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"صنع في غزة" تتصدر أبواب القدس وأسواق الضفة
الرأي _ آالء النمر
بالصــوت والصــورة الحية تربعت
غــزة علــى عتبــات بــاب العمود،
يشــتري المقدســون علب الذهب
األحمــر فلســطيني المصــدر
والهويــة ،يتســابقون في شــراء

الصناديــق الصغيــرة ويلتقطون
صــوراً بجانبها ،فيكفي بالنســبة
للمقدســيين أنها واردة من أرض
قطاع غزة الزراعية.
المزارعون في قطاع غزة شــرعوا
بجنــي محصــول الفراولــة ،وهو

الموســم المنتظــر للمزارعيــن
ولعامة النــاس ،لمكانــة الفراولة
ولكونهــا الفاكهــة المفضلــة جداً
لدى الصغار والكبار.
وتتســع رقعة اســتخدام الفراولة
الحمــراء فــي مجــال صناعــة

اإلعدام الصامت..
خباثة االحتالل
لتصفية األسرى

بفعل العدوان..
المنخفض يكشف هشاشة
البنية التحتية بغزة
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الحلوى ،وعمل العصائر الطبيعية
المنعشــة بالشــراكة مــع حبــات
البرتقــال الفلســطيني والليمون
والموز والتفاح ،ما يجعل الفراولة
فاكهة الموسم المفضلة جدا.
الحائــز علــى صنــدوق الفراولــة

الصحة بغزة :استحداث
خدمة العناية المتوسطة
لتنويم المرضى

04

الصغيــر بالضفــة المحتلة يحمله
الشــعور كما لو أنــه صافح قطاع
غــزة بأكمله ،حيث تتــوق الضفة
لمصافحــة منتجــات قطــاع غزة
عبــر تذوقهــا لحبات
الفراولة المنتقاة بكل

10

منخفض ماطر أظهر
مجتمع متماسك
بطوق نجاة متين
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 600أسير مصابون بأمراض مختلفة

اإلعدام الصامت..خباثة االحتالل لتصفية األسرى
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
داخل زنازين الســجن الضيقة البالية،
التــي أكلت جدرانهــا الرطوبة العالية،
تتضاعف معاناة األسرى الفلسطينيين
يومــاً بعد يــوم ،تحديداً مع األســرى
المرضــى الذين تنفذ فيهــم مصلحة
الســجون أحكام اإلعدام بطريقة غير
مباشــرة مــن خــال اإلهمــال الطبي
المتعمــد ،وتركهم فريســة لألمراض
تنهش أجسادهم واحداً تلو اآلخر.
أكثــر مــن  15أســير قضــوا شــهداء
داخل ســجون االحتالل جــراء مواصلة
سياســة اإلهمــال الطبــي بحقهــم،
وعدم االكتــراث ألوضاعهــم الصحية
التــي تتفاقم يوميــاً ،وتركهم عرضة
لألمراض المزمنة ،كان آخرهم األسير
الشهيد سامي العمور.

أمراض شتى
أســرى ُكثر وصلوا حافــة الموت على
أســرة مشــافي االحتــال دون مراعاة
ألوضاعهم االنســانية ،أمثال األســير
كايد الفســفوس وهشــام أبو هواش،
وكانوا شــواهد على بشاعة االحتالل،
فيما يقبع األســير ناصر أبو حميد (49
عاماً) من مخيــم األمعري بالبيرة ،في
حالة غيبوبة منذ  12يوماً ،بعد إصابته
بالتهاب حاد في الرئتين ،نتيجة تلوث
جرثومي.
وتنتشــر األمراض في صفــوف الكثير

مــن األســرى ،كااللتهابــات واألزمات
الصدرية واألمراض الجلدية وأمراض
العيــون وقرحــة المعــدة والبواســير،
وانتفــاخ البطــن ،وأيضــا األمــراض
المزمنــة والناتجــة عــن اإلصابــة
بالرصاص قبــل االعتقال ،أو التعذيب
بعد االعتقال وبقائها دون عالج ودون
رعاية صحية.
ويتعــرض األســرى لإلهمــال الطبي،
وعــدم توفيــر األدويــة والعــاج
الــازم للمرضــى منهم ،بــل االكتفاء
بالمســكنات وغالبــاً يحصلــون فقط
على مســكن األوجــاع األكامول بديال
عن األدوية والعالجات الحقيقية.

 600أسير مريض
مديــر دائرة اإلعالم في وزارة شــؤون
األسرى والمحررين بغزة ،إسالم عبده،
أوضح أن عدد األسرى المرضى وصل
إلى نحو  600أســير مصابون بأمراض
مختلفة ،وهم بحاجة لعمليات جراحية
عاجلة ،مؤكداً أن كل تأخير هو بمثابة
تغلغــل للمــرض في جســد األســير،
وبذلــك يصبــح مــن الصعــب تقديم
العالج والرعاية الطبية له.
وقال عبده في حديثه لـ"الرأي" ":هناك
أســرى مرضــى مصابون بالســرطان
وصل عددهــم  12أســير ،فيما يوجد
أســرى يقيمــون بشــكل دائــم فيمــا
يسمى بعيادة ســجن الرملة وعددهم

مــا يقــارب من  18أســير" ،الفتــاً إلى
أن هنــاك أيضــاً نحــو  45أســير مــن
ذوي اإلعاقــات يحتاجون إلى كراســي
وعكاكيز من أجل الحركة والتنقل.
األرقــام القاســية لألوضــاع الصحية
لألســرى ال تتوقــف هنا ،حيــث هناك
أســرى مصابــون بأمــراض مزمنــة،
مثــل الضغط والســكري والقلب وهم
بحاجة لفحوصات دائمة ورعاية طبية،
وعالجات خاصة بهم.

إعدام صامت
واقــع صعــب يعيشــه األســرى ،حيث
يشــكل اإلهمــال الطبــي والحديــث
لعبده ،أحد أخطر الملفات التي تمارس
على األســرى ،بالنظر إلى الواقع الذي
يعيشه األســرى داخل السجون ،حيث
يترك األســير عرضة لألمراض تنهش
جســده حتــى يســتفحل المــرض به،
ويصبــح من الصعــب بعدهــا تقديم
الرعاية والعالج االزم له.
الوصفــة الســحرية دائمــاً والتــي
يســتخدمها االحتالل إلسكات األسرى
هي حبــة األكامول لجميــع األمراض
التــي يعانــي منهــا المرضــى فــي
الســجون ،دون إجــراء فحوصــات أو
عمليات جراحية.
ووفــق ما ذكره عبــده ،هناك أكثر من
 170أسير بحاجة إلى عمليات جراحية
عاجلة ،وكل تأخير هــو بمثابة ازدياد

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

خطورة علــى واقع األســرى وحياتهم
وظروفهم الصحية.
وأكد عبده أن االحتالل يتعمد استخدام
هــذه الوســيلة بالنظر إلى الســنوات
األخيرة ،مشــيراً إلــى أن هناك ارتفاع
في أعداد األسرى المرضى ،فيما يوجد
أكثر من  15عشــر شهيداً ارتقوا داخل
السجون بسبب االهمال الطبي.
ومن األسرى المرضى الذي استشهدوا
داخل سجون االحتالل ،األسير الشهيد
سامي العمور الذي لم يكن يعاني من
أيــة أمــراض ،وكمال أبو وعــر وعزيز
عويســات وســعد الغرابلي ،وميســرة
أبــو حمديــة وداوود االخطيب ،وهؤالء
جميعهــم أُستشــهدوا جراء ممارســة
االعدام الصامت بحق األسرى.

جرائم متواصلة بحق األسرى
وحول الظروف الصحية لألســير ناصر
أبــو حميد ،أضــاف عبده ":األســير أبو
حميد هو ضمن هذه الحاالت والجرائم
التي تمارس ضد األســرى ،إلى جانب
جريمة االهمال الطبي المتعمد بحقه،
وكان هنــاك تأخيــر واضح فــي نقله
للمستشفى وتقديم العالج له".
ولفــت عبده إلى أن بيئة الســجن بيئة
حاضنة للمــرض ،وهذا بدا واضحاً من
خــال الحديث عــن إصابتــه بالتهاب
رئوي حاد تســبب في تعطــل رئتيه،
وهو اآلن يتواجد في مشفى إسرائيلي

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

بعد أن أيقن االحتــال بخطورة حالته
دون الســماح لمؤسســات دوليــة أو
لعائلته ،أو حتى األطباء الفلسطينيين
لالطمئنان على وضعه الصحي.
وتابــع قولــه ":ما يحدث بحق األســير
أبــو حميد هــو جريمة ضمــن جرائم
االهمــال الطبــي تتحمل مســؤوليتها
سلطات االحتالل ،وصمت المؤسسات
الدوليــة هــو بمثابــة ضــوء أخضــر
لالحتــال الرتكاب مزيــد من الجرائم
بحق األسرى".
وأكد مدير االعالم بوزارة األســرى أن
المطلوب بشــكل عاجل تشكيل لجان
تحقيق دولية للكشــف عن مالبســات
وظــروف استشــهاد األســير ســامي
العمور ،وكل األســرى المرضى الذين
استشــهدوا مؤخــراً ،باإلضافــة إلــى
االطــاع على الوضع الصحي لألســير
أبــو حميــد ،وإجــراء فحوصــات طبية
عاجلــة لألســرى المرضــى وتقديــم
الرعاية الصحية لهــم ،واالطالع على
مــدى الظــروف المعيشــية لألســرى،
موضحــاً أن معظــم الســجون قديمة
وبالية ومليئة بالرطوبة ،وتساهم بحد
كبيــر في معانــاة األســرى وإصابتهم
باألمراض .ويقبع في سجون االحتالل
أكثر من  6000أالف أســير فلسطيني،
يعانون من ظروف قاســية وصعبة في
ظل اســتمرار الصمــت الدولــي على
جرائم االحتالل بحقهم.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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جهود حكومية لمواجهة آثار المنخفض

بفعل العدوان ..المنخفض يكشف هشاشة البنية التحتية بغزة
عبــد

غزة-الرأي-فلســطين
الكريم
أمــام بوابات المــدارس التابعة
لوكالــة الغــوث" األونــروا" في
معســكر الشــاطئ لالجئيــن
الفلسطينيين بغزة ،بدأ المشهد
صادماً وللوهلــة األولى ،المئات
من الطلبة يقفون وســط صراخ
وارتبــاك ،فيما علت أجســادهم
الصغيرة مياه األمطــار الغزيرة
التي لــم تتوقــف للحظة طوال
ســاعات الليــل حتــى الصبــاح
الباكر.
وتوزعــت الطواقــم التابعــة
للدفــاع المدنــي بغــزة لنجــدة
الطلبة العالقين ،فيما استنفرت
بلدية غــزة أيضاً كافة طواقمها
لتلبيــة اســتغاثات المواطنين،
فيمــا شــوهد عــدد مــن عمال
البلديــة والدفــاع المدني وهم
يحملــون بعض األطفــال على
األكتــاف لعبــور الشــوارع التي
غمرتها مياه األمطار.
وعلــى مــدار األيــام الماضيــة،
تواصــل الطواقم الحكومية في
قطــاع غــزة أعمالهــا لمواجهة

آثــار المنخفــض الجــوي الــذي
تتأثر بــه المنطقــة ،ولم تتوان
في اســتخدام كافــة إمكانياتها
المتوفرة وطواقمها العاملة في
الميــدان للتعامل مــع أي طارئ
قد يحدث.

