
غزة- الرأي
ال تزال اإلجراءات الوقائية للحد من 
انتشــار فايروس كورونا التي تدعو 
لهــا اللجــان المختصــة فــي قطاع 
غزة ال تلقــى آذان صاغية من قبل 
المواطنين مما ينذر بكارثة صحية 
وشــيكة ســيدفع ثمنها الملتزمين 

قبل المستهترين.
إصابات فيروس كورونا  إحصائيات 

فــي قطاع غزة، خالل الـ24 ســاعة 
األخيــرة، بلغــت 453 حالــة إصابة 
جديدة، وهي أعلى حصيلة تُسجل 
فــي القطــاع المحاصر منــذ بداية 

انتشار الفيروس.
وزارة الداخليــة واألمن الوطني، أن 
قيادة الــوزارة شــّكلت لجنة خاصة 
لمتابعــة وتأمين البيــوت الخاضعة 
تضــم  والتــي  المنزلــي،  للحجــر 

بفيــروس  ومصابيــن  مخالطيــن 
كورونا.

أكد المتحدث الرســمي باسم وزارة 
الداخلية واألمن الوطني إياد البزم، 
أن قــرار اإلغــالق اليومــي للمحال 
مــن  بــدءًا  والمرافــق  والمنشــآت 
الساعة الخامسة مســاًءا، يأتي في 
ظل مواجهــة ارتفاع عدد اإلصابات 

بفيروس كورونا بين المواطنين.

وأوضح البزم، أن ذلك اإلجراء يأتي 
في إطار تخفيف الحركة واالزدحام 
في تلك المنشــآت، كونها تساهم 

في نقل العدوى بين المواطنين.
وقال البزم: إن “القــرارات المتخذة 
مؤخــرًا هــي مــن أجــل أن نتجنب 
اإلغالق الشــامل الذي يُكبد شعبنا 
خســائر كبيــرة، وهــو يبقــى أحد 
الخيارات لمواجهــة الفيروس، لكن 

حتى اللحظة ال قرار بذلك”.
وبيّن أن هناك عدة اعتبارات تؤخذ 
بالحســبان عنــد اتخــاذ القــرارات 
الفيــروس،  مواجهــة  بخصــوص 
اإلصابــات  عــدد  فــي  تتمثــل 
وقــدرة  وطبيعتهــا،  المُســجلة، 
المؤسسة الصحية على التعامل مع 

اإلصابات والحاالت.
ولفــت البــزم إلــى أن 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
زيــت  يوكلــوا  أوالدنــا  "خلــي 
زيتــون نظيــف"، شــعار الحملــة 
الزراعــة  وزارة  أطلقتهــا  التــي 
إجراءات  تطبيــق  لضمــان  بغزة، 
الجودة والوقاية والســالمة داخل 
المعاصر، ومراقبة عملها وتحديد 
المعاييــر الخاصــة بالعمــل، بما 
يســاهم فــي رفــع جــودة الزيت 

المنتج.
ويأتــي هــذا الشــعار فــي إطــار 
الحملــة الوطنيــة لموســم قطف 
وعصــر الزيتون: "زيتــون بالدنا 
بســالمة أحبابنــا"؛ عمــال بخطة 
خاصــة تراعي إجراءات الســالمة 
التــي  واإلرشــادات،  والوقائيــة 
ســتنفذها خالل موســم الزيتون 

للعام الحالي.
العديــد مــن الجــوالت الميدانية 
الرقابيــة والتفتيشــية على مدار 
الســاعة، نفذتها طواقــم الوزارة 
دائمة التواجد في معاصر الزيتون 
المنتشرة في قطاع غزة، لضمان 

ضبط الجودة ونجاح الموسم.
وكانــت وزارة الزراعة قد افتتحت 
موســم قطف الزيتون وتشــغيل 
الزراعــي  للموســم  المعاصــر 
2020_2021 في قطاع غزة، في 
7 تشرين األول/ أكتوبر الماضي، 
في وقــت وضعت فيه خطة عمل 
خاصــة بموســم الزيتون وســط 

انتشار فيروس "كورونا".

معايير عمل المعاصر

لجنة  رئيــس  الريفــي  م.شــاهر 
المعاصر بــوزارة الزراعة، تحدث 
عن أن وزارته اســتقبلت موســم 
جنــى ثمار الزيتــون وبداية عمل 
المعاصــر "بعنــوان خلــى أوالدنا 

يوكلوا زيت زيتون نظيف.
وقــال الريفي فــي حديث خاص 
ركــزت  الــوزارة  إن  لـ"الــرأي":" 
علــى معاييــر الســالمة الصحية 
والمهنيــة، ولضمــان رفــع جودة 
الزيــت المنتــج ليعــود بالفائــدة 
على صحة المستهلك، فقد قامت 
الوزارة باالتفاق مع المعاصر على 
تطبيق مجموعة مــن المعامالت 
والمعايير الفنية لعمل المعاصر".

بتنظيم  المعاييــر  تلــك  وتتمثل 
بداية ونهاية عمل المعاصر بغزة 

ونظافتها، ونظافة الثمار وخلوها 
مــن الشــوائب واألوراق والثمــار 
الفاســدة، ودرجة حــرارة العجينة 

ومدة العجن أثناء عملية العصر.
وتابــع الريفي قوله:" لقد ســعت 
صالحيــة  ضمــان  الــى  الــوزارة 
خطــوط تجميــع زيــت الزيتون، 
وتصحيح عمل الفرازات، ولضمان 
تطبيــق المواصفــات المطلوبــة 
فقــد قامــت بعشــرات الجــوالت 
الرقابية على مدار الســاعة على 
عشرات المعاصر الموزعة بغزة".

ويبلــغ عــدد معاصــر الزيتــون، 
37 معصــرة موزعــة علــى كافة 
محافظات قطاع غزة، حيث تنفذ 
المتواصلــة  إجراءاتهــا  الــوزارة 
لضمــان إنتــاج زيــت بمواصفات 

ممتــازة، ووفق إجــراءات الصحة 
والسالمة.

وإلى جانــب ذلك، تعمل الطواقم 
التابعــة لــوزارة الزراعة على أخذ 
عينات عشوائية من زيت الزيتون 
والتأكد  لفحصها  بشكل مســتمر 

من جودتها.
وفيما يتعلــق بالمعاصر المخالفة 
إلجراءات الســالمة والوقاية، أكد 
الريفــي أنه تم اتخــاذ االجراءات 
المناســبة والحازمة بحق أصحاب 
المعاصــر المخالفيــن ســواء كان 
من خــالل اإلخطــارات، أو إغالق 
المعصرة، وإتالف الزيتون الفاسد 
الغير صالح لالســتخدام اآلدمي، 
وذلك في ســبيل تصويب عملها 

بما يعود بالفائدة على الجميع.

إجراءات رقابية للزراعة على المعاصر

“خلي والدنا ياكلوا زيت نظيف”..
حملة لضمان الجودة ونجاح الموسم
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
داخــل منزلــه المســقوف من ألواح االسبســت 
الشــاطئ لالجئيــن  المتهالكــة فــي معســكر 
الفلســطينيين بغزة، يسابق الثالثيني رامز أبو 
الخير، الزمن لحماية أطفاله من برد الشــتاء مع 
أول قطــرات المطر التي هطلــت وابتلت معها 

بعض األغطية واألثاث.
وبالرغــم من أن هــذه هي المــرة األولى التي 
ينســاب فيهــا المطر بغــزارة داخل منــزل أبو 
الخيــر، إال أنه ال يرى في فصل الشــتاء ســوى 
كابوس يــؤرق مضجعــه وعائلته، جــراء البرد 
القارس والخوف من انســياب الميــاه الى داخل 
منزلــه. يقول أبــو الخير في حديــث لـ"الرأي":" 
بالرغــم مــن أن المطر نعمة مــن اهلل، إال أنني 
أشعر بالضيق بســبب بعض الثقوب في سقف 
المنــزل الذي أخذ في التهالك مع مرور الزمن"، 
موضحــا أنه قــام بوضع نايلــون وتثبيته أعلى 

السطح.

أسقف متهالكة
ومع بداية سقوط المطر يوم االثنين الماضي، 
لــم يتمكن أبو الخير وزوجته من النوم إال قليال 

خوفا من تســرب المياه إلى داخل المنزل جراء 
اشــتداد مياه المطر وغزارتها في أول منخفض 

جوي سريع.
وعلى شــاكلة عائلة المواطن أبــو الخير، توجد 
الكثيــر من العائــالت الفقيرة بغــزة التي تعجز 
عــن حماية منازلهــا ذو األســقف المهترئة في 

فصل الشتاء جراء البرد الشديد.
وتظهر مأســاة الالجئين في معســكر الشاطئ 
بغــزة جراء التقارب في المنــازل ورداءة األبنية 
وتهالكها، فأغلبها أبنية قديمة أكل منها الدهر 
وشــرب، في وقت توجد منازل تقترب أرضيتها 
من مستوى الشارع، وتزيد معاناة تلك العائالت 
مع خروج مياه الصرف الصحي واختالطها بمياه 
األمطار، وهو ما يشــكل خطرا صحيا على حياة 

األهالي.
وفــي منطقــة الثالثينــي بغزة، تقطــن عائلة 
أبــو محمد ســلمان داخل منــزل باإليجار، حيث 
نصف ســقف المنزل غير مسقوف وتنساب منه 
األمطــار الى حيــث توجد المالبــس واألغطية 

وبعض الحاجيات.
ومع حلول فصل الشتاء ضيفا على أهالي قطاع 
غــزة، اضطر أبو محمــد بمعية ابنــه البكر الى 

وضع بعض النيلون السميك على نوافذ منزله 
القديمــة والمكســورة، خوفا من تســرب المياه 

الى داخل المنزل.
تقــول زوجة أبو محمد:" إنهــا تضطر الى وضع 
األوانــي البالســتيكية مــن الحجــم الكبير في 
بعض زوايــا المنزل خاصة تحــت الثقوب التي 
تنســاب منها مياه األمطار، فيما تجبرها المياه 
علــى وضــع األغطيــة والفــراش تحت أشــعة 
الشــمس في اليــوم الثانــي حرصــا عليها من 

التعفن، جراء وصول األمطار اليها". 

