
غزة- الراأي- ب�سام العطار
قال وكيل وزارة الزراعة الفل�س��طينية 
و�سع��ت  وزارت��ه  اإن  الق��درة،  اإبراهي��م 
لنف�سها ا�سرتاتيجي��ة و�سيا�سة جديدة 
من��ذ ا�س��تالم احلكومة العا�س��رة مهامها 
خل��ق  يف  تتمث��ل   ،2006 الع��ام  يف 
اقت�س��اد زراع��ي مق��اوم، ويع��ن ال�سعب 
الفل�سطين��ي عل��ى ال�سم��ود والتجذر يف 

اأر�سه.

م��ع  خا���ص  ح��وار  يف  الق��درة  واأو�س��ح 
"الراأي"، اأن هناك ثالث ا�سرتاتيجيات 
ت�س��ر عليها ال��وزارة لتحقي��ق اأهدافها، 
الغذائ��ي  الأم��ن  حت�س��ن  يف  تتمث��ل 
للمواطن، وزي��ادة ال�سادرات الزراعية، 
ل��الإدارة  اإ�ساف��ة  امل�ستهل��ك،  وحماي��ة 

امل�ستدامة للموارد الطبيعية.
وذك��ر اأن وزارة الزراع��ة ا�ستطاعت اأن 
تدخ��ل تقنيات حديثة لتطوير القطاع 

ح�س��ب  الإنت��اج  وحت�س��ن  الزراع��ي 
املوا�سفات واملعاير التي ت�سعها الوزارة، 
كذل��ك املحافظة عل��ى البيئة من خالل 
املكافح��ة املتكاملة واحليوي��ة من اأجل 
الزراعي��ة  املبي��دات  ا�ستخ��دام  تقلي��ل 
من اأج��ل احلفاظ على ال�سح��ة العامة 

وعلى البيئة ب�سكل عام.
واأكد وكيل ال��وزارة اأنه يف العام 2019 
مت و�س��ع �سعار لل��وزارة يه��دف لتحقيق 

الدعم للمزارع وحماي��ة امل�ستهلك، واأن 
غ��زة لي�س��ت مك��ب للنفاي��ات، مبين��ًا اأن 
هناك خطة متكاملة لتحديد امل�ساحات 
املزروع��ة به��دف وقف وتقلي��ل تذبذب 
ب�سب��ب  الغذائي��ة،  املنتج��ات  اأ�سع��ار 
م��ا ح��دث م��ن فج��وات خ��الل الأع��وام 
املا�سي��ة يف العدي��د م��ن ه��ذه املنتجات 
خا�سة التي فا�ست عن حاجة ال�سكان.

اإن  الق��درة  ق��ال  املث��ال  �سبي��ل  وعل��ى 

وزارت��ه ا�ستطاعت اأن حت��دد امل�ساحات 
املزروع��ة من حم�سول البن��دورة، حتى 
ل يح�س��ل فائ���ص يف ه��ذا املنت��ج، حيث 
1200 دومن )8000  مت تخ�سي���ص    
األف طن(، لدعم القطاع ال�سناعي و�سد 
وربط��ه  "ال�سل�س��ة"،  اإنت��اج  العج��ز يف 

بالقط��اع الزراعي خا�سة 
يف وق��ت ال��ذروة يف ف�سل 
يت��م  وبالت��ايل  ال�سي��ف، 
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أزمة غاز الطهي.. 
تجدٌد دائم في فصل 

الشتاء

االحتالل يعزز قبضته 
على األسرى بفتح 

سجون جديدة

سدود االحتالل تحطم 
آمال مزارعو غزة وتبيد 

مصدر رزقهم

التعليم في غزة .. جهود 
ونجاحات مهمة رغم 

الصعوبات

03040508

10

وزارة الزراعة.. استثمار للُقدرات وتطوير للُمقدرات
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

ال��دورة اجلدي��دة ه��ي واح��دة م��ن ث��الث 
دورات تقَدم يف العام الواحد حيث انطلقت 
مطل��ع ه��ذا ال�سه��ر وت�ستم��ر حت��ى 31/5 
/2020 فيم��ا تنطل��ق ال��دورة الرباجمية 
الثاني��ة بداي��و �سه��ر يوني��و الق��ادم حت��ى 
دورة  وتتو�سطهم��ا   ،2020 الع��ام  نهاي��ة 
براجمية رم�ساني��ة بحلة جديدة ومميزة 

تتنا�سب وال�سهر الف�سيل.
د. تام��ر ال�سري��ف مدي��ر الذاع��ة اأو�س��ح 
ب��اأن ال��دورة اجلدي��دة تق��دم 20 برناجمًا 
مبا�سرًا وم�سج��اًل تتنوع ما بن ما الرتبوية 
والتوعوي��ة  والجتماعي��ة  وال�سحي��ة 
والديني��ة،  والتكنولوجي��ة  والريا�سي��ة 
ذوي  م��ن  خمتلف��ة  �سريح��ة  ويقدمه��ا 
الخت�سا���ص، موؤك��دًا اأن ال��دورة احلالي��ة 
�ستتمي��ز بالت�سجي��الت ال�سوتية اجلديدة 
والت��ي حتم��ل مفاهيم واأف��كار وم�سطلحات 
منهجي��ة واأخ��رى لمنهجي��ة تتنا�س��ب مع 

التعليمي��ة  ور�سالته��ا  الإذاع��ة  طبيع��ة 
الرتبوية ال�ساملة.

واأو�س��ح ال�سري��ف حر���ص الإذاع��ة عل��ى 
وف��ق  الرباجمي��ة  ال��دورات  يف  النتظ��ام 
الأجن��دة املخط��ط له��ا بحي��ث ت�ستمل كل 
دورة عل��ى برام��ج جدي��دة تفي��د الطلب��ة 
احلقل��ن  يف  والعامل��ون  اأموره��م  واأولي��اء 

الرتبوي والتعليمي.
ومن اأهم برامج ال��دورة اجلديدة مبادرون 
ي�سل��ط  وال��ذي  مبادرت��ي  برنام��ج   2020
ال�س��وء عل��ى اأب��رز املب��ادرات الرتبوي��ة يف 
و�س��كل  وطبيعته��ا  واملديري��ات  املدار���ص 
تنفيذه��ا و�سيت��م اختي��ار املب��ادرات وف��ق 
يف  املديري��ات  كاف��ة  عل��ى  تت��وزع  خط��ة 
القط��اع، وبرنام��ج مدار�سنا وال��ذي �سيوثق 
لتاري��خ ون�س��اأة كاف��ة املدار���ص احلكومي��ة 
يف القط��اع و�سينق��ل لن��ا ق�س�سه��ا من حيث 
الن�س��اء واملوق��ع و�سب��ب الت�سمي��ة واأب��رز 

الجنازات التي حققتها كل مدر�سة.
وم��ن اأهم برام��ج الدورة احلالي��ة املبا�سرة 
واقعي��ة  حل��وًل  ويق��دم  اأبع��اد  برنام��ج 
م��ع  والرتبوي��ة  الجتماعي��ة  للم�س��اكل 
املخت�س��ن وذوي الهتم��ام من خالل نقا�ص 
بطريق��ة  و�سي�ستعر���ص  معه��م،  مفت��وح 
جديدة اأهم م�ساكل الأ�سرة واملعيقات التي 
تواجهه��ا يف الرتبي��ة يف ظ��ل ع��امل متغ��ر 
اأ�سبح اأكرث اعتم��ادًا على النرتنت ومواقع 

التوا�سل.
مث��ل  ق�س��ة  برنام��ج  خ��الل  م��ن  ونتع��رف 
على اأب��رز الأمث��ال ال�سعبي��ة الفل�سطينية 

والعربية الدارجة على األ�سنتنا.
الأغ��اين  اىل  ن�ستم��ع  الط��ول  وبظري��ف 
ال�سعبي��ة والوطني��ة الفل�سطينية ونتعرف 
عل��ى حكاياته��ا وكلماتها وق�سته��ا بالكامل 
وموطن��ي  وامليجان��ا  الط��ول  طري��ف  مث��ل 

وغرها من موروثنا الغنائي.

وي�سل��ط برنام��ج خط��وة ال�سوء عل��ى اأبرز 
كت��ب التنمي��ة الب�سري��ة وق��راءة اأهدافها 
وتلخي�سه��ا، كم��ا تقدم ال��دورة الرباجمية 
اجلديدة برنامج هكذا اأحيا ننهل من خالله 
واجتماعي��ة  �سلوكي��ة  وار�س��ادات  ن�سائ��ح 

ودينية تعن النا�ص على ترتيب حياتهم.
وت�ستم��ل ال��دورة بالإ�ساف��ة اىل الربام��ج 
ثابت��ة  برام��ج  عل��ى  ال�سابق��ة  اجلدي��دة 
م�ستمرة من الدورات ال�سابقة حتافظ على 
طابعه��ا التعليم��ي والرتبوي مث��ل الأخبار 
تربوي��ة  ف�س��اءات  وبرنام��ج  التعليمي��ة 

واحلرم اجلامعي و�سدى املواهب.
وتوا�س��ل الإذاع��ة م��ع كل دورة براجمي��ة 
جدي��دة تق��دمي كل م��ا هو جدي��د يف عامل 
وت�ستع��د  والتثقي��ف،  والتعلي��م  الرتبي��ة 
للبدء بدرو�ص املراجعة ال�ساملة واملبا�سرة 
لطلبة الثانوية العامة ب�سكل جديد يحقق 

فائدة اأكرب للطلبة.

اإلذاعة التعليمية تطلق دورتها البرامجية “مبادرون 2020”
غزة- الراأي

حتقيق��ًا لالأه��داف الت��ي ُوجدت من 
اأجله��ا ولتق��دمي كل ما يه��م الأ�سرة 
الفل�سطينية، عل��ى اختالف فئاتهم 
اذاع��ة  اأطلق��ت  واهتماماته��م 

دورته��ا  والتعلي��م  الرتبي��ة  �س��وت 
 ” اجلدي��دة  بحلته��ا  الرباجمي��ة 
مبادرون 2020”، حيث جاء اطالق 
ا�سم مب��ادرون عل��ى ال��دورة متا�سيًا 
مع اأه��داف وفل�سف��ة وزارة الرتبية 

للمب��ادرات  الداعم��ة  والتعلي��م 
الرتب��وي  املي��دان  يف  الريادي��ة 
بقي��ادة وكيل ال��وزارة د. زياد ثابت 
والذي يويل اهتمام��ًا كبرًا يف دعم 

املبادرات الرتبوية
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إنهاء اإلشكاليات
مدير العالقات العامة والإعالم يف 
وزارة املالية يف غزة، بيان بكر، قال 
اإن وزارت��ه تو�سل��ت اإىل اتف��اق م��ع 
اجلان��ب امل�س��ري باإعادة �س��خ الغاز 
خ��الل اليوم��ن املقبل��ن، بع��د حل 
اإ�سكالية الر�سوم الأخرة التي كان 

من املقرر فر�سها.
واأ�س��اف بك��ر اأن اأي ر�س��وم جديدة 
�ستفر���ص م��ن قبل اجلان��ب امل�سري 
عل��ى الغاز املورد للقطاع لن يتحملها 
املواط��ن الفل�سطيني يف غزة، م�سرًا 
اأق�س��ى  اأن  اإىل  الوق��ت  ذات  يف 
�سع��ر لأ�سطوان��ة الغ��از الواح��د لن 
يتجاوز مبل��غ 55 �سيكاًل اإ�سرائيليًا. 

)الدولر= 3.47 �سيكل(.
وب��ن اأن اأ�سباب الأزمة التي اأوقفت 
ا�ست��راد غ��از الطه��ي من��ذ اأكرث من 
اأ�سبوع كانت تتمثل يف طلب اجلانب 
امل�س��ري ر�سوم��ا اإ�سافي��ة جدي��دة، 
تتمث��ل يف فر���ص 160 دولرا على 
ال�سع��ر الأ�سل��ي ال��ذي جت��ري م��ن 
خالل��ه عملي��ة ال�ست��راد، وه��و ما 
دفع باجتاه وقف ال�ستراد قبل اأن 

يتم التفاو�ص وحل الأزمة.
واأكد بك��ر اأن عملية ا�ست��راد الغاز 
م��ن جان��ب الحت��الل الإ�سرائيل��ي 
م�ستم��رة ع��رب اخلط ال��ذي يربط 
ع��ام  املحتل��ة  بالأرا�س��ي  القط��اع 
الغاز الذي  1948، ف�س��اًل عن �سخ 
يتم من قبل اجلانب امل�سري، والذي 

ب��داأ قب��ل اأكرث م��ن ع��ام و�ساهم يف 
التخفيف من الأزمة.

اإلبالغ عن المحتكرين
م��ن جانبه��ا؛ نف��ت وزارة القت�ساد 
يف قط��اع غ��زة، وج��ود اأزم��ة غ��از، 
كما ُيروج البع�ص، موؤكدة اأنه �سيتم 
حما�سب��ة املحتكرين وف��ق املقت�سى 

القانوين.
وق��ال املتحدث با�سم ال��وزارة، عبد 
الفت��اح مو�س��ى: اإن كاف��ة حمط��ات 
التعبئ��ة يوج��د به��ا غ��از، وج��رى 
البي��ع بنف�ص ال�سع��ر املُعلن، مو�سحًا 
اأن "طواق��م ال��وزارة، اطلع��ت عل��ى 
حرك��ة  وتتاب��ع  املحط��ات،  عم��ل 
ال�س��وق بدق��ة، و�ستحا�س��ب كل م��ن 

يبي��ع باأغل��ى م��ن مبل��غ 54 �سيكاًل، 
هيئ��ة  ح��ددت  كم��ا  للم�ستهل��ك 

البرتول".
قط��اع  يف  القت�س��اد  وزارة  نف��ت 
غ��زة، وج��ود اأزمة غ��از، كم��ا ُيروج 
البع�ص، موؤك��دة اأنه �سيتم حما�سبة 

املحتكرين وفق املقت�سى القانوين.
وق��ال املتحدث با�سم ال��وزارة، عبد 
الفت��اح مو�س��ى: اإن كاف��ة حمط��ات 
التعبئ��ة يوج��د به��ا غ��از، وج��رى 
البي��ع بنف�ص ال�سع��ر املُعلن، مو�سحًا 
اأن "طواق��م ال��وزارة، اطلع��ت عل��ى 
حرك��ة  وتتاب��ع  املحط��ات،  عم��ل 
ال�س��وق بدق��ة، و�ستحا�س��ب كل م��ن 
يبي��ع باأغل��ى م��ن مبل��غ 54 �سيكاًل، 
هيئ��ة  ح��ددت  كم��ا  للم�ستهل��ك 

البرتول"
بدورها؛ حذرت مباحث التموين يف 
قط��اع غ��زة ، حمطات تعبئ��ة الغاز 
واملوزع��ن م��ن التالع��ب يف اأ�سع��ار 

الغاز وا�ستغالل املواطنن.
جمي��ع  عل��ى   ": املباح��ث  وقال��ت 
املواطنن يف حال وجود اأي خمالفة 
احت��كار،  )ا�ستغ��الل،  باخل�سو���ص 
رف��ع ت�سع��رة( بخ�سو���ص حمطات 
وموزع��ن الغ��از التوا�س��ل ف��ورا مع 
الأرقام التالية يف مباحث التموين 
059-874-  ،0598866226(

.”)0598705507  ،2525
جمي��ع  �ستتاب��ع  اأنه��ا  اإىل  واأ�س��ارت 
املوزعن وحمطات التعبئة وتقدمي 

املخالفن للجهات املخت�سة.

