
غزة- الراأي- فل�سطني عبد الكرمي
ال ي��كاد مي��ر ع��ام واحد، دون اأن ي�س��رق 
اإط��اق الن��ار الع�س��وائي اأرواح العدي��د 
م��ن ال�سحاي��ا الذين ال ذنب له��م، ب�سبب 
ا�ستهتار بع���ص االأ�سخا�ص اأثناء التعبري 
ع��ن فرحته��م و�سعادته��م يف املنا�سب��ات 

واالأفراح على ح�ساب غريهم.
وال يتوق��ف اإط��اق الن��ار يف املنا�سب��ات 

ع��ن  التعب��ري  حال��ة  يف  اأو  ال�سعي��دة، 
الفرح��ة باإط��اق �س��راح اأ�س��ري اأو حفل 
زف��اف وحفل جناح ب��ل متتد جذوره اىل 
ا�ستخدامه يف ال�سجارات واخلافات بني 
العوائ��ل، وهو ما يه��دد �سامة املواطنني 

ويزهق اأرواح بريئة.
املواط��ن اأحم��د عب��د احلميد م��ن �سكان 
مدين��ة رف��ح جنوب قط��اع غ��زة، اأعرب 

ع��ن ا�ستياءه من ظاه��رة اإطاق النار يف 
املنا�سب��ات واالحتف��االت، مو�سح��ا اأنه��ا 
تت�سب��ب يف قت��ل اأنا�ص اأبري��اء لي�ص لهم 
اأي ذن��ب. وق��ال عبد احلمي��د يف حديث 
ل�"ال��راأي": اإن الذي��ن يطلق��ون النار يف 
اله��واء ال يعرفون ماذا يعني �ساح نارين 
وماه��ي اأ�سراره وعواقبه، فقط يفكرون 
يف التباه��ي اأمام االآخري��ن"، مت�سائا:" 

ك��م م��ن برئ فق��د حيات��ه نتيج��ة لتلك 
ح�س��ن  املواط��ن  وي�س��ارك  املهات��رات". 
�سم��ري، �سابق��ه يف ال��راأي، حي��ث اأكد اأن 
اإط��اق الن��ار يف الهواء بحج��ة الفرحة 
البهج��ة  �سف��و  ويعك��ر  مرفو���ص  عم��ل 
بنتائ��ج الثانوية العام��ة.  واأ�ساف �سمري 
يف حدي��ث ل�"ال��راأي": لن��ا يف االأع��وام 
ال�سابق��ة خ��ري مث��ال، ك��م بي��وت طاب 

حتول��ت م��ن بي��وت ف��رح لبي��وت ح��زن 
وم��اأمت ج��راء اإط��اق الن��ار الع�سوائ��ي، 
وهو ما ت�سبب بوف��اة طاب من الثانوية 
العام��ة". اأم عمر املده��ون هي االأخرى، 
اأك��دت اأن اإط��اق الن��ار الع�سوائ��ي خطاأ 
االأ�سخا���ص  م��ن  الكث��ري  ميار�س��ه  كب��ري 

غريهم  بحياة  امل�ستهرتين 
وقال��ت  النا���ص.  م��ن 
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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
اأ�سكاله��ا   بكاف��ة  املبي��دات  ا�ستخ��دام 
مبختل��ف جم��االت ا�ستعماله��ا، لي���ص اإال 
�سكًا من اأ�سكال التطور العلمي و التقني،  
فق��د حقق هذا اال�ستخ��دام زيادة فاعلة 
يف اإنت��اج اخل�س��ار والفاكه��ة م��ن خ��ال 
ال�سيط��رة عل��ى االآف��ات واالأمرا�ص التي 
ت�سيبها، واإبقاء ن�سب��ة االإ�سابة بها دون 
م�ست��وى املع��دالت االقت�سادي��ة لل�س��رر، 
كما اأن ا�ستخ��دام املبيدات حقق لاإن�سان 
درجة عالية م��ن احلماية والوقاية �سد 
اأخطار بع���ص احل�سرات واالآفات الناقلة 

لاأمرا�ص اخلطرية.
ق��ال مدي��ر عام وقاي��ة النب��ات يف وزارة 
اإن قط��اع غ��زة  الزراع��ة وائ��ل ثاب��ت: 
م��ن  ط��ن   400-500 ��ا  �سنويًّ ي�ستهل��ك 
��ا،  املبي��دات احل�سري��ة والفطري��ة �سنويًّ
اإ�ساف��ة اإىل املبي��دات االآمن��ة ومعقم��ات 

الرتبة. 
واأك��د ثاب��ت اأن ا�ستعم��ال ه��ذه املبيدات 
يت��م وفق قوان��ني �سارم��ة تفر�سها وزارة 
الزراع��ة عل��ى املزارع��ني، وتتزام��ن م��ع 
حم��ات توعي��ة وحم��ات فني��ة مكثفة 
م��ن اأجل الو�س��ول بامل��زارع واملواطن لرب 

االأمان من حيث ا�ستخدام املبيدات. 
وذكر اأن املحا�سي��ل الزراعية املنتجة يف 
قطاع غ��زة خالية من املتبقي��ات، وتكون 
�ساحل��ة للت�سدير للخ��ارج، وهو ما تثبته 

ر  اأرق��ام الكمي��ات امل�س��درة، حي��ث ُي�س��دِّ
القط��اع نح��و 50 األ��ف ط��ن للخ��ارج، م��ا 
يحق��ق اأرباًح��ا للقط��اع الزراع��ي ي�س��ل 

ا.  )60-55( مليون دوالر �سنويًّ

أنظمة رقابة 
ر  واأو�س��ح اأن كمي��ة املحا�سيل الت��ي ُت�سدَّ
مل يرج��ع منه��ا اأُيّ �سحنة تثب��ت اأن فيها 
متبقي��ات مبي��دات، كم��ا اأن الفحو�س��ات 
ال��وزارة يف املخت��ربات  به��ا  الت��ي تق��وم 
اخلارجية لعينات ع�سوائية من منتجات 
القط��اع الزراع��ي كلها توؤك��د عدم وجود 

اأيِّ متبقيات. 
وقال ثابت: هن��اك حمددات ال�ستخدام 
املبيدات حتدده��ا وزارة الزراعة، اأولها: 
ا�ستخدام املبي��دات املرخ�سة يف فل�سطني 
وال��دول املج��اورة، كم��ا مين��ع ا�ستخ��دام 
املبي��دات الت��ي ثب��ت اأنه��ا ت�س��ر ب�سح��ة 

االإن�سان والبيئة. 
ن�ستخدمه��ا  الت��ي  "املبي��دات  واأ�س��اف: 
وم�سم��وح  اأرقاًم��ا،  حتم��ل  القط��اع  يف 
ا�ستخدامه��ا دولًي��ا، كما اأن امل��زارع الذي 
يت��داول ه��ذه املبي��دات يج��ب اأن يك��ون 
م�سج��ًا لدى وزارة الزراعة ليح�سل على 
موافقة لتقدمي طلب ال�سترياد املبيدات، 
التي ما اإن تدخ��ل القطاع حتى يفح�سها 
نات من  مهند�سون متخ�س�سون باإر�سال عيِّ

كل �سنف". 

ت��داول  مو�س��وع  اأن  اإىل  ثاب��ت  واأ�س��ار 
املبي��دات يحظى باأنظم��ة رقابة م�سددة 
من خ��ال االإدارة العامة لوقاية النبات 
واحلج��ر الزراع��ي، وه��ذه االإدارة ُتعنى 
بتنظي��م ت��داول املبي��دات يف االأ�س��واق، 
والرقابة عليها وعلى املنتجات الزراعية 
عموًم��ا، وتطبي��ق اأنظم��ة املكافحة التي 
م��ن �ساأنه��ا اأن تخفف ا�ستخ��دام املبيدات 

اإىل احلد االأدنى. 
واأكد اأن الهدف العام للوزارة هو تخفيف 
م��ن  االأدن��ى  للح��د  املبي��دات  ا�ستعم��ال 
متكامل��ة  عم��ل  اأنظم��ة  اإدخ��ال  خ��ال 
ُتعن��ى با�ستخ��دام كل الو�سائ��ل الت��ي من 
�ساأنه��ا احل��د م��ن االآف��ات قب��ل اللج��وء 
اأن  اإىل  الفًت��ا  املبي��دات،  ا�ستخ��دام  اإىل 
ا�ستخدامه يكون �سم��ن �سوابط حمددة 
ونوعي��ة  االأم��ان  ف��رتة  فيه��ا  ُيراَع��ى 

املح�سول والوقت اخلا�ص باالإنتاج. 
واأ�س��ار ثاب��ت اإىل ا�ستح��داث نظ��ام و�سم 
املبيدات يف ال�سن��وات املا�سية، وهو نظام 
يهدف ل�سبط املواد الداخلة من املبيدات 
اإىل القط��اع، م��ن خ��ال اأخ��ذ الت�ساريح 
امل�سبق��ة والتاأك��د م��ن �سهادات املن�س��اأ، اإذ 
يوؤخ��ذ منه��ا عين��ات للمخت��ربات للتاأكد 
للموا�سف��ات،  ومطابقته��ا  جودته��ا  م��ن 
واأنه��ا �سمن ال�سجل املرخ�ص واملوجود يف 

القطاع".
 واأ�س��اف: "وبع��د ذل��ك تخ��رج الطواقم 

كل  عل��ى  ��ا  خا�سًّ و�سًم��ا  وت�س��ع  الفني��ة 
عبوات املبيدات، يقروؤُه برنامج اإلكرتوين 
موج��ود لدى االأطقم الفنية يف الوزارة"، 
ميك��ن  ال  مبي��دات  وج��ود  اإىل  منبًه��ا 
للمح��ات بيعه��ا اأو ال�سم��اح بتداولها اإال 
من خال احل�سول على موافقة من وزارة 

الزراعة.
 توعي��ة واإر�س��اد وذكر اأن هن��اك العديد 
من املبيدات مقي��دة اال�ستخدام ُي�سرتط 
عل��ى املزارع��ني يف القط��اع التقدم بطلب 
م��ن اأج��ل احل�س��ول عليه��ا وا�ستخدامها، 
ملعاين��ة  فني��ة  اأطق��م  بعده��ا  لتخ��رج 
والتاأك��د  واملح�س��ول  واالأر���ص  الرتب��ة 
املبي��د  له��ذا  ال�سحي��ح  اال�ستخ��دام  م��ن 
وف��ق ال�س��روط الازم��ة. وب��ني ثابت اأن 
الطواق��م االإر�سادي��ة يف ال��وزارة تعم��ل 
على توعي��ة واإر�ساد املزارع��ني، من اأجل 
جناح منو حما�سيلهم وتخفيف ا�ستخدام 
املبي��دات؛ ت�سجيًعا للمكافح��ة احليوية، 

وا�ستخدام املبيدات االآمنة الع�سوية.
ا على فح�ص   واأكد اأن الوزارة تعمل �سنويًّ
عينات ع�سوائية م��ن املنتجات الزراعية 
يف االأ�س��واق واحلق��ول للتاأك��د من خلوها 
من اأيِّ متبقي��ات، م�سرًيا اإىل اأنه مل يثبت 
خال العام املا�سي وجود متبقيات يف اأيٍّ 

من املنتجات الزراعية. 
متابع��ة  عل��ى  تعم��ل  ال��وزارة  اأن  وب��نيَّ 
رعايته��ا  وكيفي��ة  امل�سات��ل  يف  االأ�ست��ال 

وتق��دمي اخلدم��ات الفنية، كم��ا اأدخلت 
ُيعن��ى  وال��ذي  اخل�س��ار  تطعي��م  نظ��ام 
بتطعي��م اخل�سار على اأ�سول مقاومة يتم 
م��ن خ��ال اال�ستغناء ع��ن املبي��دات كما 

ح�سل يف اخل�سار، واللوزيات، والبطيخ. 
وبني اأن الوزارة اجتهت ال�ستعمال تقنية 
اأ�س��ول  ا�ستخ��دام  خ��ال  م��ن  التطعي��م 
مقاوِم��ة الأمرا�ص الرتبة ومنه��ا البطيخ 
املطع��م، حي��ث ال ُت�ستخ��دم اأيُّ مبيدات، 
كما تو�سلت الوزارة اإىل االأ�سول املطعمة 
واملقاومة الأمرا�ص الرتب��ة يف البندورة، 
واأج��رت درا�س��ات لتو�سعة ه��ذه التقنية 

حتى ت�سمل حما�سيل اأخرى. 
اإج��راءات  هن��اك  ب��اأن  ثاب��ت  واأف��اد 
واأنظم��ة وقوان��ني  ت�سجيعي��ة ورقابي��ة 
ُيتعام��ل به��ا، وحم��ات توعي��ة واأنظمة 
حديث��ة ُت�ستجل��ب م��ن اأجل جل��ب كل ما 
ا�ستخ��دام  ع��ن  بدي��ًا  ي�س��كل  اأن  ميك��ن 
املبيدات وفح�ص عينات ع�سوائية للتاأكد 

من خلوها من املتبقيات. 
واأردف: "كم��ا اأن هذه االإجراءات تهدف 
املبي��دات  ا�ستخ��دام  م��ن  التقلي��ل  اإىل 
ونوًع��ا"،  ��ا  كًمّ الغذائ��ي  االأم��ن  وتوف��ري 
م�ست��درًكا:" ولك��ن يف الوق��ت ذات��ه نحن 
ن�سم��ح با�ستخ��دام املبيدات االأك��ر اأماًنا 
وف��رتة االأم��ان لديه��ا ق�س��رية م��ن 3-7 
مكافح��ة  يف  ا�ستخدامه��ا  ويك��ون  اأي��ام 

احل�سرات".

