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غزة- �لر�أي
يرتقب �س��كان قطاع غزة، ما �س��تحمله 
له��م �لأي��ام �ملقبلة يف ظل زي��ادة عدد 
كورون��ا  بفريو���س  �مل�ساب��ة  �حل��الت 
�لتي جتاوزت منذ مار���س/�آذ�ر �ملا�سي 
�أكرث من 80 حالة يف ظل معاناة وز�رة 

�ل�سحة من نق�س حاد يف �لأدوية. 

حال��ة �لعج��ز �لدو�ئي يف قط��اع غزة 
تع��ّدت �خل��ط �لأحم��ر، بع��د نفاد 45 
باملئ��ة م��ن �لأدوي��ة و31 باملئ��ة م��ن 
�مل�ستهل��كات �لطبي��ة ونح��و 65 باملئ��ة 
من لو�زم �ملخترب�ت ح�سب �إح�سائيات 

وز�رة �ل�سحة.
مدير د�ئ��رة "مكافحة �لع��دوى  ر�مي 

�لعبادل��ة ق��ال �إن ه��ذ� �لنق���س ج��اء 
ب�سب��ب ��ستم��ر�ر �حل�س��ار �لإ�سر�ئيلي 
�ملفرو���س للع��ام �ل���14 عل��ى �لتو�يل، 
م��ن  �لدو�ئي��ة  �ل��و�رد�ت  ووق��ف 
بال�سف��ة  �لفل�سطيني��ة،  �حلكوم��ة 
�لغربي��ة م��ع بد�ي��ة جائح��ة فريو�س 

كورونا". 

يتل��ق  مل  غ��زة  "قط��اع  �إن  وق��ال 
وم��و�د  �لأدوي��ة  م��ن  خم�س�سات��ه 
�لعناي��ة  و�أ�س��رة  �ملخ��ربي  �لفح���س 
�ملرك��زة و�أجه��زة �لتنف���س �ل�سناعي؛ 
م��ن جمل��ة �مل�ساع��د�ت �لدولي��ة �لتي 
�لفل�سطيني��ة،  �ل�سلط��ة  ��ستلمته��ا 
ملو�جهة جائحة كورونا و�لتي جتاوزت 

�ل100 مليون دولر". 
�لأدوي��ة  نق���س  �إن  �لعبادل��ة  وق��ال 
�إىل  �أدى  �لطبي��ة،  و�مل�ستلزم��ات 
"ه�سا�سة �ملقّومات �ل�سحية و�لدو�ئية 
بغ��زة وجعله��ا غ��ري موؤهل��ة لتحقي��ق 

يف  �لأوىل،  �ل�س��تجابة 
10حال تف�ّس��ى وب��اء كورونا 

بسبب وقف الواردات الدوائية من الحكومة الفلسطينية

القطاع الصحي بغزة .. هشاشة في المقّومات الصحية والدوائية 
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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- �لر�أي
من��ذ �س��اعات �ل�س��باح �لباك��ر ه��مَّ 
بع���س �ملز�رعني بجن��ي ثمارهم من 
�لفو�ئ��د  ذو  �لأف��وكادو،  حم�س��ول 
�لعظيم��ة و�لطع��م �للذي��ذ، �ل��ذي 
حقق��ت زر�عت��ه جناح��ا كب��ري� يف 

قطاع غزة.
فال�س��وق �ملتعط�س��ة لتل��ك �لفاكهة 
و�لت��ي  �لغذ�ئي��ة،  بامل��و�د  �لغني��ة 
�س��ر�ءها،  عل��ى  �ملو�طن��ون  يقب��ل 
ب��ات دفًعا حمف��ًز� ملز�رع��ي �لقطاع 
لزر�عته��ا ب��دل م��ن ��س��تري�دها من 
�خلارج، �إ�س��افًة �إىل م�ساهمة مناخ 
و�ل�س��تاء  �لرط��ب  �جل��و  ذو  غ��زة، 
�ل�س��قيع،  م��ن  �خل��ايل  �ملعت��دل 
وغ��ز�رة  �لفاكه��ة  ه��ذه  جن��اح  يف 

�ملح�سول.

جناح كبري
�أن  �أك��د  ع��و�د،  حمم��د  �مل��ز�رع 
دخل��ت  كث��رية  زر�ع��ات  هن��اك 
�لقط��اع، موؤخ��رً�، وحقق��ت جناحا 
�لالب��ذري،  �لعن��ب  �أهمه��ا  كب��ري�، 
و�لأف��وكادو، و�ملاجن��ا، وحتى ثمار 

�لأنانا�س.
وب��ني ع��و�د �أن من��اخ وترب��ة غ��زة 
منا�س��بة لزر�ع��ة �لكث��ري م��ن �أنو�ع 
�لفو�كه، لكن تبقى �مل�س��كلة �لأكرب 
�رتف��اع  �ملز�رع��ني  تو�ج��ه  �لت��ي 
ملوحة مياه �لآبار �جلوفية، و�لتي 
تقف حائاًل �أم��ام �لتمدد �لزر�عي، 
�إ�سافة لنح�سار م�س��احة �لأر��سي 
�لزر�عي��ة عام��ا بع��د ع��ام، نتيجة 

�لزحف �لعمر�ين.
ونوه �إىل �أن �ملز�رعني وبالتعاون مع 

�جلهات �حلكومي��ة، يحاولون �إتباع 
للتغل��ب  �لكثيف��ة،  �لزر�ع��ة  من��ط 
على قل��ة �مل�س��احة �لزر�عي��ة، كما 
يلجوؤون لزر�عة �أ�سجار وخ�سر�و�ت 
تو�س��ف باأنها �أك��رث مقاومة مللوحة 
�ملي��اه، وهن��اك جناح��ات تر�كمية 
�ملج��الت،  ه��ذه  يف  حتقيقه��ا  يت��م 
يكت�س��بون  �ملز�رع��ني  �أن  خا�س��ة 

خرب�ت زر�عية عامًا بعد عام.

التوسع في الزراعة
م��ن جهته��ا، �أك��دت وز�رة �لزر�عة، 
زر�ع��ة  يف  للتو�س��ع  ته��دف  �أنه��ا 
يف  جنح��ت  حي��ث  “�لأف��وكادو”، 
جلب �أ�ستال “�لأفوكادو” قبل عدة 
�س��نو�ت، و�س��جعت �ملز�رع��ني عل��ى 
زر�عته��ا، وقدم��ت لهم �لإر�س��اد�ت، 

مل��ا حتويه ه��ذه �لفاكهة م��ن فو�ئد 
�أن  ل�س��يما  وت�س��ويقية،  غذ�ئي��ة 
�لقطاع ي�س��تهلك كميات كبرية منها، 

يتم ��ستري�دها من �خلارج.
لالإر�س��اد  �لعام��ة  �لإد�رة  و�أك��دت 
بال��وز�رة، �أن �مل�س��احة �ملزروعة يف 
قط��اع غ��زة تبل��غ 168 دمن، منه��ا 
مثمر،  مثم��ر، و43 غ��ري  125 دمن 
تنتج ما جمموعه ٢٠٠ طن �س��نويا، 

مبعدل �إنتاج 1،6 طن لكل دمن.
�أ�س��ناف  �أه��م  �إىل  و�أ�س��ارت 
ه��ي  غ��زة  قط��اع  “�لأف��وكادو” يف 
)�أتنجر ، ها�س، ري��د، فورتا، نابال، 
و جليل(، منوهة �إىل تركز زر�عتها 
�س��مال قط��اع غ��زة ومدين��ة خ��ان 

يون�س جنوب �لقطاع.
ثم��رة  �أن  �لر�س��اد  �د�رة  وذك��رت 

�أ�سا�س��يا،  غ��ذ�ًء  “�لف��وكادو” تعترب 
فه��ي غني��ة بالزي��ت وت��وؤكل لقيمته��ا 
لحت��و�ء  نظ��ر�  �لعالي��ة،  �لغذ�ئي��ة 
�لثم��ار عل��ى �لعديد م��ن �لفيتامينات، 
�لده��ون  م��ن  ن�س��بة  عل��ى  وحتت��وي 
�لأحادية �لغري م�سبعة �ملفيدة جل�سم 
ن�س��بة  عل��ى  حتت��وي  كم��ا  �لإن�س��ان، 
م��ن �لألي��اف �لغذ�ئي��ة، وه��ي غني��ة 
مب�ساد�ت �لأك�سدة وحام�س �لفوليك.

�ملالئم��ة  �لظ��روف  �إىل  ولفت��ت 
لزر�عة “�لأفوكادو”، فهي تنجح يف 
�ملناطق ذ�ت �ل�ستاء �ملعتدل �خلايل 
م��ن �ل�س��قيع، علم��ا �أن م��ا ينا�س��ب 
�س��جرة “�لأفوكادو” �جلو �لرطب، 
كم��ا يف ح��ال �ملناط��ق �ل�س��احلية، 
غ��ز�رة  عل��ى  ذل��ك  ي�س��اعد  حي��ث 

�ملح�سول.

"زراعة األفوكادو".. وسم جديد في إنجازات الزراعة بغزة
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غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
�س��وق  يف  �خل�س��ار  بائع��و  يتب��ارى 
�ل�س��اطئ بغزة يف �لند�ء جلذب �أكرب 
ع��دد م��ن �مل�س��رتين بعد �أن تكد�س��ت 
يف  لديه��م،  �ملختلف��ة  �خل�س��ر�و�ت 
حني يتعر�س �أغلبها للتلف و�لف�س��اد 
فت�س��بح وجب��ة للح�س��ر�ت، �أو يكون 
�س��احبها �أمام خيار و�حد وهو بيعها 

بخ�سارة فادحة.
ومنذ �ستة �أ�سهر م�ست، �سهدت �أ�سو�ق 
قطاع غزة �نخفا�س��ا حاد� يف �أ�س��عار 
�خل�س��ار، مما عر�س �لكث��ري من تلك 
�ملحا�س��يل للف�س��اد، وخ�س��ائر كبرية 
للمز�رعني و�لبائعني على حد �سو�ء.

�أ�س��ى وح��زن كب��ري�ن �كت�س��يا وج��ه 
�مل��ز�رع بن��در �أب��و در�ز، فالنخفا�س 
�حلاد يف �أ�س��عار �خل�س��ار �أثر ب�س��كل 
كب��ري علي��ه، فاأ�س��بح تائه��ا م��ا ب��ني 

�مل�س��تحقة  �ملرت�كم��ة  �لدي��ون 
لأ�س��حاب حمالت �لأدوي��ة، وما بني 

�لكمبيالت �لتي حا�سرته.

