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“حكومة الوفاق”
 ُتجبي من غزة 120 مليون دوالر شهريًا

أسقطته من موازنتها للعام 2017

غزة-الراأي-�سمر العرعري
يف الرابع من �سب�ط من كل ع�م ي�ستقبل الع�مل ب�أ�سره اليوم 
الع�مل��ي مل�س�ب��ي ال�سرط�ن، ولك��ن ح�ل ومع�ن���ة م�س�بي غزة 
يختلف عن اأقرانهم من حيث الإ�س�بة ، فال وجود لإمك�ني�ت 
متك�مل��ة  لتقدمي العالج لهم ، ول من�فذ يهرعون من خالله� 
لتلقى العالج ب�خل�رج حيث احل�س�ر املطبق واملع�بر املوؤ�سدة 

فال �سم�ح له��م ب�لعبور خالله� ، الأمر الذي يجعلهم يعي�سون 
املوت يف كل يوم بل يتمنوه وهن�ك العديد من الق�س�ص التي 

راأين�ه� ب�أم اأعينن� واأخرى �سمعن�ه� .
التقين��� وال��دة ال�س�ب عو���ص اأمني والذي ع�ن��ى من �سرط�ن 
ال��دم ف��ك�ن يف اليوم مي��وت األف م��ره على م��راأى وم�سمع من 
اأبويه فتقول والدته :" لقد توفى ابني بعد �سراع مع املر�ص 

ا�ستم��ر قرابة الع�مني حيث ك�ن��ت بداي�ته هو امل يف قدمه 
من اأعلى ليكت�سف فيم� بعد ب�أنه م�س�ب مبر�ص ال�سرط�ن "

واأ�س�ف��ت :" لق��د ك�ن اخل��ر ب�لن�سب��ة لن� �س�عق��ة واأمل يف 
كل يوم يعت�سر قلوبن��� عليه، فكلم� راأيته 
يت���أوه م��ن الأمل تغلبن��ي دموع��ي ف�هرب 
08منه خ�سية اأن يراين، فتتحطم معنوي�ته 

مرضى السرطان بغزة..
 ألم المعاناة وحرمان العالج فهل من مغيث؟؟!

أكثر من 1500 حالة

شرطة البلديات  
تنفذ 4800 مهمة 

في محافظات 
القطاع

فصائل: قرار إجراء 
االنتخابات فتحاوي 

بامتياز وعباس يستفرد 
بالساحة الفلسطينية

“ُشؤون األجانب”: 
3 آالف إقامة وإذن 

دخول لألجانب إلى 
غزة عام 2016

سجون االحتالل 
تتحول إلى معاقل 

ثورة يقودها
 األسرى

03 020911
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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 

واأكدت على �س��رورة اإجراء هذه 
وطني��ة،  كح�ج��ة  النتخ�ب���ت 
وكحق للمواطن يف اختي�ر ممثليه 
املحلي��ة،  الهيئ���ت  جم�ل���ص  يف 
مب��� ي�س�ه��م يف تطوي��ر اخلدم�ت 
املقدم��ة للمواطن��ني وحت�سينه���، 
بع��د اأن مت اإ�س��دار م�س��روع ق��رار 
اإن�س���ء حمكم��ة ق�س�ي���  بق�ن��ون 

النتخ�ب�ت املخت�سة.
وب�لرغ��م م��ن الأهمي��ة الكب��رية 
النتخ�ب���ت  اكت�سبته���  الت��ي 
راأي  وجه���ت  اأن  اإل  املحلي��ة، 
ق���ل  حي��ث  تب�ين��ت  الف�س�ئ��ل 
البع�ص ب�أنه� �ستكون �سبًب� جديًدا 

لتعزيز النق�س�م الداخلي. 

تعزيز لالنقسام
حم����ص  حرك��ة  ب��س��م  الن�ط��ق 
ق��رار  اإن  ق���ل  بره��وم  ف��وزي 
حكومة رامي احلمد اهلل ب�إجراء 
ب�ط��اًل  املحلي��ة  النتخ�ب���ت 
ومرفو�س��ً� كون��ه يع��زز النق�س�م 
ويخدم �سي��سة حركة فتح وي�أتي 
مف�س��اًل على مق��سه��� على ح�س�ب 
الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  م�س�ل��ح 
ووحدة موؤ�س�س�ت��ه، وت�أكيدًا على 
اأن ه��ذه احلكوم��ة تعم��ل ل�س�ل��ح 
حرك��ة فت��ح ول تخ��دم م�س�ل��ح 
الكل الفل�سطيني على حد �سواء.

الق��رار  ه��ذا  اأن  بره��وم   و�س��دّد 
وي�أت��ي هذا الق��رار عل��ى اأنق��ص 
عملي��ة انتخ�بي��ة دمرته� حركة 
فت��ح واأف�سلته��� عندم��� تراجع��ت 
علي��ه  التواف��ق  مت  م���  كل  ع��ن 
بخ�سو���ص العملي��ة النتخ�بي��ة 

وعملت على اإف�س�له�.
ق�دم��ة  انتخ�ب���ت  :" اأي  وق���ل 
م��ن  ج��زءًا  تك��ون  اأن  يج��ب 
غ��ري  م��ن  اأن��ه  كم���  امل�س�حل��ة، 
اإنه���ء  دون  اإجراوؤه���  املنطق��ي 
الوح��دة  وحتقي��ق  النق�س���م 
وه��ذا ن�ب��ع م��ن جترب��ة مري��رة 
خ��سه��� اجلمي��ع م��ع حرك��ة فتح 

يف النتخ�ب�ت املحلية الأخرية".

تطبيق التفاهمات
من ج�نبه اأكد طالل اأبو ظريفة، 
ع�س��و املكت��ب ال�سي��س��ي للجبه��ة 
الدميقراطي��ة، اأن��ه يج��ب البدء 
بح��وار وطن��ي �س�م��ل ب��ني ك�ف��ة 
لإزال��ة  الفل�سطيني��ة  الق��وى 
النتخ�ب���ت  اأم���م  العراقي��ل 
البلدية املزم��ع عقده� يف الث�لث 

ع�سر من اأي�ر.
رئي���ص  اإن  ظريف��ة  اأب��و  وق���ل 
ال�سلط��ة حمم��ود عب����ص مي�ر�ص 
ال�س�ح��ة  يف  ب�لق��رار  ا�ستف��رادًا 
اأن  ب��ه  والأج��در  الفل�سطيني��ة، 
املوؤق��ت  يدع��و الط���ر القي���دي 
خمرج���ت  وتطبي��ق  لالجتم���ع 
التح�سريي��ة  اللجن��ة  اجتم���ع 
واجتم�ع���ت  الوطن��ي  للمجل���ص 

مو�سكو.
حتدي���ت  هن���ك  اأن  واأ�س���ف 
تواج��ه ال��كل الفل�سطيني ويجب 
اإنه���ء النق�س�م ملواجهته�، ويجب 

اج��راء  قبي��ل  الأج��واء  تهيئ��ة 
النتخ�ب�ت.

أمانة عامة
اإن  فق�ل��ت  فت��ح  حرك��ة  اأم��� 
التوجه ل��دي احلركة من ت�أجيل 
النتخ�ب���ت يف املرة امل��سية  ك�ن 
ب�سب��ب تعيني اأم�نة ع�مة للقد�ص 
بتعي��ني  تق��وم  الأم�ن��ة  وه��ذه 
بلدي���ت تتبع له� وب�لت�يل للحكم 
املحلي وفق مر�سوم رئ��سي ي�سدره 

الرئي�ص حممود عب��ص.
احلرك��ة  ب��س��م  الن�ط��ق  وب��ني 
ه��ذا  اأن  القوا�سم��ي  اأ�س�م��ة 
التوج��ه ه��و لفر�ص اأم��ر واقع يف 
الحت��الل  ان  وخ��س��ة  القد���ص 
اج��راء  مين��ع  ال�سرائيل��ي 

انتخ�ب�ت يف القد�ص.
حم����ص  حرك��ة  موق��ف  وع��ن 
ق���ل اإن حم����ص عطل��ت اج��راء 
امل��سي��ة  امل��رة  النتخ�ب���ت 
ب�سب��ب حم�كمه� غ��ري ال�سرعية ، 
والآن ا�سب��ح يف حمكم��ة خ��س��ة 

ب�لنتخ�ب���ت، متمني��� ان جت��ري 
النتخ�ب�ت يف ال�سفة وغزة وفق 

النظ�م والق�نون الفل�سطيني.
وح��ول موق��ف حرك��ة فت��ح م��ن 
ال�سف��ة  يف  النتخ�ب���ت  اج��راء 
الغربي��ة فق��ط، ق���ل القوا�سم��ي 
�ستق��رر  فت��ح  حرك��ة  قي���دة  ان 
يف حين��ه اإذا م��� �ستدف��ع ب�جت���ه 

اجراءه� ام ل.
اإج��راء  املفرت���ص  م��ن  وك�ن 
النتخ�ب�ت املحلية الع�م امل��سي، 
لكن مت ت�أجيله� من قبل احلكومة 
وب�لتواف��ق مع عب����ص، حتى يتم 
توفري البيئ��ة الق�نونية املن��سبة 
حم�فظ���ت  كل  يف  لإجرائه��� 

الوطن بيوم واحد.

قرار فتحاوي
م��ن جهته��� ق�ل��ت كتل��ة التغي��ري 
وال�س��الح يف املجل���ص الت�سريعي 
الفل�سطين��ي اإن  قرار حكومة رام 
اهلل ب�إجراء النتخ�ب�ت هو قرار 
فتح���وي ب�متي�ز يعر ع��ن روؤية 

م��ع  ويتن�ق���ص  �سيق��ة  حزبي��ة 
التف�هم���ت الوطني��ة ،وهو قرار 

ب�طل ق�نوني� ووطني�" .
 واأك��دت عل��ى �س��رورة اأن تبتعد 
احلكوم��ة عن مم�ر�سة هذا الدور 
احلزب��ي املقيت وال��ذي يتن�ق�ص 
ويكر���ص  الوطن��ي  املجم��وع  م��ع 

النق�س�م .
المث��ل  :" الظ��رف  اإن  وق�ل��ت   
املحلي��ة  النتخ�ب���ت  لإج��راء 
هو بع��د انه�ء النق�س���م، لن�سمن 
�سف�فيته��� ونزاهته� ، وتكون وفق 
املوؤ�س�س���ت  م��ن  املق��رة  القوان��ني 
ح�ل��ة  ع��ن  بعي��دًا   ، الر�سمي��ة  
  ، ال�سي��س��ي  ب�لق��رار  التف��رد 
وبعي��دًا عن دفعه� وف��ق املق��س�ت 

احلزبية" . 
بدوره� رحبت اجلبه��ة ال�سعبية 
ب��ستج�ب��ة  فل�سط��ني  لتحري��ر 
ملط�ل��ب  الفل�سطيني��ة  احلكوم��ة 
اج��راء النتخ�ب�ت م��رة واحدة 
وب�سكٍل متزامن يف كٍل من ال�سفة 
والقط���ع، ودون تعدي��ل لق�ن��ون 
النتخ�ب���ت املحلي��ة الذي ندعو 
اإىل مراجعته، وتعديله ب�لتوافق 
بع��د اج��راء ه��ذه النتخ�ب���ت. 
حمكم��ة  ت�سكي��ل  اأن  وراأت 
النتخ�ب���ت املخت�س��ة، يج��ب اأن 
وبع�سوي��ة  للق�ن��ون،  وفق��ً�  يت��م 
وذوي  مهني��ني  م�ستقل��ني  ق�س���ة 

كف�ءة ميكن التوافق عليهم.
 ودع��ت اجلبه��ة جميع الق��وى اإىل 
ت�سهيل اجراء النتخ�ب�ت املحلية، 
وع��دم و�س��ع عراقي��ل حت��ول دون 
ب�عتب�ره���  له���  والنظ��ر  ذل��ك، 
ومطل��ب  حل�ج��ة  ا�ستج�ب��ة 
و�س��رورة  يتوق��ف،  مل  جم�ه��ريي 
لتفعيل خالي� املجتمع الفل�سطيني، 
واإع���دة اعتب���ر للدميقراطي��ة يف 
بن���ء املوؤ�س�س�ت الوطني��ة واختي�ر 
طري��ق  يف  وخط��وة  قي�داته���، 
توحيد ه��ذه املوؤ�س�س�ت على طريق 

اإنه�ء النق�س�م.

األولى تحقيق المصالحة

فصائل: قرار إجراء االنتخابات فتحاوي بامتياز
 وعباس يستفرد بالساحة الفلسطينية

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
التواف��ق  حكوم��ة  حتدي��د  اأث���ر 
الفل�سطيني��ة موع��د اإج��راء انتخ�ب�ت 
املج�ل���ص والهيئ���ت املحلي��ة يف ال�سفة 
الغربية وقط�ع غزة، ب�أمر من الرئي�ص 

الفل�سطيني حممود عب��ص يف 13 اأي�ر/
م�ي��و املقب��ل يف اأرج���ء جمي��ع اأرج���ء 
الوط��ن، ت�س���وؤلت وعالم���ت ا�ستفه���م 
ب�ل��ذات.   الوق��ت  ه��ذا  يف  لإجرائه��� 
وك�نت حكومة التوافق ق�لت اإن اإجراء 

 � النتخ�ب�ت يف هذا الوقت ي�أتي حر�سً
على وح��دة ال�سع��ب واإنه���ء النق�س�م، 
اإط���ر  يف  الوط��ن  موؤ�س�س���ت  وتوحي��د 
ال�سرعي��ة والق�نون، ومتهي��دًا لإجراء 

النتخ�ب�ت الرئ��سية والت�سريعية.
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الن�طق ب��سم وزارة الأ�س��رة اإ�سالم عبده ق�ل اإن 
النته�ك�ت بحق الأ�سرى داخل ال�سجون م�ستمرة 
وخ��س��ة يف ظ��ل الأجواء الب���ردة الت��ي تعي�سه� 
ال�سج��ون والتي تقع يف جن��وب الأرا�سي املحتلة، 
و�سط نق�ص �سديد يف الأغطية وامل�ستلزم�ت التي 

تقييهم من برد ال�ست�ء الق�ر�ص.
واأك��د عب��ده " لل��راأي" اأن اإدارة ال�سجون �سعدت 
يف الآون��ة الأخرية وخ��سة مع ا�ستداد املنخف�ص 
القطب��ي م��ن اعتداءاته��� عل��ى الأ�س��رى وق�مت 
اإىل  اإ�س�ف��ة   ، الأق�س���م  م��ن  العدي��د  ب�قتح���م 
اعت��داءات وتفتي�س���ت متوا�سل��ة بح��ق الأ�سرى 

واإخراجهم للعراء يف ظل الرد الق�ر�ص.
و�س��دد عل��ى اأن اإدارة ال�سج��ون ل ت��زال ترف���ص 
اإدخ���ل الأغطي��ة واملالب���ص وو�س�ئ��ل التدفئ��ة 
التي تقييهم برد ال�ست�ء ول مي�سح لذوي الأ�سرى 
ب�إدخ�له��� خ��الل الزي���رة، مم� يف�ق��م اأو�س�عهم 
املعي�سي��ة يف مواجه��ة الرد الق�ر���ص ويوؤدي اإىل 

ارتف�ع اأعداد الأ�سرى املر�سى .
ال��دويل  الأحم��ر  ال�سلي��ب  منظم��ة  وط�ل��ب 

وموؤ�س�س���ت حق��وق الإن�س�ن ب�لنظ��ر بجدية اىل 
خطورة الأو�س���ع ال�سعبة الت��ي يعي�سه� الأ�سرى 
داخل ال�سجون مع ا�ستداد برودة ال�ست�ء والعمل 
عل��ى اإدخ�ل ك�فة امل�ستلزم���ت التي تقي الأ�سرى 
م��ن ال��رد ال�سدي��د ، وتوفري م��� يلزم م��ن و�س�ئل 
تدفئ��ة وتهيئ��ة ال�سج��ون ب�سكل ع���م ل�ستقب�ل 
امل�سوؤولي��ة  الحت��الل  حمم��ل   ، ال�ست���ء  ف�س��ل 
الك�مل��ة ع��ن حي���ة الأ�س��رى وخ��س��ة الأ�س��رى 
املر�س��ى الذين تت�س�ع��ف مع�نتهم يف هذا الف�سل 

ب�لذات .

