
غزة- �لر�أي
ت�ص��اعد عدد حالت �لإ�صابة يف مدينة 
�لقليل��ة  �لأي��ام  خ��ال  و�ص��مالها  غ��زة 
بالأم��ر  يك��ن  مل  بالع�ص��ر�ت،  �ملا�ص��ية 
�ل�ص��هل عل��ى �أهلها. تلك �حل��الت فتحت 
�لب��اب من جدي��د عل��ى ��ص��تهتار �لبع�ض 
يف �إجر�ء�ت �ل�ص��امة �لعامة و�لوقاية، 
وحتى �لرت�خي بط��رق �لوقاية �لازمة 

بالرغ��م م��ن تك��ر�ر �لتحذي��ر م��ن جلان 
�لط��و�رئ و�جله��ات �حلكومي��ة بخطورة 

�ل�صتهتار و�لرت�خي.
جن��وب مدينة غ��زة بد�أت �حلي��اة تعود 
�إج��ر�ء�ت  تخفي��ف  بع��د  ل�ص��و�حيها 
من��ع �لتج��و�ل نتيج��ة �لت��ز�م مو�طنيها 
بالإج��ر�ء�ت �لوقائية �لأم��ر �لذي دفع 
بفت��ح  ق��ر�ر  باتخ��اذ  �لط��و�رئ  بلج��ان 

�مل�ص��اجد با�ص��تثناء مدينة غزة و�صمالها 
�أه��ايل  قل��وب  يف  بح�ص��رة  ت�ص��بب  مم��ا 

�ملناطق �ملوبوءة.
جلن��ة �لط��و�رئ �لعلي��ا مبحافظ��ة غزة، 
�أكدت �ليوم �ل�ص��بت، على �صرورة �لتز�م 
�ملو�طنني باإجر�ء�ت �ل�ص��امة و�لوقاية 
ب�ص��بب �لرتفاع �لكبري باأعد�د �مل�ص��ابني 
بفريو�ض كورونا خال �ليومني �ملا�صيني.

وقال��ت جلنة �لطو�رئ يف بيان �ص��حفي: 
"�أبناء �صعبنا �ل�صامد �ملعطاء يف �لقطاع 
وج��ه  عل��ى  غ��زة  وحمافظ��ة  عام��ًة، 
��دد جلنة �لط��و�رئ �لعليا  �خل�ص��و�ض تجُ
باملحافظ��ة �لتاأكي��د عل��ى �أن �لو�ص��ع م��ا 
ز�ل خطريً� يف ظل تف�ص��ي فريو�ض كورونا 

ب�صكل كبري خال �ليومني �ملا�صيني".
و�أو�ص��حت �للجن��ة �أن �ملحافظة �ص��جلت 

يوم��ي �خلمي���ض و�جلمعة 137 �إ�ص��ابة 
�لإ�ص��ابات  �إجم��ايل  لريتف��ع  جدي��دة؛ 
تف�ص��ي  من��ذ  �ملحافظ��ة  يف  �مل�ص��جلة 
�آب/  �ص��هر  نهاي��ة  �لقط��اع  �لفريو���ض يف 

�أغ�صط�ض �ملا�صي �إىل 1700 �إ�صابة.
ونوهت ل�ص��رورة �لتز�م جميع �ملو�طنني 

�ل�ص��امة  باإج��ر�ء�ت 
و�لوقاي��ة، و�أهمها �رتد�ء 
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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- �ألء �لنمر
"دي��ر �لبل��ح" �لو�قع��ة و�ص��ط  مدين��ة 
قطاع غزة من �أقدم �ملدن �لفل�ص��طينية، 
وحمل��ت هذ� �ل�ص��م منذ �أو�خ��ر �لقرن 
ب�ص��اتني  �إىل  ن�ص��بًة  ع�ص��ر  �لتا�ص��ع 
�لنخي��ل �ملغرو�ص��ة فيه��ا، وه��ي ت�ص��ّدر 
�لبل��ح �لأحم��ر و�لأ�ص��فر و�لرطب �إىل 
جميع �ملدن �لفل�ص��طينية قبل �حل�ص��ار 

�لإ�صر�ئيلي �ملفرو�ض على قطاع غزة.
وم��ع نهاية �ص��هر �ص��بتمرب/ �أيل��ول يبد�أ 
غ��زة،  قط��اع  يف  �لبل��ح  قط��ف  مو�ص��م 
حي��ث ميلك �ملز�رع��ون يف �لقط��اع �أكرث 
م��ن 230 �أل��ف نخل��ة، منه��ا �أك��رث م��ن 
180 �ألف نخلة مثمرة، متو�ص��ط �إنتاج 
�لنخل��ة �لو�حدة ما ب��ني 80 �إىل 100 

كيلوغر�م، و�أكرث.
برك��ة  �هلل  عب��د  �لفل�ص��طيني  �مل��ز�رع 
ق��ام بق�ض قطوف �لبلح يف مهمة �ص��اقة 
وحمفوفة باملخاطر، بعد بد�ية مو�ص��م 
�لقط��اف لو�ح��دة م��ن �أه��م �لزر�ع��ات 
�لبل��ح يف قط��اع غ��زة  دي��ر  يف مدين��ة 

�ملحا�صر. 

ويعت��رب مو�ص��م �لبل��ح يف غ��زة فر�ص��ة 
لت�ص��غيل ع�ص��ر�ت �لأي��دي �لعاملة ملدة 
�ص��هر و�ح��د، وه��و م��ن �أف�ص��ل �ملو��ص��م 

بالن�صبة للمز�رعني بعد �لزيتون.
ويعمل بركة يف قطف �لبلح منذ �صنو�ت، 
وي�صمى باللغة �لد�رجة "�صعيد" �أّي من 
ي�ص��عد �إىل �أعل��ى �لنخلة ويق��وم بق�ض 

قطوفها.
وبينما يت�ص��بب عرقًا، مي��د بركة حبًا 
طوي��ًا من �أعل��ى �ل�ص��جرة �إىل �أ�ص��فلها 
وين��ادي زميله ك��ي يلتقط قط��ف �لبلح 
�لق��ادم م��ن �أعل��ى، و�ص��وًل لتعبئت��ه يف 
�أحو��ض با�صتيكية كبرية متهيدً� لنقله 

�إىل ثاجات خا�صة لتخزينه.
�أم��ا �مل��ز�رع �أحم��د بركة، في�ص��رف على 
جني �أ�ص��جاره �لتي تقدر بحو�يل 120 
�ص��جرة، ويقول �إنها تنتج م��ا يعادل 25 
طنًا من �لبلح وتعمل على تعوي�ض كافة 
جه��وده �لتي بذله��ا يف رعاي��ة �لنخيل، 
مبينًا �أّن مو�ص��م قطف �لبل��ح لهذ� �لعام 

هو �لأف�صل مقارنة بالأعو�م �ملا�صية.

دعم وتمويل
جمي��زة  �أب��و  �مل��ز�رع  طال��ب  ب��دوره؛ 
طالب �لوز�رة بال�ص��عي لت�ص��هيل ت�صويق 
منتجه��م من �لبلح و�لعجوة وم�ص��تقاتها 

لل�صفة �لغربية و�خلارج.
 و�أك��د �أن مز�رع��ني �لبل��ح و�لعامل��ني يف 
ه��ذ� �لقطاع كافة على ��ص��تعد�د لإنتاج 
م��ن  ن�ص��بة  وتغطي��ة  �لبل��ح  وت�ص��ويق 
�مل�ص��تقات �مل�ص��توردة �إذ� م��ا �تيحت لهم 
�لمكاني��ات و�لدعم و�لتمويل مل�ص��اريع 

�لنتاج.
كورونا ومو�صم �لبلح

وز�رة �لزر�ع��ة �لفل�ص��طينية يف غ��زة، 
�فتتح��ت مو�ص��م جن��ي �لبل��ح وت�ص��نيع 
�لعج��وة للع��ام ٢٠٢٠، وذل��ك يف �أر���ض 
�ملز�رع حممد خ�صر �أبو طو�حني يف دير 

�لبلح باملحافظة �لو�صطى.
وجاء �لفتتاح و�صط �إجر�ء�ت وقائية، 
تر�ع��ي  قدر �لمكان �ص��روط �ل�ص��حة 
و�ل�صامة يف ظل جائحة "كورونا" �لتي 

يعي�صها قطاع غزة.

وكيل �ل��وز�رة �إبر�هيم �لقدرة �أ�ص��ار �أن 
عدد �أ�صجار �لنخيل �ملثمر للعام �حلايل 
يف قط��اع غ��زة  بلغ )١٥٠ �أل��ف نخلة(، 
حيث من �ملتوق��ع �أن تنتج )٩٠٠٠ طن( 
منها )٥٠٠ طن( معدة للت�ص��ويق لل�صفة 
�لغربي��ة، فيم��ا ق��درت �ل��وز�رة �أن يتم 

ت�صنيع )١٥٠٠طن( من �لعجوة.
وطم��اأن �لق��درة �ملز�رع��ني عل��ى دع��م 
وز�رت��ه ملنتجه��م �ملحل��ي، و�لتوقف عن 
��ص��تري�د �أي منتج من �خل��ارج له بديل، 
حل��ني نف��اد �ملنت��ج �ملحل��ي من �لأ�ص��و�ق 
�لغزي��ة، منوه��ًا �إىل �أن وز�رت��ه �أوقفت 
موؤخ��رً� ��ص��تري�د �لبلح �لأ�ص��فر، وذلك 
�لفر�ص��ة  ولإتاح��ة  للمز�رع��ني  دعم��ًا 
لت�ص��ويق منتجاته��م من �لبل��ح و�لعجوة 

وم�صتقاتها.

تحديات
كما لفت �لق��درة �إىل �أن جائحة كورونا 
ت�صببت �أي�صا باأ�ص��ر�ر للقطاع �لزر�عي، 
�لعجل��ة  حرك��ة  عل��ى  "�أث��رت  حي��ث 
�لقت�ص��ادية بغ��زة و�لت��ي و�ص��لت �إىل 

�أدن��ى درجاته��ا، م��ا �أث��ر عل��ى منتجات 
ت�ص��بب  �لإغ��اق  �أن  كم��ا  �ملز�رع��ني، 

ب�صعوبة و�صول �ملز�رع لأر�صه". 
م��ن  ط��ن   500 نح��و  �أن  �لق��درة  وب��نّي 
�لثم��ار، �ص��وف يت��م عر�ص��ها يف �أ�ص��و�ق 

�ل�صفة �لغربية. 
ومن �ملقرر �أن يتم �إنتاج نحو 1500 طن 
م��ن �لعج��وة؛ �ملجُ�ص��نَّعة من ه��ذه �لثمار، 

وفق قوله. 
و�أو�ص��ح �أن وز�رته َمنعت من��ذ نحو عام 
�خل��ارج،  م��ن  �لتم��ر  عج��وة  "��ص��تري�د 
�لنخي��ل  بزر�ع��ة  �لهتم��ام  لت�ص��جيع 
منتجاته��ا  �ص��ناعة  وت�ص��جيع  بغ��زة، 
)ع�ص��ل  و�لدب���ض  كالعج��وة  �ملتنوع��ة، 

�لتمر(". 
و�أ�صاف "نعمل على دعم �صجرة �لنخيل 
ومنتجاتها، وت�ص��جيع �ل�صناعة �ملحلية 
وناأم��ل  عليه��ا،  �لقائم��ة  �لتحويلي��ة 
خال �لأعو�م �لقادمة با�ص��تمر�ر دعم 
�ملز�رع��ني ك��ي ن�ص��ل حلال��ة �لكتف��اء 
ن��ا  �لذ�ت��ي م��ن �ص��لعة �لعج��وة؛ �لت��ي كجُ
ن�صتورد منها �آلف �لأطنان من �خلارج".

موسم األفراح واألرباح.. البلح األحمر إنتاج وفير وتحديات متزايدة
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غزة- �لر�أي
ت�ص��اعد ع��دد ح��الت �لإ�ص��ابة يف مدينة غزة و�ص��مالها 
خال �لأي��ام �لقليلة �ملا�ص��ية بالع�ص��ر�ت، مل يكن بالأمر 

�ل�صهل على �أهلها.
تلك �حلالت فتحت �لباب من جديد على ��ص��تهتار �لبع�ض 
يف �إج��ر�ء�ت �ل�ص��امة �لعامة و�لوقاي��ة، وحتى �لرت�خي 
بط��رق �لوقاي��ة �لازمة بالرغ��م من تك��ر�ر �لتحذير من 
جلان �لط��و�رئ و�جله��ات �حلكومي��ة بخطورة �ل�ص��تهتار 

و�لرت�خي.
جن��وب مدينة غ��زة ب��د�أت �حلياة تع��ود ل�ص��و�حيها بعد 
تخفي��ف �إجر�ء�ت منع �لتجو�ل نتيج��ة �لتز�م مو�طنيها 
بالإج��ر�ء�ت �لوقائي��ة �لأمر �لذي دفع بلج��ان �لطو�رئ 
باتخاذ قر�ر بفتح �مل�صاجد با�صتثناء مدينة غزة و�صمالها 

مما ت�صبب بح�صرة يف قلوب �أهايل �ملناطق �ملوبوءة.
جلنة �لطو�رئ �لعليا مبحافظة غزة، �أكدت �ليوم �ل�ص��بت، 
�ل�ص��امة  باإج��ر�ء�ت  �ملو�طن��ني  �لت��ز�م  �ص��رورة  عل��ى 
و�لوقاية ب�صبب �لرتفاع �لكبري باأعد�د �مل�صابني بفريو�ض 

كورونا خال �ليومني �ملا�صيني.
وقال��ت جلن��ة �لط��و�رئ يف بي��ان �ص��حفي: "�أبناء �ص��عبنا 
�ل�ص��امد �ملعط��اء يف �لقط��اع عام��ًة، وحمافظة غ��زة على 
دد جلن��ة �لطو�رئ �لعلي��ا باملحافظة  وجه �خل�ص��و�ض تجُ
�لتاأكيد على �أن �لو�صع ما ز�ل خطريً� يف ظل تف�صي فريو�ض 

