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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأك��ر من �ست��ة اأ�سهر، وال ي��زال وال��د ال�سهيد 
ال�سحف��ي رامي ريان يجل���س كل �سباح بجانب 
خيمة االعت�سام املقامة اأم��ام م�ؤ�س�سة رعاية 

اأه��ايل ال�سه��داء واجلرح��ى يف مدين��ة غ��زة، 
اأم��ا يف تع�ي�س��ه باحل�س�ل عل��ى م�ستحقاته 
املالي��ة و�سم��اع خ��ر باإنه��اء معانات��ه ومعاناة 
كاف��ة اأه��ايل ال�سه��داء. يق���ل وال��د ال�سهي��د 

ري��ان لل��راأي:" بع��د ا�ست�سه��اد جنل��ي ال�حيد 
رام��ي، فقدنا م�س��در دخلنا ال �سيم��ا واأن رامي 
كان يعيل العائلة اإىل جانب زوجته وطفليه"، 
م��سح��ا اأن خ��ر ا�ست�سه��اد ابن��ه كان مفاجئا 

و�سادم��ا ل��كل اأف��راد عائلتنا. وي�ؤك��د الرجل 
ال��ذي جتاوز عم��ره ال�ست��ني عام��ا، اأن ال��سع 

للعائل��ة  واالقت�س��ادي  امل��ادي 
اأ�سب��ح �سيئا ج��ًدا بع��د ا�ست�سهاد 

عقب تنكر وزير العمل أبو شهال 

السلطة تحرق قلوب ذوي شهداء غزة بحرمانهم رواتبهم

07
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة- الراأي- ناه�س املن�سي و اإبراهيم �سق�رة
اأعلن��ت وزارة ال�سح��ة ع��ن نيته��ا اط��اق نظ��ام 
جديد للتخل���س من النفاي��ات الطبية، بطريقة 
�سديق��ة للبيئ��ة وذل��ك ع��ر تعقي��م النفاي��ات 
الطبي��ة بع��د جمعه��ا ونقله��ا للنفاي��ات العادي��ة 

للتخل�س منها بالطرق الطبيعية.
وق��ال مدي��ر دائ��رة الط��ب ال�قائ��ي يف االدارة 
د.  ال�سح��ة  ب���زارة  االأولي��ة  للرعاي��ة  العام��ة 
جمدي �سهري خال لقاء اجري معه مبقر االدارة 
العام��ة للرعاية االأولية بغ��زة، الي�م االأحد، اإن 
النظام  يق�م على  التخل�س من املخلفات الطبية 
اخلط��رة التي يتم انتاجها يف امل�ؤ�س�سات ال�سحية 
م��ن خال تعقيمها ومن ثم فرمها وتقليل حجمها 

من خال احلرارة والبخار.

طريقة صديقة للبيئة
واأك��د �سه��ري حر���س وزارته عل��ى االلت��زام بكل 
املعاي��ري ال�سحية مب��ا يت�افق مع قان���ن ال�سحة 
العام��ة، وخ�س��س��ا فيم��ا يتعل��ق ببن���د واحكام 
القان���ن الهادف��ة للحف��اظ عل��ى �سح��ة البيئ��ة 

وامل�اطنني.
عل��ى  حري�س��ة  وزارت��ه  اأن  عل��ى  �سه��ري  و�س��دد 
التخل���س مما و�سفه ب��� "االرث امل�ج���د اخلا�س 
ال�سحي��ة  امل�ؤ�س�س��ات  داخ��ل  الطبي��ة  باملح��ارق 
واالنظم��ة املتهالك��ة وايج��اد ح��ل ج��ذري لهذه 
الق�سية من خال التع��اون مع �سركائها يف العمل 

ال�سحي.
واأ�سار اإىل اأن وزارته ت��سلت التفاقية تعاون مع 
م�ؤ�س�س��ة جايكا الياباني��ة وبالتعاون مع املجال�س 

التنفيذي��ة للتخل���س م��ن النفاي��ات ال�سلب��ة يف 
قط��اع غ��زة، عر بناء نظ��ام متكام��ل يتعامل مع 

النفايات الطبية من خال الفرم والتعقيم.
وت�قع  �سهري اأن يتم بدء العمل بالنظام اجلديد 
خ��ال اأ�سه��ر وذل��ك بع��د اأن مت جتربت��ه لف��رة 
واأثب��ت كفاءته يف اأحد املرافق ال�سحية ، م�ؤكدا 

اأنه �سيمثل حل نهائي وجذري لهذه امل�سكلة. 
وب��ني مدير دائ��رة الط��ب ال�قائي اأن م��ن مزايا 
النظ��ام اجلدي��د اأن��ه يعتر اآم��ن وال ينت��ج عنها 
غ��ازات وع���ادم ت�ؤث��ر عل��ى البيئ��ة، اإىل جانب 

ك�نه اآمنا على �سحة العاملني.

سالمة العاملين والعقوبة 
للمخالفين

و�س��دد �سه��ري حر���س وزارته عل��ى �سامة جميع 
الط�اق��م العامل��ة يف حمارق املخلف��ات ال�سحية 

اإىل حني بدء العمل بالنظام اجلديد.
واالدوات  ال��ازم  ال��زي  ن�ف��ر  "نح��ن  وق��ال: 
ال�اقي��ة للم�ظفني يف املح��ارق ونراقب ا�ستمرار 
م��دى الت��زام امل�ظف بال��زي من خ��ال االأدوات 

الرقابية  املفعلة يف وزارة ال�سحة".  
واأ�سار اإىل اأن وزارته �ستتخذ جملة من العق�بات 
للم�ظف��ني الغ��ري ملتزم��ني بتعليم��ات ال�سام��ة 

خال العمل، وذلك وفقا ملا يقت�سيه القان�ن. 
كم��ا اأو�سح �سهري اأن وزارته تق�م باأعمال  �سيانة 
دوري��ة للمحارق ح�سب االعط��ال واال�سرار التي 
حتدث لها نتيجة اال�ستخدام، مبينًا �سعي وزارته 
لت�ف��ري االأحجار احلرارية والت��ي تهرئ نتيجة 

ا�ستخدامه��ا املت�ا�س��ل وه��ي غري مت�ف��رة حاليا 
يف قط��اع غ��زة وت�سع��ى ال���زارة بكل الط��رق مع 

�سركائها الإدخالها عر املعابر مع االحتال.  
خطط لرميم املحارق

م��ن جانب��ه، ي�سري مدي��ر وحدة حت�س��ني اجل�دة 
وزارة  يف  العم��اوي  م��س��ى  الع��دوى  ومكافح��ة 
ال�سح��ة، اإىل اأن ال���زارة اأنه��ت ترمي��م حمرق��ة 
النفاي��ات الطبية يف م�ست�سف��ى نا�سر وهي تعمل 
االآن ب�س��كل �سليم، فيما يجري العمل على ترميم 
ال�سف��اء  النفاي��ات الطبي��ة يف جمم��ع  حمرق��ة 

الطبي.
واأو�س��ح اأن وزارت��ه تعم��ل �سم��ن خط��ة وا�سحة 
لرمي��م حمرقة جمم��ع ال�سفاء الطب��ي وننتظر 
ق��دوم احلج��ر احل��راري اخلا���س باملح��ارق م��ن 
داخ��ل اخلط االخ�سر حتى يت��م اعادة ترميمها 

دوريا.
واأكد العم��اوي التزام وزارته بامل�ا�سفات املتبعة 
يف بناء مداخن املح��ارق والتي تن�س على ارتفاع 
12 م، مب��ا ال ي�س��ر بال�س��كان  املدخن��ة م�ساف��ة 
املجاورين وي�سمح ب�سع�د الغازات املت�ساعدة اإىل 

طبقات اجل� العليا.
قطاع غزة االأقل عربيا يف ن�سب انت�سار ال�سرطان
ب��دوره، ي�ؤك��د ا�ست�س��اري ورئي���س ق�س��م االأورام 
مبجم��ع ال�سف��اء الطب��ي د. خالد ثاب��ت اأن ن�سب 
ال�سرط��ان يف قط��اع غ��زة وفق��ًا الآخ��ر  انت�س��ار 
ب���  2014 ق��درت  ال�س��ادرة ع��ام  االح�سائي��ات 
83 حال��ة ل��كل 100 األ��ف حال��ة، وه��ي تاأت��ي 
�سم��ن الن�سب الطبيعي��ة كما يف املحي��ط العربي 

واالقليمي. 

وم��ن جانبه، يفيد مدير وح��دة نظم املعل�مات اأ. 
هاين ال�حي��دي اأن االح�سائيات املت�اجدة لدى 
وزارت��ه ال ت�س��ري اإىل اأي زي��ادة اأو ب��ني ال�س��كان 
املجاورين ملحارق النفايات على �سعيد ال�سرطان.
كم��ا ي�ؤك��د ال�حي��دي اأن��ه ال ت�ج��د اأي درا�سات 
تربط بني مر�س ال�سرطان واالأدخنة املت�ساعدة 

من اأعمدة املحارق.
ال�سحة ملتزمة متاما مبعايري الدين احلنيف

وب��دوره، ي�ؤك��د د. �سهري عل��ى االلت��زام بتعاليم 
الدي��ن اال�سام��ي احلنيف، خ�س��س��ا على �سعيد 
املتعلق��ة  واملخلف��ات  النفاي��ات  م��ن  التخل���س 
بامل�سيم��ة وذلك وفقًا للفتاوى ال�سرعية ال�سادرة 

عن علماء ال�سريعة يف قطاع غزة. 
وتاب��ع: " فيم��ا يتعل��ق بالتخل���س م��ن امل�سيم��ة،  
تخل�سن��ا منه��ا ع��ن طري��ق احلرق، حي��ث ال تعد 
امل�سيم��ة  ج��زء حقيقي م��ن االن�س��ان ح�سب راأي 
لك��ن  الدف��ن،  طريق��ة  وهن��اك  العلم��اء،  بع���س 
االي�س��ر ه� احل��رق، وه� ما اتبعت��ه ال�زارة وفقا 

لاأي�سر ولراأي العلماء بامل��س�ع.
وب��ني اأن وزارته در�ست ط��رق اأخرى للتخل�س من 
امل�سيم��ة وذلك ب�سبب �سي��ق امل�ساحات املخ�س�سة 
للدف��ن يف قطاع غزة وتع��ذر ال��س�ل اإليها ب�سكل 
دوري، ولك��ن كان��ت هنال��ك العدي��د م��ن امل�ساكل 
عل��ى �سعيد انت�سار االأوبئ��ة واالأمرا�س، مما دفع 
ال���زارة لا�ستم��رار يف البح��ث عن حل���ل اخرى 

للم�سكلة.
وختم د. �سهري اأن الطريقة اجلديدة يف التخل�س 
م��ن النفايات ت�سمل امل�سيمة حيث �سيتم تعقيمها 
وفرمها ومن ثم التخل�س منها بالطرق ال�سليمة.

