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غزة- خا�ص �لر�أي
بلبا���ص ي�ضبه زي رجل �لف�ضاء، ولكن �ملهمة 
تتعل��ق ب�ضكان كوكب �لأر�ص حتديدً� د�خل 
"قط��اع  تدع��ى  �ضغ��رة  جغر�في��ة  نقط��ة 
غ��زة"، �ملظه��ر �خلارج��ي لرج��ال "تق�ض��ي 
�لوب��اء" بحد ذ�ته مل يك��ن و�ردً� �ضوى عرب 
�ضا�ض��ات �لتلفزة �لتي نقلت �أح��د�ث �نت�ضار 

وب��اء كورون��ا ح��ول �لع��امل، حت��ى �أ�ضب��ح 
�لأم��ر و�قعيا هن��ا و�أ�ضب��ح للجائحة رجال 
يحاول��ون ب��كل م��ا �أوت��و� م��ن ق��وة و�إر�دة 
لدفن��ه، فهم رجال �لندهة �لأوىل عند �أول 

�ت�ضال ��ضتغاثة.
و�لأوبئ��ة و�جلو�ئ��ح،  �لك��و�رث  �أوق��ات  يف 
تتعط��ل جمي��ع مناح��ي �حلياة م��ن مد�ر�ص 

جتاري��ة  وحم��ال  وموؤ�ض�ض��ات  وجامع��ات 
�لتج��و�ل  حظ��ر  �إع��ان  ويت��م  وغره��ا 
"�لتز�م��ك  �لتحذي��ر"  �ضيح��ات  لتتع��ايل 
�ضمام حياتك" و��ضتهتارك يقتل �أحبابك" 
وغره��ا م��ن �ل�ضيح��ات �لتي ق��د ت�ضلح مع 
�لبع�ص ولكنه��ا ل ت�ضلح للعاملني يف �لقطاع 
وعم��ال  وممر�ض��ني  �أطب��اء  م��ن  �ل�ضح��ي 

�ل�ضف��وف  يف  �أنف�ضه��م  يج��دون  و�إد�ري��ني 
�لأوىل "على خط �لنار".

فري��ق �لتق�ض��ي �لوبائي وغره م��ن �لكو�در 
�لطبيب��ة يعت��ربون �ضم��ام �لأم��ان ور�أ���ص 

�حلربة يف مو�جهة جائحة كورونا.
وتق��وم ف��رق �ل�ضتق�ض��اء �لوبائي بجولت 
يومية تفقدية يف كاف��ة �أنحاء قطاع غزة، 

وترك��ز جهودها �إذ� ما ��ضتدعت �حلاجة يف 
�أي مكان يطلق عليه م�ضطلح "بوؤرة" نتيجة 
�كت�ض��اف ح��الت �إ�ضاب��ة بفرو���ص كورونا 
�مل�ضتج��د. ويعت��رب �لأردن م��ن �ل��دول �لتي 
متكنت من �حتو�ء عدوى وباء كوفيد19-.

�لرعاي��ة  نائ��ب مدي��ر ع��ام 
�ل�ضح��ة  ل�ض��وؤون  10�لأولي��ة 

“أطقم التقصي الوبائي” جنود الندهة األولى لوأد كورونا
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة- خا�ص �لر�أي
وجه �آخر للمعان��اة من فرو�ص كورونا 
�ملُ�ضتجد متثل يف ��ضتغال �لبع�ص هذ� 
�لظرف لرفع �أ�ضعار �ل�ضلع و�حتياجات 
�ملو�ط��ن يف قط��اع غ��زة؛ �لأم��ر �لذي 
بتوجي��ه  �لخت�ضا���ص  بجه��ات  دف��ع 
حتذي��ر�ت متك��ررة للتج��ار م��ن حالة 
�ملنتج��ات  �أ�ضع��ار  ورف��ع  �ل�ضتغ��ال 

خا�ضة �خل�ضرو�ت.

مخالفة التسعيرة
وز�رة �لزر�ع��ة، حذرت �لي��وم �ل�ضبت 
جتار �لدو�جن و�خل�ضار من �ل�ضتمر�ر 
يف خمالفة �لت�ضعرة �لتي ت�ضعها على 
�ملنتج��ات و�لدو�جن، م�ض��رة �إىل �أنها 
�ضتلج��اأ �إىل �ل�ضم��اح بدخ��ول �لدجاج 
�مل��ربد و�خل�ضرو�ت من �خل��ارج �إذ� مل 

يتم �للتز�م بالأ�ضعار �ملعلنة.
وق��ال وكي��ل وز�رة �لزر�ع��ة بغ��زة د. 
�إبر�هي��م �لق��درة �إن وز�رت��ه �ضتق��وم 

�خل�ض��رو�ت  م��ن  �لعر���ص  بزي��ادة 
و�لدجاج يف �أ�ض��و�ق �لقطاع، لل�ضيطرة 
عل��ى ج�ض��ع وطم��ع �لُتجار ح��ال عدم 
�لتز�مهم باأ�ضعار �ل�ضلع �ملعلنة من قبل 

�لوز�رة.
و�أك��د �لق��درة، �إعط��اء مهل��ة للتج��ار 
لالت��ز�م بالأ�ضعار �ملعلنة ويف حال مل 
يتلزم��و� بذلك �ضيت��م �ل�ضماح بدخول 
و�إغ��ر�ق  و�لطماط��م  �مل��ربد  �لدج��اج 
�ل�ضوق بزي��ادة �لعر�ص لل�ضيطرة على 
ج�ضع �لتجار و�حتكارهم لل�ضلع، قائًا 
�لدجاج  باأ�ضعار  �لُتجار  يلتزم  “�إذ� مل 
�ملعلن��ة نتوق��ع دخ��ول �لدج��اج �ملربد 
لقطاع غزة خال �ليومني �لقادمني”.

و�أ�ض��ار �إىل �أن توف��ر �ملنتج��ات و�ل�ضلع 
يف �ل�ض��و�ق با�ضتر�ده��ا م��ن �خل��ارج 
خ��ال �أي��ام �ضيك��ون هن��اك �نخفا�ص 

كبر بالأ�ضعار.
و�أ�ض��اف “بالأم���ص حددن��ا �ضع��ر بي��ع 
كيلو �لب�ضل للم�ضتهلك ب� 2 �ضيكل و�ذ� 

مل يلت��زم �لتجار بهذه �لت�ضعرة �ضيتم 
فتح ب��اب ��ضت��ر�ده من �خل��ارج وهذه 
�ضيا�ضتن��ا للتعام��ل مع �ضج��ع �لتجار يف 

هذه �ملرحلة”.
�ضلع��ة  ��ضت��ر�د  �ضيت��م  باأن��ه  ون��ّوه 
�لبن��دورة )�لطماطم( من خارج قطاع 
غزة لتباع للم�ضتهلك من 5 �إىل 6 كيلو 

ب� 10�ضو�قل.
و�أك��د �أن وز�رة �لزر�ع��ة لديها �أدو�ت 
قوة و�ضغط وتعمل على حماية �ملنتج 
�لوطن��ي، ويف �ل�ضابق، منع��ت ��ضتر�د 
منتج��ات وب�ضائع وفق �ض��روط معينة 

حلماية �مل�ضتهلك.

الوقوف لصف المستهلك
�ض��ف  يف  “�ضنك��ون  �لق��درة:  وتاب��ع 
�مل�ضتهل��ك ع��رب �ل�ضت��ر�د م��ن �خلارج 
وم��ن �ملحافظ��ات �ل�ضمالي��ة م��ن �ج��ل 
�ملحافظ��ة عل��ى �لت��و�زن؛ يف �ل�ضاب��ق 
كنا نغ�ص �لنظر ونقب��ل بارتفاع بع�ص 

�ل�ضعار نتيجة قلة �ملعرو�ص”.
و�أك��د �أن��ه عل��ى قاع��دة دع��م �مل��ز�رع 
يتحم��ل  �ملو�ط��ن  ف��اإن  �لفل�ضطين��ي 
�لقت�ض��ادي  �لو�ض��ع  لك��ن  قلي��ا، 
متده��ور و�ملو�طن ل ي�ضتطيع �ل�ضر�ء، 
و�ل�ضبوع��ني �لقادم��ني يج��ب �ن يتم 
تعوي���ص �لنق���ص م��ن �ملعرو���ص ريثما 

يبد�أ �لإنتاج �جلديد.
�ملو�ض��م  ب��دء  عن��د  �أن��ه  �إىل  و�أ�ض��ار 
مو�ض��م  وه��و  للخ�ض��ر�و�ت  �جلدي��د 
حلماي��ة  �ل��وز�رة  �ضتع��ود  �لدفيئ��ات 
�ملنت��ج �لوطن��ي، لفت��ا �إىل �أن م��ا يتم 
��ضت��ر�ده م��ن خ�ض��ر�و�ت م��ن م�ض��ر 
حمدود يغطي فقط ما هو غر موجود 

يف �ل�ضوق �ملحلي.
و�ضدد �لقدرة على �أن �غاق �ملعابر لن 
يوؤث��ر على ��ضت��ر�د �ل�ضل��ع �لغذ�ئية، 
معت��رب� �أن��ه يف حال��ة �لط��و�رئ يجب 
�ن نخ��رج عن �ملاألوف م��ن �أجل حماية 
�ملنتج �لوطني و�لتي�ضر على �مل�ضتهلك.

�إجر�ء�ت حكومية ملحاربة �ل�ضتغال
�ملكت��ب  رئي���ص  �أو�ض��ح  جهت��ه،  م��ن 
�لإعام��ي �حلكوم��ي �ضام��ة مع��روف 
ت�ضان��د  �أن �حلكوم��ة  �ضاب��ق  وق��ت  يف 
�حلمات �ل�ضعبي��ة �لتي تهدف لك�ضف 
مبين��ًا  �مل�ضتغل��ة،  و�ل�ض��ركات  �لتج��ار 
طري��ق  ع��ن  تعليم��ات  �أ�ض��درو�  �أنه��م 
وز�رة �لزر�عة، ل�ضمان ��ضتقر�ر �أ�ضعار 
�ملنتجات، كما عملو� على �عتقال �أحد 
�لتج��ار �مل�ضتغل��ني، و�ل��ذي مت ت��د�ول 
��ضم��ه يف �أكرث م��ن ق�ضية عل��ى مو�قع 

�لتو��ضل �لجتماعي.
ولف��ت مع��روف �إىل �أن �لنيابة �لعامة 
�لأخ��رى  �ملخت�ض��ة  �جله��ات  ومعه��ا 
ح��ررت ع�ض��ر�ت �ملحا�ض��ر بح��ق جتار 
خمالف��ني، كما �أج��ربت �لعدي��د منهم 
على توقي��ع تعهد�ت قانوني��ة ُتلزمهم 
بع��دم �لتاع��ب يف �لأ�ضع��ار، وت�ضعهم 
�إذ� م��ا قام��و�  حت��ت طائل��ة �لقان��ون 

بذلك.

زيادة العرض.. سياسية "الزراعة" لردع شجع التجار
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غزة- �لر�أي
حممل��ة  �ملهرتئ��ة  مر�كُبه��م  ت�ض��ر 
غمام��ا حمم��ًا باله��ِم، متط��ُر عل��ى 
�أج�ضاِده��م �ملتعب��ِة يف عب��اب بح��ر 
ُكل  ِم��ْن  �لأخط��اُر  غَزته��م  غ��ّزَة، 
جانٍب، يطوُف عليه��ُم ِقْر�ُص �لغريِب 
قب��َل  �أج�ضاَده��م  يلته��ُم  و�لقري��ِب، 
رغي��ِف ُخبزِه��م، ُي��د�وون جر�َحهم 
فاأربع��ُة ع�ض��ر عاًم��ا  �لَبح��ِر،  مبل��ِح 
م��ن �حل�ض��اِر و�لع��ذ�ِب، تكّفل��ْت باأْن 
متُح��و �لب�ضم��اِت م��ن عل��ى �ضفاهِهم، 
وُتقّطع �ضبكاِت قلوِبهم، ومتّزق �ُضبَل 

عي�ِضهم.
�لزعزوع" �ضياد�ن  وحممود  "ح�ضن 
فل�ضطينّي��ان م��ن غ��زة، ه��درْت بهما 
ليتخط��ّو�  �ملتو�ّض��ِط،  بح��ِر  �أم��و�ُج 
رفق��ة  "م�ض��ر"  �ل�ضقيق��ة  ح��دوَد 
�ضقيقهم��ا "يا�ضر" مب�ضاف��ٍة ق�ضرٍة، 
ع��ن  �مل�ض��رُي  �جلي���ُص  يت��و�َن  فل��م 
�إط��اِق �لر�ضا�ص نحوهم��ا وقتلهما، 

و�إ�ضابة "يا�ضر".
ويف �ل�ض��ورة �ملقابل��ة وقب��ل عام��ني 
�أنقذت طو�قم �لدفاع يف غزة، �ضبعة 
�ضيادي��ن م�ضري��ني، حتط��م قاربه��م 
بعدم��ا قذفت��ه �لرياح نح��و �ضو�طئ 
�لقط��اع،  م��ن  �لو�ضط��ى  �ملنطق��ة 
حي��ث مت رعاي��ة ه��وؤلء �ل�ضيادي��ن 
و�إعادتهم �إىل �جلان��ب �مل�ضري دون 

�أي �أذى.

إضراب شامل
�ضيادو قط��اع غزة، خا�ضو� �ليوم 

�لأحد، �إ�ضر�ًب��ا �ضامًا �حتجاًجا 
عل��ى ��ضت�ضه��اد �ل�ضيادْي��ن ح�ضن 
وحممود زعزوع، بعد �إطاق �لنار 
عليهما يف عر�ص �لبحر، و�عتقال 
�ضقيقهم��ا �لثال��ث يا�ض��ر م��ن قبل 

�ل�ضلطات �مل�ضرية.
جمي��ع  يف  �ل�ضي��ادون  و�متن��ع 
�ل�ضي��د  ع��ن  غ��زة  حمافظ��ات 
�لزع��زوع،  عائل��ة  م��ع  ت�ضامًن��ا 
ولإي�ض��ال ر�ضال��ة ��ضتهج��ان �ضد 

�لنته��اكات �لت��ي يتعر�ض��ون له��ا 
�ض��و�ء م��ن �لحت��ال �أو �جلان��ب 
�مل�ضري. وكانت نقابة �ل�ضيادين، 
�لبح��ر  �إغ��اق  �أم���ص  �أعلن��ت 
م��ن ع�ض��ر �لأح��د وحت��ى ع�ض��ر 

�لإثنني.
�مل�ضري��ة  �ل�ضلط��ات  و�ضّلم��ت 
جثماين �ل�ضهيدين، �أم�ص، و�أبقت 
عل��ى �عتق��ال �ضقيقهم��ا �ل�ضي��اد 

�لثالث، للعاج، على حّد قولها.