أقسى العقوبات
الأ�س��رى يف �سج��ون الحتالل ق�لوا ب���إن عملي�ت 
القتح���م الت��ي تنفذه� اإدارة م�سلح��ة ال�سجون 
برفقة الوحدات اخل��سة يف ف�سل ال�ست�ء تعتر 
م��ن اأق�سى اأن��واع التنكيل به��م ويتعمد الحتالل 

ت�سعيده� يف مثل هذه الأوق�ت من الع�م .
واأو�س��ح الأ�سرى اأن الحتالل يتعمد عند اإجراء 

عملية اقتح�م لأحد الأق�س�م اأو ال�سجون اإخراج 
الأ�سرى يف �س�ح�ت وا�سعة يف الرد الق�ر�ص، دون 
اإعط�ءه��م الفر�سة لرتداء مالب�ص ثقيلة حيث 
تكون القتح�م�ت مف�جئ��ة والأ�سرى ني�م ، وفى 
بع�ص الأحي�ن يتم اإخراجهم مبالب�ص النوم اإىل 
العراء يف اأوق�ت الليل اأو �س�ع�ت الفجر الأوىل .
واأ�س���ر اإىل اأن ال��رد ال�سدي��د يفت��ك ب�أج�س���م 
اإىل  التفتي���ص  عملي��ة  تنته��ى  حت��ى  ل�س�ع���ت 
غ�لب��ً� يكون هدف��ً� التنكي��ل ب�لأ�س��رى وحتطيم 
اأغرا�سه��م وم�س�درة بع�سه���، والت�سييق عليهم ، 
بينم� ل ت�سمح لهم ب��سطح�ب اأغطيه اأو فر�س�ت 
للجلو�ص عليه� بدًل م��ن اجللو�ص على الأر�ص يف 
الرد واأحي�ن� تك��ون الأر�ص مبتلة ب�مل�ء نتيجة 

املطر .
والتنكي��ل  القتح���م  عملي���ت  تف��سي��ل  وع��ن 
ق���ل الأ�سرى اإن الحت��الل يخت���ر الأوق�ت بعد 
منت�سف الليل ، ودون تبليغهم يف معظم الأحي�ن، 
اخل��س��ة  الوح��دات  بدخ��ول  يف�جئ��ون  حي��ث 
ويجرونه��م   ، الغ��رف  اإىل  ب�ل�س��الح  املدجج��ة 

على اخل��روج منه� حت��ت تهديد ال�س��الح اأو الغ�ز 
الق�تل والهراوات، ويبداأ اجلنود بقلب حمتوي�ت 
الغرف ومتزي��ق الفر�س�ت والأغطي��ة ، وحتطيم 
كل الأغرا���ص وتخريب مالب�سه��م و�سكب الزيت 

عليه� يف الكثري من احل�لت .
واأ�س�ف��وا اأن التفتي���ص ي�ستم��ر يف بع�ص الأحي�ن 
الذي��ن مت  10 �س�ع���ت يك��ون خالله��� الأ�س��رى 
اإخراجه��م من الغرف��ة يقبع��ون يف غرفة �سيقة 
دون اأي اإمك�ني���ت ، اأو طع���م اأو و�س�ئ��ل تدفئ��ة 
، ويف الكث��ري م��ن الأحي�ن يتم و�سعه��م يف �س�حة 
مك�سوفة حتى يقتلهم الرد الق�ر�ص وهذه �سلبية 
�سجون اجلنوب التي تقع يف �سحراء النقب ، وقد 
ت�سل درجة احلرارة اإىل اأقل من ال�سفر مم� اأدى 
اإىل اإ�س�ب��ة العديد منه��م ب�لأمرا���ص ، والت�أثري 

ب�سكل �سلبى على �سحة الأ�سرى املر�سى .
وط�ل��ب الأ�س��رى بتدخ��ل املوؤ�س�س���ت الإن�س�ني��ة 
لل�سغط على الحت��الل لتطبيق اتف�قية جنيف 
الرابعة على اأو�س�عه��م والتخفيف من مع�ن�تهم 

وجلم جرائم الحتالل بحقهم .

غزة- الراأي
ل�سرط��ة  الع�م��ة  الإدارة  اأ�س��درت 
البلدي�ت تقري��ر اجن�زاته� عن �سهر 
حم�فظ���ت  ك�ف��ة  يف   2017 ين�ي��ر 

قط�ع غزة. 
واأو�سح التقرير اأن امله�م التي نفذته� 
ال�سه��ر  خ��الل  البلدي���ت  �سرط��ة 
امل��س��ي بل��غ "4800" مهم��ة �سمل��ت 
 "1430" ب�لأ�س��واق  مه���م  تنفي��ذ 
مهم��ة يف ك�ف��ة الأ�س��واق الع�م��ة يف 

املح�فظ�ت .
وب��نيَّّ التقري��ر اأن �سرط��ة البلدي�ت 
مي���ه  خط��وط  �سب��ط  م��ن  متكن��ت 
م�سروقة وو�سالت غري ق�نونية عدد 
"168" و�سلة ، ب�لإ�س�فة اإىل �سبط 
ح���لت �سرقة داخ��ل الأ�سواق عدد 
"2" ، واإزال��ة تعدي�ت عن املمتلك�ت 

الع�مة عدد )35( تعدي�ت .
وعلى �سعي��د �سبط احل�لة امليدانية 
فق��د اأ�س���ر التقري��ر اإىل اأن �سرط��ة 
البلدي���ت اأغلق��ت "37" حرفة غري 
مرخ�سة ، واإيق���ف بن�ء غري م�سروع 
وتوزي��ع   ،  "399" مرخ���ص  وغ��ري 
ق�نوني��ة  ومراجع���ت  اإخط���رات 

وخم�لف�ت وبالغ�ت "1838" .
وذكر التقري��ر اأن �سرط��ة البلدي�ت 
م��ن  امل��س��ي  ال�سه��ر  خ��الل  متكن��ت 
اإجن���ز واإمت���م"38" ق�سي��ة منفذة ، 
و�سب��ط م��واد غذائي��ة ف��س��دة "3" 

ح�ل��ة ، ب�لإ�س�ف��ة اإىل فت��ح �س��وارع 
�سحي��ة  مكره��ة  واإزال��ة   ،  "14"
"3" وكت�بع��ة تعه��دات عل��ى  ع��دد 
املخ�لف��ني بلغ��ت )648( تعهد .ويف 
الإدارة  مدي��ر  ق���ل  ال�س��دد  ه��ذا 
الع�م��ة ل�سرط��ة البلدي���ت العقي��د 
�سالمة حممد برك��ة :" " اإن �سرطة 
البلدي���ت تعمل من ق��رب وب�إ�سراف 
مب��س��ر على تنفي��ذ مه���م و�سي��س�ت 
واملج�ل���ص  املحل��ي  احلك��م  وزارة 

البلدية . "
البلدي���ت  �سرط��ة  اأن  برك��ة  واأك��د 
ب�س��كل  حم��الت  بتنظي��م  تق��وم 
دوري يف الأ�س��واق ، ب�لإ�س�ف��ة اإىل 
من��ع انت�س���ر الب�سط���ت الع�سوائي��ة 
ومت�بع��ة �سالحي��ة امل��واد الغذائية 

ب�لتع�ون مع اجله�ت املخت�سة .
البلدي���ت  �سرط��ة  اأن  اإىل  ولف��ت 
اأطلق��ت خ��الل �سه��ر ين�ي��ر املن�سرم 
التعدي���ت  ب�إزال��ة  وا�سع��ة  حمل��ة 
غ��زة  حم�فظ��ة  يف  والعراقي��ل 
وخ�نيون�ص مب�س�رك��ة البلدي�ت فيه� 

و�سرطة املح�فظة .
واأ�س�ر بركة اإىل اأن �سرطة البلدي�ت 
ت�سعى لتو�سي��ع وتوطيد العالقة مع 
جل���ن الأ�س��واق وكب���ر التج���ر عر 
البلدي��ة  يف  املعني��ني  م��ع  التن�سي��ق 
املتجول��ني  للب�ع��ة  حل��ول  لإيج���د 

وتوفري اأم�كن بديلة .

شرطة البلديات  تنفذ 4800 مهمة في محافظات القطاع

فصل الشتاء.. معاناة أخرى تضاف في رصيد األسرى 
غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع

يف  الفل�سطيني��ني  الأ�س��رى  مع�ن���ة  تتف�ق��م 
�سجون الحتالل الإ�سرائيلي يف ف�سل ال�ست�ء 
اإدخ���ل  ورف�س��ه  الحت��الل  تعن��ت  نتيج��ة 
املالب���ص ال�ستوي��ة الالزمة لالأ�س��رى وانعدام 

و�س�ئل التدفئة والتي تقييهم من برد ال�ست�ء 
الق�ر���ص، فغرف ال�سج��ون م�سبعة ب�لرطوبة 
ال�ست���ء،  ب��رد  ال�سي��ف ول  تقييه��م ح��ر  ل 
مم��� يجعله��م عر�س��ة لالإ�س�ب��ة ب�لعديد من 
الأمرا���ص املزمن��ة الت��ي ته��دد حي�تهم.فال 

اإل  الأ�س��رى  والف�س��ول  املن���خ  تقل��ب  يزي��د 
مع�ن�ة فوق مع�ن�ته��م ف�ل�ست�ء يزيدهم بردًا 
واأمرا�س��ً� وال�سيف يزيدهم ح��رارًة وانت�س�ر 
للح�س��رات والقوار���ص والأمرا���ص املختلفة 

التي تفتك ب�أج�س�دهم.
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غزة- الراأي
ال�سرط��ة  يف  الع�م��ة  العالق���ت  اأ�س��درت 
الفل�سطيني��ة تقري��ر اإجن�زاته��� خ��الل �سهر 
ين�ير امل��سي يف ك�فة حم�فظ�ت قط�ع غزة.

نفذته���  الت��ي  امله���م  اأن  التقري��ر  واأو�س��ح 
العالق���ت الع�م��ة يف ال�سرطة خ��الل ال�سهر 
امل��س��ي بلغت "1076" مهمة �سملت ا�ستقب�ل 

الع�مة. الني�بة  من  حمولة  "436" ق�سية 
وب��نيَّّ التقري��ر اأن عالق���ت ال�سرط��ة متكنت 
و"49"   ، م�لي��ة  �سك��وى   "176" ح��ل  م��ن 
�سك��وى عق�ري��ة و"122 " �سك��وى ع�ئلي��ة ، 
�سك��وى  و"70"   ، اعت��داء  �سك��وى  و"112" 
ع�م��ة ب�لإ�س�فة اإىل تقدمي واجب العزاء ل� 

غزة. قط�ع  يف  "111" ع�ئلة 
يف  الع�م��ة  العالق���ت  اأن  التقري��ر  وذك��ر 
ال�سرط��ة اأنه��ت خالف���ت م�لي��ة خ��الل �سهر 
ين�ي��ر مبب�ل��غ ق��درت قيمته��� ب��� "99537" 

األف دولر اأمريكي.
ويف ه��ذا ال�سدد، ق�ل مدي��ر العالق�ت الع�مة 
يف ال�سرطة الفل�سطيني��ة العميد عبداملعطي 

هني��ة : "اإن العالق���ت الع�م��ة ت�سع��ى ب��كل 
ط�قته� لإ�سالح ذات البني من خالل ال�ستم�ع 

لأط��راف اخل��الف ومعرف��ة اأ�سب�ب��ه وط��رح 
العدي��د م��ن احلل��ول للق�سي��ة ؛ للتو�س��ل اإىل 

اإر�س���ء الطرف��ني واإجن���ز الق�سي��ة بطريقٍة 
ق�نونية بعيدًا عن امل�س�لح ال�سخ�سية".

واأ�س���ر اإىل اأن ق�س��م ال�س��ك�وي يف العالق���ت 
اإنه���ء  عل��ى  م�ستم��ر  ب�س��كل  يعم��ل  الع�م��ة 
امل�س�جرات والق�س�ي� امل�لي��ة وق�س�ي� املرياث 
وحق��وق الغ��ري دون اللجوء للق�س���ء، م�سددًا 
اأن عملهم ل يخرج عن �سي�ق الق�نون وال�سرع 
والع��رف الأم��ر ال��ذي يكف��ل حق��وق جمي��ع 

املتخ��سمني.
د مدي��ر العالق���ت الع�م��ة ب�ل�سرط��ة  و�س��دَّ
على عملهم من اأج��ل خدمة الوطن واملواطن 

ونحر�ص دومً� على رد احلقوق لأ�سح�به�.
واأك��د هني��ة اأن العالق�ت الع�م��ة ت�سعى بكل 
ط�قته� لإنه�ء الق�س�ي� الع�لقة بني املواطنني 
ب�لطرق الودية بعيدًا عن املح�كم والني�بة.

واأ�س�د هنية ب�أداء العالق�ت الع�مة يف جميع 
حم�فظ���ت قط�ع غ��زة والتي تق��وم مبت�بعة 
ق�س�ي��� املواطن��ني ب��كلِّ اهتم���م، م�س��ريًا اإىل 
اأن ه��ذا واجبهم ب�جت���ه املواطنني على مدار 

ال�س�عة.

