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سببها الحصار ..ظلمات ثالث تعصف بقطاع غزة
غزة -الر�أي
م��ا بني ح�ص��ار وما ي�ضمه ب�ين طياته من
�إغ�لاق للمعاب��ر ومن��ع لإدخ��ال الوق��ود
و�إغ�لاق للبحر �أم��ام ال�صيادي��ن وبني ما
يعانيه قطاع غزة والق�ضية الفل�سطينية
من خيب��ات �أمل من بع�ض الدول العربية
املطبعة مع االحتالل الإ�سرائيلي يعي�ش
قط��اع غ��زة العدي��د م��ن الظلم��ات التي

�س��رعان ما يخرج منه��ا �إال وتعود لتظلم
مرة �أخرى.
�س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة ،يف
قط��اع غ��زة� ،أعلن��ت ع��ن توق��ف عم��ل
حمطة تولي��د الكهرباء ،بكام��ل قدرتها
الإنتاجية ،يوم غد الثالثاء ،ب�س��بب منع
�س��لطات االحتالل الإ�س��رائيلي ،لدخول
الوقود الالزم لت�ش��غيلها؛ يف �إطار قرارته

أزمة الكهرباء تالحق
أهل غزة وتغير أنماط
حياتهم

02

الأخرية بت�شديد احل�صار.
وقالت �سلطة الطاقة ،يف بيان �صدر عنها،
�أنه "نعلن توقف حمطة توليد الكهرباء
بكام��ل قدرته��ا الإنتاجي��ة ،ب�س��بب نفاد
جراء
كمي��ات الوق��ود ال�لازم ت�ش��غيلهاّ ،
�إيقاف توري��ده من اجلانب الإ�س��رائيلي،
منذ الأربعاء املا�ضي (� 12آب� /أغ�سط�س
اجل��اري)" .وحذّ رت من زي��ادة العجز يف

الصياد الفلسطيني
بين ثالوث المالحقة
والحصار والتضييق

03

�إم��دادات الطاق��ة الكهربائية الوا�ص��لة
ملنازل املواطنني ،لتزيد عن  75يف املئة.
وح ّمل��ت �س��لطة الطاق��ة ،االحت�لال
الإ�سرائيلي ،امل�س���ؤولية عن "التداعيات
جراء
الكارثية لأزمة الكهرباء املحتملة ّ
ذل��ك" .بدوره��ا ،قال��ت �ش��ركة توزي��ع
كهرب��اء حمافظ��ات غ��زة� ،إن وقف عمل
املحط��ة �س��ينعك�س عل��ى "ج��دول توزيع

أزمة الكهرباء..
كابوس متجدد ينذر
بكوارث وأزمات متعددة

04

الكهرب��اء الذي �س��تتقل�ص عدد �س��اعاته
نتيج��ة فق��دان ال�ش��ركة لكمي��ة كهرباء
كب�يرة ومهم��ة كان��ت حت�ص��ل عليه��ا م��ن
املحطة ت�صل لقرابة  63ميجا وات".
وحذرت ال�شركة يف بيان ،من التداعيات
"غري امل�س��بوقة لهذا الإجراء التع�سفي
وغ�ير الإن�س��اين ،وال��ذي
�س��يعر�ض حي��اة الكثريين

10

التعليم االستدراكي..
رؤية نوعية تنفذها وزارة
التعليم بغزة
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أزمة الكهرباء تالحق أهل غزة وتغير أنماط حياتهم
غزة -الر�أي
�أف�س��دت �أزم��ة نق���ص الكهرب��اء حي��اة �س��كان
قط��اع غ��زة ،و�أجربته��م عل��ى تغي�ير �أمن��اط
حياتهم ،بالإ�ض��افة �إىل تكبيده��م الكثري من
الأعباء املالية الإ�ضافية.
ويعد فقدان "املياه" من �أكرث تداعيات انقطاع
الكهرب��اء ،نظ��را حلاجته��ا للطاق��ة م��ن �أجل
�ض��خها من قبل البلدي��ات للمواطنني �أوال ،كي
ي�ضخها ال�سكان يف خزاناتهم.
�أم��ا تخزين الطعام ف�أ�ص��بح من املا�ض��ي ،حيث
يت�س��بب انقطاع الكهرباء يف �إف�س��اد حمتويات
الثالج��ة ،وهو ما يج�بر العائالت على �ش��راء
الطعام ب�شكل �شبه يومي.
ويع��اين قط��اع غ��زة ال��ذي يعي���ش في��ه نح��و
 2ملي��ون ن�س��مة ،م��ن �أزمة كهرب��اء حادة يف
الوق��ت الراهن� ،إذ ت�ص��ل �س��اعات قط��ع التيار
الكهربائي �إىل نحو � 20ساعة يومي ًا.

برمجة الجدول
واعتادت الن�س��اء الفل�سطينيات يف قطاع غزة
من��ذ ب��دء �أزم��ة الكهرب��اء قبل نح��و  14عام
 ،عل��ى برجم��ة �أوقاته��ن وفق��ا لنظ��ام التي��ار
الكهربائ��ي؛ فيعمدن �إىل �إمتام وتدبري �ش���ؤون

املن��زل خ�لال فرتات الو�ص��ل التي كان��ت تبلغ 20%فقط

ثماين �س��اعات ومثلها فرتة القطع ،قبل تغيري
النظ��ام �إىل (� 4س��اعات و�ص��ل و� 12س��اعة
قطع) ،عقب توقف حمطة التوليد عن العمل
ب�س��بب من��ع االحت�لال الإ�س��رائيلي �إدخ��ال
الوقود.
املواطنة نور عي�س��ى تقول "لل��ر�أي" ":ننتظر
و�ص��ول الكهرباء ك�أنها اب��ن �أو �أخ عزيز علينا،
وحلظة و�صولها يتحول بيتي من حالة الهدوء
�إىل حلبة م�صارعة �أو خلية نحل".
وت�ضيف وهي تروي تفا�صيل معاناتها اليومية
م��ع الكهرب��اء" :ف��ور و�ص��ول الكهرب��اء نب��د�أ
مرحل��ة ال�س��باق م��ع الوق��ت ،ف�أقوم مبا�ش��رة
حتى لو كنا مبنت�ص��ف الليل بت�شغيل الغ�سالة،
وجهاز �ش��حن البطاريات وماتور املياه ،وي�صبح
بيت��ي يف حينه��ا ور�ش��ة عم��ل تخ��رج من��ه
الأ�صوات من كل جانب".
�أما املواطنة مرمي ح�س��نني فقالت"" :حياتنا
ب�س��بب �أزم��ة الكهرب��اء �ش��به م�ش��لولة ،ف��كل
حياتن��ا تعتم��د عليه��ا ،والآن ت�أتي يف �أح�س��ن
الأح��وال من � 4إىل � 6س��اعات بالي��وم ،فكيف
�س�أجنز �أعمايل املنزلية.

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

�أكد جمال اخل�ض��ري رئي�س اللجنة ال�ش��عبية
ملواجه��ة احل�ص��ار �أن م�ص��انع غ��زة قل�ص��ت من
عملها وطاقته��ا الإنتاجية �إىل  20%ب�س��بب
ا�س��تمرار احل�ص��ار الإ�س��رائيلي للع��ام الراب��ع
ع�ش��ر على التوايل ،و�أزمة الكهرباء الأخرية،
و�ضعف القوة ال�شرائية.
و�شدد اخل�ضري يف ت�صريح �صحفي على ارتفاع
عدد العم��ال املُعطلني عن العم��ل �إىل �أكرث من
� 320أل��ف عام��ل ب�س��بب احل�ص��ار والأزمات
املتتالية.
وقال اخل�ض��ري " لليوم التا�س��ع عل��ى التوايل
ي�س��تمر االحت�لال بفر���ض القي��ود امل�ش��ددة
عل��ى مع�بر ك��رم �أب��و �س��امل (املع�بر التجاري
الوحيد) ،ومينع دخ��ول مواد البناء ،والوقود
ب�ش��كل كامل ،مبا فيه الوقود املخ�ص�ص ملحطة
التوليد".
و�أ�ش��ار �إىل �أن ذلك ت�س��بب بانعكا�سات خطرية
عل��ى غ��زة م��ن حي��ث ت�ص��اعد ح��دة الأزم��ة
الإن�س��انية ،حي��ث توقف��ت حمط��ة تولي��د
الكهرب��اء الوحي��دة من��ذ �أربع��ة �أي��ام ،ودخل
القطاع يف �أزمة �إن�سانية جديدة خانقة تطال
مليوين فل�سطيني يف كافة مناحي احلياة.

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

و�أ�ش��ار �إىل �أن الأزمات و�ص��لت القطاع ال�صحي
وال�ص��ناعي و البيئ��ي والزراع��ي واملي��اه ،وكل
القطاع��ات يف مه��ب الري��ح ،فغزة ب�لا كهرباء
وال حي��اة ،وال ميك��ن �أن ت�س��تمر احلياة بدون
االحتياجات الأ�سا�سية من كهرباء وقود.
وبني اخل�ض��ري �أن هذا كله ي�ض��اف �إىل معاناة
متفاقمة �أ�ص�ل ً
ا ب�سبب احل�ص��ار امل�ستمر ،مت�س
احلي��اة الإن�س��انية ب�ش��كل يخال��ف القان��ون
الدويل ،واتفاقي��ة جنيف الرابعة ،والإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان.
ودع��ا اخل�ض��ري الع��امل للتدخ��ل الف��وري
والعاج��ل لإنهاء هذه العقوبة اجلماعية التي
يحا�سب عليها القانون الدويل.
نداء عاج ً
ال �إىل جميع الدول
ووجه اخل�ضري ً
املعنية وامل�ؤ�س�سات والأمم املتحدة �أن تخ�ص�ص
دعم ًا خا�ص�� ًا لإنقاذ احلالة االن�سانية يف غزة،
حي��ث ت�ش��كل كل ه��ذه الأزم��ات ع��بء عل��ى
املواط��ن ،مبين�� ًا �أن ما ن�س��بته  80%يعي�ش��ون
حتت خط الفقر.
و�شدد اخل�ض��ري على �أن ا�ستمرار هذه احلالة
الكارثي��ة دون تدخ��ل عربي ودويل �س��يجعل
من ه��ذه الأو�ض��اع حالة �ص��عبة جد ًا ي�ص��عب
تخطيها.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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 2020األسوأ في حياة الصيادين بغزة

الصياد الفلسطيني بين ثالوث المالحقة والحصار والتضييق
غزة-الر�أي
حال��ة من الرك��ود ي�ش��هدها حو�ض
ال�ص��يادين يف ميناء غ��زة البحري،
حي��ث ت�ص��طف ع�ش��رات املراك��ب
والق��وارب دون عم��ل ج��راء قي��ام
االحت�لال الإ�س��رائيلي ب�إغ�لاق
البح��ر �أم��ام ال�ص��يادين بحج��ة
�إط�لاق البالون��ات احلارق��ة نح��و
امل�س��توطنات املتاخم��ة حل��دود
قط��اع غزة نتيج��ة تنكر االحتالل
للتفاهمات التي �أبرمتها املقاومة.
ويعي���ش ال�ص��يادون يف قط��اع غ��زة
أو�ض��اعا م�أ�س��اوية ب�س��بب ت�صاعد
�
ً
انتهاكات بحرية االحتالل بحقهم،
وا�س��تمرار االعتداء عل��ى قواربهم
مم��ا يكبدهم خما�س��ر م�ض��اعفة يف
ظل احل�ص��ار املفرو���ض على معدات
ال�ص��يد وقط��ع الغي��ار الالزم��ة
ل�صيانة القوارب.

