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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
انتهى العدوان اإلســرائيلي األخير 
على قطــاع غزة، تاركًا خلفه دمارًا 
هائاًل ال يزال شــاهدًا على همجية 
المحتــل الــذي ضربــت صواريخه 
كافــة معالــم الحيــاة االقتصادية 

واالجتماعية بالقطاع المحاصر.  
يومــًا،   11 العــدوان  واســتمر 
دمــرت صواريــخ االحتــالل خالله 

آالف المنــازل واســتهدف األبــراج 
الســكنية، وهدم مصانع وشركات 
ومحالت تجارية ومنشآت سياحية، 
إعالميــة  مقــرات  واســتهداف 
 270 ارتقــى  فيمــا  ومؤسســات، 
شــهيدًا وأصيــب أكثر مــن 2000 

مواطن فلسطيني.
وعقــب توقــف العدوان، وتكشــف 
هول مــا اقترفه االحتالل من دمار 

طــال جــل مناحــي الحيــاة بغزة، 
ســارعت الحكومــة فــي غــزة إلى 
تشــكيل اللجنــة الحكومية إلعادة 
اعمار غــزة، والتي عملــت بدورها 
وفــق منهجية دوليــة معتمدة في 
حصــر األضــرار وتقييم الخســائر 
التــي تكبدتهــا كافــة القطاعــات 

الحيوية.
وتم حصر األضرار والخســائر في 

ثالثــة محــاور رئيســية، تشــمل 
والخســائر  المباشــرة  األضــرار 

المباشرة
والخســائر غيــر المباشــرة، فيمــا 
خســائر  إجمالــي  اللجنــة  قــدرت 
وأضــرار القطاعــات كافــة بـ 479 
موزعــة  أمريكــي  دوالر  مليــون 
على ثالثة قطاعــات، وهي قطاع 
التحتيــة، قطاع  والبنية  اإلســكان 

التنمية االقتصادية، قطاع التنمية 
االجتماعية.

ووفق نتائج حصر اللجنة العليا لما 
خلفه العدوان على غزة من أضرار، 
فقد بلغ إجمالي األضرار المباشرة 
التحتية  والبنيــة  اإلســكان  لقطاع 
نصيــب  كان  دوالر،  مليــون   292

قطاع اإلســكان منها، 
144 مليون و752 ألفًا 

وفق نتائج حصر األضرار 

 479 مليون دوالر خسائر القطاعات الحيوية بغزة بفعل العدوان
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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- الرأي
يتواصــل أنيــن القطاعــات الحيوية 
والصناعيــة فــي قطــاع غــزة تحت 
القيود اإلســرائيلية، ورٌغم  ضربات 
مضــي شــهر علــى انتهــاء العدوان 
األخيــر الــذي خلــف خســائر بمئات 
المنــع  فــإن  الــدوالرات،  مالييــن 
اإلســرائيلي المســتمر فــي إدخــال 
المــواد الخــام الالزمــة للصناعــات 
المحلية، فاقم األزمة ودفع عشــرات 
المصانع والشــركات إلعــالن إغالق 

أبوابها وتسريح عمالها.
ومــع بدايــة العــدوان األخيــر، فــي 
أغلقــت  الماضــي،  مايــو  أيــار/   10
ســلطات االحتالل الحاجــز كليا، ثم 
أعادت فتحه بعد وقــف إطالق النار، 
لكنهــا تفــرض قيودا مشــددة على 
مــا  والتصديــر،  االســتيراد  حركــة 
يفاقم األوضاع المعيشــية والصحية 

المتدهورة باألساس.

ليّ الذراع
قال مدير عام التجــارة والمعابر في 
وزارة االقتصــاد رامــي أبــو الريش، 
إن " االحتــالل االســرائيلي ال يــزال 
يبقي على فتح معبر كرم أبو ســالم 
بشــكل جزئــي، بينما يمنــع دخول 
المواد الخام للمصانع، والمصنوعات 

الورقيــة والخشــبية والبالســتيكية، 
بحجة ازداوجية صنعها".

االحتــالل  أن  الريــش  أبــو  ولفــت 
االســرائيلي يمنع أيضَا دخول المواد 
الخام لقطاع غزة، ويمارس سياســة 
"لي الذراع، وهذا االغالق أفضى إلى 
شلل كامل وتوقف للمصانع، والحالة 

التجارية في القطاع.
وأضــاف: االغــالق أدى إلى خســائر 
للتجار والمصانع بماليين الدوالرات، 
إضافــة إلــى وجــود بضائــع أخــرى 
محتجــزة فــي مينــاء "أســدود" لدى 
االحتــالل، ممــا فاقم معانــاة التجار 
في القطــاع منذ الحرب األخيرة على 

القطاع.
وأوضــح أبــو الريــش، أن اســتمرار 
ســيؤدي  المعابــر  إغــالق  سياســة 
إلى شــلل كامــل للحركــة التجارية 

والصناعية والزراعية في القطاع.
وتابع، هنــاك بضائع موجــودة قبل 
بــدء العــدوان األخير علــى غزة في 
فــي  وفــي مخــازن  أســدود  مينــاء 
األراضي المحتلة وهذه تشــكل عبئًا 
على تجــار القطــاع الخــاص ألنهم 
يدفعون رســوم مخــازن، ويدفعون 
رســوم أرضيات على بقــاء البضائع 
فــي مينــاء أســدود أو فــي منطقة 

العوجا.

وأردف أبو الريش أن وزارة االقتصاد 
مــع  باالشــتراك  باســتمرار  تتابــع 
التمويــن مكافحــة ظاهرة  مباحــث 
ارتفــاع  ويعــود  األســعار،  غــالء 
األســعار للنقص في جميع البضائع، 
واســتغالل التجــار لذلــك رغــم أن 
البضائــع الموجــودة مســتوردة من 

قبل العدوان األخير على القطاع.

منع مزدوج
فــي ذات الســياق؛ قال نقيــب اتحاد 
الفلســطينيين في قطاع  المقاولين 
غــزة، أســامة كحيــل، “إن مــا يمنع 
االحتــالل اإلســرائيلي إدخالــه مــن 
خالل معابر قطاع غزة، يُمنع إدخاله 

أيضًا من الجانب المصري”.
وأشار كحيل إلى أن اإلسمنت متوفر 
فــي قطــاع غــزة بشــكل طبيعــي، 
وســيما أنه يتــم إدخاله مــن الجانب 
المصري، مشــيرًا إلــى أن االحتالل 
يمنع إدخــال حديد البناء، كما أنه لم 
يسمح بإدخاله من الجانب المصري.

وبين كحيل أنه ال يوجد طلب بشكل 
كبير علــى الحديد في غزة، بســبب 
الحصار، وندرة أعمال البناء، وتوقف 

التطور العمراني.
المقاوليــن،  اتحــاد  نقيــب  وطالــب 
الضغــط  بضــرورة  المســؤولين 

بإدخال  المصــري  الجانب  ومطالبــة 
المواد الالزمة لإلعمار.

وقــال كحيــل: “نلقــي باللــوم على 
والســلطة  الفلســطينية  القيــادة 
مطالبتهــا  لعــدم  الفلســطينية، 
المجتمــع الدولي بإدخال كل ما يلزم 

غزة عن طريق مصر”.
وطالب كحيل الجميع بأن يعلو صوته 
إلنقاذ غزة، ويتحمل المسؤولية، وأن 
يعمــل على فتــح المعابــر، وإدخال 

مواد اإلعمار والبناء لغزة.

4 عوامل للخسارة
من جانبــه؛ بين رئيس جمعية رجال 
األعمــال بغزة علي الحايك أن إغالق 
المعابر وخصوصا كرم أبو سالم أدى 
إلى توقف كبير في الصناعات بغزة؛ 
لعــدم إدخــال مســتلزمات الصناعة 

والمواد الخام.
منــع  اســتمرار  أن  الحايــك  ولفــت 
االحتالل اإلســرائيلي دخــول المواد 
الخــام أدى إلغالق معظــم المصانع 
ووقــف عمــل آالف العمــال، مــا كبد 
خســائر  الفلســطيني  االقتصــاد 
بعشــرات مالييــن الــدوالرات منــذ 

اإلغالق األخيرة لمعبر أبو سالم".
ووفق الحايك فإن خســائر االقتصاد 
الفلســطيني جراء اإلغــالق رباعية، 

قائاًل :" األول حجز مواد خام المصانع 
والبضائع المســتوردة عبــر الموانئ 
اإلســرائيلية في مخازن إســرائيلية 
بســبب إغالق المعابر وهو ما يعني 
عدم توفــر المــواد الخام مــن جهة 
والعامــل الثاني دفــع تكلفة إضافية 
للتخزيــن المؤقت مع مخــاوف التلف 
فــي بعــض البضائــع فــي المخازن 

اإلسرائيلية.
وأكــد على أن العامــل الثالث هو أن 
مصانــع غــزة توقفــت عــن اإلنتاج، 
والرابع يتعلــق بعدم قدرة أهل غزة 
على تصدير أي شــيء خارج القطاع 
بســبب اإلغالق ما يزيد من الخسائر 

المتراكمة أصال من سنوات طويلة.
وأشــار إلــى أن %90 علــى األقل من 
القطاع الصناعي متوقف عن العمل 
اآلن في غزة، وبعد أيــام عند انتهاء 
مــا لــدى المصانــع مــن مــواد خام 
ســنكون أمام توقف الصناعة وأمام 
شــح األســواق من الســلع بمــا فيها 

الغذائية األساسية.
وقال: ناشــدنا مؤخرا جميع األطراف 
للضغــط علــى الجانب اإلســرائيلي 
إلدخــال المــواد الخــام المخزنة في 
المخازن اإلســرائيلية، وفتح المعابر 
بما يضمن ســير الحيــاة االقتصادية 

بانتظام.

