
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
ت�سعر املواطنة اأم وائل جودة بالقلق 
واخلوف ال�س��ديدين نتيج��ة اقرتاب 
دخ��ول ف�س��ل ال�ست��اء، الأم��ر ال��ذي 
يجعله��ا تتاأه��ب لو�س��ع الأوعي��ة يف 
كل زاوي��ة من زوايا املن��زل املكون من 
ثالثة غرف من ال�سب�ست، يف حني اأن 
مي��اه الأمطار يف كل مرة تخرتق تلك 
الألواح املك�سورة وتن�ساب من جوانب 

احليطان اإىل داخل املنزل لت�سل اإىل 
فرا���س الأطفال والأغطية واملالب�س 

حتى تغرقها.
وخ��الل الع��دوان الأخري عل��ى قطاع 
ق�سف��ت   ،2014 ع��ام  �سي��ف  غ��زة 
الإ�سرائيلي��ة  احلربي��ة  الطائ��رات 
املن��ازل ب�س��كل كل��ي يف  العدي��د م��ن 
مدين��ة رف��ح، اإل اأن من��زل اأم وائ��ل 
وق��ت  يف  اجلزئ��ي  للق�س��ف  تعر���س 

كان��ت حي��اة العائل��ة اجم��ع مه��ددة 
باملوت، وبالرغم من حماولت زوجها 
اللج��وء لوكال��ة الغ��وث " الأون��روا" 
ا�ستكم��ال  يف  م�ساعدت��ه  اأج��ل  م��ن 
بن��اء منزل��ه، اإل اأن��ه مل يتلقى �سوى 

الوعودات فقط.
وتق��ول اأم وائ��ل يف حديث لل��راأي:" 
كلما اقرتب ف�سل ال�ستاء، اأ�سعر وكاأن 
كل الهم��وم وقعت عل��ى كاهلي، حيث 

ا�سط��ر لال�ستيق��اظ يف �ساعات الليل 
املتاأخرة من اأجل تفقد اأركان املنزل، 
ف��كل زاوية فيه جت��دين اأ�سع اأوعية 
م��ن اأج��ل ت��اليف �سق��وط املي��اه عل��ى 
الأر�س وو�سولها للفرا�س واملالب�س".
وبالرغم من حماولتها تاليف �سقوط 
املياه وو�سولها لأطفالها النائمني، اإل 
اأن �س��دة �سقوط املطر بغ��زارة يف كل 
ع��ام ينغ���س لي��ل عائل��ة اأم وائ��ل يف 

كل ي��وم مير، حي��ث األ��واح ال�سب�ست 
ال�سواري��خ  تطاي��ر  بفع��ل  املك�س��ورة 

وال�سظايا على املنزل.
ف��اإن  حديثه��ا  يف  ذكرت��ه  م��ا  ووف��ق 
زوجه��ا ق��ام مبحاول��ة اغ��الق تل��ك 
الأج��زاء املك�سورة م��ن ال�سقف حتى 
مين��ع ت�سرب املي��اه اإىل داخل املنزل، 

لك��ن �س��دة املط��ر كان��ت 
اأق��وى من ذل��ك، يف حني 
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فر�س��ة الدخ��ول اإىل غ��زة كان��ت متاح��ة خالل 
اجل��اري،  اأكتوب��ر  �سه��ر  منت�س��ف  اأي��ام  ثالث��ة 
امل�ساف��ات  وقط��ع  لل�سف��ر  "مق��داد"  وجته��زت 
للو�سول اإىل اأر�س غ��زة، لتحقق اأمنيتها الأخرية 
ب��اأن ت�سهد اأنفا���س احلياة مع اأمه��ا املتعبة، اإل اأن 
ظروف��ًا اأمنية ط��راأت يف �سيناء مما غ��ريرّ املعادلة 
بال�ستم��رار يف اإغ��الق معرب رف��ح وتاأجيل فتحه 

اإىل اإ�سعار اآخر.
الإ�سع��ار الآخ��ر لفت��ح مع��رب رف��ح مل ي��اأِت بع��د، 
ووال��دة دالي��ا ق��د فارقت احلي��اة بعد �س��راع مع 
املر�س الذي اأنهى ف�س��ول حياتها، لفظت اأنفا�سها 
وهي تو�سي ب��اأن ل ت�سل الأخبار ال�سيئة لبنتها 

املغرتبة.
وال��دة مقداد هي اأم لثالث فتي��ات يتيمات، تربوا 
نعوم��ة  من��ذ  املتوف��ى  اأبيه��م  دون  اأح�سانه��ا  يف 
اأظفاره��م، مكافحته��ا وخو�سه��ا مع��ارك احلي��اة 
للنج��اة بفتي��ات عمرها م��ن غدر الزم��ن ونك�سات 

الواق��ع، دفعهم للتعل��ق بكيان والدته��م العاجزة 
ع��ن ال�سفاء من اأتعابه��ا واأمرا�سها املت�سابقة على 

ج�سدها ال�سعيف.
دالي��ا مثله��ا الكث��ري م��ن الطلب��ة الذي��ن التحقوا 
بجامعات خارج الوطن، ومل يحظوا بفر�س الوداع 
الأخري لذويهم املقربني، فكم من طالب تلقى خرب 
وف��اة اأمه اأو اأبي��ه اأو �سقيقه ع��رب الهاتف، اإل اأن 
العج��ز ي�سحبه حتى انته��اء مرا�سم العزاء، فكل 
ال�سب��ل يف وجه��ه مغلق��ة نح��و الطري��ق اإىل غزة 

وحدها.
الواف��د م��ن قط��اع غ��زة وح��ده م��ن يجاب��ه هذا 
الوج��ع، ووح��ده يتغل��ب ويتج��اوز عل��ى حمنت��ه 
بق�سوته��ا وحجم وجعها، فال ميكن��ه حتى �سرقة 
ب�سع اأ�سه��ر من الإجازة بني ف�سول درا�سته املقرة 

عليه، وزيارة اأهله كغريه من الطلبة.
اآلف الفل�سطيني��ني يتطلع��ون اإىل فت��ح معرب رفح 
املنف��ذ الربي والوحي��د يف قطاعهم املحا�سر نحو 

الع��امل، اآملني يف فتح بواباته ال�سوداء بعد جملة 
من الوعود بفتحه فور انتهاء اأعمال الرتميم على 
اجلان��ب امل�س��ري م��ن املعرب عق��ب عي��د الأ�سحى 

املبارك.
وتوا�س��ل ال�سلط��ات امل�سري��ة اإغ��الق مع��رب رف��ح 
ال��ربي يف كال الجتاه��ني و�س��ط مطالب��ات غ��زة 
بفتح��ه وال�سم��اح للعالقني م��ن املر�س��ى والطلبة 
واأ�سح��اب الإقامات باملغ��ادرة، ل �سيما واأن املعرب 
مل ُيفت��ح من��ذ 5 اأ�سه��ر ب�سب��ب اأعم��ال ال�سيان��ة 
والرتمي��م، فيم��ا ج��رى ت�سغيل��ه ا�ستثنائي��ا قبل 

اأ�سبوعني ل�سفر احلجاج والعالقني ليومني فقط.
وينا�س��د املر�س��ى والطلب��ة والعالق��ني يف قط��اع 
غ��زة ال�سلط��ات امل�سري��ة بالتك��رم بفت��ح املع��رب، 
والتخفي��ف م��ن احل�س��ار املُطب��ق ال��ذي يعان��وه، 
خا�س��ة اأن كث��ري منه��م يعلق��ون ج��ل اأمله��م عل��ى 
حرك��ة  ب��ني  ج��رت  الت��ي  الأخ��رية  التفاهم��ات 

حما�س واجلانب امل�سري يف القاهرة.

 وي�س��ار اإىل اأنه كان من املزم��ع اأن تفتح ال�سلطات 
امل�سري��ة مع��رب رفح ي��وم الثنني املن�س��رم، وملدة 
احل��الت  ل�سف��ر  الجتاه��ني  ب��كال  اأي��ام  اأربع��ة 

الإن�سانية.
واأعلن��ت و�سائ��ل الإع��الم امل�سرية ع��ن مقتل 26 
م�سلًح��ا يف احب��اط اجلي���س امل�سري لهج��وم على 

اأحد احلواجز التابعة له يف �سيناء.
كم��ا واأعلن تقري��ر ملركز حماية املدني��ني ال�سادر عن 
مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية التابع لالأمم املتحدة 
"اأوت�س��ا"، اأنرّ مع��رب رفح ال��ربي، اأُغلق يف الجتاهني 
حي��ث ينتظر ما يزيد عن )20،000( مواطن، بينهم 

حالت اإن�سانية العبور عند فتح املعرب.
ويرب��ط مع��رب رف��ح ال��ربي، قط��اع غ��زة مب�س��ر، 
وتغلقه ال�سلط��ات امل�سرية ب�سكل �سبه كامل، منذ 
مت��وز/ يوليو 2013 ل��دواٍع ت�سفه��ا ب�"الأمنية"، 
وتفتح��ه عل��ى ف��رتات متباع��دة ل�سف��ر احلالت 

الإن�سانية.

غزة- الراأي
تق��وم اإدارة اأم��ن اجلامع��ات يف ال�سرطة 
ب��دور ه��ام وحي��وي م��ن خ��الل انت�س��ار 
اجلامع��ات  يف  وعنا�سره��ا  �سباطه��ا 
غ��زة،  قط��اع  يف  واملعاه��د  والكلي��ات 
املوؤ�س�س��ات  عل��ى  املحافظ��ة  خ��الل  م��ن 
والطلب��ة  واملدر�س��ني  العلي��ا  التعليمي��ة 
على حٍد �سواء بهدف �سمان �سري العملية 
املنا�سب��ة  الأج��واء  وتوف��ري  التعليمي��ة 

لتقدمها.
و"يبل��غ ع��دد موؤ�س�س��ات التعلي��م العايل 
املعتم��دة واملرخ�سة يف غزة 29 موؤ�س�سة 
تعلي��م  موؤ�س�س��ات  ب��ني  تتن��وع  تعليمي��ة 
متو�سط"،  ودبل��وم  وخا�س��ة  "حكومي��ة 
ت�س��م اأكرث م��ن 85 األف طال��ب وطالبة، 
وفق��ًا للكت��اب الإح�سائ��ي ال�سنوي الذي 
ت�س��دره وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، يق��ع 
عل��ى عاتق �سرطة اأم��ن اجلامعات توفري 

الأمن لهم داخل موؤ�س�ساتهم التعليمية.

فرض األمن
ويف ه��ذا ال�سدد، اأكد مدير اإدارة �سرطة 
اأمن اجلامعات العقيد مهدي ال�سوبكي اأن 
�سرطة اأمن اجلامع��ات ا�ستطاعت حفظ 
الأمن من خالل عملها يف جميع موؤ�س�سات 

التعليم العايل يف قطاع غزة.
حديث��ه  يف  ال�سوبك��ي  العقي��د  وق��ال 
ل�"موق��ع الداخلي��ة" "ا�ستطعن��ا فر���س 
امل�س��رية  و�سب��ط  وال�سيط��رة  الأم��ن 
التعليمي��ة وحمايته��ا من ح��الت العبث 

املتعمدة وغري املتعمدة".
اجلامع��ات"  "اأم��ن  اإدارة  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
تعم��ل عل��ى حماية الهيئ��ات التدري�سية 
يف املوؤ�س�سات التعليمية والطلبة، اإ�سافة 
اإىل اأماك��ن الدرا�سة م��ن �سروح تعليمية 
التعليمي��ة  "امل�س��رية  م�سيف��ًا  عام��ة، 
و�سريها يف �سكلها الطبيعي اأمانة يف عنق 

ال�سرطة".

