
غزة- الرأي-آالء النمر
إن حالــة االســتهتار المخجــل 
التــي تســود شــوارع وأحيــاء 
قطاع غــزة من قبــل البعض 
فاقــت كل وصــف ممــا ينــذر 
فايــروس  تفشــي  باســتمرار 
إصابــات  وتســجيل  كورونــا 

جديدة.
بيوت لألفــراح وأخــرى للعزاء 

وتجمعات لحضور مباريات كرة 
القــدم وتكدس في األســواق 
وغيرهــا مــن المظاهــر التي 
تنذر بأن اســتهتار المواطنين 
ســيودى  كورونــا  بفايــروس 

بالجميع في الهاوية .
وشــهد قطاع غزة ارتفاعًا في 
عدد اإلصابات بعد اإلعالن عن 
تخفيف حالــة الحظر، كخطوة 

للحيــاة  العــودة  نحــو  أولــى 
الطبيعية تدريجيًا.

وكيــل وزارة الصحــة بغــزّة، 
د.يوســف أبو الريــش، قال إّن 
الوضع الحالي وعدد اإلصابات 
بفايروس كورونا يجعل قطاع 
غزّة يقترب بشــكٍل متســارع 
من اإلغالق الشــامل، مُوضحًا 
أّن المســافة التــي تبعده عن 

ذلــك هــي التــزام المواطنين 
بإجراءات السالمة.

كل  إّن  الريــش   أبــو  وبيــن 
ســواء  المرصــودة  األعــداد 
اإلجمالية لإلصابات أو الحاالت 
أقســام  علــى  تتــردد  التــي 
أو  باألعراض  وتشعر  الطوارئ 
من يثبــت إصابته أو تلك التي 
تدخل أقســام العناية، تُشــير 

إلى أّن وبــاء فيــروس كورونا 
تفشى في قطاع غزّة.

ولفت إلى أنّــه من الممكن أّن 
يتــم اللجوء لإلغالق الشــامل 
فــي حــال إنهــاك المنظومــة 
الصحية، مُستدركًا: “كل يوم 
نعمل فيــه لتأخير اإلغالق هو 

لصالح المجتمع”.
وأضاف أبــو الريش 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة- الرأي
إدارة اإلســعاف والرعايــة األوليــة 
تعد من اإلدارات الحيوية في جهاز 
الدفــاع المدنــي، تُعنــى بتقديم 
لرجل  الفورية  اإلسعافية  الخدمات 
الدفــاع المدنــي والمواطنين على 

حد سواء.
اإلدارة  هــذه  هيكليــة  وتتضمــن 
دائرتين أساســيتين همــا: "دائرة 
الرعاية األولية" ويتفرع منها "قسم 
الصيدلــة" الذي يحتضــن صيدلية 
خاصة بمنتســبي الدفــاع المدني 
وأســرهم المرضى، وكذلك "قسم 
العيادة ويشتمل على طب األسنان 

والطب الوقائي والتمريض.
كمــا تتضمــن هيكليتهــا "دائــرة 
خدمــات اإلســعاف" ويتفــرع منها 
"قســم التجهيز الفني اإلســعافي" 
ومن مهامه إمــداد وتجهيز الدفاع 
المدني بالمحافظــات باالحتياجات 
صيانــة  ومتابعــة  اإلســعافية 
مركبات ومعدات اإلسعاف، و"قسم 
العمليات" مهمتــه متابعة عمليات 
اإلســعاف ميدانيا وتوثيق وإحصاء 

حركة وعمليات طواقم اإلسعاف.

مهام وإمكانيات
وعــن هــذه اإلدارة المهمة يتحدث 
مديرهــا الرائد د. توفيــق مهاني 
مهمــة طواقــم  إن  قائــال  الــذي، 
اإلســعاف األساســية هــو مرافقة 
أثنــاء  المدنــي  الدفــاع  طواقــم 
مهماتهــم الميدانيــة بهدف تأمين 
ســالمتهم والتعامــل ميدانيــا مع 

اإلصابات.
إدارة  ومــوارد  إمكانيــات  وحــول 
اإلســعاف والرعايــة األوليــة قــال 
د. مهانــي إن الجهاز يمتلك تســع 
ســيارات إســعاف مجهزة إلســعاف 
إلــى  الفــوري  ونقلهــا  الحــاالت 
أنــه تــم  المستشــفيات، مضيفــا 
تخصيص ســيارة إســعاف في كل 
مــن محافظــة رفح وخــان يونس 
والوسطى والشــمال بينما في تم 
تزويد محافظة غزة بثالث سيارات 
إســعاف، لكثافة الســكان واتســاع 
مســاحتها الجغرافية، مشــيرا إلى 
أن لديهم ســيارتي اســعاف تعمل 
أيضا احتياطيا لمســاندة السيارات 

المتعطلة في المحافظات.

نقص بالعدد والنوعية
ولفت إلى أن الدفاع المدني يعاني 
من نقــص في عــدد ونوعية هذه 
تكفــي  ال  تــكاد  التــي  الســيارات 
للعمــل فــي األوقــات الطبيعيــة، 
عوضا عن احتياجهم الكبير لزيادة 
عددهــا ونوعيتهــا أثنــاء الطوارئ 
واالعتــداءات اإلســرائيلية، إضافة 
إلى النقص الشــديد فــي المعدات 

واألدوات الطبية واإلسعافية.
كما لفت إلى قلة عدد ونوعية الكادر 
اإلســعافي والطبــي المتخصــص، 
خاصة أنهم يملكون عيادة أســنان 
وصيدلية وقســم للطــب الوقائي. 
وأشــار إلى وجــود تعــاون ومتابعة 
بين الدفــاع المدني ممثلــة بإدارة 
اإلســعاف والرعايــة واألولية وبين 
الخدمــات الطبية العســكرية التي 
تعتبــر اإلطــار المرجعــي لتزويــد 
الجهاز باألدوية والمعدات المتوفرة، 
مضيفــا أن لديهم أيضــا تعاون مع 
الفلسطيني واللجنة  الهالل األحمر 

الدولية والصليب األحمر بغزة.
وأردف أن إدارتــه تمثل جهاز الدفاع 

المدنــي كعضــو أصيل فــي اللجنة 
العليا لإلســعاف والطوارئ، وتتحمل 
جزء من خطط العمل التي توزع بين 

أعضائها أوقات األزمات والطوارئ.

مسيرات العودة
وتطــرق د. مهانــي إلــى دور إدارة 
اإلســعاف خــالل مســيرات العودة 
التــي نظمتهــا الفصائــل الوطنية 
الفلسطينية على حدود قطاع غزة 
بتاريخ 31 مــارس 2018 وتوقفت 
بتاريخ 27 ديســمبر 2019، مشيرا 
إلــى أن طواقــم الدفــاع المدنــي 
تحملت جــزء كبير في تغطية هذه 

األحداث.
إســعاف  طواقــم  أن  إلــى  وبيــن 
ميدانيــا  نفــذت  المدنــي  الدفــاع 
27.914 مهمة في هذه المسيرات، 
نقلــت منهــم 2.954 إصابــة إلى 

مستشفيات القطاع.

صعوبات واحتياجات
في هذا الســياق، دعــا مدير إدارة 
اإلســعاف والرعايــة األوليــة إلــى 
االهتمــام بالعمــل اإلســعافي في 

قطــاع غزة عامة والدفــاع المدني 
خاصة، الســيما أن الدفــاع المدني 
يتصــدر مقدمي الخدمــات الطبية 
أثنــاء  للمواطنيــن  واإلنســانية 
الطــوارئ كالمنخفضــات الدوليــة 
وأثنــاء  والفيضانــات  والســيول 
التــي  اإلســرائيلية  االعتــداءات 
ينفذهــا االحتــالل باســتمرار ضد 

أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وشــدد د. مهانــي علــى أن العمل 
اإلســعافي في قطاع غــزة يحيطه 
وتهديــدات،  كبيــرة  صعوبــات 
المنظمــات  علــى  ويتوجــب 
ومؤسسات حقوق اإلنسان المحلية 
والدولية تقديــم الحماية لمقدمي 

الخدمات الطبية واإلنسانية.
اإلقليميــة  للــدول  ووجــه رســالة 
أن  األوان  آن  قائــال:  والدوليــة 
المدني  الدفاع  لمعاناة  تســتجيبوا 
والمؤسسات الصحية، مشددا على 
أنه لم يعد لديهم مبررا لالستمرار 
إدخال  فــي حصارهــم، ومنعهــم 
مركبات اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف 
ومعداتها المفروض منذ أربع عشر 

عاما.

إدارة اإلسعاف بالدفاع المدني جزء أصيل في العمل الطبي واإلنساني
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غزة- الرأي
تعتبــر إدارة اإلمداد والتجهيز التابعة 
للدفــاع المدني الشــريان الرئيســي 
الــذي يغذي مكونــات الجهــاز للبقاء 

واستمرارية العمل.
وتتولى هذه اإلدارة المهمة مسؤولية 
متابعة مقــدرات ومــوارد الجهاز من 
صيانة للمركبات  واآلليات والمعدات، 
وتوفير المتطلبات بقدر االســتطاعة 
البقــاء العمل مســتمرا، كمــا تعمل 
اللوجســتي  الدعــم  تأميــن  علــى 
وإيصالــه يوميًا للعامليــن في جميع 
المحافظــات، وقد نجحــت بمواصلة 
صــرف التمويــن في أحلــك الظروف 
إلبقاء العاملين قادريــن على القيام 

بمهامهم.
 وتقوم إدارة اإلمداد والتجهيز بتزويد 
كافة المركبات بالمحروقات والزيوت 
إلبقائها علــى الجهوزية ألداء المهام 
والمهنيــة  بالســرعة  لهــا  الموكلــة 

العالية.
ويرأس إدارة اإلمداد والتجهيز ضابط 
برتبــة ســامية يتبــع إداريــا لمديــر 
عــام الجهــاز مباشــرة، يســانده في 
أداء المهــام ضبــاط يتولــون الدوائر 
واألقســام وأفراد ينفذون السياسات 
و المهام، لتصل خدماتهم إلى جميع 

اإلدارات والمحافظات والوحدات.
يقــول العقيــد محمــد شــرير مدير 

إدارتــه  إن  والتجهيــز  اإلمــداد  إدارة 
وتزويــد  توفيــر  مســئولية  تتولــى 
جهــاز الدفــاع المدني وفقــا للخطة 
المعتمــدة بمــا تحتاجه مــن معدات 
وآالت ومركبــات وصيانــة ومالبــس 
وأثاث وقرطاسية ومطبوعات وأجهزة 
كمبيوتر وماكينــات كهربائية أخرى، 
باإلضافــة إلــى المحروقــات الالزمة 
والمعدات، وكذلك اإلشــراف  لآلليات 
على إنشــاء المباني الخاصة بالدفاع 
المدنــي ومتابعة صيانتهــا، وتخزين 
اللــوازم والتجهيزات بصورة ســليمة 
وآمنــة، والصرف منهــا بموجب أوامر 

صادرة من الجهات المتخصصة.

