
غزة-�لر�أي
بعللد �إعللان وز�رة �لد�خلية و�لأمن 
�لوطنللي يف قطللاع غزة، عن تو�سلليع 
�إجللر�ء�ت  قيللود  تخفيللف  رقعللة 
فريو�للض كورونللا �مل�ستجللد يف بع�للض 
�ملحافظات و�إعانها مناطق خ�سر�ء 
ميكن �لتحللرك بها يقع �لرهان �لآن 
على مللدى وعى �ملو�طللن �لذي لي�ض 

جمللرد عنو�نللا حمليا بللل يتعدى يف 
�حلفاظ على نف�سه وغريه.

 لذلك يرتتب على �ملو�طن �لبقاء يف 
�لبيت و�لتخل�ض ولو لفرتة من �لزمن 
�لجتماعيللة،  �لعللاد�ت  بع�للض  مللن 
مللن  �خلللروج  يف  �لامبللالة  وعللن 
�ملنزل دون �سبب ومو��سلة �لزيار�ت 
كاأن �سلليئا مل يكللن. فوعللي �ملو�طللن 

�لوقائيللة  بالإجللر�ء�ت  و�للتللز�م 
هما م�سللوؤولية حا�سللمة يف مو�جهة 
�لكورونللا ودونها ل ميكللن �لنجاح يف 

وقف �نت�سار �لوباء.
 وعلللى �ملو�طللن �أن يللدرك �أن هللذ� 
�لوباء ممكن �أن ي�سيب ويقتل �ملئات 
يف قطاع غللزة يف ظل نق�ض �لدوية 
وتدهللور �ملنظومللة �ل�سللحية �إذ� مل 

نت�سد له جمتمعني ومتكاتفني. 
�لناطللق با�سللم وز�رة �لد�خلية �إياد 
خللط  هللو  �ملو�طللن  �إن  قللال  �لبللزم 
�لدفللاع �لأول، ووعيلله هو �لأ�سللا�ض 
يف مو�جهللة �لوباء، د�عيًا �ملو�طنني 
يف  وم�سللوؤولية  بجديللة  للتعامللل 
�أو  �لتهللاون  وعللدم  �ملرحلللة،  هللذه 
�إجللر�ء�ت  كل  و�تخللاذ  �ل�سللتهتار، 

�ل�سامة و�لوقاية. و�أ�ساف �لبزم : 
"مل�سنا تفهمًا و�لتز�مًا من قبل جزء 
كبري مللن �أبناء �سللعبنا بالإجر�ء�ت 
�لتللي ��سللطررنا لفر�سللها؛ مللن �أجل 

حماية �أرو�ح �ملو�طنني.
بللدوره �أكد رئي�ض �ملكتللب �لإعامي 

�سللامة  �حلكومللي 
معللروف، �أنه مللن �ملبكر 
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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-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
بالرغللم من �أن �رتللد�ء �لكمامات من 
�أهللم �إجللر�ء�ت �ل�سللامة و�لوقايللة 
مللن فريو�ض كورونللا، �إل �أن �إلقائها يف 
�ل�سللو�رع و�لطرقللات يف قطللاع غللزة 
بات ي�سكل خطر� �سحيا وبيئيا ينذر 
بازدياد بللوؤر �لوباء، ويفاقم �نت�سللار 
فريو�ض كورونا �مل�سللتجد، �لأمر �لذي 
يتطلب عدم �لتهاون يف هذ� �ل�سلللوك 
و�سللع  علللى  و�حلر�للض  �خلاطللئ، 
حاويللات  يف  �مل�سللتخدمة  �لكمامللات 
خم�س�سللة لها، و�لتخل�ض منها ب�سكل 

�آمن بعيد� عن متناول �لأطفال.
ويف �لوقللت �لللذي ي�سللكل فيلله �إلقاء 
�لكمامللات و�لقفللاز�ت علللى �لأر�للض 
خطللر� علللى �لأطفللال، فللاإن عمللال 
�لنظافة هم �أي�سللا معر�سللون للخطر 
كثري�، كونهم يقومون بجمع �لنفايات 
من �ل�سللو�رع، يف حني يفتقللد �أغلبهم 
للثقافللة و�لتوعية، ويكونو� عر�سللة 
لنتقال �لعللدوى �إليهم من خال مل�ض 

هذه �لكمامات.

خطر صحي
�لدكتور معني �لكريللري مدير د�ئرة 
�لتثقيللف �ل�سللحي بللوز�رة �ل�سللحة، 

يوؤكد �أن �إلقاء �لكمامات على �لأر�ض 
مللن �أكللر �لظو�هر خطللورة، يف حني 

تعد م�سهد غري ح�ساري.
ويقللول �لكريللري يف حديللث خا�للض 
�لللذي  �ل�سللخ�ض  �إن  لل"�لللر�أي":" 
علللى  ويلقيهللا  �لكمامللة  ي�سللتخدم 
�لأر�ض ول ي�سللعها يف �سلللة �ملهمات، 
فمللن �ملمكللن �أن يلتقطهللا �لأطفللال، 
وبالتايل ت�سكل خطر� كبري� عليهم".
وي�سللتطرد قوللله:" �ل�سللخ�ض �لللذي 
ي�سللعها  �لكمامللة  هللذه  ي�سللتخدم 
ل�سللاعات طويلللة، وقد يكون م�سللاب 
�لللرذ�ذ  بالفريو�للض يف وقللت حتمللل 
�لأطفللال  وفئللة  منلله،  �ملتطايللر 

معر�سون هنا للعدوى". 
فللاإن  �لكريللري  ذكللره  مللا  ووفللق 
�أي�سللا  عر�سللة  �لبلديللة  موظفللو 
قيامهللم  جللر�ء  و�ل�سللابة  للخطللر 
بالتنظيف وحمللل هذه �لكمامات من 
علللى �لأر�للض، وهو مللا ي�سللتدعي من 
�ل�سخ�ض �مل�ستخدم للكمامة �أن يقوم 
لوقايللة  �ملهمللات  �سلللة  يف  بو�سللعها 

نف�سه ووقاية �لآخرين.

خطر بيئي
وعلللى �سللعيد �خلطللر �لللذي ي�سللكله 

يف  و�لقفللاز�ت  �لكمامللات  �لقللاء 
�ل�سللو�رع على �لبيئة، يقول م.حممد 
م�سلللح مدير د�ئرة �لنفايات �ل�سلبة 
و�خلطللرة يف �سلللطة جللودة �لبيئللة 
�إلقللاء  يف  �خلطللورة  �إن  بغللزة:" 
�لكمامللات على �لأر�ض تكمللن يف �أنها 
وهللذ�  �لبا�سللتيك،  مللن  م�سللنوعة 
�لبا�ستيك حتلله ياأخذ فرتة طويلة 
وتبقللى موجودة كنفايللات، وترت�كم 
باأعد�د لي�سللت ب�سيطة وملقاة ب�سكل 
كبري علللى �لأر�ض". ويو�سللح م�سلللح 
�أن  لل"�لللر�أي"،  خا�للض  حديللث  يف 
�لكمامات باعتبارها مادة م�سللنوعة 
من �لبا�سللتيك وت�ستخدم كعازل بني 
�مل�سللاب و�ل�سللخ�ض �ل�سللليم، فاإنه من 
�ملمكللن �أن تعلللق على هللذه �لكمامات 
�سللاحبها  يكللون  قللد  �أو  فريو�سللات، 

م�ساب بفريو�ض كورونا.

األطفال والعمال األكثر 
عرضة

وقللد مي�سللك عامللل �لنظافللة بهللذه 
�لكمامللات �مللقاة علللى �لأر�ض خال 
�أد�ء عمللله، �أو قللد يلم�سللها �سللخ�ض 
�سللغري  طفللل  مي�سللكها  �أو  عللادي، 
يكللون  حللني  يف  �لف�سللول،  بد�فللع 

م�سللابون  �أ�سللخا�ض  ��سللتخدمها  قللد 
بفايرو�للض كورونللا، وبالتللايل تنتقل 
�لعدوى �ىل �أ�سخا�ض �آخرين، وتزيد 

بوؤر �لوباء، وفق ما ذكره م�سلح.
وتكمللن �خلطللورة يف مل�للض �لكمامللات 
�لأر�للض  علللى  مللن  �مل�سللتخدمة 
و�حلديللث مل�سلللح، يف عمللال �لنظافة 
�لذيللن  �لب�سلليطة  �لثقافللة  ذوي 
يلم�سونها وي�سعونها يف كي�ض �لقمامة 
دون �لحتيللاط �أو �تخللاذ �جر�ء�ت 
�أن  �ملمكللن  ومللن  و�لأمللان،  �لوقايللة 
تنتقل �إليهم �لعدوى، وت�سللكل خطر� 
�أعللد�د  مللن  وتزيللد  حياتهللم،  علللى 

�مل�سابني بالفريو�ض.
وتعتللر �لكمامات �مللقاة على �لأر�ض 
مللو�د  كونهللا  �لبيئللة،  علللى  عبئللا 
با�سللتيكية مثل �أي مادة متل �أكيا�ض 
�لنايلللون، كما �أن �إلقائها على �لأر�ض 
يزيللد مللن كميللات �لنفايللات، وفرتة 

حتللها ت�ستغرق وقت طويل.
ت�سللكل  فهللي  �سللحي،  جانللب  ومللن 
م�سللدر عللدوى على �لأطفللال وعمال 
�لنظافة، وتكون �سببا يف نقل �لعدوى 

لأعد�د كبرية.
وي�سري مدير د�ئرة �لنفايات �ل�سلبة 
�إىل �أن �إلقللاء �لكمامللات و�لقفللاز�ت 

علللى �لأر�للض مظهللر غللري ح�سللاري 
و�سلوك خاطئ، وله �أخطار عدة على 
�ل�سللحة و�لبيئللة، د�عيللا �ملو�طنللني 
�أكيا�للض  يف  �لكمامللات  �لقللاء  �ىل 
حمكمة، ومن ثم يف �سلة �ملهمات مبا 

ي�سمن عدم لعب �لأطفال فيها.
ويوؤكللد م�سلللح يف حديثلله علللى دور 
�لأ�سللخا�ض  ماحقللة  يف  �لبلديللات 
�لذيللن يقومللون بنب�للض �لنفايللات يف 
�لوقللت �حلللايل ب�سللبب خطرها على 
�ل�سحة، و�إمكانية تعر�سهم لا�سابة 

بفريو�ض كورونا.
�سللحة  د�ئللرة  �أن  بالذكللر  جديللر 
خانيون�للض جنوبللي قطللاع غللزة مللن 
خللال فريقها يف �خلدمات �مل�سللاندة 
حملللة  نفللذت  �جلمللال،  و�سللناع 
مللن  �لعامللة  �لطرقللات  لتنظيللف 
�مللقللاة علللى  �ملُ�سللتخدمة  �لكمامللات 

�لأر�ض.
وو�سللع �لفريللق �ملُ�سللارك �لكمامللات 
حمللر�ء؛  �أكيا�للض  يف  جمعهللا  �لتللي 
للتحذيللر مللن خطللورة �لإهمللال، يف 
وقللت وّزع من�سللور�ت توعويللة علللى 
��سللتخد�م  �ملو�طنللني ب�سللاأن كيفيللة 
�لكمامة و�أهميتهللا، وخطورة �إلقائها 

على �لأر�ض.

إلقاء الكمامات في شوارع غزة..خطر صحي وبيئي
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غزة-�لر�أي - �آلء �لنمر
على غري �لعادة جتمعت عائلة 
�أبللو هربيللد لانطللاق حيللث 
�أر�سللهم �لزر�عيللة �لتللي تبعد 
عن بيتهم �لو�قع و�سط �لقطاع 
يف  دقيقللة،  �سللتون  م�سللافة 
�نطاق باكر لي�ض من عاد�تهم 
�ليومية، فكان �سباحًا م�سرتكًا 
بللني �لكبللار و�ل�سللغار بتميللزه 
تخلللو  ��سللتثنائية  باإجللازة 
و�لأ�سللغال  �للتز�مللات  مللن 
و�لوظائللف ومو�عيللد �لذهاب 
�إىل �ملدر�سة وريا�ض �لأطفال.
علللى كل حللال هللذ� �ل�سللباح 
باحليويللة  مفعمللًا  يبللدو 
مللن  و�لكثللري  و�لن�سللاط 
�لبلللح  ثمللار  جلللد  �حلما�للض 
�أر�سللهم  وخللري�ت  و�لزيتللون 
بللني  جتمللع  �لتللي  �ل�سللغرية، 
�ملزروعللات �لرت�ثيللة بح�سللب 
فطرتهللا  عليهللا  متليلله  مللا 
وفطللرة �أجد�دها بغري ق�سللد 
�أ�سللو�ر  د�خللل  منهللا.  مفتعللل 
تلك �لأر�ض �ملحاطة باأ�سللجار 
�حلم�سيات �ملت�سللابكة تتدىل 

�لرتقللال  �سللجرة  �أغ�سللان 
و�ليو�سفي و�لليمون وتطل من 
فللوق �ل�سللور، بينما تتو�سللطها 
يف �لد�خللل �أ�سللجار �لزيتللون 
وتلقللي  بظالهللا  تلقللي  �لتللي 
باحلبللات  �ملثقلللة  باأغ�سللانها 
علللى  و�مل�سللودة  �خل�سللر�ء 

