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غزة-الرأي - آالء النمر
على مصرعيها تُفتتح المشــاريع 
خياليــة  بأمــوال  االســتثمارية 
بالضفة الغربية المحتلة وبتوقيع 
الســلطة  قيــادة  مــن  صريــح 
الفلســطينية، مهمــا كان هــدف 
الطائلة  بمبالغها  المشــاريع  تلك 
فهي ال تقصــد إنعاش قطاع غزة 
وال فقرائــه، وإال فهــي ممنوعــة 

وترتدي ثوب العراقيل جزافًا.
ســبعون ألــف عائلة فلســطينية 
في قطــاع غزة والضفــة الغربية 
مصنفين ضمن ســجالت الشؤون 
الســلطة  وعلــى  االجتماعيــة، 
بحقــوق  اإليفــاء  الفلســطينية 
هذه الفئــة وعدم تبريــر عجزها 
للعائــالت  خصيصــا  المصمــم 
األشــد فقرًا  العائــالت  الفقيــرة. 

هــي العائــالت التــي تقــع تحت 
خط المماطلة والتسويف وتأجيل 
منــح حقوقها، وهي ذاتها الطبقة 
واجتماعيــا،  اقتصاديــا  الهشــة 
وتقطــع مســافات مــن المكابدة 
والتصبــر بالخبز الحاف، لعل خبرًا 
المصروفــات!،  باقتــراب  يلــوّح 
لكــن الوقــت يمتد بســيفه طوال 
دون انقطاع. وتعيش هذه األســر 

حالــة من فقدان األمــن الغذائي، 
وعدم القــدرة على توفير العالج، 
لفئــات األطفــال وكبــار  خاصــة 
الســن، إضافة إلى تراكم الديون 
علــى هذه األســر التــي أصبحت 
تعاني تدهورًا على المســتويين 

االقتصادي والمعيشي.
صور ومشــاهد األزمــة التي يقع 
فــي بئرهــا منتفعــي الشــؤون، 

البيــوت لحالــة إنســانية  تحيــل 
مخيفة، عدا عــن ذلك يغلب على 
األسر المنتفعة إصابة رب األسرة 
أو أحــد أفرادها بأمــراض تحتاج 
لعمليات وعالجــات طويلة األمد، 
حتــى أن المصروفــات المدفوعة 
ال تكفــي أصحابهــا، فمــاذا لو لم 

تدفــع أصــاًل. يضيء 
الفقيرة  البيوت  عتمة 

مخصصات الشؤون “حٌق تمنعه سلطة رام اهلل عن فقراء غزة”
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-الرأي _ آالء النمر
تم اإلفــراج عــن الزغاريد من 
بيت المحررة نسرين أبو كميل، 
بعد أن عرقل االحتالل وصولها 
لبيتهــا وأطفالهــا الســبعة في 
قطاع غزة ألربعة أيام عصيبة 
علــى األســيرة وعائلتها، حاجز 
بيــت حانــون كان فاصاًل ثقيال 
على قلب العائلــة التي حرمت 
من قــرع الطبول فــور اإلفراج 
عن األم نســرين بعــد اعتقال 

دام ست سنوات.
أربعــة أيــام قضتهم األســيرة 
المحررة أمام حاجز بيت حانون 
مــن الجهــة المحتلــة المقابلة 
لقطــاع غــزة، كانــت بمثابــة 
ســنوات االعتقــال الســتة في 
ســجون االحتــالل دون تهمــة 

موجهة لها.
فــي آخر مئــة يــوم متبقة من 
االنتظــار، صمم أطفال  قائمة 
المحررة نســرين رزنامة بمئة 

يوم، يتم على ســطحها شطب 
اليوم مــن بدايتــه ليخف عبئ 
االنتظــار الثقيــل، لكــن مكــر 
االحتــالل بانتظارهــم لكســر 
فرحتهم أضاف أربعة أيام جدد 

لم تكن بالحسبان.
على مدار الســت سنوات، منع 
االحتــالل األبنــاء الســبعة من 
زيــارة والدتهــم، وقــت تركت 
خلفهــا ابنتها الرضيعــة آنذاك 
بعمر ثمانية أشــهر، وأكبرهم 
ابنتها أميرة، والتي كان عمرها 
11 عامًا وقتهــا، والتي تكفلت 
بــدور أمهــا تماما في ســنوات 

الغياب الست.
كل التفاصيل اإلنســانية التي 
تحملهــا قضيــة نســرين، لــم 
تشــفع لها أن تحتضن اطفالها 
طــوال فتــرة اعتقالهــا، حتــى 
لحظة االفــراج نغص االحتالل 
اللقــاء واختلق أســبابًا ومزاعم 
كثيــرة أبرزها أن األســيرة من 

مواليد مدينة حيفا المحتلة وال 
يســمح لها بالمغــادرة، ولكنها 
بقيــت ثابتــة متشــبثة بحقها 

ألربعة أيام متوالية.
أعــاق االحتــالل وصولهــا إلى 
القطاع تحــت ذرائع عدّة منها 
عدم وجــود تصريح لهــا، عدا 
عــن اشــتراط دفع مبلــغ مالي 
تحت ذريعة "ضريبة تلفزيون" 
إذ اشــترط فــي البدايــة دفــع 
مبلغ 1000 شــيكل إســرائيلي 
)حوالــي 311 دوالرًا(، قبــل أن 
يرفع المبلغ إلى4130 شــيكل 
1280 دوالرًا  إسرائيليًا )حوالي 

أميركيًا(.
وفي االثنــاء تقول المحررة أبو 
كميل ودموع الفرحة تقفز من 
عيناهــا أّن محــاوالت االحتالل 
عرقلة دخولها إلى القطاع بعد 
تحرّرهــا مــن ســجونه، جاءت 
تنغيــص فرحتها  فــي ســياق 
هــي وعائلتهــا، وهــو ســلوك 

األسرى  اعتُمد بحق  إسرائيلي 
الســنوات  فــي  واألســيرات، 

القليلة الماضية.
ولم تنســى المحررة أبو كميل 
رفيقات األســر، حيــث قالت أن 
واألســرى  األســيرات  أوضــاع 
داخل الســجون، صعبة وقاسية 
للغايــة، فــي ظــّل اإلجــراءات 
واالنتهــاكات اإلســرائيلية غير 
الفترة  المسبوقة بحقهم خالل 
األخيرة، عدا ما تشهده السجون 
الحركــة  بيــن  مواجهــة  مــن 
األسيرة وبين مصلحة السجون.

وتضيــف أبو كميــل أّن فرحتها 
ســتبقى منقوصة حتى يتحرّر 
جميع األســرى واألســيرات من 
ســجون االحتالل، مــع ترّقبهم 
بأمل ممزوج بالقلق، لتطورات 
المباشــرة  غيــر  المفاوضــات 
الفلســطينية  المقاومــة  بيــن 
و"إســرائيل" مــن أجــل إنجــاز 
صفقــة تبــادل أســرى جديدة 

خالل الفترة المقبلة.
ولم يغب وجــه زوجها حازم أبو 
كميــل المبتهــج باإلفــراج عن 
ربــة بيتــه وأم أوالده، ويصــف 
حالــة البهجة التي عمّت منزله 
بـ"غير المسبوقة" بعد أن ضجّ 
المنزل بمئات الزوّار من عائلته 
لتهنئتــه  منــه،  والمقرّبيــن 
بســالمة زوجتــه وخروجها من 
بعــد  اإلســرائيلية،  الســجون 
تنغيص إسرائيلي مقصود دام 

ثالثة أيام.
ويبدو أن المعادلة التي وضعها 
لــم تبقــى متوازنة  االحتــالل 
بالمطلــق، فقد أصــر تنغيص 
الفرحة وتنكيلها، ولكن االبتهاج 
بحريتهــا المضاعفــة زادت من 
حدة التضامن الشــعبي الرفيع 
على مســتوى الوطن، ما وضع 
االحتالل في خانة الخاسر أمام 
الفلسطيني، وليست هي المرة 

األولى ولن تكون األخيرة.

بعد منعها ألربعة أيام من تحررها

"المحررة أبو كميل" نغص االحتالل فرحتها فكان االبتهاج بحريتها مضاعفًا
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غزة-الرأي _ آالء النمر
خبرًا واحدًا علــى األقل يبث 
يوميــًا على نشــرات األخبار 
المحليــة، يفيد بوقوع حادث 
مــروري بيــن مركبتين تقل 
أحــد  فــي  ونســاء  أطفــااًل 
بالسكان،  المكتظة  الشوارع 
ما ينتج عنه إصابات مؤكدة 
لخطورتها،  الوفاة  واحتمالية 
مــا أدى لنفير شــعبي ينادي 
بصوت واحــد على مفترقات 
"بكفــي  الرئيســية  الطــرق 

حوادث".
أمــام فواجع الفقــد المبعثر 
خرجــت  الطرقــات،  علــى 
الصحفيــة المصابــة بإحدى 
المروعــة  المــرور  حــوادث 
اللوح"،  العشرينية "صافيناز 
"أنا واحدة ممــن فقدت أمها 
وأغلــى ما تملك فــي حادث 
مــروري مــروع، مــا أصــاب 
عقلي بثورة ضد التهور الذي 
يغلــب علــى الســائقين في 
الطريق  التنافس على قطع 
أو تجاوز اإلشــارات المرورية 
في الثانية األخيرة لها" تقول 

اللوح.