أزمة غاز الطهي.. تجدٌد دائم في فصل الشتاء
غزة- الراأي

يعي���ص قط��اع غ��زة املحا�س��ر اإ�سرائيليًا منذ 
الغ��از؛  مل��ف  يف  كب��رة  اأزم��ة   2006 ع��ام 
حتدي��دًا يف ف�سل ال�ستاء وال��ذي يزداد معه 
ا�سته��الك الفل�سطيني��ن ل��ه يف كافة مناحي 
احلي��اة نتيج��ة ال��ربد ال�سديد، الأم��ر الذي 
كان ي��وؤدي اإىل ارتف��اع اأ�سع��اره وعدم وجود 

كميات كافية من الأ�سطوانات.
ومنذ مطلع العام اجلاري ويف اأعقاب احلديث 
ع��ن وق��ف ا�ست��راد الغ��از امل�س��ري وتوريده 
اإىل غ��زة، اأحدث ذلك اإرب��اكًا لدى املواطنن 
بغزة واإقب��اًل اأو�سع على تعبئة الأ�سطوانات 
الفارغة خ�سية من تفاقم الأزمة، يف الوقت 
ال��ذي اأك��دت فيه اجله��ات احلكومي��ة وجود 

كميات كافية من الغاز.
ووفق��ًا جلمعي��ة اأ�سح��اب �س��ركات الب��رتول 
والغ��از يف غزة، ف��اإن القط��اع يحت��اج �سهريًا 
اإىل م��ا ي��رتاوح ب��ن 7 و8 اآلف ط��ن من غاز 
الطهو يج��ري ا�ستراد غالبيته��ا من اجلانب 
امل�س��ري، بالإ�سافة اإىل كمي��ات ب�سيطة يتم 

ا�سترادها من اجلانب الإ�سرائيلي.
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
ل تكتفي �سلطات الحتالل بحرمان الأ�سرى 
الفل�سطينين من الرعاية الطبية احلقيقية، 
وتقدمي الع��الج الالزم، بل تتمادى يف جرمها 
لتحرمه��م م��ن الزي��ارات وتوف��ر الأغطي��ة 
الواقية من برد ال�ست��اء، اىل جانب ممار�سة 
�سيا�س��ة القه��ر والذلل والتعذي��ب بحقهم، 
الأع��راف  كاف��ة  احلائ��ط  بعر���ص  �سارب��ة 

واملواثيق الدولية والن�سانية.
ول تتوقف معاناة الأ�سرى هنا، فهم يعي�سون 
داخ��ل مب��اين ال�سج��ون القدمي��ة واملتاآكل��ة 
الت��ي ل ت�سل��ح لل�سك��ن فيه��ا، يف ح��ن تفتقر 
ال�سم���ص  ودخ��ول  للتهوي��ة  ال�سج��ون  تل��ك 
اإليه��ا، كم��ا اأن امل�ساحة املخ�س�سة ل��كل اأ�سر 
�سيقة للغاي��ة، يف ظل وجود اأجهزة ت�سوي�ص 

م�سرطنة.
قرار جدي��د اتخذته حكوم��ة الحتالل من 
خ��الل املوافق��ة عل��ى خط��ة �سامل��ة لزيادة 
اأع��داد ال�سج��ون من خالل بن��اء جمموعتن 
جديدت��ن ل�ستيعاب 4 اآلف اأ�سر فل�سطيني 

جديد.
وذك��رت القن��اة ال�سابع��ة الإ�سرائيلي��ة اأن��ه 
ل�ستيع��اب  اأخ��رى  �سج��ون   4 اإن�س��اء  �سيت��م 
4000 اأ�سر اأمني، وفقا خلطة طويلة الأجل 

حتى عام 2040.
لالأ�س��رى،  اأماك��ن احتج��از  املراف��ق  وت�سم��ل 
ومركز �سرط��ة وحمكمة، يف حن يوجد لدى 
م�سلح��ة ال�سج��ون الإ�سرائيلي��ة 30 �سجن��ا 

ومركز احتجاز.

توسيع عمليات االعتقال
مدي��ر الع��الم يف وزارة الأ�س��رى واملحررين 
بغ��زة ا�س��الم عبدو، اأكد باأن ق��رار الحتالل 
ببن��اء �سجون جديدة خط��وة اإيجابية نظرا 
لالكتظاظ املوجود داخ��ل ال�سجون، لكنه يف 
ذات الوق��ت موؤ�س��ر خطر عل��ى اأن الحتالل 
بح��ق  العتق��ال  عملي��ات  تو�سي��ع  ين��وي 

املواطنن الفل�سطينين.
وقال عبدو يف حديث ل�"لراأي": اإن الحتالل 

ميل��ك ما يقارب م��ن 22 �سجن ومركز توقيف 
موزعن على اأرا�سي فل�سطن املحتلة، وبع�ص 
ه��ذه ال�سج��ون موج��ودة منذ زم��ن النتداب 

الربيطاين".
و�سدد عبدو على اأن الحتالل لديه النية يف 
تكثيف عمليات العتقال والأ�سر بحق اأبناء 
ال�سع��ب الفل�سطيني، خا�س��ة يف ظل ما يطرح 
من م�ساريع لتهوي��د الأرا�سي الفل�سطينية يف 
مدينتي القد�ص وال�سف��ة الغربية املحتلتن، 
مو�سحا اأن هذا الأمر ل ميكن اعتباره مبعزل 
عما يت��م التخطيط له ب�سم ال�سفة الغربية 

اإىل اأرا�سي " اإ�سرائيل".

معاناة متفاقمة
وتفتقد �سجون الحتالل للتدفئة املركزية، 
كما مينع الحتالل الأ�سرى داخليا من �سراء 
مدف��اأة خا�س��ة به��م م��ن الكانتين��ا، اإ�ساف��ة 
لع��دم ال�سم��اح للعدي��د م��ن عائ��الت الأ�سرى 
بزي��ارة ذويهم داخ��ل ال�سج��ون، وتزويدهم 
مبا ي�ساعده��م على التغلب على ب��رد ال�ستاء 

القار�ص من اخلارج".
وقب��ل عدة اأي��ام نقلت م�سلح��ة ال�سجون 92 
اأ�س��را يف معتقل "جمي��دو" يقبعون يف الق�سم 
"7" اإىل الق�سم "4" جراء غرق الق�سم ب�سبب 
الأح��وال اجلوية املاطرة، فيما ي�سطر بع�ص 
الأ�س��رى اإىل الن��وم على الأر���ص يف الق�سم 4 
لأن��ه يت�سع فقط لقراب��ة 70 اأ�سرا"، وهو ما 
يفاقم م��ن اأو�ساعه��م احلياتية الت��ي تزداد 

�سعوبة وق�سوة خا�سة مع ف�سل ال�ستاء.
�سج��ون  يف  يتواج��د  اأن��ه  بالذك��ر  جدي��ر 
الحت��الل 7500 اأ�سر فل�سطين��ي يتوزعون 
على 22 �سج��ن ومع�سكر ومركز توقيف، ومن 
ب��ن الأ�س��رى 47 ام��راأة، و250 طف��ال، و6 
ن��واب، و500 معتق��ل اإداري��ا، و700 مري�ص، 
وجميعه��م حمروم��ون م��ن اأب�س��ط حقوقه��م 

الإن�سانية.
عام ال�سهداء

و�سهد ع��ام 2019 هجم��ة �سر�سة وممنهجة 
�س��د  الإ�سرائيل��ي  الحت��الل  ق��وات  �سنته��ا 

اعت��داءات  ب��ن  م��ا  �سجونه��ا،  يف  الأ�س��رى 
وانتهاكات واإهمال طبي و�سوًل للقتل.

وتنوع��ت انته��اكات �سلطات الحت��الل بحق 
الأ�س��رى، ب��ن و�س��ع اأجه��زة ت�سوي���ص ومنع 
اخلا�س��ة  الغ��رف  وتفتي���ص  الزي��ارات  م��ن 
به��م، بالإ�ساف��ة اإىل التنق��الت املفاجاأة بن 
املعتق��الت، وكذل��ك انتهاج �سيا�سي��ة الإهمال 
الطبي التي ت�سببت با�ست�سهاد 5 اأ�سرى خالل 

عام 2019.
اأ�س��ر فل�سطين��ي   5000 اأك��رث م��ن  ويعي���ص 
ظروف��ًا  �س��ن  وكب��ار  واأطف��ال  ن�س��اء  بينه��م 

ماأ�ساوية داخل �سجون الحتالل.

قتل ممنهج
واأك��د مدي��ر مركز الأ�س��رى للدرا�س��ات راأفت 
حمدون��ة اأن 5 اأ�س��رى ُقتل��وا داخ��ل �سج��ون 
الحتالل جراء �سيا�سة الإهمال الطبي التي 
متار�سها �سلط��ات الحتالل ب�سكل ممنهج �سد 

الأ�سرى.
وق��ال حمدون��ة اإن الأ�س��ر فار�ص ب��ارود من 
غ��زة، قتله الحتالل عل��ى مدار 28 عامًا من 
العتق��ال ب�سكل بطيء، وذلك عرب جملة من 
اأدوات التعذيب، كاحتجازه يف العزل ل�سنوات 
طويلة داخل زنازين ل ت�سلح للعي�ص الآدمي، 
والتي ت�سببت باإ�سابته بعدة اأمرا�ص، رافقها 

الإهمال الطبي املتعمد.
واأ�ساف اأن تعم��د الحتالل يف اإهمال الأ�سر 
ب��ارود طبي��ًا اأدى اإىل ا�ست�سه��اده يف ال�ساد�ص 

من فرباير 2019.
وب��ننّ اأن ق��وات الحت��الل اعتقل��ت ال�س��اب 
عمر يون���ص )20عاما( بع��د اأن اأطلقت النار 
عل��ى  واأبق��ى   ،2019 اإبري��ل   27 يف  علي��ه 
احتجازه ملدة اأ�سبوع يف م�ست�سفى "بيلن�سون" 
الإ�سرائيلي، ثم مددت اعتقاله خالل وجوده 
يف امل�ست�سف��ى، ومل ي�سم��ح لعائلت��ه بزيارت��ه، 

اإىل اأن اأُعلن عن ا�ست�سهاده.
الأ�س��ر  ا�ست�سه��د   ،2019 مت��وز   16 ويف 
م��ن  عام��ًا(،   31( طقاطق��ة  ماج��د  ن�س��ار 
بل��دة بي��ت فج��ار يف حمافظ��ة بي��ت حل��م، 

بع��د تعر�س��ه للتعذي��ب يف مرك��زي حتقي��ق 
"امل�سكوبية" و"بيتح تكفا" من قبل املحققن 

الإ�سرائيلين.
واأُ�سي��ب طقاطق��ة نتيجة لظ��روف التحقيق 
والحتج��از القا�سي��ة بالته��اب رئ��وي ح��اد، 
م��ن  كج��زء  متعم��د  طب��ي  اإهم��ال  رافق��ه 
معتق��ل  يف  ا�ست�سه��اده  اإىل  اأدى  التعذي��ب، 

نيت�سان الرملة.
ا�ست�سه��د   ،2019 �سبتم��رب  م��ن  الثام��ن  ويف 
الأ�سر ب�س��ام ال�سايح )46 عامًا(، من نابل�ص، 
بعد تعر�سه لعملية قتل بطيء ا�ستمرت منذ 
اعتقال��ه ع��ام 2015، اإذ اعتقل��ه الحت��الل 
وهو م�ساب بال�سرطان، وتفاقم مر�سه جراء 
تعر�س��ه للتحقي��ق والتعذي��ب ال�سديد، حتى 

اأُعلن عن ا�ست�سهاده.
الأ�س��ر  ا�ست�سه��د   2019 نوفم��رب   26 ويف 
�سامي اأبو دياك )36 عاًما(، بعد عملية قتل 
بط��يء ا�ستمرت منذ ع��ام 2015، اإذ تعر�ص 
خلط��اأ طبي عقب خ�سوع��ه لعملية جراحية 
يف م�ست�سف��ى "�س��وروكا"، حي��ث مت ا�ستئ�سال 

جزء من اأمعائه.
اء نقل��ه املتكرر عرب   واأُ�سي��ب اأب��و دياك ج��رنّ
م��ا ت�سم��ى بعرب��ة "البو�سط��ة"، الت��ي مُتث��ل 
يف  بت�سم��م  اأخ��رى،  ع��ذاب  رحل��ة  لالأ�س��رى 
ج�س��ده وف�س��ل كل��وي ورئ��وي، وعق��ب ذل��ك 
خ�سع لث��الث عمليات جراحي��ة، وبقي حتت 
تاأث��ر املخ��در مل��دة �سه��ر مو�س��وًل باأجه��زة 
التنف���ص ال�سطناع��ي، اإىل اأن ثبت��ت لحقًا 

اإ�سابته بال�سرطان.
مل يكت��ف الحتالل بقت��ل الأ�سرى من خالل 
يوا�س��ل  ب��ل  الطب��ي،  والهم��ال  التعذي��ب 
زال  وم��ا  منه��م،  ال�سه��داء  بح��ق  انتهاكات��ه 
يحتجز ع�س��رات اجلثامن يف مقابر الأرقام، 
ومين��ع ت�سليمه��م لذويهم من اأج��ل دفنهم كل 

يف بلدته.

األسرى المرضى
جت��اوز ع��دد الأ�س��رى املر�س��ى يف ال�سج��ون 
الإ�سرائيلية ال�� )700( اأ�سرًا واأ�سرة، منهم 

نح��و )170( حالة مر�سية �سعبة وخطرة، 
بال�سرط��ان،  م�ساب��ًا  مري�س��ًا   )23( بينه��ا 
و)17( اأ�س��را يقيمون ب�سكل �سبه دائم فيما 

ت�سمى "م�سفى الرملة".
ويع��اين الع�س��رات م��ن الأ�س��رى م��ن اإعاقات 
الوبائ��ي  الكب��د  واأمرا���ص  و�سل��ل  حركي��ة 

والف�سل الكلوي والقلب واأمرا�ص اأخرى.
يف  الأ�س��رى  م��ن   26% اأن  حمدون��ة  واأك��د 
�سجون الحتالل يعانون من اأمرا�ص خمتلفة 
ت�سببته��ا ظ��روف اعتقالهم ال�سيئ��ة، دون اأن 

يتلقون الرعاية ال�سحية املنا�سبة.
املر�س��ى  الأ�س��رى  م��ن   10% اأن  اإىل  واأ�س��ار 
م�ساب��ون باأمرا���ص مزمنة وحتت��اج لعمليات 
متخ�س�س��ة  طبي��ة  ومتابع��ة  جراحي��ة 
والغ�س��روف  والكل��ى  والقل��ب  كال�سرط��ان 
والرومات��زم والرب��و وال�سغ��ط والقرحة، يف 
حن ل يتلقى ه��وؤلء الأ�سرى اهتمامًا �سحيًا 

يف �سجون الحتالل.