�لأر�ض �ملبتلة بالطني.
ولكونه يوما ��ستثنائيا، تنق�سم 
بح�سللب  هربيللد  �أبللو  ن�سللاء 
مللن  عللدة  �إىل  �خت�سا�سللهن 
�ملهللام، فو�حدة منهللن تفرت�ض 
�لأر�للض وتبللد�أ بالتجهيز ليوم 
طويللل يف خبللز لفائللف �خلبز 
�مل�سللمى ب"�ل�سللر�ك"، وتكون 
�أعللدت م�سللبقًا �إبريللق �ل�سللاي 
�ملغلللي بالزعللرت �لللري، ومللن 
حوله �أطبللاق �لزيت و�لزعرت 

و�لزيتون.
فعليهللن  �لأخريللات  �أمللا 
�لأكيا�للض  مللاأ  يف  �مل�سللاعدة 
�أوًل  �ملقطللوف  بالزيتللون 
بللاأول، ويقع عليهللن عباأ كبريً� 
يف �لنقللل و�لرتتيللب و�جلنللي 
و�مل�سللاعدة و�أحيانًا يف ��ستام 

مهمللة �لقطللاف بحللد ذ�تهللا، 
�أما عن �ل�سللغار فهم يتقاذفون 
�حلبللات كمللا لللو �أنهللا كللر�ت 
وميلئون فيها �لدلو �ملخ�سلل�ض 

للحبات �ملتاألئة بالزيت.
�لقطللاف  يللوم  يبللد�أ  وهكللذ� 
بالن�سللاط وينتهللي بالإجنللاز 
كللون هللذه  �ملبهللج، عللد� عللن 
بطبيعللة  ��سللتثنائية  �لأيللام 
ظروفهللا �لتللي فر�سللتها علللى 
�ملجتمع �لفل�سللطيني يف قطاع 
غللزة و�ل�سللفة �ملحتلة و�سللط 

�أزمة جائحة كورونا.
�لعائللات  مللن  عللدد 
تنتظللر  �لتللي  �لفل�سللطينية 
ثمللار  جلنللي  �لعللام  �أو�خللر 
ل  و�أنللو�ع  و�لبلللح  �لزيتللون 
ح�سر لها من �حلم�سيات، فقد 
وقف �لفل�سللطيني على �أعتاب 
بظللروف  �جلديللد  �ملو�سللم 
مغايللرة لاأعو�م �ملا�سللية، �إل 
�أن هللذه �ملللرة متيللزت ب�سللف 
�لعائات �أكللر لانطاق �إىل 
�أر��سلليهم �لزر�عية ولو كانت 
�سللغرية، �إل �أنهللا ف�سللحة مللن 

�سجن �لبيوت �لإ�سمنتية.
حللذو  حللذت  من�سللور  عائلللة 
�لعائللات �لتي بللادرت بقطف 
ثمار �أر��سلليها، لكللن هذه �ملرة 
يف عجلللة مللن �أمرها ملعاي�سللة 
�ملخ�سللرة  �لزر�عيللة  �أر�سللها 
�لو�قعة يف �ملناطق �ل�سللمالية 
علللى  و�أطلقللت  �لقطللاع،  مللن 

رحلتها "مو��سم �ل�ساجات".
�حلجللر  مللن  يومللا  �أربعللون 
مكثللت  �لإلز�مللي  �ملنللزيل 
�لعائلللة د�خللل حللدود بيتهللا 
دون �إفللات، وذلللك بعد ثبوت 
�إ�سابة عدة �أفر�د من �لعائلة 
�ألللزم  مللا  بفايرو�للض كورونللا، 
يف  بالبقللاء  �أفر�دهللا  جميللع 
�ملنللزل دون خمالفللة لقانللون 
�ل�سللحة و�ل�سللامة باإ�سللر�ف 

من �لأجهزة �لأمنية.
�لعائلللة  �أفللر�د  �سللفاء  وبعللد 
مللن وبللاء كورونللا فاإن منف�سللًا 
كبللريً� فتللح لهللم بق�سللاء يومًا 
�لزيتللون  �أ�سللجار  بللني  كامللا 
و�لرتقللال و�لليمللون، وبع�ض 
�أ�سللجار �لنخيللل �ملتفرقللة يف 

�لزر�عيللة  قطعتهللم  �أنحللاء 
�ملطلة على �لبحر �سماًل.

ويف فقر�ت يوم عائلة من�سللور 
فاإن �لنار �سلليدة �ملللكان، فعليها 
تن�سب "�ل�سللاج" �ملعدين �لذي 
بقي عالقًا باللون �لأ�سللود بعد 
��سللتخد�مه ملللر�ت فللوق لهيللب 
�لنللار و�إحر�قلله، لتن�سللج فوق 
�لبنللدورة �ملمزوجللة بالفلفللل 
�لأخ�سر ومن بعده ين�سج خر 
"�ل�سر�ك" على نار ملتهبة، لذ� 
جتللد �لعائلة متعتها يف �إن�سللاج 
طللو�ل  �ل�سللاج  فللوق  �لطعللام 
وجتللد  �لثمللار  قطفهللا  رحلللة 
يف ذلللك طعمللا مميزً� ل ي�سللبه 

�أطعمة �ليوم �لعادي.
هذه �ملو��سللم جللاءت يف وقتها 
مل  �لتللي  للعائللات  �ملنا�سللب 
جتللد متنف�سللًا يف يومهللا، بللل 
وك�سر جلمود �لروتني �ليومي 
و�لإ�سللابة  �مللللل  يف مكافحللة 
بالإحبللاط و�ل�سللجر �أحيانللًا 
�سللغوطات  �سللبب  مللا  كثللرية، 
يومية تخلف م�سللاكل �أ�سرية 

ل عد لها.

بعد أربعين يومًا من الحجر المنزلي

موسم ِقطاف الزيتون .. يكسر جمود الروتين ويضفي أجواًء من األلفة
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غزة -�لر�أي
يف �إطللار جهودهللا �لر�ميللة ملو�جهة 
وز�رة  �أعلنللت  كورنللا  جائحللة 
�لت�سللالت وتكنولوجيللا �ملعلومللات 
�أنهللا نفللذت �لعديللد مللن �لجنللاز�ت 
خال فللرتة �لطو�رئ �ملطبقة �سللمن 
وبللاء  ملو�جهللة  �حلكوميللة  �جلهللود 
كورونللا   " �مل�سللتجد  )كوفيللد19-( 
تقللدمي  �سللمان  �أجللل  مللن  " وذلللك 
�أف�سللل �خلدمللات للجمهللور و�تخللاذ 
�ق�سللى �جر�ء�ت �لوقاية و�ل�سامة 
مللن  �مل�سللتفيدين  جمهللور  حلمايللة 
�لريللد  ومكاتللب  �لللوز�رة  خدمللات 

�لتابعة لها وكذلك �لعاملني.
وقالت �لوز�رة ، �إن �سركة �لت�سالت 
�لنرتنللت  و  �خللللوي  و�سللركات 
وبالتعاون مع �لللوز�رة جهزت مر�كز 
�حلجر �ل�سللحي بخدمللات �لنرتنت 
�أحللدث  با�سللتخد�م  �لا�سلللكي 
�لجهللزة �لتكنولوجية �ملعدة لذلك 
جتللاوزت  �جماليللة  �نرتنللت  ب�سللعة 

)2000( ميجا بت/ثانية.
و�أو�سللحت �أن �خلدمللة مكنللت هللذه 
�خلدمللات �مل�ست�سللافني من �لتو��سللل 
مع ذويهم و�لطمئنان عليهم وكذلك 
مكنللت �لتجللار و�لفر�د مللن متابعة 
�أ�سللغالهم عللن بعللد، بالإ�سللافة �إىل 
�جلامعيللني  �لطللاب  مئللات  متكللني 

�لعائديللن �إىل قطللاع غزة مللن تلقي 
حما�سللر�تهم و�لتقللدم لامتحانللات  
�لكرتونيللا وكذلللك �إعللد�د �لبحاث 

�جلامعية �ملطلوبة منهم.
مر�كللز  يف  �مل�ست�سللافني  ومنحللت 
�خللويللة  هو�تفهللم  علللى  �حلجللر 
حزمللة �إنرتنت )1200( ميجا بايت 
 )600( جمانيللة  مكاملللات  وحزمللة 
 )1200( ر�سللائل  وحزمللة  دقيقللة 

ر�سالة.
و�ملر�كللز  �مل�ست�سللفيات  زودت  كمللا 
�ل�سللحة  لللوز�رة  �لتابعللة  �لطبيللة 
حللالت  مللع  للتعامللل  و�ملعتمللدة 
�لطو�رئ �خلا�سللة بفريو�للض كورونا، 
و�لنرتنللت  �لت�سللالت  بخدمللات 
و�لربللط �لبينللي با�سللتخد�م كو�بل 

�للياف �ل�سوئية
مللن  �لعديللد  �لللوز�رة  فتحللت  كمللا 
�لرقللام �ملجانية للللوز�ر�ت �ملختلفة 
مثل �ل�سللحة و�لقت�سللاد و�لزر�عة 
ل�سللتقبال  �لجتماعيللة  و�لتنميللة 
��ستف�سللار�ت �ملو�طنللني خال فرت�ت 

�لطو�رئ.
ويف �إطللار جهود �لللوز�رة يف مو�جهة 
جائحللة كورونللا، �سللاعفت �سللرعات 
ملو��سلللة  جمانللا  للطللاب  �لنرتنللت 
�لعمليللة �لتعليميللة عللن بعللد، كمللا 
لأ�سللاتذة  جمانللا  �ل�سللرعات  رفعللت 

مللع  و�لأكادمييللني  �جلامعللات 
تزويدهم بر�وتر�ت جمانية لتفعيل 

�خلدمة.
�إىل �سللدور قللر�ر  �لللوز�رة  و�أ�سللارت 
�لت�سللالت  خدمللات  ف�سللل  بعللدم 
ب�سللبب  �ملو�طنللني  عللن  و�لنرتنللت 
عللدم �لت�سللديد خال فللرت�ت تقييد 

�لتحرك.
ولفتللت �لللوز�رة �إىل فتللح �لنرتنللت 
مللن  �لعديللد  يف  جمانللا  �لا�سلللكي 
�لماكللن �لعامة مثل �سللارع �لر�سلليد 
وبع�ض �مليادين �لعامة و�مل�ست�سفيات.
و�أكدت وز�رة �لت�سللالت �أنها �أعدت 
خطللة متكاملة للتدخللات �ملطلوبة 

ملو�جهة جائحة كورونا.
بفتللح  قامللت  �أنهللا  �لللوز�رة  وبينللت 
يف   Hot spot �لنرتنللت  �سللبكات 
�لعديللد مللن �لماكللن �لعامللة جمانا 
قيللام  عللدم  و�سللمان  للم�سللرتكني 
�ل�سللركات �ملزودة خلدمات �لنرتنت 
و�لت�سللالت بف�سللل هللذه �خلدمات 
عن �مل�سللرتكني ب�سللبب عدم ت�سللديد 
�لفو�تري وذلك طو�ل فرتة �لطو�رئ.
يف  �لت�سللالت  وز�رة  وذكللرت 
توفللري  علللى  عملللت  �أنهللا  تقريرهللا 
و�لتعقيللم  �حلمايللة  و�سللائل 
عمليللة  يف  و�لعاملللني  للم�سللتفيدين 
�ل�سللرف وكذلللك فتللح نقاط �سللرف 

جديدة للتي�سري على �ملو�طنني.
وعملللت �لللوز�رة علللى بنللاء قاعللدة 
حركللة  لبيانللات  متكاملللة  بيانللات 
و�لتن�سلليق  �ملعابللر  علللى  �لب�سللائع 
لإ�سللافة  �ملخت�سللة  �لللوز�ر�ت  مللع 
�لبيانللات ذ�ت �لعاقللة، كمللا قامللت 
ببنللاء منظومللة تقارير ��سللتعامية 
و�ح�سائيات تركيزية ومتابعة مهام 
�لن�سللخ �لحتياطي و�سللمان معاجلة 

�سكاوى �ملو�طنني.
و�علنت �لوز�رة �نها و��سلت جهودها 
مبللا  للجمهللور  خدماتهللا  تقللدمي  يف 
ي�سللمن �تخاذ �ق�سى درجات �لوقايا 
و�سللعت  كمللا  و�حلمايللة  و�ل�سللامة 
كافللة �مكانياتهللا يف خدمللة �جلهات 
�حلكوميللة و�ملوؤ�س�سللات ذ�ت �لعاقة 
متمنية �ل�سامة جلميع �أبناء �سعبنا 

.

صرف المنحة القطرية
�أعلنت وز�رة �لت�سالت وتكنولوجيا 
�ملعلومللات �نها �جنزت عملية �سللرف 
لعللدد  �لقطريللة  �لمرييللة  �ملنحللة 
100 �لللف ��سللرة عللر جميع فروع 
مكاتللب �لريد �لتابعة لهللا يف قطاع 
غزة وحو�يل 200 نقطة �سللرف من 
خال معار�ض موزعي �لت�سالت يف 

جميع مناطق �لقطاع .