الصحة تعلن عن نظام جديد صديق للبيئة
 للتخلص  من النفايات الطبية

غزة- الراأي- اإبراهيم �سق�رة
تاأم��ل احلاج��ة اأم �سام��ر70 عامًا قبي��ل دخ�لها 
اإىل غرفة العمليات يف م�ست�سفى العي�ن مبدينة 
غ��زة اأن يع�د اإليها ب�سي�س نظرها  بعد اأن كادت 
اأن تفقده ب�سبب التهابات �سديدة اأ�سرت بقرنية 

العني وا�سابتها برقق حاد.
تق���ل احلاج��ة اأم �سام��ر الت��ي ق��رر االأطباء يف 
م�ست�سف��ى العي���ن اج��راء عملي��ة له��ا يف الع��ني 
ب�س��كل ن�عي اإنها اأ�سحت ال تري��د �سيء من هذه 
احلي��اة �س�ى ا�ستعادة روؤيته��ا  لتتمكن من ق�ساء 

حاجاتها الي�مية.
وت�سي��ف: " تاب��ع االأطب��اء حالتي من��ذ قدومي 
اإىل امل�ست�سف��ى مبنته��ى االأهمي��ة، ومل يق�س��روا 
اأب��دًا يف تق��دمي ما يل��زم من الرعاي��ة ال�سحية، 

حي��ث مت اعطائ��ي ال��دواء الازم ح��ني ح�سرت 
يف امل�ع��د االأول  والي���م اآمل م��ن اهلل باأن تنجح 

جه�د االأطباء يف ا�ستعادة نظري".
اأم �سام��ر وبع��د ا�سب�ع��ني م��ن اجرائه��ا للعملية 
وخ��ال ات�سال معها، قالت اإن حت�س��ن �سريع بداأ 
بالظه���ر عل��ى عينها الت��ي اجرت فيه��ا العملية 
واأنه��ا باتت ق��ادرة على ق�س��اء حاجتها معتمدة 
عل��ى ذاتها، م�جهة �سكره��ا للط�اقم الطبية يف 
م�ست�سفى العي�ن التي اجرت لها العملية بنجاح.  
الطبي��ب امل�س��رف عل��ى حال��ة اأم �سام��ر الدكت�ر 
ح�سام داود، املدير الطبي مل�ست�سفى العي�ن، قال 
اإن احلاج��ة اأم �سامر و�سل��ت اإىل امل�ست�سفى وهي 
تع��اين من ذوب��ان يف القرنية ب�سب��ب االلتهابات 
ال�سدي��دة التي كانت تع��اين منها، وه� م��ا اأ�سفر 

عنها تا�سي يف الروؤية.
�سام��ر  اأم  احلاج��ة  عملي��ة  اأن  داود  د.  وي�س��ري 
ت�سنف �سم��ن العمليات الك��رى والنادرة، حيث 
مت خال العملي��ة ال�سيطرة عل��ى االلتهاب لدى 
ال�س��ادرة  الدرا�س��ات  الإح��دى  وفق��ًا   ، املري�س��ة 
ف���ق  االأ�سع��ة  با�ستخ��دام  وذل��ك  ايطالي��ا،  يف 

البنف�سجية.
وي�سي��ف د. داود اأن��ه مت خ��ال العملي��ة اأي�س��ًا 
جان��ب فح���س ال�سائ��ل الزجاجي ورف��ع اجلفن، 
حي��ث مت اج��راء العملي��ة بنجاح وظه��ر حت�سن 
عل��ى املري�س��ة ب�س��كل دراماتيك��ي وخ��ال م��دة 

ب�سيطة.
ويبني د. داود اإىل ان الطاقم الطبي يف م�ست�سفى 
العي�ن اأجرى 5400عملية خال العام 2016، 

من بينه��ا 400 حالة كرى و 1500 مت��سطة و 
�سغرى. عملية   3000

وي�سري املدير الطبي مل�ست�سفى  العي�ن اأن الفريق 
الطب��ي يف امل�ست�سف��ى وعل��ى الرغم م��ن ا�ستمرار 
احل�س��ار وما يتبعه من ع��دم ا�ستق��رار االأر�سدة 
الدوائي��ة وامل�ستهل��كات الطبي��ة، اإال ان الفري��ق 
يعمل مبعن�يات عالية من اأجل ا�ستمرار اخلدمة 

ال�سحية ل�سالح امل�اطنني.
وي��سح اأن وزارة ال�سحة يف غزة تعمل با�ستمرار 
وعر �سركائها يف القطاع ال�سحي، لت�فري ما يلزم 
من اأجه��زة طبية حديث��ة، حيث م��ن املت�قع اأن 
ت�س��ل عدد من االأجهزة الطبي��ة املتط�رة خال 
الع��ام 2017 مب��ا يح�س��ن م��ن ج���دة اخلدم��ات 

ال�سحية املقدمة ويليق بامل�اطن الفل�سطيني.

من بينها 400 عملية كبرى

مستشفى العيون يجري 5120 عملية جراحية خالل 2016
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غزة- الراأي
خّرجت ق�ات االأمن ال�طني، �سباح الي�م االأحد، عددًا 
من الدورات التخ�س�سية التدريبية، �سمن ف�ج العزمية 
والتح��دي، عل��ى اأر���س م�ق��ع ال�سرايا الع�سك��ري و�سط 

مدينة غزة.
وح�س��ر حف��ل التخري��ج كٌل م��ن النائ��ب االأول لرئي�س 
املجل���س الت�سريعي اأحمد بحر، ووكي��ل وزارة الداخلية 
واالأم��ن ال�طني الل���اء ت�في��ق اأب� نعي��م، وقائد ق�ات 

االأمن العام وجي���س التحرير والل�اء ح�سني اأب� عاذرة، 
وقائد ق�ات االأم��ن ال�طني العميد نعيم الغ�ل، ولفيف 
من قي��ادات االأجهزة االأمنية وممثل��� الف�سائل والق�ى 

ال�طنية واالإ�سامية.
وخال كلمة ل��ه اأكد بحر اأن وزارة الداخلية باأجهزتها 
االأمني��ة ت�ا�سل عطائه��ا وتاأهيلها ل�سباطه��ا واأفرادها 

حلفظ اأمن ال�طن وامل�اطنني.
اك �سد غزة بغية تركيعها  وقال: ما زالت امل�ؤامرات حتحُ

واإذالله��ا، اإال اأن اأبن��اء �سعبن��ا ي�س��رون عل��ى احت�س��ان 
املقاومة واالأجهزة االأمنية.

�س��رب  وتك��رارًا  م��رارًا  االحت��ال  ح��اول  واأ�س��اف: 
املنظ�م��ة االأمنية يف القط��اع لكنه باء بالف�سل ومل ينل 

من عزميتنا.
واأك��د اأن ال�ح��دة ال�طني��ة مطل��ب �سعب��ي ووطن��ي من 
اأج��ل حتري��ر اأق�سانا، داعيًا كاف��ة االأطراف اإىل حتمل 

م�س�ؤوليتها جتاه اأبناء هذا ال�سعب.

 وتخل��ل احلفل عدة فق��رات وعرو���س ع�سكرية �سملت 
عر���س م�س��اة وت�سكي��ات ع�سكرية، وعرو���س �ساعقة 
من�ع��ة وعر�س مهم��ات خا�سة وعر���س يج�سد اقتحام 
م�ق��ع ع�سك��ري، وحتري��ر اأ�س��رى، نفذه��ا اخلريج���ن 

والط�اقم التدريبية.
 وتخرج خال ه��ذا احلفل اأكر من 120 �سابطا و�سف 
�ساب��ط م��ن ك�ادرها، م�زعني عل��ى دورة ق��ادة ال�سرايا 
الثالثة ودورتي تاأهيل ال�سباط و�سف ال�سباط الثانية 

الثالث��ة  التاأ�سي�سي��ة  ال��دورة  اإىل  باالإ�ساف��ة  ع�س��رة، 
ع�سرة.

ب��دوره اأكد وكيل وزارة الداخلية واالأمن ال�طني الل�اء 
ت�في��ق اأب��� نعي��م، اأن ك���ادر وزارة الداخلي��ة يحمل���ن 
عقيدة اأمنية �سليم��ة ويقف�ن �سدًا منيعًا اأمام الطامعني 

الذين يحاول�ن حرف الب��سلة.
وزارة  ت�ستم��ر  احل�س��ار  ه��ذا  ظ��ل  يف  يق���ل:  وم�س��ى 
�سباطه��ا  م��ن  االأف���اج  وتخ��رج  بالعط��اء،  الداخلي��ة 

واأفرادها، التي تدافع عن احلدود والباد.
بحر يف هذا البحر لن ت�قفها  وتابع: اإن ال�سفينة التي تحُ

الطحالب، فهدفنا وا�سح ولن نراجع عنه اأبدًا.
مت اآالف ال�سهداء واجلرحى   واأ�سار اإىل اأن الداخلية قدَّ
دفعًا عن �سرف هذا ال�طن، و�ستبقى على هذا النهج مهما 

تكاثرت عليها االأزمات.
 م��ن جانبه قال نائب قائد ق���ات االأمن ال�طني العميد 
ط��ارق اأب��� ها�س��م: نحتف��ل الي���م بتخري��ج العديد من 

ال��دورات التخ�س�سي��ة �سم��ن برامج تدريبي��ة متكاملة 
�ساهمت يف تر�سيخ مبادئ العقيدة االأمنية ال�سليمة.

واأ�س��اف: تلقى اخلريج���ن خال تلك ال��دورات العل�م 
الع�سكرية واالأمنية والقان�نية والثقافية التي ت�ساهم 
يف تخري��ج �سباط اأكفاء قادرين على حفظ اأمن ال�طن 

وامل�اطن.
 وتق��ّدم اأب��� ها�س��م بال�سكر م��ن قي��ادة وزارة الداخلية 
واأجهزته��ا واإدارته��ا عل��ى م��ا قدم���ه م��ن دع��م م��ادي 

ومعن�ي وت�فري ما يلزم الإكمال م�ساريع الدورات.
كما و�سكر اإدارة التدريب التابعة لاأمن ال�طني وجميع 
ال�سب��اط و�س��ف ال�سب��اط واملدرب��ني على م��ا بذل�ه من 

جه�د كبرية الإجناح هذه الدورات.

ويف خت��ام احلف��ل األقى الطلبة اخلريج���ن ميني الق�سم 
اأم��ام قي��ادة وزارة الداخلية، عل��ى اأن ي�ا�سل�ا عطائهم 

وخدمتهم ل�طنهم و�سعبهم.

األمن الوطني يخرج عددًا من الدورات التخصصية
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غزة-الراأي –�سمر العرعري
مل تع��د الزه���ر تزي��ن م�ساح��ات االأر���س 
كم��ا كان��ت فيم��ا م�س��ى، ومل تع��د اأرا�س��ي 
احلم�سي��ات حتت�س��ن ب��ني جنباته��ا اأ�سكال 
واأ�سن��اف �ستى من ثمار الليم�ن والرتقال، 
بالذه��ب  يع��رف  م��ا  اأو  الفراول��ة  حت��ى 
االأحمر مل يعد يرى على اأر�سفة الطرقات 
حي��ث الباعة كم��ا عهدناه يف نف���س ال�قت 
من كل ع��ام، اأ�سباب �ستى تق��ف حائًا اأمام 
تلك املحا�سي��ل فتحد من اإنتاجها اأو عزوف 

املزارعني عنها .
التق��ت "الراأي" م��زارع الزه���ر اأمين �سيام 
فق��ال :" لقد تراجع��ت امل�ساحات املزروعة 
م��ن الزه���ر عم��ا كان��ت علي��ه يف ال�ساب��ق، 
حي��ث نكتفي الي�م بزراع��ة الزه�ر وفق ما 

يحتاجه ال�س�ق املحلي".
م��ن  للزه���ر  الت�سدي��ر  اأن  �سي��ام  واأك��د 
القط��اع اإىل اخل��ارج مت�قف من��ذ قرابة 8 
�سن���ات، حيث اأنه كان ميتل��ك يف املا�سي ما 
يق��ارب م��ن 40 اإىل 42 دومن م��ن الزه���ر، 
لتراج��ع م�ساح��ة م��ا ميلكه م��ن الدومنات 
اإىل 9 دومن��ات، عازي��ا ال�سبب اإىل االأو�ساع 

