
غزة- �لر�أي
كثريً� م��ا حتول��ت �لأف��ر�ح �إىل �أتر�ح، 
��س��تهتار  و�لته��اين �إىل ماآ���ٍس، ب�س��بب 
ل �لتعبري عن فرحه بطريقة  �ساب ف�سّ
غ��ري م�سروعة وغ��ري م�ست�ساغ��ة، ذلك 
ه��و �لو�س��ع يف خمتلف �ملنا�سب��ات �لتي 
ت�سه��د �إط��اق �لر�سا�س م��ن �لأ�سلحة 
يف  �ملظاه��ر  معه��ا  فتتح��ول  �بتهاج��ا، 

بع�س �لأحيان، من تهان �إىل تعاز.

�ل�سارم��ة  �لتوجيه��ات  �لرغ��م  وعل��ى 
و�ل�س��ادرة مبن��ع ��ستخ��د�م �ل�سلح��ة 
و�إطاق �لأعرية �لناري��ة يف �ملنا�سبات 
�لعام��ة  �لثانوي��ة  كنتائ��ج  �ملختلف��ة 
و�لأفر�ح وخ��روج �لأ�س��رى من �سجون 
ه��ذه  �أن  �إل  �لإ�سر�ئيل��ي  �لحت��ال 
بع���س  ز�ل��ت قائم��ة يف  م��ا  �لظاه��رة 
عم��ا  قليل��ة  بوت��رية  ولك��ن  �لأحي��ان 
كان��ت يف �ملا�س��ي. �أ�ستاذ �لفق��ه �ملقارن 

باجلامع��ة �لإ�سامية يف غزة، د. ماهر 
�ل�سو�س��ي قال �إن �إط��اق �لنار بال�ساح 
وه��ي  مو�ط��ن  ثاث��ة  يف  �إل  يح��ل  ل 
�لدفاع عن �لنف�س وجمابهة �لحتال 
من خال �جلهاد يف �سبيل �هلل، وكذلك 
خال �لتدريب على ��ستخد�م �ل�ساح.

و�س��دّد �ل�سو�س��ي �أن ��ستخ��د�م �ل�ساح 
غ��ري  �لثاث��ة  �ملو�ط��ن  ه��ذه  غ��ري  يف 
جائ��ز �سرع��ا، حي��ث �أن كل �لعاق��ات 

و�ل�سحايا كانت نتيج��ة ��ستخد�مه يف 
غري حمله.

و�أو�س��ح �أن��ه ل ميك��ن لأي �ن�سان عاقل 
�أن يع��ر يف �أي منا�سب��ة ب��ن �لف��رح �أو 
�ل��رح باإط��اق �لن��ار، فح��الت �لفرح 
تتطلب �سك��ر� هلل بدل من �إطاق �لنار 
و�إه��د�ر �ملال وهذ� وجه �آخر من وجوه 

�لتحرمي لهذه �لظاهرة.
�له��و�ء  يف  �لن��ار  �إط��اق  �أن  ويوؤك��د 

�لت��ي  �جلاهلي��ة  �لع��اد�ت  م��ن  تع��د 
منظوم��ة  طري��ق  ع��ن  �إلين��ا  �نتقل��ت 
�لع��اد�ت و�لتقاليد �خلط��اأ �لتي و�سلت 

للمجتمعات �لإ�سامية.
وي�ستط��رد بقول��ه �إن��ه ل يوجد هناك 
وج��ه ح��ق مطلق��ا يف �إط��اق �لن��ار يف 
�ملنا�سبات باأي �سكل، لأن يف ذلك دللة 

على �جلهل، فيما يحا�سب 
وق��وع  ح��ال  يف  فاعل��ه 
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غزة- �لر�أي-�ألء �لنمر
متاع��ب  م��ن  كورون��ا  جائح��ة  ز�دت 
يع��اين  �ل��ذي  �لزر�ع��ي  �لقط��اع 
ج��ر�ء �لتعر���س للتقلب��ات �ملناخي��ة، 
وزي��ادة �ملناف�سة �خلارجي��ة، و�سعف 
ع��د�  �ملحلي��ة،  �ل�سيا�س��ات  تنفي��ذ 
�لإ�سر�ئيلي��ة  �ل�سلط��ات  حتك��م  ع��ن 
مب��و�رد ومعاب��ر قط��اع غ��زة و�ل�سفة 
�لغربية، و�رتباط �لقت�ساد و�ل�سوق 
�لحت��ال،  باقت�س��اد  �لفل�سطين��ي 
خا�سة فيما يتعل��ق مبدخات �لإنتاج 

وت�سريف �ملنتجات �لزر�عية.
ووف��ق وكي��ل وز�رة �لزر�ع��ة �إبر�هيم 
�لقدرة، قال خال لقاءه مع �ملوؤ�س�سات 
�لقط��اع  �إن  و�لإعامي��ة  �ل�سحفي��ة 
يتاأث��ر  مل  غ��زة  قط��اع  يف  �لزر�ع��ي 
لغاية �للحظ��ة نتيجة �نت�سار فريو�س 
�لزر�ع��ة و�سع��ت  و�أن وز�رة  كورون��ا، 
خطة �ل�ستجابة �لطارئة و�ل�سريعة 
يف  �ملمكن��ة  �مل��و�رد  وح�س��د  لتن�سي��ق 
مو�جه��ة خماط��ر �نت�س��ار �لفريو���س، 
وتاأثريه على �لأم��ن �لغذ�ئي يف قطاع 

غزة.
وب��ن �لق��درة �أن وز�رت��ه ناق�س��ت م��ع 
ذ�ت  و�جله��ات  �ملجتم��ع  موؤ�س�س��ات 
�لعاق��ة بالقط��اع �لزر�ع��ي، مق��رح 
خطة �ل�ستجابة �لطارئة و�ل�سريعة 
�مل��و�رد  وح�س��د  �جله��ود  لتن�سي��ق 
�ملمكنة يف مو�جه��ة �ملخاطر �ملحتملة 
لنت�سار فايرو���س كورونا على �لقطاع 

�لزر�عي. 
ولف��ت �أن �خلط��ة ته��دف �إىل تكثيف 
�لأم��ن  لتحقي��ق  �جله��ود  وتظاف��ر 
�لغذ�ئ��ي للمو�طن��ن يف قط��اع غ��زة، 
�حلالي��ة  �لظ��روف  ظ��ل  يف  وذل��ك 
لتد�عي��ات فريو���س كورون��ا، ويف ظ��ل 
ذ�ت  �ملج��اورة  �لبل��د�ن  يف  ي��دور  م��ا 
�لمكاني��ات �لعالي��ة، حي��ث يقع على 
عات��ق �ل��وز�رة، بالإ�ساف��ة لل��وز�ر�ت 
�ل�سل��ة  ذ�ت  و�ملوؤ�س�س��ات  �لأخ��رى 
ظ��ل  يف  م�سوؤولياته��ا  عن��د  �لوق��وف 
حمدودية �لمكانيات �ملتوفرة بكافة 

�أ�سكالها.
 و�أ�ساف �لقدرة :" ومن �أهم �لأن�سطة 
�لو�جبة للتدخ��ل يف �لقطاع �لزر�عي 
يف ظ��ل �لط��و�رئ، فعلى �سعي��د �ملز�رع 
�سم��ان �لنتاج و�لعم��ل بطريقة �آمنة 
لاأ�س��و�ق  �لو�س��ول  �سب��ل  وت�سهي��ل 
�ملركزي��ة وعلى �سعيد �لتجار، يتطلب 
ذل��ك تو�سي��ل �مل�ستلزم��ات �لزر�عي��ة 
للمز�رع��ن ل�سد �لعجز يف �ملخازن، �أما 
على �سعي��د �لأ�سو�ق �ملركزية، فيجب 
و�سم��ان  �لزر�عي��ة  �ملنتج��ات  توف��ري 
�لنق��ل �لآم��ن له��ذه �ملنتج��ات لتج��ار 
مر�قب��ة  �إىل  بالإ�ساف��ة  �لتجزئ��ة، 
تو�زنه��ا  عل��ى  و�حلف��اظ  �لأ�سع��ار 

�ل�سعري".
غ��زة  قط��اع  �أن  �إىل  �لق��درة  ولف��ت 
ي�ستهل��ك يومي��ًا من �خل�س��ار ما يقارب 
م��ن 1100 ط��ن، لفت��ًا �إىل �أن قط��اع 

غ��زة و�س��ل يف بع���س �ملحا�سي��ل �إىل 
�لكتفاء �لذ�تي بن�سبة 100%.

مخاطر محتملة
ويف ذ�ت �ل�سي��اق ع��ّر �لناط��ق با�س��م 
وز�رة �لزر�ع��ة �أده��م �لب�سي��وين عن 
وج��ود "تخ��وف من قب��ل �ل��وز�رة �إثر 
جملة م��ن �ملخاطر �ملحتمل��ة �لتي �إذ� 
حدث��ت �ست��وؤدي �إىل ع��دم �ل�سيط��رة 
عل��ى من��ع �لفريو���س يف قط��اع غ��زة 
و�نت�ساره، فالقط��اع �لزر�عي مبختلف 
جمالته من نبات��ي وحيو�ين و�سمكي 
مي��ّر بعدة مر�حل، بد�ي��ًة من مرحلة 
�إىل  و�س��وًل  و�لربي��ة،  �لإنت��اج 
�مل�ستهلك عر �أدو�ت �لنقل و�لتوزيع. 
وق��د تتعر���س �إح��دى ه��ذه �ملر�ح��ل 
�إىل �ملخاط��ر �ملحتمل��ة، كتعر�س �أحد 
�لعامل��ن يف �سل�سل��ة �لإنت��اج �لزر�عي 

لاإ�سابة بالفريو�س على حد قوله.
ومن جملة �ملخاط��ر �لتي حتدث عنها 
�لب�سي��وين �نت�سار �لفريو���س يف �ل�سلع 
�سي��وؤدي  م��ا  �ملوزع��ن،  ب��ن  �ملنقول��ة 
�إىل تو�سي��ع د�ئ��رة �ملخاط��ر �لتي من 
�ساأنه��ا �مل�ساهم��ة يف �نت�س��ار جائح��ة 
كورون��ا ب��ن �ملو�طن��ن، رغ��م تاأكيده 
عل��ى �تخ��اذ �ل��وز�رة كاف��ة �لتد�ب��ري 
و�لإج��ر�ء�ت �لوقائية خ��ال جميع 

�ملر�حل.
ويندرج قطاع �لغذ�ء، وفق �لب�سيوين، 
�سم��ن �لبنية �لتحتي��ة �حليوية، �إىل 

جان��ب �لرعاي��ة �ل�سحي��ة وخدم��ات 
�لط��و�رئ، ولك��ن تظ��ل ل��ه �لأولوي��ة 
باعتباره �سرط "�لبقاء"، حيث �أظهر 
وب��اء كورونا �أهمي��ة ��ستع��ادة مفهوم 
"�لأم��ن �لإن�س��اين" وركائ��زه �ل�سبع: 
و�لقت�س��ادي  و�ل�سح��ي  )�لغذ�ئ��ي 
و�لبيئ��ي  و�لجتماع��ي  و�ل�سيا�س��ي 
و�ل�سخ�س��ي(، و"كورون��ا رمب��ا يق��ذف 
بن�سف مليار �إن�سان �إىل �أتون �جلوع".

القطاع واألمن الغذائي
تفي��د �لح�سائي��ات �أن حو�يل 69% 
يعان��ون من �نع��د�م �لأم��ن �لغذ�ئي يف 
قط��اع غ��زة، منه��م %47 يعان��ون من 
�نعد�م �لأم��ن �لغذ�ئي �حلاد، و22% 

ب�سكل معتدل.
ويقول �ملخت���س يف �ل�ساأن �لقت�سادي 
تع��دُّ  حمي�س��ن،  تي�س��ري  م.  �لزر�ع��ي 
مناط��ق �ل�سلط��ة �لفل�سطينية من بن 
�ملناط��ق �لت��ي �سه��دت ن�سب��ة عالي��ة 
م��ن �نع��د�م �لأم��ن �لغذ�ئ��ي، ب�سب��ب 
و�لأزم��ات  �ل�سيا�سي��ة  �ل�سر�ع��ات 

�لقت�سادية خال عام 2019.
وي�سي��ف حمي�س��ن خ��ال ت�سريح��ات 
�سحفي��ة، ما يفاقم �لأزمة، �لتي تعود 
و�لعت��د�ء�ت  �حل�س��ار  �إىل  �أ�سا�س��ًا 
وقل��ة  �ل�سكاني��ة  و�لزي��ادة  �ملتك��ررة 
للنظ��ام  �له�س��ة  و�لركيب��ة  �مل��و�رد؛ 
�ل��ذي  �ملناخ��ي  �لتغ��ري  �لقت�س��ادي، 
�لزر�عي��ة،  �لرزنام��ة  عل��ى  يوؤث��ر 

�لتل��وث �لبيئ��ي، �أزمة �ملي��اه من حيث 
�لكم و�لن��وع، و�لزحف �لعمر�ين على 
ح�ساب �مل�ساحة �لزر�عية. من �ملرجح 
�أن وب��اء كورون��ا �س��وف يزي��د �لأم��ر 
�سوء�؛ فقد بدت تظهر موؤ�سر�ت �أولية 
و�جتاه��ات وميول غري م�سبوقة بفعل 
�لوباء و�لإجر�ء�ت �ملتخذة ملكافحته 

و�حلد من �نت�ساره.
وي�سري حمي�سن �إىل �أنه من جر�ء ذلك 
�سقط��ت م��ا ل يقل عن 53 �أل��ف �أ�سرة 
يف �لأر��س��ي �لفل�سطيني��ة �ملحتل��ة يف 
وهن �لفق��ر بعد فقد�ن م�س��در دخلها 
ب�سب��ب كورونا. من ذل��ك، تاأثرت �سبل 
�لعي�س �لزر�عي��ة، من حيث �نخفا�س 
�أ�سعار �ملنتج��ات �لزر�عية بعد توقف 
ت�سديره��ا لإ�سر�ئيل و�خلارج، عاوة 
على �سعوبة �حل�س��ول على �ملدخات 
�أن��ه  وي�س��ح  و�لأع��اف.  �لزر�عي��ة 
يخ�سى �أن��ه يف حال �أقدم��ت �إ�سر�ئيل 
عل��ى �لإغاق �ل�سامل �أن يتاأثر �ملو�سم 
�لزر�ع��ي �لث��اين )�أو�ئ��ل �أغ�سط���س( 
من حيث �ل�سماح بدخ��ول �مل�ستلزمات 
)�لب��ذور، معقم��ات �لرب��ة، �لأ�سمدة 

و�ملبيد�ت بكافة �أنو�عها،....(.
يذك��ر �أن �لق��درة �لإنتاجي��ة مل�سان��ع 
�مل�ستلزم��ات �لزر�عي��ة �نخف�س��ت �إىل 
%40، م��ا �أدى �إىل �إرتف��اع �أ�سعاره��ا 
و�أ�سعار تو�سيلها يف ظل �ل�سائقة �لتي 
يع��اين منه��ا �لتج��ار و�ملز�رع��ون على 

حد �سو�ء.

