
غزة- الراأي-اآالء النمر
�ش��هد قطاع غزة من��ذ بداية عام 2020 
العدي��د م��ن جرائ��م القت��ل الت��ي كان��ت 
خلفيته��ا خمتلفة، مما اأح��دث حالة من 
الت�ش��ا�ؤل لدى املجتمع عن اأ�شباب تزايد 

اجلرائم يف تلك الفرتة.
يف  العام��ة  �النياب��ة  الداخلي��ة  �زارة 
غ��زة اأكدت��ا اأن كافة اجلرائ��م اخلطرة 

�الت��ي مت�س الراأي الع��ام مرتكبيها �راء 
الق�شب��ان �يتم تقدميهم للمحاكمة اأمام 
الق�شاء لنيل العقوبات الرادعة بحقه.

انخفا�س �ا�شتقرار
النياب��ة العام��ة اأك��دت اأّن قط��اع غ��زة 
كان �ال زال م��ن اأكرث املناط��ق ا�شتقرارًا 
ارتف��اع  موؤ�ش��ر  لقيا���س  ا�شتن��ادًا  �اأمن��ًا 
�انخفا���س مع��دالت اجلرمي��ة مقارن��ة 

اإّن  كم��ا  العربي��ة،  �ال��د�ل  باالإقلي��م، 
اجلرمي��ة املنظم��ة �اجلرائ��م اخلطرية 

نادرة الوقوع. 
قال املتحدث الر�شمي با�شم النائب العام 
يف غ��زة امل�شت�ش��ار زياد النم��رة اإّن قطاع 
غزة يعت��ر من اأك��رث املناط��ق ا�شتقرارًا 
�انخفا�ش��ًا يف مع��دالت اجلرمي��ة عل��ى 
م�شتوى االإقليم �الع��امل العربي، كما اإّن 

مع��دالت اجلرمية تعتر �شمن معدالتها 
الطبيعية مقارنة باالأعوام املا�شية.

�اأف��اد النمرة اأنه �فق��ًا للتقارير الفنية 
املعدة باخل�شو�س، فاإن معدل امل�شاجرات 
احلا�شل��ة يف قطاع غ��زة انخف�س ب�شكل 

كبري خالل ال�شهر املا�شي. 
�ب��ن النم��رة اأن��ه عل��ى �شعي��د ق�شاي��ا 
القتل حتدي��دًا، بلغت الق�شاي��ا امل�شجلة 

من��ذ بداية الع��ام )14 ق�شية(، يف حن 
بلغت الق�شايا الواردة امل�شجلة ذات املدة 
العام املا�ش��ي )15 ق�شية(، يف انخفا�س 
طفيف له��ذا الع��ام. م�ش��ريا اإىل اأن هذه 
املوؤ�ش��رات تظهر ا�شتقرار بالن�شبة ملعدل 
اجلرمي��ة يف قط��اع غ��زة رغ��م ظ��ر�ف 

�االحت��الل  احل�ش��ار 
اأن   اإىل  �ن��وه  �غريه��ا. 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي
باأ�شت��ال  مزين��ة  خ�ش��راء  حديق��ة 
الزين��ة �ال�شب��ار، �زهور ملون��ة تعبق 
برائحته��ا الزكي��ة �اأ�شكاله��ا املتنوعة 
اأرج��اء املكان، �زا�ي��ة مرتبة للجلو�س 
تت�شل��ق  الت��ي  الطبيع��ة  اأح�ش��ان  يف 
عل��ى �شطح املن��زل، فت�شف��ي اأجواء من 
الراح��ة �الطاق��ة االإيجابي��ة �تبوح 

باحلياة.
�مع بداية احلجر املنزيل �يف حما�لة 
ال�شتغالل فرتة حظ��ر التجول، ان�شغل 
ال�شحف��ي فاي��ز اأي��وب ال�شي��خ، للتف��رغ 
لتزين حديقت��ه املتوا�شعة على �شطح 
"ال��ر�ف" ليهت��م مبزر�عات��ه،  منزل��ه 
�ال�شب��ار  الزين��ة  اأ�شج��ار  �خا�ش��ة 

�قوارير الزهور على اختالف األوانها.
�بالرغ��م م��ن اأن ال�شحف��ي ال�شي��خ، مل 
يحجر نف�شه ب�ش��كل مطلق، �خا�شة يف 
بداية اجلائحة، الرتباطه بعمل جلان 
بحك��م  الزراع��ة،  �زارة  يف  الط��وارئ 
من�شب��ه املل��ح لعمل��ه كمدي��ر للعالقات 

اقتن���س  اأن��ه  اإال  �االع��الم،  العام��ة 
منزل��ه،  داخ��ل  للعم��ل  االأي��ام  بع���س 
ب��ل �بع���س ال�شويع��ات خمتبئ��ًا داخل 
غابته ال�شغ��رية ليمار�س فيها هواياته 
الت��ي ي�شتمت��ع بالعناية به��ا �متابعتها 

�اجللو�س بقربها.
متع��ة كب��رية ي�شعر به��ا "ال�شي��خ" �هو 
يراقب من��و االأ�شتال �النباتات �يراها 
ر�ف  �ا�شف��ًا  ي��وم،  بع��د  يوم��ًا  تك��ر 
االأر���س،  "جنت��ه" عل��ى  باأن��ه  منزل��ه 
حي��ث يعتن��ي ب��ه ب�ش��كل �شب��ه يوم��ي، 
�ميار�س فيه هوايات��ه املتنوعة، �منها 
الزراعة �تربية نوع خا�س من الطيور 

"احل�شون".
 �يوؤكد يف حدي��ث ل�"الراأي"، اأنه يهوى 
الزراع��ة من��ذ طفولت��ه، حي��ث اعت��اد 
عل��ى الزراع��ة املح��د�دة، حت��ى قب��ل 
اأن��ه  الزراع��ة، �رغ��م  عمل��ه يف �زارة 
لي���س مهند�شا �خب��ريا زراعي��ا، اإال اأنه 
اطالع��ه �احتكاكه املي��داين مع زمالء 
عمل��ه اأك�شبه بع���س االأم��ور الفنية يف 

ال�شي��خ من��زل ذ�  الزراع��ة.  �ميتل��ك 
�شط��ح �شغري، جعل��ه يفك��ر يف ا�شتغالل 
كل مرتا فيه للزراعة، فبداأ بجلب اأنواع 
خمتلف��ة م��ن اأ�شت��ال الزين��ة �الزهور 
�ال�شب��ار، �يق��وم بزراعته��ا يف قوا�ير 
�شغ��رية �ينميه��ا يف ترب��ة خملوطة ما 
ب��ن طيني��ة �رملي��ة ��شناعي��ة، فيما 
��شقايته��ا  ت�شميده��ا  عل��ى  يحاف��ظ 
ب�ش��كل منتظم حت��ى تد�م اأط��ول مدة 
ممكنة، فاأدخلت معها ال�شر�ر اىل قلبه 

�اأ�شرته بجمالها �األوانها.
عل��ى  الكب��ري  الطل��ب  م��ن  �بالرغ��م 
املزر�ع��ات الت��ي يعتني به��ا ال�شيخ، اإال 
اأنه مل يفكر باملطلق يف بيعها، �اإمنا كان 

يف�شل اإهدائها الأقاربه �اأ�شدقائه. 
ا�شتغالل احلجر املنزيل عند ال�شحفي 
ال�شي��خ مل يتوق��ف عل��ى زراع��ة اأ�شتال 
الزين��ة فق��ط، فقد اأف��اد باأن��ه يحا�ل 
ب��ن ف��رتة �اأخ��رى للمب��ادرة بزراع��ة 
عينات الأ�شن��اف مو�شمية ي�شتفيد منها 
يف ا�شتخدامات منزله، �لكن على نطاق 

حم��د�د ��شيق ج��دا مث��ل )البند�رة، 
اجلرج��ري، البقد�ن���س، الفلفل، �بع�س 
النبات��ات الطبية �العطري��ة االأخرى 
مث��ل ال�شيح �الريح��ان �النعنع �اكليل 

اجلبل(.
�اىل جان��ب ذلك، قام بزراع��ة اأ�شجار 
مثم��رة يف �شنادي��ق كب��رية "برامي��ل"، 
الليم��ون  مث��ل  جنح��ت  م��ا  فمنه��ا 
�اجلواف��ة، �منه��ا م��ا مل تنج��ح مث��ل 
العن��ب �الت��ن، ب�شب��ب �شي��ق م�شاح��ة 
ع��دم  �بفع��ل  ناحي��ة،  م��ن  ال�شن��د�ق 
املبا�ش��رة  �الري��اح  لل�شقي��ع  حتمله��ا 
بحك��م ارتفاع �شطح منزل��ه، من ناحية 

اأخرى.
�عل��ى اإث��ر م��ا تتعر���س ل��ه مزر�عات 
ال�شيخ من رياح ��شقيع يف ف�شل ال�شتاء 
حتديدا يوؤدي اإىل تلفها، فقد بادر قبل 
اأي��ام اإىل اإن�شاء دفيئة زراعية �شغرية، 
اأج��واء  �اإ�شف��اء  ال�شت��اء  ال�شتقب��ال 
ح��رارة خمتلف��ة ت�شاعد عل��ى مناءها، 
�لتف��ادي االأج��واء الب��اردة، مو�شح��ا 

اأن��ه ا�شتغل احلجر املن��زيل للتفرغ اإىل 
رفع م�شتوى حماي��ة الر�ف "على �شكل 
ارابي�ش��ك باأخ�شاب امل�شاطي��ح، �اإعداد 
حماي��ة لرمي��ل �ش��واء املن��دي �خبيز 
ال�ش��اج، �ال��ذي ي�شتعمل��ه يف العزائ��م 

�املنا�شبات اخلا�شة.
منظ��ر جمايل مهي��ب على �شط��ح منزل 
ال�شي��خ، يطم��ح معه اإىل اقتن��اء معظم 
اأنواع اأ�شجار الزين��ة �ال�شبار، يف �قت 
اأ�  ال�ش��راء  يف  جه��دا  في��ه  يدخ��ر  ال 
الطل��ب م��ن املهتم��ن اأ� اله��واة اأمثاله، 
الأنواع جدي��دة �مميزة ميكنه اأن يقوم 
اأ�شت��ال منه��ا �تربيته��ا يف  با�شتن�ش��اخ 

حديقته املتوا�شعة.
�انت�ش��رت يف قطاع غزة خ��الل االآ�نة 
االآخ��رية، زراعة اأ�شطح املن��ازل، ب�شتى 
اأن��واع اخل�شر�ات �نبات��ات الزينة مبا 
"الزراع��ة احل�شرية"،  ُيعرف مب�شم��ى 
باأب�ش��ط االإمكاني��ات، �ذل��ك م��ن اأج��ل 
حتقي��ق م�ش��در غذائ��ي اآم��ن، �توف��ري 

م�شدر رزق للكثريين.

"الشيخ" يكسر رتابة "الحجر اإللزامي" بزراعة سطح منزله
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رام اهلل-الراأي
ال تكاد متر عدة اأ�شابيع حتى 
تتعر���س النا�شط��ة املقد�شية 
�ف��اء اأب��و جمع��ة )٥٢ عاما( 
من بل��دة الطور لالعتق��ال اأ� 
اال�شتدع��اء عل��ى ي��د �شرطة 
االحت��الل حت��ت ذرائ��ع عدة 

تلفقها لها.
االعتق��االت  ت��وايل  �لك��ن 
اأنهك��ت ال�شي��دة الت��ي �جدت 
اأمرا���س  م��ن  تع��اين  نف�شه��ا 
ع��دة بع��د كل م��ا م��رت ب��ه؛ 
حي��ث مل يعد ج�شدها يحتمل 
املزي��د م��ن الظلم ال��ذي قرره 
االحت��الل بحقه��ا ملج��رد اأنها 
فل�شطينية تعي�س يف القد�س.

ثالث م��رات تعر�ش��ت خاللها 
�فاء لالعتقال الفعلي ناهيك 
عن اال�شتدعاءات �الت�شييق، 
اقتح��ام  يت��م  م��رة  كل  �يف 
منزله��ا فج��رًا �اقتيادها اإىل 

مراك��ز التحقيق د�ن اأن تعلم 
ما ال�شبب اأ� املرر.

اإع��الم  مكت��ب  ل���  �تق��ول 
االأ�شرى اإنه��ا يف كل مرة كانت 
�شه��را  االعتق��ال  يف  متك��ث 
�هن��اك  التحقي��ق،  كام��ال يف 
يت��م  الت��ي  االأ�شالي��ب  تتن��وع 
ب��ن  م��ا  بحقه��ا  ا�شتخدامه��ا 

تعذيب نف�شي �حرمان.
�تو�ش��ح ب��اأن املحقق��ن كانوا 
�االأكل  الن��وم  م��ن  مينعونه��ا 
زنازي��ن  يف  �يحتجز�نه��ا 
الأدن��ى  تفتق��ر  انفرادي��ة 
كم��ا  االإن�شاني��ة؛  املقوم��ات 
مل يراع��وا حالته��ا ال�شحي��ة 
م��ن  يومي��ا  ينقلونه��ا  �كان��وا 
�شج��ن امل�شكوبي��ة اإىل �شج��ن 

ه�شار�ن ما اأرهقها ب�شدة.
به��ا  ت��ذرع  الت��ي  الته��م  اأم��ا 
االحت��الل فكان��ت التحري�س 
التوا�ش��ل  ��شائ��ل  ع��ر 

�تهدي��د  االجتماع��ي 
امل�شتوطنن خ��الل اقتحامهم 

للم�شجد االأق�شى املبارك.
ب��اأن كل  اأب��و جمع��ة  �توؤك��د 
تل��ك االعتق��االت �الظ��ر�ف 
ال�شيئ��ة الت��ي �شاحبته��ا م��ن 
التحقي��ق �االحتج��از  حي��ث 
ع��دة  باأمرا���س  له��ا  ت�شبب��ت 
مث��ل ال�شكري املزمن �اأمرا�س 
ال�شراي��ن  �ان�ش��داد  القل��ب 
�الت��ي اأجرت له��ا عملية قبل 
م�شتوي��ات  اأن  كم��ا  عام��ن، 
الكولي�شرت�ل لديها مرتفعة.