خسائر فادحة
ح�ساب  على  بياكل  �ملو�طن  "لالأ�سف 
�مل��ز�رع"، به��ذه �لعبارة ب��د�أ �أبو در�ز 
�أي  قائ��ال:"  ل�"�ل��ر�أي"،  حديث��ه 
تاأخ��ر يف �س��د�د �لدي��ون �مل�س��تحقة 
لأ�س��حابها، تك��ون �آخرتنا ه��و �لزج 
�أن �س��ندوق  �ل�س��جون"، مو�س��حا  يف 
�لبن��دورة و�خلي��ار يباع يف �لأ�س��و�ق 
ب��� 5 و6 �س��و�كل فق��ط، وهذ� ي�س��كل 

خ�سارة كبرية للمز�رع.
تربي��ة  يف  يعم��ل  در�ز  �أب��و  وكان 
�أوق��ف تربيته��ا  �أن��ه  �إل  �لدو�ج��ن، 
وبيعها ب�س��بب �لنخفا���س �لكبري يف 
�لأ�س��عار، وه��و م��ا ترك �آث��ار� كبرية 

عل��ى �ملز�رع��ني، وتكبده��م خ�س��ائر 
فادح��ة، �ىل جان��ب تر�ك��م �لديون 

عليهم.
وتدنت �أ�س��عار �لكثري من �خل�سار �ىل 
�سيكل و�حد فقط، وبع�سها و�سل �ىل 
�أق��ل م��ن ذل��ك، حي��ث يب��اع �لثالثة 
و�خلي��ار  �لبن��دورة  ملح�س��ول  كيل��و 
فق��ط،  �س��يكل   2 ب���  و�لباذجن��ان 
و�نخفا���س  �لعر���س  تز�ي��د  و�س��ط 
�لطل��ب، �لأمر �ل��ذي �أدى �ىل ف�س��اد 
�خل�س��ر�و�ت عل��ى ب�س��طات �لتج��ار 

و�لباعة.
�مل��ز�رع ه��اين �أب��و مهن��ا، ه��و �لآخر 
يف  �حل��اد  �لنخفا���س  م��ن  ي�س��تكي 
�أ�س��عار �خل�س��ار، و�لت��ي �أث��رت عليه 

وكبدته خ�سائر كبرية.
ويعيل �أبو مهنا عائلة مكونة من �ستة 
�أفر�د، ويعترب عمل��ه يف مهنة زر�عة 

�ملحا�س��يل هو �مل�سدر �لوحيد للرزق، 
وتوفري ق��وت يوم��ه و�لعي�س �لكرمي 

لأبنائه. 
ويوؤك��د �ملز�رع يف حدي��ث ل�"�لر�أي"، 
فق��د  مرتدي��ة،  �خل�س��ار  �أ�س��عار  �أن 
�لبن��دورة  حم�س��ول  �أ�س��عار  و�س��لت 
و�خلي��ار �إىل م��ا دون �ل���5 �س��و�كل، 
فادح��ة  بخ�س��ائر  ت�س��بب  م��ا  وه��و 
عليه��م  �أن  ح��ني  يف  للمز�رع��ني، 

�لتز�مات كبرية ينبغي �لوفاء بها.

دعم المزارعين
ومع جائحة كورونا، بات �لأمر �سعبا 
للغاي��ة على �ملز�رعني بغزة، خا�س��ة 
م��ع �غالق �ملعاب��ر و�لأ�س��و�ق ووقف 
غ��زة،  قط��اع  خ��ارج  �ىل  �لت�س��دير 
وهو ما يعر�س حما�س��يلهم �لزر�عية 

للتلف ويكبدهم خ�سائر فادحة. 

ويقول �ملتحدث با�سم وز�رة �لزر�عة 
بغزة �أدهم �لب�سيوين:" �إن �لظروف 
�لقت�س��ادية �ل�س��عبة �لت��ي يع��اين 
منه��ا �لقط��اع �ملحا�س��ر �أث��رت كثري� 

على �لقدرة �ل�سر�ئية للمو�طنني".
حدي��ث  يف  �لب�س��يوين  وي�س��ري 
درج��ات  �رتف��اع  �أن  �إىل  ل�"�ل��ر�أي"، 
ن�س��وج  ت�س��ارع  �إىل  ي��وؤدي  �حل��ر�رة 
�خل�س��ار يف وق��ت و�ح��د، وبالت��ايل 

وفرتها يف �ل�سوق �أي�سا.
وحول دور �لوز�رة يف دعم �ملز�رعني، 
ي�سيف:" �إن دور �لوز�رة مبا�سر وهو 
دعم �ملز�رعني من خالل �إيجاد منفذ 
ت�س��ويقي لدع��م �لقط��اع �لزر�عي"، 
معربا عن �أمل��ه يف �أن تنتهي جائحة 
كورونا قريبا ويتم ت�س��ويق منتجات 

غزة خارجها.

كورونا السبب

أسعار الخضار في "النازل" ..والمزارعون يدفعون الثمن
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غزة- �لر�أي - �آلء �لنمر
يف باكورة �سباحية يومية يتعمد 
بع�س �لباع��ة �ملتجول��ون باإعالء 
�أ�س��و�ت مكرب�تهم �ل�سوتية �لتي 
يف حيازة عرباته��م �ملتنقلة، دون 
مر�عاة للبيوت �ل�ساكنة مبن فيها 
م��ن �لأطف��ال و�لر�س��ع �لنائم��ني 
حت��ى  �أو  �ملر�س��ى  �ل�س��ن  وكب��ار 
�لظروف �خلا�سة �لتي يعي�سها كل 

بيت على حد� د�خل �حلي.
�ملطالب��ة مبن��ع �أو حت��ى حتجي��م 
قب��ل  م��ن  تك��رر  �لظاه��رة  ه��ذه 
�ملو�طن��ني، مع ��س��طحاب مربر�ت 
وح�سا�س��ية  �ل�س��معي  �لتل��وث 
�لأوق��ات �لت��ي مي��ر م��ن خالله��ا 
�لباعة غري �آبهني بالتوقيت �سو�ء 
كان وق��ت باكر جدً� �أو حتى وقت 
ظه��رية "قيلولة" ول يف منت�س��ف 

�لليل، فالأوقات لديهم �سّيان.

تلوث بالجملة
وما يثري غ�س��ب �لكث��ري من �لنا�س 
�مت��د�د جر�أة �لباع��ة �إىل �أوقات 
متاأخ��رة م��ن �للي��ل ت�س��ل �أحيانًا 
�إىل منت�س��ف �للي��ل، يف حاج��ات 

غري �س��رورية يف بيع �خل�س��رو�ت 
وم��و�د �لتنظي��ف �لت��ي ل حاجة 

للنا�س بها يف �لليل.
�مل�س��ري  �أحم��د  �أب��و  �خلم�س��يني 
يقطن يف ح��ي تل �لهو�، ل يطالب 
مبن��ع �ملتجول��ني م��ن �لبي��ع عل��ى 
عرباته��م �ملتنقل��ة، �إل �أنه يطلب 
مر�ع��اة �لنا���س يف �أحو�لها د�خل 
�لبيوت بقوله: "ل �سك �أننا نعاين 
من تلوث �س��معي وح�س��اري جلر�أة 
بع�س �لباعة خا�سة �أولئك �لذين 
ي�سجلون �أ�س��و�تهم و�لإبقاء على 
�ملن��اد�ة دون توق��ف، م��ع مترك��ز 
بع�س��هم حتت �لعمار�ت �ل�سكنية، 
ع��د  دو�خلن��ا  يف  يول��د  وه��ذ� 
�لر�حة و�لبتعاد عن �ل�س��تقر�ر 

ونحن يف بيوتنا لالأ�سف".
وق��ال �مل�س��ري يف ر�س��الة موجهة 
مكتوب��ة  "�لأرز�ق  �لباع��ة  �إىل 
ومق��درة �س��و�ء كانت مبك��رب�ت �أو 
دون ذل��ك، ف��ال �س��رورة لإزع��اج 
�لنا�س دون فائدة ويف كل �لأوقات 

�لغري منا�سبة لكل �لنا�س".
و�أي��ده �ملو�ط��ن �إي��اد �أب��و غنيمة 
بقول��ه، �إن �لباع��ة ب��كل �أفكارهم 

حت��ت  �أ�س��و�تهم  برف��ع  �ملبتك��رة 
�س��رفات �لبي��وت يف طريق��ة تعلن 
�إل  ه��ي  م��ا  ب�س��ائعهم  كن��ه  ع��ن 
ومنب��ع  ح�س��ارية  غ��ري  طريق��ة 
خ�سو�س��ًا  �إل،  لي���س  لالإزع��اج 
�لبائ��ع  �لت��ي يختاره��ا  �لأوق��ات 
ويفر�سها على �لنا�س دون مر�عاة 

للظروف.
على �س��عيد �لباعة فهم يختارون 
�لأ�س��و�ق  ع��ن  �لنائي��ة  �ملناط��ق 
طريق��ة  يف  �ملركزي��ة  �ل�س��عبية 
لقتنا���س �أرز�قهم، و�لت��ي �عتاد 
وجوده��م �لكثري م��ن �لنا�س �لذي 
�لذه��اب  نف�س��ه  عل��ى  يخت�س��ر 
عرب �ملو��س��الت �إىل �س��وق لق�ساء 

حاجاته.
�إيه��اب  �مل�س��ن  �حل��اج  وط��رح 
�ملده��ون حاًل ب��اأن ُي�س��مح للباعة 
بالتجول ولكن �س��من حدود وقت 
مع��ني م�س��روط م��ن قب��ل �جلهات 
�مل�س��وؤولة، وتاب��ع �عرت��س��ه على 
حالة �لتلوث �ل�س��معي، م�س��تغربًا 
�أوق��ات  �إىل  �لباع��ة  مت��ادي 
متاأخ��رة من �للي��ل، مع��ربً� "لي�س 
يبي��ع �لبندورة بعد �لثانية ع�س��ر 

لياًل؟".
ومل يتوقف �لتلوث �ل�س��معي عند 
ح��دود �لباعة �ملتجولني بح�س��ب 
�حلاج �ملدهون، قائال �إن �ل�سهر�ت 
�لليل��ة "حف��الت �لأف��ر�ح" �لت��ي 
يقيمه��ا �ل�س��باب ومتت��د �إىل بع��د 
منت�س��ف �للي��ل ما ه��ي �إل �متد�د 
ح�س��اري،  غ��ري  ومظه��ر  مزع��ج 
�ملو�طن��ني  م��ن  �لعدي��د  وتدف��ع 
لإظهار م�س��اعر �لغ�س��ب و�لإيذ�ء 

�لذي يتعر�س له كل منهم.
وع��رب �ملده��ون بل�س��ان كل متاأذي 
و�إزع��اج  �أذى  :"ه��ذ�  بقول��ه 
�أن  دون  ل��ه  نتعر���س  باجلمل��ة 
ودون  بع�س��ًا،  بع�س��نا  يرح��م 
مّن��ا"،  كل  خل�سو�س��يات  �ح��رت�م 
مت�س��ائال :"م��ن فين��ا ل ميل��ك يف 
بيت��ه طفاًل �س��غريً� �أو حتى م�س��ن 
مري���س ، �أو طال��ب يع��ارك لأجل 

�إجناز در��سته؟".