هل يتأثر القطاع الزراعي في قطاع غزة بجائحة كورونا؟
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غزة- خا�س �لر�أي
�أنه��ا  غ��زة  قط��اع  يف  �لزر�ع��ة  وز�رة  �أك��دت 
�إىل  �لو�س��ول  تعزي��ز  �إىل  جاه��دة  ت�سع��ى 
�لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية و�لبيئية 
للم��و�رد  �لأمث��ل  و�ل�ستغ��ال  �مل�ستد�م��ة 
وحتقي��ق �لأمن �لغذ�ئ��ي وتطوي��ر �لقت�ساد 
�لزر�ع��ي �ملقاوم و�مل�ساهم��ة يف حت�سن نوعية 

حياة �ملز�رعن.
وكي��ل وز�رة �لزر�ع��ة يف قطاع غ��زة �إبر�هيم 
�لق��درة ق��ال خ��ال جول��ة نظمته��ا وز�رت��ه 
�ل�سحفي��ة  �ملوؤ�س�س��ات  م��ن  لفي��ف  بح�س��ور 
�إىل  ت�سع��ى  �لزر�ع��ة  وز�رة  �أن  و�لإعامي��ة 
تر�سي��خ �أدبي��ات �لقت�س��اد �ملق��اوم من خال 
توف��ري  و�سيا�س��ة  �ل��و�رد�ت  �إح��ال  �سيا�س��ة 
م�ستلزم��ات �لإنت��اج، بالإ�ساف��ة لإطاق �سعار 

عام �لنهو�س بالقطاع �لزر�عي لعام 2020. 
و�سمل��ت جول��ة �ل�سحفي��ن خمت��ر�ت وز�رة 
�مل�س��ري  حمم��ود  �مل��ز�رع  و�أر���س  �لزر�ع��ة 
للفر�ول��ة  �ل�سياحي��ة  للمزرع��ة  بالإ�ساف��ة 

�ملعلقة يف بيت لهيا.

اكتفاء ذاتي
و��ستهل �لقدرة جول��ة �ل�سحفين و�ملوؤ�س�سات 
�لإنت��اج  كمي��ة  ع��ن  باحلدي��ث  �لإعامي��ة 
للمنتج��ات �لوطني��ة يف قط��اع غ��زة للمو�س��م 

.2019/2020
�أن مو�س��م �لزي��ت و�لزيت��ون يف قط��اع  وب��ن 
 ،100% غ��زة حق��ق �كتف��اء ذ�تي��ًا بن�سب��ة 
حيث ق��درت �مل�ساح��ات �ملزروعة من حم�سول 
�لزيت��ون يف قط��اع غزة بلغ��ت 40000 دومنًا 
زر�عي��ًا باإنت��اج 30000 ط��ن ) 6000 منه��ا 

للتخليل و�لباقي لإنتاج �لزيتون(.
وفيما يخ�س قط��اع �حلم�سيات بن �لقدرة �ن 

�مل�ساحة �ملزروعة من حم�سول �حلم�سيات بلغ 
35000 طنًا  باإنت��اج  زر�عيًا  20000 دومن��ًا 

للمو�سم �لزر�عي 2019/20020.
)�ملح�س��ول  �لفر�ول��ة  قط��اع  �أن  ولف��ت 
�لت�سدي��ري( بلغ��ت �مل�ساح��ة �ملزروع��ة من��ه 
بلغت 1750 دومنًا زر�عيَا منها 12 دومن معلق 
و�لباق��ي �أر�سي بق��درة �إنتاجي��ة 5200 طن، 
حيث مت ت�سدير حو�يل %60 من �ملح�سول.

وتط��رق �لق��درة �إىل �إنت��اج حم�س��ول �لب�س��ل 
و�ل��ذي حقق قطاع غ��زة �إكتف��اًء ذ�تيًا، حيث 
بلغ��ت �مل�ساح��ة �ملزروع��ة من��ه 3300 دومنًا 

زر�عيًا ينتج حو�يل 17000 طن.
ون��وه �إىل �أن حم�س��ول �لبطيخ وللع��ام �لعا�سر 
عل��ى �لت��و�يل يحقق قطاع غزة �إكتف��اًء ذ�تيًا 
%100 حي��ث بلغ��ت �مل�ساح��ة  من��ه بن�سب��ة 
�ملزروع��ة من��ه 4500 دومن بق��درة �إنتاجية 
�لزر�ع��ة  وز�رة  �إدخ��ال  بع��د  ط��ن   50000
لتقنية �لتطعيم و�لتي رفعت �لإنتاج و�جلودة 
و�حلد م��ن ��ستخ��د�م �ملبي��د�ت وطبق��ت على 

.2020 للعام  دومن   3000
وفيما يخ���س قطاع �للوزيات ق��درت �مل�ساحة 
و�لل��وز  و�مل�سم���س  �خل��وخ   ( م��ن  �ملزروع��ة 
�إنتاجي��ة  بق��درة  دومن   2400 و�لرق��وق( 
4280 طن، فيما بلغ قطاع �خل�سرو�ت بقدرة 
�إنتاجي��ة 400 �ألف طن، وي�سدر منها 55 �ألف 
ط��ن بقيم��ة 65 ملي��ون دولر يت��م ت�سويقه��ا 
للمحافظات �ل�سمالية، لفتًا �إىل �أن ��ستهاك 
�خل�س��رو�ت يف قط��اع غ��زة يبل��غ 1100 ط��ن 

يوميًا.

النهوض بالقطاع الزراعي
وكي��ل وز�رة �لزر�ع��ة يف قط��اع غ��زة تط��رق 
�إىل خط��ة وز�رته خال ع��ام 2020وحماور 

�لنهو���س بالقط��اع �لزر�عي من خ��ال تنفيذ 
�خلطة �لت�سغيلي��ة، وحتقيق �لأولويات و�لتي 
م��ن �أهمها تعزي��ز �سمود �ملز�رع��ن خا�سة يف 
�ملناط��ق �حلدودي��ة للقطاع من خ��ال تاأهيل 
�أر��س��ي �ملز�رع��ن، وحت�س��ن �سب��ل �لو�س��ول 
�إليه��ا، ومتك��ن �ملز�رعن م��ن �لو�س��ول مل�سادر 
�لطاق��ة و�ملياه من خ��ال توجي��ه �ملوؤ�س�سات، 
وتفعي��ل بر�م��ج �ل�سغ��ط و�ملنا�س��رة لت�سهي��ل 
و�سوله��م ملناطق �لعمل و�سمان عدم �لعتد�ء 

عليهم �سو�ء بر�س �ملبيد�ت �أو �إطاق �لنار.
و�أك��د �لق��درة �أن وز�رت��ه ت�سع��ى �إىل حت�س��ن 
�لأم��ن �لغذ�ئ��ي وزي��ادة �لإنت��اج و�لإنتاجية 
وحماي��ة �مل�ستهل��ك، وذلك من خ��ال �لتدخل 
يف جمالت �لإنت��اج �لنباتي و�حليو�ين بهدف 
متك��ن �مل��ز�رع م��ن تطبي��ق �أف�س��ل �ملمار�س��ات 
�لزر�عي��ة، و�س��ع خط��ة لتحدي��د �مل�ساح��ات 
�ملزروعة لبع���س �خل�س��ر�و�ت و�لتي يكون يف 

�إنتاجها فائ�س يف وقت ذروة �لإنتاج .

القطاع الحيواني والنباتي
وز�رت��ه  خط��ة  ع��ن  �لق��درة  حت��دث  وكم��ا 
بتنظي��م عملي��ة �حلج��ر �لزر�ع��ي م��ن خال 
توفري حمج��ر متكامل ي�سم��ل �ل�سق �حليو�ين 
�لرنام��ج  تنفي��ذ  يف  و�ل�ستم��ر�ر  و�لنبات��ي، 
�لد�ئ��م لتح�س��ن �ملو��سي )�أغن��ام و�أبقار( مع 
�سمان توفري �ملو�زن��ة �لازمة للقاحات ب�سكل 
م�ستم��ر، �إ�سافة للقيام باجل��ولت �لإر�سادية 
و�لن��دو�ت و�للقاء�ت بالتن�سي��ق مع �ملوؤ�س�سات 
�لدولية و�ملحلية، ومن خال و�سائل �لتو��سل 
�لزر�ع��ي  �لت�سني��ع  ورب��ط  �لجتماع��ي، 
و�ل�سناعات �لتحويلية �لقائمة على �ملنتجات 

�لزر�عية
�مل�ستد�م��ة  �لإد�رة  �لق��درة �ىل  كم��ا تط��رق 

للمو�رد �لطبيعي��ة )�لأر�س و�ملياه( من خال 
زي��ادة �ل�ستف��ادة م��ن مي��اه �ل��ري �ملعاجل��ة 
و�لتو��س��ل مع �جلامع��ات وت�سجي��ع �لباحثن 
�لدر��س��ات  لإج��ر�ء  و�ملخت�س��ن  و�خل��ر�ء 
�لعلمية و�لبحثية على �ملياه �ملعاجلة و�لبحث 
ع��ن متويل من خ��ال �ملانح��ن �أو �حلكومة �أو 
�ل��وز�رة لتغطية تكاليف �لأبحاث و�لدر��سات 

وتطبيق نتائجها على �أر�س �لو�قع.
وت�سع��ى �ل��وز�رة ح�س��ب �لق��درة �إىل م�ساري��ع 
�لطاقة �ملتج��ددة ح�سب توف��ر مبلغ �لتمويل 
وعدد �مل�ستفيدين و�لرويج لها لدى �ملنظمات 
�لأهلي��ة م��ن خ��ال �ل�ستف��ادة م��ن �لطاق��ة 
�ل�سم�سية لت�سغيل �لأ�سول �لزر�عية �ملختلفة 
وت�سجي��ع �لزر�عة �ملعزول��ة ملحا�سيل �خل�سار 
به��دف �حلف��اظ عل��ى �لرب��ة م��ن �لتده��ور 
وتر�سي��د ��ستهاك �ملاء و�ل�سم��دة و�ملبيد�ت 

�لكيماوية.
تطوير قطاعات 

و�أك��د �لق��درة �أن �ل��وز�رة ت�سع��ى جاهدة �إىل 
تاأهي��ل  �لزر�عي��ة  �لتحتي��ة  �لبني��ة  دع��م 
وتطوي��ر خمت��ر�ت وز�رة �لزر�ع��ة، وتطوير 
حمطات �لتجارب �لزر�عية و�مل�ساتل، و�إن�ساء 
وتطوير مفرخات لاأ�سماك �لبحرية وتطوير 
وحت�س��ن  غ��زة،  مدين��ة  يف  �ل�سم��ك  ح�سب��ة 
�لبني��ة �لتحتي��ة مل��ز�رع �لدو�ج��ن و�لأبق��ار، 
�ل�سمكي��ة  �ل��روة  قط��اع  دع��م  �ىل  �إ�ساف��ة 
)تاأهي��ل �لبيئ��ة �لبحري��ة، �ل�سي��د �لبح��ري 
و�ل�ستزر�ع �ل�سمكي( م��ن خال �إعادة تاأهيل 
�لبيئة �لبحري��ة ودعم �ل�سيادين و�لتخفيف 
م��ن معاناتهم ودعم قط��اع �ل�ستزر�ع �ل�سمكي 
وتطويره وزيادة �إنتاجيت��ه ، بالإ�سافة لن�سر 
�لوع��ي �لبيئي للحف��اظ على �لتن��وع �حليوي 
وتبن��ي �ملمار�سات �لزر�عي��ة �لآمنة من خال 
تبني �ملمار�س��ات و�لعمليات �لزر�عية �لتي من 

�ساأنها �ملحافظة عل��ى �سامة �لإن�سان و�لبيئة 
وزيادة �لإنتاجية.

محاور النهوض بالقطاع 
الزراعي

كم��ا حت��دث �لق��درة ع��ن �أه��م و�أب��رز حم��اور 
�لنهو���س بالقط��اع �لزر�ع��ي يف ع��ام2020 ، 
وت�سم��ل �ملح��ور �لرقاب��ي م��ن خ��ال مر�قبة 
�لنبات��ي  �لإنت��اج  وم�ستلزم��ات  مدخ��ات 
و�حلي��و�ين وت�سدي��د �لرقابة عل��ى �لأ�سمدة 
و�لرتق��اء  و�لتق��اوي،  و�لب��ذور  و�ملبي��د�ت 
�أ�سن��اف  و��ساف��ة  ور�أ�سي��ًا،  �أفقي��ًا  بالإنت��اج 
جديدة مثل �جلزر و�لكو�سا �ملعلقة و�لبازياء 
وحتدي��ث  �لدفيئ��ات  يف  و�لبامي��ة  �ملعلق��ة 
م�ستمر يف �أ�سناف بذور �خل�سرو�ت، و��ستزر�ع 
�ملناط��ق �ل�سرقي��ة وتوجي��ه �مل�ساري��ع نحوها 
و��ستخد�م �ملياه �ملعاجلة يف ��ستزر�ع �لأر��سي 
وكم��ورد جديد للمياه، �إ�سافة �إىل فتح �أ�سو�ق 
ت�سدي��ر  عل��ى  و�لعم��ل  للت�سدي��ر  جدي��دة 
��در م��ن قب��ل، وربط  منتج��ات جدي��دة مل ُت�سَ

�لقطاع �لزر�عي بالقطاع �ل�سناعي.
وب��ن �لق��درة �أن هناك جهود تب��ذل لتحديث 
منظوم��ة �لإنتاج �حلي��و�ين وتوجيه �مل�ساريع 
لتحدي��ث م��ز�رع �لدو�جن “كحظائ��ر مثالية 
م��زودة �لبطاقة �ل�سم�سي��ة” وتطوير قاعدة 
بيان��ات زر�عي��ة متط��ورة ومتقدم��ة يف قطاع 
غ��زة، يت��م فيه��ا تطبي��ق �لقاع��دة �لرقمي��ة 
وقو�ع��د �لبيان��ات �ل�ساملة جلمي��ع �ملز�رعن 
و�ملرب��ن وكذلك جلم��ع �مل�ساح��ات و�لأر��سي 
�ملحا�سي��ل  جلم��ع  غ��زة  قط��اع  يف  �لزر�عي��ة 
�حلقلية وخ�سو�س��ا �ملحا�سيل �ل�سر�تيجية 
و�لنخي��ل  و�حلم�سي��ات  �لزيت��ون  مث��ل 

و�خل�سرو�ت.

