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غزة – خا�ص الراأي-حممد ال�سنوار 
ب��ات مع��ر بيت حان��ون الذي ت�س��ميه 
"الإ�س��رائيلي"،  الحت��ال  �س��لطات 
للفل�س��طينيني  اإيرز"، م�س��يدة  "مع��ر 
بامل�ست�س��فيات  الع��اج  يف  الراغب��ني 
يف  الفل�س��طينية  اأو  "الإ�س��رائيلية" 
ال�سف��ة املحتل��ة والقد���ص املحتلة، اإذ 
اأ�سح��ى املع��ر املفتوح فق��ط للحالت 
بغزي��ني  لاإيق��اع  و�سيل��ة  الإن�ساني��ة 

واعتقالهم.
قط��اع  �سم��ال  اأق�س��ى  املع��ر  ويق��ع 
بالأرا�س��ي  القط��اع  ويرب��ط  غ��زة، 

الفل�سطينية التي احتلت عام 1948، 
وه��و مم��ر اإجب��اري لكل م��ن يرغب يف 
ال�سفر من غزة اإىل اإ�سرائيل اأو ال�سفة 
املحتلة، وي�سمح فقط حلالت اإن�سانية 

وبت�سريح م�سبق باملرور عره.
ويق��ول م�سوؤولون وحقوقيون اإن املعر 
ال�سلط��ات  ت�ستخدمه��ا  و�سيل��ة  ب��ات 
الإ�سرائيلي��ة لعتق��ال الفل�سطيني��ني 
بع��د املوافق��ة على اإعطائه��م ت�ساريح 
م��رور ع��ره، اإ�ساف��ة اإىل اأن��ه اأ�سب��ح 

مكان��ًا لإجب��ار غزي��ني 
م��ع  التعام��ل  عل��ى 

سلطة األراضي تصدر تقريًرا خاًصا 
بمشاريع إسكان موظفي غزة

غزة- الراأي- حممد ال�سنوار
اأ�سدرت �سلط��ة الأرا�سي بغزة 
��ا يتعل��ق  الي��وم تقري��ًرا خا�سً
مب�ساري��ع اإ�س��كان موظفي غزة 
منها.واأظه��رت  امل�ستفيدي��ن 
كاف��ة  تقريره��ا  يف  ال�سلط��ة 
الت��ي  الإ�سكاني��ة  امل�ساري��ع 
اأو  للموظف��ني  ت�سلميه��ا  مت 
الت��ي يت��م العمل عل��ى اإنهائها، 
مناط��ق  كاف��ة  يف  وت�سويته��ا 
قط��اع غ��زة وبالبال��غ عددها 

20 م�سروًع��ا وذلك من تاريخ 
ومابع��ده.   17/10/2016
م�ساري��ع   10 اأن  واأو�سح��ت 
اأو  تنفيذه��ا  مت  اإ�سكاني��ة 
م��ن  لأ�سحابه��ا  ت�سلميه��ا  مت 
املوظف��ني ب�س��كل كام��ل خال 
الف��رة ال�سابق��ة، فيم��ا تبقى 
مثلها حي��ث مت ت�سليمها ب�سكل 
جزئ��ي ب�سب��ب ع��دم النته��اء 

اأعم��ال  م��ن 
واإزالة  الت�سوية 

سياسيون يوصون 
بضرورة االلتزام 

بتوصيات اجتماع 
بيروت

فصائل فلسطينية 
كرتونية تستغل أزمات 

المواطن.. لماذا؟
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غزة-الراأي-�سمر العرعري
الوطن��ي  الوف��اق  حكوم��ة  ملي��اد  الأوىل  اللحظ��ات  من��ذ 
الفل�سطيني��ة  يف الثاين من يونيو للعام 2014، والتي جاءت 
كاأول حكوم��ة من��ذ النق�س��ام الفل�سطين��ي ع��ام 2007، مل 

تب�س��ر بعد تلك احلكوم��ة ما عليها من واجب��ات جتاه قطاع 
غ��زة وتكتف��ي باأن تب�سر بعني واحده فق��ط دون النظر اإىل 
م��ا يحتاج��ه القطاع . ق��رارات �ست��ى وتنكر وا�س��ح من قبل 
تل��ك احلكوم��ة يف كاف��ة جم��الت احلي��اة وب�ست��ى الط��رق 

الت��ي م��ن �ساأنها زيادة املعان��اة على القابع��ني يف تلك البقعة 
اجلغرافي��ة، حي��ث قراب��ة املليون��ني و15 األف ن�سم��ة ، فمن 

تنكره��م ملوازن��ة الع��ام 2017 على غرار 
06تنكره��م له��ا يف الأع��وام املا�سي��ة، مرورًا 

أسقطته من موازنتها للعام 2017

“حكومة الوفاق” ُتجبي من غزة 120 مليون دوالر شهريًا
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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 

واأو�سح��ت اأن 10 م�ساريع اإ�سكانية مت تنفيذها 
اأو مت ت�سلميه��ا لأ�سحابه��ا م��ن املوظفني ب�سكل 
كامل خ��ال الفرة ال�سابقة، فيم��ا تبقى مثلها 
حي��ث مت ت�سليمه��ا ب�س��كل جزئ��ي ب�سب��ب عدم 
النتهاء من اأعمال الت�سوية واإزالة التعديات  .
وبّينت يف تقريره��ا اأن م�سروع "بي�سان" والذي 
يبل��غ عدد املقا�سم املقرع عليها 49 مت ت�سلميه 
ب�سكل كامل ل�49موظف ، كما مت تنفيذ م�سروع 
"ال��راق" ب�س��كل كامل اأي�س��ا ،حيث ت�سلم 94 
 10 فق��ط  وتبق��ى  الأرا�س��ي  ق�سائ��م  موظ��ف 

مقا�سم من جمموع 104 عدد املقا�سم الكلي .
"طيب��ة"  م�س��روع  الأرا�س��ي  �سلط��ة  و�سلم��ت 
مق�سًم��ا   16 والبال��غ  كام��ل،  ب�س��كل  الزه��راء 
وتبق��ى 2 م��ن اأ�س��ل 13 جمم��وع املقا�س��م، ومت 
النته��اء اأي�س��ا من ت�سليم م�س��روع "امل�ستل" ل�8 
موظف��ني، و"الزه��راء" خلف م�ست�سف��ى الوفاء 

. مق�سم   16
 كما مت وفقا للتقرير تنفيذ م�سروع "الق�سطل" 

كاما، وت�سلي��م 14 ق�سيمة، واحل��ي"الإداري" 
فق��ط  واح��د  مق�س��م  وتبق��ى  ق�سيم��ة   23
،وم�س��روع "الإ�س��راء 1" مت تنفي��ذه ب�سكل كلي 
حي��ث مت ت�سليم 15 مق�سما وتبق��ى 8 من اأ�سل 
"الفرق��ان3" مت ت�سليمها ب�سكل  24،وم�س��روع 

كامل وعدد مقا�سمه 25 مق�سم .
اأما امل�ساري��ع التي مل يتم ت�سلميه��ا ب�سكل كامل 
حت��ى اللحظة، م�س��روع الأق�س��ى )B( والبالغ 
ع��دد املقا�س��م املق��رع عليه��ا 258 مت ت�سليمه 
جزئي��ا ل�237موظف��ا و تبق��ى 21 موظفا قبل 
92.2 من  17/10/2016 ، فيم��ا مت ت�سلي��م 
امل�س��روع ويج��ري العم��ل عل��ى ت�سوي��ة املقا�سم 
املتبقية لت�سلميها خال الأ�سبوع اجلاري ل 17 

موظفا فقط.
م�س��روع  اأن  تقريره��ا  يف  ال�سلط��ة  واأو�سح��ت 
الإ�س��راء )2( والبال��غ ع��دد املقا�س��م املق��رع 
عليها 660، مت ت�سليمها قبل 17/10/2016  
ل���243 موظف��ا وتبق��ى 417مق�س��م، ويج��ري 

حالي��ا الت�سليم ل���31 مق�سم بع��د ت�سوية جزء 
من الأر�ص التي يتم العمل فيها .

اأن��ه  تقريره��ا  يف  الأرا�س��ي  �سلط��ة  واأ�ساف��ت 
يج��ري الآن ت�سليم ق�سائم م�سروع "اأبو�سمالة" 
والبالغ��ة 56 مق�سم كمرحلة ثانية بعد ت�سليم 

ق�سيمة.  107 اأ�سل  من  ق�سيمة   51
 ونوه��ت اإىل انه جتري عملية الت�سوية مل�سروع 
"العطار" وعدد ق�سائمها 159مق�سم ، وم�سروع 
ق�سيم��ة    43 ت�سلي��م  مت  حي��ث  "الفرق��ان1" 
ق�سيم��ة   78 واملتبق��ي  يف17/10/2016 
م��ن م��ا جمموع��ه 121 ق�سيم��ة، اأم��ا م�س��روع 
"الفرق��ان2" جت��ري ل��ه الآن عملي��ة ت�سوية 

واإعادة تخطيط ل135� ق�سيمه تابعه له .
وب��ني التقرير الذي �سدر ع��ن �سلطة الأرا�سي، 
اأن��ه يج��ري اإزال��ة التعدي��ات مل�س��روع "طريا" 
،به��دف ت�سليم 18 ق�سيمة هي جمموع الق�سائم 
له��ذا امل�سروع، اأم��ا عمليات الت�سوي��ة ف�سيجري 
العمل بها قريبا مل�سروع "مدنية حمد لاأ�سرى"، 

البال��غ 140 ق�سيمة، فيما يج��ري تخطيط يف 
املواقع املقرح��ة مل�سروع "الأق�س��ى1" والبالغ 
ق�سيم��ة   472 عليه��ا  املق��رع  ق�سائمه��ا  ع��دد 
.اأما م�س��روع "الفردو�ص" البال��غ عدد ق�سائمه 
 32 ، ومت ت�سلي��م  33 ق�سيم��ة  املق��رع عليه��ا 
مق�سم واإنه��اء م�سكلة امل�س��روع با�ستثناء مق�سم 

واحد فقط .وي�سار اإىل اأن �سلطة الأرا�سي،
 اأعلنت عن الب��دء بالت�سجيل يف م�سروع اإ�سكان 
ذوي الدخ��ل املح��دود حي��ث اأن��ه يف مرحلت��ه 
الأوىل، خ�س�س��ت للموظف��ني فق��ط الذين لهم 
م�ستحق��ات مالي��ة عن��د احلكوم��ة من��ذ ع��دة 

�سنوات .
حي��ث ميك��ن للموظ��ف اأن يح�س��ل عل��ى ح�سة 
يف اجلمعي��ة ال�سكني��ة اإذا كان��ت م�ستحقاته ل 
تق��ل ع��ن %75 م��ن قيم��ة احل�سة، كم��ا ميكن 
للموظ��ف احل�س��ول عل��ى اأك��ر م��ن ح�س��ة يف 
اجلمعي��ة بح�سب م�ستحقاته، ولي�ص بال�سرورة 

ا�ستنفاد جميع م�ستحقات املوظف"

سلطة األراضي تصدر تقريًرا خاًصا بمشاريع إسكان موظفي غزة

غزة- الراأي- حممد ال�سنوار
اأ�سدرت �سلطة الأرا�سي بغزة اليوم تقريًرا 
ا يتعل��ق مب�ساريع اإ�سكان موظفي غزة  خا�سً

يف  ال�سلط��ة  منها.واأظه��رت  امل�ستفيدي��ن 
تقريرها كافة امل�ساريع الإ�سكانية التي مت 
ت�سلميه��ا للموظفني اأو التي يتم العمل على 

اإنهائه��ا، وت�سويته��ا يف كاف��ة مناطق قطاع 
غ��زة وبالبال��غ عدده��ا 20 م�سروًعا وذلك 

من تاريخ 17/10/2016 ومابعده.
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إنجازات كبيرة
اإجن��ازات واأعم��ال  وللحدي��ث ع��ن 
ومهام العملي��ات املركزية لل�سرطة 
التق��ى  يون���ص  خ��ان  حمافظ��ة  يف 
املكت��ب العام��ي لل�سرط��ة مبدير 
ج��ر  الرائ��د  املركزي��ة  العملي��ات 
ادارت��ه  اأن  اأك��د  وال��ذي  عا�س��ور 
ا�ستقبل��ت اأك��ر م��ن " 100 " األ��ف 
ات�سال خال الع��ام 2016م وذلك 
م��ا   )100( املج��اين  الرق��م  عل��ى 
بني ا�ستف�س��ارات ا�ستغاث��ات واإباغ 
ع��ن م�ساج��رات واإ�سكالي��ات واإباغ 
ع��ن متغيب��ني وغريه��ا ، حي��ث يتم 
التعامل معها بكل جدية وتوجيهها 

للجهات املخت�سة.
واأو�سح الرائ��د عا�سور اأن العمليات 
قام��ت  املحافظ��ة  يف  املركزي��ة 
باإر�سال ما يزيد عن 30 األف اإ�سارة 
موجه��ة  الا�سلكي��ة  املوج��ة  ع��ر 
اإىل املراك��ز او الدارات الفرعي��ة 
الخت�سا���ص  ح�س��ب  باملحافظ��ة 
ب��ني  م��ا  الإ�س��ارات  ه��ذه  وتتن��وع 
وتاأم��ني  امل�ساج��رات  م��ع  التعام��ل 
الر�سمي��ة  والفعالي��ات  املباري��ات 
وال�سعبي��ة وتاأم��ني الوف��ود وع��اج 
موقوف��ني وتفعي��ل نق��اط النت�سار 
واحلواجز الليلية اأو نقل التعليمات 

ال�سادرة من القيادة اإىل القاعدة.

حلقة وصل
وعن دورهم يف التن�سي��ق والتوا�سل 
مع املحافظ��ات الأخرى اأ�سار الرائد 
عا�س��ور اإىل اأنه��م قام��وا با�ستقب��ال 
وتوزي��ع " 5 " اآلف مذك��رة وتبلي��غ 
باحل�سور �سادرة وواردة من النيابة 
العامة اأو مكاتب التحقيق �سواء من 
حمافظة خان يون���ص اأو املحافظات 
املراك��ز  عل��ى  واإ�سقاطه��ا  الأخ��رى 

ال�سرطية املخت�سة.
وعن العاق��ة داخل غرفة عمليات 
�سرطة خ��ان يون���ص اأو�س��ح عا�سور 
اأنه��ا عاق��ة تبادلي��ة بحي��ث يت��م 
والرقي��ات  الإ�س��ارات  ا�ست��ام 
والباغات من املواطنني واملوؤ�س�سات 
للمراك��ز  وت�سليمه��ا  وال�سخ�سي��ات 
اخت�سا�س��ه  منطق��ة  ح�س��ب  كًا 
وبن��اًء علي��ه يت��م حتري��ك دوريات 

للتعام��ل مع ه��ذه الإ�س��ارات وكذلك 
ا�ست��ام اإ�س��ارات م��ن املراك��ز ونقلها 
للقيادة واأخ��رى للمراكز والإدارات 

الفرعية يف املحافظة ".
املركزي��ة  العملي��ات  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
ُتع��د حلق��ة التوا�س��ل ب��ني املراك��ز 
داخ��ل  املتخ�س�س��ة  والإدارات 
اأن  اإىل  بالإ�ساف��ة  املحافظ��ة 
العملي��ات املركزي��ة له��ا توا�سل مع 
والعملي��ات  املحافظ��ات  عملي��ات 
ال�سرط��ة  لقي��ادة  املركزي��ة 
عم��ل  تتب��ع  والت��ي  الفل�سطيني��ة 
ال�سرط��ة يف كاف��ة حمافظات قطاع 

غزة "

أوامر عمليات
وتاب��ع عا�س��ور اأن��ه خ��ال العام مت 
تنفي��ذ 1600 اأمر اإف��راج ملوقوفني 
اأو حمكوم��ني حي��ث يت��م ا�ستقب��ال 
ه��ذه الأوامر من املحاك��م النظامية 
وال�سرعي��ة وتوزيعه��ا عل��ى نظارات 
املراك��ز ال�سرطية الأربع��ة يف خان 
يون���ص ، كما واأجن��زت عمليات خان 
يون���ص �سبعة اأوام��ر عمليات خا�سة 
 ، وال�سيط��رة  الب�س��ط  ه��ي" خط��ة 
الثانوي��ة  امتح��ان  جل��ان  وتاأم��ني 
وخط��ة   ، رم�س��ان  و�سه��ر   ، العام��ة 
وتنظي��م  ال�سي��ف  مو�س��م  انت�س��ار 
ال�سواط��ئ ، ومن��ع اإقام��ة احلف��ات 

بال�سوارع ، ومناورة وزارة الداخلية 
الأخرية ، وتاأمني مهرجان انطاقة 

حركة حما�ص يف املحافظة ".
وب��ني الرائ��د عا�س��ور اأن ه��ذا الكم 
الهائل م��ن العمل و�سغط��ه يتا�سى 
الت��ي  الكب��رية  الإجن��ازات  ظ��ل  يف 
تقدمه��ا �سرط��ة املحافظ��ة ، لفت��ًا 
لكاف��ة  الأ�سا�سي��ة  الغاي��ة  اأن  اإىل 
امله��ام والأعم��ال ال�سهر عل��ى راحة 
املواطن��ني وتق��دمي اأف�سل اخلدمات 
والطماأنين��ة  الأم��ن  وتوف��ري  له��م 
للمواطنني واإنهاء كافة الإ�سكاليات 

وامل�ساجرات .
ون��وه عا�س��ور *اإىل حج��م املعيقات 
الت��ي توؤث��ر عل��ى عمله��م م��ن نق�ص 
التط��ور  تواك��ب  الت��ي  الإمكاني��ات 
الا�سلك��ي  التوا�س��ل  يف  احلدي��ث 
اخلان��ق  للح�س��ار  ذل��ك  مرجع��ًا   ،
لقط��اع غ��زة ومنع اإدخ��ال الأجهزة 
للقطاع، كذلك امل�س��اكل يف الت�سال 
بفع��ل  احل��روب  خ��ال  والتوا�س��ل 
الق�سف ال�سهيوين لو�سائل الت�سال 
مما يوؤثر عل��ى توا�سل املواطنني مع 

ال�سرطة .
وق��ال عا�س��ور : " اإنه وعل��ى الرغم 
م��ن كاف��ة املعيق��ات الت��ي تواجهن��ا 
يف العم��ل اإىل اأنن��ا �سنوا�س��ل مهامنا 
ب��كل همة ون�س��اط يف ولن نتوانى يف 
خدمة اأبناء �سعبنا ولو على ح�ساب 

راحتنا واأوقاتنا " .

