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اللواء “أبو نعيم”: قطاع 
غزة يشهد حالة متقدمة 

من األمن واالستقرار

قفزات كورونا تعيد 
اإلغالق إلى شوارع 

غزة المحاصرة

غزة تستقبل 
شهر رمضان وفق 
إجراءات وقائية 

02030407

عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

التوالي،  الثانــي علــى  للعــام 
يقبل شــهر رمضان في الوقت 
الذي تستمر فيه جائحة كورونا 
الداخلية  بــوزارة  دفعــت  التي 
بغــزة الــى اتخاذ سلســلة من 

فــي  االحترازيــة  اإلجــراءات 
مواجهة الوباء.

وبالرغــم من الجائحــة، إال أن 
التجارية  أســواق غزة ومحالها 
حيــث  للغايــة،  جميلــة  بــدت 
المتأللئة  المضيئــة  الفوانيس 
والمتنوعة،  الزاهيــة  بألوانهــا 

المعلقــة  الزينــة  وأحبــال 
التي أشعلت  الملونة  بإضاءتها 
قلــوب الكبــار قبــل الصغــار، 
الــى  الحيــاة  معهــا  وأعــادت 

الشوارع التي أطفأها كورونا.
وفــي كل عــام، يشــهد شــهر 
بــه،  خاصــة  أجــواء  رمضــان 

حيث تزيين األســواق والمحال 
المواطنيــن، في حين  ومنازل 
يبتهــج الصغار فرحًا وســرورًا 
بالفوانيــس واأللعــاب النارية، 
فيمــا يلهــون برفقــة بعضهم 

البعض أمام البيوت.
ويؤكد عامر أبو كويك صاحب 

محل لبيــع األدوات الكهربائية 
رمضــان  وزينــة  والفوانيــس 
فــي معســكر الشــاطئ بغزة، 
إنــه في كل عــام يتجهز لمثل 
هــذا الموســم، حيــث يوجــد 

اقبــال شــديد رغم 
المنافســة، موضحا 

فوانيس رمضان تبعث الحياة في شوارع غزة رغم كورونا
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غزة – الرأي
التنميــة  وزارة  اســتعرضت 
االجتماعيــة فــي غــزة، إنجازاتها 
التــي حققتها خــال الـــ 15 عامًا 

الماضية.
جاء ذلك خــال لقــاء برنامج لقاء 
مع مســؤول الــذي تنظمــه وزارة 
اإلعامــي  المكتــب  اإلعــام- 
الحكومــي بشــكل أســبوعي في 

مقرها بمدينة غزة.
وقالــت المتحدثة باســم الــوزارة 
عزيــزة الكحلوت خــال اللقاء، إن 
وزارة التنميــة تعتبــر واحــدة من 
أكثر المؤسســات التي تحمل هم 
األســر الفقيرة والفئات المهمشــة 
من خــال البرامــج الوطنية التي 
يتم تنفيذها في فلسطين، أو تلك 
التي يجتهد العاملــون في الوزارة 
على توفيرها من خال التنســيق 
مع المؤسســات اإلنسانية المحلية 

والدولية.
قدمــت  الــوزارة  أن  وذكــرت 
المســاعدات النقديــة الدورية من 
خال برنامــج التحويات النقدية، 
 1,470,000,000 بلغــت  حيــث 
دوالر، وكذلــك قدمت مســاعدات 
ألسر الشــهداء بقيمة 2,124,405 

دوالر.
وأضافت أن الوزارة صرفت رواتب 
للمفصولين من الخدمة العمومية 
دوالر،   1.981.112.00 بقيمــة 
كما عملت على صــرف المكافئات 

وبــدل المواصــات لطلبــة مراكز 
التدريــب المهني بقيمــة 20,000 
دوالر، وأن الــوازرة صرفت رواتب 
شــهداء وجرحى مســيرات العودة 
دوالر،   1.696.969.00 بقيمــة 
وصرف المنحة القطرية بقيمة 00  

120,000,000 دوالر سنويا.
وأشــارت إلــى أن الــوزارة قدمــت 
الطارئــة  النقديــة  المســاعدات 
مــن خــال برنامــج المســاعدات 
 2,125,330 بقيمــة  الحكوميــة 
دوالر، وصرف مبلــغ  2,054,000 
عيلــة  مبــادرة  خــال  مــن  دوالر 
واحــدة، وصرف مســاعدات نقدية 
طارئــة بالشــراكة مع مؤسســات 
محليــة ودولية بقيمة 7,212,011 

دوالر.
قدمــت  الــوزارة  أن  وتابعــت 
المســاعدات التموينيــة من خال 
برنامــج األغذيــة العالمــي بقيمة 
وبرنامــج  دوالر،    225,000,000
المســاعدات التموينيــة الطارئــة 

بقيمة  28,000,000  دوالر.
الــوازرة  أن  الكحلــوت  وبينــت 
صرفت من خــال برامج التمكين 
منــازل  وتحســين  االقتصــادي 
الفقراء 2,378,443 دوالر لبرنامج 
و100,000  الصغيــرة،  المشــاريع 
دوالر لمشــروع مشــروع الطاقــة 
دوالر  و2.080.142.00  البديلــة، 
لمشــروع تحســين منازل األســر 

الفقيرة.

صرفــت  الــوزارة  أن  وذكــرت 
500,000  دوالر للتأمين الصحي، 
فيما بلغ عدد اإلعفاءات المدرسية  
12800 طالــب بواقع 2500 طالب 

سنويا.
رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

ونوهت إلى أن الوزارة عملت على 
ذوي  األشــخاص  ورعايــة  حمايــة 
اإلعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين 
مــن ذوي اإلعاقة 37,293، والذين 
يســتفيدون مــن حزم مســاعدات 
متنوعة، مشــيرة أن الوازرة قدمت 
منــذ العــام 2006 حتــى اللحظــة 
 30,000 لحوالــي  تأهيليــة  أدوات 

شخص من ذوي اإلعاقة.
ونوهــت الكحلوت إلــى أن الوزارة 
افتتحــت فــي عــام 2013 مركــز 
لصيانــة األدوات المســاندة وهــو 
غــزه  قطــاع  فــي  األول  المركــز 
ويســتفيد مــن برامــج التدريــب 
والتأهيل المهني أكثر 50 شخص 
من ذوي اإلعاقة سنويا، مبينًة أنه 
تم إجراء مســح شامل لألشخاص 
ذوي اإلعاقة بالتنســيق مع الجهاز 
اإلحصاء المركزي و الهال األحمر 

القطري.
وأضافت أن الوزارة تحتفل ســنويا 
باليــوم العالمي لألشــخاص ذوي 
اإلعاقة، وأن الوازرة أعدت الوزارة 
خطة إلطــاق بطاقة األشــخاص 
ذوي االعاقة، وإعداد برنامج إدارة 
بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة من 

خال قاعدة بيانات موحدة.
وتطرقت الكحلــوت إلى أن الوزارة 
عملت على حماية ورعاية الطفولة 
من خال رعاية األطفال المتسرين 
مــن المــدارس، وتخريــج 6,290 
والعمــل علــى رعايــة  طالــب/ة، 
األطفــال على خاف مــع القانون، 
حيُث بلغــوا  8,728  طفل/ة، كما 
وأضحــت أن الــوزارة عملــت على 
شــبكات حماية األطفال واستقبال 
60  حالة ســنويا ، وتقديم جلسات 
دعم نفسي واجتماعي لعدد  500  

طفل سنويا.
وتابعــت أن الــوزارة علمــت على 
رعايــة األطفــال في المؤسســات 
االيوائية لعدد 100 طفل ســنويا، 
خــال  مــن  التوائــم  ومســاعدة 
برنامج 100 شــيكل شــهريا لعدد 
برنامــج  وتفعيــل  طفــل،   320
األيتام ورعايــة 22,776 يتيم من 
خال برامــج مختلفة، واإلشــراف 
على دور الحضانات ومنح ترخيص 

لعدد 45  حضانة.
وفي مجال حماية وتمكين المرأة، 
قالــت الكحلوت إن الــوزارة دعمت 
مراكــز تمكيــن المــرأة والعائلــة 
وتقديم خدمــات ألكثر من 7,000 
طفل وســيدة ســنويا، مشيرًة إلى 
الــدور الرئيســي لمؤسســة بيــت 
األمــان لرعايــة النســاء المعنفات 
ورعاية 120 فتاه وســيدة ســنويا، 
وتقديم استشارات ألكثر من 350 

فتاه وسيده سنويا.
وأشــارت الكحلوت إلــى أن الوزارة 
عملــت في وقت األزمــات الطارئة 
الصهيونــي  العــدوان  مــن  بــدءا 
عــام 2008  وقدمــت مســاعدات 
 50,500,000 بقيمــة  طارئــة 
الصهيوني  العدوان  دوالر، وكذلك 
عــام 2012  حيــث بلغــت قيمــة 
المســاعدات المقدمة 3,070,000 
دوالر، كمــا وقدمت الــوزارة خال 
العــدوان الصهيونــي عــام 2014 
حزمــة مســاعدات مختلفة ل120 

ألف مواطن.
وبينت أن الوزارة لها دور كبير في 
كمنخفض  الجويــة  المنخفضــات 
هدى 2013  وتقديم إغاثة 7.000 
العائديــن  ملــف  أســرة، وكذلــك 
مــن دول الربيــع العربــي بواقــع 
292,500 دوالر، ومواجهــة جائحة 

كورونا 4,696,970 دوالر.
الــوزارة  أن  الكحلــوت  وأضافــت 
المشــاريع  خــال  مــن  قدمــت 
اإلنشــائية عملــت علــى ترميــم 
وصيانة مؤسسة الربيع 280,000 
دوالر، وتأهيل مركز تدريب مهني 
دوالر،   1,142,800 بقيمــة  غــزة 
وإنشــاء مركز إيواء وتأهيل الفئة 
الهشــة مــن النســاء 1,190,400 
دوالر، وتجهيز مركز حماية ورعاية 
دوالر،   1,110,000 الطفولــة 
وتنفيذ مشــاريع الهيئــة العمانية 
لألعمال الخيرية 9,57,000  دوالر.

تقرير
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غزة-الرأي:
أكــد وكيــل وزارة الداخليــة واألمــن 
الوطنــي اللــواء توفيق أبــو نعيم أن 
قطاع غزة يشــهد حالــة متقدمة من 
األمــن واالســتقرار، بالرغــم من قلة 
اإلمكانــات التــي تمتلكهــا الــوزارة، 
وحجم الضغوطــات التي يتعرض لها 

القطاع.
وعزا اللواء أبــو نعيم في حوار خاص 
مع "موقــع الداخلية"، وصــول قطاع 
غــزة لهــذه الحالة األمنيــة، إلى كون 
فــي  واألمنيــة  الشــرطية  األجهــزة 
القطاع تعمل ضمن مؤسســة مهنية 

متكاملة.
وقال "أبو نعيم": "استفادت المنظومة 
األمنية في غزة من التجارب السابقة، 
وتجنّبت كل ما من شــأنه المســاس 

بحالة االستقرار داخل المجتمع".
وأشــار إلــى أن الداخليــة ومنــذ عهد 
الشــهيد الوزير ســعيد صيام، تعمل 
وفــق أســس ثابتــة، وعقيــدة أمنية 
وطنيــة، هدفها حماية الوطن وخدمة 
المواطــن، بغــض النظــر عــن أيــة 
اعتبــارات حزبية أو فئويــة، وهذا ما 
ســارت عليه قيادة الوزارة المتعاقبة 

خال السنوات الماضية.
وأكد أن مســيرة البنــاء والتطوير في 
وزارة الداخليــة هي عملية "تراكمية" 
على أســاس مهني، الفتــًا إلى أن كل 
من ينال شرف خدمة شعبنا في قيادة 
هذه الوزارة يُكمل مســيرة التضحية 

والعطاء.
عاقة وثيقة

وحــول مامح العاقة بيــن الداخلية 
والمجتمــع؛ لفت اللواء أبــو نعيم إلى 
أن هنــاك عاقة وثيقــة تربط وزارة 
الداخليــة مع كافة شــرائح المجتمع، 
بما تشــمله مــن عائــات، وفصائل، 
ومؤسســات مجتمع مدنــي، ونقابات 

ورجال أعمال، ومؤسسات دينية.
وأكد "أبو نعيم" أن الداخلية تقف على 
مســافة واحدة مــن الجميــع، "فنحن 
أمــام أجهزة أمنية تعمــل ليًا ونهارًا 
مــن أجل تحقيق هدف أساســي وهو 
حفــظ األمن، وخدمــة المواطن، دون 
االنحراف عن هذه األهداف السامية".

