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اللواء أبو نعيم يلتقي عددًا من 
الصحفيين في غزة

غزة- �لر�أي
�لتق��ى �لل��و�ء توفي��ق �أبو نعي��م وكيل 
وز�رة �لد�خلية و�لأمن �لوطني، ظهر� 
، ع��ددً� من �ل�صحفي��ن يف قطاع غزة، 
ق�صاي��ا  ومناق�ص��ة  �لتو��ص��ل  لتعزي��ز 

�لر�أي �لعام.
وح�ص��ر �للق��اء – �لذي نظم��ه �ملكتب 
�لإعالمي ل��وز�رة �لد�خلي��ة يف �صالة 
لروز� غ��رب مدين��ة غ��زة – كّل م��ن 
م�صاعد مدير عام قوى �لأمن �لد�خلي 

�أ. �ص��امي نوف��ل، ومدير ع��ام �لعالقات 
�لعام��ة و�لإعالم �لعمي��د عادل حامد 
و�ملتح��دث �لر�ص��مي ل��وز�رة �لد�خلية 
م��ن  ع��دد  جان��ب  �إىل  �لب��زم،  �إي��اد 

�ل�صحفين يف قطاع غزة.
�لعالق��ة  توثي��ق  �إىل  �للق��اء  وَه��َدف 
وزيادة �لتو��ص��ل و�لتن�صيق بن وز�رة 
�لد�خلية و�ل�ص��حفين، ل�ص��يما فيما 

يتعل��ق بق�ص��ايا �ل��ر�أي 
تتطل��ب  �لت��ي  �لع��ام 

كرفانات غزة ،، ثالجات األحياء
غزة- �لر�أي- عبد �هلل كر�صوع

�ل�ص��نة  ف�ص��ول  جت��دد  م��ع 
�ص��كان  معان��اة  تتج��دد 
�لكرفان��ات وخا�ص��ة يف ف�ص��ل 
�ل�ص��تاء، فلم يعد هذ� �لف�ص��ل 
ينرث �لبهجة و�خلري يف نفو�س 
قاطنيها، بل �أ�ص��بح ي�صبب لهم 
�لأمل ويزيد من برودة �ل�صتاء 
�لكرفان��ات  وتع��د  �لقار���س.  
�أم��ام  �ملت��اح  �لوحي��د  �حل��ل 
�ملو�طن��ن �ملنكوبن، ممن دمر 
بيوتهم  �لإ�صر�ئيلي  �لحتالل 
خ��الل �لع��دو�ن �لأخ��ري عل��ى 

قط��اع غزة ، خا�ص��ة يف بلدتي 
خز�عة وبيت حانون ومناطق 
�أخ��رى متفرقة من قطاع غزة  
كاإي��و�ء موؤقت لهم حتى �إعادة 
�إعم��ار قطاع غ��زة و�لذي بات 
للم�ص��وؤولن  �ص��عار�ت  جم��رد 
تف��ي  �لت��ي  �ملانح��ة   و�ل��دول 
�إل بجزء م��ن وعودها لإعمار 
ه��ذه �لبي��وت. ويعي���س قطاع 
�لأ�ص��بوع  مطل��ع  من��ذ  غ��زة  

حت��ت  �حل��ايل 
منخف�س  تاأث��ري 
عمي��ق  ج��وي 

بين الوراثة والموهبة .. 
عائالت بمهن واحدة

محللون: انتخاب 
السنوار تجديد للدماء 

داخل حماس
 وتحسين للعالقات 

الخارجية
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المنخفضات الجوية
 تكشف عورة البنية التحتية لقطاع غزة

غزة-�لر�أي-�صمر �لعرعري 
يف ظ��ل تاأث��ر �لب��الد باملنخف�ص��ات �جلوي��ة و�ح��د� 
تل��و �لأخ��ر  ، وفى ظل هط��ول �لأمط��ار على فرت�ت 
متفرق��ة تتع��رى �لبنية �لتحتية يف غزة فتتك�ص��ف 
عورتها وه�صا�صة �صمودها �أمام �لأمطار ، �لأمر �لذي 
يزيد من معاناة �ملو�طنن �لقابعن يف �لقطاع نتيجة 

لذل��ك �لتده��ور يف  �لبني��ة �لتحتيه بفع��ل �حلروب 
�لإ�ص��ر�ئيلية عل��ى �لقط��اع وع��دم �ص��ماح �لحتالل 
باإدخ��ال �ملع��د�ت �لالزم��ة لإ�ص��الح م��ا مت تدم��ريه 
.روؤ�ص��اء بلدي��ات �ص��مال �لقط��اع حذرو� م��ن كارثة 
حقيقي��ة ق��د حت��ل بالأر��ص��ي �لزر�عي��ة و�ملناطق 
�ل�ص��كنية يف حال طفح مياه �ل�ص��رف �ل�ص��حي �صرق 

بل��دة  بيت لهيا وذلك ب�ص��بب  �رتفاع من�ص��وب هذه 
�ملياه ب�ص��كل م�ص��تمر يف ظل �ص��خ �آلف �لأكو�ب على 
مد�ر �ل�صاعة يف �حلو�س �لع�صو�ئي �لبالغة م�صاحته 
نح��و مائت��ي دومن، و�لقريب جدً� من منازل �ل�ص��كان 

)�لقري��ة  �لن�ص��ر  �أم  قري��ة  يف 
06�لبدوية( �أق�صى �صمال �لقطاع.
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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 

ويعي���س قط��اع غ��زة  من��ذ مطل��ع �لأ�ص��بوع 
�حل��ايل حت��ت تاأث��ري منخف�س ج��وي عميق 
وكتل��ة هو�ئية ب��اردة مر�فقة له، و�ص��قوط 
كمي��ات كب��رية م��ن �لأمط��ار ز�دت م��ن ه��ذه 

�ملعاناة .
�أبو حممد �مل�صري من �صكان �صمال قطاع غزة  
مل يعرف طعم �لنوم و�لر�حة هو زوجته  من 
بد�ية ف�ص��ل �ل�ص��تاء فهم يتبادل��ون �لأدو�ر 
من �أج��ل �إخر�ج �ملياه �لتي تت�ص��لل �إليهم من 
فتح��ات �لزينج��و لعله��م يوف��رو� �ص��يء م��ن 

�لر�حة لأولدهم �لنائمن.
ونا�ص��د �مل�ص��ري "جميع �مل�ص��وؤولن ب�صرورة 
�لتدخ��ل �لعاج��ل لإنهاء ه��ذه �ملعان��اة �لتي 
�أ�ص��بحت كاجلحي��م وت��اأرق م�ص��اجع نومه��م 
خوف��ًا من �أن يفق��دو� �أح��د �أبناءهم نتيجة 

هذ� �لربد �لقار�س.
ول يخفي حال �ملو�طن ن�ص��ر ر�ص��و�ن كثريً� 
عن �صابقه حيث يقطن مع �أ�صرته �ملكونة من 

��صتلمها  �لتي  �لكرفانات  �إحدى  �أفر�د، يف   6
بعد �أ�ص��هر من �نتهاء �حلرب �لأخرية، يتابع 
و�ص��ائل  يف  �لطق���س  حال��ة  كب��ري  باهتم��ام 
م��ن  خوف��ًا  وذل��ك  يوم��ي،  ب�ص��كل  �لإع��الم 

مباغتة مياه �لأمطار له ولعائلته.
ول يغيب عن ذهن �صكان �ملناطق �ملنكوبة يف 
قطاع غزة ما حل بهم �ل�ص��تاء �ملا�ص��ي حيث 
�ملي��اه لد�خ��ل  غرق��ت مناطقه��م وتدفق��ت 

منازلهم �ملوؤقتة.
وت�ص��ري عجل��ة �لإعمار يف قطاع غزة ب�ص��كل 
بطئ جدً� وذلك بفعل �لت�ص��ديد �ل�صر�ئيلي 
عل��ى م��و�د �لبن��اء �لت��ي تدخل قط��اع غزة 
�ملر�ص��ود  �لدع��م  كفاي��ة  لع��دم  بالإ�ص��افة 

لإعادة �لعمار جلميع �ملنازل �ملدمرة.

إمكانيات ال ترتقي
 م��ن ناحيت��ه ، ق��ال �ملتحدث با�ص��م �لدفاع 

�مل��دين حمم��د �مليدن��ة لل���" �ل��ر�أي"  :" �أن 
خط��ة �لدفاع �ملدين له��ذ� �لعام كغريها من 
�لأعو�م �ل�ص��ابقة حيث يت��م تكوين جلنة 
�لد�خلي��ة  ووز�رة  بلدي��ات  م��ن  م�ص��رتكة 
و�لأ�صغال �لعامة و�لإ�صكان و�لدفاع �ملدين 
و�حلك��م �ملحل��ى بحي��ث تنعق��د عل��ى مد�ر 

�ل�صاعة .
و�أ�ص��اف :" م��ا يتو�ج��د لدينا م��ن �إمكانيات 
ل تف��ى بالغر���س �أو بال��دور �ملن��وط به��ا يف 
�ص��ديدة  ملنخف�ص��ات  �لب��الد  تعر���س  ح��ال 
�لأمطار كما ح��دث قبل �أعو�م، متطرقا �إىل 
�ل�ص��عوبات �لت��ي يو�جهها �لدف��اع �ملدين من 
نق�س �مل�صخات و�أجهزة �صفط �ملياه ومعد�ت 
�لإنق��اذ �لالزمة يف حال  غم��رت �ملياه بع�س  

�ملناطق "
و�أك��د �أن �ملع��د�ت �لالزم��ة للدف��اع �ملدين مل 
تدخل �لقطاع من��ذ �لعام 2006 ، و�ن ما مت 
�إدخاله �لعام �ملا�ص��ي �أربع م�ص��خات ل تعمل 

بالكفاءة �ملطلوبة .
وتاب��ع :" معظ��م �ل�ص��كاوى �لت��ي ت�ص��ل �إىل 
�لدفاع �ملدين تتعلق برد�ءة �لبنية �لتحتية 
لل�صو�رع وغمر �ملياه لبع�س �ملنازل �لتي تكون 
منخف�ص��ة و�لكرفانات خا�صة يف �صمال بيت 
لهي��ا وبيت حان��ون مو�ص��حا �أن رفح �لأكرث 
ت�ص��رر� من �ملنخف�س �حلايل ع��ن غريها من 

�ملناطق " 
ونا�ص��د �مليدنة حكومة �لوف��اق بالوقوف 
عن م�صوؤولياتها وحتييد �لدفاع �ملدين من 
�ملناكفات �ل�صيا�ص��ية باعتباره جهاز يقدم 
�خلدمات لكل �أبناء �ل�ص��عب �لفل�ص��طيني، 
�ملع��رب  بفت��ح  �مل�ص��رية  �جله��ات  مطالب��ا 
ب�ص��كل م�ص��تمر و�إدخال �ملع��د�ت �لالزمة 
لقي��ام �لدف��اع �مل��دين بو�جبه �لإن�ص��اين 
عل��ى �أكم��ل وج��ه و�لعم��ل عل��ى �إدخ��ال 
�لبني��ة  لإ�ص��الح  �لالزم��ة  �لإمكاني��ات 

�لتحتية يف غزة .

كرفانات غزة ،، ثالجات األحياء 
غزة- �لر�أي- عبد �هلل كر�صوع

م��ع جت��دد ف�ص��ول �ل�ص��نة تتج��دد معان��اة 
�ص��كان �لكرفانات وخا�ص��ة يف ف�صل �ل�صتاء، 
فل��م يعد هذ� �لف�ص��ل ين��رث �لبهجة و�خلري 
يف نفو���س قاطنيه��ا، ب��ل �أ�ص��بح ي�ص��بب لهم 

�لأمل ويزي��د م��ن ب��رودة �ل�ص��تاء �لقار�س.  
وتع��د �لكرفانات �حل��ل �لوحيد �ملت��اح �أمام 
�ملو�طن��ن �ملنكوب��ن، مم��ن دم��ر �لحت��الل 
�لإ�ص��ر�ئيلي بيوتهم خالل �لعدو�ن �لأخري 
عل��ى قطاع غزة ، خا�ص��ة يف بلدتي خز�عة 

وبي��ت حانون ومناط��ق �أخ��رى متفرقة من 
قط��اع غ��زة  كاإيو�ء موؤقت له��م حتى �إعادة 
�إعمار قطاع غزة و�لذي بات جمرد �صعار�ت 
للم�ص��وؤولن و�ل��دول �ملانح��ة  �لت��ي تفي �إل 

بجزء من وعودها لإعمار هذه �لبيوت.
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قطاع تكنولوجيا المعلومات
وحول �أب��رز �لجناز�ت و�لإح�ص��ائيات �لتي تتعلق 
�لتقري��ر  �أو�ص��ح  �ملعلوم��ات  تكنولوجي��ا  بقط��اع 
با�ص��تمر�ر تق��دمي �لدعم �لفن��ي لنظام �لت�ص��جيل 

�للكرتوين �ملوحد ومتابعة ت�صغيله.
كم��ا متت متابعة تق��دمي �لدعم �لفن��ي للخدمات 
و�لنظم��ة �للكرتوني��ة م��ن خ��الل نظ��ام �لدعم 
�لفني �ملركزي و متابعة ت�ص��غيل خدمة "فو�تريي 
م��ن م�ص��تحقاتي" �لإلكرتوني��ة و متابع��ة خدم��ة 
ت�صجيل �خلدمات �لإلكرتونية �حلكومية وتقدمي 
�لدعم �لفني للخدمة و مت �إطالق خدمة �لتقرير 
نظ��ام  تطوي��ر  متابع��ة  �ي�ص��ا  �لع��ام.ومت  �مل��ايل 
خا���س باخلدم��ات �لربيدي��ة �للكرتونية "بنكي 
�ون لي��ن" عل��ى �لجهزة �لذكي��ة �لعاملة بنظام 
للتحقق من  �إ�ص��افية  �لية  "�لندروي��د" وتوف��ري 

هوية �مل�صتخدم .
وب��ن �لتقري��ر �ن��ه مت �لنته��اء من تطوي��ر بو�بة 
�خلدمات �للكرتونية �خلا�ص��ة بالوز�رة بن�ص��ختها 
�جلدي��دة "�ملكتب �لفرت��ص��ي" كما مت �لنتهاء من 
جتهيز بيئة فنية �إ�ص��افية لنظ��ام �لدخول �ملوحد 
وت�ص��غيلها يف وز�رة �ل�ص��حة و ذك��ر �لتقري��ر �ن��ه 
مت تطوي��ر وتعدي��ل خدم��ة ت�ص��ديد �لفو�ت��ري من 

�مل�صتحقات .

الحاسوب الحكومي
ب��ن  �إجن��از�ت �حلا�ص��وب �حلكوم��ي  �أب��رز  وح��ول 

�لتقري��ر مت حج��ز ��صت�ص��افة جديدة ملوق��ع وز�رة 
�لأ�صغال و موقع هيئة �لزكاة �لفل�صطينية .