شريحة مثقفة
ورًدا عل��ى �سوؤال ح��ول طبيعة عملهم يف 
اجلامع��ات املختلف��ة، اأج��اب ال�سوبك��ي: 
"يتمي��ز عملنا بخ�سو�سية كبرية داخل 
اجلامع��ات ك��ون تعام��ل اأم��ن اجلامع��ات 
مثقف��ة  فئ��ة  م��ع  الأغل��ب  يف  ينح�س��ر 
وواعي��ة من الطبقة املتعلمة من املجتمع 
وه��م فئ��ة الط��الب وم��دراء اجلامع��ات 
مم��ا  والإداري��ني،  الأق�س��ام  وم�سوؤول��و 
ي�سف��ي عل��ى عم��ل �سباطه��ا وعنا�سرها 
خ�سو�سي��ة معينة حتت��م عليهم التعامل 

باأ�سلوب لبق وجيد مع اجلميع".
ولفت اإىل وج��ود تن�سيق كامل بني اإدارة 
التدري�سي��ة  والهيئ��ات  اجلامع��ات  اأم��ن 
املختلف��ة يف موؤ�س�س��ات التعلي��م، منوًه��ا 
اإىل اأن هذا التن�سيق ي�ستمل على ترتيب 
وزي��ارات  وتاأمينه��ا  العام��ة  اللق��اءات 
الوف��ود للموؤ�س�س��ات التعليمي��ة، اإ�ساف��ة 
لالأن�سط��ة الطالبي��ة الت��ي يت��م تاأمينها 

ب�سكل كامل.
و�س��دد ال�سوبك��ي عل��ى اأن عالق��ة ثق��ة 

اجلامع��ات  اأم��ن  ب��ني  ترب��ط  كب��رية 
والطالب من خالل توجه الطلبة بكافة 
اأطيافه��م اإىل �سباط واأفراد �سرطة اأمن 
لأي  اإىل  تعر�سه��م  ح��ال  يف  اجلامع��ات 
اإ�سكالي��ة، حي��ث تق��وم اأم��ن اجلامع��ات 
بحل ا�سكالياتهم اأو توجيههم اإىل جهات 

اخت�سا�س اأخرى.
 وتاب��ع حيثه بقوله:" رغ��م قلة اأفردنا 
البالغ عددهم 153 ما بني �سابط و�سف 
�ساب��ط واأف��راد اإل اأنن��ا نوا�س��ل العم��ل 
بكل تف��اين واجته��اد"، م�س��ريًا اإىل اأنهم 
يقوم��ون بتاأم��ني م��ا يق��ارب 29 جامع��ة 
وكلية، واأنهم بحاجة ما�سة لزيادة عدد 

عنا�سرهم.
وبنيرّ اأنه��م نظموا العديد من املحا�سرات 
التثقيفي��ة والإر�سادي��ة للطلب��ة به��دف 
ل��دى  ال�سلبي��ة  ال�سلوكي��ات  معاجل��ة 
الط��الب، وذل��ك بالتن�سيق م��ع جمعيات 

وهيئات خمت�سة يف هذا املجال.

جوالت ميدانية
ب��دوره، اأو�سح مدير �سرط��ة اأمن جامعة 
الأزه��ر بغ��زة الرائ��د زي��اد طنب��ورة اأن 
م��ن مه��ام �سرط��ة اأم��ن اجلامع��ات تاأمني 
اجلامع��ة ك�س��رح علم��ي ي�سم��ل املب��اين 
والطلب��ة والإدارة وما حتتويه اجلامعة 
املتابع��ة  خ��الل  م��ن  �س��واء،  ح��ٍد  عل��ى 
خ��ارج  امليداني��ة  اجل��ولت  اأو  اليومي��ة 

وداخل اأ�سوار اجلامعة".
وق��ال طنب��ورة:" تتعام��ل �سرط��ة اأم��ن 

اجلامع��ات م��ع الق�ساي��ا التي ت��رد اإليها 
بحكم��ة  حله��ا  وتعم��ل  تام��ة،  ب�سري��ة 
وتوازن ومو�سوعي��ة"، موؤكًدا تواجدهم 
الدائ��م على بواب��ات اجلامع��ة وب�سورة 

وا�سحة مبا ي�سمن هيبة املكان.
�س��ري  تاأم��ني  عل��ى  نق��وم  واأ�س��اف:" 
المتحان��ات داخل اجلامع��ات من خالل 
انتح��ال  كح��الت  املخالف��ات  �سب��ط 
احل��رم  دخ��ول  ومن��ع  الغ��ري،  �سخ�سي��ة 
اجلامع��ي بال�س��الح اأو ب��اأي �سكل خمالف 

لقوانني اجلامعة".

تنسيق كامل
اأم��ن جامع��ة  اأ�س��اد مدي��ر  م��ن جانب��ه، 
الأزه��ر با�س��ل حل���س بعمل �سرط��ة اأمن 
تق��وم  ال��ذي  امله��م  وال��دور  اجلامع��ات 
ب��ه، م��ن خ��الل تاأمينه��ا حل��رم اجلامعة 

والطلبة والعاملني فيها.
وق��ال حل�س اإن "عم��ل �سرطة اجلامعات 
يتم بالتن�سي��ق الكامل مع وب�سكل مبا�سر 
اخلا���س  والأم��ن  اجلامع��ة  اإدارة  م��ع 
الن�سيابي��ة  ُيحق��ق  مم��ا  للجامع��ة، 
الكامل��ة يف العم��ل وحف��ظ اأم��ن الطلبة 
والهيئة التدري�سي��ة والن�ساطات العامة 

واخلا�سة التي تعقدها اجلامعة".
واأو�س��ح اأن عم��ل �سرطة اأم��ن اجلامعات 
داخل جامعة الأزهر يتميز بخ�سو�سية 
اخلا�س��ة  الطبيع��ة  ب�سب��ب  معين��ة 
�سب��اط  بكف��اءة  م�سي��دًا  للجامع��ة، 
وعنا�س��ر �سرطة اأمن اجلامع��ات يف اأداء 

عملهم وتاأدية املهام املنوطة بهم.
د حل���س عل��ى اأهمية عم��ل �سرطة  و�س��دَّ
اجلامعات داخ��ل جامعة الأزه��ر، عازًيا 
كل  يف  الكام��ل  اعتماده��م  اإىل  ذل��ك 
"�سغ��رية وكب��رية" فيم��ا يتعل��ق بكل ما 

يدور داخل احلرم اجلامعي.
وب��نيرّ اأن اأمن اجلامعة ين�سق ب�سكل كامل 
لالإ�س��راف  اجلامع��ات  اأم��ن  �سرط��ة  م��ع 
وتاأمني املهرجان��ات الكبرية التي تقيمها 
املوؤ�س�سة كاحتفالت التخرج واملوؤمترات 

العلمية والندوات الثقافية.

ضرورٌة ملحٌة
وتاب��ع "اإن �سرط��ة اأمن اجلامع��ات تقوم 
والط��الب  املدر�س��ني  حماي��ة  يف  بعمله��ا 
وغ��ري  املنقول��ة  اجلامع��ة  وممتل��كات 
وبكف��اءة  وج��ه  اأكم��ل  عل��ى  املنقول��ة 

عالية".
وخ��الل جتولن��ا يف ع��دٍد م��ن اجلامع��ات 
و�س��وؤال بع���س الطلبة ع��ن اأهمية الدور 
الذي تقوم �سرط��ة اأمن اجلامعات، اأثنى 
الطلب��ة على ال��دور الكبري ال��ذي تبذله 
ين وجودهم  �سرطة اأمن اجلامع��ات، عاَدرّ
داخل اأ�سوار املوؤ�س�س��ات التعليمية "اأمرًا 
ملح��ًا" و�سرورة ل ُب��د منها داخل احلرم 
اآخ��رون  طلب��ة  اأف��اد  فيم��ا،  اجلامع��ي. 
اأنه��م جل��اأوا اإىل �سرط��ة اأم��ن اجلامعات 
الت��ي واجته��م،  امل�س��اكل  الكث��ري م��ن  يف 
فوجدوا عندهم الآذان ال�ساغية ل�سماع 

�سكواهم، وم�ساعدتهم حللها.

معبر رفح المغلق يبتر أوصال المغتربين ويزدها قسوة

غزة- الراأي - اآلء النمر
لي�س لها �سوى تلك امل�ساحة احلرة على �سا�سة هاتفها 
ع��رب �سفحات الإنرتنت، نادت عربها ب�سوت مرجتف 
"خل��وين اأح�سنها للمرة الأخرية ب�س"، علها حتظى 

بعن��اق وداع اأخري جل�س��د اأمها قبل اأن ُت��وارى الرثى، 
فقد عا�ست غربة الروح وغربة فراق والدتها. هكذا 
يرتاأ���س العجز يف قلب املغرتبة عن اأمها داليا مقداد، 
حينما عزم��ت على الزواج م��ن الفل�سطيني مثيلها يف 

تركي��ا، فل��م تر�سم خميلته��ا يومًا اأن تف��ارق اأمها عن 
احلي��اة لالأبد، فق��د كان عناقه��ا الأخري له��ا قبل اأن 
تتخط��ى اأقدامها اعتاب املعرب الذي فتح لثالثة اأيام 

للعالقني من كال الجتاهني.

أمنوا 29 مؤسسة تعليمية عليا

صور: شرطة أمن الجامعات .. "صمام أمان" المسيرة التعليمية
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غزة- الراأي
م��ع اق��رتاب ف�س��ل ال�ست��اء، ترف��ع الأجه��زة الأمني��ة 
املخت�س��ة يف وزارة الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي حال��ة 
اجلهوزي��ة وت�س��ع اخلط��ط املتكاملة للعم��ل خالل هذا 
املو�سم، بهدف توفري احلماية الالزمة لأكرث من مليوين 
مواطن يقطن��ون قطاع غزة واحلف��اظ على ممتلكاتهم 

من اأية خماطر قد تنتج عن املنخف�سات اجلوية.
ويف ه��ذا ال�س��دد، ق��ال العمي��د عب��د البا�س��ط امل�سري 
مدير عام مديرية العمليات املركزية بوزارة الداخلية 
والأمن الوطني اإن "العمليات اأعدت بالتعاون مع جميع 
الأجه��زة الأمني��ة املخت�س��ة اخلط��ط الالزم��ة للب��دء 

بالعمل بها خالل ف�سل ال�ستاء".
م�سارك��ة  ت�سم��ل  اخلط��ة  اأن  امل�س��ري  العمي��د  واأك��د 
ع��دة اأجه��زة اأبرزه��ا "العملي��ات املركزي��ة وال�سرط��ة 
والدفاع املدين وال�سرط��ة البحرية واخلدمات الطبية 

والعالقات العامة والإعالم واإدارات اأخرى".