زار قطــاع  أن كل مــن  إلــى  ولفــت 
غزة خال الســنوات الماضيــة، عربًا 
وأجانــب، أشــادوا بحالــة االســتقرار 
األمنــي، التــي تُضاهي أكثــر الدول 

استقرارًا.

ال جريمة منظمة
وشــدّدَ وكيل وزارة الداخلية واألمن 

الوطنــي علــى أن الداخليــة ال يمكن 
أن تقفــز عــن أي جريمــة أمنيــة أو 
جنائية، فهــي تحقق في كل جريمة، 
وصواًل لكشــف مابســاتها، وتقديم 
مرتكبيها للعدالــة، الفتًا إلى أن ذلك 
أثمــر بخلو قطــاع غزة مــن مظاهر 
الجريمــة المنظمة، أو جرائــم تُقيد 

ضد مجهول.
تتعــرض  الداخليــة  أن  إلــى  ونبّــه 
لتحديــات كبيــرة مــن قبــل خصوم 
أو  االحتــال  ســواًء  شــعبنا  وأعــداء 
أعوانــه، في إطــار المســاس بالواقع 
األمنــي؛ مســتدرًكا: "إال أن األجهــزة 
األمنية والشــرطية دائمًــا على أهبة 
االســتعداد، وفي حالة يقظــة وتنبّه 
لــكل مــن يحــاول المســاس باألمن 

واالستقرار".
وأوضح أنــه عند وقوع أي حدث أمني 
يجــري التقييــم واســتخاص العبر؛ 
لتعزيــز نقــاط القــوة والبنــاء عليها، 

ومعالجة أي خلل يحدث.
وأضاف أنه "يتم تشكيل لجان مختصة 
لمعالجة أي خلــل أو قصور في األداء 
المهني لمنتســبينا، فا نُقر األخطاء 
أو نتجاوز عنها، ولدينا الجرأة الكاملة 
لمحاسبة المُخطئين والمقصرين في 

إطار القانون واللوائح".
وعرّج اللواء "أبو نعيم" على مســيرة 
التدريب والتطوير في الوزارة، وقال: 
"نحــن فــي حالــة تدريــب وتطويــر 
مســتمرة لكــوادر األجهزة الشــرطية 
واألمنية؛ حتى نحافظ على مســتوى 
األداء األمنــي، بمــا يواكــب صعوبة 

التحديات على مدار سنوات عملنا".
وزاد فــي قولــه: "لدينا كليــة الرباط 
الجامعيــة التي تعمل وفــق منهجية 

علميــة لتخريــج ضبــاط أكفــاء في 
العمل الشــرطي والقانونــي، إضافة 
إلــى مديريــة التدريب التــي تتكفل 
بعقد الدورات التدريبية والمهنية في 

كافة مجاالت االختصاص".
وأشــار "أبو نعيم" إلــى ابتعاث العديد 
دورات  فــي  الــوزارة  منتســبي  مــن 
تخصصية خارج قطاع غزة، الكتساب 
المجــاالت  فــي  والخبــرات  العلــوم 
القانونية والشرطية، والدفاع المدني.

ضبط الحدود
وفيما يتعلــق بتأمين وضبط الحدود؛ 
أكــد اللواء أبــو نعيم أن هنــاك حالة 
ضبط كبيرة للحدود البحرية، والبرية 
لقطاع غــزة، بالتعاون والتنســيق ما 

بين أجهزة الوزارة، والمقاومة.
وأشــار فيما يخص الحدود الجنوبية؛ 
إلى أن الداخلية تبــذل جهودًا كبيرة 
لتأمينهــا، كونها مُشــتركة مع دولة 
عربيــة شــقيقة وهي مصــر، مؤكدًا 
علــى الحــرص الكبيــر لدى الــوزارة 
على اســتمرار وتعزيز استقرار الحالة 

األمنية على تلك الحدود.
ولفت اللــواء أبو نعيم إلــى أن هناك 
تطــور غيــر مســبوق على مســتوى 
الحالة األمنيــة على حدود قطاع غزة 
مــع جمهوريــة مصر خال الســنوات 
تثبيــت  فــي  أســهم  األخيــرة، ممــا 
الهــدوء واالســتقرار، وتجنب األخطار 

والمهددات.
وتابــع قائــًا: "عملــت الــوزارة على 
تطوير المنطقــة الحدودية من خال 
اإلنشــاءات األمنيــة التي قامــت بها، 
وتوفير كل اإلمكانيات الازمة لذلك".

الشــرقية  بالحــدود  يتعلــق  وفيمــا 
والشــمالية والبحرية؛ ذكــر اللواء أبو 
نعيم أن هناك تعاون ما بين الداخلية 
والمقاومة في تأمينها، كون االحتال 
يقف علــى الجانب اآلخر منهــا، الفتًا 
إلى أن يتم تســخير كافــة اإلمكانات 
في ذلك. وتابــع حديثه قائًا: "هناك 
حالــة ضبط للحــدود بمســتوى عاٍل 
فــي القطــاع، وضبــط أمنــي داخلي 
مــردّه تكاتــف األجهــزة األمنيــة مع 
كافة شــرائح المجتمع، ومع المقاومة 

الفلسطينية.

تأمين االنتخابات
العمليــة االنتخابيــة  وحــول تأميــن 
المرتقبــة بشــهر مايــو القــادم؛ قال 
وكيــل وزارة الداخلية واألمن الوطني 
إن قيادة الوزارة وجّهت كافة الجهات 
المختصة التخاذ ما يلزم من إجراءات؛ 
للقيام بالمسؤوليات المنوطة بنا في 
هــذا الجانب. وأضــاف: "ُأوكلت مهمة 
لجهــاز  االنتخابيــة  العمليــة  تأميــن 
الشــرطة، علــى أن تُســانده كافــة 
األجهــزة واإلدارات بــكل ما لديها من 
إمكانيــات ومقــدرات؛ لتتمكــن مــن 

القيام بواجبها على أكمل وجه".
وتابــع: "نريــد لهــذا االســتحقاق أن 
يكــون عرسًــا ديمقراطيًــا لشــعبنا 
الفلسطيني، خاصة أنه لم يحدث منذ 
سنوات طويلة". ولفت إلى أن الوزارة 
ســتعمل علــى تهيئــة كافــة األجواء 
المائمــة، من أجل إجــراء االنتخابات 
العامــة في القطــاع، وتأميــن مراكز 
االنتخابات،  لجــان  االقتــراع، ومقــار 
الرقابيــة، وكذلــك حركــة  واللجــان 

الوفود القادمة.

مواجهة كورونا
وبعد مرور أكثر من عام على مواجهة 
جائحــة كورونا في قطــاع غزة؛ لفت 
اللــواء أبــو نعيم إلــى أن غزة قطعت 
الشــوط األهم في مواجهة الجائحة، 
بيــن  الوثيــق  التعــاون  خــال  مــن 
ســائر الجهات الحكوميــة، وخصوصًا 
وزارات الصحــة والداخليــة والتنميــة 

االجتماعية.
وأشــار إلى أن وزارة الداخلية سخّرت 
كل ما لديها مــن إمكانيات ومقدرات 
وجهــود مــن أجــل حمايــة المجتمع، 
ومنع تفاقم الحالة الوبائية، ومساندة 

المنظومة الصحية.
وأكمــل قائــًا: "آتت اإلجــراءات التي 
تم فرضها ُأكلها في الحد من انتشــار 
الوبــاء، بدًءا مــن المعابــر والمنافذ، 
وصواًل لإلجــراءات الوقائية في كافة 
المنشآت، والمرافق، ومتابعة األجهزة 
الشــرطية واألمنيــة تطبيق كل تلك 

اإلجراءات".
ووصف اللواء أبو نعيم مرحلة مواجهة 
الجائحــة، بأنها من أصعــب المراحل 
التي مــرت بهــا وزارة الداخلية خال 
سنوات عملها، مُســتدركًا أن الوزارة 
اســتطاعت تقديم صــورة حضارية، 
مــن خال اإلجراءات التي تم اتخاذها 

تفاديًا لمخاطر انتشار الوباء.
مــن  الداخليــة  وزارة  وكيــل  وحــذر 
تداعيــات اســتمرار تفشــي الجائحة، 
مهيبــًا بالمجتمع الفلســطيني إلى أن 

يبقى في حالة يقظة وانتباه.
ومــع ارتفــاع المنحنــى الوبائــي في 
اآلونة األخيــرة، بيّن "أبــو نعيم" أن 
ذلــك يدق ناقوس الخطــر من جديد، 
مشددًا على أهمية عدم التراخي في 
اإلجراءات الوقائيــة، "كي ال نهدم ما 

بنيناه على مدار العام الماضي".
ولفــت إلــى وزارة الداخليــة في حالة 
متابعــة وتشــاور مســتمر مــع وزارة 
الصحــة في تقييــم الحالــة الوبائية، 
"وال تتــردد فــي اتخــاذ أي إجــراءات 
تهــدف للحفــاظ على حياة وســامة 
المواطنين"، معبرًا عن أمله بأال تعود 

األمور إلى الوراء.
وحول إمكانية اتخاذ إجراءات تشــديد 
جديدة، أوضــح اللواء "أبــو نعيم" أن 
هناك تقييم مســتمر للحالة الوبائية 
التعليمــات  وأن  الصحــة،  وزارة  مــع 
إلــى  الحالــي  الوقــت  وُجّهــت فــي 
األجهزة الشــرطية واألمنية، لمتابعة 
تشــديد اإلجراءات الوقائية في كافة 

القطاعات.
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
يــزداد منحنــى اإلصابــات بشــكل 
يومي بالموجة الجديدة من فيروس 
كورونا، في ظل استهتار المواطنين 
وعــدم التزامهم بإجــراءات الوقاية 
والسامة، في حين غابت الكمامات 
الواقيــة والتباعــد الجســدي وحــل 

مكانهما االزدحام وعدم الامباالة.
وظهــر فــي اآلونــة األخيــرة مــدى 
االستهتار من قبل المواطنين سواء 
فيما يتعلق بالتزاحــم دخل صاالت 
االفراح والمناسبات، أو في األسواق 
والمــوالت  األســبوعية  الشــعبية 
التجاريــة، بالرغــم مــن التحذيرات 
المتكــررة لوزارة الصحــة والداخلية 
بضــرورة اتخــاذ إجــراءات الوقايــة 

والسامة. 
وســجلت وزارة الصحة بغزة، 1080 
إصابــة جديدة فــي الــدورة الثانية 
ليــوم الثاثاء، ليكــون العدد الكلي 
لإلصابات 1916 إصابة، بعد فحص 
4982 عينة بنســبة إصابــة حوالي 

.38%

قلق وحذر
ويشعر الكثير من المواطنين بالقلق 
والحــذر الشــديدين جــراء الموجــة 
الجديدة من كورونــا والتي اجتاحت 

غــزة، فــي وقــت ارتفــع فيــه عدد 
اإلصابات يوميا وبشكل متسارع.

وأكــدت المواطنة نــدى رفيق، أنها 
امتنعــت عــن ارســال ابنتهــا التي 
تدرس في الصــف الثاني االبتدائي 
الى المدرسة، جراء اكتشاف إصابات 
بكورونــا بيــن الطالبــات، وهــو ما 

جعلها تشعر بالقلق حيال ذلك.
وقالت رفيق في حديــث لـ"الرأي":" 
لمثــل هــذه  األمــر وصــل  طالمــا 
الخطــورة، فلن أجــازف بحياة ابنتي 
الوحيــدة فــي ظل تدهــور الوضع، 
خاصة في ظل ارتفاع عدد اإلصابات 

بشكل غير مسبوق".
المواطن محمد فادي هو اآلخر، أكد 
عودتــه مرة أخرى لالتــزام بالحجر 
المنزلــي، باعتبــار أن لديــه أطفال 
صغــار، موضحــا أنه يخشــى كثيرا 
على صحتهم، خاصة في ظل عودة 

خطر كورونا الى غزة مرة أخرى.
وقال فادي فــي حديــث لـ"الرأي":" 
هــذه المرة لــن أســتهين بخطورة 
األمــر، وبالرغم من التزامــي التام 
بإجــراءات الوقايــة، إال أنه مع عودة 
الحيــاة لطبيعتهــا، أصبــح أطفالي 
لكــن  زمائهــم،  برفقــة  يلعبــون 
مــن اآلن فصاعدًا ســأعود لالتزام 
بالحجر داخــل المنــزل حرصا على 

سامتهم".