انتهاكات مركبة
ب��دوره� ،أكد نقي��ب ال�ص��يادين نزار

عيا���ش� ،أن بحري��ة االحت�لال
ترتك��ب ع��دة انته��اكات بح��ق
ال�ص��يادين الفل�س��طينيني بغ��زة،
و�أبرزه��ا تقلي���ص امل�س��احات
املخ�ص�ص��ة لل�ص��يد ،ومالحق��ة
ال�ص��يادين و�إطالق النريان املتكرر،
وازاحته��م ع��ن مراك��ز عمله��م
واعتقاله��م ،ومن��ع دخ��ول جمي��ع
م�س��تلزمات ال�ص��يد ع�بر املعاب��ر
الت��ي ي�س��يطر عليه��ا االحت�لال
الإ�سرائيلي.
وق��ال عيا���ش �إن االحتالل يحتجز
قرابة  30قارب �ص��يد �ص��ادرها من
بح��ر غزة ،وقرابة  63حمر ًكا منذ
�س��نوات ،فيما بل��غ عدد ال�ص��يادين
امل�ص��ابني بن�يران االحت�لال من��ذ
بداية احلايل� 10 ،ص��يادين ،بينما
اعتق��ل � 14آخري��ن ،يف حني و�ص��ل
ع��دد املعتقل�ين م��ن ال�ص��يادين يف
ال�سنوات املا�ضية �إىل املئات.
وع��د خطوة �إغالق بح��ر غزة �أمام
ّ
عم��ل قرابة � 4آالف �ص��ياد تهديد ًا

لع�ش��رات الآالف م��ن الأ�س��ر الت��ي
تعي���ش على ه��ذه املهن��ة ،من ّبه ًا �إىل
�أن الكث�ير م��ن ال�ص��يادين وبفع��ل
االنته��اكات الإ�س��رائيلية املتك��ررة
تركوا هذه املهنة منذ �سنوات.
ومن��ذ بداية الع��ام اجلاري� ،س��جل
 150انته��اك ًا �إ�س��رائيلي ًا خمتلف�� ًا
بحق ال�ص��يادين يف غ��زة تنوعت ما
بني اعتقال � 9صيادين و�إ�صابة 15
�صياد ًا وتدمري عدد كبري من معدات
وحمركات مراك��ب العاملني يف هذه
املهن��ة وم�ص��ادرة  4مراك��ب ح�س��ب
عيا�ش.

عقاب جماعي
ح��ذر املرك��ز الفل�س��طيني حلق��وق
الإن�سان ،من تداعيات قرار �سلطات
االحتالل الإ�سرائيلي � ،إغالق بحر
غ��زة كلي�� ًا وحرم��ان ال�ص��يادين من
ممار�س��ة عملهم ،كون��ه ينذر مبزيد
من التدهور على الظروف املعي�شية
لـ � 4.160ص��ياد ،و� 700شخ�ص من

العامل�ين يف مه��ن مرتبط��ة ب�ص��يد
الأ�س��ماك ،ويعي��ل ه���ؤالء نح��و
� 27.700شخ�ص ًا من �أفراد �أُ�سرهم.
وق��ال املرك��ز الفل�س��طيني ،يف بيان
�ص��حفي �إن ه��ذه الق��رارات تن��درج
يف �إط��ار �سيا�س��ة احل�ص��ار ال�ش��امل
والعق��اب اجلماع��ي غري الإن�س��اين
وغ�ير القان��وين ال��ذي تفر�ض��ه
ق��وات االحت�لال الإ�س��رائيلي على
قط��اع غ��زة من��ذ يوني��و ،2007″
م�ؤك��دا �أن ق��رار �إغ�لاق البحر �أمام
ال�ص��يادين ب�ش��كل كامل ميثل �شك ً
ال
م��ن �أ�ش��كال العقوب��ات اجلماعي��ة
و�أعم��ال االنتق��ام الت��ي تقرتفه��ا
ق��وات االحت�لال �ض��د املدني�ين
الفل�سطينيني.
وكان��ت �س��لطات االحت�لال
الإ�س��رائيلي �أعلنت ،الي��وم الأحد،
�إغ�لاق البح��ر كلي ًا �أمام ال�ص��يادين
بذريعة �إط�لاق البالونات احلارقة
باجت��اه املناط��ق “التجمع��ات
الإ�س��رائيلية” املحاذي��ة لقط��اع

غزة.
و�أق��دم االحت�لال على ه��ذا القرار
بع��د � 3أي��ام م��ن تقلي���ص م�س��افة
ال�ص��يد يف قط��اع غزة م��ن  15مي ً
ال
بحري ًا �إىل � 8أميال بحرية ،وبعد 5
�أيام من �إغالق معرب كرم �أبو �س��امل،
با�س��تثناء نق��ل ب�ض��ائع للح��االت
الإن�س��انية احليوية ،وحظر توريد
مواد البناء والوقود.
و�أو�ض��ح املرك��ز احلقوق��ي �أن
ال�صيادين يف غزة يعانون قبل قرار
التقلي���ص الأخري ،من عدم قدرتهم
عل��ى ممار�س��ة عمله��م بحري��ة يف
املنطقة امل�س��موح لهم بالإبحار فيها
نتيجة اعتداءات ق��وات االحتالل
الإ�سرائيلي املتكررة ،وحظر توريد
املع��دات والتجهي��زات الالزم��ة
لل�ص��يادين .وج��راء ذل��ك �أ�ص��بح
مئات ال�صيادين عاجزين عن توفري
االحتياج��ات الأ�سا�س��ية لأف��راد
�أُ�سرهم ،كالطعام والدواء واملالب�س
والتعليم.
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أزمة الكهرباء..
كابوس متجدد ينذر بكوارث وأزمات متعددة
غزة -الر�أي
ّ
تتوق��ف حمطّ ��ة تولي��د الكهرب��اء
بدءا
الوحيدة يف قطاع غزّ ة ،عن العملً ،
م��ن الي��وم الثالث��اء ،و�س��ط حتذي��رات
ومنا�ش��دات �أطلقته��ا �س��لطة الطاق��ة
واملوارد الطبيعية الفل�سطينية.
ي�أت��ي ذل��ك عل��ى خلفي��ة نف��اد الوق��ود،
ب�س��بب �إغ�لاق االحت�لال الإ�س��رائيلي
معرب كرم �أبو �س��امل احلدودي ،الأ�س��بوع
املا�ضي.
وتوفّ��ر املحطّ ��ة -الت��ي تعم��ل بوق��ود
الديزل -ثل��ث الكهرباء يف غزّ ة ،يف حني
تز ّود �شركة الكهرباء الإ�سرائيلية باقي
احتياجات القطاع من الطاقة.
ويعي���ش قطاع غزة �أزم��ة كهرباء كبرية،
حيث ي�ص��ل التيار � 8س��اعات ل��كل منزل
يوم ًي��ا؛ وفق ما يعرف بنظام (� 8س��اعات
و�صل و� 8ساعة قطع) ،ومن غري املعروف
يف حال توقفت املحطة كم عدد �ست�صبح
�ساعات القطع مع عجز �ساعتني.

أزمة مياه
بلدي��ة غ��زة قالت �إنه ويف ظ��ل احلديث

ع��ن انقط��اع م�س��تمر خلدم��ة التي��ار
الكهربائي ،ف�إن هذا يعني ازدياد احتياج
البلدي��ة �إىل � 250ألف لرت من ال�س��والر
بتكلف��ة ملي��ون ون�ص��ف امللي��ون �ش��يقل
لتعم��ل يف احل��د الأدن��ى عل��ى تق��دمي
خدمات املياه وال�ص��رف ال�صحي وغريها
من اخلدمات".
وب َّين��ت البلدية �أنَّ و�ص��ول املي��اه لبيوت
املواطنني من �أكرث اخلدمات التي �ستت�أثر
ب�سبب انقطاع التيار الكهربائي ،حيث لن
تك��ون البلدية قادرة على تو�ص��يل املياه
للمنازل يف ظل �س��اعات قليلة ال تتجاوز
الأربع �ساعات لآالف البيوت.
ولفت��ت البلدي��ة �إىل �أن البلدي��ة ق��د
ت�ض��طر �إىل الع��ودة �إىل ت�ش��غيل بع���ض
الآبار املاحل��ة التي كانت قد توقفت عن
ا�ستعمالها لتعوي�ض النق�ص يف املياه التي
ت�ص��ل البي��وت ،وهو م��ا ميكن �أن يلم�س��ه
املواطنون يف حال زادت �أيام الأزمة.
وطالب��ت املواطن�ين برت�ش��يد ا�س��تخدام
املي��اه وو�ض��ع خزان��ات �أر�ض��ية لتخزين
املي��اه فيه��ا وم��ن ث��م رفعه��ا للخزان��ات
العلوية يف �ساعات جميء الكهرباء.
و�أكدت البلدية �أنها �س��تويل اهتمامها يف

ظل هذه الأزمة لت�شغيل حمطات ال�صرف
ال�ص��حي خا�ص��ة يف املناط��ق ال�س��كنية
املكتظ��ة باملواطن�ين مثل ح��ي الزيتون،
ميدان فل�س��طني ،وغريها لتجنب حدوث
�أي طفح ملياه ال�صرف فيها.

كوارث بالجملة

ب��دوره؛ ح��ذّ ر احتاد بلدي��ات قطاع غزة
ي��وم االثن�ين م��ن �أن ا�س��تمرار و�إطال��ة
�أمد �أزمة انقط��اع التيار الكهربائي ينذر
بكوارث �صحية وبيئية يف القطاع.
وقال االحتاد يف بيان له ا �إن جتدد �أزمة
الكهرب��اء ي�ؤث��ر عل��ى خدم��ات بلدي��ات
القط��اع ،التي تعاين من �أو�ض��اع �ص��عبة،
و�ش��ح يف توف�ير الوق��ود الالزم لت�ش��غيل
�آب��ار املي��اه وحمط��ات ال�ص��رف ال�ص��حي
واملرافق الأ�سا�سية� ،إ�ض��افة �إىل الت�أثري
على جودة اخلدمات الأ�سا�س��ية املقدمة
للمواطنني.
و�أ�ش��ار �إىل �أن مرافق البلديات و�أعمالها
مرتبط��ة بالتي��ار الكهربائ��ي بالدرج��ة
الأوىل ،و�أن خدم��ة تو�ص��يل املي��اه �إىل
منازل املواطنني �ستت�أثر �سل ًبا.