و��سللتمرت عملية �ل�سرف على مد�ر 
ثاثللة �يام بد�أت منذ يللوم �لثاثاء 
�ملو�فق 2020/9/8 حيث �عتمدت 
�حلمايللة  درجللات  �ق�سللى  �لللوز�رة 
وموظفللي  للم�سللتفيدين  و�ل�سللامة 
�ل�سللرف  نقللاط  جميللع  يف  �ل�سللرف 
�لتي �عتمدتها وز�رة �ل�سحة يف ظل 
جائحللة كورونللا وحيث متللت عملية 
�ل�سرف بالتن�سيق مع وز�رة بالتعاون 

مع وز�رة �لد�خلية .
ون�سللرت �لللوز�رة تعليمللات �ل�سللرف 
للم�سللتفيدين بهللدف �سللمان �تخللاذ 
ومنهللا  �حلمايللة  درجللات  �ق�سللى 
وتعقيللم  كمامللة  �رتللد�ء  �سللرورة 
�ليدي عند دخول �ملكاتب �و نقاط 
�لتوزيللع وحتقيق �لتباعد �جل�سللدي 
مبللا ل يقللل عللن مللرت ون�سللف �ملللرت 
بالإ�سللافة �ىل �ح�سللار قلم �سخ�سي 
للتوقيللع كما دعت �لللوز�رة من لديه 
مللن  توكيللل  �ىل  مر�سللية  �عر��للض 

ينوب عنه بال�ستام .
��سللتعام  �سا�سللة  �لللوز�رة  و�أطلقللت 
للم�سللتفيدين ملعرفللة مللكان وموعللد 
يكللون  �ن  علللى  وحر�سللت  �ل�سللرف 
مللكان �ل�سللرف قريب من مكان �سللكن 
ظللل  يف  عليهللم  للت�سللهيل  �مل�سللتفيد 
وقيللود  �لتجللو�ل  حظللر  �جللر�ء�ت 

�حلركة.

"وزارة االتصاالت" جنود مجهولين في خدمة المضافين والمواطنين
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غزة- �لر�أي
بللات  كورونللا،  فريو�للض  تف�سللي  مللع 
هاج�للض  يعي�سللون  وذويهللم  �لأ�سللرى 
�إجللر�ء�ت  �أن  خا�سللة  �إ�سللابتهم، 
�ملتعقلللة  �لحتللال،  �سللجون  �إد�رة 
بالوبللاء، بقيللت حم�سللورة ب�سيا�سللة 
�ملنللع، وحتولت لأد�ة عقاب وحرمان، 
و�سللاهمت يف م�سللاعفة عزل �لأ�سرى 
�ل�ّسللجان  يو�جهللون  باتللو�  �لذيللن 
و�لفريو�للض، مللن دون توّفللر �أي بديل 

للتخفيف من معاناتهم.
ويزد�د �نت�سللار �لفريو�ض ب�سكل كبري، 
عن طريق �ل�سللجانني �لإ�سللر�ئيليني، 
�لذيللن يكت�سللف �ملر�للض يف �سللفوفهم 
خا�سللة  و�أخللرى،  فللرتة  كل  بللني 
�لأ�سللرى  مبخالطللة  يقومللون  و�أنهللم 

با�ستمر�ر.
ب�سللبب  �لفريو�للض،  يتف�سللى  و�أي�سللا 
�لتللي  �لعتقللال  حمللات  ت�سللاعد 
ينفذها جي�ض �لحتال، �سللد �سللكان 
�ل�سللفة �لفل�سللطينية، و�لتي يتخللها 
جلنللود  �جلللدد  �لأ�سللرى  خمالطللة 
و�ملحققللني،  و�ل�سللجانني  �لحتللال 
�لذين يكر يف مناطق �سللكنهم �نت�سار 
�لفريو�ض، كما �أن هناك خ�سية من �أن 
يكللون هناك معتقلون جدد م�سللابون 
بالفريو�للض قبللل �أن يكت�سللف �لأمللر، 

قبل زجهم ب�سجون �لحتال.
�لأ�سللرى  وز�رة  يف  �لعللام  مديللر 
و�ملحررين �إ�سللام عبده قال :"تعتر 

لتف�سللي  خ�سللبة  بللوؤرة  �ل�سللجون 
فايرو�ض كورونا، خا�سللة بالنظر �إىل 
قدم مباين �ل�سجون وتهالكها و�رتفاع 
و�فتقارهللا  فيهللا  �لرطوبللة  م�سللتوى 
للتهويللة �ل�سللليمة، وبيئللة �ل�سللجون 
�لقا�سللية مناخيللًا و�لكتظللاظ فيها، 
يتهدد �خلطر حياة �لأ�سللرى، خا�سة 
يف ظللل منللع �د�رة �ل�سللجون �إدخللال 
�لكثللري من مللو�د �لتعقيللم و�ملنظفات 
�ملختلفللة �لتللي تعمللل علللى �حلد من 

�نت�سار فايرو�ض كورونا".
بالرغللم  بالقللول:"  عبللده  وتابللع   

مللن خطللورة مر�للض فريو�للض كورونللا 
و�نت�سللاره �ل�سللريع، �إل �أن �لحتللال 
�إجللر�ء�ت  �لآن  حتللى  يتخللذ  مل 
ملنللع  �ملطلوبللة  و�لوقايللة  �ل�سللامة 
و�سللول �ملر�ض �إىل �ل�سللجون، بل قام 
مبنع مو�د تنظيف عن �لأ�سللرى �سمن 
ع�سر�ت �لأ�سناف �لتي حرم �لأ�سرى 

من �قتنائها من "كنتني �ل�سجن".

خطر متصاعد
بدوره؛ قللال نادي �لأ�سللري �إن �خلطر 
يت�سللاعد على م�سللري �لأ�سللرى �لذين 

يو�جهون �ليوم خطر �ل�ّسجان وخطر 
�لوبللاء، وما يزيد من م�سللتوى �خلطر 
هو �نح�سار �لرو�ية �ملتعلقة باإ�سابات 
�لأ�سللرى برو�ية �إد�رة �ل�سجون �لتي 
تو��سللل ��سللتخد�م �لوباء كاأد�ة قمع 

وتنكيل بحق �لأ�سرى.
ولفللت نللادي �لأ�سللري �إىل �أنلله ومنللذ 
نهاية �سللهر �آب/ �أغ�سللط�ض �ملن�سللرم، 
�إ�سللابة   )14( �ليللوم  حتللى  �ُسللجلت 
بالفريو�ض يف �سجن "عوفر"، وهم من 
بني )24( حالة �ُسللجلت بني �سللفوف 
�لوبللاء  �نت�سللار  بللدء  منللذ  �لأ�سللرى 

�إ�سللابتهما  �كت�سللفت  �أ�سللري�ن  بينهللم 
عقب �لإفر�ج عنهما بيوم.

�سللرورة  علللى  �لأ�سللري  نللادي  و�سللدد 
حتمللل �ملوؤ�س�سللات �حلقوقية �لدولية 
وعلى ر�أ�سها �ل�سللليب �لأحمر �لدويل 
هللذ�  ظللل  يف  �ملطلوبللة  م�سللوؤولياتها 
�لتطللور �خلطللري، و�لذي يحتللاج �إىل 
جهد م�سللاعف و�سللغط م�ساعف على 
�لحتال لل�سماح بوجود جلنة طبية 
حمايللدة ت�سللرف على نتائللج وعينات 
�سللبيل وقللف  �لأ�سللرى، و�ل�سللغط يف 
عمليللات �لعتقللال �ليوميللة، و�لتللي 
ُت�سللكل �إىل جانللب وجللود �ل�سللجانني 
و�حتكاكهم بالأ�سرى، وعمليات �لنقل 
�ملتكررة، �مل�سادر �لأ�سا�سية يف �نتقال 

عدوى �لفريو�ض لاأ�سرى.
ُي�سللار �إىل �أن �لحتللال حللّول بع�ض 
�لأق�سللام يف �ل�سللجون �إىل مللا ُت�سللمى 
مبر�كللز "للحجر �ل�سللحي"، و�لتي ل 
تتوفللر فيهللا �أدنللى �سللروط �لرعاية 
�ل�سللحية، بللل فيهللا يو�جلله �لأ�سللري 
م�سللاعفة،  عللزل  عمليللة  �مل�سللاب 

و�أو�ساع حياتيه قا�سية.
وجدد نادي �لأ�سللري مطلبه �لأ�سللا�ض 
بالإفر�ج عن �لأ�سللرى �ملر�سللى وكبار 
�ل�سللن و�لأطفال مع ��سللتمر�ر �نت�سار 
�لوبللاء، و�ل�سللغط مللن �أجل �ل�سللماح 
بوجللود جلنة طبية دوليللة حمايدة 
ُت�سللارك يف معاينللة �لأ�سللرى و�لتاأكد 

من �سامتهم.

تقرير
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غزة- �لر�أي
�لدعللو�ت  تتوقللف  تللكاد  ل 
و�لإر�سللاد�ت �ل�سللحية عللن �لتاأكيللد 
على �سرورة غ�سل �ليدين با�ستمر�ر، 
و�إتبللاع �لإجللر�ء�ت �لوقائيللة عنللد 
�ملنللزل  مللن  �خلللروج  �أو  �لدخللول 
و�جللو�للض يف �ل�سللارع و�لبتعللاد عن 
�أماكللن �حلجللر ملنللع تف�سللى فايرو�ض 
كورونللا لكللن هنللاك فئللة مللن �لنا�ض 
�لأماكللن  هللذه  يف  �لتو�جللد  مهمتهللا 
ومو�جهللة �لأخطللار وهللوؤلء د�ئمللا 
جنللود جمهولللون يعملون ب�سللمت يف 

كل �لأوقات.
يعمللل  �آخللر  فريللق  هنللاك  �أن  كمللا 
�مل�ست�سللفيات  يف  متو��سلللة  �سللاعات 
غائللب متامًا عن �هتمللام �لنا�ض رغم 
�أنلله يو�جلله خماطللر مماثلللة علللى 

�سحته كما �لأطباء و�ملمر�سني. 
هللوؤلء هللم عمللال �لنظافللة �لذيللن 
لتلبيللة  نهللار  ليللل  �لعمللل  يو��سلللون 
لاأغطيللة  �ملتز�يللدة  �حلاجللة 
و�خلدمللات  �لنظيفللة  و�ملاب�للض 

�لأخرى للمر�سى وللطاقم �لطبي.
ويو�جلله عمللال �لنظافللة يف بلديات 
�لقطاع ويف �ل�سركات �خلا�سة يف ظل 
�لإجر�ء�ت �ملتبعللة ملكافحة فريو�ض 

جللر�ء  مزدوجللة  "كورونللا" معانللاة 
مللا يتعر�للض للله هللوؤلء مللن خماطر 

حمدقة �أثناء قيامهم بعملهم.
وتتنللوع مهللام هللوؤلء �لعمللال يوميللًا 
بني ترحيل �لنفايات من �أمام �ملنازل 
وحملهللا �إىل �آليات �لنفايات، �أو نقلها 
�إىل حمطات �لرتحيللل و�ملكبات، ويف 
جميعهللا يو�جهللون خطللر �لإ�سللابة 

فقللط  ولي�للض  متعللددة  باأمر��للض 
"كورونا".

ترتيبات خاصة
�أزمللة  دفعللت  ذ�تلله  �ل�سللعيد  وعلللى 
كورونا كافة بلديات غزة �إىل �تخاذ 
حللذرة  وو�سللائل  خا�سللة،  ترتيبللات 

عنللد �لتعامللل مللع �لنفايللات ب�سللكل 
عام، ونفايات مر�كز �حلجر �ل�سللحي 

ب�سكل خا�ض.
وتتم �إجر�ء�ت �لتعامل مع �لنفايات 
�لطبية �لناجتة عن تقدمي �لرعاية 
�لطبية للمر�سللى و�لنزلء يف مر�كز 
�حلجللر �ل�سللحي بطريقة مدرو�سللة 
ومتو�فقة مع �لروتوكولت �لطبية 

�ل�سللحة  منظمللة  عللن  �ل�سللادرة 
�مل�سللوؤول يف وز�رة  �لعامليللة، بح�سللب 

�ل�سحة بغزة جمدي ظهري.
وخ�س�سللت بلديات �لقطللاع عددً� من 
�لعمللال �لذيللن زودتهللم بكل و�سللائل 
�لوقاية للعمل يف جمال نقل وترحيل 

نفايات مر�كز �حلجر �ل�سحي.
بلدية غزة قالت �إنها �نتهت من جمع 
�لنفايللات  مللن  طللن   551 وترحيللل 
�ل�سلللبة بعللد جمعهللا مللن �لأحيللاء 
علللى  حفاظللًا  �ملختلفللة،  و�ملناطللق 

نظافة �ملدينة و�ل�سحة �لعامة.
و�أكدت �أن �سللناع �جلمللال يف �لبلدية 
يو��سلللون عملهللم لليللوم �لثامن على 
�لتللو�يل، منذ �إعان حالللة �لطو�رئ 
وحظللر �لتجللو�ل وتقييللد �حلركللة 
بعد �كت�ساف حالت م�سابة بفريو�ض 

كورونا يف قطاع غزة.
و�أعلنللت جلنللة �لطللو�رئ يف �لبلدية 
حالة �ل�سللتنفار يف �سفوف طو�قمها 
�حلللالت  �كت�سللاف  فللور  �مليد�نيللة، 
�مل�سللابة، وعاهللدت �ملو�طنللني باأنهللا 
لللن تدخللر جهللًد� لتوفللري �خلدمللات 
�لأ�سا�سللية ل�سللكان �ملدينة و�حلفاظ 
على �ل�سللحة �لعامللة يف ظل جائحة 

كورونا.