أنهت خالفات مالية بقيمة 99537 ألف دوالر

العالقات العامة بالشرطة ُتنفذ "1076" مهمة خالل شهر يناير

غزة- الراأي
ط�ل��ب العقي��د اأحم��د الق��درة مدي��ر الإدارة الع�م��ة 
ملك�فح��ة املخ��درات يف ال�سرطة الفل�سطيني��ة، الق�س�ء 
الفل�سطيني ب�إ�سدار اأح��ك�م رادعة وق��سية بحق جت�ر 
املخدرات الذين ي�سعون لن�سر ال�سموم بني اأبن�ء �سعبن�.
واأ�س���ر اإىل اأن هن���ك عملي��ة تك�ملي��ة يف حم�ربة هذه 
املواد بني وزارة الداخلية والني�بة والق�س�ء، ب�لتع�ون 

مع املجتمع كونه العن�سر الأ�س��سي يف مك�فحته�.
وق���ل العقي��د الق��درة ل��� "موق��ع الداخلي��ة" اإن قط�ع 
غ��زة بع��د 2007 �سه��د اإجن�زي��ن ُمهّمني به��ذا ال�سدد، 
الأول اإنه�ء وج��ود اأي من�طق مغلقة لتج�رة املخدرات، 
ف��كل املن�طق مت�ح��ة ل�سرطة املك�فح��ة للو�سول اإليه�، 
والآخ��ر الق�س���ء عل��ى عملي���ت زراع��ة واإنت���ج تل��ك 
امل��واد "حيث ك�ن ي��زرع �سجر الب�جنو داخ��ل الأرا�سي 

احلدودية للقط�ع".
واأو�س��ح اأن امل��واد املخدرة املوجودة داخ��ل قط�ع غزة، 
يتم تهريبه� اإىل القط�ع عر احلدود ول يتم زراعة اأو 
ت�سنيع اأي م��واد داخل القط�ع؛ منوهً� اإىل اأن املك�فحة 
متكن��ت م��ن حتقي��ق �سرب���ت قوي��ة واإجن���زات كب��رية 
�س��د عملي�ت التهري��ب، ب�لتع�ون م��ع الأجهزة الأمنية 
الأخرى.واأك��د الق��درة اأن��ه ل يوج��د �سل��وك اإجرامي 
منظ��م يف جت���رة وترويج املواد املخ��درة يف قط�ع غزة، 
واأن �سرط��ة املك�فح��ة اأخ��ذت عل��ى ع�تقه��� من��ذ ع���م 
الو�س�ئل والطرق  2007 مواجه��ة هذه الآفة بك�ف��ة 

املمكنة وحم�ربة العر�ص والطلب عليه�.
وذك��ر اأن��ه مت �سب��ط كمي�ت كب��رية م��ن احل�سي�ص على 
ح��دود قط�ع غ��زة قبل تهريبه��� خالل الع���م اجل�ري، 
حي��ث ك�نت مع��دة للدخ��ول اإىل القط�ع وه��ي من اأكر 

الكمي�ت التي مت �سبطه� يف على مدار العقد امل��سي.
ويف اإط���ر مك�فح��ة هذه الآف��ة؛ اأو�سح العقي��د القدرة 
اأن��ه يت��م حم�رب��ة الطل��ب عل��ى هذه امل��واد م��ن خالل 
فئ���ت  وتوجي��ه  والإر�س�دي��ة،  التوعوي��ة  احلم��الت 
املجتم��ع والأخ�ص فئة ال�سب���ب اإىل املخ�طر الن�جمة 
ع��ن هذه الآفة، ع��ر املح��سرات والن��دوات، وذلك من 
اأج��ل اإ�س��راك جميع تلك الفئ���ت يف حم�ربة املخدرات 

واحلد من انت�س�ره�.
وب��نّي اأن �سرطة املك�فحة توا�س��ل جهوده� احلثيثة يف 
ن�س��ر التوعية الإر�س�دي��ة، داخل املدار���ص واجل�مع�ت 
وامل�س�جد، للتعريف ب�أن��واع هذه املواد املخدرة واآث�ره� 

املدمرة على املجتمع، وتنفيذ �سل�سلة حمالت وامل�س�ركة 
يف ور���ص العم��ل والن��دوات التي تهت��م يف مك�فحة هذه 

املواد.
ويذك��ر اأن وزارة الداخلي��ة والأمن الوطن��ي اأطلقت يف 
حزيران/يوني��و 2013م، احلمل��ة الوطني��ة ملك�فح��ة 
انت�س�ر هذه  "الأترم���ل" املدّمر وذلك بهدف احلد من 
احلبوب، ومن ب�ب ال�ست�سع�ر ب�خلطر وامل�سوؤولية جت�ه 

جيل ال�سب�ب.
ط�قته���  ب��كل  املخ��درات  مك�فح��ة  �سرط��ة  وتك�ف��ح 
ب��ني  املخ��درة  امل��واد  تروي��ج  عملي���ت  واإمك�ني�ته���، 
املواطن��ني، من خالل البحث والتح��ري ون�سب الكم�ئن 
واحلواج��ز املختلفة، والتفتي�ص داخل البوؤر امل�سبوهة، 

عر احلمالت الأمنية.
وته��دف املك�فحة من وراء ه��ذه الإجراءات _بح�سب 
العقي��د الق��درة_ اإىل احل��د م��ن انت�س���ر ه��ذه امل��واد 
و�سبطه���، والإيق�ع ب�لتج���ر واملروجني له���، وحم�ربة 
اأن�سطته��م، وتقدميه��م للعدال��ة حت��ى يالق��وا اجل��زاء 
ال��ذي ي�ستحقونه.واأك��د اأن خط��ورة املخ��درات تكم��ن 
كونه� ت�ستهدف ال�سب�ب، ب�سورة مب��سرة، حيث اأو�سحت 
اإح�س�ئي��ة �سهر �سبتمر م��ن الع�م اجل�ري اأن %80 من 

متع�طي املخدرات ك�نت م� بني �سن 16 اإىل 35.
ويه��دد ا�ستم��رار تع�ط��ي هذه امل��واد، والإجت���ر به� من 
قب��ل ال�سب���ب يهدد حي�ته��م ب�سكل مب��س��ر، �سواء على 

ال�سعي��د ال�سحي اأو القت�س���د اأو النف�سي، مم� يدفعهم 
اإىل اللجوء لطرق غري م�سروع��ة "ك�ل�سرقة وال�سطو" 
وع���دة م� تبداأ من الدائ��رة املقربة؛ لك�سب امل�ل الالزم 
ل�س��راء هذه املواد، الأمر ال��ذي يوؤكد العالقة املب��سرة 

بني جرمية املخدرات واجلرائم الأخرى.
واأرج��ع اأ�سب���ب جل��وء ال�سب�ب له��ذه امل��واد اإىل انت�س�ر 
البط�ل��ة والف��راغ نتيج��ة قل��ة فر���ص العم��ل والو�سع 
امل���دي ال�سع��ب بفع��ل احل�س���ر، ب�لإ�س�ف��ة اإىل رفق��ة 
ال�سوء وحب الف�سول، والتجربة وامل�س�كل الجتم�عية 

والنف�سية، ظنً� منهم اأنه عالج للهروب من الواقع.
اأنه��م  اإىل  املخ��درات  مك�فح��ة  �سرط��ة  مدي��ر  ولف��ت 
حري�س��ون عل��ى ربط قن��وات توا�س��ل مع جمي��ع فئ�ت 

املجتمع، للم�س�عدة يف احتواء ومك�فحة هذه الآفة.
الأم��ور  اأولي���ء  م��ن  ع��ددًا  "ن�ستقب��ل  يق��ول:  وم�س��ى 
احلري�س��ني عل��ى اإخ��راج اأبن�ئهم م��ن وح��ل التع�طي، 
يف  ون�س�عده��م  �سح�ي���،  اأنه��م  عل��ى  معه��م  ونتع�م��ل 
ال�سرب���ت  حتقي��ق  ع��ن  بعي��دًا  عنه��م،  الإدم���ن  رف��ع 
الأمني��ة والإجن�زات.وفيم��� يتعلق ب�حلب��وب املخدرة 
اأن خطورة هذه  اإىل  القدرة  العقيد  "الرتام�دول" نوه 
احلب��وب تكم��ن يف كونه��� جمهول��ة "امل�س��در، وطبيع��ة 
امل��واد املكون��ة له���"، كم��� اأنه� ل حتم��ل ت�ريخ اإنت���ج اأو 
انته�ء.وك�س��ف مدي��ر �سرط��ة مك�فح��ة املخ��درات اأن 
املتع�طون  التي ي�ستخدمه���  املواد املخ��درة  م��ن   70%

هي حبوب خمدرة من ن��وع "ترام�دول" و%25 هي من 
احل�سي���ص، منوهً� اإىل اأن ن�سبة �سبط املواد املخدرة من 

نوع "ب�جنو" خالل ع�م 2016 هي �سفر%.
وتت�سبب هذه احلبوب ب�أ�سرار ج�سيمة بج�سم املتع�طي 
وت�سب��ب الإدم���ن ال�سديد، حيث يع�ين م��ن الت�سنج�ت 
وح���لت الكتئ�ب والنط��واء، ب�لإ�س�فة اإىل التفكك 
الأ�سري وامل�س�كل الع�ئلية، التي تنتج عن ال�سلوك غري 

ال�سوي للمتع�طي.
وت�ب��ع: "وتنفج��ر امل�سكلة م��ع اأول وق��وع للمتع�طي اأو 
امل��رّوج بني يدي العدالة، يف ظل وجود جمتمع حم�فظ 
ينب��ذ العمل اأو التع�ط��ي مع هذه الآفة فتب��داأ الأنظ�ر 

اإىل هذا ال�سخ�ص كونه منبوذًا".
ع��د م��ن ال�سبطي���ت  وع��ن ال�سبطي��ة الأخ��رية الت��ي تَّ
الأك��ر يف ت�ري��خ مك�فح��ة املخ��درات، حت��دث العقي��د 
الق��درة ع��ن تف��سيله���، مو�سح��ً� اأن �سرط��ة املك�فح��ة 
ك�ن��ت تت�ب��ع عن كثب معلوم���ت مهمة ج��دًا وردت اإليه� 
بخ�سو���ص ني��ة اأح��د التج���ر ب�إدخ�ل كمي��ة كبرية من 
امل��واد املخ��درة اإىل قط�ع غزة وب��نّي اأن عملية املت�بعة 
ا�ستم��رت اأك��ر من �سه��ر متوا�سل حي��ث مت ر�سد كمية 
امل��واد املخدرة ومعرفة م��ك�ن تخزينه�.واأ�س���ر اإىل اأنه 
ويف الوق��ت املن��س��ب لتنفي��ذ املهم��ة مت مداهمة جميع 
اأم�ك��ن التخزي��ن يف ث��الث حم�فظ���ت �سب��ط خالله��� 
حب��وب  و"250" كرتون��ة  ح�سي���ص  "1100" فر���ص 
خمدرة واإلق�ء القب�ص على عدد من التج�ر واملروجني.

و�س��دد عل��ى اأن املك�فح��ة ل��ن تتوق��ف عن �س��رب جت�ر 
املخ��درات واأوك�ره��م ب��كل ح��زم حت��ى ت�ست�أ�س��ل هذه 

الآفة من جمتمعن� الفل�سطيني.
وحول عملي���ت اإتالف املواد املخ��درة التي يتم �سبطه� 
اأك��د الق��درة عل��ى اأن��ه يت��م جتمي��ع ك�ف��ة ال�سبطي�ت 
وتخزينه��� يف خم�زن خ��سة لدى الني�بة الع�مة، وبعد 
�س��دور اأح��ك�م ق�س�ئي��ة بحقه��� يت��م اإتالفه��� ب�لطرق 
الر�سمي��ة ويف حم���رق خ��س��ة وذل��ك بح�س��ور اجله�ت 
املخت�سة من الني�ب��ة الع�مة ووزارة ال�سحة ب�لإ�س�فة 

اإىل �سرطة مك�فحة املخدرات.
ويف خت�م حديثه اأه�ب العقيد القدرة اجلميع ب�سرورة 
الوق��وف عن��د م�سئولي�ته��م الفردي��ة والجتم�عي��ة، 
والتع���ون املتوا�س��ل واجل�د مع �سرط��ة املك�فحة، للحد 
م��ن هذه امل�سكلة، من اأجل احلف���ظ على ا�ستقرار واأمن 

املجتمع وحم�ية �سب�بن� من هذا امل�ستنقع.

الشرطة تطالب القضاء بأحكام رادعة بحق تجار المخدرات



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

 االثنين  9 جمادي االولى  1438هــ  /5 فبراير - شباط  2017م
Monday - 5 February 2017

تقرير

05 www. a l r a y . p s

البي�ن���ت ومع�جلته��� و�سيت��م   حي��ث مت جم��ع 
يف  ذل��ك  و  العتم���د  عملي��ة  قب��ل  اإخراجه��� 
بداي��ة الع�م 2017. و لف��ت التقرير اإيل بع�ص 
الجتم�ع���ت الفنية امل�سرتك��ة التي مت عقده� 
يف �سلط��ة املي���ه وذل��ك ح��ول ال�س��روط الفنية 
والتنظيمي��ة املتعلق��ة ب�سلطة املي���ه التي يجب 
الآب���ر  و  الع�م��ة   امل�س�ب��ح  بخ�سو���ص  و�سعه��� 

التج�رية لإعتم�ده� و العمل به�.
كم� مت م��ن خالل اللجن��ة امل�سرتك��ة بخ�سو�ص 
مت�بع��ة حمط���ت التحلي��ة بقط���ع غ��زة زي�رة 
158 حمط��ة حتلي��ه م��� ب��ني قط���ع خ����ص و 
موؤ�س�س�ت و ج�مع�ت و جمعي�ت خريية ومدرا�ص 
وذلك ب�لتع�ون مع وزارة ال�سحة و�سلطة جودة 
البيئة،وح��ول اأعم���ل اللجنة امل�سرتك��ة لالآب�ر 

الزراعية اأ�س�ر التقرير اإيل
اإجن���ز مع�م��الت 110 بئ��ر مي���ه زراع��ي عل��ي 

م�ستوى قط�ع غزة.

كم��� ق�م��ت �سلط��ة املي���ه ب�إداراته��� و دوائره��� 
وف��ق  الت�لي��ة  امليداني��ة  ب�لأعم���ل  املختلف��ة 

التقرير:
واأو�سح التقرير اإجن�ز دائرة الرتخي�ص 2239 
املي���ه  حتلي��ة  وحمط���ت  املي���ه  لآب���ر  مع�مل��ة 
و�سرك�ت حف��ر اآب�ر املي�ه م�ب��ني اإ�سدار قرارات 
خطي��ة  وطلب���ت  ا�ستخ��راج  ورخ���ص  ورخ���ص 

واأذون�ت �سي�نة
واإر�س�ده��م  مواط��ن   2819 ا�ستقبل��ت  كم���   
وعم��ل الالزم لهم، كذلك ق�م��ت دائرة الرق�بة 
والتفتي���ص ب�إجن���ز 567 مع�مل��ة م�ب��ني �سبط 
لآب���ر خم�لف��ة وزي���رات ميدانية ملواق��ع الآب�ر 
وال�سراف على ال��ردم واإعداد التق�رير الفنية 
ملحط�ت التحلي��ة والإ�سراف على حجز املعدات 

وت�سليمه� ملق�ويل احلفر املخ�لفني.
الق�نوني��ة  الدائ��رة  ق�م��ت  اأخ��رى  جه��ة  م��ن 
بح��ق  الع�م��ة  للني�ب��ة  �سك��وى   430 ب�إح�ل��ة 

حتلي��ة  وحمط���ت  حف��ر  ومق�ول��ني  مواطن��ني 
خم�لف��ة واإب��داء ال��راأي الق�ن��وين ب35 طل��ب 
جدي��دة  طلب���ت   303 م��ع  والتع�م��ل  خط��ي 

لتق�سيط الر�سوم.
اأم��� ع��ن الإدارة الع�م��ة مل�س���در املي���ه فق�م��ت 
ب�إجن���ز 1188 مع�مل��ة م�ب��ني اإع��داد تق�ري��ر 
هيدرولوجي��ة واإع��داد درا�س���ت هيدرولوجية 
واإجراء �سخ جتريبي لآب���ر البلدي�ت ودرا�س�ت 
لرتخي�ص اآب�ر املي�ه الزراعية وزي�رات ميدانية 
ن�س���ط   4654 اإجن���ز  وتق�ري��ر فنية.كم��� مت 
�سم��ن م�س��روع ترخي���ص اآب�ر املي���ه املخ�لفة يف 
قط���ع غ��زة )م��� ب��ني زي���رة ميداني��ة و اإعداد 
ا�ستقب���ل  و  فني��ة  و  هيدرولوجي��ة  تق�ري��ر 
اجلمه��ور و طلب���ت خطي��ة للرتخي���ص و اإمت���م 
املع�م��الت و مرا�سل��ة م��ن ت�أخ��ر ع��ن احل�س��ور 
م��ن  الع�م��ة  للني�ب��ة  النه�ئ��ي  التحوي��ل  قب��ل 
قب��ل الدائ��رة الق�نونية، كم��� و مت اإعداد نظ�م 

حمو�سب وخرائط جوي��ة ب�سكل يومي لتو�سيح 
اأم�ك��ن الآب���ر ومت�بع��ة �س��ري امل�س��روع بتحديد 
تف��سي��ل كل بئر على حدا.كم��� واأ�س�ر التقرير 
اإيل فع�لي���ت ي��وم املي���ه الع�مل��ي 2016 والت��ي 
تبداأه��� �سلط��ة املي���ه الفل�سطيني��ة يف الث���ين 
والع�سرين من �سه��ر م�ر�ص من كل ع�م،كم� و�سح 
التقري��ر ج�ن��ب م��ن  الفع�لي�ت الت��ي ق�مت به� 
�سلط��ة املي���ه، اأم��� ع��ن احلف��ل النه�ئ��ي و الذي 
عق��د يف مرك��ز اإنق���ذ الطفول��ة الت�ب��ع لبلدية 
غزة حي��ث مت تك��رمي جميع اجله���ت امل�س�ركة 
اأ�س���ر  اأخ��رى  جه��ة  الفع�لي�ت.م��ن  اإجن���ح  يف 
التقري��ر اإىل قي�م �سلطة املي���ه ب�إعداد برن�مج 
مراقب��ة لت�أث��ري �س��خ املي���ه امل�حل��ة يف اخلندق 
امل�ئ��ي على احل��دود امل�سرية مب�س�رك��ة وزارات 
خمتلف��ة ودرا�س�ت حول الو�س��ع امل�ئي يف قط�ع 
غ��زة واإع��داد مقرتح���ت م�س�ري��ع لقط���ع املي�ه 

وال�سرف ال�سحي.