ال�سيا�سية التي نعي�سها .
االإ�سرائيل��ي  اجلان��ب  �سي��ام  حم��ل  كم��ا 
امل�س�ؤولي��ة ع��ن تراجع اإنتاجي��ة املزارعني 
م��ن الزه���ر وعزوفهم ع��ن زراعته��ا، حيث 
�سع�ب��ة فت��ح املعابر للت�س�ي��ق للخارج، اإىل 
جانب ما يتكبده املزارع من تكاليف باهظة 

لنقل املنتج للخارج .
ووفق ما ذك��ره فاإن جمي��ع مزارعي الزه�ر 
يتمن�ن باأن ترجع زراعة الزه�ر اإىل �سابق 
عهده��ا باعتبارها م��ن املحا�سي��ل النقدية 
التي تدر دخا عل��ى االقت�ساد الفل�سطيني 

وي�جد عليها طلب.
وب��ني م��ا يرت��ب عل��ى تقل���س امل�ساح��ات 

املزروع��ة م��ن الزه���ر يف زي��ادة البطال��ة 
وع��دم ت�ف��ر فر�س عم��ل للكثريي��ن، حيث 
كان يف املا�س��ي لديه من العم��ال 18 عامل، 
يف ح��ني يعم��ل لدي��ه الي�م 3 عم��ال فقط، 
معرب��ا عن اأمل��ه يف اأن تع���د زراعة الزه�ر 

اإىل �سابق عهدها .
واجلمعي��ات  امل�سئ�ل��ة  اجله��ات  وطال��ب 
الداعمة للمزارعني يف القطاع بالعمل على 
تذليل ال�سع��اب التي تق��ف يف وجه املزارع 
فتح�ل بينه وبني زراع��ة اأر�سه مبحا�سيل 

تدر دخا وحت�سن اقت�ساد الباد .
وبني �سيام اأن احلم�سيات اأي�سا مل ت�سلم من 
الغطر�س��ة ال�سهي�ني��ة، اإىل جان��ب مل�حة 
املي��اه وم��ا نت��ج عنه من قل��ة ج���دة املنتج، 
فقال:" يف املا�س��ي كانت �سجرة احلم�سيات 
متك��ث يف االأر���س م��ن -30 40 �سن��ة ولكن 
يف وقتن��ا احل��ايل متك��ث م��ن 7-6 �سن���ات 

وبعدها مت�ت ال�سجرة بفعل املتغريات ".
مزارع الفراولة اأكرم اأب� خ��سة ه� االآخر 
بنينَ اأن اإنتاجية العام من الفراولة االأف�سل 
من��ذ �سن���ات حي��ث ا�ستمراري��ة الت�سدي��ر 
اإىل اأ�س���اق ال�سف��ة لت�سل ن�سب��ة االأرا�سي 
املزروع��ة منه��ا ه��ذا الع��ام 350 دومن، يف 
اإنتاجيت��ه يف االأع���ام  ح��ني كان��ت ت�س��ل 

املا�سية اإىل 2500 دومن .
اأب��� خ��سة والذي ميتلك قرابة 9 دومنات 
مزروع��ة بالفراولة، عزا اأ�سب��اب الراجع 
يف زراع��ة الفراول��ة لنف���س االأ�سب��اب التي 
اأدت اإىل تراج��ع الزه���ر، حي��ث العراقيل 
الت��ي تكب��د  وال�سع�ب��ات واإغ��اق املعاب��ر 

املزارع اخل�سائر الفادحة .
الفراول��ة  بزراع��ة  �سي�ستم��ر  اأن��ه  واأك��د 
باعتبارها من املحا�سيل النقدية االأ�سا�سية 
اخلارجي��ة،  لاأ�س���اق  للت�سدي��ر  وم�س��در 
الفت��ا اإىل اأنه ق��ام بزراع��ة الفراولة واأنه 

االأر���س  ميتل��ك  الأن��ه  بزراعته��ا  م�ستم��ر 
ويعمل بها ه� واإخ�ته مما ي�فر على نف�سه 
تكاليف االإيج��ار والعمال، يف حني اأن غريه 
مل يقم بزراعتها الأنه ال ي�ستطيع اأن يراهن 
عل��ى وج���د ت�سهي��ات يف ظل وج���د اأر�س 
م�ؤجرة وعم��ال، االأمر الذي يدفعه للبحث 
عن حما�سيل اأخرى لتاف��ى اخل�سائر التي 
ق��د يقع به��ا نتيج��ة اإغاق املعاب��ر واأه�اء 

املحتل .
واأع��رب يف حديث��ه ع��ن اأمل��ه ب��اأن تبق��ى 
الت�سهي��ات، واأن تق���م اجلمعي��ات بدع��م 
امل��زارع الفل�سطين��ي كي يت�سن��ى للمزارعني 
معاب��ر  م��ن  خ���ف  دون  اأرا�سيه��م  زراع��ة 

االحتال وك�ساد اإنتاجه .

أسباب ومسببات
من جهته اأك��د املدير العام ل��اإدارة العامة 
لاإر�س��اد يف وزارة الزراع��ة املهند���س ن��زار 
ال�حيدى، اأن امل�ساحة املزروعة من الزه�ر 
كان��ت تبلغ يف املا�سي 500 دومن، حيث كان 
القط��اع ي�س��در 55 ملي�ن زه��رة، لتنح�سر 
م�ساحة امل��زروع منها الي�م اإىل اأقل من 50 

دومن .
وق��ال ال�حي��دي يف حديث لل��راأي:" كانت 
م�ساحة االرا�س��ى املزروعة من احلم�سيات 
اإىل  األف دومن لتنح�سر يف وقتنا هذا   77
اأق��ل من 20 األف دومن"، م��سحا اأن ال�سبب 
يع���د اإىل مل�حة املي��اه والتناف�س ال�سديد 
م��ع بلدان جديدة دخلت اإىل ال�س�ق، وقدم 
االأ�سناف املزروع��ة وعدم اأهليتها للتناف�س 

.
وب��ني اأن االأ�سب��اب الت��ي اأدت اإىل تراج��ع 
زراع��ه الزه���ر ب�سب��ب مل�ح��ة املي��اه التي 
حتت��ل اأي�سا املرتب��ة االأوىل، تليها الع�ائق 

االإ�سرائيلية اأثناء عملية الت�سدير.  

اأم��ا ع��ن ثم��رة الفراول��ة فاأك��د اأن الثمرة 
منها ت�ستهلك 12 لر مياه عذبة وال تعطي 

عائدا جيدا، مت�سائًا:" ملاذا اإذا نزرعها؟ 
ولف��ت يف حديثه اإىل اأن العن��ب االآن مهدد 
اأكر م��ن غريه بتقل���س امل�ساحات املزروعة 
منه ب�سبب الزح��ف العمراين على الكثبان 
الرملي��ة املخ�س�س��ة يف املخط��ط االإقليمي 
الطبق��ة  وجف��اف  �سياحي��ة  كمناط��ق 
الطينية العميق��ة التي يعتمد عليها العنب 
يف احل�س���ل على املياه، اىل عدم ت�فر مياه 

عذبة للري لاأ�سناف املروية.
واأكد اأن تقل�س امل�ساح��ات املزروعة ببع�س 
املحا�سيل التي كان لها باعا وتاريخا عريقًا 
يف فل�سطني كان نتيجة للعديد من التغريات 
زراعته��ا،  م��ع  تتنا�س��ب  ال  الت��ي  البيئي��ة 
لزراع��ة  التح���ل  اىل  اأدى  ال��ذي  االأم��ر 
املحا�سي��ل االأكر مائمة للظروف البيئية 
واالقت�سادي��ة وال�سيا�سي��ة ح�س��ب خط��ة 
ال���زارة، الفت��ا اإىل اأن تل��ك اخلط��ة بداأت 

ت�ؤتي ثمارها وهذا ما نتمناه ون��سي به.
لزراع��ة  التح���ل  اإىل  اخلط��ة  وته��دف 
للمي��اه  االحتي��اج  قليل��ة  املحا�سي��ل 
االأع��اف  ومنه��ا  اجلدي��دة  واملحا�سي��ل 
قال��ه  م��ا  وف��ق  املعاجل��ة،  باملي��اه  املروي��ة 

ال�حيدي.
واأ�س��اف:" �سيت��م التح���ل اإىل املحا�سي��ل 
البيئي��ة  والظ��روف  تتنا�س��ب  الت��ي 
واالقت�سادي��ة وال�سيا�سية اإىل جانب بقاء 
م�ساح��ات تلبي احلج��م االأمثل فقط ولي�س 
االحتي��اج الكلي م��ن املحا�سيل الت��ي بداأت 
يف ط���ر االندثار عل��ى اأن يتم اكمال العجز 

باال�سترياد من اخلارج ".
اإىل خ�س��ارة  واأدت احل��روب االإ�سرائيلي��ة 
كب��رية يف جم��ال القطاع الزراع��ي، وتعتر 
ال�سب��ب االأول ال��ذي دم��ر معظ��م القط��اع 

الزراع��ي وت�سبب يف خ�س��ارة ح�ايل ن�سف 
مليار دوالر.

من زاوية اقتصادية
م��ن ناحيت��ه قال اخلب��ري االقت�س��ادي نهاد 
ن�س�ان ل� " الراأي" :" يعد قطاع غزة قدميا 
م�س��در اأ�سا�س��ي لزراع��ة احلم�سي��ات ومنه 
اإىل الع��امل عر االأردن، وكذل��ك الفراولة 

والعديد من املنتجات الزراعية".
واأ�ساف:" يف وقتنا احلا�سر ظروف احل�سار 
�ساهمت يف حمدودية ال�س��ادرات والع�ائق 
التي واجهت املزارع��ني لت�سدير منتجاتهم 
ب�اق��ع 23 �ساحن��ة �سهري��ًا، اإ�سافة اىل اأن 
ثم��ن املحا�سي��ل يف ال�س�ق املحل��ي ال يغطي 
تكلف��ة االإنت��اج، وه��ذا اأدى تدريجي��ا اإىل 

انح�سار االأرا�سي الزراعية ".
ووف��ق ما ذكره ن�س���ان فاإن ال�س��ادرات تعد 
هي الق���ة االقت�سادي��ة االأوىل التي تزيد 
من م�ؤ�س��ر النم� االقت�س��ادي الأن املنتجات 
الزراعي��ة املباعة تدخل اإىل غزة وحدات 
منت��ج  ل�اق��ع  به��ا  ق��ام  درا�س��ة  ويف  نق��د، 
الفراول��ة يف منطقة بيت الهي��ا الحظ اأن 
امل��س��م الت��ي ي�سمح به االحت��ال بت�سدير 
املنت��ج تت�ج��ه مئ��ات االأ�س��ر يف العمل على 
ا�ستئج��ار وزراع��ة اأرا�س��ي اأم��ا يف حت�سني 
واقعه��م املعي�س��ي ع��ر ت�سدي��ر منتجاتهم 

اإيل اأوروبا عر �سركة )قر�سك�(.
اجله��ات  االقت�س��ادي  اخلب��ري  وطال��ب 
امل�سئ�ل��ة يف غزة ب�س��رورة اال�ستمرار دومًا 
يف املطالب��ة برف��ع �سق��ف ال�س��ادرات الأنه��ا 
عم���د االقت�س��اد ال�طني، وه��ي من حت�سن 
ال�اقع علي عك���س ال�اردات التي ت�ستنزف 
اإىل  البل��د  النق��د م��ن  االقت�س��اد بخ��روج 

اخلارج.