"صانعوا الجمال".. جنوٌد مجهولون في مواجهة كورنا

24 إصابة بـ"كورونا"في صفوف األسرى

"كورونا".. يزيد مأساة األسرى أسى
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غزة-�لر�أي
يف ظل �سللريان حالللة �لطو�رئ 
يف قطللاع غزة ملو�جهة �نت�سللار 
مللا  منللذ  كورونللا،  فريو�للض 
يزيللد عن �أ�سللبوعني، و�نت�سللار 
�لأجهللزة �ل�سللرطية و�لأمنية 
كافللة  يف  م�سللتمر  ب�سللكل 
�ملحافظللات؛ ملتابعللة �للتللز�م 
علللى  �لت�سللديد  باإجللر�ء�ت 
�لتجللو�ل،  وحظللر  �حلركللة 
�لتوجيلله  هيئللة  تو��سللل 
بللوز�رة  و�ملعنللوي  �ل�سيا�سللي 
بو�جبهللا  �لقيللام  �لد�خليللة، 
يف م�سللاندة �لقللو�ت �ملنت�سللرة، 
ورفع �لروح �ملعنوية لل�سللباط 
�ل�ستعد�د  وتعزيز  و�لعنا�سر، 
لبذل �جلهود مللن �أجل حماية 

�أرو�ح �ملو�طنني.
مللن  �لعديللد  �لهيئللة،  وتعقللد 

�لأن�سللطة �لتحفيزية ملنت�سبي 
�لوز�رة خللال عملهم �مليد�ين 
يف خدمة �ملو�طنللني على مد�ر 
جللولت  وتت�سللمن  �ل�سللاعة؛ 
ميد�نيللة علللى كافللة �لنقللاط 
و�أماكن �لنت�سار، ل�سحذ �لهمم، 
وتر�سلليخ  �ملعنويللات،  ورفللع 
�سللبيل  يف  �لت�سللحية  مفاهيللم 
عبور �لأزمللة �حلالية، حفاظًا 

على حياة �ملو�طنني.
ومنللذ بد�يللة �لأزمللة �أو�خللر 
�ملا�سللي،  �أغ�سللط�ض  �سللهر 
رَفعللْت وز�رة �لد�خليللة حالللة 
�إىل  �سللفوفها  يف  �ل�سللتنفار 
ملو�جهللة  �لق�سللوى؛  �لدرجللة 
هللذه �جلائحة، كما ��سللتدعت 
و�ل�سللباط،  �جلنللود  كافللة 
للتعامللل  �لإجللاز�ت،  و�ألغللت 
بللكل  �مل�سللتجدة  �حلالللة  مللع 

�لإمكانات و�ملقدر�ت.
"�لتوجيلله  �أن�سللطة  وت�سللمل 
نهاريللة  �ل�سيا�سللي":  جللولت 
وليلية علللى �حلو�جز �لأمنية 
�لرئي�سللية  �ل�سللو�رع  يف 
و�ملفرتقللات، و�لنقاط �لأمنية 
�ل�سللحي،  �حلجللر  �أماكللن  يف 
�خلدمللة  تقللدمي  ومر�كللز 
و�مل�ست�سللفيات  للمو�طنللني، 
�لتابعللة  �لطبيللة  و�ملر�كللز 

للخدمات �لطبية �لع�سكرية.
�لعميللد  قللال  �ل�سللدد،  بهللذ� 
حممد �جلري�سللي نائللب رئي�ض 
هيئللة �لتوجيلله �ل�سيا�سللي، �إن 
�لهيئة تعمل من خال �سباطها 
على ن�سللر �لتوعية و�لتثقيف، 
ورفع همللم منت�سللبي �لللوز�رة؛ 
يف ظللل �جلهللود �لكبللرية �لتللي 

يبذلونها على مد�ر �ل�ساعة.

و�أكد "�جلري�سللي" يف ت�سللريح لل 
منت�سللبي  �لد�خلية" �أن  "موقللع 
وز�رة �لد�خليللة ي�سلللون �لليللل 
�جلهللود  كل  ويبذلللون  بالنهللار، 
�ملمكنللة يف �سللبيل حمايللة �أبناء 
�سعبنا يف هذه �ملرحلة �خلطرية، 
وجتنيبهم خطر تف�سللي �لوباء؛ 
�إىل  �لوقللوف  يتطلللب  ممللا 
و�إ�سللنادهم  ودعمهللم  جانبهللم، 

معنويًا ونف�سيًا على �لأقل.
�سللباط  "يحر�للض  و�أ�سللاف: 
علللى  �ل�سيا�سللي  �لتوجيلله 
�لوقللوف جنًبللا �إىل جنللب مللع 
زمائهللم �لعاملللني يف �مليللد�ن؛ 
لتثبيتهللم مللن خللال �لزيار�ت 
و�لإر�سللادية،  �لتحفيزيللة 

ودعم �لروح �ملعنوية".
و�أ�سللار �جلري�سللي �إىل �أن تلللك 
�لزيار�ت و�لأن�سطة، تتم وفق 

�إجر�ء�ت �ل�سللامة و�لوقاية؛ 
و�لتباعللد �جل�سللدي، و�سللمان 
عن �لزدحام؛ ملو�جهة تف�سللي 

�لفريو�ض.
�لبطللويل  بالللدور  و�أ�سللاد 
�لللذي يقللوم به منت�سللبو وز�رة 
�لوطنللي  و�لأمللن  �لد�خليللة 
و�إد�ر�تهللا،  �أجهزتهللا  بكافللة 
يف �سللبيل �حلفللاظ علللى �أمللن 
و�سللامة �أبناء �سللعبهم، يف ظل 

مو�جهة جائحة "كورونا".
وتوجلله نائللب رئي�للض �لهيئللة 
ل�سللباط  �جلزيللل  بال�سللكر 
وعنا�سللر �لوز�رة علللى ثباتهم 
و�سللرهم، وجهودهم �ملبذولة 
يف �مليللد�ن، وحفظهللم للجبهة 
�لأزمللات  ظللل  يف  �لد�خليللة، 
و�ل�سعوبات �لتي مير بها قطاع 

غزة �ملحا�سر.

ينظم جوالت تعزيز معنوي للعناصر في الميدان

"التوجيه السياسي" في مواجهة كورونا.. 
رفٌع للمعنويات وشحٌذ للهمم
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غزة- �لر�أي
يف معركللٍة ��سللتثنائية غللري حمددة 
�ملعللامل، ول �لزمللان و�ملللكان، �نللرى 
جمموعللة مللن "�ملقاتلللني" ليكونللو� 
يف خللط �لدفللاع �لأول عن �ملو�طنني 
ملو�جهللة جائحللة فريو�للض كورونللا، 
�لللذي ت�سلللل �إىل د�خللل �ملجتمللع يف 

قطاع غزة قبل �أ�سبوع.
تعتر قو�ت �لتدخل وحفظ �لنظام 
مو�جهللة  يف  �لأول  �لدفللاع  خللط 
فريو�للض كورونللا منذ بد�يللة دخوله 
علللى  �أخللذت  حيللث  غللزة  لقطللاع 
تاأمللني  يف  �لأكللر  �لعللبء  عاتقهللا 
�أماكللن �حلجللر وم�ست�سللفيات �لعزل 
بالإ�سللافة �ىل تاأمللني عمليللات نقل 
�مل�سللابني و�ملحجوريللن منللذ مار�للض 

�ملا�سي حتى �لآن.
�لعقيللد �إ�سللماعيل �أبللو ر��سللد قائللد 
قللو�ت �لتدخل وحفظ �لنظللام �أكد 
�أن قو�ته عملت منذ �للحظة �لأوىل 
مللن  فيهللا  للم�سللافرين  �سللمح  �لتللي 
�خلللارج بالقدوم �إىل قطاع غزة بعد 
تف�سللي فايرو�للض كورونللا يف �ملناطق 

�ملجاورة لقطاع غزة.
وقللال �لعقيللد �أبللو ر��سللد" مت ن�سللر 
قللو�ت �لتدخل يف �ملحاجللر يف كافة 
�ملحافظات و�لتي بلللغ عددها "24" 
حمجر حيث مت تاأمينها من �لد�خل 
علللى  حو�جللز  ون�سللر  و�خلللارج، 
�ملفرتقللات �ملوؤديللة �إليها بالإ�سللافة 
�إىل نقللل �ملحجورين مللن �ملعابر �إىل 

�أماكن �حلجر �ملعدة م�سبقا. 
و�أ�سللار �لعقيللد �أبللو ر��سللد " �إىل �أنه 
�لوفللود  تاأمللني  عاتقنللا  علللى  وقللع 
�لقادمللة �إىل غللزة عللر معللر بيت 
حانللون منذ خروجها من �ملعر حتى 
مللع  و�إيابللًا  �لإقامللة ذهابللًا  �أماكللن 

تاأمني �لفنادق �لتي يقيمون فيها".
و�أو�سح �أنه مع �إعان �أول �ل�سابات 
يف قطللاع غزة د�خللل مر�كز �حلجر 
 7 ��سللابة  مت  �ملا�سللي  مار�للض  يف 
عنا�سللر من قللو�ت �لتدخللل وحفظ 
�لنظللام �أثناء عمليللات �لتاأمني، ومت 
نقلهللم مل�ست�سللفى �لعللزل د�خل معر 

رفح لتلقي �لرعاية �ملنا�سبة ". 
و�سللدد �أبللو ر��سللد علللى �لرغللم مللن 

هذه �لإ�سللابات و�زديادهللا و�رتفاع 
عدد �ملخالطني وكرة �ملخاطر �لتي 
تو�جه �لقو�ت مع �نت�سللار �لفريو�ض 
�لعظيمللة  و�لتحديللات  �ملجتمللع  يف 
مللن قلللة �لمكانيللات �لتللي و�جهتنا 
مل تثنللي قو�تنا مللن �لقيام بو�جبها 
باجتللاه �أبنللاء �سللعبنا يف ظللل هللذه 

�جلائحة . 
�نتقللال  فللور   " ر��سللد  �أبللو  وقللال 

�حلجللر  مر�كللز  خللارج  �لفريو�للض 
وز�رة  طللو�رئ  بخطللة  و�لعمللل 
�لد�خليللة "ج" ز�دت �لأعبللاء علللى 
عنا�سللرنا و�ملهللام �ملكلفللة حيللث مت 
ن�سللب "11" حاجللزً� علللى م�سللتوى 
�ملحافظللات كان �لهللدف منها تقطيع 
عللن  �لرئي�سللة  و�ملللدن  �ملحافظللات 

بع�سها �لبع�ض ".
و�أ�سار �إىل �أن هذه �ملهمات �لإ�سافية 

�لتللي كلفنللا بهللا مل ت�سللعف عملنللا 
وو�جبنا �لأ�سا�سللي �مل�سللاند لإد�ر�ت 
و�لأجهللزة  �ملختلفللة  �ل�سللرطة 
�لأمنيللة مللن خللال �سللبط �حلالللة 

�لأمنية يف �مليد�ن .
و�أكللد علللى �أن �لتعليمات مللن قيادة 
�مليللد�ن  يف  للعنا�سللر  �ل�سللرطة 
�ملو�طنللني  مللع  �لتعامللل  ب�سللرورة 
بت�سللحيات  يليللق  �لللذي  بال�سللكل 
�سللعبنا و�عتبارهم قائًا" لن ن�سللمح 
باإهانللة  �ل�سللكال  مللن  �سللكل  بللاأي 
�ملو�طنللني �أو �لعتللد�ء عليهم حيث 
يتللم �ملتابعللة �مل�سللتمرة وحما�سللبة 
كل مللن يخالف هللذه �لتعليمات وفق 

�لقانون.

خدمة الشعب شرف 
�لتدخللل  قللو�ت  يف  �ل�سللرطي  �أمللا 
وحفللظ �لنظللام و�أحد �لذيللن كانو� 
يف �حلجللر مو�سللى �لعايدي، فاأر�سللل 
يف مقطللع فيديو �نت�سللر عللر مو�قع 
حتياتلله  �لجتماعللي،  �لتو��سللل 
عانللى  �لللذى  �لفل�سللطيني،  لل�سللعب 
علللى مللد�ر �ل�سللنو�ت �ملا�سللية، �أنلله 
غري قابل لانك�سللار. و�أكد �أنه مثلما 
مللرت �لعديللد مللن �ملحللن علللى غزة 
وتبعرت فوق �سللمودكم، فاإنه يقينًا 
بللاهلل ثم ب�سللمود �سللعبنا، فللاإن هذه 
�ملحنة �سللتمر و�سللتكون طي �لن�سيان 
مثللل غريها. وطالللب �لعايدي �أبناء 
�سعبنا من غري �ملحجورين يف �لقطاع، 
�للتز�م يف بيوتهم من �أجل �حلفاظ 

على �سامتهم و�سامة �ل�سعب.
و�سللدد علللى ظللان عنا�سللر �لأمن يف 
قطاع غزة، �سلليكونون خدم لل�سللعب 
�لفل�سللطيني يف قطاع غزة، مبينًا �أن 

خدمة �ل�سعب �سرف لأي رجل �أمن.