وب��ن �لتقرير �ن��ه مت جتهيز �ص��ريفر جديد خا�س 
�ل�صت�ص��افة  جتهي��ز  و  �أور�كل  نظ��ام  بتقاري��ر 
و�لع��د�د�ت �لالزم��ة لربنام��ج �لتدريب �لقيا�ص��ي 

على ر�بط �لرب�مج �لقيا�صية �حلكومية.
و �أو�ص��ح �لتقرير �ن��ه مت تقدمي دعم فن��ي للوز�رة 
و �لوز�ر�ت �ملختلفة )�أنظمة )4( و �ص��بكات )59( 
�ل��وز�ر�ت  متابع��ة طلب��ات  �ص��يانة )113( ومت  و 
�خلا�ص��ة بخدمة �ل��� BSA تركيب خ��ط عدد) 7 
( وزي��ادة �ص��رعة خط��وط ع��دد) 4 ( و مت تقيي��م 
ومتابع��ة طلب��ات �ل��وز�ر�ت �خلا�ص��ة بخدم��ة �ل��� 

)5( عدد   VPN

قطاع االتصاالت
وفيم��ا يتعلق باأبرز �لجناز�ت و�لح�ص��ائيات �لتي 
تتعلق بقط��اع �لت�ص��الت "�لرت�خي�س و�لرتدد�ت 
و�لإر�ص��ال" ذك��ر �لتقري��ر �ن��ه مت �ملو�فق��ة عل��ى 
ت�ص��غيل حزم��ة م��ن حمط��ات �لر�ص��ال �خللوي��ة و 
تعدي��ل حمط��ة �ر�ص��ال خلوية ع��دد )3( و �ن�ص��اء 
حمط��ة �ر�ص��ال خلوي��ة ع��دد )2( و مت �عتماد نوع 
لأجهزة �لت�صالت "�ملو�فقة �لنوعية" عدد )8(.
وذكر �لتقرير �نه مت جتديد رخ�ص��ة جتارة �جهزة 
�ت�ص��الت �ص��لكية ول �ص��لكية ع��دد )4( و جتدي��د 
رخ�ص��ة تقدمي خدمة نقل وتد�ول �لربيد �ل�صريع 

ع��دد)2( و جتديد رخ�ص��ة ب��ث �ذ�عي ع��دد )2( 
و �ملو�فق��ة عل��ى حمل��ة تركيب��ات باق��ات ن��ت فون 

ل�صركة �لت�صالت �لفل�صطينية.
كم��ا مت معاجلة طلبات خدم��ات �لهاتف �ملحمول ) 
ت�ص��غيل – �ن�ص��اء – �لغاء - تعدي��ل( عدد )18( و 
زيارة خدم��ات �لهات��ف �ملحمول )ت�صغيل-�ن�ص��اء-

�لغاء-تعديل( عدد )8(.
�لعالقات �لعامة و �لت�صبيك

�لعالق��ات  جم��ال  يف  �لجن��از�ت  �أب��رز  وح��ول 
وثيق��ة  �إع��د�د  �ن��ه  �لتقري��ر  �و�ص��ح  �خلارجي��ة 
�ملب��ادرة �لتوعوية "نحو �نرتن��ت �آمن و مفيد" �لتي 
تت�ص��من خطة �لعمل و مت �إ�ص��د�ر �لن�صخة �لثانية 
م��ن برنام��ج �ص��ئون �ملوظف��ن �لقيا�ص��ي وتعميم��ه 
على دي��و�ن �ملوظفن �لع��ام و�لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�ص��ات 
�حلكومية و جتديد عقد �لتفاق عدد)2( لتقدمي 

خدمات م�صرفية عرب مكاتب �لربيد.
وذك��ر �لتقري��ر �ن��ه مت عقد لق��اء�ت مع موؤ�ص�ص��ات 
حكومية و جمتمعية و�ص��ركات م��زودي �لنرتنت و 
�لت�ص��الت عدد )5( .  كما دع��ت �لوز�رة �ملهتمن 
للم�ص��اركة يف م�ص��ابقة �للك�ص��و� لأف�ص��ل تطبي��ق 
موباي��ل يف جم��الت �لرتبي��ة و �لعل��وم و �لثقاف��ة 
و �لألع��اب �لتعليمي��ة م��ن �أج��ل �إبر�ز دور �ل�ص��باب 

�لفل�صطيني يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات.

قطاع البريد
وح��ول �أب��رز �لإجن��از�ت و�لإح�ص��ائيات �لت��ي 

تتعل��ق بقط��اع �لربي��د ذك��ر �لتقري��ر �ن��ه متت 
متابعة �لأعم��ال �ليومية يف �حل�ص��ابات �ملالية 
بل��غ ع��دد معام��الت  �خلا�ص��ة بالربي��د حي��ث 
 )13،945( �لربي��د  مكات��ب  م��ن  �ملقبو�ص��ات 
�لرو�ت��ب  �ص��رف  معام��الت  وبلغ��ت  معامل��ة، 
)24،045( معاملة، وبلغت معامالت �مل�صحوبات 

)4،978( معاملة.
�لآيل  �ل�ص��د�د  يف  �جل��دد  �مل�ص��رتكن  ع��دد  وبل��غ 
للكهرباء )41( م�ص��تفيد، كما وبلغ عدد �مل�صرتكن 
�جلدد يف �ل�ص��د�د �لآيل للبلديات )271( م�صتفيد 
كما بلغ عدد �لبعائث �لربيدية �لو�ردة )8،002(، 
وعدد �لبعائث �لربيدية �ل�ص��ادرة )1،555(و بلغ 
عدد �ملوظفن �لذين ح�صلو� على خلو طرف )47( 

�صخ�س.

خدمات الجمهور
وح��ول �ب��رز �لأن�ص��طة �ملتعلقة بخدم��ات �جلمهور 
 )1،100( ع��دد  معاجل��ة  مت  �ن��ه  �لتقري��ر  ق��ال 
�ص��كوى من خ��الل منظومة �ل�ص��كاوي و�ل�صتف�ص��ار 
من خ�����������الل �لت�ص��ال على �لرقم -1800-101
102 وم��ن خ��الل �حل�ص��ور �ملبا�ص��ر ملركز خدمات 

�جلمهور.
كما مت ��ص��تقبال ع��دد )22( طلب حج��ب / �إز�لة 
�حلجب على �ملو�قع �للكرتونية ودر��صتها و�إعطاء 
�ل��رد �لنهائ��ي و�إر�ص��ال قائم��ة �ملو�ق��ع لل�ص��ركات 

لتطبيق �لفلرتة.

وزارة االتصاالت تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خالل يناير 2017
غزة – �لر�أي 

�أ�صدرت وز�رة �لت�صالت وتكنولوجيا 
�إجناز�ته��ا  باأب��رز  تقري��رً�  �ملعلوم��ات 
خالل �ص��هر يناي��ر �ملن�ص��رم حيث كان 

�لت�ص��غيلية  �خلط��ة  �عتم��اد  �أبرزه��ا 
للع��ام 2017 و �إ�ص��د�ر تقري��ر باأب��رز 
خ��الل  �ل��وز�رة  �أن�ص��طة  و  �جن��از�ت 
2016 و ق��د �أجملت يف �لتقرير �برز 

نفذته��ا  �لت��ي  و�لأن�ص��طة  �لأعم��ال 
�ل��وز�رة عل��ى �ص��عيد قطاع��ات عمله��ا 
وتكنولوجي��ا  �لت�ص��الت  �لث��الث 

�ملعلومات و�لربيد.
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غزة- �لر�أي- عبد �هلل كر�صوع
قبل ن�ص��ف قرن من هذ� �ليوم، �أخذ �جلد '�أبو طالل' 
بتجهي��ز عربته �ل�ص��غرية لت�ت�نقل ب��ن �أحياء قطاع 
غزة �ملفتوحة على بع�صها، وقت �أن كان �لقطاع مليًئا 
بالطرق �لرملية �ص��عبة �مل�صري. مل يتخذ �جلد وقتها 
مكاًنا ثابًتا لبيع منتجه، مف�ص��اًل ترك ب�ص��مات �أكلته 
ب��ن كل َمن يقابله ِمن �لنا�س، وعلى عربته �ل�ص��غرية 
�متهن بيع �ملاأكولت �ل�ص��عبية وعلى ر�أ�صها '�لفالفل'، 

حتى ُعرف باأنه �أ�صهر �صانعيه.
مبجرد �صماعنا عن حمالت '�أبو طالل'؛ �أول ما يتبادر 
�إىل ذهنن��ا �أن��ه �ص��احب حم��الت �لفالف��ل �ل�ص��هرية 
�ملوزع��ة عل��ى هيئ��ة ف��روع ب��ن �ص��و�رع �لقط��اع، وما 
عرفن��اه �أن �جل��د ترك لأولده و�أحفاده �إرًثا يف �ص��ر 
مكونات كلفة �لفالفل �لذي يبيعه للنا�س جاهًز� دون 

�لإف�صاح عن �لطريقة �ملتبعة لأي �أحد.

'مهنة جيل'
'�أب��و ط��الل' كني��ة حتمله��ا �لعائل��ة بكامله��ا، و�لت��ي 
�أ�ص��بحت بع��د رحي��ل �جل��د �أب��و ط��الل ع��الو تتوزع 
باأربع��ة �أفرع يف قطاع غزة، لتزد�د �ص��هرًة باأنها ملكة 
�ملاأكولت �ل�صعبية، وعلى �إثر �حلافز �لعائلي باإكمال 
�لطري��ق �ملهني؛ ي��د�وم �أطف��ال �لعائلة كم�ص��اعدين 

لآبائهم وكاأجيال مقبلة �صتحمل �صر �ملهنة.
ولنجاح مهنة بيع �ملاأكولت �ل�ص��عبية و�ص��هرة بائعها 
'�أب��و ط��الل'، ُعر���س عل��ى �لعائل��ة عر���س خارج��ي 
باإقامة �مل�ص��روع ذ�ته يف �إح��دى دول �خلليج �لعربي، 
�إل �أنه��ا رف�ص��ت �لعر���س بن��اًء عل��ى ع��دم رغبتها يف 

غربة �لوطن و�لأهل يف �خلارج.
وتعود �أ�ص��ل عائلة �أبو ط��الل �إىل عائلة 'عالو'، فلم 
ت�ص��تهر �إل با�ص��م كني��ة جده��م �ل��ذي �أورث �لعائلة 

باأكملها لقب �ملاأكولت �ل�صعبية �ل�صهرية.

'عائلة إعالمية'
مل تك��ن عائلة '�أبو طالل عالو' منفردة با�ص��تقاللية 
�لعائل��ة بامتهانه��ا لعم��ل و�حد يغل��ب عليه��ا ور�ثًيا، 

ولك��ن ميك��ن للموهب��ة �أن تتجذر ب��ن �أف��ر�د �لعائلة 
�لو�حدة لت�صبح �لهو�ء �لذي يتنف�س منه �جلميع من 

�أفر�د �لعائلة يف �لوقت ذ�ته.
��ار كان��ت �إح��دى �لعائ��الت �لت��ي �متهن��ت  عائل��ة ن�صّ
�لإع��الم ب�ص��تى �ألو�ن��ه '�ملكت��وب و�مل�ص��ور وعالقاته 
�لعام��ة' ب��ن ج��در�ن بي��ت و�ح��د، لت�ص��يطر عليه��م 
�أجو�ء �ملوهبة �ملولعة يف �لعمل �ل�ص��حفي يف �لد�خل 

و�خلارج.
ف��كان �لأخ �لأك��رب 'و�ص��ام' �أول م��ن خ��ّط قدم��ه على 
�لطريق �لإعالمي، بعد �أن كان يف �صغره يقلد خطباء 
�جلمع��ة وميث��ل ب�ص��وته كل م��ا ي�ص��مع وكل م��ن يرى 
حوله، حتى �أطلقو� عليه يف �ص��غره �ل�ص��حفي و�ص��ام، 
كرب وكرب معه حلمه �إىل �أن تخ�ص�س حقيقة يف عامل 

�لإعالم.
�ص��ار عل��ى نهج��ه �إخو�ن��ه و�أخو�ت��ه �لفتي��ات بعد �أن 

�أحب��و� �أج��و�ء �لإع��الم بكامري�ت��ه وعامل��ه �جلدي��د 
و�لفع��ال، ف��كان �أخ��وه �لذي يكربه �ص��ًنا مم��ن �لتحق 
بع��امل �ل�ص��حافة عل��ى خلفي��ة �ملوهب��ة دون �ص��هادة 
�أكادميية ت�ص��بق عمل��ه، حتى كان �لتميز من ن�ص��يبه 
ح��ن ح�ص��ل عل��ى �لعدي��د م��ن �جلو�ئ��ز �لت��ي �أثبت 
م��ن خاللها جد�رت��ه باملهن��ة، دون در��ص��ة متكنه من 

�للتحاق بركب �ل�صحفين.
كما لعب و�ص��ام دور �ملحب لعامل �ل�ص��حافة يف �صغره، 
تبع��ه �أخ��وه �لأ�ص��غر عم��اد �ل��ذي يلعب �ل��دور ذ�ته 
باخل��روج  �لإعالمي��ن  �أخوي��ه  مر�فقت��ه  بالتز�م��ه 
للتغطيات �لإعالمية حتى ياأخ��ذ �ملهنة فنًيا وعملًيا، 
حت��ى ن��ال تخ�ص���س �ل�ص��حافة بجامعة �لأق�ص��ى يف 

�أوىل �صنو�ته �جلامعية.
و�أ�ص��بح �أخوه �لأ�ص��غر عماد لمًعا يف جمال �لإعالم، 
وخا�ص��ة يف جم��ال �لت�ص��وير بع��د �ص��غفه يف خو���س 

�لتخ�ص�س كاأخويه �للذين يكرب�نه �صًنا.

'أبًا عن جد'
�لأعمال �ملهنية ميكن لها �أن تر�صخ يف �أجيال جديدة، 
�إن كان��ت عل��ى قناع��ة تام��ة ب��اأن تلك �ملهن��ة هي من 
�ص��تكتب �أ�ص��ماءهم �ص��من �لتاريخ ب�ص��طور م��ن ذهب، 
فكان لعائلة �ملزنر �أن �ص��نعت ��ص��مها حن ��ص��تحوذت 

على مهنة �صناعة �حللويات خالل تعاقب �أجيالها.
ف��كان �لأب �لأك��رب قد �أورث عائلته �ص��يًتا و��ص��ًعا يف 

�صناعة �حللوى ب�صتى �أنو�عها و�ألو�نها.
وبد�أ �جلد مهنته باأ�ص��كال ب�ص��يطة ج��ًد�، حينما فتح 
ل��ه باًب��ا من �أب��و�ب �لرزق، ف��كان يخرج منذ �ل�ص��باح 
��ا  �لباكر بعربته �ل�ص��غرية بعد �أن ت�ص��نع له �أمه في�صً
�أن��و�ع '�لنم��ورة و�لب�ص��كويت �ملحل��ى و�لكناف��ة  م��ن 
�ل�ص��عبية'، حتى �عتاد بيعها و�عت��اد �لنا�س �لإقبال 

على عربته �ل�صغرية.
�إىل �أن ر�ّص��خ جذور مهنته يف حمل �ص��غري وبد�أ بتطوير 
عمله وتعليم �أبناء و�أحفاده �ملهنة، �إىل �أن �صار لعائلته 
حمالت وفروع، و�أ�صبحت عائلة �ملزنر ت�صتهر ب�صناعة 

�حللوى وبيعها يف �ملحال �ملتفرقة يف �أنحاء �لقطاع.
كثرية هي �لعائالت �لفل�ص��طينية �لتي تتحلى ب�صهرة 
�ملهن��ة �أك��رث من �أي �ص��يء �آخر، فاأول م��ا تذكر عائلة 
'�صاق �هلل' على �ص��بيل �ملثال؛ تذكر برفقتهم �صناعة 
�حللوى، و�أول م��ا تذكر عائلة حنيف تذكر برفقتهم 
�خل��ارج  �إىل  و�ل�ص��فر  و�لط��ري�ن  �لعم��رة  رح��الت 
ل�ص��هرتهم يف تلك �ملهنة، كذلك ت�ص��تهر عائلة �لع�صي 
وم�ص��تهى و�حللو بالتجارة نظًر� لكونهم مو�طنن غري 
مهجري��ن من بلد�ن �أخرى، وكذل��ك عائلة خلف �لتي 

��صتهرت ب�صناعة �خليزر�ن، وغريهم �لكثري.
ل ميكن ح�ص��ر �لعائالت �لتي تنت�صر �ملهنة ذ�تها بن 
�أجياله��ا و�أحفاده��ا �ملمت��دة يف تقري��ر و�ح��د، لأنها 
كثرية جًد� ومنت�ص��رة يف �ص��تى مناط��ق �لوطن �ملحتل 
يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�لد�خل �ملحتل، كرث 
هم �لأجد�د �لذين ي�صددون حر�صهم على عدم ترك 
�ملهن ون�صيانها، لبقائها يف �صجالت تاريخ �لعائلة وباب 

رزق لها.