أصابــت  متفرقــة  كســور 
جســدها الذي أنهكــه الفقد 
والتــي  البالغــة،  واإلصابــة 
إلــى  إثرهــا  تحولــت علــى 
العربيــة  مصــر  جمهوريــة 
وتركيــب  عالجهــا  إلتمــام 
أجزاء من البالتين في أنحاء 
جسدها، فلم تبخل بصوتها 
فــي مناشــدة كل مــن لــه 
الحوادث  عالقة باإليقاع في 

المرورية المروعة.
آخــر الحــوادث المروعة وقع 
لــم يتجاوز  ضحيتها طفلين 
أربع ســنوات،  الواحد منهما 
بطريقــة  توفيــا  كليهمــا 
مروعة لعدم رؤية الشــاحنة 
لنقــل البضائع ألجســادهم 
الصغيــرة المصطفــة علــى 

الطريق.
وحمّل ناشطون شباب على 
التواصــل االجتماعي  مواقع 
الســائق  بيــن  المســؤولية 
الذي ال يجيد تطبيق قوانين 
الرخصة التــي حصل عليها، 
الــذي من  المواطــن  وبيــن 
المفتــرض أن يكــون أشــد 
حرصــا علــى روحــه وأرواح 

أطفالــه، فــال يمكــن الحكم 
النهائــي على الســائق، إنما 
يتحمــل المواطن جزءا كبيرًا 

من المسؤولية.
وعلق الصحفي محمود الفرا 
المروريــة  الحــوادث  علــى 
اليومية بقوله:" على ســائق 
المركبة التي تتجاوزه مركبة 
أخــرى تهدئــة الســرعة مع 
لــزوم الجانــب األيمــن قدر 
اإلمــكان حتــى تتــم عملية 

التجاوز بأمان".
وتابــع الفرا قوله:" الســرعة 
الزائــدة تجعل القيــادة غير 
آمنــة لظروف طــرق معينة، 
وتُضاعــف من خطــر وقوع 
الحوادث وشــدة اإلصابة في 
حــال وقوعهــا، مشــيرًا إلى 
وقوع 1946 حادث ســير في 
مدينــة غزة منــذ بداية عام 
شــهر  نهايــة  2021وحتــى 

سبتمبر الماضي.
مديــر إدارة المــرور والنجدة 
تامــر  العميــد  بالشــرطة 
شــحادة أفــاد بــأن %74 من 
مجمل حــوادث الســير التي 
الماضي  العــام  وقعت خالل 

2020، كانــت بســبب عدم 
حيازة السائق رخصة قيادة.

أن  علــى  شــحادة  وأكــد 
المروريــة  المخالفــات 
الخطيــرة التي تتســبب في 
غالبيــة الحــوادث فــي غزة، 
تتمثــل فــي: عــدم حيــازة 
رخصة قيادة، وقطع اإلشارة 
الضوئية ي اللحظة األخيرة، 
االتجــاه  فــي  والدخــول 
المعاكس، والسرعة الزائدة، 
لبعض  البهلوانية  والحركات 

مستعرضي القيادة.
ونــوه العميد إلى أن شــرطة 
تواصــل  زالــت  ال  المــرور 
جهودهــا المكثفــة لضبــط 
وتحقيق  المروريــة،  الحالــة 
وذلك  الطرق،  السالمة على 
مــن خــالل التعــاون الوثيق 
لجميع الجهات والمؤسســات 
والســائقين  العالقــة،  ذات 

على حد سواء.
قــال  التوعيــة  وبخصــوص 
العميــد شــحادة أن شــرطة 
المرور عقدت عدة لقاءات مع 
الســائقين  فئات عديدة من 
خالل الفتــرات الماضية، في 

العامة لضبط  الجهــود  إطار 
الحالــة المروريــة والحد من 

حوادث السير.
العــام الحالــي والــذي لتــم 
ينتهــي بعــد يحمــل 1000 
إصابــة ناتجــة عن حــوادث 
الطــرق، مــن بينهــا ترقــد 
أربعيــن حالة خطيــرة على 
أجهزة التنفس االصطناعي، 
فيما وصل عدد حاالت الوفاة 
ألكثــر مــن 38 حالــة خالل 

األشهر الماضية.
الحملة الواســعة التي تقوم 
الشــرطة  أجهــزة  عليهــا 
ومؤسســات  المروريــة 
ومنابــر  المدنــي  المجتمــع 
مــن  كاًل  تشــمل  إعالميــة 
أن  يجــب  الــي  المواطــن 
مســتويات  بأعلــى  يتمتــع 
النباهة وقوة السيطرة على 
أبنائــه بعدم قطــع الطريق 
عشــوائيا، وتشــمل السائق 
الذي يجب أن يخلص نفســه 
مــن الوقــوع باتبــاع لوائح 
وعــدم  الصحيحــة  القيــادة 
التهــور في الســرعة الزائدة 

عن الحد.

"بكفي حوادث" صوت شعبي واحد ينادي بالوعي والتأّني



الخميس 22 ربيع األول 1443هـ/28 أكتوبر 2021م
Thursday - 28 October 2021

تقرير

04A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
بحــق  االحتــالل  انتهــاكات  تقتصــر  ال 
المواطنيــن في مدينة القــدس المحتلة 
على األحيــاء منهم، حيث طالت األموات 
تحــت التــراب وانتهكت حرمتهــم، وهو 
مــا ظهر جليًا من خــالل تجريف المقبرة 
اليوســفية قرب المســجد األقصى، التي 
ســحقت تحت عجــالت جرافاتهــا عظام 

ورفات العشرات من الشهداء والموتى.
أن  بعــد  التجريــف،  عمليــات  وتأتــي 
اســتجابت المحاكم اإلســرائيلية لطلب 
بلدية االحتــالل في القــدس وما تعرف 
بـ"ســلطة الطبيعــة"، باســتئناف أعمال 
التجريــف فــي المقبرة، ويشــمل القرار 
كذلك الســماح بتحويــل قطعة األرض 
إلــى حديقــة عامة من أجــل ضمان منع 
المســلمين من اســتحداث قبور جديدة 
فيهــا، ضمــن مســاعي تهويــد القدس 

وتغيير تاريخها وجغرافيتها.

انتهاك لحرمة المقابر
وبالرغم من أن الجهات المختصة بدعم 
من المقدســيين، قاموا بطــرد الجرافة 
التــي قامــت بتجريــف بعــض القبــور، 
وعملــت علــى ترميمهــا وإعادتهــا إلى 
ما كانــت عليــه، إال أن بلديــة االحتالل 

عملت على استئناف أعمال التجريف في 
المقبرة.

وكانــت قوات االحتالل قد هدمت ســور 
المقبرة والدرج في المدخل المؤدي إليها 
مطلع شهر كانون األول 2020، وواصلت 
بعدها أعمال الحفر والتجريف في مقبرة 
الشــهداء، والتي تضم رفات شهداء من 
لصالح  واألردنــي،  العراقــي  الجيشــين 

"مسار الحديقة التوراتية".
وفــي محاولة لوقــف أي اعتــراض على 
تهويد المقبــرة، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلســرائيلي، رئيس لجنة رعاية المقابر 
اإلســالمية في القدس، الحاج مصطفى 
أبو زهرة، واقتادتــه للتحقيق. يتابع أبو 
زهرة بشكل يومي، وعن كثب االنتهاكات 
التي تقــوم بهــا ســلطات االحتالل في 
المقبرة، وهو يرافق اإلجراءات القانونية 
التــي تقوم بها اللجنــة في محاولة لمنع 
الطواقم اإلسرائيلية من دخول المقبرة، 
خاصــة بعد الكشــف عــن قيــام اآلليات 

بنبش القبور وظهور الرفات. 
ويأتي هذا االعتقال في محاولة لترهيب 
اللجنــة ورئيســها للحد مــن دورهم في 

الدفاع عن المقبرة بشكل قانوني.
وتقع مقبرة اليوسفية شمال مقبرة باب 
الرحمة وبمحاذاة ســور القدس الشرقي، 

وتتعــرض منذ ســنوات إلــى هجمة من 
قبل سلطات االحتالل وحفريات، وصلت 
إلى مداميك أثريــة قريبة من عتبة باب 

األسباط.

طمس اإلرث التاريخي
من جهتــه يقــول الكاتــب والباحث في 
التاريــخ د.ناصر اليافــاوي:" إن االحتالل 
يمارس سلســلة اعتداءاتــه على مقبرة 
اليوسفية لتنفيذ مخطط مسار "الحديقة 
القــدس  مدينــة  لتهويــد  التوراتيــة"، 
بكل ما تحتويه من مقدســات إســالمية 
المســجد  رأســها  وعلــى  ومســيحية، 
األقصى، بهدف طمــس اإلرث التاريخي 

والحضاري للمكان".
ويضيف اليافــاوي في حديث لـ "الرأي":" 
علــى  االحتــالل  اعتــداء  فكــرة  تأتــي 
المقابر واألمــوات لتنفيذ مخطط تهويد 
القدس مــن قبــل البلدية اإلســرائيلية 
بالقــدس المحتلــة، كان آخرهــا وليس 
نهايتهــا اعتداءهــا علــى أرض تابعــة 
للمقبــرة اليوســفية اإلســالمية لتنفيذ 
مخططاتها االســتيطانية، ضمن ســياق 
تهويدي مخطط، محاولــة منها لطمس 
الوجــه الحضــاري للقــدس، ولــم تكتف 
باالعتــداءات علــى األحيــاء بــل أقلقت 

مضاجــع األمــوات، فانتهكــت حرمتهم 
بتجريف وهدم المقابر. "

وتأتي أهمية المقبرة اليوسفية والحديث 
لليافــاوي، كونهــا أحــد أهــم المقابــر 
اإلسالمية في القدس، ألنها تضم مئات 
رفات كبار العلماء والصالحين والشــهداء 
الذيــن استشــهدوا منــذ بدايــة الفتــح 

اإلسالمي.
 ووفق ما ذكره فإن تلك الحملة المسعورة 
ازدادت فــي ظــل موقــف إدارة ترامــب 
السابقة، حين أعلن عن القدس عاصمة 
موحدة لليهود من ناحية، وهرولة غالبية 
األنظمة العربية نحو التطبيع من ناحية 
أخــرى، وجــاءت المخططــات التهويدية 
علــى مراحل، حيث بدأت حــول المقبرة 
بهــدف إخفــاء معالم الممــرات والمواقع 

التاريخية األصيلة المحيطة بالمقبرة.
وتعتبر المقبرة اليوســفية أو كما يطلق 
عليها المقدسيون "مقبرة باب األسباط" 
وهي واحدة من أشهر المقابر اإلسالمية 
ثراهــا  تحــت  يرقــد  التــي  والعربيــة 
مقدســيون، ورفات شهداء من الجيشين 
األردني والعراقي الذيــن يقدر عددهم 
بنحــو 300 شــهيد شــاركوا فــي حــرب 