ولف��ت اإىل م�ساركة جه��ات حكومية ك��وزارات الأ�سغال 
وموؤ�س�س��ات  املحل��ي،  واحلك��م  الجتماعي��ة  والتنمي��ة 
اأهلي��ة ودولي��ة ك�سرك��ة الكهرب��اء وال�سلي��ب الأحم��ر 

والهالل الأحمر.
واأ�ساف "ُحددت املناطق املنخف�سة واملهددة بغمر املياه 
نتيجة الأمطار يف كاف��ة حمافظات القطاع، ومت توزيع 
اأدوار الأجه��زة الأمني��ة يف اخلط��ة كاًل ح�س��ب جم��ال 

اخت�سا�سه".

الدفاع المدني
املديري��ة العام��ة للدفاع امل��دين، اأج��رت ال�ستعدادات 
الالزم��ة للعم��ل خالل ف�س��ل ال�ست��اء، حي��ث ُيلقى على 
عاتقه��ا حماي��ة اأرواح وممتل��كات املواطن��ني، بح�س��ب 
الرائ��د رائد الده�س��ان مدير اإدارة العملي��ات املركزية 

يف املديرية.
واأك��د الرائ��د الده�س��ان اأن جه��از الدف��اع امل��دين، اأعَدرّ 

خطة ُمتكاملة للعمل خالل ف�سل ال�ستاء، م�سريًا يف ذات 
ال�سياق اإىل جهوزية طواقمهم امليدانية للتعامل مع اأي 

منخف�س جوي وفق الإمكانيات املتاحة لديهم.
وق��ال الرائد الده�س��ان يف حديث ل�"موق��ع الداخلية" 
: "خط��ة ال�ستاء تاأخذ بع��ني العتبار حتديد خطوط 
الت�سال ال�ساخنة والتعامل ميدانيًا مع اجلهات املعنية، 
وجل��ان الط��وارئ يف حمافظ��ات القط��اع، والتوا�سل مع 

الأجهزة الأمنية املعنية".
واأ�س��ار اإىل اأن طواق��م الدف��اع املدين تتعام��ل مع كافة 
الأح��داث، رغم قل��ة الإمكانيات و�سح امل��وارد؛ مبينًا اأن 
المكاني��ات �سعيف��ة منذ اأكرث من ع�س��ر �سنوات نتيجة 
احل�سار على غزة والذي اأثر على اجلهاز ب�سكل مبا�سر.
وح��ول اأح��داث الط��وارئ واملنخف�س��ات اجلوي��ة، ن��وه 
الرائ��د الده�س��ان اإىل وج��ود "غرف��ة عملي��ات مبثابة 
مطب��خ لالأح��داث وتوجيه الطواق��م املتخ�س�سة ح�سب 
املهم��ات"، حي��ث ُتع��د تلك الغ��رف مبثاب��ة ع�سب عمل 

الدفاع املدين، فهي تعمل على نقل املعلومات من القيادة 
للقاعدة.

واأ�س��ار الرائ��د ده�س��ان اإىل ا�ست��الم ال�ستغاث��ات م��ن 
املواطنني على الرقم املج��اين 102 واإر�سالها للطواقم، 
الإ�س��ارات  وتدوي��ن  احل��دث  تداعي��ات  كل  ومتابع��ة 

وتوقيتها الزمني.
��ه اإىل اأن غرف العملي��ات املركزية يف الدفاع املدين  ونَبرّ
ت�ستقب��ل ع�س��رات اآلف الت�س��الت ع��رب خم�س غرف 
تتوزع يف حمافظات غزة، مو�سحًا اأن كثافة الت�سالت 
الت��ي ت�ستقبله��ا غ��رف العمليات يف ال�ست��اء، نظرًا لعدة 

ظروف واأحداث خالل هذا الف�سل.
واأك��د الرائ��د الده�س��ان اأن عام��ل الزم��ن يلع��ب دورًا 
كب��ريًا ومهم��ًا يف عم��ل طواق��م الدف��اع امل��دين، ُمو�سي��ًا 
املواطن��ني ب�س��رورة تفق��د ال�سب��كات لكهربائية وعدم 
ت��رك الأجه��زة الكهربائي��ة خا�س��ة املداف��ئ مو�سولًة 
ر من ا�ستخدام  بالكهرب��اء خالل ف�سل ال�ستاء، كما ح��َذرّ

املواقد داخل الأماكن املغلقة.
ر م��ن ا�ستخ��دام ال�سم��وع لي��اًل يف ف�س��ل ال�ست��اء،  وح��َذرّ
مطالب��ًا املواطنني ب�سرورة اإحكام اإغالق النوافذ جيدًا 
اأو اأحك��م قفله��ا ب�سري��ط ل�س��ق ومراقب��ة الأطف��ال 

وجتنب خروجهم عند هبوب الرياح.
واأو�س��ى مدير عمليات الدفاع امل��دين املواطنني بتثبيت 
الأج�سام القابلة للتطاير من الرياح ال�سديدة كالألواح 
وغريه��ا  التلف��از  و�سب��كات  املي��اه  وخزان��ات  املعدني��ة 
عل��ى اأ�سطح املن��ازل، كما ح��ثرّ املواطنني عل��ى اللتزام 
بتعليم��ات الدفاع املدين وتنفيذ اإر�ساداتها وتوجيهاتها 

للحفاظ على اأرواحهم وممتلكاتهم.

الشرطة
بدوره��ا، تعم��ل ال�سرط��ة الفل�سطيني��ة خ��الل ف�س��ل 
ال�ست��اء �سمن خطة �ساملة تت�سمن ن�س��ر قواتها لتاأمني 

وحرا�سة الأماكن املت�سررة واملغمورة باملياه.

وت�ستنف��ر اإدارة �سرط��ة امل��رور كام��ل طواقمه��ا خالل 
ينت�س��ر  حي��ث  اجلوي��ة،  واملنخف�س��ات  ال�ست��اء  ف�س��ل 
اأفراده��ا عل��ى املفرتقات املحيط��ة بالأماك��ن املت�سررة 
وت�سهي��ل حركة ال�سري واإيجاد ط��رق بديلة عن الطرق 

املغلقة نتيجة الأمطار.
وتت�سم��ن خطة �سرطة امل��رور يف ف�سل ال�ستاء الفح�س 
ال�ستوي الذي ُتنفذه برفقه املهند�سني واجلهات املعنية 
لفح�س املركبات فني��ًا، كما تعمل ال�سرطة على حتديد 
مراك��ز لالإي��واء لإخ��الء املواطن��ني عليه��ا يف ح��الت 
ال�سي��ول الناجم��ة عن غ��رق املن��ازل وال�س��وارع نتيجة 

مياه الأمطار.
وتُراق��ب ال�سرط��ة الفل�سطيني��ة _ �سم��ن مهامه��ا يف 
خط��ة ال�ست��اء _ حرك��ة الأ�س��واق وال�سل��ع وارتف��اع 
حمط��ات  ومراقب��ة  التج��ار  احت��كار  ومن��ع  اأ�سعاره��ا، 
الوق��ود ومتابعة اأ�سعارها، بالإ�سافة لتاأمني امل�ساعدات 
الإغاثي��ة التي ُتقدمه��ا املوؤ�س�س��ات الأهلي��ة والدولية 

للمت�سررين نتيجة املنخف�سات اجلوية.

الشرطة البحرية
اأم��ا ال�سرطة البحري��ة فرتفع خالل ال�ست��اء من حالة 
ت خط��ة متكاملة وحددت مهامها  اجلهوزية، حيث اأعدرّ
يف ه��ذا املج��ال، �سمن اخلط��ة املركزي��ة للف�سل؛ حيث 
ُيلق��ى عل��ى عاتقه��ا مه��ام حماي��ة احل��دود البحري��ة 
ومراف��ق ال�سيد وال�سيادين عل��ى امتداد �ساحل القطاع 

�سماًل وجنوبًا.
ويف ه��ذا ال�سي��اق، اأك��د مدي��ر العملي��ات املركزي��ة يف 
ال�سرط��ة البحري��ة املق��دم �سهي��ل اأب��و �سم��رة اأن ل��دى 
اجلهاز ُخطة متكاملة مل�سان��دة الأجهزة الأمنية للعمل 

خالل ف�سل ال�ستاء واملنخف�سات اجلوية.
واأ�س��اف "اإن اخلط��ة املتكاملة الت��ي مت اإعدادها تاأخذ 
بالعتب��ار كاف��ة الظروف والأح��وال التي م��ن املتوقع 
اأن مت��ر به��ا احل��دود ال�ساحلي��ة لقط��اع غ��زة واملناطق 

الداخلية للقطاع، يف �س��وء حتذيرات الأر�ساد اجلوية 
ب�ستاء قار�س واأمطار غزيرة".

واأو�س��ح املق��دم اأب��و �سم��رة اأن طواقمهم عل��ى ا�ستعداد 
دائ��م للتعام��ل مع كافة الأح��داث، واأنها عل��ى جهوزية 
لتق��دمي الع��ون وامل�ساع��دة للمواطنني يف اأماك��ن عملها 
املخت�س��ة  الطواق��م  اأن  اإىل  م�س��ريًا  واخت�سا�سه��ا، 
بال�سرط��ة البحري��ة جُت��ري يف كل ع��ام وم��ع دخ��ول 
واملع��دات  لل��زوارق  كامل��ة  و�سيان��ة  فح�س��ًا  ال�ست��اء 
له��ا تقلب��ات الأج��واء والري��اح  واملق��رات؛ ل�سم��ان حتمرّ

واأمواج البحر.
وتاب��ع: "كما ُتويل ال�سرط��ة البحرية اهتمام��ًا خا�سًا 
بال�سيادي��ن ومعداته��م، الذين يقوم��ون مبهنتهم و�سط 
خماطر كبرية ل�سيم��ا يف ال�ستاء، وتقدم لهم اخلدمات 
وامل�ساع��دة يف ح��ال تعر�سه��م لأي ح��وادث م��ن غ��رق 
مراكبه��م اأو تعر�سه��ا لل�س��رر نتيجة الري��اح ال�سديدة 

والأمواج".