غزة- �لر�أي
�أك��د د.�أن��ور �لربع��اوي وكي��ل م�ص��اعد وز�رة 
�لثقافة، �أن وز�رة �لثقافة ت�ص��ع �صمن خططها 
�ل�ص��رت�تيجية �إعد�د جيل فل�ص��طيني مثقف 
وو�عي ومبدع لتاأهيلهم ليكونو� قادة �مل�صتقبل 
وي�صاهمو� يف خدمة وطنهم ورفعته بن �صعوب 

�لعامل يف �صتى جمالت �حلياة.
ج��اء ذل��ك،  خالل لق��اء �أدب��ي بعن��و�ن "زهور 
�لوط��ن"، نظمت��ه �لإد�رة �لعامة للعمل �لأهلي 
ب��وز�رة �لثقاف��ة، وبالتع��اون م��ع جلن��ة �ملر�أة 
وجمعي��ة  لالأيت��ام،  �لأم��ل  ومعه��د  و�لطف��ل، 
لالأطف��ال  �لثالث��اء،  م�ص��اء  �ص��ابة،  �إبد�ع��ات 

�لأيتام �ملنت�صبن للمعهد.
وح�ص��ر �للق��اء، �ل��ذي �أقي��م مبق��ر �ملعه��د يف 
مدين��ة غ��زة د.�أن��ور �لربعاوي وكيل م�ص��اعد 
وز�رة �لثقاف��ة، �أ.�ص��امي �أبو وطف��ة مدير عام 
�لعم��ل �لأهلي بالوز�رة، �أ.رندة �ل�ص��رفا رئي�س 
جلن��ة �مل��ر�أة و�لطفل، و�أع�ص��اء جمل���س �إد�رة 

�ملعهد �أ.حممد �جلدي، �أ.عماد �لأعرج.
و�أك��د د.�لربعاوي، �أن هذ� �للقاء �لأدبي ياأتي 
يف �إطار جهود وز�رة �لثقافة للتو��صل مع كافة 
�ص��ر�ئح و�أطي��اف �ملجتمع �لفل�ص��طيني لإثر�ء 
�حلي��اة �لثقافية �لفل�ص��طينية و�إحد�ث حالة 

م��ن �حل��ر�ك و�لن�ص��اط يف خمتل��ف �ملج��الت 
�لثقافية.

�لثقاف��ة خ��الل  وحت��دث ح��ول خط��ة وز�رة 

�لعام 2017، و�لتي ت�صعى من خاللها لتوحيد 
�خلطاب �لثقايف �لفل�ص��طيني، م�صتعر�ص��ًا �أبرز 
�ص��يتم  �لت��ي  �لثقافي��ة  و�مل�ص��اريع  �لأن�ص��طة 

تنفيذه��ا خ��الل �ملرحل��ة �لقادم��ة بالتع��اون 
و�ل�ص��ر�كة مع �ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومي��ة و�لأهلية 

وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين.
�ل�ص��عبة  �لظ��روف  �أن  �لربع��اوي  و�أ�ص��اف 
و�ملعان��اة �لت��ي يعي�ص��ها �أطف��ال غ��زة ب�ص��بب 
�حلروب و�حل�ص��ار �صاهمت يف تفجري �لطاقات 
�لإبد�عي��ة لديهم، م�ص��ريً� �أن قطاع غزة مليء 
باملو�ه��ب �ملتمي��زة يف �ص��تى جم��الت �لإب��د�ع 
تفت��ح  �ل��وز�رة  �أن  موؤك��دً�  و�لفن��ي،  �لأدب��ي 
�أبو�بها �أمام كافة �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني من 

�ملبدعن و�ملتميزين.
من جانب��ه، ّثمن �لأعرج جه��ود وز�رة �لثقافة 
ورعايتها �لأطف��ال �لأيتام منت�ص��بي �ملعهد من 
خ��الل بر�جمه��ا �لثقافية، موؤك��دً� على �أهمية 
تعزي��ز �لتعاون بن �ل��وز�رة و�ملعه��د لالرتقاء 
بالأطفال ثقافيًا و�صقل مو�هبهم و�إبد�عاتهم.
وتخل��ل �للقاء م�ص��اركة جمموعة من �لأطفال 
�ملبدعن يف �إلقاء ق�صائد �صعرية جت�صد �أحالم 
باأم��ن  بالعي���س  و�أمنياته��م  فل�ص��طن  �أطف��ال 
و�أم��ان كباقي �أطفال �لع��امل بعيدً� عن جر�ئم 
�لحتالل و�صيا�ص��اته �لعن�ص��رية، بالإ�ص��افة 
لعرو�س فنية نفذتها زهر�ت جمعية �إبد�عات 

�صابة، و�أطفال �ملعهد.

بين الوراثة والموهبة .. عائالت بمهن واحدة

"الثقافة" تنظم لقاًء أدبيًا ألطفال معهد "األمل" لأليتام
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غزة-�لر�أي-فل�صطن عبد �لكرمي
حما���س  حلرك��ة  �لد�خلي��ة  �لنتخاب��ات  �نته��ت 
بانتخ��اب �لأ�ص��ري �ملح��رر يف �ص��فقة وف��اء �لأحر�ر 
يحيى �ل�ص��نو�ر قائ��دً� عامًا للحرك��ة يف قطاع غزة 
وخلي��ل �حلي��ة نائب��ًا ل��ه، حي��ث حظ��ي �نتخاب��ه 
�ص��تى  م��ن  حثيث��ة  ومتابع��ة  �إعالمي��ة  بتغطي��ة 

�لإعالمين �ملحلين وحتى �لإعالم �ل�صر�ئيلي.
وي��رى حملل��ون �صيا�ص��يون ومر�قب��ون �أن �نتخ��اب 
�ل�ص��نو�ر قائ��د� حلما�س يف غزة جتدي��د للدماء يف 
�حلرك��ة، موؤكدي��ن �ن حرك��ة حما�س موؤ�ص�ص��اتية 
ولي�صت حركة �أ�صخا�س، و�أن وجود �ل�صنو�ر �صيزيد 
من حت�صن �لعالقات مع �لدول خا�صة م�صر و�إير�ن.

تطوير وانفتاح
يقول �ملحلل �ل�صيا�ص��ي م�صطفى �ل�صو�ف يف حديث 
لل��ر�أي:" �إن حرك��ة حما���س موؤ�ص�ص��اتية ولي�ص��ت 
يح��دث  �لتغي��ري  و�أن  بعينه��م،  �أ�ص��خا�س  حرك��ة 
بق��ر�ر م��ن �ملوؤ�ص�ص��ة، ب��دون �أي تغي��ري يف �ملب��ادئ 
و�ل�صيا�ص��ات"، موؤكد� �أن ��ص��ر�ئيل تعاين من وجود 
فوبيا وحتاول د�ئما ت�ص��ويه �ص��ورة حركة حما�س 
و�أي م�ص��ئول يت��م تعيين��ه م��ن قب��ل �حلرك��ة، و�أن 
�نتخاب �ل�ص��نو�ر قائد� حلركة حما�س بغزة �ص��وف 

يقودها لطريق بعيدة.
م��ن  ��ص��ر�ئيل  تتخ��ذ  �أن  باإمكاني��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
�نتخ��اب �ل�ص��نو�ر ذريع��ة ملو�جهة مقبل��ة مع قطاع 
غزة، ي�صيف �ل�صو�ف:" وهل كانت ��صر�ئيل تو�فق 
عل��ى �أي �ص��خ�س تق��وم �حلرك��ة بتعيين��ه لديه��ا، 
وعندم��ا �غت��ال �لحت��الل �ل�ص��يخ �حم��د يا�ص��ن 
و�لرنتي�ص��ي وبقية �لقادة هل كانو� يحملون �صالحا 

وقتها"، م�ص��ري� �إىل �أن ��ص��ر�ئيل ل حتتاج حلجة �أو 
مربر كي تقدم على حرب مع غزة.

ووفق م��ا ذكره يف حديثه ف��اإن حركة حما�س تتبع 
�صيا�ص��ة �لنفت��اح عل��ى �لع��امل قب��ل �ختي��ار يحي 
�ل�ص��نو�ر قائد� لها يف غزة، حيث ظهر ذلك جليا من 
خالل حت�ص��ن عالقتها مع �ل�ص��قيقة م�صر يف �لآونة 
�لأخ��رية وظه��ور �لكث��ري م��ن �ملوؤ�ص��ر�ت �ليجابية 

�لتي تدل على ذلك على �أر�س �لو�قع.
ول يحم��ل �ل�ص��نو�ر ع�ص��ا �ص��حرية بي��ده ولكن��ه 
�ص��يبذل جه��ود� كب��رية لتح�ص��ن عالق��ات حرك��ة 
حما�س مع �لعامل �خلارجي خا�صة مع م�صر و�إير�ن 
وغريها، خا�ص��ة يف ظ��ل وجود تعاون م�ص��رتك بن 

�أبناء �حلركة، وفق ما ير�ه �ل�صو�ف.

ذريعة لشن عدوان
�لب�ص��و�س  د.ه��اين  �ل�صيا�ص��ي  و�ملحل��ل  �لكات��ب 
ه��و �لآخ��ر ي��رى �أن حرك��ة حما���س تعم��ل ب�ص��كل 
موؤ�ص�ص��اتي ولكن قياد�تها توؤثر يف �ص��كل موؤ�ص�صاتها 
و�صيا�ص��ة تلك �ملوؤ�ص�صات، مو�صحا �أن هناك �ختالف 
هني��ة،  ��ص��ماعيل  يف  عن��ه  �ل�ص��نو�ر  �صخ�ص��ية  يف 
ف��الأول ينتم��ي للجن��اح �لع�ص��كري بينم��ا ينتم��ي 
�لث��اين للجناح �ل�صيا�ص��ي، م�ص��ري� يف �ل�ص��ياق ذ�ته 
�إىل �أن �ص��ناعة �لق��ر�ر يف �حلرك��ة يكون من خالل 

�لعمل �جلماعي �مل�صرتك.
وحول �إمكانية ��صتغالل ��صر�ئيل لنتخاب �ل�صنو�ر 
يق��ول  �لقط��اع،  و�ص��ن ع��دو�ن عل��ى  لغ��زة  قائ��د� 
�لب�ص��و�س يف حديث للر�أي:" من �ملمكن �أن ت�صتخدم 
�إ�صر�ئيل ذلك ذريعة وحجة يف حال �لقيام بعدو�ن 
يف �مل�ص��تقبل، كون �ل�ص��نو�ر ع�ص��كري و�أ�ص��ري �صابق، 

بالإ�صافة �إىل عو�مل �أخرى".
ويف �عتقاده فيما يتعلق باإ�ص��الح �لعالقة مع م�صر، 
ف��اإن �لعالقة ب��ن حما�س وم�ص��ر عالقة م�ص��لحة، 
وبالت��ايل من �ملمكن �أن تتاأثر باأي تغيري، لكن حاليا 
عالقة حما�س جيدة مع م�صر على �ل�صعيد �لأمني، 

ولن يتغري �لو�صع يف �لوقت �لر�هن.
وق��د جت��د ��ص��ر�ئيل يف تعين يح��ي �ل�ص��نو�ر وهو 
�أ�ص��ري حمرر يف �صفقة وفاء �لأحر�ر، حجة وذريعة 
ل�صن عدو�ن م�صتقبال �ص��د قطاع غزة، كونه ينتمي 
ملع�ص��كر �ل�صقور يف حما�س مما قد يزيد من �حتمال 

�ملو�جهة مع �لحتالل.

تجديد لدماء الحركة
�ملحلل يف �ل�صئون �ل�ص��ر�ئيلية �أمين �لرفاتي، يرى 
�أن �نتخاب �ل�ص��نو�ر قائ��د� حلما�س يف غزة و�حلية 
نائب��ه جتديد للدماء يف �حلركة، موؤكد� �أن حما�س 
ماز�ل��ت تتمت��ع ب��روح �لعقالني��ة و�لق��وة يف ظ��ل 
�ملحيط �لقليمي و�لدويل �ل�صعب و�ملت�صلب، كونها  
حرك��ة �ص��ورية، وعلي��ه نحن �أم��ام مزيج م��ن �لقوة 

و�لعقالنية يف قيادتها.
ويق��ول �لرفات��ي يف حدي��ث لل��ر�أي:" �إن �نتخ��اب 
�ل�ص��نو�ر �ص��يكون ل��ه �نعكا�ص��ات �يجابي��ة يف بع�س 
�مللف��ات ولي���س حلها جميعها، حيث �ص��يدعم �خليار 
�لع�ص��كري للحركة و�صي�ص��ب كل جه��ده على �لعمل 
�ملق��اوم و�ملو�جه��ة مع �لحت��الل"، منوه��ا �إىل �أنه 
�ص��وف ي�ص��اهم يف فت��ح �لعالق��ات م��ع بع���س �لدول 
خا�ص��ة م�صر يف ظل ما تعانيه غزة من �صيق نتيجة 

�حل�صار �ملطبق.
و�ص��يوؤدي تويل �ل�ص��نو�ر قيادة �حلرك��ة بغزة �إىل 

تطوير بنية �ملقاومة، حيث �صي�ص��هد �مللف تطوير�، 
يف وق��ت يق��وم ب��ه �لحت��الل بالت�ص��خيم �ملتعم��د 
ل�صخ�صية �لقيادي �ل�صنو�ر يهدف لغتياله معنويًا 
ومكانت��ه  �صخ�ص��يته  و�ص��رب  �لفل�ص��طينين  �أم��ام 

جمتمعيًا و�إظهاره ب�صورة تخالف �حلقيقة.
ووف��ق حتلي��ل �لرفات��ي ف��اإن ��ص��ر�ئيل تخ��اف م��ن 
�لدم��اء �جلدي��دة يف حما���س، لأنه��ا �ص��تحمل ب��كل 
�ملكان��ة  و�لتق��دم يف  �لتطوي��ر  م��ن  تاأكي��د مزي��د� 
جمي��ع  وعل��ى  للحرك��ة  و�لع�ص��كرية  �ل�صيا�ص��ية 
�مل�صتويات، مو�صحا �أن �لقلق �ل�صر�ئيلي و��صح لأن 
�أط��ره �ل�ص��تخبارية و�لأمنية عاج��زة عن تقدير 
�ملوقف ومعرفة �ل�صيا�صة �جلديدة �لتي �صتنتهجها 

حما�س يف ظل �لقيادة �جلديدة.
مدين��ة  يف   1962 ع��ام  مو�لي��د  م��ن  و�ل�ص��نو�ر 
خانيون�س جنوب قطاع غزة، ��ص��تقرت عائلته فيها 
بعد �أن ُهجرت من مدينة �ملجدل )�ص��مال فل�ص��طن 

�ملحتلة( عام 1948.
�عتقل للمرة �لأوىل يف �لعام 1982، ثم �أفرج عنه 
قب��ل �أن يعتق��ل بعد ذلك باأ�ص��ابيع قليل��ة، ويحاكم 
ملدة �ص��تة �أ�ص��هر "�إد�رًيا" يف �ص��جن �لفارعة، بتهمة 
م�ص��اركته يف �لن�ص��اط �لإ�ص��المي وبن��اء �جلامع��ة 
�لإ�ص��المية، و�لتق��ى يف �ل�ص��جن حينه��ا بال�ص��هيد 

�صالح �صحادة موؤ�ص�س كتائب �لق�صام فيما بعد.
�أع��اد �لحت��الل �عتقال��ه �إد�رًي��ا يف تاري��خ يف 20 
كانون ثاين/ يناير 1988، ثم جرى نقله للتحقيق 
وحكم عليه بال�صجن مدى �حلياة �أربع مر�ت، حيث 
ق�ص��ى فرت�ت طويل��ة يف �لعزل �لنف��ر�دي قبل �أن 
يفرج عنه يف �ص��فقة "�صاليط" )وفاء �لأحر�ر( يف 

ت�صرين ثاين/ نوفمرب عام 2011.