للوصول بالمزارع والمواطن لبر األمان

المبيدات الحشرية ..  قوانين صارمة الستخدامها بغزة
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غزة- الراأي
يف ال�سارع الغزي تدور العديد من االأحاديث 
اجلانبية ح��ول اأ�سباب من��ع انت�سار فريو�ص 
كوفي��د 19 يف قطاع غ��زة، وجناح التجربة 
يف ظ��ل ف�س��ل دول ك��ربى يف مكافحة الوباء 
والق�س��اء علي��ه، لك��ن داخ��ل دوائ��ر �سن��ع 
القرار يف وزارة ال�سحة يبدو االأمر خمتلفًا 
فالعم��ل ب��داأ مبك��رًا يف التخطي��ط اجلي��د 
باخل��ربات،  واال�ستعان��ة  الوب��اء  ملواجه��ة 
االأم��ر الذي منع انت�سار الوباء حمليا داخل 

قطاع غزة.
واإج��راءات اجله��ات احلكومي��ة يف  جه��ود 
قطاع غزة التي توا�سل الليل بالنهار وباأقل 
االمكاني��ات وف��ّرت الأهلن��ا يف قط��اع غ��زة 
حي��اة اآمن��ة م��ن كورون��ا الفايرو���ص �سريع 
االنت�س��ار وال��ذي �س��ل اأركان دول عظمي يف 

العامل.
و�سب��ب جناح غ��زة يف مواجه��ة كورونا، الأن 
القائم��ني على اإدارة �س��وؤون احلياة فيها قد 
ا�ست�سع��روا خط��ر ه��ذا الفايرو���ص مبك��را 
وكان اأول اجتم��اع ملناق�سة كيفية مواجهته 
يف االأ�سب��وع االأول من �سه��ر فرباير املا�سي، 
اللجن��ة  اأهمه��ا  عم��ل  جل��ان  ت�سكي��ل  ومت 

غ��زة  يف  ال�سح��ة  وزارة  ب��ني  امل�سرتك��ة 
ومنظم��ة ال�سح��ة العاملي��ة ووكال��ة الغوث  
واأي�س��ا جلن��ة اال�ست�ساري��ني الت��ي تت�س��كل 
م��ن كب��ار االأطباء من خمتل��ف التخ�س�سات 
واأي�س��ا جلن��ة مركزي��ة م��ن وزارة ال�سح��ة 
ال��وزارات،  م��ن خمتل��ف  وجلن��ة حكومي��ة 
هذه اللجان وغريها تعمل على مدار الوقت 
ت�سل��ل  مبن��ع  ا�سرتاتيج��ي  ه��دف  واأمامه��ا 

الفايرو�ص اإىل قطاع غزة.
مناط��ق  اأك��ر  م��ن  يعت��رب  القط��اع  والأن 
العامل اكتظاظ��ا بال�س��كان، فر�ست اجلهات 
حج��ر  يف  م�س��ددة  اج��راءات  احلكومي��ة 
القادم��ني اإىل غزة الذي ب��داأ باإن�ساء غرف 
حج��ر يف مع��رب رفح ل�لقادمني م��ن ال�سني يف 
االأي��ام االأوىل حت��ى تط��ور االأم��ر بحج��ر 
االأوىل  مرحلت��ني  ع��رب  القادم��ني  جمي��ع 
احلج��ر املن��زيل االإلزام��ي والثانية احلجر 

ال�سحي االإلزامي يف مدار�ص وفنادق.
وزارة  اتخ��ذت  الغذائ��ي،  االأم��ن  ولتوف��ري 
مبحارب��ة  م�س��ددة  اج��راءات  االقت�س��اد 
االحت��كار ورفع اال�سع��ار من التج��ار واي�سا 
توقي��ف الت�سدي��ر اإىل اخل��ارج حتى تبقى 
االغذي��ة االأ�سا�سية يف القطاع متوفرة لدى 

املواطن الفل�سطيني.
وم��ن االإج��راءات ال�سعبة الت��ي اتخذت يف 
غ��زة اإغ��اق امل�ساجد ومن��ع ال�سل��وات فيها 
با�ستثن��اء رف��ع االأذان، حتى ال تك��ون �سببا 
يف ن�سر الفايرو�ص وه��ذا باإجماع اأهل العلم 

يف القطاع.

تطوير اإلجراءات
مدي��ر دائ��رة مكافح��ة الع��دوى يف االدارة 
العام��ة للم�ست�سفي��ات يف وزارة ال�سح��ة د. 
رامي العبادل��ة اأك��د اأن التجربة الناجحة 
يف قط��اع غ��زة يف مواجه��ة فريو���ص كوفيد 
التي مل ي�سبق  اإىل االإج��راءات  19 تع��ود 
لها مثي��ل يف دول الع��امل، اإىل جانب التنبه 
للخط��ر  ال��وزارة  قي��ادة  قب��ل  م��ن  املبك��ر 
الع��امل  دول  يف  النت�س��اره  وتقديره��ا 
م�ستم��ر  ب�س��كل  لاإج��راءات  وتطويره��ا 

ملواجهة الفريو�ص يف قطاع غزة.
وقال العبادل��ة تعقيبا عل��ى انت�سار املوجة 
الع��امل  دول  م��ن  الفريو���ص  م��ن  الثاني��ة 
واالإقلي��م املج��اور، اإن قطاع غ��زة مل ي�سهد 
موج��ة اأوىل واأن احل��االت بقي��ت حم�سورة 
عل��ى القادم��ني م��ن اخل��ارج وداخ��ل مراكز 

احلجر ال�سح��ي. و�سدد على �سرورة التزام 
التعليم��ات املتبع��ة م��ن قب��ل وزارة ال�سحة 
املناط��ق  ع��ن  والبع��د  الكمام��ات  وارت��داء 
غ��زة ال  اأن قط��اع  اإىل  م�س��ريًا  املزدحم��ة، 
يزال لي�ص مبن��اأى عن اخلطر يف ظل انت�سار 

الفريو�ص يف دول ومناطق االقليم املجاور.
ن�س��ف  م��ن  اأك��ر  اأن  اإىل  العبادل��ة  واأ�س��ار 
الكوادر ال�سحية يف قطاع غزة تعر�ست اإىل 
تدريبات مكثفة للتعامل مع املر�سى يف حال 

ال قدر اهلل انت�سار الفريو�ص يف القطاع.

تحصين المجتمع
وكان الناط��ق با�س��م وزارة ال�سحة يف قطاع 
غ��زة، اأ�س��رف الق��درة، ق��ال اإن االجراءات 
االحرتازي��ة الت��ي اتخذته��ا وزارة ال�سحة 
حت��ى  جنح��ت  احلكومي��ة،  واملوؤ�س�س��ات 
م��ن تف�س��ي  املجتم��ع  اللحظ��ة يف حت�س��ني 
وب��اء )كورونا(، الفت��ا اإىل ان ا�ستمرار هذا 
النج��اح يتعل��ق بتحقيق الثقاف��ة الوقائية 

والتباعد االجتماعي بني املواطنني.
واأك��د اأن العزل واحلجر ال�سحي هو الدواء 
لداء فريو���ص كورونا، الفتا اإىل اأن ا�ستمرار 
ا�ستن��زاف  اىل  اأدى  اال�سرائيل��ي،  احل�س��ار 

املقوم��ات ال�سحي��ة واالن�ساني��ة االأ�سا�سية 
املح��دودة مما يتطلب جه��دا وطنيا ودولية 
احل�س��ار،  لرف��ع  االحت��ال  عل��ى  لل�سغ��ط 
وتزوي��د قط��اع غ��زة باملتطلب��ات ال�سحية 

ومواد فح�ص كورونا.
وق��ال: "ان قط��اع غ��زة بف�س��ل اهلل الزال 
الداخ��ل  م��ن  كورون��ا  فريو���ص  م��ن  خالي��ًا 
ولك��ن اخلط��ر الزال م�ستمرًا وه��ذا يدعونا 
االلت��زام  وم�ساعف��ة  الرتاخ��ي  ع��دم  اىل 
باإج��راءات الوقاي��ة وال�سام��ة مب��ا فيه��ا 
ب��ني  الكمام��ات  ارت��داء  ثقاف��ة  تعزي��ز 
واالأماك��ن  التجمع��ات  وجتن��ب  املواطن��ني 
العام��ة و�ساط��ئ البحر واقت�س��ار التحرك 
اإال لل�سرورة وخا�سة كب��ار ال�سن واالأطفال 
وذوي االأمرا���ص املزمن��ة و�سع��ف املناع��ة 
ومر�سى اجله��از التنف�سي من اأجل �سامتهم 

و�سامة املجتمع".
ي�س��ار اإىل اأن العامل جتتاح��ه موجة ثانية 
م��ن جائح��ة فايرو���ص كورن��ا؛ فيم��ا و�س��ل 
ال�سف��ة  يف  لاإ�ساب��ات  االإجم��ايل  الع��دد 
الغربي��ة وقط��اع غ��زة  بل��غ 2698، وعدد 
احل��االت الن�سط��ة 2065، وع��دد ح��االت 

التعايف: 625، وعدد حاالت الوفاة 8.

فايروس كورونا يفشل في اختراق حصن غزة 
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غزة- الراأي- �سامي جاد اهلل
يف  طال��ب  العق��اد  حم��دان 
ال�س��ف احل��ادي ع�س��ر مبدر�سة 
خال��د احل�س��ن الثانوي��ة للبنني 

مبديرية خانيون�ص.
احلا�س��وب  اأح��ب  �سغ��ره  من��ذ 
عل��ى وج��ه  الت�سمي��م  وبرام��ج 
التحدي��د، زاد اهتمام��ه يف هذا 
املجال عندم��ا التحق يف م�سروع 
والن��ادي  االبداعي��ة  االأندي��ة 
نفذت��ه  ال��ذي  التكنولوج��ي 
وزارة الرتبي��ة والتعليم العايل 
خال ال�سنوات القليلة املا�سية 
وا�ستف��اد من��ه يف ع��دة جوانب 

منها الت�سميم واملونتاج.
ا�ستمر حمدان يف املران والتعلم 

من مدر�سته، كما ا�ستمر يف بذل 
اجله��ود الذاتي��ة والبح��ث عرب 
االنرتنت و�سط طموحات كبرية 
ال حتده��ا الظ��روف، وا�ستط��اع 
املب��ادرات  م��ن  العدي��د  تنفي��ذ 
واالإجن��ازات، ونتيج��ة اخل��ربة 
املرتاكمة اأ�سبح يعمل يف جمال" 
العمل احلر" كم�سمم جرافيك، 
وعم��ل رئي�س��ًا لتحري��ر �سبك��ة 
ومدي��رًا  االإخباري��ة  احلقيق��ة 

فنيًا لبوابة اليمامة الثقافية.
الن��ادي  خط��ة  �سم��ن  كان 
خال��د  مبدر�س��ة  التكنولوج��ي 
 2020 الع��ام  خ��ال  احل�س��ن 
تنفيذ تدري��ب مونتاج وت�سميم 
اختي��ار  ومت  املدر�س��ة،  لطلب��ة 

الطال��ب حم��دان ليك��ون مدربًا 
قدرات��ه  اختب��ار  بع��د  لل��دورة 
م��ن ِقب��ل املعه��د الرتب��وي وه��و 
اجلهة امل�سرفة على التدريب يف 
موؤ�س�سات ومدار�ص الوزارة، فرح 
امل��درب حم��دان به��ذا االختيار 
الأن��ه ل��ه رغبة يف نق��ل خرباته 

لزمائه.
مت  كورون��ا  جائح��ة  وب�سب��ب 
االإعان ع��ن التدريب ع��ن ُبعد 
املدر�س��ة  مدي��ر  م��ن  مبق��رتح 
وبع��د  املزي��ن،  خال��د  االأ�ست��اذ 
االإعان تفاجاأ اجلميع باحلجم 
يف  الراغب��ني  للطلب��ة  الكب��ري 
الت�سجي��ل، فقد �سّجل يف الدورة 
اأكر من 130 طالبًا وطالبة من 

غ��زة وال�سف��ة ودول خارجية، 
ومت عق��د الدورة خ��ال �سهري 
اإبري��ل وماي��و املا�سي��ني و�س��ط 
امل�سارك��ني،  م��ن  كب��ري  تفاع��ل 
با�ستخ��دام  التدري��ب  وُعق��د 
 – – يوتي��وب  ادم��ودو  من�س��ة 
زوم- وات���ص اأب.. وكان من�س��ق 
فه��د  الطال��ب  مدر���ص  ال��دورة 

وادي.
يت��درب  ال��دورة مل  م��ن خ��ال 
الط��اب عل��ى املونت��اج فقط بل 
تع��دى ذلك ال�ستخ��دام تقنيات 
التعلي��م والتوا�س��ل االلكرتوين 
فجميع الطلب��ة اأ�سبحت لديهم 
قدرات على التعامل مع تقنيات 

التوا�سل واملونتاج والت�سميم.

من��ح  مت  ال��دورة  خت��ام  ويف 
الطال��ب حم��دان �سه��ادة �سك��ر 
واملعه��د  ال��وزارة  م��ن  وتقدي��ر 
الرتبوي لتميزه يف تدريب دورة 
وتطبيقاته  املونت��اج  اأ�سا�سي��ات 
، وليك��ون اأ�سغ��ر م��درب متنحه 

الوزارة هذه ال�سهادة.
اإن متي��ز الطال��ب حمدان تظهر 
م��دى ابداع��ه، كم��ا تظه��ر دور 
امل�ساري��ع  تنفي��ذ  يف  ال��وزارة 
الت��ي  املحوري��ة  والربام��ج 
الرتب��وي  املي��دان  يف  تتح��رك 
الطال��ب  اإىل  فائدته��ا  لت�س��ل 
املاه��ر  االإن�س��ان  من��ه  وت�سن��ع 
املوؤه��ل �ساح��ب الطم��وح ال��ذي 
يخدم نف�سه ووطنه وجمتمعه.