وذك��ر �أن ج��داول توزي��ع املي��اه �ست�ش��هد
نظ��را العتم��اد الآبار
ارتب��ا ًكا
ً
وا�ض��حاً ،
على الكهرباء ب�ش��كل �أ�سا�س��ي ،و�ص��عوبة
تو�ص��يلها للمواطن�ين ب�ش��كل متوافق مع
�س��اعات و�ص��ل التيار الكهربائ��ي لديهم؛
م��ا ينتج عن��ه م�ش��كلة مركب��ة تتمثل يف
�صعوبة و�صول املياه للأدوار العلوية.
و�أ�ض��اف االحت��اد �أن انقط��اع الكهرب��اء
ل�س��اعات طويلة �س��ي�ؤدي �إىل وقف عمل
حمطات �ض��خ مياه ال�ص��رف ال�صحي �إىل
حمط��ة املعاجل��ة؛ مم��ا ين��ذر بكارث��ة
�صحية وبيئية ال حتمد عقباها.
وح��ذّ ر م��ن �أن البلدي��ات ق��د ت�ض��طر
�إىل �ض��خ مياه ال�ص��رف ال�ص��حي للأ�س��ف
باجتاه �ش��اطئ البحر ،ب�شكل مبا�شر دون
معاجلة.
و�أو�ض��ح �أن انقط��اع الكهرب��اء ولف�ترات
طويل��ة ،يره��ق مول��دات الكهرب��اء
االحتياطي��ة ،ويزي��د �أعطاله��ا؛ "لأنه��ا
مول��دات خم�ص�ص��ة للعمل ب�ش��كل طارئ،
ول�س��اعات حم��دودة ،-وينق���ص العم��ر
الزمن��ي له��ا ،وي�ض��اعف م�ش��اكل املرافق
التي تعتمد على املولدات".
وب�ّي�نّ االحتاد �أن �أعمال ال�ص��يانة داخل

ور���ش البلدي��ات تعتم��د غالبيته��ا عل��ى
الكهرب��اء ،و�أن ت�أخ�ير ال�ص��يانة يرب��ك
خدمة جمع وترحيل ومعاجلة النفايات
ال�ص��لبة" ،خا�ص��ة و�أن �أ�سطول البلديات
م��ن الآليات وال�ش��احنات قدمي ومتهالك
وبحاجة �إىل �صيانة دائمة".
كم��ا ذك��ر �أن قط��ع التي��ار الكهربائ��ي
ي�ض��اعف م��ن تل��ف الأغذي��ة وخا�ص��ة
املجم��دة منه��ا ،مث��ل اللح��وم والدواجن
والأ�س��ماك وغريه��ا؛ م��ا ي�ض��اعف م��ن
احلاج��ة ملراقب��ة الأغذية يف الأ�س��واق
واملح��ال التجاري��ة "وه��ي �إح��دى
امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتق البلديات".
ولف��ت االحت��اد �إىل �أن جمي��ع الأعم��ال
الإدارية داخل مقرات ومرافق البلديات
تعتم��د عل��ى الكهرب��اء ،و�أن ا�س��تمرار
الأزم��ة ي�ؤثر �س��لب ًا على �إجن��از معامالت
املواطن�ين بال�ش��كل املطلوب وبال�س��رعة
الالزمة.
ونا�ش��د االحت��اد امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة
والإن�س��انية واللجن��ة الدولية لل�ص��ليب
الأحم��ر و�أح��رار الع��امل ،بالتدخ��ل
حلماية املواطنني الآمنني يف غزة ،ورفع
"احل�صار الظامل" املفرو�ض على القطاع.
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ضمن تجويد العملية التعليمية

التعليم االستدراكي ..رؤية نوعية تنفذها وزارة التعليم بغزة
غزة -الر�أي� -سامي جاد اهلل
ت�ش��هد املدار���س يف حمافظ��ات
ال كبري ًا من الطلبة
قطاع تفاع ً
واملعلم�ين يف تنفي��ذ خط��ة
التعلي��م اال�س��تدراكي الت��ي
�أقرتها وزارة الرتبية والتعليم
الع��ايل بغ��زة والهادف��ة لدمج
الطلب��ة يف العملي��ة الرتبوية
ب�ش��كل علم��ي و�س��ليم خا�ص��ة
بعد ف�ترة االنقط��اع الطويلة
ع��ن الدرا�س��ة ب�س��بب جائحة
كورونا.
وق��ال مدي��ر دائرة الإ�ش��راف
الرتب��وي بال��وزارة �إبراهي��م
رم�ض��ان" :حددن��ا ف�ترة
التعلي��م اال�س��تدراكي ()3
�أ�س��ابيع ب��د�أت م��ع انط�لاق
الع��ام الدرا�س��ي يف الثام��ن
م��ن �أغ�س��ط�س وت�س��تمر حت��ى
الثال��ث م��ن �س��بتمرب املقب��ل،
حي��ث يق��وم املعلم��ون بتنفيذ
و�ش��رح امل��واد اال�س��تدراكية

يف جمي��ع املباح��ث الدرا�س��ية
وجلميع ال�ص��فوف وفق خطط
حم��ددة ووا�ض��حة �أعدته��ا
ال��وزارة م�س��بق ًا ومت توزيعه��ا
على جميع املدار�س".
وتت�ض��من املواد اال�س��تدراكية
امله��ارات واملفاهيم الأ�سا�س��ية
ال��واردة يف �أج��زاء املحت��وى
الدرا�س��ي الت��ي مل يدر�س��ها
الطلبة خالل الف�صل الدرا�سي
الث��اين م��ن الع��ام الدرا�س��ي
املا�ض��ي ب�س��بب التوق��ف
الطاريء للدرا�سة .
وتع��د ه��ذه امل��واد وامله��ارات
مهم��ة حي��ث يعتم��د عليه��ا
التعلم الالحق وتعترب متطلب ًا
�أ�سا�سي ًا للتعلم اجلديد.
ويتفاع��ل الطلبة واملعلمون يف
املدار���س يف تنفي��ذ الربنام��ج
و ُيالح��ظ
اال�س��تدراكي،
ن�ش��اطات متنوع��ة يف املي��دان
التعليم��ي يف جمي��ع املدار���س

لإجناح هذه اخلط��ة والر�ؤية
النوعي��ة التي تطبقها الوزارة
�ض��من التجوي��د التعليم��ي
واحلف��اظ عل��ى امل�س�يرة
الرتبوي��ة ،كما تُ �س��جل خطوة
مهم��ة لل��وزارة بغ��زة خا�ص��ة
�ض��من التفك�ير العامل��ي يف
كيفي��ة انتظ��ام التعليم يف ظل
الطواريء.
وتق��ول معلمة اللغ��ة العربية
لل�ص��ف ال�س��اد�س يف مدر�س��ة
الفارابي مي الوحيدي�" :أقوم
بتدري�س الطالب��ات الوحدات
الأخ�يرة م��ن منه��اج ال�ص��ف
اخلام���س خا�ص��ة يف جم��ال
النح��و واالم�لاء والق��راءة
لكي يفيدهم يف جمال ت�سل�سل
املعلومات يف ال�صف ال�ساد�س".
وت�ض��يفُ " :نق��دم الدرو���س
ب�ش��كل خفيف وع��دم االثقال
عل��ى الطالب��ات ،نهدف ب�ش��كل
�أ�سا�س��ي �إىل دم��ج الطالب��ات

ب�شكل علمي يف املنهاج".
الطالب��ة نه��ى االفرجن��ي م��ن
ال�ص��ف ال�س��اد�س مبدر�س��ة
الفاراب��ي تق��ول" :ن�س��تفيد
كثريا ًمن التعليم اال�س��تدراكي
 ،لقد در�س��نا عالمات الإعراب
الأ�ص��لية و�أخذن��ا تدريب��ات،
كم��ا در�س��نا دخول ال�لام على
الكلمات املعرفة ب���أل و تعلمنا
در�س اجلملة اال�سمية وهناك
ا�ستمرار يف تنفيذ الدرو�س".
وح��ول �أهمي��ة التعلي��م
اال�س��تدراكي يف �س��د الفجوات
التعليمية ،يو�ضح املعلم ح�سان
ف��رج اهلل م��ن مدر�س��ة �س��عاد
ال�صباح الثانوية �أنه ي�ستخدم
مث��ل باقي املعلم�ين عدة طرق
تدري�س��ية م�شوقة �إ�ضافة �إىل
�أ�س��اليب تقوميية ،والهدف �أن
ي�س��تدرك الطالب م��ا فاته من
درو���س  ،وحت��ى ال ي�ش��عر �أن
هناك فجوة بني �أجزاء املادة.

وفيم��ا يخ�ص مرحلة الثانوية
العامة ،تق��ول معلمة الأحياء
لل�ص��ف الث��اين ع�ش��ر علمي يف
مدر�سة �أحمد �شوقي الثانوية
للبن��ات بغ��زة نه��ال زه��د� ،إن
الرتكي��ز يك��ون يف تدري���س
الطالب��ات امله��ارات واملعلومات
الأ�سا�س��ية يف املنه��اج  ،ويف
مادة االحياء على �سبيل املثال
ندر���س ع��دة مو�ض��وعات منها
االالفقاري��ات لأنه��ا ترتب��ط
مبو�ضوعات الثانوية العامة.
م��ن جهته��ا تع�بر طالب��ة
الثانوي��ة العام��ة مونالي��زا
�أبو �س��عدة م��ن مدر�س��ة �أحمد
�ش��وقي عن �سعادتها يف التعليم
اال�س��تدراكي ،وتق��ول" :نح��ن
كطلب��ة ثانوي��ة عام��ة نرك��ز
را يف امل��واد والتدريب��ات
كث�ي ً
خ�لال ال�ش��هر اال�س��تدراكي
حتى ن�ضمن توا�ص��ل املعلومات
وفهم املنهاج".
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بإشراف وزارة الشباب والرياضة

المشاريع الصغيرة توفر مصدرًا للدخل وبناء مستقبل واعد للشباب
غزة -الر�أي
قدم��ت وزارة ال�ش��باب والريا�ض��ة
منوذج��ا يف دع��م ال�ش��باب من خالل
تفعيل حا�ض��نة امل�ش��اريع ال�صغرية،
والت��ي مولته��ا م�ؤ�س�س��ة �أحباء غزة
ماليزيا ،بقيمة (� )٥٥ألف دوالر.
ه��ذه امل�ش��اريع بد�أت يف العم��ل وبد�أ
ت�س��ويق منتجاتها و�أ�ص��بح لل�ش��باب
امل�س��تفيدين فر�ص��ة لتوف�ير م�ص��در
دخل يف ظل الأو�ض��اع االقت�ص��ادية
ال�ص��عبة يف حمافظ��ات غ��زة،
وندرة فر���ص العمل وتزاي��د �أعداد
اخلريج�ين الذين ال يجدون فر�ص��ا
لبناء م�ستقبلهم.
وم��ن �ض��من برنامج احلا�ض��نة بد�أت
الزي��ارات امليداني��ة بوف��د يرت�أ�س��ه
�أحمد حمي�س��ن وكيل وزارة ال�ش��باب
والريا�ض��ة وي�ض��م ع�ص��ام الهبي��ل
مدي��ر ع��ام �ص��ندوق دعم ال�ش��باب،
وحمم��د ن��ادر الن��وري قم��ر الزمان
مدير م�ؤ�س�س��ة �أحباء غزة ماليزيا،
بالإ�ض��افة لطاق��م امل�ش��رفني م��ن
الوزارة

إنتاج وجودة
رمزي جاد اهلل من خميم الن�صريات
 حمافظة الو�س��طى� ،أحد ال�ش��بابامل�س��تفيدين م��ن متوي��ل امل�ش��اريع
ال�ص��غرية ،كان يف غاي��ة ال�س��عادة
خالل الزي��ارة التفقدي��ة من طاقم
ال��وزارة وم�ؤ�س�س��ة �أحب��اء غ��زة
ماليزي��ا للتعرف عل��ى املرحلة التي
و�صل �إليها امل�شروع ،وبد�أ رمزي جاد
اهلل التح��دث عن تقدي��ره ملن وقف
�إىل جانبه بالتمويل والإر�شاد حتى
و�ص��ل �إىل �أن يكون �ص��احب م�ش��روع
دفيئ��ة زراعي��ة بع��د �أن كان يف
ال�سابق يعمل بالأجرة يف الزراعة.
طاق��م الزي��ارة كان��وا يف غاي��ة
ال�س��عادة عندما �شاهدوا هذا ال�شاب
املكاف��ح الذي يعيل �أ�س��رته و�أخوته
بع��د وف��اة وال��ده ،ومم��ا �أ�ض��اف
الإعجاب بامل�ش��روع �أن��ه اعتمد على
امل��واد الع�ض��وية يف الزراع��ة وعدم
ا�س��تخدام �أي م��واد كيماوي��ة �أو
مبيدات فكان املنتج من ثمرة اخليار
بج��ودة عالي��ة وطع��م ممي��ز ن��ال
�إعجاب اجلميع.