 253مهمة
مدير األمن والسالمة في الدفاع
المدنــي بغزة د .محمــد المغير،
أكد أنه ومنــذ بداية المنخفض
حتى ســاعات مساء األحد ،كانت
عدد المهام التي نفذتها طواقم
الدفــاع المدنــي  253مهمــة،
مؤكداً أنه تم تلبية كافة نداءات
اإلغاثــة التــي وردت عبر الرقم
المجاني .102
وبيــن في حديث لـــ "الرأي" ،أن
عناصر الدفاع المدني سيطرت
على  19حريق في كافة مناطق
قطاع غــزة ،و 31مهمــة تطاير
ألواح معدنية جراء شــدة ارياح،
ومهمتي ســقوط أعمدة وأشجار
آيلة للســقوط ،وثــاث مهمات
لســقوط خــزان ميــاه وســخان
شمســي ،كمــا تعاملــت مع 15

مهمــة النهيــارات جزئيــة فــي
المنازل.
وقال المغير ":تم التعامل أيضاً
مع  28مهمة سحب سيارات جراء
مياه األمطار ،وشفط مياه منازل
وبرك بواقع  103مهمة ،وحالتي
تعامــل مــع حيوانــات ،وإخــاء
مواطنيــن من خــال  7مهمات،
وإجراء  13جولة تفقدية".

عقبات
كما تعاملت فرق الدفاع المدني
مــع  4مهمات أخــرى ،إلى جانب
 26مهمــة إســعاف فــي كافــة
مناطــق قطــاع غــزة ،وقامــت
الطواقم في بيت حانون شــمال
غــزة بوضــع ممرات عبــور في
محيــط المــدارس لمســاعدة
الطلبــة والمواطنيــن من عبور
الشوارع التي تغمرها األمطار.
عقبات عديدة تقــف عائقاً أمام
عمــل طواقــم الدفــاع المدني،
منها قلــة الموارد واالســتهداف
االســرائيلي في العدوان األخير
للبنية التحتية ،مما تســبب في
تدميــر شــبكات الميــاه بالقرب

من المناطق التي تم استهدافها
باألحزمة النارية.
ولفــت المغير إلى ضرورة تعزيز
طواقم الدفاع المدني بمضخات
شــفط المياه المتحركة ،وتوفير
صهاريــج تعمــل علــى ســحب
الميــاه ونقلهــا ألماكــن أخرى،
ودعم مشــاريع البنيــة التحتية
للهيئــات المحلية ،باإلضافة إلى
العمــل على حقن ميــاه األمطار
بالخزان الجوفي للمياه.
بنية متهالكة وجهود مضنية
طواقــم بلديــة غزة منــذ أربعة
أيــام ،تواصل أيضــاً العمل في
شــوارع ومفترقات قطــاع غزة،
لمواجهة األثار الناجمة عن تجمع
ميــاه األمطــار جــراء المنخفض
الجوي المســتمر علــى القطاع.
وقالــت البلديــة ":إنها شــرعت
باتخاذ إجراءات وخطوات جديدة
ضمن جهودها فــي التعامل مع
المنخفضات الجوية".
وأكــدت أن كثافة ميــاه األمطار
التي تســاقطت علــى المدينة،
وتضرر شــبكات تصريــف مياه
األمطــار فــي بعــض المناطق،

تســببت فــي تجمــع وارتفــاع
منسوب المياه في هذه المنطقة
وبعــض المناطــق المنخفضــة
األخــرى في المدينــة ،حيث تم
تصريفهــا بعد وقــت وجيز من
حدوث التجمعات.
وكانــت بلديــة غزة قــد حذرت
مراراً وتكراراً منذ نهاية العدوان
اإلســرائيلي في مايو من العام
الماضي من تأخــر عملية إعمار
األضرار ،ودعت لضرورة التدخل
العاجل ،وتنفيذ مشــاريع إلعادة
إعمــار المناطق التــي تضررت
تحســباً لتجمــع ميــاه األمطار،
وحدوث غرق للشوارع.
بدوره ،أكد مستشار وكيل وزارة
الحكــم المحلــي بغــزة زهــدي
الغريــز ،أن البلديات تعمل بكل
طاقتها لمواجهة آثار المنخفض
بواســطة آليــات وبنيــة تحتية
متهالكة جراء استمرار الحصار.
وبيــن "الغريز" فــي تصريحات
لوكالة الرأي ،أن الطواقم تجتهد
في عملها رغــم قلة اإلمكانيات
مــن أجــل الحفــاظ علــى أرواح
األهالي في مختلف المحافظات.

تقرير
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النشغال العنايات المركز بنسبة 150%

الصحة بغزة :استحداث خدمة العناية المتوسطة لتنويم المرضى

غزة-الرأي-نهى مسلم
أكــد مدير الطــب الحرج بــاإلدارة
العامــة للمستشــفيات الدكتــور
إياد أبو كــرش على تطوير ودعم
أقســام العنايــات المركــزة خالل
 ،2021وذلك من خالل اســتحداث
خدمة العناية المتوسطة وتدريب
الطواقم الطبية وتطبيق سياســة
النقل اآلمن لمرضى كوفيد ومدى
الجهوزيــة لجائحــة كوفيــد ،إلــى
جانــب تفعيــل منظومــة التقارير
اليومية ألقســام العنايات المركزة
ومعدل استهالل األكسجين داخل
المستشفيات مقدمة الخدمة.
وفــي التفاصيــل ،أفــاد أبو كرش
أنــه تم اســتحداث خدمــة العناية
المتوسطة ،وذلك لتخفيف الضغط
علــى أقســام العنايــات المركــزة
داخــل المستشــفيات التــي وصل
معــدل انشــغالها الســنوي إلــى
(.)150%
وبيــن أنــه تــم اســتحداث خدمة
العنايــة المتوســطة فــي مجمــع
ناصر بســعة أســرة ،كما تم عمل
بروتوكــوالت وسياســات لدخــول
العنايــة المتوســطة وسياســات
االستشــارات الطبيــة ألطبــاء
الباطنة المســئولين عــن العناية
المتوســطة ،الفتــا إلى أنــه جارى
اســتحداث هــذه الخدمــة فــي
مستشفيات الشــفاء واإلندونيسي
والهــال اإلماراتــي ،حيــث تــم
تدريب أطباء الباطنة والوالدة في

المستشفيات المستهدفة من هذه
الخدمة.
ويأتــي اســتحداث خدمــة العناية
المتوســطة وفق أبو كرش لتقليل
األعباء لدخــول العنايات المركزة،
من خالل تنويم المرضى المزمنين
الذيــن يعانــون مــن مضاعفــات
األمــراض المزمنــة كمضاعفــات
فشــل القلــب والجهــاز التنفســي
والناتجة أيضا عن الفشل الكلوى،
الفتــا إلــى أن هــذه المضاعفــات
تحتاج إلى مراقبة ومتابعة حثيثة،
لذلــك تقــوم العناية المتوســطة
بمنع حدوث تلك المضاعفات التي
تقلل دخــول المريض إلى العناية
المركزة وازدحام أسرتها.

تدريب الكوادر
وعلــى صعيــد تدريــب الطواقــم
العاملــة ،أكــد أبو كــرش على أن
أهم أهــداف الطب الحــرج صقل
المهــارات الطبيــة لألطبــاء داخل
أقســام العناية المركزة و الوالدة،
مشيرا إلى تدريب أكثر من ()300
كادرا من كــوادر التخدير والعناية
المركــزة والباطنــة والــوالدة من
خــال تلقيهــم عدد مــن الدورات
التدريبية ،تشــمل دورة أساسيات
العناية المركــزة لألطباء العاملين
في أقسام العنايات المركزة و دورة
أساسيات العنايات المركزة ألطباء
الــوالدة والباطنــة ،باإلضافة إلى
دورة متقدمة في العناية المركزة

لألطباء الغيــر متخصصين ،ودورة
عــن مفهــوم العناية المتوســطة
ألطبــاء الباطنة والوالدة والتدريب
على السياسات و البروتوكوالت.

المســتلزمات التنفســية التــي
يحتاجهــا المريــض وذلــك بهدف
اعطائــه االكســجين النقي خالل
النقل.

جهوزية كوفيد

تعزيز الطب النفسي

وعلى صعيد الجهوزيــة لمواجهة
فايــروس كوفيــد خــال الموجات
السابقة  ،بين أنه تم تزويد أقسام
العنايات المركزة باألجهزة الطبية
كأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة
مراقبة العالمــات الحيوية وتزويد
األقســام باألســرة التــي وصــل
عددها إلى  150سرير مجهز ،الفتا
إلى أن نسبة اشغال األسرة وصلت
إلى .% 60
باإلضافة إلى دعم أقســام العناية
المركــزة بأطباء جــدد حيث وصل
عددهــم إلــى ( )70طبيــب عناية
مركزة و تدريبهم على أساســيات
العنايــة المركــزة  ،حتــى وصــل
عددهم اآلن مــا يقارب من 221
طبيب حسب أبو كرش.

