
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
بح��ر نظي��ف واآم��ن ومظهر ح�س��اري..

ه��ذا هو حل��م اأهايل غ��زة ال��ذي لطاملا 
انتظ��روه �سن��وات طويل��ة، باعتب��ار اأن 
�ساط��ئ البح��ر املتنف���س الوحي��د الذي 
وهبت��ه الطبيع��ة له��م، يف ظ��ل ح�س��ار 
خانق ق�سى على كل مالمح احلياة للعام 

الرابع على التوايل.
ويعت��ر �ساطئ بحر قطاع غزة من اأكرث 

الأماكن للرتويح عن النف�س والتخفيف 
من �سيق احلياة اليومية لدى املواطنني، 
اإل اأن دخ��ول املي��اه العادم��ة علي��ه يف 
اأوق��ات �سابق��ة كان �سبب��ا يف التنغي���س 
على حياتهم، نتيجة الأمرا�س التي من 

املمكن اأن ي�سببها لهم.
وم��ع اق��رتاب مو�س��م ال�سطي��اف عل��ى 
�ساط��ئ البح��ر ولتحقي��ق مو�س��م �سيف 
اآمن، تبذل بلدية غ��زة ق�سارى جهدها 

ال�ساط��ئ،  وتنظي��ف  اإحي��اء  �سبي��ل  يف 
وال�ستجم��ام  الراح��ة  �سب��ل  وتوف��ر 

للمواطنني، وزرع الأ�ستال.
وب��دا وا�سح��ا حجم التح�س��ن امللحوظ 
ال��ذي ط��راأ عل��ى نظاف��ة وج��ودة مياه 
�ساطئ بحر قط��اع غزة بعد توقف �سخ 

املياه العادمة ل�ساطئ البحر.
عل��ى  �ستل��ة   ٧٢ غ��زة  بلدي��ة  وزرع��ت 
�ساطئ بح��ر مدينة غ��زة، بالتعاون مع 

جمعي��ة الك�ساف��ة الفل�سطينية وفريق 
و�سل��ة خ��ر والوحدة البيئي��ة التابعة 
ملوؤ�س�سة اإنق��اذ امل�ستقبل ال�سبابي، �سمن 
ال��ذي  البيئ��ي  غ��زة  اأ�سب��وع  فعالي��ات 
اأطلقت��ه البلدي��ة مبنا�سبة ي��وم البيئة 

العاملي.
وياأتي زرع الأ�ستال على �ساطئ بحر غزة 
بالتزام��ن م��ع م�سروع تطوي��ر الواجهة 
البحري��ة ال��ذي تنفذه البلدي��ة، �سمن 

جهودها لتجمي��ل وحت�سني واقع �ساطئ 
البحر والكورني�س.

ويف ا�ستكم��ال لدور البلدي��ة يف جتميل 
مدينة غزة وحت�سني وتطوير الواجهة 
البح��ر،  وكورني���س  ل�ساط��ئ  البحري��ة 
الع�سوائي��ات  وج��ود  ظ��ل  يف  خا�س��ة 
عل��ى البح��ر والتي جعلت��ه اأ�سبه ب�سوق 

مزدح��م، دفع ه��ذا الأمر 
اىل قيام البلدية بعملية 
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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-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
من��ذ الإع��الن ع��ن ت�سكيله��ا يف اأواخ��ر الع��ام 
لتعزي��ز  الوطني��ة  اللجن��ة  داأب��ت  املا�س��ي، 
الظواه��ر  مكافح��ة  عل��ى  القيم��ي،  ال�سل��وك 
الوع��ي  ون�س��ر  للمجتم��ع،  امل�سيئ��ة  ال�سلبي��ة 
وتعزي��ز الثقافة والقي��م الديني��ة والوطنية 

بني كافة اأبناء ال�سعب الفل�سطيني.
م��ن  العدي��د  تن��درج  الأم،  اللجن��ة  اإط��ار  ويف 
اللجان ولكل جلنة م�ساريع خا�سة بها واأهداف 
وخط��ط، م��ن بينه��ا م�س��روع للحد م��ن م�سكلة 
ملكافح��ة  وم�س��روع  غ��زة،  قط��اع  يف  الت�س��ول 
الفل�سطين��ي،  املجتم��ع  يف  وال�سع��وذة  ال�سح��ر 
وم�س��روع التح�س��ني املجتمعي م��ن التخابر مع 
الحت��الل، اإ�ساف��ة اىل م�س��روع الوقاي��ة م��ن 
النتح��ار، وم�س��روع مكافحة املخ��ّدرات واحلد 
ال�سل��وك  تعزي��ز  جان��ب  اىل  التدخ��ني،  م��ن 

الإيجابي داخل املوؤ�س�سات احلكومية.

متابعة أداء المؤسسات
وم��ن �سمن اإجنازات اللج��ان وامل�ساريع، م�سروع 
متابعة الأداء ال�سلوكي للموؤ�س�سات احلكومية، 
حي��ث اأولت اللجنة الوطني��ة لتعزيز ال�سلوك 
بال�سل��وك  لالرتق��اء  ك��رى  اأهمي��ة  القيم��ي 
والقي��م الإيجابية داخل املجتمع الفل�سطيني، 
والبح��ث عن �سب��ل تعزيز تلك القي��م وغر�سها 
للحف��اظ عل��ى متا�سك املجتمع ب��كل �سرائحه، 

وبناء جمتمع �سليم وقوي ومتما�سك.
اهتمام��ا  اللجن��ة  اأول��ت  املنطل��ق،  ه��ذا  وم��ن 
للموؤ�س�س��ات وال��وزارات احلكومي��ة والعامل��ني 
به��ذا القط��اع اله��ام، مل��ا ل��ه م��ن دور ب��ارز يف 
اجل�س����م  ب��ني  م��ا  اإيجابي��ة  �س��ورة  ر�س����م 
احلكوم��ي واجلمه��ور، حي��ث ي�س��ع��ى امل�س��روع 
لتعزي��ز املمار�سات الإيجابي��ة ومعاجلة بع�س 
التج��اوزات ال�س��لوكية ال�س��لبية للعاملني بهذا 
القط��اع الهام، وخا�س��ة ال��وزارات اخلدماتية 
الت��ي له��ا �سلة مبا�س��رة مع اجلمه��ور من خالل 
اعتم��اد خط��ة تعتم��د عل��ى مب��داأ امل�سوؤولي��ة 
وامل�سارك��ة ب�ي���ن املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة وغي��ر 

احلكومي��ة.
اخلدم��ة  جتوي��د  عل��ى  امل�س��روع  ويحر���س 
احلكومية املقدمة م��ن تلك املوؤ�س�سات، ويه��دف 
ه��ذا امل�سروع لبناء ج�س��ور الثقة والتعاون بني 
اجله��ات احلكومية وبني املواطن الفل�س��طيني 
وتكرمي املوظفني اأ�سحاب املبادرات يف عدد من 

املجالت.
كم��ا يعمل امل�س��روع عل��ى ت�سليط ال�س��وء على 
املوؤ�س�س��ات  يف  املوج��ودة  امل�سرف��ة  النم��اذج 
احلكومي��ة وف����ق جمموع��ة م��ن املعاي��ر يت��م 
التواف����ق عليه��ا لتك��رمي هك����ذا من��اذج، ك��ما 
انطل����ق عم��ل امل�س��روع وف��ق مدون��ة ال�س��لوك 
الع����ام املعتم��دة ل����دى دي��وان املوظف��ني العام 

ون�سرها ب��ني املوظفني للعم��ل بها.

التحصين المجتمعي
ومن �سم��ن امل�ساري��ع الأبرز الت��ي تندرج حتت 
ال�سل��وك  لتعزي��ز  الوطني��ة  اللجن��ة  عم��ل 
القيم��ي، م�س��روع التح�سني الذي يه��دف لرفع 
م�ست��وى الوع��ي الأمني ل��دى املواطن��ني، بغية 

تعزي��ز التح�سن��ني املجتمع��ي والتحذي��ر م��ن 
املخاط��ر التي ميكن اأن يتعر���س لها املواطنني، 
م��ن اإ�سقاط وابت��زاز ون�سب واحتي��ال واأخبار 
كاذب��ة واإ�ساع��ات التي ت�ستهدف قي��م املجتمع 

الفل�س��طيني و�سرب جبهته الداخلية.
وي�س��ع��ى امل�س��روع اأي�سا لب��ذل اأق�س��ى اجلهود 
املجتم��ع  لتح�س��ني  الطاق��ات  كاف��ة  وح�س����د 
وب�سكل فع��ال وموؤثر لتحقيق اأه��داف امل�سروع 
املتعلق��ة  والأن�سط��ة  الإج��راءات  م��ن خ��الل 
بحماي��ة املواط��ن الفل�س��طين��ي ون��س���ر الوعي 
براث��ن  يف  وقوع����ه  دون  للحيلول��ة  الأمن��ي 
الحتالل، وربطهم بالأجهزة الأمنية املعادية 

للتعاون معها �سد امل�سالح الوطنية.
واعتمد م�س��روع التح�سني املجتمعي على مبداأ 
ال�سراك��ة ب��ني الأط��راف املعني��ة واملخت�س��ة 
به��ذا ال�س��اأن لتعميق حال��ة الوع��ي والتثقيف 
املجتمع��ي، واعتماد برام��ج تعمل على حت�سني 
املجتمع ب�س��كل فعال، مب�ساركة نخب وفعاليات 

اإعالمية وثقافية وحزبية و�سيا�سية.
ويف الإط��ار ذات��ه، اعتم��د امل�س��روع ع��دد م��ن 
الو�سائ��ل لن�س��ر ثقاف��ة الوعي الأمن��ي، و�سبل 
م����ن  ع����دد  خ��الل  م��ن  املجتمع��ي  التح�س��ني 
الرام��ج الإذاعي��ة واملحا�س��رات التوعوي��ة، 
وعقد لقاءات م����ع العديد من الفئات و�سرائح 

املجتمع.

مكافحة السحر والشعوذة
وباعتب��ار اأن م�سكل��ة ال�سح��ر وال�سع��وذة م��ن 
اأه��م امل�س��اكل التي بات��ت تهدد ن�سي��ج املجتمع 
م�س��روع مكافح��ة  فق��د حر���س  الفل�سطين��ي، 
الوطني��ة  للجن��ة  التاب��ع  وال�سع��وذة  ال�سح��ر 
على و�س��ع خطة عالجية دائمة ملكافحة هذه 

امل�سكلة معتمدين ب�س��كل اأ�سا�سي على التوعية 
والتثقي��ف واتخ��اذ املقت�سى القان��وين �سد من 
ميتهن ال�سحر وال�سعوذة داخل جمتمعنا، حيث 
مت عق��د �سل�سل��ة من اللق��اءات الهام��ة ملتابعة 

هذا امللف مع املخت�سني بال�ساأن القانوين.
 واعتم��د امل�س��روع يف عمله وفق خطة منهجية 
معتم��دة عل��ى مب��داأ ال�سراك��ة ب��ني الأط��راف 
املعني��ة م��ن خ��الل التحقق م��ن ن�س��ب واأعداد 
ال�سح��رة وامل�سعوذين، حي��ث مت جتهيز قاعدة 
بيانات ح��ول هذه امل�ساأل��ة ومت العمل بها، اىل 
جان��ب ر�س��د ومتابع��ة ال�سح��رة وامل�سعوذي��ن 
وذات  معه��ا  التوا�س��ل  مت  الت��ي  اجله��ات  م��ع 

الخت�سا�س.
وفيم��ا يتعلق باآليات عمل امل�س��روع، فقد عم��ل 
طاق��م العم����ل بامل�سروع على ح�س��ر املتعاملني 
مع ه��ذه امل�سكلة، وعقد عدة لق��اءات معهم من 
خ��الل خمت�سني به��ذا املجال، وعمل��ت اللجنة 
عل��ى اإيج��اد �سب��ل وو�سائ��ل توا�س��ل تعني من 
لدي��ه معلومة مفيدة عن هذه الفئة مع تزويد 
اللجن��ة به��ا بغر�س ت�سهي��ل عملي��ة متابعتهم 

ور�سدهم.
امل�س��روع  اإدارة  عق��دت  ذل��ك،  جان��ب  واىل 
لق��اءات تدريبي��ة للجه��ات املعنية وخمت�سني 
م��ن ذوي العلم واخل��رة ملواجهة هذه امل�سكلة، 
والعم��ل على ن�سر الوع��ي بخطورة انت�سار هذه 

الظاهرة وتاأثرها على اجلبهة الداخلية.