حظر المواد الخام على غزة.. يشل اقتصادها
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على منابر حفالت التخرج لـ 2021  .. قصص تحدي صنعتها الفواجع 
غزة-الرأي - آالء النمر

"ختم عام 2012 بحرب شرسة 
"حجارة الســجيل"، ألجد نفسي 
علــى مفترق طــرق، ووجدتني 
وانــا أحمل في أحشــائي طفلة 
مــن  وثالثــة  بعــد  تولــد  لــم 
األطفــال في أحضانــي، وقعت 
فريسة الهموم وســهام األذى، 
كل ذلــك بعــد ان ارتقى زوجي 
محمد العف شــهيدًا، وأردى بي 
القدر وحيدة في مهب صعوبات 
الخريجــة  الطالبــة  الحيــاة"، 
الصفدي" تمسك  "هالة عدنان 
بالمايــك وتتحــدث نيابــة عن 

زمالئها.
تواصــل الخريجــة مــن كليــة 
أصــول الدين "هالــة الصفدي" 
أحدهــم  :"ســألني  خطابهــا، 
يومًا لو أردتي تســمية شــريط 
حياتــك ماذا كنتي ستســميه؟، 
فأجبــت دون تــردد )عثــرات(، 
لكني ســرعان مــا نفضت عني 

غبــار اليأس والبؤس واألســى، 
ألصحــح إجابتــي بأنــه عثرات 
أن  وقــررت  نجــاح،  وقفــزات 

أقفز!".
جمعت الطالبة المثابرة "هديل" 
جراحاتها لتكوّن جسرًا لإلنجاز، 
وقــررت االلتحاق للمــرة الثالثة 
اإلســالمية  الجامعــة  بمقاعــد 
وقدمــت  العليــا،  للدراســات 
أطروحة الماجستير الخاصة بها 
بعنوان "الوحدة الموضوعية في 
ســورة القرة"، وتخرجت بنسبة 

%97 واألولى على دفعتها.
من أمــام منبرها الــذي يصدح 
وإنجازاهــا ونجاحها،  بتوجعهــا 
حملت الخريجة وزوجة الشــهيد 
رسالة مباشرة لزوجات الشهداء 
أمثالهــا، مفادهــا :"ال ترضــي 
بأن تكوني ضعيفة مســتكينة، 
اجمعــي اشــالئك وقولــي انــا 
لهــا، أنــا جديرة بحمــل األمانة 
بمقامــك  واهنئــي  العظيمــة، 

عند اهلل، فــواهلل ما حملت تلك 
الرســالة إال ألكــون شــعلة من 
أمل لكل مكلومة مثلي"، سالت 
دمعــات هديــل أخيــرًا ووقفت 
الجامعــة علــى أقدامها تصفق 
األربعــة  األطفــال  أم  لهديــل 

"أبناء الشهيد".
في موســم تخرج أفــواج جديدة 
من طلبة الجامعات للعام 2021، 
تتفــرغ منابر الخطابة للشــهود 
الحــروب األربعــة، آخرها  علــى 
"سيف القدس"، يستجمع الطلبة 
قوى كلماتهم ليصدحوا بها أمام 
وزمالئهم  وأســتاذتهم  ذويهــم 
أن  حتــى  التلفــزة،  وشاشــات 
الشــهود علــى حروب الســنوات 
الماضية ال زالوا طلبة في مقاعد 
زالــت  وال  الجامعيــة،  الدراســة 

المنابر بانتظار شهادتهم.
وفي يوٍم احتفالــي آخر، اعتلى 
وليــد شــمالي  الشــهيد  نجــل 
وأهــدى  الخريجيــن،  منصــة 

نجاحه لروح أبيه الشــهيد الذي 
ارتقت روحه في معركة ســيف 
القــدس قبــل نحــو شــهرين، 
وتحــدث بفخر عــن كونه نجل 
الشهيد، لكن الدمعات تسابقت 
على وجنتيه حينما ذكر شــوق 

أبيه لالحتفال بتخرجه.
وأهدى نجل الشهيد والده فرحة 
تخرجــه، وأدلــى أمــام الجموع 
بوعــده ألبيــه بأنه ســيناقش 
في فتــرة وجيزة جــدًا أطروحة 
رســالة الماجســتير، فداء لروح 
أبيــه وهدية متواضعة تمهد له 
تنفيــذ وصية أبيه باالرتقاء في 

باحات العلم والعمل به.
وأطلقــت الجامعــة اإلســالمية 
على الفــوج التاســع والثالثين 
مــن أفــواج الطلبــة الخريجين 
"فــوج اإلرادة"، حيــث تتزامــن 
الحفالت فــي باحتها بعد انتهاء 
الحرب علــى قطاع غــزة بنحو 

شهرين تقريبًا.

هذه الحرب الرابعة على قطاع 
غــزة، الحــرب التــي لــم تترك 
حجرًا إال وتركت على جداره أثرًا 
لها، وكان الطلبــة الفئة األكثر 
ظهــورًا علــى شاشــات التلفزة 
االجتماعي  التواصــل  ومواقــع 
لوصولهــم إلى شــواطئ نهاية 
الممتلئــة  الجامعيــة  الرحلــة 
بالعثرات الكبيــرة، والتي بدأت 
وتحــول  كورونــا  جائحــة  مــع 
التعليم الوجاهي إلى إلكتروني 
بحــت، وانتهــت بحرب شرســة 

قضت على كل شيء.
وتخــرّج جامعــات قطــاع غزة 
مئــات اآلالف مــن الطلبــة من 
متفاوتــة،  علميــة  درجــات 
موزعين بين الدبلوم المتوسط 
البكالوريــوس  درجــة  وبيــن 
والماجســتير، جلهم يصطفون 
في طوابيــر البطالــة، ما يزيد 
مــن كاهــل البطالــة ويضاعف 
من أعداد العاطلين عن العمل.
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
يشهد شــاطئ بحر غزة اكتظاظًا الفتًا 
منذ اشــتداد موجة الحــر التي تضرب 
التيار  الفلسطينية، وانقطاع  األراضي 
لســاعات  المنــازل  عــن  الكهربائــي 
طويلة، جــراء الحصار المفروض على 

قطاع غزة
برًا وجوًا وبحرًا منــذ أكثر من 15 عام 

على التوالي.
ويعتبــر بحــر قطــاع غــزة المتنفس 
الوحيــد ألكثــر مــن مليونــي مواطن 
يعيشــون فــي ظــل تــردي األوضاع 
االقتصاديــة والمعيشــية، إال أن أكثر 
ما يثير اســتياء ونفــور المصطافين-

مشــهد تواجد بعــض الحيوانات على 
والخيــول  الحميــر  مثــل  الشــاطئ، 
والجمــال، وعربــات الــكارو المتراصة 

التي تعيق الحركة.

مشهد غير الئق
وبالرغم من إصدار الشــرطة البحرية 
بغــزة، قــرارًا بمنع اصطحــاب ونزول 
الدراجات النارية والحيوانات للشاطئ، 

إال أن البعــض ممــن يمتلكــون تلــك 
الحيوانات يســيرون بها بين العائالت 
التــي تجلس على شــاطئ البحر، ولم 

يلتزموا بهذا القرار.
المواطــن عــالء اليعقوبــي أعرب عن 
استيائه من مشــهد تواجد الحيوانات 
على البحر باعتبارها مشهدا غير الئق، 
كمــا أنهــا تســبب األذى للمصطافين 
الذيــن يهربون من حــر منازلهم بحثُا 

عن الترفيه.
وأوضح اليعقوبي في حديث لـ"الرأي"، 
لوجــود  المتكــررة  المشــاهد  أن 
الحيوانات علــى البحر ال تعجبه والتي 
تســبب النفــور للمصطافيــن، معربا 
عــن نفوره من تواجدها على شــاطئ 
البحر لما فيه من تلوث بيئي يتســبب 
بأمراض لمن يقوم بالسباحة، وتلوث 

نظري لمن يجلس على الشاطئ.
وعلــى شــاطئ البحر، تنتشــر بعض 
عربــات الكارو، في حيــن يقوم بعض 
والســباحة  البحر  المواطنيــن بدخول 
برفقــة الحيوانــات، في الوقــت الذي 
ومصطافيــن  أطفــال  فيــه  يكــون 

يمارســون الســباحة على بعــد أمتار 
قليلة.

ليــس هــذا فحســب، حيــث تتواجــد 
عربات بيــع البطاطا الحلــوة وعربات 
بيــع األلعــاب البحريــة التــي تكــون 
بالقرب من المصطافين وعلى مسافة 
صفر من األطفــال الذيــن يتواجدون 
بكثرة على الشــاطئ مــن أجل اللعب 

والترفيه.

مسافة صفر من المصطافين
"ليــس منظــرا الئقا أن تكــون هناك 
حيوانات تسير على الشاطئ أو تسبح 
داخل البحــر، في مكان من المفترض 
أنه متنفــس للناس"، هــذا ما ذكرته 
المواطنة أم محمد المدهون، موضحة 
أن مشــهد تواجــد الحميــر والخيــول 
يســبب الخوف والرعب لــدى األطفال 

الذين يفضلون اللعب على الشاطئ.
وأكدت المدهون في حديث لـ"الرأي"، أن 
شاطئ البحر هو المتنفس الوحيد للناس 
في ظل قطع التيار الكهربائي لســاعات 

طويلة، الى جانب ارتفاع حرارة الجو.