األسيرات واألطفال
ويعتق��ل الحتالل نح��و 42 اأ�س��رة يف �سجن 
ع�س��رات  بحقه��ن  ويرتك��ب  "الدام��ون"، 
 200 اإىل اعتقال��ه  النته��اكات، بالإ�ساف��ة 
طفل يتعر�س��ون لنته��اكات �سارخة تخالف 
كل الأع��راف واملواثي��ق الدولي��ة التي تكفل 
حمايته��م وحقوقه��م اجل�سدي��ة والنف�سي��ة 

والتعليمية وتوا�سلهم بذويهم.
ويفتقد �سج��ن الدامون - ال��ذي كان ا�سطباًل 
احلي��اة  مقوم��ات  لأدن��ى  قدمي��ًا-  للخي��ول 
الآدمي��ة، حيث م��ا زالت اأر�سية ه��ذا املعتقل 
م��ن الباط��ون، ب��اردة ج��دًا بف�س��ل ال�ست��اء 
وح��ارة ج��دًا يف ال�سي��ف، وغالبي��ة الغ��رف 
�سيئة التهوية، مليئ��ة بالرطوبة واحل�سرات 
ك��ون البن��اء ق��دمي ج��دًا، وج��زء كب��ر م��ن 
الأ�س��رات  ت�ستخدمنه��ا  الت��ي  اخلزائ��ن 
�سدئ��ة، ول يوج��د كرا�سي بالغ��رف، واإدارة 
ال�سج��ن متنع الأ�سرات م��ن تغطية الأر�سية 

بالبطانيات لكي يجل�سن عليها.

االحتالل يعزز قبضته على األسرى بفتح سجون جديدة
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
الأ�ست��ال  ثم��ن  ب�س��داد  نق��م  مل  الآن  " حت��ى 
والأدوي��ة الت��ي قمن��ا ب�سرائه��ا، لق��د ت�س��ررت 
اأر�س��ي ب�س��كل كام��ل، وم��ن امل�ستحي��ل زراعته��ا 
به��ذه  املي��اه"،  م��ن  جفافه��ا  بع��د  اإل  جم��ددا 
العب��ارات املمزوج��ة بالأ�س��ى بداأ امل��زارع نعيم 
اخلي�س��ي حديث��ه بعد ت�س��رر اأر�س��ه الزراعية 

جراء اإغراقها من قبل الحتالل.
وكانت قوات الحت��الل الإ�سرائيلي، قد فتحت 
ال�سدود والعبارات التي حتجز بها مياه الأمطار 
باجتاه مئات الدومن��ات الزراعية الفل�سطينية 
املحاذي��ة للح��دود ال�سرقي��ة لقطاع غ��زة، مما 

ت�سبب يف اغراقها ب�سكل تام.
مفاجاأة غر متوقعة

وق��ال اخلي�سي يف حديث ل�"ال��راأي":" تفاجاأنا 
م��ن حج��م الأ�س��رار الت��ي حدث��ت يف اأر�س��ي، 
فالأ�س��رار رهيبة ومل نك��ن نتوقع غرق الأر�ص، 
وحتتاج اىل �سهر ون�سف حتى جتف ب�ص ارتفاع 

علو املياه يف الأر�ص اىل مرت ون�سف".
ولدى اخلي�سي اأر�ص زراعية م�ساحتها 3 دومنات 
ون�سف، تقع �سرق قطاع غزة، ومزروعة باأ�ستال 
امللفوف والكرنب والبطاطا والفول والب�سل، مل 
يب��ق منها �س��يء بفعل فت��ح الحت��الل لعبارات 
املي��اه عل��ى احل��دود، يف ح��ن تعترب ه��ذه املرة 

الثانية التي تتعر�ص فيها اأر�سه للغرق.

وتاب��ع قول��ه:" م��ن امل�ستحي��ل زراع��ة الأر���ص 
جم��ددا، ال بع��د اجلف��اف، وبع��د اأن ا�ستب�سرنا 
العب��ارات  ج��اءت  الأمط��ار،  بهط��ول  خ��را 
املوجودة على احلدود والت��ي و�سعها الحتالل 
لتنغ�ص علينا حياتن��ا"، مو�سحا اأن املنخف�سات 
ل ت��زال متتالي��ة وال�ستاء مل ينت��ه بعد، فكيف 

�سيزرعون اأرا�سيهم؟

ديون تنتظر
ح��ال امل��زارع حم��اد اخلي�س��ي مل يختل��ف ع��ن 
�سابق��ه، فاأر�س��ه الت��ي تق��ع �س��رق غ��زة تبل��غ 
م�ساحته��ا 20 دومن، ومزروع��ة باأ�ستال الفلفل 
ق��د  واخل��روع  والب�س��ل  والقم��ح  والباذجن��ان 

تعر�ست للتلف ب�سكل كامل.
وقال اخلي�س��ي يف حديث ل�"الراأي": "اإن جميع 
الأ�ست��ال الت��ي مت زراعته��ا كله��ا دي��ون وحتتاج 
اىل �س��داد"، مت�سائال: "بعد غرق اأرا�سينا كيف 

�سنقوم ب�سداد تلك الديون؟".
وتعترب هذه هي املرة الثانية التي تتعر�ص فيها 
اأر�ص اخلي�سي للغرق، حيث تعر�ست قبل خم�ص 

�سنوات للغرق من قبل الحتالل اأي�سا.
ووف��ق م��ا ذكره ف��اإن �س��راء احلب��وب والأ�ستال 
الزراعي��ة والربابي���ص وخطوط املي��اه الناقلة 
كلفت��ه ما يق��ارب م��ن2000 دولر، وه��ذه كلها 
خ�سائ��ر خا�سة بعد تعر�ص اأر�سه للغرق ب�سبب 

فتح العبارات وال�سدود من قبل الحتالل.
م��ن جهته��ا، اأك��دت وزارة الزراع��ة بغ��زة، ب��اأن 
الأ�سرار الأولي��ة التي حلقت بالقطاع الزراعي 
تق��در باأكرث من 500 األ��ف دولر، نتيجة تعمد 
الحت��الل ب�س��كل متك��رر للم��رة الثاني��ة عل��ى 

التوايل فتح �سدود مياه الأمطار خالل اأ�سبوع.

األشد واألقوى
الناط��ق با�س��م ال��وزارة اأده��م الب�سي��وين، قال 
يف حدي��ث ل�"ال��راأي": اإن هذه امل��رة التي يقوم 
به��ا الحت��الل يف فت��ح ال�س��ود باجت��اه اأرا�س��ي 
املواطن��ن، ه��ي الأ�س��د والأق��وى من��ذ خم���ص 
�سن��وات، حيث امت��دت اىل منطقت��ي بيت لهيا 

وبيت حانون".
واأ�س��اف:" هن��اك ارتفاع يف من�س��وب املياه لدى 
الحت��الل، وه��و م��ا دفعه لفت��ح ال�س��ود باجتاه 
الأرا�س��ي الزراعي��ة، وه��و م��ا ت�سب��ب يف تلفه��ا 
ب�سب��ب تدفق املياه ب�س��كل قوي و�سدي��د، الأمر 
ال��ذي ح��ال دون الت�س��دي لتل��ك املي��اه ب�سب��ب 

كرثتها".
وتاب��ع قول��ه:" تدف��ق املي��اه ب�س��دة ت�سب��ب يف 
املناط��ق،  بع���ص  يف  للرتب��ة  واجن��راف  غم��ر 
واتالف كامل للمحا�سي��ل كالبطاط�ص والب�سل، 
املختلف��ة  احلقلي��ة  للمحا�سي��ل  بالإ�ساف��ة 

املزروعة يف هذه الأرا�سي".

وق��درت الح�سائي��ات الأولي��ة للخ�سائ��ر التي 
حلقت باأرا�س��ي املزارعن بن�س��ف مليون دولر، 
فيم��ا مل تنت��ه وزارة الزراع��ة بع��د م��ن ح�س��ر 
الأ�س��رار ب�س��كل كام��ل، حي��ث تعت��رب منطق��ة 
�س��رق غزة الأكرث ت�سررا بجانب الأ�سرار �سرق 

جباليا وبيت حانون.
وح��ول دور الزراع��ة يف التخفي��ف م��ن ح��دة 
اخل�سائ��ر ع��ن املزارع��ن، اأو�س��ح الب�سي��وين اأن 
وزارت��ه جت��ري توا�سال م��ع كل موؤ�س�سات العمل 
الزراع��ي لتوف��ر الدع��م الغاث��ي للمزارع��ن 
وت�سمي��د جراحه��م، اىل جان��ب التوا�س��ل م��ع 
عل��ى  ال�سغ��ط  وحماول��ة  حقوقي��ة  موؤ�س�س��ات 

الحتالل بعدم تكرار الأمر.
ويقيم الحت��الل الإ�سرائيلي �سدودا على طول 
ال�سري��ط احل��دودي لغ��زة، به��دف من��ع تدف��ق 
مي��اه الأمط��ار اإىل القطاع، وحتويله��ا لت�سب يف 
اخل��زان اجل��ويف داخ��ل الأرا�س��ي املحتل��ة عام 
48، وحرمان قطاع غزة من اأهم م�سدر لتغذية 

اخلزان اجلويف.
ويتعم��د الحت��الل كل عام فتح عب��ارات جتمع 
املي��اه، لإغ��راق الأرا�سي الزراعي��ة، دون �سابق 
اإن��ذار، وخا�س��ة حينم��ا تتكد���ص لدي��ه كميات 

كبرة من املياه.

نصف مليون دوالر خسائر أراضيهم

سدود االحتالل تحطم آمال مزارعو غزة وتبيد مصدر رزقهم
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غزة- الراأي
املتوا�سل��ة  النته��اكات  ت�ستم��ر 
ال�سج��ون  داخ��ل  الأ�س��رى  بح��ق 
وخا�س��ة يف ظل الأج��واء الباردة 
التي تعي�سها ال�سجون خا�سة التي 
تقع يف جن��وب الأرا�س��ي املحتلة، 
و�س��ط نق���ص �سدي��د يف الأغطية 
وامل�ستلزم��ات الت��ي تقيهم من برد 

ال�ستاء القار�ص.
واأكدت وزارة الأ�س��رى واملحررين 
يف  �سع��دت  ال�سج��ون  اإدارة  اأن 
م��ع  وخا�س��ة  الأخ��رة  الآون��ة 
م��ن  القطب��ي  املنخف���ص  ا�ست��داد 
ت��زال ترف���ص  ف��ال  اعتداءاته��ا، 
واملالب���ص  الأغطي��ة  اإدخ��ال 
تقيه��م  الت��ي  التدفئ��ة  وو�سائ��ل 
ل��ذوي  ي�سم��ح  ول  ال�ست��اء  ب��رد 
الأ�سرى باإدخاله��ا خالل الزيارة، 

مم��ا يفاق��م اأو�ساعه��م املعي�سي��ة 
يف مواجه��ة ال��ربد القار���ص الذي 
ي��وؤدي اإىل ارتفاع اأع��داد الأ�سرى 

املر�سى.
وبين��ت اأن هن��اك قي��ود تفر�سه��ا 
م�سلح��ة ال�سجون عل��ى ا�ستخدام 
الكهرب��اء واأدوات التدفئة، حيُث 
مينع الأ�سر حتى ولو على ح�سابه 
اخلا���ص م��ن �س��راء اأي��ة مدفئ��ة 
لتق��اء �س��ر ال��ربد، وه��ذا يجعل 
م��ن ف�س��ل ال�ست��اء ف�س��ل ُمعان��اة 
ُي�س��اب  الت��ي  بالأمرا���ص  مل��يء 
به��ا الأ�س��رى وعالجه��ا يف الغالب 
حب��ة دواء ل��كل اأ�سن��اف واأن��واع 
اأحي��ان كث��رة  ه��ذا املر���ص، ويف 
توفر بع���ص ما يحتاج��ه الأ�سرى 
م��ن مالب���ص �ستوي��ة واأغطي��ة يف 
مق�س��ف ال�سجن وباأ�سع��ار باهظة 

يف حماولة منها ل�ستغالل حاجة 
الأ�سرى لها ونهب اأموالهم.

واأ�س��ارت ال��وزارة اإىل اأن الربودة 
ال�سج��ون  بع���ص  يف  ال�سدي��دة 
لدرج��ة  ت�س��ل  النق��ب  ك�سج��ن 
املعتقل��ن  اأط��راف  بع���ص  جتم��د 
م��ن �سدة ال��ربد، م��ع ع��دم وجود 
اإىل  اإ�ساف��ة  للتدفئ��ة،  و�سائ��ل 
ال�ساخن��ة  املي��اه  يف  كب��ر  نق���ص 
الب��اردة  الأج��واء  ه��ذه  ظ��ل  يف 
الت��ي ت�ستم��ر لع��دة �سه��ور، وهذا 
ي��وؤدي اإىل ارتفاع اأع��داد الأ�سرى 
املر�سى حيث ي�ساب العديد منهم 
بوع��كات �سحية خا�س��ة يف �سجن 
النق��ب الذي يوجد ب��ه عدد كبر 
م��ن الأ�س��رى وخا�س��ة الداري��ن 
للعدي��د  يتعر�س��ون  واللذي��ن 
رغ��م  والع��زل  العت��داءات  م��ن 

الجواء الباردة.
واأ�ساف��ت، اإىل ان الأو�س��اع داخل 
مراكز التوقيف يف حوارة وعوفر 
وعت�سي��ون الت��ي ت��دار م��ن قب��ل 
اجلي���ص الع�سكري " الإ�سرائيلي " 
ل تقل �سعوبة عن باقي ال�سجون 
نظ��رًا لع��دم مالءمة ه��ذه املراكز 
لأدين ظ��روف احلي��اة الإن�سانية، 
حيث غمرت املياه زنازين ال�سرى 
ال�سج��ن  اإدارة  اإ�س��رار  ظ��ل  يف   ،
مفتوح��ة  النواف��ذ  اإبق��اء  عل��ى 
فرا�سه��م  اإغ��راق  اإىل  اأدى  مم��ا 
وتبلل��ت مالب�سهم ، وهذه الظروف 

حرمتهم من النوم.
وطالبت ال��وزارة منظمة ال�سليب 
الأحمر الدويل وموؤ�س�سات حقوق 
اىل  بجدي��ة  بالنظ��ر  الإن�س��ان 
خط��ورة الو�س��اع ال�سعب��ة الت��ي 

يعي�سه��ا الأ�س��رى داخ��ل ال�سجون 
مع ا�ست��داد برودة ال�ستاء والعمل 
على اإدخال كافة امل�ستلزمات التي 
تق��ي الأ�س��رى من ال��ربد ال�سديد، 
وتوفر م��ا يلزم من و�سائل تدفئة 
ع��ام  ب�س��كل  ال�سج��ون  وتهيئ��ة 
ل�ستقب��ال ف�سل ال�ست��اء، حممله 
الحت��الل امل�سوؤولي��ة الكاملة عن 
حي��اة ال�س��رى وخا�س��ة الأ�سرى 
املر�سى الذي��ن تت�ساعف معانتهم 

يف هذا الف�سل بالذات.
ويقب��ع 5،700 اأ�س��ر واأ�س��رة يف 
الإ�سرائيل��ي،  الحت��الل  �سج��ون 
طف��اًل   36 طف��اًل،   200 بينه��م 
مقد�سي��ًا قي��د العتق��ال املنزيل، 
و5 قا�سرين حمتجزين مبا ت�سمى 
"مراكز الإيواء"، و42 اأ�سرة، و6 

نواب، و450 معتقل اإداري.