تعر�ش��ت  �ت�شي��ف:" كذل��ك 
لعملي��ة ده�س م��ن م�شتوطنة 
امل��كان؛  م��ن  هارب��ة  ف��رت 
�اأ�شب��ت يومها بجر�ح �ك�شور 
يف ذراع��ّي �خ�شع��ت لعمليات 
�براغ��ي  بالت��ن  تركي��ب 
�ل��وح فيه��ا". عقوب��ات ع��دة 
االحت��الل  يفر�شه��ا  كان 

االإف��راج  بع��د  ال�شي��دة  عل��ى 
عنه��ا ما ب��ن احلب���س املنزيل 
�الغرام��ات  �الكف��االت 
�لك��ن  املحاكم��ات،  �تاأجي��ل 
العقوب��ة االأخ��رية كان��ت م��ا 

ت�شمى بخدمة املجتمع.
�تو�ش��ح �ف��اء ب��اأن االعتقال 
االأخري لها كان يف عام ٢٠١٨، 
�بعد التحقي��ق ملدة �شهر معها 
بكفال��ة  عنه��ا  االإف��راج  مت 
�عق��د �شل�شل��ة حماكم��ات لها 
ا�شتم��رت مل��دة ع��ام، ث��م قرر 
االحت��الل فر���س م��ا ت�شم��ى 
مل��دة  عليه��ا  املجتم��ع  خدم��ة 
م��ن  يومي��ا  اأ�شه��ر  ثماني��ة 
�شباح��ا  ال�شابع��ة  ال�شاع��ة 

�حتى الرابعة ع�شرا.
�لكن احلال��ة ال�شحية لوفاء 
ه��ذا؛  العم��ل  م��ن  متّكنه��ا  ال 
حت��ى منزلها مل تع��د ت�شتطع 
العم��ل فيه كما ال�شابق ب�شبب 

ما حلقها م��ن اأمرا�س �اإرهاق، 
اأبن��اء  اأربع��ة  لديه��ا  حي��ث 
يحتاجون للرعاية �املتابعة.

ه��ذه  فر���س  �ت�شي��ف:" 
اخلدم��ة عل��ي يف مرك��ز لكبار 
ال�ش��ن �ما ي�شاحبه��ا من عمل 
اإذاليل  من��ه  يري��د�ن  �ش��اق 
يعلم��ون  الأنه��م  �حتطيم��ي 
اأنن��ي ال اأمتكن م��ن القيام به، 
�نف�شيت��ي االآن متعب��ة ب�شبب 
كل ه��ذه ال�شغ��وط، حي��ث اأن 
االحتالل هو ال�شبب الرئي�شي 

يف كل ما اأعاين منه".
تعر�ش��وا  �ف��اء  اأبن��اء  حت��ى 
اأحده��م  �اأم�ش��ى  لالعتق��ال 
اأرب��ع �شنوات �ن�ش��ف �االآخر 
لتزي��د  �ن�ش��ف..  عام��ان 
عذاب��ات ه��ذه ال�شي��دة الت��ي 
لع�ش��رات  منوذج��ا  ت�ش��كل 
ي�شتهدفه��ن  مم��ن  املقد�شي��ات 

االحتالل بو�شائل خمتلفة.

وفاء أبو جمعة.. 
مقدسية نهشت االعتقاالت حياتها!
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غزة- الراأي-اأالء النمر
بلبا���س ي�شبه زي رج��ل الف�شاء، �لكن 
املهم��ة تتعل��ق ب�ش��كان كوك��ب االأر�س 
حتديدًا داخل نقطة جغرافية �شغرية 
تدعى "قطاع غ��زة"، املظهر اخلارجي 
لرجال "تق�ش��ي الوباء" بحد ذاته مل 
يك��ن �اردًا �شوى عر �شا�ش��ات التلفزة 
الت��ي نقلت اأحداث انت�شار �باء كور�نا 
حول العامل، حتى اأ�شبح االأمر �اقعيا 
هنا �اأ�شب��ح للجائحة رجاال يحا�لون 
ب��كل ما اأ�توا م��ن ق��وة �اإرادة لدفنه، 
فهم رج��ال النده��ة االأ�ىل عن��د اأ�ل 

ات�شال ا�شتغاثة.
ب��وزارة الداخلي��ة  املكت��ب االإعالم��ي 
�االأم��ن الوطن��ي، عر���س م�ش��اء اأم�س 
االإثن��ن، فيلًما ق�شرًيا للجهود الكبرية 
التي تبذلها اللجنة امل�شرتكة للتق�شي 
الوبائي بوزارت��ي ال�شحة �الداخلية، 
يف حما�شرة انت�ش��ار فري��س كور�نا يف 

غزة.
ق�ش��ري  فيل��م  الوبائ��ي"،  �"التق�ش��ي 
مدت��ه �شبع��ة دقائ��ق من اإنت��اج املكتب 
االإعالم��ي ل��وزارة الداخلي��ة، ُيلخ�س 
املراح��ل التي متر به��ا عملية التق�شي 

الوبائي.

مراحل التقصي
�ميّر عمل فرق التق�شي الوبائي بعدة 
ك�شوف��ات  ا�شت��الم  ت�شم��ل:  مراح��ل، 
احل��االت امل�شابة، �ح�ش��ر املخالطن، 
�نق��ل امل�شاب��ن، �اإعط��اء االإر�ش��ادات 
الالزم للمخالطن، ��شواًل اإىل اإ�شقاط 

املعلوم��ات �البيان��ات عل��ى اخلارط��ة 
اتخ��اذ  جله��ات  �رفعه��ا  الوبائي��ة، 

القرار.
حي��ة  م�شاه��د  الفيل��م  يت�شم��ن  كم��ا 
ُتعر���س الأ�ل م��رة م��ن داخ��ل الغرفة 
امل�شرتك��ة للتق�ش��ي الوبائ��ي بوزارتي 
جان��ب  اإىل  �ال�شح��ة،  الداخلي��ة 
م�شاهد من عمل تلك الفرق يف متابعة 
احل��االت امل�شاب��ة بالفري����س، �نقلها، 
�التوجيه��ات  التعليم��ات  �اإعطائه��ا 

الالزمة.
�ق��ال الدكت��ور هيث��م عم��ران، رئي�س 
فري��ق �زارة ال�شحة يف جلنة التق�شي 
ت�شكي��ل  اإن  الفيل��م؛  الوبائ��ي، خ��الل 
فري��ق التق�شي الوبائ��ي جاء م�شاحبًا 
النت�شار الوباء يف د�ل العامل يف مار�س 

املا�شي،
�اأ�ش��اف "عم��ران"، اإن الفريق يت�شكل 
م��ن جلان خمت�ش��ة مبكافح��ة العد�ى 
ب��وزارة ال�شحة، اإىل جان��ب فريق من 

�زارة الداخلية.
ب��د�ره ا�شتكم��ل املقدم اأ�ش��رف انطيز، 
رئي�س فري��ق �زارة الداخلية يف جلنة 
قائ��اًل:  احلدي��ث  الوبائ��ي  التق�ش��ي 
"ت�شكل��ت هذه اللجن��ة يف �شهر مار�س 
ظهور  حلن  مهامه��ا  �مار�ش��ت   ،2020
اأ�ىل ح��االت االإ�شاب��ة داخل املجتمع 
يف قطاع غزة يف منطقة املغازي، حيث 
ذه��ب فري��ق التق�ش��ي لتل��ك املنطق��ة 

�قام بد�ره".
�فيم��ا يتعلق بف��رق التق�ش��ي التابعة 
لوزارة ال�شحة؛ اأ��شح الدكتور عمران 

الغرف��ة  داخ��ل  التق�ش��ي  فري��ق  اأن 
ال�شح��ة  ل��وزارة  التابع��ة  امل�شرتك��ة 
مق�ش��م اإىل جمموع��ات، حي��ث تق��وم 
ك�ش��ف  با�شت��الم  االأ�ىل  املجموع��ة 
احل��االت امل�شابة م��ن املختر املركزي 
ب��وزارة ال�شح��ة من ث��م ت�شليم��ه اإىل 

فريق الداخلية.
من جهته لفت املق��دم "انطيز" اإىل اأن 
فري��ق الداخلية ينق�ش��م اإىل ق�شمن: 
الفري��ق  اأن  مبيًن��ا  �اإداري،  مي��داين 
الك�شوف��ات  باإر�ش��ال  يق��وم  االإداري 
اإىل التق�ش��ي الهاتفي ب��وزارة ال�شحة 
�التق�ش��ي املي��داين ب��وزارة الداخلية 
التخ��اذ االإجراءات الالزم��ة من قبل 

كل فريق.
اأم��ا الفري��ق املي��داين؛ ب��ّن "انطي��ز" 
اأن��ه يتكون م��ن عدة ف��رق موجودة يف 
املي��دان يف كاف��ة املحافظ��ات اخلم�س، 
مهمته��ا جم��ع املعلوم��ات �التق�شي عن 
له��ا،  �املخالط��ن  امل�شاب��ة،  احل��االت 
بهدف ال�شيط��رة على موج��ات انت�شار 

الفري��س.

جمع المعلومات
�ا�شتاأن��ف رئي�س فري��ق �زارة ال�شحة 
يف جلن��ة التق�ش��ي الوبائ��ي؛ حديث��ه 
قائ��اًل: "يقوم الفريق��ان بالتحقق من 
االأ�شم��اء �اأرقام البطاقات ال�شخ�شية 
�اجلوالت، من ثم يقوم فريق التق�شي 
ب��وزارة ال�شح��ة "املجموع��ة االأ�ىل" 
�اإبالغ��ه  امل�ش��اب  عل��ى  باالت�ش��ال 
بالنتيجة ��شوؤال��ه عن ��شعه ال�شحي 

لتحديد املكان املنا�شب لعزله".
�اأ�ش��ار اإىل اأن نق��ل امل�شابن اإىل مركز 
بح�ش��ب  املنا�ش��ب  ال�شح��ي  احلج��ر 
امل�شاب��ن،  �فئ��ات  االإ�شاب��ة  طبيع��ة 

�شواء اأفراد اأ� عائالت اأ� مر�شى.
�اأكم��ل املق��دم انطي��ز: "يت��م اإدخ��ال 
ه��ذه املعلوم��ات اإىل قاع��دة البيان��ات 
اخلا�شة ب��وزارة ال�شحة، حيث ي�شبح 
املطلوب��ة  املعلوم��ات  م��ن  ك��م  لدين��ا 

�الالزمة للتق�شي الوبائي".
�لف��ت رئي���س فري��ق �زارة الداخلي��ة 
بلجنة التق�شي الوبائي؛ اإىل اأن هناك 
فريق اآخر تابع لوزارة الداخلية يقوم 
بر�شم اخلارطة الوبائية بحيث يحدد 
فيها اأ�شماء امل�شاب��ن، �م�شدر العد�ى 
ل��كل منطق��ة اأ� حمافظة عل��ى حدة، 
له��ذا  انت�ش��اًرا  الب��وؤر  اأك��رث  لتحدي��د 

املر�س.
م��ن جهته، اأ�شاف الطبي��ب "عمران": 
احلال��ة  �شك��ن  م��كان  حتدي��د  "يت��م 
امل�شاب��ة، �ر�ش��م اخلريط��ة الوبائية، 
��شل�شل��ة العد�ى؛ لنتمك��ن من حتديد 
م�ش��در الع��د�ى االأ�شا�ش��ي، �ت�شل�شلها، 
موج��ة  عل��ى  ال�شيط��رة  ث��م  �م��ن 

االنت�شار".
�ن��وه اإىل اأن هن��اك جمموع��ة اأخرى 
م��ن فري��ق التق�ش��ي مهمته��ا االت�شال 
بوح��دة االإ�شع��اف �الط��وارئ ب��وزارة 
ال�شح��ة �التن�شيق معه��ا لنقل امل�شاب 

اإىل املكان املخ�ش�س له يف العزل.
اتخاذ القرارات

املي��داين  التق�ش��ي  اأن فري��ق  �اأ��ش��ح 

يقوم ب�شح��ب العين��ات الع�شوائية من 
جمي��ع املناطق �املحافظ��ات؛ لتحديد 
م��دى انت�ش��ار الوب��اء ب��ن املواطن��ن، 

�اتخاذ ما يلزم من اإجراءات.
�تاب��ع املق��دم "انطيز": "بع��د انتهاء 
عمل الفريق االإداري، يتم رفع تقارير 
اإح�شائية، �اإدارية للجنة اإدارة اأزمة 

كور�نا يف �زارة الداخلية".
�اأك��د "انطي��ز" اأن تل��ك االإج��راءات 
املناط��ق  اأك��رث  حتدي��د  يف  ُت�شاه��م 
خط��ورة �انت�ش��اًرا للع��د�ى، �حتدي��د 
االإجراءات املنا�شب��ة �م�شاعدة �شانع 
القرار يف اتخ��اذ االإجراءات املنا�شبة 
لتل��ك املناطق م��ن حي��ث التخفيف اأ� 

الت�شديد.