منع ورقابة
وكانت الشــرطة البحرية قد قالت في 
تصريح مقتضــب ": ممنوع اصطحاب 
ونــزول الدراجات الناريــة والحيوانات 
والخيول والكالب والجمال إلى شاطئ 
البحــر، وترويــع وإيــذاء المُصطافين 

على الشاطئ".
وحــول الرقابــة التي تفرضهــا بلدية 
غــزة على شــاطئ البحــر، أكد رئيس 
قســم الواجهة البحرية في البلدية م. 
عبــد الرحمن حميــد، أن طاقم اإلنقاذ 
على شاطئ البحر يقوم بثالث جوالت 
يوميــة لمنع دخــول الــكالب والحمير 
والجمــال، والمحافظــة علــى نظافــة 
الشــاطئ خاصــة مــع دخــول فصــل 

الصيف
وأوضــح حميد في حديث لـ"الرأي"، أن 
البلدية بالتعاون مع الشــرطة البحرية 
تعمل من أجل منع دخــول الحيوانات 
الى شــاطئ البحر، حفاظا على سالمة 
المصطافين، وأيضا منع كل ما يمكنه 

أن يسبب ازعاجًا كبيرًا لهم.

حيوانات الكارو.. تعكر مزاج المصطافين
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غزة- الرأي
اإلســرائيلي  الحصــار  رغــم 
واألوضــاع االقتصادية القاســية 
والمتردية التي يعيشــها ســكان 
قطاع غزة منذ 15 عامًا، يحرص 
الغزيون على إتمام شــعيرة اهلل، 

وشراء أضحية العيد.
فتجــد "أســواق الحالل" )االســم 
المتعــارف عليه في قطــاع غزة 
لسوق الماشية( تعج بالمواطنين 

الراغبين في شراء األضحية.
وتتبايــن التقديــرات حول حجم 
اإلقبــال علــى شــراء األضاحي؛ 
فيرى البعض أن الموســم مبشر 
مقارنــة بالظــروف خاصــة بعــد 
تشــديد  ومــع  األخيــرة  الحــرب 
بالســنوات  ومقارنــة  الحصــار، 
األخيرة، في حيــن تحدث آخرون 
عن شراء ضعيف بسبب تداعيات 

أكثر من 15 عاما من الحصار.
الحــاج أبو محمود أبــو زور يقول 
إن الســوق ضعيف، وفعليا التجار 
يبيعــون ويشــترون مــن بعض 

نتيجة استمرار إغالق المعابر.

وبحسب األســعار المتداولة؛ فإن 
سعر كيلو اللحم الحي من العجل 
يتراوح بيــن 17 إلى 19 شــيكاًل 
)الــدوالر 3.25 شــواكل( حســب 
نوع العجل، فيما ينخفض ســعر 
األبقــار إلــى 15 شــيكل، ويصل 

كيلو الضأن إلى 5 دنانير.

أنواع وتفضيالت
وفيما يخص األســعار وما يتعلق 
بأنــواع العجــول قــال التاجر أبو 
عمر فإن أشــهر أنواعها وأكثرها 
رغبــة لــدى األشــخاص الذيــن 
التضحيــة، عجل  يرغبــون فــي 
الليموزيــن والذي يتميز بنســبة 
عالية من اللحوم مقارنة بنســبة 

الشحوم لدى العجول األخرى.
ويتراوح ســعر الكيلو الواحد من 
الليموزين،  نــوع  الحــي  العجــل 
ما بيــن 19 و20 شــيكل، ويأتي 
بعده العجل الشــراري "سمنتال" 
ويتراوح ســعر الكيلو من 17 إلى 
18 شيكال، ثم الشراري األوروبي 
وســعر الكيلو ما بيــن 17 و18.5 

شكيل.
وباإلضافــة إلــى تلــك األنــواع، 
يتوفر في الســوق المحلي أنواع 
أخرى منها شــراري برامو، وسعر 
شــيكل،   18 –  17 مــن  الكيلــو 
والشراري الفرنسي من 18 – 19 

شيكل.
وممــا يميــز نــوع الشــراري من 
المتوســط  ســعرها  العجــول 
مقارنــة بغيرها وجــودة لحومها 

ونسبة الشحوم القليلة فيها.
ويشــتهر بعد تلك األنــواع، نوع 
آخر وهو العجل الهولندي وســعر 
 ١٧ الكيلــو "حــي"، مــن  ١٦ – 
شــيكل، وعند ســؤالنا عن سعر 
العجــل  فــي  الواحــدة  الحصــة 
لمــن يرغب في ذلــك أكد بعض 
المزارعيــن والتجار أنهــا تتراوح 
بيــن 1200 شــيكل إلــى 1800 
بعــدد  مرتبــط  وهــو  شــيكل، 
فــي  المشــتركين  األشــخاص 

األضحية ووزن العجل.
وبالنسبة إلى الخراف، فيوجد في 
السوق أنواع مختلفة من الخراف، 

في مقدمتها يأتي العســاف وهو 
أحد أشــهر األنواع وأكثرها طلبًا 
لوفرة اللحــوم فيه وقلة الدهون 
كذلك، ويتراوح سعر الكيلو الحي 
من 5.5 إلى 6 دنانير، ثم الخروف 
الليبــي مــن ٥ - ٥.٥ دينــار، ثم 

الجدي من ٥ - ٥.٥ دينار.

35 ألف رأس
قالــت وزارة الزراعــة في غزة إن 
أعداد األضاحي -ماشية وأغنام- 
متوفرة بكمية جيدة داخل قطاع 
غزة وبأســعار مناســبة ومماثلة 

للعام الماضي.
وأوضح المتحدث باســم الوزارة، 
أدهــم البســيوني، أن الحديــث 
يــدور عــن توفــر 20 ألــف رأس 
من األغنــام و15 ألــف رأس من 

الماشية.
وزارتــه  أن  البســيوني  وبيــن 
استعدت وبشكل مسبق لموسم 
عيــد األضحــى المبــارك القادم 
المســالخ  متابعــة  خــالل  مــن 
وتجهيزهــا، وفحــص األضاحــي 

المحاجر  ومتابعة أوضاعها داخل 
الصحيــة، وســحب عينــات الدم 
مواصفــات  ومراعــاة  الخاصــة، 

الصحة العامة.
وأشار إلى أن الطواقم المختصة 
في الوزارة بدأت العمل منذ فترة 
حتى يكون هذا الموســم ناجحًا، 
الفتــا إلى أن وزارتــه ترتقي كل 
عــام بمســتوى األداء "فقــد تم 
زيادة عدد المســالخ هــذا العام 
بالمواصفات  والمرخصة  المبردة 

المطلوبة".
وحــول األنــواع واألحجــام، لفت 
المتحــدث باســم وزارة الزراعــة 
بأن جميع أنــواع العجول متوفرة 
وبأســعار  مختلفــة  وبأحجــام 

مناسبة ومماثلة للعام الماضي.
الجديــر ذكــره، أن وزارة الزراعة 
بغــزة أعلنــت العــام الماضي أن 
معدل اســتهالك قطــاع غزة من 
األضاحي خالل أيام عيد األضحى 
األربعة الذي بدأ مطلع أغسطس 
الماضــي بلغ نحــو 36 ألف رأس 

من الماشية.

الحصار اإلسرائيلي.. يذبح موسم األضاحي بغزة
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غزة- الرأي
شخص من اثنين يجهل أنه يعاني 
ارتفاعًا فــي ضغط_الدم الذي قد 
يؤدّي إلى أمراض القلب واألوعية 
الدموية ويزيــد من خطر اإلصابة 

بالسكتة الدماغية. 
وانطالقــًا من هــذا الواقع أطلقت 
وزارة الصحة بغزة وبالشــراكة مع 
المؤسســات ذات العالقــة الحملة 
ارتفــاع  مــن  للتوعيــة  الوطنيــة 
ضغــط الدم تحت شــعار "افحص 
واطمــن؛ بهدف قياس ضغط الدم 
وزيادة الوعي حول أهمية الكشف 
المبكــر عــن ارتفاع ضغــط الدم 
ومــدى خطــورة مضاعفاتــه على 

الصحة العامة.
وتعزيــز  التثقيــف  دائــرة  مديــر 
الصحة معين الكريــري أوضح أن 
الحملة تهدف للتركيز على مفهوم 
المــرض،  مــن  األوليــة  الوقايــة 
وتشــجيع المواطنيــن، للمتابعــة 

الدورية لقياس ضغط الدم.
وبيــن أن الحملة تشــمل فعاليات 
تثقيفية وتوعوية متعددة، وتوزيع 
مطبوعات وعمل سبوتات وحلقات 

إذاعيــة، إضافــة إلجــراء فحوص 
المؤسســات  فــي  الــدم  ضغــط 
المجتمعية، والمساجد، والوزارات، 

والبلديات.
وأشــار الكريــري إلــى أنه ســيتم 
توجيــه أي شــخص لديــه ضغط 
دم عالي إلى أقــرب مركز صحي، 
للمتابعة واتخاذ اإلجراءات الصحية 
الالزمة، فيما سيتم التركيز أيضًا 
على مفهــوم الوقايــة األولية من 
خالل اتباع أنماط الحياة الصحية، 
وتشــجيع أفراد المجتمع للمتابعة 

الدورية لقياس ضغط الدم.
مــن جانبــه؛ قــال الحكيــم جمال 
جبر من دائــرة التثقيف في وزارة 
عشــر  قواعــد  ثمــة  إن  الصحــة 
أساســية تســمح بتجنــب خطــر 
منهــا  الــدم،  بضغــط  اإلصابــة 
الحفــاظ على وزن صحــيّ والحدّ 
والكافييــن  الملــح  تنــاول  مــن 
والكحول وممارسة الرياضة والحد 

