
غزة- �لر�أي
ي�س��حب  بح��ذر  "�لع��زل"..  غرف��ة  د�خ��ل 
�لأخ�سائي هاين �ملقيد �لعينة يف �أوىل مر�حل 
فح���س �حل��الت �مل�س��تبه باإ�س��ابتها بفريو���س 
كورون��ا )كوفي��د 19( و�أخطره��ا حي��ث يكون 
��ًا و�خلطورة عالي��ة يجل�س �أمام  �لفريو���س حيَّ
جهاز �لفح���س، حمتميا مبالب�س طبية بي�ساء 
خا�س��ة تغطيه من �أ�سفل �لق��دم لأعلى �لر�أ�س 
متن��ع ت�سل��ل �لفريو�س من �أي منف��ذ، �إجر�ء�ت 

�خلدم��ة  عالي��ة،  هن��ا  و�لوقاي��ة  �ل�سالم��ة 
"�خلط��ر"؛  حق��ل  يف  بال�س��ري  �أ�سب��ه  �ملقدم��ة 
للخط��اأ،  جم��ال  ل  حمت��ال،  فريو���س  فاأمام��ه 

لال�ستهتار، لعدم �لرتكيز.
باإج��ر�ء�ت وقاي��ة عالي��ة يتعامل��ون م��ع كل 
�أنه��ا  عل��ى  �لفحو�س��ات  ع�س��ر�ت  ب��ن  عين��ة 
م�ساب��ة، وه��ذ� م��ا يدفعه��م لزي��ادة �لنتب��اه، 
بقرب��ه حت�س��ر �لأخ�سائي��ة �أح��الم �لطيب��ي 
�سم��ن  بالفريو���س  �خلا�س��ة  �لفح���س  م��و�د 

ظ��روف معقم��ة، �لأخ�سائي��ة عه��ود �سر�سور 
تقوم باملتابعة م��ع �أجهزة �لفح�س يف �ملرحلة 
�لأخ��رية قب��ل ظه��ور �لنتائج.. هك��ذ� يعملون 
يف �أح��د �أك��ر �لأماك��ن ح�سا�سي��ة يف خمت��ر 
�لفح���س �ملرك��زي ب��وز�رة �ل�سح��ة حتدي��د� 
بق�سم " �لبيولوجيا �جلزيئية"، ر�سدنا ظروف 

�لعمل فيه.
"ممن��وع �لدخ��ول.. منطق��ة ع��دوى" تنبهك 
خمت��ر  ب��اب  عل��ى  �ملل�سق��ة  �للوح��ة  ه��ذه 

�لفح���س �ملرك��زي يف �لطاب��ق �لثال��ث بعي��ادة 
�لرم��ال مبدينة غ��زة، بامل��رة �لأوىل ثم جتد 
�لعب��ارة ذ�ته��ا على ب��اب ث��ان وثال��ث يقابلك 
بق�س��م  "�لع��زل"  غرف��ة  �إىل  ت�س��ل  �أن  قب��ل 

�جلزيئية". "�لبيولوجيا 
يخرج ف�سل بهلول )�إد�ري بوز�رة �ل�سحة( من 
تل��ك �لغرفة وهو يحم��ل �سندوًق��ا بال�ستيكًيا 
ف�سًي��ا مي�سك��ه بي��ده بو��سط��ة حب��ل، مرتديا 
قف��از�ت وكمامة ورد�ء �أبي���س، بعد �أن �أح�سر 

عين��ة للفح�س م��ن فريو�س "كورون��ا"؛ �لتقط 
�أنفا�س��ه! وب��د� يف عجل��ة، توق��ف للحظ��ة... 
وبينم��ا ه��و عل��ى تل��ك �لهيئ��ة ق��ال ونظ��ره 
لالأ�سف��ل جت��اه �ل�سن��دوق: "�إنن��ا ن�س��ع عينة 
�لفح�س يف غالف نايلون وحاوية بال�ستيكية، 

ثم تو�سع بال�سندوق".
�س��ع يده على �ل�سندوق �لف�سي: "هذه ثالجة 

ت�سم��ن �سالم��ة �لعين��ة، كل��ه 
�آمن، ل يوجد خوف لأننا نتبع 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي
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غزة- �لر�أي
عان��ى �لقطاع �ل�سح��ي-ول يز�ل-يف قطاع 
غ��زة على مد�ر �أربعة ع�س��ر عامًا هي عمر 
�حل�س��ار �لإ�سر�ئيل��ي �جلائ��ر عل��ى �س��كان 
�لقط��اع بالكام��ل، م��ن نق�س ح��اد يف كافة 

مقوماته.
كم��ا و�ساهم��ت �لعت��د�ء�ت �لإ�سر�ئيلي��ة 
�ملتتالي��ة، وموج��ات �لت�سعي��د �ملتعاقب��ة، 
يف �فق��اد ق��درة �لقط��اع عل��ى �لتعام��ل مع 

�حلالت �ل�سحية �ملختلفة.
كذل��ك ��ستنزف��ت �لإ�ساب��ات �لت��ي جنمت 
ع��ن م�سري�ت �لع��ودة يف �ل�سنتن �ملا�سيتن 
قدر�ت��ه يف �لتعام��ل م��ع �لإ�ساب��ات، حتى 
�لطفيف��ة منها، فكي��ف ميكن له��ذ� �لقطاع 
فريو���س  مو�جه��ة  يف  �ل�سم��ود  �ل�سح��ي 
كب��رية  ب�سرع��ة  ينت�س��ر  �ل��ذي  كورون��ا 

وتقدمي �لعالج �ملطلوب.

9 حاالت
وز�رة �ل�سح��ة �لفل�سطيني��ة يف قطاع غزة 
�ملحا�س��ر، �أم���س �لأربع��اء، ع��ن ت�سجيل 7 
حالت جديدة بفريو���س كورونا �مل�ستجد، 
لريتف��ع عدد �لإ�سابات يف �لقطاع �ملحا�سر 
�إىل 9 فيم��ا و�س��ل �إجم��ايل �لإ�ساب��ات يف 
�ل�سف��ة �ملحتلة وقطاع غزة �إىل 71 حالة 
م��ن �سمنه��ا حال��ة وف��اة، يف ح��ن �سجل��ت 
وز�رة �ل�سح��ة �لإ�سر�ئيلية �إ�سابة 2369 

ا وخم�س وفيات. �سخ�سً

�أن  �ل��وز�رة  �أو�سح��ت  ويف بي��ان مقت�س��ب، 
�حلالت �جلدي��دة مت ت�سجيلها بن �لذين 
خالط��و� �حلالت��ن �ل�سابقت��ن، وذكرت �أن 
�حل��الت �جلديدة "من رجال �لأمن �لذين 
كان��و� حمجورين يف نف�س مركز �حلجر ول 
ز�ل��و� يف �حلجر ومل يغادروه ومل يختلطو� 

باأحد خارج �ملركز".
�ل�سح��ة  وز�رة  وكي��ل  ل�س��ان  وعل��ى 
�لفل�سطينية يف غزة، نا�سد �ملجتمع �لدويل 
�لعم��ل عل��ى رف��ع �حل�س��ار �لإ�سر�ئيلي عن 
�لقط��اع �ملحا�سر منذ 13 عاما، ليتمكن من 

مو�جهة وباء "كورونا" �مل�ستجد.
يف  غ��زة  قط��اع  يف  �ل��وز�رة  وكي��ل  وق��ال 
ت�سري��ح مكتوب ل��ه: "نرفع �ل�س��وت عاليًا 
�أم��ام �لع��امل �أجمع ب�س��رورة رف��ع �حل�سار 
ع��ن �لقط��اع لتمكين��ه م��ن مو�جه��ة وب��اء 

كورونا".
وطالب �أب��و �لري���س �ملوؤ�س�س��ات �لإن�سانية 
و�لإغاثي��ة �لدولية بتلبي��ة �لحتياجات 
�لعاجل��ة و�لطارئ��ة م��ن �أجه��زة �لتنف���س 
و�لعناي��ات �ملركزة و�لأدوي��ة و�مل�ستهلكات 
�لطبي��ة و�مل�ستلزم��ات �لوقائي��ة ملو�جه��ة 

فريو�س كورونا".

وضع كارثي
ب��دوره؛ ح��ّذر �ملرك��ز �لفل�سطين��ي حلقوق 
�لن�سان من تدهور كارثي قد ي�سيب قطاع 
غزة حال تف�ّسي فريو�س "كورونا" �مل�ستجد 

"Covid-19" فيه.
و�أع��رب �ملركز يف بيان �سحفي عن خ�سيته 
م��ن عدم قدرة �جلهاز �ل�سحي يف غزة على 
�لتعامل م��ع �ملر�سى يف حال �نت�سار �لوباء، 
�لأوىل  �مل�سوؤولي��ة  �لحت��الل  حمم��اًل 
لأه��ايل  �لطبي��ة  �لإم��د�د�ت  توف��ري  ع��ن 
�لقطاع، و�تخاذ جمي��ع �لتد�بري �لوقائية 

�ل�سرورية.
�ملر�ف��ق  تع��اين  �ملرك��ز،  ملتابع��ات  ووفًق��ا 
�ل�سحي��ة يف غ��زة �أ�ساًل م��ن تدهور خطري 
ناجم ع��ن �سيا�س��ة �حل�سار �ل��ذي تفر�سه 
�سلط��ات �لحت��الل عل��ى قط��اع غ��زة منذ 
تد�عي��ات  ع��ن  ��ا  �أي�سً ون��اجت  عاًم��ا،   13
�لنق�سام �لفل�سطين��ي �لد�خلي و�ملناكفات 

�ل�سيا�سية.
و�أو�س��ح �أنه جنم عن ذل��ك ه�سا�سة �لنظام 
�ل�سح��ي للقط��اع، ونق���س د�ئ��م يف قائم��ة 
�لأدوي��ة �لأ�سا�سي��ة، و�لأجه��زة �لطبي��ة، 
ونق���س �لكادر �لطب��ي �ملتخ�س���س، وهو ما 
جعل��ه يف �لأوق��ات �لعادي��ة عاج��ًز� ع��ن 
�لطبي��ة  �لأ�سا�سي��ة  تلبي��ة �لحتياج��ات 

لأهايل �لقطاع.
يف  �لأوىل  �مل�سوؤولي��ة  �أن  �ملرك��ز  و�أك��د 
توف��ري �لإم��د�د�ت �لطبي��ة ل�س��كان قط��اع 
غ��زة تقع عل��ى "�إ�سر�ئي��ل"، وعليها �تخاذ 
�ل�سروري��ة  �لوقائي��ة  �لتد�ب��ري  جمي��ع 
�ملتاحة ملكافحة �نت�س��ار �لأمر��س �ملعدية 
و�لأوبئ��ة، وذل��ك وفًقا للمادت��ن 55 و56 

من �تفاقية جنيف �لر�بعة لعام 1949.
ودع��ا �ملجتم��ع �ل��دويل ومنظم��ة �ل�سحة 
�لعاملي��ة �إىل �ل�سغ��ط عل��ى "�إ�سر�ئيل" من 
�أج��ل �إجباره��ا عل��ى �للت��ز�م بو�جباتها، 
�لحتياج��ات  كاف��ة  باإدخ��ال  و�ل�سم��اح 
�لأجه��زة  وخا�س��ة  غ��زة،  �إىل  �لطبي��ة 
و�ملع��د�ت �لطبية �لالزم��ة للفح�س �لطبي 

لفريو�س كورنا.
وطال��ب �ملرك��ز �ملجتم��ع �ل��دويل و�ملنظم��ات 
�لإن�ساني��ة بتقدمي �لع��ون و�مل�ساع��دة للجهاز 
�ل�سحي يف غزة، و�لعمل على توفري �مل�ستلزمات 
�لطبية �لتي حتتاجها �مل�ست�سفيات، للم�ساعدة 

يف مو�جهة �نت�سار "كورونا".
ر�م �هلل  �ل�سح��ة يف  وز�رة  �إد�رت��ي  ودع��ا 
وتوحي��د  بينهم��ا  �لتن�سي��ق  �إىل  وغ��زة 

�جلهود ملو�جهة �نت�سار "كورونا".
باإن�س��اء  �لفل�سطيني��ة  �ل�سلط��ة  وطال��ب 
ت�سم��ل  موح��دة  علي��ا  ط��و�رئ  جلن��ة 
تتاب��ع  �لفل�سطيني��ة،  �ملحافظ��ات  كاف��ة 
�نت�س��ار  م��ن  للح��د  �ملتخ��ذة  �لإج��ر�ء�ت 
"كورونا"، وتعمل على ن�سر �ملعلومات حول 
للخدم��ات  �لو�س��ول  وكيفي��ة  �لإ�ساب��ات، 

�ل�سحية �أوًل باأول.

عجز 150 صنف
�أب��و  �أمي��ن  �ل�سيا�س��ي د.  �لكات��ب و�ملحل��ل 
ناهي��ة ق��ال :" ت�سب��ب �لنق���س يف توف��ر 
�لإ�سر�ئيل��ي،  �حل�س��ار  ب�سب��ب  �لأدوي��ة 

و�ل��ذي ت�ستح�سل غزة من��ه على ما يقارب 
م��ن %50، لغي��اب �أك��ر 150 �سنف��ا م��ن 
�ل��ذي  �لنق���س  ه��ذ�  �أن  لفت��ًا  �ل��دو�ء"، 
�لعدي��د  حتوي��ل  �إىل  �مل�ست�سفي��ات  دف��ع 
�إم��ا يف م�ست�سفي��ات  للع��الج  م��ن �حل��الت 
�ل�سفة �لغربي��ة �أو م�ست�سفيات �لحتالل، 
وخ�سو�س��ا �أ�سحاب �لمر����س �مل�ستع�سية، 

كمر�سى �ل�سرطان.
وتاب��ع بالق��ول:" �سع��ف مناع��ة �ملر�ف��ق 
�ل�سحي��ة يف غزة ملو�جه��ة �لوباء قد ي�سل 
م��ن ق��درة ه��ذ� �ملر�فق عل��ى ��ستيع��اب �أي 
ح��الت م�ساب��ة بالفريو���س �أو ق��د يظه��ر 
عليه��ا لحق��ا، خ�سو�س��ا و�أن �إجمايل عدد 
يف  �ملركزي��ة  �لعناي��ة  غ��رف  يف  �لأَ�ِس��ّرة 
م�ست�سفي��ات �لقط��اع �حلكومي��ة و�خلا�سة 
ل تتجاوز حدود �ملائة �سرير، وهو ما ينذر 
بكارث��ة �سحي��ة يف حالة تف�س��ي �لوباء يف 

قطاع غزة ل �سمح �هلل".
وبن �أبو ناهية �أنه ل يتوفر يف �لقطاع حتى 
�للحظ��ة �سوى ثالثة �أجه��زة فح�س خا�سة 
بفريو���س كورونا، ميكنها جمتمع��ة �أن تقدم 
فح�س��ا �جمالي��ا بح��دود 180 حال��ة فقط 
بح�سب ت�سريحات �ل�سيد كمال مو�سى مدير 

�لعالقات �لعامة بوز�رة �ل�سحة يف غزة.
و�أّث��ر �حل�س��ار �ملفرو���س على قط��اع غزة، 
عل��ى �لو�س��ع �ل�سحي للقط��اع م��ا �أدى �إىل 
تر�ج��ع �ملنظوم��ة �ل�سحي��ة يف �إطار نق�س 

�لدو�ء مل�ستويات قيا�سية.