إحصاءات
تلق��ت  فق��د  االإح�ش��اءات،  �بح�ش��ب 
ف��رق التق�شي الوبائ��ي قرابة 5 اآالف 
له��م  ات�ش��ال م��ن مواطن��ن، �قّدم��ت 

اال�شت�شارات �التوجيهات الالزمة.
كم��ا اأج��رت ف��رق التق�ش��ي يف كّل م��ن 
 479 �ال�شح��ة  الداخلي��ة  �زارت��ي 
جول��ة ميداني��ة يف كاف��ة حمافظ��ات 
القطاع، �اأخذت م�شحات ع�شوائية من 

مواطنًا.  520� األف   74
�بلغ ع��دد االإ�شاب��ات بالفري��س التي 
تعامل��ت معه��ا ف��رق التق�ش��ي الوبائي 
اآالف   4 املا�ش��ي،  اأغ�شط���س   24 من��ذ 
�102 اإ�شاب��ة، مت التعامل معها �نقلها 
ملراك��ز احلج��ر �الع��زل ال�شح��ي �فق 

الر�توكول ال�شحي املعتمد.

التقصي الوبائي.. إنذار مبكر للكشف عن إصابات كورونا
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غزة- الراأي
قررت ال�شلط��ات احلكومية يف قطاع غزة 
اإعادة فتح املطاعم بعد اإغالقها الأ�شابيع، 
ب�شبب االجراءات االحرتازية من انت�شار 

فري��س "كور�نا".
قالت خلية اإدارة اأزمة "كور�نا" يف �زارة 
الداخلي��ة �االأم��ن الوطني، االأح��د، اإنها 
عق��دت اجتماعًا مع الهيئ��ة الفل�شطينية 
للمطاعم �الفنادق �اخلدمات ال�شياحية 
يف قط��اع غزة؛ ملناق�ش��ة اآليات �ترتيبات 
�شواب��ط  �ف��ق  املطاع��م  ت�شغي��ل  اإع��ادة 

الوقاية �ال�شالمة ملواجهة الفري��س.
ال��ذي  االجتم��اع،  ح�ش��ر  اأن��ه  �ذك��رت 
ُعق��د يف مق��ر العملي��ات املركزي��ة بوزارة 
الداخلي��ة، كل م��ن العميد فاي��ق املبحوح 
رئي�س خلية االأزم��ة، �عدد من اأع�شائها، 
اإىل جان��ب رئي���س الهيئ��ة ال�شي��د عب��ده 

غنيم، �عدد من اأع�شائها.
اإع��ادة  عل��ى  االتف��اق  مت  اأن��ه  �اأعلن��ت 
م��ن  اعتب��ارًا  الك��رى  املطاع��م  ت�شغي��ل 
اأم���س االأح��د 11 اأكتوب��ر 2020، �ف��ق 
بر�توك��ول �شحي ُم�ش��دد، �بعد ا�شتكمال 
داخ��ل  �ال�شالم��ة  الوقاي��ة  اإج��راءات 

املطاعم.
�اأ��شح��ت اأن��ه مت التاأكيد عل��ى اأن يكون 
فتح املطاعم يومي��ًا يف الفرتة التي ي�شمح 
النه��ار،  �شاع��ات  خ��الل  باحلرك��ة  به��ا 
�االلت��زام باالإغالق التام خ��الل �شاعات 
حظر التجوال اليومي من ال�شاعة 8:00 

م�شاء �حتى 7:00 �شباحًا.
ب��د�ره، اأك��د العمي��د فايق املبح��وح، على 
الت�ش��دي  امل�ش��رتك يف  التع��ا�ن  �ش��ر�رة 

للوب��اء �من��ع تف�شي��ه داخ��ل املجتمع من 
جانب، �مراعاة �شري العجلة االقت�شادية 
�عدم تعطيل القطاع التجاري �ال�شياحي 

من جانب اآخر.
�ش��ر�رة  اإىل  "املبح��وح"  العمي��د  �لف��ت 
االلتزام الكامل من قبل اأ�شحاب املطاعم 
بالتعليمات الت��ي تقرها �زارتا الداخلية 
"مباح��ث  دائ��رة  اأن  موؤك��دًا  �ال�شح��ة، 

كور�نا" �شتقوم بد�رها يف متابعة ذلك.
��شّدد على اأنه �شيت��م حما�شبة املخالفن 
�اإحالته��م اإىل النياب��ة العام��ة؛ التخاذ 

االإجراءات القانونية بح�شب االأ�شول.
التواف��ق عل��ى توقي��ع تعه��دات  كم��ا مت 
املطاع��م  اأ�شح��اب  بالت��زام  خا�ش��ة 
املطاع��م،  عم��ل  �اآلي��ة  بر�توك��ول 
�زارت��ي  قب��ل  م��ن  اعتم��اده  مت  �ال��ذي 
مق��ر  يف  �ذل��ك  �الداخلي��ة،  ال�شح��ة 
الهيئ��ة الفل�شطينية للمطاع��م �الفنادق 
�اخلدمات ال�شياحية بح�شور �شباط من 

مباحث كور�نا.
�لف��ت العمي��د املبح��وح اأن��ه �شيت��م اأخ��ذ 
م�شح��ات فح���س PCR لفري����س كور�نا 
م��ن جمي��ع العامل��ن �مقدم��ي اخلدم��ات 
داخل املطاعم �فق االآلية املتبعة؛ �ذلك 

ل�شمان ال�شالمة العامة.

االلتزام المطلق
بد�ره، اأكد رئي�س �اأع�شاء هيئة املطاعم 
�الفن��ادق حر�شه��م عل��ى االلت��زام التام 
الفت��ن  �ال�شالم��ة؛  الوقاي��ة  ب�شواب��ط 
اإىل اأن �شالم��ة املواطن��ن �احلفاظ على 

حياتهم هما االعتبار االأ�ل.

املطاع��م  اأ�شح��اب  هيئ��ة  رئي���س  �ق��ال 
اأب��و ح�ش��رية  �الفن��ادق يف غ��زة �ش��الح 
اأ�ش��درت  الوطن��ي  االقت�ش��اد  "�زارة  اإن 
ق��رارا باإعادة فتح املطاعم يف القطاع، مع 
التزامها الكامل باالإجراءات االحرتازية 

�الوقائية ملواجهة فري��س كور�نا".
�اأ��ش��ح اأبو ح�ش��رية اأن الق��رار "يعيد ما 
يزي��د ع��ن 8 اآالف عام��ل الأعماله��م التي 
ال يجي��د�ن غريه��ا، بعد الب��دء بعمليات 

الت�شغيل �ا�شتقبال الزبائن".
"اتخ��ذت  �ذك��ر ، اأن ال�شلط��ات يف غ��زة 
املن�ش��اآت  داخ��ل  العم��ل  بع��ودة  ق��رارا 
االلت��زام  م��ع  )كاملطاع��م(  ال�شياحي��ة 
�االحرتازي��ة  الوقائي��ة  باالإج��راءات 

ملواجهة كور�نا".
ال��ذي  الق��رار  اأن  اأب��و ح�ش��رية  �اأ�ش��اف 
يدخ��ل حي��ز التنفي��ذ بتاريخ��ه، "ينب��ع 
م��ن احلر�س الكب��ري ل��دى امل�شوؤ�لن، على 
يف  االقت�ش��اد  عجل��ة  د�ران  ا�شتم��رار 
غ��زة، �دعم �اإ�شناد بق��اء عمل موؤ�ش�شات 
��ش��ركات القط��اع ال�شياح��ي، �احلف��اظ 
اأن  اإىل  الفت��ًا  الت�شغيل��ي"،  د�ره��ا  عل��ى 
الق��رار "ال ي�شري حت��ى االآن على �شاالت 

االأفراح".

تعزيز لإلجراءات
املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي اأ�ش��در بيانا 
تو�شيحي��ا ح��ول تعمي��م �زارة االقت�شاد 

الوطني ب�شاأن املطاعم يف قطاع غزة.
ه��و  تعميم��ه  مت  "م��ا  اإن  املكت��ب  �ق��ال 
اإج��راءات �شحية �قائية ج��رى اإقرارها 
التداب��ري  �شم��ن  ال�شح��ة  �زارة  م��ن 

االحرتازي��ة املقرة حكومًي��ا، �قد �زعت 
على كاف��ة املن�شاآت التجاري��ة التي تقدم 
خدم��ات للجمه��ور مثل البن��وك �املوالت 

�املراكز التجارية �املخابز �غريها".
يف  تغ��رًيا  يعن��ي  ال  "التعمي��م  اأن  �ذك��ر 
الو�شع القائ��م، �اإمنا تعزيزا لالإجراءات 
ال�شحي��ة املتبع��ة يف االأماك��ن �املطاع��م 

العاملة اأ�شال".
�اأ�ش��ار املكت��ب اإىل اأن "اآلي��ات التعامل مع 
االأماكن الت��ي ت�شهد ازدحام��ات �تواجد 
املواطن��ن مث��ل املطاعم �غريه��ا ال تزال 
قائمة كما هي حتى اللحظة، �هي تندرج 
يف �شي��اق االإج��راءات احلكومية املتخذة 

�شابقا مبنع التجمعات".
�كان��ت �زارة االقت�ش��اد الوطني يف غزة 
ق��د ق��ررت اعتم��اد �تعميم االإج��راءات 
�ال�شواب��ط الوقائي��ة الالزم��ة اخلا�شة 
االإج��راءات  �شم��ن  �ذل��ك  باملطاع��م، 

احلكومية ملواجهة "كور�نا".
�دعت ال��وزارة جمي��ع املطاع��م لاللتزام 
به��ذه االإج��راءات، موؤكدة اأنه��ا �شرتاقب 
�تتاب��ع تنفي��ذ ذل��ك م��ن خ��الل جه��ات 
االإج��راءات  ��شتتخ��ذ  االخت�شا���س، 
القانوني��ة بح��ق املخالفن، �منه��ا اإغالق 

املطاعم �االأماكن املخالفة.
��شددت على اأنها �شتقوم بدرا�شة �تقييم 
م��ا  �تتخ��ذ  ب��اأ�ل،  اأ�اًل  م�شتج��دات  اأي 
ا عل��ى �شالمة  يل��زم م��ن اإج��راءات حر�شً

املواطنن.

قرار صائب
مدير مطع��م »بامل��ريا« معتز عب��د�، قرار 

�زارة الداخلي��ة �ال�شحة افتتاح �شاالت 
املطاع��م �ا�شتئن��اف عمله��ا م��ن جدي��د، 
�ي�ش��ب  �ال�شائ��ب،  ال�شلي��م  بالق��رار 
بامل�شلحة العام��ة �العّمال الذين يعملون 

بالقطاع ال�شياحي.
�اأكد عب��ده اأن االإغ��الق اجلزئي ملطعمه 
فادح��ة  خ�شائ��ر  �العامل��ن  ب��ه  اأحل��ق 
قائ��ال:" كل �ش��يء يه��ون يف �شبي��ل �شحة 

النا�س".
م��ن  اأن��ه ��شلته��م تعميم��ات  اإىل  �اأ�ش��ار 
باتب��اع  �الداخلي��ة  ال�شح��ة  �زارت��ي 
اج��راءات الوقاي��ة منه��ا ��ش��ع معّقمات 
للزبائ��ن �املوظف��ن �ارت��داء الكمام��ات 

�القفازات، �التباعد بن الطا�الت.
�يعم��ل يف مطعم باملريا قبيل اأزمة كور�نا 
�ق��رار  الط��وارئ  بع��د  لك��ن  70عام��اًل، 
االغ��الق مت ت�شريح 55عام��ال، فيما بقي 
15 عام��ال يعملون ب�شكل جزئي لتقدمي 
الوجب��ات ال�شريعة للزبائن �املحجورين، 

�فق عبد�.
ملطعم��ه  الت�شغيلي��ة  امل�شاري��ف  �يق��در 
خ��الل ال�شاع��ة الواح��دة 300 �شيكل اإن 
اأم مغلق��ا، ج��راء خدم��ات  كان مفتوح��ا 
الكهرب��اء �املي��اه �النظاف��ة �م�شر�فات 
بع�س العاملن الذين ال يزالون على راأ�س 

عملهم.
�بح�شب خراء يف االقت�شاد الفل�شطيني 
فاإنه يوج��د يف قطاع غزة نحو 200 األف 
عاط��ل ع��ن العم��ل، اأ�شيف اإليه��م موؤخًرا 
األ��ف عامل كان��وا يعملون بقطاعات   20
خا�ش��ة ت�ش��رر�ا ج��راء �ب��اء كور�نا من 

بينهم 6 اآالف عامل يف قطاع ال�شياحة.

مطاعم غزة تعود للعمل وتروي ظمأ عمالها
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غزة- الراأي
تعي���س مطاع��م قط��اع غ��زة، حالة 
م��ن الركود اإث��ر االإغ��الق املفر��س 
عليها، ب�شبب تف�شي فري��س كور�نا، 
�بينم��ا خفف��ت بع���س القي��ود على 
مرافق معينة، بقيت املطاعم تراكم 

خ�شائرها.
كور�ن��ا  فري����س  �ب��اء  �ت�شب��ب 
ب�شل��ل   )-19 )كوفي��د  امل�شتج��د 
ال�شياح��ي يف قط��اع  كام��ل للقط��اع 
غ��زة، ال��ذي كان يع��اين اأ�ش��اًل م��ن 
حال��ة رك��ود ح��ادة ب�شب��ب احل�شار 
االإ�شرائيلي �االنق�شام الفل�شطيني.