 معيقات التطوير
العقيــد شــرير لمعيقــات   وتطــرق 
عملــه، متحدثــا عــن ضعــف حالــة 
المركبــات والمعــدات وقلــة عددها 
وكثــرة أعطالهــا،  قائال: فــي جميع 
دول العالــم يتم دعــم أجهزة الدفاع 
و  الحســابات  وتحييــده  المدنــي 
المناكفــات السياســية، إال أننــا مــا 
زلنا نعاني من هذه السياســة، حيث 
المركبــات المهترئــة والقديمة التي 
مر علــى خدمتهــا فتــرة طويلة من 
الزمن، ونحتاج الســتبدالها بمركبات 
حديثة، معبرا عن اســتنكاره للصمت 
العربــي والدولــي ازاء اســتمرار منع 

االحتــالل اإلســرائيلي ادخــال هــذه 
المركبات للدفاع المدني بقطاع غزة، 
لمساعدته على تقديم خدمة افضل 

للمواطنين.
ولفت إلى أن الدفــاع المدني بقطاع 
غــزة ال يملــك ســوى مركبــة إنقاذ 
ســلم هيدروليكي واحدة للتعامل مع 
المرتفعة  حوادث األبــراج والمبانــي 
وهــي تغطــي مهــام محافظــة غزة 
فقط، وشــدد علــى ان الجهاز بحاجة 
لمركبــات ســلم فــي كل محافظــة 
للوصــول إلــى الحرائــق والحــوادث 
بســرعة، مشــيرا إلــى أنه لــو حدث 
حريــق في مبني مرتفــع في رفح او 
خانيوس فربما نصل لكارثة حقيقية 

لعدم توفر مثل هذه المركبات.
وشــدد علــى انــه ال بــد مــن توفير 
الالزمــة  اإلمكانــات  و  المركبــات 
الســكنية  المبانــي  مــع  للتعامــل 
العاليــة في ظل تزايــد هذه البنايات 
الحكومــات  مطالبــا  القطــاع،  فــي 
والدوليــة  العربيــة  والمؤسســات 
الوقوف عند مســئولياتهم اإلنسانية 
ومد الدفــاع بالمدني بشــكل عاجل 
بالوســائل واالحتياجــات الالزمة من 
مركبات إطفاء وإنقاذ وإسعاف، والتي 
من شأنها أن تســاعد في استمرارية 
عمل الجهــاز وتقديــم واجبه خاصة 
وأننــا نعيش تحــت حصــار وعدوان 

إسرائيلي.

ناقوس خطر
ويدق مدير اإلمداد والتجهيز ناقوس 
الخطــر، محــذرا من خطــورة توقف 
خدمــات الجهــاز، رافضا فــي الوقت 
ذاته زج الدفــاع المدني بأي خالفات 

سياسية.
لكنه اكــد أنــه رغم تهالــك وضعف 
مركبــات اإلطفــاء واإلنقــاذ إال أننــا 
نحاول قــدر المســتطاع االســتجابة 

السريعة لنداءات المواطنين.

 أبرز اإلنجازات 
مــن جانب آخر، أكد العقيد شــرير أن 
إدارتــه حققت إنحــازات عديدة خالل 
قامــت  الماضييــن، حيــث  العاميــن 
بالعديد من األعمــال المهمة أحدثت 

نقلة نوعية في العمل.
وتحدث عن أبرز هذه اإلنجازات، وقال: 
قمنــا ببنــاء وترميم بعــض المراكز 
بالمســتلزمات  وتزويدها  وصيانتهــا 
األساســية، شملت إنشاء مبنى كامل 
ومركــز إطفاء بمحافظــة رفح أطلق 
عليه اســم مركز "األندلس"، وكذلك 
إنشــاء مركز دفاع مدني خان يونس 
البلــد بعد أن كان عبــارة عن معرش 
من الصفيــح "الزينجــو" وهو مكون 
من طابقيــن: طابق أرضي مخصص 

لطواقــم اإلطفاء واإلنقاذ واإلســعاف 
وطابق ثاني لإلدارة واألقســام، وتم 

تجهيزه باألثاث والمستلزمات.
 وأردف أنه تــم ايضا بناء مركز دفاع 
مدنــي "شــمس" بعد توفيــر قطعة 
ارض بمساحة 1400 متر، مضيفا أنه 

تم بناء غرفة عمليات كاملة فيه .
وأمــا على صعيــد محافظة الشــمال 
فــكان هنــاك نقلــة نوعية، شــملت 
بناء مركز دفاع مدني، وفصل مبنى 

المحافظة عن مبنى مركز جباليا.
دائــرة  أن  شــرير  العقيــد  وأضــاف 
الحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات 
ومن خالل تعاونها مع جهاز الشرطة 
وفرت جهاز محوسب مركزي، وقامت 
خاصــة  وأنظمــة  ببرامــج  بدعمــه 
ألرشــيف الدفاع المدنــي، كذلك تم 
رفد الدائــرة بأجهزة ومعدات لتطوير 

عملها المحوسب.
مشــاريع  عــدة  هنــاك  أن  وذكــر   
ستشــارك إدارتــه قريبــًا بتنفيذهــا 
تهدف لالرتقاء بالكادر الفني وإلحاقه 

بدورات تدريبية مهنية.
 وفــي ختام حديثه شــدد مدير إدارة 
اإلمداد فــي الدفاع المدني انه ورغم 
هــذا الوضــع الصعــب الذي يعيشــه 
الجهاز في قطاع غــزة، إال أنه ما زال 
يحفــر فــي الصخــر للبقاء مــن أجل 

سالمة شعبه.

اإلمداد والتجهيز في الدفاع المدني.. إنجازات وطموحات
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غزة- الرأي
المكونــات  أحــد  تعتبــر 
الرئيسية في مديرية الدفاع 
المدنــي، تســتقبل نــداءات 
الطواقم  وتوجه  المواطنين، 
مســتوى  علــى  المختصــة 
محافظــات قطاع غــزة نحو 
المهمــات، ال يجفن لها عين، 
الســاعة  مــدار  تعمــل على 
أفضل خدمة  تقديــم  بهدف 

للمواطنين.
 "إدارة العمليــات" تعــد قلب 
تنبــض  المدنــي،  الدفــاع 
تضخ  للمواطنيــن،  باألمــل 
دماء الحياة على مدار الساعة 
إلــى باقــي جســم الجهــاز، 
توجههم كل حسب تخصصه 
المواطــن  حيــاة  الســتمرار 

وحماية ممتلكاته. 
أحمــد  المقــدم  يتحــدث 
الكحلوت مدير إدارة العمليات 
عــن  المدنــي  الدفــاع  فــي 
دور إدارتــه وأبــرز إنجازاتها 
تواجههــا  التــي  والمعيقــات 
وتطلعاته لتطوير وتحســين 

جودة العمل.

 دور مهم 
إدارة  إن  الكحلــوت  وقــال   
الدفاع  العمليــات في جهــاز 
مــن  واحــدة  هــي  المدنــي 
القطاعات والشرائح المهمة، 
لها دور أساســي، من مهامها 
مــن  االتصــاالت  اســتقبال 
الطواقم  وتوجيه  المواطنين 

حسب تخصصها. 
العمليــات  إدارة  أن  وأردف   
تديــر خمــس غــرف موزعة 
علــى المحافظــات الخمــس 
مهمتها اســتقبال االتصاالت 

يوميا من المواطنين. 
 لكنه لفــت أن إدارته تأثرت 
بشــكل كبير بفعــل الحصار 
و الظــروف الصعبة التي يمر 
بها قطاع غــزة، متطرقا إلى 
نقــص الــكادر المتخصــص 
وضعــف وقلة معدات وأجهزة 

االتصاالت المطلوبة. 
ضبــاط  عــدد  إن  وقــال   
العمليات غير كاف، بالمقارنة 
التي  االتصــاالت  مع كثافــة 
تســتقبلها غــرف العمليــات 
وقت  خاصــة  بالمحافظــات، 

كالمنخفضــات  الطــوارئ 
الجوية والعدوان اإلسرائيلي. 
خطــة  وضــع  أنــه  وأكــد   
لالرتقاء  تطويريــة إلدارتــه 
وتدعيمه  الموجــود،  بالكادر 
ذات  جديــدة  بعناصــر 
علمية  وكفــاءات  تخصصات 
عملياتيــه، وكذلــك تطويــر 
أداء األقسام ذات االختصاص 
في مجال العمليات واإلحصاء 
واالتصاالت والمراقبة وقراءة 
الخرائــط، وتدعيمهــا بكادر 
مهنيًــا  متخصــص  علمــي 
وفنيًــا فــي هــذه المجاالت 
وتقديــم  بــاألداء  لالرتقــاء 

خدمة أفضل للمواطنين. 

 معيقات العمل 
والتطوير

 وتطرق إلــى المعيقات التي 
تواجــه عملهــم، مؤكــدا أن 
أهمها هــو قلة عــدد الكادر 
البشري المتخصص، وضعف 
الفنية، ووســائل  اإلمكانيات 
االتصاالت المتطــورة، عازيا 
ذلك لمنــع االحتــالل إدخال 

هذه المعدات للقطاع. 

 ونــوه المقــدم الكحلوت إلى 
أنه يســعى منــذ توليه إدارة 
العمليات قبل نحو ستة أشهر 
لتطويــر شــبكة االتصــاالت 
الالســلكية في غرفة القيادة 
المركزية وفي غرف العمليات 
الفرعية بمحافظات القطاع. 

 وأضــاف أنــه يعمــل علــى 
االتصاالت  تطوير منظومــة 
الالســلكية من خــالل إعادة 
الالســلكية  الشــبكة  صيانة 
وتصليــح  مكوناتهــا،  بــكل 
المركزيــة،  "الربيتــرات" 
وكذلك تجهيز غرف العمليات 
حديثــة  اتصــاالت  بأجهــزة 
تكــون قــادرة علــى تلبيــة 
بطريقة  المواطنين  نــداءات 

سريعة ومتميزة. 