مكافحة التسول
ويف اإطار مكافحة م�سكلة الت�سول بغزة، اعتمد 
م�س��روع مكافحة الت�س��ول املنبثق ع��ن اللجنة 
الوطني��ة على مبداأ امل�سارك��ة املجتمعية للحد 
من امل�سكلة بالتعاون م��ع املوؤ�س�سات وال��وزارات 

املجتم��ع  وموؤ�س�س����ات  احلكومي����ة  والهيئ����ات 
امل��دين، م����ن خ���الل ر�س����د ومتابع����ة اأع��داد 
املت�سولني ع��ر املوؤ�س�سات وال��وزارات املخت�سة، 

واإعداد خطة دائمة للتعامل مع املت�سولني.
وو�س��ع م�س��روع مكافح��ة الت�سول هدف����ًا عاما 
وه��و احل��د م��ن الت�س��ول يف حمافظ��ات قط��اع 
غ��زة، وق����د و�سع��ت جمموع��ة م����ن الأهداف 
الفرعي��ة منه����ا، توعي����ة املجتم��ع بامل�سكل��ة 
واآثاره��ا م��ن خالل برام��ج التوعية، ومتابع��ة 
ح��الت الت�س����ول م��ن الناحي����ة الجتماعية 
والقت�سادي��ة والقانوني����ة، وتعزي��ز التكافل 

املجتمعي.
الإ�سالح املجتمعي

واإ�سافة اىل امل�ساريع ال�سابقة، اأطلقت اللجنة 
الوطني��ة لتعزي��ز ال�سل��وك القيم��ي، م�س��روع 
مبعاجل��ة  يهت����م  ال��ذي  املجتمع��ي  ال�س��الح 
وال�سلوكي��ة  الفكري��ة  ال�سرعي��ة  املخالف��ات 

اجلامعية الفردية.
القي��ام  امل�س��روع، متثل��ت يف  انط��الق  م��ررات 
بواج��ب الدع��وة اإىل الدي��ن الإ�سالمي وقيمه 
لن�س��ر  ممنهج��ة  جه��ود  ووج��ود  احلنيف��ة، 
الرذيل��ة وفر�س قي��م جمتمعية ل تن�سجم مع 
الدي��ن والفط��رة، وانت�سار مظاه��ر و�سلوكيات 
ال�سب��اب  و�س��ط  املجتم��ع وخا�س��ة  �سلبي��ة يف 

والفتيات.
 ويهدف امل�س��روع اإىل احلفاظ على ال�سخ�سية 
وتعالي��م  بال�سريع��ة  املن�سبط��ة  الإ�سالمي��ة 
حماف��ظ  جمتم��ع  اإىل  والو�س��ول  الدي��ن، 
ت�س��وده اأخ��الق الف�سيل��ة، اىل جانب احلد من 
ال�سلوكيات الغر مرغ��وب فيها داخل املجتمع، 
يف  الأخالق��ي  الن�سب��اط  حال��ة  وتعزي��ز 

املجتمع.

الوقاية من االنتحار
وتع��د م�سكلة النتحار من امل�س��كالت ال�سادمة 
ظاه��رة  باأنه��ا  عليه��ا  احلك��م  ميك��ن  والت��ي 
باملجتم��ع الفل�سطين��ي، حي��ث يق��وم امل�س��روع 
بجمع املعلومات واحلقائق املعروفة وي�سعها يف 
�سكل مالئم حتى يت�س��ن��ى اتخ��اذ الإجراءات 
الفوري��ة الالزمة جله��ات الخت�سا�س لتعزيز 

�س��بل الوقاية.
ح��ول  الوع��ي  زي��ادة  اإىل  امل�س��روع  ويه��دف 
خطورة م�س��األة النتح��ار، واأثره على املجتمع 
الوطني��ة  اللجن��ة  ت�س��ع��ى  حي��ث  وتفكك��ه، 
لتعزي��ز ال�س��لوك القيم��ي اإىل اإعط��اء ق�سي��ة 
الوقاي��ة م��ن النتحار اأولوي��ة اأكر من خ�الل 
تعزي����ز ال�سراك��ة ب�ي�ن العديد م��ن قطاع��ات 
املجتم��ع املختلفة�، وتكات��ف جه��ود املوؤ�س�سات 
احلكومي����ة وال��وزارات والهيئ��ات ومب�سارك��ة 

موؤ�س�س��ات املجتمع املدين.
ويف ه��ذا الإط��ار، نف��ذ امل�س��روع العدي��د م��ن 
الأن�سط��ة والن��دوات التوعوي��ة والتثقيفي��ة 
مب��داأ  وتعزي��ز  النتح��ار،  مو�س����وع  ح��ول 
الوقاي����ة منه م��ن خالل التوعي��ة يف املدار�س 
واجلامع��ات واملوؤ�س�سات املختلف��ة، وبث الوعي 

الديني بني النا�س.

مكافحة المخدرات
ويف اإط��ار مكافح��ة اللجنة مل�س��كل��ة املخدرات 
واأثره����ا عل��ى جمتمعن����ا الفل�س��طين��ي، فق��د 
اأول��ت اللجنة اهتماما ً بارزا له��ذه الإ�سكالية، 
وال�ستمرار يف معاجلته��ا ع��لى كافة الأ�سعدة 
بالتعاون م��ع اجله��ات املخت�سة وبال�سراكة مع 
العدي��د م����ن القطاع��ات احلكومي��ة والهيئات 

وموؤ�س�س��ات املجتمع املدين.
 واعتمدت اللجنة �س��بل ومنهجية عم��ل تقوم 
على ال�سراكة للتحقق من ن�س��ب واأع��داد جتار 
ومروجي املخ��درات ور�سده��م وتفعيل خطط 
املعاجل��ة والوقاي��ة من ه��ذه الآف��ة، وحتقيق 
التناغ��م والن�سجام وتن�سي��ق اجلهود التي لها 
عالق��ة به��ذا ال�ساأن، حي��ث مت تنفي��ذ العديد 
من حمالت التوعي��ة يف كافة حمافظات قطاع 

غزة.
�سعوبات وعراقيل

وتواج��ه اللجن��ة الوطني��ة لتعزي��ز ال�سل��وك 
القيم��ي العدي��د م��ن ال�سعوب��ات والعراقي��ل، 
احلكوم��ي  التمثي��ل  �سع��ف  يف  تتمث��ل  والت��ي 
وتغيب ع��دد من ال��وزارات لالنخراط يف عمل 
اللجن��ة، وغي��اب التمثي����ل الف�سائلي ودورهم 
امل�سوؤولي��ة  وحتم��ل  املجتمعي��ة  امل�سارك��ة  يف 
للحفاظ عل��ى املجتمع وا�ستق��راره، اىل جانب 
غي��اب متثي��ل موؤ�س�س��ات املجتمع امل��دين داخل 

اللجنة، وتغيب العن�سر الن�سائي.
اأي�س��ا، ع��دم اعتم��اد   وم��ن �سم��ن العراقي��ل 
اأحدث��ه  2020م وم��ا  للع��ام  املالي��ة  ال�سلف��ة 
م��ن اإرب��اك يف ن�س��اط امل�ساريع العامل��ة داخل 
اللجن��ة، ونق���س ال��كادر الإداري وع��دم توفر 

كامرا خا�سة لعمل اللجنة الإعالمية.

لتحميل التقرير ب�سيغة PDF على الرابط
https://bit.ly/2MrkjoQ

من خالل التوعية ونشر الثقافة

لجنة تعزيز السلوك.. مشاريع الستئصال جذور األزمات بغزة
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غزة- خا�س الراأي
اأ�سج��ار امل�سم���س واخل��وخ  م��ا ب��ني 
وك��روم العن��ب يتنّقل امل��زارع عائد 
اأب��و رم�سان م��ن بيت حان��ون �سمال 
قط��اع غ��زة بينه��ا والتي ق��د م�سى 
عل��ى زراعته��ا اأك��رث م��ن 70 عام��ا، 
توارثها عن اأبيه ق�ساها بالهتمام 
به��ا وجعلها ج��ودة فاكهتها ت�ساهي 

امل�ستوردة من اخلارج.
وقت��ه  ج��ّل  رم�س��ان  اأب��و  ويق�س��ي 
باللوزي��ات  املزروع��ة  اأر�س��ه  يف 
)امل�سم�س واخلوخ وغرها( لقطفها 
بعد اأن حان ح�سادها والتي تقابلها 
احلدود ال�سمالي��ة املتاخمة لقطاع 

غزة.
جراف��ات  متنع��ه  مل  رم�س��ان  اأب��و 
الحتالل الإ�سرائيل��ي من موا�سلة 
مقاوم��ة  باأ�سن��اف  اأر�س��ه  زراع��ة 
ع��دة  لتجري��ف  تعر�س��ت  والت��ي 
م��رات، ع��دا ع��ن ا�ستم��رار اإط��الق 
ال�سي��اج  ق��رب  لوقوعه��ا  الن��ار 
القط��اع  ب��ني  الفا�س��ل  احل��دودي 
والأرا�سي الفل�سطينية املحتلة عام 

48م.

اأب��و رم�س��ان ق��ال خ��الل افتتاح��ه 
ملو�س��م امل�سم���س واخل��وخ م��ع وزارة 
الزراع��ة اإن اأر�سه تعر�ست للعديد 
ق��وات  قب��ل  م��ن  التجري��ف  م��ن 
وخا�س��ة  الإ�سرائيل��ي  الحت��الل 
والي��وم   2014 ع��دوان  خ��الل 
ثم��ار  يجن��ي  قلب��ه  مت��الأ  بفرح��ه 
امل�سم�س واخلوخ املثمرة بعدما اأعاد 

زراعة اأ�سجارها التي تدمرت. 
 وبني اأبو رم�سان اأن زراعة اللوزيات 
وخا�سة امل�سم�س واخلوخ اإىل تربة 
ودرج��ة  عذب��ة،  ومي��اه  طيني��ة، 
ح��رارة منخف�س��ة، لذل��ك يك��رث يف 
�سم��ال القط��اع  وبع���س املناط��ق يف 

اجلنوب.
واأ�ساف اأن �سجرة امل�سم�س ت�ستغرق 
اأن  قب��ل  النم��و  يف  �سن��وات  ث��الث 
الف��رتة  اأن  فيم��ا  انتاجه��ا،  تط��رح 
املمت��دة ما بني من��و الزهرة وقطف 

الثمرة هي ثالثة اأ�سهر.
حديث��ه  يف  رم�س��ان  اأب��و  وع��دد 
بغ��زة،  املزروع��ة  اخل��وخ  اأ�سن��اف 
منها �سنف خ��وخ "العديت" و�سنف 
عليهما  يطلق  "ال�سوبلنج" وكالهما 

املزارع��ون خ��وخ الف��روة وال�سنف 
الثال��ث ال��ذي يطل��ق علي��ه اخل��وخ 

الناعم هو " النخرتينا".
ل  املحل��ي  اخل��وخ  اأن  وي�سي��ف 
ي�ستخ��دم ل��ه اأ�سم��دة اأو مبي��دات، 
بالإ�ساف��ة اإىل اأن ري��ه يعتمد على 
مياه الأمطار واملياه العذبة ويتميز 
بحالوة طعمه، ويتم قطفه بالعادة 

يف �سهر اأيار/ مايو من كل عام.
اإىل  احلدي��ث  امل��زارع  لف��ت  كم��ا 
زي��ادة  يف  الزراع��ة  وزارة  برنام��ج 
م�ساحة اللوزي��ات يف قطاع القطاع، 
وذلك ع��ر ادخال اأ�سن��اف تتواءم 
وتق��اوم  غ��زة  قط��اع  ترب��ة  م��ع 

اأمرا�س الرتبة.

موسم جيد
وكي��ل وزارة الزراعة يف قطاع غزة 
م. اإبراهي��م الق��درة ق��ال اإن قطاع 
غ��زة، ي�سه��د يف هذه الأي��ام مو�سمًا 
جي��دًا لقط��ف ثمار اللوزي��ات، وقد 
ب��داأ املزارع��ون يف جن��وب و�سم��ال 
امل�سم���س  ثم��ار  بقط��ف  القط��اع، 

واخلوخ النا�سجة.

وقال القدرة خالل مقابلة اأجراها 
خ��الل  ال��راأي  �سحيف��ة  مرا�س��ل 
جول��ة نفذتها وزارة الزراعة ملزارع 
اللوزي��ات اإن امل�ساح��ة املزروعة يف 
 2300 م�ساحت��ه  ت�س��كل  القط��اع 
خ��وخ،  دومن   1000 منه��ا  دومن، 
امل�ساحة املثمرة منها تقدر بحوايل 
800 دومن، وُيقدر الإنتاج ال�سنوي 
وامل�سم���س  اخل��وخ  حم�س��ول  م��ن 

بحوايل 3000 طن لهذه العام .
اخل��وخ  حم�س��ول  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
تعر���س كغ��ره م��ن املحا�سي��ل اإىل 
جان��ب  م��ن  متك��ررة  اعت��داءات 
بتدمره��ا  ق��ام  ال��ذي  الحت��الل، 
م��ن خ��الل ممار�سات��ه �س��د ال�سعب 
الفل�سطين��ي، اإل اأن وزارة الزراع��ة 
القط��اع  ه��ذا  بتجدي��د  قام��ت 

الزراعي، مرات عديدة، كغره.
خ��الل  عمل��ت  ال��وزارة  اأن  واأك��د 
اإدخ��ال  عل��ى  املا�سي��ة  الأع��وام 
الأ�سناف املح�سنة من اأنواع اخلوخ، 
الإنت��اج  زي��ادة  �ساأنه��ا  م��ن  والت��ي 
اإىل  اإ�ساف��ة  اجل��ودة،  وحت�س��ني 

مقاومة الأمرا�س.

