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ً
خدمة للمواطن
قرارا خالل عام
متابعة العمل الحكومي تصدر ً 320

غزة  -الرأي  -آالء النمر
َ
تتوان متابعة العمل الحكومي
لم
بالتماس العقبات التي تقف حائ ً
ال
بين المواطن ومشاكله المتجذرة
من عمر الحصار المفروض على
قطاع غزة ألكثر من ســتة عشر
عامــاً ،فعملــت على ضــخ عددٍ

من البرامج والمشاريع التنموية
والتشــغيلية لصالــح المواطــن
الفلســطيني بمــا يتناســب مع
شرائحه المختلفة ،واتخذت 320
قراراً خالل عــام مضى في إطار
خدمة المواطن الكريم.
مــن بين هذه القــرارات فقد تم

إعالن القسام..تحريك
لملف األسرى وإرباك
لساحة االحتالل

02

توجيه دعــم البلديــات بمبلغ 7
مليون شــيكل لتنفيذ مشــاريع
وتنفيــذ التزاماتهــا ،فضــا
عــن دعــم األنديــة واالتحادات
الرياضيــة ومشــاريع البنيــة
التحتية الرياضيــة بمبلغ مليون
و ٢٠٠ألف دوالر .ولم يغب العمل

بيد واحدة”..ميساء”
تبدع في حياكة
المطرزات

03

الحكومــي عن القطــاع الزراعي
من خالل توفير تمويل لمشاريع
زراعيــة بقيمــة  17مليون دوالر
واتخــاذ إجــراءات لدعــم اإلنتاج
المحلــي لرفــع قيمــة الصادرات
الزراعية لمبلغ  50مليون دوالر.
وأقيــم خــال العــام بدعــم

توجه مجتمعي لمضاعفة
االهتمام بكبار السن
وتلبية احتياجاتهم

06

مباشــر مــن العمــل الحكومــي
صندوق الشــباب لقروض الزواج
والمشــاريع الصغيــرة بقيمــة
مليــون دوالر ،ليســتفيد منهــا
قرابــة الـ  500شــاب مقبل على
الزواج.
وفي العام نفسه كان

10

الكالب الضالة..خطر
يغزو الشوارع ويفزع
األطفال

09
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جاء في وقت حساس

إعالن القسام..تحريك لملف األسرى وإرباك لساحة االحتالل
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
مــن جديد ،عــاد ملف الجنود األســرى
لدى كتائب القســام إلى الواجهة ،بعد
إعالن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة
أن "تدهوراً طرأ على صحة أحد أســرى
االحتــال اإلســرائيلي لديهــا" ،واعداً
بنشــر ما يؤكــد ذلك خالل الســاعات
القادمة.
تصريح أبــو عبيدة المفاجــئ جاء في
الوقــت الذي يعاني فيــه االحتالل من
أزمة سياســية بســبب حل الكنيســت
والتوجه النتخابات خامسة في غضون
أربع سنوات.
وأجمــع محلــان سياســيان علــى أن
المقاومة الفلســطينية بغــزة تضغط
علــى االحتــال اإلســرائيلي لتحريك
ملف األسرى ،وإرباك الساحة السياسية
اإلســرائيلية ،مؤكديــن أن تغريدة أبو
عبيدة جاءت في وقت حساس.

توقيت حساس
الكاتــب والمحلل السياســي إياد القرا،
أكد أن تصريح أبو عبيدة حول تدهور

صحة أحد أســرى االحتالل لدى كتائب
القســام تأتــي فــي توقيت حســاس،
موضحــاً أن المقاومــة الفلســطينية
تضغط علــى المجتمع "اإلســرائيلي"
لتحريك ملف األسرى.
وقــال القرا فــي حديث لـ"الــرأي" ":إن
المقاومــة الفلســطينية تضــع ملــف
األسرى في سجون االحتالل على سلم
أولوياتها ،في الوقت تواجه الحكومات
اإلســرائيلية المتعاقبــة اتهامــات
بالتقصير في قضية جنودها األســرى
في قطاع غزة".
وتابــع قولــه ":تبــذل كتائب القســام
جهوداً كبيرة إلجبــار حكومة االحتالل
على دفــع الثمن مقابل إطالق ســراح
جنودهــا األســرى" ،مشــيراً إلــى أن
حكومــة نتانياهــو الســابقة فشــلت
في ملف الجنود األســرى لــدى كتائب
القسام ،وأن الساعات المقبلة ستكون
عصيبة على قادة االحتالل.

إرباك الساحة "االسرائيلية"
مــن جهته قال المختص في الشــؤون

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

اإلســرائيلية جهــاد ملكــة ":إن كتائب
القســام تحــاول إربــاك الســاحة
اإلســرائيلية ،خاصة في هذا التوقيت
الحســاس جــداً بالنســبة للنظــام
السياسي اإلســرائيلي الذي يعاني من
أزمة سياســية بســبب حل الكنيست،
والتوجه النتخابات خامسة في غضون
أربعة سنوات".
وأضــاف ملكة فــي حديث لـ"الــرأي"":
تحــاول كتائــب القســام أن ترســل
رسالة للحكومة اإلسرائيلية وللمجتمع
اإلســرائيلي بــأن هنــاك أســرى
إسرائيليين موجودين لديها ،وأنه كلما
طال الوقت ولــم يتم التوصل لصفقة
وفــاء األحــرار " "2،فإنه مــن المتوقع
أن يموت هؤالء األســرى في أسرهم،
وهذا سيكون كارثة عليهم".
وحــول كيفيــة رد االحتــال على مثل
هذا التصريح ،لفت إلى أن الرد الفوري
جاء من رئيس حكومة االحتالل نفتالي
بينــت أال يتم التعامــل أو الحديث عما
جــاء فــي تغريدة أبــو عبيــدة ،وحمل
حركة حماس مســؤولية حياة األســرى

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

اإلسرائيليين لديها.
وأعلــن أبو عبيدة فــي تغريدة له على
تطبيــق تلجــرام مســاء أمــس ،عــن
تدهــور طــرأ علــى صحة أحد أســرى
ٍ
االحتــال لدى كتائب القســام ،مؤكداً
أن الكتائــب ستنشــر خالل الســاعاتِ
القادمة ما يؤكد ذلك.
جدير بالذكر أن كتائب القسام تحتجز
أربعــة أســرى إســرائيليين منــذ عام
 ،2014بينهــم جنديــان أُســرا خــال
الحرب على غزة صيف عام ( 2014دون
اإلفصــاح عــن مصيرهمــا أو وضعهما
الصحي) ،فيما دخل اآلخران قطاع غزة
في ظروف غير واضحة خالل السنوات
الماضية.
وترفــض حركــة حماس الكشــف عن
أي تفاصيــل تتعلــق بالجنــود األربعة
المأســورين لديهــا بغزة ،فيمــا يعلق
األســرى فــي ســجون االحتــال آما ً
ال
كبيــرة علــى المقاومــة الفلســطينية
في إبرام صفقة تبــادل لتحرير اآلالف
منهم علــى غرار صفقة وفــاء األحرار
عام .2011

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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بيد واحدة"..ميساء" تبدع في حياكة المطرزات
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
منذ نعومة أظافرها ،تحدت القصر
الذي رافقها وهــي طفلة في يدها
اليمنــى ،وبرعت فــي صنع لوحات
جميلــة تنطق فنــاً وإبداعاً ال مثيل
لــه ،وأثبتــت بعزيمتهــا أن هنــاك
الكثيــر ممــا يعجــز األســوياء عن
تحقيقه.
داخل غرفتها في مدينة رفح جنوب
قطاع غزة ،تجلس الشــابة ميســاء
البلبيســي ،فيمــا تتلــون جــدران
الغرفــة بالكثير مــن اللوحات التي
خطتها باإلبــرة والخيــوط الملونة
الزاهيــة التــي يغزوهــا الجمــال،
رســومات وخرائط مطرزة وأشكال
ومالبــس مــن الصــوف ومعلقــات
تبرز روعة التطريز الذي يعتبر من
أهــم مكونات التراث الفلســطيني
القديم.
تقــول ميســاء لـ"الــرأي" ":أحببت
التطريــز والخياطــة واألشــغال
اليدويــة منذ الصــف األول اعدادي

فــي المدرســة ،وفــي امتحانــات
التجريبــي للتوجيهــي توقفت عن
الدراســة وتوجهت لمؤسسة مركز
العائلــة فــي رفــح ،ثم بــدأت في
التطريز الفالحي ،وبعدها اشتغلت
فــي البيت على حســب الطلب في
مجال التطريز والصوف".
وتقــوم الشــابة العشــرينية ببيــع
الهدايــا والمنتجــات التــي تقــوم
بصنعهــا مــن مطــرزات ومعلقات
ومالبــس تراثية مــن خالل الطلب
عبــر الهاتف مقابــل الحصول على
مبلغ مالي بســيط ،باعتبار أن ذلك
الفن الــذي تبدع فيه ،هــو بمثابة
مصــدر رزق لهــا في ظــل تدهور
األوضــاع االقتصاديــة بغــزة جراء
الحار.
وتطمح إلــى الحصول على ماكينة
خياطة ،وبعض األدوات التي تتعلق
بإنتاج الهدايا والمطــرزات وبيعها،
فيمــا يحذوها األمل فــي أن يكون
لهــا زاويــة في أحــد المحــال ،وأن

يتعرف الجميع على منتوجاتها من
المطرزات والمعلقات بشكل أوسع،
موضحــة أنهــا لن تدخر جهــداً في
مواصلــة طريق العزيمــة والكفاح
مــن أجل تطويــر إبداعاتهــا لحياة
أفضل.