خالل عام 2016

عمليات خان يونس تستقبل 100 ألف اتصال 
وترسل 30 ألف إشارة السلكية

خانيون�ص- الراأي
الإجن��ازات  نح�س��د  الاحم��دود  بعطائه��م 
وحال��ة الأم��ن وال�ستق��رار يف قط��اع غ��زة 
فه��م عنا�س��ر ال�سرط��ة الفل�سطينية اجلنود 
املجهولني الذي��ن يعملون على م��دار ال�ساعة 
الأم��ن  توف��ري  عل��ى  ي�سه��روا  نح��ل  كخلي��ة 

والأم��ان للمواطن��ني ، ي��وؤدون عمله��م عل��ى 
اأكمل وجه با كلل اأم ملل رغم كل التحديات 
�سب��اط  والأزمات.ويعم��ل  وال�سعوب��ات 
لل�سرط��ة يف حمافظ��ة  العملي��ات املركزي��ة 
خ��ان يون���ص كحلق��ة و�س��ل ب��ني العنا�سر يف 
املي��دان وبني قي��ادة �سرط��ة املحافظة لنقل 

�س��ورة الأو�س��اع واملجري��ات وتق��وم باملقابل 
بنق��ل تعليم��ات القي��ادة اإىل الق��وة العاملة 
على الأر�ص، بالإ�ساف��ة اإىل التن�سيق ما بني 
مراكز واإدارات �سرط��ة املحافظة فيما بينها 
اأو م��ع الأجهزة الأمنية الأخ��رى وموؤ�س�سات 

املجتمع املحلي اإن ا�ستدعى الأمر.

غزة- الراأي- حممد ال�سنوار
ح��ذر رئي���ص �سلط��ة الأرا�س��ي كام��ل اأب��و ما�س��ي التج��ار 
واملواطن��ني م��ن الجت��ار بالأرا�س��ي احلكومي��ة حت��ت اأي 
ظ��رف كان.وقال اأب��و ما�سي، خال موؤمت��ر �سحفي عقد يف 
مق��ر وزارة الإع��ام مبدينة غزة، اإن ظاه��رة التعدي على 
الأرا�س��ي احلكومة يف ازدياد، مو�سحًا اأن��ه خال ال�سنوات 
الأرا�س��ي  ر�سي��د  م��ن  كب��ري  ج��زء  ا�ستنف��اد  مت  املا�سي��ة 
احلكومية، واأن ما بقي قد ل يفي بحاجة الأجيال القادمة 
م��ن ال�سع��ب الفل�سطيني.واأ�س��ار اإىل اأن التعدي��ات اأ�سبحت 
غ��ري منظم��ة ول ي�سه��ل التعام��ل معه��ا، مو�سح��ًا اأن بع���ص 
املواطن��ني ميتلك��ون عق��ارات خا�س��ة مث��ل اأرا�س��ي و�سقق؛ 

ال اأنه��م ل يزال��ون ي�ستوطن��ون تلك الأرا�س��ي احلكومة. 
وت�س��اءل اأبو ما�سي، عن الدواعي التي جتعل اأمثال هوؤلء 
من و�سع اأيديهم على تلك الأرا�سي رغم اأن بع�سهم موظف 
حكوم��ي ويتقا�سى راتبًا كامًا.وذك��ر اأن هذه الفئة �سيتم 
اإحالته��ا للق�س��اء الع�سك��ري اإن كانوا ع�سكري��ن اأو لديوان 
�سلط��ة  اأن  موؤك��دًا  مدن��ني،  موظف��ني  كان��وا  اإن  املوظف��ني 
الأرا�س��ي عازم��ة عل��ى ت�سوي��ة اأو�ساعه��م ب�س��كل عاجل.
وا�ست��درك اأب��و ما�س��ي قول��ه: "املواطنني الفق��راء �سيتم 
التعامل معهم بكل اإن�سانية"، موؤكدًا اأن املواطنني القادرين 
عل��ى دفع م�ستحق��ات تلك الأر�ص �سيت��م تخفي�ص الأ�سعار 

لهم.

أبو ماضي يحذر التجار والمواطنين من بيع األراضي الحكومة
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غزة – خا�ص الراأي-حممد ال�سنوار 
ت�سمي��ه  ال��ذي  حان��ون  بي��ت  مع��ر  ب��ات 
�سلط��ات الحت��ال "الإ�سرائيل��ي"، "مع��ر 
اإي��رز"، م�سي��دة للفل�سطيني��ني الراغبني يف 
اأو  "الإ�سرائيلي��ة"  بامل�ست�سفي��ات  الع��اج 
الفل�سطيني��ة يف ال�سف��ة املحتل��ة والقد���ص 
فق��ط  املفت��وح  املع��ر  اأ�سح��ى  اإذ  املحتل��ة، 
للحالت الإن�سانية و�سيل��ة لاإيقاع بغزيني 

واعتقالهم.
غ��زة،  قط��اع  �سم��ال  اأق�س��ى  املع��ر  ويق��ع 
الفل�سطيني��ة  بالأرا�س��ي  القط��اع  ويرب��ط 
التي احتلت ع��ام 1948، وهو ممر اإجباري 
ل��كل م��ن يرغ��ب يف ال�سف��ر م��ن غ��زة اإىل 
اإ�سرائي��ل اأو ال�سف��ة املحتل��ة، وي�سمح فقط 
حل��الت اإن�ساني��ة وبت�سريح م�سب��ق باملرور 

عره.
ويقول م�سوؤولون وحقوقي��ون اإن املعر بات 
و�سيل��ة ت�ستخدمه��ا ال�سلط��ات الإ�سرائيلية 
لعتق��ال الفل�سطيني��ني بع��د املوافقة على 
اإعطائه��م ت�ساريح مرور ع��ره، اإ�سافة اإىل 
اأنه اأ�سبح مكانًا لإجبار غزيني على التعامل 

مع "اإ�سرائيل" ا�ستخباريًا.
وعل��ى هذا املع��ر مل تفلح كاف��ة املحاولت 
التي قامت بها املري�سة حكمت بكري م�ستهى 
)52 عام��ًا(، بحماي��ة زوجه��ا املراف��ق له��ا 
ماه��ر عبد الفت��اح م�سته��ى )53 عامًا(، من 
العتق��ال عل��ى معر بي��ت حان��ون )اإيرز( 
�سمال قطاع غزة.واعتقلت قوات الحتال 
املواط��ن ماه��ر م�سته��ى يف 5 كان��ون ث��اين/ 
يناي��ر ع��ام 2016، اأثن��اء عب��وره برفق��ة 
زوجته املري�سة للعاج يف "جمعية املقا�سد 
وقال��ت  القد���ص.  مدين��ة  يف  اخلريي��ة" 
م�ستهى" للراأي": "نتيجة لإغاق معر رفح 
ح�سل��ت على حتويل��ة للع��اج يف الداخل"، 
لفًت��ا اإىل اأن �سلط��ات الحت��ال احتجزت 
الثبوتي��ة  اأوراق��ه  عل��ى  واطلع��ت  زوجه��ا 

و�سادرت "جواله" وجوايل".
وه��ذا، ف��ادي القط�س��ان )28عام��ًا( غ��ادر 
قط��اع غ��زة ليج��ري عملية حرج��ة بقلبه 
يف اإح��دى م�ست�سفيات الحتال، مت خالها 
و�س��ع جه��از ل�س��خ ال��دم، جنح��ت العملي��ة 
وعاد ف��ادي للقطاع على اأن يعود للمراجعة 
الطبي��ة، وح��اول احل�س��ول عل��ى ت�سري��ح 
لذل��ك، لك��ن دون فائ��دة، اإىل اأن �سع��ر باأمل 

قوي يف قلبه وتويف.
الناظ��ر مل��وت ف��ادي يعتق��د اأن ق�سته تبدو 
كغريه��ا من ق�س���ص املر�سى الذي��ن ميوتون 
بفع��ل احل�س��ار عل��ى املعاب��ر، ولك��ن عندما 
تتبعن��ا حكايته تب��ني لنا اأن �سابط��ًا يعمل 
ات�س��ل  ق��د  كان  الحت��ال  خماب��رات  يف 
على ف��ادي بعدم��ا رف���ص اإعطائ��ه ت�سريح 

املراجعة ليبتزه للعمل ل�ساحلهم.
وع��ن حيثيات املكاملة الت��ي جرت بني فادي 
ف��ادي  وال��د  يق��ول  املخاب��رات،  و�ساب��ط 
)60 عام��ًا(، ونرة احلزن تعل��و حمياة، اإن 
ال�ساب��ط قال لبني "نع��رف اأن هناك جهاز 
يف قلب��ك قد ينفج��ر يف اأي حلظة لذلك لن 

نعطيك ت�سريح اإل اإذا تعاونت معنا".
وتقط��ن عائلة احلاج عل��ى القط�سان )ا�سم 
وال��د ف��ادي( مبخي��م الن�س��ريات لاجئ��ني 

الفل�سطينيني و�سط قطاع غزة.
واأ�س��اف احلاج عل��ي: "ابن��ي اأ�سيب مبر�ص 
خط��ري يف �سري��ان القل��ب ا�سم��ه تاكايا�س��و 
Takayasu(  )، مبين��ًا اأن��ه مت حتويل��ه 
وم��دن  القد���ص  يف  م�ست�سفي��ات  ع��دة  اإىل 
ال�سفة املحتلة حت��ى مت اجراء العملية له 

مب�سفى ي�سمى )تل ها�سومري(".

وتابع والد فادي من على كر�سيه املتحرك، 
"اأُجريت له عملية ناجحة وبقي يف ال�سفة 
ملدة خم�س��ة اأ�سهر، ليع��ود اإىل غزة ب�سحة 
اأف�س��ل ويف قلب��ه جه��از ل�سخ ال��دم، على اأن 
يع��ود للمراجعة الطبية بعد �سهرين، ولكن 
حال بينه وبينه��ا رف�ص الحتال اإعطاءه 

ت�سريًحا للدخول لل�سبب ال�سابق".
واأثن��اء حدي��ث "ال��راأي" م��ع احل��اج عل��ي 
"حن��ني"  ال�سغ��رى  ف��ادي  �سقيق��ة  دخل��ت 
فتقول: "�سابط املخاب��رات خري فادي بني 
التع��اون معه وتق��دمي معلوم��ات لإ�سرائيل 
ع��ن املقاوم��ة الفل�سطيني��ة مقاب��ل ت�سهيل 
�سف��ره وتق��دمي الع��اج ل��ه، وب��ني املوت يف 
غ��زة، فاخت��ار ف��ادي اخلي��ار الث��اين دون 

تردد".
املو�س��وع، كم��ا تق��ول حن��ني  والغري��ب يف 
ابن��ة الثن��ان والع�س��رون ربيع��ًا، "�سابط 
املخاب��رات كان يع��رف و�سعن��ا القت�سادي 
ال�سيئ جيدًا ويع��رف حالة فادي ال�سحية 

ويتحدث العربية ب�سكل جيد جدًا".
اأخ��ر  املخاب��رات  �ساب��ط  ب��اأن  وتابع��ت 
�سقيقه��ا ب��اأن رقم��ه يظه��ر عل��ى ال�سا�س��ة 
وي�ستطي��ع الت�سال به يف اأي وقت، واإل لن 
يح�س��ل على الت�سري��ح، اإل اأن ف��ادي اأغلق 
هاتف��ه على الف��ور، وم�سح الرق��م ال�سابط 

متامًا.

يموت أمامها ببطء
وب��روح الأمومة قالت زان��ة )والدة فادي( 
اإنها كانت ت�ساه��د ابنها ميوت اأمامها ببطء 
عل��ى اأن يتعاون مع املخابرات ال�سرائيلية، 
خا�س��ة واأنه تق��دم للح�سول عل��ى ت�سريح 
دخ��ول لإ�سرائي��ل ث��اث مرات اأخ��رى لكن 

دون جدوى.
وت�سي��ف زان��ة )55 عام��ًا( للراأي"عرفن��ا 
اأن ال�سابط املخاب��رات نفذ تهديده، واأيقن 
ابن��ي اأنه ل��ن ي�ساف��ر اأبدًا لرياج��ع عمليته 
وكان م��ن ال�سعب عل��ى اأي م�ست�سفى حملية 

اأن تتابع حالته ب�سبب خطورتها".
وكان��ت عائل��ة احلاج عل��ى القط�س��ان تاأمل 
باأن يخرجها فادي من فقرها املدقع خا�سة 
واأنه الوحيد بني اأبنائها الذي اأنهى تعليمه 

اجلامعي، كما تقول والدته.
وهنا درفت دموع والدته وقالت وبح�سرجة 
يف �سوته��ا "ي��وم وف��اة ف��ادي كان عائد من 
مدين��ة غ��زة يف رحل��ة بحث��ه ع��ن فر�س��ة 
عم��ل، و�سع��ر بوخ��ز �سديد يف القل��ب وقال 
لن��ا يب��دو اأن اجله��از ي�سع��ف ومن ث��م تقياأ 

وارجع راأ�سه قليًا للخلف وتويف حلظتها يف 
."16/11/2013

ومل تك��ن عائلة احلاج عل��ي قطي�سان، تعلم 
يف  ف��ادي،  الأك��ر  ابنه��ا  ع��اج  رحل��ة  اأن 
امل�ست�سفي��ات الإ�سرائيلي��ة، �ستكون �سببًا يف 

فقدانه.