الحصار وكورونا يهددان الواقع الصحي بغزة .. 
والعالم يتحمل المسؤولية
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غزة- �لر�أي
لوحة م�سرقة يف �لعم��ل �خلريي، تطلق من 
جدي��د لتثب��ت �أن غزة وق��ت �لأزمات تزيد 
م��ن وح��دة �أبن��اء �سعبه��ا، يتالحم��ون فيما 
بينه��م، يتقا�سم��ون �لأمل و�لأم��ل، و�لف��رح 

و�حلزن، �لكل ي�ساهم مبا ي�ستطيع.
�أطلق��ت يف قط��اع غ��زة  مب��ادر�ت عدي��دة 
و��سطف��ت بجان��ب جلنة �لط��و�رئ ملو�جهة 
فايرو���س كورون��ا �سّخ��ر خالله��ا �ملب��ادرون 
ه��ذ�  ملو�جه��ة  و�إمكانياته��م  طاقته��م  كل 

�لفريو�س. 
رئي���س �ملكت��ب �لإعالم��ي �سالم��ة مع��روف 
�لت��ي  باملب��ادر�ت  �ساب��ق  وق��ت  يف  رح��ّب 
�أطلق��ت يف قط��اع غزة م��ن مب��د�أ �مل�سوؤولية 
�لجتماعي��ة، مثني��ًا بال�سك��ر للجمي��ع على 

هذه �ملبادر�ت.
و�س��دّد مع��روف عل��ى �س��رورة �لتن�سي��ق يف 
�ملب��ادر�ت مع �جله��ات �حلكومي��ة �ملخت�سة 
كالتن�سيق م��ع وز�رة �لتنمي��ة �لجتماعية 
�مل�ساع��د�ت  لتوزي��ع  مب��ادر  �إط��الق  عن��د 
و�ملنظف��ات و�ملعقم��ات، كذل��ك �لتن�سيق مع 
وز�رة �ل�سح��ة عن��د �إط��الق مب��ادرة تتعلق 
باجلان��ب �ل�سح��ي، و�لتن�سيق م��ع �لبلديات 
و�حلك��م �ملحلي عند �إطالق مب��ادرة لتعقيم 
�ل�س��و�رع و�ملن��ازل وذل��ك من �أج��ل �حلفاظ 

على �سالمة �ملبادرين.
قط��اع  يف  �أطلق��ت  عدي��دة  مب��ادر�ت 
غ��زة �أبرزه��ا رج��ل �أعم��ال ي�سخ��ر فن��دق 
�ل�سح��ي،  للحج��ر  مرك��ًز�  "�لكوم��ودور" 
للحج��ر  مركزي��ن  تقي��م  حما���س  حرك��ة 
�ل�سح��ي يت�سع��ان لأل��ف �سري��ر مبحافظتي 
رفح و�ل�سمال، �سركة لالأخ�ساب تترع بنحو 
�سريًر�،   250 بنح��و  و�أخ��رى  �سري��ًر�،   50
�س��الل غذ�ئي��ة و�سحي��ة ووجب��ات طع��ام 
تقدم ملر�ك��ز �حلجر، كلها مب��ادر�ت �أطلقت 

من جهات متعددة.
"�أبناء �لبلد".. هي مبادرة �سبابية �نطلقت 
"مب��ادرو  م��ن حمافظ��ة رف��ح، �حت��د فيه��ا 
�ملحافظ��ة"، حت��ت �سع��ار �لعم��ل �لتطوع��ي 
و"تق��دمي و�ج��ب �ل�سياف��ة" ملر�كز �حلجر 

�ل�سحي يف �ملدينة �حلدودية.
عل��ى  �مل�سرف��ن  �أح��د  حم�س��ن  �أب��و  و�ئ��ل   
�ملب��ادرة، قال �إن��ه ومنذ بدء �إن�س��اء مر�كز 

�أظه��رت  �س��ور  و�نت�س��ار  �ل�سح��ي  �حلج��ر 
ترتيب��ات غ��ري كافي��ة يف �إح��دى �ملد�ر���س، 
�ل�س��ورة  لتح�س��ن  �لبل��د"  "�أبن��اء  دفع��ت 
و�خلدمات وجتويده��ا، فتو��سلنا مع جهات 
�ملخت�س��ة، �لذي��ن بدوره��م جتاوب��و� معن��ا 
ة لبع�س  وجنحنا يف �إح�سار عدد م��ن �لأ�سرَّ

�ملر�كز وتطور �لأمر خلطو�ت �أخرى. 
وذكر �أبو حم�سن �أن �ملبادرة مل تتوقف عند 
ه��ذ� �حلد بل قامت بتوزي��ع 250 �سلة على 
�ملو�طنن �ملتو�جدين مبر�كز �حلجر، ت�سم 
معقم��ات و�أغر��سا �سخ�سي��ة من م�ستلزمات 
�سخ�سي��ة متع��ددة، كما قام��ت بتوزيع �سلة 
فو�ك��ه عل��ى ذ�ت �ملر�ك��ز، م�سيف��ا: "ف��رتة 
�حلج��ر �لبالغ��ة 14 يوًم��ا طويل��ة نوًعا ما 

وحتتاج �إىل تكاتف �جلهود �ملجتمعية".
 وق��ال: �إن "هدفنا م��ن �ملبادرة �أن نكون يًد� 
و�ح��دة يف مو�جهة �لفريو�س للوقاية منه" 
لفًت��ا �إىل تفاعل �لتج��ار وروؤ�ساء �لبلديات 

خا�سة رئي�سي بلدية رفح و�ل�سوكة.

تعقيم المخيم
بدوره��ا؛ نف��ذت �أ�سرة م�سج��د �لإمام ح�سن 
�لبن��ا باملخي��م �جلدي��د، بالتع��اون مع جهاز 
�لدف��اع �ملدين يف �ملحافظ��ة �لو�سطى حملة 
تعقي��م يف �س��و�رع و�أزق��ة �ملخي��م �جلدي��د 

و�مل�ساجد و�ملحال �لتجارية د�خل �ملخيم.
وق��ال �إ�سماعي��ل �لثو�بت��ة �أح��د �لقائم��ن 
على �حلملة، �إن ه��ذه �حلملة تاأتي يف �إطار 
�ل�سع��ور بامل�سئولي��ة �لوطني��ة و�ملجتمعي��ة 
�لوع��ي  تعزي��ز  �أج��ل  م��ن  و�لأخالقي��ة، 
�ل�سح��ي وتق��دمي معلوم��ات تثقيفية حول 

فايرو�س كورونا و�سبل �لوقاية منه.
ولف��ت �إىل �أن ه��ذه �حلمل��ة �ست�ستمر خالل 
ه��ذه �لأي��ام �لع�سيب��ة �لت��ي يعي�سه��ا �أبناء 
�للجن��ة  و�ستك��ون  �لفل�سطين��ي  �سعبن��ا 
د�خ��ل  يف  للجمه��ور  م�ساع��دة  �ملتطوع��ة 

�ملخيم.
وقدم��ت �للجن��ة �ملتطوع��ة يف ه��ذ� �لعمل، 
ن�س��رة �سحي��ة للوقاية من ه��ذ� �لفايرو�س 
�خلط��ري وط��رق �لوقاي��ة و�حلف��اظ عل��ي 
�أنف�سه��م م��ن ه��ذ� �لوب��اء، كم��ا مت توزيعه، 
�إ�سافة �إىل تعلي��ق بو�سرت�ت توعوية حول 

فايرو�س كورونا وطرق �لوقاية.

تعقيم المساجد
كذلك �أطلق جمموع��ة من �ل�سباب يرتدون 
ظهوره��م  عل��ى  يحمل��ون  وقائي��ة  مالب���س 
ل��ن،  �سنب��ور  �أ�سفل��ه  يف  �أزرق��ا  �سندوًق��ا 
يرت��دون قف��از�ت وكمام��ات وغط��اء ر�أ���س 
ومالب�س بي�ساء، يجول��ون يف م�ساجد قطاع 
للجن��ة  ف��كان  لتعقيمه��ا وتطهريه��ا،  غ��زة 
�لط��و�رئ �لت��ي �سكلته��ا حرك��ة حما���س يف 
منطق��ة �لزيتون جن��وب مدينة غ��زة، دور 

فاعل يف تعقيم م�ساجد �ملنطقة.
�لرع��ي،  �لط��و�رئ حمم��د  رئي���س جلن��ة   
حت��دث عن مب��ادرة تعقيم �مل�ساج��د قائاًل: 
خرجن��ا با�س��م حرك��ة حما���س، م��ن ب��اب 
حر�سنا على �سالمة �أبناء �سعبنا يف منطقة 
جت��اه  بامل�سوؤولي��ة  و��ست�سع��اًر�  �لزيت��ون، 
�أبن��اء �ل�سعب، ووفاء من �حلركة حلا�سنتها 
�لت��ي وقف��ت معه��ا يف كث��ري م��ن  �ل�سعبي��ة 

�لأزمات. 
و�أو�س��ح �لرعي �أن �للجنة �سكلت فريقا من 
��ا يعملون باملج��ال �ل�سحي،  15 ف��رًد� مهنيًّ
يف  جمموع��ات  �أرب��ع  �إىل  �أنف�سن��ا  ق�سمن��ا 
كل م�سج��د تت��وىل جمموعة تعقي��م رفوف 
�مل�ساحف و�ملنر و�ملح��ر�ب، وو�حدة تعقم 
مقاب���س �لنو�ف��ذ و�لأب��و�ب وكل م��ا ميك��ن 
�أن تالم�س��ه �لأي��دي، و�ملجموع��ة �لأخ��رى 
�ملي��اه  دور�ت  تعقي��م  م�سوؤولي��ة  تت��وىل 
و�ملتو�س��اأ. وذك��ر �أن �ملب��ادرة ت�سته��دف 72 
م�سج��ًد�، قام��ت خ��الل �ليوم��ن �ملا�سي��ن 

بتعقيم 15 م�سجًد� منها.
 ويختم �لرع��ي: "�سنحقق �لهدف �ملطلوب 
بزي��ارة كل �مل�ساجد خ��الل �لفرتة �لقريبة 

�لقادمة".

مبادرة صحتك بالدنيا 
متطوعون  �سّبان  جاب  بالدنيا"..  "�سحتك 
�س��و�رع مدينة غ��زة مببادرته��م �لتوعوية، 
و�س��ط توزيعه��م ن�س��ر�ت �إر�سادي��ة �سحية، 

للحد من �نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد.
وتخل��ل �ملب��ادرة �لجتماعي��ة �لعدي��د من 
�لأن�سطة �ملتنوعة يف توعية �لأ�سخا�س من 
خماطر �لفريو�س، وتد�عيته �خلطرية على 

�ملجتمع، وكيفية �سبل �لوقاية منه.

حممد لبد م�س��وؤول �ملبادرة، قال:"�إن فكرة 
�ملب��ادرة ج��اءت مع �نت�س��ار فريو���س كورونا 
يف حمافظ��ات �ل�سفة، وخم��اوف من و�سوله 

للقطاع".
توعي��ة  �ملب��ادرة  ه��دف  "�ن  لب��د  و�أ�س��اف 
�لنا���س يف �تخ��اذ �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية 
�لوقائية ملو�جه��ة �لفريو�س، ومنع تفت�سيه 

بن �ل�سخا�س".
و�أو�س��ح �ن �ملبادرة ت�سمنت توزيع �إر�ساد�ت 
�سحية، و�إلقاء ندو�ت توعوية يف موؤ�س�سات 
عدة، م�سرًي� �إىل �ن �ل�سّبان �مل�ساركن عملو� 
عل��ى تعقي��م نح��و 500 �سخ���س م��ن خالل 
�مل��و�د �لكحولية �ملعقم��ة �خلا�سة لالأيدي، 

وذلك عند مفرتق �ل�سر�يا و�سط غزة.
وذكر لب��د، �نهم ي�سعون �إىل تطوير �ملبادرة 
م��ن خالل ت�سجيل لقاء�ت مرئية من �أطباء 
للحديث عن م�ستج��د�ت �لفريو�س، ون�سرها 
ع��ر و�سائل مو�ق��ع �لتو��س��ل �لجتماعي، 

لإمتام و�سولها لأكر عدد ممكن.
وطال��ب لبد، �جله��ات �لر�سمي��ة وموؤ�س�سات 
�ملجتم��ع �ملحل��ي بدع��م وتطوي��ر �ملب��ادرة، 
وتعزيز مفهومه��ا يف معاجلة ق�سية فريو�س 

كورونا.

خدمة عن بعد
ب��دوره؛ �أعل��ن طبي��ب �لأع�س��اب لالأطف��ال 
و�حل��الت �حلرج��ة يف �إحدى م�س��ايف غزة 
بكر قاعود، ��ستعد�ده لتقدمي �خلدمة لأي 
مري�س بحاجة للعالج جمانا حتى لو تطلب 

�لأمر �لتوجه ملنزله يف �أي وقت.
وق��ال قاع��ود �إن مبادرته تر�ع��ي �لظروف 
�ل�سعب��ة �لت��ي يعي�سه��ا �سكان غ��زة من فقر 
وح�سار وظروف �سعبة وحفاظا على �سحة 
�ملر�س��ى م��ع �نت�س��ار فريو���س كورون��ا ومن��ع 

�لتجمعات.
و�أ�س��اف �أن �ملر�سى عليهم �لبقاء يف بيوتهم 
ب��دل م��ن �لق��دوم �إىل �مل�سايف، عل��ى �أن يتم 
�لتو��س��ل فيما بينن��ا عر �لهات��ف لتقدمي 
�ل�ست�سارة و�مل�ساع��دة ولذلك يبقي هاتفه 
مفتوحا على مد�ر �ل�ساعة جلميع �حلالت.

معقمات ومنظفات
�ل��ذي  من�س��ور  تام��ر  �ملو�ط��ن  وب��ادر  كم��ا 

ميل��ك م�سنعا ملو�د �لتنظي��ف وم�ستح�سر�ت 
�لتجمي��ل، �إىل توزي��ع عبو�ت م��ن �ملعقمات 
�لأ�سخا���س  عل��ى  و�لكح��ول  و�ملطه��ر�ت 
�مل�ساب��ن بالفريو���س بتن�سيق م��ع �ل�سلطات 

�ملحلية يف غزة.
تاأت��ي  �لتوزي��ع  عملي��ة  �إن  من�س��ور  وق��ال 
و�مل�سئولي��ة  �لجتماع��ي  �لتكاف��ل  �سم��ن 
�ملح��ن  يف  �ل�س��كان  لدع��م  �لجتماعي��ة 

و�لظروف �لإن�سانية �لتي يتعر�سون لها.
و�ملعقم��ات  �ملنظف��ات  توزي��ع  �أن  و�أ�س��اف 
و�ج��ب �إن�س��اين و�أخالقي جت��اه �لأ�سخا�س 
�لن��زلء يف �حلج��ر كونه��م يف حاجة ما�سة 

لت�سافر كافة �جلهود للوقوف معهم.
فو�ك��ه وخ�س��ار  بي��ع  متاج��ر  ب��ادرت  كم��ا 
�إىل توزي��ع �س��الت عل��ى �لن��زلء يف �حلجر 
�ل�سحي، فيم��ا قدم �آخرون �لزه��ور للن�ساء 

و�لأمهات يف د�خل مركز �حلجر.
 مبادرة "�لكل للكل"

�ساح��ب  جي��اب  �أب��و  حمم��د  ق��ال  ب��دوره، 
مب��ادرة "�ل��كل لل��كل" �إن �ملب��ادرة جزء من 
�مل�سوؤولية �ملجتمعية جتاه �لأزمة �لتي مير 

بها �لعامل �أجمع.
و�أك��د �أن �ملب��ادرة تاأتي مل�ساع��دة �ملو�طنن 
يف من��ع تف�س��ي �لفريو���س يف قط��اع غ��زة، 
وم�ساعدته��م يف �لبق��اء يف حجر �سحي �آمن 

ومكان مالئم.
ودعا �أبو جياب �إىل �سرورة ت�سافر �جلهود 
م��ن �جلمي��ع، م�سيف��ا: "توجهن��ا لل�س��ركات 
�ل�سناعية و�لقت�سادي��ة و�لقطاع �خلا�س 
لإم��د�د �ملر�ك��ز بجمي��ع م��ا ينا�سبه��م م��ن 

حاجيات �أ�سا�سية".
رو�ج��ا  لق��ت  �ملب��ادرة  �أن  �إىل  و�أ�س��ار 
بتلق��ي  وب��د�أت  �سريع��ة،  و��ستجاب��ة 

�مل�ساعد�ت من بع�س �ل�سركات.
و�أ�س��اف: "�أن�ساأن��ا مرك��ز� للدع��م �ليوم��ي 
م��ن حاجي��ات  �إلين��ا  ي��رد  م��ا  ب��ه  وجنم��ع 
وترع��ات بالتن�سيق م��ع �ل��وز�ر�ت �ملعنية، 
و�ملطل��وب �لآن توحي��د �جله��ود، و�أن تبقى 

عر قناة و�حدة لتقدمي خدمة �أف�سل".
�ملب��ادرة  عل��ى  �لقائم��ن  �أن  �إىل  ولف��ت 
خاطبو� م�س��وؤويل و�د�ر�ت �ل�سركات وكانت 
��ستجابات �لكثري منهم �سريعة، وكانو� عند 

�مل�سوؤولية وقدمو� �مل�ساعد�ت.

غزة بزمن الكورونا .. مبادرات شبابية ومؤسساتية ال تتوقف
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غزة- �لر�أي
��ستثنائي��ة  بلدي��ة غ��زة خط��ًة  و�سع��ت 
فريو���س  �نت�س��ار  بد�ي��ة  يف  للط��و�رئ 
كورونا عاملي��ًا ل�سمان �ل�ستم��ر�ر بتقدمي 
�خلدم��ات و�ملحافظة على �ل�سحة �لعامة 

لل�سكان كما موظفي �لبلدية. 
بلدي��ات  �أك��ر  م��ن  غ��زة  بلدي��ة  وُتع��د 
فل�سطن م�ساح��ة ومتلقي خدماتها، حيث 
تق��دم خدماته��ا مل��ا يزي��د ع��ن 700 �ألف 
مو�طن، وهي مرك��ز قطاع غزة، ومن �أكر 
�مل��دن يف �لع��امل كثاف��ة �سكاني��ة، وت�س��م 
غالبي��ة �ملوؤ�س�س��ات �ل�سحي��ة و�لعديد من 

مر�كز �حلجر �ل�سحي.
�سح��ة و�سالم��ة �ملدين��ة، و�ل�ستم��ر�ر يف 
تق��دمي �خلدم��ات �لأ�سا�سي��ة للمو�طنن، 
و�لتكامل م��ع �ملوؤ�س�سات �لأخرى �ملخت�سة 
يف مو�جه��ة �لفريو���س ه��ي �أب��رز �ملر�حل 

�لتي و�سعتها �لبلدية يف ح�سبانها.
وت�سم��ل �خلطة ثالثة مر�حل تنق�سم كل 
مرحل��ة �إىل ثالثة جو�نب وهي: �إد�رية، 
ووقائي��ة لوج�ستي��ة، وجو�ن��ب �إر�سادي��ة 

و�إعالمية.