خطوط رئيسة
غ��زة  بلدي��ة  دور  �س��عيد  عل��ى 
و�س��رطة �لبلدي��ات با�س��رت من��ذ 
بتنفي��ذ  �جل��اري  �لع��ام  مطل��ع 

حمل��ة ملكافح��ة ظاه��رة �لتل��وث 
�ل�س��معي �سادرت خاللها �لع�سر�ت 
�لت��ي  �ل�س��وت  مك��رب�ت  م��ن 
ي�س��تخدمها �لباع��ة �ملتجول��ني يف 
�لأوق��ات  يف  �ل�س��كنية  �لأحي��اء 
�ملحظورة وت�س��بب �إزعاًجا و�سرًر� 

للمو�طنني.
باأ�س��حاب  غ��زة  بلدي��ة  و�أهاب��ت 
عربات �ل��كارو و�لباعة �ملتجولني 
طو�قمه��ا  م��ع  �لتع��اون  ب�س��رورة 
�س��رطة  وعنا�س��ر  �مليد�ني��ني 
بالق��ر�ر  �للت��ز�م  يف  �لبلدي��ة 
�ل�س��ارة  �لظاه��رة  ه��ذه  لإنه��اء 
نهائًي��ا، وذلك ��س��تجابة ملطالبات 
�ملو�طن��ني وتلبي��ة للق�س��اء عل��ى 
�لظو�هر �ل�سيئة �لتي يعاين منها 

قطاع غزة.
حمالت �لبلدية م�ستمرة ملكافحة 
�س��تتخذ  حي��ث  �لظاه��رة،  ه��ذه 
�لالزم��ة  �لقانوني��ة  �لإج��ر�ء�ت 
بحق �ملخالف��ني، د�عية �ملو�طنني 
ح��الت  �أي  ع��ن  �لإب��الغ  �ىل 
خمالف��ة بالت�س��ال عل��ى وح��دة 
�ملعلوم��ات و�ل�س��كاوى ع��رب �لرقم 
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في غزة تلوث سمعي بالجملة .. من يمنعه؟
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غزة- �لر�أي
�لت��و�يل  عل��ى  �لعا�س��ر  للي��وم 
وحدود قطاع غزة ت�سهد ت�سخيًنا 
متدرًج��ا، بع��د تن�س��ل �لحت��الل 
تفاهم��ات  جت��اه  �لتز�مات��ه  م��ن 
�لتهدئ��ة، عرب ��س��تئناف �ل�س��باب 
�لثائر �إط��الق �لبالونات �حلارقة 
�لحت��الل  م�س��توطنات  جت��اه 

�لإ�سر�ئيلي.
فل�س��طينيني  وكت��اب  حملل��ون 
��س��تئناف  �أن  عل��ى  �أجمع��و� 
�لبالونات �حلارقة ياأتي كر�س��ائل 
لالحتالل لتن�س��له م��ن �لتز�ماته 

جتاه تفاهمات �لتهدئة.
 �لكات��ب ه��اين حبي��ب: �إن عودة 
م��ن  �حلارق��ة  �لبالون��ات  �إط��الق 
غ��زة باجت��اه "�لغ��الف" ياأت��ي يف 
�سياق و�سع حد ل�سيا�سة �لحتالل 

يف �لتعامل مع غزة.
و�أو�سح حبيب، يف ت�سريح �سحفي 
لك�س��ر  تاأت��ي  �خلط��وة  ه��ذه  �أن 
معادلة �لهدوء مقابل �لهدوء �لتي 
فر�س��ت خالل تفاهمات �لتهدئة؛ 
لك��ون �لحتالل مل يلت��زم باإجناز 

�ل�ستحقاقات �ملطلوبة منه.
و�أ�س��ار �إىل �أن �لحتالل و�ملقاومة 
�لأو�س��اع  بت�س��عيد  معني��ني  غ��ري 
لأ�س��باب متباينة، موؤكدً� �س��رورة 
�أن ت�س��ل ر�س��الة �لفل�س��طينيني يف 
غ��زة لالحت��الل ب��اأن �لأو�س��اع ل 
ميك��ن �أن تبق��ى به��ذه �ل�س��ورة ما 
مل يلتزم �لحتالل مبا هو مطلوب 

منه.
وفيما يتعلق بتهديد�ت �لحتالل، 
�أو�س��ح �أنه��ا تهدي��د�ت �عتيادية، 
لفتًا �إىل �أنها ر�س��ائل للد�خل لكي 
ي�س��نع حالة م��ن �لطمئنان لدى 

�لإ�سر�ئيليني �أكرث.
�أي مغام��رة م��ن  �أن  وع��ّد حبي��ب 
�لحت��الل لن تتكل��ل ب��اأي �إجناز، 
وهم يدرك��ون ذل��ك، وبالتايل هم 
يقفون عند ح��د �لتهديد�ت فقط 
باإغالق جزئ��ي للمعرب وغريها من 

�لإجر�ء�ت �لعتيادية.

وسيلة احتجاج
ووفق��ا للمحل��ل �ل�سيا�س��ي ح�س��ام 
�لدجني، ف��اإن �لبالونات �حلارقة 

�لت��ي  كتل��ك  عادي��ة  "بالون��ات 
ت�س��تخدم يف �أعياد �ملي��الد مثال"، 
تو�س��ع فيها بع�س �ملو�د �لب�سيطة 
و�لتي ت�س��نع حملي��ًا كقطعة قطن 
معقم��ة  )م��ادة  بالكح��ول  مبلل��ة 
قابل��ة لال�س��تعال( وتعل��ق يف ذيل 
�س��اعد  م��ا  �أن  م�س��يفًا  �لبال��ون، 
�لغزيني �أكرث هو "�جتاه �لرياح".

وعن ما ت�سببه �لبالونات �حلارقة، 
ق��ال �إنها ق��د تخلق بع��د �حلر�ئق 
�لب�س��يطة  �مل��و�د  ب�س��بب  �أحيان��ًا 
�لقابل��ة لال�س��تعال �ملعلق��ة فيه��ا، 
لفت��ًا �إىل �أن �أطفال و�س��باب غزة 
�حتج��اج،  كو�س��يلة  له��ا  يلج��اأون 
�ملقاومة  �أ�س��كال  م��ن  �س��كل  "وهي 

�ل�سلمية يف م�سري�ت �لعودة". 
و�أ�ساف �لدجني:"  هذه "�لأدو�ت 
�خل�س��نة" ويق�س��د هنا �لبالونات 
�لحت��الل  �أج��ربت  �حلارق��ة 
�لإ�س��ر�ئيلي على �إب��ر�م تفاهمات 
بو�س��اطة م�س��رية، �إذ يتم �إيقاف 
مقاب��ل  �حلارق��ة  �لبالون��ات 

ت�سهيالت لغزة.
وتاب��ع قائاًل، "�إن �س��عب غزة بات 

يلجاأ لهذه �لأ�ساليب مع �لحتالل 
�لت��ي  �لقا�س��ية  �لظ��روف  ب�س��بب 
يعي�س��ها، م�س��ريً� �إىل �أن %35 من 
�أه��ايل غ��زة حت��ت خ��ط �لفق��ر، 
�لفق��ر  م��ن  يعان��ون  و33.8% 
غ��ري  �ملي��اه  م��ن  و90%  �ملدق��ع، 
�لآدم��ي،  لال�س��تخد�م  �س��احلة 
ب��ني  %60 بطال��ة  بالإ�س��افة ل 
�لأول  و�ل�س��بب  �لغ��زي،  �ل�س��باب 
ل��كل ه��ذه �لنتائ��ج ه��و �لحتالل 
�لإ�س��ر�ئيلي �ل��ذي ينه��ب ثرو�ت 

غزة".
بالق��ول:"  �لدجن��ى  و��س��تطرد 
لالحت��الل  مزعج��ة  �لبالون��ات 
وه��ي ل ترق��ى لدرج��ة �لعنف �أو 
�حل��رب، ول لذل��ك �ل�س��رر �ل��ذي 
حتاول �إ�س��ر�ئيل ت�س��ديره للعامل 
�س��و�ريخ  �لبالون��ات  تل��ك  وكاأن 
�أن  �إىل  منوه��ًا  ومفخخ��ات"، 
ولكل  تط��ورت  �ملقاومة  "قذ�ئ��ف 
�س��يء دللت��ه فال�س��و�ريخ بات��ت 
�أك��رث تاأثريً� م��ن �ل�س��ابق وهذ� ما 
يخل��ق تو�زنا يف ق��وة �لردع ولي�س 
يف مو�زن��ة �لقوة ومن ي�س��تخدمها 

هو �ملقاومة �أما �لبالونات �حلارقة 
فاأي طفل غزي ميكنه �سنعها".

ونوه �إىل �أن هذه �لبالونات ر�سالة 
�أر�د  "ف��اإذ�  لالحت��الل  �حتج��اج 
�لهدوء فمفاتيح �ل�س��الم معروفة 
يف �أن هذ� �ل�س��عب يجب �أن يح�سل 

على كل حقوقه �لإن�سانية".

رسائل مزعجة
عم��ر  �ل�سيا�س��ي،  �ملحل��ل  وي�س��ف 
�ل�س��اأن  يف  �ملخت���س  جع��ارة، 
�إط��الق  ��س��تمر�ر  �لإ�س��ر�ئيلي، 
�لبالون��ات �حلارقة م��ن غزة نحو 
�ملزعج��ة،  بالر�س��ائل  �إ�س��ر�ئيل، 

بالن�سبة حلكومة تل �أبيب. 
وعل��ى  �لبالون��ات  تل��ك  �إن  وق��ال 
�لرغم من عدم ت�س��ببها بخ�س��ائر 
ب�س��رية يف �س��فوف �لإ�سر�ئيليني، 

�إل �أنها تزعجهم. 
وي�سري �إىل �أن �لإعالم �لإ�سر�ئيلي 
�حل��دث،  ه��ذ�  ت�س��خيم  يح��اول 
م��ن خ��الل �لب��ث �مل�س��تمر ل�س��ور 
تل��ك  ت�س��ببها  �لت��ي  �حلر�ئ��ق 

�لبالونات.

