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غزة- الراأي- حممد ال�سنوار
اأجم��ع حمللون �سيا�س��يون على اأن 
الق�س��ام اأح�س��ن التوقيت يف ن�س��ر 
اأغني��ة  ت�سمن��ت  والت��ي  ر�سالت��ه 
للحكوم��ة  ع��دة  ر�سائ��ل  حمل��ت 
اجلن��ود  وعوائ��ل  الإ�سرائيلي��ة 
يف  للأ�س��رى  واأي�س��ًا  املختطف��ن، 

�سجون الحتلل.
الق�س��ام  كتائ��ب  اأن  اإىل  وي�س��ار 
اخلمي���س،  الأول  اأم���س  ن�س��رت 
مقطعًا م�س��ورًا لأغنية وجهت من 
خلله��ا ر�سال��ة باللغ��ة العربي��ة 
اإىل ذوي من قال��ت اإنهما جنديان 
اإ�سرائيلي��ان اأ�س��ران لديها، وهما 

هدار غولدن و�ساوؤول اآرون.
وي��رى الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�سي 

الر�سال��ة  اأن  �سن��ب  اأب��و  حم��زة 
الت��ي ن�سره��ا موقع الق�س��ام حول 
ه��ي  وه��دار"  "اآرون  اجلندي��ن 
ر�سالة ر�سمية عن امل�سر احلقيقي 
لهم��ا.  واأ�س��ار ع��رب �سفحت��ه على 
الر�سال��ة  اأن  اإىل  الفي�سب��وك 
جوه��ري  تغ��ر  حت��دث  ل  رمب��ا 
الإ�سرائيل��ي،  ال�س��ارع  م��زاج  يف 
لكنه��ا نقط��ة يف تراك��م النق��اط 
الن�س��ر  وح�س��ر  الحت��لل،  م��ع 
اآرون  و�س��اوؤول  غول��دن  ه��دار  يف 
احلكوم��ة  حدي��ث  م��ن  ناب��ع 
الإ�سرائيلية عن مقتلهما، واأهمية 
املجتم��ع.    عائلته��م يف تركيب��ة 

الأغني��ة  وخاطب��ت 
عل��ى  الإ�سرائيلي��ن 

بمعركة األمعاء الخاوية .. 
سالح األسرى يلمع من جديد

غزة- الراأي - اآلء النمر
اأربع��ة م��ن فل��ذات  برفق��ة 
اإ�سراب��ًا  خا�س��ت  اأكباده��ا 
دون  الطع��ام  ع��ن  مفتوح��ا 
للعم��ر  ظهره��ا  تدي��ر  اأن 
اأرقام��ه  اإىل  و�سل��ت  ال��ذي 
باأمرا�سه واأتعابه  املتقدمة 
وك��رة جتاعي��ده، لتخو�س 
اأخ��رًا ذات الإ�سراب بذات 
ليبق��ى  واملجه��ود  التع��ب 
قلبه��ا مت�س��ًل كم��ا ج�سدها 
داخ��ل  بالقابع��ن  املنه��ك 
مل  الحت��لل.   �سج��ون 
التوا�س��ل  مواق��ع  ت��ردد 
ت�سدي��ر  يف  الجتماع��ي 
لطيف��ة  احلاج��ة  �س��ورة 

عام��ًا،  �سبع��ون  الناج��ي 
اعت��زازًا وفخ��رًا مب��ا لديها 
من ت�سحي��ات ل نهاي��ة لها، 
ب��ل وخو�سه��ا ذات الطريق 
الأ�س��رى  اأبنائه��ا  برفق��ة 
باملوؤب��دات  املحكوم��ن 
وع�س��رات ال�سن��ن.  اأن�ساف 
الأربع��ة  اأبنائه��ا  اأعم��ار 
ق�سب��ان  خل��ف  انق�س��ت 
الأ�سر، مما يدفعها لتح�س�س 
قلبه��ا  يف  اأبنائه��ا  وج��ع 
اأر�س��ًا  احل��زن  وتفر���س 
منتظ��رة ب�سغف خربًا يفيد 
بحريته��م جميع��ًا يف اأقرب 

تكن  فر�س��ة 
له��ا  خل

ماذا يريد الرئيس 
عباس من قطاع غزة؟

مشافي القطاع ..
 تدوي صفارات إنذار

 ما قبل الكارثة
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أغنية القسام رسالة قوية 
وتوقيتها مناسب

رفض فصائلي وحقوقي 
إلجراءات عباس 

بحق غزة وتهديده بمزيد 
من القرارات الحاسمة

قرابين عباس..
 هل ترضي البيت األبيض ؟؟

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
ل يلب��ث رئي�س ال�سلط��ة الفل�سطينية حممود عبا�س باإطلق ال�سهام 
الت��ي يحملها يف كنانت��ه واملمزوجة بحقده الأ�س��ود �سد قطاع غزة 
، لإر�س��اء اأ�سي��اده ل ل�سيء �سوى اأن هذه البقع��ة اجلغرافية "قطاع 
غ��زة"  �س��رب و�سمد �س��د املوؤامرات التي حتاك �س��ده.  عبا�س اأقدم 
عل��ى خط��وات فعلي��ة �س��د قط��اع غ��زة قربان��ًا للقائه م��ع الرئي�س 
الأمريك��ي دونال��د ترام��ب ف�س��دد م��ن قب�ست��ه احلدي��دة على غزة 

فخ�سم %30 من رواتب املوظفن واأرجع �سريبة البلو على ال�سولر 
اخلا���س بوق��ود الكهرباء مرورًا بخ�س��م رواتب الأ�س��رى وال�سهداء 
وغره��ا من الأمات التي ت�سبب به��ا املدعى على نف�سه رئي�سًا لل�سعب 
الفل�سطيني.   القيادي يف حركة حما�س �سلح الربدويل حتدث عن 
الأزم��ات التي مير به��ا قطاع غزة وعلى راأ�سه��ا اأزمة خ�سم الرواتب 
عل��ى املوظفن التابع��ن لل�سلط��ة .  ويف هذا ال�سياق اأك��د الربدويل 
اأن��ه هذه اخلطوات هي خطوات مفتعل��ة وت�سعيدية اأتت بحجة اأن 

ال�سلط��ة مت��ر باأزم��ة و�سائقة مالية، لك��ن تبن لهم اأنه��ا ما هي اإىل 
اأزم��ة مفتعلة . وع��رب الربدويل اأثن��اء لقاء على ف�سائي��ة الأق�سى 
ع��ن ده�سته  من ت�سريح��ات الرئي�س عبا�س والت��ي توعد فيها غزة 
باملزي��د من اخلطوات الت�سعيدية !  وتاب��ع قائًل: بعد م�ساورات مع 
الف�سائ��ل تك�سفت اأمور �سيا�سي��ة تتعلق بتقدمي قطاع غزة كقرابن 

لوا�سنط��ن.، مبين��ًا اأن عبا�س اتخذ ق��راره �سد 
06غزة ب�سكل ذاتي وبدعم من مقربيه من اللجنة 



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

 االثنين  27 رجب  1438هــ  /24 أبريل - نيسان  2017م
Monday - 24 April 2017

تقرير

02

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 

اأن�س��اف اأعم��ار اأبنائها الأربعة انق�س��ت خلف ق�سبان 
الأ�س��ر، مم��ا يدفعه��ا لتح�س�س وج��ع اأبنائه��ا يف قلبها 
وتفر���س احل��زن اأر�سًا منتظ��رة ب�سغف خ��ربًا يفيد 
بحريته��م جميع��ًا يف اأق��رب فر�س��ة تك��ن خلله��ا من 

الأحياء لت�سهد عر�س حريتهم.
اأكمل��ت احلاج��ة لطيفة الناج��ي اأ�سبوع��ا كامًل على 
خو���س ذات الإ�س��راب، ت�سامًن��ا م��ع اأبنائه��ا، حي��ث 
يق�س��ي جن��ل احلاج��ة الناج��ي )70 عاًم��ا(، نا�س��ر 
ون�س��ر  موؤب��دات(،   7( بال�سج��ن  حكًم��ا  حمي��د  اأب��و 
)5 موؤب��دات(، و�سري��ف )4 موؤب��دات(، وحمم��د )3 
موؤب��دات(، وكان زوجه��ا حممد ا�ست�سه��د قبل �سنتن، 
لتك��ن الناج��ي مث��اًل وا�سح��ًا عل��ى راأ���س احلرب��ة يف 
معركة الأمعاء اخلاوية التي يخو�سها 1500 اأ�سر.

وت��ربز كلمات الناجي الت��ي تقط��ن يف اأرا�سي ال�سفة 
املحتل��ة بقوله��ا يف ب��دء اإ�سرابها :" "ما بق��در اآكل ملا 
يكون��وا اأولدي �ساعري��ن باجلوع، ومل��ا اأولدي يفكوا 
الإ�س��راب رح اأف��ك، اأولدي اأم�س��وا يف ال�سج��ون اأكر 
م��ن ن�س اأعمارهم .. وما بقدر اأعمل ا�سي اإلهم اإل اإين 
اأت�سام��ن معهم .. اأنا م�س ق��ادرة اأقدملهم �سيء واللي 

بقدر اأقدمه اإين اأجوع مثلهم".

الحرية والكرامة
"احلري��ة والكرام��ة" املفت��وح ع��ن  يدخ��ل اإ�س��راب 
الطع��ام والذي يخو�س��ه الأ�سرى ب�سج��ون الحتلل 
يوم��ه الثامن عل��ى التوايل، احتجاًجا عل��ى انتهاكات 

اإدارة ال�سجون ورف�س ال�ستجابة ملطالبهم العادلة.
اأم��ا ع��ن الأ�س��رات القابع��ات يف �سج��ون الحت��لل 
فق��د ق��ررن الن�سم��ام للإ�س��راب املفت��وح، بخطوات 
احتجاجية متثل��ت باإرجاع وجبات الطعام كل ع�سرة 

اأيام.
ونقل��ت اإدارة م�سلحة ال�سج��ون عدًدا من الأ�سرى اإىل 
امل�ست�سفي��ات بعد تدهور و�سعهم ال�سح��ي، فيما نقلت 
�سلط��ات الحتلل جمموعة من الأ�سرى امل�سربن من 
قي��ادة اجلبه��ة ال�سعبية القابع��ن يف �سجني )جلبوع 
وه��دارمي(، وتنق��ل ع�سو اللجن��ة املركزي��ة للجبهة 
ع��زل  اإىل  ج��ودة  وج��دي  الأ�س��ر  الدميقراطي��ة، 

اجللمة.
كم��ا وتوا�س��ل اإدارة م�سلحة ال�سج��ون عمليات النقل 
بح��ق الأ�س��رى امل�سربن م��ن �سجن اإىل اآخ��ر، وعزلت 
العدي��د منه��م ع��زًل انفرادًي��ا، علما اأنه ومن��ذ اليوم 

الأول، ا�ستول��ت على كافة مقتنيات الأ�سرى امل�سربن 
وجردته��م م��ن ملب�سهم، واأبقتهم عل��ى ملب�س اإدارة 

ال�سجون.

إشاعات مبطنة
رئي���س نادي الأ�س��ر الفل�سطيني ق��دوره فار�س، حذر 
من خط��ورة الإ�ساع��ات وحال��ة البلبلة الت��ي حتاول 
داخ��ل  ن�سره��ا  "الإ�سرائيلي��ة"  ال�سج��ون  م�سلح��ة 
ال�سج��ون لتاأث��ر على الأ�س��رى امل�سربن ع��ن الطعام 

لليوم اخلام�س على التوايل.
واأك��د فار���س عل��ى اأن الحت��لل يتجه خلل��ق البلبلة 
الأ�س��رى  �سف��وف  ب��ن  املغر�س��ة  الإ�ساع��ات  ون�س��ر 
امل�سربن داخ��ل ال�سجون، بهدف الني��ل من عزميتهم 
اأن  مو�سح��ا  وحدته��م،  وك�س��ر  تفكره��م  وت�ستي��ت 
الإ�ساع��ات هي من اأخط��ر الأ�سلحة الت��ي ت�ستخدمها 
م�سلح��ة ال�سج��ون يف ح��ال كان هن��اك تواف��ق ب��ن 
الأ�س��رى يف اخلطوات الحتجاجي��ة داخل ال�سجون، 
موؤك��دًا اأن الأ�س��رى ميلك��ون م��ن الوع��ي واليقظ��ة ما 
ي�سيط��رون فيه على هذه اخلط��وات ال�سلبية من قبل 

املحتل.

واأ�س��ار رئي�س ن��ادي الأ�سر اإىل اأن الحت��لل ي�ستغل 
عزل الأ�سرى لتمري��ر تلك الإ�ساعات بينهم؛ لإف�سال 
اإ�سرابه��م اجلماعي، لك��ن ذلك مل ينج��ح وخا�سة اأن 
الأ�سرى تلقوا درو�س توعية قبل دخولهم بالإ�سراب 
اجلماع��ي امل�ستم��ر حت��ى اللحظ��ة، م�س��ددًا عل��ى اأن 
اإ�سراب الأ�سرى �سي�ستم��ر ولن يف�سل اأو يتوقف حتى 
حتقي��ق كام��ل مطالب الأ�س��رى التي اأ�س��رب اأكر من 

لأجلها. اأ�سر   1500
ويه��دف الإ�سراب اإىل وقف �سيا�س��ة القمع والتع�سف 
املفرو�س��ة عليهم، واملطالب��ة بحقوقهم الت��ي �سلبتها 
اإدارة �سجون الحت��لل، "حقهم بالزيارة وانتظامها، 
اإنه��اء �سيا�سة الإهم��ال الطبي، اإنه��اء �سيا�سة العزل، 
اإنه��اء �سيا�س��ة العتق��ال الإداري، ال�سم��اح باإدخ��ال 
الكت��ب وال�سح��ف والقن��وات الف�سائي��ة، اإ�سافة اإىل 

مطالب حياتية اأخرى.
وتبق��ى معرك��ة احلري��ة والكرام��ة الت��ي يخو�سه��ا 
الأ�س��رى مرهون��ة بتن��ازل الحت��لل ومن��ح الأ�سرى 
ملطالبهم العادلة �سمن القوانن الدولية واحلقوقية، 
واإل �ست�سه��د ان�سمامًا وا�سعا بن �سفوف الأ�سرى كلما 

ماطل الحتلل و�ساوم على جناح اإ�سرابهم. 

