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غزة-الرأي - آالء النمر
في ســبيل تقدير الجهود وتمييز 
اإلمكانــات والقــدرات، والتحفيــز 
على رفع مستوى األداء والتطوير 
المهني لدى األطباء الفلسطينيين 
في قطاع غزة، ارتأت إدارة العمل 
الحكومــي في قطاع غزة بتكريم 
األطبــاء الحاصليــن علــى البورد 

بطاقــة  بمنحهــم  الفلســطيني 
عرفــان من خالل زيــادة رواتبهم 

الشهرية.
الخطــوة المتقدمة التــي أنجزتها 
إدارة العمــل الحكومي في قطاع 
غزة، هي بمثابة رســالة صريحة 
تنص علــى تحفيــز األطباء على 
التطويــر مــن علمهــم وأدائهم، 

والوقــوف جنبًا إلى جنــب مع اليد 
التي تبني وتعالــج وتحدث فارقًا 
التطــور  مســتوى  فــي  صريحــًا 
الطبــي. “االلتــزام بدفــع راتــب 
شــهري بقيمــة 2500 شــيكل ال 
يخضع لنســبة الخصــم المعمول 
بها، لصالح أطبــاء برنامج البورد 
القــرار صدر  الفلســطيني”، هذا 

عن لجنة العمل الحكومي لمكافأة 
الحثيثة  األطباء علــى جهودهــم 
في تحسين الوضع الصحي ضمن 

خبراتهم العلمية المتقدمة.
مدير عام تنمية القوى البشــرية 
الطبيــب محمد  الصحــة  بــوزارة 
زقــوت، يقــول لـ”الــرأي” إن مثل 
هذا القــرار يؤثــر باإليجاب على 

أداء الطلبــة فــي برنامــج البورد 
وعلــى أداء األطبــاء، وهــو قــرار 
يستجيب لتلبية المطالبات القوية 

بشان اعتماده”.
الصادرة  القــرارات  ووصف زقوت 
عــن لجنة العمــل الحكومي بأنها 

قرارات بنــاءة ولها ما 
بعدهــا من تحســين 

“أنصفت أطباء البورد” إدارة العمل الحكومي تقدر الجهود الطبية
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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-فلسطين عبد الكريم
منــذ 108 يومًا، واألســير هشــام 
إضرابــه  يخــوض  هــواش  أبــو 
رفضــًا  الطعــام،  عــن  المفتــوح 
العتقالــه اإلداري دون وجــه حق، 
فيما تراجعــت حالته الصحية جراء 
ذلــك، وبات ال يقــوى على الحركة 

والنطق، أو حتى لفظ اسمه.
وكانت محكمة تابعة لالحتالل قد 
أصدرت وفــي وقت ســابق، قرارًا 
يقضــي بتخفيــض أمــر االعتقال 
اإلداري الصادر بحقه، من 6 شهور 
إلــى 4 شــهور )غير جوهــري( أي 
قابل للتمديد، علمــًا أن هذا األمر 
صدر بحقه خالل فتــرة اإلضراب، 
وبعــد أن تجــاوز الـ 70 يومــًا، ثم 

أرجأت البت في قضيته مجددًا.

 سياسة تغييب ممنهجة
ليــس األســير أبــو هــواش وحده 
الــذي يخــوض معركة جــوع ضد 
لقــرار االعتقال  الســجان، ورفضًا 
مــن  فالمئــات  المجحــف،  اإلداري 
األسرى سبقوه في معركة األمعاء 
الخاويــة، وانتزعــوا حريتهم رغمًا 

عن االحتالل وقراراته التعسفية.
وال تتوقف ســلطات االحتالل على 
اعتقال األسير، بل ترفض تحديد 
فتــرة قضاء محكوميــة معينة له، 
ومــن ثــم إتبــاع سياســة تجديد 
االعتقــال اإلداري للمعتقلين أكثر 
من مرة لمدة ثالثة شــهور أو ستة 
شهور، وقد تصل إلى سنة كاملة، 
وهو ما يدفع األســير إلى االضراب 
رفضــًا  والشــراب  الطعــام  عــن 
لسياســة التغييب، حتى لو وصلت 

حالته الصحية الى مرحلة الخطر.
وظهر األســير هشــام أبو هواش 
خــالل  صعــب  صحــي  بوضــع 
مشــاركته فــي جلســة لمحكمــة 
الفيديو،  االحتــالل، عبــر شاشــة 
للنظــر في االســتئناف الذي تقدم 
بــه محاميه ضــد تثبيــت اعتقاله 

اإلداري.
وقــال مكتــب إعالم األســرى في 
بيان لــه:" إن أبو هواش" المضرب 
يومــًا،   108 منــذ  الطعــام  عــن 
للمطالبة بإنهاء اعتقاله اإلداري، ال 

يقوى على الكالم أو الحركة".
واألســير أبــو هــواش )40 عامًا( 

معتقــل منذ تشــرين أول/اكتوبر 
الماضي، وهو أســير سابق أمضى 
ما مجموعه 8 سنوات، وهو متزوج 

وأب لخمسة أطفال.

خيار البحث عن الحرية
عبــده  إســالم  قــال  جهتــه  مــن 
مدير االعــالم في وزارة األســرى 
بغــزة:" إن االعتقــال اإلداري هــو 
التي يســتخدمها  أحــد األســاليب 
االحتالل لتغييب أبناء شعبنا داخل 
الســجون، وزج أكبــر عــدد منهم 
من كافة فئاته مــن نواب مجلس 
تشــريعي وأكاديميين وشخصيات 
سياســية وطالب وصحفيين بتهم 
غيــر واضحة ومحاكمــات صورية، 
دون ملــف قضــاء حقيقــي وملف 
ســري بأوامر مــن قائــد المنطقة 

العسكرية".
"وأضاف عبده في حديث لـ"الرأي": 
" يبقــى االعتقــال اإلداري ســيف 
مســلط على رقاب األســرى وأبناء 
شــعبنا، حيث يتم االعتقــال أكثر 
من مرة ومــن ثم تجديده مرة تلو 
األخرى، ويترك األسير تحت دوامة 

االعتقال اإلداري لســنوات طويلة 
في األســر دون محاكمة أو االفراج 
عنــه، ودون معرفة ســبب تواجده 

في سجون االحتالل".
ووفــق مــا ذكــره فــإن االعتقــال 
اإلداري أقسى أنواع االعتقال، ألن 
األســير يعرف متى يدخــل، ولكن 
ال يعــرف فعليا موعــد خروجه من 
األســر، وهــذا يدفع األســرى الى 
الدخــول فــي اضــراب مفتوح عن 
الطعــام، والدخــول فــي معــارك 
قاسية من المعاناة والجوع واأللم.

المعركــة  مــرارة  مــن  وبالرغــم 
وصعوبتها، إال أن األسرى يتجهون 
الى هــذا الخيار بحثا عــن الحرية، 
وسعيا اليها في ظل تعنت حكومة 
االحتــالل فــي فــرض ممارســات 
قاســية علــى األســرى، وخاصــة 

االسرى اإلداريين.

500 أسير إداري
وحول أعداد المعتقلين اإلداريين، 
أســير   500 نحــو  أن  أكــد عبــده 
يقعون تحت بند االعتقال اإلداري، 
غالبيتهــم تــم التشــديد وإصدار 

واالعتقال  إداريــة بحقهــم،  أوامر 
أكثر مــن مرة، فيما يتــم التمديد 
لهــم، إمــا خمس شــهور أو ســتة 
شــهور، وهــذا يعــد أبشــع أنواع 
االعتقال، ومخالف للقانون الدولي 

واإلنساني.
ويوجــد في ســجون االحتالل أكثر 
من 5000 أســير يعيشــون مرارة 
االعتقــال والحرمــان مــن الزيارة، 
والحرمــان مــن أبســط حقوقهم، 
فيمــا يقــع دور االعــالم في دعم 
مــا  وإبــراز  األســرى،  ومســاندة 
يتعرضــون له من انتهــاكات، وأن 
لــدى  حاضــرة  قضيتهــم  تبقــى 
والمجتمــع  الفلســطيني  الشــارع 
الدولي، وفضح الوجه القبيح لهذا 

االحتالل.
وأشار عبده الى أنه يجب أن يكون 
هنــاك إعالم قوى يبرز االنتهاكات 
والمعاناة التي يتعرض لها االسرى 
واألطفــال  والمرضــى  القدامــى 
الســجون، موضحًا  واالسيرات في 
أن الجانــب اإلعالمــي مهــم فــي 
إســناد األســرى، وكشــف حقيقــة 

االحتالل البشعة.

األسير أبو هواش..
108 يومًا من الصمود في مواجهة الجوع والسجان
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غزة - خاص الرأي-أالء النمر:
تطفو على الســطح بين الفينة واألخرى 
مشــكلة تعــدي بعــض المواطنين على 
األراضــي واألمــالك الحكوميــة، بهــدف 
التجــارة فيها والتربح منهــا بصورة غير 
قانونيــة، ممــا يجعــل ســلطة األراضي 
تشــدد مــن إجراءاتهــا بهــذا الخصوص 
في ســبيل ضبــط الملك العــام وحماية 
المواطنين من الغش والتغرير واالحتيال.

رئيس سلطة األراضي د. عماد الباز أكد 
علــى أن الكثير مــن هــؤالء المواطنين 
المتعديــن علــى األراضــي الحكوميــة؛ 
وأن  األســاس،  فــي  منــازل  يمتلكــون 
االعتداء علــى األراضي الحكومية أصبح 
مســألة تجاريــة بامتيــاز، والهــدف هــو 
االســتيالء على مزيد مــن هذه األراضي 
المتاجــرة  بهــدف  عليهــا  اليــد  ووضــع 
باألراضــي، ومضاعفة األرباح خارج إطار 

القانون. 
وقــال الباز في حديث مع "الرأي": "هناك 
أمثلة حقيقية ســواء في مناطق الشمال 
أو الجنــوب بــل األخطــر مــن ذلــك أن 
هناك أيضا عدد مــن المواطنين يقوموا 
باســتئجار أراٍض حكومية د، ثم يقوموا 

ببيعها والتربح منها".