الحصار ُيتلف غالبية المنتجات الزراعية في غزة

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأك��ر من �ستة اأ�سهر، وال ي��زال والد ال�سهيد ال�سحفي 
رامي ريان يجل���س كل �سباح بجانب خيمة االعت�سام 
ال�سه��داء  اأه��ايل  رعاي��ة  م�ؤ�س�س��ة  اأم��ام  املقام��ة 
واجلرحى يف مدينة غزة، اأما يف تع�ي�سه باحل�س�ل 
عل��ى م�ستحقات��ه املالي��ة و�سماع خر باإنه��اء معاناته 

ومعاناة كافة اأهايل ال�سهداء.
يق���ل وال��د ال�سهي��د ري��ان لل��راأي:" بع��د ا�ست�سه��اد 
جنلي ال�حيد رام��ي، فقدنا م�سدر دخلنا ال �سيما واأن 
رام��ي كان يعيل العائلة اإىل جان��ب زوجته وطفليه"، 
م��سح��ا اأن خ��ر ا�ست�سهاد ابن��ه كان مفاجئا و�سادما 

لكل اأفراد عائلتنا.
وي�ؤك��د الرج��ل ال��ذي جت��اوز عم��ره ال�ست��ني عام��ا، 
اأن ال��س��ع امل��ادي واالقت�س��ادي للعائلة اأ�سب��ح �سيئا 
ج��ًدا بع��د ا�ست�سهاد جنل��ه الذي جاء للدني��ا بعد 14 
عام��ا، خا�سة يف ظ��ل عدم وج�د م�س��در رزق اأو دخل 
علي��ه وزوجت��ه اأو عل��ى اأبن��اء ال�سهي��د، �س���ى بع���س 

االحتياجات ال�سغرية التي تاأتي من اأهل اخلري .

وعود ومماطلة
ويت�ساءل يف حديثه بلهجة حزينة:" األي�س من حقنا 
كاأه��ايل �سهداء اأن يك���ن لنا راتب ي�سم��ن لنا العي�س 
بكرامة دون احلاجة الأحد من النا�س، وملاذا املماطلة 
والت�س�ي��ف يف �سرف��ه؟ اأهك��ذا يت��م تك��رمي اأبناوؤن��ا 

ال�سهداء وعائاتهم ".

وبالرغم م��ن االنتظار الط�يل للعديد من االأهايل يف 
ظل حال��ة الت�س�ي��ف والتاأخري يف �س��رف امل�ستحقات 
املالي��ة الأبنائه��م ال�سه��داء، اإال اأن مطالبه��م مل تل��ق 
اآذان �ساغي��ة، بل كانت ال�ع���دات امل�ستمرة هي الرد 

يف كل مرة .
وم��ا زاد الطني بلة ه� حدي��ث وزير العمل يف حك�مة 
الت�اف��ق ال�طن��ي، ماأم���ن اأب��� �سها وع��دم اعرافه 
بحق�ق اأهايل ال�سهداء، واأنه ال ميكن م�ساعدة ه�ؤالء 
االأه��ايل يف اأي برنامج حتى يك�ن���ا على �سلم اأول�ية 
احلك�م��ة يف رام اهلل، واأنهم م��اذا قدم�ا جميعا حتى 

يح�سل�ا على م�ستحقات.
وال��دة ال�سهي��د �سال��ح دهليز م��ن مدينة رف��ح جن�ب 
قط��اع غزة، هي االأخ��رى ال تزال تنتظ��ر �سماع خر 
ي�سع��د قلبه��ا باحل�س���ل عل��ى رات��ب ابنه��ا ال�سهي��د 
ال��ذي ا�ست�سه��د يف الع��دوان االأخ��ري على قط��اع غزة 
ع��ام 2014. تق���ل والدت��ه لل��راأي:" بالرغ��م م��ن 
ال�ج��ع واالأمل ال��ذي ن�سع��ر به نتيجة فق��دان فلذات 
اأكبادن��ا، اإال اأننا اأي�س��ا نحرم من روؤية اأب�سط حق�قنا 
باحل�س�ل على رواتب اأبنائن��ا ال�سهداء"، مت�سائلة:" 

هل هكذا يتم تكرمينا بالتجاهل واملماطلة ".
ويف كل م��رة تاأت��ي وال��دة ال�سهي��د دهلي��ز اإىل غ��زة، 
جتد �سع�بة ب�سبب كرة ما تدفعه ثمنا للم�ا�سات، 
خا�س��ة يف ظ��ل االأو�س��اع االقت�سادي��ة الت��ي يعي�سها 

النا�س يف قطاع غزة نتيجة احل�سار املفرو�س عليه.
ويف لق��اءات �سابقة، ا�ستكى عدد م��ن اأهايل ال�سهداء 
والت�س�ي��ف  املماطل��ة  اأ�سل���ب  م��ن  ال��راأي،  ل�كال��ة 

وال�ع���د الكاذب��ة يف �س��رف رواتبه��م وخم�س�ساتهم 
ا�ست�سه��اد  من��ذ حلظ��ة  يتقا�س�ه��ا  الت��ي مل  املالي��ة 
والرئي���س  الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة  داع��ني  اأبنائه��م، 
حمم�د عبا�س اإىل �سرورة العمل على اإنهاء معاناتهم 

و�سرف رواتبهم ب�سكل ف�ري.

تنكر لذوي الشهداء
اللجن��ة ال�طني��ة  الناط��ق با�س��م  اأك��د  م��ن جهت��ه، 
الأه��ايل ال�سهداء واجلرحى عاء ال��راوي، ا�ستمرار 
الفعالي��ات واالعت�سام��ات اأم��ام مقر م�ؤ�س�س��ة رعاية 
ال�سه��داء واجلرحى، حتى يتم اإنه��اء معاناة االأهايل 

و�سرف رواتبهم وخم�س�ساتهم املالية.
وق��ال الراوي يف حديث خا�س لل��راأي:" حتدثنا مع 
وزير العمل ماأم�ن اأب� �سها ب�ساأن �سرف رواتب اأهايل 
ال�سه��داء، لكنه رد علينا باأن��ه ال ت�جد اأول�يات لدى 
احلك�م��ة، واأن ال�سهداء وذويه��م مل يفعل�ا �سيئا ومل 
يقدم���ا �سيئا لل�طن حتى يتم ت�فري راتب �سهري لهم 

."
وطالب ال��راوي باإقالة ال�زير اأب��� �سها، باالإ�سافة 
العتذار ر�سمي من احلك�مة برام اهلل، وم�قف �سريح 
ووا�س��ح جتاه م��ا �سرح ب��ه ال�زير، م�ستنك��را حديثه 
الذي يتنكر فيه لت�سحيات ال�سهداء واأهاليهم بغزة.

وفيم��ا يتعل��ق باإمكاني��ة اأن يتخ��ذ اأه��ايل ال�سه��داء 
خط�ة حقيقية ومفاجئة جت��اه املماطلة والت�س�يف 
يف �س��رف م�ستحقاته��م املالي��ة م��ن قب��ل ال�سلط��ة يف 
رام اهلل، اأو�س��ح ال��راوي اأنه يف حال��ة مل يكن هناك 

اعت��ذار ع��ن ت�سري��ح اأب��� �سها ف��اإن اأه��ايل ال�سهداء 
�س���ف يق�م���ن بانتظاره عل��ى املعر يف ح��ال دخ�له 
ق�ل��ه  عل��ى  واال�ستن��كار  واالحتج��اج  غ��زة،  قط��اع 

جتاههم .

بدون مساندة
ب��دوره، اأك��د االأم��ني الع��ام للجن��ة ال�طني��ة الأهايل 
ال�سه��داء بغ��زة ماه��ر ب��دوي، اأن الكث��ري م��ن اأه��ايل 
ال�سه��داء ياأت���ن للم�سارك��ة يف االعت�س��ام م��ن كاف��ة 
املناط��ق يف القط��اع، خا�س��ة م��ن مدين��ة رف��ح وخان 
�سع�ره��م  اإىل  اإ�ساف��ة  ال��سط��ى،  واملنطق��ى  ي�ن���س 
بالتعب واالإرهاق نتيجة االنتظار املت�ا�سل يف الرد.

واأو�س��ح ب��دوي يف حدي��ث خا���س لل��راأي، اأن اأه��ايل 
ال�سه��داء ما�س�ن يف املطالبة بحق�ق اأبنائهم حتى ل� 
دفع���ا اأرواحهم ثمنا لتحقيقه��ا، من�ها اإىل اأن الكثري 
من امل�ؤ�س�سات احلق�قية واالإن�سانية تدخلت ولكن مل 

يتم اإجناز اأي �سيء على اأر�س ال�اقع.
ووج��ه حديثه للف�سائل الفل�سطيني��ة كافة ب�سرورة 
ال�ق���ف اإىل جان��ب اأ�س��ر ال�سه��داء وم�ساندتهم بكل 
ق���ة حتى حتقيق مطالبه��م العادلة يف احل�س�ل على 

رواتبهم التي تاأخرت.
ال�ف��اق  وحك�م��ة  الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة  وترف���س 
ال�طن��ي �س��رف املخ�س�س��ات املالي��ة الأه��ايل �سه��داء 
عدوان ع��ام 2014 يف قطاع غزة؛ بحجة عدم ت�فر 
م�ازن��ة مالية له��م، يف وقت ت�سرف راتًب��ا �سهرًيا لكل 
�سهيد يرتقي بال�سفة املحتلة �سمن انتفا�سة القد�س.

عقب تنكر وزير العمل أبو شهال 

السلطة تحرق قلوب ذوي شهداء غزة بحرمانهم رواتبهم
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دون دفاية أو تكييف: 7 طرق بسيطة لتدفئة منزلك

غزة- الراأي
تزداد برودة الطق�س ي�ًما بعد االآخر، 
وت��زداد احلاج��ة لتدفئ��ة املن��زل اأو 
على االأقل الغرف امل�ستخدمة بكرة، 
كغرف��ة املعي�سة والن�م، ف��اإذا كنِت ال 
متتلك��ني دفاية كهربائي��ة اأو ترغبني 
يف ت�ف��ري الكهرب��اء امل�ستهلك��ة عل��ى 
م��دار الي���م دون اأن تفق��دي ال��دفء 
احلي��ل  بع���س  اإلي��ِك  املن��زل،  داخ��ل 
والن�سائ��ح للح�س�ل عل��ى منزل دافئ 

ط�ال ال�ستاء.

تغطية األرضيات بالكامل
اإذا كان هناك م�ساحات كبرية دون �سجاد يف منزلك، 
فم��ن االأف�س��ل اال�ستثم��ار يف �سج��اد ثقي��ل لتغطية 
االأر�سي��ات وال�سع���ر بال��دفء، ميكن��ِك اال�ستعان��ة 
بالكلي��م ال�س���ف ال��ذي يب��اع باأ�سع��ار منا�سب��ة يف 

املحات.

ستائر ثقيلة
ي�ساعد ا�ستخ��دام ال�ستائر الثقيلة لتغطية الن�افذ 
عل��ى ال�سع���ر بال��دفء اأ�س��رع، حيث حج��ب اله�اء 
الب��ارد ليًا وتقليل حدت��ه، ال ترددي يف ا�ستخدام 
�ست��ارة ثقيل��ة منا�سب��ة مل�ساحة وحج��م ال�سباك اأو 

البلك�نة يف غرفة الن�م واملعي�سة.

سد ثقوب الحائط
ت�ج��د فتح��ات وثق���ب �سغ��رية غ��ري مرئي��ة عادة 
يف كل من��زل، نتيج��ة لركي��ب التكيف��ات و�سفاطات 
اله�اء واأ�س��اك التليفزي�ن واالإنرنت واالأل�ميتال 
املك�س���ر، ه��ذه الفتح��ات تعم��ل عل��ى ب��رودة اجل��� 
وت�سري��ب اله�اء الب��ارد لداخل املن��زل ب�سكل كبري، 
�سديه��ا �س���اء باالأ�سمن��ت اأو الا�سق��ات املخ�س�س��ة 

لذلك.
غلق اأب�اب الغرف اخلالية

تخيل��ي اأن ت��رك اأب���اب الغ��رف غ��ري امل�ستخدم��ة 

الطق���س  ب��رودة  ي�سب��ب  مفت�ًح��ا 
يف منزل��ك؟ نع��م! حي��ث يعم��ل عل��ى 
وج���د تي��ار ه�ائي م��ع بقي��ة املنزل، 
فت��زداد ال��رودة، م��ن االأف�س��ل غل��ق 
اأب���اب غ��رف املن��زل واحلمامات غري 
امل�ستخدمة للح�س�ل على دفء اأكر.