نعمة ولكن؟
وفــي مدينــة رفح جنــوب قطاع غــزة، يعيش 
المواطــن أبــو وائــل جــودة داخــل منــزل من 
االسبست المكســور جراء العدوان األخير صيف 
عام 2014، وبالرغم من أنه قام بترقيع ســقف 
المنزل، إال أن مياه األمطار مع كل فصل شــتاء 

تنساب الى داخل المنزل فتحول ليلهم نهار.
ولدى أبــو جودة أرض زراعيــة صغيرة محيطة 
بمنزلــه الصغيــر، ترتوي المحاصيــل الزراعية 
فيها من مياه األمطار، لكن انســياب المياه الى 
داخــل منزله شــكل مصدر ازعــاج لهم، خاصة 

وأن لديه 11 فردا يسكنون بالمنزل.
يؤكــد أبو جودة في حديــث لـ"الرأي"، أن منزله 
تضرر مرات عديــدة جراء القصف المتكرر على 
قطــاع غــزة، وفي كل مــرة كان ســقف منزله 
يتطاير ويتعرض للتكســير، وهــو ما اضطرته 
الى شــراء ألواح من االسبست المستعمل لعدم 

قدرته على شراء الجديد.
ويشــير الى أن الشــتاء خير وبركة لكنه يصاب 
بالحزن خوفا من دخول المياه الى منزله، والتي 
تجبــره الى الســهر ســاعات طويلــة لتفقد كل 

الزوايا، في حين يكون أطفاله نيام.
ووفق لإلدارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة 
بغزة، فقد بلغت النســبة المئوية للهطول يوم 
االثنيــن 1.5 % تقريبا من المعــدل العام لكافة 
المحافظات، ومتوسط الهطول لكافة المناطق 
بلغ6.1 ملــم، كما أن كمية الهطول على قطاع 
غزة كافة 1.36 مليون متر مكعب، فيما ســجل 
أعلى هطول ســجل في مدينة بيت حانون 19 

ملم.
ويبدأ موسم األمطار في القطاع عادة من شهر 
أكتوبر حتى شهر مارس، إال أن الكثافة الفعلية 

لألمطار تكون خالل شهري ديسمبر ويناير.

الشتاء..فصل رعب لفقراء غزة
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غزة- بسام العطار- الرأي:
الترخيــص  دائــرة  مديــر  أكــد 
المواصالت  وزارة  فــي  والنقــل 
م. خليــل الزيــان، علــى أهمية 
تســجيل وترخيــص المواطنين 
بمختلــف  مركباتهــم  لكافــة 
أنواعهــا لــدى الــوزارة، بهــدف 
تنظيم ســيرها علــى الطرقات 
بشــكل قانونــي، والقضاء على 
الفوضــى األمنيــة، خاصــة في 
ظل التسهيالت التي تم اإلعالن 
عنهــا منــذ بداية العــام 2020، 
مراعــاة للظروف التي يعيشــها 
قطــاع غــزة فــي ظــل الحصار 

وتفشي وباء كورونا.
لـ"الرأي"  الزيــان  الزيان  وأوضح 
مــن خــالل مقابلــة خاصــة مع 
برنامج من أروقة الوزارات الذي 
تشــرف عليــه وزارة اإلعالم، أن 
دائــرة التراخيــص تعمــل على 
خدمــة آالف المواطنين في كل 
مــا يتعلــق بعمليات التســجيل 
وإصــدار تراخيــص المركبات و 
الســائقين و الكراجــات وقطــع 
الغيار ومدارس تعليم الســياقة 
و المعاهــد و مراكــز التدريــب 

مكاتــب  و  التأجيــر  شــركات  و 
الســفريات و معارض السيارات 
واســتيفاء الرســوم عــن جميع 

أنواع التراخيص المختلفة.
وأكد علــى أهمية تنظيم حركة 
اســتيراد  وعمليــة  الســيارات 
المركبات مــن خارج قطاع غزة، 
ومراقبــة وتجديــد تراخيصهــا، 
ومتابعة رخص القيادة للسيارات 
والدراجــات الناريــة، والفحــص 

الفني لها.
الزيــان قال إن الهدف من إصدار 
تراخيص لكافــة المركبات، هو 
األمنية،  الفوضــى  القضاء على 
وصواًل لتطوير وتنمية االقتصاد 
الفلسطيني، نافيًا أن يكون غاية 
هذه الدائرة هــو الجباية فقط، 
بل ترتيب وتنظيم الحركة على 
طرقات القطاع، من حيث المتانة 
والســالمة للمركبة، وصالحيتها 
للســير والعمــل فنيــًا، من أجل 
الحفــاظ علــى أرواح الســائقين 

والمواطنين بشكل عام.
 وفي ظل األوضــاع االقتصادية 
الصعبة التي يمر بها السائقون، 
النقــل  وزارة  أن  الزيــان  بيــن 

والمواصالت عملت على تقديم 
ثالثــة  مــن  تســهيالت  عــدة 
اتجاهــات، أولها االســتمرار في 
قرار تخفيض رسوم التراخيص 
المطلوبــة، وعدم رفــع قيمتها، 
وثانيها هو االستمرار في نظام 
التقسيط المريح، والذي يرضي 
كافــة المواطنين، أو إعفائه من 
معظــم المبالغ الكبيــرة، خاصة 
للذين تراكمت عليهم استحقاق 
الترخيــص الســنوي للمركبات، 
بما يحقــق الحالة التكاملية بين 
الــوزارة والمواطن، وهو االتجاه 

الثالث.

جودة وسرعة العمل
وتجويــده  العمــل  آليــة  وعــن 
األداء  الســرعة فــي  بمايحقــق 
المواطنيــن  عــن  والتخفيــف 
والسائقين، قال الزيان إن هناك 
إجــراءات وخطــة خاصــة علــى 
وشــك االنتهاء منهــا، من خالل 
الفنية  المكاتــب  تعزيــز عمــل 
التراخيص  ودمجها فــي دوائــر 
المنتشرة في المحافظات، حيث 
يتم االنتهاء من كافة المعامالت 

في مكان واحد.
أيضًا ســيتم العمل على تحقيق 
برنامــج األرشــفة اإلليكترونية 
الــذي يهــدف إللغــاء المعامالت 
الورقيــة، والتعامــل فقــط عبر 
البريد اليكتروني وعبر الحوسبة 
الحديثــة لكافــة  والتكنولوجيــا 
المعامالت المهمــة والضرورية، 
والتخلص من الكــم الهائل من 
الورق والذي يبلغ أكثر من 300 

ألف ورقة.
وعــن آليــة عمــل إدارة النقــل 
يخــص  بمــا  الطريــق  علــى 
الشــاحنات ومكاتب التاكسيات، 
أوضــح الزيــان أنه يتــم العمل 
علــى تنظيــم عملها، وتســوية 
أوضاعهــا القانونيــة ومتابعتها، 
المكاتب  والقضاء على ظاهــرة 
العشوائية، مع تقديم تسهيالت 
للمكاتــب التي تلتــزم بقوانين 
بمايضمــن  الــوزارة  ولوائــح 
وتطويــر  وتنظيــم  اســتمرار 
عملها، بالتعاون التام مع شرطة 

المرور.
بالمواقــف  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
العمومية، ذكر الزيان أن دائرته 

تعمــل علــى ضبــط وتنظيــم 
هــذه المواقــف، بالتعــاون مــع 
وزارة الحكم المحلي والبلديات، 
الخدمة داخلها، مشيرًا  لتحسين 
أن هناك خطــة تطويرية للعام 
2020، تشــمل هــذه المواقف، 
وتعريف المواطن بمواعيد ثابتة 
الحافــالت  ووصــول  النطــالق 
والباصــات، ضمن تطبيق خاص 
يتــم إعــداده مع جمعيــة النقل 

العام.
وتمكنــت األطقــم الفنيــة مــن 
وزارة النقــل والمواصــالت مــن 
اكتشــاف عــدد مــن الســيارات 
حــاول أصحابهــا أن يســجلوها 
على أنها مركبات بودي واتضح 
أنها ســيارات رســمية مســجلة 
وتــم  الترخيــص،  دوائــر  فــي 
توقيف أصحاب الســيارات وحجز 
المركبات حتى يتم التحقيق مع 
أصحــاب الســيارات الذين جاءوا 
أنها ســيارات  ليرخصوهــا على 
بــودي، وتم إحالــة الملفات إلى 
النيابــة وبعــد انتهــاء التحقيق 
تم إرجاع الســيارات إلى مالكها 

األصليين.

الزيان: ترخيص المركبات هدفه القضاء على الفوضى األمنية
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غزة- الرأي-أالء النمر
إن نتائــج أو آثــار اإلغالقــات في الحد من انتشــار 
فايروس كورونا هــي نتائج، أقل ما يمكن وصفها 
بالمتواضعة والهشة والحذرة، في الحد من انتشار 
الفيــروس، خاصــة وأن اإلغالقــات دون إجــراءات 
وقائيــة متواصلــة مشــددة، لــن تحقــق النتائــج 

المطلوبة.
وااللتــزام باإلجــراءات الوقائية ليســت بالمعقدة، 
ســواء كانت الوقاية الشــخصية أو المجتمعية، من 
ارتداء الكمامة والنظافة الشخصية والتباعد وعدم 
االكتظاظ وما الى ذلك، والتي من السهل تطبيقها 
من خــالل التوعيــة وبالتالــي االلتزام الشــخصي 
والمجتمعــي، وفــي نفس الوقت تطبيــق إجراءات 

قانونية حازمة كفيلة بتحقيق االلتزام.
والنتيجــة أن اإلجــراءات الوقائيــة بحــد ذاتها مع 
التدخل الســريع في العزل والتتبــع وإجراء المزيد 
مــن الفحوصات فــي المنطقة المصابــة، والتعرف 
علــى المصابين الذين ال تظهــر عليهم األعراض، 
ربما يكون الخيار األكثر قبوال أو الخيار المســتدام 
في الحفاظ على الوضع الصحي والجانب المعيشي 

الحياتي للمواطنين.