.1967

بطش االحتالل يقض مضاجع األموات بالقدس



A l r a y  N e w s p a p e r

الخميس 22 ربيع األول 1443هـ/28 أكتوبر 2021م
Thursday - 28 October 2021

تقرير

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

القدس المحتلة- الرأي
لم تكن االعتقاالت في مدينة القدس 
يومًــا من األيام حدًثا عاديًا أو عابرًا 
في حياة المقدســيين أو أمرا ال يتكرر 
كثيــرًا، إنما هــي سياســة ممنهجة 
ومقصــودة الســتنزافهم وخلق واقع 
معيشــي واقتصادي وأمني يُصَّعب 
الحياة عليهــم ويدفعهم الى االبتعاد 

عن المدينة ضمن سياسة التهجير.
إن  قــال  االســرى  إعــالم  مكتــب 
صفــوف  فــي  غــدت  االعتقــاالت 
المقدســيين ظاهرة يوميــة مالزمة 
الضغوطــات  لممارســة  وأداة  لهــم 
عليهم واخضاعهم وارهابهم وفرض 
سياسة األمر الواقع، لتهجير السكان 
و إفراغ المدينــة من أهلها األصليين 
عــن  وردعهــم  االحتــالل  لصالــح 
التصــدي لمخططــات االحتالل بحق 

المدينة المقدسة.
وأضــاف إعالم األســرى، أن االحتالل 
صعّد خالل العام الجاري من سياسة 
االعتقاالت بحق المقدســيين وخاصة 
تلــك التي جــرت خالل شــهري مايو 
ويونيــو تزامنًــا مــع االعتــداء على 
أهالي الشــيخ جــراح، ومحاولة طرد 
الســكان مــن منازلهــم، حيــث تــم 
اعتقال ما يزيد عن )1300( مقدسي 
من كافة الفئــات خالل النصف األول 
مــن العــام مــع التركيــز علــى فئة 

األطفال.
أن قــوات  إعــالم األســرى  وأوضــح 
االحتالل اعتقلت خــالل الربع الثالث 
من العام أي خالل تموز وأغســطس 
وأيلول ما يزيد عن 525 مقدسيًا، أي 
ما نسبته %41 من إجمالي االعتقاالت 
التي شــهدتها األراضي الفلسطينية 
خــالل تلــك الفتــرة والتــي بلغت ما 
حوالــي 1280 حالة اعتقــال، بينهم 
130 طفــاًل مقدســيًا، والتي تشــكل 
نســبة %80 مــن إجمالــي اعتقــاالت 
الثالثــة،  الشــهور  خــالل  األطفــال 
المقدســيان  الطفــالن  أصغرهــم 
"محمود أبو جمعــة" و "محمد رجائي 
خويص" اللذان ال تتجــاوز أعمارهما 
الـــ 11 عامًا، إضافة الــى اعتقال 21 

امرأة وفتاة مقدسية.
قــوات  أن  األســرى  إعــالم  وأفــاد 
االحتالل اعتقلت خالل الثالثة شهور 
الماضيــة عضو المجلس التشــريعي 
الشــيخ  القــدس  الفلســطيني عــن 
"محمد محمــود ابو طير"، )71 عامًا(، 
وهــو مبعد عن القدس منذ 11 عاما، 
وأمضى في سجون االحتالل ما يزيد 

عن 36 عاما.
كذلك اعتقلت الطفلة "رؤى رويضي" 
16 عامًا، أثناء تواجدها على مدرجات 
بــاب العمود، وســط مدينــة القدس 
الشــرقية المحتلــة، بعــد ان اعتدت 

واعتقلت  والدفــع،  بالضــرب  عليهــا 
 59 المرابطــات "عايــدة الصيــداوي 

عامًا، وآية أبو ناب وسها عيد.
كما اعتقلــت الفتاة "ندى العباســي" 
أثنــاء تواجدها قــرب بــاب العامود، 
بالقدس القديمة، والفتاة " تاال يونس 
الغــول"، 19 عامًا، بعــد دهم منزلها 
وتفتيشــه خــالل اقتحام حــي راس 
العمــود، بمدينــة القــدس المحتلة، 
والســيدة "اســماء عاصي"، 29 عامًا، 
من مدينة القدس. والمقدسية رائدة 
ســعيد أثناء تواجدهم في المســجد 

األقصى.
كمــا اعتقلت الفتــاة "منــار قندس" 
بعد اســتدعائها لمقابلــة المخابرات، 
وكذلك اعتقلت والدتها وفاء قندس، 
بينما اســتدعت الســيدة نهى عطية 
والدة األســير مــراد عطيــة من حي 

الشيخ جراح بالقدس للتحقيق.
وأشار إعالم األسرى الى أن االعتقاالت 
بحــق المقدســيين اســتهدفت كافة 
الفئات من األطفال والنساء والقيادات 
اإلسالمية والوطنية، وحتى المرضى 
وكبار السن والمرابطين في المسجد 
االقصــى، اضافــة الى أوامــر االبعاد 

والحبس المنزلي.
األســرى  أهالــي  لجنــة  رئيــس 
المقدســيين أمجد أبو عصب قال إن 
تصاعد وتيرة االعتقاالت واالعتداءات 

فــي مدينة القــدس المحتلــة تهدف 
لتفريــغ المدينة من الفلســطينيين، 
المســجد  قضيــة  لحســم  وصــواًل 
األقصى المبارك، إضافة إلى محاولة 
ترميم حالــة الردع التي تآكلت خالل 

معركة "سيف القدس".
وأوضح أبــو عصب أن قوات االحتالل 
لــم تُوقــف سياســة االعتقــال فــي 
المدينة المقدســة، و مؤخرًا شهدت 
تصاعدًا كبيرًا في الهجمة الشرســة 
علــى المقدســيين فــي منطقة باب 
العامــود، وتحديدًا األطفال مشــيرًا 
الى أن قــوات االحتــالل اعتقلت في 
ذكرى المولد النبوي الثالثاء الماضي 
فقط، نحو 23 فلسطينيًا، بينهم 16 
طفاًل تم نقلهــم إلى مراكز التحقيق 
في المدينة، مبينًا أن ارتفاع نســبة 
اعتقــال األطفال المقدســيين بهدف 

ترهيبهم واخافتهم.
وأوضــح أبــو عصــب أن االعتقــاالت 
طالت في الفتــرة االخيرة الصحفيين 
والنشــطاء المقدســيين، الذيــن تم 
اســتهدافهم أثناء تغطيتهم األحداث 
فــي منطقــة بــاب العامــود، وجرى 

االعتداء عليهم واعتقالهم.

وانتقــد أبــو عصب دور المؤسســات 
الدوليــة والصليــب األحمــر بمتابعة 
المعتقليــن الفلســطينيين، قائــاًل:" 

هناك غياب كامل لهذه المؤسســات 
عــن المشــهد الفلســطيني، وصمت 
مريب إزاء ما يتعرض له أبناء شــعبنا 
شرســة"،  إســرائيلية  هجمــة  مــن 
معتبــرًا أن صمــت تلك المؤسســات 
يمثل مشــاركة واضحــة وتواطؤ مع 
االحتالل فــي اعتداءاته وظلمه بحق 
أبناء شــعبنا الفلســطيني في مدينة 

القدس.
وكشــف إعالم األســرى أن االحتالل 
يتعمــد اعتقــال الرمــوز الدينية في 
الشــيخ  مقدمتهــم  وفــي  القــدس 
الهيئــة  رئيــس  صبــري  عكرمــة 
اإلســالمية العليــا وخطيب المســجد 
األقصــى ، وذلك بهدف إحباط رمزية 
رجــال الدين إلرهابهــم ومنعهم من 
تحريــض المواطنين علــى التصدي 
المســتوطنين وعمليات  القتحامــات 

التهويد المستمرة.
ودعــا إعــالم األســرى الى ضــرورة 
لــدى  الصمــود  مقومــات  تعزيــز 
المقدســيين لدعمهــم فــي مواجهة 
وإجــراءات  التعســفية،  االعتقــاالت 
االحتــالل القمعيــة التي تهــدف الى 
إفــراغ المدينة مــن أهلهــا، وتوفير 
الدعم المالي والنفســي واالجتماعي 
والقانوني للمقدســيين لمساعدتهم 
علــى الصمــود ، وخاصــة األطفــال 

الذين يستهدفون بشكل خاص .

القدس تتعرض لنزيف بشرى بتصاعد االعتقاالت
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غزة-الرأي - آالء النمر
على رأس مفترق طريق رئيســي، 
ينتصــف شــرطي مــرور الشــارع 
كمــا اإلشــارات الضوئيــة الثالث، 
يدير عملية الســير حســب أصول 
القانون، وال يغادره دفتره الصغير 
الذي يدوّن علــى وجهه معلومات 
مخالفيــن  لســائقين  تفصيليــة 
لشــروط القيادة، لكــن الكثير من 
يفضلــون  المخالفيــن  الســائقين 
عدم المرور من الطريق المذكور، 
ويفضلــون عبــور طــرق التفافية 

طويلة.
عملية اختباء وتخفي الســائق من 
شــرطي المرور لعدم حيازته على 
علــى  تجبــره  الرســمية،  األوراق 
سلوك طرق فرعية لتجاوز تحقيق 
قصير وفرض مخالفة مالية ثقيلة 
على كاهل الســائق الــذي يتلقط 
قوت يومه من أول ساعات الصباح 

وحتى آخر النهار.