كورونا ب�صكل كبري خال �ليومني �ملا�صيني".
و�أو�ص��حت �للجن��ة �أن �ملحافظ��ة �ص��جلت يوم��ي �خلمي�ض 
و�جلمعة 137 �إ�صابة جديدة؛ لريتفع �إجمايل �لإ�صابات 
�مل�ص��جلة يف �ملحافظ��ة من��ذ تف�ص��ي �لفريو���ض يف �لقط��اع 

نهاية �صهر �آب/ �أغ�صط�ض �ملا�صي �إىل 1700 �إ�صابة.
باإج��ر�ء�ت  �ملو�طن��ني  جمي��ع  �لت��ز�م  ل�ص��رورة  ونوه��ت 
�ل�ص��امة و�لوقاية، و�أهمها �رتد�ء �لكمامة ب�صكل م�صتمر 
�لد�ئم��ة،  �ل�صخ�ص��ية  و�لنظاف��ة  �جل�ص��دي  و�لتباع��د 

�ملخت�ص��ة  �جله��ات  ع��ن  �ل�ص��ادرة  بالتعليم��ات  و�لتقي��د 
وخا�ص��ة يف وز�رت��ي �ل�ص��حة و�لد�خلي��ة، و�للت��ز�م باأي 

تعليمات جديدة ت�صدر عنهم.
و�أك��دت �أنه و�جب على �ص��كان �ملناطق و�لأحياء �مل�ص��نفة 
حمر�ء وموب��وءة، عدم �خلروج من منازلهم �إل لل�ص��رورة 

�لق�صوى، حفاظا على �صامتهم و�صامة عو�ئلهم.
ودعت جلن��ة �لطو�رئ، لعدم خروج كبار �ل�ص��ن و�لأطفال 
من �ملنازل مطلقًا، حفاظًا على �صامتهم و�لتز�ما بتعليمات 
�جلهات �ملخت�ص��ة.وكما دعت �للجنة، من جميع �ملو�طنني 
وق��ف �لزي��ار�ت �لجتماعي��ة خا�ص��ًة للمناطق �مل�ص��نفة 
حم��ر�ء وموب��وءة، موؤكدة �أنه على �جلمي��ع عند �لتحرك 
خ��ارج �لبي��وت و�لختاط مع �لآخرين �ص��رورة �للتز�م 

باإجر�ء�ت �ل�صامة و�لوقاية.
و�ص��ّددت عل��ى �ص��رورة من��ع عق��د �لتجمع��ات و�للق��اء�ت 
�لكبرية �أو �مل�ص��اركة فيها مث��ل �لعز�ء�ت وحفات �لأفر�ح 

وغريها".

موجة جديدة باالنتظار
ب��دوره؛ ح��ذر مدي��ر �لرعاي��ة �لأولي��ة يف وز�رة �ل�ص��حة 
بغ��زة د. مدح��ت عبا���ض، �أن فريو���ض كورونا لي���ض بالأمر 
�لهزي��ل �أو �لهني، موؤكد �أن حالة �ل�ص��تهتار �لذي يعي�ص��ها 

جمتمعنا �صتنعك�ض على �ملو�طنني.
وق��ال "عبا�ض":" هناك حالة ��ص��تهتار وعدم �لتز�م كبري 
بال�ص��ارع �لغ��زي، ونحن بحاج��ة �إىل ت�ص��ديد �لإجر�ء�ت 
بحق �لغري ملتزمني، و�إل �صنكون مقبلني على موجة كبرية 

وخطرية مع ف�صل �ل�صتاء".
و�أ�ص��ار �أن "�جر�ء�ت �لتخفيف تتطلب مزيد من �لت�صديد 
وحما�ص��بة �مل�صتهرتين بال�ص��ارع"، موؤكد �أن "عدم �للتز�م 
فريو���ض  ينق��ل  �لجتماع��ي  و�لتباع��د  �لكمام��ة  بلب���ض 

كورونا".

و�أو�ص��ح �أن "كورون��ا فريو���ض بيولوجي ينتق��ل عن طريق 
�لنف�ض و�لعط�ص��ة و�ل�ص��طح �مللوثة و�ليد �ذ� مل�ص��ت �لعني 
و�لفم و�لنف"، موؤكد �أن "�ملطلوب تنظيف �ليدي ب�ص��كل 

م�صتمر ولب�ض �لكمامة و�لتباعد �لجتماعي".
و�أك��د مدي��ر �لرعاية �لأولي��ة يف وز�رة �ل�ص��حة بغزة، �إن 
"مل يت��م �للت��ز�م باإج��ر�ء�ت �لتباع��د ولب���ض �لكمامة 
و�لنظافة �ل�صخ�ص��ية فنحن مقبول��ني على كارثة كبرية"، 
م�صري �ن "�غاق �مل�صاجد و�جلامعات و�ل�صو�ق لن تنفع ما 

مل يلتزم �ملو�طنني باإجر�ء�ت �ل�صامة و�لوقاية".
ولف��ت �أن "كورون��ا ل ع��اج لها غ��ري �ج��ر�ء�ت �لوقاية"، 
م�ص��يف �أن "�لعامل مل ي�ص��تطيع مو�جهة �نت�صار �جلائحة 

رغم كل �لمكانيات �ملتطورة".
و�ص��دد �أن "�مل�ص��ائلة �لقانوني��ة مطلوبة حلماي��ة �ملجتمع 
من �نت�ص��ار جائحة كورونا و�إل��ز�م �ملو�طنني على �للتز�م 

باإجر�ء�ت �لوقاية".

مسئولية الفرد
ق��ال �ملتح��دث با�ص��م وز�رة �لد�خلي��ة و�لأم��ن �لوطني يف 
غزة ، �إياد �لبزم، م�ص��اء �ليوم �ل�ص��بت، �إنه �ص��يتم �عتبارً� 
من هذه �لليلة �ص��يتم ت�ص��ديد �لإج��ر�ء�ت بحق �ملخالفني 

للتعليمات يف كافة حمافظات قطاع غزة.
و�أ�ص��ار و�أ�ص��اف �لب��زم، يف كلم��ة ل��ه ع��رب �ص��فحته عل��ى 
�إج��ر�ء�ت �لتخفيف �ملتخذة يف بع�ض  "في�ص��بوك" حول 
�ملرحل��ة  "عن��و�ن  �أن  �إىل  �لقط��اع  وحمافظ��ات  مناط��ق 
�حلالية "م�صوؤولية �لفرد، )...( "نهيئ �أنف�صنا للتعامل مع 

مرحلة طويلة، لن تتوقف خال �أيام �أو �أ�صابيع".
وق��ال �إن هن��اك فه��م خاط��ئ م��ن قب��ل بع���ض �ملو�طن��ني 
لإج��ر�ء�ت �لتخفي��ف �ملعل��ن عنه��ا، و�ل�ص��لوك �ملتب��ع من 
قبلهم يف �لعودة للحياة ب�صكل طبيعي ينطلي على خطورة 
كبرية. و�أ�ص��ار �إىل وجود فرق كبري بني تخفيف �إجر�ء�ت 

حظ��ر �لتج��و�ل وب��ني �لع��ودة للحي��اة �لطبيعي��ة، موؤكًد� 
ع��دم وجود �لتز�م من قبل كثري م��ن �ملو�طنني باإجر�ء�ت 

�ل�صامة و�لوقاية �أثناء حتركهم خال �لأيام �ملا�صية.
ون��وه �لبزم �إىل �أن �رت��د�ء �لكمامة يج��ب �أن يتحول �إىل 
�صلوك عام لدى �ملو�طنني عند �ل�صطر�ر للتحرك، د�عًيا 
جمي��ع �ملو�طن��ني لع��دم �لتح��رك يف �ل�ص��و�رع �إل بحم��ل 

بطاقة �لهوية �ل�صخ�صية.
و�أك��د ب��اأن �إج��ر�ء�ت �لتخفي��ف ج��اءت يف ه��ذه �ملرحلة 
لن�صاعد �أبناء �ص��عبنا على تلبية �حتياجاتهم �لأ�صا�صية، 
لك��ن دون �أن تع��ود �لأمور للحياة �لطبيعية، م�ص��دًد�، "�إذ� 
وجدن��ا �لأم��ور تتجه ملنحى �آخر، ف�ص��يدفعنا ذلك لتخاذ 

�إجر�ء�ت �أخرى".
و�أ�ص��ار �لب��زم �إىل �أن وكيل وز�رة �لد�خلي��ة �للو�ء توفيق 
�أب��و نعي��م عقد م�ص��اء �لي��وم، �جتماع��ًا مع خلي��ة �لأزمة 
�لأو�ص��اع  لتقيي��م  �ملحافظ��ات؛  يف  �ل�ص��رطة  وحمافظ��ي 
�مليد�ني��ة، م�ص��يًفا، "��ص��تمعنا خال �لجتم��اع ملاحظات 
�لتز�مه��م  وع��دم  �ملو�طن��ني،  ��ص��تهتار  ح��ول  خط��رية 

باإجر�ء�ت �لوقاية".
و�أك��د ب��اأن �للو�ء �أب��و نعيم وّج��ه تعليمات م�ص��ددة لقادة 
�لأجهزة �لأمنية و�ل�ص��رطية باإلز�م �ملو�طنني باإجر�ء�ت 
�ل�ص��امة و�لوقاية، و�ص��نتخذ مزيدً� من �لإجر�ء�ت بحق 
�ملخالف��ني، لفًت��ا �إىل �أن �أك��رث م��ن ٨٨% م��ن �لإ�ص��ابات 
�مل�ص��جلة بالفريو���ض، ه��ي يف حمافظت��ي غ��زة و�ل�ص��مال، 
خلط��ورة  كام��ل  و�إدر�ك  بح�صا�ص��ية  نتعام��ل  �أن  ولب��د 

�ملرحلة. وفق قوله
وق��ال �لبزم �إن �للو�ء �أب��و نعيم وّجه تعليمات مبنع خروج 
�لأطفال دون �صن �ل� 16 من �ملنازل منعًا باتًا، د�عًيا �أولياء 
�لأم��ور للتع��اون يف تنفيذ هذه �لتعليم��ات. كما وجه ند�ء 
ل��كل من بلغ �ص��ن �ل��� 60 فما فوق لعدم �خل��روج من �ملنازل 

ب�صكل مطلق؛ حفاظًا على حياتهم.

االستهتار والتراخي يضعفان جبهة غزة وشمالها ضد كورونا
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غزة- �لر�أي
تعددت �ملبادر�ت �لإن�صانية يف قطاع 
غزة، منذ بد�ية ت�ص��جيل �أعد�د من 
ب��ني  كورون��ا  بفريو���ض  �لإ�ص��ابات 

�ملو�طنني يف �ملناطق �ل�صكنية.
�لعام��ة  �لطبي��ة  �لعي��اد�ت 
و�ملتخ�ص�ص��ة، م��ن �ص��من �ملب��ادر�ت 
جل��ان  �أطلقته��ا  �لت��ي  �لإن�ص��انية  
غ��زة  قط��اع  يف  �ل�ص��حي  �لعم��ل 
ته��دف لتق��دمي �خلدمات للمر�ص��ى 
�ملجُحتاج��ة،  �ل�ص��حية  و�حل��الت 
وذلك ل�ص��عوبة �حلركة و�لتنقل يف 
ظ��ل حال��ة �لإغ��اق �لتي تفر�ص��ها 
�جله��ات �حلكومية ملو�جهة جائحة 

فريو�ض كورونا. 
وي�ص��رف على هذه �لعي��اد�ت �حتاد 
)جمعي��ة  �ل�ص��حي  �لعم��ل  جل��ان 
�لر�مي��ة  جه��وده  �ص��من  �أهلي��ة(، 
يف  للمو�طن��ني،  �خلدم��ات  لتق��دمي 

ظل جائحة "كورونا". 
مدي��ر  �لطن��اين،  �ص��هيل  ويق��ول 
برنام��ج "�حلماي��ة"، يف �حتاد جلان 
�لعمل �ل�ص��حي، �إن �إطاق �لعياد�ت 
�ملتنّقلة ج��اء بعد �إغ��اق �لعياد�ت 
تف�ص��ي  خ�ص��ية  �لثابت��ة،  �لطبي��ة 

�لفريو�ض. 
و�أو�صح �لطناين �أن موؤ�ص�صته �أطلقت 
منذ نهاية �أغ�ص��ط�ض/ �آب �ملا�ص��ي 6 

عياد�ت متنقلة.

انطالق الفكرة
ب��دوره؛ ق��ال ناج��ي �جلمل �مل�ص��وؤول 
�إن  م��ا  ل���  �ملتنقل��ة  للعي��ادة  �لإد�ري 
فك��رة �لعي��ادة �ملتنقل��ة ج��اءت م��ن 
�إمي��ان �حت��اد جل��ان �لعمل �ل�ص��حي 
�لعمي��ق ب��اأن �خلدم��ة �ل�ص��حية هي 
حق لكل حمتاج، له �حلق يف �لو�صول 

جلودة �خلدمة �ل�صحية �لعالية.
كورون��ا  جائح��ة  ظ��ل  "يف  و�أ�ص��اف 
وحظ��ر �لتج��و�ل �ل��ذي مت فر�ص��ه 
على �لقطاع �أ�ص��بح هناك م�ص��كلة يف 
�لو�صول للخدمات �ل�صحية وم�صكلة 
�أي�ص��ا يف �خلدم��ات �ملقدم��ة، لذل��ك 
قرر �حتاد جلان �لعمل �ل�صحي عمل 
�لعي��ادة �ملتنقل��ة يف حمافظ��ة غزة، 
تلك �لعيادة �ملتنقل��ة هي �لأوىل من 
نوعه��ا و�لت��ي تق��دم خدمات �ص��حة 
�إجنابية للن�ص��اء وبعد �لولدة �أي�صا 

خدمات نف�صية".
وتاب��ع "�لعيادة �ملتنقل��ة تقدم عدة 
و  �لك�ص��ف  خدم��ات  منه��ا  خدم��ات، 
طبيب��ة  به��ا  تق��وم  �لت��ي  �لفح���ض 
و�لتحالي��ل  �ملتخ�ص�ص��ة،  �لن�ص��اء 
تق��وم  �لت��ي  باأنو�عه��ا  �ملخربي��ة 
به��ا فني��ة �ملخترب�ت،وتق��دم �أي�ص��ا 
خدم��ات ك�ص��ف �لعام��ات �حليوي��ة 
�لت��ي تق��وم به��ا �ملمر�ص��ة وخدم��ة 
و�لت�ص��وير  �ل�ص��حية  �ل�صت�ص��ارة 
�ملج��اين  �لع��اج  وخدم��ة  �ل�ص��حي 

و�خلدم��ات  �ملجاني��ة  و�ل�صت�ص��ارة 
�لنف�صية و�لجتماعية".