سلطة المياه الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي لعام 2016
غزة- الراأي

اأ�سدرت �سلطة املي�ه ب�لتع�ون مع جميع اإداراته� 
تقريره��� ال�سن��وي لع���م 2016، حي��ث يت�سمن 
التقري��ر اأهم الجن���زات وامل�س�ري��ع التي ق�مت 
اأب��رز  بتنفيذه��� ال�سلط��ة الع���م امل��سي.حي��ث 

�سعي��د  عل��ى  املي���ه  �سلط��ة  اإجن���زات  التقري��ر 
العالق���ت اخل�رجية والتي ك�ن اأهمه� الجتم�ع 
م��ع القن�سل الرتكي حيث ن�ق���ص الطرف�ن اأزمة 
املي���ه يف قط�ع غزة واأهمي��ة امل�س�ريع التي ميكن 
اأن ت�س�هم يف حل هذه الأزمة، كم� اأ�س�ر التقرير 

اإيل ا�ستم��رار عمل اللجن��ة احلكومية امل�سرتكة 
ملحط���ت التحلية برئ��سة �سلطة املي�ه وع�سوية 
كل م��ن وزارة ال�سح��ة و�سلط��ة ج��ودة البيئ��ة، 
كم��� ب��سرت �سلطة املي�ه يف اإع��داد درا�سة حول 

الو�سع امل�ئي يف قط�ع غزة  للع�م 2016
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غزة- الراأي
اإح�س�ئي���ت  ك�سف��ت 
ال�سح��ة  ل��وزارة  ر�سمي��ة 
مع��دل  اأن  الفل�سطيني��ة 
يف  ب�ل�سرط���ن  الإ�س�ب��ة 
فل�سط��ني بل��غ 83.8 ح�ل��ة 
جديدة لكل مئة األف ن�سمة 
م��ن ال�س��ك�ن، بواق��ع 83.9 
ح�لة جديدة لكل مئة األف 
ن�سم��ة من ال�س��ك�ن يف قط�ع 
غزة، و83.8 ح�لة جديدة 
ل��كل مئ��ة األ��ف ن�سم��ة م��ن 
ال�سك�ن يف ال�سفة الغربية.
واأ�س�ف��ت ال��وزارة يف بي���ن 
الي��وم  ملن��سب��ة  �سحف��ي 
وال��ذي  لل�سرط���ن،  الع�مل��ي 
ي�س���دف ي��وم غ��د ال�سب��ت، 
اأن  �سب���ط،  م��ن  الراب��ع 
ح���لت  م��ن   52.5%
اجلدي��دة  ال�سرط���ن 
امل�سجل��ة لدى الفل�سطينيني 
ه��م م��ن الإن���ث، و47.5% 
م��ن الذكور.وق�ل��ت الوزارة 
بل��غ   2015 الع���م  يف  اإن��ه 

جمم��وع ح���لت الإ�س�بة مبر���ص ال�سرط�ن 
ح�ل��ة   3،927 فل�سط��ني  يف  عنه���  املبل��غ 
يف  جدي��دة  ح�ل��ة   2،400 منه���  جدي��دة، 
ال�سف��ة الغربية، و 1،527 ح�لة جديدة يف 

قط�ع غزة.
واأ�س���رت ال��وزارة اإىل اأن م��� ن�سبته 34.4% 
الفئ��ة  يف  وقع��ت  ال�سرط���ن  ح���لت  م��ن 
العمري��ة ف��وق ال�65 ع�م��ً�، علم� ب���أن ن�سبة 
ه��ذه الفئ��ة م��ن جمم��وع ع��دد ال�س��ك�ن ه��و 
%2.9 فقط، و�سجلت %59.8 من احل�لت 
يف الفئ��ة العمري��ة م��ن 64-15 ع�م��ً�، وهي 
فئة ال�سك�ن يف �س��ن العمل والإنت�ج، و�سجلت 
%6.8 م��ن احل�لت يف الفئة العمرية دون 

�سن ال�15 ع�م�.

سرطان الثدي في المرتبة 
األولى

واأ�س���ف مدي��ر مرك��ز املعلوم���ت ال�سحية يف 
وزارة ال�سح��ة د. جواد البيط���ر اأن �سرط�ن 
الث��دي ي�أت��ي يف املرتب��ة الأوىل طبق��� لعدد 
بن�سب��ة  عنه���،  املبل��غ  اجلدي��دة  احل���لت 
ال�سرط���ن،  ح���لت  جمم��وع  م��ن   17.8%
م�سيف��� اأن "�سرط���ن الث��دي ي�أت��ي اأي�س��ً� يف 
ت�سي��ب  الت��ي  لل�سرط�ن���ت  الأوىل  املرتب��ة 
الإن���ث يف فل�سطني، وبلغ��ت ن�سبته� 33.7% 
م��ن جمم��وع ح���لت ال�سرط���ن املبل��غ عنه��� 
 33.1 بل��غ  اإ�س�ب��ة  ومبع��دل  الإن���ث،  ل��دى 
ح�ل��ة جدي��دة �سنوي��ً� يف كل مئة األ��ف اأنثى 

يف فل�سطني".
يف  ي�أت��ي  القول��ون  �سرط���ن  اأن  اإىل  واأ�س���ر 
املرتبة الث�نية من حيث عدد احل�لت املبلغ 
عنه���، وبن�سب��ة %9.4 م��ن جمم��وع ح�لت 
ال�سرط���ن املبل��غ عنه� يف فل�سط��ني، فيم� حل 
�سرط���ن الرئ��ة يف املرتبة الث�لث��ة، وبن�سبة 
%8.7 من جمموع ح�لت ال�سرط�ن، ولكنه 
ي�أتي يف املرتبة الأوىل بني ال�سرط�ن�ت التي 
ت�سيب الذك��ور وبن�سبة %14.3 من جمموع 
ح�لت ال�سرط�ن لدى الذكور الفل�سطينيني، 
ومبع��دل اإ�س�بة بل��غ 12.3 ح�لة جديدة يف 

كل مئ��ة األ��ف م��ن الذك��ور الفل�سطيني��ني يف 
ال�سنة.

اأن بي�ن���ت ال�سج��ل  اإىل  واأ�س���ر د. البيط���ر 
الوطن��ي لل�سرط���ن يف فل�سط��ني، وه��و اأح��د 
اق�س�م مركز املعلوم���ت ال�سحية الفل�سطيني 
ال�سرط�ن���ت  اأن  تفي��د  ال�سح��ة  وزارة  يف 
والقول��ون،  والرئ��ة،  الث��دي،  اخلم�س��ة: 
والدم���غ، وال��دم ت�س��كل %58.6 من ح�لت 
ال�سرط���ن املوؤدية للوف�ة ب��ني الفل�سطينيني، 
ب�ل�سرط���ن  الوفي���ت  ن�س��ف  م��ن  اأك��ر  اأي 
اأك��ر  ال��دم  �سرط���ن  فل�سطني.ويع��د  يف 
الأطف���ل  ل��دى  �سيوع��ً�  ال�سرط�ن���ت  اأن��واع 
يف فل�سط��ني وبن�سب��ة %30.2 م��ن جمم��وع 
ح���لت ال�سرط���ن امل�سجل��ة ل��دى الأطف���ل 
الفل�سطيني��ني يلي��ه �سرط���ن الدم���غ بن�سبة 
18.5 من جمموع ح�لت ال�سرط�ن امل�سجلة 

لدى الأطف�ل الفل�سطينيني.
ويف الأعوام اخلم�سة الأخرية حل ال�سرط�ن 
كم�سب��ب  الث�ني��ة  املرتب��ة  يف  فل�سط��ني  يف 
اأمرا���ص  بع��د  الفل�سطيني��ني  ب��ني  للوفي���ت 
ك�ن  اأن  بع��د  الدموي��ة،  والأوعي��ة  القل��ب 
ل�سن��وات طويلة ي�سغ��ل املرتب��ة الث�لثة بني 

م�سبب�ت الوف�ة يف فل�سطني.

السرطان تسبب في 13.8% 

من الوفيات
وق�لت وزارة ال�سحة اإن وفي�ت الفل�سطينيني 
ن�سبت��ه  م���  بلغ��ت  ال�سرط���ن  الن�جت��ة ع��ن 
%13.8 م��ن جمم��وع الوفي�ت، اأم� يف قط�ع 
غ��زة فبلغت ن�سبة وفي�ت ال�سرط�ن 13.2% 
م��ن جمم��وع الوفي���ت، ويف ال�سف��ة الغربية 

بلغت %14.1 من جمموع الوفي�ت.
واأ�س�ف��ت ال��وزارة اأنه يف الع���م 2015 تويف 
1،746 فل�سطيني� يف ال�سفة الغربية وقط�ع 
غ��زة ب�سب��ب ال�سرط�ن، منه��م 656 يف قط�ع 

غزة، و 1،090 يف ال�سفة الغربية.
واأو�سح��ت اأن مع��دل وفي���ت ال�سرط���ن ب��ني 
الفل�سطيني��ني بلغ 42 ح�لة وف�ة ب�ل�سرط�ن 
واأن  ال�س��ك�ن،  م��ن  ن�سم��ة  األ��ف  مئ��ة  كل  يف 
%52.9 من الفل�سطينني الذين توفوا ب�سبب 

ال�سرط���ن ك�نوا من الذكور، و %47.1 ك�نوا 
من الإن�ث.

وق�ل��ت ال��وزارة اإن �سرط���ن الرئ��ة ي�أت��ي يف 
ب��ني  للوف���ة  املوؤدي��ة  ال�سرط�ن���ت  مقدم��ة 
الفل�سطيني��ني وبن�سب��ة بلغ��ت %17.5 م��ن 
جمموع الوفي���ت امل�سجلة ب�سب��ب ال�سرط�ن، 

يليه �سرط�ن القولون بن�سبة 12.4%، 
ث��م ث�لث��� �سرط�ن الث��دي بن�سب��ة 11.2%، 
 ،8.9% بن�سب��ة  الدم���غ  �سرط���ن  ورابع��� 
 8.6% بن�سب��ة  ال��دم  �سرط���ن  وخ�م�س��ً� 
م��ن جمم��وع وفي���ت ال�سرط���ن امل�سجل��ة يف 
فل�سطني.واأ�س�ف��ت اأنه عن��د الذكور املتوفني 
ب�سب��ب ال�سرط���ن ك�ن �سرط���ن الرئ��ة ه��و 
امل�سب��ب الأول للوف���ة ب�ل�سرط���ن وبن�سب��ة 
ب�ل�سرط���ن،  الذك��ور  وفي���ت  م��ن   27%
%27.5 يف قط�ع غزة، و%26.7 يف ال�سفة 
بن�سب��ة  القول��ون  �سرط���ن  يلي��ه  الغربي��ة، 
%11.2 م��ن جمم��وع وفي���ت الفل�سطينيني 
ج���ء  الإن���ث  وعن��د  ب�ل�سرط���ن،  الذك��ور 
ب��ني  الأوىل  املرتب��ة  يف  الث��دي  �سرط���ن 
ال�سرط�ن���ت املوؤدي��ة للوف���ة عن��د الإن�ث يف 
فل�سط��ني وبن�سبة %23.2 من تلك الوفي�ت، 
%22.8 يف قط�ع غزة، و%23.3 يف ال�سفة 
بن�سب��ة  القول��ون  �سرط���ن  ت��اله  الغربي��ة، 
الفل�سطيني�ت  وفي���ت  جمموع  م��ن   13.7%

ب�ل�سرط�ن.

السرطان.. القاتل األول 
عالميًا

وي�س���دف الراب��ع م��ن �سه��ر �سب���ط م��ن كل 
ع���م، الي��وم الع�مل��ي لل�سرط�ن، حي��ث تن�سم 
الحت���د  اإىل  الفل�سطيني��ة  ال�سح��ة  وزارة 
الدويل ملك�فح��ة ال�سرط�ن ومنظمة ال�سحة 
الع�ملي��ة، من اأج��ل الرتويج ل�ُسب��ل التخفيف 
م��ن العبء الن�جم ع��ن مر���ص ال�سرط�ن، اإذ 
ترتك��ز اجله��ود عل��ى اأهمي��ة �سب��ل الوق�ية 
م��ن ال�سرط�ن، والك�سف املبكر عن ال�سرط�ن، 

وحت�سني نوعية حي�ة امل�س�بني به.
وتهدف احلمل��ة يف الع���م 2017 اإىل اتخ�ذ 
موق��ف اإيج�ب��ي م��ن خ��الل ن�س��ر الر�س�ئ��ل 
املفعمة ب�لأمل حول م��� ميكن فعله للتعجيل 

املر���ص  ه��ذا  مبك�فح��ة 
منه.و�سع���ر  والوق�ي��ة 
"ن�ستطيع،  ه��ذا الي��وم ه��و 
اأنن���  مبعن��ى  اأ�ستطي��ع"، 
العم��ل  نب��داأ  اأن  ن�ستطي��ع 
جلع��ل اإختي�راتن��� �سحي��ة 
مر���ص  م��ن  للوق�ي��ة 
وب�لت���يل  ال�سرط���ن، 
علي��ه. التغل��ب  ن�ستطي��ع 
يحت��ل  ال�سرط���ن  واأ�سب��ح 
�سم��ن  الأوىل  املرتب��ة 
للوف���ة  املوؤدي��ة  الأ�سب���ب 
الع���مل. م��ن دول  كث��ري  يف 
اإ�س�ب���ت  معظ��م  وحت��دث 
ووفي���ت ال�سرط���ن ب�سب��ب 
�سلوكي��ة  خط��ر  عوام��ل 
مث��ل  رئي�سي��ة  وغذائي��ة 
ارتف�ع مع��دل كتلة اجل�سم 
تن���ول  وع��دم  وال�سمن��ة، 
واخل�س��روات  الفواك��ه 
ب�س��كل ك�ف، وقّلة الن�س�ط 
ب��كل  والتدخ��ني  الب��دين، 
اإىل  ب�لإ�س�ف��ة  اأ�سك�ل��ه، 

عوامل اأخرى.