وأشــار الباز إلى أن ســلطته لن تســمح 
بأي حــال من األحــوال باالســتمرار في 
حالة التعــدي على األراضــي الحكومية، 
وأنها ستعمل بشكل صريح على تطبيق 
قانــون رقم 5 لعــام 2017 الــذي يمنع 
ويواجه التعديات، محذرًا كل من يتعدى 
علــى األراضــي الحكومية ســوف يواجه 
بالحبس بمدة ال تقل عن 4 سنوات وهذا 

ما نص عليه القانون.

حفظ حقوق المواطن
من جهته، قال عرابي أبو شــعبان مدير 
عام األراضــي والعقــارات "الطابو": "إن 
ادارته تقوم بتسجيل الملكيات وتناقلها 
بناء على طلب المالكين وتثبيتها، بحيث 
يكون لدينا معلومــة عقارية كاملة ومن 
ثم لحفــظ حقوق الناس مســتقبال لهم 

وألوالدهم".
وأضاف أبو شعبان في حديث مع "الرأي" 
أن الطابو يعد مرجعية أساسية للمعلومة 
العقارية بغــزة، بحيث يرجع إليها العديد 
مــن الجهــات، ومــن ضمنهــا المحاكــم 
المختصة للنظر فــي النزاعات المقدمة 
طــرف المحاكم، حيــث تقــوم المحكمة 
بمخاطبــة دائــرة األراضــي والعقــارات 

لالستعالم عن ملكية معينة أو إلعطائها 
مشروحات عن تسلســل الملكية، وبهذه 
الحالــة يكون هنــاك طرفــان متنازعان 
ال  القضــاء  وبالتالــي  المحكمــة،  أمــام 
ينظــر ألي إجــراءات أو أوراق غيــر أوراق 

ومستندات الطابو".
 وحول طبيعــة اإلجراءات المتعلقة بنقل 
الملكية بطريقة ســليمة، أكــد أنه يجب 
الخــروج علــى رقبــة األرض واالطــالع 
عليها، والتأكد أنها ال تقع ضمن شــوارع 
أو منطقــة واســعة ضمن حــدود معينة، 
كما يجــب التأكد من البلديــة المختصة 
أن هــذه األرض مفــرزة، وال يوجد عليها 

شوارع هيكلية.
واســتطرد قوله: "يوجد لدينا على موقع 
ســلطة األراضي رابط معين يتم إدخال 
رقم القطعة أو القســيمة المراد الشــراء 
فيهــا، حيــث يعطــي نوعيــة األرض إذا 
كانــت أرض حكومــة أو ملــك خالص أو 
أرض أوقاف، وبالتالي يستطيع المواطن 
أن يتأكــد من هــذه األرض عــن طريق 

موقع سلطة األراضي".
 وطالب أبو شــعبان، كل مــن لديه عقار 
بتســجيلها  يبــادر  أن  أرض  أو  أو شــقة 
لدى اإلدارة العامــة لألراضي والعقارات، 

مشــيرا إلى أن الطابو هــو الحرز األمين 
والمتين لهــذه األرض، وضمان للمواطن 

ومستقبل أوالده.

 أمالك الحكومة
بــدوره؛ قــال م. حســن الســرحي مدير 
عــام أمــالك الحكومــة: "هنــاك ملفات 
بيوع تنقسم إلى بيوع أراضي حكومية، 
وهناك نظام قرعات وبيوع عبر مشروع 
البــراق بخان يونس وبيســان بالشــمال 
وتــم تســوية األراضــي وفــق تســوية 

معينة".
فــي  التعاونــي  االســكان  إدارة  وحــول 
إدارة  أن  أوضــح  الحكوميــة،  األمــالك 
هذا الملف تتم باالشــتراك مــع وزارتي 

االٔشغال العامة والعمل.
"الــرأي"  لوكالــة  حديــث  فــي  وأضــاف 
أن الهــدف مــن األرض الحكوميــة هــو 
ســواء  العامــة  للمنفعــة  تخصيصهــا 
للمجتمــع في توفير مدارس أو مشــاريع 
إســكانية أو مشــافي، مثــل األقصــى 1 
واألقصــى 2 ومنطقة محررة نتســاريم 
ســابقا، وهــذه األراضي يتم االســتفادة 
منهــا للمصلحة العامة، ومنــع أي تعدي 

عليها خدمة للمواطن".

إزالة التعديات على األراضي الحكومية ضمان لحفظ الملك العام
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الرأي _ آالء النمر
تتكاثف الجهود المضنية 
المحطــة  عتبــة  علــى 
األولــى التــي يحط فيها 
مــن  الوافــد  المنتــج 
تعلقه  الخارج، شــريطة 
بالحيوانات أو المحاصيل 
حتــى  أو  الزراعيــة 
الخاص  التفريــخ  بيض 
بالطيور، مــا يلزم إجراء 
الخطــوات  مــن  عــدد 
صحته  لتأميــن  الجــادة 
مــن  والتأكــد  العامــة 
سالمة التفاصيل، والتي 
يعد المعبر مكانها األول 
الستالم شــهادة صحية 

موثقة لكل حيوان.
في  البيطريين  األطبــاء 
األولــى يكــن  المحطــة 
األول بصحة  القرار  لهم 
أو  المســتوردة  الــدواب 
الخــالل  مــن  عدمهــا، 
الفحــوص األوليــة التي 
تجــري تباعــا، وبعــض 
المنتجــات يجــري عليها 
بعض الشك في وضعها 
فيتــم تحويلها للفحص 
الدقيق داخل المختبرات 

لوزارة  التابعة  المركزية 
الزراعة.

مــع  "الــرأي"  تحدثــت 
الطبيــب والمديــر العام 
للخدمــات البيطرية في 
حســن  الزراعــة  وزارة 
الخدمات  لمعرفة  عزام، 
المختبر  ينجزهــا  التــي 
المركــزي، إال أن قائمــة 
يقدمها  التــي  اإلنجازات 
بأحدث  المعــزز  المختبر 
ال  المتطــورة  األجهــزة 
محطــة  وهــو  تنتهــي، 
التغاضــي  يمكــن  ال 
عنهــا لتجنــب األمراض 
واألوبئة خاصة تلك التي 
تشــترك بيــن اإلنســان 

والحيوان.
ويركــز الطبيــب عــزام 
المخبرية  إجراءاتــه  في 
علــى كشــف األمــراض 
المشــتركة  الوبائيــة 
بين اإلنســان والحيوان، 
كفحص الطيــور الدائم 
دون تراخــي لتمحيصها 
مــن إصابتهــا بإنفلونزا 
الطيــور، وكــذا الفحص 
المخبــري األكيد لألبقار 

والتــي تحمل في بعض 
األحيــان لمــرض الحمة 
الملطيــة وهــو مــرض 
خطيــر جــدا ينتقل من 

عبر لحمها أو حليبها.
وأجرى المختبر المركزي 
الطبيــب  أخبرنــا  كمــا 
عزام فحوصا على بذور 
في  المحليــة  األســماك 
قطــاع غــزة، للتأكد من 
خلوهــا مــن األمــراض 
الوبائية، وأصدر المختبر 
مخبريــة  شــهادات 
عــن  باإلفــراج  تفيــد 
بــذور البيــض وتوظيف 
الالزمــة  اإلمكانــات 

لفقسه.
إجمالي  متوسط  ويصل 
الفحوصــات  عــدد 
يتــم  التــي  الســنوية 
اجراءهــا فــي المختبــر 
مــن  أكثــر  البيطــري 
80ألف عينــة على مدار 
العام، أما عــدد العينات 
إلنفلونزا الطيور وصلت 

لـ900 عينة فحص.
العام عزام  وقال المدير 
إنه يوجد لدى لمختبر ما 

يسمى بالمسح الوبائي، 
بأخــذ  يختــص  وهــو 
عينــات عشــوائية مــن 
الحيوانات لتعميم الحالة 
الصحية على المزارعين 
المؤسســات  وأصحــاب 
بتربيــة  تعنــى  التــي 

المواشي أو الطيور.
المختبــر  يبخــل  وال 
عن  البيطري  المركــزي 
تقديم خدمات صحية أو 
فحوصات  أو  تطعيمــات 
ألي من التجار أو أصحاب 
المزارع الصغيرة أو حتى 
المواطــن العــادي الذي 
يمتلــك مجموعــة مــن 
أو الدواجن، فهو  الطيور 
مستعد إلجراء فحوصات 
مــن  بطلــب  شــاملة 
صاحب المزرعة، بحسب 

الطبيب عزام.
المختبــر  ويحتــوي 
ثــالث  علــى  المركــزي 
ومهمة  رئيســية  أقسام 
الفحوصــات  إلنتــاج 
بعــد أخــذ العينــات من 
والطيــور،  الحيوانــات 
ويعنى كل قسم بمهمة 

مســتقلة عــن غيرهــا، 
استخدامه ألحدث  فضال 
المطــورة  األجهــزة 
والعصرية لنتائج دقيقة 

وصحيحة مئة بالمئة.
البيطري  الطبيــب  وأكد 
علــى  لـ"الــرأي"  عــزام 
منــذ  غــزة  قطــاع  أن 
عــام 2006 لــم يشــهد 
دخــول حالــة وبائية لها 
عالقــة بعــدوى الطيور 
وذلــك  الحيوانــات،  أو 
بعد اإلجــراءات الوقائية 
المشــددة  واالحترازيــة 
التــي تجريها المختبرات 
التابعة لــوزارة الزراعة، 
المستهلك  بهدف حماية 
والتاجــر والصحة العامة 
ذلك  واصفًا  للمواطنين، 

بتقدم نوعي يشهد له.
ويبقــى القطــاع متفوقًا 
بكل أدواته القليلة رغمًا 
الحصــار  أســاليب  عــن 
الممارســة ضد قطاعات 
والتجــارة  الزراعــة 
بحد  وهــذا  والصناعــة، 
يمكــن  ال  نجاحــا  ذاتــه 

التغافل عنه.