بعد تنصله من تنفيذ التفاهمات

البالونات الفلسطينية.. وسيلة ُمقاِومة للضغط على االحتالل 
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غزة- �لر�أي
بالرغم من �حل�س�����ار �لظامل �ملمتد 
عل��ى قطاع غزة ب�س�����كل ع��ام وعلى 
خا���س  ب�س������كل  �ل�س������حة  وز�رة 
و�ل��ذي يلقي بظالل��ه �لثقيل��ة على 
�لجتماعي��ة  �حلي��اة  مناح��ي  كل 
منها و�ل�س����������حية، فقد ��ستطاعت 
�ملحافظ��ة  �ل�س�����������حة  وز�رة 
عل��ى تق��دمي �خلدم��ات �ل�س�����حية 
�س��من  و��س��عة  للمر�س��ى  �ملتنوع��ة 
روؤيته��ا تق��دمي �أف�س����ل خدمة رغم 
فكان��ت  و�ل�س�����عاب  �لتحدي��ات 

�ل�ستمر�رية يف تقدمي �خلدمات.
�لإجن��از�ت �لطبي��ة يف قط��اع غ��زة 
تتو��سل رغم قلة �لإمكانيات وتنكر 
وز�رة �ل�س��حة يف �ل�س��فة �لغربي��ة 
غ��زة  قط��اع  يف  نظريته��ا  حلق��وق 
�ل�س��حية  �ملقوم��ات  م��ن  وحرمانه��ا 

و�لدو�ئية.
�ل��كادر �جلر�ح��ي مبجم��ع �ل�س��فاء 
�لطب��ي متكن رغ��م قل��ة �لإمكانيات 
م��ن �إج��ر�ء نح��و )6000( عملي��ة 
�لع��ام  م��ن  �لأول  �لن�س��ف  خ��الل 
م��ن  معظمه��ا   ،2020 �جل��اري 
�لعملي��ات �لكربى بو�ق��ع )4704( 

عملية جر�حية.
مدير م�ست�س��فى �جلر�ح��ة باملجمع 

د. مرو�ن �أبو �س��عدة ق��ال �إنه وعلى 
�لرغ��م م��ن �أزم��ة كورون��ا �حلالي��ة 
�لت��ي  �لحرت�زي��ة  و�لج��ر�ء�ت 
�أن  �إًل  �ل�س��حة،  وز�رة  �تخذته��ا 
�إجمايل ع��دد �لعملي��ات باملجمع مل 
يتاأثر، بل عمدت �لكو�در �جلر�حية 
�إىل �إج��ر�ء جر�حات معقدة ونادرة 
كان��ت جتري يف �ل�س��ابق بال�س��ر�كة 

مع �لوفود �لطبية.
ونوه �أبو �س��عدة �أنه من بني �لعمليات 
�لت��ي مت �جر�وؤه��ا د�خ��ل  �ملعق��دة 
جر�ح��ات  �لطب��ي  �ل�س��فاء  جمم��ع 
�لقول��ون  وجر�ح��ات  �لأور�م، 
�لبنكريا�س،  باملناظ��ري، وجر�ح��ات 
�إىل  �ملر�ري��ة  �لقن��و�ت  وتنظ��ري 
جان��ب جر�ح��ات �لك�س��ور �ملعق��دة، 
�لأطف��ال،  عظ��ام  وجر�ح��ات 
و�لأع�س��اب  �لي��د  وجر�ح��ات 

�لطرفية.
كم��ا مت ��س��تمر�ر �إج��ر�ء �لعملي��ات 
�لطب��ي  �ل��كادر  بجه��ود  �ملعق��دة 
جر�ح��ات  �س��عيد  عل��ى  �ملحل��ي 
�ملعق��دة  �لكل��ى  �أور�م  ��ستئ�س��ال 
�ملثان��ة  �أور�م  و��ستئ�س��ال  باملنظ��ار 
�لرقب��ة  وجر�ح��ات  و�لربو�س��تات، 
و�لغ�س��اريف و�أور�م �لر�أ�س، �إ�سافة 
�إىل جر�ح��ات �ل�س��در، وجر�ح��ات 

�لأطف��ال، و�لعدي��د م��ن �جلر�حات 
�لأخرى.

�جلر�ح��ة  م�ست�س��فى  مدي��ر  ولف��ت 
�لعملي��ات  ه��ذه  مث��ل  ��س��فاء  �أن 
�ملعق��دة ج��اء بع��د جهود كب��رية من 
�لعم��ل �مل�س��ني، و�لتدري��ب �مل�س��تمر 
�ل��ذي بذلته وز�رة �ل�س��حة للكو�در 
ع��ن  �لتخفي��ف  به��دف  �لطبي��ة 
�ملر�س��ى، �لأم��ر �ل��ذي �أثم��ر يف ظل 
�أزمة �لتحوي��الت �لعالجية للخارج 
وع��دم قدوم �لوفود �لطبية ب�س��بب 
وتاأثري�ته��ا  “كورون��ا”  جائح��ة 

�مل�ستمرة و�ملمتدة على �لعامل.

نقلة نوعية

�لطب��ي  �ل�س��فاء  جمم��ع  �أن  و�أك��د 
ي�س��هد نقل��ة نوعي��ة وتط��ور و��س��ح 
حيث حقق جناح بن�س��بة %70 من 
�لإجناز�ت على طريق �سبط �حلالة 

�لأمنية يف �ملجمع.
بالق��ول:"  �س��عدة  �أب��و  و��س��تطرد 
ك��م  �ل�س��فاء  م�ست�س��فى  يف  لدين��ا 
هائ��ل من غرف �لعمليات �جلر�حية 
�إج��ر�ء عملي��ات ك��ربى  و��س��تطعنا 
ونوعي��ة بخربة �أطبائن��ا مع توقف 
يف  للع��الج  �لطبي��ة  �لتحوي��الت 

�خلارج؛ وجُن��رى ما بني 70 �يل 80 
عملي��ة جر�حي��ة يومي��ًا يف �أق�س��ام 
�لعمليات �ملتعددة مبجمع �ل�سفاء".

ي�س��هد  �ل�س��فاء  جمم��ع  �أن  ولف��ت 
نقل��ة نوعية يف حج��وز�ت �لعمليات 
�جلر�حي��ة بحيث ل تتعدى �ل�س��هر 
م��ع  بال�س��ر�كة  وذل��ك  و�لن�س��ف 
و�ملب��ادر�ت  �خلريي��ة  �جلمعي��ات 
به��دف  غ��زة  قط��اع  يف  �ل�س��بابية 
�لعملي��ات  قو�ئ��م  م��ن  �لتخفي��ف 
باإجر�ئها د�خل م�ست�سفيات خا�سة، 
م�س��ريً� �أن قو�ئ��م �لنتظ��ار لإجر�ء 
�لعملي��ات كان��ت ت�س��ل لأك��رث من 6 
�أ�سهر ما قبل ت�سلم �لإد�رة �جلديدة 
للم�ست�سفى و�ليوم نحن �أف�سل بكثري 

ونطمع �أن ن�سل �إىل �لنموذجية.
وتاب��ع مدي��ر �ملجم��ع بالق��ول:" ل 
توؤج��ل �أي حال��ة تدخ��ل م�ست�س��فى 
عملي��ة  لإج��ر�ء  وحتت��اج  �ل�س��فاء 
جر�حي��ة �إل �إذ� كان هن��اك ظ��رف 
طب��ي مين��ع �إجر�ئه��ا؛ يومي��ًا جُترى 
عمليت��ني قل��ب مفت��وح يف م�ست�س��فى 
غ��زة �لأوروب��ي مبع��دل 8 عملي��ات 
��س��بوعيًا ونعمل لو�سع خطة بديلة 
يف حال��ة �لط��و�رئ باأن جُت��رى هذه 

�لعمليات يف م�ست�سفى �ل�سفاء".
ي�س��هد  �ل�س��فاء  جمم��ع  �أن  ون��وه 

�إقبال كب��ري من �حل��الت على جهاز 
�مل�ست�س��فى  “�ل�س��ي تي” �لوحيد يف 
ب�س��بب تعط��ل مث��ل ه��ذ� �جله��از يف 
بالقط��اع،  �لأخ��رى  �مل�ست�س��فيات 
ل  حال��ة  لأي  و�حلج��ز  �أن  م�س��ريً� 

يتعدى مدة �أ�سبوعني.
وتابع �لقول:" طبنا �لكثري من �جلهات 
“�ل�س��ي  باأجه��زة  لتزويدن��ا  �مل�س��وؤولة 
ت��ي” لتخفي��ف �لأعب��اء عل��ى �جله��از 
�ملوج��ود يف م�ست�س��فى �ل�س��فاء ووعدنا 

بتوفريها ولكن دون �أي رد �إيجابي.
وفيما يخ�س ق�س��م �لولدة �جلديد 
مب�ست�س��فى �ل�س��فاء �ل��ذي ه��و قي��د 
�إن��ه  �س��عدة  �أب��و  ق��ال   �لت�س��طيب  
�سي�س��يف نقل��ة نوعية ِب�س��عة 126 
�س��ري ونحت��اج ل�س��هرين حت��ى يب��د�أ 
�لعمل به بع��د �لنتهاء من جتهيزه، 
موؤك��دً� �أن وز�ت��ه ل ولن ت�س��مح باأي 
�إهم��ال طب��ي وقد يح��دث خطاأ غري 
يف  علي��ه  �ل�س��يطرة  يت��م  مق�س��ود 
حين��ه و�لأخطاء �لطبي��ة موجودة 

يف كل �لعامل.
�لط��و�رئ  ق�س��م  �س��عيد  وعل��ى 
و�ل�س��تقبال قال �إنه وب�س��كل يومي  
يناوب يف �لق�س��م 7 �أطب��اء بدًل من 
�مل�ساكل  3، وهو ما خفف �لكثري من 

�لطبية مع �ملو�طنني.

الصحة بغزة .. إنجازات رغم قلة اإلمكانيات 
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غزة- �لر�أي
�لإ�س��ر�ئيلي  �لحت��الل  �س��لطات  �س��ددت 
�حل�س��ار �ل��ذي تفر�س��ه عل��ى قط��اع غزة 
معلنًة وقف �إدخال �لوقود و�إغالق �ملعابر 
وتقلي�س م�س��احة �ل�س��يد بزعم ��ستمر�ر 
�إطالق �لبالونات �حلارقة من �لقطاع نحو 

�مل�ستوطنات �لإ�سر�ئيلية �ملحيطة فيه. 
و�أعلن ما ي�س��مى "من�س��ق �أعمال �حلكومة 
�لفل�س��طينية  �ملناط��ق  يف  �لإ�س��ر�ئيلية 
�إىل  �لوق��ود  �إدخ��ال  وق��ف  ع��ن  �ملحتل��ة 
قطاع غزة ب�سكل فوري وحتى �إ�سعار �آخر، 
بالإ�سافة لتقلي�س م�ساحة �ل�سيد يف بحر 
غزة م��ن 15 ميال بحري��ا �إىل 8 �أميال، يف 

�إطار �لت�سييق وت�سديد �حل�سار.
وياأتي ذلك، بعد قر�ر م�س��ابه مبنع �إدخال 
م��و�د �لبن��اء �إىل �لقطاع، بالإ�س��افة �إىل 
�إغالق معرب كرم �أبو �س��امل �لتجاري مربًر� 

ذلك بنف�س �لذريعة.