من التوتر وتجنب مسبباته.
 ويضيــف  جبر:ً" العامــل الوراثي 
يــؤدّي دورًا أيضــًا فــي اإلصابــة 
بارتفــاع ضغــط الــدم "حيــث إن 

نســبة 90 في المئة ممن يعانون 
ارتفاعًا في ضغــط الدم ال تُعرف 
األســباب الحقيقية إلصابتهم؛ إال 
أن الوقاية تبقى أساســية إلحداث 
التغييــر والتخفيــف من مســتوى 

الضغط".
 وتابع القول:" تجدر اإلشــارة إلى 
أن ارتفــاع ضغط الــدم يؤثر في 
نســبة 40 في المئة من البالغين، 
ونســبة 20 في المئة منهم فقط 
على علــم بوجــود المشــكلة، ما 
يزيــد مــن أهميــة التوعيــة ومن 
إجــراء الفحــوص الدورية لضغط 

الدم".
ويعــرف ارتفــاع ضغــط الــدم بـ 
أن  العتبــار  الصامــت"  "القاتــل 
المشــكلة قد تكــون موجودة من 
دون عــارض أو عالمة تشــير إلى 
ذلك، مــا يزيد من خطورتها، فيما 
يمكن أن تؤدّي إلى أمراض خطرة 

في القلب واألوعية الدموية. 
أما قياس ضغط الدم فهو الطريقة 
الوحيدة لكشــف المشكلة قبل أن 
تزيد ســوءًا وتؤدي إلى مضاعفات 
خطــرة كأمراض القلب والســكتة 

الدماغية وقصــور القلب وأمراض 
الكلوي  والقصور  الدموية  األوعية 

ونزف الشبكية وضعف البصر. 
كذلــك يعتبر ارتفــاع ضغط الدم 
سببًا رئيسيًا للوفيات، خصوصًا أن 

كثرًا يجهلون أنهم مصابون به.

الوقاية األولية
بدوره؛ أفاد مدير وحدة التنســيق 
مــع المؤسســات غيــر الحكومية 
الدكتــور وليــد صبــاح أن الحملة 
األحــد،  اليــوم  صبــاح  انطلقــت 
للتوعيــة حــول ضغــط  وتهــدف 
الــدم وتعريف المجتمــع بالمرض 

وعوامل خطورته.
وأوضح أنــه ســيتم التركيز على 
مفهوم الوقايــة األولية من خالل 
الصحيــة،  الحيــاة  أنمــاط  اتبــاع 
مؤكدًا على ضرورة تشــجيع أفراد 
الدورية لقياس  للمتابعة  المجتمع 

ضغط الدم.
الحملة فعاليات متعددة  وتشــمل 
ومنهــا توزيــع مطبوعــات وعمل 
سبوتات وحلقات إذاعية كما سيتم 
إجــراء فحوصــات قيــاس ضغــط 

الــدم في المؤسســات المجتمعية 
والمساجد والوزارات والبلديات.

ولفــت إلــى أن الحملة تســتهدف 
فــي  والعامليــن  المراجعيــن 
المؤسســات المختلفــة، موضحــًا 
أنه ســيتم توجيه أي شخص لديه 
ضغــط دم عالــي ألقــرب مركــز 
صحي للمتابعــة واتخاذ االجراءات 

الصحية الالزمة.
وتهــدف حملــة التوعيــة إلى رفع 
الوعي لــدى العامة حــول مخاطر 
ضغــط الــدم، من خالل تشــجيع 
آبائهــم  تحفيــز  علــى  األطفــال 
الدم  وأحبائهــم لفحــص ضغــط 
لديهم، خاصة وأّن اكتشاف ارتفاع 
ضغــط الــدم مبّكرًا يســاعد في 
تقليــل خطــر اإلصابــة بالنوبات 
القلبية، وفشــل القلب، والســكتة 

الدماغية والفشل الكلوي.
يشــار إلى أن المؤسسات الصحية 
المشاركة تشمل كاًل من " الوكالة، 
والخدمات الطبية، والهالل األحمر 
الفلســطيني، واإلغاثــة الطبيــة، 
الصحــي،  العمــل  لجــان  واتحــاد 

ونقابة التمريض".

الصحة بغزة.. تطلق حملة توعوية الكتشاف القاتل الصامت
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غزة-الرأي - آالء النمر
الجــاري يبــارز  العــام  ال زال 
خمسة عشر عامًا من الحصار 
والمزيــد  والمنــع  واإلغــالق 
مــن الغــالء غيــر المنطقــي 
لبقايــا الســلع، هــذا العام ال 
زال متفوقــًا جــدًا فــي شــدة 
الحصــار وفي إطبــاق األبواب 
التجاريــة  الشــاحنات  بوجــه 
المتكدســة والمحملة ببضائع 
ومئــات  غــزة،  إلــى  العيــد 
الشــاحنات المحملة بالبضائع 
التجارية ومســتلزمات السوق 
الطبيعيــة، وهي منذ ســتين 
فــوق  تبــرح  زالــت  ال  يومــًا 
األراضــي المحتلة فــي ميناء 

اسدود في انتظار فرجة.
علــى حالهــا أســواق قطــاع 
غــزة منذ أن هــّل عيد الفطر 
الســعيد قبل شــهرين، حتى 
دون  واقفــًا  ظــل  العيــد  أن 
حراك أمام عتبــات غزة، ولم 
يجرأ علــى مزج أيــام الحرب 
الدامية ببهجــة قدومه، حتى 

باتــت األســواق دون بضائــع 
واألطفال دون ألعاب والبيوت 

دون بهجة.
وتعاني األســواق في غزة من 
والشــراء  البيع  ضعف حركــة 
وقلــة إقبــال المواطنين على 
حاجيــات العيــد، وهــو وضع 
انتهــاء  بعــد  حدتــه  زادت 
"اإلســرائيلي"  العــدوان 
األخيــر، كمــا يخيــم الهــدوء 
على األســواق بشــكل الفت 
وملحــوظ فــي ظــل ارتفــاع 
أســعار الســلع العادية تصل 
ثــالث أضعاف ســعرها  إلــى 

األول.
األوضاع االقتصادية المتدنية 
لــدى  الماديــة  العوائــق  أول 
المواطن الفلسطيني بالتوجه 
نحــو الســوق الــذي يعــرض 
بضائعــه القديمــة والمتبقية 
فــي خزينتــه، حتــى في ظل 
حالــة ركــود البضائع يســود 
الســكون ويركــن التاجر إلى 
أرزاقه المتناثرة بال حول منه 

وال قوة.
بينمــا تتســم األســواق بهذا 
النوع من الركود، إال أن أسواق 
الحالل بدأت تشــهد تحركات 
دخــواًل  وتســجل  ملحوظــة، 
واســعا من قبل عاقــدي نية 
الذبــح عبر برامــج مخصصة 
لضــم  الدفــع،  لتقســيط 
المقتدرين  وغيــر  الموظفين 

على الدفع الكاش.
حتــى أن هــذه األيــام تفتــح 
المواطنيــن  أمــام  الفرصــة 
فرصــة  يتحينــون  الذيــن 
تسوّق المواشــي في أسواق 
"العقيقة"  ذبــح  بنيّة  الحالل 
إلى جانب األضاحي العامة، ما 
المواطنين  العديد من  يشجع 
على عقــد النيــة المقصودة، 
ســواء عقيقــة أو أضحية في 
أجواء تعم فيها الخير وتوزيع 
األقارب واألســر  اللحوم على 

المتعففة.
وتتباين التقديرات حول حجم 
اإلقبال على شــراء األضاحي 

حتــى اآلن، ففــي حيــن يرى 
البعــض أن الموســم مبشــر 
مقارنة بالظــروف خاصة بعد 
الحــرب األخيرة ومع تشــديد 
بالســنوات  ومقارنة  الحصار، 
األخيــرة، فــي حيــن تحــدث 
آخرون عن وضع متكرر وشراء 
ضعيف بســبب تداعيات أكثر 

من 14 عاما من الحصار.
المختــص في  قــال  بــدوره، 
معيــن  االقتصــادي  الشــأن 
رجــب إن قلــة الســيولة في 
األســواق تؤثــر ســلبا علــى 
القدرة الشــرائية للمواطنين، 
"وهو ما يدفع لضرورة تأمين 
المواطنيــن  لــدى  الســيولة 
بالشــكل المناسب دون زيادة 

أو نقصان".
وأكد رجب على أن اســتنزاف 
خالل  ألموالهــم  المواطنيــن 
الفترة الماضية، دون تعويض 
يقلــل مــن الســيولة لديهم، 
التصدير،  انعــدام  "ففي ظل 
يجب إدخال المســاعدات التي 

تساعد المواطنين على تلبية 
حاجياتهم".

وأوضح أن عودة عجلة اإلنتاج 
لمصانــع قطــاع غــزة، ومــا 
يتبعهــا من الســماح بتصدير 
المباشرة  وانعكاســاته  السلع 
علــى تقليــل معــدالت الفقر 
العوامل  أهــم  أحد  والبطالة، 

لرفع القدرة الشرائية.
وأشــار إلى أن تراكم البضائع 
اإلســرائيلية  الموانــئ  فــي 
تصديــر  منــع  وكذلــك 
الســلع،  الخضــراوات وبعض 
والمزارعيــن  التجــار  كبّــد 
خســائر باهظة، وهو ما أفقد 
المحلية سيولة كبيرة  السوق 
وخصوصا من العملة الصعبة 

التي يحتاجها أي اقتصاد.
ومنــذ انتهاء العــدوان األخير 
تمنــع  غــزة،  قطــاع  علــى 
إدخــال  االحتــالل  ســلطات 
المنحــة القطريــة، فــي ظل 
األســر  مــن  وترقــب  تذمــر 

الفقيرة المستفيدة منها.