بمعركة األمعاء الخاوية .. سالح األسرى يلمع من جديد
غزة- الراأي - اآلء النمر

برفق��ة اأربعة من فل��ذات اأكبادها 
ع��ن  مفتوح��ا  اإ�سراب��ًا  خا�س��ت 
ظهره��ا  تدي��ر  اأن  دون  الطع��ام 
للعم��ر ال��ذي و�سل��ت اإىل اأرقام��ه 
املتقدمة باأمرا�سه واأتعابه وكرة 

ذات  اأخ��رًا  لتخو���س  جتاعي��ده، 
الإ�س��راب ب��ذات التع��ب واملجهود 
ليبق��ى قلبه��ا مت�سًل كم��ا ج�سدها 
املنه��ك بالقابع��ن داخ��ل �سج��ون 
مواق��ع  ت��ردد  مل  الحت��لل.  
التوا�س��ل الجتماع��ي يف ت�سدير 

�س��ورة احلاج��ة لطيف��ة الناج��ي 
وفخ��رًا  اعت��زازًا  عام��ًا،  �سبع��ون 
مب��ا لديها م��ن ت�سحي��ات ل نهاية 
ب��ل وخو�سه��ا ذات الطري��ق  له��ا، 
برفق��ة اأبنائها الأ�سرى املحكومن 

باملوؤبدات وع�سرات ال�سنن.
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غزة- الراأي- حممد ال�سنوار
اأجمع حمللون �سيا�سي��ون على اأن الق�سام 
اأح�س��ن التوقي��ت يف ن�س��ر ر�سالت��ه والتي 
ع��دة  ر�سائ��ل  حمل��ت  اأغني��ة  ت�سمن��ت 
للحكوم��ة الإ�سرائيلي��ة وعوائل اجلنود 
املختطف��ن، واأي�س��ًا للأ�س��رى يف �سج��ون 

الحتلل.
وي�سار اإىل اأن كتائب الق�سام ن�سرت اأم�س 
الأول اخلمي���س، مقطعًا م�س��ورًا لأغنية 
وجهت من خللها ر�سالة باللغة العربية 
جندي��ان  اإنهم��ا  قال��ت  م��ن  ذوي  اإىل 
اإ�سرائيلي��ان اأ�س��ران لديه��ا، وهم��ا هدار 

غولدن و�ساوؤول اآرون.
وي��رى الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�سي حمزة 
اأب��و �سنب اأن الر�سال��ة التي ن�سرها موقع 
الق�سام حول اجلندين "اآرون وهدار" هي 
ر�سال��ة ر�سمية عن امل�سر احلقيقي لهما.  
واأ�سار ع��رب �سفحته على الفي�سبوك اإىل 
اأن الر�سال��ة رمبا ل حتدث تغر جوهري 
يف مزاج ال�سارع الإ�سرائيلي، لكنها نقطة 
يف تراكم النق��اط مع الحتلل، وح�سر 
الن�س��ر يف ه��دار غول��دن و�س��اوؤول اآرون 
ناب��ع من حدي��ث احلكوم��ة الإ�سرائيلية 
يف  عائلته��م  واأهمي��ة  مقتلهم��ا،  ع��ن 
تركيب��ة املجتم��ع.   وخاطب��ت الأغني��ة 
الأ�سري��ن،  ل�س��ان  عل��ى  الإ�سرائيلي��ن 

واإن  احلي��اة  قي��د  عل��ى  اإنهم��ا  وقال��ت 
حينم��ا  كذب��ت  الإ�سرائيلي��ة  احلكوم��ة 
قالت اإنهما ماتا. وطالبت الأغنية اأهايل 
اجلنود بك�سف احلقيقة وحتريرهما من 

يد كتائب الق�سام.
الكات��ب واملحلل ال�سيا�سي هاين الب�سو�س 
ي��رى اأن ر�سال��ة اجلن��ود ال�س��رى الت��ي 
اأعلن��ت عنه��ا كتائ��ب الق�سام عب��ارة عن 
عم��ل فني متقن وموؤث��ر باللغة العربية، 

ويتحدث بل�سان هدار و�ساوؤول.
واأ�س��ار الب�سو���س، اإىل اأن��ه م��ا دام ه��ذا 
اأي  الق�س��ام  كتائ��ب  م��ن  ر�سم��ي  العم��ل 
اأن��ه ت�سريح وا�س��ح اأنهم احي��اء وتعبر 

حقيقي عن حالتهم.
اأم��ا الكاتب واملحل��ل ال�سيا�س��ي م�سطفى 
اأن  عل��ى  الركي��ز  م��ن  فقل��ل  ال�س��واف، 
اجلندي��ن املختطف��ن اأحياء، قائ��ًل اإن 
املقاوم��ة ل��ن تف�س��ح ع��ن م�سرهم��ا اإل 

بثمن.
الأه��م  الر�سال��ة  اأن  ال�س��واف،  واأو�س��ح 
جاءت ت�سامنًا مع ال�سرى الفل�سطينين 
الذي��ن يخو�س��ون ا�سراب��ًا مفتوح��ًا عن 
الطع��ام، م�س��رًا اإىل اأن ر�سال��ة الغنية 

اآتت اأكلها.
واملحل��ل  الكات��ب  ق��ال  جهت��ه،  وم��ن 
ال�سيا�س��ي اإبراهي��م املده��ون "اإن كتائب 

الق�س��ام متتل��ك اأوراق قوة كث��ر يف ملف 
الأ�س��رى، وه��ي قادرة عل��ى ال�سغط على 

احلكومة الإ�سرائيلية". 
الق�س��ام  كتائ��ب  اأن  املده��ون،  واأو�س��ح 
الإ�سرائيلي��ة  احلكوم��ة  تخاط��ب  مل 
ه��ذه امل��رة ب��ل خاطب��ت عوائ��ل اجلنود 
املختطفن بالإ�ساف��ة اىل الإ�سرائيلين 

الذين مت ت�سليلهم من قبل حكومتهم.
اأح�سن��ت  الق�س��ام  كتائ��ب  واأ�س��اف،"اإن 
املوع��د، حي��ث اأن��ه تراف��ق م��ع امل�س��ادة 
الكلمي��ة الت��ي ح�سل��ت ب��ن احلكوم��ة 
اجلن��ود  وعوائ��ل  الإ�سرائيلي��ة 
املختطفن، بالإ�سافة اىل اأنه تزامن مع 
ا�س��راب ال�سرى الفل�سطينين يف �سجون 

الحتلل".
واأ�س��ار اىل اأن كتائ��ب الق�س��ام معني��ة يف 
تذك��ر احلكومة الإ�سرائيلية اأنها قادرة 
اىل  اجلن��ود  به��وؤلء  الحتف��اظ  عل��ى 

ال�سنوات قادمة.
الإع��لم  يف  الفع��ل  ردود  وح��ول 
حم��ادة،  حمم��د  اأو�س��ح  ال�سرائيل��ي، 
املخت�س بال�ساأن ال�سرائيلي، اأن الإعلم 
عل��ى  يعّق��ب  مل  ال�سرائيل��ي  الر�سم��ي 
ر�سال��ة الق�س��ام، وفقط عل��ق بع�سهم من 
باب النقمة على حركة حما�س للتلعب 

مب�ساعر عوائل الأ�سرى.

احلكوم��ة  اأن  اإىل  حم��ادة،  واأ�س��ار 
دع��م  ب��ن  حائ��ًل  تق��ف  ال�سرائيلي��ة 
عدي��د  لأن  اجلن��ود،  وعوائ��ل  ال�س��ارع 
العت�سام��ات مل يت��م تغطيته��ا بال�سكل 
املطلوب، واحلكومة ت�سل��ل ال�سارع عمدًا 

وترف�س و�سول املعلومة للجمهور.
احلكوم��ة  تق��ف  م��رة  "لأول  واأ�س��اف، 
اجلن��ود  عوائ��ل  �س��د  ال�سرائيلي��ة 
املفقودي��ن "العوائ��ل الثكل��ى"، وحت��دث 

بينهم مواجهة وم�سادات مبا�سرة".
ويظهر املقطع امل�سور ومدته ثلث دقائق 
ون�س��ف، اأغني��ة باللغ��ة العربي��ة تب��دو 
كح��وار متثيل��ي ب��ن اجلندي��ن غول��دن 
واآرون م��ع والديهم��ا، وت�سم��ن ترجم��ة 
كلماته��ا بالعربي��ة بعن��وان "حكومتك��م 
تك��ذب عليك��م.. ر�سالة من جن��ود العدو 

الأ�سرى لعائلتهم".
وتق��ول الأغني��ة "اأمي اأمي اأن��ا هنا، ملاذا 
يقول��ون اإنن��ي ميت؟". وتتاب��ع "اأبي اأمي 
افعل��وا كل �س��يء لكي تظه��ر احلقيقة.. 
اأن��ا يف اأ�سر الق�سام، اأرجوك��م اأنقذوين". 
�س��يء  كل  افعل��وا  اأم��ي  "اأب��ي  وت�سي��ف 

لتخرج احلقيقة اإىل النور".
كذب��ًا،  "كف��ى  الأغني��ة  ت�سمن��ت  كم��ا 
اأر�سلتني الدولة لأحارب من اأجلها، وبعد 

الأ�سر اأهملوين".

أغنية القسام رسالة قوية وتوقيتها مناسب



 االثنين  27 رجب  1438هــ  /24 أبريل - نيسان  2017م
Monday - 24 April 2017

تقرير

04A l r a y  N e w s p a p e r www. a l r a y . p s

اأنا���س  م��ن  النتق��ام  يف  التغ��ول   
يت�سورون جوع��ا، وميوتون مر�سا، 
مل يتوق��ف عن��د حد مع��ن، حيث 
الط��رق  بكاف��ة  عبا���س  ي�سع��ى 
والأ�سالي��ب خللق حاملة م��ن ال�سلل 
داخل املراف��ق احليوية واملهمة يف 
قط��اع من غ��زة من خ��لل التوقف 
اأو  ال�سح��ة  قط��اع  متوي��ل  ع��ن 
ال�سناع��ة، يف وقت ل يزال يفر�س 
فر���س �سريب��ة البلو عل��ى الوقود 
ال��لزم لت�سغي��ل حمط��ة الكهرباء 
رف��ع  ويرف���س  بغ��زة،  اليتيم��ة 
ال�سرائ��ب عنه��ا، يف الوق��ت ال��ذي 
يق��دم فيه كاف��ة الت�سهيلت لكافة 
مناحي احلياة يف ال�سفة الغربية.
واإىل جان��ب قطع رواتب املوظفن، 
اأق��دم الرئي���س وحكوم��ة احلم��د 
هلل عل��ى قط��ع املخ�س�س��ات املالية 
للمئات من العائلت الفقرة بغزة، 
لوق��ف  في��ه  ي�سع��ى  ق��د  وق��ت  يف 
رواتب عائلت ال�سهداء واجلرحى 
ووقف القط��اع ال�سحي والتعليمي، 
يف حماول��ة لتاألي��ب ال�س��ارع بغ��زة 
�سد حك��م حما�س، ج��راء ال�سغط 
الذي يتعر�س له، وهو يحكم بذلك 
على 2 مليون �سخ�س ي�سكنون غزة 

بالإعدام .

إرباك حماس
ويف تعليقه على تهديدات الرئي�س 
عبا���س لقطاع غزة، يق��ول الكاتب 
واملحل��ل ال�سيا�س��ي فهم��ي �سراب:" 
اإن التهدي��دات ه��ذه لإعلء �سقف 
مفاو�سات��ه م��ع حما���س والتاأث��ر 
واإرباكه��ا  عليه��ا نف�سي��ا واإعلمي��ا 
وجعلها تق��دم تنازل، هذا من جهة 
وم��ن جهة اأخرى قد يك��ون ينتظر 
لق��اءه مع ترامب وال��ذي قد يكون 
فيه �سفق��ة القرن الذي يتحدثون 
م��ن  مطل��وب  ومبقت�ساه��ا  عنه��ا، 
حما���س اأن تواف��ق عل��ى م��ا كان��ت 
ترف�س��ه �سابق��ا وتاأت��ي تهدي��دات 

الرئي�س يف هذا ال�سياق اأي�سا".
ويوؤك��د �س��راب يف حدي��ث لل��راأي، 
ي�ستطي��ع  ل  عبا���س  الرئي���س  اأن 
القائم��ة  �سيا�ست��ه  يف  ال�ستم��رار 
عل��ى جتوي��ع املوظف��ن، ورغ��م اأن 
هن��اك م�سكل��ة مالي��ة تع��اين منها 
ال�سلط��ة ولك��ن ال�سلط��ة ت�ستطي��ع 
حلها، فهي الآن اأرادت اأن ت�ستخدم 
كاأداة  املالي��ة  الأزم��ة  عن�س��ر 
لتحقيق اأهداف �سيا�سية"، مو�سحا 

باأن��ه قد يك��ون جزء �سحي��ح فيما 
ينفذه وهو تر�سيخ قناعة بر�سيد 
الع��داد يف املوظف��ن ل��دى جانب 
ال�سلطة ليكون اأي حل قادم يتمتع 

بالدميومة والقدرة على التنفيذ.
وفيم��ا يتعل��ق باإمكاني��ة اأن يك��ون 
الت�سيي��ق على قطاع غزة جزء من 
خمط��ط دوىل لت�سفي��ة الق�سي��ة 
الفل�سطيني��ة، يو�س��ح اأن معطي��ات 
وموؤ�س��رات الثب��ات يف غ��زة اأك��رب 
والتاأث��ر  ال�سق��وط  موؤ�س��رات  م��ن 
باأي �سيا�س��ة عقابية ق��د يتخذها 

عبا�س.
ف��اإن  ووف��ق م��ا ذك��ره يف حديث��ه 
الت�سييق على غزة هو مطلب دويل 
واأمريكي حتديدا ومت مناق�سته يف 
الكث��ر م��ن املق��الت والتحلي��لت، 
م��ن  الكث��ر  ترجم��ة  مت  حي��ث 
الن�سو���س الأمريكي��ة الت��ي تتهم 
عبا���س باأن��ه يدع��م الره��اب م��ن 
خ��لل مد �سرايين��ه بالدعم املايل 
لأ�س��ر ال�سه��داء واجلرح��ى الذين 
يعتربهم الغرب جزء من منظومة 
منظوم��ة  ته��دد  والت��ي  الره��اب 

الأمن القومي ال�سرائيلي.
له��ذه  الت�س��دي  ب��اأن  ويعق��ب 
املخطط��ات الأمريكي��ة والغربي��ة 
ب�س��كل ع��ام يك��ون بق��درة ال�سعب 

ومتا�سك��ه  وحدت��ه  اإظه��ار  عل��ى 
ورف�سه لهذه ال�سيا�سة، لذا اخلروج 
والحتجاج��ات  امل�س��رات  يف 
مواجه��ة  يف  قوي��ة  ر�سائ��ل  ه��ي 

التهديدات. 