الزراعة بغزة: عام 2020 عام النهوض بالقطاع الزراعي
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غزة-�لر�أي-فل�سطن عبد �لكرمي
ي�سطحب بع�س �ل�سبان �أو ممن لديهم 
هو�ية تربية �لكاب و�لعتناء بها، 
كابهم عل��ى �ساطئ بحر غزة للتنزه 
م��ا لديه��ا م��ن مه��ار�ت  و��ستعر����س 
وق��در�ت، غ��ري �آبه��ن مب��دى خطورة 
�لأم��ر على �مل�سطافن �لذين يهربون 
من ح��ر منازلهم لا�ستجم��ام وق�ساء 

�أوقات جميلة.
��سطحاب �لكاب على �ساطئ �لبحر، 
�أث��ار غ�س��ب �لكث��ري م��ن �مل�سطاف��ن 
�لذي يعج بهم �ل�ساطئ يف ظل �رتفاع 
حر�رة �جلو، وهلع �لأطفال من روؤية 
�لكاب �لتي ت�سري بالقرب منهم، وهو 
م��ا يعكر �سفوه��م، فيدخلون يف نوبة 

بكاء م�ستمرة.
وموؤخ��ر�، �سه��د قط��اع غ��زة �نت�سار� 
د�خ��ل  �ل��كاب  تربي��ة  يف  كب��ري� 
�ملن��ازل، ورغب��ة �لكث��ري م��ن �له��و�ة 
�ل��كاب  بع���س  �قتن��اء  و�ل�سب��اب 
لديه��م، به��دف �لربي��ة �أو �لتج��ارة 

به��ا، حي��ث �أ�سبح��ت �ل��كاب تنت�سر 
باأنو�ع خمتلفة.

ترويع لألطفال
�أم حمم��د �ملدهون، تذه��ب با�ستمر�ر 
برفق��ة عائلته��ا �ىل �ساط��ئ �لبح��ر 
ع��ن  و�لروي��ح  �لرفي��ه  �أج��ل  م��ن 
�لنف���س خا�س��ة يف �ساع��ات �نقط��اع 
�لتيار �لكهربائ��ي، �إل �أنه ويف �إحدى 
�مل��ر�ت، �أث��ار حفيظته��ا م�سه��د روؤية 
�ل��كاب على �ساطئ �لبح��ر ومرورها 
ق��رب �ل�سغ��ار �لذين �سع��رو� بالذعر 

�ل�سديد.
 وتق��ول يف حديثه��ا ل�"�ل��ر�أي":" يف 
�إحدى �ملر�ت على �لبحر، مر بجانبنا 
�سبان ي�سطحب��ون كابا، �لأمر �لذي 
��سطرن��ا �ىل �ل�سر�خ عليهم من �أجل 
�لبتع��اد ع��ن �مل��كان، لأن �لأطف��ال 

دخلو� يف نوبة بكاء متو��سلة".
وتت�س��اءل �ملده��ون:" ه��ل جئنا �ىل 

�ساط��ئ �لبح��ر للرفي��ه ع��ن �لنف�س 
وتغيري �لأج��و�ء، �أم من �أجل �ل�سعور 

باخلوف و�لهلع "؟  
ول يتوق��ف �لأم��ر عل��ى ��سطح��اب 
ي�ستعر���س  حي��ث  فق��ط،  �ل��كاب 
�لبح��ر  عل��ى  ب�سيار�ته��م  �لبع���س 
ب�سرع��ة فائقة دون مر�ع��اة لوجود 
�أ�سخا���س كر يزدحم به��م �ل�ساطئ، 

من بينهم �أطفال يحتاجون لاأمان.

فوبيا الكالب
"�أب��و حم��زة" هو �لآخ��ر �أعرب عن 
��ستيائه م��ن ��سطحاب بع�س �ل�سبان 
لل��كاب �ىل �ساط��ئ �لبح��ر، مو�سحا 
�أن لدي��ه فوبي��ا م��ن روؤي��ة �ل��كاب، 

وي�سعر بال�سيق منها.
حدي��ث  يف  حم��زة  �أب��و  ويوؤك��د 
ينتابه��ا  فئ��ة  �أك��ر  �أن  ل�"�ل��ر�أي"، 
�خل��وف ه��م فئ��ة �لأطف��ال �ل�سغار، 
�ىل جانب �أن �لبع�س من هو�ة �قتناء 

�ل��كاب يقوم��ون بتغ�سي��ل �لكاب يف 
نف�س مكان ��ستجمام �مل�سطافن.

من جهته يوؤيد �أبو عدي م�ستهى قر�ر 
وز�رة �لد�خلية بغزة مبنع ��سطحاب 
�ل��كاب عل��ى �لبح��ر، موؤك��د� �أن هذ� 
�لأمر �سيء جد�، نظر� لأن �لبحر هو 
�ملتنف�س �لوحيد لأهايل قطاع غزة.

ويقول م�سته��ى يف حديث ل�"�لر�أي": 
رمب��ا نح��ن �ل�سب��اب نتحم��ل نوع��ا ما 
مرور �لكاب م��ن �أمامنا، ولكن هناك 
�ملئ��ات ب��ل �لآلف من �لعائ��ات منها 
�لن�س��اء و�لأطف��ال، ومنه��م �أ�سحاب 
�أمر��س مزمنة ومنهم من لديه فوبيا 

روؤية �لكاب".
ووفق ما ذكره فاإن �مل�سطافن هدفهم 
ه��و روؤي��ة �لبح��ر وتغي��ري �لأج��و�ء 
م��ع �أ�سره��م و�أطفالهم، ولي���س روؤية 
�حليو�ن��ات،  م��ن  وغريه��ا  �ل��كاب 
م��كان  وغريه��ا  لل��كاب  فهن��اك 

خم�س�س لها. 

منع اصطحاب الكالب
وعق��ب ��ستي��اء وغ�س��ب �لعدي��د من 
�لبح��ر،  �ساط��ئ  عل��ى  �مل�سطاف��ن 
غ��زة،  قط��اع  يف  �ل�سرط��ة  �أ�س��درت 
��سطح��اب  مبن��ع  يق�س��ي  ق��ر�ًر� 
�لعام��ة، وعل��ى  �ل��كاب يف �لأماك��ن 
ط��ول �ساطئ �لبح��ر. وق��ال �لناطق 
با�س��م �ل�سرط��ة �لفل�سطينية �لعقيد 
�ل�سرط��ة  �إن  �لبطنيج��ي:"  �أمي��ن 
�لفل�سطيني��ة ق��ررت من��ع ��سطحاب 
وعل��ى  �لعام��ة  �لأماك��ن  يف  �ل��كاب 
ط��ول �ساطئ �لبحر". و�أو�سح �لعقيد 
�لبطنيج��ي �أن �ل�سرط��ة ل��ن ت�سم��ح 
للمخالف��ن بتعك��ري �سف��و �مل�سطافن 
�لأماك��ن  ويف  �لبح��ر  �ساط��ئ  عل��ى 
�لعامة من خال ��سطحابهم للكاب.

�ل�سرط��ة  �أن  عل��ى  حديث��ه  يف  و�س��دد 
�ستعم��ل عل��ى توقي��ف �ملخالف��ن له��ذ� 
�لقر�ر، وم�سادرة �لكاب �لتي بحوزتهم 

وت�سليمها جلهة �لخت�سا�س.

بعد قرار الداخلية .. شاطئ غزة خال من الكالب



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

الخميس 11 ذو القعدة 1441هـ  02 يوليو  2020م
Thursday - 02 July 2020

تقرير

05 w w w . a l r a y . p s

غزة- �لر�أي-�ألء �لنمر
قط��اع  يف  �لفل�سطين��ي  �مل��ز�رع  ي�سك��و 
غزة من ملوحة �ملياه �لذي باتت تهدد 
�ملزروع��ات �لأ�سا�سي��ة وجعلها تو�جه 
تتعر���س  حي��ث  �لنقر����س،  خط��ر 
مئ��ات �لأ�سج��ار للجفاف و�مل��وت لأنها 
مل تع��د ق��ادرة عل��ى �حتم��ال زي��ادة 
مي��اه  يف  و�لن��ر�ت  �لأم��اح  ن�سب��ة 
�لآب��ار �جلوفية، ومن ه��ذه �ملزروعات 
ب��ات  حي��ث  و�حلم�سي��ات  �جلو�ف��ة 
َ�ب��ار  مبي��اه  ي�ستعين��ون  �ملز�رع��ن 

ملوحتها �أقل.
وتقوم �سلطات �لحت��ال �لإ�سر�ئيلي 
بعملي��ات قر�سن��ة مائي��ة، م��ن خ��ال 
بئ��رً� عل��ى   37 م��ن  م��ا يق��رب  حف��ر 
�حل��دود �ل�سمالي��ة و�ل�سرقية للقطاع 
كم�سائ��د مائية يت��م حفرها مبن�سوب 
�أقل من م�ستوى �خلز�ن �جلويف، و�لتي 
وف��ق طبيعته��ا �لن�سيابي��ة تتج��ه من 

�ل�سرق و�ل�سمال باجتاه غزة.
غ��زة  قط��اع  يف  �حلم�سي��ات  قط��اع 
وب�سبب ملوحة �ملي��اه تر�جع يف ن�سبة 

�مل�ساح��ات �ملزروعة، مم��ا �سيوؤثر �سلبًا 
على كميات �لإنتاج �ملتوقعة.

وي��زرع يف قطاع غزة ع��دة �أ�سناف من 
�حلم�سي��ات �أبرزها، �سج��رة �لرتقال 
باأ�سنافه��ا �ملختلفة، �لبوملي، �جلريب 
فروت، �سجرة �لليم��ون، و�أي�سا �سجرة 
�لكامنتين��ا باأنو�عه��ا، يف ح��ن تب��د�أ 
زر�ع��ة �أ�سج��ار �حلم�سي��ات م��ع مطلع 

�سهر �أبريل/ني�سان من كل عام.

20000 دونم
ويق��ول �إبر�هي��م �لق��درة، وكيل وز�رة 
قط��اع  يف  �لفل�سطيني��ة  �لزر�ع��ة 
�ملزروع��ة  �مل�ساح��ات  ع��دد  �إن  غ��زة، 
 20000 بل��غ  �ملثم��رة،  باحلم�سي��ات 
طن��ًا   35000 باإنت��اج  زر�عي��ًا  دومن��ًا 
 ،2019/20020 �لزر�ع��ي  للمو�س��م 
م�س��ددً� �أن وز�رت��ه "تق��ّدم كل �لدعم 
�لفل�سطين��ي،  للم��ز�رع  و�لت�سجي��ع 

حلماية �ملنتج �ملحلي". 
و�أ�س��ار �لق��درة �إىل �أن �ل��وز�رة متن��ع 
�حلم�سي��ات  م��ن  �سن��ف  �أي  ��ست��ري�د 

زر�عت��ه  يت��م  طامل��ا  �ملو�س��م،  خ��ال 
زي��ادة  يف  �أمل��ه  ع��ن  معرب��ًا  بغ��زة.، 
باحلم�سي��ات  �ملزروع��ة  �مل�ساح��ات 
�ل��ذي  �لأم��ر  �لقادم��ة،  �ل�سن��و�ت  يف 
ميّكنهم من ت�سدير ثمارها. ولفت �إىل 
�أن �لحت��ال �لإ�سر�ئيل��ي، من��ذ ع��ام 
2000، تتبع �سيا�سة ممنهجة لتدمري 
�لقط��اع �لزر�ع��ي بغ��زة، ب�س��كل عام، 

وقطاع �حلم�سيات ب�سكل خا�س.
وق��ال:" جّرف �لحت��ال �لإ�سر�ئيلي 
�آلف �لدومن��ات �ملزروعة باحلم�سيات 
من��ذ ع��ام 2000، كونه��ا كان��ت ت�سّكل 

م�سدر� للدخل للمز�رعن". 
وب��ّن �أن وز�رت��ه عمل��ت عل��ى �إع��ادة 
جمّرف��ة،  زر�عي��ة  �أر����سٍ  ��ست�س��اح 
و�إع��ادة زر�عته��ا م��ن جدي��د، لفتًا يف 
�أدت  �ملي��اه  ملوح��ة  �أن  ذ�ت��ه  �لوق��ت 
لر�ج��ع يف زر�عة �حلم�سي��ات؛ م�سريً� 
�إىل �أن �ل��وز�رة تعم��ل جاه��دة للتغلب 

على م�سكلة ملوحة �ملياه.
�ملي��اه ق�سي��ة  �أّن ملوح��ة  وح��ّذر م��ن 
قومي��ة ��سر�تيجي��ة ل مت���ّس فق��ط 

بامل�ساري��ع  مت���ّس  ب��ل  باحلم�سي��ات، 
�لزر�عي��ة برمتها يف �لقط��اع، مو�سحًا 
�أّن �لوز�رة تعم��ل على م�ساريع عديدة 

لتجاوز هذه �لأزمة قدر �لإمكان.

وضع كارثي
و�ق��ع �ملي��اه يف قط��اع غ��زة كارثي من 
حي��ث �لك��م و�لن��وع، �لأمر �ل��ذي دفع 
بع�س��ر�ت �ملز�رع��ن �إىل �لع��زوف ع��ن 
زر�عة بع�س �ملحا�سي��ل "�ل�سرورية"، 

نتيجة �حتياجها ملياه �ساحلة للري.
نائ��ب رئي�س �سلط��ة �ملياه يف غزة مازن 
�لبن��ا ق��ال �إن نح��و %90 م��ن �لآب��ار 
�جلوفي��ة �لت��ي ت��زود 2 ملي��ون ن�سمة 
يف قطاع غزة مبياه �ل�سرب ل تتطابق 
م��ع معاي��ري منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملية، 
مم��ا حد� ببع�س �لبلدي��ات �إىل �إغاق 
�لكث��ري م��ن ه��ذه �لآب��ار نظ��رً� ل�س��دة 

ملوحتها، وفق �لبنا.
وح�س��ب �لبنا ف��اإن قطاع غ��زة يحتاج 
ح��و�يل 180 ملي��ون م��ر مكع��ب مياه 
يف �لع��ام �لو�ح��د، يف ح��ن �أن ما يعود 

للخ��ز�ن �جل��ويف كم�س��ادر متجددة ل 
يتج��اوز 80 مليون مر مكعب يف �لعام، 
ويف ظ��ل هذ� �لعجز �لكب��ري ترز �أزمة 

�ملياه ب�سكل كبري يف ف�سل �ل�سيف.
ونّب��ه نائب رئي���س �سلطة �ملياه يف غزة 
يف ت�سريح��ات ل��ه، م��ن �أّن �لتباطوؤ يف 
حل �أزمة �ملياه يف قطاع غزة "�سيفاقم 
و�سيو��س��ل  �لفل�سطيني��ن،  معان��اة 
��ستم��ر�ر ��ستن��ز�ف �خل��ز�ن �جل��ويف، 
مما ي��وؤدي �إىل تد�خل مي��اه �لبحر يف 
�لقط��اع �ل�ساحلي وعملية �ل�سغط، من 
خ��ال ��ستخر�ج كميات كبرية من هذ� 
�خل��ز�ن، مقارنة بالتغذي��ة �لطبيعية 
�ملتج��ددة ل��ه"، لفت��ًا �إىل �أّن "تغذية 
�خل��ز�ن تت��م من خ��ال مي��اه �لأمطار 
 60 �إىل   50 ع��ن  تزي��د  ل  و�لت��ي 
ملي��ون م��ر مكع��ب �سنويًا، يف ح��ن �أّن 
�ل�ستخر�ج من ه��ذه �لآبار يكون �أكر 

باأربعة �أ�سعاف من هذ� �لرقم".
وينت��ج �لقط��اع �خلا���س م��ا يزي��د عن 
%80 من مياه �لتحلية �ملتاحة حاليًا 

يف غزة من �ملياه �جلوفية.

