ الغنى 
عنه��ا يف �أول �أي��ام �لعي��د، و�أف�سله��ا كث��ري� �أن��ا 
و�أوالدي، ويكف��ي ر�ئحته��ا �لقوية �لتي جتعلك 
ت�ساب��ق �لوق��ت ك��ي تت��ذوق من��ه مبج��رد و�سع 
�لطع��ام عل��ى �ملائ��دة بجان��ب طب��ق كب��ري م��ن 
�لبن��دورة �ملقلي��ة م��ع �لفلف��ل �الأخ�س��ر وبع�س 
�ملخل��ات، وقلي��ل م��ن �لبطاط���س �ملقلي��ة �لتي 

يف�سلها �الأطفال �ل�سغار ".
 وتع��د طريقة طهي وجب��ة �لف�سيخ �ململح �سهلة 
للغاي��ة وال حتت��اج رب��ة �لبيت ل�ساع��ات طويلة 
و�أدو�ت عدي��دة لتح�سريه��ا، وه��و �الأم��ر �لذي 

يجعل من �لوجبة "خفيفة دم".

و�جلن��وي  و�جل��رع  �لب��وري  �أ�سم��اك  وتعت��ر 
�إىل  �ملحول��ة  �الأ�سم��اك  �أ�سه��ر  م��ن  و�لرتك��ي 
�لف�سيخ، و�لذي يتميز بر�ئحته �لنفاذة �لتي ال 

تروق لكثري من �لنا�س.

مشاوي العيد
ويف مدين��ة جن��ن بال�سف��ة �لغربي��ة، ال يعرف 
�أغل��ب �لفل�سطينيون هناك وجبة �ل�سمك �ململح 
�ملعروفة ب��� " �لف�سيخ" ويكتف��ون بعمل �مل�ساوي 
و�للح��وم �لطازج��ة �ملتنوع��ة �إىل جانب بع�س 

�ملقايل �ل�سهية و�ملقبات.
تقول �أم �أدهم فايق من مدينة جنن بال�سفة:" 
�ملع��روف  �ل�سم��ك  يعرف��ون  ال  جن��ن  �أه��ل  �إن 
بالف�سي��خ، لكنها كونه��ا مو�طنة م��ن قطاع غزة 
فه��ي تف�س��ل �أكل��ه، وتطل��ب م��ن زوجها �س��ر�وؤه 
ك��ي تق��وم بطهي��ه"، مو�سح��ة �أن �لنا�س بجنن 

يقومون بعمل �مل�ساوي بالعيد.
وال يرغ��ب بع�س �لنا�س يف غزة بتناول �لف�سيخ 
�أو  �ملفرط��ة،  �الأم��اح  ب�سب��ب  �لعي��د  �سبيح��ة 
ر�ئحت��ه �لنفاثة، في�ستبدلون��ه ب�سمك �لرجنة 
اقي��ة وهي �أكلة  �ملدّخ��ن قليل �مللوح��ة، �أو �ل�سمَّ

�سعبية معروفة لدى �ل�سعب �لفل�سطيني.

استهالك كبير
�أب��و يون���س �ساح��ب م�سمك��ة ومطع��م  ويوؤك��د 
�سم��ك  �أن  بغ��زة،  �ل�ساط��ئ  مبع�سك��ر  لل�سم��ك 
�لبوري يحتاج �إىل ثاثة �سهور كي يتم متليحه 

�أم��ا �سم��ك �جل��رع فيحت��اج  وحت�س��ريه للعي��د، 
�أربعن يوما فقط من �أجل �لتجهيز .