المستوى األول
يت��م �لعم��ل به ف��و �عتم��اد ه��ذه �خلطة 
ب�سبب �لإعالن ع��ن وجود حالت م�سابة 
يف �ل��دول �ملحيط��ة، كذل��ك �لإع��الن عن 
�لغربي��ة،  �ل�سف��ة  يف  �إ�ساب��ات  وج��ود 
وي�ستم��ر �لعمل به��ذه �مل�ستور طاملا مل يتم 

ت�سجيل �أي حالت يف قطاع غزة .
وم��ن �أبرز �لإج��ر�ء�ت يف ه��ذ� �مل�ستوى ) 
تق��دمي �خلدم��ات �لأ�سا�سي��ة للمو�طنن 
بكام��ل �لطاقة �ملعت��ادة، بالإ�سافة للحد 

م��ن ��ستقبال �ملر�جعن يف مر�فق �لبلدية 
د�ئ��رة خدم��ات �جلمه��ور ومر�ك��ز  ع��د� 
تاأجي��ل  كذل��ك  �خلارجي��ة،  �لتح�سي��ل 
�لأن�سطة �ملجتمعة و�لثقافية و�لريا�سية 
�ملرتبط��ة بح��دوث جتمع��ات للمو�طن��ن 
توعي��ة  بر�م��ج  و�إط��الق  �ملوظف��ي  �أو 
للمو�طن��ن ع��ر �ملن�س��ات �لإلكرتوني��ة، 
وتعزي��ز �لتو��س��ل ع��ر �لرق��م �ملخت�سر 

 .١١٥
للنو�ح��ي  �لأول  �مل�ست��وى  يخ���س  وفيم��ا 
�لإد�ري��ة �سم��ن �لبلدي��ة في�سم��ل تفعيل 
نظ��ام �لوقاية �لعامة للتعقي��م �ل�سخ�سي 
وتعزي��ز  وللمر�جع��ن،  للموظف��ن 
�جر�ء�ت �ل�سالمة �ملهنية للعمال و�لفرق 
�مليد�ني��ة، وتطهري جمي��ع مر�فق �لبلدية 
يوميًا مبع��دل مرة يومي��ًا، كذلك ت�سنيف 
حالته��م  وف��ق  �لبلدي��ة  موظف��ي  جمي��ع 
�ل�سحية، وفئاتهم �لعمرية وو�سع خطط 

جلدولة ح�سور �ملوظفن للبلدية
حال �لنتقال مل�ستوى �أعلى من �لطو�رئ.

المستوى الثاني
وفيم��ا يخ���س �مل�ست��وى �لثاين م��ن خطة 
�لطو�رئ يتم �لعمل به فور �إعالن �جلهات 
�لر�سمية و�سول ح��الت م�سابة بفريو�س 
�أي  ح��دوث  دون  غ��زة،  للقط��اع  کورون��ا 

�إ�سابة د�خل �لقطاع.
ومن  و�لإج��ر�ء�ت �ملرتبطة باإطالق هذ� 
�مل�ست��وى ه��و ��ستم��ر�ر تق��دمي �خلدم��ات 
�لأ�سا�سي��ة للمو�طن��ن بک�م��ل �لطاق��ة 
�ملعت��ادة، مع �إعادة جدول��ة عمليات جمع 
عل��ى  �لتاأث��ري  دون  �لنفاي��ات  وترحي��ل 
�ل�سح��ة �لعام��ة، كذل��ك وق��ف ��ستقب��ال 

�ملر�جع��ن مر�فق �لبلدي��ة، ما عد� د�ئرة 
�لتح�سي��ل  وم��ر�کز  �جلمه��ور  خدم��ات 
�لثقافي��ة  �مل��ر�کز  و�إغ��الق  �خلارجي��ة 
و�لريا�سي��ة �لتابعة للبلدي��ة، بالإ�سافة 
�إىل تعزي��ز بر�م��ج �لتوعي��ة للمو�طن��ن 
وتعزي��ز  �لإلكرتوني��ة،  �ملن�س��ات  ع��ر 

�لتو��سل عر �لرقم �ملخت�سر ١١٥.
وفيم��ا يخ���س �لنو�ح��ي �لإد�ري��ة �سم��ن 
�ملوظف��ن  ع��دد  تقلي���س  فه��و   �لبلدي��ة 
�لإد�رين للح��د �لأدنى، مبا فيهم موظفي 
د�ئ��رة خدم��ات �جلمه��ور وتعزي��ز نظ��ام 
�ل�سخ�س��ي  للتعقي��م  �لعام��ة  �لوقاي��ة 
توف��ري  كذل��ك  وللمر�جع��ن،  للموظف��ن 
م�ستلزمات �ل�سالمة �ملهنية جلميع للعمال 
و�لف��رق �مليد�ني��ة، بکمي��ة تغط��ي فرتة 

�سهر ک�مل.
كم��ا وي�سم��ل �مل�ست��وى �لث��اين ه��و تطهري 
جميع مر�ف��ق �لبلدية يومي��ًا مبعدل مرة 
للم��در�ء  �ل�سالحي��ة  و�عط��اء  يومي��ًا، 
�لق��ر�ر�ت  لتخ��اذ  �لف��رق  وم�س����وؤويل 

�مليد�نية لإعفاء �أي موظف من �لدو�م.

المستوى الثالث
�جله��ات  �إع��الن  ف��ور  ب��ه  �لعم��ل  ويت��م 
�لر�سمية حدوث حالت عدوى بالفريو�س 
م��ر�کز �حلج��ر  �لقط��اع، وخ��ارج  د�خ��ل 

�ل�سحي.
ه��ذ�  باإط��الق  �ملرتبط��ة  و�لإج��ر�ء�ت   
�مل�ستوى ه��و تقدمي �خلدم��ات للمو�طنن 
�ملقدم��ة  �خلدم��ات  تقلي���س  خ��الل  م��ن 
ي�س��ر  ل  مب��ا  �لأدن��ى  للح��د  للمو�طن��ن 
بال�سح��ة �لعام��ة، �لأم��ر �ل��ذي يت�سم��ن 
�إع��ادة جدول��ة عملي��ات جم��ع وترحي��ل 

�لنفاي��ات ، و�يقاف عم��ل �لفرق �مليد�نية 
مبا ل يت�سبب بتوقف �خلدمات �لأ�سا�سية 

لل�سک�ن. 
كذلك وق��ف ��ستقبال �ملر�جعن يف جميع 
مر�فق �لبلدية، ما ع��د� مر�کز �لتح�سيل 
حم��الت  وجدول��ة  و�إط��الق  �خلارج��ى 
تعقيم لل�سو�رع و�ملر�فق �لعامة بالتن�سيق 
م��ع جلن��ة �لط��و�رئ �ملرکزي��ة و�لإبق��اء 
عل��ى �لج��ر�ء�ت �ملنف��ذة �سم��ن �ملر�حل 
�ل�سابقة و�لتي ل تتعار�س هذ� �مل�ستوى. 

تطهير المرافق العامة
كذلك �أطلق��ت بلدية غ��زة حملة لتعقيم 
�ملدين��ة،  يف  �ل�سح��ي  �حلج��ر  مر�ك��ز 
و�لتخل�س �لآمن م��ن نفاياتها وخملفاتها، 

للحفاظ على �سالمة �ملو�طنن.
ب��دوره؛ �أّك��د مدير ع��ام �ل�سح��ة و�لبيئة 
يف بلدية غ��زة، عبد �لرحي��م �أبو �لقمبز 
�أن �لبلدي��ة �سرعت بحملة و��سعة لتعقيم 
مر�ك��ز �حلج��ر �ل�سح��ي يف مدين��ة غزة، 
�سم��ن �سل�سلة من �لإج��ر�ء�ت و�خلطو�ت 

�لحرت�زية و�لوقائية.
و�أو�س��ح �أب��و �لقمب��ز �أن طو�ق��م �لبلدية 
قام��ت بر���س وتعقي��م خملف��ات ونفاي��ات 
�ملر�ك��ز  م��ن  و�إز�لته��ا  �ل�سح��ي  �حلج��ر 
ب�س��كل يومي، و�ستتخل�س منه��ا ب�سكل �آمن 
و�سلي��م، �سمن �جله��ود �ملبذول��ة للحفاظ 
على �سحة و�سالم��ة �ملدينة و�لوقاية من 

فريو�س "كورونا" �مل�ستجد.
وب��ن �أن �لبلدي��ة و�سع��ت خط��ة طارئ��ة 
�ل�سح��ي  �حلج��ر  مر�ك��ز  م��ع  للتعام��ل 
وخمالفاته��ا وف��ق نظ��ام حمك��م يت�سم��ن 
ب�س��كل  وحميطه��ا  �ملر�ك��ز  ه��ذه  تعقي��م 

بع��د  نفاياته��ا  م��ن  و�لتخل���س  دوري، 
تعقيمه��ا، ونقلها �إىل مكان خم�س�س د�خل 

مكب جحر �لديك �سرق مدينة غزة.
و�أو�سح �أبو �لقمب��ز �أّن بلدية غّزة جُتري 
�إج��ر�ء�ت تطهريي��ة ملر�فقه��ا ، كا�سف��ًا يف 
و�إج��ر�ء�ت  ترتيب��ات  ع��ن  �لوق��ت  ذ�ت 
لتعقيم �سو�رع �ملدينة بالتن�سيق مع وز�رة 
�ل�سح��ة، ع��ر �إ�ساف��ة �مل��و�د �لكيميائية 
�مل�سم��وح به��ا و�لتي ل��ن توؤثر عل��ى �سحة 

�ملو�طنن كمادة "�لكلور".
غ��ّزة  "بلدي��ة  �لقمب��ز:  �أب��و  و�أ�س��اف 
بالتع��اون م��ع وز�رت��ي �ل�سح��ة و�حلك��م 
توعوي��ة  ن�س��ر�ت  بب��ث  تق��وم  �ملحل��ي 
للمو�طنن عر موقعه��ا ومو�قع �لتو��سل 
�لجتماعي للتعري��ف بالفريو�س وكيفية 

�لوقاية منه".
�لوقائي��ة  �ل�سح��ة  ق�س��م  �أّن  �إىل  ولف��ت 
بالبلدي��ة لدي��ه خط��ة لتعقي��م �لأ�سو�ق 
�لعام��ة؛ بالإ�ساف��ة �إىل خط��ط توعوية 
لعم��ال �ل�سرف �ل�سح��ي و�لنفايات، ُمبّينًا 
�أي�سًا �أّنه يتم تنفيذ �إجر�ء�ت �حتياطية 
يف معرى رفح و�إيرز "بيت حانون" وتلقى 

قبوًل لدى �جلميع.
ودع��ا �ملو�طنن �إىل �للت��ز�م باإجر�ء�ت 
ه��ذ�  م��ن  �ملعلن��ة  و�لوقاي��ة  �ل�سالم��ة 
�ملر���س، و�أبرزه��ا: غ�س��ل �ليدي��ن د�ئًم��ا 
كح��ويل،  مبطه��ر  �أو  و�ل�ساب��ون  بامل��اء 
�أو  �ل�سع��ال  �لأن��ف و�لف��م عن��د  تغطي��ة 
�لل�سيق��ة  �ملخالط��ة  جتن��ب  �لعط���س، 
لالأ�سخا���س �لذي��ن �ساف��رو� �إىل مناط��ق 
م�ساب��ة باملر�س، وجتن��ب �لتعامل �ملبا�سر 
م��ع �حليو�نات وغريه��ا، متمني��ا �ل�سالمة 

�لتامة لأبناء �سعبنا.

بلدية غزة.. جهوزية متكاملة لمواجهة جائحة كورونا 
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غزة- �لر�أي
ملو�جه��ة  �حلكومي��ة  �جله��ود  �إط��ار  يف 
فايرو���س كورون��ا تب��ذل مباح��ث �لتموين 
جمه��ود�ت حثيث��ة م�سرتك��ة م��ع موؤوؤ�سات 
ذ�ت �لعالق��ة ل�سبط �لأ�س��و�ق ومنع بع�س 
�لتج��ار م��ن �لتالع��ب بالأ�سع��ار و�حت��كار 

�ل�سلع.
�لتموي��ن و�ملع��ادن  مدي��ر د�ئ��رة مباح��ث 
�لثمينة �ملقدم �أحمد قنيطة �أكد �أن هناك 
جهوًد� م�سرتكة مع �جلهات �ملخت�سة، �سمن 
خط��ط متكامل��ة ل�سب��ط �لأ�س��و�ق، ومن��ع 
�ل�ستغ��الل و�لحت��كار، يف  �إط��ار �جله��ود 

�حلكومية ملو�جهة فايرو�س "كورونا". 
و�أ�س��ار قنيط��ة خ��الل برنام��ج "�ل�سرط��ة 
و�لنا���س" �لذي يبث على �أثري �إذ�عة �سوت 
�لأق�س��ى �إىل �أن مباح��ث �لتموي��ن عق��دت 
�سل�سلة م��ن �لجتماعات و�للقاء�ت �ملكثفة 
مع �لوز�ر�ت و�لهيئات �حلكومية �ملخت�سة، 
للعم��ل ب�س��كل  م�س��رتك  جنًب��ا �إىل جن��ب 

لتجاوز هذه �لأزمة.

خطان متوازيان
ومن��ذ  �لتموي��ن  مباح��ث  �أن  �إىل  ولف��ت 
�لإع��الن عن �لأزم��ة يف قطاع غ��زة ب�سبب 
"فايرو���س كورون��ا" عمل��ت عل��ى خطي��ن 
متو�زي��ن �لأول طماأن��ة �ملو�طن��ن �لذي��ن 
�لإقب��ال  �إىل  �أدى  مم��ا  �لهل��ع،  �أ�سابه��م 
�ل�سدي��د ل�سر�ء �مل��و�د �لتمويني��ة، وتاأمن 
بيوته��م من �ل�سلع، و�خل��ط �لآخر مر�قبة 
�ل�سلع، وحما�سبة �لتج��ار �أ�سحاب �لنفو�س 

�أو  �لأ�سع��ار  برف��ع  قام��و�  �ل�سعيف��ة مم��ن 
�لحتكار.

و�أكد قنيطة �أنه وبعد �ملتابعة �حلثيثة من 
قبل مباح��ث �لتموي��ن و�جله��ات �ملخت�سة 
�أخ��ذت �لأم��ور طاب��ع �ل�ستق��ر�ر، مطمئًنا 
�ملو�طن��ن �أن �ملنتج��ات �لتموينية متوفرة 
وموج��ودة يف �لقط��اع وه��ي تكف��ي لأي��ام 

كثرية.
توج��ه مدير مباحث �لتموي��ن بال�سكر �إىل 
بع�س �لتجار �لذين وقفو� مع �أبناء �سعبهم، 
وحتمل��و� معه��م ه��ذه �لأزم��ة فمنه��م م��ن 

حافظ على �لأ�سعار، ومنهم من خف�سها.

عالقة متكاملة
وذك��ر �أن وز�رة �لزر�ع��ة �أوقف��ت ت�سدي��ر 
�خل�س��رو�ت خ��ارج قطاع غ��زة �لأمر �لذي 
�لزر�ع��ي  �ملنت��وج  يف  وف��رة  لوج��ود  �أدى 
مما ع��زز حال��ة �ل�ستق��ر�ر، يف حن رفعت 
بع���س  ع��ن  �ل�سر�ئ��ب  �لقت�س��اد  وز�رة 
�ل�سل��ع لت�سجيع �لتجار على عملية ��ستري�د 

�ملنتجات �لتموينية.
وق��ال: "هناك عالقة متكاملة مع �لوزر�ت 
و�لهيئ��ات �ملخت�س��ة م�س��ريً� �إىل �أن هن��اك 
م�سرتك��ة،  ميد�ني��ة  وج��ولت  دوري��ات 
�لتابع��ة  �مل�ستهل��ك  حماي��ة  م��ع  خا�س��ة 
ل��وز�رة �لقت�س��اد، فه��م ميتلك��ون �ل�سف��ة 
�لفني��ة يف متابعة �ل�سلع م��ن حيث �جلودة 

و�ل�سالحية". 
وطال��ب ب�س��رورة ت�ساف��ر �جله��ود من قبل 
�حلكوم��ة، و�ملجتم��ع، و�لتج��ار كٌل ح�س��ب 

موقع��ه حت��ى مت��ر ه��ذه �لأزمة عل��ى خري 
و�سالمة. 

عقوبات مختلفة
عل��ى  تفر���س  �لت��ي  �لعقوب��ات  وح��ول 
�ملخالف��ن ذكر �ملقدم قنيط��ة �أن �لعقوبات 
�لت��ي تتخ��ذ تت��م بالإجم��اع م��ع �جله��ات 
�لأخ��رى �ملخت�س��ة، وه��ي تت��درج وتتعدد، 
تب��د�أ بالن�سائ��ح �ل�سفوي��ة، ث��م �لتعهد�ت، 
ث��م �لتحوي��ل للدو�ئ��ر �لقانوني��ة لل��وز�رة 
للنياب��ة  �لتحوي��ل  و�آخره��ا  �ملخت�س��ة، 

�لعامة.
�إج��ر�ء  "�لتعه��د" ه��و  �أن كتاب��ة  و�أو�س��ح 
معم��ول ب��ه ل��دى مباح��ث �لتموي��ن، نظًر� 
لرت��كاب �لتاج��ر خمالفة ب�سيط��ة، حيث 
يوق��ع علي��ه �لتاج��ر، ويتعه��د م��ن خالل��ه 

باللتز�م وعدم تكر�ر� �ملخالفة.
ولفت �إىل �أن��ه مت كتابة ع�سر�ت �لتعهد�ت 
على �لتجار بعد ر�سد �لعديد من �ملخالفات 
ق�س��د  ب��دون  �أو  بق�س��د  �رتكبوه��ا  �لت��ي 
بالإ�ساف��ة �إىل �لإج��ر�ء�ت �لأخ��رى �لتي 

مت ذكرها �سابًقا.
فيم��ا يتعل��ق بامل�ستلزم��ات �لطبي��ة وم��و�د 
�أنه��م قام��و�  �إىل  �أ�س��ار قنيط��ة  �لتعقي��م، 
بالجتم��اع م��ع �أ�سحاب �ل�س��ركات �لكبرية 
�ملخت�س��ة يف ��ستري�د �مل�ستلزم��ات �لطبية، 
�ملتوف��رة  �لتعقي��م  م��و�د  كمي��ات  وح�س��ر 
وو�س��ع ت�سعرية ر�سمي��ة لها ب��دون غالء �أو 

�حتكار.