مختبر الزراعة البيطري محطة مركزية الستهالك حيواني آمن
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
مــع دخول فصــل الشــتاء وتوالي 
تتكشــف  الجويــة،  المنخفضــات 
معاناة األســر الفقيرة بغزة، والتي 
تقطن في منــازل متهالكة وتحت 
أســقف مهترئة، فيما يضرب البرد 

القارس عظامهم دون رحمة.
لجان الزكاة التابعة لوزارة األوقاف 
بغزة وكعادتها في كل شــتاء ومن 
جانــب المســؤولية، عملــت علــى 
تقديــم الدعم للعائــالت الفقيرة، 
والتخفيــف عنها في ظــل الظروف 
الصعبة  والمعيشــية  االقتصاديــة 

التي يعيشونها.
 مجموعــة من المشــاريع النوعية 
للكثيــر من  والمســاندة  الداعمــة 
العائــالت المحتاجة بغــزة، نفذتها 
اللجــان التابعة لألوقــاف، في حين 
التزال هناك مشاريع قيد التنفيذ، 
مــن بينها كســوة أطفــال ونيلون 

الشتاء.

شتاء دافئ
وضمن حملة "شــتاء دافئ"، نفذت 

التابعــة  الشــجاعية  زكاة  لجنــة 
لــإدارة العامــة للزكاة فــي وزارة 
الدينيــة بغزة،  األوقاف والشــؤون 
عددًا من مشاريع مساعدات الشتاء 

للعائالت الفقيرة".
وتأتــي هذه الحملة التــي أطلقتها 
اللجنــة مــع بدايــة دخــول فصل 
الشــتاء، للتخفيف عن كاهل األسر 
الشــجاعية  حــي  فــي  المتعففــة 

بمدينة غزة.
المالبس  مــن مشــروع  واســتفاد 
الشتوية ما يزيد عن 40 عائلة، من 
خالل كســوة طفلين لــكل عائلة، 
بتبــرع كريم من فاعــل خير، فيما 
تم تنفيذ مشــروع اللحاف الشتوي 
الــذي اســتفادت منــه 40 عائلــة 
من األســر المســجلة ضمن قواعد 
البيانــات التي أعدها مندوبي زكاة 

الشجاعية.
وخــالل األيــام القادمــة ستباشــر 
اللجنة، البــدء في تنفيذ مشــروع 
الــذي  النايلــون،  أســقف  تجديــد 
يســتهدف أكثر من 250 عائلة من 
أصحــاب البيــوت المتهالكة، والتي 

تعيش وضعــًا مأســاويًا في فصل 
الشتاء.

ثالثة مشاريع إغاثية
اإلدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة 
الدينيــة بغزة،  األوقاف والشــؤون 
نفذت هي األخرى، ثالثة مشــاريع 
إغاثية على مســتوى قطــاع غزة، 
وبتمويــل كريــم مــن مؤسســات 
مانحة، حيث وزعت اإلدارة )1030( 
كيلــو لحم عجل طــازج " عقائق "، 
بتبــرع كريم مــن مؤسســة وقف 

الديانة التركية بغزة.
وفي إطار مشــاريع الشــتاء، قامت 
اإلدارة العامة للزكاة بتوزيع )250( 
طرد غذائي لألسر المتعففة بتبرع 
كريم من مؤسسة الهيئة العالمية 

للرعاية اإلنسانية واإلغاثة.
أما في جانب كســوة الشــتاء، فقد 
حصــل )500( طفل مــن العائالت 
شــتوية  ســترات  علــى  الفقيــرة 
 – )IHCRO( بتمويل من مؤسســة
مكتب غــزة، ضمن المرحلة األولى 

من مشروع سترة الشتاء.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة 
التــي  المتعــددة  المشــاريع  مــن 
ســتنفذها اإلدارة العامــة للــزكاة 
خالل فصل الشــتاء، للتخفيف عن 

كاهل الفقراء.
لــإدارة  العــام  المديــر  وأوضــح   
العامة للزكاة، أســامة اســليم، أن 
التنوع في المشــاريع الشتوية جاء 
بنــاًء على العالقــات العديــدة مع 
المؤسســات المانحة، والتي تسعى 
اإلدارة دائمًا الــى توطيد العالقات 

والتعاون فيما بينها.
ودعــا اســليم كافــة المؤسســات 
المحليــة والدوليــة وأهــل الخيــر 
إلــى تكثيــف جهودهم فــي دعم 
األســر الفقيرة وتحديدًا خالل فترة 
الشــتاء، جــراء المعاناة ومعايشــة 
أجواء البرد في ظــل تردي أوضاع 

المنازل التي يسكنون بها.

عائالت فقيرة وظروف 
صعبة

مــن جهتــه، أوضــح مديــر دائــرة 
البحــث االجتماعي محمــود البيك، 

أن مشروع كسوة الشتاء لألطفال، 
جاء بناًء على دراسة حاالت عديدة 
حول ما يحتاجه الطفل خالل فصل 
الشتاء وال يســتطيع األهل توفيره 
لــه بســبب الحالــة الصعبــة التي 

تعيشها األسر الفقيرة.
الجديــر بالذكر أن هذه المشــاريع 
عبارة عن مراحل متعددة تم تنفيذ 
أجزاء منها، فيما سيتم تنفيذ باقي 
المراحــل خــالل الفتــرة القريبــة 
القادمــة، والتي وتســتهدف أســر 
فقيرة من جميــع محافظات قطاع 
غزة. ويعيــش قطاع غزة المحاصر 
منذ أكثر من 15 عام على التوالي، 
ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة، 
تتســبب المنخفضــات الجوية في 
فصل الشــتاء في معاناة العائالت 
الفقيــرة، خاصة التــي تعيش في 
منــازل مــن االسبســت والزينكو، 
والذي ال يقيها البــرد القارس، في 
حين أن مياه األمطار تشــارك تلك 
العائــالت مســكنها عقــب تدفقها 
لداخــل المنزل، وهو ما يقلق راحة 

األطفال وشعورهم باألمان.

نفذتها اللجان التابعة لألوقاف

مشاريع الشتاء اإلغاثية..أياد خير تخفف آالم الفقراء
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
يلجأ المزارعون في قطاع غزة إلى 
اســتخدام مبيدات حشرية بأنواع 
مزروعاتهــم  رش  فــي  مختلفــة 
بهدف مكافحة الحشــرات الضارة 
القارطة للثمــار، األمر  والديــدان 
الــذي مــن الممكن أن يتــرك أثرًا 
ســلبيًا على صحة المواطن الذي 
يســتهلك هذه المزروعات، وذلك 
فــي حــال عــدم وصولهــا لفترة 
األمــان الكاملــة أو االفــراط فــي 

استخدامها.
وفي الوقــت الذي يقوم به بعض 
المزارعيــن في منــح المحاصيل 
الزراعيــة فتــرة األمــان الكاملة، 
فــي  آخــرون  مزارعــون  ُيفــرط 
الحشــرية  المبيــدات  اســتخدام 
الفاكهــة  إلنضــاج  والهرمونــات 
والخضــار قبــل أوانهــا، وللقضاء 
الضارة، وســط  الحشــرات  علــى 
احتمــال  مــن  المخــاوف  تزايــد 
وجود عالقة بيــن هذه المبيدات، 
وارتفــاع نســبة اإلصابة بأمراض 

خطيرة.
أحــد  قديــح،  خالــد  المــزارع 
يســتخدمون  الذيــن  المزارعيــن 
المبيدات الحشــرية فــي مكافحة 
الديــدان آكلــة األوراق أو الثمــار، 
لكنــه فــي الوقت ذاته يســتخدم 
المبيدات التي تصــل فترة أمانها 
مبيــد  منهــا  أيــام،  ثالثــة  إلــى 

األطلس ودسيس ودروسبان.

مبيدات وفترة أمان ولكن؟
كما يســتخدم المزارع قديح مبيد 
انتركول أو منســيدان أو رادوميل 
جولــد أو منكور، وهــذه المبيدات 
فتــرة أمانها مــن ٥ إلــى ٧ أيام، 
ويتم اســتخدامها في حال إصابة 
بمــرض  الزراعيــة  المحاصيــل 

اللفحة أي مع التغيرات المناخية.
وقال قديح في حديــث لـ"الرأي": 
هنــاك مبيدات قوية فتــرة أمانها 
طويلة، ولكن نحن نقوم برشــها 
في بداية الموســم، ألن االشــتال 
تكون صغيــرة، ويكون معها فترة 
لكــي تأخذ مفعــول المبيد وفترة 

األمان".
ووفق ما ذكره فإن هناك مبيدات 

حشــرية فترة أمانهــا من 14 يوم 
إلى 20 يوم، مثل سيرين وشرباز 
والبســيس والماتش، فيما يعتبر 
مبيــد النيماكور مــن أخطر أنواع 
فتــرة  ألن  الحشــرية،  المبيــدات 
األمــان الخاصــة بــه تصــل إلى 

90يوم.
وفي الوقــت الذي يقوم به بعض 
المزارعيــن في منــح المحاصيل 
الزراعية فتــرة األمان الكافية، إال 
أن البعــض اآلخــر ال يلتزم بفترة 
األمان الكاملة، خشــية من ظهور 
بعــد  المغشوشــة  األدويــة  أثــر 

االستخدام.
تحــدث  الــذي  المزارعيــن  أحــد 
لـــ "الــرأي"، أوضــح أنــه ال يمنح 
المحاصيــل الزراعيــة الخاصة به 
فتــرة األمان الكاملــة، معلاًل ذلك 
بأنهــم قد يكتشــفون وجــود أثر 
لألدويــة المغشوشــة مــن قبــل 

بعض التجار.
وأكــد أنــه يســتخدم العديد من 
المبيــدات الحشــرية، فــي حيــن 
يرى أن هناك تقصيــرا من وزارة 
الزراعــة فــي مراقبــة متبقيــات 
المبيدات الحشرية في المحاصيل 

الزراعية، على حد تعبيره.