ويو�س��ح يف حدي��ث لل��ر�أي، �أن �أن��و�ع معينة من 
�الأ�سماك ه��ي �ملف�سلة للف�سيخ كالبوري و�جَلِرع 
وهي تباع طو�ل �لعام، لكن مو�سمها �لرئي�سي يف 

عيد �لفطر.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن �سمك �لب��وري ه��و �الأكرث 
ت��د�وال ب��ن �لنا�س يف �أي��ام عيد �لفط��ر، حيث 
ي�س��ل �سع��ره �إىل 40 �سي��كل، �أم��ا �سم��ك �جلرع 

في�سل �سعره �إىل 25 �سيكل فقط.
وي�ستهل��ك �أهايل غزة ما يقارب من 30 �ألف طن 
م��ن �ل�سم��ك �ململ��ح "�لف�سيخ" خال �أي��ام �لعيد 
�ملف�سل��ة  �لوجب��ة  يعترون��ه  كونه��م  �ملب��ارك، 

لديهم.
و�لف�سي��خ ه��و عب��ارة عن �سم��ك ممّلح م��ن �أنو�ع 
�لب��وري و�لدني���س، يت��م تخليل��ه يف �ملل��ح فرتة 
من �لزم��ن، ويعود �أ�سل��ه �إىل �أنه �أكل��ة م�سرية 
مو�سمي��ة، وهو يتميز بر�ئحته �لنفاذة �لتي قد 

ال تروق للكثري من �لنا�س.
ا؛ نظًر�  ويرج��ح تاأ�سيل �لف�سيخ للفر�عن��ة �أي�سً
مل��ا قيل عنه��م �أنهم كان��و� ميتنعون ع��ن �أكله يف 
�ل�ست��اء، فكان��و� يحفظون��ه بطريق��ة �لتملي��ح 
لقت��ل �مليكروبات �ملوجودة في��ه، ثم يخزن بن 

طبقات من �مللح.
و�أظه��ر �مل�سري��ون �لقدم��اء بر�ع��ة �سديدة يف 
حف��ظ �الأ�سم��اك وجتفيفها و�سناع��ة �لف�سيخ، 
�إذ كان �الأم��ر يعني لهم �خلري و�لرزق، و�لوقاية 

�ل�سحية.

الفسيخ.. أكلة مفضلة تزين برائحتها عيد غزة
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غزة – �لر�أي:
ح��ّذرت منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملية م��ن موجة 
�مل�ستج��د  كورون��ا  فريو���س  النت�س��ار  ثاني��ة  
�الإ�ساب��ات  �سه��دت تر�ج��ع  �لت��ي  �ل��دول  يف 
بالفريو�س، يف حال ُخففت �الإجر�ء�ت ب�سكل 

�أ�سرع من �لازم.
وقال��ت منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملي��ة، �إن �لدول 
�لت��ي ت�سه��د تر�جع��ا يف �الإ�ساب��ات بفريو�س 
كورونا �مل�ستج��د ال تز�ل تو�جه خطر "ذروة 
ثاني��ة فوري��ة" �إذ� �أوقف��ت �إج��ر�ء�ت �لعزل 

ب�سكل �أ�سرع مما يلزم.
ياأت��ي ذلك بينما بد�أت دول عديدة يف �أوروبا 
و�آ�سي��ا و�ملنطقة �لعربي��ة تخفيف �إجر�ء�ت 
جائح��ة  �نت�س��ار  ملو�جه��ة  �ملتخ��ذة  �لع��زل 
فريو�س كورونا، كم��ا تتخذ دول �أخرى قريبا 

خطوة مماثلة.
�نت�س��ار  ح��ول  �الح�سائي��ات  �آخ��ر  �أظه��رت 
�إ�ساب��ة  �لع��امل،  ح��ول  "كورون��ا"  فريو���س 
5،590،671 �سخ�سا، تويف منهم 347،922، 

ومتاثل لل�سفاء 2،367،589.

الصحة العالمية 
تحذر من موجة 
ثانية لـ"كورونا"

غزة-�لر�أي 
�سب��اح �لعي��د يف غ��زة ممي��ز وبنكهة �أخ��رى رغم 
و�الحت��ال  �القت�سادي��ة،  و�ملعوق��ات  �حل�س��ار، 
"�الإ�سر�ئيلي" �لذي د�م ملا يقارب �ل�سبعن عامًا.

