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

صحيفة يومية شاملة تصدر نصف إسبوعيا 
مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( عن وزارة اإلعالم

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

)  16 ( صفحة

العدد ) 724 ( السنة  السادسة

االثنين
06 ذو الحجة 1441هـ

27  يوليو  2020م
Monday - 27 July 2020  

مزارعو المناطق 
الحدودية بغزة.. 

مقاومة وتحٍد

بلسان “العربية وأخواتها” 
.. إسرائيل تشن حملة 

تشويه ضد المقاومة بغزة

“بحر غزة” أكثر أمنًا 
من األعوام الماضية 

ولكن بحذر!

المناسبات 
السعيدة بغزة.. 

فرحة منقوصة

03040507

غزة-الراأي-اأالء النمر
امتث��اال للواقع وفر�ضيات��ه التي ميكن 
اأن ير�ض��خ له��ا قط��اع غزة تبع��ًا لتغري 
ط��ارئ  حل��دوث  وا�ض��تباقا  الظ��روف، 
م�ض��اع بتف�ض��ي فايرو���س كورون��ا ب��ن 
املواطنن يف قطاع غزة اإثر ا�ض��تقباله 
يف  واإبقائه��م  اخل��ارج  م��ن  العائدي��ن 

مراكز احلج��ر ال�ضحي املتمركزة على 
احل��دود لواح��د وع�ضري��ن يوم��ًا، بعد 
التاأك��د م��ن نتيج��ة الفح���س ال�ضلبية 

الفايرو�س". يحمل  ال  اأنه  "اأي 
وفقًا للمعطي��ات ال�ضيقة التي ينح�ضر 
بداخلها قطاع غ��زة، اأولها االكتظاظ 
ال�ض��كاين الكب��ري ال��ذي ي�ضه��ده قطاع 

غ��زة مب��ا ي�ضعب علي��ه حتم��ل انت�ضار 
التف�ض��ي  و�ضري��ع  مع��دي  فايرو���س 
واملخالط��ن  العائ��ات  اأوا�ض��ط  ب��ن 
للعائدي��ن م��ن اخل��ارج، وثانيه��ا �ضغ��ر 
ي�ضتدع��ي  م��ا  ال�ضكاني��ة،  امل�ضاح��ة 
اتخاذ املو�ضوع بع��ن االعتبار وتنفيذ 
الواق��ع  اأر���س  عل��ى  املعطي��ات  بع���س 

�ضحي��ة.  كارث��ة  ح��دوث  لتجن��ب 
وزارت��ي ال�ضح��ة والداخلي��ة تعاونت��ا 
من اأجل اإجناح من��اورة حتاكي اإ�ضابة 
احليوي��ة  ال�ضكين��ة  االأحي��اء  اأح��د 
بقطاع غزة بجائح��ة كورونا، والقيام 
حتم��ي  بطريق��ة  امل�ضاب��ن  باإج��اء 
وحتفظ املحيطن والعاملن، كطريقة 

جل��ان  قب��ل  م��ن  واقعي��ة  تدريبي��ة 
وجهات االخت�ضا���س. ولكيا ت�ضطدم 
االأجه��زة ال�ضحية واالأمني��ة باالأزمة 
وا�ضت�ضع��اب التعام��ل م��ع اجلائحة يف 
ح��ال التف�ض��ي، كان��ت املن��اورة تدريبًا 

الن�ض��ر  ح��ي  يف  واقعي��ا 
االأحي��اء  اأك��ر  10اأح��د 

بين وزارتي الصحة والداخلية

محاكاة "كورونا" بغزة .. تدريب المواجهة وكفاءة التصرف
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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 

رفح- الراأي
م��ع  الطويل��ة  واملعان��اة  االأمل  رغ��م 
االإ�ضاب��ة وفقدانه��ا احلرك��ة، متكنت 
الطالب��ة اجلريح��ة وابن��ة ال�ضهي��د، 
م��رمي اأب��و مطر، م��ن اجتي��از امتحان 
الثانوية العامة بتفوق، وح�ضلت على 

معدل 81%.
الطالب��ة مرمي اأ�ضيبت خال م�ضريات 
العودة، بطلق ن��اري متفجر، و�ضافرت 

لتلق��ي الع��اج يف اح��دى امل�ضت�ضفيات 
الرتكية.

وخال تل��ك الفرتة التي خ�ضعت فيها 
لع��اج يف تركي��ا متكن��ت م��ن اجتي��از 
اإىل  وع��ادت  ثان��وي،  ث��اين  امتح��ان 
قط��اع غزة لتكم��ل عاجه��ا الطبيعي 
وا�ضتمرت يف درا�ضته��ا، حتى الثانوية 

العامة.
فل�ضط��ن  عل��م  حتم��ل  كان��ت  م��رمي 

وت�ضع��ه عل��ى ح��دود رف��ح ال�ضرقية، 
اإ�ضرائيل��ي  جن��دي  ي�ض��وب  اأن  قب��ل 
له��ا  ر�ضا�ض��ه �ضوبه��ا م�ضبًب��ا  ر�ضا���س 
ب�ضببه��ا  عان��ت  ج�ضدي��ة  اأ�ض��راًرا 
واحتاج��ت مّدة طويلة م��ن العاج مل 

تنته بعد.
تق��ول:" ا�ضتطع��ت اأن اأقه��ر اإ�ضابت��ي 
وتفوق��ت يف درا�ضت��ي، رغ��م االأو�ض��اع 
الت��ي ع�ضته��ا خ��ال م��ّدة اإ�ضابت��ي"، 

م�ض��ريًة اإىل تعر�ضها لطلق ناري خال 
م�ضاركتها يف م�ض��ريات العودة لرتحتل 
اإىل م�ض��ايف تركي��ا واخل��ارج،  بعده��ا 
دافعة من �ضحتها ثمنا حلرية وطنها.

ومل تدع الطالب��ة مرمي للياأ�س جماال 
ب��ل  داخله��ا؛  اإىل  يت�ضل��ل  طريق��ا  اأو 
ا�ضتطاع��ت بعزميته��ا اأن تلحق بركب 
املتفوق��ن، واأن تنق�س ا�ضمها يف �ضطور 

من نور على جدران الوطن امل�ضلوب.

وت�ضي��ف: "خال ف��رتة اإ�ضابتي التي 
خ�ضع��ت فيها لع��اج يف تركي��ا متكنت 
من اجتي��از امتحان الث��اين الثانوي"، 
لتع��ود اإىل قطاع غ��زة لتكمل عاجها 
الطبيع��ي وت�ضتم��ر يف درا�ضته��ا حت��ى 

اأنهت الثانوية العامة.
بناجحه��ا  اجلمي��ع  م��رمي  وفاج��اأت 
بتفوق رغ��م املعاناة واالأمل، واخل�ضوع 

للعاج الطبيعي.

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
االأخوة االأفا�ضل/ بلدية غزة                                                حفظهم اهلل

ال�ضام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
املو�ضوع / مكرهة �ضحية لرتبية االأغنام واالأبقار

بداية ن�ضاأل اهلل اأن يتقبل جهودكم املبذولة يف خدمة الوطن واملواطن؛؛؛
وباالإ�ض��ارة اإىل املو�ض��وع اأعاه فاإنن��ا يف عائلة كر�ضوع املكونة م��ن 40 وعائلة احللو 
املكون��ة م��ن 20 فرد واجلريان نتقدم لكم ب�ضكوى �ضد عائلة دلول التي تقوم برتبية 
االأغن��ام واالأبقار يف منزلها املجاور لبيتنا رقم املن��زل )6019 منزلة عائلة كر�ضوع 
( باالإ�ضاف��ة ملن��زل عائل��ة احلل��و مما يت�ضب��ب لنا من مكره��ة �ضحية نتيج��ة انت�ضار 
الروائح الكريهة واحل�ضرات ال�ضارة ، فحياتنا اأ�ضبحت جحيما ال يطاق، ال ن�ضتطيع 
فت��ح نواف��ذ  البي��وت ال يف ال�ضي��ف وال يف ال�ضت��اء، الروائ��ح حتا�ضرنا م��ن كل املكان، 
ومل يقت�ض��ر االأم��ر عل��ى الروائح، فاحل�ض��رات واجلرزان باتت تداهمن��ا خ�ضو�ضا يف 
ظ��ل ارتف��اع دراجات احلرارة ، وال يعقل اأن تقوم عائلة دل��ول  برتبية املوا�ضي، دون 
االك��رتاث بوج��ود �ضكان يف امل��كان"، مع العلم اأن مت احلديث معه��م اأكر من مرة دون 

جدوى.
كذل��ك ظهرت على اأج�ضاد االأطفال حبوب قال االأطب��اء اأن اأ�ضبابها وجود حيوانات 
يف م��كان قري��ب، ليتبن اأن فريو�ضات من خملفات املوا�ضي التي يتم اإلقاءها يف ال�ضارع 

هي ال�ضبب يف ذلك".
كلنا اأمل بكم ب�ضرورة العمل على حل هذه امل�ضكلة ولكم منا وافر االحرتام والتقدير

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام

وابنة شهيد

“الجريحة أبو مطر” ..بإصابتها تفوقت بالثانوية العامة بـ81 %  
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غزة- الراأي-اأالء النمر
قريب��ًا م��ن اأني��اِب امل��وِت يخاط��ُر 
املزارعون من اأج��ِل لقمِة عي�ضهم 
يف املناطِق ال�ضرقي��ِة لقطاِع غزة 
املحاذيِة لل�ضريِط االأمني العازل، 
يف حماول��ة م��ن جن��ود االحتال 
االإ�ضرائيلي بكل ال�ضبل التنغي�َس 
عل��ى املزارع��ن ت��ارة مبنعهم من 
الو�ض��ول ملزارعه��م ع��ر اإط��اق 
بر���س  واأخ��رى  املتك��رر،  الن��ار 
مبي��دات زراعي��ة �ضامة م��ا يوؤدي 
اإىل ات��اف مزروعاته��م واإحل��اق 

خ�ضائَر ماديٍة كبريٍة بهم.
املزارع��ون  يجاب��ه  وهن��اك 
ال�ضاعون لق��وت اأبنائهم حتدياٍت 
حتدي��اٌت   ، جم��ًة  وخماط��َر 
 ، اأقٌله��ا خ�ضائ��ُر مادي��ٍة فادح��ة 
واأجُله��ا امل��وت .. وه��ذا ي�ضتدعي 
وم�ضان��دة  اهتمام��ا  االأق��ل  عل��ى 
لدع��م  امل�ضئول��ة  اجله��ات  م��ن 
�ضم��ود املزارع��ن وتثبيته��م فوق 

اأرا�ضيهم.