ملوحة المياه تهدد زراعة الحمضيات في غزة
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هي بلدة فل�سطيني��ة يف حمافظة طوبا�س تقع بن �لزبابدة 
وطوبا���س و�سري تقع على �سفح �جلب��ل �لأقرع و عدد �سكانها 
ح��و�يل )7(�آلف ن�سمة تقع على �خلط �ل�سرقي بن نابل�س 
وجن��ن ت�سته��ر بزر�ع��ة �أ�سج��ار �لزيتون به��ا بلدية وثاث 
مد�ر���س للذك��ور ومدر�ستن لاإناث، يبل��غ �رتفاعها عن �سطح 
�لبحر 716 مر من �أعلى نقطة لها مما يجعلها تطل �إطالة 
متمي��زة على �لبحر �لأبي�س �ملتو�سط غربا و جبل �ل�سيخ يف 

لبنان �سمال و جبال عجلون �سرقا. 
هذ� �ملوقع يجعل من قرية عقابا موئا للعديد ممن يطلبون 

�لهو�ء �لنقي و �لعليل يف ف�سل �لربيع و �ل�سيف.
طرقها �لد�خلي��ة معبدة ومن �أ�سهر �لعائات فيها )�أبوعّرة، 
�أبوغن��ام، �مل�س��ري، �لأزه��ري، �أب��و حم��دو �لقي�س��ي( �لذين 

ينحدرون جميعهم من �آل �أبو عرة..
 كم��ا يوج��د فيه��ا �لعديد م��ن �لأماك��ن �لأثرية �لت��ي تعود 
�إىل �لعه��د �لعمري و�لعهد �لروماين، تبل��غ �مل�ساحة �ملاأهولة 
بال�س��كان ح��و�يل 5 ك��م مرب��ع، وميت��از موق��ع ه��ذه �لقري��ة 
بالأحر��س �لتي حتيطها م��ن �لغرب و�جلنوب و�ل�سهول �لتي 

حتيطها من �ل�سرق

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية عقابا
 )طوباس(

غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
و�ملوؤ�س�س��ات  �ل��وز�ر�ت  بباق��ي  �أ�س��وة 
�لنق��ل  وز�رة  �أع��دت  �حلكومي��ة، 
طارئ��ة  خط��ة  غ��زة،  يف  و�ملو��س��ات 
للتعام��ل م��ع جائح��ة كورون��ا، و�سم��ن 
نط��اق �خت�سا�سه��ا، خا�س��ة م��ا يتعل��ق 
�لتجاري��ة  �ل�ساحن��ات  بدخ��ول 
و�ل�سي��ار�ت �حلديث��ة، م��ن معابر قطاع 
غ��زة، ومتمثلة م��ن م�سدر خط��ري لنقل 
�ملر���س ل ق��در �هلل �ىل د�خ��ل قط��اع 
غ��زة، خا�سة م��ع �نت�سار ه��ذ� �لوباء يف 

�لدول و�ملناطق �ملحيطة.
مدي��ر ع��ام �سلط��ة �لرخي�س بغ��زة م. 
خليل �لزي��ان �أو�سح ل�"�ل��ر�أي" �أنه ويف 
وز�رة  �تخ��ذت  كورون��ا،  جائح��ة  ظ��ل 
�ملو��س��ات ع��دة �إج��ر�ء�ت وق��ر�ر�ت، 
ت�س��ب  و�لت��ي  مر�قبته��ا،  م��ن  وع��ززت 
وت�سهي��ل  �ملو�طن��ن،  �سال��ح  جميع��ًا يف 
مهامهم، ومعاماته��م �ليومية و�لعالقة 

منذ �سنو�ت.
�لر�خي���س  ر�س��وم  تخفي���س  ق��ر�ر 
�أولي��ات  �سل��م  عل��ى  كان  للمركب��ات 
�لت��ي  �ملخت�س��ة،  �حلكومي��ة  �جله��ات 
�أو�س��ت �لوز�رة بد�ر�س��ة �لأمر مبا يعود 
بالإيج��اب على كاف��ة �أ�سحاب �ملركبات 
يف قطاع غ��زة �ملحا�سر، بح�سب �لزيان، 
�ل��ذي �أو�س��ح �أن ر�سوم �ملركب��ات من نوع 
دي��زل �أ�سبح��ت م��ن 2100 �سي��كل �ىل 
�لعمومي��ة  و�ملركب��ات  �سي��كل،   1500
" من��رة  �سمله��ا ق��ر�ر �لتخفي���س عل��ى 
فق��ط،   625 �ىل   1250 م��ن  �مل��رور" 
�ملركب��ات  ر�س��وم  تخفي���س  وكذل��ك 
�لعموم��ي �لد�خلي من ن��وع بنزين حيث 
بلغت 500 �سيكل بدًل من 1000 �سيكل 

�أن ه��ذه  �أك��د  ”. �لزي��ان  ” ك��رت �س��ري 
�لقر�ر�ت ج��اءت من باب دع��م �ملو�طن 
�لفر�س��ة  ولإتاح��ة  �سم��وده،  وتعزي��ز 
�أو�ساعه��م  لت�سوي��ب  �ل�سائق��ن  �أم��ام 
�لقانونية، من��ذ بد�ية هذ� �لعام وحتى 

يومنا هذ�.
رئي�س قطاع �لرخي���س يف وز�رة �لنقل 
و�ملو��س��ات ح�سن عكا�س��ة، �أكد �لتز�م 
�ملركب��ات  دخ��ول  من��ع  بق��ر�ر  �ل��وز�رة 
و�مل�سطاف��ن �ىل �ساط��ئ ومتن��زه ميناء 
غزة، حفاظًا عل��ى �سامة �ملو�طنن من 
فريو�س كورونا، وذلك بالتعاون مع جهاز 

�ل�سرطة �لبحرية.
�ل��وز�رة  �أن  ل�"�ل��ر�أي"  ب��ن  عكا�س��ة 
�أم��ام  �ملين��اء  فت��ح  لإع��ادة  م�ستع��دة 
�مل�سطاف��ن من جديد، يف ح��ال �سمحت 
حم��ددة،  و�أع��د�د  بذل��ك،  �لظ��روف 
وح�س��ب  معين��ة،  وقائي��ة  و�إج��ر�ء�ت 

تعليمات وز�رة �ل�سحة.
وفيم��ا يتعل��ق باإج��ر�ء�ت �لوقاي��ة من 
فريو���س كورون��ا د�خ��ل �أروقة �ل��وز�رة، 
�أو�سح مدير عام �سلطة �لرخي�س بغزة 
م. خلي��ل �لزي��ان، �أنه مت توف��ري �أدو�ت 
لتعقي��م �أق�س��ام �ل��وز�رة، وتنظيم عمل 

�ملوظف��ن و�ملر�جعن، وحتقيق �لتباعد 
�لجتماعي بن �ملوظف و�ملوظف، وبن 

�ملوظف و�ملو�طن.
ع��اء  و�ملد�ر���س  �ملعاه��د  ع��ام  مدي��ر 
حديث��ه  �سي��اق  يف  �س��دد  �لعك���س، 
ل�"�ل��ر�أي"، عل��ى �سرورة �إتب��اع مد�ر�س 
�لوقاي��ة،  �إج��ر�ء�ت  �ل�سياق��ة  تعلي��م 
و�إلز�م �ملدر�س و�لطالب �رتد�ء �لكمامة 
و�لقفاز�ت �لطبية، وحتقيق بيئة �آمنة 
د�خ��ل ه��ذه �ملعاه��د، وتعقي��م �أجهزتها 
وحو��سيبه��ا �لت��ي يت��م ��ستخد�مه��ا من 
�أك��ر من طالب، �إ�ساف��ة لتخفي�س عدد 

�لطلب��ة يف �جلل�س��ة �لو�ح��دة م��ن 30 
طال��ب �ىل 10 ط��اب فق��ط، و�حلفاظ 
عل��ى م�ساف��ة م��ر �ىل م��ر ون�سف بن 

طالب و�آخر.
�إج��ر�ء�ت  تطبي��ق  متابع��ة  يت��م  كم��ا 
�ل�سام��ة م��ن كورون��ا يف كاف��ة مر�ك��ز 
ومكات��ب  �لتاأج��ري  و�س��ركات  �لتدري��ب 
�ل�سفري��ات ومعار���س �ل�سي��ار�ت، �سو�ء 
للعامل��ن فيه��ا، �أو م��ن قب��ل �ملو�طن��ن، 
�لذي��ن يح��دث بينه��م �حت��كاك مبا�سر 

بهم ب�سكل يومي.
وح��ول طبيع��ة �لإج��ر�ء�ت �لت��ي يت��م 
�حلدودي��ة  �ملعاب��ر  عل��ى  به��ا  �لعم��ل 
و�لتجاري��ة، �أك��د مدي��ر ع��ام �ل�س��وؤون 
و�ملو��س��ات  �لنق��ل  وز�رة  يف  �لفني��ة 

�أني�س عرفات، �أنه يتم تاأخري 
 �إدخ��ال �لب�سائ��ع و�ل�ساحن��ات مل��ا بع��د 
�ل�ساع��ة 12 ظه��ًر� م��ن كل ي��وم، وذلك 
للبق��اء يف ف��رة �لتعقيم قب��ل خروجها 

من �ساحات �ملعر �إىل د�خل �لقطاع.
كم��ا يت��م تعقي��م �ل�ساحن��ات قب��ل �ل�سم��اح 
بدخوله��ا لقط��اع غ��زة باملعقم��ات �لازمة، 
ويت��م فرز كافة �أنو�ع �لب�سائع وقطاع �لغيار 
وحجره��ا ليوم��ن �أو ثاث��ة، قب��ل ت�سلميها 

لأ�سحابها وبيعها د�خل �ملحافظات.
وفيم��ا يتعل��ق باملركب��ات �حلديثة �لتي 
يت��م �إدخاله��ا ع��ن طري��ق حاج��ز ب��ن 
حان��ون "�إي��رز" يف �سم��ال �لقط��اع، ذكر 
تردت��ي  خا�س��ة  طو�ق��م  �أن  عرف��ات 
باإخ�ساعه��ا  تق��وم  �لو�قي��ة،  �ل�س��ر�ت 
وم�ستند�ته��ا لعملي��ات تعقي��م خا�س��ة، 
م��ن �لد�خ��ل و�خل��ارج، مب��ا يكف��ل قتل 
�لفريو�سات �لتي تاأتي مع هذه �ملركبات، 

خا�سة فريو�س كورونا �لقاتل.

"النقل والمواصالت" .. 
جهود مضاعفة وإجراءات مشددة للوقاية من كورونا
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غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
كورون��ا،  لفريو���س  �ملخيف��ة  �لتط��ور�ت 
دفع��ت وز�رة �لأوق��اف ول�س��وؤون �لدينية 
لت�سكي��ل خلي��ة ط��و�رئ عاجل��ة، ته��دف 
لو�س��ع خط��ة متكامل��ة للخ��روج م��ن هذه 
�لف��رة �حل�سا�سة، و�حلف��اظ على �سامة 
�ملو�طن��ن و�ملوظف��ن وكاف��ة �لعاملن يف 
وذل��ك  له��ا،  �لتابع��ة  و�مل�ساج��د  �ل��وز�رة 
�ملعني��ة  �ل��وزر�ت  كاف��ة  م��ع  بالتن�سي��ق 
وجهات �لخت�سا�س، وفق خطة متناغمة 
ومتنا�سب��ة تقوم على مب��د�أ �لعلم، وتتخذ 
قر�ر�ِته��ا وف��ق �لوقائ��ع �مليد�نية مبهنية 

عالية، وت�ستند �ىل �لقو�عد �ل�سرعية.
وكي��ل وز�رة �لأوق��اف و�ل�س��وؤون �لدينية 
هن��اك  �أن  �أك��د،  �لأغ��ا  �له��ادي  عب��د  د. 
حم��دد�ت رئي�سي��ة �نطلق��ت م��ن خاله��ا 
يف  �لديني��ة  و�ل�س��وؤون  �لأوق��اف  وز�رة 
غ��زة ملو�جهة جائحة كورون��ا، على ر�أ�سها 
�لتن�سيق �لكامل مع وز�رة �ل�سحة وتكامل 

�لأدو�ر، و�لث��اين �لتح��رك ب�س��كل متدرج 
�ملتغ��ري�ت  م��ع  يتنا�س��ب  مب��ا  ومت�ساع��د 
و�لتطور�ت عل��ى �أر�س �لو�ق��ع، مبا يوؤدي 

�ىل �تخاذ �لقر�ر �ملنا�سب.
�أم��ا �ملح��دد �لثالث كم��ا يق��ول �لوكيل يف 
�سي��اق حديث��ه ل�"�ل��ر�أي"، ه��و م�سارك��ة 
�أهل �لعلم و�لفتاء يف قطاع غزة يف كافة 
�ملوؤ�س�سات ذ�ت �لخت�سا�س، ملا لهم من دور 
خا���س ومه��م يف عملي��ة �تخ��اذ �لقر�ر�ت 
ودر��ستها مبا تتنا�سب وم�سلحة �ملو�طنن 

و�حلفاظ على �سامتهم.
رئي���س جلن��ة �لط��و�رئ يف وز�رة �لأوقاف 
و�ل�س��وؤون �لدينية من��ذر �لغماري، بن �أن 
هناك عمل للج��ان �ل�سابطة �لتي مهمتها 
تن�س��ب عل��ى �إر�س��اد �لنا�س عل��ى �سرورة 
�تب��اع �إر�س��اد�ت �ل�سام��ة د�خ��ل م�ساجد 
�لقط��اع، كالتباع��د بن �مل�سل��ن، و�إح�سار 
�لكمام��ة  و�رت��د�ء  �ل�س��اة،  �سج��ادة 
�لطبي��ة، م��ع �إعط��اء �لرخ�س��ة لل�س��اة 

باملن��زل خا�س��ة للمر�س��ى، وكب��ار �ل�س��ن، 
و�لذي��ن مناعتهم �سعيفة، وع��دم �إح�سار 
�لأطف��ال، ومن��ع ت�سغيل �مل��رو�ح كاإجر�ء 