كارثة
الناطق باســم وزارة الصحة أشــرف القدرة قال إن 
عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسالمة 
أدّى إلــى زيــادة تفشّــي وبــاء كورونــا وعــودة 
منحنــى اإلصابات إلــى الصعود، مشــددًة على أن 
ارتفاع وتيرة اإلصابات ســيؤدي الســتنزاف القدرة 
االســتيعابية للمستشــفيات، والذهاب إلى التدرج 

في اإلجراءات وصوال لإلغالق الشامل.
وبيــن القــدرة أن تصاعد المنحنــى الوبائي خالل 
األيــام الماضية ســببه عــدم االلتــزام المجتمعي 
بإجــراءات الوقايــة أمــام مــا شــهده المجتمع من 

تخفيف إجراءات االغــالق، وعدم االلتزام بإجراءات 
الحجر المنزلي ما أدى إلى زيادة الحاالت المخالطة 
ووجــود حــاالت غيــر مكتشــفة لــم تظهــر عليها 

أعراض.
وأكــدت الــوزارة، أن تطبيــق اإلجــراءات الوقائية 
وبشكل دقيق هي من ســيحد من االنتشار وكسر 

حلقة التفشي داخل المجتمع.
وذكر أن العودة للحيــاة الطبيعية مع عدم االلتزام 
بإجراءات الوقاية يعني زيادة عدد الحاالت وبالتالي 
العــودة إلى إجــراءات اإلغــالق الشــامل، وهذا ما 

نسعى إلى تجنب الوصول لهذه المرحلة.
ولفتت إلى فتح المدارس والمســاجد لم يؤثر سلبا 
علــى المنحنــى الوبائي وزيــادة عــدد اإلصابات، 
مؤكــدًة أن المشــكلة داخــل المجتمــع واالختالط 

وعدم التقيد بالممارسات الصحية والوقائية.

منظومتين رقابة
وأشــار الناطق باسم وزارة الصحة أن وزارته لديها 
منظومتيــن لمراقبة الحالــة الوبائيــة وتطورها، 
وهما منظومة االشارة المرورية، ومنظومة االنذار 

المبكر.
وبيــن أن منظومة االشــارة الضوئيــة تعتمد على 
معدل االنتشــار حســب األحيــاء والمدن وتقســم 
المناطــق حســب الســكان الــى مناطــق حمــراء 
وصفــراء وخضــراء، وهذه المنظومة تحدد شــكل 
اإلجــراءات المتخــذة فــي األحيــاء والمدن حســب 
خطورة الحالة، أما منظومة االنذار المبكر فتعتمد 
علــى قــدرة المنظومــة الصحية فــي التعامل مع 
الحاالت المسجلة خاصة الحاالت التي تحتاج دخول 

للمستشفى وتحتاج عناية مركزة.
وأوضــح أن نظــام االنــذار المبكــر يتيــح تحديد 
الفترة الزمنيــة المتوقع في نهايتهــا تحديد قدرة 
المنظومة الصحية في التعامل مع الحاالت، فهناك 

إنذار أولي بمدة 60 يوما، و40 يوما أشــد خطورة، 
و20 يوما ال يســتطيع القطاع الصحي التعامل مع 
الحاالت ما يعنــي الذهاب إلى اجــراءات متدحرجة 
تصل لإلغالق الشــامل لمــدة 14 يوما على األقل 
من أجل كسر سلســلة االنتشار والعودة بالمنحنى 

الوبائي إلى االنخفاض.
ولفت القدرة الوزارة إلى أنه وفق تلك المنظومتين 
تم تقســيم قطــاع غزة إلــى 94 منطقة ســكنية 
إلتمــام المســح العشــوائي ومــدروس واســقاط 
الحــاالت علــى نظــام " جــي آي أس"، وتقســيم 
المناطق حســب منظومة اإلشارة الضوئية واتخاذ 

االجراءات الالزمة وفق الحالة الوبائية.

زيادة االصابات
وحســب القــدرة فإن عــدد اإلصابات ســيصل إلى 
ذروتــه فــي قطاع غــزة خــالل فصل الشــتاء مع 
اشــتداد اإلصابــة باإلنفلونزا الموســمية وبالتالي 
زيــادة عــدد الحاالت المصابــة واحتماليــة دخولها 
للمؤسســات الصحية، إضافة إلى شــدة األعراض 
عنــد مرضــى كوفيــد 19 مايعنــي دخــول حاالت 
إضافية للمستشفيات وبالتالي زيادة الضغط على 

المنظومة الصحية ومقدراتها الطبية.
وأفاد بأن الفترة المقبلة ستشهد تغير في الخارطة 
الوبائيــة في قطاع غزة في اتجاه زيادة التفشــي، 
ممــا ســيزيد مــن الضغط علــى القطــاع الصحي 
والمؤسســات الصحيــة مــا ينــذر بإجــراءات أكثر 
تشــديدا وما يتبعه ذلــك من تأثيــرات اقتصادية 

واجتماعية.
وشــدد الــوزارة إلى أنه فــي حال اســتمرت وتيرة 
اإلصابات على هذا النحو، فإن ذلك يعني استنزاف 
القــدرة االســتيعابية للمستشــفيات والذهاب إلى 

التدرج في اإلجراءات وصوال لإلغالق الشامل.
ودعا الجميع ألخذ خطورة الحالة على محمل الجد، 

وتغييــر المفاهيم التي ال تبالي بمخاطر االنتشــار 
والتفشي، مؤكدًة أن االلتزام بإجراءات الوقاية هو 

العنوان األساسي لتجاوز األزمة وحماية المجتمع.

غرامة مالية
بدوره؛ دعا مدير شــرطة المرور فــي غزة، العقيد 
تامــر شــحادة، المواطنين في القطــاع الصطحاب 
الكمامــة كاصطحابهــم لجواالتهم، الفتًــا إلى أن 
التــزام المواطنين بارتداء الكمامة ليس بالشــكل 
المطلــوب؛ لكن المســئولية جماعية بين المواطن 

والشرطي.
 وشــدد شــحادة على أن مخالفة عدم الحفاظ على 
الكمامــة تبلغ قيمتها 50 شــيكل، مشــيرًا إلى أن 
هنــاك مخالفــة مالية لمن يكســر حظــر التجوال؛ 
فالحركة تكون مســموحة فقــط للطواقم العاملة 

والمعنيين.
 وقــال: "لدينــا مســوغات قانونيــة لمخالفة عدم 
الملتزمين بالكمامــة"، موضحًا أن هدف المخالفة 
الماليــة إجبــار الســائقين على االلتــزام بإجراءات 

السالمة؛ من أجل مصلحتهم ومصلحة المجتمع. 
وبين شــحادة أن الخطة الجديدة مشددة للسيطرة 
على الوبــاء؛ بعد ازدياد نســبة اإلصابات، مضيًفا: 
"نتخــذ إجــراءات فوريــة وحاســمة للحفــاظ على 

السالمة ومحاسبة المخالفين". 
ولفــت إلــى أنه تــم الفرض علــى باصــات النقل 
إجــراءات لاللتــزام بالعدد المطلوب فقــط وارتداء 
الكمامة للجميــع، وإجبار الســائقين والركاب على 

ارتداء الكمامة في سيارة األجرة. 
ونبــه مدير شــرطة المرور إلــى أنه في ســيارات 
المالكي يجب على السائق اصطحاب الكمامة معه 
ومــع أفراد أســرته، مشــددًا على أنه يتــم تحرير 
مخالفات ألي ســائق ال يرتــدي كمامة، ويصطحب 

ركاب ال يرتدون كمامتهم

"الكمامة والنظافة والتباعد".. ثالوث الحماية من كورونا
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غزة- الرأي
أدت سياســة اإلهمــال الطبــي داخل ســجون 
االحتالل الى استشــهاد عدد كبيرة من األسرى 
وإصابــة الكثير منهم بأمــراض خطيرة، عالوة 
علــى مضاعفات صحية خطيــرة تهدد حياتهم 
بشكل مباشــر، وهو ما يدق ناقوس الخطر لما 
يتعرض له األسرى داخل المعتقالت من إهمال 
طبــي ومعاملة ســيئة تفتقر للحــد األدنى من 
اإلنسانية والحقوق التي نصت عليها االتفاقيات 

والمجتمع الدولي.
وبحسب مؤسسات حقوقية مختصة في شؤون 
األســرى فإن الظروف القاســية داخل السجون 
تزيــد مــن معانــاة المرضــى وتفاقــم حالتهم 
الصحيــة، وتــؤدي بالضرورة إلــى وجود حاالت 
مرضيــة جديدة نتيجة لعــدم توفر بيئة صحية 

ومناسبة للعيش اآلدمي.
وتؤكد تلك المؤسســات أن بيئة الســجن تؤثر 
"فمعظــم  المرضيــة،  الحــاالت  ازديــاد  علــى 
الســجون قديمة وال تتفق مع المعايير الدولية 
من حيث مســاحتها وبنائها العمراني، وتنتشر 

فيها الحشرات والقوارض".

