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غزة _ الراأي _ اآالء النمر
ك�س��ف ع��ن �س��اقيه احلديدتني 
وا�س��تعد للهرول��ة خل��ف باق��ة 
باالأل��وان  املفعم��ة  البالل��ني 
الزاهية، بداأ ي�س��تجمع اأنفا�سه 
من �ستات �سدره ال�سغري ليتعاىل 
جم��ال  ال  اأخ��ريًا،  خوف��ه  عل��ى 
مل�ساح��ات  ات�س��اع  وال  للخ��وف 

ال�سقوط اأر�سًا بعد اليوم.
تهزمك ابت�سام��ة الطفل حممد 
اأب��و عريب��ان �ساح��ب االأربع��ة 
�سن��ه  �سغ��ر  فرغ��م  اأع��وام، 
مل  اأن��ه  اإال  الأطراف��ه  وفق��ده 

يب��ايل مب��ن حول��ه م��ن مدربني 
وموؤهل��ني  وخمت�س��ني  واأطب��اء 
الأمثال��ه م��ن فاق��دي االأطراف، 
لُيقدَم عل��ى اجلري بكل طالقة 
ليمن��ح روح��ه ال�سغ��رية حرية 

بحجمها.
وال��دة الطف��ل حمم��د انغم��رت 
�سدي��دة  ماأ�ساوي��ة  بحال��ة 
و�سي��ق اأم��ل قب��ل اإقب��ال طفلها 
م��ن  النهائي��ة  املرحل��ة  عل��ى 
بع��د  وذل��ك  طرفي��ه،  تركي��ب 

االأطب��اء  تقري��ر 
11يف الداخ��ل املحتل 

مركز األطراف الصناعية .. 
عودة للحياة بعد الحادث

أزمة كهرباء خانقة تطل 
برأسها على قطاع غزة 

خالل أيام

نعيم: اإلدمان سرطان 
العصر  وانتشار الفقر 
والبطالة سبب رئيسي

الفصائل: تهديدات عباس ال 
تخدم المصالحة
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غزة- الراأي- حممد ال�سنوار
و�سع��ت حركة حما�س 3 �س��روط لالجتماع بوفد اللجنة 
املركزي��ة حلركة فت��ح املتوقع قدومه لقط��اع غزة وهي: 
ورف��ع  الكهرب��اء،  حمط��ة  وق��ود  ع��ن  ال�سرائ��ب  اإلغ��اء 
اخل�سوم��ات ع��ن روات��ب املوظف��ني، واإع��ادة م�ستحق��ات 
اأ�س��ر ال�سهداء واجلرحى. وطالب��ت احلركة كذلك خالل 

موؤمت��ر �سحف��ي، الي��وم، الوف��د الزائر باإجاب��ات وا�سحة 
ح��ول ق�سايا وطنية خمتلفة؛ اأهمها املوقف من انتفا�سة 
القد�س والتن�سيق االأمني.  يرى حمللون اأن هذه ال�سروط 
مل تغل��ق الب��اب ب�سكل كام��ل اأمام وفد حرك��ة فتح؛ لكنها 
يف الوق��ت ذات��ه ت�سع اأمام��ه بع�س التحدي��ات التي ميكن 
جتاوزه��ا، يف حني يرى اآخرون اأن العالقة ال�سيا�سية بني 

حركت��ي حما�س فت��ح و�سلت لطري��ق الالع��ودة. الكاتب 
واملحل��ل ال�سيا�س��ي ط��الل ع��وكل، يقول، ل��� "ال��راأي": اإن 
اخلط��اب ال يق��راأ جم��ردًا ويحمل يف م�سمون��ة الكثري من 
الر�سائ��ل املرك��زة، مو�سح��ًا اأن حرك��ة حما���س ترف���س 

فت��ح  حرك��ة  وال�س��روط  ال�سيا�س��ة 
مطال��ب  اأن  ع��وكل،  وي��رى  10امل�سبق��ة. 

ما الذي تخبئه األيام القادمة لقطاع غزة المحاصر؟!

نعيم: اإلدمان سرطان العصر
 وانتشار الفقر والبطالة سبب رئيسي

يخدم مصابي البتر

غزة- الراأي
يعجز املواط��ن اإبراهيم جودة 
للم��رة الثالث��ة عل��ى الت��وايل 
م��ن ال�سفر عرب حاج��ز "اإيرز" 
�سم��ال قط��اع غ��زة للع��الج من 
مر�س ال�سرط��ان؛ وذلك رف�س 
ل��ه  االإ�سرائيلي��ة  ال�سلط��ات 

ب�سبب "املنع االأمني".
املري���س  حال��ة  وتتفاق��م   
ج��ودة يومًا بع��د االآخر؛ لعدم 
الع��الج  جرع��ات  ا�ستكم��ال 
يحتاجه��ا  وال��ذي  االإ�سعاع��ي 
م��ن  للتع��ايف  ا�سبوع��ي  ب�س��كل 

�سرطان القول��ون الذي اأ�سابه 
االإ�سرائيل��ي  الع��دوان  بع��د 
االأخري على القطاع �سيف عام 

.2014
 وخ��الل الع��ام املا�س��ي، تق��دم 
باأمرا���س  امل�ساب��ني  مئ��ات 
ال�سرط��ان املختلف��ة بت�ساريح 
�سف��ر مل�س��ايف القد���س وال�سفة 
الغربي��ة لتلق��ي الع��الج؛ لك��ن 
منه��م  الع�س��رات  االحت��الل 
ب�سبب "املن��ع االأمني"، يف حني 

 400 قوبلت نح��و 
طل��ب بع��دم ال��رد 

"المنع األمني"  يحرم 
ضحايا السرطان بغزة من 

السفر عبر "إيرز"
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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 

فيما اأعلن نائب رئي�س �سلطة الطاقة بغزة، 
فتح��ي ال�سي��خ خلي��ل، ق��رار �سلطت��ه بع��دم 
�س��راء الوق��ود دون رف��ع ال�سرائ��ب عن��ه؛ 

كونها ترى اأنه لن يحل االأزمة.
واأ�س��اف ال�سيخ خليل خ��الل موؤمتر �سحفي، 
ه��و  كم��ا  بال�سرائ��ب  الوق��ود  �س��راء  اإن 
مطل��وب لن يحل اأزمة الكهرب��اء يف القطاع، 
م�س��ريًا اإىل اأن �سلطت��ه "ل��ن ت�ستطيع �سراء 
الوق��ود ب�سعر اللرت 5.2 �سي��كل؛ الأنه لو مت 
جباي��ة كل االأم��وال م��ن فات��ورة الكهرباء، 
ل��ن ن�ستطي��ع ت�سديد ثم��ن الوق��ود لت�سغيل 
ثالث��ة مول��دات للمحطة للعم��ل بجدول 8 

�ساعات".
ودع��ا جمي��ع اجله��ات املعني��ة م��ن حكومة 

وف�سائل وموؤ�س�س��ات اأجنبية بالتدخل حلل 
م�سكل��ة الكهرب��اء، واإقناع حكوم��ة التوافق 
باال�ستمرار يف بيع الوقود دون �سرائب كما 

مت معاملة املنح.
ت�سري��ح ال�سي��خ خلي��ل جاء موافق��ا ملا قاله 
مدي��ر العالق��ات العام��ة واالإع��الم يف معرب 
ك��رم اأبو�سامل فادي املغ��ري، لوكالة "الراأي" 
والت��ي اأكد فيها اإن منح��ة الوقود القطرية 
انته��ت فعليًا ي��وم االأربع��اء 12-4-2017، 
ب�ع��د اإدخ��ال اآخر دفعة البالغ��ة 550 األف 

لرت �سوالر �سناعي.
للجبه��ة  ال�سيا�س��ي  املكت��ب  ع�س��و 
الدميقراطية طالل اأبو ظريفة، من جهته، 
طالب احلكوم��ة الفل�سطينية برفع �سريبة 

"البلو" عن ال�سوالر ال�سناعي امل�سغل ملحطة 
كهرباء حمافظات قطاع غزة.

وقال اأب��و ظريفة، لوكالة "ال��راأي"، "الكل 
الوطن��ي م��ع ه��ذا التوج��ه؛ لك��ن احلكومة 
الفل�سطيني��ة ما زالت ترف���س رفع "�سريبة 
البل��و" رغ��م االتف��اق امل�سبق ب��ني الف�سائل 

الفل�سطينية واحلكومة ب�سرورة رفعها".
واعت��رب رفع ال�سريبة عن الوقود ال�سناعي 
املغ��ذي ل�سرك��ة الكهرب��اء اأقل م��ا ميكن اأن 
يق��دم للتخفي��ف ع��ن كاه��ل املواطن��ني يف 
قط��اع غ��زة يف ظ��ل االأزم��ات الكب��رية التي 

تع�سف به.
وكان��ت منحتا قط��ر وتركي��ا �ساهمتا خالل 
االأ�سه��ر الثالث��ة املا�سي��ة يف تراج��ع اأزمة 

الكهرباء بغ��زة التي ا�ستدت قب��ل ذلك، اإال 
اأن كمي��ات الوق��ود الت��ي اأر�سله��ا اجلانب��ني 
انته��ت، وم��ن �س��اأن ذلك جت��دد االأزم��ة مرة 

اأخرى.
ويع��اين �س��كان القط��اع م��ن اأزم��ة كهرب��اء 
متدحرجة منذ اأكرث م��ن ع�سر �سنوات وقد 
بلغت ذروتها يف العامني املا�سيني يف ظل منع 
كل امل�ساري��ع الت��ي ت�ساه��م يف زي��ادة كمي��ة 
الطاق��ة الكهربائي��ة املتوف��رة يف القط��اع ، 
وكذل��ك م��ع زي��ادة الفج��وة ب��ني االحتياج 
واملتوفر من الكهرباء حيث بلغ االحتياج يف 
اوقات الذروة ح��وايل 600 ميغاوات بينما 
اأق�سي ما ميكن توفريه من كل امل�سادر بكامل 

طاقتها  270 ميجا وات.

أزمة كهرباء خانقة تطل برأسها على قطاع غزة خالل أيام
غزة – الراأي/ حممد ال�سنوار

م��دار  عل��ى  غ��زة  قط��اع  �سه��د 
املا�سي��ة  �سه��ور  الثالث��ة 
ج��دول  يف  ن�سبي��ًا  ا�ستق��رارًا 
توزي��ع الكهرب��اء، بع��د احللول 
املوؤقتة التي قدمتها احلكومتني 

حي��ث  والرتكي��ة،  القطري��ة 
تكفل��ت بتهدئ��ة حال��ة الغ�سب 
املفتعلة الت��ي اجتاحت القطاع 
يف ذاك الوق��ت، اإال اأن االأزم��ة 
البداي��ة.    نقط��ة  اإىل  �ستع��ود 
حمطة الكهرب��اء �ستتوقف عن 

العم��ل �سباح غد االأحد، هذا ما 
اأكدت��ه �سلطة الطاق��ة موؤخرًا، 
ب�سب��ب انته��اء توري��د منحت��ي 
والرتكي��ة،  القطري��ة  الوق��ود 
ملي��ون   12 قيمته��ا  والبال��غ 

دوالر، و15 األف طن وقود.
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ال�سلط��ة  رئي���س  خ��روج  ه��و  اجل��دي  التهدي��د 
الفل�سطيني��ة حممود عبا�س، بت�سريح��ات يوؤكد فيها 
اتخاذ خطوات و�سفها باأنها "غري م�سبوقة وحا�سمة" 
�سد ما اعتربها "حالة االنق�سام يف قطاع غزة"خالل 

االأيام القادمة.
ت�سريحات عبا�س قوبلت برف�س قوي ووا�سع من قبل 

الف�سائل والقوى الوطنية واالإ�سالمية يف غزة.
ع�س��و املكتب ال�سيا�سي للجبه��ة ال�سعبية د.رباح مهنا 
قال يف حديثه "للراأي" اإن نية الرئي�س عبا�س اتخاذ 
خطوات غ��ري م�سبوقة بح��ق قطاع غ��زة م�سرة جدا 
للم�ساحل��ة الداخلية وال ت�سي��ف لل�سعب الفل�سطيني 

�سوا مزيدا من املعاناة يف ظل االنق�سام .
واعت��رب اأن اإ�س��رار عبا�س عل��ى اإنه��اء االنق�سام �سيء 
ايجاب��ي ولك��ن لي���س به��ذه الطريق��ة والن��ربة الت��ي 
حتم��ل تهدي��دات، مطالبا ب�س��رورة اتف��اق كل القوى 
الوطني��ة واالإ�سالمي��ة للخروج مبوق��ف موحد ينهي 
احلال��ة اال�ستثنائي��ة الت��ي يعي�سها �سعبن��ا منذ ع�سر 