ته�ية املنزل نهاًرا يف ال�سم�س
امل�سم�س��ة  االأي��ام  يف  املن��زل  ته�ي��ة 
واإدخ��ال �س���ء ال�سم���س وحراراته��ا 
لغرف املن��زل، ي�سمن لِك نق��اء املنزل 
اله���اء  وجتدي��د  امل�س��اء  يف  ودفئ��ه 

داخله منًعا لاأمرا�س.
بز اخلنَ

بز، من اأكر احليل التي  بز الكيكات واحلل�ى واخلحُ خنَ
كان��ت ت�ستخدمها جدتنا لتدفئ��ة املنزل ليًا، حيث 
تعمل رائح��ة اخلبز وحرارة امل�قد على بث الدفء 
يف جمي��ع اأنح��اء املن��زل لي�سع��ر ب��ه جمي��ع اأف��راد 

االأ�سرة.
و�سع ع�ازل با�ستيكية على ال�سبابيك

ملن��ع ت�س��رب اله�اء ال�سدي��د لداخل الغ��رف ميكنِك 
ا�ستخدام الع�ازل البا�ستيكية "ن�ع من البا�ستيك 
املطاط" وغطي ال�سبابيك جيًدا من اخلارج، �سيمنع 
ذل��ك ت�س��رب اله���اء الب��ارد واالأترب��ة للغ��رف م��ن 

الداخل.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

احتل��ت بلدة تل ال�س���ك من قبل االحتال بتاري��خ 12 اأيار 1948 
وكان��ت تبعد م��ن مرك��ز املحافظة 5كم غرب��ي بي�س��ان، حيث قامت 
عملي��ة ع�سكري��ة �سد اأهايل تل��ك القرية بزعامة جدي���ن، وكانت 
الكتيب��ة املنف��ذة للعملي��ة الع�سكري��ة ج�النى، وو�س��ل التدمري اإىل 
اأن دم��رت بالكام��ل، ويرج��ع �سب��ب نزوح اأه��ايل تلك البل��دة نتيجة 

الحتال اأو نزوح �سكان بلدة جماورة .
امتل��ك الفل�سطيني��ني م��ن ملكية االأر���س 65 / دومن اأم��ا ال�سهاينة 
فيمتلك�ن 3.116 / دومن، اأما اأرا�سى امل�ساع فهي من جممل امل�ساحة 
بلغ��ت 504 / دومن ويبل��غ املع��دل االجم��اىل م��ن ملكي��ة االأرا�س��ي 

. دومن   /  3.685
مت ا�ستخ��دام اأرا�س��ى اأه��ايل بلدة ت��ل ال�س�ك املزروع��ة بالب�ساتني 
املروي��ة ال��ذي بل��غ ع��دد م�ستخدميه��ا 14 فل�سطين��ي و40 يه�دي، 
 24 م�ستخدميه��ا  ع��دد  بل��غ  باحلم�سي��ات  املزروع��ة  واالأرا�س��ى 
يه���دى، اأما االأرا�س��ى املزروعة باحلب�ب بلغ ع��دد م�ستخدميها 33 
فل�سطين��ي و 3.052 يه�دي، واالأرا�س��ى ال�ساحلة للزراعة بلغ عدد 
م�ستخدميه��ا 47 فل�سطينى و3.116 يه���دي واالأرا�سى الفقرية بلغ 

عدد م�ستخدميها 2522 فل�سطيني .
بل��غ ع��دد �سكان اأه��ايل بلدة تل ال�س���ك يف ع��ام 1922 58 ن�سمة، 

وف��ى 1931 بل��غ 41 ن�سم��ة، 
وف��ى 1945 بل��غ 120 ن�سم��ة، 

اأم��ا يف 1948 بلغ عددهم 139 ن�سمة، 
ويقدر ع��دد الاجئني يف ع��ام 1998 ح�ايل 

. ن�سمة   855
كان��ت القري��ة تق��ع ب��ني نه��ر جماع��ني �سماال 
م�ست�ي��ة  رقع��ة  يف  جن�ب��ا  اجل��س��ق  ووادي 

ال�سم��ال  نح���  بالتدري��ج  تنح��در  االأر���س  م��ن 
ال�سرق��ي مقارب��ة �سف���ح جبال فق�ع��ة، وكانت 

ع��ني اجل��س��ق تنبع عل��ى بع��د 0،5 كيل�مر اىل 
اجلن���ب من امل�قع، وكان ثمة �سد عليه طاح�نة 

ت��دار باملياه عل��ى بع��د 0،2 كيل�م��ر اىل الغرب، 
وكان��ت طريق فرعي��ة تربط تل ال�س���ك مبدينة 

ت�سله��ا  ترابي��ة  اأخ��رى  وط��رق  مبا�س��رة،  بي�س��ان 
بالقرى املجاورة.

ال�س��كل  م�ستطيل��ة  القري��ة  كان��ت   
 1944 يف  امل�سلم��ني،  م��ن  و�سكانه��ا 
 33 جمم�ع��ه  م��ا  كان   1945\

دومن��ا مما تبق��ى من اأرا�س��ي القرية 
خم�س�سا للحب���ب و 14 دومنا مرويا 

اأو م�ستخدما للب�ساتني، وكانت القرية 
مبني��ة على تل ت�ساهد فيه بقايا اأبنية اأثرية، اأما تل ال�سيخ حم�د 
) 192211( املجاور فكان ي�ساهد عليه بقايا اأعمدة من الغرانيت.
 مل يب��ق م��ن القري��ة اأي اأث��ر وتغطي االأع�س��اب الري��ة واالأ�س�اك 
امل�قع وتخرقه قناة ا�سطناعية، وت�ساهد �سجرتا كينا كبريتان يف 
امل�قع، اأما االأر�س املجاورة ل�ادي اجل��سق فيزرعها �سكان م�ستعمرة 
ن��ري دافيد التي اأقيمت يف �سنة 1936 عل��ى اأرا�سي قرية ال�ساخنة 

املجاورة.

تل الشوك قضاء جنين

غزة- الراأي
اأكد رئي�س ق�سم خدمات املر�سى   رائد عبد الرازق، اأن معدل وفيات 
االأق�سام احلرجة انخف�س يف م�ست�سفى غزة االأوروبي جن�ب قطاع 
غزة، بن�سبة %8 خال اخلم�س �سن�ات املا�سية، واأن معدل ال�فاة 

انخف�س من %3.06 عام 2015 اإىل %2.8 عام 2016.
واأو�س��ح التقري��ر ال�سن���ي لع��ام 2016، اأن امل�ست�سف��ى االأوروب��ي 
يحق��ق املزيد من االجن��ازات و يتميز عاما عن عام، مبينًا انخفا�س 

ن�سبة اإ�سغال االأ�سرة  من %3 لت�سبح 84%.
ولف��ت اإىل ارتف��اع  ن�سب��ة العم��ل يف اأق�س��ام العناي��ة النهاري��ة و 
جراح��ة الي���م ال�اح��د %16، ليك�ن جمم���ع م��رددي ال�حدة 

مري�س.  18205
وي��ني التقري��ر اأن امل�ست�سفى حقق قفزة اأخ��رى يف العام 2016 يف 
ع��دد ح��االت الدخ�ل لتزي��د %10 عن العام ال�ساب��ق، و باملقارنة 
م��ع ع��ام 2015 فان عدد العملي��ات اجلراحي��ة زاد يف عام 2016 

مبقدار%6 لي�سل اإىل 8150 عملية جراحية.
الق�سط��رة  اإج��راءات  ع��دد  يف  قف��زة   2016 الع��ام  �سه��د  كم��ا   
الت�سخي�سي��ة بن�سب��ة %20 ) 1358 ( و العاجية بن�سبة 26% 

.)562(
 ويف جمال الت�س�ير بجهاز الرنني املغناطي�سي اأفاد اأن عدد احلاالت 
لتك���ن ع��دد احل��االت   12% زاد بن�سب��ة  االأوروب��ي  امل�س���رة يف 
امل�س���رة 5712 �س�رة، وذلك رغم �سح االإمكانيات و انح�سار امل�ارد 

و االأزمات املتكررة التي مير بها القطاع ال�سحي يف غزة. .

خالل الخمس أعوام الماضية

غزة- الراأيالمستشفى األوروبي: انخفاض معدل وفيات األقسام الحرجة إلى 8 %
يف  امل��دين  الدف��اع  مديري��ة  اأجن��زت 
حمافظ��ة رف��ح 1300 مهم��ة ون�س��اط 
�سمل��ت   ،2016 املا�س��ي  الع��ام  خ��ال 
مه��ام اإطفاء واإنقاذ واإ�سعاف واإجراءات 

االأمن وال�سامة ودورات تدريبية .
العط��ار  العزي��ز  عب��د  العقي��د  وق��ال 
مدير الدفاع امل��دين مبحافظة رفح اأنه 
مت و�س��ع خط��ة متكاملة للع��ام 2017 
وارتكزت هذه اخلط��ة على عدة نقاط 
من اأهمه��ا ربط املراكز واالأق�سام داخل 

املحافظة الكرونيا.
ت�ف��ري  عل��ى  نعم��ل  العط��ار  واأ�س��اف 
جه��از حا�س�ب خا���س بق�س��م العمليات 
واملهم��ات  التح��ركات  كاف��ة  لت�سجي��ل 
ي�سع���ن  اأنه��م  اإىل  م�س��ريًا  الكروني��ا، 
الب�س��ري وتاأهي��ل  بال��كادر  ولارتق��اء 
الط�اقم، وزيادة ال�عي لدى امل�اطنني 

للحد من احلرائق والك�ارث واآثارها.
اإجن��از  مت  اأن��ه  العط��ار  العقي��د  وب��نيَّ 
اإنقاذ  64 مهمة  و  اإطف��اء،  215 مهم��ة 

 347 م��ن  اأك��ر  واإ�سع��اف   ، للم�اطن��ني 
م�اط��ن تعر�س���ا حلري��ق اأو اأذى ب�سبب 

ا�ستع��ال الن��ريان يف منازله��م. واأو�س��ح 
وال�سام��ة  االأم��ن  دائ��رة  اأن  العط��ار 

اأ�س��درت 318 ت�سري��ح ومت م��ن خالها 
لتفق��د  وال�س��ركات  امل�ؤ�س�س��ات  زي��ارة 
اإج��راءات االأمن وال�سام��ة حت�سبًا الأي 
ط��ارئ. وتاب��ع العطار قائ��ًا على �سعيد 
االأن�سط��ة التدريبي��ة عق��دت املديري��ة 
44 دورة متخ�س�س��ة مل�ؤ�س�س��ات املجتمع 
امل��دين واملدار���س يف ال�سام��ة املنزلي��ة 
وكيفية التعامل م��ع االأج�سام امل�سب�هة 
وكيفي��ة التعام��ل م��ع احلرائ��ق وط��رق 
اإطف��اءه حيث ا�ستفاد م��ن تلك الدورات 

اأكر من 6235 م�اطن .
املركزي��ة  العملي��ات  غرف��ة  اأن  وذك��ر 
ن��داء   1722 ا�ستقبل��ت  امل��دين  للدف��اع 
ا�ستغاث��ة مت التعام��ل معها ب��كل �سرعة 

وجدية .
واأ�س��ار مدير الدفاع امل��دين يف حمافظة 
رف��ح العقي��د عب��د العزي��ز العط��ار، اأنه 
رغ��م قل��ة االإمكاني��ات وال�سع�بات التي 
ت�اجهن��ا اإال اأن ط�اق��م الدف��اع امل��دين 
عل��ى ا�ستعداد دائم مل�اجهة اأي طارئ يف 

املحافظة .