و�أو�ص��ح �أن �آلي��ة �لو�ص��ول خلدم��ات 
تل��ك �لعي��ادة م��ن خ��ال �لت�ص��ال 
عل��ى �لرق��م �ملج��اين �ملوج��ود عل��ى 
�صفحة �لحتاد �أو على رقم �جلو�ل، 
ويتم تعبئة جمموعة م��ن �لبيانات، 
�ل�ص��م ومكان �ل�ص��كن ورقم �جلو�ل، 
ورقم �لهوية، وبعد ذلك يتم توجيه 
�حلال��ة  ملن��زل  �ملتنقل��ة  �لعي��ادة 
وتق��دمي �خلدم��ة كامل��ة م��ن خال 
�لعيادة �ملجهزة بجهاز �للرت� �صاوند 
وطو�ق��م  و�ص��رير  خم��ربي  وجه��از 

طبية كاملة.

عيادة النساء والوالدة
و�لت��ي  �لتي��ان،  بي�ص��ان  �لطبيب��ة 
�ل�ص��حي يف  �لعم��ل  تعم��ل يف جل��ان 
ق�ص��م �لن�ص��اء و�لولدة، تقول ننظم 
عي��ادة  غ��زة  قط��اع  يف  م��رة  لأول 
متنقلة لل�صحة �لجنابية و�أمر��ض 
�لن�صاء، وذلك مل�صاعدة �لن�صاء لعمل 

�لفحو�صات �لازمة".
و�أك��دت �لطبيب��ة �لتي��ان �أن �لعيادة 
للفح���ض  متع��ددة  باأجه��زة  م��زودة 
لل�ص��يد�ت  و�خلارج��ي  �لد�خل��ي 
�حلو�م��ل وبالأخ���ض جه��از "�لألتز� 
�أجه��زة  �إىل  بالإ�ص��افة  �ص��اوندو" 
خمربي��ة كجهاز فح�ض �ل��دم وجهاز 

لفح�ض �لبول.
وتابع��ت" بالإ�ص��افة �إىل ع��دد م��ن 
و�لفيتامين��ات  �لغذ�ئي��ة  �ملكم��ات 
وبع���ض  و�لكال�ص��يوم  و�حلدي��د 
�مل�صكنات كالبنادول، وغريها، م�صرية 
تعط��ى  �لغذ�ئي��ة  �ملكم��ات  �أن  �إىل 
ح�ص��ب حاجة كل �ص��يدة وبعد عمل 

�لفح�ض �لازم للحالة.
و�أو�ص��حت �لتي��ان �أن��ه يت��م تق��دمي 
�لأدوية و�لع��اج و�لفح�ض كخدمة 
غ��زة  قط��اع  يف  لل�ص��يد�ت  جماني��ة 
بدون �أخذ �أي مقابل منهم، مبينة �أن 
�لهدف من �ملبادرة هو �لت�ص��هيل على 
�ل�ص��يد�ت عمل �لفحو�ص��ات بدل من 
�خل��روج م��ن منازلهن يف ظل �نت�ص��ار 

فريو�ض كورونا.
من��ذ  �ملجاني��ة  �خلدم��ات  وقدم��ت 
�أكرث من �أ�ص��بوعني على بدء �حلملة 
لأكرث من 100 �ص��يدة يف قطاع غزة، 
وخال جولة ملر��ص��لة وط��ن برفقة 
لع�ص��ر  �مل�ص��اعدة  قدم��ت  �لعي��ادة، 
ح��الت %80 منهم خدمة �لك�ص��ف 
عم��ل  مت  منه��م  و50%  و�ل�ص��ورة 
فح���ض ب��ول و�لتاأك��د م��ن �ص��امتهم 

و�إعطائهم �لأدوية �لازمة لهم.
قال��ت  �ل�ص��امة،  �ج��ر�ء�ت  وع��ن 
�أ�ص��اليب  كاف��ة  "ن�ص��تخدم  �لتي��ان 
يت��م  حي��ث  عملن��ا  �أثن��اء  �لوقاي��ة 
�لتعقيم بعد كل حالة مبا�صرة، ويتم 

م�ص��تلزمات  كاف��ة  �ل�ص��يدة  �عط��اء 
�لوقاية من �رتد�ء �لكمامة وتعقيم 
متمن��ني  للح��ذ�ء،  وغط��اء  �لأي��دي 

�ل�صامة للجميع".
�لأوىل  ر�ص��التني  �لتي��ان  ووجه��ت 
بتك��ر�ر  مطالب��ة  �ملعني��ة  للجه��ات 
مث��ل هذه �ملب��ادرة يف كل �لأماكن من 
قطاع غزة، و�أخرى للن�ص��اء �حلو�مل 
�ملج��اين  �لرق��م  عل��ى  بالت�ص��ال 
�خلا�ض بلجان �لعمل �ل�صحي عو�صا 
عن �خلروج م��ن �ملنزل وحفاظا على 

�صامتهم.

معيقات الوصول
�ص��ابط  ك�ص��ف  مت�ص��ل،  �ص��ياق  يف 
�لإ�ص��عاف �خلا�ض بالعي��ادة �ملتنقلة 
ن�صال لبد عن �ملعيقات �لتي تو�جههم 
�أثناء عملهم، قائا: �ل�صو�رع �ملغلقة 
بال�صو�تر لرملية و�ل�صمنت �أكرث ما 
يعيق و�صولنا �إىل �حلالة ما ي�صطرنا 
�إىل �للتف��اف مل�ص��افات كب��رية وهذ� 

ي�صيع �لوقت و�جلهد.
�لفري��ق  قائ��د  "�أن��ا  لب��د  وق��ال 
�ملتنقل عرب �ص��يارة �ل�ص��عاف �ملجهز 
بالأجه��زة �لطبي��ة، كم��ا �أن �لطاقم 
مكون من ثاث �أ�ص��خا�ض خمت�ص��ني، 
طبيبة وخمت�ص��ة خمترب وممر�ص��ة 
�أخ��رى للم�ص��اعدة فيما �أحر���ض �أنا 

على �صامتهم طيلة فرتة �لعمل".

بغزة..عيادات متنقلة لتقديم الرعاية األولية بالمجان
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غزة-�لر�أي - �آلء �لنمر
�ملتبل��دة، حت��اول  �صا�ص��ة �حلا�ص��وب  �أم��ام 
ذ�ت �ل�ص��تة �أعو�م "مها ر��ص��ي" �لن�ص��جام 
م��ع معلمتها �لت��ي عهدتها لأ�ص��بوعني فقط 
م��ن عامه��ا �لدر��ص��ي �لأول يف مدر�ص��ة د�ر 
�لأرق��م، فل��م يكتم��ل حما�ص��ها باللتح��اق 
مبقاعد �لدر��ص��ة �لأ�صا�ص��ية بع��د �نتهائها 

من مر�حل ريا�ض �لأطفال.
�مللون��ة،  و�أقامه��ا  �لوردي��ة  حقيبته��ا 
وم�ص��تلزماتها �ملدر�ص��ية �أ�ص��بحت حبي�صة 
�لأدر�ج بعدم��ا �أجل�ص��تها �جلائحة يف بيتها 
كم��ا كل �لط��اب يف مر�حله��م �لتعليمي��ة، 
�صروب خيال �ل�صغرية مب�صاحبتها زميات 
�ص��فها وتبادل �أط��ر�ف �حلدي��ث عن حياة 
كل و�ح��دة منه��ن مل تتحق��ق، ومل تعه��د 
م��ادة  ل��كل  �ملخ�ص�ص��ة  �حل�ص���ض  حي��اة 

تعليمية د�خل ف�صلها �ملفعم باحلياة.
و�لدة �لطفلة "مها ر��ص��ي" عربت عن و�قع 
�لتعلي��م �لإلكرتوين، بقوله��ا :"  طفلتي مها 
ذ�ت �ل�ص��ت �ص��نو�ت، طفل��ة يف عم��ر �للعب 
عمر �جلري عمر �لطاقة �حلركية، �أجُجربت 
على �جللو�ض على كر�صي ثابت، خلف مكتب 
مم��ل، �أمام �صا�ص��ة حت��رق عينيه��ا، للتعليم 
ع��ن بع��د،  �ص��عادتها يف �أول �أي��ام �لدر��ص��ة 
وفرحته��ا بالذه��اب ل�ص��فها وروؤي��ة عامله��ا 
�جلدي��د كانت منبعَا لفرح��ي وفخري، لكن 
لاأ�ص��ف ذكرياتها عن �ملدر�ص��ة و�لدر��ص��ة 
�لت��ي متنيتها لبنت��ي مل تتحقق، �أ�ص��حاب 
ج��دد، معلمات ب�صو�ص��ات، ريا�ص��ة، حركة، 
تع��رف عل��ى بن��ات يف عمره��ا، م�ص��اجر�ت 

طفولية، يح�ص��رن ح�ص��ة وينتظرن �نتهاء 
�حل�ص��ة لكي تتبادل �حلديث مع من تل�ض 

بجانبها يف �لكر�صي".
وبكلم��ات نابعة من ��ص��تياء و��ص��ح لو�لدة 
"مها"، تقول:  نحن كاأمهات نحاول م�صايرة 
ول  �لآث��ار  مع��روف  -غ��ري  �لتوج��ه  ه��ذ� 
�لنتائ��ج – ب��كل م��ا �أوتينا من قوة نف�ص��ية 
وج�ص��دية وعقلي��ة، رغ��م كل �ن�ص��غالتنا 
و�أعمالن��ا �ملرهق��ة �ملعت��ادة، جن��اري ه��ذ� 
بع��د،  ع��ن  �لدرو���ض  يف  �ملزع��ج  �لتناف���ض 
لتلق��ني  �خلل��ف  يف  �لأمه��ات  و�صو�ص��ة 
�ص��غارهم، جلعله��م يندجم��ون عن ر�ص��ا �أو 
باإجب��ار، لنحظ��ى بقليل م��ن �ص��عور �لتميز 

و�حل�صور يف �لف�صل!".
و�لدة مها قالت �أي�ص��ا �أن م�ص��تقبل �لعملية 
�لتعليمي��ة �جلديدة ذ�ت م�ص��تقبل خمتلف 
ل ي�ص��به �أعو�م��ًا م�ص��ت، رغما ع��ن �جلهود 
�ملبذول��ة من قبل �ملعلم��ني و�ملعلمات، �إل �أن 
�لتناف���ض يعتمد على وقت فر�غ �لأهل على 

حد تعبريها.

غرق أولياء األمور
 �لر�أي �لعام لأولياء �لأمور ل يعري �لعملية 
حت��ى  ول  �هتمام��ًا  �جلدي��دة  �لدر��ص��ية 
�متي��ازً�، نظ��رً� لكرثة �لفج��و�ت �لتي ميكن 
�أن يقع بد�خلها �لطالب مع مادته �لعلمية، 
وكمًا ل باأ�ض به من �لأ�صر لديها من �لأولد 
م��ا ق��د يوزعه��ا عل��ى �ملر�ح��ل �لتعليمي��ة 
م��ن �ل�ص��فة �لأول وحت��ى �جلامع��ة، فم��ا 
�ملفرو���ض على �أولياء �لأمور، هل على �لأب 

يف ه��ذ� �لوق��ت �لع�ص��يب �أن يوف��ر لكل من 
�أولدها جاهزً� ذكيًا ملتابعة درو�صه؟؟.

"كورون��ا"  زم��ن  �لأم��ور غرق��ى يف  �أولي��اء 
م��ع �أبنائه��م �لذي��ن يتهافت��ون عل��ى طل��ب 
�لأجه��زة �لذكية بحجة متابعة درو�ص��هم، 
ول ينته��ون يومي��ا م��ن ف���ض �ل�ص��تباكات 
�ليومية بني �لإخوة لنز�عاتهم على حيازة 

�جلهاز مبدة تقل عن �أخيه بدقائق.
ل��ن،  �أب��و  مريه��ان  �لثاث��ة  �لأطف��ال  �أم 
و�ح��دة مم��ن ت�ص��ارع لأج��ل �إجن��از مه��ام 
�ملدر�ص��ية  لو�جباته��م  �لثاث��ة  �أبنائه��ا 
�ملوكل��ة �إليه��م من قبل معلماته��م، وو�حدة 
ممن يعت��ربن �لعملية �لتعليمي��ة �جلديدة 

باأنها "نقمة".
�أب��و ل��ن ع��ربت بطريقته��ا �خلا�ص��ة ع��ن 
م���ض  �أولدن��ا  بقوله��ا:" م�ص��تقبل  حاله��ا، 
رح ي�ص��يع ع فك��رة خلين��ا نتاأخر �ص��هر م�ض 
ق�ص��ة كبرية وقفت عل��ى �لتعليم؟ يا حملى 
�أيام �ملدر�ص��ة ملا �بنك يج��ي كاتب وملخ�ض 
وفاه��م، م��ا بن�ص��عر بقيم��ة �لأ�ص��ياء �إل ملا 

نفقدها".
و�أر�صلت �أبو لن حتيتها وتقديرها للمعلمني 
لإجن��اح  �ملتو��ص��ل  جهده��م  يف  و�ملعلم��ات 
�لتعلي��م بكل �لط��رق �ملمكن��ة، وقالت: "ملا 
يرجع��و� �أولدن��ا عل��ى �ملد�ر���ض تفاهم��و� 
معهم بطريقتكم �خلا�صة، ب�ض خفو� علينا 
بهي��ك �أي��ام م���ض ماحق��ني �ص��غوطات من 

�حلياة".
كم��ًا ل باأ���ض ب��ه م��ن �لأمه��ات ق��د حتولن 
�لتعليمي��ة  �ملر�ح��ل  �إىل معلم��ات تنا�ص��ب 

ق��د  منه��ن  ب��ه  باأ���ض  ل  وكم��ًا  �ملختلف��ة، 
غرقن يف تفا�ص��يل �ملناهج �لدر��ص��ية، �لتي 
ت��رى باأنها غري ق��ادرة على �إي�ص��ال �لفكرة 
لأبنائه��ا �لطلب��ة كم��ا تفعل �ملعلمة و�ص��ط 
�ن�ص��غالتها �لت��ي ل ح�ص��ر له��ا، فكّم��ا م��ن 
�لتعلي��م  �لبيتي��ة حتول��ت �ص��وب  �ملع��ارك 

�لإلكرتوين با �أدنى �صك.