 إنجازات وتطلعات 
ويحرص مدير إدارة العمليات 
في الدفاع المدني أيضا على 
تطوير جودة العمل بإدارته، 
مشــيرا إلــى أنــه عقــد عدة 
دورات فــي فــن المخاطبــة 
الالســلكية وقــراءة الخرائط 
العمليات  مــن ضبــاط  لعدد 

في المحافظات. 
نجحــت  إدارتــه  أن  وأكــد   
بواجبها خالل أوقات الطوارئ 
واألزمات فــي إدارة الطواقم 
وتوجههــا  المتخصصــة، 
وأضــاف  المهمــات،  حســب 
أنها تمكنت مــن تجاوز كثير 
مــن العقبــات التــي وضعها 
االحتــالل اإلســرائيلي خالل 
عدوانه على أبناء شعبنا، من 
تشويش اإلشــارة الالسلكية 
وقطع االتصــاالت ومحاوالت 
التســبب في ارتبــاكات على 

الشبكة. 
 وأكــد اهتمامــه بالتنســيق 
والتعــاون بين جهــاز الدفاع 
األجهــزة  وكافــة  المدنــي 
والمؤسســات  األمنيــة 
الرســمية والدولية كالصليب 
األحمــر  والهــالل  األحمــر 
األشــغال  ووزارة  والبلديــات 
االتصاالت  وشــركات  العامة 
العاملة بقطاع غزة وأي جهة 
محليــة أو رســمية يمكن أن 
تساهم وتســاعد في تذليل 
خدمــة  وتقديــم  العقبــات، 

أمثل للمواطن.

إدارة العمليات في الدفاع المدني القلب النابض لحياة أفضل للمواطن
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القدس المحتلة- الرأي
من الرغم أّن االقتحامات التي تنفذها 
جماعــات المعبــد للمســجد األقصى 
المباركة، شبه يومية، وهي مرتبطة 
بأجنــدات تهويد وتقســيم المســجد 
االقتحامــات  لتلــك  أّن  إاّل  األقصــى 
روافعٌ ســنوية، ومواســم تتمثل في 
اســتغالل جماعــات المعبــد لألعيّاد 
الدينيــة والقومية لدى كيان االحتالل 
الصهيونــي لحشــد أكبــر عــدد مــن 
مقتحمي المســجد األقصى المبارك، 
وتنفيذ االقتحامــات الكمية والنوعية 
لــه، ومحاوالت تغييــر الوضع القائم، 
وفرض حقائق تهويدية في األقصى.

أهم مواسم االقتحامات 
الصهيونية:

تتوزع مواسم االقتحامات الصهيونية 
على طول العام، فخالل شــهري آذار 
ونيسان من كل عام تبدأ االقتحامات 
الصهيونية، في موســم عيد الفصح 
اليهودي، وتتصاعد االقتحامات خالل 
شــهري آيــار وحزيــران بالتزامن مع 
ذكــرى النكبة الفلســطينية، وذكرى 
القــدس،  مدينــة  كامــل  االحتــالل 
والمســجد األقصــى، والذي يُســمى 
صهيونيــًا ب )يــوم توحيــد القدس(، 
وخالل شهر آب وشــهر أيلول من كل 
عــام تحل ذكــرى ما يســمى بخراب 
المعبــد، والتــي كانــت تشــهد على 
مــدى الســنوات الماضيــة، محاوالت 
وضــع حجر أســاس المعبــد المزعوم 

داخــل األقصى، أو في محيطه، ولكن 
الموســم األطــول مــن االقتحامــات 
الصهيونيــة، والذي يمتــد طوال 22 
يومًا، هو موســم األعيــاد اليهودية، 

عيدي رأس السنة، ويوم الغفران.

األعيّاد اليهودية:
 

رأس السنة العبرية )روش 
هشانا(:

الدينيــة  األعيّــاد  مــن  عيــد  وهــو 
اليهوديــة، الــذي يبدأ ببداية الســنة 
العبريــة الجديــدة، في اليــوم األول 
والثانــي من شــهر تشــري العبراني، 
وخالل يتــم النفخ بالبــوق المصنوع 
من قرن الكبش )الشوفار(، وفي هذا 
العام يمتد عيد رأس الســنة العبرية 

بين يومي 18 و20/9/2020.

يوم الغفران )كيبور(:
وهــو اليوم الثامــن من أيّام الســنة 
خاللــه  ويتــم  الجديــدة،  العبريــة 
الصيّام وممارســة الطقوس الدينية 
اليهودية، لمدة 25 ســاعة، وفي هذا 
العــام يصادف يــوم الغفــران، تاريخ 

.27/9/2020

عيد العرش أو عيد المظلة 
)سوكوت(:

عيّد مــن األعياد الدينيــة اليهودية، 
ويتم خالله نصب المظالت التي يتم 

داخلهــا أكل وجبــات العيــد الخاصة، 
ويحمل الصهاينة خالله سعف النخيل 
خالل مســيرات يقوم بهــا المتدينون 
اليهود، وفي هذا العام يقع هذا العيد 
بيــن تاريخــي 2 و9 تشــرين أول من 

العام 2020.

األعياد اليهودية مواسم 
االقتحام والتهويد:

ونفــوذ  تواجــد  تصاعــد  بــدء  مــع 
جماعــات المعبد في الكيان والمجتمع 
الصهيونــي، بــدأت تلــك الجماعــات 
الدينيــة  المعتقــدات  كافــة  توظــف 
القوميــة  واأليدولوجيــة  اليهوديــة، 
الصهيونيــة، ومــن تلــك المعتقدات 
األعيّــاد اليهودية، التي شــكلت منذ 
بدايــة التســعينيات موســمًا ســاخنًا 
للمواجهــات والهبّــات والمجازر، التي 
األقصى  المســجد  العريض،  عنوانها 

والدفاع عنه.
تاريخــَا   9/8/1989 تاريــخ  شــكل 
مفصليًا، في مســار أجندات جماعات 
واالقتحامــات  الصهيونيــة،  المعبــد 
األقصــى  للمســجد  الصهيونيــة 
شــرطة  ســمحت  عندمــا  المبــارك، 
للصهاينــة  الصهيونــي  االحتــالل 
اليهودية  والصلوات  الطقوس  بإقامة 
األقصــى،  المســجد  بوابــات  علــى 
لتســارع جماعة )أمنــاء جبل المعبد(، 
وخالل فتــرة األعيّــاد اليهودية، في 
17/10/1989، بوضع حجر األســاس 
لـ)المعبــد الثالث( بالقــرب من أبوب 

المســجد األقصى، فاتحــًة الباب منذ 
ذلك الوقت لتوظيف األعيّاد اليهودية 
فــي أجندة تهويد وتدنيس المســجد 

األقصى المبارك.
وفي العــام التالي وفــي ذكرى خراب 
المعبــد، وبعــد محاوالت )أمنــاء جبل 
المعبــد( اقتحام األقصــى لوضع حجر 
أساس )المعبد اليهودي الثالث( داخل 
المســجد األقصى، اندلعــت مواجهات 
عنيفة بيــن آالف المرابطين من أبناء 
مختلــف  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
المناطق من جهة، وبين المستوطنين 
االحتــالل  وقــوات  الصهاينــة، 
الصهيوني، من جهة أخرى، وذلك في 
تاريــخ 8/10/1990، عندمــا ارتكبت 
الصهيونــي مجزرة  االحتــالل  قــوات 
األقصى الثانية، التي استشهد خاللها 

34 فلسطينيًا، وجرح 115 آخرين.
بعد 10 ســنوات من مجــزرة األقصى 
األولــى، وفــي 29/9/2000، وخــالل 
احتفــال الصهاينة بعيد رأس الســنة 
العبرية، ولدى محاولــة وزير الزراعة 
أرئيل شــارون،  آنــذاك،  الصهيونــي 
اقتحام األقصــى، بصحبة مجموعات 
الصهيونــي،  االحتــالل  قــوات  مــن 
تصدى اآلالف من المقدســيين لقوات 
االحتــالل، وأجبروها على االنســحاب 
من محيط األقصى، مخلفين وراءهم 
أكثر من 25 جريحًا، وفي اليوم التالي 
اقتحمــت قــوات االحتــالل األقصى، 
علــى  الحــي  الرصــاص  وأطلقــت 
المرابطيــن في األقصى، ليستشــهد 

8 مقدســيين، ويجرح أكثر من 220، 
منهــم 7 فقــدوا أبصارهــم، لتتفجر 
بسبب هذه األحداث انتفاضة األقصى 
 – الفلســطينية  المواجهــة  الثانيــة، 
الصهيونية األكبر بعد اتفاقية أوسلو.
 2001 بيــن عامــي  الفتــرة  وطــوال 
األعيّــاد  مواســم  شــكلت  و2013، 
الصهيونية، مواســمًا من االقتحامات 
األقصــى  المســجد  فــي  والمواجهــة 
المبــارك، ولكن مــن الجديــر بالذكر 
أنه ولغايــة العام 2008، لم يحدث أي 
اقتحام من جماعات المعبد للمســجد 
األقصــى، بل كانت تحدث مناوشــات 
بين أفراد جماعات المعبد والمرابطين 
وحراس األقصى، في بوابات األقصى، 

مثل السلسلة والمغاربة، وغيرها.
)يــوم  عيــد  وفــي   8/10/2008 فــي 
االحتــالل  نفــذ  اليهــودي  الغفــران( 
الصهيوني بمســتوييه الرسمي والغير 
رسمي االقتحام األول للمسجد األقصى 
خالل فترة األعيّاد اليهودية، إذ اقتحم 
صهيونــي   100 األقصــى  المســجد 
بحراسةٍ من قوات االحتالل، وكان من 
بين المقتحمين للمسجد األقصى عددٌ 
والحاخامــات، وخالل  السياســيين  من 
فترة عيد العرش واصل المستوطنون 
الصهاينة تدنيسهم للمسجد األقصى، 
وخالل تلــك االقتحامــات اندلعت عدة 
مواجهات مع المرابطين الذين تصدوا 
للصهاينــة بالحجــارة ومــا وصلــت له 

أيديهم.
المصدر: مؤسسة القدس الدولية

مواسم األعياد الصهيونية عنوان المواجهة 
المتجددة في المسجد األقصى
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غزة- الرأي-أالء النمر
صعبــة  وصحيــة  حياتيــة  ظــروف 
يعيشها األســرى في سجون االحتالل 
بســبب  األيــام  هــذه  اإلســرائيلي 
"كورونــا"  فيــروس  وطــأة  اشــتداد 
ودخول موسم الشــتاء وتداخلهما مع 
سياســات اإلهمــال الطبــي وحمالت 
القمع المُنَظم التي تمارســها إدارات 
السجون ومن خلفها سلطات االحتالل 
التي تشــجعت على تصعيد وشرعنة 
جرائمها بحق األسرى في ظل انشغال 
بأزماته الصحية والسياســية  العالــم 
وحالة االنســداد التي ال زال المشــهد 

الفلسطيني يراوح بها.
بالرطوبــة  مشــبعة  غــرف  وداخــل 
والبــرودة ال تــكاد تقــي األســرى حر 
الصيف وال برد الشتاء يمكث األسرى، 
مــا يجعلهــم أكثــر عرضــة لإلصابة 
تهــدد  التــي  المزمنــة  باألمــراض 

حياتهم.