سلسلة مستمرة
مديــر مكتب إعالم األســرى ناهــد الفاخوري، 
تعقيبًا على استشهاد األسير المريض أبو وعر 
في سجون االحتالل "إن بطاًل جديدًا من أبطال 
الحركة األســيرة يترجل شــهيدًا بعد ســنوات 
طويلة مــن البذل والعطاء والتضحية، ومقاومة 
غطرسة الســجان وسياسة الموت البطيء التي 

مورست بحقه".
وأضــاف: "نحمل االحتــالل المســؤولية كاملة 
عــن هــذه الجريمة الجديــدة التي تضــاف إلى 
سلســلة الجرائم التي ترتكب بحق األسرى في 

السجون".
وأوضــح أن األســير الشــهيد تعــرض ألقســى 
أنواع اإلهمال الطبي الذي زاد من ســوء حالته 
الصحية، في مخالفــة لكافة األعراف والقوانين 

الدولية التي تنص على إنسانية األسير.
ودعا المؤسســات الحقوقيــة والدولية للوقوف 
عنــد مســؤولياتها تجــاه قضايــا األســرى في 

سجون االحتالل.
وتابــع:" كفى صمتــا تجاه ما يحصل لألســرى 
الفلســطينيين ونطالبهــم بالعمــل مــن أجل 

المبادئ التي انطلقوا من أجلها".

مكبل في استشهاده
الحركة األســيرة أكدت في بيان لها أن الشهيد 
أبو وعــر ارتقــى إلى ربه شــهيدًا وهــو مكبل 
اليدين والقدمين أمام أنظار الســجانين الذين 
يتلــذذون ويتغذون على عذابــات ووجع وآهات 

األســرى، وأمام الطواقم الطبية التي هي جزء 
من هذه المؤسسة األمنية الحاقدة.

وحملت الحركة حكومة االحتالل وإدارة سجون 
االحتــالل المســؤولية الكاملــة عن استشــهاد 
وقتــل كمال أبــو وعــر؛ واصفة إيــاه بالفدائي 
الذي لقن االحتالل دروســاً في المقاومة، وكان 
أحــد أهم صائدي المســتوطنين علــى الطرق 
االلتفافيــة؛ كما أنه قتل أكثر مســتوطن حاقد 
فــي مســتوطنة "إيتمــار" وقتــل أحــد ضباط 
االحتــالل في قبــر يوســف عليه الســالم في 

مدينة نابلس.
وأشــارت إلــى أن أبو وعــر انضم إلــى كوكبة 
شــهداء الحركة األســيرة ومنهم بسام السايح 
وســامي أبــو ديــاك ونصــار طقاطقــة وداوود 

الخطيب وغيرهم العشــرات من شهداء الحركة 
األسيرة.

من هو األسير كمال أبو وعر؟
ولد األســير كمال أبو وعر في تاريخ 25 تموز/ 
يوليو عــام 1974 في الكويت، وســبق عائلته 
بالعــودة إلى فلســطين بخمس ســنوات، وهو 
االبن الثاني لعائلة مكونة من ستة أفراد، تقيم 

في بلدة قباطية في جنين.
أكمــل الثانوية العامة، والتحق في قوات الـ17، 
واستمر االحتالل بمطاردته لثالث سنوات على 
خلفيــة مقاومتــه لالحتــالل قبــل اعتقاله عام 
2003، وتعرض لتحقيٍق قاٍس استمر ألكثر من 
100 يوم بشــكل متتال، وحكم عليه االحتالل 

بالسّجن المؤبد المكرر 6 مرات، و50 عامًا.
حرم االحتالل عائلته من زيارته لثالث ســنوات 
متتاليــة بعــد اعتقالــه، وقبل نحو عــام فقط، 

سمح ألشقائه بزيارته.
شــارك األســير أبو وعر فــي كافــة اإلضرابات 
المفتوحــة عن الطعام ومنها اإلســنادية، وكان 

آخرها إضراب عام 2017.
عانى األسير أبو وعر من مشاكل صحية سابقة 
فــي الــدم خــالل فتــرة اعتقالــه، وتمكن من 
عالجها، إال أنه مع نهاية عام 2019، بدأ وضعه 
الصحــي يتدهور تدريجيًا، إلى أن ثبتت إصابته 
بالســرطان فــي الحنجــرة، وبــدأت مواجهتــه 
لمرض الســرطان في ظــروف اعتقالية صعبة 
وقاسية، وخالل الشهور الماضية تفاقم وضعه 
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الصحي بشكل متسارع، إلى أن أستشهد اليوم.

ردود فصائلية
تعقيبــًا علــى استشــهاد األســير في ســجون 
االحتالل كمال أبو وعر، أصدرت حركة المقاومة 
اإلسالمية "حماس" بيانًا  تنعى فيه الشهيد أبو 
وعر )46 عامًا( الذي ارتقى في سجون االحتالل 
نتيجة اإلهمــال الطبي الذي مارســته مصلحة 

السجون بحقه.
وقالــت الحركة فــي بيانها، إن "كمــال هو أحد 
أبطال المقاومة في انتفاضة األقصى، وشهدت 
ميادين الضفة لعملياته البطولية ضد االحتالل 

ومستوطنيه". 
وحملت االحتالل االســرائيلي المســؤولية عن 

هذه "الجريمة البشــعة التي تضاف إلى ســجل 
جرائمه ضد أســرانا في الســجون والتي ارتقى 
نتيجتهــا ٢٢٦ أســيرا فلســطينيا منــذ العــام 
١٩٦٧"، داعيــًة "المؤسســات الحقوقيــة إلــى 
مالحقــة االحتالل ومقاضاته على جرائمه بحق 

األسرى".
وفــي الســياق، لفتت حركــة "حمــاس" إلى أن 
"سياسة اإلهمال الطبي التي انتهجتها مصلحة 
الســجون ضد األســير أبو وعر فــي عالجه من 
مــرض الســرطان وعــدم توفير العنايــة له ما 
أدى إلى إصابتــه بمرض كورونا وتدهور حالته 
الصحيــة، هــو بمثابــة قــرار إعدام عن ســبق 

اإلصرار". 
وأكدت أن "المقاومة ستواصل جهودها لإلفراج 

عن األســرى، فوعد الحرية هــو عهد المقاومة 
الذي قطعته لألسرى".

من جهتها، قالت حركة "األحرار" إن "استشــهاد 
األســير المريــض بالســرطان أبو وعــر نتيجة 
طبيعيــة لسياســة اإلهمــال الطبــي المتعمد 
ضِد األســرى داخل ســجون االحتالل وجريمة 
صهيونيــة جديــدة يتحمل االحتــالل ومصلحة 

سجونه المسؤولية الكاملة عليها".
كما أشــارت إلى أن "هــذه الجريمة تؤكد مدى 
اســتخفاف االحتــالل بحيــاة األســرى وعدوانه 
حقوقهــم  أبســط  مــن  وحرمانهــم  عليهــم 
والوقائيــة  والصحيــة  اإلنســانية  وحاجاتهــم 
الحقوقيــة  "المؤسســات  والعالجيــة"، داعيــًة 
واإلنســانية لتحمل مســؤولياتها تجاه األسرى 

وخاصة المرضى منهم، والضغط على االحتالل 
لوقف إجرامــه وفضــح ممارســاته وانتهاكاته 

لحقوق اإلنسان".
وبالتزامن، نعت الجبهة "الديموقراطية لتحرير 
فلســطين"، اليــوم الثالثــاء، "شــهيد اإلهمال 
الطبي األســير كمــال أبــو وعر المحكــوم بـ6 
مؤبدات، الذي استشــهد بعــد صراع مع مرض 

السرطان".
بــدوره، دان عضــو القيــادة المركزيــة للجبهة 
الديموقراطية وممثلها في لجنة األسرى للقوى 
الوطنية واإلسالمية إبراهيم منصور، "الجريمة 
النكراء بحق األســير كمال أبو وعــر التي تعبر 
عــن وحشــية االحتــالل وتضــاف إلــى ســجل 
الجرائم اإلســرائيلية المتواصلة بحق الشــعب 

الفلسطيني بما فيهم األسرى".
وحمّل منصور حكومة االحتالل وإدارة السجون 
اإلســرائيلية، المســؤولية الكاملة عن "جريمة 
إعدام األســير بدم بارد جراء اإلهمال الطبي"، 
داعيــًا إلــى إنقاذ األســرى من براثــن وزنازين 
ومعتقــالت االحتــالل الذين يواجهون سياســة 

القتل البطيء والمتعمد.
وطالــب ممثــل الجبهــة فــي لجنــة األســرى 
الدوليــة  والحقوقيــة  اإلنســانية  المنظمــات 
ومجلــس حقــوق اإلنســان والجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة بالخــروج عن صمتهــا بإدانة 
هــذه الجريمة واإلطــالع على معاناة األســرى 
في ســجون االحتــالل ووقف كافــة االنتهاكات 
بحقهم. حركة "الجهاد اإلســالمي" اســتنكرت 
هــذا الحادث األليــم، مؤكدًة أن سياســة القتل 
المتعمد لألسرى بهذه الطريقة البشعة، وعدم 
تقديم الرعاية الطبيــة الالزمة لهم، يثبت بما 
ال يدع مجااًل للشك بأن االحتالل ينتهج سياسة 
اإلهمــال الطبي بقصد قتل وإعــدام أكبر عدد 

ممكن من األسرى.
وأضافــت أن سياســة القتل البطيء لألســرى 
وتركهم يموتــون باألمــراض الخطيرة، تحتم 
على المقاومة التمســك بكل قوة بخيار تحرير 
األســرى، وخاصة المرضى وكبار الســن وذوي 

األحكام العالية واألسرى القدامى". 
كمــا دعت المنظمــات الحقوقيــة والدولية إلى 
"تحمل مســئولياتها تجاه األســرى في سجون 
االحتالل، وعدم تركهم يُقتلون بهذه الطريقة 
اإلجراميــة"، مجــددًة "التأكيد علــى أن تحرير 
األســرى مســؤولية وطنيــة وأمانة لــن نتخلى 