%25 من اإلنتاج 
المحلي

الناط��ق با�ض��م وزارة  الزراع��ة، 
اأده��م الب�ضيوين قال اإن االأرا�ضي 
الزراعي��ة القريب��ة م��ن ال�ضي��اج 
الفا�ض��ل تتمت��ع برتب��ة خ�ضب��ة 
ومياه عذبة ت�ضلح لري املحا�ضيل 

كافة. 
ت�ض��كل  اأنه��ا  الب�ضي��وين  وب��ن   
%25 من االإنتاج املحلي يف قطاع 
االحت��ال  اأن  اإىل  الفت��ًا  غ��زة، 
ا�ضته��داف  يتعم��د  االإ�ضرائيل��ي 
املزارع��ن يف تل��ك املناط��ق بعدة 
عليه��م  الن��ار  كاإط��اق  اأ�ض��كال، 
اأرا�ضيه��م  عل��ى  واالعت��داء 
واإغراقها  باجلراف��ات  وجتريفها 
مبي��اه االأمط��ار يف ف�ض��ل ال�ضت��اء 
ور���س املبي��دات احلارق��ة ب�ض��كل 
اإح�ض��اء  اإىل  م�ض��ريًا  م�ضتم��ر، 
وزارت��ه األف��ي دومن ت�ض��ررت بعد 
ر�ضها م��ن قبل طائ��رات مببيدات 

�ضامة خال عام 2018م. 
وق��ال الناط��ق با�ض��م الزراعة:" 
زراع��ة  اإىل  املزارع��ون  يلج��اأ 
ال�ضرقي��ة  املناط��ق  يف  اأرا�ضيه��م 
اأن  �ضيم��ا  الورقي��ة،  باملحا�ضي��ل 
زراع��ة  متن��ع  االحت��ال  ق��وات 
االأ�ضج��ار كالزيت��ون واحلم�ضيات 
وغريه��ا م��ن االأ�ضج��ار التي ميكن 
اأن يك��ون ارتفاعه��ا اأك��ر من 30 

�ضم".
ُي�ضم��ح  الت��ي  امل�ضاح��ة  اأن  ون��وه 
م��ن  منه��ا  باالق��رتاب  للم��زارع 
م��ن  تختل��ف  الفا�ض��ل  ال�ضي��اج 
مكان الآخ��ر، وتخ�ضع ملزاج جنود 
االحتال، موؤكدا اأن االحتال ال 

يلتزم باالتفاقيات ال�ضابقة.
ق��وات  ف��اإن  الب�ضي��وين  ووف��ق 
الن��ار  باإط��اق  تق��وم  االحت��ال 
ب�ضكل �ضب��ه يومي؛ للحيلولة دون 

و�ضول املزارعن الأرا�ضيهم.
 وبخ�ضو���س ال��روة احليواني��ة، 
ذك��ر اأن اأ�ضح��اب م��زارع االأغنام 

والعجول يتعر�ض��ون ب�ضكل يومي 
رع��اة  خا�ض��ة  ن��ار  اإط��اق  اإىل 
االأغن��ام، كم��ا اأن��ه ال ي�ضم��ح لهم 
املخ�ض�ض��ة  املحا�ضي��ل  بزراع��ة 
ق��ام  اإن  وحت��ى  الرع��ي  له��دف 
املزارع بزراعتها فاإن االحتال ال 

ي�ضمح لهم باالقرتاب منها.

532 انتهاكا
 ووفقا ملعطيات حقوقية، ارتكبت 
انته��اكا   532 االحت��ال  ق��وات 
املناط��ق  يف  املواطن��ن  بح��ق 
خ��ال  غ��زة  لقط��اع  احلدودي��ة 

الن�ضف االأول من عام 2020.
 واأو�ض��ح تقري��ر �ض��ادر عن مركز 
امليزان حلقوق االإن�ض��ان، موؤخرا، 
ترتك��ب  االحت��ال  ق��وات  اأن 
انتهاكات منظم��ة بحق املواطنن 
الفل�ضطيني��ن ال �ضيم��ا امل�ضاركن 
يف التظاهرات ال�ضلمية وخمتلف 

العاملن واأبرزهم املزارعون.
 واأ�ض��ار اإىل اأن �ضلط��ات االحتال 

حت��اول تدم��ري بني��ة االقت�ض��اد 
الفل�ضطين��ي واإفق��اره ف�ض��ا ع��ن 
فر�س منطق��ة مقيدة الو�ضول يف 
خمالفة �ضريحة لقواعد القانون 
الدويل، منوه��ًا اإىل اأن االحتال 
الثقيل��ة  بالقذائ��ف  يق�ض��ف 
ويطل��ق الن��ار جت��اه العامل��ن يف 
املن�ضاآت ال�ضناعية والزراعية من 
مزارع��ن ورعاة اأغن��ام و�ضائدي 

ع�ضافري وغريهم. 
انته��اكا   532 التقري��ر  ووث��ق 
االحت��ال  ق��وات  ارتكبت��ه 
الفل�ضطيني��ن  املواطن��ن  بح��ق 
املناط��ق،  بتل��ك  وممتلكاته��م 
خ��ال الن�ض��ف االأول م��ن الع��ام 
احل��ايل، داعي��ًا املجتم��ع الدويل 
اإىل حتم��ل م�ضوؤولياته القانونية 
احلماي��ة  وتوف��ري  واالأخاقي��ة 
الدولي��ة للفل�ضطيني��ن وتفعي��ل 
القانوني��ة  املحا�ضب��ة  اأدوات 
وماحق��ة ومعاقبة مرتكبي هذه 

اجلرائم.

مزارعو المناطق الحدودية بغزة.. مقاومة وتحٍد
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غزة- الراأي
من��ذ اأن ب��داأت املقاوم��ة الفل�ضطيني��ة يف قط��اع 
غ��زة و�ضَع اأ�ض�س معادالت توازن الردع مع العدو 
االإ�ضرائيلي وهي تواجه حملة ت�ضويه و�ضائعات 
احل��رب  بتوق��ف  حت��ى  تتوق��ف  ال  م�ضتم��رة 
التهدئ��ة  اأوق��ات  يف  تتزاي��د  ب��ل  الع�ضكري��ة؛ 

والهدوء.
واأعوان��ه  االإ�ضرائيل��ي  االحت��ال  وي�ضته��دف 
العربي��ة  االأنظم��ة  م��ن  فلك��ه  يف  ي��دور  وم��ن 
ممثل��ة مباكيناته��ا االإعامية؛ متا�ض��ك اجلبهة 
الداخلية للمجتم��ع الفل�ضطيني؛ حماواًل اإرباك 
التاح��م الوطن��ي وت�ضظي��ة االلتف��اف الكب��ري 
ح��ول م�ضروع املقاومة؛ حي��ث يعمل على فركة 
واخت��اق االأكاذي��ب ح��ول املقاوم��ة ورجاالتها 
وقيادتها لقطع حبل الثقة بينها وبن املواطنن 

الفل�ضطينين.

حملة تغريد
التوا�ض��ل  مواق��ع  ع��ر  اأطلق��وا  ن�ضط��اء 
االجتماع��ي، حملة تغريد عل��ى و�ضم "العربية 
��ا للهج��وم ال��ذي �ضنت��ه  اأن تك��ذب اأك��ر"، رف�ضً
قن��اة "العربية" �ض��د حركة حما���س وجناحها 

الع�ضكري كتائب الق�ضام.
 وكانت قن��اة العربية الف�ضائية )�ضعودية تبث 
م��ن االإمارات(، ق��د �ضنت خال االأي��ام املا�ضية، 
هجوًم��ا على حركة حما�س، وجناحها الع�ضكري 

الق�ضام". "كتائب 
وتب��ث احلمل��ة ال�ضع��واء، الت��ي اأطلقته��ا القناة 

قن��اة  الع��رب  م��ن  الكث��ريون  يعتره��ا  ال��ذي 
اإ�ضرائيلي��ة، ك��ّم كب��ري م��ن املعلوم��ات املغلوط��ة 

والت�ضليلية.
الداخلي��ة  وزارة  اأن  العربي��ة،  قن��اة  وزعم��ت 
يف غ��زة، اعتقل��ت اأع�ض��اء يف "الق�ض��ام" بتهم��ة 
التخابر م��ع "اإ�ضرائيل"، وهو ما نفته الوزارة يف 
بيان اأ�ضدرته، واتهمت فيه "العربية" مبمار�ضة 

الت�ضليل، وترويج ال�ضائعات واالأكاذيب".

تحريض متواصل
ب��دوره ق��ال الكات��ب واملحل��ل ال�ضيا�ض��ي حم��زة 
اأب��و �ضنب اإن عملية الّتحري���س على املقاومة يف 
قط��اع غ��زة من��ذ ن�ضاأته��ا ال تتوّق��ف ، فقد عمد 
الع��دو االإ�ضرائيل��ي اإىل ت�ضويه العم��ل الفدائي 
الفل�ضطين��ي وال�ضع��ي اإىل نب��ذه جمتمعي��ًا، ويف 
كل مراح��ل الن�ض��ال واملقاومة، اعتم��د على بّث 
االإ�ضاعات وترويجه��ا، يف اإطار حربه الدعائية 

والنف�ضية على كّل مكونات املقاومة وحميطها.
اأدوات  تط��ّور  وم��ع  اأن��ه  �ضن��ب  اأب��و  وب��ن 
االأمني��ة  االأجه��زة  واكب��ت  النف�ضي��ة،  احل��رب 
واال�ضتخبارية االإ�ضرائيلي��ة الثورة املعلوماتية 
رتها يف العمل �ضد املقاومة  والتكنولوجي��ا، و�ضخَّ
وحا�ضنتها ال�ضعبية، بو�ضفها باالإرهاب والعنف 
واالعت��داء عل��ى االأبري��اء، ويف الوق��ت نف�ض��ه 
الرتوي��ج لنف�ضه��ا يف الع��امل العرب��ي واالإ�ضامي 
باأنها "دولة" احل�ض��ارة وواحة الدميوقراطية، 
الذهني��ة  يف  �ضورته��ا  لتح�ض��ن  حماول��ة  يف 

العربية واالإ�ضامية.