و فــي إطــار تكامل الخدمــة بين
الطــب النفســي واإلدارة العامــة
للمستشــفيات لدعــم وتطويــر
خدمات الصحة النفسية للمريض،
يشــير د .أبــو كــرش إلــى اضافة
غرفتيــن مجهزتيــن باألســرة
واألجهــزة الطبية الالزمــة األولى
لإلفاقــة والثانية غرفــة عمليات،
عازيــا ســبب ذلك إلى زيــادة عدد
الحــاالت و التأكيــد علــى مراعــاة
خصوصية المريض التي اعتبرها
علــى رأس أولويــات العمــل فــي
الطــب الحــرج لتوســيع وتطويــر
خدمــة العــاج بجلســات االختالج
الكهربائي" الصدمــات الكهربائية
الدماغية".
وأكــد د .أبــو كــرش علــى أهمية
الجانب النفســي للكــوادر العاملة
بأقســام العنايــات المركزة  ،حيث
تم استهداف أكثر من ( )200كادرا
يعمــل داخل تلك األقســام خالل
موجــات كوفيــد لتلقيهــم دورة
التفريغ النفسي بالتعاون مع أطباء
بال حدود سويسرا.
وفي سياق آخر اعتبر أبو كرش أن
الطب الحرج عضو مؤسس للفريق
الوطني للطوارئ  ،))EMTحيث تم

سياسة النقل اآلمن
وفيما يخص سياسية النقل اآلمن
أشــار إلــى تطبيق سياســة النقل
اآلمن لمرضى كوفيد داخل و بين
المستشــفيات مــن خــال تجهيز
سيارات االســعاف بأجهزة التنفس
التي توفــر النقل اآلمــن لمرضى
كوفيد  ،إضافة إلــى توفير أجهزة
مراقبة العالمات الحيوية  ،وتجهيز

مشاركتها في اللقاءات التأسيسية
لوضع السياسات والبروتوكوالت ،و
في وضع قوائم األجهزة و األدوية
الضرورية  ،إضافة إلى المشــاركة
في تدريب الطواقم الطبية وشرح
مفهوم ( )EMTلألعضاء العاملين
 ،كذلك مشاركتها في لجان فحص
األجهزة الموردة و مدى كفاءتها .
وأكد على رفــع التقاريــر اليومية
صباحا و مســا ًء ألقســام العنايات
المركــزة التــي تضــم االحتياجات
مــن األســرة و التنســيق بيــن
المستشــفيات للمرضــى الذيــن
يحتاجــون إلــى دخــول أقســام
العنايــة من مرضــى كوفيد و غير
كوفيــد ،إلى جانــب رفــع التقرير
اليومي الســتهالك ألكسجين في
المستشفيات  ،الفتا إلى أن معدل
اســتهالك األكســجين قبل جائحة
كوفيد ال تزيــد عن  70%من انتاج
محطــة األكســجين  ،بينما وصل
خالل الموجات الســابقى إلى أكثر
من .300%
وعزا ســبب رفع التقاريــر اليومية
لمعدل استهالك األكسجين لرصد
كميات استهالك األكسجين وذلك
تفاديــا للعواقــب التــي يمكن أن
تؤدى إلى انقطاعــه عن المريض
وتوفيره بشــكل مســتمر ،مؤكدا
علــى أن وزارة الصحــة دعمــت
المستشــفيات مقدمــة الخدمــة
بمحطات أكسجين اضافية لتأمين
الخدمة للمريض.

تقرير
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منخفض ماطر أظهر مجتمع متماسك بطوق نجاة متين
غزة-الرأي  -آالء النمر
ذاك الظهــر المنحني كان طوق
النجاة الذي تعلــق به األطفال،
وكان شــراع النجــاة األول لكل
طفــل محاصــر بالميــاه التــي
غمــرت أرصفــة الطــرق ،فكل
رجل نــزل إلــى ميــدان العمل
أجبرتــه الظــروف أن يتقمــص
دور األب وينشل كل طفل يبلغ
طوله مقــدار المياه التي غمرت
األعمــدة وعجــات الســيارات
وأوقفت حركة السير ليومين.
طفت عدد من المشاهد الغارقة
بمياه األمطــار لمناطق متفرقة
في قطاع غزة ،األحياء السكنية
المنخفضــة عن ســطح األرض
غمرتها الميــاه بطريقة أعدمت
فيها حركة المركبات وســيارات
النقل والسماح لطلبة المدارس
بالعودة إلى بيوتهم.
الكميــات الوفيــرة مــن ميــاه
األمطار وشــبع الخزان الجوفي
مــن الميــاه صعّــب اســتيعاب
المزيد مــن كميــات جديدة ،ما
أدى الرتفــاع منســوب غــرق
البيــوت المنخفضــة ،وأغلقــت
علــى إثرهــا منافــذ البيــوت
والمــدارس ومداخــل أحيــاء
بأكملها.
في هذه األحــداث الماطرة جداً
والتــي بــدأت مــن صبــاح يوم
الســبت بنســبة مرتفعــة جــدا

مقارنــة باألعــوام الماضيــة،
أظهــرت طواقــم البلديــات
بوجهها اإلنســاني في تدخلهم
إلنقــاذ األطفــال وطلبــة مــن
المــدارس مــن مــآزق الطــرق
المغمورة بالمياه.

شراع النجاة
وتصــدر موظــف البلديــة
"اإلنســان" مأمون الشوا مشهداً
إنسانياً بإنقاذه لطفلة من طلبة
المــدراس الحكوميــة الغارقة،
ظهــر في الصورة وهــو يحملها
فــوق ظهره ويحــاول نقلها إلى
ضفــة آمنــة من ميــاه األمطار،
حتــى وصلــت التخمينــات بأن
الذي يحمــل طفلة صغيرة فوق
ظهره ليس إال أباً للطفلة.
ولكن "الشــوا" ظهر أخيــراً بأنه
موظفــاً ضمن طواقــم البلدية
والذي حمل في صدره قلب األب
قبــل أن يحمــل قلــب الموظف
الجــاد ،فــي ذات الوقت تعددت
الوجــوه المماثلــة مــن طواقم
البلديات ،والتي حذت حذوه في
أداء دور إنساني خالص.
المكتب االعالم الحكومي ،بادر
بتكريــم الموظف ضمــن فرقة
الطــوارئ التابعــة لبلدية غزة،
جراء جهــوده الجبارة في العمل
على انقــاذ أطفــال المــدارس
بسبب صعوبة األجواء الشتوية

واألمطار الشديدة التي تسببت
فــي غــرق معظــم الشــوارع
المؤديــة مــن وإلــى المدارس
االبتدائية في القطاع.
لــم تبقــى طواقــم البلديــات
وحدها وســط ميادين الوســط
الغارقــة ،إنمــا اســتجابت فرق
الشــباب التطوعيــة لالنضمام
لمؤازرة طواقــم الدفاع المدني
والبلديــات ،ألداء المهمــة
متكاملة دون نقصان ،وانضمت
المعــدات واألدوات الالزمة ألداء
المهمة الوطنية واإلنسانية.

تكاتف جهود
الفــرق الشــبابية التطوعيــة
األربعيــن توزعت على عدد من
مناطق قطــاع غــزة ،وتقدمت
ألداء خدماتهــا اإلنســانية
ولمســاندة فرق الدفاع المدني
وطواقــم البلديــات ،في تكاتف
مجتمعــي وفــي مهمــة تولــي
اهتمامــا بالدرجــة األولــى
ألصحاب البيــوت الغارقة بمياه
األمطار.
مديــر الفــرق التطوعيــة جمال
العقيلي أكد على ضرورة تجسيد
قــوة النســيج االجتماعــي فــي
المجتمع الفلســطيني ،للتخفيف
مــن آثــار المنخفــض الجــوي
ومســاعدة المتضرريــن ،خاصة
فــي المناطق المتضررة بســبب

العدوان األخير والمهدمة بيوتهم
وتقديم المساعدة واإلسناد لهم
حتى نهاية المنخفض.
وقــال العقيلــي إن الفــرق
التطوعيــة باشــرت عملها من
خــال تنفيــذ جــوالت ميدانية
لتفقد أحوال المواطنين وحصر
األضــرار وتقديــم الخدمــات
المتعلقــة بالتدفئــة ،إضافــة
إلى شــفط المياه مــن عدد من
المنــازل التي تعرضــت للغرق
وتقديم مساعدات عينية ومواد
غذائية للعائالت العالقة.
وســاعدت الفــرق التطوعيــة
الشــبابية أصحــاب الســيارات
العالقــة وإصــاح أعطالهــا،
وتقديم خدمات اإلسعاف لبعض
الحاالت الطارئــة ونقل بعضها
إلى المستشفيات وتوفير أغطية
ألســطح منــازل الصفيــح في
بعــض المخيمات لمنع تســرب
المياه الى داخل تلــك المنازل.
رئيــس الهيئة العامة للشــباب
والثقافة األستاذ أحمد محيسن،
قــال" :منــذ الســاعات األولــى
لبدء المنخفــض الجوي أصدرنا
توجيهــات للمراكــز الشــبابية
الســتنفار فرقهــا التطوعيــة
المنتشــرة في كافة محافظات
قطــاع غــزة لتســخير كافــة
جهودهــا لخدمــة أبناء شــعبنا
بكل الوسائل والسُبل الممكنة

والمتاحة ،ودعم واسناد طواقم
البلديــات والهيئــات المحليــة
والدفــاع المدني فــي مهامهم،
للتخفيــف قــدر اإلمــكان مــن
األثــار المترتبة على المنخفض
وتقليــل األضــرار" .وأضــاف
محيســن أن العمل التي قدمته
المراكز الشــبابية والمتطوعين
الكشــفية
والمجموعــات
والوزارات المختصة والشــرطة
والدفــاع المدنــي وطواقــم
البلديــات والجمعيــات الخيرية
مبعث فخر واعتزاز ،مؤكداً على
أن الشــعب الفلســطيني موحد
ومتماســك في مواجهة األزمات
والطوارئ ،ويضرب أروع دروس
التكافل والتعاضد االجتماعي.
لجنة الطوارئ في بلدية غزة
قالت إن هبوطاً حدث في أربع
مناطق في شــارع جمال عبد
الناصــر "الثالثينــي" مقابــل
وكالة غوث وتشغيل الالجئين
(األونروا) وهي المنطقة التي
تعرضت للعدوان اإلسرائيلي
األخيــر علــى غــزة ،والتــي
تــم صيانتهــا بشــكل أولــي
ومؤقــت بعد توقــف العدوان
اإلســرائيلي الــذي تعرض له
قطــاع غــزة فــي شــهر مايو
مــن العــام الماضــي ،وكانت
قد حذرت مســبقاً من خطورة
تأخر إعادة اإلعمار.
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ضمن الخطة االستراتيجية للوزارة