زيادة أعدادها
ونظًر� لزيادة �أعباء ومهام مباحث �لتموين 
يف �لظروف �لر�هنة قامت قيادة �ل�سرطة 
مباح��ث  �سرط��ة  �ف��ر�د  �أع��د�د  بزي��ادة 
�لتموي��ن لت�ستطيع �لقي��ام بو�جباتها على 

�أكمل �سورة.
ولف��ت �ملق��دم قنيط��ة �إىل �أن��ه مت توزي��ع 
�لأفر�د �جلدد عل��ى جميع �ملحافظات ومت 
مر�ع��اة وجود �سابط خمت���س من مباحث 
�لتموي��ن يف كل دورية لكي يكت�سب �لأفر�د 

�جلدد �خلرة منه.
وفيم��ا يتعلق باآلية �لعم��ل يف ظل �لظروف 
�إىل  ينق�س��م  عمله��م  �أن  �أو�س��ح  �حلالي��ة 
ق�سم��ن �لأول عبارة عن ج��ولت روتينية 
عل��ى  و�مل�سائي��ة  �ل�سباحي��ة  �لف��رت�ت  يف 
و�لث��اين  �لتجاري��ة،  و�ملح��الت  �لأ�س��و�ق 
و�لتعام��ل  �ملو�طن��ن  �س��كاوى  ��ستقب��ال 
م��ع �أي �سك��وى ت��رد عل��ى �لف��ور م��ن خالل 
ف��رق خمت�س��ة جاه��زة لهذه �لأم��ور وذلك 

بالتن�سيق مع �لوز�ر�ت �ملخت�سة.
ل�سب��اط  �ملخول��ة  �ل�سالحي��ات  �أن  وذك��ر 
�ل�سبطي��ة  يف  تتمث��ل  �لتموي��ن  مباح��ث 
و�لتحف��ظ  �ملحا�س��ر  وحتري��ر  �لق�سائي��ة 
للجه��ات  و�لتحوي��ل  و�لإت��الف  و�ل�سب��ط 
�لقانوني��ة ملتابع��ة �لإج��ر�ء�ت �لقانوني��ة 

بحق كل من يتجاوز �لقانون.

االتصال مفتوح مع المواطن
وفيم��ا يخ�س عملية �لتو��س��ل مع �ملو�طنن 

و��ستقب��ال �سكو�ه��م �أك��د �ملق��دم قنيطة �أن 
عملية �لتو��سل مفتوحة على مد�ر �ل�ساعة 
�سو�ء عر �لأرقام �خلا�سة مبباحث �لتموين 
�أو �لأرق��ام �خلا�سة بالد�خلي��ة و�ل�سرطة. 
ويف هذ� �لإط��ار دعا قنيطة �ملو�طنن بعدم 
�ل�ستهان��ة، و�لتبلي��غ ع��ن �أي خمالف��ة لأي 
تاج��ر �س��و�ء باحت��كار �أو ��ستغ��الل ك��ي يتم 
�لتعام��ل معها وفًقا للقانون، مبا ي�سمن �سبط 
�لأمور و�خلروج من �لأزمة ب�سالم. كما ونبه 
�ملو�طن��ن �إىل �أن��ه ل د�عي للهل��ع وتكدي�س 
�مل��و�د �لتمونية يف �لبيوت، و�أن ياأخذو� على 
ق��در حاجته��م ويتبع��و� �إر�س��اد�ت �لوقاي��ة 

�ل�سادرة من �جلهات �ملعنية. 

إجراءات جديدة للموالت
خ��الل  �لتموي��ن  مباح��ث  مدي��ر  و�أ�س��ار 
و�لنا���س"،  "�ل�سرط��ة  �لإذ�ع��ي  �لرنام��ج 
�ن��ه مت فر�س �إج��ر�ء�ت جدي��دة للمولت 
بعد وج��ود ظاهرة �لزدحام �ل�سديد فيها، 
مو�سًح��ا �أنه مت عق��د �جتماع م��ع ��ساحب 
�مل��ولت وتزويدهم بجملة م��ن �ملالحظات 

و�لإر�ساد�ت.
وذكر قنيطة �أن من �سم��ن هذه �لإر�ساد�ت 
�لتي تعمل على منع �لزدحام و�لكتظاظ، 
م�ساعف��ة �لأي��دي �لعامل��ة د�خ��ل �ملولت 
لت�سري��ع �لعم��ل، وفت��ح �لنو�ف��ذ و�لأبو�ب 
�ملو�طن��ن،  وتعقي��م  �مل��ولت  د�خ��ل 
و�إعطائه��م �لكمامات قب��ل دخولهم للمول، 
و�لت�س��ال و�لتو��سل يف �أي عملية �زدحام 

تخرج عن �ل�سيطرة.

في إطار الجهود الحكومية لمواجهة "كورونا"

مباحث التموين.. جهود مشتركة لضبط األسواق ومنع االحتكار
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�إبر�هي��م  غزة_�ل��ر�أي- 
�سقوره

�لكثري من �لتحذي��ر�ت �أطلقت 
�لتباع��د  ب�س��رورة  عاملي��ًا 
�ملن��ازل  و�لت��ز�م  �لجتماع��ي 
للوقاي��ة م��ن  فريو���س كورونا، 
تطبيقه��ا  ي�ستحي��ل  قاع��دة 
على �لك��و�در �ل�سحية �لعاملة 
كان��ت  و�لت��ي  غ��زة،  قط��اع  يف 
كام��ل  تاأه��ب  يف  جميعه��ا 
للتعامل م��ع فريو�س كوفيد 19  
"كورون��ا" ، لك��ن  و�ملع��روف ب��� 
�لتعام��ل  يف  �لأوىل  �لتجرب��ة 
م��ع �أوىل �حل��الت كان لها وقع 

خمتلف.
كان  �لقوق��ا  �سهي��ل  �مل�سع��ف 
�أول م��ن نق��ل �حل��الت �ملوؤك��د 
و�ل��ذي  بالفريو���س،  �إ�سابته��ا 
يع��د �سدي��د �لع��دوى، ويف ذ�ت 
�ل�سي��اق، يق��ول �لقوق��ا و�لذي 

يعم��ل رئي���س ق�س��م يف �لد�رة 
و�لط��و�رئ  لالإ�سع��اف  �لعام��ة 
ب��وز�رة �ل�سح��ة بغ��زة، خ��الل 
حدي��ث معه �لي��وم �لأحد، �إنه 
�خت��ار �أن ينف��ذ �ملهم��ة �لأوىل 
حالت��ن  �أول  نق��ل  يف  بنف�س��ه 
مكت�سفتن يف قطاع غزة ليكون 

قدوة لبقية �مل�سعفن.
لك��ن �سجاعة �مل�سع��ف �سهيل يف 
�تخ��اذ ق��ر�ر �لنق��ل مل تعن��ي 
باملطل��ق عدم �سع��وره باخلوف، 
تلقي��ه  م��ن  �لرغ��م  فعل��ى 
باآلي��ة  �خلا�س��ة  �لتدريب��ات 
�لتعام��ل م��ع �مل�ساب��ن و�للب�س 
�لو�ق��ي، �إل �أن �لقل��ق مل يك��ن 
عل��ى نف�سه فح�س��ب، ب��ل �أي�سا 
�لع��دوى  �أن ينق��ل  م��ن  خوف��ه 

لعائلته، وفق قوله.
ويف ذ�ت �ل�سي��اق يروي �مل�سعف 
�لقوق��ا �لطري��ق نح��و �ملدر�سة 

و�إىل م�ست�سف��ى �لع��زل قائاًل: 
�ل�سع��اف  ب�سي��ارة  "�نطلق��ت 
�ملدر�س��ة  نح��و  �ملخ�س�س��ة، 
�أوىل  فيه��ا  يخ�س��ع  كان  �لت��ي 
كورون��ا  بفريو���س  �مل�ساب��ن 
وب��د�أت  �ل�سح��ي،  للحج��ر 
باحلدي��ث مع �مل�ساب��ن �للذين 
م�ساف��ة  ع��ن  �إ�سابته��ا  ثبت��ت 
�آمن��ة، حي��ث طماأنتهم��ا باأنهما 
�سينق��الن �إىل مكاٍن �أك��ر �أمانًا 
�ل�سحي��ة  �لرعاي��ة  ولتق��دمي 

ب�سكل �أف�سل".
و�أثناء �لطريق، ي�سف �مل�سعف 
ت��ر�وده  كان��ت  حي��ث  �سع��وره 
�خل��وف  م�ساع��ر  م��ن  �لكث��ري 
م��ن �ملجه��ول كونه��ا �لتجرب��ة 
�لأوىل، لكنه كان حري�سًا على 
بالفريو���س،  �مل�ساب��ن  طماأن��ة 
م�س��ريً� �إىل �أن �سي��ارة �ل�سعاف 
�ملخ�س�س��ة لنق��ل �مل�ساب��ن مت 

جتهيزها بحيث تعزل �مل�سابن 
عن �سائق �ل�سعاف لكن �مل�سعف 
�لقوق��ا بق��ي يطم��اأن �مل�سابن 
قول��ه  وف��ق  �ل�س��ارة  بلغ��ة 
ليطمئنه��م ح��ول �لطري��ق وما 

بقي منها.
وع��ن معنوي��ات �ملر�س��ى �ملوؤكد 
�أن  �إىل  ي�س��ري  �إ�سابته��م، 
نقله��م  �لذي��ن  �ملر�س��ى  جمي��ع 
متتع��و� ب��روح عالي��ة ومل تبد 
عليه��م �أي��ة �أعر����س للمر�س، 
و�أب��دو� جتاوب كب��ري وثقة يف 
�لتعام��ل م��ع �لك��و�در �لطبي��ة 

و�لإ�سعافية.
�أنه��ى مهمت��ه  �لقوق��ا  �مل�سع��ف 
�مل�ساب��ن  نق��ل  يف  �لأوىل 
بالفريو�س ب�سالم، حيث مل تعد 
�ملهم��ة حك��رً� علي��ه فتنفي��ذه 
للمهمة �لأوىل يف نقل �مل�سابن 
بالفريو�س �ساهم��ت يف ت�سجيع 

وحر�سه��م  �ل�سع��اف  �سائق��ي 
عل��ى �مل�سارك��ة يف نق��ل �ملر�سى 
�ل�سح��ي،  �حلج��ر  مر�ك��ز  م��ن 
بع��د �لأخذ طبع��ًا باإج��ر�ء�ت 

�ل�سالمة، وفق قوله.
يف  �ل�سع��اف  �سائق��ي  مهم��ة 
�لع��الن  من��ذ  �ل�سح��ة  وز�رة 
�لحرت�زي��ة  �إجر�ء�ته��ا  ع��ن 
للوقاي��ة م��ن فريو���س كورون��ا، 
�لعين��ات  نق��ل  �أي�س��ًا  ت�سم��ل 
�ملخت��ر  د�خ��ل  لفح�سه��ا 
�ل�سح��ة  ل��وز�رة  �ملرك��زي 
م��ن  �ملر�س��ى  نق��ل  جان��ب  �إىل 
مر�ك��ز  د�خ��ل  �مل�ست�ساف��ن 
�حلجر �ل�سح��ي خ�سو�سًا ممن 
للنق��ل  يومي��ة  بحاج��ة  ه��م 
للم�س��ايف لتلقي �لعالج كمر�سى 
�لكل��ى لتلق��ي جل�س��ات �لغ�سيل 
ومر�س��ى �لأور�م وغريهم ممن 

هم بحاجة لتقدمي �لعالج.

كيف بدت تجربة أول مسعف في غزة تعامل 
مع أولى حاالت الكورونا؟
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�لإعالم��ي  �ملكت��ب  �لإع��الم-  وز�رة  �ك��دت 
�حلكومي-، وقوع �أكر من )32( �نتهاكًا بحق 
�حلري��ات �لإعالمية يف �لأر���س �لفل�سطينية 

�ملحتلة، خالل �سهر مار�س/ �أذ�ر �ملن�سرم.
وقال��ت وح��دة �لر�س��د و�ملتابع��ة يف �ملكت��ب 
�لإعالم��ي �حلكوم��ي، يف تقريره��ا �ل�سه��ري 
�لحت��الل  �نته��اكات  �إن  �لأربع��اء،  �لي��وم 
خ��الل  )30(�نته��اكًا  بلغ��ت  �لإ�سر�ئيل��ي 
مار���س �ملن�س��رم، فيم��ا �سجل��ت )2( حالة من 
�لنتهاكات من قبل �أجهزة �لمن �لفل�سطينية 

يف �ل�سفة �لغربية.
و�أو�سح��ت �أن ق��و�ت �لحت��الل �لإ�سر�ئيل��ي 
لل�سحفي��ن  و��ستهد�فه��ا  تو��س��ل مالحقته��ا 
ع��ر �إطالق �لر�سا�س �حلي و�ملعدين و�إطالق 
�لقناب��ل �مل�سيل��ة للدم��وع و�لعت��د�ء عليه��م 
بال�س��رب و�لعتق��ال �ملبا�س��ر، �أو بتقدميه��م 
�ملمنهج��ة  �سيا�سته��ا  �سم��ن  للمحاكم��ات 
�حلقيق��ة  مل�س��ادرة  و�لهادف��ة  و�ملخطط��ة 
للتغطي��ة عل��ى جر�ئمه��ا  �لأف��و�ه،  وتكمي��م 
�ليومية بحق �ملو�طن��ن �لفل�سطينين �لعزل 

ومنع �إي�سالها �إىل �لر�أي �لعام �لعاملي.
�نتهاكات �لحتالل �لإ�سر�ئيلي

و�سجلت وح��دة �لر�سد و�ملتابع��ة خالل �سهر 
مار���س/ �ذ�ر 2020 �ملن�س��رم )30( �نته��اكا 
يف  متث��ل  �لإ�سر�ئيل��ي  �لحت��الل  قب��ل  م��ن 
�عتق��ال و�حتج��از ومتديد وتاأجي��ل �عتقال 
عق��دت  �أن  بع��د  �ل�سحفي��ن  م��ن  لع��دد)6( 

حماكم �لحتالل جل�سات حماكمة لبع�سهم.
فيما �عتدت قو�ت �لحتالل و��ستهدفت )4( 
�سحفين بالر�سا�س �ملع��دين �ملغلف باملطاط 
و�ل�س��رب و�لهان��ة خ��الل تغطيته��م جر�ئم 

�لحتالل بحق �ل�سعب �لفل�سطيني.
كم��ا منع��ت ق��و�ت �لحت��الل �ل�سحفي��ن من 
�لتغطي��ة وتاأدية و�جبهم �ملهن��ي و�لتي بلغت 
)6( ح��الت من��ع، تخلله��ا م�س��ادرة مع��د�ت 
وم�ستلزم��ات �سحافية و�سخ�سي��ة �ل�سحفين 
وعدده��ا )3(، ع��د� ع��ن ت�سجي��ل حالة )1( 

�لف��ر�ج  �لحت��الل  ومن��ع  رف���س  ��ستم��ر�ر 
ع��ن مع��د�ت وم�ستلزم��ات �لكات��ب و�ل�سحفي 
خال��د معايل به��دف منعه ع��ن ممار�سة عمله 

�ل�سحفي و�ملهني.
�إىل ذلك �سجل �لتقرير)1( حالة قر�ر بهدم 
من��زل �لكاتب��ة و�لإعالمي��ة ود�د �لرغوثي 

ومنزل جنلها قا�سم �لرغوثي.
يف ح��ن، وثق �لتقرير)5( ح��الت م�سايقات 
د�خل �سجون �لحتالل بح��ق �لكاتب �لأ�سري 
وليد دق��ة متثلت يف ��ستم��ر�ر عزله وجتديد 
�لع��زل كل 48 �ساعة وم�سادرة كتبه و�قالمه 
وحرمان��ه م��ن �لكانتين��ا و��ستخ��د�م مع��د�ت 

�لطهي.
�أم��ا يف جان��ب حمارب��ة �ملحت��وى �لفل�سطيني 
، و�س��ن �إد�ر�ت مو�ق��ع �لتو��س��ل �لجتماع��ي 
بالتاآم��ر م��ع �لحت��الل حمل��ة م�سع��ورة م��ن 
حظ��ر وح��ذف و�إلغ��اء ح�ساب��ات �لعدي��د من 
بينه��م  م��ن  �ل�سحفي��ن و�لإعالمي��ن ع��رف 

عدد) 4(.
�نتهاكات �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �ملحتلة

ويف جان��ب �لعت��د�ء�ت �لفل�سطيني��ة بح��ق 
�ل�سحفين خالل �سهر مار�س �ملن�سرم، �سجلت 
وحدة �لر�س��د و�ملتابعة يف �ملكت��ب �لإعالمي 
�حلكوم��ي)2( حال��ة �نتهاك بح��ق �ل�سحفي 
�أمي��ن قو�ري��ق ومتدي��د �عتقاله قب��ل �أن يتم 

�لفر�ج عنه.
تفا�سيل �نتهاكات �لحت��الل �لإ�سر�ئيل �سد 

�ل�سحفين خالل �سهر مار�س 2020
"�س��امل"  حمكم��ة  عق��دت   :1-3-2020
حماكم��ة  جل�س��ة  �لع�سكري��ة،  �لإ�سر�ئيلي��ة 
لل�سحف��ي �لأ�س��ري" جماه��د مفل��ح ويعم��ل يف 
متدي��د  ومت  ك��وم"،  دوت  �لقد���س   " موق��ع 
بتهم��ة  �آذ�ر،  م��ن  �لر�ب��ع  �إىل  توقيف��ه 

فاي�سبوك". عر  "�لتحري�س 
عوف��ر  حمكم��ة  عق��دت   :1-3-2020
حماكم��ة  جل�س��ة  �لإ�سر�ئيلي��ة  �لع�سكري��ة 
لل�سحف��ي �لأ�س��ري �سام��ح ج��ر �لطيطي )24 