حسم قطاع غزة
وعل��ى نقي���س �سابقه، ي��رى املحلل 
ال�سيا�سي د.ه��اين الب�سو�س، اأنه ل 
يوجد هناك �س��يء ي�سمى خمطط 
دويل، واأن امل�ساأل��ة متعلقة مبوقف 
رئي���س ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة م��ن 
قط��اع غ��زة وح�س��م ه��ذه الق�سية 
حتت �سغط م��ن الوليات املتحدة، 
م��ازن  اأب��و  زي��ارة  قبي��ل  خا�س��ة 

املرتقبة بداية مايو.
يق��ول الب�سو�س يف حديث للراأي:" 
يب��دو اأن هن��اك ا�ستئن��اف لعملية 
ال�س��لم م��ع اإ�سرائي��ل، وق��د ي�سبق 
ذل��ك خط��وات عدي��دة م��ن اأج��ل 
ح�سم اأمر القي��ادة الفل�سطينية يف 
ي��د الرئي�س حمم��ود عبا�س فقط، 
فه��و ي�سغط عل��ى النا���س يف قطاع 
غ��زة كو�سيلة لل�سغ��ط على حركة 
حما���س، لذل��ك �ستدخ��ل غ��زة يف 
اأزم��ة اإن�ساني��ة عميق��ة"، على حد 

تعبره.
القي��ادي  خط��اب  عل��ى  ويعق��ب 

يف حرك��ة حما���س خلي��ل احلي��ة 
ل  قائ��ل:"  املا�س��ي،  الأ�سب��وع 
تنازل عن مواق��ف حركة حما�س، 
م��ن  �سيزي��د  عبا���س  والرئي���س 
ال�سغ��وط خلل الأي��ام القادمة"، 
موؤك��دا اأن فتح ل��ن تر�سل وفدا اإىل 
غ��زة للحدي��ث م��ع حما���س، وف��ق 

اعتقاده.
ال�سيا�س��ي  املحل��ل  ووف��ق توقع��ات 
هن��اك  اأن  يب��دو  م��ا  وعل��ى  ف��اإن 
خط��ة تدريجي��ة للني��ل م��ن غ��زة 
واله��دف  النا���س،  عل��ى  بال�سغ��ط 
منها تركيع حما���س، واأن الت�سييق 
عل��ى غزة لي�س انتقاما بقدر ما هي 
حماول��ة حل�سم قط��اع غزة، م�سرا 
يف ال�سي��اق ذات��ه اإىل اأن خط��وات 
الرئي���س عبا�س مدعوم��ة من قبل 

جهات دولية.
الرئي���س  �سيا�س��ات  تتوق��ف  ومل 
فق��د  مع��ن،  ح��د  عن��د  عبا���س 
اأقدم��ت مالي��ة رام اهلل عل��ى قطع 
خم�س�س��ات مئ��ات الأ�س��ر الفقرة 
بذل��ك  ليفاق��م  بغ��زة  واملع��وزة 
ال�سلط��ة  ت�سبب��ت  كم��ا  معاناته��ا، 
ب��رام اهلل يف من��ع اإمت��ام الكثر من 
م�سكل��ة  بح��ل  اخلا�س��ة  امل�ساري��ع 
كهرب��اء غ��زة والتي تتفاق��م يوما 

بعد يوم.

وغلى جانب ذلك، اأقدم على الطلب 
من املوظفن بغ��زة ال�ستنكاف عن 
متابع��ة عمله��م لتعطيل ال��وزارات 
واملوؤ�س�س��ات يف القطاع، وقام بقطع 
يف  الق��رار،  خالف��وا  م��ن  روات��ب 
حماولة للت�سي��ق على عمل حركة 

حما�س وزيادة اخلناق عليها.
وكان نائب رئي���س املكتب ال�سيا�سي 
حلرك��ة حما�س خلي��ل احلية، اأكد 
حمم��ود  الرئي���س  اإج��راءات  اأن 
عبا���س �سد القط��اع ت�ستهدف غزة 
النق�س��ام  وتع��زز  مكوناته��ا  ب��كل 
الوح��دة  اآم��ال  ع��ن  وتبعدن��ا 

الوطنية.
و�سدد احلية خ��لل موؤمتر �سحفي 
على اأن حركة حما�س ل تقبل لغة 
التهديد والتخوي��ف املمار�سة �سد 
غ��زة، داعيًا اإىل الوح��دة القائمة 
الوطني��ة  ال�سراك��ة  اأ�س���س  عل��ى 

ملواجهة الحتلل الإ�سرائيلي.
وعلى ما يبدو ف��اإن الرئي�س عبا�س 
ي�سع��ى م��ن خ��لل الت�سيي��ق عل��ى 
قط��اع غ��زة اإىل اإيج��اد املزي��د من 
الأزم��ات يف القط��اع، لعتقاده باأن 
ذل��ك �سيجعل غ��زة تاأتي��ه جاثية 
على ركبتيه��ا تطلب ال�سفح والعفو 
حرك��ة  هن��ا  ب��ه  املق�س��ود  وه��و 

حما�س..

ماذا يريد الرئيس عباس من قطاع غزة؟
غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي

ي��دور احلدي��ث ب��ن اأروق��ة ال�س��ارع 
الفل�سطيني بغزة ع��ن ظروف �سعبة 
وقاهرة قادمة على القطاع املحا�سر 
من��ذ اأكر من ع�س��ر �سن��وات، خا�سة 
يف ظ��ل حال��ة ال�سط��راب ال�سيا�سي 
حركت��ي  ب��ن  العلم��ي  والرا�س��ق 

تهدي��دات  عق��ب  وحما���س،  فت��ح 
باتخ��اذ  عبا���س  حمم��ود  الرئي���س 
م�سبوق��ة  وغ��ر  �سارم��ة  اج��راءات 
لإنه��اء النق�س��ام بغ��زة.  كان بداية 
تل��ك الإج��راءات بخ�س��م %30 من 
روات��ب موظفي ال�سلط��ة بغزة، تبعه 
كهرب��اء  اأزم��ة  باخت��لق  تهدي��دات 

�سديدة بغ��زة �سين�سى معها اأهل غزة 
الروات��ب،  عل��ى  اخل�س��م  تداعي��ات 
وه��و ما يدل عل��ى اأن الرئي�س عبا�س 
يحاول ا�ستخدام لقمة عي�س الفقراء 
املعدومن واملحا�سرين كورقة �سغط 
�سيا�سي عل��ى حركة حما���س للقبول 

ب�سروط معينة يفر�سها هو.
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غزة- الراأي
نّف��ذ جهاز الدفاع املدين التابع ل��وزارة الداخلية يف 
حمافظة غ��زة، من��اورة تدريبية �سامل��ة لطواقمه 
امليداني��ة عل��ى اأر�س ومبن��ى الكتيبة غ��رب مدينة 

غزة، وهي مناورة �سنوية اعتيادية.
وح�س��ر فعاليات املن��اورة التدريبي��ة كٌل من العقيد 
رم��زي اأب��و القم�سان نائ��ب مدير عام جه��از الدفاع 
امل��دين ل�س��وؤون املحافظ��ات، املق��دم اأ�س��رف اأب��و نار 
مدير الدفاع امل��دين يف حمافظة غزة والرائد رائد 
الده�س��ان الناطق با�سم جهاز الدف��اع املدين، وعدد 

من مدراء و�سباط جهاز الدفاع املدين.
ويف هذا ال�سياق قال املقدم اأ�سرف اأبو نار اإن املناورة 
التدريبية تهدف رفع جهوزية طواقم الدفاع املدين 
"الإطفاء، الإنقاذ، الإ�سعاف" يف كيفية التعامل مع 

الأحداث يف حالة الطوارئ.
واأ�س��اف: "كم��ا وته��دف املن��اورة اإىل و�س��ع اآلي��ات 
جدي��دة للتعام��ل م��ع مثل ه��ذه الأح��داث وتدريب 

الطواقم امليدانية على كيفية التعامل معها".
�سل�سل��ة  تاأت��ي �سم��ن  املن��اورة  اأن ه��ذه  اإىل  ولف��ت 
من��اورات تدريبية، ينفذها جهاز الدفاع املدين على 

م�ستوى قطاع غزة �سمن خطة متكاملة.
وتخل��ل املن��اورة، عملي��ات اإطف��اء حرائ��ق ا�ستعلت 
داخ��ل مبن��ى الكتيب��ة نتيج��ة انفج��ارات، واإنق��اذ 
واإ�سع��اف اأرواح املواطن��ن من خ��لل عمليات اإنزال، 

عرب احلبال وال�سلم الهيدروليكي.
فيم��ا اأك��د الده�سان اأن هذه املن��اورة امليدانية تاأتي 
�سمن خط��ة جهاز الدفاع امل��دين ال�سنوية للحفاظ 

على جهوزية طواقمها امليدانية.
واأ�س��ار اإىل اأن ه��ذه املن��اورات ه��ي اختت��ام لدورات 
تدريبي��ة يخو�سه��ا طواق��م الدف��اع امل��دين، لرف��ع 

كفاءتهم وتاأهيلهم للعمل حتت ال�سغوط واحلوادث 
الطارئة.

الدف��اع  جه��از  عم��ل  طبيع��ة  اإن  قائ��ًل  وا�ستط��رد 
امل��دين تتطلب اأن تكون طواقمه على جهوزية تامة 
للحف��اظ على ممتلكات املواطن��ن واأرواحهم من اأي 

كوارث.
يذك��ر اأن جه��از الدفاع امل��دين نّفذ اأكر م��ن مناورة 
تدريبي��ة يف حمافظ��ات قطاع غ��زة، �سمل��ت اإخلء 
واإنق��اذ  حرائ��ق  واإطف��اء  وجامع��ات،  مدار���س، 

مواطنن.

صور مناورة تدريبية للدفاع المدني بغزة
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خطوات تصعيدية
حما���س  حرك��ة  يف  القي��ادي 
�س��لح الربدوي��ل حت��دث عن 
الأزم��ات الت��ي مير به��ا قطاع 
غزة وعلى راأ�سه��ا اأزمة خ�سم 
املوظف��ن  عل��ى  الروات��ب 

التابعن لل�سلطة .
ويف هذا ال�سياق اأكد الربدويل 
ه��ي  اخلط��وات  ه��ذه  اأن��ه 
خط��وات مفتعل��ة وت�سعيدية 
اأت��ت بحج��ة اأن ال�سلط��ة متر 
باأزم��ة و�سائق��ة مالي��ة، لك��ن 
تب��ن لهم اأنها ما هي اإىل اأزمة 

مفتعلة .
وع��رب الربدوي��ل اأثن��اء لقاء 
عل��ى ف�سائي��ة الأق�س��ى ع��ن 
ت�سريح��ات  م��ن  ده�ست��ه 
والت��ي  عبا���س  الرئي���س 
توع��د فيه��ا غ��زة باملزي��د من 

اخلطوات الت�سعيدية !
وتاب��ع قائ��ًل: بع��د م�ساورات 
اأم��ور  الف�سائ��ل تك�سف��ت  م��ع 
�سيا�سي��ة تتعلق بتقدمي قطاع 
لوا�سنط��ن.،  كقراب��ن  غ��زة 
مبين��ًا اأن عبا���س اتخذ قراره 
�سد غزة ب�س��كل ذاتي وبدعم 
اللجن��ة  م��ن  مقربي��ه  م��ن 

املركزية .

وج��ه  حديث��ه  خت��ام  ويف 
الربدوي��ل ر�سال��ة اإىل عبا�س 
ق��ال فيه��ا:" اإن الذه��اب اإىل 
وا�سطن يا عبا�س لن جتد فيه 
م��ا ي�س��رك، واأدع��وك حًقا اأن 
تعود اإىل �سعب��ك ول تخذله، 
الولي��ات  اأن  ل��ك  ونوؤك��د 
املتح��دة �ستعمد اإىل " �سطبك 
ال�سيا�سي��ة،  قائمته��ا  م��ن   "
لذل��ك ع��د ل�سعب��ك لتجد من 
يق��ف مع��ك حن يح��دث ذلك 

" !..