م��ا �أن ي�س��ق �ل�سب��اح �أف��ق �ل�سم��اء ببيا�سه حتى 
ت�سمع �سوت مكر�ت �ملاآذن تردد "�هلل �أكر كبري� 
و�حلم��د هلل كث��ري� و�سبحان �هلل بك��رة و�أ�سيا"، 
ولي���س منبع �ل�سوت �مل��وؤذن وحده بل تت�سارك يف 
خلفيته �أ�سو�ت �أطف��ال ممتلئة بالبهجة و�لفرح 

وحب �حلياة بل و�الإ�سر�ر عليها.

التواصل االجتماعي
جمي��ع �لطرق��ات مكتظ��ة باأطي��اف م��ن �لرجال 
و�لن�س��اء و�الأطفال يف م�سرية نظمها �لعيد بذ�ته 
�أماك��ن �ل�س��اة �ملخ�س�س��ة  �أو  باجت��اه �مل�ساج��د 

ل�ساة �لعيد، وجميعهم يردد عبار�ت �لتكبري.
�س��اة �لعي��د جامعة، ال جتم��ع �مل�سلم��ن لل�ساة 
م��ن  ب��رد�ء  تلفه��م جميع��ا  وكاأنه��ا  ب��ل  فح�س��ب 
�مل�سل��ن  فتج��د  �لر�ق��ي  �الجتماع��ي  �لتو��س��ل 
�لتف��و� تلقائي��ا على �س��كل حلقة ممت��دة ي�سافح 
فيها �آخرهم �أولهم ب�سفاء نف�س وحب ور�سا �إلهي 

كاأن �ملائكة �أنزلته عليهم من �سماو�ت �لعر�س.
�أ�سرت��ه  ليعي��د  ملنزل��ه  بعده��ا  يه��رع  �جلمي��ع 
رغ��م  و�حلنون��ة  �لناعم��ة  �لغ��زي  بخ�سو�سي��ة 
ق�س��وة �لظروف جميعها حوله، ه��و حتما مل ولن 
ين�س��ى �إن�سانيت��ه وكف��اح و�سر زوجت��ه و�أطفاله 
مع��ه لذلك جت��ده يجته��د �أن يوفر له��م �سيئا من 
حل��وى و�سيئا م��ن "�لفكة" كعيدي��ة يبهج قلوبهم 
به��ا، مع قب��ات �أبوية حارة على جب��ن كل منهم 

و�أمل خال�س منه �أن ينفرج �حلال �لعيد �لقادم.

"فسيخ"
يف ه��ذه �الأثناء تك��ون �أم �لعي��ال و�سريكة �لعمر 
و�ل�سعب��ي  �لرئي���س  �الإفط��ار  طب��ق  �أع��دت  ق��د 

�ملتع��ارف عليه يف �لعي��د، �إنه "�لف�سي��خ" �ملقلي �أو 
"�لرجن��ة" وكاهم��ا مل��ن ال يعرفهم��ا عبارة عن 
�سم��ك مق��دد وحمف��وظ يف مل��ح مل��دة ال تق��ل عن 
�سه��ر، منهم ما ي�سنعه بنف�سه يف �لبيت �أو يبتاعه 
جاه��ز� م��ن �ل�س��وق؛ وال تختل��ف "�لرجن��ة" عن 
"�لف�سي��خ" �إال بكونه��ا مدخن��ة بطريق��ة معينة 
ويعده��ا �خت�سا�سي��ون يف غ��زة �أو كم�ستوردة من 

م�سر.
بع���س �الختاف يط��ال مناطق �سم��ايل غزة عن 
جنوبه��ا كطب��ق "�ل�سماقي��ة" �ملك��ون م��ن �للحم، 
وخ�س��ار "�ل�سل��ق"، و�ل�سم��اق؛ وع��ادة ت�سته��ر به 
�لعائ��ات �لغزية �الأ�سل رغ��م �لتد�خل �حلا�سل 
بامل�ساه��رة و�ل��ذي دمج �لع��اد�ت وبع�سها �لبع�س 
و�س��ارت كيان��ا و�ح��د� ال ف��رق في��ه ب��ن مو�طن 