الثقافة..مشاريع داعمة
للتراث
الهيئة العامة للثقافة بغزة ،وضمن
عمل االدارة العامة للفنون والتراث
لديهــا ،هنــاك دائــرة مختصة في
التراث ،حيــث تعتبر ركيــزة هامة
وأساسية في االهتمام بكل مجاالت
التــراث الوطنــي الفلســطيني،
باعتباره اللبنة األساسية في تعزيز
الهويــة والوطنيــة الفلســطينية،
وكونه أقوى الدالئــل المادية على
وجود شعوب وأحقية أهلها فيها.
وتقول أحالم الشــاعر مدير الفنون
والتــراث لـ"الــرأي" ":كان لدينــا
مشــاريع داعمة في هــذا المجال،

ومــن أبرز هذه األنشــط ،تســليط
الضــوء علــى المناســبات الوطنية
وإحيائها مثــل يوم النكبة وغيرها،
إلــى جانــب إحيــاء يــوم التــراث
الفلســطيني ويوم التراث العالمي،
وذلك بإقامــة المؤتمرات الصحفية
والمعارض التراثية والحرفية" .
وإلــى جانــب ذلــك ،ترعــى الهيئة
العامــة للثقافــة ،أصحــاب الحرف
والصناعات التقليدية مثل التطريز
والفخــار وتســليط الضــوء إعالمياً
عليهم.
وفيمــا يخــص التــراث المعنــوي
الثقافــي والمتمثــل فــي األهازيج
الشــعبية والدبكــة واالســتعراض
والمأكــوالت ،فهذه تشــكل ركيزة
بارزة فــي كافة الفعاليات ،والتي ال
بد من تسليط الضوء عليها لتكون
حاضرة وبقوة ،وفق الشاعر.
وتتابع قولها ":من ضمن الفعاليات
التــي نفذتهــا الهيئــة ،إحيــاء يوم
الزي الفلسطيني ســنوياً بفعاليات

"إلبــس زيــك ميــن زيــك" ،فيمــا
تشرع بإقامة بازار ثقافي دائم في
أكتوبر المقبل ،والذي يهدف لدعم
الصناعات والحرف التقليدية".
وال تتوقــف الفعاليــات التراثيــة
واألنشــطة هنا ،حيث يتــم إعطاء
محاضــرات توعويــة دائمــة حول
التــراث الفلســطيني وأهميــة
المحافظــة عليهــا ،باإلضافــة إلى
تســيير رحالت بالشراكة مع الفرق
الشــبابية والمعنييــن للبلديــة
القديمــة وأماكــن أثريــة في كافة
مناطق قطاع غزة.
وتســعى الهيئــة العامــة للثقافــة
إلــى تعزيــز التبــادل الثقافــي مع
دول عربية وأجنبيــة ،للتأكيد على
أهميــة التــراث ،حيــث كان آخرها
إعطــاء سلســلة ورش عمــل بيــن
التراث الفلسطيني والماليزي ،إلى
جانب دعم دورات ومبادرات ثقافية
خاصــة بالتطريــز باعتبــار الهيئة
مؤسسة إشرافية.
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مشروع لتهيئة الخاطبين والخاطبات

“سنة أولى زواج” برنامج متخصص
لمنح رخصة الزواج اآلمن للخاطبين

غزة-الرأي-آالء النمر
الســنة الزوجية األولى تحمل بين
طياتهــا تجربــة مــن الممكن أن
تكــون صعبة للغايــة ،خاصة وأن
الزوجين كبروا ونضجوا في بيئات
أسرية مختلفة ،ما يولد الخالفات
بين الزوجيــن ،أحيانا تتطور هذه
الخالفات وتصبح معقدة ،وأحياناً
أخرى وعي أحــد الزوجين يجعلها
سلسة ويمكن التعامل معها.
ويؤدي الخالف بين الشاب والفتاة
فــي مقتبــل عمرهما إلــى نتائج
ليســت محمــودة علــى اإلطالق،
خاصة وأن كليهما يجهال حقوقهما
وواجبتهما المفروضة على كليهما
لبناء حياة عائلية آمنة وواعية.
وكان حصاد العام الســابق 2021
لعدّاد حــاالت الطالق واالنفصال
األســري فــي قطــاع غــزة يفوق
األربعــة آالف حالة ،وهــذا الرقم
يبــدو كبيــراً جــداً ،خاصــة وأنــه
يتعلــق بحياة أســرية قائمة على
عــدم االســتقرار وانعــدام األمان
وفاقد شاسع في الوعي والتفاهم
المتبــادل بيــن األزواج ،ويشــي
بكواليس تفوق الرقم أضعافاً.

المحاكم الشرعية في قطاع غزة
أعلنــت موافقتهــا على مشــروع
"رخصــة الــزواج اآلمــن" ،جــراء
ارتفاع نسب الطالق وسط ظروف
إنسانية واقتصادية صعبة ،والذي
يســتهدف الخاطبيــن والخاطبات
لتهيئتهــم لحيــاة زوجيــة آمنــة
ومستقرة وواعية.
ســتة أشــهر مدة المشــروع الذي
سيتخصص في عمق شكل الحياة
الزوجية الصحيحة كفترة تجريبية
أولى من نوعها ،بإشــراف مباشــر
من لجنة متابعة العمل الحكومي،
وتقوم عليــه لجنة تعزيــز القيم
والســلوك كواحد من مشــاريعها
العشرة.
ويعــول هــذا البرنامــج علــى أن
يســاهم مشــروع "رخصة الزواج
اآلمن" فــي قطاع غزة في تأهيل
الشبان قبل الزواج وتعزيز مفهوم
الشــراكة لديهم تمهيــداً لحماية
النساء من العنف.

مجاالت متخصصة
يتألف المشــروع من عــدة دورات
تخصص في الجانــب االقتصادي

واالجتماعي والصحي والشــرعي
والنفسي ،إلعداد أشخاص قادرين
على تكوين قيادة أســرة ســليمة
وتجنب حاالت العنف والقتل التي
يذهــب ضحيتهــا األم واألطفال،
بحســب مدير دائــرة المــرأة في
وزارة التنميــة االجتماعية اعتدال
قنيطة.
وسيكون المشــروع بإشراف لجنة
تضم  6وزارات :القضاء الشــرعي
والصحة والعــدل واألوقاف وهيئة
الشــباب والرياضــة ،إضافــة إلى
التنميــة االجتماعيــة .وتقــول
منســقة مشــروع "رخصة الزواج
اآلمن" فــي وزارة التنمية اعتدال
قنيطــة إنــه "ســيبدأ تطبيــق
المشروع بعد انتهاء شهر رمضان
مباشــرة ،وهنــاك تطلــع لتعزيز
الجوانــب المعرفية لدى الشــبان
المقبليــن علــى الزواج مــن أجل
تفــادي المشــاكل المســتقبلية
التــي تواجــه الغزيين بنــا ًء على
دراســات" ،وتوضــح قنيطــة أن
المشــروع يتضمن إعــداد منهاج
تحت إشــراف متخصصين لتنفيذ
دورات من خمســة محاور نفسية

واجتماعيــة وصحيــة واقتصادية
وشــرعية ،باإلضافــة إلــى إعداد
مدربين لتقديم المحاضرات على
مرحلتيــن ،كل واحــدة على مدار
 30ساعة تدريبية.
وتقول قنيطة لـ"الرأي"" :تم ابرام
اتفاق مع مؤسسات محلية لتنفيذ
 240دورة تدريبية على مدار ستة
أشــهر ،وفي المخيمــات ومختلف
المحافظــات والمــدن وحتــى في
المناطــق النائية ،وتشــير إلى أن
المــواد التدريبية للدورة ســتركز
علــى فترة الزواج اآلمن من بداية
الزواج إلى أول سنة زواج.
وتابعــت قنيطة أنه ســيتم وبعد
ذلك التوسّــع فــي تقديم دورات
حول كيفية اســتقبال أول مولود
وإنشــاء عالقــات مــع األطفــال
وغيرهــا من الــدورات التي تعنى
بالجانــب األســري ،تضيــف أن
البرنامــج ســيتم تطبيقــه لفترة
تجريبية مدتها ســتة أشهر خالل
عــام  ،2022الفتة إلــى أن الدورة
الواحــدة عبــارة عــن  20ســاعة
تدريبية ،لمدة خمسة أيام ،بواقع
 4ساعات في اليوم لكل محور من