للمطاع��م  الفل�شطيني��ة  الهيئ��ة 
تفاهم��ات  ع��ن  اأعلن��ت  �الفن��ادق 
ب��وزارة  االأزم��ة  اإدارة  خلي��ة  م��ع 
)كور�ن��ا(،  �مباح��ث  الداخلي��ة، 
تق�ش��ي بالتع��ا�ن امل�شتم��ر �العم��ل 
امل�شرتك للتطبي��ق ال�شامل �الدقيق 
�االإج��راءات  التعليم��ات  ملختل��ف 
الوقائي��ة، يف ظل التوقع��ات بعودة 
�فق��ا  للعم��ل،  ال�شياح��ي  القط��اع 
ال�شح��ة  �زارة  لر�توك��والت 

الفل�شطينية.
لق��اء جم��ع جمل���س  ج��اء ذل��ك يف 
اإدارة الهيئ��ة �العميد فايق املبحوح 
مدي��ر عام جه��از العمليات املركزية 
�رئي�س خلي��ه اإدارة االزم��ة بوزارة 
الداخلي��ة �االأم��ن الوطني �العقيد 

ريا�س القا�شي نائ��ب مدير املباحث 
�مدي��ر مباح��ت )كور�ن��ا(، �املقدم 
اإدارة  مدي��ر  القم�ش��ان  اأب��و  دي��ب 
التحك��م �ال�شيط��رة �ع�ش��و جلن��ة 

)كور�نا(.
�اأك��د العمي��د فايق املبح��وح، خالل 
اللق��اء عل��ى اأن اجله��ود احلكومي��ة 
الت��ي بذلت �ال زال��ت تبذل، مل تكن 
لتنجح لوال تظافر اجلهود ال�شعبية 
�تع��ا�ن  املجتمعي��ة  �املوؤ�ش�ش��ات 

خمتلف القطاعات االقت�شادية.
��ش��دد العميد املبح��وح على �شر�رة 
�تكاث��ف  التع��ا�ن  م�شت��وى  رف��ع 
مرحل��ة  اىل  للو�ش��ول  اجله��ود 
م��ن  للمجتم��ع  ال�شامل��ة  احلماي��ة 
فري����س )كور�ن��ا(، موؤك��دا عل��ى ان 
اأي مواجه��ة م��ع ه��ذه اجلائح��ة ال 
ميك��ن ان تنجح د�ن العمل �التعا�ن 
امل�ش��رتك ب��ن املوؤ�ش�ش��ات احلكومية 
اخلا���س  القط��اع  �موؤ�ش�ش��ات 

�االأهلية.
�اأ�ش��اد رئي���س الهيئة عب��د� غنيم، 
اجلب��ارة  �اجله��ود  الكب��ري  بال��د�ر 
قب��ل  م��ن  زال��ت،  �ال  بذل��ت  الت��ي 
طواق��م �اإدارة خلي��ة اإدارة االزمة 
ب��وزارة الداخلي��ة، �قي��ادة مباحث 
)كور�ن��ا(، ملواجه��ة تف�ش��ي الوب��اء 
يف غزة، م�شددا على ان هذه اجلهود 
منع��ت تف�ش��ي الفاير��س مل��دة زادت 

عن �شتة اأ�شهر.
��شك��رت اإمي��ان ع��واد نائ��ب رئي���س 
�جلن��ة  الداخلي��ة  �زارة  الهيئ��ة، 
اإدارة االزم��ة �اإدارة جه��از مباح��ث 
)كور�ن��ا(، على املجه��ودات الكبرية 
دخ��ول  لتاأخ��ري  بذلوه��ا  الت��ي 
الفري����س باملرحل��ة االأ�يل لقط��اع 
غ��زة، مثمن��ة االج��راءات املتبع��ة 
املرحل��ة  يف  االنت�ش��ار  م��ن  للح��د 
الثانية خا�شه بع��د ا�شابه اكرت من 

االأمن. اأجهزة  من  عن�شر   200
�رحبت قي��ادة اإدارة خلي��ة االزمة 
باق��رتاح  )كور�ن��ا(،  �مباح��ث 
جمل���س اإدارة الهيئة، بت�شكيل جلنه 
م�شرتك��ه مع اللجنة االإدارية الأزمه 
)كور�ن��ا(، لرفع م�شت��وى اجلهوزية 
الت��ي ته��دف لتطبي��ق االج��راءات 
املن�ش��اآت  فت��ح  باإع��ادة  الكفيل��ة 
ال�شياحية، مع التاأكيد على اأن تكون 
املطاع��م مرجعي��ة معتم��دة  هيئ��ة 
ل��دى خمتل��ف االأجه��زة التنفيذية 
�العلي��ا ب��وزارة الداخلي��ة، ملعاجلة 
اأي ق�شية تخ���س تطبيق اإجراءات 

الواقية �احلماية للمجتمع.

خسائر فادحة
بد�ره��ا؛ قدرت الهيئة الفل�شطينية 
�اخلدم��ات  �الفن��ادق  للمطاع��م 
ال�شياحي��ة يف غ��زة، خ�شائ��ر قطاع 

الفن��ادق �ال�شياح��ة ب��� 91 ملي��ون 
د�الر خ��الل ال�شت��ة اأ�شه��ر املا�شية 
ب�شب��ب جائحة "كور�نا"، معلنة عن 

هذا القطاع باأنه "منكوب".
م��ن  اأك��رث  بع��د  الهيئ��ة:"  �قال��ت   
االإ�شرائيل��ي  احل�ش��ار  م��ن  عام��ا   14
�شت��ة  م��ن  اأك��رث  �م�ش��ي  �االنق�ش��ام، 
كور�ن��ا،  جائح��ة  اأزم��ة  عل��ى  �شه��ور 
اأ�شابت قط��اع ال�شياحة كارثة كبرية 
اأحلقت ب��ه الكثري م��ن اخل�شائر، التي 
ق��د تدمره نهائيا خالل �قت ق�شري".  
�بين��ت اأن ه��ذا القط��اع ميث��ل اأك��ر 
قط��اع اقت�ش��ادي يف بالدن��ا �تتجا�ز 
ا�شتثمارات��ه اأك��رث من ملي��ار د�الر يف 
اأكرث م��ن 500 من�شاأة �مرفق �شياحي 
�خدمات��ي، �ي�ّشغ��ل نح��و �شبعة اآالف 
اإنعا���س  يف  ��شاه��م  �عام��ل،  موظ��ف 
االقت�شاد الفل�شطيني �شنوات طويلة، 
�عمل عل��ى خلق فر�س عم��ل لالآالف 
م��ن ال�شب��اب يف مه��ن �ح��رف م�شاندة 
راقي��ة  �ش��ورًة  ق��دم  كم��ا  �موازي��ة، 
�منوذج��ا متقدما يف جم��ال اخلدمات 
ال�شياحية.  ��ش��ددت الهيئة اأن هذا 
القط��اع البالغ��ة خ�شائ��ره نحو 91 
ملي��ون د�الر خ��الل االأ�شه��ر ال�شتة 
املا�شي��ة، �رغ��م ذلك م��ا زال "يقف 
�املعيق��ات  التحدي��ات  يف �ج��ه كل 
الت��ي تعرت���س م�شريت��ه التنموي��ة، 
موؤك��دة عل��ى �ش��ر�رة الوق��وف اإىل 

جانب��ه �عدم ترك��ه يواجه م�شريه 
لوح��ده".  �طالبت الهيئ��ة اجلهات 
امل�شئول��ة يف قط��اع غ��زة �ال�شف��ة 
الغربية �املجتمع الد�يل، ب�"حتمل 
القط��اع  ه��ذا  الإنق��اذ  م�شوؤ�لياته��ا 
�الدم��ار،  االإفال���س  م��ن  املنك��وب 
الت�شهي��الت  تق��دمي  عل��ى  �العم��ل 
االقت�شادي��ة لهذا القط��اع املنكوب، 
�اإعف��اءه م��ن ال�شرائ��ب مل��دة ثالث 
العم��ل  اإىل  باالإ�شاف��ة  �شن��وات، 
على اإعف��اء املن�ش��اآت ال�شياحية من 
�شلط��ة  ل��دى  �املتاأخ��رات  الر�ش��وم 

االأرا�شي �البلديات". 
تق��دمي  �ش��ر�رة  عل��ى  ��ش��ددت 
من��ح  يف  تتمث��ل  بنكي��ه  ت�شهي��الت 
قر��س من د�ن فوائد �فرتة اإعفاء 
ال تق��ل ع��ن ث��الث �شن��وات، �ح��ل 
م�شكل��ة ال�شيكات املرجتع��ة �اإعادة 
جد�لته��ا، �تق��دمي الدع��م الفن��ي 
املراف��ق  الب��دء بتجهي��ز  اأج��ل  م��ن 
ال�شياحي��ة �العم��ل �شم��ن �ش��ر�ط 
�الوقاي��ة،  �ال�شالم��ة  ال�شح��ة 
�اإيجاد حلول للموظف��ن �العاملن 
ل�شم��ان  ال�شياحي��ة  اخلدم��ات  يف 
حقوقهم �كرامته��م �لقمة عي�شهم، 
�اخلط��ط  الرام��ج  خ��الل  م��ن 
�ال�شنادي��ق  �الد�لي��ة  احلكومي��ة 
لتعزي��ز  اإن�شا�ؤه��ا  مت  الت��ي  املالي��ة 

ال�شمود �مواجهة الوباء.

كورونا تصيب مطاعم غزة بالشلل
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املخج��ل  اال�شتهت��ار  حال��ة  اإن 
التي ت�شود �ش��وارع �اأحياء قطاع 
فاق��ت  البع���س  قب��ل  م��ن  غ��زة 
كل ��ش��ف مم��ا ين��ذر با�شتم��رار 
تف�شي فاير����س كور�نا �ت�شجيل 

اإ�شابات جديدة.
يف  ارتفاًع��ا  غ��زة  قط��اع  ��شه��د 
االإع��الن  بع��د  االإ�شاب��ات  ع��دد 
احلظ��ر،  حال��ة  تخفي��ف  ع��ن 
كخطوة اأ�ىل نحو العودة للحياة 

الطبيعية تدريجًيا.
قط��اع  يف  ال�شحي��ة  املنظوم��ة 
غزة، تواج��ه اأكر حت��ٍد لها منذ 
ب��دء احل�ش��ار االإ�شرائيل��ي عل��ى 
القطاع  خ�شو�ش��ًا يف ظّل ت�شاعد 
بفري����س  االإ�شاب��ات  اأع��داد 
يف  ال�ش��كاين  �التكّد���س  كور�ن��ا، 
البقع��ة اجلغرافية التي ال تزيد 
كيلوم��رتا   365 ع��ن  م�شاحته��ا 

مربعا.

بؤر جديدة
ال�شح��ة  �زارة  با�ش��م  املتح��دث 
�م��ن  اإن��ه  ق��ال  الق��درة  اأ�ش��رف 
خالل جهود التق�شي امل�شتمرة يف 
قطاع غزة مت اكت�شاف 8 اإ�شابات 
جدي��دة يف خمي��م الري��ج، الفتًا 
اأن خطورة ه��ذه االإ�شابات تكمن 
يف اأنها غري مرتبطة ببوؤر �شابقة.
ب��وؤر  اكت�ش��اف  اأن  الق��درة  �اأك��د 
الري��ج  خمي��م  يف  جدي��دة 

يتف�ش��ى  الزال  الوب��اء  اأن  يوؤك��د 
الوق��ت  م��ن  مزي��د  اإىل  �نحت��اج 
�اجله��د �التع��ا�ن املجتمع��ي من 
م�ش��ريًا  االنت�ش��ار،  تثبي��ط  اأج��ل 
التق�ش��ي  اج��راءات  لتكثي��ف 
��شحب العين��ات �تتبع اخلارطة 

الوبائية.
�ش��وء  عل��ى  بالق��ول:"  �تاب��ع 
نتائ��ج الفحو�ش��ات �شيت��م تقييم 
احلالة الوبائية يف خميم الريج 

�حتديد اخلطوة املقبلة".
الرتاخ��ي  حال��ة  اأن  ��ش��دد 
�اال�شتهت��ار باإج��راءات الوقاية 
زي��ادة  يف  رئي���س  �شب��ب  ه��و 
اال�شاب��ات �اإح��داث ب��وؤر تف�ش��ي 
جدي��دة، �ا�شف��ا �ع��ي �الت��زام 
املواطن��ن بال�شواب��ط ال�شحي��ة 
مواجه��ة  يف  احلرب��ة  راأ���س  ه��و 

اجلائحة.
�ن��وه اأنه �بق��در الت��زام اجلميع 
م��ا  بق��در  امل�شوؤ�لي��ة  �حتم��ل 
�شيكون املجتمع يف ماأمن من خطر 

هذا الوباء.

