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المنخفضات الجوية
تكشف عورة البنية التحتية لقطاع غزة

غزة-الر�أي�-سمر العرعري
يف ظ��ل ت�أث��ر الب�لاد باملنخف�ض��ات اجلوي��ة واح��دا
تل��و الأخ��ر  ،وفى ظل هط��ول الأمط��ار على فرتات
متفرق��ة تتع��رى البنية التحتية يف غزة فتتك�ش��ف
عورتها وه�شا�شة �صمودها �أمام الأمطار  ،الأمر الذي
يزيد من معاناة املواطنني القابعني يف القطاع نتيجة

كرفانات غزة  ،،ثالجات األحياء
غزة -الر�أي -عبد اهلل كر�سوع
م��ع جت��دد ف�ص��ول ال�س��نة
تتج��دد معان��اة �س��كان
الكرفان��ات وخا�ص��ة يف ف�ص��ل
ال�ش��تاء ،فلم يعد هذا الف�ص��ل
ينرث البهجة واخلري يف نفو�س
قاطنيها ،بل �أ�ص��بح ي�سبب لهم
الأمل ويزيد من برودة ال�شتاء
القار���ص .وتع��د الكرفان��ات
احل��ل الوحي��د املت��اح �أم��ام
املواطن�ين املنكوبني ،ممن دمر
االحتالل الإ�سرائيلي بيوتهم
خ�لال الع��دوان الأخ�ير عل��ى

قط��اع غزة  ,خا�ص��ة يف بلدتي
خزاعة وبيت حانون ومناطق
�أخ��رى متفرقة من قطاع غزة
ك�إي��واء م�ؤقت لهم حتى �إعادة
�إعم��ار قطاع غ��زة والذي بات
جم��رد �ش��عارات للم�س���ؤولني
وال��دول املانح��ة الت��ي تف��ي
�إال بجزء م��ن وعودها لإعمار
ه��ذه البي��وت .ويعي���ش قطاع
غ��زة من��ذ مطل��ع الأ�س��بوع
احل��ايل حت��ت
ت�أث�ير منخف�ض
ج��وي عمي��ق

02

لذل��ك التده��ور يف البني��ة التحتيه بفع��ل احلروب
الإ�س��رائيلية عل��ى القط��اع وع��دم �س��ماح االحتالل
ب�إدخ��ال املع��دات الالزم��ة لإ�ص�لاح م��ا مت تدم�يره
.ر�ؤ�س��اء بلدي��ات �ش��مال القط��اع حذروا م��ن كارثة
حقيقي��ة ق��د حت��ل بالأرا�ض��ي الزراعي��ة واملناطق
ال�س��كنية يف حال طفح مياه ال�ص��رف ال�ص��حي �شرق

بين الوراثة والموهبة ..
عائالت بمهن واحدة
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محللون :انتخاب
السنوار تجديد للدماء
داخل حماس
وتحسين للعالقات
الخارجية
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بل��دة بيت الهيا وذلك ب�س��بب ارتفاع من�س��وب هذه
املياه ب�ش��كل م�س��تمر يف ظل �ض��خ �آالف الأكواب على
مدار ال�ساعة يف احلو�ض الع�شوائي البالغة م�ساحته
نح��و مائت��ي دومن ،والقريب جد ًا من منازل ال�س��كان
يف قري��ة �أم الن�ص��ر (القري��ة
البدوية) �أق�صى �شمال القطاع.
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اللواء أبو نعيم يلتقي عددًا من
الصحفيين في غزة
غزة -الر�أي
التق��ى الل��واء توفي��ق �أبو نعي��م وكيل
وزارة الداخلية والأمن الوطني ،ظهرا
 ،ع��دد ًا من ال�صحفي�ين يف قطاع غزة،
لتعزي��ز التوا�ص��ل ومناق�ش��ة ق�ضاي��ا
الر�أي العام.
وح�ض��ر اللق��اء – الذي نظم��ه املكتب
الإعالمي ل��وزارة الداخلي��ة يف �صالة
الروزا غ��رب مدين��ة غ��زة – ّ
كل م��ن
م�ساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي

�أ� .س��امي نوف��ل ،ومدير ع��ام العالقات
العام��ة والإعالم العمي��د عادل حامد
واملتح��دث الر�س��مي ل��وزارة الداخلية
�إي��اد الب��زم� ،إىل جان��ب ع��دد م��ن
ال�صحفيني يف قطاع غزة.
وهَ ��دَ ف اللق��اء �إىل توثي��ق العالق��ة
وزيادة التوا�ص��ل والتن�سيق بني وزارة
الداخلية وال�ص��حفيني ،ال�س��يما فيما
يتعل��ق بق�ض��ايا ال��ر�أي
الع��ام الت��ي تتطل��ب
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تقرير
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كرفانات غزة  ،،ثالجات األحياء

غزة -الر�أي -عبد اهلل كر�سوع
م��ع جت��دد ف�ص��ول ال�س��نة تتج��دد معان��اة
�س��كان الكرفانات وخا�ص��ة يف ف�صل ال�شتاء،
فل��م يعد هذا الف�ص��ل ين�ثر البهجة واخلري
يف نفو���س قاطنيه��ا ،ب��ل �أ�ص��بح ي�س��بب لهم
ويعي���ش قط��اع غ��زة من��ذ مطل��ع الأ�س��بوع
احل��ايل حت��ت ت�أث�ير منخف�ض ج��وي عميق
وكتل��ة هوائية ب��اردة مرافقة له ،و�س��قوط
كمي��ات كب�يرة م��ن الأمط��ار زادت م��ن ه��ذه
املعاناة .
�أبو حممد امل�صري من �سكان �شمال قطاع غزة
مل يعرف طعم النوم والراحة هو زوجته من
بداية ف�ص��ل ال�ش��تاء فهم يتبادل��ون الأدوار
من �أج��ل �إخراج املياه التي تت�س��لل �إليهم من
فتح��ات الزينج��و لعله��م يوف��روا �ش��يء م��ن
الراحة لأوالدهم النائمني.
ونا�ش��د امل�ص��ري "جميع امل�س���ؤولني ب�ضرورة
التدخ��ل العاج��ل لإنهاء ه��ذه املعان��اة التي
�أ�ص��بحت كاجلحي��م وت���أرق م�ض��اجع نومه��م
خوف�� ًا من �أن يفق��دوا �أح��د �أبناءهم نتيجة
هذا الربد القار�ص.
وال يخفي حال املواطن ن�ص��ر ر�ض��وان كثري ًا
عن �سابقه حيث يقطن مع �أ�سرته املكونة من

الأمل ويزي��د م��ن ب��رودة ال�ش��تاء القار�ص.
وتع��د الكرفانات احل��ل الوحيد املت��اح �أمام
املواطن�ين املنكوب�ين ،مم��ن دم��ر االحت�لال
الإ�س��رائيلي بيوتهم خالل العدوان الأخري
عل��ى قطاع غزة  ,خا�ص��ة يف بلدتي خزاعة

� 6أفراد ،يف �إحدى الكرفانات التي ا�ستلمها
بعد �أ�ش��هر من انتهاء احلرب الأخرية ،يتابع
باهتم��ام كب�ير حال��ة الطق���س يف و�س��ائل
الإع�لام ب�ش��كل يوم��ي ،وذل��ك خوف�� ًا م��ن
مباغتة مياه الأمطار له ولعائلته.
وال يغيب عن ذهن �سكان املناطق املنكوبة يف
قطاع غزة ما حل بهم ال�ش��تاء املا�ض��ي حيث
غرق��ت مناطقه��م وتدفق��ت املي��اه لداخ��ل
منازلهم امل�ؤقتة.
وت�س�ير عجل��ة الإعمار يف قطاع غزة ب�ش��كل
بطئ جد ًا وذلك بفعل الت�ش��ديد اال�سرائيلي
عل��ى م��واد البن��اء الت��ي تدخل قط��اع غزة
بالإ�ض��افة لع��دم كفاي��ة الدع��م املر�ص��ود
لإعادة االعمار جلميع املنازل املدمرة.

إمكانيات ال ترتقي
م��ن ناحيت��ه  ،ق��ال املتحدث با�س��م الدفاع

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

وبي��ت حانون ومناط��ق �أخ��رى متفرقة من
قط��اع غ��زة ك�إيواء م�ؤقت له��م حتى �إعادة
�إعمار قطاع غزة والذي بات جمرد �شعارات
للم�س���ؤولني وال��دول املانح��ة الت��ي تفي �إال
بجزء من وعودها لإعمار هذه البيوت.

امل��دين حمم��د امليدن��ة لل��ـ" ال��ر�أي" � ":أن
خط��ة الدفاع املدين له��ذا العام كغريها من
الأعوام ال�س��ابقة حيث يت��م تكوين جلنة
م�ش�تركة م��ن بلدي��ات ووزارة الداخلي��ة
والأ�شغال العامة والإ�سكان والدفاع املدين
واحلك��م املحل��ى بحي��ث تنعق��د عل��ى مدار
ال�ساعة .
و�أ�ض��اف  ":م��ا يتواج��د لدينا م��ن �إمكانيات
ال تف��ى بالغر���ض �أو بال��دور املن��وط به��ا يف
ح��ال تعر���ض الب�لاد ملنخف�ض��ات �ش��ديدة
الأمطار كما ح��دث قبل �أعوام ،متطرقا �إىل
ال�ص��عوبات الت��ي يواجهها الدف��اع املدين من
نق�ص امل�ضخات و�أجهزة �شفط املياه ومعدات
الإنق��اذ الالزمة يف حال غم��رت املياه بع�ض
املناطق "
و�أك��د �أن املع��دات الالزم��ة للدف��اع املدين مل
تدخل القطاع من��ذ العام  ، 2006وان ما مت
�إدخاله العام املا�ض��ي �أربع م�ض��خات ال تعمل

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

بالكفاءة املطلوبة .
وتاب��ع  ":معظ��م ال�ش��كاوى الت��ي ت�ص��ل �إىل
الدفاع املدين تتعلق برداءة البنية التحتية
لل�شوارع وغمر املياه لبع�ض املنازل التي تكون
منخف�ض��ة والكرفانات خا�صة يف �شمال بيت
الهي��ا وبيت حان��ون مو�ض��حا �أن رفح الأكرث
ت�ض��ررا من املنخف�ض احلايل ع��ن غريها من
املناطق "
ونا�ش��د امليدنة حكومة الوف��اق بالوقوف
عن م�س�ؤولياتها وحتييد الدفاع املدين من
املناكفات ال�سيا�س��ية باعتباره جهاز يقدم
اخلدمات لكل �أبناء ال�ش��عب الفل�س��طيني،
مطالب��ا اجله��ات امل�ص��رية بفت��ح املع�بر
ب�ش��كل م�س��تمر و�إدخال املع��دات الالزمة
لقي��ام الدف��اع امل��دين بواجبه الإن�س��اين
عل��ى �أكم��ل وج��ه والعم��ل عل��ى �إدخ��ال
الإمكاني��ات الالزم��ة لإ�ص�لاح البني��ة
التحتية يف غزة .

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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وزارة االتصاالت تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خالل يناير 2017
�أبرزه��ا اعتم��اد اخلط��ة الت�ش��غيلية
غزة – الر�أي
�أ�صدرت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا للع��ام  2017و �إ�ص��دار تقري��ر ب�أب��رز
املعلوم��ات تقري��ر ًا ب�أب��رز �إجنازاته��ا اجن��ازات و �أن�ش��طة ال��وزارة خ�لال
خالل �ش��هر يناي��ر املن�ص��رم حيث كان  2016و ق��د �أجملت يف التقرير ابرز

قطاع تكنولوجيا المعلومات
وحول �أب��رز االجنازات والإح�ص��ائيات التي تتعلق
بقط��اع تكنولوجي��ا املعلوم��ات �أو�ض��ح التقري��ر
با�س��تمرار تق��دمي الدعم الفن��ي لنظام الت�س��جيل
االلكرتوين املوحد ومتابعة ت�شغيله.
كم��ا متت متابعة تق��دمي الدعم الفن��ي للخدمات
واالنظم��ة االلكرتوني��ة م��ن خ�لال نظ��ام الدعم
الفني املركزي و متابعة ت�ش��غيل خدمة "فواتريي
م��ن م�س��تحقاتي" الإلكرتوني��ة و متابع��ة خدم��ة
ت�سجيل اخلدمات الإلكرتونية احلكومية وتقدمي
الدعم الفني للخدمة و مت �إطالق خدمة التقرير
امل��ايل الع��ام.ومت اي�ض��ا متابع��ة تطوي��ر نظ��ام
خا���ص باخلدم��ات الربيدي��ة االلكرتونية "بنكي
اون الي��ن" عل��ى االجهزة الذكي��ة العاملة بنظام
"االندروي��د" وتوف�ير الية �إ�ض��افية للتحقق من
هوية امل�ستخدم .
وب�ين التقري��ر ان��ه مت االنته��اء من تطوي��ر بوابة
اخلدمات االلكرتونية اخلا�ص��ة بالوزارة بن�س��ختها
اجلدي��دة "املكتب االفرتا�ض��ي" كما مت االنتهاء من
جتهيز بيئة فنية �إ�ض��افية لنظ��ام الدخول املوحد
وت�ش��غيلها يف وزارة ال�ص��حة و ذك��ر التقري��ر ان��ه
مت تطوي��ر وتعدي��ل خدم��ة ت�س��ديد الفوات�ير من
امل�ستحقات .