محاور البرنامج الخمسة.
وأوضحــت قنيطــة أن المشــروع
يعتمــد أســماء المنضميــن لهذا
البرنامج من خالل الحصول على
ســجالت الخاطبيــن والخاطبــات
مــن المحاكــم الشــرعية مع فتح
المجــال للراغبيــن باالنضمــام،
ومــن ثــم يتــم التواصــل معهم
إلبالغهم باالنضمام إلى الدورات
المتخصصــة فــي إقامــة حيــاة
زوجية ،مشــيرة إلى أنه يتم عقد
قران  100شــاب وشــابة أسبوعيا
في قطاع غزة ،وهذا يعتبر معد ً
ال
مرتفعاً نسبياً.
رئيــس المجلس األعلــى للقضاء
الشــرعي فــي قطاع غزة حســن
الجوجــو أعلــن ،اســتناداً إلــى
إحصائيــة صــدرت فــي العــام
الماضــي ،أن معدل الــزواج ارتفع
بشكل ملحوظ عام  ،2020وسجل
 20.919عقــد زواج بالمقارنــة
مــع  17.270عــام  ،2019وفــي
المقابل ،أشار إلى تسجيل 3493
حالة طــاق ،ما نســبته  15%في
المائة من حاالت الزواج في العام
الماضي.
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كيف تعامل التعليم مع حاالت الغش في الثانوية العامة؟
غزة-الرأي-آالء النمر
في ســابقة أولــى من نوعهــا ،أجرت
وزارة التربية والتعليم في فلســطين
تعديــا علــى االمتحانــات المقبلــة
وفــق مادتــي "التربيــة اإلســامية،
والتكنولوجيــا" ،فــي خطــوة طارئــة
وســريعة جداً لوقوع بعض المدارس
فــي فــخ تناقــل اإلجابات مــن خارج
أسوار المدارس عبر مكبرات الصوت.
التعديالت التــي أجرتها التعليم على
امتحانــات الثانويــة العامــة عملــت
علــى إلغاء نظام االختيــار من متعدد
واســتبدالها بأســئلة مقالية ،ما أظهر
حالــة واســعة مــن االعتــراض لدى
الطلبة وذويهم.
"40عالمة ببالش  ..يسعده" ،كلمات
صدمــت الجميع ،لكنهــا خرجت فع ً
ال
مــن طالبــة توجيهــي تحدثــت عــن
حــدوث غش فــي امتحــان الجغرافيا
عبر شــاب كان يردد أجوبة االمتحان،
ودعت خيــراً للذي قام بعملية الغش،
وهي القشة التي قسمت ظهر البعير.
فيمــا شــارك الصحفي محمــود الفرا
رأيه بقوله  ":تسريب األسئلة تتحمله
جهــة محددة وقرار التعديل متســرع

والطالب هو الضحية".
ويعتبر طلبة الثانوية العامة األســئلة
االختيارية هي أسئلة تشكل متنفساً
وتمنحهــم فرصــة جيــدة لكســب
عالمــات" ،مــا ذنب الطلبــة بدفعهم
ثمــن غيرهــم ودخولهم ،فــي دائرة
تظلــم فروقاتهــم وقدرتهــم علــى
كتابة اإلجابة" حسب طالب التوجيهي
محمــد حسّــان .وشــهدت محافظات
شــتى علــى مســتوى الوطــن تكرار
مشــاهد المواطنين وهم يمســكون
بأيديهــم مكبرات الصــوت ويعلنون
اإلجابــات االختياريــة أمــام نوافــذ
المــدارس الخلفية ،مــا أدى إلى دفع
التعليــم التخــاذ إجــراءات احترازيــة
مشــددة لمنع حــاالت الغش.بدورها
عقــدت وزارة التربيــة والتعليــم لقا ًء
هامــاً مع قيــادة العمليــات المركزية
بالشرطة لمناقشة سبل الحفاظ على
ســير امتحانات الثانويــة العامة على
أكمــل وجه وللحيلولــة دون وقوع أي
تشويشات عليها.

مضاعفات أمنية
وكان قــد طالــب جمال يوســف نائب
مدير عــام اإلدارة العامة لالمتحانات

قيادة الشرطة ببذل مزيد من الجهود
لضمان عدم وجود أي محاوالت للغش
مــن خــارج أســوار اللجــان ،خصوصاً
بعــد الممارســات القليلــة التــي قام
بها بعض العامة فــي بعض القاعات
بغرض التأثير على سير االمتحان.
فيما أكــد العقيد ســهيل أبو ســمرة
مــن قيــادة العمليــات المركزية في
جهــاز الشــرطة ،علــى أن الشــرطة
الفلســطينية تضــع كافــة مقدراتها
لخدمة المســيرة التعليميــة ووعدت
بالعمــل بأقصــى طاقــة فــي محيط
لجان الثانوية العامة لمزيد من ضبط
الحالــة وإلنهــاء امتحانــات الثانويــة
العامة على خير ما يرام.
فيما أكــدت لجنة االمتحانــات العامة
فــي بيــان ســابق لهــا ،أنهــا بصدد
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان ســير
االمتحــان والحفاظ علــى هيبته وفق
األصول ،وبما يخدم مصلحة الطلبة،
والمحافظة على مصداقية االمتحان،
ومالحقــة كل مــن يحــاول العبث به
والتشويش عليه.
وأشــارت الوزارة إلى وجــود مصاعب
ناتجة عــن ممارســات االحتالل ،عبر

عدم منح التصاريــح الالزمة للعديد
مــن العاملين لدخــول مدينة القدس
لمتابعــة ســير االمتحــان ،ومحاوالته
المتواصلة لفرض منهاجه فيها.
وشــددت الوزارة علــى أهمية تضافر
الجهــود كافــة ،لصون ســير امتحان
الثانويــة العامــة ،داعيــة مكونــات
المجتمــع إلى عــدم التعاطــي مع ما
ينشر على مواقع التواصل االجتماعي
بخصوص االمتحان وما يتعلق به.

التعديالت
قالت الــوزارة ،إنه تقرر التعديل على
طبيعة أسئلة امتحان الثانوية العامة
 2022في مبحثي التربية اإلســامية
والتكنولوجيا على النحو اآلتي:
القسم األول :يتكون من ثالثة أسئلة
مقالية وعلى المشترك أن يجيب عنها
جميعا حيث خصص لألســئلة الثالث
األولى  60عالمة.
القســم الثانــي :يتكــون مــن أربعة
أســئلة مقاليــة متوازنــة فــي حجم
الســؤال واإلجابــة وقــد خصص لكل
منهــا  20عالمة وعلى المشــترك أن
يجيب عن سؤالين منها.
وذكــرت الــوزارة ،أن القــرار يأتــي

مــن منطلــق الحفــاظ علــى تطبيق
االمتحانــات بصــورة معياريــة وفــق
األسس والتعليمات المعمول فيها.
بدوره؛ قــال رئيس المكتب اإلعالمي
الحكومــي ســامة معــروف إنه ومن
ضمن جهــود المؤسســات الحكومية
في توفير الظروف المناســبة لطالب
الثانوية العامــة ،ومنع حاالت االزعاج
والتشويش وبعض المظاهر السلبية
فــي محيط لجــان االمتحانات ،عززت
الشــرطة انتشــارها صباح اليوم في
الشــوارع المحيطة بلجان االمتحانات
لتوفير الهدوء .وتابع معروف القول":
قامت النيابة العامة بتوقيف عدد من
األشــخاص الذين قاموا بالتشــويش
علــى ســير االمتحانــات ونشــر ذلك
عبــر منصــات التواصــل االجتماعي،
حيث سيتم اتخاذ المقتضى القانوني
معهم وفق األصول.
وأكــد أن وزارة التربيــة والتعليــم
اتخذت قرار بتعديل طبيعة األســئلة
فــي المــواد المتبقيــة لتعزيز ســير
االمتحانــات وإنهــاء بعــض الحــاالت
السلبية الشاذة عن مجتمعنا ،وتحقيق
الهدف المعياري من االختبارات.
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توجه مجتمعي لمضاعفة االهتمام
بكبار السن وتلبية احتياجاتهم
غزة-الرأي-آالء النمر
"اللي ما له كبير ما له تدبير"،
المثــل الفلســطيني الســابق
يقــال في حــق الحفــاظ على
كبار السن من اآلباء واألجداد،
كونهــم بــذرة القــوة التــي
تســتند العائلة إليهــا في كل
المناسبات ،وهم أيضاً بوصلة
األجيــال المتعاقبــة ومخــزن
الذكريات المكدســة باألحداث
والعادات والتقاليد.
ويعتبر المجتمع الفلســطيني
مجتمع فتي ،حيث تشكل فئة
صغار السن نسبة مرتفعة من
المجتمع في حين تشــكل فئة
كبار الســن ما فوق الـ 60عاماً
نسبة قليلة من حجم السكان،
إذ بلغت نســبة كبار السن في
فلسطين بما نســبته نحو 5%
مــن إجمالي الســكان منتصف
العــام  ،2021وذلــك جهــاز
اإلحصاء الفلسطيني.
وألن الفلسطيني ال ينفك عن
أصوله الثابتة في الحفاظ على
أعمدة البيوت وســراج العائلة
الممتــدة ،فإنه مــن الضرورة
اإللمــام بالمعرفــة الصحيــة
والنفســية واالجتماعية للقيام
بمهــام االعتنــاء بكبيرهــم
على أكمل وجه وعلى أســس
صحيحة.

ويفضــل اجتماعيــون مواكبة
كبــار الســن لعصــر التطــور
والتحضــر التكنولوجــي فــي
ســبيل اعتمادهم على وسيلة
ســهلة لالســتعانة بمســاعدة
فــي حــال لــو كانــوا يقضون
وقتــاً كبيــراً بمفردهــم ،مما
قد يســاعدهم علــى االتصال
بأقربائهــم أو حتــى االتصال
على طبيبهم.
وبحســب مركــز اإلحصــاء
الفلســطيني فــإن البيانــات
تشير إلى أن نسبة كبار السن
الذين يستخدمون هاتفاً خلوياً
نقال تبلغ نســبتهم  76%لعام
 ،2019بينمــا بلغــت نســبة
الذيــن يســتخدمون شــبكات
االنترنــت منهم للعــام 2019
بواقع  24%في الضفة الغربية
و 22%في قطاع غزة.
ويُنصح األبناء بتهيئة المكان
الــذي يعتــاش فيــه والديهم،
وذلك بــأن يكون مهيئاً ومرتباً
بالشــكل الــذي يوفــر الراحة
وســهولة التنقــل ،بــد ًء مــن
سرير نومهم بقربه من نافذة
تدخل إلى الغرفة هوا ًء نظيفاً
وتسمح للشمس بالدخول إلى
وســط الغرفة ،لما في أشعتها
من العافية وتنقية المكان من
الميكروبات.