الغصين 2022 :عام “التمكين والتشغيل الذاتي”
غزة  -الرأي
أعلــن وكيــل وزارة العمــل في غزة
إيهــاب الغصين ،اليــوم اإلثنين ،عن
إطالق الخطة اإلستراتيجية لألعوام
 ،-2024 2022مشــيرًا إلــى إطالق
مســمى "عــام التمكين والتشــغيل
الذاتي" على العام الجاري.
وقــال الغصيــن خــال كلمتــه في
حفل اســتعراض إنجــازات الــوزارة
خــال  2021وإطــاق خطتهــا
االســتراتيجية في قاعة الشــاليهات
غرب مدينــة غزة ،إن مســمى "عام
التمكين والتشــغيل الذاتي" يعكس
رؤيــة الــوزارة في مجابهــة األزمات
االقتصادية لســوق العمل بســيوف
التمكين الريادي والفني والمهاراتي
للشــباب والخريجيــن ،ودعمهم نحو
بدء مشــاريعهم وخلــق فرص عمل
حرة خاصة بهم تغنيهم عن االنتظار
ضمن صفــوف العاطلين عن العمل.
وهــو ما يتوافق أيضاً مــع التوجهات
العالمية في تعزيز الريادة وتشــجيع
التدريب المهني والعمل عن بعد.

خطة متكاملة
وأضــاف أن الــوزارة طــوّرت خطتها
االســتراتيجية ضمــن منهجيــة
تشــاركية متكاملة ،ضمنت التشارك
الداخلــي لكافــة إدارات الــوزارة،
باإلضافة إلــى المشــاركة الخارجية
لطرفــي االنتاج وممثليهــم ،وهو ما
ساهم في تطوير خطة استراتيجية
ثالثيــة األبعــاد ،تشــمل ثمانــي
سياســات عامة تعكس فــي مجملها
رؤية الوزارة نحو تطوير قطاع عمل
مســتقر ومنظــم وترســيخ مبــادئ
العمــل الالئــق ضمن أطر الشــراكة
والرقابة والمساءلة.
وأكد الغصين ،أن استراتيجية الوزارة
عكست قيمها األساسية التي تستند
عليهــا متمثلة فــي ترســيخ مبادئ
العدالة وتكافؤ الفرص والشــفافية،
ومؤكــد ًة علــى مبــادئ الشــراكة
والتعاون ،وفي ضوء التأكيد المستمر
على الجودة والريادة واالبداع.
وأشــار إلــى أن الــوزارة تضــع
لمســاتها األخيــرة علــى اعتمــاد
اإلطــار االســتراتيجي الحكومــي
للحــد مــن البطالة ،والــذي يتضمن
عدة اســتراتيجيات تتبنى التشــغيل
المستدام والذاتي ،وتعزز من التوجه
نحــو التدريب المهني ،وتشــجع دور
الشباب ،والعمل التعاوني ،باإلضافة
إلــى تحويــل البرامــج االغاثية إلى

هيئة الســياحة واالســتثمار ،واتحاد
المقاوليــن ،وشــركة توزيــع كهرباء
محافظات غزة.
وعلى صعيد دورها في الموائمة بين
العــرض والطلب في ســوق العمل،
فقــد نفذت الــوزارة وفــق الغصين،
العديد من أنشطة التوجيه واإلرشاد
المهنــي ،وعقــد البرامــج التدريبية
في تطوير المهارات واإلرشاد لمئات
الخريجيــن ،باإلضافة إلى التشــغيل
المباشــر من خالل العقــود المؤقتة
لعــدد ( )3730عامــل وخريــج مــن
خالل ( )15مشــروع تشــغيل مؤقت
تم تنفيذها بشكل حكومي مستقل
أو مــن خــال الشــركاء والجهــات
المانحــة .كما ورفدت الوزارة ســوق
العمل بخريجيــن مهنيين مهرة من
خــال توفير فرص تشــغيل مؤقت
ألوائل مراكز التدريب المهني للعام
المنصرم.
برامج تمكين اقتصادي.
متواز ،تعكف الوزارة أيضا
وعلى خط
ٍ
علــى تعديل واعتمــاد الحــد األدنى
لألجــور ضمــن رؤية تشــاركية وفي
ضــوء المؤشــرات الواقعيــة للوضــع
االقتصادي .وذكر الغصين ،أن الوزارة
تعكــف أيضــاً علــى تجديــد وتوقيع
اتفاقيــة التأميــن الصحــي للعمــال،
والتــي ســتتضمن تعديــل تصنيــف
الشرائح العمالية بما يضمن استفادة
أكبــر عــدد ممكــن مــن العمــال من
الحصول علــى تأمين صحــي معفي
بدون رسوم أو مقابل رسوم رمزية.

عامًا صعبًا
وأشــار إلــى أن العــام المنصرم كان
شــديد الضــراوة علــى وزارة العمل
وكوادرهــا ،وقد كان أكبــر تحدياته
فقــدان وزارة العمل لجــزء كبير من
مقرهــا الرئيســي بفعــل العــدوان
االسرائيلي الغاشم على غزة في مايو
الماضي ،وهو ما فاقم من مســتوى
الصعوبــات التــي تجابههــا الــوزارة
بســبب فقــدان أثاثها ومســتنداتها
وأرشــيفها ومقدراتهــا وحواســيبها،
باإلضافة إلى األثر النفســي السلبي
على موظفي الــوزارة ،واضطرارهم
فيمــا بعــد للعمــل ضمن مســاحات
أضيق وإمكانيات أقل.
وأوضح الغصيــن ،أن العدوان األخير
ســاهم أيضاً في خلخلة بنيان سوق
العمــل الغزي المتهالــك الذي يواجه
نســبة بطالة غيــر مســبوقة تصل

إلــى حوالــي  ،50%وأضــاف معانــاة
على معاناة ألصحاب العمل والعمال
الذيــن تجرعــوا مــرارة الخســارة
واالغــاق والديــون المتراكمــة
والشــيكات المرجعــة والبضائــع
التالفة والخصم مــن الرواتب بفعل
اإلغالقات المتكررة التي تســبب بها
انتشار فايروس كورونا.

انتصار رغم العدوان
وأكــد الغصيــن ،أن أي إنجــاز تــم
تحقيقــه خــال العــام الماضي هو
انتصــار فلســطيني أصيل ،كســائر
االنتصــارات اليوميــة والمتكــررة
لشــعب هذه األرض الطاهــرة على
االحتالل وممارسته وتبعاتها.
ولفــت إلــى أن وزارة العمــل قــد
انتصــرت حين اســتمرت في تقديم
خدماتها وتنفيذ المهام المنوطة بها.
حيث اســتطاعت الــوزارة المحافظة
علــى اســتمرارية تقديــم خدمــات
التدريــب المهنــي فــي مراكزهــا
وتخريج ( )1557متــدرب مهني من
مراكزها المهنية الخمسة ،باإلضافة
إلى دورها في الرقابة على شــروط
وظــروف العمــل مــن خــال تنفيذ
( )11,575زيــارة تفتيشــية ،وإجراء
( )96إصحــاح مهنــي ،وإعــداد ()6
لوائــح وأنظمــة خاصــة بالســامة
المهنيــة .كما وعــززت الــوزارة من
طواقمها التفتيشــية كمــاً ونوعاً من
خــال تعيين مفتشــين عمــل جدد،
واالســتمرار فــي تطويــر معــارف

ومهــارات طواقــم التفتيــش مــن
خــال إلحاقهــم بالــدورات الفنيــة
والمتخصصة.
وتطرق الغصين إلى دور الوزارة في
ضبط عالقات العمل وفض النزاعات
العماليــة وتقديــم االستشــارات
والتعامل مع الشكاوى بواقع ()1506
شــكوى ونزاع ،إلى جانب إنجاز عدد
( )648مخالصة عمالية بقيمة تفوق
( )3مالييــن شــيكل ،ودورهــا أيضا
في تنظيــم قطاع العمــل التعاوني
وتطويــر منظومــة الجمعيــات
التعاونية وتدقيــق ميزانياتها بواقع
( )122ميزانية.
اما على صعيد السياسات والتخطيط
والمشــاريع ،أشــار الغصيــن إلــى
أن العــام الماضــي قــد شــهد ميالد
تشكيل المجلس الوطني للعمل عن
بعد برئاســة وزارة العمــل ،واعتماد
االستراتيجية الوطنية لتعزيز التوجه
نحو العمل عن بعد ،وهو ما ترى فيه
الوزارة أفق شــديد الوهــج في الحد
من أزمة البطالة وتبعاتها.
وبين أن الوزارة مضــت في طريقها
نحــو تعزيــز شــراكاتها وفتــح أفق
تعــاون مــن خــال تنفيــذ زيــارات
وتوقيــع اتفاقيــات مشــتركة مــع
نظرائهــا في بعض الــدول ،وبعض
المؤسســات الداعمة والمانحة ،حيث
تم توقيع عدة اتفاقيات تندرج تحت
مظلمة التمكين والتدريب للخريجين
على العمل عن بعــد ،باإلضافة إلى
توقيــع عــدة اتفاقيــات محليــة مع