قرابين عباسية
اأم��ا الكاتب عب��د اهلل املجايل 
ال�سلط��ة  رئي���س  اإن  فق��ال 
عبا�س  حمم��ود  الفل�سطيني��ة 
َح�َسم اأمَره م��ذ توىلىَّ ال�سلطة 
خلًف��ا للزعي��م الراح��ل يا�سر 
م�سلًح��ا،  كف��اح  ل  عرف��ات؛ 
انتفا�س��ات  ول  مقاوم��ة،  ول 
ول مواجه��ات م��ع الحت��لل، 
الوحي��دة  املعرك��ة  �ساح��ة 
الت��ي يوؤم��ن به��ا ه��ي ال�ساحة 
الأروق��ة  يف  ال�سيا�سي��ة 

الدولية فقط.
وتابع بالقول:" حجة عبا�س 
يف ذل��ك اأن��ه يري��د احلف��اظ 

عل��ى دم��اء الفل�سطينين، فهو 
الأق�س��ى  انتفا�س��ة  اأن  ي��رى 
الت��ي اأدارها عرف��ات من وراء 
��رت الفل�سطينين،  حج��اب دمىَّ
واأ�سعف��ت  دماءه��م،  واأ�سال��ت 
ال�سلط��ة، ب��ل اأدت اإىل ح�سار 
"فم��ا لنا  الزعي��م واغتيال��ه، 
وله��ذه الأدوات التي ل جتلب 

�سوى وجع الراأ�س".
عبا���س  بالق��ول:"  واأردف 
ال��دم  ي��رى  اأن  يري��د  ل 
الفل�سطين��ي ُيراق عل��ى اأر�س 
لذل��ك  فائ��دة،  ب��ل  فل�سط��ن 
ا مع  ق اأمنيًّ فه��و م�ستعد اأن ُين�سِّ
الحت��لل لعتق��ال، واإن لزم 
��ر اأن  الأم��ر، اغتي��ال َم��ن ُيفكِّ
يقاوم الحتلَل بال�سلح، فهو 
ا  يعتقد اأنك اإن قتلت اإ�سرائيليًّ
واح��ًدا، ف�ستقت��ل "اإ�سرائيل" 
مقابله ع�سرات الفل�سطينين، 
لذل��ك فه��و يوؤث��ر حق��ن دماء 

الفل�سطينين!!".
لكن الأدهى م��ن ذلك، اأن تتم 
الت�سحي��ة بفل�سطيني��ن، ب��ل 
بخرتهم، لي�س من اأجل اإنقاذ 
البقي��ة، بل من اأج��ل امل�سالح 
الت��ي منت وترعرع��ت يف ظل 
�سلط��ة اأو�سل��و على ح��د قول 

املجايل.

وح�س��ب املج��ايل ف��اإن عبا�س 
ا اأن يخنق غزة،  ب��ات م�ستع��دًّ
اأهله��ا  بن�س��ف  ��ي  ي�سحِّ واأن 
ِم��ن اأج��ل اأن يلتق��ط �سورًة يف 
املكت��ب البي�ساوي مع الرئي�س 
الأمريك��ي دونال��د ترامب، اأم 
حظ��وا  الذي��ن  الآخري��ن  اأن 

بتلك ال�سورة اأف�سل منه؟!
وقال اإن الت�سريبات ت�سر اإىل 
و�س��ع الأمري��كان 8 �س��روط، 
على ال�سلطة تنفيذها قبل اأن 
املفاو�سات  با�ستئن��اف  حتظى 
م��ع حكوم��ة الحت��لل!! قد 
ل نك��ون متاأكدي��ن م��ن �سحة 
اخلرب، لك��ن ما نراه على اأر�س 
��ا فيما يتعلق  الواق��ع، خ�سو�سً
ب�سيا�سة عبا�س الأخرة جتاه 

غزة يدل على ذلك.
ِم��ن  ك��م   ": مت�سائ��ًل  وخت��م 
ال�سي��د  �سُر�س��ي  القراب��ن 
بع��ن  ينظ��ر  حت��ى  ترام��ب 
العطف والر�سا اإىل عبا�س؟!!

قبول كافة الشروط
املحل��ل  راأى  جانب��ه،  م��ن 
ال�سيا�س��ي عب��د ال�ست��ار قا�سم 
حمم��ود  ال�سلط��ة  رئي���س  اأن 
عبا���س �سيقبل ب��كل ال�سروط 

الأمريكي��ة  والق��رارات 
والإ�سرائيلية املطروحة على 
طاولة املفاو�سات يف لقاءه مع 
الرئي���س الأمريك��ي اجلدي��د 
دونال��د ترامب.  واأو�سح قا�سم 
ميل��ك  ل  عبا���س  اأن  "لل��راأي" 
رف�س تل��ك املطال��ب، لأنه لي�س 
�ساحب قرار، لفتا اإىل اأن قرار 
قط��ع رواتب املوظف��ن يف غزة 
ه��و ق��رار اأمريكي مينع��ه بدفع 
الأم��وال لغ��زة بتات��ا.  ولف��ت 
اإىل اأن ق��رار قط��ع الروات��ب 
عن اأهايل الأ�س��رى وال�سهداء 
و�سينف��ذ،  ترام��ب  �سي�س��دره 
�س��واء  الأم��وال  ت�س��ل  ول��ن 
للموظفن اأو اأه��ايل ال�سهداء 

والأ�سرى يف قطاع غزة.
عبا���س  قب��ول   ": وق��ال 
الأمريكي��ة  للمطال��ب 
والإ�سرائيلي��ة، عل��ى اأم��ل اأن 
ين��ال دول��ة م�ستقل��ة، يف حن 
اأثب��ت  كلم��ا  اأن��ه  يفك��ر  ب��ات 
�سعفه ور�سوخه للمحتل كلما 
كان قريب��ا م��ن احل�سول على 
اإقام��ة  يف  املتمثل��ة  مطالب��ه 
ه��ذا  اأن  اإىل  م�س��رًا  دول��ة". 
الأم��ل ال��ذي يرج��وه عبا���س 
�سيخيب ولن يح�سد منه �سيئا 

على حد قوله.

قرابين عباس.. هل ترضي البيت األبيض ؟؟
غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع

ل يلب��ث رئي���س ال�سلط��ة الفل�سطينية 
حمم��ود عبا���س باإط��لق ال�سه��ام التي 
يحمله��ا يف كنانت��ه واملمزوج��ة بحقده 
لإر�س��اء   ، غ��زة  قط��اع  �س��د  الأ�س��ود 
اأ�سي��اده ل ل�سيء �س��وى اأن هذه البقعة 

اجلغرافي��ة "قطاع غ��زة"  �سرب و�سمد 
�س��ده.  حت��اك  الت��ي  املوؤام��رات  �س��د 
عبا���س اأق��دم على خط��وات فعلية �سد 
قط��اع غ��زة قربانًا للقائه م��ع الرئي�س 
الأمريك��ي دونال��د ترام��ب ف�س��دد م��ن 
قب�ست��ه احلدي��دة عل��ى غ��زة فخ�س��م 

واأرج��ع  املوظف��ن  روات��ب  م��ن   30%
�سريب��ة البل��و عل��ى ال�س��ولر اخلا���س 
بوق��ود الكهرباء م��رورًا بخ�سم رواتب 
الأ�س��رى وال�سهداء وغره��ا من الأمات 
الت��ي ت�سب��ب به��ا املدع��ى عل��ى نف�س��ه 

رئي�سًا لل�سعب الفل�سطيني.
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غزة- الراأي- األء النمر
اأخطر القطاعات على الإطلق بداأت باإطلق �سفارات 
الإنذار للتحذير من و�سول الو�سع الراهن نحو كارثة 
حقيقي��ة، بفعل نفاذ كمي��ات الوقود واإيق��اف ت�سغيل 
حمط��ات الكهرب��اء املمت��دة م��ن اخلط��وط امل�سري��ة 
واملوؤ�س�س��ات  امل�ست�سفي��ات  داخ��ل  و"ال�سرائيلي��ة" 

ال�سحية التي تاأوي اآلف مر�سى احلالت املزمنة.
النذي��ر باأزم��ة �سحي��ة كارثي��ة داخ��ل امل�س��ايف ردة 
فع��ل خط��رة نتيجة نف��اذ الوق��ود وت�سدي��د اخلناق 
ح��ول اأه��م القطاع��ات ال�سحي��ة ح�سا�سي��ة يف قطاع 
غ��زة، ما م��ن �ساأنه دهورة اأو�س��اع اآلف املر�سى وقطع 
الأوك�سج��ن ال�سناع��ي ع��ن قط��اع غ��زة باأكمله دون 

ا�ستثناء.
رئي���س ق�سم التخدي��ر والعناية املكثف��ة يف م�ست�سفى 
غ��زة الأوروب��ي يا�س��ر اخلال��دي ح��ذر م��ن خماط��ر 
توق��ف الأجه��زة الطبي��ة يف غ��رف العناي��ة املكثفة 
عل��ى املر�سى الكب��ار والأطف��ال منهم، مبين��ًا اأن قطع 
الكهرب��اء ع��ن الأجه��زة الطبي��ة يف غ��رف العناي��ة 

املكثفة يعني املوت للمر�سى يف غرف العناية.
وا�ستعر���س اخلال��دي �سيناري��و انقط��اع الكهرباء عن 
غرف العناي��ة املكثفة مبينًا اأنه م��ع ال�ساعات الأوىل 
لنقطاع التيار الكهربي عن الأجهزة الطبية يف غرف 
العناية املكثفة �ستعمل الأجهزة لفرة حمدودة على 

بطاريات ال�سحن املوجودة يف تلك الأجهزة.
وتاب��ع اأنه ومبجرد نف��اد ال�سحن من الأجهزة الطبية 
�سيفق��د املر�س��ى املنوم��ن والذي��ن يعان��ون اأ�س��ل من 
فقدان الوعي اأنفا�سه��م الأخرة جراء توقف اأجهزة 
التنف���س ال�سطناعي، م�س��را اإىل اأنه ل يوجد بديل 
عن غ��رف العناية املكثفة، كما وي�سع��ب ي�سعب اإنقاذ 
اأي مري���س يحت��اج خلدمات العناي��ة املكثفة دونا عن 

الأجهزة الطبية التي تعمل على الكهرباء.

توق��ف خدمات العناية املكثف��ة ل تعني فقط فقدان 
احلياة للمر�سى املنوم��ن يف العناية، بل تاأثر العديد 
م��ن اخلدم��ات الطبي��ة الأخ��رى م��ن بينه��ا خدم��ات 
الطوارئ وبع�س اأق�س��ام العمليات والعديد من املر�سى 
الذي��ن ق��د تتده��ور حالته��م املر�سي��ة يف الأق�س��ام 

الأخرى.

خطوات استباقية
مدي��ر م�ست�سف��ى الن�س��ر للأطفال م�سطف��ى الكحلوت 
نا�سد كافة املعنين ب�سرورة اتخاذ خطوات ا�ستباقية 
م��ن اأجل املحافظة على حي��اة اأطفال قطاع غزة حال 
نف��اذ الوقود وتوقف املول��دات الكهربائية التي تعمل 
يف امل�ست�سفي��ات مما ينعك�س �سلب��ا على الو�سع ال�سحي 
ب�سكل عام واأق�سام احل�سانات والعناية املركزة ب�سكل 

خا�س.
وح��ذر الكحل��وت م��ن اأن حي��اة الأطف��ال يف اأق�س��ام 
العناية واحل�سانة مرهونة با�ستمرار ت�سغيل مولدات 
الكهرباء، وخا�سة اأن هناك مواليد خدج غر مكتملي 
من��و الرئتن يف ق�سم ح�سان��ة امل�ست�سفى وهم بحاجة 
اإىل اأجه��زة تنف���س �سناعي، وحالت اأخ��رى بحاجة 
اإيل البق��اء لف��رات طويل��ة داخل حا�سن��ات خا�سة 

حتافظ على درجة حرارة .
اإ�ساف��ة اإىل الأطف��ال يف ق�سم العناي��ة املركزة الذين 
اجله��از  يف  )ف�س��ل  ح��اد  رئ��وي  الته��اب  م��ن  يعان��ون 
التنف�س��ي( ، اأو عي��وب خلقي��ة يف القل��ب ويحتاج��ون 
اإىل اأجه��زة تنف�س �سناعي واأجه��زة مراقبة حلالتهم 
يف  املوالي��د  الأطف��ال  حال��ة  ب��اأن  منوه��ا  ال�سحي��ة، 
الأق�سام حرجة ج��دا وحياتهم معر�سة للموت يف اأي 
حلظة حال نفاذ الوقود وتوقف املولدات الكهربائية.
وزارة ال�سح��ة كانت ق��د حذرت من خط��ورة الأو�ساع 
ال�سحي��ة ب�سب��ب نف��اد كمي��ات الوق��ود، خ�سو�سا بعد 
انته��اء منح��ة الوق��ود اخلا�س��ة باملراف��ق ال�سحي��ة 
وزي��ادة انقط��اع �ساع��ات الكهرباء يف قط��اع غزة منذ 

ا�ستداد اأزمة الكهرباء.

الطوارئ في خطر
ويف �سياق الأزمة الكارثية التي متر بها م�سايف القطاع 
عامة دون متيي��ز بن ما هو طارئ وبن ما هو �سروري 
لإنق��اذ حي��اة املر�س��ى، ق��ال مدي��ر م�ست�سف��ى غ��زة 
الأوروب��ي يو�سف العق��اد اأن انقطاع التي��ار الكهربائي 
ج��راء ا�ستم��رار نق���س الوف��ود �سيوؤث��ر عل��ى ج��ودة 
وكف��اءة اخلدم��ة ال�سحية املقدم��ة للمر�سى يف ق�سم 

احل��وادث والطوارئ بامل�ست�سفى والذين يزيد عددهم 
يف املتو�س��ط عن 300 مري�س يوميا ،فيما يراوح عدد 
املر�س��ى الذين يتم اإدخالهم للأق�سام من الطوارئ عن 
اأن ق�سم الطوارئ يعتمد  50 مري���س.  وقال العق��اد 
ب�س��كل كبر على العديد من الأجه��زة الطبية اإ�سافة 
جلهازي الرنن املغناطي�سي والأ�سعة املقطعية وهذان 
اجلهازان م��ن اأهم الأجه��زة الت�سخي�سية يف الطوارئ 
ويف ح��ال وجود هذه الأزمة يتم توقيف العمل بجهاز 
الرن��ن املغناطي�س��ي ب�سكل كام��ل ويف ح��ال ال�سرورة 
الق�سوى يت��م تقلي�س القوائم املجدولة الن�سف ويتم 
توقيف العمل بجهاز الأ�سعة املقطعية ب�سكل جزئي.