ردود الفصائل
�لف�ضائل �لفل�ضطيني��ة، نددت بقتل 
�جلي���ص �مل�ض��ري �ضّيادي��ن �ضقيق��ني 
على �حل��دود �لبحرية �لفل�ضطينية 
�مل�ضرية، بعد �لإعان عن فقد�نهما 
�ضقيقهم��ا  برفق��ة  �أم���ص  م��ن  �أول 
�لثالث �لذي �أُعلن عن �عتقاله عقب 

�إ�ضابته بجر�ح. 
ودعت �لف�ضائل يف بيانات منف�ضلة، 

�أم���ص، م�ض��ر لإجر�ء حتقي��ق فوري 
وعاج��ل يف �حلادث و�تخ��اذ ما يلزم 

من �إجر�ء�ت ل�ضمان عدم تكر�ره.
وقال��ت:" �ل�ضي��ادون �لأ�ضقاء كانو� 
على م��ن هذ� �لق��ارب ي�ضع��ون ور�ء 
رزقه��م وقوت عياله��م يف ظل ح�ضار 
يعي�ضه��ا  �ضعب��ة  وظ��روف  خان��ق 
�ملو�طن��ون يف قط��اع غ��زة، يف ظ��ل 
عر���ص  يف  �ل�ضيادي��ن  ماحق��ة 
�لبح��ر م��ن قب��ل �ضلط��ات �لحتال 
�ل�ضهيوين ومطاردتهم و�إيقاع �لأذى 
بهم، يذهب �ل�ضي��ادون نحو �حلدود 
�ل�ضقيق��ة طلب��ا لاأم��ان وبحث��ا ع��ن 

�لرزق".
 و�أعل��ن نقي��ب �ل�ضيادي��ن يف غ��زة، 
�ل�ضيادي��ن  ��ضت�ضه��اد  ن��ز�ر عيا���ص، 
وح�ض��ن  )حمم��د  �ل�ضقيق��ني 
�لزعزوع(، و�إ�ضابة �ضقيقهما �لثالث 
)يا�ضر(، بر�ضا���ص �جلي�ص �مل�ضري، 

قرب �حلدود �لبحرية مع م�ضر. 
و�أ�ضاف عيا���ص، يف ت�ضريح �ضحفي، 
�لذي��ن  �لثاث��ة،  "�ل�ضيادي��ن  �أن 
ُفق��دت �آثاره��م فج��ر �جلمعة، قرب 
�حلدود مع م�ض��ر، �ثنني منهما تبني 
�جلي���ص  بر�ضا���ص  ��ضت�ضهادهم��ا 

�مل�ضري، فيما �أ�ضيب �لثالث". 
هاج��م  م�ض��ري  حرب��ي  زورق  وكان 
مركب �ضيد يع��ود لثاثة �أ�ضقاء من 
�ض��كان دي��ر �لبلح و�ضط قط��اع غزة، 
دون �أن يع��رف م�ضرهم حتى �ضباح 
�ل�ضب��ت، ح��ني �أعلن��ت م�ض��ر مقت��ل 

�ثنني و�إ�ضابة و�حد.

تقرير
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تكررت االعتداءات المصرية بحقهم

صيادو غزة.. ظلم ذوي القربى أشد مضاضة من الحسام المهند

غزة- خا�ص �لر�أي
تق��وم ف��رق �ل�ضتق�ض��اء �لوبائ��ي يف 
قط��اع غزة بج��ولت يومية تفقدية، 
��ضتدع��ت  م��ا  �إذ�  جهوده��ا  وترك��ز 
علي��ه  يطل��ق  م��كان  �أي  يف  �حلاج��ة 
�كت�ض��اف  نتيج��ة  "ب��وؤرة"  م�ضطل��ح 
كورون��ا  بفرو���ص  �إ�ضاب��ة  ح��الت 

�مل�ضتجد.
ح�ض��ب  �لوبائ��ي  ��ي  �لتق�ضّ ويع��ّرف 
خرب�ء �ل�ضحة باأنه �لعملية �لتي يتم 
فيه��ا تتّبع �ملخالطني لل�ضخ�ص �مل�ضاب 
منه��م،  �مل�ض��اب  لإيج��اد  وفح�ضه��م 
ث��م تتّب��ع خمالط��ي �ملخال��ط �مل�ضاب 
وفح�ضه��م؛ وذل��ك حل��ني �لعث��ور على 
جمي��ع �ملخالط��ني �مل�ضاب��ني ومعرف��ة 
�ل�ضخ���ص �لذي ��ضت��ورد �لفرو�ص من 
�خلارج �أو �لد�خ��ل �أو �إذ� كان جمهول 

�مل�ضدر.
��ي �لوبائ��ي �أح��د �مله��ام  وُيع��د �لتق�ضّ
�لتي توؤديها وز�رة بهدف �لو�ضول �إىل 
�حل��الت غ��ر �ملكت�ضف��ة م��ن فرو�ص 
كورون��ا �لغام�ص، و�لعم��ل على تو�ضيع 

عملية �لفح���ص لت�ضل �إىل �أكرب عدد 
ممكن من �لنا�ص.

م�ضحات ع�ضو�ئية
نائ��ب مدي��ر ع��ام �لرعاي��ة �لأولي��ة 
وز�رة  يف  �لوقائ��ي  �لط��ب  ومدي��ر 
�ل�ضحة د. جم��دي �ضهر قال �إن فرق 
لوز�رت��ه  �لتابع��ة  �لوبائ��ي  �لتق�ض��ي 
عم��دت �إىل �إجر�ء م�ضحات ع�ضو�ئية 
للك�ضف ع��ن فرو�ص كورون��ا وحتديد 
مناط��ق �نت�ض��اره يف خمتل��ف مناط��ق 
قطاع غ��زة، د�عيًا �ملو�طنني لالتز�م 
وز�رة  ع��ن  �ل�ض��ادرة  بالر�ض��اد�ت 
�ل�ضح��ة يف كل منطقة وذل��ك ل�ضمان 

�ضامتهم وعائاتهم.
�لتق�ض��ي  طو�ق��م  �أن  �ضه��ر  و�أو�ض��ح 
�لوبائي �أج��رت �مل�ضح��ات �لع�ضو�ئية 
على �لفئات �لأكرث خطرً� يف �لتعر�ص 
لاإ�ضاب��ة حي��ث يت��م �جر�ءه��ا عل��ى 
يف  �لعامل��ني  و  �لعمومي��ني  �ل�ضائق��ني 
�ملخاب��ز و�ملطاع��م و�ملتاج��ر �لت��ي مت 
�فتتاحه��ا �ضمن �إج��ر�ء�ت �لتخفيف 
يف بع�ص �ملناطق وذل��ك �ضمن مرحلة 

�ل�ضتجابة �لتي يعي�ضها �لقطاع.
ويف معر���ص رده ح��ول تاأخ��ر و�ض��ول 
لإج��ر�ء  �لوقائ��ي  �لط��ب  ف��رق 
�لفحو�ض��ات للح��الت �ملخالطة، ذكر 
تتعم��د  �لوبائ��ي  �لتق�ض��ي  ف��رق  �أن 
�لتاأخر يف �أخذ �لعينات من �ملخالطني 
كورون��ا  بفرو���ص  �مل�ضاب��ة  للح��الت 
عق��ب حجره��ا وذل��ك ل�ضم��ان دق��ة 

نتائج �لفحو�ضات �ملاأخوذة منهم.
و�أو�ض��ح �أن �ضبب �لتاأخر يعود �إىل �أن 
�لفرو���ص ل يظه��ر يف �لأي��ام �لأوىل 
م��ن دخول��ه �إىل ج�ض��م �مل�ض��اب حيث 
تظهر غالبًا �لنتائ��ج على �أنها �ضلبية، 
�مل�ضح��ات  �أخ��ذ  يت��م  �أن��ه  �إىل  لفت��ًا 
م��ن �ملخالط��ني بع��د �أ�ضبوع م��ن تاريخ 
�إج��ر�ء�ت  �ضم��ن  وذل��ك  �ملخالط��ة 
للربوتوك��ولت  ووفق��ًا  مدرو�ض��ة 

�ل�ضحية �لتي مت �قر�رها.
وح��ول تفا�ضيل �لإج��ر�ء�ت �ملتخذة 
من��ذ حلظة ت�ضجي��ل �لإ�ضاب��ة، ي�ضر 
�ضهر �إىل �أن ف��ور ظهور �لنتيجة يتم 
�دخاله��ا �إىل قاع��دة حمو�ضب��ة ويتم 

�إر�ضال ر�ضالة ق�ضرة بالنتيجة �ضو�ء 
�إن كان��ت �ضلبي��ة �أو �إيجابي��ة و�ضم��ن 
حزم��ة م��ن �لإج��ر�ء�ت. حي��ث يت��م 
�جر�ء �لع��زل يف �مل�ضت�ضفى �ملخ�ض�ص 
يف ح��ال كان��ت �لنتيج��ة �إيجابي��ة �أو 
�ملو�ط��ن  يت��م �حلج��ر يف حال��ة كان 

خمالطًا لاإ�ضابة.
و�أك��د عل��ى �أن قط��اع غ��زة ل ي��ز�ل 
يعي���ص مرحل��ة �ل�ضتجابة وتخفيف 
�ملناط��ق  بع���ص  يف  �لإج��ر�ء�ت 
�لأق��ل �نت�ض��ارً� للفرو���ص، و�أن وز�رة 
�ل�ضح��ة قطعت �ضوط��ًا طويا يف ر�ضم 
�خلارط��ة و�ل�ضل�ضل��ة �لوبائية، ولكن 
حت��ى �للحظ��ة مل ت�ض��ل �إىل مرحلة 
�نت�ض��ار  عل��ى  و�ل�ضيط��رة  �لتعاي���ص 

�ملر�ص.
كم��ا �ضدد مدي��ر �لط��ب �لوقائي على 
�ض��رورة �لتز�م �ملو�طن��ني لإجر�ء�ت 
�لوقاي��ة و�ل�ضامة م��ن خال �رتد�ء 
�لكمام��ات و�لت��ز�م �لتباعد �جل�ضدي 
و�لجتماع��ي يف �ضبي��ل �جن��اح جهود 
�لكو�در �ل�ضحية �ملختلفة يف مقاومة 

تف�ضي �لفرو�ص يف قطاع غزة.
�لدكت��ور �أمي��ن عا�ض��ور حماف��ظ غزة 
للط��و�رئ يف �خلدمات �لطبية قال �إن 
��ي �لوبائي ي�ضاهم  تطبي��ق نهج �لتق�ضّ
يف �لتع��رف بدّق��ة على �أماك��ن تف�ضي 
فرو�ص كورونا وهنالك ��ضرت�تيجيات 
تف�ض��ي  ملن��ع  �إعد�ده��ا  يت��م  خا�ض��ة 
غ��ره  �أو  كورون��ا  كان  �ض��و�ء  �ملر���ص 

م�ضتقبا.
��ي �لوبائي وفق   وتت��م عملي��ة �لتق�ضّ
ع��دد  يح��دد  حي��ث  منّظم��ة  خط��ة 
م��ن  �لعّين��ات  �ضتاأخ��ذ  �لت��ي  �لف��رق 
�لأ�ضخا���ص �ملثبت��ة �إ�ضابتهم وكذلك 
بياناته��م  وو�ض��ع  �إ�ضابته��م  �مل�ضتب��ه 

ب�ضكل منظم ودقيق.
ي �لوبائي يف �لو�ضول  وي�ضاعد �لتق�ضّ
�مل�ضاب��ني  �لأ�ضخا���ص  �إىل  مبك��رً� 
وعزله��م ع��ن �لآخرين وع��زل �أماكن 
�ل�ضليم��ة  �ملناط��ق  ع��ن  تو�جده��م 
وه��و م��ا ي�ضاه��م وي�ضاع��د يف �لتقليل 
م��ن ن�ض��ب �نتق��ال �لع��دوى ب��ني �أبناء 

�ملجتمع و�حتو�ء �لفرو�ص.

فرق االستقصاء الوبائي رأس حربة ضد فيروس كورونا
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غزة- �لر�أي
�لجتماعي��ة  �مل�ضئولي��ة  منطل��ق  م��ن 
باتب��اع �إج��ر�ء�ت �ل�ضام��ة، وتعليمات 
�جله��ات �مل�ضوؤولي��ة، بعدم �خل��روج من 
�ملن��ازل �إل لل�ضروري��ات، ومن��ع �حلركة 
بعد �لثامنة ليا، �ن�ضم �لكثر من �ضكان 

قطاع غزة حلملة “خليك بالبيت”.
"خلي��ك بالبيت" ه��ي مبادرة يروج لها 
�لكثر من �ل�ض��كان من كافة �لقطاعات، 
بعاد�ته��م  �ملعروف��ني  �ل�ض��كان  لدف��ع 
�لجتماعي��ة �لقائم��ة عل��ى �لزي��ار�ت 
�لعائلي��ة، لإلغ��اء ه��ذ� �لنم��ط حالي��ا، 
ملنع تف�ضي �لفرو�ص و�للتز�م بالبيت.

وقطعت غالبية �لعو�ئل زيار�تها ب�ضكل 
كام��ل، وتعامل��ت مع “�حلج��ر �ملنزيل” 
�ختياري��ًا  في��ه  نف�ضه��ا  و�ضع��ت  �ل��ذي 
للبع���ص و�إجباريا للبع���ص �لأخر �لذي 
يرم��ي بعر���ص �حلائط �لق��ر�ر�ت �لتي 
ت�ض��در ع��ن جه��ات �لخت�ضا�ص وجلنة 
�لط��و�رئ ملكافحة كورونا؛ حيث و�ضعت 
ه��ذه �لعائ��ات برنام��ج يوم��ي مل يك��ن 
يخط��ر بباله��ا �أن تق��ّره �ضابق��ا، كونه��ا 
مل ت�ض��ع يف خميلته��ا �أن يجتاح فرو�ص 

كورنا قطاع غزة.
�أن  �إىل  �حلمل��ة،  يف  م�ضارك��ون  و�أ�ض��ار 
ذل��ك وّف��ر له��م فر�ض��ة لق��ر�ءة �ملزيد 
م��ن �لكتب، و�أن �ملك��وث حاليا يف �ملنزل، 
�أف�ض��ل بكثر من �لو�ض��ول ملرحلة تقوم 
باإج��ر�ء�ت  �مل�ضئول��ة  �ل�ضلط��ات  فيه��ا 

ع��ن  �لك�ض��ف  ح��ال  يف  �ضر�م��ة  �أك��رث 
�ل�ضتهت��ار  ب�ضب��ب  جدي��دة،  ��ضاب��ات 

باإجر�ء�ت �ل�ضامة و�لوقاية.
ولف��ت �مل�ضارك��ون يف �حلمل��ة �أن �ملكوث 
يف �لبيت �أي�ضًا ز�د من �لرت�بط �لأ�ضرى 
ل�ضتغ��ال  خمتلف��ة  بر�م��ج  وو�ض��ع 

�لوقت.

