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غزة- الراأي- ب�سام العطار
عنجهيته��ا  متار���س  االحت��ال  �س��لطات  الزال��ت 
العن�سري��ة يف �سيا�س��ة العق��اب اجلماع��ي الت��ي 
تقمع بها غزة واأهلها, حيث ترف�س تلك ال�سلطات 
يف  بالع��اج  وجرح��اه  القط��اع  ملر�س��ى  ال�سم��اح 
م�ست�س��فيات الداخ��ل املحت��ل اأو ال�س��فة املحتلة, 

متذرعًة بحجج اأمنية واهية.
ال�س��اب عن��ان النج��ار "22 عام��ا" اأطل��ق جن��ود 
القط��اع  ح��دود  ق��رب  علي��ه  الن��ار  االحت��ال 
الإ�س��ابته  اأدى  مم��ا  مبا�س��ر,  وب�س��كل  ال�س��رقية 
بقدمي��ه بر�سا�س��تن, كانت��ا كفيلت��ن بب��ر اأحد 
�س��اقيه عق��ب اج��راء اأرب��ع عملي��ات جراحي��ة 

االأوروب��ي.  امل�ست�س��فى  داخ��ل  ل��ه 
النج��ار يحت��اج االآن لعملية اأخرى 

هدم المنازل: سياسة قديمة 
يستدعيها االحتالل  إلفراغ 

القدس من أهلها
غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع

ال ي��زال االحت��ال االإ�س��رائيلي ميار���س 
حملة �سر�سة �سد اأهايل مدينة القد�س؛ 
يف حماول��ٍة لتفري��غ املدين��ة من �س��كانها 
ب��داًل  امل�س��توطنن  واإح��ال  االأ�س��لين, 
معامله��ا  وتغي��ر  القد���س  وتهوي��د  منه��م 

وتراثها, وحتريف تاريخها االأ�سيل.
فا تكتفي حكومة االحتال بهدم املنازل 
املقد�س��ين  �س��د  والعقوب��ات اجلماعي��ة 
الذين تتهمه��م بالقيام بعمليات اأو الذين 
ين�سطون �سيا�س��يًا , بل حتاول اأن ت�سيطر 
عل��ى كل بي��ت وح��ارة وزق��اق يف مدين��ة 

القد�س لل�سيطرة عليها زمانيًا ومكانيًا.
وياأت��ي هدم املن��ازل العربي��ة يف القد�س, 
الأ�س��باب �سيا�س��ية واعتبارات اإ�سرائيلية 

وا�سحة, اأبرزها الت�سييق على املواطنن 
املقد�س��ين؛ به��دف اإجباره��م عل��ى ترك 
االإقام��ة يف  واإلغ��اء حقه��م يف  املدين��ة, 
مرحل��ة  يف  هوياته��م  و�س��حب  القد���س, 
الحق��ة بذريع��ة نقل مرك��ز حياتهم اإىل 

خارج املدينة.
كذل��ك ياأت��ي �س��من اإعط��اء جم��ال اأكرب 
للتو�سع اال�س��تيطاين على ح�ساب االأر�س 
ه��دم  ل�سيا�س��ة  واللج��وء  الفل�س��طينية, 
املنازل الفل�س��طينية بحجة عدم ح�سول 
اأ�س��حابها عل��ى الراخي���س م��ن البلدية 
املدين��ة  لتفري��غ  كاأداة  االإ�س��رائيلية, 
م��ن �س��كانها الفل�س��طينين, مقاب��ل �س��خ 

امل�س��توطنن  م��ن  املزي��د 
املقد�س��ة.  املدين��ة  اإىل 

مواقع فلسطينية تساند 
االحتالل في التحريض 

ضد المقاومة

“الصيفي”: انتهاكات 
االحتالل في القدس ناتجة عن 
ضعف سياسي وأمني اسرائيلي

في غزة أجهزة طبية متطورة 
تشخص  و تعالج األمراض الصعبة
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ال�سلطة 
غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي

ال ت��زال اأزم��ة الكهرباء التي ع�س��فت بقطاع غزة, 
م��كان ويف كل منا�س��بة,  املواطن��ن يف كل  حدي��ث 
وبات اجلميع يخو�سون معركة حقيقية مع �ساعات 

الكهرب��اء م��ن اأج��ل اإجناز م��ا ميكن اإجن��ازه يف ظل 
ع��دم وجود روؤي��ة ثابت��ة تنه��ي م�س��كلة الكهرباء 

ب�سكل تام.
ويعلن االأهايل فور و�س��ول التيار الكهربائي, حالة 
اال�س��تنفار الق�س��وى داخ��ل منازله��م, حيث حتاول 

الن�ساء جاهدات اإنهاء كافة اأعمالهن املنزلية التي 
حتت��اج اإىل وج��ود التي��ار الكهربائي مثل الغ�س��يل 

والطبخ وغرها من االأعمال االأخرى.
ودفع ا�س��تداد اأزم��ة الكهرباء الكث��ر من املواطنن 
للخ��روج يف تظاهرات �س��عبية يف كاف��ة حمافظات 

قط��اع, طالب��وا م��ن خاله��ا ب�س��رورة اإنه��اء اأزم��ة 
عر���س  عل��ى  ترب��ع  زال��ت  ال  الت��ي  الكهرب��اء 
الفل�س��طينين منذ اأكرث من ع�سر �سنوات متوا�سلة, 

والعم��ل عل��ى توفر الكهرب��اء التي 
ت�س��ل ب�س��كل متقط��ع واأق��ل م��ن 4 

حكومة التوافق تتنصل من واجباتها

أزمة الكهرباء.. حصار جديد تنتهجه رام اهلل ضد غزة

االحتالل يعاقب 
غزة بحرمان مرضاها 
وجرحاها من العالج
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نداء عاجل
اأم��ا اجلريح��ة اآي��ات حج��ازي "24عاما" م��ن منطقة 
معن جنوب قطاع غ��زة, كان موعدها مع املعاناة خال 
2014 عندم��ا ق�س��فت طائ��رات االحت��ال  ع��دوان 
بالرباميل املتفجرة منزلهم ال�سغر مما اأدى الإ�سابتها 
ب�س��ظايا �س��امة نت��ج عنه��ا ك�س��ر باجلمجم��ة وتفت��ت 

العظم بقدمها الي�سرى .
وا�ستطاعت ال�سفر لركيا يف نف�س العام,حيث اأجريت 
له��ا عملية جراحية ل�س��اقها ا�س��تمرت 8 �س��اعات ومت 
تركيب "باتن" داخلي لقدميها نتج عنه نق�س 3 �س��م 
من القدم الي�سرى وال ت�ستطيع ال�سر على قدميها منذ 
ذلك احل��ن, ورف�س االحتال اأربع مرات  ال�س��ماح لها 
بال�سفر خارج فل�سطن مرة اأخرى بالرغم من ح�سولها 

على حتولية طبية.
ووج��ه اجلريحان النجار وحجازي نداًء عاجًا لكافة 
اجله��ات امل�س��وؤولة وعل��ى راأ�س��ها الرئا�س��ة واحلكوم��ة 
الإيج��اد حل عاج��ل لق�س��يتهم وكل اجلرحى يف قطاع 
غزة ,وح�سولهم على حقهم بال�سفر والعاج باأي مكان 
حتى ي�ستطيعوا متابعه حياتهم ب�سكل طبيعي ن�سبيا .
والف�س��ائل  والدولي��ة  الر�س��مية  املوؤ�س�س��ات  وطالب��ا 
اإىل  ال�س��مر احل��ي بالنظ��ر  الفل�س��طينية واأ�س��حاب 
معان��ات اجلرح��ى وتق��دمي امل�س��اعدة لهم والت�س��اهل 
منقو�س��ة  غ��ر  كامل��ة  حقوقه��م  واإعطائه��م  معه��م 

فاجلرحى املحور الثالث بعد ال�سهداء و االأ�سرى .
وب�س��وت واحد كما يقوالن فاإن احل�سار املفرو�س على 
قط��اع غزة يزي��د من معاناة اجلرحى واملر�س��ى ملنعهم 

من ال�سفر ال�ستكمال عاجهم باخلارج.

االحتالل ملزم قانونيا 
من جانبه اأكد اأ�ستاذ القانون الدويل يف جامعة االأزهر 
عبد الرحمن اأبو الن�س��ر, لوكالة الراأي ,اأن "اإ�سرائيل 
"ملزم��ة كدول��ة احت��ال تق��دمي اخلدم��ات الطبية 
واالغاثي��ة ل�س��كان املناط��ق املحتلة,وفق��ا لواجب��ات 
االتفاقيات الدولية واالإن�سانية  وعلى راأ�سها اتفاقية 
جني��ف ,حمم��ا "ا�س��رائيل" كام��ل امل�س��وؤولية عن اأي 
�س��رر اأونق�س يف االغاث��ة  تطال اأي مري���س اأوجريح 
خا�س��ة م��ن قطاع غ��زة باعتب��اره جزءا من االأرا�س��ي 

املحتلة.
وطال��ب اخلب��ر القان��وين كاف��ة املوؤ�س�س��ات الدولي��ة 
بال�س��غط عل��ى �س��لطات االحت��ال واإلزامه��ا بتطبيق 
كاف��ة االتفاقي��ات الدولي��ة, باعتب��اره واجب��ا عليه��ا 

ولي���س من��ة منه��ا, باعتب��ار اأن ه��ذه املناط��ق املحتل��ة 
تخ�سع ل�سيطرة االحتال.

كما نا�س��د منظمات حقوق االإن�س��ان ب�سرورة التحرك 
لرفع احل�س��ار عن قطاع غزة, واإطاق نداء ا�س��تغاثة 
للموؤ�س�سات املعنية بق�سية اجلرحى ل�سرورة امل�ساهمة 
يف حقه��م ال�س��فر للعاج باأي مكان, خا�س��ة اأن جرحى 
عملي��ات  واإج��راء  طب��ي  تدخ��ل  اإىل  بحاج��ة  غ��زة 
متخ�س�سة باخلارج الأنقذا حياتهم ,كمايجب اأن تعمل 
عل��ى توفر االأدوي��ة وامل�س��تلزمات الطبي��ة الإنقاذهم 
م��ن االأخط��ار التي تهدد �س��حتهم يف ح��ال عدم توفر 

االأدوية الازمة لهم.
واأ�س��اف اأبوالن�س��ر اأنه يجب على املوؤ�س�س��ات االإغاثة 
الإدان��ة  واالأدل��ة  الوثائ��ق  كاف��ة  تق��دمي  الدولي��ة 
االحتال ومعاقبته على مايفعل من اجراءات �س��افرة 

تقرير
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االحتالل يعاقب غزة بحرمان مرضاها وجرحاها من العالج
غزة- الراأي- ب�سام العطار

عنجهيته��ا  متار���س  االحت��ال  �س��لطات  الزال��ت 
العن�س��رية يف �سيا�س��ة العقاب اجلماعي التي تقمع 
بها غزة واأهلها, حيث ترف�س تلك ال�سلطات ال�سماح 
ملر�س��ى القط��اع وجرح��اه بالع��اج يف م�ست�س��فيات 
الداخ��ل املحتل اأو ال�س��فة املحتلة, متذرعًة بحجج 

اأمنية واهية.
جن��ود  اأطل��ق  عام��ا"   22" النج��ار  عن��ان  ال�س��اب 

االحتال النار عليه قرب حدود القطاع ال�س��رقية 
بقدمي��ه  الإ�س��ابته  اأدى  مم��ا  مبا�س��ر,  وب�س��كل 
بر�سا�س��تن, كانتا كفيلتن ببر اأحد �س��اقيه عقب 
اج��راء اأربع عمليات جراحية له داخل امل�ست�س��فى 
اأخ��رى  لعملي��ة  االآن  يحت��اج  النج��ار  االأوروب��ي. 
به��دف تركيب طرف �س��ناعي لقدمه املبت��ورة, لكن 
االحتال رف�س اأربع مرات ال�س��ماح له ال�سفر خارج 
القطاع الإجراء هذه العملية يف م�ست�س��فى بيت حلم 

للتاأهي��ل واالأط��راف ال�س��ناعية بال�س��فة املحتل��ة 
بحجج اأمنية .

وق��ال النجار "اجلرح��ى يعانون كثرًا ب�س��بب عدم 
وج��ود اأط��راف �س��ناعية وقل��ة الع��اج يف قط��اع 
غزة", ونا�س��د ال�س��لطات امل�س��رية بفت��ح معرب رفح 
وال�س��ماح للجرحى بال�س��فر لتلقى العاج بعد تعرث 
�سفرهم عن طريق معرب بيت حانون ب�سبب عراقيل 

االحتال الواهية .
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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
ميار���س  االإ�س��رائيلي  االحت��ال  ي��زال  ال 
حملة �سر�س��ة �س��د اأهايل مدين��ة القد�س؛ 
�س��كانها  م��ن  املدين��ة  لتفري��غ  حماول��ٍة  يف 
االأ�س��لين, واإحال امل�س��توطنن بداًل منهم 
وتهوي��د القد���س وتغي��ر معامله��ا وتراثه��ا, 

وحتريف تاريخها االأ�سيل.
فا تكتف��ي حكومة االحتال به��دم املنازل 
والعقوبات اجلماعية �سد املقد�سين الذين 
تتهمهم بالقيام بعمليات اأو الذين ين�س��طون 
�سيا�سيًا , بل حتاول اأن ت�سيطر على كل بيت 
وحارة وزق��اق يف مدينة القد�س لل�س��يطرة 

عليها زمانيًا ومكانيًا.
وياأت��ي ه��دم املن��ازل العربي��ة يف القد���س, 
اإ�س��رائيلية  واعتب��ارات  �سيا�س��ية  الأ�س��باب 
وا�س��حة, اأبرزها الت�س��ييق عل��ى املواطنن 
ت��رك  عل��ى  اإجباره��م  به��دف  املقد�س��ين؛ 
يف  االإقام��ة  يف  حقه��م  واإلغ��اء  املدين��ة, 
القد�س, و�سحب هوياتهم يف مرحلة الحقة 
خ��ارج  اإىل  حياته��م  مرك��ز  نق��ل  بذريع��ة 

املدينة.
اأك��رب  جم��ال  اإعط��اء  �س��من  ياأت��ي  كذل��ك 
للتو�س��ع اال�س��تيطاين عل��ى ح�س��اب االأر�س 
ه��دم  ل�سيا�س��ة  واللج��وء  الفل�س��طينية, 
املن��ازل الفل�س��طينية بحج��ة عدم ح�س��ول 
البلدي��ة  م��ن  الراخي���س  عل��ى  اأ�س��حابها 
م��ن  املدين��ة  لتفري��غ  كاأداة  االإ�س��رائيلية, 
�سكانها الفل�س��طينين, مقابل �سخ املزيد من 

امل�ستوطنن اإىل املدينة املقد�سة.