الحاسوب الحكومي
وح��ول �أب��رز �إجن��ازات احلا�س��وب احلكوم��ي ب�ين

التقري��ر مت حج��ز ا�ست�ض��افة جديدة ملوق��ع وزارة
الأ�شغال و موقع هيئة الزكاة الفل�سطينية .
وب�ين التقرير ان��ه مت جتهيز �س�يرفر جديد خا�ص
بتقاري��ر نظ��ام �أوراكل و جتهي��ز اال�ست�ض��افة
واالع��دادات الالزم��ة لربنام��ج التدريب القيا�س��ي
على رابط الربامج القيا�سية احلكومية.
و �أو�ض��ح التقرير ان��ه مت تقدمي دعم فن��ي للوزارة
و الوزارات املختلفة (�أنظمة ( )4و �ش��بكات ()59
و �ص��يانة ( )113ومت متابع��ة طلب��ات ال��وزارات
اخلا�ص��ة بخدمة ال��ـ  BSAتركيب خ��ط عدد( 7
) وزي��ادة �س��رعة خط��وط ع��دد(  ) 4و مت تقيي��م
ومتابع��ة طلب��ات ال��وزارات اخلا�ص��ة بخدم��ة ال��ـ
 VPNعدد ()5

قطاع االتصاالت
وفيم��ا يتعلق ب�أبرز االجنازات واالح�ص��ائيات التي
تتعلق بقط��اع االت�ص��االت "الرتاخي�ص والرتددات
والإر�س��ال" ذك��ر التقري��ر ان��ه مت املوافق��ة عل��ى
ت�ش��غيل حزم��ة م��ن حمط��ات االر�س��ال اخللوي��ة و
تعدي��ل حمط��ة ار�س��ال خلوية ع��دد ( )3و ان�ش��اء
حمط��ة ار�س��ال خلوي��ة ع��دد ( )2و مت اعتماد نوع
لأجهزة االت�صاالت "املوافقة النوعية" عدد (.)8
وذكر التقرير انه مت جتديد رخ�ص��ة جتارة اجهزة
ات�ص��االت �س��لكية وال �س��لكية ع��دد ( )4و جتدي��د
رخ�ص��ة تقدمي خدمة نقل وتداول الربيد ال�سريع

الأعم��ال والأن�ش��طة الت��ي نفذته��ا
ال��وزارة عل��ى �ص��عيد قطاع��ات عمله��ا
الث�لاث االت�ص��االت وتكنولوجي��ا
املعلومات والربيد.

ع��دد( )2و جتديد رخ�ص��ة ب��ث اذاعي ع��دد ()2
و املوافق��ة عل��ى حمل��ة تركيب��ات باق��ات ن��ت فون
ل�شركة االت�صاالت الفل�سطينية.
كم��ا مت معاجلة طلبات خدم��ات الهاتف املحمول (
ت�ش��غيل – ان�ش��اء – الغاء  -تعدي��ل) عدد ( )18و
زيارة خدم��ات الهات��ف املحمول (ت�شغيل-ان�ش��اء-
الغاء-تعديل) عدد (.)8
العالقات العامة و الت�شبيك
وح��ول �أب��رز االجن��ازات يف جم��ال العالق��ات
اخلارجي��ة او�ض��ح التقري��ر ان��ه �إع��داد وثيق��ة
املب��ادرة التوعوية "نحو انرتن��ت �آمن و مفيد" التي
تت�ض��من خطة العمل و مت �إ�ص��دار الن�سخة الثانية
م��ن برنام��ج �ش��ئون املوظف�ين القيا�س��ي وتعميم��ه
على دي��وان املوظفني الع��ام والوزارات وامل�ؤ�س�س��ات
احلكومية و جتديد عقد االتفاق عدد( )2لتقدمي
خدمات م�صرفية عرب مكاتب الربيد.
وذك��ر التقري��ر ان��ه مت عقد لق��اءات مع م�ؤ�س�س��ات
حكومية و جمتمعية و�ش��ركات م��زودي االنرتنت و
االت�ص��االت عدد ( . )5كما دع��ت الوزارة املهتمني
للم�ش��اركة يف م�س��ابقة االلك�س��وا لأف�ض��ل تطبي��ق
موباي��ل يف جم��االت الرتبي��ة و العل��وم و الثقاف��ة
و الألع��اب التعليمي��ة م��ن �أج��ل �إبراز دور ال�ش��باب
الفل�سطيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات.

قطاع البريد
وح��ول �أب��رز الإجن��ازات والإح�ص��ائيات الت��ي

تتعل��ق بقط��اع الربي��د ذك��ر التقري��ر ان��ه متت
متابعة الأعم��ال اليومية يف احل�س��ابات املالية
اخلا�ص��ة بالربي��د حي��ث بل��غ ع��دد معام�لات
املقبو�ض��ات م��ن مكات��ب الربي��د ()13,945
معامل��ة ،وبلغ��ت معام�لات �ص��رف الروات��ب
( )24,045معاملة ،وبلغت معامالت امل�سحوبات
( )4,978معاملة.
وبل��غ ع��دد امل�ش�تركني اجل��دد يف ال�س��داد الآيل
للكهرباء ( )41م�س��تفيد ،كما وبلغ عدد امل�شرتكني
اجلدد يف ال�س��داد الآيل للبلديات ( )271م�ستفيد
كما بلغ عدد البعائث الربيدية الواردة (،)8,002
وعدد البعائث الربيدية ال�ص��ادرة ()1,555و بلغ
عدد املوظفني الذين ح�صلوا على خلو طرف ()47
�شخ�ص.

خدمات الجمهور
وح��ول اب��رز الأن�ش��طة املتعلقة بخدم��ات اجلمهور
ق��ال التقري��ر ان��ه مت معاجل��ة ع��دد ()1,100
�ش��كوى من خ�لال منظومة ال�ش��كاوي واال�ستف�س��ار
من خـــــــــــالل االت�ص��ال على الرقم 1800-101-
 102وم��ن خ�لال احل�ض��ور املبا�ش��ر ملركز خدمات
اجلمهور.
كما مت ا�س��تقبال ع��دد ( )22طلب حج��ب � /إزالة
احلجب على املواقع االلكرتونية ودرا�ستها و�إعطاء
ال��رد النهائ��ي و�إر�س��ال قائم��ة املواق��ع لل�ش��ركات
لتطبيق الفلرتة.

تقرير

04

الخميس  19جمادي االولى 1438ه ـ  16/فبراير  -شباط 2017م
Thuresday - 16 February 2017

Alray Newspaper

w w w. a l r a y. p s

بين الوراثة والموهبة  ..عائالت بمهن واحدة
التخ�ص�ص ك�أخويه اللذين يكربانه �س ًنا.

غزة -الر�أي -عبد اهلل كر�سوع
قبل ن�ص��ف قرن من هذا اليوم� ،أخذ اجلد '�أبو طالل'
بتجهي��ز عربته ال�ص��غرية لتـتـنقل ب�ين �أحياء قطاع
غزة املفتوحة على بع�ضها ،وقت �أن كان القطاع ملي ًئا
بالطرق الرملية �ص��عبة امل�سري .مل يتخذ اجلد وقتها
مكا ًنا ثاب ًتا لبيع منتجه ،مف�ض�ًلااً ترك ب�ص��مات �أكلته
ب�ين كل َمن يقابله مِن النا�س ،وعلى عربته ال�ص��غرية
امتهن بيع امل�أكوالت ال�ش��عبية وعلى ر�أ�سها 'الفالفل'،
حتى ُعرف ب�أنه �أ�شهر �صانعيه.
مبجرد �سماعنا عن حمالت '�أبو طالل'؛ �أول ما يتبادر
�إىل ذهنن��ا �أن��ه �ص��احب حم�لات الفالف��ل ال�ش��هرية
املوزع��ة عل��ى هيئ��ة ف��روع ب�ين �ش��وارع القط��اع ،وما
عرفن��اه �أن اجل��د ترك لأوالده و�أحفاده �إر ًثا يف �س��ر
ً
جاهزا دون
مكونات كلفة الفالفل الذي يبيعه للنا�س
الإف�صاح عن الطريقة املتبعة لأي �أحد.

'أبًا عن جد'

'مهنة جيل'
'�أب��و ط�لال' كني��ة حتمله��ا العائل��ة بكامله��ا ،والت��ي
�أ�ص��بحت بع��د رحي��ل اجل��د �أب��و ط�لال ع�لاو تتوزع
ب�أربع��ة �أفرع يف قطاع غزة ،لتزداد �ش��هر ًة ب�أنها ملكة
امل�أكوالت ال�شعبية ،وعلى �إثر احلافز العائلي ب�إكمال
الطري��ق املهني؛ ي��داوم �أطف��ال العائلة كم�س��اعدين
لآبائهم وك�أجيال مقبلة �ستحمل �سر املهنة.
ولنجاح مهنة بيع امل�أكوالت ال�ش��عبية و�ش��هرة بائعها
'�أب��و ط�لال'ُ ،عر���ض عل��ى العائل��ة عر���ض خارج��ي
ب�إقامة امل�ش��روع ذاته يف �إح��دى دول اخلليج العربي،
بن��اء عل��ى ع��دم رغبتها يف
�إال �أنه��ا رف�ض��ت العر���ض
ً
غربة الوطن والأهل يف اخلارج.
وتعود �أ�ص��ل عائلة �أبو ط�لال �إىل عائلة 'عالو' ،فلم
ت�ش��تهر �إال با�س��م كني��ة جده��م ال��ذي �أورث العائلة
ب�أكملها لقب امل�أكوالت ال�شعبية ال�شهرية.

'عائلة إعالمية'
مل تك��ن عائلة '�أبو طالل عالو' منفردة با�س��تقاللية
العائل��ة بامتهانه��ا لعم��ل واحد يغل��ب عليه��ا وراث ًيا،

ولك��ن ميك��ن للموهب��ة �أن تتجذر ب�ين �أف��راد العائلة
الواحدة لت�صبح الهواء الذي يتنف�س منه اجلميع من
�أفراد العائلة يف الوقت ذاته.
ن�ص��ار كان��ت �إح��دى العائ�لات الت��ي امتهن��ت
عائل��ة ّ
الإع�لام ب�ش��تى �ألوان��ه 'املكت��وب وامل�ص��ور وعالقاته
العام��ة' ب�ين ج��دران بي��ت واح��د ،لت�س��يطر عليه��م
�أجواء املوهبة املولعة يف العمل ال�ص��حفي يف الداخل
واخلارج.
ف��كان الأخ الأك�بر 'و�س��ام' �أول م��ن ّ
خ��ط قدم��ه على
الطريق الإعالمي ،بعد �أن كان يف �صغره يقلد خطباء
اجلمع��ة وميث��ل ب�ص��وته كل م��ا ي�س��مع وكل م��ن يرى
حوله ،حتى �أطلقوا عليه يف �ص��غره ال�ص��حفي و�س��ام،
كرب وكرب معه حلمه �إىل �أن تخ�ص�ص حقيقة يف عامل
الإعالم.
�س��ار عل��ى نهج��ه �إخوان��ه و�أخوات��ه الفتي��ات بعد �أن

�أحب��وا �أج��واء الإع�لام بكامريات��ه وعامل��ه اجلدي��د
والفع��ال ،ف��كان �أخ��وه الذي يكربه �س�� ًنا مم��ن التحق
بع��امل ال�ص��حافة عل��ى خلفي��ة املوهب��ة دون �ش��هادة
�أكادميية ت�س��بق عمل��ه ،حتى كان التميز من ن�ص��يبه
ح�ين ح�ص��ل عل��ى العدي��د م��ن اجلوائ��ز الت��ي �أثبت
م��ن خاللها جدارت��ه باملهن��ة ،دون درا�س��ة متكنه من
االلتحاق بركب ال�صحفيني.
كما لعب و�س��ام دور املحب لعامل ال�ص��حافة يف �صغره،
تبع��ه �أخ��وه الأ�ص��غر عم��اد ال��ذي يلعب ال��دور ذاته
بالتزام��ه مرافقت��ه �أخوي��ه الإعالمي�ين باخل��روج
للتغطيات الإعالمية حتى ي�أخ��ذ املهنة فن ًيا وعمل ًيا،
حت��ى ن��ال تخ�ص���ص ال�ص��حافة بجامعة الأق�ص��ى يف
�أوىل �سنواته اجلامعية.
و�أ�ص��بح �أخوه الأ�ص��غر عماد الم ًعا يف جمال الإعالم،
وخا�ص��ة يف جم��ال الت�ص��وير بع��د �ش��غفه يف خو���ض

الأعمال املهنية ميكن لها �أن تر�سخ يف �أجيال جديدة،
�إن كان��ت عل��ى قناع��ة تام��ة ب���أن تلك املهن��ة هي من
�س��تكتب �أ�س��ماءهم �ض��من التاريخ ب�س��طور م��ن ذهب،
فكان لعائلة املزنر �أن �ص��نعت ا�س��مها حني ا�س��تحوذت
على مهنة �صناعة احللويات خالل تعاقب �أجيالها.
ف��كان الأب الأك�بر قد �أورث عائلته �ص��ي ًتا وا�س�� ًعا يف
�صناعة احللوى ب�شتى �أنواعها و�ألوانها.
وبد�أ اجلد مهنته ب�أ�ش��كال ب�س��يطة ج��دً ا ،حينما فتح
ل��ه بابً��ا من �أب��واب الرزق ،ف��كان يخرج منذ ال�ص��باح
الباكر بعربته ال�ص��غرية بعد �أن ت�ص��نع له �أمه ً
في�ض��ا
م��ن �أن��واع 'النم��ورة والب�س��كويت املحل��ى والكناف��ة
ال�ش��عبية' ،حتى اعتاد بيعها واعت��اد النا�س الإقبال
على عربته ال�صغرية.
ر�س��خ جذور مهنته يف حمل �ص��غري وبد�أ بتطوير
�إىل �أن ّ
عمله وتعليم �أبناء و�أحفاده املهنة� ،إىل �أن �صار لعائلته
حمالت وفروع ،و�أ�صبحت عائلة املزنر ت�شتهر ب�صناعة
احللوى وبيعها يف املحال املتفرقة يف �أنحاء القطاع.
كثرية هي العائالت الفل�س��طينية التي تتحلى ب�شهرة
املهن��ة �أك�ثر من �أي �ش��يء �آخر ،ف�أول م��ا تذكر عائلة
'�ساق اهلل' على �س��بيل املثال؛ تذكر برفقتهم �صناعة
احللوى ،و�أول م��ا تذكر عائلة حنيف تذكر برفقتهم
رح�لات العم��رة والط�يران وال�س��فر �إىل اخل��ارج
ل�ش��هرتهم يف تلك املهنة ،كذلك ت�ش��تهر عائلة الع�شي
نظرا لكونهم مواطنني غري
وم�ش��تهى واحللو بالتجارة ً
مهجري��ن من بلدان �أخرى ،وكذل��ك عائلة خلف التي
ا�شتهرت ب�صناعة اخليزران ،وغريهم الكثري.
ال ميكن ح�ص��ر العائالت التي تنت�شر املهنة ذاتها بني
�أجياله��ا و�أحفاده��ا املمت��دة يف تقري��ر واح��د ،لأنها
كثرية جدً ا ومنت�ش��رة يف �ش��تى مناط��ق الوطن املحتل
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والداخل املحتل ،كرث
هم الأجداد الذين ي�شددون حر�صهم على عدم ترك
املهن ون�سيانها ،لبقائها يف �سجالت تاريخ العائلة وباب
رزق لها.