التعليم لن يتوقف
غ��زة  قط��اع  يف  و�لتعلي��م  �لرتبي��ة  وز�رة 
قال��ت على ل�ص��ان �لناطق با�ص��مها معت�ص��م 
�ملين��اوي، �أن �لتعليم حري���ض جدً� �أن تبد�أ 
�لعملية �لدر��ص��ية ولكن لي�ض على ح�ص��اب 
�ملر���ض،  وتف�ص��ي  �ل�ص��حية  �لإج��ر�ء�ت 
موؤك��دً� �أن �ل��وز�رة قدمت روؤية ل�ص��تئناف 

مرحلة �لثانوية �لعامة لأهميتها.
�أما بخ�ص��و�ض �ملر�ح��ل �لتعليمية �لأخرى 
ت�ص��تاأنف  �أن  ق��در  :"�إذ�  �ملين��اوي،  يق��ول 
�لدر��صة �صيكون دو�م كاما للمعلمني ودو�م 
جزئ��ي للطلبة بو�ق��ع ثاثة �أي��ام دون �أن 
20_25  طالب��ا  �لطلب��ة  ع��دد  يتج��اوز 
يف �لف�ص��ل، فيم��ا �ص��يتم �تخ��اذ �ج��ر�ء�ت 
ونظاف��ة  �لتباع��د  ناحي��ة  م��ن  �ص��ارمة 
�ملد�ر���ض من ناحي��ة �لتوعية و�لإر�ص��اد�ت 
للطلب��ة و�ملعلم��ني على ح��د �ص��و�ء، موؤكدً� 

�أننل "ل ن�صتطيع �لتكهن متى نبد�أ".
وطالب �ملين��اوي �أولياء �لأمور و�لر�أي �لعام 
�أن يتفهمو� �لإجر�ء�ت �لتعليمية �جلديدة، 
��ص��تئناف  عل��ى  حري���ض  �لتعلي��م  �أن  بي��د 
�ل��وز�رة  �أن  موؤك��دً�  �لدر��ص��ية،  �لعملي��ة 

حاول��ت �أن ت�ص��غل �أوق��ات ف��ر�غ �لطاب من 
خ��ال �لدرو�ض عن بعد، لكن هذه ل ت�ص��مل 
كافة �لطلبة ب�ص��بب �لتحديات �لتي تو�جه 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم. 
و�ك��د �مليناوي عل��ى �أن �مللتحقني ز�د لأكرث 
�لط��اب  لك��ن ع��دد  80000 طال��ب،  م��ن 
يف   290000 �إىل  وي�ص��ل  بكث��ري،  �أكث��ري 
�ملد�ر���ض �حلكومي��ة، موؤكدً� �أنن��ا "لن نقف 
مكتويف �لأيدي �أمام هذه �ملع�ص��لة �صنحاول 
ن�ص��ر �ملعرفة بكل ما ن�ص��تطيع رغ��م �مللمات 

و�لتحديات برغم �حل�صار".
وتاب��ع بقوله �إن حو�يل 40 % - %45 من 
�لطلب��ة �لتحقو� بال�ص��فوف �لفرت��ص��ية، 
وه��و غري معتم��د ولبد من توف��ري �لعد�لة 
يف هذ� �لنوع م��ن �لتعليم مقارنة بالظروف 
�لتي يعي�ص��ها �لهايل من فق��ر ومن �نقطاع 
كهرب��اء و�نقط��اع �لنرتن��ت، وع��دم توف��ر 
�لأجه��زة �لذكي��ة لكاف��ة �لطاب، م�ص��يفًا 
�أن �لتعليم �لوجاهي هو �ل�ص��ا�ض ول ميكن 
تعمي��م ترب��ة �لتعلي��م ع��ن بع��د، وكل ما 
�خ��ذه �لطال��ب عن بعد �ص��يعاد �ص��رحه يف 

�ملدر�صة من جديد مع مر�عاة طول �ملنهج.
كم��ًا ل باأ���ض ب��ه م��ن �لأمه��ات ق��د حتولن 
�لتعليمي��ة  �ملر�ح��ل  �إىل معلم��ات تنا�ص��ب 
ق��د  منه��ن  ب��ه  باأ���ض  ل  وكم��ًا  �ملختلف��ة، 
غرقن يف تفا�ص��يل �ملناهج �لدر��ص��ية، �لتي 
ت��رى باأنها غري ق��ادرة على �إي�ص��ال �لفكرة 
لأبنائه��ا �لطلب��ة كم��ا تفعل �ملعلم��ة، فكّما 
من �ملع��ارك �لبيتية حتولت �ص��وب �لتعليم 

�لإلكرتوين.

التعليم االلكتروني ضرورة تفرضها جائحة كورونا
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غزة-�لر�أي-�ألء �لنمر
تل���ض �ل�ص��تينية �أم حممد �حلاج 
بيده��ا  �لزيت��ون  وتقط��ف  �أحم��د 
�ليمن��ى، ول يتوق��ف ل�ص��انها ع��ن 
�حلدي��ث بكلم��ات حتفيزي��ة ت��ارة 
�أخ��رى،  ت��ارة  ماأث��ورة  وباأق��و�ل 
�ص��يمفونية  م��ن عبار�ته��ا  لت�ص��نع 
و�ل�ص��غار،  للكب��ار  وق��ود  مبثاب��ة 
متنحهم �حليوية و�لن�ص��اط خال 

قطف �لزيتون بغزة.
ل تغ��ادر �لبت�ص��امة حمياها وهي 
تقط��ف حبات �لزيت��ون بتوؤدة، �إل 
عند م�ص��اهدتها �ل�ص��بان ي�صتندون 
يقطف��ون  �أو  �ص��غري،  ج��ذع  �إىل 
ب�ص��رعة فيك�ص��رون غ�ص��نا، لته��ب 
مانع��ة  �حل��ادة  �ص��وتها  بن��ربة 
�إياه��م من �لعم��ل به��ذه �لطريقة، 
�ص��جرة  م��ع  للتعام��ل  وتر�ص��دهم 

�لزيتون كما تدلل �لأم �أبناءها.
وبينم��ا يت�ص��لق �ل�ص��بان �لأغ�ص��ان 
�لعالية �أو عرب �ل�ص��امل �خل�صبية، 
م��ن  �لزيت��ون  �لن�ص��وة  تقط��ف 
ويق�ص��ي  �ملنخف�ص��ة،  �لأغ�ص��ان 
�لوق��ت  و�لفتي��ة بع���ض  �لأطف��ال 

يف جم��ع �لزيت��ون من عل��ى �لأر�ض 
�ملغط��اة بقط��ع م��ن �لنايل��ون قب��ل 
هو�ياته��م  مبمار�ص��ة  ين�ص��غلو�  �أن 

برق�صة �لدحية �ل�صعبية.
ويعت��رب مو�ص��م قط��ف �لزيت��ون يف 
قطاع غزة من �لرت�ث �لفل�ص��طيني 
�لأ�ص��يل، حي��ث تتم��ع �لعائ��ات 
بعي��د� ع��ن �ص��خب �حلي��اة لقطف 

�لزيتون.

زيتون بالدنا بسالمة 
أحبابنا"،

�أعلن��ت وز�رة �لزر�عة بغزة، �ليوم 
�ل�ص��بت، عن خّطتها �لتي �صتنفذها 
لقط��ف  �حل��ايل  �ملو�ص��م  خ��ال 
 ،٢٠٢٠_٢٠٢١ للع��ام  �لزيت��ون 
ب�ص��امة  بادن��ا  "زيت��ون  بعن��و�ن 
�أحبابن��ا"، و�لتي تر�عي �إجر�ء�ت 

�ل�صامة و�لوقاية.
�لناطق با�صم وز�رة �لزر�عة �أدهم 
�لب�ص��يوين قال "�إّن مو�صم �لزيتون 
جائح��ة  ظ��ل  يف  يح��ل  �جل��اري، 
كورون��ا وحال��ة �لط��و�رئ �لر�هنة 

يف قط��اع غ��زة، مما يتطل��ب �لعمل 
�ملو�ص��م  لإجن��اح  �ل��وز�رة  بخط��ة 
�لوطني لدى جميع �لفل�صطينيني".
غ��زة  قط��اع  �أن  �لب�ص��يوين  ولف��ت 
يوج��د ب��ه ح��و�يل 40 �أل��ف دومن 
مزروع��ة باأ�ص��جار �لزيت��ون، منه��ا 
ومنتج��ة،  مثم��رة  دومن  �أل��ف   35
متوقع��ا �أن ينتج ه��ذ� �لعام حو�يل 
�أل��ف طن من �لزيتون، معترًب�   24
�إياه��ا كمي��ة جيدة، م�ص��ريً� �إىل �أن 
ه��ذ� �لعام �ص��جل تناق�ص��ًا بن�ص��بة 
%30 ع��ن �لع��ام �ملا�ص��ي، ب�ص��بب 

�لظروف �ملناخية.
وع��ن حتدي��د �ص��عر زي��ت �لزيتون 
قال �لب�ص��يوين "من �ملبكر �حلديث 
عن �لت�صعرية زيت، ولكن يف كل عام 
تكون �لأ�ص��عار منا�ص��بة يف متناول 

�جلميع".
و�أ�ص��ار �ملتحدث با�صم �لزر�عة �إىل 
�إىل  �صن�ص��ل  �ملقبل��ة  �لأع��و�م  �أن 
�لكتف��اء �لذ�ت��ي ب�ص��كل م�ص��تمر 
نتيجة زي��ادة �مل�ص��احات �ملزروعة 

باأ�صجار �لزيتون �ملنتجة.
وتابع يقول "�لإجر�ء�ت �لوقائية 

ه��ذ� �لع��ام غ��ري م�ص��بوقة يف ظ��ل 
جائح��ة كورونا لتاأمني ع�ص��ر ثمار 
�لزيت��ون يف �ملعا�ص��ر للحفاظ على 
�ص��حة �ملو�ط��ن"، م�ص��دًد� عل��ى �أن 
وز�رت��ه ف��رزت طو�ق��م مهند�ص��ني 
وف��ق  �ملعا�ص��ر،  عم��ل  ملتابع��ة 

�إجر�ء�ت �لوقاية و�ل�صامة.
وم�صى يقول "مت �لتن�صيق مع وز�رة 
�لد�خلية لت�صهيل و�صول �ملز�رعني 
�يل �أر��ص��يهم يف حمافظ��ات قطاع 
م��ن  �ل�ص��ابع  م��ن  �عتب��ارً�  غ��زة 
�ل�ص��هر �جلاري، وهو موع��د �فتتاح 

�ملو�صم".
�ملو�طن��ني  �لب�ص��يوين،  ودع��ا 
�لذه��اب  يك��ون  ب��اأن  و�ملز�رع��ني 
للحق��ل باحلد �لأدنى م��ن �لأعد�د 
��ص��طحاب  وع��دم  �ملطلوب��ة، 
�لأطفال وكبار �ل�ص��ن، حفاًظا على 
�ص��امتهم كون مناعتهم �أ�صعف من 

غريهم.

زيارات ميدانية
و�أك��د �لب�ص��يوين �أّن طو�ق��م وز�رة 
�لزر�عة �لفنية تقوم منذ �أ�ص��ابيع 

�ملي��د�ين  و�لإر�ص��اد  باملتابع��ة 
للمز�رع��ني يف حقوله��م، وللوقوف 
على جاهزية و��ص��تعد�د �أ�ص��حاب 
�ملعا�ص��ر لتطبيق �إجر�ء�ت �جلودة 
و�لوقاية و�ل�صامة د�خل �ملعا�صر، 
ب��دء قط��ف  �أّن موع��د  �إىل  لفت��ًا 
�لزيتون وت�ص��غيل �ملعا�صر للمو�صم 
�ملحافظ��ات  يف  �حل��ايل  �لزر�ع��ي 

�جلنوبية يف �ل�صابع من �أكتوبر.
عل��ى  ترتك��ز  �خلط��ة  �أّن  وذك��ر 
وه��ي:  �أ�صا�ص��ية،  نق��اط  ث��اث 
تاأم��ني وت�ص��هيل و�ص��ول �ملز�رع��ني 
حم�ص��ول  لقط��ف  �أر��ص��يهم  �إىل 
�لزيت��ون، وت�ص��هيل نقل �ملح�ص��ول 
�إىل �ملعا�صر، وت�صهيل عمل �ملعا�صر 
وف��ق �ل�ص��روط و�ملعام��ات �ملتبعة 

د�خل �ملعا�صر.
يبل��غ  "كم��ا  بالق��ول:  و�أردف 
�لإنت��اج �لكل��ي م��ن زي��ت �لزيت��ون 
لفت��ًا  طن��ا(،   ٢٧٥٠( يق��ارب  م��ا 
�إىل متو�ص��ط ��ص��تهاك �لف��رد من 
�لزيتون)١٥كجم( ت�صمل )٣كجم 
زيت��ون  و١٢كج��م  تخلي��ل  زيت��ون 

تنتج ��صتهاكه ٢كجم زيت(".