تكاتف الجميع
االأمن الع��ام للهيئة االإ�س��امية امل�س��يحية 
لن�س��رة القد�س واملقد�س��ات قال اإن  �سيا�سة 

التطه��ر العرق��ي الت��ي تتبعها اإ�س��رائيل يف 
املدينة املقد�سة, تتطلب من الدول العربية 
الدولي��ة  املنظم��ات  ع��رب  ب��ارز  دور  لع��ب 
لوق��ف املخططات التهويدية االإ�س��رائيلية 
املقد�س��ة  املدين��ة  يف  احلق��وق  وت�س��فية 

لل�سعب الفل�سطيني.
واأكد عي�س��ى اأن  الو�س��ع الراه��ن يف القد�س 
ب��ات يتطلب موقفًا حازم��ًا لوقف اإجراءات 
اإ�س��رائيل التهويدية �س��د املقد�س��ين وذلك 
م��ن اأجل احل��د م��ن م�س��ادرة هوي��ات اأبناء 
مدين��ة القد���س, والعبث باملقد�س��ات, االأمر 
الذي يتطلب من الدول العربية واال�سامية 
اإعادة عر�س ه��ذه االنتهاكات واالإجراءات 
على جمل���س االأمن الدويل بغية ا�ست�س��دار 
اال�س��تيطانية  الن�س��اطات  لوق��ف  ق��رارات 
واحلد من ت�س��ييد اجلدار والبناء والتو�س��ع 
الفل�س��طينية  االأرا�س��ي  يف  القان��وين  غ��ر 
مب��ا يف ذل��ك القد���س وحوله��ا, انطاق��ًا من 
اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة الت��ي حتتم على 
اإ�س��رائيل االمتث��ال له��ذه االتفاقي��ة الت��ي 
ترف�س��ها اإ�س��رائيل باإجراءاتها امل�ستمرة يف 
تدمر التوا�سل اجلغرايف و�سامة االأرا�سي 
الفل�سطينية واحلفاظ على الطابع الديني 

للمدينة املقد�سة".
واأ�س��اف  "من��ذ احت��ال اإ�س��رائيل ملدين��ة 
القوان��ن  م��ن  العدي��د  اأ�س��درت  القد���س 
العن�س��رية م��ن اأبرزها اإ�س��دار قانون �س��م 
القد�س, وتر�س��يم حدود املدينة وم�س��ادرة 
م�س��توطنات  لبن��اء  الفل�س��طينين  اأرا�س��ي 
عليه��ا, وم��ن ث��م ه��دم مئ��ات املن��ازل, اإىل 
جان��ب بناء جدار الف�س��ل العن�س��ري الذي 
�س��ادر اآالف الدومن��ات, ع��اوة عل��ى ع��دم 
يف  للفل�س��طينين  بن��اء  خمطط��ات  و�س��ع 

عل��ى  اإجباره��م  بغي��ة  ال�س��رقية  القد���س 
ت��رك مدينته��م و�س��واًل لتحقي��ق امل�س��روع 
ع��دد  ي�س��ل  اأن  اإىل  اله��ادف  االإ�س��رائيلي 
اليه��ود يف القد�س %70 من ن�س��بة ال�س��كان 

مقابل %30 فقط من العرب". 
حن��ا," ا�س��رائيل  القان��ون  ا�س��تاذ  واأو�س��ح 
تعم��دت ومن��ذ اللحظ��ة االوىل الحتاله��ا 
مدين��ة القد�س ع��ام 1967م اىل ممار�س��ة 
�س��د  العن�س��رية  ال�سيا�س��ات  م��ن  العدي��د 
املواطنن املقد�سين لتهجرهم من منازلهم, 
وطردهم خارج مدينة القد�س بالقوة, ومن 
اأبرز هذه ال�سيا�سات �سيا�سة �سحب الهويات, 
حي��ث مت م��ن خ��ال ه��ذه ال�سيا�س��ة اإلغ��اء 
ح��ق االإقام��ة لاأ�س��خا�س الذي��ن يقطن��ون 
يف �س��واحي القد���س الواقعة خ��ارج حدود 
البلدي��ة, ويف املحافظات املج��اورة, وكذلك 

الذين يقيمون خارج فل�سطن".

مخططات تهويدية
رئي���س جلنة القد���س واالأق�س��ى يف املجل�س 
الت�س��ريعي الفل�س��طيني اأحم��د اأب��و حلبية 
االحت��ال  اإق��دام  م��ن  ح��ذر  لل��راأي"   "
االإ�سرائيلي على افتتاح اأنفاق جديدة اأ�سفل 

امل�سجد االأق�سى ويف �ساحاته وحميطه.
يق��ود  االحت��ال  اإن  حلبي��ة  اأب��و  وق��ال 
خمططات تهويديه ت�ستهدف تغير املعادلة 
الدميغرافي��ة يف املدين��ة املقد�س��ة, جمددًا 
العربي��ة  وال�س��عوب  للحكوم��ات  دعوت��ه 
ب�سرورة تقدمي الدعم املايل مل�ساريع �سمود 

املقد�سين.
وب��ننّ اأن االحت��ال يكثف من �سيا�س��ة هدم 
املنازل وخا�س��ة يف حميط امل�س��جد االأق�سى 
م�ستعر�س��ًا   , خمطط��ه  اإقام��ة  اأج��ل  م��ن 

االنتهاكات االإ�سرائيلية وجرائم االحتال 
يف القد���س, والت��ي متثل��ت يف االعت��داءات 
امل�س��تمرة بحق امل�س��جد االأق�سى واملقد�سات 
والعق��ارات  املن��ازل  وه��دم  االإ�س��امية, 

واال�ستياء عليها.
القد���س  مدين��ة  اإن  حلبي��ة  اأب��و  وق��ال 
التهويد  واأ�س��د مراح��ل  "تتعر���س الأخطر 
ال�س��هيوين من��ذ احتاله��ا, به��دف �س��لخها 
واالإن�س��اين  الدين��ي  واإرثه��ا  هويته��ا  ع��ن 

والتاريخي واحل�ساري".
واأ�سار اإىل خطورة املخططات امل�ستمرة �سد 
امل�س��جد االأق�س��ى و�س��احاته م��ن حفري��ات 
وافتتاح اأنفاق جديدة اأ�س��فله ويف حميطه, 
باالإ�س��افة اإىل املخططات الهادفة لتكثيف 
املعادل��ة  وتغي��ر  القد���س  يف  اال�س��تيطان 
االحت��ال  ل�س��الح  فيه��ا  الدميغرافي��ة 
وذلك م��ن خ��ال م�س��ادرة االأرا�س��ي وهدم 
الوح��دات  اآالف  وبن��اء  املقد�س��ين  من��ازل 

اال�ستيطانية يف القد�س.
وحث اأبو حلبية, املقد�سين على اال�ستمرار 
يف �س��مودهم وثباتهم "البط��ويل" ملواجهة 
كذل��ك  وطال��ب  االإ�س��رائيلية,  املخطط��ات 
املوؤ�س�س��ات االإعامية العربية واالإ�س��امية 
ب�س��رورة العمل عل��ى اإبراز ق�س��ايا القد�س 
واالأخطار التي تهددها, وف�س��ح االنتهاكات 

االإ�سرائيلية يف املدينة املقد�سة.

عدم المباالة
رئي���س الهيئة املقد�س��ية ملناه�س��ة التهويد 
بالقد�س نا�سر الهدمي �سرح يف وقت �سابق" 
للراأي " اأن �س��لطات االحتال ال تبايل باأي 
م��ن احل��ق  للمقد�س��ين وحترمه��م  حق��وق 
ال�س��رعي يف البناء والتو�س��ع �سمن خمطط 

املدين��ة  لتفري��غ  وا�س��حة  وا�س��راتيجية 
ب�س��كل  وتهويده��ا  �س��كانها  م��ن  املقد�س��ية 

كامل.
واأ�س��ار الهدم��ي اإىل اأن اأخط��ر م��ا متار�س��ه 
املقد�س��ين  بح��ق  االحت��ال  بلدي��ة 
اإجباره��م على هدم منازله��م, بهدف تقنن 
اأن هن��اك  اإىل  االإح�س��ائية لديه��ا, الفت��ًا 
ي�س��تطيعون  املقد�س��ين  م��ن  قلي��ًا  ع��دًدا 
التق��دم لبلدي��ة االحت��ال للح�س��ول على 
رخ���س البن��اء, يف حن اأن الع��دد االأكرب ال 

ي�ستطيع ب�سبب تكلفة الرخي�س العالية.
وبنّن اأن البلدية ال ت�ستطيع هدم كل املنازل 
غر املرخ�س��ة �س��وى %10 فقط منها, الأن 
هن��اك من��ازل ال تعلم عنه��ا, موؤك��ًدا اأنه ال 
خيار اأمام املقد�س��ي �س��وى البناء والتواجد 
باملدين��ة, وع��دم الهج��رة خارجه��ا, وعدم 

االلتزام بالقرارات العن�سرية.

ترتيب الصف الداخلي
واقع��ًا  اأم��رًا  فر���س  االحت��ال  اأن  واأك��د 
باملدين��ة وعدها عا�س��مة لكيان��ه, مما غر 
املقد�س��ين  مطالًب��ا  القانوني��ة,  الوقائ��ع 
بتعزي��ز اجلبهة الداخلية وترتيب �س��فهم 
فيه��ا  مب��ا  االحت��ال  خمطط��ات  ملواجه��ة 

�سيا�سة الهدم.
الفل�س��طينية  ال�س��لطة  الهدم��ي  وطال��ب 
بتغير �سيا�س��تها جتاه املدين��ة, واأن توقف 
التن�س��يق االأمن��ي مع االحت��ال, واأن تبذل 
كل اجلهود من اأجل تعزيز �سمود املقد�سين 
�س��واء مادًي��ا اأو معنوًيا, داعي��ا كافة الدول 
دبلوما�س��ية  عاق��ات  له��ا  الت��ي  العربي��ة 
م��ع االحت��ال لوقفها ف��وًرا والوق��وف اأمام 

م�سئولياتها.

هدم المنازل: سياسة قديمة يستدعيها االحتالل 
إلفراغ القدس من أهلها
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غزة-الراأي-�سمر العرعر 
مل يتوان��ى االحت��ال االإ�س��رائيلي حلظ��ة واح��دة 
م��ن موا�س��لة حياك��ة املوؤام��رات �س��د قط��اع غ��زة 
م��ن اأج��ل النيل م��ن �س��كانها ال�س��ابرين على �س��نك 
وق�س��اوة االأي��ام وما تع�س��ف بهم من اأزم��ات واحدة 

تلو االأخرى.
فما اأن تتا�س��ي حمنة اأو م�سيبة اأو اأزمة حتي تربز 
االأخ��رى, والتي كان اأخرها ا�س��تمرار انقطاع التيار 
الكهربائ��ي عن املنازل, حيث بلغت �س��اعات الو�س��ل 
3 �س��اعات يومي��ا فق��ط, االأم��ر ال��ذي اأثار غ�س��ب 
اجلغرافي��ة  البقع��ة  تل��ك  يف  القابع��ن  املواطن��ن 
املعزول��ة ع��ن الع��امل بفع��ل احل�س��ار, عل��ى �س��كل 
مظاه��رات �س��لمية للتعب��ر ع��ن ق�س��اوة م��ا يعان��وه 
جراء ا�س��تمرار �سيا�سة ت�س��عى جاهده ل�سب غ�سب 

املواطنن على احلكومة يف غزة .
االحتال واأعوانه ا�ستغلوا تلك املظاهرات ال�سلمية  
ل��زرع الفتنة والفو�س��ى داخل غزة بتوجيه غ�س��ب 
املواطن��ن عل��ى املقاوم��ة الفل�س��طينية واأنفاقها يف 

ظل تنكر حكومة الوفاق مل�سوؤولياتها جتاهه .
ومع احتدام اأزمة الكهرباء عمدت االإذاعة العربية 
FM 103 الإجراء بع�س االت�ساالت على املواطنن 
يف قطاع غزة لتعر�س عليهم امل�س��اعدة حلل م�سكلة 
الكهرب��اء, كن��وع من التحري���س اإال اأن الردود كانت 
مفاجئة وقوبل��ت عرو�س االإذاعة ب�س��تائم ورف�س 

الأي م�ساعدة.
ومل يقت�سر االأمر على االإذاعات العربية بل امتدت 
االأبواق امل�س��مومة عرب عدة مواقع م�سبوهة هدفها 
الوحيد ه��و التحري�س وذرع الفتنه واإثارة ال�س��ارع 

الفل�س��طيني يف غ��زة لي�س��ب ج��ل غ�س��به عل��ى م��ن 
يحك��م القط��اع وتوجيه اأ�س��ابع االته��ام لديها على 

الرغم من اأنها لي�ست من ي�سبب االأزمة .
حتذير

املكت��ب االإعام��ي احلكوم��ي  ح��ذر و�س��ائل االإعام 
املواق��ع  م��ن  ع��دد  م��ع  التعام��ل  م��ن  وال�س��حفين 
االإلكروني��ة, وا�س��فًا اإياه��ا بغ��ر املرخ�س��ة وتتبع 
الأجن��دات م�س��بوهة ته��دف لب��ث الفتن��ة وزعزعة 

اال�ستقرار املجتمعي.
االإعام��ي  املكت��ب  رئي���س  مع��روف  �س��امة  واأك��د 
احلكوم��ي اأننّ كًا من وكالة وطن 24, و�س��بكة �س��هم 
االإخباري��ة, وموق��ع كفى 24 هي مواق��ع اإلكرونية 
غ��ر مرخ�س��ة ل��دى وزارة االإع��ام, اإ�س��افة لكونها 
ت�س��عى الإث��ارة البلبل��ة وزعزعة االأو�س��اع يف قطاع 
غزة عرب ب��ث االأكاذيب وفربك��ة االأخبار واختاق 

اأخبار غر �سحيحة.
وطالب مع��روف و�س��ائل االإعام وال�س��حفين عدم 
اأو  التعام��ل م��ع ه��ذه املواق��ع وع��دم النق��ل عنه��ا 
اال�س��تناد عليه��ا كم�س��ادر حت��ى ال يق��ع ال�س��حفي 
�س��حية لك��ذب وتدلي�س ه��ذه املواقع, داعي��ا كافة 
تك��ون  بذل��ك حت��ى ال  لالت��زام  االإع��ام  و�س��ائل 