�سنوات .
وو�س��ف مهن��ا ق��رار عبا���س خ�س��م روات��ب املوظف��ني 
بالقط��اع والت��ي تعت��رب �سم��ن قرارات��ه لل�سغط على 
حرك��ة حما���س وغزة الر�س��وخ ل�سروط��ه حول ملف 
امل�ساحل��ة، ب��� "الغبي" وغ��ري امل�سوؤول، م�س��ريا اأن هذا 

الق��رار جوب��ه بتح��رك م��ن قب��ل اجلبهة عل��ى كافة 
امل�ستوي��ات الر�سمي��ة وال�سعبي��ة يف حماول��ة الإلغ��اء 
ه��ذه الق��رار اجلائر بح��ث �سريحة كبرية م��ن �سعبنا 

املنا�سل.
من جهت��ه  ا�ستغرب القيادي الب��ارز يف حركة اجلهاد 
االإ�سالم��ي اأحم��د املدل��ل وج��ود نوايا ل��دى "عبا�س" 
التخاذ قرارات توؤدي مل�ساعفة معاناة �سعبه املحا�سر 
ال��ذي اأ�سبح كب�س فداء، خا�س��ة يف ظل هذه املرحلة 

احل�سا�سة التي متر بها الق�سية الفل�سطينية.
وق��ال املدل��ل "لل��راأي" اإن تهدي��دات عبا���س اتخ��اذ 
ق��رارات حا�سم��ة وغ��ري م�سبوق��ة الإنه��اء االنق�س��ام 
واإر�س��اخ غ��زة ل�سروطه، ماه��ي اال حماول��ة جديدة 
م��ن قبله لرتكيع ال�سعب الفل�سطين��ي ال�سامد، والذي 
الث��الث  عج��ز ع��ن حتقيق��ه االحت��الل يف حروب��ه 

املدمرة". 
الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  �سرائ��ح  كاف��ة  املدل��ل  وطال��ب 
الالاإن�ساني��ة  املمار�س��ات  له��ذه  والت�س��دي  بالتوح��د 
م��ن قب��ل الرئي���س عبا���س، واأن ينتف���س يف وج��ه كل 
املوؤامرات التي حتاك �سده والنزول لل�سوارع والتعبري 
عن غ�سب��ه ورف�سه لكل الق��رارات التي اتخذت بحق 

غزة اأو التي �ستتخذ م�ستقبال.   
اأما نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى 

اأبو م��رزوق، ف�سدد على اأن لغة التهديدات لن جتدي، 
مبينًا اأن جناح امل�ساحلة بحاجة اإىل تطبيق ما وقعت 
عليه حرك��ة فتح، وقيام احلكومة بكاف��ة التزاماتها 
نح��و قط��اع غ��زة، واإنه��اء كل اأ�س��كال التميي��ز �سده، 
والت��ي كان اآخ��ر مظاه��ره خ�س��م %30 م��ن روات��ب 

موظفي قطاع غزة.
وق��ال اأبو م��رزوق يف ت�سريح �سحفي ل��ه"اإن مركزية 
حرك��ة فت��ح تع��رف عن��وان امل�ساحل��ة، وا�ستخ��دام 
االإعالم للتحري�س والتعبئة اخلاطئة ال ينطلي على 
اأحد، ووفد حركة فتح ال يحتاج اإىل ا�ستئذان لزيارة 
قطاع غزة، فهم يتنقلون داخل وطنهم كما ي�ساوؤون".
وفيما يتعلق مبطالب الرئي�س حممود عبا�س ب�سرورة 
اإلغ��اء ت�سكي��ل اللجنة االإدارية العلي��ا يف قطاع غزة، 
ق��ال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�س��ي:" اإن اإثارة مو�سوع 
اللجن��ة االإدارية ال معنى له اإطالقًا الأنهم يقولون اإن 
حما���س ُتري قطاع غ��زة، فهل اإدارة غ��زة هي املو�سوع 
اأم االإع��الن عن اللجنة االإداري��ة التي تدير غزة هو 

املو�سوع".
املالي��ة  االأزم��ة  "اأم  بقول��ه:  م��رزوق  اأب��و  وت�س��اءل 
املزعوم��ة، اأم االأزم��ات املتعاقب��ة والتهمي���س املتعمد 

لقطاع غزة من حكومة الوفاق هو املق�سود؟".
اإدارة  هن��اك  اأن  يعلم��ون  ه��م  "وباملنا�سب��ة  وتاب��ع، 

�سابقة برئا�سة املهند�س اأبو �سكري الظاظا، وامل�ساألة 
لي�س��ت جديدة، ومت ا�ستبدالها بلجن��ة اإدارية اأخرى 
وبرئي���س اآخ��ر �ستحل مبجرد حتم��ل حكومة الوفاق 

كامل م�سوؤولياتها".
مل يق��ف االأم��ر عن��د ه��ذا احلد فم��ن داخ��ل �سجون 
االحت��الل طالب ع�س��و اللجن��ة املركزي��ة يف حركة 
املركزية  اللجنة  االأ�سري مراون الربغوث��ي،  "فت��ح"، 
وعل��ى راأ�سه��م رئي���س ال�سلطة حممود عبا���س بالعمل 
العاجل والفوري على اإعادة خ�سومات رواتب موظفي 
ال�سلط��ة يف قطاع غزة وعدم رب��ط املو�سوع باخلالف 

مع حركة حما�س.
وق��ال الربغوث��ي، يف ر�سال��ة له م��ن داخ��ل ال�سجن: 
اإن ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة لي�ست بحاج��ة النق�سامات 
جدي��دة �سيم��ا ونحن ن�ستعد خلو�س اإ�س��راب االأ�سرى 

17اإبريل.
واأ�س��اف: "علين��ا اأن نتف��رغ جميع��ا لتحقي��ق اأهداف 
اأ�سران��ا من خ��الل التفاعل مع مطالبه��م واعتبار هذا 

امللف االأهم يف الفرتة احلالية".
اأن حكوم��ة رام��ي احلم��د اهلل فر�س��ت قب��ل  يذك��ر 
اأي��ام خ�سوم��ات تبداأ م��ن %30 عل��ى رواتب موظفي 
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة يف قط��اع غ��زة دون ال�سف��ة 

الغربية ما اأثار حملة انتقادات وا�سعة �سدها.

الفصائل: تهديدات عباس ال تخدم المصالحة
غزة- الراأي- ب�سام العطار

حال��ة م��ن التوت��ر والرتق��ب تعي�سها غزة 
و�سعبه��ا، فبع��د اأزم��ة خ�سوم��ات الرواتب 
�سدم��ة  �سكل��ت  والت��ي  ال�سلط��ة  ملوظف��ي 
ل�س��كان القطاع، يتجدد خطر اأزمة انقطاع 
االأب��واب،  عل��ى  اأ�سب��ح  وال��ذي  الكهرب��اء 
ب�سب��ب اإ�س��رار ال�سلط��ة الفل�سطينية على 

كهرب��اء  حمط��ة  لت�سغي��ل  وق��ود  توري��د 
غزة ب�سرائب م�ساعف��ة وذلك بعد انتهاء 
وتركي��ا.   قط��ر  قدمته��ا  وق��ود  منحت��ي 
فاالأزم��ات املرتاكم��ة والت��ي يع��اين منه��ا 
قطاع غزة الأكرث من ع�سر �سنوات مل تكف 
رئي���س ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة ومل ت�سب��ع 
رغبات��ه يف الت�سيي��ق على �سعب��ه املحا�سر 

واملنه��ك، فبدال م��ن مكافاأته عل��ى �سموده 
االأ�سطوري يف وجه كل املوؤامرات واخلطط 
الت��ي حت��اك �س��د الق�سي��ة الفل�سطينية، 
والقطاع  ب�سكل خا�س، خرج علينا بتهديد 
زي��ادة  م�سمون��ه  علن��ي  وب�س��كل  جدي��د 
اخلن��اق واحل�سار لك�س��ر ارادة هذا ال�سعب 

ومقاومته البا�سلة .
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غزة- الراأي
يعجز املواطن اإبراهيم جودة للمرة 
الثالثة عل��ى التوايل من ال�سفر عرب 
حاج��ز "اإي��رز" �سم��ال قط��اع غ��زة 
للع��الج من مر���س ال�سرط��ان؛ وذلك 
ل��ه  االإ�سرائيلي��ة  ال�سلط��ات  رف���س 

ب�سبب "املنع االأمني".
 وتتفاقم حال��ة املري�س جودة يومًا 
بعد االآخ��ر؛ لعدم ا�ستكمال جرعات 
الع��الج االإ�سعاع��ي وال��ذي يحتاجها 
ب�س��كل ا�سبوعي للتعايف م��ن �سرطان 
القول��ون الذي اأ�سابه بع��د العدوان 
القط��اع  عل��ى  االأخ��ري  االإ�سرائيل��ي 

�سيف عام 2014.
 وخ��الل الع��ام املا�س��ي، تق��دم مئات 
ال�سرط��ان  باأمرا���س  امل�ساب��ني 
مل�س��ايف  �سف��ر  بت�ساري��ح  املختلف��ة 
لتلق��ي  الغربي��ة  وال�سف��ة  القد���س 
الع�س��رات  االحت��الل  لك��ن  الع��الج؛ 
منهم ب�سبب "املن��ع االأمني"، يف حني 
قوبلت نحو 400 طلب بعدم الرد من 

ال�سلطات االإ�سرائيلية.

لم أعد اتحمل
وب�سرخ��ات ممزوج��ة باالأمل يقول 
املري���س ج��ودة اأنه مل يع��د باإمكانه 
التحم��ل اأكرث م��ن ذلك؛ نظ��رًا لعدم 
يف  العالجي��ة  اجلل�س��ات  ا�ستكمال��ه 

م�سفى املطلع بالقد�س املحتلة.
"االحت��الل يحك��م علين��ا  وي�سي��ف 
باالإع��دام البط��يء، ونحن ممنوعني 
م��ن ال�سف��ر عرب مع��رب رف��ح وحاجز 
اإلينا بعني  اأحد ينظ��ر  "اإي��رز"، وال 

الراأفة".
غ��زة  يف  ال�سح��ي  القط��اع  ويع��اين 
اأدن��ى  توف��ري  ع��ن  كب��ري  عج��ز  م��ن 
م��ن  للكث��ري  الطبي��ة  امل�ستلزم��ات 
اإىل  االأطب��اء  ويلج��اأ  االأمرا���س، 
خ��ارج  الع��الج  لتلق��ي  حتويله��م 
الت��ي  احلواج��ز  اأن  اإال  القط��اع؛ 
يتلقاها هوؤالء املر�سى غالبًا ما تغلق 
اأبوابه��ا يف وجوههم، فتكون اأكرب من 

اأن يتجاوزوها.

مرض قاتل
ويوؤكد رئي���س ق�س��م االأورام مبجمع 
اأن  ثاب��ت  خال��د  الطب��ي  ال�سف��اء 
مر�س ال�سرطان يع��د امل�سبب الثاين 
للوفي��ات يف فل�سط��ني بع��د اأمرا���س 
القل��ب واالأوعية الدموي��ة، مو�سحا 
يحت��اج  االأمرا���س  ه��ذه  ع��الج  اأن 
ت�سخي�س��ًا طبيا غ��ري متوفر يف قطاع 
غ��زة، حيث ي�سطر االأطباء لتحويل 

املري�س لتلقي العالج يف اخلارج.
االح�سائي��ات  اأن  ذك��ره  واجلدي��ر 
%50 م��ن  اأك��رث م��ن  اأن  اإىل  ت�س��ري 

م��ن  ممنوع��ون  القط��اع  مر�س��ى 
الع��الج  عل��ى  للح�س��ول  مغادرته��ا 

الالزم.
ر�سمي��ة  اإح�سائي��ات  وبح�س��ب 
ل��وزارة ال�سحة فاإن مع��دل االإ�سابة 
 83.8 بل��غ  بال�سرط��ان يف فل�سط��ني 
حال��ة جدي��دة لكل مئة األ��ف ن�سمة 
حال��ة   83.9 بواق��ع  ال�س��كان،  م��ن 
جدي��دة ل��كل مئ��ة األ��ف ن�سم��ة م��ن 
ال�سكان يف قطاع غزة، و83.8 حالة 
جدي��دة ل��كل مئ��ة األ��ف ن�سم��ة م��ن 

ال�سكان يف ال�سفة الغربية.
وب��ني ثابت اأن افتق��ار وزارة ال�سحة 
بغ��زة  االإ�سعاع��ي  الع��الج  خلدم��ات 
يعت��رب حتديًا كب��ريًا له��ا، باالإ�سافة 
لع��الج  �س��ح االأدوي��ة املطلوب��ة  اإىل 