لقاء أدبيًا ألطفال معهد "األمل" لأليتام
"الثقافة" تنظم ً
غزة -الر�أي
�أك��د د�.أن��ور الربع��اوي وكي��ل م�س��اعد وزارة
الثقافة� ،أن وزارة الثقافة ت�ض��ع �ضمن خططها
اال�س�تراتيجية �إعداد جيل فل�س��طيني مثقف
وواعي ومبدع لت�أهيلهم ليكونوا قادة امل�ستقبل
وي�ساهموا يف خدمة وطنهم ورفعته بني �شعوب
العامل يف �شتى جماالت احلياة.
ج��اء ذل��ك ،خالل لق��اء �أدب��ي بعن��وان "زهور
الوط��ن" ،نظمت��ه الإدارة العامة للعمل الأهلي
ب��وزارة الثقاف��ة ،وبالتع��اون م��ع جلن��ة املر�أة
والطف��ل ،ومعه��د الأم��ل للأيت��ام ،وجمعي��ة
�إبداع��ات �ش��ابة ،م�س��اء الثالث��اء ،للأطف��ال
الأيتام املنت�سبني للمعهد.
وح�ض��ر اللق��اء ،ال��ذي �أقي��م مبق��ر املعه��د يف
مدين��ة غ��زة د�.أن��ور الربعاوي وكيل م�س��اعد
وزارة الثقاف��ة� ،أ�.س��امي �أبو وطف��ة مدير عام
العم��ل الأهلي بالوزارة� ،أ.رندة ال�ش��رفا رئي�س
جلن��ة امل��ر�أة والطفل ،و�أع�ض��اء جمل���س �إدارة
املعهد �أ.حممد اجلدي� ،أ.عماد الأعرج.
و�أك��د د.الربعاوي� ،أن هذا اللقاء الأدبي ي�أتي
يف �إطار جهود وزارة الثقافة للتوا�صل مع كافة
�ش��رائح و�أطي��اف املجتمع الفل�س��طيني لإثراء
احلي��اة الثقافية الفل�س��طينية و�إحداث حالة

م��ن احل��راك والن�ش��اط يف خمتل��ف املج��االت
الثقافية.
وحت��دث ح��ول خط��ة وزارة الثقاف��ة خ�لال

العام  ،2017والتي ت�سعى من خاللها لتوحيد
اخلطاب الثقايف الفل�س��طيني ،م�ستعر�ض�� ًا �أبرز
الأن�ش��طة وامل�ش��اريع الثقافي��ة الت��ي �س��يتم

تنفيذه��ا خ�لال املرحل��ة القادم��ة بالتع��اون
وال�ش��راكة مع امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة والأهلية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
و�أ�ض��اف الربع��اوي �أن الظ��روف ال�ص��عبة
واملعان��اة الت��ي يعي�ش��ها �أطف��ال غ��زة ب�س��بب
احلروب واحل�ص��ار �ساهمت يف تفجري الطاقات
الإبداعي��ة لديهم ،م�ش� ً
يرا �أن قطاع غزة مليء
باملواه��ب املتمي��زة يف �ش��تى جم��االت الإب��داع
الأدب��ي والفن��ي ،م�ؤك��د ًا �أن ال��وزارة تفت��ح
�أبوابها �أمام كافة �أبناء ال�شعب الفل�سطيني من
املبدعني واملتميزين.
من جانب��ه ،ثّمن الأعرج جه��ود وزارة الثقافة
ورعايتها الأطف��ال الأيتام منت�س��بي املعهد من
خ�لال براجمه��ا الثقافية ،م�ؤك��د ًا على �أهمية
تعزي��ز التعاون بني ال��وزارة واملعه��د لالرتقاء
بالأطفال ثقافي ًا و�صقل مواهبهم و�إبداعاتهم.
وتخل��ل اللقاء م�ش��اركة جمموعة من الأطفال
املبدعني يف �إلقاء ق�صائد �شعرية جت�سد �أحالم
�أطف��ال فل�س��طني و�أمنياته��م بالعي���ش ب�أم��ن
و�أم��ان كباقي �أطفال الع��امل بعيد ًا عن جرائم
االحتالل و�سيا�س��اته العن�ص��رية ،بالإ�ض��افة
لعرو�ض فنية نفذتها زهرات جمعية �إبداعات
�شابة ،و�أطفال املعهد.
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هل يكون ذريعة لمواجهة مقبلة مع االحتالل؟

محللون :انتخاب السنوار تجديد للدماء داخل حماس
وتحسين للعالقات الخارجية

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
انته��ت االنتخاب��ات الداخلي��ة حلرك��ة حما���س
بانتخ��اب الأ�س�ير املح��رر يف �ص��فقة وف��اء الأحرار
يحيى ال�س��نوار قائ��د ًا عام ًا للحرك��ة يف قطاع غزة
وخلي��ل احلي��ة نائب�� ًا ل��ه ،حي��ث حظ��ي انتخاب��ه
بتغطي��ة �إعالمي��ة ومتابع��ة حثيث��ة م��ن �ش��تى
الإعالميني املحليني وحتى الإعالم اال�سرائيلي.
وي��رى حملل��ون �سيا�س��يون ومراقب��ون �أن انتخ��اب
ال�س��نوار قائ��دا حلما�س يف غزة جتدي��د للدماء يف
احلرك��ة ،م�ؤكدي��ن ان حرك��ة حما�س م�ؤ�س�س��اتية
ولي�ست حركة �أ�شخا�ص ،و�أن وجود ال�سنوار �سيزيد
من حت�سن العالقات مع الدول خا�صة م�صر و�إيران.

وقتها" ،م�ش�يرا �إىل �أن ا�س��رائيل ال حتتاج حلجة �أو
مربر كي تقدم على حرب مع غزة.
ووفق م��ا ذكره يف حديثه ف���إن حركة حما�س تتبع
�سيا�س��ة االنفت��اح عل��ى الع��امل قب��ل اختي��ار يحي
ال�س��نوار قائدا لها يف غزة ،حيث ظهر ذلك جليا من
خالل حت�س��ن عالقتها مع ال�ش��قيقة م�صر يف الآونة
الأخ�يرة وظه��ور الكث�ير م��ن امل�ؤ�ش��رات االيجابية
التي تدل على ذلك على �أر�ض الواقع.
وال يحم��ل ال�س��نوار ع�ص��ا �س��حرية بي��ده ولكن��ه
�س��يبذل جه��ودا كب�يرة لتح�س�ين عالق��ات حرك��ة
حما�س مع العامل اخلارجي خا�صة مع م�صر و�إيران
وغريها ،خا�ص��ة يف ظ��ل وجود تعاون م�ش�ترك بني
�أبناء احلركة ،وفق ما يراه ال�صواف.

تجديد لدماء الحركة

لل��ر�أي� ":إن حرك��ة حما���س م�ؤ�س�س��اتية ولي�س��ت
حرك��ة �أ�ش��خا�ص بعينه��م ،و�أن التغي�ير يح��دث
بق��رار م��ن امل�ؤ�س�س��ة ،ب��دون �أي تغي�ير يف املب��ادئ
وال�سيا�س��ات" ،م�ؤكدا �أن ا�س��رائيل تعاين من وجود
فوبيا وحتاول دائما ت�ش��ويه �ص��ورة حركة حما�س
و�أي م�س��ئول يت��م تعيين��ه م��ن قب��ل احلرك��ة ،و�أن
انتخاب ال�س��نوار قائدا حلركة حما�س بغزة �س��وف
يقودها لطريق بعيدة.
وفيم��ا يتعل��ق ب�إمكاني��ة �أن تتخ��ذ ا�س��رائيل م��ن
انتخ��اب ال�س��نوار ذريع��ة ملواجهة مقبل��ة مع قطاع
غزة ،ي�ضيف ال�صواف ":وهل كانت ا�سرائيل توافق
عل��ى �أي �ش��خ�ص تق��وم احلرك��ة بتعيين��ه لديه��ا،
وعندم��ا اغت��ال االحت�لال ال�ش��يخ احم��د يا�س�ين
والرنتي�س��ي وبقية القادة هل كانوا يحملون �سالحا

الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي د.ه��اين الب�س��و�س
ه��و الآخ��ر ي��رى �أن حرك��ة حما���س تعم��ل ب�ش��كل
م�ؤ�س�س��اتي ولكن قياداتها ت�ؤثر يف �ش��كل م�ؤ�س�ساتها
و�سيا�س��ة تلك امل�ؤ�س�سات ،مو�ضحا �أن هناك اختالف
يف �شخ�ص��ية ال�س��نوار عن��ه يف ا�س��ماعيل هني��ة،
ف��الأول ينتم��ي للجن��اح الع�س��كري بينم��ا ينتم��ي
الث��اين للجناح ال�سيا�س��ي ،م�ش�يرا يف ال�س��ياق ذاته
�إىل �أن �ص��ناعة الق��رار يف احلرك��ة يكون من خالل
العمل اجلماعي امل�شرتك.
وحول �إمكانية ا�ستغالل ا�سرائيل النتخاب ال�سنوار
قائ��دا لغ��زة و�ش��ن ع��دوان عل��ى القط��اع ،يق��ول
الب�س��و�س يف حديث للر�أي ":من املمكن �أن ت�ستخدم
�إ�سرائيل ذلك ذريعة وحجة يف حال القيام بعدوان
يف امل�س��تقبل ،كون ال�س��نوار ع�س��كري و�أ�س�ير �سابق،

املحلل يف ال�شئون اال�س��رائيلية �أمين الرفاتي ،يرى
�أن انتخاب ال�س��نوار قائ��دا حلما�س يف غزة واحلية
نائب��ه جتديد للدماء يف احلركة ،م�ؤكدا �أن حما�س
مازال��ت تتمت��ع ب��روح العقالني��ة والق��وة يف ظ��ل
املحيط االقليمي والدويل ال�صعب واملت�صلب ،كونها
حرك��ة �ش��ورية ،وعلي��ه نحن �أم��ام مزيج م��ن القوة
والعقالنية يف قيادتها.
ويق��ول الرفات��ي يف حدي��ث لل��ر�أي� ":إن انتخ��اب
ال�س��نوار �س��يكون ل��ه انعكا�س��ات ايجابي��ة يف بع�ض
امللف��ات ولي���س حلها جميعها ،حيث �س��يدعم اخليار
الع�س��كري للحركة و�سي�ص��ب كل جه��ده على العمل
املق��اوم واملواجه��ة مع االحت�لال" ،منوه��ا �إىل �أنه
�س��وف ي�س��اهم يف فت��ح العالق��ات م��ع بع���ض الدول
خا�ص��ة م�صر يف ظل ما تعانيه غزة من �ضيق نتيجة
احل�صار املطبق.
و�س��ي�ؤدي تويل ال�س��نوار قيادة احلرك��ة بغزة �إىل

تطوير وانفتاح
يقول املحلل ال�سيا�س��ي م�صطفى ال�صواف يف حديث ذريعة لشن عدوان

بالإ�ضافة �إىل عوامل �أخرى".
ويف اعتقاده فيما يتعلق ب�إ�ص�لاح العالقة مع م�صر،
ف���إن العالقة ب�ين حما�س وم�ص��ر عالقة م�ص��لحة،
وبالت��ايل من املمكن �أن تت�أثر ب�أي تغيري ،لكن حاليا
عالقة حما�س جيدة مع م�صر على ال�صعيد الأمني،
ولن يتغري الو�ضع يف الوقت الراهن.
وق��د جت��د ا�س��رائيل يف تعيني يح��ي ال�س��نوار وهو
�أ�س�ير حمرر يف �صفقة وفاء الأحرار ،حجة وذريعة
ل�شن عدوان م�ستقبال �ض��د قطاع غزة ،كونه ينتمي
ملع�س��كر ال�صقور يف حما�س مما قد يزيد من احتمال
املواجهة مع االحتالل.