ولفت اإىل اأن اللوزيات من املحا�سيل 
ذات القيم��ة القت�سادي��ة العالية، 
والت��ي عليها اإقب��ال ل��دى املُ�ستهلك 
الغزي، وهي م��ن الفواكه ال�سيفية 
العالي��ة،  الغذائي��ة  القيم��ة  ذات 
ويغطي اخلوخ املحلي يف قطاع غزة، 
نحو الثلث من حاجة القطاع، بينما 

يتم ا�ستراد ما تبقى.
ولف��ت اأن ج��ودة امل�سم���س واخل��وخ 
الغزي ي�ساهي مبوا�سفاته امل�ستورد 
داعي��ًا  عالي��ة،  ج��ودة  ذات  وه��و 
ح��ول  اللتف��ات  لع��دم  املواطن��ني 
البع���س  يطلقه��ا  الت��ي  الإ�ساع��ات 
قط��اع  يف  اللوزي��ات  ج��ودة  بع��دم 

غزة.
القط��اع  يف  املزارع��ني  اأن  واأ�س��ار 
�سعوب��ات  يواجه��ون  ع��ام  ب�س��كل 
ع��دة اأبرزها، عدم توفر م�ستلزمات 
الإنتاج نتيجة احل�سار الإ�سرائيلي 
املفرو���س عل��ى القط��اع، بالإ�سافة 
اإىل اأن قط��اع اخلوخ وامل�سم�س  ُدمر 
ب�سكل كامل يف العدوان الإ�سرائيلي 
عل��ى القط��اع ع��ام 2014م نتيجة 

جتريف الأرا�سي.

متوقع إنتاج 3000 طن

“اللوزيات بغزة” جودة المنتج وثبات في وجه االحتالل
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غزة-الراأي
اأداء  يرتق��ي  ع��ام  بع��د  عام��ًا 
يف  �سيم��ا  غ��زة،  يف  املزارع��ني 
الو�س��ول اإىل اأعلى ج��ودة للثمار 
املزروعة خ�سو�س��ا ثمار البطيخ، 
ال��ذي ب��داأ يج��د ا�ستح�سان��ًا م��ن 

املواطنني يف الأ�سواق املحلية.
مو�س��م البطي��خ هذا الع��ام يحمل 
الأمرا���س  م��ن  خل��و  �سه��ادة 
واملبيدات، كما �سهد البطيخ وفرة 
يف الإنت��اج تكفي ال�س��واق املحلي، 
حي��ث ُتق��در امل�ساح��ات املزروعة 
بثم��اره باأربعة اآلف دومن، يطرح 
كل دومن منها نحو 10 اآلف طن.

أكثر جودة
املهند���س اأدهم الب�سي��وين، مدير 
زراع��ة �سمال غزة والناطق با�سم 
زراع��ة  مو�س��م  اأّن  اأّك��د  ال��وزارة، 
البطي��خ لهذا الع��ام �سه��د ارتقاًء 
وا�سح��ًا يف الأداء الزراعي؛ حيث 
اأدت العناي��ة الفائق��ة بالزراعة 
منذ اللحظ��ة الأوىل وحتى جني 

املح�س��ول للخروج لثم��ار ممتازة، 
تر�سي املواطنني املتعط�سني لثمار 

البطيخ املمتازة.
ال��وزارة  اأّن  الب�سي��وين،  واأو�س��ح   
خفف��ت من اآلية التطعيم العلمية 
املا�سي��ة  ال�سن��ة  اأنتج��ت  الت��ي 
حم�س��وًل اأ�سابت��ه نكه��ة الق��رع، 
كم��ا اأ�س��اع النا���س -وف��ق قوله-، 
كان��ت  العملي��ة  ه��ذه  اإّن  حي��ث 
حتمي��ه م��ن الأمرا���س وتخف��ف 
ح��دة ا�ستخ��دام املبي��دات، مبينًا 
اأّن ه��ذا الع��ام ا�ستدرك��ت الوزارة 
هذه اخلط��وة للخروج بثمار اأكرث 

جودة واأ�سهى طعمًا.
اأّن  الزراع��ي،  املهند���س  واأ�س��ار   
غ��زة  قط��اع  يف  امل��زروع  البطي��خ 
يحمل �سه��ادة خلو م��ن الأمرا�س 
اأّن��ه  مبين��ًا  ال�سام��ة،  واملبي��دات 
عين��ات  عل��ى  احل�س��ول  ج��رى 
م��ن مناط��ق زراعي��ة خمتلف��ة يف 
غ��زة واإر�سالها لالأرا�س��ي املحتلة، 
م��ن  بخلوه��ا  �سه��ادة  واأ�س��درت 
املبي��دات ال�سام��ة وغره��ا. وبني 

الب�سي��وين اأن الأج��واء املناخية 
الع��ام �ساهم��ت يف اخل��روج  ه��ذا 
بثمار اأكرث ج��ودة وكميات وفرة 
يف  ي��زال  ل  ال��ذي  البطي��خ،  م��ن 

بداية مو�سمه.

ال للشائعات
ن��زار  الزراع��ي  اخلب��ر  ب��دوره، 
الوحي��دي، دع��ا املواطن��ني لعدم 
ق��د  الت��ي  لل�سائع��ات  اللتف��ات 
اأّن  مت���س مو�س��م البطي��خ، مبين��ًا 
�سبب��ا  كان��ت  املقيت��ة  الإ�ساع��ات 
رئي�س��ا يف �س��رب حم�س��ول الع��ام 
املا�سي. واأ�س��اد الوحيدي مبو�سم 

البطيخ لهذا العام،
 وق��ال: “املح�س��ول جي��د وطيب، 
م��ن  ول��ه  الثم��ن،  رخي���س  وه��و 
الآثار ال�سحي��ة الرائعة”، داعيًا 
املواطن��ني للتمتع بثم��اره الطيبة 

وترك ال�سائعات جانبًا.

4500 دونم
ابراهي��م  د.  ق��ال  جانب��ه؛  م��ن 

الزراع��ة  وزارة  وكي��ل  الق��درة 
بقط��اع غ��زة اإن م�ساح��ة الأر�س 
الع��ام  ه��ذا  بالبطي��خ  املزروع��ة 
منه��ا  دومن،   4500 ح��وايل 
اأن  املتوق��ع  م��ن  مطع��م،   3000
تنت��ج 5000 األ��ف طن، م��ا يعني 
م��ن  ذات��ي  اكتف��اء  هن��اك  اأن 
البطي��خ، وبالتايل جن��اح �سيا�سة 
تتبعه��ا  الت��ي  ال��واردات  اإح��الل 
الكمي��ة  اأن  اإىل  م�س��رًا  ال��وزارة، 
املنتجة �سنوّي��ًا من البطيخ تغطي 

احتياجات القطاع بالكامل.
واأ�سار خالل جول��ة على مزارعي 
اأن  غ��زة  قط��اع  �سم��ال  البطي��خ 
حم�س��ول البطيخ يعتر اأحد اأهم 
ت��زرع  الت��ي  الفاكه��ة  حما�سي��ل 
يف قط��اع غ��زة على نط��اق وا�سع، 
حي��ث �سه��دت امل�ساح��ة املزروعة 
بالبطيخ خ��الل الأعوام الأخرة 
زي��ادة كبرة، ويعود ذلك لنت�سار 
فك��رة تطعيم اخل�س��ار والتي كان 
له��ا دور يف اإيج��اد احلل��ول لكث��ر 
م��ن امل�سكالت الت��ي تواجه زراعة 

البطي��خ يف قط��اع غ��زة، وخا�سة 
على �سعيد الأمرا�س التي ت�سيب 

البطيخ.
ويف �سي��اق اجلولة، تفق��د القدرة 
مراك��ز بي��ع البطي��خ يف منطق��ة 
بيت لهيا، و�سه��د عمليات البيع، 
ال��ذي  الكب��ر  بالعم��ل  م�سي��دًا 
تاأكي��د  يف  املزارع��ني  ب��ه  يق��وم 
الكتفاء الذاتي ودعم القت�ساد 

الفل�سطيني.
اأما املزارع رم�سان اأبو غزال، اأ�سار 
�سجع��ت  الزراع��ة  وزارة  اأن  اإىل 
املزارع��ني املحلي��ني عل��ى زراع��ة 
خ��وف  اأو  قل��ق  "دون  البطي��خ 
جتاه ع��دم ت�سوي��ق منتجاتهم يف 
الأ�سواق ومناف�سة املنتج امل�ستورد 

لها".
وطالب ال��وزارة بال�سعي لت�سدير 
الكمي��ات م��ا اأمك��ن اىل ال�س��واق 
اخلارجي��ة، حت��ى تع��م الفائ��دة 
والعام��ل  والتاج��ر  امل��زارع  عل��ى 
مما ي��وؤدي اىل اإنعا���س القت�ساد 

الوطني.

البطيخ بغزة.. جودة عالية واكتفاء في السوق المحلي
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غزة- الراأي
افتتح��ت وزارة الزراع��ة ، مو�س��م 
الب�س��ل يف قطاع غزة لعام 2020، 
" ال�سوك��ة"  منطق��ة  م��ن  ابت��داًء 

�سرق حمافظة رفح جنوبًا.
م. وائ��ل ثاب��ت مدي��ر ع��ام وقاية 
�سم��ود  الزراع��ة  ب��وزارة  النب��ات 
اأو�س��ح  غ��زة،  يف  املزارع��ني 
�سه��د  الع��ام  ه��ذا  اأن  ل�"ال��راأي"، 
عالي��ة،  وبج��ودة  وف��رًا  اإنتاج��ًا 
نظ��رًا لوجود م�ساح��ات وا�سعة مت 
زراعتها مبح�سول الب�سل/ تقدر ب� 
3200 دومن، بواقع اإنتاج 16 األف 
طن، ما يعن��ي حتقيق اكتفاء ذاتي 

بن�سبة 100%.
الزراع��ة  وزارة  اأن  اأ�س��اف  ثاب��ت 
تبن��ت منذ ع�س��ر �سن��وات �سيا�سية 
ال��ذي  الأم��ر  ال��واردات  اإح��الل 
القت�س��اد  عل��ى  بالنف��ع  �سيع��ود 
الوطني وحتقيق الكتفاء الذاتي، 
موؤكدًا وق��وف وزارته مع املزارعني 
يف  والت�سب��ث  �سموده��م  لدع��م 

اأر�سهم، وال�ستماع اىل م�ساكلهم.
وب��ني اأن ال��وزارة جنح��ت بتحقيق 
اكتف��اًء ذاتي��ًا يف بع���س املحا�سيل 
الزراعي��ة، حيث يت��م ت�سدير 50 
األف ط��ن يف العام الواح��د، بواقع 

65 مليون دولر، يتم جلبها لدعم 
القطاع الزراعي يف غزة.

واأو�س��ح اأن وزارت��ه بالتع��اون م��ع 
القط��اع اخلا�س �سعت العام املا�سي 
لتخزي��ن حم�س��ول الب�س��ل وذل��ك 
ل�سم��ان توف��ره يف ال�س��وق املحل��ي 
فائ���س  وا�ستغ��الل  الن��درة  وق��ت 
الإنت��اج من املح�سول، مبينًا اأنه مت 
العم��ل بتقنية جديدة تعتمد على 
اأجه��زة تتحكم يف ن�س��ب الرطوبة 
�سح��ب  يت��م  حي��ث  واحل��رارة، 
الرطوبة الزائ��دة مما يطيل عمر 

حم�سول الب�سل.
ل���  ذك��ر  ما�س��ي  ناه���س  امل��زارع 
"الراأي"، اأن حم�سول الب�سل ي�سهد 
انتقال��ة نوعي��ة م��ن حي��ث كمي��ة 
املح�س��ول وج��ودة الإنت��اج، حي��ث 
مت زراع��ة 150 دومن من حم�سول 
الب�س��ل، بواق��ع 5 طن ل��كل دومن، 
مبينًا اأن ع�س��رات الأيادي العاملة 
وجدت لها عمل يف مثل هذا الوقت 
م��ن الع��ام، حيث يت��م فيه��ا افتتاح 
الفل�سطيني��ة،  الغذائي��ة  ال�سل��ة 
كمو�سم الب�سل والبطاطا، واخليار 

والبندورة.
جمي��ع  وق��وف  اأك��د  ما�س��ي 
املزارع��ني اىل جانب اأبناء ال�سعب 

الفل�سطيني لدع��م �سموده باأف�سل 
املنتج��ات وباأقل الأ�سع��ار، خا�سة 
القت�سادي��ة  الظ��روف  ظ��ل  يف 
القط��اع  به��ا  مي��ر  الت��ي  ال�سعب��ة 

املحا�سر.
وطال��ب ما�س��ي وزارة الزراعة باأن 
ت�ستم��ر يف �سيا�سة املنع للمحا�سيل 
التي يوجد لها بديل بغزة كالب�سل 
م��ن  الب�س��ل  اأن  مبين��ًا  وغ��ره، 
اخل�س��روات املطلوبة ب�س��كل كبر 

بالن�سبة للمواطنني.