تسهيالت للعمال
وذكر الغصيــن أن التحديات األخيرة
ألقــت علــى كاهــل الــوزارة المزيد
من المســؤولية تجــاه تقديم المزيد
من التســهيالت والخدمــات لجمهور
العمال الصامدين ،حيث تم تعويض
( )2038مــن العمال المتضررين من
العــدوان األخيــر بمســاعدات نقدية
تقدر بـــ ( )2مليــون دوالر ،كما وتم
اعفــاء عــدد ( )90,000عامــل مــن
متضرري كورونا من رســوم التأمين
الصحــي .وعلــى الصعيــد الداخلي،
شــدد على أن الــوزارة حافظت على
اســتمرار تحفيز وتطويــر كوادرها،
من خالل عقد ( )32دورة لموظفيها،
وعقد عدة مســابقات تحفيزية ،إلى
جانب االســتمرار في تطويــر البنية
التقنيــة والمعلوماتيــة ومتابعــة
إنجاز نظام معلومات ســوق العمل،
وتطويــر قواعد بياناتــه ،والتي كان
أبرزها تنفيذ مشــروع تجويد بيانات
ســوق العمل والذي أثمر عن تحديث
بيانــات الخريجيــن بشــكل مفصل
ودقيــق ،وتوفيــر قاعــدة بيانــات
يمكــن االرتــكاز عليهــا فــي تنفيذ
برامج التشــغيل المؤقت ورفد سوق
العمــل باحتياجاتــه بشــكل مهنــي
وعادل ودقيــق .وأوضح الغصين ،أن
الوزارة فتحت نوافذهــا االلكترونية
لتســجيل العمــال الراغبيــن للعمل
داخل حدود أراضينا المحتلة عام 48
ضمن المعاييــر الحكومية المعتمدة
والمعلنة.
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أحد منازل حي الشيخ جراح

غدر “درامي” ينفذه االحتالل بهدم منزل عائلة “صالحية”
غزة-الرأي  -آالء النمر
علــى مــدار الســاعة اتخذت
عائلــة صالحيــة من ســطح
منزلها مقــراً لها ،لتبقى على
مــرأى مــن الصمــود والثبات
واإلصــرار فــي وجــه قــرار
االحتــال الجائــر بتســليم
البيــت وإخالئــه لصالــح
الجماعــات الصهيونية ،فكان
حي الشــيخ جراح ملبياً لنداء
العائلــة بإســنادها ورفــض
القرار.
انسحب االحتالل في ساعات
النهــار فــي مخطــط ماكــر
ليغــدر بالعائلة ومنزلها الذي
تحتاط عليــه بروحها ،ليعود
قبيل الفجر والجميع قد أرخى
قواه وأســلم للنــوم في عراء
سطح البيت ووسطه ،وسارع
فــي منــع وصــول أيّ مــن
كاميرات الصحافــة واإلعالم
لحجبها عن التوثيق للحظات
الحاسمة.
فــي الخفاء تســلل عدد كبير
من جنــود االحتالل وحاصروا

المنــزل فــي وضــع أشــبه
بأعمال اللصــوص ،وهبطوا
علــى ســكانه النائمين على
حيــن غفلــة ،وكبلــوا الرجال
والنســاء واألطفــال بالقيــود
وأحالوا العائلة والمتضامنين
إلــى االعتقــال التعســفي،
لتمكيــن اآللــة العســكرية
الصهيونيــة مــن أداء مهمــة
الهدم الموكلة إليها.
المشــهد الدرامي الذي تعمد
نســجه االحتــال كان مــن
خالل إظهاره جــزء من القوة
العســكرية "اإلســرائيلية"،
أمــام الكاميــرا المرافقــة
لجيشــه وهــو يحــاول تدفئة
النســاء واألطفال فــي درجة
حرارة وصلت للصفر ،ليوصل
فكرتــه للعالــم بأنــه جيش
ينفــي عنــه صفة الشراســة
والهمجيــة والمباغتــة ،ولكن
في الحقيقة هو قوة تفترس
كل مــا هــو فلســطيني وال
يلقــي بــا ً
ال لدرجــة الحــرارة
المنخفضة جدا.

حاول االحتالل تصوير جنوده
بأنهــم غايــة فــي اللطــف
والرحمة ،على عكس ما فعله
خلف كواليــس كاميراته من
ضرب وتكسير عظام الرجال
والنســاء إلخــاء المنزل من
أفراده ،فأفرغه من محتوياته
وقضى على بنيانه بجرافاته
وآلياته الشرسة.
طلعت الشــمس علــى البيت
الذي غابت عنه وهو بعافية،
طلعــت عليــه وهــو متناثــر
بيــن قطــع األثــاث وحقائب
المدرســة والصور التذكارية
المتراميــة على وجــه ثالجة
العائلــة ،أشــرقت الشــمس
بــاردة علــى الفــراش البارد
مــن دفء أصحابــه واألغطية
الملونــة التــي داســت علــى
وجههــا عجلــة جرافة فتركت
أسنان وحش غادر.
اثنيــن وعشــرين فــرداً مــن
عائلة صالحية لم يشــاهدوا
منزلهم وهو يفترش األرض
بعد تفتيــت جدرانه ،ولكنهم

أحســوا بالتكســير والتفتيت
ينخــر عظامهــم وهــم رهن
االعتقال في الســجن الظالم
"اإلسرائيلية".
ليــس البيــت األول فــي حي
الشــيخ جــراح الــذي يتــم
الســيطرة عليه والقضاء على
معالمه ،ولن يكون األخير في
جدول أعمال االحتالل ،فمبدأ
التهجير لــدى االحتالل مازال
قائمــا ،ومبدأ الثبــات ورفض
التنــازل عن األرض يترســخ
فــي قلــب الفلســطيني يوماً
بعد يــوم .هذه المرة لم يكن
الهــدم علــى مرأى ومســمع
العالــم ،عبر منــع أي توثيق
وأي عدســة لتصوير ومتابعة
األحــداث المتوتــرة فــي حي
الشــيخ جــراح ،وكان الختيار
الوقــت المتأخــر مــن الليــل
أحــد دوافــع االحتــال لمنع
التضامــن الداخلي والخارجي
مع سكان الحي.
فــي وقت ســابق ،اشــتبكت
شــرطة االحتــال مــع

الداعميــن
فلســطينيين
للمواطــن صاحــب المنــزل
محمــود صالحية ،الــذي كان
يحمل عبوة غاز على ســطح
منزله ،ويهدد بإحراق نفســه
فــي حــال تنفيــذ أمــر إخالء
منزلــه من حي الشــيخ جراح
في القدس المحتلة.
فيمــا أشــارت الصحفيــة
المقدســية كريستين ريناوي
إلــى أن عمليــة الهــدم غيــر
قانونيــة ،والقــرار كان عبارة
عن إخالء فقــط ،والموضوع
بجملتــه سياســي وغيــر
قانونــي ،والبلديــة تواصــل
خــرق القانــون مــن أجــل
تنفيــذ مخطط بناء مدرســة
للمستوطنين في األرض.
انتهــى االحتــال مــن تنفيذ
مخططــه الغــادر ،وانتقــل
لعائلة مقدسية جديدة إلعادة
تفاصيل الفيلم السابق بحي
الشــيخ جــراح الــذي يكرس
االحتالل أحالمه بين أراضيه
وبيوته التاريخية.

تقرير
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خسائر البعض تصل للنصف

مزارعو غزة..استنفار كامل لمواجهة هجمة الصقيع
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
تجتاح األراضي الفلسطينية وخاصة
قطــاع غــزة ،موجــة بــرد وصقيــع
شديدة ،والتي تؤثر بشكل كبير على
إنتــاج المحاصيل الزراعيــة وخاصة
المكشــوفة ،في وقت استبشــر فيه
المزارعيــن خيــراً بســقوط األمطار
وبموسم زراعي جيد.
وتعمــل موجــة الصقيع علــى حرق
األوراق والســيقان فــي النباتــات
والمحاصيــل المكشــوفة إن لم يتم
اتخــاذ كافــة التدابير الالزمــة ،كما
تتســبب في موت الطيــور والدجاج،
وخاصــة الصيصان في حــال نقص
عوامل التدفئة.
المــزارع رأفت زعرب أكــد أن موجة
الصقيــع تؤثــر علــى المحاصيــل
الزراعيــة مــن ناحيــة قلــة اإلنتاج،
موضــح أنــه قــام بعمــل كافــة
االحتياطات الالزمــة من خالل وضع
ســتائر بالستيك للدفيئات من جميع
الجهــات ،بهــدف منع دخــول الهواء
والبرد.

خسائر تصل للنصف
وحــول تضرره مــن موجــة الصقيع
الحاليــة ،قــال زعرب لـ"الــرأي" ":إن
المزروعــات متوقفــة عــن اإلنتــاج

المتعــارف عليــه ،حيــث أن األجــواء
بــاردة جــداً هــذا الموســم ،كما أن
غــزارة األمطــار تســبت فــي دخول
المياه إلى الدفيئــات ،وبالتالي أثرت
علــى الخضراوات وتحــول لونها إلى
اللون األصفر".
ووفــق ما ذكره فإن حجم الثمار جراء
موجــة البــرد والصقيع الشــديدين
توقف عن النمو بشكل غير طبيعي،
أي بمعنى أن شكلها ثابت ال يكبر وال
يزهر.
ووصلت خســائر المــزارع زعرب في
اإلنتاج جراء الصقيع بمعدل النصف،
موضحــاً أنه لــم تقــم أي جهة حتى
اللحظــة ،بمــا فيهــا وزارة الزراعــة
بتفقــد أوضــاع المزارعيــن ،لكنــه
حصل على بالســتيك غطاء وخشب
ومبيدات زراعيــة ،ومعقم خالي من
األمراض وسماد.
المــزارع خالد قديح لديــه هو اآلخر
مزرعــة دواجــن بالقرب مــن أرضه
علــى الحــدود ،حيث يقوم بإشــعال
الدفايــات لزيــادة عمليــة التدفئــة
على مدار الســاعة ،إضافــة لتغطية
مزرعتــه بالكثير من القماش ،كونها
مصنوعة من ألواح الزينكو ،ومن ثم
متابعة درجة حــرارة المكان ،خاصة
في ظل وجود منخفض جوي شديد.

وحول االحتياطات التي اتخذها ،قال
قديــح ":الصيصان الصغيــرة تحتاج
إلــى مكان دافئ جــداً ،ودرجة حرارة
المكان يجــب أن تكون مــن  32إلى
 ،35وأي درجــة حــرارة أقل من ذلك
يمكــن أن تؤثر على نموهــا" ،الفتاً
إلى أنــه يعمل على االكثار من وضع
قطع القماش الكبيرة تحسباً لتعريق
ألــواح الزينكو ،ووصول الرطوبة الى
الدجاج.