كمــا وينصــح األبنــاء الــذي
يمتلكــون أبــاء كباراً بالســن
بتنظيــم أوقات شــرب الدواء
بأنفســهم دون تــرك المهمة
لوالديهــم ،تجنبــاً للخلــط
بالمواعيــد أو تكــرار أخذهــم
للدواء في مواعيد خاطئة.
وبعــض النصائــح تتلخــص
بإجــراءات شــكلية منهــا ترك
ال خوفاً
مصباح ثابت لإلنارة لي ً
مــن تعثرهــم ،وتــرك هاتف
بشكل دائم أمام المسن خوفاً
مــن حدوث طارئ والســتقبال
المكالمات من األقارب واألبناء،
مــن باب إشــراكهم في الحياة
االجتماعية وتجنب عزلهم.
ويتســم المجتمع الفلسطيني
بأنه مجتمع متماســك ،ويرجع
ذلك ألحــد الممارســات وهي
وجود (الكبير) ،وهو ذلك الرجل
الــذي يحتكم إليــه الناس في
خالفاتهم ،ويستشــيرونه في
أمــور حياتهم ،ويثقــون برأيه
لرجاحــة عقله ،وهو شــخص
مسؤول تجاه مجتمعه ،يحمل
همهم ويخلص المشــورة لهم
دون مقابــل ،ويمكنــه اتخــاذ
العديد من القرارات نيابة عن
أفــراد عائلته ،فــا يضيع حق
فــي وجــوده ،فنجــد بيته هو
بيت للجميع.

تلك منظومة اجتماعية تساعد
علــى الترابــط االجتماعــي،
وتحــد مــن المشــاكل فــي
ســاحات القضاء ،وتســهم في
تقليل حــاالت النــزاع ،وتقلل
من المشاكل األسرية ،وتبقى
أســئلة تفــرض نفســها على
المجتمــع ،هل ال زالــت ثقافة
«كبير القــوم» موجودة؟ وهل
لغيابهــا أضرار علــى الترابط
االجتماعــي؟ وهــل وجودهــا
ضرورة؟.
"نساعد األبناء على البر"
"الرأي" تحدثت إلى المؤسسة
الوحيــدة في قطــاع غزة "ابن
ســينا ،والتــي تعنــي بالصحة
العقلية والنفســية لكبار السن
داخل بيوتهم ،من خالل رعاية
كبيــر الســن وتلبيــة حاجاته،
وذلــك بحســب رغبــة األبناء
وتغطيــة ســاعات انشــغالهم
وخروجهم لساعات طويلة من
المنزل.
وقال بالل أبو شــنب الشريك
المؤسســي لـ"ابن ســينا" ،أن
مؤسســته تقــدم عــدداً مــن
الخدمــات المختلفــة ،بهــدف
إكمال الــدور المنــاط باألبناء
ومســاعدتهم على بر أبنائهم
فــي ســاعات غيابهــم نهــاراً
وليال ،على مدار أربع وعشرين

ساعة.
وقــدم أبــو شــنب مــن خالل
مؤسســة ابــن ســينا دليــ ً
ا
إرشادياً يعلم األبناء ويزيد من
ثقافتهــم في كيفيــة التعامل
مــع آبائهم مــن كبار الســن،
لزيــادة الوعــي تجــاه رعايــة
المرضى منهم وسبل التعامل
معهــم فــي حــاالت المــرض
مجاناً.
وتقــدم "ابــن ســينا" خدمات
متفرقة بحســب الحاجة ،أولها
تأهيــل عددا مــن الممرضين
والمختصيــن واســتعدادهم
لتغطيــة ســاعات الفــراغ
لمساعدة األبناء في بر آبائهم،
وبعضهم يستعد لتأدية خدمته
اإلنســانية دون اختصاص في
مجال التمريض ،حيث يساعد
الكبير في نظافته الشــخصية
وإطعامه الطعام ومســاعدته
في ممارســته ســاعات يوميه
بطريقة حيوية.
وقال أبو شــنب أن المؤسســة
أدت واجبهــا اإلنســاني فــي
حاالت الحروب وقدمت الرعاية
لعــدد مــن المســنين بطلــب
من أبنائهــم المغتربين خارج
البالد ،مشيراً إلى أن مؤسسته
تتكفــل بموظفيها من الناحية
األخالقية واالجتماعية.
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أسواق غزة..ركود غير مسبوق قبيل عيد األضحى
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
حالــة مــن الركــود تخيــم علــى
أســواق قطــاع غــزة قبيــل عيد
األضحى ،وتراجع غير معهود من
قبــل المواطنيــن وبضائع عديدة
لم تجد من يلتفت إليها ،وفي حال
االلتفات يكــون من أجل ُ
"الفرجة"
أو السؤال عن األسعار فقط.
ويحــل عيــد األضحــى بعــد أيام
معدودة ،في الوقت الذي تتضاعف
فيه الديون لتثقل كاهل العائالت
الفقيرة بغزة ،فيما تشهد معدالت
البطالــة والفقــر ارتفاعــاً غيــر
مســبوق جــراء اســتمرار الحصار
للعام السادس عشر على التوالي.
وللوهلــة األولــى وأنــت تمر في
الطرقات واألســواق ،تجد بضائع
كثيرة متراصة على أبواب المحال
التجارية ،فيما ال يتوقف البائعون
وأصحاب تلك المحال عن المناداة
مــن أجــل بيــع بضائعهــم التي
تكدست داخلها.

حركة معدومة
أبــو أســامة عســاف صاحب محل
اكسســوارات ،يؤكــد أنــه تــرك
الســوق منذ مــا يقارب أســبوع،
موضحــاً أن الحركــة الشــرائية
للمواطنيــن معدومــة تماماً جراء
ما يعيشه قطاع غزة المحاصر من
ظروف اقتصادية صعبة".
ويقــول لـ"الرأي" ":ليــس لدي أي
مزاج ألرى الســوق بهذا الشــكل،
وقررت أن أبيع كافة مســتلزمات
المحل ألن الجميع يخسر ،فال أحد
يشــتري" ،مشــيراً إلــى هذه هي
المرة األولى التــي ال يتواجد فيها
داخل محله التجاري منذ ما يقارب
الـ 17عام.
" بس انجيــب أكل وخضرة للبيت
بــاألول" ،بهــذه العبــارة افتتحت
أم أمجــد حســونة حديثهــا حول
إمكانية شــراء مســتلزمات العيد،
متســائلة ":هــو فــي عيــد؟ منذ
متــى شــعرنا بالعيــد وأجوائــه

في ظــل الظروف التي نعيشــها،
حتى الظــروف ال تريــد أن تتبدل
لألحســن ،وإنما تزداد سوءاً على
سوئها ".
وتؤكــد أم أمجــد فــي حديثهــا
لـ"الــرأي" ،أنهــا لن تقوم بشــراء
مالبــس العيــد ألطفالهــا وأنهــا
ســتكتفي بمالبس العيد الماضي
باعتبارهــا مــا زالــت جديــدة وال
تحتاج لتجديــد ،موضحة أن العام
الدراسي القادم ليس ببعيد.

األسباب كثيرة
وحول انخفاض القدرة الشــرائية
بغــزة ووضع األســواق قبيل عيد
األضحــى ،يقــول المختــص في
الشــأن االقتصادي لؤي رجب ":إن
هنــاك مؤشــرات تدل على ســوء
األوضــاع االقتصادية فــي قطاع
غزة ،والذي يعيش حالة اقتصادية
متردية ،بفعل اســتمرار الحصار،
وتأثيــره على مختلــف القطاعات

االقتصادية بالقطاع".
ويضيــف رجــب فــي حديــث
لـ"الرأي" ":خــال الحروب األربعة
تراجع الناتــج المحلي لقطاع غزة
إلــى أدنى مســتوى ،إضافــة إلى
أن نســبة البطالة فــي قطاع غزة
وصلــت الى أكثر مــن  % 46وهي
األعلى عالميا".
ووفــق ما ذكــره فإن هنــاك أكثر
مــن 240ألــف شــخص عاطــل
عن العمــل ،فيما بلغــت معدالت
الفقــر  ،65%باإلضافة إلى انعدام
القدرة الشرائية ،وتأثيرات الحرب
الروســية األوكرانيــة وتداعياتها
االقتصاديــة علــى األوضــاع في
األراضــي الفلســطينية من غالء
وارتفاع أســعار عدد كبير جداً من
السلع والمواد التموينية.
ويســتطرد قولــه ":مــن أســباب
انخفــاض القدرة الشــرائية أيضاً
عدم صــرف مخصصات الشــؤون
االجتماعيــة منــذ أكثر مــن عام،

إضافــة إلــى أن الموظفيــن بغزة
أرهقتهــم الديــون ومتطلبــات
الحياة التــي ال تتوقف ،فمنذ أكثر
من  ٨ســنوات يتلقون نســب من
الراتب بمتوســط  ،%٥٥وبالتالي
أصبح عليهم التزامات وديون".
"هنــاك العديد مــن أوامر الحبس
لعدد كبير مــن التجار المواطنين
نتيجــة تعثــر حالتهــم التجاريــة
والماديــة ،هــذه جميعها خفضت
مــن ضعــف الحركــة الشــرائية
بغــزة قبيل العيــد ،والتــي أثرت
علــى الحركــة التجارية ونشــاط
األسواق" ،يقول رجب.
ويعيش قطاع غــزة حصاراً بحرياً
وجويــاً وبريــاً منــذ  16عاماً على
التوالــي ،وهو ما تــرك آثاره على
كافــة مناحــي الحياة المعيشــية
واالقتصاديــة بغزة ،وتســبب في
ارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالة
بين فئــات كثيــرة مــن المجتمع
الفلسطيني.
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بمشاركة مجتمعية واسعة