ظروف احتجاز هي األسوأ في فصل الشتاء

األسرى.. شتاٌء ُيؤلمهم وبرد ُيحاصرهم...
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الواقع داخل �سجون الحتالل خالل عام 
2019 يعت��رب ال�س��واأ والأ�سع��ب ب�سبب 
تعر���ص الأ�سرى ل�سل�سلة م��ن الجراءات 
التع�سفي��ة والنق�سا���ص عل��ى حقوقه��م 

الن�سانية واملعي�سية.
فل�سطين��ي  اأ�س��ر   5700 يق��ارب  م��ا  اإن 
يتوزعون عل��ى 23 �سجن ومع�سكر ومركز 
توقي��ف بينه��م 220 طف��ال، و42 اأ�سرة 
يعي�س��ون ظروف��ا �سعب��ة داخ��ل �سج��ون 
اأب�س��ط  م��ن  وحمروم��ون  الحت��الل، 
عليه��ا  ن���ص  الت��ي  امل�سروع��ة  حقوقه��م 
القان��ون ال��دويل، ويتعر�س��ون لعقوب��ات 
فردي��ة وجماعي��ة واعت��داءات وحرمان 
نزع��ة  ظ��ل  يف  ال�سا�سي��ة  احلق��وق  م��ن 
انتقامية وحتري���ص �سيا�سي ور�سمي على 
املعتقل��ن م��ن قب��ل امل�ست��وى ال�سيا�سي يف 
اإ�سرائي��ل، وم��ن املتطرف��ن يف احلكوم��ة 

الإ�سرائيلية.

أبرز القضايا التي عانى 
منها االسرى خالل عام 
2019 متمثلة بما يلي:

تن�س��ل الحتالل من تنفي��ذ بنود معركة 
:"2 "الكرامة 

ت�سهد ال�سج��ون يف الآونة الأخرة حالة 
القري��ب،  الغلي��ان تن��ذر بالنفج��ار  م��ن 
فالأو�س��اع داخلها اآخ��ذة منحى الت�سعيد 
حا�سم��ة،  �ستك��ون  القادم��ة  والأي��ام 
ع��ن  �س��ادرة  ق��رارات  هنال��ك  و�ستك��ون 
احلركة الوطني��ة الأ�سرة للمدافعة عن 
احلقوق واملكت�سب��ات ومواجهة اآلة القمع 

ال�سهيونية.
ُيوا�سل اأك��رث 140 اأ�سًرا، بينهم قيادات، 
ة �سج��ون �سهيوني��ة، الإ�س��راب  م��ن ع��دنّ
عل��ى  احتجاًج��ا  الطع��ام،  ع��ن  املفت��وح 
ته��ا اإزاء  ا�ستم��رار �سلط��ات الحتالل تعننّ
متها اإزالة  تنفي��ذ مطالب الأ�سرى، يف مقدنّ

اأجهزة الت�سوي�ص املُ�سرطنة.
حي��ث زادت حدة التوت��ر داخل ال�سجون 
وقام��وا الأ�س��رى باإغالق معظ��م الأق�سام 
ت�سامًنا مع الأ�سرى امل�سربن لعدم التزام 
"اإدارة ال�سج��ون" مب��ا مت التف��اق عليه 
بع��د خو���ص الأ�س��رى معرك��ة الكرام��ة 
2 والت��ي انت�س��ر فيه��ا الأ�س��رى بفر���ص 
وتطبي��ق  ال�سج��ون  ادارة  عل��ى  �س��روط 
جمل��ة م��ن التفاهم��ات والت��ي متثل��ت ب�: 
خم�س��ة  مل��دة  العموم��ي  الهات��ف  تفعي��ل 
اأي��ام ا�سبوعيًا، واإزال��ة اأجهزة الت�سوي�ص، 
ا�سافة اىل اإع��ادة امل�سربن الذين جرى 
�سج��ن  اإىل  "رام��ون"  �سج��ن  م��ن  نقله��م 
اأ�سرا، ووقف  "نفح��ة" وعدده��م )23( 

حمالت التفتي�ص.
ي لأجهزة الت�سوي�ص"  اإننّ معرك��ة "الت�سدنّ
بداأت فعلي��ًا منذ �سهر فرباي��ر 2019، اإذ 
قررت �سلط��ات الحتالل ن�سبه��ا لإف�سال 
م�ساع��ي املعتقل��ن التوا�س��ل م��ع الع��امل 
اخلارج��ي، عرب الت�سوي���ص على ات�سالت 
ال��ذي  الوق��ت  يف  املحمول��ة،  الهوات��ف 
متنعهم من التوا�سل مع ذويهم واأطفالهم، 
وحترمهم من زي��ارات عوائلهم، يف اأحياٍن 
كث��ر. و�سرع��ان م��ا اأعق��ب ه��ذا الق��رار 
ال�سهيوين خط��وات ن�سالية م��ن الأ�سرى 
ال�سج��ون  �سلط��ات  قابلته��ا  ملواجهته��ا، 
باأننّه��ا  ُو�سف��ت  وح�سي��ة،  قم��ع  ��ات  بعملينّ

الأعنف من��ذ �سنوات، منه��ا عملية القمع 
الكب��رة يف معتقل "النق��ب ال�سحراوي"، 
يف مار�ص، والت��ي اأُ�سيب فيها الع�سرات من 
الأ�س��رى باإ�سابات بليغة، ما يزال البع�ص 

يعاين اآثارها حتى اليوم.

تصاعد الجرائم الطبية:
�سيا�سة الهمال الطبي واإ�سابة املعتقلن 
باأمرا���ص �سعب��ة وخطرة ق��د ت�ساعدت 
ع��دد  ازداد  حي��ث   ،2019 ع��ام  خ��الل 
ال�س��رى املر�سى ب�سبب �سيا�س��ة الإهمال 
�سج��ون  ادارة  تنتهجه��ا  الت��ي  الطب��ي 
حدته��ا  ت�ساع��دت  والت��ي  الحت��الل 
ب�س��كل كب��ر يف ال�سنوات الأخ��رة، حيث 
ر�س��دت ال��وزارة اأك��رث م��ن )750( اأ�سرًا 
مري�س��ًا من بينه��م )350( اأ�سرا واأ�سرة 
يعان��ون من اأمرا���ص مزمنة منه��م )30( 
م�ساب��ون   )12( و  بال�سرط��ان،  م�ساب��ن 
بال�سل��ل الن�سفي وي�ستخدم��ون الكرا�سي 
املتحرك��ة، و )17( حال��ة يعانون من برت 
اأح��د الأط��راف، و )30( اأ�س��را يعان��ون 
م��ن اأمرا���ص نف�سي��ة وع�سبي��ة، و )27( 
يعانون من اأمرا�ص القلب، و)22( يعانون 
م��ن اأمرا�ص العيون، و )15( كلى و )87( 
اإ�سابة بالر�سا�ص احلي، )18( دي�سك، و 
)9( كبد، و )5( �سمع، و)5( معدة، و)6( 
�سك��ري، وعدد كب��ر يعاين م��ن اأوجاع يف 

الأ�سنان وبحاجة اإىل عالج.
جرائ��م طبي��ة جت��ري بحق ال�س��رى من 
خ��الل ع��دم تقدمي الع��الج له��م واإجراء 
اجلراحي��ة،  والعملي��ات  الفحو�س��ات 
وا�ستم��رار زج ال�س��رى م��ن ذوي احلالت 
ال�سعب��ة يف م�ست�سف��ى الرمل��ة ال��ذي ه��و 
ا�س��واأ من ال�سجن، وا�ستم��رار نقل ال�سرى 
ال�سع��اف،  ب��دل  البو�سط��ة  �سي��ارات  يف 
اطب��اء خمت�س��ن خا�س��ة  توف��ر  وع��دم 
باأمرا���ص  امل�ساب��ة  املر�سي��ة  للح��الت 

ع�سبية ونف�سية.
�سيا�س��ة  ب�سب��ب  �سقط��وا  �سهي��د   )221(
الأ�س��ر  اأخره��م  وكان  الطب��ي  الهم��ال 
ال�سهي��د ب�س��ام اأم��ن ال�ساي��ح وال��ذي كان 
يعانى من اأمرا���ص خطرة "�سرطان الدم 
والعظ��ام" ومت اهماله طبي��ًا ومنع العالج 
بتاري��خ  ا�ست�سه��د  حت��ى  ملر�س��ه  ال��الزم 

.  2019/ 09/ 8

االقتحامات والنقل 
التعسفي:

ما يقارب 180 عملي��ة اقتحام ومداهمة 
لغ��رف واأق�سام املعتقلن ج��رت من بداية 
قم��ع  وح��دات  ي��د  عل��ى   2019 ع��ام 
خا�س��ة مدجج��ة بو�سائ��ل القم��ع تابعة 
لإدارة ال�سج��ون، وم��ا ي�ساح��ب ذل��ك من 
اعت��داء على ال�سرى و اإذللهم وتخريب 
ممتلكاته��م ال�سخ�سية وامل��واد الغذائية، 
وفر�ص عقوبات فردية وجماعية عليهم 
كاحلرم��ان م��ن الزي��ارات وم��ن الكنت��ن 
ومعاقب��ة ال�س��رى يف زنازي��ن انفرادي��ة 

ملدة حمدودة، وفر�ص الغرامات املالية.
�سيا�س��ة  ا�سبح��ت  القتح��ام  عملي��ات   
يف  وجت��ري  يومي��ة،  و�سب��ه  روتيني��ة 
الغل��ب يف اللي��ل وال�س��رى نائم��ن مم��ا 
ي�سبب ع��دم ال�ستق��رار يف �سفوفهم، وان 
عمليات القتح��ام واملداهمة لالأ�سرى مل 
تع��د لأ�سب��اب امني��ة كما تدع��ي �سلطات 
ال�سج��ون وامن��ا بهدف الزع��اج والذلل 
عل��ى  ال�سيط��رة  م��ن  وج��زء  والنتق��ام 

املعتقلن واإخ�ساعهم.
يف  وت�ستيته��م  الأ�س��رى  نق��ل  �سيا�س��ة   
ال�سج��ون ت�ساع��دت خ��الل ع��ام 2019 
اخلط��وات  ع��ن  الع��الن  بع��د  خا�س��ة 
الن�سالية التي اأعلن عنها الأ�سرى موؤخرًا 
لع��دم تنفي��ذ م��ا مت التف��اق علي��ه بع��د 
معرك��ة "الكرام��ة2" وذل��ك به��دف عدم 
ولقم��ع  ال�س��رى  �سف��وف  يف  ال�ستق��رار 
اي حت��ركات احتجاجي��ة لالأ�سرى خالل 
املطالبة بحقوقهم وب�سروط حياة لئقة 
والت��ي كان اأهم هذه ال�سروط رفع اأجهزة 

الت�سوي�ص امل�سرطنة.

اضرابات مفتوحة عن 
الطعام

�سهد عام 2019 �سل�سلة ا�سرابات فردية 
العتق��ال  �س��د  كان  ابرزه��ا  وجماعي��ة 
الداري التع�سفي، حيث �سدر 671 قرارا 

اإداريا بحق الأ�سرى منذ بداية العام..
 وم��ن اأب��رز ه��ذه ال�سراب��ات: 27 اأ�سرًا 
اداري��ًا خا�س��وا اإ�سراب��ات مفتوح��ة عن 
الطعام خالل العام 2019، وما زال منهم 
اأ�س��رى يوا�سلون ا�سرابهم عن الطعام   6

منذ ع�سرات الأيام.

يف  اإداري��ن  اأ�س��رى   6 ا�ستم��ر  حي��ث 
اإ�سرابه��م ع��ن الطع��ام خالل ه��ذا العام، 
العتق��ال  �سيا�س��ة  عل��ى  احتجاج��ًا 
الإداري، التي تنتهجها �سلطات الحتالل 
الإ�سرائيل��ي بال اأي م��ربر قانوين بحق ما 
يق��ارب )500( معتق��ل اإداري م��ن بينهم 
)5( من ن��واب املجل�ص الت�سريعي وطفلن 

واأ�سرتن.
اإن املعتقل��ن ال�ست��ة ه��م الأ�س��ر املري�ص 
مدين��ة  م��ن  عام��ًا(   42( غن��ام  اأحم��د 
دورا يف حمافظ��ة اخلليل، اأق��دم الأ�سرى 
امل�سرب��ن، حي��ث يوا�س��ل ا�سراب��ه ع��ن 
الطع��ام للي��وم "67" على الت��وايل، حيث 
يع��اين من مر���ص �سرطان ال��دم وبحاجة 
اإىل متابع��ة طبي��ة حثيث��ة، خا�س��ة بعد 
تعر�س��ه لنزيف متك��رر و�سعف يف ع�سلة 

القلب.
ويوا�س��ل الأ�س��ر �سلط��ان اأحم��د حممود 
خل��ف )38 عامًا( من بل��دة برقن ق�ساء 
مدين��ة جنن ا�سراب��ه من��ذ "63" يوما، 
والأ�سر اإ�سماعيل علي من بلدة اأبو دي�ص 
�سرق القد�ص املحتلة اإ�سرابه لليوم "58"
فيم��ا يوا�س��ل الأ�سر القي��ادي يف حركة 
اجله��اد الإ�سالمي ال�سيخ طارق قعدان من 
بل��دة عرابة جنوب جن��ن ا�سرابه لليوم 
"50" علم��ا اأن��ه خا���ص الإ�س��راب عدة 
م��رات �سابق��ا رف�س��ا ل�سيا�س��ة العتق��ال 
متفاوت��ة،  لف��رتات  بحق��ه  الداري 
والأ�سري��ن نا�س��ر اجل��دع من جن��ن منذ 
43 يوم��ا، وثائ��ر حمدان م��ن بيت �سرا 
غ��رب رام اهلل م�س��رب للي��وم ال���38 على 

التوايل.