واأك��د العق��اد عل��ى اأن اأجه��زة احلا�س��وب املرتبط��ة 
بربنام��ج النظام املحو�س��ب �ستتوقف وبالت��ايل تتاأثر 
عليه��ا  تعتم��د  الت��ي  الإداري��ة  اخلدم��ات  م��ن  كث��ر 
الإج��راءات الطبي��ة والتمري�سي��ة، ه��ذا اىل جان��ب 
م��ن  الأ�سا�سي��ة  توق��ف توري��د بع���س الحتياج��ات 
الأدوات وامل�ستهل��كات من ق�سم التعقيم وكذلك توقف 
توري��د ال�سرا�س��ف م��ن ق�س��م املغ�سلة لعتم��اد هذين 

الق�سمن على وجود التيار الكهربائي يف عملهما.
واأ�سار اىل اأن اخلدمات ال�سحية املقدمة من امل�ست�سفى 
للمر�سى تتاأثر ب�سكل عام وعلى كافة الأ�سعدة باأزمة 
ال�س��ولر، وه��ذه  ونق���س  الكهربائ��ي  التي��ار  انقط��اع 
اخلدمات تتنوع من حيث درجة خطورتها على احلياة 
النا���س خا�س��ة عندما يتعل��ق الأمر باأق�س��ام ح�سا�سة 
مث��ل ق�س��م احل��وادث والط��وارئ واأق�س��ام العملي��ات 

والعناية الفائقة.
كما و ي�ست�سري هذا التاأثر يف كافة املرافق ل�سيما اأن 
امل�ست�سفى الأوروبي كم�ست�سفى حمو�سب منذ ن�ساأته يف 
الع��ام 2000 وه��و ما يزي��د التاأثر ال�سلب��ي على �سر 
املنظوم��ة ال�سحي��ة كما ه��و احلال يف ق�س��م احلوادث 

والطوارئ.

بفعل أزمة الكهرباء

مشافي القطاع .. تدوي صفارات إنذار ما قبل الكارثة
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
احتل��ت قري��ة ال�سواملة من قب��ل الحتلل ال�سهي��وين بتاريخ 30 

اآذار، 1948، وكانت تبعد عن 
مركز املحافظ ة11 كم �سمال �سرقي يافا، ويبلغ متو�سط ارتفاعها 

عن �سطح البحر 50 مر.
ميتل��ك الفل�سطينين من ملكية الأر���س 5،844 دومن، وال�سهاينة 
ل ميلك��ون �سيئ��ا، واأم��ا امل�س��اع فهي م��ن جممل امل�ساح��ة 98 دومن، 

ويبلغ املعدل الإجمايل 5،942 دومن.
مت ا�ستخ��دام اأرا�س��ي اأه��ايل القرية املزروع��ة باحلم�سيات 894 
دومن، واأرا�س��ي مزروع��ة بالب�سات��ن املروي��ة191 دومن، واأرا�سي 
مزروعة باحلبوب4،56 6 دومن، واأرا�سي �ساحلة للزراعة5،651 

دومن واأرا�سي بور291 دومن.

ع��ام 1931 بل��غ عدد ال�سكان 429 ن�سمة، وع��ام 1945 بلغ عدد 
ال�س��كان 800 ن�سم��ة، وعام 1948 بلغ عدد ال�س��كان 928 ن�سمة، 

وعام 1998 يقدر عدد اللجئن5،699 ن�سمة.
م��ع  ن�سبي��ا  م�ستوي��ة  اأر���س  رقع��ة  عل��ى  مبني��ة  القري��ة  كان��ت 
انحدارطفي��ف م��ن ال�سم��ال اىل اجلن��وب، وكان��ت حت��د اأرا�سيه��ا 
ال�سف��ة ال�سمالي��ة لنهر العوج��ا، الذييجري على بع��د نحو 2 كلم 

جنوبي املوقع.
 وق��د اأن�س��اأ قري��ة ال�سواملة ع��رب ال�سوامل��ة وهم منالب��دو الرحل 
الذي��ن يع��ود تاري��خ وجوده��م يف فل�سط��ن اىل م��ا قب��ل احلك��م 

العثماين.
 وكان��وا يحلون باملوق��ع مو�سميًا فح�سب، يف اأثن��اء طور خم�سو�س 
م��ن اأط��وار دورة ترحاله��م ال�سنوي��ة، اإل اإنه��م اأخ��ذوا ي�ستقرون 

بالتدريج على نحو دائم 
يف منازل بنوها بالطوب.

اأن�س��اأ   1946 �سن��ة  يف   
�س��كان القري��ة الذي��ن كان��وا كله��م 

م��ن امل�سلم��ن، مدر�س��ة ابتدائي��ة بل��غ عدد 
التلمذة الذين ت�سجلوا فيها يف البداية 31 
تلميذا، وكان ال�سكان يزرعون احلم�سيات يف 
الأجزاء الغربية م��ن اأرا�سي القرية، واأي�سا 
ب�س��ورة خا�س��ة يف الأج��زاء اجلنوبية حيث 

كان الكث��ر من الآبار الت��ي ا�ستمدوا منها مياه 
الري.

 894 1944\1945 كان م��ا جمموع��ه   يف 
و4566  وامل��وز،  للحم�سي��ات  خم�س�س��ا  دومن��ا 

م�ستخدم��ا  اأو  مروي��ا  دومن��ا   191 و  للحب��وب 
للب�سات��ن، وكان��ت الغاب��ات تغلب عل��ى النواحي 

ال�سمالية من اأرا�سي القرية.

ال�سوامل��ة  تك��ون  اأن  املرج��ح  م��ن 
ال�سهيوني��ن  قب�س��ة  يف  �سقط��ت 

قبيل نهاي��ة النت��داب الربيطاين 
يف 15اأي��ار\ ماي��و 1948، فف��ي 

تلك الفرة كانت القوات ال�سهيونية 
ت�سيطر على كل املنطقة ال�ساحلية املمتدة بن حيفا وتل اأبيب .

ينب��ت ال�سب��ار يف موق��ع القرية ومل يب��ق اأي اأثر يب��ن امل�ساكن ) 
ل خي��م ول من��ازل طوب(، ويب��دو للعيان بقاي��ا غرفة واحدة من 
بناء املدر�سة، وميتد طريق عام عرب الطرف ال�سمايل للموقع، ول 

م�ستعمرات اإ�سرائيلية على اأرا�سي القرية.

السوالمة قضاء يافا

�سمال غزة- الراأي
تفق��د املراق��ب الع��ام لل��وزارة العميد 
حممد ليف حاجز بي��ت حانون �سمال 
قط��اع غزة، وم�ست�سف��ى كمال عدوان، 
للط��لع عل��ى �س��ر العم��ل ومتابع��ة 

الو�سع الأمني.
وكان يف ا�ستقب��ال العمي��د ليف كل من 
العمي��د حمم��د اأب��و زايد مدي��ر هيئة 
املعاب��ر واحلدود والعميد يحيي حماد 
مدي��ر حاج��ز بي��ت حان��ون والعمي��د 
اخلدم��ات  مدي��ر  ال�سع��ودي  �سعي��د 
الطبي��ة الع�سكري��ة والعمي��د حمم��د 
يف  امل�ست�سفي��ات  اإدارة  مدي��ر  �سال��ح 
اخلدمات الطبية الع�سكرية وبح�سور 
عدد م��ن �سب��اط ال�سرط��ة يف حاجز 
بيت حان��ون و�سب��اط م�ست�سفى كمال 

عدوان.
و�س��م وفد مكتب املراقب العام العميد 
�سي��اء الدين ال�سرف��ا م�ساعد املراقب 
واملعاب��ر  املحافظ��ات  ل�سئ��ون  الع��ام 
مدي��ر  اأبوكر���س  م�سب��اح  والعقي��د 
وحدة ال�سئون الأمنية والرائد اإيهاب 
عفان��ة مدير وح��دة العلقات العامة 
العرين��ي  حمم��د  والرائ��د  والإع��لم 
ممث��ل مكتب املراقب العام على حاجز 

بيت حانون.

وا�ستم��ع العمي��د ليف اإيل اقراح��ات 
يف  العامل��ن  ال�سرط��ة  �سب��اط  واآراء 
احلاج��ز كم��ا تفق��د مكت��ب التن�سي��ق 

ملتابعة حركة امل�سافرين.
ب��دوره، اأك��د العمي��د اأب��و زاي��د عل��ى 
اأهمي��ة دور مكت��ب املراق��ب الع��ام يف 
متابع��ة الرقابة عل��ى املوؤ�س�سات على 

اأ�سا�س مهني.
واأ�س��ار اإىل اأن هيئ��ة املعاب��ر ح��ددت 
اللوائ��ح والأنظمة الت��ي حتكم قائمة 
املمنوع��ن م��ن ال�سف��ر، مبين��ًا اأن هذه 
للنظ��م  تخ�س��ع  اأن  يج��ب  اللئح��ة 
القانوني��ة. م��ن جانبه، اأثن��ى العميد 
مكت��ب  وف��د  زي��ارة  عل��ى  ال�سع��ودي 
التفقدي��ة  بالزي��ارة  الع��ام  املراق��ب 
مل�ست�سفى كمال ع��دوان التي من �ساأنها 

اأن ُت�ساهم يف البناء املوؤ�س�ساتي.
وجت��ول العمي��د ليف والوف��د املرافق 
ل��ه داخ��ل احلاج��ز واطل��ع عل��ى �سر 
العمل حيث تابع اأداء اأفراد الأجهزة 
الأمني��ة العاملن في��ه، وخا�سة جهاز 
خت��ام  ويف  الفل�سطيني��ة.   ال�سرط��ة 
جولت��ه ق��دم العمي��د ليف �سك��ره لكل 
العامل��ن يف حاج��ز بي��ت حان��ون مل��ا 
اأبن��اء  خدم��ة  يف  جه��د  م��ن  يبذل��وه 

�سعبهم وت�سهيل حركة امل�سافرين.

المراقب العام يتفقد سير عمل حاجز بيت حانون 
ومستشفى كمال عدوان
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إعداد جمعية واعد لألسرى والمحررين

للأ�س��رى  واع��د  جمعي��ة  اإع��داد 
واملحررين

اأك��د مكتب اإع��لم الأ�سرى ب��اأن مدينة 
اخلليل ترب��ع على قائمة مدن ال�سفة 
الغربية املحتلة كاأكرب مدينة يتعر�س 
اأبناوؤها من كافة ال�سرائح للعتقالت؛ 
فمدين��ة اخللي��ل تتعر���س اإىل نزي��ٍف 
ا�ستهدافه��ا  نتيج��ة  م�ستم��ر  ب�س��رٍي 
املرك��زة  العتق��ال  بحم��لت  الدائ��م 
والع�سوائية التي ينفذها الحتلل يف 

الأحياء املختلفة من املدينة.
واأ�س��اف اإعلم الأ�سرى ب��اأن الحتلل 
يوم��ي  ب�س��كل  القتحام��ات  ميار���س 
لبل��دات وقرى واأنح��اء مدينة اخلليل، 
وتفتي���س  ده��م  حم��لت  وجت��ري 
واقتحام للمنازل وحتطيم الكثر منها، 
ويجري اعتقال الع�سرات من املواطنن 
مبا فيه��م القا�سرين واملر�س��ى، الن�ساء 
والفتيات، اجلرحى والأ�سرى املحررين 

الذين اأُعيد اعتقالهم.
مكتب اإع��لم الأ�سرى ر�سد 300 حالة 
اعتق��ال، خ��لل الربع الأول م��ن العام 
2017 فق��ط، بينه��م 12 امراأة، و53 

طفًل، ونائَبن واآخرين .

اعتقال عائالت
ب��اأن  الأ�س��رى  اإع��لم  مكت��ب  واأو�س��ح 
الحت��لل ي�سته��دف عائ��لت باأكملها، 
مو�س��ى  حمم��د  املواط��ن  اعتق��ل  فق��د 
 ( ال�سبع��ة  اأولده  برفق��ة  بحي���س، 
مو�سى، وعماد، ورام��ي، وجهاد، وراأفت، 
وعل��ي، ورائد( اإ�ساف��ة اإىل زوجة اأحد 
اأبنائه، فيم��ا اعتقل الحتلل املواطن 
حممد خ�سر حوامدة، واأولده الأربعة 

)خليل، وعلي، ويو�سف، واأحمد( .
واأ�س��ار اإعلم الأ�سرى اإىل اأن الحتلل 
ل يراع��ي الظ��روف ال�سحي��ة للأ�س��ر 
اعتق��ال  ج��رى  فق��د  اعتقال��ه،  ح��ال 
 40( اخلي��ل  حمم��د  رائ��د  املواط��ن 
عامًا(، وه��و م�ساٌب بر�سا�س الحتلل 
عل��ى  يق��وى  ول  احلو���س  منطق��ة  يف 
احلرك��ة، وقامت باعتقال��ه بعد تقييد 

يديه وو�سعه يف جيب ع�سكري.