تعميق األزمة االنسانية
بدوه��ا؛ حذرت �س��بكة �ملنظم��ات �لهلية 
من تد�عي��ات خطرية على قر�ر �لحتالل 
�ل�س��ر�ئيلي بت�س��ديد �حل�س��ار على قطاع 
غ��زة ومن��ع �إدخ��ال �مل��و�د �لأ�سا�س��ية من 
مو�د بن��اء وم�س��تلزماتها و�لوقود وكذلك 

تقلي�س م�ساحة �ل�سيد
و�أو�سحت �ل�سبكة باأن �لهدف من �لقر�ر�ت 
�لإ�س��ر�ئيلية هو تعميق �لأزمة �لن�سانية 
�لتي يعي�س��ها �س��كان �لقطاع يف ظل �س��مت 
�لعت��د�ء�ت  ه��ذه  جت��اه  موؤ�س��ف  دويل 
�ل�س��ر�ئيلية على �أكرث من مليوين مو�طن 
فل�سطيني معظمهم من �لأطفال و�لن�ساء .

�أن  �إىل  له��ا  بي��ان  يف  �ل�س��بكة  و�أ�س��ارت 
و�لإن�س��انية  �لقت�س��ادية  �لأو�س��اع 
و�لجتماعية �ملتده��ورة يف قطاع غزة يف 
ظل �رتفاع ن�س��ب �لفقر و�لبطالة و�نعد�م 
يف  م�س��بوق  غ��ري  ب�س��كل  �لغذ�ئ��ي  �لأم��ن 
ظ��ل م��ا يعي�س��ه �لقطاع ج��ر�ء �إج��ر�ء�ت 

مو�جهة فريو�س كورونا.

و�أك��دت �أن ه��ذه �لق��ر�ر�ت �ل�س��ر�ئيلية 
�ملو�ثي��ق  لكاف��ة  فا�س��حا  �نته��اكا  تعت��رب 
و�ملعاهد�ت �لدولية ويف مقدمتها �تفاقية 
جني��ف �لر�بعة، مطالب��ة �ملجتمع �لدويل 
بالتدخ��ل �لف��وري و�لعاج��ل لل�س��غط من 
ب�س��كل  �لإ�س��ر�ئيلي  �حل�س��ار  رف��ع  �أج��ل 
كام��ل ومتكني �ملو�طنني من �لتنقل بحرية 
وفت��ح �ملعرب �لتج��اري �لوحيد لقطاع غزة 
"كرم �أبو �س��امل"، و�ل�س��ماح بتوريد كافة 
وت�س��دير  �لقط��اع،  �س��كان  �حتياج��ات 

ب�سائع ومنتجات قطاع غزة بحرية.
ودع��ت �س��بكة �ملنظم��ات �لهلي��ة كاف��ة 
�لإ�س��ر�ع يف  �إىل  �لفل�س��طينية  �لأط��ر�ف 
�إنه��اء �لنق�س��ام �ل�سيا�س��ي مب��ا يع��زز م��ن 
�س��مود �ملو�ط��ن �لفل�س��طيني يف مو�جه��ة 
�عتد�ء�ت �لحتالل �ل�سر�ئيلي وح�ساره 

�جلائر.

تكريس لجريمة العقاب
�ملي��ز�ن  مرك��ز  ��س��تنكر  ناحيت��ه  م��ن 
حلقوق �لإن�س��ان ت�س��ديد قو�ت �لحتالل 
�لإ�س��ر�ئيلي حل�س��ارها عل��ى قط��اع غ��زة 
و�إغالقه��ا ملعرب "كرم �أبو �س��امل" �لتجاري 
و�لوحيد �ملخ�س�س لنقل �لب�سائع من و�إىل 

قطاع غزة، وتقلي�س م�ساحة �ل�سيد.
و�عت��رب "�ملي��ز�ن" �أن خط��و�ت �لحتالل 
تكري�س جلرمية �لعقاب �جلماعي، حمذر� 
يف �لوق��ت ذ�ت��ه من تد�عي��ات �لقر�ر على 
�لأو�س��اع �لإن�سانية �لتي تتجه نحو مزيد 

من �لتدهور.
�ل�س��ديد  ��س��تنكاره  ع��ن  �ملرك��ز  وع��رّب 
�ملفرو���س  �حل�س��ار  وت�س��عيد  ل�س��تمر�ر 
عل��ى قطاع غ��زة للع��ام �لر�بع ع�س��ر على 

�لتو�يل.
كم��ا ��س��تهجن ��س��تمر�ر ت�س��امح �ملجتم��ع 
عل��ى  �جلماعي��ة  �لعقوب��ات  م��ع  �ل��دويل 
�ل�س��كان يف قطاع غزة، يف حتلل فا�س��ح من 
و�جباته �لقانونية، �لتي يفر�سها �لقانون 
�تفاقي��ة  �س��يما  ول  �لإن�س��اين  �ل��دويل 

جنيف �لر�بعة.
وح��ّذر" م��ن تده��ور �لأو�س��اع �لإن�س��انية 
بحي��ث ي�س��هد �لقط��اع �نهي��ارً� �جتماعي��ًا 
�لأم��ور  �نف��الت  �إىل  يف�س��ي  و�قت�س��اديًا 

و�نفجارها".
�ل��دويل  �ملجتم��ع  "�ملي��ز�ن"  وطال��ب 
و�لف��وري  و�لفاع��ل  �لعاج��ل  بالتح��رك 
لوقف �لت�س��عيد �لإ�سر�ئيلي ورفع �حل�سار 
�لق�س��ايا  ت�س��يي�س  وحظ��ر  غ��زة،  ع��ن 
�لإن�سانية و��ستخد�م �حلاجات �لإن�سانية 

لالبتز�ز �ل�سيا�سي.

شريان الحياة لقطاع غزة،
عم��ال  لنقاب��ات  �لع��ام  �لحت��اد  رئي���س 
فل�سطني �س��امي �لعم�سي حّذر من ��ستمر�ر 
�غ��الق �لحت��الل �لإ�س��ر�ئيلي مع��رب كرم 
�أب��و �س��امل �لتج��اري ومن��ع دخ��ول م��و�د 
ذل��ك  �أن  موؤك��د�  و�ملحروق��ات،  �لبن��اء 
�سي�سبب �سلال كامال يف قطاعات �ل�سناعات 

�لإن�سائية و�لنقل �لعام.
وقال �لعم�سي يف ت�سريح �سحفي �إن "عدد 
م�س��انع �لباطون يف قطاع غ��زة يبلغ 400 
م�سنع ت�س��غل 3 �آلف عامل وهي �ستتوقف 
ع��ن �لعم��ل يف حال ��س��تمر �إغ��الق �ملعابر 
ومنع �إدخال مو�د �لبناء، وهذ� �س��يجعلهم 

ين�سمون �إىل جي�س �لبطالة".
و�أو�سح نقيب �لعمال �أن �ل�سرر غري �ملبا�سر 
�سي�س��يب قطاع��ات �إن�س��ائية �أخ��رى وه��و 
ما �س��يهدد نح��و 40 �ألف عام��ل يعملون يف 
قطاع��ات �لبناء ب�س��كل عام، و�ل�س��ناعات 
�ملعدنية، و�س��يوؤدي �إىل عجز يف �لأ�س��و�ق 
�ملحلي��ة و�رتف��اع �أ�س��عار بع�س �ل�س��لع مثل 

�لأ�سمنت.
�س��ريان  ميث��ل  �ملع��رب  �أن  �لعم�س��ي  و�أك��د 
�حلي��اة لقطاع غ��زة، وحتدي��د� لقطاعات 
عمالي��ة ع��دة �إذ يعمل يف تل��ك �لقطاعات 
نح��و 150 �أل��ف عام��ل، وه��ذ� م��ا �س��يهدد 

قوت يوم ع�سر�ت �آلف �لأ�سر.
كم��ا ح��ذر م��ن �أن من��ع دخ��ول �ملحروقات 

�س��يوؤدي �إىل ت�س��رر قر�بة 15 �ألف �سائق 
يعمل��ون يف قط��اع �لنق��ل �لعام، موؤك��د� �أن 

ذلك �سي�سيب هذ� �لقطاع ب�سلل تام.
و�أ�ساف �أن �ل�سائقني يعتمدون على �لدخل 
�ليومي، و�أن تعطلهم عن �لعمل �س��يحرمهم 
قوت يومهم و�سيوؤدي �إىل تفاقم �أو�ساعهم 

�ملعي�سية �ل�سعبة.
ويف �ل�س��ياق، �أ�سار �لعم�سي �إىل �أن تقلي�س 
�لحتالل مل�س��احة �ل�س��يد يهدد قوت يوم 
4 �آلف �سياد يعانون �أ�سال من �عتد�ء�ت 
�لحت��الل �ليومية و�طالق �لنار �مل�س��تمر 

عليهم.
و�أو�س��ح �أن قط��اع �لعم��ال منه��ك نتيج��ة 
��س��تمر�ر �حل�س��ار �لإ�س��ر�ئيلي على قطاع 
غ��زة يف ظ��ل و�س��ول ع��دد �ملتعطل��ني عن 
�لعمل �إىل ربع مليون عامل، و�رتفاع ن�سبة 
�لبطال��ة يف �س��فوفهم �إىل �أكرث من 65%، 
و�عتم��اد %80 م��ن ه��ذه �ل�س��ريحة على 

�مل�ساعد�ت �لإغاثية �لدولية.
وطال��ب بتدخ��ل دويل عاج��ل ملن��ع تفاقم 
كارثي��ة،  مل�س��تويات  و�لو�س��ول  �لأزم��ة 
و�ل�س��غط على �لحتالل لفتح �ملعابر ومد 

قطاع غزة �سريان �حلياة.