وتاب��ع القول:" ويف ظ��لِّ ت�ضاعد ق��وى املقاومة 
يف املنطقة، وراأ�س حربتها املقاومة الفل�ضطينية 
الع�ضك��ري  وذراعه��ا  حما���س،  حرك��ة  بقي��ادة 
كتائب الق�ضام، يكّثف العدّو هجماته االإعامية 
من��ه  حماول��ة  يف  وقياداته��ا،  املقاوم��ة  عل��ى 
للتغطي��ة على فقدانه �ضيا�ضة ال��ردع، وف�ضله يف 
وقف منوه��ا الع�ضكري واال�ضتخب��اري، فيمار�س 
عملي��ة الّت�ضلي��ل ون�ض��ر االأخب��ار الكاذب��ة عر 
��ات التوا�ضل  ع�ضرات ال�ضفح��ات من خال من�ضّ

االجتماعي".
واأك��د اأن االحت��ال واأم��ام اإجناز املقاوم��ة، �ضنَّ 
االإعام املوّجه �ضد املقاومة الفل�ضطينية حربًا 
اإعامية ب�ضورة �ضر�ضة، لغر�س نزع ثقة ال�ضعب 
الفل�ضطين��ي احلا�ض��ن له��ا، من خ��ال الت�ضخيم 
الع��دو  اخ��رتاق  حج��م  وتهوي��ل  املعلومات��ي 
ل�ضفوفها، يف حماولة منه للتغطية على ف�ضله يف 
حماية عمائه من االعتقال واملاحقة، بعد اأن 
كان يعدهم باالأم��ن واالأمان والقدرة على توفري 

حياة رغيدة لهم.
واختت��م بالق��ول:" ال ينكر اأح��د يف ظلِّ احلرب 
االأمني��ة  املنظوم��ة  ت�ضّنه��ا  الت��ي  ال�ضرو���س 
ال  اأن��ه  املقاوم��ة،  �ض��د  للع��دو  واال�ضتخباري��ة 
ينج��ح يف اإحداث اخ��رتاق يف �ضف��وف املقاتلن، 
اأو يحر���س بع�ضه��م عل��ى اله��رب مقاب��ل تقدمي 
دعم مايل، ولكن، وم��ن خال التجربة الطويلة 
للمقاوم��ة الفل�ضطينية، ف�ض��ل العدو ف�ضًا ذريعًا 
يف اإحداث اخرتاق��ات نوعية يف �ضفوف قيادات 

املقاومة".

وم��ع كلِّ جولة من اجلوالت املفتوحة للمقاومة، 
يوؤخذ عل��ى مقّدري املوق��ف ال�ضهاينة االإخفاق 
يف ك�ض��ف ني��ات املقاوم��ة و�ضلوكه��ا يف املواجهة، 
لها  وه��ذا م��ا جزم ب��ه تقري��ر اللجن��ة الت��ي �ضكَّ
الع��دو بع��د ع��دوان 2014 عل��ى قط��اع غ��زة، 
والت��ي اأق��ّرت بالف�ض��ل يف العدي��د م��ن املوا�ض��ع 
اال�ضتخباري��ة، بداي��ًة بتقدي��ر الني��ات، ولي�س 
انته��اًء بق��درة املقاومة على ال�ضم��ود طوال 50 

يومًا، وال باإمكانياتها القتالية يف املواجهة.
املقاوم��ة  ب��ن  متوا�ض��ل  االأدمغ��ة  �ض��راع 
الفل�ضطينّي��ة والع��دّو ال�ضهي��ويّن ب��كّل اأجهزته 
ومن ي�ضان��ده معلوماتيًا من املخاب��رات املتعاونة 
مع��ه. نع��م، جن��ح الع��دو يف جتني��د عنا�ض��ر من 
�ضف��وف املقاومة اأو حتري���س بع�ضها على الهرب 
- وه��ي للعل��م اأع��داد ال تتج��اوز اأ�ضاب��ع الي��د 
الواح��دة - اإال اأن��ه مل ينج��ح يف حمايتها من يد 
راع طوي��ل. ورغم كّل اإمكانياته،  املقاومة، فال�ضّ
ف��اإّن الغلبة ما زالت لل�ضعب الفل�ضطيني الراف�س 
لاحت��ال، ومقاومت��ه التي حتّق��ق جناحات كّل 

يوم.
لي�ضت االأوىل

يت�ضاءل د. عدنان اأبو عامر -رئي�س ق�ضم العلوم 
ال�ضيا�ضي��ة يف جامع��ة االأم��ة بغ��زة- يف �ضل�ضلة 
تغري��دات ": مل��اذا اقت�ضرت التقاري��ر على ذات 
االإع��ام ال�ضعودي االإمارات��ي، ومل جتد جتاوبا 
ر�ضين��ة  واإقليمي��ة  دولي��ة  اإع��ام  و�ضائ��ل  م��ن 
ورزينة ذات م�ضداقية؟ واأي��ن م�ضادر "العربية 
واحل��دث واأم��د وال�ض��رق االأو�ض��ط" يف احل�ضول 

عل��ى معلومات خط��رية وح�ضا�ضة، رغ��م اأن عدم 
اإيراد امل�ضادر ي�ضكك مب�ضداقية التقرير؟

"ه��ل نح��ن اأم��ام حمل��ة منظمة موجه��ة بدءا 
بهذه التقارير، م��رورا بح�ضابات تويرت، وانتهاء 
مدفوع��ة  "اأغني��ة"  امل�ضم��اة  ال��ردح  بو�ض��ات 
االأج��ر �ضلف��ا، ويقوم عل��ى هذه احلمل��ة حتالف 

اإقليمي باأدوات حملية فل�ضطينية؟".
فق��ط ن�ض��ري اإىل اأن ه��ذه احلملة لي�ض��ت االأوىل 
ورمبا لن تكون االأخرية؛ فبن الفينة واالأخرى، 
ي�ض��ن االإع��ام االإ�ضرائيلي واأدوات��ه يف املنطقة 
املقاوم��ة  عل��ى  �ضع��واء  حم��ات  العربي��ة، 
الفل�ضطيني��ة وف�ضائلها الع�ضكرية، يف حماوالت 
متتالي��ة لت�ضوي��ه �ضورته��ا ون��زع ثق��ة اجلمهور 

العربي فيها.
ل��دى قن��اة  املتبع��ة  التحري��ر  �ضيا�ض��ات  ووف��ق 
ا، والتي تب��ث من دولة  العربي��ة املمول��ة �ضعوديًّ
االإخب��اري،  اأم��د  وموق��ع  العربي��ة،  االإم��ارات 
التاب��ع لرئي���س دائ��رة املفاو�ض��ات يف ال�ضلط��ة 
فاإنهم��ا  ع�ضف��ور،  ح�ض��ن  �ضابق��ًا  الفل�ضطيني��ة 
يعم��ان على "�ضيطنة" كل م��ن يقاوم االحتال 
االإ�ضرائيلي، عر ب��ّث "االأكاذيب واالفرتاءات" 

وقذف املقاومة الفل�ضطينية بها.
وتنب��ع احلملة التي تقودها العربية و"اأمد"، يف 
طيات براجمه��ا ون�ضرات اأخبارها من "كراهية" 
اإىل  ت�ضتن��د  اأن  دون  الفل�ضطيني��ة،  املقاوم��ة 
امل�ض��ادر الر�ضمي��ة يف نق��ل اأخبارها، ب��ل تعتمد 
يف الغال��ب االأع��ّم عل��ى الرواي��ة االإ�ضرائيلي��ة 

واأعداء الق�ضية الفل�ضطينية.

بلسان "العربية وأخواتها" .. إسرائيل تشن حملة تشويه ضد المقاومة بغزة
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غزة-الراأي-اأالء النمر
ف�ض��ل ال�ضي��ف يف غ��زة يعن��ي اأن��ه 
مو�ض��م ال��رتدد عل��ى �ضاط��ئ البحر، 
واملخطط��ات  واملخيم��ات  الرح��ات 
العائلي��ة كله��ا تتج��ه نح��و �ضاط��ئ 
اأول  متنف���س  باعتب��اره  البح��ر، 
امللي��ون  ون�ض��ف  مللي��وين  ووحي��د 
مواط��ن من الفل�ضطيني��ن القاطنن 
املكتظ��ة  ال�ضعبي��ة  االأحي��اء  يف 
طاق��ة  ف��وق  واالزدح��ام  بال�ض��كان 
التحمل والتي تدفع بهم اإىل الهواء 

الطلق.
�ضاط��ئ  جتع��ل  كث��رية  م�ضبب��ات 
البحر يفت��ح كلتا ذراعي��ه للقادمن 
ل��كل  اأواًل  متنف�ض��ًا  وجتعل��ه  اإلي��ه 
م��ن يقط��ن القط��اع، اأوله��ا انقط��اع 
التي��ار الكهربائ��ي ل�ضاع��ات طويلة 
تتجاوز االثني ع�ضر �ضاعة يف اليوم 
الواحد، ناهيك عن االزدحام داخل 
اأف��راد  لك��رة  ال�ضكني��ة  االأبني��ة 

االأ�ضرة داخل البيت الواحد.
"ال��راأي" اأج��رت ع��دة م��ن  وكال��ة 
االت�ضاالت لاطمئن��ان على الو�ضع 
الع��ام ل�ضاطئ البحر م��ن حيث اأمان 
الوق��ت  يف  عدم��ه،  م��ن  ال�ضباح��ة 

ال��ذي يف�ضل فيه فئ��ة من املواطنن 
باالجت��اه نحو ا�ضتئجار �ضاليه لعدد 
حمدود من ال�ضاعات لق�ضاء �ضاعات 
ال�ضي��ف احل��ارة، فيم��ا ال ي�ضتطي��ع 
االأغلبية م��ن املواطنن من ممار�ضة 
�ضب��اك  يف  لوقوعه��م  اال�ضتجم��ام 

الفقر املدقع.
مدي��ر عام املي��اه وال�ض��رف ال�ضحي 
ق��ال  اأه��ل  رم��زي  غ��زة  بلدي��ة  يف 
ل�"ال��راأي": "بح��ر مدينة غزة على 
وج��ه التحديد ي�ضهد اأمانا كامًا من 
حيث ن�ضبة التل��وث باملياه العادمة، 
بناء على حقيقة معاجلة املياه عر 
حمط��ات التحلي��ة املتمرك��زة حول 
منطقة املحررات"، م�ضريًا اإىل اجتاه 
املي��اه املعاجل��ة بعد انته��اء العملية 

لت�ضب يف البحر مبا�ضرة.
واأكد على اأنه ال يتم �ضخ نقطة مياه 
عادم��ة مبادته��ا اخل��ام اإىل �ضاط��ئ 
البح��ر، وذل��ك بفع��ل جن��اح ت�ضغيل 
املي��اه  ومعاجل��ة  حتلي��ة  حمط��ة 
بالتن�ضي��ق مع �ضركة الكهرباء، التي 
تعمل على مدار اليوم للقيام بدورها 

الفعال.
وجلعل احلدي��ث اأكر دقة بالن�ضبة 

ل�ضاط��ئ البح��ر بح�ض��ب مدي��ر عام 
املي��اه وال�ض��رف ال�ضح��ي يف بلدي��ة 
غزة، يق��ول اأه��ل: "هن��اك ملوثات 
طبيعية ال عاقة لها باملياه العادمة 
كالطحال��ب، وال دخل لاإن�ضان فيها، 
يعن��ي اأنه��ا لي�ضت خالية م��ن التلوث 

الطبيعي 100%".
ونف��ى اأهل انطباق ن�ضب��ة االأمان من 
حي��ث التل��وث عل��ى منطق��ة �ضاطئ 
الو�ضط��ى، تبعًا لع��دم وجود حمطة 
حتلي��ة للمياه ال�ض��ادرة عن منطقة 
الوادي، وبالتي تتجه املياه العادمة 
راأ�ض��ًا اإىل �ضاط��ئ البحر م��ا يعر�ضه 
للتل��وث املحق��ق دون اأي ن�ضب��ة م��ن 

�ضاحيتها لل�ضباحة.