ثمار ناضجة قبل األوان
فيــه  تعــد  الــذي  الوقــت  وفــي 
األراضــي الزراعية في قطاع غزة 
المحاصــر، مصدر رزق للكثير من 
العائالت ميســورة الحــال، إال أن 
المواطنــون ال يخفون قلقهم من 
إمكانية تسبب متبقيات المبيدات 
الخضــار  بعــض  فــي  الحشــرية 
بأمــراض مســرطنة، نتيجة لجوء 
مزارعيــن إلى اســتخدام مبيدات 
ومواد كيماوية لتحسين إنتاجهم، 
بمــا يشــكل خطــر علــى حيــاة 

األهالي.
وفي سوق معسكر الشاطئ بغزة، 
كانــت أم إســماعيل حجــاج تقف 
أمــام بائــع الخضــار لشــراء ثمار 
البندورة، فيما تحدثت الى ســيدة 
أخــرى كانــت بجوارهــا موجهــة 
البندورة مرشوشة ومن  بالقول:" 
كثر الرش بيضاء لونها، حتى لون 

الثمرة غير واضح".

وأكــدت حجــاج أن المواطن يأكل 
علــى بركــة اهلل، لكن الشــطارة 
فيمــن يغســل الثمرة جيــدا قبل 
تناولهــا، لكنهــا في الوقــت ذاته 
لم تخــف قلقها من تلك المبيدات 
المزارعيــن بوضعها  يقــوم  التي 
علــى المحاصيل بهــدف انضاجها 

في وقت قياسي.
أحــد البائعين هو اآلخر كان يضع 
أمامه صناديق من فاكهة الخوخ، 
وعند ســؤاله حول ماهيــة اللون 
األبيــض المتناثر علــى الفاكهة، 
أشــار بــأن اللــون الموجــود على 
الثمــرة هو من الغبــار ولوجودها 

فترة طويلة داخل األقفاص.

مخاطر جمة
الجامعــة  فــي  البيئــي  الخبيــر 
الفتــاح  عبــد  بغــزة،  اإلســالمية 
عبــد ربه، أوضــح أن االفراط في 
استخدام المبيدات الحشرية يزيد 
من تلــوث الهواء والتربــة والماء، 
وقتل الحشــرات النافعة واألعداء 

الطبيعية لآلفات.
حديــث  فــي  ربــه  عبــد  وقــال 
لـ"الــرأي":" ال يتوقــف مخاطرهــا 
عنــد هــذا الحــد، فهــي تعمــل 
على التســبب بمشــكالت صحية، 
للمبيدات  الحشرات  وزيادة مناعة 

الحشرية".
الزراعة..إجراءات وفحوصات

مــن جهتــه أكــد الناطــق باســم 
وزارة الزراعــة في قطــاع غزة م. 
أدهم البســيوني أن وزارته تقوم 
بعدة إجــراءات فــي فحص جودة 
المبيدات ومتبقياتها، وتتمثل في 
اســتقبال الشــحنات الــواردة الى 
قطاع غزة، ومطابقتها للتصاريح 

الصادرة.
حديــث  فــي  البســيوني  وقــال 
لـ"الــرأي":" أيضــًا يتــم الفحــص 
المبيــدات،  لعينــات  المخبــري 
والتأكــد من جودتها في مختبرات 
وزارة الزراعــة، إلــى جانب إصدار 
شــهادات فحــص العينــات التــي 

توضح مطابقتها للمواصفات".
وإلــى جانــب ذلــك، تقــوم وزارة 
مــن  عينــات  بجلــب  الزراعــة 
الخضــراوات المصــدرة، والفواكه 

مخبريــًا،  لفحصهــا  المســتوردة 
والتأكــد من ســالمتها، من خالل 
تكنولوجيــا  أحــدث  اســتخدام 
 hplc، التحليــل اآللــي بتوظيــف
gc-MS لتحليل تراكيز المبيدات، 
وتتبــع متبقياتهــا فــي العينــات 

الغذائية.
وبيَــن البســيوني إلــى أن مئات 
العينــات يتــم فحصهــا مخبريــًا، 
حيث يتــم االفراج عــن المطابق 
للمواصفــات أو التحفــظ وإتــالف 

المخالف منها.
وفــي حال عدم مطابقــة العينات 
والحديــث  الجــودة،  لمعاييــر 

اتخاذ اإلجراءات  للبســيوني، يتم 
المخالفيــن،  بحــق  القانونيــة 
موضحــًا أن كل هــذه اإلجــراءات 
تخضــع للفحص في مختبر وقاية 
النبات بــوزارة الزراعة بغزة، من 
أجل ضمــان وصول غــذاء صحي 

وآمن للمستهلك الفلسطيني.

500 طن
مديــر عــام وقايــة النبــات فــي 
وزارة الزراعــة وائــل ثابــت قــال 
في وقــت ســابق إن قطــاع غزة 
يستهلك ســنويًّا 500-400 طن 
من المبيدات الحشــرية والفطرية 
ســنويًّا، إضافــة إلــى المبيــدات 

للوصول بالمزارع والمواطن لبر األمان

المبيدات الحشـــــرية..إجراءات صــــــــــارمة لضمان غذاء آمن للمواطن
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اآلمنة ومعقمات التربة.
وأكــد ثابــت أن اســتعمال هــذه 
المبيدات يتم وفق قوانين صارمة 
علــى  الزراعــة  وزارة  تفرضهــا 
المزارعيــن، وتتزامــن مع حمالت 
توعية وحمالت فنيــة مكثفة من 
والمواطن  بالمزارع  الوصول  أجل 
لبــر األمــان مــن حيث اســتخدام 

المبيدات.

أنظمة رقابة
وأوضــح أن كمية المحاصيل التي 
تُصدَّر لم يرجع منها أيُّ شــحنة 
تثبــت أن فيها متبقيــات مبيدات، 
كما أن الفحوصات التي تقوم بها 

الــوزارة في المختبــرات الخارجية 
لعينــات عشــوائية مــن منتجات 
القطاع الزراعــي كلها تؤكد عدم 

وجود أيِّ متبقيات.
محــددات  هنــاك  ثابــت:  وقــال 
الستخدام المبيدات تحددها وزارة 
الزراعة، أولها: استخدام المبيدات 
المرخصــة في فلســطين والدول 
اســتخدام  يمنع  المجــاورة، كمــا 
المبيــدات التــي ثبــت أنهــا تضر 

بصحة اإلنسان والبيئة.
التــي  "المبيــدات  وأضــاف: 
نســتخدمها فــي القطــاع تحمل 
اســتخدامها  ومســموح  أرقامًــا، 

الــذي  المــزارع  أن  كمــا  دوليًــا، 
يتــداول هــذه المبيــدات يجب أن 
يكون مســجاًل لدى وزارة الزراعة 
ليحصــل علــى موافقــة لتقديم 
طلب الســتيراد المبيدات، التي ما 
إن تدخــل القطاع حتــى يفحصها 
مهندســون متخصصون بإرســال 

عيِّنات من كل صنف".
وأشار ثابت إلى أن موضوع تداول 
المبيــدات يحظى بأنظمــة رقابة 
مشــددة من خــالل اإلدارة العامة 
لوقايــة النبات والحجــر الزراعي، 
بتنظيــم  تُعنــى  اإلدارة  وهــذه 
تــداول المبيــدات في األســواق، 

والرقابــة عليها وعلــى المنتجات 
الزراعية عمومًا، وتطبيق أنظمة 
المكافحــة التــي مــن شــأنها أن 
تخفــف اســتخدام المبيــدات إلى 

الحد األدنى.
وأكد أن الهدف العــام للوزارة هو 
المبيدات للحد  تخفيف اســتعمال 
األدنى مــن خالل إدخــال أنظمة 
عمــل متكاملة تُعنى باســتخدام 
كل الوســائل التــي مــن شــأنها 
الحــد من اآلفات قبــل اللجوء إلى 
اســتخدام المبيدات، الفتًا إلى أن 
اســتخدامه يكون ضمــن ضوابط 
محددة يُراعَــى فيها فترة األمان 
والوقــت  المحصــول  ونوعيــة 

الخاص باإلنتاج.
وأشار ثابت إلى اســتحداث نظام 
وســم المبيــدات فــي الســنوات 
الماضية، وهو نظام يهدف لضبط 
المواد الداخلة مــن المبيدات إلى 
القطاع، من خــالل أخذ التصاريح 
المســبقة والتأكــد من شــهادات 
المنشــأ، إذ يؤخــذ منهــا عينــات 
للمختبــرات للتأكــد مــن جودتها 
ومطابقتهــا للمواصفــات، وأنهــا 
ضمن السجل المرخص والموجود 

في القطاع".
تخــرج  ذلــك  "وبعــد  وأضــاف:   
وســمًا  الفنيــة وتضع  الطواقــم 
خاصًّا على كل عبوات المبيدات، 
يقرؤُه برنامــج إلكتروني موجود 
لدى األطقم الفنيــة في الوزارة"، 
منبهًا إلى وجود مبيدات ال يمكن 
للمحالت بيعها أو السماح بتداولها 
علــى  الحصــول  خــالل  مــن  إال 

موافقة من وزارة الزراعة.