اعتقال النساء واألطفال
واأ�س��ار اإع��لم الأ�س��رى اإىل اأن ح��الت 
العتق��ال بن الن�ساء ق��د بلغت )12( 
ام��راأة وفت��اة، بينهن الأ�س��رة املحررة 
)32عام��ًا(،  دباب�س��ة  ح�س��ن  اإح�س��ان 
والت��ي اأع��اد الحت��لل اعتقاله��ا مرة 
الإداري  العتق��ال  وفر���س  اأخ��رى، 
اعتق��ل  كم��ا  اأ�سه��ر،   6 مل��دة  بحقه��ا 

الحتلل والدة الأ�سر فادي احلروب، 
اأثن��اء زي��ارة جنله��ا يف �سج��ن عوف��ر، 
واأطل��ق �سراحه��ا بع��د التحقي��ق معه��ا 

لعدة �ساعات.
واعتقل الحتلل والدة الأ�سر اأحمد 
اأب��و �س��ل من خمي��م الع��روب، وال�سيدة 
اقتح��ام  بع��د  جاب��ر،  ها�س��م  ته��اين 
اأي�س��ًا  واعتق��ل  وتفتي�سه��ا،  منازله��ن 
املواطن��ة �سمي��ة يون���س اأب��و جحي�سة، 
وذلك عقب اقتحام منزلها يف بلدة اإذنا 
غرب��ي اخللي��ل، بينم��ا اعتق��ل ال�سيدة 
معزوزة �سليمية، وذلك بعد ا�ستدعائها 
ملقابل��ة خماب��رات الحت��لل يف مركز 

توقيف وحتقيق عت�سيون.
وب��ن اإع��لم الأ�س��رى ب��اأن الحت��لل 
اإ�س��راء جاب��ر  الطفل��ة  اأي�س��ًا  اعتق��ل 
)17عامًا(، قرب امل�سجد الإبراهيمي، 
و�س��ط مدين��ة اخللي��ل بتهم��ة حي��ازة 
عق��ل  حمم��د  بي��ان  وال�سي��دة  �سك��ن، 
م��ن  فاطم��ة  وابنته��ا  عام��ًا(،   39(
حلح��ول �سم��ال اخللي��ل عق��ب اقتحام 
منزله��ا، اإ�سافة اإىل اعتقال النائبة يف 
الت�سريع��ي �سمرة عب��د اهلل احلليقة 

)53عامًا(عقب اقتحام منزلها.
وق��د طال��ت العتق��الت خ��لل الربع 
كان  الأطف��ال،  م��ن   )53( الأول 
اأب��و حت��ة،  �سفي��ان  الطف��ل  اأ�سغره��م 
�سن��وات   8 عم��ره  يتج��اوز  مل  وال��ذي 
فق��ط، وق��د ر�س��دت كام��رات الإعلم 
عملي��ة اعتقال��ه التع�سفي��ة م��ن قب��ل 
الطف��ل  وكذل��ك  الحت��لل،  جن��ود 
رام��ز رام��ي اجلعربي)11عام��ًا( بع��د 
العت��داء علي��ه بال�س��رب، م��ا ت�سب��ب 

باإ�سابت��ه بج��روح ور�سو�س وحالة من 
اخلوف، نقل على اإثرها للم�ست�سفى.

اعتقال الصحفيين
ور�س��د مكت��ب اإع��لم الأ�س��رى العديد 
م��ن النتهاكات التي طال��ت ال�سحفين 
والإعلمي��ن م��ن اخللي��ل، حي��ث اأعاد 
الحت��لل اعتق��ال ال�سحف��ي والأ�سر 
بع��د  القي��ق،  اأدي��ب  حمم��د  املح��رر 
ال�سه��داء  ذوي  م��ن  وع��دد  احتج��ازه 
الفل�سطينين كانوا قد ح�سروا فعالية 
يف مدينة بيت حلم، وذلك قرب حاجز 
اإيل” الع�سك��ري �سمايل مدينة  “بي��ت 
الإداري،  للعتق��ال  وحّولت��ه  الب��رة، 
وقد خا�س اإ�سرابًا مفتوحًا عن الطعام 
مل��دة 33 يوم��ًا، ومت التواف��ق عل��ى اأن 
يت��م اإطلق �سراح��ه بعد انته��اء فرة 

الإداري بحقه.
هم��ام  ال�سحف��ي  الحت��لل  واعتق��ل 
حممد حنت�س، بع��د مداهمة منزله يف 
مدين��ة دورا، وفر�س��ت علي��ه حمكم��ة 
�ست��ة  مل��دة  الإداري  العتق��ال  عوف��ر 

اأ�سهر دون تهمة.

أحكام مؤبدة
واأ�س��ار اإع��لم الأ�س��رى اإىل اأن حماك��م 
الحت��لل اأ�سدرت خ��لل الربع الأول 
حكمن باملوؤبد بحق اأ�سرين من مدينة 
اخللي��ل، وهم��ا حمم��د عب��د البا�س��ط 
دي��ر  قري��ة  م��ن  احلروب)23عام��ًا( 
�سام��ت غ��رب دورا، والذي �س��در بحقه 
م��رات،  اأرب��ع  املوؤب��د  بال�سج��ن  حك��ٌم 

بقيم��ة  مالي��ة  غرام��ة  اإىل  اإ�ساف��ة 
750 األف �سيقل، بتهمة تنفيذ عملية 
اإطلق نار وده�س يف نف�س الوقت اجتاه 
جمموعة م��ن امل�ستوطن��ن قرب جتمع 
“غو�س عت�سيون” يف �سهر دي�سمرب من 

العام 2015.
عملية الأ�سر احل��روب نتج عنها مقتل 
ع�س��رة  واإ�ساب��ة  م�ستوطن��ن،  ثلث��ة 
ه��دم  وق��د  بج��راح خط��رة،  اآخري��ن 

الحتلل منزل عائلته.
كم��ا و�س��در بح��ق الأ�س��ر حمم��د عبد 
حك��ٌم  عمايرة)40عام��ًا(  املجي��د 
بال�سج��ن املوؤبد، بع��د اإدانته مب�ساعدة 
ال�سهيد حممد الفقيه يف تنفيذ عملية 
والت��ي  اخللي��ل  جن��وب  الن��ار  اإط��لق 
قت��ل فيه��ا م�ستوطن��ن واأ�سي��ب ثلثة 
اآخ��رون، و�سدر بح��ق الأ�س��ر عمايرة 
حك��ٌم بال�سج��ن املوؤب��د مرت��ن، اإ�سافة 
اإىل وج��وب دف��ع غرامة مالي��ة بقيمة 

�سيقل. األف   250

اختطاف النواب
الحت��لل  ب��اأن  ب��ن  الأ�س��رى  اإع��لم 
نائب��ن  الع��ام  بداي��ة  من��ذ  اختط��ف 
م��ن ن��واب اخللي��ل ع��ن كتل��ة التغي��ر 
حمم��د  النائ��ب  وهم��ا  والإ�س��لح، 
اإ�سماعي��ل الطل)51عام��ًا( وذلك بعد 
الظاهري��ة،  بل��دة  يف  منزل��ه  تفتي���س 
وه��و اأ�س��ٌر �ساب��ق اأم�س��ى م��ا يزيد عن 
11 عام��ًا يف �سجون الحتلل، ن�سفها 
يف العتق��ال الإداري، كم��ا ويعاين من 

مر�س ال�سك��ري وال�سغ��ط، وم�ساكل يف 
القل��ب، وهناك قلق على حياته نتيجة 

الأمرا�س التي يعانى منها.
وكذل��ك اختطف��ت النائب��ة يف املجل�س 
الت�سريعي الفل�سطيني �سمرة عبد اهلل 
حليقة)53عامًا( م��ن قرية ال�سيوخ، 
وذل��ك بع��د اقتح��ام منزله��ا وم�سادرة 
هاتفه��ا ال�سخ�س��ي، وجه��از احلا�س��وب 
الحت��لل  ويتهمه��ا  به��ا،  اخلا���س 
مواق��ع  عل��ى  التحري���س  مبمار�س��ة 

التوا�سل الجتماعي .

أوامر إدارية
وقد ر�سد مكت��ب اإعلم الأ�سرى اإ�سدار 
حماك��م الحتلل) 68( ق��رارًا اإداريًا 
بحق اأ�سرى اخللي��ل خلل الربع الأول 
من هذا الع��ام، ومن بينهم )47( اأ�سرًا 
جدد الحتلل له��م العتقال الإداري 
لف��رات جدي��دة، بينم��ا اأ�س��در)21( 
ق��رارًا اإداري��ًا لأول م��رة بح��ق اأ�س��رى 

اآخرين.
اإعلم الأ�سرى بن باأنه من بن الأ�سرى 
الذين �س��درت بحقهم ق��رارات اإدارية 
الأ�س��ر ال�سحف��ي حمم��د القي��ق، كم��ا 
وجدد الحت��لل الأم��ر الإداري بحق 
الأ�سر م�سعب حمم��د ع�سفور والأ�سر 
والأ�س��ر  طبي���س،  اإ�سماعي��ل  ح�س��ن 
�سي��اء عزي��ز العمل��ة، والأ�س��ر ن�س��ر 
حممد الرج��وب، والأ�سر يعقوب عماد 
اأب��و تركي، وكذلك الأ�س��ر ندمي را�سم 

اخليل.

300 حالة اعتقال
 من الخليل خالل الربع األول من العام



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

 االثنين  27 رجب  1438هــ  /24 أبريل - نيسان  2017م
Monday - 24 April 2017

أخبار

10

غزة- الراأي
بغ��زة  الزراع��ة  وزارة  ح��ذرت 
م��ن  الدواج��ن،  ومرب��ي  املزارع��ن 
الرتفاع املفاجئ يف درجات احلرارة 
وو�سوله��ا م��ا ب��ن 15 درج��ة مئوية 
اإىل اأك��ر من 35 درج��ة مئوية، وما 
ق��د ينتج عنها من خ�سائر قد ت�سيب 
الأغن��ام  ومرب��ي  الدواج��ن  قط��اع 

والأبقار والأرانب.
ودع��ا مدي��ر الإدارة العامة للربية 
ن��زار الوحي��دى  ال��وزارة  وال��ري يف 
مرب��ى  ال�سب��ت،  الي��وم  ل�"ال��راأي" 
باإر�س��ادات  اللت��زام  اإىل  الدواج��ن 

احلماية خا�س��ة يف اأوقات الظهرة، 
لتفادي وقوع خ�سائر.

وذك��ر تل��ك الإر�س��ادات وه��ي: ر���س 
املي��اه عل��ى �سط��ح املزرع��ة وحوله��ا 
وا�ستخدام فيتامن C، تقليل كثافة 
الطيور داخل املزرعة، رفع العلفات 

وقت الظهرة.
واأك��د ا�ستع��داد ال��وزارة للتعامل مع  
املزارع��ن  تواج��ه  ق��د  م�سكل��ة  اأي 

ومربي الدواجن واحليوانات .
ولفت اإىل عواق��ب الرتفاع املفاجئ 
يف درج��ات احلرارة عل��ى املزروعات 
الزراعي��ة  الدفيئ��ات  داخ��ل 

والأزه��ار اإىل جانب العق��د يف اأزهار 
الأ�سج��ار املثمرة، مطالب��ًا املزارعن 
ب�س��رورة  ال�ستع��داد اجليد واتخاذ 
الإج��راءات اللزم��ة ملواجه��ة تل��ك 
درج��ات  باإنقا���س  الرتفاع��ات 
والأج��واء  الرب��ة  يف  احل��رارة 
ذبوله��ا  لتف��ادى  بالنب��ات  املحيط��ة 
و�سقوطه��ا م��ن خ��لل عملي��ة ال��ري 

لتعوي�س الفاقد.
و�سهد فل�سط��ن اليوم واأم���س ارتفاع 
كب��ر بدرجات احل��رارة، حيث زادت 
عن معدلها ال�سنوي العام بحدود 12 

درجة مئوية.

خانيون�س- الراأي
اأك��د مدي��ر �سرط��ة هند�س��ة املتفج��رات 
بخان يون���س النقيب حمم��د الأ�سطل، اأن 
هند�س��ة املتفج��رات بخ��ان يون���س،  تهتم 
بن�سر الوع��ي بن خمتلف  طلبة املدار�س، 
لتعريفه��م باخلط��ر اجل�سي��م ال��ذي ق��د 
الأج�س��ام  اأو  املخلف��ات  ب�سب��ب  يح�س��ل 

امل�سبوهة .
الإدارة  اختت��ام  خ��لل  ذل��ك،  ج��اء 
العام��ة لهند�س��ة املتفج��رات يف ال�سرطة 
خ��ان  حمافظ��ة  ف��رع   – الفل�سطيني��ة 
يون���س - اأ�سبوعًا توعوي��ًا حول اإجراءات 
ال�سلمة والوقاية من الأج�سام امل�سبوهة 

واملخلفات احلربية.
م��ن  طاق��م  اأن  الأ�سط��ل،  النقي��ب  وذك��ر 
ال�سب��اط املخت�س��ن بهند�س��ة املتفجرات 
نظ��م اأ�سبوع��ًا توعوي��ًا منذ بداي��ة العام 
الدرا�س��ي، يف ع��دة مدار���س يف املحافظ��ة 

بالتعاون مع مديرية الربية والتعليم.
واأ�سار اإىل اأن الربنامج ا�ستهدف 4 مدار�س 

اإعدادي��ة  خمتلف��ة  وطالب��ات  ط��لب 
وثانوي��ة، مبين��ًا اأن��ه ا�ستف��اد م��ن جممل 
حما�سرات هذا الأ�سبوع التوعوي حوايل 

. وطالبة  طالب   210
الطلب��ة  تعري��ف  مت  اأن��ه  واأو�س��ح، 
وم��دى  واأ�سكاله��ا  واأنواعه��ا  باملتفج��رات 
خطورته��ا واج��راءات ال�سلمة والوقاية 

منها.
ولفت اإىل اأن��ه مت تدعيم حما�سرات هذا 
ال�سبوع بالعديد من مقاطع الفيديو التي 
تو�س��ح اأ�سرار املتفجرات، كما مت التطرق 
اإىل الت�سرف ال�سليم وال�سلوكيات الواجب 
اتباعه��ا يف حال العثور عل��ى اأي خملفات 

م�سبوهة.
و�سك��ر مديرية الربي��ة والتعلي��م بخان 
يون���س وم��دارء املدار���س واملعلم��ن عل��ى 
للم��واد  وجتهيزه��م  تعاونه��م  ح�س��ن 
اأق�س��ى  ل�سم��ان  املطلوب��ة  والأدوات 
ا�ستف��ادة يتح�س��ل عليه��ا طلب��ة املدار�س 

وزيادة الوعي لديهم.