عروتين 
وزارة  يف  اخل�س��ار  دائ��رة  مدي��ر 
الزراع��ة اأ�س��رف اأبو �سوي��رح قال 
اإن الب�س��ل ُيزرع يف قط��اع غزة من 
خالل عروتني، الع��روة الربيعية، 
والعروة اخلريفية، حيث اإن اإنتاج 

الأخرة اأقل.
يح�س��دون  املزارع��ني  اأن  وب��ني 
الآن حم�س��ول الع��روة الربيعي��ة، 
الت��ي عادة تب��داأ زراعتها يف يناير 
وفراي��ر، كم��ا اأن اإنت��اج املح�سول 

يكون متدرجًا. 
امل�ساح��ة  حج��م  "اإن  واأ�س��اف: 
الع��روة  يف  بالب�س��ل  املزروع��ة 
الربيعي��ة تقدر ب� )3300( دومن، 

واأن الدومن الواحد يعطي متو�سط 
اأي  لل��دومن،  اأطن��ان   )5( اإنت��اج 
ط��ن.   )16500( الإجم��ايل  اأن 
واأ�س��اف اأب��و �سوي��رح، اأن الع��روة 
ب����  م�ساحته��ا  تق��در  اخلريفي��ة 
)3200( دومن، وال��دومن الواحد 
اأن  اأي  اإنت��اج )2.5( ط��ن،  يعط��ي 

اإجمايل الإنتاج )8( اآلف طن".
واأ�س��ار اإىل اأن الع��روة اخلريفي��ة 
تب��داأ زراعتها منت�س��ف اأغ�سط�س، 
ومتت��د ملنت�س��ف اأكتوبر، ث��م يبداأ 
ح�سادها بع��د ثالثة اأ�سهر ون�سف 

ال�سهر.
و�س��دد اأب��و �سوي��رح عل��ى اأن جناح 
عل��ى  يعتم��د  الب�س��ل  حم�س��ول 
املنا�سب��ة،  الأ�سن��اف  اختي��ار 
والأوقات املالئمة، واإعطاء املزارع 
النبات مزيدا من الهتمام والعمل 
عل��ى مكافح��ة الآف��ات والأمرا�س 

التي ت�سيب املح�سول. 
وقال: "اإن اإنتاج الدومن من الب�سل 
قد يرتف��ع اإىل )8( اأطن��ان اإن مت 
الهتم��ام ب��ه جي��دًا".  واأ�سار اإىل 
اأ�سن��اف عدة من الب�س��ل، كالب�سل 
اجلران��وا،  والب�س��ل  الأوري، 
والب�س��ل املياك��دوا، لفت��ًا اإىل اأن 
اأرا���سٍ  يف  ي��زرع  الب�س��ل  جمي��ع 

مك�سوف��ة. وتطرق اأبو �سويرح اإىل 
اأ�سالي��ب التخزي��ن املتبع��ة للب�سل 
املنتج يف العروة الربيعية يف قطاع 
اأن بع���س املزارع��ني  غ��زة، مبين��ًا 
التقليدي��ة،  الطريق��ة  يعتم��دون 
وه��ي و�س��ع الب�سل ف��وق بع�سه يف 
منطق��ة مك�سوفة لأ�سع��ة ال�سم�س، 
الب�س��ل،  حت��ت  ال��رتاب  وي�سع��ون 
وفوقه خملف��ات الذرة، وُيقلَّب بني 
الفينة والأخرى، مع و�سع حملول 

ملكافحة ذبابة الب�سل.
وه��ي  احلديث��ة،  الطريق��ة  اأم��ا 
ثالج��ات،  داخ��ل  الب�س��ل  حف��ظ 
��م بدرج��ات احل��رارة  حي��ث ُيتحكَّ
والرطوب��ة، وهي طريق��ة ناجحة 
الب�س��ل  �سالحي��ة  عل��ى  حتاف��ظ 

بن�سبة تفوق )95%(.
واأكد اأبو �سويرح اأن وزارته حققت 
املا�سي��ة  ال�سن��وات  م��دار  عل��ى 
اكتفاء يف حم�سول الب�سل، و�سدت 
يف  خا�س��ة  ال�س��كان،  احتياج��ات 
اأوقات الطلب عليها، ك�سهر رم�سان 

ومو�سم عيد الأ�سحى.
وب��نّي اأن الزراع��ة ت�سطر اإىل فتح 
املج��ال لال�ست��راد من اخل��ارج من 
اأجل تخفي�س اأ�سع��ار املنتج املحلي 

ولي�س لوجود نق�س.

" محصول البصل"بغزة.. إنتاج وفير وجودة في الزراعة
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ح��ارة ال�سيخ !!! من ه��و ال�سيخ ؟؟؟ اإن��ه ال�سيخ القابع 
حتت ث��رى ه��ذا امل��كان !!!! ان��ه ال�سي��خ املجاهد على 
الب��كاء هذا املجاهد ال��ذي انت�سر عل��ى ال�سليبيني يف 
معرك��ة ار�س��وف! ه��ذا ال�سي��خ ال��ذي اأ�سب��ح معلما من 

معامل مدينة اخلليل !! 
ال�سي��خ الذي اأ�سبح مزارا من قب��ل ال�سالطني واحلكام 
نظ��را لقيمته وعلو منزلت��ه! انه القائ��د الفذ �سديق 
ال�سلط��ان قالوون وباقي ابط��ال املماليك، هذه املنارة 
عمره��ا ينوف عن �سبعمائة �سنة اأقيمت هي ومنارتان 
يف امل�سج��د الإبراهيمي، من كرامة هذا ال�سيخ ان اهلل 
حفظ حارته يف اك��رث من حدث تاريخي، فقد ق�سفها 
جن��ود ابراهيم با�سا ح��ني غزوهم املدين��ة فاأ�سابهم 
العم��ى كما ه��و يف امل��وروث ال�سعبي وال��ذي اطلق على 
امل��كان ) زق��اق العميان !!( ه��ذا ال�سيخ اأجن��ب اأولدًا 
وذرية يحر�س��ون امل�سجد واحلارة واملكان ويقال ان اآل 

يغمور ينت�سبون اليه !!

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

حارة الشيخ في البلدة 
القديمة من مدينة الخليل

غزة-الراأي
اأكدت قيادات حكومية واأهلية واأكادميية 
�سرعي��ة، يف اللقاء احلواري الذي عقدته 
النياب��ة العام��ة يف دي��وان النائ��ب العام، 
عل��ى تطبي��ق خط��ة عم��ل ا�سرتاتيجي��ة 
الأولوي��ات،  وحتدي��د  و�سامل��ة،  موح��دة 
وحت�سي��د اجله��ود واملب��ادرات املوؤ�س�سي��ة 
وا�ستثم��ار  الأدوار،  وتن�سي��ق  والفردي��ة، 
كاف��ة الو�سائ��ل والأدوات، ع��ر برنام��ج 
موح��د يدع��م خط��ة اللجن��ة الوطني��ة 
ب��ني  القيم��ي، ويوائ��م  ال�سل��وك  لتعزي��ز 
النظري��ة والتطبي��ق يف تغي��ر الظواه��ر 
ال�سلبي��ة يف املجتم��ع الفل�سطين��ي، ويعزز 
التغي��ر  اإدارة  يف  املجتمع��ي  الوع��ي 

ال�سل��وك  وتق��ومي  البّن��اء  الإيجاب��ي 
النقا���س  جل�س��ة  ح�س��ر  وق��د  اخلاط��ئ. 
احلواري��ة، الت��ي دع��ا اإليها النائ��ب العام 
امل�ست�سار/�سي��اء الدي��ن املده��ون، وكي��ل 
وزارة الأوقاف وال�سئ��ون الدينية د.عبد 
اله��ادي الأغ��ا، ورئي���س احت��اد البلديات 
يف قط��اع غزة د.يحي��ى ال�س��راج، ورئي�س 
اللجن��ة الوطنية لتعزيز ال�سلوك القيمي 
د.كم��ال ترب��ان، ورئي���س جلن��ة اح��رتام 
التعذي��ب  ومناه�س��ة  الإن�س��ان  حق��وق 
دي��وان  ورئي���س  الف��را،  امل�ست�سار/يحي��ي 
م��راد،  امل�ست�سار/حمم��د  الع��ام  النائ��ب 
ونائ��ب مدي��ر املباح��ث العام��ة العقي��د/

ريا���س القا�س��ي، ورئي�س جلن��ة الإ�سالح 

املجتمع��ي يف وزارة الوق��اف د.عب��داهلل 
مب��ادرون  جتم��ع  ورئي���س  علي��ان،  اأب��و 
م�سلحون د. اأحمد حمدان، والأكادمييَّني 
��ني د. حمم��د �سلم��ان الف��را و د.  ال�سرعيَّ
رامي ال��دايل، والكاتب واملحل��ل ال�سيا�سي 
د.ح�سام الدجن��ي، وع�سو املجل�س البلدي 
ال�سباب��ي  والنا�س��ط  املده��ون،  اأ.ف��داء 

الكاتب اأ.اأحمد ابو ارتيمه.
ا�ستكم��ال  املجتمع��ون عل��ى  اأو�س��ى  وق��د 
اجله��ود البّن��اءة ح��ول تعزي��ز ال�سل��وك 
ال�سلبي��ة،  الظواه��ر  وحمارب��ة  القيم��ي 
ودع��م جه��ود اللجن��ة الوطني��ة لتعزي��ز 
ال�سل��وك القيم��ي يف بن��اء ا�سرتاتيجي��ة 
تلف��ظ  ايجابي��ة  وثقافي��ة  توعوي��ة 

الأه��داف  وحتقي��ق  ال�سلبي��ة،  الظواه��ر 
حي��اة  كمنه��اج  ا�سرتاتيجي��ة  مب�ساري��ع 
ولي�س حم��الت موؤقتة، من خ��الل ت�سكيل 
جلن��ة تن�سيقي��ة، لتن�سي��ق جه��ود جه��ات 
ن�س��ر  يف  تعاونه��ا،  وتعزي��ز  الخت�سا���س 
وم�سارك��ة  املجتمع��ي  والوع��ي  الثقاف��ة 
�سرائ��ح املجتم��ع املختلف��ة، والتاأكيد على 
للظواه��ر  وال�سعبي��ة  الر�سمي��ة  املتابع��ة 
وال�سلوك ال�سلبي ومعاجلتها وتبليغ جهات 
الخت�سا���س، وتعزي��ز البيئ��ة القانونية 
والإجرائي��ة يف املحا�سب��ة لدف��ع عجل��ة 

املعاجلة والتقومي.
واأك��د املجتمع��ون عل��ى و�سع معاي��ر لفقه 
البح��ث  واعتم��اد  التغي��ر،  يف  الألوي��ات 

العلم��ي الإح�سائي ح��ول حتديد م�سارات 
التغير وتقومي ال�سلوك واإ�سالح املجتمع، 
و�سرورة تنّوع الأ�ساليب، ودرا�سة اخلطط 
والتج��ارب الناجح��ة يف الو�س��ط العرب��ي 
والعاملي وال�ستفادة من و�سائلها وخطواتها 
يف التغي��ر، كذلك ال�ستفادة من املبادرات 
ال�سبابية والطاقات الريادية والتعليمية 
والرتبوي��ة، وحتفي��ز ال�سل��وك اليجابي 
م��ن خ��الل و�سائ��ل التوا�س��ل الإلكرتوين، 
وتنفي��ذ جائ��زة وطني��ة حمف��زة لأف�سل 
التق��ومي،  نه��ج  يف  املجتمعي��ة  املب��ادرات 
وجل��ان  املجتمعي��ة  ال�سراك��ة  وتعزي��ز 
الأحي��اء يف التغي��ر الإيجاب��ي، والإب��الغ 
عن مرتكبي اجلرائم والظواهر ال�سلبية.