نظافة غير مطلقة
كان للحديث بقية مع �ضلطة البيئة 
الت��ي ال تنف�ض��ل ع��ن مو�ض��وع اأمان 
ق��ول  ف��كان  امللوث��ات،  م��ن  البح��ر 
حلماي��ة  العام��ة  االإدارة  م�ضئ��ول 
البيئ��ة بهاء االأغ��ا ل�"ال��راأي" :"ال 
ميكن اجل��زم باإطاق احلك��م بعينه 
على �ضامة ال�ضباحة يف البحر على 
عوام��ه، فهناك نقاط يج��ب و�ضعها 

على احلروف".
وو�ض��ح االأغ��ا الو�ض��ع الع��ام لبح��ر 
مدينة غزة على اأ�ضا�س اأنه يتعر�س 
ل�ض��ب املي��اه املعاجل��ة بع��د مرورها 
�ضاط��ئ  داخ��ل  التحلي��ة  مبحط��ة 
بح��ر املدين��ة :"املي��اه املعاجلة هي 
مي��اه ملوث��ة بن�ضب��ة اأق��ل بكثري من 
املي��اه العادم��ة اخلام، لك��ن ال ميكن 
اجل��زم باأنها مياه خالي��ة من التلوث 
عل��ى  الحتوائه��ا  عالي��ة،  بن�ضب��ة 
بكترييا وهذا يحت��اج لعملية تطهري 
املت�ضل��ة  القن��وات  يف  �ضبه��ا  قب��ل 

بال�ضاطئ".
البيئ��ة  و�ضلط��ة  ال�ضح��ة  "وزارة 
تق��وم دوري��ًا باأخذ عين��ات وفح�ضها 
وتقيي��م املياه ما اإذا كانت �ضاحلة اأم 
ال، م��ا دفعنا للتو�ضل ب��اأن هذا العام 
لطبيع��ة  ن�ضب��ة  واالأق��ل  االأف�ض��ل 
التل��وث، لكنه��ا ن�ضب��ة حتت��اج لرف��ع 
واجتهاد وبذل املزي��د من االإمكانات 
لتاأم��ن ال�ضاطئ ومنحه �ضهادة خلوه 
من امللوثات الب�ضرية واملياه العادمة 

خا�ضة"، ح�ضب ما قال االأغا.
زالته��ا  ال  نقطت��ن  االأغ��ا  وح��دد 
للمي��اه  �ضئي��ًا  ت�ضريف��ًا  ت�ضه��دان 

االأوىل  غ��زة،  بح��ر  يف  العادم��ة 
تتمركز باجتاه البحر املقارب ملخيم 
ال�ضاط��ئ القريبة من م�ضجد بغداد، 
والنقط��ة الثاني��ة بالق��رب منطقة 
كلم��ا  اأن��ه  م�ض��ريًا  عجل��ن،  ال�ضي��خ 
ابتعدن��ا عن هات��ن النقطت��ن كلما 

قل من�ضوب التلوث بن�ضبة كبرية.
ب��ن  التع��اون  اأن  عل��ى  االأغ��ا  واأك��د 
�ضلط��ة البيئ��ة وبلدي��ة غ��زة ال زال 
جاريًا للعمل على برنامج تطهري املياه 
املعاجل��ة، م�ض��ريًا اإىل تاأخ��ر ت�ضغي��ل 
حمطة التحلية املتمركزة يف منطقة 
�ض��رق الري��ج ب�ضب��ب اأزم��ة كورون��ا 
والت��ي بفعلها ميك��ن اأن تتح�ضن املياه 

وتنتقل من ملوثة اإىل اآمنة كليا.
حمط��ات  ت�ضه��د  اآخ��ر  بع��د  ع��ام 
م��ن  وتطوي��رًا  حت�ضن��ًا  التحلي��ة 
بح�ض��ب  ت�ض��ري  لكنه��ا  قب��ل،  ذي 
االإمكان��ات املتوف��رة وبجه��د ال يقل 
ع��ن الطبيع��ي، هذا م��ا �ضينقل بيئة 
البحر من خميفة وملوثة اإىل اآمنة 
ونظيف��ة اإىل ح��د معق��ول بح�ض��ب 
خطط وبرامج اجلهات املخت�ضة من 
بلدية غ��زة ووزارة ال�ضحة و�ضلطة 

البيئة والعديد من اجلهات.

"بحر غزة" أكثر أمنًا من األعوام الماضية ولكن بحذر!
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ال�ضفة املحتلة- الراأي
تعي�س عائلة االأ�ضري اأبو وعر حالة 
م��ن القل��ق واخل��وف الدائ��م عل��ى 
حياة ابنه��م االأ�ضري كمال اأبو وعر، 
فمن��ذ م��ا يق��ارب الع��ام وانتكا�ضات 
االأخ��رى  تل��وى  واح��دة  �ضحي��ة 
يتعر���س له االأ�ضري اأب��و وعر، بدءًا 
م��ن اإ�ضابت��ه ب�ضرط��ان احلنج��رة، 
وم��ا طراأ علي��ه من تفاق��م بو�ضعه 
ال�ضح��ي، وال��ذي اأ�ضب��ح يع��اين من 
فق��دان ال��كام واأوج��اع يف الرقبة 
والراأ���س واإىل فق��دان وزنه، ولي�س 

اأخريًا اإ�ضابته بفريو�س كورونا.
يق��ول وال��د االأ�ض��ري املري���س كمال 
اأبو وع��ر والذي اأعلن ع��ن اإ�ضابته 
موؤخ��رًا بفريو�س كورونا: اإنني كاأب 
وكعائل��ة باأكملها نكابد املعاناة منذ 
ما يقارب 20 عامًا من فقدان ابننا، 
وم��ن معانات��ه ه��و داخ��ل �ضج��ون 
بو�ضع��ه  اأكان  �ض��واء  االحت��ال 
اأو  االنف��رادي  الع��زل  زنازي��ن  يف 
والت�ضيي��ق  الزي��ارة  م��ن  حرمان��ه 

عليه.
وي�ضيف اأن كمال يعاين من �ضرطان 
باحلنج��رة، وكما و�ضلن��ا من اأخبار 
عن��ه اأن��ه نق��ل موؤخ��رًا اإىل �ضج��ن 

الرملة لتلق��ي العاج، وبعد عودته 
اإىل ال�ضج��ن اأج��رى االحت��ال ل��ه 
فح���س الكورون��ا وكان��ت النتيج��ة 
�ضلبي��ة، وم��ن ث��م ع��اد واأج��رى له 
الفح�س مرة اأخرى ليتبن اإ�ضابته 

بالفريو�س.
ويتاب��ع وال��دة االأ�ضري ابنن��ا كمال 
مل يحالف��ه احل��ظ ليتوا�ض��ل معنا 
م��ن  ذل��ك  �ضمعن��ا  لق��د  ويخرن��ا، 
خ��ال �ضا�ض��ات التلف��زة ث��م بع��د 
ذلك  اأخرتنا هيئة �ضوؤون االأ�ضرى 

باإ�ضابته.
نح��ن  بالق��ول:  حديث��ه  ويكم��ل 
ن�ضاهد ع��رة �ضا�ض��ات التلف��زة اأن 
اأب��و وع��ر يف و�ض��ع  االأ�ض��ري كم��ال 
نف�ض��ه  الوق��ت  ويف  ح��رج،  �ضح��ي 
ال ن�ضتطي��ع التوا�ض��ل مع��ه ملعرف��ة 
اأي��ن  واإىل  التده��ور  ه��ذا  ه��و  م��ا 
يق��ود، ويب��داأ االأه��ايل يف اخل��ارج 
املرا�ضل��ن  وحت��ى  بن��ا  باالت�ض��ال 
واالإذاعات ي�ضاألون عن حاله، ولكن 
نحن ولاأ�ضف نفتقد اإىل املعلومات، 
وه��ذا يزي��د م��ن معاناتن��ا اأنن��ا ال 
نتمكن من التوا�ضل معه لاطمئنان 

عليه.
اأن  اإىل  االأ�ض��ري  وال��دة  وي�ض��ري 

كم��ال  البن��ه  االأخ��رية  الزي��ارة 
كان��ت قبل 6 �ضه��ور، قب��ل اأن ُتقرر 
�ضلط��ات االحتال وق��ف الزيارات 
كورون��ا،  فريو���س  تف�ض��ي  ب�ضب��ب 
واأتذك��ر اأنن��ي قل��ت للم�ض��رف على 
الزي��ارة ال اأع��رف م��ا ه��ي رتبتيه، 
اأنن��ا نخاف على ابنن��ا من اأن ينتقل 
واأنت��م  عرك��م  الفريو���س  له��م 
تخرجون اإىل اخل��ارج وتتوا�ضلون 
م��ع عائلتكم ومن ث��م تدخلون على 
اأبنائن��ا دون اأي اإج��راءات وقاي��ة 

حلمايتهم من الفريو�س.
تخوف العائلة

االأ�ض��ري  �ضقي��ق  يق��ول  جهت��ه  م��ن 
اأم��ن اأب��و وع��ر: مر���س ال�ضرطان 
رعاي��ة  اإىل  بحاج��ة  باالأ�ضا���س 
�ضحية وطبية، فكيف اإذا ت�ضاعف 
االأم��ر م��ع وج��ود تف�ض��ي فريو���س 
كورون��ا، خماوفن��ا ارتفع��ت عندما 
�ضمعن��ا بخر اإ�ضاب��ة �ضقيقي كمال 
بفريو���س كورون��ا، وخ�ضو�ض��ًا اأنن��ا 
ال نتاب��ع ماذا يحدث م��ن اإجراءات 
وكي��ف ه��و م�ضت��وى الرعاي��ة التي 

تقدمها اإدارة ال�ضجون له.
وي�ضرتدف حديث��ه بالقول" اأننا ال 
نتوق��ع من االحت��ال االإف��راج عن 

يك��ون  اأن  اإال  باملطالب��ات  �ضقيق��ي 
هن��اك �ضغوط��ات حقيقية من قبل 
عل��ى  لل�ضغ��ط  العاملي��ة  املنظم��ات 
االحتال لاإف��راج عنه واأن براأيي 
اإذا كان  �ضي�ضتجي��ب  اأن االحت��ال 
فاملطالب��ات  عامل��ي  �ضغ��ط  هن��اك 
لوحدها كما يعلم اجلميع ال جتدي 

نفعًا.