 عقوبة جماعية
من ناحيته، طالب �لنائب جمال �خل�سري 
رئي�س �للجنة �ل�س��عبية ملو�جهة �حل�س��ار 
ب�سرورة فتح �ملعابر �لتجارية ب�سكل كامل 
دون قيود �إ�س��ر�ئيلية، بع��د تقييد دخول 
�لب�س��ائع و�مل�س��تلزمات ومنع م��و�د �لبناء 

و�لوقود خالل �لأيام �ملا�سية.
وق��ال �خل�س��ري يف ت�س��ريح �س��حفي �إن " 
�إج��ر�ء�ت �لحت��الل عل��ى معرب ك��رم �أبو 
�س��امل ومنع دخول م��و�د �لبن��اء و�لوقود، 
يف  �ل�س��يد  م�س��احة  تقلي���س  جان��ب  �إىل 
بحر غ��زة ه��ي خط��و�ت ت�س��ر بالنو�حي 
�لإن�س��انية وت�س��تهدف �ملو�طنني �ملحميني 

بحكم �لقانون �لدويل".
و�س��دد �خل�س��ري على �أن هذه �لإجر�ء�ت 

هي خرق فا�سح للقانون �لدويل و�تفاقية 
جني��ف �لر�بعة و�لإع��الن �لعاملي حلقوق 

�لإن�سان.
و�أك��د �أن ما قام به �لحت��الل يعد عقوبة 
جماعي��ة ُيعاق��ب عليه��ا �لقان��ون �لدويل 

�لإن�ساين.
فت��ح  لإع��ادة  �لدع��وة  �خل�س��ري  وج��دد 
�ملعاب��ر ب�س��كل كام��ل دون قيود، وتو�س��يع 
ووق��ف  �إعاق��ة  دون  �ل�س��يد  م�س��احة 

��ستهد�ف �ل�سيادين.
و�أ�س��ار �خل�س��ري �إىل �أن �ملعابر �لتجارية 
�إن�س��انية وكل م��ا مير م��ن خاللها �إن�س��اين 
ويج��ب �إخ��ر�ج فت��ح و�إغ��الق �ملعاب��ر م��ن 
�أي مع��ادلت �أمني��ة �أو �سيا�س��ية، فاملعاب��ر 
موج��ودة لتفت��ح و�إغالقه��ا خُمال��ف ل��كل 

�لقو�نني �لدولية.
ودعا �ملجتمع �لدويل �إىل ممار�س��ة رقابة 
و�عت��د�ء�ت  �إج��ر�ء�ت  عل��ى  حقيقي��ة 
وجعله��ا  �ملعاب��ر  يف  و�لتحك��م  �لحت��الل 
منف��ذ� عقابي��ا للمو�طنني بدًل م��ن كونها 
و�سيلة للح�سول على �مل�ستلزمات �حلياتية 

دون قيود.
و�س��دد �خل�س��ري عل��ى �س��رورة ممار�س��ة 
�سغوط من �ملجتمع �لدويل على �لحتالل 
لرفع �حل�س��ار ب�س��كل كلي ع��ن قطاع غزة، 
فالأو�س��اع �لإن�س��انية تتفاقم ول حتتمل 

مزيدً� من �ل�سغوط.
جت��اه  �ل�س��ري  "يج��ب  �خل�س��ري  وق��ال 
فت��ح �ملعاب��ر ب�س��كل كام��ل وح��ل �لأزم��ات 
�لإن�س��انية �ملت�س��اعدة بدًل م��ن تعقيدها 

وزيادتها وت�سديد �حل�سار".
وذك��ر �خل�س��ري �أن ن�س��بة �لفق��ر يف غزة 
تتج��اوز  �لبطال��ة  ون�س��بة   ،80% نح��و 
ل  �ليوم��ي  �لف��رد  دخ��ل  ومع��دل   ،60%
يتج��اوز دولري��ن، فيما �لإنتاج يف م�س��انع 
غ��زة �نخف���س �إىل معدلت غري م�س��بوقة 
)ح��و�يل %30 م��ن �لطاق��ة �لإنتاجية( 
ب�س��بب قي��ود �لت�س��دير وتده��ور �لو�س��ع 

�لقت�سادي.

إغالق للمعابر وتقليص مساحة الصيد ووقف ادخال الوقود

االحتالل اإلسرائيلي يكتم أنفاس غزة بتشديده لحصارها



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

االثنين 27 ذو الحجة 1441هـ / 17   اغسطس  2020م
Monday - 17 August 2020 

تقرير

10

غزة- �لر�أي
م��ا  غ��زة،  قط��اع  �س��كان  يرتق��ب 
�ملقبل��ة يف  له��م �لأي��ام  �س��تحمله 
ظ��ل زيادة عدد �حلالت �مل�س��ابة 
بفريو�س كورونا �لتي جتاوزت منذ 
مار���س/�آذ�ر �ملا�س��ي �أك��رث من 80 
حالة يف ظل معاناة وز�رة �ل�سحة 

من نق�س حاد يف �لأدوية. 
حال��ة �لعج��ز �لدو�ئ��ي يف قط��اع 
غ��زة تع��ّدت �خلط �لأحم��ر، بعد 
نف��اد 45 باملئة م��ن �لأدوية و31 
�لطبي��ة  �مل�س��تهلكات  م��ن  باملئ��ة 
ل��و�زم  م��ن  باملئ��ة   65 ونح��و 
�إح�س��ائيات  ح�س��ب  �ملخت��رب�ت 

وز�رة �ل�سحة.
مدي��ر د�ئ��رة "مكافح��ة �لع��دوى  
ه��ذ�  �إن  ق��ال  �لعبادل��ة  ر�م��ي 
��س��تمر�ر  ب�س��بب  ج��اء  �لنق���س 
�ملفرو���س  �لإ�س��ر�ئيلي  �حل�س��ار 
للع��ام �ل�14 على �لت��و�يل، ووقف 

�ل��و�رد�ت �لدو�ئية م��ن �حلكومة 
�لفل�سطينية، بال�سفة �لغربية مع 

بد�ية جائحة فريو�س كورونا". 
يتل��ق  غ��زة مل  "قط��اع  �إن  وق��ال 
خم�س�س��اته م��ن �لأدوي��ة وم��و�د 
�لفح�س �ملخربي و�أ�س��رة �لعناية 
�لتنف���س  و�أجه��زة  �ملرك��زة 
�ل�س��ناعي؛ من جملة �مل�س��اعد�ت 
�لدولي��ة �لتي ��س��تلمتها �ل�س��لطة 
جائح��ة  ملو�جه��ة  �لفل�س��طينية، 
�ل100  جت��اوزت  و�لت��ي  كورون��ا 

مليون دولر". 
وق��ال �لعبادل��ة �إن نق�س �لأدوية 
�إىل  �أدى  �لطبي��ة،  و�مل�س��تلزمات 
�ل�س��حية  �ملقّوم��ات  "ه�سا�س��ة 
غ��ري  وجعله��ا  بغ��زة  و�لدو�ئي��ة 
�ل�س��تجابة  لتحقي��ق  موؤهل��ة 
وب��اء  تف�ّس��ى  ح��ال  يف  �لأوىل، 
كورونا بالقطاع؛ يف ظل توفر عدد 
قلي��ل م��ن �أ�س��رة �لعناي��ة �ملرك��ز 

و�أجهزة �لتنف�س �ل�سناعي". 

تعزيز لإلجراءات
مكافح��ة  د�ئ��رة  مدي��ر  و�أك��د 
�لعام��ة  �لد�رة  يف  �لع��دوى 
للم�ست�س��فيات �أن وز�رت��ه �تخذت 
تد�ب��ري وقائي��ة �إ�س��افية باتب��اع 
معايري �جل��ودة ومكافحة �لعدوى 
�لطبي��ة  �لإج��ر�ء�ت  �س��من 
فريو���س  ملو�جه��ة  �لوقائي��ة 
ل�س��تقبال  ��س��تعد�د�  “كورون��ا” 
ع��رب  �لعائدي��ن  �ملو�طن��ني  �آلف 

معربي رفح وبيت حانون.
و�أو�س��ح �أن �لوز�رة قامت بتجهيز 
�حل��الت،  لنتظ��ار  �أماك��ن  ع��دة 
و�حلف��اظ عليه��ا م��ن �لخت��الط 
غ��ري �لآم��ن، بحيث تك��ون موزعة 
ح�س��ب �لفئات، م�س��ري� �نه مت فرز 
حالت �ملر�س��ى �لذي��ن يحتاجون 

و�ملر�س��ى  خا�س��ة،  رعاي��ة  �إىل 
و�ل�س��باب،  و�لفتي��ات  �ملزمن��ني، 
و�لعائ��الت، و�ملخالط��ني حل��الت 

م�سابة.
و�أ�س��اف �أنه مت �لتجهي��ز لإجر�ء 
جلمي��ع  “�لكورون��ا”  فح���س 
لتقيي��م  دخوله��م  �ول  �لعائدي��ن 
�لطو�ق��م  خ��الل  م��ن  حالته��م 
�لطبي��ة �ملدرب��ة و�ملوؤهل��ة لذلك، 
عل��ى �ن يتم توزيع �حل��الت على 
�أماكن �حلجر �ل�س��حي كل ح�س��ب 
حالته، لفت��ا �أن هذه �لإجر�ء�ت 
تهدف �إىل حماية �س��حة �ملر�سى 
و�لطو�ق��م �لطبية و�لتمري�س��ية 

ومتنع من �نتقال �لعدوى.
وق��ال �إن �ل��وز�رة تتاب��ع �ج��ر�ء 
لكو�دره��ا  مكثف��ة  تدريب��ات 
�ل�س��حية �لعاملة يف �مل�ست�س��فيات 
�لأولي��ة  �لرعاي��ة  ومر�ك��ز 
�ل�س��عاف  جم��ال  يف  و�لعامل��ني 

و�لط��و�رئ لإبقائه��م عل��ى درجة 
عالية من �ل�س��تعد�د و�جلهوزية 

ملو�جهة فريو�س “كورونا”.

مراكز للحجر الصحي
م��ن جهت��ه، ق��ال �ملتح��دث با�س��م 
�س��حة غزة، �أ�س��رف �لق��درة، �إنه 
�س��حي  حجر  مرك��ز  جتهي��ز  "مت 
وكذل��ك  �لو�س��طى،  �ملحافظ��ة  يف 
جتهي��ز مركز حجر �س��حي جديد 
جنوب��ي  خانيون���س  حمافظ��ة  يف 
قطاع غزة، �إ�س��افة ملر�كز �حلجر 
يف  حالي��ا  �ملتو�ج��دة  �ل�س��حي 
حمافظات قطاع غزة، ل�س��تيعاب 
�لعدد �لذي �سيقدم �إىل �لقطاع".

وز�رت��ه  �أن  �لق��درة،  و�أ�س��اف 
�أج��رت ترتيباته��ا يف مع��رب رف��ح 
�لربي، وكذل��ك �أجرت �لعديد من 

�ملناور�ت �ملعززة جلهودها".