اأورام مر�سى ال�سرطان.
بغ��زة ال  اأن عي��ادات االأورام  واأك��د 
ميك��ن له��ا التعام��ل ب�س��كل يومي مع 
"هن��اك  م�سيف��ًا  القط��اع،  مر�س��ى 
الع��الج  يف  للمر�س��ى  ازدح��ام 
 30% ي�سط��ر  مم��ا  الكيميائ��ي؛ 
م��ن املر�س��ى يت��م حتويله��م للع��الج 
باخل��ارج يف وق��ت ي�سع��ب ال�سف��ر يف 
ظ��ل احل�س��ار، لي�س��ع املري���س نف�سه 
اأم��ام موقف حرج ق��د يكلفه حياته 

كامال".
ولفت ثاب��ت اإىل اأن �س��ح االإمكانيات 
ت�سط��ر الطواق��م حتوي��ل احل��االت 

للع��الج باخل��ارج، موؤك��دًا اأن النق�س 
يف تدري��ب الكادر ال��ذي يعني بعالج 
عقب��ة  ي�س��كل  ال�سرط��ان  مر�س��ى 

كبرية، على حد تعبريه.
خدم��ات  توف��ري  ب�س��رورة  واأو�س��ى 
ا�سعاع��ي بغ��زة وه��و مطل��ب  ع��الج 
مل��ح ج��دا لك��ي يت��م ع��الج املر�س��ى 
باأ�س��رع وق��ت ممك��ن، م�سيف��ًا لدين��ا 
مر�س��ى ينتظ��رون 35 يوم��ًا لتلق��ي 
الع��الج؛ علم��ا اأن املري���س يج��ب اأن 
يخ�س��ع للع��الج بع��د 48 �ساع��ة م��ن 

ت�سخي�سه".
واأ�ساف "اإن ان�ساء مركز وطني قومي 
لع��الج مر�س��ى ال�سرط��ان بغزة يحل 
جمي��ع االإ�سكالي��ات؛ الأن اأي تاأخ��ري 
يف ع��الج االأورام يكون ل��ه تداعيات 

�سلبية على حياة املري�س".
واأو�س��ح ثاب��ت اأن احل�س��ار امل�ستم��ر 
لغزة ي�س��كل تداعي��ات خطرية على 
مر�س��ى االأورام؛ الأن لهم خ�سو�سية 
معينة ويجب عالجهم بتوقيت زمني 
معني واإن اأي تاأخري عليهم �سيكون له 

تداعيات �سلبية على املري�س.

جريمة تعذيب
املي��زان  مرك��ز  يف  املحام��ي  ويعت��رب 
حلق��وق االإن�س��ان �سم��ري املناعمة اأن 
من��ع االحت��الل ل�سف��ر العدي��د م��ن 
املر�س��ى واملواطنني عرب حاجز اإيرز 

�سمال قطاع غزة هو جرمية تعذيب 
للمر�سى وخمالف��ة وا�سحة للقانون 

الدويل وحقوق االإن�سان.
ا�ستهت��ار  املناعم��ة  وي�ستهج��ن 
ومماطلت��ه  االإ�سرائيل��ي  االحت��الل 
اإىل  الو�س��ول  م��ن  للمر�س��ى 
م�ست�سفياته��م دون اأب��داء اأي اأ�سباب 
احل��ق  اأن  عل��ى  م�س��ددًا  وا�سح��ة، 
ب�سي��ط  ه��و ح��ق  والع��الج  بال�سف��ر 
للمواطن��ني تكفل��ه جمي��ع املواثي��ق 

واحلقوق الدولية واالأعراف
ويطال��ب املجتم��ع ال��دويل بال�سغط 
احل�س��ار  لرف��ع  االحت��الل  عل��ى 
وال�سم��اح  غ��زة  عل��ى  املفرو���س 
للمر�سى بالو�سول اإىل م�ست�سفياتهم 
واإدخال امل�ستلزمات الطبية للقطاع، 
االن�س��ان  حق��وق  جمل���س  داعي��ًا 
بعث��ة حتقي��ق الإج��راءات  الإر�س��ال 
االحت��الل االإ�سرائيلي بحق املر�سى 

الفل�سطينيني.
االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  ومين��ع 
وعالجي��ة  طبي��ة  مع��دات  ادخ��ال 
مل�سايف قط��اع غزة وخا�س��ة املتعلقة 
مبر�سى ال�سرطان بغزة وهو انتهاك 
وخمال��ف حلق��وق االن�س��ان بح�س��ب 
اتفاقي��ة جنيف الرابعة التي تن�س 
ب�س��رورة جتنيب االحت��الل ال�سكان 
املدني��ني عن ويالت الن��زاع وال�سماح 

للمر�سى للو�سول اإىل امل�ست�سفيات.

"المنع األمني"
 يحرم ضحايا السرطان بغزة من السفر عبر "إيرز"
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ومل تتوق��ف ال�سلط��ة يف ت�سعيده��ا عن��د ح��د معني، 
حي��ث اأعلن الرئي�س حممود عبا���س يف ت�سريح له اإن 
قيادة ال�سلطة �ستتخذ خالل االأيام القادمة خطوات 
و�سفه��ا باأنها "غ��ري م�سبوقة" �سد م��ا اعتربها حالة 

االنق�سام يف قطاع غزة".
وق��ال عبا�س خالل موؤمتر ل�سف��راء ال�سلطة يف الدول 
العربي��ة واالإ�سالمية الذي انعق��د يف البحرين "هذه 
االأي��ام نحن يف و�سع خطري جدًا و�سعب جدًا، ويحتاج 
اإىل خط��وات حا�سم��ة ونح��ن ب�س��دد اأن ناأخ��ذ ه��ذه 

اخلطوات احلا�سمة".
واأكد حمللون �سيا�سي��ون ومراقبون اأن هناك خمطط 
دويل لت�سفي��ة الق�سية الفل�سطيني��ة وتدمري ال�سعب 
الفل�سطيني يقوده الرئي���س االأمريكي دونالد ترامب 
ويق��وم عبا���س بتمري��ره، مو�سح��ني اأن��ه يج��ب على 
حرك��ة حما���س اأن تك��ون اأك��رث و�سوح��ا م��ع ال�سعب، 
بالق�سي��ة  املحدق��ة  املخاط��ر  كل  له��م  تب��ني  واأن 

الفل�سطينية.

خمس سيناريوهات
يق��ول املحلل ال�سيا�سي �سميح خل��ف:" اإن اأمام حركة 
كان��ت  واإن  �سيناريوه��ات،  بع��دة  القب��ول  حما���س 
الت�سريح��ات املتبادل��ة وزيادة حدتها يوم��ا بعد يوم 

م��ن كال الطرف��ني تعطي ت�سعيدا نحو جت��ذر النقاط 
اخلالفية حول ت�سليم غزة والرواتب واأزمات القطاع، 
لتدخ��ل يف جذور االختالف الرباجمي وحول برنامج 
واالع��رتاف  االأمن��ي  والتن�سي��ق  التحري��ر  منظم��ة 

باإ�سرائيل واملبادرة العربية يف كل االأحوال".
ويوؤكد خلف يف حديث للراأي، اأن اأمام حما�س خيارات 
متع��ددة م��ن االم��الءات ولي���س التفاو���س والنقا�س 
الذي يحملها وفد عبا�س، وخا�سة بعد ان�سحاب فتوح 
و�سيدم ويبقى الوفد �سفاوي بامتياز مبن لهم خلفية 
فئوية ويكرهون اأبناء غزة، بحيث يتحكم هذا الوفد 
يف ادارة املل��ف لدى حما�س مبقدار ما توظفه اقليميا 

ودوليا للرد على تلك االمالءات.
وفيما يتعلق ب�سيناريوهات تعامل حما�س مع الظروف 
الراهن��ة وتهدي��دات عبا���س،  ف��اإن ال�سيناري��و االأول 
وف��ق خل��ف يتمث��ل يف قب��ول حما���س باحل��ل كرزمة 
واحدة مبا فيها كل موظفي غزة وهي لي�ست قلقة من 
ذل��ك الأنها لديها القوة على االأر�س ت�ستخدمها وقتما 
ت�س��اء، فيمكن قبول حكومة وح��دة وطنية ال حتمل 

ملفات �سيا�سية.
اأم��ا عل��ى �سعي��د ال�سيناريو الث��اين، فيتمث��ل يف طرح 
مب��داأ الكونفدرالي��ة بن��اء عل��ى اقرار حكوم��ة رامي 
واأم��ا  اأقالي��م،  املحافظ��ات اىل  احلم��د اهلل حتوي��ل 
ال�سيناري��و الثالث املحتمل فهو رف�س االمالءات وهذا 

ميكن اأن يكون خي��ار اذا توفرت قوة اقليمية ودولية 
لوج�ستية داعمة لذلك.

 ووف��ق م��ا ذك��ره املحل��ل ال�سيا�س��ي ف��اإن ال�سيناري��و 
الراب��ع وه��و دخ��ول حما���س مبواجهة وك�س��ر العظم 
ال��ذي يفر�سه��ا عبا���س مبواجهة مع االحت��الل تعيد 
ترتي��ب االأوراق يف ال�ساحة، فيم��ا قد ي�سطر املجل�س 
الت�سريع��ي لعق��د جل�س��ة واإ�سق��اط �سرعي��ة عبا���س 
بعد مظاه��رات مليونية يف غزة، وه��ذا هو ال�سيناريو 
اخلام���س املتوق��ع، وه��ذا يعن��ي اأن املعرك��ة اأ�سبح��ت 
معرك��ة �سراع على ال�سرعيات ويف القامو�س ال�سيا�سي 

لها مفاهيم متعددة اقليميا ودوليا.
ويعتق��د خل��ف اأن ه��دف عبا���س اال�سرتاتيج��ي م��ن 
التهدي��دات لغزة، جاء بعد تفكي��ك ال�سفة وتلغيمها 
باال�ستيطان، وه��و يريد اأن يفر�س واقعا قبل رحيله 
بروابط مدن وتقا�سم وظيفي مع االحتالل ودولة يف 
غزة متا�سيا مع �سيناريوهات دولية واإقليمية، وتنتهي 
ق�سة العودة والالجئني بالتوطني والتعوي�س ونهاية 

الربنامج الوطني املعا�سر.

مخطط لتصفية القضية
م��ن جهته يوؤك��د الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي م�سطفى 
ال�س��واف، اأن عل��ى حرك��ة حما���س اأن تلتق��ي بكاف��ة 

الق��وى والف�سائ��ل الفل�سطيني��ة، واأن ت�س��رح لهم كل 
املالب�س��ات واأن تو�سح لهم كل املخاط��ر الفل�سطينية، 
واله��دف الذي دع��ا الرئي���س حمم��ود عبا���س له��ذه 

التهديدات.
الرئي���س  لل��راأي:" اإن  ال�س��واف يف حدي��ث  ويق��ول 
ترامب يقود خمطط��ا لت�سفية الق�سية الفل�سطينية 
وتدم��ري ال�سع��ب الفل�سطيني، وهو ما يق��وم بتمريره 
الرئي�س عبا�س كونه يريد التخل�س من قطاع غزة"، 
مو�سح��ا اأنه يجب على حرك��ة حما�س اأن تكون اكرث 
و�سوح��ا م��ع املواطن��ني، واأن تب��ني له��م كل املخاط��ر 

املحدقة بالق�سية الفل�سطينية.
ووف��ق م��ا ذك��ره ال�س��واف ف��اإن املطل��وب م��ن حما�س 
التقليدي��ة  وال��ردود  بال�سم��ت  تكتف��ي  اأال  بغ��زة 
جت��اه تهدي��دات عبا���س، واأن يك��ون هن��اك حا�سنة 
جماهريي��ة وتوا�س��ل م�ستم��ر م��ن اأج��ل وق��ف تل��ك 

املخططات.
م��ن جهته��ا قال��ت حرك��ة حما���س:" اإن تهدي��دات 
الرئي�س حممود عبا���س لغزة مرفو�سة ودليل تاأكيد 
على م�سوؤوليته املبا�سرة ع��ن �سناعة االأزمات الأهلنا 

يف غزة والت�سييق عليهم".
وذك��ر املتحدث با�سم احلركة فوزي برهم يف ت�سريح 
�سحف��ي له، اأن االأزمات بغ��زة مفتعلة وبقرار �سيا�سي 

ولي�س لها عالقة بالو�سع املايل واالقت�سادي.