مطالب العائلة
وحول مطال��ب العائل��ة يقول نحن 
جل��ان  وج��ود  ب�ض��رورة  نطال��ب 
مبا�ض��رة لاطاع عن و�ضع االأ�ضرى 
املر�ضى ومنهم �ضقيقي االأ�ضري كمال 
اأب��و وع��ر واأن يكون هن��اك توا�ضل 
معه حتى لو كان عن طريق خا�ضية 
الكونفرن���س لروؤيته��م والتاأك��د من 
اإىل  باالإ�ضاف��ة  ال�ضح��ي،  و�ضعه��م 
�ض��رورة اأن تك��ون متابع��ة االأ�ضرى 
املر�ض��ى من قبل اأطباء فل�ضطينين 

ولي�س من قبل اأطباء االحتال.
االأ�ض��رى  اإع��ام  مكت��ب  وحم��ل 
االحت��ال امل�ضوؤولي��ة الكامل��ة عن 
املر�ض��ى  وخا�ض��ة  االأ�ض��رى  حي��اة 
منه��م بع��د و�ض��ول فريو���س كورونا 

اإدارة  اأن  موؤك��دا  ال�ضج��ون،  اإىل 
�ضج��ون االحت��ال م��ا زال��ت تتل��كاأ 
الوقائي��ة  االإج��راءات  اتخ��اذ  يف 
م��ن  االأ�ض��رى  حلماي��ة  احلقيقي��ة 

خطر الفريو�س.
وح��ذر املكت��ب م��ن ا�ضتم��رار اإدارة 
يف  باال�ضتهت��ار  االحت��ال  �ضج��ون 
اتخاذ االإجراءات الوقائية وعدم 
تق��دمي امل��واد املائم��ة والكافي��ة 
بتف�ض��ي  ين��ذر  وال��ذي  للتعقي��م، 

الفريو�س ب�ضكل كبري بن االأ�ضرى.
وكان��ت قوات االحت��ال قد اأعلنت 
منذ اأي��ام عن اإ�ضاب��ة االأ�ضري كمال 
بل��دة  م��ن  وعر)46عام��ًا(  اأب��و 
قباطي��ة جن��وب جن��ن، بفريو���س 
كورونا كوفيد 19، واأنه يقبع حاليا 

يف م�ضت�ضفى “اأ�ضاف هروفيه.”
واالأ�ضري اأبو وع��ر املحكوم بال�ضجن 
عام��ًا،  و)50(  م��رات   6 املوؤب��د 
واملعتق��ل من��ذ ع��ام 2003، يعاين 
من و�ضع �ضحي خطري للغاية جّراء 
اإ�ضابت��ه بال�ضرط��ان يف احلنج��رة، 
وقد تفاق��م و�ضع��ه ال�ضحي خال 
ال�ضه��ور القليل��ة املا�ضي��ة، بع��د اأن 
اأجري��ت ل��ه فحو�س طبي��ة، وتبّن 

اأّن الورم قد تفاقم لديه.

كورونا والسرطان ينهشان جسد األسير كمال أبو وعر
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غزة- الراأي
حلظ��ات الف��رح الكاملة، هذا م��ا يفتقده 
خمتل��ف  يف  الفل�ضطين��ي،  املواط��ن 
املنا�ضب��ات التي تتخل��ل تفا�ضيل حياته، 
فف��ي قطاع غ��زة عل��ى وج��ه اخل�ضو�س، 
فرحة العيد تاأتي منقو�ضًة، كيف ال وهي 
حمملة بالكث��ري من الهم��وم وااللتزامات 
الت��ي تثقل كاهل املواطن يف ظل الظروف 

ال�ضعبة التي يعي�ضها قطاع غزة.
ويف ظ��ل اأن�ض��اف روات��ب، وع��دم �ض��رف 
�ضي��كات ال�ض��وؤون االجتماعي��ة للعائات 
الفق��رية، والع��ام الدرا�ض��ي ال��ذي اأ�ضب��ح 
الظ��روف  ه��ذه  كل  االأب��واب،  عل��ى 
وااللتزام��ات املو�ضمي��ة، اأرهق��ت املواطن 

اقت�ضاديًا ب�ضكل كبري.
الكثري من العائات يف قطاع غزة، تفتقد 
ال�ضعور بلذة وفرحة قدوم عيد اال�ضحى 
املب��ارك، يف ظ��ل او�ضاع معي�ضي��ة �ضعبة، 
تلق��ي بظالها عل��ى عائ��ات تعتمد على 
معيل لرمب��ا لي�س لديه عم��ل، ويف الكثري 
م��ن االأحي��ان، هن��اك عائ��ات ال معي��ل 
واالأ�ضب��اب  الظ��روف  لتتزاح��م كل  له��ا، 
والعوام��ل التي جتعل م��ن االأعياد فرحًة 

منقو�ضًة.

قط��اع غ��زة مل ي�ضه��د حت�ض��ريات العي��د 
الت��ي يعي�ضها الكثريون، من �ضراء املاب�س 
اجلديدة واالأ�ضاحي، فاحل�ضاٌر املفرو�س 
عليه منُذ )14( عامًا، كفيل باأن ترتاجع 
االأو�ض��اع االقت�ضادي��ة يف كل عام ب�ضكل 

اأكر.
مواطنون بينوا اأنهم يف ماأزق حقيقي اأمام 
م�ضتلزم��ات وم�ضاري��ف العي��د واملدار���س 
واجلامع��ات، التي تزامنت يف وقت واحد، 
واأن دخولهم ال تكفي لتغطية واحدة من 

هذه املنا�ضبات.
بدوره؛ قال املواط��ن ح�ضن عوين:" نحن 
نعي���س بزمن �ضعب للغاية؛ كل عام نعي�س 
نف�س ال�ضغوطات رم�ضان، واأعياد وعطلة 
�ضيفية، ومدار�س، مم��ا ي�ضكل عبًئا مادًيا 

ثقيًا على االأهايل".
 وتاب��ع:" قم��ت ب�ض��راء الأوالدي ماب�س 
جديدة يف عيد الفطر، اأما عيد االأ�ضحى، 
فل��ن ا�ضرتي لهم الأنه��ا اأيام قليل��ة باقية 
عل��ى ب��دء الع��ام الدرا�ضي لي���س نوًعا من 

التوفري، ولكننا ن�ضتعد ملو�ضم الدرا�ضة".
مل  فقال��ت:"  �ضم��ري  اأم  املواطن��ة  اأم��ا 
نتمك��ن من �ضراء ماب���س جديدة يف عيد 
االأ�ضح��ى ب�ضب��ب االأو�ض��اع االقت�ضادية 

ال�ضعبة وع��دم وجود راتب، ولو ا�ضرتينا 
ماب���س العيد لن نتمكن من �ضراء ماب�س 
االأب��واب،  عل��ى  تعت��ر  الت��ي  املدار���س 
الدرا�ض��ة  ماب���س  ب�ض��راء  و�ضاأكتف��ى 
اخلا�ضة بالع��ام اجلديد فقط دون �ضراء 

ماب�س العيد".

أزمة اقتصادية ومعيشية 
حادة

ال�ض��اأن  يف  املخت���س  اأك��د  جهت��ه،  م��ن 
االقت�ض��ادي مع��ن رج��ب، اأن املواط��ن يف 
قط��اع غزة يعي���س حاليًا حال��ة ع�ضيبة 
وحرج��ة، نتيجة االأو�ض��اع االقت�ضادية 

واملعي�ضية بالغة ال�ضعوبة.
وق��ال رج��ب اإن قط��اع غ��زة ي�ضه��د اأزمة 
االأم��ر  ح��ادة،  ومعي�ضي��ة  اقت�ضادي��ة 
ال��ذي اأدى اإىل انعدام الق��درة ال�ضرائية 
عي��د  اق��رتاب  م��ع  خا�ض��ة  للمواطن��ن، 
االأ�ضح��ى ومو�ضم املدار���س"، م�ضددًا على 
اأن احل�ض��ار االإ�ضرائيل��ي واأزم��ة الرواتب 

اأّثرا ب�ضكل كبري على اأو�ضاع املواطنن.
وب��ن اأن اأزم��ة الروات��ب، زادت م��ن حدة 
االأزم��ة بالقط��اع، الفت��ًا اإىل اأن م�ضت��وى 
ال�ضيولة لدى النا�س منخف�س جدًا، حيث 

ال توج��د لديه��م اأم��وال اأو نق��ود ل�ض��راء 
احتياجاتهم، خ�ضو�ض��ًا واأننا ن�ضهد فرتة 
مو�ضمي��ة متكررة ي�ضتد فيه��ا الطلب على 

ال�ضلع واحلاجيات ال�ضرورية.
واأو�ض��ح اأن روات��ب ال�ضلطة كان��ت ت�ضكل 
م�ض��درا رئي�ضي��ا لاأموال بالقط��اع، وبعد 
حج��ب جزء كب��ري منها وتقلي���س اجلزء 
االآخ��ر، توقفت احلركة ال�ضرائية ب�ضكل 
�ضب��ه كل��ي، ومعه��ا اأغلق��ت مئ��ات املتاجر 
وال�ض��ركات اأبوابها ب�ضب��ب اخل�ضائر التي 

تكبدتها.
ون��ّوه اىل اأن املوؤ�ض��رات االقت�ضادي��ة يف 
فن�ضب��ة  للغاي��ة،  ومنه��ارة  �ضلبي��ة  غ��زة 
%52، وتخط��ت  البطال��ة ارتفع��ت اىل 
اأن  اإىل  اإ�ضاف��ة  %؛   80 الفق��ر  ن�ضب��ة 
%80 من املجتمع الفل�ضطيني يعتمد على 
امل�ضاعدات الغذائية االأجنبية واملحلية، 

بح�ضب مركز االإح�ضاء الفل�ضطيني.
عم��ال  لنقاب��ات  الع��ام  االحت��اد  وق��در 
فل�ضط��ن ب��اأن)4( اآالف عام��ل يف قط��اع 
غ��زة �ضرحوا من اأعماله��م منذ بدء اأزمة 
م�ضنع��ا  واأن)50(  "كورون��ا"،  فريو���س 

اأغلقت لذات ال�ضبب.

األزمة االقتصادية ُتثقل الكاهل

المناسبات السعيدة بغزة.. فرحة منقوصة
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غزة-الراأي-فل�ضطن عبد الكرمي
يق�ض��ي العام��ل حممد عادل ط��وال يومه يف 
حمل لبيع مواد البناء واالأدوات ال�ضحية يف 
مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اأما يف توفري 
لقم��ة العي���س لعائلت��ه املكون��ة م��ن ع�ض��رة 
اأف��راد، والتي اأرهقتها االأو�ضاع االقت�ضادية 

ال�ضعبة جراء ح�ضار ا�ضرائيلي طال اأمده.
ويخ��رج حممد يومي��ا من ال�ضاع��ة التا�ضعة 
�ضباح��ا قا�ضدا مكان عمل��ه، حتى ينتهي به 
املط��اف اىل م��ا بع��د �ض��اة الع�ض��اء، مقابل 

مبلغ 15 �ضيكل يف اليوم الواحد.
حدي��ث  يف  الع�ضرين��ي  ال�ض��اب  ويق��ول 
جائح��ة  بع��د  االأو�ض��اع  اإن   " ل�"ال��راأي": 
كورون��ا تغريت كليا، حي��ث انخف�ضت القدرة 
ال�ضرائي��ة ل��دى املواطن��ن، ومل تعد حركة 

البيع مثل املعهودة �ضابقا".
ويوؤك��د بلهج��ة يكت�ضيها احل��زن واالأمل، اأنه 
ب��ات يتقا�ض��ى ن�ض��ف رات��ب، فبع��د اأن كان 
يح�ض��ل عل��ى 200 �ضي��كل اأ�ضبوعي��ا، اأ�ضبح 

يح�ضل على 100 �ضيكل فقط. 