خطوات احترازية
ود�ضن هوؤلء و�ضم "#خليك_بالبيت" 
يف  �لبق��اء  �لت��ز�م  باأهمي��ة  للتوعي��ة 
�لفرو���ص  �كت�ض��اف  ظ��ل  يف  �لبي��وت 
بغ��زة، وكخط��و�ت �حرت�زي��ة ت�ضاه��م 
يف �لوقاي��ة من �ملر���ص، ل �ضيما يف ظل 
غياب �لتجهيز�ت �لطبية �لكبرة �لتي 
م��ن �ضاأنه��ا �لتعامل م��ع �لفرو���ص حال 

تف�ضيه.
وكت��ب �لنا�ضط حمم��د �أب��و بريك عرب 
�ضفحت��ه يف في�ضب��وك: "خليك بالبيت 
�إنه��ا  جمتمع��ك،  و�ضح��ة  ل�ضحت��ك 
�أمان��ة ديني��ة فا �ضرر ول �ض��ر�ر، فهي 
�أمان��ة جمتمعي��ة و�إن�ضاني��ة، حافظ��و� 
بامل��اء  �لأي��دي  �لتعقي��م وغ�ض��ل  عل��ى 
�لتعقي��م  �إىل  بالإ�ضاف��ة  و�ل�ضاب��ون، 
�لأب��و�ب  ومقاب���ص  ل��اأدو�ت  بالكل��ور 

و�ل�ضبابيك وغرها".
�ملحل��ل �ل�ضيا�ض��ي �ضال��ح �لنعام��ي غرد 
عل��ى �ضفحته: "هرب عن��رتة بن �ضد�د 
من ث��ور فقيل له: �أتهرب م��ن ثور و�أنت 

عن��رتة؟ فق��ال: وم��ا ي��دري ه��ذ� �لثور 
�أين عن��رتة؟ عزي��زي �ملو�ط��ن كورون��ا 
ل يع��رف تاريخ��ك ومل يق��ر�أ �أجمادك 

لذلك #خليك_بالبيت.
حم�ض��ن  �لإع��ام  �أ�ضت��اذ  ق��ال  فيم��ا 
نف�ض��ه  طبي��ب  "�لإن�ض��ان  �لإفرجن��ي: 
كما يقولون، فلماذ� �ل�ضتهتار و�مل�ضاهد 
�مل�ضحك��ة �ملبكية �لتي نر�ه��ا يف �ضو�رع 

عربية وعاملية".
م��ع  كري��زم  هب��ة  �لنا�ضط��ة  و�تفق��ت 
�أب��و بري��ك يف �أهمية �لت��ز�م �لبقاء يف 
�لبي��وت حاليًا، حيث �أن �لو�قع �ملعي�ضي 
لل�ض��كان بغزة ل يحتم��ل �أن ينت�ضر فيه 
فرو���ص كورون��ا، �إىل جانب �ض��رورة �أن 
مت�ض��ي �لأيام �ملقبلة عل��ى �ضعوبتها من 

دون ت�ضجيل �ملزيد من �حلالت.
�لعلي��ا  �لوطني��ة  �للجن��ة  وكان��ت 
ملو�جه��ة كورونا يف غ��زة �أطلقت حملة 
�أحبابك" للم�ضاهمة  يقتل  "��ضتهتارك 
يف رف��ع �لوعي �ملجتمع��ي بخطورة عدم 
�لت��ز�م �إج��ر�ء�ت �ل�ضام��ة و�لوقاي��ة 
تقدره��ا  و�لت��ي  �له�ض��ة  �لفئ��ات  عل��ى 
�أل��ف   100 بنح��و  �ملخت�ض��ة  �جله��ات 
م�ضن �إىل جانب ع�ضر�ت �آلف �لأطفال 
وتدع��و  �حلو�م��ل.  �لن�ض��اء  ومئ��ات 
�حلمل��ة �ملو�طن��ني �إىل �ض��رورة �لتز�م 
و�لنظاف��ة  و�لتباع��د  �لكمام��ة  لب���ص 
�ل�ضخ�ضية وع��دم �مل�ضافحة و�حلفاظ 

على �ملر�ضى وكبار �ل�ضن.

جهود مشتركة 
يف  �ل�ضح��ة  وز�رة  �أعلن��ت  بدوره��ا؛ 
وت�ضغي��ل  غ��وث  ووكال��ة  غ��زة  قط��اع 
"�لون��رو�"  �لفل�ضطيني��ني  �لاجئ��ني 
ع��ن �ط��اق برنام��ج ) خلي��ك يف �لبيت 
( لا�ضت�ض��ار�ت �لطبية للمو�طنني عرب 
�لهات��ف وتعامل��ت م��ع 15 �ل��ف �ت�ضال 

منذ �لثاثاء �ملا�ضي.
باأن��ه  له��ا  بي��ان  يف  �ل�ضح��ة  وذك��رت 
لوز�رة  27 مرك��زً� �ضحيًا  ت�ضغي��ل  "مت 
�ل�ضح��ة و�لون��رو� يف حمافظات قطاع 
ف��رق طبي��ة مدرب��ة  غ��زة وخ�ض�ض��ت 
للعاج ع��ن بعد )�ل�ضت�ض��ار�ت �لطبية 

عرب �لهاتف(.
و�أو�ضحت �ل�ضحة ب��اأن فرق �لعاج عن 
بعد توف��ر �ل�ضت�ض��ار�ت �لطبية لكافة 
ح��ٍد  عل��ى  غ��زة  قط��اع  يف  �ملو�طن��ني 
�ضو�ء، حيث تقدم وكالة غوث وت�ضغيل 
�لف��رتة  يف  �ل�ضت�ض��ار�ت  �لاجئ��ني 
�ل�ضباحية ووز�رة �ل�ضحة يف �لفرتتني 

�مل�ضائية و�لليلية.
وح�ضب بي��ان وز�رة �ل�ضحة " مت توفر 
م��ع  بالتع��اون  ميد�ني��ة  طبي��ة  ف��رق 
�ملوؤ�ض�ض��ات �ل�ضحي��ة �لهلي��ة للو�ضول 
�ىل منازل �ملر�ضى �إذ� ��ضتدعت حالتهم 

�ل�ضحية ".

أصل المبادرة

لقط��اع  كورون��ا  فرو���ص  و�ض��ول  وم��ع 
غ��زة، �ضارعت وز�رة �ل�ضباب و�لريا�ضة 
يف  �ل�ضبابي��ة  �ملر�ك��ز  م��ع  بالتع��اون 
حمافظ��ات قطاع غزة، حمل��ة للتغريد 
ها�ضتاق"#خليك_بالبي��ت"،  عل��ى 
�ملو�طن��ني  �ضح��ة  عل��ى  للحف��اظ 

و�حلماية من �نت�ضار وباء "كورونا".
و�أو�ضح مدير �لعمل �لتطوعي بالوز�رة 
ن�ض��ر  م��ن  �له��دف  �أن  بح��ور،  خال��د 
"�لها�ضت��اق" هو تعزي��ز �لتوعية حول 
�لتعليم��ات  ون�ض��ر  �لفرو���ص،  مقاوم��ة 
ح��ول خماطره، وبيان �ضرورة �للتز�م 

مبا ي�ضدر من �جلهات �لر�ضمية.
نب��ث  �أن  "نح��اول  بح��ور:  وق��ال 
�لطماأنين��ة بني �ملجتم��ع، و�لبتعاد عن 
تروي��ج �ل�ضائع��ات، ورفع ن�ضب��ة �لوعي 
ل��دى �لنا���ص، وتو�ضيح معرف��ة �لتعامل 
ه��ذ�  �نت�ض��ار  ملن��ع  و�لوقائ��ي  �ل�ضح��ي 

�ملر�ص".
و�ملح��ات  �ملوؤ�ض�ض��ات  م��ن  �لعدي��د 
�لتجاري��ة �ضاهم��ت يف �مل�ضارك��ة به��ذه 
�ملب��ادرة �ملجتمعي��ة، م��ن خ��ال �إغاق 
حماتها وتفعيل خدم��ة �لتو�ضيل �إىل 
�لبيت من �أجل م�ضاعدة �لنا�ص يف �ضر�ء 
م��ا حتتاج��ه دون �خل��روج م��ن منزله��ا 

و�لتكد�ص يف �لأ�ضو�ق.
ويبق��ى �لره��ان عل��ى وع��ي �ملو�طن هو 
�لأ�ضا�ص يف مو�جه��ة فرو�ص كورنا فهل 

من ملتزم؟

"خليك بالبيت".. لقاح واقي ضد فايروس كورونا
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غزة- �لر�أي
�أن تعي���ص �أمل��ًا يومي��ًا ير�فقك من��ذ �ضنو�ت مع 
�ضاع��ات ع��اج طويل��ة لي���ص بالأم��ر �ل�ضه��ل، 
ي�ض��اف �إليهم��ا �حتم��ال �أن تخ�ض��ر حياتك يف 
�أي��ة حلظة ب�ضبب خطر �نتقال عدوى فرو�ص 

كورونا �إليك".
م��ن  يعان��ون  غ��ّزة  قط��اع  يف  �لكل��ى  مر�ض��ى 
�ضعوب��اٍت عديدة يف ظل حالة حظر �لتجو�ل 
�ملُ�ض��ّددة �ملفرو�ضة د�خل �لقط��اع يف حماولٍة 
ملنع تف�ضي فرو�ص "كورونا" �أكرّث مما هو عليه 

�لآن،
رئي���ص ق�ضم �لكل��ى مب�ضت�ضفى �ل�ضف��اء �لطبي 
ق��ال "عب��د�هلل �لقي�ض��اوي �إن وز�رة �ل�ضح��ة 
بغزة ت��ويل مر�ضى ق�ضم غ�ضيل �لكلى �هتماًما 
ومناعته��م  �لكب��ر،  عدده��م  ب�ضب��ب  كب��ًر� 

�ل�ضعيفة مقارنة بالأ�ضخا�ص �لعاديني". 
و�أك��د �لقي�ضاوي، خ��ال ت�ضريح��ات �إذ�عية، 
�لكل��ى  غ�ضي��ل  مر�ض��ي  توعي��ة  تت��م  �أن��ه 
وكيفي��ة  كورون��ا،  م��ن  �لوقاي��ة  باإج��ر�ء�ت 
�لت�ض��رف يف حال وجود �أعر����ص كورونا على 

�أحد مر�ضي �لكلى.
و�أ�ض��ار �إىل �أن��ه عق��ب �نت�ض��ار فرو���ص كورونا  

بغ��زة مت عمل م�ضح��ات لبع���ص مر�ضي غ�ضيل 
�لكلى ب�ض��كل ع�ضو�ئي وتبني �إ�ضابة �ضخ�ضني، 
و�أجري��ت بع��د ذلك م�ضح��ات جدي��دة جلميع 
مر�ض��ي غ�ضي��ل �لكل��ى عق��ب �كت�ض��اف �إ�ضابة 

�أحد �ملر�ضي يف م�ضت�ضفى �ل�ضفاء. 
ولف��ت �لقي�ض��اوي �إىل وج��ود ثاث��ة م�ضابني 
بكورون��ا م��ن مر�ض��ى غ�ضي��ل �لكل��ى، حيث مت 
وجميعه��م  �لأوروب��ي،  م�ضت�ضف��ى  �إيل  نقله��م 

ب�ضحة جيدة. 
وجدد تاأكيده على �أن �ملنظومة �لطبية تعمل 
بكل جهدها رغم �لإمكانيات �ملتو��ضعة بغزة، 
وفق �ضو�بط �ل�ضامة، حيث يتم فرز �مل�ضابني 
بكورون��ا و�مل�ضاب��ني باأمر����ص طبيعي��ة مث��ل 

�رتفاع درجة �حلر�رة.
ا يف قطاع غزة من �لف�ضل  وُيع��اين 820 مري�ضً
�لكلوي، وجترى ملعظمهم عمليات غ�ضيل �لكلى 
�لطب��ي، ومتك��ث غالبي��ة  �ل�ضف��اء  يف جمّم��ع 
�ملر�ض��ى حت��ى �ضاع��ات �لفج��ر �لأوىل �أثن��اء 
عملي��ة �لغ�ضي��ل ب�ضبب تز�ي��د عددهم وعدم 

توّفر �أجهزة غ�ضيل �لكلى ب�ضكٍل د�ئم.

حصة غزة من الدواء

و�أكد مدير عام �ل�ضيدلة بوز�رة �ل�ضحة، منر 
�لرب�ص، "�أن �حل�ضة �حلقيقية لقطاع غزة من 
�لأدوي��ة و�ملهام �لطبية �لأخرى، تبلغ قيمتها 
�أُق��ر يف مو�زنة  40 ملي��ون دولر، ح�ض��ب م��ا 
�لدكت��ور  م��ن خ��ال  �لفل�ضطيني��ة،  �ل�ضلط��ة 

ريا�ص �لزعنون، وزير �ل�ضحة �لأ�ضبق" 
و��ضتعر�ص قيمة �مل�ضاعد�ت �لطبية �ملجتز�أة 
و�ملنقو�ض��ة �لتي و�ضلت �لقطاع خال �لأعو�م 
�ملا�ضية، حيث �لأعو�م �لأخرة كانت �لأ�ضو�أ، 
وجميع �مل�ضاعد�ت �لطبية �لتي و�ضلت ترت�وح 

بني -6 7 مايني دولر يف �لعام �لو�حد.
 ويف ع��ام 2019 بل��غ �إجم��ايل ح�ض��ة غ��زة 
ثاث��ة مايني ومائتي �أل��ف دولر فقط، ومنذ 
مطل��ع ع��ام 2020 و�لب��دء يف مو�جه��ة �أزمة 
وب��اء )كورون��ا( حتى �ضه��ر �أيل��ول/ �ضبتمرب، 

و�ضل �إىل �لقطاع ما قيمته 2 مليون دولر.
ب��ني  �لتميي��ز  �ضيا�ض��ة  �إىل  �لرب���ص  و�أ�ض��ار 
غ��زة و�ل�ضف��ة، م��ن خ��ال حمارب��ة �لقط��اع، 
مبن��ع �إدخ��ال �لأدوي��ة �لازم��ة، خا�ض��ة م��ا 
يل��زم لتاأم��ني �ل�ض��كان ووقايته��م م��ن فرو�ص 
)كورون��ا(، وحمايته��م م��ن كاف��ة �لأمر����ص 
�لأخ��رى �لت��ي تنت�ض��ر بالقطاع، مث��ل مر�ضى 

ن��وع م��ن  �أي  �لكل��ى �لذي��ن ل يتوف��ر لديه��م 
و�أ�ضح��اب  �لثا�ضيمي��ا،  ومر�ض��ى  �لأدوي��ة، 
�لأمر��ص �ملزمن��ة، ومر�ضى كبار �ل�ضن، وعدد 
كبر م��ن �لأمر��ص �لأخرى، �لت��ي مل ت�ضتطع 
وز�رة �ل�ضح��ة، تق��دمي �ل��دو�ء �ل��ازم له��م، 
نتيج��ة �ل�ضيا�ضات و�لإج��ر�ء�ت �لتي متار�ضها 

�ل�ضلطة �لفل�ضطينية.
وذك��ر، �أن كل �خلط��ط و�لرب�م��ج، �لتي تطرح 
توف��ر  دون  �هلل،  ب��ر�م  �ل�ضح��ة  وز�رة  م��ن 
�ملع��د�ت �لطبي��ة و�لأدوي��ة �لازم��ة، ق��د ل 

حتقق �لنجاح، ولن جتد خمرجًا نحو �لنور.
بغ��زة،  �ل�ضح��ة  وز�رة  دور  عل��ى  �أثن��ى  كم��ا 
مر�ض��ى  لإنق��اذ  ُتنف��ذ  �لت��ي  بالإج��ر�ء�ت 
بغ��زة،  �حلي��اة،  م�ضت�ضف��ى  د�خ��ل  �ل�ضرط��ان 
قائ��ًا: "�إن وز�رة �ل�ضحة بغزة، ت�ضخر معظم 
�إمكاناته��ا لتوفر كافة ما يل��زم لتوفر �لعاج 
�لازم ملر�ضى �ل�ضرطان، ل �ضيما يف ظل �نت�ضار 
وب��اء )كورونا( و�إغاق �ملعاب��ر، و�ضيا�ضة �ملنع 
من �ل�ضفر �لتي ميار�ضها �لحتال بالتو�زي".

�أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالرعاي��ة �لأولي��ة، فاأو�ضح 
�لرب���ص، �أن ما ن�ضبته %60 م��ن �لأدوية غر 
متوف��رة، حي��ث م�ضج��ل ل��دى ك�ضوف��ات وز�رة 

�ل�ضح��ة م��ا يق��رب م��ن 47 �أل��ف مري���ص م��ن 
�لأمر��ص �ملزمن��ة، ي�ضتفيد منهم ما يقرب من 
22 �ألف مري�ص، وباقي �ملر�ضى �لبالغ عددهم 
م��ا يق��رب م��ن 25 �أل��ف مري���ص، ل يتلق��ون 
عاجه��م، ويت��م حتويله��م �إىل �مل�ضت�ضفي��ات، 
وهذ� ي�ضكل عبئًا كبرً� على �مل�ضايف �حلكومية 

يف ظل جائحة )كورونا(.