5 سيناريوهات أمام حماس لمواجهة تهديدات عباس
غزة-الراأي- فل�سطني عبد الكرمي

ال�سيا�س��ي  اال�سط��راب  م��ن  حال��ة 
يعي�سها قطاع غ��زة املحا�سر، و�سط 
ومعي�سي��ة  اقت�سادي��ة  ظ��روف 
الذي��ن  املواطن��ني  تواج��ه  �سعب��ة 

املح��ن  يواجه��ون  كي��ف  احت��اروا 
الت��ي  اخلارجي��ة  واملوؤام��رات 
حت��اك �س��د غ��زة واأهله��ا م��ن قبل 
رئي���س ال�سلط��ة حمم��ود عبا���س يف 
بداي��ة  كان  لتدمريه��ا.   حماول��ة 

تل��ك املخططات ه��و ق��رار حكومة 
التواف��ق بخ�س��م %30 م��ن رواتب 
موظف��ي ال�سلط��ة بغ��زة بحج��ة اأن 
هن��اك اأزمة مالي��ة خانقة ت�سهدها 

ال�سلطة.
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ويق��ول االأ�س��ري املح��رر �سرار احل��روب عن 
اأدب ال�سج��ون" اإن هذه الكتابات ت�سكل اأدبًا 
فكريًا خارج من عتمات ال�سجون، ومن حيث 
االأدب ال نق��ول باأن��ه ق��د اكتم��ل لك��ن نقول 

نحن االآن يف طور البدايات".
واأدب ال�سجون مل يكت��ب يف احلياة املرفهة، 
ب��ل كت��ب يف اأجواء م��ن االأمل واالأم��ل ، وفى 
اإن   ، اجل��دران  ب��ني  وال�س��رب  املعان��اة  ظ��ل 
دافئ��ة  وحا�سن��ة  م�س��درًا  واالأمل  املعان��اة 
للعط��اء واالإب��داع، امل�س��ع عل��ى طريق احلق 
واخل��ري واجلم��ال، حي��ث تتفج��ر الطاقات 
القم��ع  ممار�س��ات  خ��الل  م��ن  االإبداعي��ة 
اليومي��ة لل�سج��ان يف اأقبية ال�سج��ون، التي 

ح هذا االإبداع. �سكلت تربًة خ�سبة لتفتُّ

كتابة ومعاناة
وعن ما متثله الكتابة لالأ�سري يتابع احلروب 

الكات��ب عندم��ا يكت��ب تك��ون  االأ�س��ري  "اإن 
ه��ذه الكتابة عب��ارة عن مول��ود، عبارة عن 
فك��رة، ثم��رة، وعندم��ا يول��د ه��ذا الولي��د 
يعيد التحدي والتجربة ويكتب من جديد، 
وهذه التفتي�سات وهذه احلمالت هي �سعبة 
ومعان��اة اإال اأنها ال تقم��ع االأ�سري، ال حتجب 

هذه الفكرة عن اخلروج اإىل نور ال�سم�س".
له��ا  يلج��اأ  الت��ي  التاألي��ف  طريق��ة  وع��ن 
بع���س االأ�س��رى ي�سيف احل��روب " اإن بع�س 
االأ�س��رى املوؤلف��ني يعمل��ون بنظ��ام التقطيع 
فيعن��ي يكتب الف�س��ل االأول يحاول تهريبه 
الث��اين  الف�س��ل  يكت��ب  جن��ح  واإن  للخ��ارج 
ويح��اول تهريب��ه للخارج وهك��ذا حتى تتم 
ه��ذه العملي��ة البطيئ��ة ومن املمك��ن م�ساألة 
التاألي��ف اأن ت�ستغ��رق �سه��ر او �سهري��ن اإال 
م�ساألة التهريب قد حتتمل �سنة او �سنتني".
م�سلح��ة �سج��ون االحت��الل ت�سي��ق اخلناق 

مب�س��ادرة  وتق��وم  الكت��اب  االأ�س��رى  عل��ى 
الكتاب��ات الت��ي يكتبوها مما يجع��ل االأ�سري 
اأخ��رى  م��رة  يعي��د كتاب��ة ه��ذه االأج��زاء 
تتوق��ف  وال  واأج��ود  عليه��ا  وبتح�س��ني 
م�سايق��ات االحتالل عند ه��ذا احلل ولكنها 
متت��د ملنع االأ�س��ري من اإخراج ه��ذه الكتابات 
للخارج لكي ال تن�سر مما يجعل االأ�سري ينتج 
كتابات��ه ب�سكل بطئ ليخرجه��ا للنور جزءًا 

جزءًا .

تحدي وأمل
يق��ول  الكتاب��ة  يف  االأ�س��ري  معان��اة  وع��ن 
احل��روب " اإن اال�سري عندم��ا يوؤلف ويوؤخذ 
هذا الكتاب يوؤلف نف�س الكتاب وان �سادرته 
م�سلحة ال�سجون يكتب االأ�سري نف�س الكتاب 
ولك��ن يقول قد ع��دمت علي��ا بالفائدة فلقد 

طورت على هذا الكتاب".

االأ�س��رى  بع���س  "يتل��ذذ  احل��روب  ويتاب��ع 
بتح��دي ال�سج��ان باإخ��راج ه��ذه الكتاب��ات 
وهم كرث، واالأ�سري عندما يخرج كتاب ويرى 
الن��ور ي�سع��ر انه ق��د توا�سل م��ع �سعبه ومع 
الع��امل، وه��ذا اإثبات للع��امل اأن ه��وؤالء هم 
ع�س��اق احلرية وثوارها ولي�س كما ي�سنفهم 

االحتالل باأنهم جمموعة من القتلة".
اإن كتاب��ات االأ�سرى التي خرجت من �سجون 
االحت��الل القت رواًجا كب��ريا على ال�ساحة 
وذل��ك  والعربي��ة  الفل�سطيني��ة  االأدبي��ة 
ب�سب��ب ابداع كاتبها يف كتبتها واأنها خرجت 
من ظلم��ة ال�سجان لرتى النور ومن بني تلك 
الكت��ب الت��ي انت�سرت عل��ى كاف��ة االأ�سعدة 
كتابات االأ�سري املهند�س عبد اهلل الربغوثي 
حي��ث انت�س��رت كتابات��ه ب�سكل كب��ري وكان 
عل��ى  الظل"مهند���س  اأم��ري  كت��اب  اأواله��ا 

الطريق".  

األدب في سجون االحتالل... حياة رغم قيد السجان

غزة- الراأي
الكلم��ات  تل��ك  جم��ال  يجذب��ك 
وروعة الكتاب��ة والت�سويق الذي 
الرواي��ة  تل��ك  اإلي��ه  تاأخ��ذك 
اأن  ومبج��رد  الكت��اب،  ذل��ك  اأو 
تعل��م اأن كاتب��ه اأ�س��ري يف �سجون 

االحتالل �ست�سع��ر ب�سغرك اأمام 
تلك القام��ات الكاتبة يف �سجون 
ال�سج��ون ه��و  واأدب  االحت��الل. 
الت��ي  االأدبي��ة  االأعم��ال  كاف��ة 
اأنتجت داخل ال�سجون وهو الذى 
يكتب��ه االأ�س��رى ف��ى املعتق��الت، 

م��ن  االأدن��ى  احل��د  وي�ستوف��ى 
ال�س��روط ، اأي ه��و م��ا يكت��ب يف 
االأ�س��ر ويهت��م بق�ساي��ا ال�سج��ن 
االأدب  ا�ستثن��اء  يت��م  وهن��ا   ،
العاطف��ي و البولي�س��ي وغريه من 

االأنواع التي تكتب يف االأ�سر.
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غزة- كتب مدير حترير وكالة الراأي:
ال اأعل��م م��ن اأي��ن ميك��ن اأن اأبت��دي يف كتابة ه��ذه املقالة 
التي تنزف دمًا ودموعا بل وتنزف اآالمًا وهي ت�سف حال 
غ��زة املكلوم��ة التي ما زالت ُتذبح عل��ى مق�سلة االنق�سام 
البغي���س واال�ستف��راد ال�سلط��وي به��ا والتنّك��ر حلقوقها 

واإدارة الظهر الأهلها!
غ��زة اجلريحة التي ت�ستيقظ يف كل يوم على خرب يوؤملها 
وطعنة توجعها؛ فاإنها ت�ستيقظ اليوم على تهديد ووعيد 
ولكنه من نوع فريد، اإنه تهديد من الرئي�س حممود عبا�س 
باأن��ه �سيتخذ خط��وات غري م�سبوقة جتاهه��ا، ويكاأنه مل 
يتخ��ذ خطوات م�سبق��ة بحقه��ا، ويكاأنه مل يقط��ع اأرزاق 
اأهله��ا وال كهربائه��ا وال قوت عياله��ا وال رواتب موظفيها 

وال خم�س�سات �سهدائها وجرحاها واأ�سراها.
ه��ّون عليك يا �سي��ادة الرئي�س، ف��اإذا اأردت اأن تذبح غزة 
ّهز، وال تن�س  من جديد؛ ف�سن �سكينتك وا�سلل �سيفك وجَتَ
اأن جتع��ل ي��دك اليمن��ى �سريعة يف متري��ر �سكينتك على 
رقبتها حتى ال ت�سعر باالآالم كما يف كل مرة، يعجبك هذا 
الو�س��ف اأو ال يعجبك فلي�س هو مرب��ط الفر�س، املهم هو 
التخل�س منه��ا وواأدها يف مقت��ل وبال�سرعة املمكنة حتى 

ال ت�سمع �سوتها.

أهكذا ُطلب منك؟
راب��ني ومن لّف لفيفه م��ن االإ�سرائيليني والعربانيني ومن 
�سار على دربهم؛ كانوا يحلمون باأن ي�ستيقظوا يف ال�سباح 
ويج��دوا غزة قد ابتلعها البحر وم��ات كل من فيها، ولكن 
م��اذا كانت النتيجة يا �سيادة الرئي�س؟ لقد ماتوا جميعا 
واأ�سبح��ت عظامهم مكاح��ل، بينما بقيت غزة �ساخمة يف 
وج��ه الظاملني، وظل اأهلها اأعزاء ثائرون، وباتت هي كما 

هي "ُحّرة وال تاأكل بثدييها".
�سحي��ح اأن��ك نلت من غ��زة بع�س النيل، وجنح��ت يف ر�سم 
البوؤ���س عل��ى وج��ه فقرائه��ا وقطع��ت روات��ب موظفيه��ا 
وخ�سم��ت م��ن خم�س�ساته��م، وجنح��ت كذل��ك يف فر���س 
اخلوف واجلوع ونق�س االأموال والثمرات؛ لكنك حتما لن 

تنجح يف تركيعها وال ت�سجيدها.
اخت��الف الروؤى ال�سيا�سي��ة ينبغي اأال يك��ون �سالحا على 
فاالخت��الف ال  واملوظف��ني،  والفق��راء  ال�سعف��اء  رق��اب 
ُيف�س��د لل��ود ق�سي��ة، واإن امل�سروعي��ة التي تتغن��ى بها ال 
ميك��ن اأن تكون عل��ى ح�ساب النا�س واآالمه��م وحاجاتهم، 
اجل�سوا يف غرف حمكمة واأغلقوا على اأنف�سكم البوابات، 
ث��م اخرج��وا لن��ا بحل��ول عملي��ة ومريح��ة ل�سع��ب غزة 
املكل��وم، ولك��ن ال تذبحوا غ��زة بذريعة واهي��ة ال ت�سمن 

وال تغني من جوع.
اأم��ا اإذا كان �سع��ب غ��زة "رخي�س��ًا" يف نظ��رك؛ ف��اإن هذا 
�سل��وك مرفو���س وتفك��ري عقي��م وتوجه ال يلي��ق، بل وال 
ميكن اأن يحمل ذلك رئي�س جتاه �سعبه الذي يتفطر قلبه 

اأملا جارحا ومعاناة قا�سية.
ه��ال تخربنا يا �سيادة الرئي�س؛ من كان يقف اإىل جانبك 
عندم��ا كن��ت ت�سي��غ عب��ارات االنتق��ام وال�سغين��ة جتاه 
�سع��ب غ��زة؟ ومن ه��و يا ُت��رى اخلّنا���س الذي ُيَوْت��ِوُت يف 
اأُذني��ك بالهج��وم جم��ددا عل��ى غ��زة وبخطوات��ك غ��ري 

امل�سبوقة! هال اأخربتنا؟
مهم��ا كانت بع���س األفاظ��ك متقن��ة وبارع��ة يف ا�ستفزاز 
�سع��ب غزة الذي م��ا زال ينتظ��ر؛ فاإن��ك يف نهاية املطاف 
�ستكت�سف اأنه من الع�سري عليك اأن تتغلب على �سعب كابد 
احل�س��ار و�س��ارع ال�سرب وقات��ل املوت وك�س��ر كل نظريات 

العربدة.
�سع��ب غ��زة �سع��ب طاهر واأب��ّي ويح��ب احلياة ي��ا �سيادة 
ال  واملنط��ق  بالعق��ل  ل��ه  تع��ود  اأن  واالأوىل  الرئي���س، 
بالتهدي��د والوعيد، فاالأعمار مت��ر وال�سنون جتري واأنت 

جتاوزت الثمانني والتاريخ ال يرحم.