الطفلة خلود ووالدها
ويف حادث��ة م�سابه، ا�سطر اأطباء غزة اإىل 
نقل طفل��ة �سغرية مع اأمه��ا اإىل م�ست�سفيات 
الحت��ال الإ�سرائيل��ي بع��د �س��وء حالته��ا 
وعدم وج��ود الإمكانات ملعاجلتها يف القطاع 
املحا�س��ر، وبالفعل �سافرت الوالدة وطفلتها 
"خلود" اإىل اأحد امل�ست�سفيات الإ�سرائيلية.
تلّق��ت خل��ود، كم��ا قال��ت والدته��ا، عاج��ًا 
كيماوي��ًا يف ع��دة جل�س��ات متتابع��ة، وقبل 
ال��ذي  ال�سرط��ان  م��ن  لل�سف��اء  تتماث��ل  اأن 
اأ�سابه��ا، طل��ب �ساب��ط م��ن ال�ستخب��ارات 
الإ�سرائيلي��ة يف مع��ر بي��ت حانون/اإي��رز، 
وال��د  للمقابلة.تخ��وف  والده��ا  ح�س��ور 
خل��ود من الأمر، ف��الأب له ن�س��اط �سيا�سي، 
ويع��رف اأنه اإذا و�س��ل اإىل املع��ر ف�سيعتقل 
وُيقت��اد اإىل ال�سجن، واأ�سر الوالد على عدم 
الذهاب اإىل املقابلة، واأ�سرت ال�ستخبارات 
م��ن  الطفل��ة  حرم��ان  عل��ى  الإ�سرائيلي��ة 
ا�ستكم��ال عاجها.ولكن خل��ود متتلك حظًا 
اأف�س��ل م��ن ف��ادي حي��ث متك��ن والده��ا م��ن 
ا�ستخ��راج حتويل��ة طبي��ة اإىل جمهوري��ة 
احلال��ة  ا�ستقبل��ت  الت��ي  العربي��ة،  م�س��ر 

احلرجة خللود، حتى تغلبت على مر�سها.

السجن بدل المشفى
وهناك مر�س��ى نقلتهم املخاب��رات من معر 
مع  مبا�سرة، كما حدث  ال�سجن  "ايرز" اإىل 

حالة املري�ص اإياد دوا�ص )42عامًا(.
ويق��ول �سقيقه اأ�س��رف )36عام��ًا( "اأ�سيب 
�سقيق��ي ب�سرطان يف عظم قدمه، وخرج من 
غ��زة ليتلقى الع��اج يف م�ست�سفى "املقا�سد" 
بالقد���ص بتاري��خ 24/11/2011، ودخل 
عند املخاب��رات ال�سرائيلية التحقيق معه 
يف مع��ر ايرز، ومنذ تلك اللحظة وهو خلف 

الق�سبان يف �سجن رميون الع�سكري".
ولف��ت اإىل اأنهم يتحدثون م��ع اإياد كل �سهر 
مل  الحت��ال  اأن  اأخره��م  وق��د  تقريب��ًا، 
يعر�سه على اأي طبي��ب، واأنه �سحته ت�سوء 
يوم��ًا بعد يوم، م�سريًا اإىل اأن �سقيقه الأ�سري 
لدي��ه ت�سع��ة اأبناء وق��د ا�ستط��اع حماميه 

تخفي���ص حكم��ه م��ن 15 عام��ًا اإىل خم�سة 
�سنوات.وع��ن ه��ذا، قال��ت املتحدث��ة با�سم 
جمعية اأطباء حلقوق الإن�سان الإ�سرائيلية 
ال�سب��اك"  "جه��از  اإن  بن��دل"،  "مك�سي��ت 
ا�ستج��واب  عملي��ات  م��ن  زاد  الإ�سرائيل��ي 
املر�سى عل��ى احلواجز وخا�سة على حاجز 

بيت حانون �سمال قطاع غزة.
ال�سب��اك  حمقق��ي  اأن  "بن��دل"،  واأ�ساف��ت 
رف�س��وا ال�سم��اح لطف��ل فل�سطين��ي يبلغ من 
العم��ر 15 عامًا بال�سف��ر للعاج يف اإ�سرائيل 
يف  م�ستعجل��ة  جراحي��ة  عملي��ة  لإج��راء 
الإدلء  الأخ��ري  رف���ص  اأن  بع��د  بطن��ه، 
مبعلوم��ات تتعلق بعدد م��ن اأقاربه وجريانه 
يف  املحقق��ني  قب��ل  م��ن  ا�ستجواب��ه  اأثن��اء 

حاجز بيت حانون �سمال غزة.

انتهاكات مستمرة
من ناحيتها، قالت وزارة ال�سحة اإن املر�سى 
الفل�سطيني��ني يتعر�س��ون لنته��اكات عل��ى 
كافة املعاب��ر، مو�سحًة اأن اإج��راءات قوات 
الحت��ال وممار�ساتها عل��ى املعابر تعرقل 
ومتن��ع و�س��ول احل��الت املر�سي��ة احلرجة 

اإىل امل�ست�سفيات الإ�سرائيلية.
واأ�س��ارت اإىل اأن الحت��ال يخ�س��ع املر�سى 
الفل�سطينيني لا�ستجواب يف املعابر ويوؤخر 
و�سولهم اإىل امل�ست�سفيات ومينع عددًا منهم 
من ال�سف��ر لتلقي العاج رغم ح�سولهم على 
ت�سريح��ات خا�سة من اجلان��ب الإ�سرائيلي 

ت�سمح لهم باملرور للعاج يف اإ�سرائيل.
كم��ا نبهت م��ن خط��ورة ا�ستج��واب واإعاقة 
املر�س��ى عل��ى املعاب��ر احلدودي��ة، م�س��ريًة 
م��ن  كث��ري  يف  ت�سط��ر  ال��وزارة  اأن  اإىل 
الأحي��ان اإىل نق��ل بع�ص احل��الت املر�سية 
املعق��دة ومر�س��ى ال�سرط��ان الت��ي ل تتوفر 
الإمكاني��ات العاجي��ة له��ا يف امل�ست�سفي��ات 

الفل�سطينية اإىل "اإ�سرائيل".
ونوه��ت ال��وزارة اإىل اأن اأ�سل��وب ا�ستج��واب 
املر�سي لي�ص اأ�سلوب��ًا جديدًا، بل هو اأ�سلوب 
قدمي ا�ستخدم��ه الحتال طوال ال�سنوات 

الفائتة.
ل��وزارة  التاب��ع  املعلوم��ات  مرك��ز  وبح�س��ب 
خ��ال  ا�ست�سه��د  الفل�سطيني��ة،  ال�سح��ة 
ال�سن��وات املا�سية اأكر من 140 من املر�سى 
الحت��ال  اإعاق��ة  نتيج��ة  الفل�سطيني��ني 
و�سوله��م اإىل امل�ست�سفي��ات الإ�سرائيلي��ة اأو 
الفل�سطيني��ة ل��دى مرورهم ع��ر احلواجز 

واملعابر الإ�سرائيلية.

انتهاكات منظمة 
م��ن جانب��ه، و�س��ف مدي��ر مرك��ز "امليزان" 
"بي��ت  مع��ر  يون���ص،  ع�س��ام  احلقوق��ي، 
قط��اع  �سم��ال  الواق��ع  اإي��رز"   - حان��ون 
غ��زة ب��� "امل�سي��دة"، م�س��ريًا اإىل اأن��ه "بات 
ي�س��كل خط��رًا كبريًا عل��ى حي��اة املواطنني 
الفل�سطيني��ني"؛ حيث يتم اعتق��ال بع�سهم 

اأثناء حماولتهم اجتيازه.
واأف��اد يون�ص " للراأي"، ب��اأن قوت الحتال 
توا�س��ل انتهاكاته��ا "املنظم��ة" بحق اأهايل 
بتده��ور  اك��راث  اأي  "دون  غ��زة  قط��اع 
توا�س��ل  في��ه ج��ّراء  الإن�ساني��ة  الأو�س��اع 
احل�س��ار ال�سام��ل علي��ه من��ذ م��ا يزي��د عن 

ثماين �سنوات".
وق��ال "ه��ذا الأم��ر ل ي��دع جم��اًل لل�س��ك 
ب��اأن �سلط��ات الحت��ال ترتك��ب انته��اكات 
منظم��ة، م�ستغل��ة املع��ر كم�سي��دة لاإيقاع 

بالفل�سطينيني واعتقالهم اأو ابتزازهم".
وو�س��ف اعتق��الت الحت��ال واإجراءات��ه 
الت��ي مين��ع مبوجبه��ا املر�س��ى م��ن ال�سف��ر 
للع��اج ع��ن طري��ق معر "بي��ت حان��ون" ب� 
"التع�سفية"، م�سريًا اإىل اأن قوات الحتال 
اعتقلت 44 مواطنًا فل�سطينيًا، بينهم اأربعة 
مر�س��ى و30 تاج��رًا وع�س��رة اآخري��ن م��ن 

املعر نف�سه خال العام املن�سرم 2016.
واأو�س��ح مدي��ر مرك��ز "املي��زان" احلقوقي، 
اأن م��ا تق��وم ب��ه �سلط��ات الحت��ال "ياأتي 
يف �سي��اق النته��اكات اجل�سيم��ة واملنظمة" 

لقواعد القانون الدويل الإن�ساين.
وطالب املجتمع الدويل بالوفاء بالتزاماته، 
مبوج��ب القان��ون ال��دويل، وال�سغ��ط عل��ى 
الحتال واإلزامه باح��رام القانون، ورفع 
احل�س��ار املفرو�ص على قطاع غ��زة و�سمان 

حرية حركة وتنقل الأفراد والب�سائع.

ظاهرة آخذة بالزيادة
م��ن ناحيت��ه، يعّلق عمي��د اأكادميي��ة فل�سطني 
للعل��وم الأمني��ة كم��ال ترب��ان، ب��اأن ظاه��رة 
اعتقال وابتزاز املر�سى على املعابر الحتال 
القليل��ة  الأ�سابي��ع  يف  الزي��ادة  يف  اآخ��ذة 
حاج��ة  الحت��ال  فيه��ا  ي�ستغ��ل  املا�سي��ة، 

املري�ص لجتياز املعر في�ساومه ويبتزه.
يف  ياأت��ي  املر�س��ى  م��ع  يق��ع  "م��ا  وي�سي��ف 
ج��و يك��ون في��ه كل اأه��ل املري���ص يعي�س��ون 
حال��ة �سغ��ط نف�س��ي، وهنا تب��داأ خمابرات 
الحت��ال يف حتدي��د وح�س��ر كل الدوائ��ر 
اأح��د  عل��ى  �سغط��ًا  وميار�س��ون  املت�س��ررة 
اأو  الأوىل  الدرج��ة  اأق��ارب  م��ن  الأه��داف 
املري���ص نف�سه".وي�س��ري اإىل اأن "الحت��ال 
ي�ساوم املري���ص على الرتب��اط، واإذا رف�ص 
يحول��ه للتحقيق ويلفق ل��ه تهمة ويحاكمه 
واأحيان��ًا اإذا قب��ل املري���ص يحول��ه ملحكمة 
ويدخل��ه ال�سج��ن ليخف��ي الق�سي��ة ويب��داأ 

بالعمل معه في�سقط �سحية".
بدوره، اأك��د الناطق با�س��م وزارة الداخلية 
والأم��ن الوطن��ي اإي��اد الب��زم " لل��راأي"، اأن 
معر بي��ت حانون "بواب��ة لإذلل" املواطن 
الفل�سطين��ي ال��ذي ُيج��ر عل��ى امل��رور ب��ه 
للعاج، خ�سو�سًا يف ظل عدم وجود بدائل.

وب��نّي الب��زم، اأن وزارة الداخلي��ة يف غ��زة 
قب��ل  للمواطن��ني  متابع��ة  بعملي��ة  تق��وم 
التوج��ه ملع��ر "اي��رز"، وتقدم له��م الن�سح، 
الحت��ال  م�سي��دة  يف  الوق��وع  لتف��ادي 
ياأخ��ذون  اأنه��م  اإىل  م�س��ريًا  الإ�سرائيل��ي، 
اإفادات من املر�سى الذي��ن ي�سكون تعر�سهم 

لابتزاز.

معبر إيرز .. العالج مقابل المعلومات 



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

الخميس 28 ربيع اآلخر  1438هــ  / 26 يناير - كانون ثاني  2017م
Thursday - 26 january 2017

تقرير

05 www. a l r a y . p s

مو�سح��ًا اأن املديري��ة عمل��ت طيل��ة ال�سن��وات 
املا�سي��ة على بقائه��ا ودميومة عملها من خال 
وا�ستدامت��ه  ال�سح��ي  الأداء  عل��ى  احلف��اظ 
والرتق��اء ب��ه، وكذلك احلفاظ عل��ى املري�ص 

مة للمر�سى . و�سامته وتطوير اخلدمة املقدَّ
واأ�س��اف ال�سع��ودي اأن املديري��ة ُت�س��رف عل��ى 
وعي��ادة  طبي��ًا  مرك��زًا   11 و  م�ست�سفي��ات   3
م اخلدم��ات ال�سحية  عل��ى م�ست��وى قطاع تق��دِّ
للع�سكري��ن وللمدني��ني على ح��ٍد �س��واء، مبينًا 
اأن مراك��ز وم�ست�سفيات املديرية �سهدت اإقباًل 
وا�سع��ًا م��ن املر�س��ى نظ��رًا للخدم��ات املمي��زة 
مة، حيث مت تق��دمي اخلدمة ال�سحية ملا  املقدَّ
يزي��د عن 380 األف مواطن خال عام 2016 

.

إنشاءات وأقسام جديدة
�سه��د   2016 ع��ام  اأن  اإىل  ال�سع��ودي  واأ�س��ار 

الت��ي  والتطوي��رات  الإن�س��اءات  م��ن  الكث��ري 
ذته��ا املديرية على مدار الع��ام وكان تتويج  نَفّ
هذا العام بافتتاح جمم��ع كمال عدوان الطبي 
بدي��ًا ع��ن م�ست�سفى بل�س��م يف �سم��ال القطاع، 
حي��ث اأ�سرف��ت املديري��ة على اأعم��ال الرميم 
وجتهي��ز امل�ست�سف��ى كامًا ب��كل م��ا يلزمه بعد 
ت�سلم��ه م��ن وزارة ال�سحة، ومت افتت��اح عيادة 
خانيون�ص جنوب القطاع بعد النتهاء من بناء 
مقرها اجلديد غرب املحافظة، كما ومت اإعادة 
ترمي��م عيادة رف��ح الطبية وجتهيزه��ا ب�سكل 
مة، وترميم  يليق باملواطن��ني وباخلدمات املقدَّ
واإع��ادة تاهيل مق��ر قيادة املديري��ة يف اأن�سار 

مبدينة غزة .
عيادت��ني  بن��اء  م��ن  النته��اء  مت  اأن��ه  واأ�س��اف 
منوذجيت��ني يف مراك��ز تاأهيل واإ�س��اح الكتيبة 
والو�سط��ى وجتهيزهم��ا مب��ا يل��زم بالتع��اون مع 
كم��ا ومت  الأحم��ر،  لل�سلي��ب  الدولي��ة  اللجن��ة 

افتت��اح ق�سم ع��اج ال�سلل الدماغ��ي لاأطفال يف 
امل�ست�سفى اجلزائري �سرق حمافظة خانيون�ص .

 العمل اإلداري وتطويره
وقال ال�سع��ودي اإن املديرية ت�سع��ى با�ستمرار 
ب��ه،  والرتق��اء  الإداري  العم��ل  لتح�س��ني 
مبين��ًا اأن��ه مت العم��ل والب��دء يف اإجن��از دلي��ل 
الإجراءات الإدارية، وتطوير الكادر الب�سري 
يف املراكز وامل�س�سفيات من خال عقد الدورات 

التدريبية وور�سات العمل املتخ�س�سة.
ولف��ت اإىل اأنه مت فتح جم��الت تنمية مهارات 
والبتع��اث  التدري��ب  طري��ق  ع��ن  الك��وادر 
خ��ارج الوطن للح�س��ول على الدرج��ات العليا، 
والتحاق الأطباء يف برامج البورد الفل�سطيني 
وال�ستف��ادة م��ن بع���ص الرام��ج التعليمية يف 

اجلامعات الفل�سطينية .