والجئ وبدوي.
�سرع��ان م��ا ينته��ي طق���س �لف�سي��خ و�ل�سماقي��ة 
�الأجم��ل  �أو  �جلدي��د  بلبا�سه��م  �جلمي��ع  لتجه��ز 
و�ل��ذي ع��ادة يحف��ظ يف دوالب �ملاب���س جانب��ا 
حل��ن حل��ول منا�سبة جدي��دة ويتح�س��ر �لذكور 
م��ن �لعائلة �لو�ح��دة لزيارة �أرحامه��م للمباركة 
بالعيد حمملن بال�سوكوالت��ة �للذيذة وما تي�سر 

من مبلغ رمزي يعطى لاأرحام �الإناث.

نكهة مختلفة
"للعي��د يف غ��زة بهجة مل �أرها يف �أي بلد �آخر"، 
هكذ� قالت مي�س عب��د �لرحمن و�لتي علمنا منها 
�أنه��ا عا�ست و�أ�سرتها عم��ر� يف دول �خلليج ب�سبب 
عم��ل و�لدها، مكملة: "ال �س��ك �أن �حلياة يف دول 
�خلليج عموما �أكرث رقيا و�أف�سل من حيث �مل�ستوى 
�مل��ادي و�ملعي�س��ي لكنن��ا يف �لنهاي��ة نعي���س هناك 

كاأغر�ب".
و�أردفت: "نزور بع�س �ملعارف ب�سيء من �لفتور �أو 
تاأدي��ة �لو�ج��ب و�نتهى �أما يف قط��اع غزة فاالأمر 
خمتل��ف فالرت�ب��ط �الجتماع��ي ر�ئ��ع وي�سعرك 

�أن��ك ف��رد ممي��ز يف عائلت��ك ب�سبب وج��ود لفيف 
م��ن �أ�سرت��ك �ملمتدة و�ملرت�بطة وه��و �أمر نفتقده 

ب�سدة يف �خلارج".
من��ى حممد، �أي�سا ت�سارك مي�س ذ�ت �لر�أي، حيث 
قال��ت: "لقد كنا نقيم يف �جلز�ئر وم�سر و�لعر�ق 
ب�سبب ظروف عمل زوجي و�نتقلنا �أخري� لغزة".

و�أ�ساف��ت: "نكه��ة �لعيد يف غ��زة خمتلفة ويكفي 
�أن �أخوت��ي وو�ل��دي و�أعمامي و�أخ��و�يل يثلجون 
�س��دري و�س��در �أبنائي بزيارته��م يل �سباح �لعيد 
حمملن بالعيدي��ة �لنقدية لاأوالد و�حللوى يل، 

�إنه �أمر يرجعني لذكريات �لطفولة �لر�ئعة".

كعك العيد

ال تنته��ي جولة �لزي��ار�ت �سريعا فه��ي يف �لغالب 
ن�سبي��ة بح�سب ك��ر �لعائلة لكنه��ا يف �ملتو�سط ال 
تنتهي قبل �ساة �ملغرب، فما بن �الطمئنان على 
كل بي��ت وتن��اول فنج��ان �لقه��وة �لعربية وكعك 

�لعيد وت�سامر �سريع متتد �لزيار�ت حتى �مل�ساء.
وزي��ار�ت �لن�س��اء لبع�سه��ن ع��ادة تب��د�أ يف �لي��وم 
�الأول يحت��م  �لي��وم  �أن  و�لثال��ث، حي��ث  �لث��اين 
عل��ى ربات �لبيوت �أن يق��رن يف بيوتهن ال�ستقبال 
كع��ك  م��ن  يقدمن��ه  مب��ا  و�لتفاخ��ر  �ل�سي��وف 
ومك�س��ر�ت وحل��وى جاه��زة بق��در مي�سوري��ة كل 
�أ�س��رة، لكنه��ا �أ�سا�سيات ال غن��ى عنها حتى ملن هم 