خدة غير متاحة
رئي���س جلن��ة الط��وارئ العليا يف 
مدينة غ��زة د. ماهر �شرة، قال 
اإن الق�ش��اء عل��ى فري����س كور�نا 
غري مت��اح حالي��ًا، م�ش��ريًا اإىل اأن 
د�اًل كث��رية حول الع��امل التزال 
عل��ى  �نعم��ل  الوب��اء،  تواج��ه 
خف�س �شرعة انت�شاره �ال�شيطرة 

على اآثاره يف املجتمع.
�اأ�ش��اف �ش��رة: "من��ذ اكت�ش��اف 
ح��االت م�شابة بفاير��س كور�نا 
داخل قطاع غزة، بداأ عمل جلان 
الطوارئ يف تنفي��ذ خططها التي 
ملواجه��ة  م�شبق��ًا  اعداده��ا  مت 

الوباء �احلد من انت�شاره".
�تابع، اأنه يوجد متابعة �قيا�س 
�يت��م  الوبائي��ة  احلال��ة  لواق��ع 
اتخاذ القرارات بناء على تقييم 
متوا�شل، معت��رًا اأنهم ا�شتطاعوا 
اللحظ��ة  "حت��ى  االأزم��ة  اإدارة 
ب�شورة جي��دة �حتقيق االأهداف 
الت��ي مت ��شعها م�شبقًا، من خالل 

ك�شر حلقات الوباء".
مواجه��ة  اإج��راءات  اأن  �لف��ت 
مناط��ق  ع��زل  م��ن  الفري����س 
�اإغ��الق �حظ��ر جت��وال �شاهمت 
يف احل��د من انت�شار الوباء بقطاع 
غ��زة، م�شيفًا اأنه يوج��د �شيطرة 
يف منحن��ى االإ�شاب��ة، �تخفي��ف 
�لي���س  مدر����س  االج��راءات 

ع�شوائي.
ظر�ف��ًا  تعي���س  غ��زة  اأن  �نب��ه 
�ا�شتثنائي��ة،  للغاي��ة  �شعب��ة 
بالتخفي��ف  "�نق��وم  متابع��ًا: 
بناء عل��ى تقييم م�شتم��ر يراعي 
احلالة املعي�شية �توفري متطلبات 
املواطن��ن �اأي�شا �شح��ة ��شالمة 
املجتم��ع، �مت اإعادة افتتاح اأغلب 
اأ�ش��واق مدينة غزة �فق �شوابط 

�اإجراءات �شحية ��قائية".

�اأكد على توا�شلهم الدائم مع كل 
مكونات املجتمع للتن�شيق �اتخاذ 
ق��رارات تالئ��م الواق��ع ال�شح��ي 
املعي�شي��ة  �الظ��ر�ف  باملناط��ق 
اإىل  اجلمي��ع  داعي��ًا  لل�ش��كان، 
حتمل امل�شوؤ�لية �عدم اال�شتهتار 

باإجراءات ال�شالمة.
الط��وارئ  جل��ان  اأن  اإىل،  �اأ�ش��ار 
�توجيهاته��ا  تعليماته��ا  ُت�ش��در 
م�ش��ددًا  �م�شتم��ر،  د�ري  ب�ش��كل 
املواطن��ن  اتب��اع  �ش��ر�رة  عل��ى 
مدر��ش��ة  تك��ن  الت��ي  للق��رارات 

�ت�شمن �شالمة املجتمع.

استهتار فعلي
ب��د�ره، يعل��ق د.رام��ي العبادل��ة 
مدي��ر مكافحة الع��د�ى يف �زارة 
بالق��ول:  ال�شح��ة بقط��اع غ��زة 
فعلي��ة  ا�شتهت��ار  حال��ة  "هن��اك 
م��ن قب��ل بع���س املواطن��ن غ��ري 
امل�شكل��ة،  حلقيق��ة  املدرك��ن 
ال�ش��وارع  يف  نلم�ش��ه  م��ا  �ه��ذا 
�املتاج��ر، �يف تعام��ل املواطن��ن 
م��ع االإج��راءات الوقائي��ة، رغم 
التوعي��ة  االإر�ش��ادات  ا�شتم��رار 

على كافة االأ�شعدة".
فك��رة  اأن  اإىل  العبادل��ة  �لف��ت 
فر���س غرام��ات عل��ى املواطن��ن 
�ال�شر�ط  لالإجراءات  املخالفن 
الوقائي��ة، كان��ت مطر�ح��ًة لكن 
مت ا�شتبعاده��ا ب�شب��ب الظ��ر�ف 
اال�شتثنائية لقطاع غزة، "�لهذه 

االأ�شباب االأمر منوط ب�شكل كبري 
با�شتم��رار الن�ش��رات االإر�شادي��ة 
الوق��ت  ذات  �يف  �التوعوي��ة، 
املتابع��ة احلثيثة ل�شم��ان التزاٍم 

اأكر من قبل املواطنن".
خم��ا�ف  اأن  العبادل��ة  �اأ��ش��ح 
�زارة ال�شح��ة االأك��ر، يكم��ن يف 
االإ�شاب��ات املتفرق��ة، �لي���س من 
ع��دد االإ�شابات الكثرية يف جتمٍع 

�شكنٍي �احد.
�اأ��ش��ح العبادلة اأن قرار العودة 
التدريجي��ة للتعاي���س ال منا���س 
املواطن��ن  م��ن  فالكث��ري  منه��ا، 
عل��ى  يعتا�ش��ون  غ��زة  قط��اع  يف 
العم��ل اليومي، "�لي���س باالإمكان 
يف  االإغ��الق  فر���س  ا�شتم��رار 
في��ه  ت�شتطي��ع  ال  ال��ذي  الوق��ت 
احتياج��ات  تغطي��ة  احلكوم��ة 
مردًف��اأ  منازله��م"،  يف  املواطن��ن 
بقوله: "اأكرث ما نحر�س عليه هو 
منع التجمعات �شواًء باالأفراح اأ� 
االأت��راح، �ا�شتم��رار فر�س حظر 

التجول ليال".
ا�شتم��رار  "م�شاأل��ة  �تاب��ع: 
االإغ��الق  فر���س  اأ�  التخفي��ف، 
يرتب��ط ب�ش��كل اأ�شا�ش��ي بالقدرة 
مل�شت�شف��ى  اال�شتيعابي��ة 
املتو�شط��ة  للح��االت  الوبائي��ات، 
ال��ذي  الوق��ت  فف��ي  �اخلط��رية، 
نلم���س في��ه اأن امل�شت�شف��ى مل يعد 
يتحمل احل��االت، �شنعود جمدًدا 

لفر�س االإغالق ال�شامل".

االستهتار والتراخي.. فاتورة مفتوحة تزيد من اإلصابات بكورونا
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غزة_ الراأي-اأالء النمر
�حده من يعرف ثمن اإ�شراره �عناده 
�ثبات��ه �مت�شك��ه ب�شبي��ل احلرية اأ� 
ال�شهادة، �هو اأقرب من الثانية يف كل 
حاالت��ه، لك��ن كّرته االأخ��رية داخل 
زنازي��ن ال�شجون اأب��ت الر�شوخ لالأمر 
الواقع ال��ذي يفر�شه االحتالل على 
كل م��ن اأراد، ه��ذه املرة مت��رد االأ�شري 
رغ��م  �شوت��ه  �اأطل��ق  �شعف��ه،  رغ��م 
اختناق��ه، �اأن��ذر املحتل رغ��م قيوده 

املثقلة باالأغالل.
من��ذ حلظة اعتقال ق��وات االحتالل 
االإ�شرائيل��ي االأ�ش��ري ماه��ر االأخر�س 
)49 عام��ًا( بع��د مداهم��ة منزله يف 
قري��ة �شيل��ة الظه��ر، جن��وب جنن، 
�شم��ايّل ال�شفة الغربي��ة يف فل�شطن 
مت��وز  يولي��و/   27 فج��ر  املحتل��ة، 
املا�ش��ي، �ه��و م�ش��رب ع��ن الطع��ام، 
�ميتنع ع��ن تنا�ل م��واد دعم البقاء 
حت��ى، احتجاج��ًا عل��ى انتزاع��ه من 
اأح�ش��ان عائلت��ه، التي مل يك��د يعود 
اإليها بعد �شل�شلة طويلة من الغيابات 
يف ال�شج��ون خالل ال�شن��وات القليلة 

املا�شية.
�منذ �شر�ع��ه يف االإ�ش��راب، تعّر�س 
نق��ل  لعملي��ات  االأخر���س  االأ�ش��ري 
متك��ررة، يف حما�ل��ة الإنهاك��ه �ثنيه 
ع��ن اال�شتم��رار، اإذ احُتِج��ز بداي��َة 
اعتقال��ه يف معتق��ل "ح��وارة" املق��ام 
على اأرا�ٍس يف جن��وب نابل�س، �شمايل 
ال�شفة الغربية، ث��م ُنقل اإىل زنازين 
�شجن "عوفر" غرب��ي رام اهلل، ��شط 
اإىل  ُنق��ل  اأن  اإىل  الغربي��ة،  ال�شف��ة 
�شجن "عيادة الرملة" بعد مر�ر نحو 
ثالث��ن يومًا عل��ى اإ�شراب��ه، �اأخريًا 
اإىل م�شت�شف��ى "كاب��الن" االإ�شرائيلي 

نتيجة التدهور الكبري يف �شحته.

تدهور شديد
ز�ج��ة االأ�ش��ري ماه��ر االأخر�س قالت 
ال�شح��ي  االأ�ش��ري  ز�جه��ا  ��ش��ع  اإن 
خط��ر للغاي��ة �التوا�ش��ل يت��م ع��ر 
املحامي��ة اخلا�شة باالأ�ش��ري �اأ��شلت 
لن��ا ر�شالة عن �شوء حالت��ه ال�شحية 
�ع��دم قدرته عل��ى احلركة، م�شيفة 
اأن االأ�ش��ري فق��د النظ��ر �يدخ��ل يف 
ح��اد  �االمل  دائ��م  ب�ش��كل  غيبوب��ة 

بكافة اأنحاء ج�شمه.
ر�ؤي��ة  الز�جة:"عن��د  �اأ�شاف��ت 
املحامي��ة لالأ�ش��ري �شدم��ت م��ن ه��ول 
املنظ��ر يف ظ��ل فقدان��ه الكث��ري م��ن 
الوزن �عدم القدرة احلركة �الر�ؤية 
�ال�شموم �الدخول يف حالة غيبوبة 
انح��اء  يف  ح��ادة  �اأمل  كب��ري  ب�ش��كل 
ج�شم��ه، موؤك��دة اأنه ��شع��ه ال�شحي 

خطري جدًا".
االأخر���س  ماه��ر  االأ�ش��ري  �اأ�ش��ارت 
اأعتق��ل ع��دة مرات �شابق��ة ما يقارب 
"بعد اعتقاله  اأن  5 �شنوات"، �لفتت 
االأخري مت حتويله لالعتقال االداري 
مل��دة 4 �شه��ور ب��د�ن تهم��ة اأ� ق�شية 
يت��م  ال��ذي  ال�ش��ري  املل��ف  بحج��ة 
اخفائها عن اال�ش��ري �حماميه، �منذ 
اعتقال��ه اأعلن فورًا ع��ن اإ�شرابه عن 

الطعام".
�قال��ت اإنه��ا تقدمت مبنا�ش��دات لكل 
املوؤ�ش�ش��ات احلقوقي��ة منه��ا موؤ�ش�شة 
�ن��ادي  االحم��ر  �ال�شلي��ب  ال�شم��ري 
االأ�ش��ري لتدخ��ل الإنقاذ حي��اة ز�جي 
�اطالعن��ا عل��ى ��شع��ه اأم��ام تعن��ت 
"هن��اك  اأن  مبين��ة  االحت��الل"، 
تق�شري كبري من املوؤ�ش�شات احلقوقية 

�اجلهات الر�شمية".
��شددت اأن "هناك �شغوط كبرية من 
االحت��الل على ز�ج��ي االأ�شري ماهر، 
باالإ�شافة ملنع الزيارة عنه �حما�لة 
ممار�ش��ة اأ�شاليب القهر ع��ر اإبالغه 
اأن ال اأحد يتوا�شل من اأجلك اأ� يهتم 

باأمرك، م�شيفة اأن االأ�شري ماهر يلقى 
تعامل �شيء كبري من اإدارة امل�شت�شفى 

�عدم االهتمام بحالته ال�شحية".
ماه��ر  االأ�ش��ري  ز�ج��ة  �طالب��ت 
االأخر�س امل�شرب عن الطعام منذ 78 
يوم، "ت�شامن��ًا جماهرييًا م��ع االأ�شري 
امل�شرب الذي يقدم من عمره �حياته 
من اأج��ل فل�شطن �االأق�شى"، موؤكدة 
اأنن��ا "اأمام حال��ة التطبيع �اخلذالن 
العربي لق�شيتنا �مقد�شاتنا �اأ�شرانا 
ننا�شد االأح��رار �ال�شرف��اء ي�شتطيع 
معه��م  يك��ون  اأن  االأ�ش��رى  م�شاع��دة 

�عون لهم �عدم خذالنه".

تدهور شديد
القيادي��ة  الهيئ��ة  قال��ت  بد�ره��ا، 
االإ�شالم��ي  اجله��اد  حرك��ة  الأ�ش��رى 
ب�شج��ون االحت��الل يف بي��ان له��ا اإن 
حال��ة االأ�شري االأخر���س ت�شري اإىل اأن 
هن��اك قرارا ل��دى االحت��الل بقتله، 
�ذل��ك بع��د اأن ا�شتنف��ذ�ا كل م��ا يف 

جعبتهم، يف حما�لة منهم لك�شره.
�اأ�شافت: "اإننا داخل قالع االأ�شر قد 
اأعلنا حال��ة اال�شتنفار الق�شوى، �لن 
ن�شم��ح بقت��ل اأي اأ�شري، �نع��ُدّ قتل اأي 
جماه��د بهذا ال�ش��كل ال�شادي جتا�زا 
للخط��وط احلم��راء، �عل��ى م�شلحة 

ال�شج��ون اأن ت��درك جي��ًدا التبع��ات، 
عليه��ا  تك��ون  �ش��وف  الت��ي  �احلال��ة 

ال�شجون".
�رف���س االأ�ش��ري االأخر���س م��ن �شيلة 
ا لالحتالل  الظهر ق�شاء جنن، عر�شً
باالكتف��اء مب��دة اعتقال��ه احلالية، 

�اأ�شر على اإطالق �شراحه فوًرا.