مطالبات بتطبيق خطة عمل استراتيجية موحدة لتغيير 
الظواهر السلبية في المجتمع
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غزة- الراأي-األء النمر
الإهم��ال الطب��ي مل��ف لي���س جدي��دًا يف 
حركة احلياة الأ�سرة فهو قدمي بقدمها، 
وت�ساعف��ت  ازدادت  التخوف��ات  لك��ن 
كورون��ا،  وب��اء  تف�س��ي  ظ��ل  يف  موؤخ��را، 
ف��اإدارة ال�سج��ون ل تاأخذ بع��ني العتبار 
الأ�ساليب الوقائية حلماية الأ�سرى، وهو 
ما يزيد تخوفات اأه��ايل الأ�سرى املر�سى 
اأبن��اء احلرك��ة  ب��ني  م��ن وق��وع �سه��داء 

الأ�سرة.
ول��و نظرن��ا للواق��ع ال�سح��ي قب��ل اأزم��ة 
كورونا يف �سجون الحتالل فاإن اخلدمات 
اأدن��ى  يف  لالأ�س��رى  املقدم��ة  الطبي��ة 
املتعم��د  بالإهم��ال  وتتمي��ز  م�ستوياته��ا 

والالمبالة.
خدمة " الفيديو كونفرن�س"

مدي��ر مرك��ز الأ�س��رى للدرا�س��ات راأف��ت 
حمدونة طال��ب ال�سليب الأحمر الدوىل 
واحلقوقي��ة  الن�ساني��ة  واملوؤ�س�س��ات 
بزيارة الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون 
الإ�سرائيلية لالطالع على اأحوال الأ�سرى 
املر�سى الذين ي�ستكون من تدهور حالتهم 
ال�سحية ب�سبب عدم عر�سهم على اأطباء 
ب�س��كل مبا�سر ب��ل على خدم��ة " الفيديو 
النق��ب  كونفرن���س" وخا�س��ة يف معتق��ل 

بحجة " كورونا وعدم الختالط " .
وح��ذر حمدونة من تكري�س ه��ذا الواقع 
بوج��ود كورون��ا وع��دم وجودها ك��ون اأن 
اخلدمة تخفف عبء ال�سفريات وعملية 
نقل الأ�سرى وم�سروفات الأمن والأجهزة 

الطبية يف امل�ست�سفيات.
 وطال��ب املوؤ�س�سات الدولي��ة ال�سغط على 
الحتالل ملتابعة اأح��وال املر�سى، وانقاذ 
حياته��م م��ن امل��وت البط��يء، واللت��زام 
مب��واد وبن��ود اتفاقي��ات جني��ف الثالثة 
والرابعة والقانون الدويل الإن�ساين فيما 
يتعل��ق بحقوقه��م الأ�سا�سي��ة والن�سانية 
وخا�س��ة يف مو�س��وع العناي��ة والرعاي��ة 
ال�سحي��ة وتق��دمي العالج��ات واملتابع��ة 

الطبية.

إهمال طبي وسياسات 
جدية

من جانب��ه؛ اأكد الناط��ق العالمي ملركز 
اأ�س��رى فل�سطني للدرا�س��ات ريا�س الأ�سقر 
اأن م�سلحة ال�سجون ال�سرائيلية ت�ستغل 
انت�س��ار فرو���س كورون��ا بفر���س املزي��د 
العن�سري��ة  والإج��راءات  القوان��ني  م��ن 
خمتل��ف  يف  الأ�س��رى  بح��ق  اجلدي��دة 
ال�سجون والتي ل تعطيهم اأدين حقوقهم 

التي كفلتها القوانني االدولية. 
الحت��الل  ا�ستخ��دام  الأ�سق��ر:"  وق��ال 
ال�سرائيل��ي لو�سائ��ل واأ�سالي��ب جدي��دة 
بالتعام��ل م��ع حاج��ة الأ�س��رى املر�س��ى، 
ياأتي يف ظل ا�ستمرارها ب�سيا�سة الهمال 
الطب��ي "، لفت��ًا اأن الك�س��ف الطب��ي ع��ن 
الأ�س��رى املر�س��ى ع��ن بعد مبثاب��ة ك�سف 
معرف��ة  يف  نفع��ا  يج��دي  ل  اإذ  �سكل��ي، 
الطبي��ب الت�سخي���س والآلم احلقيقي��ة 
الت��ي يعاين منها ال�سر املري�س، ما يوؤدي 

لتفاقم اأو�ساعهم ال�سحية �سوءا.
ال�سج��ون  ادارة  تعم��د  اإىل  وب��ني   
فري�س��ة  الأ�س��رى  ت��رك  ال�سرائيلي��ة 
وتقتله��م  اأج�ساده��م  تنه���س  لالأمرا���س 
ب�س��كل بطيء، و�سط تق��دمي حبة امل�سكن 
كدواء لكافة املر�س��ى مبختلف اأمرا�سهم 

اخلطرة واملتو�سطة. 
الدولي��ة  املوؤ�س�س��ات  الأ�سق��ر  وطال��ب   
ال�سغ��ط عل��ى الحت��الل ملتابع��ة اأحوال 
املر�س��ى وانقاذ حياتهم من املوت البطيء 
التفاقي��ات  وبن��ود  مب��واد  واللت��زام 
الدولي��ة، خا�س��ة م��ع ا�ستم��رار املخاوف 
م��ن نق��ل فرو���س كورون��ا لالأ�س��رى، بع��د 
وف��اة الع�س��رات م��ن الإ�سرائيلي��ني منهم 

�سجانون.

أوضاع صعبة
الأ�س��رى  وزارة  دع��ت  جانبه��ا؛  م��ن 
واملحرري��ن، اإىل دع��م وم�سان��دة الأ�سرى 
الحت��الل،  �سج��ون  داخ��ل  املر�س��ى 
وتكثي��ف حم��الت الت�سام��ن عل��ى كاف��ة 
املواق��ع وال�سفح��ات اللكرتوني��ة نظ��رًا 
خلطورة حالتهم ال�سحية املتدهورة، ويف 
ظ��ل تف�سي وب��اء كورون��ا حي��ث اأن اإدارة 
ال�سجون ل تاأخذ بعني العتبار الأ�ساليب 

والإجراءات الوقائية حلمايتهم.
املعي�سي��ة  الأو�س��اع  اأن  ال��وزارة  واأك��دت 
لالأ�سرى املر�سي داخ��ل �سجون الحتالل 
�سعبة للغاية، حيث ل تقوم اإدارة ال�سجن 
بعر�سه��م عل��ى اأطب��اء ب�س��كل مبا�سر بل 
على خدمة " الفيديو كونفرن�س" بحجة 

الختالط. وعدم  " كورونا 
اأو اإج��راء  واأ�ساف��ت بان��ه ل يت��م عم��ل 
فحو�س��ات طبي��ة �سحيح��ة و�سليم��ة ول 
تق��وم بتقدمي العالج ال��الزم لهم، وجميع 
احل��الت وخا�سة داخل م��ا مي�سى عيادة 
�سج��ن الرمل��ة اللذي��ن يقيم��ون يف م��كان 
اأ�سب��ه بامل�سل��خ يف حال��ة �سحي��ة �سعب��ة 
خا�س��ة  رعاي��ة  اىل  ويحتاج��وا  للغاي��ة 
كونهم يف حالة حرج��ة ول يقدرون على 

احلركة وخدمة اأنف�سهم.
وت�سي��ف، اإدارة ال�سجن ل تقدم اأي �سيء 
له��م ي�ساه��م يف التخفي��ف م��ن معاناته��م 
انت�س��ار  قب��ل  اأو  كورون��ا  بوج��ود  �س��واء 
الفايرو���س، ب��ل عل��ى العك�س ف��اإن اطباء 
ال�سج��ن ي�ساهم��ون ب�سكل كب��ر يف زيادة 
اآلمه��م بع��دم اعطائه��م الع��الج املنا�سب 
وال��ذي ه��و عب��ارة ع��ن م�سكن��ات )حب��ة 
الأكام��ول( وامل�سارك��ة يف تعذيبه��م وغر 
مبالي��ة لأي مطالب اإن�سانية اأو اتفاقيات 

دولية.
وطالب��ت ال��وزارة م��ن املنظم��ات الدولية 
كمنظمة ال�سحة العاملية وجلنة ال�سليب 
الأحمر الدولية بال�سغط على الحتالل 
م��ن اأج��ل انق��اذ حي��اة املر�س��ى، والعم��ل 
ال�سحي��ة  والعناي��ة  الرعاي��ة  توف��ر 
والدوي��ة الالزمة والفحو�س��ات الطبية 
الدوري��ة لالأ�سرى، وايف��اد طواقم طبية 
متخ�س�س��ة م��ن خ��ارج ال�سج��ن لإج��راء 
فحو�س��ات ب�س��كل مبا�سر وتقيي��م احلالة 
الفيديوكونفر���س،  ع��ن  بعي��دا  الطبي��ة 
م�س��دده عل��ى �س��رورة ال�س��راع يف ه��ذا 
ال�س��رى  ع�س��رات  حي��اة  لإنق��اذ  الأم��ر 
الذي باتت حياتهم يتهددها املوت ب�سكل 

قريب.

األسرى المرضى .. طبيبهم في السجون " الفيديو كونفرنس"
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كيف تحافظين على سالمة الطفل حديث الوالدة أثناء جائحة كورونا؟

اإذا كان لدي��ك طفل حدي��ث الولدة اأو 
طف��ل �سغر يف املنزل، ف��اإن قلقك ب�ساأن 
CO -  سسح��ة الطفل اأثن��اء جائحة

متاًما.  مفهوم  اأمر   ID-19
وحت��ى اإذا كان ل اأح��د يف عائلت��ك اأو 
بالق��رب  يعي�س��ون  الذي��ن  الأ�سخا���س 
منهم يعانون من املر�س ، فمن ال�سروري 
اتخ��اذ خط��وات احرتازي��ة للحف��اظ 

على �سالمة طفلك.
و ل ت��زال العدي��د م��ن الأبح��اث حول 
وتاأث��ره  اجلدي��د  التاج��ي  الفرو���س 
على الأطف��ال جارية ، ولك��ن عليك اأن 
تب��ذل ق�س��ارى جهدك حلماي��ة طفلك 

من الفرو�س املميت.
�سالم��ة  عل��ى  للحف��اظ  الحتياط��ات 

اأطفالك خالل الوباء
ق��د ت�سع��ر بالقل��ق اأك��رث ب�س��اأن �سالمة 

طفل��ك اأثن��اء الوب��اء اأكرث م��ن املعتاد، 
واتب��اع  للذع��ر  داع��ي  ، ل  ذل��ك  وم��ع 
ه��ذه اخلطوات القليل��ة التي اأو�سى بها 
الرعاي��ة  ال�سح��ة ومنظم��ات  خ��راء 
ال�سحي��ة للحف��اظ عل��ى طفل��ك اآمًن��ا 
  .COVID-19 وبعي��ًدا عن فرو���س
 "thehealthsite  " ملوق��ع  ووفق��ا 
هناك ع��دة ن�سائح حلماي��ة طفلك من 

وباء كوورنا : 

تدرب على النظافة 
الجيدة لليدين

وفًقا ملنظم��ة ال�سح��ة العاملية ، حتتاج 
اإىل غ�س��ل يديك بال�ساب��ون واملاء ملدة 
اأو فركه بالكحول من اأجل  20 ثاني��ة 
اإبع��اد اجلراثي��م،  ودائًم��ا اق��رتب م��ن 
الطف��ل بيدي��ن نظيفت��ني وجتن��ب مل�س 

فمه اأو اأنفه اإن اأمكن.

اتبع إرشادات التباعد 
االجتماعي

ن�سيح��ة مرك��ز  اتب��اع  ال�س��روري  م��ن 
ال�سيط��رة عل��ى الأمرا���س وحكومت��ك 
املحلية وممار�سة التباعد الجتماعي، 
فنح��ن نعل��م اأن الأ�سدق��اء والأق��ارب 
اجلدي��د  املول��ود  ملقابل��ة  متحم�س��ون 
ولكن نطلب منهم احلفاظ على امل�سافة 
م��ن  بالفيدي��و  الت�س��ال  اأو  املنا�سب��ة 
اأج��ل جعله��م يلتقون بالطف��ل بدًل من 

زيارتهم ملكانك. 
 حي��ث توؤكد درا�سة اأن ما ي�سل اإىل 45 
% من الإ�سابات بالفرو�س التاجي قد 
تكون بدون اأعرا�س، وقد ل تظهر على 

ال�سخ�س امل�ساب اأي اأعرا�س.

والحتف��اظ  اخل��روج  جتن��ب 
بامل�ستلزمات ال�سرورية

ل حتت��اج اإىل املبالغ��ة يف القيام بذلك 
، ولك��ن من اجلي��د اأن يكون لديك لوازم 
لطفلك يف منزلك لتدوم لب�سعة اأ�سابيع 
على الأقل، و احر�س على عدم اخلروج 
قدر الإم��كان لأنك يف النهاية ل تعرف 
م��ن يحم��ل اجلراثيم وق��د يلوثك، لذا 
، تاأك��د من تخزي��ن الأطعمة والأدوية 
وموازي��ن احل��رارة والأدوات املنزلي��ة 
ال�سائع��ة الأخرى مث��ل ال�سابون وورق 
التواليت وحفا�س��ات الأطفال وغرها 

من العنا�سر ال�سرورية يف منزلك.

