
غزة-الرأي-آالء النمر
يكابد مرضى الســرطان في قطاع 
غزة مشــاق ظروف بالغة القســوة 
تتزايــد،  األخطــار  باتــت  حيــث 
والموانــع تتعاظم أمــام حصولهم 
علــى الرعايــة الصحية المناســبة 

للنجاة من المرض.
وتشــكل القيــود المشــددة التــي 

االحتــال  ســلطات  تفرضهــا 
اإلســرائيلي علــى حريــة الحركــة 
والتنقــل للمرضى فــي قطاع غزة 
أحد أبــرز االنتهاكات المنظمة التي 
تهدد حيــاة المرضى وتحرمهم من 

الوصول إلى العاج.
ويعتبر الســفر خــارج قطــاع غزة 
للخضــوع إلــى العاج اإلشــعاعي، 

غير المتوفر في القطاع المحاصر، 
التشــخيصية  األجهــزة  وغيــاب 
المنظومــة  وتراجــع  المناســبة، 
الصحيــة، ضــرورة ال غنــى عنها، 
ولكن القيود استمرت سواء برفض 
منــح التصاريــح أو المماطلــة في 

الردود.
وضمن إجراءاتها للحد من تفشــي 

الســلطات  أغلقــت  الفيــروس، 
اإلســرائيلية معبــر بيــت حانــون 
)إيريــز( في شــمال القطــاع، وهو 
المعبــر الوحيد الذي كانت تســمح 
لألفــراد الحائزيــن أذونــات خاصة 
بالمــرور عبره. ومنذ ذلــك الوقت، 
تســمح الدولة العبرية فقط بنقل 
المرضــى  مــن  الخطــرة  الحــاالت 

أو  مستشــفياتها  فــي  للعــاج 
فــي  الفلســطينية  المستشــفيات 

القدس الشرقية والضفة الغربية.
اإلســرائيلي  االحتــال  ويفــرض 
منــذ 2006 حصــارا علــى القطاع 
حيث يعيــش نحو مليوني نســمة 

تجــاوزت نســبة الفقر 
المئة.  53 فــي  بينهم 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعام- المكتب اإلعامي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة- الرأي
تعتبــر شــرطة المحافظــات أحــد 
أهــم الركائز والدعائــم في جهاز 
تنفيذهــا  خــال  مــن  الشــرطة 
للمهــام الموكلــة إليهــا في حفظ 
األمن والســكينة والنظــام العام، 
وتقوم شــرطة المحافظات بحفظ 
القوانين  المواطنين وتطبيق  أمن 
الجريمة  ومحاربة  الحقوق  وإحقاق 
وتســيير الدوريات ونصب الحواجز 
وغيرها من المهام المسندة إليها .

وفي هذا الصدد قال مساعد مدير 
عام الشــرطة لشرطة المحافظات 
مــن  أن  زايــد:"  محمــد  العميــد 
المهام المكلف بها متابعة شــرطة 
المحافظــات الخمــس والتي تضم 
20 مركز على مســتوى محافظات 

القطاع".
وأضــاف العميــد زايــد " أن مديــر 
شــرطة المحافظة هــو في مكانه 
مدير شرطة يتابع المراكز التابعة 
للمحافظــة فنيًا وإداريــًا باإلضافة 
إلــى فــروع اإلدارات المتخصصــة 
في المحافظــة تتبع له فنيًا ، وهو 
رئيــس لجنــة الطــوارئ في ظل 

الكوارث واألزمات ".

مهام شرطة المحافظات
وأوضــح العميــد زايــد أن مراكــز 

الشرطة تُعنى بالتحقيق والتنفيذ 
والتفتيش، وكذلك تضم النظارات 
والدوريــات والنجــدة ويقــع علــى 
حــل  المحافظــة  شــرطة  عاتــق 
اإلشــكاليات وحفظ األمن والنظام 
وتنفيــذ أحــكام القضــاء وحفــظ 

األسواق بالتنسيق مع البلديات.
إلــى أن شــرطة البلديــات  ونــوه 
تتبــع إلى شــرطة المحافظة ويقع 
األســواق  متابعــة  عاتقهــا  علــى 
وإزالــة التعديات فيها والبســطات 
التجــار  ومتابعــة  العشــوائية 
المخالفين باالشــتراك مع موظفي 
أقســام البلديــات، وضبــط حركة 
المواطنيــن فــي األســواق وفتــح 
الشــوارع وإغــاق الحــرف الغيــر 
مرخصــة، باإلضافــة إلــى دائــرة 
*شــرطة الطاقــة والتــي يتواجــد 
شــركة  مقــرات  فــي  عناصرهــا 
الكهربــاء لحماية المواطن وحماية 
موظــف الكهربــاء، ومنــع حــدوث 
المواطنيــن  بيــن  اإلشــكاليات 
وموظفــي شــركة الكهربــاء فــي 
حال تنفيــذ أوامر الوصل والفصل 

لخطوط الكهرباء .
وذكر العميد زايد أن مدير شــرطة 
لجنــة  رئيــس  هــو  المحافظــة 
الطوارئ ومرجعية لألجهزة األمنية 
فــي ظل األزمات والطــوارئ ، يقع 

على عاتقه مهام كبيرة وعظيمة، 
والذي يقوم بالتواصل مع الجهات 
المعنيــة لتجاوز هــذه األزمات في 

منطقة اختصاصه .
ولفــت العميــد زايد إلــى أن هناك 
تواصــٌل دائم مــع مدراء شــرطة 
المحافظات الخمس، فهم يتبعون 
لنا كمساعد مدير الشرطة لشرطة 
المحافظات فنيــًا وإداريُا، يقومون 
التقاريــر بشــكل يومي  بتقديــم 

وأسبوعي وشهري وسنويًا .
وأشــار العميد زايد إلــى أن هناك 
العديد من الجوالت التي يقوم بها 
مفتش التحقيــق ومفتش التنفيذ 
لمكتبنا  التابع  النظــارات  ومفتش 
لمتابعة سير العمل، باإلضافة إلى 
وجــود يومين أســبوعيًا للتفتيش 
علــى المراكز مــن خــال متابعة 
ســامة اإلجــراءات ومن ثــم رفع 
تقريــر عــن هــذه الجــوالت ورفع 
التوصيــات لمديــر عام الشــرطة 

وكذلك لمدير شرطة المحافظة .

إنجازات 2020
وعن االنجازات التــي تم انجازاها 
خال العام 2020، قال العميد زايد 
:" أن مكاتــب الشــكاوى في كافة 
محافظــات قطــاع غزة اســتقبلت 
 53808* الماضــي  العــام  خــال 

*قضية أنجز منها 51785 قضية، 
لــت  مشــيرًا إلــى أن الشــرطة حوَّ

50215 قضية للنيابة العامة.
وبيّن التقرير أن عدد المهام التي 
قامــت بهــا الدوريات خــال العام 
2020 بلغ 100207 مهمة تنوعت 
ما بين مســاندة شــركة الكهرباء، 
وإزالــة تعديات، ونقــل موقوفين 
للمستشفى ونشر حواجز وتراحيل 

وغيرها .

جائحة كورونا
وفــي هذا الصدد بيّن العميد زايد 
أن شــرطة المحافظــات تعاملــت 
بإبداع في إدارة أزمة كورونا حيث 
اســتطعنا أن نوفــق بيــن عملنــا 
في حفظ األمن والســكينة العامة 
المواطنيــن  شــكاوي  واســتقبال 
وإلقــاء القبــض علــى المجرميــن 
وبيــن التعامل مع جائحــة كورونا 
حيــث قامــت شــرطة المحافظات 
بانتشار موسع لعناصرها لمتابعة 
بإجــراءات  المواطنيــن  التــزام 
الســامة وارتــداء الكمامــة ومنع 

التجمعات .
وتابع.. قامت شــرطة المحافظات 
بتأمين مراكز الحجــر وزيادة عدد 
انتشــار  ازديــاد  ومــع   ، الحواجــز 
الفيروس قمنا بفصل المحافظات، 

وتقســيم المحافظة إلــى مربعات 
ومنــع التجــوال وإغاق األســواق 
الشعبية والمساجد ، وكانت هناك 
مناطق نصنفها أنها مناطق حمراء 
نمنع دخول وخروج أي من سكانها 
باستثناء إدخال الخدمات األساسية 
الغذائيــة والوقــود والمســاعدات 

الطارئة .
كورونــا  جائحــة  أن  واســتطرد.. 
شــرطة  علــى  ضغــط  شــّكلت 
المحافظــات فــي األيــام األولــى، 
من خال العمــل المتواصل أليام 
دون العودة لمنازلنــا ، كما أصيب 
500 عنصــر مــن عناصــر جهــاز 
الختاطهــم  بالجائحــة  الشــرطة 
المباشــر مع المواطنين من خال 
تلقي شــكاوي المواطنين أو تنفيذ 
األوامــر القضائيــة أو التعامل مع 

المحجورين .
وختم العقيد زايد حديثه أن أبرز ما 
قامت به شــرطة المحافظات أنها 
وازنــت بيــن عملهــا الطبيعي من 
حفظ األمــن وســامة المواطنين 
وإرجاع الحقوق وإلقاء القبض على 
الخارجيــن عن القانــون والتعامل 
مع جائحــة كورونــا والتــي مثلت 
ضغطَا وعبئــًا إضافيًا على عناصر 
الشــرطة لكن كل ذلك كي يكون 

أبناء شعبنا في أمان وسامة .