تطوير بنية املقاومة ،حيث �سي�ش��هد امللف تطويرا،
يف وق��ت يق��وم ب��ه االحت�لال بالت�ض��خيم املتعم��د
ل�شخ�صية القيادي ال�سنوار يهدف الغتياله معنوي ًا
�أم��ام الفل�س��طينيني و�ض��رب �شخ�ص��يته ومكانت��ه
جمتمعي ًا و�إظهاره ب�صورة تخالف احلقيقة.
ووف��ق حتلي��ل الرفات��ي ف���إن ا�س��رائيل تخ��اف م��ن
الدم��اء اجلدي��دة يف حما���س ،لأنه��ا �س��تحمل ب��كل
ت�أكي��د مزي��دا م��ن التطوي��ر والتق��دم يف املكان��ة
ال�سيا�س��ية والع�س��كرية للحرك��ة وعل��ى جمي��ع
امل�ستويات ،مو�ضحا �أن القلق اال�سرائيلي وا�ضح لأن
�أط��ره اال�س��تخبارية والأمنية عاج��زة عن تقدير
املوقف ومعرفة ال�سيا�سة اجلديدة التي �ستنتهجها
حما�س يف ظل القيادة اجلديدة.
وال�س��نوار م��ن موالي��د ع��ام  1962يف مدين��ة
خانيون�س جنوب قطاع غزة ،ا�س��تقرت عائلته فيها
بعد �أن هُ جرت من مدينة املجدل (�ش��مال فل�س��طني
املحتلة) عام .1948
اعتقل للمرة الأوىل يف العام  ،1982ثم �أفرج عنه
قب��ل �أن يعتق��ل بعد ذلك ب�أ�س��ابيع قليل��ة ،ويحاكم
ملدة �س��تة �أ�ش��هر "�إدار ًيا" يف �س��جن الفارعة ،بتهمة
م�ش��اركته يف الن�ش��اط الإ�س�لامي وبن��اء اجلامع��ة
الإ�س�لامية ،والتق��ى يف ال�س��جن حينه��ا بال�ش��هيد
�صالح �شحادة م�ؤ�س�س كتائب الق�سام فيما بعد.
�أع��اد االحت�لال اعتقال��ه �إدار ًي��ا يف تاري��خ يف 20
كانون ثاين /يناير  ،1988ثم جرى نقله للتحقيق
وحكم عليه بال�سجن مدى احلياة �أربع مرات ،حيث
ق�ض��ى فرتات طويل��ة يف العزل االنف��رادي قبل �أن
يفرج عنه يف �ص��فقة "�شاليط" (وفاء الأحرار) يف
ت�شرين ثاين /نوفمرب عام .2011

الخميس  19جمادي االولى 1438ه ـ  16/فبراير  -شباط 2017م
Thuresday - 16 February 2017

تقرير

06

Alray Newspaper

w w w. a l r a y. p s

المنخفضات الجوية تكشف عورة البنية التحتية لقطاع غزة
غزة-الر�أي�-سمر العرعري
يف ظ��ل ت�أثر البالد باملنخف�ض��ات اجلوية
واح��دا تل��و الأخ��ر  ،وف��ى ظ��ل هط��ول
الأمط��ار عل��ى ف�ترات متفرق��ة تتع��رى
البني��ة التحتي��ة يف غ��زة فتتك�ش��ف
عورتها وه�شا�ش��ة �ص��مودها �أمام الأمطار
 ،الأم��ر ال��ذي يزيد من معان��اة املواطنني
القابعني يف القطاع نتيجة لذلك التدهور
يف البني��ة التحتي��ه بفع��ل احل��روب
الإ�س��رائيلية عل��ى القط��اع وعدم �س��ماح
االحت�لال ب�إدخ��ال املع��دات الالزم��ة
لإ�صالح ما مت تدمريه .
ر�ؤ�س��اء بلدي��ات �ش��مال القط��اع ح��ذروا
م��ن كارث��ة حقيقية ق��د حتل بالأرا�ض��ي
الزراعي��ة واملناط��ق ال�س��كنية يف ح��ال
طف��ح مي��اه ال�ص��رف ال�ص��حي �ش��رق بلدة
بي��ت الهيا وذلك ب�س��بب ارتفاع من�س��وب
هذه املياه ب�ش��كل م�ستمر يف ظل �ضخ �آالف
الأك��واب على م��دار ال�س��اعة يف احلو�ض
الع�ش��وائي البالغة م�س��احته نح��و مائتي
دومن ،والقري��ب ج��د ًا من منازل ال�س��كان
يف قري��ة �أم الن�ص��ر (القري��ة البدوي��ة)
�أق�صى �شمال القطاع.
فعلى �صعيد بلدية بيت الهيا � ،أكد رئي�س
البلدية عز الدين الدحنون �أن ا�س��تمرار
�ضخ املياه العادمة يزيد من خطر طفحها
وانهي��ار ال�س��اتر الرتاب��ي املحي��ط به��ا،
وبالتايل ت�ش��كل خطر ًا كب� ً
يرا على حياة
ال�سكان القاطنني يف حي "املن�شية" البالغ
عددهم نحو خم�سة �آالف ن�سمة.
و�أو�ض��ح� ،أن العمل يف اخل��ط الناقل لهذه
املي��اه متوق��ف من��ذ ع��دة �أ�ش��هر ،نتيجة

عرقل��ة العم��ل يف حمط��ة املعاجل��ة التي
حتتاج ال�س��تكمال العمل فيه��ا وتزويدها
بخط كهرباء.
ونا�شد الدحنون حكومة الوفاق ب�ضرورة
التدخ��ل م��ن �أجل ح��ل كافة الإ�ش��كاالت
الت��ي تواجه ا�س��تكمال العم��ل يف حمطة
املعاجل��ة ،م�ش� ً
يرا �إىل �أن وع��ود ًا ُقدم��ت
لبدء �ضخ املياه ومل تنفذ ،حتى اللحظة.
واعت�بر �أن ا�س��تمرار �ض��خ املي��اه به��ذا
ال�ش��كل ،خ�صو�ص�� ًا و�أن بلدية بيت حانون
�س��تقوم بت�شغيل حمطة �ض��خ مياه عادمة
للحو���ض الع�ش��وائي يف القري��ب العاجل،
�س��ي�ؤدي �إىل انهي��ار ال�س��اتر الرتاب��ي
املحيط باحلو�ض الع�شوائي يف �أي حلظة.
و�أ�ضاف� ":إن هناك حو�ض ًا ع�شوائي ًا �آخر
على م�س��احة مائة دومن يقع �إىل ال�شمال
من قرية �أم الن�ص��ر مهدد باالنهيار �أي�ض ًا،
وثم��ة حم��اوالت للتن�س��يق م��ع اللجن��ة
الدولي��ة لل�ص��ليب الأحم��ر ،للتدخ��ل مع
اجلانب الإ�س��رائيلي وال�س��ماح بتو�س��يعه
ال�ستيعاب كميات جديدة.
يذك��ر� ،أن��ه كان يت��م نقل ه��ذه املياه عرب
خ��ط ناق��ل مت تنفيذه قب��ل �أع��وام� ،إىل
حمط��ة �أحوا�ض �أكرث ات�س��اع ًا يف حمطة
للمعاجلة تقع �ش��رق بلدة جباليا ،وهو ما
قلل خطر طفح هذه املياه طيلة ال�سنوات
املا�ضية .وتتمثل خطورة الو�ضع الراهن
�أثن��اء هطول الأمطار ما يزيد من ن�س��بة
املي��اه الت��ي تتجم��ع يف ه��ذه الأحوا���ض،
�س��واء م��ن خ�لال �س��قوطها املبا�ش��ر يف
املنطق��ة ذاته��ا� ،أو ع�بر مي��اه املط��ر
املختلطة يف �شبكة ت�صريف مياه ال�صرف

ال�ص��حي القادم��ة من مناط��ق خمتلفة يف
املحافظة ال�شمالية.
ب��دوره  ،بني رئي�س بلدية �أم الن�ص��ر زياد
�أب��و فريا " :خطورة الو�ض��ع الراهن فيما
يتعل��ق بقرب وج��ود املي��اه العادمة على
بعد ع�ش��رات الأمتار م��ن منازل املواطنني
يف القرية ،وارتفاعها ب�ش��كل وا�ض��ح على
م�ساحة تقدر بنحو مائتي دومن ،ما يهدد
بارتف��اع من�س��وبها لي�ص��ل ح��د ال�س��واتر
الرتابية املحيطة بها.
و�أكد �أن احلد الفا�ص��ل بني �أعلى ال�س��اتر
الرتاب��ي و م�س��توى املي��اه العادم��ة يف
احلو�ض الع�ش��وائي هو ن�ص��ف مرت فقط،،
ويوج��د �أكرث م��ن ثالثة مالي�ين كوب من
ه��ذه املي��اه يف احلو���ض ،مو�ض��حا �أن��ه يف
ح��ال ا�س��تمر ارتف��اع من�س��وب املي��اه ق��د
ينه��ار ال�س��اتر الرتاب��ي وبالت��ايل غ��رق
�آالف الدومن��ات الزراعية باملياه العادمة
ومنازل املواطنني.
ولفت �أبو فريا �أن كافة �ش��بكات ال�ص��رف
ال�ص��حي يف بل��دات :جباليا ،بي��ت الهيا،
خميم جبالي��ا ،وبيت حانون ،ت�ص��ب عرب
م�ض��خات موزعة يف كافة حمافظة �شمال
قطاع غزة� ،إىل مكان جتمع املياه العادمة
(الأحوا���ض الع�ش��وائية) القريب��ة م��ن
منازل املواطنني يف قرية �أم الن�صر

املنطقة قد تعافت بيئيا ب�ص��ورة مبدئية
بع��د �أن مت نق��ل حمط��ة املعاجل��ة �إىل
�شرقي جباليا  ،ما ي�ؤدى �إىل حت�سن جودة
اخل��زان اجلويف ال��ذي يعترب الأف�ض��ل يف
قطاع غزة.
�إال �أن��ه يف ح��ال عدم ا�س��تكمال امل�ش��روع
و�ض��مان نقل املياه مبا�ش��رة للمحطة ف�إن
املنطقة �س��تكون معر�ض��ة ملخاطر انفجار
اخلط��وط �أو طف��ح املي��اه العادم��ة مم��ا
يعر�ضها للتلوث والتدمري.
وطال��ب الوحي��دى اجله��ات امل�س��ئولة
بالإ�س��راع يف تنفي��ذ امل�ش��اريع املتعلق��ة
مبعاجلة و�إعادة ا�س��تخدام املياه العادمة
لأنه��ا امل�ص��در املتجدد الأك�ثر �إهماال كما
�أنه امل�سبب الأول للتلوث �سواء يف اخلزان
اجلويف �أو مياه البحر.
وقال الوحي��دى � ":أن عدد �أيام الهطول
بلغ��ت  23يوم��ا ،وبلغ��ت الن�س��بة املئوية
للهط��ول  58.7%من املع��دل العام لكافة
املحافظ��ات ،ومتو�س��ط الهط��ول لكاف��ة
املناطق بلغ 209.1ملم ومتو�سط الهطول
لهذا اليوم 21.4ملمن يف حني بلغت كمية
املي��اه التي هطل��ت على كاف��ة املحافظات
اجلنوبي��ة 71.5مليون مرت مكعب تقريبا
ن ليك��ون �أعل��ى هط��ول �س��جل الليل��ة يف
منطقة بيت الهيا " "30ملم

خطورة المياه العادمة

إمكانيات ال ترتقي

م��ن جانب��ه ،ق��ال املدي��ر الع��ام ل�ل�إدارة
العام��ة للإر�ش��اد يف وزارة الزراع��ة ن��زار
الوحيدى لـ " الر�أي"  ":بالن�س��بة ملو�ضوع
املي��اه العادم��ة يف �ش��مال القط��اع ف���أن

م��ن ناحيته  ،قال املتحدث با�س��م الدفاع
امل��دين حممد امليدن��ة للـ" ال��ر�أي" � ":أن
خطة الدفاع املدين لهذا العام كغريها من
الأعوام ال�س��ابقة حيث يتم تكوين جلنة

م�ش�تركة م��ن بلدي��ات ووزارة الداخلي��ة
والأ�ش��غال العام��ة والإ�س��كان والدف��اع
امل��دين واحلكم املحلى بحي��ث تنعقد على
م��دار ال�س��اعة  .و�أ�ض��اف  ":م��ا يتواجد
لدين��ا م��ن �إمكاني��ات التف��ى بالغر�ض �أو
بالدور املنوط به��ا يف حال تعر�ض البالد
ملنخف�ض��ات �ش��ديدة الأمط��ار كم��ا حدث
قبل �أعوام،متطرقا �إىل ال�ص��عوبات التي
يواجهها الدفاع املدين من نق�ص امل�ضخات
و�أجه��زة �ش��فط املي��اه ومع��دات الإنق��اذ
الالزم��ة يف ح��ال غم��رت املي��اه بع���ض
املناطق " و�أكد �أن املعدات الالزمة للدفاع
املدين مل تدخل القطاع منذ العام 2006
 ،وان م��ا مت �إدخال��ه الع��ام املا�ض��ي �أرب��ع
م�ضخات ال تعمل بالكفاءة املطلوبة .
وتاب��ع  ":معظ��م ال�ش��كاوى الت��ي ت�ص��ل
�إىل الدف��اع املدين تتعلق ب��رداءة البنية
التحتي��ة لل�ش��وارع وغم��ر املي��اه لبع���ض
املنازل التي تكون منخف�ض��ة والكونرتات
خا�صة يف �ش��مال بيت الهيا وبيت حانون
مو�ض��حا �أن رف��ح الأك�ثر ت�ض��ررا م��ن
املنخف�ض احلايل عن غريها من املناطق "
ونا�ش��د امليدنة حكومة الوف��اق بالوقوف
عن م�س�ؤولياتها وحتييد الدفاع املدين من
املناكفات ال�سيا�سية باعتباره جهاز يقدم
اخلدمات لكل �أبناء ال�ش��عب الفل�سطيني،
مطالب��ا اجله��ات امل�ص��رية بفت��ح املع�بر
ب�ش��كل م�س��تمر و�إدخال املع��دات الالزمة
لقي��ام الدف��اع امل��دين بواجبه الإن�س��اين
عل��ى �أكم��ل وج��ه والعم��ل عل��ى �إدخ��ال
الإمكاني��ات الالزم��ة لإ�ص�لاح البني��ة
التحتية يف غزة .
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الزراعة للرأي :سيتم غدً ا توريد لقاح الحمى القالعية لغزة
اجلدري والطاعون للأغنام وباقي املوا�شي �أي�ضا .
وي�ش��ار �إىل �أن وزارة الزراع��ة ح��ذرت �أم���س م��ن
ارتفاع ن�س��بة �إ�ص��ابة الأبق��ار باحلم��ى القالعية
يف ح��ال ت�أخر اللق��اح ،منوهً ا �إىل �أنه��ا ارتفعت من
� 20%إىل  25%يف الكثري من املزارع.
وكان��ت وزارة الزراع��ة قام��ت بع��دة �إج��راءات
للتخفي��ف م��ن �آث��ار احلم��ى ،منه��ا ع��زل الأبق��ار
امل�ص��ابة داخ��ل املزارع ع��ن ال�س��ليمة ،بالإ�ض��افة
�إىل منع �إقامة الأ�س��واق اليومية املخ�ص�ص��ة لبيع
املوا�شي والتي تعقد يف كل حمافظة.
يذك��ر �أن احلمى القالعية مر�ض فريو�س��ي �ش��ديد
الع��دوى ي�ص��يب احليوان��ات ذات احلاف��ر مث��ل
الأبق��ار واخلنازي��ر والأغن��ام واملاع��ز  ،وت�ص��اب
�أظالف احليوان امل�ص��اب وفم��ه بالبثور التي ت�ؤدي
�إىل العرج وزيادة �س��يالن اللعاب ونق�ص ال�ش��هية .
و�س��رعان ما يفقد احليوان امل�صاب الوزن  ،وينق�ص
�إدرار اللنب عنده ،وقد ميوت.
ورغم �أن املر�ض ال ي�ش��كل خطرا على الإن�س��ان� ،إال
�أنه �شديد العدوى حليوانات مثل املا�شية واخلراف
واملاعز واخلنازير وي�ؤدي �إىل نفوقها .