ضيف ثقيل
لدراســات  فلســطين  مركــز  مديــر 
األسرى رياض األشقر أشار أن األسرى 
في سجون االحتالل يستقبلون ضيفًا 
ثقيــاًل هــذا العــام مع دخــول فصل 
الشتاء، حيث تفتقر السجون للمالبس 
وقــف  نتيجــة  الشــتوية  واألغطيــة 
الزيــارات منذ شــهور طويلــة، وعدم 

توفيرها من قبل إدارة السجون.
ولفــت األشــقر أن االحتــالل اســتغل 
جائحه كورونا، وأوقف برنامج زيارات 

األسرى بشكل كامل في شهر مارس 
الماضــي بحجــة حماية األســرى من 
وصــول الفيــروس، األمــر الــذي أدى 
إلى نقص شــديد فــي المالبس لدى 
األســرى حيــث تعتبر زيــارات األهل، 
السبيل الوحيد لتوفير المالبس لهم.

وكشــف األشــقر أن فصــل الصيــف 
انقضــى هــذا العــام دون أن يحصل 
األســرى على مالبــس جديــدة، وقد 
حل فصــل الشــتاء وال تزال مشــكلة 
المالبــس قائمة، مما سيتســبب في 
معاناة كبيرة لألسرى، وخاصة سجون 
الجنــوب التي تقع في صحــراء النقب 
نظرا لألجواء البــاردة جدا التي تتميز 

بها تلك المنطقة.
 وأشــار األشــقر إلى أن إدارة السجون 
ال تقدم أي نوع من المالبس لألسرى 
ســواء الصيفيــة أو الشــتوية بشــكل 
نهائي كما ال تسمح لهم بشرائها من 
الكنتيــن إال بالحد األدنــى جدا والذي 
ال يكفــي حاجة األســرى، بينما يعتمد 
األســرى علــى ذويهم فــي الحصول 

على المالبس.
وأضــاف األشــقر: مــع وقــف الزيارات 
هذا العام بحجــة كورونا حدث نقص 
شــديد في كمية المالبــس المتوفرة 
لدى األســرى، علمــًا أن االعتقاالت ال 
تتوقــف وهناك أســرى جــدد يصلون 
الســجون بشكل مســتمر، ويحتاجون 
إلى مالبــس جديدة يضطر األســرى 

القدامى إلى توفيرها لهم.
وبين أن البرودة الشديدة في السجون 

التــي تقع فــي المناطــق الصحراوية 
وهــي "النقــب ونفحــة وبئــر الســبع 
وريمــون" تصل لدرجــة تجمد بعض 
أطراف المعتقلين من شــدة البرد، مع 
عدم وجود وســائل للتدفئــة، إضافة 
إلى عدم توفر المياه الســاخنة بشكل 
دائــم، إضافــة إلــى أن كــون بعــض 
األقســام مــن الخيــام ال تقــي بــرد 
الشــتاء، والعديد منها قديم ومهترئ، 
مما يســمح بدخول مياه األمطار على 

األسرى.
البــاردة  األجــواء  هــذه  أن  ولفــت 
تســتمر لعدة شــهور وخاصة في ظل 
المنخفضــات التــي تضــرب المنطقة 
بين الحين واآلخر، مما يصيب العديد 
مــن األســرى باألمــراض المختلفــة 
ويضاعــف معاناتهــم المتفاقمة اصال 

بفعل التنكيل المستمر بحقهم.
اإلنســانية  المؤسســات  وطالــب   
والحقوقيــة الدوليــة، وفــي مقدمتها 
علــى  بالضغــط  األحمــر  الصليــب 
االحتالل لتوفير مســتلزمات األســرى 
الشتوية من مالبس وأغطية في ظل 
البرد القارس مع دخول فصل الشتاء، 
واعــاده برنامج الزيارة كمــا كان في 
الســابق ليتمكن األهالي مــن إدخال 

المالبس ألبنائهم.

نقص المالبس واألغطية
وفــي بيــان لهــا قالــت هيئة شــؤون 
األسرى والمحررين إن معاناة األسرى 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي تشتد 

وتتجــدد، مــع دخــول فصل الشــتاء 
الشــتوية  المالبــس  نقــص  بســبب 
واألغطية، وعدم توفر أجهزة التدفئة 
في كثير من السجون ومراكز التوقيف 

والتحقيق.
وأوضحــت الهيئــة أنه مع بــدء دخول 
درجــات  وانخفــاض  الشــتاء،  فصــل 
الحــرارة، يعاني األســرى مــن نقص 
في المالبــس واألغطيــة والبطانيات 
الشــتوية، خاصــة المعتقليــن حديًثا؛ 
إذ يقــوم األســرى المتواجــدون فــي 
األقســام األخــرى على مســاعدتهم، 
وتقديم مــا يلزمهم، ما يتســبب في 

نقص حاد بالمالبس واألغطية.
وأشــارت إلــى أن المعاناة تــزداد في 
مراكز التوقيف الحديدية "الكرفانات"، 
كما فــي مركــز توقيف حــوارة، وفي 
الســجون التــي تقــع فــي المناطــق 
الصحراويــة "كالنقــب، ونفحــة، وبئر 
لألجــواء  نظــرًا  وريمــون"،  الســبع، 
البــاردة التــي تســود المناطــق التي 

توجد بها هذه السجون.
ولفتــت إلى أن إدارة ســجون االحتالل 
تُمعن في سياســة "االســتهتار بحياة 
األســرى وفرض ظروف حياتية صعبة 
عليهم، والتنكيل بهم في تفاصيلهم 
كافــة، ضاربــة  اليوميــة  المعيشــية 
عرض الحائط بمبادئ حقوق اإلنسان 

والقوانين والمواثيق الدولية".

حبة دواء
االســرى  وزارة  أكــدت  بدورهــا؛ 

والمحرريــن أن  انتهــاكات االحتــالل 
األســرى  بحق  متواصلة  اإلســرائيلي 
داخــل الســجون وخاصــة فــي ظــل 
األجواء الباردة التي تعيشــها السجون 
خاصــة التي تقع فــي جنوب األراضي 
المحتلــة، وســط نقــص شــديد في 
األغطيــة والمســتلزمات التي تقيهم 

من برد الشتاء القارس.
الســجون  إدارة  أن  إلــى  ونوهــت 
صعــدت في اآلونــة األخيــرة وخاصة 
مــع اشــتداد المنخفــض القطبي من 
اعتداءاتهــا، فال تــزال ترفض إدخال 
األغطية والمالبس ووســائل التدفئة 
التــي تقيهم برد الشــتاء وال يســمح 
لذوي األســرى بإدخالها خالل الزيارة، 
ممــا يفاقم أوضاعهم المعيشــية في 
مواجهة البرد القارس الذي يؤدي إلى 

ارتفاع أعداد األسرى المرضى .
تفرضهــا  قيــود  هنــاك  أن  وبينــت 
اســتخدام  علــى  الســجون  مصلحــة 
الكهربــاء وأدوات التدفئة، حيُث يمنع 
األســير حتى ولو على حسابه الخاص 
من شــراء أية مدفئة التقاء شر البرد، 
وهــذا يجعل من فصل الشــتاء فصل 
مُعاناة ملــيء باألمراض التي يُصاب 
بها األســرى وعالجها في الغالب حبة 
دواء لكل أصناف وأنواع هذا المرض، 
وفــي أحيــان كثيــرة توفــر بعض ما 
يحتاجه األســرى من مالبس شــتوية 
وأغطية في مقصف الســجن وبأسعار 
باهظة فــي محاولة منها الســتغالل 

حاجة األسرى لها ونهب أموالهم.

الشتاء وكورونا واالحتالل..  ثالوث موت ضد األسرى 
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كثيرة هي التحديات التي تواجهها 
وزارة الصحــة في قطاع غزة على 
كافة المستويات سواء من نقص 
بفايــروس  الخاصــة  المســحات 
كورونا أو نقص األكســجين الذى 
يهدد حيــاة المرضى الذي يتزامن 
مع نقص ووصــول بعض أصناف 

األدوية إلى النسب الصفرية.
وكثيرا مــا اشــتكت وزارة الصحة 
بغزة، من نقــص حاد في األدوية 
بفعــل  الطبيــة،  والمســتلزمات 
الحصــار الــذي تفرضه ســلطات 
االحتــالل علــى القطــاع منذ 14 

عاما.
مدير عام الهندســة والصيانة في 
وزارة الصحة بغزة بسام الحمادين  
حــذر من اآلثار الناجمة عن توقف 
محطــة توليــد االكســجين فــي 
مستشفى شــهداء األقصى وسط 

القطاع.
وقال الحمادين إن توقف المحطة 
له تداعيات خطيــرة على مرضى 
العناية المركــزة واألطفال الخدج 
فــي الحضانات وعمليــات الوالدة 

داخل المشفى.
ولفــت إلى أن محطة األكســجين 
قبــل توقفهــا قــد تعرضت خالل 
األيام الســابقة ألعطــال وتطلب 
وقطــع  مــواد  توفيــر  إصالحهــا 
غيــار متوفرة في مخازن شــركة 

صندوقة بالقدس.
وأشــار إلى أن مماطلــة االحتالل 
االســرائيلي في اعطــاء الموافقة 
المــواد  إلدخــال  الشــركة  ألحــد 
الالزمــة إلصالحهــا تســبب فــي 

توقف محطة االكسجين.
وجاء توقف محطة األكسجين في 
الوقت الذي تســتعد فيه مشافي 
القطــاع، للتعامــل مــع اصابــات 
كثيرة بفيروس “كورونا” في هذا 
الوقت الذي بدأ فيه موسم هطول 
األمطــار، وهــم مرضــى بالغالب 
يسبب لهم الفيروس مشاكل في 
الجهاز التنفســي ويكونون بحاجة 

ماسة لألكسجين.