يف غ��رب الن�ص�يرات �أي�ض��ا اق�ترب
ال�ش��اب الطم��وح ط�لال العروق��ي
م��ن افتت��اح م�ش��روعه اخلا���ص
باال�ستوديو ال�صوتي و�إنتاج الفيديو
اليوتي��وب امل��كان جمه��ز بالتكيي��ف
والأث��اث والعزل لل�ص��وت والأجهزة
اخلا�ص��ة ب�إنت��اج ال�ص��وت والفيديو
يف ط��ور الرتكي��ب ،فرح��ة كب�يرة
ب��دت عل��ى العروقي خ�لال الزيارة
واقرتاب��ه م��ن حتقي��ق حلم��ه الذي
طال انتظاره.
يف زاوي��ة �أخرى و�س��ط مدينة غزة
كان زكري��ا درغ��ام يه��م بفت��ح ب��اب
امل�صنع الذي جنح يف �إن�شاءه لت�صنيع
الأواين الرخامية اخلا�صة بالهدايا
والتح��ف ،حي��ث ب��د�أ امل�ش��روع يف
التو�س��ع وتلق��ي الطلبي��ات لل�ش��راء،
بالإ�ض��افة لت�ش��غيل �أيدي عاملة من
ال�ش��باب والفتي��ات ،زكري��ا درغ��ام
ق��ال �إن��ه كان يحت��اج له��ذا التمويل
لتوف�ير الٱالت وامل��واد اخل��ام
اخلا�ص��ة بت�ص��نيع التحف والأواين
الفخاري��ة ،وبع��د احل�ص��ول عل��ى
امل�ش��روع كان��ت الفر�ص��ة مواتي��ة

لزي��ادة الإنت��اج وتوف�ير م�ص��در
للدخل من خالل توزيع الإنتاج على
املح�لات وال�ش��ركات الت��ي �أعجب��ت
باملنتج وجودته.

خدمات وهمة عالية
يف �ش��مال حمافظ��ات غ��زة �أي�ض��ا
كان��ت م��رمي �ص��احلة �ش��ابة مفعمة
بالأم��ل وهي تتحدث عن م�ش��روعها
يف تق��دمي ال��دورات يف اللغ��ة
الإجنليزي��ة والتدري��ب العمل��ي
للفتيات وال�ش��باب ،و�إقبال ال�ش��باب
عل��ى اال�س��تفادة م��ن ال��دورات يف
منطقة مكتظة بال�س��كان حتتاج ملثل
ه��ذه املراكز التي تق��دم اخلدمة يف
مكان مالءم وبتقنيات جديدة.
�إىل اجلن��وب �أي�ض��ا ويف حمافظ��ة
خ��ان يون���س م�ش��روع ب��راء اللح��ام
لرتبي��ة الدج��اج البيا���ض� ،أعج��ب
طاق��م ال��وزارة وم�ؤ�س�س��ة �أحب��اء
غ��زة ماليزي��ا باعتم��اد تقني��ة
التربيد والإنارة با�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية ملواجهة الأحوال اجلوية
وارتف��اع درج��ات احل��رارة وتقلي��ل

ن�س��بة نف��وق الدواجن ،حي��ث �أثبت
امل�ش��روع جناح��ه وكان الطاق��م
الزائر �ش��اهدا على االنت��اج والبدء
يف الت�س��ويق ل��دى املتاج��ر املجاورة،
�س��عادة كب�يرة ظه��رت عل��ى ب��راء
اللح��ام وه��و يتح��دث ع��ن جن��اح
م�ش��روعه وقدرت��ه الٱن على توفري
دخ��ل لإعالة �أ�س��رته رغم الظروف
االقت�صادية ال�ص��عبة وتدين �أ�سعار
املنتج من البي�ض.
يف خان يون�س �أي�ض��ا م�شروع حقائب
جتهي��ز الأعرا���س حل�س��ن بعلو�ش��ة
حيث ميثل امل�ش��روع فر�صة لبعلو�شة
يف توفري م�ص��در دخل لأ�س��رته بعد
�أن �أ�صبح لديه زبائن وطلبات يومية
لت�أجري احلقائب.
يذك��ر �أن ( )١٤م�ش��روعا �ص��غريا
ح�صلت على التمويل �ضمن ال�شراكة
ب�ين وزارة ال�ش��باب والريا�ض��ة -
�ص��ندوق دع��م ال�ش��باب ،وم�ؤ�س�س��ة
�أحب��اء غ��زة ماليزي��ا يف جترب��ة
رائدة لدعم ال�ش��باب والتي �س��تمثل
حا�ض��نة تق��دم التموي��ل ب�ش��كل
متوا�صل للم�شاريع ال�صغرية.

تقرير
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لتوقف محطة الكهرباء ..أزمات بالجملة تنتظرها غزة
غزة -الر�أي
�أزم��ات �إن�س��انية واقت�ص��ادية خط�يرة ق��د تزي��د م��ن
م�ض��اعفة الأو�ضاع �ص��عوبة يف قطاع غزة ،بعد توقف
حمطة الكهرباء عن العمل ب�شكل كامل.
بيان��ات ،وت�ص��ريحات ووقف��ات احتجاجي��ةُ ،نظم��ت
يف غ��زة ،يف ظ��ل حتذير وزارة ال�ص��حة م��ن �أن الأزمة
�س��يكون لها تداعي��ات خطرية على عمل امل�ست�ش��فيات،
فيما �أكد احت��اد البلديات �أن الأزمة �س��تطال مرافقها
وخدماتها للمواطنني.
وقف العمليات اجلراحية
الناطق با�س��م الوزارة ،الدكتور �أ�شرف القدرة ،قال �إن
انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة “الأطفال ا ُ
خلدّ ج
يف احل�ض��انات ومر�ض��ى العناي��ات املرك��زة والف�ش��ل
الكلوي”.
ولفت القدرة �أن توقف املحطة وا�ستمرار الأزمة يهدد
بوقف العمليات اجلراحية والوالدات القي�صرية.

عصب الحياة وغزة بال كهرباء
وقال جمال اخل�ضري رئي�س اللجنة ال�شعبية ملواجهة
احل�ص��ار� ،إن القطاع دخل يف �أزمة �إن�س��انية خانقة مع
توق��ف املحطة ،ب�س��بب منع االحت�لال �إدخال الوقود
املخ�ص���ص له��ا ،م��ع تراك��م الأزمات وامل�ش��اكل ب�س��بب
احل�صار املتوا�صل منذ  14عامًا.
وبني اخل�ضري يف ت�صريح �صحفي له ،على �أن الكهرباء

ع�صب احلياة وغزة بال كهرباء ،لأن االحتالل يُحاول
خنقها وامل�س ب�شكل خطري يف كل القطاعات الإن�سانية
ال�ص��حية واحليوي��ة الأخ��رى ،و�س��تتواىل الك��وارث
ال�ص��حية والإن�س��انية واالقت�ص��ادية ،يف حال مل يتم
تدارك هذا الو�ضع امل�أ�ساوي اخلطري.
ولفت �إىل �أن االحتالل يُطبق �سيا�س��اته يف خنق غزة،
وذل��ك من خ�لال حتكم��ه يف املعاب��ر التجاري��ة ،ومنع
دخ��ول �أ�سا�س��يات ا�س��تمرار احلي��اة ،كالوق��ود وم��واد
البن��اء ،وميار�س ح�ص��ا ًرا خط ًريا ي�س��تهدف القطاعات
الإن�سانية.
وج��دد اخل�ض��ري الت�أكيد على �أن هذا املنع وا�س��تمرار
احل�ص��ار ،ا�س��تهداف مبا�ش��ر حلي��اة ملي��وين مواط��ن
يعي�ش��ون يف غ��زة ،ب�ش��كل يتنافى مع القيم الإن�س��انية
ومب��ادئ القان��ون ال��دويل والإن�س��اين والأخالق��ي،
وعدها عقوبة جماعية.
و�أ�ش��ار �إىل �أن ال�ش��عب الفل�س��طيني يف غ��زة يعي���ش
املعان��اة تل��و املعاناة ،ويُ�س��تهدف ب�س��بب �ص��موده رغم
الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة.
ولفت رئي�س اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار� ،إىل �أن
الأزمة �ستنعك�س �س��لبًا على كل تفا�صيل حياة ال�سكان
بغ��زة و�أهمه��ا ح�ص��ولهم عل��ى مي��اه ال�ش��رب التي هي
غري �ص��احلة �أ�ص�ل ًا ،م�ش�ي ًرا �إىل �أن  ٪٩٥منها ال ت�ص��لح
لال�ستخدام الآدمي.

و�أكد اخل�ض��ري على �أن الأو�ض��اع الإن�سانية املتدهورة
يف غ��زة تتطل��ب �إنه��اء احل�ص��ار وفت��ح كاف��ة املعاب��ر
التجاري��ة دون قي��ود �أو �ش��روط وقوائ��م ممنوع��ات،
ولي�س ت�شديد احل�صار والإغالق.

توقف للمصانع
م��ن جانب��ه ،ح��ذر امل�س���ؤول النقاب��ي يف احت��اد عمال
النقاب��ات بغزة �س��امي العم�ص��ي ،م��ن �أن �أزم��ة توقف
املحطة ب��ات يهدد بتوقف  90%من امل�ص��انع ،وتعطل
قرابة � 50ألف عامل.
و�أو�ض��ح العم�صي يف ت�صريح �ص��حفي له� ،أن نحو 500
م�ص��نع يف جماالت �ص��ناعية و�إن�ش��ائية خمتلفة باتت
مهددة بالتوقف عن العمل.
ولفت �إىل �أن الور�ش وامل�صانع الإنتاجية يف قطاع غزة
�س��تعمل بطاقة �أقل من  20%نتيج��ة �أزمة الكهرباء،
م��ن خ�لال االعتماد عل��ى املول��دات ،وت�س��ريح العمال
وتخفي���ض �س��اعات العم��ل ،الذي �س��ي�ؤثر عل��ى عجلة
الإنتاج يف القطاع.
وب�ين �أن �أزم��ة الكهرباء �ستت�س��بب بخ�س��ائر كبرية يف
معظم املجاالت االقت�صادية ،م�ش ًريا �إىل �أن
 90%من امل�صانع وور�ش احلدادة والأملونيوم و�صيانة
ال�س��يارات� ،إ�ض��افة �إىل م�ص��انع اخلياط��ة والغ��زل
والن�سيج ،واملحال التي تعتمد على الكهرباء على مدار
ال�ساعة" ،مهددة بالتوقف عن العمل يف �أي حلظة".