 احتجاز جثامين الشهداء:
وق��ال تقري��ر وزارة الأ�س��رى ان اح��دى 
اجلرائم الت��ي ارتكبت خالل عام 2019 
احتج��از جثامن ال�سه��داء الفل�سطينين 
حي��ث و�س��ل ع��دد ال�سه��داء املحتجزي��ن 
دول��ة  زال��ت  م��ا  و�سهي��دة  �سهي��دا   253
الحتالل الإ�سرائيلي حتتجز جثامينهم 
يف مقاب��ر جمهولة تعرف مبقابر الأرقام، 
وكان اخره��م احتجاز جثام��ن ال�سهداء 
ب�سام ال�سايح من حمافظة نابل�ص والأ�سر 
ال�سهيد فار�ص بارود من قطاع غزة، حيث 
ا�ستخدم الحتالل ذل��ك �سمن العقوبات 
الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  عل��ى  اجلماعي��ة 

كو�سيلة عقاب لعوائل ال�سهداء.

األسيرات.. انتهاكات 
بالجملة ومعاناة مستمرة

يتعر�س��ن  الفل�سطيني��ات،  الأ�س��رات 
للعدي��د م��ن النته��اكات واخلروق��ات يف 
املعامل��ة، منذ اعتقاله��ننّ واإدخالهننّ ملراكز 
عملي��ة  وخ��الل  والتحقي��ق،  التوقي��ف 
النق��ل اإىل ال�سج��ون، وكذل��ك يف اإهم��ال 
اأو�ساعه��ن ال�سحي��ة واملحاكم��ة واإ�سدار 
الأح��كام العالي��ة والغرام��ات الباهظ��ة 
بحقه��ن، واحتجازهن بظ��روف اعتقاليه 
�سعب��ة، ب�س��ورة تخالف كاف��ة املعاهدات 
والتفاقيات الدولية واحلقوق الآدمية.
الفل�سطيني��ات  الأ�س��رات  ع��دد  وبل��غ 
القابع��ات يف معتقالت الحت��الل، )42( 
اأ�س��رة، يقبع��ن يف "�سج��ن الدام��ون"، يف 
ق�س��م يحت��وي عل��ى )13( غرف��ة، يف كل 
غرف��ة توج��د م��ا ب��ن اأرب��ع اإىل ثم��اين 

اأ�سرات
كم��ا تع��اين الأ�س��رات ب�س��كل ع��ام م��ن 
مماطل��ة باإجراء الفحو�س��ات وت�سخي�ص 
الأمرا�ص، الأمر ال��ذي يوؤدي اإىل تدهور 
الو�س��ع ال�سح��ي لالأ�س��رات، واأخطره��ن 
حالة الأ�سرة املقد�سية اجلريحة اإ�سراء 
جعابي�ص، كما حترم الأ�سرات من اإدخال 
الكت��ب اأو توف��ر غرف��ة لعم��ل مكتبة يف 
ال�سج��ن ملحاربة العملي��ة التعليمية لهن، 
ف�ساًل عن حرمان العديد منهن من زيارات 

الأهل والأبناء.
هنالك اأربع اأ�سرات معتقالت اداريا دومنا 
تهمة وا�سح��ة توجه لهن وهن : الأ�سرة 
قلقيلي��ة  م��ن  عاًم��ا(   23( الب�س��ر  اآلء 
 ،2019 مت��وز  م��ن  ال���24  يف  ُاعتقل��ت 
والأ�س��رة �س��روق الب��دن )25 عاًما( من 
بي��ت حلم اعتقلت يف ال���25 متوز 2019، 
والأ�س��رة ب�سرى الطوي��ل )26 عاًما( من 
رام اهلل ُاعتقلت يف ال�11 من كانون الأول 
�س��ذى  الأ�س��رة  اإىل  بالإ�ساف��ة   ،2019
ح�س��ن، وجميعه��م معتقل��ن حت��ت قانون 
العتق��ال الإداري ول توج��د تهم توجه 
اإليهم، وه��ذا امل��ربر ي�ستخدمه الحتالل 

ل�ستمرار اعتقال اأي فل�سطيني.

األسرى األطفال:
بل��غ ع��دد الأ�س��رى الطف��ال يف �سج��ون 
الحتالل اىل ما يقارب 220 طفاًل اأ�سرًا 
ويتعر���ص الأ�س��رى الأطف��ال يف معتقل��ي 
"عوفر" و "جمدو"  اإىل عمليات قمع هي 
الأعن��ف منذ �سنوات على يد قوات القمع 
التابعة لإدارة معتق��الت الحتالل، ففي 
ذت  الراب��ع من اآب/ اأغ�سط���ص 2019، نفنّ
ق��وات القم��ع اقتحامًا لق�سم��ن يف معتقل 
الأ�س��رى  في��ه  يقب��ع  "عوف��ر" اأحدهم��ا 
م��ا  و�سرع��ت   ،)19( ق�س��م   - الأطف��ال 
ت�سمى بوح��دات القم��ع "املت�سادا" خالل 
القتح��ام بتقييد اأ�س��رى الأطفال وعزل 
ع��دد منهم، وذل��ك بعد العت��داء عليهم 

بال�سرب، ور�سهم بالغاز. 
ذت ق��وات القمع اقتحام��ًا لق�سم  كم��ا ونفنّ
"جم��دو"  معتق��ل  يف  الأطف��ال  الأ�س��رى 
و�سرع��ت  طف��اًل،   )63( ي�س��م  وال��ذي 
بتنفيذ اإج��راءات عقابية طال��ت اأق�سام 
الأ�س��رى الأطفال ب�سكل خا�ص، من خالل 

�سحبها للكهربائيات واإغالقها لالأق�سام.

تقرير حول واقع األسرى في سجون االحتالل خالل عام 2019
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غزة- الراأي- �سامي جاد اهلل
افتتح��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل 6 
مدار���ص جديدة وهي مدر�سة ال�سيماء ب�سمال 
غزة، ومدر�ستي �سليمان الأغا، وال�سفوة بخان 
يون���ص، ومدر�س��ة م�سق��ط ب�س��رق خانيون���ص، 
غ��زة،  بغ��رب  الدحي��ان  ومدر�س��ة عب��د اهلل 
وثانوي��ة الكوي��ت برف��ح، كما �سرع��ت بتنفيذ 
وت�سميم والتح�سر لبناء 38 مدر�سة جديدة 

موزعة خلدمة جميع حمافظات قطاع غزة.
واأو�سح��ت ال��وزارة يف تقرير ح��ول اإجنازاتها 
خ��الل الع��ام 2019 اأنه��ا جه��زت 25 خمت��رب 
حا�س��وب و37 خمترب عل��وم، واأنتجت 1،983 
در���ص تعليمي م�س��ور لطلبة الثانوي��ة العامة 
والعديد من الفيديوه��ات للمراجعة، واإعداد 
م��واد اإثرائية م�ساندة ملنه��اج الثانوية العامة 
املباح��ث  جمي��ع  يف  الطلب��ة  عل��ى  وتعميمه��ا 
العلمي��ة من خ��الل موق��ع رواف��د التعليمي، و 
بث برنامج مراجع��ة مبا�سرة خالل امتحانات 
الثانوية العامة مبتابعة تزيد عن 130،000 
متاب��ع م��ن حمافظ��ات غ��زة وال�سف��ة، واإنتاج 
1،267 حقيبة الكرتونية، و4،740 خريطة 
تعليمية واإعداد الكت��اب الح�سائي والعديد 
م��ن الدرا�س��ات العلمي��ة ح��ول واق��ع التعلي��م 

واإعداد ع�سرات الأدلة والو�سائل التعليمية.

أنشطة وفعاليات:
وفيم��ا يتعل��ق بالأن�سط��ة والفعالي��ات فقد مت 
ي��وم  و236  تو�سيح��ي،  در���ص   632 تنفي��ذ 
درا�سي، و350 معر���ص علمي وثقايف، وتنفيذ 
الآلف م��ن الأن�سط��ة والفعالي��ات املدر�سي��ة 
وتنفي��ذ موؤمتر الرتجم��ة من العربي��ة واإليها 
.. ا�سكالي��ات وحلول، وتنظيم منتدى القانون 

الدويل الإن�ساين لطلبة اجلامعات.
ويف جم��ال التدري��ب فق��د مت عق��د 43 دورة 
تدريبي��ة يف الإدارة والقي��ادة لع��دد 3،041 
من قيادات وموظفي الوزارة، وتدريب 5،055 
معلم��ًا، وتدريب 285 م�سرف��ًا ومدير مدر�سة، 
وتدري��ب 206 مر�س��دًا يف مو�سوعات تربوية 
متنوع��ة، وبخ�سو���ص الت�سغي��ل فق��د مت عقد 
امتحان توظيف معلمن وتعين 500 معلم/ة 

كما مت ت�سغيل موؤقت ل4،221 معلم/ة.
وحقق��ت ال��وزارة العدي��د م��ن الإجن��ازات يف 

جم��ال رعاي��ة الطلب��ة املبدع��ن واملتفوق��ن 
ونف��ذت العدي��د م��ن امل�ساري��ع اخلا�س��ة به��م 
مب�سارك��ة  العلم��ي  البح��ث  م�س��روع  ومنه��ا 
الع��امل  ق��ادة  وبرنام��ج  طال��ب/ة،   1،250
طال��ب/ة،  مب�سارك��ة3،700  الفرتا�س��ي 
 280 ون��وادي اللغ��ة الإجنليزي��ة مب�سارك��ة 
طال��ب/ة، وم�سابقة اأ�سدق��اء املخترب العلمي 
مب�سارك��ة 1،200 طال��ب/ة ، وبرنامج الذكاء 
ال�سطناعي مب�ساركة 67 طالب/ة، وم�سابقة 
2،038 طال��ب/ة، و  ت��اج املعرف��ة مب�سارك��ة 
م�س��روع متك��ن الطالئ��ع الريادي��ة مب�ساركة 
الديني��ة  وامل�سابق��ات  طال��ب/ة،   1،500
 20،000 مب�سارك��ة  والفني��ة  والثقافي��ة 
طالب/ة، وتنفيذ5بطولت ريا�سية مركزية، 
وت�سكيل الربملان الطالبي املركزي بعد اإجراء 

انتخابات مدر�سية �ساملة.

مبادرات ناجحة:
ويف جم��ال املب��ادرات فق��د اأطلق��ت ال��وزارة 4 
م�سابق��ات �سم��ن تطوي��ر العملي��ة التعليمي��ة 
القط��اع  يف  والعامل��ن  املعلم��ن  وت�سجي��ع 
تق��دمي  عل��ى  غ��زة  مبحافظ��ات  التعليم��ي 

مبادرات تطور من العملية التعليم.
 ومن هذه امل�سابقات مبادرتي 2020 حيث مت 
البدء الفعلي يف تنفيذ 500 مبادرة نوعية يف 
املدار�ص، وهناك م�سابقة بنك الأفكار والتعلم 
املمت��ع وم�سابق��ة القي��م )الواج��ب نح��و اهلل 
والوطن والآخرين وال��ذات( وهناك م�سابقة 
العتم��اد املدر�س��ي الهادف��ة لتجوي��د العم��ل 
يف املدار���ص وف��ق معاي��ر اجل��ودة والعتم��اد 

املدر�سي.
مت  فق��د  واملناه��ج  المتحان��ات  جم��ال  ويف 
لتطوي��ر  تخ�س�سي��ة  عم��ل  ور�س��ة   23 عق��د 
وتقيي��م املناه��ج، كم��ا مت تنظي��م امتحان��ات 
الثانوي��ة العام��ة مب�سارك��ة 31،000 طال��ب 
/ة، والمتح��ان التطبيق��ي ال�سام��ل مب�ساركة 

طالب/ة.  3،059

خدمة الجمهور:
واأول��ت الوزارة اأهمي��ة خلدمة اجلمهور، ويف هذا 
املجال فقد مت ت�سدي��ق 36،000 �سهادة ثانوية 
عام��ة، ومعادل��ة 800 �سه��ادة مدر�سي��ة لطلب��ة 

قادمن من اخلارج يف خمتلف املراحل الدرا�سية، 
وت�سدي��ق 26،000 �سه��ادة تعليم عايل، وتوفر 
العامة  الثانوية  495 منح��ة داخلية خلريجي 
و506 منح��ة خارجي��ة يف 20 دول��ة وترخي�ص 
55 رو�سة و50 مركز تعليمي و8 مدار�ص خا�سة 
و8 مراكز ملحو الأمية كما قامت الوزارة بتطوير 
اخلدم��ة اللكرتوني��ة لأولي��اء الأم��ور، واإطالق 
خدمة ت�سديد ر�سوم الثانوية العامة والمتحان 
ال�سام��ل م��ن امل�ستحق��ات ب�سكل الك��رتوين وعقد 
الع�س��رات م��ن اللق��اءات ب��ن ال��وزارة واملدار�ص 

واجلمهور املحلي.

رعاية وخدمة الطلبة:
ووا�سل��ت الوزارة تق��دمي اخلدم��ات املتنوعة 
للطلب��ة فقد اعتم��دت ف�س��وًل درا�سية داخل 
م�ست�سف��ى الدكت��ور عب��د العزي��ز الرنتي�س��ي 
التعليمي��ة  اخلدم��ة  لتق��دم  غ��زة  مبدين��ة 
والإر�سادي��ة والنف�سية للطلبة الذين ميكثون 
لأمرا���ص  تعر�سه��م  نتيج��ة  امل�ست�سف��ى  يف 

معينة.
كم��ا ج��رت متابع��ة ق�ساي��ا 2،215 طالب/ة 
اخلا�س��ة  املدار���ص  م��ن  بالنتق��ال  املتعلق��ة 
والوكال��ة، ومت الك�س��ف الطب��ي جلمي��ع طلبة 
ال�سف��وف الأول وال�ساب��ع والعا�س��ر، وتطعي��م 
مر�س��ي  �س��د  التا�س��ع  ال�س��ف  طلب��ة  كاف��ة 
 1،700 وتوزي��ع   والتيتانو���ص،  الدفتري��ا 
نظارة طبية لطلبة املدار�ص الذين يعانون من 
بع�ص امل�ساكل يف النظر، وتوزيع 140 �سماعة 
طبية للطلبة ذوي الإعاقة ال�سمعية واإجراء 
فح���ص �سم��ع ل20 األ��ف طالب/ة م��ن ال�سف 
للطلب��ة  �سماع��ات  الأول الأ�سا�س��ي وتركي��ب 
املحتاج��ن واإج��راء فح���ص طب��ي يف جم��ال 
)النم��و والتط��ور( ل350 طف��ل/ة من ريا�ص 

الأطفال احلكومية.
 22،000 توعي��ة  التقري��ر  ح�س��ب  مت  كم��ا 
املدار���ص  م��ن  اأم��ر  ويل  و5،000  طال��ب/ة 
يف  واحلماي��ة  ال�ستع��داد  ح��ول  الأ�سا�سي��ة 
وقت الط��وارئ وتوعية وتثقي��ف 20 مدر�سة 
)طلب��ة ومعلم��ن( ح��ول ال�سح��ة الإجنابية 
وق�ساي��ا )املراهقة وال��زواج املبكر والتدخن 
( وتنفيذ م�سروع املدر�سة �سديقة التغذية يف 
14 مدر�سة حكومية، وتوزيع وجبات غذائية 

20 مدر�س��ة م��ن املدار���ص الأ�سا�سي��ة،  لع��دد 
وتوزيع 8،900 حقيبة مدر�سية لفئة الطلبة 
املحتاج��ن يف املدار�ص احلكومي��ة مبحافظات 
ل217  مك��ربة  كت��ب  توف��ر  و  غ��زة،  قط��اع 

طالب/ة من فئة �سعاف الب�سر.