بسبب وقف الواردات الدوائية من الحكومة الفلسطينية

القطاع الصحي بغزة .. هشاشة في المقّومات الصحية والدوائية 



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

االثنين 27 ذو الحجة 1441هـ / 17   اغسطس  2020م
Monday - 17 August 2020

تقرير

11

غزة- �لر�أي
تف��اق تطبي��ع �لعالق��ات �لكامل��ة بني 
�لحتالل �لإ�سر�ئيلي ودولة �لإمار�ت 
�أعلن��ه  و�ل��ذي  �ملتح��دة  �لعربي��ة 
�لرئي���س �لأمريكي دونال��د ترمب، مل 
يك��ن وليد �للحظة؛ فه��و نتاج حمطات 
م��ن �للق��اء�ت و�لأن�س��طة �لتطبيعي��ة 

�لتي بد�أت قبل �سنو�ت م�ست.
�س��هدت  �ملا�س��ية،  �لأع��و�م  وخ��الل 
�ملنطق��ة �خلليجي��ة مارثوًن��ا لل�س��باق 
�لحت��الل  كي��ان  م��ع  �لتطبي��ع  يف 
�لإ�س��ر�ئيلي، ويف مقدم��ة تل��ك �لدول 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
كما ل ميكن ف�س��ل �حلمل��ة �لإعالمية 
�لتي ت�سنها و�سائل �إعالم خليجية �سد 
�ملقاومة �لفل�س��طينية عن �س��ياق هذه 
�لأح��د�ث؛ فقبل �أي��ام فقط كنت قناة 
�لعربية �ل�س��عودية �لتي تبث من دبي 
بالإمار�ت �لعربية ت�سن حملة ت�سويه 
ع��رب  بغ��زة  �ملقاوم��ة  �س��د  ممنهج��ة 
�خت��الق �أكاذي��ب و�فرت�ء�ت ��س��تناد� 

لأجهزة خمابر�ت �لحتالل.
كم��ا لوح��ظ خ��روج ُكت��اب و�إعالميني 
�سا�س��ات  ع��رب  وخليجي��ني  �س��عوديني 
يت�س��منه  وم��ا  �لعربي��ة،  �لتلف��زة 
�حلدي��ث ع��ن غ��زل �سيا�س��ي وتطبي��ع 

�إعالمي.
وقبل ذلك، ويف �س��هر رم�س��ان �ملبارك، 
كان��ت قن��اة �إم بي �س��ي عل��ى موعد مع 
ب��ث �أعم��ال در�مي��ة لتجمي��ل �س��ورة 
وثقافي��ا  تاريخي��ا  وربطه��م  �ليه��ود 
�لعربي��ة، وحماول��ة جع��ل  باملنطق��ة 
ا من �لن�سيج  "�إ�س��ر�ئيل" جزًء� طبيعيًّ
�ملجتمع��ي، �إ�س��افة لبث �أعم��ال �أخرى 
تروج �أن "�إ�س��ر�ئيل" جار �س��قيق وغري 
جمرم، و�إخ�ساع �لتطبيع معها لوجهات 

�لنظر.
تعتق��ل  تقريب��ا  ون�س��ف  ع��ام  ومن��ذ 
ظ��روف  ويف  �ل�س��عودية  �ل�س��لطات 
62 فل�س��طينيا، دون  �س��حية قاه��رة، 
توجي��ه ته��م ر�س��مية لهم، كما خ�س��ع 
معرف��ة  دون  للمحاكم��ات  بع�س��هم 

م�س��ريهم، وف��ق موؤ�س�س��ات حقوقي��ة، 
حي��ث ي�س��ري مر�قبون �أن ه��ذ� �حلدث 
ل ميك��ن ف�س��له ع��ن �أم��و�ج �لتطبي��ع 
�لعاتية �لتي ت�س��رب �ملنطقة �لعربية 

ل �سيما �خلليجية.
وه��ذه نظ��رة عل��ى �ملحط��ات �ملختلفة 
�لتي بد�أت بني "�إ�س��ر�ئيل" و�لإمار�ت 
من��ذ �س��نو�ت و�س��ول لالتف��اق �ل��ذي 

�أعلن �أم�س:

عام 2012
ك�س��فت �س��حيفة "هاآرت���س" �لعربية، 
وزر�ء  رئي���س  �أن   ،2017 ع��ام 
�لحت��الل، بنيام��ني نتنياه��و، �لتق��ى 
وزي��ر �خلارجية �لإمار�ت��ي، عبد �هلل 
2012، يف  نهي��ان، ع��ام  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

نيويورك �لأمريكية.
وذكرت �ل�سحيفة �أن نتنياهو و�لوزير 
�لإمار�ت��ي نزل يف فندق، و�س��عد� �إىل 
ق�س��م مع��ني يف �لطاب��ق �لعل��وي ع��رب 

م�سعد خا�س.

عام 2015
لق��اء  ع��ن  �إعالمي��ة  تقاري��ر  ك�س��فت 
�أجر�ه حممد دحالن، �مل�ست�سار �لأمني 
لوزي��ر خارجي��ة �لإم��ار�ت عب��د �هلل 
ب��ن ز�ي��د �آل نهي��ان، م��ع وزي��ر ح��رب 
�لحت��الل �آن��ذ�ك، �ليمين��ي �ملتطرف 
ع��ام  باري���س  يف  ليربم��ان،  �أفيغ��دور 

.2015

أيلول/ سبتمبر 2016
يف  �س��ارك  �لإمار�ت��ي  �جلي���س 
�لق��و�ت  م��ع  ع�س��كرية  من��اور�ت 
و�لإ�س��بانية  �لباك�س��تانية  �جلوي��ة 
نيف��اد�  ولي��ة  يف  و�لإ�س��ر�ئيلية 
�أيل��ول/  م��ن  �لث��اين  يف  �لأمريكي��ة، 

�سبتمرب 2016.

آذار/ مارس 2017
�س��ارك �جلي�س �لإمار�ت��ي يف مناور�ت 

ع�سكرية م�س��رتكة مع �لقو�ت �جلوية 
و�لإيطالي��ة  و�ليوناني��ة  �لأمريكي��ة 
و�لإ�سر�ئيلية، يف �آذ�ر/ مار�س 2017.

تشرين األول/ أكتوبر 
2018

�لإد�رة �لإمار�تية، �سمحت للريا�سيني 
�لإ�س��ر�ئيليني بامل�س��اركة ورفع َعَلمهم 
يف بطول��ة �جل��ودو �لت��ي ��ست�س��افتها 
�لعا�س��مة �أبوظبي يف ت�س��رين �لأول/

�أكتوبر 2018.
و�لريا�س��ة  �لثقاف��ة  وزي��رة  وز�رت 
�لإ�س��ر�ئيلية م��ريي ريغي��ف، �أبو ظبي 
ملتابع��ة �لبطول��ة، ث��م ذرف��ت �لدم��وع 
�لوطن��ي  للن�س��يد  ��س��تماعها  خ��الل 
توزي��ع  حف��ل  �أثن��اء  يف  لبالده��ا 

�مليد�ليات.

30 تشرين األول/ أكتوبر 
2018

وزي��ر �لت�س��الت �لإ�س��ر�ئيلي �أي��وب 
قر�، �سارك يف موؤمتر �لت�سالت �لذي 
�أقي��م يف مدين��ة دب��ي �لإمار�تية يوم 
 ،2018 �لأول/�أكتوب��ر  ت�س��رين   30

و�ألقى كلمة فيه.

تموز/ يوليو 2019
و�ملخاب��ر�ت  �خلارجي��ة  وزي��ر 
�لإ�س��ر�ئيلي �ل�سابق ي�س��ر�ئيل كات�س، 
ز�ر �أبو ظب��ي للم�س��اركة مبوؤمتر �ملناخ 
�ل��ذي نظمت��ه �لأمم �ملتحدة يف متوز/ 

يوليو 2019.

دع��وة  وجه��ت  �لإمار�تي��ة،  �لإد�رة 
�إىل �ل�س��ركات �لإ�س��ر�ئيلية م��ن �أجل 
 2020 �إك�س��بو  معر���س  يف  �مل�س��اركة 

دبي.

20 آب/ أغسطس 2019
قال��ت �س��حيفة "هاآرت���س" يف تقري��ر 

له��ا: �إن �لحت��الل و�إد�رة �أب��و ظب��ي 
ثالث��ة  بقيم��ة  كب��ري  ب�س��كل  تعاون��ا 
ب��اأدو�ت  لتزويده��ا  دولر  ملي��ار�ت 
��س��تخبار�تية حديث��ة، مب��ا يف ذل��ك 

طائر�ت �لتج�س�س.

10 نيسان/ أبريل 2020
�أر�س��لت  �س��حفية؛  تقاري��ر  بح�س��ب 
�لإم��ار�ت �أنظم��ة دفاع ج��وي متطورة 
�لل��و�ء  ق��و�ت  لدع��م  ليبي��ا  �إىل 
�ملتقاع��د خليف��ة حفرت، ��س��رتتها من 

"�إ�سر�ئيل".

20 أيار/ مايو 2020
للط��ري�ن  �لحت��اد  �س��ركة  �أطلق��ت 
�إىل  له��ا  رحل��ة  �أول  �لإمار�تي��ة، 
�إمد�د�ت  تو�سيل  "�إ�س��ر�ئيل" بدعوى 
طبية لدعم فل�سطني مبكافحة كورونا 

�مل�ستجد، دون تن�سيق مع �ل�سلطة.

6 حزيران/ يونيو 2020
�لإم��ار�ت  ب��ني  للتق��ارب  ثم��رة  يف 
و"�إ�س��ر�ئيل"، �أن�ساأ ما يقرب من ثالثة 
�آلف يه��ودي من دول خمتلفة يقيمون 
للجالي��ة  ر�س��ميا  ح�س��ابا  بالإم��ار�ت 

�ليهودية على موقع تويرت.

وُفتح �حل�ساب �لذي يعرف بنف�سه باأنه 
�حل�ساب �لر�سمي للجالية �ليهودية يف 

�لإمار�ت، يف �أيار/مايو �ملا�سي.

10 حزيران/ يونيو 2020
رحل��ة  للط��ري�ن"  "�لحت��اد  �أطلق��ت 
"�إ�س��ر�ئيل"،  �إىل  ثاني��ة  مبا�س��رة 
طبي��ة  م�س��اعد�ت  تقدميه��ا  بدع��وى 

لفل�سطني.

16 حزيران/ يونيو 2020
قال وزي��ر �لدولة لل�س��وؤون �خلارجية 
�لإمار�تي �أنور قرقا�س، يف موؤمتر على 
�لإنرتن��ت نظمت��ه �للجن��ة �ليهودي��ة 

�أن  �لإم��ار�ت  "تعتق��د  �لأمريكي��ة: 
�إبق��اء قن��و�ت �لت�س��ال مفتوح��ة مع 
�إ�سر�ئيل �سيوؤدي �إىل نتائج �أف�سل لكال 

�لبلدين".