%40 نسبة الخطورة
مدير دائرة الطب الحرج في أقسام 
بمستشــفيات  المركــزة  العنايــة 
وزارة الصحــة بغزة إياد أبو كرش 
أكــد  أن 40 % من مصابي مرض 
"كوفيــد- 19" الناتج عن اإلصابة 
بفيروس كورونا المستجد، تتراوح 
بين شــديدة الخطــورة والحرجة، 
وجميعهــم داخل أقســام متفرقة 

من مستشفيات القطاع.
ر أبــو كــرش مــن إمكانية   وحــذَّ
تصاعــد نســبة الحاالت شــديدة 
تزامنًــا  والحرجــة  الخطــورة 
مــع اقتــراب فصــل الشــتاء، في 

ديســمبر/ كانون أول المقبل، وما 
يرافقه من بــرودة األجواء وزيادة 

في األمراض التنفسية.
 ونبَّه إلى أن زيادة أعداد اإلصابات 
محافظــات  فــي  بـ"كوفيــد19-" 
غــزة، يتزامن مع صعوبــة الحالة 
الطبيــة لمرضى الفيــروس الذي 
ظهــر في الصيــن نهايــة 2019، 
 ،2020 مطلــع  للعالــم  وانتشــر 
ووصــل قطــاع غــزة نهايــة آب/ 

أغسطس الماضي.
 وفي وقت سابق، بحسب الطبيب 
أبــو كــرش، كان 90 بالمئــة من 
حاالتهــم  توصــف  المصابيــن 
بالطفيفة، لكــن اآلن أصبح لدينا 
أكثــر من 40 بالمئة بين شــديدة 
الخطورة والحرجــة، بعد أن كانوا 
يشــكلون 10 بالمئة مــن إجمالي 

اإلصابات. 

األكسجين هو العالج
وأوضــح أبو كــرش أن المصابين 
يحتاجــون إلــى رعايــة طبية في 
وعالجهــم  المركــزة،  العنايــة 

األساسي توفير األوكسجين.
وأضاف أن األوكسجين هو العالج 
القــادر حاليًا على تحســين حالة 
المريــض في أثنــاء وجــوده في 
الحجر الصحي؛ من حالة حرجة إلى 
متوســطة ومن ثم طفيفة، أو من 

شــديدة الخطورة إلى متوســطة، 
من خالل كمية األوكســجين التي 

يتلقاها المريض.
 وأكمل القــول : "المريض العادي 
يحتاج لـ 5 لترات من األوكســجين 
في الدقيقــة، لكن مريض كورونا 
يحتــاج ألكثــر مــن 20 لتــرًا في 
الصحــة  وزارة  لذلــك  ؛  الدقيقــة 
تتواصــل مع المؤسســات المانحة 
إلرسال محطات توفير األوكسجين 
إلغاثــة أكبــر عــدد مــن مرضــى 

)كوفيد19-(".
 واســتدرك: عنــد عــدم توفيــر 
أوكســجين ســيؤدي إلى نقصانه 
علــى عــدد كبيــر مــن المرضى، 
وهذا يســبب تدهــورًا كبيرًا في 
حالتهــم الصحية، األمــر الذي قد 
يرفع نسبة الوفاة لـ80 بالمئة من 
الحاالت التي في العناية المركزة. 
ونــوه مدير دائــرة الطــب الحرج 
إلــى أن "عدم وضع المريض على 
جهاز التنفــس يقلل فرص النجاة 
والعكــس تمامًا"، مؤكدا أن وزارة 
الصحة ما زالت جهودها مستمرة 
في متابعة المســتجدات العالمية 
الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

محطات األكسجين
وشدد أـبو كرش أن وزاته تتواصل 
مع المؤسســات األجنبية لتحسين 

كفاءة محطات توليد األكســجين 
فــي مستشــفيات غــزة؛ كونهــا 
قديمــة، وبهدف دعم مستشــفى 

الوبائيات جنوبي القطاع. 
وأوضــح أن محطــات األكســجين 
حتــى اآلن تعمــل جيــدًا، وهناك 
ســيطرة علــى الوضع مــع زيادة 
كورونــا  بفيــروس  اإلصابــات 
بعــد  نصــْل  "ولــم  المســتجد، 

للسيناريو األسوأ".
دعمــت  الــوزارة  أن  إلــى  وأشــار 
مؤخــرًا  الوبائيــات  مستشــفى 
بمحطة جديدة لتوليد األكســجين 
، وذلــك لتوفير الكميــات الكبيرة 
من األكســجين والتي يحتاج إليها 
مرضــى كورونا بمستشــفى غزة 
األوروبــي.  وقــررت وزارة الصحة 
لتوليــد  جديــدة  محطــة  نقــل 
األكســجين إلــى مستشــفى غزة 
الكميات  توفيــر  بهدف  األوروبي، 
الكبيــرة لتغطية حاجــات مرضى 

كورونا في المستشفى. 
وكان المستشــفى -فــي الوضــع 
بمحطتــي  يعمــل  الطبيعــي- 
أكسجين فقط، ومع بداية جائحة 
ثالثــة،  محطــة  نُقلــت  كورونــا 
وكذلــك رابعــة، فــي حيــن صدر 
قــرار جديد بنقل محطة خامســة 
لمستشفى غزة األوروبي، بحسب 

وزارة الصحة.

بعد الدواء.. هل سُيحرم مرضى قطاع غزة “األوكسجين”؟
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غزة- الرأي
تزداد حــاالت اإلصابة بنزالت البرد 
واالنفلونــزا في هذا الوقت من كل 
عام نتيجة التقلبات الجوية ودخول 
فصل الشــتاء وبرودة الطقس ومع 
تفشــى وباء فيــروس كورونا أيضا 
هذا العام أصبح من الضرورى دعم 
الجهــاز المناعي لتقويتــه لمقاومه 
العــدوى علــى األقل نــزالت البرد 
العادية وذلك من خالل اتباع نظام 
غذاى يحتــوى على عناصر مدعمه 
للجهــاز المناعــى، ووفقــا لتقريــر 

لصحيفة time now news يرتبط 
فصــل الشــتاء بالعدوى الشــائعة 
واألنفلونــزا  البــرد  نــزالت  مثــل 

وغيرها.
 ومع انتشــار جائحة كورونا أصبح 
المناعــة  تعزيــز  الضــروري  مــن 
والحفاظ على صحتنا لتقليل خطر 
حــدوث مضاعفات بســبب العدوى 
أطعمــة   4 وتوجــد  الفيروســي، 
إلــى  تضيفهــا  أن  يجــب  شــتوية 
نظامك الغذائي لتعزيز خط الدفاع 

األول لجسمك.

البــازالء: البازالء الخضــراء متوفرة 
فقــط خــالل فصــل الشــتاء وهي 
غنية بالمــواد المغذيــة ومضادات 
األكسدة ، مما يجعلها إضافة رائعة 
لنظامــك الغذائي الشــتوي لتعزيز 
المناعة البازالء غنية بالبوليفينول 
واألليــاف والبروتين ، كما تســاعد 
البازالء على الشــعور بالشبع لفترة 

أطول.

تتوفــر  الورقيــة:  الخضــراوات 
الخضــراوات الورقيــة علــى نطاق 

واســع خــالل فصــل الشــتاء هذه 
األطعمــة رائعة لجهــازك المناعي 
مســتويات  علــى  تحتــوي  ألنهــا 
عالية من فيتاميــن ج وفيتامين ك 
وحمــض الفوليك  وكلهــا معززات 

كبيرة للمناعة.

البرتقــال: يتوفــر البرتقــال أيضًا 
علــى نطــاق واســع خــالل فصل 
الشــتاء ، وهو معــروف بخصائصه 
المعــززة للمناعة بســبب المحتوى 
الغنــي بفيتاميــن ســي، ويوصــى 

باستهالك الفاكهة الكاملة بداًل من 
العصائر من أجل صحة أفضل.

الفجــل: الفجل هو خضــار آخر في 
فصل الشــتاء غني جدًا بالعناصر 
 ، ســي  فيتاميــن  مثــل  الغذائيــة 
ويمكــن أن يحميك مــن األمراض 
مثــل نــزالت البــرد واإلنفلونــزا ، 
والتــي تكون شــائعة خــالل فصل 
الشــتاء الفجل غني أيضًا باأللياف 
، ممــا يجعله خضــارًا رائعًا يمكن 

تناوله في السلطة أو غير ذلك.

4 أطعمة شتوية تعزز المناعة وتقاوم العدوى

غزة- الرأي
النظــام الصحــي في قطاع غــزة بات 
مهــددًا بالعجــز التام مــع تزايد حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونــا نتيجة حالة 
االستهتار ولالمباالة التي تجتاح قطاع 

غزة.
مستشــارون للصحة العامة في قطاع 
غزة حــذروا من أن الزيــادة الحادة في 
حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونا قد 
تتسبب في عجز النظام الصحي، وأنه 
خالل أيــام لن يكون هنــاك أي أجهزة 
تنفــس صناعــي يمكنهــا إنقــاذ حياة 
المزيــد مــن المرضى في ظــل تزايد 

الحاالت الخطرة.
عبد الرؤوف المناعمة أخصائي األحياء 
الدقيقــة وعضــو اللجنة االستشــارية 
الصحيــة لمواجهــة فيــروس كورونــا 
في غزة، قــال إن مرضــى كوفيد19- 
يشــغلون 79 جهــازا مــن 100 جهــاز 

تنفس صناعي موجودة في غزة.
وأضــاف المناعمــة أنه خــالل 10 أيام 
إذا بقيت األمــور على هذه الوتيرة من 
االرتفاع لن يكون النظام الصحي قادرا 
على اســتيعاب هذه الحاالت، وبالتالي 
ســيكون هناك حــاالت بحاجــة لعناية 
مكثفة لن تجد لها مكانا في المشافي، 
مشــيرا إلى أن معــدل الوفيــات البالغ 
حاليــا %0.05 بين مرضــى كوفيد19- 

قد يرتفع.