 توعية وإرشاد
مــن  العديــد  هنــاك  أن  وذكــر   
االســتخدام  مقيــدة  المبيــدات 
يُشــترط علــى المزارعيــن فــي 
القطــاع التقــدم بطلــب من أجل 
واســتخدامها،  عليهــا  الحصــول 
لتخرج بعدها أطقم فنية لمعاينة 
والمحصــول  واألرض  التربــة 
والتأكــد من االســتخدام الصحيح 
لهذا المبيد وفق الشروط الالزمة. 
وبين ثابت أن الطواقم اإلرشادية 
فــي الــوزارة تعمل علــى توعية 

أجــل  مــن  المزارعيــن،  وإرشــاد 
نمــو محاصيلهــم وتخفيف  نجاح 
تشــجيعًا  المبيــدات؛  اســتخدام 
للمكافحــة الحيويــة، واســتخدام 

المبيدات اآلمنة العضوية.
 وأكــد أن الــوزارة تعمل ســنويًّا 
على فحص عينات عشــوائية من 
المنتجــات الزراعية في األســواق 
والحقــول للتأكد مــن خلوها من 
أيِّ متبقيات، مشــيرًا إلى أنه لم 
يثبت خالل العــام الماضي وجود 
متبقيــات فــي أيٍّ مــن المنتجات 

الزراعية.
وبيَّــن أن الــوزارة تعمــل علــى 
متابعــة األشــتال فــي المشــاتل 
وكيفية رعايتها وتقديم الخدمات 
الفنية، كمــا أدخلت نظام تطعيم 
الخضــار والــذي يُعنــى بتطعيم 
الخضار على أصــول مقاومة يتم 
من خالل االستغناء عن المبيدات 
كما حصل في الخضار، واللوزيات، 

والبطيخ.
وبين أن الوزارة اتجهت الستعمال 
خــالل  مــن  التطعيــم  تقنيــة 
استخدام أصول مقاومِة ألمراض 
التربــة ومنهــا البطيــخ المطعم، 
حيــث ال تُســتخدم أيُّ مبيــدات، 
كما توصلت الــوزارة إلى األصول 
ألمــراض  والمقاومــة  المطعمــة 
وأجــرت  البنــدورة،  فــي  التربــة 
دراســات لتوســعة هــذه التقنية 

حتى تشمل محاصيل أخرى.
وأفــاد ثابت بــأن هنــاك إجراءات 
وأنظمــة  ورقابيــة  تشــجيعية 
وقوانيــن يُتعامل بهــا، وحمالت 
توعية وأنظمة حديثة تُســتجلب 
مــن أجــل جلــب كل مــا يمكــن 
أن يشــكل بديــاًل عن اســتخدام 
المبيدات وفحص عينات عشوائية 

للتأكد من خلوها من المتبقيات.
وأردف: "كمــا أن هــذه اإلجراءات 
تهدف إلى التقليل من اســتخدام 
الغذائي  األمن  وتوفيــر  المبيدات 
ــا ونوعًا"، مســتدرًكا:" ولكن  كمًّ
فــي الوقــت ذاتــه نحــن نســمح 
باســتخدام المبيدات األكثر أمانًا 
وفترة األمــان لديهــا قصيرة من 
7-3 أيام ويكون اســتخدامها في 

مكافحة الحشرات".

المبيدات الحشـــــرية..إجراءات صــــــــــارمة لضمان غذاء آمن للمواطن
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غزة-الرأي - آالء النمر
"داخل إطار صورة، يقف طفل 
صغيــر وبيده حجــر يكبر كفة 
بجســده  ويصُد  بقليــل،  يده 
تقــدم دبابــة ضخمــة تجــاه 
مخيمــه، فنالت األخيــرة منه 
وأردته شــهيدًا"، هذا المشهد 
واحــد مــن أغلفــة انتفاضــة 
الحجارة التي تحمل اختصارات 

االنتفاضة الشعبية عام87.
بادينــا"  أشــعلناها   "8/12
الحجارة  انتفاضة  بدأت شعلة 
من ذلــك الكف الذي يمســك 
الشــعب  تجلــى  بالحجــر، 
كالبنيان  فيهــا  الفلســطيني 
تصديــه  فــي  المصفــوف 
جنــوده  المدجــج  لالحتــالل 
يطــارد  يقــاوم  باألســلحة، 
الفدائيــة  العمليــات  وينفــذ 

بثوب وطني فلسطيني ثائر.
"انتفاضــة الحجــارة" المحطة 
األولى والكبرى التي فجر فيها 

ثورته  الفلســطيني  الشــعب 
ضد االحتالل اإلسرائيلي، بعد 
الصهيونية  العصابات  احتالل 
الفلســطينية  األراضي  لبقية 
في الـ 5 من حزيــران/ يونيو 
عــدد  وصــل  حتــى   ،1967
لـــأكثر مــن1300  شــهدائها 

شهيد و90 ألف جريح.
الحدث الذ أشــعل الفتيل كان 
ســببه االحتــالل بعدمــا نفذ 
جريمــة بشــعة بحــق أربعــة 
عمــال فلســطينيين، قضــوا 
"متعمد"  حــادث ســير  جــراء 
وقع بين ســيارتهم ومقطورة 
)إســرائيلية( خــالل عودتهم 
مــن العمــل داخــل األراضي 
عــام  المحتلــة  الفلســطينية 

.1948
الشــعب الفلســطيني بثورته 
التــي امتــدت إلــى الشــوارع 
والعمارات  والبيــوت  واألزقــة 
ظنــون  خيــب  الســكنية 

االحتــالل الــذي اعتقــد بأنها 
مجــرد رد عابر علــى جريمة 
مؤقتــة، حتــى اخترقت كلمة 
القاموس العربي  "انتفاضــة" 
األخرى من  اللغات  وقواميس 
حيث ترجمتها لتأخذ واألحداث 
ضجة إعالمية كبيرة، ال سيما 
فــي اإلعــالم الغربــي رغــم 
التعتيــم  االحتــالل  محاولــة 

عليها.
أصابــت االنتفاضــة الشــعب 
بالعــدوة  الفلســطيني 
الثوريــة، مــا صعــب الطريق 
علــى االحتالل في اإلمســاك 
وإحــكام  الميــدان  بزمــام 
فاتســعت  عليــه،  الســيطرة 
مع  المباشر  االشــتباك  ساحة 
االحتالل في كافة مدن وقرى 

فلسطين.
وبالرغــم من الثمــن الباهظ 
الذي دفعه الفلسطينيون في 
هذه االنتفاضة إاّل أنها شّكلت 

حالة فريدة في االســتنهاض 
المحتل،  لمواجهــة  الشــعبي 
نحو حقيقة  البوصلــة  وإعادة 
الصراع مــع المحتل، في ظل 
حالــة مــن التوحــد والتكاتف 
المسبوق رغم  الشــعبي غير 
تباينــات المواقــف واختــالف 

المشارب الفكرية.
وظهرت خالل هذه االنتفاضة 
األذرع العســكرية للفصائــل 
بمســمياتها  الفلســطينية 
سلســلة  ونفــذت  الجديــدة، 
عمليــات فدائيــة مــن خالل 
إطــالق الرصــاص والكمائن، 
وكذلك عمليات التفجير والتي 
أســفرت عن مقتل العشــرات 

من جنود االحتالل.
ســلطات  أدركــت  وحينمــا 
اســتخدام  أن  االحتــالل 
القــوة لــن يجــدِي نفعــًا في 
إيقــاف االنتفاضــة، لجأت إلى 
ففتحــت  الســلمي"  "الحــل 

خط مفاوضــات مباشــرة مع 
التحرير، مما تســبب  منظمة 
فــي انقســام فــي المجتمــع 

الفلسطيني.
أسفرت المفاوضات عن توقيع 
اتفاق "أوســلو" بيــن منظمة 
التحرير والحكومة اإلسرائيلية 
يوم 13 أيلول/ سبتمبر 1993، 
والــذي ينــص على تأســيس 
التي  الفلســطينية،  الســلطة 
تــم تشــكيلها بعد 6 أشــهر، 
وبسط نفوذها في قطاع غزة 
وإدخال قوات  أريحــا،  ومدينة 
األمــن الوطني الفلســطيني، 
وتشــكيل األجهــزة األمنيــة، 
وخــروج قــوات االحتــالل من 
وانتشــارها  المــدن  داخــل 
علــى الحــدود، وبقائهــا فــي 
المســتوطنات، وتخمــد بذلك 
الكبيــرة  الجماهيريــة  الهبــة 
"انتفاضــة  صفحــة  لتطــوى 

الحجارة".

انتفاضة الحجارة .. 
الشعلة األولى امتد قنديلها ألربع وثالثين عامًا
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غزة-الرأي - عبدالكريم هنا
"فقدت مصدر رزقي ومات مستقبل 
عملي بسبب جائحة كورونا" هذا هو 
كالم العديــد من الســيدات اللواتي 
فقدن عملهن بسبب جائحة كورونا، 
والتي ســببت كــوارث عديدة للكثير 
مــن الناس فــي قطاع غــزة، يعتبر 
أهالي قطاع غزة هم أصحاب الدخل 
اليومــي والذي يعتمــد على عملهم 
يوميــًا مــن أجــل توفيــر احتياجات 
عائالتهــم، ولكن الحظــر واالغالق 
ســبب فشــل العديد من المشــاريع 
الصغيرة للســيدات اللواتــي حاولوا 
انقاذ بيوتهن من الفقر وتوفير حياة 
كريمــة ألطفالهن في ظــل انعدام 

فرص العمل.
أكثر من عُشــر األســر الفلسطينية 
ترأســها نساء بنســبة %9 في قطاع 
غــزة، وذلك بناًء على بيانات مســح 

القوى العاملة للعام 2019.
 وانخفــض عدد العاملين من حوالي 
المليون عامل فــي الربع األول لعام 
2020 الى 889 ألف عامل في الربع 
الثاني 2020 وزادت نســبة البطالة 
فــي قطــاع غزة الــى 49 % حســب 

االحصاء المركزي الفلسطيني.