الداخلية: خطة متكاملة للعمل خالل "الشتاء"
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

احتل��ت بل��دة وادى حن��ني من قب��ل الحت��الل ال�سهيوين 
مرك��ز  م��ن  تبع��د  1948وكان��ت   ، ني�س��ان   17 بتاري��خ 
املحافظة 9 كم غرب الرملة ، ويبلغ متو�سط ارتفاعها عن 
�سطح البحر حوايل50 مرت ، حيث قامت عملية ع�سكرية 
�سد اأه��ايل تلك القرية بزعامة نح�سون ، وو�سل التدمري 
اإىل اأن اغلبي��ة البي��وت دمرت ةعلى الك��رث مت اغت�ساب 
بيت��ني من قبل ال�سهاينة. ويرج��ع �سبب نزوح اأهايل تلك 
البل��دة اإىل نتيجة لحتالل او ن��زوح �سكان بلدة جماورة 
،ومت تطهريه��ا عرقي��ا بالكام��ل ،واقيم��ت عل��ى انقا�سه��ا 
للم�ستوطن��ة  ال�س��ورة  “وه��ذه  ني�ست�سيون��ا  ،”م�ستعم��رة 

ولي�ست لقرية وادي حنني
احتالل قرية وادي حنني وتطهريها عرقيا

ي�سري املوؤرخ الإ�سرائيلي ِبني موري�س اإىل اأن �سكان القرية 
اء ال�ستيالء  ف��روا، يف 17 ني�سان/اأبري��ل 1948، من جررّ
على بل��دة جماورة. لكن، ومبا اأنه مل حت��دث اأية عمليات 
ع�سكري��ة �سهيوني��ة مهم��ة يف اجل��وار، يف ذل��ك الوق��ت، 
ف��اإن ا�س��م تل��ك البل��دة املج��اورة يبق��ى جمه��وًل. اأق��رب 
املخاط��ر عل��ى القري��ة كان يبع��د م�سافة م��ا اإىل ال�سرق، 
يف مم��ر القد�س، حيث كان ل��واء غفعاتي قد اأجنز عملية 
نح�سون، وحيث كانت جم��زرة دير يا�سني قد ارُتكبت منذ 
اأك��رث من اأ�سبوع. اأم��ا القرية املج��اورة الوحيدة الأُخرى 
الت��ي رمبا كان��ت اأُخليت م��ن �سكانها، يف ذل��ك الوقت، فهي 
�سرفن��د اخلراب الت��ي ُروي اأنها اأخليت م��ن �سكانها يف 20 
ني�سان/اأبريل، خوفًا من هجوم �سهيوين. ولئن كانت هذه 
التواري��خ �سحيح��ة، فم��ن اجلائ��ز اأن تك��ون قري��ة وادي 
حن��ني ا�سُتهدف��ت اأو ُه��ددت، كجارته��ا �سرفن��د اخلراب، 
يف �سي��اق حمل��ة ))التطهري(( الت��ي نفذته��ا الهاغاناه يف 
ني�سان/اأبريل واأوائل اأيار/مايو يف ال�سهل ال�ساحلي، اأو يف 

اأثناء تطويق يافا يف الن�سف الثاين من ني�سان/اأبريل.

القرية اليوم
ل امل�سجد اإىل كني���س لليهود يدعى غولت ي�سرائيل.  ُحورّ
وق��د �سل��م نح��و ع�س��رة من��ازل؛ منه��ا من��زل كان لل�سي��خ 
�سليم��ان الفاروقي ت�سكن��ه اأُ�سر يهودي��ة الآن. وهو منزل 
م��ن طبقت��ني، له مظه��ر مباين لل�سق��ق ال�سكني��ة وينق�سم 
ل  اإىل خم���س وح��دات ل��كل منها �سرف��ة اأمامية. كم��ا ُحورّ
ى  من��زل ابن حام��د، ذو العم��ارة الرائق��ة وال�سق��ف املزورّ
عل��ى �س��كل اجلمل��ون، اإىل م�ست�سف��ى لالأمرا���س العقلية. 
وي�ستعم��ل اجلي���س الإ�سرائيل��ي من��زل اأبو عم��ر اأفندي، 

الأ�سبه بالق�سر، لأغرا�س غري حمددة ويحظر ت�سويره. 
وي�ساَه��د يف املوق��ع جمموع��ات من �سجر اخل��روع وال�سرو 

والتوت. اأما الأرا�سي املحيطة، فيزرعها الإ�سرائيليون.
املغت�سبات ال�سهيونية على ارا�سي القرية

يف  ت�سيون��ا  ني���س  م�ستعم��رة  اأُن�سئ��ت   ،1883 �سن��ة  يف 
اجلان��ب الغرب��ي من الطري��ق ال�ساحلي املمت��د بني غزة 
��د بع���س اأبنيته��ا عل��ى اأرا�سي  وياف��ا. وم��ع تو�سعه��ا �ُسيرّ
القري��ة. كم��ا ُدجم��ت م�ستعم��رة كف��ار اأه��ارون، الت��ي 
اأُن�سئت يف �سنة 1948 على اأرا�سي القرية، يف م�ستعمرة 

ني�ست�سيونا.

قرية وادي حنين 
المهجرة قضاء الرملة

رام اهلل - خا�س الراأي – مرا�سلنا:
م��ا اأن دخل امل��زارع اأحمد �ساه��ني اأر�سه يف 
واد عب��د الرحم��ن �سم��ال �سلفي��ت، وخل��ف 
اجل��دار ليقطف ثم��ار زيتونه بع��د عام من 
الغي��اب ب�سب��ب املن��ع، حت��ى تفاج��اأ بقي��ام 
امل�ستوطنني بتجريف ج��زء اأر�سه ليقوموا 
ببن��اء مق��ربة، وفت��ح ط��رق لإقام��ة بن��ى 
حتتي��ة لث��اين اأك��رب م�ستوطن��ة يف ال�سفة 
اإخط��اره  يت��م  اأن  دون  "اريئي��ل"،  وه��ي 

مب�سادرة اأر�سه.
ويق��ول �ساه��ني خ��الل حدي��ث خا���س م��ع 
اجلدار  خلف  الدومن��ات  "اآلف  "ال��راأي": 
يت��م جتريفها وزحف م�ستوطن��ة "اريئيل" 
تتب��ع يل،  40 دومن  اليه��ا، ومنه��ا قراب��ة 
منه��ا اأرا�سي رعوية ومنه��ا اأرا�سي مزروعة 
باأ�سج��ار الزيت��ون، كم��ا ان��ه توج��د اأرق��ام 
على م��ا تبقى م��ن اأرا�س��ي وحق��ول زيتون، 
قد تكون و�سعت م��ن قبل م�ساحني للتمهيد 

لتجريفها".
ويف اأرا�س��ي بل��دة الزاوي��ة م��ا ب��ني �سلفيت 
قلقيلية تقوم جراف��ات الحتالل بالتو�سع 
والتجريف على ح�ساب اأرا�سي رعوية تتبع 
عائل��ة ابو نبع��ة، واأم���س �س��ادر الحتالل 
لتو�سع��ة  �سال��ح  النب��ي  قري��ة  اأرا�س��ي 

م�ستوطنة "حلمي�س" �سمال رام اهلل.
وع��ن التجريف والزحف يقول حممود اأبو 
نبع��ة: "�سرك��ة تدع��ى "اأحرا���س القناة" 
زعم��ت اأنه��ا ا�س��رتت الأر���س خا�ستن��ا م��ع 
انن��ا ن�سم��ع فيه��ا لأول م��رة، حي��ث تزحف 
الأرا�س��ي  عل��ى  القن��اة"  م�ستوطن��ة" 
الزراعية والرعوي��ة دون ح�سيب او رقيب 
ل  اأنن��ا  وحت��ى  جمي��ب،  ل  اعرت�سن��ا  وان 
نع��رف م��ا يج��ري يف ار�سنا خل��ف اجلدار، 
فالحت��الل مين��ع اأ�سح��اب الأرا�س��ي كافة 
م��ن دخولها اإل مرت��ني يف ال�سنة، من خالل 
تن�سي��ق وت�ساري��ح، حلراثته��ا وقطف ثمار 

الزيتون، واأحيانا ل مينح الت�ساريح بحجج 
امني��ة، واحيان��ا مينحها لف��رد واحد فقط 

من العائلة".
وقب��ل اأي��ام اأعلن��ت حكوم��ة الحتالل عن 
خمطط��ات لبن��اء اأكرث م��ن 12 الف وحدة 
ا�ستيطانية يف م�ستوطنات ال�سفة، من بينها 
مئ��ات الوح��دات يف م�ستوطن��ة "اريئي��ل"، 
حي��ث ي��رى غالبية �س��كان ال�سف��ة من على 
قمم اجلبال كيف تقوم جرافات الحتالل 
كل ي��وم بالتجريف والتو�س��ع ال�ستيطاين 
والزح��ف باجتاه الأرا�س��ي بحماية جي�س 

الحتالل.
مل��ف  م�سئ��ول  دغل���س  غ�س��ان  ويوؤك��د   
ال�ستيط��ان يف �سم��ال ال�سف��ة الغربية، ان 
تتوق��ف  ل  ال�ستيط��اين  البن��اء  عملي��ات 
التجري��ف  وان  ال�سف��ة،  م�ستوطن��ات  يف 
امل�ستوطن��ات  ح��دود  خ��ارج  والزح��ف 
اأك��رث  يف  املج��ردة  بالع��ني  ي�ساه��د  ب��ات 

امل�ستوطنات.
ويرى الباحث واخلبري يف �سوؤون ال�ستيطان 
د. خال��د مع��ايل اأن عملي��ة الزح��ف خارج 
امل�ستوطن��ات بعي��دا ع��ن و�سائ��ل الإع��الم 
تعت��رب اأخطر م��ن الإعالن ع��ن م�ستوطنات 
الرئي���س  اإدارة  طلب��ت  كم��ا  جدي��دة، 

الأمريكي "ترمب" من حكومة الحتالل.
والزح��ف  "التجري��ف  واأ�س��اف: 
ال�ستيطاين، ي�ستنزف م��ا تبقى من اأرا�سي 
يف ال�سف��ة الغربي��ة، وه��و ل يث��ري املجتمع 
ال��دويل، ول يلف��ت نظ��ر و�سائ��ل الإع��الم، 
ويت��م على نار هادئ��ة، حيث تتذرع حكومة 
"نتنياه��و" بان ما يجري جمرد منو عادي 
ال��ذي  الوق��ت  للم�ستوطن��ات، يف  وطبيع��ي 
تكون فيه تتو�سع ب�س��كل اكرب وخطري جدا 
مقارن��ة يف ح��ال الإع��الن ع��ن م�ستوطنات 
جدي��دة تث��ري غ�س��ب الإدارة الأمريكي��ة 

واملجتمع الدويل".

غزة- الراأي
اأكد وزي��ر الثقافة الفل�سطين��ي الدكتور 
ايه��اب ب�سي�سو، على اأهمي��ة دور الثقافة 
بكافة مكوناتها يف دعم واإ�سناد امل�ساحلة 
الوطني��ة الفل�سطيني��ة خ��الل املرحل��ة 
القادم��ة، مبين��ًا اأنها تلع��ب دورًا بارزًا يف 

ت�سكيل الهوية الوطنية الفل�سطينية.
ج��اء ذلك، خ��الل  ندوة �سعري��ة بعنوان 
نظمها  وح��ق"،  ووعد  برٌق  مرمى  "عل��ى 
امللتق��ى الأدب��ي "ح��رف وقم��ر" التاب��ع 
لوزارة الثقافة، يف الذكرى املئوية لوعد 
بلف��ور امل�س��وؤوم، يف مرك��ز ر�س��اد ال�س��وا 
ال�سع��راء  م��ن  الثق��ايف، بح�س��ور لفي��ف 

والأدباء واملثقفني.
وق��ال ب�سي�س��و خالل كلم��ة ل��ه: "علينا 
اأن ندرك مدى ق��وة الثقافة يف ال�سيا�سة 
القادم��ة،  املرحل��ة  خ��الل  واأهميته��ا 
الإع��الم"،  و�سائ��ل  يف  وانعكا�ساته��ا 
الآم��ن  املم��ر  ه��ي  "الثقاف��ة  م�سيف��ًا: 
للوح��دة الوطني��ة"، داعي��ًا اإىل تعزي��ز 
اجله��ود يف خمتل��ف املج��الت ل�ستعادة 

الوحدة الوطنية.
وتاب��ع: "علين��ا اأن نتذك��ر ق��وة الثقافة 
يف دع��م م�س��رية الن�سال يف ف��رتة ما قبل 
وع��د بلف��ور، واخلط��ر ال�سهي��وين عل��ى 

الع�سري��ن،  الق��رن  يف  فل�سط��ني،  اأر���س 
واأواخ��ر الق��رن التا�س��ع ع�س��ر"، مكماًل: 
"بلف��ور لي���س جم��رد تاري��خ ينتمي اإىل 

املا�س��ي، لأن تداعيات��ه مازال��ت قائم��ة 
اإىل احلا�سر، كما هي النكبة".