إجراءات جديدة للداخلية
وفــي إطار مواجهة تطــورات الحالة 
الوبائيــة لفيــروس كورونــا بغــزة، 
ومــن أجل الحد مــن ارتفــاع أعداد 
اإلصابات المُســجلة مؤخــرًا، أقرت 
الوطنــي،  واألمــن  الداخليــة  وزارة 
ســريان اإلغاق الليلي الكامل على 
القطــاع والــذي يبدأ تمام الســاعة 
9:00 مســاء، ويشــمل منــع حركة 
وإغــاق  والمركبــات،  المواطنيــن 
المنشآت كافة باستثناء الصيدليات 

فقط.
كمــا قــررت الداخليــة سلســلة من 
اإلجراءات، مــن بينها إغاق صاالت 
وإغــاق  كامــل،  بشــكل  األفــراح 
األســبوعية في  الشــعبية  األسواق 
جميــع المحافظــات، إضافــة لمنــع 
حركة المركبــات بكافة أنواعها في 
جميــع المحافظــات يومــي الجمعة 
والســبت، والتشــديد على قرار منع 
إقامة بيوت العــزاء وحفات األفراح 
داخــل  أو  العامــة،  الشــوارع  فــي 

البيوت.

ومن ضمن اإلجــراءات أيضًا، قررت 
المــدارس  دوام  تعليــق  الداخليــة 

ومنــع  الســبت  يــوم  والجامعــات 
بفتــح  ســمحت  فيمــا  التجمعــات، 
المحال التجارية والمنشآت المختلفة 
للذيــن  والســبت،  الجمعــة  يومــي 
يتمكنــون من الوصــول اليها بدون 
تشــديد  مع  المركبــات،  اســتخدام 
إجــراءات اإلغــاق الليلــي اليومــي 
عند الســاعة التاسعة مساء، واتخاذ 

إجراءات مُشددة بحق المخالفين.
اســتمرار  إن  الداخليــة:"  وقالــت 
تصاعد أعــداد اإلصابــات بفيروس 
كورونا يدق ناقوس الخطر، ويحتّم 
بإجراءات  االلتــزام  المواطنين  على 
الوقايــة الشــخصية، وأهمها ارتداء 
الكمامــة والتقليــل مــن االختاط، 

حفاظًا على سامتهم".
وأوضحــت الداخلية فــي بيانها، أن 
بالشــرطة ســتقوم  مباحث كورونا 
بتكثيف جوالتهــا ومتابعتها اللتزام 
جميــع القطاعــات والمنشــآت تلك 
اإلجــراءات، مــع اتخــاذ اإلجــراءات 

العقابية الرادعة وفقا للقانون.

طفرة سريعة االنتشار
مــن جهتــه، أكــد مجــدي ظهيــر، 
رئيــس دائــرة الطــب الوقائي في 
وزارة الصحــة في قطاع غزة مجدي 
ضهيــر، وجود الطفــرة الجديدة من 

فيروس كورونا في القطاع.
وأوضح ضهير فــي تصريح صحفي 
سابق له، أن الطفرة الجديدة تتميز 
بقدرتها على االنتشــار، والتفشــي 
السريع وتخص كافة فئات المجتمع، 
مشير إلى أن السالة الجديدة تظهر 
األعراض بشــكل أكبر عند األطفال 

والشباب.
وتابــع: "تم دراســة كافــة الوقائع 
مــن كل الجوانــب لمتابعــة جميــع 
ملفــات جائحة كورونــا فيما يخص 
اســتعدادات وزارة الصحة، وقدرتها 
على التعامل مــع الحاالت، ومتابعة 
والمعزولين  والمخالطين  المصابين 

في المنازل".
ووفــق ما ذكــره فــإن وزارة الصحة 
على استعداد تام للتعامل مع كافة 
األعداد من اإلصابات التي ممكن أن 

تصل الى المستشفيات.
ولفــت ضهير إلى وجــود زيادة على 
أعــداد الحــاالت الخطيــرة بشــكل 
يومــي، مــا يشــكل ضغــط علــى 
القطــاع الصحــي واســتنزاف علــى 
المواد المتاحة، منوها في الســياق 
ذاته الى أن اللقاحات المتوفرة لدى 
وزارة الصحة في غزة جميعها آمنة، 
وال تشكل أي خطورة على المتلقين 

للقاح.

1916 إصابة بنسبة 38%

قفزات كورونا تعيد اإلغالق إلى شوارع غزة المحاصرة
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غزة - الرأي
تعد إدارة اإلطفاء واإلنقاذ اإلدارة 
المعنية باإلشــراف علــى أعمال 
اإلطفــاء واإلنقــاذ فــي الظروف 
الكوارث  أحوال  االعتيادية، وفي 
والطوارئ؛ من أجل حماية أرواح 
وممتلــكات المواطنين ومقدرات 

الوطن.
تتبــع إدارة اإلطفــاء واإلنقاذ في 
جهــاز الدفــاع المدنــي هيكليــا 
الدفــاع  عــام  مديــر  لمســاعد 
العمليــات  لشــؤون  المدنــي 
والطوارئ، وتشرف على عمليات 
اإلطفــاء واإلنقاذ على مســتوى 
قطــاع غــزة، وهي الجهــة التي 
تنظــم إجراءات وطــرق التعامل 
مــع الحوادث التي تتطلب أعمال 

إطفاء أو إنقاذ.
تحتل هــذه اإلدارة أهمية بالغة، 
ألنها منوطة بالحفاظ على أرواح 
وممتلــكات المواطنين، والبد أن 
يتميز عملها بســرعة االستجابة 

والدقة واألمانة واإلخاص.

مهام تخصصية
اإلطفــاء  إدارة  مهــام  وحــول 
واإلنقاذ اســتمعنا خــال حديث 
صحفــي مــع مديرهــا الرائد م. 
محمــد أبو جلمبو، الــذي قال إن 
مهام إدارته ال تقتصر اإلشــراف 
علــى عمليات اإلطفــاء واإلنقاذ؛ 
بل تمتد لدراســة وتحديد حاجة 
اآلليــات  مــن  المدنــي  الدفــاع 
اإلطفــاء  وتجهيــزات  ومعــدات 
واإلنقــاذ أو تطويرهــا بالتعاون 
مــع اإلدارات المعنيــة، ومتابعة 
مــع  يتناســب  بمــا  توزيعهــا 
اإلمكانيــات واحتياجات المناطق 
والمراكــز والتحقيــق فــي كافة 

حوادث اإلطفاء واإلنقاذ.
دراســة  مهامهــا  مــن  أن  كمــا 
الحــوادث  أســباب  وتحليــل 
المســتفادة  الدروس  واســتنتاج 
منهــا، و تقديــر تكاليــف مهــام 
اإلطفــاء واإلنقاذ فــي الحوادث، 
واإلفــادات  التقاريــر  وتحريــر 
المختصة بذلــك و إعداد وتنفيذ 
برامــج التفتيــش علــى طواقم 
والتفتيــش  واإلنقــاذ،  اإلطفــاء 
واألجهزة  والمعدات  اآلليات  على 
واألدوات؛ للتحقــق مــن ديمومة 

جاهزيتها لاستجابة لألحداث.
وأضاف م. أبــو جلمبو أن إدارتها 
الازمة  التوصيــات  أيضا تضــع 
متابعة صيانــة مركبات  بشــأن 
اإلطفــاء  وتجهيــزات  ومعــدات 

الصيانــة  ورش  فــي  واإلنقــاذ 
المواصفات  واقتــراح  المختصة، 
اإلطفــاء  لمركبــات  الفنيــة 
واإلنقــاذ والمعــدات واألجهــزة، 
نظام  اعتمــاد  في  والمســاهمة 
 GIS الجغرافيــة  المعلومــات 
الازم التخاذ القرارات المناسبة 
والســيطرة  القيادة  إجراءات  في 
والعمل علــى اختبــار اإلجراءات 
المتبعة لمجابهة حدوث األزمات 

المتوقعة.
أيضــا  يعملــون  أنهــم  وأردف 
علــى تطوير قدرات االســتجابة 
الحــوادث  علــى  والســيطرة 
الدعــم  وتقديــم  الميدانيــة، 
المــدرب  البشــري  واإلســناد 
الازمــة  بالمعــدات  والمجهــز 
لطواقــم اإلطفاء وفــرق اإلنقاذ 
الحــوادث  فــي  بالمحافظــات 
الكبرى إذا عجزت عن الســيطرة 

أو إذا كان من المؤكد عجزها.
وبيــن أن إدارة اإلطفــاء واإلنقاذ 
تشــارك كذلك في إعداد وتنفيذ 
والتجــارب  الطــوارئ  منــاورات 
الوهمية )سيناريوهات(؛ الختبار 
مــدى جهوزيــة مراكــز وطواقم 
المختلفــة  واإلنقــاذ  اإلطفــاء 
للتدخل الســريع، وإعداد برامج 
التدريب الفني المستمر لطواقم 
اإلطفاء واإلنقاذ ومتابعة تنفيذه.
وأضاف أنهم يعملون على تقدير 
احتياجــات المراكز من تجهيزات 
ومعــدات واليات وفقــا للمناطق 

التي  الحــوادث  لنوعيــة  ووفقــا 
يتعامل معها كل مركز ومتابعة 
أداء العامليــن وكفــاءة أدائهــم 
وتقديم الحلول ألي مشــاكل أو 
معوقات لســير العمــل، وضمان 
جاهزية فــرق اإلطفــاء واإلنقاذ 
للتدخــل في الحــوادث، والبحث 
عــن كل مــا هو جديــد في علم 
اإلطفاء وتجهيزات فنية لتطوير 
بيئة العمل ومواكبة األحداث في 
ظل التوســع التجاري والسكاني 
وتنوع حوادثها  وإعداد الدراسات 
ومؤشــرات عن الحوادث وأسباب 
انتشــارها وكيفيــة التقليل من 

وقوعها.