فشل المشاريع الصغيرة
ســميرة وشــاح 35 عامًا مــن مخيم 
البريج وســط قطاع غــزة، ال يعمل 
افتتــاح  فــي  فكــرت  لهــذا  زوجهــا 
مشــروع للمأكوالت منذ عامين في 
منزلها من أجل إعالة أسرتها وتوفير 
احتياجــات أطفالها الخمســة، تمكن 
من تغيير حياتها لألفضل من خالل 
صنــع جميــع المأكــوالت الشــرقية 
والغربية والحلويــات وتوصيلها الى 
المنازل وانتشــر عملهــا عبر مواقع 
التواصل االجتماعي وكانت ســعيدة 
بهــذا النجاح الــى أن جــاءت جائحة 

كورونا وغيرت كل شيء لألسوأ.
تقــول ســميرة" لم أصــدق ما حدث 
لمشــروعي بســبب جائحــة كورونا 
كنــت ناجحة جدًا فــي عملي ويوميا 
لدي طلبــات عديدة مــن المأكوالت 
لمختلــف البيــوت من شــمال قطاع 
غزة الى جنوبها الــى أن أصيب غزة 
بفايروس كورونا توقف كل شــيء، 
انهار حلمي ومستقبل أطفال بسبب 
الحظر الشــامل واالغالق المســتمر 

لمختلف المناطق في قطاع غزة".
تتحدث ســميرة عــن الغائها لطلبية 
حفل عيد ميالد بسبب عدم تمكنها 
من ايصالهــا الى اصحابهــا لخوفها 
مــن عــدم امكانيــة توصيلهــا لهم 
بســبب االغالقات المتعددة في غزة 
وتقــول:" كان لــدي أمل بتحســين 

وضعــي المــادي مــن خــالل اعداد 
قائمــة مأكــوالت لحفل عيــد ميالد 
عائلــي ولكن لــم أتمكن مــن ذلك 
بســبب االغالق والخــوف من انتقال 

العدوى ألحد".
تتمنى ســميرة أن يعــود عملها من 
أجــل أطفالهــا الذيــن بحاجــة الــى 
مستلزمات كثيرة وهي تنتظر انتهاء 
عــام 2020 لعــل الســنة الجديــدة 
تكون أفضــل وتعيد فتــح مطبخها 
الذي أنشــأته في منزلها الســتقبال 
الطلبــات واالســتمتاع فــي تحقيق 

أحالم أطفالها الخمسة.

توقف المسيرة التعليمية
توقــف التعليم في غــزة عام 2020 
وأغلقــت  كورونــا  جائحــة  بســبب 
األطفــال  وريــاض  المــدارس 
مراكز  الــى  باإلضافة  والحضانــات، 
التعليــم  خوفــًا من إصابــة الطالب 
واألطفــال بفايــروس كورونا، وهذا 
األمر أدى الى توقف مشاريع المراكز 
التعليميــة للســيدات اللواتــي أنهوا 
يجــدوا  ولــم  الجامعيــة  دراســتهم 
فرصــة عمــل وتوجهوا الــى افتتاح 
مراكــز تعليميــة لتطويــر مهــارات 

الطالب بالتعليم.
نعمة أبو عيــادة 34 عامًا من مخيم 
البريــج وســط قطــاع غــزة، أنهت 
دراســتها الجامعية ولــم تجد فرصة 
عمل لها، لديها ثالثة أطفال وزوجها 
ال يعمل وبســبب الفقــر الذي كانت 
تعيــش تراكمت مشــاكلها العائلية 
مع زوجها لعــدم تمكنهم من توفير 
احتياجات منزلهم وأطفالهم الثالثة، 
ولكنها استطاعت انقاذ زواجها بعمل 
مشــروع صغير لها بعــد أن افتتحت 
الطــالب  لتعليــم  تعليمــي  مركــز 
بشــكل غيــر تقليــدي ويعتمد على 

الالمنهجية، ولكن فرحتها  االنشطة 
لم تكتمل بسبب جائحة كورونا.

قائلة:" لم أســتطيع تحقيق أحالمي 
وال أهدافي من هذا المشروع عُدت 
الــى البداية بســبب جائحــة كورونا 
التي أوقفت عملــي، ولم أتمكن من 
استقبال األطفال وتعليمهم وعادت 
مشــاكلي المادية مرة أخرى، فقدت 
حلمــي بتطويــر التعليــم بطريقــة 
غيــر تقليدية ومشــاركة فكرتي مع 
المــدارس، لم أتوقع لحظة أن يهدم 

حلمي بسبب كورونا".
أصيب عــدد من الطــالب بفايروس 
كورونا خالل تلقيهم بعض الدروس 
في المركز التعليمي مما أجبر نعمة 
على اغالق المركز خوفًا من انتشــار 
العدوى بين الطلبــة والمعلمات في 
المركــز وانهاء ترخيــص عملها من 

وزارة الداخلية في غزة.

زيادة نسبة الفقر لعام 
2020

حسب االحصاء المركزي الفلسطيني 
وضح أن %17 من العاملين المعيلين 
ألســرهم توقفوا عن العمل بسبب 
جائحة كورونــا ونســبة الفقراء في 
غــزة %53  وثلث ســكان قطاع غزة 
يعانــي مــن الفقر الشــديد بنســبة 

.33.7%
ياســمين أبــو طــوق 33 عامــا من 
مدينــة خــان يونــس جنــوب قطاع 
غــزة مــن أصحــاب الدخــل اليومي 
تقــوم بصناعة حلــوى األطفال في 
بيتهــا مــع زوجها وتذهــب معه الى 
السوق لبيعها أمام أبواب المدارس، 
وخروجهــم  الطــالب  دخــول  عنــد 
من دوامهــم المدرســي، ولكن بعد 
جائحــة  بســبب  المــدارس  اغــالق 
كورونا توقف كل شيء، كانت تحلم 

ياســمين أن تعمــل من أجــل انقاذ 
أطفالهــا الســبعة مــن الفقــر الذي 
يعيشون فيه ومساعدتهم في عالج 

اعاقتهم السمعية.
تقول:" كنت أقضي ســاعات طويلة 
في صناعة الحلوى الملونة لألطفال 
وأســتيقظ كل صبــاح عنــد بدايــة 
دوام المدارس انتظــر الطالب لكي 
يشــتروا مني القطع التــي صنعتها 
وأذهب الى الســوق لشــراء الطعام 
ألطفالــي ومن ثم أعود الى المنزل، 
ولكن منذ قرابة العام لم أتمكن من 
العمل بسبب اغالق المدارس بشكل 
مستمر بعد انتشار فايروس كورونا 
في غزة، أصبحت أذهب الى الجيران 
لكي يســاعدوني في اطعام أطفالي 
وهــم يحتاجون الى رعاية ألن ثالثة 
منهم يعانون من اعاقة سمعية وانا 

بحاجة للعمل من أجلهم".
وتضيف:" قام زوجي باقتراض 600 
شــيقل لشــراء المواد الخــام لصنع 
الحلــوى لألطفــال ولكن تــم اغالق 
المدارس واعتقدت انه ليوم او اثنان 
ولكنهــا اســتمر طويال لهــذا اجبرت 
علــى توزيــع الحلوى علــى الجيران 
بــدون مقابــل خوفا مــن تلفها ولم 
نستطيع ســداد الديون بسبب عدم 

بيعها كالمعتاد".

ضياع  فرصة العالج

هنــاء شــحادة 60 عامًا مــن مدينة 
غــزة، مصابــة بمــرض الســرطان 
فكرت بعمل من أجل توفير عالجها 
وتكاليف سفرها الى الضفة الغربية 
من أجــل العالج لذلك بــدأت بعمل 
قائمة مختلفة مــن األطعمة وبيعها 
للمنازل، ولكنهــا توقفت عن العمل 

بسبب انتشار فايروس كورونا.

تقول:" عملي كان الطريقة الوحيدة 
مــن أجل توفيــر العــالج والمقويات 
الغذائية وتوفير تكاليف السفر التي 
تبلــغ 1000 شــيقل فــان زوجــي ال 
يستطيع توفير عالجي ألنه ال يعمل 
ولدينــا أبنــاء بحاجة الــى مصاريف 
جامعية لهذا فكرت بعمل لي لتوفير 
احتياجات مرضي، ولكن انتشار هذا 
الفايــروس اثر بشــكل ســلبي على 
حياتي الصحية والنفسية واتمنى ان 

تنتهي هذه الجائحة قريبًا".
وتضيف:" كنت أشــعر بالسعادة وال 
أقلق على صحتي عندما أقوم بصنع 
الحلويات وبيعهــا ألنني كنت قادرة 
على مســاعدة نفســي فــي العالج 
ولكن اآلن عادت أزمة عالجي وعدم 

قدرتي على شرائه".
تلجــئ الســيدات الــى العمــل مــن 
أجل مســاعدة أزواجهن فــي توفير 
احتياجات أطفالهم بسبب قلة فرص 
العمــل وســوء الوضــع االقتصــادي 
في غزة، هنــاك العديد من األعمال 
التي تقوم بها الســيدات في العمل 
الخــاص أو الحكومي، والعديد منهن 
لجئن الى العمل في مراكز التجميل 
األطفال  المأكوالت وتربية  وصناعة 

في الحضانات.
ياســين أبــو عــودة منســق جمعية 
المــرأة العاملــة للتنميــة فــي غزة 
يقــول:" أثــر جائحة كورونا بشــكل 
ســلبي على الســيدات العامالت في 
غزة علــى الرغــم مــن أن األغلبية 
منهــن معيــالت ألســرهم واللواتي 
لجئــن للعمل فــي مراكــز التجميل 
األطفال  لرعايــة  الحضانــات  وفــي 
ولكن بعد انتشــار فايــروس كورونا 
فقــدوا عملهــم ولــم يكــن هنــاك 
مؤسســات داعمــة للمتضررين من 
جائحــة كورونا للذيــن يعملون في 
القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة، 
وهنــاك بعض جهــات العمل عملت 
على انهــاء عقود عمــل العديد من 
الســيدات أو تقليــص الراتــب الــى 
أقل من الحــد األدنى له، وهذا األمر 
زاد من نســبة الفقر وسوء األوضاع 
المعيشية للعائالت التي تعتمد على 

المرأة كمعيل لألسرة".
متزايــدة  اصابــات  غــزة  تســجل 
بفايــروس كورونــا بأكثــر من 600 
اصابــة يوميًا، لذلــك الزال االغالق 
مســتمر للعديــد مــن المناطق في 
قطــاع غــزة مــن بينهــا المناطــق 
األســواق  اغــالق  ويبــدأ  الشــمالية 
بشــكل كامــل يوميــًا من الســاعة 
حركــة  ويمنــع  مســاء  الخامســة 
المواطنين من الساعة الثامنة مساء 

حتى الساعة السابعة صباحًا.