واأو�س��ح اأن ظه��ور املطبوع��ات املختلفة، 

وال�سع��ر والرواي��ة وامل�س��رح واملو�سيق��ى 
وال�سينما، ميثل امتدادًا للحالة الوطنية 
الت��ي تنا�س��ل با�س��م ال�سع��ب، م��ن اأج��ل 

حرية فل�سطني وا�ستقاللها.
ولف��ت اإىل اأن ه��ذا الي��وم ميث��ل منا�سبة 
كل  عل��ى  والف��رح  لالأم��ل  اإ�سافي��ة 
الأ�سع��دة،  خمتل��ف  وعل��ى  امل�ستوي��ات، 
ال�سب��اب  اإبداع��ات  اأن  اإىل  م�س��ريًا 
م�سرق��ًا  م�ستقب��اًل  حتم��ل  الفل�سطين��ي 

للوطن.
ن وزير الثقافة جهود كافة امللتقيات  وثمرّ
الأدبي��ة الت��ي ت�ساه��م يف ت�سكي��ل حالة 
اإبداعية مميزة، موجه��ًا �سكره للقائمني 
على امللتقيات الأدبية يف القد�س املحتلة 
يف ظ��ل م��ا يتعر�س��وا ل��ه من اعت��داءات 

وت�سييق وترهيب.
وتخل��ل الن��دوة ال�سعرية اإلق��اء ق�سائد 
�سعرية لل�سعراء: حممد العك�سية، حازم 
البحي�سي، �سمية وادي، اآلء القطراوي، 
وحمم��د ال�ساع��ر، ترك��زت ح��ول وع��د 
حلق��ت  الت��ي  واملاأ�س��اة  امل�س��وؤوم  بلف��ور 

بال�سعب الفل�سطيني ب�سببه.
كم��ا مت خ��الل اللق��اء تك��رمي ال�ساعرة 
اآلء القط��راوي عل��ى م�ساركته��ا ومتثيل 
وو�سوله��ا  رف��ة  م�سرّ ب�س��ورة  فل�سط��ني 
"اأم��ري  برنام��ج  يف  النهائي��ة  للمراح��ل 
ال�سعراء"، ال��ذي اأُقيم يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

بعيدا عن وسائل اإلعالم

الزحف االستيطاني .. خطٌر يبتلع ما تبقى من أراضي الضفة

"بسيسو" يؤكد على أهمية الثقافة في دعم المصالحة الفلسطينية
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غزة- الراأي - اآلء النمر
الوطني��ة :"الكب��ري و�س��ل"، جوال: 
باأهلها"، هكذا انطلقت  "غزة كب��رية 
الإعالنات الت�سويقية بني ال�سركتني 
"ج��وال والوطني��ة" ت��رد كل منهما 
ذات  يف  املتناف�س��ة  نظريته��ا  عل��ى 
املج��ال، لك�س��ب اأك��رب ق��در ممكن من 
العم��الء والزبائن، الذي ل طاملا كان 
حبي�س��ًا خلدم��ات �سركة ج��وال على 

مدار ثمانية ع�سر عامًا.
طراف��ة املواط��ن الفل�سطيني ظهرت 
يف الوق��ت ال��ذي اأعلن��ت في��ه �سركة 
ات�سالته��ا  خلدم��ات  الوطني��ة 
ج��وال  �سرك��ة  وظه��رت  اخلليوي��ة، 
بباقة اإعالناتها اجلديدة، بالتزامن 

بدء اأعمال الأوىل ب�سكل ر�سمي.
اأح��د ال�سب��اب الغزي ا�ستغ��ل احلالة 
التناف�سية ب��ني ال�سركتني واأعلن عن 
نف�س��ه بطريقة جديدة ع��رب مواقع 
ع��ن  تكل��م  الجتماع��ي،  التوا�س��ل 
مهارته وحزم��ة اخلربات التطوعية 
م��ن  تخرج��ه  بع��د  خا�سه��ا  الت��ي 
اجلامع��ة الإ�سالمية بتخ�س�س اإدارة 

اأعمال.

متك��ن ال�ساب اأ�سام��ة �سمعان 23عامًا 
م��ن جم��ال الت�سوي��ق، دفع��ه لعر���س 
عن��وان  حت��ت  فيدي��و  يف  خدمات��ه 
عل��ى  للح�س��ول  اأخ�س��ر"  "اأحم��ر، 
وظيفة بناء على خرباته وخدماته 
يف جم��ال الت�سويق والإدارة، مو�سًحا 
املناف�س��ة  ل�ستغ��الل  دفع��ه  م��ا  اأن 
ب��ني ال�سركت��ني هو متكن��ه من جمال 

الت�سويق.
واأكد �سمعان، اأنه بعد ن�سر "الفيديو" 
توا�سل��ت معه ال�سركتني واأجرت معه 
مقابالت ع��دة، م�س��رًيا اإىل اأنه حتى 
اللحظة مل يح�سل على وظيفة رغم 
الوع��ود التي تلقها، متمني��ًا اأن تكون 
هذه فر�س��ة جيدة ليحظ��ى بفر�سة 

عمل يف اإحدى ال�سركات املتناف�سة.

"تغيير الوجوه رحمة"
مل يج��د املواط��ن طيلة ه��ذه الفرتة 
بدي��ال ينتق��ل اإلي��ه حت��ى م��ن ب��اب 
الوج��وه رحم��ة"  "فتغي��ري  التغي��ري، 
كما يقول��ون، اإىل اأن جاءت الوطنية 
بعد طول انتظار، فوجد فيها �سالته، 

البع�س قال" "اأريد التغيري" والبع�س 
الآخر قال: "اأريد النتقام".

املواط��ن ه��و راأ���س ماله��م احلقيق��ي، 
له��ذا يتناف�س��ون عل��ى ار�سائ��ه ب��كل 
اإىل  الو�س��ول  ت�سه��ل  الت��ي  ال�سب��ل 
"جيب��ه" اأوًل واأخ��ريًا، فه��و الآن يف 
�سعادة غامرة وهو يرى اجلميع يعلي 
من قيمته، ي�سعوه على �سلم الهتمام 
ف��رتة  يف  الأق��ل  عل��ى  والح��رتام 

الت�سويق هذه والتمكني يف امليدان.
م��ن  ي�ستفي��د  ل  الأج��واء،  ه��ذه  يف 
ال�سرك��ة  �س��وى  ه��ذا،  امل��ال  �س��راع 
القائم��ة عل��ى الإع��الن والت�سوي��ق، 
فق��د حافظ��ت عل��ى دعاي��ة متوازنة 
جي��ب  عل��ى  املتناف�ست��ني  لل�سركت��ني 
دعاي��ة  ت��رى  ت��كاد  ف��ال  املواط��ن، 
يالزمه��ا  اأو  ويجاوره��ا  واإل  وطني��ة 

دعاية جلوال
و�سائل التوا�سل الجتماعي ومواقع 
الأخب��ار اللكرتوني��ة، ه��ي الأخرى 
كانت واجه��ة للدعاية والإعالن، كل 
منها ينام على "اجلنب اللي بريحه"، 
كل��ه يعمل مبا  ير�س��ي "املمول"، على 
قاعدة "طعمي التم ت�ستحي العني".

و�سم��ن ح��الت الظهور الت��ي �ستغلها 
املواطنون لك�سب ما ميكن اأن تخرجه 
وعط��اءات  هداي��ا  م��ن  ال�سرك��ة 
لزبائنه��ا الأوفي��اء، فق��د اأطلق عدة 
مواطن��ني عل��ى مواليده��م اجلدي��د 

اأ�سماء م�سابهة ل�سركة "الوطنية".
املواطن��ني  اأول  كان  زع��رب  عط��ا 
الذي ب��ادر بت�سمية طفلت��ه املولودة 
ب��� "وطني��ة" م��ن �س��كان مدين��ة رفح 
جنوب قط��اع غزة، م�س��اركًا احتفال 
ال�سرك��ة اجلدي��دة بانطالقته��ا، م��ا 
م��ن  كادرًا  برتتي��ب  ال�سرك��ة  دف��ع 
عامل��ي ال�سرك��ة وزي��ارة املواط��ن يف 

امل�ست�سفى وحمل مولوده اجلديد.
احلم��راء  ال��ورود  م��ن  باق��ات 
الل��ون  ب��ذات  املغلف��ة  وال�سكولت��ة 
ال��ذي تنتم��ي اإىل �سرك��ة الوطنية، 
ا�ستقبل املواطن وفد ال�سركة املبتهج 

مبولودته اجلديدة.
احل��د،  ه��ذا  اإىل  يتوق��ف  مل  الأم��ر 
ب��ل امت��د للمناف�س��ة ب��ني املواطن��ني 
اأنف�سه��م، فق��د اأطل��ق مواطن��ًا اآخ��ر 
عل��ى طفله املولود اجلدي��د يف �سمال 
القطاع ا�سم "ج��وال" من باب الوفاء 

وك�سب��ًا لعطاءات ال�سرك��ة وخرياتها 
من جانب اآخر.

و ح�سب م�سادر، فقد توفر "الوطنية 
موباي��ل" م��ا يزي��د ع��ن األ��ف فر�سة 
عم��ل مع ب��دء عملها ر�سمي��ا يف قطاع 
غ��زة، من �سمنه��م ما توف��ره من فتح 
وال��وكالء،  امل�سوق��ني  لعم��ل  اآف��اق 
مب��ا يعن��ي دوران عجل��ة اقت�سادي��ة 

مباليني الدولرات �سنويا.
ع��دد هائل م��ن املواطن��ني �ساركوا يف 
افتتاح �سركة الوطنية، وعرو�س من 
كال ال�سركتني وتخفي�س��ات يف اأ�سعار 
املكامل��ات مل يجده��ا اأه��ل غ��زة من��ذ 

�سنوات.
الإعالني��ة،  احلم��الت  ا�ست��داد  م��ع 
خال�سة تلك التناف�سات فاإن املواطن 
ميل��ك عق��ال وازن��ًا ميي��ز م��ن خالل��ه 
املقدم��ة،  واخلدم��ات  الربام��ج  ب��ني 
ف��ال ميك��ن اأن يق��ع �سحي��ة العبارات 
م��ن  ال�ستف��ادة  دون  واحلم��الت 
خريه��ا وت��رك �سره��ا، فم��ع ات�س��اع 
رفع��ة التناف�س اأ�سب��ح جمال لتنف�س 
عل��ى  لل�سغ��ط  كو�سيل��ة  املواط��ن، 

اجلهات املحتكرة للخدمات.