عنها".
إلى ذلك، قالت لجان المقاومة الفلســطينية إن 
"جريمة استشهاد األســير كمال ابو وعر نتيجة 
االهمــال الطبــي دليل واضــح ومتجــدد على 
فاشــية واجــرام العدو الصهيوني بحق اســرانا 

االبطال وكامل مكونات شعبنا الفلسطيني".
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غزة- الرأي -آالء النمر
أولويــات  تتــرأس  اإلنســانية  الســالمة 
الخطط التطويرية والتحديثات الجوهرية 
والتفصيلية الشــاملة للطرق والمركبات، 
كما الســائق تمامــا الذي يُمنــح األوراق 
الالزمة الستقالل مركبته، بهذه الخطوط 
العريضــة بدأ م. محمــد الكحلوت رئيس 
قطــاع الشــؤون الفنيــة والهندســية في 
حديثــه،  والمواصــالت  النقــل  وزارة 
للبرنامــج الــذي يعده المكتــب اإلعالمي 

الحكومي "في أروقة الوزارات".
الكحلــوت أوضــح أن الطــرق اإلقليميــة 
المتمثلــة بطريقي صالح الدين وشــارع 
الرشــيد تقع مهمة متابعتهــا على عاتق 
المتعلقــة  المشــكالت  أن  إال  وزارتــه، 
بالطرق الفرعية يتم حلها برئاســة النقل 
والمواصالت بالتنســيق بيــن زارة الحكم 
المهندســين وشــرطة  المحلــي ونقابــة 
المرور ووزارة األشــغال العامة واإلسكان، 
وذلك للنظر في خطط البلديات لدراســة 

المشكالت وسبل حلها.

مركبات من عام 1973
"يمكن أن ترى سيارة تسير على الطريق 
وبكامل صحتها يعود عمرها لعام 1973، 
إال أن صالحيتها في الســير على الطريق 
ال تفســد طالمــا تتمتــع بصحــة جيدة"، 
حسب ما أكد عليه الكحلوت، واصفًا بأنها 
من الســيارات التراثية التي تضفي جمااًل 

ورونقًا إضافيا للطرق.
وبمــا يخــص ازدحــام المركبــات، ذكــر 
الكحلــوت أن الضابــط الوحيــد لصالحية 
المركبة هو مدى صالحيتها للســير على 

الطريــق بغض النظر عــن عمر قدمها أو 
حداثته، فــي المقابل هناك مجموعة من 
الســيارات المتهالكــة يجب شــطبها عن 
الطرق، فيما يتخوف أصحابها من الســير 
في الطــرق الرئيســية ويســلكون بذلك 
الطــرق االلتفافيــة تخوفا من اإلمســاك 

بمركباتهم.
وتابــع الكحلــوت خــالل حديثــه لبرنامج 
"في أروقة الوزارات" الــذي يعده المكتب 
الغيــار  قطــع  الحكومــي،  اإلعالمــي 
واإلطــارات التــي تدخــل قطــاع غزة في 
الوضــع الطبيعــي يجــب أال يزيــد عمــر 
إنتاجها عن ثالث ســنوات في حين كانت 
"مســتعملة"، وتُمنــح القطــع الجديــدة 
األولويــة في الدخول، وقصــد في حديثه 
عن الوضع الطبيعي أي في حال الســماح 
بإدخــال القطــع بعدمــا منــع االحتــالل 

دخولها.
ولــم يمض ســوى يوميــن علــى إدخال 
خمســة آالف وســبعمئة إطار بعد احتجاز 
بحســب  وذلــك  لهــا ألشــهر،  االحتــالل 
أحداث المد والجزر فــي مقاومة االحتالل 
"االســرائيلي" وهــي مــن أبرز سياســات 
الحصــار المفروض على قطــاع غزة منذ 

أكثر من ثالثة عشر عاما.

الجندي المجهول
ووصــف رئيــس قطــاع الشــؤون الفنية 
والهندسية دوريات السالمة على الطريق 
النقــل  وزارة  فــي  المجهــول  بالجنــدي 
والمواصالت، وهي التــي تتابع المركبات 
وتفحصها بدقة لتأمين سالمتها خصوصا 
في فصل الشــتاء، المتفــرع عنه الطرق 

الرطبــة والعديــد من المشــكالت التي ال 
يكتشفها السائق.

"في العام الماضي تم وضع خطة توعوية 
تشــمل عدد من الوزارات، لتقليص عدد 
الحــوادث المرورية، ونأمل أن يختتم عام 
2020 الحــوادث المروريــة إلــى النصف، 
بعدد تنفيذ عدد من الخدمات التطويرية 
الهندســية والفنيــة"، بحســب مــا قــال 

الكحلوت.

اختصاصات أخرى
الدوائــر  حــول  مفصــل  تعريــف  وفــي 
والمواصــالت  النقــل  المتواجــدة داخــل 
وطبيعــة وظيفتها، يفصّــل المدير العام 
للشــؤون الفنيــة أنيــس عرفــات بعض 
النقــل  وزارة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات 

والمواصالت.
عرفات قال إن إدارة الشؤون الفنية تضم 
ثالث دوائر مهمة وهــي حلقة وصل بين 
المواطــن والتاجر والمســؤول فــي وزارة 
النقــل والمواصالت، وهي دائــرة األوامر 
الفنية، ودائرة االســتيراد، ودائرة المعابر 

والحدود.
الدوائــر  تلــك  عرفــات  أنيــس  وعــرف 
باختصــار، حيــث تختص األولى بشــؤون 
المركبة الخاصة مثال إن كان مالكها يريد 
تحويلها من مالكي إلى تجاري أو العكس، 
أو تحويل شــاحنة نقل إلى صهريج مياه، 
يتوجه بطلبه ومعامالته إلى دائرة األوامر 

الفنية.
المشــرفة  االســتيراد فهــي  دائــرة  أمــا 
األولى على ما يتم اســتيراده من المعابر 
والسماح بإدخال ما هر مسموح أو منع ما 

هو ممنــوع، كما تتم مــن خاللها فحص 
المركبة فنيا ومن ثم تحويلها إلى سلطة 
الترخيص بحسب ما هو معمول به إداريا 

وفنيا.
ووصــف عرفــات الدائــرة األخيــرة بأنها 
األهم وهــي دائــرة التنســيق والمعابر، 
حيث ترتبط مباشــرة بتجــار قطع الغيار، 
والتي تقوم باإلشــراف علــى المواصفات 
المعمــول بها فــي إدخال الســلع الخاصة 

بالمركبات.

أهم الدوائر
نائــب مدير عــام اإلدارة العامة لهندســة 
المركبــات فضل حمدونة، قــال أن وزارة 
النقــل والمواصالت تمتلــك دائرة مهمة 
جدا وهي دائــرة اإلدارة العامة لهندســة 
المركبات، هذه الدائــرة لها عالقة بكافة 
المنتجــات المرورية، وتنقســم الى ثالثة 
دوائــر: دوريات الســالمة علــى الطريق 
"رقابة وتوعية"، ودائرة الكراجات والورش 
ومراكز فحص الدينوميتر وجميع محطات 
البتــرول وإجــراءات تراخيصهــا، والدائرة 
الثالثة هي دائرة المعارض وقطع الغيار.

للهندســة  العامــة  اإلدارة  تعنــى  فيمــا 
والســالمة المروريــة بالتوعية واإلرشــاد 
وإحيــاء يــوم المــرور العالمــي، وزيــارة 
كافــة المدارس لتوعيــة الطلبة من خطر 
الحــوادث المروريــة بالتعاون مع شــرطة 
المرور. أما دائرة المعايير الهندسية فهي 
تعنى بمراقبة كافة المرافق التي أنشــأت 
وتعمــل وفــق معاييــر وزارة المواصالت 
الهندســية، من مكاتب تاكسيات وصاالت 
األفراح ومحطات الوقود والغيار والخدمة، 

بهــدف الوصول الــى الســالمة المرورية 
على الطرقات.

وتقــوم هــذه الدائــرة بدراســة طبيعــة 
وأسباب الحوادث المرورية بإرسال طاقم 
فنــي وهندســي، وأخــد بعــض المعايير 
الهندســية من الطريق ورفــع التوصيات 
ممــا يوفــر معلومــات لصاحبــي القرار، 
والتنبأ مستقباًل بإمكانية عدم تكرار هذه 
الحوادث، خاصة في شارعي صالح الدين 

والرشيد،
أما دائرة نظم المعلومات الجغرافية تهتم 
بإســقاط كافة بيانات مرافق وزارة النقل 
والمواصــالت، بحيــث يتمكــن المواطــن 
معرفة أي مرفق مــن مرافق الوزارة عبر 
تطبيق ذكي، بحيث يوفــر دليل إجراءات 
متكامل بين مــكان الهاتف الذكي ومكان 
تقديم الخدمة كمحطات وقود وتاكسيات 

وغيرها.
والمشــاريع  للطــرق  العامــة  واإلدارة   
تهتــم بمشــاريع وتطوير وإنــارة الطرق 
والمفترقات، وأهما صالح الدين والرشيد، 
وحاليــًا يتم العمــل على إنــارة مفترقات 
الصناعة والغفري ومفترق الشهداء جنوب 
مدينة غزة، والمشــروع اآلخر هو تحسين 
التقاطعــات،  لبعــض  المروريــة  الحالــة 
كتطوير شارع األزهر، ومفترق النصيرات 

بتمويل من الحكومة.
وزارة النقــل والمواصــالت تعمــل علــى 
تطبيــق رؤيتها التــي وضعتهــا قبل بدء 
العــام، وذلك حــول النقطــة األهم وهي 
عــدد  وتخفيــض  المروريــة  الســالمة 
الحوادث إلى أقل نســبة ممكنــة مقارنة 
باألعوام الماضية، بنسبة تصل إلى 50%.