عر�سة لتحمل امل�سئولية القانونية .
اأمر م�ستهجن

ب��دوره, عق��ب الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي فاي��ز اأبو 
�سمالة على من ي�سطادون يف املياه العكرة ويريدون 
اأن يزرع��وا الف��ن والفو�س��ى يف القط��اع با�س��تغال 
التظاه��رات ال�س��لمية فق��ال ل� " ال��راأي" :" من حق 
االحت��ال اأن يوظ��ف كل �س��ائقة, واأن ي�س��تغل كل 

م�س��كلة يق��ع فيه��ا النا���س يف قط��اع غ��زة وال�س��فة 
الغربي��ة ل�س��احله, واأن يحر���س �س��د ع��دوه االأول 
وه��و املقاومة, وه��ذا اأمر منطقي وطبيع��ي, ولكن ما 
ه��و غر طبيعي وال ه��و منطقي اأن تنج��ر القيادات 
الفل�سطينية واالإعامية خلف اإعام العدو وتنطق 

بل�سانه".
واأ�س��اف اأب��و �س��مالة :" كان اأول م��ن هاج��م اأنف��اق 
املقاوم��ة "ي��وؤاف مردخاي" من�س��ق �س��ئون املناطق, 
الت��ي ت�س��تخدمها حرك��ة  اإن االأنف��اق  ال��ذي ق��ال 
حما���س ال تنقط��ع عنه��ا الكهرب��اء!! وكان الث��اين 
تلفزي��ون فل�س��طن,  وبع��د ذل��ك انفتح��ت باع��ات 
ال�سرف ال�سحي االإعامية باجتاه اأنفاق املقاومة".
وتاب��ع :" االحتال ال ي�س��عى اإىل اإقناع كل النا�س, 
االحتال يهمه اأن ي�سبح املو�سوع مطروق يف ال�سارع 
وم��دار حدي��ث وه��ذا يعط��ي فر�س��ة لعمائ��ه ك��ي 

يتحركوا باأكاذيبهم وطعنهم مب�سداقية املقاومة
وطال��ب ب�س��رورة ت�س��افر اجلهود من اأج��ل جتنيب 
الب��اد الف��ن واإدارة االأزمات بحكمة وعلى اأ�س��ا�س 
الف�س��ائل  اإىل  املل��ف بالكام��ل  ال�س��راكة, وت�س��ليم 
وع��دم ت�س��در حرك��ة حما���س للمواجه��ة يف ه��ذه 

املرحلة.

ال�سراكة مطلوبة
م��ن جانب��ه, ق��ال الكاتب واملحل��ل ال�سيا�س��ي حممد 
م�س��لح ل���" ال��راأي" :" املطل��وب م��ن حما���س لتقطع 
الطري��ق على املرب�س��ن بها اأن تكثف م��ن جهودها 
واأال  احللف��اء  اإىل  واللج��وء  القط��اع  اأزم��ات  حل��ل 

ت�س��تخدم حاجات النا�س و متطلبات احلياة ب�س��كل 
م��ع  املن��اورة  يف  املكا�س��ب  بع���س  لتحقي��ق  خاط��ئ 
ال�سلطة و اأي�س��ا التوازن بن متطلبات العمل املقاوم 

واالإعداد واحتياجات النا�س املعي�سية ".
واأ�س��اف  م�س��لح:" م��ن امله��م اإ�س��راك كل الق��وى يف 
حتمل م�س��وؤولياته يف اأزم��ة القط��اع واالأزمات التي 
تواجه��ه, واالأهم االبتع��اد عن االأ�س��اليب القمعية 
والتخوي��ف والرهي��ب وال�س��جن الأن م��ردود ذل��ك 
�س��لبي جدا على م�س��تقبل املقاومة والت��ي يف نظري 

االأهم من اال�ستمرار يف حكم قطاع غزة".
وطال��ب ب�س��رورة ت�س��كيل جلن��ة خمت�س��ة الإدارة 
�س��ركة الكهرباء وحتمي��ل اجلهات الت��ي تقف وراء 
م�س��روع املحطة امل�س��وؤولية اأمام اجلماهر و ت�سديد 
كل املوؤ�س�س��ات احلكومية واخلا�س��ة م��ا عليها وعدم 

حتميل املواطن كل امل�سكلة يف االأزمة.

واأك��د عل��ى �س��رورة اإيج��اد ح��ل ج��ذري للم�س��كلة 
وحتميل االحتال م�سوؤولياته اأمام املجتمع الدويل 
وحتميل ال�سلطة �ساحبة االمتياز يف اإن�ساء املحطة 

وامل�ستثمرين ما دامت خا�سة.

يذكر اأن قطاع غزة, يبلغ عدد �سكانه 2 مليون و15 
األف ن�س��مه يعي�سون منذ قرابة الع�سر �سنوات حتت 
ح�س��ار م�س��دد , االأمر ال��ذي اأدى اإىل وج��ود اأزمات 
ما تنجلي اإحداها تتك�س��ف االأخ��رى دون اأينّ حلول 
دائمة واقت�س��ارها على حلول موؤقتة تعيد االأزمات 
اأزم��ة  اأخره��ا  كان  والت��ي  واالأخ��رى  الفين��ة  ب��ن 

الكهرباء .

بسبب أزمة الكهرباء

مواقع فلسطينية تساند االحتالل في التحريض ضد المقاومة
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طريقة صديقة للبيئة
واأكد �س��هر حر�س وزارت��ه على االلتزام 
ب��كل املعاي��ر ال�س��حية مب��ا يتواف��ق م��ع 
قان��ون ال�س��حة العام��ة, وخ�سو�س��ا فيما 
يتعل��ق ببن��ود واح��كام القان��ون الهادفة 

للحفاظ على �سحة البيئة واملواطنن.
و�سدد �سهر على اأن وزارته حري�سة على 
التخل���س مم��ا و�س��فه ب��� “االرث املوجود 
اخلا�س باملحارق الطبية داخل املوؤ�س�سات 
ال�سحية واالنظمة املتهالكة وايجاد حل 
جذري لهذه الق�سية من خال التعاون مع 

�سركائها يف العمل ال�سحي.
واأ�س��ار اإىل اأن وزارت��ه تو�س��لت التفاقية 
الياباني��ة  جاي��كا  موؤ�س�س��ة  م��ع  تع��اون 
التنفيذي��ة  املجال���س  م��ع  وبالتع��اون 
للتخل���س م��ن النفايات ال�س��لبة يف قطاع 
غ��زة, ع��رب بن��اء نظ��ام متكام��ل يتعام��ل 
م��ع النفاي��ات الطبي��ة م��ن خ��ال الف��رم 

والتعقيم.
وتوقع  �س��هر اأن يتم بدء العمل بالنظام 
اجلدي��د خ��ال اأ�س��هر وذل��ك بع��د اأن مت 
جتربت��ه لف��رة واأثب��ت كفاءت��ه يف اأحد 
املرافق ال�س��حية , موؤكدا اأنه �سيمثل حل 

نهائي وجذري لهذه امل�سكلة.
وب��ن مدير دائ��رة الطب الوقائ��ي اأن من 
مزاي��ا النظ��ام اجلدي��د اأن��ه يعت��رب اآم��ن 
وال ينت��ج عنها غازات وع��وادم توؤثر على 
البيئ��ة, اإىل جانب كونه اآمنا على �س��حة 

العاملن.
�سامة العاملن والعقوبة للمخالفن

و�س��دد �س��هر حر�س وزارته على �س��امة 
حم��ارق  يف  العامل��ة  الطواق��م  جمي��ع 
املخلف��ات ال�س��حية اإىل حن ب��دء العمل 

بالنظام اجلديد.
وقال: “نح��ن نوفر الزي الازم واالدوات 
الواقي��ة للموظف��ن يف املح��ارق ونراق��ب 
ا�س��تمرار م��دى التزام املوظ��ف بالزي من 
خ��ال االأدوات الرقابية  املفعلة يف وزارة 

ال�سحة”.
جمل��ة  �س��تتخذ  وزارت��ه  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
م��ن العقوب��ات للموظف��ن الغ��ر ملتزمن 
بتعليم��ات ال�س��امة خ��ال العم��ل, وذلك 

وفقا ملا يقت�سيه القانون.
كما اأو�سح �س��هر اأن وزارته تقوم باأعمال  
�س��يانة دوري��ة للمحارق ح�س��ب االعطال 
نتيج��ة  له��ا  حت��دث  الت��ي  واال�س��رار 
اال�س��تخدام, مبين��ًا �س��عي وزارت��ه لتوفر 

االأحج��ار احلرارية والت��ي تهرئ نتيجة 
ا�س��تخدامها املتوا�س��ل وه��ي غ��ر متوفرة 
حالي��ا يف قطاع غزة وت�س��عى الوزارة بكل 
الطرق مع �س��ركائها الإدخالها عرب املعابر 

مع االحتال.

خطط لترميم المحارق
م��ن جانب��ه, ي�س��ر مدي��ر وحدة حت�س��ن 
اجلودة ومكافحة العدوى مو�سى العماوي 
اأنه��ت  يف وزارة ال�س��حة, اإىل اأن ال��وزارة 
يف  الطبي��ة  النفاي��ات  حمرق��ة  ترمي��م 
م�ست�س��فى نا�س��ر وه��ي تعمل االآن ب�س��كل 
�س��ليم, فيم��ا يج��ري العم��ل عل��ى ترمي��م 
جمم��ع  يف  الطبي��ة  النفاي��ات  حمرق��ة 

ال�سفاء الطبي.
اأن وزارت��ه تعم��ل �س��من خط��ة  واأو�س��ح 
وا�س��حة لرمي��م حمرقة جممع ال�س��فاء 
الطب��ي وننتظ��ر ق��دوم احلج��ر احلراري 
اخل��ط  داخ��ل  م��ن  باملح��ارق  اخلا���س 
االخ�سر حتى يتم اعادة ترميمها دوريا.

واأكد العماوي التزام وزارته باملوا�س��فات 
املتبع��ة يف بن��اء مداخ��ن املح��ارق والت��ي 
تن���س على ارتفاع املدخنة م�س��افة 12 م, 
مب��ا ال ي�س��ر بال�س��كان املجاورين وي�س��مح 

ب�س��عود الغ��ازات املت�س��اعدة اإىل طبقات 
اجلو العليا.

قط��اع غزة االأقل عربيا يف ن�س��ب انت�س��ار 
ال�سرطان

ق�س��م  ورئي���س  ا�ست�س��اري  يوؤك��د  ب��دوره, 
االأورام مبجم��ع ال�س��فاء الطب��ي د. خالد 
يف  ال�س��رطان  انت�س��ار  ن�س��ب  اأن  ثاب��ت 
االح�س��ائيات  الآخ��ر  وفق��ًا  غ��زة  قط��اع 
ال�س��ادرة عام 2014 قدرت ب��� 83 حالة 
ل��كل 100 األ��ف حال��ة, وهي تاأتي �س��من 
الن�س��ب الطبيعية كم��ا يف املحيط العربي 

واالقليمي.
وم��ن جانب��ه, يفي��د مدي��ر وح��دة نظ��م 
اأن  الوحي��دي  ه��اين  اأ.  املعلوم��ات 
وزارت��ه  ل��دى  املتواج��دة  االح�س��ائيات 
ال�س��كان  ب��ن  اأو  زي��ادة  اأي  اإىل  ت�س��ر  ال 
املجاوري��ن ملح��ارق النفاي��ات على �س��عيد 

ال�سرطان.
كم��ا يوؤك��د الوحي��دي اأن��ه ال توج��د اأي 
ال�س��رطان  مر���س  ب��ن  ترب��ط  درا�س��ات 
واالأدخنة املت�ساعدة من اأعمدة املحارق.

الدي��ن  ملتزم��ة متام��ا مبعاي��ر  ال�س��حة 
احلنيف

وب��دوره, يوؤك��د د. �س��هر عل��ى االلت��زام 

احلني��ف,  اال�س��امي  الدي��ن  بتعالي��م 
م��ن  التخل���س  �س��عيد  عل��ى  خ�سو�س��ا 
النفاي��ات واملخلف��ات املتعلق��ة بامل�س��يمة 
وذل��ك وفقًا للفتاوى ال�س��رعية ال�س��ادرة 

عن علماء ال�سريعة يف قطاع غزة.
م��ن  بالتخل���س  يتعل��ق  فيم��ا   ” وتاب��ع: 
امل�سيمة,  تخل�سنا منها عن طريق احلرق, 
حي��ث ال تعد امل�س��يمة  ج��زء حقيقي من 
االن�سان ح�سب راأي بع�س العلماء, وهناك 
طريق��ة الدفن, لكن االي�س��ر ه��و احلرق, 
وه��و م��ا اتبعت��ه ال��وزارة وفق��ا لاأي�س��ر 

ولراأي العلماء باملو�سوع.
اأخ��رى  ط��رق  در�س��ت  وزارت��ه  اأن  وب��ن 
للتخل�س من امل�س��يمة وذلك ب�س��بب �سيق 
قط��اع  يف  للدف��ن  املخ�س�س��ة  امل�س��احات 
غ��زة وتعذر الو�س��ول اإليها ب�س��كل دوري, 
ولك��ن كان��ت هنال��ك العدي��د من امل�س��اكل 
على �س��عيد انت�س��ار االأوبئ��ة واالأمرا�س, 
مما دفع الوزارة لا�ستمرار يف البحث عن 

حلول اخرى للم�سكلة.
وخت��م د. �س��هر اأن الطريق��ة اجلدي��دة 
يف التخل�س من النفايات ت�س��مل امل�س��يمة 
حي��ث �س��يتم تعقيمه��ا وفرمه��ا وم��ن ث��م 

التخل�س منها بالطرق ال�سليمة.