64 حالة وفاة
حتقيق��ات  مفت���س  ح��رب  فه��د  املق��دم  ويق��ول 
احل��وادث يف حدي��ث لل��راأي:" اإن دائ��رة امل��رور 
�سجل��ت من��ذ بداي��ة الع��ام احل��ايل م��ا يق��ارب 
64 حال��ة وف��اة، م��ن بينه��ا 42 طف��اًل ب�سب��ب 
ح��وادث الدراجات النارية وح��وادث ال�سيارات 
يف ال�س��وارع الداخلي��ة والفرعي��ة وبالقرب من 

منازل املواطنني ".
ووف��ق م��ا ذكره حرب ف��اإن �سرطة امل��رور تعاين 
م��ن نق�س يف الكوادر ال�سرطية واأجهزة الرادار، 
حيث يوجد لدى املرور جهاز رادار واحد ويدوي 
وه��و جهاز غري متطور ول يعطي اجلهد املطلوب، 
ويتنق��ل م��ن حمافظ��ة اإىل حمافظ��ة ملراقب��ة 

ال�سائقني املتهورين.
ا�ستج��واب  يت��م  �س��ري  ح��ادث  وق��وع  ح��ال  ويف 
ال�سائ��ق املخال��ف واتهام��ه واإحالت��ه للمحكمة 
و�سحب رخ�سة القي��ادة منه كي يكون ذلك رادع 
له، ونتيجة لعدم التزامه بالأنظمة والإ�سارات 

املرورية.
وبخ�سو���س احل��ق الع��ام واحلق اخلا���س يف اأي 
ح��ادث مروري، ي�سيف ح��رب:" هناك فرق بني 
احلق العام واخلا�س، فاحلق اخلا�س يحق لذوي 

املتوف��ى اأو امل�ساب التنازل والت�سامح مع ال�سائق، 
ولك��ن احلق الع��ام ل ميك��ن التهاون في��ه اأبدا"، 
مو�سح��ا اأن��ه ل يتم الفراج ع��ن ال�سائق ال عن 
طري��ق املحكمة وبعد امل�ساحلة مع اأهل املت�سرر، 
واأن هناك اإج��راءات قانونية يتم اتخاذها �سد 
ال�سائق خا�سة اإذا كان ل يحمل رخ�سة قيادة.

ويت�سب��ب اغالق املعابر واحل�س��ار املفرو�س على 
قط��اع غ��زة يف من��ع اإدخ��ال الأجه��زة الالزم��ة 
ل�سرطة امل��رور، وهو ما يت�سبب يف زيادة حوادث 
الط��رق، يف ح��ني اأن��ه ل توج��د خط��ة مرورية 
واملوا�س��الت  النق��ل  وزارة  قب��ل  م��ن  مدرو�س��ة 
وجمي��ع ال��وزارات الأخرى، مث��ل وزارة الأ�سغال 
ووزارة احلكم املحلي وبلدية غزة من اأجل احلد 
م��ن تل��ك احلوادث الت��ي تهدر حي��اة العديد من 

املواطنني الأبرياء.
ويطال��ب ح��رب ب�س��رورة توف��ري اأجه��زة رادار، 
واإيجاد اآلية معينة لتوفري هذه الأجهزة وتوفري 
ك��وادر �سرطي��ة، ومراقب��ة ال�سائق��ني املتهورين 
ال�س��وارع  الذي��ن ل ميلك��ون رخ�س��ة قي��ادة يف 
الفرعي��ة، موؤك��دا اأن��ه ل يوجد �سن��دوق تاأمني 
فل�سطين��ي يكف��ل ح��ق املت�سرري��ن م��ن ح��وادث 
ال�سري، مطالبا يف ال�سي��اق ذاته ب�سرورة تطبيق 

القانون ب�سكل حازم.

حمالت توعوية 
م��ن جهت��ه يق��ول الناط��ق با�س��م وزارة النق��ل 
دور  اإن  يا�س��ني:"  حمم��ود  بغ��زة،  واملوا�س��الت 
ال��وزارة يق��وم على و�سع القوان��ني والإجراءات 
للحد من هذه احلوادث، وتقييد حركة املركبات 
وو�س��ع خمالف��ات لل�سائقني املخالف��ني بالتعاون 
م��ع �سرط��ة امل��رور"، مو�سح��ا اأن ال��وزارة تق��وم 
بحم��الت توعوي��ة للمواطن��ني وال�سائقني للحد 
من احلوادث واإ�سدار تعليمات م�سددة لل�سائقني 
ط��وال الع��ام، اإىل جان��ب حم��الت توعوي��ة يف 

اجلامعات واملدار�س وريا�س الأطفال.
ويوؤك��د يا�سني يف حديث لل��راأي، اأن وزارته ت�سع 
م��ع بداية العام خطة م�ستقبلية تت�سمن خطط 
وبرامج لل�سائقني لتفادي حوادث الطرق، م�سريا 
اإىل زي��ادة حوادث الطرق خا�سة املركبات التي 

تبيع املياه املفلرتة.
ووف��ق ما ذكره فاإن الرادار عامل رادع لل�سائقني، 
حي��ث مت و�سع رادار يف �س��ارع البحر بالقرب من 
كري��زي ووت��ر، واأي�س��ا مت و�س��ع رادار يف �س��ارع 
�سالح الدي��ن ملراقبة حركة املركبات ومالحقة 

املخالفني.
ف��اإن  رادار  بوج��ود  ال�سائ��ق  معرف��ة  ويف ح��ال 

هذا مينعه م��ن ال�سرعة، لأن��ه يف حال ال�سرعة 
الزائ��دة ت�سل��ه ر�سالة على اجل��وال اخلا�س به 
بوج��ود خمالف��ة �سده، وه��ذا لي�س في��ه تهاون 
باعتب��اره يحد من ظاهرة حوادث الطرق بغزة، 

على حد قول يا�سني.
وتكرث احل��وادث يف الأماكن املزدحمة واملناطق 
املاأهول��ة بال�سكان، وتكاد تق��رتب ن�سبة حوادث 
الط��رق ه��ذا الع��ام م��ن الع��ام املا�س��ي، حيث ان 
ح��وادث الدراج��ات الناري��ة اأق��ل م��ن ح��وادث 
ال�سي��ارات، يف ح��ني اأن ال�سرط��ة تتاب��ع الأم��ر 

ب�سكل حثيث.
ويتف��ق يا�سني م��ع املق��دم ح��رب يف اأن ال�سرعة 
الزائ��دة لل�سائقني تعترب �سبب��ا رئي�سيا يف وقوع 
احل��وادث وبالت��ايل وق��وع مت�سرري��ن و�سحايا، 
حي��ث يت��م �سح��ب الرخ�سة م��ن ال�سائ��ق، ويتم 
النق��ل  ووزارة  امل��رور  �سرط��ة  ب��ني  التن�سي��ق 

واملوا�سالت ملحا�سبة املخالفني.
وين��وه يف حديث��ه اإىل اأنه يف احل��ق العام ين�س 
القان��ون على اأن ال�سائق الذي يوؤدي حلادث �سري 
يطب��ق عليه اإجراءات قانوني��ة ليتعلم در�سا من 
خط��اأه، واأن كل �سخ�س ي�سامح فاإن هذا لن يكون 
رادع لل�سائق��ني املخالفني وبالت��ايل تكرار الأمر 

مرة اأخرى.

"الدرة مّرة ولو كانت حلق جرة" 
طرافة المنافسة بين الوطنية وجوال

64 حالة منذ بداية العام

حوادث الطرق بغزة: أرواح تحصد ودماء تهدر 
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

 يوما بعد يوم، تزداد حوادث الطرق بغزة لتح�سد 
معه��ا اأرواح الع�سرات من املواطن��ني الذين يفقدون 
حياتهم نتيجة ا�ستهتار العديد من ال�سائقني الذين 
ل ياأبه��ون باأرواح الكثري م��ن ال�سحايا من الأطفال 
والن�س��اء التي خطفها امل��وت يف حلظات قليلة. ويف 

اآخر حادث �سري مروع، تويف ال�ساب حممد م�سطفى 
اأبو ج��زر 28 عاما من �سكان خانيون�س جنوب غزة 
ج��راء ح��ادث م��روري وت�س��ادم دراجت��ني ناريتني 
على �س��ارع �سالح الدين، فيما ت��ويف الطفل مي�سرة 
الدرد�س��اوي 7 �سن��وات جراء تعر�س��ه للده�س من 

قبل �سيارة يف حي ال�سجاعية �سرق مدينة غزة .

واأرجع��ت �سرطة املرور تزايد ح��وادث الطرق اإىل 
ال�سرع��ة الزائ��دة لدى الكثري م��ن ال�سائقني وعدم 
حي��ازة البع���س منه��م لرخ�س��ة قي��ادة، يف وق��ت 
يعم��ل العديد م��ن ال�سائقني يف ال�س��وارع الداخلية 
والفرعية تهربا من ال�سرطة ب�سبب عدم حيازتهم 

رخ�سة.
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غزة- الراأي
بهم��ة ون�س��اط، يتن��اوب ال�ساب��ان مهن��د 
عرب��ة  تعبئ��ة  عل��ى  عم��ران،  وح�س��ني 
م��ن  ا�سرتوه��ا  الزيت��ون" الت��ي  "جف��ت 
مع�س��رة ع��ودة احلديث��ة، قب��ل اأيام، يف 
ع�س��رات الأكيا���س؛ ا�ستع��داًدا لعر�سه��ا 
للبي��ع، خا�سة مع اإقب��ال املواطنني عليه 

يف هذا املو�سم.
جمموع��ة  رفق��ة  ال�ساب��ان  وينهم��ك 
م��ن العم��ال يف تعبئ��ة مئ��ات الأكيا���س 
لقم��ة  ينتزع��ون  علرّه��م  "اجلف��ت"،  م��ن 
ظ��ل  يف  وعائالته��م،  لأ�سره��م  العي���س 
اأو�س��اع ي�سفونه��ا بال�سعبة ه��ذه الأيام، 
م��ع تده��ور الو�س��ع القت�س��ادي ب�سب��ب 
تداعيات احل�سار والإجراءات العقابية 

على قطاع غزة.
وبع��د 11 عاًم��ا م��ن احل�س��ار، ارتفع��ت 
ن�سب��ة البطالة يف غ��زة اإىل %47، فيما 
يعتم��د %80 م��ن �س��كان القط��اع عل��ى 

احل��د  لتاأم��ني  اخلارجي��ة؛  امل�ساع��دات 
الأدنى م��ن متطلب��ات املعي�س��ة اليومية، 

وفق تقديرات ر�سمية.
اأو  الزيت��ون"  "تف��ل  اأو  "اجلف��ت" 
بع��د  الزيت��ون  بقاي��ا  ه��و  "الفيت��ورة"، 
ا�ستخراج الزيت من��ه؛ عرب ف�سل الزيت 
بع��د الع�س��ر ع��ن الن��واة والل��ب ب�س��كل 

كامل.