“أندرويد بيئي” منظومة متكاملة يصنعها فريق األيتام

غزة-الرأي-آالء النمر
داخل بقعة صغيــرة محاطة بالجدران
تمثل المــكان على وجه بيئي مختلف،
تصادقــت هنــا األشــياء كما لــو أنها
متناســقة مترابطة بصــورة حضارية
متكاملــة ،كل األشــياء هنــا صديقــة
للبيئة ،حتــى أن الحاويــة المخصصة
الســتقبال النفايــات قــد أعلنت ذلك
بوقوفها إلى جانب الطريق على شكل
"أندرويد بيئي" بلونه األخضر.
فريــق معهد األمل لأليتــام عزم على
دخولــه مســابقة الحي المثالــي الذي
أعلنــت عنهــا بلديــة غــزة ،بمبــادرة
تحمل اســم البيئــة قوال وعمــ ً
ا ،بد ًء
من صناعة الســماد العضوي من بقايا
األطعمة وقشور الخضروات والفواكه،
بأيــدي الفريــق المبادر مــن األطفال
والشباب الذين بدأوا بخطوات متقدمة
مــن الوعــي والمثابــرة والعمــل على
أرض الواقع.
تكاملــت حلقــات الحديقــة بزراعــة
الدفيئات البالســتيكية بأشتال مثمرة
بعــدد مــن أنــواع الخضــروات داخل
عبــوات الزيــت الصفــراء ،في ســبيل
تنميــة ثقافــة االكتفاء الذاتــي لبيت
األيتــام الكبير في معهد األمل لأليتام
الذي يدعم أكثر من  400أسرة.
وفــي زاوية قريبــة جداً اســتقر جمعٌ
من الطيور والدواجن في بيتي خشبي
صغيــر ،صُنــع مــن أبــواب البيــوت
القديمة ونوافذها ،فــي خطوة تهدف
للحصول على البيض الصحي وتسميد
التربة واالستفادة من السلسلة البيئية
والغذائيــة ،وهــو أحــد مشــروعاتها
المُبتكرة الســتثمار المســاحة األمثل

وخلق فكرة إبداعية تعود بالنفع على
الفرد والمجتمع.
"الــرأي" تحدثــت إلــى قائــدة الفريق
نجــاء الغالييني التي أكــدت انطالق
حملــة توعيــة مجــاورة للمشــروع
بالتــوازي مــع الخطــوات التنفيذيــة
له ،وقالــت إن المؤسســات والمحالت
المجاورة للمعهد ،ساعدوا الفريق بفرز
النفايــات ،وكان التحــاد لجــان العمل
الزراعــي ووزارة الزراعــة مشــاركات
فعّالة ،إلى جانب دور اإلغاثة الزراعية
والمختصين في قســم زراعة األشتال
في بلدية غزة.
"قمنا بتجهيز المنطقة البيئية ،وإنشاء
قســم لفصل النفايــات وتحويلها إلى
سَــماد عضــوي ،نظــرًا ألن “مطبخ”
معهد األمــل يُجهز مئات الوجبات من
الطعام ألســر وعائــات األيتام داخل
بشــكل يومــي ،ينتج
وخــارج المعهد
ٍ
عنها  120كيلو شــهريًا مــن النفايات
العضوية" ،قالت قائدة الفريق.
وأردفــت": ،جهزنــا حاويــة تحويــل
النفايات العضوية إلى ســماد عضوي
على شكل “األندرويد” ومن هنا جاءت
تســمية المشــروع باألندرويد البيئي
نظرًا الســتهالك النفايــات العضوية
البيئية".

سماد عضوي
وحــول طريقة عمــل قســم النفايات
العضويــة ،أوضحــت الغاليينــي ،أن
“المشــروع قائم على وضــع النفايات
داخل الحاوية لحين امتالئها على مدار
أســبوع وبعدها يتم إغالقهــا بإحكام
ورشــها بالماء وضمان تعرضها ألشعة

الشــمس ،لتتحول بعد مرور  35يومًا
إلى سماد عضوي”.
وفيمــا يتعلــق بالدفيئــة الزراعيــة
داخــل المنطقــة البيئية ،قالــت قائد
فريــق أندرويــد بيئي وعضــو مجلس
إدارة جمعيــة معهــد األمــل لأليتــام
الســيدة نجالء الغالييني ،إن “المعهد
قــام بتجهيــز الدفيئــة بهــدف توعية
وتثقيــف أطفــال مدرســة وروضــة
يــا “يــا هــا” وأطفــال “مركز رُســل
التعليمــي” ،ولتبيــان أهميــة الزراعة
الحضريــة وتحقيــق االكتفــاء الذاتي
من الخضراوات التــي يحتاجها المعهد
بصورةٍ مستمرة”.

اكتفاء ذاتي
وأضافــت فــي تصريحــاتٍ لشــبكة
مصدر اإلخبارية ،يتم “تغذية النباتات
بالسماد العضوي لينتج عنه خضروات
طبيعية بعيــدًا عن اســتخدام المواد
الكيمائيــة ،كما أنشــأ المعهد حظيرة
حيوانات لالســتفادة من بقايا الطعام
واســتكمال الهــدف مــن المنظومــة
البيئيــة المتمثــل فــي االكتفــاء مــن
الدواجن ولحومها ،والبيض لألطفال”.
وأشــارت إلى أن معهــد األمل لأليتام،
يُولــي تثقيــف األطفال علــى مدار 3
شــهور وهي “مــارس /اذار ،نيســان/
أبريــل ،مايــو /أيــار ،أهميــة بالغــة
خالل المخيم الصيفي ،ســوا ًء بعرض
الفيديوهات مِن خِالل شاشــة عرض
الســينما الخاصة باألطفال لتوعيتهم
ألهمية فصل النفايات وإعادة التدوير
ومعاناة العالم من تلوث الهواء والتربة
ومياه البحار”.

ودعــت الغاليينــي ،إلــى أهميــة
“التقليل من البالســتيك المُســتخدم
ّ
يُشــكل
مِن قِبل األشــخاص ،والذي
الضرر األساســي لتلوث البيئة والمياه
والهواء ،وذلــك باالبتعاد عن األكياس
البالستيكية ،وذلك ما دفعنا لتصميم
حقيبة بيئية لألطفال الستخدامها عند
توجههم للتســوق خالل أيام المخيم،
كبديل عن األكياس البالستيكية”.

تثقيف األطفال
وأوضحــت أن "المعهــد شــرع بتثقيف
األطفال لمخاطر األكياس البالستيكية
وإرشــادهم حــول أهميــة اســتخدام
األكيــاس الورقيــة ،إضافة لورشــات
توعوية يقوم عليها قســم المبادرات
واعادة تدويــر النفايات في بلدية غزة
لمئات الطالب من روضة يا هال ومركز
رُسل ومشاركين من خارج المعهد”.
وحــول كيفيــة اســتغالل اإلطــارات
المطاطية في سياق تطوير المشروع،
لفتــت "الغاليينــي" إلــى أن المعهــد
استغل تلك اإلطارات في إنشاء ألعاب
لألطفــال فــي الحديقــة البيئيــة كما
استثمرت خشب "المشــطاح" والقِطع
الحديدية لتجهيز أحواض الزراعة”.
ونوهــت إلى أن مشــروع معهد األمل
لأليتــام“ ،خفــض كميــة النفايــات
الموجودة بنســبة ما يزيــد عن ،60%
حيث اُســتخدمت  200عُبوة ألحواض
الزراعــة والشــتالت ،وأكثــر مــن 60
"قالــون" بالســتيكي اُســتهلكوا فــي
إعادة التدوير وانشاء معلقات لألشجار
داخل الدفيئة”.
وأضافت" ،بعــد فرز النفايــات الورقة