حمدان العقاد.. قصة نجاح أصغر مدرب في وزارة التعليم
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غزة- الراأي-اأالء النمر
لل�سه��ر الراب��ع عل��ى الت��وايل، يع��اين 
قطاع ال�سياحة يف قطاع غزة من ركود 
جراء ا�ستمرار تف�س��ي فريو�ص كورونا 
عجلت��ه  اأوق��ف  م��ا  اجل��وار،  دول  يف 

واإيقاف مو�سمّي احلج والعمرة .
ويعت��رب القط��اع ال�سياح��ي م��ن اأك��رب 
ن�سب��ة  وبلغ��ت  املت�س��ررة  القطاع��ات 
توقفه %100، حيث اأن ال�سياحة يف 
غزة تعتم��د باالأ�سا�ص عل��ى الزائرين 
اإىل  اإ�ساف��ة  اخل��ارج،  م��ن  القادم��ني 
اإغاق املن�ساآت ال�سياحية مثل املطاعم 
العم��ل،  وور���ص  املوؤمت��رات  وقاع��ات 
و�س��االت وقاعات االأف��راح اإىل جانب 
اإلغ��اء جمي��ع احلج��وزات، باالإ�ساف��ة 
اإىل اإغاق �س��ركات ال�سياحة وال�سفر 
وه��ذا  والعم��رة،  احل��ج  و�س��ركات 
القط��اع  العامل��ني يف  ت�س��رر  اإىل  اأدى 
ال�سياحي، باالإ�ساف��ة اإىل االلتزامات 
اليومي��ة املطلوبة م��ن اأ�سحاب العمل، 
ويبلغ عدد العامل��ني يف االأن�سطة ذات 
العاق��ة بالقط��اع ال�سياح��ي يف قطاع 
ح�س��ب   " عام��ل   8،700 نح��و  غ��زة 

اخلبري االقت�سادي ماهر الطباع".
ال م�ساعدات 

ال�سياح��ة  وكاء  جمعي��ة  رئي���ص 
وال�سف��ر يف قطاع غزة و�سي��م م�ستهى، 
ه��و  بغ��زة  ال�سياح��ة  قط��اع  اأن  اأك��د 
القط��اع االقت�سادي الوحي��د الذي ما 
زال مت�س��ررا ب�سب��ب انت�س��ار فريو���ص 
كورون��ا والذي مل يتل��ق اأي م�ساعدات 

تذك��ر من �سندوق وقف��ة عز ووزارتي 
م��ن  حت��ى  وال  وال�سياح��ة  العم��ل 

املوؤ�س�سات االإغاثية املختلفة.
وق��ال م�سته��ى يف ت�سري��ح �سحف��ي:" 
قط��اع ال�سياح��ة يف قط��اع غ��زة تلقى 
العديد م��ن ال�سربات ب�سبب تداعيات 
واحل�س��ار،  واالنق�س��ام  االحت��ال 
وحلق��ت ب��ه خ�سائ��ر فادح��ة، وواجه 
�سن��وات عج��اف واأوق��ات �سعبة حتى 
جاء وب��اء كورونا ليوجه ل��ه ال�سربة 
القا�سية التي اأجهزت عليه، وا�سابته 
ب�سلل كامل ل�سركات ال�سياحة وال�سفر 
و�س��وؤون احل��ج والعمرة، حي��ث اأغلقت 

اأبوابها و�سرحت مئات املوظفني."
ونا�س��د م�ستهى جم��ددا جميع اجلهات 
ويف مقدمته��م احلكوم��ة الفل�سطينية 
وال�سياح��ة  العم��ل  وزارت��ي  وخا�س��ة 
التدخ��ل  اإىل  ع��ز  وقف��ة  و�سن��دوق 
 400 ال�سري��ع الإنق��اذ م��ا يزي��د ع��ن 
اأ�س��رة يعتم��دون كلي��ًا عل��ى وظائفهم 
من خال عملهم يف 80 �سركة �سياحة 
و�سف��ر يف قط��اع غزة، مبع��دل خ�سارة 

�سهرية بقيمة 200 األف دوالر.
الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة  نا�س��د  كم��ا 
للتدخ��ل الإنقاذ القط��اع ال�سياحي من 
االنهي��ار باعتب��اره قطاع��ًا خدماتي��ًا 
واالأك��ر ت�س��ررًا م��ن ب��ني القطاع��ات 
االقت�سادي��ة االأخ��رى ب�سب��ب اإغاق 
املعاب��ر ومن��ع ال�سف��ر ووق��ف رح��ات 
�سرب��ة  وج��ه  ال��ذي  االأم��ر  العم��رة، 
قا�سم��ة ل�س��ركات ال�سياح��ة وال�سفر 

االأم��ر  م�س��در دخ��ل،  ب��دون  وتركه��ا 
يجعل ه��ذا القطاع االأك��ر ت�سررًا من 

بني باقي القطاعات االقت�سادية.
واأو�س��ح م�سته��ى اأن اأ�سح��اب �س��ركات 
اتخ��اذ  ق��رروا  وال�سف��ر  ال�سياح��ة 
خطوات ت�سعيدي��ة يف االأيام القادمة 
ان  بع��د  واطفاله��م،  وعائاته��م  ه��م 
و�سل��ت به��م احلال��ة اىل و�س��ع �س��يء 

جدا ال يحتمل.

توقف موسميّ الحج 
والعمرة

رئي���ص �س��ركات احل��ج والعم��رة بغزة 
عو���ص اأب��و مذك��ور اأك��د اأن 5 �سركات 
اأغلق��ت اأبوابه��ا  م��ن اأ�س��ل 79 �سركة 
له��ا  تعر�س��ت  فادح��ة  خ�سائ��ر  اإث��ر 
ب�سبب توقف حرك��ة ال�سفر ومو�سمّي 
احل��ج والعم��رة ، الفت��ًا اإىل اأّن معظ��م 
ه��ذه ال�س��ركات مه��ددة باالإغ��اق اإذا 
م��ا ا�ستمر الوب��اء وبقي��ت االأمور على 

ما هي عليه.

و�س��دّد اأب��و مذك��ور، اأّن مو�س��م العمرة 
خال الع��ام املا�س��ي �سكل بارق��ة اأمل 
لكثري م��ن هذه ال�س��ركات الت��ي عادت 
لها احلياة بعد انقطاع دام نحو خم�ص 
�سن��وات عل��ى الت��وايل، "اإال اأّن اأزم��ة 
وب��اء كورونا خلق��ت حالة م��ن الياأ�ص 
ال�س��ركات،  ه��ذه  ملعظ��م  واالإحب��اط 
وتخ��وف م��ن امل�ستقبل ح��ول م�سريها 
يف  الفريو���ص  له��ذا  ح��ل  وج��ود  دون 

االأفق" وفق قوله.
و�سه��د االأول م��ن مار���ص لع��ام 2019 
ع��ودة مو�س��م العمرة يف قط��اع اإال اأنه 
توق��ف منت�س��ف فرباي��ر املن�س��رم من 
الع��ام اجلاري وتوق��ف اآخر الرحات 
قب��ل االإع��ان يف القط��اع ع��ن حال��ة 
الط��وارئ واإغاق معرب رفح حت�سبًا من 

تف�سي الفريو�ص.

خسائر مليونية
وق��ّدر رئي�ص �س��ركات احل��ج والعمرة، 
حج��م اخل�سائ��ر املادي��ة الت��ي حلقت 
اأزم��ة  حل��ول  من��ذ  ال�س��ركات  بتل��ك 
فريو���ص كورون��ا، باأّنه��ا تخطت حاجز 
امللي��ون دوالر، وق��د تت�ساع��ف اإذا م��ا 

ا�ستمر الو�سع على ما هو عليه.
وب��ني اأب��و مذك��ور، اأّن ه��ذه ال�س��ركات 
معر�س��ة خل�س��ارة ما دفعته م��ن اأموال 
حجزته��ا  الت��ي  ال�سعودي��ة  للفن��ادق 
ينتظ��رون  كان��وا  الذي��ن  للمعتمري��ن 
رم�س��ان  �سه��ر  يف  للعم��رة  اخل��روج 
احلايل، داعي��ًا ال�سلط��ة الفل�سطينية 
واجله��ات الر�سمية بالنظ��ر اإىل حال 
ه��ذه ال�س��ركات وتعوي�سه��ا، والوقوف 
اإىل جانبه��ا بع��د ه��ذا ال�س��رر الكب��ري 
ال��ذي ت�سبب به احل�سار و�ساركته فيه 

اأزمة كورونا.
واأ�س��ار رئي�ص �س��ركات احل��ج والعمرة 
ال�س��ركات  ه��ذه  اإدارات  معظ��م  اأّن 
�سّرحت مئات املوظف��ني العاملني فيها، 
يف  الطري��ق  قارع��ة  عل��ى  واأ�سبح��وا 

�سف��وف البطالة، الفت��ًا اإىل اأّن الكثري 
م��ن ه��ذه ال�س��ركات تتعر���ص الأزم��ات 
مالي��ة كب��رية ب�سب��ب م��ا يلزمه��ا م��ن 
م�ساري��ف ت�سغيلي��ة، ودف��ع اإيج��ارات 
وم�ستحق��ات �سريبية وغريها، مطالبًا 
باإعفائه��م م��ن كث��ري م��ن االلتزام��ات 

ال�سريبية.

خسائر 100%
هيئ��ة  رئي���ص  اأك��د  ال�سي��اق  ذات  يف 
الفنادق واملطاع��م ال�سياحية يف غزة 
�س��اح اأبو ح�س��رية اأن خ�سائ��ر مالية 
الفندق��ي  بالقط��اع  حلق��ت  فادح��ة 
ب�سب��ب االإج��راءات االحرتازي��ة م��ن 
تف�س��ي وب��اء كورون��ا، وج��اء بن�سب��ة 
100 يف املئ��ة نتيج��ة انع��دام توافد 
املواطنني املطاعم خوف��ًا من االإ�سابة 

باملر�ص.
وق��ال اأبو ح�سرية اإن القطاع الفندقي 
م��ن اأول القطاع��ات تاأث��رًا باالأزمات؛ 
منوه��ًا اإىل اأن القطاع ال�سياحي يعاين 
ج��راء  العم��ل  قل��ة  م��ن  االأ�سا���ص  يف 
الو�س��ع االقت�س��ادي امل��رتدي يف غزة 
وانخفا���ص ال�سيول��ة النقدي��ة، الفتًا 
ال�سياحي��ة  املن�س��اآت  اأ�سح��اب  اأن  اإىل 
البن��وك  لبع���ص  التزام��ات  عليه��م 
وموؤ�س�س��ات االإقرا���ص، ويف ظل تف�سي 
اإغ��اق  وا�ستم��رار  كورن��ا  فايرو���ص 
الفنادق �سي�سع��ب على التجار ت�سديد 
امل�ستحق��ات لعدم وجود �سيولة نقدية 

لديهم.

كورونا: ال بوادر لعودة السياحة في قطاع غزة قريبا
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غزة- الراأي-اأالء النمر
بال��راأي  االإ�ساع��ة  ارتبط��ت  لطامل��ا 
ين�س��ر  ف��رد  م��ن  تب��داأ  فه��ي  الع��ام، 
قطاع��ات  ع��ادة  مت���ص  معلوم��ات 
وا�سع��ة من املجتم��ع، ثم تتحول هذه 
االإ�ساع��ة لت�س��كل راأيا عام��ا جديدا 

وت�سرّيه للوجهة التي تريدها.
الت��ي  ال�س��ارع  راأي  برنام��ج  وخ��ال 
الفل�سطيني��ة  ال��راأي  وكال��ة  تع��ده 
دع��ا مواطنون اإىل �سرورة و�سح حد 
ملروج��ي االإ�ساع��ات مل��ا لها م��ن تاأثري 

�سلبى على خمتلف مناحي احلياة.
ثاث اأق�سام

اأب��و  هي��ام  النف�سي��ة  االإخ�سائي��ة 
الكا���ص قال��ت اإن م�س��در االإ�ساع��ات 
ينق�سم اإىل ثاث اأق�سام االأول غالبًا 
ما يك��ون م�سدرها هو العدو، والثاين 
ت�سدر م��ن بع���ص االأ�سخا���ص الذين 
النظ��ر  بق�س��ريي  ت�سميته��م  ي�س��ح 
مم��ن ميعن��ون يف حتلي��ات خاطئ��ة 
واالأو�س��اع  اجلاري��ة  لاأح��داث 
االأمنية بحي��ث ي�سلون ال�ستنتاجات 
مت�سرع��ة وغري واقعية ت�سكل اإرباكًا 

و�سررًا لل�سارع يف معظم االأحيان.
وبينت اأبو الكا�ص يف حيثها للراأي اأن 
م�س��در ال�سائعات الثال��ث فهو ابتاء 

يوم��ي يعاين من��ه جمتمعن��ا ويتمثل 
مم��ن  امل�ستهرتي��ن،  باالأ�سخا���ص 
يفتقدون الأدنى اإح�سا�ص بامل�سوؤولية 
ويه��وون ن�س��ر تخياته��م واأخبارهم 
املفربك��ة لغايات يطغ��ى عليها طابع 
الت�سلية اأو ال�سهرة واإ�ساعة الوقت.