تدهور األوضاع الصحية
�لفل�ضطين��ي  �ملرك��ز  ��ه  وجَّ �ضاب��ق،  وق��ٍت  ويف 
�لأمم  �إىل  عاج��ًا  ن��د�ًء  �لإن�ض��ان،  حلق��وق 
�ملتحدة ب�ضاأن تدهور �لأو�ضاع يف قطاع غزة يف 
ظ��ل تف�ضي فرو�ص "كورونا" وت�ضديد �حل�ضار 

من قبل �ضلطات �لحتال �لإ�ضر�ئيلي.
وطالب �ملرك��ز يف خطاب��ه "بالتدخل �لعاجل 
لدع��م وتعزيز ح��ق �لفل�ضطيني��ني يف �ل�ضحة 
يف قط��اع غ��زة م��ن خ��ال مطالب��ة �إ�ضر�ئي��ل 
بالمتث��ال للتز�ماته��ا جت��اه �ض��كان �لقط��اع 
مبوجب �لقانون �لدويل وحث �ملجتمع �لدويل 
عل��ى دع��م نظ��ام �لرعاي��ة �ل�ضحي��ة يف غزة 
�ملثقل بالأعب��اء و�لذي بالكاد ي�ضتطيع تلبية 

�لحتياجات �لطبية �لأ�ضا�ضية لل�ضكان".

"مرضى الكلى".. معاناة مركبة في ظل جائحة كورونا

غزة- �لر�أي
يدخل حظ��ر �لتجو�ل �ل��ذي تفر�ضه �للجنة 
�لعلي��ا لإد�رة �أزم��ة "كورون��ا" يف قط��اع غ��زة 
تخفي��ف  و�ض��ط  و�لثاث��ون،  �لر�ب��ع  يوم��ه 
لبع���ص �لإج��ر�ء�ت �مل�ض��ددة �لت��ي مت فر�ضها 
�ضابق��ًا عل��ى بع���ص �ملناط��ق �لت��ي مت فر���ص 
حظر �لتجو�ل عليها، وفتح �لعديد من �ملولت 

�لتجارية �لكربى.
وعل��ى �لرغ��م م��ن ��ضتم��ر�ر ف�ض��ل حمافظات 
قط��اع غزة ع��ن بع�ضه��ا �لبع�ص ب�ض��كل كامل، 
ع��ادت �ملوؤ�ض�ضات و�ل��وزر�ت �حلكومية يف غزة 
للعمل بنظام �لدو�م �جلزئي وفق �لإجر�ء�ت 

�لوقائية.
�ضام��ة  �حلكوم��ي  �لإعام��ي  �ملكت��ب  رئي���ص 
�ل�ضب��اح  �ضاع��ات  ومن��ذ  �إن��ه  ق��ال  مع��روف 
�نتظ��م �ل��دو�م �جلزئي يف خمتل��ف �ملوؤ�ض�ضات 
�ملختلف��ة  �لدو�ئ��ر  و�ضرع��ت  �حلكومي��ة، 

بتطبيق �لقر�ر �حلكومي بعودة �ملوظفني.
وبني معروف يف ت�ضريحات �ضحفية �أن �لقر�ر 
�حلكوم��ي  �لعم��ل  متابع��ة  باهتم��ام  يحظ��ى 
�لكب��ر  �لع��دد  باعتب��ار  �ملتو��ض��ل  و�لتقيي��م 

و�لت��ز�م  بالعم��ل  �ضت�ض��رع  �لت��ي  للموؤ�ض�ض��ات 
�ملوظف��ني و�ملر�جعني من �ملو�طنني باإجر�ء�ت 

�ل�ضامة.
مع��روف ق��ال �إن �لعم��ل �حلكوم��ي مل ينقط��ع 
�أب��ًد� منذ �كت�ضاف �أوىل ح��الت كورونا د�خل 
�لقط��اع يف �لر�ب��ع و�لع�ضري��ن م��ن �أغ�ضط���ص، 
فا�ضتم��ر �لعم��ل �حلكوم��ي وتق��دمي �خلدمات 
�لطارئة �لتي ل حتتمل �أي تاأجيل، وكان �ضكل 

�لدو�م يتنا�ضب مع طبيعة �ملرحلة و�لأزمة.
و�أ�ضار �أن �ل�ضهر �ملن�ضرم �ضهد قطاع غزة �آلف 
�ملعام��ات يف �ل�ض��ق �مل��دين ل��وز�رة �لد�خلية، 
و�ملحاك��م �لنظامي��ة �أو �ل�ضرعي��ة، وخدم��ات 
�لت�ضديق��ات وغرها من �خلدمات �لتي قدمت 

للمو�طنني".
ومتن��ى �أن يلتزم �جلميع باإج��ر�ء�ت �ل�ضامة 
د�خ��ل هذه �ملوؤ�ض�ض��ات وهناك جه��ات رقابية 
تتاب��ع �لت��ز�م �ملوظف��ني باإج��ر�ء�ت �ل�ضامة 

و�لوقاية.
وتابع بالقول:" �ل��دو�م �جلزئي ير�عي قر�ر 
�لف�ض��ل بني �ملحافظات، و�ضرورة �للتز�م به، 
وفئات �ملوظفني �ضعيفي �ملناعة وكبار �ل�ضن"، 

�لق��ر�ر �حلكوم��ي ير�ع��ى  �أن  لفت��ًا مع��روف 
�ضل�ضلة من �إج��ر�ء�ت �ل�ضامة و�لوقاية؛ مثل 
�رت��د�ء �لكمام��ة، و�لتباع��د �جل�ض��دي وعدم 
خمالط��ة �ملر�جع��ني، و�ضرورة تعقي��م �ملكان، 
و�لتهوي��ة �جليدة، وع��دم ��ضتقبال �ملر�جعني 

�إل بالتز�مهم ب�ضو�بط �لوقاية و�ل�ضامة.
و�ختت��م �أن ه��ذ� �لق��ر�ر مف�ضل��ي يف مرحل��ة 
�لنتق��ال م��ن مرحل��ة �ل�ضيط��رة عل��ى �لوباء 
زي��ادة  مرحل��ة  �إىل  �حل��ذر،  و�لتعام��ل 
�ملجتمعي��ة  �لقطاع��ات  عم��ل  �إع��ادة  وت��رة 
و�لقت�ضادي��ة، و�لقط��اع �حلكوم��ي ميك��ن من 
خال��ه قيا�ص �لت��ز�م �لنا���ص وتهيئ��ة �لنا�ص 
باإج��ر�ء�ت  و�لتز�مه��م  �ملو�ءم��ة  ملرحل��ة 

�لوقاية و�ل�ضامة.
وفق �إجر�ء�ت

ون�ض��ر ديو�ن �ملو�طن �لع��ام تعميما وجهه �إىل 
وكاء �ل��وز�ر�ت وروؤ�ض��اء �لهيئ��ات و�ل�ضلطات 
بع��ودة دو�م �ملوظفني ب�ضكل جزئي �بتد�ء من 
�ضباح �ليوم �لأحد �ملقبل 27 �ضبتمرب �جلاري، 
م�ض��ر� �إىل �أن �لقر�ر جاء بعد مد�ولت جلنة 
متابعة �لعمل �حلكومي يف جل�ضتها رقم )97( 

�ملنعقدة بتاريخ 22 �ضبتمرب.
و�أ�ض��ار �إىل �أن �لع��ودة لل��دو�م �ضتك��ون وفق��ا 
�لدو�ئ��ر  م��ن  توفره��ا  مطل��وب  لإج��ر�ء�ت 
باإج��ر�ء�ت  �للت��ز�م  �أوله��ا  �حلكومي��ة، 
�جله��ات  ع��ن  �ل�ض��ادرة  و�ل�ضام��ة  �لوقاي��ة 
�ملخت�ض��ة، و�أن يك��ون دو�م �ملوظف��ني بالع��دد 
�ملطلوب لتقدمي �خلدمة �حلكومية �لأ�ضا�ضية 
للمو�طن��ني ويرتك �لأم��ر يف حتديد �لأعد�د 

و�لآلية لرئي�ص �ملوؤ�ض�ضة.
ولف��ت �لدي��و�ن �إىل �أن �ل��دو�م �ليوم��ي يب��د�أ 
�ل�ضاع��ة 9 �ضباح��ا، و�أن يك��ون دو�م �ملوظفني 
يف نف���ص �ملحافظ��ة �لت��ي يقطن��ون به��ا، فيما 
عمله��م  يتطل��ب  �لذي��ن  �ملوظف��ون  ي�ضتثن��ى 
�لتو�جد يف مقر �لد�ئرة �حلكومية �لرئي�ضي.
�أو  �أي موؤ�ض�ض��ة  فت��ح  �أن��ه مين��ع  و�ض��دد عل��ى 
مديري��ة و�قع��ة د�خ��ل �ملربع��ات �حلم��ر�ء، 
�إ�ضافة لإعفاء �ملوظفني �لقاطنني يف �ملربعات 
�حلم��ر�ء و�ضعيفي �ملناعة بن��اء على تو�ضية 
طبي��ة م��ن وز�رة �ل�ضح��ة و�لأ�ضخا���ص ذوي 

�لإعاقة و�ملوظفات ممن لديهن �أطفال.
ونب��ه �لدي��و�ن �إىل تفعي��ل �لعم��ل ع��ن بع��د 

للموظف��ني �لذي��ن ل يتطل��ب دو�مه��م يف مقر 
منظوم��ة  و��ضتخ��د�م  �حلكومي��ة،  �لد�ئ��رة 
�لد�ئ��رة  د�خ��ل  �لإلكرتوني��ة  �ملر��ض��ات 
و�ملوؤ�ض�ض��ات  �ل��وز�ر�ت  ب��ني  وم��ا  �حلكومي��ة 

�حلكومية بهدف تقليل تد�ول �لأور�ق.
و�أك��د على �تباع �لتعليمات �ل�ضادرة عن وز�رة 
�ل�ضحة عن��د �ل�ضتباه باإ�ضابة �أحد �ملوظفني 
�أو �ملر�جع��ني، م�ض��ر� �إىل �أن��ه �ضيت��م �إج��ر�ء 
فح���ص ع�ضو�ئي للموظف��ني �لعاملني ول �ضيما 
مقدم��ي �خلدمة �ملبا�ضرة للجمه��ور للتاأكد من 

عدم �إ�ضابتهم بفرو�ص كورونا.
ب�ضج��ات  �لحتف��اظ  �ض��رورة  �إىل  ولف��ت 
�حلكوم��ة مل��كان �لعمل �ض��و�ء م��ن �ملوظفني �أو 
�ملر�جعني ل�ضهولة �لرجوع �إليه يف حال وجود 

�إ�ضابات د�خل �لدو�ئر �حلكومية.
وذك��ر �أنه يتم وقف با�ض��ات �لنقل �جلماعية 
وتوف��ر و�ضيلة نقل للموظفني من منازلهم �إىل 
�أماك��ن عمله��م با�ضتخ��د�م مركب��ات �حلكومة 
�أو م��ن خ��ال دفع ب��دل مو��ض��ات للموظفني 
ب�ض��كل �أ�ضبوعي كل ح�ضب عدد �أيام دو�مه مع 

�ضرورة حتقيق كافة �إجر�ء�ت �ل�ضامة.

عمل المؤسسات جزئيًا.. خدمة للمواطنين وتيسير أمورهم الحياتية
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غزة- �لر�أي
فاقم��ت �أزمة كورون��ا من ت��ردي �لأو�ضاع 
�لإن�ضاني��ة و�ملعي�ضي��ة بغ��زة، �إذ ت�ضبب��ت 
ع�ض��ر�ت  بفق��د  �لتج��و�ل،  حظ��ر  حال��ة 
�لآلف م��ن �لفل�ضطينيني لأعمالهم خال 

�أ�ضبوعني فقط.
وت�ضّب��ب �حلظ��ر يف خ�ضائر ك��ربى للعمال 
يف �لقطاع، �ذ �أعلن �لحتاد �لعام لنقابات 
�لعّم��ال يف قطاع غزة عن ت�ضجيل خ�ضائر 
بد�ي��ة  من��ذ  دولر  ملي��ون   32 بقيم��ة 

�حلظر.
وز�رة �لعم��ل يف قط��اع غ��زة و�ضع��ت على 
�ضلم �أولوياته��ا ق�ضية �لعم��ال �ملت�ضررين 
من �جلائحة للتخفي��ف عنهم ودعمهم يف 
�لإغاث��ة و�ض��رف �مل�ضاع��د�ت يف ظل هذه 

�لظروف �ل�ضتثنائية.

م�ضاريع لدعم �ضمودهم 
�لعم��ل  ب��وز�رة  �لت�ضغي��ل  ع��ام  مدي��ر 
بغ��زة ماه��ر �أبو ري��ا ق��ال �إن وز�رة �لعمل 
وبالتع��اون مع �لحت��اد �لع��ام لل�ضناعات 
بتموي��ل �حلكوم��ة �ل�ضوي�ضري��ة  عم��دت 
عم��ل  فر�ض��ة   500 ل���  م�ض��روع  لتوف��ر 
ل�ضال��ح برنام��ج �لت�ضغي��ل �ملوؤق��ت لتعزيز 
�ضم��ود �لعمال يف �لقط��اع �ل�ضناعي ، ملدة 
6 �أ�ضهر بر�تب 300 دولر و�مل�ضروع  قيد 
يك��ون  �أن  لتنفي��ذه ونتوق��ع  �لإج��ر�ء�ت 

قريبًا.
وبني �أبو ريا �أن هناك مو�فقة على م�ضروع 
�أخر مت متويل��ه من �حلكومة �ل�ضوي�ضرية 
ل��� 336 عقد عم��ل ل�ضالح تعزي��ز قدر�ت 
�ملوؤ�ض�ض��ات �حلكومي��ة وعلى ر�أ�ضه��ا وز�رة 
�لرتبي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل مل��دة 6 �أ�ضه��ر 

بر�ت��ب 380 دولر و�مل�ضروع م��ا ز�ل قيد 
�لإج��ر�ء�ت �إىل ح��ني ع��ودة �ملوؤ�ض�ض��ات 

�حلكومية للعمل.
وتابع �أبو ريا �لقول:" ��ضتطعنا من خال 
�لتو��ض��ل م��ع �ملوؤ�ض�ض��ات �ملانح��ة �أن ننفذ 
م�ض��روع  موؤخ��رً�  �ل�ضح��ة  وز�رة  ل�ضال��ح 
ت�ضغي��ل موؤق��ت مل��دة 6 �أ�ضه��ر لنح��و 234 
�ضخ�ض��ًا يف �لتخ�ض�ض��ات �لطبي��ة بتمويل 
خدماتي��ة  وظائ��ف  و102  �ضوي�ض��ري 
ر�أ���ص  عل��ى  �لآن  وه��م  بتموي��ل حكوم��ي 

عملهم".
م�ضتم��رة  �لعم��ل  وز�رة  جه��ود  �أن  و�أك��د 
�حلكومي��ة  �ملوؤ�ض�ض��ات  �ضم��ود  لتعزي��ز 

و�ضريحة �لعمال يف قطاع غزة.
خ�ضائر دولر  مليون   32

قال رئي���ص �لحتاد �لع��ام لنقابات عمال 

فل�ضطني �ضامي �لعم�ضي: �إن خ�ضائر قطاع 
�لعم��ال يف غزة بلغت 32 مليون دولر عن 
�أجرتهم  فيها  يتقا�ضو�  20 يوم عم��ل مل 
�أزم��ة  ب�ضب��ب  �لعم��ل  ع��ن  تعطله��م  بع��د 

جائحة فرو�ص" كورونا".
وق��ال �لعم�ضي: �إن �أج��رة �لعامل يف غزة 
باأف�ض��ل  ��ا  يوميًّ دولر�ت   10 نح��و  تبل��غ 
حالته��ا، و�إن ع��دد �ملتعطل��ني ع��ن �لعمل 
م��ن  �لعم��ال  �ضف��وف  يف  و�ملت�ضرري��ن 

�جلائحة بلغ نحو 160 �ألًفا.
و�أ�ض��اف �أن كل ي��وم مي��ر يخ�ض��ر �لعم��ال 
دولر،  ملي��ون   1.6 بنح��و  تق��در  رو�ت��ب 
مبعدل 32 مليون دولر خال 20 يوما مل 

ميار�ضو� فيها �أعمالهم ب�ضبب �جلائحة.
ودعا �لنقيب �جله��ات �حلكومية و�لقطاع 
�خلا���ص و�ملوؤ�ض�ض��ات �لأهلي��ة و�ملنظمات 

�إىل �إط��اق "�ل�ضن��دوق �لوطن��ي لإغاثة 
�ملوؤ�ض�ض��ات  �لعم��ال"؛ بحي��ث ت�ضاه��م كل 
�لعامل��ة ورج��ال �لأعمال فيه��ا، �أ�ضوة مبا 
ج��رى يف �ل�ضف��ة �لغربي��ة، حي��ث يع��اين 
عم��ال غ��زة �لآن معان��اة عم��ال �ل�ضف��ة 
ذ�تها، وهو م��ا ي�ضتدع��ي �أن يعاملو� �أ�ضوة 

بعمال �ل�ضفة.
وطال��ب وز�رة �لعم��ل مبكات��ب وكائها يف 
ر�م �هلل وغ��زة باإطاق �ل�ضندوق عاجًا؛ 
لتعوي���ص خ�ضائ��ر رو�تب �لعم��ال، م�ضر� 
�ضرف��ت  �لت��ي  �لقطري��ة  �ملنح��ة  �أن  �إىل 
للعائات �ملتعففة و�ملت�ضررين لنحو 170 
�أل��ف عائلة بو�ق��ع 100 دولر لكل �أ�ضرة 
و�لتي ��ضتفاد منه��ا �آلف �لعمال، �ضاهمت 
بال�ض��كل  لي���ص  ولك��ن  �ملعان��اة  بتخفي��ف 

�ملطلوب.

فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر براتب قيمته 300 دوالر

"جائحة كورونا".. تنهك قطاع العمال وتنكأ جراحه
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غزة- �لر�أي
�لتهاون يف �لإجر�ء�ت �لوقائية قد يوؤدي 
ملوج��ة ثانية من �نت�ض��ار لفايرو�ص كورونا 
يف ظ��ل تخفيف �لإجر�ء�ت �لتي تتخذها 

جلنة �لطو�رئ يف قطاع غزة.
كم��ا �أن حال��ة �لطمئن��ان �لت��ي ت�ضهدها 
�ملناطق �لتي يتم فيه��ا تخفيف �إجر�ء�ت 
من��ع �لتجو�ل فتحت �لباب من جديد على 
��ضتهت��ار �لبع���ص يف �إج��ر�ء�ت �ل�ضام��ة 
�لعامة و�لوقاية، وحت��ى �لرت�خي بطرق 

�لوقاية �لازمة.
ب��ل �إن هن��اك ع��دد م��ن �ملو�طن��ني، رمب��ا 
�ضع��رو� بالطمئنان، خ�ضو�ض��ا مع �لعودة 
�لتدريجي��ة للعم��ل، و�إمكاني��ة ��ضتخ��د�م 
�ملركبات، و�لنزول يف عدد �حلالت خال 

�لأيام �ملا�ضية.
وق��د حذر �خلرب�ء من �أن ه��ذ� �لوباء قد 
ي�ضتم��ر طويا، لذ� يحت��اج �ىل �إجر�ء�ت 
�حرت�زي��ة �ضحي��ة عل��ى �مل��دى �لطوي��ل، 
�لعم��ل  و�أماك��ن  �ل�ض��و�رع  يف  خ�ضو�ض��ا 

و�ملحال �لتجارية.
وتت��و�ىل �لتحذي��ر�ت م��ن قب��ل منظم��ة 
م��ن  ثاني��ة  مبوج��ة  �لعاملي��ة  �ل�ضح��ة 

فايرو���ص كورونا،وتاأتي ه��ذه �لتحذير�ت 
خا�ض��ة مع قرب حلول ف�ضل �ل�ضتاء �لذي 
يعد مو�ضم��ا لنت�ضار �لأمر��ص �لفرو�ضية 

مثل �لأنفلونز� وغرها.
وتوقع��ت منظمة �ل�ضحة �لعاملية منوذًجا 
�ضيئا حتى �لآن لكورونا يف ف�ضلّي �خلريف 
��ا  و�ل�ضت��اء، و�أن �لع��امل كل��ه ب��ات معر�ضً
لرتف��اع وترة �لع��دوى بفرو���ص كورونا 

كوفيد-١٩.
وع��زت منظمة �ل�ضح��ة لنت�ضار فايرو�ص 
�نخفا���ص  منه��ا  �أ�ضب��اب  لع��دة  كورون��ا 
درجة حر�رة �جل��و، و�لرطوبة �لن�ضبية، 
بالتد�ب��ر  �جلماه��ر  بع���ص  و��ضتهت��ار 
م��ن  للحماي��ة  ته��دف  �لت��ي  �لوقائي��ة 
�لكورون��ا، و�خل��وف م��ن حتال��ف فرو���ص 
�لإنفلون��ز�،  فرو���ص  كوفيد19-م��ع 
فرو���ص  يف  �ضر�ض��ة  طف��ر�ت  وح��دوث 
�لكورون��ا بالرغ��م من قلة ه��ذ� �لحتمال 
يف  �لدر��ض��ة  وع��ودة  �لقت�ض��اد  وفت��ح 
بعق��د  و�ل�ضم��اح  و�جلامع��ات  �ملد�ر���ص 

�لأفر�ح وباجلناز�ت.

زيادة في فصل الشتاء

ب��دوره؛ ك�ض��ف مدي��ر �لط��ب �لوقائ��ي يف 
�أن  �ضه��ر  جم��دي  بغ��زة،  �ل�ضح��ة  وز�رة 
�لفرو�ض��ات �لتي ت�ضيب �جله��از �لتنف�ضي 
ت��زد�د يف ف�ض��ل �ل�ضت��اء و�ضيك��ون عام��ل 
خطر يف ظ��ل تف�ضي كورونا يف قطاع غزة 
وقد يزي��د فر�ص �نت�ض��ار �لفرو�ص خال 

�ل�ضتاء
�أع��د�د  يف  كب��ر  �زدي��اد  �ضه��ر،  وتوق��ع 
يف  �لتنف�ضي��ة  بالأمر����ص  �لإ�ضاب��ات 
�ل�ضتاء، مبا فيها فرو�ص "كورونا"، وقال: 
لوج��ود  �ل�ضح��ي  �لقط��اع  "�ضينه��ك  �إن��ه 

حالت عديدة مب�ضببات عديدة".
ونب��ه م��ن وج��ود �أع��د�د كب��رة يف ه��ذ� 
�ل�ضح��ي  �لقط��اع  يره��ق  ق��د  �لف�ض��ل، 
باحل��الت �ضدي��دة �لع��دوى �أو �خلط��رة 
يجع��ل ق��درة �لقط��اع �ل�ضح��ي مبو�جهة 

�لعد�د �ضيجعل �ضعوبة بالتعامل معها.
و�أعلن �ضهر �أن وز�رة �ل�ضحة تكت�ضف بوؤر 
جديدة نتيج��ة �لتق�ضي �لوب��اء يف قطاع 

غزة ويتم �لتعامل معها.
و�أك��د �أن مر�كز �لرعاية �ضتبقى مغلقة يف 
�ملناطق �مل�ضنفة حمر�ء يف قطاع غزة، مع 
�لقت�ضار بالتطبيب عن بعد وعرب �لفرق، 

فيم��ا �ضيت��م فتحه��ا يف �ملناط��ق �خل�ضر�ء 
ويت��م �لعمل على تق��دمي خدمة �لتطعيم 

و�حلو�مل و�لأمر��ص �ملزمنة.

الحذر في التعامل
�لأخ�ضائية �لجتماعية هيام �أبو �لكا�ص 
قال��ت:" �لنعز�ل ع��ن �لآخرين، لي�ص هو 
�خلي��ار، ب��ل �إن �ملطل��وب هو بع���ص �حلذر 
يف �لتعامل مع �لآخري��ن، فبع�ص �مل�ضابني 
باملر���ص ينقل��ون �لعدوى وه��م ل يعرفون 
حت��ى �أنه��م م�ضاب��ني. لذلك ين�ض��ح بع�ص 
�أن��ك كن��ت  ل��و  �خل��رب�ء بالت�ض��رف كم��ا 
م�ضابا بكورونا، من حيث جتنب �مل�ضافحة 
و�لق��رت�ب م��ن �لآخري��ن، و�لعن��اق غ��ر 
�لازم يف �لتحية. ه��ذ� �لأمر قد يحميك 

ب�ضكل �أف�ضل.
وتابع��ت �أب��و �لكا���ص:" ق��د يك��ون مفيد� 
مفك��رة،  عل��ى  حركات��ك  ت�ضجي��ل  �أي�ض��ا 
بحيث يف حال حدثت �إ�ضابة لك �أو لأحد 
معارفك تتمكن من تتب��ع �ضا�ضل �لعدوى، 
وهو �أمر مفيد م��ن �أجل حماية �لآخرين، 

ول �ضيما �لعائلة �أو �لأ�ضدقاء".

االستهتار باإلجراءات االحترازية 
ضد كورونا يعرضنا لموجة ثانية
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غزة- �لر�أي
تع��اين م�ضت�ضفي��ات قط��اع غ��زة، منذ 
قب��ل  �لإ�ضر�ئيل��ي  �حل�ض��ار  فر���ص 
�أربعة ع�ضر عامًا، من �أزمات متاحقة 
تتعلق بنق�ص �لأدوية �ملهمة وخا�ضة 
تل��ك �ملرتبط��ة باأ�ضح��اب �لأمر����ص 
كال�ضرط��ان،  و�ملزمن��ة  �مل�ضتع�ضي��ة 

و�لكلى، و�لعناية �ملركزة.
وز�رة  يف  �لأدوي��ة  قط��اع  وي�ضه��د 
ح��ادً�  تر�جع��ًا  غ��زة  يف  �ل�ضح��ة 
�لت��ي  �لنوعي��ة  �لأدوي��ة  �أع��د�د  يف 
�ملر�ض��ى  م��ن  �لآلف  حي��اة  مت���ص 
ب�ض��كل مبا�ض��ر، حيث نا�ض��دت �لوز�رة 
�لإن�ضاني��ة  و�ملوؤ�ض�ض��ات  �لع��امل  دول 
حل��ل  �لتدخ��ل  �ض��رورة  و�لدولي��ة 
�لأزم��ات �ملتتالي��ة �لت��ي تع�ضف بهذ� 
�جل��زء �له��ام م��ن �لقط��اع �ل�ضحي يف 
قط��اع غ��زة كذل��ك يف ظ��ل جائح��ة 

كورنا.
خم��ازن  يف  �لأدوي��ة  �أرف��ف  وب��دت 
م��ن  فارغ��ة  �ضب��ه  �ل�ضح��ة  وز�رة 
�أ�ضن��اف متع��ددة م��ن �لأدوي��ة �ملهمة 
و�حليوية، حتى �إّن عدد� من ثاجات 
حف��ظ �لأدوية بات��ت مف�ضولة متامًا 
كث��ر  غي��اب  ب�ضب��ب  �لكهرب��اء  ع��ن 
م��ن �لأ�ضن��اف، لت�ض��اف ه��ذه �لأزمة 
ع�ض��ر�ت  م��ن  �ضل�ضل��ة  �إىل  �جلدي��دة 
�لأزم��ات �لتي مّر بها قطاع �ل�ضحة يف 

غزة منذ فر�ص �حل�ضار.
وز�رة �ل�ضح��ة �لفل�ضطيني��ة يف قطاع 
م��ن  �خلمي���ص،  �لي��وم  ح��ذرت  غ��زة 
منظوم��ة  عل��ى  �ل�ضعب��ة  �لتاأث��ر�ت 

�خلدم��ات �ل�ضحية يف �مل�ضايف ومر�كز 
جائح��ة  ظ��ل  يف  �لأولي��ة  �لرعاي��ة 

"كورونا".
جاء ذلك خال موؤمتر �ضحفي للوز�رة 
حول �أزمة نق�ص �لأدوية و�مل�ضتهلكات 
و�للو�زم �لطبي��ة و�ملخربية، بح�ضور 
�ملتحدث با�ضمها �أ�ضرف �لقدرة ومدير 
ع��ام �لإد�رة �لعام��ة لل�ضيدل��ة من��ر 
�لرب���ص، ومدير د�ئ��رة �ملخترب عميد 

م�ضتهى.
و�ض��دد "�لقدرة" عل��ى �أن �لوز�رة متر 
باأزم��ة دو�ئية �ضعب��ة وخطرة توؤثر 
مو�جه��ة  يف  خا�ض��ة  عل��ى جهوده��ا، 
�حلال��ة �لوبائية وتطور�تها يف قطاع 

غزة.
�خلدم��ات  منظوم��ة  تاأُث��ر  و�أك��د 
و�لأر�ض��دة �ل�ضحي��ة خا�ض��ة يف هذه 
�ملرحل��ة �لت��ي ت��زد�د فيه��ا �حلاج��ة 
�ىل تعزيزها وبالتايل تعزيز �جلهود 
�ل�ضحي��ة ملو�جهة جائحة كوفيد 19 

.
وطال��ب كاف��ة �جلهات �ملعني��ة حمليًا 
دع��م  ب�ض��رورة  ودولي��ًا  و�إقليمي��ًا 
�حتياج��ات �ل��وز�رة �ل�ضحة لتحقيق 
��ضتجاب��ة �أف�ضل من �لأدوي��ة ولو�زم 
�ملخترب�ت و�أجهزة �لتنف�ص �ل�ضناعي 

وم�ضتلزمات �لتعقيم.
ودعا �ملجتمع �لدويل �إىل �ضرورة رفع 
�حل�ضار غ��ر قانوين وغ��ر �لإن�ضاين 
ع��ن قطاع غزة ب�ض��كل عاجل، حممًا 
�لحتال م�ضوؤولية �لتبعات �خلطرة 
�لن�ضاني��ة  �ملقوم��ات  نق���ص  ج��ر�ء 

و�ل�ضحية و�لتي عربت عنها �لتقارير 
�لدولية �ملتتابعة.

�ل��دويل  �ملجتم��ع  "�لق��درة"  ونا�ض��د 
لل�ضغ��ط عل��ى �لحت��ال �لإ�ضر�ئيلي 
لتوف��ر كاف��ة �لحتياج��ات �لطبي��ة 
قائم��ة  ق��وة  باعتب��اره  و�لن�ضاني��ة 
بالحتال مبوجب �لقانون �لدويل .