"خفيف نضيف"
مــن  التــي  القوانيــن  مــن  عــدد 
المفتــرض أن يلتــزم بهــا ســائق 
المركبــة، لكــن تقصيــرًا واضحــًا 

عجــزه  األول  ســببه  كان  قابلــه 
المــادي، مــا أدى للتســبب بمئات 
الحــوادث علــى الطــرق، وإلحــاق 
أضــرارًا بشــرية وماديــة وأخــرى 
كارثية وصلت لـــأكثر من 38 حالة 

وفاة منذ بداية العام.
وزارة النقــل والمواصــالت قدمت 
مبادرة نوعية لتشــجيع السائقين 
على حيازتهم على أوراق رســمية 
سليمة، وللتخفيف من حدة حوادث 
الطرق، من خالل تخفيض تجديد 

رخصة القيادة بنسبة 50%.
هذه الحملة شــهدت إقبــااًل لحظيًا 
واســعًا لفئــة الســائقين، مــا دفع 
المئــات للتزاحم أمام مقــار وزارة 
النقل والمواصــالت لعمل الالزم، 
بتخفيــض  الفرصــة  واســتغالل 

رسوم التراخيص.
"الــرأي" خرجــت بجولــة ميدانية 
بيــن جمــوع الســائقين القادمين 
لفحص ملفات مركباتهم، ومعرفة 
التراكمات الماليــة عليها بدءا من 
تجديــد الترخيــص وحتــى إنهــاء 

ملفات المخالفات المالية.
السائق الخمسيني "أبو محمود أبو 

عبــده" يقول إن الحملة جيدة جدًا، 
ومناســبة لتطبيقهــا لوقت أطول 
ليســتفيد منهــا كافة الســائقين، 
منوهًا إلى اســتفادة الســائق أوال 

وأخيرًا من هذه الحملة النوعية.
أما عن السائق "خالد حمادة" والذي 
يعيــل خمســة مــن األبنــاء طالب 
وزارة النقــل والمواصالت بتمديد 
الوقت ليســتفيد أكبر عدد ممكن 
من الســائقين الذي ال يملكون ما 
يكفي لسد الـ%50، مشيدًا بالحملة 
التــي تراعي األوضــاع االقتصادي 

الصعبة.
يقــول ســائق ثالــث اصطــف في 
طابــور طويــل لتســديد تراكمات 
مركبتــه بما يعادل نصــف المبلغ، 
أن هــذه الحملة أتت به على الفور 
لتخليص السيارة التي يمتلكها من 
الديــون، واصفــا نفســه "هيك انا 

بأصير خفيف نضيف".

سائق منضبط وشوارع بال 
حوادث

مدير عام اإلعالم والعالقات العامة 
في وزارة النقل والمواصالت خليل 
الزيان، يقول لـ"الرأي" أن من واجب 

وزارة النقل توفير خدمة مناســبة 
الترحيــب  ودليــل  للمواطنيــن، 
المواطنين  الشــعبي هو طوابيــر 
المكتظــة بالمقبليــن علــى إتمام 

األوراق الرسمية الصحيحة.
فــي ذات الســياق يؤكــد الزيــان 
والمواصــالت  النقــل  أن  علــى 
تواصــل الضــرب بيــد مــن حديد 
للخــروج بســائق منضبــط يعرف 
ما لــه وما عليــه ويتوجب تطبيقه 
شــوارع  إليجــاد  القانــون  تجــاه 
خاليــة مــن حــوادث الطــرق، حدًا 
للحــوادث المرورية التي زادت في 
األشــهر األخيرة، وتعزيزًا للسالمة 

المرورية والضبط الميداني.
وجاءت حملــة تخفيض التراخيص 
انسيابًا لحاجة السائقين الضرورية 
تجاه تصويــب إجراءاتهــم، وكون 
كانــت  بامتيــاز  ماديــة  العوائــق 
المبادرة مشــترك بين مؤسســات 
العمــل الحكومــي المتمثلة بوزارة 
النقل والمواصالت وشرطة المرور 
ووزارة الداخلية، حسبما أكد الزيان.

رئيس جمعية فلســطين للسالمة 
الدقــي  الفتــاح  عبــد  المروريــة 

توجــه باســم مؤسســات العمــل 
الفلسطيني بالشكر الجزيل لوزارة 
النقل والمواصــالت لكونها أثبتت 
أنها خير عون للســائقين، ما يعين 
السائق على تسوية أموره ويعينه 

على تجنب حوادث المرور.
وتمثلت اإلجراءات التي أعلن عنها 
والمواصالت  النقــل  وزارة  وكيــل 
اللــواء صــالح الديــن أبــو شــرخ، 
بتخفيض %50 من رسوم ترخيص 
المركبات بجميــع أنواعها، وكذلك 
تخفيــض %50 من رســوم رخصة 
القيادة، وتوحيد رســوم المركبات 
مركبــات  مــع  الديــزل  المالكــي 
البنزين، حسب قوة المحرك وسنة 

النتاج.
وفــي اإلطــار نفســه، أعلــن أبــو 
مــن   30% نســبة  خصــم  شــرخ 
البنزين  رســوم ترخيص مركبات 
المالكــي، وخصم نســبة %50 من 
العمومي  رسوم ترخيص مركبات 
مع خصم نســبة %50 من رســوم 
ترخيص مركبــات التجاري بجميع 
أنواعها، وهذه التعميمات تشــمل 

70 ألف مركبة.

السائقون يشيدون بالحملة

تخفيضات التراخيص 50 % لـ”سائق منضبط 
وشوارع خالية من الحوادث”



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

الخميس 22 ربيع األول 1443هـ/28 أكتوبر 2021م
Thursday - 28 October 2021

غزة-الرأي - آالء النمر
"قد ناديت لو أســمعت حيًا، 
ولكن ال حيــاة لمن تنادي"، 
بصوتهــا الــذي يعلــن في 
كل مــرة أن فاجعــة تلــوح 
في األفق منذ ثمانين يومًا 
ماضيًا، تخرج أســماء قزمار 
زوجة األســير المضرب عن 
الطعام عالء سميح األعرج، 
التواصــل  مواقــع  علــى 
وتقسم  تناشد  االجتماعي، 
أن  فلســطيني  كل  علــى 
النصــرة  لحملــة  ينضــم 
ألســيرها الــذي اقترب من 

فقدان بصره.
على كرسي متحرك يستقر 
عــن  المضــرب  األســير 
الطعام عالء األعرج لتهتك 
صحتــه، ثمانــون يومًا من 
عمر األمعاء الخاوية إلى من 
الصبــر والثبات على الهدف 
"إما حياة تســرُ الصديق أو 
ممــات يغيظ العــدى"، فال 
األعــرج عن  لرجعــة  خــط 
هــدف الحريــة أو حتى نيل 

الشهادة.
األب  األعــرج هــو  األســير 

واألخ والزوج ألســرته التي 
هو فيهــا العمود األســاس 
والســند األول لــكل ضلــع 
ال  اإلنســانية  لكنها  مؤنث، 
تعرف طريقها نحو االسرى 
والمظلوميــن الذيــن وضع 
عليهــم االحتــالل شــارات 

حمراء تمويها للخطر.
المصطفة  "قزمــار"  زوجته 
فــي الصفوف األولــى لكل 
والنصرة  االحتجــاج  وقفات 
لألسرى الســتة المضربون 
تقــول:" من  الطعــام،  عن 
مكانه القذر يرسل برقيات 
صافيــة نقية ترفعنــا أمال 
ووعدًا بعــودة قريبة ونصر 
ابنــه  عــود  حتــى  مــؤزر، 
الصغير الذي خارت قواه لم 
يعد يحتمل حتــى الوقفات 
التضامنيــة، اهمــال كبيــر 
لوضعــه،  اكتــراث  وعــدم 
تفتيــش لحظــي كل يــوم 
ليــس أقل من ثــالث مرات 

آالم في كل جسمه".
أمــا والــدة األســير مقــداد 
بــدر،  إيمــان  القواســمي 
المضــرب عــن الطعام منذ 

94 يومــًا، تقــول أنــه في 
وضــع صحي ســيء جــدًا، 
في ظــل مضايقــات كبيرة 
يتعرض لها مــن قبل إدارة 
الذي  "كابالن"،  مستشــفى 

يحتجزه االحتالل فيه.
المباشــر  بثها  وتابعت عبر 
الــذي تواصله ألجــل ابنها 
"إن مقــداد في وضع صحي 
ســيء جدًا، وشــعرت خالل 
زيارته، اليــوم، أن "أطرافه 
بــاردة مثــل الثلــج ووجهه 

أصفر".
ال تملــك أم مقــداد ســوى 
صوتــًا مخلصًا لقضية ابنها 
وبثــًا مباشــرًا يطــل علــى 
انحــاء العالــم، تطمــع هي 
إيقاف  لــه  تكفــل  بنصــرة 
عجلــة الظلــم بحــق ابنها 
الــذي يفقد روحــه تدرجيًا، 
تناشد وتبكي وتتوسل إلى 
العالــم ألداء واجبه المنوط 

به فرضيًا.
إدارة  "إن  وأضافــت، 
المستشفى تعمل للتضييق 
السُــبل،  بــكل  عليــه 
وأوضحت أن "رئيسة القسم 

الــذي يحتجــز فيــه مقداد، 
أصــدرت أوامــر بمنــع بقاء 
مرافقيــن معــه، وأن تكون 
الزيــارة لمدة نصف ســاعة 
فقــط، باإلضافة لمنعه من 
االتصــال أو التواصــل مــع 

أحد".
أســرى،  ســبعة  يواصــل 
عــن  المفتــوح  إضرابهــم 
الطعام في سجون االحتالل 
رفضــا  "اإلســرائيلي"، 
العتقالهم اإلداري، أقدمهم 
الفســفوس  األســير كايــد 
المضــرب منــذ 101 يــوم، 
الى  المضربــون  واألســرى 
هــم:  الفســفوس،  جانــب 
 94( منذ  القواســمة  مقداد 
يومــا(، وعالء األعــرج منذ 
أبــو  وهشــام  يومــا(،   77(
)68 يومــا(،  هــواش منــذ 
وشــادي أبــو عكــر يخوض 
إضرابــه لليــوم )60 يوما(، 
 31( منــذ  الهريمي  وعيــاد 
األســير  وآخرهــم  يومــا(، 
رأفت أبو ربيع المضرب منذ 

نحو أسبوع.
هناك خشــية مــن إمكانية 

صحية  النتكاسة  تعرضهم 
استشــهاد  أو  مفاجئــة، 
نتيجــة  خاصــة  أحدهــم، 
نقــص كمية الســوائل في 

الجسم.
وحذرت هيئة شؤون األسرى 
خطــورة  مــن  والمحرريــن 
األوضــاع الصحية لألســرى 
المضربين، مشــيرة إلى أن 
يومًا  يــزداد عليهم  الخطر 
بعد يوم، وهناك خشية من 
امكانية تعرضهم النتكاسة 
صحية مفاجئة، وحدوث أذى 
علــى دماغهــم أو جهازهم 
نتيجــة  خاصــة  العصبــي، 
نقــص كمية الســوائل في 

الجسم. 
شــؤون  هيئــة  وحــذرت 
األســرى والمحرريــن مــن 
الصحــي  الوضــع  خطــورة 
لألسير القواسمة الذي يقبع 
فــي العنايــة المكثفــة في 
مستشفى "كابالن"، وحاول 
قســريا  تغذيتــه  األطبــاء 
والمدعمــات،  بالمحاليــل 
المفتوح عن  إضرابه  لكسر 

الطعام.