عل��ى  تعم��ل  ال�سائع��ات  وتابع��ت:" 
معنوي��ات  عل��ى  التاأث��ري  حماول��ة 
ال�سريحة امل�ستهدفة بهدف اإ�سعافها، 
كال�سائع��ات التي تتح��دث عن اأعداد 
كبرية من �سه��داء واأ�سرى وح�سار يف 
جبهة م��ا ليت�سح الحق��ًا زيف اخلرب 

وعدم �سحته".
وا�ستط��ردت بالقول:" : يعمد العدو 
يف معظ��م االأحي��ان لب��ث ال�سائع��ات 
بغية احلفاظ على معنويات جمهوره 
وذلك م��ن خال ن�س��ر اأخب��ار كاذبة 
يدعمه��ا  مزيف��ة  انت�س��ارات  ع��ن 

بفيديوهات ".

الوسائل المستخدمة
وع��ن االأدوات التي ت�ساهم يف ترويج 
االإعام��ي  الناط��ق  ق��ال  ال�سائع��ات 
لتعزي��ز  الوطني��ة  اللجن��ة  با�س��م 
ال�سلوك القيم��ي ال�سحفي اإ�سماعيل 
الثوابت��ة: اإن و�سائ��ل اإع��ام الع��دو 

بكاف��ة اأق�سامها )مرئية – م�سموعة 
وغريه��ا م��ن الو�سائ��ل(، اإ�سافة اإىل 
بع���ص و�سائل االإعام غ��ري امل�سوؤولة 
اأخباره��ا  معظ��م  يف  تعتم��د  والت��ي 
مب��داأ ال�سب��ق ال�سحف��ي دون تدقيق 
م�س��در اخلرب اأو متابعته مع املعنيني، 
كل ذل��ك ي�ساهم ب�س��كل كبري يف ن�سر 

ال�سائعات يف املجتمع.
وب��ني الثوابت��ة اأن و�سائ��ل التوا�سل 
االجتماع��ي ت�ساه��م م�ساهم��ة كبري 
من خال م�ستخدميها يف ن�سر كميات 
ال بئ���ص به��ا م��ن االأخب��ار الكاذب��ة 
اإدراك  ع��دم  اإط��ار  يف  وال�سائع��ات، 
ج��زء كب��ري م��ن النا�سري��ن خلطورة 
الق���ص  وخلط��ورة  ال�سائع��ات  ه��ذه 

والل�سق بدون فهم اأو تاأكد.
ال�سائع��ات  حمارب��ة  كيفي��ة  وع��ن 
اإىل حتم��ل  الثوابت��ة اجلمي��ع  دع��ا 
خ��رب  اأي  يف  واالعتم��اد  امل�سئولي��ة 
عل��ى امل�س��ادر الر�سمي��ة واملوثوق��ة 
فقط، باالإ�ساف��ة اإىل عدم امل�ساهمة 
يف اإر�س��ال اأو الت��داول االأخب��ار التي 
تفتق��د اإىل امل�سداقية وغري املتبناة 

من قبل اأي جهة ر�سمية موثوقة.
وبالعموم فاإن القواع��د املهنية ملهنة 
و�سائ��ل  عل��ى  اأن  توؤك��د  ال�سحاف��ة 

االإعام املختلفة و�سفحات التوا�سل 
االجتماعي اأن تتحقق من معلوماتها 
الر�سمي��ة  امل�س��ادر  خ��ال  م��ن 
واملوثوق��ة، واأن ال تكون م�سدرًا لبث 

معلومات مغلوطة. 
االإخباري��ة  ال�سفح��ات  وعل��ى 
والن�سطاء على املن�سات االجتماعية 
لي���ص  الط��وارئ  اأوق��ات  اأن  االإدراك 
اأوقات��ا منا�سبة لرفع ع��دد املتابعات 

والتفاعل.

القبض على مروج 
إشاعات

ال�سرط��ة يف قط��اع  األق��ت  بدوره��ا؛ 
غ��زة، األقت اأم���ص الثاث��اء، القب�ص 
ن�س��ره  خلفي��ة  عل��ى  مواط��ن  عل��ى 
كاذب��ة"  و"معلوم��ات  "�سائع��ات" 
عل��ى مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي 
حول ح��ادث مروري وق��ع يف منطقة 
الزهراء جنوب مدينة غزة االأ�سبوع 

املا�سي.
الناط��ق  البطنيج��ي  اأمي��ن  واأو�س��ح 
با�س��م ال�سرط��ة يف ت�سري��ح �سحفي 
ل��ه، "اأن��ه �سيت��م اإحالة املذك��ور اإىل 
القان��وين  املقت�س��ى  الأخ��ذ  النياب��ة 
البلبل��ة  اإث��ارة  لتق�س��ده  بحق��ه، 

واإ�ساع��ة اأخبار م�سللة للراأي العام"، 
بح�سب ن�ص الت�سريح.

أخطر األسلحة
وكان موق��ع املجد االأمن��ي دعا بع�ص 
و�سائ��ل االإعام بالكف عن امل�ساهمة 
يف ن�س��ر االأخب��ار الكاذب��ة وم�ساركة 
العدو االإ�سرائيل��ي -بدون ق�سد- يف 

حربه النف�سية �سد غزة.
واأو�سح املوق��ع اأنه لي�ص كل ما ين�سب 
اإىل �سح��ف ووكاالت عاملية �سحيح، 
املواق��ع  م��ن  الكث��ري  اأن  اإىل  م�س��ريًا 
اأو  تتح��رى  ال  املحلي��ة  االإخباري��ة 
تتاأكد م��ن �سحة االأخبار قبل اأعادة 

ن�سرها.
وذك��ر املوق��ع اأن ال�سائع��ات » تعت��رب 
ته��دد  الت��ي  االأ�سلح��ة  اأخط��ر  م��ن 
اإذ  ورموزه��ا،  قيمه��ا  يف  املجتمع��ات 
يتع��دى خطره��ا احل��روب امل�سلح��ة 
ال��دول  بع���ص  اإن  ب��ل  ال��دول،  ب��ني 
ت�ستخدمه��ا ك�ساح فت��اك له مفعول 
كبري يف احلروب املعنوية اأو النف�سية 
التي ت�سبق حترك االآلة الع�سكرية؛ 
وال يتوق��ف خطرها عن��د هذا احلّد 
فح�س��ب بل اإنها االأخطر اقت�ساديا.. 

واالأدهى اجتماعيا.

الشائعات.. الفيروس األخطر
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غزة- الراأي
�سّجل��ت وحدة الر�س��د واملتابع��ة باملكت��ب االإعامي 
بح��ق  اإ�سرائيلي��ًا  انته��اكًا   49 بغ��زة،  احلكوم��ي 

ال�سحفيني خال يونيو/حزيران املن�سرم.
االنته��اكات  اأن  للوح��دة،  ال�سه��ري  التقري��ر  واأظه��ر 
تنوع��ت ما ب��ني منع م��ن التغطي��ة وعرقل��ة عمل اإىل 
االعتق��ال واال�ستدعاء واإ�سدار حكم على ال�سحافيني 
والطواقم االإعامية، والتحري�ص والتهديد والتواطوؤ 
م��ع �سبكات التوا�سل االجتماع��ي، وذلك �سمن �سيا�سة 
االحت��ال املمنهج��ة، للحد من ن�س��ر جرائم االحتال 
بح��ق ال�سع��ب الفل�سطيني، يقابل��ه )11 ( انته��اكًا من 

قبل اأجهزة امن ال�سلطة يف ال�سفة املحتلة .

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
اعتق��ال  ح��االت   10 نف��ذ  االحت��ال  اأن  وذك��رت 
وا�ستدع��اء واحتجاز ل�سحفيني خال ال�سهر املا�سي، 
يف ح��ني �سّل��م ق��رار اإبعاد لع��دد )2( م��ن ال�سحفيني 
املقد�سي��ني، وجتدي��د وا�س��دار اعتق��ال اإداري ع��دد 
اعت��داء  ح��االت   10 التقري��ر  �سّج��ل  فيم��ا   ،)2(
واإ�ساب��ة �س��د ال�سحفي��ني واإ�سابته��م ب�س��كل مبا�سر 

بالر�سا�ص احلي واملطاطي، عدا عن الركل والدفع.
 وب�س��اأن من��ع من التغطية وعرقل��ة عمل ال�سحفيني، 
وّث��ق التقري��ر) 15( حال��ة من��ع، تخلله��ا م�س��ادرة 
وحج��ز هوي��ات وبطاق��ات �سحافي��ة لع��دد) 6( من 
�سمنه��م حجز بطاقة ذاك��رة وهاتف حممول، بينما 
بلغ عدد ح��االت االتهام والتهديد 3 حاالت، وحالة 

واحدة القتحام منزل.

انتهاكات داخلية فلسطينية
وعلى �سعيد، انتهاكات اأجهزة امن ال�سلطة يف ال�سفة 
املحتل��ة وانته��اكات داخلي��ة، �سجلت وح��دة الر�سد 
واملتابع��ة يف تقريرها ال�سه��ري)11( انتهاكًا داخليا 
، متثل��ت اعتقال )1( بحق ال�سحف��ي �سامي ال�ساعي، 
ومتدي��د اعتقال ال�سحفي ال�ساع��ي)4( مرة، ورف�ص 
حمكم��ة طولكرم اط��اق �سراح ال�ساع��دي عدد)6( 

مرات.
بح��ق  االإ�سرائيل��ي  االحت��ال  انته��اكات  تفا�سي��ل 

ال�سحفيني خال �سهر حزيران/ يونيو 2020
االحت��ال  خماب��رات  ا�ستدع��ت   :2-6-2020

وحقق��ت  زرو،  روز  احل��ّرة  ال�سحافي��ة  اال�سرائيل��ي 
معه��ا يف مرك��ز �سرط��ة امل�سكوبية يف القد���ص، ب�سبب 
تغطيته��ا لفعالي��ة يف ذك��رى وف��اة في�س��ل احل�سيني 

اأمام بيت ال�سرق يف القد�ص.
-6-2020:3: اعتدت قوات االحتال االإ�سرائيلي 
عل��ى اأربع��ة �سحفي��ني مقد�سي��ني بال�س��رب والركل، 
وه��م اأ�س��رف ال�سويكي، م�س��ّور قناة "رو�سي��ا ملرا�سلة 
"�سكاي��ز ، واأحم��د ج��رادات، ومراد �سعي��د، واأحمد 
، ومنعته��م م��ن موا�سل��ة ممار�س��ة عمله��م  جاج��ل 
االإعام��ي وتغطي��ة عملي��ة قم��ع ق��وات االحت��ال 
وقف��ة ت�سامني��ة اأم��ام بي��ت ال�سيخ عكرم��ة �سربي، 
كم��ا �سادرت هوياتهم وبطاق��ات ال�سحفية و�سلمتهم 

اأوامر ا�ستدعاء للتحقيق معهم.
2020-6-5: اعتقلت قوات االحتال االإ�سرائيلي، 
غرب مدينة القد�ص، ال�سحف��ي اأحمد كمال حبابة، 
29 عام��ًا ، واعتدت عليه بال�سرب والركل، ومنعته 
م��ن ممار�س��ة عمل��ه واقتادت��ه اإىل جه��ة جمهول��ة ، 

ويعمل يف قناة تلفزيون فل�سطني.
االإ�سرائيلي،  االحتال  ق��وات  �سلمت   :6-6-2020
ال�سحفي��ة �سند�ص عب��د الرحمن عوي���ص، 24 عامًا، 
ق��رارًا يق�س��ي باإبعادها ع��ن امل�سج��د االق�سى ملدة 3 
اأ�سهر، وكان��ت قوات االحتال قد اعتقلت ال�سحفية 
عوي���ص يف اأواخ��ر ال�سه��ر املا�س��ي من داخ��ل باحات 

امل�سجد االأق�سى، قبل اأن تفرج عنها يف وقت الحق.
االإ�سرائيلي،  االحتال  قوات  اأطلقت   :6-6-2020
�س��رق  احل��دودي،  ال�سري��ط  داخ��ل  املتمرك��زة 
ناري��ة، يف  اأع��رية  خانيون���ص، جن��وب قط��اع غ��زة، 
ح�س��ن  احل��ّر  امل�س��ّور  ال�سحفي��ني  تواج��د  حمي��ط 
ا�سلّي��ح، وامل�س��ّور يف وكال��ة "Apa " املحّلي��ة اأ�سرف 
اأبو عمرة، ومرا�سل قناة "�سكاي نيوز" عربية حممد 
امل�سه��راوي وم�سّورها اأمين ال��رّزي ملنعهم من موا�سلة 
عملهم خ��ال ت�سويره��م ح�ساد املزارع��ني ملح�سول 
�سرق��ي خانيون���ص و  وال�سع��ري، يف خزاع��ة،  القم��ح 
ت�سب��ب اطاق النار يف اإثارة اخلوف ودفعهم للرتاجع 

عن املنطقة.
2020-6-7: ا�ستدع��ت ق��وات االحتال ال�سحفي 
ملرا�سل��ة  "رو�سي��ا  قن��اة  م�س��ّور  ال�سويك��ي  اأ�س��رف 
امل�سكوبية  �سرطة  "�سكاي��ز" وحققت معه يف مرك��ز 

ال�سحفي. عمله  حول  �ساعة،  "ملدة 

2020-6-9: خماب��رات االحت��ال ت�سلم املقد�سي 
مدين��ة  ع��ن  باإبع��اده  يق�س��ي  ق��رارًا  جني��ب  عن��ان 