تقرير

07

غزة- �لر�أي- ملكة �ل�سريف
�لعامللة  �لإد�رة  عمللل  يقت�سللر  ل 
للهند�سللة و�ل�سلليانة يف وز�رة �ل�سللحة 
على �عمال �ل�سلليانة �ملعتللادة لاأجهزة 
تقللوم  �لتللي  و�لن�سللاء�ت  �لطبيللة 
علللى  �لللوز�رة  �ركان  يف  كاملعتللاد  بهللا 
م�سللتوى جميللع �ملحافظللات، و�منا ميتد 
لي�سللمل �لتجهيز�ت �خلا�سللة بتح�سللني 
�مل�ست�سللفيات ومر�كللز �حلجللر ملو�جهللة 

جائحة "كورونا" يف قطاع غزة.
�ملهند�للض ب�سللام �حلماديللن مديللر عللام 
�إد�رتلله  �أن  �أكللد  و�ل�سلليانة،  �لهند�سللة 
�لتجهيللز�ت  مللن  بالعديللد  تقللوم 
�لأماكللن  جتهيللز  �أهمهللا  و�لن�سللاء�ت 

�خلا�سة بالطو�قم �لطبية يف م�ست�سفى 
غزة �لأوروبي، وحتديد �ملناطق �لآمنة 
�لطريللق  وتعبيللد  جتهيللز  خللال  مللن 
�خللفللي �لآمللن، وفتللح بو�بللة جديللدة 
�دويللة،  مللن  �للوج�سللتيات  لإدخللال 
وم�ستهلكات طبية، وقرطا�سية، وغريها 

من �لحتياجات.
زيللادة  مت  �أنلله  �حلماديللن  م.  وقللال 
�لعنايللة  لأ�ّسللرة  �ل�سللتيعابية  �ل�سللعة 
�ملركللزة بتخ�سللي�ض مبنللى �لأور�م للله، 
وذلللك بتاأهيل �ملكان بالغللاز�ت �لطبية، 
و�أجهللزة �لهو�ء، منوهللا باأنه مت جتهيز 
باملر�سللى  كلللى خا�سللة  وحللدة غ�سلليل 
لتتللم  كورونللا"،  بفريو�للض"  �مل�سللابني 

عملية �لغيل هناك.
و�أ�سللاف" لقد مت جتهيز �لأق�سام د�خل 
�لك�سللجني  بنقللاط  �أي�سللا  �مل�ست�سللفى 
و�لأجهزة �لطبية، �إ�سللافة �ىل حتديد 
بتثبيللت  و�خلطللرة  �لآمنللة،  �ململلر�ت 
لوحات �ر�سادية لتحديد طرق �خلروج 
�لنفايللات  معاجلللة  �ىل  لفتللا  منهللا"، 
�لطبيللة، وذلك ب�سللر�ء مفرمة خا�سللة 
للنفايات �لطبية وتعقيمها ثم �لتخل�ض 

منها.
وعللن �لتجهيللز�ت �لتي متت يف مدر�سللة 
�ح�سللان �لغا، قللال " �نلله مت جتهيزها 
بالأ�ّسللرة، و�حتياجات �ملر�سللى باإعادة 
بنللاء �حلمامللات، و�سللبكات �مليللاه باردة 

و�سللاخنة، وك�سللافات كهربللاء، وقو�طع 
خ�سللبية، ومظلة كبللرية لت�سللهيل تنقل 

�ملر�سى يف �ل�ساحات".
�لللدور  �ىل  �حلماديللن  م.  لفللت  كمللا 
�لللذي قامللت بلله �لإد�رة يف م�ست�سللفى 
�ل�سللد�قة �لرتكللي �خلا�للض با�سللتقبال 
�مل�سللابني مللن �لكللو�در �لطبيللة، وفندق 
�لكومللودور مللن �إعللادة �سلليانة وتاأهيل 
�أ�ّسرة، و�غطية �لنوم، و�إ�ساح �لأنظمة 
و�إنللارة،  )تكييللف،  �لكهروميكانيكيللة 

ومياه �ساخنة وباردة(.
وت�سللمل �لتجهيللز�ت و�إعللادة �ل�سلليانة 
�لتي تقوم بها �لإد�رة �لعامة للهند�سللة 
و�ل�سلليانة �أي�سللا جتهيللز �أماكللن �لفللرز 

�لتنف�سللي يف كل م�ست�سللفيات ��سللتقبال 
�ملر�سللى وجتهيزها مبا يلزم من �سللبكات 
وغريهللا،  وتهويللة،  و�إنللارة،  كهربللاء، 
�إ�سللافة �ىل �لتجهيللز�ت يف مر�كللز كٍل 
�لنجللار، وم�سللقط  مللن م�سللقط قيللز�ن 
وذلللك  �لقللر�رة،  وم�سللقط  جباليللا، 
بتجهيزهللا بقو�طللع �أملونيوم، وت�سللغيل 
م�سللاعد، و�مللد�د�ت �لنللارة، وتركيللب 
�سللتائر، و�إ�سللاح عللدد كبري مللن �أجهزة 
�لتنف�ض �ل�سللناعي، �إ�سللافة �ىل جتهيز 
مكان �سللكن �لأطباء يف كليللة �لتمري�ض 
بجو�ر م�ست�سللفى �لأوروبللي بكل ما يلزم 
من �نللارة وتكييف وتهويللة ومياه باردة 

و�ساخنة وتهيئتها للطو�قم �لطبية.

لمواجهة جائحة “كورونا”

مهندسو الصيانة في الصحة عمل دؤوب
 في تجهيز مراكز الحجر الصحي

خالل جائحة كورونا

"التدخل وحفظ النظام" خط الدفاع األول في تأمين المواطنين 
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غزة- �لر�أي
حالللة  �إعللان  بد�يللة  منللذ 
�لطللو�رئ وفر�ض حظر �لتجو�ل 
�تخللاذ  مت  غللزة  قطللاع  يف 
للحللد  �ملنا�سللبة  �لإجللر�ء�ت 
�سللرطة  عنا�سللر  �ختللاط  مللن 
�حلر��سللات يف �لعنا�سللر �لعاملة 
�حلكوميللة  �ملوؤ�س�سللات  د�خللل 
وغري �حلكومية �لتي ن�سرف على 
تاأمينهللا، مللن �أجللل منللع �نتقللال 
علللى  و�لقللدرة  �إليهللم  �لعللدوى 
مو��سلللة �لعمللل �ل�سللرطي حتى 

�نتهاء هذه �جلائحة " .
�حلر��سللات  �سللرطة  مديللر 
علللي  �لعقيللد  �ملوؤ�س�سللات  و�أمللن 
قنديللل قللال �إن د�ئللرة �سللرطة 
�مل�ست�سللفيات ت�سللرف علللى كافة 
�مل�ست�سفيات �ملوجودة يف �لقطاع 
حلظللة  منللذ  �أفر�دهللا  و�نت�سللر 
�إعان �لطللو�رئ من �أجل تنظيم 
وت�سللهيل دخول وخروج �ملر�سى 
و�ملر�جعني لهذه �مل�ست�سفيات " . 
�سللرطة  �إجللر�ء�ت  وعللن 
وجللود  مللن  للحللد  �مل�ست�سللفيات 
�ملر�جعني يف هذه �لأزمة �أو�سللح 

" بنللاًء علللى  �لعقيللد قنديللل : 
باإغللاق  �ل�سللحة  وز�رة  قللر�ر 
�مل�ست�سللفيات و�حلللد مللن وجللود 
مر�جعللني د�خلهللا ؛تو�جدنللا يف 
ق�سللم �لطللو�رئ ملنللع و�سللول �أي 
�لتللي  �إل  للم�ست�سللفى  حللالت 
لاأطبللاء  و�سللولها  ت�سللتدعي 
بتقليللل  وقمنللا  معهللا  للتعامللل 
�ملر�فقللني للمري�للض حيللث فقط 
علللى  �ثنللني  �أو  بفللرد  �ل�سللماح 

�لأكر منعا لوجود �زدحام." 
مب�سللاندة  قمنللا   " وتابللع: 
خللال  مللن  �لطبيللة  �لطو�قللم 
ت�سللهيل �لدخللول و�خلللروج لهم 
،وتوفللري �لأمن و�لأمللان من �أجل 
خلللق بيئللة عمللل �سللهلة منظمة 

لهم " .
وعن �أماكن �نت�سار عنا�سر �سرطة 
�مل�ست�سللفيات  د�خللل  �حلر��سللات 
�مل�ست�سللفيات  �سللرطة  �أن  ذكللر 
�ل�سللتقبال  ق�سللم  يف  تتو�جللد 
�لبو�بللات  وعلللى  و�لطللو�رئ 
�خلارجية ،و�ل�ساحات �خلارجية 
م�سللاندون  نحللن  �مل�ست�سللفيات 
للطو�قللم �لطبيللة لتوفري خدمة 

�لعاج للمو�طنني " .
�ملوؤ�س�سللات  ��سللتعانة  وحللول 
ب�سللرطة  �لأهليللة  �ل�سللحية 
مللن  كثللري  �إن  قللال  �حلر��سللات 
��سللتعانت  �لأهليللة  �ملوؤ�س�سللات 
بال�سللرطة ملنللع دخللول �ملو�طللن 
ملر�فقهللا مثللل م�ست�سللفى �لوفللاء 
�ملري�للض مت  �أ�سللدقاء  وجمعيللة 
ملنللع  �لبو�بللة  علللى  قللوة  و�سللع 
و�ملر�فقللني  �لز�ئريللن  دخللول 
�إىل هذه �ملوؤ�س�سللات منعًا �نت�سللار 

�لفريو�ض ". 
بفر�للض  قمنللا  و�أ�سللاف:" 
�إجللر�ء�ت �ل�سللامة د�خللل هذه 
�ملوؤ�س�سللات من خللال تقليل عدد 
كذلللك  و�ملر�فقللني  �ملر�جعللني 
�لتباعد �جل�سللدي و�لتاأكيد على 
لب�للض �لكمامة وتو�فللر �ملعقمات 

على مد�ر �ل�ساعة. 
وقللال �لعقيد قنديل : " �إن عدد 
�لطبيللة  و�ملر�كللز  �مل�ست�سللفيات 
�سللرطة  عليهللا  ت�سللرف  �لتللي 
م�ست�سللفى   )23( �حلر��سللات 
موؤ�س�سللات  و)5(  طبللي  ومركللز 
طبيللة �أهليللة يتللم تاأمينهللا مللن 

قبل �سللرطة �حلر��سات وت�سهيل 
عمل �لطو�قم �لطبية د�خلها . 

صرف الرواتب
وعللن دور �سللرطة �حلر��سللات يف 
تاأمللني �سللرف �لرو�تللب و�ملنحة 
 " �لقطريللة خللال �جلائحللة : 
�أ�سللار �لعقيللد قنديللل مت و�سللع 
�زدحللام  منللع  �أجللل  مللن  خطللة 
�ملوظفللني علللى �لبنللوك وفللروع 
�لريد و�ل�سر�فات ومنع جتمهر 
�سللرف  نقللاط  علللى  �ملو�طنللني 

�ملنحة �لقطرية ".
و�أو�سللح �لعقيد قنديللل :" قمنا 
بتاأمني نقل �لأمو�ل من �خلزينة 
لنقللاط  و�سللولها  حتللى  �لعامللة 
�لريد �ملنت�سرة على طول قطاع 

غزة ويبلع عددها 10 فروع ".
وتابللع قائللًا : " قمنللا بتامللني 
نقللاط �سللرف �ملنحللة �لقطرية 
�ملوزعللة  �لنقللاط  عللدد  وبلللغ 
)207 ( نقطللة من خال مكاتب 
جللو�ل و�أوريللدو ع �لتاأكيللد على 

�إجر�ء�ت �لوقاية " . 
وعن توفللري �إجر�ء�ت �ل�سللامة 

�حلر��سللات  �سللرطة  لعنا�سللر 
�لعاملني د�خل �مل�ست�سفيات �لتي 
توجد بها بللوؤر للفريو�ض : " �أكد 
�لعقيد قنديل �أن عنا�سر �سرطة 
متو�جديللن  غللري  �حلر��سللات 
د�خل هللذه �لبوؤر هم متو�جدين 
يف �أق�سللام �لطللو�رئ مهمتهم منع 
�أي �أحللد مللن �لقرت�ب مللن هذه 

�لبوؤر " .
و�أ�ساف " قمنا بتق�سيم �لعنا�سر 
�ملكلفللة �إىل �سللفتات ول يلتقللي 
�ل�سفت بال�سفت �لآخر ، كما �أننا 
نقللوم بفح�ض دوري لهم خ�سللية 
�إ�سللابتهم ، مت �ختيللار �لعنا�سللر 
�ل�سللابة ذ�ت �ملناعة �لقوية ، مع 
توفللري كافة �إجر�ء�ت �ل�سللامة 

لهم " . 
مللع  �ملو�طنللني  تفاعللل  وعللن 
�إجر�ء�ت �ل�سامة �مل�سددة ومنع 
تو�فدهللم على �مل�ست�سللفيات �أكد 
�لعقيللد �لقللدرة : " �أن �ملو�طنني 
مللع  �لإجللر�ء�ت  هللذه  تفهمللو� 
وجللود بع�للض �لإ�سللكاليات �لتي 
ل تذكر ، ومنهم من �أبدى �سللكره 

وتقديره لعنا�سر �ل�سرطة "

شرطة الحراسات.. درع حصين للمؤسسات 
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غزة- �لر�أي
لاأ�سللو�ق  متابعتهللا  �إطللار  يف 
يف  و�ملخللازن  �لتجاريللة  و�ملحللات 
قطللاع غللزة؛ ومللن خللال �جلولت 
�ليوميللة �لتللي تقللوم بهللا �لطو�قم 
لللاإد�رة  �لتابعللة  �لتفتي�سللية 
�لعامة للمكاتللب �لفرعية وحماية 
�مل�ستهلك وحر�سللَا منها على �سامة 
�مل�سللتهلك �لفل�سللطيني عززت وز�رة 
�لقت�سللاد تو�جللد طو�قللم حماية 
و��سللتعانت  �مليللد�ن  يف  �مل�سللتهلك 
باملوظفللني �لد�ريللني، للتو�جللد يف 
كل �ملحافظللات وعلى مد�ر �ل�سللاعة 
�حتللكار  ومنللع  �لأ�سللو�ق  ل�سللبط 