تقرير

07

"مقداد واألعرج وفسفوس" أسرى على عتبات الشهادة أو الحرية
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
بعد ســبع ســنوات مــن االنتظــار، لم 
ييأس خاللها أهالي مدينة رفح جنوب 
قطاع غزة فــي التعبير عــن حاجتهم 
الماســة لمستشــفى يداوي جرحاهم 
الحلــم  أصبــح  مرضاهــم،  ويطبــب 
حقيقة، فقد أطلت وزارة الصحة معلنة 
البــدء في البناء على مســاحة 50 ألف 

كيلو متر مربع.
ونبعت فكرة حاجة المدينة لمستشفى 
عندمــا   ،2014 عــام  حــرب  عقــب 
ارتكــب االحتــالل مجزرة بشــعة ضد 
المواطنيــن، حيــث ارتقى نحــو 140 
مواطنًــا وجُــرح المئــات دون وجــود 
مشفىً قريب، في حين تم اللجوء إلى 
حفظ جثث الشهداء وقتها في ثالجات 

الخضار.

معاناة منذ 7 سنوات
وقــال المواطــن أحمد عبــد الحميد:" 
منذ 7 ســنوات مضت، ونحــن نطالب 
بإيجاد مستشــفى كامــل متكامل في 
رفــح، خاصة بعد أن دخــل العدو على 
مستشــفى النجار عام 2014 ووضعوا 

الجثث في الثالجات
حديــث  فــي  الحميــد  عبــد  وأضــاف 
لـ"الرأي":" جميع العمليات الجراحية ال 
تتم إال في مدينتي غزة أو خانيونس، 
وهذا فوق طاقــة المواطنين، ويكلفنا 

ومشــقة  تعــب  وأيضــا  مواصــالت 
الطريــق"، موضحــًا أن البعض منهم 
يفضــل المــوت على الذهــاب لغزة أو 

الشمال.
وتعاني زوجة عبد الحميد من انســداد 
ثالثــة شــرايين، وبحاجــة الــى إجراء 
عمليــة قلــب مفتــوح، لكنهــا ترفض 
إجراء العمليات الجراحية في مستشفى 

الشفاء بسبب مشقة الطريق.

حلم بات حقيقة
من جهتها قالت المواطنة هالة بشير:" 
إن بنــاء مستشــفى لرفح هــو النجاة 
لحوالي ربع مليون مواطن يعيش في 
المحافظــة، ونافــذة األمــل الذي كان 
ينتظرها الجميع للحصول على حقهم 
الطبيعــي واالنســاني وهــو الحق في 

العالج".
مستشــفى  وجــود  أن  بشــير  وتــرى 
فــي محافظــة رفــح، ســوف يســاعد 
المواطنيــن في ســهولة الوصول إليه 
دون معيقــات، وإمكانيــة تلقي العالج 
المناسب دون التنقل بين المحافظات، 
والشــعور بالطمأنينــة لقــرب مــكان 
صحي يســاهم فــي ارتقــاء البرنامج 
الصحي فــي المحافظة، كحق طبيعي 

يكفله القانون دون جهد أو معاناة.
بــدوره قــال الصحفــي محمــد الجمل 
في حديــث لـ"الرأي":" نحن ســعيدون 

بأن أصبح الحلــم حقيقة، وعلى أرض 
الواقع بعد سنوات طويلة من االنتظار 
والمعانــاة"، معربــًا عــن أملــه في أن 
تسير األمور بشــكل جيد حتى تصبح 
المستشــفى أمرًا واقعًا، ويخدم أهالي 

مدينة رفح.
وطالــب الجمــل، الجميــع بــأال يقفوا 
عند هــذا الحــد، والعمل علــى إتمام 
جميــع مراحل البنــاء، وصــوال الى أن 
يقدم المستشــفى خدمات طبية تليق 

بتضحيات ونضاالت األهالي برفح. 

حاجة ملحة
مــن جهته، تفقــد رئيــس بلدية رفح 
بنــاء  مشــروع  الصوفــي،  أحمــد  د. 
المستشــفى، وقــال:" إنه وبنــاء على 
حاجــة مدينة رفح الملحة لمستشــفى 
عــدد  فــي  الكبيــرة  الزيــادة  يواجــه 
الســكان، ويوفــر القدرة االســتيعابية 
لســكان المدينة؛ فــإن البلديــة ومنذ 
البداية أســهمت في دعم أعمال إنشاء 
المستشفى، إيمانًا منها بأولوية حياة 

اإلنسان على أية اعتبارات أخرى".
وأضــاف:" إن البلديــة لــم ولــن تدخر 
جهــدًا حتى يــرى المستشــفى النور، 
وســتتابع ســير مراحــل العمــل فــي 
المستشــفى اســتكمااًل لدورهــا فــي 
تذليــل كل العقبــات، وتوفيــر البنية 

التحتية الالزمة للمشروع".

البناء على مرحلتين
الهندســة  عــام  مديــر  أكــد  بــدوره 
والصيانة في وزارة الصحة، م. بســام 
الحماديــن، أن مستشــفى حمــد بــن 
جاســم في رفح، سيُبنى على مساحة 
50 ألــف متــر مربــع، وســيُنجز على 
مرحلتين، حيــث تصل تكلفة المرحلة 
األولــى إلى 24 مليون دوالر، سيُنشــأ 
خاللها 3 مبانٍ رئيســية، المبنى األول 
للطــوارئ والجراحــة، وســيضم مركز 
التعقيــم المركــزي والغســيل تحــت 
األرض.  وســيخصص الطابق األرضي 
لقســم الطوارئ بســعة 30 ســريرًا، 
فيما ســيُخصص الطابق األول لقسم 
العمليات، حيث ســيضم ثمــانِ غرف 
عمليات مجهزة، باإلضافة إلى ملحقات 
جناح العمليات، فيما سيكون الطابقان 
الثانــي والثالــث للمبيت بســعة 100 

سرير.
وأوضــح أن المبنــى الثانــي ســيكون 
والعنايــة  التشــخيصية  للخدمــات 
المكثفــة، حيــث ســيُخصص طابقٌ 
كامــل لقســم الخدمات التشــخيصية 
الرنيــن  خدمــات  ســتضم  التــي 
المقطعيــة،  األشــعة  المغناطيســي، 
الفلوروســكوبي،  الســينية،  األشــعة 
أورام  عــن  للكشــف  الماموجرافــي 
الثــدي، البانورامــا لألســنان، وغيرها 
من الخدمات التشــخيصية التي تفتقر 

لها محافظــة رفح.  وســيضم المبنى 
العناية  للحماديــن، قســم  والحديــث 
المكثفة بسعة 26 ســريرًا، باإلضافة 
إلى طابقين للمبيت بسعة 100 سرير، 
حيــث ســيكون إجمالي أســرة المبيت 

200 سرير.
وأضــاف:" إن المرحلة األولى ستشــهد 
إنشــاء مبنىً خــاصٍّ بغســيل الُكلى 
بسعة 40 ســريرًا، حيث سيتم توفير 
الغســيل،  لمرضــى  مناســبة  بيئــة 
باإلضافــة إلــى المرافــق والخدمــات 
المســاندة األخرى من مركز اإلســعاف 
والطــوارئ، ومبنــىً خــاصٍّ بالطــب 
الشــرعي وثالجــات حفــظ الموتــى، 
ومحطات توليد األكســجين، ومولدات 
الميــاه،  تحليــة  ومحطــات  الطاقــة، 
باإلضافــة إلــى المرافق األخــرى من 
بينيــة،  وشــوارع  خضــراء،  مناطــق 

ومواقف سيارات".
وأشــار فــي حديثــه إلــى أن الــوزارة 
أخذت بعين االعتبار التوســع والتمدد 
المستقبلي وزيادة عدد السكان، حيث 
خصصت أراٍض لمباني النساء والوالدة 
واألطفــال. ويبقــى بناء المستشــفى 
فــي مدينــة رفــح كفيــل بالتخفيــف 
عــن المواطنين ومداواتهــم، بدال من 
الذهــاب الــى مستشــفيات بعيدة من 
أجــل الحصول على العــالج الالزم، أو 

إجراء العمليات الجراحية.

بعد 7 سنوات من المعاناة.. 

حلم أهالي رفح ببناء مستشفى بات حقيقة
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غزة-الرأي-فلسطين عب الكريم
االجتماعية  إطــار مســئوليتها  فــي 
التســهيل  علــى  حرصهــا  وضمــن 
والتيســير على الســائقين لاللتزام 
بالنظــام والقانــون، ومنعا للحوادث 
النقــل  وزارة  أقــرت  المروريــة، 
تســهيالت  سلســلة  والمواصــالت 
لتأمين حياة المواطنين على الطرق. 
وتمثلت التســهيالت بتخفيض 50% 
من رسوم الترخيص على المركبات 
و%50 مــن رســوم رخصــة القيادة، 
الــى جانــب خصومــات مماثلة على 

المركبات بكافة أنواعها.
ولقي قرار الوزارة استحســانًا كبيرًا 
لــدى شــريحة الســائقين، باعتبــار 
أن قــرار الخصومــات والتســهيالت 
يأتــي للتخفيــف عنهــم فــي ظــل 
اســتمرار الحصار، ومحاولة لتحسين 

أوضاعهم وتأمين مركباتهم.