الحصار وكورونا
الظ��روف الت��ي خلفه��ا احل�ض��ار وم��ن بع��ده 
كورون��ا، مل تتوق��ف عل��ى جانب مع��ن، فقد 
الق��ت بظالها عل��ى عمل م�ضانع غ��زة التي 

ازداد واقعها بوؤ�ضًا، االأمر الذي دفع بالعديد 
اأع��داد  امل�ضان��ع اىل ت�ضري��ح  اأ�ضح��اب  م��ن 
كب��رية م��ن العم��ال الذي��ن يعيل��ون عائات 

باأكملها.
اأحم��د الق��را �ضاح��ب م�ضنع بل��وك يف خان 
يون���س، توق��ف عمل امل�ضنع لدي��ه منذ اأكر 
م��ن اأ�ضبوع��ن متوا�ضل��ن، فيم��ا مت ت�ضري��ح 
اأربع��ة عمال يعمل��ون داخ��ل م�ضنعه جراء 

الظروف ال�ضعبة وقلة العمل.
وال يفت��ح الق��را م�ضنعه اال يوم��ا واحدا يف 
االأ�ضب��وع اأو ح�ضب الطل��ب، يف وقت اأ�ضبحت 
في��ه حركة البيع اأ�ضب��ه بال�"ميتة"، واأغلب 
الذين يطلب��ون �ضراء احل�ضم��ة واالإ�ضمنت، 
يريدونه��ا اإما دي��ن اأو بالتق�ضي��ط، على حد 

تعبريه.
يق��ول الق��را يف حديث ل�"ال��راأي":" ال�ضوق 
اأو  تق�ضي��ط  بده��ا  النا���س  واأغل��ب  تعب��ان، 
دي��ن، والتجار ال ي�ضرون، كما اأن الكثري من 
املواطنن ال يقومون ب�ضداد الديون اإال ن�ضب 

قليلة منهم، وال يوجد لديهم دخل".
وح��ول تاأث��ري جائح��ة كورونا عل��ى طبيعة 
عمله��م، ي�ضيف:" عملنا تاأث��ر كثريا يف ظل 
ظروف كورونا، حيث عادت �ضيكات املوظفن 
والتج��ار، كم��ا اأن ال�ضركات بات��ت تعاين من 
عج��ز يف ال�ضيول��ة وه��و ما اأثر عل��ى طبيعة 

العمل لدينا".

بال مصدر دخل
اخلم�ضين��ي �ضهي��ل مق��داد ه��و االآخ��ر ترك 
مهنة ال�ضيد منذ عام 2001، بعد اأن اأ�ضيب 
ب�ضع��ف يف �ضبكي��ة الع��ن، يف ح��ن �ضعف��ت 
ق��واه اجل�ضدية عن ال�ضاب��ق، ومل يعد يقوى 
عل��ى مواجهة اأم��واج البحر وظ��روف العمل 

ال�ضعبة.
يق��ول مق��داد يف حدي��ث ل�"ال��راأي":" من��ذ 
اأن ترك��ت مهنة ال�ضيد، اأ�ضبح��ت با م�ضدر 
دخ��ل، واأعتا���س عل��ى خم�ض�ض��ات ال�ضئ��ون 
االجتماعي��ة الت��ي ت�ض��رف كل اأرب��ع اأ�ضهر، 
يف ح��ن بات��ت ظروفن��ا �ضعب��ة وماأ�ضاوي��ة، 

فمخ�ض�ضات ال�ضئون ال ت�ضد حاجتنا".
ويوؤك��د مقداد ال��ذي يعيل اأ�ض��رة مكونة من 
اأنه يح�ضل على كافة م�ضتلزمات  12 فردا، 
بيت��ه االأ�ضا�ضي��ة م��ن خ��ال اال�ضتدان��ة من 
ال�ضوب��ر مارك��ت اىل ح��ن احل�ض��ول عل��ى 
خم�ض�ضات��ه املالي��ة الت��ي يعتره��ا مبثابة 

طوق جناة له.
االأربعين��ي حلم��ي اأب��و الرو���س، كان يعم��ل 
ولك��ن  البن��اء واحلدي��د،  �ضابق��ا يف جم��ال 
نتيج��ة لع��دم اإدخ��ال م��واد البن��اء و�ضل��ل 
يف  للعم��ل  ا�ضط��ر  بغ��زة،  االعم��ار  حرك��ة 

اأو  خم�ض��ة  مقاب��ل  اخل�ض��ار  قط��ف  جم��ال 
ع�ضرة �ضواكل يف اليوم الواحد.

العم��ال  طاب��ور  اىل  الرو���س  اأب��و  وان�ض��م 
العاطل��ن ع��ن العم��ل من��ذ اأكر م��ن خم�س 
�ضن��وات م�ض��ت، فيم��ا ي�ضعى جاه��دا لتوفري 
تنته��ي  ال  الذي��ن  ال�ضغ��ار  اأطفال��ه  ق��وت 

احتياجاتهم.

تسريح 4 آالف
ومن��ذ بدء اأزمة جائح��ة كورونا، مت ت�ضريح 
اأعمالهم يف قطاع غزة يف  من  4اآالف عامل 
حن اأغلق 50 م�ضنعا عانت من قلة احلركة 

والركود.
ويبلغ اإجمايل عدد العمال يف القطاع ما بن 
300 األف اإىل 350 األًفا، فيما بلغ اإجمايل 
املتعطل��ن منهم عن العمل 250 األًفا، ويعمل 
منه��م م��ا ب��ن 100 األ��ف اإىل 130 األًف��ا يف 

خمتلف القطاعات العمالية.
االحتاد العام لنقاب��ات عمال فل�ضطن، قدر 
اأن اإجم��ايل االأي��دي العامل��ة الت��ي ت�ضررت 
بفع��ل جائح��ة كورونا واإج��راءات الطوارئ 
املتبع��ة بلغ��ت 140 األًف��ا، بينه��م 40 األًف��ا 

ت�ضرروا ب�ضورة مبا�ضرة.
وب��ّن اأن م��ن ب��ن العم��ال املت�ضرري��ن قطاع 
ريا���س االأطف��ال، ال��ذي يعمل في��ه 2800 

ريا���س  يف  يعمل��ون  مم��ن  وعامل��ة  عام��ل 
ال�ضياح��ة  لقط��اع  باالإ�ضاف��ة  مرخ�ض��ة، 
والفن��ادق واملطاع��م، الذي ت�ض��رر فيه نحو 
5 اآالف �ضخ�س من العاملن، عدا عن ت�ضرر 
12 األًف��ا اإىل 15 األًف��ا م��ن ال�ضائقن بفعل 

تعطل املدار�س واجلامعات خال االأزمة.
وف��ق خدماته��ا  تعم��ل  بغ��زة  العم��ل  وزارة 
املتوا�ضع��ة املقدمة للعم��ال، من حيث توفري 
برام��ج الت�ضغي��ل املوؤقت، والتو�ض��ع يف قطاع 
التدري��ب املهن��ي، والب��دء يف تطبي��ق احل��د 
االأدن��ى م��ن االأج��ور، وتعزي��ز بيئ��ة عم��ل 
الئق��ة �ضحي��ة واآمن��ة م�ضتدام��ة من خال 
وال�ضح��ة  ال�ضام��ة  ا�ضرتاط��ات  تطبي��ق 

املهنية، وحت�ضيل امل�ضتحقات العمالية.
عل��ى  ال��وزارة  تعم��ل  ذل��ك،  جان��ب  واىل 
تفعيل وتطبيق اللوائ��ح والقوانن اخلا�ضة 
بالعمال، وتنظيم العمل التعاوين، يف م�ضعى 

لتعزيز �ضمود �ضعبنا ولفتح اآفاق العمل.
ويعي���س عمال غ��زة منذ اأكر م��ن 14 عاما 
عل��ى الت��وايل، ظروف��ا ا�ضتثنائي��ة �ضعب��ة 
م��واد  ادخ��ال  يف  االحت��ال  حتك��م  عق��ب 
البن��اء، وتوق��ف عم��ل الكث��ري م��ن امل�ضان��ع 
وتعط��ل االآالف الذين باتوا رهينة اجللو�س 
يف منازله��م يف ظل و�ض��ع اقت�ضادي ومعي�ضي 

�ضيء للغاية.

واقع عمال غزة..كورونا يزيد الطين بلة
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غزة-الراأي-فل�ضطن عبد الكرمي
نعي��م  اأ�ضم��اء  ال�ضاب��ة  اأنه��ت  اإن  م��ا 
ب��داأت  حت��ى  اجلامعي��ة،  درا�ضته��ا 
رحل��ة جدي��دة ت�ضتكمل به��ا طريق 
احلي��اة يف البح��ث ع��ن فر�ض��ة عمل 
تلب��ي ن�ض��ف طموحاتها الت��ي علقت 
يف خميلته��ا طوال �ضن��وات الدرا�ضة، 
قا�ض��دة منه��ا تطوي��ر ذاته��ا وبن��اء 

�ضخ�ضيتها. 
اجلامع��ة  م��ن  نعي��م  وتخرج��ت 
االإ�ضامي��ة تخ�ض���س تاريخ، وخال 
�ضن��وات درا�ضتها عملت يف العديد من 
املوؤ�ض�ض��ات االأهلي��ة واملجتمعية لكن 

حتت بند التطوع دون اأي مقابل.
تع��رات متتالي��ة م��رت به��ا ال�ضابة 
االلتح��اق  اىل  دفعته��ا  الع�ضريني��ة 
ب��دورة تابع��ة ملرك��ز تدري��ب مهن��ي 
االم��ام ال�ضافع��ي بغ��زة لتعل��م فنون 

التجميل واملاكياج للن�ضاء.