موسم الزيتون بغزة.. تراث موسمي متجدد بنكهة كورونا
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غزة-�لر�أي-فل�صطني عبد �لكرمي
منذ �ص��اعات �ل�ص��باح �لباكر، يجل���ض �أبو حمزة 
حلياك��ة  �خلياط��ة  ماكين��ة  خل��ف  �خلطي��ب 
�لكمام��ات و�ملاب���ض �لوقائية من وب��اء فريو�ض 
كورون��ا �مل�ص��تجد، وبجانب��ه طفل��ه ذو �لثماني��ة 
يق��وم  قطع��ة  كل  من��ه  يلتق��ط  �ل��ذي  �أع��و�م 
�خلي��وط  م��ن  تنظيفه��ا  ث��م  وم��ن  بت�ص��نيعها 

�لز�ئدة.
وبات �رتد�ء �لكمامة من �أهم �إجر�ء�ت �ل�صامة 
و�لوقاية من �نتقال فريو�ض "كورونا" يف �ملرحلة 
�لر�هن��ة، �ص��ّيما �أن �لفريو���ض ينتق��ل عن طريق 
�لرذ�ذ من �ص��خ�ض لآخر، ومام�صة �أ�صخا�ض قد 

يكونون م�صابني �أو حاملني للمر�ض.
�ص��اعات طويل��ة يق�ص��يها �أب��و حم��زة يف حياكة 
�لكمامات �مللونة و�ل�ص��ود�ء ذ�ت �لقما�ض �لبارد، 
و�لتي لقت �قبال عليها ب�صبب �ألو�نها �لز�هية، 
خا�ص��ة فئة �لأطف��ال �لذين يرغبون بتف�ص��يل 

كمامات مطابقة للون ماب�صهم �لتي يرتدونها.

مصدر رزق
يق��ول �أبو حم��زة يف حدي��ث ل�"�ل��ر�أي": " قبل 
كورون��ا، مل �أكن �أعمل �ص��وى �ص��اعات معدودة يف 
�لي��وم �لو�ح��د، ب�ص��بب �لظ��روف �لقت�ص��ادية 
عملن��ا،  طبيع��ة  عل��ى  �نعك�ص��ت  �لت��ي  �ل�ص��عبة 

ولك��ن حياك��ة �لكمام��ات �أعادت �حلي��اة ملاكينة 
�خلياطة".

وي�ص��عر �لرج��ل �لأربعين��ي بالفرح��ة، فالطلب 
على �لكمامات �لقما�ص��ية ي�ص��ري ب�ص��كل جيد، يف 
وقت فتح��ت حياك��ة �ملاب�ض �لو�قي��ة باب رزق 
ل��ه وجعلت��ه منهمكا ط��و�ل �ليوم خل��ف ماكينة 
�خلياطة، وهو ما �عتربه رزق �صاقه �هلل، خا�صة 

و�أنه يقوم برعاية �أيتام وتربيتهم.
�خلياط��ة �أم �أمين �ل�ص��قا من مدين��ة خان يون�ض 
جن��وب قط��اع غ��زة، ه��ي �لأخ��رى تعم��ل عل��ى 

خياطة �لكمامات ح�صب �لطلب.
وعقب �لنتهاء من �أعمال منزلها ع�ص��ر كل يوم، 
تل���ض �أم �أمين خلف ماكين��ة �خلياطة حلياكة 
وجهه��ا  عل��ى  يب��دو  فيم��ا  �لو�قي��ة،  �لكمام��ات 
عام��ات �ل�ص��رور، فق��د ز�دت �ص��ناعة �لكمامات 
كان  �أن  بع��د  �ليوم��ي،  مدخوله��ا  م��ن  �لو�قي��ة 

يقت�صر عملها على حياكة �ملاب�ض فقط.
تقول �أم �أمين ل�"�لر�أي": "ت�ص��لني ب�ص��كل يومي 
�لكث��ري م��ن �لطلبات بخ�ص��و�ض ت�ص��نيع كمامات 
مبطابق��ة  يرغب��ون  و�أطف��ال  لن�ص��اء  خا�ص��ة 
ل��ون �لكمام��ة مع �ملاب���ض"، مو�ص��حة �أنها تقوم 
ب�ص��ر�ء �حتياجات �أطفالها من مدخولها من بيع 

�لكمامات".
ويقل��ل �رت��د�ء �لكمام��ات �لو�قي��ة م��ن فر���ض 

�نتق��ال �لع��دوى و�ل�ص��ابة به��ا ب��ني �ملو�طنني، 
خا�ص��ة يف �لأماك��ن �ملغلق��ة و�ملزدحم��ة، وه��ي 
دعو�ت تطلقها وز�رة �ل�ص��حة و�لد�خلية �ص��كل 

د�ئم.

ارتداء الكمامة..ضرورة وحماية
و�صمن �إجر�ء�ت �لوقاية و�ل�صامة، ويف �لآونة 
�لأخرية �ص��ددت �جلهات �حلكومية على �صرورة 
ع��دم تر�خي �ملو�طنني يف �تخاذ كافة �لو�ص��ائل 
�لوقائية، وعدم �خلروج من �ملنزل �إل لل�ص��رورة 

مع �رتد�ء �لكمامة.
وز�رة �ل�ص��حة بغزة حثت �ملو�طنني ب�صكل د�ئم 
عل��ى �رت��د�ء �لكمام��ات �لطبية خ��ال �لتنقل، 
�ص��ّيما �أن �لفريو���ض ينتقل عن طري��ق �لرذ�ذ من 
�ص��خ�ض لآخر، ومام�ص��ة �أ�ص��خا�ض ق��د يكونون 
م�ص��ابني �أو حاملني للمر�ض. و�أو�ص��حت �لوز�رة 
يف مو�ق��ف كثرية، �أن �رت��د�ء �لكمامات �لو�قية 
�ص��رورة طبي��ة وحماي��ة للمجتم��ع م��ن فريو�ض 
كورون��ا، وخا�ص��ة فئ��ة كب��ار �ل�ص��ن باعتباره��م 
وز�رة  نف��ذت  فيم��ا  للمر���ض.  عر�ص��ة  �لأك��رث 
�إج��ر�ء�ت  �حلكومي��ة  و�ملوؤ�ص�ص��ات  �ل�ص��حة 
��ص��تقبال و��صت�ص��افة �لعائدين �ىل قطاع غزة، 
ف��ور  �لطبي��ة  بالكمام��ات  تزويده��م  و�ص��رورة 
�ملتخ��ذة  �لإج��ر�ء�ت  جمل��ة  �ص��من  و�ص��ولهم، 

لتح�صني �ملجتمع ملو�جهة جائحة كورونا.

إجراءات مشددة ضد المخالفين
عل��ى  �لأخ��رى  ه��ي  �لد�خلي��ة  وز�رة  و�ص��ددت 
�ص��رورة �رت��د�ء �لكمام��ة يف �ملرحل��ة �حلالي��ة 
حتدي��دً�، د�عي��ة �ملو�طنني �إىل �ص��رورة �رتد�ء 
�لكمام��ة �أثن��اء �لتنق��ل ويف �أماك��ن �لحت��كاك 

كاإجر�ء وقائي مهم من فريو�ض كورونا.
�لرت�خ��ي  خط��ورة  م��ن  �لد�خلي��ة  وح��ذرت   
و�لته��اون، خا�ص��ة يف ظل تو��ص��ل دخ��ول �أفو�ج 
�ملو�طن��ني �لعالقني عرب معرب رف��ح، حيث تزد�د 
يف  �إ�ص��ابات  وج��ود  خ�ص��ية  �خلط��ورة  درج��ة 
�صفوف �لعائدين. و�أكدت �أنها �صتتخذ �إجر�ء�ت 
�أك��رث ت�ص��ددً�، بحق خمالفي �إج��ر�ء�ت �لوقاية 
م��ن �لوب��اء. وقال �ملتحدث با�ص��م �ل��وز�رة، �إياد 
�لبزم:" �إنه �بتد�ًء من �لأ�ص��بوع �ملقبل، �ص��نكون 
الف��ي  �أم��ام �إج��ر�ء�ت �أك��رث ت�ص��ديدً� بح��ق خمجُ
فريو���ض  م��ن  و�ل�ص��امة  �لوقاي��ة  �إج��ر�ء�ت 
�أ�ص��رى  نبق��ى  "ل��ن  �أن��ه  و�ص��دد عل��ى  كورون��ا". 
للم�ص��تهرتين يف �ملجتم��ع"، معرب��ًا ع��ن �أمله باأن 
ن�ص��ل حلالة من �لوعي و�للتز�م لدى �ملو�طنني 
باإج��ر�ء�ت �لوقاي��ة و�رت��د�ء �لكمام��ة؛ لأنن��ا 
ل��ن نتمكن م��ن �إعادة ت�ص��غيل كاف��ة �ملر�فق دون 

�للتز�م باإجر�ء�ت �لوقاية و�ل�صامة.

حياكة الكمامات بغزة..باب رزق للفقراء 



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

االثنين  18  محرم  1442هـ / 05  أكتوبر  2020م
Monday - 03 October 2020 

أخبار

08

غزة- خا�ض �لر�أي
حال��ة م��ن �ل�ص��خط �ل�ص��ديد ل��دي �ملو�طنني 
كانت نتيجتها �رتفاع وترية �مل�صكات �لعائلية 
يف قط��اع غزة م��ن �ص��مالها �إىل جنوبها خال 
�ليومني �ملا�صيني و��صتخد�م �لأ�صلحة �لنارية 
ب��ني ه��ذه �لعائ��ات �لت��ي �أوقع��ت �لعديد من 

�لإ�صابات.
قط��اع غزة �ل��ذي يعي�ض حالة من �ل�ص��تقر�ر 
�لأمن��ي و�ملجتمع��ي ط��ول ف��رتة 14 عامًا، مل 
ي��رق لبع���ض �لعائ��ات �إل �أن تخ��رج وتع��ل 
لغة �ل�ص��اح هي لغة �حل��و�ر يف خافاتها دون 
حتكيم لغة �لعقل لتهدد �ل�ص��تقر�ر �ملجتمعي 
�ل��ذي نح��ن �أح��وج ما نك��ون له يف ظل �نت�ص��ار 
فايرو���ض كورن��ا وحالة �ل�ص��غط و�ل�ص��تنفار 

�لتي تبذله وز�رة �لد�خلية ففي قطاع غزة.
�إن ��ص��تخد�م �ل�صاح يف �ل�صجار�ت و�ملنا�صبات 
�إزه��اق  �إىل  ت��وؤدي  �ملختلف��ة حال��ة خط��رية 
�لأرو�ح، وتفتح �لباب �أمام ت�ص��عيد �لنز�عات 

و�مل�صاكل �لعائلية و�لع�صائرية.
قط��اع  يف  �لوطن��ي  و�لأم��ن  �لد�خلي��ة  وز�رة 
غ��زة علقت على �ن��دلع م�ص��اكل عائلية عدة 
وقعت ي��وم �أم�ض �جلمع��ة يف حمافظات قطاع 
غزة كافة بع�صها ��ص��تخدم فيها �ل�صاح و�أدى 

لوقوع ��صابات خطرية.
�لناط��ق با�ص��م �لد�خلي��ة بغ��زة �إي��اد �لب��زم 
طم��اأن �ملو�طنني باأن �ل�ص��رطة تعمل من �أجل 
تطوي��ق كل �مل�ص��كات و�أل تتط��ور لتوؤثر على 

��صتقر�ر �حلالة �لمنية د�خل �لقطاع.
�إن �لأجه��زة �لمني��ة تتعام��ل  �لب��زم  وق��ال 

ب�ص��كل �صريع وحا�صم مع �مل�ص��كات �لعائلية"، 
موؤك��ًد� �أن �لجه��زة �لمني��ة لن تقب��ل مطلًقا 
��ص��تخد�م �ل�ص��اح يف �مل�ص��كات ب��اأي حال من 

�لأحو�ل.
و�أ�ص��اف: "�حلالة �لأمنية يف �لقطاع م�صتقرة 
ب�صكل عام، ولن ن�صمح باأن يوؤثر �أحد ذلك على 
�ل�ص��تقر�ر �لأمني"، مطالًب��ا �جلميع بالتحلي 

بامل�صوؤولية".
و�ص��دد �لبزم عل��ى �أن حل �خلاف��ات �لعائلية 
ل يت��م ع��رب فوه��ات �لبن��ادق، م�ص��ريً� �إىل �أن 
�لد�خلي��ة ل ميكنها �أن تتنب��اأ بوقوع �جلر�ئم 
لكنه��ا تق��وم باتخ��اذ �لإج��ر�ء�ت �لقانوني��ة 

ب�صكل �صريع من �أجل ��صتتباب �لأمن.

الحجر المنزلي
ع��اء �لعكل��وك نائ��ب �ملدي��ر �لع��ام ل��اإد�رة 
ب��وز�رة �لد�خلي��ة  �لع�ص��ائر  ل�ص��ئون  �لعام��ة 
قال:"على ما يبدو �أن مكوث �لنا�ض يف بيوتهم 
وقل��ة �لعم��ل �أدت ب�ص��كل �أو باآخ��ر �إىل ك��رثة 
�مل�ص��اكل ب��ني �لنا���ض، و�إن كانت ه��ذه �لعو�مل 
ل تعد �ص��يًئا �أم��ام �لو�زع �لدين��ي و�لأخاقي 

�لذي يتمتع به جمتمعنا �لفل�صطيني".
وب��ني �لعكلوك يف ت�ص��ريحات لإذ�ع��ة �لر�أي 
�لفل�ص��طينية �أن �ملنظوم��ة �لأمني��ة �ملوجودة 
يف �لقط��اع ل توج��د يف مناط��ق �أخ��رى، وه��ي 
منظومة تفر�ض �لأمن و�لأمان، وهذ� ما يعزز 

حالة �ل�صلم �ملجتمعي يف �لقطاع.
و�صدد على �صرورة عدم �إف�صاح �ملجال للعابثني 
للعبث بجبهة غزة �لد�خلية، ومن جانب �آخر 

هناك ق�ص��ايا خمتلفة، وهناك ق�صايا ح�صلت 
عل��ى ر�أي ع��ام يف �ملجتمع �لفل�ص��طيني، وهذه 
كله��ا يجب عل��ى �حلكومة �أن يكون له��ا موقًفا 

حا�صًما تاه هذه �لق�صايا جميًعا.
ولفت �أن للع�صائر لها دور متميز يف ن�صر �ل�صلح 
و�لعفو و�لت�ص��امح بني �لنا�ض، لكن من مل يربه 
عائلته لن تربيه �لع�ص��ائر، و�أرى �أن �لع�ص��ائر 
حتمل �مل�ص��ئولية نع��م، لكن هناك م�ص��ئوليات 
و�لإع��ام  و�حلكوم��ة  �لأ�ص��رة  عل��ى  �أخ��رى 
.. �إىل �أخ��ره، فبالت��ايل �مل�ص��ئولية تق��ع على 

�جلميع.