األرصدة الدوائية 
بدروه، �أ�ضار "د.�لرب�ص" �إىل �أن ن�ضبة 
�لعج��ز يف �لأر�ض��دة �لدو�ئي��ة بلغت 
%47، فيم��ا بلغ��ت ن�ضب��ة �لعجز يف 

�مل�ضتهلكات �لطبية 33%.
ون��وه �إىل �أن �أك��رث �خلدمات �ل�ضحية 
�ل�ضحي��ة  �خلدم��ات  ه��ي  تاأث��رً� 
�لتخ�ض�ضية مث��ل �ل�ضرطان و�أمر��ص 
�ل��دم حيث بلغت ن�ضبة �لعجز 63%، 
وخدم��ات �لرعاي��ة �ل�ضحي��ة 66%، 
و�ضح��ة �لأم و�لطف��ل %56 وخدمة 
�لط��و�رئ و�لعملي��ات %21 وخدمات 

�لكلى وغ�ضيلها 41 %.
و�أكد �أن �لو�ق��ع �لدو�ئي وم�ضتلزمات 
�لت��ي  باخلدم��ات  �ملرتب��ط  �لوقاي��ة 
19، ل يكف��ي  تق��دم ملر�ض��ى كوفي��د 
�ض��وى ل�ضه��ر و�حد على �أبع��د تقدير، 
�لإ�ضاب��ة  ع��دد  �رتف��اع  ح��ال  ويف 
بكورون��ا ف��اإن ذل��ك ي�ضتن��زف �لكمية 

�ملتبقية �إىل �أقل من تلك �لفرتة.
ه��ذه  م��ن  ن�ضتهلك��ه  م��ا  "�إن  وق��ال 
�مل�ضتلزم��ات �لوقائي��ة و�لأدوية بتنا 

ن�ضتهلكه يف يوم و�حد ".
م��ن جهت��ه، ب��ني "م�ضته��ى" �أن ن�ضب��ة 

�لفح���ص  م��و�د  �أر�ض��دة  يف  �لعج��ز 
موؤ�ض��ر  وه��و   ،65% بلغ��ت  �ملخ��ربي 
خط��ر بالنظ��ر �ىل تط��ور�ت �حلالة 

�ل�ضحية يف قطاع غزة .
�ملرك��زي  �ملخت��رب  "يع��اين  و�أ�ض��اف 
ح��اد  نق���ص  م��ن  �ل�ضح��ة  ب��وز�رة 
و�لكت��ات  �مل�ضح��ات  يف  وخط��ر 
�ملخربي��ة �خلا�ض��ة بفح���ص كورون��ا، 
و�إن �لأر�ض��دة �ملتبقي��ة تكف��ي لأي��ام 

معدودة فقط".
وتابع "تعاين �لوز�رة كذلك من نق�ص 
�ضدي��د يف �مل��و�د �خلا�ض��ة بفحو�ضات 
�لع��زل  م�ضت�ضف��ى  يف  �مل�ضاب��ني 
وم�ضت�ضف��ى �ل�ضد�ق��ة �لرتك��ي، وه��و 
م��ا يوؤثر ب�ض��كل مبا�ضر عل��ى �خلدمة 

�ملقدمة للمر�ضى هناك".
وذكر �أن �ملو�د �لت�ضغيلية و�مل�ضتهلكات 
�ل��دم  غ��از�ت  باأجه��زة  �خلا�ض��ة 
و�لفحو�ض��ات  �لكل��ى  ووظائ��ف 
�لكيميائي��ة و�لفرو�ضي��ة �ل�ضرورية 
مل�ضاب��ني كوفي��د 19، يوج��د به��ا �ضح 
كبر، �لأمر �لذي يعيق عمل �لطو�قم 
بكمي��ات  تعم��ل  و�لت��ي  �ل�ضحي��ة 
حمدودة ل تكفي �إل لأيام معدودة ما 

يعر�ص �ضحة �ملر�ضى للخطر .
و�أك��د �أن �ملخت��رب �ملرك��ز يف �ل��وز�رة 
بحاج��ة ما�ضة �إىل تدعيم��ه باأجهزة 
�لق��درة عل��ى  رف��ع  �إ�ضافي��ة ل�ضم��ان 
�إج��ر�ء �لفحو�ض��ات �خلا�ضة مبر�ص 
خمت��رب�ت  و�أن  كم��ا   ،19 كوفي��د 
�مل�ضت�ضفيات تعاين م��ن تهالك �أجهزة 
�لفح���ص �ملخربي و�لت��ي بحاجة �إىل 

تدعيم وب�ضكل عاجل .

دور السلطة الفلسطينة
بدوره قال �ملركز �لفل�ضطيني حلقوق 
�لإن�ضان �إن ن�ضبة �لنق�ص يف �لأ�ضناف 
�لدو�ئي��ة و�ضل��ت �إىل نح��و 61.5% 
م��ن قائم��ة �لأدوي��ة �لتخ�ض�ضي��ة يف 
�أن  م�ضت�ضفي��ات قط��اع غ��زة، موؤك��ًد� 
�لأزم��ة  تفاقم��ت عل��ى نح��ٍو �ضدي��د، 
وبات��ت ت�ض��كل خط��ورة عل��ى حي��اة 

�ملر�ضى.
 وح��ذر �ملركز، م��ن تد�عي��ات �لأزمة 
�خلط��رة عل��ى حي��اة �آلف �ملر�ض��ى 
للع��اج،  ما�ض��ة  بحاج��ة  ه��م  �لذي��ن 
منا�ض��د� �ل�ضلط��ة �لفل�ضطينية �إمد�د 
�لازم��ة  بالأدوي��ة  �لقط��اع  م�ض��ايف 

لإنقاذ حياة �ملر�ضى.
و�أع��رب �ملرك��ز �حلقوق��ي ع��ن قلق��ه 
�ل�ضديد م��ن تفاقم �لأو�ضاع �ل�ضحية 
يف قطاع غزة، ونا�ض��د �ل�ضلطة حتمل 
م�ضوؤولياتها و�لتدخل �لعاجل ل�ضمان 
توري��د �لأدوية و�مل�ضتهل��كات �لطبية 
�لازم��ة للمر�ف��ق �ل�ضحي��ة يف قطاع 
غزة؛ للتخفي��ف من معاناة �ملر�ضى يف 

م�ضايف �لقطاع.
 ودع��ا �إىل �لتن�ضيق ب��ني دو�ئر وز�رة 
�هلل  ر�م  يف  �لفل�ضطيني��ة  �ل�ضح��ة 
وغ��زة، و�لعم��ل عل��ى �ضم��ان �حلق يف 
ذل��ك  ل��كل مو�ط��ن، مب��ا يف  �ل�ضح��ة 
�أف�ض��ل م�ضتوى من �لرعاي��ة �ل�ضحية 
ميك��ن  �ل��ذي  و�لعقلي��ة  �جل�ضدي��ة 

�لو�ضول �إليه.

مركز حقوقي دعا السلطة لتحمل مسؤولياتها

كورنا والحصار يعززان فقد األدوية بقطاع غزة
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غزة- �لر�أي- �ألء �لنمر
مع تف�ضي وباء كورونا د�خل قطاع غزة، 
ومع �لإجر�ء�ت �لت��ي �تخذتها �جلهات 
تتو��ض��ل  غ��زة،  قط��اع  يف  �حلكومي��ة 
حم��ات �لتوعي��ة و�لدع��و�ت لالتز�م 
فرو���ص  �ض��د  �لوقائي��ة  بالإج��ر�ء�ت 

كورنا .
نا�ضط��ون و�إعاميون �أطلقو� حملة عرب 
من�ضات �لتو��ضل �لجتماعي؛ للتوعية 
باأهمي��ة �للت��ز�م باإج��ر�ء�ت �لوقاية 

من �لفرو�ص.
و�ض��م  عل��ى  �أولئ��ك  وغ��ّرد 
تد�ول��و�  "#��ضتهتارك�ضيقتاأحباب��ك"، 
مع��ه �ض��وًر� ومقاط��ع فيدي��و خمتلف��ة؛ 

حتّث على �للتز�م بهذه �لإجر�ء�ت.
ن�ضره��ا  �لت��ي  �لتغري��د�ت  وحث��ت 
�لنا�ضط��ون و�لإعامي��ون عل��ى �رت��د�ء 
�لجتماع��ي،  و�لتباع��د  �لكمام��ات، 

و�حلف��اظ عل��ى كب��ار �ل�ض��ن و�لأطفال 
�لفرو���ص، ومن��ع  م��ن خط��ر  و�ملر�ض��ى 
بالق��ر�ر�ت  و�للت��ز�م  �لتجمع��ات 

�ل�ضادرة عن �جلهات �حلكومة.
وتاأت��ي ه��ذه �حلمل��ة يف �ضي��اق حمات 
وجمتمعي��ة،  فردي��ة  ومب��ادر�ت 
وموؤ�ض�ضاتي��ة، للت�ض��دي لوب��اء كورون��ا، 
وتخفيف �آثاره �ملختلفة عن �ملو�طنني.

عل��ى  �حلمل��ة  ح��ول  مغ��ردون  و�أك��د 
�ضرورة �لهتم��ام بالوعي ونقله جلميع 
�لوب��اء  م��ع  �ملعرك��ة  لأن  �ملو�طن��ني، 
مل تنته��ي، وحتت��اج �ملزي��د م��ن �لوع��ي 

و�للتز�م.

الحفاظ على المواطن
و�أ�ضول��ه  �لفق��ه  يف  �مل�ض��ارك  �لأ�ضت��اذ 
بكلي��ة �ل�ضريع��ة و�لقان��ون يف �جلامعة 
�أو�ض��ح  مق��د�د  زي��اد  د.  �لإ�ضامي��ة 

�ضرورة �أن يلت��زم �ملو�طنون بالتعليمات 
�جله��ات  ت�ضدره��ا  �لت��ي  و�لتوجيه��ات 
�لر�ضمي��ة و�مل�ضئول��ة، ك��وز�رة �ل�ضح��ة 
و�لد�خلي��ة، و�ملق�ض��ود منه��ا �حلف��اظ 
على �ضحة �ملو�طنني و�أحبابهم، خا�ضة 

فئة �ملر�ضى وكبار �ل�ضن و�ل�ضعفاء. 
باحلج��ر  �للت��ز�م  �ض��رورة  ويوؤك��د 
�ملن��زيل، و�رتد�ء �لكمام��ات، و�حلفاظ 
عل��ى �لتباع��د �لجتماع��ي، خا�ض��ة يف 
�لبي��ع و�ل�ض��ر�ء و�لعمل، لفًت��ا �إىل �أنه 
م��ن �ملعل��وم �أن �إج��ر�ء�ت من��ع �لتجو�ل 
ل��ن ت�ضتم��ر طوي��ًا، و�إمن��ا يق�ض��د منها 
�مل�ضئول��ون حما�ضرة �لوب��اء، و�كت�ضاف 

خريطة �نت�ضاره.
�أم��ا ماهر بن��ات فق��ال عل��ى ح�ضابه :" 
�لتعاي���ص مع فرو���ص كورونا يف �ملرحلة 
�حلالية يعني:�لتعاي�ص مع �لإجر�ء�ت 
�لوقائية �لتي ت�ضمن عدم زيادة تف�ضي 

للوب��اء  �ل�ضت�ض��ام  ولي���ص  �لوب��اء.. 
و�ضوًل ل��"مرحلة مناعة �لقطيع".

توزيع كمامات وحمالت 
تعقيم

ويف �ضي��اق ذ�ت �ضل��ة نظم��ت �لف�ضائ��ل 
�لفل�ضطينية وموؤ�ض�ض��ات �لعمل �لوطني 
وجل��ان  �جلماه��ري  �لعم��ل  وجه��از 
ميد�ني��ة  ج��ولت  �ل�ضحي��ة  �لط��و�رئ 
حلث �لنا�ص �للتز�م بتعليمات �لوقاية 

من فرو�ص كورونا.
ومتثلت �ملبادر�ت بر�ص وتعقيم �ل�ضو�رع 
من��ازل  وحمي��ط  �لعام��ة  و�ملفرتق��ات 
�ملو�طن��ني ومق��ر�ت �ل�ضرط��ة و�ملح��ال 
�إ�ضاف��ة لتعقي��م �ل�ضي��ار�ت  �لتجاري��ة، 
�إر�ض��اد�ت  وتوزي��ع  بالطرق��ات  و�مل��ارة 

توعوية �إر�ضادية وثقافية.
ومت خ��ال �جل��ولت توزي��ع �لكمام��ات 

على �ملو�طنني �لذي��ن ل يرتدونها، ومت 
�لتاأكي��د عليه��م عل��ى �ض��رورة �حلر�ص 
له��م  حماي��ة  �لكمام��ات  �رت��د�ء  عل��ى 

ولغرهم من �لإ�ضابة بفرو�ص كورونا.
وكم��ا ومت تنفي��ذ �لعدي��د م��ن حم��ات 
�لتعقيم يف �لأحي��اء و�ضو�رع حمافظات 

قطاع غزة.
ودع��ا �ملنظمون حلمات �لتوعية جميع 
�ملو�طنني لالت��ز�م بتعليمات �ل�ضرطة، 
جمي��ع  و�تخ��اذ  �ملن��ازل،  و�لت��ز�م 
�لإج��ر�ء�ت �لوقائية، وعدم �ل�ضتهتار 

�لذي يوؤدي بالنهاية لنتيجة كارثية.
وبّينو� �أن �أهم ما يجب �أن يكون حا�ضر� 
لدى �ملو�طن��ني ملحاربة ه��ذ� �لفرو�ص، 
�لوع��ي  �مت��اك  "فم��ع  �لوع��ي،  ه��و 
ن�ضتطي��ع �لع��ودة للحي��اة �لطبيعي��ة يف 
�أق��رب وق��ت، ودون ذلك ل��ن نتغلب على 

كورونا".

استهتارك سيقتل أحبابك.. حملة لتجنب دفع الثمن نتيجة االستهتار
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غزة- خا�ص �لر�أي
بلبا���ص ي�ضبه زي رجل �لف�ض��اء، ولكن �ملهمة 
تتعل��ق ب�ضكان كوكب �لأر���ص حتديدً� د�خل 
"قط��اع  تدع��ى  �ضغ��رة  جغر�في��ة  نقط��ة 
"تق�ض��ي  غ��زة"، �ملظه��ر �خلارج��ي لرج��ال 
�لوب��اء" بح��د ذ�ته مل يك��ن و�ردً� �ضوى عرب 
�ضا�ض��ات �لتلف��زة �لت��ي نقلت �أح��د�ث �نت�ضار 
وباء كورونا حول �لع��امل، حتى �أ�ضبح �لأمر 
و�قعيا هنا و�أ�ضبح للجائحة رجال يحاولون 
ب��كل م��ا �أوتو� م��ن ق��وة و�إر�دة لدفن��ه، فهم 
�ت�ض��ال  �أول  عن��د  �لأوىل  �لنده��ة  رج��ال 

��ضتغاثة.
و�جلو�ئ��ح،  و�لأوبئ��ة  �لك��و�رث  �أوق��ات  يف 
تتعط��ل جمي��ع مناح��ي �حلي��اة م��ن مد�ر�ص 
وجامعات وموؤ�ض�ضات وحمال جتارية وغرها 
ويتم �إعان حظر �لتجو�ل لتتعايل �ضيحات 
حيات��ك"  �ضم��ام  "�لتز�م��ك  �لتحذي��ر" 
م��ن  �أحباب��ك" وغره��ا  و��ضتهت��ارك يقت��ل 
�ل�ضيح��ات �لتي قد ت�ضلح م��ع �لبع�ص ولكنها 
ل ت�ضل��ح للعامل��ني يف �لقط��اع �ل�ضح��ي م��ن 
�أطب��اء وممر�ض��ني وعم��ال و�إد�ريني يجدون 
خ��ط  "عل��ى  �لأوىل  �ل�ضف��وف  يف  �أنف�ضه��م 

�لنار".
فري��ق �لتق�ض��ي �لوبائ��ي وغره م��ن �لكو�در 
ور�أ���ص  �لأم��ان  �ضم��ام  يعت��ربون  �لطبيب��ة 

�حلربة يف مو�جهة جائحة كورونا.
وتق��وم ف��رق �ل�ضتق�ض��اء �لوبائ��ي بجولت 
يومي��ة تفقدي��ة يف كافة �أنح��اء قطاع غزة، 
وترك��ز جهودها �إذ� م��ا ��ضتدعت �حلاجة يف 
�أي مكان يطلق علي��ه م�ضطلح "بوؤرة" نتيجة 
�كت�ض��اف ح��الت �إ�ضاب��ة بفرو���ص كورون��ا 
�مل�ضتج��د. ويعت��رب �لأردن م��ن �ل��دول �لت��ي 

متكنت من �حتو�ء عدوى وباء كوفيد19-.
نائ��ب مدي��ر ع��ام �لرعاي��ة �لأولي��ة ل�ضوؤون 
�أو�ض��ح  �ضه��ر  جم��دي  د.  �لعام��ة  �ل�ضح��ة 
�أن فري��ق �لط��ب �لوقائ��ي ه��و خ��ط �لدف��اع 
�لأول يف مو�جه��ة فرو���ص كوفي��د”″19يف 
قط��اع غ��زة. وقال �ضه��ر �إّن "ف��رق �لتق�ضي 
�لوبائي �لتابع��ة لوز�رته عمدت �إىل �إجر�ء 
فرو���ص  ع��ن  للك�ض��ف  ع�ضو�ئي��ة  م�ضح��ات 
كورونا، وحتديد مناط��ق �نت�ضاره يف خمتلف 
مناطق قطاع غزة، د�عيًا �ملو�طنني لالتز�م 
�ل�ضح��ة  وز�رة  ع��ن  �ل�ض��ادرة  بالإر�ض��اد�ت 
�ضامته��م  ل�ضم��ان  وذل��ك  منطق��ة  كل  يف 

وعائاتهم.
و�أو�ض��ح �أن طو�ق��م �لتق�ض��ي �لوبائي �أجرت 
�مل�ضح��ات �لع�ضو�ئي��ة عل��ى �لفئ��ات �لأك��رث 
يت��م  �لتعر���ص لاإ�ضاب��ة، حي��ث  خط��رً� يف 
�جر�ءها على �ل�ضائقني �لعموميني و�لعاملني 
مت  �لت��ي  و�ملتاج��ر  و�ملطاع��م  �ملخاب��ز  يف 
�فتتاحها �ضمن �إجر�ء�ت �لتخفيف يف بع�ص 
�ملناطق وذلك �ضمن مرحلة �ل�ضتجابة �لتي 

يعي�ضها �لقطاع.