تطمح لخفض نسبة الحوادث

"النقل والمواصالت".. منظومة متكاملة ورؤية طموحة
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غزة- الرأي-أالء النمر
ال فــرق بيــن فيــروس كورونا 
وســجان االحتالل اإلسرائيلي، 
كالهما يملك مفاتيح الزنزانة، 
وكالهما يقتحم ويهاجم غرف 
االســرى،  وأجســام  وأقســام 
كالهما يمارس القمع الوحشي 
والمــوت  الطبيــة  والجرائــم 
يطفــئ  وكالهمــا  البطــيء، 
شموع االنسانية ويترعرع في 
الظالم، ومنذ ســنوات طويلة 
أجســاد  تنهــش  والكورونــا 
األســرى بأشــكال ومســميات 
أحيــاء  يدخلــون  عديــدة، 

ويخرجون شهداء.
الواقــع الصحــي فــي ســجون 
وبدون  اإلســرائيلي  االحتــالل 
كورونا هو باألســاس مأساوي 
وال يتالءم مع المعايير الدولية 
والطبيــة، فكيف إذا هبت رياح 
الكورونــا داخل الســجون على 
هــذا الواقع الــذي يفتقد للحد 

األدنى للعناية الصحية.
الكورونا إذا ما هاجم األســرى 
سوف يجد 800 أســير وأسيرة  
والمصابيــن  المرضــى  مــن 
ومزمنــة،  خطيــرة  بأمــراض 
ســيتمكن من حصــد أرواحهم 

الكورونــا  ســيجد  بســهولة؛ 
أطفــاال قاصريــن وكبــار فــي 
ومعاقيــن،  مشــلولين  الســن 
الســجون  أن عيــادات  ســيجد 
غير مجهــزة باللــوازم الطبية 
الكافية، ال فحوصات استباقية 

للكشف عن األمراض.
 ســيجد أطبــاء متدربيــن غير 
فــي  مشــاركين  مختصيــن 
سياسة االهمال الطبي، سيجد 
البوســطة  ما يســمى ســيارة 
مــن  والقــذرة هــي  المغلقــة 
تنقــل األســرى الى الســجون 
والمستشــفيات، ســيجد انه ال 
مــواد تنظيــف وال معقمات وال 
الصحي،  للحجر  اماكن مالئمة 
هــذا الكورونــا ســينتعش في 
الســجون، ال رقابة دولية على 
الوضــع الصحــي لألســرى، ال 
معقمــات وال ادويــة، وســيجد 
الكورونــا نفســه أداة جديــدة 
للفتــك باألســرى نيابــة عــن 

السجان.

قابل للزيادة
بدورهــا؛ قالت وزارة األســرى 
والمحررين فــي قطاع غزة إن 
نتائــج الفحوصات التي أجريت 

على األســرى في سجن جلبوع 
ظهرت صباح اليوم وتم تأكيد 
إصابــة 73 أســيرًا بفايــروس 

كورونا.
هنالــك  أن  الــوزارة  وبينــت 
احتمالية كبيرة أن يكون العدد 
مرشــح للزيــادة مع اســتمرار 
أخذ مســحات من األســرى في 
كافة األقســام األخــرى، الفتة 
أن ســجن جلبــوع مكون من 4 

أقسام.
منــذ  ظهــرت   ": وأضافــت 
األسبوع الماضي على األسرى 
بكورونــا  اإلصابــة  أعــراض 
وقام األســرى بتقديم عشرات 
الطلبات إلجــراء فحوصات، إال 
أن طلباتهم قوبلت بالمماطلة 
على أنها  أنها أعراض انفلونزا 

موسمية".
األســرى  وزارة  وحملــت 
تتحمــل  جلبــوع  ســجن  إدارة 
المســؤولية الكاملــة عن حياة 
األســرى والذي يصل عددهم 
إلى قرابة 360 أســير، مشددة 
يمــارس  مــازال  االحتــالل  أن 
سياســة االهمــال الطبي بحق 
األسرى وعدم اتخاذ اإلجراءات 
الوقائيــة واالحترازيــة والتــي 

من شــأنها أن تحد من تفشي 
الوباء.

راوية كاذبة
جمعيــة واعد لألســرى، أكدت 
فــي  والتزايــد  االرتفــاع  أن 
المصابيــن بكورونا في  أعداد 
صفوف األســرى، يعكس حجم 
االســتهتار المتعمــد فــي نقل 
العــدوى لألســرى، مــن خالل 
والمحققين  الســجانين  امتناع 
عن القيام بأخذ ســبل الوقاية، 
والتأخــر في توفيــر المعقمات 
ومواد التنظيف لألسرى بشكل 

متعمد.
إشــراف  بضــرورة  وطالبــت، 
العالميــة  الصحــة  منظمــة 
واللجنة الدولية للصليب األحمر 
علــى الفحوصات التــي تجرى 
داخل السجون لألسرى والتأكد 
مــن ســالمة فحــص العينات 
وإبــالغ  وتدقيقهــا  والنتائــج 
ذوي األسرى قبل اإلعالن عبر 

المنصات اإلسرائيلية.
وبحســب جمعيــة واعــد، فإن 
هنــاك إثباتات علــى أن رواية 
الكثير  الســجون فيها  مصلحة 
والمغالطــات،  األكاذيــب  مــن 

حيث تقوم بانتقاء ما يناســب 
تجــاه  العدوانيــة  سياســتها 

األسرى الفلسطينيين.

إخفاء للحقيقة
لدراســات  فلســطين  مركــز 
االحتــالل  أن  شــدد  األســرى 
يخفي حقيقة انتشــار فيروس 
كورونا في سجن جلبوع خشية 
مــن رد فعــل األســرى، ولكن 
الحقائق تؤكد إصابة العشرات 

من األسرى.
وأشــار، إلــى أن العديــد مــن 
األســرى كانــوا مصابيــن منذ 
أيام، وظهرت عليهم األعراض 
ورغم ذلك لــم يقوم االحتالل 
بعزلهم أو إجراء فحوصات لهم 
ألكثــر من أســبوع، األمر الذي 
فاقم من انتشار الفيروس في 

السجن.
األســرى  أهالــي  وحمــل 
المصابيــن بكورونــا، مصلحة 
الســجون، كامــل المســؤولية 
ع مــا قــد يلحق باألســرى من 
أضــرار نتيجــة اإلهمــال الذي 
جعــل منهم عرضــًة لمواجهة 
صحيــة  بظــروف  الفيــروس 

كارثية وتجمّع بشري مغلق.

كورونا واالحتالل.. وجهان لعملة واحدة ضد األسرى
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غزة- الرأي
ال تــزال اإلجــراءات الوقائيــة للحــد 
من انتشــار فايــروس كورونــا التي 
تدعو لها اللجان المختصة في قطاع 
غــزة ال تلقــى آذان صاغية من قبل 
المواطنين ممــا ينذر بكارثة صحية 
وشــيكة ســيدفع ثمنهــا الملتزمين 

قبل المستهترين.
إحصائيات إصابــات فيروس كورونا 
في قطــاع غزة، خالل الـ24 ســاعة 
األخيــرة، بلغــت 453 حالــة إصابــة 
جديدة، وهي أعلى حصيلة تُســجل 
فــي القطــاع المحاصــر منــذ بداية 

انتشار الفيروس.
وزارة الداخليــة واألمــن الوطني، أن 
قيــادة الوزارة شــّكلت لجنــة خاصة 
الخاضعة  البيــوت  وتأمين  لمتابعــة 
تضــم  والتــي  المنزلــي،  للحجــر 
بفيــروس  ومصابيــن  مخالطيــن 

كورونا.
أكد المتحدث الرســمي باسم وزارة 
الداخليــة واألمن الوطني إياد البزم، 
أن قــرار اإلغــالق اليومــي للمحــال 
مــن  بــدءًا  والمرافــق  والمنشــآت 
الســاعة الخامسة مســاًءا، يأتي في 
ظل مواجهة ارتفاع عــدد اإلصابات 

بفيروس كورونا بين المواطنين.
وأوضح البــزم، أن ذلك اإلجراء يأتي 
في إطار تخفيــف الحركة واالزدحام 

في تلك المنشــآت، كونها تســاهم 
في نقل العدوى بين المواطنين.

تجنب اإلغالق شامل
وقال البــزم: إن "القــرارات المتخذة 
مؤخــرًا هــي مــن أجــل أن نتجنــب 
اإلغالق الشــامل الذي يُكبد شعبنا 
خســائر كبيــرة، وهــو يبقــى أحــد 
الخيــارات لمواجهة الفيــروس، لكن 

حتى اللحظة ال قرار بذلك".
وبيّــن أن هناك عدة اعتبارات تؤخذ 
القــرارات  اتخــاذ  عنــد  بالحســبان 
الفيــروس،  مواجهــة  بخصــوص 
تتمثل في عدد اإلصابات المُسجلة، 
وطبيعتها، وقدرة المؤسسة الصحية 
على التعامل مع اإلصابات والحاالت.

ولفت البــزم إلــى أن وزارة الداخلية 
تحــاول الموازنة مــا بين اســتمرار 
الحيــاة العامة في كافــة القطاعات 
وأبرزها التعليم واالقتصاد، وما بين 
اإلجــراءات المفروضة، في ظل عدم 
وجــود أي عالج طبي للفيروس حتى 

اآلن.