عامًا( م��ن خميم �لعروب �سم��ال �خلليل، وهو 
معتق��ل منذ �لتا�س��ع من دي�سمر �لع��ام �ملا�س 
.حيث مت تاأجيل ق�سيته �ىل �لتا�سع ع�سر من 

�أبريل/ ني�سان �لقادم.
�لحت��الل  حماك��م  عق��دت   :1-3-2020
�لإ�سر�ئيل��ي جل�سة حماكمة لل�سحفي �لأ�سري 
ي��زن �أب��و �س��الح 24 عام��ا، م��ن بل��دة عر�بة 
توقيف��ه  متدي��د  مت  حي��ث  جن��ن،  جنوب��ي 

للمرة �ل�سابعة على �لتو�يل.
2020-3-1: �حتجز �لحتالل �لإ�سر�ئيلي 
م�س��ّور وكالة "رويرتز" مو�س��ى �لقو��سمي بعد 
�ن منعت��ه من ت�سوير ه��دم �لحتالل مزرعة 
�لأغن��ام يف منطق��ة �س��وي ق��رب م�سافر يطا 
مفاتي��ح  �لحت��الل  و�س��ادر  �خللي��ل  جن��وب 
�سيارت��ه وبطاقته �ل�سخ�سي��ة وكامريته بعد 

�ن منعته من �لت�سوير و�لو�سول �إىل �ملكان.
�إد�رة  تو��س��ل   :1-3-2020  :1-3-2020
�لكات��ب  �لأ�س��ري  ع��زل  �لحت��الل  �سج��ون 
ولي��د دق��ة )59 عام��ًا( يف زنز�ن��ة �نفر�دية 
د�خ��ل �سجن ر�مون ، بظ��روف قا�سية، وجرى 
م�س��ادرة جمي��ع كتب��ه و�أور�ق��ه قب��ل عزله، 
كم��ا وحرمته �إد�رة �ملعتقل م��ن �لكانتينا ومن 
�إدخ��ال بالط��ة كهربائي��ة للطه��ي، وتعمدت 
�إد�رة �ملعتق��ل متدي��د عزل��ه كل 48 �ساع��ة. 
باق��ة  مدين��ة  م��ن  دق��ة  �لأ�س��ري  �أن  يذك��ر 
�لغربي��ة يف �ملثل��ث �ل�سمايل، معتق��ل منذ عام 
1986م وهو �أحد �لأ�سرى �لقد�مى �ملعتقلن 
قب��ل توقيع �تفاقي��ة �أو�سلو ودخ��ل عامه �ل 

�لأ�سر. يف   35
�لحت��الل  ق��و�ت  ��ستهدف��ت   :2-3-2020
م�س��ور  �ل�ساي��ح  حمم��د  �ل�سحف��ي  �مل�س��ور 
تغطيت��ه  م��ن  ومنعت��ه  �لنج��اح  لف�سائي��ة 
�ملو�جه��ات مع قو�ت �لحت��الل يف ببلدة بيتا 

جنوب نابل�س.
رف���س   :10-3-2020  :9-3-2020
�لحتالل �ل�سر�ئيلي، �إعادة ووقف �حتجاز 
�ل�سحفي��ة  و�ملع��د�ت  �ل�سحفي��ة  �لبطاق��ة 

�لأخرى، �لتابعة للكات��ب �ل�سحفي و�لباحث 
�س��وؤون �ل�ستيط��ان د. خال��د مع��ايل م��ن  يف 
مدين��ة �سلفي��ت، و�س��ط �ل�سف��ة �لغربية منذ 
�سنو�ت. وكانت �سلطات �لحتالل قد �عتقلت 
مع��ايل م��ن منزله بتاري��خ يف نوفم��ر 2016 
و�حلا�س��وب  �ل�سحفي��ة  بطاقت��ه  و�س��ادرت 

�ل�سخ�سي بحجة �لتحري�س.
تغل��ق  ب��وك  �لفي���س  �إد�رة   :9-3-2020
�سفح��ة �ل�سحف��ي ل��وؤي رج��ب بدع��وى عدم 

�لتز�مه مبعايري �لن�سر على في�سبوك .
2020-3-10: ��ستهدف��ت ق��و�ت �لحتالل 
�ل�سحف��ي بك��ر عب��د �حل��ق مر��س��ل تلفزيون 
فل�سط��ن بالختن��اق وبر�سا�س��ة معدني��ة يف 
�ساق��ه، ومنعت��ه م��ن تغطيت��ه ت�س��ّدي �أهايل 
لهج��وم  نابل���س  مدين��ة  ق��رب  بيت��ا  قري��ة 

�مل�ستوطنن.
2020-3-13: ��ستهدف��ت ق��و�ت �لحتالل 
�مل�س��ور �ل�سح��ايف جعف��ر �ستية بعي��ار معدين 
م��ن تغطي��ة قم��ع ق��و�ت  �ساق��ه ومنعت��ه  يف 
�لحت��الل �مل�س��رية �ل�سلمي��ة يف قري��ة كف��ر 

قدوم، �سرق قلقيلية، �ملناه�سة لال�ستيطان.
تعت��دي  �لحت��الل  ق��و�ت   :16-3-2020
بال�س��رب �ملرح عل��ى �مل�س��ور �ل�سحفي كرمي 
�م  ح��ي  �قتح��ام  تغطيت��ه  خ��الل  خماي�س��ة 

�ل�سر�يط يف ر�م �هلل .
موق��ع  �إد�رة  حظ��رت   :23-3-2020
ف��ر�ج،  جني��ب  �ل�سحف��ي  عل��ى  "في�سب��وك" 
�لن�سر على �سفحته �خلا�س��ة �أو �لتعليق على 
من�س��و�ر�ت �أخرى ملدة �سهر �بت��د�ء من تاريخ 
�لي��وم �لثن��ن 23/3/2020.وج��اء حظر 
�لن�س��ر ه��ذ� بدع��وى ع��دم �لتز�م��ه مبعاي��ري 

�لن�سر على في�سبوك .
موق��ع  �إد�رة  حظ��رت   :26-3-2020
�لدكت��ور  �لعالم��ي  �سفح��ة  "في�سب��وك" 
و�لكات��ب �ل�سحف��ي، خال��د معايل م��ن مدينة 
�سلفي��ت مل��دة �سه��ر عل��ى خلفية ن�ساط��ه على 

�ل"في�سبوك" .

�لحت��الل  ق��و�ت  �عتقل��ت   :27-3-2020
�ل�سحف��ي �أحم��د �أن��ور �أب��و ق��رع، ومنعته من 
تغطيته �ندلع مو�جه��ات مع �لحتالل قرب 
�لغربي��ة  �ملزرع��ة  قري��ة  يف  حر��س��ة  ع��ن 

�سمال غرب ر�م �هلل.
�لحت��الل  حمكم��ة  م��ددت   :29-3-2020
للم��رة  �لإد�ري  �لعتق��ال  �لإ�سر�ئيل��ي 
ب�س��رى  �ل�سحفي��ة  لالأ�س��رية  �لثاني��ة، 
�أخ��رية  �سه��ور   4 مل��دة  �لطوي��ل)26 عام��ا،( 
م��ع ق��ر�ر جوه��ري، وكان �لحت��الل �عتقلها 
يف 11 دي�سم��ر2019 و��س��در ق��ر�ر �عتقال 

�د�ري ملدة 4 �سهور.
حتظر  ب��وك  �لفي���س  �إد�رة   :30-3-2020
ح�س��اب �ل�سحف��ي لوؤي رج��ب للم��رة �لثانية، 
بحج��ة ع��دم �لتز�م��ه مبعاي��ري �لن�س��ر عل��ى 

في�سبوك .
�لحت��الل  حمكم��ة  ق��ررت   :30-3-2020
�لأ�س��ري  عائل��ة  من��زل  ه��دم  �لإ�سر�ئيل��ي 
طال��ب �لع��الم ق�ّس��ام �لرغوثي وه��و منزل 
جامع��ة  يف  لدكت��ورة  و�لكاتب��ة  �ل�سحافي��ة 
بريزي��ت ود�د �لرغوثي يف بل��دة كوبر �سمال 
ر�م �هلل بال�سف��ة �ملحتل��ة "بع��د �لثام��ن م��ن 
�سه��ر �أبري��ل �لق��ادم" ، و�لأ�سري ق�ّس��ام ُمعتقل 
منذ نحو �سّت��ة �أ�سهر، وتعّر���س لتعذيٍب قا�ٍس 
و�سدي��د يف �أقبية �لتحقي��ق �ل�سر�ئيلية بعد 

�عتقاله.
�نتهاكات �لأجهزة �لأمنية يف �ل�سفة �ملحتلة

2020-3-3 �عتق��ل جه��از �لأم��ن �لوقائي، 
، �ل�سحف��ي �أمي��ن قو�ري��ق 24 عاما م��ن بلدة 
بيت��ا �لو�قع��ة جنوب��ي مدين��ة نابل���س خالل 

تو�جده وعمله يف بلدة بيتا،
يف  �ل�سلط��ة  نياب��ة  م��ددت   :4-3-2020
 24 قو�ري��ق  �ل�سحف��ي  �عتق��ال  نابل���س 
�ساع��ة، ��ستن��ادً� "للمادة 45 من ق��ر�ر قانون 
�جلر�ئم �لإلكرتوني��ة"، ل�ستكمال �لتحقيق، 
و�أفرج��ت عنه بع��د �عتق��ال د�م �أربع��ة �أيام 

متو��سلة على "خلفية �لتعبري عن �لر�أي" .

اإلعالم الحكومي: االحتالل يرتكب 30 انتهاكًا 
اسرائيليًا بحق الصحفيين خالل مارس المنصرم
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عب��د  غزة-�لر�أي-فل�سط��ن 
�لكرمي

�أطب��اء وممر�س��ون وممر�س��ات..
�ملحا�س��ر،  غ��زة  قط��اع  يف  هن��ا 
�ختل��ف نظ��ام حياتهم كلي��ًا، فقد 
و�أحباءه��م،  عائالته��م  ترك��و� 
وباتو� ل يتو��سلون معهم �سوى من 
خ��الل هاتف نقال، ي�ستمعون منه 
لكلم��ات �حلنن و�ل�ستي��اق �ملارة 
ع��ر ذبذبات��ه، يف وق��ت �أخ��ذو� 
عل��ى عاتقه��م خدم��ة �ملحجورين 
تف��ان  ب��كل  �ملر�سي��ة  و�حل��الت 
ور�س��ا، ملو�جهة �لفريو���س �لقاتل 

�مل�سمى ب�"كورونا".
�ساع��ات طويلة من �لعمل �لدوؤوب 
ل يتوق��ف خالله��ا ه��وؤلء، مليئة 
بالتع��ب و�لإرهاق �ل�سدي��د و�آلم 
�لظه��ر، وحمفوف��ة باملخاط��ر، يف 
حن جتده��م يتنقل��ون بن غرف 
�ملحجوري��ن، وب��ن ه��ذ� �ملري���س 

ومري�س �آخر.
تلبية لند�ء �لو�جب

ويف د�خ��ل �ملختر �ملركزي بغزة، 
تعم��ل �لكو�در �لطبي��ة من �أطباء 
وق��ت  يف  وممر�س��ن  وخ��ر�ء 
يكونون فيه عر�سة للخطر جر�ء 
�إح�سار �لع�سر�ت و�أحيانا �أكر من 
مئ��ة عينة دفع��ة و�ح��دة للتاأكد 

من خلوها من �لفريو�س.
�لأو�س��اع  �س��وء  م��ن  وبالرغ��م    

�حل�س��ار  ج��ر�ء  �لقت�سادي��ة 
�مل�سدد عل��ى �لقطاع منذ 14 عاما 
متو��س��ال، وع��دم تلق��ي �لطو�قم 
�لطبي��ة و�ل�سحية رو�ت��ب ب�سكل 
كامل منذ �سنو�ت، �إل �أنهم يبذلون 
جهود� م�ساعفة ومميزة يف �سبيل 
�حلفاظ على �أرو�ح �أبناء �سعبهم.
بالرغ��م �أي�سا من �أن قطاع غزة ل 
ميتل��ك مث��ل جهوزي��ة دول �لعامل 
ول �إمكانياتها يف مو�جهة فريو�س 
�لطبي��ة  �لك��و�در  �أن  �إل  كورون��ا، 
�للحظ��ة  من��ذ  تعم��ل  و�ل�سحي��ة 
�لأوىل عل��ى �أر�س �مليد�ن باأق�سى 

ما بو�سعها حلماية �ملو�طنن.

خطوات استباقية 
�لط��و�رئ  حال��ة  �ع��الن  وعق��ب 
فريو���س  تف�س��ي  ج��ر�ء  بغ��زة 
كورون��ا �مل�ستج��د، �تخ��ذت وز�رة 
�ل�سح��ة �لفل�سطينية بغزة عدد� 
�لحرت�زي��ة  �لإج��ر�ء�ت  م��ن 
ملن��ع ت�سلل وزح��ف "كورون��ا" �إىل 
�لقط��اع، رغ��م كونه��ا تع��اين م��ن 
قلة �مل�ستلزم��ات و�ملعد�ت �لطبية 

و�لوقائية.
�ل�ستباقي��ة  �خلط��و�ت  �أوىل 
ل��وز�رة �ل�سح��ة متثل��ت يف توف��ري 
مر�ك��ز �حلج��ر �ل�سح��ي باأق�س��ى 
�سرع��ة للعائدي��ن وحجرهم فيها 
ل��� ١٤ يوما حفاظا عل��ى �سالمتهم 

و�سالم��ة �ملو�طنن، حي��ث قدمت 
�لرعاي��ة  �لطبي��ة  �لطو�ق��م 

�ل�سحية للمحجورين.
فريو���س  مكافح��ة  �سي��اق  ويف 
�ل�سح��ة  وز�رة  �سكل��ت  كورون��ا، 
فريقًا ل�سبط �إج��ر�ء�ت �ل�سالمة 
و�لوقاي��ة م��ن �لع��دوى يف كاف��ة 
�ملر�ف��ق �ل�سحية �حلكومية وغري 

�حلكومية.

جهود مكثفة
ووفق ما ذكرت��ه وز�رة �ل�سحة يف 
بيان له��ا، فاإن �سل�سل��ة �إجر�ء�تها 
ملو�جه��ة فريو�س كورون��ا �مل�ستجد 
تتز�م��ن م��ع م��ا تعانيه م��ن نق�س 
�لدوي��ة  م��ن   39% يف  ح��اد 
و%23�مل�ستهل��كات  �لأ�سا�سي��ة 
�لطبية و%60 ل��و�زم �ملختر�ت 
وبنوك �لدم، �إ�سافة �ىل �سح مو�د 
�لفح�س �ملخري لفريو�س كورونا 

بفعل �حل�سار.
كو�دره��ا  �إن  �ل��وز�رة:"  وقال��ت 
�أق�س��ى جهوده��ا  �لطبي��ة تب��ذل 
�لطبي��ة  �خلدم��ات  لتق��دمي 
مر�ك��ز  د�خ��ل  للم�ست�ساف��ن 
خمتل��ف  يف  �ل�سح��ي  �حلج��ر 
حمافظات قط��اع غزة، �إىل جانب 
تعامله��ا م��ع �أكر م��ن �أل��ف حالة 
�لفن��ادق  يف  خمتلف��ة  مر�سي��ة 
و�ملر�ك��ز �ل�سحي��ة و�مل�ست�سفي��ات 

�سم��ن  وذل��ك  �لتخ�س�سي��ة 
�لإجر�ء�ت �لوقائية �ملعتمدة".

كو�دره��ا  �أن  �ل��وز�رة  وبين��ت 
لتق��دمي  مكثف��ة  جه��ودً�  تب��ذل 
للمر�س��ى،  �ل�سحي��ة  �لرعاي��ة 
وخدم��ات �لتثقي��ف �ل�سحي، �إىل 
جان��ب مر�قب��ة �حلال��ة �ل�سحية 
د�ئ��رة  وتو�سي��ع  للمحجوري��ن 
�لفحو�س��ات �لطبية للمحجورين، 
�لإج��ر�ء�ت  �سم��ن  وذل��ك 
�لحرت�زي��ة ملن��ع �نت�س��ار فريو�س 

كورونا يف قطاع غزة.