واهم من يظن التعطيل
يف ذ�ت �ل�ص��ياق ق��ال �مل�صت�ص��ار زي��اد �لنم��رة 
�ملتحدث با�صم �لنائب �لعام �إن �لنيابة �لعامة 
يف  �مل�ص��اجر�ت  بع���ض  بال��غ  باهتم��ام  تتاب��ع 
مناط��ق �لقطاع، وقد �أ�ص��در �مل�صت�ص��ار �لنائب 
�لع��ام حتذير�ت بخ�ص��و�ض هذه �مل�ص��اجر�ت، 
وكانت �لتعليمات لدى كافة �لنيابات باملتابعة 

�لدورية و�مل�صتمرة.
�ص��احبة  �لعام��ة  �لنياب��ة  �أن  �لنم��رة  و�أك��د 
�لدع��وى �جلز�ئي��ة وتبا�ص��ر �إجر�ء�تها بكل 

حزم لكل من يخالف �لقانون.
ولف��ت �أن كل م��ن يعتقد �أن �لظ��روف �حلالية 
�صتت�ص��بب يف تعطي��ل عم��ل �لنياب��ة �لعام��ة 
فه��و و�ه��م، فنح��ن نق��وم باتخ��اذ �إجر�ء�تنا 
و�لتوجيه��ات  �لتعليم��ات  وت�ص��در  مبا�ص��رة، 

لكافة �ل�صركاء.
كورون��ا  جائح��ة  ظ��ل  يف  �لق��ول:"  وتاب��ع 

هن��اك توجيه��ات يف �لإ�ص��ر�ع باتخ��اذ كاف��ة 
�لإج��ر�ء�ت و�إحال��ة �لق�ص��ية �إىل �ملحاك��م، 
وهذ� ل يعن��ي �لإخال ب�ص��امة �لتحقيقات، 
فنحن ل نحيل �إىل �ملحكمة �أي ق�صية �إل بعد 

�صامة �لإجر�ء�ت كاملة".

ضبط السالح
�لفل�ص��طينية  �لف�ص��ائل  طالب��ت  بدوره��ا؛ 
و�ملجتمعي��ة طالبت �لأجه��زة �لأمنية بقطاع 
غزة بتحمل م�ص��وؤوليتها وو�ص��ع حٍد لاأعمال 
�لت��ي  �لعائلي��ة  و�مل�ص��كات  �لإجر�مي��ة 
ت�ص��اعدت، و�ص��بط �ص��اح �لعائ��ات وفر���ض 

�صيادة �لقانون.
خمتلف��ة  ت�ص��ريحات  يف  �لف�ص��ائل  وع��ربت 
�لتده��ور  حلال��ة  �ل�ص��ديدين  ��ص��تنكارها 
��ص��تمر�ر  ع��ن  �لناجم��ة  �خلط��ري  �لد�خل��ي 
ت�ص��اعد �مل�ص��اكل �لعائلي��ة وحال��ة �لفو�ص��ى 
و�لعبث �لأمني و�لتم��ادي يف �رتكاب �جلر�ئم 

يف حمافظات قطاع غزة.
وح��ذرت م��ن مت��ادي ح��الت �لقت��ل �ملتعم��د، 
�مل�ص��كات  يف  �لناري��ة  �لأ�ص��لحة  و��ص��تخد�م 
�لعائلي��ة، و�لعت��د�ء عل��ى حي��اة وممتل��كات 
�ملو�طنني يف حمافظات �لقطاع، و�أخذ �لقانون 

باليد.
و�ص��ددت �أن عملي��ات �لقت��ل و�لفلت��ان �لأمني 
حتت دعاوى خمتلفة، هي ممار�صات مرفو�صة 
تهدد �ل�ص��لم �لأهلي، وتلحق �ل�صرر بت�صحيات 
�ص��عبنا �لفل�ص��طيني ون�ص��اله �ص��د �لحت��ال 

�لإ�صر�ئيلي.

فوضى سالح العائالت.. إثبات لرجولة مريضة وطريٌق للهالك
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غزة- �لر�أي-�ألء �لنمر
يتك��ئ �حل��اج �أب��و حمم��د عي�ص��ى يف عق��ده 
�ل�ص��ابع م��ن �لعمر على مفر�ض �أر�ص��ي منجد 
باحل�ص��ري، ويرك���ض م��ن حول��ه �ثني ع�ص��ر 
حفي��دً� م��ن �أبنائ��ه �ملوزعني عل��ى �لطو�بق 
ب��اأن  للروت��ني  مغاي��رة  ع��ادة  يف  �لأربع��ة، 
يجتم��ع يوميًا بهم جميعًا منذ ع�ص��رين يومًا 
م�ص��ت م��ن عم��ر حظ��ر �لتج��و�ل �ل��ذي عم 
�أرج��اء �لقطاع بع��د غزو جائح��ة "كورونا" 

للمجتمع.
�حل��اج عي�ص��ى يتعام��ل ب�ص��ارمة كم��ن ينفذ 
ق��ر�ر�ت وج��ب عل��ى �جلمي��ع �للت��ز�م بها، 
ويحاول ح�ص��ر �أبنائه و�أحفاده من �خلروج 
م��ن حميط بيتهم �ل��ذي يقع ناحية �ل�ص��رق 
م��ن قط��اع غ��زة، ليك��ن و�ح��دً� مم��ن يتحلى 
بامل�ص��وؤولية �لجتماعي��ة ت��اه نف�ص��ه �أوًل 

ومن ثم تاه �أهل بيته و�أبناء �صعبه.
ورغم��ا عن �عتياد �حلاج عي�ص��ى م��ن �رتياد 
�مل�صجد �صاة ب�صاة لإمامة �مل�صجد �لقريب 
من بيته، و�لعمل �صمن فريق جلنة �لإ�صاح 
�خلا���ض باملنطقة، �إل �أنه ومنذ �إعان حظر 
�لتج��و�ل كان من �أو�ئل �مللتزمني بالتعليمات 
و�أه��ل بيت��ه دون ��ص��تثناء، وذل��ك بالتز�مه 

بيته �إل يف حالت �ل�صرورة �لق�صوى.

معركة ضارية
و�ص��ط �أج��و�ء م��ن �حلر���ض و�لتح��دي يخو���ض 
�ملجتم��ع معرك��ة �ص��ارية ب��ني �لتز�م��ه باأو�م��ر 
�حلج��ر �ملن��زيل وب��ني �ص��عيه لتلبي��ه حاجيت��ه 
�ل�ص��رورية �أو حتى �ل�صعي يف طريق رزقه، وبني 
ه��ذ� وذ�ك تنفل��ت فئ��ة م��ن �ل�ص��باب �مل�ص��تهرت 
مل�ص��يعة مزي��دً� م��ن �لوق��ت �لز�ئ��د لديه��م �أمام 
بيوته��م �أو حت��ى بالتج��ول ب��ني �لطرق��ات دون 

حاجة تدعو لل�صرورة.
�حل��اج �خلم�ص��يني عاطف منر و�ل��ذي يقطن يف 
بيت �أ�ص��به ب�"�لفرن" يف منطقة �ل�ص��يخ ر�صو�ن، 
ل ي��رى باأن هناك �ص��رورة لت�ص��كع �ل�ص��باب بني 
�لطرق��ات، �إل للخروج يف ق�ص��اء حاجات ذويهم 

من طعام �أو دو�ء.
حال��ة �لبي��ت �ل��ذي يقط��ن بد�خله �حل��اج منر 
ل يتمت��ع ب��اأي مي��زة تفتح �ملج��ال �أمام ن�ص��مات 
�لهو�ء من �لدخول �أو حتى لأ�ص��عة �ل�صم�ض، فهو 
عبارة عن جدر�ن تختبئ بني �لعمار�ت �ل�صكنية 
�ملا�ص��قة ببع�ص��ها دون مر�عاة لأدن��ى متطلبات 
�حلي��اة، ورغم��ًا ع��ن ذل��ك ي�ص��طر لأن يتحل��ى 
بامل�ص��وؤولية �لجتماعي��ة بتخليه ع��ن فتح باب 
رزقه �أ�ص��فل بيته و�ملكوث و�أ�ص��رته د�خل �لبيت 

منذ ما يزيد عن ع�صرين يومًا.
�حل��اج �خلم�ص��يني منر يق��ول ل�"�ل��ر�أي" :"نحن 

نحي��ا مرحلة خط��رية و��ص��تثنائية، فكلما حتلى 
�لأي��ام  �ص��نتجاوز  �مل�ص��وؤولية  بالوع��ي  �لنا���ض 
�ل�ص��عبة دون خ�صائر، ولكن يف حال عاند �لنا�ض 
�لق��ر�ر�ت �لو�عي��ة فاإنن��ا �ص��نعي�ض و�قعًا �أ�ص��وء 
�أ�صعاف م�ص��اعفة" وتابع بقوله :"�إذ� ت�صور كل 
�إن�صان منا �أنه �صيفقد عزيز على قلبه، طفًا كان 
�أو �ص��يخا، فاإنه لن يتهاون بالتز�م �لبيوت، فنحن 
جميع��ًا ل نع��رف من �أي ثغ��رة ميكن �أن ي�ص��يبنا 
�لوب��اء وي�ص��يب �أحفادن��ا و�أولدن��ا، حلظتها لن 

ينفع �لندم".

األكثر عرضة للمخاطر
�أ�ص��تاذ علم �جلر�ثيم يف �جلامعة �لإ�ص��امية د. 
عبد �لروؤوف �ملناعمة، قال: �إّن "فئة كبار �ل�صن 
من �أكرث �لفئات عر�صًة ملخاطر فريو�ض كورونا".
و�أ�صاف �ملناعمة يف حديث �إعامي، �أّن 18 باملئة 
من �مل�ص��نني �لذين تتجاوز �أعماره��م �ل�80 عاًما 
م��ا ف��وق معر�ص��ون خلطر �لوف��اة، حال �أ�ص��يبو� 
بالفريو���ض، و12 باملئ��ة مل��ن كان��ت �أعمارهم 70 
عاًم��ا فاأقل، م�ص��رًي� �إىل �أنه كلما ق��ل �لعمر تقل 

�إمكانية �لوفاة.
و�أو�ص��ح �أن ذوي �لأمر����ض �ملزمن��ة مثل �أمر��ض 
�لقلب و�ل�صغط و�ل�صكري و�لربو و�ل�صرطان هم 

�أي�صا �أكرث عر�صة خلطر �لوفاة، من �لفريو�ض.

�لرت�خ��ي وتاه��ل  ع��دم  �إىل  �ملناعم��ة،  ونب��ه 
�لتعليمات و�إثارة �لر�أي �لعام مبو��صيع قد تقلل 
من �ص��موده، ب��كل ما يتعل��ق بجائح��ة "كورونا"، 

وتد�عياتها �خلطرية على �ل�صحة.
ودع��ا �أ�ص��تاذ عل��م �جلر�ثي��م، كاف��ة �ملو�طن��ني 
وز�رة  م��ن  ين�ص��ر  م��ا  كل  متابع��ة  �ص��رورة  �إىل 
�ل�ص��حة حول م�ص��تجد�ت "كورون��ا"، و�لهتمام 
بالتعليم��ات �ل�ص��حية، موؤك��ًد� �أنه وفق �ل�ص��حة 
�لعاملي��ة �أن فريو���ض "كورون��ا" مل ي�ص��عف، ومل 

تتغري �صفاته تغيرًي� جذرًيا.
�جلدي��ر بذك��ره �أنه يف ع��ام 2019، بل��غ تعد�د 
257،151 ف��رًد� مب��ا  كب��ار �ل�ص��ن يف فل�ص��طني 
ن�ص��بته نح��و %5 م��ن �إجم��ايل �ل�ص��كان، بو�ق��ع 
%6 يف �ل�ص��فة  169،503 فرًد� ي�ص��كلون نحو 
�لغربي��ة، و87،648 ف��رًد� %4 يف قط��اع غ��زة 
�لبال��غ تع��د�د �ص��كانه �أك��رث م��ن مليوين ن�ص��مة، 

وفق تقرير جلهاز �لإح�صاء �لفل�صطيني.
�ملجتم��ع �لفل�ص��طيني يف قطاع غ��زة �أمام حتدي 
�لوعي وعدم م�صيعة �لوقت يف حماولة �لقتناع، 
فالكل �لفل�صطيني دون ��صتثناء يخ�صع للمعركة 
ذ�تها، وعلى �ل�ص��عب �لفل�ص��طيني كما �نت�ص��ر يف 
حروب ثاث ويف هجمات ل تعد ول حت�صى، ويف 
ح�صار ز�د عمره عن �أربعة ع�صر عامًا �أن ينت�صر 

على وباء ل يرى بالعني �ملجردة.