غزة- الراأي- اأحمد مدوخ
اتخ��ذت حكومة التوافق عدة خطوات فاقمت 
م��ن خاللها ح�سار غزة، حيث �ساعفت �سرائب 
وق��ود حمط��ة الكهرب��اء، وحرم��ت موظفيه��ا 
م��ن اأب�س��ط حقوقهم فقام��ت بخ�سوم��ات على 
رواتبه��م تبداأ م��ن %30، وقامت كذلك بقطع 
خم�س�س��ات �سهدائها وجرحاها، وذوي ال�سوؤون 

االجتماعية.
حملل��ون وخرباء يف ال�ساأن الفل�سطيني اأجمعوا 
عل��ى اأن ه��ذه اخلط��وات تعم��ل عل��ى تعمي��ق 
االنق�سام الذي تفر�س��ه اإ�سرائيل منذ 1991، 

والتعامل مع غزة كاإقليم متمرد.
الت��ي  اخلط��وات  ه��ذه  اأن  املحلل��ون  واأو�س��ح   
اتخذته��ا حكوم��ة التواف��ق متث��ل ع��زل غ��زة 
نهائي��ًا عن الق�سي��ة الفل�سطينية واإقامة دولة 

عليها مع اأجزاء من �سيناء. 
بدوره؛ قال املحلل ال�سيا�سي عبد ال�ستار قا�سم 
اإن ق��رار تقلي���س الروات��ب يف غ��زة ه��و ق��رار 
معني��ة  واأمري��كا  فل�سطين��ي،  ولي���س  اأمريك��ي 
بف�س��ل غ��زة نهائي��ًا ع��ن ال�سف��ة الغربي��ة من 
اأج��ل التبك��ري بحل اإقليم��ي، وه��و اإقامة دولة 

فل�سطينية يف غزة مع اأجزاء من �سيناء. 
وبني قا�س��م يف ت�سريحات �سحفي��ة ل�"الراأي"  

"اأنه ال ميكن حمل الرئي�س على الرتاجع عن 
قرارات��ه الأن ه��ذا االأم��ر لي���س بي��ده، بل بيد 

اأمريكا".
وتاب��ع "طالب��ت اأمري��كا ع��دم قط��ع الروات��ب 
حالي��ًا واإمن��ا تقلي�سه��ا، ولك��ن �سينته��ي االأم��ر 
بقط��ع الرات��ب كاماًل وهذا يعتم��د على كيفية 

تقييمها للو�سع".

الضغط على المواطن
 م��ن جانب��ه؛ ق��ال املحل��ل ال�سيا�س��ي فاي��ز اأبو 
�سمال��ة اإن "ت�سري��ح ممث��ل االحت��اد االأوروبي 
تق��وم  اأن  اهلل  رام  ومطالبت��ه  يان��وف  بي��الد 
غ��زة  اأن  عل��ى  ي��دل  غ��زة،  جت��اه  بواجبه��ا 
معرو�س��ة للبي��ع الأي جه��ة قابل��ة اأن تتحم��ل 
اأعبائه��ا وم�سوؤوليته��ا، وبالت��ايل م��ا يجري هو 
ف�س��ل غ��زة والتحل��ل م��ن عبئه��ا، وم��ن �سغط 
اأحماله��ا على الق�سي��ة الفل�سطينية كما يزعم 

عبا�س".
واأو�سح اأبو �سمالة "لل��راأي" اأن الهدف من هذه 
اخلط��وات التي يقدم عليه��ا عبا�س هي اإعطاء 
الفر�س��ة للم�ستوطنني للتف��رد بال�سيطرة على 

ال�سفة الغربية.

ولفت اأبو �سمالة اإىل اأن هذه اخلطوات من�سقة 
م��ن خ��الل الوف��ود الت��ي تلتق��ي م��ع املبع��وث 
االأمريك��ي، والت��ي تعم��ل عل��ى متهي��د الطريق 
حلل اإقليم��ي، على اأن تكون غزة دولة م�ستقلة 

مع اأجزاء من �سيناء.
وتاب��ع "ه��ذه ال�سغوط التي تفر���س االآن على 
املواط��ن يف قطاع غ��زة تخريه ما ب��ني املقاومة 
واملفاو�س��ات حت��ى يقب��ل مب��ا يط��رح عليه من 
حل��ول، حت��ى واإن اأدى به االأم��ر اإىل اأن ينتقل 

مع عمله وبيته اإىل �سيناء".
وب��ني اأن م��ا يج��ري م��ن �سغ��ط عل��ى املواط��ن 
الغزي يدفع��ه اإما لالنفجار اأو للتحرك لرف�س 
املقاوم��ة، موؤكدًا اأن الهدف هو ت�سوير املقاومة 
ت�سويرًا �سلبي��ًا، وت�سوير املفاو�س��ات باأنها هي 

اخلال�س والنجاة من ال�سائقة التي مير بها.
االإ�سالمي��ة  املقاوم��ة  حرك��ة  اأن  اإىل  ي�س��ار 
الق��وى والف�سائل  "حما���س" طالبت من كافة 
رام��ي  حكوم��ة  ملن��ع  بالتكات��ف  الفل�سطيني��ة 
متري��ر  م��ن  عبا���س  والرئي���س  اهلل  احلم��د 
خمططه��ا الرام��ي اإىل ف�س��ل قط��اع غ��زة عن 
ال�سفة الغربية وعدم ال�سماح لرئي�س ال�سلطة 
حممود عبا���س مبوا�سلة "منطق��ه االنتقامي" 

من غزة واأهلها.

محللون: خطوات "التوافق"
 تعزل غزة عن القضية الفلسطينية

الصحة بغزة: دخلنا مرحلة قاسية جراء أزمة الكهرباء

غزة- الراأي
ال�سح��ة يف غ��زة دخوله��ا  وزارة  اأعلن��ت 
الكهرب��اء  اأزم��ة  مرحل��ة قا�سي��ة ج��راء 

ونق�س الوق��ود يف م�ست�سفياتها ومراكزها 
ال�سحي��ة.  وق��ال الناط��ق با�س��م الوزارة 
اأ�س��رف الق��درة يف ت�سريح و�س��ل "الراأي" 

اأم���س االأربع��اء، اإن االأزمة دفع��ت الوزارة 
املول��دات  م��ن  الث��اين  امل�ست��وى  لت�سغي��ل 
الكهربائية يف امل�ست�سفيات، وتقلي�س عدد 

من خدماتها الت�سخي�سية وامل�ساندة.
ن��داء  اأم���س الثالث��اء،  ال��وزارة  واأطلق��ت 
املوؤ�س�س��ات  لكاف��ة  عاج��ل  ا�ستغاث��ة 
الوق��ود  لتوف��ري  واالإن�ساني��ة  االإغاثي��ة 
قب��ل  ال�سحي��ة  ومراكزه��ا  مل�ست�سفياته��ا 

فوات االأوان.
وح��ذرت م��ن اأن اأزم��ة الكهرب��اء ونق���س 
الوق��ود �ستدخ��ل اخلدم��ات ال�سحي��ة يف 

منعطف خطري للغاية.
االأح��د  اأعلن��ت  الطاق��ة  �سلط��ة  اأن  ي�س��ار 
املا�سي، عن اإيقاف حمطة التوليد الوحيدة 
يف القطاع بعد انتهاء املنحة القطرية ونفاذ 

كمية الوقود الواردة اإليها.

غزة المذبوحة
 تنتظرك للقضاء عليها 

يا سيادة الرئيس!
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 عادات سيئة تجنبها بعد األكل مباشرة
ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
الكث��ري منا قد يتبع بع�س العادات اخلاطئة 
بعد تناوله للطعام، تلك العادات التي يكون 
من �ساأنها الزي��ادة املفرطة يف الوزن، واأي�سًا 
تعر���س االإن�سان لبع�س م��ن االأمرا�س وغري 
ذل��ك م��ن تل��ك االأم��ور الكث��رية. اأه��م هذه 

العادات هي:

التدخين بعد األكل مباشرة:
التدخ��ني عام��ة ي�س��ر ال�سحة كث��رًيا حيث 
اإن ال�سيجارة حتت��وي على حوايل 65 مادة 
م�سرطن��ة، وبالتايل يوؤث��ر ذلك على اجلهاز 
اله�سمي لالإن�سان، وتدخني �سيجارة واحدة 
بع��د االأكل يع��ادل ع�سر �سجائ��ر على معدة 

خاوية.

النوم بعد األكل مباشرة:
من اأك��رث الع��ادات اخلاطئ��ة والت��ي يتبعها 
الكثريون النوم مبا�س��رة بعد تناول الطعام 
فه��و م��ن �ساأن��ه اأن يعم��ل عل��ى زي��ادة الوزن 
بالطب��ع نتيجة الرتفاع ن�سب��ة اجللوكوز يف 
الطعام والتي يكون م��ن �ساأنها اأن تعمل على 

ارتفاع �سغط الدم .

تناول الفاكهة مباشرة بعد 
األكل:

يعت��رب تن��اول فاكه��ة بع��د االأكل مبا�س��رة 
مبثابة تناول جرعة �سامة، حيث اإنها تعمل 

على تدم��ري اأن��زمي البيتيالني ال��الزم له�سم 
امل��واد الن�سوي��ة، واأي�سا حتت��اج اإىل بطء يف 
املرور اإىل املعدة حت��ى يتم ه�سمها بطريقة 
طبيعي��ة، وتتخم��ر عن��د التقائه��ا باللح��وم 
وتتح��ول اإىل كح��ول يعط��ل عملي��ة اله�سم 

للربوتينات وهذا بدوره يوؤدي اإىل االنتفاخ، 
ح�سب البيان.

االستحمام بعد األكل مباشرة:
ي��وؤدي اال�ستحم��ام بع��د االأكل مبا�س��رة اإىل 

ارتفاع درجة ح��رارة اجل�سم حيث يتدفق 
ال��دم اإىل اجلل��د لتخفيف درج��ة احلرارة 
مما يعن��ى اأن الدم مطل��وب للمعدة واجللد 
وع��دم تدفق��ه اإىل املعدة ي��وؤدي اإىل ع�سر 

اله�سم.
فك احلزام اأثناء اأو بعد االأكل:

ف��ك احلزام اأثناء اأو بع��د االأكل يعني اأنك 
قمت بتناول كمية كبرية من الطعام، لذلك 
ال ت�ستطي��ع ال�سع��ور بالراحة، وميكنك من 
تن��اول الكثري من الطعام وهذا من �ساأنه اأن 
يعم��ل على ظهور الكر���س حيث اإنه ي�ساعد 

ع�سالت البطن على اال�سرتخاء.

شرب الشاي بعد األكل
�س��رب ال�س��اي بع��د االأكل مبا�س��رة يدخ��ل 
تناقله��ا،  يك��رث  الت��ي  التحذي��رات  �سم��ن 
ويعود ال�سبب يف خطورة تناول ال�ساي بعد 
االأكل، اإىل االأمرا�س التي ميكن اأن ت�سببها 
هذه الع��ادة، ففي كثري م��ن احلاالت، يرفع 
ال�ساي بع��د االأكل ن�سبة تعر���س ال�سخ�س 
اإىل م�ساكل �سحي��ة مزمنة متعلقة بالقلب 
وباالأوعي��ة وال�سرايني، اإ�ساف��ة اإىل قدرة 
ال�ساي على امت�سا���س احلديد من اجل�سم، 
وهذا ما يف�سر التحذيرات حول عدم تناول 
ال�س��اي بع��د االأكل مبا�س��رة، الأن��ه ي�ساع��د 
اجل�سم عل��ى فقد كميات كب��رية من احلديد 
والربوتني املوجود يف وجبة الطعام التي مت 

تناولها قبل �سرب ال�ساي.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة- الراأي
نا�س��د مدير م�ست�سف��ى الن�سر لالأطف��ال د. م�سطفى 
الكحل��وت،  كاف��ة املعني��ني ب�سرورة اتخ��اذ خطوات 
ا�ستباقية من اأجل املحافظة على حياة اأطفال قطاع 
غزة، حال نفاذ الوقود وتوقف املولدات الكهربائية 
الت��ي تعم��ل يف امل�ست�سفيات، مم��ا ينعك���س �سلبًا على 
احل�سان��ات  واأق�س��ام  ع��ام  ب�س��كل  ال�سح��ي  الو�س��ع 

والعناية املركزة ب�سكل خا�س.
وق��ال د. الكحل��وت،  اإن حي��اة االأطف��ال يف اأق�س��ام 
ت�سغي��ل  با�ستم��رار  مرهون��ة  واحل�سان��ة  العناي��ة 
مول��دات الكهرباء، وخا�س��ة اأن هناك مواليد خدج 
غري مكتملي منو الرئتني يف ق�سم ح�سانة امل�ست�سفى 
وه��م بحاجة اإىل اأجهزة تنف���س �سناعي،  وحاالت 
اأخ��رى بحاج��ة اإيل البق��اء لف��رتات طويلة داخل 
ح��رارة  درج��ة  عل��ى  حتاف��ظ  خا�س��ة  حا�سن��ات 
االأطف��ال تعوي�س��ا له��م عن رح��م اأمهاته��م ليكتمل 

منوهم.
 واأ�س��اف اأن االأطفال يف ق�سم العناية املركزة الذين 
يعان��ون م��ن الته��اب رئ��وي ح��اد )ف�س��ل يف اجله��از 
التنف�س��ي(، اأو عيوب خلقية يف القلب يحتاجون اإىل 
اأجه��زة تنف�س �سناع��ي واأجهزة مراقب��ة با�ستمرار 

حلالتهم ال�سحية.
ون��وه د. الكحل��وت، اأن حال��ة االأطف��ال املوالي��د يف 
االأق�س��ام حرج��ة ج��دا وحياته��م معر�س��ة للم��وت 
يف اأي حلظ��ة ح��ال نف��اذ الوق��ود وتوق��ف املولدات 

الكهربائية.
واأ�س��ار  اإىل اأن حاج��ة امل�ست�سف��ى م��ن الوق��ود تبل��غ 
يع��ادل  م��ا  اأي  ال�ساع��ة  يف  ال�س��والر  م��ن  ل��رتا   80

�ساعة.  12 خالل  لرت   1500_100
يذك��ر اأن ع��دد املرتددين على امل�ست�سف��ى يبلغ 250 
طف��ل  يوميًا، يف حني يبل��غ عدد حاالت الدخول 20 

حالة يوميا.