معوقات وتحديات
تواج��ه  املديري��ة  اأن  اإىل  ال�سع��ودي  واأ�س��ار 
عمله��ا  يف  واملعوق��ات  التحدي��ات  م��ن  الكث��ري 
يف ظ��ل احل�س��ار القائ��م، وم��ن اأهمه��ا النق���ص 
والإداري  الفن��ي  الطب��ي  ال��كادر  يف  ال�سدي��د 
وخا�سة ال��كادر الت�سغيلي ملجمع كمال عدوان، 
ونق���ص يف الأجه��زة واملع��دات الطبي��ة وغ��ري 
الطبي��ة وكذل��ك تهال��ك يف الأجه��زة الطبية 
ونق���ص الأدوية وامل�ستلزم��ات، مطالبا اجلميع 
بالوقوف عن��د م�سوؤلياته وتوف��ري ما حتتاجه 
بال�س��كل  العم��ل  ا�ستم��رار  ل�سم��ان  املديري��ة 

املان�سب واملطلوب .
واأك��د العميد ال�سع��ودي اأن اخلدم��ات الطبية 
مراكزه��ا  تطوي��ر  عل��ى  �ستعم��ل  الع�سكري��ة 
وم�ست�سفياته��ا وخدماتها املقّدمة للو�سول اإىل 
اأف�س��ل خدمة ولتحقي��ق �سعارها خدمة �سعبنا 

�سرٌف لنا.

الخدمات ُتعالج أكثر من 380 ألف مواطن خالل 2016
غزة- الراأي-لوؤي الزايغ

الطبي��ة  اخلدم��ات  مديري��ة  خا�س��ت 
الع�سكري��ة يف قطاع غزة جتربة رائدة 
وفريدة خال ال�سنوات الع�سر املا�سية، 

العم��ل  نوعي��ة يف  نقل��ة  فيه��ا  اأ�ساف��ت 
ق��ت  الطب��ي وال�سح��ي يف فل�سط��ني وحقَّ
اإجن��ازات كبرية فاأ�سحت رقم��ًا بارزًا يف 
املج��ال ال�سحي .وا�ستعر���ص مدير عام 

اخلدم��ات الطبي��ة الع�سكري��ة العمي��د 
طبي��ب �سعي��د ال�سع��ودي اأه��م اجنازات 
املديري��ة الفني��ة والإدارية خال عام 

 ،2016
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غزة-الراأي-�سمر العرعري
من��ذ اللحظ��ات الأوىل ملي��اد حكوم��ة الوف��اق 
يوني��و  م��ن  الث��اين  الفل�سطيني��ة  يف  الوطن��ي 
للع��ام 2014، والتي ج��اءت كاأول حكومة منذ 
النق�س��ام الفل�سطين��ي ع��ام 2007، مل تب�س��ر 
بع��د تلك احلكوم��ة ما عليها م��ن واجبات جتاه 
قط��اع غ��زة وتكتف��ي ب��اأن تب�سر بع��ني واحده 

فقط دون النظر اإىل ما يحتاجه القطاع .
ق��رارات �ست��ى وتنك��ر وا�س��ح م��ن قب��ل تل��ك 
احلكوم��ة يف كاف��ة جم��الت احلي��اة وب�ست��ى 
الط��رق الت��ي م��ن �ساأنه��ا زي��ادة املعان��اة عل��ى 
القابع��ني يف تل��ك البقع��ة اجلغرافي��ة، حي��ث 
قراب��ة املليونني و15 األف ن�سمة ، فمن تنكرهم 
ملوازن��ة العام 2017 على غ��رار تنكرهم لها يف 
الأع��وام املا�سية، م��رورًا بالر�س��وم وال�سرائب 
الت��ي جتبيه��ا م��ن القط��اع املح��روم م��ن اأدن��ى 
مقوم��ات احلي��اة ، و�س��وًل اإىل من��ع فت��ح مع��ر 
رف��ح باأم��ر م��ن رئي���ص ال�سلطة حمم��ود عبا�ص 

ب�سكل م�ستمر، وحرمان الكثريين من املر�سى من 
احل�سول على حتويات للخارج وانتهاًء بحرمان 
ذوى ال�سه��داء م��ن روات��ب وم�ستحق��ات اأبنائهم 
خ��ال احل��رب الأخ��رية عل��ى غ��زة 2014 وما 

قبلها.

حرمان وتنكر لحقوقها
النائ��ب يف املجل���ص الت�سريع��ي ورئي���ص اللجنة 
القت�سادي��ة عاط��ف ع��دوان اأك��د اأن حرم��ان 
تك��ون  مل   2017 الع��ام  موازن��ة  م��ن  القط��اع 
الأوىل، م�س��ريًا اأن املوازنة احلقيقة هي ترجمة 
عملي��ة ومالي��ة واإداري��ة ل�سل��وك احلكوم��ة يف 
ال�سن��ة املقبل��ة، الأم��ر ال��ذي يعني ع��دم وجود 
رغب��ة حقيقية ل��دى حكومة الوف��اق باأن تكون 
م�سوؤول��ة ع��ن قط��اع غ��زة واأن تق��وم بخدماتها 
الجتماعي��ة وال�سيا�سي��ة والقت�سادي��ة وف��ى 

�ستى املجالت .
وق��ال عدوان ل� " ال��راأي" :" كل ت�سرف من قبل 
حكوم��ة الوفاق وكل �سلوك ل��ه ترجمه مادية ، 
وكونهم مل ي�سعوا قطاع غزة �سمن موازنة العام 

2017 فهذا يعني اأنهم ل يريدون قطاع غزة اأو 
يكون لهم خدمة جتاههم ".

امل�ساحل��ة  ع��ن  يتحدث��ون  :" عندم��ا  واأ�س��اف 
وواجب��ات حكوم��ة الوف��اق جت��اه القط��اع ف��ا 
اأ�سا�ص له من ال�سح��ة واإل لتعاملوا معه ككل من 
فل�سطني وكجزء من اأجزاء الوطن ومدن ال�سفة 
الغربية، لفتا اإىل ع��دم قانونية ما يقومون به 
م��ن تنكر حلقوق قطاع غزة ع��ادًا ما يقومون به 

خمالف ملبادئ الد�ستور الفل�سطيني ".
واأكد عدوان اأن �سلطة رام اهلل ت�ستفيد من غزة 
ومن ت�سيد احل�سار عنها وفر�سها لل�سرائب حيث 
يبل��غ قيم��ه ما جتبي��ه م��ن القط��اع  120مليون 
دولر يف ال�سه��ر، و اأن م��ا متار�سه من �سيا�سة منع 
فت��ح معر رف��ح ب�سكل دائ��م وحرم��ان الكثريين 
م��ن التحوي��ات للع��اج باخل��ارج يرج��ع لع��دم 
رغبته��م يف اأن ي�سعر القطاع باحلرية واأن ي�سعر 
باأن احل�سار قد رف��ع عنهم الأمر الذي ي�سعرهم 
دوما بال�سع��ف والن�سياع ل�سلطة رام اهلل واأنهم 
بحاج��ة لهم واإدراك اأن املعر لن يفتح ولن حتل 

ق�ساياه العالقة بدونهم .
واأو�س��ح اأن ما ميار���ص بحق القطاع ه��و من اأجل 

ت�سدي��د احل�س��ار وزي��ادة املعاناة يف قط��اع غزة  
الوف��اق غ��ري م�سئول��ة ع��ن  وبالت��ايل حكوم��ة 
حتويل الأموال اأو اإ�ساح البني التحتية للقطاع 
وجميعه��ا ي�س��ب يف بوتقة زي��ادة ال�سغط وخلق 
قناعات لدى املواطنني باأن الع�سا ال�سحرية بيد 

حكومة رام اهلل .
اأم��ا فيم��ا يتعلق بحرم��ان اأهاىل �سه��داء احلرب 
وم�ستحق��ات  روات��ب  م��ن  غ��زة  عل��ى  الأخ��رية 
ال�سه��داء فاأكد النائ��ب باملجل���ص الت�سريعي اأنه 
وعل��ى الرغ��م من الوع��ودات حت��ى الآن مل يتم 
ت�سوي��ة املو�س��وع ول��ن يت��م ذل��ك لأن الرئي���ص 
حمم��ود عبا���ص اأعل��ن يف وق��ت �ساب��ق اأنه��م ل��ن 
يكون��وا كال�سه��داء ال�سابقني، وياأت��ي ذلك �سمن 
�سيا�س��ات ته��دف اإىل تخفي��ف نفق��ات ال�سلط��ة 

وعدم دعم حرب مل تكن ال�سلطة �سريكا فيها .

غزة و حكومة الوفاق
من جهته ، ق��ال الكاتب واملحلل ال�سيا�سي ح�سام 
الدجني اإن حكومة الوفاق هي و�سية بيد رئي�ص 
ال�سلطة حممود عبا�ص وقطاع غزة يف نظرها ما 

هو اإل بقرة حلوب.
واأ�س��اف الدجنى :" احلكوم��ة هي اأداة مطيعة 
ل�سخ���ص الرئي�ص حممود عبا�ص، وهو ال�سخ�ص 
الوحي��د ال��ذي ميتل��ك حتريكه��ا ب��اأي اجت��اه، 
وبذل��ك ت�سف��ري م�س��اكل النق�س��ام وتداعياته 
م��ن مهام احلكوم��ة، ويب��دو اأنه حت��ى اللحظة 
ل توج��د اإرادة حقيقي��ة لدى الرئي���ص باإنهاء 

النق�سام".
وق��ال: "اإن حكوم��ة التوافق الوطن��ي يف جرد 
ح�ساب بينه��ا وبني قطاع غ��زة �ستخرج مدينة 
امل��ررات  واإن  بالقط��اع،  الفل�سطين��ي  ل�سعبن��ا 
الت��ي ت�سوغه��ا لتغطي��ة ف�سلها م��ررات واهية 
ا  وغري منطقية، فمن ي��رد اأن يعمل ف�سيعمل، اأيًّ
كانت املعيق��ات، وكان يجب عل��ى احلكومة منذ 
اللحظ��ة الأوىل لت�سكيله��ا اإزال��ة كل املعيقات، 
فمل��ف املوظف��ني التابعني حلكوم��ة حما�ص هو 
املعي��ق الأبرز، وهذا امللف ل��و �سدقت احلكومة 
الني��ة يف التعاط��ي معه لنتهى خ��ال �ساعات، 
وم��ع ذلك مل تق��دم احلكومة للقط��اع اأي بارقة 

اأمل حلل م�ساكله".
واأك��د  اأن حكومة التوافق ف�سل��ت ف�سًا ذريًعا يف 
توحي��د املوؤ�س�س��ات، واإنهاء تداعي��ات النق�سام؛ 
فهي مل تقدم على اأي خطوة مبوجبها ت�ستقطب 
ال��راأي الع��ام مل�سلحتها، واإن ادعاءه��ا اأن حركة 
حما�ص هي املعطل الأبرز لعملها يحتاج ملراجعة؛ 
فل��م تطبق احلكومة اتف��اق القاهرة، ومل تعمل 
وامللتزم��ني  رواتبه��م  املقطوع��ة  اإع��ادة  عل��ى 
بال�سرعي��ة، ح�س��ب و�سف احلكوم��ة والرئا�سة، 
ومل تعم��ل على اإنه��اء اأزمة الكهرب��اء اأو ملوحة 
املي��اه، ومل تق��دم مب��ادرات حقيقي��ة �سادق��ة 
م��ن اأج��ل توحي��د املوؤ�س�س��ات واإنه��اء النق�سام، 
حكوم��ة التوافق مل تن�سف غزة، وما تاأخذه من 
قطاع غزة عن طريق املقا�سة وال�سرائب وحقها 
باملوازن��ة ت�سرف جزًءا من��ه على غزة، والباقي 

ل يعلمه اإل اهلل.
  ليبق��ى القط��اع ب��ني �سطوة ح�س��ار ي�ستد يوما 
بع��د ي��وم، وتنكر متوا�س��ل من قب��ل �سلطة رام 
اهلل حلقوقه واإ�سرار منه��م بعزلها عما يحيط 

بها .

"حكومة الوفاق" ُتجبي من غزة 120 مليون دوالر شهريًا
أسقطته من موازنتها للعام 2017
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غزة- الراأي- عبد اهلل حرز
فل�سطيني��ة  ف�سائ��ل  ع��دة  م��ن  �سيا�سي��ون  اأو�س��ى 
ب�س��رورة اللت��زام بالتو�سي��ات الت��ي انبثق��ت ع��ن 
الوطن��ي  للمجل���ص  التح�سريي��ة  اللجن��ة  اجتم��اع 

الفل�سطيني.
م��ن جانبه اأكد القيادي يف حركة حما�ص اإ�سماعيل 
ر�س��وان عل��ى �س��رورة اللت��زام بالتو�سي��ات الت��ي 
�س��درت م��ن اللجن��ة التح�سريي��ة الت��ي انعقدت يف 
ب��ريوت والبدء باإج��راءات عملي��ة لت�سكيل جمل�ص 

وطني فل�سطيني جديد ي�سمل الكل الفل�سطيني .
وج��اء ذل��ك خ��ال ن��دوة �سيا�سي��ة ح��ول "اإع��ادة 
تفعي��ل املجل���ص الوطن��ي" عقدته��ا وزارة الإع��ام 
مبقره��ا يف غ��زة �سب��اح الي��وم الثن��ني، وح�سرها 

جمٌع من ال�سيا�سني وال�سحفيني واملخت�سني.
 وق��ال ر�سوان "اإن حركة حما�ص جاهزة للم�ساركة 
التح�سريي��ة  اللجن��ة  دع��وة  يف  وال�ستم��رار 
وانعقاده��ا م��ن اأجل ت�سكي��ل جمل�ص وطن��ي جديد 

ي�س��كل ال��كل الفل�سطين��ي وتطبيق اتف��اق القاهرة 
واإعان ال�ساطئ والدوحة".

اللجن��ة  لدع��وة  ا�ستجاب��ت  احلرك��ة  اأن  واأو�س��ح 
التح�سريي��ة بع��د م�س��اورات داخلي��ة وف�سائلي��ة، 
وكانت هن��اك وجهات نظر وخرج��ت تو�سيات على 
�س��رورة ت�سكي��ل جمل���ص وطن��ي جدي��د واإج��راء 
انتخاب��ات �ساملة، و�س��رورة ت�سكيل حكومة وحدة 

وطنية، واإنهاء النق�سام، وحتقيق امل�ساحلة.
ه��ذه  بتنفي��ذ  اللت��زام  م��دى  اأن  ر�س��وان  وب��ني 
التو�سيات مرتبط مبوافقة الرئي�ص حممود عبا�ص، 
ويف حالة ا�ستجابته لتو�سيات اللجنة التح�سريية 
�سيت��م ت�سكي��ل حكومة الوح��دة الوطني��ة وتنفيذ 

اتفاق ال�ساطئ والقاهرة والدوحة.
واأ�س��ار اإىل اأن يف حال��ة عدم ا�ستجابت��ه للتو�سيات 
�سيعق��د جمل�ص وطني ب��رام اهلل ، اأو يقوم بت�سويف 
اللجن��ة التح�سريي��ة وع��دم عقد جل�س��ة للمجل�ص 
الوطن��ي وتبقى الأمور على ما هي عليه وهذا خارج 

الإطار الوطني.
م��ن جانبه اأعتر الناط��ق الإعامي حلركة اجلهاد 
الإ�سام��ي داود �سه��اب اأن ال��ذي خرج ع��ن اللجنة 
التح�سريية هو  بيان عام لتفاقيات �سابقة ، حيث 
كان م��ن املفر���ص اأن تعق��د اللجن��ة التح�سريي��ة 
لإجراء خطوات عملية لتنفيذ ما مت التفاق عليه 

�سابقا .
واأو�س��ح اأن تو�سي��ات اللجن��ة التح�سريي��ة وتنفيذ 
للرئي���ص  تنفيذه��ا  يرج��ع  ال�سابق��ة  التفاق��ات 
حتقي��ق  �س��رورة  عل��ى  م�س��دًدا  عبا���ص،  حمم��ود 
امل�ساحل��ة الفل�سطيني��ة وتغ��ري طريق��ة التفك��ري، 
لأن��ه يف النهاي��ة �سيج��د اجلميع نف�س��ه ملزم حلمل 

البندقية ملقاومة الحتال .
م��ن جانب��ه ق��ال القي��ادي يف حرك��ة فت��ح اأ�سام��ة 
الف��را، "اإن موؤ�س�س��ات املجتم��ع الفل�سطيني بحاجة 
اإىل اإ�س��اح واآن الأوان لك��ي نعي��د بناوؤه��ا ونح��ن 
بحاجة اإىل جملة م��ن الإ�ساحات وعملية بداية 

الإ�س��اح يج��ب اأن تتم م��ن خال املجل���ص الوطني 
الفل�سطيني" .