انهيار حتمي
بدوره؛ قال مدير مكتب منظمة الصحة 
العالميــة في قطاع غــزة، عبد الناصر 
صبــح، "إن المنظومــة الصحيــة في 
القطــاع قد تتعــرض لالنهيار في حال 
اســتمرت إعداد االٕصابــات بفيروس 

كورونا باالزدياد".
وذكر صبح فــي تصريح خاص لوكالة 
"الــرإي" إنــه تــم اســتنفاد قــدرات 
المنظومــة الصحيــة الموجــودة فــي 
القطــاع بنســبة كبيرة حتــى اللحظة 
بســبب الزيــادة المطردة فــي إعداد 

االٕصابات بالفيروس.
العنايــة  إســرّة  عــدد  إن  وإوضــح 
المركــزة المشــغولة بمستشــفى غزة 
االٕوروبي 62 سرير من إصل 70، مما 
اضطر وزارة الصحة لفتح مستشفيات 
أخرى للتعامــل مع الحاالت التي تحتاج 
لرعايــة صحيــة، حيــث يرقــد بها 12 
مصابًــا حاليًــا، مبينًــا إنــه في حال 
اســتمر معدل انتشــار الفيــروس بهذا 
الشكل فقد ال نجد سرير عناية مكثفة 

خالل فترة وجيزة.
وكشــف صبــح إن ســيناريو انتشــار 
الوبــاء فــي قطــاع غــزة من إســوإ 
الســيناريوهات حــول العالــم، نظــرًا 
لتســجيل القطاع مــن %21 إلى 29% 
مــن العينات االٕيجابية، وهذا موٕشــر 
خطيــر للغايــة ويــدل علــى اســتهتار 

بإجــراءات  وعيــه  وعــدم  المواطــن 
السالمة والوقاية.

وإشار إلى إن إجراء االٕغالق الشامل 
له تبعات ال تقل عن انتشــار الفيروس 
نظرًا لتإثيره الســييٕ على شــرايٕح 
االقتصادي  الوضــع  نتيجــة  المجتمــع 
المتدهــور والفقــر المدقع فــي قطاع 
غــزة، مســتدرًكا: "قد يكــون االٕغالق 
الشــامل الحل االٕخير إمام السلطات 
في غزة إذا استمر استهتار المواطنين، 
وعــدم إلتزامهــم بإجراءات الســالمة 

ونتمنى إن ال نصل لهذا الخيار".
اللقاحــات  إن  إلــى  صبــح  وإشــار 
العالجية لن تصل قطاع غزة قبل شهر 
يوليو إو إغسطس من العام المقبل، 
موٕكدًا إن وعي المواطنين والتزامهم 
بإجراءات الســالمة سيســاهم بشكل 
كبير في تقليل إعداد االٕصابات إلى 

حين وصول اللقاحات.
وناشــد صبــح المواطنيــن بااللتــزام 
الوقايٕية بصورة طوعية  باالٕجراءات 
المســاهمة  إجــل  مــن  ومســوٕولية 
في تســطيح منحنى الوبــاء، وإعطاء 
فرصة للمنظومة الصحية للتعافي من 
إجل القدرة علــى التعامل مع الحاالت 
الحرجــة حتى ال نفقد إعــزاء ومحبين 

علينا نتيجة االستهتار.

زيادة بنسبة 40%
في ذات الســياق حذر د.إياد أبو كرش 

مدير الطب الحــرج بوزارة الصحة، من 
ارتفاع وتيــرة الحالــة الوبائية بقطاع 
غزة، خاصة مــع زيادة نســبة الحاالت 
الخطــرة والحرجــة الــى %20 شــكلت 
نســبة الشــباب منها )5_%7(، والذين 
لــم يعانون مــن أي أمراض ســابقة أو 

مزمنة.
كما حذر د. أبو كرش من ازدياد نســبة 
الحــاالت الحرجــة الى %40 مــع دخول 
ديســمبر وفصل الشــتاء مما ســيؤدى 
إلى اســتنزاف استهالك األكسجين في 

مستشفى غزة األوروبي.
وأضاف د. أبو كرش خالل لقاء إعالمي 
اليــوم:" بالتزامــن مــع ارتفــاع هــذه 
النســب بشــكل ملحوظ ارتــأت وزارة 
الصحة زيادة عدد األسرة حسب القدرة 
االنتاجيــة لمحطات األكســجين داخل 
المستشــفيات لتصل الى 100 ســرير، 
عازيا ســبب ذلك الى زيادة اســتهالك 
األكســجين التــي وصلت الــى 20 لتر 
فــي الدقيقــة، بعدما كان االســتهالك 
للمريــض العــادي مــن )3_5( لتر في 

الدقيقة.
واســتطرد:" جــارى العمــل األن علــى 
توفير 100 ســرير في أقسام العنايات 
المركــزة داخل المستشــفيات، لخدمة 
الحــاالت الحرجة من مصابــي "كوفيد 
19"، تشــمل مستشــفى بيــت حانون 
اإلندونيســي ومجمعي الشــفاء وناصر 

وشــهداء األقصى الى جانب مستشفى 
غزة األوروبي.

ويشــير الــى تدريب 30 مــن الطواقم 
مــع  بالتعــاون  والتمريضيــة  الطبيــة 
الجامعة اإلســالمية ومستشــفى قطر 
الخيــري، حيث أشــرف علــى تدريبهم 
محاضريــن من مستشــفيات قطر عبر 
منصــة زوم، وذلك للعمل في أقســام 

العناية المركزة.
 وحــذر د.أبــو كرش مــن بلــوغ ذروة 
الجائحة مع دخول فصل الشتاء وتزايد 
الحــاالت ونوعيتها من حيــث الخطورة 
الشــديدة، داعيــا المؤسســات الدولية 
الــى مســاندة القطــاع الصحــي فــي 
هــذه الجائحة وتجهيز أقســام العناية 
المركــزة وتوفير ما يلزم من احتياجات 

طبية للمحافظة على حياة المصابين.
ودعا مدير الطب الحرج المواطنين إلى 
اتخاذ أقصى درجات الوقاية والسالمة 
وضرورة التباعد الجســدي والمحافظة 
على ارتداء الكمامة والبعد عن األماكن 
المزدحمة تجنبا للعدوى والحفاظ على 

حياة أسرهم وأطفالهم والمرضى.
وسجلت غزة، التي يعاني سكانها الذين 
يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة من 
الزحام والفقر، نحو 14 ألف إصابة و65 
وفاة بفيروس كورونــا، معظمهم منذ 

شهر أغسطس/آب الماضي.

الحصار وكورونا.. ثنائية تعصف بالقطاع الصحي في غزة
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
يومــا بعــد يــوم ترتفــع وتيــرة 
اإلصابــات بفيــروس كورونا بين 
المواطنين في قطاع غزة، وســط 
منقطعــة  مبــاالة  وال  اســتهتار 
النظيــر، فــي حين يمتنــع الكثير 
عــن ارتداء الكمامــة، والبقاء على 
مســافة آمنــة من اآلخريــن، وهو 
ما يشــي بقرب الكارثــة، وبالتالي 
تمكن كورونا من الفتك بغزة التي 

تصارع من أجل البقاء.
األعداد الكبيرة لإلصابات اليومية 
انتقلــت من 250 إصابة لتســجل 
منــذ أيــام 891 إصابة فــي أعلى 
حصيلة يومية منذ تفشي فيروس 
كورونــا بغــزة، فــي وقــت أصبح 
فيــروس كورونــا يصيــب كافــة 
الفئــات العمريــة وال يقتصر على 

فئة كبار السن فقط.
الواضــح  االرتفــاع  جانــب  والــى 
فــي معــدل اإلصابات مــن خالل 
الفحوصــات المخبريــة، ارتفعــت 
معدالت الوفيات مــن حالتي وفاة 
الى 4 حاالت، فيمــا بلغت الحاالت 
التــي تحتاج الى رعايــة طبية في 
المستشــفيات الى 332 حالة منها 
78 خطيرة مــن بينهم حاالت في 

مرحلة الشباب.
إمكانيات هشة وإصابات تتصاعد

وفــي الوقــت الــذي تجابــه فيــه 
الطواقــم الطبيــة فــي مواجهــة 

كورونا بكل ما لديها من إمكانيات 
متواضعة، يبقــى القطاع الصحي 
في غزة يعاني بشدة جراء سنوات 
طويلــة من الحصــار، في حين قد 
تحــول الزيادة الكبيــرة في تدفق 
اإلصابات إلى المشــافي في عدم 
القدرة على استقبال حاالت أخرى.

وعقب التصاعــد الكبير في أعداد 
وزارة  وكيــل  أعلــن  اإلصابــات، 
الفلسطينية بغزة، يوسف  الصحة 
أبو الريش ": إن الوزارة استطاعت 
رفع قدرة أسرة العناية المخصصة 
لمرضى "كورونا" وذلك بعد بذلها 

لجهود كبيرة".
وأكــد أبــو الريــش فــي تصريح 
تســتطيع  الــوزارة  أن  مقتضــب، 
اآلن اســتيعاب مرضى كورونا في 
أقســام العنايــة المخصصــة من 

100 سرير الى 150سرير.
وفي طريق تكثيف مواجهة كورونا 
بغزة، عملت وزارة الصحة على وقف 
العمليات  وبقاء  المجدولة  العمليات 
اإلمكانيات  لتوظيــف كل  الطارئة، 
فــي مجابهة الوبــاء، باإلضافة الى 
إغالق العيــادات الخارجية بشــكل 

مؤقت لمدة 14 يوما.

قرارات لمجابهة كورونا
د. عبد الســالم صبــاح مدير عام 
المستشفيات بغزة، أكد على جملة 
العملية  واإلجــراءات  القرارات  من 

التي تم اتخاذهــا للمحافظة على 
الخدمــات األساســية فــي داخــل 
المستشــفيات، منهــا منــع وجود 
مرافقيــن إال للضــرورة، وتحديــد 
مــن  والخــروج  الدخــول  أماكــن 
المستشــفيات، إضافة إلــى اجراء 
فحــص PCR للمرضى المدخلين 
للمستشــفيات لمــن تزيــد مــدة 

مكوثهم أكثر من 48 ساعة.
وقــال صبــاح فــي تصريــح له:" 
تبقــى  الصحيــة  المنظومــة  إن 
إمكانياتهــا محدودة وهشــة، في 
ظل الحصار على قطاع غزة وشُح 
الصحــة  وزارة  لــدى  اإلمكانيــات 

الفلسطينية."
فــي  المّطــرد  االزديــاد  ويؤثــر   
معــدل اإلصابــات، علــى خدمات 
المستشــفيات مــن ناحيــة زيادة 
يتــم  الــذي  المرضــى  أعــداد 
مستشــفيات  فــي  اســتقبالهم 
الوزارة، الى جانب العامل الرئيس 
في معالجة المرضــى وهي كمية 
األكســجين والتي بــدت في الحد 

األقصى لها، وفق ما ذكر صباح.
 وتعمــل وزارة الصحــة والحديث 
لمديــر عــام المستشــفيات، على 
خطــة مــن أجــل الســيطرة على 
زيادة أعــداد المصابين، من خالل 
بإجراءات  المواطــن  واتبــاع  وعي 
إلــى  الفتــا  والوقايــة،  الســالمة 
الجهود التي تبــذل لتوفير مواقع 

أخــرى للخدمــات وخاصــة خدمة 
االكسجين.