25 حزيران/ يونيو 2020
�أعل��ن نتنياه��و �أن ت��ل �أبي��ب �س��توقع 
�لت��ي ل تقي��م  �لإم��ار�ت  م��ع  �تفاق��ا 
بالده معها عالقات دبلوما�س��ية، ب�ساأن 

�لتعاون ملحاربة فريو�س كورونا.

26 حزيران/ يونيو 2020

عب��وة  �أل��ف   100 �لإم��ار�ت  �أر�س��لت 
"�إ�س��ر�ئيل"؛  �إىل  كورون��ا  ت�س��خي�س 
ملكافح��ة  بينهم��ا  �لتع��اون  �إط��ار  يف 

�لفريو�س.
وذكرت �سحيفة "يديعوت �أحرونوت"، 
�أن طائ��رة �إمار�تية حتم��ل 100 �ألف 
عبوة ت�س��خي�س هبطت يف تل �أبيب يف 

يونيو. حزير�ن/   26
م�س��روع  �إط��الق  �لإم��ار�ت  و�أعلن��ت 
�إط��ار  يف  "�إ�س��ر�ئيل"  م��ع  م�س��رتك 

مكافحة كورونا.
�لإم��ار�ت  �أنب��اء  وكال��ة  وذك��رت 
�إمار�تيت��ني  �س��ركتني  �أن  �لر�س��مية، 
جم��ال  يف  م�س��اريع  �أطلقت��ا  خا�س��تني 
�لط��ب ومكافح��ة كورون��ا مع �س��ركتني 

�إ�سر�ئيليتني.

3 تموز/يوليو 2020
وقع��ت �س��ركتان �إ�س��ر�ئيليتان �تفاق��ا 
م��ع G42 �لإمار�تي��ة، لتطوير حلول 

تكنولوجية يف مكافحة كورونا.

10 آب/ أغسطس 2020
�لتق��ت عائل��ة ميني��ة يهودي��ة ببقية 
يف  عام��ا   15 ف��ر�ق  بع��د  �أفر�ده��ا 
�لإم��ار�ت �لت��ي تقي��م عالق��ات جيدة 
�جلن�س��ية  ومنح��ت  "�إ�س��ر�ئيل"،  م��ع 

�لإمار�تية لالأ�سرة �ليمنية.

اتفاق العار.. سنوات "حميمية" بين اإلمارات و"إسرائيل"
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غزة- �لر�أي:
�أك��د رئي�س �ملكت��ب �لإعالمي �حلكوم��ي يف قطاع 
غزة �س��المة معروف، �أن��ه �ملو�زنة بني حق �أبناء 
�س��عبنا �لعالقني يف �خلارج وبني �س��المة �لأهايل 
د�خل �لقطاع، فيم��ا يتعلق بفتح معرب رفح و�آلية 
عمله.و�أ�س��اف "مل نغادر مربع �خلطر حتى �لآن 
ب�س��اأن فريو�س "كورونا" ووع��ي �لأهايل �أمر مهم 

يف جتنب ذلك �خلطر".
وبني �أن �ملوؤ�س�س��ات و�لطو�ق��م �حلكومية ر�كمت 
خربة منا�س��بة خالل �ل�س��هور �ملا�س��ية، ما �س��هل 
عملية ��س��تخال�س �لع��رب و�إعادة �لنظر يف كافة 
�لإجر�ء�ت �ملطبقة �س��ابقًا و�سوًل لأف�سل �سورة 
من �لتعامل يف ��س��تقبال �لعائدين و��ست�س��افتهم 
د�خ��ل مر�ك��ز �حلج��ر، وب�س��كل ي�س��من حف��ظ 
�س��المة و�س��حة �ملجتم��ع وحتقي��ق ف��رتة حج��ر 

منا�سبة لهم.
و�أردف "م��ن �لإجر�ء�ت �لطبي��ة �جلديدة �لتي 
تتم للمرة �لأوىل على �ملعرب قيام وز�رة �ل�س��حة 
باإجر�ء فح�س �لدم �ل�س��ريع لكافة �لعائدين، ما 
يعطي موؤ�سر�ت �أولية لتحديد �مل�سابني وو�سعهم 

يف �لعزل مبا�سرة".

معروف: نوازن 
بين سالمة أهالي 
غزة وحق العالقين 

بالعودة

غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
�س��رعة جنونية فائقة، تهور و��س��تهتار 
بهات��ف  �إم��ا  و�ن�س��غال  حم��دود،  غ��ري 
حمم��ول �أو لرمبا حماول��ة للتباهي �أمام 
�ملركب��ة،  قي��ادة  يف  و�مل��ارة  �لآخري��ن 
مل  �حلا�س��مة،  �للحظ��ة  ج��اءت  حت��ى 
يعد �ل�س��ائق يقوى عل��ى �لتحكم باملقود 
وخرج عن �ل�س��يطرة فارتطمت �ل�سيارة 
باجل��د�ر �حلديدي يف �ل�س��ارع و�نقلبت، 
ولك��ن �هلل �س��لم، ولك��ن "م���س كل م��رة 

ت�سلم �جلرة" يقول �ملثل.
�أ�سر�ر مادية ج�س��يمة �سو�ء للمركبات 
�أو �ملمتل��كات �لعام��ة، ناهيك عن ت�س��رر 
�مل��ارة ج��ر�ء تل��ك �حل��و�دث �لناجم��ة 
ع��ن �لال مبالة عند كثري من �ل�س��ائقني 
م��ن  �لكث��ري  ب��اأرو�ح  ياأبه��ون  ل  �لذي��ن 

�ل�سحايا �لذين ل ذنب لهم.
�لط��رق  ح��و�دث  د�ئ��رة  ل��دى  و�س��جل 
خالل 24 �ساعة �ملا�سية، 3حو�دث �سري 
نتج عنها ��س��ابة و�حدة بالإ�سافة �إىل 
�لأ�س��ر�ر �ملادية �لتي حلق��ت باملركبات 
ومكون��ات �لط��ري، وقبله��ا بي��وم و�حد 
عنه��ا  نت��ج  �س��ري  ح��و�دث   10 وقع��ت 
�لأ�س��ر�ر  �إىل  بالإ�س��افة  �إ�س��ابات   7

�ملادية.
وقب��ل �أك��رث م��ن �أ�س��بوع، دفع��ت طفل��ة 
حياته��ا جر�ء حادث �س��ري م��روع بغزة، 
�أ�س��يب �س��تة مو�طن��ني �آخري��ن،  فيم��ا 
بالإ�س��افة �إىل �لأ�س��ر�ر �ملادي��ة �لت��ي 

حلقت باملركبات ومكونات �لطريق.
وفاة  25

مدي��ر  ب��ارود  �أمي��ن  �لر�ئ��د  ويق��ول 
ب�س��رطة  و�لع��الم  �لعام��ة  �لعالق��ات 
من��ذ  �س��جلت  �مل��رور  د�رة  �إن  �مل��رور:" 
بد�ي��ة �لع��ام �حل��ايل 25 حال��ة وفاة، 

�أغلبهم من فئة �لأطفال".
تك��ر�ر  ع��ن  بامل�س��ئول  يتعل��ق  وفيم��ا 

تل��ك �حل��و�دث، يوؤكد ب��ارود يف حديث 
�أن �س��ائق �ملركب��ة يتحم��ل  ل�"�ل��ر�أي"، 
�مل�س��ئولية �لأك��رب ع��ن ح��و�دث �لطرق 

�لناجتة عن �ل�ستهتار و�لندفاع".
ويتحمل �ل�س��ائق �مل�س��ئولية �لأكرب عن 
�حل��و�دث باعتباره يك��ون �أكرث علما �إذ� 

كان��ت �ملركب��ة بحاج��ة �ىل ت�س��ليح �أو 
فيها خلل ما قد يحدث فجاأة.

ويوجد لدى �س��رطة �مل��رور ر�د�ر و�حد 
يدوي ل يلبي �حتياجات �سرطة �ملرور، 
وه��و جهاز غري متط��ور ول يعطي �جلهد 
�إىل  حمافظ��ة  م��ن  ويتنق��ل  �ملطل��وب، 

حمافظة ملر�قبة �ل�سائقني �ملتهورين.
م��ع  �مل��رور  �س��رطة  عم��ل  ويتكام��ل 
جمه��ود�ت وز�رة �لنق��ل و�ملو��س��الت يف 
�حل��د من ح��و�دث �لط��رق بغ��زة و�لتي 

حت�سد يف طريقها �أرو�ح �ملو�طنني.
ثقافة مرورية

�لنق��ل  وز�رة  با�س��م  �لناط��ق  ويو�س��ح 
و�ملو��س��الت خلي��ل �لزي��ان، �أن �ل��وز�رة 
تعم��ل ب��كل طاقاته��ا للح��د م��ن تك��ر�ر 
ح��و�دث �لطرق، لفت��ا �إىل �أن �ل�س��ائق 
و�مل�س��اة يحتاج��ون �ىل ثقاف��ة مرورية 

و�لوعي باآد�ب �لطريق.
حدي��ث  يف  �لزي��ان  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
�أج��ربت  �ل��وز�رة  ف��اإن  ل�"�ل��ر�أي"، 
�ل�سائقني خا�سة ممن ميتلكون �ساحنات 
خلفي��ة،  �أ�س��و�ء  تركي��ب  عل��ى  كب��رية 
و�لتي تت�س��بب يف ح��و�دث كثرية جر�ء 

عدم روؤية �لأطفال من �خللف.
�لنق��ل  وز�رة  طو�ق��م  عم��ل  و�س��من 
و�ملو��س��الت، فق��د عمل��ت عل��ى تنظي��م 
للمركب��ات  �ل�س��توي  �لفح���س  حم��الت 
وه��و ما �س��اعد يف �لتقليل م��ن �حلو�دث 
�ملروري��ة، �ىل جان��ب تعزي��ز �ملحت��وى 
و�لوعي لدى جمعية �أ�س��حاب �ل�سياقة 

بغزة. 
�لأماك��ن  يف  �ملروري��ة  �حل��و�دث  وتق��ع 
�ملزدحم��ة و�ملناطق �ملاأهولة بال�س��كان، 
�ل�س��و�رع  يف  يتك��رر  وقوعه��ا  �أنه��ا  �إل 
�لرئي�س��ية عل��ى �مت��د�د �س��ارع �لبحر" 
�لر�سيد"، جر�ء �لتهور �لكبري و�ل�سرعة 

�جلنونية لل�سائقني.

25 وفاة منذ بداية العام

حرب الطرق بغزة.. حصد لألرواح دون توقف