يتردد عليها 250 طفل يوميا

" الكحلوت": حياة أطفال مستشفى النصر
 مرهونة بتشغيل مولدات الكهرباء
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أشكال األدمان
وقال نعيم يف حوار مع الراأي:" اإن 
االإدمان له اأ�سكال كثرية تتمثل يف 
االدمان على التدخ��ني، واالإدمان 
عل��ى املحول واملخ��درات واالإدمان 
على املواق��ع االباحي��ة واالإدمان 
اأي�سا عل��ى القمار والتكنولوجيا"، 
مو�سحا اأن التدخني يقتل ما يزيد 
ع��ن 6 مالي��ني �سخ���س يف الع��امل 

�سنويا.
عل��ى  باالإدم��ان  يتعل��ق  وفيم��ا 
املخ��درات، فاإن ما يقارب من 200 
األف �سخ���س يلقون حتفهم �سنويا 
ب�سب��ب تعاطيه��م لها، فيم��ا يعترب 
ادمان الكح��ول العام��ل الثالث يف 
ت��ردي الو�س��ع ال�سح��ي بالع��امل 
ح�س��ب منظم��ة ال�سح��ة العاملية، 
�سب��ب دم��ار  القم��ار  فيم��ا يعت��رب 
املجتم��ع وارت��كاب اجلرائ��م، كما 
لعب��ت املواق��ع االباحي��ة دورا يف 
العنف وزيادة حاالت االغت�ساب، 
يف وق��ت �ساهم��ت التكنولوجيا يف 

التفكك االأ�سري والعزلة.
ووفق م��ا ذك��ره نعي��م يف حديثه، 
م�سكل��ة  املخ��درات  اإدم��ان  ف��اإن 
عاملية، حي��ث بلغ حج��م التجارة 
ملي��ار   800 للمخ��درات  العاملي��ة 
م��ن  ع��دد  ويبل��غ  �سنوي��ا،  دوالر 
يتعاط��ون املخ��درات 800 مليون، 
منه��م 200 األ��ف ميوت��ون �سنويا، 
ح�س��ب اح�سائي��ة االأمم املتح��دة 

عام 2012م.

أنواع المخدرات
املخ��درات،  اأن��واع  اأه��م  وم��ن 
كاالأفي��ون  االأفيون��ات  جمموع��ة 
واأكرثه��ا  والهريوي��ن،  واملورف��ني 
انت�س��ارا بغ��زة ه��و االأترام��ادول 
وه��و ع��الج م�سن��ع يعم��ل كمهبط 
للجه��از الع�سب��ي وم�سكن ل��الآالم، 
ي��وؤدي  الطوي��ل  وا�ستخدام��ه 
العتم��اد اجل�س��م علي��ه وم��ن ث��م 

االدمان عليه.
كم��ا تعت��رب جمموع��ة القنبي��ات 
كاحل�سي�س والباجنو من املخدرات 
الق��ات  يح��دث  فيم��ا  الطبيعي��ة، 

وظائ��ف  يف  الهب��وط  م��ن  حال��ة 
اأن  ح��ني  يف  الع�سب��ي،  اجله��از 
املثبط��ات وه��ي العقاق��ري املنومة 
واملهدئ��ة تعت��رب نوع��ا هام��ا م��ن 
اأي�س��ا  وهن��اك  املخ��درات،  اأن��واع 
املن�سطات كالكوكايني، واملهلو�سات  
البنزي��ن  مث��ل  وامل�ستن�سق��ات 

واالأ�سيتون والترن.
التدخ��ني  اإدم��ان  يخ���س  وفيم��ا 
ل��ه  التدخ��ني  اأن  نعي��م  يو�س��ح 
اآث��ار �سلبي��ة، حي��ث اأن ال�سيجارة 
ت�سمل 400 م��ادة كيميائية، واأن 
ي�سم��ل  منه��ا  املت�ساع��د  الدخ��ان 
15 مرك��ب  املركب��ات منه��ا  اآالف 
ي�سب��ب اأمرا�س �سرطاني��ة، ومنها 
200 مركب لهم خا�سية الت�سمم 
مثل: القط��ران والنيكوتني واأول 

اأك�سيد الكربون واالأمونيا.
اإدم��ان  ه��و  التدخ��ني  واإدم��ان 
ع�س��وي نف�س��ي ينت��ج ع��ن التزود 
مب��ادة النيكوت��ني الناجت��ة ع��ن 
عملي��ة ح��رق التب��غ املوج��ود يف 
وتذوقه  وا�ستن�ساق��ه  ال�سجائ��ر، 
وتدخين��ه يعت��رب بواب��ة العب��ور 

الإدمان الكحوليات واملخدرات.
منظم��ة  اإح�سائي��ات  وتوؤك��د 
ال�سح��ة العاملي��ة اأن وب��اء التب��غ 

6 مالي��ني  ي��ودي بحي��اة  العامل��ي 
�سخ���س �سنوي��ا، منه��م اأك��رث م��ن 
األ��ف �سخ���س غري مدخنني   600
ب�سبب ا�ستن�ساق الدخان بطريقة 

غري مبا�سرة.

القمار والكحول
اأم��ا عل��ى �سعي��د اإدم��ان الكح��ول 
فيعت��رب تناولها العام��ل الثالث يف 
ت��ردي الو�سع ال�سح��ي يف العامل، 
3 ملي��ون  �سنوي��ا بحي��اة  وي��ودي 
�سخ���س، ويعت��رب القات��ل رق��م 3 
بع��د اأمرا���س القل��ب وال�سرطان، 
والقاتل رقم 1 يف حوادث الطرق.
مثب��ط  الكح��ول  اإدم��ان  ويعت��رب 
للجهاز الع�سب��ي، وي�سل باالإن�سان 
للوفاة اذا مت تعاطيه مع املهدئات 
يتقي��اأ  غالب��ا  ولك��ن  واملنوم��ات 
ال�سخ���س قب��ل الو�س��ول لنقط��ة 

اخلطر تلك.
عل��ى  القم��ار  اإدم��ان  يوؤث��ر  كم��ا 
اإدم��ان  يعت��رب  حي��ث  ال�سخ���س، 
الرغب��ة  دافع��ه  خط��ري  �سلوك��ى 
جلن��ي  االن�س��ان  داخ��ل  امللح��ة 
اأق��رب  االأم��وال دون تع��ب، وه��و 

اأنواع االإدمان للمخدرات.
والقمار ه��و اللعبة التي يتم لعبها 

املكا�س��ب  عل��ى  احل�س��ول  به��دف 
والت��ي تكون اأرباحه��ا وخ�سائرها 

مرتبطة بالبخت والطالع.
يف  التكنولوجي��ا  اإدم��ان  وياأت��ي 
املرتب��ة اخلام�س��ة لالإدم��ان، وهو 
اال�ستخ��دام  م��ن  نظري��ة  حال��ة 
املر�سي ل�ساعات طويلة للتقنيات 
التكنولوجي��ة  واالأجه��زة 
املتط��ورة كالهوات��ف واحلوا�سيب 

واالإنرتنت.
اأن ع��دد امل�ستخدم��ني  اإىل  ي�س��ار 
ح��ول   60% جت��اوز  لالنرتن��ت 
الع��امل ح�سب ع��ام 2016، حيث 
يق�س��ي امل�ستخ��دم م��ا يق��ارب 20 
دقيق��ة من كل �ساع��ة على مواقع 
التوا�سل االجتماعي، وهذا يعني 

تقريبا. اأعمارهم  من  �سنة   25
كما يعترب اإدمان املواقع االباحية 
م��ن اأ�س��كال االإدم��ان، وم��ن اك��رث 
الفئ��ات الت��ي تتعر���س النته��اك 
حقوقه��ا من خالل ا�ستقبال املواد 
االباحي��ة غري املرغ��وب فيها هم 
االأطفال، وبح�س��ب االح�سائيات 
ف��اإن عدد زوار تل��ك املواقع يوميا 
يق��ارب 2 ملي��ون زائر، فيم��ا يبلغ 
 68 عنه��ا  البح��ث  م��رات  ع��دد 

مليون بحث يوميا.

آثار االدمان
ووف��ق نعيم فاإن من اآث��ار االإدمان، 
وج��ود ا�سطراب��ات بدني��ة توؤثر 
وقرح��ة  التنف�س��ي  اجله��از  عل��ى 
ال�سك��ر  ن�سب��ة  وارتف��اع  املع��دة، 
وتغري لون اجلل��د وفقدان ال�سهية 
وت�س��وه اجلنني لدى احلوامل، كما 
ي�سبب ا�سطراب��ات نف�سية تتمثل 
وفق��دان  الذهن��ي  اخلم��ول  يف 

الذاكرة والتفكري اال�سطهادي.
كما يت�سبب االدمان يف ا�سطرابات 
اجتماعية، ت�سمل فقدان العالقات 
االأ�س��ري  واالنهي��ار  االجتماعي��ة 
و�سعوب��ة التواف��ق املجتمع��ي، كما 
يت�سبب يف انعدام القيم االيجابية 

واالأخالق واالإميان باهلل.
ط��رق  حديث��ه  يف  نعي��م  و�س��رد 
الوقاي��ة م��ن االإدم��ان، وتتمث��ل يف 
التوعية للمدمن واالأ�سرة واملجتمع 
دورات  وعم��ل  االإدم��ان  مبخاط��ر 

تدريبية ملحاربة هذه االآفة، 
واأن املطل��وب م��ن الدول��ة تق��دمي 
امل�ستهدف��ة  للفئ��ات  التوعي��ة 
باأ�سل��وب علمي وترب��وي، واحلذر 
عن��د التوعي��ة يف و�سائل االعالم 
�س��رف  م��ن  ال�سيدلي��ات  ومن��ع 
االأدوي��ة املمنوع��ة ب��دون تذكرة 
املبك��ر  الع��الج  وتوف��ري  طبي��ة، 

باملوؤ�س�سات العالجية.
  ويتوجب على الدولة اأي�سا اإن�ساء 
مراك��ز للعالج تك��ون منف�سلة عن 
العقلي��ة،  االأمرا���س  م�ست�سفي��ات 
وتقدمي الق��دوة احل�سنة وتنمية 
روح احل��وار واحلف��اظ عل��ى ج��و 

ال�سالم والهدوء واال�ستقرار.   
ووجه نعي��م ر�سالة للمدم��ن مفادها 
اأن اأبواب التوبة هلل مفتوحة دائما 
حت��ى ول��و بلغت ذن��وب العب��د عنان 
ال�سماء، ب�سرط االقالع عن املع�سية 
واالإدم��ان والعزم على ع��دم العودة 
الظ��روف  كل  عل��ى  والتغل��ب  ل��ه، 
التي ق��د تدفع ال�سخ���س لل�سقوط.  
كم��ا وجه ر�سال��ة للمواط��ن بعدم 
الوق��وع فري�س��ة للتجربة االأوىل 
واأن يرف���س �سب��ل ال�سيط��ان واأن 

ي�ساعد اأ�سدقاوؤه على النجاة.