القد�ص ٦ اأ�سهر.
2020-6-10: ا�ستدع��ت خماب��رات االحت��ال يف 
القد���ص الغربي��ة ال�سحف��ي امل�س��ور احم��د جاجل 
م��ن القد���ص وحقق��ت مع��ه ح��ول تغطيت��ه فعاليات 
البطاق��ة  ب�سح��ب  وهددت��ه  املقد�سي��ة  املوؤ�س�س��ات 
عم��ل  االحت��ال  من��ع  بزع��م  لدي��ه،  ال�سحافي��ة 

املوؤ�س�سات التابعة لل�سلطة يف القد�ص املحتلة.
االحت��ال  خماب��رات  ا�ستدع��ت   :11-6-2020
مرك��ز  يف  مع��ه  وحقق��ت  �سعي��د،  م��راد  ال�سحف��ي 

ال�سرطة يف القد�ص حول عمله ال�سحفي .
2020-6-12: منع��ت قوات االحتال االإ�سرائيلي 
ال��ذي   "Red Fish" م�س��روع  فيل��م  عم��ل  طاق��م 
�س��ّم املخ��رج اأم��ني نايف��ة واملنت��ج اأحم��د الب��ظ، من 
العم��ل والتغطي��ة، واحتجزته��م اأثن��اء تواجدهم��ا 
يف منطق��ة االأغوار ال�ستكمال ت�سوي��ر الفيلم، و�سط 
اعمال الدفع والركل والتهديد باالعتقال ، و�سادرت 

بطاقة الذاكرة اخلا�سة بكامريا املخرج.
ا�ستهدف��ت ق��وات االحتال ثاثة   :12-6-2020
املغل��ف  بالر�سا���ص  مبا�س��رة  باإ�ساب��ة  �سحفي��ني 
باملط��اط به��دف منعه��م تغطي��ة القم��ع االحت��ايل 
الهمجي لل�سحفي��ني يف قرية كفر قدوم يف حمافظة 
قلقيلي��ة، وهم جعفر ا�ستية م�س��ور وكالة ال�سحافة 
الفرن�سي��ة واأ�سيب بعيار مع��دين يف الرجل الي�سرى، 
امي��ن النوباين م�سور وكالة وفا واأ�سيب بعيار معدين 
يف الرجل الي�س��رى، وفادي اجليو�سي م�سور تلفزيون 

فل�سطني واأ�سيب بعيار معدين يف الرجل الي�سرى،
2020-6-19: منع��ت قوات االحتال االإ�سرائيلي 
ع��ددا من ال�سحفيني واحتجزته��م خال ت�سويرهم 
وقف��ة �سلمية ل�سكان قري��ة �سو�سي��ا، جنوبي مدينة 
بق��رار  تندي��دًا  اخللي��ل،  حمافظ��ة  جنوب��ي  يط��ا، 
�سلطات االحت��ال االإ�سرائيلي، القا�سي ب�سم اأرا�سي 

فل�سطينية املنوي تنفيذه بداية يوليو املقبل.
االحت��ال  حمكم��ة  ج��ددت   :22-6-2020
االعتق��ال االإداري لاأ�س��ري ال�سحفي عام��ر اأبو هليل 
م��ن بل��دة دورا باخللي��ل مل��دة 6 اأ�سهر، وكان��ت قوات 
االحت��ال اعتقل��ت اأبو هلي��ل فجر 24 م��ن حزيران 
الع��ام املا�سي، من منزله يف مدينة دورا، جنوب غرب 

التحقي��ق  مراك��ز  اإىل  واقتادت��ه  املحتل��ة،  اخللي��ل 
اخلا�سة بها.

االإ�سرائيلي��ة،  الق��وات  اعتقل��ت   :24-6-2020
ال�سح��ايف احلّر جماهد ال�سعدي بع��د اقتحام منزله 
يف مدين��ة جن��ني �سم��ال ال�سف��ة الغربي��ة، و�سادروا 

هاتفه النّقال واقتادوه اإىل جهة جمهولة.
قرارا  االحتال  حمكم��ة  اأ�س��درت   :30-6-2020
بتحوي��ل ال�سحفي االأ�سري جماهد ال�سعدي لاعتقال 

االإداري.
تفا�سي��ل االنته��اكات الفل�سطيني��ة الداخلية خال 

�سهر حزيران/ يونيو 2020.
الوقائ��ي  االأم��ن  جه��از  اعتق��ل   :9-6-2020
الفل�سطين��ي يف مدين��ة طولك��رم، مرا�س��ل ف�سائي��ة 
"كرم��ول  �سفح��ة  ومدي��ر  االإخباري��ة"  "النج��اح 
 )Facebook  ( "فاي�سب��وك"  عل��ى  طولك��رم" 
ال�سح��ايف �سام��ي ال�ساع��ي اأثن��اء تواج��ده يف و�س��ط 
املدين��ة، عل��ى خلفي��ة من�سور ل��ه عرب الفي���ص بوك 

نقل فيه خرب عن التن�سيق االأمني.
طولك��رم،  �سل��ح  حمكم��ة  م��ددت   :11-6-2020
توقي��ف ال�سحفي �سامي ال�ساعي، مل��دة 15 يومًا على 

ذمة التحقيق.
2020-6-20: رف�ست اأجهزة اأمن ال�سلطة االفراج 
ع��ن ال�سحف��ي الفل�سطين��ي �سام��ي ال�ساع��ي، وال��ذي 
اعتق��ل من مكان عمل��ه و�سط مدين��ة طولكرم �سمال 
ال�سف��ة الغربي��ة املحتل��ة. م��ا ا�سطر لا�س��راب عن 
الطع��ام االأ�سب��وع املا�سي ليومني متتال��ني، احتجاجًا 

على ا�ستمرار اعتقاله.
2020-6-23: م��ددت النيابة يف طولكرم اعتقال 
الزمي��ل ال�سحف��ي �سام��ي ال�ساع��ي بدع��وى ا�ستمرار 

التحقيق.
طل��ب  �ساد���ص  ترف���ص  املحكم��ة   :24-6-2020
اإخ��اء �سبي��ل ال�سحفي �سام��ي ال�ساع��ي ، فيما قامت 

قوات من االأمن الوقائي بتفتي�ص منزله.
طولك��رم،  �سل��ح  حمكم��ة  ق��ّررت   :25-6-2020
"النجاح  2020، متدي��د اعتق��ال مرا�س��ل ف�سائي��ة 
طولك��رم"  "كرم��ول  �سفح��ة  ومدي��ر  االإخباري��ة" 
عل��ى "فاي�سب��وك" ) Facebook( ال�سحايف �سامي 
ال�ساع��ي، للم��رة الثاني��ة ومل��دة �سبع��ة اأي��ام، بتهمة 

بال�سلطة". م�سا�ص  فيها  اإلكرتونية  �سفحة  "اإن�ساء 

اإلعالم: 49 انتهاًكا إسرائيلًيا ضد الصحفيين بيونيو الماضي
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غزة- الراأي- اأالء النمر
ُي�س��كل مو�س��م العن��ب م�س��در رزق ملئات 
املزارعني الذين ينتظرون بفارغ ال�سرب 
�سه��ر يوليو/مت��وز، جلن��ي ثم��اره الذي 

ي�ستمر حتى اأغ�سط�ص/اآب.
ويب��داأ مو�س��م العن��ب يف غ��ّزة منت�سف 
�سه��ر ماي��و )اأّيار( وي�ستم��ر حتى نهاية 
�سبتم��رب )اأيل��ول(، بينم��ا يب��داأ املو�سم 
يف ال�سفة الغربية م��ن اأغ�سط�ص )اآب( 
وي�ستم��ر حت��ى نهاية نوفم��رب )ت�سرين 

الثاين(.

استيراد ولكن!
رت وزارة الزراعة بغزة  م��ن جهته��ا ق��دَّ
امل�ساح��ة املزروعة بالعن��ب ب�)6800( 
اإنت��اج املو�س��م احل��ايل  دومن، متوقع��ة 

ا.  )9340( طًنّ
ال��وزارة  با�س��م  املتح��دث  واأو�س��ح 
اأده��م الب�سي��وين اأن م�ساح��ة "العن��ب 
الاب��ذري" تق��در ب��� األ��ف دومن، منه��ا 
)900 ( دومن مثم��ر، ويعط��ي ال��دومن 
اإنت��اج  متوقًع��ا  ط��ن،   )2( الواح��د 
)1800( ط��ن م��ن "العن��ب الابذري" 

اإجمااًل.
واأ�س��ار الب�سي��وين اأن "العن��ب البذري" 

تقدر م�ساحت��ه االإجمالية ب�)5200 ( 
دومن، وُيعط��ي ال��دومن الواحد بحدود 
طن و)300( كيلوجرام، اأي اأن الوزارة 

تتوقع اإنتاج )9340( طًنا. 
 وب��ني الب�سي��وين "لل��راأي" اأن "العن��ب 
الاب��ذري" ترتك��ز زراعت��ه يف مناط��ق 
خ��ان يون���ص واأج��زاء يف �سم��ال غ��زة 
ورف��ح، كم��ا ُي��زرع يف دفيئ��ات، واأرا���صٍ 
ذات  املك�سوف��ة  اأن  اإال  مك�سوف��ة، 

امل�ساحات االأكرب. 
ولف��ت  اإىل اأن زراعته ترتكز يف منطقة 
ال�سي��خ عجلني غربي مدين��ة غزة، واأن 
العنب ُيعد من املحا�سيل االإ�سرتاتيجية 
ومائ��م  املتغ��رية،  للظ��روف  املقاِوم��ة 

لرتبة قطاع غزة . 
واأكد على اأن وزارته ال ت�سمح با�سترياد 
العن��ب من اخلارج ب�سقي��ه "البذري" و" 
الابذري" حينما يطرح املزارع اإنتاجه 
يف ال�سوق املحلي، قائًا: "عندما ينتهي 
املنت��ج املحل��ي، ويك��ون ال�س��وق بحاجة 
اإىل العن��ب ن�سم��ح باإدخ��ال العن��ب م��ن 
ال�سف��ة الغربي��ة، فنح��ن ن�س��دد عل��ى 

حمايتنا للمنتج املحلي".

تبادل تجاري

اأجرت��ه  بح��ث  بح�س��ب  خ��رباء  توق��ع 
موؤخ��رًا وزارة الزراعة، زي��ادة يف اإنتاج 
قط��اع غزة م��ن العن��ب بن�سب��ة ترتاوح 
م��ن %20 اىل %30 خ��ال ال�سن��وات 
اخلم�ص املقبلة وذلك يف حال مت التو�سع 

يف زراعة اأ�سناف العنب الابذري.
واأ�سارت ورقة حقائق اأ�سدرتها جمعية 
التنمية الزراعية "االإغاثة الزراعية" 
بعن��وان حقائق حول واق��ع العنب اإىل 
اأن اإجمايل امل�ساحة املزروعة مبح�سول 
العن��ب يف ال�سف��ة تقدر بنح��و 70 األف 
املزروع��ة  امل�ساح��ة  تق��در  فيم��ا  دومن 
باملح�س��ول نف�س��ه يف قطاع غ��زة بنحو 

دومن.  6200
واأو�سح��ت االإغاثة الزراعي��ة اأن عدد 
مزارع��ي العن��ب يف قط��اع غ��زة ي�س��ل 
اىل 1400 مزارع اإ�سافة اىل نحو األف 
ام��راأة تعم��ل يف اإنت��اج وجتهي��ز العنب 
داخ��ل منازله��ن والتعاوني��ات وي�ساه��م 
العنب بنح��و %12 من جمم��ل االإنتاج 

الزراعي يف القطاع.
يف  الواح��د  ال��دومن  اإنت��اج  اأن  وبين��ت 
ال�سف��ة م��ن العن��ب ي��رتاوح م��ا ب��ني 2 
غ��زة  امل��زروع يف  بينم��ا  2.5 ط��ن  اىل 
 1.5 اىل   1 ب��ني  م��ا  اإنتاج��ه  ي��رتاوح 

ط��ن وه��ذا يرج��ع لع��دم ج��ودة مي��اه 
ونق���ص  الزراعي��ة  واملمار�س��ات  ال��ري 
التكنولوجي��ا املتاحة ملزارعي حم�سول 
العنب يف القطاع، منوهة اىل اأن زراعة 
هذا املح�س��ول ترتكز يف حمافظتي رفح 

وغزة.
وبين��ت ورقة احلقائق ان��ه تتم تغطية 
%15 م��ن  %10 اىل  م��ا ي��رتاوح م��ن 
ا�سته��اك العن��ب املحل��ي يف القطاع من 
خال التب��ادل التج��اري باإدخال عنب 
اخلليل من االأ�سن��اف امللونة وان هناك 
م�ساح��ة يف �سوق غزة لزراع��ة اأ�سناف 
جدي��دة لزيادة االإنت��اج وتلبية الطلب 

على منتجات العنب امل�ستورد.
واأك��دت نتائ��ج م�س��ح اأجرت��ه االإغاث��ة 
الفر�س��ة  اإتاح��ة  اأهمي��ة  الزراعي��ة 
للفاعلني يف ه��ذا القطاع لا�ستفادة من 
املعارف واخل��ربات املتنوعة واحلديثة 
�سم��ن �سل�سلة القيم��ة العالية ملحا�سيل 

الفاكهة.
واعت��ربت االإغاث��ة الزراعي��ة اأن اأبرز 
التحديات التي تواجه حم�سول العنب 
يف قطاع غزة يتمثل مبلوحة املياه التي 
توؤث��ر ب�س��كل كب��ري عل��ى ج��ودة املنت��ج 
وتقل��ل من فر���ص ت�سويق��ه اإ�سافة اىل 

اال�ستمرار يف زراعة االأ�سناف حمدودة 
و�سع��ف  تقليدي��ة  واأ�سن��اف  االإنت��اج 
و�سع��ف  الزراع��ي  االإر�س��اد  منظوم��ة 
اإدخال التقني��ات احلديثة امل�ستخدمة 
يف رعاي��ة ه��ذا املح�سول وع��دم توفري 
بي��وت اأمه��ات االأ�ست��ال الإنت��اج اأ�ست��ال 
حملي��ة ذات موا�سف��ات عالي��ة اجلودة 
واالعتم��اد عل��ى ا�ست��رياد االأ�ست��ال من 
اجلان��ب االإ�سرائيل��ي باأ�سع��ار وتكاليف 

مرتفعة.
خا�س��ة  م�سات��ل  بتطوي��ر  واأو�س��ت 
لزراعته��ا يف غ��زة تنا�س��ب ومتطلب��ات 
تلبي��ة احتياج��ات ال�س��وق والتو�سع يف 
اإنتاجي��ة عالي��ة  اأ�سن��اف ذات  زراع��ة 
والعم��ل عل��ى توف��ري تقني��ات زراعي��ة 
املناخ��ي  التغ��ري  م��ع  للتكي��ف  جدي��دة 
�سناع��ات  وتطوي��ر  العن��ب"  "تظلي��ل 
واإدخ��ال  العن��ب  قط��اع  عل��ى  قائم��ة 
تقني��ات جدي��دة للتكي��ف م��ع م�سكل��ة 
امللوح��ة "جهاز تك�سري االأماح" والعمل 
للتب��ادل  جدي��دة  اأ�س��واق  فت��ح  عل��ى 
التج��اري والت�سدي��ر للخ��ارج وحماية 
املنت��ج املحل��ي وتطبيق �سيا�س��ة اإحال 
ال��واردات وتطوي��ر منظوم��ة االإر�س��اد 

الزراعي.