على مشارف "األضحى" أسواق غزة تعلن إفالسها 
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غزة – الرأي:
بعــد أن كانــت زراعــة الكلى في 
قطــاع غزة، أمــرًا مســتحياًل يزيد 
ويُثقــل  المرضــى  معانــاة  مــن 
الحصار  كاهلهــم وســط ظــروف 
ومنع المستلزمات الطبية لعمليات 
الغســيل، الحــت خالل الســنوات 
ألولئــك  أمــل  بارقــة  الماضيــة 
المنهكيــن من آالم ذلــك المرض 

اللعين.
الفريــق الوطني لزراعة الكلى في 
غزة، أخذ على عاتقه مهمة زراعة 
األمل قبل زراعة الكلى للمرضى، 
ليحقــق نجاحــات باهرة فــي هذا 
المجال بالتعاون مع وفد أردني زار 
القطــاع أكثر من مرة بهدف تبادل 

الخبرات وتطوير الكوادر الطبية.
يقــول الدكتــور غــازي اليازجــي، 
استشــاري جراحة األوعية الدموية 
الشــفاء  الكلــى بمجمــع  وزراعــة 
الطبــي، ورئيس الفريــق الوطني 
لزراعة الكلى، إنه تم االنتهاء حاليًا 
من المرحلة الثانية ضمن البرنامج 

الثاني لزراعة الكلى في غزة.
"اليازجــي" فــي حديثــه  وأضــاف 
لـ"الــرأي"، أن المرحلــة السادســة 
شــملت 4 عمليــات زراعــة كلــى 
تكللــت بالنجــاح، مؤكــدًا أن هذا 
البرنامج يخفف عن معاناة مرضى 
الكلى باعتبار أن الزراعة هي الحل 

األمثل لهم.
وبيــن أن البرنامــج انطلــق فــي 
14 يوليو/تمــوز 2019، حيــث تم 
إجــراء 25 عمليــة بنجــاح، وجاري 
التحضير لتنفيذ المرحلة السابعة، 
معبــرًا عــن أملــه بتعجيل إنشــاء 
المختبر الخاص بفحوصات تطابق 
األنسجة، والمركز الوطني لزراعة 

الكلى بغزة.
البرنامــج  مــن  الهــدف  أن  وأكــد 
الوطنــي يتمثل بتدريــب الطاقم 
الطبــي المحلــي على إجــراء مثل 
هــذه العمليــات، حيث يبلــغ عدد 
المرضــى ممن يحتاجون جلســات 
غســيل كلوي على مستوى قطاع 

غزة 950 مريضًا.
بــأن  "اليازجــي"  الدكتــور  وأفــاد 
60 إلــى %70 مــن المرضــى فــي 
الشــروط  عليهــم  تنطبــق  غــزة 
عمليــات  إجــراء  ويســتطيعون 
زراعة كلى للتخلص من الغســيل 

والمضاعفات المرافقة له.

كادر فلسطيني متميز
الدكتــور وليــد مســعود، رئيــس 
الوفد األردني واستشــاري جراحة 
الكلى،  األوعيــة الدموية وزراعــة 
أشــاد باألطباء داخل مجمع الشفاء 
الطبي، مؤكدًا أنه لمس فيهم حب 
التعلم والتطوير من قدراتهم في 

هــذا المجال. وبين "مســعود" في 
حديثه لـ"الرأي" أنهم حضروا قبل 
أيام لغــزة لتكملة برنامــج زراعة 
الكلى بعدما توقف نحو سنة وستة 
أشهر جراء ظروف جائحة "كورونا"، 
مشــيرًا إلــى أن هذه هــي الزيارة 

رقم 6 في إطار ذلك البرنامج.
وكشــف عن إجراء عمليــات أخرى 
غير زراعة الكلــى في قطاع غزة، 
شــملت عمليات وصالت شــريانية 
إلعــادة تغذيــة األطراف الســفلى 
وعمليات على الشــريان الســباتي 

المغذي للدماغ.
وأوضــح أن الزيــارات تأتي بدعم 
من جمعية إغاثة أطفال فلسطين 
وكذلــك اللجنــة األردنيــة لدعــم 
ووزارة  بغــزة،  الصحــي  القطــاع 
الصحة في غــزة، مبينًا أن الطاقم 
األردني يصطحب معه مستلزمات 

طبية وبعض األدوية.
وقال: "أجرينا حتى اآلن 25 عملية 
زراعــة كلى تحت إشــرافي، أربعة 
منهــا جــرت على أيــدي أطباء من 
غزة، وجميع تلك العمليات تكللت 

بالنجاح".
وأضاف "مسعود" أنهم سيستمرون 
فــي القــدوم لغزة ضمــن برنامج 
زراعــة الكلــى وتدريــب الكــوادر 
الطبيــة، إضافــة إلــى المشــاركة 
في العديد مــن الفعاليات العلمية 

الجامعة  كالمشاركة في امتحانات 
اإلسالمية والبورد الطبي.

وذكر أنهــم يواجهون مشــقة في 
بالمتبرع  الخاصة  العينات  إرســال 
للتأكــد مــن تطابــق  والمريــض 
األنســجة، مؤكــدًا أنهــم يعملون 
بكل طاقتهم من أجل التغلب على 

هذه المعضلة.
أمــا الدكتــور إبراهيــم رمضــان، 
إخصائي جراحــة األوعية الدموية 
فــي مجمــع الشــفاء، أكــد أنهــم 
يعملــون منــذ عاميــن مــن أجــل 
مرضــى  معانــاة  مــن  التخفيــف 
غسيل الكلى في غزة، عبر الفريق 
الوطني الذي أجرى حتى اآلن 100 

عملية زراعة.
حديثــه  فــي  "رمضــان"  ولفــت 
لـ"الرأي" إلى أن ناجح زراعة الكلى 
بهذا المســتوى يأتــي بعد أن كان 
األمر يحتــاج إلى تحويلــه للخارج 
وعمليــة تقدر تكلفتها بـــ 12 ألف 
دينــار أردنــي، لكــن حاليــًا تجري 

العمليات بتكلفة صفر.

3 جلسات أسبوعيًا
منســق الفريــق الوطنــي لزراعة 
الكلــى، الحكيم أيــاد أبو عطيوي، 
أشــار إلى معانــاة مرضــى الكلى 
في غــزة، في ظل حاجة معظمهم 
إلى ثالث جلسات غسيل أسبوعيًا، 

الواحــدة مدة  الجلســة  تســتغرق 
أربــع ســاعات، عــدا عــن الجهــد 

والمضاعفات.
بدوره، شــكر الحاج حمدي خضير، 
من بيــت الهيــا، الكــوادر الطبية 
األردني  والوفد  الشــفاء  بمشــفى 
علــى جهودهم في إنجــاح عملية 
زراعة كلى لــه، بعدما كان يعاني 
من الفشل الكلوي منذ عدة أعوام.

وقال "حضير" في حديثه لـ"الرأي": 
"لقــد ذهبــت إلــى مصــر إلجــراء 
عمليــة لكنهــم طلبوا منــي آالف 
الدوالرات ولم اســتطع توفير ذلك 
المبلغ، ما دفعني للعودة للغسيل، 
حتى جاءت فرصة الزراعة في غزة 

ما أسعدني كثيرًا".
وأكد الحــاج أن صحته بعد العملية 
جيدة جدًا وال يشعر بأي مضاعفات، 
مشــيرًا إلى أنه لم يدفــع أي مبلغ 
مقابل زراعة الكلى التي تبرع بها 
ابنــه بعدما ثبت تطابق األنســجة 

بينهما".
وأضاف "قبل عملية الزراعة كانت 
حياتي جحيمــًا ال يطاق حيث كنت 
أعانــي آالمًا شــديدة وال اســتطيع 
العمــل فــي أي مجال، لقــد كنت 
أمضــي يومــًا كاماًل في الغســيل 
ومضاعفاتــه واليوم الثانــي نائمًا 
لكننــي  والتعــب،  اإلرهــاق  مــن 
تخلصت أخيرًا من هذا الكابوس".