مصدر رزق
م�س��در  الزيت��ون،  جن��ي  مو�س��م  وميث��ل 
رزق للمئ��ات م��ن العائالت الغزي��ة، التي 
اأنهكه��ا احل�س��ار؛ حي��ث ي�ستغل��ه البع�س 
يف نقل الزيتون للمعا�سر عرب دراجاتهم 
الناري��ة اأو العربات الت��ي يجرها حمار، 
يف  اجلف��ت  مو�س��م  ي�ستغ��ل  م��ن  ومنه��م 

تعبئته باأكيا�س ا�ستعدادًا لبيعه.
مهن��د، ال��ذي يعيل ثالث��ة اأبن��اء، اأو�سح 
خالل حديثه ملرا�سل "املركز الفل�سطيني 

ل على رزقه من بيع  لالإعالم" اأن��ه يتح�سرّ
الريفية  املناط��ق  الزيت��ون" يف  "جف��ت 
مبحافظة خانيون���س جنوب قطاع غزة، 
م�ستغ��ال اعتم��اد الأه��ايل علي��ه ب�س��كل 
كبري يف التدفئة واإ�سعال اأفران الطابون 

التي ي�ستهرون بها.

استخدامات متعددة
ا�ستخدام��ات اجلف��ت -ح�س��ب  وتتع��دد 
عم��ران-، فع��ادة م��ا ي�ستعم��ل يف املواقد 
بدل احلطب، كما ي�ستخدم يف اإيقاد فرن 
الطني ال�سه��ري ب�"الطابون"، وي�ستخدمه 
البع�س يف �سناع��ة ال�سابون، اإىل جانب 
الدواج��ن  مزارع��ي  ل��دى  ا�ستخدام��ه 
ب�"الدخ��ون"  يع��رف  م��ا  يف  باإ�سعال��ه 

لتدفئة املزرعة.
ويقب��ل الكث��ري م��ن الغزي��ني عل��ى �سراء 
ال�ست��اء؛  ف�س��ل  يف  الزيت��ون  جف��ت 
ل�ستخدامه يف التدفئة وجل�سات ال�سمر 

ف ويع��درّ على  اخلا�س��ة به��م، حي��ث يجفَّ
�س��كل كت��ل دائري��ة لت�سهي��ل و�سع��ه يف 

املوقد اأو الكانون.
وعن اأ�سع��ار الكي�س الواح��د من اجلفت؛ 
يو�سح ح�سني الذي بداأ بتجهيز دراجته 
الناري��ة ذات العجالت الثالث )التكتك( 
لأح��د  الأكيا���س  م��ن  ع��دد  لإي�س��ال 
املواطن��ني، اأن��ه يبيع��ه بثالث��ة �س��واكل 

)الدولر يعادل 3.49 �سواكل(.

إقبال كبير
ال�سن��وات  يف  اأنه��م  اإىل  ح�س��ني  ويلف��ت 
ال�سابق��ة كان��وا يتح�سل��ون عل��ى اجلفت 
باملجان م��ن معا�سر الزيت؛ م�ستدركًا اأنه 
وبع��د اإقبال النا�س علي��ه اأ�سبح اأ�سحاب 
املعا�س��ر يبيعونه، وت�س��ل تكلفة الكي�س 

الواحد اإىل حواىل 2 �سيكل.
وي�سيف بع��د اأن ا�ستقل دراجته النارية 
اأن �س��راء العرب��ة الواح��دة م��ن اجلفت 

 1200 اإىل  ت�س��ل  واملج��رور(  )اجل��ار 
�سي��كل، مو�سحًا اأن ه��ذه املهنة ل ت�ساوي 
�سي��ق  ولك��ن  يتلقون��ه،  ال��ذي  التع��ب 
الأو�ساع ه��و الذي يجربه��م على العمل 
به��ا. ويعمل مهن��د ورفيقه ح�سني يف هذا 
املج��ال من��ذ 8 �سن��وات؛ اإذ يعمل��ون على 
جتهي��ز الأكيا���س رفقة عدد م��ن العمال 
الذي��ن يتقا�سون 30 �سي��كال على تعبئة 

كل 100 كي�س جفت.
ا�ستخ��دام  اإىل  املواطن��ون  ويلج��اأ 
اجلف��ت وقودا؛ نظ��رًا لأنه يوف��ر عليهم 
تكالي��ف مالي��ة كب��رية ب�سب��ب انخفا�س 
ثمن��ه مقارن��ة باأ�سع��ار الوق��ود املعروفة 
م��ن  اأو�س��ع  نط��اق  عل��ى  وامل�ستخدم��ة 
اجلفت. ويتميز جف��ت الزيتون ب�سرعة 
ا�ستعال��ه مقارن��ة باحلط��ب، كم��ا يعطي 
ح��رارة اأك��رث؛ اإذ اإن كل كيل��و من اجلفت 
يع��ادل ثالث��ة كيلوغرامات م��ن احلطب 

الطبيعي.

بالصور الجفت.. بوابة رزق من مخلفات الزيتون بغزة

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
ت�سعر املواطن��ة اأم وائل جودة بالقلق 
واخل��وف ال�سديدي��ن نتيج��ة اقرتاب 
ال��ذي  الأم��ر  ال�ست��اء،  دخ��ول ف�س��ل 
يف  الأوعي��ة  لو�س��ع  تتاأه��ب  يجعله��ا 
كل زاوي��ة م��ن زوايا املن��زل املكون من 
ثالثة غرف من ال�سب�ست، يف حني اأن 
مي��اه الأمط��ار يف كل مرة تخرتق تلك 
الألواح املك�س��ورة وتن�ساب من جوانب 
احليط��ان اإىل داخل املنزل لت�سل اإىل 
فرا���س الأطف��ال والأغطية واملالب�س 

حتى تغرقها.
وخ��الل الع��دوان الأخ��ري عل��ى قطاع 
ق�سف��ت   ،2014 ع��ام  �سي��ف  غ��زة 
الإ�سرائيلي��ة  احلربي��ة  الطائ��رات 
يف  كل��ي  ب�س��كل  املن��ازل  م��ن  العدي��د 
وائ��ل  اأم  من��زل  اأن  اإل  رف��ح،  مدين��ة 
تعر�س للق�سف اجلزئي يف وقت كانت 
حي��اة العائل��ة اجم��ع مه��ددة باملوت، 
وبالرغم م��ن حماولت زوجها اللجوء 
لوكال��ة الغ��وث " الأون��روا" م��ن اأجل 
م�ساعدت��ه يف ا�ستكم��ال بن��اء منزله، 
الوع��ودات  �س��وى  يتلق��ى  مل  اأن��ه  اإل 

فقط.
وتق��ول اأم وائ��ل يف حدي��ث لل��راأي:" 
كلما اق��رتب ف�سل ال�ستاء، اأ�سعر وكاأن 
كل الهم��وم وقع��ت على كاهل��ي، حيث 
ا�سط��ر لال�ستيق��اظ يف �ساع��ات الليل 

املتاأخرة من اأج��ل تفقد اأركان املنزل، 
ف��كل زاوية في��ه جتدين اأ�س��ع اأوعية 
م��ن اأج��ل ت��اليف �سق��وط املي��اه عل��ى 

الأر�س وو�سولها للفرا�س واملالب�س".
وبالرغ��م من حماولتها تاليف �سقوط 
املي��اه وو�سوله��ا لأطفاله��ا النائم��ني، 
اإل اأن �س��دة �سق��وط املطر بغ��زارة يف 
كل ع��ام ينغ���س لي��ل عائل��ة اأم وائ��ل 
يف كل يوم مي��ر، حيث األواح ال�سب�ست 
ال�سواري��خ  تطاي��ر  بفع��ل  املك�س��ورة 

وال�سظايا على املنزل.
ووفق ما ذكرته يف حديثها فاإن زوجها 
ق��ام مبحاول��ة اغ��الق تل��ك الأجزاء 
املك�سورة من ال�سقف حتى مينع ت�سرب 
املي��اه اإىل داخ��ل املن��زل، لك��ن �س��دة 
املطر كانت اأقوى من ذلك، يف حني اأنه 
قام بو�س��ع النايلون عل��ى كافة �سقف 
املن��زل، لكن الأمر مل مينع تدفق املياه 

للداخل اأي�سا.
العائ��الت  م��ن  الكث��ري  وتعي���س 
الفل�سطيني��ة يف قط��اع غ��زة املحا�سر 
منذ 11 ع�سر عام��ا، اأو�ساعا ان�سانية 
واقت�سادي��ة �سعب��ة وقا�سي��ة خا�سة 
بع��د ت�س��رد الآلف من تل��ك العائالت 

من منازلها عقب العدوان الأخري .

أوضاع صعبة
خ��ان  مبدين��ة  خزاع��ة  منطق��ة  ويف 

يون���س جنوب غزة، تعي���س الكثري من 
العائالت املهدمة منازلها جزئيا وكليا 
اأو�ساع��ا اقت�سادي��ة ومعي�سية �سعبة 
للغاية، ومن ب��ني تلك العائالت عائلة 
النج��ار الت��ي ه��دم منزلها املك��ون من 

ثالثة طوابق.
وتق��ول مي�س��اء النج��ار والت��ي ه��دم 
 3 ولديه��ا  الع��دوان  خ��الل  منزله��ا 
اأطف��ال:" كنت اأعي���س يف منزل مكون 
م��ن 3 طواب��ق برفق��ة اأ�سق��اء زوجي، 
ولكن��ه ه��دم خ��الل الع��دوان، وحاليا 
عائل��ة  م��ع  �سغ��ري  من��زل  يف  نعي���س 
زوجي، لكنه ل يكفينا اأبدا"، مو�سحة 
اأن زوجها مل يتلق اأي م�ساعدات مالية 

اأو عينية منذ هدم املنزل.
وت�سيف النجار يف حديث للراأي:" مل 
نح�س��ل على ب��دل اإيجار اأب��دا بحجة 
اأن لدين��ا م��اأوى بدي��ل، الأم��ر ال��ذي 
ا�سطرن��ا اإىل ال�س��رب والتحم��ل حتى 
نرى الظروف اىل اأي��ن ت�سري"، م�سرية 
اإىل اأن زوجه��ا تابع مع وزارة الأ�سغال 
ووكال��ة الغوث واأنهم وع��دوه يف حال 
�سم��ن  ا�سم��ه  ب��اإدراج  منح��ة  وج��ود 

قائمة امل�ستفيدين.
ويعي���س الأ�سقاء الآخري��ن من عائلة 
برفق��ة  واح��دة  غرف��ة  يف  النج��ار 
اإدراج  يت��م  اأن  بانتظ��ار  عائالته��م 
اإعم��ار  اإع��ادة  اأج��ل  م��ن  اأ�سماوؤه��م 

ال�ست��اء  ف�س��ل  اأن  ح��ني  يف  منزله��م، 
يقرتب وغرفة واحدة ل تكفي لعائلة 

كبرية.
وم��ا بني من��زل واآخر، يتنق��ل املواطن 
اأن  اأم��ل  عل��ى  ال�سري��ف  حمم��د  اأب��و 
ي�ستق��ر مع عائلت��ه املكونة م��ن �سبعة 
الطائ��رات  ق�سف��ت  اأن  بع��د  اأف��راد 
احلربي��ة ال�سرائيلي��ة منزل��ه خالل 

عدوانها الأخري على غزة. 
من��زل  اأب��و حمم��د يف  ا�ستق��ر  وكلم��ا 
ممتلكات��ه  ونق��ل  للرحي��ل  ا�سط��ر 
اآخ��ر، يع��زي  وحاجيات��ه اإىل من��زل 
اجل��ريان  معامل��ة  �س��وء  اإىل  اأهمه��ا 
واأطفاله��م، اأو ب�سب��ب ارتف��اع اإيج��ار 

املنزل ومطالبة �ساحبه بزيادة.
اأعم��ل  لل��راأي:"  حمم��د  اأب��و  يق��ول 
ميكانيك��ي �سيارات وما اأقوم بتح�سيله 
باحتياج��ات  يف��ي  ل  ال�سه��ر  اآخ��ر 
اأ�سرت��ي الت��ي ل تنته��ي، خا�س��ة اأن��ه 
ل��دي عائلت��ني اأق��وم باإعالتهما، حيث 
�سهري��ا  �سي��كل   1000 عل��ى  اأح�س��ل 
وهو ل ياأت��ي �سيئا مقاب��ل احتياجات 

وطلبات الزوجات والأطفال ".
وبع��د معاناة م��ع التنقل هن��ا وهناك، 
ا�ستق��ر اأبو حمم��د وعائلت��ه يف منزل 
�سغري مكون م��ن غرفة ومطبخ وحمام 
و�سال��ة �سغ��رية، وبالرغ��م م��ن كون��ه 
ل يف��ي حاجته��م، اإل اأن��ه يتمن��ى اأن 

تتغري الأح��وال والظروف، خا�سة مع 
اقرتاب ف�سل ال�ستاء.