جهود لتطوير الخدمات
وتب��ذل وزارة ال�سح��ة الفل�سطيني��ة جهودا 
املج���ل  ه��ذا  يف  خدم�ته���  لتطوي��ر  كب��رية 
وتوف��ري الع��الج للمر�سى، وت�س��رف ع�سرات 
مالي��ني ال��دولرات من ميزانيته��� على عالج 
مر�س��ى ال�سرط�ن.وق���ل وزي��ر ال�سح��ة د. 
جواد عواد اإنه يجري العمل على قدم و�س�ق 
لإق�مة مركز ال�سهيد خ�لد احل�سن لل�سرط�ن 
وزراع��ة النخ�ع ليعمل عل��ى توطني كثري من 
اخلدم���ت العالجية يف ه��ذا املج�ل ويخفف 
فل�سط��ني. املر�س��ى وذويه��م يف  مع�ن���ة  م��ن 
الفل�سطيني��ة  ال�سح��ة  وزارة  اأن  واأ�س���ف 
ق�م��ت وب�لتع���ون م��ع ال�س��رك�ء م��ن مقدمي 
اخلدم���ت ال�سحي��ة ب�إجن���ز الإ�سرتاتيجية 
ال�سرط���ن،  ومك�فح��ة  للوق�ي��ة  الوطني��ة 
الإ�س�ب��ة  م��ن  احل��د  اإىل  ت�سع��ى  والت��ي 
ب�ل�سرط�ن ب��ني املواطن��ني الفل�سطينيني من 
خالل الإجراءات الوق�ئية، وبرامج الك�سف 
املبكر، وتوف��ري الرع�ية املن��سب��ة للمر�سى، 
م�سيف��� اأن وزارة ال�سحة تبنت م�سح� وطني� 
ل�سرط�ن الث��دي لدى الن�س���ء الفل�سطيني�ت 
تقدم��ه الوزارة جم�ن� وتتحم��ل كل الأعب�ء 
ال��وزارة  ووف��رت  علي��ه،  املرتتب��ة  امل�دي��ة 
له��ذا الغر���ص ويف جميع املح�فظ���ت اأجهزة 
الت�سوي��ر ال�سع�ع��ي للثدي.وق�م��ت الوزارة 
بو�س��ع بروتوكول عالج��ي ل��الأورام، اأعتمد 
من قبل جلنة الأورام، التي ت�سم ممثلني عن 
املوؤ�س�س���ت ذات العالقة.وي�سخ���ص ويت�ب��ع 
ويع�ل��ج مر�س��ى الأورام يف م�ست�سفي�ت وزارة 
احل�س��ني  م�ست�سف��ى  مقدمته���  ويف  ال�سح��ة، 
يف بي��ت ج���ل ال��ذي يعت��ر املرك��ز الرئي�ص 
لذل��ك يف ال�سف��ة الغربي��ة، وق��د اأن�سئ فيه 
وف��ق اأف�س��ل املتطلب���ت الع�ملي��ة ق�سم "هدى 

امل�سري" لعالج اأورام الأطف�ل.
وتق��دم وزارة ال�سحة خدم�ته� اأي�سً� يف هذا 
املج���ل يف م�ست�سفي�ت الوطن��ي يف ن�بل�ص، د. 
خلي��ل �سليم���ن يف جنني، ود. ث�ب��ت ث�بت يف 
طولك��رم. ويف قط���ع غزة يف جمم��ع ال�سف�ء 

يف غزة.

الصحة: 84 إصابة بالسرطان لكل مئة ألف مواطن
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غزة- الراأي
ُت��ويل وزارة الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي تنظي��م 
حرك��ة دخ��ول الأج�نب اإىل قط���ع غ��زة اهتم�مً� 
خ��س��ً�، حي��ث ُتوا�س��ل الإدارة الع�م��ة لالإق�م���ت 
و�س��وؤون الأج�ن��ب يف ال��وزارة ب�سكل �سل���ص تنظيم 
حركة الأج�نب يف القط�ع، وذلك بت�سهيل وتنظيم 
و�سب��ط دخوله��م واإق�مته��م حف�ظً� عل��ى حي�تهم 
وحم�يًة لأمنه��م وفقً� ملقت�سي�ت الق�نون وامل�سلحة 
الوطني��ة.ويف ه��ذا ال�سدد اأك��د نبيل �سم��ور مدير 
ع���م الإدارة الع�مة لالإق�م���ت و�سوؤون الأج�نب اأن 
دائ��رة �سوؤون الأج�نب يف اإدارته منحت خالل ع�م 
3063 اإذن دخ��ول زائ��ر اأجنبي،  2016م فق��ط، 
واإق�مة �سنوية، واإق�مة موؤقتة لالأج�نب، وموافقة 

دخول متعدد ال�سفر.
و�س��وؤون  الإق�م���ت  مك�ت��ب  اأن  اإىل  �سم��ور  ولف��ت 
الأج�ن��ب يف وزارة الداخلي��ة ت�سه��د حركة ن�سطة 
ط��وال اأي���م الأ�سبوع، حي��ث يطرق اأب��واب الإدارة 
الأجنبي��ة  املوؤ�س�س���ت  مندوب��ي  م��ن  الع�س��رات 
للح�س��ول على اأذون���ت لدخول الأج�ن��ب واإق�م�ت 

موؤقتة وبط�ق�ت اإق�مة �سنوية للزوار الأج�نب.
و�س��وؤون  الإق�م���ت  منظوم��ة  رب��ط  "مت  وت�ب��ع: 
الأج�ن��ب اإلكرتوني��ً� م��ع منظوم��ة املع�ب��ر ويجري 
اأوًل ب�أول مت�بعة التطورات وامل�ستجدات مب� يخدم 

امل�سلحة الع�مة".
وزارة  م��ع  الداخلي��ة  وزارة  تن�سي��ق  اإىل  واأ�س���ر 
غ��ري  املنظم���ت  مع�م��الت  اإعف���ء  يف  اخل�رجي��ة 
الربحي��ة ووف��ود املت�س�من��ني الأج�ن��ب الزائري��ن 
لغزة من الر�سوم، كون هذه املنظم�ت ُتقدم خدم�ت 
للمواط��ن الفل�سطين��ي يف القط���ع، حي��ث مت خالل 
ر�س��وم  م��ن  اأجنب��ي   1616 اإعف���ء  2016م  ع���م 

املع�مالت.

إنجاز المعامالت
وق���ل �سم��ور يف حدي��ث ل��� "موق��ع الداخلي��ة" اإن 
"العم��ل يف اإدارة الإق�م�ت و�سوؤون الأج�نب ي�سري 
ب�سكل طبيعي حيث يطرق الأج�نب اأبواب مك�تبن� 
عل��ى الدوام بهدف اإجن���ز مع�مالتهم ونحن بدورن� 
ن�ستقبله��م ب��كل ترح�ب وهم من طرفه��م يتع�ملون 

مع وزارة الداخلية بكل ارتي�ح".
وع��دَّّ �سم��ور ه��ذا التع�م��ل مُيث��ل نقل��ة نوعي��ة يف 
الأداء، م�ستط��ردًا "�سي��ستن��� ه��ي الت�سهي��ل عل��ى 
الزائري��ن واملت�س�من��ني الأج�ن��ب ، وتي�سري حركة 

عبورهم ومغ�درتهم قط�ع غزة دون تعقيدات".
واأ�س���ر اإىل اأن الأم��ور ت�س��ري اإىل الأف�س��ل، حي��ث 
"ا�ستط�ع��ت الإق�م���ت و�س��وؤون الأج�ن��ب حت�سني 

ال�سور الذهني��ة عن قط�ع غزة يف ذاكرة الأجنبي 
الزائر واملقيم".

ولف��ت اإىل اأن ح�لة ال�ستقرار الأمني التي يعي�سه� 
قط���ع غزة دفع��ت دوًل اأجنبيًة كث��ريًة اإىل اإر�س�ل 
ممثل��ني عنه��� اإىل قط���ع غ��زة للت�س�م��ن وتق��دمي 

امل�س�عدات ل�سك�ن القط�ع املح��سر.
وب��نيَّّ مدي��ر ع���م الإق�م���ت و�س��وؤون الأج�ن��ب اأن 
الوزارة منحت 2648 اأجنبيً� اإذن دخول اإىل غزة، 
وبح�س��ب القوانني املعمول به��� يف فل�سطينيً� ي�سمح 
دخول الأج�نب اإىل قط�ع غزة واملكوث مدة اأ�سبوع 
واحد فقط، ومدة �سري�ن هذا الإذن �سهر من ت�ريخ 

�سدوره.
 245 اأ�س��درت  الداخلي��ة  اأن  اإىل  �سم��ور  واأ�س���ر 
بط�ق��ة اإق�م��ة �سنوي��ة لالأج�ن��ب يف قط���ع غ��زة 
للع�مل��ني يف املنظم�ت الأجنبي��ة التي تقت�سي مدة 
يتطل��ب  ولأ�سخ����ص  ال�سنوي��ة،  الإق�م��ة  عمله��م 
عمله��م التنقل ب��ني املن�ط��ق الفل�سطيني��ة املحتلة 
ع���م 1948 م وحم�فظ�ت ال�سف��ة الغربية وقط�ع 

غزة.
ومُتن��ح الإق�م��ة ال�سنوي��ة لالأجنب��ي ال��ذي يرغب 
ب�ملك��وث يف قط�ع غ��زة ملدة تزيد ع��ن ثالثة اأ�سهر 
وُت�سم��ح له ب�لدخول واخلروج من واإىل قط�ع غزة 

بوا�سطة هذه البط�قة.

إقامة مؤقتة
واأو�سح �سمور اأنه مبقت�سى ت�سريح الإق�مة املوؤقتة 
ُي�سمح لالأجنبي ب�ملكوث املوؤقت يف قط�ع غزة، حيث 
مُينح هذا الت�سريح للع�ملني يف املنظم�ت الأجنبية 
يف القط���ع الت��ي تقت�س��ي م��دة عملهم اأق��ل من 90 

يومً�.
"احل�س��ول عل��ى اإق�م��ة موؤقت��ة  وزاد يف حديث��ه 
ُتعط��ى مل��ن يرغ��ب ب�ملك��وث يف قط���ع غ��زة مل��دة 
تزي��د عن اأ�سب��وع وتقل ع��ن ثالثة اأ�سه��ر وتنتهي 
هذه الإق�م��ة املوؤقتة مبجرد خ��روج الأجنبي من 

القط�ع".
اإدارة الإق�م���ت  العم��ل يف  وفيم��� يتعل��ق بخط��ة 
اأن  �سم��ور  ذك��ر   ،2017 لع���م  الأج�ن��ب  و�س��وؤون 
م��ع  العالق��ة  وت�سبي��ك  تعزي��ز  تت�سم��ن  اخلط��ة 
املوؤ�س�س�ت الأجنبي��ة وال�سيوف الأج�نب من خالل 
موؤ�س�س���ت   20 ملق��رات  الداخلي��ة  طواق��م  زي���رة 
اأجنبي��ة ودولي��ة يف قط�ع غ��زة ت�ست�سي��ف وفودًا 

و�سخ�سي�ت اأجنبية.
ي�س�ر اأن دخ��ول الأج�نب لقط�ع غزة يتم يف اأغلبه 
ع��ر ح�جز بيت ح�نون فقط، وقلم��� ي�سل اأج�نب 
اإىل القط���ع ع��ر معر رف��ح الري نظ��رًا لإغالقه 

املتكرر طوال اأي�م ال�سنة.

منحت 2648 أجنبيًا إذن دخول إلى غزة

"ُشؤون األجانب": 3 آالف إقامة وإذن دخول
 لألجانب إلى غزة عام 2016



www. a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

 االثنين  9 جمادي االولى  1438هــ  /5 فبراير - شباط  2017م
Monday - 5 February 2017

تقرير

08

غزة-الراأي-�سمر العرعري
يف الراب��ع م��ن �سب���ط م��ن كل ع���م ي�ستقب��ل الع�مل 
ب�أ�س��ره الي��وم الع�ملي مل�س�ب��ي ال�سرط���ن، ولكن ح�ل 
ومع�ن���ة م�س�بي غزة يختلف ع��ن اأقرانهم من حيث 
الإ�س�ب��ة ، ف��ال وجود لإمك�ني���ت متك�مل��ة  لتقدمي 
الع��الج له��م ، ول من�ف��ذ يهرع��ون من خالله��� لتلقى 
واملع�ب��ر  املطب��ق  احل�س���ر  حي��ث  ب�خل���رج  الع��الج 
املوؤ�س��دة فال �سم�ح له��م ب�لعبور خالله� ، الأمر الذي 
يجعله��م يعي�سون املوت يف كل يوم بل يتمنوه وهن�ك 
العديد من الق�س�ص التي راأين�ه� ب�أم اأعينن� واأخرى 

�سمعن�ه� .

ضحايا المرض
التقين��� وال��دة ال�س�ب عو���ص اأمني وال��ذي ع�نى من 
�سرط���ن ال��دم ف��ك�ن يف الي��وم مي��وت األف م��ره على 
م��راأى وم�سمع من اأبويه فتقول والدته :" لقد توفى 
ابن��ي بع��د �سراع م��ع املر���ص ا�ستمر قراب��ة الع�مني 
حي��ث ك�ن��ت بداي�ت��ه ه��و امل يف قدم��ه م��ن اأعل��ى 

ليكت�سف فيم� بعد ب�أنه م�س�ب مبر�ص ال�سرط�ن "
واأ�س�ف��ت :" لق��د ك�ن اخل��ر ب�لن�سب��ة لن��� �س�عقة 
واأمل يف كل ي��وم يعت�س��ر قلوبن��� عليه، فكلم��� راأيته 
يت���أوه م��ن الأمل تغلبني دموعي ف�ه��رب منه خ�سية 

اأن يراين، فتتحطم معنوي�ته "
وت�بع��ت :" لقد ك�ن لإغالق املع�ب��ر وعدم احل�سول 
عل��ى حتويل��ه لعالجه يف داخل اأرا�سين��� يف الداخل 
املحت��ل  الأث��ر الكب��ري يف ت��ردى ح�لت��ه ال�سحي��ة 
وزي�دته��� �س��وءا، لق��د طرقن��� جمي��ع الأب��واب هن� 
وهن���ك وف��ى كل م��ره يرف���ص بحج��ج واهي��ة اإىل 
اأن �س���ءت ح�لت��ه وف��ى نه�ي��ة املط���ف �سمح��وا يل 
مب�س�حبته، لتكون رحل��ة عالجه الأ�سد ق�سوة على 
قلب��ي حيث الع��الج ب�لكيم���وي وم� ه��ي اإل زي�رتني 
مل�ست�سفي���ت داخ��ل الأرا�س��ي املحتل��ة حت��ى رف�سوا 
عالج��ه وطلب��وا منى الع��ودة به اإىل غ��زة، فح�لته 

ب�تت متدهورة "
واأكملت والقلب منفطر على ابنه�:" م�ت عو�ص وهو 

مل يكم��ل ال21 ع�م��ً� بع��د ومل ي��ذق طعم��� للحي�ة، 
متمني��ة ب���أن يكون هن��� يف غزة م�ست�سف��ى تهتم بهم 
وترع�ه��م وتوف��ر له��م كل م��� يحت�جون��ه حت��ى ل 
ي�سط��روا لل�سفر للعالج ب�خل���رج ، ويكت�سفوا املر�ص 
ب�ك��را ويع�جل��وه ب�لق��در امل�ستط�ع قب��ل اأن تتدهور 

ح�لة امل�س�بني به " 
اأك��د د.خ�ل��د ث�ب��ت رئي���ص ق�س��م الأورام  ب��دوره، 
يف جمم��ع ال�سف���ء الطب��ي اأن واق��ع مر�س��ى الأورام 
مرير وموؤمل جدا، وذل��ك لوجود الكثري من املعوق�ت 
الإمك�ني���ت  جمي��ع  توف��ر  ع��دم  ب�سب��ب  وامل�س���كل 
الالزم��ة لعالج املر�سى الأمر ال��ذي يدفعهم لتحويل 

املر�سى للعالج ب�خل�رج  .
% م��ن اأدوي��ة الأورام   30 وب��ني ث�ب��ت، اأن ن�سب��ة 
الأ�س��سية غري متوفرة م� ي�س�عف من ح�لة املري�ص 
وينعك���ص �سلب� على حي�ته خ��سة واأن عالج الأورام 
ه��و بروتوك��ويل وحتت���ج اإىل توفر جمي��ع الأدوية 

بوقت واحد.
ت�سخي�سه���  اأورام مت  70 ح�ل��ة  هن���ك  اأن  واأ�س���ر   
حديث��� يف املجم��ع، فيم� يبل��غ عدد مراجع��ي الق�سم 
من 3000-2500 ح�لة �سهري�، لفت� اإىل اأن هن�ك 
ع��دة م�س�كل يع�ن��ى منه��� املر�سى اأهمه� ع��دم توفر 
بع���ص الأدوية الأ�س��سية وعدم توفر عالج اإ�سع�عي 
مب�ست�سفي���ت القط���ع الأم��ر ال��ذي يج��ر املر�س��ى 
على حتم��ل اأعب�ء ال�سفر واإغ��الق املع�بر ل�ستكم�ل 

عالجهم.
يت��م  اإذ  متوف��ر،  ب�جلراح��ة  الع��الج  اأن  واأو�س��ح 
ال�سف���ء  م�ست�سف��ى  م��ن  كل  يف  الأورام  ا�ستئ�س���ل 
وم�ست�سف��ى غزة الأوروبي، اأم� العالج الكيمي�ئي فهو 
غ��ري متوفر بكل اأ�سن�فه، فيم� العالج الإ�سع�عي غري 
متوف��ر اإطالق� حيث ي�سط��ر املري�ص للعالج ب�خل�رج 

الأمر الذي يزيد من مع�ن�تهم واملرافقني لهم .