زراعة الكلى بغزة.. نجاح وطني يمنح المرضى أماًل في الحياة
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غزة- الرأي- إبراهيم شقورة
عن كثب تبدو عملية المتابعة 
طــب  دائــرة  فــي  والتطويــر 
العامــة  بــاإلدارة  الطــوارئ 
للمستشفيات ألقسام الطوارئ 
والحــوادث فــي قطــاع غــزة، 
ففريق العمــل فيها، ال يتوقف 
التفاصيــل  تتبــع كافــة  عــن 
والعقبــات والعمل علــى حلها 
بالتعــاون مــع جميــع مكونات 
الــوزارة ذات العالقة، هذا إلى 
المســتمر  التخطيــط  جانــب 
بالخدمة  االرتقــاء  في ســبيل 
الصحيــة وتجويدهــا بما يليق 

بالمواطن الفلسطيني.
وفي ذات السياق، التقينا بمدير 
طب الطوارئ بوزارة الصحة د. 
محمد العطار ليحدثنا حول آخر 
التطورات في أقســام الحوادث 
صمــدت  وكيــف  والطــوارئ 
فــي ظــل األزمــات المتتالية، 
وخصوصًا خالل اآلونة األخيرة 
العدوان اإلسرائيلي  مع تزامن 
األخير وتجــدد موجات اإلصابة 

بفيروس كوفيد19.
قــرار  “إن  العطــار  د.  ويقــول 
إداريــة  وحــدة  اســتحداث 
تخصصية لطب الطوارئ داخل 

للمستشــفيات  العامــة  اإلدارة 
بــوزارة الصحــة كان من اهم 
التــي حظيــت بهــا  القــرارات 
أقسام الطوارئ حيث منذ نشأة 
هــذه الوحــدة ســعت لتركيــز 
محــاورة  عــدة  علــى  العمــل 
أساســية والتي من شــانها ان 
تحسن وتجود الخدمة المقدمة 
للمواطــن وهي “توفيــر كادر 
الطــوارئ،  فــي  ثابت  بشــري 
وتطوير أداء العاملين، وتوفير 
األدوات والمعدات المتوفرة في 

المستشفيات”.
ويتابع د. العطار: “إلى أنه ومنذ 
تســلم ادارته لطــب الطوارئ 
كان هنــاك سياســة واضحــة 
نحو تعزيــز الكادر البشــري و 
العمل على ثبات الفرق الطبية 
فــي اقســام الطوارئ تماشــيًا 
مــع توجهــات الــوزارة، حيــث 
كان ســابقًا يتم توفيــر الكادر 
البشــري في أقســام الطوارئ 
األقسام  والحوادث من مختلف 
والتخصصات الطبية ما تسبب 
فــي حالة من عدم االســتقرار 
فــي اقســام الطــوارئ و مثَّل 
عائقًا امام االســتثمار و تطوير 
خدمــات طــب الطــوارئ فــي 

المستشفيات”.
ويســتكمل د. العطار قوله بأن 
دائرة طب الطوارئ استطاعت 
تحقيق تقدم كبير نحو تثبيت 
لمعظم  الطبية  الكوادر  قوائم 
اقســام طوارئ المستشــفيات 
اســتكمال  جــاري  و  العامــة 
االمر نفســه في المستشفيات 
األخرى المتبقية”، مشــيرًا إلى 
أن مــن شــأن ذلك أن يســهم 
العاملين  قــدرات  في تطويــر 
وينعكس إيجابا على تحســين 
الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت مدير دائرة طب الطوارئ 
إلــى أن وزارته تســعى لدعم 
الكــوادر الطبيــة فــي أقســام 
الطوارئ من خــالل تخصيص 
والتوجيهات  القــرارات  بعــض 
تعــزز  التــي  االســتثنائية 

قدراتهم.
كمــا نــوه د. العطــار إلــى أن 
تعزيــز  علــى  تعمــل  إدارتــه 
أقســام الطــوارئ بالتجهيزات 
والتــي  الالزمــة،  واألدوات 
تحتاج إلى تحديث مستمر في 
ظــل ضغــط العمــل واالزمات 
المتكررة التي تشهدها أقسام 

الطوارئ والحوادث.

وبين د. العطــار إلى أن ادارته 
نســجت عالقة مــع العديد من 
الشريكة  الدولية  المؤسســات 
من اجل بناء قــدرات العاملين 
في مجال طب الطوارئ، مشيرًا 
تدريبيــة  إلــى وضــع خطــط 
تعليميــة  وبرامــج  متكاملــة 

لالرتقاء بالكادر الطبي.
االســتعدادات  أثمــرت  كمــا 
المســبقة والسياسات الصحية 
المتبعة والدعم المســتمر من 
الصحــة  وزارة  قيــادة  جانــب 
لطــب الطــوارئ والحوادث في 
صمود اقســام الطــوارئ أمام 
سلسلة من الضغوط الشديدة 
علــى راســها ازمــة كوفيد 19 
اإلسرائيلي  والعدوان  الممتدة، 
المتكــرر علــى قطــاع غــزة، 
األول  الدفــاع  خــط  لتكــون 
فــي مجابهــة العــدوان وعالج 
الرســالة  وحــول  المصابيــن. 
للمواطنيــن،  يوجههــا  التــي 
دعا د. العطــار المواطنين إلى 
التعــاون على توفير بيئة عمل 
مناســبة داخل أقسام الحوادث 
والطوارئ تسمح للكادر الطبي 
ان يقــدم خدماتــه للمرضــى 
بمأمونية وذلك من خالل الحد 

من عــدد المرافقين للمريض 
والتوجه لمراكز الرعاية األولية 
فيمــا يتعلــق بالحــاالت التــي 
ال تســتدعي التوجــه ألقســام 

الطوارئ.
كمــا دعــا د. العطــار الجمهور 
الكريــم إلــى التحلــي بالصبر 
وأن يقــدروا حجم المســؤولية 
الكوادر  الملقــاة علــى عاتــق 
الطبيــة وحجــم عبــئ العمل، 
مؤكــدًا أن وزارة الصحة بكافة 
تعمــل  وموظفيهــا  إداراتهــا 
بشــكل دؤوب علــى تحســين 
المقدمة ألبناء  الخدمات  جودة 
شعبنا وتقدر عاليًا تضحياتهم 

وصمودهم.
كمــا ثمــن د. العطــار الدعــم 
كافة  جانــب  مــن  المتواصــل 
وعلــى  الصحــة  وزارة  اركان 
راســهم وكيــل وزارة الصحــة 
د. يوســف أبو الريــش ومدير 
عبــد  د.  المستشــفيات  عــام 
الســالم صباح لدائرة الطوارئ 
والحــوادث آمــاًل أن تثمر هذه 
واعد  فــي مســتقبل  الجهــود 
ألقســام الطــوارئ والحــوادث 
بما يســهم فــي انقــاذ وعالج 

المرضى والمراجعين.

في غزة..أقسام الطوارئ والحوادث 
ما أسرار صمودها في ظل األزمات؟
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
انتهــى العدوان اإلســرائيلي األخير 
على قطاع غزة، تــاركًا خلفه دمارًا 
هائاًل ال يزال شــاهدًا على همجية 
المحتــل الــذي ضربــت صواريخــه 
كافــة معالــم الحيــاة االقتصاديــة 

واالجتماعية بالقطاع المحاصر.  
واســتمر العدوان 11 يومــًا، دمرت 
آالف  خاللــه  االحتــالل  صواريــخ 
المنازل واستهدف األبراج السكنية، 
وهدم مصانــع وشــركات ومحالت 
تجارية ومنشآت سياحية، واستهداف 
مقــرات إعالمية ومؤسســات، فيما 
ارتقى 270 شهيدًا وأصيب أكثر من 

2000 مواطن فلسطيني.

ثالثة محاور رئيسية
العــدوان، وتكشــف  وعقــب توقف 
هول ما اقترفــه االحتالل من دمار 
طــال جــل مناحــي الحيــاة بغــزة، 
ســارعت الحكومــة فــي غــزة إلى 
الحكوميــة إلعادة  اللجنة  تشــكيل 
اعمــار غــزة، والتي عملــت بدورها 
وفــق منهجيــة دوليــة معتمدة في 
حصر األضرار وتقييم الخسائر التي 

تكبدتها كافة القطاعات الحيوية.
وتم حصــر األضرار والخســائر في 
تشــمل  رئيســية،  محــاور  ثالثــة 
والخســائر  المباشــرة  األضــرار 

المباشرة

المباشــرة، فيمــا  والخســائر غيــر 
خســائر  إجمالــي  اللجنــة  قــدرت 
وأضــرار القطاعــات كافة بـــ 479 
موزعــة  أمريكــي  دوالر  مليــون 
على ثالثــة قطاعــات، وهي قطاع 
اإلســكان والبنيــة التحتيــة، قطاع 
التنميــة االقتصادية، قطاع التنمية 

االجتماعية.

اإلسكان والبنية التحتية
ووفــق نتائج حصــر اللجنــة العليا 
لما خلفــه العــدوان على غــزة من 
أضــرار، فقــد بلغ إجمالــي األضرار 
المباشــرة لقطاع اإلســكان والبنية 
كان  دوالر،  مليــون   292 التحتيــة 
نصيــب قطاع اإلســكان منها، 144 
مليــون و752 ألفًا و400 دوالر جراء 
اســتهداف آالف المنــازل الســكنية 

وعدد من األبراج.
وبلغــت األضــرار التي تعــرض لها 
قطــاع المنشــآت العامــة والمباني 
الحكومية 30 مليون دوالر، تنوعت 
مــا بيــن مقــرات شــرطية وأمنية 
بلغــت  فيمــا  خدماتيــة،  ومرافــق 
األضــرار التــي طالت قطــاع النقل 
ألفــًا  2 مليــون و51  والمواصــالت 
و350 دوالرًا، حيث تضررت عشرات 
المتواصل  القصــف  المركبات جراء 

على مدى 11 يوما من العدوان. 
وفي ذات اإلطار، بلغت األضرار التي 

تعرض لها قطاع الكهرباء والطاقة 
جــراء تدمير الشــبكات والمحوالت، 
14 مليونــًا و991 ألفًا و297 دوالرًا، 
فيما كان نصيب قطــاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات من األضرار، 

7 مليون و569 ألفًا و517 دوالرًا.
أما قطاع الطرق، فقد بلغت األضرار 
التي تعــرض لهــا جراء اســتهداف 
الرئيســية وتدمير الشوارع  الطرق 
الحيوية والبنى التحتية، 62 مليونًا 

و395 ألفًا و580 دوالرًا.
ولــم يكــن قطــاع الميــاه والصرف 
الصحــي بمنــأى عن التدميــر الذي 
حــل بكافة القطاعــات، حيث بلغت 
األضرار التي تعرض لها 17 مليونًا 
و562 ألفــًا و660 دوالرًا، كما بلغت 
األضرار التي لحقت بقطاع المرافق 
البلدية والحكم المحلي، 13 مليون 

و99 ألفًا و861 دوالرًا.