الشرطة بغزة: توازن بين حفظ األمن ومواجهة كورونا
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غزة- الرأي- سامي جاد اهلل
حب القــراءة والمعرفة والبحث 
أساســية  مرتكــزات  العلمــي 
تحقيق  نحــو  فــي شــخصيته 
طلبتــه  وخدمــه  طموحاتــه 
ومجتمعه، إنه معلم الرياضيات 
في مدرســة التقــوى الثانوية 
للبنيــن بمديريــة تعليم غرب 
غــزة  الدكتــور محمــود عبــد 
المجيد عســاف  والذي يُسجل 
قصة نجاح عنوانها الغزارة في 
العلمية وتأليف  البحــوث  إنتاج 

الكتب النوعية.
الــذي يحمل  والمعلم عســاف 
فــي  البكالوريــوس  درجــة 
فــي  تعيّــن  الرياضيــات، 
عــام  الحكوميــة  المــدارس 
الحيــن  ذلــك  ومنــذ  2001م، 
حــرص علــى تطوير نفســه، 
فقــاده طمــوح شــغف العلــم 
للحصول على الماجســتير في 
اإلدارة التربويــة مــن الجامعة 
اإلســامية بغزة 2005م، قبل 
أن يظفر بدرجة الدكتوراه في 
اإلدارة التربويــة مــن جامعــة 
مصــر  بجمهوريــة  القاهــرة 

العربية 2010م.
 وإلــى جانــب عملــه كمعلــم 
أصبــح محاضــرًا أكاديميًا في 
الفلســطينية  الجامعات  بعض 

بنظام الساعة.
بــدأ انتاجه العلمــي يظهر من 
العام 2005م، ومنذ ذلك الحين 
حتــى 2020، نشــر مــا يزيــد 
عــن )70( بحثــًا فــي المجات 
العربية، وأشــرف وناقش أكثر 
)30( رســالة ماجســتير،  مــن 
وأنتج )14( مؤلفًا تربويًا وأدبيًا 
محكمًا، وشــارك فــي أكثر من 
)40( مؤتمــرًا علميــًا، واعتمد 
كخبير تربوي فــي العديد من 
اإلذاعــات والفضائيات ، وعمل 
في عضوية العديــد من لجان 

المؤتمرات العلمية .
خــال الفترة مــن العام 2018 
2020 م أصــدر  العــام  حتــى 
الدكتور عساف 4 كتب محكمة 
بأرقام إيداع دولية كان آخرها 
كتاب " صورة اإلسام والعرب 
اإلســرائيلية"،  المناهــج  فــي 
وكتــاب "تطويــر أداء قيــادات 
العاقــة  منظــور  التعليــم" 
بيــن التخطيط االســتراتيجي 

والتنمية المستدامة. 

ويُركــز الدكتــور عســاف في 
أبحاثة علــى القضايا التربوية 
الواقعيــة خاصــة ما يامســه 
أو  المدرســي  العمــل  فــي 
الواقــع التربــوي وهــو بذلــك 
يضيــف إنتاجًا مميــزًا للمكتبة 
والعربيــة  الفلســطينية 
والعالمية في المجال التعليمي. 

)مبادرات مدرسية(
وعمــل الدكتــور عســاف على 
تنفيــذ عدة مبــادرات تعليمية 
في مدرســته منهــا: "توظيف 
الصفوف االفتراضية والتقنيات 
الطلبــة  لتدريــس  الحديثــة" 
خاصة في ظل جائحة كورونا، 
كما نفــذ مبــادرة "الرياضيات 
لغــة وترجمــة" والتــي هدفت 

بطبيعــة  الطلبــة  لتعريــف 
وكيــف  الرياضيــة  العاقــات 
يمكــن التعبيــر عــن الخبرات 

الحياتية بجمل رياضية.
وطبق  مبادرة "شغف" الهادفة 
الثقافــي من  الحــس  لتعزيــز 
أســبوعي  تلخيــص  خــال 
لكتاب أو مقــال أو تحليل خبر، 
والتعبيــر الحــر عــن المواقف 
تجاه األحــداث، ومبادة "تهادوا 
إلــى  هدفــت  التــي  تحابــوا" 
الرمزيــة بين  الهدايــا  تبــادل 
الطلبــة بما يســهم في تقليل 
األلفة،  العنــف، وزيــادة  حــدة 
ومبادرة "الكــف األبيض" التي 
هدفت إلى تعويد الطلبة على 
التقديــر واالعتراف بفضل من 
علموهم، حيث تم تكريم أكثر 

من 20 معلمــًا وعامًا متقاعدًا 
خال العام 2019 بترشــيحات 
من الطاب وجهودهم الذاتية.
ويعمل الدكتور عســاف كذلك 
فــي إنتــاج المــواد االثرائيــة 
المنهجيــة لخدمة الطلبة حيث 
قــام بإعــداد نمــوذج قواعــد 
للصــف  التجاريــة  المعامــات 
العاشــر )األســهم – الســندات 
– التأميــن ...(، وإعداد نموذج 
البحث  الذاتــي لخطة  التقويم 
للطلبــة،  المدرســي  العلمــي 
المعلميــن  تدريــب  ونمــوذج 
علــى )المدخــل التأملــي فــي 

التدريس( .
ونشــط في التدريب سواء في 
مجال مــدرب أو متــدرب حيث 
شــارك في عشــرات الــدورات 

التخصصيــة، وقــدّم برنامــج 
)وقفــات مع الثانويــة العامة - 
الرياضيــات( عبــر أثيــر إذاعة 
األقصــى، وبرنامــج ) التفوق( 

على فضائية الكتاب.
المتواصــل  نشــاطه  وبســبب 
فــي  مهــام  عــدة  تســلم 
اللجــان التعليميــة كما حصل 
مــن  العديــد  عضويــة  علــى 
االتحــادات والنقابــات أبرزهــا 
- عضــو االتحاد الدولــي للغة 
العربية، وعضــو اتحاد الكتاب 
الفلســطينيين، وعضــو نقابة 

المدربين الفلسطينيين.
وحصل على عدة جوائز أبرزها 
جائزة األمانــة العامة لمجلس 
الــوزراء في غــزة للعام 2020 
والتــي تمنــح ألفضــل معلم، 
اإلقليميــة  الــدورة  وجائــزة 
العربيــة فــي مجــال القانــون 
الدولي اإلنساني التي تنظمها 
اللجنة الدولية للصليب األحمر 
وجامعــة الــدول العربية للعام 
2019، ومنحــة اللجنة الدولية 
لألبحــاث  األحمــر  للصليــب 
2020، ومنحــة وزارة التعليــم 

للبحث العلمي 2014م.
لمجلــة  كممثــل  اعتمــد  و 
الصادرة  المستدامة  الدراسات 
عن الجمعية العلمية للدراسات 
العــراق  فــي  المســتدامة 
2020 م، وهــو عضــو الهيئــة 
Interna- لمجلة  االستشــارية 
 tional Journal of Research
التحرير،  and Studies ومدير 
وعضــو هيئــة تحريــر المجلة 
العربية لضمــان جودة التعليم 
الجامعي– اليمن، وعضو هيئة 
تحكيم مجلة جامعة فلسطين 
غــزة،  والدراســات-  لألبحــاث 
وعضــو لجنــة تقييــم أبحــاث 
مجلــة جامعــة األزهــر للعلوم 

اإلنسانية – غزة.
ويعد الدكتــور  المعلم محمود 
مــن  العديــد  ضمــن  عســاف 
فــي  المبدعيــن  المعلميــن 
المــدارس الحكوميــة والذيــن 
والتشجيع من  اإلشادة  ياقون 
وزارة التربيــة والتعليم العالي 
التي تشــجع دومًا كل الطاقات 
المبدعــة وأصحــاب المبادرات 
النوعيــة والمتميــزة الهادفــة 
لتطوير التعليم وخدمة الطالب 

الفلسطيني.
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غزة – الرأي
اســتعرض د. عبد الهــادي األغا وكيل 
وزارة األوقــاف والشــئون الدينية عن 
أهــم إنجــازات وزارة األوقــاف خــال 
2020 والخطة الســنوية للعام الحالي 
، جــاء ذلــك خــال برنامــج لقــاء مع 
مســئول، والذي تنظمه وزارة اإلعام 
– المكتب اإلعامي الحكومي بشــكل 

اسبوعي في مقرها بمدينة غزة.
وأكــد األغــا أن الــوزارة ســخرت كافة 
كورونــا،  مواجهــة  فــي  امكانياتهــا 
حيــث وضعت الــوزارة خطــة متكاملة 
للتعامل مع جميــع المتغيرات الناتجة 
عن الجائحة، فكانت الدراسة السابقة 
لألحكام الشــرعية الازمة للمواجهة، 
وخاصة فيما يتعلق بالمساجد، وكيفية 
الصاة واعتماد الموقف الشرعي الذي 

يؤمّن اإلجراءات الوقائية.
وأوضــح أن الوزارة وضعــت برتوكول 
التعامل مع المساجد في ظل الجائحة، 
باإلضافــة إلى المشــاركة في حمات 
التوعيــة بــكل أشــكالها، وكذلك عبر 
وســائل اإلعــام ســواء فــي مجــال 
التحفيظ أو الوعظ أو التنمية البشرية، 
مع إطاق مــا يلزم ذلك مــن البرامج 

والمنصات.
وذكــر أن الــوزارة في مجــال تحفيظ 
القــرآن وعلومــه خرجــت 416 حافًظا 
وحافظــًة للقرآن الكريــم كاما، ونحو 
12 ألف حافظ لعشــرين جــزًءا فأقل، 
الفتــا أن الــوزارة افتتحــت 390 حلقة 
إلكترونيــة لتحفيظ القرآن الكريم عن 
بُعــد، حيث التحــق بهــا 4500 طالب 
وطالبة لمواصلــة عملية التحفيظ في 
ظل إجراءات مواجهــة جائحة كورونا، 
وعقــد أكثر من 1000 دورة في أحكام 
التــاوة والتجويــد واإلقــراء والســند، 

تخرج منها نحو 9000 شخص.
وبيــن األغــا أن الــوزارة فــي مجــال 
الوعظ، والتعليم الشرعي عملت على 
توحيــد الموقف الشــرعي مــن خال 
تشــكيل مجلــس االجتهــاد الفقهــي، 
والذي يعتبر مرجعية مهمة في شــتى 
القضايــا الفقهيــة مــن أجــل تجنيب 
المواطــن االختافــات الفقهيــة قــدر 
المستطاع، وعقدت نحو 38 ألف درس 
وعظي، وأكثر مــن 13 ألف ندوة ولقاء 

ومحاضرة إيمانية دينية وتربوية.
وأضاف أن الــوزارة عملت على تنظيم 
نحــو 950 جولــة، وأســبوع وملتقــى 
دعــوي، وأمســيات دينيــة ووطنيــة، 
وعقد نحو 1000 درس ومجلس علمي 
ودورة علميــة، وتنظيم أكثر من 100 
ورشــة عمل ويــوم دراســي ومؤتمر، 
وتخريج 200 طالــب وطالبة من كلية 

الدعوة التابعة لوزارة األوقاف.
وأوضــح أن الوزارة قدمت مســاعدات 
الــزكاة  مجــال  فــي  وعينيــة  ماليــة 
وإغاثة األســر الفقيــرة، بأكثر من 10 
مليون و500 ألف دوالر، حيث اســتفاد 
منهــا قرابــة 487 ألــف مــن الفقــراء 
والمحتاجيــن فــي قطاع غــزة، وذلك 
عبــر اإلدارة العامــة للــزكاة، ولجانها 