هل يكون ذريعة لمواجهة مقبلة مع االحتالل؟

محللون: انتخاب السنوار تجديد للدماء داخل حماس
 وتحسين للعالقات الخارجية
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غزة-�لر�أي-�صمر �لعرعري 
يف ظ��ل تاأثر �لبالد باملنخف�ص��ات �جلوية 
و�ح��د� تل��و �لأخ��ر  ، وف��ى ظ��ل هط��ول 
�لأمط��ار عل��ى ف��رت�ت متفرق��ة تتع��رى 
فتتك�ص��ف  غ��زة  يف  �لتحتي��ة  �لبني��ة 
عورتها وه�صا�ص��ة �ص��مودها �أمام �لأمطار 
، �لأم��ر �ل��ذي يزيد من معان��اة �ملو�طنن 
�لقابعن يف �لقطاع نتيجة لذلك �لتدهور 
�حل��روب  بفع��ل  �لتحتي��ه  �لبني��ة  يف  
�لإ�ص��ر�ئيلية عل��ى �لقط��اع وعدم �ص��ماح 
�لالزم��ة  �ملع��د�ت  باإدخ��ال  �لحت��الل 

لإ�صالح ما مت تدمريه .
�لقط��اع ح��ذرو�  �ص��مال  روؤ�ص��اء بلدي��ات 
م��ن كارث��ة حقيقية ق��د حتل بالأر��ص��ي 
ح��ال  يف  �ل�ص��كنية  و�ملناط��ق  �لزر�عي��ة 
طف��ح مي��اه �ل�ص��رف �ل�ص��حي �ص��رق بلدة  
بي��ت لهيا وذلك ب�ص��بب  �رتفاع من�ص��وب 
هذه �ملياه ب�ص��كل م�صتمر يف ظل �صخ �آلف 
�لأك��و�ب على م��د�ر �ل�ص��اعة يف �حلو�س 
�لع�ص��و�ئي �لبالغة م�ص��احته نح��و مائتي 
دومن، و�لقري��ب ج��دً� من منازل �ل�ص��كان 
يف قري��ة �أم �لن�ص��ر )�لقري��ة �لبدوي��ة( 

�أق�صى �صمال �لقطاع.
فعلى �صعيد بلدية بيت لهيا ، �أكد رئي�س 
�لبلدية عز �لدين �لدحنون �أن  ��ص��تمر�ر 
�صخ �ملياه �لعادمة يزيد من خطر طفحها 
به��ا،  �ملحي��ط  �لرت�ب��ي  �ل�ص��اتر  و�نهي��ار 
وبالتايل ت�ص��كل خطرً� كب��ريً� على حياة 
�ل�صكان �لقاطنن يف حي "�ملن�صية" �لبالغ 

عددهم نحو خم�صة �آلف ن�صمة.
و�أو�ص��ح، �أن �لعمل يف �خل��ط �لناقل لهذه 
�ملي��اه متوق��ف من��ذ ع��دة �أ�ص��هر، نتيجة 

عرقل��ة �لعم��ل يف حمط��ة �ملعاجل��ة �لتي 
حتتاج ل�ص��تكمال �لعمل فيه��ا وتزويدها 

بخط كهرباء.
ونا�صد �لدحنون حكومة �لوفاق ب�صرورة  
�لتدخ��ل م��ن �أجل ح��ل كافة �لإ�ص��كالت 
�لت��ي تو�جه ��ص��تكمال �لعم��ل يف حمطة 
�ملعاجل��ة، م�ص��ريً� �إىل �أن وع��ودً� ُقدم��ت 
لبدء �صخ �ملياه ومل تنفذ، حتى �للحظة.

به��ذ�  �ملي��اه  �ص��خ  ��ص��تمر�ر  �أن  و�عت��رب 
�ل�ص��كل، خ�صو�ص��ًا و�أن بلدية بيت حانون 
�ص��تقوم بت�صغيل حمطة �ص��خ مياه عادمة 
للحو���س �لع�ص��و�ئي يف �لقري��ب �لعاجل، 
�لرت�ب��ي  �ل�ص��اتر  �نهي��ار  �إىل  �ص��يوؤدي 
�ملحيط باحلو�س �لع�صو�ئي يف �أي حلظة.
و�أ�صاف:" �إن هناك حو�صًا ع�صو�ئيًا �آخر 
على م�ص��احة مائة دومن يقع �إىل �ل�صمال 
من قرية �أم �لن�ص��ر مهدد بالنهيار �أي�صًا، 
�للجن��ة  م��ع  للتن�ص��يق  وثم��ة حم��اولت 
�لدولي��ة لل�ص��ليب �لأحم��ر، للتدخ��ل مع 
�جلانب �لإ�ص��ر�ئيلي و�ل�ص��ماح بتو�ص��يعه 

ل�صتيعاب كميات جديدة. 
يذك��ر، �أن��ه كان يت��م نقل ه��ذه �ملياه عرب 
خ��ط ناق��ل مت تنفيذه قب��ل �أع��و�م، �إىل 
حمط��ة �أحو��س �أكرث �ت�ص��اعًا يف حمطة 
للمعاجلة تقع �ص��رق بلدة جباليا، وهو ما 
قلل خطر طفح هذه �ملياه طيلة �ل�صنو�ت 
�ملا�صية.  وتتمثل خطورة �لو�صع �لر�هن 
�أثن��اء هطول �لأمطار ما يزيد  من ن�ص��بة 
�ملي��اه �لت��ي تتجم��ع يف ه��ذه �لأحو����س، 
يف  �ملبا�ص��ر  �ص��قوطها  خ��الل  م��ن  �ص��و�ء 
�ملط��ر  مي��اه  ع��رب  �أو  ذ�ته��ا،  �ملنطق��ة 
�ملختلطة يف �صبكة ت�صريف مياه �ل�صرف 

�ل�ص��حي �لقادم��ة من مناط��ق خمتلفة يف 
�ملحافظة �ل�صمالية.

ب��دوره ، بن  رئي�س بلدية �أم �لن�ص��ر زياد 
"  خطورة �لو�ص��ع �لر�هن فيما  �أب��و فريا:
يتعل��ق  بقرب وج��ود �ملي��اه  �لعادمة على 
بعد ع�ص��ر�ت �لأمتار م��ن منازل �ملو�طنن 
يف �لقرية، و�رتفاعها ب�ص��كل و��ص��ح على 
م�صاحة تقدر بنحو مائتي دومن، ما يهدد 
بارتف��اع من�ص��وبها لي�ص��ل ح��د �ل�ص��و�تر 

�لرت�بية �ملحيطة بها.
و�أكد �أن �حلد �لفا�ص��ل بن  �أعلى �ل�ص��اتر 
يف  �لعادم��ة  �ملي��اه  م�ص��توى  و  �لرت�ب��ي 
�حلو�س �لع�ص��و�ئي هو ن�ص��ف مرت فقط،، 
ويوج��د �أكرث م��ن ثالثة مالي��ن كوب من 
ه��ذه �ملي��اه يف �حلو���س، مو�ص��حا �أن��ه يف 
ح��ال ��ص��تمر �رتف��اع من�ص��وب �ملي��اه ق��د 
ينه��ار �ل�ص��اتر �لرت�ب��ي وبالت��ايل غ��رق 
�آلف �لدومن��ات �لزر�عية باملياه �لعادمة 

ومنازل �ملو�طنن.
ولفت �أبو فريا  �أن كافة �ص��بكات �ل�ص��رف 
�ل�ص��حي يف بل��د�ت: جباليا، بي��ت لهيا، 
خميم جبالي��ا، وبيت حانون، ت�ص��ب عرب 
م�ص��خات موزعة يف كافة حمافظة �صمال 
قطاع غزة، �إىل مكان جتمع �ملياه �لعادمة 
)�لأحو����س �لع�ص��و�ئية( �لقريب��ة م��ن 

منازل �ملو�طنن يف قرية �أم �لن�صر

خطورة المياه العادمة 
م��ن جانب��ه، ق��ال �ملدي��ر �لع��ام ل��الإد�رة 
�لعام��ة لالإر�ص��اد يف وز�رة �لزر�ع��ة ن��ز�ر 
�لوحيدى ل� " �لر�أي" :" بالن�ص��بة ملو�صوع 
ف��اأن  �لقط��اع  �ص��مال  يف  �لعادم��ة  �ملي��اه 

�ملنطقة قد تعافت بيئيا ب�ص��ورة مبدئية 
�إىل  �ملعاجل��ة  حمط��ة  نق��ل  مت  �أن  بع��د 
�صرقي جباليا ، ما يوؤدى �إىل حت�صن جودة 
�خل��ز�ن �جلويف �ل��ذي يعترب �لأف�ص��ل يف 

قطاع غزة.
�إل �أن��ه يف ح��ال عدم ��ص��تكمال �مل�ص��روع 
و�ص��مان نقل �ملياه مبا�ص��رة للمحطة فاإن 
�ملنطقة �ص��تكون معر�ص��ة ملخاطر �نفجار 
�أو طف��ح �ملي��اه �لعادم��ة مم��ا  �خلط��وط 

يعر�صها للتلوث و�لتدمري.
�مل�ص��ئولة  �جله��ات  �لوحي��دى   وطال��ب 
بالإ�ص��ر�ع  يف  تنفي��ذ �مل�ص��اريع �ملتعلق��ة 
مبعاجلة و�إعادة ��ص��تخد�م �ملياه �لعادمة 
لأنه��ا �مل�ص��در �ملتجدد �لأك��رث �إهمال كما 
�أنه �مل�صبب �لأول للتلوث �صو�ء يف �خلز�ن 

�جلويف �أو مياه �لبحر.
وقال �لوحي��دى  :" �أن عدد �أيام �لهطول 
بلغ��ت 23 يوم��ا، وبلغ��ت �لن�ص��بة �ملئوية 
للهط��ول %58.7 من �ملع��دل �لعام لكافة 
لكاف��ة  �لهط��ول  ،ومتو�ص��ط  �ملحافظ��ات 
�ملناطق بلغ 209.1ملم ومتو�صط �لهطول 
لهذ� �ليوم 21.4ملمن يف حن بلغت كمية 
�ملي��اه �لتي هطل��ت على كاف��ة �ملحافظات 
�جلنوبي��ة 71.5مليون مرت مكعب تقريبا 
ن ليك��ون �أعل��ى هط��ول �ص��جل �لليل��ة يف 

منطقة بيت لهيا "30" ملم 

إمكانيات ال ترتقي
 م��ن ناحيته ، قال �ملتحدث با�ص��م �لدفاع 
�مل��دين حممد �مليدن��ة لل�" �ل��ر�أي"  :" �أن 
خطة �لدفاع �ملدين لهذ� �لعام كغريها من 
�لأعو�م �ل�ص��ابقة حيث يتم تكوين جلنة 

م�ص��رتكة م��ن بلدي��ات ووز�رة �لد�خلي��ة 
و�لدف��اع  و�لإ�ص��كان  �لعام��ة  و�لأ�ص��غال 
�مل��دين و�حلكم �ملحلى بحي��ث تنعقد على 
م��د�ر �ل�ص��اعة .   و�أ�ص��اف :" م��ا يتو�جد 
لدين��ا م��ن �إمكاني��ات لتف��ى بالغر�س �أو 
بالدور �ملنوط به��ا يف حال تعر�س �لبالد 
ملنخف�ص��ات �ص��ديدة �لأمط��ار كم��ا حدث 
قبل �أعو�م،متطرقا �إىل �ل�ص��عوبات �لتي 
يو�جهها �لدفاع �ملدين من نق�س �مل�صخات 
و�أجه��زة �ص��فط �ملي��اه ومع��د�ت �لإنق��اذ 
بع���س   �ملي��اه  غم��رت  ح��ال   يف  �لالزم��ة 
"  و�أكد �أن �ملعد�ت �لالزمة للدفاع  �ملناطق 
�ملدين مل تدخل �لقطاع منذ �لعام 2006 
، و�ن م��ا مت �إدخال��ه �لع��ام �ملا�ص��ي �أرب��ع 

م�صخات ل تعمل بالكفاءة �ملطلوبة .
وتاب��ع :" معظ��م �ل�ص��كاوى �لت��ي ت�ص��ل 
�إىل �لدف��اع �ملدين تتعلق ب��رد�ءة �لبنية 
�ملي��اه لبع���س  لل�ص��و�رع وغم��ر  �لتحتي��ة 
�ملنازل �لتي تكون منخف�ص��ة و�لكونرت�ت 
خا�صة يف �ص��مال بيت لهيا وبيت حانون 
م��ن  ت�ص��رر�  �لأك��رث  رف��ح  �أن  مو�ص��حا 
�ملنخف�س �حلايل عن غريها من �ملناطق " 
ونا�ص��د �مليدنة حكومة �لوف��اق بالوقوف 
عن م�صوؤولياتها وحتييد �لدفاع �ملدين من 
�ملناكفات �ل�صيا�صية باعتباره جهاز يقدم 
�خلدمات لكل �أبناء �ل�ص��عب �لفل�صطيني، 
�ملع��رب  بفت��ح  �مل�ص��رية  �جله��ات  مطالب��ا 
ب�ص��كل م�ص��تمر و�إدخال �ملع��د�ت �لالزمة 
لقي��ام �لدف��اع �مل��دين بو�جبه �لإن�ص��اين 
عل��ى �أكم��ل وج��ه و�لعم��ل عل��ى �إدخ��ال 
�لبني��ة  لإ�ص��الح  �لالزم��ة  �لإمكاني��ات 

�لتحتية يف غزة .

المنخفضات الجوية تكشف عورة البنية التحتية لقطاع غزة
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ما هي أسباب كثرة التبّول؟؟ ومتى يصبح األمر خطيًرا؟

ال�صحة واحلياة

غزة- �لر�أي
كرثة �لتبول ل تعني �أن �لأمر خطري فرمبا 
ت�صرب �لكثري من �ملاء فقط. لكن متى تكون 

�لكرثة هذه ز�ئدة عن �حلد؟
يختل��ف معدل �لتبول �لطبيعي من �ص��خ�س 
لآخ��ر �إذ يلع��ب نظام��ك �لغذ�ئ��ي وطريقة 
حياتك دوًر� رئي�ص��ًيا �إل �أنها ل تعد م�صكلة 
م��ع  يتد�خ��ل  �ملتك��رر  �لتب��ول  كان  �إن  �إل 
حيات��ك، كاأن ت�ص��تيقظ يف منت�ص��ف �للي��ل 
مث��اًل �أو يك��ون �لأم��ر معيًقا ل��ك يف حياتك 

�لجتماعية و�ملهنية.
�إذ� كن��ت تري��د فه��م دو�فع �لتب��ول �ملتكرر 
�إليك بع�س �لأ�ص��ياء �لتي قد تكون �ل�ص��بب 
 Medical Daily �ص��حيفة  ذل��ك،  ور�ء 

�لربيطانية:

اإلمساك
تدف��ع ع��دم �لق��درة عل��ى �لتغ��وط �إىل �لتبول بك��رثة حيث 
يقع �مل�ص��تقيم و�ملثانة بجانب بع�ص��هما لهذ� "يت�صاركان نف�س 
�لنهاي��ات �لع�ص��بية" بح�ص��ب تعبري موؤ�ص�ص��ة ماي��و لالأبحاث 

.Mayo Clinic و�لدر��صات �لطبية
وت�ص��يف �ملوؤ�ص�صة "�لف�صالت �لقا�صية �ملرت�كمة �لتي تتجمع 
يف �مل�ص��تقيم جتعل ه��ذه �لنهايات �لع�ص��بية �أكرث ح�صا�ص��ية 

وتزيد من معدل �لتبول".