استحسان وقبول
وقال السائق ســامي أبو عوكل في 
حديــث لـ"الــرأي":" إن قــرار الوزارة 
مصلحــة  فــي  وهــو  حكيــم  قــرار 
الســائقين"، معربا عن جزيل شكره 
لوزارة النقــل والمواصالت والجهات 
المختصة بســبب مســاهمتهم في 

التخفيــف مــن معانــاة الســائقين، 
االقتصــادي  للوضــع  ومراعاتهــم 

الصعب بغزة.
مــن جهته أكد الســائق رامــز علي، 
أنــه كان ينتظــر منــذ مــدة طويلة 
وجود حملة تخفيض على تراخيص 
المركبات، موضحًا أن وضعه المادي 
ال يســمح بتجديد ترخيص المركبة 
التي يعمل عليها، ويوفر قوت يومه 

منها.
وقال علي في حديث لـ"الرأي":" بعد 
قرار الــوزارة بتخفيــض التراخيص 
علــى المركبــات بنســبة %50، هذا 
منحنــي دافعًا الى تجديــد الرخصة 
األســبوع القــادم"، مؤكــدا أن مهنة 
القيادة هــي مصدر الرزق الوحيد له 

وألسرته. 
المواطــن محمــد جــودة هــو اآلخر 
يفكر فــي عمل رخصة قيــادة، قال 
لـ"الرأي":" إن قــرار وزارة النقل في 
االتجــاه الصحيــح، وهو فــي صالح 
السائقين"، معربا عن أمله باستمرار 
هــذه الخصومات والتســهيالت التي 
مــن شــأنها التخفيــف مــن الوضع 
الصعب الذي يعيشــه قطاع غزة في 

ظل الحصار.
وأضاف جــودة:" نحن ضحينا بكل ما 

نملك لكي نعيش، وما زلنا نضحي، 
ونأمــل مــن الــوزارة والحكومــة أن 
والتخفيف  المواطنيــن  بجانب  تظل 

من معاناتهم".

رزمة خصومات وتسهيالت
وكان وكيل وزارة النقل والمواصالت 
بغــزة اللواء صالح الدين أبو شــرخ، 
قــد أعلــن اليــوم، عن سلســلة من 
اإلجراءات والقرارات الحكومية ضمن 
خطة الوزارة لضبط الحالة المرورية، 
وتنظيم قطــاع النقل والمواصالت، 
والتسهيل على المواطنين والحفاظ 

على حياتهم. 
وقال اللواء أبو شــرخ خــالل مؤتمر 
صحفي اليوم األحــد، بحضور مدير 
شــرطة المرور العميد تامر شحادة، 
وعــدد مــن الشــخصيات الحكومية 
إن  المجتمــع:"  فــي  واالعتباريــة 
وزارتــه أقــرت جملة مــن اإلجراءات 
والتسهيالت التي من شأنها مساعدة 
أوضاعهــم  لتوفيــق  الســائقين 

القانونية، وتأمين مركباتهم".
وتمثلــت اإلجراءات التــي أعلن عنها 
أبو شرخ، بتخفيض %50 من رسوم 
ترخيص المركبــات بجميع أنواعها، 
وكذلــك تخفيــض %50 من رســوم 

رســوم  وتوحيــد  القيــادة،  رخصــة 
مــع  الديــزل  المالكــي  المركبــات 
مركبات البنزين، حسب قوة المحرك 

وسنة النتاج.
وفي اإلطار نفســه، أعلن أبو شــرخ 
خصم نسبة %30 من رسوم ترخيص 
مركبــات البنزيــن المالكي، وخصم 
نســبة %50 مــن رســوم ترخيــص 
مركبــات العمومي مع خصم نســبة 
%50 من رســوم ترخيــص مركبات 

التجاري بجميع أنواعها. 
وأشــار الى وجود خصم نســبة 50% 
من رســوم رخصة القيــادة، وخصم 
نســبة %50 مــن ضريبتــي الدخــل 
جميــع  علــى  المضافــة  والقيمــة 
المركبــات، موضحا أن كل ما ســبق 
يشــمل الرســوم المتراكمــة مهمــا 
بلغــت، والرســوم الخاصة بالســنة 

القادمة. 
ووفــق ما ذكره فإن هنــاك أكثر من 
70 ألــف مركبــة فــي قطــاع غــزة، 
وهــو مــا يحتــم مضاعفة الشــعور 

بالمسؤولية من الجميع.
ولفــت الى أســباب حــوادث الســير 
المخالفــة  الســائقين  وســلوكيات 
للقوانيــن، كقيــادة المركبــة بدون 
رخصة قيــادة، والســرعة الجنونية، 

والدخــول فــي المعاكــس، وقطــع 
اإلشــارة الضوئية، والتجاوز الخطر، 
والوقوف في الممنــوع، وغيرها من 

المخالفات.
الحكوميــة  التوجيهــات  إن  وقــال:" 
لشــرطة المرور، تؤكد على تشديد 
إجراءاتهــا الميدانيــة فــي متابعــة 
المُخالفين وضبــط الحالة المرورية 
إلــى أقصى حدّ"، مؤكــدا أن الوزارة 
قطعت شوطًا ال بأس به في تطوير 
قطاع النقــل والمواصالت في غزة، 
بالعمل مع جميع الشركاء رغم كثير 
من الظروف الصعبة والواقع المعقد 

في القطاع.
وأكد أبو شــرخ العمــل على تحقيق 
المصلحــة العامة فــي الحفاظ على 
حيــاة المواطنين، وتســهيل الحركة 
والتنقل وتحقيق السالمة المرورية، 
والحد مــن الحوادث وتخفيض أعداد 
واألضــرار  واإلصابــات  الوفيــات، 

الناجمة عنها.
وقــال:" إن وزارته تعكف على تنفيذ 
العديد من المشــروعات التطويرية 
ضمــن خطتهــا للمرحلــة القادمــة، 
للوصــول إلى مركبــة مؤهلة وآمنة 
علــى الطريــق، وســائق منضبــط 

بقواعد السير اآلمن."

القت استحسان كبير..

تسهيالت المواصالت..سند للسائقين ورحمة للمواطنين
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غزة-الرأي - آالء النمر
تُفتتــح  مصرعيهــا  علــى 
المشاريع االستثمارية بأموال 
الغربيــة  بالضفــة  خياليــة 
المحتلــة وبتوقيع صريح من 
قيادة الســلطة الفلسطينية، 
مهما كان هدف تلك المشاريع 
ال  فهــي  الطائلــة  بمبالغهــا 
تقصد إنعــاش قطاع غزة وال 
فقرائــه، وإال فهــي ممنوعة 
وترتدي ثوب العراقيل جزافًا.

سبعون ألف عائلة فلسطينية 
والضفــة  غــزة  قطــاع  فــي 
ضمــن  مصنفيــن  الغربيــة 
االجتماعية،  الشؤون  سجالت 
الفلسطينية  الســلطة  وعلى 
اإليفــاء بحقــوق هــذه الفئة 
وعدم تبرير عجزها المصمم 

خصيصا للعائالت الفقيرة.
العائــالت األشــد فقــرًا هــي 
العائــالت التي تقع تحت خط 
المماطلة والتســويف وتأجيل 
منــح حقوقهــا، وهــي ذاتها 
اقتصاديــا  الهشــة  الطبقــة 
مســافات  وتقطع  واجتماعيا، 
بالخبز  والتصبر  المكابدة  من 
يلــوّح  خبــرًا  لعــل  الحــاف، 
باقتــراب المصروفــات!، لكن 

الوقت يمتد بسيفه طوال دون 
انقطاع.

وتعيش هذه األســر حالة من 
فقــدان األمن الغذائي، وعدم 
العالج،  توفيــر  علــى  القدرة 
خاصة لفئــات األطفال وكبار 
الســن، إضافــة إلــى تراكــم 
الديون على هذه األســر التي 
تدهــورًا  تعانــي  أصبحــت 
على المســتويين االقتصادي 

والمعيشي.

بيوت معتمة
صور ومشــاهد األزمــة التي 
منتفعــي  بئرهــا  فــي  يقــع 
الشــؤون، تحيل البيوت لحالة 
إنسانية مخيفة، عدا عن ذلك 
يغلب علــى األســر المنتفعة 
أحــد  أو  األســرة  رب  إصابــة 
تحتــاج  بأمــراض  أفرادهــا 
لعمليــات وعالجــات طويلــة 
األمــد، حتــى أن المصروفات 
المدفوعة ال تكفي أصحابها، 

فماذا لو لم تدفع أصاًل.
يضيء عتمــة البيوت الفقيرة 
بصيص األمل وتكرار الوعود 
بحل أزمة منتفعي الشــؤون، 
لكنهــا ســرعان مــا تنطفــئ 

وتعــود إلــى عتمتهــا بمجرد 
إعــالن الســلطة عــن أزمتها 
التي تتوقف على أبواب األسر 

المتعففة.
على وجه الطفل محمد عودة 
ذو العشــرة أعــوام ترتســم 
إجابات شــافية،  بــال  أســئلة 
وهــو ذاهبٌ لمدرســته دون 
كباقــي  يومــي  مصــروف 
الطــالب، يتجنــب االزدحــام 
الحاجيــات  بســطات  علــى 
الملونــة، ويربــط على بطنه 
من جوع يقرصه إلى أن يحين 
المفتقر  لبيتــه  موعد عودته 

إال من األمل.
هذا الطفل ظهــر في مقابلة 
تلفزيونيــة أشــاح بها للوضع 
المأســوي الــذي يعيشــه مع 
الفقيرة، وعجز والده  أســرته 
المريض عن البحث عن عمل 
يرقــع به فجــوات األيام التي 

تبقى بال طعام.
الطفــل عــودة هــو عنــوان، 
لكنــه يخفــي خلــف ســطورًا 
طويلــة من البــؤس وانقطاع 
األمل، ويشــي بظلمة البيوت 
المستورة بالجدران التي تكاد 

أن تنطق بداًل عن أصحابها.