كن حذرًا أثناء الرضاعة 
الطبيعية

جامع��ة  يف  جدي��دة  لدرا�س��ة  وفق��ا 
اإر�س��اع  ج��دا  امله��م  م��ن   ، بن�سلفاني��ا 
طفل��ك خا�س��ة خ��الل ه��ذه الف��رتة،  
 ، العاملي��ة  ال�سح��ة  ملنظم��ة  ووفًق��ا 
اإذا كان ل��دى الأمه��ات املر�سع��ات اأي 
يف  احل��ذر  توخ��ي  فيج��ب   ، اأعرا���س 
اتخ��اذ احتياط��ات اإ�سافي��ة حت��ى ل 

ي�سينب اأطفالهن. 
فم��ن املهم جًدا تنظيف م�سخة الثدي 
واليدي��ن قب��ل الق��رتاب م��ن الطفل، 
كاإجراء وقائي ، تاأكد من ارتداء قناع 
اأثن��اء اإطع��ام الطفل، واغ�س��ل يديك 

جيًدا قبل مل�س زجاجات الطفل.
و باتب��اع جمي��ع اخلط��وات املقرتحة 
م��ن مركز ال�سيط��رة عل��ى الأمرا�س ، 
ميكنك منع النت�سار املحتمل للفرو�س 

يف عائلتك وخا�سة لعائلتك.

غزة- الراأي
دعت وزارة الأ�سرى واملحررين يف غزة، 
اإىل دع��م وم�سان��دة الأ�س��رى املر�س��ى 
وتكثي��ف  الحت��الل  �سج��ون  داخ��ل 
حم��الت الت�سام��ن عل��ى كاف��ة املواقع 
وياأت��ي  اللكرتوني��ة.  وال�سفح��ات 
ذلك نظ��رًا خلطورة حالته��م ال�سحية 
املتدهورة، ويف ظل تف�سي وباء كورونا، 
م�س��رة اإىل اأن  اإدارة ال�سجون ل تاأخذ 
بعني العتب��ار الأ�ساليب والإجراءات 

الوقائية حلمايتهم.
واأك��دت ال��وزارة اأن الأو�س��اع املعي�سية 
�سج��ون  داخ��ل  املر�س��ي  لالأ�س��رى 
الحت��الل �سعب��ة للغاي��ة، ل �سيما اأن  
اإدارة ال�سج��ن ل تق��وم  بعر�سه��م على 
اأطب��اء ب�سكل مبا�سر ب��ل على خدمة " 
الفيدي��و كونفرن���س" بحج��ة " كورونا 

وعدم الختالط.

 واأ�ساف��ت باأن��ه ل يتم عم��ل اأو اإجراء 
و�سليم��ة  �سحيح��ة  طبي��ة  فحو�س��ات 
ول تق��وم بتق��دمي العالج ال��الزم لهم، 
وجمي��ع احل��الت وخا�س��ة داخ��ل م��ا 
مي�س��ى عي��ادة �سج��ن الرمل��ة اللذي��ن 
يقيمون يف مكان اأ�سبه بامل�سلخ يف حالة 
�سحي��ة �سعب��ة للغاي��ة ويحتاجوا اىل 
رعاية خا�س��ة كونهم يف حالة حرجة 
وخدم��ة  احلرك��ة  عل��ى  يق��درون  ول 

اأنف�سهم .
وقالت، اإدارة ال�سجن ل تقدم اأي �سيء 
له��م ي�ساهم يف التخفي��ف من معاناتهم 
�س��واء بوج��ود كورون��ا اأو قب��ل انت�سار 
الفايرو���س، بل على العك�س فاإن اطباء 
ال�سج��ن ي�ساهمون ب�سكل كبر يف زيادة 
اآلمهم بعدم اعطائه��م العالج املنا�سب 
وال��ذى هو عب��ارة عن م�سكن��ات )حبة 
تعذيبه��م  يف  وامل�سارك��ة  الأكام��ول( 

وغ��ر مبالي��ة لأى مطال��ب اإن�سانية اأو 
اتفاقيات دولية .

وطالب��ت الوزارة من املنظمات الدولية 
وجلن��ة  العاملي��ة  ال�سح��ة  كمنظم��ة 
ال�سلي��ب الأحم��ر الدولي��ة بال�سغ��ط 
عل��ى الحت��الل من اأج��ل انق��اذ حياة 
املر�س��ى، والعمل على  توف��ر الرعاية 
والعناي��ة ال�سحي��ة والدوية الالزمة 
الدوري��ة  الطبي��ة  والفحو�س��ات 

لالأ�سرى.
طبي��ة  طواق��م  باإيف��اد  طالب��ت  كم��ا 
متخ�س�سة م��ن خارج ال�سج��ن لإجراء 
الطبي��ة  احلال��ة  وتقي��م  فحو�س��ات 
لالأ�س��رى املر�سى، م�س��ددة على �سرورة 
ال�س��راع يف ه��ذا الأم��ر وخا�س��ة بعد 
انت�س��ار فايرو���س كورونا لإنق��اذ حياة 
ع�س��رات ال�سرى الذي بات��ت حياتهم 

يتهددها املوت ب�سكل قريب.

غزة-الراأي
القت�سادي��ة  اللجن��ة  عق��دت 
يف املجل���س الت�سريع��ي اجتماع��ًا 
دوري��ًا له��ا، ملناق�س��ة العدي��د من 
الق�ساي��ا وامل�ساكل الت��ي تواجهه 
تو�سياته��ا  ومتابع��ة  املواطن��ني، 
ق�ساي��ا  يف  الر�سمي��ة  للجه��ات 

خمتلفة.
ناق�س��ت خالله منا�س��دة اأ�سحاب 
بفت��ح  ال�سعبي��ة  الب�سط��ات 
الأ�سواق ال�سعبي��ة، والتي اأغلقت 
�سابقًا �سمن اإجراءات منع انت�سار 

فايرو�س كورونا.
القت�سادي��ة  اللجن��ة  واأب��دت 
حاج��ة اأ�سح��اب الب�سط��ات وكل 
اإع��ادة  املراف��ق القت�سادي��ة يف 
فتحها ودوران عجلة العمل فيها، 
بع��د اأن تعر�س��وا خل�سائ��ر كبرة 
ب�سبب توقف العمل لنحو �سهرين 
ملن��ع انت�س��ار فايرو���س كورون��ا يف 

قطاع غزة.
واأك��دت اللجنة خ��الل اجتماعها 

ل��دى  يك��ون  اأن  �س��رورة  عل��ى 
اجلهات الر�سمية مراعاة خا�سة 
لفئة اأ�سحاب الب�سطات، مو�سحة 
اأنه��ا �ستطال��ب اجله��ات املخت�سة 
ب�سرعة النظ��ر يف مو�سوع اإعادة 
فت��ح الأ�س��واق ال�سعبي��ة، وو�س��ع 
حلول حتافظ على �سحة �سالمة 

املواطنني واأ�سحاب الب�سطات.
�سيا�س��ة  اللجن��ة  وناق�س��ت  كم��ا 
اإح��الل ال��واردات، ودع��م املنت��ج 
املحل��ى، موؤك��دة على �س��رورة اأن 
تق��وم وزارتي القت�س��اد واملالية 
املنت��ج  لدع��م  �سيا�س��ات  بو�س��ع 
املحل��ي وتطويره من اجل ت�سغيل 

اأكر عدد من الأيدي العاملة.
وبحثت اللجن��ة خالل اجتماعها 
العدي��د من الق�ساي��ا مثل تطوير 
العم��ل يف مع��ر ك��رم اأب��و �س��امل، 
يف  العامل��ة  الك��وادر  وتطوي��ر 
يف  واملالي��ة  القت�س��اد  جم��ال 
ي�سم��ن  مب��ا  الر�سمي��ة  اجله��ات 

اأف�سل النتائج.

وفقا إلجراءات الوقاية

اللجنة االقتصادية بالتشريعي 
تدعو لدراسة إعادة الحياة 
للمرافق االقتصادية تدريجيًا

وزارة األسرى تدعو إلى تكثيف حمالت 
التضامن مع األسرى المرضى
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غزة- الراأي
يكاب��د مر�س��ى ال�سرط��ان يف قط��اع 
غ��زة م�س��اق ظ��روف بالغ��ة الق�سوة 
تتزاي��د،  الأخط��ار  بات��ت  حي��ث 
واملوانع تتعاظم اأمام ح�سولهم على 
الرعاي��ة ال�سحي��ة املنا�سبة للنجاة 

من املر�س.
قيود م�سددة

الت��ي  امل�س��ددة  القي��ود  وت�س��كل 
الحت��الل  �سلط��ات  تفر�سه��ا 
الإ�سرائيل��ي عل��ى حري��ة احلرك��ة 
والتنقل للمر�سى يف قطاع غزة اأحد 
اأب��رز النتهاكات املنظمة التي تهدد 
حياة املر�سى وحترمهم من الو�سول 

اإىل العالج.
ويعت��ر ال�سف��ر خ��ارج قط��اع غ��زة 
للخ�سوع اإىل العالج الإ�سعاعي، غر 
املتوف��ر يف القط��اع املحا�سر، وغياب 
املنا�سب��ة،  الت�سخي�سي��ة  الأجه��زة 
وتراجع املنظومة ال�سحية، �سرورة 

ل غنى عنه��ا، ولكن القيود ا�ستمرت 
اأو  الت�ساري��ح  من��ح  برف���س  �س��واء 
ت�س��ر  ال��ردود، حي��ث  املماطل��ة يف 
م��ن   38% اأن  املتوف��رة  املعطي��ات 
املر�س��ى خ��الل الع��ام املن�س��رم  مل 
يتمكن��وا م��ن الو�س��ول اإىل املراف��ق 
ال�سحي��ة خ��ارج قط��اع غ��زة لتلقي 

العالج.
وزارة  يف  ال�سيدل��ة  ع��ام  مدي��ر 
ال�سح��ة الفل�سطيني��ة بغ��زة، من��ر 
���س، قال اإن نق���س �سنف دوائي  الُرْ
الروتوك��ول  عل��ى  يوؤث��ر  واح��د 
العالجي اخلا�س مبر�سى ال�سرطان، 

ويزيد من ن�سبة العجز.
�س اأن "ا�ستمرار احل�سار  واأو�سح الُرْ
الإ�سرائيلي املفرو�س لنحو 14 عاما 
على غ��زة، واملعيقات الت��ي فر�ستها 
اأزم��ة جائح��ة كورون��ا العاملية، اإىل 
جان��ب ع��دم توف��ر وزارة ال�سح��ة 
اخلا�س��ة  للموازن��ة  اهلل(  )ب��رام 

بالوزارة يف غ��زة"، كّلها عوامل اأدت 
اإىل هذا العجز الدوائي.

)ب��رام  ال�سح��ة  وزارة  اأن  وب��ني  
اهلل( اأر�سل��ت من��ذ بداي��ة الع��ام، 2 
ملي��ون دولر فق��ط للقط��اع ال�سحي 
بغ��زة، م��ن ا�ستحقاق ي�س��ل اإىل 40 
���س اإىل اأن  ملي��ون دولر. ولفت الُرْ
اخلدم��ة الطبي��ة داخ��ل م�ست�سف��ى 
)خا�س��ة(،  املتخ�س�س��ة  "احلي��اة" 
واملتعاق��دة مع وزارة ال�سحة لتوفر 
الع��الج ملر�س��ى ال�سرط��ان، "ما زالت 

غر مكتملة".