و�أو�ض��ح �أن احل�صار امل�س��تمر على القطاع منذ  14عامًا
�أدى �إىل ارتفاع ن�س��بة الفقر يف �صفوف العمال بن�سبة
 ،80%فيما و�صلت ن�سبة البطالة �إىل .60%
ونا�ش��د العم�صي ب�ضرورة ال�ضغط على االحتالل لرفع
احل�ص��ار الظ��امل املفرو���ض من��ذ نح��و  14عامً��ا عل��ى
قط��اع غزة والذي طال جميع جماالت احلياة ،مطالبًا
املجتمع الدويل بال�ض��غط على االحتالل ل�ضرورة حل
م�ش��كلة الكهرب��اء الت��ي يع��اين منه��ا قطاع غ��زة منذ
.2006

المياه العادمة
�أك��د من�س��ق الإدارة العامة لل�ص��حة والبيئة يف بلدية
غ��زة املهند���س �أحم��د �أب��و عب��دو� ،أن مي��اه ال�ص��رف
ال�ص��حي غري املعاجلة� ،س��يتم �ض��خها ب�ش��كل كامل �إىل
بحر غزة ،يف حال تفاقمت �أزمة انقطاع الكهرباء.
وق��ال �أب��و عبدو �إن �ش��اطئ بحر غزة �س��وف ي�س��تقبل
يوميً��ا نح��و � 60أل��ف ك��وب من مياه ال�ص��رف ال�ص��حي
غ�ير املعاجل��ة من نقاط ت�ص��ريف خمتلف��ة على طول
ال�شاطئ ،ب�سبب توقف حمطة توليد الكهرباء.
وب�ين �أن البلدي��ة يف الظ��روف الطبيعية تعتم��د كلي ًا
على  70%من الكهرباء الواردة من �ش��ركة الكهرباء،
و 30%عل��ى مول��دات الكهرب��اء البديل��ة يف وق��ت
االنقطاع.

أخبار
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وإلقاء القبض على ثالثة من قتلة المواطن القيق"

العقيد الجعبري يكشف مالبسات جريمة
حرق الطفلة “رزان أبو رقعة”
غزة -الر�أي
�أك��د العقي��د نه��اد اجلع�بري مدي��ر الإدارة
العام��ة للمباحث العامة بغ��زة� ":أن املباحث
متكن��ت م��ن ك�ش��ف مالب�س��ات جرمي��ة ح��رق
الطفل��ة "ر.ر " م��ن �س��كان منطق��ة الربي��ج
باملحافظ��ة الو�س��طى و�ألق��ت القب���ض خاللها
عل��ى اجل��اين بع��د جه��و ٍد م�ش�تركة بذلته��ا
املباحث العامة مع الأدلة اجلنائية و�ش��رطة
املحافظة الو�سطى ".
ويف التفا�ص��يل ك�ش��ف العقيد اجلعربي خالل
حديث��ه للمكت��ب الإعالم��ي لل�ش��رطة " �أن��ه
خ�لال التحقيق��ات الت��ي قام��ت به��ا املباحث
العام��ة م��ن جمع للأدل��ة واملعلوم��ات تبني �أن
احلادثة ناجمة ع��ن خالف عائلي على ورثة
ب�ين �ص��احب املن��زل و�إخوت��ه� ,ألق��ى خالله��ا
زجاجة حارقة معتقد ًا ح�س��ب
اجل��اين "�أ.ر"
ٍ
�إفادته �أن غرفة املنزل فارغة وال يوجد فيها
�أحد ,و�أنه يجري فيها �أعمال ترميم".
و�أ�ض��اف العقي��د اجلع�بري �أن احلري��ق نت��ج
عن��ه �إ�ص��ابة الطفل��ة "ر.ر" بح��روق بالغ��ة
بالإ�ض��افة �إىل �إ�ص��ابة والدته��ا بح��روق
متفاوت��ة ,نقل��وا عل��ى �إثره��ا �إىل امل�ست�ش��فى
لتلق��ي الع�لاج وتوفي��ت عل��ى �إثره��ا الطفلة
مت�أثر ًة بحروقها البالغة.
ولف��ت العقيد اجلع�بري �إىل �أنه مت التو�ص��ل
�إىل اجلاين وهو ع��م الطفلة "�أ.ر" ومت �إلقاء
القب���ض علي��ه مب�س��اعدة املباح��ث العامة يف

حمافظ��ة رف��ح ,وال��ذي �أق��ر بواقع��ة �إلق��اء
الزجاجة احلارقة على بيت �أخيه .
و�أ�ش��ار العقي��د اجلع�بري �إىل �أن��ه مت حتويل
اجل��اين ومل��ف الق�ض��ية �إىل مفت���ش حتقي��ق
ال�ش��رطة ال�س��تكمال الإج��راءات القانوني��ة
الالزمة .
تفا�ص��يل �إلق��اء القب�ض على منف��ذي اغتيال

املواطن جرب القيق :
يف �س��ياق منف�ص��ل �أك��د العقي��د اجلع�بري ":
�أن املباح��ث العام��ة بالتع��اون مع قوة "�س��هم
اخلا�ص��ة" يف �إدارة ق��وات التدخ��ل وحف��ظ
النظ��ام كان له��ا دور رئي�س��ي يف عملي��ات
املط��اردة التي �أف�ض��ت �إىل �إلق��اء القب�ض على
ثالث��ة م��ن اجلن��اة يف ق�ض��ية مقت��ل املواطن

جرب القيق".
و�أو�ض��ح العقيد اجلعربي �أنه فور تلقي �إ�شارة
اغتي��ال املواط��ن ج�بر القي��ق مت التح��رك
�إىل امل��كان و با�ش��رت املباح��ث العام��ة يف
عملي��ة كبرية من جمع للمعلومات وا�س�ترجاع
لكام�يرات الت�ص��وير يف م��كان اجلرمي��ة,
بالإ�ض��افة �إىل جم��ع الدالئ��ل والقرائ��ن

و�إف��ادات ال�ش��هود والتحري��ات عل��ى م�س��توى
وا�سع .
وب�ّي�نّ العقي��د اجلع�بري �أن املباح��ث العام��ة
كان له��ا دو ٌر ب��ارز ك�أح��د الإدارات املركزي��ة
يف ال�ش��رطة بالتعاون مع باق��ي �أجهزة وزارة
الداخلي��ة يف عملي��ة تام�ين احل��دود منع�� ًا
لهروب املطلوبني �إىل اجلانب امل�ص��ري ,م�شري ًا
يف الوق��ت ذاته �إىل دورها يف ت�أمني املواطنني
يف كاف��ة حمافظ��ات قطاع غ��زة و�أنها ت�س��عى
للحفاظ على حالة الأمن واال�ستقرار.
و�أ�ش��ار العقي��د اجلع�بري �إىل �أن��ه خ�لال
ال�س��اعات الأوىل كان��ت ال�ص��ورة وا�ض��حة
�أم��ام املباح��ث العام��ة ع��ن القتل��ة منف��ذي
عملية االغتيال ,وهم � 4أ�ش��خا�ص كانوا على
دراجتني ناريتني مت �إلقاء القب�ض على ثالثة
منه��م ,وم��ا زال البح��ث ج��اري ع��ن اجل��اين
الأخري .
ويف ذات ال�س��ياق حث العقيد اجلعربي خالل
حدثي��ه املواطن�ين �إىل التعاون مع ال�ش��رطة
يف الق��اء القب���ض على اجلاين الأخ�يرُ ,مبين ًا
�أهمية ال�س��لم الأهلي وحالة اال�س��تقرار التي
يجب �أن ت�سود املجتمع .
ّ
وح��ذر اجلع�بري م��ن مغب��ة الت�س�تر عل��ى
�أي جم��رم ه��ارب وف��ار م��ن العدال��ة ,مهيب�� ًا
باملواطن�ين تق��دمي �أي معلوم��ة ميتلكونها عن
اجل��اين "�ش��ادي ال�ص��ويف" للجه��ات الأمني��ة
املخت�صة.

مواد غذائية تساعد على تحسين الرؤية
ك�ش��ف الدكت��ور �أندريه �س��وروكني،
�أخ�ص��ائي ط��ب وجراح��ة العيون،
املواد الغذائية التي من ال�ض��روري
�إ�ض��افتها �إىل النظام الغذائي لأنها
ت�ساعد على حت�سني الر�ؤية.
ومن هذه املواد-:
ال�سبانخ -ميزة ال�سبانخ الأ�سا�سية،
ه��ي احت��وا�ؤه عل��ى م��ادة الليوتني
امل�ض��ادة للأك�س��دة ،الت��ي حتم��ي
العينني من الآثار ال�ض��ارة لأ�ش��عة
ال�ش��م�س .كم��ا يحت��وي عل��ى
حم���ض الفولي��ك وبيت��ا كاروت�ين
وفيتامين��ات  Cو Kوجمموعة B
واملغني�سيوم والبوتا�سيوم.
العن��ب ال�بري – يحت��وي العن��ب
الربي على مادة الأنثو�سيانني التي

حت�س��ن الر�ؤية ليال .وحتتوي ثمار
العن��ب ال�بري عل��ى ن�س��بة عالي��ة
من م�ض��ادات الأك�سدة وفيتامينات
 Aو Cوالزنك الذي ي�س��اعد على
تكيف الر�ؤية يف ظروف الإ�ض��اءة
ال�س��يئة .كما يحتوي العنب الربي
عل��ى فيتام�ين  Eالذي مين��ع تطور
�إعتام عد�سة العني.
البي���ض -وفق��ا للخ�براء يعت�بر
�ص��فار البي�ض م�ص��درا مهما الثنني
م��ن م�ض��ادات الأك�س��دة :الليوتني
وزياك�سانتني ،وهما املغذيان للعني،
ويحميان ال�ش��بكية من التلف .كما
ان البي�ض يحت��وي على فيتامينات
 Aو В2و В5و В12و ،Еوكذلك
على حم�ض الفوليك وال�س��يلينيوم

والكال�سيوم والبوتا�سيوم واحلديد
والزنك واملغني�سيوم ،والربوتينات
الكاملة والدهون “اجليدة”.
زي��ت الزيت��ون -يحت��وي زي��ت
الزيتون بالإ�ضافة �إىل الأحما�ض
الدهني��ة غ�ير امل�ش��بعة ،عل��ى
م�ضادات الأك�س��دة وفيتامينات А
و .Eالأول يدع��م ويع��زز الر�ؤي��ة
والث��اين ي�ؤث��ر �إيجابي��ا يف عم��ل
الع�ين .وين�ص��ح الدكت��ور كل م��ن
يع��اين م��ن م�ش��كالت يف �ش��بكية
العني �إ�ض��افة كمي��ة قليلة من زيت
الزيتون �إىل نظامه الغذائي.
الأ�سماك الدهنية -تعترب �أ�سماك
التون��ة وال�س��لمون م�ص��درا ممتازا
لأحما���ض �أوميغ��ا -3الدهني��ة

غري امل�ش��بعة ال�ض��رورية ل�ش��بكية
العني .لأن نق�ص �أوميغا -3ي�س��بب
متالزمة العني اجلافة.
الل��وز -يحت��وي الل��وز عل��ى ن�س��بة
عالية م��ن فيتامني  ،Eالذي يبطئ
تطور “التنك�س البقعي” .وحتتوي
حفنة من اللوز (والف�س��تق �أي�ض��ا)
عل��ى ن�ص��ف كمي��ة ه��ذا الفيتامني
التي يحتاجها اجل�سم يوميا.
الطماط��م -الطماط��م م�ص��در مهم
لفيتام�ين  Cوم��ادة الليكوب�ين،
التي تبطئ �أي�ض��ا تط��ور “التنك�س
البقعي” (ال�سبب الرئي�س لفقدان
كبار ال�سن الب�صر).
ويف�ض��ل تن��اول الطماط��م بع��د
املعاجل��ة احلرارية ،لأنها تزيد من