من �أ�سحاب �لبيوت �ملدمرة يف غزة.
�حلاج��ة �أم عي�س��ى ج��ر قال��ت ل�"�ل��ر�أي": "ال 
عي��د با كع��ك، وعادة ما نت�سارك في��ه جميعا �أنا 
وبناتي وزوج��ات �أبنائي وبناتن��ا �ل�سغار، للكعك 
يف ذ�ت��ه ف��رح كام��ن ل��ن �أح��رم �أبنائي من��ه مهما 
ح�س��ل ولو كان ما ن�سنعه م��لء طبق و�حد، لكنه 

تر�ث لن يندثر".
�أم  �حلاج��ة  م��ع  عو���س  �س��ايل  �ختلف��ت  بينم��ا 
عي�س��ى �ختاف��ا ب�سيط��ا م��ن حي��ث �أنه��ا ت�سرتي 
�لكع��ك م��ن خمبز خمت���س كونها ال جتي��د �سنعه 
مبه��ارة كن�ساء �لزم��ن �جلميل م��ن �أ�سافها، ولعل 

�حلي��اة �لعملية �لتي �أخ��ذت �ملر�أة ل�س��وق �لعمل 
ب��ل �أجرتها عليه ل��رد�ءة �الأو�ساع �القت�سادية 
دفع��ت �ملوظف��ات عموم��ا البتي��اع �لكع��ك جاهز� 

�خت�سار� للوقت و�جلهد.

فسحة

"�لعي��د لاأطفال" جمل��ة ت�سمعها كثري� يف غزة، 
ولعلهم �الأوفر حظ��ا من �لكبار يف نيل �أكر ق�سط 
م��ن �لت�سلي��ة و�للعب عل��ى �الأر�جي��ح، وجني مال 
"�لعيدي��ة" �لوف��ري، و�للع��ب بالبالون��ات �مللونة، 

وطائر�ت �لورق.
وال نن�س��ى مفرقعات �لعيد رغ��م �أن �لنظام ين�س 
عل��ى �أن تد�ول وبي��ع و�طاق �ملفرقع��ات هو �أمر 
خمال��ف للقان��ون وحتت طائل��ة �مل�سوؤولي��ة نظر� 
خلطورتها وما ق��د ت�سببه من حو�دث �أليمه، لكن 
رغ��م ذل��ك فاالأطف��ال يفرحون ل�س��وت �لفرقعة 

"�ملزعج" هذ�.
ال ينته��ي �لعيد هكذ�، فاجلمي��ع يعتر �أيام �لعيد 
فر�سة ثمين��ة للتنزه خارج �إط��ار �ملنزل و�ل�سارع 
و�حل��ارة و�ملدين��ة حت��ى لك�س��ر روت��ن �حلي��اة 
ووتريته��ا �ململ��ة، فالبحر عادة ه��و �ملنفذ �الأكرث 

مائمة للكثري من �الأ�سر مي�سورة �حلال.
فاجللو���س هناك ال يكل��ف كثري� و�أحيانا ال يكلف 
مطلق��ا، يكفيك فيه �أن تك��ون جمتمعا مع �أحبتك 
مب�ساحب��ة �إبريق حاف��ظ للحر�رة م��ن �ل�ساي �أو 
�لقه��وة و��ستمتع بعده��ا بروعة م�سه��د �الأمو�ج، 
ور�ئحة �لبحر، ون�سيم��ه �لعليل، و�سوت تاطمه 

�ل�ساخب.
تنتهي عطل��ة �أيام �لعيد �لثاث��ة �سريعا، غري �أن 
ذكريات��ه تبق��ى كد�فع للعط��اء جم��دد�، وتبقى 
�أي�س��ا موروثات��ه و�سعائ��ره كع��اد�ت �سارمة بكل 

�حلب على قلوب �لغزين.

"الفسيخ"و"الكعك"و"السماقية"...العيد بنكهة غزاوية