وتوجه وزارة الصحة بغزة بشــكل 
الى  دائــم دعوتهــا للمواطنيــن، 
الوقايــة  درجــات  أقصــى  اتخــاذ 
بها،  االســتهتار  والســالمة وعدم 
وضرورة االلتزام بارتداء الكمامات 

والتباعد الجسدي.

مرحلة خطيرة
وفــي وقــت ســابق، أعلنــت وزارة 
الداخلية واألمن الوطني أنها بصدد 
اتخاذ جُملة من اإلجراءات الصعبة 
قد تصل لإلغالق الشامل في حال 
اســتمرار ارتفــاع معدل تســجيل 

اإلصابات بفيروس كورونا.
وقــال المتحــدث باســم الــوزارة 
إياد البــزم خالل مؤتمــر صحفي 
األســبوع الماضــي: "إن اســتمرار 
أعــداد اإلصابات يُؤشــر  ارتفــاع 
التــي  المرحلــة  خطــورة  علــى 
معــدل  ارتفــع  حيــث  نعيشــها، 
اإلصابات بنســبة تزيــد عن 20% 
من إجمالــي الفحوصات التي يتم 
إجراؤها، بعدما كانت ال تتجاوز 5% 
خالل األســابيع األولى من انتشار 

الفيروس".
الداخلية إجراءات مُركزة  واتخذت 
جراء  الشــامل،  اإلغــالق  لتجنــب 
األعباء الكبيــرة التي قد تقع على 
قطاعــات المجتمع كافة، في حين 

أكــدت أن المســؤولية فــي هــذه 
المرحلــة هــي مســؤولية فردية 
وجماعيــة وال تقتصر على الجهات 

الحكومية.
الفتــرة  "طيلــة  البــزم:  وأضــاف 
الماضيــة، عملــت الــوزارة علــى 
مراقبــة تنفيــذ إجــراءات الوقاية 
والســالمة فــي كافــة القطاعات 
وفــق بروتوكــوالت وزارة الصحة؛ 
حرصًا على استمرار مظاهر الحياة 
والمحافظة على العملية التعليمية 
والعجلــة االقتصاديــة؛ ولتمكيــن 
المواطنين من تلبية احتياجاتهم، 
وفي ســبيل ذلك تحملــت الوزارة 
أعباء كبيرة منها إصابة العشــرات 

من منتسبي الوزارة بالفيروس".
وفي هــذا الصدد، بذلــت الوزارة 
وميدانيــة  توعويــة  جهــودًا 
ومجتمعيــة مــن أجــل الحــد من 
انتشــار الفيــروس، ومنهــا عقــد 
مجتمعيــة  شــرائح  مــع  لقــاءات 
الفصائــل،  قــادة  مــن  مختلفــة، 
والوجهاء والشخصيات االعتبارية، 
واالتحــادات والنقابــات، في إطار 

تحمّل مسؤولياتهم.
والــى جانــب ذلك، تعمــل الوزارة 
علــى تاميــن المنــازل الخاضعــة 
للحجــر المنزلي، ومتابعــة التزام 
المواطنيــن بإجــراءات الســالمة، 
واتخــاذ  المخالفيــن  وإيقــاف 

اإلجراءات القانونية بحقهم.

أعداد اإلصابات تتصاعد

تغول كورونا بغزة.. إنذار بكارثة تلوح في األفق
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غزة- الرأي-آالء النمر
المخجــل  االســتهتار  حالــة  إن 
التي تسود شوارع وأحياء قطاع 
غــزة من قبــل البعــض فاقت 
كل وصــف مما ينذر باســتمرار 
كورونــا  فايــروس  تفشــي 

وتسجيل إصابات جديدة.
بيــوت لألفــراح وأخــرى للعزاء 
وتجمعات لحضور مباريات كرة 
القــدم وتكــدس في األســواق 
وغيرهــا مــن المظاهــر التــي 
تنــذر بأن اســتهتار المواطنين 
ســيودى  كورونــا  بفايــروس 

بالجميع في الهاوية .
وشــهد قطاع غزة ارتفاعًا في 
عــدد اإلصابــات بعــد اإلعالن 
الحظــر،  حالــة  تخفيــف  عــن 
كخطوة أولى نحو العودة للحياة 

الطبيعية تدريجيًا.
بغــزّة،  الصحــة  وزارة  وكيــل 
د.يوســف أبو الريش، قــال إّن 
الوضع الحالــي وعدد اإلصابات 
بفايــروس كورونا يجعل قطاع 
غزّة يقترب بشكٍل متسارع من 
اإلغــالق الشــامل، مُوضحًا أّن 
المســافة التي تبعده عن ذلك 
هي التزام المواطنين بإجراءات 

السالمة.
وبين أبو الريش  إّن كل األعداد 
اإلجماليــة  ســواء  المرصــودة 
التــي  الحــاالت  أو  لإلصابــات 
تتــردد علــى أقســام الطوارئ 
وتشــعر باألعراض أو من يثبت 
إصابتــه أو تلــك التــي تدخــل 
أقســام العناية، تُشــير إلى أّن 
وباء فيروس كورونا تفشى في 

قطاع غزّة.
ولفــت إلى أنّه مــن الممكن أّن 
يتم اللجوء لإلغالق الشامل في 
حال إنهاك المنظومة الصحية، 
مُســتدركًا: "كل يــوم نعمــل 
فيه لتأخيــر اإلغالق هو لصالح 

المجتمع".
وأضــاف أبو الريش "إّن اإلغالق 
الذي اتخذته الجهات الحكومية 
في قطاع غزّة بالمراحل األولى 
من تفشي وباء كورونا، ساهم 
في إعطاء وزارة الصحة فرصة 
إلعــادة ترتيب أوراقها ومؤائمة 

الخطط وفق المستجدات".
وبيّــن أنّه "ال يمكــن الوصول 
بإمكانيــات قطاع غزة وظروفه 
الوبــاء  علــى  الســيطرة  إلــى 
أنّه يتم  واحتــواءه"، مُوضحــًا 

اآلن الســعي لتثبيــط انتشــار 
الفيروس.

وتابــع: "نحن اآلن فــي مرحلة 
االســتجابة والتعايــش، لكــنّ 
ســنحتاج للعــودة خطــوة إلــى 
الوراء وتغيير سياســاتنا حسب 
أّن  مُبيّنــًا  الوبائيــة"،  الحالــة 
اإلغــالق الشــامل ليــس حــاًل 

مستدامًا لهذه الجائحة.
المرحلــة  أّن  علــى  أّكــد  كمــا 
الراهنة تتطلب االلتزام الكامل 
الوقايــة من فيروس  بإجراءات 
كورونــا، مُوضحــًا أنّــه يجري 
يوميــًا تحليــل كافــة األرقــام 

واتخاذ اإلجراءات بناًءا عليها.
وأردف: "اإلغــالق الشــامل في 
المراحــل األولــى كان ضروريًا 
لكسر حدة انتشار الوباء، ووضع 
مؤشــر بأّن الحالة الصحية في 
قطاع غزة لم تعد كالســابق"، 
مُبيّنًا أنّه تم إشغال %78 من 
العناية بحــاالت كورونا  أســرة 

الصعبة.
وأشــار إلــى أّن 50 بالمئــة من 
المخصصة  الســريرية  القــدرة 
لرعاية مصابــي كورونا مغلقة 
اآلن، مُضيفًا: "بعض المرضى 

بحاجة في الدقيقة الواحدة إلى 
60 لتر من األكسجين، ونسعى 
لزيــادة كميات األكســجين في 
األوروبــي  غــزّة  مستشــفى 

للتعامل مع حاالت أكبر".
وقــال: "تم تأجيــل العديد من 
العمليــات لتوفيــر األكســجين 
لمرضى كورونا، ولم يتم وقف 
الخدمات الصحية رغم اشــتداد 
أزمة كورونا"، مُردفًا: "يجب أّن 
تتظافــر كافة الجهــود للخروج 

من عنق الزجاجة". 
وكشــف أبــو الريش أّن نســبة 
إصابــات كورونــا فــي الكوادر 
الطبية بلغت %3.5 ، مُشــدّدًا 
إنهــاء  يُمكــن  ال  أنّــه  علــى 
المعركة مع الفيروس بالضربة 

القاضية.

على الطاولة
قالــت وزارة الداخليــة واألمــن 
اإلغــالق  قــرار  إن   ، الوطنــي 
الشــامل لقطاع غــزة من أجل 
الحد من تفشي فيروس كورونا 

ال يزال قيد النقاش والتقييم.
وأكد الناطق باسم الوزارة إياد 
البزم فــي تصريحات صحفية، 

أن عمليــة تقييم المســتجدات 
فيــروس  بمواجهــة  المتعلقــة 
كورونــا فــي القطــاع ال تــزال 

مستمرة.
وبيــن أن قيادة الــوزارة وجهت 
المختصة  واألجهــزة  الشــرطة 
تنفيــذ  بمتابعــة  لالســتمرار 
المعمول  الوقائيــة  اإلجــراءات 

بها.
وأشار البزم إلى أن ذلك يشمل 
إغالق المحال والمنشآت يوميًا 
مســاء،   5:00 الســاعة  عنــد 
واستمرار حظر التجوال الكامل 
عند الســاعة 8:00 مساء، ومنع 
التجمعــات بما يشــمل  إقامــة 

بيوت العزاء واالفراح.
ونبــه إلــى أن الــوزارة قــررت 
التشــديد فــي ذلك ومحاســبة 
المخالفيــن واتخــاذ اإلجــراءات 

القانونية بحقهم.
ودعا البزم المواطنين ومقدمي 
القطاعــات  بكافــة  الخدمــة 
وأصحــاب المنشــآت والمحــال 
الكامل  االلتــزام  إلى  التجارية، 
والســالمة،  الوقاية  بإجــراءات 
المواطنين  حفاًظا علــى حيــاة 

وسالمتهم.