دفاع مدني رفح ينجز 1300 مهمة خالل عام 2016
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��ا يف نف���س  وال��ذي ج��رى اعتقال��ه اأي�سً
احلملة.

االحت��ال  جن���د  اأّن  والدت��ه،  وتذك��ر 
اأقدم�ا على خل��ع جزء من باط املنزل 
اأثناء عملية االعتقال، وبّث�ا الّرعب يف 

قل�ب االأطفال.
امل�س���ؤول  ال�ساب��ط  “�ساأل��ت  وت�سي��ف 
ع��ن �سب��ب االعتق��ال، فق��ال اإن��ه يري��د 
ا�ستج�ابه مع والده الذي جرى ت�سليمه 

باغ مقابلة ملخابرات االحتال”.
مع�سك��ر  يف  للمقابل��ة  االأب  وت�ّج��ه 
“عت�سي�ن” القريب من البلدة يف وقت 

االحت��ال  يف��ي  اأن  اأم��ل  عل��ى  الح��ق، 
ب�ع��ده يف ت�سليم��ه جنل��ه، لكّن��ه ع��اد 

جنله. اليدين” دون  “�سفر 

استهداف األطفال
م��ن جانب��ه، ي��سح مدي��ر �سفحة “بيت 
انته��اكات  بت�ثي��ق  املخت�س��ة  فج��ار” 
�سلط��ات  اأّن  ديري��ة  حمم��د  االحت��ال 
االحت��ال تعتقل نح� 160 م�اطًنا، من 

البلدة بينهم نح� 40 طفًا.
وي�س��ري ديري��ة، اإىل اأّن االحت��ال ي�سّن 
حمل��ة اعتقاالت تط��ال اأطف��ال البلدة 

إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

يف ال�ق��ت الذي كان يتق��ّدم فيه الطفل 
اأحم��د ث�ابت��ة )16عاًم��ا( المتحانات 
نهاية الف�س��ل الدرا�سي االأول، اقتحمت 
منزل��ه  االإ�سرائيل��ي  االحت��ال  ق���ات 
واعتقلته، فغيبته عن منزله ومدر�سته، 
يف حمل��ة طالت عدًدا من طلبة املدار�س 
يف بل��دة بيت فّجار جن�ب حمافظة بيت 

فة الغربية املحتلة. حلم جن�ب ال�سّ
ويقب��ع داخ��ل �سج���ن االحت��ال نح��� 
رج��ح  ويحُ فل�سطينًي��ا،  طف��ًا   350
خمت�س���ن ب�سئ�ن االأ�سرى اأن هذا العدد 
من االأطفال رمب��ا يك�ن االأكر يف تاريخ 

احلركة االأ�سرية.

اعتقال مفزع
وتق���ل وال��دة حممد اإن ق���ة كبرية من 
جي�س االحتال داهمت املنزل، منت�سف 
اللي��ل ب�سكل مف��زع، واحتج��زت العائلة 
يف غرفة واحدة، با�ستثناء حممد الذي 
احتجزوه يف غرف��ة اأخرى، ثم اعتقل�ه 

بعد تفتي�س املنزل بدقة.
عل��ى  تخّ�فه��ا  ع��ن  ال�ال��دة،   وتع��رب 
م�ستقب��ل جنلها، وقال��ت: “اأخ�سى �سياع 
م�ستقبله بفع��ل االعتقال، وحرمانه من 

اإكمال امتحاناته”.
ويتك��رر احل��ال نف�س��ه، يف من��زل عائلة 
الطف��ل حمم���د طقاطق��ة )16 عاًما(، 

على وجه التحديد.
وتق��ع “بيت فجار” على بعد نح� ثاثة 
كيل� م��رات من مف��رق عت�سي���ن، وه� 
ب���ؤرة احت��كاك ب��ني امل�اطن��ني وق��ّ�ات 

االحتال.
م��ن  االأه��ايل  تخ��ّ�ف  ديري��ة  وينق��ل 
تعّر���س االأطف��ال لابت��زاز، وال�سغ��ط 
اأّن االأم��ر  اأثن��اء االعتق��ال، الفًت��ا اإىل 
اأي�س��ا ينعك���س عل��ى حت�سي��ل االأطف��ال 
العلمي، وعلى م�ستقبله��م، وي�سّكل حالة 
اأع��داد  لك��رة  لاأه��ايل،  عاّم��ة  قل��ق 

االأطفال املعتقلني.

تهم مختلقة
�س���ؤون  ي��رى مدي��ر هيئ��ة  م��ن جهت��ه، 
االأ�س��رى واملحرري��ن يف بيت حل��م منقذ 
اأب��� عط���ان اأّن االأطف��ال الفل�سطينيني 
يف املناط��ق املتاخم��ة لنق��اط التما���س 
ف��ة الغربي��ة املحتل��ة، م�ستهدف�ن  بال�سّ
االعتق��االت  يف  االأوىل  بالدرج��ة 

الي�مية التي ي�سّنها جي�س االحتال.
اأب��رز الّته��م الت��ي يج��ري  اأّن  وي��س��ح، 
تتعل��ق  االأطف��ال،  له���ؤالء  ت�جيهه��ا 
بعمليات ر�سق احلج��ارة اأو اإلقاء عب�ات 
متفجرة عل��ى اأهداف جي���س االحتال 
الّته��م  اأّن  يعتق��د  لكّن��ه  وامل�ست�طن��ني، 

خمتلقة من جانب خمابرات االحتال.
ويدل��ل اأب� عط�ان عل��ى ق�سية �سناعة 
الّته��م، مبا ج��رى بّث��ه الع��ام املا�سي من 
مقطع فيدي� للتحقيق القا�سي مع الطفل 

اأحمد منا�سرة يف �سج�ن االحتال.
م��ع  التحقي��ق  اأن  اإىل  االنتب��اه  ويلف��ت 
الق�س���ة،  غاي��ة  يف  يك���ن  االأطف��ال 
بهت��ك  والتهدي��د  ال�س��رب  خ��ال  م��ن 
العر���س واالغت�س��اب، واعتق��ال االأم اأو 

ال�سقيقات.
االأطف��ال  ل��ه  يتعّر���س  م��ا  وي�س��ف 
االعتق��ال  اإج��راءات  م��ن  ع��ام  ب�س��كل 
والتحقي��ق ب�”املج��زرة” الت��ي ت�ستهدف 
وحماول��ة  نف�سًي��ا،  االأطف��ال  �س��رب 
اإ�سق��اط بع�سه��م يف �سب��اك املخاب��رات 

االإ�سرائيلية.
ويب��ني اأب��� عط���ان اأّن الته��م امل�ّجه��ة 
لتحميله��م  حم��اوالت  لاأطف��ال، 
م�سئ�لي��ة االإ�سابات يف �سف���ف اجلن�د 
وامل�ست�طن��ني يف عملي��ات ر�سق احلجارة 
االلتفافي��ة  ال�س���ارع  عل��ى  املتك��ررة 

فة الغربية. بال�سّ
وي��رى اأن بع���س عملي��ات االعتق��ال لها 
عاقة مبا�سرة بتدريبات ينفذها جي�س 
م��ّسع��ة  عملي��ات  ملح��اكاة  االحت��ال، 

وطارئة للجي�س يف هذه املناطق.

تالميذ غابوا عن امتحاناتهم بسبب االعتقال

�سمال غزة- الراأي- و�سام ال�سكني
�سي �سهر على اإعادة افتتاح جممع كمال عدوان  بعد محُ
الطبي، �سمال قطاع غزة، وت�سغيل م�ست�سفى االأطفال 
التخ�س�س��ي مت ا�ستكم��ال افتت��اح باق��ي م�ست�سفي��ات 
والت�لي��د  الن�س��اء  م�ست�سف��ى  ت�سم��ل  والت��ي  املجم��ع 

وم�ست�سفى اجلراحة التخ�س�سي.
وياأتي ا�ستكمال افتتاح باق��ي م�ست�سفيات املجمع بعد 
االنته��اء م��ن عملي��ات التعقي��م وجتهيز اأق�س��ام تلك 
ومبا�س��رة  الطبي��ة  التقني��ات  باأح��دث  امل�ست�سفي��ات 

العمل باإجراء قائمة من العمليات اجلراحية.

أرقام وإحصائيات
ويف اإح�سائي��ٍة �سادرة عن جممع كمال عدوان الطبي 
ا�ستقبل��ت 12 األف و318 حالة خ��ال ال�سهر االأول، 
حي��ث ا�ستقبل ق�سم ا�ستقبال االأطفال 6 اآالف و462 
جل منها 394 حالة مبيت لق�سم االأطفال. حالة، و�سحُ
ن��ت االإح�سائي��ة اأن 1052 حال��ة مت عاجه��ا يف  وبيَّ
ق�س��م اال�ستقب��ال الع��ام، و4 اآالف و804 حال��ة مت 
عاجه��ا يف العيادات اخلارجي��ة، و190 حالة ك�سف 
طبي مب�ست�سفى الن�ساء والت�ليد ، و10 حاالت والدة 

واإجراء 15 عملية جراحية تخ�س�سية.
م��ن جانب��ه اأكد مدير ع��ام اخلدمات الطبي��ة العميد 
�سعي��د ال�سع���دي اأن اأهم ما جممع ع��دوان ه� م�قعه 
اجلغ��رايف وت��سط��ه ملحافظ��ة �سمال غزة مم��ا ي�سهل 
ال��س�ل اإليه، م�سريًا اإىل اأن %50 من امل�ستفيدين من 
اخلدم��ة الطبية املقدمة لاأطف��ال التي كانت تردد 
عل��ى م�ست�سفي��ات وزارة ال�سح��ة املختلف��ة ه��ي االآن 

تردد على جممع كمال عدوان.

واأو�س��ح العمي��د ال�سع�دي اأن املجمع يع��اين من نق�س 
الك���ادر الب�سري��ة واالإمكاني��ات املادي��ة وذل��ك لعدم 
ت�فري الك���ادر الطبية من قب��ل وزارة ال�سحة، حيث 

وفرت بع�س الك�ادر مل�ست�سفى االأطفال فقط.
م��ن  اأي�س��ًا  يع��اين  املجم��ع  اأن  اإىل  ال�سع���دي  ولف��ت 
م�س��كات مادي��ة تع�د اإيل نق���س يف م�ازنة اخلدمات 
الطبي��ة، م��سح��ًا اأن جمم��ع ع��دوان بحاج��ة الأكر 
من300  األف دوالر ل�سراء معدات واأثاث جديد حيث 
مت حل جزء من هذه امل�سكلة من خال جه�د االأخ�ة 
ال�سيان��ة  ور���س  ومهند�س��ي  والتجهي��ز  االإم��داد  يف 
باخلدمات الطبية يف اإ�ساح %30 من اأجهزة واأ�ّسره 

ومعدات.