معاناة التحويالت
 واأك��د اأن التحوي��ل لي���ص اأم��را هين�، بل ه��و مع�ن�ة 
�س�ق��ة ج��دا، ب�لإ�س�ف��ة اإىل اأن��ه يت�سب��ب يف ت�أخري 

الذي��ن  امل�ست�سفي���ت  تق��وم  املر�س��ى، بحي��ث  ع��الج 
ت�ستقبله��م يف اخل���رج بتحديد مواعي��د بعيدة جدا 
لعالجه��م، مم��� ينعك���ص على �سح��ة املري���ص ويهدد 
حي�ت��ه، لأن مري���ص ال�سرط�ن تتده��ور ح�لته يوم� 

بعد الآخر.
ولف��ت اأن م��ن اأهم الأ�سب�ب التي توج��د هذه احل�لة 
م��ن املع�ن���ة احل�س���ر املفرو�ص على القط���ع واإغالق 
املع�ب��ر اأم���م �سف��ر املر�سى الذي��ن تتده��ور �سحتهم 
م��ع كل ي��وم ت�أخ��ري عن الع��الج، وكذلك قي���م بع�ص 

امل�ست�سفي�ت بتحديد مواعيد بعيدة جدا للعالج.
واأو�س��ح ث�بت اأن الأو�س���ع  ال�سي��سية تنعك�ص �سلب�، 
فمعظ��م مر�س��ى ال�سرط���ن يف غزة يت��م عالجهم يف 
م�س��ر و له��م ملف�ت هن���ك، ومع اإغ��الق املعر تعطل 
�سفره��م فيت��م التحوي��ل مل�ست�سفي���ت ال�سف��ة ويتم 
التع�مل مع املري�ص وك�أنه ح�لة جديدة ،ملف جديد 
وفحو�س�ت جدي��دة ومعظم الطب�ء ل يعرفون �سري 
احل�لة ول يتم العالج ب�لطريقة ال�سحيحة، موؤكدا 
عل��ى اأن هذا الت�أخري واملنع م��ن ال�سفر يدفع املري�ص 

حي�ته ثمن� له.
ون��س��د جميع اجله���ت املعنية بو�س��ع حلول جذرية 
له��وؤلء املر�س��ى لإنه���ء مع�ن�ته��م وتبن��ى و�سعه��م 
ال�سح��ي بتوفري اأدويتهم ب�س��كل دائم وتوفري العالج 
الإ�سع�ع��ي واإن�س���ء مركز متخ�س���ص ومتك�مل لعالج 

ح�لت الأورام بقط�ع غزة.

أرقام وإحصائيات
م��ن ج�نبه، بني د. ه�نى الوحي��دى مدير مركز نظم 
املعلوم���ت يف وزارة ال�سح��ة اأع��داد امل�س�بني مبر�ص 
ال�سرط���ن يف غ��زة وفق��� لأخ��ر اإح�س�ئي��ة اأجرته� 
ال��وزارة، حيث بلغ عدد امل�س�بني به من الع�م 2009 
وحت��ى  2014 )7400 ح�لة ( يف حني بلغ عددهم 
يف الع���م 2014 فق��ط 1502 ح�ل��ة اأي م��� ميث��ل 

. ن�سمة  الف  مئة  83.9لكل 
وق���ل الوحي��دى لل� " الراأي" :" يع��د �سرط�ن الثدي 
الأك��ر �سيوع��ً� حيث  يبلغ امل�س�ب��ني به 78لكل مئة 

األف ن�سم��ة %18.8 يف حني يحتل �سرط�ن القولون 
املرتبة الث�نية حيث يبل��غ امل�س�بني به %11.5 اأي 
األف ن�سمة، يليه �سرط�ن الرئة حيث  44ل��كل مئة 
بلغ��ت ن�سبت��ه 32لكل مئة األف ن�سم��ة، بحيث ت�سكل 
اإ�س�بة الإن�ث مبر���ص ال�سرط�ن الأعلى من اإجم�يل 
احل���لت امل�س�ب��ة بن�سب��ة %54.5 لالإن���ث مق�ب��ل 

. للذكور   45.5%
واأ�س���ف :" اأم� على �سعيد املح�فظ���ت ف�لن�سب �سبه 
مت�س�وي��ة واإن ك�نت غزة اأكره��� حيث بلغت يف رفح 
394 لكل مئة األف ن�سمة، وخ�نيون�ص 407لكل مئة 
األف ن�سمة والو�سطي 394 وال�سم�ل 268 وفى غزة 

" ن�سمة  األف  مئة  لكل   549
وت�ب��ع :" اأم� عن الأطف���ل فن�سبة الإ�س�بة ب�ملر�ص 
تبل��غ %6.6 م��ن اإجم���يل احل���لت امل�س�ب��ة لتكون 
اأمرا���ص �سرط���ن ال��دم يف املرتب��ة الأوىل 25.5% 
يف ح��ني تبلغ ن�سبة الإ�س�بة ب�أورام الدم�غ 16.3% 
لفت��� اأن ن�سب��ة الوفي���ت بلغ��ت %10 م��ن اجم�ىل 
"واأك��د    2014 الوفي���ت الت��ي مت ت�سجيله��� للع���م 
الوحيدى اأن فل�سطني الأقل ن�سبة ب�لإ�س�بة مبر�ص 
ال�سرط�ن مق�رنة ب���لأردن وم�سر واجلزائر واملغرب 

ودول اأوروب� واأمريك�.
وحم��ل الوحيدى الحت��الل امل�سوؤولية عل��ى انت�س�ر 
ه��ذا املر���ص وب�س��كل كبري، حي��ث احل��روب الثالثة 
عل��ى غ��زة وا�ستخ��دام الأ�سلح��ة املحرم��ة دولي��ً�، 
اإ�س�فة اإىل عوامل اأخرى ك�جل�نب البيئي والزراعي 

والأغذية امل�سنعة .  
جدي��ر ب�لذك��ر ، اأن منظمة ال�سح��ة الع�ملية ق�لت ، 
اإن الت�سخي���ص املت�أخ��ر لالإ�س�ب��ة ب�ل�سرط���ن يعن��ي 
تعر���ص املاليني ملع�ن���ة ميكن جتنبه� وي��وؤدي للوف�ة 
املبك��رة، ودع��ت لتكثي��ف اجله��ود لر�س��د املر�ص يف 

مراحل مبكرة.
14 ملي��ون �سخ���ص ب�ل�سرط���ن  وي�س���ب اأك��ر م��ن 
�سنوي�، ويتوقع اأن ي�سل هذا الرقم اإىل اأكر من 21 
مليون��� بحلول ع���م 2030. ويت�سبب املر�ص يف وف�ة 

نحو 8.8 مليون �سخ�ص �سنوي�

أكثر من 1500 حالة

مرضى السرطان بغزة.. 
ألم المعاناة وحرمان العالج فهل من مغيث؟؟!
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إعداد / وزارة األسرى

جمعية واعد لالأ�سرى واملحررين
عل��ى  الطفول��ة  ُتغت���ل  فل�سط��ني  يف 
ي��د جن��ود الحت��الل، ف��ال �سف�ع��ة 
لأطف���ل فل�سط��ني، على �سغ��ر �سنهم، 
دوري�ت الحتالل تالحقهم، جولت 
ومي�دي��ن  تط�رده��م،  التحقي��ق 

ل�سربهم بوح�سية وعن�سرية.
ميث��ل الطفل م��راد ج�بر م��ن البلدة 
منوذج��ً�  اخللي��ل،  و�س��ط  القدمي��ة 
حي��ً� الطفول��ة املقه��ورة، ب�إجراءات 
العتق�ل املتكررة التي ف�قت �سنوات 
عم��ره، وخوف��ه امل�ستم��ر م��ن تك��رار 

العتق�ل الظ�مل.
يق��ول الطف��ل براء ج�ب��ر يف حديث 
مع��ه ” اعتقل��ت 16 م��رة متفرق��ة، 
ويف كل م��رة ك�ن يت��م �سرب��ي اأثن���ء 
اجلي��ب  داخ��ل  وو�سع��ي  اعتق���يل 
دخ��ويل  عن��د  وكذل��ك  الع�سك��ري، 
غرف��ة املحق��ق وعن��د اخل��روج منه�، 
ويك��ون ال�س��رب عل��ى وجه��ي وراأ�سي 
ج��ولت  ويتخل��ل  الأمل،  لزي���دة 
التحقي��ق اإجب���ري عل��ى الع��رتاف 
اجلي���ص  عل��ى  احلج���رة  ب�س��رب 
ه��ذه  اأنك��ر  وعندم���  وامل�ستوطن��ني، 

التهم��ة يب��داأ ال�س��رب امل��رح ب��دون 
�سب���ط  ويه��ددين  كم���  رحم��ة، 
املخ�برات ب�أن��ه �سيقتلونني ويهدمون 

من��زل ع�ئلت��ي”.  ب��راء ج�ب��ر، اإب��ن 
ال���14 ع�مً�، ي�سف ج��ولت التحقيق 
املخ�ب��رات  ف�سب���ط  ب�لق��سي��ة، 

ينتقم��ون من��ه، لأنه��م يعتق��دون اأنه 
يلقي احلج�رة على امل�ستوطنني.

مكت��ب  اإىل  ب��راء  الطف��ل  ويتح��دث 

مع�ن�ت��ه،  ح��ول  الأ�س��رى  اإع��الم 
فيق��ول” اإذا مل يك��ن اعتق���ل يك��ون 
تفتي�س��ً� عل��ى احلواج��ز الع�سكري��ة، 
فنح��ن يف كل �سب���ح من��ر ع��ر اأربعة 
حواج��ز ع�سكرية، وعل��ى كل ح�جز 
يت��م التفتي�ص امل��ذل وامله��ني من قبل 
عل��ى  الكت��ب  اإلق���ء  ويت��م  اجلن��ود، 
الأر���ص م��ن قب��ل اجلن��ود ويطلب��ون 
من��� جمعه��� ب�سرعة، ون�س��ل املدر�سة 
مع زمالئ��ي مت�أخرين بفعل اإجراءات 

الحتالل”.
الع�ملي��ة  احلرك��ة  جمعي��ة  مدي��ر 
للدف���ع ع��ن الأطف���ل ف��رع فل�سطني، 
املح�م��ي خ�ل��د قزم�ر، يق��ول لإعالم 
الأ�سرى”يعت��ر ع���م 2015 والع���م 
بح��ق  التغ��ول  م��ن  ع�م��ً�  احل���يل، 
الطفول��ة، م��ن حيث اأع��داد املعتقلني 
م��ن الأطف���ل، والتي و�سل��ت يف فرتة 
اإىل م��� يق���رب الألف��ي طف��ل، ومت��ت 
ع�سكري��ة  حم�ك��م  يف  حم�كمته��م 

خم�لفة للق�نون، 
وبلغ��ت ن�سبة العتق���لت يف �سفوف 
الأطف���ل الرب��ع من��ذ الع���م امل��س��ي 

وحتى بداية ال�سهر احل�يل “.

براء جابر … 
أسيٌر طفٌل يقارب عدد اعتقاالته عمره الغض

غزة- الراأي
ل�سرط��ة  الع�م��ة  الإدارة  اأك��دت 
نفذته���  الت��ي  امله���م  اأن  البلدي���ت، 
�سرطة البلدي�ت خالل ال�سهر امل��سي 
بلغ��ت "4800" مهم��ة �سمل��ت تنفيذ 
الأ�س��واق  ك�ف��ة  يف  "1430" مهم��ة 
قط���ع  حم�فظ���ت  ك�ف��ة  يف  الع�م��ة 

غزة.
خ��الل   البلدي���ت   �سرط��ة  وذك��رت 
تقري��ر اجن�زاته��� ع��ن �سه��ر ين�ي��ر 
البلدي�ت متكنت  �سرط��ة  اأن   ،2017
م��ن �سب��ط خط��وط مي���ه م�سروق��ة 
وو�سالت غ��ري ق�نونية ع��دد "168" 
�سب��ط ح���لت  اإىل  اإ�س�ف��ًة  و�سل��ة، 
�سرق��ة داخ��ل الأ�س��واق ع��دد "2" ، 

واإزال��ة تعدي���ت ع��ن املمتل��ك�ت الع�م��ة ع��دد )35( 
تعدي�ت.وعل��ى �سعيد �سب��ط احل�لة امليداني��ة، اأ�س�ر 
 "37" اأغلق��ت  البلدي���ت  �سرط��ة  اأن  اإىل  التقري��ر 
حرف��ة غري مرخ�سة، واإيق���ف بن�ء غري م�سروع وغري 
ومراجع���ت  اخط���رات  وتوزي��ع   ،  "399" مرخ���ص 

ق�نوني��ة وخم�لف���ت وبالغ���ت "1838" .واأف���د، اأن 
�سرط��ة البلدي���ت متكن��ت خ��الل ال�سه��ر امل��س��ي م��ن 
م��واد  و�سب��ط  منف��ذة،  واإمت���م"38" ق�سي��ة  اإجن���ز 
غذائي��ة ف��س��دة "3" ح�ل��ة، اإ�س�فًة اإىل فت��ح �سوارع 
"3" وكت�بعة  "14" ، واإزال��ة مكره��ة �سحي��ة ع��دد 
تعه��د.ويف   )648( بلغ��ت  املخ�لف��ني  عل��ى  تعه��دات 

ذات ال�سي���ق، ق���ل مدي��ر الإدارة 
الع�م��ة ل�سرطة البلدي���ت العقيد 
�سالمة حمم��د بركة :" اإن �سرطة 
البلدي�ت تعمل من قرب وب�إ�سراف 
مب��سر عل��ى تنفيذ مه�م و�سي��س�ت 
واملج�ل���ص  املحل��ي  احلك��م  وزارة 
مت  اأن��ه  برك��ة  البلدية."واأك��د 
ب�س��كل دوري يف  تنظي��م حم��الت 
الأ�س��واق، اإ�س�ف��ًة اإىل منع انت�س�ر 
ومت�بع��ة  الع�سوائي��ة  الب�سط���ت 
�سالحية املواد الغذائية ب�لتع�ون 

مع اجله�ت املخت�سة.
ين�ي��ر  �سه��ر  خ��الل  اأن��ه  وذك��ر 
املن�سرم �سنت حملة وا�سعة لإزالة 
التعدي���ت والعراقيل يف حم�فظة 
غ��زة وخ�نيون���ص مب�س�رك��ة البلدي���ت فيه��� و�سرطة 
املح�فظة.واأ�س�ر بركة اإىل اأن �سرطة البلدي�ت ت�سعى 
لتو�سي��ع وتوطي��د العالق��ة مع جل���ن الأ�س��واق وكب�ر 
التج���ر عر التن�سي��ق مع املعني��ني يف البلدية لإيج�د 

حلول للب�عة املتجولني وتوفري اأم�كن بديلة.