قطاع غزة يقترب من اإلغالق الشامل
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هــل تــراه قلــب األم قــادر علــى 
احتمال البعد عــن ابنها الذي غيب 
في زنازين المحتل أم تراه استطاع 
تجــاوز خبــر عزلــه بعد اكتشــاف 
إصابتــه بفيــروس كورونا؟ أيرجف 
قلبهــا خوفــًا عليــه مــن المعاملة 
القاســية أم خوفــًا من البــرد دون 
غطــاء يمنحــه الــدفء أم ليقينــه 
بــأن طفاًل ذو خمســة عشــر ربيعًا 
يحتــاج لرعاية مكثفة للقضاء على 
الفيروس، طفل يعاني وحيدًا خلف 
قضبان األسر يفتقد قوانين حماية 
الطفولــة، وينتظر من يخلصه من 
سرطان االحتالل وفيروس كورونا 

المستجد.
تقول والدة الطفل األســير محمود 

الغليظ من مخيم الجلزون أن ابنها 
يعيــش في ظروف صعبــة للغاية، 
حيث يقبــع حاليًا في عــزل الرملة 
بعد اإلعالن عــن إصابته بفيروس 
كورونــا، فــي غرفة مغلقــة ال أحد 

يراه وال يتكلم معه.
تضيف والدة الطفل بصوت حزين 
تــكاد تســمعه: في الزيــارة القبل 
األخيــرة عندمــا راني محمــود بدأ 
يســتنجد بــي يمــا ســاعدني يما 
بعذبونــي.. أنــا تعبت هــون بدي 
اطلع، عندما رأيته يصرخ ويستنجد 
بي ولم أستطع مســاعدته انهرت 
بالبكاء وطلبت منه أن يصبر ويلجأ 

إلى اهلل.
وتبيــن والــدة الطفل محمــود أن 

محمــود أخبــره بالزيــارة األخيــرة 
أن ال أحــد يــزوره وال يقــدم له أية 
اعتقالــه وهــو  مســاعدات ومنــذ 

يرتدي نفس المالبس.
تســتكمل والــدة الطفــل الغليــظ 
حديثه بالقول" في هذا الوقت كان 
مــن المفتــرض أن يكــون محمود 
يجهز نفسه للعام الدراسي الجديد، 
ال أن يكــون داخــل زنزانــة ال أحد 
يسمع صوته وال يسمع صوته وهو 
يصرخ وينادي وال أحد يلبي النداء.

لحظة اعتقاله

يقول والــدة الطفــل محمود حول 
لحظة ابنه أنه بتاريخ 23/7/2020 

وفي تمام الساعة 4 صباحًا اقتحم 
المنــزل عددّا من جنــود االحتالل، 
وقاموا بتكســير األبــواب وتفتيش 
المنــزل بطريقة همجيــة، ثم بدأ 
الجنــدي يســألوني عــن أســماءنا 
وعندما وصلنــا إلى محمود قال له 
ارتدي مالبس ســوف تأتــي معنا، 
وعندمــا حاولــوا إخراجــه بالقــوة 
حاولــت الدفاع عنه فقــام الجندي 

بضربي بقوة.
بالقــول" بعــد  يســتردف حديثــه 
أربعة أيام مــن اعتقاله وصلنا خبر 
إصابته بفيــروس كورونا، وأجرينا 
وكانــت  الفحــص  كعائلــة  نحــن 
نتائجنــا ســلبية، وبالتالــي تكون 
مصدر العدوى من داخل الســجن، 

أو أن يكــون غير مصاب، فقط من 
أجل تعذيبه نفسيًا وحجرة بزنزانة 
متخصص لمصابي الكورونا كنوع 

من الضغط والتعذيب النفسي.
مكتــب إعــالم األســرى أفــاد بأن 
مــن  يعانــي  المُعتقــل  الطفــل 
ظروف نفســيّة سيئة نتيجة العزل 
االنفرادي، وعــدم اهتمام مصلحة 
السجون بتوفير أقّل احتياجاته من 

مالبس ومستلزمات.
يشــار إلــى أن محكمــة االحتــالل 
العســكرية في عوفر مــددت قبل 
عــدة أيام، توقيــف الطفل محمود 
الغليــظ مــن مخيــم الجلــزون، 8 
أيام لحيــن انتهاء الحجــر الصحيّ 

المفروض عليه.

من يوقف إهدار أعمار األسرى 
األطفال في السجون ؟!
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غزة- الرأي
دعــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينية 
المواطنيــن إلــى أداء صلــوات الجنــازة 
في الســاحات العامة، وعدم تأديتها في 
المســاجد بســبب ما تشــهده من زحام 

ومخالفة إلجراءات السالمة.
كما طالبت األوقاف المواطنين باإلسراع 
انتظــار  وعــدم  المتوفــى  دفــن  فــي 
الصلــوات، وعــدم دعوة الناس لشــهود 
الجنــازات، وإقامــة صــالة الجنــازة بمن 
حضر من األقارب. مؤكدًة على عدم فتح 
بيــوت العــزاء، وتأدية واجــب العزاء عبر 

وسائل التواصل المتعددة.
وفــي ذات الســياق شــددت علــى أنهــا 
ستتعامل بشــدة مع جميع المساجد غير 
الملتزمة باإلجــراءات الوقائية أثناء أداء 

الصلوات المفروضة.
ونوهت إلى أنه ســيتم إغالق المســاجد 
غيــر الملتزمــة، محملــة المســتهترين 
إغــالق  وإثــم  الشــرعية  المســئولية 

المسجد.

األوقاف تدعو ألداء 
صلوات الجنازة في 

الساحات العامة

غزة – الرأي:
قال رئيس ديوان الموظفين العام 
بغزة يوســف الكيالي، إن األسبوع 
الجاري سيشــهد اإلعــالن عن عدة 
وظائف حكومية، حيث سيتم البدء 
بتنفيذ إعالنــات الوظائف الجديدة 
بما يتناسب مع الواقع الوبائي في 

قطاع غزة.
تصريحــات  فــي  الكيالــي  وذكــر 
إذاعيــة ، أنه في األســبوع القادم 
سيتم اإلعالن عن وظائف الشؤون 
الدينية وبعده بأســبوعين ســيتم 
الخدمــات  اإلعــالن عــن وظائــف 

المسجدية.
وأكــد الكيالــي أن الديــوان يعتمد 
فــي آليــات التوظيــف علــى مبدأ 
النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص 
والتنافس العام على الوظيفة التي 

يتم اإلعالن عنها.
وذكــر أنــه بعــد اعتمــاد الوظائف 
فــي الموازنة العامة يبــدأ الديوان 
بجدولة الوظائف ويعلنها للجمهور 

عامة، مؤكدًا أنه ال معيار للتفاضل 
يقــوم  حيــث  فقــط،  الكفــاءة  إال 
الطالب بتقديــم االمتحان النظري 
المحوســب ويتعرف علــى عالمته 
لالمتحــان  تقديمــه  انتهــاء  بعــد 

مباشرة.
وأوضح: منذ أكثر من سنة ونصف 
عقدنــا عــدة ورش عمــل وأطلعنا 
و  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
الفصائــل و الكتــاب و االعالميين 
على آليات التوظيف التي يقوم بها 

الديوان والجميع أشاد باآللية.
وأضــاف: مع بداية العــام تم إقرار 
1320 وظيفــة منهــا 500 وظيفة 
للصحــة  وظيفــة  و400  للتعليــم 
والباقــي للوزارات، حيث تم إضافة 
200 وظيفــة للصحــة ومؤخرًا تم 
إضافة 400 وظيفة سيتم توظيفها 
بعقــود في اطــار مواجهــة جائحة 

كورونا.
وأكــد الكيالــي أن اختــالف نماذج 
االمتحانــات هــو لنفي أي شــبهة 

الزمــالء  بيــن  والتعــاون  للغــش 
الموجودين في القاعات ويتم وضع 
االمتحانات بمهنية وعالية وبنفس 

المستوى.
وأوشــح أن العام 2020 شهد وضع 
العقــود  لمعالجــة موظفــي  آليــة 
وتــم  وظيفــة   1027 وعددهــم  
اصدار قــرار بمعالجة ملفهم وذلك 
عبــر تقدمهم المتحانــات الديوان 
ويعطــوا ميــزة إيجابيــة ســنوات 

خبرتهــم. وأكد أنه تم اعتماد 250 
وظيفــة لألوقاف موزعــة كالتالي: 
115 وظيفــة شــؤون دينيــة و96 
وظيفــة  و20  مســجدية  خدمــات 
إدارية لســد االحتياجات الوظيفية 

لوزارة األوقاف.
كذلــك أكــد الكيالــي أن البطالــة 
الدائمة وعقود المالية خالل السنة 
الحالية والســنوات القادمة ســيتم 
إنهاء ملفهم ، ويوجد 146 عقد من 

العام 2018 جاري تثبيتهم.
الحكوميــة  الوظيفــة  أن  وذكــر 
ليســت البوابة الرئيســية الوحيدة 
تظافــر  ويفتــرض  للتوظيــف، 
جهــود القطــاع الخــاص و األهلي 
والمبادرات الفردية  للمساهمة في 

التوظيف.
وشدد الكيالي على عدم وجد فيتو 
على أي جيل وكل األجيال هم من 
مسؤوليتنا وال يوجد مفاضلة لجيل 
على جيل مطلقًا، والخرجين الجدد 
هم األكثر اجتيــازًا للوظائف وهم 

أكثر قدرة على اجتياز االمتحانات.
الخدمــة  قطــاع  نديــر  وأضــاف: 
المدنية وعملية االستقطاب لتلبية 
حاجة الوزارة المختلفة بما يمكنها 
من تقديم خدمة أفضل للمواطن، 
والوظائف تســاهم بشــكل جزئي 
في حل مشكلة البطالة، ومطلوب 
من الخريج أن يؤهل نفســه حتى 
يأخــذ مركــز متقــدم فــي هــذه 

الوظائف.

نعمل على معالجة ملف العقود

الكيالي: األسبوع الجاري سيشهد اإلعالن عن وظائف جديدة