ون��وه اإىل اأن ت�سكي��ل جمل���ص وطن��ي ل يت��م اإل من 
خال حتقيق امل�ساحل��ة الوطنية وت�سكيل حكومة 

وحدة وطنية .
القي��ادي يف اجلبه��ة ال�سعبي��ة ه��اين الثوابتة قال 
الفل�سطيني  ال�سعب  ميثل  الفل�سطين��ي  املجل�ص  "اإن 
ويج��ب اأن ننتقل اإىل مرحلة العمل واإعادة �سياغة 
املجل���ص" . واأو�س��ح اأن تركيب��ة املجل���ص الوطن��ي 
القدمية تق��وم على لون �سيا�س��ي واحد وما جتمعه 
مراع��اة  يج��ب  ونقاب��ات  وهيئ��ات  موؤ�س�س��ات  م��ن 
التكوي��ن ال�سيا�س��ي لل��كل الفل�سطين��ي ، واأن يك��ون 
جمل���ص وطني جامع بانخ��راط جميع القوى لي�سم 

كافة الف�سائل الفل�سطينية .
للتواف��ق  الفل�سطيني��ة  الف�سائ��ل  الثوابت��ة  ودع��ا 
ك��ي يتم اإع��ادة ت�سكي��ل جمل�ص وطني يحق��ق اآمال 

وتطلعات ال�سعب الفل�سطيني .

سياسيون يوصون بضرورة االلتزام بتوصيات اجتماع بيروت

غزة- الراأي
اأك��دت  �سلطة الأرا�سي يف قطاع غ��زة، اأنها �ستوا�سل 
عمله��ا وخطته��ا يف اإزال��ة  التعدي��ات عل��ى الأرا�سي  
احلكومية ومن��ع ا�ستمرارها، وذلك  وفق��ًا لل�سيا�سات 
يف   الفل�سطيني��ة  احلكوم��ة  اأقرته��ا  الت��ي  العام��ة 
احلفاظ على الأرا�سي احلكومية ومعاجلة التعديات 

القائمة ما قبل 15/5/2010.
وذكرت �سلطة  الأرا�سي يف ت�سريح لها تلقت "الراي" 
ن�سخة عن��ه �سباح الأربع��اء، اأن الأرا�سي احلكومية 
متث��ل  م�ساحة 112،840 دومن م��ن م�ساحة القطاع 
البالغ��ة ح��وايل 365،000  دومن وت��راوح  ن�سب��ة  
التعدي��ات القائمة عل��ى الأرا�سي  احلكومية حوايل 

.10%
واأف��ادت اأن احلكومة تعمل  على مدار ال�ساعة لإزالة 
التعدي��ات ومعاجلته��ا ومنع اأي بيوع��ات اأو ت�سرفات 
عليه��ا، ومتكنت �سلط��ة الأرا�سي خال الع��ام املا�سي 

. دومن   370 حوايل  عن  التعديات  اإزالة   2016
ونوهت اأن التعديات ال�سكنية املنت�سرة يف قطاع غزة 
تت��وزع على حوايل 28 ع�سوائي��ة  تقع على م�ساحة 

1354 دومن تتمركز غالبيتها يف مناطق بيت لهيا  
وبي��ت حان��ون يف �سمال القط��اع ومناط��ق خانيون�ص 

ورفح، اإ�سافة اإىل تعديات زراعية اأخرى .
 واأو�سحت �سلط��ة الأرا�سي اأنها �ستعمل على معاجلة 
�سيا�س��ة  م��ع  يتنا�س��ب   مب��ا  القائم��ة  الع�سوائي��ات 
اأن   اإىل  منوه��ة  التعدي��ات،  معاجل��ة  يف  احلكوم��ة 

جمل�ص الوزراء اأقر نظامًا ملعاجلة التعديات وتنظيم 
الع�سوائي��ات �سواء يف  نف�ص امل��كان اأو نقلها اإىل مكان 
ح�س��ب م��ا هو خمط��ط وح�س��ب الحتي��اج احلكومي 

لتلك الأرا�سي.
واأف��ادت اأن ه��ذه ال�سيا�س��ة تقوم  عل��ى اأ�سا�ص توفري 
�سك��ن بديل ببيع املواطن املتعدي قدميا  قطعة اأر�ص  
بنظ��ام  التق�سي��ط  عل��ى ع�سر �سن��وات، كم��ا يح�سل 
املتع��دي على تعوي�ص قيمته 5000دولر عن البناء 
الباط��ون و 3000 دولر ع��ن  البن��اء  ال�سب�س��ت اأو 
الزينك��و ويح�سب التعوي�ص من قيمة الدفعة الأوىل 
الواج��ب دفعه��ا ح�س��ب تقدي��ر الأر���ص الت��ي �سيتم  

التعاقد عليها.
واأ�ساف��ت اأن املتع��دي يح�سل وفقًا له��ذا النظام على 
تخفي���ص بقيم��ة %40 م��ن املبل��غ الإجم��ايل ل�سعر 
الأر���ص وخ�سم %20 اأخرى يف ح��ال الدفع الفوري 

للمبلغ امل�ستحق  على  املتعاقد  .
 ويف ذات ال�سي��اق، اأك��دت  �سلط��ة الأرا�س��ي على اأنها 
تتعامل مع م�ساألة التعديات وفقًا للقانون الذي ين�ص 
عل��ى اأن  التق��ادم على الأرا�س��ي ل مينح حق  التملك 

م��ع املراع��اة يف الوق��ت ذاته حق املواط��ن يف  ال�سكن 
وعل��ى اأنه��ا لن تلق��ي باأي مواط��ن يف ال�س��ارع ل �سيما 
احلالت الإن�سانية والذين ل يتوفر لهم ماأوى بحيث 

�سيتم دار�سة كل حالة  على حدة .
 فيم��ا �س��ددت  عل��ى حقه��ا يف املاحق��ة القانوني��ة 
واتخ��اذ الإج��راءات املائم��ة بح��ق  جت��ار الأر�سي 
واملتعدي��ن عل��ى م�ساح��ات وا�سع��ة به��دف الإجت��ار 
والبي��ع فيها كم��ا حت��ذر املواطنني من  الإق��دام على 
�سراء الأرا�سي  احلكومية واأو�سحت �سلطة الأرا�سي 
اأنه��ا ب��داأت فعلي��ًا باتخ��اذ جمل��ة م��ن الإج��راءات 

القانونية بحق املتعدين على الأرا�سي احلكومية  .
وبخ�سو���ص التعدي��ات الواقع��ة فيم��ا يطل��ق عليه��ا 
ع�سوائي��ة املدر�سة  الأمريكي��ة الواقعة �سمال قطاع 
غ��زة على م�ساح��ة 39 دومن يقطنه��ا اأكر من 200 
عائل��ة، اأك��دت  �سلط��ة الأرا�س��ي عل��ى اأنه��ا �ستق��وم 
مبعاجل��ة اأو�س��اع املتعدين وفق��ًا لنظ��ام الع�سوائيات 
م��ع  يتنا�س��ب  بدي��ل  م��كان  يف  و�سعه��م  وت�سوي��ة 
عل��ى  التاأكي��د  م��ع  للمواطن��ني  املادي��ة  الإمكاني��ات 

مراعاتها للحالت الإن�سانية .

في اطار خطتها لتنظيم العشوائيات وإزالة التعديات

سلطة األراضي توازن بين الحاجة للسكن
 ومنع التعدي على األراضي الحكومية
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غزة- الراأي
اأ�س��ار د. كمال جر مدير دائرة الأ�سعة 
مبجم��ع ال�سف��اء الطب��ي ، اإيل اأن دائرة 
خدم��ة   193557″“ اأج��رت  الأ�سع��ة 
اإ�سعاعي��ة خ��ال العام املن�س��رم، ت�سمل 
الت�سوي��ر الطبق��ي بالكمبيوتر والرنني 
الألرا�ساون��د  وت�سوي��ر  املغناطي�س��ي 
وفحو�س��ات الأ�سع��ة التداخلي��ة .كم��ا 
الأ�سع��ة  دائ��رة  اأن  ج��ر  د.  واأو�س��ح 
ومهم��ا يف  دورا حيوي��ا  تلع��ب  باملجم��ع 
ت�سخي���ص و ع��اج املر�س��ي م�س��ريا اإيل 
الت��ي  واملتمي��زة  النوعي��ة  النجاح��ات 
قدمه��ا ال��كادر الطب��ي حل��الت مر�سية 
يف  �ساهم��ت   ، معق��دة  واأخ��ري  ن��ادرة 
ع��اج املر�سى ب�س��كل قيا�س��ي واأدت اإيل 
الإر�ساد والر�سيد يف ا�ستخدام الأدوية 
ال�سحية ووفرت الكثري من نفقات وزارة 
كذل��ك  و  للخ��ارج  لتحويله��ا  ال�سح��ة 

تر�سيد ال�ستهاك يف مواد الأ�سعة.
كم��ا اأثن��ى د. ج��ر عل��ي ال��دور الكبري 
جلمي��ع العامل��ني بالدائ��رة م��ن اأطب��اء 
وفنن��ني واإداري��ني جلهوده��م يف تقدمي 
ظ��ل  يف  الإ�سعاعي��ة  اخلدم��ات  اأف�س��ل 
منه��ا  يع��اين  الت��ي  ال�سعب��ة  الظ��روف 
القط��اع ال�سح��ي ب�س��كل ع��ام وجمم��ع 
حلج��م  نظ��را  خا���ص  ب�س��كل  ال�سف��اء 

وفحو�سات العمل .

غزة- الراأي
خدم��ات  ق�س��م  رئي���ص  اأك��د 
املر�س��ى اأ. رائ��د عب��د ال��رازق 
الأق�س��ام  وفي��ات  مع��دل  اأن 
احلرجة انخف���ص يف م�ست�سفى 
 8% بن�سب��ة  الأوروب��ي،  غ��زة 
خال اخلم�ص �سنوات املا�سية، 
انخف���ص  الوف��اة  مع��دل  واأن 
2015 اإىل  %3.06 ع��ام  م��ن 
2016.واأو�س��ح  ع��ام   2.8%
التقري��ر ال�سنوي لع��ام 2016 
اأن امل�ست�سف��ى الأوروب��ي يحقق 
املزي��د م��ن الجن��ازات و يتميز 
ناحي��ة  فم��ن  ع��ام،  عام��ا ع��ن 
انخف�س��ت ن�سبة اإ�سغال الأ�سرة 
%3 لت�سبح %84، ومن ناحية 

اأخ��رى ارتفع��ت ن�سب��ة العم��ل يف اأق�س��ام العناي��ة النهاري��ة 
و جراح��ة الي��وم الواح��د %16، ليك��ون جمم��وع م��رددي 
الوح��دة 18205 مري�ص.وبني التقري��ر اأن امل�ست�سفى حقق 
قف��زة اأخرى يف الع��ام 2016 يف عدد حالت الدخول لتزيد 
%10 عن العام ال�سابق، و باملقارنة مع عام 2015 فان عدد 
العمليات اجلراحية زاد يف عام 2016 مبقدار%6 لي�سل اإىل 

8150 عملية جراحية. كما �سهد العام 2016 قفزة يف عدد 
اإج��راءات الق�سطرة الت�سخي�سية بن�سبة %20 ) 1358 ( و 
العاجية بن�سب��ة %26 )562(، ويف جمال الت�سوير بجهاز 
الرن��ني املغناطي�س��ي فان ع��دد احلالت امل�س��ورة يف الأوروبي 
زاد بن�سبة %12 لتكون عدد احلالت امل�سورة 5712 �سورة، 
وذلك رغم �سح الإمكانيات و انح�سار املوارد و الأزمات املتكررة 

التي مير بها القطاع ال�سحي يف غزة. .

غزة- الراأي
اأ�س��درت حمكمة بداية غزة اليوم، حكًما بالإعدام 
�سنق��ًا حتى امل��وت، واملوؤبد واحلب�ص بح��ق مواِطنني 
اأدين��ا بتهم��ة القت��ل ق�س��دًا خاف��ًا مل��واد القان��ون 

الفل�سطيني.
واأدان��ت هيئ��ة اجلناي��ات اخلطرية  املدان��ني بالتهم 
ناه���ص  املغ��دور  مقت��ل  ق�سي��ة  يف  اإليهم��ا  امل�سن��دة 
اإبراهي��م ال�س��واف ، حي��ث حكم��ت مبعاقب��ة املدان 
الأول )خ/���ص(، بالإع��دام �سنق��ًا حت��ى امل��وت ع��ن 
تهم��ة القت��ل ق�س��دًا بال�س��راك وحم��ل �سك��ني يف 
منا�سب��ة غ��ري م�سروع��ة واإهان��ة ال�سع��ور الدين��ي 
خافًا ملواد القانون ومعاقبة املتهم الثاين )ف/�ص( 
باحلب���ص املوؤب��د وذلك عن تهمة القت��ل بال�سراك 

وم�سادرة ال�سكني امل�سبوطة.

وجاء حكم الإعدام بعد جل�سات حمكمة مطولة مت 
خالها �سماع بّينات الإثبات من قبل النيابة العامة 
ومل يت��م توقيع ورقة م�ساحلة ب��ني العائلتني حتى 

الآن.
يذكر باأن املتهمان قتا املجني عليه ناه�ص اإبراهيم 
ب��اأن بيت��ا  8/11/2010وذل��ك  ال�س��واف بتاري��خ 
الني��ة عل��ى قتل��ه واأع��دا الع��دة لذل��ك اأداة حادة 
)�سك��ني( وم��ا اأن ظف��را ب��ه حتى ق��ام املته��م الأول 
بطعن��ه يف ظهره فاأحدث به اإ�سابات اأودت بحياته، 
بينم��ا كان املته��م الثاين يقوم بتثبي��ت املجني عليه 
لتمك��ني املته��م الأول م��ن قتل��ه وذل��ك بوج��ه غ��ري 
م�س��روع، وق��ام املته��م الأول باإهانة ال�سه��ور الديني 
)�س��ب ال��ذات الإلهية( للمجني علي��ه املغدور وذلك 

بدون وجه م�سروع.

غزة- الراأي
طالبت اللجنة احلكومية لك�سر احل�سار وا�ستقبال 
الوفود يف غزة، املجتمع الدويل ومنظمات املجتمع 
املدين، وخا�س��ة احلقوقية ب�سرورة الوقوف عند 
م�سئولياته��ا الأخاقي��ة والقانوني��ة يف م�سان��دة 

ال�سيادين الفل�سطينيني العاملني يف قطاع غزة.
ودع��ت اللجن��ة احلكومي��ة، يف ت�سريح له��ا �سباح 
اإل��زام  ب�س��رورة  ال��دويل  املجتم��ع  الثاث��اء، 
الحت��ال الإ�سرائيلي حدود القان��ون، ومنعه من 
انته��اك حق��وق ال�سيادي��ن الفل�سطينيني يف قطاع 

غزة.
زال  م��ا  الإ�سرائيل��ي  الحت��ال  اأن  اإىل  واأ�س��ارت 
ينتهك حق��وق ال�سيادي��ن الفل�سطينيني على مدار 
ال�ساع��ة، ويهاج��م مراكبه��م ويطل��ق الن��ار ب�سكل 

مبا�سر عليهم حتت ذرائع واهية.
�سب��اح  الإ�سرائيل��ي  الحت��ال  ق��وات  وقام��ت 
الثاث��اء، باإطاق النار جتاه مراكب ال�سيادين يف 
عر�ص البحر قبالة رفح وخان يون�ص وقطاع غزة، 

واأ�ساب��ت يوم اأم�ص اأح��د ال�سيادين اأثناء ممار�سة 
مهنة ال�سيد �سمال قطاع غزة.