ردود أفعال
�ق��ال النائب االأ�ل لرئي���س املجل�س 
الت�شريع��ي الفل�شطين��ي اأحم��د بحر 
:" كي��ف يك��ون ماه��ر االأخر���س �5 
اآالف م��ن اأ�شران��ا �اأ�شرياتنا البوا�شل 
يف �شجون االحتالل �هم يطبعون مع 
ه��ذا االحتالل؟ م��ا معن��ى التطبيع؟ 
للق�شي��ة  العظم��ى  اخليان��ة  ه��و 
اإرادة  اإن  اأق��ول  لك��ن  الفل�شطيني��ة 
ماه��ر �شتنت�ش��ر ب��اإذن اهلل ��شيف��رج 

عنه رغم االحتالل".
كما ق��ال �شياء الدي��ن املدهون �كيل 
�زارة االأ�شرى يف غزة:" االأ�شري ماهر 
االأخر���س امل�ش��رب لليوم ال���77، هذا 
�شم��ود �حت��دي �ثب��ات غ��ري طبيعي 
�شعب��ه  اأبن��اء  م��ن  يقاب��ل  ان  يج��ب 
بحال��ة ت�شامن موحدة من اأجل ان ال 

يبقى �حده".
اأبرقته��ا  ر�شال��ة  �شرن��ا  يط��ول  ل��ن 
كاف��ة  خلفه��ا  �م��ن  القد���س  �شراي��ا 
اذرع املقا�م��ة بتحذير االحتالل من 
امل�شا���س بحياة اال�شرى �من ر�ح هذه 
الر�شال��ة انطلق بث م�شرتك لعدد من 
الف�شائي��ات الفل�شطيني��ة كم��ا عمت 
الوقف��ات الغا�شب��ة مناط��ق خمتلفة 

من قطاع غزة.
اجله��اد  حرك��ة  يف  القي��ادي  �ق��ال 
ال�شع��ب  ع��زام:"  ناف��ذ  االإ�شالم��ي 
الفل�شطين��ي ال ميك��ن ان يتخل��ى ع��ن 
رم��وزه �االأ�شرى هم رموز هذا ال�شعب 
�اأبطالهم، املقا�مة دفعت ثمنًا كبريًا 
ط��وال املراحل ال�شابق��ة �هي تدافع 
ع��ن ه��ذا ال�شع��ب �ل��ن تتخل��ى ع��ن 

د�رها �م�شوؤ�ليتها اإن �شاء اهلل".
م��ن جانب��ه اأك��د الناط��ق االإعالم��ي 
با�ش��م جل��ان املقا�م��ة ال�شعبي��ة اأب��و 
جماهد:" الوقت بداأ ينفذ �املقا�مة 
لديه��ا خي��ار بال��رد عل��ى اأي جرمية 
يرتكبها االحتالل بح��ق اأ�شرانا �اإذا 
مل يف��رج ع��ن ه��ذا االأ�ش��ري يف قريب 
العاج��ل �م���س ه��ذا االأ�ش��ري ب��االأذى 
ف�شواريخ املقا�مة حا�شرة للرد على 

هذه اجلرمية".
ه��و  االداري  :"االعتق��ال  �تاب��ع 
ب��ال  قان��وين  غ��ري  تع�شف��ي  اعتق��ال 
الئح��ة اته��ام �ب��ال حك��م حم��دد ما 
يعن��ي ان االأ�ش��ري ق��د يق�ش��ي عم��ره 
داخ��ل اال�ش��ر ان مل ينا�ش��ل من اأجل 

حريته".
�ا�شتطرد بالقول:" من االآن ف�شاعدًا 
كل دقيق��ة مت��ر عل��ى االأ�ش��ري ماه��ر 
االأخر���س يف اإ�شراب��ه كفيلة باإ�شعال 
فتيل مواجهة جدي��دة مع االإحتالل 
�ماهر االأخر�س ينا�شل بج�شده �من 

خلفه مقا�مة ترقب دقات قلبه.

"األسير األخرس" شهيد حي وحر رغمًا عن سجانه!
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غزة-الراأي-اأالء النمر
يب��د� �كاأن��ه ال مي��ر يوم��ا د�ن �قوع 
ع�ش��رات م��ن ح��وادث الط��رق؛ اإذ اأن 
نتيج��ة  �املتوف��ن  امل�شاب��ن  اأع��داد 
غ��زة  قط��اع  يف  املر�ري��ة  احل��وادث 
اأ�شبح��ت يف تزاي��د م�شتم��ر م��ن �شنة 

الأخرى.
فلحظة �قوع احلادث تقراأ على �جوه 
�تقري��ع  �احل��زن  ال�شم��ت  اجلمي��ع 
جميع االط��راف، �يتولد لديك �شعور 
باأن��ه �شيك��ون ه��ذا اآخ��ر احل��وادث ملا 
اأ�شاب احلا�شرين �امل�شاهدين من ندم 
�خ��وف ��شخ��ط عل��ى االأ�شب��اب مهما 
كانت، �مع ذلك تتك��رر احلوادث �قد 
يتبع احل��ادث نف�شه حوادث ا�شافية، 
ان��ه م�شل�شل م��ن الرعب قب��ل �اأثناء 

�بعد احلد�ث.
ب�شب��ب  كان��ت  الت��ي  الوفي��ات  ن�شب��ة 
حوادث ال�ش��ري يف العام املن�شرم بلغت 
�ش��ت ��شت��ون حالة، م��ن بينهم خم�س 
�اأربع��ون طف��ال، �ه��ذا املوؤ�ش��ر يدلل 
على كم هائل م��ن اال�شتهتار بالتحكم 

ب�شرع��ة ال�شي��ارة، ناهي��ك عن حتمل 
اأ�لي��اء االأمور امل�شوؤ�لية الكبرية على 

حياة اأطفالهم.

40 حالة وفاة
مفت���س حتقيق��ات م��ر�ر قط��اع غ��زة 
ت�شجي��ل  ع��ن  ال�شب��ت  اأم���س  اأعل��ن 
�مئ��ات  الوف��اة  ح��االت  ع�ش��رات 
االإ�شاب��ات يف ح��وادث ال�ش��ري بقط��اع 

غزة، منذ بداية عام 2020.
ح��وادث  حتقيق��ات  مفت���س  �اأك��د 
امل��ر�ر بغزة، العقي��د فهد ح��رب، اأّنه 
مت "ت�شجي��ل 40 حال��ة �ف��اة �مئات 
االإ�شاب��ات من��ذ بداية الع��ام 2020 

نتيجة احلوادث املر�رية".
�اأ�ش��ار حرب، اإىل اأن ح��وادث الطرق 
ب�شل��وك  تتعل��ق  اأ�شب��اب  ع��دة  له��ا 
ال�شائق، ��شرعته، �التجا�ز اخلاطئ، 
�عدم االلت��زام باالأنظمة �القوانن، 
متابع��ًا: "نعمل عل��ى تطبيق القانون، 
�متابع��ة مت�شببي احل��وادث؛ للتقليل 

منها، �من��ع تعري�س حي��اة املواطنن 
للخطر". 

�من االأ�شباب االأخ��رى التي زادت من 
حوادث ال�شري هي عدم �عي االأطفال 
�االزدح��ام  القدمي��ة  �املركب��ات 
امل��ر�ري �ع��دم تعبيد الط��رق ب�شكل 
كامل �ع��دم اكمال الطرق �انخفا�س 
الوعي امل��ر�ري لقائ��د املركبة �عمل 

�شائقن اخلط ب�شبب البطالة.
�ب��ن اأن �شرط��ة العم��ل كثف��ت ن�ش��ر 
خمتل��ف  يف  �عنا�شره��ا  الد�ري��ات 
االأماك��ن التي ت�شهد انت�شارًا للحوادث 
املر�ي��ة، كم��ا اأنه��ا تعمل عل��ى توثيق 
�اتخ��اذ  ال�شائق��ن،  خمالف��ات 

االإجراءات القانونية بحقهم.

إعداد خطط وبرامج
م��ن جهت��ه اأك��د الباح��ث يف ال�شالمة 
املر�رية فتحي اأب��و �شمرة يف ت�شريح 
�شاب��ق، اأن حوادث ال�شري يف كافة د�ل 
الع��امل ال ميك��ن انهائها ب�ش��كٍل كامٍل، 

ما دام هن��اك )اإن�شان �مركبة �طرق 
لل�ش��ري(؛ �لك��ن ميكن تقلي��ل احلوادث 
�برام��ج  خط��ط  اإع��داد  خ��الل  م��ن 
قائمة عل��ى االح�شائي��ات �االأ�شباب 

�احللول.
ح��وادث  تقلي��ل  �شم��رة:  اأب��و  �ق��ال 
ال�شري يك��ون من خالل اتب��اع م�شارين 
�ذل��ك  �ال��ردع  املن��ع  االأ�ل  هام��ن 
قائ��م بتحري��ر املخالف��ات لالأخط��اء 
اخلطرية �الث��اين التوعية لل�شائقن 
�ش��واء من �شرطة امل��ر�ر اأ� من مكاتب 

ال�شياقة".
�اأ�شاف: "ال�شبب االأ�ل �الرئي�شي يف 
�قوع ح��وادث ال�شري يتحمله ال�شائق، 
هناك ال مب��االة �ا�شتهتار كبريين من 
ال�شائقن اأثناء قيادة املركبة خا�شة 
يف طري��ق مزدحم اأ� طري��ق �شريع اأ� 

عدم تاأمن �ترخي�س املركبة".
�عر���س اأب��و �شم��رة بع���س االأ�شب��اب 
�ش��ري  بح��وادث  تت�شب��ب  ق��د  الت��ي 
االإ�ش��ارة  )قط��ع  منه��ا  خط��رية، 
ال�شوئي��ة، �شياقة مركب��ة د�ن تاأمن 

غ��ري  مركب��ة  �شياق��ة  ترخي���س،  اأ� 
�شاحل��ة، ع��دم الوق��وف عل��ى الكف، 
التج��ا�ز غ��ري القان��وين(، م�ش��ددًا اأن 
تل��ك املخالفات خط��رية يجب حترير 

خمالفات ملرتكبها �نقلها للنيابة".
��ج��ه الباحث اأبو �شم��رة ر�شالة اإىل 
"اإع��داد  �شرط��ة امل��ر�ر طال��ب فيه��ا 
احل��وادث  بكاف��ة  �شهري��ة  خط��ة 
�اأ�شبابها �ط��رق تفاديها كاإح�شائية 
عليه��م  الع��ام  نهاي��ة  �يف  �شهري��ة، 
درا�شتها ب�شكل متق��ن �متفاين ���شع 
اخلطط �االإر�ش��ادات ملحا�لة تفادي 

االأ�شباب ب�شكل كامل".
�طالب �شرط��ة املر�ر ��زارة الرتبية 
�التعلي��م بتخ�شي�س ح�ش�س درا�شية 
الأن  ال�ش��ري  ط��رق  االأطف��ال  لتعلي��م 
عل��ى  كالنق���س  ال�شغ��ر  يف  "التعلي��م 
عه��د  يف  �شابق��ًا  كان  كم��ا  احلج��ر" 
ال�شلط��ة القدمية، �اعداد �ر�س عمل 
مل��ن يرتك��ب ح��وادث الط��رق ب�ش��كل 

متكرر لي�شتفيد من اأخطائه.

40 حالة وفاة ومئات اإلصابات منذ بداية العام

بغزة.. حوادث سيٍر تزداد وأراوح ُتحصد 
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غزة- الراأي-اآالء النمر
�شه��د قطاع غ��زة منذ بداي��ة عام 2020 
العدي��د م��ن جرائ��م القت��ل الت��ي كان��ت 
خلفيته��ا خمتلف��ة، مما اأح��دث حالة من 
الت�ش��ا�ؤل لدى املجتمع ع��ن اأ�شباب تزايد 

اجلرائم يف تلك الفرتة.
يف  العام��ة  �النياب��ة  الداخلي��ة  �زارة 
غ��زة اأكدت��ا اأن كاف��ة اجلرائ��م اخلطرة 
�الت��ي مت�س ال��راأي الع��ام مرتكبيها �راء 
الق�شب��ان �يتم تقدميه��م للمحاكمة اأمام 

الق�شاء لنيل العقوبات الرادعة بحقه.
انخفا�س �ا�شتقرار

النياب��ة العامة اأك��دت اأّن قطاع غزة كان 
�ال زال م��ن اأكرث املناطق ا�شتق��رارًا �اأمنًا 
ا�شتن��ادًا لقيا�س موؤ�ش��ر ارتفاع �انخفا�س 
باالإقلي��م،  مقارن��ة  اجلرمي��ة  مع��دالت 
اجلرمي��ة  اإّن  كم��ا  العربي��ة،  �ال��د�ل 
ن��ادرة  اخلط��رية  �اجلرائ��م  املنظم��ة 

الوقوع. 
ق��ال املتحدث الر�شمي با�شم النائب العام 
يف غ��زة امل�شت�ش��ار زي��اد النم��رة اإّن قطاع 
غ��زة يعتر م��ن اأك��رث املناطق ا�شتق��رارًا 
عل��ى  اجلرمي��ة  مع��دالت  يف  �انخفا�ش��ًا 
م�شت��وى االإقليم �العامل العرب��ي، كما اإّن 
مع��دالت اجلرمية تعتر �شم��ن معدالتها 

الطبيعية مقارنة باالأعوام املا�شية.
�اأف��اد النمرة اأن��ه �فقًا للتقاري��ر الفنية 
املع��دة باخل�شو�س، فاإن معدل امل�شاجرات 

احلا�شل��ة يف قطاع غ��زة انخف���س ب�شكل 
كبري خالل ال�شهر املا�شي. 