العمل على ركيزتين
وأكــد الرائــد أبــو جلمبــو أنهم 
فــي إدارة اإلطفاء عملــوا خال 
الســنوات األخيــرة الثــاث على 
األولــى  أساســيتين  ركيزتيــن 
هــي ضرورة بناء قاعــدة بيانات 
الحــوادث  لجميــع  ومعلومــات 
فــي  تحصــل  التــي  الميدانيــة 
االختصــاص،  مناطــق  جميــع 
وذلك لتصنيفهــا وتحليلها وفق 
منظومة عمل تســاهم بشــكل 
كبيــر فــي عمليــات التخطيط، 
االختصــاص  مناطــق  ودراســة 

وطبيعة الحوادث فيها.
الثانيــة  الركيــزة  أن  وأضــاف 
هي إعــادة بنــاء هيكلية جديدة 
للعمل تساعد على رفع مستوى 

القدرة على اإلشــراف والمتابعة 
وتقييــم  الميدانيــة،  للطواقــم 
الميدانية  الحــوادث  مع  التعامل 
من خال دائــرة خدمات اإلطفاء 
بأقســام  وتعزيزهــا  واإلنقــاذ 
لإلطفاء واإلنقاذ للمتابعة الفنية 
في جميع مناطــق االختصاص، 
وإضافــة دائرة جديدة هي دائرة 
اإلســناد والطوارئ التي تشــمل 
قســم رصــد المخاطــر واإلنذار 

المبكر وقسم التدخل السريع.
وأوضــح أن إدارتــه تبنــت خال 
عام 2018 تنفيذ مشروع المسح 
الوقائــي للمنشــآت الخطرة في 
إطــار اإليمــان لضرورة الســعي 
اســتراتيجية  تحقيــق  نحــو 
لألزمــات  المســبق  التخطيــط 
مصــادر  واكتشــاف  والكــوارث، 
الخطــر والتعرف عليهــا وتقييم 
نوع وقوة ونطــاق تأثيرها على 

المجتمع المدني.
وفي ذات الســياق، تطرق م. أبو 
جلمبــو للتحديــات التــي تواجه 
إدارة اإلطفــاء واإلنقــاذ وأبرزها 
التــي تواجههــم من  المعانــات 
خال تهالك المعدات و المركبات 

التي ال تصلح للعمل.
مــع  يتعاملــون  أنهــم  وأردف 
األحــداث بحــذر شــديد بســبب 
عــدم مقــدرة مركبــات اإلطفاء 
واإلنقاذ إعطاء السرعة الممكنة 
لاستجابة، إضافة إلى مصادفة 
تعطل المركبة أثناء توجهها إلى 

مكان الحدث.
ونوه أنه من ضمن المعوقات هو 
عدم سماح االحتال اإلسرائيلي 
"الفــوم" األصلية  بإدخال مــادة 
لمواجهة الحرائق البترولية، مما 
جعلهــم يبدعــون لصناعة مادة 
"الفــوم"، مشــيرا إلــى أن مادة 
"الفــوم" التي تصنعــه اإلدارة ال 
يحمــل ذات الكفــاءة لنظيرتهــا 
المســتورد من الخارج، وال تصل 

للجودة والفعالية المطلوبة.
وأكد أبــو جلبمو أنهــم يعملون 
علــى تطويــر برامــج تدريبيــة 
المســتمر في  التطــور  تواكــب 
علــوم اإلطفــاء واإلنقــاذ وفــق 
هــذا  فــي  الدوليــة  المــدارس 
المجــال، والعمــل علــى تطوير 
لمحققــي  الفنيــة  القــدرات 
الحــوادث مــن خــال المتابعــة 
وإبــداء  لتقاريرهــم  المســتمرة 
الماحظــات الفنيــة، مبينا أنهم 
في إطار التجهيز لدورة "تحقيق 
في الحوادث" متطورة وتســاهم 
بشــكل كبيــر في رفع مســتوى 
التحقيق فــي الحوادث الميدانية 

وفق المرجعيات العلمية.

عجز بالمعدات واآلليات
اإلطفــاء  إدارة  مديــر  وحســب 
واإلنقاذ فإن إدارتــه تتابع مهام 
ســبعة عشر مركزا، وهي تعاني 
من نقص شديد بالكادر البشري 
نوعًا وكمــًا، وينقصها الكثير من 
لرفــع  الضروريــة  التخصصــات 
الازمة لاســتمرار في  قدراتها 

تقديم الدعم الفني.
وشدد أنهم يعانون نقصا شديدا 
الضرورية  المكتبية  بالتجهيزات 
للعمل وخاصة في إطار الهيكلية 
وآلية العمل الجديدة التي تعتمد 
على قاعــدة بيانــات ومعلومات 
تــورَّد دوريــًا ويوميًا مــن جميع 
المراكــز، وتعتمــد عليهــا جميع 
أقســام دائــرة خدمــات اإلطفاء 
)عمليــات  بــاإلدارة  واإلنقــاذ 
االطفــاء، التحقيــق بالحــوادث، 

الشئون الفنية والتجهيز(.
و ناشــد مدير اإلطفــاء واإلنقاذ 
جميع األطراف المســئولة محليا 
ودوليا والسلطة الوطنية للوقوف 
عند مســؤولياتهم تجــاه الدفاع 
المدنــي في غزة، ومــده بالعتاد 
والمركبــات مــن اجــل النهوض 
بهذا الجهاز اإلنساني الذي يقدم 
كل ما لديه مــن طاقة وقوة من 

أجل حياة وسامة المواطنين.

الدفاع المدني بغزة .. درع حماية المواطنين في األزمات والكوارث
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غزة- الرأي-أالء النمر
الطفــل  “يــوم  الفلســطينيون  أحيــا 
أمــس،  صــادف  الــذي  الفلســطيني”، 
بذكــراه السادســة والعشــرين، في ظل 
استهداف  اإلســرائيلي  االحتال  مواصلة 
الطفولة الفلسطينية والمساس بحقوقها 
األساســية في الحيــاة والتعليم والصحة 

والحرية والعيش بسام.
ومــا تــزال مســاعي االحتــال الكثيفــة 
مســتمرة لتجهيل األطفال الفلسطينيين 
وكــي وعيهم وإرادتهــم؛ من خال وضع 
إلــى  التــي تمنــع وصولهــم  العراقيــل 
الحواجــز  مدارســهم، واعتقالهــم عنــد 
العســكرية، وتدمير المنشآت المدرسية، 

فضًا عن استهداف الكادر التعليمي.
ومنذ مطلــع العام الجــاري، وحتى نهاية 
شهر آذار/ مارس 2021، اعتقلت سلطات 
االحتــال نحــو )230( طفــًا، غالبيتهم 
مــن القــدس، حيــث تُشــكل عمليــات 
اعتقــال األطفال في القــدس، من أخطر 
القضايــا التي تواجه المقدســيين، جرّاء 
والمتكررة  الممنهجة  االستهداف  عمليات 
لألطفــال، والتــي غالبًا ما يتــم اإلفراج 
عنهــم إمــا بكفــاالت، أو بتحويلهــم إلى 
"الحبس المنزلي"، حيــث حاول االحتال 
على مــدار الســنوات القليلــة الماضية، 
بتحويــل منــازل عائــات األطفــال في 
القدس إلى "سجن"، وتركت هذه القضية 
تحديات كبيرة على صعيــد العاقة بين 
األطفــال وعائاتهــم، وعلــى مســتوى 

المجتمع في القدس. 
وعلى مدار الســنوات الماضية، وتحديدًا 
مــع بدايــة الهبة الشــعبية عــام 2015، 
صعّدت ســلطات االحتال مــن جرائمها 
بحــقّ األطفال ومنها عمليــات االعتقال، 
حيــث وصل عــدد حــاالت االعتقــال في 
عــام 2015 بيــن صفــوف األطفــال إلى 
)2000( حالــة اعتقال، جُلها في القدس، 
وهي أعلى نســبة لعمليات اعتقال طالت 
األطفــال منــذ عــام 2015 حتــى اليوم، 
حيــث بلــغ عــدد حــاالت االعتقــال بين 
صفــوف األطفال منذ عــام 2015 وحتى 
نهاية شــهر آذار/ مارس 2021، أكثر من 
7500 طفــل تعرضــوا لاعتقــال، وجزء 
من األطفــال الذين ُاعتقلــوا عام 2015 
وبعدها، وصدرت بحّقهــم أحكامًا عالية 
وصلــت لســنوات أو بالسّــجن المؤبــد؛ 
تجــاوزا مرحلــة الطفولــة داخل ســجون 
االحتــال، نذكــر منهــم األســرى: أحمد 

مناصرة، وأيهم صباح، وعمر الريماوي.
المنظمــة بحقّ  االنتهــاكات  وتتواصــل 
األطفــال بعــد نقلهــم إلــى السّــجون، 
واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاســية، 
فيها يحُــرم الطفل من متابعة دراســته 
ومن حّقه فــي أن يحظى برعاية عائلته، 
خاصّة المرضى والجرحى منهم، فهناك 

عدد من األطفــال ممن ُأصيبوا برصاص 
االحتال ســواء خال عمليــة اعتقالهم، 
أو قبــل اعتقالهــم، أو ممــن يعانون من 
أمراض، فإنهم يواجهــون جريمة أخرى، 
وهــي سياســة اإلهمــال الطبــي )القتل 

البطيء(، بما فيها من أدوات مختلفة.
كد مركز فلســطين لدراســات األســرى، 
بــأن قوات االحتــال تســتهدف األطفال 
واالعتقال بشكل  بالقتل  الفلســطينيين 
متعمد بأوامر مباشــرة من أعلى مستوى 
سياسي وأمني لدى الكيان، حيث تواصل 
عمليــات التنكيــل واالعتقــال والتعذيب 

بحق األطفال بشكل يومي.
وأوضــح الباحــث " رياض األشــقر" مدير 
المركز، في تقرير بمناســبة يوم الطفل 
الفلســطيني الذى يصــادف الخامس من 
نيســان أنه على الرغم من أن االتفاقيات 
الدولية لحقوق اإلنسان وتحديدًا اتفاقية 
حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير 
وتوفيــر  ولحياتهــم  لألطفــال  الحمايــة 
فــرص النمــاء والنمــو، إال أن ســلطات 
االحتــال جعلــت مــن اعتقــال األطفال 
أقدمــت   ، أوليــًا  هدفــا  الفلســطينيين 
على اعتقــال اآلالف منهم منــذ احتالها 

لألراضي الفلسطينية.
وأضاف "األشقر" بأن االحتال لم يكتفى 
باعتقــال األطفــال وتعذيبهــم بل تعمد 
إصدار أحكام قاســية وانتقامية بحقهم، 
كذلك فرض غرامات مالية بحقهم ترهق 
ذويهــم وتضاعف معاناتهــم، مؤكدا بان 
ذلك ما كان ليحدث بهذا الحجم اال بضوء 
اخضر من أعلى المســتويات السياســية 

واألمنية لدى االحتال.

140 طفل بالسجون
وأشــار "األشــقر" الــى أن االحتال صعد 
بشــكل كبيــر خال الســنوات الخمســة 
الماضية منــذ اندالع هبه القدس اكتوبر 
2015 من اســتهداف األطفال باالعتقال، 
حيث وصلت حاالت االعتقال بين األطفال 
منــذ ذلــك الوقــت   الى ما يزيــد عن )7 

آالف( حالة اعتقال.
فيما تعــرض جميع من اعتقل منهم الى 

االعتداء بالضــرب المبرح حين االعتقال، 
والزج بهم في ظروف قاســية، في مراكز 
التوقيــف والتحقيق ومــارس بحقهم كل 
أشــكال االنتهــاك والتعذيــب والضغــط 

النفسي والجسدي.
وال يــزال االحتــال يعتقل في ســجونه 
140 طفًا موزعين على أقســام األشبال 
في عوفر والدامون ومجدو، بينما يتواجد 
عدد منهم في مراكز التحقيق والتوقيف 
فــي ظروف قاســية للغايــة، حيث أصيب 
عدد منهم بفيروس كورونا خال وجوده 
فــي مراكــز التوقيــف بســبب اســتهتار 

االحتال بحياتهم .

انتهاكات مستمرة
اجراءاتهــا  الســجون  إدارة  وتواصــل 
األطفــال  بحــق  والتعســفية  التنكيليــة 
االقتحــام  عمليــات  وابرزهــا  االســرى 
فــي  وأقســامهم  لغرفهــم  والتفتيــش 
مجدو وعوفر  مــن قبل الوحدات الخاصة 
القمعيــة، والتــي ال تتورع فــي االعتداء 
عليهم ورشــهم بالغاز وعزل عدد منهم 
أغراضهم  وتفتيــش غرفهــم وتخريــب 

الشخصية.
مــن  العشــرات  االحتــال  يحــرم  فيمــا 
االطفــال من زيــارة ذويهــم او من زيارة 
المحامي الخاص بهم، اضافة الى تعرض  
األطفــال منــذ اللحظة األولــى لاعتقال 
التعذيــب  وأســاليب  واالهانــة  للضــرب 
العنيفــة والقاســية المنافيــة للمعاييــر 
الدوليــة لحقوق اإلنســان، قبــل أن يتم 
نقلهم الى مركز التحقيق والتوقيف التي 
تفتقــد الى كل مقومــات الصحة العامة، 

وال يتوفر فيها أدنى أشكال الرعاية.
 مع اســتمرار المعاملة الســيئة من قبل 
الســجانين والمحققين الذيــن يتعاملون 
مع األطفــال كإرهابييــن ويوجهون لهم 
الشــتائم والتهديــدات بشــكل مســتمر 
والمعاملــة  العــذاب  أصنــاف  ويذيقهــم 
القاســية والمهينــة مــن ضــرب وشــبح 
وحرمان مــن النوم ومن الطعام، وتهديد 
وشــتائم، وحرمان من الزيارة، ويستخدم 
معهم أبشع الوســائل النفسية والبدنية 

النتزاع االعترافات منهم .
وأكد الباحث " األشــقر" أن إدارة ســجون 
االحتال ال تقيم وزنًا لحياة األطفال فهي  
تحتجزهــم في أقســام وغــرف ال تصلح 
للحياة االدمية، وال تتوفر فيها أدنى سبل 
المعيشــة الجيــدة ، وال الحــد األدنى من 
شروط الظروف الصحية المناسبة، وهذا 

كله يهيئ النتشار األمراض واألوبئة .
بينمــا يســتمر االحتال فــي اهما عاج 
األطفــال المرضى حيث يوجــد ما ال يقل 
عن 20 طفل مريض يعانون من أمراض 
مختلفة ال يقدم لهم أي عاج مناسب من 
بينهم الشــبل المريض أمــل نخلة" من 
مخيم الجلــزون الذي يعانــي من مرض 
نادر يســمى الوهن العضلي،  يســبب له 
صعوبة في التنفس، ورغم ذلك تعرض 
لظروف اعتقــال وتحقيق قاســية وصدر 

بحقه قرار اعتقال ادارى .