خليك بالبيت
وز�رة  وكي��ل  �أك��د  جهت��ه،  م��ن 
�ل�سحة يف قط��اع غزة يو�سف �أبو 
�لري���س، �أك��د �أن وز�رت��ه تو�ك��ب 
�ملي��د�ن وتدي��ر �لو�ق��ع �ل�سح��ي 
مو�جه��ة  �أن  مو�سح��ا  بح��ذر، 
جترب��ة  ه��و  "كورون��ا"  فريو���س 
فري��دة ومطل��وب من��ا جميع��ًا �أن 
نتقب��ل تغي��ري �أي��ة ق��ر�ر�ت طاملا 
�أنه��ا يف م�سلح��ة و�سالم��ة �سعبن��ا 

�لفل�سطيني.
وز�رة  �أن  �إىل  �لري���س  �أب��و  ولف��ت 
�سيناريوه��ات  و�سع��ت  �ل�سح��ة 
ه��و  �أهمه��ا  �لوب��اء،  م��ع  للتعام��ل 
�لبق��اء يف د�ئ��رة �ملن��ع و�لوقاي��ة، 
و�أ�س��و�أ �لحتم��الت �أن��ه يف ح��ال 
خ��الل  م��ن  �ملح��اولت  كل  ف�س��ل 

يف  �لإ�ساب��ات  و�س��ول  �حتمالي��ة 
غ��زة و�ل�سف��ة �إىل 1000 حال��ة 
بح�سب منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملية؛ 
�أ�سع��ب  �سيناري��و  و�سعن��ا  لكنن��ا 
�إىل  �لإ�ساب��ات  ت�س��ل  �أن  وه��و 
"و�سعنا  و�أ�س��اف:  2000 حال��ة. 
حي��ث  م��ن  لذل��ك  ��ستعد�د�تن��ا 
تدريب �لطو�ق��م وتوظيف جديد 
ور�سد كل �إمكانيات للقطاع �ل�سحي 
وجتيريها من �أجل �أن نكون قادرين 

على �حتو�ء �مل�سهد".
و�أ�سار �أبو �لري���س �إىل �أن �لوز�رة 
و�سع��ت �سم��ن خطته��ا م�ست�سف��ى 
ح��الت  �إّل  يعال��ج  ل  متخ�س���س 
كورونا يف ح��ال ذهبت �لأمور �إىل 

�لأ�سو�أ. 
وذك��ر �أن �إر�س��اد�ت حملة "خليك 
بالبي��ت" �ستعم��ل وف��ق منظوم��ة 
�ت�سال تق��دم �لوز�رة م��ن خاللها 
�خلدم��ات للجمه��ور ع��ر �خل��ط 
�ملج��اين 103، �أو م��ن خ��الل فرق 
جو�ل��ة ممك��ن �أن ي�س��ل �جلمه��ور 

لتقدمي �خلدمات لهم.
و�أ�س��ار �إىل �أن��ه م��ن �أب��رز �لتحديات 
�لتي تو�جه وز�رة �ل�سحة يف غزة هو 
حتدي �ل��كادر �لب�سري؛ �إذ �أنه حتجر 
�لطو�ق��م �ل�سحي��ة بفع��ل �إجر�ء�ت 
�حلج��ر و�لأحوط حلماية جمتمعنا، 
�لإمكاني��ات  قل��ة  �أن  �إىل  م�س��رًي� 

و�مل�ستلزمات تعتر حتٍد �آخر.

جهود مكثفة لـ”الصحة” رغم التحديات

الكوادر الطبية بغزة..خط الدفاع األول أمام كورونا
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غزة-�لر�أي-نهى م�سلم
متناهي��ة  ودق��ة  ح��ذر  "تعام��ل 
�لفح���س  عين��ات  م��ع  �لتعام��ل  يف 
للح��الت �مل�ستبه بها يجعل �لطو�قم 
�ملخري��ة �أم��ام و�س��ع �أك��ر تعقي��د� 
م��ن  �ملزي��د  تتطل��ب  و�أنه��ا  خا�س��ة 
م�ساعف��ة �جله��ود و�لحرت�زي��ة �أما 
جه��از �لفح���س د�خل غرف��ة �لعزل 
لفحو�س��ات  تخ�سي�سه��ا  مت  �لت��ي 

."PCR فريو�س كورونا
و تكم��ن �خلطورة يف �سحب �لعينة يف 
�أوىل مر�حل فح�س �حلالت �مل�ستبه 
باإ�سابته��ا بفريو���س كورون��ا )كوفيد 
رئي�س  �مل�س��ري  ر�م��ي  يق��ول   -  )19
ق�س��م �لبيولوجيا �جلزيئي��ة بعيادة 
�لرمال - من غرفة �لعزل ،و �خلطورة 
�لكر عل��ى �لأخ�سائي �لذى يجل�س 
على جهاز �لفح�س، حمتميا مبالب�سه 
�ملخ�س�س��ة للوقاي��ة و�ل�سالم��ة �لتي 
حتميه م��ن فريو�س جمه��ول ، و��سفا 
�أ�سب��ه بال�س��ري يف  �خلدم��ة �ملقدم��ة 
حق��ل "�خلط��ر"؛ فاأمام��ه فريو���س ، 
ل جم��ال للخط��اأ، لال�ستهت��ار، لع��دم 
�لرتكي��ز، كونن��ا ن�ستخل���س يف جه��از 
خا�س �مل��ادة �جلينية م��ن �لفريو�س، 
مع��ه  نتعام��ل  لكنن��ا  حي��ا  ويك��ون 
باإج��ر�ء�ت �ل�سالمة بتغطية �جل�سم 
�لفريو���س  ي�س��ل  ل  حت��ى  بالكام��ل 
للجه��از �لتنف�سي، و�خلط��وة �لثانية، 
تتعل��ق بتح�س��ري م��و�د �لفح���س، ثم 

 )PCR( و�سعه��ا عل��ى ه��ذ� �جله��از
ومتابع��ة �لبيانات �ل�س��ادرة و�إخر�ج 
�لنتائ��ج وه��ذه �لعملي��ة ت�ستمر ملدة 

�ست �ساعات".
�لع��زل  غرف��ة  �أن  �مل�س��ري  يوؤك��د  و 
جمه��زة بنظ��ام مينع بخ��روج �لهو�ء 
م��ن �لغرف��ة لباق��ي �أج��ز�ء �ملختر، 
�سالم��ة  ت�سم��ن  مو��سف��ات  �سم��ن 
�لعامل��ن، م��زودة باأح��دث �لأجهزة 
�ملعمول بها عل��ى م�ستوى �لعامل، فيها 
نظ��ام هو�ئ��ي ل�سحب �له��و�ء يف حال 
�سكب��ت �أنبوب��ة فح�س عل��ى �لأر�س، 
موؤك��د� يف �لوق��ت ذ�ت��ه عل��ى تعقيم 
�لوعاء �لناق��ل للعينات قبل �دخاله 

لغرفة �لعزل و بعد �خر�جه منها .
طو�ق��م خمري��ة ترفع له��م �لقبعة 
لطامل��ا كان��و� يف خ��ط �لدف��اع �لأول 
ل�سالم��ة جمتمعه��م، �آث��رت �أن تكون 
مهامه��م  لتاأدي��ة  �خلط��ر  م��كان  يف 
�لن�ساني��ة �لت��ي �سكل��و� منه��ا ح�سنا 

منيعا لتقوي�س �نت�سار �لوباء.
ويتاب��ع �مل�سري خالل لق��اء �إعالمي، 
وه��و �أب لث��الث �أبن��اء �أ�سغرهم �ست 
�سنو�ت: "نعم��ل حتى منت�سف �لليل، 
من �ساعات �ل�سب��اح حتى �مل�ساء على 
مد�ر 12 �ساع��ة متو��سلة، ول نعرف 
�لن��وم �ل ل�ساع��ات قالئ��ل، لنبا�س��ر 
عملن��ا يف �لي��وم �لتايل وهك��ذ� باقي 
�لطو�ق��م �لعامل��ة يف غرف��ة �لع��زل 
�لت��ي �سارف��ت عل��ى �ل�سه��ر يف �سغط 

عمل، ل ترى �أطفالها، عد� عن �لقلق 
و�خلوف �لذي ينتابهم و ذويهم"

وحن��ن،  �س��وق  بعب��ار�ت  ويق��ول 
�حت�سانه��م  �أ�ستطي��ع  ل  �أطف��ايل 
كالع��ادة �ل بعدم��ا يت��م �ج��ر�ء كل 
مغادرت��ي  بع��د  �ل�سالم��ة  و�سائ��ل 
�ملخت��ر، ليتم ��ستكم��ال �لجر�ء�ت 
�لوقائية د�خل �ملنزل ليقابل �أبنائه 
موؤك��د�  �للم���س"،  "ممن��وع  بعب��ارة 
عل��ى �أن مهنتهم ه��ي �لخطر يف زمن 

�لكورونا.
عمل متو��سل

�أخ�سائي��ة  �أو�سح��ت  جانبه��ا،  م��ن 
"�سابري��ن  �جلزيئي��ة  �لبيولوجي��ة 
�لك��ردي" وه��ي �أم خلم�سة �أبن��اء، �أنها 
تعم��ل يف �ملخت��ر عل��ى م��د�ر �ل�ساعة 
و متت��د حت��ى �ساع��ات �لفج��ر �لوىل 
جميع��ا  �أعناقن��ا  يف  قائل��ة:" نحم��ل 
حم��ل �مل�سئولي��ة �ملهني��ة و�ملجتمعي��ة 
�سالم��ة  م��ن  �ملجتم��ع  �سالم��ة  لن 
يف  ،مع��رة  �أ�سحابه��ا  و  �لفحو�س��ات 
�لوقت ذ�ته عن قلقها و تخوفها �لكبري 
خا�سة عندما تكون �لعينة �يجابية و 
لتاأكي��د  �ط��ول  �ساع��ات  �ىل  حتت��اج 
بذل��ك  معلل��ة  �أخ��رى،  م��رة  �لفح���س 
�أن نتيج��ة �لفح���س ه��ي م�س��ري �ن�سان 
و�أمان��ة وعم��ال �إن�سانيا، فرغ��م �لتعب 
و�لإرهاق وبعدي ع��ن �أبنائي وعائلتي 

لكني �أقوم بخدمة �أبناء �سعبي ".
لل�سن��ة  تعم��ل  �لت��ي  "�سابري��ن" 

ق�س��م  يف  �لت��و�يل  عل��ى  �لثامن��ة 
كر�س��ت  �جلزيئي��ة  �لبيولوجي��ة 
�ملخت��ر  وتغ��ادر  للعم��ل،  وقته��ا  كل 
�أبنائه��ا  لتج��د  �للي��ل  منت�س��ف  يف 
نائم��ن وخا�س��ة �لأ�سغ��ر �سن��ا منهم 
�ل��ذي يغلب��ه �لن��وم و ل يتمك��ن م��ن 
روؤي��ة و�لدت��ه عل��ى �ل��دو�م، م�س��ري� 
�ىل �أنه��ا تتخ��وف و �بنائه��ا يف ح��ال 
طال��ت �لزم��ة �ن ل تقاب��ل عائلته��ا 
على مائدة �فطار رم�سان، �ىل جانب 
�أرغمته��ا  �لت��ي  �ملتدني��ة  �لرو�ت��ب 
عل��ى تقلي���س �حتياجاته��ا �ليومية 

و�ملعي�سية"
�جلن��ود  م��ن  و�ح��دة  "�سابري��ن" 
�لتحالي��ل  �أخ�سائ��ي  م��ن  �ملجهول��ن 
حياته��م  وهب��و�  �لذي��ن  �لطبي��ة 
خلدم��ة �بن��اء �سعبه��م كونه��م �لدرع 
�لو�ق��ي يف ه��ذه �ملحن��ة �لت��ي يعاين 

منها جميع دول �لعامل.

�أكدت "�سابرين" �أنها تقدم وزمالئها 
خدم��ة ودور� كب��ري�، �ل��ذي يالزم��ه 
�خل��وف و�لقل��ق خا�س��ة بع��د ظه��ور 
حالت يف غزة ووفيات بدول �لعامل، 
قائل��ة نحن نعم��ل يف د�ئرة مغلقة لو 
�سقطت و�حدة �سيك��ون �لو�سع �سعبا 

على �جلميع.
ب��وز�رة  �ملخت��ر�ت  د�ئ��رة  مدي��ر 
�ل��ذى  م�سته��ى  عمي��د  �أ.  �ل�سح��ة 
يتاب��ع �س��ري �لعمل من د�خ��ل �ملختر 

�لفج��ر  �ساع��ات  حت��ى  �ملرك��زي 
�لأوىل، �أك��د �أن �لأجه��زة �ملخري��ة 
�ملوج��ودة مميزة ومتط��ورة، وجتري 
فحو�سات متقدم��ة، كما �أن �لتقنيات 
�مل�ستخدم��ة حديث��ة ت�سم��ن ج��ودة 
�أخ�سائ��َي  �أن  �إىل  م�س��ري�  �لنتائ��ج"، 
تو��س��ل  عل��ى  باملخت��ر  �لتحالي��ل 
د�ئ��م م��ع زمالئه��م �لأخ�سائي��ن يف 
ر�م �هلل لتبادل �خل��ر�ت و�لزيار�ت 
�مل�سرتك��ة، و�أن �لعديد من خمتر�ت 
قطاع غزة كمختر جامعة �لأق�سى، 
وكلي��ة �لعل��وم و�لتكنولوجي��ا بخان 
�ملوؤ�س�س��ات  م��ن  و�لعدي��د  يون���س 
يف  �إمكانياته��ا  و�سع��ت  �لوطني��ة 
ت�س��رف  حت��ت  �لأجه��زة  جزئي��ة 

�لوز�رة.
�لو�س��ع  يف  �أن��ه  م�سته��ى  ويو�س��ح 
�لطبيع��ي، يف��وق ع��دد �لفحو�س��ات 
�لت��ي جتريه��ا �ل��وز�رة ع��ن 5 مليون 
تزي��د  �أن  ونتوق��ع  �سنوي��ا،  فح���س 
�لفحو�س��ات بامل�ست�سفي��ات يف �لو�سع 
�لع��بء  �سيزي��د  بالت��ايل  �حل��ايل، 
�ملرتتب على �لعم��ل د�خل خمتر�ت 

وز�رة �ل�سحة".
ُتق��دم  �أن خدم��ة �ملخت��ر�ت  يذك��ر 
فمنه��ا  رئي�سي��ة،  �د�ر�ت  ث��الث  يف 
بامل�ست�سفي��ات،  خدم��ات  ُيق��دم  م��ا 
ومنه��ا يف �لرعاي��ة �لولية مب��ا فيها 
خمتر لل�سح��ة �لعامة لفح�س �ملياه 
و�لأطعمة، وثالثها �ملختر �ملركزي.

الطواقم المخبرية الدرع الواقي في زمن الكورونا
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غزة- �لر�أي
ي�سح��ب  بح��ذر  "�لع��زل"..  غرف��ة  د�خ��ل 
�لأخ�سائي ه��اين �ملقيد �لعينة يف �أوىل مر�حل 
فح���س �حل��الت �مل�ستب��ه باإ�سابته��ا بفريو���س 
كورون��ا )كوفي��د 19( و�أخطره��ا حي��ث يك��ون 
��ًا و�خلط��ورة عالية يجل���س �أمام  �لفريو���س حيَّ
جهاز �لفح���س، حمتميا مبالب���س طبية بي�ساء 
خا�س��ة تغطيه م��ن �أ�سفل �لقدم لأعل��ى �لر�أ�س 
متن��ع ت�سل��ل �لفريو�س م��ن �أي منف��ذ، �إجر�ء�ت 
�ل�سالمة و�لوقاية هنا عالية، �خلدمة �ملقدمة 
�أ�سبه بال�سري يف حقل "�خلطر"؛ فاأمامه فريو�س 
لع��دم  لال�ستهت��ار،  للخط��اأ،  جم��ال  ل  حمت��ال، 

�لرتكيز.
باإج��ر�ء�ت وقاية عالية يتعاملون مع كل عينة 
بن ع�سر�ت �لفحو�سات على �أنها م�سابة، وهذ� 
م��ا يدفعه��م لزي��ادة �لنتب��اه، بقرب��ه حت�س��ر 
�لفح���س  م��و�د  �لطيب��ي  �أح��الم  �لأخ�سائي��ة 
معقم��ة،  ظ��روف  �سم��ن  بالفريو���س  �خلا�س��ة 
باملتابع��ة  تق��وم  �لأخ�سائي��ة عه��ود �سر�س��ور 
م��ع �أجه��زة �لفح���س يف �ملرحلة �لأخ��رية قبل 
ظه��ور �لنتائ��ج.. هك��ذ� يعمل��ون يف �أح��د �أك��ر 
�لأماك��ن ح�سا�سية يف خمت��ر �لفح�س �ملركزي 
ب��وز�رة �ل�سح��ة حتدي��د� بق�س��م " �لبيولوجيا 

�جلزيئية"، ر�سدنا ظروف �لعمل فيه.
ع��دوى" تنبه��ك  منطق��ة  �لدخ��ول..  "ممن��وع 
خمت��ر  ب��اب  عل��ى  �ملل�سق��ة  �للوح��ة  ه��ذه 
�لفح���س �ملرك��زي يف �لطاب��ق �لثال��ث بعي��ادة 
�لرم��ال مبدين��ة غ��زة، بامل��رة �لأوىل ث��م جتد 
�لعبارة ذ�تها على ب��اب ثان وثالث يقابلك قبل 
�أن ت�سل �إىل غرفة "�لعزل" بق�سم "�لبيولوجيا 

�جلزيئية".
يخرج ف�سل بهل��ول )�إد�ري بوز�رة �ل�سحة( من 
تل��ك �لغرف��ة وه��و يحم��ل �سندوًق��ا بال�ستيكًيا 
ف�سًي��ا مي�سك��ه بي��ده بو��سط��ة حب��ل، مرتدي��ا 
قف��از�ت وكمام��ة ورد�ء �أبي�س، بع��د �أن �أح�سر 
عين��ة للفح���س م��ن فريو���س "كورون��ا"؛ �لتقط 
�أنفا�س��ه! وب��د� يف عجل��ة، توق��ف للحظ��ة... 
وبينم��ا هو على تلك �لهيئة قال ونظره لالأ�سفل 
جت��اه �ل�سن��دوق: "�إننا ن�سع عين��ة �لفح�س يف 
غ��الف نايلون وحاوي��ة بال�ستيكية، ث��م تو�سع 

بال�سندوق".
�سع ي��ده على �ل�سندوق �لف�س��ي: "هذه ثالجة 
ت�سمن �سالمة �لعين��ة، كله �آمن، ل يوجد خوف 

لأننا نتبع �إجر�ء�ت �ل�سالمة".