خاطبنــا المصانــع المعنيــة بإعــادة
التدويــر لمناقشــة امكانيــة تدويرها
لالســتفادة منهــا في جوانــب عِديدة
ومختلفة ،تعزيزًا للتعاون مع المصانع
المحلية والقطاع الصناعي".
من خالل المشروع تم تخفيض كمية
النفايــات الموجــودة في حــي الرمال
وسط مدينة غزة بنســبة  50%نتيجة
إعادة التدوير ،بهدف مساعدة البلدية
في فصل النفايات لتقليلها واالستفادة
منها.
معهــد األمل لأليتام يهــدف من خالل
مشــاريعه المتنوعــة والمتعــددة إلى
تعزيــز المشــاركة المجتمعية وتوعية
وتثقيــف الطــاب لنقل هــذه الثقافة
البيئيــة لعائالتهــم وخاصــة أمهــات
األيتــام لتشــجيعهم علــى الزراعــة
الحضرية.
وكان لمؤسسات العمل الحكومي األثر
الواضح فــي إنجاح المشــروع البيئي،
فكان الحضور لكال مــن وزارة الزراعة
وســلطة المياه ولجان العمل الزراعي،
بمســاعدة من توجيه قيمي من بلدية
غزة.
يُذكر أن جمعية معهــد األمل لأليتام
أنشــئت عــام  1949ومازالــت تقــدم
خدماتهــا لليتامــى في مجــال اإليواء
وفــي المجــال االجتماعــي والنفســي
واالنســاني والتعليمــي والصحــي
والرياضــي والثقافــي إضافــة إلــى
زيــادة الوعي الديني وترســيخ مكارم
األخــاق عند اليتيم وأســرته معتمدة
علــى التبرعــات والهبــات المقدمــة
مــن المؤسســات المحليــة والدوليــة
والمجتمع المحلي.
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الكالب الضالة..خطر يغزو الشوارع ويفزع األطفال
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
مــا إن يحل الليل ويرخي ســدوله على
قطــاع غزة ،حتى تبدأ الــكالب الضالة
باالنتشــار فــي العديــد من الشــوارع
والطرقات بحثاً عن الطعام في حاويات
القمامــة ،دون أن يتوقــف عراكهــا
ونباحها مســبباً الفزع لألطفال واألرق
للمواطنين.
وال يتوقــف األمر هنــا ،فتجد مجموعة
من الكالب تســير بهدوء بين السيارات
في منطقة ما ،أو على أبواب العمارات
واألبراج الســكنية ،تالحــق طف ً
ال أثناء
ذهابه لشــراء شــيء معين ،أو تهاجم
صبيــة خــال ســيرها فــي الطريــق
فأصابتهــا بذعــر وصرخت ،أو تســبب
الرعب في قلب طفلة فمرضت.

صدمة نفسية
الطفلــة حال كانت واحــدة من األطفال
الذين تعرضــوا للذعر بســبب الكالب
الضالة في الشــوارع ،وهــو ما عرضها
لصدمــة نفســية جــراء مشــاهدتها
لمجموعة من الــكالب التي دخلت من
بوابــة البــرج الذي تقطن فيــه برفقة
عائلتهــا ،تحديــداً في الطوابــق العليا
منه ،في شارع الكرامة بغزة.
لم يكن األمر سه ً
ال على طفلة صغيرة
بعمر الـــخمس سنوات ،وهو ما جعلها
تدخل في نوبة صراخ متواصلة بسبب

الذعر ،أفقدها النطق والحركة لدقائق
معــدودة ،ودخلــت بعدها فــي مرحلة
صدمة نفسية وخوف حتى اللحظة من
سماع أي صوت ،وكأنه كلب يهاجمها.
"هيــو ورا الســتارة" ،عبــارة ترددهــا
الطفلــة في كل مرة ترى فيها ســتائر
البيت تتحرك بسبب الريح ،تقول والدة
حــا لـ"الرأي" ":أصبحــت ابنتي تتخيل
كل شــيء كأنه كلب ،حرارتها ارتفعت
أكثــر من ثالثة أســابيع ،وباتت تعاني
مــن تبــول ال ارادي ،وخــوف منقطــع
النظير ،وقلق أثناء النــوم" ،مضيفة":
عشنا أوقات صعبة يعلم بها اهلل بسبب
ما وصلت إليه حالتها".
لم يتوقف األمر هنا ،فالكالب السائبة
أدخلت الطفلة فــي رعب كبير ،وكأنها
تراها في كل مــكان في البيت ،وحتى
عند ســماع أي صوت تعتقد بأنه كلب،
فأصبحــت مالصقــة تمامــاً لتحركات
والدتها ال تبرح أي مكان تتواجد فيه.
وتؤكــد والدتها أن ابنتها ليســت المرة
األولى التي تتفاجأ بوجود كالب تســير
علــى درج البــرج فــي الــدور الثالث أو
الخامس ،لكن المــرة التي أدخلتها في
صدمة هي التي صرخــت فيها صراخاً
دوى في كافة أرجاء المكان.
وظلــت الطفلة حرارتهــا مرتفعة دون
انخفــاض رغم إجــراء كافــة التحاليل
الطبيــة في مستشــفى النصــر بغزة،

التــي أظهــرت عــدم وجــود أي مرض
عضــوي ،إال أن وجــود ســيدة طاعنــة
في الســن بذات المشــفى كان بمثابة
النجــدة للعائلــة ،حيــث أخبرتهــم أن
الحرارة المرتفعة ســببها الخوف ،وهو
ما دفعهم إلى عالجها بالطب العربي.
ذات الحــدث تكــرر مــع شــقيق حــا
األكبر منها ســناً وهو فــي طريقه إلى
المدرسة ،إال أنه لم يدع للخوف طريقاً
إلى قلبه ،وكان أقوى من شــقيقته في
مواجهــة الكالب التــي تفاجأ بوجودها
علــى درج البرج في عدم وجود حارس
له.

النبش في الحاويات
كثيــر مــن الشــكاوى وردت مــن
المواطنيــن بســبب الــكالب الســائبة
في الشــوارع والطرقــات ،تحديداً في
مدينــة رفح جنــوب قطاع غــزة ،التي
تتجمــع فيها الكالب في مناطق معينة
من المدينة وتبــدأ بالعراك مع بعضها
البعض متسببة بضجيج عال.
تقول الشابة هالة بشير ":كل يوم ننام
ونصحو على صوت عراك وصراخ عال
لكالب تتجمع بشــكل كبيــر ،وللوهلة
األولى وعند ســماع هذا الصوت تعتقد
بأن شجار موجود في المكان".
وتؤكد لـ"الرأي" ،أن النبش في حاويات
القمامــة هــو أكثر مــا تقوم بــه تلك

الــكالب الضالة بحثاً عــن الطعام ،وال
يتوقف األمر هنا ،حيــث تتواجد أعداد
كبيرة منها علــى الطريق المؤدي إلى
ساحل البحر تحديداً في ساعات الفجر.

بلدية غزة ..إرشادات هامة
وعقــب الشــكاوى المتتاليــة مــن
المواطنين ،دعــت بلدية غزة لضرورة
إتباع إرشــادات وعدم إخــراج النفايات
لي ً
ال للحد من انتشــار الكالب الســائبة
فــي المدينــة ،مؤكــد ًة أنهــا كثفــت
جهودهــا الميدانية لجمــع الكالب من
المناطــق التي تتواجد فيها ،والتي ترد
منها شكاوى المواطنين.
وأفــاد رئيس قســم الصحــة الوقائية
في البلدية ،ماجد ســكر ،أن اإلرشادات
تشــمل عــدم إخــراج النفايــات ليــ ً
ا
للشوارع ،وإخراجها في ساعات الصباح
الباكــر قبــل الســاعة  7صباحــاً لمنع
توفير مرتع وبيئــة خصبة للكالب من
خالل مخلفات النفايات.
ودعا لضرورة وضع النفايات في حاويات
مغلقــة أو أكيــاس محكمــة اإلغــاق
وعدم تركهــا مفتوحة ،وضرورة التزام
أصحــاب الحــرف والمطاعــم والمحال
التجاريــة بتوفير حاويات بالســتيكية
محكمة اإلغــاق ،ووضع النفايات فيها
لمنع نبشــها من قبل الكالب الســائبة
التي تجول في ساعات الليلة عادةً.

ووفق ما ذكره فإن اإلرشــادات تشمل
أيضاً ضرورة أن يقوم أصحاب األماكن
المهجــورة بإغالقهــا جيــداً ،الســيما
فــي المناطــق ذات الكثافة الســكانية
والقريبــة مــن األحياء الســكنية لعدم
توفيــر مناطــق تلجــأ إليهــا الــكالب
السائبة.
وأوضح أن فريق الصحة الوقائية الحظ
ميدانياً أن المناطق التي ال تتواجد بها
النفايات لي ً
ال يقل فيها انتشــار الكالب
الســائبة بشــكل كبير ،بينما تكثر في
المناطق التي تتواجد بها النفايات لي ً
ال
على أبواب المنازل.
"االلتــزام بإرشــادات النظافــة وعــدم
إخــراج النفايات لي ً
ال يحد بشــكل كبير
من ظاهرة الكالب الســائبة ويقلل من
انتشــارها في األماكن السكنية" ،قال
سكر.
وتجمع طواقم قســم الصحة الوقائية
يوميــاً مــا بيــن  7إلى  10مــن الكالب
السائبة من المناطق التي تتواجد فيها
الكالب ،ويتم نقلها لمحمية الكالب في
جنوب شرق المدينة.
وكانــت بلديــة غزة قــد أنشــأت قبل
عاميــن بالتعــاون مــع جمعية ســالة
محمية خاصة بالكالب السائبة ،بهدف
جمعها مــن األحياء الســكنية ،وتوفير
بيئة آمنة للمواطنين ،وجمع نحو 500
من الكالب السائبة فيها.
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ً
خدمة للمواطن
قرارا خالل عام
متابعة العمل الحكومي تصدر ً 320

غزة  -الرأي  -آالء النمر
َ
تتوان متابعة العمل الحكومي
لم
بالتماس العقبات التي تقف حائ ً
ال
بين المواطن ومشاكله المتجذرة
من عمــر الحصار المفروض على
قطاع غزة ألكثر من ســتة عشــر
عامــاً ،فعملــت علــى ضــخ عددٍ
من البرامج والمشــاريع التنموية
والتشــغيلية لصالــح المواطــن
الفلســطيني بمــا يتناســب مــع
شــرائحه المختلفة ،واتخذت 320
قــراراً خالل عام مضــى في إطار
خدمة المواطن الكريم.
من بين هــذه القــرارات فقد تم
توجيــه دعــم البلديــات بمبلغ 7
مليــون شــيكل لتنفيذ مشــاريع
وتنفيــذ التزاماتهــا ،فضــا عن
دعم األندية واالتحادات الرياضية
ومشاريع البنية التحتية الرياضية
بمبلغ مليون و ٢٠٠ألف دوالر.
ولم يغــب العمــل الحكومي عن
القطــاع الزراعي من خالل توفير
تمويل لمشــاريع زراعيــة بقيمة
 17مليــون دوالر واتخاذ إجراءات
لدعم اإلنتــاج المحلي لرفع قيمة
الصــادرات الزراعيــة لمبلــغ 50
مليون دوالر.
وأقيــم خالل العام بدعم مباشــر
مــن العمــل الحكومــي صندوق
الشباب لقروض الزواج والمشاريع
الصغيــرة بقيمــة مليــون دوالر،
ليستفيد منها قرابة الـ  500شاب

مقبل على الزواج.