أطفال جرحى
وأشــار "األشــقر" الــى ان االحتــال لــم 
يتورع عــن اعتقال العديد مــن األطفال 
وهــم مصابين بعد اطــاق النار عليهم، 
بــل ومــارس بحقهــم التحقيــق قبل ان 
يتم نقلهم الــى العاج، وواصل التحقيق 
معهم وهم غرف المستشــفيات بشــكل 

غير إنساني .
كان آخرهــم خــال األســابيع الماضيــة 
اعتقــال الفتى " أحمد فلنــه"  )17 عامًا( 
بعد اطاق النار عليــه، وأصابته بخمس 
رصاصــات فــي جســده،  وخضــع   لعدة 
عمليــات جراحيــة وتــم نقله الى ســجن 
وتــم  للشــفاء  يتماثــل  قبــل ن  مجــدو 

التحقيق معه في المستشفى
 كذلــك الفتى "عيســى الطيطــي " )17 
عامًــا( من الخليــل، والــذى اعتقل  بعد 
تســببت  االحتــال  برصــاص  إصابتــه 
لــه بتشــوهات فــي وجهــه، وكســر في 
الجمجمــة، وجرح بليغ فــي الرأس، حيث 
مكــث فــى مستشــفى "هداســا"، لمدة 
ثمانيــة أيــام، قبــل نقله للســجون ، وال 
يزال يعاني من اوجاع شديدة ويحتاج الى 
عــاج ،وقد صدر بحّقه حُكمًا بالسّــجن 

لمدة 13 شهرًا.
ووفــق ما ذكره ، فقد وصل عدد األطفال 
المعتقلين في سجون االحتال خال عام 
2016 أكثــر من 1380 طفــل ما بين 11 
عــام إلى 18 عــام، وأغلبهم مــن مدينة 
القــدس المحتلــة، وتعرضــوا جميعهــم 
للضــرب والتعذيب والتنكيــل على أيدي 

سجانيهم.

اعتداء ممنهج
مديــر االعام فــي وزارة األســرى بغزة 
اســام عبده  قال إن األطفال المعتقلين 
في ســجون االحتــال يعيشــون ظروف 
مأســاوية صعبة للغاية في ظل عمليات 
يتعرضــون  التــي  والتنكيــل  التعذيــب 
لها علــى أيدي ســجانيهم، فــي محاولة 
لردعهــم وتخويفهم لمنعهــم من القيام 

بأي نشاط هنا أو هناك.
وبحســب ما ذكره عبده في حديثه للرأي 
فإن اعتقــال األطفال والتعذيب والتنكيل 
المتواصلة بحقهم تتســبب  واالعتداءات 
في ظــروف نفســية قاهرة، حيــث تزرع 
بالطفل حالة سيئة تجعله إما انطوائي أو 
عدواني ويفقد ثقته باآلخرين وبالمجتمع 
ككل. وتابــع :" إن االســتهداف لألطفــال 
مــن قبــل االحتــال مــدروس ومخطط 
وممنهج له من قبل االحتال االسرائيلي 
وليــس عشــوائي، وقــد ازداد االعتقــال 
عقب انــدالع انتفاضة القدس، حيث بات 
األطفال في مقدمة االســتهداف المباشر 
من قبل الجنــود ". وأضاف:" ان االعتقال 
يتــم مــن داخــل المنــزل أو مــن خال 
الشــارع والطريــق حيــث يكــون الطفل 
ذاهــب إلــى مدرســته، أو يتــم االعتقال 
في ســاعات الليل المتأخرة"، موضحا أن 
الطفل يتعــرض للتعذيب والتنكيل مثل 
معاملة األســرى الكبار. وتمثل اإلجراءات 
العقابيــة ضد األطفال بعد اإلفراج عنهم 
ســواء بالحبــس المنزلــي، أو الغرامــات 
المالية الكبيرة، حيث يجعل االحتال من 
األهالي واألســرة بمثابة السجان للطفل 

وهو ما ينعكس سلبيا على نفسيته.
ولفت إلى أن دراســة أجريت مؤخرا على 
األطفــال األســرى، وتبيــن مــن خالهــا 
أن األطفــال الذيــن يتعرضــون للضرب 
أكثــر  يجعلهــم  والتنكيــل  والتعذيــب 
عدوانيــة وانطوائية مــن غيرهم نتيجة 

الظروف التي عايشوها داخل السجن.
ويعانــي األطفــال األســرى في الســجون 
والمعتقــات مــن ظــروف احتجاز قاســية 
وغيــر إنســانية، حيــث  يتعرضــون لمــا 
يتعــرض لــه الكبار مــن قســوة التعذيب 
غيــر  والمعاملــة  الجائــرة،  والمحاكمــات 
اإلنسانية، التي تنتهك حقوقهم األساسية 
وتهــدد مســتقبلهم بالضيــاع، بما يخالف 

قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.
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140 طفال في سجون االحتالل اإلسرائيلي

في يومهم العالمي.. االحتالل اإلسرائيلي ماض في سلب براءة األطفال
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غزة- الرأي-أالء النمر
أيام قليلــة تفصلنا اآلن عن شــهر 
رمضان المبــارك، حيث قررت لجنة 
المتابعــة الحكومية اتخاذ مزيد من 
للوقاية من  االحترازيــة،  اإلجراءات 
جائحة هــذا العصر، والســير بخط 
االســتقرار  علــى  للحفــاظ  متــواز 
االقتصــادي، وتوفيــر كافة الســلع 
في أسواق القطاع كافة، التي يزيد 
عليها الطلب خال الشهر الفضيل، 
ومراقبــة األســعار، والضــرب بيــد 
من حديد كل من يحاول اســتغال 
المواطنين، فــي مثل هذه الظروف 

التي تمر بها فلسطين.
ويشــهد قطاع غــزة منــذ منتصف 
العــام الماضــي سلســلة إغاقــات 
متفاوتة في شــدتها، كانــت وزارة 
الداخليــة واألمن الوطنــي فرضتها 
للحــد مــن انتشــار الفيــروس بين 
المواطنيــن البالــغ تعدادهم أزيَد 
يســكنون  نســمة،  مليونــي  مــن 
مســاحة ال تتجــاوز مســاحتها 365 

كيلومترًا مربعًا.
فمــن الناحية االقتصاديــة، أعلنت 
وزارة االقتصــاد الوطنــي عن خطة 
شــهر  خــال  وإجراءاتهــا  عملهــا 
رمضــان المبــارك بهــدف تنظيــم 
المحات  والتفتيش علــى  الرقابــة 
التجارية واألســواق لمتابعة الســلع 
والمنتجات التي يقبل على شــرائها 

المواطنين.
اإلدارة العامــة للمكاتــب الفرعيــة 
المســتهلك وضعت خطة  وحمايــة 
لمتابعة األســواق الشعبية والمحال 

التجاريــة فــي مختلــف محافظــات 
غزة خال شــهر رمضــان المبارك، 
وفقًا لتقرير خاص صدر عن اإلدارة 
العامة لإلعــام والعاقــات العامة 

بالوزارة.

خطة حكومية شاملة
رئيــس المكتب اإلعامي الحكومي 
سامة معروف، قال إن هناك خطة 
حكوميــة للتعامــل مــع الطقــوس 
والعــادات االجتماعيــة خال شــهر 
عــدم  لضمــان  المبــارك  رمضــان 
الحالــة  مؤشــرات  فــي  التدهــور 

الوبائية.
وذكر معــروف في تصريــح لوكالة 
"الرأي" أن قطاع غزة يشــهد حاليًا 
ألعــداد  المســجلة  األرقــام  ذروة 

المصابين بفيروس كورونا.
وأوضح أن الحاالت المصنفة حرجة 
وخطــرة وصلت ألعداد لم تســجل 
فــي الموجــة األولــى ما يســتدعي 
رفع درجة االلتزام مــن المواطنين 

وزيادة وتيرة الحذر من الجميع.
وأشــار معــروف، إلى أنــه تم رصد 
خال األيام الثاثة الماضية العديد 
من الماحظات التي سُجلت، ويتم 
العمل عليها بشــكل كبير لتاشــي 
بعض الســلبيات كااللتزام بتعليق 
حركــة المواصات الذي كان بحاجة 
لكثير من اآلليات واإلجراءات لضبط 

الحالة.
وبين أن قرار اإلغاق يومي الجمعة 
والســبت مــا زال مســتمرًا كتوجه 
عام، وقد نشهد بعض التغيرات في 

اإلعان  تنفيذه وســيتم  تفاصيــل 
عنها في حينه.

وأكد معــروف، أنه في حال أصبحت 
مؤشــرات الحالــة الوبائيــة مهددة 
لقــدرة المنظومــة الصحيــة علــى 
اإليفــاء بدورهــا تجــاه المصابيــن 

سيتم اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا.

تشكيل لجان للمتابعة
األوقــاف  وزارة  أصــدرت  بدرهــا؛ 
تعميمًا  بغــزة  الدينيــة  والشــؤون 
حول تهيئة المساجد الستقبال شهر 
رمضــان المبــارك وفق اإلجــراءات 

الوقائية من فيروس كورونا. 
وبينــت األوقــاف أن هــذا التعميم 
يأتي حرصًا منها على اســتمرارية 
فتح المســاجد أمام المصلين خال 

شهر رمضان المبارك.
 وشــددت في تعميمها على ضرورة 
المســاجد الســتقبال شــهر  تهيئة 
بتنفيــذ حملــة  المبــارك  رمضــان 
لكافــة  شــاملة  وتعقيــم  تنظيــف 
مرافقها، مشــيرة إلى تكليف األئمة 
المســاجد  فــي  العامليــن  وجميــع 
الوقائية  بإجراءات  االلتزام  بمتابعة 

وتعليمات الوزارة. 
ودعت إلى تشــكيل فــرق تطوعية 
الفاعلــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
في المســاجد الســتقبال المصلين 
باإلجراءات  التزامهــم  مــن  والتأكد 
خاصــة ارتــداء الكمامــة، وإحضــار 
ســجادة الصاة، وعدم المصافحة، 
وااللتــزام التــام بالتباعــد، مؤكدة 
ضــرورة أال تزيــد نســبة اإلشــغال 

الســعة  مــن   35% عــن  للمســجد 
األساسية. 

وقالــت الــوزارة إنــه يجــب تجهيز 
الســاحات المحيطــة بالمســاجد أو 
الساحات العامة إلقامة الصاة فيها 
حال ضاقــت المســاجد بالمصلين، 
بالتنسيق مع مديريات األوقاف في 
المحافظات والجهــات ذات العاقة، 
موضحة أن ذلك يأتي تجنبًا لحدوث 
اكتظاظ في بعض المساجد التي ال 

يوجد بها سعة استيعابية كبيرة.
 ونبهــت إلى أن رخصــة الصاة في 
البيــوت مازالــت قائمــة، ال ســيما 
لكبار الســن والمرضــى واألطفال، 
مؤكــدة أنهم يمكنــه أداء الصلوات 
في البيــوت ولهم األجــر بإذن اهلل، 
الصلــوات  النســاء  أداء  مشــددة 
وخاصة صاة التراويح في البيوت. 