غزة -الر�أي
�أعلن��ت وزارة الزراع��ة يف غ��زة عن
الب��دء بتوري��د لقاح��ات احلم��ى
القالعي��ة لكاف��ة م��زارع الأبقار يف
قط��اع غ��زة اعتب��ا ًرا من ي��وم �أم�س
الأربعاء .
و�أك��د نائ��ب مدي��ر ع��ام اخلدم��ات
البيطري��ة ب��وزارة الزراعة ح�س��ن
عزام"،لل��ر�أي"� ،أن وزارة الزراع��ة
يف رام اهلل قدم��ت وعدً ا بتوريد 30
�أل��ف لق��اح مل��زارع الأبق��ار يف قطاع
غزة خا�ص��ة مايتعل��ق بلقاح احلمى
القالعي��ة الت��ي انت�ش��رت يف الآونة
الأخرية .
و�أو�ض��ح ع��زام �أن طواق��م ال��وزارة
�س��تتعامل ب�ش��كل ف��وري م��ع ه��ذه
اللقاح��ات حي��ث �س��يتم توزيعه��ا
عل��ى كاف��ة امل��زارع التي يوج��د بها
ريا
�أبقار م�ص��ابة وغري م�ص��ابة ،م�ش ً
�إىل وج��ود لقاح��ات �أخ��رى ملر���ض

�إعداد /خ�ضرة حمدان

ال�صحة واحلياة
خطيرا؟
التبول؟؟ ومتى يصبح األمر
ما هي أسباب كثرة
ّ
ً
غزة -الر�أي
كرثة التبول ال تعني �أن الأمر خطري فرمبا
ت�شرب الكثري من املاء فقط .لكن متى تكون
الكرثة هذه زائدة عن احلد؟
يختل��ف معدل التبول الطبيعي من �ش��خ�ص
لآخ��ر �إذ يلع��ب نظام��ك الغذائ��ي وطريقة
حياتك دو ًرا رئي�س�� ًيا �إال �أنها ال تعد م�شكلة
�إال �إن كان التب��ول املتك��رر يتداخ��ل م��ع
حيات��ك ،ك�أن ت�س��تيقظ يف منت�ص��ف اللي��ل
مث�ًل�اً �أو يك��ون الأم��ر معيقًا ل��ك يف حياتك
االجتماعية واملهنية.
�إذا كن��ت تري��د فه��م دوافع التب��ول املتكرر
�إليك بع�ض الأ�ش��ياء التي قد تكون ال�س��بب
وراء ذل��ك� ،ص��حيفة Medical Daily
الربيطانية:

اإلمساك
تدف��ع ع��دم الق��درة عل��ى التغ��وط �إىل التبول بك�ثرة حيث
يقع امل�س��تقيم واملثانة بجانب بع�ض��هما لهذا "يت�شاركان نف�س
النهاي��ات الع�ص��بية" بح�س��ب تعبري م�ؤ�س�س��ة ماي��و للأبحاث
والدرا�سات الطبية .Mayo Clinic
وت�ض��يف امل�ؤ�س�سة "الف�ضالت القا�سية املرتاكمة التي تتجمع
يف امل�س��تقيم جتعل ه��ذه النهايات الع�ص��بية �أكرث ح�سا�س��ية
وتزيد من معدل التبول".

القلق
ق��د يكون الإجهاد النف�س��ي هو ال�س��بب الذي يدفع الإن�س��ان
للتبول طوال الوقت.
وبح�س��ب موقع كامل كلينيك هناك نوعان من القلق يت�سببان
يف التب��ول "هن��اك التب��ول الفوري ال�لا�إرادي الذي يح�ص��ل

العدوى
هناك العديد من �أنواع العدوى قد ت�ص��يب
امل�س��الك البولي��ة و تزي��د م��ن الرغب��ة يف
التبول .اً
نزول من الكلية �إىل جمرى البول.
وعندما ي�ص��اب الإن�س��ان بالتهاب امل�س��الك
البولي��ة ،رمب��ا يت�س��بب الب��ول ب�ش��عور
باحلرق��ة بينم��ا يخ��رج م��ن اجل�س��د .وقد
يكون � ً
أي�ض��ا �شائ ًبا �أو مليئًا بالدم وقد تكون
له رائحة �سيئة.

حصوات المثانة
يف �أوق��ات الرع��ب التام وهن��اك التبول املتكرر ،وهو ال�ش��عور
بالرغبة املتكررة للتبول دون �أن ي�صاحبها بال�ضرورة �إفراط
يف �شرب املاء �أو ال�سوائل"
ق��د يكون �أحد التف�س�يرات هو �أن الع�ض�لات التي تت�ص��لب مع
القلق تزيد ال�ض��غط على املثانة كما يقول املوقع .لكن هذا ال
يعني �أن اجل�سد قام ب�إنتاج املزيد من البول.
مدفوعا برغبة متكررة
لهذا ال�س��بب قد يجد الإن�سان نف�س��ه
ً
لدخول احلمام ،لكنه ال يفرغ الكثري من البول.

السكري
ب�إمكان هذا املر�ض الذي يجعل اجل�س��د غري قادر على تنظيم
ن�سبة ال�سكر يف الدم �أن يت�سبب يف التبول املتكرر.
ت�ش��رح م�ؤ�س�س��ة مايو كلينك الأمر قائلة �إن تراكم ال�س��كر يف
الدم ي�ؤدي �إىل �سحب املاء من �أن�سجة اجل�سم لتعوي�ض الفرق
مما يجعل ال�ش��خ�ص �أكرث عط�شً ا و�أكرث �شر ًبا للماء مما ي�ؤدي
�إىل التبول �أكرث من املعتاد.

يف بع�ض الأحيان تتجم��ع الأمالح واملعادن
يف املثان��ة عل��ى �ش��كل كت��ل �ص��غرية تنت��ج
عنها ح�ص��وات املثان��ة ،وعندما تت�س��بب هذه
احل�ص��وات يف ا�س��تثارة الع�ض��و قد يجعلك هذا ت�شعر برغبة
متكررة يف التبول كت�أثري جانبي.
ت�ضيف م�ؤ�س�سة مايو كلينك� ،أن هناك عدة �أعرا�ض مرتبطة
بالتبول � ً
أي�ضا مثل �صعوبة التبول �أو احتبا�س البول �أو �شعور
غائما وقامتًا �أو به دم.
البول
ويكون
احلرقان
ً

الطعام الحار أو الحامض
ت�س��تثار مثان��ة بع���ض الأ�ش��خا�ص عندم��ا يتناول��ون طعا ًم��ا
ً
حام�ض��ا مثل �ص��و�ص الطماط��م والفاكهة احلم�ض��ية �أو حني
يتناول��ون طعا ًم��ا حا ًرا مثلما �أ�ش��ار تقرير �س��ابق لـ هافنغتون
بو�ست.
وا�س��تثارة املثان��ة تختلف من �ش��خ�ص لآخر وهن��اك العديد
من �أنواع الطعام التي قد تت�س��بب بها .تدرج مكتبة الواليات
املتح��دة الوطني��ة للطب الكحولي��ات واحللويات ال�ص��ناعية
وال�شكوالتة �ضمن هذه الأطعمة.
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اللواء أبو نعيم يلتقي عددًا من الصحفيين في غزة
غزة -الر�أي
التق��ى الل��واء توفي��ق �أب��و نعي��م وكي��ل وزارة
الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي ،ظه��را  ،ع��دد ًا م��ن
ال�ص��حفيني يف قط��اع غ��زة ،لتعزي��ز التوا�ص��ل
ومناق�شة ق�ضايا الر�أي العام.
وح�ض��ر اللق��اء – ال��ذي نظم��ه املكت��ب الإعالمي
ل��وزارة الداخلي��ة يف �ص��الة الروزا غ��رب مدينة
غ��زة – كلّ م��ن م�س��اعد مدي��ر ع��ام ق��وى الأم��ن
الداخل��ي �أ� .س��امي نوف��ل ،ومدي��ر ع��ام العالقات
العام��ة والإع�لام العميد عادل حام��د واملتحدث
الر�س��مي لوزارة الداخلية �إي��اد البزم� ،إىل جانب
عدد من ال�صحفيني يف قطاع غزة.
وهَ دَ ف اللقاء �إىل توثيق العالقة وزيادة التوا�صل
والتن�س��يق ب�ين وزارة الداخلي��ة وال�ص��حفيني،
ال�س��يما فيم��ا يتعل��ق بق�ض��ايا ال��ر�أي الع��ام التي
تتطلب موقف ًا وا�ضح ًا من الوزارة جتاهها وتعاون ًا
مع جميع �شرائح املجتمع وخا�صة ال�صحفيني.
ب��دوره� ،أثن��ى الل��واء �أب��و نعيم – خ�لال كلمته –
عل��ى ال��دور الوطني واملهن��ي لل�ص��حفيني يف قطاع
غزة عرب و�سائل الإعالم مبختلف �أنواعها ،ونقلهم
معان��اة �أبناء �ش��عبهم وحملهم همومهم خا�ص��ة يف
قط��اع غزة ال��ذي يتعر�ض حل�ص��ار ظامل وحمالت
ت�ش��ويه على امل�س��توى الإقليمي وال��دويل ،قائ ً
ال:
"�إن هذا اللقاء ي�أتي يف �سياق امل�صارحة واملكا�شفة
والتقري��ب ب�ين وجه��ات النظ��ر ب�ين امل�س��ئولني
وال�صحفيني".
و�أ�ض��اف �أب��و نعي��م�" :إن ال�ص��حفيني ميثل��ون
�ش��ريحة مهمة يف املجتمع الفل�س��طيني مل��ا لهم من

ت�أث�ير يف ال��ر�أي الع��ام الداخل��ي واخلارجي ،وهم
مبكانة �س��فراء ال�ش��عب الفل�س��طيني كلّ يف موقعه
وم�ؤ�س�س��ته" ،الفت ًا �إىل �أن ال�صحفيني ميثلون �أي�ض ًا
�س��فراء امل�س��ئولني �إىل �أنف�س��هم ُيقدم��ون التغذية
الراجعة حول القرارات و�سري العمل.
و�أ�ش��ار �إىل �أن "الدور الذي يقوم به ال�صحفيون يف
نقل احلقيقة وتو�ص��يل ر�سالة ال�شعب الفل�سطيني
ال يق��ل ع��ن دور اجله��ات الر�س��مية والأجه��زة
الأمني��ة� ،س��يما فيم��ا يتعل��ق باجلان��ب التوع��وي
يف الق�ض��ايا الت��ي مت�س ال��ر�أي العام الت��ي تتطلب
ت�ضافر جهود جميع اجلهات ذات العالقة والت�أثري
فيه��ا" ،م�س��تدرك ًا �أن اله��دف من ذلك ه��و املعاجلة

والتق��ومي وتب��ادل الأدوار يف هذا ال�ص��دد ،ولي�س
العقاب �أو ت�صيد الأخطاء.
و�أكد وكيل وزارة الداخلية على �ض��رورة الو�ص��ول
�إىل نق��اط التق��اء وتفاهم م�ش�تركة ب�ين اجلهات
امل�س���ؤولة وال�ص��حفيني يف تل��ك الق�ض��ايا ،ليق��ف
اجلميع عند م�س���ؤولياته يف خدمة وطننا و�شعبنا
وق�ضاياه العادلة.
وتط��رق اللقاء �إىل الأو�ض��اع الأمني��ة والداخلية
ّ
لقطاع غزة ،كما متت مناق�ش��ة جملة من الق�ض��ايا
وطرح ع��دد من الهموم والإ�ش��كاليات التي تواجه
ال�ص��حفيني خ�لال ت�أدي��ة عمله��م ال�ص��حفي
ومناق�ش��تها ،ف�ض� ً
لا ع��ن مناق�ش��ة طبيع��ة عالقة

ال�ص��حفي برجل الأمن خالل التغطيات امليدانية
وحقوق وواجبات كل طرف.
م��ن جهتهم� ،ش��كر ال�ص��حفيون احلا�ض��رون وزارة
الداخلي��ة ومكتبه��ا الإعالم��ي عل��ى تنظيم مثل
ه��ذه اللق��اءات الت��ي ت�س��اهم يف الإجاب��ة عل��ى
الكث�ير م��ن الت�س��ا�ؤالت ح��ول الأو�ض��اع العام��ة
واخلا�ص��ة ،مطالبني بزيادة التوا�ص��ل والتن�سيق
واطالعه��م عل��ى املعلوم��ات املتاح��ة فيم��ا يتعلق
بالق�ض��ايا العام��ة لي�س��اهموا ق��در الإم��كان يف
عملية املعاجلة والتوعية للجمهور.
كم��ا ع�بر ال�ص��حفيون ع��ن �أمله��م يف �أن تثم��ر
تو�ص��يات مث��ل ه��ذه اللق��اءات وا�ستخال�ص��اتها
ع��ن نتائ��ج واقعي��ة يف ح��ل الإ�ش��كاليات العالقة
�س��واء يف ق�ض��ايا الر�أي العام �أو تل��ك التي تتعلق
بال�صحفيني وعملهم ،الأمر الذي �أكد عليه اللواء
�أبو نعيم ،الفت�� ًا �إىل �أن قيادة الوزارة ت�أخذ بعني
االعتبار جميع النقاط واملالحظات التي ُطرحت،
و�س��تعمل على درا�س��تها ب�ش��كل م�س��تفي�ض وو�ض��ع
احللول املنا�سبة يف حدود الإمكانات املُتاحة.
بدوره� ،أكد املتحدث با�سم وزارة الداخلية ومدير
املكت��ب الإعالم��ي �إياد الب��زم – يف ت�ص��ريح ملوقع
الداخلية – �أن هذا اللقاء ي�أتي �ضمن جهد املكتب
الإعالم��ي يف توثيق العالقة وزي��ادة التعاون بني
ال�صحفيني والوزارة؛ ولتقريب وجهات النظر فيما
يتعلق بالق�ض��ايا العامة للمجتمع الفل�سطيني� ،إىل
جانب التعرف على هموم ال�صحفيني والإ�شكاليات
الت��ي تواجهه��م والعمل على حلها مب��ا يعزز العمل
الإعالمي لل�صحفيني الفل�سطينيني.