التنمية االقتصادية
وعلــى صعيــد األضرار المباشــرة، 
فقد بلغ إجمالي األضرار المباشــرة 
لقطــاع التنميــة االقتصاديــة 156 
مليون دوالر، شملت قطاع االقتصاد 

وقطاعي السياحة والزراعة.
وبلغت قيمة األضــرار التي تعرض 
لها قطــاع االقتصاد جــراء العدوان 
اإلســرائيلي علــى قطاع غــزة، 74 
دمَــر  دوالر،  ألــف  و200  مليونــًا 

االحتالل خالله العديد من المنشآت 
التجاريــة  والمحــالت  االقتصاديــة 

والبنوك والشركات.
أمــا قطــاع الســياحة، فقــد بلغت 
األضــرار التــي تعــرض لهــا جراء 
العدوان الشــرس علــى قطاع غزة، 
3 مالييــن و640 ألــف دوالر، فيمــا 
الزراعــة  بقطــاع  أضــرارا  لحقــت 
قدرت بـ 78 مليونًا و250 ألف دوالر 
جراء اســتهداف األراضــي الزراعية 
والمزارعين علــى الحدود، ومنعهم 
من الوصول، إلى جانب نفوق أعداد 
كبيرة مــن الطيور والحيوانات جراء 
منع االحتــالل دخــول األعالف من 

خالل إغالق المعابر.

التنمية االجتماعية
وفي جانــب حصر األضرار المتعلقة 
بقطــاع التنميــة االجتماعية بغزة، 
فقد بلغ إجمالي األضرار المباشــرة 
التــي تعــرض لهــا قطــاع التنمية 
االجتماعيــة خــالل 11 يومــًا مــن 
مليــون   30 المتواصــل،  العــدوان 

دوالر.
 وكان نصيــب قطــاع الصحــة من 
جــراء  بــه  لحقــت  التــي  األضــرار 
العدوان، 4 ماليين و677 ألفًا و994 
دوالرًا، جــراء اســتهداف المشــافي 
والعيــادات  الصحيــة  والمراكــز 

والصيدليات.

أمــا علــى صعيــد قطــاع التنميــة 
االجتماعية، فقد لحقــت به أضرارا 
قدرتها الطواقــم الحكومية التابعة 
للجنــة العليا بـ 5 مالييــن و70 ألفًا 
و40 دوالرًا، حيــث دمــر االحتــالل 

مبنى وزارة التنمية بالكامل.
وفي جانــب التعليم، فقــد أظهرت 
نتائــج حصر آثار العــدوان، تعرض 
قطــاع التعليــم ألضــرار مباشــرة 
بلغــت قيمتها 7 مالييــن و215 ألفًا 
و956 دوالرًا، جــراء تضرر عشــرات 
المؤسســات التعليمية من جامعات 
وكليــات ورياض أطفــال ومدارس 

خاصة.
المؤسســات  مــن  العديــد  أيضــًا 
تعرضــت  والرياضيــة  الثقافيــة 
ألضرار متنوعة ما بين ضرر جزئي 
وكلي، إلى جانب استهداف المساجد 
التي  األضــرار  وقدرت  وتدميرهــا، 
لحقت بقطاع المؤسســات الثقافية 
والمجتمــع  والدينيــة  والرياضيــة 
المدني ككل، 13 مليونًا و475 ألفًا 

و696 دوالرًا.
فــي عدوانه  االحتــالل  واســتهدف 
الخير على غزة عددا من المساجد، 
المقابــر  اســتهداف  جانــب  إلــى 
بالصواريــخ، فيمــا تعرضــت عدد 
من المكتبــات الثقافية والتي يصل 
عمرها لعشــرات الســنين للتدمير 

الكلي.

وفق نتائج حصر األضرار 

 479 مليون دوالر خسائر القطاعات الحيوية بغزة بفعل العدوان
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الرأي _ آالء النمر
الحجــة  لشــهر ذي  األول  اليــوم  مــن 
المبــارك، بــدأت وزارة الزراعة جولتها 
الموســمية والتفقديــة الشــاملة على 
أســواق الحالل ومزارع المواشي، أهم 
"الزراعة"  التــي تضعهــا  المالحظــات 
فــي أولوياتها الصحــة العامة للعجول 
والخــراف والمواعــز، األعمــار واألوزان 
التي مــن المفتــرض أن تبــاع للعامة 
بنيــة الذبح الحــالل، وتفاصيل دقيقة 
تعنى بتفقدهــا لضمان حماية المزارع 

والمستهلك على حد سواء.
مقابالت وجاهية تنفذها "الزراعة" مع 
أصحاب مزارع العجول لإلقبال األوسع 
واألكثر طلبًا لهــا، تليها مرحلة بديهية 
يعرفهــا جيــدًا أصحاب المــزارع، وهي 
الفحوصــات الطبيعيــة التــي تجريهــا 
مديريــة الخدمــات البيطريــة بــوزارة 
الزراعــة فــي نقطة مخصصــة للحجر 
الزراعي، من خــالل فحص الدم والتي 
يقرر بناء على نتيجتها صحة الماشــية 
ومدى إفرازهــا وتوزيعها على المزارع 

واألسواق.
رئيــس لجنة الحجــر البيطــري الفنية 
ومديــر مديريــة الخدمــات البيطريــة 
فــي خانيونس الطبيبــة نانيس الفرا، 
تحدثت عــن تفاصيل اإلجــراءات التي 
تتخذها المديرية في الموسم السنوي 

لألضاحــي، :"كل األبقــار التــي تدخل 
إلى قطاع غزة تستقبلها وزارة الزراعة 
فــي المحجــر للتمكــن مــن فصحهــا 
وأخذ عينــات دم منها وإعــادة فرزها، 
واستبعاد التالف منها، وحجر المشكوك 
مطابــق  الغيــر  ومخالفــة  بأمــره، 
للمواصفــات لكــن يصلح لالســتهالك 

البشري".
وتتعامــل مديرية البيطــرة بخصوص 
األبقار والمواشي التي ال تصلح للذبح 
بإحــدى وســيلتين، أولها تبقــى الحالة 
لمدة واحد وعشــرين يومًا في المحجر 
لتقييــم صحتهــا، إما تتعــدل صحتها 
ويفــرج عنهــا أو تبقــى علــى وضعها 
الســيء فتحول لإلتــالف بعــد منحها 
الفرصــة، والخطوة الثانية هي اإلتالف 
بحد ذاته فــي حال كانــت األضحية ال 
تصلح للذبح وال لالســتخدام البشري، 

بحسب الطبيبة الفرا.
وتقف الطبيبــة البيطرية نانيس الفرا 
وســط مزارع العجول بزيّها الرســمي 
الذي يشــير إلــى طبيعة عملهــا، بين 
فاحص ومشــرف مباشــر علــى صحة 
المواشــي، وهي ذراع أساســي تستند 
عليها إجــراءات مواســم األضاحي في 

كل عام.

وفرة في جميع األنواع

وكيــل وزارة الزراعة إبراهيــم القدرة 
للمواطنيــن  طمأنــة  برســالة  أبــرق 
والراغبين في شــراء العجول والخراف، 
عن وفرة الموســم وتنوع المواصفات 

بحسب أذواق العامة من الناس.
وقال القدرة أن تســعة عشــر ألف رأسًا 
من العجول واألبقار، وواحد وعشــرين 
ألف من األغنــام توجد بداخــل مزارع 
قطاع غزة، ونوه إلى إمكانية الســماح 
بإدخــال المزيــد من المواشــي إلى أن 
يصل الرقــم إلى ما يقــارب من أربعة 
ألــف مــن األبقــار وثــالث  وعشــرين 
وعشــرين رأس من األغنام، وهو عدد 

فائض عن حاجة القطاع لألضاحي.
وأكد القدرة لـ"الــرأي" على أن الزراعة 
لديهــا متابعة حثيثة ورقابة مســتمرة 
يقــع  الخــاص  والتركيــز  تنقطــع،  ال 
ضمن الرقابة علــى الجمعيات الخيرية 
التــي تقوم بشــراء األضاحــي وذبحها 
وتبريدهــا وتوزيعها علــى المحتاجين 

والفقراء.
الزراعــة  وزارة  وكيــل  ويتجــوّل 
برفقــة عدد مــن المدراء والمشــرفين 
والمختصيــن داخــل مــزارع العجــول 
الجــوالت  ضمــن  تكــرارًا،  واألبقــار 
التفتيشــية المســتمرة، والتي تشــعر 
المــزارع بــأن وزارة الزراعــة جنبًا إلى 
المــزارع والمســتهلك والصحة  جنــب 

المواســم  فــي  للمواشــي  العامــة 
الطبيعية، وفي موســم األضاحي على 

خصوصيته.

تطعيمات ومتابعة
المــزارع خليل عفانة تحــدث لـ"الرأي" 
عن تنوع األبقار والعجول المســتوردة 
هذا العام، حيث تقع التصنيفات ضمن 
ترتيــب رغبــة المواطنين فــي الذبح، 
أولها العجل البرتغالي األموزيني، يليه 
األوروبــي والهولنــدي، منوهــا إلى أن 
األســعار هذا العام متناسبة مع أوضاع 

الناس المادية.
أما عن صاحب مزرعة األبقار والعجول 
المزارع عبدالباســط البيــوك، يقول:" 
يفضل المواطنين االشــتراك بحصص 
فــي العجول عن شــراء خــاروف، وهذا 
يرجع إلى غالء الخراف هذا العام بفارق 
عــن األعــوام الماضية"، مقدرا نســبة 
إقبال المواطنين على األضاحي بنسبة 

جيد جدًا مقارنة باألعوام الماضية.
ويفضــل المزارعيــن عفانــة والبيوك 
إشــراف ومتابعة وزارة الزراعة المباشر 
على المواشــي، مــا يعزز مــن الوثوق 
بصحــة العجــول عــن قــرب، وتلقيها 
لهــا وألعمارها  المناســبة  التطعيمات 
تجنبــًا  العامــة  األمــراض  ولطبيعــة 

إلصابتها.