تقرير

09

جائحة “كورونا” ُتفقد سيدات غزة عملهن
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غزة-الرأي - آالء النمر
فــي ســبيل تقديــر الجهــود 
وتمييز اإلمكانــات والقدرات، 
والتحفيــز على رفع مســتوى 
األداء والتطويــر المهني لدى 
األطبــاء الفلســطينيين فــي 
قطاع غزة، ارتأت إدارة العمل 
الحكومــي فــي قطــاع غــزة 
الحاصلين  األطبــاء  بتكريــم 
الفلســطيني  البــورد  علــى 
عرفــان  بطاقــة  بمنحهــم 
مــن خــالل زيــادة رواتبهــم 

الشهرية.
التــي  المتقدمــة  الخطــوة 
العمــل  إدارة  أنجزتهــا 
الحكومــي فــي قطــاع غزة، 
هــي بمثابة رســالة صريحة 
تنــص علــى تحفيــز األطباء 
علــى التطويــر مــن علمهم 
إلى  جنبًا  والوقــوف  وأدائهم، 
جنــب مــع اليــد التــي تبني 
فارقًا صريحًا  وتحدث  وتعالج 
الطبي.  التطور  في مســتوى 

"االلتــزام بدفع راتب شــهري 
بقيمة 2500 شيكل ال يخضع 
المعمــول  الخصــم  لنســبة 
بهــا، لصالــح أطبــاء برنامج 
الفلســطيني"، هــذا  البــورد 
القرار صدر عــن لجنة العمل 
الحكومــي لمكافــأة األطبــاء 
علــى جهودهــم الحثيثة في 
تحسين الوضع الصحي ضمن 

خبراتهم العلمية المتقدمة.

إنصافًا لهم
القــوى  تنميــة  عــام  مديــر 
الصحــة  بــوزارة  البشــرية 
الطبيب محمــد زقوت، يقول 
لـ"الرأي" إن مثــل هذا القرار 
أداء  علــى  باإليجــاب  يؤثــر 
الطلبــة فــي برنامــج البورد 
وعلــى أداء األطباء، وهو قرار 
يســتجيب لتلبيــة المطالبات 

القوية بشان اعتماده".
القــرارات  زقــوت  ووصــف 
العمل  لجنــة  الصــادرة عــن 
الحكومي بأنهــا قرارات بناءة 

ولها مــا بعدها من تحســين 
وتطويــر األداء الطبي، ويعزز 
مكانــة الطبيب وأفق ســعيه 

لبذل المزيد من اإلنجازات.
فــي  البــورد  طبيــب  وقــال 
جراحــة الفــم واألنــف واألذن 
صيام،  عبدالهــادي  والحنجرة 
إن التصريــح الصــادر بحقهم 
يخفف من حــدة األزمات التي 
تقع على كاهل الطبيب، سواء 
كانــت في مجال عمله أو حتى 

في مجال حياته الطبيعية.
وأكــد صيــام علــى أن هــذه 
الخطــوة ســتلقى ردة فعــل 
إيجابيــة، من خالل تحســين 
الفعلــي  واالجتهــاد  األداء 
البرنامــج  مــن قبــل أطبــاء 
وتســلقي  الفلســطيني، 
الجوانــب  علــى  بظاللهــا 

العملية والعلمية واألسرية.
ويبذل طبيب البورد عدد من 
الســنوات في سبيل تحصيل 
شــهادة تخصصية بعد قضاء 

ســنوات عمــره فــي دراســة 
الطــب البشــري العــام، عدا 
على أنــه ال يتوقف تخصصه 
واإلضافــة  التطويــر  عــن 
الجديــرة  المعلوماتيــة 

بالتقدير.
ويضيــف طبيب البــورد أحمد 
حرزاهلل والــذي يقضي قرابة 
أســبوعيًا  ســاعة  الثمانيــن 
"نتقاضــى مقابــل مــا نعمل 
راتب شــهري متدنــي، وهذا 
اســتنزاف بدنــي ومجهود بال 
أدنى فائــدة، وقرار رفعه هو 
إشــارة إلى التقدير واالحترام 

لكل ما نبذله".
هــذه الفئة من أطبــاء البورد 
بكافــة  الصفــوف  تقدمــوا 
االحداث التي عرّضت الشارع 
الفلســطيني لالنتهــاك مــن 
قبــل قــوات االحتــالل علــى 
مــدار الحــروب األربعة، فهي 
حلقة القوة التي تستند عليها 
الفلســطينية  الصحــة  وزارة 

فــي كافــة األزمــات. نقيــب 
األطباء الفلســطينيين فضل 
نعيــم علق على القــرار بأنه 
يعــزز مــن صمــود األطبــاء 
ويدعم  منهــم،  والخريجيــن 
القطاع الصحي بشكل مميز، 
ألن هــؤالء األطبــاء هــم من 
يحملون الهم في قطاع غزة.

لجنــة  أن  بذكــره  والجديــر 
الحكومــي  العمــل  متابعــة 
بغــزة قــررت فــي جلســتها 
الدعليــس  عصــام  برئاســة 
رفــع مخصــص األطبــاء من 
البــورد  برامــج  منتســبي 
الفلسطيني من 1500 شيكل 

الى 2500 شيكل.
أتــت فــي مكانهــا  الخطــوة 
الصحيح، حيث جاءت لتمكين 
وتشــجيع  البــورد  أطبــاء 
الخريجيــن، كما أنها تشــجع 
على منح الحقــوق ألصحابها 
والعمــل  الكفــاءة  لزيــادة 

والتطوير.

"أنصفت أطباء البورد" إدارة العمل الحكومي تقدر الجهود الطبية
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المعتقلــون فــي  ينجــح األســرى 
تســريب  فــي  االحتــالل  ســجون 
"بصيص أمل" خارج قضبان األسر، 
يرسلون أبنائهم أحرارًا وينتصرون 
الثقيلــة،  الســجان  قيــود  علــى 
ويصبحــون بمراتب أبــاء رغمًا عن 
كيد الســجان الذي يحكم بالسجن 
المؤبــد علــى أحــالم وطموحــات 

األسير الفلسطيني.
في فلسطين إذا حملت زوجة أسير 
عبر النطف المهربــة، تعلو المآذن 
مكبــرة، وتقــوم االحتفــاالت بــأن 
هناك ابن بطل قــادم، يمتد حبله 
السري إلى عســقالن، وبئر السبع، 

والنقب، والرملة.
علــى  الفلســطيني  يملــي  فــال 
السينما، أو األشكال الفنية عمومًا 
ما يريده منها، أو أن يتمظهر شكل 
حياته فيهــا، أو أن تعكس همومه 
وأفكاره التي تبــدو عميقة أحيانًا، 

فيفكر في ماهية وجوده في وطن 
مســلوب، أو فــي أبســطها في أن 
يكون إنســانًا حــرًا وكريمًا، أو أن 

يظهر في هذا الفن على األقل.
ترشّــح، عن األردن، مؤخرًا، فيلم 
"أميــرة"، للمخــرج المصري محمد 
ذياب. تناول الفيلم قضية حساسة 
جــدًا تمــس األســرى وحياتهــم، 
األحــكام  بالنســبة لألســرى ذوي 
العاليــة والمؤبــدات، مــن الذيــن 
يأملون إما بصفقة تبادل، أو إنجاب 

طفل عبر النطف المهربة.
قصــة الفيلم تــدور حول األســير 
ليلــى،  وزوجتــه  نــوّار،  واســمه 
وابنتهما أميرة، وقــد أنجباها قبل 
16 عامًــا عبــر النطــف المهربــة، 
وهمــا يفكران في إنجاب طفل آخر 
لتظهر شــكوك  الطريقة،  بنفــس 
في نســب هذه الطفلة عبر تحليل 
المادة الوراثية، بأنها تعود لضابط 

"إسرائيلي".

الفلم المرشــح والذي يحمل اســم 
"أميــرة" تعــرض للنقــد والهجوم 
على مســتوى شــعبي فلســطيني 
واسع، والذي يشــكك في إنجازات 
األســرى علــى مــدار ســنوات من 
النضــال وإخــراج انتصاراتهم إلى 

نور الحرية وفضائها الواسع.
وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل 
#اسحبوا_فيلم_ وسم  االجتماعي 
أميرة، تعبيرا عــن رفضهم لفيلم 
"أميــرة" الــذي اختــاره األردن من 
أجل أن يُمّثــل المملكة في جوائز 
األوسكار للتنافس عن فئة األفالم 
الطويلــة الدوليــة لســنة )2022( 
بحســب ما ســبق وأعلنــت الهيئة 

الملكية األردنية لألفالم.
وجــاء هــذا الرفــض كــون الفيلم 
وهــي  حساســة  قضيــة  يتنــاول 
ســجون  مــن  النطــف  "تهريــب 
االحتــالل"، إذ تدور أحــداث الفيلم 
حــول نطفــة جــرى تهريبهــا من 

ســجون االحتــالل لزوجــة أســير، 
لتنجــب الزوجــة طفلة، اكتشــفت 
الحقــا أنها ابنة ضابــط صهيوني، 
وهــذا عمل فنــي متكامــل يخدم 

فكرة االحتالل لتشويه.
الناطق باسم وزارة األسرى إسالم 
عبده قال أن الفيلم يسيء لنضال 
األســرى ويمــس قضيــة )أطفــال 
الحريــة( بشــكل مهيــن ومســيء 
وعلى يد فنانين لألسف منهم من 
هو فلسطيني، وقدم خدمة مجانية 
لالحتــالل وروايتــه ضد األســرى، 
األعمــال  تتنــاول  أن  مــن  فبــداًل 
الجوانــب  العربيــة  الســنيمائية 
وبطوالتهــم  لألســرى  اإلبداعيــة 