ن�سبة الليكوبني.
اجل��زر -يعت�بر اجل��زر اف�ض��ل
م�ص��در لبيت��ا كاروت�ين وفيتام�ين
 .Аويخف���ض اجل��زر خطر تطور
“التنك�س البقعي” بن�س��بة 50%
وكذل��ك يزي��د م��ن �إفراز ال�س��وائل
املخاطية الواقية واملرطبة للعني.
الربوك��ويل -م�س��اعد الع�ين
الع��ام .الربوكل��ي غن��ي بجمي��ع
امل��واد ال�ض��رورية للر�ؤي��ة
اجلي��دة :الليوتني و زياك�س��انثني،
وفيتامين��ات  B2و  ، Cبالإ�ض��افة
�إىل �س��لفورافان امل�ض��اد الق��وي
للأك�س��دة  .وه��ذه امل��واد حتم��ي
الر�ؤية من اال�ضطرابات املرتبطة
بالعمر.
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أزمة الكهرباء بغزة تهدد حياة مرضاها
غزة -الر�أي
ت�ش��كل �أزم��ة انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي
يف قط��اع غ��زة املحا�ص��ر مع�ض��لة ك�برى
بالن�س��بة ل��وزارة ال�ص��حة ،حي��ث م��ن
املتوق��ع �أن تعاين م�ست�ش��فياتها من كارثة
حقيقي��ة تط��ال كل �ش��يء نتيج��ة تعطل
مئ��ات الأجه��زة الطبي��ة الت��ي ت�ش��كل
ع�ص��با �أ�سا�سيا يف عملية الت�شخي�ص ملئات
احل��االت م��ن املر�ض��ى يف ح��ال ا�س��تمرار
�أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وت�ؤث��ر انقطاع��ات الكهرب��اء عل��ى
جمي��ع املر�ض��ى الذي��ن يحتاج��ون �إىل
�أجه��زة لعالجه��م مب��ن فيه��م املر�ض��ى
الذي��ن يحتاج��ون �إىل �أجه��زة التنف���س
اال�ص��طناعي واملر�ض��ى الذين يخ�ض��عون
�إىل عالج غ�سيل الكلي.

استمرار األزمة
ويف امل�ست�ش��فيات الت��ي ال ت��زال جمه��زة
باملفاتي��ح الكهربائي��ة اليدوي��ة مت�ض��ي
عادة ب�ض��ع دقائق على انقط��اع الكهرباء
قب��ل �أن يب��د�أ املول��د بالعمل م��ن جديد.
وعندما تنقطع الأجهزة الإلكرتونية عن
العمل خالل عالج غ�س��يل الكلي ،ي�ض��طر
املمر�ض �أو املمر�ض��ة �إىل �ضخ الدم يدوي ًا
تفادي ًا لتخرث الدم.

وت�ؤث��ر االنقطاع��ات الكهربائي��ة يف
خدم��ات امل�ست�ش��فيات مبختل��ف �أنواعها:
توق��ف م�ص��ابيح الإ�ض��اءة يف غ��رف
العملي��ات ،واالنقط��اع املفاج��ئ للأجهزة
االلكرتوني��ة امل�س��تعملة يف اجلراح��ة،
و�إمكاني��ة تعط��ل �أجه��زة غ�س��يل الكل��ي
و�أجهزة مراقبة القلب و�أجهزة الت�صوير
بالأ�ش��عة املقطعي��ة و�أجه��زة التحلي��ل
املخربي��ة و�أجه��زة الت�ص��وير باملوج��ات
فوق ال�صوتية ،ف�ضال عن �أن �آالت الغ�سيل
و�أجه��زة التعقيم (التي ت�س��تعمل لتعقيم
املعدات) �سريعة الت�أثر �أي�ضا.
وم��ن هن��ا تنا�ش��د وزارة ال�ص��حة
الفل�س��طينية يف غ��زة كاف��ة امل�ؤ�س�س��ات
املحلي��ة والدولي��ة وكاف��ة اجله��ات
وامل�ؤ�س�س��ات احلقوقي��ة والإن�س��انية
ب�س��رعة التدخ��ل لرف��ع احل�ص��ار
الإ�س��رائيلي الظامل عن القطاع و�ضرورة
توفري قطع الغيار الطبية وب�ش��كل عاجل
ملئ��ات الأجهزة املتعطل��ة ،و�إىل حل �أزمة
الكهرباء.

مول��ود موجودي��ن يف ح�ض��انات الأطفال
يف م�ست�ش��فيات قط��اع غ��زة ،منوه��ا �أن
احل�ضانات ال�س��بعة يف امل�ست�شفيات والتي
ب�س��عة ( )135حا�ض��نة جميعه��ا تعم��ل
بالطاقة الكهربائية.
وذك��ر الربق��وين �أن انقط��اع التي��ار
الكهربائ��ي املتك��رر وا�س��تخدام الطاق��ة
البديل��ة يت�س��بب يف تل��ف الأجه��زة مثل
احل�ض��انات وجه��از الإنعا���ش و�أجه��زة
التنف���س ال�ص��ناعي للموالي��د مم��ا ي�ؤث��ر
عل��ى حي��اة الأطف��ال حديث��ي ال��والدة،
ويت�س��بب يف ح��دوث م�ض��اعفات له��م،
و�أحيانا ي�ؤدي �إىل الوفاة.
و�أو�ض��ح �أن التذبذب يف مول��دات الطاقة
البديلة املتمثل��ة يف املولدات الكهربائية
والطاق��ة ال�شم�س��ية ال تعط��ي الطاق��ة
املالئم��ة لأجه��زة احل�ض��انات ب�س��بب
االنخفا�ض واالرتفاع املفاجئ يف الطاقة
الناجت��ة عنها ،م�ش�يرا ان ه��ذه الأجهزة
ذات ح�سا�س��ية عالية وحتتاج اىل �إعادة
برجمة ملوائمة حالة املواليد ال�صحية.

 120مولود في خطر

مرضى الكلى

رئي�س �ش��بكة احل�ضانات يف قطاع غزة د.

ويع��اين  820مري�ض��ا يف قط��اع غ��زة من

انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي عل��ى ()120

غ�س��يل الكلى يف جممع ال�شفاء الطبي ،ما

يفاقم من حجم الأزمة.
�إذ يعمل امل�ست�ش��فى الأك�بر يف القطاع ،يف
وق��ت الأزم��ات ،عل��ى املولّ��دات الكب�يرة،
الت��ي ق��د ّ
تتوق��ف ع��ن العم��ل م��ع من��ع
لل�ض��رر ب�سبب
�ض
تتعر
أو
�
�إدخال الوقود،
ّ
ّ
الت�شغيل امل�ستمر.
ومتك��ث غالبي��ة املر�ض��ى حت��ى �س��اعات
الفج��ر الأوىل يف م�ست�ش��فى ال�ش��فاء،
ب�سبب تزايد عددهم وعدم توفّر �أجهزة
غ�س��يل الكل��ى ب�ش��كل دائ��م ،حي��ث تقوم
الك��وادر الطبي��ة بتوزي��ع الأوق��ات عل��ى
املر�ضى ب�شكل منتظم.
وا�ضطرت وزارة ال�ص��حة الفل�سطينية يف
غ��زة �إىل تقلي�ص خدماتها الت�شخي�ص��ية
وامل�س��اندة ب�س��بب تفاق��م �أزم��ة انقط��اع
الكهرب��اء والنق���ص احلاد للوق��ود الالزم
لت�شغيل مولدات امل�ست�شفيات.
ن��داء
الثالث��اء،
ووجه��ت ال��وزارة� ،أم���س
ً
حتذيري ًا م��ن تداعيات خط�يرة ميكن �أن
حت��دث �إث��ر �أزم��ة الكهرب��اء ،وذل��ك بعد
توقف حمطة تولي��د الكهرباء الوحيدة
بالقطاع ،الأمر الذي �س��ي�ؤدي �إىل انقطاع
التيار الكهربائي عن امل�ست�شفيات.

نبيل الربق��وين �أكد تخوفه من تداعيات الف�ش��ل الكلوي ،وجترى ملعظمهم عمليات زيادة العبء

م��ن جانبه��ا؛ �أك��دت اللجن��ة الدولي��ة

لل�ص��ليب الأحم��ر يف الأرا�ض��ي
الفل�س��طينية� ،أن ا�س��تمرار �أزم��ة انقطاع
الكهرباء تزيد العبء على قطاع ال�صحة
واالقت�صاد بغزة .
وذك��رت اللجن��ة يف ت�ص��ريح �ص��حفي �أن
توق��ف حمط��ة تولي��د الكهرب��اء بغ��زة
وانخفا���ض مع��دل و�ص��ول الكهرب��اء
للمواطنني من � 8س��اعات يومي ًا �إىل ثالث
�أو �أرب��ع �س��اعات ي�ؤثر ب�ش��كل �س��لبي على
القطاعات احليوية.
و�أو�ض��حت اللجن��ة �أن ا�س��تمرار توق��ف
حمطة التولي��د يزيد الأعباء التي تثقل
كاه��ل النظ��ام ال�ص��حي اله���ش ،م��ا يعيق
عمل امل�ست�ش��فيات وينذر بكارثة �ص��حية
يف القطاع.
و�أك��دت اللجن��ة �أن الأو�ض��اع الإن�س��انية
املتده��ورة يف غزة تتطلب �إنهاء احل�ص��ار
وفت��ح كافة املعاب��ر التجاري��ة دون قيود
�أو �ش��روط ،ولي���س ت�ش��ديد احل�ص��ار
والإغالق.
وح��ذرت اللجن��ة م��ن تفاق��م الأزم��ة
ومايرتت��ب عليه��ا م��ن تداعي��ات خطرية
للأو�ض��اع املعي�ش��ية والبيئي��ة ،وكذل��ك
تفاقم �س��وء الأو�ض��اع االقت�صادية بفعل
جائح��ة كوفي��د -19يف ح��ال ا�س��تمرار
هذه الأزمة.

تقرير

10

االثنين  05محرم 1442هـ  24 /يوليو 2020م
Monday - 24 July 2020

Alray Newspaper

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

سببها الحصار ..ظلمات ثالث تعصف بقطاع غزة
غزة -الر�أي
م��ا ب�ين ح�ص��ار وما ي�ض��مه ب�ين طياته من
�إغ�لاق للمعاب��ر ومن��ع لإدخ��ال الوق��ود
و�إغ�لاق للبح��ر �أم��ام ال�ص��يادين وب�ين ما
يعانيه قطاع غزة والق�ض��ية الفل�س��طينية
م��ن خيبات �أم��ل من بع�ض ال��دول العربية
املطبعة م��ع االحتالل الإ�س��رائيلي يعي�ش
قط��اع غ��زة العدي��د م��ن الظلم��ات الت��ي
�س��رعان ما يخ��رج منه��ا �إال وتع��ود لتظلم
مرة �أخرى.