المنتشرة في القطاع.
وتابــع أن الــوزارة عملت علــى إعمار 
ثاثة مساجد، وتقديم صيانة متعددة 
لنحو 1000 مســجد، بتكلفة تزيد عن 
$2,300,000، والعمــل علــى إعــداد 
شــؤون  بتنظيــم  الخاصــة  الائحــة 
المساجد، ســواء فيما يتعلق باإلعمار، 
أو  الماليــة،  المعامــات  أو  اإلدارة،  أو 
الوقفيات، وتفعيل اســتثمار األراضي 
والعقــارات الوقفية، وإصــدار إعانات 
الستدراج العروض االستثمارية، حيث 

تــم توقيع ثاثــة عقود اســتثمارية، 
وهناك مشاريع قيد التفاوض، وأخرى 

قيد المتابعة.
الــوازرة عالجــت بعــض  وواصــل أن 
التعديات علــى األماك الوقفية، حيث 
دونمــا،   130 نحــو  المعالجــة  بلغــت 
رســوم  لتخفيــض  حملــة  وإطــاق 
اإليجــارات الوقفية تراوحت ما بين 15 
– %25 من قيمة الرسوم، وذلك مراعاة 
للظــروف االقتصادية وإجــراءات أزمة 
كورونــا التي أثرت على المســتأجرين 
استفاد منها 300 مستأجر بواقع 200 

ألف دينار.
أن  األغــا  أشــار  الســياق  ذات  وفــي 
الوزارة في ملف الحــج والعمرة عملت 
علــى إعفــاء شــركات الحــج والعمرة 
من رســوم التأهيــل بواقــع 37.500 
دينار، نظرا للوضــع االقتصادي الذي 
تمــر به الشــركات، وكذلــك تخفيض 
ورســوم  الصحــي  التأميــن  رســوم 
البلديــات والســجل التجــاري بنســبة 
%50، والمساهمة بمبلغ 16 ألف دينار 
من حســاب الطوارئ الخــاص بالعمرة 
لتعويــض المعتمريــن الذيــن ألغيت 

رحلتهم بسبب جائحة كورونا.
وبيــن أن الــوزارة فــي مجــال البنــاء 
المؤسســي والتطويــر اإلداري انتهت 
من إعداد الخطة االستراتيجية لوزارة 
وإعــداد  2021م2023-م،  األوقــاف 
هيكلــة الــوزارة واعتمادهــا، حيث لم 
تحديث الهيكلة منذ 2005م ، والعمل 
على إعــداد اللوائح المنظمــة للعمل 
وفق الخطــة االســتراتيجية الجديدة، 
ومن أهمها الئحة التشــغيل على بنود 
البطالــة والمقطوعــة والتطــوع، بما 
يضمن النزاهة في التعيين على هذه 
البنــود. وتابع األغا أن الــوازرة عملت 

على تعزيز المتطوعين في المســاجد 
من خال صرف مكافآت مالية وعينية، 
والشــروع  دوالر،  ألــف   350 بقيمــة 
المنظومــة اإللكترونية  فــي تطويــر 
لــوزارة األوقاف، والحصــول على 250 
وإدارات  المســاجد،  لصالــح  وظيفــة 
األوقاف المتعــددة، وأن الوزارة بصدد 
اإلجــراءات النهائية لتعينهم من خال 
ديــوان الموظفين العام ، والعمل على 
عقد أكثر مــن 100 دورة تدريبية في 
التنميــة البشــرية لموظفي الــوزارة، 
وأن الــوزارة أصدرت نحــو 2000 مادة 
إعاميــة متنوعــة مــا بيــن إخباريــة 
ومرئية ومســموعة وتنظيم 7 حمات 

إعامية ودعوية إلكترونية.
وأوضــح  األغــا أن أهــم السياســات 
والبرامــج فــي خطــة الــوزارة لعــام 
2021 اعتمــاد آلية جديدة للتعامل مع 
مؤسسة المســجد، تقوم على إشراك 
المجتمــع المحلي في متابعة شــؤون 
المســاجد، من خال تشكيل مجالس 
محليــة، وإقامــة وقفيــات خاصة بكل 
مســجد لتوفير ما يلزمــه من الصيانة 
والتطوير، بإشــراف محلــي بحيث يتم 
تكليف ناظر محلي لوقفيات المســجد، 
ويُخــول بجميــع التصرفــات المالية، 

وفق الئحة خاصة.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على تنمية 
ثقافة الوقف، واعتماد سياســة وقفية 
جديــدة، تقــوم علــى إتاحــة الوقــف 
بإشراف محلي يُحدده الواقف، ويقتصر 
التوثيــق  علــى  األوقــاف  وزارة  دور 
والمتابعــة للوقفيــات الجديدة، مؤكدا 
تحقيق حجة الواقف، واستحداث صور 
وقفية جديدة كوقــف فقراء العائات، 
ووقف المرضى الفقــراء، والعمل على 
تطوير المدارس الشــرعية وفق رؤية 

علمية تربويــة، بحيث تصبح مدارس 
نموذجيــة للموهوبيــن، فتجمــع بين 

التفوق الدراسي، والعلم الشرعي.
وذكــر أن الــوزارة عملت علــى تعزيز 
العاقــة بين المؤسســات العاملة في 
الحقل الدعوي، من خال إطاق تجمع 
المؤسسات الدعوية، وتطبيق الائحة 
المنظمة لعمــل المراكز الدينية داخل 
يحفــظ  بمــا  الفلســطيني  المجتمــع 
المنهــج الوســطي، ويرتقــي بالواقع 
الدينــي، والعمــل على إطــاق جملة 
مــن البرامــج العلمية الواعــدة والتي 
منها دبلوم األئمة والخطباء، والدبلوم 
الشــرعي لغير المختصيــن، وبرنامج 
صناعة العلماء، بما يساهم في إعادة 

صياغة دور األئمة والعلماء.
وتحــدث االغــا عــن إطــاق مشــروع 
الراصــد الشــرعي، بغــرض المتابعة 
المســتمرة للمستوى الديني من خال 
رصد الظواهــر المجتمعية، وتحليلها، 
والتوصيــات،  النتائــج  واســتخاص 
ووضــع الخطــط فــي ضــوء نتائجها، 
وإطــاق فريق التســويق الدعوي في 
الفضــاء االلكتروني، بحيــث يتم إنتاج 
المــواد الدعويــة في صورة تتناســب 
مــع المتغيرات ومتطلبات الحضور في 

الفضاء االلكتروني.
وقال أن الوزارة أطلقت مشروع التحول 
الــوزارة  تقــدم  بحيــث  االلكترونــي، 
معظم خدماتها عن بُعد، وخاصة في 
مجال األمــاك، والمســاجد، والوعظ، 
والتحفيــظ، وإخضــاع جميــع اإلدارات 
والمديريات للتقييم المؤسســي وذلك 
وفق أحــدث المواصفات المؤسســية، 
وإطاق المنصــات التدريبية والعلمية 
التنميــة  دورات  لجميــع  المتضمنــة 

البشرية الازمة لكادر وزارة األوقاف.

األغا يستعرض إنجازات وزارة األوقاف 
خالل 2020 وخطة العام الحالي
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
يومــًا بعد يــوم، تزداد ظاهرة ســرقة 
أغطيــة المناهــل ومصافــي األمطار 
بغــزة، حيث يعمد البعــض الى نزعها 
وبيعهــا خــردة مقابــل ثمــن بخــس 
غيــر  شــواكل،  الخمســة  يتجــاوز  ال 
آبهيــن بالخطــر الذي يترصــد بصحة 

المواطنين خاصة األطفال منهم.
ويتعثــر الكثير مــن المشــاة في تلك 
المناهل المكشــوفة، فيما يقع الضرر 
األكبــر على الســيارات المــارة، األمر 
الــذي قــد يســبب حــوادث مرورية ال 

يحمد عقباها.
بلديــة غــزة مــن جهتهــا لــم تألو أي 
جهــد في إيجــاد بديل لتلــك األغطية 
النقــص الحاد  المســروقة، وتعويض 
فــي أغطيــة مناهل الصــرف الصحي 
ومصافي األمطــار والتي تكلفها مبالغ 

باهظة.
واعربــت المعلمــة أميــرة حميــد عن 
اســتيائها مــن ظاهرة ســرقة أغطية 

المناهــل، موضحة أن ســارقوها هم 
أناس با ضمير.

وقالــت حميــد في حديــث لـ"الــرأي": 
إنها شــاهدت رجــا ينزل مــن إحدى 
الســيارات، ولدى نزوله انزلقت قدمه 
المكشــوفة"  المناهــل  أحــد  داخــل 
المسروقة"، وهو ما تسبب في وقوعه 

وتعرضه لإلغماء ساعات قصيرة.
وطالبت بلدية غزة بضرورة عمل لحام 
قــوي لمصارف الميــاه، حتى ال يتمكن 
السارقين من العبث بأرواح المواطنين 

وحياتهم.

ظاهرة تفشت
م.أنور الجندي، منســق اإلدارة العامة 
للميــاه والصــرف الصحي فــي بلدية 
غزة، أكد أن ســرقة أغطيــة المناهل 
ظاهرة تفشــت بالفترة األخيرة خاصة 
أنها مصنوعة من الحديد الثقيل، حيث 
ازدادت بعد التصريــح بدخول الحديد 

والمعادن من الجانب اإلسرائيلي.

وقــال الجندي فــي حديــث لـ"الرأي":" 
سُــرق  الماضييــن  الشــهرين  خــال 
حوالى 50 مصفاة أمطــار في منطقة 
الشــيخ رضوان وشــارع الثورة وشارع 

صاح الدين ومناطق متفرقة بغزة".
ووفق ما ذكــره فإن هذا يكلف البلدية 
تكاليــف كبيــرة، فتصنيــع المصفــاة 
الواحدة يكلــف 100 دوالر، موضحا أن 
المواطن الذي يســرق هــذه المصفاة 
يقوم ببيعها لألشخاص الذين يعملون 
علــى جمــع الحديــد مقابــل خمســة 
شواكل، أو يبيعها للمساكب التي تعيد 

تجديدها وبيعها مرة أخرى.
وحــول دور البلديــة في هــذا الجانب، 
بيَــن الجندي أن البلديــة تواصلت مع 
مراكز الشــرطة وأنها قدمت شــكاوى 
في مركز شــرطة التفاح وحــي الدرج 
ومركــز الزيتون، الفتا إلى أنهم وجدوا 
اســتجابة ســريعة من مركــزي التفاح 
والــدرج، حيــث تــم ضبــط عــدد من 
المصافي وأغطية المناهل المسروقة 

في إحدى المساكب بغزة.
الخاصــة  األغطيــة  ســرقة  وتشــكل 
بالمناهل ومصافــي األمطار، خطورة 
كبيــرة علــى المواطنيــن باعتبارهــا 
حفرة كبيرة قد يســقط فيها المواطن 
أو تســبب له مشــكلة صحيــة، كما أن 
نــزع األغطية يــؤدي إلى تدفــق مياه 
والمخلفات  بالرمــال  المحملة  األمطار 
وبالتالــي  داخلهــا،  إلــى  والنفايــات 
انســدادها والتســبب بطفح المجاري 
وغرق الشــوارع بالمياه مــع بداية أي 

منخفض.