واأكدت اللجنة احلكومية لك�سر احل�سار، اأن قوات 
ال�سيادي��ن  اأح��د  قتل��ت  الإ�سرائيلي��ة  البحري��ة 
واعتقل��ت 6 �سيادي��ن اآخري��ن من��ذ بداي��ة الع��ام 
اجل��اري، كم��ا اعتقل��ت 137 �سي��ادًا خ��ال ع��ام 
2016، وقام��ت باإرج��اع 133 منه��م واحتجاز 4 
فق��ط، وكانت قد اعتقل��ت اأكر من 120 �سيادًا يف 

عام 2015م.
باإعط��اب  قام��ت  الحت��ال   ق��وات  اأن  وذك��رت 
37 قارب��ًا يف ع��ام 2016م، و 35 قارب��ًا يف ع��ام 
2015م، وتقوم البحرية الإ�سرائيلية بني الفينة 
الفل�سطيني��ني  ال�سيادي��ن  باحتج��از  والأخ��رى 

والتحقيق معهم.
ونوه��ت اأن ق��وات البحري��ة الإ�سرائيلي��ة قل�ست 
م�ساف��ة ال�سيد امل�سموح قبال��ة �سواحل قطاع غزة 
م��ن 9 اأمي��ال اإىل 6 اأميال بدءا م��ن يونيو املا�سي، 

وتاحق ال�سيادين على م�سافة 4 اأميال.

خالل العام2016

“193557 خدمة إشعاعية
 أجريت بمجمع الشفاء الطبي 

انخفاض معدل وفيات األقسام الحرجة
 8 % خالل الخمس أعوام الماضية

اإلعدام والمؤبد لمدانين
 بقتل المواطن ناهض الصواف

الحكومية لكسر الحصار
 تطالب بتوفير الحماية للصيادين
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إعداد :  هدى أبو قينص

بع��د ولدته��ا باأي��ام قليلة، لت�س��رخ باأعلى �سوته��ا من �س��دة الأمل املزدوج 
كونه��ا نف�ساء، وخرجت هاربة لبيت اجل��ريان تاركة مولودها غري م�ستورة 
املاب�ص، ومامح العن��ف اجل�سدي وا�سحة عليها، و�سارعوا بالت�سال على 
والده��ا ليح�س��ر باحلال، ونقلت عل��ى امل�ست�سفى فورا واأ�سيب��ت على اأثرها 

ب�سدمة نف�سية �سديدة .
ح��ني وج��د الوالد ابنت��ه املعنف��ة نف�سي��ا وج�سديا م��ن التعذي��ب من قبل 
اأخي��ه وابن��ه، ال��ذي كان باق��ي عليه��م به��دف احلف��اظ على الإخ��وة، مل 
يحتم��ل روؤيته��ا بع��د اأن �س��اءت حالتها ال�سحي��ة والنف�سي��ة، بعد جلوئهم 
لأعمال ال�سحر وال�سعوذة، اأعلن عليهم احلرب الكامية ورفع دعوة طاق 
مبا�س��رة، لينال من ابنته امل�سطه��دة منذ �سنوات و�سع��وره بالذنب وتاأنيب 

ال�سمري نحوها، كونه كان قا�سي عليها ويعيدها يف كل مرة لبيتها .
نال��ت الزوج��ة مرادها بع��د �سنوات م��ن ال�سياع والع��ذاب، وق�س��وة الزوج 
وج��روت الأه��ل، وح�سلت على الط��اق بعد جهد كبري وتدخ��ل وا�سع من 
قب��ل الآخري��ن ورجال اخلري مقاب��ل مبلغ كبري من امل��ال، لتنجو باأعجوبة 
وحت�سل على حريتها امل�سلوبة منذ اأمد بعيد، ب�سرط األ ترى وليدها على 

الطاق.   
قام��ت وال��دة "���ص-ج" بع��اج ابنته��ا لف��رة طويلة، بع��د تنقله��ا يف عدة 
م�ست�سفيات ومراكز العاج بالقراآن الكرمي، لتنجو وتعود لكيانها و�سحتها 

والعي�ص باأمان، بعد مرحلة عاج مكثفة ومكلفة يف الوقت ذاته .
بعد مرور وقت طويل ابت�سمت "�ص – ج "للحياة من جديد، وانتقلت للعي�ص 
ملرحل��ة ال�سعادة وال�ستقرار، وتزوجت ب�سخ���ص اآخر واأجنبت منه اأربعة 
م��ن الأبناء، �ساك��رة ربها على العي���ص بحياة كرمية، عو�س��ا عن اللوعة و 

احلرمان من ح�سانة وحنان فلذة كبدها، التي مل تراه اإل من بعيد .  

مل يحف��ظ م��اء وج��ه قرابة ال��دم والعرق، و�س��رب بعر���ص احلائط قوة 
و�ساب��ة الإخ��َوة، وان�س��اع لأوام��ر زوجته وبنات��ه، منف��ذا رغباتهم على 
ح�س��اب ابنة اأخيه ع�سرينية العمر، والذي عم��ل جاهدًا لذلها وتطويعها 
ق�س��رًا حتت اإمرتهم وخدمتهم، بهدف جلب واإح�سار املال من والدها الذي 

يعمل تاجرًا ول ذنب لها اإل اأن والدها غني وميتلك كثري من املال.
ق�سة رويت على ل�سان حال الفتاة "�ص-ج"، طويلة القامة بي�ساء وجميلة 
الوجه وا�سعة العينني، التي مل مير فرة طويلة على زواجها من ابن عمها، 
الت��ي تزوج��ت به خ��ال ثاث��ة اأيام فق��ط رغما عنه��ا، مبوافق��ة والدها 

واأهلها كون العري�ص مقرب جدا لديهم .
مل يلب��ث عدة �سه��ور على الزواج الق�س��ري، حتى بداأ اأه��ل البيت بحياكة 
احلي��ل وخياطة امل�ساكل لدى الفتاة، وتوظيفها للعمل بالبيت والقيام بكل 
م�ستلزم��ات وخدم��ة ع�سرة من بن��ات عمها، الذين يقطن��ون معها يف البيت 
ذاته، دون رحمة اأو م�ساعدة من اإحداهن لت�سعر بالتعب والإرهاق ال�سديد 
دون �سك��وى، كون زوجها الولد املدلل لأم��ه، ومل ي�سعر بها ول باأنينها ليًا، 
ول ميتل��ك اأي من كلمات التهدئ��ة والتخفيف من وطاأة التعب امل�ستمر، ول 
حت��ى عبارات الت�سجيع للتحمل، ب��ل مل يكن من�سفًا لها ويجرها ويرغمها 

على طاعة اأهله العمياء دون جدال اأو مترد .
ا�ستم��رت حياته��ا الكئيب��ة عل��ى النحو نف�سه لف��رة طويل��ة، ليطلب منها 
ال��زوج املغي��ب ذهني��ًا وعاطفي��ًا اأن جتل��ب امل��ال م��ن والدها ب��اأي طريقة، 
كون��ه عاطًا ع��ن العمل لعدة م��رات، وتكون هي الزوج��ة املطيعة التي ل 
حتك��م على نف�سه��ا ول حتى طعامها، اإل بعد اأن يتن��اول اجلميع وجباتهم، 
ويرك��ون له��ا بع���ص ف�س��ات الطع��ام، بالرغ��م م��ن اأنه��ا ه��ى الت��ي تقوم 

بتح�سريه واإعداده .

   بع��د اأن فقدت "�ص-ج" طاقة التحمل، وباءت حماولت �سرها الطويلة 
بالف�س��ل الذري��ع، ب��داأت ت�سك��و حاله��ا احلزين، وو�سعه��ا ال�سي��ئ و�سحتها 
املردي��ة، وتق�ص عل��ى والديها تعنيفه��م و�سربهم له��ا واملعاملة احلزبية 
والتفرق��ة العن�سرية بالعمل بينها وبني بنات عمها، كونها اأ�سبحت جمرد 
اأداة للعم��ل يف بيتهم فق��ط ل غري، اإل اأن اأهلها كان��وا يهونوا عليها ويقووا 
من عزميتها ل�ستمرار العي�ص ببيت زوجها، حفاظًا وخوفًا من زعل وغ�سب 
اأخيه، على ح�ساب �سعادة ابنته التي فقدت ال�سيطرة على نف�سها، ومل تعد 
متتل��ك اإل الع��ودة مرة اأخرى لبي��ت عمها التي يفتق��د كل مقومات احلياة 

الزوجية .
عادت الزوجة املغلوب على اأمرها مرة اأخرى مك�سورة اخلاطر، ومعها املبلغ 
املطل��وب منه��ا يف كل م��رة، ومل ي�سفع له��ا �سعفها وبنيتها امله��زوزة، بل قام 
زوجه��ا بتعنيفها ج�سديا و�سربها واأخذ م�ساغه��ا بالكامل وحب�سها بالبيت 
بطل��ب من والدي��ه .ازدادت وت��رية امل�ساكل والعن��ف بعد حمله��ا مبا�سرة، 
كونه��ا غري قادرة على خدمة البيت والبنات لتحل عليها حماتها بال�ستائم 
وال��كام الب��ذيء، واإرغامه��ا عل��ى العم��ل دون اأدن��ى رحم��ة، غ��ري مبالية 

مبر�سها وقلة حيلتها على الوقوف على قدميها .
مرت فرة طويلة على النحو التايل، عذاب وق�سوة وقلة احرام، وافتعال 
م�سكل��ة كبرية للزوجة الطيبة كونها نائمة يف غرفتها، وعادت على اأثرها 
لبيت اأهلها وق�ست عندهم فرة حملها واأجنبت بعد �سهرين مولودًا ذكرًا .
مل يلب��ث اأ�سب��وع واحد على ولدته��ا، وهرع الع��م وابنه لإعادته��ا لبيتها، 
اآخذي��ن عل��ى عاتقه��م اأمام والده��ا عدم اإهانته��ا مرة اأخ��رى، ممثلني دور 
الفرح��ني باملولود، وقلوبهم و�سدورهم حتمل كل مكر ودهاء وكره وغ�سب 
دف��ني وني��ة مبيته لانتق��ام، مل تك�سف عنها �سوى اأي��ام قليلة بعد عودتها 
للمن��زل بعد �سربه��ا �سربًا مرح��ًا بكل ق�س��وة �سديدة، ومتزي��ق ماب�سها 

وظفها زوجها وعمها خادمة لإلطاحة 
بها من أجل المال

غزة- الراأي- ملكة ال�سريف
ا�ستقب��ل م�ست�سف��ى ال��ولدة مبجم��ع ال�سف��اء الطبي 
عددا كبريا م��ن التوائم خال الع��ام املن�سرم 2016 
والذي��ن كان��وا بحاج��ة اىل متابع��ة طبي��ة ورعاي��ة 
�سحي��ة متكامل��ة ل��اأم �س��واء قب��ل ال��ولدة اأو بع��د 

الولدة.
وق��د ب��ني التقري��ر ال�س��ادر ع��ن م�ست�سف��ى ال��ولدة 
باملجم��ع اأن الع��دد بل��غ 281 تواأم��ا لفئ��ة التواأمني ، 
فيم��ا بلغ ع��دد فئة الثاث��ة توائم 39  تواأم��ا ، فيما 
ا�ستقب��ل امل�ست�سف��ى  اأربعة توائم لث��اث مرات خال 

العام املن�سرم.
ويذك��ر ب��اأن العناية املرك��زة يف امل�ست�سف��ى ا�ستقبلت 
بلغ  فيما   ،2016 املن�سرم  العام  �سيدة خال   1198
ع��دد ال�سي��دات اللوات��ي ت��رددن عل��ى ق�س��م اأمرا�ص 
الن�س��اء 1888 �سي��دة ، وبل��غ ع��دد ح��الت دخ��ول 
ال�سيدات اإىل ق�سم احلمل اخلطر 2083 �سيدة ، فيما 
بلغ عدد دخول ال�سيدات احلومل اإىل ق�سم التحاميل 

) حتري�ص الولدة( 1671 �سيدة.
م��ن جهته، اأكد مدير م�ست�سفى الولدة د. منذر غزال 
اأن م�ست�سف��ى الولدة مبجمع ال�سف��اء الطبي ي�ستقبل  
م��ا يق��ارب م��ن ثل��ث ح��الت ال��ولدة يف القط��اع م��ن 
ولدات قي�سري��ة واأخ��رى اآمن��ة  بحيث يت��م متابعة 
حال��ة الأم واملولود،  وخا�سة اذا كانت الأم تعاين من 

اأعرا�ص احلمل اخلطر.
واأ�س��اف د. غزال باأن عدد الولدات الطبيعية خال 
العام املن�سرم بلغت  13093 حالة ولدة، فيما بلغت 

عدد الولدات القي�سرية 4618 حالة ولدة.

�سمال غزة- الراأي
عال��ج مكت��ب املراق��ب العام ل��وزارة الداخلي��ة والأم��ن الوطني 
مبحافظ��ة �سمال غزة 163 �سكوى، حي��ث مت درا�ستها والتعامل 

معها وحلها خال العام املن�سرم 2016.
الع��ام  املراق��ب  مكت��ب  ع��ن  �س��ادر  اإح�سائ��ي  تقري��ٌر  واأو�س��ح 
بال�سم��ال و�سل موقع الداخلية ن�سخة عن��ه معاجلة 64 �سكوى 
�سحيح��ة و93 �سكوى غري �سحيح��ة، ومعاجلة 6 �سكوى حمولة 

و90ا�ست�سارات.
ولف��ت التقري��ر اإىل اأن مكتب املراقب الع��ام يف �سمال غزة عالج 
جمموعة متنوعة من ال�سكاوي والتي �سملت23 جتاوزات مالية 

و41جتاوزات قانونية و10�سكاوي اعتداء.
واأظه��ر التقري��ر معاجل��ة 37�سك��وى تتعل��ق بالعامل��ني مبراكز 
وادارات �سرط��ة ال�سم��ال، وحتويل 5�سكاوي ملكت��ب مراقب عام 
الداخلي��ة مبحافظة غ��زة و�سكوى واحدة ملكت��ب مراقب وزارة 

الداخلية بالو�سطى.
اأن مكت��ب املراق��ب الع��ام عم��ل عل��ى ح��ل العدي��د م��ن  وب��نيَّ 
الق�ساي��ا من خال دعوة الأطراف املعني��ة والتوا�سل معها حلل 
الإ�سكالي��ات، اأو ع��ن طري��ق حتويلها جله��ات الخت�سا�ص لعمل 
ال��ازم ، بالإ�ساف��ة اإىل متابع��ة ال�س��كاوى املقدم��ة م��ن مراك��ز 
وهيئات حقوق الإن�سان.ُي�سار اإىل اأن مكتب املراقب العام لوزارة 
الداخلي��ة بال�سمال نف��ذ 34 زيارة تفتي�سية عل��ي بع�ص املواقع 
الأمني��ة والقيام ب�29 جولة رقابية على اأق�سام مراكز واإدارات 
�سرط��ة ال�سم��ال خال العام املن�س��رم وذلك ملتابع��ة �سري العمل 
وح��ل الإ�سكاليات العالقة.جدير بالذك��ر اأن مكتب مراقب عام 
الداخلي��ة بال�سمال اأ�سرف وتاب��ع املناورة التي قامت بها اأجهزة 

واإدارات وزارة الداخلية بال�سمال.

مستشفى والدة مجمع الشفاء الطبي
 يستقبل ثلث حاالت الوالدة في القطاع

مراقب عام داخلية 
الشمال ُيعالج 163 
شكوى خالل 2016
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
م��ا  الفل�سطيني��ة جت��اه  الف�سائ��ل  تختل��ف مواق��ف 
يعاني��ه قطاع غزة من اأزمات متتالية ومن اأهمها اأزمة 
الكهرباء التي تربع على عر�ص اأزمات الفل�سطينيني، 
فمنه��ا من يطالب حكومة الوفاق بوقف �سريبة البلو 
ومنه��ا م��ا يح��اول  اأن يث��ري بلبلة وي�ستغ��ل اأي حراك 

�سعبي يتعلق باأزمة الكهرباء اأو غريها.
ويف هذا الإط��ار اأجمع حمللون �سيا�سيون اأن الف�سائل 
الفل�سطيني��ة موقفه��ا �سلبي جت��اه ما يعاني��ه القطاع 
م��ن اأزمات فاقم��ت من معان��اة املواطن��ني، موؤكدين اأن 
الف�سائل تبحث عن مكان لها، واأن بع�سها ا�ستغل اأزمة 
الكهرباء التي واجهت غزة خال الأيام املا�سية، واأن 
املطل��وب منه��ا اأن تكون دور املوج��ه ولي�ص البحث عن 

اأخطاء اأو حماولة حتري�ص املواطن.