تقرير

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

الصحة تعلن عن نظام جديد صديق للبيئة
 للتخلص من النفايات الطبية

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة ال�س��حة عن نيته��ا اإطاق نظام 
الطبي��ة,  النفاي��ات  م��ن  للتخل���س  جدي��د 
بطريق��ة �س��ديقة للبيئة وذلك ع��رب تعقيم 
النفايات الطبية بعد جمعها ونقلها للنفايات 

العادية للتخل�س منها بالطرق الطبيعية.
وق��ال مدير دائرة الط��ب الوقائي يف االدارة 
العام��ة للرعاي��ة االأولية بوزارة ال�س��حة د. 
جمدي �س��هر خ��ال لق��اء اجري مع��ه مبقر 
االدارة العام��ة للرعاية االأولية بغزة, اليوم 

االأح��د, اإن النظ��ام  يق��وم عل��ى  التخل�س من 
املخلف��ات الطبية اخلطرة الت��ي يتم انتاجها 
يف املوؤ�س�س��ات ال�سحية من خال تعقيمها ومن 
ث��م فرمها وتقليل حجمها م��ن خال احلرارة 

والبخار.
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غزة- الراأي
عق��د املعه��د العايل للق�س��اء التاب��ع لوزارة 
" اأ�س��ول  بعن��وان  تدريبي��ة  دورة  الع��دل, 
التحقي��ق يف املخالف��ات الوظيفية وتوقيع 
اجل��زاءات التاأديبي��ة" بح�س��ور ع��دد م��ن 
امل�سئولن االإدارين والقانونن يف الوزارات 

واملوؤ�س�سات احلكومية بغزة.
املده��ون,  ناف��ذ  د.  املعه��د  عمي��د  ورح��ب 
بامل�س��اركن, م�س��ددًا عل��ى اأهمي��ة ال��دورة  
املخالف��ات  مفه��وم  اأن  م��ن  تنطل��ق  الت��ي 
الوظيفي��ة ه��ام للغاي��ة واأن��ه يج��ب عل��ى 
به��ا  والعم��ل  معرفته��ا  االخت�س��ا�س  اأه��ل 
�س��من الوظيفة االإداري��ة والقانونية التي 

ي�سغلونها.

وب��ننّ املده��ون اأن الدورة تتن��اول عددًا من 
املح��اور منه��ا مفه��وم املخالف��ة الوظيفي��ة 
امل�س��اءلة  ب��ن  والتميي��ز  وخ�سائ�س��ها 
واأ�س��لوب  واجلنائي��ة  واملدني��ة  التاأديبي��ة 
التحقي��ق ومراحل��ه واإجراءات��ه وقواع��د 
االأدلة, و�س��لطة التحقي��ق اإىل جانب عددا 
م��ن املح��اور حت��ت عن��وان ال��دورة تنته��ي 

باأنواع اجلزاءات التاأديبية و�سروطها.
واأ�س��ار اإىل اأن ه��ذه ال��دورة تاأت��ي باك��ورة 
خلطة املعهد التي تت�س��من ع��ددًا نوعيًا من 
ال��دورات التي �س��يعقدها املعهد خال العام 
اجلاري منها ال��دورات االإدارية والقانونية 

واملهنية ودورات اأخرى بالتحكيم.
وح�س��ر ال��دورة 26 م�س��اركًا م��ن مدي��ري 

واملحقق��ن  االأق�س��ام  وروؤ�س��اء  االإدارات 
واأع�س��اء  املالي��ن  واملراقب��ن  واملفت�س��ن 
وجل��ان  واالإداري��ة  الق�س��ائية  اللج��ان 
اإدارات التحقي��ق يف ال�س��كاوى واملخالف��ات 
امل�ست�س��ارين  جان��ب  اإىل  والتظلم��ات, 
واملعاونن والباحث��ن القانونين واملحامن 
واإدارات  القانوني��ة  االإدارات  واأع�س��اء 
املوارد الب�س��رية وماأمور ال�س��بط الق�سائي 
واالإداري وماأمور ال�سبط واأع�ساء االأجهزة 

الرقابية.
ويحا�س��ر يف ه��ذه ال��دورة كا م��ن امل��درب 
القان��وين م�س��طفى عب��د اجل��واد, ومدي��ر 
ع��ام يف وزارة االقت�س��اد يعق��وب الغن��دور 

واملحا�سر الدكتور وليد مزهر.

غزة- الراأي
قال وكيل وزارة ال�س��حة د. يو�س��ف اأبو الري�س اإن املوؤ�سرات ال�سحية 
للعام 2016 يف قطاع غزة �س��هدت حت�س��نًا على م�س��تويات عدة, مبينًا 
اأن وزارته ا�س��تطاعت جت��اوز مرحلة خطر انهيار اخلدمات ال�س��حية 
التي واجهتها خال الفرة املا�سية ب�سبب ظروف احل�سار امل�سدد على 

قطاع غزة والذي تخطى عامه العا�سر على التوايل.
واأثنى د. اأبو الري�س خال كلمته يف االجتماع, الذي عقده يف وزارته 
مبقرها بغزة, بح�س��ور مدير عام امل�ست�س��فيات د. عبد اللطيف احلاج 
وم��دراء امل�ست�س��فيات يف قط��اع غزة, عل��ى اجلهود اال�س��تثنائية التي 
يبذله��ا مدراء امل�ست�س��فيات والطواقم الطبية والفني��ة واالدارية يف 
احلفاظ على متا�س��ك اخلدمات ال�سحية واحداث تطويرات فيها على 

الرغم من الظروف ال�سعبة التي يعانوها.
واأك��د اأن وزارت��ه ته��دف اإىل احدث مزي��د من التطوير والتح�س��ن يف 
ج��ودة اخلدم��ات ال�س��حية املقدم��ة خ��ال الع��ام 2017, م��ن خال 
التع��رف على العقب��ات التي واجهت امل�ست�س��فيات خ��ال العام 2016 

وو�سع احللول ملواجهتها والتغلب عليها.
كما �س��دد وكيل الوزارة على �س��رورة االلتزام باخلطط املو�سوعة من 
قب��ل وزارت��ه ومتابعة تطبيقها من خال اآليات مو�س��وعة مبا ي�س��من 
تنفيذها, موؤكدًا على �س��رورة عدم اقت�س��ار العمل داخل امل�ست�سفيات 
واملرافق ال�س��حية على معاجلة االأزمات التي تعمد اجلهات املحا�سرة 

لقطاع غزة اغراق القطاع فيها.
كم��ا ا�س��تمع وكي��ل ال��وزارة اإىل اأب��رز العقب��ات الت��ي واجه��ت ادارات 
امل�ست�س��فيات والطواقم الطبية خال العام 2016, داعيًا اإىل ت�سافر 
جمي��ع اجلهود يف وزارة ال�س��حة من اأجل حل امل�س��اكل والعقبات التي 
تواجه الوزارة وذلك يف �سبيل تقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية ل�سالح 

املواطن.
و�سدد الوكيل على �سرورة تفعيل ذوي املهام اال�سرافية يف امل�ست�سفيات 
املختلفة ملتابعة م�سوؤولياتهم, مبا ي�سمن حت�سن جودة العمل واالأداء 

داخل املرافق ال�سحية.
كما اأكد وكيل الوزارة على اأن وزارته عملت خال الفرة املا�سية على 
تطوير العمل واالأنظمة ال�س��حية, م�س��رًا اإىل و�س��ع وزارته اأكرث من 
12 نظامًا �سحيًا, كان من بينها نظام ترفيع االأطباء ونظام العيادات 

وخدمات االأورام, اإىل جانب اعادة و�سع نظام التاأمن ال�سحي.
وا�س��تعر�س وكي��ل ال��وزارة اب��رز االجن��ازات ال�س��حية عل��ى �س��عيد 
انخفا���س معدالت وفي��ات االمومة لدى الن�س��اء احلوامل خال العام 
2016 حيث كانت االأقل مقارنة باالأعوام التي �س��بقتها, اإىل جانب 
تخفي���س قوائم االنتظار يف العمليات الغ��ر طارئة والتي كانت تزيد 
ف��رة انتظاره��ا ع��ن عامن لت�س��بح خ��ال ا�س��ابيع واال�س��هر القليلة 

القادمة.
كما حتدث د. ابو الري�س على اال�ستمرار يف برنامج البورد الفل�سطيني, 

يف ظل ال�سعوبات التي واجهتها الوزارة على ذات ال�سعيد.

غزة- الراأي
و  تعال��ج  متط��ورة  طبي��ة  اأجه��زة  غ��زة  "يف 
ت�سخ�س االمرا�س ال�س��عبة “.. عنوان يلخ�س 
ا�س��تحداث  م��ن  ال�س��حة  وزارة  الي��ه  األ��ت  م��ا 
اأجه��زة طبي��ة حديث��ة مت ادخاله��ا للخدم��ة 
ال�سحية داخل مرافقها خال �سنوات احل�سار.

يف هذا ال�س��ياق يو�س��ح اأ.ابراهيم عبا�س مدير 
دائرة اال�س��عة التخ�س�س��ية  يف وزارة ال�س��حة 
ب��اأن وزراته ا�س��تحدث ع��دد كبر م��ن االجهزة 
الطبي��ة الت��ي حال��ت دون التحوي��ل للخ��ارج و 
تقلي��ل قوائ��م االنتظ��ار اأهمه��ا ادخ��ال �س��بعة 
اجهزة اال�س��عة املقطعيةc.t  منها ثاث اجهزة 
و  ال�س��فاء  م�ست�س��فيات  يف  املقاط��ع  متع��ددة 
االأوروبي و االإندوني�س��ي حيث يقدم فحو�س��ات 
و  ال�س��فلية  لل�س��راين  ت�س��وير  مث��ل  دقيق��ة 

الطرفية و �سراين القلب .
و اأ�س��ار اىل ا�ستحداث خم�س��ة اأجهزة ديجيتال 
فلورو�س��كوبى يتم من خالها متابعة فحو�س��ات 
االع�س��اء الداخلية للج�س��م ع��رب حقنها مبواد 

ملون��ة تتي��ح للطبي��ب اكت�س��اف االمرا�س دون 
تدخ��ل جراحي  حيث متتاز بالكفاءة العالية و 
دقة و حدة ال�س��ورة , و جه��از ديجتال بانوراما 

لت�سوير اال�سنان و الفكن.
و قال باأنه مت ادخال جهازي تفتيت احل�س��ى يف 
م�ست�سفى االأوروبي و ال�سفاء لتفتيت احل�سى يف 
الكل��ى و امل��رارة و احلالب��ن ,باالإ�س��افة اجهزة 
املاموغراف��ى بعدد 5 اأجهزة منها جهاز ديجتال 
لت�س��وير الثدي لل�سيدات و الذى يتميز بو�سوح 
ال�س��ورة و اكت�س��اف الكتل ال�س��غرة والتكل�سات 
الت��ي ال ميك��ن اكت�س��افها يف الت�س��وير الع��ادي 
مما يتيح لل�س��يدة فر�س��ة كب��رة ان تتعافى من 

االورام مبكرا بن�سبة 95%.
ه��ذا و نوه م.عبا�س اىل ادخال 21 جهاز دوبلر 
ال��را �س��اوند اىل م�ست�س��فيات القط��اع الأهمية 
ه��ذه االجه��زة يف فحو�س��ات اع�س��اء اجل�س��م 
ب�س��كل دقي��ق  و االورام  و االوردة  وال�س��راين 
و يتمي��ز باأنه فح�س �س��ريع و غ��ر مكلف و امن 

للمري�س .

كم��ا و ذك��ر باأن��ه مت ادخ��ال خدم��ة الو�س��ائط 
املحو�س��بة لاأ�س��عة العادي��ة        CR و الت��ي 
متت��از با�س��تبدال و حتوي��ل  الت�س��وير الع��ادي 
على اأفام اأ�س��عة اىل �س��ورة رقمية حتى ي�سهل 
التعامل معها و تخزينها كما و انها تزيد حماية 
املري���س من خطر اال�س��عة و ميكن ار�س��الها عرب 
االنرنت لا�ست�سارات الطبية و حفظها يف ملف 

املري�س االإلكروين.
كم��ا و مت ادخ��ال ث��اث اجهزة ق�س��طرة قلبية 
للم�ست�سفيات و جهازي الرنن املغناطي�سي  التي 

وفرت عناء التحويل للخارج.
باالإ�س��افة اىل ا�س��تحداث اجه��زة الليزر لعاج 
االمرا�س اجللدية و الوحمات الدموية و عاج 
امرا�س العيون و كذلك اجهزة املناظر و غرها 
م��ن االجه��زة امل�س��تحدثة  حال��ت دون معان��اة 
املري���س خ��ارج قط��اع غ��زة و داخله��ا و توف��ر 
التكالي��ف املادي��ة خا�س��ة و ان ه��ذه اخلدمات 
يح�سل عليها املري�س ب�سكل جمانى مقابل ر�سوم 

رمزية على التاأمن ال�سحى.

أبو الريش: مؤشراتنا 
الصحية تتحسن 

وتجاوزنا خطر انهيار 
الخدمات الصحية

المعهد العالي للقضاء ينظم دورة 
حول المخالفات الوظيفية

في غزة أجهزة طبية متطورة تشخص 
و تعالج األمراض الصعبة

خالل سنوات الحصار العشر 
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غزة- الراأي
اأك��د وكيل وزارة الزراع��ة حممد جاد اهلل, 
اأن وزارته تعمل على خلق توازن يف االأ�سعار 
داخل االأ�س��واق بن املزارع وامل�س��تهلك, دون 
اأن ت�س��كل اأي �س��رر عليهم��ا, م�س��رًا اإىل اأن 
تدخ��ل ال��وزارة لتقيي��د كمي��ة الت�س��دير, 
ياأت��ي حفاظ��ًا و دفاع��ًا ع��ن ح��ق املواط��ن 
للح�س��ول عل��ى �س��عر يتنا�س��ب م��ع قدراته 

ال�سرائية .
 ج��اء ذلك, خال ا�س��تقبال جاد اهلل, وفدًا 
من ن��واب املجل�س الت�س��ريعي ع��ن حمافظة 
غزة, وذل��ك يف حمطة التج��ارب الزراعية 

التابع��ة لل��وزارة يف غزة.  واأطل��ع جاداهلل 
الوف��د النياين على واق��ع قطاع الزراعة يف 
غ��زة و�س��ر العمل يف ال��وزارة, جميب��ًا على 
ا�ستف�س��اراتهم يف ق�س��ايا عديدة م��ن اأهمها 
جه��ود ال��وزارة يف الرقاب��ة عل��ى املبي��دات 

الزراعية واحلد من ا�ستخدامها. 
 وذك��ر, اأن وزارت��ه لديه��ا برنام��ج ملراقب��ة 
املبي��دات الزراعية من حلظ��ة دخولها عرب 
مع��رب ك��رم اأبو �س��امل حت��ى ا�س��تخدامها يف 
احلق��ول املفتوحة اأو الدفيئ��ات الزراعية, 
مبين��ًا اأن ذلك يتم من خال اإ�س��دار اأذونات 
م��ن  النب��ات  لوقاي��ة  العام��ة  االإدارة  م��ن 

خ��ال الدليل امل�س��موح با�س��تخدامه "دليل 
املبيدات".