فقدان 100 مصفاة
أكد الجنــدي أن من يقومون بســرقة 
هــذه المصافــي هــم أشــخاص غير 
مســؤولين، حيث أن بيعها بثمن زهيد 
يكلــف البلديــة أمــوال كثيــرة بإعادة 
شــراء مصافــي أمطــار جديــدة فــي 
المكان نفســه، مشــيرا إلى أن البلدية 
شــكلت لجنة لمتابعة هــذا الموضوع، 

الى جانب التواصل مع الشرطة وجهاز 
المباحــث للتفتيــش فــي أماكن صنع 

الحديد والورش بغزة.
وخــال فترة الخمس شــهور الماضية 
مصفــاة   100 حوالــي  ســرقة  تــم 
وغطــاء منهــل، وهــو مــا يســتوجب 
من المواطنيــن مســاندة البلدية في 
هــذا الجانــب للكشــف عــن العابثين 
اإلدارة  منســق  وناشــد  باألغطيــة. 
العامة للمياه والصــرف الصحي، كافة 
المواطنين وأي شــخص يــرى التعدي 
تصويــر  بضــرورة  األغطيــة  علــى 
السارقين واالتصال على البلدية على 
رقم 115، أو التواصل مع الشرطة من 

أجل ضبط السارقين.
بأهميــة  المواطنيــن  طالــب  كمــا 
المحافظــة علــى األغطيــة الخاصــة 
بمصافــي األمطــار والمناهل، حتى ال 
تشــكل خطرا على صحتهم، أو حدوث 
أي طفــح لميــاه الصــرف الصحي عند 

حدوث أي منخفض.

فقدان 100 مصفاة في 5 شهور

سرقة أغطية المناهل.. خطر يهدد المواطنين وتكاليف شاقة للبلدية
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
فــي الجهــة الجنوبية مــن حوض 
مينــاء غــزة، تتراكم قــوارب أكل 
منهــا الزمن وشــرب وعاها الغبار 
والتــراب أطلــق عليهــا الصيادين 
"مقبــرة المراكب، بعــد أن أضحت 
هيــاكل ال تصلــح للعمــل عليهــا 
جــراء منع االحتال دخول المعدات 
الخاصــة بالصيــد متذرعــًا بحجج 

واهية.
ويحظر االحتال منــذ عام 2006، 
الحيويــة لغــرض  المــواد  إدخــال 
صيانة مراكب الصيد، بما في ذلك 
األلياف الزجاجيــة )الفيبر جاس(، 
والكابات الفوالذيّة وقطع الغيار، 

بحجة االستخدام المزدوج.
ويتعــرض الصيــادون فــي قطاع 
غزة بشــكل يومي إلــى انتهاكات 
متواصلة فــي عرض البحر، تتنوع 
مــا بيــن االعتقــال وإطــاق النار 
ومنــع الصيد ومصــادرة المراكب، 
إضافة إلى تقليص مساحة الصيد 
والتحكــم بها، مما جعــل مهنتهم 

محفوفة بالخطر.

انتهاكات وخسائر 
الصياد محمد العبد الهسي، أوضح 
أنه تعــرض لمرات عديدة لعمليات 
إطاق نار من قبل زوارق االحتال 
البحرية وبشكل مباشر، الى جانب 
رش المياه تجاه القارب الخاص به.

وقال الهسي في حديث لـ"الرأي":" 
أضــرار  فــي  تســبب  الميــاه  رش 
بالمحــرك والقــارب نفســه، حيث 
يكلف الكيبل الخــاص به 3000$، 
فيما وصلت أضرار القارب والمحرك 

إلى 2000$".
أضرار جســيمة تعرض لها القارب 
الذي يعمل عليه الصياد الهســي، 
فيما لم يتلق أي تعويضات من أي 

جهة كانت.
حــال الصياد صــاح البحيصي لم 
يكــن بأفضــل مــن ســابقه، فقد 
تعــرض قاربــه لعمليــات إطــاق 
نار بشكل مباشــر، وهو ما تسبب 
في وقوع أضرار في شــباك الصيد 
الخاصة بــه، وصلــت تكلفتها الى 
35 ألــف شــيكل. وقــال البحيصي 
في حديث لـ"الــرأي": العمل داخل 
البحر هو مصدر رزقنا الوحيد الذي 
نعتاش منه، وال يمكننا االســتغناء 
عنه، وليس بيدنــا أي حيلة"، الفتا 
الــى أنه فــي كل مــرة كان قاربه 
يتعــرض إلطــاق نــار كان ينجــو 
بأعجوبــة.  وقبل أيام، اســتهدفت 
اإلســرائيلية،  البحريــة  الــزوارق 
قــوارب صيادين فلســطينيين في 

عرض بحر القطاع.
وقال نزار عياش، نقيب الصيادين 
الــزوارق  إن  غــزة:"  قطــاع  فــي 
البحريــة التابعــة لاحتال أطلقت 
الرصاص الحــي، وفتحت مضخات 

المياه، تجاه قــوارب الصيادين في 
عرض البحر"، موضحًا أن استهداف 
االحتال أحدث أضرارًا في عدد من 

مراكب الصيادين."

معاناة مزدوجة
مــن جهتــه قــال مســئول لجــان 
الصياديــن بغــزة زكريا بكــر:" إن 
االحتال منع إدخال معدات الصيد 
منذ عام 2006، بحجة االســتخدام 
معانــاة  أن  موضحــا  المــزدوج"، 

الصيادين حدث وال حرج.
وأكــد بكــر في حديــث لـ"الــرأي"، 
أن الجرائــم بحــق الصيادين تأخذ 
عدة أشــكال، وتتمثل في التاعب 
بمســاحة الصيد وتقليصها وإغاق 
البحــر وتوســيع مســاحة الصيــد، 
الماحقــة  عمليــات  الــى  إضافــة 

والمطاردة وما ينتج عنها.
 ،2020 المنصــرم  العــام  وســجل 
بحــق  انتهــاكات  نســبة  أعلــى 
الــى  وصلــت  بغــزة،  الصياديــن 
320 انتهــاك، ومن خــال عمليات 
انخفاض  تبيــن  والتوثيق  الرصــد 
بعــام  مقارنــة  المعتقليــن  عــدد 
2019، حيث تــم اعتقال 34 صياد 
ومصادرة 4 قوارب عام 2019، في 
حين تركــزت زيادة االنتهاكات في 
عمليات المطاردة وتخريب شــباك 

الصيادين والقوارب والمحركات.
وشــهد بداية العام الحالي 2021، 

12 انتهــاكًا تجــاه الصياديــن في 
غــزة، نتــج عنهــا تدميــر مركــب 

وأضرار جسيمة بقارب آخر.

250 قارب متعطل
وحول منــع إدخال معــدات الصيد 
لغــزة، ذكر بكــر أن االحتال يمنع 
دخول المحركات وقطع الغيار بكل 
أشكالها، باإلضافة إلى مواد تصنيع 
السفن مثل الفيبر جاس والشاش 
المنشــف، مشــيرا الى أن %95 من 
محــركات الصياديــن أصبحت غير 
صالحة للعمل، وعمرها االفتراضي 

انتهى، وهو يزيد عن 20 عام.
ويحتاج قطاع الصيد بغزة والحديث 
لبكــر، الــى 300 محــرك، فيمــا ال 
باألســواق،  واحــد  محــرك  يوجــد 
وهو مــا أظهــره المنخفض األخير 
الــذي كشــف عن عيــوب محركات 
الصياديــن جميعهــا التي ال تصلح 
للعمــل في أجواء الرياح الشــديدة 
واألمــواج، وهــو مــا اعتبــره بكــر 
تفســيرًا منطقيــًا لحــاالت انقاب 
المراكــب داخــل البحــر، وغرقهــا 

نتيجة لعدم وجود مواد الصيانة.
ومنذ عــام 2012 وحتــى اآلن، لم 
يتــم تصنيع أي قارب جديد ســواء 
كان كبيرًا أو صغيرًا، بســبب عدم 
وجود مواد صيانــة المراكب، حيث 
يتواجد مــا يقارب مــن 250 قارب 
بحاجة الى صيانة، فيما ال توجد أي 

مادة من مــواد الصيانة، الى جانب 
وجــود قــوارب بحاجة لقطــع غيار 

لكن وضعها غير خطير.
وأضــاف بكــر:" يتواجد عــدد كبير 
مــن المراكب الغيــر صالحة، ولكن 
يســتطيع الصيــاد العمــل عليهــا 
بالمخاطــرة داخل حــوض الميناء، 
لكــن التي ال تصلــح للعمل بالبحر 
موجودة في منطقة اسمها "مقبرة 
المراكب" جنوب الميناء، ويوجد بها 
عدد من المراكب بحاجة للصيانة، 
حيث يمنــع االحتال ادخــال مواد 

الصيانة لها".
وقبل سنوات الحصار، كان بغزة 21 
مركب جر كبيــرة انخفض عددها 
الى 11 فقــط، 2 منهــم أغيارهم 
غيــر صالحــة أمثال قــارب الصياد 
خالد الهبيل وعمر الهبيل، وتتواجد 
قواربهم فــي حــوض الميناء منذ 
عــام و7 شــهور، ومــن حينهــا لم 

تتحرك من حوض الميناء.
ويوجــد بغزة مــا يقــارب من 100 
مركــب  وال  فيمــا  كبيــر،  مركــب 
منهــا يوجد بداخلــه محرك بحري، 
فكلهــا محركات بريــة انتزعت من 
الشــاحنات وتــم إعــادة تدويرهــا 
وهيكلتهــا حتى تتاءم مــع الحياة 
البحريــة، وهــو مــا يكبــد الصياد 
زيادة بالمحروقات والحاجة لصيانة 
مســتمرة، فيما عمرها االفتراضي 

قصير جدا.