إغالق للخدمات
وأشارت إلى استمرار إغاق ثاجات 
داعيــة  الشــرب،  ميــاه  وصنابيــر 
المصلين إلحضــار زجاجة مياه من 
البيــوت. وتابعــت: "يســتمر إغاق 
الحمامات، ويسمح بفتح المتوضآت 
بشــرط المحافظــة علــى نظافتها 

وتعقيمها بشكل دائم".
 وأكدت األوقاف علــى األئمة بعدم 
اإلطالة في الصلوات ودعاء القنوت، 
وااللتــزام بوقــت خطبــة الجمعــة 
بـ)10( دقائــق، والدروس الوعظية 
المؤذنيــن  داعيــة  دقائــق،  بـــ)5( 
لالتــزام بوقــت رفــع األذان األول 
لصاة الفجر قبــل )60( دقيقة من 

األذان الثانــي، وذلك خاص بشــهر 
رمضان فقط. 

وشــددت على ضرورة التقيد بوقت 
إقامــة الصــاة بعــد )10( دقائــق 
لكافــة الصلــوات، باســتثناء صاة 
الفجــر )20( دقيقة، وصاة المغرب 
)5( دقائق، موضحة أنه سيتم فتح 
المســاجد قبل )20( دقيقة من رفع 
األذان، وإغاقهــا بعد انتهاء الصاة 

بـ )15( دقيقة.

صالة التراويح واإلغالق 
الليلي

وزارة  أكــدت  الســياق  ذات  وفــي 
األوقاف أن صاة التراويح في شهر 
رمضــان، ال تشــكل أي إعاقة على 

موعد الدخول لإلغاق الليلي.
وقالــت إنها ســتُبقى علــى افتتاح 
المســاجد فــي رمضــان، طالما أن 
قطــاع غــزة بعيــد عــن اإلغــاق 

الشامل".
وأضافــت: "الوزارة تجتهد وتبذل ما 
بوســعها من طاقة لبقاء المســاجد 
والصــاة  رمضــان  فــي  مفتوحــة 
في رحابهــا، وهذا مرتبــط بتراجع 
الحالة الوبائيــة والتزام المواطنين 
والوقايــة"،  الســامة  بإجــراءات 
منوهًــا إلى أن المخطــط الموجود 
لــدى الــوزارة بــأن ال تزيد نســبة 
اســتيعاب المصلين بالمســاجد عن 

."% 35
وأشــارت إلــى أنه ال بــأس في فتح 
الساحات المقابلة للمساجد للصاة 

مع مراعاة الظروف الوبائية.

غزة تستقبل شهر رمضان وفق إجراءات وقائية 
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غزة- الرأي-أالء النمر
واألمــن  الداخليــة  وزارة  أنهــت 
الوطنــي والــوزرات ذات العاقــة 
الخاصــة  خططهــم  ترتيبــات 
المبارك،  الستقبال شــهر رمضان 
الحكوميــة  اإلجــراءات  فــي ظــل 
لمواجهــة فايــروس "كورونا"، مع 
مراعاة كافة المتغيــرات المتعلقة 

بهذا الشهر وطبيعته وعاداته.
وزارة الزراعــة بغــزة أكــدت أنّها 
أجرت اســتعدادات خاصــة لتوفير 
المنتجات النباتية والحيوانية خال 
لتفادي  المبــارك؛  شــهر رمضــان 
المنتجــات  نقــص مــن هــذه  أي 

الرئيسية.
تصريــح  فــي  الــوزارة،  وذكــرت 
صحفي لــه، أّن كافــة الخضروات 
الصيفية الرئيسية متوفرة بكميات 
وأســعار مناســبة للمواطنيــن، إذ 
يكون خال رمضــان ذروة اإلنتاج 
الزراعــي، الفتــًة إلى أّن األســعار 
ســتكون معتدلة ومناسبة للجميع 

وفي الحدود الطبيعية.

االستقرار هو سيد الموقف
وقــال مديــر عــام اإلدارة العامــة 
بالوزارة  الريفية  والتنمية  لإلرشاد 
ناصــر ديــب: “إّن دائــرة الخضــار 
الزراعة  بالتعــاون مــع مديريــات 
بالمحافظات نّفذت زيارات ميدانية 
خال شــهر مــارس/ آذار؛ لمتابعة 
المساحات المزروعة حسب الخطة 
اإلنتاج  لمراقبــة كميات  الزراعية، 
خــال الفتــرة المقبلــة، وخاصــة 
الرئيســية  الخضــار  محاصيــل 

وتوفرها خال شهر رمضان”.
محاصيــل  أّن  ديــب  وأضــاف 
والبنــدورة  والبصــل  البطاطــس 
التي زُرعت في العــروة الخريفية 
متوفــرة  ســتكون  والربيعيــة 

خــال رمضــان، باإلضافــة لتوفر 
الخيار  المحاصيــل األخــرى مثــل 
والورقيات،  والفلفــل  والباذنجــان 
المحاصيــل  أّن  علــى  مؤّكــدًا 
كافيــة  ســتكون  المذكــورة 

لاستهاك الطبيعي لقطاع غزة.
مــن جانبــه، أشــار مديــر اإلنتاج 
عايــش  بالــوزارة  الحيوانــي 
الشــنطي، أنّــه منذ أشــهر أجرت 
الوزارة االستعدادات الازمة لتلبية 
اللحوم  المواطنيــن من  احتياجات 
البيضــاء، وخاصة الدجــاج الاحم 

خال شهر رمضان.
وأوضــح الشــنطي أّن مــن ضمن 
هذه اإلجراءات، الســماح باستيراد 
أكثــر من 5.5 مليــون بيضة الحم 
مخصبة، ومــن المتوقــع أن تنتج 

حوالي 4.2 مليون دجاجة.
وشــدّد على أن هذه الكمية تعتبر 
ضعــف االســتهاك الطبيعــي من 
الدجاج الاحم في األشــهر العادية 

والذي يقدر بـ2.2 مليون دجاجة.
وتوقع الشــنطي أن تكون كميات 
الدجــاج الاحــم متوفــرة بشــكل 
كافٍ خال شــهر رمضــان، إذ تم 
الطبيعي  االحتيــاج  توفير ضعــف 
مــن الدجاج الذي يقــدر بـ 70 ألف 

دجاجة يوميًا.
وذكــر أنّــه ســيكون خال شــهر 
رمضان وفــرة في الدجــاج بإنتاج 
يقــدر بأكثر مــن 140 ألف دجاجة 
يوميًــا، فضًا عن توفــر أكثر من 
120 ألف حبشــة جاهزة للتسويق، 
الفتًــا إلى أن “هــذه الكمية كافية 
ومناســبة جدًا الحتياجات الشــهر 

الكريم”.

إجراءات خاصة
مــن جانبها قــررت وزارة الداخلية 
واألمــن الوطنــي إنــه وفــي إطار 

مواجهــة تطورات الحالــة الوبائية 
لفيــروس كورونا فــي قطاع غزة، 
منع حركة المركبات بشكل كامل 
يوميــًا عنــد أذان المغــرب وحتى 
الســاعة 6:00 صباحًا، اعتبارًا من 

اليوم األول من رمضان.
وأكدت الوزارة على لســان ناطقها 
إيــاد البــزم علــى اســتمرار وقف 
حركــة المركبــات بشــكل كامــل 
يومــي الجمعــة والســبت من كل 
أسبوع، إضافة الســتمرار اإلغاق 
الليلي الكامل يوميًا عند الســاعة 
9:00 مســاء، بمــا يشــمل إغاق 
المحــال والمنشــآت، ومنــع حركة 

المشاة.
وشــدد البزم على اســتمرار حظر 
التجمعــات فــي األماكــن العامــة 
بمــا فيها األفــراح وبيــوت العزاء، 
وإغــاق الصــاالت، والمنتزهــات، 
واألســواق الشــعبية األســبوعية، 
منوهًا أن مباحث كورونا بالشرطة  
ستكثف جهودها للمتابعة االلتزام 
األســواق  الوقائية في  باإلجراءات 
والمحــال والمنشــآت بالقطاعــات 

كافة.

وفي ذات السياق قال مدير اإلدارة 
العامــة لشــرطة المــرور والنجدة 
بغزة العقيد تامر شحادة إن شرطة 
المــرور والنجدة تعمل ضمن خطة 
الداخليــة   وزارة  تشــمل  عمــل 
والتي تتمحور حــول الحفاظ على 
التعليمــات  وتنفيــذ  المواطنيــن 
المراد  القاضيــة بإغاق األماكــن 
إغاقها ومنع السيارات من الحركة 
وذلك للحفــاظ على عدم اكتظاظ 

المواطنين منعًا النتشار الوباء.
وقال شحادة:" يختلف رمضان عن 
الســنوات الماضية نتيجــة جائحة 
كورونــا وازديــاد اإلصابات وهناك 

دومــًا خصوصيــة للشــهر الكريم 
ونعمل على تســهيل حركة السير 

والمواطنين".
وفيمــا يخص المخالفــات الغيابية 
قال :" إذا كان سائق السيارة متاح 
يتم التعامل معه بشــكل رسمي، 
واضطررنــا للتعامل مع المخالفات 
الغيابيــة بوجــود الســيارة وعدم 
وجود الســائق أو بقطع إشــارة أو 
عدم ســماع نداء الشــرطي، فيتم 
عمل المخالفات الغيابية فقط عند 

الحاجة وبشكل ضئيل جدًا".
بشــراء  المواطنيــن  وأوصــى 
األخيرة  الســاعة  احتياجاتهم قبل 
وإذا اضطر األمر استخدام الشوارع 
الفرعية لتاشي االزدحام المروري 

في الشوارع الرئيسية.

تشغيل ورديات وتعليق 
زينة

بلديــة غــزة أنهــت هــي األخرى 
استعدادها الستقبال شهر رمضان 
الفضيــل، حيــث بــدأت بتشــغيل 
للنظافــة، وتوفير  ثاثة ورديــات 
الميــاه، ومعالجــة طفــح الصــرف 
وإنــارة وتزييــن بعض  الصحــي، 
مــع  بالتعــاون  المدينــة  مناطــق 

أصحاب المحال والمهن التجارية.
وذكرت البلديــة أن خطة النظافة 
تشــمل، تشــغيل وردية صباحية 
من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 
11 صباحــًا ويتم تشــغيل خالها 
لجمــع  النظافــة  عمــال  تشــغيل 
النفايــات من المناطق الســكنية، 
فيمــا تعمــل الورديــة الثانية 12 
مســاًء   5 الســاعة  وحتــى  مســاًء 
لترحيــل وتفريغ الحاويــات، بينما 
تعمل الوردية الثالثة من الســاعة 
8:30 ليًا وحتى  الساعة 1:30 بعد 

منتصف الليل.

ودعــت البلديــة المواطنيــن فــي 
الحفــاظ على  لضــرورة  المدينــة 
النظافــة والتخلص مــن النفايات 
بطريقــة صحيــة وآمنــة وإخــراج 
النفايــات المنزلية قبل الســاعة 7 
صباحــًا لضمان ترحيلهــا في ذات 

اليوم وعدم مبيتها .
وأضافت أن االســتعدادات تشــمل 
أيضــًا توفير الميــاه لكافة مناطق 
وأحياء المدينة وعمل فرق الصرف 
الصحــي لمعالجــة طفــح الصرف 
الصحــي. وأوضحــت أنهــا طواقم 
مراقبة األغذية ســتكثف جهودها 
خــال الشــهر وســيتم تخصيص 
وردية مسائية للرقابة على محال 
بيــع األغذيــة واألســواق للتأكــد 
مــن مراعتهــا للشــروط الصحية، 
كما ســيتم متابعة عمل األســواق 
وفقــًا للتوجيهــات التــي تصدرها 
الخاصة  المركزية  الطــوارئ  لجنة 

بجائحة كورونا.
وبينت أنها قامت بإضاءة المناطق 
وتزييــن  المدينــة  فــي  الحيويــة 
ووضــع  الشــوارع  فــي  األعمــدة 
أشرطة مضيئة أمام بعض المحال 
التجاريــة بمشــاركة مجتمعية مع 
المؤسســات والمواطنين وأصحاب 
فــي  والمهــن  التجاريــة  المحــال 

المدينة .
ولفتــت البلديــة أنها نفــذت حملة 
لتزيين شــوارع المدينــة باألحبال 
المضيئــة والفوانيــس الرمضانية 
ابتهاجــًا  اإللكترونيــة  واللوحــات 
الفضيل،  بقــدوم شــهر رمضــان 
مــن  العديــد  بمخاطبــة  وقامــت 
ودعتهــا  المحليــة  الشــركات 
الشــوارع  للمشــاركة فــي تزيين 
والحدائــق  والمفترقــات  العامــة 
وقدمــت لهم التســهيات الازمة 

للقيام بأعمال التزيين.