شرطة البلديات تنفذ "4800" مهمة
 في يناير الماضي

غزة- الراأي
ق��دم امل�ست�سف��ى الأندوني�س��ي خدم���ت �سحية مل��� يزيد عن 
140 األ��ف   �سخ���ص، و ذلك خ��الل الع�م املن�سرم  2016 
وف��ق التقري��ر ال�سن��وي ال�س���در ع��ن ق�سم خدم���ت املر�سى 
.واأو�سح  التقرير اأن ق�سم احلوادث والطوارئ قدم خدم�ته 
ل� 108584 مري�سً�، بينم��� ا�ستف�د من العي�دات اخل�رجية 
ب�مل�ست�سفى 35178 مراجعً� ملختلف التخ�س�س�ت ك�لب�طنة 
والقل��ب واجلراح��ة الع�م��ة وجراح��ة العظ���م وجراح��ة 
د.  البولية.واأك��د  امل�س�ل��ك  وجراح��ة  الدموي��ة  الأوعي��ة 
�سوقي �س���مل مدير امل�ست�سفى على اأهمية ال�ستمرار ب�لعمل 
بنظ���م الفرز بق�سم احلوادث وبنظ���م احلجز امل�سبق بق�سم 
العي���دات اخل�رجية،  حيث ت�س�ه��م هذه الأنظمة يف توفري 
البيئ��ة املن��سب��ة الت��ي متك��ن الع�مل��ني م��ن تق��دمي خدمة 
امل�ست�سف��ى الندوني�س��ي  للمر�سى.ويع��د  �سحي��ة متك�مل��ة 
امل�ست�سف��ى احلكومي الأكر مبح�فظ��ة ال�سم�ل والذي يقدم 

خدم�ته ل�370 األف ن�سمه يف اأق�س�م الب�طنة واجلراحة.

خالل عام2016

المستشفى األندونيسي 
يقدم خدماته ألكثر 
من 140 ألف مريض
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
�سفوري��ة ك�ن��ت مدين��ة فل�سطيني��ة يف ق�س���ء الن��سرة، وم��ن اأكر مدن 
اجللي��ل تبعد عن مدينة الن��سرة 6 كم �سم�ل، وقد اأن�سئت على تل يبلغ 
ارتف�عه ح��وايل 110 م، اأرا�سيه� خ�سبة، ف�عتمد �سك�نه� على الزراعة 
وتربي��ة املوا�س��ي كم�سدر رزقهم الرئي�س��ي، وك�ن يف القري��ة العديد من 
الآب���ر والين�بي��ع، واأبرزه��� "الق�سطل" املتواجد يف مدخله���، والذي ك�ن 
ي��روي الب�س�تني املحيطة به. وقعت القرية حتت الحتالل الإ�سرائيلي 
يف 15 يولي��و 1948 خ��الل �سه��ر رم�س���ن وهجره��� اأهله��� دون ع��ودة، 
واأ�سب��ح �سك�نه� الأ�سلي��ني لجئني انت�سروا يف عدة خميم�ت يف عدة دول 

عربي��ة جم���ورة مثل لبن�ن، يف خميم عني احلل��وة يف �سيدا، وخميم نهر 
الب���رد يف طرابل���ص، ويف �سوري��� خميم الريم��وك، اأّم� من تبق��ى منهم يف 
فل�سط��ني فقد جل�أ معظمه��م اإىل مدينة الن��س��رة اأو اإىل القرى املج�ورة 
له�.ا�ستب��دل ا�سم �سفورية كغريه� من امل��دن الفل�سطينية املهجرة ب��سم 
يهودي، واأ�سبحت املدينة الرئي�سية تعرف مب�ستوطنة )ت�سيبوري( وقد 
ت�أ�س�س��ت ع�م 1949 عل��ى  اأنق��ص البيوت املدمرة، اإذ بني مك�نه� العديد 
م��ن املن�زل اجلميلة، ول زالت تعتمد القرية اليوم على الزراعة وجت�رة 
املوا�س��ي والأعم�ل احلرة ب�لإ�س�ف��ة اإىل ت�سيبوري اأقيمت على اأنق��سه� 
م�ستعمرات اأخرى مثل:�سولليم، األون هجليل، هو�سعي�، حنتون، املنطقة 

ال�سن�عية ت�سيبورت.
خ��رج م��ن ه��ذه القري��ة ع��دد من 

العلم���ء امل�سهوري��ن، منهم:عب��د الرحمن 
ب��ن عب��د ال�سالم بن عبد الرحمن ب��ن عثم�ن اأبو 
هري��رة ال�سف��ورى ال�س�فعي املتوف��ى �سنة 1498 
وم��ن ت�س�نيفه: �س��الح الأرواح والطريق اإىل دار 
الفالح يف املواع��ظ، املح��سن املجتمعة يف اخللف�ء 

الأربع��ة، نزه��ة املج�ل�ص ومنتخ��ب النف�ئ�ص، وهو 
مطب��وع يف م�سر.واأي�س��� العالم��ة ال�سي��خ الدكت��ور 

ف�س��ل ح�سن عب����ص،) اأبو حممد( اأح��د اأبرز علم�ء 
يف  املعدودي��ن  العلم���ء  واأح��د  الأردن  يف  ال�سن��ة 

عل��وم التف�س��ري وعلوم اللغ��ة والبالغ��ة، ك�ن ذلك يف 
ال�سبعين���ت حني �سجلت ل��ه الإذاع��ة الأردنية 400 

حلق��ة اإذاعية يف تالوة وتف�سري القراآن الكرمي ك�ماًل، 
ك�ن��ت ب�كورة م�سريته العلمي��ة التي اأثمرت فيم� 

بع��د نت�ج��ً� كبريًا وه�م��ً� م��ن املوؤلف�ت 
تف�س��ري  يف  اجلدي��دة  والتحقيق���ت 

القراآن الكرمي.
وقب��ل وف�ت��ه بعدة �سه��ور ق�م��ت قن�ة 
حي���ة الأردني��ة لالإذاع��ة والتلفزي��ون 

حلق��ة  اأربعم�ئ��ة  م��ن  اأك��ر  بت�سجي��ل 
م�سموع��ة وم�س��ورة م��ع ال�سي��خ العالم��ة ف�س��ل عب��ص يف اأح��دث تف�سري 

للقران الكرمي.
حمم��ود اأبو رجب: اأديب وق��ص و�سحفي له م�س�ركة ملمو�سة يف احلي�ة 
الّثق�فيَّّة يف اإ�سرائيل، من موؤّلف�ته: العقل الغ�ئب، ومن موؤّلف�ته: العقل 
الغ�ئ��ب )اأث�ر �سجيجً� حني �س��دوره ب�سبب الآراء الت��ي يت�سّمنه�(، وله 
ة، منه�: جنة جرائيل، واإ�سم�عيل مل يعرف الن�س�ء،  جمموع�ت ق�س�سيَّّ

يقيم يف الن��سرة بعد اأن تركت ع�ئلته �سفورية عقب حرب 1984.

صفورية قضاء الناصرة

غزة- الراأي
ق�لت الإدارة الع�مة لل��زك�ة بوزارة الأوق�ف بغزة، 
للفق��راء  وعيني��ة  م�لي��ة  م�س�ع��دات  قدم��ت  اإنه��� 
جت���وزت  2016م  امل��س��ي  الع���م  يف  واملحت�ج��ني 
قيمته��� ع�س��رة مالي��ني دولر ُوزع��ت عل��ى عدد من 

امل�س�ريع الإغ�ثة واخلريية املتنوعة.
واأك��د مدير ع�م الدائ��رة اأ�س�مة �سلي��م، خالل لق�ء 
مع م�سوؤول الذي ينظمه املكتب الإعالمي احلكومي، 
�سب���ح الأح��د، اأن ال��وزارة تبذل كل م��� بو�سعه� من 
اأج��ل تخفي��ف مع�ن���ة اأبن���ء �سعبن� ور�س��م الب�سمة 

على وجوه الفقراء واملحت�جني.
و�س��دد على �سعي ال��وزارة من خالل 45 جلنة ت�بعة 
له���، للعم��ل عل��ى �س��دِّ ح�ج���ِت الفق��راِء وامل�س�كنِي 
واملر�سى، وذوي الحتي�ج�ِت اخل��سة، وطلبِة العلِم 
والأيت���ِم وامل�سنني، ذلك من خالل تنفيذ العديد من 
امل�س�ريع الإغ�ثية واخلريي��ة املتنوعة وامل�س�عدات 

امل�لية والعينية.
ظ��روف  م��ن  يع���ين  غ��زة  قط���ع  اأن  �سلي��م  وب��ني 
نتيج��ة  للغ�ي��ة  �سعب��ة  واجتم�عي��ة  اقت�س�دي��ة 
احل�س�ر اجل�ئر الظ�مل املفرو�ص عليه منذ اأكر من 
ع�سرة اأعوام والذي اأثر على جميع من�حي احلي�ة.
وت�ب��ع: "لقد زادت مع��دلت البط�لة والفقر، حيث 
بلغ��ت مع��دلت البط�ل��ة يف قط���ع غ��زة 43.2%، 
كم��� و�سل��ت ن�سبة الفق��ر اإىل نح��و %80 "، اإل اأنن� 

م��س��ون جت�ه واجبن� الدين��ي والوطني والأخالقي 
جت�ه اأبن�ء �سعبن� املح��سر ال�س�مد".

 وحتدث �سليم عن م�س�ريع الوزارة وامل�س�عدات التي 
بلغ��ت مبجمله� الع�م امل��سي ع�س��رة ماليني و�سبعون 

األفً� وثالثم�ئة واأربعة واأربعون دولر.
خريي��ً�  م�سروع��ً�   50 نف��ذت  اإدارت��ه  اأن  واأو�س��ح 
اأبن���ء  م��ن  اأه��ل اخل��ري واملح�سن��ني  م��ن  بترع���ت 
الأمة،ا�ستف���د منه��� مئت���ن وثم�ني��ة واأربع��ون األفً� 

وثالثم�ئة و�ستة واأربعون �سخ�سً� )248.346( .

اأن  �سلي��م  اأو�س��ح  امل�س�ري��ع  مب�هي��ة  يتعل��ق  وفيم��� 
امل�س�ري��ع وزعت بني امل�س�ع��دات امل�لية، وامل�س�عدات 
امل�س�ع��دات  م�س�ري��ع  اأن  اإىل  م�س��ريًا  العيني��ة، 
امل�لي��ة: بلغ��ت قيمته��� الإجم�لي��ة اأربع��ة مالي��ني 
و�ستم�ئ��ة واأربع��ون األف��ً� وت�سع��ة وع�س��رون دولرًا 
)4.640.029 دولرًا(، وا�ستف���د منه� اأكر من 43 

األف �سخ�ص.
 واأ�س���ر �سلي��م اإىل اأن م�س�ري��ع امل�س�ع��دات العيني��ة 
بلغ��ت قيمته� الإجم�لية خم�س��ة ماليني واأربعم�ئة 

وثالث��ون األف��ً� وثالثم�ئ��ة وخم�س��ة ع�س��ر دولرًا 
)5.430.315 دولرًا(، وا�ستف���د منه��� اأك��ر م��ن 

�سخ�ص. األف   200
ويف معر���ص رده عل��ى �س��وؤال ع��ن امل�س�ري��ع التي مت 
تنفيذه���، ق���ل اإن م��ن اأب��رز تل��ك امل�س�ري��ع م�سروع 
م�س�ري��ع امل�س�عدات امل�لية الط�رئة، وتكلفته� 350 
األ��ف دولرًا ا�ستف���د منه��� 7 اآلف �سخ���ص، م�س�ريع 
الفق��راء  م�س�ع��دة  م�س��روع   ، الطلب��ة  م�س�ع��دات 
يف اإيج���ر وترمي��م واإع���دة ت�أهي��ل بي��وت الفقراء 
وتكلفت��ه 14401 األ��ف دولرًا ا�ستف�د منه 5 اآلف 
اأ�س��رة، م�س�ري��ع كف���لت الأيت���م والأ�س��ر الفق��رية 
وتكلفته� 7273 األف دولرًا ا�ستف�د منه� 112 األف 
�سخ���ص، ب�لإ�س�فة مل�سروع تفريج الكربة، وم�سروع 
فك�ك الغ�رمي، مو�سروع ت�سغيل ع�طلني عن العمل، 

م�سروع تقدمي م�س�عدات متنوعة للفقراء.
ِعُد اأبن�ء �سعبن� ب�أنه� �ست�ستمر  واأكد �سليم اأن وزارته تَّ
يف ب��ذل كل م� بو�سعه� يف التوا�سل مع اأهل اخلري من 
اأجل توفري الدعم وامل�س�ن��دة ل�سد ح�ج�ت الفقراء 
واملحت�جني من اأبن���ء �سعبن� للتخفيف من مع�ن�تهم 
�سيم��� يف ظل احل�س�ر اجل�ئر الظ���مل املفرو�ص على 

قط�ع غزة منذ اأكر من ع�سر �سنوات.
وتق��دم ب�ل�سكر والمتن�ن اإىل جمي��ع اأهل اخلري يف 
الداخ��ل واخل���رج اأفرادًا وموؤ�س�س���ت على م� قدموه 

من م�س�ندة ودعم لأبن�ء �سعبن� الفل�سطيني.

األوقاف: أكثر من 10 ماليين دوالر
 قيمة مساعداتنا خالل 2016
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وك�ن اآخ��ر تلك النته�ك�ت والعقوب���ت التي تفر�سه� 
م�سلح��ة ال�سج��ون م� تعر�ص ل��ه  الأ�س��رى واملعتقلني 
داخ��ل �سجني نفح��ة والنقب، لل�س��رب والر�ص ب�لغ�ز 
امل�سيل للدموع، الأم��ر الذي ا�ستدعى نقل ع�سرات من 

ق�دة احلركة الأ�سرية اإىل جهة جمهولة .

اقتحامات واعتداءات
ويف كل م��رة يقوم به� اجلن��ود ال�سرائيليني وحرا�ص 
ال�سج��ون بعملي���ت اقتح���م �سب��ة يومي��ة والعتداء 
عل��ى الأ�س��رى، ي�سود توت��ر �سديد يف ك�ف��ة ال�سجون 
الإ�سرائيلي��ة، وك�ن نتيج��ة تل��ك العت��داءات قي�م 
اأ�سريي��ن ينتمي���ن حلرك��ة حم����ص بطع��ن �سرطي��ني 
اإ�سرائيليني داخل �سجني نفحة والنقب ال�سحراوي.