إعداد  /وزارة األسرى

المنع األمني :ذريعة لحرمان عائالت األسرى
من حق زيارة أبنائهم في سجون االحتالل

ال�ش��هيد حمم��د اجل�لاد � ..ش��اهد عل��ى
الت�صفية املتعمدة للأ�سرى املر�ضى
�إعداد جمعية واعد للأ�سرى املحررين
�أك��د مكت��ب �إعالم الأ�س��رى �أن ا�ست�ش��هاد
الأ�س�ير املري�ض حممد ثاب��ت اجلالد من
مدينة طولكرم ظهر اجلمعة يف م�ش��فى
�صهيوين �ش��اهد على الت�ص��فية املتعمدة
للأ�س��رى املر�ض��ى م��ن قب��ل االحت�لال
وذراعه��ا يف قم��ع الأ�س��رى م�ص��لحة
ال�سجون العن�صرية .
ف���إن ا�ست�ش��هاد الأ�س�ير حمم��د اجل�لاد،
ي��دق ج��دران اخلزان بق��وة للإفراج عن
الأ�سرى املر�ض��ى ،وعدم االنتظار طوي ً
ال
حت��ى يخرج��وا يف توابي��ت تحُ م��ل على
الأكت��اف �إىل املقاب��ر ب��د ً
ال م��ن من��ازل
عائالتهم .
حمام��ي ال�ش��هيد طارق برغ��وث يقول يف
تعقيب ل��ه عل��ى حادثة اال�ست�ش��هاد ”:

�أثن��اء مرافعت��ي الأخ�يرة ع��ن الأ�س�ير
ال�ش��هيد حمم��د اجل�لاد قبل ع��دة �أيام
كان م��ن الوا�ض��ح �أن الو�ض��ع ال�ص��حي
للأ�س�ير يف منته��ى اخلط��ورة  ،واملدع��ي
الع��ام لالحت�لال ق��ال �أنه م��ن املمكن �أن
تتح�س��ن �ص��حته وهذا ال�ش��يء قد يهدد
�أمن الدولة ح�سب زعمه ” .
ي�ضيف املحامي برغوث  ” :امل�سكوت عنه
يف هذا االدعاء هو الرغبة يف الت�صفية
للأ�س�ير والت�أكد من الإجه��از عليه ،هذا
ه��و االحت�لال القبي��ح ال��ذي مل ينج��ح
يف �إع��دام ال�ش��اب ميداني�� ًا كم��ا الع��ادة،
فق��ام ب�إعدام��ه ببط��ىء خ�لال مكوث��ه
يف امل�ش��فى ”  .مكت��ب �إع�لام الأ�س��رى
�أك��د �أن �س��لطات االحت�لال ارتكب��ت
جرمي��ة مزدوجة بحق الأ�س�ير ال�ش��هيد
حمم��د اجل�لاد وذل��ك عندم��ا �أطلق��ت
الن��ار عليه يف التا�س��ع من ت�ش��رين ثاين

املا�ض��ي ،وكان يعاين من مر�ض ال�سرطان
ويخ�ض��ع للع�لاج  .حركة حما�س قالت
� ” :إن ا�ست�شهاد الأ�سري حممد اجلالد من

طولكرم نتيجة الإهمال الطبي ورف�ض
االحت�لال تق��دمي الع�لاج ل��ه بالرغم
م��ن كل التقاري��ر الطبي��ة الت��ي ت�ؤك��د
خطورة وتدهور و�ضعه ال�صحي  ،وهذه
جرمية بحق الإن�سانية تعك�س ال�سلوك
الإجرام��ي اخلط�ير للكيان ال�ص��هيوين
بح��ق الأ�س��رى املر�ض��ى وم�ؤ�ش��ر عل��ى
م�س��توى العنف واالنته��اكات والإهمال
الذي يتعر�ض له الأ�سرى املر�ضى .
مكتب �إعالم الأ�س��رى نق��ل عن املحامي
ن�س��يم �أب��و غو���ش ال��ذي زار ال�ش��هيد
اجلالد يف امل�ش��فى قوله  ” :كان الأ�سري
فاق��د ًا للوع��ي وحمتج��ز يف غرف��ة
العناية املكثف��ة �إثر �إ�ص��ابته مبنطقة
ال�ص��در ،وح��ذر الطبي��ب املتاب��ع له من
خطورة و�ض��عه ال�صحي  ،وكانت النيابة
الع�س��كرية تنوي متديد توقيفه غيابي ًا

يف حمكمة �س��امل الع�سكرية �شمال جنني
 .وال��د ال�ش��هيد الأ�س�ير حمم��د اجلالد
ق��ال ع��ن حادث��ة ا�ست�ش��هاد ابنه حممد
 ” :حمم��د كان ذاهب ًا للع�لاج يف القد�س
من مر�ض ال�س��رطان وعلى حاجز حواره
يف التا�سع من ت�شرين ثاين �أطلق اجلنود
الر�صا�ص عليه و�أ�صيب يف منطقة ال�صدر
ومنذ اعتقاله وهو م�صاب مل يتم تقدمي
العالج له ب�ش��كل فعال  ،بهدف ت�ص��فيته
والق�ض��اء علي��ه  ،وكان االحت�لال ينوي
متدي��د اعتقال��ه وه��و يف و�ض��ع خط�ير ،
وه��ذا يدل��ل على تعم��د االحت�لال على
ت�ص��فيته  ،ف�ش��خ�ص مري�ض بهذا الو�ضع
 ،يجب الإفراج عنه فور ًا “.
ي�ش��ار �أن ال�ش��هيد حمم��د اجل�لاد ه��و
ال�ش��هيد رق��م  210م��ن �ش��هداء احلركة
الأ�سرية .

اخبار
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"بالتعوان مع مؤسسة" أوكسفام  /بريطانيا

الزراعة" تبحث مشروع الري
بالمياه المعالجة في رفح

غزة -الر�أي
بحث��ت وزارة الزراع��ة الفل�س��طينية ،م��ع وف��د م��ن
م�ؤ�س�س��ة" �أوك�س��فام  /بريطانيا دع��م وتطوير القطاع
الزراع��ي ،وقط��اع املي��اه ،و�س��بل �إقام��ة م�ش��روع الري
باملي��اه املعاجل��ة يف منطقة رفح ،وال��ذي تبلغ ميزانيته
 2.1مليون يورو.
ج��اء ذل��ك ،خ�لال اجتم��اع عق��ده م� .ش��فيق العراوي
مدير عام الرتبة والري بالوزارة ،مع د .حممود �ش��تات
من م�ؤ�س�س��ة اوك�سفام" "Oxfamبح�ضور جمال عابد
مدي��ر دائرة الري بال��وزارة و حممد النجار من بكدار،
و �س��امي حم��دان م��ن �س��لطة املي��اه ،و هال��ة عثمان من
.UNDP
وعر�ض د� .ش��تات املعلوم��ات املتعلقة مب�ش��روع حمطة
"املعاجل��ة الإ�ض��افية" يف رف��ح ،حي��ث كانت م�ؤ�س�س��ة
"اوك�سفام" قد تقدمت بفكرة ومقرتح امل�شروع لالحتاد
الأوروب��ي م��ن خ�لال توفري املنح��ة املالي��ة املطلوبة (
 2,17مليون يورو).
وق��د ح�ص��لت عل��ي متوي��ل بقيم��ة( 1,734,000
ي��ورو) والت��ي ت�ش��كل  80%م��ن امل�ش��روع  ،مع تو�ص��ية
من احل�ض��ور بالعمل على بحث �إمكانية توفري الن�س��بة
املتبقية  20%من خال م�شاريع �أخرى ب�شرط �أال تكون
على ح�ساب املزارعني امل�ستفيدين من امل�شروع.
كم��ا ق��ام �ش��تات بالتعري��ف باجله��ات القائم��ة عل��ى
امل�ش��روع  ،ومكونات��ه الرئي�س��ية  ،حيث �س��يتم تنفيذه
عن طريق م�ؤ�س�س��ة "اوك�سفام" بريطانيا بال�شراكة مع
جمعية الإغاثة الزراعية وجمعية �أ�ص��دقاء البيئة ،
كما قدم �ش��رحا وافي ًا عن �أهداف امل�ش��روع والتي ت�صب
ب�ش��كل �أ�سا�س��ي يف دع��م الإدارة امل�س��تدامة للمي��اه يف
قطاع غزة

من جانبه �ش��كر م .العراوي م�ؤ�س�س��ة "اوك�س��فام" على
جهودها املتوا�ص��لة يف دعم القطاع الزراعي والتي كان
�أخرها �إقامة م�ش��روع الري باملي��اه املعاجلة يف منطقة
رفح ،وهو من �أهم امل�شاريع اال�سرتاتيجية باملحافظة.
ويتميز امل�ش��روع عن غريه ،ب�أنه �س��يعمل لأول مرة علي
نق��ل املياه املعاجلة من غرب مدينة رفح ايل �ش��رقها يف
منطق��ة "ال�ش��وكة" م��ن خالل خ��ط ناقل بط��ول 7كم
وبقطر لن يقل عن � 8إن�ش.
كم��ا عر���ض العراوي م��ا مت احلديث عنه فيم��ا يتعلق
بالبن��اء امل�ؤ�س�س��اتي لإدارة �إع��ادة ا�س��تخدام وتوزي��ع
املي��اه املعاجل��ة ،وان�ش��اء اللجن��ة الإداري��ة ،مطالب�� ًا
م�ؤ�س�س��ة �أوك�س��فام بدعم اللجنة لإن�شاء وحدة �إعادة
ا�س��تخدام وتوزيع املياه املعاجلة ،والتي �س��تدير جميع
م�ش��اريع املي��اه املعاجل��ة يف قط��اع غزة من خ�لال هذا
امل�شروع  .ويف مو�ضوع ذي �صلة ،قال العراوي �إن العمل
ج��ار الآن عل��ى �إن�ش��اء حمط��ة املعاجلة الإ�ض��افية يف
منطقة موا�ص��ي خان يون�س ،وبقدرة  2000مرت مكعب
/يوم ،و�أن ن�سبة الإجناز تقارب .30%
كما ناق���ش املجتمعون بع�ض اجلوان��ب الفنية املتعلقة
مبكون��ات املحط��ة ،و�إمكاني��ة التن�س��يق ب�ين امل�ش��اريع
املختلف��ة وبع���ض اجلوان��ب الإداري��ة املتعلقة ب���إدارة
ومراقب��ة عملي��ة املعاجل��ة وا�س��تخدام املياه م��ن �أجل
�ض��مان عم��ل املحط��ة بكف��اءة عل��ى امل��دى الطوي��ل
وحتقيق الأهداف املرجوة من امل�شروع.
و�أكد احل�ضور على �ضرورة وجود التزام قوي وم�ستمر
من م�ص��لحة بلديات ال�س��احل للقيام بت�ش��غيل و�صيانة
حمطة املعاجلة يف رفح ،م�ؤكدين انه �سيتم �إن�شاء جلنة
توجهي��ه للم�ش��روع ملتابعة �س�ير العم��ل ،و التغلب على
املعوقات وت�سهيل تنفيذ امل�شروع.

فانوسا لإلنارة
ركبت ( )9أالف متر من الكوابل و( )230
ً

الكهرباء واإلنارة
تنجز أعمال تحديث للشبكات

غزة -الر�أي
متكن��ت دائ��رة الكهرب��اء والإن��ارة يف بلدي��ة غ��زة م��ن
�إجناز �أعمال حتديث ل�ش��بكات الإنارة وتركيب و�إ�ص�لاح
فواني���س ووحدات حتك��م يف الإنارة خالل العام املا�ض��ي
�ض��من جهوده��ا الهادفة للحف��اظ على ال�س�لامة العامة
واملظهر اجلمايل للمدينة.
وذكرت الدائرة يف تقريرها ال�س��نوي �أن الأعمال �شملت
�ص��يانة �ش��بكات الإنارة يف ( � )80ش��ارع ًا يف املدينة ومت
خالله��ا تركيب نحو ( � )9أالف مرت م��ن كوابل الكهرباء
ب�أقط��ار خمتلف��ة ،و(  )230فانو�س�� ًا جدي��د ًا ،و( )36
وح��دة حتكم يف الإنارة ،و�إ�ص�لاح (  )1542فانو�س�� ًا و(
 )931وح��دة حتكم ،و�إجراء (  )127عملية �ص��يانة
ملرافق البلدية ومن�ش�أتها .
وبينت �أنه مت �أي�ض ًا الإ�شراف على �شبكات الإنارة يف عدة
م�شاريع تطويرية وهي :ملعب الريموك ،و�شارع الريا�ض
يف ال�ش��جاعية ،ومنتزه املحطة يف ح��ي التفاح ،وحمطة
برك��ة ال�ش��يخ ر�ض��وان ،وحديق��ة ال�ص��داقة ،وم�ش��اريع
التطوير اجلديدة يف منطقة الن�ص��ر ،وكذلك يف منطقة
الربهام بحي الزيتون.
كما �ش��ملت الأعمال �أي�ض ًا ،الإ�ش��راف على تركيب �شبكة
�إن��ارة جدي��دة يف منطق��ة النف��ق �ش��رق �ش��ارع �أحم��د
اجلعربي ،وامتداد �شارع (رقم  ،)3و�شارع الده�شان بحي

الزيتون ،و�شارع �أ�سماء يف منطقة الزرقاء ،وامتداد �شارع
�أ�س��ماء وامل�شاهرة ،و�شوارع غرب م�س��جد املحطة ،و�شارع
حمم��د يو�س��ف النج��ار مرحل��ة �أويل وثانية ،وم�ش��روع
ت�شغيل عدد  7مراكز التح�صيل بالطاقة ال�شم�سية .
و�أفادت الدائرة �أنها �أجنزت �أي�ض�� ًا �أعمال �صيانة �شاملة
ل�ش��ارع �ص�لاح الدين من مفرتق ال�ش��هداء جنوب�� ًا وحتى
مف�ترق " الق��رم " �ش��ما ًال ،بالإ�ض��افة �إىل عم��ل ( )24
خمطط ًا وجدول كميات مل�ش��اريع �إنارة جديدة ،ومتابعة
عمل �ش��بكات الكهرباء املغذية للآبار وحمطات ال�ص��رف
ال�صحي .
ودعت الدائرة املواطنني يف املدينة �إىل �ضرورة احلفاظ
عل��ى فواني�س الإنارة ووح��دات التحكم بها وعدم العبث
بهم��ا حفاظ�� ًا عل��ى �س�لامتهم ول�ض��مان ا�س��تمرار عم��ل
فواني�س الإنارة يف مناطقهم يف �ساعات و�صل الكهرباء .
وتع��اين مدينة غزة كما بقية مدن القطاع من ا�س��تمرار
انقط��اع الكهرب��اء ل�س��اعات طويلة عنها مما يت�س��بب يف
انقطاع الكهرباء عن �شبكات الإنارة يف ال�شوارع .
وجل���أت البلدي��ة لتغذي��ة �إ�ش��ارات امل��رور يف ال�ش��وارع
واملفرتق��ات الرئي�س��ة بخط��وط كهرب��اء ثانية ل�ض��مان
ا�س��تمرار و�ص��ول الكهرب��اء �إليه��ا حفاظ�� ًا عل��ى انتظ��ام
حركة ال�سري يف املدينة .