وقائي ملنع �نت�سار �لفريو�س.
�ملو�طن��ن  عل��ى  تقت�س��ر  مل  �لإر�س��اد�ت 
فق��ط، ب��ل �سمل��ت �أي�س��ًا �مل��وؤذن و�لإم��ام 
�لإطال��ة  كع��دم  للخطب��اء،  بالإ�ساف��ة 
�لدرو���س  و�إقام��ة  �جلمع��ة،  خطب��ة  يف 
�لديني��ة وحلق��ات حتفي��ظ �لق��ر�آن وفق 
�سو�ب��ط �ل�سام��ة، و�لت��ي �سمل��ت �أي�س��ًا 
�ملنر و�ملتو�ساأ و�ل�سجاد و�أماكن �لأحذية 
و�أرف��ف �مل�ساحف و�لأب��و�ب و�ل�سبابيك، 
ون�سر لوح��ات �إر�سادية لتوعية �ملو�طنن 

حول �لأمر��س �ملعدية و�لفريو�سات.
جهود �لوز�رة تو�سعت جلملة من �حلمات 
�لدعوية �لإلكرونية، �سملت �لت�سجيات 
�ملرئية �لتي تدعم هذه �حلمات، وتوزيع 
مئ��ات �مل�ساح��ف عل��ى �لن��زلء يف مر�كز 
�ل�سج��ون،  د�خ��ل  و�لإ�س��اح  �لتاأهي��ل 

بالإ�ساف��ة ملر�ك��ز �حلج��ر �ل�سح��ي، كم��ا 
يو�س��ح ذلك مدي��ر عام �لوع��ظ و�لإر�ساد 

وليد عوي�سة ل�"�لر�أي".
�لتعلي��م مل يكن مبناأى عن خطة �لطو�رئ 
يف  �لأوق��اف  وز�رة  عليه��ا  �س��ارت  �لت��ي 
مدي��ر  �أك��د  حي��ث  كورون��ا،  مو�جه��ة 
ع��ام �لتعلي��م �ل�سرع��ي �سك��ري �لطوي��ل 
جدي��دة  �سيا�سي��ة  �عتم��اد  ل�"�ل��ر�أي"، 
ب�سب��ب  بع��د،  �لتعلي��م ع��ن  تعتم��د عل��ى 
توق��ف �لدر��سة ب�سكلها �لعتيادي د�خل 
وتطويره��ا  �لإ�سامي��ة،  �لكلي��ة  مق��ر�ت 
لت�سكل مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، حيث 
مت ت�سكي��ل 90 جمموع��ة م��ن جمموعات 
�لتدري���س، �سه��دت تفاعًا كب��ريً� من قبل 

�ملدر�سن و�لطلبة على حد �سو�ء.
�لأوق��اف،  وز�رة  يف  لل��زكاة  �لإد�رة  �أم��ا 
ومن��ذ �للحظ��ة �لأوىل لنت�س��ار فريو���س 
كورونا، ��ستجابت لن��د�ء ��ستغاثة لوز�رة 
�لتنمي��ة �لجتماعي��ة، حي��ث مت تق��دمي 

�لعديد م��ن وجبات �لطع��ام للم�ست�سافن 
يف مر�ك��ز �حلج��ر �ل�سح��ي، وتزويده��م 
مبي��اه �ل�سرب، كما يو�س��ح ذلك مدير عام 

�لزكاة �أ�سامة �سليم.
لل��زكاة  �لعام��ة  �لإد�رة  ��ستطاع��ت  كم��ا 
1500 ط��رد  يف وز�رة �لأوق��اف تق��دمي 
يحت��وي على م��و�د �سحي��ة لكاف��ة �لأ�سر 
�لذي��ن يت��م ��ست�سافته��م يف كاف��ة مر�كز 

�حلجر.
 11 تعط��ل  يف  ت�سبب��ت  كورون��ا  جائح��ة 
�أل��ف طال��ب وطالب��ة م�سجل��ن يف حلقات 
حتفي��ظ �لق��ر�آن �لك��رمي، ماح��ذ� بوز�رة 
�لأوق��اف �أن تتجه خلط��ط بديلة تعتمد 
عل��ى �لتو��س��ل �لجتماعي ع��ن بعد، لكن 
ه��ذه �لإج��ر�ء�ت تر�جع��ت عق��ب ق��ر�ر 
ب�سو�ب��ط  ولك��ن  �مل�ساج��د  فت��ح  �إع��ادة 
و�إج��ر�ء�ت وقائي��ة معين��ة مت �لإع��ان 
عنه��ا و�لت�سدي��د عليه��ا، و�حلدي��ث ملدير 

عام �لتحفيظ مازن �لنجار.

األوقاف.. إجراءات متكاملة وجهود مهنية في مواجهة كورونا
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هل اإلفراط في السكريات يؤثر على مناعتك؟

يع��د تقلي��ل تناول �ل�سك��ر �خلا�س 
ب��ك �سر�ًع��ا كب��رًي� و�لإق��اع عنه 
متاًم��ا �أك��ر �سعوب��ة، ل��ن يتمك��ن 
و�ح��د  ي��وم  ق�س��اء  م��ن  معظمن��ا 
ب��دون �سك��ر ، فاأح��د �لأ�سب��اب هو 
�مل�سنع��ة  �لأطعم��ة  م��ن   74٪ �أن 
حتت��وي على �سكر خمف��ي، وح�سب 
�ل�سك��ر  ف��اإن   health24 موق��ع 
ه��و كربوهي��در�ت ب�سيط��ة وياأتي 
يف �لعدي��د م��ن �لأ�س��كال �ملختلفة 
يف �أب�س��ط �أ�سكال��ه ، يطل��ق علي��ه 
و�ل��ذي   ، �لأحادي��ة  �ل�سكري��ات 

يت�سمن:
ب�س��كل  )يح��دث  1:�جللوك��وز 

و�لع�سائ��ر  �لفو�ك��ه  يف  طبيع��ي 
�لنباتية(.

ب�س��كل  )يح��دث  2:�لفركت��وز 
وبع���س  �لفاكه��ة  يف  طبيع��ي 
و�سك��ر  �جلذري��ة  �خل�س��رو�ت 

�لق�سب و�لع�سل(.
م��ع  )يتح��د  3:�جلالكت��وز 

�جللوكوز لتكوين �لاكتوز(.
يف ح��ن �أن ��ستهاك كمية �سغرية 
م��ن �ل�سك��ر كل ي��وم ل��ن يقتل��ك ، 
ف��اإن ��سته��اك �لكث��ري م��ن �ل�سكر 
�مل�س��اف ي�سعك يف خط��ر �لإ�سابة 
و  �لفتاك��ة،  �لأمر����س  ببع���س 
تو�س��ي منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملي��ة 

ب��اأن ل يزي��د ��سته��اك �لفرد من 
�ل�سكر يومًيا عن 10 ٪ من �إجمايل 

�ل�سعر�ت �حلر�رية �ليومية.

ويظ��ل �ل�س��وؤ�ل �ملعت��اد، ه��ل ميكن 
�أن يوؤدي حت��ّول �ل�سكر �لز�ئد �إىل 

حتطم جهاز �ملناعة لديك؟

هن��اك �عتق��اد �سائ��ع ب��اأن �ل�سكر 
وذل��ك   ، �ملناع��ة  جه��از  ي�سع��ف 
��ستناًد� ب�س��كل �أ�سا�سي �إىل در��سة 
ف��ى �ل�سبعينيات حيث ترع �لنا�س 
بال��دم قب��ل وبع��د تن��اول كمي��ات 
كبرية من �ل�سك��ر،  وجد �لباحثون 

�أن��ه بع��د جرعة كبرية م��ن �ل�سكر 
، كانت بع�س خاي��ا �لدم �لبي�ساء 
يف  عدو�ني��ة  �أق��ل  )�لع��دلت( 

تدمري �لبكترييا.

�لعتق��اد  ه��ذ�  ف��اإن   ، ذل��ك  وم��ع 
مبن��ي عل��ى �أ�سا���س ه���س حيث مل 
يت��م تك��ر�ر �لدر��س��ة �أو �سرحه��ا. 
تاحظ �أخ�سائية �لتغذية مونيكا 
ر�يناج��ل �أن��ه عل��ى �لرغم م��ن �أن 
تن��اول �ل�سكر قد ي�سع خايا �لدم 
�لبي�س��اء يف غيبوب��ة موؤقت��ة ، �إل 

�أنها �أكر تعقيًد� من ذلك:
وقالت: "�إن �لنظر �إىل طبق بري 

مليء بالعدلت يف غيبوبة ي�سببها 
�ل�سك��ر و�لق��ول �إن" تن��اول �ل�سكر 
يثب��ط �ل�ستجاب��ة �ملناعي��ة "ه��و 

تب�سيط مفرط".

و�أظه��رت در��سة حديث��ة �أجريت 
يف  �لإف��ر�ط  �أن  �لفئ��ر�ن  عل��ى 
��سته��اك �ل�سك��ر وتاأثري�ت��ه على 
ن��وع  عل��ى  يعتم��د  �ملناع��ة  جه��از 
ح��ن  يف  تقاتل��ه.  �ل��ذي  �خلط��اأ 
يب��دو �أن ��ستهاك �ل�سك��ر ي�ساعد 
�لفئر�ن يف �لتعايف م��ن �للتهابات 
يف  ف�س��ل  �أن��ه  �إل   ، �لفريو�سي��ة 

مكافحة �للتهابات �لبكتريية.

غزة- �لر�أي:
�أك��د وكي��ل وز�رة �لربية و�لتعلي��م يف غزة 
�لدكت��ور زياد ثابت، �لي��وم �لأحد، �أن خطة 
�لثانوي��ة  بامتحان��ات  �خلا�س��ة  �ل��وز�رة 
�لعام��ة م�ستم��رة عل��ى �أكم��ل وج��ه وب��دون 
م�ساكل، م�سريً� �إىل �أن جميع �للجان �لتزمت 

بالتعليمات.
ج��اء ذلك خ��ال جل�سة ��ستماع ل��ه عقدتها 
جلن��ة �لربي��ة و�لق�ساي��ا �لجتماعي��ة يف 
�ملجل�س �لت�سريعي �لفل�سطيني برئا�سة عبد 
�لرحم��ن �جلم��ل، وبح�س��ور كا م��ن �لنو�ب 
�سامل �سامة، ويو�سف �ل�سر�يف، وهدى نعيم.

وج��اءت �جلل�سة لاطاع عل��ى �أو�ساع وز�رة 
�لربية و�لتعلي��م وخا�سة م�سرية �متحانات 
�لثانوية �لعامة وق�سية �جلامعات ومو�سوع 

�أ�سحاب �لعقود يف �جلامعات.
و�لتعلي��م  �لربي��ة  وز�رة  �إن  ثاب��ت،  وق��ال 
طلب��ت من �جلامع��ات فتح ح�ساب��ات �لطاب 
"�مل��ودل"  �لتعلي��م �للك��روين  عل��ى نظ��ام 
�لي��ه  �لدخ��ول  ليتمكن��و�  به��م،  �خلا���س 
وتقدمي �لمتحانات، وعدم عرقلتهم ب�سبب 

فر�س دفع �لر�سوم.
و�أ�سار �إىل �أن �أغل��ب �جلامعات ر�عت م�سالح 
�لط��اب بال�ستم��اع لأو�مر �ل��وز�رة، منوها 

�إىل �أن بع�س �جلامعات رف�ست �لن�سياع.
�أ�سح��اب �لعق��ود يف  �أم��ا بالن�سب��ة ملو�س��وع 
�جلامع��ات، بن ثاب��ت �أنه مت ح�س��ر �لعقود 
�جلامع��ات  وخا�س��ة  �جلامع��ات  بع���س  يف 
�حلكومي��ة، ومناق�س��ة �ملو�س��وع م��ع �لأمانة 

�لعامة ملجل�س �لوز�رة.
وتابع وكي��ل وز�رة �لربي��ة و�لتعليم بغزة، 
قائ��ًا" مت مر��سل��ة ديو�ن �ملوظف��ن ووز�رة 

�ملالية بخ�سو�سهم".

ثابت: غالبية الجامعات راعت مصالح الطلبة في موضوع الرسوم
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غزة- �لر�أي
ح��و�دث  �إىل  �خلط��ورة  ببال��غ  �ملو�طن��ون  ينظ��ر 
�ل�س��ري �لت��ي وقع��ت موؤخ��رً� يف قط��اع غ��زة، و�سببت 
�لعام��ة  و�ملمتل��كات  �ملركب��ات  يف  ج�سيم��ة  �أ�س��ر�رً� 
و�خلا�س��ة باملو�طنن، ونتج عنها �لعديد من �لوفيات 
و�لإ�ساب��ات، م��ا ��ستدعى م��ن �سرطة �مل��رور لتكثيف 

حمات �ملتابعة وماحقة �ملخالفن.
وتعم��ل �سرطة �مل��رور بقطاع غ��زة رغ��م �لإمكانيات 
�ملتو��سع��ة جاهدة على تطوي��ر عنا�سرها و�أق�سامها 
بو��سط��ة ��ستخ��د�م �أجه��زة متط��ورة مث��ل �ل��ر�د�ر 
وكام��ري�ت �ملر�قب��ة يف �ل�س��و�رع، و�نظم��ة رقابي��ة 
�أخ��رى، للح��د م��ن �حل��و�دث �ملميت��ة، و�س��ط دعو�ت 
للمو�طنن ب�س��رورة �حر�م قو�عد �ل�سري و�للتز�م 

بالإر�ساد�ت و�لقو�نن �ملرورية.

نسبة طبيعية
�ملق��دم  �مل��رور  �سرط��ة  يف  �لط��رق  ح��و�دث  مفت���س 
حقوق��ي فهد ح��رب �أك��د �أن ن�سبة �حل��و�دث يف غزة 
طبيعي��ة مقارن��ة بالعام �ملا�س��ي، مبينن��ًا �أن ع�سر�ت 
�لوفي��ات و�مل�ساب��ن نتيجة حو�دث �ل�س��ري غالبيتهم 

من �لأطفال.