العنب الالبذري في غزة.. منتج وطني مميز
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأك��ر من 13 عاما م��ن احل�سار االإ�سرائيلي 
املفرو�ص على قطاع غزة م�ست، ومل يتمكن 
فيه��ا االقت�س��اد املحل��ي م��ن النهو���ص ولو 
قلي��ا، جراء تراكم االأزم��ات التي ع�سفت 
به من كل ح��دب و�سوب، حتى جاء ح�سار 
اآخ��ر ي�سي��ق اخلن��اق علي��ه اأك��ر فاأك��ر، 
كورون��ا،  جائح��ة  اأزم��ة  يف  متث��ل  وال��ذي 
فعمقت م��ن جراح االنهي��ار االقت�سادي يف 

العديد من القطاعات الهامة.
وم��ن اأبرز القطاعات الت��ي اأغلقت مرافقها 
االقت�سادية ج��راء اأزمة وب��اء كورونا، اأو 
توقف��ت اأعماله��ا   ب�س��كل كام��ل اأو جزئي، 
قطاع ال�سياحة والفنادق و�ساالت االأفراح 
وقطاع��ي  واملوا�س��ات،  النق��ل  وقط��اع 

التجارة وال�سناعة.
خ�سائر متاحقة

تل��ك  يف  االإغ��اق  حال��ة  ا�ستم��رار  وم��ع 
القطاعات الرئي�سية، اأدى ذلك اإىل ارتفاع 
موؤ�س��ري البطالة والفق��ر، اللذين و�سا ما 
قب��ل اأزمة كورونا، وم��ع بداية عام 2020 

اإىل %52 و50 % على التوايل.
قط��اع ال�سياح��ة بغ��زة تاأثر ب�س��كل كامل 
ج��راء اأزمة كورونا، فق��د �سملها قرار حال 
الطوارئ من قبل وزارة الداخلية باإغاقها 
ب�س��كل كام��ل حتى اإ�سع��ار اآخ��ر باعتبارها 

اأماكن مكتظة باملواطنني.
 وي�سم��ل قطاع ال�سياح��ة والفنادق قاعات 
االأفراح واملطاع��م وال�ساليهات ال�سياحية، 
وتوقف هذه املن�ساآت كبد اأ�سحابها خ�سائر 
مالي��ة فادح��ة، وعرق��ل حي��اة املواطن��ني 

بغزة خا�سة قاع��ات االأفراح التي اأجربت 
على اإلغاء ع�سرات احلجوزات.

ويف ه��ذا االإط��ار، اأك��د رئي���ص هيئ��ة الفن��ادق 
واملطاعم ال�سياحية يف غزة �ساح اأبو ح�سرية، 
بالقط��اع  حلق��ت  فادح��ة  مالي��ة  خ�سائ��ر  اأن 
الفندق��ي ب�سب��ب االإج��راءات االحرتازي��ة من 
تف�س��ي وباء كورونا، وجاء بن�سبة 100 يف املئة 
نتيج��ة انع��دام تواف��د املواطن��ني اىل املطاعم 

خوفًا من االإ�سابة باملر�ص.
وق��ال اأب��و ح�س��رية يف ت�سري��ح �سحفي:" 
اإن القط��اع الفندق��ي م��ن اأول القطاع��ات 
تاأث��رًا باالأزم��ات، اإذ اإن جمي��ع االأن�سط��ة 
والفعالي��ات والتجمع��ات يف الفن��ادق االآن 
اأغلق��ت  املطاع��م  اأن  �سب��ه متوقف��ة، كم��ا 
ن�س��اط  جتمي��د  اإىل  وا�سط��رت  اأبوابه��ا 
عماله��ا حل��ني ع��ودة االأم��ور اإىل طبيعتها 

جمددًا".

 تسريح آالف العمال
يف  يع��اين  ال�سياح��ي  القط��اع  اأن  واأو�س��ح 
االأ�سا���ص م��ن قل��ة العم��ل ج��راء الو�س��ع 
االقت�س��ادي امل��رتدي يف غ��زة وانخفا���ص 
ال�سيول��ة النقدي��ة، الفت��ًا اإىل اأن اأ�سحاب 
املن�ساآت ال�سياحية عليهم التزامات لبع�ص 

البنوك وموؤ�س�سات االإقرا�ص.
ووفق ما ذكره فاإنه ومبثل هذه االإجراءات 
الت��ي فر�ست ب�سبب كورون��ا، �سي�سعب على 
التج��ار ت�سدي��د امل�ستحق��ات لع��دم وج��ود 

�سيولة نقدية لديهم.
وب�سب��ب االإغ��اق، ا�سطر قط��اع ال�سيافة 
)فن��ادق، مطاعم، منتجع��ات( اإىل ت�سريح 

اآالف،   5 نح��و  عدده��م  البال��غ  عمال��ه، 
ويعيل��ون ح��وايل 25 األ��ف ن�سم��ة، وهو ما 
يعن��ي ارتف��اع يف ن�سب��ة الفق��ر والبطال��ة 

بغزة، وفق ما ذكره اأبو ح�سرية.
وعل��ى �سعي��د التج��ارة، اأث��رت اإج��راءات 
من��ع تف�س��ي الوب��اء يف قط��اع غ��زة �سلب��ًا 
عل��ى اأ�سح��اب العم��ل اليوم��ي والب�سطات، 
وذلك بعد اإ�سدار اجلهات احلكومية قرارًا 

باإغاق االأ�سواق ال�سعبية االأ�سبوعية.
وتعت��رب االأ�س��واق االأ�سبوعي��ة م�سدر رزق 
لكث��ري م��ن ال�سب��اب العاطل��ني ع��ن العم��ل 
الب�سائ��ع  بع���ص  عل��ى  يقتات��ون  الذي��ن 
رخي�س��ة الثمن من خ��ال افرتا�سه��ا اأر�سا 
وبيعه��ا للمواطنني، وهو ما عطل م�ساحلهم 

التي تعتمد على حركة النا�ص.
ولل�سائق��ني ن�سيب مما خلفته اأزمة كورونا، 
حي��ث �سملتهم املعاناة بع��د اأن باتت �سوارع 
املوظف��ني  م��ن  خالي��ة  �سب��ه  غ��زة  قط��اع 
وط��اب املدار�ص واجلامع��ات منذ االإعان 
وق��ت  يف  كورون��ا،  فريو���ص  و�س��ول  ع��ن 
يعتم��د فيه هوؤالء عل��ى الدخل اليومي من 

املركبات، وال ميلكون اأي بديل اآخر.

توقف الحياة اليومية
واأدت جائح��ة كورونا اأي�سا اىل تاأثر كافة 
املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة اخلا�س��ة املرخ�س��ة 
واملعتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم، 
حي��ث مت اإغ��اق كاف��ة ريا���ص االأطف��ال 
يف قط��اع غ��زة وال��ذي يبلغ عدده��ا 700 
خا�س��ة،  مدر�س��ة   53 واإغ��اق  رو�س��ة، 
واإغاق 365 مركزًا تعليميًا خا�سًا، ما اأدى 

اإىل ت�س��رر العامل��ني يف القط��اع التعليم��ي 
االلتزام��ات  اإىل  باالإ�ساف��ة  اخلا���ص، 

اليومية املطلوبة من اأ�سحاب العمل.
االأن�سط��ة ذات  العامل��ني يف   ويبل��غ ع��دد 
يف  اخلا���ص  التعليم��ي  بالقط��اع  العاق��ة 

قطاع غزة ما يزيد على 5000 عامل.
اأزم��ات عدي��دة  ويع��اين قط��اع غ��زة م��ن 
عل��ى راأ�سها ارتف��اع مع��دالت البطالة التي 
تتج��اوز %50، وبل��غ ع��دد العاطل��ني عن 
العمل اأكر م��ن ربع مليون عاطل، وبح�سب 
البنك الدويل فاإن معدالت البطالة تعترب 

االأعلى عامليا.

ارتفاع نسب البطالة والفقر
ويف ه��ذا ال�س��دد، يوؤك��د مدي��ر العاق��ات 
التج��ارة  بغرف��ة  واالإع��ام  العام��ة 
وال�سناع��ة ماهر الطب��اع، اأن اأزمة فريو�ص 
كورونا جاءت لتعمق االأزمات االقت�سادية 
العجل��ة  لتوق��ف  نتيج��ة  القط��اع،  يف 
االقت�سادي��ة وتوق��ف االإنتاجية يف بع�ص 
االأن�سطة االقت�سادي��ة وانخفا�سها بن�سب 

متفاوتة يف خمتلف االأن�سطة.
ويو�س��ح الطب��اع اأن ذل��ك �س��وف يت�سبب يف 
ارتف��اع مع��دالت البطال��ة والفق��ر، حي��ث 
تعط��ل ع��ن العم��ل ما يزي��د عل��ى 45 األف 
عام��ل، باالإ�سافة اإىل اخل�سائ��ر الفادحة 
املن�س��اآت  اأ�سح��اب  يتكبده��ا  �س��وف  الت��ي 

االقت�سادية.
اأك��رب  م��ن  ال�سياح��ي  القط��اع  ويعت��رب 
القطاع��ات املت�سررة وبلغ��ت ن�سبة توقفه 
غ��زة  يف  ال�سياح��ة  اأن  حي��ث   ،100%

تعتم��د باالأ�سا�ص عل��ى الزائرين القادمني 
م��ن اخل��ارج، اإ�ساف��ة اإىل اإغ��اق املطاع��م 
وقاعات املوؤمترات وور���ص العمل، و�ساالت 
�س��ركات  اإغ��اق  جان��ب  اىل  االأف��راح، 
ال�سياح��ة وال�سف��ر واحل��ج والعم��رة، وهو 
القط��اع  يف  العامل��ني  ت�س��رر  اإىل  اأدى  م��ا 

ال�سياحي.
وي�س��ري الطب��اع اىل ت�س��رر قط��اع النق��ل 
واملوا�س��ات، حي��ث توق��ف بن�سب��ة 80% 
ب�سبب توقف اجلامع��ات واملدار�ص وريا�ص 
حرك��ة  قل��ة  اإىل  باالإ�ساف��ة  االأطف��ال 
املواطن��ني داخل القطاع، وت�س��رر ما يزيد 

على 3000 عامل يعملون فيه.
ي�سي��ف:"  النق��ل،  بقط��اع  يتعل��ق  وفيم��ا 
توق��ف اجلامعات واملدار���ص، وعدم توجه 
املوظف��ني اإىل مق��رات اأعمالهم والعمل عن 
بعد، وتوقف املوؤ�س�سات، وانخفا�ص حركة 
قط��اع  �سل��ل  اإىل  اأدت  اأ�سب��اب  املواطن��ني، 

النقل واملوا�سات".
يف  تراجع��ًا  ال�سناع��ي  القط��اع  و�سه��د 
االإنتاجي��ة يف كافة القطاع��ات ال�سناعية 
يف ظ��ل االإج��راءات االحرتازي��ة ملواجهة 
عام��ل   10000 نح��و  فق��د  اإذ  كورون��ا، 

وظائفهم.
ت�س��ررًا  االأك��ر  القطاع��ات  ومتثل��ت 
بقطاعات ال�سناعات االإن�سائية والورقية 
واخل�سبي��ة  واملعدني��ة  والهند�سي��ة 
واالألومني��وم، يف وق��ت تعطل��ت نح��و 200 
�سرك��ة مق��اوالت بغ��زة يعمل به��ا نحو 10 
اآالف عام��ل توقفوا عن العم��ل منذ بداية 

اإجراءات الوقاية من كورونا.

بعد 13 عاما من الحصار..