بمنع ادخال مواد الصيانة وقطع الغيار

مقبرة القوارب بغزة..ِشاهد حي أعدم رزقها االحتالل
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غزة- الرأي
تُعد دائرة شــرطة ســلطة الطاقة 
إحدى الدوائــر المركزية التي تتبع 
لمكتب مساعد مدير عام الشرطة 
المحافظات, حيث تأسست  لشئون 
هذه الدائرة في شهر مايو آيار من 
عــام 2011م, بناء علــى طلٍب من 
سلطة الطاقة إلى الحكومة لتوفير 
قــوةٍ أمنية تُؤمن طواقم شــركة 
توزيــع الكهربــاء فــي أداء مهامها 
في جميــع محافظات قطــاع غزة، 
كــون أن هنــاك حالة مــن التعدي 
علــى مقــدرات وطواقم الشــركة 
وحالــة من عــدم االســتجابة لدفع 
المديونيــة مــن قبــل المخالفيــن 
لصالح شــركة توزيع الكهرباء في 

جميع المحافظات.

مهام دائرة شرطة سلطة 
الطاقة

المقــدم محمــد نصر مديــر دائرة 
شــرطة ســلطة الطاقــة قــال إن 
مهام دائرة شــرطة سلطة الطاقة 
الطواقــم  تأميــن  فــي  تتلخــص 
العاملة في شــركة توزيع الكهرباء 
وكذلك تأمين مقــدرات وممتلكات 
كافــة  فــي  المنتشــرة  الشــركة 
المحافظات، والذي يشــمل تأمين 
طواقم التفتيــش وطواقم الجباية 
الصيانــة،  وطواقــم  والتحصيــل 

وكذلــك تأمين مالية الشــركة من 
وإلى البنوك المختلفة التي تتعامل 

معها شركة توزيع الكهرباء".
طلــب  علــى  وبنــاًء  أنــه  ولفــت 
ســلطة الطاقة واللجنــة الحكومية 
المختصــة يتــم متابعــة المولدات 
الكهربائيــة التجاريــة مــن حيــث 
االلتــزام بالتســعيرة ، كمــا يتــم 
متابعة التعديات من شــبكات تلك 
المولــدات علــى الشــبكة العامــة 
لشــركة توزيــع الكهربــاء أو على 
الشــبكات التجارية األخــرى، حيث 
تــم ضبط بعض حــاالت التعدي و 
الســرقة وتم التعامــل معها وفقا 
لألنظمة المعمــول بها مع الجهات 

المختصة.

أقسام شرطة الطاقة في 
المحافظات

المقــدم نصــر "أن لدينــا  وبيّــن 
أعمــال متنوعــة يوميًا مــن خال 
العمــل اإلداري والعمــل الميداني 
ويتــم مــن طرفنا اســتام تقارير 
يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية 
من جميع دوائرنا في المحافظات، 
ونقــوم بفلترتهــا وتجميعهــا في 
تقرير واحد ويتم رفعه إلى الســيد 
مساعد مدير عام الشرطة لشئون 
المحافظــات و الســيد نائب رئيس 
سلطة الطاقة، والســيد مدير عام 

شــركة توزيــع الكهربــاء لاطاع 
على سير العمل".

وأوضح أن عــدد أفراد ومنتســبي 
الدائــرة فــي الوقــت الحالــي يبلغ 
"60" ضابــط وفــرد موزعين على 
المحافظــات الخمــس، حيث يوجد 
في كل محافظة قوة شرطية تتبع 
لدائرة شــرطة الطاقــة في نفس 

مقر الشركة في المحافظة.
وبيــن أنــه يتــم المتابعة بشــكل 
يومــي للقضايــا التــي تحصل في 
شــركة توزيــع الكهربــاء، وتكون 
المعالجة الفوريــة من طرفنا لهذه 
المشــاكل بالتواصل المباشــر مع 

الجهات المختصة .
التعامل مع المخالفين والمتعدّين 
لشــبكة  العامــة  الخطــوط  علــى 

الكهرباء
وأشــار المقدم نصر إلى أنه وخال 
الشــرطة لطواقم  تأمين عناصــر 
شــركة توزيع الكهرباء في مهمات 
التفتيــش عــادًة مــا يتــم ضبــط 
علــى شــبكة  وتعديــات  ســرقات 
التوزيع، وتنقســم هذه الســرقات 
إلى أقسام منها السرقة المباشرة، 
و التعــدي عبــر نظــام الخطــوط 
القابّــة، واالختاس مــن عدادات 
شــركة توزيع الكهربــاء الموجودة 
هــذه  تحويــل  يتــم  بالبيــوت، 
التعديات لشركة الكهرباء للتعامل 

معها حسب النظام الخاص بها .
واســتطرد قائــًا:" هنــاك بعــض 
التجاوزات والســرقات يتم تحويلها 
للنيابة العامة من خال التنســيق 
معنــا عبــر مراكــز الشــرطة فــي 
مناطق االختصاص للنظر في هذه 
القضايا، أيضا يتم تحويل مخالفات 
وتحويــل  التجاريــة،  المولــدات 
الملتزمين  المولدات غيــر  أصحاب 
األخيــرة  الحكوميــة  بالتســعيرة 
إلــى النيابــة العامة عبــر المراكز 
المختصة بالتنســيق مــع المباحث 
العامة، حيث يتــم التواصل معهم 
و تحذيرهــم ومــن ال يلتــزم يتم 
التعامــل معه إما بإزالة شــبكته أو 

تحويله إلى النيابة العامة".

العالقة مع شركة توزيع 
الكهرباء

وذكر المقــدم نصر "أن تعاملنا مع 
شركة توزيع الكهرباء يكون بشكل 
مباشــر مع طواقمهــم و مدارئهم 
وموظفيهــم في كافة المحافظات، 
المشــاريع  مــع أصحــاب  وكذلــك 
الكهربائيــة التجاريــة كالمولدات، 
حيــث نقــف علــى مســافة واحدة 
المواطنيــن وشــركة توزيع  بيــن 
الكهرباء من خال تأمين عناصرنا 
لطواقم و مقدرات شركة الكهرباء 
باإلضافة إلى حمايتهم من التعدي 

عليهم من قبل المخالفين.
ونوّه إلــى أنه بجانــب أداء مهامنا 
في حفظ أمن ومقدرات الشــركة، 
يتم *مساعدة وإنصاف المواطنين 
ممــن لديهم حقــوق ومظالم تجاه 
شــركة توزيــع الكهربــاء، وقدّمنا 
مئات الحلول لإلشكاليات والمظالم 
التي تقــدم بها المواطنيــن، وكنا 
جزء كبير ومهم في إرجاع الحقوق 
وردهــا إلــى أصحابهــا، وهــذا من 
صميم عملنــا ودورنــا االجتماعي 
إلــى جانــب مهامنــا الوقــوف عند 
حاجة المواطن وتلمس احتياجاته.

وشدد أن الشرطة تُولى المواطنين 
اهتمامًا بالغًا في حسن تعاملها مع 
مكونات أبناء شــعبنا، عبر تسهيل 
مهامهم في الحصول على الخدمة 
والجودة التي يحتاجونها، من خال 
إجــراء المعامــات المختلفــة لدى 
دوائر وأقســام الشــركة في كافة 

المحافظات .
وفــي ختــام حديثــه حــث المقدم 
نصر المواطنين علــى التعاون مع 
طواقم شركة توزيع الكهرباء عبر 
حمايــة الشــبكة العامــة للكهرباء 
من التعديات الغير شــرعية، ألنها 
مصلحــة عامة تحتــم علينا جميعًا 
المحافظة على مقــدرات مجتمعنا 
فــي ســبيل تقديم خدمــة أفضل 

وبكفاءة أعلى .

تقرير
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المقدم نصر :" نوازن بين تأمين مقدرات شركة الكهرباء 
وبين تسهيل مهام المواطنين"
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غزة-الرأي-أالء النمر
االنتظــار،  مــن  ســنوات  بعــد 
شــبابية  ومســاع  وحمــات 
ومجتمعيــة، تقــرر أخيــرا وضع 
حجر األســاس لمستشــفى حمد 
الخارجيــة  وزيــر  جاســم،  بــن 

القطري.
المشــروع جــاء بعد أعــوام من 
مطالبات عدة، جــاءت من خال 
ومجتمعيــة،  شــبابية  حمــات 
الرســمية والدول  الجهات  طالب 
المانحة بســرعة بناء مستشفى 
فــي مدينة رفــح، نظــرا لحاجة 
يخــدم  لمستشــفى  المدينــة 
حــاالت  فــي  ســكانها، الســيما 
الحرب والعدوان على قطاع غزة.
وعلــى مــدار األعوام الســابقة، 
بعد شــن أكثر من عــدوان على 
غزة، ومعاناة المدينة وســكانها 
خال تلك الحــروب من صعوبة 
المستشــفيات في  إلى  الوصول 
مدينــة خانيونس، نظرا لفصلها 
مــن قبــل قــوات االحتــال عن 
المــدن المجــاورة، تكللت جهود 

المطالبين ببناء مستشفى يرقى 
لحاجة المواطنين، بالنجاح.

وخــال حفل أقيــم على األرض 
المستشــفى،  لبناء  المخصصــة 
بحضــور العمــادي، وضــع حجر 
المستشــفى،  لنــاء  األســاس 
وشــكر وكيــل وزارة الصحة في 
قطاع غزة يوســف أبــو الريش، 
قطــر على جهودهــا في تمويل 
المشــروع، الذي مــن المقرر أن 
تبدأ المراحل األولى من انشــائه 
المقبلة،  القصيــرة  الفترة  خال 

على مساحة 50 دونما.