توقف محطة الكهرباء
�س��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة ،يف
قطاع غزة� ،أعلنت عن توقف عمل حمطة
توليد الكهرباء ،بكامل قدرتها الإنتاجية،
ي��وم غ��د الثالث��اء ،ب�س��بب من��ع �س��لطات
االحت�لال الإ�س��رائيلي ،لدخ��ول الوق��ود
الالزم لت�ش��غيلها؛ يف �إطار قرارته الأخرية
بت�شديد احل�صار.
وقالت �س��لطة الطاقة ،يف بيان �صدر عنها،
�أنه "نعل��ن توقف حمطة تولي��د الكهرباء
بكام��ل قدرته��ا الإنتاجي��ة ،ب�س��بب نف��اد
ج��راء
كمي��ات الوق��ود ال�لازم ت�ش��غيلهاّ ،
�إيق��اف توري��ده من اجلان��ب الإ�س��رائيلي،
منذ الأربعاء املا�ض��ي (� 12آب� /أغ�س��ط�س
اجلاري)".
وح��ذّ رت م��ن زي��ادة العج��ز يف �إم��دادات

الطاق��ة الكهربائي��ة الوا�ص��لة ملن��ازل
املواطنني ،لتزيد عن  75يف املئة.
وحمل��ت �س��لطة الطاق��ة ،االحت�لال
ّ
الإ�س��رائيلي ،امل�س���ؤولية ع��ن "التداعيات
جراء
الكارثي��ة لأزمة الكهرب��اء املحتملة ّ
ذلك".
بدوره��ا ،قال��ت �ش��ركة توزي��ع كهرب��اء
حمافظ��ات غ��زة� ،إن وق��ف عم��ل املحط��ة
�س��ينعك�س عل��ى "ج��دول توزي��ع الكهرباء
الذي �ستتقل�ص عدد �ساعاته نتيجة فقدان
ال�شركة لكمية كهرباء كبرية ومهمة كانت
حت�ص��ل عليها من املحطة ت�صل لقرابة 63
ميجا وات".
وحذرت ال�ش��ركة يف بيان ،م��ن التداعيات
"غري امل�س��بوقة له��ذا الإجراء التع�س��في
وغ�ير الإن�س��اين ،وال��ذي �س��يعر�ض حي��اة
الكثريي��ن خلط��ر امل��وت ،خا�ص��ة الذي��ن
يعانون من �أو�ضاع �صحية غري م�ستقرة".
و�أ�ض��اف البي��ان� ،أن اخلط��وة �س��تلقي
بظالله��ا الثقيل��ة وتداعياته��ا اخلط�يرة
عل��ى القطاع��ات احليوية خا�ص��ة القطاع
ال�ص��حي والتعليم واملياه وال�صرف ال�صحي
والقطاع ال�صناعي والتجاري والزراعي.
ودعا البيان ،الأطراف الدولية واملنظمات
احلقوقي��ة �إىل التدخ��ل لوق��ف ه��ذه
اخلط��وة التي تتعار�ض مع القانون الدويل
الإن�ساين ،مطالبة املواطنني ب�ضرورة �أخذ

االحتياط��ات الالزم��ة ملواجه��ة النق���ص
املتوقع يف الكهرباء.
وقررت �س��لطات االحت�لال الإ�س��رائيلية،
خالل الأيام املا�ضية ،يف قرارات متتابعة،
من��ع �إدخ��ال الوق��ود وم��واد البن��اء �إىل
قط��اع غ��زة ،و�إغ�لاق البحر �أمام �ص��يادي
الأ�س��ماك ،ردا عل��ى �إط�لاق "البالون��ات
احلارقة" ،باجتاه امل�ستوطنات املحاذية.
بالتزام��ن م��ع ه��ذه الق��رارات ،ت�ش��ن
الطائ��رات الإ�س��رائيلية احلربي��ة غارات
ليلية ،على قطاع غزة.

ظلمتيّ الحصار وكورونا
ويواجه قطاع غزة املحا�ص��ر منذ منت�صف
عام  ،2007من قبل االحتالل ال�ص��هيوين
�ض��عف ًا عام�� ًا يف �ش��تى املج��االت �س��واء
ال�ص��حية او االقت�ص��ادية �أو البيئي��ة
�إ�ضافة �إىل عجز كبري يف تقدمي اخلدمات
ال�صحية للمواطنني نتيجة نق�ص العيادات
احلكومي��ة وامل�ست�ش��فيات وكثافة ال�س��كان
ونق���ص يف الأدوي��ة وامل�س��تهلكات الطبي��ة
بن�س��بة عج��ز ت�ص��ل �إىل  ،% 45بح�س��ب
تقدير وزارة ال�صحة يف القطاع.
ويعاين �أكرث من مليوين فل�سطيني يف قطاع
أو�ضاعا اقت�صادية و�إن�سانية مرتدية
غزة �
ً
للغاية ،ب�سبب احل�صار الإ�سرائيلي امل�ستمر
على القطاع ،منذ  14عا ًما.

تعدت
حال��ة العجز الدوائي يف قطاع غزة ّ
اخل��ط الأحم��ر ،بع��د نف��اد  45باملئ��ة من
الأدوية و 31باملئة من امل�ستهلكات الطبية
ونحو  65باملئة من لوازم املختربات ح�سب
�إح�صائيات وزارة ال�صحة.
مدي��ر دائ��رة "مكافح��ة الع��دوى رام��ي
العبادل��ة قال �إن هذا النق�ص جاء ب�س��بب
ا�س��تمرار احل�ص��ار الإ�س��رائيلي املفرو���ض
للعام ال��ـ 14على التوايل ،ووقف الواردات
الدوائي��ة م��ن احلكوم��ة الفل�س��طينية،
بال�ض��فة الغربي��ة م��ع بداي��ة جائح��ة
فريو�س كورونا".
وق��ال �إن "قطاع غزة مل يتلق خم�ص�ص��اته
م��ن الأدوي��ة وم��واد الفح���ص املخ�بري
و�أ�س��رة العناي��ة املركزة و�أجه��زة التنف�س
ال�ص��ناعي؛ من جملة امل�س��اعدات الدولية
الت��ي ا�س��تلمتها ال�س��لطة الفل�س��طينية،
ملواجه��ة جائح��ة كورون��ا والت��ي جتاوزت
ال 100مليون دوالر".
وق��ال العبادل��ة �إن نق���ص الأدوي��ة
وامل�س��تلزمات الطبي��ة� ،أدى �إىل "ه�شا�ش��ة
املق ّومات ال�صحية والدوائية بغزة وجعلها
غري م�ؤهلة لتحقيق اال�ستجابة الأوىل ،يف
حال تف�شّ ��ى وباء كورون��ا بالقطاع؛ يف ظل
توف��ر عدد قلي��ل من �أ�س��رة العناية املركز
و�أجهزة التنف�س ال�صناعي".
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إعداد  /جمعية واعد لألسرى والمحررين

زيارة األسير  ..شريان الحياة
المرتبط بالحرية

غزة -الر�أي
تعت�بر الزي��ارة الطريق��ة الوحي��دة
الت��ي يتمكن م��ن خالله��ا الأ�س�ير ر�ؤية
ع��دد م��ن �أف��راد �أ�س��رته امل�س��موح له��م
الزيارة ،واالطمئنان عليهم واال�س��تماع
لأخباره��م ومعرف��ة امل�س��تجدات
م��ن خالله��م ،وذل��ك يف ظ��ل حرم��ان
االحتالل للأ�س��رى من التوا�صل بطرق
�أخ��رى وعلى ر�أ�س��ها الهواتف العمومية
التي تتواجد يف كل �سجون العامل.
زي��ارة الأ�س��رى يف �س��جون االحت�لال
له��ا طقو���س خا�ص��ة ال يفهم��ا �س��وى
الأه��ل الذين يتح�ض��رون منذ �أيام قبل
موع��د الزي��ارة ويحزم��ون �أغرا�ض��هم
وي�س��تعدون لل�س��فر ل�س��اعات للق��اء
�أبنائه��م وينتق��ون الكلم��ات والأخب��ار
الت��ي �س��وف ينقلونه��ا لأبنائه��م خ�لال
الزيارة.
م��ا يج��ري م��ن تفا�ص��يل خ�لال زي��ارة
الأ�س�ير ،م��ن خل��ف �أل��واح زجاجي��ة
وع�بر هوات��ف مراقب��ة م��ن خمابرات
االحت�لال ،يجع��ل الأ�س�ير يعي���ش يف
تفا�ص��يل خ��ارج زنزانته وواقع �س��جنه
وعزل��ه ،فه��ذه الدقائق حرية للأ�س�ير
رغ��م القي��ود ،وف�ترة نزه��ة لل��روح
واخليال والت�أمل.

بهي��ة النت�ش��ة زوج��ة الأ�س�ير ماه��ر
اله�شلمون من اخلليل ،املحكوم بامل�ؤبدين
بتهمة قتل م�س��توطن و�إ�ص��ابة �آخرين،
ت��روي تفا�ص��يل الزي��ارة الأخ�يرة
لزوجه��ا يف الأ�س��ر وتقول" �ص��دمت من
طل��ب زوج��ي الأ�س�ير "ماهر ب�أن �أ�ص��ف
ل��ه ال�س��احة اخلارجي��ة لل�س��جن وه��ل
ال�س��ماء ت�ش��اهد بدون �ش��بك وحواجز
حديدي��ة كم��ا ه��ي �س��احة الف��ورة يف
ال�س��جن ،وعندم��ا قل��ت له �أن ال�س��احة
وا�س��عة وال�سماء بدون �ش��بك مقوى ،رد
متنهدا ":نيالكم ".
وت�ض��يف النت�ش��ة وهي تتذكر تفا�صيل
الزي��ارة" بالرغ��م من �ص��عوبة الزيارة
�إال �أنه��ا متنف�س لنا ولهم ،فالزيارة فيها
�أوجاع ال تو�ص��ف من تفتي���ش وانتظار،
�إال �أنه��ا حلظ��ات ي�ش��عر فيه��ا الأ�س�ير
بحري��ة مل��دة  45دقيقة ،فالكل ي�ش��عر
�أنهم بدون قيود بالرغم من وجودها".

أدق التفاصيل
وفى �أول الزيارة يبد�أ الأ�س�ير بال�س�ؤال
ع��ن تفا�ص��يل املن��زل بع��د اعتقال��ه
الطويل ومنظر احلارة وال�شوارع داخل
بلدت��ه وتفا�ص��يل حياة العائلة ب�ش��كل

دقيق ،وال�ضحكات خالل الزيارة تغيظ
ال�س��جان وتدخل ال�س��عادة �إىل قلوبنا،
فكل زيارة فيها مل�س��ة وب�ص��مة جديدة،
فالأ�س�ير ي�س���أل ع��ن طبخة عن �س��هرة
داخ��ل البي��ت ومل��ة العيل��ة ،والأ�س�ير
يحت��اج �إىل �أجوب��ة دقيق��ة وتتن��اول
�أدق التفا�صيل ،حتى ي�ستطيع �أن يعي�ش
بخيال��ه ه��ذه التفا�ص��يل ،ك�أنه��ا واق��ع
يعي�شه ولو مدة الزيارة الق�صرية.
ال�ض��حكات داخل �ص��الة الزيارة تغيظ
ال�س��جانني الذي��ن ي�ص��ابون بال�ص��دمة
والذه��ول ،ف��كل �إج��راءات الزي��ارة
الأمني��ة مل تن��ل من نف�س��يات الأ�س��رى
وعائالته��م وك�أنه��ا غري موج��ودة ،ففي
الزيارة قب��ل االخرية لزوجي ماهر من
قب��ل �ش��قيقاته ،كان��ت ال�ض��حكات تعلو
�ص��الة الزيارة ومن يقف من ال�س��جانني
يف حال��ة ا�س��تغراب وذه��ول ،كي��ف
ي�ضحكون وهم يف قيود وحواجز.

الزيارة المتنفس
بينما ال�س��يدة �أمل نوفل زوجة الأ�س�ير
مو�س��ى �ص��وي م��ن قلقيلي��ة املحك��وم
بال�سجن ملدة � 55شهر ًا اعتربت الزيارة
رئ��ة نتنف�س بها ه��واء احلرية لزوجي
الأ�س�ير ،وا�س��تطرت "طفل��ي �س��ياف

وحمم��د ي�ش��عرون ب�أنه��م ق��د عا�ش��وا
م��ع والده��م بالرغم م��ن م��دة الزيارة
الق�صرية جدا ،و�أنا �أحر�ص على زيارته
حت��ى يك��ون هن��اك تفا�ص��يل جدي��دة
�أ�ض��يفها حلي��اة زوج��ي الأ�س�ير ،وبع�ض
التفا�ص��يل م�ؤمل��ة مث��ل اقتح��ام منزلنا
م��ن قب��ل جي���ش االحت�لال وال�س���ؤال
عن��ه بالرغ��م م��ن �أن��ه معتق��ل ،ووف��اة
بع���ض الأق��ارب ،وكذل��ك احلدي��ث عن
تفا�صيل عائلية مثل الزواج اجلديد �أو
امليالد لأطفال جدد �أو بناء بيت جديد
وحتى تفا�صيل م�ضحكة تدخل ال�سرور
على قلبه وحياته داخل الأ�سر".