عدم االلتزام
باســم  الرســمي  المتحــدث  ونــوه 
الداخلية، إلى أن اإلشــكالية القائمة 
التــزام  عــدم  فــي  تتمثــل  حاليــًا 
المواطن بشكل شــخصي بإجراءات 

الوقاية، وبارتداء الكمامة.
وتابع بقوله: "نريد أن تستمر الحياة 
ولكــن  أعمالهــم،  النــاس  ويــزاول 
فــي ذات الوقــت يجــب أن يتعايش 
المواطنــون مع اإلجــراءات الوقائية 

لمواجهة الفيروس".
الشــرطة  أن  إلــى  البــزم  وأشــار 
والمباحــث العامــة تقــوم بجــوالت 
مســتمرة وتبذل جهدًا كبيرًا ميدانيًا 
فــي متابعــة االلتــزام باإلجــراءات 

الوقائية.
وبيّــن أن العقوبات المفروضة على 
فــي  تدريجيــًا  تتمثــل  المخالفيــن 
التعهــد بعــدم تكــرار المخالفة، ثم 
فــي حال التكــرار يتــم التوقيف 48 
ســاعة، وفي حال اســتمرار التكرار 
يتم التوقيف مــدة 15 يومًا واإلحالة 

إلى المحكمة.

تشكيل لجان
وقــال المتحدث باســم الــوزارة إياد 
البزم، في تصريح صحفي إن اللجنة 
المُشّكلة برئاســة قائد قوات األمن 
الوطني، وتضم ممثلين عن جهازَي 

الشرطة، والشرطة العسكرية.
وأضاف البزم أن تشكيل اللجنة يأتي 
في إطار تشــديد اإلجراءات لمتابعة 
المفروضــة  باإلجــراءات  االلتــزام 
لمواجهــة كورونــا، في ظــل ارتفاع 

أعــداد اإلصابات مؤخــرًا. وأوضح أن 
رئاســة اللجنة باشرت مهامها خالل 
اجتماعات  الماضية، وعقــدت  األيام 
واألجهــزة  الشــرطة  مــدراء  مــع 
المختصة فــي المحافظات؛ لمتابعة 
مهامها في تأمين البيوت المحجورة.

ولفت البزم إلى أن مهام اللجنة تتركز 
في متابعة وتأمين البيوت الخاضعة 
للحجر المنزلي بسبب وجود عدد من 
المصابين والمخالطين من أصحابها؛ 
وذلــك مــن أجــل ضمــان التزامهم 
بالحجــر المنزلــي وعــدم خروجهــم 

ومخالطتهم لغيرهم.

ألفي عنصر
بــدوره، قال رئيــس اللجنــة وقائد 
قوات األمــن الوطنــي العميد جهاد 
محيســن، إنــه تم تخصيــص ألفي 
عنصــر علــى مســتوى قطــاع غزة 
لتنفيذ المهــام الموكلة للجنة، وهم 
مــن المنتســبين الجــدد المُعيّنين 
مؤخــرًا فــي قــوى األمن علــى بند 

التشغيل المؤقت.
وأضاف العميد محيســن في تصريح 
لـ "موقــع الداخلية"، أن اللجنة تتابع 
تأميــن 1450 منزاًل وبناية ســكنية 

في جميع محافظات قطاع غزة.
وكشــف محيســن عــن توقيــف 31 
الحجــر  خرقــوا  مخالطــًا  مواطنــًا 

جميــع  فــي  االحتــرازي  المنزلــي 
المحافظات خالل األسبوع الماضي، 
مشــيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى مركز 
حجــر خانيونــس "أصــداء"، واتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم.
ودعــا محيســن جميــع المواطنيــن 
مــن  المنزلــي  للحجــر  الخاضعيــن 
إلــى  والمصابيــن،  المخالطيــن 
االلتــزام التــام بهذا اإلجــراء حرصًا 
علــى ســالمتهم وســالمة المجتمع 
ولمواجهة تفشــي الفيروس، خاصة 
بعــد تســجيل ارتفــاع فــي أعــداد 

اإلصابات يوميًا.

تدمير االقتصاد
وصــف نائب رئيــس االتحــاد العام 
علــي  الفلســطينية  للصناعــات 
الحايك، قــرار وزارة الداخلية واألمن 
الوطنــي فــي قطــاع غــزة، الــذي 
بدأ ســريانه اليــوم األحــد، بإغالق 
المنشــآت التجاريــة عنــد الســاعة 

الخامسة مساًء بأنه "مدمر".
تصريحــات  خــالل  الحايــك  وقــال 
صحافيــة ، إن قــرار إغــالق المحال 
الخامســة مســاًء  الســاعة  التجارية 
ســوف يتســبب في موت وتدمير ما 
تبقى مــن اقتصاد في قطــاع غزه، 
وســيعجل في إنهاء القطاع التجاري 

والصناعي والسياحي.

قطاع غزة يدفع ثمن الالمباالة باإلجراءات الوقائية ضد كورنا
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غزة- الرأي
ال تــزال التحذيــرات التــي تطلقهــا 
لجنــة الطــوارئ في قطــاع غزة من 
خطورة موجة ثانية لفايروس كورنا 
ال تلقــى آذان المواطنين ظنًا منهم 
أن األوضاع الصحيــة في قطاع غزة 
تحت الســيطرة وأن البعض يظن أن 

كورونا هو مجرد كذبة.
الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف 
القدرة أكد أن وزارته تعمل ليل نهار 
لتقديــم الخدمــات الطبيــة وحماية 
فايــروس  مخاطــر  مــن  المجتمــع 
كورونــا والحد من انتشــاره، مطالبًا  
المواطنين لدعم جهــود الوزارة من 
خــالل االلتــزام بمعاييــر الســالمة 

والوقاية.
إلتــزام   عــدم  مــن  القــدرة  وحــذر 
المواطنيــن بإجــراءات الوقايــة مما 
اإلصابات  وتيــرة  ســيؤدي الرتفــاع 
خاصــة الخطيرة منهــا، داعيا  لعدم 

التهاون واالستهتار والتراخي".
وقــال:"  أكثر من %70 اإلصابات هم 
مخالطيــن؛ وأي تراخــي أو اســتهتار 
منهم يعني الدخــول في أزمة أكبر، 
خاصة وأنه تم تسجيل عدة إصابات 
مــن الفئــة العمريــة الصغيــرة ولم 

تعاني مسبقًا من أي أمراض".

موجة ثانية
بــدوره؛ قــال استشــاري األمــراض 

الطبــي  ناصــر  بمجمــع  الصدريــة 
د.صابــر الصرفنــدي إن كل الخبراء 
والتوقعــات تؤكــد أن فصل الشــتاء 
لفايــروس  ثانيــة  موجــة  سيشــهد 
كورونــا ســتكون أكثــر قســاوة من 
األولــى، بســبب تزامــن المرض مع 
الجــاف  الهــواء  ووجــود  اإلنفلونــزا 

والبارد الضار للجهاز التنفسي.
ولفــت الصرفنــدي أن اإلصابات في 
قطــاع غــزة بفايــروس كورونا في 
ازدياد، وشــهدنا مؤخــرًا إصابة عدد 
من األشــخاص ذوي الفئــة العمرية، 
الذيــن لــم يعانــوا مســبقًا مــن أي 
أمــراض وبعــض الحــاالت وضعهــا 

الصحي حرج.
تزامــن  بالقــول:"   واســتطرد 
وفايروس  الشــتاء  بفصل  االنفلونزا 
كورونــا ســيؤدي النتكاســة صحية 
وسيكون أشــد شراسة، ويوجد خلط 
بيــن االصابــة باإلنفلونــزا العاديــة 
وفايروس كورونا من حيث األعراض.

وأشــار أن مــرض الرشــح أعراضــه 
خفيفــة ومتركزة بالجهاز التنفســي 
العلــوي، وتــؤدي الحتقــان وســعال 
ورشــح وســيالن باألنــف، أمــا فــي 
كورونا سعال شــديد وصداع وضيق 
شــديدة  واالم  وإرهــاق  بالنفــس 

بالمفصال.
ونوه أنه فــي حال إصابــة المريض 

واإلنفلونزا بنفس  بفايروس كورونا 
التوقيــت سيشــكل خطــورة كبيرة 
على حالته، ومعلومة ان فايروســين 
ال يجتمعان بجســم االنســان بنفس 

الوقت خاطئة وال تستند للعلم.
مــن   88% أن   الصرفنــدي  ولفــت 
ال  كورونــا  بفايــروس  اإلصابــات 
تظهــر عليهــم أعراض المــرض، و 
%15 يصابون بأعــراض خفيفة و5% 
يحتاجــون لغايــة وعنايــة مركــزة، 
واألطباء يخشــون امتــداد الفايروس 
للبويصــالت الهوائيــة التي تســمح 
بدخــول األكســجين والتخلــص من 
ثاني أكســيد الكربون وأي إشــكالية 

ستؤدي لخطر على المريض.
المجتمعي  الوعــي  بالقول:"  وشــدد 
مهــم جــدًا لمواجهــة الوبــاء، وأدعو 
للتباعــد االجتماعي وغســل اليدين 
وارتداء الكمامة وتنــاول الخضروات 
والفواكه الشــتوية وشــرب السوائل 
التهــاون  عــدم  ويجــب  الدافئــة، 
واالســتهتار بهذه اإلجــراءات خاصة 
في فصل الشــتاء بسبب عدم وجود 

عالج لفايروس كورنا.

ليست عالمة فارقة
فقدان حاســة الشــم والتذوق ليست 
عالمــة خاصــة بفايــروس كورونــا 
ويوجد بعض األمراض األخرى تفقد 
المريــض بعض الحــواس، ويوجد 3 

حاالت شابة مصابة بكورونا بالعناية 
المركــزة ولم يعانون من أي أمراض 

سابقًا حسب الصرفندي
ونصح  بأخذ التطعيم الســنوي ضد 
اإلنفلونزا الموسمية، وجاري توفيره 
الســن  لكبار  الحكوميــة  بالعيــادات 
وأصحاب األمراض المزمنة والنســاء 
الحوامــل وهــو مهــم أكثر مــن أي 
وقت مضــى، ألن الحد من اإلنفلونزا 
سيســاعد الطواقــم الطبيــة علــى 

مواجهة كورونا.