كورونا..كابوس يكتم أنفاس االقتصاد بغزة
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غزة- الراأي- فل�سطني عبد الكرمي
اأن  دون  واح��د،  ع��ام  مي��ر  ي��كاد  ال 
الع�سوائ��ي  الن��ار  اإط��اق  ي�س��رق 
اأرواح العدي��د م��ن ال�سحاي��ا الذي��ن 
ال ذن��ب له��م، ب�سب��ب ا�ستهت��ار بع�ص 
ع��ن  التعب��ري  اأثن��اء  االأ�سخا���ص 
املنا�سب��ات  يف  و�سعادته��م  فرحته��م 

واالأفراح على ح�ساب غريهم.
وال يتوق��ف اإط��اق الن��ار يف املنا�سبات 
ع��ن  التعب��ري  حال��ة  يف  اأو  ال�سعي��دة، 
الفرح��ة باإط��اق �سراح اأ�س��ري اأو حفل 
زفاف وحفل جناح بل متتد جذوره اىل 
ا�ستخدام��ه يف ال�سج��ارات واخلاف��ات 
ب��ني العوائ��ل، وه��و م��ا يه��دد �سام��ة 

املواطنني ويزهق اأرواح بريئة.

رفض واستياء
املواطن اأحمد عبد احلميد من �سكان 
مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اأعرب 
ع��ن ا�ستياءه من ظاهرة اإطاق النار 
يف املنا�سب��ات واالحتفاالت، مو�سحا 
اأنه��ا تت�سب��ب يف قت��ل اأنا���ص اأبرياء 

لي�ص لهم اأي ذنب.
حدي��ث  يف  احلمي��د  عب��د  وق��ال 
ل�"ال��راأي": اإن الذي��ن يطلقون النار 
يف الهواء ال يعرفون ماذا يعني �ساح 
وعواقب��ه،  اأ�س��راره  وماه��ي  ناري��ن 
اأم��ام  التباه��ي  يف  يفك��رون  فق��ط 
االآخري��ن"، مت�سائا:" ك��م من برئ 
فقد حياته نتيجة لتلك املهاترات".

وي�سارك املواطن ح�سن �سمري، �سابقه 
يف ال��راأي، حيث اأك��د اأن اإطاق النار 
عم��ل  الفرح��ة  بحج��ة  اله��واء  يف 
مرفو�ص ويعكر �سفو البهجة بنتائج 

الثانوية العامة.
 واأ�ساف �سم��ري يف حديث ل�"الراأي": 
لن��ا يف االأع��وام ال�سابقة خ��ري مثال، 
ك��م بي��وت ط��اب حتول��ت م��ن بيوت 
فرح لبيوت حزن وماأمت جراء اإطاق 
النار الع�سوائي، وهو ما ت�سبب بوفاة 

طاب من الثانوية العامة".
اأم عم��ر املدهون ه��ي االأخرى، اأكدت 
خط��اأ  الع�سوائ��ي  الن��ار  اإط��اق  اأن 
كب��ري ميار�س��ه الكثري م��ن االأ�سخا�ص 
امل�ستهرتين بحياة غريهم من النا�ص.
حدي��ث  يف  املده��ون  وقال��ت 
ل�"ال��راأي": ياما نا���ص حتول فرحها 
لع��زاء، وفرحته��ا بنجاحه��ا حلزن، 
مو�سحة اأن ال اأح��د يتعلم اأو يعترب، 
واأن البع���ص يفكر اأن اطاق النار يف 
الهواء يعرب عن الفرحة وهو ال ميت 

للفرحة ب�سلة".

تحذير للمخالفين
وال تت��وان وزارة الداخلية بغزة عن 
التحذي��ر مرارا وتك��رارا من عواقب 
يخلفه��ا  الت��ي  املرعب��ة  الك��وارث 
اإط��اق الن��ار يف اله��واء باملنا�سب��ات 
عل��ى  دائم��ا  وحث��ت  االجتماعي��ة، 
التعبري عن الفرحة بطرق واأ�ساليب 

بعيدة عن ا�ستخدام اإطاق النار. 
نتائ��ج  ع��ن  االإع��ان  اق��رتاب  وم��ع 
ح��ذرت  بغ��زة،  العام��ة  الثانوي��ة 
مغب��ة  م��ن  الفل�سطيني��ة  ال�سرط��ة 
اإط��اق الن��ار يف الهواء، موؤك��دة اأنها 
�ستتخ��ذ االإج��راءات الازم��ة بحق 
املخالف��ني، حفاظا على اأم��ن واأرواح 
املواطن��ني، وحتى ال حت��ول االأفراح 

اىل ماآمت.
وح��ذر النائب الع��ام امل�ست�سار �سياء 
الدي��ن املده��ون وقي��ادة ال�سرط��ة، 
املواطن��ني من اإطاق النار يف الهواء، 
خ��ال االإعان ع��ن نتائ��ج الثانوية 

العامة.
واأ�سدر تعليمات��ه امل�سددة اإىل كافة 
النيابات واأق�سام ال�سرطة واملباحث 
لاهتم��ام  املحافظ��ات،  يف  العام��ة 
والتعام��ل بحزم، وماحق��ة و�سبط 
وتوقي��ف كل م��ن ي�ستخ��دم ال�س��اح 
الن��اري بوج��ه غ��ري م�س��روع خ��ال 

االعان عن النتائج.
واأ�س��ار يف حديث��ه اإىل اأن ا�ستخ��دام 
اله��واء،  يف  الن��ار  واإط��اق  ال�س��اح 
املنا�سب��ات،  ه��ذه  مث��ل  يف  وخا�س��ة 
ي�سكل جرمية يعاقب عليها القانون، 
و�سيتم حما�سب��ة مرتكبيها، واتخاذ 
املقت�سى القانوين بحقهم، وم�سادرة 

ال�ساح امل�ستخدم وفقًا للقانون.
ال�سرط��ة  تعم��ل  االإط��ار،  ه��ذا  ويف 
وت�ساف��ر  الكام��ل  التن�سي��ق  عل��ى 

اجلهود مع قيادة الف�سائل الوطنية 
برف��ع الغط��اء التنظيم��ي، واتخ��اذ 
االإجراءات بحق من يثبت خمالفته، 
حفاظا عل��ى اأرواح املواطنني، ومنعا 
لتكدي��ر �سف��و الطماأنين��ة العام��ة، 
املجتم��ع  و�سام��ة  الأم��ن  وحماي��ة 

وتطبيقا ل�سيادة القانون.

عقوبات باالنتظار
وزارة  ح��ذرت  ذات��ه،  ال�سي��اق  ويف 
الداخلي��ة م��ن اأنه��ا �ستتخ��ذ الئحة 
يف  الن��ار  مطلق��ي  بح��ق  عقوب��ات 
مل��دة  التوقي��ف  يف  تتمث��ل  اله��واء، 
�سهر عل��ى االأقل لكل من ُيطلق النار، 
م��ع دفع �سلح جزائ��ي بقيمة 1000 
الأي��ة  النهائي��ة  وامل�س��ادرة  �سي��كل، 
اإط��اق  ُت�ستخ��دم يف  �س��اح  قطع��ة 

النار، ومنع اإعادتها.
واىل جان��ب ذلك، ح��ذرت الداخلية 
م��ن اأنه��ا �ستنف��ذ احلب���ص مل��دة �ستة 
اأ�سه��ر مل��ن ال يتمك��ن من دف��ع ال�سلح 
اجلزائ��ي، مع احلرمان من االإجازات 

البيتية خال فرتة احلب�ص.
وحتت��اج ظاه��رة اإطاق الن��ار بغزة 
اإج��راءات  اإىل  ع�سوائ��ي  ب�س��كل 
رادعة لوقفها واإجبار من ي�ستهرتون 
ب��اأرواح النا���ص عل��ى التخل��ي عنها، 
حت��ى ال تتحول حي��اة البع���ص اإىل 
كارث��ة وم��اأمت، وحت��ى ال تت�سبب يف 

اإزهاق اأرواح االأبرياء.

حرام شرعًا
الداعية واملفتي حممد الفرا قال اإن 
اإطاق االأعرية النارية يف املنت�سبات 
كاالأف��راح والنج��اح واجلنائز حرام 
االإق��دام  للم�سل��م  يج��وز  ال  �سرع��ًا 
علي��ه، ملا في��ه م��ن اإي��ذاء للم�سلمني 
اأو  اإ�ساب��ة  اأو  قت��ل  م��ن  ح��ق  بغ��ري 

ترويع.
يِف  ��اِر  النَّ اإِْط��َاَق  اأِنَّ  الف��را   ولف��ت 
َغ��رْيِ  يِف  ِللَم��اِل  اإِْه��َداٌر  في��ِه  الَه��َواِء 
ٌم،  رَّ َوْجِهِه املَ�ْسُروِع، َوَه��َذا َتْبِذيٌر حُمَ
��ا  َ اإِمنَّ ��َاِح  ال�سِّ اْمِت��َاَك  اأن  م�س��ريًا 
بِّ َعِن  ي��ِن، َوالذَّ َف��اِع َعِن الدِّ �ُس��ِرَع ِللدِّ
َتْوِف��رَيُه  نَّ  َواإِ  ، َواالأَْعَرا���صِ ُفو���ِص  النُّ
ِة الَِّتي  ِلْلِجَهاِد يِف �َسِبي��ِل اهلِل ِمَن الُقوَّ
ْعَداِدَها، َفَا َيُجوُز ا�ْسِتْعَماُلُه  اأُِمرَنا ِباإِ
َح��ى ا�ْسِتْعَمااًل  َعَبث��ًا َوَلْه��وًا، َواإِالَّ اأَ�سْ
��ِدِه، َويِف َذِل��َك  ��َاِح يِف َغ��رْيِ َمْق�سِ ِلل�سِّ

ْعَمِة، َوالِعَياُذ ِباهلِل. ُكْفَراٌن ِللنِّ
��َة  اِئيَّ الَق�سَ اجِلَه��اِت  اأن  وب��ني 
ْن��ِع  مِبَ �َسْرع��ًا  ُمَطاَلَب��ٌة  ��َة  َرِطيَّ َوال�سُّ
ُب  تَّ ْعَناِء؛ مِلَا َيرَتَ َف��اِت الرَّ رُّ َهِذِه التَّ�سَ
ا���َص  النَّ ُت��وؤِْذي  َمَفا�ِس��َد  ِم��ْن  َعَلْيَه��ا 
َواأَْمَواِلِه��ْم،  َواأَْبَداِنِه��ْم  اأَْرَواِحِه��ْم  يِف 
ْلَطاِن هو ِحْفُظ  َوَمْعُلوٌم اأَنَّ َواِجَب ال�سُّ
املََناِف��ِع  ِبَجْل��ِب  املُ�ْسِلِم��نَي؛  اِل��ِح  َم�سَ
َماُح  َلُه��ْم، َوَدْف��ِع املََفا�ِسِد َعْنُه��ْم، َوال�سَّ
ِة يِف  اِريَّ ِة النَّ َفَهاِء ِباإِْطَاِق االأَْعرِيَ ِلل�سُّ

املَُنا�َسَباِت املُْخَتِلَفِة َف�َساٌد َكِبرٌي.

عقوبات تنتظر المخالفين

تقرير: ظاهرة إطالق النار.. مآٍس في ثنايا األفراح
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غزة-الراأي - اآالء النمر
ع��ن �س��كل اللحظ��ات االأخ��رية الت��ي 
يقرر فيها ال�ساب "املنتحر" طرق اآخر 
االأب��واب، وقد ُخّيل اإلي��ه اأن االأبواب 
كله��ا قد اأغلق��ت يف وجهه بعد طرقه 
له��ا وال ح��ل اآخر غ��ري الق�س��اء على 
اأنفا�سه االأخ��رية بطريقة يت�سور اأن 
فيه��ا اخلا���ص والراح��ة اإىل م��ا ال 
نهاي��ة، حت��ى يذيع خربًا عل��ى هيئة 
جث��ة ال اأنفا���ص وال روح فيه��ا تن�س��ر 
�سحاب��ة م��ن الكاآب��ة املتم��ددة حت��ت 

�سماء قطاع غزة.
اأم��ا نح��ن يف الط��رف االآخ��ر وعل��ى 
اأمامه��ا  الت��ي يق��ف  املقابل��ة  اجله��ة 
اأنه قد جّرد نف�سه  "املنتحر"، نعرف 
م��ن االأم��ل وتع��رى ع��ن كل مفاهي��م 
م�س��ري م��ا بع��د النهاي��ة، وق��د لب���ص 
ث��وب اجلهل الذي يك�س��وه قرار املوت 

االأخري وال �سيء �سواه.
اكتئاب حاد

هناك ع��دة عوام��ل تدف��ع ال�سخ�ص 
اإىل االنتح��ار وه��ي غالب��ًا م��ا تك��ون 
واقت�سادي��ة  �سيا�سي��ة  عوام��ل 
واجتماعي��ة، حي��ث يك��ون ال�سخ�ص 
املنتح��ر تاأث��ر باأحد العوام��ل وو�سل 
ال�سدي��د،  االكتئ��اب  م��ن  حال��ة  اإىل 
واأ�سبح لديه نوع من االحباط وعدم 
الثق��ة و�س��واًل اإىل قناع��ة ال�سخ�ص 
ب��اأن عدم��ه اأف�سل م��ن وج��وده، هذا 

م��ا قالت��ه االخ�سائي��ة االجتماعية 
النف�سية ختام عودة.