الصقيع..نوعين
مــن جهتــه أوضــح الخبيــر الزراعي
نــزار الوحيــدي بغــزة ،أن الصقيــع
عبارة عن انخفــاض حاد في درجات
الحــرارة ،يــؤدي إلى إحــداث أضرار
فــي المحاصيــل ،وهو ينقســم إلى
نوعين :الصقيع االشعاعي والصقيع
المنقول.
وقــال الوحيــدي فــي حديث ســابق
لـ"الــرأي" :إن الصقيــع االشــعاعي
يحــدث عندما تكون ســماء الشــتاء
صافيــة تماماً في الليــل ،فتنخفض
درجات الحرارة عند ســاعات الصباح
الــى حد كبيــر جــداً ،بحيــث ال يجد
الهــواء الدافئ الصاعــد إلى أعلى أي
غيوم ،مما ينتج عنه برودة شــديدة
تصل أحياناً إلى ما دون الصفر.

أمــا الصقيــع المنقول ،فهــو يحدث
عندمــا تكــون هنــاك منخفضــات
جويــة شــديدة البــرودة مصحوبــة
بالرياح ،حينها تصــل الرياح الباردة
الى المنطقــة الزراعية ،فإذا لم تجد
منفــذاً تمر مــن خالله وبقــي الهواء
البارد فوق المزرعة ،يؤدي لتدميرها
حيــث تتجمــد الميــاه فــي الخاليــا
النباتيــة وتنفجــر ،وبالتالــي تظهر
االحتراقات على أوراق النبات.
وأكد الوحيــدي أن الصقيــع بنوعيه
يؤدي إلى خسائر كبيرة في الفترة ما
بين شهر تشــرين أول (أكتوبر) الى
شهر نيسان إبريل في فلسطين.

إرشادات الزراعة
مــن جهتهــا ،وجهــت وزارة الزراعة
بغــزة ،تحذيــرات هامــة للمزارعين
وأصحاب مــزارع الدواجن بهدف أخذ
االحتياطات الالزمة ،وكيفية التعامل
مع موجــة الصقيع والبــرد التي تمر
بها البالد.
وأكدت الوزارة على ضرورة استخدام
وســائل التدفئة المختلفة والمتوفرة
لــدى المزارعين وحســب االمكانيات
المتاحــة ،إلــى جانــب اســتخدام
الرشاشات من أعلى المحصول على
فتــرات متقطعة وخاصة في الفترات

التــي يتوقع حــدوث الصقيــع فيها،
واســتخدام األغطيــة البالســتيكية
أيضاً.
ونوهت الوزارة إلى ضــرورة االنتباه
عند القيام بتهوية البيوت المحمية،
والحفاظ علــى الرطوبة فــي التربة
وعلى سطحها ،والحفاظ على التربة
نظيفة من األعشاب ،وتشغيل أجهزة
التدفئة.
وكان الناطــق باســم الــوزارة أدهم
البســيوني ،قد أكد في حديث سابق
لـــ "الــرأي" ،أنــه لو لم يتــم تطبيق
هذه النصائح واالرشادات ،فسيكون
هناك خسائر كبيرة لدى المزارعين،
الفتــاً إلى أنــه حدثت هناك خســائر
لكنها ليست كبيرة.
وحول األضــرار التي تســببها موجة
البــرد علــى المحاصيــل الزراعيــة،
أضــاف ":البرد الشــديد يتســبب في
حروق كبيرة تصيب النباتات وبالتالي
تلفــه ،ولذلــك وجهنــا الكثيــر مــن
النصائــح للمزارعين بضرورة إغالق
الدفيئات الزراعية بشــكل جيد ،وري
المحاصيــل بالميــاه الجوفية لكســر
حــدة الصقيــع حرصــاً على ســامة
النباتات ،إلى جانب إشعال الدفايات،
وتوفير درجة حرارة مناســبة خاصة
لمزارع الدواجن".
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أقسام التحقيق في الشرطة..
تواصل دائم مع مكونات المجتمع المحلي
غزة -الرأي
نفــذت المديريــة العامــة
للدفــاع المدنــي بــوزارة
الداخليــة واألمــن الوطنــي
خالل عــام  2021المنصرم،
 12ألــف و 597مهمــة فــي
قطــاع غزة ،تنوعــت ما بين
إطفــاء وإنقــاذ وإســعاف،
وجــوالت ميدانيــة ،ودورات
تدريبية ،وغيرها.
ووفق التقرير السنوي لمهام
الدفاع المدنــي ،فقد تعاملت
أطقــم اإلطفــاء مــع 1858
حريقاً خالل العام ،بينما بلغت
مهــام اإلنقــاذ  1536مهمــة
خالل حوادث طارئة ،وقدّمت
أطقم اإلســعاف  3آالف خدمة
إسعافيه للمواطنين.
وفــي تفاصيــل حــوادث
اإلطفــاء؛ أظهــر التقريــر أن

حــوادث الحرائق الناتجة عن
"االعتــداءات اإلســرائيلية"
احتلت النصيــب األكبر حيث
بلغــت  616حريقــاً خــال
العــدوان اإلســرائيلي فــي
مايو الماضي ،تلتها الحرائق
التي أسبابها "عبث األطفال"
وبلغــت  470حاد ًثــا ،ثــم
حرائق "المــاس الكهربائي"
وبلغت  336حاد ًثا ،والحرائق
الناتجة عن "اإلهمال" بلغت
 289حاد ًثــا ،ثــم حرائــق
"التحميل الكهربائي الزائد"
وبلغت  147حاد ًثا.
وعلــى صعيد مهــام اإلنقاذ؛
بيــن التقريــر أن مهــام
"اإلنقــاذ" التــي نتجــت عن
تأثيــر "المنخفضات الجوية"
بلغــت أعلــى نســبة حيــث
كان عددهــا  370مهمــة

مــن إجمالــي مهــام اإلنقاذ،
تلتها حوادث اإلنقاذ بســبب
"اإلهمــال" وبلغــت 311
مهمــة ،ثم حــوادث مكافحة
"الحشــرات والحيوانــات"
الضارة والخطرة وبلغت 293
مهمة ،إلى جانب مهام إنقاذ
أخرى.
وبلغــت حــوادث اإلنقــاذ
لمواطنيــن جراء "االعتداءات
اإلســرائيلية" خــال عدوان
مايــو وغيــره  236مهمــة،
في حيــن تــم التعامــل مع
" 48حــادث طــرق" وإخــاء
المصابين جرائها.

نفّذت طواقم الدفاع المدني
خاللها  1167مهمة متنوعة
طيلة أيام العدوان.
وقــدّم فرســان الدفــاع
المدنــي ،إلــى جانب ســائر
األجهــزة واإلدارات بــوزارة
الداخليــة ،دوراً بطوليــاً
فــي ســبيل حمايــة أرواح
المواطنيــن وممتلكاتهــم،
عبر إطفــاء الحرائق الناتجة
عــن القصــف اإلســرائيلي،
وانتشــال المواطنيــن مــن
تحــت أنقــاض البنايــات
المدمرة ،وتقديــم الخدمات
اإلسعافية الالزمة.

العدوان اإلسرائيلي

األمن والسالمة

وشــهد قطاع غــزة في مايو
 2021عدوانًــا إســرائيليًا
غاشــماً ،اســتمر  11يومًــا،

وفي مجال األمن والسالمة؛
سجل التقرير السنوي 3008
معامــات صادرة عــن إدارة

األمن والســامة بالمديرية،
شــملت تصاريــح للحــرف
والمصانع والمنشآت.
أمــا جــوالت التفتيــش
والمتابعة لفحص اشتراطات
األمن والسالمة فبلغت 383
جولــة ،تــم خاللهــا تنفيــذ
 2480زيــارة علــى مختلــف
الحرف والمنشآت ،والمطاعم
والمخابز ،ومحطــات الوقود
والغاز ،وغيرها.
وذكر تقريــر الدفاع المدني
أن إدارة التدريــب نفّــذت
ً
نشــاطا ودورة تدريبية
123
فــي مجــال علــوم ومهارات
الدفاع المدني ،وفي الوقاية
والســامة المنزلية ،استفاد
منها  31ألــف و 268متدربًا
ومتدربــة مــن القطاعيــن
الحكومي والمجتمعي.
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االحتالل استهدف الصحفيين بشكل مباشر

ً
انتهاكا بحق الحريات اإلعالمية خالل 2021
معروف1260 :
غزة -الرأي
أعلــن رئيــس المكتــب اإلعالمــي
الحكومــي ســامة معــروف ،عــن
تســجيل  1260حالــة انتهاك بحق
الحريات اإلعالمية خالل عام 2021
الماضي.
وقال معروف خــال مؤتمر صحفي
لعــرض تقرير الحريــات اإلعالمية
خــال العــام الماضي عُقــد بمقر
المكتــب اليوم الخميــس ،إن وحدة
الرصد والمتابعة بالمكتب ســجلت
 1260حالة انتهاك بحق اإلعالميين،
ً
انتهــاكا مــن قبــل
بينهــا 1070
االحتالل اإلســرائيلي بالتواطؤ مع
شركات مواقع التواصل االجتماعي،
لطمس الرواية الفلسطينية ،و190
انتهــاكا مــن قبل األجهــزة األمنية
الفلسطينية وجهات مجهولة.
وأكــد أن االحتالل اإلســرائيلي زاد
فــي اعتداءاتــه بحــق الصحفييــن
واإلعالمييــن وكان أشرســها خالل
شــهر مايــو الماضي ،بعد أن شــن
عدواناً على الصحفيين واإلعالميين
مســتخدماً ترســانته العســكرية،
بهدف قتلهم وتدمير مؤسســاتهم
ومنازلهــم في قطاع غزة ،مســج ً
ال
أكثــر مــن  100حالــة انتهــاك في
قطاع غزة.
وأضــاف أن عــدد شــهداء الصحافة
ارتفــع منــذ عــام  2000إلــى 47
شهيداً صحافياً ،وذلك بعد استشهاد
الصحفي يوســف أبو حســين خالل