خطط حكومية متكاملة في استقبال شهر رمضان المبارك بغزة
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غزة- الرأي
رمضــان فــي قطــاع غــزة له 
مذاق خاص يغلب عليه الطعم 
المعيشية  الظروف  المر بسبب 
الصعبة التي يعيشــها ســكان 
القطاع المحاصر منذ 15 عامًا؛ 
إضافــة إلى اســتمرار انتشــار 
فايروس كورونــا للعام الثاني 
على التوالي؛ إال ان هذا الشهر 
المبــارك يضيــف أيضــا طعما 
حلــوا علــى حيــاة النــاس عبر 

"القطايف" و"العوامة".
الشــعبية  األســواق  وتتزيــن 
بباعــة القطايــف والعوامة في 
المحات القديمة التي مر على 
صناعتها لها أكثر من خمسين 
عامًا، حيث يجذب الزبائن شكل 
مهتميــن  القطايــف  أقــراص 
بتتبع خطوات عملها واحدة تلو 
األخرى، حتى ترص على الفرن 
وتبــدأ تنضج وتوضــع لهم مع 

الحشوة التي يطلبوها.
تنتشــر محات بيــع القطايف 

قطــاع  أســواق  جميــع  فــي 
غزة من شــمالها الــى جنوبها 
تراثيــة  حلويــات  العتبارهــا 
وشعبية يتناولها الجميع، حيث 
تعلــو أصــوات البائعيــن وهم 
القطايــف وذكر  ينــادوا علــى 
مــا يميزهــا عن غيــره بوجود 
الحشــوات المتنوعة واألســعار 
أجــل  المناســبة، وذلــك مــن 
جذب الزبائن في ظل الظروف 
المادية الصعبــة التي يمر بها 

قطاع غزة.
علــى  القطايــف  تحتــوي 
يحتاجهــا  التــي  الســكريات 
ســتة  صيــام  بعــد  الصائــم 
عشــر ســاعة، ويتنــوع طلــب 
المواطنيــن للقطايــف حســب 
يفضلونهــا،  التــي  الحشــوة 
حيث قــال الجاعونــي: "أضاف 
األبناء على القطايف حشــوات 
جديدة مثــل الجبنة مــع اللوز 
والعســل والتمر، باإلضافة الى 
المكســرات المعروفة والبعض 

تجهيزهــا  ويكمــل  يأخذهــا 
في منزلــه وآخريــن يأخذونها 
جاهزة بشكل نهائي بعد قليها 
ووضعهــا بشــراب الســكر في 

المحل".

سبب التسمية
الحــاج أبــو محمــد الجاعونــي 
قــال إن القطايف من الحلويات 
القديمــة, وقيل إنهــا أقدم من 
وكانــت  "الكنافــة",  حلويــات 
تقــدم للملك والعائلة الملكية, 
والــزوار والوافديــن, ولم تكن 

لعموم الناس.
وأجــع أبــو محمــد فــي حديثه 
تســمية  ســبب  ان  للــرأي"   "
القطايــف بهذا االســم ألمرين 
األول أنها كانت تحضر بشــكل 
اســطواني كبيــر, وتقــدم إلى 
أمــا  فيتقاطفونهــا؛  الملــوك 
مظهــر  تشــبه  أنهــا  الثانــي 
"القطيفــة", مكمــًا  القمــاش 
حديثــه: "لكــن رغــم كل مــا 

يذكــر عنها، فإنه ال يســتطيع 
أحد أن يحدد الســبب الرئيسي 

لتسميتها بالقطايف".
عبارة  القطايف  كانــت  وقديمًا 
عــن فطيرة كبيــرة تنثر عليها 
ومنــذ  والعســل،  المكســرات 
ســنوات اختلفــت في شــكلها 
وتنوعــت  مكوناتهــا،  وحتــى 

أحجامها.
"واختلف في شــكلها  ويضيف: 
واشــتهرت فــي رمضــان ألنها 
تحتوي على المواد الســكرية, 
وغالبًا يحتاج الناس للسكريات 
خاصــة بعد صومهــم الطويل 
فــي النهــار, لمــا تحتويــه من 
ومــواد  وزيــوت  ســكريات 

مشبعة".

اختالف األذواق
الحاجة أم ســعيد القــر قالت:" 
سعر القطايف في متناول األسر 
والعوائــل في غــزة، والبائعين 
يتقنون في إعدادها وتحضيرها 

أكثر مــن ربات البيــوت, ونحن 
في شــهر فضيل نســتغل فيه 
الطاعــات، وتكثر  الدوام علــى 
فيه الزيارات إلى جانب تحضير 
فنبتعد  للعائلة  اإلفطــار  طعام 
الثانويــة  األمــور  إعــداد  عــن 

كالقطايف".
تختلــف  ســعيد  أم  وحســب 
للقطايــف  الداخليــة  الحشــوة 
حســب كل أســرة، وتكمــل أم 
جمال: "البعض يحب أن تكون 
محشــوة بالفســتق الحلبي، أو 
وآخرون يفضلون  المكســرات، 
اللبــن وجــوز الهنــد، وكذلــك 
القشــطة، إضافــة إلــى الجبن 

والتمور".
وأحيانــًا يرغب بعــض األهالي 
في تناولها بدون حشــوة، فيما 
تعمل أســر أخرى على حشوها 
وتوضع على  والبصل  باللحوم 
موائــد اإلفطــار كالمعجنــات، 
وهناك أســر يفضلــون تناولها 

كما هي دون إضافة حشوات.

القطايف.. يضيف طعمًا حلوًا على الحياة بغزة 
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

للعام الثاني على التوالي، يقبل 
شــهر رمضان فــي الوقت الذي 
تستمر فيه جائحة كورونا التي 
دفعت بوزارة الداخلية بغزة الى 
اتخــاذ سلســلة من اإلجــراءات 

االحترازية في مواجهة الوباء.
وبالرغــم مــن الجائحــة، إال أن 
أســواق غزة ومحالهــا التجارية 
حيــث  للغايــة،  جميلــة  بــدت 
الفوانيــس المضيئــة المتأللئة 
بألوانهــا الزاهيــة والمتنوعــة، 
وأحبال الزينة المعلقة بإضاءتها 
الملونــة التــي أشــعلت قلــوب 
الكبــار قبــل الصغــار، وأعادت 
معها الحياة الى الشــوارع التي 

أطفأها كورونا.
وفــي كل عــام، يشــهد شــهر 
بــه،  خاصــة  أجــواء  رمضــان 
حيــث تزيين األســواق والمحال 
ومنــازل المواطنيــن، في حين 
يبتهــج الصغــار فرحًا وســرورًا 

النارية،  واأللعــاب  بالفوانيــس 
فيمــا يلهــون برفقــة بعضهم 

البعض أمام البيوت.

إقبال شديد
ويؤكد عامر أبــو كويك صاحب 
محــل لبيــع األدوات الكهربائية 
والفوانيس وزينــة رمضان في 
معســكر الشــاطئ بغــزة، إنــه 
فــي كل عام يتجهــز لمثل هذا 
الموســم، حيــث يوجــد اقبــال 
شــديد رغم المنافسة، موضحا 
زينــة  مــن  أصنــاف  لديــه  أن 
رمضــان انتهت ولــم يجد منها 

عند التجار.
ويقــول أبــو كويك فــي حديث 
لـ"الــرأي": بالرغم من التنافس 
التجارية،  المحــال  بيــن  الكبير 
عندنــا  مازالــوا  زبائننــا  أن  إال 
والحمدهلل، وذلك بسبب طريقة 
العــرض المتميــزة التــي نقوم 

بها".
وحول تأثر حركة البيع والشراء 
في ظل جائحة كورونا وساعات 

االغاق، يضيف:" لقد تأثر اليع 
قليا بداية قرار المنع واالغاق 
الساعة التاسعة، ولكن الشرطة 
خــاص،  موســم  أنــه  تراعــي 
وتركــت لنا العنــان دون افراط 
في مراعاة تطيق قرارات وزارة 

الداخلية".
ووفــق ما ذكره أبــو كويك فإن 
حركــة البيــع لــدى المواطنين 
زادت عق نزول رواتب موظفي 
غزة والســلطة، في حين مازال 
هنــاك إمكانيــة لشــراء الزينة 
وإقبال المواطنيــن عقب تلقي 
رواتب الشــؤون االجتماعية والـ 

100 دوالر القطرية.

مصدر دخل
المدهون من  الثاثينية حنــان 
معســكر الشــاطئ بغــزة، هي 
األخرى بدأت بصناعة الفوانيس 
 6 يقــارب  مــا  منــذ  ألطفالهــا 
ســنوات، ثم نمــت موهتها من 
أجل الحصول على مصدر دخل 
لبيتهــا، خاصة أنها تســكن في 

منزل لإليجار منذ 13 عامُا، في 
حين تأثــر عمل زوجها ومن ثم 

توقف جراء جائحة كورونا.
تقــول المدهــون:" مــع الوقت 
تــم تطويــر عملــي فــي عمل 
الفوانيــس، حيث أقــوم بعملها 
وفق الطلبات من الزبائن، وهذا 
كلــه يحتــاج الــى مــواد كثيرة 
خشب قماش كرتون حسب كل 

قطعة".
المدهــون  عمــل  يقتصــر  وال 
علــى فوانيس رمضــان فقط، 
حيث تقوم بإنتاج كل ما يتعلق 
بزينــة رمضــان مثــل عربــات 
الفــول والرســم علــى الزجــاج 
وعمل الخداديــات، حيث تعمل 
لكل المواسم، األفراح والمواليد 
الحج وحفات  واألعياد وموسم 

التخرج.
" هناك اقبال على مشــغوالتى 
ألنهــا متقنــة وملفتــة للنظــر 
الكثيريــن،  اعجــاب  والقــت 
ولعــدم وجود مــكان مخصص 

أقــوم بالبيــع اون  لمنتجاتــي، 
الين من خــال صفحاتي على 
التواصــل االجتماعي"،  مواقــع 

تضيف حنان.
الزينــة  عمــل  إطــار  وفــي 
والفوانيــس، أدخلــت المدهون 
الزينــة المصريــة فــي عملها، 
حيث وجدت إقباال كبيرًا، كونها 
شــيء مميز وغيــر موجود في 
المحال التجارية بغزة، موضحة 
أن أغلــب عملهــا فــي ســاعات 
مجــيء  أثنــاء  خاصــة  الليــل، 

ساعات الكهرباء.
غــزة حركــة  أســواق  وتشــهد 
للمواطنيــن  كبيــرا  وازدحامــًا 
بالرغم من تفشي وباء كورونا، 
في وقت فرضت فيــه الداخلية 
الســاعة  مــن  يوميــا  اغاقــًا 
التاسعة مســاء، وأيام الخميس 
والجمعة والسبتـ في حين تحذر 
فيه وزارة الصحة بغزة من خطر 
الوبــاء رغــم جهودها  تفشــي 

الكبيرة في السيطرة عليه.