تعمد التأخير
ويف معر���ص رده ح��ول تاأخ��ر و�ض��ول ف��رق 
�لطب �لوقائي لإجر�ء �لفحو�ضات للحالت 
�ملخالط��ة، ذك��ر د. �ضه��ر �أن ف��رق �لتق�ض��ي 
�لوبائ��ي تتعمد �لتاأخر يف �أخ��ذ �لعينات من 
�ملخالط��ني للحالت �مل�ضابة بفرو�ص كورونا 
عق��ب حجره��ا وذل��ك ل�ضم��ان دق��ة نتائ��ج 

�لفحو�ضات �ملاأخوذة منهم.
�أن  �إىل  يع��ود  �لتاأخ��ر  �ضب��ب  �أن  و�أو�ض��ح 
م��ن  �لأوىل  �لأي��ام  يف  يظه��ر  ل  �لفرو���ص 

تظه��ر  حي��ث  �مل�ض��اب  ج�ض��م  �إىل  دخول��ه 
غالب��ًا �لنتائ��ج عل��ى �أنه��ا �ضلبية، لفت��ًا �إىل 
�أن��ه يت��م �أخ��ذ �مل�ضحات م��ن �ملخالط��ني بعد 
�أ�ضب��وع م��ن تاري��خ �ملخالط��ة وذل��ك �ضم��ن 
�إج��ر�ء�ت مدرو�ض��ة ووفق��ًا للربوتوك��ولت 
�ل�ضحي��ة �لتي مت �قر�ره��ا. وحول تفا�ضيل 
�لإج��ر�ء�ت �ملتخ��ذة من��ذ حلظ��ة ت�ضجي��ل 
ظه��ور  ف��ور  �أن  �إىل  �ضه��ر  �أ�ض��ار  �لإ�ضاب��ة، 
�لنتيجة يتم �إدخاله��ا �إىل قاعدة حمو�ضبة 
ويت��م �إر�ضال ر�ضالة ق�ض��رة بالنتيجة �ضو�ء 
�إن كان��ت �ضلبي��ة �أو �إيجابي��ة و�ضم��ن حزمة 
م��ن �لإجر�ء�ت. حيث يت��م �جر�ء �لعزل يف 
�مل�ضت�ضف��ى �ملخ�ض�ص يف ح��ال كانت �لنتيجة 
�إيجابية �أو يتم �حلجر يف حالة كان �ملو�طن 

خمالطًا لاإ�ضابة.
و�أك��د عل��ى �أن قط��اع غ��زة ل ي��ز�ل يعي���ص 
مرحل��ة �ل�ضتجاب��ة وتخفي��ف �لإجر�ء�ت 
يف بع���ص �ملناط��ق �لأق��ل �نت�ض��ارً� للفرو�ص، 
و�أن وز�رة �ل�ضح��ة قطع��ت �ضوط��ًا طويا يف 
ر�ض��م �خلارط��ة و�ل�ضل�ضل��ة �لوبائي��ة، ولكن 
حت��ى �للحظة مل ت�ضل �إىل مرحلة �لتعاي�ص 

و�ل�ضيطرة على �نت�ضار �ملر�ص.
كم��ا �ض��دد عل��ى �ض��رورة �لت��ز�م �ملو�طن��ني 
لإج��ر�ء�ت �لوقاي��ة و�ل�ضام��ة م��ن خ��ال 
�رتد�ء �لكمام��ات و�لتز�م �لتباعد �جل�ضدي 
و�لجتماعي يف �ضبي��ل �جناح جهود �لكو�در 
تف�ض��ي  مقاوم��ة  يف  �ملختلف��ة  �ل�ضحي��ة 

�لفرو�ص يف قطاع غزة.

جهوزية تامة
�لط��ب  �أخ�ضائي��و  م��ن  ع��دد  �أك��د  بدوره��م 
�لوقائ��ي يف وز�رة �ل�ضح��ة عل��ى جهوزيته��م 

�لد�ئم��ة و�مل�ضتمرة يف �ضبيل خدمة �ملجتمع 
حلمايته من �أي �مر��ص �أو م�ضتجد�ت.

د.  �لأوبئ��ة  �أخ�ضائي��ة  قال��ت  جانبه��ا  م��ن 
�أك�ضانا �أب��و �ضعدة، و�لتي تعم��ل �ضمن طاقم 
�لط��ب �لوقائي لوز�رة �ل�ضح��ة يف حمافظة 
"طبيع��ة عملن��ا �ضح��ب �لعين��ات  �ل�ضم��ال: 
و�لت��ي تتم عن طري��ق �لأنف حت��ى و�ضولها 
لط��رف �حلنجرة وه��و يحت��اج �ىل مهارة يف 
�ضحبه��ا، حت��ى ل يتعر�ص �ل�ضخ���ص �مل�ضتبه 
بوجود �عر��ص فرو�ص كورونا �ىل �لعط�ص، 
وذل��ك للحفاظ على �ضحة �ملو�طنني وتوفر 
من��ا  يتطل��ب  و�ل��ذي  له��م،  �ل�ضح��ي  �لأم��ن 
�حلر�ص �لز�ئد و�لدقة يف �ضحب �لعينات".

وع��ن �ملعان��اة �لت��ي يجده��ا �أخ�ضائي��و طب 
�لأوبئة يف بيوتهم، قالت "عملنا يحتاج �إىل 
�لكث��ر م��ن �لحتياط��ات �لو�ج��ب �تخاذها 
فرغ��م �لتز�من��ا بلبا���ص و�قي ي�ضم��ل جميع 
�جل�ض��م �أثناء �ضح��ب �لعين��ات، �إل �أننا نقوم 
باإج��ر�ء�ت و�جب��ة يف �ملن��زل حفاظ��ا عل��ى 
�ضح��ة �جلمي��ع وذل��ك بخل��ع �حل��ذ�ء خارج 
وع��دم  لوحده��ا،  �ملاب���ص  وغ�ض��ل  �ملن��زل، 

�لختاط �ملبا�ضر مع �لأبناء".

لجنة استشارية
�لت��رتي  عم��اد  د.  �لأوبئ��ة  �أخ�ضائ��ي  �أم��ا 
�أك��د ب��اأن �ضح��ب �لعين��ات يتب��ع ق��ر�ر جلنة 
��ضت�ضارية تقوم باختيار عينات من �لعائدين 
عرب معربي "رف��ح" و "بيت حانون" يف �أماكن 
حجرهم يف �ملد�ر���ص و�لفنادق و�مل�ضت�ضفيات 
ب��اأن  م�ض��ر�  فيه��ا،  ��ضت�ضافته��م  تت��م  �لت��ي 
عمله��م ميتد عل��ى م��د�ر �ل�ضاع��ة، لفتا �ىل 
تو��ضله مع و�لدته �لت��ي تعاين مر�ضا مزمنا 

و�لطمئن��ان على �ضحتها، و�ضماع دعو�تها له 
عرب �لهاتف وذلك حر�ضا على �ضامتها.

و�أ�ض��اف" نح��ن نتعام��ل م��ع ح��الت تتوق��ع 
بوج��ود ح��الت موجب��ة ق��د تك��ون م�ضابة 

بفرو�ص كورونا، لذ� يجب توخي �حلذر".
م��ن جهت��ه، �أو�ض��ح �حلكي��م عب��د �هلل زقوت 
�ل��ذي يعمل �ضمن �لفري��ق �أن عملهم يتطلب 
منه��م �حلر�ص و�لدق��ة، لفت��ا �ىل �لو�ضائل 
م��ع  للتعام��ل  يتخذه��ا  �لت��ي  �لحرت�زي��ة 
�طفاله للحف��اظ عليهم، وجتنب �لختاط 
رغ��م  و�جل��ر�ن،  و�لق��ارب  وبالأه��ل  به��م 
�لتقي��د باللبا���ص �لو�قي �ل��ذي يغطي جميع 
�نح��اء ج�ضمه، لفت��ا �ىل حتمل��ه �مل�ضئولية 
يف  وحت�ضين��ه  حلمايت��ه  جمتمع��ه  جت��اه 

مو�جهة فرو�ص "كورونا.

ال مجال للخطأ
ب��دوره، �أ�ضار �حلكي��م �أحمد جنين��ة و�لذي 
يعم��ل يف ق�ض��م �لأوبئة �أنه ل جم��ال للخطاأ 
يف عمله��م �أو �لتق�ض��ر ف�ضح��ب �لعين��ات من 
�حلالت �مل�ضتبه بها تعد هي �حلالت �لأكرث 
�قرت�بًا و�لأك��رث عر�ضة للمخاطر، فعادة ما 
ي�ضطح��ب �ضح��ب �لعين��ات و�لت��ي توؤخذ من 
�أن��ف �مل�ضتب��ه ب��ه رد�ت فع��ل غ��ر مق�ضودة، 
ت�ضمل �خر�ج �لرذ�ذ عرب �لعط�ص �أو �ل�ضعال 
�حلكي��م  بها.و�أ�ض��اف  �مل�ضتب��ه  �حلال��ة  م��ن 
ب��دل  لرت��د�ء  ي�ضط��رون  �أنه��م  “�أحم��د” 
�لوقاية و�لع��زل �ملخ�ض�ضة ل�ضاعات طويلة، 
خ�ضو�ض��ًا حينم��ا يتعلق �لأم��ر ب�ضحب مئات 
�لعين��ات من مر�ك��ز �حلجر �ل�ضح��ي، م�ضرً� 
�إىل تقدير ��ضرت��ه لعمله، ومعربً� عن فخره 

مل�ضاركته يف حماية وطنه وجمتمعه.

"أطقم التقصي الوبائي" جنود الندهة األولى لوأد كورونا



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

الخميس 14 صفر 1442هـ/01 أكتوبر  2020م
Thursday - 01 August 2020

تقرير

11

�لر�أي _ �آلء �لنمر
حالة �لعجز يف �ضاعات �لكهرباء �لو��ضلة 
لبي��وت �ملو�طنني يف قطاع غ��زة �أ�ضبحت 
ظاهرة معتادة، وتزد�د هذه �حلالة �ضوًء 
يف �أوق��ات �ل�ضي��ف �ضدي��دة �حل��ر�رة ويف 
�أي��ام �ل�ضت��اء �ضديدة �ل��ربودة، ما يدخل 
�ملو�طن��ني يف موج��ة من �لتذم��ر و�ل�ضيق 
ومئات �لت�ضاوؤلت �لتي ل �إجابة لها "متى 

�ضتنتظم �لكهرباء؟".
�لبيوت �ملوزعة عل��ى �لأحياء و�ملخيمات 
يف كافة حمافظ��ات قطاع غزة هي عبارة 
ع��ن علب "�إ�ضمنتية" مغلقة، ل منف�ص لها 
�ضوى بع���ص �لنو�فذ �لزجاجية، و�لتي ل 
تخفف من حر�رة �ل�ضيف ول تدفئتها يف 

�أيام �ل�ضتاء.
�حلاج��ة لدى ملي��وين ون�ض��ف مو�طن يف 
�إ�ضافي��ة  ل�ضاع��ات كهرب��اء  قط��اع غ��زة 
ل�ضاع��ات  ومكم��ًا  بدي��ا  ح��ًا  �أوج��دت 
�لكهرباء �لثابتة، وذلك من خال �ن�ضمام 
�لعدي��د م��ن �لبي��وت �إىل نظ��ام �ملول��د�ت 
�خلا�ض��ة �لتابع��ة لبع���ص �لتج��ار، حت��ى 
تو�ضع��ت �لد�ئ��رة نتيجة ع��وز �ملو�طنني 

للمزيد من �ضاعات كهرباء �إ�ضافية.
منحه��م  يف  �لنا���ص"  حاج��ة  "��ضتغ��ال 

مول��د�ت  م��ن  �إ�ضافي��ة  كهرب��اء  �ضاع��ات 
عل��ى  بالت�ض��اوي  �ملوزع��ة  �لطاق��ة 
�ملحافظ��ات بالتن�ضيق بني �لتج��ار، �أ�ضبح 
عن��و�ن �لق�ضي��ة يف �إرغامه��م عل��ى دف��ع 
ثمن �ل�ضولر �ملغذي للمولد �أ�ضعاف �ضعره 
�لأ�ضلي مبر�ت، ما دف��ع �جلهات �ملخت�ضة 
ل�ضتغ��ال  ح��دً�  لو�ض��ع  غ��زة  قط��اع  يف 

وج�ضع �لتجار.
�لنياب��ة �لعام��ة يف قط��اع غ��زة �أعلن��ت 
ع��ن تخ�ضي���ص رق��م و�ت�ض��اب ل�ضتقبال 
�لباغ��ات �خلا�ض��ة مبخالف��ات �أ�ضح��اب 
�ملولد�ت �لكهربائية �لتجارية و�لمتناع 
لتخ��اذ  وذل��ك  �خلدم��ة،  تق��دمي  ع��ن 

�ملقت�ضى �لقانوين �لازم.
و�أكدت �أن �لباغ �ملقدم عرب رقم �لو�ت�ص 
�أب يعت��رب مبثاب��ة �ضك��وى ر�ضمي��ة، و�أي��ة 
معلومات كاذب��ة تعترب مبثابة باغ كاذب 

تعر�ص �ضاحبها للم�ضوؤولية �لقانوين.
نو�زن بني �لتجار و�ملو�طن

في طريقها للحل
مدي��ر د�ئ��رة تنظي��م �لطاق��ة يف �ضلطة 
�لطاق��ة م. يا�ضر ح�ضونة �أك��د �أن ق�ضية 

بغ��زة  �لتجاري��ة  �لكهربائي��ة  �ملول��د�ت 
يف طريقه��ا �إىل �حل��ل بتثب��ت �لت�ضع��رة 
�جلديدة 2.5 و�لق��ر�ر �ضيبد�أ من 1/10 
تنفي��ذ  يف  �ضتبا�ض��ر  �ملخت�ض��ة  و�جله��ات 

�لقر�ر
وب��ني ح�ضونة �أن �ل�ضغط على �ملو�طن من 
قبل �أ�ضحاب �ملولد�ت تتابعه �لإجر�ء�ت 
�لقانوني��ة و�لنياب��ة �لعام��ة، لفتا لعقد 
�جتماعات مع �أ�ضح��اب �ملولد�ت ملناق�ضة 

بع�ص �لإجر�ء�ت �لفنية.
وب��ني �أن �ضلط��ة �لطاق��ة كان لها جولت 
و�ت�ض��الت م��ع �أ�ضح��اب �ملول��د�ت وبين��ا 
له��م �ضهولة �لإج��ر�ء�ت �لت��ي �ضتتخذها 
�ضلط��ة �لطاق��ة لتثبيت �لتعرف��ة ، مبينًا 
�ضلطت��ه قدم��ت مب��ادرة بت�ضهي��ل كل  �أن 
�لذي��ن  �ملول��د�ت  لأ�ضح��اب  �لإج��ر�ء�ت 
و�لت��ز�م  �أو�ضاعه��م  بت�ضوي��ة  �ضيب��دوؤون 
�إج��ر�ء�ت �لرتخي���ص م��ن خ��ال حمل��ة 
كل  يف  له��م  �لإج��ر�ء�ت  تذلي��ل  ت�ضم��ل 
ت�ضهي��ات  وتق��دمي  �ملخت�ض��ة  �جله��ات 

كبرة لهم
و�ضدد ح�ضونة �أن ت�ضعرة �ضلطة �لطاقة 
�جلديدة لأ�ضحاب �ملول��د�ت �لكهربائية 
و�زنت بني �ملو�طن و�لتجار وثبتت هام�ص 

ربح لأ�ضحاب �ملولد�ت من 50 �إىل 70% 
بناء على قدرة �ملولد.