شهر مايو الماضي.
وأشــار معــروف إلــى أن اعتــداء
االحتــال اإلســرائيلي علــى قطاع
غــزة ،جــاء بالتزامن مع اســتخدام
القوة المباشرة والمفرطة باألراضي
المحتلــة ،لقمــع الصحافييــن
والصحافيــات ووســائل اإلعــام
من أجــل اقصائهــم وإبعادهم عن
الميــدان ومنــع عمليــات التغطية،
مــا جعــل الصحافييــن الميدانيين
والمصورين في مقدمتهم ،يدفعون
أثماناً باهظة للتمكن من االستمرار
في القيــام بأعمالهم المهنية ونقل

الحقيقة.
وذكر معروف أن حصيلة االنتهاكات
بحق الصحفييــن من قبل االحتالل
ومســتوطنيه خــال عــام 2021
رصدها جــاءت على النحــو التالي:
حالــة ( )1شــهيد ،وأكثر مــن 270
إصابــة واعتداء بينهم  13بشــظايا
صواريــخ االحتــال فــي قطــاع
غــزة خــال شــهر مايــو ،كمــا تم
تســجيل  176حالة اعتقال واحتجاز
واســتدعاء وابعــاد وحبــس منزلي
بحــق الصحفيين ،عدا عــن توثيق
 229حالــة منــع مــن التغطيــة

وتعطيل عمل الصحفيين.
وأوضــح أن تم تســجيل  192حالة
انتهــاك من قبــل مواقــع التواصل
االجتماعــي وتحريــض وإغــاق
لمؤسســات إعالميــة ومواقــع
إخبارية في إطــار محاربة المحتوى
الفلســطيني ،فــي حين تــم رصد
 123حالة تدمير وتحطيم واقتحام
لمؤسســات ومنــازل ومطابــع
ومركبات صحفيين بينهم ( 86حالة
تدمير لمؤسسات إعالمية واعالنية
ودور نشــر ومنازل ومركبات خالل
العــدوان على قطاع غــزة) ،إضافة

إلــى  45حالــة مصــادرة معــدات
وســحب هويــات ومنع من الســفر،
وكذلك  34حالة تعذيب ومضايقات
داخــل الســجون وفــرض غرامات
مالية.
وأكد معروف أن االعتقاالت اليومية
للصحفييــن بدون تهمة تســتدعي
من األطر الحارسة لحرية الصحافة
واإلعالم والنشــر والطباعة مالحقة
ســلطات االحتــال ،وتنفيــذ قــرار
مجلس األمــن الدولي (رقم )2222
الذي يضمن حماية الصحافيين.
واســتهجن أســلوب االحتالل إعادة
اعتقــال الصحفييــن المحرريــن،
والــذي يتنافــى مــع قــرار مجلس
األمــن الدولي الــذي يضمن حماية
الصحفييــن ،والتدخــل مــن أجــل
وقــف سياســة اعتقــال الصحفيين
واحتجازهم خالل تأديتهم واجبهم
الصحفي.
وطالــب معــروف ،المجتمــع
الدولــي بالتحــرك لتأميــن الحماية
للصحافييــن ولوســائل االعــام
العاملــة فــي فلســطين ووضع حد
إلفــات مرتكبي هــذه الجرائم من
العقاب.
وناشــد الجهات الحقوقيــة المعنية
بضــرورة التحــرك لوقــف جرائــم
االحتــال بحــق اإلعالمييــن
الفلســطينيين والتدخل الفاعل من
أجل اإلفراج عن  19صحفيا معتق ً
ال
في سجون االحتالل.

"صنع في غزة" تتصدر أبواب القدس وأسواق الضفة
الرأي _ آالء النمر
بالصــوت والصورة الحيــة تربعت
غــزة علــى عتبــات بــاب العمود،
يشــتري المقدســون علب الذهب
األحمــر فلســطيني المصــدر
والهويــة ،يتســابقون فــي شــراء
الصناديــق الصغيــرة ويلتقطــون
صــوراً بجانبهــا ،فيكفي بالنســبة
للمقدســيين أنهــا واردة من أرض
قطاع غزة الزراعية.
المزارعون في قطاع غزة شــرعوا
بجنــي محصــول الفراولــة ،وهــو
الموســم المنتظــر للمزارعيــن
ولعامــة النــاس ،لمكانــة الفراولة
ولكونها الفاكهة المفضلة جداً لدى

الصغار والكبار.
وتتســع رقعــة اســتخدام الفراولة
الحمراء في مجال صناعة الحلوى،
وعمل العصائر الطبيعية المنعشة
بالشــراكة مــع حبــات البرتقــال
الفلســطيني والليمــون والمــوز
والتفاح ،ما يجعــل الفراولة فاكهة
الموسم المفضلة جدا.
الحائــز علــى صنــدوق الفراولــة
الصغيــر بالضفة المحتلــة يحمله
الشــعور كمــا لو أنــه صافح قطاع
غــزة بأكملــه ،حيث تتــوق الضفة
لمصافحــة منتجات قطاع غزة عبر
تذوقها لحبــات الفراولــة المنتقاة
بكل عناية ودقة لتبقى كما لحظة

حصادها.
الفراولة الغزية وصلت إلى رام اهلل
والقــدس ونابلــس ومــدن الضفة
العديــدة ،بعــد ســماح االحتــال
بتصديرهــا مــن غــزة فــي واحدة
من مفردات الموافقة على شروط
التصدير من غــزة إلى الضفة عبر
معبر كرم أبو سالم.

ستزداد الضعف
الناطــق باســم وزارة الزراعة في
غــزة أدهــم البســيوني يقــول إن
وزارتــه تُولــي موســم الفراولــة
اهتماماً خاصاً منذ زراعة األشــتال
في شــهر ســبتمبر /أيلــول وحتى

نهاية الموســم في أبريل /نيسان
من العام التالي.
ويلفــت إلــى أن أول شــحنة مــن
محصول الفراولــة تصدرت مطلع
عام 2021إلــى الضفة الغربية في
بدايــة نوفمبــر الماضــي ،وبلغت
كميتها نحو أربعة أطنان.
ويوضــح الناطــق باســم وزارة
الزراعــة أن فراولة غــزة هذا العام
ستســوق بالتأكيــد فــي أســواق
الضفــة الغربيــة طوال الموســم،
إذا لــم يعــق االحتالل ذلــك ،لكن
اإلنجاز األبرز ســيكون حال نجحوا
بالوصول ألسواق أوروبا.
وتبلغ مســاحة األراضي المزروعة

بالفراولــة هــذا العــام قرابــة
الـــ 3000دونــم ،مقابــل 2500
زرعت الموســم الماضي ،بحســب
البسيوني ،ويتوقع أن يزيد إنتاجها
عن الـ 9000طن.
وأردف البســيوني أن طواقم تابعة
لــوزارة االقتصــاد تراقب عن كثب
عملية قطف ثمار الفراولة ،وترشد
المزارعين للطرق المثلى لتعبئتها
لتتحمــل التغيــرات التــي يمكــن
تواجهها خالل الطريق حتى تصل
ألسواق الضفة بحالة ممتازة ،نافياً
أنها تصل ألسواق االحتالل وفقط
ينحصر تصديرها ألســواق الضفة
المحتلة.
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طالبت بسرعة التحرك لرفع الحصار وفتح المعابر

“سلطة المياه” تطلق نداء استغاثة عاجل لحل أزمة مياه غزة

غزة  -الرأي
أطلقت سلطة المياه وجودة المياه،
نــداء اســتغاثة عاجــل للمجتمــع
الدولــي إليجــاد حل عاجــل ألزمة
المياه المتفاقمة منذ ســنوات في
قطاع غزة.
وقــال مديــر عــام التخطيــط
والتوعيــة بســلطة الميــاه وجودة
البيئــة منذر ســالم خــال مؤتمر
صحفــي عقدتــه بمقــر المكتــب
اإلعالمي الحكومي اليوم الثالثاء،
إن نــدرة المصــادر الطبيعيــة
المتجــددة ،وضيــق المســاحة
الجغرافيــة للقطاع ،في ظل وجود
نمــو مطــرد للســكان أدى لزيادة
الطلــب على الميــاه ،وزيــادة في
العجز المائي مع اســتمرار الحصار
الخانــق والتحديــات السياســية
واالقتصادية واالجتماعية ،مضيفا
أن المحصلــة كانــت عــدم القدرة
على تنمية وتطويــر مصادر مياه
جديــدة وكافية لســد االحتياجات
المائية المختلفة المتزايدة.
وذكــر ســالم ،أن حقيقــة عــدم
وجــود مصــادر ميــاه كافيــة دفع
الفلســطينيين في قطاع غزة إلى
مزيــد مــن الضغــط واالســتنزاف
للخــزان الجوفي الســاحلي ،والذي
نتــج عنــه ارتفــاع حــاد وخطيــر
في ملوحــة المياه بســبب طغيان
وتداخــل لميــاه البحر عــدة مئات
من االمتار الى داخــل هذا الخزان

في عدة مناطق من القطاع ،حيث
وصلت هــذه الملوحة لمســتويات
خطيرة جدا تجاوزت فيها المعايير
المحليــة والدوليــة الخاصة بجودة
مياه الشرب بأضعاف مضاعفة.
وأشــار إلــى أن النقــص والضعف
التاريخــي فــي البنيــة التحتيــة
الخاصــة بنظــم تجميــع ومعالجة
ميــاه الصــرف الصحي فــي قطاع
غزة نتــج عنه تلوث حــاد وخطير
لمياه الخزان الجوفي الساحلي.
وأوضح ســالم ،أن أكثــر من 97%
من آبــار مياه البلديــات في قطاع
غــزة ال تتوافق جــودة مياهها مع
المعاييــر الخاصــة بجــودة ميــاه
الشرب ،مما دفع السكان لالعتماد
على محطات تحلية المياه الجوفية
الخاصة للتزود بهذه المياه.
وطالــب المجتمع الدولــي والدول
الشــقيقة والصديقــة بســرعة
التحرك لرفع الحصــار الخانق عن
قطــاع غزة وفتــح المعابر وإدخال
المواد والمعدات الالزمة لمشــاريع
المياه والصرف الصحي ومشــاريع
إعادة اعمــار القطاع وذلك لتفادي
النتائــج الصحيــة واالجتماعيــة
واالقتصادية واإلنســانية الخطيرة
المحدقــة بأكثــر مــن  2.3مليون
نســمة مــن شــعبنا الفلســطيني
في قطاع غزة بســبب هذه األزمة
المتعلقــة بالمياه ،وضعــف البنية
التحتيــة ،ومعالجــة ميــاه الصرف