غرفة العزل
�لبيولوجي��ا  ق�س��م  �أخ�سائ��ي  ��سطحبن��ا، 
�جلزيئي��ة هاين �ملقيد �إىل د�خل غرفة �لعزل، 
كان مهند�س��ون يتفق��دون �لأجه��زة، تفا�سي��ل 
�مل��كان جتعل��ك ت�سع��ر بالرهب��ة رغًم��ا عن��ك، 
يتوقف عند جه��از ي�سبه �ل�سندوق على طاولة 
بد�خ��ل �أنابي��ب يعزله��ا زجاج، وبينم��ا هو على 
تل��ك �لهياأة ق��ال: "�لتعام��ل �خلطر يك��ون هنا 
باملرحل��ة �لأوىل لأننا ن�ستخ��رج يف هذ� �جلهاز 
�مل��ادة �جلينية من �لفريو���س، ويكون حيا لكننا 
بتغطي��ة  �ل�سالم��ة  باإج��ر�ء�ت  مع��ه  نتعام��ل 
 "N95" وكمام��ة  نظ��ر�ت،  و�رت��د�ء  �جل�س��م، 

حتى ل ي�سل �لفريو�س للجهاز �لتنف�سي".
ينتق��ل جله��از �أ�س��ود �لل��ون حدي��ث �ملو��سف��ات 
و�سا�س��ة،  بحا�س��وب  مت�س��ل  �لغرف��ة  بد�خ��ل 
وبد�خل��ه �أنابي��ب خلف عازل زجاج��ي، يو��سل 
�ل�سرح: "�خلطوة �لثانية، تتعلق بتح�سري مو�د 
 )PCR( لفح���س، ثم و�سعها عل��ى هذ� �جلهاز�
ومتابع��ة �لبيان��ات �ل�س��ادرة و�إخ��ر�ج �لنتائ��ج 

وهذه �لعملية ت�ستمر ملدة �ست �ساعات".

يف��رد �ملقي��د ذر�عي��ه، م��ار� بنظ��رة وحرك��ة 
يق��ول  بالغرف��ة،  �لأدو�ت  كل  عل��ى  �سريع��ة 
�لأخ�سائ��ي �ل��ذي يعم��ل هن��ا من��ذ 11 عاًم��ا: 
بخ��روج  مين��ع  بنظ��ام  جمه��زة  هن��ا  "�لغرف��ة 
�لهو�ء من �لغرفة لباق��ي �أجز�ء �ملختر، �سمن 
م��زودة  �لعامل��ن،  �سالم��ة  ت�سم��ن  مو��سف��ات 
باأح��دث �لأجه��زة �ملعم��ول به��ا عل��ى م�ست��وى 
�لع��امل، فيها نظام هو�ئي ل�سحب �لهو�ء يف حال 

�سكبت �أنبوبة فح�س على �لأر�س.

حالة طوارئ
"حال��ة ط��و�رئ" حقيقي��ة معلن��ة هن��ا تر�ها 
و��سح��ة �أمام��ك د�خ��ل �ملخت��ر، ت��رى حرك��ة 
غرف��ة  م��ن  يتنقل��ون  �سريع��ة،  �لأخ�سائي��ن 
�لأور�ق،  �لأجه��زة،  م��ن  يتاأك��دون  لأخ��رى، 
مو�د �لفح���س، ل يوجد وقت فر�غ لديهم حتى 
لحت�س��اء كاأ�س م��ن �لقه��وة؛ ب�سعوب��ة �أذن لنا 
مقابالته��م، حت��ى �ملقابالت متت وه��م يتابعون 

�أعمالهم.
"�لبيولوجي��ا  ق�س��م  �إىل  تتج��ه  �لأنظ��ار  كل 
�جلزيئية" د�خل �ملختر "�ملركزي"، من د�خل 
غرف��ة �لعزل، ل يخف��ي �ملقي��د: "عندما نوؤدي 
�ل��دور ن�سع��ر باخلط��ر، فاملوظف �ل��ذي يتعامل 
م��ع �لفريو���س �أك��ر �سخ���س عر�س��ة لالإ�سابة، 
يف �لنهاي��ة ه��ذ� دورن��ا وتو�جدن��ا هن��ا لنوؤديه 
ونتعام��ل مع��ه كم��ا تعاملن��ا م��ع كل �لفريو�سات 

�ل�سابقة".
بع��د ظه��ور �لفريو�س بد�أ �ملخت��ر حالة طو�رئ 
لكاف��ة �لعامل��ن، يق��ول �ملقي��د: "نعم��ل حت��ى 
منت�س��ف �للي��ل، �أول �أم���س د�وم��ت م��ن �ل�سباح 
حتى �لعا�سرة م�س��اًء، منت عدة �ساعات، وعدت 
للعمل يف �ليوم �لتايل �ل�ساعة �ل�سابعة �سباحا، 

نعمل حاليا 12 �ساعة متو��سلة".
"�أم�سينا 16 يوًما يف �سغط عمل، نرى �أطفالنا 
باخل��وف  ن�سع��ر  لأنن��ا  قلي��ال، يخاف��ون علين��ا 
وم��ن �لطبيع��ي �أن ي�سله��م �لقلق"، م��ا قاله هنا 

يجعلك تتوقف عند حجم دورهم.
يف د�خ��ل �لغرف��ة �ملج��اورة لغرف��ة "�لع��زل"، 
تتنق��ل �أخ�سائية �لتحالي��ل �أحالم �لطيبي بن 
�لأنابي��ب،  �لغ��رف، تتفق��د �لأجه��زة، وبع���س 
و�أور�ق وملف��ات، كانت �ل�ساع��ة �لو�حدة ظهر� 
حلظ��ة و�سولنا، �ساعة �ل�سف��ر لو�سول �لعينات 
وبدء �لفح���س �قرتبت؛ �لإرهاق ر�سم خطوطه 

وترك �أثر� على مالحمها.
�سبقت �بت�سام��ة فردت وجنتيه��ا �سوتها، حترر 
كلماته��ا "جئ��ت للمختر كم�ساع��دة من خمتر 
�آخ��ر لل��وز�رة، ك��وين عمل��ت �سابق��ا في��ه، نعمل 
على مد�ر �ل�ساع��ة، �سباحا، بعد �لظهر، ويف �أي 
وقت ميك��ن ��ستدعاوؤن��ا )..( نق�س��ي �أحيانا من 
�ل�سب��اح حتى �لعا�سرة م�ساًء يف �أوقات �لطو�رئ 
�حلالي��ة، و�لدف��ع هن��ا �أننا نحم��ل �أمانة وعمال 
�إن�ساني��ا، فرغم بعدي عن �أبنائي وعائلتي لكني 
�أقوم بخدمة وطني و�لإن�سانية جمعاء، فنقدم 

دور� كبري� يف ذلك".

الصحة ال تعرف اإلجازة
بفح���س  تعمل��ن  �أن��ك  �أطفال��ك  �أيع��رف 
"�لكورون��ا"!؟ �ل�سحك��ة �لت��ي �أخرجته��ا هن��ا، 
�أك��ر:  ف�س��رت  لكنه��ا  �لإجاب��ة،  �خت�س��رت 
"�سحيح؛ يعرفون و�أنني معر�سة للخطر، د�ئما 
يدعون يل: "�هلل يحميك يا ماما"، لكننا عملنا 
يف �حل��روب قب��ل ذل��ك و�عت��د�ء�ت �لحت��الل 
عل��ى غ��زة، وز�رة �ل�سح��ة �لوحي��دة �لت��ي ل 

تعرف �لإجاز�ت".
يذكره��ا �ل��كالم مبوقف عائلي طري��ف: "�بني 

�ل�سغ��ري عبد �لرحم��ن يقول يل: مام��ا؛ كورونا 
�أولدي  لأن  عن��ك،  هبع��د  م���س  كورون��ا  م���س 
�لأربعة �أحياًنا يخاف��ون �لقرت�ب مني بالبيت 

كوين �أعمل هنا".
تدف��ع �أحالم �سريب��ة عملها بفح���س �لكورونا، 
بعالقاته��ا �لجتماعية مع �آخرين يعتقدون �أن 
هن��اك خطًر� عل��ى حياتهم من ناحيته��ا، لكنها 
ت�س��رح له��م �أنه��ا تتب��ع كل �إج��ر�ء�ت �لوقاي��ة 

و�ل�سالمة".
بالأ�س��ف:  م�سك��ون  ب�س��وت  كفيه��ا  تف��رد 
ندفعها حاليا  ه��ذه �سريب��ة  �لآن  "لالأ�س��ف!.. 
�أو�جهه��ا يف �لعائل��ة، رمب��ا هن��اك م��ن يخافون، 
مبج��رد معرف��ة �أنن��ي �أ�ستغ��ل بفح���س فريو�س 
عل��ى  هن��اك خط��ًر�  �أن  "�لكورون��ا" يعتق��دون 
حياته��م من ناحيتي، لكننا ن�س��رح لهم �أننا نتبع 

كل �إجر�ء�ت �لوقاية و�ل�سالمة".
�أثن��اء �إجابته��ا تعل��و وجهه��ا �بت�سام��ة تغافلها 
ع��ن �لتع��ب �ل��ذي ي�ستوطن مالحمه��ا: "�سحيح 
�أن��ك تتعام��ل بحذر، لك��ن ل يوجد خ��وف، نحن 
نتعام��ل مع كل عينة على �أنه��ا م�سابة بفريو�س 
"كورون��ا"، لذل��ك نرت��دي لبا�س��ا كام��ال، نعقم 

�ملكان".
لأجل خدم��ة �إن�سانية تر�ها كبرية جًد�؛ تدفع 
�أحالم �سريبة من وقتها، تتفهم خوف �لآخرين 
حت��ى �أبنائه��ا �لقرت�ب منه��ا، تفتخ��ر بنف�سها 
لأنه��ا جزء من عم��ل ت�سلط علي��ه كل �لأ�سو�ء 
حالي��ا، ل تاأب��ه ب�ساع��ات �ل��دو�م �ملتاأخ��رة، ف� 
"لأج��ل �لوطن كل �س��يء يقدم ب�سعادة ور�سا" 

كما تقول.
 يف غم��رة �لن�سغ��ال مل ت�ستط��ع �أح��الم حت��ى 
�سرقة دقائق من وقتها للذهاب لتهنئة و�لدتها 
تل��ك  عن��د  �سوته��ا  رح��ال  يح��ط  �لأم،  بي��وم 
�ملنا�سب��ة: "يومه��ا كن��ت من�سغلة ج��ًد� بفح�س 
هاتفي��ة  ر�سال��ة  �أر�سل��ت  �إلين��ا،  وردت  عين��ات 
�إليها للتهنئ��ة و�لعتذ�ر عن زيارتها"، �أخرجت 
هاتفه��ا عل��ى عجال��ة، حتاول �لبح��ث على ن�س 
�لر�سال��ة لكنه��ا تاه��ت ب��ن ع�س��ر�ت �لر�سائ��ل 

�لت��ي تريد �لطمئنان عليه��ا من �أفر�د �لعائلة، 
وقال��ت: "رّدت �أم��ي بر�سال��ة �أخ��رى تتمن��ى �أن 

يحميني �هلل، تقدر �أنني يف علم وجهد".
�أطفال بينهم بنت و�حدة؛ هناك  �أربعة  "لدي 
�أع��ود  �أفتقده��م فحينم��ا  �سريب��ة ل��كل عم��ل 
متعب��ة �أجدهم ينتظرونن��ي للحظات، ثم نخلد 
للن��وم، و�أ�ستيق��ظ يف �ل�سب��اح وه��م نائم��ون"، 
هك��ذ� مي�س��ي �أخ�سائي��و �لتحالي��ل �أوقاتهم، يف 
معركته��م �حلالية مع �لفريو���س، يبذلون جهًد� 
كب��رًي� وعمال م�سنًيا لتقدمي �خلدمة، يو�جهون 

خطر �نتقال �لعدوى.

20 عامًا من العمل
بد�خ��ل �إحدى غرف �ملختر، تنهمك �أخ�سائية 
�أور�ق  حت�س��ري  يف  �سر�س��ور،  عه��ود  �لتحالي��ل 
وملفات عل��ى مكتبها، فمنذ ع�سري��ن عاًما تعمل 
بغزة، يوميا تاأتي لدو�مها من منطقة دير �لبلح 
و�س��ط قطاع غ��زة، ت�سرق عيناه��ا قبل �ل�سم�س 
فجًر� حت�سر نف�سها وتنطل��ق �إىل �ملختر ليبد�أ 
دو�مه��ا �ل�ساع��ة �ل�سابع��ة و�لن�س��ف �سباحا يف 
�لو�سع �لطبيعي، لكنه��ا �ليوم ت�سطر للتاأخر يف 
جدول "�لطو�رئ" كح��ال زميلتها �أحالم وبقية 

�لأخ�سائين.
بعدم��ا ��ستقبلتن��ا بوج��ه طل��ق، و�بت�سام��ة مل 
ت�ستطع �إخفاء �آث��ار �جلهد و�لتعب على وجهها، 
�لتنهي��دة �لت��ي خرج��ت م��ن حنجرته��ا ترحل 
لتل��ك �لأيام �ملحملة باملعان��اة، تنب�س بتفا�سيل 
�لذ�ك��رة: "من��ذ 20 عاًم��ا �أعم��ل هن��ا، ع�س��ت 
�أق�س��ي  �أي��ام �لحت��الل، كن��ت  ف��رت�ت �سعب��ة 
�ساعات على �حلو�جز حتى �أ�سل لعملي �أو �أعود 
لبيت��ي، �أحيانا �أن��زل ل�ساطئ �لبح��ر �أ�سري عدة 
كيلو مرت�ت كي �أجتاوز �حلاجز، مر�ت عدة بتنا 
ليوم��ن �أو ثالثة على �حلو�جز خ��الل �لعودة، 

لكن ومع ذلك �أحب عملي و�أد�ء و�جبي".
عه��ود ه��ي �لأخ��رى تدف��ع �سريب��ة مو�جه��ة 
"كورون��ا" يف عالقاته��ا �لجتماعية، ل تخفي 
ذل��ك متفهمة �لأمر: "�حلقيق��ة �أهلي يخافون، 

خا�س��ة حينم��ا عرف��و� ظه��ور ح��الت م�ساب��ة 
بالفريو���س قمنا بفح�سها هن��ا باملختر؛ �أ�سئلة 
كثرية طرحوها حول ط��رق تعاملنا و�إجر�ء�ت 
باللبا���س  �س��وري  �ساه��دو�  مل��ا  لك��ن  �حلماي��ة، 
�خلا���س �لطبي، �سع��رو� بالطمئنان )..( �أهلي 
يفتقدونن��ي �لآن، لكنه��م ل ينام��ون �إل حينم��ا 
�أ�س��ل �لبي��ت حتى ل��و ع��دت �ل�ساع��ة �لعا�سرة 

م�ساًء".
توقف��ت برهة عن �لكالم، �سلمت لرئي�س �لق�سم 
بع���س �لأور�ق، نظ��رت باجت��اه غرف��ة �لع��زل، 
ث��م �أحل��ق �سوته��ا نظرته��ا: "�سعور �لعم��ل هنا 
يف �لأوق��ات �حلالي��ة خمتلف، ن�سع��ر �أننا نوؤدي 
خدمة ودوًر� كبرًي�، ويف ذ�ت �لوقت �خلوف و�رد 
خا�س��ة �أن هن��اك وفي��ات حتدث ب��دول �لعامل، 
لك��ن دورن��ا حماي��ة �جلمي��ع، فنح��ن نعم��ل يف 
د�ئ��رة مغلقة لو �سقطت و�ح��دة �سيكون �لو�سع 
�سعب��ا على �جلميع، �سابق��ا تعاملنا مع فريو�سات 
مثل �نفلون��ز� �لطيور، �خلنازير، وغريها، و�لآن 
نتع��رف على ب�سمة فريو���س كورونا، �لتي تظهر 

بالتحاليل".
بينم��ا كان مدير ع��ام �لإد�رة �لعامة للخدمات 
�أمي��ن  د.  �ل�سح��ة،  ب��وز�رة  �مل�سان��دة  �لطبي��ة 
�حللب��ي من�سغ��ال يف تلق��ي �ت�س��الت، ومتابع��ة 
يخت���س  �ملرك��زي  �ملخت��ر  �إن"  �لعم��ل،  �س��ري 
بتق��دمي فحو�سات خمرية نوعي��ة، جزء منها 
"�لكورون��ا"،  ومنه��ا  �لفريو�سي��ة  �لفحو�س��ات 
�لبني��ة للمخت��ر عل��ى م�ست��وى ع��ال، �أجرين��ا 
م��ع بد�ي��ة �لأزم��ة  �إ�سافي��ة علي��ه  تعدي��الت 
ليتو�ف��ق م��ع معاي��ري منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملية 
يت��م  �لت��ي  �لأجه��زة  بال�سالم��ة،  يتعل��ق  فيم��ا 
�لفح���س عليه��ا تعم��ل بكف��اءة و�لطاقم مدرب 

على م�ستوى عال".
ح�سبم��ا يذك��ر �حللب��ي، دع��م �ملخت��ر �لطاقم 
باأخ�سائ��ي حتالي��ل طبي��ة، و�أن �ملخت��ر جاهز 
للقي��ام بال��دور �ملطلوب من��ه، وكذل��ك �لعاملن 
فيه، م�س��ري� حلاجتهم لنحو �ألف��ي عينة فح�س 
�ملر�ح��ل،  م��ن  مرحل��ة  يف  للتعام��ل  �لفريو���س 
خا�س��ة �أن �لكمي��ة �حلالي��ة �ملوج��ودة تكف��ي 

خلم�سن عينة.