فساد إداري
في الســياق ذاته أكد رئيس 
الهيئــة الدوليــة لدعم حقوق 
الفلســطيني صالح  الشــعب 
تأخيــر  أن  العاطــي  عبــد 
صــرف مســتحقات الشــؤون 
انتهــاك  هــو  االجتماعيــة 
لحقــوق الفئــات الهشــة في 
المجتمــع الفلســطيني، التي 
الشــيكات بصبر  تنتظر هذه 

نافد لتأمين احتياجاتها.
وقــال عبــد العاطــي: "هناك 
إداري وغياب للمساءلة  فساد 
الســلطة  عنــد  والمحاســبة 
الفلســطينية، وهــذا يجعــل 
الفئات القيادية فيها تســتأثر 
العام، وبأي حســابات  بالمال 
من األولويات التي من ضمنها 
شيكات الشؤون االجتماعية".

"إن  العاطــي:  عبــد  وأضــاف 
نظام الســلطة الفلســطينية 
النهــج الحقوقــي  ال يراعــي 
في قيــام أصحــاب الواجبات 
أصحاب  تجاه  بمســؤولياتهم 
الحاجــات، لهذا األمر انعكاس 
صــرف  تأخيــر  فــإن  خطــر، 
شيكات الشؤون أثر على حياة 

وحقوق هذه الفئات".

وطالب الســلطة الفلسطينية 
باإلسراع في صرف مستحقات 
االجتماعيــة  الشــؤون 
لكونهم  منها،  للمســتفيدين 
حاجــة  األكثــر  الفئــات  مــن 
إلى  التي تحتــاج  وهشاشــة، 
انتظام في صرف مستحقاتها 

ال تعطيل صرفها.
ودعــا عبــد العاطي إلــى أن 
تكــون هنــاك ســهولة فــي 
المعلومات،  علــى  الحصــول 
صــرف  موعــد  خاصــة 
المساعدات، فهذا حق للفئات 
المتلقيــة، إضافة إلى حســن 
بما يضمــن كرامة  التعامــل 
النــاس، وليــس تركهم أمام 
االزدحــام  يعانــون  البنــوك 

واالنتظار ساعات طويلة.
الجدير بذكــره أن مصروفات 
االجتماعيــة  الشــؤون 
ثــالث مرات  كانــت تصــرف 
خــالل العــام الواحــد بقيمة 
ومــع  لكنهــا  750شــيكل، 
اشــتداد األزمــة المالية التي 
تعلــن عنهــا الســلطة تجــاه 
مصروفات الشــؤون فحسب، 
تقلصات المــرات لمرة واحدة 

للعام 2021.

مخصصات الشؤون "حٌق تمنعه سلطة رام اهلل عن فقراء غزة"
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
على مدار األربع سنوات الماضية، وفي 
صورة حية لتحدي الحصار الظالم على 
قطاع غزة، حقــق األطباء نجاحًا باهرًا 
في عمليات زراعة القوقعة الســمعية، 
والتــي خففــت بدورهــا مــن معانــاة 
ذوي األطفــال المصابيــن باإلعاقــات 

السمعية.
ومنذ انطالق البرنامج في عام 2017 
بدعم ومتابعة من فريق طبي قطري، 
المتخصصــة  الطبيــة  الفــرق  أتمــت 
بغزة، إجراء زراعة 230 قوقعة ناجحة 

ألطفال قطاع غزة.

نجاح كبير بأيدي محلية
وعقــب النجــاح الكبيــر الــذي حققته 
الفــرق الطبيــة فــي عمليــات زراعة 
القوقعــة، تســلمت الراية مــن الوفد 
الطبي القطري لتوطين برنامج زراعة 
القوقعــة، بعد تدريــب مكثف للطاقم 
الطبــي الفلســطيني بقيــادة الدكتور 

محمد مراد أهلته إلجرائها منفردًا.
جراحيــة  عمليــة  القوقعــة  وزراعــة 
يُغــرس فيها جهــاز إلكترونــي داخل 
األذن الداخلية للمساعدة على السمع.

 وينقســم الجهاز إلى قســمين، األول 
داخلــي يســمى القوقعــة المزروعــة، 
والثانــي خارجــي يســمى المبرمج أو 
معالج الــكالم، حيث يزرع الجزء األول 
أثنــاء العمليــة، بينمــا يُركــب الجزء 

الثاني بعد العملية بأربعة أسابيع.
ســما الشــريف، كانت طفلة صغيرة ال 
يتجــاوز عمرها خمس ســنوات عندما 
اكتشفت والدتها أنها تعاني من ضعف 
الســمع، وهو ما جعلها تدخل في حالة 

من الصدمة جراء ذلك.
تقول والدتهــا في حديــث لـ"الرأي":" 
حاولت كثيــرا البحث عن حلول إلعادة 

السمع إليها بشــكل جيد، وذهبت الى 
مؤسســات كثيرة على أمل إيجاد حل، 
لكــن ضعــف اإلمكانيات جــراء ظروف 

الحصار كانت عائقًا".
األن أصبحت ســما في عمــر 14 عام، 
وتتمنــى والدتها لو أن ضعف الســمع 
لديها يذهــب دون رجعة، خاصة أنهم 
عندما يحدثونها، تقــوم بالرد عليهم 

من خالل اإلشارة أو بالتبسم فقط.

نافذة أمل
وكانت العملية األولى لزراعة القوقعة 
الســمعية بنجاح، قد أجريــت للطفلة 
إيلين الشــنطي" ثالث ســنوات"، على 
أيــدي فريق طبي جراحي فلســطيني 
متخصص في زراعة القوقعة بشــكل 
متكامــل، وذلك بعــد أن كانت تعاني 
مــن إعاقــة بالســمع إثــر مضاعفات 

أصابتها بعد الوالدة.
وبعــد إجــراء عمليــة زراعــة القوقعة 
للطفلــة، والنجاح الــذي حققه الفريق 
الطبي، أصبحت تنعم بحاســة السمع 
التــي فقدتها على مدار ثالث ســنوات 

ومنذ الوالدة.
وتعد عملية زراعة القوقعة على أيدي 
جراحين فلســطينيين بشــكل كامل، 
نافذة أمل إلنهاء معاناة مئات األطفال، 
وإعــادة األمــل إليهــم ولذويهــم في 
القدرة على الســمع والنطق مستقباًل، 
حيث يوجد عشــرات الحاالت المشابهة 

لألطفال فاقدي حاسة السمع.

50 جهاز مستحق
تبــذل دولة قطر جهود كبيــرة وبارزة 
في سبيل دعم وإنجاح عمليات زراعة 
القوقعة السمعية في غزة، وذلك على 
مدار تســع أفواج حققــت في معظمها 
نجاحــًا متميزًا، هــذا ومــا زال العطاء 

مســتمرًا بجهــود محليــة بالرغم من 
ظروف الحصار القاسية.

وتعتبــر اإلعاقــة الســمعية ثاني أكثر 
أنواع اإلعاقات انتشــارًا فــي القطاع، 
وتأتــي تلــك النجاحات المثمــرة التي 
حققهــا الفريق الطبــي في قطاع غزة 
من إجراء عمليات زراعة قوقعة ناجحة 
كبارقــة أمــل ألهالــي غــزة وأطفالها 

إلنهاء معاناتهم الطويلة.
رئيس الوفــد الطبي القطــري ونائب 
رئيس مستشــفى ســمو األميــر حمد 
بن خليفــة آل ثاني للتأهيل واألطراف 
الصناعية د. خالد عبد الهادي، قال إن 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في 
دولــة قطر، تبرعت بـ 50 جهاز قوقعة 
ألطفال غزة، وهؤالء األطفال هم حًقا 

بحاجة لها ويستحقونها. 
ونبــه أن البرنامــج القطــري لزراعــة 
القوقعــة يرأســه عضو مجلــس إدارة 
والمديــر  القطــري  األحمــر  الهــالل 
العــام لقطــاع الشــؤون الطبيــة عن 
خطط الهــالل األحمر د. عبد الســالم 
القحطانــي، وهــذا البرنامج مخصص 
إلعانة المرضى في غزة الذين يعانون 
ضعًفا شديدًا في الســمع، ويحتاجون 
إلــى زراعة قوقعــة، وأيضًــا لتدريب 
الكــوادر الغزية على إجــراء هذا النوع 

من العمليات بتقنيات عالمية. 
وبيَّــن عبد الهــادي أن الوفــد الطبي 
القطــري خالل زياراته الســابقة لغزة 
درب أطبــاء متخصصيــن بغــزة على 
وأصبحــوا  مماثلــة،  عمليــات  إجــراء 
قادريــن على زراعــة قوقعــة بمهارة 
عالية، واليوم األطباء الغزِّيون يجرون 
العمليات تحت إشراف الوفد القطري. 

وأكــد أن تنميــة قدرات األطبــاء بغزة 
هــدف أساســي للوفــد القطــري مــع 
دعمهــم بأحــدث التقنيــات والخدمات 

الطبية. 
تكلفــة عاليــة وذكــر عبد الهــادي أن 
زراعــة القوقعــة عملية مكلفــة جدًا، 
ليــس فــي غــزة فقــط بل فــي دول 
العالــم، إذ إن أنظمــة دوليــة ال تقدر 
على توفيــر هذا النوع مــن العمليات 

الجراحية بسبب ارتفاع تكلفتها.