كفاءة عالية
ويف �سي��اٍق مت�سل اأكد العمي��د د. حممد �سالح م�ساعد 
املدي��ر الع��ام ل�س���ؤون امل�ست�سفي��ات اأن ال��كادر الطبي 
عالي��ة،  وخ��رة  بكف��اءة  يتمت��ع  باملجم��ع  امل�ج���د 
م��سح��ًا اأن اخلدم��ات املقدمة من قب��ل املجمع �سملت 
منت�سب��ي وزارة الداخلية واالأم��ن ال�طني وامل�اطنني 

داخل قطاع غزة املحا�سر.
وق��ال �سالح رغ��م قلة االمكانيات وانع��دام امل�ارد مت 
افتت��اح م�ست�سف��ى اجلراحة واجراء بع���س العمليات 
اجلراحي��ة كان��ت حت���ل اإىل اخل��ارج، مثمن��ًا جه���د 
املخل�سني ومتيز اخلدمات الطبية املقدمة من املجمع.
ويف �سي��اٍق مت�س��ل اأ�سار العقيد اأحم��د الكحل�ت مدير 
جمم��ع كمال عدوان الطب��ي اأن املجمع خفف االأعباء 
ع��ن وزارة ال�سحة حيث يعتر جمم��ع عدوان الطبي 
ال�حي��د يف �سم��ال القط��اع ال��ذي يق��دم خدمة عاج 

االأطف��ال والن�ساء والت�ليد والت��ي من �ساأنها تخفيف 
معان��اة امل�اطن��ني وخا�سة مناطق بي��ت حان�ن وبيت 
الهي��ا من معان��اة ال��س�ل اإىل جمم��ع ال�سفاء الطبي 

وملا لها من اآثار �سحية لاأم والطفل.
وال���الدة  الن�س��اء  خدم��ة  اأن  اإيل  الكحل���ت  ولف��ت 
مقت�س��ر عل��ى الع�سكريني فق��ط لعدم ت�ف��ري الك�ادر 
الطبي��ة وبانتظار تنفيذ االتف��اق املرم ما بني وزارة 
ال�سحة واخلدمات الطبية الع�سكرية يف ت�فري ك�ادر 

ومعدات مل�ست�سفى الن�ساء والت�ليد لت�سمل املدنيني.
ومن جهٍة اأخرى ثمن احلكيم عيد �سباح مدير دائرة 
التمري���س اجله���د الطيب��ة ل��كل م��ن ال��كادر الطبي 
واملمر�س��ني يف ا�ستكمال افتت��اح م�ست�سفيات املجمع يف 
ظل االإمكانيات املحدودة من جتهيزات وطاقم ب�سري 
اإاّل اأن االإ�س��رار والعزمي��ة لتق��دمي اخلدم��ة الطبية 

�سهل الطريق ال�ستكمال هذا ال�سرح الطبي املميز.
وبني اأن م�ست�سفى كمال عدوان �سابقًا كان لديه 200 
ممر���س وممر�سة اأما االآن فه� يعم��ل ب�    62 ممر�س 
وممر�س��ة اأ�سا�س��ني يف ظ��ل وج�د ثاث��ة م�ست�سفيات 
تخ�س�سي��ة نعتم��د فيه��ا عل��ى البط��االت واملتط�عني 

ل�سد العجز امل�ج�د يف جممع كمال عدوان الطبي.
تخط��ي  ال�سع�ب��ات  رغ��م  ا�ستطعن��ا  قائ��ًا  واأ�س��اف 
العقب��ات وم�اجه��ة كل الظ��روف ال�سعب��ة وحتم��ل 
وافتت��اح  ال�سدي��د  العم��ل  و�سغ��ط  امل�س�ؤولي��ة 
امل�ست�سفي��ات، الفت��ًا اإىل اأن ق�س��م ا�ستقب��ال االأطفال 
ي�ستقب��ل ي�مي��ا 300 حال��ة خال 24 �ساع��ة وق�سم 
املبي��ت ممتل��ئ �سع��ة 32 �سري��ر بالكام��ل يعم��ل ف�ق 

طاقته الت�سغيلية.
ون���ه �سب��اح اإيل اأن ق�س��م ح�سان��ة االأطف��ال مغل��ق 
وي�ج��د فيه �سع��ة 25 �سرير بانتظار ت�ف��ري الك�ادر 

الطبي��ة وتط�ير املع��دات الإعادة تاأهيله��ا، من�هًا اأن 
وزارة ال�سحة مل ت�فر اإال �سبعة ممر�سني فقط لق�سم 

االأطفال.

عمليات نوعية
كم��ا �سه��د م�ست�سف��ى اجلراح��ة اإج��راء اأول عملي��ة 
جراحية تخ�س�سية يف ا�ستئ�سال ال�رم مبجمع كمال 
ع��دوان الطبي باإ�س��راف د. رائد اأب� ناج��ي اأخ�سائي 
اأخ�سائ��ي  الفي�م��ي  جني��ب  ود.  االأورام  جراح��ة 
اجلراح��ة العام��ة ود. ط��ارق عي�سى مدي��ر العمليات 
وطاق��م م��ن ممر�س��ي وفني��ي العملي��ات واأخ�سائي��ي 

التخدير تكللت بالنجاح.

رضى المواطنين
اأم �سائ��د �ستيني��ة العم��ر عان��ت م��ن ورم اإبط��ي حتت 
ذراعها االأي�سر تقدم��ت بال�سكر الإدارة جممع عدوان 
الطب��ي عل��ى اخلدم��ة الطبي��ة املتمي��زة واالهتم��ام 

الطبي ونظافة املجمع.
و�سهد جممع كمال عدوان الطبي والدة اأول م�ل�د يف 
م�ست�سف��ى الن�ساء وال�الدة يع�د للم�اطن رايف حممد 
ي�ن���س ال��ذي ب��دوره �سك��ر اأطب��اء وقاب��ات املجم��ع 
الطب��ي على م��ا اأب��دوه من رعاي��ة واهتم��ام لزوجته 

ومل�لده اجلديد.
ومن جهٍة اأخرى عرت امل�اطنة اأم اأحمد عن اهتمام 
ورعاي��ة الكادر الطبي مب�ست�سفى االأطفال بابنها، وملا 
�سهدته من تط�ر يف تقدمي اخلدمة الطبية لاأطفال 
خ�س��س��ًا غرف االألع��اب التي ك�سرت اأج���اء اخل�ف 

عند االأطفال مب�ست�سفى االأطفال التخ�س�سي.

استقبل أكثر من 12 ألف حالة منذ افتتاحه

صور مجمع "عدوان" الطبي يستكمل افتتاح باقي مستشفياته
غزة- الراأي

ق��ال رئي���س �سلط��ة االأرا�س��ي كام��ل اأب��� ما�س��ي "اإن 
اخلط��ة اخلا�سة التي اأعدته��ا �سلطة االأرا�سي الإزالة 
كافة التعديات على االأرا�سي احلك�مية خا�سة �سمال 

قطاع غزة م�ستمرة" .
"اأر���س  منطق��ة  "اإن  "لل��راأي"  ت�سري��ح  يف  واأ�س��اف 
املدر�س��ة االأمريكي��ة" تعر�ست ل�سل�سلة م��ن التعديات 
لغر���س ال�سك��ن فقط، لكن هناك من ي�س��ع يده على 3 
دومن��ات وهناك من ي�سع يده عل��ى 1200 مر ،لذلك 

فاإن م�ساحتها تعتر كبرية بالن�سبة لهذا الهدف" .
واأك��د اأب�ما�س��ي اأن اإزالة التعدي��ات يف منطقة "اأر�س 
املدر�س��ة االأمريكي��ة" �ستج��ري وفق��ا للت�س�ي��ة التي 
�ستج��ري للمتعدي��ن ح�سب نظ��ام الع�س�ائيات املعم�ل 

به باعتباره تعدي �سارخ على املمتلكات العامة .
وتابع ":هن��اك من لهم �سقق يف بي���ت اأهاليهم وي�سع 
ي��ده بالرغم م��ن ذلك عل��ى م�ساح��ات الباأ���س بها من 

االأرا�س��ي احلك�مي��ة ،م�سيف��ا اأن هن��اك م��ن يتاج��ر 
مالي��ة  عائ��دات  ل�سال��ح  وي�ستغله��ا  االأرا�س��ي  به��ذه 
كبرية حي��ث �سيتم التعامل معهم بح��زم اأما امل�اطنني 
ف�سيت��م التعامل معهم بطرق اأخرى فلن نبقي اأحدا يف 

ال�سارع".
ون���ه اأب�ما�س��ي، اإىل وج���د نظ��ام مت و�سع��ه الإزال��ة 
التعدي��ات والع�س�ائي��ات م��ع خ�س���ع كل جه��ة له��ذا 

النظام ".
ب��دوره ع��ر املتح��دث با�س��م اأه��ايل منطق��ة "اأر���س 
املدر�س��ة االأمريكي��ة" ع����س اأب��� خ��سة ع��ن رف�سه 
للعر���س املق��دم الأهل احلي م��ن قبل �سلط��ة االأرا�سي 

لت�س�ية اأو�ساعهم.
وكان رئي���س �سلط��ة االأرا�س��ي بحث خ��ال لقائه وفد 
م��ن م�ؤ�س�سة املي��زان حلق���ق االإن�س��ان التعديات على 
االأرا�س��ي احلك�مي��ة يف منطق��ة املدر�س��ة االأمريكية 

�سمال قطاع غزة.

ماضي: خطة إزالة التعديات 
مستمرة ولن نبقي أحًدا بالشارع

غزة- الراأي
م��ت االأطقم الطبية يف امل�سف��ى اجلزائري، التابع ملديرية  قدَّ
اخلدمات الطبية الع�سكرية مبحافظة خاني�ن�س 119،929 

خدمة خال عام 2016 املن�سرم.
واأو�س��ح مدير امل�ست�سف��ى اجلزائري العقيد حمم��د ع��س اأن 
ع��دد جل�سات العاج الطبيعي خال عام 2016 كانت 3225 
و مت تق��دمي 5835 خدم��ة للم�اطنني يف عي��ادة اال�سنان ، و 
35044 يف ق�سم املختر و 27768 خدمة يف ق�سم التمري�س 
ومت تق��دمي 35297 و�سف��ات طبي��ة وق��دم ق�س��م اال�سع��ة 

خدمات ل� 12760م�اطن خال العام املن�سرم .
وتن�ع��ت احل��االت، ما ب��ني مراجع��ني ع�سكرين م��ن منت�سبي 
وزارة الداخلي��ة واأجهزته��ا املختلفة، وغريه��م من امل�اطنني 
املدني��ني. ويف هذا ال�سياق، اأو�سح مدي��ر امل�ست�سفى اجلزائري 
العقي��د حممد ع��س اأن االأطقم الطبية بامل�ست�سفى ا�ستقبلت 
64،090 حال��ة م��ا بني ع�سكري ومدين من �سكان املحافظة 
خ��ال �سه��ر ع��ام 2016املا�س��ي. واأو�س��ح اأن ق�س��م الباطنة 

ا�ستقبل 2030 حالة مر�سية، يف حني ا�ستقبل ق�سم اجللدية 
2978 حالة،  ا�ستقبل��ت  3868 حال��ة، وعي��ادة اجلراح��ة 
بينم��ا تعام��ل ق�س��م العظ��ام م��ع 7992 حالة، وق�س��م االأنف 
واالأذن واحلنج��رة 3870 حال��ة، فيما ا�ستقب��ل ق�سم الن�ساء 

وال�الدة 4694 حالة .
كم��ا ا�ستقب��ل ق�س��م االأطف��ال 9730 حال��ة، وق�س��م العي���ن 
 331 3068 حال��ة، فيم��ا ا�ستقب��ل ق�س��م القل��ب وال�سغ��ط 
ح��االت، يف حني ا�ستقبل ق�سم ال�سدرية 1001 حالة، وق�سم 
االأ�سن��ان 5527 حال��ة، و ق�سم الغدد ال�سم��اء و ال�سكر 303 
وق�س��م الكل��ى 1200 حال��ة . واأو�س��ح ع����س اأن ق�سم الطب 
م اخلدمات الطبي��ة ل� 13676  الع��ام التاب��ع للم�ست�سف��ى ق��دنَّ
حال��ة، وا�ستقبل ق�سم االع�س��اب 2510 حالة املا�سي و عدد 
ح��االت العالج الطبيعي 885 حال��ة وا�ستقبل ق�سم اال�سعاف 

و الط�ارئ 436 حالة خال العام املا�سي.
وعل��ى �سعيد العمليات اجلراحية اأج��رى الق�سم 567 عملية 

جراحية تن�عت بني عمليات )�سغرى، مت��سطة وكرى(.