وتابع��ت ع��ودة حديثها ح��ول تعدد 
ح��االت االنتح��ار واخت��اف الط��رق 
املوؤدي��ة اإىل ذات اله��دف وه��و امل��وت 
املحت��م، ب��اأن ال�سخ�ص ال��ذي يراوده 
هك��ذا تفك��ري تك��ون ق��د جتمع��ت يف 
دواخله عوام��ل ال�سغط التي يعي�سها 
م��ن  بالتخل���ص  التفك��ري  يف  ويب��داأ 
الواقع باالجتاه نح��و االنتحار، على 
الرغم من اأن هذه الظاهرة هي عادة 
الفل�سطين��ي  املجتم��ع  عل��ى  غريب��ة 

امل�سلم.
م��ن  بكث��ري  اأخط��ر  النف�س��ي  املر���ص 
املر�ص اجل�س��دي، وعللت عودة بع�ص 
امل�س��اكل باأنه��ا حت�سي��ل حا�س��ل م��ن 
ت�س��ل  الت��ي  االلكرتوني��ة  االألع��اب 
ح��د  اإىل  وباملراهق��ني  باأ�سحابه��ا 
االإدمان، والت��ي ت�سبب لهم �سبكة من 
اأوله��ا االنف�س��ال  امل�س��اكل النف�سي��ة 

االجتماعي.
بع���ص  النف�سي��ة  املخت�س��ة  وحّمل��ت 
االأ�سب��اب املوؤدي��ة بال�سب��اب اإىل هذا 
الطري��ق ل�سي��ق االأو�س��اع ال�سيا�سية 
واالجتماعي��ة واالقت�سادي��ة بعيدًا 
يق��ف  ج��زء  اأنه��ا  اإال  التربي��ر،  ع��ن 
كمع�سلة يف وجه ال�سباب الفل�سطيني 

املحا�سر.

تحريما قطعيًا
اأم��ا ع��ن راأي ال�س��رع ال��ذي ال ميك��ن 
التغاف��ل عن��ه وو�سع��ه عل��ى هام���ص 
م��ن  اأول  فه��و  وحماوره��ا،  الق�سي��ة 
حذر من عاقب��ة االنتحار وخطورته 
وحترمي��ه قطعي��ا بكاف��ة االأ�ساليب، 
حي��ث �سنفه الق��راآن باأنه م��ن اأعظم 
يرتكبه��ا  اأن  ميك��ن  الت��ي  الذن��وب 

االإن�سان.
اجلامع��ة  يف  االإفت��اء  دار  رئي���ص 
ق��ال  ال�سو�س��ي،  ماه��ر  االإ�سامي��ة 
كبائ��ر  م��ن  :"االنتح��ار  ل�"ال��راأي" 
الذن��وب، وقاتل نف�سه عم��ًدا م�سريه 
اخل��روج م��ن رحمة اهلل وال��رتّدي يف 
جهّن��م خالًدا فيها اأب��ًدا، ودليل ذلك، 
قوله )تع��اىل(: "َواَل َتْقُتُلوْا اأَنُف�َسُكْم 
اإِنَّ اهلّلَ َكاَن ِبُك��ْم َرِحيًما * َوَمن َيْفَعْل 
ِليِه َناًرا  َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َف�َسْوَف ُن�سْ

َوَكاَن َذِلَك َعَلى اهلّلِ َي�ِسرًيا".
وي��رى ال�سو�س��ي اأن عوام��ل ع��دة قد 
قت��ل  اإىل  امل��رء  جل��وء  يف  تت�س��ارك 
نف�س��ه منتح��ًرا، ولكن تل��ك االأ�سباب 
رئي���ص  �سب��ب  اإىل  تع��ود  جمتمع��ة 
يتمث��ل يف �سعف ال��وازع الديني لدى 
امل��رء، وتراج��ع االإمي��ان يف نف�سه من 

حيث الر�سا بالق�ساء والقدر.
وبني اأن ال��ذي يفك��ر باالنتحار يظّن 
واهًما اأنه بذل��ك �سينتهي من م�ساكله 

واآالمه، و�سيه��رب اإىل ما دونها، الفتًا 
االحتج��اج  يح��اول  املنتح��ر  اأن  اإىل 
عل��ى �سيق عي�س��ه اأو م�س��اكل تلم به 
من خ��ال االنتحار، قائ��ًا: "وهو ما 
ُيظه��ر �سع��ف �سخ�سيت��ه وُجبن��ه يف 
مواجه��ة الواق��ع، وم�س��اكل احلي��اة، 
��ا به اأن يبح��ث عن ال�سبل  وكان حريًّ
املتاحة كافة وغريها حللها، والعي�ص 
بالق��در ال��ذي ير�سي��ه اإىل ح��د ما"، 

على حد قوله.
وب��ني ال�سو�س��ي الأن املنتح��ر جت��رى 
ل  علي��ه اأحكام موتى امل�سلم��ني، فُيغ�سَّ
ن وي�سلى عليه ويدفن يف مقابر  وُيكفَّ
امل�سلمني، وي��ورث ماله ويرتحم عليه 
ويدع��ى ل��ه بالرحمة واملغف��رة، كما 

قال العلماء.

ليست ظاهرة مخيفة
ال�سرط��ة الفل�سطينية يف قطاع غزة 
ح��ذرت عل��ى ل�س��ان الناط��ق با�سمه��ا 
ح��وادث  عل��ى  البطنيج��ي  اأمي��ن 
االنتح��ار املتاحق��ة يف زم��ن ق�س��ري، 
ب��اأن كل م��ن يتعاط��ى م��ع اأي اأخب��ار 
اجلرمي��ة  ن�س��ر  يف  ت�ساه��م  كاذب��ة 
اأجهزتن��ا  جُتريه��ا  متابع��ة  وهن��اك 
االأمنية ملثريي ال�سائعات وت�سخيمها 
يف بع���ص احل��االت الت��ي حت�س��ل يف 

القطاع.
كم��ا دع��ا البطنيجي اإىل ع��دم اإثارة 

ق�ساي��ا االنتح��ار واإعطائه��ا حجم��ا 
اأك��رب م��ن حجمه��ا واأنها حتول��ت اإىل 
اأنح��اء القط��اع ب��كل  ظاه��رة تغ��زو 
اإح�سائي��ة  اأن  اإىل  م�س��ريًا  في��ه،  م��ا 
ح��االت االنتح��ار و�سل��ت اإىل اثن��ي 
ع�سرة حالة هي االأقل مقارنة بالعام 
في��ه  �سجل��ت  حي��ث  املا�س��ي2019، 
اثن��ني وثالث��ني حالة، معلق��ًا اأن هذه 
االأرق��ام ال ت�سكل خطرًا على املجتمع 

طاملا اأنها حاالت فردية متفرقة.
واأ�ساح الناطق با�سم ال�سرطة ببع�ص 
اجلهات املرتب�سة باأمن واأمان القطاع، 
حي��ث يتعم��دوا اإط��اق �سموه��م هنا 
وهن��اك الإث��ارة الفو�س��ى وزعزع��ة 
م�ستغل��ني  االأهل��ي  ال�سل��م  ا�ستق��رار 

احل�سار والو�سع املعي�سي ال�سعب.
وتاب��ع قول��ه علين��ا اأال ن�ستعج��ل يف 
اإط��اق امل�سطلحات عل��ى اأي جرمية 
ظاه��رة  باأنه��ا  جمتمعن��ا  يف  تق��ع 
وخطرية وتفت��ك بالن�سيج املجتمعي، 
فالطواقم الطبية واالأدلة اجلنائية 
والطب ال�سرعي هي من حتدد طبيعة 

و�سبب الوفاء لكل حالة.
غ��ري اأن بع�ص ح��االت االنتحار لي�ص 
له��ا عاق��ة بامل��ال اأو حت��ى بالو�س��ع 
م��ن  لتدخ��ل  وحتت��اج  االقت�س��ادي 
اأهلي��ة  جه��ات حكومي��ة وموؤ�س�س��ات 
اأك��د  كم��ا  م�ساكله��ا،  حل��ل  معاون��ة 

البطنيجي.

أضحت شماعة االتهامات

مبرر قسوة األزمات بغزة ال يلغي تحريم "االنتحار"



غزة- الراأي-اأالء النمر
عل��ى ق��دم و�س��اق ت�ستع��د وزارة الزراعة يف 
قطاع غزة والوزرات ذات العاقة ال�ستقبال 
عيد االأ�سحى املبارك وفق اإجراءات م�سددة 
ملنع تف�س��ى فريو�ص كورنا. وزارة الزراعة يف 
قط��اع غ��زة، قالت اإنه��ا م�ستع��دة ال�ستقبال 
مو�س��م االأ�ساحي وفق اإجراءات م�سددة ملنع 
تف�سي فريو���ص "كورونا" امل�ستج��د "كوفييد 

."19
واأكد املتحدث االإعامي با�سم الوزارة اأدهم 
الب�سيوين يف ت�سريح �سحفي، على اأن مو�سم 
االأ�ساحي يف غزة، ي�سري ب�سكل طبيعي، وفق 

ما هو خمطط له.
ب��داأت  الزراع��ة،  وزارة  "اأن  واأ�س��اف: 
ا�ستعداداته��ا من��ذ اأ�سابي��ع للتجهي��ز ملو�سم 
توف��ري  عل��ى  ج��ار  العم��ل  واأن  االأ�ساح��ي، 
الكمي��ات الازم��ة لا�سته��اك يف القط��اع، 

دون اأي م�ساكل تذكر".
وتوقع��ت وزارة الزراعة، اأن ي�سل االحتياج 
م��ن  األف��ًا   12 اإىل  املو�س��م  ه��ذا  لاأ�ساح��ي 
العج��ول واالأبق��ار و30 األف��ًا م��ن االأغن��ام 
واملاعز، واأن ه��ذه الن�سبة، يتحكم بها �سواء 
بالزي��ادة اأو النق�س��ان، الو�س��ع االقت�سادي 

العام. 
وفيم��ا يخ�ص اأ�سعار االأ�ساحي يف غزة، �سدد 
الب�سي��وين، عل��ى اأن م��ا ُيح��دد االأ�سع��ار هو 
ن�سبة االإقبال والعر���ص والطلب، الفًتا اإىل 

اأن الوزارة ال تقوم بتحديد االأ�سعار.
وذكر اأن الكميات املتوفرة حتى االآن ثمانية 
اآالف م��ن الكمية املخ�س�س��ة لعيد االأ�سحى، 
منوًه��ا اإىل اأن العج��ول يت��م ا�ستريادها كليًا 
م��ن اخلارج، اأما االأغنام، فيتم ا�سترياد جزء 

منها، وجزء اآخر يربى يف داخل القطاع.
ال��وزارة، قام��ت بت�سكي��ل جلن��ة  اأن  وتاب��ع 
مهمته��ا  ال��وزارة،  ب��اإدارة  خمت�س��ة  فني��ة 
القي��ام بج��والت عل��ى كل امل�سال��خ واملذاب��ح 
يف القط��اع م��ن اأجل فح���ص اال�ستع��دادات، 
وتهيئة امل�سال��خ يف حال وجود اأي اإ�سكاليات 

ومعاجلتها.

تنظيم المسالخ
بدروه��ا؛ قام��ت االإدارة العام��ة للخدم��ات 
بال�س��روع يف  الزراع��ة،  ب��وزارة  البيطري��ة 
عملي��ة تنظي��م عم��ل امل�سال��خ يف حمافظات 
االأ�سح��ى  عي��د  ف��رتة  خ��ال  غ��زة  قط��اع 
املب��ارك وذلك ملن��ع الذب��ح الع�سوائي ولدرء 
امل��كاره ال�سحية الناجتة ع��ن عملية الذبح 

داخل املدن واملناطق الفل�سطينية.
واأك��د نبي��ل ج��ودة م��ن اخلدم��ات البيطرة 
واخلب��ري البيط��ري اأن وزارة الزراعة بداأت 
ملو�س��م  واال�ستع��داد  بالتجهي��ز  اأي��ام  من��ذ 

االأ�ساحي لهذا العام.
وب��ني اأن��ه مت عقد اجتم��اع مو�سع م��ع كافة 
اخلم���ص،  املحافظ��ات  يف  البيط��رة  م��دراء 
اإ�ساف��ة اإىل القي��ام بج��والت تفقدي��ة على 
تل��ك امل�سال��خ للتاأكيد على ق��رارات الوزارة، 

وحتذير من يخالف ذلك.
ولف��ت اأن��ه مت عق��د ور�س��ة عم��ل م�سرتك��ة 
م��ع جل��ان م��ن كل م��ن وزارة احلك��م املحل��ي 
وج��رى  الزراعي��ة  واملباح��ث  والبلدي��ات 
االتف��اق على ال�سروط الواج��ب توفرها يف 
امل�سال��خ امل��راد الذب��ح به��ا خال ف��رتة عيد 
االأ�سحى، حيث �سيتم منح تراخي�ص موؤقته 

للذبح خال فرتة عيد االأ�سحى املبارك.
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غزة- الراأي
ب��وزارة  االإعام��ي  املكت��ب  ن�س��ر 
الداخلي��ة واالأم��ن الوطن��ي يف غزة، 
الئحة عقوبات �سيتم اتخاذها بحق 

مطلقي النار يف الهواء.
وقال املكتب، اإن العقوبات هي:

1 - التوقي��ف مل��دة �سهر على االأقل 
ل��كل م��ن ُيطل��ق الن��ار، مع دف��ع �سلح 

جزائي بقيمة 1000 �سيكل.
2 - امل�س��ادرة النهائي��ة الأية قطعة 
الن��ار،  اإط��اق  يف  ُت�ستخ��دم  �س��اح 

ومنع اإعادتها.
اأ�سهر ملن ال  3 - احلب���ص مل��دة �ست��ة 
ال�سل��ح اجلزائ��ي،  م��ن دف��ع  يتمك��ن 
م��ع احلرمان م��ن االإج��ازات البيتية 

خال فرتة احلب�ص.

العقوبات التي 
تنتظر مطلقي 

النار في
 الهواء بغزة

الزراعة.. استعداد لموسم األضاحي وفق إجراءات مشددة