غزة- الراأي
وزارة  وكي��ل  ق��دم 
والريا�سة  ال�سباب 
حمي�س��ن  اأحم��د 
ر�سمي��ة  �سك��وى 
الع��ام  للنائ��ب 
ج��رب،  ا�سماعي��ل 
املجل�س  رئي�س  �سد 
لل�سب��اب  الأعل��ى 
جربيل  والريا�سة 
وذل��ك  الرج��وب، 
الأخ��ر  لته��ام 

باإعاق��ة  ملحي�س��ن 
حركة الريا�سين من ال�سفر وتهديدهم 
الداخل��ي  الأم��ن  جله��از  واليع��از 

باعتقالهم.
ونف��ى حمي�سن كاف��ة الت�سريح��ات التي 
اأطلقها الرجوب، موؤكدًا اأن وزارته تعمل 
على ت�سهيل حرك��ة الريا�سين والوفود 

الريا�سية عرب كافة املعابر.
وق��ال خ��لل حديث��ه للراأي"اإن��ه يوجد 
تع��اون وتن�سي��ق كام��ل م��ع الحت��ادات 
الريا�سي��ة واللجن��ة الأوملبية يف مدينة 
يف  يدخ��ل  ل��ن  اأن��ه  اإىل  منوه��ًا  غ��زة"، 
�سج��ال م��ع الرج��وب يعكر �سف��و احلالة 
ال�سن��وات  خ��لل  ال�سائ��دة  الريا�سي��ة 
املا�سي��ة واأن��ه اكتف��ى بتوجي��ه �سك��وى 

للنائب العام �سد الرجوب.
الوف��اق  حال��ة  " اإن  حمي�س��ن،  واأ�س��اف 
الريا�س��ي الت��ي �س��ادت خ��لل ال�سنوات 
املا�سي��ة كان��ت بف�س��ل اجله��ود الطيب��ة 
الت��ي بذله��ا اأبن��اء احلرك��ة الريا�سي��ة 
املخل�س��ون وباركتها ال��وزارة و�ساركت يف 

اإجنازها".

واأ�س��ار اإىل اأن احت��اد ك��رة الق��دم وكافة 
الحت��ادات الريا�سي��ة تنظ��م بطولتها 
ال�سنوية بانتظام وتقوم الوزارة بتقدمي 
كاف��ة الت�سهي��لت املتاحة لديه��ا رغم ما 
تعاني��ه من �سعوب��ات يف توف��ر التمويل، 
م��ن  تن�سي��ق  اأو  دع��م  اأي  وج��ود  وع��دم 
حكومة الوف��اق واملجل�س الأعلى لل�سباب 
والريا�س��ة.  واأو�سح الوكي��ل، اأن وزارته 
اأ�سرفت وقامت بت�سهيل اجراء انتخابات 
الحت��ادات الريا�سي��ة الت��ي اأ�سف��رت يف 
الرج��وب  ولي��ة  جتدي��د  ع��ن  النهاي��ة 

رئي�سًا للجنة الأوملبية
وج��اءت �سكوى حمي�سن عقب ت�سريحات 
اأطلقه��ا  م��ربرة  وغ��ر  م�سئول��ة  غ��ر 
الرج��وب خ��لل برنامج مل��ف اليوم عرب 
تلفزيون فل�سطن خلل الأ�سبوع املا�سي، 
مدعيًا اأن وكيل وزارة ال�سباب والريا�سة 
يعم��ل عل��ى من��ع الريا�سي��ن م��ن ال�سفر 
ويق��وم بتهديدهم واليع��از جلهاز الأمن 
الداخل��ي باعتقاله��م، وتلف��ظ الرج��وب 
خلل اللقاء باألفاظ م�سيئة لل�سيد وكيل 

الوزارة.

وكيل الشباب والرياضة بغزة 
يتقدم بشكوى رسمية ضد الرجوب

الزراعة تدعو المربين والمزارعين إلتباع 
إرشادات الحماية لتفادي ارتفاع الحرارة

خالل اختتامها أسبوعيًا توعويًا بمدارس خان يونس

هندسة المتفرجات تؤكد على
 توعية الطلبة بمخاطر األجسام المشبوهة
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وا�ستهج��ن القانوع خروج ه��ذه التهديدات من 
الرئي���س مبا�س��رة بح��ق مروؤو�سي��ه، واأن اأم��ام 
حما���س خي��اران اإم��ا الت�سليم واخل�س��وع لهذه 
الإملءات وال�س��روط اأو اأن تتحمل امل�سوؤولية 
كامل��ة عن قطاع غ��زة والت��ي لتتوافق مع كل 
التفاقيات ال�سابقة واملحادثات التي اأجرتها 
حما���س م��ع حرك��ة فت��ح للخ��روج م��ن حال��ة 

الإنق�سام.
وج��دد ا�ستع��داد حرك��ة حما�س ح��ل اللجنة 
الإداري��ة �س��رط اأن تتحم��ل حكوم��ة الوف��اق 
الوطن��ي م�سوؤوليته��ا كامل��ة يف غ��زة، والعم��ل 
عل��ى حل كافة الأزم��ات التي تع�س��ف بها منذ 
ع�س��ر �سنوات،م��ع البدء مبحادث��ات جادة بن 
خمتلف ف�سائ��ل العمل الوطن��ي وبح�سور وفد 
اللجن��ة املركزية حلركة فت��ح للو�سول حللول 
جذرية لكاف��ة امللفات التي تق��ف حجر عرة 

اأمام حتقيق امل�ساحلة.
وتابع "اأن التمييز وا�سح بن �سكان قطاع غزة 
وال�سفة الغربية م��ن قبل الرئا�سة واحلكومة 
خا�س��ة م��ا يتعل��ق بتنفي��ذ خ�سوم��ات مالي��ة 
و�سل��ت ل50 % ملوظف��ي ال�سلط��ة بغ��زة فقط 
ال�سه��داء والأ�س��رى  اأ�س��ر  وقط��ع خم�س�س��ات 
ومئ��ات العائلت امل�ستفيدة من برنامج ال�سمان 

الجتماعي".
وك�سف القانوع اأن حما�س قدمت تنازلت كثرة 
لإجن��اح املب��ادرة القطري��ة رغم الإج��راءات 
الت��ي تتخ��ذ بح��ق غ��زة يف الآون��ة الأخ��رة، 
مبين��ا اأن حركته تتعامل باإيجابي��ة بالغة مع 
كل املبادرات الت��ي تهدف لإنهاء النق�سام على 
اأ�سا�س وطني يجمع الكل الفل�سطيني ومواجهة 
الت��ي تواج��ه  ال�سغوط��ات واملوؤام��رات  كاف��ة 

الق�سية الفل�سطينية بهدف ت�سفيتها.
ال�سيا�س��ي   واملحل��ل  الكات��ب  حت��دث  ب��دوره 
اخلا�س��ة  التهدي��دات  اأن  الدجن��ي  د.ح�س��ام 
بقطاع غزة هي مرفو�سة جماهريا و ف�سائليًا، 
عل��ى  مبوافقته��ا  حما���س  اإع��لن  اإىل  م�س��را 
الورق��ة القطرية وكذل��ك اأبو مازن حتدث عن 
قبول��ه بها ورف�س حرك��ة حما�س لذا"املطلوب 
م��ن قطر الإع��لن ع��ن راأيها �سراح��ة وك�سف 
حقائق هذا الإنفاق مت�سائًل هل هناك ورقتان 

خمتلفتان".
وتاب��ع " اإن النه��ج املتخذ جتاه قط��اع غزة من 
الرئي���س عبا���س مرفو���س ونح��ن وط��ن واحد 
غ��ر قابل للتجزئة والأوىل للرئي�س احت�سان 
ال�سع��ب ولي���س ظلم��ة والقت�سا���س منه دون 

�سبب .
وع��ن املخ��ارج م��ن تل��ك الأزم��ة دع��ا حرك��ة 
حما���س اإىل فت��ح احل��وار والتوا�سل م��ع اأبناء 
ال�سع��ب الفل�سطيني ب�سكل اأكرب والعمل  وطنيا 

وف�سائيلي��ا على اإف�سال خمطط��ات حتاك �سد 
قط��اع غ��زة، وال��ذي م��ن �ساأن��ه من��ع الرئي���س 
عبا�س م��ن الذهاب اإىل ف�سل غ��زة عن الوطن 

اأو اإعلنها اإقليم متمرد.
ونوه اإىل خيار اأخر وهو اإعادة ترتيب الأوراق 
يف ال�ساحة، فيما قد ي�سطر املجل�س الت�سريعي 
لعقد جل�سة واإ�سقاط �سرعية عبا�س وحكومة 
التوافق، وهذا ما �سي�سعفه كليًا اأمام الحتلل 
وكافة املحافل الدولية، وهذا يعني اأن املعركة 
اأ�سبح��ت معرك��ة �س��راع عل��ى ال�سرعي��ات ويف 
القامو�س ال�سيا�سي لها مفاهيم متعددة اقليميًا 

ودوليا.
من جهت��ه رف�س ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة 
خ��لل  ظريف��ة  اأب��و  ط��لل  الدميقراطي��ة 
الن��دوة، ا�ستف��راد ال�سلطة بالق��رار ال�سيا�سي 
الفل�سطين��ي دون الرج��وع  لف�سائ��ل منظم��ة 
الأخ��رة  الإج��راءات  اأن  موؤك��دا  التحري��ر، 
الت��ي اتخدها الرئي�س عبا���س جاءت بتغطية 

عربية واإقليمية.
وطال��ب اأب��و ظريف��ة حركت��ي فت��ح وحما���س 
الو�سول لتفاق ينهي حالة النق�سام وت�سكيل 
لإج��راء  و�س��ول  وطني��ة  وح��دة  حكوم��ة 
الد�ستوري��ة  ال�سرعي��ة  جت��دد  انتخاب��ات 
ملوؤ�س�س��ات ال�سلط��ة وتنه��ي حال��ة ال�ستف��راد 

بالقرار ال�سيا�سي.
وق��ال اأبو ظريفة اأن هن��اك اإجراءات �ستتخذ 
م��ن قب��ل الإدارة الأمريكي��ة اجلدي��دة بح��ق 
الق�سي��ة الفل�سطينية وحماولة اإيجاد حل لها 

�سمن روؤيتها و�سيا�ستها .
وطال��ب كاف��ة ف�سائ��ل العمل الوطن��ي بتحمل 
م�سوؤولياته��ا والعودة اإىل م��ا مت التفاق عليه 
اآلي��ات  وو�س��ع  القطري��ة  املب��ادرة  وتطبي��ق 

وا�سحة لتطبيقها على اأر�س الواقع.

ورف�س اأب��و ظريفة عق��د اأي جل�سات للمجل�س 
الت��زام  و�س��رورة  القدمي��ة  بحلت��ه  الوطن��ي 
الرئي�س بقرارات اللجن��ة املركزية للمنظمة، 
واإج��راء انتخابات كامل��ة للمجل�س ومب�ساركة 

كافة الف�سائل وعلى اأ�سا�س وطني.
كم��ا طالب حما���س ب�سحب كاف��ة الذرائع اأمام 
ال�سلط��ة وحل اللجن��ة الإداري��ة وباملقابل اأن 
تعود حكومة الوفاق لتحم��ل كافة م�سوؤوليتها 
يف غ��زة بن��اء على اح��رام كاف��ة التفاقيات 
ال�سابق��ة واح��رام حق��وق املوظف��ن واإعادة 
بناء ووحدة العمل الإداري ملوؤ�س�سات الدولة.

اأم��ا النائب عن حركة فتح باملجل�س الت�سريعي 
لأي  القاط��ع  رف�س��ه  اأك��د  �سامي��ة  م.يحي��ى 
اإج��راءات اأو تهدي��دات بح��ق غ��زة و�سكانه��ا، 
ملراقب��ة  الت�سريع��ي  املجل���س  لتفعي��ل  داعي��ا 
وع��دم  التنفيذي��ة  ال�سلط��ة  وق��رارات  عم��ل 
ا�ستفراده��ا بال�سع��ب الفل�سطين��ي كم��ا يحدث 
الآن م��ن خلل حماربة النا���س بلقمة عي�سهم 

من اأجل الو�سول لأهداف �سيا�سية بحتة .
وتابع "هناك ف�سل وا�سح على مدار 10 �سنوات 
من احلوار  لإنه��اء النق�سام وتعنت القيادة يف 
رام اهلل عل��ى اأ�سا���س الإق�س��اء واجل��ربوت مع 

�سكان قطاع غزة.
واأ�سار �سامية اإىل تاأجيل زيارة الرئي�س عبا�س 
لأمري��كا ولق��اء الرئي�س ترام��ب يف 13/مايو 
املقبل "ما هي اإل لأج��ل اتخاذ واإنفاذ قرارات 
اأخ��رى ليذه��ب بعده��ا للتفاو���س  وام��لءات 
دون �س��روط مع �سع��ف واإذلل، يف وقت يلتهم 

ال�ستيطان ال�سفة الغربية".
وب��ن اأن الرئي�س ما�س يف اتخاذ خطوات اكر 
�سرام��ة جتاه قطاع غزة حتى لو ابدى القطاع 
وم��ن يحكم��ه كل املرونة للتعامل م��ع الرئي�س، 
م�س��رًا اإىل احتم��ال �سع��ي الرئي���س لإع��لن 

غ��زة اإقلي��م متمرد  والعمل م��ع كل تبعات هذا 
القرار.