المستشفى الجزائري ُيقدم أكثر 
من 119 ألف خدمة خالل 2016
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�سعد: حك�مة الت�افق 
رف�ست حل م�ساكل 

غزة وعرقلت االإعمار
غزة- الراأي

حم��ل نائب االأم��ني العام ملجل���س ال�زراء بغ��زة اأ�سامة 
�سعد، االأح��د، حك�مة الت�اف��ق الفل�سطينية م�س�ؤولية 
ا�ستم��رار االنق�س��ام واملعان��اة الأبن��اء �سعبن��ا يف قط��اع 

غزة.
وق��ال �سع��د، خ��ال م�ؤمت��ر �سحف��ي عق��د مبق��ر وزارة 
االإع��ام بغزة ، اإن حك�م��ة الت�افق رف�ست حل م�سكلة 
امل�ظف��ني يف قط��اع غ��زة وكذل��ك مل ت�س��رف امل�ازنات 

الت�سغيلية لل�زارات، وكذلك عرقلت عجلة االعمار.
واأ�س��اف اأن حك�مة الت�افق عطل��ت العديد من احلل�ل 
االإبداعي��ة حل��ل اأزم��ت الكهرب��اء ومنه��ا ت�سغيل خط 

الغاز. بخط  ال�سركة  وامداد   161
وذك��ر نائب االأمني العام ملجل�س ال���زراء اأنهم يحاول�ن 
حل االأزمات يف قطاع غزة قدر امل�ستطاع؛ ح�سب امل�ارد 
املتاح��ة، م�س��ريًا اإىل اأنه��م يدفع�ن ما يق��رب من 135 

ملي�ن دوالر رواتب م�ظفني وم�ازنات ت�سغيلية.
ودع��ا �سعد حك�مة الت�افق لتحم��ل م�س�ؤولياتها اجتاه 
القط��اع، م�ؤك��دًا اأن ال��دول املانحة تدف��ع �سهريًا ماين 
الدوالرات لل�سفة املحتلة وقطاع غزة؛ لكنهم يجعل�نها 

كلها لل�سفة.
وتط��رق اإىل ملف اخلريجني، قائ��ًا: حك�مة الت�افق 
ت�ستثن��ي القط��اع من فر�س الت�ظي��ف يف حني اأن قطاع 

غزة ال حت�سل على تلك االمتيازات.

غزة- الراأي
اأعلنت وارة االت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات  
ان  الرب��ع الراب��ع م��ن ع��ام 2016 �سه��د من�ًا 
ملح�ظ��ًا يف معظم م�ؤ�س��رات خدمات االنرنت  
مبين��ا  ان��ه  كان للحم��ات الت�س�يقي��ة الت��ي 
الفل�سطيني��ة  االت�س��االت  �سرك��ة  اأطلقته��ا 
الع��ام  خ��ال  االنرن��ت  خدم��ات  وم��زودي 
2016 بت�جي��ه ودعم م��ن وزارة االت�ساالت 
وتكن�ل�جي��ا املعل�مات االث��ر الكبري يف زيادة 

انت�سار خدمات االنرنت للم�اطنني.
 وبح�س��ب التقري��ر فق��د بلغت ن�سب��ة النم� يف 
الع��دد االإجمايل مل�سرك��ي االنرنت 29.5% 
لي�سب��ح  111،739  م�س��ركا يف نهاي��ة الربع 
الراب��ع من ع��ام 2016 مقارنة م��ع  86،265  
م�سرك يف نهاية الرب��ع الرابع مع عام2015 
، و بن�سب��ة %8.1 مقارنة مع الربع الثالث من 

عام 2016.
وق��ال التقرير  ان  هذا النم�  تزامن مع زيادة 
 Backbone االنرن��ت  �سع��ة  اإجم��ايل  يف 
بن�سب��ة %54.6  حي��ث بلغت �سع��ة االنرنت 
31،228  ميج��ا ب��ت/ ثانية  يف نهاية الربع 
الراب��ع م��ن ع��ام 2016 مقارنة م��ع 20،204 
ميج��ا بت/ ثاني��ة يف نهاي��ة الرب��ع الرابع مع 
% مقارن��ة م��ع   5.9 2015 ، و بن�سب��ة  ع��ام 

الربع الثالث من عام 2016.
وقال التقرير ان الربع االخري من العام املا�سي 
�سهد  زيادة يف �سعة اإجمايل الربط البيني بني 

ال�س��ركات املزودة خلدمات االنرنت مع �سركة 
  Backhauling الفل�سطيني��ة  االت�س��االت 
بن�سب��ة 54.2 % حي��ث بلغ��ت �سع��ة خط�ط 
الرب��ط  41،200 ميجا ب��ت/ ثانية  يف نهاية 
م��ع  مقارن��ة   2016 ع��ام  م��ن  الراب��ع  الرب��ع 
الربع  نهاية  26،724  ميجا بت/ ثانية   يف 
الراب��ع م��ن الع��ام 2015، و بن�سب��ة 2.5 % 

مقارنة مع الربع الثالث من عام 2016 .
ووفقا للتقرير فقد اأ�سارت امل�ؤ�سرات اإىل زيادة 
عدد م�سرك��ي االنرنت با�ستخ��دام التقنيات 
الا�سلكي��ة بن�سب��ة  تزي��د ع��ن 87 % مقارنة 
م��ع نهاي��ة الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 2015، و 
بن�سب��ة 18.3 % مقارنة م��ع الربع الثالث من 

عام 2016 .
كم��ا ا�س��ار التقري��ر اىل زي��ادة ع��دد م�سركي 
االنرن��ت با�ستخ��دام تقني��ة خط���ط النفاذ 
املبا�س��ر BSA بن�سب��ة %22.3 مقارن��ة م��ع 
نهاي��ة الربع الرابع من العام 2015، و بن�سبة 
6.4 % مقارن��ة م��ع الرب��ع الثال��ث م��ن ع��ام 

.2015
�سرع��ة  مت��س��ط  مع��دل  ان  التقري��ر  وذك��ر 
االإنرن��ت يف قط��اع غزة و�س��ل  اإىل 6.6 ميجا 
ب��ت/ ثاني��ة يف نهاي��ة الرب��ع الراب��ع م��ن عام 
2016  حمققا زيادة قدرها %69.2  مقارنة 
مع  3.9ميجا بت/ثانية يف نهاية الربع الرابع 
م��ن ع��ام 2015   و بن�سب��ة 6.5 % مقارنة مع 

الربع الثالث من عام 2016.

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة الربية والتعليم العايل عن عقد امتحان 
مزاولة مهنة التعليم للع��ام 2017، علمًا باأن من يجتاز 
ه��ذا االمتح��ان �سيمن��ح �سه��ادة مزاول��ة مهن��ة التعليم 
والتي تعتر �سرطًا مبدئيًا للتقدم ل�ظيفة معلم جديد.
ون�ه��ت ال���زارة اأن قب���ل الطلب��ات يب��داأ اعتب��ارًا م��ن 
ي���م 26/1/2017 وحت��ى نهاي��ة دوام 9/2/2017 
بتاري��خ  �سيك���ن  املزاول��ة  امتح��ان  م�ع��د  ب��اأن  علم��ًا 

.19/2/2017
وبين��ت اأن��ه م��ن �س��روط التق��دم لامتح��ان اأن يك���ن  
يف  االأوىل  اجلامعي��ة  الدرج��ة  عل��ى  حا�س��ًا  املتق��دم 
الربي��ة اأو تاأهيل ترب���ي اأو حا�سًا على دبل�م معلمني 

ويت��م تقدمي الطلبات من قب��ل ال�سخ�س نف�سه مع اإبراز 
بطاقة اله�ية ال�سخ�سية.

وقالت:"ميك��ن للمتقدمني الذين لديهم طلبات ت�ظيف 
اأو طلب��ات مزاول��ة مهن��ة �سابق��ة جتدي��د طلباتهم كل 
ح�س��ب مديريته، ويتم ا�ستيف��اء ر�س�م10 �سيكل من كل 

متقدم باإي�سال ر�سمي".
واأ�س��ارت ال�زارة اإىل اأنه يت��م تقدمي الطلبات يف اأق�سام 
ال�س���ؤون االإداري��ة مبديري��ات التعلي��م كل ح�سب مكان 
�سكن��ه م�سطحب��ًا مع��ه ال�ثائ��ق  املطل�ب��ة وه��ي �س�رة 
م�سدق��ة  ح�س��ب االأ�س���ل ع��ن امل�ؤه��ل العلم��ي، وك�سف 
العام��ات بحيث يك�ن فيه التقدي��ر والن�سب وا�سحني، 

و�س�رة البطاقة ال�سخ�سية.

غزة- الراأي
د وكي��ل وزارة االأوق��اف وال�سئ���ن الديني��ة الدكت���ر  ن��دَّ
ح�س��ن ال�سيف��ي مب�سادق��ة بلدي��ة االحت��ال يف القد�س 
املحتل��ة الي���م على بن��اء 560 وح��دة ا�ستيطانية داخل 
ح��دود القد�س عق��ب ت�يل الرئي���س االأمريك��ي اجلديد 

دونالد ترامب مقاليد احلكم ب�ا�سنطن.
ب��دوره اأو�س��ح ال�سيف��ي اأن م�سادق��ة االحت��ال يف ه��ذه 
االأثن��اء خمط��ط له��ا �سلف��ا ، اإال اأن حك�م��ة االحت��ال 
ال�سهي���ين برئا�س��ة املتط��رف بنيام��ني نتنياه��� اأجل���ا 
م�سادق��ة البناء حلني ت�يل ترامب احلك��م ، وهذا م�ؤ�سر 
خط��ري ين��م ع��ن ت��س��ع امل�ساري��ع اال�ستيطاني��ة م��ن قبل 

حك�مة االحتال ال�سهي�ين مب�افقة اأمريكية.

اأدىل ترام��ب بت�سريح��ات  م��دة  اأن��ه قبي��ل  اإىل  واأ�س��ار 
وزعزع��ت  وامل�سلم��ني  الع��رب  حفيظ��ة  اأث��ارت  خط��رية 
م�ساع��ر الفل�سطيني��ني واملقد�سي��ني على وج��ه اخل�س��س 
عندم��ا طال��ب بنق��ل ال�سف��ارة االأمريكي��ة م��ن اإ�سرائيل 
اإىل القد���س املحتل��ة ، حمذرا م��ن مغبة ه��ذه املخططات 
ال�سهي�اأمريكي��ة الت��ي لن ترى الن�ر ب��اإرادة �سعبنا وق�ة 

انتمائه ل�طنه وه�يته.
ال��دويل  واملجتم��ع  واالإ�سامي��ة  العربي��ة  االأم��ة  ودع��ا 
وامل�ؤ�س�س��ات احلق�قي��ة واالإعامي��ة اإىل ثن��ي االحتال 
عن خمططاته و�سرورة ك�سف ف�سائح االحتال وتقزمي 
ممار�سات��ه ال�ح�سي��ة املبني��ة عل��ى الامب��االة وال�سرب 

بعر�س احلائط.

زيادة في عدد مشتركي االنترنت 
بنسبة 29.5 % ومتوسط سرعة 

اإلنترنت 6.6 ميجا بت

"التعليم": تعلن عقد امتحان مزاولة 
المهنة للعام 2017

الصيفي يستنكر المصادقة على بناء 560 
وحدة استيطانية بالقدس