األشخاص ذوي اإلعاقة:
واأ�س��اف التقري��ر اأنه مت اإنت��اج وتقدمي 750 
اأداة م�ساعدة للطلب��ة ذوي الإعاقة، وتقدمي 
خدم��ات رعاي��ة نوعي��ة ل��� 11� طال��ب/ة من 
داون  متالزم��ة  م��ن  يعان��ون  الذي��ن  الطلب��ة 
خ��الل  م��ن  وذل��ك  املدار���ص،  يف  واملدموج��ن 
قي��ام ال��وزارة بتوفر معل��م ظل له��م يتابعهم 
ويرعاه��م يف كاف��ة �س��وؤون تعليمه��م واعف��اء 
العام��ة  الثانوي��ة  ر�س��وم  م��ن  الطلب��ة  األف 
وتوفر كت��ب اللغة الإجنليزي��ة ملئات الطلبة 
عالج��ي  تعلي��م  وتوف��ر  جمان��ًا،  املحتاج��ن 
واللغ��ة  الريا�سي��ات  يف  التح�سي��ل  ل�سع��ف 

العربية ل10،000 طالب/ة.

تطوير قدرات الطلبة:
ويف جمال احلو�سبة فق��د مت تطوير الربنامج 
املحو�س��ب لنتائ��ج الثانوي��ة العام��ة وتطوي��ر 
بعم��ل  اخلا�س��ة  اللكرتوني��ة  املنظوم��ة 
امل�سرف��ن الرتبوي��ن يف املدار���ص والمتح��ان 
التطبيق��ي ال�سام��ل ب�س��كل حمو�س��ب، واإن�ساء 
برام��ج  متابع��ة  لت�سهي��ل  حمو�س��ب  برنام��ج 
الإ�س��راف الفع��ال لريا���ص الأطف��ال واإن�س��اء 
برنام��ج حمو�سب ملتابعة برنام��ج حمو الأمية 
وتعلي��م الكبار والتحدي��ث اللكرتوين جلميع 

بيانات العاملن يف قطاع التعليم.
وجنح��ت ال��وزارة يف و�س��ع خطة رائ��دة وهي 
و�س��ع وح��دات مهنية داخل املدار���ص لتطوير 
ق��درات الطلبة يف جم��ال التعلي��م املهني، ويف 
ه��ذا املجال فق��د افتتحت 3 وح��دات جديدة 
داخل مدار�ص عبد الرحمن الأغا بخانيون�ص، 
واملتنبي ب�سرق خانيون�ص، وتل الزعرت ب�سمال 
غ��زة، كما افتتحت تخ�س���ص اأزياء وجرافيك 
داخ��ل مدر�ست��ي ال�س��م وال�سباح بغ��رب غزة، 
وافتت��اح  ال�سي��ارات،  ق�س��م  تطوي��ر  وج��رى 
تخ�س���ص طاقة متجددة يف مدر�سة دير البلح 

ال�سناعية.

جوائز وزيارات دولية:
ويف اإطار ح�س��د اجلوائز الدولية فقد حققت 
ال��وزارة العدي��د م��ن اجلوائ��ز عل��ى ال�سعي��د 
الدويل ومنها فوز موقع روافد �سمن اأف�سل 15 
ابتكار تكنولوجي يف جمال التعلم الإلكرتوين 
الدويل، و فوز اإذاع��ة �سوت الرتبية والتعليم 
باملرك��ز الأول يف م�سابق��ة احت��اد الإذاع��ات 
العربي��ة، و ف��وز املر�س��دة هنادي اأب��و رم�سان 
بلق��ب ملك��ة امل�سوؤولي��ة الجتماعي��ة، وف��وز 
الطالبت��ان ب�سمة معزة واأ�سي��ل املجدلوي يف 
م�س��روع ال�سحف��ي ال�سغ��ر يف النم�س��ا، وف��وز 
الطالب��ة جن��اح اجل��رو بلق��ب �سف��رة املن�سة 
و   ،Cospaces edu ” للت�سمي��م  الأملاني��ة 
ف��وز 17 طالب��ًا /ة يف م�سابق��ة اأف�س��ل ر�سم��ة 
مدر�سية ح��ول حقوق الإن�س��ان، وفوز مدر�سة 
مم��دوح �سي��دم بجائ��زة الربجم��ة العاملي��ة، 
و ف��وز املعلم��ة حن��ان م�سطف��ى بلق��ب �سفرة 

الت�سامح وال�سالم الدولية.
وعلى �سعي��د الزيارات الدولي��ة والتفاقيات 
فق��د نف��ذت ال��وزارة زي��ارة تعليمي��ة للياب��ان 
معلم��ن   10 مب�سارك��ة  اخل��ربات  لتب��ادل 
ومعلم��ات، كم��ا مت اط��الع مبع��وث ال�س��الم يف 
ال�سرق الأو�سط نيكولي مالدينوف على واقع 
التعلي��م خ��الل ا�ستقبال��ه باملدار���ص، ووقعت 
ال��وزارة اتفاقي��ات تع��اون م��ع4 جامع��ات يف 
جمال ن�سر البحث العلمي يف فل�سطن، ومذكرة 
تفاهم مع ووزارة التنمية لفتح 5 �سفوف ملحو 
الأمي��ة، كم��ا مت التف��اق مع موؤ�س�س��ة اخلليج 
التعليمي��ة لإن�س��اء مدر�س��ة و�سال��ة ريا�سي��ة 
ومرك��ز تدري��ب وف�س��ول درا�سي��ة مبحافظ��ة 
رف��ح، ووا�سل��ت ال��وزارة تنفي��ذ الع�س��رات من 
امل�ساري��ع والتفاقي��ات النوعي��ة التي تخ�ص 

العملية التعليمية من جميع جوانبها.
ولفت��ت وزارة التعليم اإىل اأن ه��ذه الإجنازات 
ج��اءت م��ن خ��الل جه��ود العامل��ن يف القطاع 
الرتبوي وجهود ال�س��ركاء والداعمن مقدمة 
العملي��ة  ويدع��م  ي�سان��د  م��ن  ل��كل  ال�سك��ر 
التعليمي��ة، موؤك��دة اأن ه��ذه الإجن��ازات ه��ي 
جناح��ات مهمة تثب��ت اأن العامل��ن يف التعليم 
يبذل��ون كل اجله��ود من اأجل تطوي��ر العملية 
التعليمي��ة بالرغم م��ن ال�سعوب��ات والظروف 

الناجمة عن الحتالل واحل�سار.

خالل العام 2019

التعليم في غزة .. جهود ونجاحات مهمة رغم الصعوبات
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الراأي _ اآلء النمر
كل  م��ن  متفاوت��ة  ف��رتات  ب��ن 
الحت��الل  ق��وات  ت�ستع��د  ع��ام 
البق��ع  لفرتا���ص  الإ�سرائيل��ي 
لالأرا�س��ي  املحاذي��ة  اخل�س��راء 
الت��ي  الأرا�س��ي  تل��ك  املحتل��ة، 
تع��ود ملزارع��ن فق��راء يعيل��ون 
عل��ى  تقت��ات  م�ست��ورة  اأ�س��رًا 
اأن  اإل  الأرا�س��ي وثماره��ا،  ري��ع 
د اإيذاء الأرا�سي  الحتالل يتعمنّ

ليتاأثر اأ�سحابها.
تزعم قوات الحتالل اأنها تر�ص 
مبي��دات ح�سرية تفيد الأرا�سي 
الزراعية وتزيد م��ن خ�سوبتها، 
اإل اأنه��ا على اأر���ص الواقع تقتل 
منه��ا  ب��دًل  وت��زرع  املزروع��ات 
ال�سم��وم ال�س��ارة، حت��ى الرتب��ة 
اخل�سب��ة ينعك���ص حاله��ا بتل��ك 

املواد.
املزارع��ن  لتع��ب  اك��رتاث  دون 
وجهده��م ل��روا الأخ�سر يك�سوا 
م�ساحاته��م املفتوح��ة، تتعر�ص 
الزراعي��ة  الأرا�س��ي  حما�سي��ل 
املحتل��ة  لالأرا�س��ي  املحاذي��ة 
ت��رى  اأن  قب��ل  املفاج��ئ  للم��وت 
الثم��ار الن��ور، يف فعل��ة مكررة ل 
يتوقف الحتالل عن تنفيذها.

قتل املزروعات باملواد الكيماوية 

بالبيئ��ة  ال�س��رر  واإحل��اق 
اإل  الزراعي��ة املثم��رة مل تب��داأ 
ب��اإذن م��ن احلكوم��ة ال�سهيونية 
الت��ي ل تكرتث بالإ�سرار باأرزاق 
املزارع��ن والتعدي عل��ى اأرا�سي 
لالأرا�س��ي  املحاذي��ة  القط��اع 

املحتلة منها.
عملي��ات الر���ص الأخ��رة والتي 
كانت خالل اليومن املا�سين قد 
حدث��ت كما التايل بح�سب �سهود 
اأ�سح��اب  املزارع��ن  م��ن  عي��ان 
"اأ�سع��ل  ال�سرقي��ة،  الأرا�س��ي 
اأ�س��ود  بدخ��ان  ن��ارًا  الحت��الل 
كثيف لختبار اجتاه الريح قبل 
ب��دء عملي��ة الر���ص بالطائرات 

املخ�س�سة لذلك".
روايته��م  العي��ان  �سه��ود  يتاب��ع 
م��ن  الحت��الل  تاأك��د  :"بعدم��ا 
اجت��اه الري��ح فق��د �س��رع بر���ص 
املتمثل��ة  الزراعي��ة  الأرا�س��ي 
للقط��اع،  ال�سرقي��ة  بالأرا�س��ي 
والت��ي بداأت دون حتذيرنا ودون 

اإعالمنا بالعملية ذاتها".
وتتك��رر عملي��ات الر���ص خ��الل 
كان��ون  )نهاي��ة  �سنوي��ًا  فرتت��ن 
الأول اأو بداي��ة كان��ون الث��اين- 
بداي��ة  وه��ي  ني�س��ان(،  و�سه��ر 
ال�ستوي��ة  املحا�سي��ل  زراع��ة 

وال�سيفية.
مرك��ز املي��زان حلق��وق الإن�س��ان 
يخت���ص  معمق��ًا  بحث��ا  اأج��رى 
ر���ص  اأ�سب��اب  ع��ن  بالتفتي���ص 
قب��ل  م��ن  الزراعي��ة  املحا�سي��ل 
تب��ننّ  فق��د  الحت��الل،  ق��وات 
امل�ستهدف��ة  النبات��ات  اإ�ساب��ة 
مب��ادة "الأوك�سيج��ال"، وهي من 
ال�سام��ة، والت��ي تت�سب��ب  امل��واد 
بتداعي��ات خط��رة عل��ى �سحة 
الإن�س��ان والكائن��ات احلي��ة، يف 
حال مت تناولها عن طريق الفم.
اأن  احلقوق��ي  التقري��ر  اأو�س��ح 
عمليات الر���ص "ت�سببت باأ�سرار 
م��ن  للمزارع��ن  اقت�سادي��ة 
اأ�سح��اب تل��ك الأرا�س��ي"، فيم��ا 
بح�س��ب  املوا�س��ي،  مرب��و  ��د  تكبنّ
التقري��ر، خ�سائر كب��رة، ب�سبب 
غ��ذاء  ل�س��راء  ا�سطراره��م 
املا�سي��ة على نفقته��م، بديال عن 
الأع�س��اب "املر�سو�س��ة" يف تل��ك 
الأرا�س��ي، م��ا اأدى اإىل م�ساعفة 

تكاليف تربيتها.
ويتكبد املزارعون الفل�سطينيون 
ه��ذه  ج��راء  كب��رة  خ�سائ��ر 
املمار�س��ات، من خالل م��ا تخلفه 
تدم��ر  م��ن  الر���ص  عملي��ات 
للمحا�سيل، كما جتعل املزارعن 

ع��ن  يحجم��ون  اأو  ي��رتددون 
زراع��ة اأرا�سيهم الكائنة يف تلك 
املناطق، نظرًا خلطورة املنطقة، 
يف  حما�سيله��م  تل��ف  واحتم��ال 
حالة و�س��ول مواد الر�ص اجلوي 

اإليها.
اأ�ستاذ عل��م القت�ساد يف جامعة 
يعت��رب  رج��ب،  مع��ن  الأزه��ر 
الحت��الل  ر���ص  ا�ستم��رار  اأن 
للمبي��دات ال�سام��ة عل��ى ح��دود 
القطاع هو اأحد اأ�سكال املمار�سات 
الت��ي تنفذه��ا "اإ�سرائيل" تباعا 
يف جم��ال الق�س��اء عل��ى النه�سة 

القت�سادية.
ويو�س��ح رجب اأنها تاأتي بعد منع 
املحاذي��ة  الأرا�س��ي  ا�ستخ��دام 
وما يع��رف بال�سري��ط احلدودي 
�س��رق القط��اع وحت��رم املزارعن 
من ح��ق ا�ستغالل تل��ك الأرا�سي 
وهو ما يوؤثر على اأرزاقهم بهدف 
مغادرتها والبحث عن عمل اآخر.
وي�سي��ف "عمل الحتالل ممنهج 
ت�ستخ��دم فيه املبي��دات ال�سامة 
الن�س��اط  فر���ص  تقت��ل  لك��ي 
الزراع��ي وحت��ول دون ا�ستنبات 
وا�ست��زراع الأرا�سي وهي �سيا�سة 
مق�سودة تلج��اأ اليها )اإ�سرائيل( 

با�ستمرار".