القلق
ق��د يكون �لإجهاد �لنف�ص��ي هو �ل�ص��بب �لذي يدفع �لإن�ص��ان 

للتبول طو�ل �لوقت.
وبح�ص��ب موقع كامل كلينيك هناك نوعان من �لقلق يت�صببان 
يف �لتب��ول "هن��اك �لتب��ول �لفوري �ل��ال�إر�دي �لذي يح�ص��ل 

يف �أوق��ات �لرع��ب �لتام وهن��اك �لتبول �ملتكرر، وهو �ل�ص��عور 
بالرغبة �ملتكررة للتبول دون �أن ي�صاحبها بال�صرورة �إفر�ط 

يف �صرب �ملاء �أو �ل�صو�ئل"
ق��د يكون �أحد �لتف�ص��ري�ت هو �أن �لع�ص��الت �لتي تت�ص��لب مع 
�لقلق تزيد �ل�ص��غط على �ملثانة كما يقول �ملوقع. لكن هذ� ل 

يعني �أن �جل�صد قام باإنتاج �ملزيد من �لبول.
لهذ� �ل�ص��بب قد يجد �لإن�صان نف�ص��ه مدفوًعا برغبة متكررة 

لدخول �حلمام، لكنه ل يفرغ �لكثري من �لبول.

السكري
باإمكان هذ� �ملر�س �لذي يجعل �جل�ص��د غري قادر على تنظيم 

ن�صبة �ل�صكر يف �لدم �أن يت�صبب يف �لتبول �ملتكرر.
ت�ص��رح موؤ�ص�ص��ة مايو كلينك �لأمر قائلة �إن تر�كم �ل�ص��كر يف 
�لدم يوؤدي �إىل �صحب �ملاء من �أن�صجة �جل�صم لتعوي�س �لفرق 
مما يجعل �ل�ص��خ�س �أكرث عط�ًصا و�أكرث �صرًبا للماء مما يوؤدي 

�إىل �لتبول �أكرث من �ملعتاد.

العدوى
هناك �لعديد من �أنو�ع �لعدوى قد ت�ص��يب 
�مل�ص��الك �لبولي��ة و تزي��د م��ن �لرغب��ة يف 
�لتبول. نزوًل من �لكلية �إىل جمرى �لبول.
وعندما ي�ص��اب �لإن�ص��ان بالتهاب �مل�ص��الك 
ب�ص��عور  �لب��ول  يت�ص��بب  رمب��ا  �لبولي��ة، 
باحلرق��ة بينم��ا يخ��رج م��ن �جل�ص��د. وقد 
��ا �صائًبا �أو مليًئا بالدم وقد تكون  يكون �أي�صً

له ر�ئحة �صيئة.

حصوات المثانة
يف بع�س �لأحيان تتجم��ع �لأمالح و�ملعادن 
يف �ملثان��ة عل��ى �ص��كل كت��ل �ص��غرية تنت��ج 
عنها ح�ص��و�ت �ملثان��ة، وعندما تت�ص��بب هذه 
�حل�ص��و�ت يف ��ص��تثارة �لع�ص��و قد يجعلك هذ� ت�صعر برغبة 

متكررة يف �لتبول كتاأثري جانبي.
ت�صيف موؤ�ص�صة مايو كلينك، �أن هناك عدة �أعر��س مرتبطة 
ا مثل �صعوبة �لتبول �أو �حتبا�س �لبول �أو �صعور  بالتبول �أي�صً

�حلرقان ويكون �لبول غائًما وقامًتا �أو به دم.

الطعام الحار أو الحامض
ت�ص��تثار مثان��ة بع���س �لأ�ص��خا�س عندم��ا يتناول��ون طعاًم��ا 
��ا مثل �ص��و�س �لطماط��م و�لفاكهة �حلم�ص��ية �أو حن  حام�صً
يتناول��ون طعاًم��ا حاًر� مثلما �أ�ص��ار تقرير �ص��ابق ل� هافنغتون 

بو�صت.
و��ص��تثارة �ملثان��ة تختلف من �ص��خ�س لآخر وهن��اك �لعديد 
من �أنو�ع �لطعام �لتي قد تت�ص��بب بها. تدرج مكتبة �لوليات 
�ملتح��دة �لوطني��ة للطب �لكحولي��ات و�حللويات �ل�ص��ناعية 

و�ل�صكولتة �صمن هذه �لأطعمة.

�إعد�د/ خ�صرة حمد�ن

غزة- �لر�أي
�أعلن��ت وز�رة �لزر�ع��ة يف غ��زة عن 
�حلم��ى  لقاح��ات  بتوري��د  �لب��دء 
�لقالعي��ة لكاف��ة م��ز�رع �لأبقار يف 
قط��اع غ��زة �عتب��اًر� من ي��وم �أم�س 

�لأربعاء .
و�أك��د نائ��ب مدي��ر ع��ام �خلدم��ات 
�لبيطري��ة ب��وز�رة �لزر�عة ح�ص��ن 
�أن وز�رة �لزر�ع��ة  عز�م،"لل��ر�أي"، 
يف ر�م �هلل قدم��ت وعًد� بتوريد 30 
�أل��ف لق��اح مل��ز�رع �لأبق��ار يف قطاع 
غزة خا�ص��ة مايتعل��ق بلقاح �حلمى 
�لقالعي��ة �لت��ي �نت�ص��رت يف �لآونة 

�لأخرية .
 و�أو�ص��ح ع��ز�م �أن طو�ق��م �ل��وز�رة 
ه��ذه  م��ع  ف��وري  ب�ص��كل  �ص��تتعامل 
توزيعه��ا  �ص��يتم  حي��ث  �للقاح��ات 
عل��ى كاف��ة �مل��ز�رع �لتي يوج��د بها 
�أبقار م�ص��ابة وغري م�ص��ابة، م�صرًي� 
�إىل وج��ود لقاح��ات �أخ��رى ملر���س 

�جلدري و�لطاعون لالأغنام وباقي �ملو��صي �أي�صا .
وي�ص��ار �إىل �أن وز�رة �لزر�ع��ة ح��ذرت �أم���س م��ن 
�رتفاع ن�ص��بة �إ�ص��ابة �لأبق��ار باحلم��ى �لقالعية 
يف ح��ال تاأخر �للق��اح، منوًها �إىل �أنه��ا �رتفعت من 

�ملز�رع. من  �لكثري  يف   25% �إىل   20%
�إج��ر�ء�ت  بع��دة  قام��ت  �لزر�ع��ة  وز�رة  وكان��ت 
للتخفي��ف م��ن �آث��ار �حلم��ى، منه��ا ع��زل �لأبق��ار 
�مل�ص��ابة د�خ��ل �ملز�رع ع��ن �ل�ص��ليمة، بالإ�ص��افة 
�إىل منع �إقامة �لأ�ص��و�ق �ليومية �ملخ�ص�ص��ة لبيع 

�ملو��صي و�لتي تعقد يف كل حمافظة.
يذك��ر �أن �حلمى �لقالعية مر�س فريو�ص��ي �ص��ديد 
مث��ل  �حلاف��ر  ذ�ت  �حليو�ن��ات  ي�ص��يب  �لع��دوى 
�لأبق��ار و�خلنازي��ر و�لأغن��ام و�ملاع��ز ، وت�ص��اب 
�أظالف �حليو�ن �مل�ص��اب وفم��ه بالبثور �لتي توؤدي 
�إىل �لعرج وزيادة �ص��يالن �للعاب ونق�س �ل�ص��هية . 
و�ص��رعان ما يفقد �حليو�ن �مل�صاب �لوزن ، وينق�س 

�إدر�ر �للنب عنده ،وقد ميوت.
ورغم �أن �ملر�س ل ي�ص��كل خطر� على �لإن�ص��ان، �إل 
�أنه �صديد �لعدوى حليو�نات مثل �ملا�صية و�خلر�ف 

و�ملاعز و�خلنازير ويوؤدي �إىل نفوقها .

الزراعة للرأي: سيتم غًدا توريد لقاح الحمى القالعية لغزة
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إعداد / وزارة األسرى

�ل�ص��هيد حمم��د �جل��الد .. �ص��اهد عل��ى 
�لت�صفية �ملتعمدة لالأ�صرى �ملر�صى

�إعد�د جمعية و�عد لالأ�صرى �ملحررين
�أك��د مكت��ب �إعالم �لأ�ص��رى �أن ��صت�ص��هاد 
�لأ�ص��ري �ملري�س حممد ثاب��ت �جلالد من 
مدينة طولكرم  ظهر �جلمعة يف م�ص��فى 
�صهيوين �ص��اهد على �لت�ص��فية �ملتعمدة 
�لحت��الل  قب��ل  م��ن  �ملر�ص��ى  لالأ�ص��رى 
م�ص��لحة  �لأ�ص��رى  قم��ع  يف  وذر�عه��ا 

�ل�صجون �لعن�صرية .
ف��اإن ��صت�ص��هاد �لأ�ص��ري حمم��د �جل��الد، 
ي��دق ج��در�ن �خلز�ن بق��وة لالإفر�ج عن 
�لأ�صرى �ملر�ص��ى، وعدم �لنتظار طوياًل 
حت��ى يخرج��و� يف تو�بي��ت حُتم��ل على 
�لأكت��اف �إىل �ملقاب��ر ب��دًل م��ن من��ازل 

عائالتهم .
حمام��ي �ل�ص��هيد طارق برغ��وث يقول يف 
تعقيب ل��ه عل��ى حادثة �ل�صت�ص��هاد :” 

�أثن��اء مر�فعت��ي �لأخ��رية ع��ن �لأ�ص��ري 
�ل�ص��هيد حمم��د �جل��الد قبل ع��دة �أيام 
�ل�ص��حي  �لو�ص��ع  �أن  �لو��ص��ح  م��ن  كان 
لالأ�ص��ري يف منته��ى �خلط��ورة ، و�ملدع��ي 
�لع��ام لالحت��الل ق��ال �أنه م��ن �ملمكن �أن 
تتح�ص��ن �ص��حته وهذ� �ل�ص��يء قد يهدد 

�أمن �لدولة ح�صب زعمه ” .
ي�صيف �ملحامي برغوث : ” �مل�صكوت عنه 
يف هذ� �لدعاء هو �لرغبة يف �لت�صفية 
لالأ�ص��ري و�لتاأكد من �لإجه��از عليه، هذ� 
ه��و �لحت��الل �لقبي��ح �ل��ذي مل ينج��ح 
يف �إع��د�م �ل�ص��اب ميد�ني��ًا كم��ا �لع��ادة، 
فق��ام باإعد�م��ه ببط��ىء خ��الل مكوث��ه 
�إع��الم �لأ�ص��رى  ” .  مكت��ب  يف �مل�ص��فى 
�رتكب��ت  �لحت��الل  �ص��لطات  �أن  �أك��د 
جرمي��ة مزدوجة بحق �لأ�ص��ري �ل�ص��هيد 
�أطلق��ت  حمم��د �جل��الد وذل��ك عندم��ا 
�لن��ار عليه يف �لتا�ص��ع من ت�ص��رين ثاين 

�ملا�ص��ي، وكان يعاين من مر�س �ل�صرطان 
ويخ�ص��ع للع��الج .    حركة حما�س قالت 
: ” �إن ��صت�صهاد �لأ�صري حممد �جلالد من 

طولكرم نتيجة �لإهمال �لطبي ورف�س 
�لحت��الل تق��دمي �لع��الج ل��ه بالرغم 
م��ن كل �لتقاري��ر �لطبي��ة �لت��ي توؤك��د 
خطورة وتدهور و�صعه �ل�صحي ، وهذه 
جرمية بحق �لإن�صانية تعك�س �ل�صلوك 
�لإجر�م��ي �خلط��ري للكيان �ل�ص��هيوين 
بح��ق �لأ�ص��رى �ملر�ص��ى وموؤ�ص��ر عل��ى 
م�ص��توى �لعنف و�لنته��اكات و�لإهمال 

�لذي يتعر�س له �لأ�صرى �ملر�صى .
مكتب �إعالم �لأ�ص��رى نق��ل عن �ملحامي 
�ل�ص��هيد  ز�ر  �ل��ذي  غو���س  �أب��و  ن�ص��يم 
�جلالد يف �مل�ص��فى قوله : ” كان �لأ�صري 
غرف��ة  يف  وحمتج��ز  للوع��ي  فاق��دً� 
�لعناية �ملكثف��ة �إثر �إ�ص��ابته مبنطقة 
�ل�ص��در، وح��ذر �لطبي��ب �ملتاب��ع له من 
خطورة و�ص��عه �ل�صحي ، وكانت �لنيابة 
�لع�ص��كرية تنوي متديد توقيفه غيابيًا 

يف حمكمة �ص��امل �لع�صكرية �صمال جنن 
.   و�ل��د �ل�ص��هيد �لأ�ص��ري حمم��د �جلالد 
ق��ال ع��ن حادث��ة ��صت�ص��هاد �بنه حممد 
: ” حمم��د كان ذ�هبًا للع��الج يف �لقد�س 
من مر�س �ل�ص��رطان وعلى حاجز حو�ره 
يف �لتا�صع من ت�صرين ثاين �أطلق �جلنود 
�لر�صا�س عليه و�أ�صيب يف منطقة �ل�صدر 
ومنذ �عتقاله وهو م�صاب مل يتم تقدمي 
�لعالج له ب�ص��كل فعال ، بهدف ت�ص��فيته 
و�لق�ص��اء علي��ه ، وكان �لحت��الل ينوي 
متدي��د �عتقال��ه وه��و يف و�ص��ع خط��ري ، 
وه��ذ� يدل��ل على تعم��د �لحت��الل على 
ت�ص��فيته ، ف�ص��خ�س مري�س بهذ� �لو�صع 

، يجب �لإفر�ج عنه فورً� “.
ه��و  �جل��الد  حمم��د  �ل�ص��هيد  �أن  ي�ص��ار 
�ل�ص��هيد رق��م 210 م��ن �ص��هد�ء �حلركة 

�لأ�صرية .