تضمنت عدم إلقاء النفايات في الشوارع

البلدية تدعو المواطنين إلتباع إرشادات المنخفض الجوي
غزة -الر�أي
دع��ت جلن��ة الط��وارئ يف بلدي��ة غ��زة املواطن�ين
يف املدين��ة �إىل �ض��رورة �إتب��اع الإر�ش��ادات املعلنة
عرب و�س��ائل الإع�لام املختلفة للتقلي��ل من الآثار
ال�س��لبية للمنخف���ض اجل��وي ال��ذي تتعر���ض ل��ه
املدين��ة  .و�أك��دت اللجن��ة �أن طواقمه��ا تعم��ل
على مدار ال�س��اعة للتعامل م��ع �أي طارئ قد ينجم
ً
داعي��ة املواطنني
نتيجة ت�س��اقط مي��اه الأمط��ار،
للتوا�ص��ل معه��ا على رق��م (  )115للإب�لاغ عن �أي
م�شكلة تتعلق بخدمات البلدية .
ون�شرت دائرة العالقات العامة والإعالم �إر�شادات

ع�بر و�س��ائل الإعالم املختلف��ة و�ص��فحة البلدية
عل��ى موق��ع التوا�ص��ل االجتماعي ( في���س بوك )
ت�ض��منت عدم �إلق��اء النفايات يف ال�ش��وارع العامة
حت��ى ال تنج��رف مع ال�س��يول وت�ؤدي �إىل ان�س��داد
م�صارف مياه الأمطار .
و�أو�ض��حت اللجنة �أنها تعاملت منذ �س��اعات م�س��اء
�أم�س مع (� )75إ�شارة طفح �صرف �صحي يف مناطق
خمتلف��ة م��ن املدين��ة وكذل��ك ت�ص��ريف ( )13
جتمع�� ًا ملياه الأمطار يف عدة مناطق �أهمها :تقاطع
�شارع ال�شعف مع �صالح الدين بحي التفاح ،وجتمع ًا
بالق��رب م��ن م�ست�ش��فى القد���س يف �ش��ارع جامع��ة

ال��دول العربية مبنطقة تل الهوا ،ويف �ش��ارع عون
ال�ش��وا (  )8بالق��رب م��ن جامعة غزة ،بالإ�ض��افة
�إىل �شارع م�صطفى حافظ بحي الرمال .
وتب��ذل البلدي��ة جه��ودا كب�يرة يف ف�ص��ل ال�ش��تاء
لت�ص��ريف مياه الأمط��ار حليلول��ة دون جتمعها يف
ال�ش��وارع والأحياء ال�س��يما يف املناطق املنخف�ض��ة
منه��ا  .وتق��وم طواق��م البلدي��ة ب�ش��كل دوري
بتنظي��ف م�ص��ارف مياه الأمط��ار يف كاف��ة مناطق
املدينة قبل ف�ص��ل ال�شتاء و�أثناء ت�ساقط الأمطار
ملنع جتمع مياه الأمطار وغرق ال�شوارع .
ويتم ت�ص��ريف مياه الأمطار عرب م�ص��ارف خا�ص��ة

منت�شرة يف ال�شوارع الرئي�سة ت�صب يف برك جتميع
ملياه الأمطار �أهمها :بركة ال�ش��يخ ر�ض��وان ،وبركة
ع�س��قولة بحي الزيتون ،وحديقة ال�ص��داقة بحي
التفاح .
ونف��ذت البلدي��ة م�ش��روعني لال�س��تفادة م��ن مياه
الأمط��ار وتغذية اخلزان اجل��ويف يف املدينة هما:
حديق��ة ال�ص��داقة الت��ي مت تطويره��ا لت�ص��بح
حو�ض�� ًا لرت�ش��يح مي��اه الأمط��ار وحديق��ة عام��ة،
وبرك��ة ع�س��قولة الت��ي يج��ري تطويره��ا حالي��ا
لت�ص��بح حديق��ة عام��ة وحو�ض�� ًا لرت�ش��يح مي��اه
الأمطار �أي�ض ًا .
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النائب الحية :هناك انسجام وتكامل
بيالمؤسسة األمنية والفصائل والمجتمع

سويرجو :نفخر بإنجازات الشرطة وقوة
السلطة تكمن في قوة لمجتمع المدني

اللواء أبو نعيم :نهيب بشعبنا التعاون
مع الحمالت الشرطية
بهدف تحقيق السالمة المرورية

اللواء البطش :أبناء شعبنا ُشركاء معنا
في مشروع األمن وبسط السيطرة
والقانون وتحقيق الطمأنينة

غزة -الر�أي
�أ�ش��اد النائ��ب يف املجل���س الت�ش��ريعي د .خليل احلية
بحال��ة االن�س��جام والتع��اون والتكامل بني امل�ؤ�س�س��ة
الأمني��ة وامل�ؤ�س�س��ات الف�ص��ائلية وكاف��ة �ش��رائح
املجتمع.
جاء ذلك خالل حفل نظمته ال�ش��رطة الفل�س��طينية
لعر���ض �إجنازاته��ا خ�لال ع��ام  2016املن�ص��رم،
مب�ش��اركة النائ��ب يف املجل���س الت�ش��ريعي د .خلي��ل
احلية وكي��ل وزارة الداخلية والأم��ن الوطني اللواء
توفي��ق �أب��و نعي��م ومدير عام ال�ش��رطة اللواء ت�س�ير
البط�ش وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية والإدارات
يف الوزارة وال�شرطة.
كم��ا �ش��ارك يف احلف��ل لفي��ف م��ن ال�شخ�ص��يات
االعتباري��ة وممثل��ي الف�ص��ائل والق��وى الوطني��ة
والإ�س�لامية والوجهاء والأعيان ورجال الإ�ص�لاح يف
قطاع غزة.
وعر�ض خالل احلفل فيلم ق�ص�ير ُي�س��لط ال�ضوء على
ُ
�أب��رز �إجن��ازات ومه��ام ال�ش��رطة و�إداراته��ا املختلفة
خ�لال الع��ام املا�ض��ي ،كم��ا مت توزي��ع جمل��ة ورقي��ة
حتتوي على �أبرز الإجنازات.

حاضنة للمشروع الوطني
وقال النائب احلية يف كلمة با�س��م الف�ص��ائل والقوى
الوطني��ة والإ�س�لامية � َّإن "امل�ؤ�س�س��ة الأمني��ة �أمامها
حتدي��ات كب�يرة يف كيفي��ة املحافظ��ة عل��ى العقيدة
الأمني��ة لرج��ال الأم��ن وا�س��تمراريتها كحا�ض��نة
للم�ش��روع الوطني وللف�ص��ائل ودرع ًا للأم��ن واملواطن
و ُموازنته��ا ب�ين متطلباته��ا وحاجاتها وب�ين حاجات
املجتمع".
و�أ�ش��ار احلي��ة �إىل �أن االحت�لال ُيح��اول اخ�تراق
املجتم��ع فيك�س��ر وحدت��ه و ُيدم��ر �أخ�لاق �أبنائ��ه،
م�ؤكد ًا �أن امل�ؤ�س�س��ة الأمنية تقف ب�أجهزتها ويف قلبها
ال�شرطة على ر�أ�س هذه الأمانات وهذه التحديات.
و�أ�ض��اف "نح��ن �أم��ام �ص��ورة م�ش��رفة لرج��ل الأم��ن
الفل�س��طيني املفعم ب��الإرادة والإميان ال��ذي يتحدى
ال�صعاب ويفر�ش رداءه وروحه لأبناء �شعبه ال يلتفت
لقطع الراتب وال يلتفت للتحديات".
وع�َّب�َّرّ احلي��ة ع��ن فخ��ر واعت��زاز �ش��عبنا مب�ؤ�س�س��ته
الأمني��ة يف قط��اع غ��زة ،م�س��تطرد ًا "هن��اك متابع��ة
ورقاب��ة م�س��تمرة من املجل�س الت�ش��ريعي للم�ؤ�س�س��ات

وهن��اك تع��اون ومتابع��ة ب�ين امل�ؤ�س�س��ة الت�ش��ريعية
وامل�ؤ�س�سة الأمنية".
ولف��ت �إىل �أن وزارة الداخلي��ة فتح��ت �أبوابه��ا �أم��ام
كاف��ة �أبناء �ش��عبنا ،مبين ًا �أن ه��ذا التناغم اليوم بني
مكوناتن��ا الأمنية واملجتمعية دليل �ص��حة ويجب �أن
تبق��ى امل�ؤ�س�س��ة الأمني��ة م�ؤمنة بعقيدته��ا الوطنية
لأنها م�ؤ�س�سة حتمي �شعبنا وق�ضيته.
وع��د النائب احلية �أن امل�ؤ�س�س��ات الأمنية الر�س��مية
َّ
مثلت رداء وعباءة حامية لف�ص��ائل املقاومة ال ُت�ؤمن
بالتن�س��يق الأمن��ي فهو مجُ ��ر َّم ومحُ رمٌ  ،م�ض��يف ًا "هذه
العقي��دة نح��ن نُباركه��ا وندعمه��ا ونرعاها ونغر�س��ها
ون�سقيها بكل عوامل القوة والثبات".

سالح المقاومة
ونوه �إىل �أن �ش��عبنا وف�ص��ائله وقواه احلية وعائالته
ُي�ؤمن��ون �أن �س�لاح املقاوم��ة ُيدخ��ر حلماي��ة �ش��عبنا
والدف��اع عن��ه ومواجه��ة الع��دو حت�ض� ً
يرا ملعرك��ة
التحري��ر ،م�ض��يف ًا "يج��ب �أن تق��ف الف�ص��ائل �أم��ام
م�س��ئولياتها وت�ض��رب عل��ى ي��د �أبنائه��ا املتجاوزي��ن
الذين ي�س��تخدمون �س�لاح املقاومة يف حال��ة املجتمع
هذه �أمانة وم�سئولية عالية".
وطال��ب احلي��ة يف ختام كلمته ب�ض��رورة �أن تت�ض��افر
جه��ود �أبن��اء �ش��عبنا م��ع امل�ؤ�س�س��ة الأمني��ة لأنن��ا ال
يمُ ك��ن �أن نُوف��ر الأم��ن م��ا مل ُتوج��د ثقاف��ة وعقيدة
ل��دى املواط��ن �أن ه��ذه امل�ؤ�س�س��ة هي م�ؤ�س�س��ته ورجل
الأمن هو ابنه يقف يف ال�شارع حتت احلر وحتت املطر
ل ُيوفر الأمن لهم.
وخاط��ب رج��ال امل�ؤ�س�س��ة الأمني��ة بقول��ه "ه��ذا
جمتمعك��م ال��ذي �أجنبك��م ه���ؤالء �أهلك��م �آباءك��م
�أمهاتك��م �إخوانك��م �أنت��م الي��وم مطالب��ون �أو ًال ديانة
ووطنية قبل الوظيفة �أن حتنوا على ه�ؤالء".
و�أ�ض��اف �أن "امل�ؤ�س�س��ة الأمنية �أمام العقيدة ال�سليمة
والإميان ال�صادق والعزمية القوية ال تقف �أمامها �أي
عقب��ات وال حتدي��ات" ،م�ؤكد ًا حر�ص��هم على حماية
امل�ش��روع الوطن��ي لتحري��ر الأر�ض وع��ودة الالجئني
و�إقامة دولتنا الفل�س��طينية على ترابنا الفل�س��طيني
لننعم ككل العامل بدولتنا.