نعيم: اإلدمان سرطان العصر
 وانتشار الفقر والبطالة سبب رئيسي

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
رئي���س  نعي��م  د.با�س��م  اأك��د 
بغ��زة،  االأخ�س��ر  اله��الل  جمعي��ة 
تق��ف  كث��رية  اأ�سباب��ا  هن��اك  اأن 
خل��ف اإدم��ان ال�سخ���س، م��ن اأهمها 
االأ�سب��اب النف�سي��ة واالجتماعي��ة 
والبيولوجي��ة واملفاهي��م الثقافي��ة 

اخلاطئ��ة، اإىل جان��ب انت�سار الفقر 
والبطالة وف��راغ ال�سباب، واملجتمع 
وتعامله مع االإدم��ان، يف وقت تلعب 
فيه االأ�سباب ال�سيا�سية دورا كبريا.  
تعري��ف  وف��ق  االإدم��ان  ويعت��رب 
نعي��م، باأنه اعتياد مر�س��ى لالإن�سان 
عل��ى �سل��وك اأو عق��ار مع��ني اأو مادة 

خمدرة، بحيث ي�سبح حتت تاأثريها 
يف كل �سلوكيات حياته اليومية، وال 
ي�ستطع ب��ل ال يتخيل اأن��ه ي�ستطيع 
غي��اب  ومبج��رد  عنه��ا  اال�ستغن��اء 
مفعوله��ا اأو ع��دم القي��ام بال�سل��وك 
النف�سي��ة  حالت��ه  تتاأث��ر  املعت��اد، 

واملزاجية ب�سكل ملحوظ.
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وي��رى حملل��ون اأن ه��ذه ال�س��روط مل تغلق 
الب��اب ب�س��كل كام��ل اأمام وف��د حركة فتح؛ 
لكنه��ا يف الوق��ت ذات��ه ت�س��ع اأمام��ه بع�س 
التحديات التي ميكن جتاوزها، يف حني يرى 
اآخرون اأن العالق��ة ال�سيا�سية بني حركتي 

حما�س فتح و�سلت لطريق الالعودة.
الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي ط��الل ع��وكل، 
يق��ول، ل��� "ال��راأي": اإن اخلط��اب ال يق��راأ 
م��ن  الكث��ري  جم��ردًا ويحم��ل يف م�سمون��ة 
حرك��ة  اأن  مو�سح��ًا  املرك��زة،  الر�سائ��ل 
حما�س ترف�س ال�سيا�سة وال�سروط حركة 

فتح امل�سبقة.
وي��رى ع��وكل، اأن مطال��ب حرك��ة حما���س 
تعت��رب ثانوي��ة اإذا م��ا ق��ورن مب��ا يطرح��ه 
الرئي���س حممود عبا�س، وبالتايل ال ينبغي 
اأن نحك��م عل��ى موؤمتر حما�س اأن��ه اأغلق كل 
الط��رق اأم��ام وفد حرك��ة فتح الق��ادم اىل 
غزة واأمام اإمكاني��ة حتريك االأمور باجتاه 

اآخر.
واأ�س��اف، "نحن ن��درك اأن اخلي��ارات لي�ست 

�سهل��ة والظ��روف االإقليمي��ة �ساغطة اىل 
حد كبري؛ لك��ن الق�سية حتتاج اىل مواقف 
نظه��ر في��ه ق��در م��ن املغام��رة"، موؤك��دًا اأن 
و�س��ول وف��د اللجن��ة املركزي��ة اإىل قط��اع 

غزة �سيحل بع�س نقاط اخلالف.
م��ن ناحيته، يقول اأ�ست��اذ العلوم ال�سيا�سية 
ال�سيا�س��ي  بجامع��ة االأزه��ر بغ��زة املحل��ل 
ناج��ي �س��راب: اإن العالق��ة ال�سيا�سية بني 
وال�سلط��ة  فت��ح  وحرك��ة  حما���س  حرك��ة 
الالع��ودة،  لطري��ق  و�سل��ت  الفل�سطيني��ة 
الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة  تب��داأ  اأن  ويتوق��ع 
اقت�سادي��ا  به��ا  املن��وط  ال��دور  بتقلي���س 
وخدماتيا يف غزة، بغية خلق قوى داخلية 

�ساغطة على حركة حما�س.
ال�سلط��ة  رئي���س  اإع��الن  يف  �س��راب  وي��رى 
الفل�سطيني��ة ب�س��كل وا�س��ح و�سري��ح ع��ن 
الإنه��اء  م�سبوق��ة  غ��ري  خط��وات  اتخ��اذ 
املوق��ف  يف  وا�سح��ًا  حت��واًل  االنق�س��ام، 
ال�سيا�س��ي لل�سلط��ة الت��ي بيده��ا الكثري من 
الو�سائ��ل واالأدوات لل�سغ��ط عل��ى حرك��ة 

حما�س.
ملجابه��ة  احلرك��ة  خي��ارات  اأن  ويوؤك��د 
تهدي��دات وق��رارات عبا�س تظ��ل حمدودة 
بالنظ��ر ملا يتمتع به الرئي�س من �سالحيات 
ا�ستمده��ا  واإقليمي��ة،  دولي��ة  و�سرعي��ات 
والتح��ول  االأخ��رية  العربي��ة  القم��ة  م��ن 
يف املوق��ف االأمريك��ي االأخ��ري م��ن الق�سية 

الفل�سطينية.
ويتف��ق املحل��ل ال�سيا�س��ي موؤم��ن ب�سي�سو مع 
�سراب يف اأن حما�س ال متلك خيارات فاعلة 
ملواجهة قرارات الرئي�س واإجراءاته بحق 
غ��زة، لي���س فق��ط لالعتب��ارات ال�سيا�سي��ة 
ال�سالف��ة الذكر، ب��ل الأن اقتط��اع الرواتب 
وغريه��ا م��ن االأزم��ات �سينعك�س �سلب��ًا على 
احلركة املعي�سية والتجارية واالقت�سادية 

يف القطاع.
ويقل��ل ب�سي�س��و م��ن فر���س تو�س��ل حما�س 
لنقاط م�سرتكة مع ال�سلطة لتجنيب قطاع 
غ��زة ويالت املعان��اة املقبلة، م�س��ريا اإىل اأن 
احلركة ال متلك مقومات مالية واقت�سادية 

ملجابهة تهديدات عبا�س يف حال تنفيذها.
عبا���س،  حمم��ود  ال�سلط��ة  رئي���س  واأعل��ن 
القي��ام  ب�س��دد  اأن��ه  املا�س��ي،  االأ�سب��وع 
"بخط��وات غ��ري م�سبوقة ب�س��اأن االنق�سام 

خالل االأيام املقبلة".
وقال عبا�س خالل كلمة له يف املوؤمتر الثاين 
ل�سف��راء فل�سطني ل��دى البحري��ن االأربعاء 
املا�س��ي: "نحن بهذه االأي��ام يف و�سع خطري 
جدًا، ويحت��اج اإىل خطوات حا�سمة، ونحن 

ب�سدد اأخذ هذه اخلطوات"، وفق تعبريه.
واجلغ��رايف  ال�سيا�س��ي  االنق�س��ام  وي�س��ود 
اأرا�سي ال�سلط��ة الفل�سطينية منذ منت�سف 
يونيو/حزي��ران 2007، يف اأعقاب �سيطرة 
فوزه��ا  بع��د  غ��زة،  قط��اع  عل��ى  حما���س 
باالنتخاب��ات الت�سريعي��ة، يف ح��ني تدي��ر 
حركة فتح الت��ي يتزعمها الرئي�س حممود 

عبا�س ال�سفة املحتلة.
  ومل ُتكّل��ل جه��ود اإنهاء االنق�س��ام بالنجاح 
طوال ال�سنوات املا�سية، رغم تعدد جوالت 

امل�ساحلة بني احلركتني.

ما الذي تخبئه األيام القادمة لقطاع غزة المحاصر؟!
غزة- الراأي- حممد ال�سنوار

و�سعت حرك��ة حما�س 3 �سروط 
لالجتماع بوفد اللجنة املركزية 
حلركة فتح املتوقع قدومه لقطاع 
غزة وه��ي: اإلغ��اء ال�سرائب عن 

وق��ود حمط��ة الكهرب��اء، ورف��ع 
اخل�سومات عن رواتب املوظفني، 
واإع��ادة م�ستحقات اأ�سر ال�سهداء 
احلرك��ة  وطالب��ت  واجلرح��ى. 
�سحف��ي،  موؤمت��ر  خ��الل  كذل��ك 

الي��وم، الوف��د الزائ��ر باإجاب��ات 
وا�سح��ة ح��ول ق�ساي��ا وطني��ة 
م��ن  املوق��ف  اأهمه��ا  خمتلف��ة؛ 
والتن�سي��ق  القد���س  انتفا�س��ة 

االأمني.
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غزة _ الراأي _ اآالء النمر
للهرول��ة  وا�ستع��د  احلديدت��ني  �ساقي��ه  ع��ن  ك�س��ف 
خل��ف باقة البالل��ني املفعمة باالأل��وان الزاهية، بداأ 
ي�ستجم��ع اأنفا�س��ه من �ست��ات �سدره ال�سغ��ري ليتعاىل 
ات�س��اع  وال  للخ��وف  جم��ال  ال  اأخ��ريًا،  خوف��ه  عل��ى 

مل�ساحات ال�سقوط اأر�سًا بعد اليوم.
تهزم��ك ابت�سام��ة الطفل حممد اأب��و عريبان �ساحب 
االأربع��ة اأع��وام، فرغ��م �سغ��ر �سنه وفق��ده الأطرافه 
اإال اأن��ه مل يب��ايل مب��ن حول��ه م��ن مدرب��ني واأطب��اء 
وخمت�س��ني وموؤهل��ني الأمثاله م��ن فاق��دي االأطراف، 
لُيقدَم على اجلري بكل طالقة ليمنح روحه ال�سغرية 

حرية بحجمها.
والدة الطفل حممد انغمرت بحالة ماأ�ساوية �سديدة 
و�سي��ق اأمل قب��ل اإقبال طفلها عل��ى املرحلة النهائية 
م��ن تركي��ب طرفيه، وذل��ك بع��د تقري��ر االأطباء يف 
الداخ��ل املحت��ل بب��رت كلت��ا �ساقي��ه الإ�سابت��ه بحّمى 

�سوكية و�سلت اإىل �ساقيه.
و�سف��ت وال��دة الطف��ل حال��ة ولده��ا النف�سي��ة بع��د 
ب��ل  عادي��ًا  اإن�سان��ًا  اأ�سب��ح  باأن��ه  لطرفي��ه  تركيب��ه 
و�ساح��ب ابت�سام��ة متفائل��ة كغريه م��ن االأطفال بعد 
عي�س��ه لفرتة من االإحباط وال�سمور النف�سي، لتنتقل 
العائل��ة باأكمله��ا اإىل حال��ة م��ن التفاوؤل بع��د تاأهيل 

نف�سيتها كما طفلها على اأيدي خمت�سني.
وميار���س حمم��د اأب��و عريب��ان التدري��ب عل��ى امل�س��ي 
باأطراف��ه ال�سناعي��ة اجلدي��دة باإ�س��راف املخت�س��ني 
النف�سي��ني مبرك��ز االأط��راف ال�سناعية املق��ام و�سط 
قطاع غ��زة التاب��ع لبلدية غزة، وال��ذي يدعم عمله 

الهيئة الدولية لل�سليب االأحمر ب�سكل مبا�سر.
ال�سناعية  االأط��راف  مركز  بزي��ارة  "ال��راأي" قامت 

بغ��زة، وقالب��ت القائم��ني عل��ى عم��ل املرك��ز ب�س��كل 
توف��ر  وطبيع��ة  عمل��ه  اآلي��ة  عل��ى  للتع��رف  مبا�س��ر 
امل��واد  ا�ست��رياد  وم��واد اخل��ام وطريق��ة  االإمكان��ات 

االأ�سا�سية الإكمال عمل االأطراف ال�سناعية.