وعق��ب تل��ك العت��داءات املتوا�سل��ة، �س��رع الأ�سرى 
الفل�سطيني��ون يف معتق��ل نفح��ة الإ�سرائيل��ي بتنفيذ 
خط��وات احتج�جي��ة ردا عل��ى اقتح���م غرفه��م م��ن 
قب��ل ق��وات ع�سكري��ة خ��س��ة، يف وقت ت�س��ود ح�لة 
م��ن ال�ستنف�ر يف اأو�س�ط الأ�سرى عقب اقتح�م قوات 
القمع الإ�سرائيلية املعروفة ب� "مت�س�دا" للق�سم )رقم 

مقتني�تهم. وتخريب  الأ�سرى  على  والعتداء   ،)1
كم��� اأق��دم الأ�س��رى عل��ى اإ�سع���ل الن��ريان يف اإح��دى 
الغرف يف ق�س��م )رقم 2(، رًدا على القتح�م وعملية 

قمع الأ�سرى.
يذك��ر اأن م�سلحة ال�سج��ون الإ�سرائيلي��ة ومن خالل 
وحدات القمع اخل��سة، قد �سعدت موؤخًرا من عملي�ت 
الأ�س��رى ومقتني�ته��م؛  ال�سج��ون وتفتي���ص  اقتح���م 
بحجة البحث عن هواتف مت تهريبه� لهم، وغري ذلك 

من احلجج التي تهدف اإىل ا�ستفزازهم.

وحدات المتسادا
م��ن جهت��ه اأكد ا�سالم عب��ده مدير دائ��رة العالم يف 
وزارة الأ�س��رى بغ��زة، اأن ال��وزارة ر�س��دت منذ بداية 
الع�م اأكر من خم�سة اقتح�م�ت لغرف الأ�سرى داخل 
�سجن��ي نفحة والنقب ال�سح��راوي، وذلك خالل �سهر 

واحد فقط.
وق���ل عبده يف حديث خ��ص لل��راأي:" اإن العديد من 
القتح�م�ت ج�ءت بعد ق��رار الك�بينيت ال�سرائيلي 
الفل�سطيني��ني،  الأ�س��رى  �س��د  العقوب���ت  بت�سدي��د 
وخ��سة على يد وحدات املت�س�دا وهي من اخت�س��سه� 
ا�ستخ��دام القم��ع والعن��ف �س��د الأ�س��رى وحم�ول��ة 

ا�ستفزازهم ".
ويف كل م��رة تنفذ وحدات املت�س�دا اقتح�م�ته�، تقوم 
وبطريقة مق�سودة ب�لتنكيل ب�لأ�سرى واإيذائهم عر 
مع�ملتهم ال�سيئة وعر انته�ك�ت يقومون بفعله� بحق 

الأ�س��رى واملعتقلني ب�سكل متعمد، بحي��ث تتعمد هذه 
الوح��دات ا�ستفزاز الأ�س��رى واإه�نتهم لأخذ الذريعة 

ب�لعتداء عليهم.
ووف��ق م��� ذكره عب��ده يف حديثه ف�إن تل��ك الوحدات 
اإىل  تق��وم ب�سح��ب الأغرا���ص ال�سخ�سي��ة لالأ�س��رى 
ظ��ل  يف  اأغطي��ة  اأو  مالب���ص  دون  اإخراجه��م  ج�ن��ب 
اجل��و الب���رد و�سق��وط الأمط���ر الغزي��رة، يف وق��ت 
مت�ر���ص اره�به��� �س��د الأ�س��رى م�ستعين��ة ب�لأ�سلح��ة 

الأوتوم�تيكية والكالب البولي�سية .
و�سكل��ت وح��دات املت�س���دا يف الع���م 2003 كوح��دة 
خ��س��ة لال�ستج�ب��ة ال�سريع��ة يف اأوق���ت الط��وارئ، 
وتتبع هذه الوحدة لل�سرطة وقوات م�سلحة ال�سجون  
الإ�سرائيلي��ة، مثله��� يف ذل��ك مث��ل ب�ق��ي الوح��دات 
البولي�سي��ة،  ال��كالب  اخل��س��ة ك�لنح�س��ون ووح��دة 
وتتك��ون هذه الوحدة م��ن جنود و�سب���ط يف �سفوف 
النخب��ة من وح��دات خمت�رة من اجلي���ص، وتعتر من 
الوح��دات ع�لي��ة التدري��ب املتخ�س�س��ة مبك�فحة م� 

ي�سمى الإره�ب، وف�ص اأعم�ل ال�سغب والع�سي�ن.
واأك��د موقع ول��ال الع��ري اأن ال�سلط���ت الإ�سرائيلية 
�ستعمل خ��الل ال�س�ع�ت القليل��ة الق�دمة على اتخ�ذ 
�سي��س��ة مت�س��ددة جدا �س��د اأ�سرى حم����ص يف اأعق�ب 
عمليتي الطع��ن، و�سيتم تنفيذ �سل�سلة من التدابري يف 

ال�سجون.
بدوره���؛ حّمل��ت حرك��ة حم��ص عل��ى ل�س���ن الن�طق 
ب��سمه� فوزي برهوم، حكوم��ة الحتالل الإ�سرائيلي 
امل�سوؤولي��ة الك�ملة ع��ن تداعي�ت العملي���ت القمعية 
املتوا�سل��ة، والت�سعي��د الهمج��ي اخلطري ال��ذي تقوم 
ب��ه م�سلحة ال�سجون ووحداته� القمعية بحق اأ�سران� 

البوا�سل داخل ال�سجون.
وح��ذر الن�ط��ق م��ن ا�ستم��رار ال�سي��س���ت الإره�بي��ة 
الأ�س��رى"،  بح��ق  الحت��الل  ل�سلط���ت  القمعي��ة 
مط�لب��� ك�ف��ة الف�س�ئ��ل الفل�سطينية واأبن���ء ال�سعب 
الفل�سطين��ي ب�ت�سكي��ل ح�ل��ة اإ�سن���د ع�جل��ة وقوية 
وف�علة لنتف��سة ال�سجون وبكل الأ�سك�ل والأ�س�ليب 
والأدوات، والتحرك يف كل الجت�ه�ت لتعزيز �سمود 
الأ�س��رى، واإجب���ر حكوم��ة الحت��الل عل��ى اح��رتام 

حقوقهم، ووقف اأي انته�ك�ت بحقهم.
وحتتج��ز �سلط�ت الحت��الل الإ�سرائيل��ي يف �سجونه� 
نحو 7 اآلف اأ�سري فل�سطيني، بينهم 300 طفل وق��سر 
)اأق��ل م��ن 18 ع�ًم���(، و53 اأ�س��رية منه��ن 11 فت���ة 
ق��س��را، و700 معتقل مري���ص وع�سرة اأ�سرى ميكثون 
يف الع��زل النف��رادي، و�ست��ة م��ن اأع�س���ء الت�سريعي 
الفل�سطين��ي، و700 معتق��ل اإداري، ب�لإ�س�ف��ة ل� 29 

اأ�سرًيا .

عقب سلسلة االقتحامات واالعتداءات

سجون االحتالل تتحول إلى معاقل ثورة يقودها األسرى
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

ال�سج��ون  م�سلح��ة  اإدارة  تت��وان  ل 
امل�س�يق���ت  ارت��ك�ب  ع��ن  ال�سرائيلي��ة 
والنته���ك�ت �س��د الأ�س��رى الفل�سطيني��ني 
والأ�س�لي��ب  الط��رق  وبك�ف��ة  �سجونه���  يف 
اإىل  الب�سري��ة،  جب��ني  له���  ين��دى  الت��ي 

ج�ن��ب ا�ستخ��دام عملي�ت القم��ع املتوا�سل 
والت�سعي��د الهمج��ي اخلطري، ال��ذي اإن دل 
ف�إمن� يدل عل��ى اأن ا�سرائيل دولة اره�بية 
م�سلح��ة  تتوق��ف  الق�ن��ون.ول  وف��وق 
ال�سجون عند انته�ك معني، حيث تقوم ومن 
خالل وحدات القمع اخل��سة ب�لت�سعيد من 

عملي�ت اقتح�م ال�سجون وتفتي�ص الأ�سرى 
ومقتني�تهم بحج��ة البحث عن هواتف مت 
تهريبه��� له��م، وغ��ري ذلك من احلج��ج التي 
ته��دف اإىل ا�ستفزازه��م، ويت��م ال�ستع�نة 
بوح��دة القم��ع مت�س���دا يف العت��داء على 

الأ�سرى.
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هندسة المتفجرات 
تنفذ 27 مهمة خالل 

يناير بخانيونس
خ�نيون�ص- الراأي

لهند�س��ة  الع�م��ة  الإدارة  نف��ذت 
املتفج��رات يف ال�سرط��ة الفل�سطينية 
قط���ع  جن��وب  خ�نيون���ص  مبح�فظ��ة 
ين�ي��ر  �سه��ر  خ��الل  مهم��ة   27 غ��زة 

امل��سي.
وتوزع��ت امله���م، ح�س��ب تقري��ر �سه��ر 
الع�م��ة  الإدارة  ع��ن  ال�س���در  ين�ي��ر 
مهم��ة   16 اإىل  املتفج��رات،  لهند�س��ة 
تع�مل��ت خالله� م��ع اأج�س���م م�سبوهة 
ومهمتني تع�ملت مع �سي�رات م�سبوهة.
هند�س��ة  نف��ذت  ال�سي���ق  نف���ص  ويف 
املتفج��رات بخ�ن يون���ص مهمتي ت�أمني 
لحتف���لت ع�م��ة و 7 مهم���ت اأخرى 

ملع�ينة اأم�كن ع�مة.

غزة- الراأي
اأك��د امل�ست�س���ر د. عم���د الب���ز رئي���ص 
دي��وان الفت��وى والت�سري��ع، اأن ق�نون 
العم��ل الفل�سطين��ي رق��م )7( ل�سن��ة 
اإج��راء بع�ص  اإىل  20000م يحت���ج 
املتعلق��ة  امل���دة  التعدي��الت؛ ل�سيم��� 
وامل��واد  اخلدم��ة،  نه�ي��ة  مبك�ف���أة 
اخل��س��ة بتق���دم احلق��وق العم�لي��ة 
اأم���م املح�كم والت��ي وردت يف الق�نون 
ل�سن��ة   )4( رق��م  اجلدي��د  امل��دين 

2012م
ج���ء ذلك، خ��الل ا�ستقب�ل��ه عدد من 
روؤ�س���ء نق�ب���ت فل�سطني، وه��م �س�مي 
العم�س��ي رئي�ص  احت���د نق�ب�ت عم�ل 

فل�سط��ني، وجم���ل اأب��و ج��راد رئي���ص 
العم��ور  وع��الء  ال�س�ئق��ني،  نق�ب��ة 
وحمم��د  املزارع��ني،  نق�ب��ة  رئي���ص 
حمدان رئي�ص نق�ب��ة الغزل والن�سيج 
واخلي�ط��ة، واإي���د اأبو الولي��د رئي�ص 

نق�بة الع�ملني يف املط�بع .
واأو�سح د. الب�ز، اأنه لبد من اأن يكون 
ب�حلق��وق  خمت�س��ة  حمكم��ة  هن���ك 
العم�لي��ة، م�س��ددًا على �س��رورة قي�م 
املخول��ة  ب�ل�سالحي���ت  العم��ل  وزارة 
له��� طبق��ً� لق�نون العم��ل الفل�سطيني، 
للت�أك��د ب�لفع��ل م��ن اأن اأ�سح�ب العمل 
ق�ن��ون  اأح��ك�م  بتطبي��ق  يلتزم��ون 
العم��ل. من ج�ن��ب اآخر، �سك��ر روؤ�س�ء 

نق�ب���ت عم�ل فل�سط��ني امل�ست�س�ر على 
ه��ذه الدعوة وعل��ى موقفه اليج�بي 
ب�لفع��ل  اأن��ه  وذك��روا  العم���ل  جت���ه 
هن�ك ا�سطه�د من قبل بع�ص اأ�سح�ب 
م��ن  ملنعه��م  رادع  م��ن  ولب��د  العم��ل 

انته�ك حقوق العم�ل.
 ويف خت���م اللق���ء اتفق الطرف�ن على 
�س��رورة التع���ون امل�س��رتك وامل�ستم��ر 
م��ن اأج��ل اإج��راء بع���ص التعدي��الت 
عل��ى ق�ن��ون العمل مب��� يكف��ل حقوق 
العم�ل واأ�سح�ب العمل، وعلى �سرورة 
بواجب�ته���  العم��ل  وزارة  تق��وم  اأن 
الق�نوني��ة حم�ي��ة للعم���ل واأ�سح�ب 

العمل.

غزة- الراأي
دع� به�ء املدهون وكي��ل وزارة الأ�سرى 
واملحرري��ن، موؤ�س�س���ت املجتمع الدويل 
ال�سلي��ب  ومنظم��ة  املتح��دة  والأمم 
الأحم��ر بتدخل دويل وع�جل من اأجل 
وق��ف الهجمة امل�سع��ورة الت��ي تنفذه� 
اإدارة ال�سج��ون والت��ي ت�أت��ي بتعليم�ت 
من حكومة "نتني�هو" �سد الأ�سرى منذ 

عدة اأي�م مم� ينذر ب�نفج�ر الأو�س�ع .
 واأو�س��ح املده��ون يف ت�سري��ح �سحف��ي 
�سب���ح اخلمي�ص، اأن  ح�لة من الت�سعيد 
غري امل�سبوقة ت�سنه� اإدارة ال�سجن على 
الأ�س��رى ب�س��كل ع���م وخ��س��ة اأ�س��رى 
�سج��ن نفح��ة والنق��ب من��ذ مطل��ع هذا 

الع�م.
ولف��ت اإىل اأن الأو�س���ع داخل ال�سجون 
خط��رية جدًا يف ظ��ل الع��دوان ال�س�مل 
الذي تنفذه م�سلح��ة ال�سجون، حمماًل 
حكومة الحت��الل امل�سوؤولي��ة عن هذا 

داخ��ل  لالأو�س���ع  اخلط��ري  الت�سعي��د 
ال�سج��ون، والتي ت�أت��ي يف اط�ر التنفيذ 
العمل��ي لق��رار "الكبني��ت" الإ�سرائيلي 
الأخري بت�سديد العقوب�ت على الأ�سرى 

وخ��سة اأ�سرى حركة حم��ص.
لل�سلي��ب  الدولي��ة  اللجن��ة  وط�ل��ب 
وب�س��كل  التتوج��ه  ب�س��رورة  الأحم��ر 
اىل  والدخ��ول  ال�سج��ون  اإىل  ع�ج��ل 
ح��د  لو�س��ع  الأ�س��رى  واأق�س���م  غ��رف 
مت�ر�سه���  الت��ي  القمعي��ة  ملم�ر�س���ت 
لإدارة  تتب��ع  الت��ي  القم��ع  وح��دات 
ال�سجون، ووقف هذه الهجمة امل�سعورة 

والنظر يف مط�لب الأ�سرى امل�سروعة.
القتح�م���ت  ه��ذه  مث��ل  اأن  واأك��د   
والعت��داءات املتك��ررة عل��ى الأ�س��رى 
ويف �س�ع���ت ال��رد الق�ر���ص ل��ن تن���ل 
م��ن عزمي��ة الأ�س��رى و�سموده��م ول��ن 
ترهبهم يف موا�سلة ن�س�لهم وخطواتهم 

الحتج�جية.

"المدهون" يطالب بتدخل دولي للحد 
من الهجمة المسعورة على األسرى

"الباز" يؤكد على ضرورة تعديل
 قانون العمل الفلسطيني