رعاية شاملة
وبدوره، طالب مركز امليزان حلقوق 
الإن�س��ان، وزارة ال�سح��ة برام اهلل،، 
ب�سرورة "توف��ر الرعاية ال�سحية 

ال�ساملة ملر�سى ال�سرطان بغزة".
اإن  بي��ان  يف  املرك��ز،  وق��ال 
قط��اع  يف  العالجي��ة  "اخلدم��ات 

غ��زة ملر�س��ى ال�سرط��ان حم��دودة، 
اأ�س��كال  يواجه��ون  املر�س��ى  وب��ات 
متع��ددة م��ن التحدي��ات، م��ن بينها 
العج��ز يف الأدوي��ة امل�ستخدم��ة يف 

بروتوكولت العالج اخلا�سة بهم"
واأو�س��ح املركز اأن "ع��دم ال�ستقرار 
يف الأدوي��ة، يت�سب��ب يف مزي��د م��ن 
الأمل واملعاناة للمر�سى وعائالتهم، 
ويح��رم �سريح��ة كب��رة منه��م م��ن 
الع��الج  عل��ى  احل�س��ول  يف  حقه��م 
تراج��ع  اإىل  ويف�س��ي  املنا�س��ب، 
بع��د  خا�س��ة  ال�سحي��ة  اأو�ساعه��م 

فرتة طويلة من العالج املنتظم".
"جلن��ة  ت�سكي��ل  اإىل  املرك��ز  ودع��ا 
حج��م  عل��ى  للوق��وف  متخ�س�س��ة، 
الكارث��ة واخلطر الذي يتهدد حياة 
ه��وؤلء املر�س��ى، والتفك��ر جديًا يف 
تخ�سي���س مرف��ق خا���س ومتكام��ل 
بامل��وارد  ورف��ده  ال�سرط��ان  ملر�س��ى 
وتوف��ر  املتخ�س�س��ة،  الب�سري��ة 

والت�سخي�سي��ة  الطبي��ة  الأجه��زة 
و�س��ول  وتاأم��ني  والعالجي��ة، 
وامل�ستلزم��ات  الأدوي��ة  اإر�سالي��ات 

الطبية الكافية بانتظام".
ووفق وزارة ال�سحة، فاإن قطاع غزة 
اإ�ساب��ة   120-130 نح��و  ي�سّج��ل 
جديدة لالأورام ال�سرطانية �سهريا، 
الذي��ن  املر�س��ى  ع��دد  و�س��ل  فيم��ا 
 6 اإىل  امل�ست�سفي��ات  يف  يتعاجل��ون 

اآلف مري�س.
، �سّرح��ت  املا�س��ي  وي��وم اخلمي���س 
تع��اين  اإنه��ا  بغ��زة  ال�سح��ة  وزارة 
م��ن نق���س ح��اد يف الأدوي��ة بن�سبة 
املئ��ة، وعج��ز يف  اإىل ٤٤ يف  ت�س��ل 
 30 بن�سب��ة  الطبي��ة  امل�ستهل��كات 
باملئ��ة، ونق���س يف ل��وازم املخترات 

بن�سبة 56 يف املئة.
وحّذرت ال��وزارة، يف بيان من تفاقم 
الو�س��ع ال�سح��ي للمر�س��ى الذين ل 

يتوفر لهم عالج بغزة.

مرضى السرطان في غزة ..معاناة مزدوجة ال نهاية لها
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
بحر نظيف واآمن ومظهر ح�ساري..

هذا هو حلم اأهايل غزة الذي لطاملا 
انتظ��روه �سن��وات طويل��ة، باعتبار 
اأن �ساط��ئ البحر املتنف���س الوحيد 
ال��ذي وهبته الطبيع��ة لهم، يف ظل 
ح�سار خان��ق ق�سى عل��ى كل مالمح 

احلياة للعام الرابع على التوايل.
ويعت��ر �ساطئ بحر قط��اع غزة من 
اأك��رث الأماك��ن للرتويح ع��ن النف�س 
احلي��اة  �سي��ق  م��ن  والتخفي��ف 
اأن  اإل  املواطن��ني،  ل��دى  اليومي��ة 
دخول املياه العادمة عليه يف اأوقات 
�سابق��ة كان �سبب��ا يف التنغي�س على 
حياتهم، نتيج��ة الأمرا�س التي من 

املمكن اأن ي�سببها لهم.
ال�سطي��اف  مو�س��م  اق��رتاب  وم��ع 
على �ساطئ البح��ر ولتحقيق مو�سم 
غ��زة  بلدي��ة  تب��ذل  اآم��ن،  �سي��ف 
اإحي��اء  ق�س��ارى جهده��ا يف �سبي��ل 
وتنظي��ف ال�ساط��ئ، وتوف��ر �سب��ل 
الراح��ة وال�ستجم��ام للمواطن��ني، 

وزرع الأ�ستال.

 تجميل الشاطئ
التح�س��ن  حج��م  وا�سح��ا  وب��دا 
امللح��وظ ال��ذي ط��راأ عل��ى نظاف��ة 
وج��ودة مي��اه �ساط��ئ بح��ر قط��اع 

غزة بعد توقف �س��خ املياه العادمة 
ل�ساطئ البحر.

وزرع��ت بلدي��ة غ��زة ٧٢ �ستلة على 
�ساط��ئ بحر مدينة غ��زة، بالتعاون 
م��ع جمعي��ة الك�ساف��ة الفل�سطينية 
والوح��دة  خ��ر  و�سل��ة  وفري��ق 
اإنق��اذ  ملوؤ�س�س��ة  التابع��ة  البيئي��ة 
امل�ستقب��ل ال�سباب��ي، �سم��ن فعاليات 
اأ�سب��وع غ��زة البيئي ال��ذي اأطلقته 
البيئ��ة  ي��وم  مبنا�سب��ة  البلدي��ة 

العاملي.
وياأتي زرع الأ�ستال على �ساطئ بحر 
غ��زة بالتزامن م��ع م�س��روع تطوير 
ال��ذي تنف��ذه  البحري��ة  الواجه��ة 
البلدي��ة، �سم��ن جهوده��ا لتجمي��ل 
البح��ر  �ساط��ئ  واق��ع  وحت�س��ني 

والكورني�س.
يف  البلدي��ة  ل��دور  ا�ستكم��ال  ويف 
وحت�س��ني  غ��زة  مدين��ة  جتمي��ل 
البحري��ة  الواجه��ة  وتطوي��ر 
ل�ساط��ئ وكورني���س البح��ر، خا�سة 
عل��ى  الع�سوائي��ات  وج��ود  ظ��ل  يف 
البح��ر والت��ي جعلت��ه اأ�سب��ه ب�سوق 
مزدح��م، دف��ع هذا الأم��ر اىل قيام 
البلدي��ة بعملي��ة تطوي��ر للواجهة 
م��ن  البح��ر،  ل�ساط��ئ  البحري��ة 
�سرائ��ح  م��ن  اأك�س��اك  عم��ل  خ��الل 
الباطون "الكرميد" التي ميكن فكها 

وتركيبها.

 تطوير الواجهة 
البحرية

وكان رئي���س بلدي��ة غ��زة د. يحيى 
ال�سراج، قد اأعلن عن اإطالق م�سروع 
تطوي��ر الواجه��ة البحري��ة ملدينة 
غزة، مبا يحقق رغبات واحتياجات 
عم��ل  فر���س  ويخل��ق  املواطن��ني 

جديد.
ويرك��ز ه��ذا امل�س��روع عل��ى ال�س��كل 
احل�ساري للواجهة البحرية ملدينة 
غ��زة، واأن تك��ون لئق��ة باملجتم��ع 
ل�ساط��ئ  اجلمي��ل  املظه��ر  وتعط��ي 
امل�س��روع  �سراع��ي  فيم��ا  البح��ر، 

النظام والنظافة على ال�ساطئ.
واأكد ال�سراج يف حدي��ث ل�"الراأي"، 
اأن ع��دًدا ل باأ���س ب��ه م��ن اخلراء 
وال�ست�ساريني كان��وا ينادوا بفكرة 
تنظيم وترتيب الواجهة البحرية، 
م�س��ًرا اإىل اأن الفك��رة ه��ي اإعط��اء 
مظه��ر ح�س��اري وجمي��ل وتوحي��د 

ال�سكل العام لالأك�ساك.
وج��اءت م�ساألة تاأج��ر "الأك�ساك" 
درا�س��ة  بع��د  ال�س��راج،  ح�س��ب 
الأه��ايل  تخ��دم  م�ستفي�س��ة 
للباع��ة  وحتف��ظ  امل�سطاف��ني 

حقوقهم وفق امل�ساحلة العامة.

وق��ال": يف ال�سن��وات الأخ��رة كان 
البحر يع��ج بالفو�سى والع�سوائيات 
وكان ذلك يوؤثر �سلًبا على املواطنني، 
حيث ل يجد املواط��ن مكاًنا منا�سًبا 
يجل���س في��ه، ناهي��ك ع��ن تع�س��ف 
بع���س اأ�سح��اب الأك�س��اك يف فر�س 
�سيء معني، واإجبار بع�س املواطنني 

على ال�سراء دون رغبتهم".
جمي��ع  ح�سرن��ا  قول��ه:"  وتاب��ع 
العامل��ني عل��ى �ساط��ئ البح��ر، ومت 
تاأهيله��م ومعرف��ة م��ن ه��و املوؤه��ل 
منهم للبقاء �سمن موا�سفات معينة 
يت��م و�سعها، وكان��ت الأولوية ملا هو 

موجود اأ�ساًل على البحر".
وح��ول الباعة املتجول��ني واأ�سحاب 
الر�سي��ف  ط��ول  عل��ى  "ال��كارات" 
البح��ري، اأك��د اأن��ه ل يوج��د حتى 
الآن ق��رار مبنعه��م م��ن العم��ل ومل 
يتم التط��رق اإليهم، مبينًا اأنه �سيتم 
درا�س��ة اأو�ساعه��م وترتي��ب عملهم 

بطريقة ح�سارية.
ووف��ق ما ذكره فاإن تنظيم الواجهة 
البحرية اأت��اح فر�س��ة ال�ستجمام 
بجمي��ع  املواطن��ني  جلمي��ع 
م�ستوياته��م، حي��ث اأن هناك اأماكن 
ح��رة ي�ستطي��ع املواط��ن اأن يجل���س 
وهن��اك  مبل��غ،  اأي  يدف��ع  اأن  دون 
اأماك��ن "مقاع��د م��ع م�سروب��ات م��ع 

�سم�سيات" ملن يرغب بذلك.

تحسن مياه البحر
وفيما يتعلق بنظافة �ساطئ البحر، 
الت��ي  الفحو�س��ات  نتائ��ج  اأظه��رت 
اأجرته��ا بلدية غزة ووزارة ال�سحة 
و�سلط��ة ج��ودة البيئ��ة، اأن حت�سنًا 
ملحوظ��ًا ط��راأ على نظاف��ة وجودة 
بع��د  املدين��ة  بح��ر  �ساط��ئ  مي��اه 
التوق��ف ال�سط��راري ل�س��خ املي��اه 

العادمة لل�ساطئ.
واأف��ادت بلدي��ة غ��زة اأن��ه مت اأخ��ذ 
م��ن  خمتلف��ة  مناط��ق  م��ن  عين��ات 
�ساط��ئ بحر املدين��ة يف اأواخر �سهر 
ني�سان/ اإبري��ل املا�سي، ومت اإجراء 
ال�سح��ة  خمت��ر  يف  له��ا  الفح���س 
ال�سح��ة،  ل��وزارة  التاب��ع  العام��ة 
واأظه��رت النتائ��ج حت�سن��ًا ملحوظًا 
معظ��م  يف  املي��اه  ج��ودة  يف  ط��راأ 
مناط��ق �ساط��ئ بح��ر املدني��ة وفقًا 
للموا�سفات واملعاير الفل�سطينية. 

وبينت البلدية اأنها جتري بالتعاون 
م��ع وزارة ال�سح��ة و�سلط��ة ج��ودة 
البيئ��ة فحو�سات ب�س��كل دوري ملياه 
�ساط��ئ البح��ر للتاأك��د م��ن جودتها 
و�سحته��ا وعدم وج��ود ملوثات بها، 
الت��ي  واإع��الم املواطن��ني بالنتائ��ج 

تظهرها الفحو�سات.

جهود تجميلية عظيمة لبلدية غزة..

بحر غزة أخيرا.آمن ونظيف ووجه حضاري
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خان يون�س- الراأي
العائ��الت  لأح��دى  يك��ن  مل 
مراك��ز  اأح��د  يف  امل�ست�ساف��ة 
احلج��ر ال�سح��ي، اأن تتوقع باأن 
�سيف العائل��ة اجلديد �سي�سبح 
اأ�سغر م�ست�ساف يف ق�سم احلجر 
ال�سح��ي مبجم��ع نا�س��ر الطبي،  
ف�ساع��ات امل�س��اء الأوىل حملت 
عائل��ة  اىل  التفا�سي��ل  م��ن 
املواط��ن ) ح، ك ( م��ا جعل من " 
حممد " اأ�سغر من �سيم�سي فرتة 
احلجر ال�سح��ي برفقة والدته 
) ر، ك ( وجدته يف ق�سم العزل 

اخلا�س باملجمع.
اجراءات خا�سة

واأو�سح ع�س��و اللجنة ال�سحية 
الفنية ملواجهة جائحة كورونا 
د. رام��ي العبادل��ة، اأن ال�سي��دة 

احلج��ر  ف��رتة  مت�س��ي  ر،ك(   (
بع��د و�سوله��ا اىل  الح��رتازي 
رف��ح  مع��ر  ع��ر  غ��زة  قط��اع 
برفق��ة زوجه��ا ) ح،ك( وبناته 
الثالث،  وتتاب��ع �سحيا من قبل 
يف  املخت���س  الطب��ي  الطاق��م 
مرك��ز احلج��ر كحال��ة حمل يف 
مدته��ا الأخ��رة، و قدم��ت له��ا 
املق��ررة  الروتوك��ولت  كاف��ة 
طاق��م  تلق��ي  حلظ��ة  حت��ى 
لالأطف��ال  التحري��ر  م�ست�سف��ى 
وال��ولدة مبجمع نا�س��ر الطبي 
تقري��ر ع��ن احلال��ة م��ن اأطباء 
نق��ل  ب�س��رورة  احلج��ر  مرك��ز 
ال�سي��دة اىل امل�ست�سف��ى لإمت��ام 