�لتجار للمو�طنني.
�لوطنللي  �لقت�سللاد  وز�رة  وكيللل 
خطة  ��سللتعر�ض  و�دي"،   "ر�سللدي 
وز�رتلله �لتي �سللبطت بها �لأ�سللو�ق 
يف  �مل�سللتهلك  حمايللة  يف  و�أ�سللهمت 

قطاع غزة.
و�أكللد و�دي خال حديثه لل"�إذ�عة 
�لللر�أي"، �أن طو�قللم وز�رتلله عملت 
لدعللم  ��سللرت�تيجية  خطللة  وفللق 
مللع  بالتن�سلليق  �ملو�طنللني،  �سللمود 
كل  �تخللاذ  مللع  �لللوز�ر�ت،  جميللع 

�إجر�ء�ت �لوقاية و�ل�سامة.
�أكللر مللن  �أنلله وبعللد مللرور  وذكللر 
�أ�سللبوعني من تطبيق خطة �لوز�رة 
للتعامللل مع �جلائحللة، مل�ض �ملو�طن 
�لأ�سللعار،  ��سللتقر�ر  و��سللح  ب�سللكل 
يف  �لحتللكار  مظاهللر  كل  و�نتهللاء 

�لأ�سو�ق ونقاط �لبيع.
عللززت  وز�رتلله  �أن  و�دي  وك�سللف 
تو�جللد طو�قللم حمايللة �مل�سللتهلك 
باملوظفللني  و��سللتعانت  �مليللد�ن  يف 
كل  يف  للتو�جللد  �لد�ريللني، 
�ل�سللاعة،  �ملحافظللات وعلللى مللد�ر 
م�سللرًي� �إىل �أنلله مت تفعيللل �خلللط 
1800112233 للتعزيز  �ملجللاين 
�لتو��سل مع �ملو�طنني، وتلقت �لف 
�لت�سللالت وتعاملت معها طو�قمها 

ب�سرعة عالية.
�لتللز�م  وجللود  �إىل  و�دي  ونللوه 
يف  �لتجللار  مللن   100% بن�سللبة 
�أ�سللعار  يف  �أمللا  �لتموينيللة،  �ل�سلللع 
�خل�سللار و�لبي�ض كانت هناك بع�ض 
�لتقلبللات �لطفيفللة نتيجللة جودة 
�ل�سلللعة عن �لأخرى ولللكل و�حدة 

�سعرها �خلا�ض.
وز�رتلله  طو�قللم  �أن  �إىل  ولفللت 

متو�جللدة يف �ملعابللر وتتابع دخول 
وعمليللة  للقطللاع،  �لللو�ردة  �ل�سلللع 
وز�رة  بروتكللول  وفللق  تعقيمهللا 
�ل�سللحة، كما يتم تعقيم �سللاحنات 
عللر  �ملتنقلللة  �لب�سللائع  نقللل 

�ملحافظات حلماية �ملجتمع.
مللع  بال�سللر�كة  �أنلله  و�أو�سللح و�دي 
�لقطللاع �خلا�للض مت حتديللد جميع 
�ل�سللائقني و�أرقام �ملركبات �خلا�سة 
�ملحافظللات  بللني  �لب�سللائع  بنقللل 
تزويللد  ومت  �لقطاعللات،  لكافللة 
�لد�خليللة بهللا و�لغيللت �لبطاقللات 
حيث �ن بيانات �ل�سللائقني �أ�سبحت 

موجودة عند �لد�خلية. 
وك�سللف و�دي عللن �أنلله مت حتويللل 
مللا يزيد عن 400 حم�سللر �سللبط، 
بحق �ملخالفني و�ملحتكرين لاأ�سعار 
�لعامللة،  �لنيابللة  �إىل  و�لب�سللائع، 

لتخاذ �ملقت�سى �لقانوين.
�ملخالفللات  غالبيللة  �أن  �إىل  و�أ�سللار 
كانت للمتاجر �لفرعية و�ل�سغرية، 
حيث مل ي�سجل �أي جتاوز بحق كبار 
�لتجللار و�ملر�كللز �لرئي�سللية يف ظل 
�لتز�مها بتعليمات �لوز�رة، مو�سًحا 
�أن �مل�سللانع �لتللي تعمللل حاليللا هي 

�لغذ�ئيللة ومللو�د �لتنظيللف لتلبية 
�ل�سا�سللية  �ملو�طنللني  �حتياجللات 
يف ظللل هللذه �جلائحللة، ويف �ملقابل 
هناك 9 قطاعات �سناعية متوقفة 

متاًما.

منع االحتكار
�أعلنللت  �سلللة؛  ذ�ت  �سللياق  ويف 
مباحللث �لتموين و�ملعللادن �لثمينة 
مباحللث  د�ئللرة  �أن  بال�سللرطة، 
�لتمويللن كثفللت مللن �إجر�ء�تهللا يف 
مر�قبللة �أ�سللعار �ل�سلللع و�لب�سللائع، 
ل�سيما �ملو�د �لغذ�ئية و�لتموينية، 
بعللد قر�ر حظر �لتجللو�ل يف جميع 

مناطق قطاع غزة.
�لتمويللن  مباحللث  مديللر  وقللال 
بال�سللرطة �ملقدم �أحمد قنيطة، �إن 
د�ئرتلله تقللوم بو�جبهللا يف متابعة 
ظللل  يف  و�لب�سللائع،  �ل�سلللع  �أ�سللعار 
�لإجللر�ء�ت �جلديللدة يف مو�جهللة 

فريو�ض كورونا.
ت�سللريح  يف  "قنيطللة"  و�أو�سللح 
جميللع  ��سللتنفار  مت  �أنلله  �سللحايف 
�ل�سباط و�لعنا�سر ميد�نيًا من �أجل 
منللع �حتكار �لتجللار لل�سلللع، �أو رفع 

�أ�سللعارها ��سللتغاًل حلالة �لإغاق 
�ملفرو�سة.

و�أ�سللاف �أنه مت و�سللع �آليللة ملر�قبة 
�ل�سللوق و�لتجار يف ظل فر�ض حظر 
�لتجللو�ل، مبللا ي�سللمن توّفر �ل�سلللع 
و�ملو�د �لأ�سا�سية للمو�طنني، وذلك 
بالتعاون مع فرق حماية �مل�سللتهلك 

بوز�رة �لقت�ساد �لوطني.
و�أهاب "قنيطللة" بجميع �ملو�طنني 
�إىل �لإبللاغ عن �أية حالت �حتكار 
�أو ��سللتغال، مللن خللال �لت�سللال 
�لرقم �ملجاين لل�سللرطة )100( �أو 
�لرقللم �لوطني للعمليللات �ملركزية 

بوز�رة �لد�خلية )109(.
ودعا جميللع �ملو�طنني و�لتجار �إىل 
�إعللاء روح �مل�سلللحة �لعامة يف ظل 
�لظللروف �لر�هنللة، و�لتعامل بروح 
يف  حُمللذرً�  �ملجتمعيللة،  �مل�سللوؤولية 
�لوقت نف�سلله مللن �أنه �سلليتم �تخاذ 
�إجر�ء�ت م�سددة بحق كل من يثبت 

بحقه �أي خمالفة باخل�سو�ض.
�لتمويللن،  مباحللث  مديللر  وطمللاأن 
جمهللور �ملو�طنني، بللاأن كافة �ملو�د 
�لغذ�ئيللة و�لتموينيللة متوفللرة يف 

�ل�سوق ب�سكل طبيعي.

"حماية المستهلك".. 
جواالت ميدانية لضبط المخالفين وحماية المواطنين
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غزة-�لر�أي
بعللد �إعللان وز�رة �لد�خليللة و�لأمن 
�لوطنللي يف قطللاع غللزة، عن تو�سلليع 
�إجللر�ء�ت  قيللود  تخفيللف  رقعللة 
�مل�سللتجد يف بع�للض  فريو�للض كورونللا 
�ملحافظات و�إعانها مناطق خ�سللر�ء 
ميكللن �لتحرك بها يقللع �لرهان �لآن 
على مللدى وعللى �ملو�طن �لللذي لي�ض 
جمللرد عنو�نللا حمليللا بللل يتعدى يف 

�حلفاظ على نف�سه وغريه.
 لذلللك يرتتب على �ملو�طن �لبقاء يف 
�لبيت و�لتخل�ض ولو لفرتة من �لزمن 
من بع�ض �لعاد�ت �لجتماعية، وعن 
�لامبللالة يف �خلروج من �ملنزل دون 
�سللبب ومو��سلللة �لزيار�ت كاأن �سلليئا 

مل يكن.
و�للتللز�م  �ملو�طللن  فوعللي 
بالإجر�ء�ت �لوقائية هما م�سوؤولية 
حا�سللمة يف مو�جهة �لكورونا ودونها 
�نت�سللار  وقللف  يف  �لنجللاح  ميكللن  ل 

�لوباء.
هللذ�  �أن  يللدرك  �أن  �ملو�طللن  وعلللى   
�لوباء ممكن �أن ي�سلليب ويقتل �ملئات 

يف قطللاع غزة يف ظللل نق�ض �لدوية 
وتدهللور �ملنظومللة �ل�سللحية �إذ� مل 

نت�سد له جمتمعني ومتكاتفني. 

خط الدفاع األول
�لناطللق با�سللم وز�رة �لد�خليللة �إياد 
خللط  هللو  �ملو�طللن  �إن  قللال  �لبللزم 
�لدفللاع �لأول، ووعيلله هللو �لأ�سللا�ض 
يف مو�جهللة �لوباء، د�عيللًا �ملو�طنني 
للتعامللل بجديللة وم�سللوؤولية يف هذه 
�ملرحلة، وعدم �لتهاون �أو �ل�ستهتار، 
�ل�سللامة  �إجللر�ء�ت  كل  و�تخللاذ 

و�لوقاية. 
تفهمللًا  "مل�سللنا   : �لبللزم  و�أ�سللاف 
و�لتز�مًا من قبل جزء كبري من �أبناء 
�سللعبنا بالإجللر�ء�ت �لتي ��سللطررنا 
�أرو�ح  حمايللة  �أجللل  مللن  لفر�سللها؛ 

�ملو�طنني.

مناعة القطيع
بللدوره �أكد رئي�للض �ملكتللب �لإعامي 
�حلكومللي �سللامة معللروف، �أنلله مللن 
�ملبكللر �حلديث عن م�سللاألة �لتعاي�ض 

مللع فريو�للض كورونللا يف قطللاع غللزة 
خال �ملرحلة �حلالية.

وقللال معللروف: "ل ميكللن �أن نر�هن 
علللى مناعة �أكللر من 90 �ألف م�سللن 
ومري�للض يف قطللاع غللزة فيمللا يتعلق 

مب�ساألة �لتعاي�ض مع كورونا".
�إىل  ن�سللل  �أن  نتمنللى  "ل  و�أ�سللاف: 
مرحلللة مناعللة �لقطيللع ونتمنللى �أن 
باتبللاع  ذلللك  يف  �ملجتمللع  ي�سللاعدنا 

�إجر�ء�ت �لوقاية".
"مناعللة �لقطيللع"  وتابللع معللروف: 
��سللتخدمته �لدول �لتللي �نهارت فيها 
مللع  تعاملهللا  يف  �ل�سللحية  �لأنظمللة 

�لفريو�ض".
و�أو�سللح �أنلله مت �ليوم تد�سللني حملة 
يقتللل  "��سللتهتارك  بعنللو�ن  وطنيللة 

�أحبابك" للتوعية بخطر �لوباء.
و�أكللد معروف علللى �أهميللة �لتعاي�ض 
مع �لإجر�ء�ت �لوقائية �لتي ت�سمن 

عدم زيارة تف�سي �لوباء.
و�أ�سار �إىل �أنه يتم �لرتكيز على �لبوؤر 
�ملكت�سفة يف قطاع غزة ويتم ت�سديد 

�لإجر�ء�ت عليها.

و�سدد معروف، على �أن �لدور �ملطلوب 
�أن  ويجللب  مهللم  دور  �ملو�طنللني  مللن 
يت�سم بامل�سوؤولية باتباع �لجر�ء�ت 

�لوقائية.
ولفللت �إىل �أن هنللاك ن�سللبة ت�سلليب 
ويف  �ملو�طنللني،  قبللل  مللن  حمللدودة 
�لوقللت نف�سلله توجللد ن�سللبة �لتللز�م 

كبرية بالإجر�ء�ت �لوقائية.

ركيزة أساسية
�لناطق با�سم وز�رة �ل�سحة �لدكتور 
�أ�سللرف �لقللدرة قللال يف ت�سللريحات 
�حلقيقللي  "�لللدرع  �إن  �سللحفية 
للمنظومللة �ل�سللحية يكمللن يف وعي 
ب�سلللوكياته  وينعك�للض  �ملجتمللع، 
�ل�سللحية، ومللدى �لتز�ملله بالتباعد 
�جل�سللدي و�إجر�ء�ت �لوقاية، وعلى 
ر�أ�سللها �رتد�ء �لكمامللة لدى �خلروج 
مللن �ملنللزل. و�سللدد �لقللدرة �أن وعي 
�ملو�طن يف هللذه �ملرحلة هو �لركيزة 
�لأوىل يف تقليل �أعد�د �مل�سللابني من 

�لفريو�ض.  