ل  الحت��الل  اأن  اإىل  ويلف��ت 
ق��رارات  اأو  اإدان��ات  لأي  يذع��ن 
اإىل  تدع��وه  وحقوقي��ة  دولي��ة 
اجت��اه  اجلرائ��م  ه��ذه  وق��ف 

الأرا�سي واملزارعن.
مزروعات غر مثمرة

الزراع��ة  وزارة  با�س��م  الناط��ق 
اإن  ق��ال  الب�سي��وين،  اأده��م 
الإ�سرائيل��ي،  الحت��الل  جي���ص 
�س��ارة  مبي��دات  بر���ص  يق��وم 
املناط��ق  عل��ى  الطائ��رات  م��ن 
الزراعي��ة ال�سرقية ملدينة غزة 

و�سمال القطاع.
ه��ذه  "اإن  الب�سي��وين:  وق��ال 
املبيدات التي يت��م ر�سها من قبل 
الحت��الل غ��ر معروف��ة، ونحن 
املحا�سي��ل  ذروة  ع��ن  نتح��دث 
الورقي��ة، واحلقلي��ة، وحما�سيل 

اخل�سار".
جع��ل  الحت��الل  اأن  واأ�س��اف 
الأرا�س��ي احلدودي��ة حمظ��ورة 
املثم��رة كزراع��ة  الزراع��ة  م��ن 
يقوم��ون  واملزارع��ن  الأ�سج��ار، 
بزراعة املحا�سيل غر املرتفعة، 
وعندما يحاول امل��زارع ا�ستغالل 
ق��وات  تق��وم  الأرا�س��ي،  ه��ذه 
الحت��الل الإ�سرائيل��ي، بر�سه��ا 

باملبيدات القاتلة.

خسائر فادحة يتكبدها المزارعون

أراضي الحدود الشرقية .. توّدع وجه الحياة قبل أن تراه 
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غزة- الراأي- ب�سام العطار
قال وكي��ل وزارة الزراع��ة الفل�سطينية 
و�سع��ت  وزارت��ه  اإن  الق��درة،  اإبراهي��م 
لنف�سه��ا ا�سرتاتيجي��ة و�سيا�س��ة جديدة 
من��ذ ا�ست��الم احلكوم��ة العا�س��رة مهامها 
يف الع��ام 2006، تتمثل يف خلق اقت�ساد 
زراع��ي مقاوم، ويعن ال�سعب الفل�سطيني 

على ال�سمود والتجذر يف اأر�سه.
م��ع  خا���ص  ح��وار  يف  الق��درة  واأو�س��ح 
ا�سرتاتيجيات  ثالث  هناك  اأن  "الراأي"، 
ت�س��ر عليه��ا ال��وزارة لتحقي��ق اأهدافها، 
الغذائ��ي  الأم��ن  حت�س��ن  يف  تتمث��ل 
للمواط��ن، وزيادة ال�س��ادرات الزراعية، 
ل��الإدارة  اإ�ساف��ة  امل�ستهل��ك،  وحماي��ة 

امل�ستدامة للموارد الطبيعية.
ا�ستطاع��ت  الزراع��ة  وزارة  اأن  وذك��ر 
لتطوي��ر  حديث��ة  تقني��ات  تدخ��ل  اأن 
القط��اع الزراعي وحت�سن الإنتاج ح�سب 
املوا�سفات واملعاير التي ت�سعها الوزارة، 
كذل��ك املحافظ��ة على البيئ��ة من خالل 
املكافح��ة املتكامل��ة واحليوية م��ن اأجل 
تقلي��ل ا�ستخدام املبي��دات الزراعية من 
اأجل احلفاظ على ال�سحة العامة وعلى 

البيئة ب�سكل عام.
واأك��د وكيل الوزارة اأن��ه يف العام 2019 
مت و�س��ع �سع��ار لل��وزارة يه��دف لتحقيق 
الدع��م للم��زارع وحماي��ة امل�ستهلك، واأن 
غ��زة لي�س��ت مك��ب للنفاي��ات، مبين��ًا اأن 
هن��اك خطة متكاملة لتحديد امل�ساحات 
املزروع��ة به��دف وق��ف وتقلي��ل تذبذب 
اأ�سع��ار املنتج��ات الغذائي��ة، ب�سب��ب م��ا 
حدث من فجوات خالل الأعوام املا�سية 
يف العديد من هذه املنتجات خا�سة التي 

فا�ست عن حاجة ال�سكان.
وعلى �سبيل املثال قال القدرة اإن وزارته 
ا�ستطاعت اأن حت��دد امل�ساحات املزروعة 

م��ن حم�س��ول البندورة، حت��ى ل يح�سل 
فائ���ص يف هذا املنتج، حيث مت تخ�سي�ص    
األف طن(، لدعم  1200 دومن )8000 
القط��اع ال�سناع��ي و�سد العج��ز يف اإنتاج 
"ال�سل�س��ة"، وربط��ه بالقط��اع الزراعي 
خا�س��ة يف وقت الذروة يف ف�سل ال�سيف، 
وبالت��ايل يت��م احلف��اظ عل��ى دميوم��ة 

زراعة هذا املنتج والأيدي العاملة.
وب��ن الق��درة اأن��ه ولأول م��رة يف الع��ام 
الزراع��ة  وزارة  ل��دى  ي�سب��ح   ،2019
وحتقي��ق  الب�س��ل  منت��وج  يف  فائ�س��ًا 
الكتف��اء الذات��ي من��ذ �سن��وات عديدة، 
وبع��د اأن كان يت��م ا�ست��راد كمي��ات م��ن 
الب�س��ل م��ن خارج قطاع غ��زة، وذلك عن 
يف  الزائ��دة  الكمي��ات  تخزي��ن  طري��ق 
ثالجات وبرادات خا�سة، حلفظ الب�سل 

ملدة ثالثة �سهور.
وذك��ر الق��درة اأن هناك توج��ه يف العام 
2020 لرب��ط منتج��ات زراعي��ة اأخرى 
بالقط��اع ال�سناع��ي، لتوف��ر احتياجات 
ال�سوق من املخلالت، من منتوجات اخليار 
والباذجنان، اأو حتويلها للتعليب، وبذلك 
تغطية كل الفجوات من الإنتاج الزراعي 
وحتويل الفائ�ص منه للقطاع ال�سناعي.

واأكد اأن قطاع غزة حقق اكتفاء ذاتيًا يف 
معظم اخل�سروات و�سل ملان�سبته 98%، 
بالرغم من احل�س��ار والإغالق وجتريف 
الأرا�س��ي الزراعية من قب��ل الحتالل، 
مبين��ًا اأن الع��ام 2018 �سه��د اإنتاج 400 
األ��ف م��ن اخل�س��روات، فيم��ا مت ت�سدير 
40 األ��ف ط��ن، والباق��ي 360 األف طن 

كان لال�ستهالك املحلي.
و�س��دد الق��درة عل��ى اأن وزارة الزراع��ة 
امل��زارع  م��ع  جن��ب  اىل  جنب��ًا  تق��ف 
الفل�سطين��ي، ودع��م �سم��وده وجتذره يف 

اأر�سه، وفقًا لالإمكانيات املتاحة.

واأو�س��ح وكيل ال��وزارة اأن الزراعة تقوم 
با�ستم��رار عل��ى ت�سجي��ع املزارع��ن على 
زراع��ة منتج��ات واأ�سناف جدي��دة، كما 
الزيت��ون ولأول  زي��ت  م��ع منت��ج  ح��دث 
مرة هذا الع��ام اأي�سًا، و�س��ل الإنتاج هذا 
من��ه اىل 4200 ط��ن، وبالت��ايل مت منع 
التجار من ا�ستراده من اخلارج منذ �سهر 

�سبتمرب من هذا العام.
دع��م  يف  ال��وزارة  ل�سيا�س��ة  وا�ستم��رارًا 
املنت��ج املحلي، ومنذ بداي��ة مو�سم قطف 
توجه��ت   ،2019 الع��ام  ه��ذا  يف  البل��ح 
الوزارة اىل من��ع ا�ستراد البلح والعجوة 
امل��زارع  ت�سجي��ع  به��دف  اخل��ارج،  م��ن 
املنت��ج،  ه��ذا  م��ن  املحلي��ة  وال�سناع��ات 
والدب���ص  املرب��ى  و�سناع��ة  كالعج��وة 
وغره��ا، والذي و�س��ل اىل حد الكتفاء 

الذاتي.
املنتج��ات  كاف��ة  اأن  الق��درة  وك�س��ف 
اأ�س��واق  يف  احلم�سي��ات  م��ن  الزراعي��ة 
القط��اع ه��ي منتج��ات حملي��ة، حيث مت 
اأ�سن��اف احلم�سي��ات،  من��ع ا�ست��راد كل 
يف الف��رتة مابن �سه��ر اأكتوبر حتى �سهر 

مار�ص من العام املقبل.
حديث��ه  �سي��اق  يف  الق��درة  وع��رج 
ل�"ال��راأي"، عل��ى جه��ود ال��وزارة وكاف��ة 
طواقمه��ا على تطوي��ر الواقع يف القطاع 
احلي��واين، و�س��رورة مطابق��ة م��ا يت��م 
ا�ست��راده للموا�سف��ات وال�س��روط التي 
حددته��ا وزارة الزراع��ة، حي��ث ب��داأت 
الوزارة با�ستراد "بي���ص الفق�ص" الذي 
ينتج الكتاكيت والتي يتم تربيتها داخل 

املزارع لإنتاج الدجاج الالحم.
يق��ارب  م��ا  اأتلف��ت  ال��وزارة  اأن  واأ�س��اف 
الن�سف مليون بي�سة فق�ص غر مطابقة 
للموا�سفات، ماجعل من كافة التجار ويف 
ظل الإج��راءات ال�سارم��ة اىل اللتزام 

الت��ام ب�سروط ا�ست��راد اأي من املنتجات 
مان�سبت��ه  الت��زم  وبالت��ايل  احليواني��ة، 
%99 م��ن التجار بكافة ال�سروط التي 

و�سعتها وزارة الزراعة.
اأم��ا عن ا�ستراد الأع��الف احليوانية من 
اخل��ارج، اأك��د وكيل ال��وزارة اأن الطواقم 
العاملة عل��ى املعابر واحلدود ا�ستطاعت 
اأن تنظ��م ه��ذه العملي��ة وفق��ا للمعاي��ر 
التي ت�سر عليها الوزارة، مبينًا اأن هناك 
عين��ات يت��م اأخذه��ا م��ن ه��ذه الأعالف 
ليت��م فح�سها داخل خمت��ربات اجلامعة 

الإ�سالمية.
اأن��ه خ��الل ال�سن��وات اخلم���ص  واأو�س��ح 
اأن  الزراع��ة  ا�ستطاع��ت وزارة  املا�سي��ة 
متنع ا�ستراد كمي��ات كبرة من خملفات 
الإنت��اج احلي��واين املرج��ع م��ن الداخل 
املحت��ل، اأومن خملف��ات م�سانع الأعالف، 
والتي يقوم البع���ص بتجميعها وحماولة 

توريدها لقطاع غزة.
يف قط��اع املوا�سي ق��ال الق��درة اإن وزارة 
م��ع  �س��ارم  ب�س��كل  تعامل��ت  الزراع��ة 
خملف��ات الحت��الل م��ن الأبق��ار، والتي 
ل ت�سلح للرتبية واإنت��اج احلليب، موؤكدًا 
ي�سع��ون  الحت��الل  م��زارع  اأ�سح��اب  اأن 
للتخل�ص منها ع��ن توريدها لقطاع غزة، 
اإن�س��اء املحج��ر  م��ا ح��ذا بال��وزارة اىل 
الزراع��ي،  للمحج��ر  كن��واة  البيط��ري، 
الذي يحتوي على حمجر حيواين واآخر 

نباتي.
وتابع الق��درة:" مت حجر جميع الأبقار 
الت��ي يت��م ا�ستراده��ا م��ن الحت��الل يف 
حمج��ر خا�ص، والب��دء بفح�ص خمربي 
واأخ��د عينات دم منها ع��ن طريق اأطباء 
بيطرين، بالإ�سافة للفح�ص الظاهري، 
للتاأك��د م��ن خلوه��ا م��ن الأمرا���ص، وهل 
ت�سل��ح للرتبي��ة اأو ال�سته��الك الآدم��ي، 

حجزه��ا  مت  �سحن��ة  اأول  اأن  كا�سف��ًا 
واتالفها بلغت 155 راأ�ص من الأبقار".

وذك��ر الق��درة اأنه وبع��د مرور ع��ام كامل 
وب��ذل جه��ود م�سني��ة م��ن قب��ل الطواقم 
الفني��ة املخت�سة وامل�سرف��ة على املحجر، 
و�سل��ت ن�سب��ة الإتالف لالأبق��ار امل�ستوردة 
اىل "�سف��ر"، مثنيًا على هذا التطور الذي 
و�سلت اليه وزارة الزراعة، مبينًا اأن هناك 
باإمكاني��ات  املحج��ر  ه��ذا  ليعم��ل  توج��ه 
اأك��رب وباآلية اأف�سل، به��دف احلفاظ على 
ال�سح��ة العام��ة، وتوف��ر اأبق��ار وموا�سي 
ت�سل��ح للرتبي��ة واإنت��اج كمي��ات كب��ر من 

احلليب وذات موا�سفات جيدة.
وحول اإمكاني��ة ا�ستخدام املياه املعاجلة، 
اأك��د القدرة اأن وزارة الزراعة ا�ستطاعت 
اأن ت�ستفي��د م��ن ه��ذه املي��اه يف عملي��ات 
ال��ري خا�س��ة يف زراعة الأ�سج��ار، حيث 
مت زراع��ة 500 دومن باأ�سج��ار اجلوافة 

والزيتون.
طموح��ة  خط��ة  هن��اك  اأن  واأو�س��ح 
لال�ستف��ادة من كافة املي��اه املعاجلة بعد 
النته��اء م��ن اأن�س��اء حمط��ات املعاجلة، 
ليتم اإنتاج مياه عالية اجلودة ومطابقة 
للموا�سف��ات العاملية، ميك��ن اأن ت�ستخدم 
يف الزراع��ة، وا�ست�س��الح الأرا�س��ي التي 
تقع على احلدود ال�سرقية والتي مل يعد 
فيها مياه �ساحلة ل للزراعة ول لل�سرب، 

بالتعاون مع م�سلحة بلديات ال�ساحل.
الت��ي  الزراع��ة  وزارة  ه��ي  ه��ذه  اإذن 
جنح��ت وبالرغ��م م��ن �س��ح الإمكاني��ات 
وامل��وارد يف الو�س��ول اىل منت��ج زراع��ي 
وحي��واين ع��ال اجل��ودة، واحلفاظ على 
دع��م املزارع وحماي��ة امل�ستهلك على حد 
�س��واء، وتوف��ر بيئ��ة منا�سب��ة للو�سول 
العاملي��ة، واأن لت�سب��ح غ��زة مكب��ًا  اىل 

للنفايات.

وزارة الزراعة.. استثمار للُقدرات وتطوير للُمقدرات
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غزة – الراأي:
اأك��د مدي��ر ع��ام العملي��ات املركزية 
ب��وزارة الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي 
ال��وزارة  اأن  املبح��وح  فاي��ق  العمي��د 
قطع��ت �سوط��ًا يف م�س��روع منظوم��ة 
لالأماك��ن  وال�سيط��رة  املراقب��ة 

احليوية يف قطاع غزة.
"املبح��وح" "اإن ه��ذا  وق��ال العمي��د 
مواكب��ة  اإط��ار  يف  ياأت��ي  امل�س��روع 
الإج��راءات  وحتدي��ث  التط��ور 
الأمني��ة، لزيادة ال�سبط وال�سيطرة 
مب��ا ُيعزز حال��ة الأم��ن وال�ستقرار، 
ومينح املواطنن �سعورًا اأكرب بالأمان 

والطماأنينة".