المنع األمني: ذريعة لحرمان عائالت األسرى 
من حق زيارة أبنائهم في سجون االحتالل

غزة- �لر�أي
وز�رة  وكي��ل  نعي��م  �أب��و  توفي��ق  �لل��و�ء  �لتق��ى 
�لد�خلي��ة و�لأم��ن �لوطن��ي، ظه��ر� ، ع��ددً� م��ن 
�لتو��ص��ل  لتعزي��ز  غ��زة،  قط��اع  يف  �ل�ص��حفين 

ومناق�صة ق�صايا �لر�أي �لعام.
وح�ص��ر �للق��اء – �ل��ذي نظم��ه �ملكت��ب �لإعالمي 
ل��وز�رة �لد�خلي��ة يف �ص��الة لروز� غ��رب مدينة 
غ��زة – كّل م��ن م�ص��اعد مدي��ر ع��ام ق��وى �لأم��ن 
�لد�خل��ي �أ. �ص��امي نوف��ل، ومدي��ر ع��ام �لعالقات 
�لعام��ة و�لإع��الم �لعميد عادل حام��د و�ملتحدث 
�لر�ص��مي لوز�رة �لد�خلية �إي��اد �لبزم، �إىل جانب 

عدد من �ل�صحفين يف قطاع غزة.
وَهَدف �للقاء �إىل توثيق �لعالقة وزيادة �لتو��صل 
و�ل�ص��حفين،  �لد�خلي��ة  وز�رة  ب��ن  و�لتن�ص��يق 
ل�ص��يما فيم��ا يتعل��ق بق�ص��ايا �ل��ر�أي �لع��ام �لتي 
تتطلب موقفًا و��صحًا من �لوز�رة جتاهها وتعاونًا 

مع جميع �صر�ئح �ملجتمع وخا�صة �ل�صحفين.
ب��دوره، �أثن��ى �لل��و�ء �أب��و نعيم – خ��الل كلمته – 
عل��ى �ل��دور �لوطني و�ملهن��ي لل�ص��حفين يف قطاع 
غزة عرب و�صائل �لإعالم مبختلف �أنو�عها، ونقلهم 
معان��اة �أبناء �ص��عبهم وحملهم همومهم خا�ص��ة يف 
قط��اع غزة �ل��ذي يتعر�س حل�ص��ار ظامل وحمالت 
ت�ص��ويه على �مل�ص��توى �لإقليمي و�ل��دويل، قائاًل: 
"�إن هذ� �للقاء ياأتي يف �صياق �مل�صارحة و�ملكا�صفة 
�مل�ص��ئولن  ب��ن  �لنظ��ر  وجه��ات  ب��ن  و�لتقري��ب 

و�ل�صحفين".
ميثل��ون  �ل�ص��حفين  "�إن  نعي��م:  �أب��و  و�أ�ص��اف 
�ص��ريحة مهمة يف �ملجتمع �لفل�ص��طيني مل��ا لهم من 

تاأث��ري يف �ل��ر�أي �لع��ام �لد�خل��ي و�خلارجي، وهم 
مبكانة �ص��فر�ء �ل�ص��عب �لفل�ص��طيني كّل يف موقعه 
وموؤ�ص�ص��ته"، لفتًا �إىل �أن �ل�صحفين ميثلون �أي�صًا 
�ص��فر�ء �مل�ص��ئولن �إىل �أنف�ص��هم ُيقدم��ون �لتغذية 

�لر�جعة حول �لقر�ر�ت و�صري �لعمل.
و�أ�ص��ار �إىل �أن "�لدور �لذي يقوم به �ل�صحفيون يف 
نقل �حلقيقة وتو�ص��يل ر�صالة �ل�صعب �لفل�صطيني 
و�لأجه��زة  �لر�ص��مية  �جله��ات  دور  ع��ن  يق��ل  ل 
�لأمني��ة، �ص��يما فيم��ا يتعل��ق باجلان��ب �لتوع��وي 
يف �لق�ص��ايا �لت��ي مت�س �ل��ر�أي �لعام �لت��ي تتطلب 
ت�صافر جهود جميع �جلهات ذ�ت �لعالقة و�لتاأثري 
فيه��ا"، م�ص��تدركًا �أن �له��دف من ذلك ه��و �ملعاجلة 

و�لتق��ومي وتب��ادل �لأدو�ر يف هذ� �ل�ص��دد، ولي�س 
�لعقاب �أو ت�صيد �لأخطاء.

و�أكد وكيل وز�رة �لد�خلية على �ص��رورة �لو�ص��ول 
�إىل نق��اط �لتق��اء وتفاهم م�ص��رتكة ب��ن �جلهات 
�مل�ص��وؤولة و�ل�ص��حفين يف تل��ك �لق�ص��ايا، ليق��ف 
�جلميع عند م�ص��وؤولياته يف خدمة وطننا و�صعبنا 

وق�صاياه �لعادلة.
وتط��ّرق �للقاء �إىل �لأو�ص��اع �لأمني��ة و�لد�خلية 
لقطاع غزة، كما متت مناق�ص��ة جملة من �لق�ص��ايا 
وطرح ع��دد من �لهموم و�لإ�ص��كاليات �لتي تو�جه 
�ل�ص��حفي  عمله��م  تاأدي��ة  خ��الل  �ل�ص��حفين 
ومناق�ص��تها، ف�ص��اًل ع��ن مناق�ص��ة طبيع��ة عالقة 

�ل�ص��حفي برجل �لأمن خالل �لتغطيات �مليد�نية 
وحقوق وو�جبات كل طرف.

م��ن جهتهم، �ص��كر �ل�ص��حفيون �حلا�ص��رون وز�رة 
�لد�خلي��ة ومكتبه��ا �لإعالم��ي عل��ى تنظيم مثل 
ه��ذه �للق��اء�ت �لت��ي ت�ص��اهم يف �لإجاب��ة عل��ى 
�لكث��ري م��ن �لت�ص��اوؤلت ح��ول �لأو�ص��اع �لعام��ة 
و�خلا�ص��ة، مطالبن بزيادة �لتو��ص��ل و�لتن�صيق 
و�طالعه��م عل��ى �ملعلوم��ات �ملتاح��ة فيم��ا يتعلق 
يف  �لإم��كان  ق��در  لي�ص��اهمو�  �لعام��ة  بالق�ص��ايا 

عملية �ملعاجلة و�لتوعية للجمهور.
تثم��ر  �أن  يف  �أمله��م  ع��ن  �ل�ص��حفيون  ع��رب  كم��ا 
و��صتخال�ص��اتها  �للق��اء�ت  ه��ذه  مث��ل  تو�ص��يات 
ع��ن نتائ��ج و�قعي��ة يف ح��ل �لإ�ص��كاليات �لعالقة 
�ص��و�ء يف ق�ص��ايا �لر�أي �لعام �أو تل��ك �لتي تتعلق 
بال�صحفين وعملهم، �لأمر �لذي �أكد عليه �للو�ء 
�أبو نعيم، لفت��ًا �إىل �أن قيادة �لوز�رة تاأخذ بعن 
�لعتبار جميع �لنقاط و�ملالحظات �لتي ُطرحت، 
و�ص��تعمل على در��ص��تها ب�ص��كل م�ص��تفي�س وو�ص��ع 

�حللول �ملنا�صبة يف حدود �لإمكانات �ملُتاحة.
بدوره، �أكد �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية ومدير 
�ملكت��ب �لإعالم��ي �إياد �لب��زم – يف ت�ص��ريح ملوقع 
�لد�خلية – �أن هذ� �للقاء ياأتي �صمن جهد �ملكتب 
�لإعالم��ي يف توثيق �لعالقة وزي��ادة �لتعاون بن 
�ل�صحفين و�لوز�رة؛ ولتقريب وجهات �لنظر فيما 
يتعلق بالق�ص��ايا �لعامة للمجتمع �لفل�صطيني، �إىل 
جانب �لتعرف على هموم �ل�صحفين و�لإ�صكاليات 
�لت��ي تو�جهه��م و�لعمل على حلها مب��ا يعزز �لعمل 

�لإعالمي لل�صحفين �لفل�صطينين.

اللواء أبو نعيم يلتقي عددًا من الصحفيين في غزة
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غزة- �لر�أي
م��ن  وف��د  م��ع  �لفل�ص��طينية،  �لزر�ع��ة  وز�رة  بحث��ت 
موؤ�ص�ص��ة" �أوك�ص��فام / بريطانيا دع��م وتطوير �لقطاع 
�لزر�ع��ي، وقط��اع �ملي��اه، و�ص��بل �إقام��ة م�ص��روع �لري 
باملي��اه �ملعاجل��ة يف منطقة رفح، و�ل��ذي تبلغ ميز�نيته 

يورو. مليون   2.1
 ج��اء ذل��ك، خ��الل �جتم��اع عق��ده م. �ص��فيق �لعر�وي 
مدير عام �لرتبة و�لري بالوز�رة، مع د. حممود �ص��تات 
من موؤ�ص�ص��ة �وك�صفام"Oxfam" بح�صور جمال عابد 
مدي��ر د�ئرة �لري بال��وز�رة و حممد �لنجار من بكد�ر، 
و �ص��امي حم��د�ن م��ن �ص��لطة �ملي��اه، و هال��ة عثمان من 

.UNDP
وعر�س د. �ص��تات �ملعلوم��ات �ملتعلقة مب�ص��روع  حمطة 
"�ملعاجل��ة �لإ�ص��افية" يف رف��ح، حي��ث كانت موؤ�ص�ص��ة 
"�وك�صفام" قد تقدمت بفكرة ومقرتح �مل�صروع لالحتاد 
�لأوروب��ي م��ن خ��الل توفري �ملنح��ة �ملالي��ة �ملطلوبة ) 

يورو(. مليون   2،17
 1،734،000 بقيم��ة)  متوي��ل  عل��ي  ح�ص��لت  وق��د 
ي��ورو( و�لت��ي ت�ص��كل %80 م��ن �مل�ص��روع ، مع تو�ص��ية 
من �حل�ص��ور بالعمل على بحث �إمكانية توفري �لن�ص��بة 
�ملتبقية %20 من خال م�صاريع �أخرى ب�صرط �أل تكون 

على ح�صاب �ملز�رعن �مل�صتفيدين من �مل�صروع.
 كم��ا ق��ام �ص��تات بالتعري��ف باجله��ات �لقائم��ة عل��ى 
�مل�ص��روع ، ومكونات��ه �لرئي�ص��ية ، حيث �ص��يتم تنفيذه 
عن طريق موؤ�ص�ص��ة "�وك�صفام" بريطانيا بال�صر�كة مع 
جمعية �لإغاثة �لزر�عية وجمعية �أ�ص��دقاء �لبيئة ، 
كما قدم �ص��رحا و�فيًا عن �أهد�ف �مل�ص��روع و�لتي ت�صب 
ب�ص��كل �أ�صا�ص��ي يف دع��م �لإد�رة �مل�ص��تد�مة للمي��اه يف 

قطاع غزة

 من جانبه �ص��كر م. �لعر�وي موؤ�ص�ص��ة "�وك�ص��فام" على 
جهودها �ملتو��ص��لة يف دعم �لقطاع �لزر�عي و�لتي كان 
�أخرها �إقامة م�ص��روع �لري باملي��اه �ملعاجلة يف منطقة 
رفح، وهو  من �أهم �مل�صاريع �ل�صرت�تيجية باملحافظة.

ويتميز �مل�ص��روع عن غريه، باأنه �ص��يعمل لأول مرة علي 
نق��ل �ملياه �ملعاجلة من غرب مدينة رفح �يل �ص��رقها يف 
منطق��ة "�ل�ص��وكة" م��ن خالل خ��ط ناقل بط��ول 7كم 

وبقطر لن يقل عن 8 �إن�س.
 كم��ا عر���س �لعر�وي م��ا مت �حلديث عنه فيم��ا يتعلق 
بالبن��اء �ملوؤ�ص�ص��اتي لإد�رة �إع��ادة ��ص��تخد�م وتوزي��ع 
مطالب��ًا  �لإد�ري��ة،  �للجن��ة  و�ن�ص��اء  �ملعاجل��ة،  �ملي��اه 
موؤ�ص�ص��ة �أوك�ص��فام بدعم �للجنة لإن�صاء وحدة �إعادة 
��ص��تخد�م وتوزيع �ملياه �ملعاجلة، و�لتي �ص��تدير جميع 
م�ص��اريع �ملي��اه �ملعاجل��ة يف قط��اع غزة من خ��الل هذ� 
�مل�صروع .   ويف مو�صوع ذي �صلة، قال �لعر�وي �إن �لعمل 
ج��ار �لآن عل��ى �إن�ص��اء حمط��ة �ملعاجلة �لإ�ص��افية يف 
منطقة مو��ص��ي خان يون�س، وبقدرة 2000 مرت مكعب 

/يوم، و�أن ن�صبة �لإجناز تقارب 30%.
 كما ناق���س �ملجتمعون بع�س �جلو�ن��ب �لفنية �ملتعلقة 
مبكون��ات �ملحط��ة، و�إمكاني��ة �لتن�ص��يق ب��ن �مل�ص��اريع 
�ملختلف��ة وبع���س �جلو�ن��ب �لإد�ري��ة �ملتعلقة ب��اإد�رة 
ومر�قب��ة عملي��ة �ملعاجل��ة و��ص��تخد�م �ملياه م��ن �أجل 
�لطوي��ل  �مل��دى  عل��ى  بكف��اءة  �ملحط��ة  عم��ل  �ص��مان 

وحتقيق �لأهد�ف �ملرجوة من �مل�صروع.
 و�أكد �حل�صور على �صرورة وجود �لتز�م قوي وم�صتمر 
من م�ص��لحة بلديات �ل�ص��احل للقيام بت�ص��غيل و�صيانة 
حمطة �ملعاجلة يف رفح، موؤكدين �نه �صيتم �إن�صاء جلنة 
توجهي��ه للم�ص��روع ملتابعة �ص��ري �لعم��ل، و �لتغلب على 

�ملعوقات وت�صهيل تنفيذ �مل�صروع.

غزة- �لر�أي
متكن��ت د�ئ��رة �لكهرب��اء و�لإن��ارة يف بلدي��ة غ��زة م��ن 
�إجناز �أعمال حتديث ل�ص��بكات �لإنارة وتركيب و�إ�ص��الح 
فو�ني���س ووحد�ت حتك��م يف �لإنارة خالل �لعام �ملا�ص��ي 
�ص��من جهوده��ا �لهادفة للحف��اظ على �ل�ص��المة �لعامة 

و�ملظهر �جلمايل للمدينة.
وذكرت �لد�ئرة يف تقريرها �ل�ص��نوي �أن �لأعمال �صملت 
�ص��يانة �ص��بكات �لإنارة يف ) 80( �ص��ارعًا يف �ملدينة ومت 
خالله��ا تركيب نحو ) 9( �ألف مرت م��ن كو�بل �لكهرباء 
باأقط��ار خمتلف��ة، و) 230( فانو�ص��ًا جدي��دً�، و) 36( 
وح��دة حتكم يف �لإنارة، و�إ�ص��الح ) 1542( فانو�ص��ًا و) 
127( عملية �ص��يانة  931( وح��دة حتكم، و�إجر�ء ) 

ملر�فق �لبلدية ومن�صاأتها .
وبينت �أنه مت �أي�صًا �لإ�صر�ف على �صبكات �لإنارة يف عدة 
م�صاريع تطويرية وهي: ملعب �لريموك، و�صارع �لريا�س 
يف �ل�ص��جاعية، ومنتزه �ملحطة يف ح��ي �لتفاح، وحمطة 
برك��ة �ل�ص��يخ ر�ص��و�ن، وحديق��ة �ل�ص��د�قة، وم�ص��اريع 
�لتطوير �جلديدة يف منطقة �لن�ص��ر، وكذلك يف منطقة 

�لربهام بحي �لزيتون.
كما �ص��ملت �لأعمال �أي�صًا، �لإ�ص��ر�ف على تركيب �صبكة 
�أحم��د  �ص��ارع  �ص��رق  �لنف��ق  �إن��ارة جدي��دة يف منطق��ة 
�جلعربي، و�متد�د �صارع )رقم 3(، و�صارع �لده�صان بحي 

�لزيتون، و�صارع �أ�صماء يف منطقة �لزرقاء، و�متد�د �صارع 
�أ�ص��ماء و�مل�صاهرة، و�صو�رع غرب م�ص��جد �ملحطة، و�صارع 
حمم��د يو�ص��ف �لنج��ار مرحل��ة �أويل وثانية،  وم�ص��روع 

ت�صغيل عدد 7 مر�كز �لتح�صيل بالطاقة �ل�صم�صية .
و�أفادت �لد�ئرة �أنها �أجنزت �أي�ص��ًا �أعمال �صيانة �صاملة 
ل�ص��ارع �ص��الح �لدين من مفرتق �ل�ص��هد�ء جنوب��ًا وحتى 
مف��رتق " �لق��رم " �ص��ماًل، بالإ�ص��افة �إىل عم��ل ) 24( 
خمططًا وجدول كميات مل�ص��اريع  �إنارة جديدة، ومتابعة 
عمل �ص��بكات �لكهرباء �ملغذية لالآبار وحمطات �ل�ص��رف 

�ل�صحي . 
ودعت �لد�ئرة �ملو�طنن يف �ملدينة �إىل �صرورة �حلفاظ 
عل��ى فو�ني�س �لإنارة ووح��د�ت �لتحكم بها وعدم �لعبث 
بهم��ا حفاظ��ًا عل��ى �ص��المتهم ول�ص��مان ��ص��تمر�ر عم��ل 
فو�ني�س �لإنارة يف مناطقهم يف �صاعات و�صل �لكهرباء .