جائحة كورونا
وفــي العــام نفســه كان لجائحة
كورونــا ومتضرريها أثــراً واضحاً
فــي هشاشــة بعــض المهــن
وتأثرها سلباً ،فما كان من العمل
الحكومــي إال أن قــدم إعفــاءات
بقيمــة إجمالية بلغــت  50مليون
شــيكل ،اســتفاد منهــا  70ألــف
مواطن عامــل ومئات المنشــآت
المتعطلة بفعل الجائحة.
ومــن هــذه اإلجــراءات التــي تم
اتخذها للحد من تفشي الجائحة،
إغالق األسواق لفترات طويلة ،ما
أثر على أربــاب العمل ،والعمّال،
حيث تم تســريح بعضهم ،األمر
الــذي تســبب بارتفــاع نســبة
البطالــة ،وواجــه أربــاب العمــل
والعمّال لديهــم ،تحديات كبيرة
خــال  ،2020الــذي تزامــن فيه
الحصار اإلســرائيلي مــع كورونا
وتفاقم األزمات على تنوعها.
ومن الجدير بالذكر أنه خالل العام
 ،2020ارتفعــت نســبة البطالــة
بغزة إلــى  49بالمئة ،فيما قفزت
معــدالت الفقر في ذات العام إلى
 56بالمئة وسط استمرار الحصار،
بحسب "المرصد األورومتوسطي
لحقوق اإلنسان" (مقره جنيف).

دعم المشاريع
وأشــرفت لجنة العمــل الحكومي
علــى برامــج ومشــاريع صغيرة
فــي ســبيل دعمهــا اقتصاديــاً
بقيمــة  244مليــون دوالر ،وذلك
عبــر وزارة التنميــة االجتماعيــة
دعماً لألســر المتعففة والشرائح
المهمشــة بقيمــة  15مليــون
دوالر ،حيــث اســتفاد مــن هــذه
البرامج ما يزيد على  3600أسرة
فلســطينية ،وتم تخصيص 250
ألف دوالر لدعم هيئة االســتثمار
للمشاريع الصغيرة.
ومراعــاة لألســر المتعففــة فقد
أطلــق العمــل الحكومــي مبادرة
تحمــل اســم "الــدواء المدعوم"
لقرابــة  100صنــف مــن األدوية
األساســية ،حيــث بلغــت قيمــة
اإلعفــاءات  2مليــون دوالر ،األمر
الذي عاد باإليجاب على كل أســر
ال تقدر على شراء دواء أطفالها.
لــم يذهــب الوقــت ســدى بعــد
انتظــار دام لســنوات ومطالبات
طالــت كل المنصــات لحاجــة
مدينة رفح لمستشــفى بشــكل
عاجــل ،فقد تــم تنفيــذ وافتتاح
أول مستشفى تخصصي لألورام
وكذا تخصيص مستشفى لحاالت
كوفيد ١٩-والعمــل على تطوير
خدمات التصوير واألشعة بإدخال
أجهزة جديدة.

ولــم تقتصــر برامــج الدعــم
علــى المجــاالت الصحيــة
والتنمويــة فحســب ،بــل امتدت
لتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتية
للمؤسســات التعليميــة ،حيــث
جرى افتتــاح  6مــدارس والعمل
جاري إلكمال انشاء ثالث مدارس
أخرى ،فضال عن صيانة  59مبنى
مدرسي.
وفــي العام نفســه تم اســتيعاب
وتوظيف أكثــر من  1300موظف
في مختلف المؤسسات الحكومية
بمختلــف التخصصــات الجامعية،
وتوفيــر 5400وظيفــة تشــغيل
مؤقت بحدود ثالثة أشــهر وستة
أشهر.
آخــر المشــاريع التشــغيلية
التــي أعلنــت عنها لجنــة العمل
الحكومــي عبر وزارة العمل ،وهو
إطــاق برنامج صمود لتشــغيل
الخريجيــن ،والذي مــا زال يعمل
علــى بنده عــدداً مــن الخريجين
من كافــة المجاالت والتخصصات
الجامعية.
وفي منفعة عامة خصصت العمل
الحكومــي  415دونمــا إلقامــة
مرافق ومشاريع خدماتية تمثلت
فــي مشــاريع إعمــار ومــدارس
وتوســعة مستشــفيات ،وذلــك
باكورة العام المقبل سيكون عام
االنشاءات.
وللســامة المرورية هامشــاً في

برامج الدعم علــى أجندة العمل
الحكومــي ،حيــث تــم تدشــين
صنــدوق الســامة المروريــة
بــرأس مــال  ٦مليــون شــيقل
لدعم مشــاريع البنيــة المرورية
وتقديم حوافز للسائقين وتطوير
اإلشــارات المروريــة ،فضــا عن
دعم قطــاع النقــل والمواصالت
عبــر حمالت التخفيــض واالعفاء
بقيمــة إجماليــة زادت عــن ٦٠
مليــون شــيقل اســتفادت منهــا
قرابــة  ٤٨ألف وســيلة نقل على
مستوى القطاع.
وال زالــت لجنة العمــل الحكومي
تباشــر وتتابــع مشــاريع إعــادة
االعمار ،فقد عملت على تعويض
المتضرريــن كليــا وجزئيا بقيمة
إجمالية بلغــت  ٥٠مليون دوالر،
منهــا دعــم حكومــي مباشــر
للمتضرريــن جزئيــا بقيمــة ٥
مليــون دوالر وتنفيــذ مشــاريع
عاجلــة لترميــم البنيــة التحتية
بقيمة  ٣مليون دوالر.
وال زال العمــل الحكومــي فــي
دورتــه المســتمرة يكمــل ســير
برامجــه الداعمــة لصمــود أبناء
شــعبه من خــال ضــخ البرامج
التــي من شــأنها إنعــاش الواقع
االقتصــادي واالجتماعي ،خاصة
في ظــل تفاقم أعــدد العاطلين
عن العمل.
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كورونا في غزة..
تحذيرات من الموجة الجديدة ودعوات للوقاية
عبــد

غزة-الرأي-فلســطين
الكريم
موجة جديــدة من كورونا تطل
برأســها مــن جديــد ،تحذيرات
متتاليــة وجهتهــا وزارة الصحة
بغزة للمواطنيــن لتلقي اللقاح
واتبــاع إجــراءات الوقايــة التي
بدت غائبة تماماً عن الشــوارع
واألســواق ،لكن يبــدو أن هذه
المرة لــم يعد هنــاك اهتماماً،
وكانت الالمباالة سيدة الموقف.
مواطنــون بغــزة أكــدوا فــي
أحاديــث منفصلــة لـــ "الــرأي"
أن دخــول الموجــة الخامســة
والتحذيرات التي أطلقتها وزارة
الصحة حول خطورتها دفعتهم
ألخذهــا على محمــل الجد من
خالل العــودة الرتداء الكمامات
واإلســراع في تلقــي اللقاحات
واســتكمال باقــي الجرعــات
المعززة.

الثالثينيــة ميــار القصــاص
تقــول خالل حديثها لـــ "الرأي"
إنهــا ســتعود الرتــداء الكمامة
فــي حــال وجــدت أن األمر بات
خطيــراً ،حفاظــاً علــى صحتها
وصحة عائلتها".
الشــابة هالة بشير توضح هي
األخــرى لـ"الــرأي ":أنها عزمت
األمــر علــى العــودة الرتــداء
الكمامــة فــي كل مناســبة،
باإلضافــة إلــى اتخــاذ إجراءات
الوقاية الالزمة".
أمــا الصحفــي ياســر عــدوان،
فيبيــن لـ"الــرأي" ،أن الوضــع
الصحي حاليــاً هادئــاً نوعاً ما،
لكــن في حــال رأي األمر يزداد
ســوءاً ،ويحتاج الرتداء الكمامة
فإنه لــن يتخلى عنهــا في كل
حدث يقوم بتغطيته.
وحســب وزارة الصحــة بغــزة،
فــإن الموجــة الخامســة مــن

جائحــة كورونــا التــي تضرب
القطاع موجة شــديدة وسريعة
االنتشار.
وقــال نائب مديــر دائرة الطب
الوقائي بــوزارة الصحة مجدي
ضهير ":إن كل الســاالت التي
ظهرت حديثاً هي أخف خطورة
مــن ســابقاتها ،ولكــن قدرتها
على االنتشار أكبر".
وتوقــع ضهيــر فــي تصريــح
صحفــي ،إصابــة أعــداد كبيرة
مــن المواطنيــن خــال فتــرة
زمنيــة قصيــرة ،موضحــاً أن
المتحور الجديد ال يختلف كثيراً
عــن المتحــورات الســابقة من
أوميكــرون ،وأعراضه ال تختلف
عن األعراض السابقة.
وطالــب المواطنيــن الذين لم
يتلقوا اللقاحات بســرعة أخذها
من كافة العيــادات الحكومية،
باعتبــار أن هــذه اللقاحــات