نشرة أخبار العائلة
�أم��ا الفت��اة ح��ور كرمي��ة الأ�س�ير رائد
حوت��ري م��ن قلقيلي��ة املحك��وم 23
م�ؤبدا تقول" الزيارة بالن�سبة يل عدة
�أم��ور �أوله��ا ن�ش��رة �أخب��ار لوال��دي ع��ن
تفا�ص��يل العائل��ة الدقيقة� ،س��واء عن
درا�س��تنا �أنا و�شقيقي مقداد الذي دخل
اجلامعة� ،أو �أخبار والدتي املمنوعة من
الزيارة وتفا�ص��يل درا�س��تها للدكتوراة،
حيث �أنه��ت متطلبات الدرا�س��ة برنامج
الدكت��وراة م��ن م��واد درا�س��ية وبق��ي
مناق�ش��ة الر�س��الة ،وكذل��ك تفا�ص��يل

حي��اة الأق��ارب م��ن �أخ��وال و�أعم��ام،
ومن ثم ما كتبته له من نرث ،وتفا�ص��يل
جدت��ي وال��دة والدي التي ال ت�س��تطيع
زيارته ب�سبب مر�ضها".
وت�ض��يف" فكل هذه التفا�ص��يل وغريها
ا�س��ردها وك�أنني داخل �س��توديو �أخبار
�أن�شر التفا�صيل للم�شاهدين وامل�ستمعني
ولك��ن جمهوري يف هذه الن�ش��رة هو �أبي
ت��اج ر�أ�س��ي ،فمن حق��ه علين��ا �أن نحول
الزيارة �إىل رحلة نحو ف�ض��اء احلرية،
فه��ي ت�ض��في علي��ه وعلين��ا ب�ص��مة
�س��عادة رغم انف ال�س��جان و�إجراءاته
العن�ص��رية بحق��ه وحقن��ا ،وحت��ى
�أنن��ا ن�س��خر م��ن حكم��ه البال��غ 2300
ع��ام ،ونطل��ق الن��كات على ه��ذا احلكم
الإفرتا�ضي ،الذي ال ميت للواقع ب�صلة،
ويك��ون وال��دي م�س��تمعا جي��د ًا يبادلنا
االبت�سامات وكلمة نيالكم".
وهكذا يحاول الأ�س�ير �أن يعي�ش احلياة
اخلارجية ول��و لدقائق خ�لال الزيارة
يخرج بها من ق�ض��بان ال�س��جان ومعاناة
ال�س��جان ،ويخلق لنف�سه �أجواء خا�صة
ت�ش��عر ذوي��ه بال�س��عادة حت��ى يع��ودوا
مبت�س��مني مطمئن�ين عل��ى �أبنائه��م
الغائبني عنهم منذ �سنوات.
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ثابت :الكتب المدرسية
ستكون متوفرة للطلبة
مع بداية الفصل
الدراسي الجديد
غزة-الر�أي
�أك��د وكي��ل وزارة الرتبية والتعليم الع��ايل د .زياد
ثابت �أن الكتب املدر�س��ية ملدار�س احلكومة ووكالة
الغ��وث واخلا�ص��ة يف حمافظات قطاع غزة �س��تكون
متوفرة مع بداية الف�ص��ل الدرا�س��ي الأول اجلديد
 2020/2021و�س��يجري العم��ل عل��ى توزيعه��ا
للطلبة يف �أول يوم درا�سي.
ويبلغ ع��دد عناوين الكت��ب للف�ص��ل الدرا�س الأول
( )128عن��وان كتاب مدر�س��ي ومطبوع��ة تربوية
ب�إجمايل عدد الن�سخ(  ) 4,623,350كتاب.
وق��ال الدكت��ور ثاب��ت ":نطمئ��ن الطلب��ة واملعلمني
و�أولياء الأمور �أن الكتب املدر�س��ية �ستكون متوفرة
يف املدار���س وب�ين �أي��دي الط�لاب م��ع بداي��ة العام
الدرا�س��ي اجلدي��د الفت�� ًا �إىل �أن هن��اك كمي��ات
م��ن الكتب و�ص��لت فع�ل ًا ملديري��ات التعلي��م متهيد ًا
لت�س��ليمها للمدار���س والطلب��ة م��ع بداي��ة �أول يوم
درا�سي.
ي�ش��ار �إىل �أن وزارة التعلي��م �س��تبد�أ الدرا�س��ة يف
الف�صل الدرا�س��ي اجلديد و تدري�س املناهج املقررة
والكت��ب اجلديدة يوم ال�س��بت املواف��ق اخلام�س من
�س��بتمرب املقبل وذلك بعد االنتهاء من تطبيق فرتة
التعليم اال�ستدراكي.

 51عامًا وحريق األقصى لم يخمد
و�ألق��ت �إ�س��رائيل بع��د ذل��ك القب���ض عل��ى اجل��اين،
اً
وبدل من �إنزال �أق�ص��ى العقوبة �ض��ده نقلته �سلطات
االحت�لال �إىل م�ست�ش��فى للأمرا���ض النف�س��ية يف
املزرع��ة بالقرب م��ن عكا ،بدعوى عدم �س�لامة قواه
العقلي��ة ،وبع��د فرتة لي�س��ت طويل��ة مت ترحيله �إىل
�أ�س�تراليا ،ليفلت من فعلته يف الدنيا ،ولكن هيهات �أن
يحدث ذلك يوم يقوم للح�ساب �أمام رب العباد.
وتولت جلنة �إعمار امل�س��جد الأق�ص��ى التابعة لوزارة
الأوق��اف الأردني��ة �إزال��ة �آث��ار احلري��ق وترميم��ه
و�إعادة �ص��نع منرب �ص�لاح الدين الأيوب��ي ،من خالل
فريقه��ا الفن��ي املتكام��ل الذي ب��د�أ عمل��ه مطلع عام
.1970

غزة -الر�أي
قبل  51عاما ،وحتديدا يف � 21أغ�سط�س�/آب ،1969
�أقدم متطرف �أ�سرتايل اجلن�سية يدعى مايكل دني�س
روهان على �إ�ش��عال النريان بامل�ص��لى القبلي بامل�س��جد
و�ش��ب احلريق باجلناح ال�ش��رقي للم�ص��لى
الأق�ص��ى،
ّ
الواق��ع يف اجله��ة اجلنوبي��ة للم�س��جد ،والته��م كل
حمتوي��ات اجلن��اح ،مب��ا يف ذل��ك من�بر �ص�لاح الدين
الأيوبي التاريخي ،كما هدد قبة امل�صلى الأثرية.
الي��وم ،وبع��د �أك�ثر م��ن ن�ص��ف ق��رن عل��ى اجلرمية،
يتعر���ض امل�س��جد الأق�ص��ى ل�سل�س��لة م��ن اجلرائ��م
املمنهج��ة ،مث��ل خمطط التق�س��يم الزم��اين واملكاين
ال��ذي مته��د ل��ه اقتحام��ات امل�س��توطنني املتوا�ص��لة
و�ص�لاتهم يف �س��احات امل�س��جد ،حت��ى بات��ت �إدارة
الأوق��اف الإ�س�لامية تتح��دث ع��ن ب��دء فقدانه��ا
ال�س��يطرة عل��ى الأق�ص��ى ،ف�ض�لا عن تزاي��د حاالت
�إبع��اد املرابط�ين ع��ن امل�س��جد لف�ترات تط��ول ،يف
حماول��ة لك�س��ر �إرادة املرابط�ين واملرابط��ات يف
الأق�صى.

انتهاكات مستمرة بحق األقصى

جريمة مكتملة األركان
جرمي��ة �إحراق الأق�ص��ى كان��ت مكتمل��ة الأركان من
قبل االحتالل الإ�سرائيلي ،فقامت حكومة االحتالل
�آنذاك بزعامة املقب��ورة جولد مائري ،بقطع املاء عن
امل�ص��لى القبلي وحميطه ،وتباط�أ يف �إر�س��ال �س��يارات
الإطفاء ،لقطع الطريق �أمام فر�صة �إخماد احلرائق،
مما �أدى �إىل تفاقم الأو�ض��اع وخ�س��ائر جمة �شهدها
امل�سجد املبارك.
ويف املقابل هرع الفل�سطينيون ومركبات الإطفاء من
خمتلف املناطق يف القد�س �إىل �إخماد النريان و�إنقاذ
امل�سجد بكل و�سعهم.
وبلغت امل�س��احة املحرتقة من امل�س��جد الأق�صى �أكرث
من ثلث م�س��احته الإجمالية ،حي��ث احرتق ما يزيد

ع��ن  1500مرت مربع من امل�س��احة الأ�ص��لية البالغة
 4400مرت مربع ،و�أحدثت النريان �ض��ر ًرا كبريا يف
بناء امل�س��جد املب��ارك و�أعمدته و�أقوا�س��ه وزخرفته
القدمية ،و�س��قط �س��قف امل�س��جد على الأر�ض نتيجة
االح�تراق ،و�س��قط عم��ودان رئي�س��ان م��ع القو���س

احلام��ل للقب��ة ،كم��ا ت�ض��ررت �أج��زاء م��ن القب��ة
الداخلية املزخرفة واملح��راب واجلدران اجلنوبية،
وحتطم � 48شبا ًكا من �شبابيك امل�سجد امل�صنوعة من
اجلب���س والزجاج امللون ،واحرتق ال�س��جاد وكثري من
الزخارف والآيات القر�آنية.

ع��ام �أُ�ض��يف بعد ن�ص��ف قرنٍ من الزم��ن على جرمية
�إحراق امل�س��جد الأق�ص��ى وال يزال التطرف اليهودي
م�س��تمرا بح��ق الفل�س��طينيني ومقد�س��اتهم الدينية،
ً
وبالأخ�ص امل�سجد الأق�صى.
و�أحدث جرائم املتطرفني الإ�سرائيليني بحق امل�سجد
الأق�ص��ى ،كانت يوم �أول �أم�س الأربعاء ،حينما �أقدم
نح��و  100م�س��توطن بقي��ادة املتطرف يه��ودا غليك،
على اقتحام� ،ساحات امل�سجد الأق�صى ،و�سط حمايةٍ
من �شرطة االحتالل الإ�سرائيلي.
وجتول امل�س��توطنون ب�ص��ورةٍ ا�س��تفزازيةٍ يف باحات
ٌ
االق�صى ،ح�سبما قالت دائرة الأوقاف الإ�سالمية يف
ً
اً
و�ص��ول �إىل م�ص��لى
انطالقا من باب املغاربة
القد�س،
الرحمة.
تلك االنتهاكات التي يرتكبها االحتالل وم�ستوطنوه
ب�ص��فة دائم��ةٍ مل تتوق��ف على مدار �أكرث من ن�ص��ف
ق��رن جت��اه امل�س��جد الأق�ص��ى ،ف�ألف��وا عل��ى تدني�س
امل�سجد املبارك ب�أفعالهم العن�صرية.