استهتار الشباب .. يهدد كبار السن واألطفال بشبح "كورونا"
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غزة- �لر�أي
ت�ص��اعد عدد حالت �لإ�ص��ابة يف مدينة 
�لقليل��ة  �لأي��ام  خ��ال  و�ص��مالها  غ��زة 
�ملا�ص��ية بالع�صر�ت، مل يكن بالأمر �ل�صهل 

على �أهلها.
تلك �حلالت فتحت �لباب من جديد على 
��ص��تهتار �لبع���ض يف �إج��ر�ء�ت �ل�ص��امة 
�لعامة و�لوقاي��ة، وحتى �لرت�خي بطرق 
تك��ر�ر  م��ن  بالرغ��م  �لازم��ة  �لوقاي��ة 
�لتحذي��ر م��ن جل��ان �لط��و�رئ و�جله��ات 
�حلكومية بخطورة �ل�صتهتار و�لرت�خي.

جن��وب مدين��ة غزة ب��د�أت �حلي��اة تعود 
�إج��ر�ء�ت  تخفي��ف  بع��د  ل�ص��و�حيها 
من��ع �لتج��و�ل نتيج��ة �لت��ز�م مو�طنيه��ا 
بالإج��ر�ء�ت �لوقائي��ة �لأم��ر �لذي دفع 
بفت��ح  ق��ر�ر  باتخ��اذ  �لط��و�رئ  بلج��ان 
�مل�ص��اجد با�ص��تثناء مدينة غزة و�ص��مالها 
مما ت�صبب بح�صرة يف قلوب �أهايل �ملناطق 

�ملوبوءة.
جلن��ة �لط��و�رئ �لعلي��ا مبحافظ��ة غ��زة، 
�أكدت �ليوم �ل�ص��بت، على �ص��رورة �لتز�م 
�ملو�طن��ني باإجر�ء�ت �ل�ص��امة و�لوقاية 
ب�ص��بب �لرتف��اع �لكبري باأعد�د �مل�ص��ابني 

بفريو�ض كورونا خال �ليومني �ملا�صيني.
وقال��ت جلنة �لط��و�رئ يف بيان �ص��حفي: 
"�أبناء �ص��عبنا �ل�صامد �ملعطاء يف �لقطاع 
وج��ه  عل��ى  غ��زة  وحمافظ��ة  عام��ًة، 
��دد جلن��ة �لط��و�رئ �لعليا  �خل�ص��و�ض تجُ
باملحافظ��ة �لتاأكي��د عل��ى �أن �لو�ص��ع م��ا 
ز�ل خط��ريً� يف ظل تف�ص��ي فريو�ض كورونا 

ب�صكل كبري خال �ليومني �ملا�صيني".
و�أو�ص��حت �للجن��ة �أن �ملحافظ��ة �ص��جلت 
يوم��ي �خلمي���ض و�جلمع��ة 137 �إ�ص��ابة 

�لإ�ص��ابات  �إجم��ايل  لريتف��ع  جدي��دة؛ 
�مل�صجلة يف �ملحافظة منذ تف�صي �لفريو�ض 
�أغ�ص��ط�ض  �آب/  �ص��هر  نهاي��ة  �لقط��اع  يف 

�ملا�صي �إىل 1700 �إ�صابة.
ونوه��ت ل�ص��رورة �لتز�م جمي��ع �ملو�طنني 
باإج��ر�ء�ت �ل�ص��امة و�لوقاي��ة، و�أهمه��ا 
�رتد�ء �لكمامة ب�ص��كل م�ص��تمر و�لتباعد 
�جل�ص��دي و�لنظافة �ل�صخ�صية �لد�ئمة، 
و�لتقيد بالتعليمات �ل�ص��ادرة عن �جلهات 
�ل�ص��حة  وز�رت��ي  يف  وخا�ص��ة  �ملخت�ص��ة 
تعليم��ات  ب��اأي  و�للت��ز�م  و�لد�خلي��ة، 

جديدة ت�صدر عنهم.
و�أك��دت �أن��ه و�ج��ب عل��ى �ص��كان �ملناط��ق 
و�لأحياء �مل�صنفة حمر�ء وموبوءة، عدم 
�خلروج من منازلهم �إل لل�صرورة �لق�صوى، 

حفاظا على �صامتهم و�صامة عو�ئلهم.
ودعت جلن��ة �لطو�رئ، لع��دم خروج كبار 
�ل�صن و�لأطفال من �ملنازل مطلقًا، حفاظًا 
على �ص��امتهم و�لتز�ما بتعليمات �جلهات 

�ملخت�صة.
وكم��ا دعت �للجن��ة، من جمي��ع �ملو�طنني 
خا�ص��ًة  �لجتماعي��ة  �لزي��ار�ت  وق��ف 
وموب��وءة،  حم��ر�ء  �مل�ص��نفة  للمناط��ق 
موؤك��دة �أن��ه عل��ى �جلمي��ع عن��د �لتحرك 
خ��ارج �لبي��وت و�لختاط م��ع �لآخرين 
�ل�ص��امة  باإج��ر�ء�ت  �للت��ز�م  �ص��رورة 

و�لوقاية.
و�ص��ّددت على �صرورة منع عقد �لتجمعات 
و�للق��اء�ت �لكبرية �أو �مل�ص��اركة فيها مثل 

�لعز�ء�ت وحفات �لأفر�ح وغريها".

موجة جديدة باالنتظار
بدوره؛ ح��ذر مدي��ر �لرعاي��ة �لأولية يف 

وز�رة �ل�ص��حة بغ��زة د. مدح��ت عبا���ض، 
�أن فريو���ض كورون��ا لي���ض بالأم��ر �لهزي��ل 
�ل�ص��تهتار  حال��ة  �أن  موؤك��د  �له��ني،  �أو 
�ل��ذي يعي�ص��ها جمتمعن��ا �ص��تنعك�ض عل��ى 

�ملو�طنني.
وق��ال "عبا���ض":" هن��اك حالة ��ص��تهتار 
وعدم �لتز�م كبري بال�ص��ارع �لغزي، ونحن 
بحاج��ة �إىل ت�ص��ديد �لإج��ر�ء�ت بح��ق 
�لغ��ري ملتزم��ني، و�إل �ص��نكون مقبلني على 

موجة كبرية وخطرية مع ف�صل �ل�صتاء".
و�أ�ص��ار �أن "�ج��ر�ء�ت �لتخفي��ف تتطل��ب 
مزيد من �لت�ص��ديد وحما�صبة �مل�صتهرتين 
بال�ص��ارع"، موؤكد �أن "عدم �للتز�م بلب�ض 
ينق��ل  �لجتماع��ي  و�لتباع��د  �لكمام��ة 

فريو�ض كورونا".
بيولوج��ي  فريو���ض  "كورون��ا  �أن  و�أو�ص��ح 
و�لعط�ص��ة  �لنف���ض  طري��ق  ع��ن  ينتق��ل 
و�ل�ص��طح �مللوث��ة و�لي��د �ذ� مل�ص��ت �لعني 
"�ملطل��وب  �أن  موؤك��د  و�لن��ف"،  و�لف��م 
تنظي��ف �لي��دي ب�ص��كل م�ص��تمر ولب���ض 

�لكمامة و�لتباعد �لجتماعي".
و�أك��د مدي��ر �لرعاي��ة �لأولي��ة يف وز�رة 
�للت��ز�م  يت��م  "مل  �إن  بغ��زة،  �ل�ص��حة 
�لكمام��ة  ولب���ض  �لتباع��د  باإج��ر�ء�ت 
مقبول��ني  فنح��ن  �ل�صخ�ص��ية  و�لنظاف��ة 
"�غ��اق  عل��ى كارث��ة كب��رية"، م�ص��ري �ن 
�مل�ص��اجد و�جلامع��ات و�ل�ص��و�ق لن تنفع 
ما مل يلتزم �ملو�طنني باإجر�ء�ت �ل�صامة 

و�لوقاية".
غ��ري  له��ا  ع��اج  ل  "كورون��ا  �أن  ولف��ت 
�جر�ء�ت �لوقاية"، م�صيف �أن "�لعامل مل 
ي�ص��تطيع مو�جه��ة �نت�ص��ار �جلائحة رغم 

كل �لمكانيات �ملتطورة".

و�ص��دد �أن "�مل�ص��ائلة �لقانوني��ة مطلوب��ة 
حلماية �ملجتمع من �نت�صار جائحة كورونا 
و�إلز�م �ملو�طنني على �للتز�م باإجر�ء�ت 

�لوقاية".

مسئولية الفرد
�لد�خلي��ة  وز�رة  با�ص��م  �ملتح��دث  ق��ال 
و�لأمن �لوطني يف غزة ، �إياد �لبزم، م�صاء 
�ليوم �ل�ص��بت، �إنه �ص��يتم �عتبارً� من هذه 
�لليل��ة �ص��يتم ت�ص��ديد �لإج��ر�ء�ت بح��ق 
�ملخالف��ني للتعليم��ات يف كاف��ة حمافظات 

قطاع غزة.
و�أ�ص��ار و�أ�ص��اف �لب��زم، يف كلم��ة ل��ه عرب 
�ص��فحته على "في�صبوك" حول �إجر�ء�ت 
مناط��ق  بع���ض  يف  �ملتخ��ذة  �لتخفي��ف 
"عن��و�ن  �أن  �إىل  �لقط��اع  وحمافظ��ات 
�ملرحلة �حلالية "م�صوؤولية �لفرد، )...( 
"نهيئ �أنف�صنا للتعامل مع مرحلة طويلة، 

لن تتوقف خال �أيام �أو �أ�صابيع".
وقال �إن هن��اك فهم خاطئ من قبل بع�ض 
�ملعل��ن  �لتخفي��ف  لإج��ر�ء�ت  �ملو�طن��ني 
عنها، و�ل�صلوك �ملتبع من قبلهم يف �لعودة 
للحياة ب�ص��كل طبيعي ينطلي على خطورة 

كبرية.
و�أ�ص��ار �إىل وجود فرق كب��ري بني تخفيف 
�إج��ر�ء�ت حظ��ر �لتج��و�ل وب��ني �لعودة 
للحي��اة �لطبيعي��ة، موؤك��ًد� ع��دم وج��ود 
�ملو�طن��ني  م��ن  كث��ري  قب��ل  م��ن  �لت��ز�م 
�أثن��اء  و�لوقاي��ة  �ل�ص��امة  باإج��ر�ء�ت 

حتركهم خال �لأيام �ملا�صية.
ون��وه �لبزم �إىل �أن �رت��د�ء �لكمامة يجب 
�أن يتحول �إىل �ص��لوك عام لدى �ملو�طنني 
عن��د �ل�ص��طر�ر للتح��رك، د�عًي��ا جميع 

�ملو�طن��ني لع��دم �لتحرك يف �ل�ص��و�رع �إل 
بحمل بطاقة �لهوية �ل�صخ�صية.

و�أك��د ب��اأن �إج��ر�ء�ت �لتخفي��ف ج��اءت 
يف ه��ذه �ملرحل��ة لن�ص��اعد �أبن��اء �ص��عبنا 
على تلبي��ة �حتياجاتهم �لأ�صا�ص��ية، لكن 
دون �أن تع��ود �لأم��ور للحي��اة �لطبيعي��ة، 
م�ص��دًد�، "�إذ� وجدن��ا �لأم��ور تتجه ملنحى 
�آخ��ر، ف�ص��يدفعنا ذلك لتخ��اذ �إجر�ء�ت 

�أخرى".
و�أ�صار �لبزم �إىل �أن وكيل وز�رة �لد�خلية 
�لل��و�ء توفيق �أبو نعيم عقد م�ص��اء �ليوم، 
�جتماع��ًا م��ع خلي��ة �لأزم��ة وحمافظ��ي 
�ل�ص��رطة يف �ملحافظات؛ لتقييم �لأو�صاع 
خ��ال  "��ص��تمعنا  م�ص��يًفا،  �مليد�ني��ة، 
ح��ول  خط��رية  ملاحظ��ات  �لجتم��اع 
�لتز�مه��م  وع��دم  �ملو�طن��ني،  ��ص��تهتار 
باإج��ر�ء�ت �لوقاي��ة". و�أك��د ب��اأن �للو�ء 
�أب��و نعي��م وّج��ه تعليم��ات م�ص��ددة لقادة 
باإل��ز�م  و�ل�ص��رطية  �لأمني��ة  �لأجه��زة 
�ملو�طنني باإجر�ء�ت �ل�ص��امة و�لوقاية، 
و�ص��نتخذ مزي��دً� م��ن �لإج��ر�ء�ت بح��ق 
�ملخالف��ني، لفًت��ا �إىل �أن �أك��رث م��ن ٨٨% 
م��ن �لإ�ص��ابات �مل�ص��جلة بالفريو���ض، ه��ي 
يف حمافظت��ي غ��زة و�ل�ص��مال، ولب��د �أن 
نتعامل بح�صا�ص��ية و�إدر�ك كامل خلطورة 

�ملرحلة. وفق قوله
وق��ال �لب��زم �إن �لل��و�ء �أب��و نعي��م وّج��ه 
تعليم��ات مبن��ع خ��روج �لأطفال دون �ص��ن 
�ل��� 16 من �ملنازل منعًا بات��ًا، د�عًيا �أولياء 
�لأمور للتع��اون يف تنفيذ هذه �لتعليمات. 
كم��ا وج��ه ن��د�ء ل��كل من بل��غ �ص��ن �ل� 60 
فم��ا فوق لع��دم �خلروج من �ملنازل ب�ص��كل 

مطلق؛ حفاظًا على حياتهم.