وتع��اين مدينة غزة كما بقية مدن �لقطاع من ��ص��تمر�ر 
�نقط��اع �لكهرب��اء ل�ص��اعات طويلة عنها مما يت�ص��بب يف 

�نقطاع �لكهرباء عن �صبكات �لإنارة يف �ل�صو�رع .

�ل�ص��و�رع  يف  �مل��رور  �إ�ص��ار�ت  لتغذي��ة  �لبلدي��ة  وجل��اأت 
و�ملفرتق��ات �لرئي�ص��ة بخط��وط كهرب��اء ثانية ل�ص��مان 
��ص��تمر�ر و�ص��ول �لكهرب��اء �إليه��ا حفاظ��ًا عل��ى �نتظ��ام 

حركة �ل�صري يف �ملدينة .

غزة- �لر�أي
دع��ت جلن��ة �لط��و�رئ يف بلدي��ة غ��زة �ملو�طن��ن 
يف �ملدين��ة �إىل �ص��رورة �إتب��اع �لإر�ص��اد�ت �ملعلنة 
عرب و�ص��ائل �لإع��الم �ملختلفة  للتقلي��ل من �لآثار 
�ل�ص��لبية للمنخف���س �جل��وي �ل��ذي تتعر���س ل��ه 
�أن طو�قمه��ا تعم��ل  �للجن��ة  .   و�أك��دت  �ملدين��ة 
على مد�ر �ل�ص��اعة للتعامل م��ع �أي طارئ قد ينجم 
نتيجة ت�ص��اقط مي��اه �لأمط��ار، د�عي��ًة �ملو�طنن 
للتو��ص��ل معه��ا على رق��م ) 115( لالإب��الغ عن �أي 

م�صكلة تتعلق بخدمات �لبلدية . 
ون�صرت د�ئرة �لعالقات �لعامة و�لإعالم �إر�صاد�ت 

ع��رب و�ص��ائل �لإعالم �ملختلف��ة و�ص��فحة �لبلدية 
عل��ى موق��ع �لتو��ص��ل �لجتماعي ) في���س بوك (  
ت�ص��منت عدم �إلق��اء �لنفايات يف �ل�ص��و�رع �لعامة 
حت��ى ل تنج��رف مع �ل�ص��يول وتوؤدي �إىل �ن�ص��د�د 

م�صارف مياه �لأمطار .
و�أو�ص��حت �للجنة �أنها تعاملت منذ �ص��اعات م�ص��اء 
�أم�س مع )75( �إ�صارة طفح �صرف �صحي يف مناطق 
 )13  ( ت�ص��ريف  وكذل��ك  �ملدين��ة  م��ن  خمتلف��ة 
جتمع��ًا ملياه �لأمطار يف عدة مناطق �أهمها: تقاطع 
�صارع �ل�صعف مع �صالح �لدين بحي �لتفاح، وجتمعًا 
بالق��رب م��ن م�صت�ص��فى �لقد���س يف �ص��ارع جامع��ة 

�ل��دول �لعربية مبنطقة تل �لهو�، ويف �ص��ارع عون 
�ل�ص��و� ) 8( بالق��رب م��ن جامعة غزة، بالإ�ص��افة 

�إىل �صارع م�صطفى حافظ بحي �لرمال .
وتب��ذل �لبلدي��ة جه��ود� كب��رية يف ف�ص��ل �ل�ص��تاء 
لت�ص��ريف مياه �لأمط��ار حليلول��ة دون جتمعها يف 
�ل�ص��و�رع و�لأحياء ل�ص��يما يف �ملناطق �ملنخف�ص��ة 
دوري  ب�ص��كل  �لبلدي��ة  طو�ق��م  وتق��وم     . منه��ا 
بتنظي��ف م�ص��ارف مياه �لأمط��ار يف كاف��ة مناطق 
�ملدينة قبل ف�ص��ل �ل�صتاء و�أثناء ت�صاقط �لأمطار 

ملنع جتمع مياه �لأمطار وغرق �ل�صو�رع .
ويتم ت�ص��ريف مياه �لأمطار عرب م�ص��ارف خا�ص��ة 

منت�صرة يف �ل�صو�رع �لرئي�صة ت�صب يف برك جتميع 
ملياه �لأمطار �أهمها: بركة �ل�ص��يخ ر�ص��و�ن، وبركة 
ع�ص��قولة بحي �لزيتون، وحديقة �ل�ص��د�قة بحي 

�لتفاح .
ونف��ذت �لبلدي��ة م�ص��روعن لال�ص��تفادة م��ن مياه 
�لأمط��ار وتغذية �خلز�ن �جل��ويف يف �ملدينة هما: 
لت�ص��بح  تطويره��ا  مت  �لت��ي  �ل�ص��د�قة  حديق��ة 
حو�ص��ًا لرت�ص��يح مي��اه �لأمط��ار وحديق��ة عام��ة، 
وبرك��ة ع�ص��قولة �لت��ي يج��ري تطويره��ا حالي��ا 
مي��اه  لرت�ص��يح  وحو�ص��ًا  عام��ة  حديق��ة  لت�ص��بح 

�لأمطار �أي�صًا .

"بالتعوان مع مؤسسة" أوكسفام / بريطانيا

الزراعة" تبحث مشروع الري 
بالمياه المعالجة في رفح

ركبت )9( أالف متر من الكوابل و) 230( فانوسًا لإلنارة

الكهرباء واإلنارة
 تنجز أعمال تحديث للشبكات

تضمنت عدم إلقاء النفايات في الشوارع

البلدية تدعو المواطنين إلتباع إرشادات المنخفض الجوي
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غزة -�لر�أي
�أ�ص��اد �لنائ��ب يف �ملجل���س �لت�ص��ريعي د. خليل �حلية 
بحال��ة �لن�ص��جام و�لتع��اون و�لتكامل بن �ملوؤ�ص�ص��ة 
�ص��ر�ئح  وكاف��ة  �لف�ص��ائلية  و�ملوؤ�ص�ص��ات  �لأمني��ة 

�ملجتمع.
جاء ذلك خالل حفل نظمته �ل�ص��رطة �لفل�ص��طينية 
�ملن�ص��رم،   2016 ع��ام  خ��الل  �إجناز�ته��ا  لعر���س 
د. خلي��ل  �لت�ص��ريعي  �ملجل���س  �لنائ��ب يف  مب�ص��اركة 
�حلية وكي��ل وز�رة �لد�خلية و�لأم��ن �لوطني �للو�ء 
توفي��ق �أب��و نعي��م ومدير عام �ل�ص��رطة �للو�ء ت�ص��ري 
�لبط�س وعدد من مدر�ء �لأجهزة �لأمنية و�لإد�ر�ت 

يف �لوز�رة و�ل�صرطة.
�ل�صخ�ص��يات  م��ن  لفي��ف  �حلف��ل  يف  �ص��ارك  كم��ا 
�لوطني��ة  و�لق��وى  �لف�ص��ائل  وممثل��ي  �لعتباري��ة 
و�لإ�ص��المية و�لوجهاء و�لأعيان ورجال �لإ�ص��الح يف 

قطاع غزة.
وُعر�س خالل �حلفل فيلم ق�ص��ري ُي�ص��لط �ل�صوء على 
�أب��رز �إجن��از�ت ومه��ام �ل�ص��رطة و�إد�ر�ته��ا �ملختلفة 
خ��الل �لع��ام �ملا�ص��ي، كم��ا مت توزي��ع جمل��ة ورقي��ة 

حتتوي على �أبرز �لإجناز�ت.

حاضنة للمشروع الوطني
وقال �لنائب �حلية يف كلمة با�ص��م �لف�ص��ائل و�لقوى 
�لوطني��ة و�لإ�ص��المية �إَنّ "�ملوؤ�ص�ص��ة �لأمني��ة �أمامها 
حتدي��ات كب��رية يف كيفي��ة �ملحافظ��ة عل��ى �لعقيدة 
كحا�ص��نة  و��ص��تمر�ريتها  �لأم��ن  لرج��ال  �لأمني��ة 
للم�ص��روع �لوطني وللف�ص��ائل ودرعًا لالأم��ن و�ملو�طن 
وُمو�زنته��ا ب��ن متطلباته��ا وحاجاتها وب��ن حاجات 

�ملجتمع".
�خ��رت�ق  ُيح��اول  �لحت��الل  �أن  �إىل  �حلي��ة  و�أ�ص��ار 
�أبنائ��ه،  �أخ��الق  وُيدم��ر  وحدت��ه  فيك�ص��ر  �ملجتم��ع 
موؤكدً� �أن �ملوؤ�ص�ص��ة �لأمنية تقف باأجهزتها ويف قلبها 

�ل�صرطة على ر�أ�س هذه �لأمانات وهذه �لتحديات.
و�أ�ص��اف "نح��ن �أم��ام �ص��ورة م�ص��رفة لرج��ل �لأم��ن 
�لفل�ص��طيني �ملفعم ب��الإر�دة و�لإميان �ل��ذي يتحدى 
�ل�صعاب ويفر�س رد�ءه وروحه لأبناء �صعبه ل يلتفت 

لقطع �لر�تب ول يلتفت للتحديات".
وع��رَبّ �حلي��ة ع��ن فخ��ر و�عت��ز�ز �ص��عبنا مبوؤ�ص�ص��ته 
�لأمني��ة يف قط��اع غ��زة، م�ص��تطردً� "هن��اك متابع��ة 
ورقاب��ة م�ص��تمرة من �ملجل�س �لت�ص��ريعي للموؤ�ص�ص��ات 

وهن��اك تع��اون ومتابع��ة ب��ن �ملوؤ�ص�ص��ة �لت�ص��ريعية 
و�ملوؤ�ص�صة �لأمنية".

ولف��ت �إىل �أن وز�رة �لد�خلي��ة فتح��ت �أبو�به��ا �أم��ام 
كاف��ة �أبناء �ص��عبنا، مبينًا �أن ه��ذ� �لتناغم �ليوم بن 
مكوناتن��ا �لأمنية و�ملجتمعية دليل �ص��حة ويجب �أن 
تبق��ى �ملوؤ�ص�ص��ة �لأمني��ة موؤمنة بعقيدته��ا �لوطنية 

لأنها موؤ�ص�صة حتمي �صعبنا وق�صيته.
وع��َدّ �لنائب �حلية �أن �ملوؤ�ص�ص��ات �لأمنية �لر�ص��مية 
مثلت رد�ء وعباءة حامية لف�ص��ائل �ملقاومة ل ُتوؤمن 
بالتن�ص��يق �لأمن��ي فهو جُم��رَمّ وحُمرٌم، م�ص��يفًا "هذه 
�لعقي��دة نح��ن ُنباركه��ا وندعمه��ا ونرعاها ونغر�ص��ها 

ون�صقيها بكل عو�مل �لقوة و�لثبات".

سالح المقاومة
ونوه �إىل �أن �ص��عبنا وف�ص��ائله وقو�ه �حلية وعائالته 
ُيوؤمن��ون �أن �ص��الح �ملقاوم��ة ُيدخ��ر حلماي��ة �ص��عبنا 
ملعرك��ة  حت�ص��ريً�  �لع��دو  ومو�جه��ة  عن��ه  و�لدف��اع 
�لتحري��ر، م�ص��يفًا "يج��ب �أن تق��ف �لف�ص��ائل �أم��ام 
م�ص��ئولياتها وت�ص��رب عل��ى ي��د �أبنائه��ا �ملتجاوزي��ن 
�لذين ي�ص��تخدمون �ص��الح �ملقاومة يف حال��ة �ملجتمع 

هذه �أمانة وم�صئولية عالية".
وطال��ب �حلي��ة يف ختام كلمته ب�ص��رورة �أن تت�ص��افر 
جه��ود �أبن��اء �ص��عبنا م��ع �ملوؤ�ص�ص��ة �لأمني��ة لأنن��ا ل 
مُيك��ن �أن ُنوف��ر �لأم��ن م��ا مل ُتوج��د ثقاف��ة وعقيدة 
ل��دى �ملو�ط��ن �أن ه��ذه �ملوؤ�ص�ص��ة هي موؤ�ص�ص��ته ورجل 
�لأمن هو �بنه يقف يف �ل�صارع حتت �حلر وحتت �ملطر 

لُيوفر �لأمن لهم.
"ه��ذ�  بقول��ه  �لأمني��ة  �ملوؤ�ص�ص��ة  رج��ال  وخاط��ب 
�آباءك��م  �أهلك��م  ه��وؤلء  �أجنبك��م  �ل��ذي  جمتمعك��م 
�أمهاتك��م �إخو�نك��م �أنت��م �لي��وم مطالب��ون �أوًل ديانة 

ووطنية قبل �لوظيفة �أن حتنو� على هوؤلء".
و�أ�ص��اف �أن "�ملوؤ�ص�ص��ة �لأمنية �أمام �لعقيدة �ل�صليمة 
و�لإميان �ل�صادق و�لعزمية �لقوية ل تقف �أمامها �أي 
عقب��ات ول حتدي��ات"، موؤكدً� حر�ص��هم على حماية 
�مل�ص��روع �لوطن��ي لتحري��ر �لأر�س وع��ودة �لالجئن 
و�إقامة دولتنا �لفل�ص��طينية على تر�بنا �لفل�ص��طيني 

لننعم ككل �لعامل بدولتنا.

إغراق القطاع
ر �للو�ء �أبو نعيم مما و�صفها بخطط ترمي  بدوره حَذّ

لإغ��ر�ق قطاع غ��زة باملخ��در�ت، موؤك��دً� �أن �لأجهزة 
�ل�ص��رطية وعل��ى ر�أ�ص��ها �ملكافح��ة �ص��بطت كمي��ات 
خم��در�ت يف �ص��هر يناير �ملا�ص��ي ُيعادل ما مت �ص��بطه 
خالل �لعام 2016 باأكمله، �لأمر �لذي يتطلب وقوف 

�جلميع عند م�صوؤولياته ملو�جهة هذه �لآفة.
يف �ص��ياق �آخ��ر، ق��ال �أب��و نعي��م �إن "وز�رة �لد�خلي��ة 
�أم��ام مرحلة جديدة لإنه��اء �خلالفات بن �ملو�طنن 

وتنظيم عمل �لنظار�ت �ل�صرطية".
و�أ�ص��ار �إىل لدى وز�رة �لد�خلية و�أجهزتها �ل�صرطية 
للعم��ل  �لفق��ري  �لعم��ود  مبثاب��ة  ُتعت��رب  �إجن��از�ت 
�ل�ص��رطي و�لأمني، م�ص��يفًا "�لعمل �ل�ص��رطي ��ص��تمر 
ط��و�ل �لع��ام �ملا�ص��ي رغ��م نق���س �لف��ر�د و�ملع��د�ت 

و�ملقار".
ولفت �إىل �أن �لد�خلية جُتري حاليًا تدريب 500 من 
�لأفر�د �جلدد لإحلاقه��م قريبًا يف �لأجهزة �لأمنية 
و�ل�ص��رطية، مبين��ًا �أن ه��ذ� �لعدد ل ُيلب��ي �لقليل من 

حاجة �لوز�رة.
�إىل ذل��ك، �أو�ص��ح �أبو نعي��م �أن �ل�ص��الح يف قطاع غزة 
له وجه��ة و�حدة ه��ي مقاومة �لحتالل، م�ص��تطردً� 
"لذلك لن ن�صمح با�صتخد�مه يف غري هذه �لوجهة".
وتاب��ع "ُنع��اين م��ن �آلم يومي��ة ناجت��ة ع��ن ح��و�دث 
�لط��رق وخا�ص��ة ح��و�دث �لدر�جات �لناري��ة، لذلك 
نهي��ب م��ن �ملجتم��ع �لتع��اون م��ع �حلمالت �ل�ص��رطية 

بهدف حتقيق �ل�صالمة �ملرورية".