وزارة  قبــل  مــن  التحضيــرات  وتبــدأ 
الزراعــة لموســم عيد األضحــى، قبل 
شهور من موعده، يقول الناطق باسم 
أن  البســيوني  أدهــم  الزراعــة  وزارة 
الطواقم الميدانيــة المكونة من أطباء 
بيطرييــن تتابع األســواق عــن كثب، 
وعمليــات الذبح خالل أيام العيد تكون 
داخل المســالخ، فضال عن زيادة عددًا 
جديدًا من المســالخ كل عام، لضمان 
حصــول كل مواطن علــى حصته من 

األضحية في وقت مبكر.
وتأتــي هــذه اإلجــراءات بالتزامن مع 
حملــة توعيــةٍ للقضــاء علــى ظاهرة 
الذبح في الشوارع، التي تسبب الكثير 
من اإلشــكاليات، ناهيك عن المخاطر 

التي يمكن أن ترافق عملية الذبح.
الراغبين  المواطنين  البسيوني  ونصح 
باالســتعانة  أضحيــة،  شــراء  فــي 
بمعارفهم وأقاربهــم من ذوي الخبرة، 
براثــن  فــي  الوقــوع  عــدم  لضمــان 
الخــداع التــي يتبعهــا بعــض التجار، 
قائــاًل: "انتبهوا إلى الشــكل الظاهري 

لألضحية، أن تتمتع بالقوة والحيوية".
وتحدد الشريعة اإلسالمية موعدًا يتم 
فيــه نحر األضحية، وهو من بعد صالة 
العيــد، حتى مغيب شــمس رابــع أيام 
العيد، "وال يجــوز بأي حاٍل من األحوال 

النحر قبل صالة العيد.

ضمن جوالتها ومتابعاتها

“الزراعة” أضاحي العام وفيرة والعجول مطابقة للمواصفات
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“هنية”: مرحلة جديدة 
لدعم القطاعين الرياضي 
والشبابي بقيمة )250( 

ألف شيكل
غزة-الرأي

أعلــن عبد الســالم هنية مســاعد أمين 
عام المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
عــن انطــالق مرحلة جديدة مــن برامج 
الدعــم للقطاعين الرياضي والشــبابي 
والتطوير في المنشآت الرياضية، بقيمة 

تبلغ )250( ألف شيكل.
وأوضــح عبــد الســالم هنيــة أن الدعم 
المــادي سيشــمل االتحــادات الرياضية 
والمواقــع  الشــبابية  والمؤسســات 
اإلعالميــة الرياضية، مؤكــدا أن تطوير 
المنشــآت الرياضية الذي بــدأ هذا العام 
بصالــة رفيــق الســالمي وســعد صايل 
ســيتم اســتكماله قريبــا فــي صالة أبو 
يوســف النجار بخان يونــس، باإلضافة 
إلنشــاء القاعة الذهبية لكبــار الضيوف 

في مجمع فلسطين الرياضي.
المــكان  ســتمنح  القاعــة  أن  واوضــح 
الضيــوف  كبــار  الســتقبال  المناســب 
الرياضييــن وإطاللة مميزة على اســتاد 
فلســطين أثنــاء المباريــات واألحــداث 

الرياضية والمناسبات.

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
كعادتها في كل عام، تستعد بلدية 
غزة الستقبال عيد األضحى المبارك 

الذي يحل بعد أيام معدودة، 
لضمــان  وضعتهــا  خطــة  ضمــن 
وصــول كافــة الخدمات األساســية 
للمواطنين، من حيث جمع وترحيل 
النفايــات قبل وخــالل أيــام العيد، 
وتنظيم األســواق والشوارع، وضخ 
كميــات إضافيــة مــن الميــاه الــى 
تجهيــز  الــى  باإلضافــة  المنــازل، 
المسلخ الســتقبال األضاحي، وفتح 
الــزوار، ومنع  الحدائــق الســتقبال 
إغــالق الطرقــات لتســهيل حركــة 

المواطنين في المدينة.
 الرأي" استعرضت مع منسق اإلدارة 
العامــة للصحــة والبيئة فــي بلدية 
غزة م. أحمد أبو عبدو، الخطة التي 
وضعتهــا البلدية للعمل عليها خالل 

أيام عيد األضحى المبارك.

خدمات أساسية
وقال أبو عبــدو:" إن البلدية تحاول 

أن تزيد من جودة الخدمات المقدمة 
للمواطنيــن، ومن ضمــن أولوياتها 
ومهامهــا األساســية جمــع وترحيل 
النفايــات من منطقــة غزة، وخاصة 
باألضاحــي  المتعلقــة  النفايــات 
واللحوم خالل أيــام عيد األضحى"، 
موضحا أن البــدء بتنظيف وترحيل 
النفايــات ســيبدأ اعتبــارا من وقفة 

العيد حتى عصر يوم العيد.
وأكد أبــو عبدو في حديث لـ"الرأي"، 
أن العمــل علــى ترحيــل النفايــات 
ورديــات،  ثــالث  ضمــن  ســيكون 
الســاعة  الصباحيــة مــن  الورديــة 
الخامســة والنصــف صباحــا حتــى 
الســاعة الحاديــة والنصــف صباحا، 
والوردية الثانية من الساعة الحادية 
الســاعة  حتــى  صباحــًا  والنصــف 
الليلية  والوردية  السادســة مســاء، 
من الســاعة السادســة مســاء حتى 
الثانية عشــر منتصــف الليل، حيث 
يتم ترحيل النفايات للمكب الرئيس 

شرق قطاع غزة.
وفيما يتعلق بخدمة المياه ووصولها 

لمنازل المواطنين خالل أيام العيد، 
بيَن أبــو عبدو أن البلدية ســتعمل 
علــى ضمان وصول الميــاه للمنازل 
الســتخدامها في تنظيــف مخلفات 
األضحيــة، وضمان عــدم طفح مياه 
الصحي، ومعالجتها حســب  الصرف 

المعايير والمحددات البيئية.
وتحتــاج األضاحي التــي يتم ذبحها 
من قبــل المواطنين والمؤسســات، 
كميــات كبيــرة مــن الميــاه، حيث 
تحــاول البلديــة توفيرهــا حتــى ال 

يحدث نقص داخل المنازل. 
وبخصــوص تنظيم عمل األســواق 
ومنع إغــالق الشــوارع الرئيســية، 
أضــاف:" إن البلديــة ســتعمل على 
تنظيم األســواق وضمــان نظافتها 
وعدم التعدي على أرصفة المشــاة 
مســاحات  هنــاك  يكــون  حتــى 
للطريق"، مشــيرا الى قيام طواقم 
الطعــام  جــودة  بمراقبــة  البلديــة 

واللحوم في األسواق.
وهنــاك مهمــة تتميــز بهــا بلديــة 
غــزة، وهي منــع الذبح العشــوائي 

فــي الشــوارع والمناطــق المكتظة 
بالسكان بهدف منع المكاره الصحية 

وانتشار األوبئة واألمراض.

نقاط ذبح مؤقتة
وقامت البلدية والحديث ألبو عبدو، 
بتوفيــر أكثــر مــن 40 نقطــة ذبح 
موزعة في كافــة أنحاء مدينة غزة، 
حيــث يتواجد فــي كل نقطة طبيب 
بيطري للتأكد من سالمة األضحية، 
واإلرشاد في كيفية الذبح والتخلص 
الســليم مــن مخلفاتهــا والمخلفات 

الصلبة.
وكانــت البلديــة قــد فتحــت بــاب 
الحصول على إذن اســتثنائي للذبح 
في المســالخ المؤقتة الخاصة بعيد 
شــروط  وفــق  المبــارك  األضحــى 
األمن والسالمة والضوابط الصحية 

المعتمدة لديها.
وأوضح منسق اإلدارة العامة للصحة 
والبيئة، أن البلدية ســتتخذ إجراءات 
وقائية تجــاه المواطنين المخالفين 
لعمليــة الذبــح ويقومــون بالذبــح 

فــي الشــوارع، حيث ســيتم تقديم 
القانونيــة،  للمســاءلة  المخالفيــن 
الفتــا الى أن الهدف من تطبيق هذا 
النظــام للعام الثالث علــى التوالي، 
هــو الحفاظ علــى الصحــة العامة، 

وتجنب المكاره الصحية. 
وعلى صعيد تجهيز الحدائق، تعمل 
البلدية على تنظيف الحدائق وتجهيز 
األلعاب الخاصة بها، وتأمينها حرصا 

على سالمة األطفال.

إرشادات الذبح
هــذا ووجهــت بلديــة غــزة بعــض 
للمواطنين فيما يتعلق  االرشــادات 
بالتعامــل مع األضاحــي خالل فترة 
العيد، موضحة أن ذبح األضاحي في 
المســالخ المؤقتة يضمن للمواطن 
سالمة الذبيحة من الناحية الصحية.

حفــاظ  أن  البلديــة  وأوضحــت 
المواطنيــن على نظافة المكان بعد 
عمليــة الذبح يمنع حــدوث مكرهة 
صحيــة وبيئية، مؤكدة على ضرورة 

ابعاد األطفال عن أماكن الذبح.
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