االستهتار والتراخي يضعفان جبهة غزة وشمالها ضد كورونا
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غزة- �لر�أي
يف ظ��ل ه��ذ� �لو�ص��ع �ل��ذي يقف 
عاج��ز�  من��ه،  ونح��ن  �لع��امل، 
�أم��ام  �ص��يء  ب��اأي  �لقي��ام  ع��ن 
�إج��ر�ء  فق��ط  غ��ري  »كورون��ا«، 
�لفحو�صات �ص��و�ء قبل �لإ�صابة 
�لإج��ر�ء�ت  تبق��ى  بعده��ا،  �أو 
�لوقائية و�للت��ز�م بها هي خري 
�ص��بيل للوقاي��ة م��ن تف�ص��ي هذ� 

�لفايرو�ض.
�لوقت �حلايل ويف ظل ما ي�صهده 
قطاع غزة من �رتفاع يف ت�صجيل 
�إ�ص��ابات بفايرو���ض كورونا نحن 
�أح��وج م��ا يك��ون حلال��ة �لوع��ي 
و�للت��ز�م  �ل�ص��تهتار  وع��دم 
�أم��ان  �ص��مام  ونك��ون  بالبي��ت 
وحاجز �ل�ص��د �لذي مينع تف�صى 

هذ� �لفريو�ض.
نا�ص��طون فل�ص��طينيون من قطاع 
غ��زة تفاعل��و�  م��ع و�ص��وم تدعو 
وع��دم  �لبي��وت،  يف  لالت��ز�م 
مغادرته��ا عق��ب �لإعان ر�ص��مًيا 
ع��ن �كت�ص��اف �إ�ص��ابات بفريو�ض 
�حلج��ر  مر�ك��ز  خ��ارج  كورون��ا 

م�صاء �أم�ض �لثنني.
وتع��ددت م�ص��اركات وتغري��د�ت 
�لتو��ص��ل  مو�ق��ع  نا�ص��طي 
و�ص��وم  عل��ى  �لجتماع��ي 
 " ن��ة ما �أ _ مك � لتز � # "
 " تك��م بيو _ � مو لتز � # " و
و"#خليك_بالبي��ت"، معربي��ن 
عن �لأو�صاع �لتي مير فيها قطاع 
غزة، فيما �أ�ص��دى �لبع�ض ن�صائح 
بعدم مغ��ادرة �لبيوت خال مدة 

�حلظر.
يف  �لبق��اء  �أن  �لنا�ص��طون  و�أك��د 
يحم��ي  �مل�ص��تطاع  ق��در  �ملن��زل 
خط��ر  م��ن  و�ملجتم��ع  �لأ�ص��رة 
�لعدوى بفريو�ض كورونا، خا�ص��ة 
�أن �لو�صائل �لتكنولوجية يف ظل 
ه��ذه �لظ��روف تع��د بدي��ًا �آمنًا 
و�لتو��ص��ل  �لعائلي��ة  للزي��ار�ت 

و�أد�ء �لعمل من �لبيت.
كما دعو� �إىل ت�صديد �لإجر�ء�ت 
و�للت��ز�م مبا ي�ص��در ع��ن جهات 
�لخت�صا�ض؛ بالإ�صافة �حلر�ض 
عل��ى �رت��د�ء �لكمام��ات وغ�ص��ل 
�ليدين و�لتعقيم وترك م�صافات 

�لخت��اط  �أن  �ص��يما  ل  �آمن��ة، 
باملجال�ض قد يكون بيئة مو�تية 

لنتقال �لعدوى.
"�لآن جد �جلد، �للتز�م و�جب 
�أخاقي ووطني، #�لزم_بيتك، 
غرد  عبارة  #خليك_بالبيت"، 
فيه��ا �لنا�ص��ط يا�ص��ر �لأغ��ا عرب 
موق��ع "توي��رت"، موؤك��ًد� خاله��ا 
�ل�ص��تهتار  مرحل��ة  م�ص��ي  عل��ى 
و�لأخذ بق�ص��ية فريو���ض كورونا 
عل��ى حمم��ل �مل��ز�ح، و�أ�ص��اف يف 
"�أخربوه��م  �أخ��رى،  تغري��دة 
ب��اأّن �ملعركة ه��ي معركة وعي ل 
�أ�صلحة، معركة دفاع ل مو�جهة، 

معركة �صرب ل تهور".
�هلل  عب��د  �لنا�ص��ط  وع��رب  كم��ا 
م��ن  تفاوؤل��ه  ع��دم  ع��ن  عي�ص��ى 
�لتز�م �لفل�ص��طينيني باإجر�ء�ت 
حظ��ر �لتجول و�حلج��ر �ملنزيل 
دلا على ر�أيه مب�ص��اهد  �ملوؤقت، مجُ
�أع��د�د  وت�ص��اعف  �لزدح��ام 
�لأوىل  �للحظ��ة  من��ذ  �لنا���ض 
�إث��ر  �لتج��ول  حظ��ر  لإع��ان 
�كت�ص��اف ح��الت كورون��ا خ��ارج 

دون  �ل�ص��حي،  �حلج��ر  مر�ك��ز 
�لوقاي��ة  باإج��ر�ء�ت  �للت��ز�م 
م��ن لب���ض كمام��ة، وتباع��د، م��ا 
ق��د يزي��د �لإ�ص��ابات بفايرو�ض 

كورنا.

واجب شرعي
بدوره��ا؛ �أك��دت وز�رة �لأوق��اف 
و�ل�ص��وؤون �لديني��ة �أن �للت��ز�م 
�ل�ص��ادرة  �لوقائي��ة  بالق��ر�ر�ت 
عن جهات �لخت�صا�ض يعترب من 
�ل�ص��رور�ت �ل�ص��رعية �لو�جبة، 
م�ص��ددًة عل��ى �ص��رورة �للت��ز�م 
بالإج��ر�ء�ت �حلكومية �ملتعلقة 
بحظ��ر �لتجو�ل وع��دم �خلروج 
�ص��دور  ح��ني  �إىل  لل�ص��رورة  �إل 

موقف جديد. 
وقالت �لأوق��اف: "�إن �ملحافظة 
و�ج��ٌب  �لب�ص��رية  �لنف���ض  عل��ى 
�ص��رعٌي ل يج��وز �لتفري��ط فيه 
ذل��ت  بجُ ولذل��ك  �لتق�ص��ري،  �أو 
جهود كثرية يف �لفرتة �ل�ص��ابقة 
�لته��اون  خماط��ر  م��ن  للتوعي��ة 

م��ن  �لوقائي��ة  �لإج��ر�ء�ت  يف 
فايرو���ض كورون��ا قبل �كت�ص��افه 

د�خل �لقطاع".
�أم��ام  �لي��وم  "�إنن��ا  وتابع��ت: 
مرحل��ة جدي��دة بع��د �كت�ص��اف 
قط��اع  د�خ��ل  م�ص��ابة  ح��الت 
غزة، ت�ص��توجب �لتعامل �جلدي 
م��ع �لتعليمات �ل�ص��حية �ملتعلقة 
�لكمام��ات  و�رت��د�ء  بالتباع��د 
وعدم �مل�ص��افحة؛ لأن �لتق�ص��ري 
يزي��د  �أن  ميك��ن  �لإج��ر�ء�ت  يف 
من �نت�ص��ار �لفايرو���ض"، منوهًة 
�إىل �أن �ملق�ص��ر �لذي يت�ص��بب يف 

�نتقال �لعدوى �آثم �صرًعا.
�إىل  �ملو�طن��ني  �ل��وز�رة  ودع��ت 
بالأخ��اق  �لتحل��ي  �ص��رورة 
و�لقيم �لإ�صامية يف �لطمئنان 
لق��در �هلل، و�لأخ��ذ بالأ�ص��باب، 
�لأخب��ار،  ن�ص��ر  قب��ل  و�لتثب��ت 
�لإ�ص��اعات،  تناق��ل  وع��دم 
و�لتع��اون يف توفري �لحتياجات 
�لأ�صا�ص��ية من غ��ري هلع ول جزع 

ول �حتكار ول ��صتغال.

االلتزام باإلجراءات الوقائية.. حائط الصد لمنع تفشى كورونا
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�ل�ص��لطة  با�ص��م  �لإعام��ي  �لناط��ق  ك�ص��ف 
�لق�ص��ائية بغزة �إيهاب عرفات، �أنه مت �لف�صل 
يف 29 ق�صية قتل على م�صتوى قطاع غزة منذ 
مطلع �لعام �حلايل رغم ظروف جائحة كورونا 

وما �أعقبها من �إجر�ء�ت م�صددة.
وق��ال "عرف��ات:" تتوف��ر 10 �ح��كام �إع��د�م 
م��ن بينهم��ا ق�ص��ية مقت��ل  للتنفي��ذ،  جاه��زة 

�ل�صر�ف �أمني �صر�ب عام 2015".
وب��ني �أنه مت �لتف��اق مع �لنياب��ة �لعامة على 
ت�صريع تاأمني �ح�صار �ل�ص��هود يف �لق�صايا، ملنع 
�لدخ��ول يف د�ئ��رة �لتاأجي��ات �لغ��رية مربرة 
و�إعط��اء كفالة �ملتهم ح��ق �لدفاع دون �فر�ط 

وتفريط.
حماكم��ات  لإج��ر�ء  خط��و�ت  وج��ود  ولف��ت 
و�لتاأهي��ل  �لإ�ص��اح  مر�ك��ز  د�خ��ل  �ص��ريعة 
و�ملجل�ض �لأعلى للق�ص��اء قام بالإيعاز للهيئات 
�لق�ص��ائية بذلك لت�ص��ريع �ملحاكمات و�إ�ص��د�ر 

�لأحكام.
و�أ�ص��ار �أن هن��اك توجيه��ات ب��اأن ل يزيد عدد 
تاأجيل جل�ص��ات جر�ئم �لقتل عن مدة �أ�ص��بوع 
بالإ�ص��افة �يل زيادة عدد �ل�صاعات �لق�صائية 
�صمح بتجاوز �ل 5  �ملخ�ص�صة للجل�صات بحيث يجُ

�صاعات للجل�صة يف �ليوم �لو�حد.

القضاء: الفصل 
في 29 قضية 

قتل على مستوى 
قطاع غزة 

غزة- �لر�أي
يق��ع على د�ئرة �لأم��ن �خلا�ض �لدور 
�لرقاب��ي عل��ى عنا�ص��ر �ل�ص��رطة يف 
كاف��ة �ملحافظ��ات، كذل��ك م��ن �ص��من 
�صاحياته �إيقاع �لعقوبة وحما�صبة 
�ملخالفني لاإج��ر�ء�ت و�لتعليمات يف 
ظل خطة �لط��و�رئ ملو�جهة جائحة 

كورونا.
�أك��د �لعقيد �ص��امل �أب��و �ص��عادة نائب 
مدي��ر �إد�رة �لأم��ن �خلا���ض عل��ى �أن 
دور �لد�ئ��رة يف ظ��ل �جلائح��ة متثل 
يف متابع��ة �لتز�م عنا�ص��ر �ل�ص��رطة 
بالتعليم��ات �ل�ص��ادرة م��ن �لقيادة يف 
كافة �ملحافظات، و��صتقبال �ل�صكاوى 
�ملخالف��ني  �ل�ص��رطة  عنا�ص��ر  بح��ق 

ومتابعة ق�صاياهم.
و�أ�ص��ار �لعقي��د �أبو �ص��عادة �أنه خال 
�لأم��ن  طو�ق��م  ن�ص��ر  مت  �جلائح��ة 
�خلا�ض يف �مليد�ن ملتابعة مدى �لتز�م 
�أفر�د �ل�ص��رطة باإجر�ء�ت �ل�ص��امة 
و�لوقاي��ة، وج��رت زي��ار�ت وجولٍت 
رقابي��ة دوري��ة عل��ى �نت�ص��ار �لقو�ت 
يف جمي��ع �ملحافظات، وعلى �حلو�جز 
و�لنقاط �ل�ص��رطية ل�صمان �ل�صامة 

�لعامة . 
عل��ى  �ص��عادة  �أب��و  �لعقي��د  و�أك��د 

�ص��رورة �لتحل��ي بامل�ص��وؤولية �ملهنية 
باإج��ر�ء�ت  و�للت��ز�م  و�لوطني��ة، 
�لوقاي��ة و�ل�ص��امة للحد من �نت�ص��ار 

�لفريو�ض.

وق��ال �لعقي��د �أب��و �ص��عادة:" �إنن��ا يف 
د�ئ��رة �لأم��ن �خلا�ض نق��وم مبتابعة 
ونتخ��ذ  م�ص��تمر  ب�ص��كل  �ل�ص��كاوى 
�لازم��ة  �لقانوني��ة  �لإج��ر�ء�ت 

بح��ق �ملخالفني وتق��دمي �لتوجيهات 
تنفي��ذ  ومتابع��ة  و�لإر�ص��اد�ت 

�لعقوبات ".
و�ص��دد �لعقيد �أبو �صعادة �أن �ل�صرطة 

حتكمه��ا قو�ن��ني ت�ص��ري عل��ى جميع 
منت�ص��بي جه��از �ل�ص��رطة ول يوج��د 
�أحد فوق �لقانون فمن يخطاأ يحا�صب 

وفق �ملنظومة �ملعمول بها .
وب��ني �لعقي��د �أب��و �ص��عادة �أن هن��اك 
�أخطاء حتدث من منت�ص��بي �ل�صرطة 
وعل��ى قاعدة من يعم��ل يخطئ وهذ� 
ت��اوز�ت  يوج��د  �ن  طبيع��ي  �أم��ر 
ولك��ن يتم �لتعامل معها وفق �لأ�ص���ض 
و�لأنظم��ة �لقانوني��ة �ملتبع��ة وبناء 
على ذلك يتم حتديد �ألية �ملحا�ص��بة 

.
�ل�ص��رطة  مكات��ب  �أن  �إىل  ون��وه 
مفتوحة على مد�ر �ل�صاعة ل�صتقبال 
�ل�ص��كاوي و�ملاحظ��ات �لت��ي تخ���ض 
تاوز�ت عنا�ص��ر �ل�ص��رطة �صو�ء يف 

�مليد�ن �أو يف �ملقر�ت .
عنا�ص��ر  �ص��عادة  �أب��و  �لعقي��د  ودع��ا 
بالقو�ن��ني  �للت��ز�م  �إىل  �ل�ص��رطة 
وعدم تاوزها و �لتعامل مع �ملو�طنني 

ب�صكل يليق ب�صعبنا �ملعطاء .
ونا�ص��د �لعقي��د �أبو �ص��عادة �ملو�طنني 
و�لجه��زة  �ل�ص��رطة  م��ع  بالتع��اون 
�لأمنية يف تطبي��ق �لقانون ومر�عاة 
هذه �لظروف �ل�ص��تثنائية �لتي مير 

بها �بناء

"األمن الخاص" مراقبة لتجاوزات
 الشرطة بحق المواطنين وانصافهم