الصحي ،وإعادة استخدامها.
ودعــا ســالم ،لســرعة التحــرك
إليجاد حلول الزمة المياه المركبة
والمتراكمــة منذ عقــود من خالل
اإلســراع في انشاء وتجهيز محطة
تحلية مياه البحر المركزية لتوفير
ميــاه الشــرب وتحســين الخدمــة
المقدمــة للمواطــن والتي تأخرت
كثيــرا وتســببت فــي اســتنزاف
وتدمير الخزان الجوفي الساحلي.
وأكــد علــى ضــرورة العمــل على
توفيــر مصــادر الطاقــة الالزمــة
لتشــغيل مرافق الميــاه والصرف
الصحــي علــى مــدار  24ســاعة
وتمويل مشــاريع خاصــة بتجميع
ميــاه االمطــار مــن خالل انشــاء
وتجهيــز البنيــة التحتيــة الالزمة
لتجميــع وترشــيح هــذه الميــاه
ورفــد الميــاه الجوفيــة بهــا ،وبما
يضمن عدم حــدوث فيضانات في
المناطــق المنخفضــة والتســبب
بأضرار جســيمة للسكان ،وتمويل
مشــاريع لتطويــر شــبكات ميــاه
الشــرب والصرف الصحــي واعادة
استخدامها في الزراعة بما يضمن
عدم تلويث البيئة الفلسطينية.
وشــدد ســالم على أهمية سرعة
التحــرك مــن أجــل الضغــط على
االحتــال ومنعــه مــن االســتيالء
وســرقة المصادر المائية المتمثلة
باالنســياب الطبيعــي الجانبــي
للميــاه الجوفيــة فــي قطــاع غزة

من خــال آبــاره المنتشــرة على
الحدود الشرقية وكذلك مصادرته
ومنعه لتدفق المياه السطحية في
وادي غــزة ووادي الســلقا ووادي
بيت حانون بشــكل دائم ومستمر
علــى مــدار العــام ،عــاوة علــى
اســتيالئه على الغالبيــة العظمى
من مصادرنــا المائية الجوفية في
الضفــة الغربية وميــاه نهر االردن
ومنطقة البحر الميت.
وأكد على ســرعة التحرك للضغط
على االحتالل ومطالبته بعدم فتح
بوابــات الســدود الموجــودة على
مجــاري الوديان شــرق قطاع غزة
في فتــرة زمنية قصيــرة بكميات
كبيرة وبشــكل مفاجئ في موسم
األمطار مســببا حــدوث فيضانات
وحاالت غرق والتســبب في أضرار
جسيمة للســكان والمزارعين في
قطاع غزة.
ودعــا ســالم لضــرورة مقاضــاة
االحتــال علــى كل جرائمه بحق
الشــعب الفلســطيني وتعويضــه
عــن كل األضــرار التــي لحقت به
فــي جميــع القطاعــات وخاصــة
قطــاع الميــاه نتيجــة لهــذه
الجرائــم والممارســات العدوانيــة
والالإنسانية.
وأشــار إلــى أن قطــاع غــزة يتأثر
بظاهــرة التغيــر المناخــي التــي
يعيشــها العالــم هــذه األيــام
وانعــكاس ذلــك علــى جميــع

القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة
والخدماتيــة ،حيــث يعاني القطاع
مــن أزمــة ميــاه حــادة متراكمــة
ومتصاعدة.
وأوضــح ســالم ،أن أزمــة الميــاه
بلغــت ذروتهــا كما ونوعــا وزادت
الفجوة بين المتاح والمطلوب فقد
وصل استهالك المياه حوالي 250
مليون متر مكعب سنويا في حين
متوسط ما يتســاقط على القطاع
مــن مياه أمطار يقدر بحوالي 130
مليون متر مكعب ســنويا يستفيد
الخزان الجوفي منها فقط بحوالي
 40-50مليون متر مكعب ،بينما ما
تبقــى من هذه المياه يذهب هدرا
علــى صــورة جريان ســطحي في
اتجاه البحر او فــي اتجاه المناطق
الداخلية المنخفضة.
ولفت إلى أن ذلك يسبب في كثير
مــن االحيان كــوارث طبيعية على
صــورة حــاالت غــرق وفيضانــات
مخلفــة اضرار مادية جســيمة في
قطاعات هامة ومتعددة كما حدث
فــي االيــام القليلــة الماضية في
العديــد مــن المناطق فــي قطاع
غــزة وخاصــة فــي مدينــة غزة،
وذلك نتيجة لضعف البنية التحتية
الخاصــة بتجميــع وتصريــف مياه
االمطــار وتضررها في العديد من
المناطق نتيجة لعــدوان االحتالل
االخير علــى قطاع غــزة في مايو
الماضي.
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“الدعليس” يثني على الشرطة
ويعلن عن دعم مالي لها
غزة – الرأي:
أثنــى رئيس لجنــة متابعة العمــل الحكومي فــي قطاع غزة
عصــام الدعليــس على أداء أجهــزة الشــرطة ووزارة الداخلية
بشكل عام في حماية الجبهة الداخلية.
وقال “الدعليس” خالل حفل “الوفاء لشــهداء الشرطة”“ :رغم
حجــم التضحيــة واأللم بفقــدان خيــرة الرجال من الشــرطة
واألجهزة األمنية إال أن أبطال الداخلية والشــرطة صمدوا أمام
كافة محاوالت التركيع والخنوع واالستسالم”.
وشــدد علــى أن وزارة الداخليــة بأجهزتهــا المختلفــة أثبتــت
جدارتها وبســالتها في بقائها درعاً حامياً لشعبنا ،رغم ما لحق
بها من اســتهداف ،ورســخت طريقها بأن الصمــود عقيدة وأن
القائد يخلفه ألف قائد.
وأضــاف “االحتالل ظنّ بتوجيه الضربــة الجوية األولى لوزارة
الداخلية خالل عدوان  ،2008أنه ســيُحدث زعزعة في الجبهة
الداخلية لكنه فشل في ذلك وجرّ أذيال الهزيمة”.
وبين أنــه تم خالل الفتــرة الماضية إنجــاز المرحلتين األولى
والثانيــة من ترقيات الرتب الســامية لضبــاط وزارة الداخلية،
التي كانت متوقفة خالل ســنوات ســابقة ،موضحاً أنه ســيتم
إنجــاز المرحلة الثالثة قريباً؛ تقديــراً لجهودهم وعطائهم في
خدمة أبناء شعبنا.
وأعلــن “الدعليس” خــال على الحفل عن تقديــم دعم مالي
عاجــل للشــرطة وإداراتها المختلفــة بقيمــة  100ألف دوالر،
ورعاية جهود شرطة المرور والنجدة وتقديم ما يلزم من دعم
لضبط الحالة المرورية.

األسير محمد عصيدة  ..حين يتمنى األب رؤية أطفاله!
الضفة المحتلة -الرأي
ينظــرون حولهم ويحاولــون فهم
هذه المعادلة الغريبة؛ كل األطفال
يمسكون بأيدي آبائهم يوصلونهم
إلــى مدارســهم أو يذهبــون معــاً
لتنــاول المثلجــات ،إال هم يجدون
أنفسهم غرباء بدون والدهم الذي
تتوالى عليه االعتقاالت.
الصحفــي األســير محمــد نمــر
عصيــدة من بلدة تِل غرب نابلس
رزق بطفلــه الخامس قبل يومين،
كالعادة لم يحضر والدته ولم يكن
أول من حملــه وأول من قرأ األذان
في أذنه ،فاالعتقال والســجن باتا
المصطلحات األكثر تداوال في حياة
عائلته.
فــي الثانــي عشــر من مايــو /أيار
من العام الماضي اعتقل االحتالل
الصحفــي عصيــدة وحولــه فــورا
لالعتقــال اإلداري؛ ذاك االعتقــال
الذي يأتــي دون تهمة وال محاكمة
وال يتمكن فيه األســير من معرفة
تهمته أو ســبب اعتقاله الذي عادة
ال يكون مبررا بــل لمجرد التغييب
االحترازي.

يعيشــها األســرى تترجم ســنوات
القهر والعذاب في السجون.

عراقيل

وبعد انتهــاء المدة المقــررة لذلك

قبل يوميــن رزق بطفله الخامس

أب؛ كالخطــوات األولــى والنطــق

االعتقال؛ مــدد االحتالل من جديد

الــذي أبصــر النــور دون وجــود

بالكلمــات األولى ،مــا يجعله دائم

اعتقاله اإلداري ألربعة أشهر قابلة

والده؛ ولكنها ليســت المرة األولى؛

الشوق لهم ويتمنى اللقاء بهم.

للتجديد ،فاألســير اإلداري مرهون

فاالعتقال غيّب محمــد عن والدة

وأكثر ما يخشــاه األســير دوماً هو

تحت مزاج مخابــرات االحتالل في

عــدد مــن أطفالــه وعــن لحظات

عدم تعــرف أطفاله عليه حين يتم

هذه الحالة!

جميلــة فــي حياتهــم يتمناها كل

اإلفــراج عنه؛ فتلــك لحظة محزنة

ولــم تكــن الحيــاة االجتماعيــة
والعائليــة هي فقط مــا أثر عليها
االعتقال؛ فدراســة األســير تأثرت
كذلــك أســوة بغيره من األســرى،
حيث أنهى دراســته للحصول على
شهادة البكالوريوس في الصحافة
واإلعالم خالل عشر سنوات.
االعتقاالت نهشت من حياة األسير
عصيــدة قرابــة تســع ســنوات؛
معظمها في االعتقــال اإلداري أي
بال تهمة وال محاكمة ،بينما اعتقل
علــى يــد أجهــزة الســلطة قرابة
العشر مرات.
ولكنه رغم هذه التحديات استطاع
أن يثبت نفســه وأن يحوّل محنته
إلــى منحــة؛ فحصل على شــهادة
الدراســات العليــا فــي الدراســات
اإلســرائيلية .قــد يفقــد األســير
ســنوات عمره في هــذا االعتقال؛
ولكن السجن يعطي األسير شعوراً
بالقــوة والتحدي إلكمال مســيرته
الوطنية والجهادية.