وع��ز� ح��رب �أ�سب��اب ح��و�دث �ل�س��ري �إىل �ل�سرع��ة 
�جلنوني��ة وع��دم �نتب��اه �ل�سائق��ن وتوخ��ي �حل��ذر 
�أثن��اء �لقي��ادة يف �ل�س��و�رع �ملكتظ��ة، م�س��ريً� �إىل �أن 
�سرطة �ملرور كثفت من تو�جدها يف �ملناطق �ملاأهولة 

و�ملزدحمة للحد من حو�دث �ل�سري.
وب��ن �لعقيد ح��رب �لأ�سب��اب �لتي تتخذه��ا �سرطة 
�مل��رور يف �لق�ساي��ا �لناجتة ع��ن ح��و�دث �لطرق من 
خ��ال حتقي��ق ومعاين��ة وفح�س فني مل��كان �حلادث، 
موؤكد� �أن �أهم �ل�سباب للحو�دث ناجتة عن �ل�سرعة 
�لز�ئ��دة وخا�س��ة يف �ل�س��و�رع �لرئي�سية ت�س��ادم �أو 

�نقاب �ملركبات. 
بالقو�ن��ن  �للت��ز�م  دون  �لقي��ادة  �أن  وذك��ر  كم��ا 
و�لأنظم��ة  �خلا�س��ة بامل��رور، وقي��ادة مركب��ة دون 
عي��وب  ووج��ود  قي��ادة،  رخ�س��ة  عل��ى  �حل�س��ول 
ميكانيكي��ة للمركب��ة و�ل�سكالي��ات �خلا�س��ة ببع�س 
�لطرق��ات يعد من �أهم �لأ�سباب �لتي توؤدي للحو�دث 
�ملروري��ة و�لتي تكر يف �سو�رع �لأحياء وخ�سو�سا يف 

حالت �لرجوع للخلف.
و�أو�سح �أن حلول �حلو�دث �ملرورية تتعلق باحلكومة 
و�ل�سائ��ق و�ولياء �لم��ور فدور �سرطة �مل��رور �تخاذ 
�لج��ر�ء�ت �لقانوني��ة م��ن خ��ال تطبي��ق �لقان��ون 

، حي��ث �أن قان��ون ع��ام 2000 ق��دمي وعط��ل ول بد 
م��ن تطوي��ره ، ولبد من وج��ود قو�ن��ن ر�دعة بحق 
�ملخالفن وفق �مل�سلحة �لعامة ، م�سيفا �أن �ل�سائق له 
دور كب��ري يف �حلد م��ن �حلو�دث �ملروري��ة من تطبيق 
و�لتام��ن و�سيان��ة  �لنظ��ام و�للت��ز�م بالرخي���س 

�ملركبة ب�سكل دوري.
ون��وه �لعقي��د ح��رب �أن م�سوؤولي��ة كب��رية تق��ع عل��ى 
عات��ق �أولي��اء �لم��ور، و�لتي تعت��ر ح��و�دث  �ل�سري 
معظ��م �مل�سابن من �لأطف��ال و�أعمارهم �سغرية وهم 
عر�س��ة للح��و�دث دون مر�فق��ة من �لأه��ل ، وكذلك 
�سماح �أولياء �لأمور لأولدهم بقيادة مركباتهم دون 
رخ�سة قيادة ، م�س��دد� �أن �سرطة �ملرور تعمل ب�سكل 
دوري عل��ى �لتوعي��ة و�لتثقي��ف �مل��روري م��ن خ��ال  
��سته��د�ف �سريح��ة كب��رية د�خ��ل �ملجتم��ع ، وعم��ل 
مطب��ات �سناعي��ة يف بع�س �ل�س��و�رع �لرئي�سية للحد 

من �حلو�دث.
�أن �سرط��ة �مل��رور ب��د�أت يف تنفي��ذ  و�أو�س��ح ح��رب 
خطته��ا لف�س��ل �ل�سي��ف و�لت��ي ترتك��ز عل��ى �نت�سار 
ومتابع��ة  �ل�ساحل��ي  �لر�سي��د  �س��ارع  عل��ى  �لعنا�س��ر 
�ل�سائق��ن و�ملخالف��ن، د�عي��ًا �ملو�طن��ن بالت�س��ال 
عل��ى رقم 177 �خلا�س ب�سرطة �ملرور عند �أي طارئ 

�أو وجود �زدحام مروري.

إجراءات جديدة
�إجم��ايل  �إّن  �مل��رور و�لنج��دة، قال��ت  �إد�رة �سرط��ة 
�لوفي��ات �ملُ�سجلة نتيجة حو�دث �ملرور يف قطاع غزة 
من��ذ مطل��ع �لعام �حل��ايل بلغ 26 حالة وف��اة، بينهم 

طفًا.  21
وذك��رت "�إد�رة �ملرور" يف ت�سريٍح لها �أنه، مت ت�سجيل 
5 وفي��ات منذ مطل��ع �سهر يونيو/حزي��ر�ن �جلاري 
نتيج��ة �حلو�دث �ملروري��ة، كان �آخرها ح��ادث �أم�س 
�خلمي���س بوفاة �أح��د �ملو�طنن على �س��ارع �لزهر�ء 

جنوب مدينة غزة يف حادث �سري ذ�تي.
وبّين��ت �أنها �ستّتخ��ذ �ملزيد من �لإج��ر�ء�ت للحّد من 
�حل��و�دث �ملروري��ة يف �لقطاع، د�عي��ًة �ل�سائقن �إىل 
�للتز�م بقو�ن��ن �ل�سري، ومر�ع��اة قو�عد �ل�سامة؛ 

حفاًظا على �أرو�ح �ملو�طنن.
و�أك��دت، �أنه��ا تّتخ��ذ �لإج��ر�ء�ت �لازم��ة للحّد من 
�حل��و�دث �ملروري��ة، �لت��ي كان��ت �ل�سرع��ة �لز�ئ��دة 
�ل�سب��ب �لرئي�س يف وقوعه��ا، بالإ�سافة �إىل �أن بع�س 

مرتكبي هذه �حلو�دث ل يحملون رخ�سة قيادة.

منذ مطلع العام الحالي بلغ 26 حالة وفاة

حوادث المرور، خطف األرواح من الطرقات 
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غزة- �لر�أي
�إىل  �لأف��ر�ح  حتول��ت  م��ا  كث��ريً� 
�أتر�ح، و�لتهاين �إىل ماآ�ٍس، ب�سبب 
��ل �لتعب��ري عن  ��ستهت��ار �س��اب ف�سّ
فرح��ه بطريق��ة غ��ري م�سروع��ة 
وغري م�ست�ساغ��ة، ذلك هو �لو�سع 
يف خمتل��ف �ملنا�سب��ات �لتي ت�سهد 
�إط��اق �لر�سا���س م��ن �لأ�سلح��ة 
�بتهاج��ا، فتتح��ول معه��ا �ملظاهر 
يف بع���س �لأحي��ان، من ته��ان �إىل 

تعاز.
وعلى �لرغم �لتوجيهات �ل�سارمة 
��ستخ��د�م  مبن��ع  و�ل�س��ادرة 
�لأع��رية  و�إط��اق  �ل�سلح��ة 
�ملختلف��ة  �ملنا�سب��ات  يف  �لناري��ة 
كنتائج �لثانوية �لعامة و�لأفر�ح 
�سج��ون  م��ن  �لأ�س��رى  وخ��روج 
�لحتال �لإ�سر�ئيلي �إل �أن هذه 
�لظاه��رة ما ز�لت قائمة يف بع�س 
�لأحيان ولك��ن بوترية قليلة عما 

كانت يف �ملا�سي.

حرام شرعًا
�أ�ست��اذ �لفق��ه �ملق��ارن باجلامع��ة 
ماه��ر  د.  غ��زة،  يف  �لإ�سامي��ة 
�لن��ار  �إط��اق  �إن  ق��ال  �ل�سو�س��ي 
ثاث��ة  يف  �إل  يح��ل  ل  بال�س��اح 

مو�ط��ن وه��ي �لدفاع ع��ن �لنف�س 
وجمابه��ة �لحت��ال م��ن خ��ال 
وكذل��ك  �هلل،  �سبي��ل  يف  �جله��اد 
خ��ال �لتدري��ب عل��ى ��ستخ��د�م 

�ل�ساح.
��ستخ��د�م  �أن  �ل�سو�س��ي  و�س��دّد 
�ملو�ط��ن  ه��ذه  غ��ري  يف  �ل�س��اح 
�لثاثة غ��ري جائز �سرع��ا، حيث 
�أن كل �لعاق��ات و�ل�سحايا كانت 

نتيجة ��ستخد�مه يف غري حمله.
و�أو�س��ح �أن��ه ل ميك��ن لأي �ن�س��ان 
عاقل �أن يع��ر يف �أي منا�سبة بن 
�أو �ل��رح باإط��اق �لن��ار،  �لف��رح 
�سك��ر�  تتطل��ب  �لف��رح  فح��الت 
هلل ب��دل من �إطاق �لن��ار و�إهد�ر 
�مل��ال وه��ذ� وج��ه �آخر م��ن وجوه 

�لتحرمي لهذه �لظاهرة.
ويوؤك��د �أن �إطاق �لن��ار يف �لهو�ء 
تع��د من �لع��اد�ت �جلاهلي��ة �لتي 
�نتقل��ت �إلينا ع��ن طريق منظومة 
�لع��اد�ت و�لتقالي��د �خلط��اأ �لت��ي 

و�سلت للمجتمعات �لإ�سامية.
وي�ستط��رد بقول��ه �إن��ه ل يوج��د 
هناك وجه ح��ق مطلقا يف �إطاق 
�لنار يف �ملنا�سبات ب��اأي �سكل، لأن 
يف ذل��ك دلل��ة على �جله��ل، فيما 
وق��وع  ح��ال  يف  فاعل��ه  يحا�س��ب 

�سحاي��ا بو�قع �لعت��د�ء باخلطاأ 
�أو �لقت��ل باخلطاأ وهي جرمية من 
وجهة نظر �ل�سرع ويعاقب عليها، 
ويحدد مقد�ر �لعقاب ما يحكم به 

�أهل �خلرة يف ذلك.

الداخلية  تحذر
وز�رة �لد�خلي��ة و�لأم��ن �لوطن��ي 
ويف ت�سريح��ات �سابق��ة ومتتالي��ة 
�ل�س��ادرة  �لتعليم��ات  �إن  قال��ت 
لكاف��ة �لأجهزة �لأمني��ة يف قطاع 
غ��زة و�ملتابع��ة للحال��ة �مليد�نية، 
تق��وم عل��ى من��ع �إط��اق �لن��ار من 
�أي مو�ط��ن مهم��ا كان��ت �ملنا�سب��ة 
�إط��اق  من��ع  �أو �حلج��ة، وكذل��ك 
�لن��ار م��ن رج��ال �لأم��ن و�ل�س��اح 
�لتنظيمي يف خارج �إطاره �لقانوين 

�مل�سموح به.
�أعط��ت  �أنه��ا  �لد�خلي��ة  ولف��ت 
تعليمات بالتعامل بكل قوة وحزم 
مع �أي �سخ�س �أو جهة تطلق �لنار 
ب�س��كل غ��ري قان��وين، مب��ا ي�س��كل 
�ملو�طن��ن،  حي��اة  عل��ى  خط��ر� 
ويب��ث �لقلق يف �ملجتمع، مهما كان 

�ل�سبب و�حلجة و�ملكان.
�ل�س��اح  ��ستخ��د�م  �أن  و�أك��دت 
و�إطاق �لنار يف �ملنا�سبات، ي�سكل 

جرمي��ة ُيعاق��ب عليه��ا �لقان��ون، 
مرتكبيه��ا،  حما�سب��ة  و�سيت��م 
و�تخاذ �ملقت�سى �لقانوين بحقهم، 
وم�سادرة �ل�س��اح �مل�ستخدم وفًقا 

للقانون.
ولفت��ت �أن �إط��اق �لن��ار يف �ملناط��ق 
�ملاأهول��ة بال�س��كان ول��و ب��دون �سرر 
يحا�س��ب علي��ه �لقان��ون، لأنه ميثل 
قلقا لل�سامة �لعامة، ويف حال وقوع 
�إ�سابات يتم �لتعامل ب�سكل خمتلف، 
ويف �إط��ار قان��وين متكام��ل، ي�سم��ل 
وم�س��ادرة  �لن��ار،  ملطلق��ي  �حلب���س 

�ل�ساح، ودفع غر�مة مالية.

تفعيل لإلجراءات
من جانبها قال��ت موؤ�س�سة �ل�سمري 
تنظ��ر  �أنه��ا  �لإن�س��ان،  حلق��وق 
بقل��ق �إىل ��ستم��ر�ر مظاه��ر �سوء 
��ستخ��د�م �ل�س��اح ووق��وع مزي��د 
من �ل�سحاي��ا يف �سفوف �ملو�طنن 
�ملو�طن��ن  لأرو�ح  مب��الة  دون 
وكر�مته��م، و�لتي تن��درج يف �إطار 
حالة فو�س��ي ��ستخ��د�م �ل�ساح، 
حي��ث �سجل��ت �ل�سم��ري يف �لآونة 
�لأخ��رية، وقوع ح��و�دث منف�سلة 
��ستخدم فيها �ل�ساح على خلفية 
و�سخ�سي��ة،  عائلي��ة  �سج��ار�ت 

�أ�سفرت عن ح��الت وفاة و��سابة 
عدد من �ملو�طن��ن، وذلك نتيجة 

�سوء ��ستخد�م �ل�ساح.
�ملوؤ�س�س��ة  ملتابع��ات  ووفق��ًا 
و�ملعلوم��ات �ملتوف��رة لديه��ا، فقد 
�ملا�سي��ة  �لأي��ام  خ��ال  �سج��ل 
�لعن��ف  ح��الت  م��ن  جمموع��ة 
�سحيته��ا  ر�ح  �ل�س��اح،  وفو�س��ي 
قتي��ل  ب��ن  �ملو�طن��ن  م��ن  ع��دد 
تل��ك  �أخره��ا  وكان  وجري��ح، 

�لهجمات �أم�س.
وع��رت موؤ�س�س��ة �ل�سمري حلقوق 
�لإن�س��ان ع��ن �أ�سفه��ا و��ستهجانها 
�جلر�ئ��م  له��ذه  �ل�سدي��د 
�ملت�ساع��دة، معترًة �إياها تهديًد� 
حقيقًي��ا لأمن و�سام��ة �ملو�طنن 
يف قط��اع غ��زة، مطالب��ًة �جلهات 
�حلومي��ة بغ��زة بالتحقيق �جلاد 
يف ه��ذه �لعت��د�ء�ت و�جلر�ئ��م، 
�جلن��اة  م��ع  �لته��اون  وع��دم 

وتقدميهم للعد�لة.
ح��د  و�س��ع  �س��رورة  �إىل  ودع��ت 
وتفعي��ل  �ل�س��اح  ل�ستخ��د�م 
�لهادف��ة  و�لتد�ب��ري  �لإج��ر�ء�ت 
وح�س��ر  �نت�س��اره  من��ع  �إىل 
��ستخد�م��ه م��ن قب��ل �ملكّلف��ن يف 

�إنفاذ �لقانون فقط.