24 مليون دوالر
أبــو يوســف  مديــر مستشــفى 
برفــح، ومتبع مشــروع  النجــار 
وزارة  طــرف  مــن  المستشــفى 
الصحــة، عاطف الحوت كشــف " 
عــن تفاصيل المستشــفى الذي 
خصــصّ لــه 24 مليــون دوالر 
بتبرع من وزير الخارجية السابق 

جاسم بن حمد.
ولفــت "الحــوت" إلــى أن عملية 
جلــب التمويــل بدأت منــذ عام 

2008، مع الحرب األولى وافتقار 
محافظة رفح لمستشفى مؤهل 
قادر على التعامــل مع الحاالت، 
ثــم اشــتدت الحملة مــع عدوان 
2014، ورفع الشعب الفلسطيني 
بنــاء  بضــرورة  عاليــا  صوتــه 

مستشفى في رفح.
وأوضــح الحوت أّن الجهود نتجت 
عنهــا تجهيــز الخرائــط، وبدأت 
بإنشــاء قســم الطوارئ بتكلفة 
5 ماييــن دوالر، قبل أن يجري 

جلب التمويل القطري.
ووفقا للحوت، ففي شهر ديسمبر 
من العام الماضي، بدأت الوزارة 
لتجهيــز  "مارثونيــة"  بحملــة 
وعملــت ســاعات  المخططــات، 

طويلة للوصول لهذا اإلنجاز.
.

ونوه إلى أنه ومع مباشــرة وضع 
حجر األساس، سيجري البدء في 
عمليــة البناء مع المقــاول الذي 
ســيتم ترســية المناقصة عليه، 
متوقعــا أنــه في حال اســتمرت 
عمليــة البنــاء دون معوقات، أن 

يتم إنجاز بناء المستشفى خال 
3 سنوات.

األرض  مســاحة  أن  وأوضــح 
المخصصــة للمستشــفى قرابة 
50 ألــف متــر مربــع، مبينــا أنه 
المرحلــة  فــي  البنــاء  ســيجري 
األولى على مســاحة تقارب الـ 7 

آالف متر مربع.
وبين أن عملية البناء ستستكمل 
الحقا بـــ2400 متر مربع، بحيث 
تصل المساحة األفقية اإلجمالية 

قرابة 10 آالف متر.
وأكــدّ "الحوت" أن المستشــفى 
ســيكون بتعــداد أســرّة تقارب 
الـــ 200 ســرير، إضافة ألســرة 
العناية وقســم الطــوارئ، الذي 
سيكون من أفضل األقسام على 

مستوى مستشفيات القطاع.
وذكــر أن المستشــفى ســيقدم 
خدمــات عــدة منهــا، الجراحــة 
واألطفــال  والعظــام  والباطنــة 
المرحلة  فــي  القلــب  وأمــراض 
الحقــا  وسيســتكمل  األولــى، 

بإنشاء قسم للوالدة.

وبيــن أن المستشــفى ســيضم 
قســم مختبر مركزي مســاحته 
ألف متر مربع تقريبا، إلى جانب 
قسم للغســيل الكلوي بعدد 40 

ماكينة غسيل.
العيــادات  عــدد  أن  إلــى  ونــوه 
الخارجية ستكون تقريبا عشرين 
عيادة خارجية، إضافة إلى وجود 
قســم متكامل خاص بالقلب مع 

غرف عناية خاصة بالقسم.
وبيــن أن المستشــفى ســيضم 
قســم مــن للعمليــات الكبــرى، 
يشــمل 7 غرف من أكبر أقســام 

العمليات في قطاع غزة.
وحول مصير مستشــفى الشهيد 
أبو يوســف النجار، شرق مدينة 
أن  "الحــوت"  أوضــح  رفــح، 
للرعاية  المستشفى كان مركزًا 
األولية أنشــأ عام 1999، وحوّل 

لمستشفى.
وأوضح أن المستشــفى ســيعود 
كمركز للرعايــة األولية، لخدمة 
المنطقــة  فــي  المواطنيــن 

الشرقية لمحافظة رفح.

مشفى رفح يرى النور بعد سنوات من الحرمان
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

األســرى  معانــاة  تضاعفــت 
الفلســطينيين خلــف قضبان 
الســجون، ســيما بعد تفشي 
بينهــم  "كورونــا"  فيــروس 
وســط  األقســام،  داخــل 
إهمــال واضــح ومتعمــد من 
قبــل االحتــال بحقــه، فيما 
العالــم الظالم هذه  يتجاهل 

الممارسات المجحفة.
ومنــذ بــدء الجائحــة، أصيب 
أكثــر مــن 400 أســير داخل 
اإلســرائيلية  الســجون 
بفيــروس كورونــا معظمهم 
فــي ســجن جلبــوع والنقب، 
فيما بات سجن ريمون موبوءًا 
لكثرة أعــداد االصابــات بين 
صفوف األسرى، وسط ظروف 
وقاســية  صعبــة  اعتقاليــة 
خاصــة  األســرى،  يعيشــها 

المرضى منهم.
وبالرغم من تفشي الفيروس 
بيــن األســرى، إال أن مصلحة 
ســجون االحتال لم تقم بأي 
إجــراء لحماية أرواح األســرى 

إهمال  مــن  يعانــون  الذيــن 
ونقــصَ  متواصــل،  طبــي 
حــاد فــي المنظفــات وأدوات 

التعقيم.

حرمان رغم كورونا
مدير دائرة االعام في وزارة 
بغــزة  والمحرريــن  األســرى 
إسام عبده، أكد أن االحتال 
كورونــا  جائحــة  اســتخدم 
للتضييق على األسرى وزيادة 
معاناتهم، فمنذ بدء الجائحة 
االحتال  إدارة سجون  عمدت 
مــن  أصنــاف  ســحب  علــى 

الكنتينا.
حديــث  فــي  عبــده  وقــال 
لـ"الــرأي":" إن مــا يقارب من 
الكنتينــا  مــن  صنفــا   140
لألســرى  المخصصــة 
ومــواد  بالغــذاء  والمتعلقــة 
التنظيــف والتعقيــم، منعتها 
السجون ضمن  إدارة مصلحة 
إجــراءات فاقمت مــن معاناة 

األسرى".
والــى جانب حرمان األســرى 
من مواد التنظيــف والتعقيم 

في مواجهة فيــروس كورونا 
ومنع إدخالها، واصلت سلطات 
االحتــال سياســة االعتقــال 

واالكتظاظ داخل السجون.
ووفــق مــا ذكــره عبــده فإن 
االحتــال اتخذ جملة إجراءات 
عقابيــة بحق األســرى، مثل 
الزيــارات،  مــن  حرمانهــم 
وحرمانهم من لقاء المحامين 
بحجــة الخشــية من تفشــي 
وفــي  كورونــا،  فيــروس 
الحقيقة يهدف هذا المنع الى 
اعتقالــي جديد  واقــع  فرض 

على األسرى.
وأوضــح أنه بداًل مــن حرمان 
كان  الزيــارة،  مــن  األســرى 
يجب إيجاد وسائل بديلة مثل 
االتصال المرئي أو الفيديو مع 
األهل، ولكن سلطات االحتال 
لم تتخذ مثــل هذه اإلجراءات 
وفاقمــت من معاناة األســرى 

بحجة فيروس كورونا.

400 أسير مصاب
ومنــذ بــدء الجائحــة، أصيب 
400 أســير بفيروس كورونا، 

وهــذه األرقــام مــن مصلحة 
السجون وهي أرقام ال يمكن 
البناء عليها وهي محل شــك، 

وفق حديث عبده.
وأشار في حديثه إلى أن أعداد 
اإلصابات أكثر من هذا العدد 
المعلــن عنــه، فالعديــد من 
إصابات  أعلنت عن  األقســام 
وأعــداد كبيرة من األســرى، 
كما أن عمليات الفحص وأخذ 
العينــات لألســرى فــي محل 
شــك، حيث أن إدارة ســجون 
االحتــال تعمــل علــى بــث 
الخــوف والرعب فــي صفوف 
األســرى وذويهــم مــن خال 

اإلعان عن هذا الوباء. 
وكانت أكثر اإلصابات بكورونا 
في صفوف األسرى في سجن 
جلبــوع، حيــث وصــل عــدد 
اإلصابات الى 130 إصابة، في 
حين تم تسجيل إصابات في 
سجن النقب وســجن ريمون، 
والــذي يتواجــد فيه أقســام 
فيمــا  باإلصابــات،  موبــوءة 
الســجون  لم تقــدم مصلحة 
لألســرى المصابيــن بكورونا 

أي عاجــات أو مدعمات التي 
توصــي بها الصحــة العالمية 

واألطباء لمواجهة الفيروس.
ويتواجد في قسم )4( بسجن 
ريمــون مــا يقــارب مــن 90 
أســيرًا، أكثــر مــن 40 منهم 
متفاوتــة  أمــراض  لديهــم 
بأمراض  مصــاب  وبعضهــم 
أن  إلــى  إضافــة  خطيــرة، 
غالبيــة األســرى في القســم 
مــن أصحاب األحــكام العالية 
والمؤبدات واألسرى القدامى.

الشــيء الوحيــد الــذي يقدم 
لعبــده،  والحديــث  لألســرى 
الحــرارة،  درجــة  قيــاس  هو 
فيمــا ال يوجد أجهــزة تنفس 
وال   ،"8" العــزل  قســم  فــي 
أو مدعمات،  يوجد فيتامينات 
ويترك األسرى لاعتماد على 
األعشــاب الطبيعية فقط في 
مواجهــة الوبــاء، ومــع ذلــك 
حــاالت كورونــا على  ظهرت 
األســرى، مثــل األســير خالد 
زيــدان واألســير أيمن ســدر 
وغيرهــم من األســرى الذين 

تدهورت حالتهم الصحية.

دون أدوية أو مدعمات.. 400 أسير في قبضة كورونا
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غزة-الرأي-آالء النمر
يكابــد مرضى الســرطان في قطاع 
غزة مشــاق ظــروف بالغة القســوة 
حيث باتت األخطار تتزايد، والموانع 
علــى  حصولهــم  أمــام  تتعاظــم 
الرعايــة الصحية المناســبة للنجاة 

من المرض.
التــي  المشــددة  القيــود  وتشــكل 
االحتــال  ســلطات  تفرضهــا 
اإلســرائيلي علــى حريــة الحركــة 
والتنقــل للمرضــى في قطــاع غزة 
أحد أبرز االنتهــاكات المنظمة التي 
تهدد حياة المرضــى وتحرمهم من 

الوصول إلى العاج.
ويعتبــر الســفر خــارج قطــاع غزة 
إلــى العاج اإلشــعاعي،  للخضــوع 
غير المتوفر فــي القطاع المحاصر، 
التشــخيصية  األجهــزة  وغيــاب 
المنظومــة  وتراجــع  المناســبة، 
الصحية، ضرورة ال غنى عنها، ولكن 
القيود استمرت ســواء برفض منح 

التصاريح أو المماطلة في الردود.
وضمــن إجراءاتها للحد من تفشــي 
الســلطات  أغلقــت  الفيــروس، 
حانــون  بيــت  معبــر  اإلســرائيلية 
)إيريــز( فــي شــمال القطــاع، وهو 
المعبــر الوحيد الذي كانت تســمح 
أذونــات خاصة  الحائزيــن  لألفــراد 
بالمــرور عبــره. ومنذ ذلــك الوقت، 
تســمح الدولة العبريــة فقط بنقل 
الحاالت الخطرة من المرضى للعاج 

في مستشــفياتها أو المستشــفيات 
الفلســطينية في القدس الشــرقية 

والضفة الغربية.
ويفرض االحتال اإلســرائيلي منذ 
2006 حصــارا علــى القطــاع حيث 
يعيش نحو مليوني نســمة تجاوزت 

نسبة الفقر بينهم 53 في المئة.
ومنــذ ســنوات، تغلق مصــر معبر 
رفح الحــدودي الذي يعتبــر النافذة 
الوحيدة لسكان القطاع على العالم 
من دون المرور بإســرائيل، وتفتحه 
فــي فتــرات متباعدة أمــام الحاالت 

اإلنسانية.