النا�سط احلقوقي �سلح عبد العاطى ذهب اإىل 
ك�س��ف العديد من اخلي��ارات قائًل" اأن املعرف 
ب��ه م��ن قب��ل الع��امل ه��ي منظم��ة التحرير، و 
ال�سلط��ة ملزمة بقط��اع غزة، ونح��ن الآن اأمام 
اأزم��ة حقيق��ة، معت��ربا اأن الرئي���س مل يحرم 
القان��ون خلل ف��رة حكم��ه واأن ق��ول عبا�س 
باتخ��اذ خطوات غر م�سبوق��ة، لغة مرفو�سة 

ومقيتة، ت�سل اىل حد اجلرم.
وتاب��ع" اإن اخلط��وات والتهدي��دات املتبعة من 
قب��ل الرئي���س عبا�س جت��اه غ��زة ليوجد لها 
اأ�سا���س يف القان��ون الفل�سطيني، واأن��ه بالعرف 
للرئي���س معاقب��ة  ال��دويل ليح��ق  والقان��ون 
�سعب��ه او التحك��م ب��ه به��ذه الطريق��ة كونه��ا 
القان��ون  عليه��ا  يعاق��ب  جرائ��م  اإىل  ترتق��ي 

الدويل والإن�ساين.
واأ�س��ار عبد العاط��ي اأن الرئي���س عبا�س ا�سدر 
157  قان��ون فل�سطين��ي بالإ�سافة لقانون يف 
غزة، بينم��ا الأوىل اأن تاأتي باحل��وار واحلوار 

فقط، ل باتخاذ قرارات تهجمية �سد غزة .
اأن ال�سلط��ة مل تق��م   واأ�س��اف عب��د العاط��ي 
مبهامه��ا خ��لل الع�س��ر اأع��وام املا�سي��ة، واأنه��ا 
حتول��ت لر�س��وة كب��رة، ويج��ب عليه��ا القيام 
الربنام��ج  عل��ى  والتف��اق  وطني��ة،  ب�سراك��ة 
ال�سيا�سي الذي يوحد اجلميع خا�سة واأننا منر 

باأزمة حقيقية .
م��ع  انته��ت  اأو�سل��و  قائ��ًل:" اتفاقي��ة  واأردف 
نهاي��ة الت�سعينيات وال�سلط��ة جتددها تلقائيا 
دون  اأدن��ى مقوم��ات التفاه��م اأو التف��اق على 
روؤي��ا م�ستقبلية وا�سح��ة للفل�سطيني��ن بينما 
الغربي��ة  ال�سف��ة  ارا�س��ي  ي�س��ادر  الحت��لل 
، وكذل��ك الرئي���س اأب��و م��ازن مل يق��م بزي��ارة 
اخللي��ل اأو نابل�س اأو اأي من املحافظات الأخرى 

با�ستثناء بيت حلم.
وطال��ب الرئي���س اإىل �سرورة " اإ�سب��اع اجلائع 
ومعاجل��ة املري�س والحت�س��ان لل�سعب" ولي�س 
اتخاذ ق��رارات جائرة بحق اأبن��اء �سعبه، واأن 
ما مي��ر ب��ه ال�سع��ب الفل�سطين��ي الآن ناجت عن 

تو�سع الأزمة ال�سيا�سية و التفرد بالقرار.
 وطالب عبد العاطي بتحرك قانوين للمطالبة 
بالنتخابات، وت�سكيل حكومة وحدة وطنية، 

و على حما�س اأن الإنحاء للعا�سفة " .
وقال اإن من اخليارات اإذا ما مت اإعلن الرئي�س 
غ��زة اإقليم متم��رد اأو طلب احلماي��ة الدولية 
ل�س��كان غ��زة حت��ت اأي ذرائ��ع هن��اك خم��رج 
اأخ��ر وهو م�سرات جتاه احلدود ونقل ال�سراع 
ليك��ون مع الحت��لل، وهو الغ��ر م�ستعد لدفع 

ثمن مناكفات �سيا�سية فل�سطينية.

رفض فصائلي وحقوقي إلجراءات عباس 
بحق غزة وتهديده بمزيد من القرارات الحاسمة

غزة- الراأي
اأجم��ع م�سارك��ون عل��ى رف�سه��م 
املطل��ق لكافة الإج��راءات التي 
�سيتخذه��ا  الت��ي  اأو  اتخذه��ا 
رئي���س ال�سلط��ة حمم��ود عبا�س 
بح��ق �س��كان قط��اع غ��زة والتي 
عل��ى  خ�سوم��ات  اآخره��ا  كان 

روات��ب املوظفن. ج��اء ذلك يف 
الن��دوة ال�سيا�سي��ة التي نظمتها 
وزارة الإع��لم الي��وم اخلمي���س 
وطني��ًا  )املطل��وب  بعن��وان 
ملواجه��ة التهدي��دات �سد غزة( 
.  وح�سر الندوة املتحدث با�سم 
عبداللطي��ف  حما���س  حرك��ة 

غ��زة  اأن  اأك��د  وال��ذي  القان��وع 
ل حتتم��ل املزي��د م��ن احل�س��ار 
وت�سيي��ق اخلناق عليه��ا، راف�سا 
والإج��راءات  الق��رارات  كاف��ة 
الت��ي اتخذه��ا الرئي���س عبا�س 
وتلويحه باملزيد من الإجراءات 

احلا�سمة.
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وفاة ُمسن
 سقط من علو بغزة

 والشرطة ُتحقق
غزة- الراأي

تويف ُم�س��ن، اأم���س الأحد، اإث��ر �سقوطه 
من �ُسرفة منزل��ه بحي تل الهوى جنوب 

مدينة غزة.
واأو�س��ح الناط��ق با�سم ال�سرط��ة املقدم 
اأمي��ن البطنيج��ي اأن املواط��ن )اإ.غ( 70 
عام��ًا �سقط م��ن الطابق الث��اين مبنزله 
يف تل الهوى مما اأدى لوفاته على الفور.
واأو�س��ح البطنيج��ي اأن ال�سرطة و�سلت 
اإىل امل��كان وفتحت حتقيق��ًا يف احلادث، 
حي��ث تب��ن اأن امل�س��ن �سق��ط م��ن �سرفة 
ال�ستغاث��ة  حماولت��ه  اأثن��اء  املن��زل 
باجلران بعد اأن تعر�س منزله ملحاولة 

�سرقة.
ولف��ت اإىل اأن ال�سارق ف��ّر من املنزل بعد 
انك�س��اف اأم��ره، ومل يتمك��ن م��ن تنفي��ذ 

ال�سرقة.

غزة- الراأي
الع��ام  الحت��اد  �سن��دوق  اأم��ن  اأك��د 
لل�سناع��ات الفل�سطينية و�س��اح ب�سي�سو، 
اأن اأزم��ة الكهرب��اء الت��ي تع�س��ف بقطاع 
الآون��ة  يف  وترته��ا  زادت  والت��ي  غ��زة 
م��ن  املزي��د  باإغ��لق  ت�سبب��ت  الأخ��رة، 
امل�سان��ع و�ساعف��ت الأزم��ة الت��ي تع��اين 

منها منذ �سنوات.
وق��ال ب�سي�س��و خ��لل برنام��ج "لق��اء مع 
م�س��وؤول" الذي نظم��ه املكت��ب الإعلمي 
اخل�سائ��ر  اإن  الأح��د،  اأم���س  احلكوم��ي 
ال�سهرية الت��ي يتكبدها القط��اع ال�سناع 

يف غزة و�سل ل�40 مليون دولر �سهريًا.
ولف��ت اإىل اأن الحت��اد اأج��رى درا�س��ات 
معمق��ة للأو�س��اع ال�سعب��ة الت��ي متر بها 
امل�سان��ع من��ذ اأزمة الكهرب��اء، وك�سف من 
خلله��ا ع��ن خ�سائ��ر فادح��ة تتكبده��ا 
ال�سناع��ي  القط��اع  ل�س��ل  اأدت  امل�سان��ع، 

واإغلق ع�سرات امل�سانع والور�س.

واأ�سار ب�سي�سو اإىل اأنه منذ البدء بجدول 
توزي��ع الكهرباء الغر منتظ��م 4 �ساعات 
و�س��ل مقاب��ل 12 �ساعة قط��ع، وامل�سانع 
تتحم��ل خ�سائر يومية تقدرب40 مليون 
دولر �سهري��ًا، م��ا جعلها تتج��ه للم�سادر 
اأ�سح��اب  عل��ى  ج��دا  املكلف��ة  البديل��ة 
امل�سان��ع، حي��ث اجت��ه بع�سه��م لإغ��لق 
م�سنع��ه وت�سري��ح مئ��ات العم��ال الذي��ن 

ان�سموا ل�سفوف البطالة.
الوق��ت  يف  جم��ربة  امل�سان��ع  اأن  واأك��د 
احلايل على ت�سغيل املولدات الكهربائية 
ل�ساع��ات طويل��ة، ما يوؤثر ب�س��كل مبا�سر 
عل��ى حج��م النفق��ات وارتف��اع التكلف��ة 
ل���17 �سع��ف عما ه��و احل��ال اإذا وجدت 
الكهرب��اء ب�سكل طبيع��ي، اإ�سافة لت�سرر 
العدي��د م��ن الآلت واملع��دات التي تعمل 

ب�سكل الكروين.
وخل�س��ت درا�سة عر���س نتائجها ب�سي�سو 
اأزم��ة  اأن  التاأكي��د  اإىل  اللق��اء،  خ��لل 

الكهرب��اء الت��ي يع��اين منه��ا قط��اع غزة 
منذ بدء احل�س��ار اأزمة �سيا�سية بامتياز، 
ل حل لها �سوى باإنه��اء النق�سام واإيجاد 
حل �سيا�س��ي م�سرك بن كافة الأطراف 

الفل�سطينية.
واأ�س��ار اإىل اأن القط��اع ال�سناع��ي كان يف 
�سل��ب م�سل�س��ل الأه��داف خ��لل ثلث��ة 
حروب �سنت على قط��اع غزة، حيث دمر 
يف الع��دوان الأخ��ر فق��ط ع��ام 2014، 
األ��ف م�سن��ع وور�س��ة، ويف الع��ام 2012 
،280 م�سن��ع، اأما يف حرب 2008 دمرت 

قوات الحتلل 78 م�سنعًا وور�سة.
وب��ن اأن الحتي��اج احلقيق��ي للكهرب��اء 
لك��ي يتم تنمي��ة القط��اع ال�سناع��ي، هو 
100 ميج��اوات عل��ى الأق��ل يف الوق��ت 
القوم��ي  الإنت��اج  واأن  خا�س��ة  احل��ايل 
تدن��ى ل���%9 فق��ط يف ظ��ل ع��دم وجود 
م�س��ادر طاقة بديلة تتلئ��م مع الزيادة 

الطبيعية لل�سكان وامل�ساكن وامل�سانع.

احتياج المصانع 100 ميجاوات

بسيسو: 40 مليون $ خسائر المصانع 
شهريًا بسبب أزمة الكهرباء

غزة- الراأي
وزارة  با�س��م  الناط��ق  ح��ذر 
الق��درة،  اأ�س��رف  ال�سح��ة 
لع��دد  ال��وزارة  اإغ��لق  م��ن 
م��ن مرافقه��ا ووق��ت تق��دمي 
بع���س اخلدم��ات للمواطنن، 
الوق��ود  توف��ر  ع��دم  ج��راء 
ال��لزم ت�سغيلها ب�سب��ب اأزمة 
الكهرباء الت��ي مير بها قطاع 

غزة.
ت�سري��ح  يف  الق��درة  واأك��د 
ل�"ال��راأي"  اأن وزارة ال�سحة 
بغ��زة اأم��ام منعط��ف خط��ر 
اإغ��لق  اإىل  ي��وؤدي  ق��د 
املقدم��ة  اخلدم��ات  وق��ف 
للمواطن��ن، حي��ث ل يتوف��ر 
بع���س  غ��ر  ال��وزارة  ل��دى 
اللرات م��ن ال�س��ولر، والتي 
ل تف��ي باحتياجاته��ا �س��وى 

ملدة ثلث اأيام.
ال��وزارة  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
تعم��ل وف��ق حالة الط��وارئ 
عل��ى م��دار ال�ساع��ة ملتابع��ة 
الراهن��ة  الأزم��ة  تداعي��ات 
بفع��ل نق���س الوق��ود ال��لزم 

يف  املول��دات  لت�سغي��ل 
توق��ف  بفع��ل  امل�ست�سفي��ات 

حمطة التوليد.
و�سدد القدرة على اأن الوزارة 
تواج��ه اأزم��ة حقيقي��ة ق��د 
القط��اع  انهي��ار  اإىل  ت��وؤدى 
ع��دم  ب�سب��ب  ال�سح��ي 
توف��ر الوق��ود ال��لزم لعم��ل 
امل�ست�سفي��ات، وف��ى ظل عدم 
وج��ود اأي منحه قادمة حلل 
الأزم��ة اأو بارقة اأمل لقرابة 

مليوين مواطن يف غزة.
و�س��دد عل��ى �س��رورة �سح��ذ 
املوؤ�س�س��ات  قب��ل  م��ن  الهم��م 
املحلي��ة اخلا�سة واحلكومية 
والعربي��ة والدولية حلماية 
ال�سح��ي  القط��اع  منظوم��ة 
رف��ع  عل��ى  والعم��ل  بغ��زة، 

احل�سار املفرو�س عليها.
حكوم��ة  الق��درة  وطال��ب 
التواف��ق بالقي��ام بواجباتها 
والإن�ساني��ة،  اخلدماتي��ة 
والعم��ل اجل��اد عل��ى اإيج��اد 
القط��اع  واإنق��اذ  احلل��ول 

ال�سحي.

وعدم توفر الوقود لتشغيل مرافقها

القدرة يحذر من توقف
 بعض خدمات الصحة 
بسبب أزمة الكهرباء