فوانيس رمضان تبعث الحياة في شوارع غزة رغم كورونا
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غزة- الرأي
قالت وزارة األسرى والمحررين 
فــي غــزة، إن " يــوم األســير 
الفلســطيني "  والــذي يصادف 
فــي 17 نيســان مــن كل عام  
السجون  يأتي واألســرى داخل 
في خط المواجهة األول مع هذا 
االحتــال الغاصــب، يشــكلون 
حالة نضالية فريدة بصمودهم 
وثباتهــم فــي مواجهــة هــذه 
فيها  تتصاعــد  التي  السياســة 
والممارســات  االنتهاكات  حجم 
الا إنسانية التي تمارسها إدارة 
الســجون فــي اآلونــة األخيرة 
بشــكل خطير، وبصور متعددة 

األشكال .
وذكــرت الــوزارة في بيــان لها  
اليــوم الخميس بمناســبة يوم 
األســير الفلسطيني،  أن قضية 
األســرى تعتبر اليــوم من أكبر 
القضايــا اإلنســانية في العصر 
أكثــر  وأن  خاصــة   .. الحديــث 

مواطــن  ألــف  ثمانمائــة  مــن 
فلســطيني قــد دخل ســجون 
االحتــال منــذ عــام 1967م ، 
بينهم أكثر من خمسة عشر ألف 
امرأة فلســطينية قــد تعرضت 
تعد  ولم  والســجن،  لاعتقــال 
إال  فلســطينية  عائلــة  هنــاك 
وتعرض أحــد أو جميع أفرادها 
لاعتقــال، ومنهــم مــن تكرر 
ولم  اعتقالهــم مرات عديــدة، 
تعد هنالك بقعة في فلسطين 
إال  وأقيم عليها سجنًا أو معتقًا 

أو مركز توقيف.
واوضــح البيــان أن االعتقاالت 
أصبحت ظاهرًة وسلوًكا يوميًا 
وباتت جزًءا أساســيا من القمع 
اإلســرائيلي، والوســيلة األكثر 
قهــرا وتنكيــًا فــي المجتمــع 
شــملت  وقــد  الفلســطيني، 
االعتقــاالت وطالــت كل فئات 
وشرائح المجتمع، ذكورا وأناثا، 
رجااًل وشيوخًا وأطفااًل، مرضى 

وأكاديميين،  وعمــال  ومعاقين 
التشــريعي  المجلس  نواب في 
وقيــادات  ســابقين،  ووزراء 
سياسية ونقابية ومهنية وطلبة 
جامعات ومدارس وأدباء وكتاب 

وغير ذلك.
وقال البيان:"يأتي يوم األســير 
الفلســطيني واألســرى داخــل 
الســجون فــي خــط المواجهة 
المتقــدم مــع هــذا االحتــال 
الغاصب، يشكلون حالة نضالية 
ومتميزة بصمودهم  مســتمرة 
وثباتهم في مواجهة سياســات 
القمع والتنكيــل التي تتصاعد 
واالنتهــاكات  باســتمرار، 
الاانســانية  والممارســات 
التــي تمارســها ادارة الســجن 
ضدهم بشكل خطير ومخطط 

ومدروس".
وأوضح البيان أن عدد االســرى 
فــي ســجون االحتال بلــغ ما 
يقارب 4400 اســير منهم 540 

محكومين بالمؤبــد من بينهم 
32 اســير مضى على اعتقالهم 
اكثــر من عشــرين ســنة و 14 
اعتقالهم  اســير مضــى علــى 
اكثر من ثاثين عامًا واقدمهم  
البرغوثي وكريم  نائــل  القائد 
علــى  مضــى  الذيــن  يونــس 

اعتقالهم 40عام.
العــدد  بيــن  مــن  أن   وأفــاد 
اإلجمالــي لألســرى يوجد حاليا 
طفــل،  و)140(  أســيرة،   )36(
وبــأن حيــاة عشــرات األســرى 
المرضــى بات يهددهــا الموت 
المحقق، خاصة وأن هناك أكثر 
من )700( أســير في الســجون 
اإلســرائيلية حاليــًا يعانون من 
اإلهمال الطبي وســوء الرعاية 
الصحيــة التــي تقــدم لهــم ، 
مــع وجــود 12 حالــة مصابــة 
بالســرطان إضافة إلى عشرات 
المعاقيــن، و)226( أســيرًا قــد 
استشــهدوا بعــد االعتقال منذ 

العام 1967م ،
ونــوه إلــى  االنتهــاكات التــي 
يواجهها األســرى في االعتقال 
اإلداري، وحرمــان األســرى من 
وممارســة  أهاليهــم،  زيــارة 
بحقهــم،  التجهيــل  سياســة 
ومصــادرة حــق االســرى فــي 
سياســة  وتطبيــق  التعليــم، 
المتعمــد  الطبــي  اإلهمــال 
واالعتــداءات  االســرى،  لقتــل 
الليليــة  والقمــع واالقتحامــات 
األســرى،  وغــرف  ألقســام 
والعــزل اإلنفــرادي بأوامر من 
األســرى  وحرمان  المخابــرات، 
من ادخال احتياجاتهم حتى في 
أقســى الظروف، باإلضافة إلى 
سلســلة من القوانيــن الجائرة 
ســافر  بشــكل  تنتهــك  التــي 
اإلنســاني،  الدولــي  القانــون 
دائــرة  فــي  األســرى  وتضــع 
االستهداف والخطر تحت غطاء 

القانون.

وزارة األسرى: األسرى الفلسطينيون معاناة متجددة 
وتطلعات إلى حرية منتظرة
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غزة – الرأي
أعلنــت وزارة الصحــة فــي غزة، 
عن توفير خدمة الفحص السريع 
لفيــروس كورونــا في عــدد من 
المستشــفيات األهليــة بقطــاع 

غزة.
التنســيق  وحــدة  مديــر  وقــال 
الحكومية  المؤسســات غيــر  مع 
بالــوزارة وليد صبــاح، إن الوزارة 
اســتطاعت توفيــر خدمــة اجراء 
الفحص السريع لفيروس كوفيد 
19 مجانًا بالتعاون مع المؤسسات 
األهلية، وذلك اســتمرارًا للجهود 
الصحــة  وزارة  تبذلهــا  التــي 
لمواجهــة الجائحة، الفتــًا إلى أن 
الــوزارة تهدف من هــذا التعاون 
التسهيل على المواطنين وتعزيز 
المشاركة المجتمعية في تثبيط 

انتشار الوباء.
وذكر صباح أن الفحص لفيروس 
كورونــا يجرى لمــن تظهر عليه 
أعــراض اإلصابة ومتوفــر حاليًا 

في المستشفيات التالية:

1. مستشفى العودة شمال قطاع 
غزة من الساعة )8 صباحا وحتى 

6 مساء(.
2.  مستشــفى حيفا شرق مدينة 
غزة من الساعة )9 صباحا الى 2 

مساء(.
3. مستشــفى أصدقــاء المريض 
بغزة من الساعة )9 صباحًا وحتى 

الساعة 2 بعد الظهر(
4. مستشــفى القــدس بغزة من 
وحتــى  صباحــًا   9:30( الســاعة 

الساعة 2 بعد الظهر(
5. مستشفى الخدمة العامة بغزة 
_ المبنى الرئيســي من الســاعة 
)2 بعــد الظهر وحتى الســاعة 6 

مساء(
6. مستشفى األمل بخان يونس 
مــن الســاعة )9 صباحــا وحتــى 

الساعة 2 بعد الظهر(.
7. مركــز العــودة الصحي برفح 
من الســاعة )8 صباحــا وحتى 6 

مساء(.

الصحة توفر خدمة 
الفحص السريع 

لكورونا في
 7 مشافي أهلية

غزة- الرأي
وزارة   - الحكومــي  اإلعامــي  المكتــب  أكــد 
اإلعام، على أهميــة تعزيز  التضامن مع يوم 
األســير الفلســطيني الذي يصادف في السابع 
عشر من نيسان/ابريل من كل عام، وذلك من 
خال التضامن مع األســير الفلسطيني بشكل 
عــام، واالســير الصحفــي واإلعامي بشــكل 
خاص من خال اســتعراض معاناة الصحفيين 

االسرى في سجون االحتال.
وقال اإلعام الحكومي في بيان صحفي نشره 
باألمس:" إننا في  المكتب اإلعامي الحكومي، 
نتخــذ من يوم األســير الفلســطيني مناســبة 
إلعام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة – 
والتذكير بأن االحتال اإلسرائيلي في األرضي 
الفلسطينية، يمارس أبشــع أساليب العنجهية 
واإلعامييــن   الصحفييــن  بحــق  واالعتــداء 

المعتقلين في سجون االحتال".
وذكــر البيــان أن االحتــال يعتقــل  أكثــر من 
25 صحافيــًا معتقا بينهم الصحافية بشــرى 
الطويل، بســبب منشــورات لهم علــى مواقع 
عليهــم  وتفــرض  االجتماعــي،  التواصــل 
غرامات مالية، وتســتخدم أســاليب المضايقة 
والتعذيــب داخــل زنازيــن االحتــال ومنعهم 
من لقاء محاميهم، واســتخدام  أساليب الشبح  

والتحقيقات القاسية والمذلة بحقهم.

كما وبين أن  االحتال يعتقل في سجونه وفقا 
لوحدة الرصــد والمتابعة في المكتب اإلعامي 
الحكومــي، )9( صحفيين بأحــكام فعلية، كما 
يعتقل )4( آخريــن إداريا دون تهمة مع تجديد 
فترة اعتقالهم اإلداري عدة مرات، ويبقى )12( 

من األسرى موقوفين دون محاكمة.
اإلســرائيلي  االحتــال  أن   البيــان  وأوضــح 
تمــادى فــي اعتقاالته بحــق الصحفيين فمنذ 
بدايــة العــام الحالــي 2021 ووفقــا لتقاريــر 
وحــدة الرصــد والمتابعــة أيضا فــإن أكثر من 
واالحتجــاز  لاعتقــال  تعــرض  صحافيــا   48
واالســتدعاء، واالبعاد وفرض الحبس المنزلي 
وتجديد االعتقال بحق أسرى صحفيين وتثبيت 
احكام ألســرى صحفيين معتقلين في ســجون 

االحتال.
 ووجــه اإلعام الحكومي التحية والتقدير  لكل 
الصحفيين االســرى في سجون االحتال الذين 
ضحو بحريتهــم وحياتهم وهــم يرفعون لواء 

الحق والحقيقة والمهنية العالية.
وحمّــل إدارة ســجون االحتــال اإلســرائيلية 
المســؤولية الكاملــة عن صحة وســامة كافة 
األســرى واألســيرات، بمــا فيهــم الصحفيين 
المعتقلين ونســتنكر افتقار السجون وأقسامها 
وزنازينها ومراكز التحقيق إلى الحد األدنى من 
المقومات الصحية واآلدمية، وفي ظل انتشــار 

فايروس كورونــا الوبائي. ودعا جميع األطراف 
المعنيــة بالحريــات اإلعاميــة والمدافعة عن 
حقوق االنســان لتجســيد تضامــن حقيقي مع 
األســير الصحفــي الفلســطيني عبــر أشــكال 
مختلفة، السيما وقف تمديد االعتقاالت وتأجيل 
إصدار االحكام الباطلة، من خال اظهار الوجه 
الحقيقــي لاحتــال وذرائعه الواهيــة والتهم 

الباطلة بحق الصحفيين االسرى.
وطالــب االتحــاد الدولي للصحفييــن ومنظمة 
مراســلون بــا حــدود والمنظمــات الحقوقية 
المحليــة والدوليــة باتخــاذ خطــوات عمليــة 
لماحقة ومحاســبة قادة االحتال اإلسرائيلي 
علــى جرائمهــم المتواصلة بحــق الصحفيين 
الفلسطينيين من قتل واستهداف لهم وتدمير 

لمؤسساتهم.
كمــا دعا كافة المؤسســات الحقوقيــة الدولية 
وعلــى رأســها مجلــس حقــوق اإلنســان فــي 
األمــم المتحدة إلى ضرورة محاســبة االحتال 
على جرائمه الســابقة والحالية كوسيلة مهمة 
فــي طريــق وقــف تلــك الجرائــم، والضغــط 
علــى االحتال لإلفــراج عن كافــة الصحفيين 
المعتقليــن داخل ســجون االحتــال دون ذنب 
أو جريمــة ســوى ممارســة عملهــم اإلعامي 
الدوليــة  واألعــراف  بالقوانيــن  المكفــول 

واإلنسانية.

بمناسبة يوم األسير الفلسطيني

اإلعالم الحكومي يطالب باإلفراج عن 25 صحفًيا 
معتقًلا بسجون االحتالل