2000إصابة سنويا
وزارة  نشــرتها  معطيــات  كشــفت 
األربعــاء،  الفلســطينية،  الصحــة 
بأمــراض  إصابــة   2000 تســجيل 

السرطان سنويًّا في قطاع غزة.
رئيس قســم األورام في مستشفى 
أحمــد  الدكتــور  األوروبــي،  غــزة 
الشــرفا، أكد في بيان نشرته وزارة 
عــدد  أن  الفلســطينية،  الصحــة 
الحاالت المسجلة لمرضى السرطان 
خال السنوات األخيرة الماضية بلغ 
8644 حالــة، الفتا إلى إصابة 2000 
فلســطيني في قطاع غزة بأمراض 

السرطان سنويا.
وأوضــح الشــرفا، بمناســبة اليــوم 
الــذي يصادف  للســرطان،  العالمي 
4 فبرايــر، أن هنــاك عوامل وراثية 

تضاعف من إمكانية اإلصابة وأخرى 
بيئية.

وبيّن أن العامل األول يتمثل بوجود 
مرضى أقــارب من الدرجــة األولى، 
والعامــل الثاني بيئــي ويتمثل في 
التدخين، منوهًا أنه مسبب أساسي 
لســرطان الحنجرة والمعدة والمثانة 
والرقبــة والفــم والرئــة، إلى جانب 
التلــوث البيئي الناتج عــن الغازات 

المنبعثة من المصانع والحرائق.
وأشــار الشــرفا إلى أن بعض أنواع 
التهابات أعضاء الجســم ينتهي بها 
المطاف لإلصابة بالسرطان، كما أن 
استخدام بعض األدوية التي تحتوي 
على مواد هرمونية يزيد من فرصة 

اإلصابة بالمرض.
وذكر أن سرطان الثدي يعتبر األكثر 
شــيوعًا في قطاع غزة بما نســبته 
%18 بين الســيدات والرجــال، يليه 
سرطان القولون، وسرطان الدم ثم 
ســرطان الغدة الدرقية، ثم سرطان 

الرئة.
ويعاني مرضى السرطان في قطاع 
غــزة معانــاة حقيقــة نتيجــة أزمة 

األدوية الخاصة.
ووفق الشرفا؛ ال يتوفر العاج للكثير 
من المرضى ويتم تحويلهم للعاج 
فــي إســرائيل، فيمــا ال تســتطيع 
بعــض الحاالت الســفر، وأرجع ذلك 
إلى الحصار المفــروض على قطاع 

غزة.

وذكــر أن عدم وجــود أجهزة خاصة 
بالمســح الــذري واالشــعاعي فــي 
أنــواع  قطــاع غــزة للكشــف عــن 
التحديات  المختلفة، من  الســرطان 
التــي تواجــه المرضــى إلــى جانب 
أزمــة األدويــة والمنــع من الســفر، 
األمر الذي يؤخر من التشــخص عن 

المرض في مراحله األولى.

إجراءات الصحة

وزارة الصحــة الفلســطينية بغــزة، 
اعتمدت منــذ وصول جائحة كورونا 
بديلــة  خططــا  غــزة  قطــاع  إلــى 
بهدف إنقاذ حيــاة أصحاب األمراض 
المزمنــة في القطاع، منعا لتفشــي 
الفيــروس فــي أوســاطهم، مما قد 
يــؤدي بهم إلى وفاة حتمية بســبب 

ضعف مناعتهم.
األورام  قســم  رئيــس  وبيــن  
بمستشــفى عبد العزيز الرنتيســي 
بغزة الدكتور خالد ثابت، أن الوزارة 
فور وصــول الجائحة اتخــذت قرارًا 
بأنواعها  العاجية  الجلسات  بتأجيل 
المختلفــة لمرضى الســرطان كافة 
وفق بروتوكــوالت صحية معروفة، 
بمــا ال يؤثــر على صحــة المرضى، 
ويتــم صرف العاجات والمســكنات 

لهم بطريقة مناسبة.
وقال ثابت، إّن "وزارة الصحة قررت 
صرف األدوية والمضــادات الحيوية 

والمســكنات لمرضى السرطان عبر 
توزيعها عليهــم من خال الطواقم 
الطبية المتنقلة، أو بصرفها لذويهم 
عبر اإلدارات المختلفة التي تحددها 

الوزارة".
وزارة  طواقــم  أّن  ثابــت  وأوضــح 
الصحــة تجري تقييمــًا دائما للحالة 
التــي يمر بهــا قطاع غــزة، وتجري 
تقييمــا لصحة المرضــى بما يكفل 
عــدم إصابتهــم بفيــروس كورونا، 
وبيّن أّن الطواقــم الطبية ال تدخر 
جهدًا مــن أجل توفير حيــاة صحية 

كريمة لهذه الفئة من المرضى.
ويواجه قسم األورام في مستشفى 
الرنتيســي نقصــًا فــي اإلمكانيات 
واألجهــزة واألدويــة الازمــة لعاج 
المرضى، حيث يستقبل المستشفى 
شهريا بين 120 – 130 حالة جديدة.

ووفقــًا للمركز الفلســطيني لحقوق 
عشــرات  تلقــى  فإنّــه  اإلنســان، 
الشــكاوى والمناشــدات من مرضى 
الســرطان يطالبون فيهــا بالتدخل 
العاجــل لضمــان ســفرهم لتلقــي 
العاج فــي الخارج، بعــد أن عجزت 
لعــاج  القطــاع  مستشــفيات 
تقديــم  عــن  الســرطان  مرضــى 
الخدمــة العاجيــة المائمــة لهم، 
وعجــزت كذلك عن توفيــر األدوية 
والعــاج  الطبيــة  والمســتلزمات 

اإلشعاعي لهؤالء المرضى.

كورونا والحصار ..احتجاٌز لمرضى السرطان بغزة  
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غزة- الرأي-عبدالحميد خضير
تُعد وحدة أمن وحراســة المجلس التشــريعي 
الفلســطيني إحــدى الوحــدات التابعــة لجهــاز 
الشــرطة بغزة، حيث تختــص بتقديم الخدمة 
خــال  مــن  التشــريعية  للمؤسســة  األمنيــة 
توفير الحماية لمرافــق ومكونات المجلس من 
الداخل وحراســته من الخــارج، وتأمين وحماية 
النواب والشــخصيات االعتبارية، باإلضافة إلى 
تأميــن جميع الفعاليات التي تخص المؤسســة 

التشريعية .
وتتبــع وحدة أمن التشــريعي فنيــًا وإداريا إلى 
مكتــب مدير عــام الشــرطة الفلســطينية في 
متابعــة كافــة المهــام اإلدارية واألمنيــة التي 

تخص عمل الوحدة.
ويبلــغ تعــداد وحــدة أمــن وحراســة المجلس 
التشريعي "أربعًة وثمانون" عنصرًا من الضباط 
وصف الضباط واألفــراد ذو كفاءةٍ مهنية عالية 
يتمتــع بها أفــراد الوحدة، ويشــغلون عددٍ من 
األقســام أبرزها مديــر الوحدة، والذي يشــرف 
بشــكل مباشــر على األقســام "قســم اإلدارة، 
قســم اإلمداد والمالية، وقسم العمليات، قسم 

األمن، وقسم الفرق الميدانية".

مهام وحدة أمن المجلس التشريعي
تتلخــص مهام قــوة أمن المجلس التشــريعي 
في تأميــن وحماية مبنى المجلس التشــريعي 
وجميــع مرافقه من الداخل والخــارج، وتأمنيها 
لرئيــس  األول  النائــب  ومغــادرة  لحضــور 
المجلس التشريعي والســادة النواب، وتسهيل 

مهــام الشــخصيات القياديــة واالعتبارية عند 
حضورهــم ، وتأمنيهــا للجلســات البرلمانيــة 
االعتياديــة والطارئة ســواًء داخــل المجلس أو 
خارجه، باإلضافة إلى تســهيل مهــام الزائرين 
والمؤتمــرات  اللقــاءات  وتأميــن  والمراجعيــن 
الصحفية، وتســهيل عمل الصحافة بين دوائر 

المجلس التشريعي المختلفة .
وفي هذا الصدد قال العقيد أحمد شحادة مدير 
وحدة أمن وحراسة المجلس التشريعي :"برغم 
قلــة اإلمكانــات والتحديــات فقد مّثلــت وحدة 
أمن المجلس التشــريعي مثــااًل يُقتدى به في 
االلتزام واالنضباط وبســط الســيطرة األمنية 
علــى المؤسســة والمنطقة المحيطــة لها عبر 
تعاملهــا مع كافة األحــداث الطارئة في محيط 
المجلس التشــريعي بجانب مهامها الرئيســية 

المنوطة بها ".
وأضــاف شــحادة " أن الوحــدة عكســت صورًة 
مشرقًة لجهاز الشرطة أمام مؤسسات المجتمع 
المحلي والمواطنين، ونجحت في إقامة عاقات 

قوية ومتينة مع مؤسسات المجتمع المدني ".