إغراق القطاع

بدوره َّ
حذر اللواء �أبو نعيم مما و�صفها بخطط ترمي

لإغ��راق قطاع غ��زة باملخ��درات ،م�ؤك��د ًا �أن الأجهزة
ال�ش��رطية وعل��ى ر�أ�س��ها املكافح��ة �ض��بطت كمي��ات
خم��درات يف �ش��هر يناير املا�ض��ي ُيعادل ما مت �ض��بطه
خالل العام  2016ب�أكمله ،الأمر الذي يتطلب وقوف
اجلميع عند م�س�ؤولياته ملواجهة هذه الآفة.
يف �س��ياق �آخ��ر ،ق��ال �أب��و نعي��م �إن "وزارة الداخلي��ة
�أم��ام مرحلة جديدة لإنه��اء اخلالفات بني املواطنني
وتنظيم عمل النظارات ال�شرطية".
و�أ�ش��ار �إىل لدى وزارة الداخلية و�أجهزتها ال�شرطية
�إجن��ازات ُتعت�بر مبثاب��ة العم��ود الفق��ري للعم��ل
ال�ش��رطي والأمني ،م�ض��يف ًا "العمل ال�ش��رطي ا�س��تمر
ط��وال الع��ام املا�ض��ي رغ��م نق���ص االف��راد واملع��دات
واملقار".
ولفت �إىل �أن الداخلية تجُ ري حالي ًا تدريب  500من
الأفراد اجلدد لإحلاقه��م قريب ًا يف الأجهزة الأمنية
وال�ش��رطية ،مبين�� ًا �أن ه��ذا العدد ال ُيلب��ي القليل من
حاجة الوزارة.
�إىل ذل��ك� ،أو�ض��ح �أبو نعي��م �أن ال�س�لاح يف قطاع غزة
له وجه��ة واحدة ه��ي مقاومة االحتالل ،م�س��تطرد ًا
"لذلك لن ن�سمح با�ستخدامه يف غري هذه الوجهة".
وتاب��ع "نُع��اين م��ن �آالم يومي��ة ناجت��ة ع��ن ح��وادث
الط��رق وخا�ص��ة ح��وادث الدراجات الناري��ة ،لذلك
نهي��ب م��ن املجتم��ع التع��اون م��ع احلمالت ال�ش��رطية
بهدف حتقيق ال�سالمة املرورية".

فخر واعتزاز
من جانبه ،قال القيادي يف اجلبهة ال�ش��عبية لتحرير
فل�س��طني د .ذو الفق��ار �س��ويرجو " :هن��اك �إجنازات
نفتخ��ر بها يف عمل ال�ش��رطة و�أنا م��ن املتابعني جيد ًا
لعمل ال�شرطة بكافة �أق�سامها ومراكزها".
و�أكد �سويرجو على وجود حالة من التوا�صل امل�ستمر
بني املجتمع املدين و�أجهزة ال�شرطة يف كافة �أق�سامها،
م�شري ًا �إىل قيامهم بالكثري من الزيارات لكافة املراكز
والأق�سام لالطالع على حجم الإجنازات.
وع�بر القي��ادي يف اجلبه��ة ال�ش��عبية ع��ن فخره��م
واعتزازهم بالدور ال�ش��رطي وتوا�ص��لهم امل�س��تمر مع
املجتمع املدين ،م�ضيف ًا "�شيء طبيعي �أن حتدث بع�ض
التج��اوزات يف عم��ل ال�ش��رطة ،لك��ن هن��اك �إجنازات
وتوا�ص��ل مع املجتم��ع املدين كان ميثل ج��زء كبري من
�إ�صالح وت�صويب هذه التجاوزات".

وع��د �س��ويرجو ق��وة ال�س��لطة تكمن يف ق��وة املجتمع
َّ
املدين ،م�ض��يف ًا "لذل��ك نقول للقائمني عل��ى الأجهزة
الأمني��ة واجله��ات ال�س��يادية يف القط��اع عليك��م
باال�س��تمرار يف التوا�صل مع املواطن لأن قوتكم تكمن
يف تعزيز �سلطة املواطن".
وعرب �سويرجو عن �أمله يف �إتاحة املزيد من احلريات
العامة للمواطن والتوا�ص��ل مع املجتمع املدين والعمل
مع املواطن على �أنه �سيد ال�سلطة و�صاحب املوقف.

نشر األمن
م��ن جهته� ،أك��د اللواء البط�ش �أن ال�ش��رطة تعمل من
�أجل �أبناء �ش��عبنا ،وي�سهر �ض��باطها و�أفرادها يعملون
ب��كل ج��د واجته��اد رغ��م قل��ة الإمكاني��ات املتاح��ة
�إال �أنه��م ُيدرك��ون �أن خدم��ة �ش��عبهم ون�ش��ر الأم��ن
واملحافظ��ة عل��ى الأرواح واملمتل��كات والقان��ون ه��و
�أ�سمى ر�سالة يقومون بها.
وقال البط�ش خالل كلمة له �" :أبناء �ش��عبنا ُ�ش��ركاء
معن��ا يف م�ش��روع الأم��ن وب�س��ط ال�س��يطرة والنظ��ام
والقان��ون وحتقي��ق الطم�أنين��ة يف املجتم��ع لذل��ك
ن�أم��ل �أن يك��ون ع��ام  2017ع��ام الأم��ن واال�س��تقرار
والطم�أنينة".
وفيم��ا يتعلق ب��دور ال�ش��رطة يف مكافح��ة املخدرات،
�أو�ض��ح البط���ش �أن املخ��درات الت��ي ُت�ض��بط بكمي��ات
كب�يرة �إ�ش��ارة وب�ش��كل وا�ض��ح �إىل �أن القط��اع ب�أهل��ه
و�ش��بابه حم��ط ا�س��تهداف م��ن �أط��راف خمتلفة على
ر�أ�سها االحتالل.
و�ش��د َّد على �أن املحافظة على املجتمع وقيمه و�أبنائه
وبنات��ه ه��و واج��ب املجتمع مع امل�ؤ�س�س��ة ال�ش��رطية،
داعي�� ًا املجتم��ع �إىل التعاون يف �س��بيل حماية �ش��عبنا
�أمام املخاطر الكبرية املحدقة به.
و�أردف قائ ًال "يجب املحافظة على �أرواح �أبناء �شعبنا
ون�أم��ل م��ن املجتمع التع��اون وتفهم الإج��راءات التي
تقوم بها املوا�صالت و�شرطة املرور".
كم��ا طال��ب الل��واء البط���ش ب�ض��رورة الدف��ع بثقافة
االلت��زام بالقانون لأنه معيار لتقدم وتطور ال�ش��عوب
ورق��ي املجتمع واملحافظ��ة على حالة من اال�س��تقرار
في��ه ،م�ض��يف ًا "الأعي��ان والوجه��اء و�ش��رائح املجتمع
لهم دور بارز يف حتقيق الأمن وب�س��ط �سيادة القانون،
م��ن خالل التع��اون مع امل�ؤ�س�س��ة ال�ش��رطية يف تنفيذ
مهامها".

األخــيرة
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النيابة العامة
أرشفت  60000ملف
جزائي الكترونيًا
غزة -الر�أي
�أكد النائب العام د.ا�سماعيل جرب� ،أن النيابة
�أر�ش��فت  60000مل��ف جزائي �ض��من م�ش��روع
الأر�ش��فة املحو�س��بة لكاف��ة امللف��ات اجلزائية
املحكومة عرب برنامج حمو�سب .
وب�ين امل�ست�ش��ار ج�بر خ�لال جول��ة تفقدي��ة
للمخ��ازن بالنياب��ة العام��ة� ،س��عي النياب��ة
العامة للم�س��اهمة مبالحقة املدانني �أ�ص��حاب
ال�س��وابق اجلنائي��ة جرائ��م الع��ود للت�ش��دد
بحقهم �أمام الق�ضاء يف العقوبة.
واطل��ع خ�لال جولت��ه عل��ى �آلي��ات تخزي��ن
امل�ض��بوطات والأدوات امل�ؤذي��ة والأ�س��لحة
امل�س��تخدمة يف ق�ض��ايا اجلرمية ،م�ش��دد ًا على
ا�ص��داره التعليمات برف�ض ا�س�ترداد الأ�سلحة
الغ�ير من�ض��بطة وامل�س��تخدمة يف االعت��داء
وال�ض��رب بي��د م��ن حديد عل��ى العابث�ين ب�أمن
و�سالمة املواطنني.

صحة األمومة تتابع حاالت
الحمل الخطر حتى الوالدة
غزة -الر�أي
�أك��دت مدي��رة دائ��رة �ص��حة
الأموم��ة يف الإدارة العام��ة
للرعاي��ة الأولي��ة د .نهل��ة
حل���س� ،أن دائ��رة �ص��حة
الأموم��ة تب��ذل كل جهدها يف
متابعة ح��االت احلمل اخلطر
التي ت�ستقبلها الدائرة.
و�أ�ش��ارت د .حل���س� ،إىل �أن
القابالت الالتي ي�ش��رفن على
فح�ص احلوامل يحددن خالل
الزي��ارة الأوىل للحامل حالة
احلمل �س��واء كانت طبيعية �أو
خطرة ت�س��توجب حتويلها من
الرعاي��ة الأولية �إىل �أق�س��ام
الوالدة يف امل�ست�شفيات.
و�أف��ادت �أن ح��االت احلم��ل
اخلط��ر يت��م حتويله��ا �إىل
طبيب��ة �أخ�ص��ائية ليت��م
تقييمه��ا وحتدي��د عوام��ل
اخلط��ورة ل�ل�أم واجلن�ين،
م�ض��يفة " لدين��ا بروتوك��ول
وطن��ي كام��ل لإحال��ة حاالت
اخلط��ر م��ن الرعاي��ة الأولية
�إىل امل�ست�ش��فيات وفق�� ًا ملعايري
حمددة وحمدثة".
ويف ذات ال�س��ياق� ،أ�ش��ارت د.
حل���س �إىل �أن الدائ��رة تعم��ل
خ�لال الزي��ارات الدوري��ة

للحوام��ل عل��ى متابع��ة
حاالته��ن ب�ش��كل منتظ��م
وتوعيته��ن ب�أهمي��ة التغذي��ة
ال�س��ليمة خ�لال ف�ترة احلمل
وتعريفه��ن بعوام��ل و�أعرا�ض
اخلط��ورة الت��ي ت�س��توجب
الزي��ارة الفوري��ة للطبي��ب،
وذل��ك بالتع��اون م��ع دائ��رة
التثقيف ال�ص��حي لعقد ندوات
تثقيفي��ة جماعي��ة وفردي��ة
للحوامل.
وتق��وم الدائ��رة بتوزيع كتيب
�ص��حة الأم والطف��ل ال��ذي
يت�ض��من معلوم��ات احلام��ل
وتفا�ص��يل املتابعات ال�ش��هرية
و�إر�ش��ادات �ص��حية للم��ر�أة
احلام��ل خ�لال ف�ترة احلم��ل
وال��والدة ،وذل��ك ملتابع��ة
ال�س��يدات احلوام��ل وجتن��ب
�أي م�ض��اعفات خ�لال احلم��ل
والوالدة.
يذك��ر �أن ق�س��م �ص��حة رعاية
احلوام��ل ه��و �أح��د �أق�س��ام
دائ��رة �ص��حة الأموم��ة الت��ي
ت�ض��م ثالثة �أق�سام �أخرى هي
ق�س��م رعاي��ة وم�ش��ورة ما قبل
احلمل ،وق�س��م رعاية الأمهات
بع��د ال��والدة ،وق�س��م تنظيم
الأ�سرة.

األسرى المرضي في "عسقالن"
أوضاع صحية خطرة
يعانون من
ٍ

غزة -الر�أي
�أكدت وزارة الأ�س��رى� ،أن الأ�سرى املر�ضى
يف �س��جن ع�س��قالن االحت�لايل ،يعان��ون
من تدهور يف �أو�ض��اعهم ال�ص��حية يف ظل
موا�ص��لة �سيا�س��ة االهمال الطبي املتعمد
بحقهم ،وع��دم تقدمي العالجات الالزمة
لهم.
و�شددت الوزارة يف بيان لها تلقت" الر�أي"
ن�سخة عنه �ص��باح الأربعاء ،على �ضرورة
ال�ض��غط على �إدارة �سجن ع�سقالن بهدف
اال�س��تجابة ملطال��ب الأ�س��رى وحت�س�ين
ظروفهم احلياتية داخل ال�س��جن ،والتي
م��ن �أهمه��ا حت�س�ين اخلدم��ة ال�ص��حية
وتقدمي عالج �أف�ض��ل للمر�ض��ى الأ�س��رى،
وال�سماح لأهايل الأ�سرى بزيارة �أبنائهم،

و�إنه��اء �سيا�س��ة الع��زل االنف��رادي بحق
اال�سرى املعزولني.
وح��ذرت� ،إدارة م�ص��لحة ال�س��جون
الإ�س��رائيلية م��ن اتخ��اذ الأ�س��رى يف
�س��جن ع�س��قالن �سل�س��لة من الإج��راءات
االحتجاجي��ة يف امل�س��تقبل القري��ب يف
حال��ة مل ت�س��تجيب ملطالبه��م املتمثل��ة
يف �سيا�س��ة االهم��ال الطب��ي وتق��دمي
الع�لاج الالزم والتخفيف م��ن �إجراءاتها
القمعي��ة بحقه��م  .ودعت ال��وزارة كافة
و�س��ائل الإع�لام واجله��ات املعني��ة �إىل
ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى الأ�س��رى املر�ض��ي،
وت�ش��كيل جبه��ة �ض��اغط يف خ��ارج
ال�س��جون عل��ى �س��لطات االحت�لال م��ن
�أج��ل ف�ض��ح ممار�س��اته داخ��ل ال�س��جون

وال�ض��غط علي��ه من اجل تخفي��ف معاناة
الأ�س��رى واال�س��تجابة ملطالبه��م  .ذك��ر
�أن من �أ�ص��عب احلاالت املر�ض��ية يف �سجن
ع�س��قالن الأ�سري عثمان �أبوخرج والأ�سري
رم��زي ابرا���ش والأ�س�ير املري���ض ناه���ض
الأقرع والأ�سري حممد ابرا�ش.
ويف �س��ياق مت�ص��ل� ،أ�ش��تكى �أ�س��رى �س��جن
"اوهليكدار" من عدم �سماح �إدارة ال�سجن
لذويه��م م��ن �إدخ��ال املالب���س والأغطية
ال�ش��توية له��م خ�لال الزي��ارات ،حي��ث
يعاين الأ�س��رى يف معظم الغرف من نق�ص
فيه��ا ،وا�ش��تكوا اي�ض��ا م��ن تقلي���ص �إدارة
ال�س��جن ملدة الفورة ( اخلروج لل�ساحة)،
وم��ن نق���ص يف العدي��د م��ن االحتياجات
ال�شخ�صية.