وتضحياتهم داخل السجون.
وأعرب عبده على لسان وزارته عن 
اســتغرابه من عدم توجه المخرج 
وكاتــب الســيناريو والمنتجين في 
شــركة فيلــم كلينيــك وأكاميديا 
بكتشــرز وســتوديو اإلماراتيتيــن 

إلى المختصين في شؤون األسرى 
وذويهــم لالطــالع علــى ظــروف 
تهريــب النطف من خلــف قضبان 

السجون )اإلسرائيلية(.
وأضــاف: "هنــاك عمليــات إلنجاب 
ســفراء الحريــة من أبناء األســرى 
بواسطة النطف المهربة قد فشلت 
وعــدد كبير نجــح، ما يؤكــد على 
المتابعــة وكان يمكــن أن يكــون 
الفيلــم نوعيًــا وأن يحقــق نجاحًا 
حقيقيًا لو استعانوا بالضحية وهم 
األسرى الفلسطينيون، وليس على 
الخيال الذي أساء ألصحاب الخندق 
المتقــدم فــي الدفاع عــن كرامة 

األمتين العربية واإلسالمية".
إن األســير الــذي ينجــب عــن بعد 
وأســالك  قضبــان  وعبــر  أميــال، 
شــائكة، وحصــار مــادي ومعنوي، 
يقاوم ســجانه مرتيــن، فماذا عن 
أيدي تعبث بشكل األمل الذي يبثه 

األسرى لفضاءات الحرية؟.

101 سفير شقوا طريق النور

“سفراء الحرية” أمل الفلسطيني تعبث به أيدي خارجية!
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ر إنتاج  الزراعة ُتقدِّ
غزة من الحمضيات 

بـ35 ألف طن
غزة- الرأي

قــدرت وزارة الزراعــة الفلســطينية، إنتــاج قطــاع غــزة من 
الحمضيات في الموسم الحالي 2022-2021، بــ35 ألف طن، 
مشــيرة إلى أن صنف الليمــون يتصدر قائمة اإلنتــاج، وتليه 

الكلمنتينا )المخال(.
وتبدأ فترة انتاج الحمضيات من شهر أكتوبر حتى مايو وتكون 

ذروة اإلنتاج في نوفمبر وديسمبر.
وأوضحت الزراعة في بيان لها إلى أن إجمالي مساحة األراضي 
المزروعــة بالحمضيات في قطاع غزة هــي )18354( دونما، 

المثمر منها )13666( دونمًا، وغير المثمر )4688( دونمًا.
وأشــارت إلــى أن اإلنتــاج المتوقــع يغطــي نحــو )%90( من 
االحتيــاج، إذ إن نصيب الفرد مــن الحمضيات )20( كيلوجراما 

في العام الواحد.
ولفت إلى أن مســاحات الحمضيات في قطاع غزة تتركز على 

النحو التالي:
شــمال غــزة )6074( دونم‘غــزة )6023( دونــم، الوســطى 
)2550( دونم، خان يونس )2307( دونم، رفح )1400 ( دونم.

وتمنــع وزارة الزراعة اســتيراد الحمضيات حتــى نفاذ اإلنتاج 
المحلي، دعمًا للمزارع الفلسطيني ومنتجه الوطني.

خالل الموسم الحالي

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
"أخي الســائق جهــز مركبتك لفصل 
مــن  مركبتــك  ســالمة  الشــتاء، 
وزارة  أطلقتهــا  ســالمتك"..عبارات 
النقــل والمواصــالت ضمــن حملــة 
الفحص الشــتوي للمركبات، للوقاية 
من الحوادث المرورية على الطرقات، 
وحفاظــًا علــى األرواح، كالعادة وفي 

كل شتاء.
وتأتي حملة وزارة النقل والمواصالت 
التــي تســتهدف المركبــات للتأكــد 
صالحيتهــا  ومــدى  ســالمتها،  مــن 
للســير علــى الطريــق فــي فصــل 
الشــتاء، وللتأكيد على ضرورة التزام 
والقوانيــن  باألنظمــة  الســائقين 
الثقافة  وتعميــم  بالســير،  المتعلقة 
المروريــة للحد مــن الحــوادث على 

الطرق.
وفور إطالق الحملة، باشرت الشرطة 
وبالتعاون مع دوريات الســالمة على 
الطــرق، بتفقــد المركبــات المــارة، 
وفحصهــا، والتأكــد مــن جاهزيتهــا 

الستقبال فصل الشتاء.

تعميم الثقافة المرورية
خليــل الزيــان مديــر عــام العالقات 
العامــة واالعــالم فــي وزارة النقــل 
والمواصــالت قال:" إن حملة الفحص 
الشــتوي الســنوية نالت استحســان 
كبيــر مــن قبــل المواطنيــن، حيث 
لوحظ الترحيــب والتعامل الجيد من 
قبل السائقين مع أفراد فرق السالمة 

على الطريق خالل الفحص".
وأضاف الزيــان:" إن وزارته تقوم كل 
عام بحملة الفحص الشــتوي للتأكد 
مــن ســالمة المركبــة للســير على 
الطريق خالل فصل الشتاء، وفحص 
أجزائها الرئيسة للتأكد من سالمتها، 
وتوفيــر إجــراءات الســالمة العامــة 

فيها".
وتقوم الحملة بالتركيز على ســالمة 
اإلطــارات والتأكــد مــن صالحيتهــا، 
وعمــق األخاديــد التي تســاعد على 
زيادة االحتكاك على ســطح الطريق، 
وبالتالي منع التزحلق نتيجة األمطار، 
إلى جانب فحص الفرامل سواء كانت 
أمامية أو خلفية، وفرامل اليد والتأكد 
مــن صالحيتهــا، واســتبدال التالــف 

منهــا. وأكــد الزيان أن هذا النشــاط 
يأتــي فــي ســياق تعميــم الثقافــة 
المرورية، وجعل مســألة التعامل مع 
السالمة المرورية كأولوية وطنية في 
ظل هذا االرتفــاع الملحوظ في عدد 
الوفيات، مشــددًا على عزم الشرطة 
على تطبيق القانــون والنظام، وأنه 
لن يتم الســماح بأية تجاوزات حفاظًا 

على حياة المواطنين.
ووفق مــا ذكره فــإن الحملــة تهدف 
إلــى الحفــاظ علــى حيــاة المواطن 
الفلســطيني في قطاع غزة، والسير 
على الطريق ضمن إجراءات السالمة 
الحملــة  أن  موضحــًا  المروريــة، 
ستســتمر لمدة أربع أشــهر تشــمل 
كافــة المحافظات، حيــث تم فحص 
20 ألف مركبة خالل الشهر األول من 

انطالق الحملة.
وتكمن أهمية حملة الفحص الشتوي 
للتأكــد مــن بعــض أدوات الســالمة 
أيضًا، مثل البريك ومســاحات الزجاج 
واإلنارة، وهو ما يتوجب من الســائق 
االســتعداد لموسم الشــتاء في ظل 
األمطار الغزير، حتى ال يكون عرضة 

القت استحسان  لحوادث الســير. 
المواطنين

مــن جهته، أكــد م.محمــد الكحلوت 
الفنيــة  الشــؤون  قطــاع  رئيــس 
حملــة  أن  بالــوزارة،  والهندســية 
الفحص الشتوي للمركبات مستمرة، 
وتهدف للحفــاظ على أمن وســالمة 
المواطنيــن، والتأكــد من ســالمتها 
فنيًا، والحــد من الحــوادث المرورية 

التي تكون نتيجة العوامل الجوية.
الســائقين  جميــع  الكحلــوت  ودعــا 
الســالمة على  لدوريات  لالســتجابة 
بفحــص  االســراع  فــي  الطريــق 

مركباتهم.
بهاء األغــا نائــب مدير عــام اإلدارة 
العامــة لهندســة المركبــات، أوضح 
أنــه تم فحــص 8363 مركبة، ومنح 
7983 مركبــة ملصــق الحملة، فيما 
تم تحويــل 380 مركبة إلــى مراكز 
الفحــص الفنــي إلجــراء اإلصالحات 

الالزمة عليها.
وقال األغا:" إن حملة الفحص الشتوي 
تالقي قبواًل كبيرًا من المواطنين، لما 
لها من أهمية فــي حماية المركبات، 

والتأكــد من ســالمتها والحفاظ على 
أرواح المواطنيــن، وخاصة في فصل 

الشتاء".
مــن جانبــه، قــال المواطــن يحيــى 
دلــول:" إن حملــة الفحص الشــتوي 
تحمي الســائق والمواطن، لذلك هي 
ذات فائدة كبيــرة ألنها تحافظ على 

المركبة وأرواح المواطنين".
ووجــه دلــول شــكره لــوزارة النقل 
والمواصالت ودورها في هذه الحملة، 
ومتابعة السائقين أواًل بأول من أجل 

المصلحة العامة وخدمة المواطنين.
الســائق رامز غبن، أثنــى أيضًا على 
حملة الفحص الشــتوي لوزارة النقل 
والمواصــالت، موضحــًا أن الحــوادث 
تــزداد في فصــل الشــتاء، في حين 
أن تلــك الحملــة تأتــي للحفاظ على 
سالمة المواطنين، ووقاية للسائقين 
أنفسهم من الوقوع ضحية للحوادث.
 وتسود في فصل الشتاء ظروف جوية 
صعبة مثل: المطر الشديد، الضباب، 
الثلج، الرياح والعواصف التي تتطلب 
من السائقين التكيف لسياقة تتالَءم 

مع ظروف الحالة الجوية.

القت استحسان المواطنين والسائقين..

الفحص الشتوي للمركبات..أمان ووقاية على الطرق 