 وق��ال: "اإن��ه يت��م اإ�س��دار االإذن والرقابة 
�س��امل  اأب��و  ك��رم  مع��رب  يف  ال�س��حنة  عل��ى 
واأخ��ذ عينات وفح�س��ها يف خمترب متبقيات 
�س��احيتها  م��ن  التاأك��د  وبع��د  املبي��دات 
لا�ستخدام يتم و�سمها وتداولها يف املحات 

املخت�سة".
 م��ن ناحيته��م, اأثنى ن��واب الت�س��ريعي على 
جهود الطواقم الفنية واالإدارية بالوزارة, 
مطالبن مب�ساعفة اجلهد يف دعم املزارعن 

وال�سيادين والوقوف بجانبهم.

غزة- الراأي
واالإ�س��اح  التغي��ر  كتل��ة  قال��ت 
الربملانية "اإن جتديد احلكم االإداري 
للنائ��ب ح�س��ن يو�س��ف ه��و جرمي��ة 
مركبة ودلي��ل متجدد على حماوالت 
االحتال تغييب الرموز الوطنية."

"اإن  و اأ�س��افت الكتل��ة يف بي��ان له��ا, 
عل��ى  ي�س��رنّ  االإ�س��رائيلي  االحت��ال 
اإع��ادة ا�ستن�س��اخ �سيا�س��ة اختط��اف 
الن��واب ومتدي��د االأح��كام االإداري��ة 
�س��دهم ال ل�س��يء اإال الأنه��م ميثل��ون 
�س��عبهم ويرفع��ون راية احل��ق, ليطل 
باإع��ادة متدي��د احلك��م  م��ن جدي��د 
للنائ��ب ح�س��ن يو�س��ف يف تاأكيد منه 
اإ�س��راره عل��ى تغيي��ب الرم��وز  عل��ى 
الغربي��ة  ال�س��فة  م��ن  الوطني��ة 

والقد�س".
وذك��رت اأن ه��ذا الق��رار ياأت��ي  بع��د 

االحت��ال  اختط��اف  م��ن  �س��اعات 
للنائ��ب اأحم��د مب��ارك, وتابع��ت "اإن 
ه��ذه اجلرائ��م املتج��ددة بح��ق رموز 
ال�س��رعية الفل�س��طينية ليدعو الكل 
يف  م�س��وؤولياته  لتحم��ل  الوطن��ي 
مواجه��ة هذا املحتل, واأن الرد االأبلغ 
على ذلك هو اإعادة ا�س��تئناف احلياة 
الت�س��ريعية بال�س��فة الغربية اأ�س��وة 

بغزة".
حم��اوالت  كل  اأن  الكتل��ة  واأك��دت 
ورم��وز  قي��ادات  لتغيي��ب  االحت��ال 
الوطنية عن ال�س��احة الفل�س��طينية 
ه��ي ره��ان خا�س��ر اأم��ام ق��درة ه��ذا 
ال�س��عب املجاه��د عل��ى تخري��ج قادة 
يف كل املحافل يحمل��ون اأمانة الوطن 
وي�ست�س��هدون مب�س��رة هوؤالء النواب 
مي��دان  يف  اأ�س��طورة  �س��كلوا  الذي��ن 

الت�سحية والفداء.

غزة- الراأي
اأكد د. ح�سن ال�س��يفي وكيل وزارة االأوقاف وال�سئون 
واالعت��داءات  واملمار�س��ات  االأعم��ال  اأن  الديني��ة, 
االإ�س��رائيلي  االحت��ال  ينتهجه��ا  الت��ي  الوح�س��ية 
وت�س��ييق اخلن��اق عل��ى املواطن��ن املقد�س��ين, يع��د 
مبثابة �سعف عام يف البنية ال�سيا�سية واالأمنية لدى 

حكومة االحتال.
واأو�س��ح ال�س��يفي يف ت�س��ريح ل��ه �س��باح الثاثاء, يف 
�س��وء االأحداث ال�سيا�س��ية واالأمني��ة التي حتدث يف 
القد���س خال ال�س��هر اجل��اري اأن حكوم��ة االحتال 
الكي��ان  داخ��ل  واالأمن��ي  ال�سيا�س��ي  بف�س��لها  تت��ذرع 

اال�سرائيلي باقتحام االأق�سى وامل�سا�س به.
 واأفاد اأن مدينة القد�س ت�سهد العديد من االنتهاكات 
اال�س��رائيلية ب�سكل دائم, �سواء م�س��اريع ا�ستيطانية 
املواطن��ن  ملن��ازل  ه��دم  اأعم��ال  ياحقه��ا  مكثف��ة 

املقد�س��ين طوع��ا من غ��ر وج��ه ح��ق, و االقتحامات  
اال�س��رائيلية املتكررة بحق امل�س��جد االأق�سى من اجل 
تهويده وتق�سيمه متهيدًا لهدمه وبناء الهيكل املزعوم 

مكانه.
الت��ي  االإجرامي��ة  املمار�س��ات  ه��ذه  ال�س��يفي  واأدان   
ت�س��كل انتهاكًا �س��ارخًا لاأعراف واملعاه��دات الدولية 
وال�س��ريعة االإ�س��امية الت��ي تكف��ل حق��وق االإن�س��ان 
امل�س��ئولة  اجله��ات  كاف��ة  مطالب��ًا  م�س��ره,  وترع��ى 
واملوؤ�س�س��ات العاملي��ة احلقوقي��ة واالإعامي��ة بف�س��ح 

وك�س��ف جرائ��م العدو عل��ى امل��اأ واالأدل��ة والرباهن 
نا�سعة البيا�س ومثبتة يف هذا االجتاه.

وق��ال :" عل��ى �س��عيد التهوي��د الدين��ي ل��دى حكومة 
ات رئي�س��ة بخ�س��و�س  االحت��ال, هنال��ك ث��اث حمطنّ
االأق�س��ى, االأوىل تتمث��ل يف االقتحام��ات التي تتم يف 
ظ��ل اإبع��اد املرابط��ن واملرابط��ات ومنعهم م��ن دخول 
االأق�س��ى, والثانية لها عاقة بطم�س احلقائق وتغير 
املع��امل التاريخي��ة والدميغرافي��ة, اأم��ا الثالث��ة وهي 
يف  اجلاه��دة  االحت��ال  م�س��اعي  يف  خط��ورة  االأ�س��د 

ت�س��ريع حقه��م ببن��اء امل�س��توطنات وحتويله��ا ملناطق 
اأهلية تابعة لهم".

وتابع :" و الزالت م�س��تمرة  حم��اوالت مترير القانون  
اال�سرائيلي القا�س��ي مبنع رفع االأذان يف امل�ساجد عرب 
مكربات ال�س��وت بحجة اأنه يحدث �سجيجًا مما يزعج 

امل�ستوطنن هناك, حد زعمهم".
االأمريك��ي  الرئي���س  ت�س��ريحات  ب�س��دة  وا�س��تنكر   
دونال��د ترام��ب خ��ال حملت��ه االنتخابية ال�س��ابقة 
ال�س��فارة  نق��ل  باإعان��ه ع��ن  وت�س��ريحاته احلالي��ة 

االأمريكي��ة م��ن ت��ل اأبي��ب اإىل القد���س, تزامن��ا م��ع 
ق��رار جمل���س االأمن مبنع اال�س��تيطان واإدانت��ه جملًة 
وتف�س��يًا.  ويف �س��ياق اأخ��ر,  ق��دم ال�س��يفي باأح��ر 
الته��اين والتربيكات م��ن االأمة العربية واالإ�س��امية 
والفل�س��طينية عل��ى حد �س��واء مبنا�س��بة االإفراج عن 
رئي���س احلرك��ة االإ�س��امية يف الداخ��ل الفل�س��طيني 
االحت��ال   �س��جون  م��ن  �س��اح  رائ��د  املغ��وار  ال�س��يخ 
اال�س��رائيلي بع��د ق�س��اء حمكوميت��ه البالغ��ة ت�س��عة 
�س��هور. و يف الوقت ذاته اأبدى امتعا�سه ال�سديد عقب 
القرار  اال�س��رائيلي القا�سي بفر�س االإقامة اجلربية 
عل��ى ال�س��يخ �س��اح مبنزل��ه يف حماول��ة ا�س��رائيلية 
غا�س��مة ترمي لتكتيم االأفواه, زاعمن اأن خروجه من 

بيته وعن �سمته قد ي�سر باالأمن القومي.
واملنظم��ات  والقانوني��ن  االإعامي��ن  كاف��ة  ودع��ا   
الدولية واملوؤ�س�س��ات االإن�س��انية اإىل �سرورة التحرك 
العاج��ل يف اجت��اه فك اخلناق عن ال�س��يخ رائد �س��اح 
جدي��د  م��ن  اأ�س��ره  ليت��م  عن��ه  االإف��راج  مت  اأن  بع��د 
وبطريق��ة اأ�س��عب , خ�س��يًة عل��ى حيات��ه م��ن ه��وؤالء 

املغت�سبن املجرمن.
 ي�س��ار اإىل اأن �س��لطات االحتال اعتقلت ال�سيخ �ساح 
منذ �س��هر اأيار من العام املا�سي, بزعم" التحري�س على 
العنف واالإرهاب" يف ت�سرين الثاين- نوفمرب يف اأعقاب 
خطبة األقاها يف حي وادي اجلوز مبدينة القد�س عام 

م.  2007

خالل زيارة وفد من التشريعي للزراعة

"جاد اهلل": التقييد في كمية التصدير ليتناسب 
مع قدرة المواطن على الشراء

التغيير واإلصالح: تجديد 
اإلداري للنائب يوسف 

جريمة مركبة

هنأ باإلفراج عن الشيخ صالح

"الصيفي": انتهاكات االحتالل في القدس ناتجة عن ضعف سياسي وأمني اسرائيلي
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ال�سلطة 
غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي

ال ت��زال اأزم��ة الكهرب��اء الت��ي ع�س��فت 
املواطن��ن يف كل  بقط��اع غ��زة, حدي��ث 
اجلمي��ع  وب��ات  منا�س��بة,  كل  ويف  م��كان 
يخو�س��ون معرك��ة حقيقي��ة مع �س��اعات 
الكهرباء من اأج��ل اإجناز ما ميكن اإجنازه 
يف ظ��ل ع��دم وج��ود روؤي��ة ثابت��ة تنه��ي 

م�سكلة الكهرباء ب�سكل تام.
التي��ار  و�س��ول  ف��ور  االأه��ايل  ويعل��ن 
الكهربائ��ي, حال��ة اال�س��تنفار الق�س��وى 
داخ��ل منازله��م, حي��ث حت��اول الن�س��اء 
جاه��دات اإنهاء كاف��ة اأعماله��ن املنزلية 
التي حتتاج اإىل وج��ود التيار الكهربائي 
مثل الغ�سيل والطبخ وغرها من االأعمال 

االأخرى.
ودف��ع ا�س��تداد اأزمة الكهرب��اء الكثر من 
املواطنن للخروج يف تظاهرات �سعبية يف 
كافة حمافظات قطاع, طالبوا من خالها 
ب�س��رورة اإنه��اء اأزم��ة الكهرب��اء الت��ي ال 
زال��ت ترب��ع عل��ى عر���س الفل�س��طينين 
من��ذ اأكرث م��ن ع�س��ر �س��نوات متوا�س��لة, 
والعمل عل��ى توفر الكهرباء التي ت�س��ل 
ب�س��كل متقطع واأقل من 4 �س��اعات يوميًا, 
االأمر ال��ذي يفاقم معاناتهم, خا�س��ة يف 

ظل االأجواء الباردة.

حال المواطن
حمي�س��ن:"  جمي��ل  اأم  املواطن��ة  تق��ول 
اأ�س��بحت م�س��كلة الكهرب��اء وانقطاعه��ا 
امل�س��تمر يوؤث��ر ب�س��كل كبر عل��ى حياتنا 
اأغل��ب  اأن  خا�س��ة  الأعمالن��ا,  واإجنازن��ا 
�ساعات امل�ساء نق�سيها على �سوء الليدات 
اأو ال�س��موع ب�س��بب اقت�س��ار جميء التيار 
الكهربائي على عدة �ساعات ق�سرة جدا 

."
 وت�س��يف يف حديثها للراأي:" لقد اأ�س��بح 
كل همن��ا جدول الكهرباء التي اأ�س��بحت 
حياتن��ا رهينة ل��ه, ناهيك ع��ن الظروف 

ال�س��عبة واملعي�سية القاهرة التي يعي�سها 
قط��اع غ��زة يف ظ��ل احل�س��ار املفرو���س 
منذ �س��نوات طويل��ة دون اأي تغير يطراأ 
علي��ه", مطالب��ة ب�س��رورة اأن يق��وم كل 
م�س��ئول بدوره يف اإنهاء تلك امل�سكلة التي 
باتت توؤرق م�س��اجع املواطنن واأف�س��دت 
اليومي��ة  حلياته��م  ممار�س��تهم  عليه��م 

الطبيعية.
اأم عبد اهلل ال�سريف هي االأخرى تنتظر 
جم��يء التيار الكهربائي م��ن اأجل اإعداد 
الطع��ام الأطفاله��ا اخلم�س��ة عل��ى قر�س 
كهربائ��ي ك��ون منزله��ا خالي��ا م��ن الغ��از 

ب�سبب االأزمة املوجودة بغزة.
وتوؤك��د اأم عب��د اهلل يف حدي��ث لل��راأي, 
ف��رة  اأطفاله��ا  الإطع��ام  ت�س��طر  اأنه��ا 
انقطاع الكهرباء, اخلبز املح�س��و بالدقة 
والزعر, الأن ظروفها االقت�سادية اأثرت 
عل��ى اإمكاني��ة تعبئ��ة ا�س��طوانات الغ��از 

ب�سكل فوري قبل حدوث االأزمة.
وكغره��ا م��ن املواطن��ن الذين يعي�س��ون 
ال�س��يئة  االقت�س��ادية  الظ��روف  م��رارة 
كاف��ة  اهلل  عب��د  اأم  تطال��ب  وال�س��عبة, 
امل�سئولن ب�س��رورة النظر بعن الرحمة 
نه�س��ته  ال��ذي  غ��زة  لقط��اع  والراأف��ة 
االأزمات, واأ�س��عفت امل�س��اكل قوته, وبات 
اإلي��ه  اآل��ت  املواط��ن يك��ره ظروف��ه وم��ا 

حياته وعي�سته ب�سبب احل�سار.
اأب��و  ال�س��بعيني  املواط��ن  يق��ول  ب��دوره 
الكهرب��اء  اأزم��ة  اإبراهي��م غباي��ن:" اإن 
بات��ت ال�س��غل ال�س��اغل للنا���س يف غ��زة, 
الأن اأغل��ب م�س��الح املواطن��ن واأعماله��م 
تتوق��ف عل��ى جم��يء التي��ار الكهربائي, 
مو�س��حا اأن النا�س بغزة فق��دوا االأمل يف 
اإمكانية حت�س��ن حياتهم, بعد اأن �س��يطر 
الياأ�س عليهم واأكلت االأزمات من �س��حتهم 