تبادل خبرات
د.  �ل�سح��ة  ب��وز�رة  �ملخت��ر�ت  د�ئ��رة  مدي��ر 
عمي��د م�سته��ى يومًي��ا ي��زور �ملخت��ر للتاأكد من 
�س��ري �لعمل، يق��ول: "د�ئ��رة �ملخت��ر�ت ت�سمل 
�أربعة �أق�س��ام رئي�سية، جزء منها يقدم خدمات 
بامل�ست�سفي��ات، ولدينا 37 خمت��ر� يف �لرعاية 
لفح���س  �لعام��ة  لل�سح��ة  وخمت��ر  �لأوىل، 
�ملي��اه و�لأطعم��ة، و�خلدم��ة �لثالث��ة �ملخت��ر 

"�ملركزي".
جن��ري  ممي��زة،  لدين��ا  "�لأجه��زة  و�أ�س��اف: 
�مل�ستخدم��ة  �لتقني��ات  متقدم��ة،  فحو�س��ات 
حديث��ة ت�سمن ج��ودة �لنتائج"، م�س��ري� �إىل �أن 
�أخ�سائ��َي �لتحاليل باملختر عل��ى تو��سل د�ئم 
م��ع زمالئه��م �لأخ�سائي��ن يف ر�م �هلل لتب��ادل 
�لعدي��د  و�أن  �مل�سرتك��ة،  و�لزي��ار�ت  �خل��ر�ت 
م��ن خمت��ر�ت قط��اع غ��زة كمخت��ر جامع��ة 
�لأق�س��ى، وكلي��ة �لعل��وم و�لتكنولوجي��ا بخ��ان 
يون���س و�لعديد من �ملوؤ�س�س��ات �لوطنية و�سعت 
�إمكانياته��ا يف جزئي��ة �لأجه��زة حت��ت ت�سرف 
�لوز�رة. يف �لو�سع �لطبيعي، تبعا لكالم م�ستهى، 
يفوق عدد �لفحو�سات �لتي جتريها �لوز�رة عن 
5 مليون فح�س �سنويا، مردفا: "نتوقع �أن تزيد 
�لفحو�س��ات بامل�ست�سفي��ات يف �لو�س��ع �حل��ايل، 
بالت��ايل �سيزي��د �لع��بء �ملرتت��ب عل��ى �لعم��ل 

د�خل وز�رة �ل�سحة".

أخصائيو "البيولوجيا الجزيئية".. العمل في "حقل الخطر"
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غزة-�لر�أي-فل�سطن عبد �لكرمي
بغ��زة  �ل�سح��ة  وز�رة  تت��و�ن  مل 
ب��كل طو�قمه��ا وكو�دره��ا �لطبي��ة 
وحكم��اء  وممر�س��ن  �أطب��اء  م��ن 
و�سائق��و ��سعاف يف مو�جه��ة �لوباء 
�لعامل��ي" فريو�س كورونا"، ومنعه من 

�لقرت�ب من قطاع غزة.
�لت��ي  �جله��ود  تل��ك  م��ن  وبالرغ��م 
تق��وم بها �ل�سح��ة من خ��الل بع�س 
�أن  �إل  �ملح��دودة،  �لإمكاني��ات 
�حل�س��ار �ملفرو�س عل��ى �لقطاع منذ 
�أثقل كاهلها  �لتو�يل  14 عاما على 
�لأزم��ات  م��ن  �لكث��ري  مو�جه��ة  يف 
�حلياتي��ة �لتي تربع��ت على عر�س 
�سيك��ون  كي��ف  ف��اإذً�  غ��زة،  �أه��ايل 
ح��ال وز�رة �ل�سح��ة يف ظ��ل �نت�سار 
وب��اء عامل��ي مل تتمك��ن دول عظمى 
حت��ى  حما�سرت��ه  م��ن  متح�س��رة 

�للحظة.

هشاشة القطاع الصحي
ومن��ذ منت�سف ع��ام 2007 فر�ست 
�لإ�سر�ئيل��ي  �لحت��الل  �سلط��ات 
ح�س��ار� عل��ى قط��اع غ��زة و�زد�دت 
يف ت�سدي��د خناقها من خالل �غالق 
�ملعاب��ر و�حل��دود وهو ما �س��َل كافة 

نو�ح��ي �حلياة، وبالت��ايل كان �سببا 
يف �له�سا�س��ة و�لفق��ر �ل��ذي يع��اين 

منهما �لقطاع �ل�سحي.  
�ل�سح��ة  منظم��ة  �ع��الن  وعق��ب 
�لعاملية فريو���س كورونا وباء عامليا، 
دف��ع ه��ذ� �لأم��ر �لعدي��د م��ن دول 
�لع��امل �ىل �ع��الن حال��ة �لطو�رئ 
عل��ى  �لوقاي��ة  �إج��ر�ء�ت  و�تخ��اذ 
حج��ر  مر�ك��ز  وجتهي��ز  �لأر���س، 

�سحي، �إ�سافة �ىل �حلجر �ملنزيل.
وباإمكاني��ات متو��سع��ة وحم��دودة، 
حول��ت وز�رة �ل�سح��ة بغ��زة بع���س 
�ملد�ر���س ملر�كز حجر �سحي ووفرت 
فها م��ا ميكن توفريه، وه��و �أق�سى ما 
ميك��ن �أن تقدمه �ل�سحة للمو�طنن 
�لذي��ن يعي�س��ون حتت �سق��ف ح�سار 

جائر.
 ويف ظ��ل تف�س��ي فريو���س كورونا يف 
دول �جل��و�ر، ووجود بع�س �حلالت 
�مل�ست�سفي��ات  تفتق��ر  �لقط��اع،  يف 
�ىل  بغ��زة  �ل�سحي��ة  و�ملر�ك��ز 
�لعدي��د م��ن �مل�ستلزم��ات �لأ�سا�سية 
�لتي يفرت���س تو�جده��ا يف �ملر�فق 
�ل�سحي��ة، ناهي��ك عم��ا تع��اين منه 
تل��ك �ملر�ف��ق من عج��ز كب��ري �سو�ء 
على �ل�سعي��د �للوجي�ست��ي �ملرتبط 

بتقدمي �لرعاية �ل�سحية للمر�سى، 
�أو عل��ى �سعيد �ل��كادر �لطبي �لقادر 

على �لتعامل مع �لأوبئة.
ويع��اين �لقط��اع �ملحا�سر من��ذ عام 
جم��ال  يف  ع��ام  �سع��ف  م��ن   2007
تق��دمي �خلدم��ات �ل�سحي��ة ونق�س 
�لطبي��ة  و�مل�ستهل��كات  �لأدوي��ة  يف 
 ،45% �إىل  ت�س��ل  عج��ز  بن�سب��ة 
�ىل جان��ب نق���س 150 �سنف��ا م��ن 
وز�رة  تقدي��ر  بح�س��ب  �لأدوي��ة، 

�ل�سحة بغزة.

أزمة خانقة
وكي��ل وز�رة �ل�سح��ة يف قط��اع غزة 
يو�س��ف �أبو �لري�س، �أك��د �أن �لوز�رة 
تو�ج��ه حتدي��ا كب��ري� وه��و �ل��كادر 
�لب�سري �ل��ذي يتابع مع �ملحجورين 
حي��ث يتعر���س ه��و �لآخ��ر للحجر 
كل  يف  �لوقائ��ي،  للع��زل  وبعده��ا 
مر�ك��ز �حلج��ر �ملختلف��ة، وبالتايل 
هذ� يو�سع د�ئرة �لعجز يف �ملنظومة 

�ل�سحية.
وق��ال ": �إن وز�رة �ل�سح��ة تو�ج��ه 
تناق���س  ج��ر�ء  خانق��ة  �أزم��ة 
و�لتجهي��ز�ت  �لدو�ئي��ة  �ملقوم��ات 
�لوقاي��ة  وم�ستلزم��ات  �لطبي��ة 

و�أجه��زة  �ملخري��ة  و�لفحو�س��ات 
�لتنف�س �ل�سناعي".

وز�رة  نا�س��دت  �لإط��ار،  نف���س  ويف 
�ل�سحة يف غزة، �ملوؤ�س�سات �لدولية 
لتلبية �حتياج��ات �لقطاع �ل�سحي، 

ملو�جهة فريو�س كورونا.
و�أكدت �ل��وز�رة وجود نق�س حاد يف 
عدد غرف �لعناية �ملركزة و�أجهزة 
�لتنف���س �ل�سناعي �لالزمة ملو�جهة 
يف  تف�سي��ه  ح��ال  كورون��ا،  فريو���س 

�لقطاع.

100جهاز تنفس
وق��ال �لناطق با�سم �ل��وز�رة �أ�سرف 
�لتنف���س  �أجه��زة  �إن  �لق��درة:" 
�ل�سناع��ي و�أ�س��رة �لعناي��ة �ملركزة 
�ملتوفرة ت��كاد تكفي حاجة �ملر�سى 
ط��ارئ  ب�س��كل  ونحت��اج  �ليومي��ة، 
جه��از   100 توف��ري  �ىل  وعاج��ل 
تنف���س �سناعي و140 �سرير عناية 

مركزة ملو�جهة فريو�س كورونا".
و�أ�ساف يف موؤمتر �سحفي بغزة:" �إن 
مقومات �ل��وز�رة �ل�سحية حمدودة 
ج��دً�، وم��ا و�سلن��ا م��ن م�ساعد�ت ل 

ت�سعفنا يف مو�جهة �جلائحة".
وتاب��ع:" �إن "نظام �لرت�سد �لوبائي 

�أ�سه��م يف �كت�ساف �حل��الت �مل�سابة 
عليه��ا،  �لأعر����س  ظه��ور  دون 
�لج��ر�ء�ت  �سالم��ة  يوؤك��د  مم��ا 
�لحرت�زية �ملتخذة ومل ت�سجل �أي 

�إ�سابة د�خل قطاع غزة
و�أك��د �أن م��ا مت �إر�ساله م��ن ر�م �هلل 
ه��و 1500 �أنب��وب ل�سح��ب �لعينات 
ميك��ن  ول  دولر   4000 ب���  تق��در 
�ل�ستف��ادة منه��ا دون �إر�س��ال م��و�د 

�لفح�س �ملرتبطة بها.
وكان��ت وز�رة �ل�سح��ة �لفل�سطينية 
ن��د�ء  ق��د وجه��ت  يف قط��اع غ��زة، 
��ستغاث��ة بحاجته��ا �إىل 23 ملي��ون 
دولر ب�س��كل عاج��ل، يف ��ستجاب��ة 
�أوىل حلاجة �لقطاع خالل مو�جهة 
�حل�س��ار  �أن  �إىل  لفت��ة  �لكورون��ا، 
�لإ�سر�ئيل��ي �مل�ستمر من��ذ 14 عامًا 

�أدى لإنهاك �لنظام �ل�سحي.
�ملعني��ة  �ل��وز�رة �جله��ات  وطالب��ت 
و�ملوؤ�س�س��ات �لإن�ساني��ة و�لغاثي��ة 
�لدولية بتحمل م�سوؤولياتها يف دعم 
�حتياجات غزة �لطارئة و�لعاجلة 
ملو�جهة فريو�س كورونا من �لأدوية 
وم�ستلزم��ات  �لطبي��ة  و�مل�ستهل��كات 
�لوقاي��ة ول��و�زم �ملخت��ر�ت وقطع 

غيار �لجهزة �لطبية.

بحاجة لـ 100 جهاز تنفس

القطاع الصحي بغزة يستصرخ إنسانية العالم لمواجهة كورونا
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غزة – �لر�أي:
�أك��د وكي��ل وز�رة �ل�سحة يف قطاع غزة يو�س��ف �أبو �لري�س، �إن 
�لطو�ق��م �لطبي��ة عملت بكامل طاقتها م��ن جتنب �لدخول يف 

د�ئرة تف�سي فريو�س "كورونا".
وق��ال: "وز�رة �ل�سح��ة ه��ي يف طليعة ه��ذ� �مل�سه��د للدفاع عن 
�سح��ة و�سالم��ة �ملجتمع و�جلميع على قدر كب��ري من �مل�سئولية 

يف تقدمي �لرعاية �ل�سحية لأبناء �سعبنا".
ون��وه �إىل �أن��ه مت عق��د لق��اء�ت مكثفة م��ن قبل �ل��وز�رة بعيد 
تف�س��ي �ملر���س يف �ل�س��ن، حي��ث مت ت�سكي��ل جل��ان متخ�س�سة 
�تخ��ذت �لعديد من �ل�سيا�س��ات و�لج��ر�ء�ت لتعظيم مرحلة 

�جلهوزية و�ل�ست�سعار �ملبكر".
�لعم��ل �حلكوم��ي لتخ��اذ  م��ع كل مكون��ات  "عملن��ا  و�أ�س��اف 
�لجر�ء�ت �لتي تتالءم مع �حلالة �مليد�نية لهذ� �لفايرو�س"، 
مبين��ًا �أن تقارير متابعة �نفاذ �حلجر �ملنزيل، دفع �إىل تطبيق 

�حلجر �لإلز�مي لكافة �لعائدين �إىل قطاع غزة.
وتاب��ع "طو�قمن��ا �لطبي��ة عمل��ت عل��ى �ملعاب��ر يف ف��رز كاف��ة 
�لعائدي��ن �إىل قطاع غزة م��ع بد�ية تطبيق �حلجر �ل�سحي يف 

مركز �حلجر مبعر رفح، و�حلجر �ملنزيل".
و�س��دد عل��ى �أن �ملنظوم��ة �ل�سحية يف غزة وقع��ت حتت عبء 
�حل�س��ار �لظامل �ملمت��د منذ ١٤عامًا، حيث وج��دت نف�سها �أمام 

هذ� �لتحدي �جلديد و�ل�سعب.

أبو الريش: بذلنا كامل 
طاقتنا لتجنيب غزة 
دائرة تفشي "كورونا"

غزة-�لر�أي- ملكة �ل�سريف
بالك عل��ى حالك"  دي��ر  بابا  ي��ا  "�أمان��ة 
دم��وع وود�ع و�أدعي��ة يومية م��ن �طفايل 
يتمث��ل  و�ل��ذي  عمل��ي  �ىل  ذهاب��ي  قب��ل 
ب�سح��ب �لعينات من �حل��الت �لتي ي�ستبه 
لفريو���س  م�سابه��ة  باأعر����س  باإ�سابته��ا 

"كورونا".
�لع�س��ويل  ح�س��ام  د.  �لأوبئ��ة  �أخ�سائ��ي 
و�ل��ذي يعمل �سمن طاق��م �لطب �لوقائي 
ل��وز�رة �ل�سح��ة، يق��ول: "طبيع��ة عملنا 

هي �حلفاظ على �سحة �ملو�طنن وتوفري 
�لم��ن �ل�سح��ي له��م تتطلب من��ا �حلر�س 
�لز�ئ��د و�لدقة وخا�سة �ننا نقوم ب�سحب 
�لعين��ات م��ن �حل��الت عن طري��ق �لنف 
وهي بحاجة �ىل خرة يف �لتعامل و�سحب 
�لعينات، وخا�سة �ننا �أحيانا جند �سعوبة 
يف �لتعامل مع بع�س �لأ�سخا�س خا�سة من 
�لأطف��ال �و �لأ�سخا���س �لذين يعانون من 

ح�سا�سية �أو م�ساكل يف �لأنف."
و�أ�س��ار د. �لع�س��ويل ب��اأن �سح��ب �لعين��ات 

يتبع قر�ر جلنة ��ست�سارية تقوم باختيار 
عين��ات م��ن �ملخالطن للح��الت �ملوجبة، 
و�أحيان��ا جتمع عين��ات ع�سو�ئي��ة لر�سد 
�أماكن �حلجر فمثال نقوم بفح�س حالتن 

من كل �سف يف �ملد�ر�س.
�لت��ي  �ملنزلي��ة  �لحتياط��ات  وع��ن 
�أ�س��اف"  منزل��ه  يف  ح�س��ام  د.  يتخذه��ا 
للكث��ري  نحت��اج  عملن��ا  �سريب��ة  بالطب��ع 
م��ن �لحتياطات فرغ��م �لتز�من��ا بلبا�س 
و�ق��ي ي�سمل جمي��ع �جل�س��م �إل �ننا نقوم 

باإجر�ء�ت و�جبة يف �ملنزل بخلع �حلذ�ء 
خ��ارج �ملن��زل، وغ�س��ل مالب�س��ي لوحدها، 
�لأبن��اء  م��ع  �ملبا�س��ر  �لخت��الط  وع��دم 

و�لزوجة".
م��ن جهته، ق��ال رئي���س ق�س��م �لأوبئة يف 
د�ئرة �لط��ب �لوقائي ب��وز�رة �ل�سحة د. 
ن�س��ال غني��م �ن �لطاقم �لطب��ي يف د�ئرة 
�لطب �لوقائي هم جنود جمهولن يعملون 
على مد�ر �ل�ساعة، عملهم مرتبط بالرقم 
�ملج��اين ل��وز�رة �ل�سح��ة 103، و�للجن��ة 

�ل�ست�سارية �لتي تق��وم بتحديد �لعينات 
�لع�سو�ئي��ة ل�سحبه��ا، فاأي �ت�س��ال مبا�سر 
للتبلي��غ ع��ن حال��ة تع��اين م��ن �عر����س 
"كورون��ا"،  فريو���س  لأعر����س  م�سابه��ة 
وذلك ب�سح��ب �لعينات للتاأك��د من �سالمة 
�ل�سخ���س �ملطل��وب. و�أو�س��ح د. غني��م �أن 
�لف��رق �لطبي��ة موزع��ة عل��ى حمافظ��ات 
قط��اع غ��زة ل�سح��ب �لعين��ات م��ن �لبيوت 
يف  �س��و�ء  �ل�سح��ي  �حلج��ر  مر�ك��ز  وم��ن 
�ملد�ر�س �أو �لفنادق �و م�ست�سفيات �لعزل.

أخصائيو األوبئة كيف يقضون يومهم في مواجهة فيروس كورونا؟