بدل ايجار لـ2000 عائلة
م��ن جهت��ه يق��ول امل�ست�س��ار الإعالمي 
لوكال��ة الغوث الدولية الأونروا بغزة 
عدن��ان اأب��و ح�سن��ة:" اإن �س��رف بدل 
اإيج��ار وم�ساع��دات نقدي��ة للعائ��الت 
ح��رب  خ��الل  منازله��ا  فق��دت  الت��ي 

الأ�سبوع". هذا  خالل  �سيتم   ،2014
"لل��راأي":"  ح�سن��ة  اأب��و  وي�سي��ف 
الأح��د  الي��وم  �سادق��ت  الأون��روا  اإن 
اخلا�س��ة  املالي��ة  امليزاني��ة  عل��ى 
وثالثمائ��ة  مبلي��ون  تق��در  والت��ي 
ب�س��رف  للب��دء  دولر)1.300.00(، 
ب��دل اإيج��ار ل���2000 اأ�س��رة مت�سررة 
وفق��دت منازله��ا يف احل��رب الأخ��رية 
2014 وذل��ك ل�ستكم��ال بن��اء  ع��ام 

منازلهم."
وين��وه اأب��و ح�سن��ة اأن ه��ذه الدفع��ة 
ت�سم��ل الربع الثالث من ع��ام 2017، 
التزم��ت  الأون��روا  تك��ون  وبذل��ك 
بت�سدي��د بدل اليج��ار لهذه العائالت 
لغاية �سهر �سبتم��رب من العام احلايل، 
م�س��ريا اإىل اأن الوكال��ة لزالت حتتاج 
التموي��ل ل�ستئن��اف  م��ن  املزي��د  اإىل 
برنامج امل�ساع��دات النقدية اخلا�سة 

بامل�ساكن.

بدل ايجار لـ2000 عائلة

الشتاء.. كابوس يؤرق مضاجع عائالت تنتظر االعمار
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غزة- الراأي
قال وزير احلكم املحلي ح�سني الأعرج اإن وزارته ت�سعى 
بجدية للح�سول على م�سدر جديد للطاقة، على غرار 
الطاق��ة ال�سم�سية ملواجهة ما اأ�سماه "التحدي الأكرب" 
اأم��ام عمل ال��وزارة يف قطاع غزة عل��ى ال�سكل املطلوب، 
والذي يتمثل يف م�سكلة انقطاع التيار الكهربائي ب�سكل 

م�ستمر.
وب��نيرّ الأع��رج خ��الل حديث��ه لتلفزي��ون فل�سطني يوم 
اأم���س الثن��ني، اأن وزارته ل��ن ت�ستطيع القي��ام باأعمال 
�س��خ وتوزيع املي��اه، وت�سغي��ل الآبار ووح��دات معاجلة 
مياه ال�س��رف ال�سحي والتخل�س م��ن النفايات وتعبيد 

ال�سوارع، دون وجود كهرباء يف غزة.
واأو�سح وزير احلكم املحلي اأنه التقى مع موظفي الوزارة 
يف غ��زة، وتباحث معهم حول اإمكانية تقدمي مزيد من 
اخلدم��ات وحتدي��د احتياجات ال��وزارة والبلديات من 
امل�ساريع، وما يلزم لتطوير البنية التحتية يف القطاع.

واأ�س��اف اأنه اطلع على جتارب خزان��ات املياه، وحمطة 
جتمي��ع مي��اه الأمط��ار يف قط��اع غ��زة، منوه��ا اإىل اأن 
امل�ساري��ع الت��ي ت�س��رف عليها احلكم املحل��ي مل تتوقف 
منذ �سنوات، مبينا يف الوقت ذاته وجود مئات امل�ساريع 

التي �سلمت واأخرى يجري العمل بها حاليًا.

الأعرج: ن�سعى لتوفري 
م�سدر جديد للطاقة 

يف غزة

لتجاوز أزمة الكهرباء

الو�سطى- الراأي
امل�ساري��ع ال�سغ��رية ن�ساط اقت�س��ادي مهم 
اأ�سب��ح يوف��ر لقم��ة العي���س للعدي��د م��ن 
الأ�س��ر الفل�سطيني��ة الت��ي تع��اين ب�س��كل 
متزاي��د م��ن م�س��كالت البطال��ة والأزمات 

القت�سادية.
وبع���س ه��ذه امل�سروعات ال�سغ��رية حتول 
اإىل ق�س��ة جناح ن�سل��ت اأ�سحابها من خط 
الفق��ر وك�سب احل��الل واملري��ح وفتح باب 
ال��رزق لعائالتهم ح�سب ما قالت املواطنة 

اأبو طواحني.
 فق��د مرت4 �سنوات عل��ى تخرج ختام اأبو 
طواحني )28 عاًم��ا( دون اأن حت�سل على 
نه��ا م��ن توف��ري احتياجاته��ا  وظيف��ة متكرّ
اخلا�سة، ففك��رت طوياًل للخروج من هذه 
الأزم��ة، ومتكن��ت بع��د بح��ث طوي��ل ع��ن 
فر�س��ة عم��ل م��ن تنفي��ذ م�س��روع �سغ��ري، 
بجه��ود ذاتي��ة يف منزله��ا بالتع��اون م��ع 
�سقيقاتها الثمانية، و�سيئا ف�سيء، جنحت 

يف توفري دخل يكفيها واأخواتها..
منتجات متعددة

اأب��و طواحني، والتي تقي��م يف مدينة دير 
البل��ح و�س��ط قطاع غ��زة، ب��داأت عملها يف 
وبيع��ه،  منزله��ا،  يف  "املفت��ول"  �سناع��ة 
ق��ررت  البي��ع  فك��رة  انت�س��رت  اأن  وبع��د 
خو���س التجربة على �سعي��د اأنواع اأخرى 
م��ن الأطعم��ة، فبداأت ب�سناع��ة "الدقة" 
و"العج��وة" و"الدب���س" و"املخت��وم" وهو 
وزي��ت  وعج��وة  "مك�س��رات  ع��ن  عب��ارة 

زيتون".
ه��ذا  يف  "اأعم��ل  طواح��ني:  اأب��و  وقال��ت 
وح��ددت  �سن��وات،  اأرب��ع  من��ذ  امل�س��روع 
الكمي��ات التي اأ�سنعها بن��اء على معرفتي 
من��ي  ي�س��رتون  الذي��ن  الزبائ��ن  بع��دد 
اإىل  اإ�ساف��ة  والكع��ك والدب���س،  املفت��ول 
احللويات التي اأ�سنعها يف املنزل مب�ساعدة 

�سقيقاتي".
واأ�ساف��ت: "اأنا واأخوات��ي نوزع العمل على 
بع�سن��ا، وننج��ز الطلبي��ات، امل�سكل��ة التي 
�س��وى يف  ُتب��اع  املنتج��ات ل  اأن  تواجهن��ا 
مدين��ة دير البلح فق��ط، لذا فاإنن��ا ن�سعى 
لفتت��اح م��كان خا���س لعر���س الب�سائ��ع، 
ولك��ن هذا غري ممك��ن حالي��ا ب�سبب �سيق 

احلال".
م��ت للكث��ري م��ن امل�ساريع،  وتابع��ت: "تقدرّ
كريادي��ات الأعمال وامل�ساري��ع التي تعلن 
عنها وزارة �سئون املراأة، ولكن مل يحالفني 
احل��ظ، كل م��ا اأحتاجه هو وج��ود الدعم 
ك��ي اأفت��ح حم��ال اأعر���س في��ه املنتج��ات، 

وحتى يعرفني الزبائن اأكرث".

حجم التسويق
زي��ادة  ه��و  اأب��و طواح��ني  م��ا حتتاج��ه  كل 
حج��م الت�سوي��ق، وال��ذي جتد في��ه �سعوبة 
كب��رية، خا�س��ة اأن��ه بحاج��ة ملبال��غ كب��رية، 
نظ��را لبع��د امل�ساف��ة ب��ني مدينة دي��ر البلح 
وغ��زة اأو املحافظات الأخ��رى، لذلك ت�سطر 
لتقن��ني حج��م عمله��ا، وق�س��ره يف املناط��ق 
املحيط��ة به��ا يف مدينته��ا. واأ�س��ارت اإىل اأن 
اأك��رث الإقبال يكون بالدرجة الأوىل على 
املفت��ول ومن ثم الدب�س، فال يوجد الكثري 
من املحالت ت�سنع املفتول بالطريقة التي 
ت�سنعه��ا به��ا، على ح��د قوله��ا. واأو�سحت 
اأن م�سروعه��م ناج��ح ، ولك��ن �سي��ق املكان 
ال��ذي  يعمل��ون في��ه، وع��دم وج��ود منفذ 
اأرب��ع  من��ذ  ج��ًدا،  حم��دودا  جعل��ه  بي��ع، 
�سنوات، م�سيفة:" واأنا اأ�سارك يف املعار�س 
لبي��ع املنتج��ات الت��ي اأ�سنعه��ا"، مبينة اأن 
املعار���س التجارية الت��ي تنظمها اجلهات 
املختلف��ة ممي��زة، وم��ن خالله��ا ت�ستطيع 

ت�سويق املنتجات واكت�ساب الزبائن.
اأب��و طواحني، وغريها الكث��ري من اأ�سحاب 
اإىل  يحتاج��ون  ال�سغ��رية،  امل�ساري��ع 
دع��م م��ادي لي�ستطيع��وا حتقي��ق ذواتهم 
بالإمكانيات املوجودة لديهم، وهم ي�سعون 
اإىل امل�سارك��ة يف املوؤ�س�سات الداعمة لهذه 
امل�ساريع، ولكن يحول دون حتقيق النجاح 
املطل��وب ط��ول م��دة البح��ث، والكتف��اء 

بدعم بع�س امل�ساريع ولي�س كلها.

9 شقيقات يدرن مشروع بيع المفتول ليبعدن 
عن مشكلة البطالة