حمالت توعية
ولأهميللة وعللي �ملو�طن بخطللورة ما 
يقللوم بلله وم�سللاعدته علللى تف�سللي 
�لوباء، �أُطلقت عدة حمات توعوية 
للمو�طنللني مللن �أجللل �حلفللاظ على 
كورونللا  �نت�سللار  ومنللع  �سللامتهم 
ب�سللكل كبللري. ود�سللن ن�سللطاء و�سللم 
�أحبابللك(  �سلليقتل  )#��سللتهتارك 
يف  �للتللز�م  �إىل  �ملو�طنللني  يدعللو 
بيوتهم و�تباع خطو�ت �لوقاية مثل 
لب�ض �لكمامة و�لتباعد �لجتماعي.
وت�سللدر �لو�سللم �لرتنللد يف فل�سللطني 
�لن�سللطاء  مئللات  م�سللاركة  عللر 
بتغريللد�ت و�سللور ومقاطللع م�سللورة 
�لوعللي  �أهميللة  مللدى  ُتظهللر  عليلله، 
لدى �ملو�طنني، بتخطي ومنع �نت�سللار 

�لفايرو�ض.
و�أكللد مغللردون حللول �حلملللة علللى 
ونقللله  بالوعللي  �لهتمللام  �سللرورة 
جلميللع �ملو�طنللني، لأن �ملعركللة مللع 
�لوبللاء مل تنتهي، وحتتللاج �ملزيد من 

�لوعي و�للتز�م.

وعي المواطن.. سالح فتاك في مواجهة جائحة كورونا
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غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
�أ�سللبه بخلية نحل، تو��سللل جلللان �لطو�رئ 
�لتابعللة للللوز�ر�ت و�ملوؤ�س�سللات و�لبلديللات، 
�أحللو�ل  تفقللد  �أجللل  مللن  بالنهللار،  �لليللل 
�لأحيللاء يف حمافظللات قطاع غللزة، يف ظل 
مو�جهة جائحللة كورونا، فكانت يد و�حدة 
للحفللاظ علللى �أرو�ح �ملو�طنللني و�سللامتهم 

وتقدمي �لدعم �لازم لهم.
زيار�ت ميد�نية �سحية

�لأكللر  �لن�سلليب  لهللا  كان  �ل�سللحة  وز�رة 
�سللامتهم  و�سللمان  �ملو�طنللني  متابعللة  يف 
د�خللل �حلجر، حيللث �أنهت جلنللة �لطو�رئ 
�ل�سللحية مبحافظة غزة برئا�سة د.حممد 
�أبو �سلمية مدير عام جممع �ل�سفاء �لطبي، 
تدريب 22 طبيب وممر�ض من �مل�ست�سفيات 
كيفيللة  علللى  �خلا�سللة  �لطبيللة  و�ملر�كللز 
�ملحجللورة يف  �لأ�سللر  مللع  �لطبللي  �لتعامللل 

�ملنازل.
ومن هذ� �ملنطلق، عملت وز�رة �ل�سللحة على 
تنفيللذ زيللار�ت ميد�نيللة للعائللات للتاأكللد 
من �سللامة �جر�ء�ت �حلجر، وتعزيز وعي 

و�لتز�م �ملو�طنني بال�سو�بط �ل�سحية.
جلنللة  �سللكلت  �لو�سللطى،  �ملحافظللة  ويف 
�لطو�رئ يف وز�رة �ل�سحة، ثاث فرق طبية 
ميد�نيللة لتبا�سللر عملهللا �سللمن �لتعليمللات 
و�ل�سللو�بط �ل�سللادرة عللن �لللوز�رة، بهللدف 

�حتو�ء �أزمة "كورونا".

التنمية..طرود غذائية
مل  �أي�سللا  �لجتماعيللة  �لتنميللة  وز�رة 
تكللن بعيللدة عن هللذ� �لدور �لكبللري يف دعم 
�لعائللات �ملحجللورة منزليللا، حيللث وزعللت 
�لللزكاة  هيئللة  مللع  و�لتعللاون  بالتن�سلليق 
�لفل�سللطينية ٦٠٠ �سلة خ�سار و�أجبان على 
بع�ض �لعو�ئل �ملحجورة يف منازلهم يف قطاع 

غزة.
وتعمل جلان �لطللو�رئ �لتابعة للوز�رة على 
قللدم و�سللاق من �أجل و�سللول �مل�سللاعدة لكل 
�أحيللاء  يف  و�لفقللرية  �ملحتاجللة  �لعائللات 

�لقطاع.
ويف جانللب دعللم �ملحجوريللن منزليا �أي�سللا، 
وزعت وز�رة �لتنمية طرودً� غذ�ئية لاأ�سر 
�ملحجورة منزليا بقر�ر من وز�رتي �ل�سللحة 

م�سللابني  خمالطتهللم  نتيجللة  و�لد�خليللة، 
بفايرو�ض كورونا.

وعملت جلنة �لطو�رئ على �إي�سللال �لطرود 
ملنللازل �لأ�سللر �ملحجللورة للتخفيللف عنهللم، 
�لحتياجللات  وتوفللري  �مل�سللاعدة  وتقللدمي 
�لغذ�ئيللة و�لغاثيللة، مثمنللة �لللدور �لتي 
تقللوم بلله �جلمعيللات و�ملوؤ�س�سللات �خلريية 
للم�سللوؤولية  حتملهللا  يف  و�ل�سللديقة 
�ملجتمعية ملحاربة �نت�سللار فايرو�ض كورونا، 
وتوفللري �لحتياجللات �لغاثيللة للحللالت 
�ملحتاجللة، و�لتللي تاأثللرت تاأثللر� مبا�سللر� 

وتعطلت ظروفهم �ملعي�سية.
ودعت �لتنمية �لجتماعية �جلهات �ملعنية 
للمحجوريللن  �لدعللم  مللن  �ملزيللد  بتقللدمي 
د�خللل منازلهللم بفعللل �لوبللاء، وتقدمي كل 
�ل�سللبل �ملتاحللة من �أجللل �خلللروج من هذه 
�جلائحة، وتوفري كل �لحتياجات �لازمة 
هللذه  يف  �لغاثيللة  �مل�سللاعدة  تقللدمي  يف 

�لظروف �ل�ستثنائية.
ويف حمافظللة خللان يون�للض، عملللت جلنللة 
طو�رئ �لتنميللة �لجتماعية، وبالتن�سلليق 
مللع جلللان طللو�رئ �لأحيللاء �لفرعيللة على 
توزيع 82 طرد غذ�ئي و20�سلة خ�سرو�ت 

على �لأ�سر �ملحجورة منزليا باملحافظة.
بللدوره، �أكللد �سللامي برهللوم رئي�للض جلنللة 
طو�رئ خان يون�ض �أنهم وعلى مد�ر �ل�ساعة 
يتابعون �أحو�ل �لأ�سللر �ملحجورة ويقدمون 
لهللا كل مللا يلللزم مللن م�سللاعد�ت �إغاثيللة، 
لفتللا �إىل �أن طو�قللم وز�رة �لتنميللة تعمل 
ليل نهللار من �أجل تاأمني حاجللات �ملو�طنني 

ومتطلباتهم.

الداخلية..جوالت توعوية
�أمللا وز�رة �لد�خليللة و�لأمللن �لوطني، فقد 
نظمت جولت تفقديللة وتوعوية ميد�نية 
�إجللر�ء�ت  �تخللاذ  باأهميللة  للمو�طنللني 
�لوقايللة و�ل�سللامة و�رتللد�ء �لكمامللة، يف 

ظل �نت�سار فريو�ض كورونا يف قطاع غزة.
و�لتقت قيللادة �لللوز�رة ويف مقدمتهم وكيل 
�لللوز�رة �للللو�ء توفيللق �أبللو نعيللم، باأعد�د 
من �ملو�طنني �ملللارة يف �ملناطق و�ملحافظات، 
�لهتمللام  مللن  مزيللد  �إىل  �إياهللم  د�عيللة 
و�ل�سللامة  �لوقايللة  �إجللر�ء�ت  باتخللاذ 

حفاظللًا على �سللامتهم. كما تفقللدت عددً� 
ونقللاط  �لتجاريللة،  و�ملللولت  �ملحللال  مللن 
�لبيللع، ومر�كللز تقللدمي �خلدمللة للجمهور، 
و�إجر�ء�ت �لوقاية و�ل�سللامة د�خلها، ومت 
خال �جلللولت، توزيع �أعد�د من �لكمامات 

على �ملو�طنني يف كافة �ملحافظات.
بللدوره، �أكللد �للللو�ء "�أبللو نعيللم" �أن وز�رة 
�لد�خلية ُتركز جهودها يف �لفرتة �حلالية 
�إجللر�ء�ت  باتبللاع  توعيللة �جلمهللور  علللى 
�لكفيلللة  باعتبارهللا  و�ل�سللامة،  �لوقايللة 

بتجاوز هذه �لأزمة.
و�أو�سللح �أن هللذه �جلولللة �مليد�نيللة تاأتللي 
�لللوز�رة  يف  �لقيللادي  �مل�سللتوى  مب�سللاركة 
كموؤ�سر �هتمام على �أهمية تلك �لإجر�ء�ت، 
وهللي جزء مللن جهللود توعوية �سللرعت بها 
�لللوز�رة م�سللبقًا، لفتللًا �إىل �أن هناك جهود 
قادمللة مب�سللاركة فئللات جمتمعيللة �أخرى، 

وفق خطة نعمل يف �إطارها بهذ� �ل�سدد".

األوقاف..خدمات هاتفية
وز�رة �لأوقللاف و�ل�سللوؤون �لدينية، �سللكلت 
�أي�سللا فرًقا من �لدعاة و�لد�عيات �لتابعني 
لهللا يف جميع حمافظللات �لقطاع، للتو��سللل 
هاتفًيا مع �ملحجورين ب�سبب جائحة كورونا 

�سو�ء يف �أماكن �حلجر �أو يف منازلهم.
وقال مدير عام �لوعظ و�لإر�ساد بالأوقاف 
د. وليللد عوي�سللة ": �إن �لهللدف مللن ت�سللكل 
هللذه �لفللرق هللو �لتو��سللل مللع �ملو�طنللني 
�ملحجوريللن، وتقللدمي خدمللة �لإفتللاء لهم 
و�لطمئنللان عليهللم ورفللع �لللروح �ملعنوية 

لهم".
و�لد�عيللات  �لدعللاة  �أن  عوي�سللة  و�أو�سللح 
�سللرعو� منللذ بللدء �أزمللة كورنللا بالتو��سللل 
مللع �ملحجوريللن، حيث و�سللل عللدد �ملكاملات 
�لهاتفية �لتللي �أجر�ها �لدعاة نحو 3700 

مكاملة.
و�لد�عيللات  �لدعللاة  "�سي�سللتمر  وتابللع: 
بالتو��سللل مع �لإخوة �ملو�طنني لإر�سادهم 
با�سللتثمار �أوقاتهللم مبللا ينفعهللم يف �لدنيللا 
�لن�سللح  وتقللدمي  وتوعيتهللم  و�لآخللرة، 

و�ل�ستماع ��ستف�سار�تهم".
دور �لبلديات 

طو�قللم بلديللة غزة هللي �لأخرى، تو��سللل 

�لعامللة  �ل�سللحة  علللى  للحفللاظ  �أعمالهللا 
ونظافللة �ملدينة مللن خال جمللع وترحيل 
�لنفايات �ل�سلللبة مللن �أحيللاء مدينة غزة، 
�سمن جهود مكافحة تف�سي فريو�ض كورونا.
وجمعللت طو�قم و�آليللات �لبلديللة �أكر من 
17 �ألللف طللن مللن �لنفايللات �ل�سلللبة منذ 
بد�يللة �جلائحللة، رغللم �لتحديللات �جلمة 
ويف مقدمتهللا تقييللد �حلركة و�سللح �لوقود 

و�سعف �لير�د�ت.
كمللا و��سلللت طو�قللم بلديللة غللزة، �أعمال 
تعقيللم مر�كللز �حلجللر �ل�سللحي يف �ملدينة 
و�ل�سللو�رع  �حرت�زًيللا  �ملحجوريللن  ومنللازل 
�ملحيطة و�لأحياء �ملختلفة، �سمن جهودها 
يف مكافحة فريو�ض كورونا �مل�سللتجد، و�حلد 

من �نت�ساره يف �ملجتمع.
كورونللا  جائحللة  طللو�رئ  جلنللة  وذكللرت 
�أن طو�قللم �لتعقيللم �لعاملللة  يف �لبلديللة، 
ملر�كللز  �لتعقيللم  حملللة  و��سلللت  ميد�نًيللا 
�ملحجوريللن  ومنللازل  �ل�سللحي  �حلجللر 
مدينللة  �أحيللاء  يف  �حرت�زًيللا  و�ملخالطللني 
غزة، �إ�سللافة �إىل �ل�سللو�رع �لرئي�سية �سمن 

خطة �لطو�رئ ملو�جهة فريو�ض كورونا.
طو�قللم  ��سللتخد�م  �إىل  �للجنللة  و�أ�سللارت 
�لبلدية 150 �ألف لرت من مو�د �لتعقيم منذ 
�إعان حالة �لطو�رئ يف 24 �أغ�سط�ض/ �أب 
�ملا�سللي، موؤكللدًة �أن طو�قمهللا تبذل �أق�سللى 
جهللد للتقليللل من تف�سللي �لوبللاء و�حلفاظ 

على �سامة �ملو�طنني.
وعلى �سللعيد عمللل �لبلديللات �أي�سللا، قامت 
طو�قم بلدية خان يون�ض جنوب حمافظات 
يف  جديللدة  مو�قللع   )6( بتعقيللم  غللزة 
�لأحياء �ل�سللكنية، وكذلك �ملنازل �لو�قعة 
حتللت بنللد �حلجر �ملنللزيل يف عللدة مناطق 

باملدينة.
 جلنة �لطو�رئ يف بلدية �لن�سللري�ت، �أكدت 
�أي�سللا على ��سللتمر�ر �نعقاد جلنللة �لطو�رئ 
لليللوم �لثللاين علللى �لتللو�يل برئا�سللة �إياد 
مغللاري ملتابعة تقللدمي �خلدمللات للجمهور، 
و�حلر�للض على �ل�سللتجابة لكافة �سللكاوى 
�ملو�طنني �ملتعلقة باملياه و�ل�سللرف �ل�سحي 
و�لنظافة، وتعقيم �لأماكن �لعامة وتوجيه 
وتوعية �لنا�ض ب�سللرورة �تخللاذ �إجر�ء�ت 
�أنف�سللهم  �لأمللن و�ل�سللامة للحفللاظ علللى 

ونظافة �لبيئة �ملحيطة بهم.
وتو��سللل طو�قم بلدية �لن�سللري�ت �أعمالها 
�لرئي�سللية  �ل�سللو�رع  وتعقيللم  ر�للض  يف 
و�ملفرتقات و�لأماكن �لعامة، وذلك يف �إطار 
جهودها �ملتو��سلللة ملكافحة جائحة كورونا 
و�حلد من �نت�سارها، بالإ�سافة �إىل �أعمالها 
�لد�ئمللة يف �حلفللاظ على �ل�سللحة �لعامة 

و�لو�سع �لبيئي يف �لن�سري�ت.