إيجاد حلول ال تحريض
املحل��ل ال�سيا�سي م�سطفى ال�س��واف، اأكد اأن الف�سائل 
الفل�سطيني��ة ل جت��د م��ا تفعل��ه حتى ه��ذه اللحظة 
جت��اه ما يعانيه القطاع م��ن اأزمات متتالية ومن اأهمها 
اأزم��ة الكهرباء، مو�سح��ا اأن موقفها كام��ي واإعامي 
حتري�سي ويجب اأن تعيد الف�سائل النظر مرة اأخرى 

يف موقفها من الذين يقفون خلف اأزمة الكهرباء .
وقال ال�س��واف يف حديث لل��راأي:" اإن الف�سائل تعلم 
جيدا م��ن يقف عقبة اأمام اإنهاء اأزم��ة الكهرباء، واأن 
املطلوب منها اأن ت�س��ع يدها مع الكل الفل�سطيني حلل 
تلك الأزمة التي باتت توؤرق م�ساجع املواطنني بغزة، 

وتو�سيح املت�سببني فيها".
الف�سائ��ل  بع���ص  ف��اإن  حديث��ه  يف  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
الفل�سطيني��ة بغ��زة كان له��ا دورا حتري�سي��ا به��دف 
اإ�ساع��ة الفو�س��ى، الأم��ر ال��ذي اأ�س��اء لبع���ص القوى 
والف�سائل، م�س��ريا اإىل اأن هناك ح�سابات من البع�ص 
يري��د اأن يحا�س��ب عليه��ا، واأن الأه��داف �سيا�سية ول 

عاقة لها مب�سلحة ال�سعب.
و�سهد قطاع غزة احتجاج��ات �سعبية على مدار �ستة 
اأي��ام لاحتجاج على تفاق��م اأزمة انقط��اع الكهرباء، 
حيث تقل�ست �ساع��ات و�سول الكهرباء اإىل 3 �ساعات 

مقابل اأكر من 12 �ساعة قطع.

دور الفصائل ضعيف ومرتبك

م��ن جهت��ه ق��ال الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي اإبراهيم 
با�ستثن��اء  الفل�سطيني��ة  الف�سائ��ل  اإن  املده��ون:" 
حركت��ي فت��ح وحما���ص- اأ�سع��ف م��ن القي��ام ب��دور 
فع��ال واإيجاب��ي جتاه ما مير به قط��اع غزة من اأزمات 
متتالي��ة"، موؤك��دا اأن دور الف�سائ��ل �سعي��ف ومرتبك 
وغ��ري ق��ادر عل��ى املب��ادرة واإيج��اد رواي��ة مقنع��ة ملا 
يعانيه القطاع، واأن املواطن الفل�سطيني مل يعد ينقاد 

لأحاديث الف�سائل ومل يعد يثق بها.
واأك��د يف حدي��ث لل��راأي، اأن املواطن يح��اول اأن يبادر 
بنف�س��ه لإيجاد حلول مل�ساكل��ه التي تتفاقم يوما بعد 
ي��وم، واأن يقوم بخط��وات تخفف معانات��ه بعيدا عن 

دور الف�سائل.
ويتف��ق املده��ون م��ع ال�س��واف ب��اأن الف�سائ��ل حتاول 
التغن��ي مبعان��اة النا�ص واحلديث عن اأزم��ة الكهرباء 
دون تقدمي حلول بناءة واإيجابية قادرة على اإيجاد 

واقع اأف�سل للمواطنني.
وع��ن دور بع���ص الف�سائ��ل يف التحري���ص على حركة 
حما���ص بغ��زة م��ن خ��ال الدع��وة للتظاه��ر ب�سب��ب 
الف�سائ��ل  اإن  اأ�س��اف:"  الكهرب��اء،  اأزم��ة  ا�ست��داد 
الفل�سطيني��ة تق��اد ول تق��ود وحت��اول ا�ستغ��ال اأي 
ح��راك �سعبي بغ��زة ل�ساحلها فق��ط، يف وقت تراجع 
دوره��ا يف املنطق��ة، وه��و م��ا ظه��ر جلي��ا يف ا�ستجابة 
بع�ص الف�سائل للدعوة للتظاهر يف ظل تفاقم م�سكلة 
الكهرب��اء"، موؤك��دا عل��ى اأن الف�سائل يج��ب اأن تلعب 
دور املوجه وحماولة الك�سف عن امل�سئولني والقائمني 
خل��ف تلك الأزمة، ولي�ص العبث اأو الإ�سرار مب�سلحة 

املواطن.
وَب��ني اأن حركة حما�ص ت�سعر مبعاناة النا�ص وحتاول 
اأن حت��ل م�س��اكل غ��زة، فالواق��ع �سع��ب وقا�س��ي ول 
كث��ريا  جتته��د  واحلرك��ة  جدي��دة،  اأزم��ات  يحتم��ل 
لتتعاي�ص مع اأزماتها، واأن تبذل جهودا كبرية يف �سبيل 
التخفي��ف م��ن معان��اة النا�ص، يف وقت تق��وم ال�سلطة 
مب�ساع��دة م��ن الحتال بتعظي��م اأزم��ة الكهرباء يف 

حماولة لل�سغط على حركة حما�ص.
وبذلت حرك��ة حما�ص جهودا كبرية بهدف التخفيف 
من اأزمة الكهرباء بغزة، حيث اأ�سدر اأمري قطر ال�سيخ 
متي��م بن حمد بن خليف��ة اآل ثاين، اأم��ًرا ب�سرف 12 
ملي��ون دولر اأمريك��ي ب�س��كل عاج��ل؛ ل�س��راء وق��ود 
ملحط��ة الكهرباء الوحيدة يف قطاع غ��زة، وذلك بعد 
لق��اء بني نائب رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص 

اإ�سماعيل هنية، مع ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين.

موقف سلبي
ويتف��ق املحل��ل ال�سيا�سي ه��اين الب�سو�ص م��ع �سابقيه، 
اأي  حتم��ل  ت�ستطي��ع  ل��ن  الف�سائ��ل  اأن  اأك��د  حي��ث 
م�سئولي��ة جتاه م��ا يعانيه قطاع غ��زة، واأن ما ترفعه 
الف�سائ��ل هو �سعارات بدون م�سامني وظواهر �سوتية 

اأكر منها واقعية عملية.
تل��ك  لل��راأي:" �ستبق��ى  الب�سو���ص يف حدي��ث  وق��ال 
الأح��زاب والف�سائ��ل الكرتوني��ة حت��ارب م��ن اأج��ل 
اإيج��اد مكان له��ا حتت ال�سم���ص، وه��ي ل ت�ستطيع اأن 
تلب��ي احل��د الأدنى م��ن املتطلب��ات الأ�سا�سي��ة حلياة 
اإن�ساني��ة كرمي��ة، فكي��ف ميك��ن اأن تنه��ي الحت��ال 
وتوؤ�س���ص لدول��ة فل�سطيني��ة وتنه��ي اأزم��ة م��ن �سمن 
رزم��ة اأزم��ات يع��اين منه��ا قط��اع غ��زة"، مو�سح��ا اأن 
ال�سع��ارات الت��ي تن��ادي به��ا الف�سائ��ل خمتلف��ة ع��ن 
الواق��ع واأن موقفه��ا �سلبي لأنه��ا جزء م��ن امل�سئولية 

مثلها مثل حما�ص وفتح.
ووف��ق ما ذك��ره يف حديثه فاإن اأزم��ة الكهرباء �ستظل 
واح��دة م��ن �سم��ن الأزم��ات الت��ي تواجهه��ا حرك��ة 
حما���ص يف قط��اع غزة، ومتث��ل لها حتديا كب��ريا، واأن 
ه��ذه الأزم��ات �ستبق��ى ما دام��ت حما���ص يف ال�سلطة، 

على حد قوله.

حلول استراتيجية
ويف راأي الف�سائ��ل الفل�سطيني��ة وموقفه��ا جتاه اأزمة 
الكهرب��اء وم��ا قدمت��ه يف ه��ذا املل��ف ال�سائ��ك، ق��ال 
القي��ادي يف اجلبه��ة الدميقراطي��ة وع�س��و اللجن��ة 
الوطني��ة ملتابعة اأزمة الكهرب��اء، حممود خلف:" اإن 
الف�سائ��ل الفل�سطيني��ة كان��ت طوال الف��رة املا�سية 
متار���ص �سغطا على حكوم��ة التوافق لوق��ف �سريبة 
البل��و، حي��ث مت وقفه��ا جزئي��ا، واأن اللجن��ة امل�سّكلة 
م��ن القوى ال�سيا�سية اأر�سل��ت منا�سدة لرئي�ص الوزراء 

لرفع ال�سريبة بالكامل واإعفاء قطاع غزة منها".
واأو�س��ح خل��ف يف حدي��ث لل��راأي، اأن اأزم��ة الكهرباء 
ا�سراتيجي��ة  امل�س��اكل حتت��اج حلل��ول  م��ن  وغريه��ا 
باعتب��ار اأن الكهرب��اء حاج��ة ملحة لأه��ايل القطاع 
املحا�س��ر، لفتا يف ال�سي��اق ذات��ه اإىل اأن اإنهاء اأزمات 
غ��زة وم��ن �سمنه��ا م�سكل��ة الكهرب��اء يتطل��ب اإنه��اء 

النق�سام وتوحيد �سطري الوطن، كون اأزمة الكهرباء 
جزء من اخلاف القائم ب�سبب النق�سام.

واأ�سار اإىل اأن �سبب الأزمة �سيا�سي الأمر الذي انعك�ص 
عل��ى احللول املقرحة، فمث��ًا اأ�سهلها الربط مع خط 
161 الق��ادم م��ن الحتال، عندم��ا طلب الحتال 
الدف��ع لث��اث فوات��ري مقدًم��ا مل تتمك��ن ال�سلطة من 

اإعطاء �سمان بذلك.
وع��ن اآلي��ات ال�سغط التي تلجاأ له��ا اللجنة الوطنية، 
اأك��د خل��ف اأن الف�سائ��ل ت�سغ��ط م��ن اأجل ح��ل هذه 
الأزم��ة والتي تتمثل يف اإلغاء �سريبة البلو، ويف نف�ص 
الوقت مع �سركة الكهرب��اء لإيجاد حل �سهل للخروج 

مبلف الكهرباء من التجاذبات ال�سيا�سية.
والبل��و ه��ي �سريب��ة تفر�سه��ا حكوم��ة التوافق على 
املحروق��ات مب��ا فيها الوق��ود اخلا�ص مبحط��ة توليد 
ال�سع��ر  م��ن   116% اإىل  قيمته��ا  وت�س��ل  الكهرب��اء 

الأ�سلي للوقود.

الفصائل ليست مسئولة
بدوره ق��ال ع�سو املكت��ب ال�سيا�سي للجبه��ة ال�سعبية 
الف�سائ��ل  اإن   الغ��ول:"  كاي��د  فل�سط��ني  لتحري��ر 
الفل�سطيني��ة لي���ص عليه��ا اأي م�سئولي��ة جت��اه اأزم��ة 
الكهرب��اء الت��ي تفاقمت خ��ال الف��رة املا�سية، واأن 
املل��ف يف اأي��دي امل�سئولي��ة وحكوم��ة التواف��ق ب��رام 
اهلل"، موؤك��دا اأن الف�سائ��ل تبح��ث عن حل��ول وتقوم 

بتقدميها جلهات الخت�سا�ص للنظر فيها.
واأو�س��ح الغول يف حدي��ث لل��راأي، اأن الف�سائل قدمت 
مب��ادرة متكامل��ة ته��دف لإنه��اء اأزمة الكهرب��اء وقد 
وافق��ت عليه��ا احلكوم��ة، حي��ث اأجم��ع اجلمي��ع على 
املب��ادرة التي قدمت لكل م��ن حركة حما�ص وحكومة 

الوفاق برام اهلل.
وفيم��ا يتعل��ق بال��ردود عل��ى تل��ك املب��ادرة، لفت اإىل 
اأن الف�سائ��ل الت��ي قدم��ت املب��ادرة ا�ستمع��ت ملختلف 
الأحادي��ث دون نتيج��ة تذك��ر، منوه��ا اإىل اأن تنفيذ 
م��ا ج��اء يف املب��ادرات املقدم��ة يبق��ى رهين��ة اإنه��اء 

النق�سام.
ويع��اين قط��اع غ��زة م��ن عج��ز باأك��ر م��ن %40 من 
احتياجات��ه من التي��ار الكهربائي ويزي��د اإىل 60% 
نتيج��ة التوق��ف املتكرر لعمل مول��دات حمطة توليد 

الكهرباء الوحيدة يف القطاع.

محللين: الفصائل تقاد وال تقود وموقفها مرتبك وتحريضي

فصائل فلسطينية كرتونية تستغل أزمات المواطن.. لماذا؟
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اإعداد جمعية واعد لاأ�سرى واملحررين
حائ��رًا كان وائ��ل داود، حني ق�ص على مكتب 
اإعام الأ�سرى حكاي��ة �سقيقه الأ�سري حممد 
مل  قلقيلي��ة،  م��ن  )55عام��ًا(  داود  ع��ادل 
يعلم م��ن اأين يبداأ احلكاية، ه��ل يتطرق اإىل 
احلديث ع��ن ج�سد �سقيقه ال��ذي هرم داخل 
�سج��ون الحت��ال ال�سهيوين؟ اأم ه��ل يختار 
البدء بتو�سيح اأن �سقيقه اأنهى عامه اخلام�ص 
والع�سري��ن يف �سج��ون الحت��ال ال�سهيوين، 
اأيتح��دث ع��ن اليوم ال��ذي جهز وال��ده نف�سه 
في��ه لزيارت��ه ووافت��ه املني��ة �سب��اح الي��وم 
الت��ايل، ومل ي��ر جنل��ه، ومل يودع��ه الأخري، 
اأم ه��ل يتحدث ع��ن ذكرى وف��اة والدته التي 

حرمت  منه طويًا.

ذكريات االعتقال
يق��ول وائ��ل داود ملكتب اإع��ام الأ�سرى” منذ 
اعتقال �سقيق��ي يف الثامن من كانون اأول لعام 
اإلقاء زجاجة حارقة على  ، بتهمة  1987م 
�سي��ارة م�ستوطن��ني ومقت��ل اثن��ني منه��م، مت 
ه��دم املنزل، وت�سري��د العائل��ة، ومنذ حلظة 

العتق��ال لغاي��ة الآن و�سقيق��ي يتنق��ل ب��ني 
ال�سجون، والآن يتواجد يف �سجن جلبوع”.

داود  الأ�س��ري  وال��د  وف��اة  حادث��ة  ت��زال  ل 
را�سخ��ًة يف ذه��ن عائلته، احلاج ع��ادل، تويف 
وت��رك لعائلت��ه ذكرى ي��وٍم ل ميك��ن ن�سيانه، 

بتفا�سيله املوؤملة.
ي��روي داود تفا�سي��ل ه��ذه احلادث��ة لإعام 
الأ�س��رى، يق��ول” قب��ل ي��وم الزي��ارة، و�س��ع 
�سورن��ا  �سمنه��ا  وم��ن  الأغرا���ص،  وال��دي 
ال�سخ�سي��ة يف جيب��ه ك��ي ل ين�ساه��ا، وكانت 

ه��ذه  �سم��ن  م��ن  اجلدي��دة  العائل��ة  �س��ور 
الأغرا���ص، ويف منت�س��ف الليل قب��ل الذهاب 
حلافلة الزيارة اأ�سابت والدي ذبحة �سدرية 
نقل على اإثرها للم�ست�سفى وتويف بعد خم�سة 
اأي��ام، وعم احل��زن ال�سديد حياتن��ا، فالوالد 

فارق احلياة و�سقيقي حرم من روؤيته”.
كانت زيارة احلاج عادل �ستجري عقب �ساعاٍت 
قليل��ة، غري اأن القدر كان اأ�س��رع، وعندما علم 
جنل��ه الأ�س��ري باخلر كان��ت الفاجع��ة، يقول 
�سقيقه”حدثن��ا ع��ن تل��ك اللحظ��ة من خلف 

الق�سبان، بحديث قُطرت من كلماته عذابات 
الف��راق وع��دم امل�سارك��ة يف اجلن��ازة واإلق��اء 
نظ��رة ال��وداع علي��ه، وفارق��ت الوال��دة اأي�سًا 
�سقيق��ي  �س��م  ب�س��وق  احلي��اة، وه��ي تنتظ��ر 
الأ�س��ري ح��ني ي�سبح ح��رًا، والزي��ارة له حتى 
ه��ذه اللحظ��ة مقي��دة ج��دًا بزي��ارة �سنوي��ة 
مل��رة واحدة لع��دة اأ�سماء م��ن العائلة، وزيارة 

واحدة كل �سنة هي نك�سة اأخرى له ولنا”.