إطالق النار.. سلوُك غير حضاري يحّول أفراحنا إلى أتراح
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�لقد�س �ملحتلة �لر�أي
يظن �لعدي��د من �لنا���س �أّن معاناة �لأ�سري 
يف �سجون �لحت��ال تنتهي حال خروجه 
من ب��ن ق�سبان �سجون��ه، وتن�سمه نفحات 
ب��اأّن  تخ��ر  �حلقيق��ة  �أّن  �إل  �حلري��ة، 
ف�س��وًل جدي��دة م��ن �ملعاناة وم��ن �لعذ�ب 
تب��د�أ م��ع �لأ�سري بع��د خروجه م��ن �لأ�سر 
بفع��ل عو�م��ٍل عدة م��ن �أبرزه��ا �لحتال 
و�سيا�ساته��ا �لأمني��ة �خلانق��ة، وكم��ا هي 
�حلال��ة  يف  بخ�سو�سيته��ا  دوم��ًا  �لقد���س 
�لفل�سطيني��ة، فاإّن لأ�س��رى �لقد�س ظروفًا 
�لع��ذ�ب  ثنائي��ات  م��ن  وف�س��وًل  خا�س��ة 

و�ل�سمود.
م��ا �أّن تنتهي مدة �عتقال �لأ�سري �ملقد�سي، 
�لت��ي تك��ون م�س��ددًة بالع��ادة، وذ�ت م��دٍد 
طويل��ة، وحت��ى تب��د�أ �سلط��ات �لحتال، 
وخمابر�ته بفر���س �لإجر�ء�ت �لعقابية 
على هذ �لأ�سري، لأهد�ٍف عدة منها تطبيق 
�سيا�سة كي �لوع��ي جتاه �ملقد�سين، و�لتي 
ته��دف لتحييده��م ع��ن �لقي��ام ب��اأي عمٍل 
م��ن �ساأنه تعزيز �ل�سم��ود، وتقوية �أو��سر 
خو���س  م��ن  ومتكين��ه  �ملقد�س��ي  �ملجتم��ع 

معركة �لبقاء و�لتجذر يف �لقد�س.
 تتن��وع تل��ك �لإج��ر�ء�ت �لعقابي��ة ب��ن 
و�قتح��ام  و�ل�ستدع��اء�ت،  �لإبع��اد، 
�لعتق��ال،  مبع��اودة  و�لتهدي��د  �لبي��وت، 
و�لتلويح ب�سحب ح��ق �لإقامة يف �لقد�س، 
ك�س��ر  �لحت��ال  م��ن  متو��س��ل  �سع��ٍي  يف 
عزمية �لأ�سرى �ملقد�سين، وخلق �سعورهم 

لديهم باأنهم وحيدون يف معركٍة خا�سرة.

 الحاج نهاد زغير والسعي 
لمنع الفرحة بشتى السبل

�حل��اج نه��اد زغ��ري �ب��ن �لبل��دة �لقدمي��ة، 
�لأق�س��ى  �مل�سج��د  ع��ن  �لد�ئ��م  و�ملد�ف��ع 
يف  �لريا�س��ي،  �لن��ادي  ومدي��ر  �ملب��ارك، 
جمعية برج �للقل��ق، و�لذي دفع 3 �سنو�ت 
م��ن عم��ره يف �سج��ون �لحت��ال، وبعد �أن 

حان��ت حلظة �لإفر�ج عنه م��ن �أمام �سجن 
4/5/2020، وخ��ال جتم��ع  جلب��وع يف 
�لأه��ل و�لأ�سدق��اء �أمام �ل�سج��ن، �أعادت 
�ل�سهي��وين  �لحت��ال  م��ن  خا�س��ة  ق��وة 
�عتقال��ه، و�حتجازه مل��دة 24 �ساعة، قبل 
�أن يتم �لإفر�ج عن��ه بقيوٍد م�سددة، ومنع 
للتو��س��ل مع و�سائل �لإعام، وعلى �لرغم 
للت�سيي��ق  �لحت��ال  حم��اولت  كل  م��ن 
�سلط��ات  تكت��ِف  مل  نه��اد.  �حل��اج  عل��ى 
 19/5/2020 فف��ي  بذل��ك،  �لحت��ال 
�أب��و  �أحم��د  م��ن:  كًا  �لحت��ال  �عتق��ل 
�هلل  وعب��د  �جل��ولين،  وحمم��د  غز�ل��ة، 
�جل��ولين، و�أدهم �لزع��ري، ور�ئد زغري، 
وه�سام �لب�سيت��ي، وحممد �لدقاق، بحجة 
م�ساركته��م يف حف��ل ��ستقب��ال �حل��اج نهاد 
زغ��ري لدى �لإفر�ج عن��ه. وعلى �لرغم من 
ذلك فقد و��سل �حلاج نهاد ما كان عليه من 
تلبيٍة لند�ء �لأق�سى، يف كل ظرف يتطلب 
 22/5/2020 وبتاري��خ  �إلي��ه،  �لنف��ري 
�عتق��ل �لحتال �حلاج نه��اد لدى توجهه 
ل�س��اة �لفج��ر يف ب��اب �لأ�سب��اط، وبع��د 
�عتقال��ه مل��دة 48 �ساع��ة، مت �حلكم عليه 

باحلب�س �ملنزيل ملدة 6 �أّيام.

 عنان نجيب وجحيم اإلبعاد 
المستمر عن مدينته 

الحبيبة
يف �س��ارع �ل��و�د يف �لبلدة �لقدمي��ة، وعلى 
بع��د �أمت��اٍر قليل��ة م��ن �مل�سج��د �لأق�س��ى 
�ملب��ارك، ن�ساأ عن��ان جنيب )�أب��و عي�سى(، 
ويف ح��ار�ت �لبل��دة �لقدمي��ة ترب��ى عل��ى 
�لأق�س��ى.  يف  و�لرب��اط  �لقد���س،  ح��ب 
ب��د�أت رحل��ة عن��ان جني��ب م��ع �لعتقال 
و�لأ�س��ر، يف �لع��ام 2010، عندما �عتقلته 
�سلط��ات �لحتال �ل�سهي��وين، ووجهت له 
تهم��ة قي��ادة �حل��ر�ك �ل�سعب��ي �ل�سبابي 
يف �لقد���س، ودف��ع �أب��و عي�س��ى ب�سبب تلك 
�لته��م 5 �سن��و�ت م��ن عمره، تنق��ل خالها 

ول��دى  �ملختلف��ة،  �لحت��ال  �سج��ون  يف 
�لإف��ر�ج عن��ه يف �لع��ام 2015، وبع��د �أن 
بل��غ �ل�س��وق �إىل �لقد���س يف عن��ان مبلغه، 
�أ�س��درت خماب��ر�ت �لحت��ال �ل�سهيوين 
ق��ر�رً� باإبع��اد عن��ان جني��ب ع��ن �لأق�سى 
مل��دة 5 �سه��ور، �أتبعتها ب6 �سه��ور، ليق�سي 
ع��ن  بعي��دً�  �ل�سن��ة  قر�ب��ة  عي�س��ى  �أب��و 
�لقد���س، وع��ن عائلته، وعن م�س��در رزقه، 
مبع��دً� يف بل��دة �لعيزري��ة �لو�قع��ة �سرق 
�لقد�س، و�لت��ي يتخذها �لحتال كمنفى 

للمبعدين عن �لقد�س، من �أهلها.
مل تتوق��ف معان��اة عنان جني��ب هنا، ففي 
�قتحم��ت   10/6/2020 ي��وم  �سب��اح 
خمابر�ت �لحتال منزل �أبو عي�سى، ومت 
�عتقال��ه لع��دة �ساعات، لتع��اود خمابر�ت 
�لحت��ال �إبع��اد �أب��ي عي�سى ع��ن �لقد�س 
ملدة 6 �سهور، مع فر�س قيود م�سددة عليه، 

ورقابة من خمابر�ت �لحتال.
خ��ال لقائ��ه قب��ل ع��دة �سن��و�ت باإحدى 
وكالت �لأنباء �لعربية، عّر عنان جنيب 
عن عاقت��ه بالقد�س قائ��ًا: " �لقد�س ل 
تعن��ي لنا م��كان لل�سك��ن.. �لقد���س �أية يف 
�لقر�آن �لكرمي و�لبع��د عنها كاأنه بعد عن 

�لقر�آن �لكرمي".

 ماجد الجعبة وسرقة أحالم 
الطفولة

يف ح��ار�ت �لبل��دة �لقدمي��ة و�أزقته��ا ن�س��اأ 
�حلاج ماجد �جلعبة، يف طريق �لو�د �لذي 
ل يبع��د �س��وى �أمت��اٍر قليلة ع��ن �لأق�سى، 
ول��د �جلعبة يف �لع��ام 1980، وم��ا �أن بلغ 
�لثامنة ع�سرة من عمره حتى بد�أ م�سو�ره 
يف �لأ�س��ر و�لت�سحي��ة يف �سبي��ل �لأق�سى، 
�عتقلت��ه   1998 �لع��ام  فف��ي  و�لقد���س، 
تبعه��ا  �سهري��ن،  مل��دة  �لحت��ال  �سلط��ات 
�عتق��اٌل مل��دة 6 �سه��ور، ويف �لعامي 2004 
مل��دة  �عتقال��ه  �لحت��ال  �أع��اد  و2010 
�سنت��ن و4 �سهور، وكان �جلعبة على موعٍد 

يف �لع��ام 2013 مع �أط��ول و�أق�سى جتربة 
�عتقال، حيث �ُسجن مل��دة 3 �سنو�ت ون�س، 
كاد �أن يفق��د ب�س��ره خالها حن مت عزله 

يف ظروٍف قا�سية ملدة 6 �سهور.
م��ن  �ملوجه��ة  �جلاه��زة  �لته��م  تنوع��ت 
خمابر�ت �لحت��ال للحاج ماجد �جلعبة 
ب��ن �لنتماء حلركة �ملقاوم��ة �لإ�سامية 
�سب��اب  لتنظي��م  و�لنتم��اء  )حما���س(، 
�ل��ذي  �لوهم��ي  �ملُ�سم��ى  ذ�ك  �لأق�س��ى، 
�خرع��ه )�ل�ساب��اك( لياح��ق ويحاك��م 
ع��ن  ويد�ف��ع  ير�ب��ط  م��ن  كل  مبوجب��ه 
مت  م��ن  جمم��ل  وبل��غ  �لأق�س��ى،  �مل�سج��د 
حماكمته��م حت��ت ه��ذ� �لبند ح��و�يل 13 

�سابًا من �سباب �لقد�س.
 وعن��د �حلديث ع��ن �لإبعاد ع��ن �لقد�س، 
م��ن  ماج��د  فاحل��اج  �لأق�س��ى،  و�مل�سج��د 
�أو�ئ��ل م��ن �أبعدهم �لحتال ع��ن �مل�سجد 
�أ�س��در   2005 �لع��ام  فف��ي  �لأق�س��ى، 
�لحت��ال �ل�سهي��وين �أم��رً� باإبع��اد ماجد 
�جلعبة ع��ن �مل�سجد �لأق�س��ى ملدة عامن، 
قائ��د  م��ن  وبق��ر�ٍر   12/5/2008 ويف 
�جلبه��ة �لد�خلي��ة يف جي���س �لحت��ال، 
�آن��ذ�ك، )يئ��ري ج��ولن( مت �إ�س��د�ر قر�ٍر 
باإبع��اد �جلعب��ة عن �مل�سج��د �لأق�سى ملدة 

�سهور.  6
ماج��د  �حل��اج  ��ستدع��اء�ت  �إح��دى  يف   
�ملتكررة ل��دى خمابر�ت �لحت��ال، �أبلغه 
ي�سمح��و�  مل  باأّنه��م  �لحت��ال  �ساب��ط 
ل��ه بالبق��اء يف �لقد���س، وه��ذ� م��ا مت يف 
�سلط��ات  �أبع��دت  11/4/2017، حينم��ا 
�لحت��ال �جلعب��ة مل��دة �سهر ع��ن مدينة 
كان  �لأغ��رب  �لإبع��اد  ولك��ن  �لقد���س، 
ذل��ك �ل��ذي تعر���س ل��ه �حل��اج ماج��د يف 
ق��ر�ر  �س��در  حينم��ا   ،  25/3/2019
باإبع��اد �جلعبة ع��ن �لقد�س مل��دة 6 �أ�سهر، 
ومنع��ه من دخول �ل�سف��ة �لغربية كذلك، 
وت�سليم��ه خريطًة تت�سم��ن �أماكنًا وطرقًا 
ل��ه  ي�سم��ح  �ملحت��ل،  �لد�خ��ل  يف  حم��ددة 
بالتنقل فيها، وحتديد �إقامته بالعيزرية، 

مع �لإجر�ء�ت �مل�سددة �ملتمثلة باملد�همة 
هن��اك  �مل�ستاأج��ر  ملنزل��ه  يومي��ة  �ل�سب��ه 
للتاأك��د م��ن وج��وده يف �لبيت، وم��ا �أّن �أمت 
مت  حت��ى  �إبع��اده،  م��دة  �جلعب��ة  ماج��د 

جتديدها ل3 �أ�سهر �أخرى.

 سرقة أحالم الطفولة
ف��رة  وخ��ال   2/6/2020 �سب��اح 
�لحتف��ال بعي��د �لفط��ر، د�هم��ت ق��و�ت 
�لحتال منزل ماج��د �جلعبة، يف �لبلدة 
�لقدمية، وبعد �ساعاٍت من �لتفتي�س، �سادر 
عنا�سر خمابر�ت �لحتال مبلغًا من �ملال 
جمعه �أطف��ال ماجد �جلعبة �ل�خم�سة من 
عيدياته��م، يعل��ق �حل��اج ماجد عل��ى هذ� 
�حلادث قائًا "�إّنهم ل يريدون �حلياة ول 
�أّي مظهر من مظاهرها يف �لقد�س"، " حتى 

�أحام �لأطفال مل ت�سلم منهم".

 هم فرسان القدس 
هل يخوضون معركتها 

لوحدهم؟
�ملقد�سي��ن  �لأ�س��رى  معان��اة  تتوق��ف  ل 
�لحت��ال،  ظل��م  م��ن  يقا�سون��ه  م��ا  ع��ن 
م��ن  يعان��ون  �ملحرري��ن  �لأ�س��رى  فمعظ��م 
عنه��م،  �لإف��ر�ج  بع��د  �أعماله��م  فق��د�ن 
فبع���س �جلهات �لت��ي يعمل��ون لديها تقوم 
بف�سله��م م��ن �لعم��ل، �أو رف���س ت�سغيله��م 
بحجة )�ل�سجل �لأمن��ي( لدى �لحتال، 
خال��ه  متن��ع  �ل��ذي  �لوق��ت  ذ�ت  يف 
�سلط��ات �لحت��ال و�س��ول �أّي مبال��غ لهم 
�ل�سلط��ة  م��ن  �لأ�س��رى  خم�س�س��ات  م��ن 
ينتم��ون  �لت��ي  و�لف�سائ��ل  �لفل�سطيني��ة، 
له��ا، مما ي�س��ع �مل�سوؤولي��ة �أم��ام �ملقد�سين 
و�لعامل��ن للقد���س، لل�سعي لدع��م وتعزيز 
�سمود هوؤلء �لرجال �لذين ق�سو� زهر�ت 
ليبق��ى  �لحت��ال  �سج��ون  يف  �أعماره��م 
�سوت �حلياة، وقنديل �ل�سمود م�سرجًا يف 

حار�ت �لقد�س، وباحات �لأق�سى.