فرصة عمل
تقول اأ�ضم��اء يف حديث ل�"الراأي":" 
كان��ت م��دة ال��دورة 6 �ضه��ور تعلمت 
م��ن خاله��ا كل ما يتعل��ق بالتجميل، 
املكي��اج  بف��ن  عل��م  عل��ى  واأ�ضبح��ت 
وق���س ال�ضع��ر وغ��ريه، حي��ث عملت 
ل��دى العدي��د م��ن حم��ات الكواف��ري 
مقاب��ل 20 �ضي��كل يف الي��وم الواحد 

مقابل تعب يوم باأكمله".
وتتابع:" حاليا اأ�ضبحت لدي خرة 
كب��رية يف كل �ضيء يتعلق بالتجميل، 
واأمار�س تلك املهنة يف البيت اأحيانا، 
فظ��رويف املادية ال ت�ضمح بفتح حمل 
للكواف��ري اأو التجميل"، مو�ضحة اأنها 
تطم��ح الفتت��اح حم��ل خا���س بها يف 

امل�ضتقبل القريب.
"20"عام��ا،  حمم��د  �ضام��ي  ال�ض��اب 
م��ن  درا�ضت��ه  اأنه��ى  االآخ��ر  ه��و 
عائلت��ه  فظ��روف  التا�ض��ع،  ال�ض��ف 
ل��ه  ت�ضم��ح  ال  �ضعب��ة  االقت�ضادي��ة 
با�ضتكمال م�ض��واره التعليمي، وهو ما 
دفعه اىل البحث عن فر�ضة عمل اأيا 

كانت.
ظروف �ضام��ي دفعت��ه اىل الت�ضجيل 
يف دورة ميكانيك��ي �ضي��ارات جمانية 
االم��ام  مهن��ي  تدري��ب  خ��ال  م��ن 

ال�ضافعي لينتفع منها وعائلته.
يقول ال�ض��اب يف حديث ل�"الراأي":" 
الظ��روف الت��ي نعي�ضه��ا دفعتني اىل 
باعتباره��ا  ال��دورة  يف  الت�ضجي��ل 
جماني��ة، ورغب��ة من��ي يف احل�ض��ول 
عل��ى م�ض��در رزق"، الفت��ا اإىل اأنه يف 
حال وفقه اهلل يف هذه املهنة ف�ضوف 

يعي�س ويقتات منها.
وانطل��ق مركز التدري��ب املهني بغزة 
عام 1963، و�ضهد م��ن وقتها م�ضرية 

حافلة باالإجنازات الهامة واملتميزة 
التي �ضاهمت يف تخريج اأجيال كثرية 

وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم.
بغ��زة  املهن��ي  التدري��ب  مرك��ز  ويق��دم 
تابع��ة  حكومي��ة  موؤ�ض�ض��ة  باعتب��اره 
املتمي��زة  خدمات��ه  العم��ل،  ل��وزارة 
وم�ضاريع��ه التنموية للعديد من الطلبة 
والطالبات، حيث تتواجد جمموعة من 
املراكز التي تعمل يف هذا االجتاه وهي، 
ال�ضم��ال،  يف  املهن��ي  التدري��ب  " مرك��ز 
ومركز التدريب املهني بغزة-ال�ضافعي"، 
ومرك��ز التدري��ب املهن��ي بخ��ان يون�س، 
ومرك��ز اآخ��ر بدي��ر البلح، ومرك��ز اآخر 

برفح جنوب غزة.

خدمات مجانية
ويق��ول اإ�ضماعي��ل ق��ن م��ن االإدارة 
بغ��زة:"  املهن��ي  للتدري��ب  العام��ة 
للتدري��ب تق��دم  العام��ة  االإدارة  اإن 
خدم��ات ب�ض��كل جماين، حي��ث توفر 
التدري��ب  م�ضتلزم��ات  كل  املراك��ز 
الكت�ض��اب  والازم��ة  ال�ضروري��ة 
املتدرب املهارات واملعارف املطلوبة".

عل��ى  باملراك��ز  االلتح��اق  ويعتم��د   
والت��ي  القب��ول  متطلب��ات  ا�ضتيف��اء 
ت�ضم��ل، اأن يك��ون عم��ر املت��درب م��ن 
واإن��اث،  ذك��ور  عام��ًا   )16-25(
وتعبئة منوذج طلب التحاق، و�ضورة 

ع��ن بطاقة الهوي��ة، �ضه��ادة املياد، 
�ضهادة املدر�ضة.

عدد امل�ضجلن لل��دورات ي�ضل �ضنويا 
ما يقارب من 2200 طلب، حيث يتم 
اختيار عدد منا�ض��ب لكل ق�ضم، وكل 
ق�ض��م ي�ضم 25 طالب فقط، والباقي 
يتم ا�ضتيعابهم �ضمن دورات ق�ضرية.

وي�ضيف ق��ن يف حديث ل�"الراأي":" 
اإن ال��دورات ت�ضم��ل ت�ضوير ومونتاج 
ودورات  ق�ض��رية،  حا�ض��وب  ودورات 
تف�ضي��ل وخياط��ة لاإن��اث، ودورات 
ميكاني��كا  جان��ب  اىل  جتمي��ل، 
�ضي��ارات وطوبار وب��اط واألومنيوم 
و�ضباك��ة وبن��اء وكهرب��اء، والعديد 
واملختلف��ة  املتنوع��ة  ال��دورات  م��ن 
نظري وعملي". وت�ضل مدة كل دورة 
�ضهادة  الطالب  �ضه��ور ثم مين��ح   10
معتمدة م��ن وزارة العمل، فيما ت�ضل 
م��دة الدورات الق�ض��رية اىل 3 �ضهور 

ح�ضب امل�ضروع.

مناهج مستحدثة
االأق�ض��ام  بتطوي��ر  يتعل��ق  وفيم��ا 
اأن  ق��ن  يوؤك��د  التدري��ب،  ومناه��ج 
مراك��ز التدري��ب تعمل عل��ى تطوير 
ال��كادر الب�ض��ري من خ��ال الدورات 
املتقدم��ة، اىل جان��ب اعتماد اأحدث 
وعاملي��ا،  حملي��ا  التدري��ب  مناه��ج 

وتطوي��ر االأجهزة واملع��دات، م�ضريا 
اأن منهجي��ة التدري��ب حديث��ة  اىل 

وموجودة يف كل املراكز الدولية. 
ووف��ق ما ذك��ره ف��اإن هن��اك توا�ضل 
م��ا ب��ن مراك��ز التدري��ب وموؤ�ض�ضات 
تدري��ب  ومعاه��د  دولي��ة  خارجي��ة 
ال�ضتح��داث  دولي��ة  وموؤ�ض�ض��ات 

وتطوير مراكز التدريب بغزة.
ويت��م اختيار التخ�ض�ض��ات والرامج 
التدريبية واحلديث ل�"قن"، ح�ضب 
احتي��اج �ضوق العم��ل الفل�ضطيني، يف 
ح��ن مت الغ��اء بع���س التخ�ض�ض��ات 
مث��ل  منه��ا،  ال�ض��وق  ت�ضب��ع  ب�ضب��ب 

اخلياطة للرجال.
وعق��ب تخريج االآالف م��ن الطاب، 
يت��م التوا�ضل ما ب��ن مركز التدريب 
واخلريج من خال ق�ضم اخلريجن، 
وخا�ض��ة فيم��ا يتعلق بتوف��ري فر�س 
تطوي��ر  وم�ضاري��ع  وتوظي��ف  عم��ل 
تعم��ل على دجمه��م يف �ض��وق العمل، 
وبالت��ايل امل�ضاهم��ة يف بن��اء ودع��م 

االقت�ضاد الفل�ضطيني.
اأم��ام عم��ل  ويق��ف احل�ض��ار عائق��ا 
مراكز التدريب بغزة، يف وقت يحول 
في��ه ه��ذا احل�ضار دون ق��درة الكادر 
الب�ض��ري على اخلروج خ��ارج القطاع 
دورات  عل��ى  واحل�ض��ول  للتدري��ب 

تطويرية م�ضتحدثة.

التدريب المهنى بغزة.. بوابة األمل أمام الحصار
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غزة-الراأي-اأالء النمر
امتث��اال للواق��ع وفر�ضيات��ه التي 
ميك��ن اأن ير�ض��خ له��ا قط��اع غزة 
تبع��ًا لتغ��ري الظ��روف، وا�ضتباقا 
بتف�ض��ي  م�ض��اع  ط��ارئ  حل��دوث 
فايرو���س كورون��ا ب��ن املواطن��ن 
ا�ضتقبال��ه  اإث��ر  غ��زة  قط��اع  يف 
العائدين من اخلارج واإبقائهم يف 
مراكز احلجر ال�ضحي املتمركزة 
عل��ى احل��دود لواح��د وع�ضري��ن 
نتيج��ة  م��ن  التاأك��د  بع��د  يوم��ًا، 
ال  اأن��ه  "اأي  ال�ضلبي��ة  الفح���س 

يحمل الفايرو�س".
الت��ي  ال�ضيق��ة  للمعطي��ات  وفق��ًا 
غ��زة،  قط��اع  بداخله��ا  ينح�ض��ر 
ال�ض��كاين  االكتظ��اظ  اأوله��ا 
الكب��ري ال��ذي ي�ضهده قط��اع غزة 
مب��ا ي�ضع��ب علي��ه حتم��ل انت�ضار 
فايرو���س معدي و�ضري��ع التف�ضي 
بن اأوا�ضط العائات واملخالطن 
وثانيه��ا  اخل��ارج،  م��ن  للعائدي��ن 
م��ا  ال�ضكاني��ة،  امل�ضاح��ة  �ضغ��ر 
ي�ضتدع��ي اتخ��اذ املو�ض��وع بع��ن 

االعتبار وتنفي��ذ بع�س املعطيات 
على اأر���س الواقع لتجنب حدوث 

كارثة �ضحية.