إغالق كامل
الناطق باســم الشرطة الفلسطينية 
طالــب  البطنيجــي  أيمــن  عقيــد 
المواطنيــن بالمزيــد مــن الحــرص 
وااللتــزام بإجــراءات الســالمة، وقد 
نضطــر لإلغالق الكامــل حال بقيت 
حالة االســتهتار والتراخي في قطاع 

غزة.
وأكــد البطنيجي أن الشــرطة تتابع 
الصحــي والمخالطين،  الحجر  مراكز 
ويتــم حجــر المنــازل كاملــة حــال 
اكتشــاف إصابــات بداخلهــا، ويمنع 
لمنــازل  أحــد  دخــول  أو  خــروج 

المحجورين.
ونــوه أن أفــراد الشــرطة موجودين 
أو  مصابيــن  بــه  منــزل  كل  أمــام 
مخالطيــن، ويعملــون علــى تلبيــة 
احتياجــات المواطنيــن والحــد مــن 

حركتهــم. ولفــت القــول إن جهــاز 
مباشــر  تواصــل  علــى  الشــرطة 
بالجهــات الصحية ونتلقى التعليمات 
منهــا، وال يتــم االنســحاب مــن أي 
منطقــة بهــا مصابيــن حتــى لو تم 
شــفاء الحاالت اال بتوجيه مباشر من 
وزارة الصحــة، لضمان عدم انتشــار 

الوباء بين المواطنين.
وأوضــح :" تــم فــرز 2000 عنصــر 
جديــد لمتابعــة منــازل المحجورين 
في ظل ازدياد اإلصابات، ويوجد فئة 
كبيرة من الناس تتعامل مع إجراءات 
التخفيف بشــكل خاطــئ، ويجب أن 
يعلم الجميــع أن التخفيف جاء لتلبية 
احتياجــات المجتمــع بالتــوازي مــع 

إجراءات مواجهة فايروس كورونا".
لألســف عــادت المواطنيــن للحيــاة 
األفــراح  إقامــة  مــن  الطبيعيــة 
والتجمعــات وبيــوت العــزاء، لذلــك 
ضــد  صارمــة  إجــراءات  وضعنــا 
المخالفين ونتابع الحالة الوبائية كل 

لحظة حسب البطنيجي
وطالب البطنيجي الشباب والنشطاء 
بإطــالق حمــالت توعويــة للحد من 
انتشــار وبــاء كورونــا، كمــا ندعــو 
األهليــة  والمؤسســات  الفصائــل 
العائالت والمخاتير والوجهاء بتحمل 
مســؤولياتهم للحد من تفشي الوباء 

في غزة.

"االستهتار".. وصفة مجدية النتشار كورونا بغزة
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غزة - الرأي
قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، 
مســاء اليوم الجمعة، إن هناك زيادة واضحة في 
عدد اإلصابات بفيروس كورونا وهذا يدلل على 

انتشار كامل للفيروس في قطاع غزة.
وأشار القدرة إلى أن األرقام الكبيرة تضغط على 
النظــام الصحي بغــزة ونحن أمام مشــهد ينذر 

باألسوأ أمام استهتار المواطنين.
وأوضح أن القدرة الســريرية بــدأت تنحصر في 
المستشــفيات التي تعالج مصابــي كورونا جراء 
زيــادة اإلصابات، مضيفــا: بتنا نســتقبل مئات 
الحاالت في المستشــفيات جراء ســرعة تفشــي 

الوباء بعدما كنا نستقبل العشرات.
ونــوه الــى أن هناك 100 ســرير عنايــة مركزة 
يشــغلها اكثــر من ســتين مريض وكلمــا زادت 
اإلصابــات ســيزيد الضغــط على غــرف العناية 
المركزة. ةبين أن هناك تخوف من موجة جديدة 
اشــد مع قدوم فصل الشــتاء والمهم األن وعي 
المواطن وهي بســيطة تتمثل بلبــس الكمامة 

والتباعد الجسدي.
وقال المتحدث باســم صحة غــزة، هناك نقص 
فــي االدوية والمســتلزمات الطبية فــي الوضع 
العادي ومع جائحة كورونــا فنحن االن في حالة 
عجز كبير، ونحن على تواصل مع جميع االطراف 

لتلبية اجتياجاتنا أمام الجائحة.

الصحة: مرضى 
كورونا يشغلون 

ثلثي غرف العناية 
المركزة

غزة – الرأي:
أكــد مدير دائــرة الطــب الحرج في 
أقسام العناية المركزة بمستشفيات 
وزارة الصحــة بغزة إيــاد أبو كرش 
أن 40 بالمئــة مــن مصابــي مرض 
"كوفيــد- 19" الناتج عــن اإلصابة 
بفيروس كورونا المســتجد، تتراوح 
والحرجة،  الخطــورة  بيــن شــديدة 
وجميعهم داخل أقسام متفرقة من 

مستشفيات القطاع.
ر أبــو كــرش، مــن إمكانيــة   وحــذَّ
شــديدة  الحــاالت  نســبة  تصاعــد 
مــع  تزامنًــا  والحرجــة  الخطــورة 
اقتراب فصل الشــتاء، في ديسمبر/ 
كانــون أول المقبل، وما يرافقه من 
برودة األجواء وزيــادة في األمراض 

التنفسية.
 ونبَّــه إلى أن زيادة أعداد اإلصابات 
بـ"كوفيد19-" فــي محافظات غزة، 
يتزامــن مع صعوبة الحالــة الطبية 

لمرضــى الفيروس الــذي ظهر في 
الصين نهاية 2019، وانتشر للعالم 
مطلــع 2020، ووصــل قطــاع غزة 

نهاية آب/ أغسطس الماضي.
 وفي وقت سابق، بحسب الطبيب أبو 
كرش، كان 90 بالمئة من المصابين 
توصــف حاالتهــم بالطفيفــة، لكن 
اآلن أصبح لدينا أكثر من 40 بالمئة 
بين شديدة الخطورة والحرجة، بعد 
أن كانــوا يشــكلون 10 بالمئــة من 

إجمالي اإلصابات.
يحتاجــون  المصابيــن  أن  وأوضــح 
العنايــة  فــي  طبيــة  رعايــة  إلــى 
المركزة، وعالجهم األساسي توفير 
األوكسجين. وبين أن حاالت مصابة 
بكورونــا تتراوح أعمارهــا بين -25 
45 عامًــا، دخلــت أقســام العناية، 
وصنفــت حالتهــا شــديدة الخطورة 
وحرجة، وهذا يشير إلى أن الجائحة 
فــي صعود إلــى ذروتها مــع إقبالنا 

علــى فصــل الشــتاء، وهــذا ينــذر 
بتصاعد األعداد مستقبال.

 ونبَّــه أبــو كــرش إلــى أن الوضع 
الوبائــي بغزة "صعب جــدًا"، وهذا 
يتطلب التزامًا جادًا من المواطنين 
باإلجــراءات الوقائيــة مــن فيروس 
التعليمات  واتبــاع جميــع  كورونــا، 

واألمن والسالمة.
وأضــاف: ال بد من االلتزام بتوجهات 
بإجــراءات  الخاصــة  الصحــة  وزارة 
الســالمة واألمــن، والحفــاظ علــى 
ارتــداء الكمامــة، وغســل اليديــن 
والتباعــد  باســتمرار  والتعقيــم 
االجتماعــي وعــدم دخــول األماكن 
المزدحمــة، وااللتــزام بقــرار وزارة 
الداخليــة الخاص باإلغــالق بحلول 

الساعة 5 مساًء.
 وأكــد المســؤول الطبــي أن ذلــك 
يســاعد بشــكل كبيــر فــي خفض 
نســبة اإلصابــات بيــن المواطنين 

بغــزة، البالــغ تعدادهــم أكثــر من 
مليوني نســمة في بقعــة جغرافية 
ال تتعــدى مســاحتها 365 كيلومترا 

مربعا.
 وعلى صعيــد اإلمكانيــات الطبية، 
أن  تحــاول  الصحــة  وزارة  إن  قــال 
تقــدم ما يمكنهــا لتقديــم الخدمة 
الصحية الالزمة، لكن عملية توفير 
األوكســجين تشــكل تحديًا كبيرًا 
يواجــه الصحــة. وأضــاف أبو كرش 
أن األوكســجين هــو العــالج القادر 
حاليًــا على تحســين حالة المريض 
في أثناء وجوده في الحجر الصحي؛ 
من حالة حرجة إلى متوســطة ومن 
ثم طفيفة، أو من شــديدة الخطورة 
إلــى متوســطة، مــن خــالل كمية 

األوكسجين التي يتلقاها المريض.
 وأكمــل: "المريــض العــادي يحتاج 
لـــ 5 لتــرات مــن األوكســجين في 
الدقيقة، لكن مريض كورونا يحتاج 

ألكثر من 20 لتــرًا في الدقيقة )..( 
لذلــك وزارة الصحــة تتواصــل مع 
المؤسسات المانحة إلرسال محطات 
توفير األوكسجين إلغاثة أكبر عدد 

من مرضى )كوفيد19-(".

توفيــر  عــدم  عنــد  واســتدرك: 
أوكسجين سيؤدي إلى نقصانه على 
عدد كبير من المرضى، وهذا يسبب 
تدهورًا كبيرًا في حالتهم الصحية، 
األمــر الذي قــد يرفع نســبة الوفاة 
لـ80 بالمئــة من الحــاالت التي في 
العنايــة المركزة. ونــوه مدير دائرة 
الطــب الحرج إلــى أن "عــدم وضع 
المريض على جهــاز التنفس يقلل 
فرص النجاة والعكس تمامًا"، مؤكدا 
أن وزارة الصحــة ما زالــت جهودها 
مســتمرة فــي متابعة المســتجدات 
العالمية الخاصــة بمواجهة فيروس 

كورونا.

أبو كرش: %40 من مصابي كورونا بغزة حالتهم صعبة