الدور الناظم
واأ�س��ار العميد "املبح��وح" اإىل الدور 
ب��ن  املركزي��ة  للعملي��ات  الناظ��م 
اأجه��زة وزارة الداخلي��ة واإداراته��ا، 
ل�سيم��ا يف اأوق��ات الط��وارئ، وق��ال 
اإنه��ا متث��ل حلق��ة الو�س��ل امليدانية 
بن وزارة الداخلية وباقي الوزارات 

والهيئات احلكومية وال�سلطات.
وتاب��ع: "هن��اك حال��ة تكام��ل ب��ن 
جميع مكون��ات وزارة الداخلية فيما 
بينه��ا، وكذل��ك م��ع مكون��ات العم��ل 

احلكومي".
وزارة  اأن  اإىل  "املبح��وح"  ه  ون��ونّ
ثابت��ة  خط��ط  لديه��ا  الداخلي��ة 
و�ساملة للتعامل م��ع اأوقات الطوارئ 

والأزمات، ومتتلك اخلربة والدراية، 
وفق منظومة متكاملة.

وق��ال: "اأجرينا عددًا م��ن املناورات 
خ��الل الع��ام املا�س��ي عل��ى م�ست��وى 
اإط��ار  يف  غ��زة،  قط��اع  حمافظ��ات 
فح���ص جهوزي��ة الأجه��زة الأمنية 
واحلكومي��ة وا�ستعدادها للتعامل مع 
اأي م�ستجدات اأمني��ة"، مبينًا اأنه مت 
اتخاذ اخلطوات التقييمية يف �سبيل 
حت�سن الأداء واخلدمة للمواطنن.
احلال��ة  ب��اأن  املواطن��ن  وطم��اأن 
م�ستق��رة،  غ��زة  قط��اع  يف  الأمني��ة 
ُمرجع��ًا ذل��ك اإىل "اليقظ��ة والعمل 
الدءوب وامل�ستمر م��ن قبل الأجهزة 
وبالتع��اون  املخت�س��ة،  الأمني��ة 
والتكات��ف م��ن قب��ل جمي��ع مكونات 

املجتمع الفل�سطيني".

تأمين الفعاليات 
والوفود

واأكد مدي��ر عام العملي��ات املركزية 
عل��ى  تق��ف  الداخلي��ة  وزارة  اأن 
م�ساف��ة واح��دة م��ن جمي��ع الق��وى 
ولديه��ا  الفل�سطيني��ة،  والف�سائ��ل 
عالق��ات وطنية متين��ة ومتميزة مع 

كل مكونات �سعبنا.
ولف��ت اإىل اأن ال��وزارة حتر���ص على 
تقدمي الت�سهيالت لإقامة الفعاليات 
املركزي��ة  والحتف��الت  الوطني��ة 
جلمي��ع اأطي��اف �سعبن��ا، وتعمل على 

تاأمينها وفق القانون والنظام.
واأ�س��اف: "انعك���ص ذل��ك عل��ى اأر�ص 
الف�سائ��ل  جمي��ع  باإحي��اء  الواق��ع 
ذكرى انطالقته��ا يف غزة، بكل ُي�سر، 
ويف ظ��ل اأجواء اإيجابي��ة، فما يهمنا 
ه��و حف��ظ اأم��ن املواطن��ن وحتقيق 

الطماأنينة وال�ستقرار".
واأ�س��ار العميد املبح��وح اإىل اأن قطاع 
غ��زة لديه طبيعة خا�س��ة كمنطقة 
اأح��داث، وي�ستقبل ب�سكل �سبه يومي 
وف��ودًا ر�سمي��ة و�سخ�سي��ات عربي��ة 

ودولية.
تعم��ل  ال�س��دد  ه��ذا  "يف  وق��ال: 
منظوم��ة  وف��ق  الأمني��ة  الأجه��زة 
خا�س��ة بتاأم��ن الوف��ود، م��ن حلظة 
دخولها حت��ى مغادرتها، وي�سرتك يف 
ذل��ك عدد م��ن الأجه��زة والوحدات 
اأن  م�سيف��ًا  ال��وزارة"،  يف  املخت�س��ة 
ا�ستمرار توافد ال�سخ�سيات والوفود 
اإىل قط��اع غزة يعك���ص حالة الأمن 

وال�ستقرار التي ينعم بها القطاع.

الرقم الوطني )109(
الوطن��ي  الرق��م  خدم��ة  وح��ول 
اأك��د   ،)109( املركزي��ة  للعملي��ات 
ُيع��د  الرق��م  اأن  املبح��وح  العمي��د 
مرجع��ًا معتمدًا ل��دى املواطنن على 

مدار ال�ساعة.
اخلا�س��ة  الأطق��م  اأن  واأو�س��ح 
ن��داءات  ت�ستقب��ل  باخلدم��ة 

ال�ستغاثة اأو للتبليغ عن اأي اأحداث 
اأو ح��الت طارئ��ة، وتق��وم باإحال��ة 
املخت�س��ة  الأجه��زة  اإىل  الإ�س��ارات 
بح�س��ب احلال��ة؛ لإج��راء املعاجلات 
الالزمة، وفق �سبكة ات�سال وتوا�سل 

�سريعة.
املواطن��ن  م��ن  العدي��د  اأن  وب��ننّ 
الرق��م،  ع��رب  بالت�س��ال  يب��ادرون 
والإفادة مبعلومات اأمنية اأو جنائية 
يف اإط��اٍر م��ن ال�سري��ة والكتم��ان، يف 
اإط��ار احلف��اظ عل��ى حال��ة الأم��ن 
وال�ستقرار، ومتابعة اأي ُمهددات اأو 

خماطر.
العملي��ات  اإح�سائي��ة  وبح�س��ب 
��ت اأطقم اخلدمة  املركزية، فقد تلقنّ
عرب الرقم الوطني اأكرث من 40 األف 
ات�سال واإ�سارة خ��الل العام املن�سرم 
2019، مت مبوجبها تنفيذ اأكرث من 
األ��ف مهم��ة وتق��دمي اخلدمات   19

الالزمة للمواطنن.

مسيرات العودة
الع��ودة  م�س��رات  فعالي��ات  ويف 
وك�سر احل�س��ار، التي ا�ستمرت على 
ح��دود قط��اع غ��زة لأكرث م��ن عام 
لت الأجه��زة الأمنية  ون�س��ف، حتمنّ
عبئًا كب��رًا وبذلت جهودًا ُم�سنية، 

بح�سب العميد املبحوح.
وقال اإن��ه مت اإ�سدار اأوامر عمليات 
جمي��ع  م��ع  وُمتزامن��ة  اأ�سبوعي��ة 

تنظيمه��ا،  مت  الت��ي  الفعالي��ات 
اأجهزته��ا  ال��وزارة  وا�ستنف��رت 
م��دار  عل��ى  املخت�س��ة  واإداراته��ا 
قراب��ة عام��ن باإ�س��راف ومتابع��ة 
العملي��ات املركزي��ة؛ به��دف دع��م 
واإ�سن��اد تل��ك الفعالي��ات، وتاأم��ن 
تنظيمها دون معيق��ات اأو مهددات، 
امل�ست�سفي��ات  تاأم��ن  ع��ن  ف�س��اًل 

والنقاط الطبية.
و�سمل��ت جه��ود الأجه��زة الأمني��ة 
اآلف  ثالث��ة  م��ن  اأك��رث  انت�س��ار 
عن�س��ر يف كل فعالي��ة مركزية، من 
ال�سرطة والدفاع املدين واخلدمات 
الأجه��زة  جان��ب  اإىل  الطبي��ة، 
امل�سان��دة الأخرى؛ لتاأدية واجبهم 
اأبن��اء  والإن�س��اين جت��اه  الوطن��ي 

�سعبهم.
م��ت  يذك��ر اأن وزارة الداخلي��ة قدنّ
500 جريح  15 �سهي��دًا واأكرث من 
م��ن اأفراده��ا ومنت�سبيه��ا، اأ�سيب��وا 
الإ�سرائيل��ي  الحت��الل  بر�سا���ص 
امل�س��رات  تل��ك  يف  عمله��م  خ��الل 

والفعاليات.
املبح��وح  العمي��د  اأه��اب  ختام��ًا، 
��م  تفهنّ اإىل  املواطن��ن  بجم��وع 
الإجراءات الأمنية التي تقوم بها 
ال��وزارة واأجهزته��ا لتعزي��ز حالة 
اإىل  م�س��رًا  وال�ستق��رار،  الأم��ن 
اأن الأجه��زة الأمني��ة تعم��ل دوم��ًا 
خلدم��ة املواط��ن، واحلف��اظ عل��ى 

ال�سلم الأهلي واملجتمعي.

الداخلية: قطعنا شوطًا في منظومة المراقبة والسيطرة لألماكن الحيوية
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غزة- الراأي
ا�ستاأنف��ت ال�سلط��ات امل�سري��ة �سخ 
غ��از الطهي ع��رب بوابة مع��رب رفح، 

بعد انقطاع دخوله لعدة اأيام.
واأفاد اإعالم املعابر ، اأن م�سر بداأت 
ب�س��خ الغاز عرب بواب��ة املعرب، فيما 
�سوهدت �ساحنات ت�سل اإىل املكان.

وم��ن املتوق��ع زي��ادة كمي��ات الغ��از 
ال��واردة اىل القط��اع بعد �سخ الغاز 
الطل��ب  ظ��ل  يف  خا�س��ة  امل�س��ري، 
املتزاي��د على الغ��از املنزيل يف هذه 

الأجواء الباردة.
الحت��الل  �سلط��ات  و�سمح��ت 
الإ�سرائيلي، الأحد املا�سي بدخول 
ل��ة بغاز  عدد م��ن ال�ساحن��ات املحمنّ
الطه��ي، اإىل قطاع غ��زة، عرب معرب 
كرم اأبو �سامل جنوب �سرق القطاع.

ضخ كميات من 
الغاز المصري الى 
غزة بعد انقطاع 

أليام

الراأي _ اآلء النمر
املخطط��ات  عم��ر  عل��ى  �سن��وات  خم���ص 
الورقية التي و�سعتها بلدية غزة يف اإطار 
حت�سن مياه ال�سته��الك اليومي املتوفرة 
يف اآب��ار عدة موزع��ة على مناطق خمتلفة 
م��ن حمافظ��ات القط��اع، اإل اأن الظ��روف 
العام��ة امل�سيط��رة على مالحق��ة الأزمات 
املتزامن��ة م��ع انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي 
الإ�سالح��ات  ل��وازم  توف��ر  وحمدودي��ة 
العامة بفعل احل�سار اأرجاأت تنفيذها اإىل 

هذه املرحلة.
ع��دد م��ن امل�ساريع الت��ي بداأت ت��رى النور 
املجتم��ع  �سرائ��ح  لكاف��ة  اأم��ل  كب��ادرة 

الفل�سطين��ي ال��ذي �س��رب عل��ى ا�سته��الك 
املي��اه املاحلة، و�سيب��داأ يف املراحل املقبلة 
ال�ساحل��ة  النظيف��ة  املي��اه  با�سته��الك 
الي��وم،  م��دار  عل��ى  الآدم��ي  لال�ستخ��دام 
وكذلك ت�سل��ح ل�سقيا الأرا�س��ي الزراعية 

و�سقاية احليوانات.
م�ست�سار مدير عام املياه وال�سرف ال�سحي 
ماهر �سامل قال ل�"ال��راأي" اأن بلدية غزة 
ب��داأت بتنفي��ذ اإيق��اف اآب��ار املي��اه املاحلة 
كخط��وة عملي��ة يف حت�سن املي��اه الواردة 
اإىل البي��وت والتي تغذي عدد من املناطق 
ال�سمالي��ة الغربي��ة من القط��اع واملتمثلة 
مبنطق��ة ال�سي��خ ر�س��وان ومنطق��ة عم��ر 

املختار وحميطها.
واأو�س��ح املهند���ص �سامل اأن م�س��روع اإقامة 
خ��الل  �سيت��م  جدي��دة  حتلي��ة  حمط��ة 
الأ�سه��ر القليل��ة املقبلة، وال��ذي �سيق�سي 
على ملوحة املياه قطعيا، مب�سرًا مب�ستقبل 

مياه يوازي املوا�سفات العاملية للمياه.
اجلدي��ر بذك��ره اأن بلدي��ة غ��زة اأوقف��ت 
بئري��ن مي��اه يغذيان ح��ي ال�سي��خ ر�سوان 
ع��ن العم��ل نظ��رًا مللوحتهما حفاظ��ًا على 
اخلزان اجلويف من امت��داد ن�سبة امللوحة 
باجتاه �سرق املدين��ة و�سمن اجلهود التي 
تبذلها البلدية لتح�سن نوعية املياه التي 

ت�سخ لبيوت املواطنن.

وذكرت البلدي��ة اأنه مت اإيقاف بئر ال�سيخ 
ر�س��وان رق��م 8 وبئ��ر ال�سيخ ر�س��وان رقم 
املياه  امللوحة يف  ن�سبة  14 نظرًا لرتفاع 
امل�ستخرجة من البئري��ن واللذان يغذيان 
بل��وك 66 وج��زء م��ن بل��وك 65 يف ح��ي 
ال�سي��خ ر�سوان، وجزء م��ن منطقة الن�سر 
ال�سرقي والذي يح��د م�ست�سفى الرنتي�سي 
من جهة ال�س��رق وكذلك املنطقة الواقعة 

اأ�سفل بئر ال�سيخ ر�سوان.
 واأو�سح��ت البلدي��ة اأن��ه مت اأي�س��ًا تقليل 
لتل��ك  املغ��ذي  نا�س��ر  كم��ال  بئ��ر  اإنت��اج 
املناط��ق ملنع ازدياد ن�سبة امللوحة يف املياه 
امل�ستخرجة منه، ومت تغذية تلك املناطق 

التي تغذيها تلك الآبار مبياه اأقل ملوحة 
من مناطق قريبة من املكان.

واأهاب��ت البلدي��ة ب�س��كان تل��ك املناط��ق 
ب�س��رورة تر�سي��د ا�سته��الك املي��اه وعدم 
الإ�س��راف يف ا�ستعماله��ا، ومراعاة جدول 
توزي��ع املياه واأوقات و�سول املياه لبيوتهم 
حفاظًا عل��ى ا�ستمرار �سخ املي��اه لبيوتهم 

بكميات كافية .
ودع��ت البلدية املواطنن يف كافة مناطق 
املدين��ة لو�سع خزانات مياه اأر�سية تكفي 
حلاج��ة منازله��م خا�سة يف ظ��ل الظروف 
احلالي��ة الت��ي ت�سه��د انقطاع��ًا يف التي��ار 

الكهربائي ل�ساعات طويلة .

بجهود بلدية غزة

بلدية غزة تقضي على آبار المياه المالحة