�بن النمرة اأنه على �شعيد ق�شايا القتل 
حتدي��دًا، بلغ��ت الق�شاي��ا امل�شجل��ة من��ذ 
بداية الع��ام )14 ق�شية(، يف حن بلغت 
الق�شاي��ا الواردة امل�شجلة ذات املدة العام 
املا�شي )15 ق�شية(، يف انخفا�س طفيف 
له��ذا العام. م�ش��ريا اإىل اأن هذه املوؤ�شرات 
تظه��ر ا�شتقرار بالن�شب��ة ملعدل اجلرمية 
احل�ش��ار  ظ��ر�ف  رغ��م  غ��زة  قط��اع  يف 

�االحتالل �غريها.
�ن��وه اإىل اأن  بع���س �شفح��ات التوا�ش��ل 
يف  م��ا  ح��دث  ظه��ور  �م��ع  االجتماع��ي 
اأح��داث  تناق��ل  اإىل  ت�ش��ارع  املجتم��ع 
م�شابه��ة اأ� اإ�شاع��ات مغر�ش��ة، اأ� مقاطع 
فيديو للحدث، مما يوؤدي، بق�شد اأ� بد�ن 
ق�ش��د، اإىل اإث��ارة التوت��ر �الرع��ب ب��ن 
املواطن��ن �اإظه��ار ال�ش��ورة العام��ة على 

غري حقيقتها. 
تث��ري  �فيديوه��ات  �ش��ور  ن�ش��ر  اأن  �اأك��د 
�االزدراء  �الكراهي��ة  الع��ام  ال��راأي 
�اإيق��اظ �شعور النف��ور من �ش��ري العدالة، 
ي�ش��كل جرمية طبق��ًا لن�س امل��ادة )59/ 
ب؛ 60( م��ن قان��ون العقوب��ات 74 ل�شنة 
العامة  النياب��ة  �شتق��وم  �علي��ه   ،1936
مبالحق��ة م��ن يثب��ت بحقه ارت��كاب هذه 

االأفعال. 
�اأ��شح النمرة اأن حتقيق االأمن املجتمعي 

م�شئولي��ة  ه��ي  االإ�شاع��ات  �حمارب��ة 
م�شرتك��ة بن االأف��راد �املجتم��ع �جهات 
اإنف��اذ القان��ون، م�ش��رية اإىل اأن االأجه��زة 
االأمنية �ال�شرطة اأثبتت القدرة الكبرية 
على حف��ظ ال�شل��م االأهل��ي �االجتماعي 
��شرع��ة املعاجل��ة امليداني��ة، �املحافظة 
على �شالمة االإجراءات القانونية يف ظل 
الظ��ر�ف اال�شتثنائية التي مير بها قطاع 

غزة. 
�دع��ا اأبن��اء �شعبن��ا اإىل �ش��ر�رة التحلي 
�االأخالقي��ة،  الوطني��ة  بامل�شئولي��ة 
ح��ل  يف  القان��ون  لغ��ة  اإىل  �االحت��كام 
الع��دل  قواع��د  �اإر�ش��اء  النزاع��ات، 
�الت�شام��ح �ال�شف��ح فيما بينه��م من اأجل 
جمتمع ي�شوده االأمن �اال�شتقرار �شيما يف 

ظل هذه الظر�ف اال�شتثنائية.

الحدود جوابر وزواجر
رئي�س جلنة االإفتاء باجلامعة االإ�شالمية 
د. ماه��ر ال�شو�ش��ي اأك��د اأن للقت��ل الَعم��د 
تتمث��ل  "عاجل��ة"  دنيوي��ة  عقوبت��ن: 
"اآجل��ة" ه��ي ح��ق  بالق�شا���س، �اأخ��رى 
هلل )ع��ز �ج��ل(، اإذ يق��ف ي��وم القيام��ة 
بن يدي��ه )تعاىل(، م��ا مل يت�شام��ح اأهل 
املقت��ول يف حقه��م، فاإذا عف��وا عن القاتل 
الأن  الق�شا���س"؛  "حك��م  ي�شق��ط  فهن��ا 
جت��ر  فه��ي  �ز�اج��ر؛  جواب��ر  احل��د�د 
العقوب��ة االأخ��رى "االأخر�ي��ة"، �جتزر 

غريه عن القتل.
عقوب��ة  تنفي��ذ  اأن  ال�شو�ش��ي  �اأ��ش��ح 
الق�شا�س م�شئولي��ة الد�لة �اأُ�يل االأمر، 
�ال يج��وز لالأفراد اأن يقوم��وا بها، �يجب 
عل��ى اأهل املجن��ي عليه اأن ي�شّلم��وا االأمر 
للد�لة، قائاًل: "فويّل الدم ال يحل له اأن 
يقت�س من اجلاين اإال بقرار الد�لة الذي 
ياأت��ي بع��د اإق��رار املجن��ي علي��ه بفعلته، 
��شهادة اأربعة �شهود تتوافر فيهم �شر�ط 

ال�شهادة ال�شرعية".
�ملعرفة اأ�شباب حد�ث هذه اجلرائم يرى 
د.ال�شو�ش��ي اأن ذل��ك ال يتطل��ب الوق��وف 
على الد�اف��ع ال�شخ�شية �اخلا�شة؛ الأنها 
حتت��اج اإىل حترّي��ات ال�شرط��ة �اإج��راء 
التحقيقات الدقيقة، �لكن هناك اأ�شباًبا 
اأخ��رى ت�شه��ل ح�شوله��ا جميعه��ا تتف��رع 
م��ن �شع��ف ال��وازع الدين��ي ال��ذي اأ�شب��ح 
ظاهًرا بجالء يف الوقت الذي تنت�شر فيه 
جمموعة من الت�شرفات ال�شلبية االآخذة 

يف االنت�شار يف املجتمع.
�ق��ال: "عندما يرتاج��ع االإميان يتال�شى 
االأمان، ف��ال اأمان ملن ال اإميان له، فاخلوف 
من اهلل �من العقوبة اأمر مغّيب، ما ي�شهل 
ارت��كاب جرائم القت��ل"، الفًتا اإىل جملة 
م��ن الد�افع املتفرع��ة عن �شع��ف الوازع 

الديني.
�اأ�ش��ار اإىل اجلهل باحلكم ال�شرعي، اإذ اإن 
القاتل يف معظم االأحي��ان يجهل ِعظمها، 

)�شبحان��ه  اهلل  بغ�شه��ا  جرمي��ة  �اأنه��ا 
�تعاىل(، �هي من اأبغ�س ما يوؤرق املجتمع 
��ا  �يخلخ��ل بنيان��ه، �م��ن االأ�شب��اب اأي�شً
اخت��الل منظوم��ة االأخالق عن��د النا�س، 
الت��ي ب��داأت تتال�ش��ى يف التعام��الت ب��ن 
النا���س، م�شيًف��ا: "ف�شل��وك النا���س اليوم 
يبتع��د ع��ن منظوم��ة االأخ��الق الت��ي من 
ال  اإذ  ت�شرفاته��م،  ت�شب��ط  اأن  املفرت���س 
ح��د�ده؛  عن��د  منه��م  الواح��د  يتوق��ف 
فيعت��دي على حق��وق االآخري��ن، �يعطي 

املجال لن�شوء النزاعات".
يف  احِلكم��ة  �ع��دم  بي��ة  الع�شَ اأن  �ب��ن 
التعام��ل م��ع االآخري��ن �شبب��ان ال ميك��ن 
جتاهلهما، قائاًل: "فال�شديد الذي ميتلك 
فال�شيط��ان  �اإال  الغ�ش��ب،  عن��د  نف�ش��ه 
النا���س ال  امل�شيط��ر عل��ى ت�شرف��ات  ه��و 
ثائ��رة  تث��ور  م��ا  ف�شرع��ان  اأخالقه��م، 
الواح��د منا حلظة الغ�ش��ب، �قد يرتكب 

ما ال ُيتوقع".
�كانت حمكمة بداية غ��زة اأم�س االأحد، 
ق�ش��ت حكًما باالإعدام �شنق��ًا حتى املوت، 
عل��ى مواطنن اأدينوا بتهمة القتل ق�شدًا 

خالفًا ملواد القانون الفل�شطيني.
�اأدان��ت هيئ��ة املحكم��ة املدان��ن بالته��م 
امل�شن��دة اإليه��م يف ق�شي��ة مقت��ل املجن��ي 
عليهم��ا عب��د املال��ك عب��د ربه اأب��و مدين 
)45 ع��ام( �نا�ش��ر عب��د رب��ه اأب��و مدين 

)49 عام( .

أكثر المناطق استقرارًا وأمنًا

جرائم القتل بغزة.. شذوذ سلوكّي مرّده ضعف اإليمان
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عب��د  غزة-الراأي-فل�شط��ن 
الكرمي

ال�شت��اء،  ف�ش��ل  اق��رتاب  م��ع 
تزداد نزالت ال��رد �االإنفلونزا 
ي��وؤدي  ال��ذي  االأم��ر  املو�شمي��ة، 
اىل زيادة فر���س انت�شار العد�ى 
م��ع  املواطن��ن، �خ�شو�ش��ا  ب��ن 
تف�ش��ي فري��س كور�ن��ا امل�شتجد، 
�ت�شابه بع���س اأعرا�شه مع تلك 
االأمرا���س، �بالت��ايل عدم قدرة 

البع�س على التمييز بينهما.
ميك��ث  ال�شت��اء،  ب��ر�دة  �م��ع 
املواطنن ع��ادة يف اأماكن مغلقة 
لف��رتة طويل��ة �اأق��رب لبع�شهم 
�تق��ّل  النواف��ذ  �ُتغل��ق  بع�ش��ا، 
ئ��ة  التهوي��ة، �كله��ا عوام��ل مهيِّ
لتف�ّش��ي فري����س كور�ن��ا �هو ما 
يزي��د م��ن �شهول��ة انتقال��ه م��ن 

�شخ�س اىل اآخر.
ال�شالم��ة  باإج��راءات  االلت��زام 
�الوقاي��ة ملنع تف�ش��ي الفري��س، 
تق��ع عل��ى عات��ق املواطن��ن م��ن 
خ��الل ارت��داء الكمام��ة، �غ�شل 
اليدين، �عدم اجللو�س يف اأماكن 

مغلقة، �عدم املخالطة.

التزام واستهتار
البع���س  الت��زام  م��ن  �بالرغ��م 
اإال  الوقائي��ة  باالإج��راءات 

البع���س االآخر ال ي��زال ي�شتهرت 
فيم��ا يتعل��ق بارت��داء الكمام��ة 

�عدم امل�شافحة.
اأح��د  ذك��ر  ا�شلي��م  حمم��د  اأب��و 
اأمام��ه،  حدث��ت  الت��ي  امل�شاه��د 
م��ن  ي�ش��رتى طبق��ا  عندم��ا كان 

احلم�س من اأحد املحال بغزة.
حدي��ث  يف  حمم��د  اأب��و  �ق��ال 
اأم��ام  اأق��ف  كن��ت  ل�"ال��راأي":" 
اأنتظ��ر د�ري �كان عل��ى  املح��ل 
فيم��ا  اآخ��ر،  �شخ���س  من��ي  بع��د 
�اقي��ة،  كمام��ة  اأرت��دي  كن��ت 
�فج��اأة عط�ش��ت ب�ش��كل خفيف، 
�كاأن  بعي��دا  ال�شخ���س  فاأ�ش��رع 
�شيئ��ا ح��دث"، مو�شح��ا اأنه �شعر 

باخلجل يف ذلك احلن.
بت�ش��رف  حمم��د  اأب��و  �اأ�ش��اد 
ال�شخ���س، �اأن ه��ذا ي��دل عل��ى 
الوقاي��ة  باإج��راءات  االلت��زام 
�ع��دم  كور�ن��ا  فري����س  م��ن 
االخت��الط، خا�شة م��ع اقرتاب 

ال�شتاء �بر�دة االأجواء.
�مع دخول ف�شل ال�شتاء يختلط 
ب��ن  التفرق��ة  البع���س  عل��ى 
العادي��ة  باالإنفلون��زا  االإ�شاب��ة 
�ب��ن فري����س كور�ن��ا، �ه��و م��ا 
م��ن  ال�شخ���س يف ح��رية  يجع��ل 
اأم��ره، خا�شة م��ع ت�شاب��ه بع�س 

االأعرا�س.

الثالثيني��ة �شح��ر عل��ي، �شعرت 
باأعرا���س االنفلون��زا ال�شديدة، 
نف�شه��ا  يف  اأ�ج��د  االأم��ر  اأن  اإال 
يك��ون  اأن  م��ن  اخل��وف  بع���س 
اأ�شابه��ا، �داأب��ت  الفري����س ق��د 
عل��ى �ش��رب الع�شائ��ر �الليم��ون 

ب�شكل متوا�شل.
�قالت يف حديث ل�"الراأي":" ما 
زاد من اطمئن��اين اأنني مل اأ�شعر 
بحرارة مرتفعة اأ� �شعال �شديد، 
�تعاملت مع االأمر ب�شكل طبيعي 
حت��ي ال اأ�ش��ع نف�ش��ي يف حال��ة 
توت��ر، �م��ر كل �ش��يء ب�ش��الم"، 
بكاف��ة  ملتزم��ة  اأنه��ا  موؤك��دة 
االإج��راءات الوقائي��ة م��ن عدم 
خمالط��ة، �غ�ش��ل لليدين ب�شكل 
متوا�شل �ارتداء الكمامة يف اأي 

خر�ج لها.