ثالثون عامًا تكفي
الع��ذاب،  م��ن  حمط��اٌت  العائل��ة  عل��ى  م��رت 
وذل��ك ب�سبب ع��دم الإفراج عن��ه يف �سفقات 
متعددة، يق��ول �سقيقه”عند توقيع اتفاقية 
اأو�سل��و، كان م��ن املفرو���ص الإف��راج ع��ن كل 
الأ�س��رى، وا�ستب�سرنا خ��ريًا، اإل اأن الحتال 
و�س��ع �سروط��ه املعروف��ة بالأي��ادي امللطخة 
بال��دم ح�س��ب زعمه��م، وم��رت تل��ك املحط��ة 
وانتك�سن��ا جميعا انتكا�س��ًة �سعورية، وتوالت 
اأي  ل�سقيق��ي  يك��ن  ومل  الإف��راج  �سفق��ات 
ن�سي��ب فيه��ا، وكان��ت �سفق��ة وف��اء الأحرار، 
ورف���ص الحتال الإفراج عنه؛ لأن ملفه من 

العي��ار الثقيل، وا�ستب�سرن��ا خريًا ب�سفقة بني 
ال�سلط��ة الفل�سطينية واجلان��ب الإ�سرائيلي، 
وكان��ت على دفع��ات، وم��رت الدفع��ة الأوىل 
والثاني��ة والثالث��ة وعن��د الدفع��ة الرابعة، 

كانت النتكا�سة القا�سمة لظهورنا جميعًا”.
ي�ستكم��ل داود حديث��ه قائ��ًا” ننتظ��ر الآن 
م��ا �سيك��ون يف �سفق��ة قادم��ة ب��ني املقاوم��ة 
والحتال، وهذه امل��رة نحن كعائلة لن نغفر 
لأحد اإذا مل يكن قدامى الأ�سرى ومن �سمنهم 
�سقيق��ي، اأول من يتن�سمون احلرية، ول يجوز 
ان يبق��ى اأ�سران��ا خل��ف الق�سبان ط��وال هذه 
الف��رة دون الإف��راج عنه��م، فثاث��ون عام��ًا 

كافية لأن ُتدَق جدران اخلزان بقوة”.
ر�سالت��ي  بالق��ول”  حديث��ه  داود  يخت��م 
وا�سح��ة، يكف��ي اأن ي�ستمر الأ�س��رى القدامى 
بدف��ع �سريب��ة العم��ر بع��د ثاثة عق��ود من 
الأ�س��ر، فاأب��واب ال�سجن ونواف��ذه وحجارته 
ا�ستبدلت وه��م داخل الأ�سر، وجيل من اأبناء 
واأجن��ب  وت��زوج  الدني��ا،  اإىل  العائل��ة ج��اء 
و�سقيق��ي داخ��ل الأ�س��ر، وه��ذا ع��ذاٌب لي���ص 

بعده عذاب”.

غزة / الراأي
اأكدت درا�سة بحثية اأن م�ستوى تطبيق وظائف اإدارة 
امل��وارد الب�سرية ب�سكل عام يف مكاتب الريد العاملة 
يف قط��اع غ��زة بل��غ امل�ست��وى املتو�س��ط ب��وزن ن�سب��ي 

.64.56%
وقال��ت الدرا�س��ة الت��ي اأعدها الباحث حمم��د اأحمد 
اب��و �سن��ب ون��ال مبوجبها درج��ة املاج�ست��ري يف ادارة 
الزه��ر  جامع��ة  يف  القت�س��اد  كلي��ة  م��ن  العم��ال 
بغ��زة موؤخ��را ان وظيف��ة تخطي��ط امل�س��ار الوظيفي 
كان��ت اأك��ر وظائ��ف اإدارة امل��وارد الب�سري��ة التي مت 
قيا�سه��ا بالدرا�سة ممار�س��ة، حيث بلغ وزنه��ا الن�سبي 

.69.66%
واعت��ر الباح��ث اب��و �سن��ب يف درا�ست��ه الت��ي جاءت 
بعن��وان: " عاق��ة وظائ��ف اإدارة امل��وارد الب�سري��ة 
عل��ى  تطبيقي��ة  )دار�س��ة  الوظيف��ي"  بال�ستغ��راق 
مكات��ب الري��د يف قط��اع غ��زة( اأن وظيف��ة ج��ودة 
احلي��اة الوظيفي��ة كان��ت اأق��ل وظائ��ف اإدارة املوارد 
الب�سري��ة الت��ي مت قيا�سها بالدرا�س��ة ممار�سة، حيث 

بلغ وزنها الن�سبي 56%.
واو�س��ح اأن م�ست��وى ال�ستغراق الوظيف��ي للعاملني يف 
مكات��ب الري��د العامل��ة يف قط��اع غ��زة بل��غ امل�ستوى 

املرتفع بوزن ن�سبي 70.04%.
وع��رف الباح��ث ال�ستغ��راق الوظيف��ي باأن��ه �سع��ور 
عاطف��ي يعمل على اندماج املوظ��ف بالعمل من خال 

ا�ستغال اق�سى طاقته للو�سول اىل اف�سل جودة .

دلل��ة  ذات  طردي��ة  عاق��ة  وج��ود  اىل  وا�س��ار 
اإح�سائي��ة ب��ني متو�س��ط الدرج��ة الكلي��ة لوظائ��ف 
اإدارة امل��وارد الب�سري��ة وجلمي��ع اأبعاده��ا م��ن جه��ة، 
وب��ني م�ستوى ال�ستغراق الوظيفي للعاملني يف مكاتب 

الريد العاملة يف قطاع غزة من جهة ثانية.

التوصيات
مبو�س��وع  الهتم��ام  ب�س��رورة  الدرا�س��ة  واو�س��ت 
وظائ��ف اإدارة املوارد الب�سري��ة والعمل على تنميتها 
وتطويره��ا، كم��ا دعت اىل الهتم��ام بتح�سني جودة 

احلياة الوظيفية للعاملني. 

و�س��دد الباحث يف ر�سالته على �سرورة توافر الرامج 
التعليمي��ة والتدريبية بهدف زيادة القدرات العملية 
الهتم��ام  و  الري��د  مبكات��ب  للعامل��ني  والعلمي��ة 

بتخطيط امل�سار الوظيفي لهم.
العامل��ني  اأداء  وادارة  تقيي��م  اىل  الدرا�س��ة  ودع��ت 
واإدارته، وذلك لرفع م�ست��وى اأداء العاملني من خال 
ت�سحي��ح انحراف��ات �س��ري العمل الفعلي ع��ن املخطط 
الوظيف��ي  ال�ستغ��راق  م�ست��وى  رف��ع  عل��ى  والعم��ل 
للعامل��ني يف مكات��ب الري��د وبخا�سة الإن��اث منهم و 
تقيي��م املوظفني بعد كل عملية تدريبية للتعرف اإىل 

مدى ال�ستفادة التي متت بالرامج التدريبية.
وج��رت مناق�س��ة الر�سال��ة للباح��ث اب��و �سن��ب وه��و 
املوؤمت��رات  قاع��ة  يف  الت�س��الت  ب��وزارة  موظ��ف 
بجامع��ة الزهر بغزة بح�سور ع��دد كبري من موظفي 

الوزارة والباحثني والطلبة والأكادمييني.
و�س��ارك يف مناق�س��ة ر�سالة املاج�ست��ري د. رفيق الغا 
كم�س��رف رئي�ص و د. اإبراهيم عابدين م�سرفا وكل من 
د. وائل ثابت مناق�سا داخليا ود. يو�سف بحر مناق�سا 

خارجيا .
و ا�ساد املناق�س��ون بامل�ستوى املتقدم للر�سالة واجلهود 
الكبرية الت��ي قام بها الباحث خال اع��داد الر�سالة 
واتب��اع ال�سلوب العلم��ي والح�سائي خ��ال درا�سته 
وعر�س��ه لنتائ��ج الدرا�سة والتو�سي��ات البناءة حيث 

مت اجازة الر�سالة .

دراسة ماجستير تشيد بمستوى تطبيق
 وظائف ادارة الموارد البشرية في مكاتب البريد

إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

األسير محمد عادل داود: ثالثون عامًا في االعتقال
 فقد فيها والديه وريعان شبابه
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أطباء مجمع الشفاء 
يتمكنون من فصل 
تشوه برأس مولود

غزة- الراأي
امل��خ  جراح��ة  بق�س��م  الطب��ي  الفري��ق  جن��ح 
والأع�س��اب  مبجم��ع ال�سف��اء الطب��ي، برئا�سة 
امل��خ  جراح��ة  اأخ�سائ��ي  ب��ركات  اأ�س��رف  د. 
علي��ا  درا�س��ات  عل��ى  واحلا�س��ل  والأع�س��اب، 
بامليكرو�سك��وب  والأع�س��اب  امل��خ  جراح��ة  يف 
العكل��وك  اأ�سام��ة  د.  وباإ�س��راف  اجلراح��ي،  
رئي�ص اأق�سام جراح��ة املخ والأع�ساب باملجمع 
، باإجراء عملية معقدة ملولود يعاين من عيوب 
اأن  ب��ركات،  د.  اأو�س��ح  .و  الدم��اغ  يف  خلقي��ة 
املول��ود كان يعاين من فتق كب��ري يف الدماغ كان 
يغطي املنطقة اخللفية وي�سكل �سبه راأ�ص اأخر، 
مبين��ًا اأنه مت عمل التحاليل وال�سور الزمة له 
واإجراء �سور مقطعي��ة للدماغ لتجهيزه لغرفة 
العملي��ات. وقال:" مت اإجراء العملية برجيع 
الدماغ ملكانة الطبيعي وترقيع لأغ�سية الدماغ 
ا�ستم��رت  وق��د  اخللقي��ة،  العي��وب  وت�سلي��ح 
مل��دة �ساعتني �سارك فيه��ا د. اأحم��د اأبو يا�سني 
ا�ست�س��اري التخدير وبتعاون م�سرك مع طاقم 

متري�ص ق�سم العمليات" .

الحالة الثانية خالل 24 ساعة

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة الثقاف��ة بغزة، 
ع��ن تاأ�سي���ص اأول كلية مهنية 
على م�ست��وى فل�سط��ني، حيث 
تهتم باملج��ال الثقايف والفني 

فقط.
وق��ال مدي��ر دائ��رة التدريب 
الثقاف��ة  ب��وزارة  والتطوي��ر 
بغزة، وائل املبحوح يف مقابلة 
خا�س��ة ع��ر "اإذاع��ة ال��راأي 
وزارة  "اإن  الفل�سطيني��ة" 
الثقاف��ة ق��ررت افتت��اح كلية 
والت��ي  والفن��ون"  "الثقاف��ة 
تخت���ص فقط باملجال الثقايف 
والفن��ي لكاف��ة الطلبة الذين 
يرغب��ون اللتح��اق به��ا ه��ذا 

العام" .
�ستمن��ح  الكلي��ة  اأن  واأو�س��ح 
طلبتها درجة دبلوم مهني ملدة 
عام واحد فقط كبداية، ومن 
ثم �سيتم العمل على تو�سيات 
الثقافي��ة  ال�سخ�سي��ات 
والفكرية والقا�سية ب�سرورة 
الدرا�س��ة  �سن��وات  متدي��د 
لت�سب��ح �سنتني، وذلك حلاجة 
لأكر  الثقافية  التخ�س�س��ات 

واح��دة  درا�سي��ة  �سن��ة  م��ن 
اأن  املبح��وح  وب��نّي   . فق��ط 
الفك��رة ج��اءت مبق��رح م��ن 
وكيل الوزارة اأن��ور الرعاوي 
ا�ستح�سان��ا  لق��ت  والت��ي 
كب��رًيا م��ن قب��ل امل�سوؤولني يف 
و�س��ع  مت  ث��م  وم��ن  ال��وزارة، 
وعر�سه��ا  ومق��رح  ت�س��ور 
عل��ى جمموعة م��ن املخت�سني 

والفنيني .
التخ�س�س��ات  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
املق��رح تدري�سها ه��ي: دبلوم 
كاأول  الثقافي��ة  الإدارة 
تخ�س�ص على م�ستوى فل�سطني 
ويهت��م  العرب��ي،  والوط��ن 
ومتوي��ل  �سناع��ة  بكيفي��ة 
بال�س��كل  واإدارته��ا  الثقاف��ة 
ال��راث،  ودبل��وم  ال�سلي��م، 
الإنت��اج ال�سينمائ��ي، الدرام��ا 
اإ�ساف��ة  امل�سرح��ي،  والأداء 

لدبلوم الأداء املو�سيقي .
وزارت��ه  اأن  املبح��وح  واأك��د 
قطع��ت �سوط��ا كب��ريا يف ه��ذا 
ال�س��دد وبق��ي فق��ط الإعان 
ه��ذه  افتت��اح  ع��ن  الر�سم��ي 

الكلية .

غزة- الراأي
ب��وزارة  واحل��دود  املعاب��ر  هيئ��ة  قال��ت 
الداخلي��ة والأمن الوطن��ي اإن معر رفح 
ال��ري جن��وب قط��اع غ��زة �سه��د خ��ال 
الع��ام املن�سرم 2016 حت�ّسن��ًا يف حركة 
امل�سافري��ن ذهاب��ًا واإيابًا وذل��ك باملقارنة 

مع عام 2015.
واأظه��رت اإح�سائية �سادرة ع��ن الهيئة، 
ن 42 األف و837  لعمل ع��ام 2016، مَتكُّ
م�ساف��رًا م��ن التنق��ل ع��ر املع��ر يف كا 
الجتاه��ني، حي��ث زادت اأي��ام فتح املعر 

خال عام 2016 عنها يف عام 2015.
وبّينت الإح�سائية ال�سنوية اأن ال�سلطات 
خ��ال  املع��ر  بواب��ة  فتح��ت  امل�سري��ة 

الع��ام املن�س��رم اأم��ام حرك��ة امل�سافري��ن 
بالجتاه��ني 41 يوم��ًا بينم��ا مت اإغ��اق 
املعر مل��دة 324 يومًا، يف حني بلغت اأيام 
فت��ح املع��ر ع��ام 2015، 32 يوم��ًا واأيام 

الإغاق 333 يومًا.
و�سمحت ال�سلط��ات امل�سرية بفتح بوابة 
املع��ر خال ع��ام 2016 �ستة اأي��ام اأمام 
حركة الو�سول فقط، بينما ُفتحت املعر 
17 م��رة لإدخ��ال جث��ث وفي��ات ملر�سى 
وجرحى توفوا خ��ال رحلة عاجهم يف 

اخلارج.
األ��ف   26 اأن  الإح�سائي��ة  واأو�سح��ت 
و431 م�ساف��رًا متكنوا م��ن مغادرة املعر 
خ��ال العام املا�سي، موزعني على الفئات 

املعروفة من احلالت الإن�سانية امل�سجلة 
يف ك�سوف��ات وزارة الداخلي��ة بالإ�ساف��ة 
اإىل حمل��ة اجل��وازات امل�سرية واأ�سحاب 
التن�سيق��ات، كما اأن ال�سالة الفل�سطينية 
و406  األف��ًا   16 ا�ستقبل��ت  املع��ر  م��ن 
م�سافرين دخل��وا القط��اع، بينما اأرجعت 
م�ساف��رًا   2097 امل�سري��ة  ال�سلط��ات 

ومنعتهم من كغادرة قطاع غزة.
وباملقارن��ة م��ع حركة ال�سف��ر عر املعر 
خال عام 2015، ياحظ وجود حت�سن 
طفي��ف يف عم��ل املع��ر، حي��ث بل��غ عدد 
امل�سافري��ن املتنقلني عر املع��ر 29 األف 
و432، منه��م 14 و656 مغادري��ن و14 

األف و776 قادمني.

ن بعمل معبر رفح خالل 2016 الداخلية: َتحسُّ الثقافة بغزة تفتتح هذا 
العام أول كلية ثقافية 

فنية متخصصة