أثبتت أنها تقلل من مضاعفات
المــرض والحــد من انتشــاره،
فــي وقت تلقى فيــه عدد كبير
مــن المواطنين اللقــاح ،خاصة
أصحاب المناعة الضعيفة وكبار
السن وذوي األمراض المزمنة.
وحثت ضهير ،كافة المواطنين
إلى تلقي الجرعــة المعززة من
اللقاح حســب توصيات الصحة
العالمية كل ستة أشهر.
كمــا دعــا ضهيــر إلــى اتبــاع
إجــراءات الســامة والوقايــة،
وارتــداء الكمامــة الطبيــة
خاصــة في األماكــن المزدحمة
والمؤسســات
والمغلقــة،
الحكوميــة المغلقــة ،وتطهيــر
األيــدي بالمــاء والصابــون ،أو
الجل الكحولي المعقم.
ولفــت إلــى أن وزارة الصحــة
ســتتعامل مع هذه الموجة من
كورونا ،وأنها ســتعبر منها كما

عبرت من الموجات السابقة.
بدوره ،ذكر رئيس قسم األوبئة
والرصد الوبائي بالوزارة هيثم
عمــران ،أن قطاع غزة يشــهد
ارتفاعا كبيــراً بأعداد اإلصابات
بفيــروس كورونا بعــد دخوله
الموجة الخامسة منذ عدة أيام.
وأوضــح عمــران فــي تصريح
لـــ "الــرأي" أن األيــام المقبلــة
ستشهد تسجيل أعداداً أكبر في
اإلصابات نظرًا لشــدة الموجة
الحاليــة وســرعة انتشــارها،
متوقعًا بلوغ الموجة الخامســة
ذروتهــا خــال األســبوعين
القادمين.
وأشــار إلــى أن وزارة الصحــة
عزّزت مــن جهوزيتها لمواجهة
هــذه الموجــة من خالل نشــر
مراكز الفحــص والتطعيم في
جميــع أنحــاء القطــاع ،وتعزيز
غرف العناية المركزية.

األخــيرة
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الباشا :الحكومة تعاني
من أزمة مالية ستؤثر
على نسبة صرف الرواتب
غزة  -الرأي:
أكد عوني الباشــا وكيل وزارة المالية ،وجود أزمة
ماليــة تعاني منها المؤسســة الحكومية في غزة،
تسعى الوزارة جاهدة لتجاوزها.
وأوضح الباشا في تصريح خاص بـ”الرأي” أن أسباب
األزمــة هي تحمل الحكومة لعدد من الزيادات في
أســعار عدد من الســلع وخاصــة المحروقات التي
تكفلت الحكومة بتحملهــا للتخفيف عن المواطن،
ما أدى لتراكم العجز المالي.
ونفــى الباشــا الحديــث المتداول عن عــدم وجود
رواتب لهذا الشــهر ،ولكنه أكد تأثر نسبة الرواتب
نتيجة النخفاض اإليرادات واألزمة الموجودةً ،
آمل
أن يتــم التعافي قريبــاً والخروج من هــذه األزمة
بأقرب وقت .وأشار الباشا أن وزارته اضطرت خالل
الشــهور األخيرة لالســتدانة من البنــوك المحلية
حتى تتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد.
وأكد الباشا أن وزارة المالية قد أعدت خطة لتجاوز
العجــز المالي ،ســتطال العديد مــن أوجه الصرف
والنفقــات مثــل الموازنات التشــغيلية للــوزارات
والنفقــات الرأســمالية .علمــا أن وزارة الماليــة
حافظــت منذ ســنوات علــى دورية صــرف رواتب
الموظفيــن كل شــهر ،ونجحــت في رفــع الدفعة
بنسبة  60%وبحد أدنى  1800شيقل.

حفالت الشوارع والمفرقعات ..
ظواهر سلبية وجهود حكومية للقضاء عليهما
غزة-الرأي-آالء النمر
ينتصــف الليل عنــد تمام الســاعة
الثانيــة عشــر ليــ ً
ا ،دون توقــف
لمكبرات الصــوت الضخمة ،حفالت
الصيــف طويلــة رغم قلة ســاعات
ليله ،لكنها تزيح الســتار عن إزعاج
وأذى معنــوي تســببه للجيــران
والمرضى والنائمين بالجوار.
ً
هــذا الحال لــن يدوم طويــا بفعل
تعيين رئاسة العمل الحكومي لعدد
من اللجان التنفيذية التي ســتعمل
تدريجياً علــى إخفاء بعض الظواهر
الســلبية والمؤذيــة علــى المــدى
القريــب والبعيــد جدا ،حيــث بدأت
قبل شــهرين بتفعيــل القضاء على
ظاهرة الحفالت في عرض الشوارع
الرئيسية.
"الرأي" أجرت اســتطالع رأي أحصت
فيــه آراء المواطنين بشــأن ظاهرة
حفــات الشــوارع ،ووجــدت إجماعاً
وتأييداً مجتمعياً لقــرار لجنة العمل

الحكومــي ،والــذي ينــص علــى
التخفيف من حدة األذى الذي تخلفه
حفــات الليــل الطويلــة والمفزعة
بشكل أو بآخر.
الحاج السبعيني "حسين أبو عيسى"
أخبــر "الــرأي" بقولــه" :الناس يحق
لهــا أن تفــرح فــي الوقــت والمكان
المناســبين ،ولكن بدون ما تســبب
أذى لغيرها" ،في حين أشــار إلى أن
األمــر ال يقتصــر على حفلــة واحدة
طول الشــهر ،إنما تدور حفالت على
مدار أيام األسبوع ،األمر الذي يسبب
اســتفزازاً مثيراً لدى الجيران والحي
بأكمله.
بينما أيّد الشــاب العشريني "محمد
عرفات" قرار السيطرة على الحفالت
وتقييــد إقامتهــا داخــل األماكــن
المغلقة ،معبراً بقوله" :حينما يحين
زواجي وأقرر إقامة حفلة شبابية وأنا
لدي بعض الشك بأنها تسبب األذى
لمــن حولي فلــن أغامر بهــا ،ليتمم

اهلل فرحتي على خير وبركة" ،مشيراً
إلــى أنه ال يســتعد لحمل خطايا من
حوله من الجيــران المرضى أو حتى
المتعبون.
"الــرأي" تحدثــت لممثــل اللجنــة
اإلعالمية عــن لجنتي منــع حفالت
الشــوارع وخمد ظاهــرة المفرقعات
واأللعاب النارية "تيســير محيسن"،
وقــال إن حمــات التوعيــة تســير
بالتــوازي مــع إجــراءات تنفيذيــة
تقــوم بها لجنــة العمــل الحكومي،
بخطوات متسلســلة وبتكاتف وزاري
مع كافة الوزارات الحكومية واللجان
التنفيذيــة وبربط مباشــر مع وزارة
الداخليــة ،مخصصــاً بقوله مالحقة
مصادر تصنيع وتوزيــع المفرقعات
من بيــت حانون شــما ًال وحتى رفح
جنوباً.
وأوضح تيسير محيسن أن المساندة
اإلعالميــة للحمــات التنفيذيــة
تختصر الوقت وتأتــي بنتيجة قوية

في وقت أقصر ،مشــيراً إلى التأمين
الســلبي للحفالت وإغــاق الطرقات
والتسبب بإعاقة السير ما يثير أزمة
وضوضاء سلبية.
"التوجــه الثقافــي الجديــد يلقــى
استحســاناً إيجابيــاً لــدى النــاس
والمجتمــع المدنــي بشــكل عــام،
ما يســهل عمــل اللجــان التنفيذية
وأخذها مجــرى تطبيقــي بامتياز"،
كما أوضح محيسن.
ومع اقتراب نتائج الثانوية العامة يود
المجتمــع الفلســطيني الوصول إلى
موسم نجاحات خالي من المفرقعات
واألذى الخطير الذي يصل إليه ذوي
الناجحيــن ،مــا يدفــع لجــان العمل
الحكومــي من العمل بشــكل مكثف
إلخمــاد الظواهر الخطيــرة والقاتلة
في كثير من األحيان ،حســب ما قال
تيسير محيسن.
هذه التوعية والخطــوات التنفيذية
مصحوبــة بعــدد مــن العقوبــات

المتفاوتــة ،والتــي تبــدأ بالســجن
ســتة أشــهر بحق المخالفين بشأن
اســتخدام المفرقعــات ،وصــو ًال
بمصــادرة الســاح ودفــع غرامــات
ماليــة في نفــس الوقــت ،في حين
يدفــع المخالفيــن للحفــات الليلية
غرامــات ماليــة اســتباقية ،بحيــث
أنهم لــن يحصلوا على ترخيص من
الداخلية إلقامة حفالتهم ما يجعلها
تخالف القانون من األساس.
محيســن الموكل باللجان اإلعالمية
والتوعويــة يضــع للشــباب نصائح
تحمــل بيــن طياتهــا الحــث علــى
االمتناع عن أذى الجيران بالحفالت،
والتحفــظ بأشــكال أخــرى تنــوب
عــن المفرقعات الناريــة للمحافظة
علــى الذات وكل مــن يحيط بماكن
الفرحــة ،مشــيراً إلــى أن القاعــات
المغلقة ألصحاب الحفالت الكبيرة ال
تمثل عائقاً مادياً مقابل ما يُدفع له
في حفالت الشوارع.