و�سربت".
وي�س��يف اأبو ابراهيم يف حديث للراأي:" 
لاأ�س��ف اأ�س��بحت حياتنا لي�س لها هدف, 
املواط��ن اأ�س��بح حائ��را وغ��ر ق��ادر على 

مواجه��ة كمي��ة االأزم��ات الهائل��ة الت��ي 
تطغى على غزة, اأزمة غاز, اأزمة كهرباء, 
اأزم��ة مي��اه, اأزمة م�س��اكن �س��حية, اأزمة 
عم��ل وغرها من االأزمات ال�س��غرة التي 

توؤرق م�ساجع الغزين ".
وعق��ب التظاه��رات الت��ي خرج��ت بغزة 
الأزم��ة  ج��ذري  ح��ل  باإيج��اد  مطالب��ة 
الكهرب��اء ووق��ف معان��اة املواطنن التي 
اأعلن��ت  تفاقم��ت نتيج��ة تل��ك االأزم��ة, 
ال�س��قيقة قط��ر ع��ن تربعه��ا مببل��غ 12 
حمط��ة  تزوي��د  بغر���س  دوالر,  ملي��ون 
الكهرب��اء يف قط��اع غ��زة بالوق��ود, مل��دة 

ثاثة اأ�سهر.
ال�س��لطة  في��ه  ت��رى  ال��ذي  الوق��ت  ويف 
معان��اة  م��دى  اهلل  ب��رام  الفل�س��طينية 
قطاع غزة وتكاثف االأزمات عليه, ومدى 
تفاق��م معان��اة املواطنن جراء ا�س��تداد 
اأزم��ة الكهرب��اء, اإال اأنها حت��اول جاهدة 
من��ع اإجناز اأو اإقامة اأي م�س��اريع قد حتد 

من االأزمة.
ويف وق��ت �س��ابق, عرقلت ال�س��لطة اإمداد 
حمط��ة توليد الكهرب��اء بغزة بخط غاز 
بدال من ال�س��والر, يف وقت كانت قطر قد 
تعه��دت بدفع 25 مليون دوالر الإن�س��ائه, 
كم��ا عرقل��ت م�س��روع اآخر لرب��ط  قطاع 
161 ويوف��ر لغ��زة )150  غ��زة بخ��ط 
ميج��ا وات(, رغ��م وج��ود تعه��د قط��ري 

بدفع 3 اأ�سهر مقدما ثمن اال�ستهاك.
كما عرقلت ال�سلطة جهود تركية الإعادة 
ترميم حمطة التوليد و�سبكة الكهرباء, 
اإىل جانب رف�س م�سروع �سفينة الكهرباء 
الركية والتي �س��تزود غزة ب�400 ميجا 
وات,  اإ�س��افة اإىل رف�س مقرح من البنك 
االإ�س��امي بتمويل ان�س��اء �سركة كهرباء 
بقيم��ة 100 ملي��ون دوالر, وه��و االآخ��ر 

ا�سطدم برف�س من ال�سلطة.
ال�س��لطة  رف�س��ت  االإط��ار,  نف���س  ويف 
الفل�س��طينية م�س��روع امارات��ي بتموي��ل 
واإن�س��اء حمط��ة ت��زود القط��اع ب���500 

ميج��ا وات, ومن��ع اإقامة م�س��روع قطري 
عل��ى  تعم��ل  حمط��ة  باإن�س��اء  مطروح��ا 
الطاق��ة ال�سم�س��ية يف �س��يناء اأو داخ��ل 
ت��زال  ال  وق��ت  يف  املحتل��ة,  االأرا�س��ي 
ال�س��لطة ت�س��تمر يف فر�س �س��ريبة البلو 
بقيم��ة 40 ملي��ون دوالر �س��نوًيا, ومنعها 
مل�س��روع خط��ة الرب��ط الثماين مع م�س��ر 
والدول العربية والذي باإمكانه اأن يوفر 

غزة. احتياجات  وهي  وات  ميجا   400

نوايا صادقة وطرح جدي
العمري��ن  اأب��و  اأحم��د  اأك��د  جانب��ه  م��ن 
مدير مرك��ز املعلومات يف �س��لطة الطاقة 
فك��رة  تطبي��ق  املمك��ن  م��ن  اأن��ه  بغ��زة, 
ت�س��ليم كهرب��اء غ��زة حلكوم��ة التوافق, 
اإذا توف��رت النواي��ا ال�س��ادقة من طرف 
"ه��ذا ط��رح  التواف��ق, قائ��ًا:  حكوم��ة 
جدي وحقيقي ولي�س جمرد طرح نظري 
كم��ا يظن البع�س, الكرة يف ملعب الطرف 

االآخر".
واأو�س��ح اأبو العمرين يف ت�س��ريح �سحفي 
ل��ه, اأن الق��رار يحت��اج �سيا�س��ة علي��ا من 
اإىل  م�س��رًا  الفل�س��طينية,  احلكوم��ة 
اأن معظ��م املوظف��ن يف �س��لطة الطاق��ة 
بغ��زة هم م��ن موظفي رام اهلل, وخا�س��ة 
نائ��ب  هن��ا  واملوج��ود  العلي��ا,  االإدارات 
رئي���س �س��لطة الطاق��ة, وننتظ��ر ق��رارا 

�سيا�سيا لت�سليم امللف.
عن��د  �س��تكون  الت��ي  االإيجابي��ات  وع��ن 
ت�س��ليم املل��ف, ق��ال اأب��و العمري��ن:" اإن 
م�س��وؤولية مل��ف الكهرب��اء م��ن احلكومة 
ي�س��بح  غ��زة,  قط��اع  ع��ن  الفل�س��طينية 
مثله��ا مث��ل حمافظ��ات ال�س��فة الغربية, 
حي��ث �س��تزال كل احلجج غ��ر املنطقية 
زي��ادة  م�س��اريع  الإعاق��ة  والواهي��ة 
الكهرب��اء لغ��زة, واملعطل��ة من��ذ اأكرث من 
ع�سر �س��نوات بحجج االنق�س��ام, وبحجج 

عدم ال�سيطرة على غزة ".
وكان رئي���س ال��وزراء يف حكومة التوافق 

الوطن��ي, رام��ي احلم��د اهلل, ق��د طال��ب 
حرك��ة حما�س بت�س��ليم كافة املوؤ�س�س��ات 

حلكومة الوفاق الوطني.
 وقال احلمد اهلل يف موؤمتر �س��حفي له:" 
اإن حما���س تقوم بافتع��ال اأزمة الكهرباء 
يف قطاع غزة, واأن ال�س��لطة الفل�سطينية 
تدف��ع نح��و ملي��ار �س��يكل �س��نويا لقط��اع 
اجل��ذري  احل��ل  اأن  مو�س��حا  الطاق��ة", 
مل�س��كلة قطاع غ��زة, هو بتمك��ن حكومة 

الوفاق الوطني, على حد تعبره,

 حماس موافقة
ويف اأول رد له��ا عل��ى ت�س��ريح احلمد هلل, 
اأكدت حركة حما�س على ل�س��ان القيادي 
يف احلركة ا�س��ماعيل ر�س��وان, جهوزيتها 
احلكومي��ة  القطاع��ات  لت�س��ليم  التام��ة 

بغزة.
وقال ا�س��ماعيل ر�سوان يف موؤمتر �سحفي 
االثن��ن املا�س��ي:" اإن احلرك��ة جاه��زة 
كاف��ة  احلكومي��ة  القطاع��ات  لت�س��ليم 
حلكومة الدكتور رامي احلمد اهلل وكامل 
ال��وزارات, على اأن تك��ون القوى الوطنية 

�ساهدة على ذلك". 
م��ا يدخ��ل موازن��ة  اأن  واأو�س��ح ر�س��وان 
حكومة احلمد اهلل من عوائد ال�س��رائب 
املفرو�س��ة على الب�سائع التي تدخل اإىل 
قط��اع غ��زة تق��در بح��وايل 100 مليون 

دوالر �سهريًا "مئة مليون دوالر �سهريًا".
وتابع قوله:" ان احلركة تعاملت ب�س��كل 
م�س��ئول ووطني م��ع كل ما ه��و ملقى على 
عاتقها من حتمل م�سوؤولياتها جتاه قطاع 
غ��زة واأهل��ه يف كل الظ��روف واملحط��ات 
الكهرب��اء  اأزم��ة  راأ�س��ها  وعل��ى  ال�س��عبة 

املتفاقمة".
م��ع  توا�س��لت  حما���س  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
اأطراف عدة ومع الف�س��ائل الفل�سطينية 
واجله��ود  الدع��وات  كل  م��ع  وجتاوب��ت 
ه��ذه  الإنه��اء  وم�س��ئول  اإيجاب��ي  ب�س��كل 

االأزمة.

حكومة التوافق تتنصل من واجباتها

أزمة الكهرباء.. حصار جديد تنتهجه رام اهلل ضد غزة
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دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

مل ي�س��يطر علينا احلزن غالبا اأو ال�س��يق عندما 
منر ب�س��يء يخال��ف هوان��ا وما نرغ��ب؟ نقبع يف 
زاوي��ة �س��يقة من النف���س وامل��كان ون�ست�س��لم ملا 
ظنن��ا اأنه فر���س من الزمان عل��ى اأحوالنا, ولكن 

هل علمنا ملاذا؟
اأغل��ب الظ��ن اأننا من��ر بتلك احلال��ة الأننا نربط 
حياتن��ا وم�س��رنا ب�س��يء واح��د, مهم��ا اختلف, 
زوج, زوج��ة, اأبناء, �س��ديق, حبيب, عمل, مهارة 
معين��ة ق��د نفقده��ا, فنفقد مع كل ذل��ك رغبتنا 
يف احلياة املنتجة املثمرة حتى واإن ع�س��نا حياة 

ينب�س فيها القلب وت�ستمر فيها االأنفا�س.
لك��ن م��ن يعي�س��ون اأك��رث م��ن حي��اة يف حياته��م 
ي�ستطيعون التغلب على اأي فقد ي�ستجد يف جزء 
م��ن تل��ك احلي��وات الت��ي يعي�س��ونها, ففقد عمل 
يعو�س��ه وجود حبيب داعم وموؤن���س, وفقد زوج 
قد يلهي عنه وجود االأبناء وم�س��اغباتهم, وفقد 
ولد ميكن اال�ستمرار بعده يف احت�سابه وانتظاره 

ذخرا يوم القيامة.
فاحلياة ق�س��رة جدا وبئي�س��ة جدا كي نعي�س��ها 
مفردة  نكر�س��ها لهدف, �س��يء, اأو �س��خ�س واحد 
فق��ط, املهم اأن تتكامل جميعها يف حتقيق الهدف 
االأ�س��مى وهو جعل كل تلك االأمور خبيئة لنا يف 
احلياة االآخرة, تلك احلياة التي طاملا ظننا اأنها 
ل��ن تاأتي حت��ى نفاج��اأ باملوت والفق��د على حن 

غرة, دون اأن ن�ستعد له.
فيفجاأن��ا بفقد اأنف�س��نا اأو فقد من نحب, فن�س��عر 
اأنن��ا يف تيه, اأو ي�س��عر به من حولن��ا الأجلنا ذات 
يوم, بب�س��اطة الأنن��ا تعلقنا بفان اأ�س��له التغير 
وع��دم الثب��ات, نزعنا من قلوبنا يق��ن اأمنا هذه 

احلياة الدنيا لهو وان�سغال واإعداد ملا هو اآت.
واإمنا هي ر�س للبنيان فوق بع�س��ه كي ن�ستخل�س 
من��ه م��ا نري��د اأن ن�س��كن الحق��ا, واخلي��ار لنا يف 
النهاي��ة ب��ن املرات��ب والدرج��ات واالأ�س��خا�س 
الت��ي ن��ود اأن نك��ون فيها ويكون��وا رفقاءن��ا دوما 

دون خوف اأو فقد.
لذا, على االإن�س��ان اأن يع��رف هدفه منذ البداية 
ق��در  فيه��ا  يجته��د  الدني��ا,  احلي��اة  ه��ذه  يف 
ا�ستطاعته, ال يحمل قلبه عبء الكره اأو احلقد 
اأو  ال�س��غينة, فالوقت مير وال مت�س��ع حلمل تلك 
االأعب��اء  معن��ا, بل عليه اأن يح�س��د لنف�س��ه زادا 
م��ن فع��ل اخلر ل��ه ولاآخري��ن, و�س��عاره يف ذلك 
اإمن��ا نطعمك��م لوج��ه اهلل ال نريد منك��م جزاءا 

وال �سكورا.
احلي��اة �س��غرة ك��ي نحياه��ا مف��ردة, فعي�س��وا 
فيه��ا حي��اة تلو اأخ��رى, مرة م��ع اأنف�س��كم, ومرة 
م��ع اأبنائك��م, وم��رة م��ع اأزواجك��م, واأخ��رى م��ع 
اأ�سدقائكم, وغرها مع الذين ال تعرفون, انرثوا 
اخل��ر يف كل م��كان ويف كل قل��ب, واتركوه يثمر 

على مهل.
حت��ى اإذا ح��ان فق��د جانب م��ن كل ذلك وجدمت 
ال�س��ند يف احلي��وات االأخرى ت�س��غل لك��م الوقت 
وتي�س��ر عليكم اجلهد وتهون عليكم اآالم البعد.. 

واهلل امل�ستعان فوق ذلك على كل �سيء.

كم حياة تعيش؟

وزارة شؤون المرأة

وعن هذا, يقول غازي حمد وكيل وزارة اخلارجية 
اإىل  االأمريكي��ة  ال�س��فارة  نق��ل  ق��رار  اإن  بغ��زة 
القد�س �س��طحيًا واأهوجًا وانتهاكا لكافة القرارات 
واملواثيق الدولية, م�سيفًا اأن ق�سية القد�س جتمع 

كافة الفل�سطينين على اختاف توجهاتهم.
و�سدد حمد على �سرورة حتقيق الوحدة الوطنية 
موق��ٍف  واتخ��اذ  االنق�س��ام  واإنه��اء  الفل�س��طينية 
مدين��ة  يف  يج��ري  م��ا  جت��اه  موح��ٍد  فل�س��طينٍي 

القد�س.
واأك��د اأننّ قرار نقل ال�س��فارة االأمركية اإىل مدينة 
القد���س, م��ن �س��اأنه اأن يجع��ل االإدارة االأمركي��ة 
عدًوا جديًدا لل�س��عب الفل�س��طيني والعامل العربي 
ر يف اتخاذ مثل  واالإ�س��امي, داعًيا اإىل عدم الته��ونّ
ه��ذا الق��رار ال�س��طحي ال��ذي يه��دف اإىل اإر�س��اء 

الغرور االإ�سرائيلي, على حد قوله.
نق��ل  يف  فك��رت  اإن  االأمركي��ة  "االإدارة  وتاب��ع 
ال�س��فارة االأمركية من تل اأبيب اإىل القد�س, فهذا 
ف, ولن تنحرف  القرار ل��ن يغر التاريخ ول��ن يتوقنّ
الق�سية الفل�سطينية عن م�سارها", م�سدًدا على اأن 
القد�س �ستبقى عا�سمة فل�سطن, و�ستظل االأخرة 

ملكا لكل الفل�سطينين.
االإ�س��رائيلي  الكي��ان  ع��ول  ترام��ب,  ف��وز  وعق��ب 
الكثر على ت�س��ريحاته املوؤيدة له��ا خال حملته 
االنتخابي��ة, وطالبه م��رارًا بتنفيذ وع��وده بنقل 

�سفارة باده. 