خدمات انترنت واسعة
�لت�سللالت  وز�رة  �أعلنللت  بدورهللا، 
خدمللات  توفللري  �ملعلومللات  وتكنولوجيللا 
جلميللع  �ملجانيللة  و�لنرتنللت  �لت�سللالت 
مر�كللز  جميللع  يف  �مل�ست�سللافني  �ملو�طنللني 
�حلجر �ل�سللحي و�لتي جتاوز عددها )٣٥( 

مركز حجر �سحي يف قطاع غزة.
وقالت �لوز�رة يف بيان �سللحفي:" �إن �سركة 
�لت�سللالت و�سللركات �خللللوي و�لنرتنللت 
وبالتعللاون مع �لوز�رة جهزت مر�كز �حلجر 
�لا�سلللكي  �لنرتنللت  بخدمللات  �ل�سللحي 
با�سللتخد�م �أحدث �لجهللزة �لتكنولوجية 
�جماليللة  �نرتنللت  ب�سللعة  لذلللك  �ملعللدة 

جتاوزت )2000( ميجا بت/ثانية".
هللذه  مكنللت  �خلدمللة  �أن  و�أو�سللحت 
مللع  �لتو��سللل  مللن  �مل�ست�سللافني  �خلدمللات 
ذويهللم و�لطمئنللان عليهللم وكذلللك مكنت 
�لتجللار و�لفللر�د مللن متابعة �أ�سللغالهم عن 
بعللد، بالإ�سللافة �إىل متكللني مئللات �لطاب 
�جلامعيللني �لعائديللن �إىل قطللاع غللزة مللن 
تلقللي حما�سللر�تهم و�لتقللدم لامتحانللات 
�لبحللاث  �إعللد�د  وكذلللك  �لكرتونيللا، 

�جلامعية �ملطلوبة منهم.
كمللا منحت �لللوز�رة، �مل�ست�سللافني يف مر�كز 
حزمللة  �خللويللة  هو�تفهللم  علللى  �حلجللر 
وحزمللة  بايللت  ميجللا   )1200( �إنرتنللت 
مكاملللات جمانيللة )600( دقيقللة وحزمللة 

ر�سائل )1200( ر�سالة.
ويف �إطللار جهود �لوز�رة يف مو�جهة جائحة 
كورونا، �ساعفت �سللرعات �لنرتنت للطاب 
عللن  �لتعليميللة  �لعمليللة  ملو��سلللة  جمانللا 
بعللد، كما رفعت �ل�سللرعات جمانا لأ�سللاتذة 
تزويدهللم  مللع  و�لأكادمييللني  �جلامعللات 

بر�وتر�ت جمانية لتفعيل �خلدمة.

تقرير
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غزة- �لر�أي
�أعلللن مديللر �سللرطة حمافظللة 
غللزة �لعميد جمللال �لديب، عن 
�إغللاق كافللة مد�خللل منطقللة 
�ل�سللجاعية  "�لرتكمللان" بحللي 
�سرق مدينة غزة، وذلك ل�سبط 

حركة �ملو�طنني يف �ملنطقة.
و�أفاد �لعميد �لديب يف ت�سللريح 
مقت�سللب و�سللل وكالة "�لللر�أي" 
باإغللاق كافللة مد�خللل منطقة 
�ل�سللجاعية  بحللي  �لرتكمللان 
مللع بقللاء مدخلللني فقللط، هما: 
م�سجد �لإ�ساح باجتاه �ملنطار، 
�سللارع  باجتللاه  �ل�سللو�  وحمطللة 

�ملن�سورة".

تشديد إجراءات 
اإلغالق 

على منطقة 
"التركمان"  

شرق غزة

لضبط حركة المواطنين

�لر�أي _ �آلء �لنمر
على بعد ثمانية �أ�سللهر من �نت�سللار 
قطللاع  كان  �لعللامل،  يف  �لوبللاء 
غزة قللد خ�سلل�ض قللوة مدرو�سللة 
ودقيقللة لعدم �ل�سللماح باخرت�قه 
للحيللاة �ملجتمعية و�لقت�سللادية 
�له�سة و�ل�سللعيفة و�ملزدحمة، يف 
حللني جنح �لوبللاء بالنت�سللار بعد 
حما�سللرته د�خللل �أماكللن �حلجر 
ل�سللتقبال  �ملخ�سلل�ض  �ل�سللحي 
"و�لذيللن  �لعائديللن مللن �خلللارج، 
ثبتللت �إ�سللابتهم بالفايرو�للض مللن 
عدملله" مبللدة ل تقللل عللن و�حد 

وع�سرين يوما.
�ليوم ويف ظل �نت�سللار �جلائحة يف 
قطاع غزة مل تعد هناك فر�سيات 
و�سللناريوهات متوقعة عد� �رتفاع 
�لأرقللام ملللا هو �أ�سللوء، لتكللن غزة 
وبعد خلوها من �لوباء على حافة 
�لوقللوع يف كارثة �سللحية ي�سللعب 
�خلللروج من حفرتها �إل بخ�سللائر 
فادحة، لذ� فقد وقع �لرهان على 
وعللي �ملو�طن وحتمله �مل�سللوؤولية، 
فهللو �لبو�سلللة �لأوىل �لتللي ميكن 
من خالها تخطي �ملرحلة بنجاح.

كلمات أخيرة

�لأطبللاء وعلى مللد�ر ع�سللرة �أيام 
منللذ بد�يللة �أزمللة "كورونللا" وهم 
��سللتثنائي،  ��سللتنفار  حالللة  يف 
بع�سهم دّون و�سيته وكتب كلماته 
�لأخللرية لأ�سللرته و�أطفاللله، فهو 
�ل�سللخ�ض �لوحيد �لذي �سلليعر�ض 
حياته للخطر با هو�دة لأجل �أن 
تعي�للض نف�ض �أوقعهللا "�لفايرو�ض" 
يف �سللباكه، وهللو �ل�سللخ�ض �لأول 
�ملعر�للض لاإ�سللابة بالعللدوى دون 

�عتقاد �آخر.
طبيب �لأطفال مب�ست�سللفى �لن�سر 
تاأكللدت  مللودد،  خمي�للض  حممللد 
�إ�سللابته بالفايرو�للض بعللد ظهللور 
�لللذي  �لأمللر  موجبللة،  نتيجتلله 
��سللطر �لطب �لوقائي بحجره يف 
م�ست�سللفى �لأوبئة بعللد �نقطاعه 
عن �أ�سللرته ملدة ل تقل عن ع�سرة 

�أيام.
�لعنايللة  طبيللب  وهللو  مللودد 
قللال  �سللابقا،  �ل�سللفاء  مب�ست�سللفى 
:"نحن يف و�جب وطني و�إن�سللاين، 
فنحللن  متطوعللني  نكللن  مل  �إن 
جمريللن علللى �أد�ء مهامنللا رغللم 
خوفنا وقلقنا على �أهلنا و�أطفالنا 
وزوجاتنللا فنحللن ب�سللر مثلنا مثل 
�أي نا�للض، فكونللو� علللى قللدر مللن 

�مل�سللوؤولية و�لوعي لنتجللاوز هذه 
�لأزمة باأ�سرع وقت ممكن".

�أما عللن �لطبيللب حممد منا�سللرة 
فقللد دّون علللى �سللفحاته كلمللات 
�أر�د منهللا �إيقاف �سل�سلللة �لدعاء 
بعللدم خطللورة �لو�سللع بقوللله: " 
حالللة،   500 مللن  �قرتبنللا  �لآن 
ومللع تو�سلليع �لفحو�سللات؛ �لعللدد 
�ملر�سللود �سريتفع �أ�سللعافا، وميكن 
خفيللة  حللالت  هنللاك  تكللون  �أن 
د�خللل �ملجتمللع ل �أحد يعلللم بها، 
بينما و�سللل قر�بة �لللل20 مري�ض 
�إىل حالللة �خلطللر و�لبع�ض منهم 

توفى".
بالعامية نا�سللد �لطبيب منا�سللرة 
كل متهاون بحجر نف�سلله و�أطفاله 
جماعللة  "يللا  بيوتهللم،  د�خللل 
علللى  حتقللدر  م�للض  �مل�ست�سللفيات 
كل هللاد �لعللدد من �لنا�للض، با�ض 
�لأجهللزة و�لإمكانيللات، �أنا بحكي 
عن �لأهم من �لأجهزة، بحكي عن 
�لأطباء و�ملمر�سللني ب�سبب �نت�سار 
�ملوجللة، �للللي جزء كبري جللدً� من 
�سببها هو ح�سرتك �للي م�ض قادر 
تقعد، ب�سببها �لأطباء و�ملمر�سني 
ي�سللابو� ور� بع�للض وبريوحو� على 
�حلجر ور� بع�للض، معناه �أنه كمان 

كم يللوم، �مل�ست�سللفيات رح ت�سللتغل 
باأقللل من ثلث �لطو�قم، يعني م�ض 

رح تاقي حد يعاجلك!"
فئللة  منا�سللرة  �لطبيللب  وحللذر 
�مل�سللتهرتين مللن �لنا�للض بقوله :" 
تعللرف �سللو �للللي بخللوف �أكرت من 
�إنك ُت�سللاب �إ�سللابة خطرية؟، �يل 
بخللوف �أكللرت هللو �إنللك تقللف بني 
يللدي رب �لعللزة _ جللل وعا _ 
وتاقللي حالك حتا�سللب عن حياة 
�إن�سللان م�سكني �أنت ورطته باملر�ض 
ونقلللت للله �لعللدوى وقلبللت كيللان 
�أ�سللرة كاملللة مالها ذنللب باإهمالك 
بالعنللو�ن  خامتللا  و��سللتهتارك" 
"خليللك  للمرحلللة  �لعري�للض 

بالبيت".

غلطة الشاطر بـ1000
جر�حللة  طبيللب  يتخلللى  ومل 
�لعيللون  مب�ست�سللفى  �لعيللون 
عللن  حل�للض  حممللد  �لتخ�س�سللي 
منا�سدة �ملو�طنني بالتز�م بيوتهم 
وتاأكديه على �ن �ملرحلة �حلالية 
ترتكللز على وعللي �ملو�طللن ومدى 
حتليلله بامل�سللوؤولية �لجتماعيللة 
و�أبنللاء  وعائلتلله  �أ�سللرته  جتللاه 

وطنه.
يقللول �لطبيللب حل�للض :" مرحلة 
�ليللوم هللي مرحلللة �كت�سللاب �أكر 
قللدر مللن �لوعللي و�مل�سللئولية مللن 
�سلليوخ  �ملجتمللع،  �أفللر�د  جميللع 
وهللي  �أطفللال،   ، ،ن�سللاء  �سللباب   ،
�خل�سللائر  �أقللل  تفللادي  مرحلللة 
و�ملعنويللة  و�ملاديللة  �لب�سللرية 
حتللى، متهيللد� للمرحلللة �ملقبلللة 
وهي مرحلة �لتعاي�ض مع �ملر�ض"، 
م�سللريً� �إىل �أنلله قللد يكللون مبكرً� 
جللد� �خلو�ض يف �حلديث عن هذه 
مرحلللة �لتعاي�ض، ولكن موؤ�سللر�ت 
و�إح�سائيات �لعامل �لقوي �أجمعت 
علللى هللذه �ملرحلللة �حلتميللة يف 
�لوقللت �حلللايل علللى �لأقل حلني 

بزوغ �أمل �للقاح �ملنتظر.
و�أكللد طبيللب �لعيللون حل�للض �أنلله 
ويف قانللون كورونا غلطة �ل�سللاطر 
باألللف، فيمكن حلامل �ملر�ض ن�سللر 
�لوبللاء دون ظهللور �أعر��للض عليه 
وعللي  دون  ين�سللره  بذلللك  وهللو 
منلله ول علللم، و�أ�سللحاب �ملناعللة 
�سللباك  يف  �سلليقعون  �ل�سللعيفة 
�لوبللاء و�ملللوت يف �آن و�حد، لذلك 
�لبقاء يف �لبيوت �أكر �أمنًا يف هذه 

�ملرحلة �حلرجة.

وسط جائحة كورونا
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