إجراءات قاسية
ويف ذ�ت �ل�ضي��اق قال �لناطق با�ضم وز�رة 
�لد�خلي��ة �إي��اد �لب��زم ق��ال :" لأ�ضحاب 
�ملولد�ت وغرهم م��ن �لتجار نقول ب�ضكل 
و��ضح لن ن�ضمح لأحد �أن يقوم بالحتكار 

�أو ��ضتغال �ملو�طنني بهذه �ملرحلة"
�ضتتخ��ذ  وز�رت��ه  �أن  �لب��زم  و�أ�ض��اف 
يق��وم  م��ن  بح��ق  �لازم��ة  �لإج��ر�ء�ت 
بالحتكار �أو �ل�ضتغال يف كل �لقطاعات 
و�إج��ر�ء�ت �لد�خلي��ة و��ضحة وحا�ضمة 
لكل م��ن يخال��ف �ل�ضيا�ضات �ملق��ررة هذه 

�ملرة.

دورهم األخالقي
�لإعام��ي  �ملكت��ب  رئي���ص  ق��ال  ب��دوره 
�حلكوم��ي �ضام��ة مع��روف:" كن��ا ناأم��ل 
باإنه��اء ق�ضية حتديد ت�ضع��رة �لكهرباء، 
ب�ض��كل يعك���ص طبيع��ة �ل��دور �لأخاقي 
من �أ�ضح��اب �ملول��د�ت يف �لوقوف بجانب 
�لأ�ضخا���ص  بع���ص  لك��ن  �ضعبه��م،  �أبن��اء 

دفع��و� �إيل توتر �ملوقف و�عتباره ق�ضية 
�ضجالية مع �ضلطة �لطاقة".

وتاب��ع مع��روف �لقول:" يف �ض��وء �لأزمة 
بع��د  �ملول��د�ت  ر�بط��ة  �ختلقته��ا  �لت��ي 
حتدي��د ت�ضع��رة �لكهرب��اء �ملول��دة م��ن 
مولد�ت �ل�ض��و�رع، تقدمت �ضلطة �لطاقة 
ب�ضك��وى ر�ضمي��ة �جت��اه �ل�ضخ���ص �ل��ذي 
رف�ص �للتز�م بت�ضعرة كهرباء �ملولد�ت، 

ومت �تخاذ �جر�ء�ت قانونية بحقه".
و�ضدد �أن م�ضلح��ة �لنا�ص مقدمة على �أي 
�عتب��ار، و�لقر�ر �حلكوم��ي �لو��ضح �لذي 
تعم��ل علي��ه �ضلط��ة �لطاق��ة ه��و �مل�ض��ي 
قدم��ا يف تنفيذ �لقر�ر بعد ��ضتنفاذ كافة 

�لجر�ء�ت و�ل�ضروط �لازمة.
بعده��ا  وم��ا  �لق��ر�ر  مرحل��ة  �أن  ولف��ت 
�لتعام��ل  �آلي��ات  كل  ع��ن  متام��ا  يختل��ف 
قب��ل �تخ��اذ �لق��ر�ر، ويتم متابع��ة كافة 
م�ضتج��د�ت �لق�ضي��ة ول��ن ن��رتك �ملو�طن 
�لأ�ضخا���ص،  بع���ص  لت�ضرف��ات  رهين��ة  
مطمئن��ًا �ملو�ط��ن باأن �جله��ات �حلكومية 
�لج��ر�ء�ت  �ضتتخ��ذ  �لطاق��ة  و�ضلط��ة 
�لكفيل��ة باإنه��اء هذه �ملهزل��ة �لتي ت�ضيء 
ع��ن  ويتخل��ى  فيه��ا  ي�ض��ارك  م��ن  ل��كل 

م�ضوؤولياته �جتاه خدمة �لنا�ص.

"المولدات الكهربائية" رئة القطاع الثانية بعد إنصاف القضية!
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غزة- �لر�أي
قال��ت وز�رة �ل�ضحة يف غزة، �إنها جنحت يف ك�ضر 
ح��دة �نت�ض��ار فرو���ص كورون��ا يف قط��اع غزة من 

خال عمل �لطو�قم �ملختلفة.
وذك��ر �ملتحدث با�ضم �ل��وز�رة �أ�ضرف �لقدرة، �أنه 
مت �لعم��ل عل��ى ت�ضحي��ح منحنى �نت�ض��ار فرو�ص 
كورون��ا يف قط��اع غزة م��ن خال �لعم��ل �حلثيث 

و�ملتو��ضل من قبل �لطو�قم �ملختلفة.
و�أو�ض��ح �لقدرة يف حديثه لوكالة "�ضهاب" م�ضاء 
�لثنني، �أن �نخفا���ص �أعد�د �لإ�ضابات، و�رتفاع 
ع��دد �ملتعافني موؤ�ضًر� �إيجابًيا، موؤكد� �أن �لوز�رة 

ل تز�ل تعمل على تق�ضي بوؤر �لتف�ضي.
و�أ�ضار �إىل �أنه كلم��ا ز�دت مو�د �لفح�ص �ملخربي 
�ضي�ضاع��د ذل��ك عل��ى �لتعم��ق �أك��رث يف �ملجتم��ع، 
مبينا �أن �لوز�رة ت�ضلمت �خلمي�ص �ملا�ضي 8000 
فح�ضا خمربيا من منظم��ة �ل�ضحة �لعاملية، و�أن 
�ل��وز�رة ت�ضتطي��ع حالي��ا �إج��ر�ء 2000 فح�ص 

خمربي يف �ليوم �لو�حد.

الصحة: نجحنا في 
كسر حدة انتشار 
فيروس كورونا 

في غزة

غزة- �لر�أي
جهود حكومية يف قطاع غزة كانت وما تز�ل 
فرو���ص  مو�جه��ة  يف  �ملر�ضو���ص  كالبني��ان 

كورونا؛ كُل ح�ضب �ملهام �ملوكلة �إليه.
مباح��ث �لتموين يف قطاع غ��زة كان لها دور 
ب��ارز يف حماي��ة �ملو�طن��ني من ج�ض��ع بع�ص 
�لتج��ار و�حتكاره��م لبيع �ل�ضل��ع �لتموينية 
يف ظل حالة �لطو�رئ �ملُعلنة ب�ضبب جائحة 

كورونا".
�لتموي��ن باملباح��ث  مدي��ر د�ئ��رة مباح��ث 
�ملق��دم  غ��زة  �لعام��ة يف حمافظ��ات قط��اع 
�لتموي��ن  مباح��ث  �أن  �أك��د  قنيط��ة  �أحم��د 
�تخ��ذت �إج��ر�ء�ت �ضارم��ة ور�دع��ة بح��ق 
�لإج��ر�ء�ت  ملخالفته��م  �لتج��ار  م��ن  ع��دد 
�لوقائي��ة وتد�ب��ر �ل�ضام��ة، و�حتكاره��م 
لبيع �ل�ضلع �لتموينية يف ظل حالة �لطو�رئ 

�ملُعلنة ب�ضبب جائحة كورونا".
و�أ�ض��اف �ملق��دم قنيط��ة �أن��ه يت��م ت�ضجي��ل 
حما�ضر �ضبط وخمالفات *لتجار خمالفني 
ب�ضكل يومي ت�ضل �إىل 40 حم�ضر وخمالفة، 
و�إحالتهم �إىل �لدو�ئر �لقانونية يف �لنيابة 
�لقانوني��ة  �لج��ر�ء�ت  لتخ��اذ  �لعام��ة 
�لطو�ق��م  م��ع  بالتع��اون  وذل��ك  بحقه��م، 
حماي��ة  �لقت�ض��اد  وز�رة  يف  �ملخت�ض��ة 

�مل�ضتهلك ووز�رة �لزر�عة ".

إجراءات مختلفة
و�أو�ض��ح �أن��ه ومن��ذ �للحظ��ات �لأوىل و�لتي 
�أُعل��ن فيها ع��ن �كت�ضاف ح��الت م�ضابة من 
د�ج��ل �ملجتم��ع مت ��ضتنف��ار كاف��ة طو�ق��م 
مباح��ث �لتموي��ن يف حمافظات قط��اع غزة 
بن��اًء عل��ى تعليمات قي��ادة �ل�ضرط��ة للعمل 
جائح��ة  ملو�جه��ة  �لط��و�رئ  خلط��ة  وفق��ًا 

كورونا �ملعدة م�ضبقًا .
وبنّي �أنه مت تق�ضيم طو�قم مباحث �لتموين 
�إىل فرق لتعمل عل��ى مد�ر �ل�ضاعة بدءً� من 
�ضاع��ات �ل�ضب��اح �لأوىل حت��ى بع��د �مل�ض��اء 
وتنظ��م خالها ج��و�لت متع��ددة يف جميع 
�ملحافظ��ات �خلم���ص، بحي��ث تغط��ي جمي��ع 
�تخ��اذ  خاله��ا  وتتاب��ع  �لعم��ل،  جم��الت 
�جر�ء�ت �لوقاية �خلا�ضة بجائحة كورونا 
كالتباع��د �جل�ضدي وع��دم �لزدحام ولب�ص 
�لكمام��ة و�لت��ز�م �لتج��ار و�لبائع��ني به��ذه 

�لإجر�ء�ت .
و��ضتط��رد قنيطة خ��ال حديثه �أن من بني 

�ملهام �لتي تنفذها طو�قم مباحث �لتموين، 
متابعة خانات �خل�ضار و�لفو�كه و�لتي يقوم 
بتوزيعه��ا �لتجار عل��ى �لبائع��ني، بالإ�ضافة 
�إىل مر�قبة �لأ�ضعار وفقًا للت�ضعرة �ليومية 
�ل�ض��ادرة ع��ن �جله��ات �ملخت�ض��ة يف وز�رتي 
�لزر�ع��ة و�لقت�ض��اد �لوطن��ي، و�لتاأكد من 
�ضاحيته��ا  وم��دى  �ملنتج��ات  ه��ذه  ج��ودة 

لا�ضتهاك �لآدمي .
وحول �حلال��ة �لعامة و�لجر�ء�ت �ملتخذة 
جت��اه �لتج��ار �ملخالفني لفت �ملق��دم قنيطة 
�إىل �أن��ه ل يخل��و ي��وم م��ن �ضب��ط �لتج��ار 
�ملخالفني وحترير �ملخالفات �خلا�ضة بغاء 

�لأ�ضعار وعدم �للتز�م باإجر�ء�ت �لوقاية
كورون��ا  بجائح��ة  �خلا�ض��ة  *و�ل�ضام��ة 
�لتباع��د  و�ج��ر�ء�ت  للكمام��ات  لب���ص  م��ن 
�جل�ضدي بني �لبائعني و�لتجار و�ملو�طنني .

ون��وه يف �لوق��ت ذ�ت��ه �إىل �أن �لو�ض��ع �لعام 
يف �ملحافظ��ات ي�ضه��د حال��ة م��ن �ل�ضتقر�ر 
و��ضتجاب��ة م��ن قب��ل �لتج��ار، وذل��ك بع��د 
�ملخالف��ني،  �لتج��ار  بح��ق  �ل��ردع  حتقي��ق 
ونتيج��ًة ل�ضل�ضل��ة �لج��ر�ء�ت �ملتخذة عرب 
�جلولت �ملكوكي��ة و�ملتابع��ة �مل�ضتمرة على 
مد�ر �ل�ضاعة من قبل دو�ئر �ملباحث �لعامة 

بال�ضرت�ك مع �لإد�ر�ت �لأخرى .

مباحث التموين ومتابعة 
الصيد وتصدير األسماك :

ويف ه��ذ� �ل�ضياق ق��ال �ملقدم قنيط��ة:" �أنه 
ومن��ذ �ل�ضم��اح لل�ضيادين با�ضتئن��اف �لعمل 
بال�ضيد عرب دخ��ول �لبحر، مت �لوقوف �إىل 
جان��ب �ل�ضيادين، م�ض��رً� �إىل �أنه مت �تخاذ 
ق��ر�ر من وز�رة �لزر�ع��ة بت�ضدير �لأ�ضماك 
�لغ��ر �ضعبي��ة وهي �لتي ل تك��ون يف متناول 

�لنا�ص لعدم مقدرتهم على �ضر�ئها".
لفتًا �إىل �أنه مت �لتوجه بال�ضماح لل�ضيادين 
�ل�ضف��ة  �إىل  �لأ�ضم��اك  ه��ذه  لت�ضدي��ر 
�لغربي��ة، لعدم فت��ح �ملطاع��م يف حمافظات 
قط��اع غزة ب�ضبب �جلائح��ة، م�ضرً� �إىل �أنه 
مت تخ�ضي���ص يومي �ل�ضبت و�لثاثاء ب�ضكل 
�أ�ضبوع��ي لت�ضدير هذه �لأ�ضم��اك �لفائ�ضة 
ع��ن �حتي��اج �ملو�طن��ني و�لأ�ضن��اف عالي��ة 

�لثمن .
مر�قب��ة  يت��م  �أن��ه  قنيط��ة  �ملق��دم  وذك��ر 
�لأ�ضم��اك من��ذ حلظ��ة خروجها م��ن �لبحر 
م��رورً� بتحميله��ا وتغليفها وحفظه��ا بالثلج 
و�ضوله��ا  �ضام��ة  ت�ضم��ن  �لت��ي  بالطريق��ة 
�لغربي��ة،  �ل�ضف��ة  �إىل  طيب��ة  بج��ودة 
ت�ضدي��ر  حم��اولت  من��ع  �إىل  بالإ�ضاف��ة 
و�ملتد�ول��ة  �ل�ضعبي��ة  �لأ�ضم��اك  وتهري��ب 

حمليًا .
و�ختت��م �ملقدم قنيط��ة حديث��ه بالتاأكيد 
عل��ى �أنه يت��م �لتعامل مع جمي��ع �ل�ضار�ت 
�لتموي��ن  د�ئ��رة مباح��ث  �إىل  ت��رد  �لت��ي 
م��ن  �لت��ي  �لت�ض��الت  �إىل  بالإ�ضاف��ة 
�ملو�طن��ني ع��رب مندوبني مباح��ث �لتموين 
و�لت��ي  �ملحافظ��ات  �أرج��اء  يف  �ملنت�ضري��ن 
تت��م من خ��ال �لأرق��ام �ملجاني��ة �لتي مت 

تعميمها .
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