3200  حالة
الكثري من املر�سى وامل�سابني فقدوا كميات ال باأ�س بها 
من خمزون االأمل لديهم، وذلك لفقدهم اأطرافهم اإثر 
برتها بعد جناتهم من حوادث احلياة املختلفة ب�ستى 

اأ�سكالها وظروفها ال�سعبة يف قطاع غزة.
وت��زداد حاالت البرت يف االأطراف يف حاالت احلروب 
الت��ي تعر���س له��ا قط��اع غ��زة على م��دار ث��الث منها 
قا�سي��ة، مم��ا دف��ع الهيئة الدولي��ة لل�سلي��ب االأحمر 
لدع��م عم��ل مرك��ز االأط��راف ال�سناعي��ة لتح�س��ني 

الو�سع العام للم�سابني واجلرحى ومر�سى ال�سكري.
وحت��دث م�س��وؤول التاأهيل اجل�سدي اأحم��د اأبو مو�سى 
ل�"ال��راأي" ح��ول اآلية عم��ل الهيئة الدولي��ة لل�سليب 
االأحم��ر داخ��ل مرك��ز االأط��راف وال��ذي يعتمد على 
ت�سني��ع االأط��راف داخ��ل معام��ل وخمت��ربات املركز 
بعد ا�سترياد املواد الالزمة عرب معرب بيت حانون بعد 

تن�سيق دخولها مع "االحتالل.
وق��ال اأب��و مو�س��ى اأن املرك��ز يق��دم خدم��ات عالج��ه 
املر�س��ى  رمزي��ة جلمي��ع  باأ�سع��ار  واأحيان��ا  املجاني��ة 
وامل�سابني دون متييز، منوها اإىل و�سول عدد احلاالت 
الت��ي يعاجله��ا املرك��ز �سنوي��ا اإىل 3200 حالة نظرا 
لال�ستجاب��ة العاجل��ة يف الع��الج دون الوق��وف �سمن 

قوائم االنتظار.
الطبي��ة  التحوي��الت  االأط��راف  مرك��ز  وي�ستقب��ل 
الر�سمي��ة املع��دة من م�سايف القط��اع اخلا�سة وامل�سايف 

احلكومي��ة التابع��ة ل��وزارة ال�سح��ة ب�س��كل ف��وري، 
حي��ث ب��داأ تفعي��ل عم��ل املرك��ز وتركي��ب االط��راف 
خ��الل االأرب��ع �سن��وات االأخ��رية بع��د ترمي��م املرك��ز 
وتطوي��ر عمل��ه على م�ست��وى كافة اأنح��اء القطاع مع 
تغطية تكلف��ة املوا�سالت للمري�س العاجز عن توفري 

مو�سالت يومه من واإىل املركز.
واأ�سه��ب اأبو مو�سى حول تفا�سيل عمل املركز الوحيد 
يف قط��اع غزة املخت�س برتكيب االط��راف ال�سناعية 
ب��اأن الهيئ��ة الدولي��ة لل�سلي��ب االأحم��ر ابتع��ث اأكرث 
م��ن اأربع دفعات نحو دولة الهن��د للتطوير من مهارات 

الرتكيب والعالج العلمي الغري متوفر يف قطاع غزة.
كم��ا واأو�سح اأبو مو�س��ى اأن كل مري�س يخو�س مراحل 
عالج��ه ويدخل حي��ز احل�س��ول على ط��رف اأو حتى 
كر�س��ي متح��رك يك��ون عل��ى مقا�س��ه اخلا���س وف��ق 
معاي��ريه ال�سخ�سية ون�ساطه ومقاومت��ه للتعايل على 
مر�س��ه وبرت اأطرافه، م�سريًا اإىل اأن املركز ذاته يقوم 
عل��ى العمل اخل��ريي ولي���س عل��ى اأ�س�س ربحي��ة على 

االإطالق.
غ��زة  املعاب��ر وفر���س احل�س��ار عل��ى قط��اع  اإغ��الق 
الأك��رث م��ن ع�س��رة اأع��وام �ساعف م��ن حج��م املعاناة 
ل��دى جرحى احل��روب الثالثة التي �سنه��ا االحتالل 
عل��ى قط��اع غزة ب��ني ف��رتات متفاوتة، ليب��ادر مركز 
املجاني��ة  اخلدم��ات  لتق��دمي  ال�سناعي��ة  االأط��راف 
اأو�س��اع  لتح�س��ني  مقاب��ل  دون  للجرح��ى  واخلريي��ة 

اجلرحى واملر�سى.
وي�ستعد املركز لتغطية مزيد من احلاالت اإن ا�سطرت 
االأو�س��اع داخ��ل القط��اع، مم��ا دف��ع م�س��وؤول التاأهيل 
اجل�س��دي يف مرك��ز االأط��راف اأب��و مو�س��ى بقول��ه اأن 
املركز لي�س بحاجة اإىل فروع اأخرى لرتكيز الطاقات 

الب�سري��ة بداخل��ه على جميع املر�س��ى وعدم ت�ستيت 
قدراته واإمكاناته.

تأهيل نفسي
النف�س��ي  للع��الج  متكام��ل  طاق��م  املرك��ز  ويخ�س���س 
وتاأهيل املري�س للخو���س مرحلة جديدة من مراحل 
عم��ره م��ن خ��الل االنتق��ال م��ن حال��ة مر�سي��ة اإىل 
مرحلة االنت�سار للنف�س والذات واالنخراط يف �سوق 

العمل واحلياة العادية الطبيعية.
" داخ��ل مرك��ز االط��راف  "ال��راأي  وخ��الل جول��ة 
ال�سناعي��ة حتدث��ت اإىل املخت�س��ة النف�سي��ة اأزه��ار 
خ�سر قالت ل�"الراأي" اأنها تعمل على تاأهيل املري�س 
نف�س��ي على الوقوف على اأطرافه من جتديد واإعداد 
التماري��ن النف�سي��ة ل��ه الإخراج��ه م��ن اأوه��ام ذاته 

املنهزمة نوعا ما.
وقال��ت املخت�سة خ�سر اأن املري�س يتجاوز يف مراحله 
النهائي��ة نح��و%70 من حال��ة مر�سه نح��و الت�سايف، 
م�س��رية اإىل اأن تل��ك الن�سي��ة متقدمة ج��دا وجمدية 

اإىل حد كبري مع املري�س الإنهاء مراحل عالجه.
وتعال��ج خ�سر كما زمالئه يف املرك��ز احلالة النف�سية 
املحبطة التي تقع فيها العائالت نحو مري�سهم، وذلك 
لتهيئ��ة االأج��واء اجلي��دة والبيئة املنا�سب��ة للخروج 

باملري�س نحو تعايف اأ�سمن واأكرث جناحا.
وميار���س املرك��ز اأح��دث النظ��م االإداري��ة يف اأر�سف��ة 
ومعاجلة املر�سى لتغطية اأكرب قدر ممكن من اأ�سحاب 
احلاج��ات املر�سي��ة �سم��ن معاي��ري تنا�س��ب املواط��ن 
اإىل  طبي��ة  حتوي��الت  اإىل  احلاج��ة  دون  الع��ادي 

اخلارج.

يخدم مصابي البتر

مركز األطراف الصناعية .. عودة للحياة بعد الحادث
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سعد: االثنين 
القادم عطلة رسمية 

بمناسبة
 اإلسراء والمعراج

غزة- الراأي
اأعل��ن اأم��ني ع��ام اللجن��ة االإدارية 
اأ�سام��ة  غ��زة،  لقط��اع  احلكومي��ة 
املواف��ق  الق��ادم  االثن��ني  اأن  �سع��د 
ر�سمي��ة  عطل��ة  24/04/2017م 
واملوؤ�س�س��ات  ال��وزارات  كاف��ة  يف 
احلكومي��ة يف قطاع غ��زة مبنا�سبة 

االإ�سراء واملعراج.
وق��دم �سع��د يف بي��ان و�س��ل ال��راأي 
ن�سخة عن��ه، تهانيه احلارة لالأمتني 
العربية واالإ�سالمية عامة ول�سعبنا 
الفل�سطين��ي خا�سة به��ذه املنا�سبة 

العطرة.

غزة- الراأي
والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  اأعلن��ت 
حتريري��ة  امتحان��ات  عق��د  ع��ن 
لتعي��ني معلم��ني ج��دد يف خمتل��ف 
 14 يف  التدري�سي��ة  التخ�س�س��ات 
ماي��و املقب��ل، موؤك��دًة اأن التعي��ني 
�سيك��ون بنظ��ام التعاقد مل��دة عام 

قابل للتجديد.
التعلي��م  قط��اع  رئي���س  وق��ال 
يف  ع��ون  اأب��و  كم��ال  والثقاف��ة 
اإن  "ال��راأي"  لوكال��ة  ت�سري��ح 
للتوظيف  املطلوب��ة  التخ�س�س��ات 
وتربي��ة  عربي��ة،  لغ��ة  ه��ي: 
اإجنليزي��ة،  ولغ��ة  اإ�سالمي��ة، 
واجتماعيات، وجغرافيا، وتاريخ، 
وعل��وم  وفيزي��اء،  وريا�سي��ات، 
عامة، وكيمياء، واأحياء، وتربية 
فني��ة، وتربية ريا�سي��ة، وتربية 
وعل��م  وتكنولوجي��ا،  ابتدائ��ي، 
مكتبات، وتربي��ة خا�سة، واإر�ساد 

تربوي.

ال�س��روط  اأن  ع��ون  اأب��و  وذك��ر 
ل�سغ��ل  املتق��دم  يف  املطلوب��ة 
حا�س��ال  يك��ون  اأن  الوظائ��ف: 
عل��ى الدرج��ة اجلامعي��ة االأوىل 
م��ع موؤهل ترب��وي مبع��دل ال يقل 
ع��ن جي��د اأو م��ا يعادله��ا يف اأح��د 
التخ�س�س��ات املذك��ورة، واأن يكون 
حا�سال على �سه��ادة مزاولة مهنة 
ال��وزارة،  ع��ن  ال�س��ادرة  التعلي��م 
واأن يك��ون حا�س��ال عل��ى الدبل��وم 
دبل��وم  اأو  ال�سام��ل  م��ع  املتو�س��ط 
املعلمني مبعدل جيد اأو ما يعادلها، 
 55 ع��ن  عم��ره  يتج��اوزه  ال  واأن 

عاما.
واأ�سار اإىل اأنه ال ي�سرتط خلريجي 
عل��م املكتب��ات واالإر�س��اد الرتبوي 
مزاول��ة  �سه��ادة  عل��ى  احل�س��ول 
املهنة، مو�سحا اأن تقدمي الطلبات 
يت��م م��ن قب��ل ال�سخ���س نف�سه مع 
اإب��راز البطاق��ة ال�سخ�سي��ة، واأن 
بتق��دمي  االلت��زام  املتق��دم  عل��ى 

طلب��ه يف مديري��ة املحافظة التي 
يف  العن��وان  ح�س��ب  فيه��ا  ي�سك��ن 

الهوية.
الوثائ��ق  اأن  ع��ون  اأب��و  واأو�س��ح 
املطلوب��ة للوظائ��ف ه��ي: �س��ورة 
ع��ن  االأ�س��ول  ح�س��ب  م�سدق��ة 
ك�س��ف عالم��ات �سه��ادة الثانوي��ة 
العام��ة، و�س��ورة م�سدق��ة ح�سب 
العلم��ي  املوؤه��ل  ع��ن  االأ�س��ول 
وك�س��ف الدرج��ات، بحي��ث يك��ون 
في��ه التقدير والن�سب��ة وا�سحني، 
و�سه��ادة اخل��ربة االأ�سلية و�سورة 
عنه��ا، و�س��ورة ع��ن �سه��ادة امليالد 
و�س��ورة  ال�سخ�سي��ة  والبطاق��ة 

�سخ�سية ملونة.
وبني اأن ا�ستقبال طلبات الوظائف 
يبداأ اعتبارا من يوم االأربعاء 19 
ماي��و   4 وحت��ى  اجل��اري  اأبري��ل 
املقب��ل يف املديري��ات املنت�س��رة يف 
القط��اع ح�سب املواعي��د املو�سحة 

باجلدول التايل:

رام اهلل- الراأي
التواف��ق  حكوم��ة  اأك��دت 
الفوري��ة  جاهزيته��ا 
والدوائ��ر  ال��وزارات  لت�سل��م 

احلكومية يف قطاع غزة.
يف  ال��وزراء  جمل���س  وادع��ى 
القي��ادة  اأن   ، �سحف��ي  بي��ان 
بكاف��ة  تق��وم  واحلكوم��ة 
التزاماته��ا جت��اه قطاع غزة 
ب��ه  تق��وم  ال��ذي  الوق��ت  يف 
حركة حما�س بجباية كافة 

االإيرادات ل�ساحلها.
حرك��ة  املجل���س  ودع��ا 
�س��رورة  اإىل  "حما���س" 
رئي���س  بخط��ة  االلت��زام 
عبا���س  حمم��ود  ال�سلط��ة 
ال�ستعادة الوح��دة الوطنية 

دون �سروط.

اأن حما���س يف قط��اع  وزع��م 
امل�ساع��ي  كل  تعي��ق  غ��زة 
القي��ادة  به��ا  تق��وم  الت��ي 
الفل�سطيني��ة م��ن اأج��ل دعم 
القط��اع،  يف  �سعبن��ا  �سم��ود 
وتوفري احلياة الكرمية التي 

تليق بت�سحياته ون�ساله.
اآن  اأن��ه  البي��ان:  واأ�س��اف 
االأوان لوق��ف جمي��ع اأ�سكال 
ال�سج��ال واجلدال ال�سيا�سي، 
ل�سالح روؤي��ة وطنية جامعة 
كفيلة باإجناز تطلعات �سعبنا 
يف اإنه��اء االحت��الل واإقام��ة 
دولتنا الفل�سطينية امل�ستقلة 
كامل��ة ال�سي��ادة عل��ى حدود 
ع��ام 1967، يف قط��اع غ��زة 
وعا�سمتها  الغربية  وال�سفة 

القد�س.

الحكومة: جاهزون 
لتسلم الوزارات والدوائر 

الحكومية بغزة

التعليم بغزة: امتحانات تحريرية
 لوظائف تدريسية بـ 14 مايو