بدوره, اأكد االأ�س��ر املح��رر وعميد اأ�س��رى القد�س 
اإىل  االأمريكي��ة  ال�س��فارة  نق��ل  اأن  ال��رازم,  ف��وؤاد 
القد�س ميثل �س��وًء اأخ�س��ر من االإدارة االأمريكية 
ل�س��لطات االحتال ملوا�سلة هجمتها ال�سر�سة على 
القد���س املحتل��ة وموا�س��لة �سيا�س��تها االإجرامي��ة 

بحق املقد�سين.
وطال��ب ال��رازم ال�س��لطة الفل�س��طينية ومنظم��ة 
التحرير, ل�س��حب اعرافها بدولة االحتال ونقل 

ق�سية القد�س لكافة املحافل الدولية.
ودعا ال�س��عب الفل�س��طيني يف مدينة القد�س لرفع 
وت��رة انتفا�س��ة القد���س وتو�س��يع املواجه��ة م��ع 
االحت��ال للدفاع ع��ن ممتلكاته��م وحقهم االأبدي 
عل��ى اأر���س فل�س��طن, موؤك��دًا عل��ى �س��رورة دع��م 
املقد�سين وتعزيز �س��مودهم وثباتهم يف مواجهة 

االحتال.
رئا�س��ة  ت��ويل  اأن  خماط��ر  م��ن  درا�س��ة  وح��ذرت 
الرئي�س االأمريكي املنتخب دونالد ترامب م�س��األة 
نق��ل ال�س��فارة االأمريكية لدى الكيان االإ�س��رائيلي 
اإىل القد���س املحتل��ة زخم��ًا جدي��دًا, بالنظ��ر اإىل 
ل��دى  مي��ول قوي��ة  االنتخابي��ة ووج��ود  وع��وده 

قيادات يف اإدارته لتنفيذ هذه الوعود.
واأب��رزت الدرا�س��ة الت��ي اأعده��ا مرك��ز الزيتون��ة 
للدرا�س��ات واال�ست�س��ارات يف ب��روت اأن ال�سيا�س��ة 
الر�س��مية االأمريكي��ة ط��وال ال�س��نوات املا�س��ية, 
وحتى تل��ك التي مار�س��ها روؤ�س��اء �س��ابقون وعدوا 

بنق��ل ال�س��فارة, كان ميي��ل اإىل مراع��اة اجلوان��ب 
القانوني��ة والد�س��تورية والق��رارات الدولية التي 
ال ُتقر ال�س��مَّ االإ�سرائيلي ل�سرقي القد�س, وتعدها 
من ق�س��ايا احل��ل النهائي وحتاول جتنب اإغ�س��اب 
الفل�س��طينية والعربي��ة واالإ�س��امية,  االأط��راف 

وبالتايل احتمال اإف�سال م�سار الت�سوية.
وتت�س��من ال�س��يناريوهات اأن يق��وم ترام��ب بنق��ل 
ال�سفارة يف بداية واليته اأو يف وقت الحق خالها, 
ل اأحد مكاتب خدمات ال�سفارة يف غربي  اأو اأن ُيحونّ
�س��فارة,  اإىل  القد���س(  �س��رقي  )ولي���س  القد���س 
اأو تبق��ى ال�س��فارة يف ت��ل اأبي��ب وينتق��ل ال�س��فر 
اإىل القد���س املحتل��ة اأو يق��وم بخط��وة مزدوج��ة 
بنق��ل ال�س��فارة للقد�س مع االإع��ان يف املقابل عن 
االعراف بدولة فل�سطن المت�سا�س ردات الفعل.
ويف كل االأح��وال ف��اإن ه��ذا التقدير ميي��ل اإىل اأن 
ترام��ب �س��ياأخذ خط��وة متقدم��ة يف ه��ذا املجال, 
مما ي�س��تدعي حتركًا فل�س��طينيًا وعربيًا واإ�ساميًا 
ا�ستباقيًا ومكثفًا, الإف�سال اأو تعويق هذه اخلطوة.
وكان ترام��ب ق��د تعهد خال حملت��ه االنتخابية 
بنقل ال�سفارة االأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س, 
خاف��ًا ملا قام به الروؤ�س��اء االأمريكيون ال�س��ابقون 
م��ن تاأجي��ل نقل ال�س��فارة خلط��ورة ه��ذه اخلطوة 
وم��ا �س��يرتب عليه��ا م��ن عرقل��ة لعلمية ال�س��ام, 
رغم القرار الذي اتخذه الكونغر�س االأمريكي عام 

.1995

فلسطينيون: نقل السفارة األمريكية للقدس 
"سيفتح أبواب جهنم"

"التعليم" تناقش آليات تطبيق مسابقة 
"تحدي القراءة العربي"

غزة- الراأي
عقدت االإدارة العامة لاأن�سطة الربوية 
ب��وزارة التعليم, لقًاء مع حمكمي م�س��ابقة 
حمافظات  العرب��ي" يف  الق��راءة  "حتدي 
و�س��روط  تفا�س��يل  عل��ى  لاط��اع  غ��زة 

امل�سابقة واآليات حتكيمها.
مبق��ر  ُعق��د  ال��ذي  اللق��اء,  وح�س��ر 
مدي��ر  اله��ور  ه��اين  بغ��زة,  ال��وزارة 
االت�س��ال  وع��رب  الربوي��ة,  االأن�س��طة 
االإم��ارات  دول��ة  م��ن  بالفيديوكونفر���س 
اإدارة  من�س��قة  الزب��دة  ليل��ي  ال�س��قيقة 

التحدي علي م�ستوى الوطن العربي.

ي�س��ار اإىل اأن مدار���س احلكوم��ة والوكالة 
واخلا�س��ة يف قط��اع غزة, ت�س��ارك يف هذه 
امل�سابقة التي اأطلقتها دولة االإمارات عرب 
الوطن العربي ومن خاله��ا تقوم املدار�س 
باختي��ار ع��دد م��ن الطلبة حي��ث يقومون 

بقراءة ق�س�س وكتب وتلخي�سها.
وم��ن املق��رر بع��د انته��اء مرحل��ة القراءة 
والتلخي�س فاإنه �سيخ�س��ع الطلبة للتقييم 
على عدة مراحل هي على م�ستوى املدار�س 
يف بداي��ة مار���س املقب��ل, وعل��ى م�س��توى 
املديري��ات يف نهاية مار�س , وعلى م�س��توى 
دولة فل�سطن يف �سهر اإبريل,  ثم الو�سول 

للت�س��فيات النهائية والتي �س��ُتعقد يف دبي 
ب�سهر اأكتوبر املقبل.

واأكد الهور على اأهمية امل�س��ابقة يف تنمية 
ق��درات الطلبة يف  املجال اللغوي والثقايف 
واالإبداع��ي, مو�س��حًا اأن مدار�س��نا تزخ��ر 
بالكثر من الطلبة املبدعن القادرين على 

املناف�سة وحتقيق االإجناز.
م��ن جهته��ا, اأك��دت الزب��دة اأنه��ا �س��عيدة 
مب�س��اركة طلب��ة غ��زة وفل�س��طن, معربة 
بزي��ارة غ��زة خ��ال مراح��ل  اأمله��ا  ع��ن 
التحكي��م, ومتنت للطلب��ة التميز والتفوق 

يف امل�سابقة.

غزة – حممد ال�سنوار 
اأجمع فل�س��طينيون  ,و�سيا�س��يون عل��ى اأن نقل 
ال�س��فارة االأمريكية اإىل مدينة القد�س لي�س 
اإال �س��ورة من �سور تكري�س االحتال, يف حتٍد 

للقرارات الدولية. 
االأك��رث  املوق��ف  �س��احب  ترام��ب  ويعت��رب 
و�سوحًا وقوة بخ�سو�س مو�سوع نقل ال�سفارة 
االأمريكي��ة من تل اأبي��ب اإىل القد�س املحتلة, 
حي��ث �س��بقه روؤ�س��اء اأمريكي��ون -جمهوريون 

ودميوقراطيون-اأعلن��وا عن عزمهم على نقل 
ال�س��فارة, لكنهم مل ينف��ذوا هذه الوعود, فهل 
تعك�س التزامات ترامب ا�ستنادًا لت�سريحاته 
الف��وز- -خ��ال احلمل��ة االنتخابي��ة وبع��د 
وت�س��ريحات م�س��اعديه, وعلى راأ�سهم �سفره 
فريدم��ان  ديفي��د  "اإ�س��رائيل"  يف  اجلدي��د 
ًا يف املوق��ف االأمريكي, واحتمااًل بتنفيذ  تغرنّ
الوعد, خافًا ل�س��ابقيه من الروؤ�ساء خ�سو�سًا 

بيل كلينتون وجورج بو�س؟.
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- الراأي
فاتن��ة  ت�س��تفق  مل  الع��ادة,  غ��ر  عل��ى 
�سلمان, والدة االأ�سرة ملك حمد �سلمان 
)17عامًا( من قرية بيت �سفافا, جنوب 
مدينة القد�س املحتلة, �سباح هذا اليوم 
ال�سنوي, على جداٍل بينها وبن طفلتها, 
بدع��وى اإقام��ة احتف��ال متوا�س��ع له��ا 

مبنا�سبة مرور عاٍم جديٍد من حياتها.
ا�س��تاقت  بال��ذات,  الي��وم  ه��ذا  �س��باح 
الوال��دة, لطل��ب ابنته��ا ال�س��نوي, فملك 
لي�س��ت حا�س��رة بن عائلتها, ول��ن تتلق 
التهاين من زمياتها يف املدر�س��ة بذكرى 
ميادها اليوم, �س��يمر اليوم طويًا على 
مل��ك وعلى عائلتها وعل��ى كل من يحبها, 
�س��ابقٌة من��ذ اعتقله��ا  اأي��اٌم  كم��ا م��رت 

االحتال.
االحت��ال  �س��جون  نح��و  طريقه��ا  يف 
للوائ��ح  ا�س��تماعها  وح��ال  ال�س��هيوين, 
االته��ام, وبح�س��ورها جل�س��ات حمكم��ة 
ي�س��در عنه��ا ق��رارات تاأجي��ل متك��ررة, 

رمبا ن�س��يت ملك ه��ذه املنا�س��بة, وفاتها 
اأنها اأ�سبحت اليوم بعمر ال�سابعة ع�سر.

تذك��ر م��رور �س��نة جدي��دة م��ن حي��اة 
االأ�س��رة ملك داخ��ل �س��جون االحتال 
عل��ى  خا�س��ًة  الع��ادي,  باالأم��ر  لي���س 

عائلته��ا, فهو جل��ب لهم ذكري��اٍت كبرة 
كاأح��ام ابنتهم الامتناهي��ة, فطفلتهم 
كان يج��ب اأن تتواجد اليوم على مقاعد 
تتح�س��ر  اأن  يفر���س  كان  الدرا�س��ة, 
لتق��دمي امتحانات الثانوية العامة, واأن 

تلتحق باإح��دى جامعات الوطن, وتنجز 
طموح التعليم الذي تتمناه.

املع��دل  يف  االآن  تفك��ر  اأن  يج��ب  كان 
تدخ��ل  اأن  �س��يخولها  ال��ذي  الدرا�س��ي 
العا�س��مة  يف  االإع��ام  كلي��ات  اإح��دى 
القد�س, وتعمل جاهدة يف �سبيل حتقيق 
هذا احللم, ويف �سبيل اأن ت�سبح ذات يوم 

اإعاميًة و�سحفيًة مهمة.
باعتقال االحتال ال�س��هيوين لاأ�س��رة 
 ,9/2/2016 بتاري��خ  مل��ك  الطفل��ة 
توقف��ت ه��ذه االأح��ام اإىل اأج��ٍل غ��ر 
مع��روف, فاالحت��ال اعتقله��ا بدع��وى 
تنفي��ذ عملي��ة طع��ن �س��د جن��دي كان 

متواجدًا يف منطقة باب العامود .
وتكرر تاأجيل حماكم االأ�س��رة �س��لمان, 
تعق��د  اأن  املق��رر  وم��ن  ع��دة,  م��راٍت 
حمكمته��ا القادمة, مطلع ال�س��هر املقبل, 
بتاري��خ 7/2/2017, وتتوق��ع عائلتها 
�س��دور حكٍم جائٍر بحقها, كما حدث مع 

ع��دد م��ن االأ�س��رات املقد�س��يات, ومنهن 
و�س��روق دوي��ات ونوره��ان  باك��ر  م��رح 

عواد.
والدة االأ�س��رة ملك �سلمان, عزت ذكرى 
هذا اليوم باأن طفلتها حتمل ذات م�ساب 
االأ�س��رات املقد�س��يات اللوات��ي يرتف��ع 
عددهن كل يوم, وت�س��در بحقهن اأحكاٌم 
تع�س��فية, جله��ننّ يحمل��ن ذات م�س��ابها, 
وب�س��كٍل خا�س االأ�سرتن مرح ونورهان, 
الات��ي ي�س��ادف ذك��رى مياده��ن ه��ذا 

ال�سهر اأي�سًا.
ملك �س��لمان, تطوي اليوم عام��ًا جديدًا 
م��ن حياتها يف م��كان لي���س جدي��رًا باأن 
لزه��رٍة  ي�س��لح  وال  جدران��ه,  ت�س��مها 
فل�س��طينية مثله��ا, مل��ك اإحدى ق�س���س 
االأ�س��رات املوؤملة, التي ت�س��تحق ت�سليط 
ال�سوء عليها ب�سكٍل اأكرب, حتى ال تن�سى, 

وت�سبح جمرد رقٍم عابر.
�ساركها !