الولدة .
واأ�س��اف د. العبادل��ة اأنه ووفق 
اجراءات نقل وعزل خا�سة مت 

و�س��ول ال�سي��دة اىل امل�ست�سفى، 
وا�ستقباله��ا والتعام��ل معه��ا من 
قبل طاقم طبي ومتري�سي على 
م��ن ال�ستع��داد  درج��ة كب��رة 
بكافة و�سائل الوقاية وباأدوات 
طبية تواج��دوا يف ق�سم العزل 
املجه��ز واملع��د �سلف��ا يف جمم��ع 
نا�سر الطبي حي��ث متت عملية 
الولدة ب�س��كل طبيعي واحلالة 
ال�سحي��ة لالأم والطف��ل ممتازة 
ج��دا، م�س��را اىل اأنه��ا �ستكم��ل 
 " وليده��ا  م��ع  احلج��ر  ف��رتة 
حمم��د " وبرفق��ة جدت��ه التي 
مت ا�ستدعائها ملرافقة ابنتها يف 

امل�ست�سفى .
اىل ذل��ك بني مدي��ر عام جممع 
نا�س��ر الطبي د. حمم��د زقوت، 
اأن ادارة املجم��ع و�سم��ن خط��ة 

الط��وارئ الفرعية املنبثقة عن 
خط��ة وزارة ال�سح��ة للط��وارئ 
وا�سح��ة  تف�سي��الت  ت�سمن��ت 
و�سيا�س��ات للتعام��ل يف مثل هذه 
احل��الت م��ن خ��الل تخ�سي�س 
ق�س��م متكام��ل للع��زل ال�سح��ي 
والرعاي��ة  اخلدم��ة  لتق��دمي 
لكاف��ة  التخ�س�سي��ة  ال�سحي��ة 
امل�ست�ساف��ني الذي��ن يحتاج��ون 
للمتابع��ة ال�سحي��ة، م�سرا اىل 
التحري��ر  م�ست�سف��ى  طاق��م  اأن 
ل�ستقب��ال  جهوزي��ة  عل��ى  كان 
واج��راء   ،) ر،ك   ( ال�سي��دة 
الولدة والطمئنان على �سحة 
و�سالم��ة املول��ود ووالدته التي 
وبناته��م  وزوجه��ا  له��ا  اأج��ري 
املخ��ري  الفح���س  الث��الث 
اخلا���س بفرو���س كورونا حيث 

كانت النتيجة �سلبية .

متابعة حثيثة
بدوره اأ�ساد والد الطفل ) ح،ك( 
باملتابعة احلثيثة واليومية من 
مبرك��ز  الطب��ي  الطاق��م  قب��ل 
الف��وري  وتوا�سله��م  احلج��ر 
املي��الد،  امل�ست�سف��ى لمت��ام  م��ع 
اأب��دى  اأن الطاق��م  م�سيف��ا اىل 
لدارة  الكافي��ة  اجل��دارة  م��ن 
مث��ل هذه احلال��ة الطارئة دون 
تاأخ��ر، كم��ا ونق��ل ع��ن زوجته 
مدى الهتم��ام والرعاية الذي 
تلقته يف امل�ست�سفى والتجهيزات 
املتكامل��ة الت��ي اأ�ساف��ت انطباع 
م��ن الر�س��ى والتقدير مل��ا يبذل 
من جهود عظيمة ومقدرة تقف 

خلفها وزارة ال�سحة .

مجمع ناصر الطبي يحتضن أصغر مستضاف 
في قسم الحجر الصحي



Aاألخــيرة l r a y  N e w s p a p e r

w w w . a l r a y . p s Thursday - 18 June 2020الخميس 26 شوال 1441هـ 18  يونيو  2020م

غزة- الراأي
�سوئي��ة  اإ�س��ارة  ُترك��ب  غ��زة،   بلدي��ة  نف��ذت 
خم�س�س��ة حلرك��ة امل�س��اة عل��ى �س��ارع الر�سي��د 
)البح��ر(،  بالقرب من الن��ادي البحري، لتنظيم 
احلرك��ة املرورية وت�سهيل عملي��ة قطع الطريق 

للم�سطافني.
وتك��ون الإ�س��ارة ال�سوئي��ة اجلدي��دة خ�س��راء 
اأم��ام حرك��ة املركبات ط��وال الوق��ت، ول تتغر 
اإل عند طل��ب امل�ساة قطع الطريق بال�سغط على 
ال��زر املوجود عل��ى الإ�س��ارة، فتتحول م��ن اللون 
الأخ�س��ر اإىل الأحمر اأم��ام حركة املركبات ومن 
الل��ون الأحم��ر اإىل الأخ�سر اأم��ام حركة امل�ساة، 
وخ��الل مدة زمنية حمددة تتح��ول الإ�سارة اإىل 
الل��ون الأخ�س��ر املتقطع مع اإ�س��دار �سوت لتنبيه 
امل�س��اة باقرتاب انته��اء الف��رتة املخ�س�سة لعبور 
امل�س��اة. يذكر اأن هذا النموذج هو الأول يف قطاع 
غ��زة ويف ح��ال اأثب��ت جناح��ه �سيتم تك��راره يف 
اأماكن اأخرى ت�سهد حرك��ة كثيفة للم�ساة وعدم 

تواجد ل�سرطة املرور.

بلدية غزة: تركيب 
إشارة ضوئية 

يتحكم بها المشاة 
على شارع البحر

غزة- ب�سام العطار- الراأي:
اأ�س��وة بباقي ال��وزارات واملوؤ�س�سات احلكومية، 
اأع��دت وزارة النقل واملوا�سالت يف غزة، خطة 
طارئ��ة للتعام��ل م��ع جائح��ة كورون��ا، و�سمن 
نط��اق اخت�سا�سه��ا، خا�س��ة مايتعل��ق بدخول 
ال�ساحنات التجارية وال�سيارات احلديثة، من 
معاب��ر قطاع غزة، ومامتثله م��ن م�سدر خطر 
لنق��ل املر���س لق��در اهلل اىل داخ��ل قط��اع 
غ��زة، خا�سة مع انت�سار ه��ذا الوباء يف الدول 

واملناطق املحيطة.
مدي��ر ع��ام �سلط��ة الرتخي�س بغ��زة م. خليل 
الزي��ان اأو�سح ل�"الراأي" اأن��ه ويف ظل جائحة 
ع��دة  املوا�س��الت  وزارة  اتخ��ذت  كورون��ا، 
اإج��راءات وق��رارات، وع��ززت م��ن مراقبته��ا، 
املواطن��ني،  �سال��ح  يف  جميع��ًا  ت�س��ب  والت��ي 
اليومي��ة  ومعامالته��م  مهامه��م،  وت�سهي��ل 

والعالقة منذ �سنوات.
ق��رار تخفي���س ر�س��وم الرتاخي���س للمركبات 
احلكومي��ة  اجله��ات  اأولي��ات  �سل��م  عل��ى  كان 
بدار�س��ة  ال��وزارة  اأو�س��ت  الت��ي  املخت�س��ة، 
الأم��ر مبا يعود بالإيجاب عل��ى كافة اأ�سحاب 
بح�س��ب  املحا�س��ر،  غ��زة  قط��اع  يف  املركب��ات 
الزي��ان، الذي اأو�سح اأن ر�سوم املركبات من نوع 
دي��زل اأ�سبح��ت من 2100 �سي��كل اىل 1500 
ق��رار  �سمله��ا  العمومي��ة  واملركب��ات  �سي��كل، 
التخفي�س عل��ى " منرة املرور" من 1250 اىل 
625 فق��ط، وكذلك تخفي�س ر�سوم املركبات 
العموم��ي الداخل��ي من نوع بنزي��ن حيث بلغت 
500 �سيكل بدًل من 1000 �سيكل ” كرت �سر 
”. الزي��ان اأك��د اأن هذه الق��رارات جاءت من 

باب دع��م املواطن وتعزيز �سم��وده، ولإتاحة 
الفر�س��ة اأمام ال�سائق��ني لت�سوي��ب اأو�ساعهم 
القانونية، من��ذ بداية هذا العام وحتى يومنا 

هذا.
النق��ل  وزارة  يف  الرتخي���س  قط��اع  رئي���س 
واملوا�سالت ح�سن عكا�سة، اأكد التزام الوزارة 
بقرار من��ع دخ��ول املركب��ات وامل�سطافني اىل 
�ساطئ ومتنزه ميناء غزة، حفاظًا على �سالمة 
املواطن��ني من فرو�س كورون��ا، وذلك بالتعاون 

مع جهاز ال�سرطة البحرية.

عكا�س��ة ب��ني ل�"ال��راأي" اأن ال��وزارة م�ستع��دة 
لإعادة فتح امليناء اأمام امل�سطافني من جديد، 
واأع��داد  بذل��ك،  الظ��روف  �سمح��ت  ح��ال  يف 
حم��ددة، واإج��راءات وقائية معين��ة، وح�سب 

تعليمات وزارة ال�سحة.
وفيم��ا يتعل��ق باإجراءات الوقاي��ة من فرو�س 
كورون��ا داخ��ل اأروق��ة ال��وزارة، اأو�س��ح مدير 
ع��ام �سلطة الرتخي�س بغ��زة م. خليل الزيان، 
اأن��ه مت توف��ر اأدوات لتعقي��م اأق�س��ام الوزارة، 
وتنظي��م عمل املوظف��ني واملراجعني، وحتقيق 

التباع��د الجتماع��ي بني املوظ��ف واملوظف، 
وبني املوظف واملواطن.

مدي��ر ع��ام املعاه��د واملدار���س ع��الء العك�س، 
�س��دد يف �سياق حديثه ل�"الراأي"، على �سرورة 
اإج��راءات  ال�سياق��ة  تعلي��م  مدار���س  اإتب��اع 
الوقاي��ة، واإل��زام املدر���س والطال��ب ارت��داء 
الكمام��ة والقف��ازات الطبي��ة، وحتقي��ق بيئة 
اآمن��ة داخل ه��ذه املعاه��د، وتعقي��م اأجهزتها 
وحوا�سيبها التي يت��م ا�ستخدامها من اأكرث من 
طال��ب، اإ     �ساف��ة لتخفي���س ع��دد الطلبة يف 

اجلل�سة الواحدة من 30 طالب اىل 10 طالب 
فق��ط، واحلف��اظ عل��ى م�ساف��ة م��رت اىل م��رت 

ون�سف بني طالب واآخر.
كم��ا يت��م متابعة تطبي��ق اإج��راءات ال�سالمة 
من كورون��ا يف كافة مراك��ز التدريب و�سركات 
ومعار���س  ال�سفري��ات  ومكات��ب  التاأج��ر 
ال�سي��ارات، �س��واء للعامل��ني فيه��ا، اأو م��ن قبل 
احت��كاك  بينه��م  يح��دث  الذي��ن  املواطن��ني، 

مبا�سر بهم ب�سكل يومي.
وح��ول طبيع��ة الإج��راءات التي يت��م العمل 
به��ا على املعاب��ر احلدودي��ة والتجاري��ة، اأكد 
مدي��ر ع��ام ال�س��وؤون الفني��ة يف وزارة النق��ل 

واملوا�سالت اأني�س عرفات، اأنه يتم تاأخر 
 اإدخ��ال الب�سائع وال�ساحنات مل��ا بعد ال�ساعة 
12 ظه��ًرا م��ن كل يوم، وذلك للبقاء يف فرتة 
التعقي��م قبل خروجها من �ساح��ات املعر اإىل 

داخل القطاع.
ال�سم��اح  قب��ل  ال�ساحن��ات  تعقي��م  يت��م  كم��ا 
الالزم��ة،  باملعقم��ات  غ��زة  لقط��اع  بدخوله��ا 
ويت��م فرز كافة اأن��واع الب�سائع وقط��اع الغيار 
ت�سلميه��ا  قب��ل  اأوثالث��ة،  ليوم��ني  وحجره��ا 

لأ�سحابها وبيعها داخل املحافظات.
وفيم��ا يتعل��ق باملركب��ات احلديث��ة الت��ي يتم 
اإدخالها عن طريق حاج��ز بني حانون "اإيرز" 
اأن طواق��م  يف �سم��ال القط��اع، ذك��ر عرف��ات 
الواقي��ة، تق��وم  ال�س��رتات  خا�س��ة ترتدت��ي 
تعقي��م  لعملي��ات  وم�ستنداته��ا  باإخ�ساعه��ا 
خا�س��ة، من الداخ��ل واخلارج، مب��ا يكفل قتل 
الفرو�س��ات الت��ي تاأت��ي م��ع ه��ذه املركب��ات، 

خا�سة فرو�س كورونا القاتل.

"النقل والمواصالت" .. جهود مضاعفة وإجراءات 
مشددة للوقاية من كورونا