محاكاة الجائحة
والداخلي��ة  ال�ضح��ة  وزارت��ي 
تعاونت��ا من اأج��ل اإجن��اح مناورة 
االأحي��اء  اأح��د  اإ�ضاب��ة  حتاك��ي 
ال�ضكين��ة احليوي��ة بقط��اع غزة 
بجائحة كورونا، والقيام باإجاء 
امل�ضابن بطريقة حتمي وحتفظ 
كطريق��ة  والعامل��ن،  املحيط��ن 
تدريبي��ة واقعي��ة م��ن قبل جلان 

وجهات االخت�ضا�س.
االأجه��زة  ت�ضط��دم  ولكي��ا 
باالأزم��ة  واالأمني��ة  ال�ضحي��ة 
وا�ضت�ضعاب التعامل مع اجلائحة 
يف ح��ال التف�ض��ي، كان��ت املناورة 
تدريبًا واقعيا يف حي الن�ضر اأحد 
اأكر االأحياء �ضعبية وحيوية يف 
قط��اع غ��زة، ح�ضرت م��ن خالها 
االخت�ضا���س  �ضاحب��ة  اجله��ات 
وعم��ل  به��م  امل�ضتب��ه  بفح���س 

ال��ازم داخ��ل بيوته��م، وم��ن ثم 
نقل احل��االت امل�ضابة اإىل مراكز 

احلجر ال�ضحي املخ�ض�س لهم.
و�ضه��دت املناورة تغطية اإعامية 
م��ن  حثيث��ة  ومتابع��ة  وا�ضع��ة 
االلت��زام  م��ع  املواطن��ن،  قب��ل 
بالتعميم��ات ال�ضادرة عن وزارتي 
الإجن��اح  وال�ضح��ة  الداخلي��ة 
وع��ي  ع��ن  يع��ر  م��ا  املن��اورة، 
عمي��ق يتمت��ع ب��ه اأبن��اء ال�ضع��ب 
م��ع  الفل�ضطين��ي يف قط��اع غ��زة 
اتخ��اذ اإج��راءات ال�ضامة بعن 

االعتبار.
وزارة  با�ض��م  املتح��دث  وق��ال 
الب��زم:  اإي��اد  بغ��زة  الداخلي��ة 
قام��ت  املخت�ض��ة  االأجه��زة  "اإن 
وف��ق  املن��اورة  تل��ك  يف  بدوره��ا 
م�ضبق��ًا  املُع��دة  ال�ضيناريوه��ات 
بهذا اخل�ضو�س، باالإ�ضافة لقيام 
جلن��ة حكومية خمت�ض��ة بتقييم 
كاف��ة  ودرا�ض��ة  املن��اورة  ه��ذه 

املاحظات"
ووج��ه الب��زم �ضك��ره للمواطن��ن 

عل��ى تعاونهم يف تنفي��ذ املناورة، 
للتعليم��ات  وا�ضتجابته��م 
به��ذا  كاف��ة  واالإر�ض��ادات 
ب�ض��كل  �ضاه��م  م��ا  اخل�ضو���س، 
مبا�ض��ر يف اإجناح تنفي��ذ املناورة 
ب�ضيناريوهاته��ا وتفا�ضيله��ا كم��ا 

خطط لها.

جهد متكامل
احلكومية  ال��وزارات  مناورة  "اإن 
الكورون��ا  جائح��ة  م��ع  للتعام��ل 
الت��ي اأجري��ت �ضباح ي��وم ال�ضبت 
احلكومي��ة  طواقمن��ا  اأن  اأثبت��ت 
تعم��ل بكام��ل جهده��ا وقدراته��ا 
رغ��م  وتنج��ز  وتف��اٍن  بحر���س 
ب�ضب��ب  االإمكان��ات  حمدودي��ة 
احل�ض��ار الظ��امل املفرو���س عل��ى 
قطاع غ��زة منذ �ضن��وات"، ح�ضب 
العم��ل  متابع��ة  رئي���س  م��ا عل��ق 
حمم��د  غ��زة  بقط��اع  احلكوم��ي 

عو�س. 
واأك��د عو���س عل��ى اأن االأجه��زة 
املخت�ض��ة قام��ت بدوره��ا يف تلك 

ال�ضيناريوه��ات  وف��ق  املن��اورة 
املُع��دة م�ضبق��ًا به��ذا اخل�ضو���س، 
م�ض��ريًا اإىل جن��اح املن��اورة وف��ق 
احلكومي��ة  اللجن��ة  تقيي��م 
املخت�ض��ة وفق ما خطط له ووفق 

معطيات الواقع.
واعت��ر رئي�س املتابعة احلكومية 
اأن ه��ذه املن��اورة احلقيقة كان ال 
بد لها اأن تنفذ على اأر�س الواقع، 
مبا اأن ه��ذا الوباء ال اأم��ان له اإال 
اأخذ اأعل��ى درجات االحتياط من 
واإج��راءات  ال�ضحي��ة  ال�ضام��ة 
الوقاي��ة واتباع �ضيا�ض��ة التباعد 
عل��ى  يحف��ظ  م��ا  االجتماع��ي 
القطاع �ضامة تف�ضي هذا الوباء.
املخ��اوف الت��ي كان ي�ضعها النا�س 
ن�ض��ب اأعينه��م م��ن خط��ر تف�ضي 
اأم��ام  بالتا�ض��ي  اأخ��ذ  الوب��اء 
جي���س االأم��ن وال�ضح��ة املخت�س 
يف التعام��ل احلذر م��ع اجلائحة، 
ذات  لكنه��ا  ب�ضيط��ة  باإمكان��ات 
اأث��ر كبري يجن��ب القط��اع كارثة 

ال�ضقوط يف �ضباك هذا الوباء.

بين وزارتي الصحة والداخلية

محاكاة "كورونا" بغزة .. تدريب المواجهة وكفاءة التصرف
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غزة- الراأي
وب��اء  اأزم��ة  اإن  ال�ضح��ة  وزارة  قال��ت 
كورونا احلالي��ة انعك�ضت ب�ض��كل �ضلبي 
عل��ى اأع��داد الوف��ود الطبي��ة القادمة 
اىل قط��اع غ��زة، والت��ي كان��ت ت�ضه��م 
ب�ض��كل كب��ري يف التخفي��ف م��ن معان��اة 

املواطنن خ�ضو�ضا االأطفال منهم.
وذك��رت ال��وزارة يف تقريره��ا الن�ضف 
�ضنوي ال�ضادر عن وحدة نظم املعلومات 
اليوم االأربعاء، اأن عدد الوفود الطبية 
الزائ��رة الت��ي و�ضل��ت اإىل قط��اع غزة 
عر االإدارة العامة للتعاون الدويل مل 
يتجاوز ال��� 37 وفدًا طبي��ًا، مقارنة مع 
الن�ض��ف االأول من العام املا�ضي 2019 
وال��ذي بلغت عدد الوف��ود الطبية 67 

وفدًا طبيًا.

الصحة: أزمة 
كورونا انعكست 

على قدوم الوفود 
الطبية لغزة

خالل النصف األول من 2020

غزة- الراأي:
اأك��د رئي���س بلدي��ة مدين��ة غ��زة، يحي��ى 
كاف��ة  باهتم��ام  يتابع��ون  اأنه��م  ال�ض��راج، 
ال�ضلبي��ات التي ُي�ضري اإليها املواطنون ب�ضاأن 
تنظيم الواجهة البحرية بهدف معاجلتها، 
املجتمعي��ة  امل�ضارك��ة  ل�ض��رورة  داعي��ًا 

لتجاوزها وت�ضهيل عمل طواقم البلدية.
"اإذاع��ة  ع��ر  حدي��ث  يف  ال�ض��راج  وذك��ر 
ال��راأي"، اأن��ه �ضيتم خ��ال االأي��ام القليلة 
لاأماك��ن  ُت�ض��ري  لوح��ات  و�ض��ع  القادم��ة 
املجاني��ة املخ�ض�ضة للمواطن��ن على طول 
الواجه��ة البحري��ة به��دف اجللو���س فيها 

دون دفع مقابل.

وبن اأن��ه فور توفر ميزاني��ة لدى البلدية 
االأماك��ن  يف  اإ�ضمنتي��ة  مقاع��د  �ضت�ض��ع 
الغ��رب م��ن االأك�ض��اك،  الفارغ��ة باجت��اه 
للجلو���س  للمواطن��ن  الفر�ض��ة  الإتاح��ة 
البح��ر  مبنظ��ر  واال�ضتمت��اع  جمان��ًا 

وم�ضاهدته بو�ضوح.
واأ�ضار اإىل وجود جتاوزات من قبل اأ�ضحاب 
االأك�ض��اك واال�ضرتاح��ات، ع��ر ا�ضتغ��ال 
باملواطن��ن،  اخلا�ض��ة  املجاني��ة  االأماك��ن 
مطالب��ًا االأه��ايل بالتبلي��غ ع��ن اأي �ضخ�س 
ع��ر اإر�ض��ال رق��م الك�ض��ك وا�ض��م �ضاحبه 

لتتم حما�ضبتهم.
وق��ال: "�ضيت��م اإل��زام اأ�ضح��اب االأك�ض��اك 

والعامل��ن فيه��ا بارت��داء بطاق��ات عليه��ا 
اأ�ضمائه��م لي�ضهل تق��دمي ال�ضك��وى �ضد اأي 

اأحد منهم ي�ضيء ا�ضتخدام املكان".
ونوه اإىل اأن االتفاق مع م�ضتاأجري اأك�ضاك 
ط��اوالت  و�ض��ع  ع��دم  عل��ى  ين���س  البي��ع 
"وعن��د  ذل��ك،  خالف��وا  لكنه��م  وكرا�ض��ي، 
املجيء لتنفيذ القانون تفاجئنا مبحاوالت 
بع�ضه��م ح��رق نف�ض��ه اأو االفرتا���س اأ�ضفل 

�ضيارات البلدية".
واأ�ض��اف "نح��ن اأ�ضبحن��ا اأم��ام حت��ٍد كبري، 
اإما اأن ن�ضتم��ر بتنفيذ القانون ومنع اأولئك 
باعتباره��م  معه��م  الت�ضاه��ل  اأو  بالق��وة، 
ميتلكون اأعمال �ضغرية ويبحثون عن لقمة 

العي�س يف ظل الظروف ال�ضعبة".
بالق��وة  القان��ون  نفذن��ا  "يف ح��ال  وتاب��ع 
ال��ذي  النا���س  نف���س  قب��ل  م��ن  �ضُنواج��ه 
مك�ضوف��ًا  البح��ر  يك��ون  ب��اأن  يطالب��ون 
للجلو���س واال�ضتمت��اع ب��ه، لذل��ك تعاملن��ا 
مع االأم��ر باالتفاق مرة ثانية معهم بو�ضع 
ط��اوالت وكرا�ض��ي بعدد حمدود ج��دًا واأن 

يرتكوا م�ضاحات فارغة للمواطنن".
وبن اأن ق��وات االن�ضباط التابعة للبلدية 
عل��ى  دائ��م  ب�ض��كل  للتواج��د  كاف��ة  غ��ري 
ال�ضاح��ل م��ن اأج��ل متابع��ة م��دى الت��زام 
اأ�ضحاب االأك�ضاك، موؤكدًا �ضرورة م�ضاركة 
املخالف��ات  ر�ض��د  يف  للبلدي��ة  امل�ضطاف��ن 

نظ��ام  عل��ى  واحلف��اظ  عنه��ا  والتبلي��غ 
الكورني�س.

النفاي��ات  نق��ل  �ضي��ارات  الت��زام  وح��ول 
بتغطية القمامة لعدم تطريها يف ال�ضوارع، 
طالب ال�ضراج بت�ضوي��ر اأي �ضيارة خمالفة 
ومرا�ضلة البلدية فورًا ملحا�ضبة املخالفن، 
وذلك ع��ر الرقم املج��اين 115 اأو مواقع 

التوا�ضل االجتماعي.
وا�ضتخ��دام  املتجول��ن  الباع��ة  وب�ض��اأن 
اأن تل��ك الظاه��رة ال  اأك��د  امليكروفون��ات، 
تزال موجودة لكن بن�ضبة اأقل من ال�ضابق، 
واأن هن��اك تعليم��ات مب�ض��ادرة ميكروفون 

اأي بائع غري ملتزم.

السراج لـ"الرأي": نتابع أي سلبيات للواجهة البحرية لمعالجتها