فخر واعتزاز
من جانبه، قال �لقيادي يف �جلبهة �ل�ص��عبية لتحرير 
فل�ص��طن د. ذو �لفق��ار �ص��ويرجو : "هن��اك �إجناز�ت 
نفتخ��ر بها يف عمل �ل�ص��رطة و�أنا م��ن �ملتابعن جيدً� 

لعمل �ل�صرطة بكافة �أق�صامها ومر�كزها".
و�أكد �صويرجو على وجود حالة من �لتو��صل �مل�صتمر 
بن �ملجتمع �ملدين و�أجهزة �ل�صرطة يف كافة �أق�صامها، 
م�صريً� �إىل قيامهم بالكثري من �لزيار�ت لكافة �ملر�كز 

و�لأق�صام لالطالع على حجم �لإجناز�ت.
وع��رب �لقي��ادي يف �جلبه��ة �ل�ص��عبية ع��ن فخره��م 
و�عتز�زهم بالدور �ل�ص��رطي وتو��ص��لهم �مل�ص��تمر مع 
�ملجتمع �ملدين، م�صيفًا "�صيء طبيعي �أن حتدث بع�س 
�لتج��اوز�ت يف عم��ل �ل�ص��رطة، لك��ن هن��اك �إجناز�ت 
وتو��ص��ل مع �ملجتم��ع �ملدين كان ميثل ج��زء كبري من 

�إ�صالح وت�صويب هذه �لتجاوز�ت".

وع��َدّ �ص��ويرجو ق��وة �ل�ص��لطة تكمن يف ق��وة �ملجتمع 
�ملدين، م�ص��يفًا "لذل��ك نقول للقائمن عل��ى �لأجهزة 
عليك��م  �لقط��اع  يف  �ل�ص��يادية  و�جله��ات  �لأمني��ة 
بال�ص��تمر�ر يف �لتو��صل مع �ملو�طن لأن قوتكم تكمن 

يف تعزيز �صلطة �ملو�طن".
وعرب �صويرجو عن �أمله يف �إتاحة �ملزيد من �حلريات 
�لعامة للمو�طن و�لتو��ص��ل مع �ملجتمع �ملدين و�لعمل 

مع �ملو�طن على �أنه �صيد �ل�صلطة و�صاحب �ملوقف.

نشر األمن
م��ن جهته، �أك��د �للو�ء �لبط�س �أن �ل�ص��رطة تعمل من 
�أجل �أبناء �ص��عبنا، وي�صهر �ص��باطها و�أفر�دها يعملون 
ب��كل ج��د و�جته��اد رغ��م قل��ة �لإمكاني��ات �ملتاح��ة 
�ص��عبهم ون�ص��ر �لأم��ن  �أن خدم��ة  ُيدرك��ون  �أنه��م  �إل 
و�ملحافظ��ة عل��ى �لأرو�ح و�ملمتل��كات و�لقان��ون ه��و 

�أ�صمى ر�صالة يقومون بها.
وقال �لبط�س خالل كلمة له : "�أبناء �ص��عبنا �ُص��ركاء 
معن��ا يف م�ص��روع �لأم��ن وب�ص��ط �ل�ص��يطرة و�لنظ��ام 
لذل��ك  �ملجتم��ع  يف  �لطماأنين��ة  وحتقي��ق  و�لقان��ون 
ناأم��ل �أن يك��ون ع��ام 2017 ع��ام �لأم��ن و�ل�ص��تقر�ر 

و�لطماأنينة".
وفيم��ا يتعلق ب��دور �ل�ص��رطة يف مكافح��ة �ملخدر�ت، 
�أو�ص��ح �لبط���س �أن �ملخ��در�ت �لت��ي ُت�ص��بط بكمي��ات 
كب��رية �إ�ص��ارة وب�ص��كل و��ص��ح �إىل �أن �لقط��اع باأهل��ه 
و�ص��بابه حم��ط ��ص��تهد�ف م��ن �أط��ر�ف خمتلفة على 

ر�أ�صها �لحتالل.
و�ص��دَدّ على �أن �ملحافظة على �ملجتمع وقيمه و�أبنائه 
وبنات��ه ه��و و�ج��ب �ملجتمع مع �ملوؤ�ص�ص��ة �ل�ص��رطية، 
د�عي��ًا �ملجتم��ع �إىل �لتعاون يف �ص��بيل حماية �ص��عبنا 

�أمام �ملخاطر �لكبرية �ملحدقة به.
و�أردف قائاًل "يجب �ملحافظة على �أرو�ح �أبناء �صعبنا 
وناأم��ل م��ن �ملجتمع �لتع��اون وتفهم �لإج��ر�ء�ت �لتي 

تقوم بها �ملو��صالت و�صرطة �ملرور".
كم��ا طال��ب �لل��و�ء �لبط���س ب�ص��رورة �لدف��ع بثقافة 
�للت��ز�م بالقانون لأنه معيار لتقدم وتطور �ل�ص��عوب 
ورق��ي �ملجتمع و�ملحافظ��ة على حالة من �ل�ص��تقر�ر 
في��ه، م�ص��يفًا "�لأعي��ان و�لوجه��اء و�ص��ر�ئح �ملجتمع 
لهم دور بارز يف حتقيق �لأمن وب�ص��ط �صيادة �لقانون، 
م��ن خالل �لتع��اون مع �ملوؤ�ص�ص��ة �ل�ص��رطية يف تنفيذ 

مهامها".

النائب الحية: هناك انسجام وتكامل 
بيالمؤسسة األمنية والفصائل والمجتمع

اللواء البطش: أبناء شعبنا ُشركاء معنا
 في مشروع األمن وبسط السيطرة 

والقانون وتحقيق الطمأنينة

اللواء أبو نعيم: نهيب بشعبنا التعاون
 مع الحمالت الشرطية

 بهدف تحقيق السالمة المرورية

سويرجو: نفخر بإنجازات الشرطة  وقوة
 السلطة تكمن في قوة لمجتمع المدني
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النيابة العامة
 أرشفت 60000 ملف 

جزائي الكترونيًا
غزة- �لر�أي

�أكد �لنائب �لعام د.��صماعيل جرب،  �أن �لنيابة 
�أر�ص��فت 60000 مل��ف جز�ئي �ص��من م�ص��روع 
�لأر�ص��فة �ملحو�ص��بة لكاف��ة �مللف��ات �جلز�ئية 

�ملحكومة عرب برنامج حمو�صب .
وب��ن �مل�صت�ص��ار ج��رب خ��الل جول��ة تفقدي��ة 
�لنياب��ة  �ص��عي  �لعام��ة،   بالنياب��ة  للمخ��ازن 
�لعامة للم�ص��اهمة مبالحقة �ملد�نن �أ�ص��حاب 
للت�ص��دد  �لع��ود  جر�ئ��م  �جلنائي��ة  �ل�ص��و�بق 

بحقهم �أمام �لق�صاء يف �لعقوبة.
�آلي��ات تخزي��ن  و�طل��ع  خ��الل جولت��ه عل��ى 
و�لأ�ص��لحة  �ملوؤذي��ة  و�لأدو�ت  �مل�ص��بوطات 
�مل�ص��تخدمة يف ق�ص��ايا �جلرمية، م�ص��ددً� على 
��ص��د�ره �لتعليمات برف�س ��ص��رتد�د �لأ�صلحة 
�لعت��د�ء  يف  و�مل�ص��تخدمة  من�ص��بطة  �لغ��ري 
و�ل�ص��رب بي��د م��ن حديد عل��ى �لعابث��ن باأمن 

و�صالمة �ملو�طنن.

غزة- �لر�أي
�أكدت وز�رة �لأ�ص��رى، �أن �لأ�صرى �ملر�صى 
يف �ص��جن ع�ص��قالن �لحت��اليل، يعان��ون 
من تدهور يف �أو�ص��اعهم �ل�ص��حية يف ظل 
مو��ص��لة �صيا�ص��ة �لهمال �لطبي �ملتعمد 
بحقهم، وع��دم تقدمي �لعالجات �لالزمة 

لهم.
و�صددت �لوز�رة يف بيان لها تلقت" �لر�أي" 
ن�صخة عنه �ص��باح �لأربعاء، على �صرورة 
�ل�ص��غط على �إد�رة �صجن ع�صقالن بهدف 
وحت�ص��ن  �لأ�ص��رى  ملطال��ب  �ل�ص��تجابة 
ظروفهم �حلياتية د�خل �ل�ص��جن، و�لتي 
�ل�ص��حية  �خلدم��ة  حت�ص��ن  �أهمه��ا  م��ن 
وتقدمي عالج �أف�ص��ل للمر�ص��ى �لأ�ص��رى، 
و�ل�صماح لأهايل �لأ�صرى بزيارة �أبنائهم، 

و�إنه��اء �صيا�ص��ة �لع��زل �لنف��ر�دي بحق 
�ل�صرى �ملعزولن.

�ل�ص��جون  م�ص��لحة  �إد�رة  وح��ذرت، 
يف  �لأ�ص��رى  �تخ��اذ  م��ن  �لإ�ص��ر�ئيلية 
�ص��جن ع�ص��قالن �صل�ص��لة من �لإج��ر�ء�ت 
يف  �لقري��ب  �مل�ص��تقبل  يف  �لحتجاجي��ة 
�ملتمثل��ة  ملطالبه��م  ت�ص��تجيب  مل  حال��ة 
وتق��دمي  �لطب��ي  �لهم��ال  �صيا�ص��ة  يف 
�لع��الج �لالزم و�لتخفيف م��ن �إجر�ء�تها 
�لقمعي��ة بحقه��م .  ودعت �ل��وز�رة كافة 
�إىل  �ملعني��ة  و�جله��ات  �لإع��الم  و�ص��ائل 
ت�ص��ليط �ل�ص��وء عل��ى �لأ�ص��رى �ملر�ص��ي، 
خ��ارج  يف  �ص��اغط  جبه��ة  وت�ص��كيل 
م��ن  �لحت��الل  �ص��لطات  عل��ى  �ل�ص��جون 
�أج��ل ف�ص��ح ممار�ص��اته د�خ��ل �ل�ص��جون 

و�ل�ص��غط علي��ه من �جل تخفي��ف معاناة 
�لأ�ص��رى و�ل�ص��تجابة ملطالبه��م .   ذك��ر 
�أن من �أ�ص��عب �حلالت �ملر�ص��ية يف �صجن 
ع�ص��قالن �لأ�صري عثمان �أبوخرج و�لأ�صري 
رم��زي �بر����س و�لأ�ص��ري �ملري���س ناه���س 

�لأقرع   و�لأ�صري حممد �بر��س.
ويف �ص��ياق مت�ص��ل، �أ�ص��تكى �أ�ص��رى �ص��جن 
"�وهليكد�ر" من عدم �صماح �إد�رة �ل�صجن 
لذويه��م م��ن �إدخ��ال �ملالب���س و�لأغطية 
حي��ث  �لزي��ار�ت،  خ��الل  له��م  �ل�ص��توية 
يعاين �لأ�ص��رى يف معظم �لغرف من نق�س 
فيه��ا، و��ص��تكو� �ي�ص��ا م��ن تقلي���س �إد�رة 
�ل�ص��جن ملدة �لفورة ) �خلروج لل�صاحة(، 
وم��ن نق���س يف �لعدي��د م��ن �لحتياجات 

�ل�صخ�صية.

غزة- �لر�أي
�أك��دت مدي��رة د�ئ��رة �ص��حة 
�لعام��ة  �لإد�رة  يف  �لأموم��ة 
نهل��ة  د.  �لأولي��ة  للرعاي��ة 
�ص��حة  د�ئ��رة  �أن  حل���س، 
�لأموم��ة تب��ذل كل جهدها يف 
متابعة ح��الت �حلمل �خلطر 

�لتي ت�صتقبلها �لد�ئرة.
�أن  �إىل  حل���س،  د.  و�أ�ص��ارت 
�لقابالت �لالتي ي�ص��رفن على 
فح�س �حلو�مل يحددن خالل 
�لزي��ارة �لأوىل للحامل حالة 
�حلمل �ص��و�ء كانت طبيعية �أو 
خطرة ت�ص��توجب حتويلها من 
�لرعاي��ة �لأولية �إىل �أق�ص��ام 

�لولدة يف �مل�صت�صفيات.
�حلم��ل  ح��الت  �أن  و�أف��ادت 
�إىل  حتويله��ا  يت��م  �خلط��ر 
ليت��م  �أخ�ص��ائية  طبيب��ة 
عو�م��ل  وحتدي��د  تقييمه��ا 
و�جلن��ن،  ل��الأم  �خلط��ورة 
بروتوك��ول  " لدين��ا  م�ص��يفة 
وطن��ي كام��ل لإحال��ة حالت 
�خلط��ر م��ن �لرعاي��ة �لأولية 
�إىل �مل�صت�ص��فيات وفق��ًا ملعايري 

حمددة وحمدثة".
د.  �أ�ص��ارت  �ل�ص��ياق،  ذ�ت  ويف 
حل���س �إىل �أن �لد�ئ��رة تعم��ل 
�لدوري��ة  �لزي��ار�ت  خ��الل 

متابع��ة  عل��ى  للحو�م��ل 
منتظ��م  ب�ص��كل  حالته��ن 
وتوعيته��ن باأهمي��ة �لتغذي��ة 
�ل�ص��ليمة خ��الل ف��رتة �حلمل 
وتعريفه��ن بعو�م��ل و�أعر��س 
ت�ص��توجب  �لت��ي  �خلط��ورة 
للطبي��ب،  �لفوري��ة  �لزي��ارة 
د�ئ��رة  م��ع  بالتع��اون  وذل��ك 
�لتثقيف �ل�ص��حي لعقد ندو�ت 
وفردي��ة  جماعي��ة  تثقيفي��ة 

للحو�مل.
وتق��وم �لد�ئ��رة بتوزيع كتيب 
�ل��ذي  و�لطف��ل  �لأم  �ص��حة 
�حلام��ل  معلوم��ات  يت�ص��من 
وتفا�ص��يل �ملتابعات �ل�ص��هرية 
للم��ر�أة  �ص��حية  و�إر�ص��اد�ت 
�حلام��ل خ��الل ف��رتة �حلم��ل 
ملتابع��ة  وذل��ك  و�ل��ولدة، 
وجتن��ب  �حلو�م��ل  �ل�ص��يد�ت 
�أي م�ص��اعفات خ��الل �حلم��ل 

و�لولدة.
يذك��ر �أن ق�ص��م �ص��حة رعاية 
�أق�ص��ام   �أح��د  ه��و  �حلو�م��ل 
د�ئ��رة �ص��حة �لأموم��ة �لت��ي 
ت�ص��م ثالثة �أق�صام �أخرى هي 
ق�ص��م رعاي��ة وم�ص��ورة ما قبل 
�حلمل، وق�ص��م رعاية �لأمهات 
بع��د �ل��ولدة، وق�ص��م تنظيم 

�لأ�صرة.

صحة األمومة تتابع حاالت
 الحمل الخطر حتى الوالدة

األسرى المرضي في "عسقالن"
 يعانون من أوضاٍع صحية خطرة