ملك سلمان: طفلٌة تطوي صفحة عاٍم جديٍد 
من عمرها بسجون االحتالل

غزة- الراأي- اإ�سام بهار
اأ�سدر املجل�س االأعلى للق�ساء تقريره 
وفعالي��ات  اإجن��ازات  ح��ول  ال�س��نوي 
املحاك��م النظامية لع��ام 2016 وبن 
يف  النظامي��ة  املحاك��م  اأن  التقري��ر 
قطاع غزة اأجنزت )94154( ق�سية 

خال العام املن�سرم.
ون�س��ر التقري��ر ال�س��ادر ع��ن وح��دة 
للق�س��اء  االأعل��ى  باملجل���س  االإع��ام 
جمي��ع  عم��ل  ت�س��مل  اإح�س��ائية 
اإىل  ت��رد  الت��ي  املعام��ات والق�س��ايا 
املحاك��م النظامية مبختلف درجاتها, 
وذل��ك به��دف اط��اع املخت�س��ن على 
�س��ر العمل يف املحاك��م والوقوف على 
الق�س��اء  يقدمه��ا  الت��ي  امل�س��تجدات 

النظامي للجمهور .
وا�ستمل التقرير على اأهم االجنازات 
الع��ام  خ��ال  املجل���س  حققه��ا  الت��ي 
املن�سرم, مت�سمنًا اآليات عمل الدوائر 
التابعة له وباالإ�سافة اإىل ذكر جميع 
املعامات والدعاوي التي مت اجنازها, 
حي��ث بلغت )94154( مق�س��مة على 
املحاكم النظامية العليا واال�س��تئناف 

واالإدارية والبداية وال�سلح.

الق�س��ايا  جمم��وع  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
ال��واردة اإىل املحكم��ة العلي��ا بغ��زة, 
بلغت )2552( ق�س��ية, يف حن و�سل 
جمموع الق�س��ايا الواردة اإىل حمكمة 
اال�س��تئناف )4214( ق�س��ية, وو�سل 
 ,)34166( البداي��ة  حماك��م  اإىل 
 ,)79571( ال�س��لح  وحماك��م 
واملحكم��ة االإداري��ة )156(, وبلغت 
الق�سايا املنفذة ما يقارب )12960( 
ق�س��ية يف حماك��م ال�س��لح والبداية, 
اأم��ا فيما يخ�س ُكت��اب العدل فقد بلغ 

عدد املعامات )52110( معاملة.
اجن��ازات  التقري��ر  وا�س��تعر�س  كم��ا 
�س��عيد  عل��ى  النظام��ي  الق�س��اء 
دائ��رة االأر�س��يف الع��ام حي��ث قامت 
بتوزي��ع التبالي��غ واإعان��ات املحامن 
واملواطن��ن عل��ى جمي��ع املحافظ��ات 
بقط��اع غزة منه��ا �س��ادر )74649( 
باالإ�س��افة  ه��ذا   ,)67342( ووارد 
اإىل التباليغ واالإعانات التي �سدرت 
�س��در  حي��ث  الع��ام,  االأر�س��يف  م��ن 
)25990( مكاتبة وملف ق�س��ية من 
كافة املوؤ�س�سات �س��واء كانت حكومية 
وخا�س��ة, وورد كذلك لاأر�سيف العام 

)18834( مكاتبة وملف ق�سية.
من جهته قال امل�ست�س��ار عبد الروؤوف 
احللبي رئي�س املجل�س االأعلى للق�ساء 
اإن "ع��ام 2016 كان االأعلى من حيث 
اأرق��ام الق�س��ايا ال��واردة للمحاكم يف 
حمافظ��ات قطاع غ��زة", عازي��ًا ذلك 
يف  واحل�س��ار  البطال��ة  انت�س��ار  اإىل 
قطاع غزة اللذين اأثرا على املواطنن 

وثقة النا�س يف الق�ساء.
ون��وه احللب��ي اإىل اأن ع��دد الق�س��ايا 
ال��واردة للمحاكم خال ع��ام 2016 
و�س��لت اإىل 120 األف��ا و659 ق�س��ية 
مت الف�س��ل يف 94 األفا و154 ق�س��ية 

منها.
يعم��ل  الق�س��اء  اأن  احللب��ي  واأو�س��ح 
عل��ى االرتق��اء باملنظومة الق�س��ائية 
لتق��دمي اأف�س��ل خدم��ة للمواطن, من 
خ��ال تطوي��ر ال��كادر الق�س��ائي م��ن 
ق�س��اة وموظف��ن من خ��ال الدورات 
يف  اأمل��ه  ع��ن  مع��ربًا  العم��ل,  وور���س 
مواكب��ة التطور ب�س��ورة م�س��تمرة من 
الع��امل  م��ع  خ��ال تب��ادل اخل��ربات 
اخلارجي وابتعاث الق�ساة لا�ستفادة 

من دول متقدمة ق�سائيًا.
وذك��ر احللب��ي اأن��ه رغ��م االجن��ازات 
الت��ي ذك��رت اإال اأن املحاكم تعاين من 
نق�س حاد يف عدد الق�س��اة واملوظفن 
م�س��تدركا : "رغم ذلك فاإننا باملجل�س 
االأعلى للق�س��اء عملنا بج��د من اأجل 
الف�س��ل يف تل��ك الق�س��ايا, ومل ُن�س��عر 
اأح��د به��ذا النق���س املوج��ود عندن��ا, 
يف  ح��دث  ال��ذي  ال�س��امل  والتغي��ر 

عملنا".
وبننّ امل�ست�سار احللبي اأن عدد الق�ساة 
املوجودين حالًيا هم 44 قا�سيا فقط 
يعاجلون جميع ق�س��ايا املحافظات يف 
قط��اع غ��زة, اإال اأن الق�س��اء بحاج��ة 

��عف ه��ذا الع��دد ك��ي ي�س��تطيع اأن  ل�سِ
ي�س��رنّ جمي��ع االأم��ور ب�س��كل طبيع��ي 
لي�س��بح عددهم ما ب��ن 80 اإىل 100 
قا�ٍس, م�سرًا اإىل اأن الق�ساة ينظرون 
يف الي��وم الواحد ما ب��ن 50 اأو 100 
ق�س��ية "وه��و غ��ر مقب��ول يف كاف��ة 

املعاير املهنية".
واأو�سح اأن الق�ساء يف قطاع غزة يعاين 
من نق�س يف االحتياجات واالإمكانات, 
مقارن��ة مب��ا ه��و موج��ود يف ال�س��فة 
م��ن  احلرم��ان  اإىل  م�س��را  املحتل��ة, 
تطوي��ر االأداء الق�س��ائي, والتوا�س��ل 
مع ال��دول اخلارجية لتبادل اخلربة, 
املب��اين  يف  النق���س  اإىل  باالإ�س��افة 
املخ�س�س��ة للمحاكم, وعدم موائمتها, 
مطالبا لتوفر كل ما يحتاجه الق�ساء 

من اإمكانات.
الع��ام  انته��اء  م��ع  اأن��ه  اىل  واأ�س��ار 
احلايل, فاإنه �س��يكون ق��د اكتمل بناء 
ق�س��ر الع��دل, والذي �س��يكون جممًعا 
لكاف��ة حماك��م مدين��ة غزة, وا�س��فًا 
اإياه ب� االإجناز العظيم وهو حلم غزة 
يف ظ��ل املكان املتهالك ال��ذي نعمل به 

حالًيا والذي ال ي�سلح ل�سيء اأبدًا".

القضاء ينجز )94154( قضية خالل عام 2016



غزة- الراأي
وكي��ل  الربع��اوي  د.اأن��ور  اأك��د  
نواي��ا  اأن  الثقاف��ة,  وزارة  م�س��اعد 
االإدارة االأمريكي��ة من نقل ال�س��فارة 
القد���س  مدين��ة  اإىل  االأمريكي��ة 
وا�س��تفزازًا  حتدي��ًا  ميث��ل  املحتل��ة, 
مل�ساعر ال�سعب الفل�سطيني, وال�سعوب 
واأح��رار  واالإ�س��امية,  العربي��ة 
الع��امل, منوه��ًا اأن ه��ذه النوايا متثل 
الوج��ه احلقيقي ل��اإدارة االأمريكية 
وامتدادًا تاريخيًا لوقوفها اإىل جانب 
االحت��ال ودعم��ه ب��كل ما ت�س��تطيع 

لر�سيخ م�سروعه اال�ستيطاين.
جاء ذل��ك, خال وقف��ة احتجاجية 
للتنمي��ة  العام��ة  االإدارة  نظمته��ا 
الثقافية بوزارة الثقافة الفل�سطينية 
ام���س االثن��ن, احتجاجًا عل��ى نوايا 
نق��ل  اجلدي��دة  االأمريكي��ة  االإدارة 
�سفارتها يف الكيان االإ�سرائيلي من تل 

اأبيب اإىل مدينة القد�س املحتلة.
االحتجاجي��ة  الوقف��ة  يف  و�س��ارك 
اجلن��دي  �س��احة  يف  اأقيم��ت  الت��ي 
املجه��ول و�س��ط مدينة غ��زة, ممثلن 
ع��ن املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة واملراك��ز 
الثقافية واملوؤ�س�سات املخت�سة ب�سوؤون 

القد�س, ولفيف من املواطنن.
مدين��ة  اأن  الربع��اوي,  د.  اأك��د  و 
الق�س��ية  جوه��ر  تعت��رب  القد���س 
م��ع  ال�س��راع  وحم��ور  الفل�س��طينية 
االإ�س��رائيلي  اال�س��تيطاين  امل�س��روع 
عل��ى اأر���س فل�س��طن, م�س��رًا  اإىل اأن 

كل  وعقي��دة  ثقاف��ة  متث��ل  القد���س 
ال�س��عب الفل�سطيني بكافة معتقداته 
ال�سيا�س��ية,  واأطياف��ه  الديني��ة, 

وتوجهاته الفكرية والثقافية.
وق��ال:" اإن ه��ذا الق��رار ياأتي �س��من 
�سيا�س��ات االحت��ال و�س��عيه الدائ��م 
وتزيي��ف  القد���س  مدين��ة  لتهوي��د 
معاملها العربية واالإ�سامية", م�سددًا 

عل��ى �س��رورة الوق��وف ب�س��كل ج��اد 
وحقيق��ي واتخ��اذ اإج��راءات عملية 
ومقاطع��ة  القد���س  مدين��ة  لن�س��رة 

االحتال, واإبطال خمططاته.
م��ن جهته, ع��دنّ  د.غازي حم��د وكيل 
وزارة اخلارجية,  قرار نقل ال�س��فارة 
انته��اكًا  القد���س,  اإىل  االأمريكي��ة 
لكافة الق��رارات واملواثي��ق الدولية, 

وو�سفه بال�سطحي واالأهوج.
وق��ال د. حم��د:" اإن ق�س��ية القد�س 
جتم��ع كافة الفل�س��طينين", م�س��ددًا 
على �سرورة حتقيق الوحدة الوطنية 
الفل�سطينية واإنهاء االنق�سام واتخاذ 
موق��ف فل�س��طيني موح��د جت��اه م��ا 

يجري يف مدينة القد�س.
ب��دوره, اأك��د االأ�س��ر املح��رر وعمي��د 

اأ�س��رى القد�س اأ.فوؤاد الرازم, اأن نقل 
ال�سفارة االأمريكية اإىل القد�س ميثل 
�سوءًا اأخ�س��ر من االإدارة االأمريكية 
ل�س��لطات االحتال ملوا�س��لة هجمتها 
املحتل��ة  القد���س  عل��ى  ال�سر�س��ة 
وموا�س��لة �سيا�س��تها االإجرامية بحق 

املقد�سين.
وطالب الرازم ال�س��لطة الفل�سطينية 
ومنظمة التحرير, ل�س��حب اعرافها 
بدولة االحتال ونقل ق�سية القد�س 

لكافة املحافل الدولية.
ودع��ا ال�س��عب الفل�س��طيني يف مدينة 
القد�س لرفع وترة انتفا�سة القد�س 
االحت��ال  م��ع  املواجه��ة  وتو�س��يع 
وحقه��م  ممتلكاته��م  ع��ن  للدف��اع 
االأب��دي على اأر���س فل�س��طن, موؤكدًا 
على �س��رورة دعم املقد�سين وتعزيز 
مواجه��ة  يف  وثباته��م  �س��مودهم 

االحتال.
م��ن جهته, اأ�س��ار اأ.و�س��ام اأبو �س��مالة 
الثقافي��ة  التنمي��ة  ع��ام  مدي��ر 
بال��وزارة, اأن الوقف��ة االحتجاجي��ة 
تاأت��ي يف �س��ياق رف�س نواي��ا الواليات 

املتحدة لنقل �سفارتها للقد�س.
وق��ال اب��و �س��مالة:" اإن  االحت��ال 
عل��ى  يكاف��اأ  اأن  ال  يعاق��ب  اأن  يج��ب 
�س��د  امل�س��تمر  وعدوان��ه  جرائم��ه 
وتهوي��د  الفل�س��طيني  ال�س��عب 
ال��وزارة  اأن  اإىل  م�س��رًا  االأق�س��ى", 
تعت��زم تنظي��م املزيد م��ن الفعاليات 

لتثبيت احلق الفل�سطيني.
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جممع نا�سر الطبي 
ا�ستقبل 19738 

خال �سهر دي�سمرب 
املا�سي

خانيون�س - الراأي
ا�س��تقبل جممع نا�س��ر الطبي بخان يون�س 
جن��وب قط��اع غ��زة, نح��و 19738 حالة 
خال �س��هر دي�سمرب املا�س��ي, منهم 9943 

حالة ذكور والباقي حاالت اإناث.
وقال تقرير �س��ادر عن املجمع اإن احلاالت 
التي مت تقدمي اخلدمة ال�س��حية يف ق�سم 
العي��ادات  واأق�س��ام  والط��وارئ  احل��وادث 
الت��ايل  النح��و  عل��ى  كان��ت  اخلارجي��ة 
و5728  باطنة  و5047  6225جراح��ة 
اأطفال و2738 ن�س��اء وتوليد وتخ�س�سات 
عظ��ام 1037  كما بلغت ح��االت الدخول 

للمبيت 2664 حالة .
ي�س��ار اىل اأن العي��ادات اخلارجي��ة تعم��ل 
بنظام احلجز امل�س��بق املحو�س��ب بناء علي 
التخ�س�سات واأما ق�سم احلوادث والطوارئ 

يف املجمع فيعمل علي مدار ال�ساعة .

"الثقافة" تنظم وقفة احتجاجية لنوايا نقل السفارة
 االمريكية إلى مدينة القدس