أفضل الشركات
 وبيَّن أن 3 شركات حاصلة على رخصة 
صناعــة القوقعــة، إحداهــا أمريكيــة 
والثانية نمســاوية واألخرى أسترالية، 
تصنــع أفضل أنــواع أجهــزة القوقعة 
على مســتوى العالــم، وصناعتها في 

هذا المجال معتمدة دوليًا.
مــع  تتعامــل  أن قطــر  إلــى  ونبَّــه   
الشركات الثالث، وهي عالمية ورائدة 
فــي تصنيــع القوقعة، وهن: شــركة 
األمريكيــة،   "Advanced Bionics"
و"ككليــر"  النمســاوية،  و"ميــدل" 
األســترالية. وبيَّــن عبــد الهــادي أن 
بــت فــي مراحــل  القواقــع التــي رُكِّ
ســابقة من صنع الشركتين األمريكية 
القوقعــة  أجهــزة  أمــا  والنمســاوية، 
التــي تُرّكب حاليًا من صنع الشــركة 
الكفــاءة  عاليــة  وهــي  األمريكيــة، 

والجودة وأحدث ما صنعته الشركة. 
"Advanced Bionics"؛  وشــركة 
رائــدة عالميًا في مجــال ابتكار أحدث 
أنظمــة غرســات القوقعــة الصناعية 
فــي العالم، وهي تعمــل على تطوير 
تقنية غرسات القوقعة الصناعية التي 
تعيد حاسة السمع لمن يعانون فقدان 
السمع المتراوح بين الحاد والحاد جدًا. 
وتصــل تكلفــة الجهــاز الواحــد مــن 
القوقعة لقرابة 32 ألف دوالر أمريكي، 
لكــن الوفــد الطبي القطري اســتطاع 
الحصول عليها بسعر مخفض لشرائه 

كميــة من الشــركة األمريكيــة، وألن 
األجهزة ذاهبة لغزة التي تعاني ظروًفا 
الحصــار  بســبب  صعبــة  اقتصاديــة 

اإلسرائيلي.
 وأشار عبد الهادي إلى أن تكلفة الجهاز 
الواحد لغــزة، بلغت أكثــر من 18 ألف 
دوالر. ولفت إلى أن أجهزة القوقعة في 
الواقع تحتاج إلى قطع غيار احتياطية، 
وهــذا يتطلــب من المرضــى وذويهم 
الحفــاظ قــدر اإلمــكان علــى أجهــزة 
القوقعــة، مبينًــا أن زراعــة القوقعة 
ال تعنــي تركيــب األجهزة فقــط، بل 
الحفاظ عليها لضمان االســتفادة منها 
بالشكل المناسب ولفترة أطوال خاصة 

أن تكلفتها مرتفعة جدًا.
 ونبَّــه رئيس الوفد الطبــي القطري، 
إلــى إنشــائه ومجموعــة مــن األطباء 
صندوق إعانة المرضى في مستشفى 
حمــد، ويهدف إلى جمــع التبرعات من 
داخــل غــزة وخارجهــا، بهــدف ضمان 
تقديــم أفضل خدمة طبيــة للمرضى 
الذين بحاجــة إلى متابعــات وخدمات 
طبية جديدة حال احتياجهم إلى ذلك. 
وأكد أن قطــر معنيــة بتقديم أفضل 
خدمــات طبية للفلســطينيين وخاصة 
قطاع غزة بتقنيات عالية غير موجودة 
في القطــاع، منها األطراف الصناعية، 
مشــيرًا إلى تشــخيص أكثــر من 30 
حالــة فــي مستشــفى حمــد للتأهيل 
واألطــراف الصناعيــة بغــزة، وخــالل 
األشهر المقبلة ســيتم تركيب أطراف 
صناعية علويــة إلكترونية فريدة من 

نوعها، وحديثة في تقنيتها. 
وأشــار عبد الهــادي إلــى التوأمة بين 
مستشفى حمد ومؤسسة حمد الطبية 
فــي دولــة قطــر، إذ يربــط بينهمــا 
نظام موحد، من خاللــه يتابع األطباء 

المرضى عن بعد.

230 عملية منذ 2017

نجاح زراعة القوقعة السمعية بغزة.. إرادة حية تتحدى الحصار
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"معروف" يوضح 
أسباب ارتفاع 
أسعار بعض 

السلع
غزة – الرأي:

أكــد رئيــس المكتــب اإلعالمي 
الحكومي في قطاع غزة ســالمة 
معــروف، عــدم وجــود اي تغيير 
أو ارتفاع فــي المعامالت المالية 
والمنتجــات  بالســلع  الخاصــة 
الجهــات  لــدى  المســتوردة 
الحكوميــة، موضحــا أن االرتفاع 
الســلع  أســعار  فــي  الحاصــل 
والمنتجــات عالميا يعــود إلى ٣ 

أمور أساسية.
وبيــن “معــروف” فــي تصريــح 
لوكالة الرأي مساء اليوم الثالثاء، 
يتمثــل  األمــور  تلــك  أول  أن 
بارتفــاع أســعار النفــط عالميًا، 
حيث تضاعف سعر برميل النفط 

من ٤٠$ إلى ٨٥$.
وأشار إلى أن األمر الثاني يتمثل 
بحالــة الركــود بســبب جائحــة 
“كورونــا” التــي رفعــت تكاليف 
الشــحن البحري، حيــث ارتفعت 
تكلفة نقــل الحاوية الواحدة من 
الصين لغزة إلى قرابة ١٥٠٠٠$ 
بعد أن كانت ال تتجاوز ٢٥٠٠$.

وأوضح أن األمر الثالث هو ارتفاع 
الســلع األساســية عالميًا  أسعار 

في ظل زيادة الطلب عليها.
رفعــت  األمــور  “هــذه  وقــال: 
الســلع  اســتيراد  تكاليــف  مــن 
والمنتجــات في ســوقنا المحلي، 
ما زاد أسعار بعض السلع ورافق 
ذلك اســتغالل من بعض التجار 
بزيادة غيــر منطقية على بعض 

السلع”.
وشــدد “معروف” على أن الجهات 
الحكوميــة تقــوم بدورهــا فــي 
متابعة ومراقبة األســواق، حيث 
تــم تنفيــذ قرابــة ٥٠٠ جولــة 
تفتيشــية حُــرر خاللهــا قرابــة 
١٠٠ محضــر ضبط بســبب رفع 
األســعار، فيمــا تــم تحويل 12 
تاجــرًا للنيابــة وتوقيــف ثالثــة 

آخرين.

أكد حزم الحكومة 
في التعامل مع 
حاالت االحتكار

غزة- الرأي
بعــد كل عــدوان إســرائيلي على قطــاع غزة 
وبالتزامــن معه، تعمل طواقم وحدة هندســة 
المتفجرات داخل بــركان من مخلفات االحتالل 
اإلسرائيلي المتفجرة، في ظل عدم توفر أدنى 
معدات الوقاية والسالمة الالزمة لتحييد الخطر 

الذي يتهدد أرواحهم وأرواح المواطنين.
أرواحهــم علــى أكفهــم, ويبذلــون  يحملــون 
طاقاتهم لياًل ونهارًا, تحت أزيز الطائرات ودوي 
المدافع, ال يهابــون الموت الذي يتخّطفهم من 
كل حدٍب وصوب, لتأديــة واجبهم الوطني في 
حماية أرواح المواطنين, وتحييد خطر األجسام 

المتفجرة, هم رجال هندسة المتفجرات.
العقيــد أيمــن جندية نائــب مديــر إدارة األدلة 
الجنائيــة وهندســة المتفجــرات فــي حديــثٍ  
لمجلة  الشــرطة يؤكد أن رســالة إدارته رسالة 
إنسانية تتمثل في إزالة وتحييد خطر األجسام 

المُتفجّرة وحماية أرواح المواطنين.
مضيفًا :" هندســة المتفجرات لــم تتوانى عن 
العمل ولــو للحظة رغم قصــف االحتالل لمقر 
إدارتها, حيث قامــت  بإزالة المخلفات والقنابل 
المُســقطة علــى بيــوت ومنــازل المواطنيــن 
السيما خالل العدوان األخير على قطاع غزة" .

وتابع " طواقم الهندسة عملت بمهنية واقتدار 
رغم قلة وانعدام اإلمكانــات الخاصة بالتعامل 
مع األجســام المشبوهة وخطر الصواريخ الغير 
منفجــرة, ولم يُثنــي هذا العجز عــن مواصلة 
الطريــق في خدمة أبناء شــعبنا وحمايتهم من 

خطر هذه المتفجرات" .

القنابل الغير منفجرة .. مجازر مؤجلة
وذكــر العقيد جندية أنه سُــجّل خالل العدوان 
األخيــر 15 حالــة , تــم التعامــل مــع حالتيــن 
داخــل عمارات ســكينة فــي منــازل عائلة كال 
من"الرنتيسي", و"الهندي" بإزالة صاروخين من 
طرازGBU-B39, وذلك بالتعاون مع مؤسســة 
UNMAS الدولية, عبر مشــاريع مرهقة نتيجة 
الجهد الكبير المبــذول في البحث عن الصاروخ 
والذي يكون غالبًا في عمق من 20 الى 30 مترًا 

تحت األرض .
تحذيــر مــن خطــر االقتــراب مــن األجســام 

المشبوهة
وشــدد جندية على عدم االقتراب من األجسام 
المشــبوهة والغير منفجرة أو محاولة تحريكها, 

وعدم العبث بها وضرورة االتصال مباشرة على 
عمليات الشــرطة أو عمليــات الداخلية للتبليغ 
عنهــا أيًا كانــت هذه المخلفات ســواء قنابل أو 
قذائف هــاون أو صواريخ حربيــة ألنها خطيرة 
جدًا, مشــيرًا إلــى جهوزيــة طواقم الهندســة 
للتعامل مع هــذه المخلفــات وتحديدها وإزالة 

الخطر عن المواطنين .

تنسيق وتعاون مشترك
وقــال:" هنــاك تعــاون كبيــر ومشــترك بيننا 
كهندســة متفجــرات بالشــرطة, وبيــن اللجنة 
 UNMAS الدوليــة للصليب األحمر, ومؤسســة
الدولية والتــي تختص معنا في إزالة المخلفات 
الحربيــة وإتالفها, باإلضافة إلــى دور الصليب 
األحمــر عبــر تعاونه معنــا في دعــم طواقمنا 

الفنية بالمعدات المتوفرة في قطاع غزة ".

رســالة إنسانية
وعن رسالة هندسة المتفجرات إلى المؤسسات 
جنديــة  العقيــد  قــال  والمختصــة،  الدوليــة 
:"رسالتنا وعمل إدارتنا مدني إنساني بالكامل، 
نعمــل مــن أجــل حمايــة اإلنســان، ينقصنــا 
مــن أجــل أداء مهمتنــا اإلنســانية العديد من 
اإلمكانيات والمعدات البســيطة الوقائية، التي 
ال تشــكل خطــرًا علــى أي جهة كانــت، ونأمل 
من المؤسسات المختصة العمل على توفير ما 
يلزم لعملنا، كي نتمكن من االستمرار في أداء 

رسالتنا وعملنا اإلنساني".

هندسة المتفجرات بغزة.. 
لعمل مع الموت من أجل وهب الحياة 