أسرى القدس.. حكاية معاناة متجددة
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غزة- �لر�أي
�أ�سدر وكيل وز�رة �لد�خلية و�لأمن 
�لوطن��ي �لل��و�ء توفي��ق �أب��و نعي��م، 
تعميم��ًا ب�س��اأن �إط��اق �لن��ار خ��ارج 

�إطار �لقانون.
و�أك��د �لل��و�ء �أب��و نعي��م يف ت�سري��ح 
و�س��ل "�ل��ر�أي" ن�سخ��ة من��ه، عل��ى 
ت�سدي��د �إج��ر�ء�ت �ملحا�سب��ة ل��كل 
م��ن ي�ستخ��دم �ل�س��اح خ��ارج �إط��ار 
�ل�سج��ار�ت  يف  �س��و�ء  �لقان��ون، 
موجًه��ا  �ملختلف��ة،  �ملنا�سب��ات  �أو 
�إىل  و�ل�سرط��ة  �لأمني��ة  �لأجه��زة 
تكثيف �ملتابعة و�تخاذ �لإجر�ء�ت 

�لازمة بهذ� �خل�سو�س.
ُيخال��ف  م��ن  كل  �أن  عل��ى  و�س��دد 
�لع�سكري��ن  �أو  �ملدني��ن  م��ن  ذل��ك 
�سُيعر�س نف�سه للم�ساءلة �لقانونية 

و�جلز�ئية.

غزة: تشديد 
اإلجراءات بحق 

ُمطلقي النار "خارج 
إطار القانون"

غزة -�لر�أي
�أ�سدرت وز�رة �لت�س��الت وتكنولوجيا �ملعلومات 
�لتقري��ر �لربع��ي �لأول لأب��رز �جناز�ته��ا عل��ى 
�سعي��د قطاع��ات عمله��ا �لثاث وه��ي �لت�سالت 

وتكنولوجيا �ملعلومات و�لريد.
عمدت �ل��وز�رة يف تقريرها �إبر�ز �أهم �لجناز�ت 
�لت��ي حتقق��ت و�لت��ي متثل��ت يف �ع��د�د �خلط��ة 
�لت�سغيلي��ة للوز�رة للع��ام 2020، و�عد�د وثيقة 

�ملبادر�ت للوز�رة للعام 2020م.
وب��ن �لتقري��ر �ن��ه مت �ع��د�د �آلي��ة لل�س��رف من 
جمي��ع مكات��ب �لريد ت�سمن �لوقاي��ة و�ل�سامة 
للعاملن و�مل�ستفيدين للوقاية من فريو�س كورونا، 
كم��ا مت �لبدء باإج��ر�ء�ت تاأهيل �سركات لتقدمي 
�خلدم��ات �للوج�ستي��ة للح�س��ول عل��ى �ملو�فقات 
�لنوعي��ة، وكذلك �لب��دء باإج��ر�ء�ت خ�سخ�سة 

�د�رة وت�سغيل بنك �لريد.
�ن�سط��ة   )5( �إط��اق  مت  �ن��ه  �ل��وز�رة  و�علن��ت 
وفعالي��ة مبنا�سبة �لي��وم �لعامل��ي لاإنرنت �لآمن 
2020 حتت �سعار " معًا من �أجل �نرنت �أف�سل"، 
خدم��ة  ج��ودة  لقيا���س  ��ستبي��ان  ن�س��ر  مت  كم��ا 
�لنرنت يف قطاع غ��زة، ومت �ي�سا �لبدء بتنفيذ 
مق��رح جائزة �أف�سل خدم��ة �لكرونية حكومية 

�سنوية للعام �حلايل.
وقال��ت �لوز�رة �ن��ه مت تو�سيل خدم��ة �لنرنت 
لكاف��ة مر�كز �حلجر �ل�سحي ع��دد )31( مركز، 
وتوف��ري ح��زم �نرن��ت جماني��ة عل��ى �لهو�ت��ف 
�خلليوي��ة للمحجوري��ن يف جميع �ملر�ك��ز، وربط 

عدد 2 مركز بال�سبكة �حلكومية.
كم��ا ب��ن �لتقرير �ن��ه مت تزوي��د م�س��روع �ن�ساء 
غ��زة  �سم��ال  يف  �سح��ي  حج��ر  غرف��ة   500
وم�س��روع �ن�ساء 500 غرفة حج��ر �سحي يف رفح 

بخدمات �لنرنت و�لت�س��الت من خال كو�بل 
�للي��اف �ل�سوئي��ة بالإ�ساف��ة �ىل فت��ح �سب��كات 
�لنرن��ت Hot spot يف �لماك��ن �لعامة جمانا 

للم�سركن.
وبح�س��ب �لتقرير فان �لوز�رة عمل��ت على �سمان 
و�لت�س��الت  �لنرن��ت  خدم��ات  ف�س��ل  ع��دم 
للم�سرك��ن ب�سبب ع��دم ت�سدي��د �لفو�تري طو�ل 

فرة �لطو�رئ من قبل �ل�سركات �ملزودة.
وبينت �لوز�رة �نه مت��ت متابعة ��ستمر�رية عمل 
مركز �لبيان��ات �حلكومي و�خلدمات �للكرونية 
لل��وز�ر�ت و�ملوؤ�س�س��ات �حلكومي��ة بالإ�ساف��ة �ىل 
�تخ��اذ كاف��ة �لإجر�ء�ت �لازم��ة ل�سرف رو�تب 

�ملوظفن وفق �لآلية �حلكومية �ملعتمدة.
وذكرت �لوز�رة �ن��ه مت �ن�ساء 80 ح�ساب ملوظفي 
تكنولوجي��ا �ملعلوم��ات لتمكينه��م م��ن �لعم��ل عن 
بعد، كما مت ت�سهيل عملي��ة �لتو��سل و�ل�ستعام 
للم�ستفيدي��ن م��ن مكات��ب �لري��د ملعرف��ة �أماكن 

�ل�سرف.
ونوه��ت �لوز�رة �ىل �نه مت �إط��اق خدمة �لترع 
م��ن �مل�ستحق��ات ل�سال��ح مب��ادرة عائل��ة و�ح��دة، 
وتطوير نظام �د�رة معار�س وحمات بيع و�سيانة 
�لهو�ت��ف �ملحمول��ة، و�عد�د �ل�س��د�ر �لثاين من 
�حلكومي��ة  بالبو�ب��ة  �خلا�س��ة  �لتحك��م  لوح��ة 
للخدم��ات �للكرونية" �لبو�بة"، بالإ�سافة �ىل 
تطوي��ر خدم��ة �لتقدم بطلب��ات لتغطي��ة نفقات 

�لزو�ج من خال �ملنحة �لقطرية..
تطوي��ر  عملتعل��ى  �نه��ا  �ىل  �ل��وز�رة  و��س��ارت 
�ل�س��د�ر �لثاين من تطبيق بريدي على �لجهزة 
�لذكية، وكذلك تطوير نظام �إد�رة رخ�س �سبكات 
�لو�يفاي، و�ل��و�ي ماك�س، وتطوي��ر نظام خا�سة 
باأر�سف��ة وتخزين م�ستن��د�ت �س��رف �مل�ستفيدين 

م��ن �ملنح��ة �لقطري��ة تطوي��ر. و�و�س��ح �لتقرير 
�نهت��م تطوي��ر خدم��ة �لكرونية خا�س��ة بحجز 
موع��د �س��رف �لر�ت��ب، تطوير خدم��ة �لدفع من 
خ��ال �حل�ساب على تطبيق بنك��ي �ون لين، كما 
مت �ج��ر�ء �لفح���س �لفن��ي و�لتجريب��ي لإطاق 

�ل�سد�ر �لول من منظومة �ل�ستعام �حلكومي
وب��ن �لتقرير �نه مت تزويد �لوز�ر�ت و�ملوؤ�س�سات 
�حلكومية باآلي��ة ��ستخد�م نظام �لدخول �ملوحد 
يف �لتحق��ق م��ن �حل�سابات يف تطبيق��ات �لهو�تف 
متكامل��ة  بيان��ات  قاع��دة  بن��اء  ومت  �لذكي��ة، 
لبيان��ات حركة �لب�سائ��ع على �ملعاب��ر و�لتن�سيق 
م��ع �ل��وز�ر�ت �ملخت�س��ة لإ�ساف��ة �لبيان��ات ذ�ت 

�لعاقة.
ونوه �لتقرير�ىل �نه متاعد�د �ل�سروط �ملرجعية 
لكر����س عطاء خا���س بتطوير �أنظم��ة حمو�سبة 
)2(، كم��ا مت تفعي��ل نظام �لدخ��ول �ملوحد على 
ب��وز�رة  خا���س  )نظ��ام  وخدم��ات  �أنظم��ة   )4(
�ل�سغال - خدمة طلبات �لزو�ج �خلا�سة باملنحة 
�خلا�س��ة  �للكروني��ة  �خلدم��ات  �لقطري��ة- 
بالأمان��ة �لعام��ة ملجل���س �ل��وزر�ء- نظ��ام �س��وق 

�لعمل بوز�رة �لعمل(.
مت  �ن��ه  تقريره��ا  يف  �لت�س��الت  وذكرت��وز�رة 
تطوي��ر ع��دد م��ن �خلدم��ات �للكروني��ة ومنها 
تطوي��ر خدم��ة �ل�ستعام ع��ن ��ستم��ارة �لر�تب 
بو�ب��ة  ع��ر  �لع�سكري��ن  باملوظف��ن  �خلا�س��ة 
وتطوي��ر  للموظف��ن،  �لإلكروني��ة  �خلدم��ات 
خدمات على نظام �إد�رة �ساحيات �ل�ستعام عن 
قاع��دة �لبيانات �ملركزية، وكذلك تطوير �سا�سة 
لا�ستع��ام ع��ن بري��د �ملهم��ات بالإ�ساف��ة �ىل 
�مكاني��ة �لتعديل و�حل��ذف �سمن نظ��ام �لبعائث 
�لريدي��ة. و�و�س��ح �لتقرير �ن��ه مت �ن�ساء ون�سر 

��ستبان��ات �لكروني��ة ع��ر نظ��ام �د�رة �لنم��اذج 
�حلكومية عدد )4(، ومت تزويد قاعدة �لبيانات 
�حلكومي��ة )ببيان��ات �لط��اب �ملوجودي��ن عل��ى 
مقاع��د �لدر��س��ة م��ن وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م - 
�لتحويات �لطبي��ة و�إ�سافتها على نظام خدمات 

�ل�ستفادة من �مل�ستحقات(.
وب��ن �لتقرير �أن عدد عملي��ات �ل�ستعامات عن 
�لبيانات �حلكوميةبل��غ )75.8( مليون ��ستعام، 
وبل��غ ع��دد معام��ات نظ��ام �لدف��ع �لإلك��روين 
م��ر�ت  ع��دد  وبل��غ   ،)127،274( �ملرك��زي 

��ستخد�م �لت�سجيل �ملوحد )5.2( مليون مره.
ومت عق��د ع��دد 16 �جتم��اع عم��ل م��ع �ل��وز�ر�ت 
و�ملوؤ�س�سات �حلكومية لتعزيز �لتحول �للكروين 

يف جمال �لت�سالت وتكنولوجيا �ملعلومات.
و�فاد تقرير �لوز�رة �نه مت �عد�د مقرح �سروط 
ومتطلب��ات ت�سغي��ل تطبيقات �لكروني��ة، �إعد�د 
خطة عمل لتنفي��ذ جولت لقيا�س كثافة �لقدرة 
�لكهرومغناطي�سية م�ساعف��ة �ل�سرعات مل�سركي 
�لنرن��ت مل�سرك��ي �لنرن��ت من قب��ل �ل�سركات 
�مل��زودة. ووفق��ا لتقري��ر وز�رة �لت�س��الت، فقد 
�ت�س��الت  �جه��زة  ��ست��ري�د  �إذن  من��ح )64(  مت 
��س��د�ر  �ىل  بالإ�ساف��ة  معلوم��ات،  وتكنولوجي��ا 
)36( رخ���س ومو�فق��ات يف جم��ال �لت�س��الت 
 )47( من��ح  وكذل��ك  �ملعلوم��ات،  وتكنولوجي��ا 
مو�فقة ملو�ق��ع ر�ديوية،وتنفيذ زيار�ت ميد�نية 
وك�سف فني خلدمات �لهاتف �ملحمول و�لبث عدد 
)12(، وق��ر�ءة وت�سجي��ل )50( نقط��ة لقيا���س 

كثافة �لقدرة �لكهرومغناطي�سية.
 )66( تخ�سي���س  مت  �ن��ه  �ىل  �لتقري��ر  ون��وه 
قن��اة ترددي��ة خلدمات �لب��ث وخدم��ات �لهاتف 
�ملحمول، تخ�سي�س )36( قناة ترددية خلدمات 

�ملحمول،ومت��ت  للهات��ف  بامليكرووي��ف  �لرب��ط 
�ملو�فق��ة على حملة تركيب��ات على �سرعات خط 
�لنفاذ ع��دد )2(،وفح�س فل��رة �ل�سبكات بو�قع 

)40( �سبكة من �ملو�قع �لباحية.
كم��ا مت ��س��د�ر رخ�س��ة تقدمي خدم��ة �لنرنت 
ع��ر تقنية WIFI ع��دد )3(، و��س��د�ر رخ�سة 
تق��دمي خدمة نقل وتد�ول �لري��د �ل�سريع عدد 
)2(، بالإ�ساف��ة �ىل ��سد�ر �سهادة ت�سجيل )2(، 
وتنفي��ذ زي��ار�ت ميد�ني��ة وك�س��ف فن��ي خلدمات 

�لهاتف �ملحمول و�لبث عدد )47(.
و�و�سح��ت وز�رة �لت�س��الت يف تقريرها �لربعي 
�لول �ن��ه مت �س��رف �ملنح��ة �لأمريي��ة �لقطرية 
لع��دد )290،000( م�ستفي��د، وتفعي��ل خدم��ة 
�سه��ر  منح��ة  و�س��رف  للم�ستفيدي��ن،  �ل�ستع��ام 
مار���س 2020 باآلي��ة جدي��دة ت�سم��ن �ل�سام��ة 
و�لوقاية وفتح نقاط �سرف جديدة للتي�سري على 
�ملو�طنن. وذكرت �لوز�رة �نه مت تقدمي خدمات 
م�سحوب��ات-  )مقبو�س��ات-  وم�سرفي��ة  مالي��ة 
خدم��ات  تق��دمي   ،)305،295( ع��دد  رو�ت��ب( 
بريدية )بعائث- طرود- و�سناديق خم�سو�سة( 

عدد )13،328(.
م��ن   )75،000( ��ستقب��ال  مت  �ن��ه  و��ساف��ت 
��ستف�س��ار�ت ودع��م فن��ي للمو�طن��ن م��ن خ��ال 
1800-101- �ملج��اين  �لرق��م  عل��ى  �لت�س��ال 

102 و��ستقبال عدد )10( �سكاوى مت معاجلتها 
يف جمال عمل �لوز�رة.

و�و�سح��ت �ل��وز�رة �ن ن�س��ب �لجن��از �لكل��ي م��ن 
�خلط��ة �لت�سغيلي��ة بل��غ 23.25 % فيم��ا بلغ��ت 
ن�سب��ة �جن��از �لرب��ع �لول %81.95، حي��ث �ن 
�لربع �لأول ميثل ما ن�سبته %28.25 من �خلطة 

�لجمالية.

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تصدر التقرير
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