الدور الوظيفي ألقسام وحدة أمن 
المجلس التشريعي

وذكــر العقيد شــحادة أن هناك مهامــًا عديدة 
تقوم على تنفيذها أقســام الوحدة، منها قسم 
اإلدارة الذي يقوم باإلشــراف على جميع المهام 
اإلدارية الخاصة بالعاملين وتنظيم معاماتهم 
المختلفــة، وتنفيذها لتعليمــات مدير الوحدة، 
واإلشــراف الفنــي واإلداري علــى عمــل جميع 

األقسام األخرى، باإلضافة إلى إعداده للتقارير 
الدوريــة والطارئــة وإعــداد الخطــة الســنوية 

للدائرة وأبرز إنجازاتها .
وبيــن أن قســم األمــن يعــد أحد أهم أقســام 
الوحدة يقوم على تنفيذ مهاهٍم عديدة أبرزها 
تأمين واســتقبال نــواب المجلس التشــريعي، 
والشــخصيات الوطنية واالعتباريــة والقيادية، 
باإلضافــة إلــى مهــام تأميــن كافــة المبانــي 
والمرافــق ومكاتــب النواب والكتــل البرلمانية 
داخل المجلس التشريعي، والمهام التي تتعلق 
بتأميــن كافة الزيارات ومنهــا تأمين الفعاليات 
العمــل  وورش  واالعتصامــات  المهرجانــات 
واللقــاءات الصحفية التــي تعقد داخل أســوار 

المجلس التشريعي .
ولفت أن عمل األقسام يتقاطع في حفظ األمن 
وهو ما يقوم به قســم العمليــات بالوحدة عبر 
متابعته للحالة األمنية في منطقة االختصاص، 
واستقباله لإلشــارات الواردة والبرقيات العاجلة 
من العمليــات المركزية والتعامل معها حســب 
األصول، باإلضافة إلى اإلشــراف على منظومة 
المراقبــة الخارجيــة عبر الكاميرات المنتشــرة 
على أســوار ومرافــق المجلس التشــريعي من 

الداخل والخارج .
وأشــار شــحادة أن الوحــدة تضم قســم الفرق 
الميدانيــة والتــي تعمــل علــى مدار الســاعة 
في حفــظ األمن علــى كافة مداخــل المجلس 
باإلضافــة  الخارجيــة،  وبواباتــه  التشــريعي 
إلــى أفــراد وعناصــر األمــن المنتشــرة داخل 
المجلس التشريعي والتي تقوم بتسهيل مهام 

الــزوار والمراجعين, واســتقبال الســادة النواب 
والشخصيات االعتبارية .

إنجازات الوحدة خالل العام الماضي
وأكــد العقيــد شــحادة إلــى أنــه وبالرغم من 
التحديــات التــي تواجه العمــل، إال أن قوة أمن 
المجلس التشريعي سجّلت خال العام الماضي 
العديد من اإلنجازات علــى صعيد توفير األمن 
للمؤسسة التشريعية وبين فرض األمن وإنفاذ 

القانون وحماية األرواح والممتلكات العامة .
وذكر أن قوة أمن وحراســة المجلس التشريعي 
نفّذت "2262" مهمًة متنوعة، شــملت تسهيل 
مهــام "2011" مــن المراجعيــن والــزوار إلــى 
دوائر المجلس, و تأمين "187" جلســة واجتماع 
للكتل البرلمانية الخاصــة بالمجلس, وتأمنيها 

لفعاليات متنوعة بلغت "19" فعالية .
وعلى صعيد ضبط الحالة األمنية خارج المجلس 
التشريعي، أشــار العقيد شحادة إلى وحدة أمن 
التشريعي تعاملت خال العام الماضي مع "15" 
حادث مروري على مفترقات ومحيط التشريعي 
وتواصلت مــع الجهات المختصــة بالخصوص، 
باإلضافــة إلى حل "8"إشــكاليات بشــكل ودي, 

وتسليم"22" إشكالية إلى جهة االختصاص .
واختتــم مدير وحــدة أمن المجلس التشــريعي 
حديثــه قائــًا :" نســعى إلــى تعزيــز العاقة 
والشــراكة مــع المجتمع من خــال العاقة مع 
جيران المؤسســة من مؤسسات وبيوت سكنية 
وتعزيــز العمــل عبر تســهيل مهــام الزائرين 

والمراجعين من كافة شرائح مجتمعنا ".

وحدة أمن وحراسة المجلس التشريعي .. 
صماُم أماِن المؤسسِة الشرعية
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غزة- الرأي
أعــرب د.عبد اهلل القيشــاوى رئيس قســم 
الكلى الصناعية بمجمع الشــفاء الطبى عن 
Erythro-  تخوفه من اســتمرار نقص حقن

poietin فى مستودعات وزارة الصحة بغزة، 
التى تســتخدم لضعف الــدم االنيميا نتيجة 

الفشل الكلوي.
وأكــد أن هــذا العاج يســتفيد منــه جميع 
مرضــي غســيل الكلــي والقصــور الكلوي، 
الفتــا الى عــدم تواجــده يــؤدي الي ضعف 
الدم ويؤثر علي وضع القلب وصحة الجسم 
عامــة، وبالتالــي يحتاج المريــض الى نقل 
وحــدات دم، معتبــرا أن هذه الوحــدات لها 

اعراض جانبية.
ودعــا د.القيشــاوى الجهــات المعنية وذوى 
العاقة بســرعة توفير هــذا العاج لتأمين 
صحة وســامة  ٨٥٠ مريض غســيل كلى 
باالضافة لـــ ٥٠٠ مريض تقريبًا لم يصلوا 

لمرحلة الغسيل.

“الصحة” تحذر من 
نقص حقن تستخدم 
لمرضى الفشل الكلوي

غزة- الرأي-آالء النمر
حققت وزارة األشغال العامة واإلسكان 
انجازات واســعة في عدد من مشاريع 
اإلعمــار أهمهــا إعــادة ترميــم مئات 
المنــازل المدمــرة، فقد بلــغ إجمالي 
عــدد المنــازل التي أشــرفت الــوزارة 
على إعادة إعمار ها عشــرة آالف وحدة 
ســكنية بشــكل كامل رغم ما يعانيه 
قطــاع غزة من حصار فرض عليه منذ 

14 عام.
وكيل وزارة األشــغال العامة واإلسكان 
م. ناجي ســرحان أكد أن وزارته  أنهت 
إعادة إعمار عشــرة آالف وحدة سكنية 
بشــكل كامــل مــن أضــرار العــدوان 
ويتبقــى   ،2014 لعــام  اإلســرائيلي 
2000 وحــدة ســكنية تنتظــر إعــادة 

إعمار لم يتوفر لها منح إعمار جديد.
وشــدد ســرحان أن عــدوان االحتــال 
اإلسرائيلي المســتمر أدى إلى تعميق 
المأســاة اإلنســانية فــي قطــاع غزة 
نتيجــة للحصــار الجائــر الــذي فرضه 
االحتــال اإلســرائيلي منــذ مــا يزيد 
عــن 14 عاما والذي يعد أقســى أنواع 

العقوبات الجماعية في العالم.
ولفــت علــى أن الحــروب واالعتداءات 
اإلســرائيلية المتكررة فاقمت األزمات 

اإلنســانية واالقتصاديــة واالجتماعية 
وأتــت علــى مــا تبقــى مــن البنيــة 
التحتيــة لقطــاع غزة ومؤسســاته، إذ 
دأب االحتــال على باســتخدام القوة 
المفرطة واستهدفت طائراته الحربية 
منــازل المدنيين اآلمنيــن األمر الذي 
المدنييــن  وتشــريد  قتــل  الــى  أدى 
واألبرياء وتدمير مقدرات أبناء شــعبنا 
وهدم عشــرات المنــازل على رؤوس 
ســاكنيها من النساء واألطفال وتدمير 
الصناعيــة  المنشــآت  مــن  العديــد 

والزراعية وتخريب للبنية التحتية في 
جميع محافظات قطاع غزة.

وأوضــح م. ســرحان أن الــوزارة تبذل 
جهد كبير في الحصول على منح إعمار 
جديدة، معبرا عن تفاؤله هذا العام أن 
تصل منح إعمار جديدة والبدء الفوري 
باإلعمار. وشدد أن الوزارة بحاجة لمبلغ 
50 مليــون دوالر أمريكي إلتمام إعمار 
باقي الوحدات الســكنية التي تعرضت 
للتدمير خال العدوان اإلسرائيلي لعام 
2014. وأشار أن كافة منح اإلعمار يتم 

ترشيح أسماء المواطنين للمانح ويتم 
دفع المبالغ المالية للمواطن المتضرر 
بصــورة مباشــرة. وأشــار أن وزارتــه 
تعمل على مدار الســاعة للتخفيف من 
معاناتهــم ودعــم صمود أبناء شــعبنا 

الفلسطيني.

ثقة المانحين
وأفاد سرحان بأن الوزارة أشرفت على 
عملية إعادة إعمار القطاع واكتســبت 
سياســاتها الشــفافة ثقــة المانحيــن 

والجهــات المنفــذة علــى حــد ســواء؛ 
فأصبحت هــي الجهــة الراعية لجهود 
إعــادة اإلعمار كافة بالقطــاع، مُؤكدًا 
أنّــه تم االنتهــاء من إعــادة إعمار ما 
يزيــد عــن )10,000( وحــدة ســكنية 
الوحــدات  إجمالــي  مــن   83% تمثــل 
الســكنية المهدومة جــراء االعتداءات 
الصهيونيــة المختلفة )عــدوان 2014 
ومــا قبلــه وما بعــده(. وقال :" نســبة 
اإلنجاز فــي برنامج األضــرار الجزئية 
بلغــت %58، ويقــدر التمويل المتبقي 
األضرار  إصــاح  لبرنامــج  المطلــوب 
لعــدد  دوالر  مليــون   93.7 الجزئيــة 
75,202 حالــة، الفتــًا إلــى أّن الوزارة 
تتابع مشــاريع المنحــة اإليطالية في 
القطاع، والتي تضم عدد )7( مشاريع 
بقيمة 16.2 مليون يورو، وتم االنتهاء 
من تنفيــذ 5 مشــاريع بإجمالي 8.22 
مليون يورو، تشمل 75 وحدة سكنية، 
باإلضافة لترميم 4 عمارات متضررة. 
كما أوضح ســرحان أّن الوزارة تشــرف 
حاليًا على مشــروع إنشــاء 111 وحدة 
ســكنية بحي النــدى بإجمالي 3.348 
مليون يــورو، وتم التجهيــز للبدء في 
تنفيذ مشــروع البرج اإليطالي بقيمة 

3.275 مليون يورو.

إعادة إعمار عشرة آالف وحدة سكنية بشكل كامل

األشغال بغزة “ تمضي بـمشروع اإلعمار رغمًا عن الحصار