خطة الصحة للشتاء
بغ��زة  ال�شح��ة  �زارة  �توا�ش��ل 
ف�ش��ل  ال�شتقب��ال  ا�شتعداداته��ا 
ال�شت��اء، ��شط توقع��ات بزيادة 
اأع��داد امل�شابن بفري��س كور�نا 
خالله، يف ظل تلويح د�ل العامل 
موج��ة  لدخ��ول  با�شتعداده��ا 

ثالثة من الوباء.
الرعاي��ة  ع��ام  مدي��ر  نائ��ب 
االأ�لي��ة، �مدي��ر دائ��رة الط��ب 

الوقائي بوزارة ال�شحة يف غزة، 
جم��دي �شهري، ك�شف ع��ن اإعداد 
�زارته خطة للتعامل مع فري��س 

كور�نا خالل ف�شل ال�شتاء. 
�قال �شهري يف ت�شريح �شحفي:" 
تعزي��ز  عل��ى  تق��وم  اخلط��ة  اإن 
ملواجه��ة  ال��وزارة  جهوزي��ة 
الفري��س عر زيادة عدد اأجهزة 
�غ��رف  ال�شناع��ي،  التنف���س 
الواقي��ة،  �االألب�ش��ة  العناي��ة، 
م��ن  اإ�شافي��ة  اأع��داد  �توف��ري 
بفح���س  اخلا�ش��ة  امل�شتلزم��ات 

كور�نا". 
م��ن  الث��اين  اجل��زء  اأن  �ذك��ر 
اخلط��ة يقوم على توف��ري اللقاح 
اخلا���س باالإنفلون��زا الطبيعي��ة 
ال��ذي اأ�شب��ح متوف��را يف جمي��ع 
حمافظ��ات  بكاف��ة  ال�شيدلي��ات 
القطاع، داعًي��ا اأ�شحاب املناعات 
ال�شعيف��ة م��ن املر�ش��ى �امل�شنن 
�ال�شي��دات احلوام��ل ال�شتخدام 

اللقاح حفاًظا على اأنف�شهم. 
طواق��م  ف��اإن  ذك��ره  م��ا  ��ف��ق 
عل��ى  تعم��ل  الوبائ��ي  احل�ش��ر 
م��ن  ع�شوائي��ة  عين��ات  �شح��ب 
املواطنن يف كافة اأحياء القطاع 
�شمن عملي��ة منظمة �ممنهجة، 
مطالبا كاف��ة املواطنن ب�شر�رة 
ال�شالم��ة  اإج��راءات  اإتب��اع 

اجله��ود  �تكات��ف  �الوقاي��ة، 
للق�شاء على فري��س كور�نا.

االنفلونزا وكورونا..
الفرف

االنفلون��زا  ب��ن  �للتميي��ز 
فبالع��ادة  كور�ن��ا،  �فري����س 
باحلم��ى  االإنفلون��زا  تراف��ق 
�التعب �ال�شعال اجلاف �اأ�جاع 
اجل�ش��د �ال�ش��داع ب�ش��كل ع��ام، 
كم��ا يع��اين مر�ش��ى االإنفلون��زا 
اأحيانا م��ن �شي��الن اأ� ان�شداد يف 
االأن��ف اأ� التهاب باحلل��ق، �لكن 
�شي��ق  اأ�  عط���س  ي�شاحبه��ا  ال 

تنف�س.
�تعت��ر احلم��ى م��ن االأعرا���س 
االأك��رث �شيوع��ا لكور�ن��ا، حي��ث 
تتخط��ى درج��ة احل��رارة ل��دى 
حاج��ز  بالفري����س  امل�ش��اب 
ال�37.8 درجة، ه��ذا اإىل جانب 
ال�شع��ال امل�شتم��ر اجل��اف عادة، 
�فق��دان حلا�شتي ال�ش��م �الذ�ق 

اأ� اأحدهما.
كذل��ك ي�شعر امل�ش��اب بكور�نا يف 
بع�س االأحيان باالإعياء �التعب 
�ال�ش��داع،  احلل��ق  �الته��اب 
باالإ�شاف��ة اإىل اإح�شا���س ب�شيق 

يف التنف�س.

الصحة جهزت خطة للتعامل مع الفيروس

االلتزام بإجراءات الوقاية..عنوان محاصرة كورونا في الشتاء



غزة- الراأي
ع�ش��ر�ن يوًم��ا م�ش��ت عل��ى ق��رار �شلطة 
الت�شع��رية  حتدي��د  بغ��زة  الطاق��ة 
اجلدي��دة لكهرب��اء املول��دات التجاري��ة 
عن��د )2.5( �شيكل بداًل من )4( �شواكل 
ه��ذا  اأنَّ  غ��ري  �شاع��ة،  كيل��و�اط/  ل��كل 
القرار دفع بع���س اأ�شحاب هذه املولدات 
�التقا�ش��ي  العم��ل  ع��ن  ��ف  التوقُّ اإىل 

الإن�شافهم.
�اأثار توقف العديد من اأ�شحاب م�شاريع 
املول��دات التجاري��ة البديلة ع��ن توفري 
اخلدم��ة �اإطف��اء مولداته��م �التوق��ف 
عن العم��ل، �شخط امل�شرتك��ن �غ�شبهم، 
ملنازله��م  البدي��ل  توف��ر  ع��دم  ظ��ل  يف 
�الأعماله��م، نظ��را لعدم كفاي��ة �شاعات 
��ش��ول الكهرب��اء يف قط��اع غ��زة )6-8 

�شاعات ��شل(.
�قد دفع��ت التكلفُة الباهظة لال�شرتاك 
اإىل  املُ�شرتك��ن  التجارّي��ة  املوّل��دات  يف 
اإذ  للكهرب��اء.  ا�شتهالكه��م  يف  الرت�شي��د 
يكتف��ي الكث��ري�ن م��ن كهرب��اء املوّلدات 
��شح��ن  التلف��از  �م�شاه��دة  باالإن��ارة 
اأجه��زة  �ت�شغي��ل  املحمول��ة  الهوات��ف 
تبق��ى  فيم��ا  باالإنرتن��ت،  االت�ش��ال 
ت�شتهل��ك  الت��ي  الكهربائّي��ة  االأجه��زة 
م�شر�ف��ًا ُمرتفع��ًا م��ن الكهرب��اء خ��ارج 

نطاق اال�شتفادة من املوّلدات.

ثالثة خطوط كهرباء
��ة املوّل��دات الكهربائّي��ة اإىل  تع��ود ق�شّ
م��ا قبل 14 عام��ًا، فمنذ اأن ب��داأ احل�شار 
االإ�شرائيل��ّي ع��ام 2006، �قط��اع غ��ّزة 
ُيع��اين م��ن اأزم��ة خانق��ة �ُمتج��ّددة يف 
بالكهرب��اء،  املتعلق��ة  التحتّي��ة  البني��ة 

�بدرجة اأقّل يف الوقود. 
يعتم��د ��ش��ل التي��ار الكهربائ��ّي يف غّزة 
اأّ�اًل  اأ�شا�شي��ة.  م�ش��ادر  ثالث��ة  عل��ى 
اخلطوط امل�شرّية، �توّفر 23 ميجا�اط 

تتعّر�س النقطاعات دائمة.
الكهرب��اء  �شرك��ة  خط��وط  ثاني��ًا؛   
االإ�شرائيلّية التي توّفر 120 ميجا�اط، 
يخ�ش��م االحت��الل ثمنه��ا م��ن عائ��دات 

ال�شرائب على ال�ُشلطة الفل�شطينّية. 
اأّم��ا حمّط��ة تولي��د الكهرب��اء يف غ��ّزة، 
فه��ي �شرك��ة ُم�شاهم��ة عامة توّف��ر ما ال 
يتج��ا�ز 80 ميج��ا�اط، تبيعه��ا ل�شلطة 
الطاق��ة الفل�شطينّي��ة، فتوّزعها بد�رها 
عل��ى ال�شّكان. ع��ام 2017، بل��غ احتياج 
ال�ُش��ّكان يف قطاع غّزة م��ن الكهرباء بن 
600 ميج��ا�اط يف اليوم، بينما   450-

مل يتوّفر منها اإال 223 ميجا�اط.
فاقد فن �متابعة حثيثة

رئي�س املكتب االإعالمي احلكومي �شالمة 
معر�ف، قال اإّن �شلطة الطاقة تتابع عن 
كث��ب توقف بع���س املولدات الت��ي تقدم 

خدمة الكهرباء البديلة للمواطنن. 
�بن مع��ر�ف، يف ت�شريحات اذاعية، اأّن 
اجله��ات احلكومي��ة �يف مقدمته��ا �شلطة 
الطاق��ة، تتابع عن كثب ما يجري حاليًا 
م��ن توق��ف بع���س املول��دات الت��ي تقدم 

خدمة الطاقة البديلة للمواطنن.
�اأك��د اأن هن��اك م�ش��اٍع ميداني��ة حثيثة 
تبذله��ا النياب��ة العام��ة، �معه��ا اجلهات 
ال�شرطي��ة، م�شريًا اإىل اأنه "�منذ االأم�س 

هن��اك العديد من املول��دات عادت للعمل 
�فق العهد القانوين الذي �قعه اأ�شحاب 

املولدات اأمام النيابة العامة".
�ق��ال مدي��ر املكتب االإعالم��ي احلكومي 
الدرا�ش��ات  م��ن  العدي��د  بغزة:"هن��اك 
الت��ي ��شعت بناء عل��ى التقييم امليداين 
�االطالع على جترب��ة اأ�شحاب املولدات 
من خالل نقابة املهند�شن، موؤكدًا اأنه مت 
ت�شكيل جلنة حكومي��ة بعد قرار دخول 
ق��رار �شلط��ة الطاق��ة حي��ز التنفيذ مبا 

يخ�س الت�شعرية �الرتخي�س".
�اأ�ش��اف اأن "املالحظ��ات كانت يف الفاقد 

الفن��ي، علم��ًا ب��اأن الفاق��د الفن��ي عن��د 
البع���س اأق��ل بكث��ري مما حددت��ه �شلطة 
خ��الل  م��ن  تعال��ج  اأن  �ميك��ن  الطاق��ة 

االلتزام باإجراءات االأمان �ال�شالمة".
�خت��م معر�ف كالمه الفًت��ا اإىل اأنه "مت 
ت�شكي��ل جلن��ة فني��ة ممثل��ة ع��ن �شلطة 
�نقاب��ة  املول��دات  �اأ�شح��اب  الطاق��ة 
الفن��ي  الفاق��د  لدرا�ش��ة  املهند�ش��ن 
�حتقيق املعادلة التي خل�شت يف معادلة 

الربح �اخل�شارة.

تأجيل البت
بد�رها؛ اأجّل��ت املحكمة املخت�شة بالبت 
يف ق�شي��ة املول��دات الكهربائية البديلة 
الطاق��ة  منت��وج  بي��ع  اأ�شع��ار  �حتدي��د 
البديل��ة يف قط��اع غزة عل��ى امل�شرتكن، 

البت يف هذه الق�شية لالأ�شبوع املقبل.
�اأك��د اأحد املمثل��ن ال�شابق��ن الأ�شحاب 
املول��دات البديل��ة رام��ي ح��رز اهلل، اأن 
املحكم��ة املخت�ش��ة بالنظ��ر يف الق�شية، 
مة م��ن اأ�شحاب املولدات �شد �شلطة  املقدَّ
الطاق��ة؛ احتجاًجا عل��ى الت�شعرية التي 
�اط  "كيل��و  ل�شع��ر  االأخ��رية  ��شعته��ا 
الواح��د مب��ا ال يزي��د ع��ن 2.5 �شيق��ل، 
اأنها اأجل��ت النظر بالق�شية اإىل االأ�شبوع 

القادم.
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غزة- الراأي:
التثقي��ف  -دائ��رة  �ش��امل  نا�ش��ر  د.  ق��ال 
ال�شحي بوزارة ال�شحة بغزة- اإن فاير��س 
كور�نا �شي�شل كل منزل يف القطاع يف حال 
مل ياأخ��ذ املواطن��ن الو�ش��ع ال�شحي على 

حممل اجلد.
�اأكد �شامل يف حديث الإذاعة الراأي �شباح 
الي��وم االأح��د، اأن دائ��رة التثقي��ف عملت 
ب�شكل حثي��ث حتى قبل دخول الفاير��س 
التوعي��ة  تق��دمي  �شبي��ل  يف  للقط��اع، 

للجمهور، بكافة اأ�شكال التوا�شل.
�اأك��د �شامل اأن هناك حالة م��ن اال�شتهتار 
يظهره��ا املواطن الغزي يومًي��ا، حمذرًا اأن 
القط��اع �شي�شج��ل العدي��د م��ن االإ�شاب��ات 
يف ظ��ل عدم االلت��زام �اإذا ما بقيت حالة 
الوقائي��ة  باالإج��راءات  يف  اال�شتهت��ار 

م�شتمرة.
باالإج��راءات  امللتزم��ن  ن�شب��ة  اأن  �ب��ن 
الوقائي��ة يف اأح��د االأ�ش��واق ال تتجا�ز ال� 

فقط.  10%

الصحة: كورونا 
ستصل كل بيت 

بغزة إذا استمرت 
حالة االستهتار

المشتركون بين فّكي الكماشة

المولدات البديلة.. حرب مستعرة من أجل الربح 


