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الشائعات .. أخباٌر مزيفة وأبواٌق مأجورة
غزة -الراأي - اآالء النمر

م�سييايرة لوتييرة االأحييداث املتتالييية يف االآونيية االأخييرة التي 
�سهدتها مناطق متفرقة من قطاع غزة املتعلقة باأعمال ال�سرقة، 
ا�ستغييل بع�ض نا�سطي مواقع التوا�سييل االجتماعي االأحداث من 
خييال تهويل االأخبار وتزويدهييا بال�سائعات جلعلها اأكرث رواجًا 
واإثييارة على �سبيل جمييع اأعداد اأكرب من املتابعييني االفرتا�سيني 

على ح�ساب ن�سر الذعر داخل بيوت املواطنني االآمنة.
وغلبييت ال�سائعييات االأخبييار املو�سوعييية لكييرثة تداولهييا بييني 
املواطنني عرب مواقييع التوا�سل االجتماعي، مما يدفع مروجيها 

اإىل اختيياق عدة روايات خمتلفة للحادثة الواحدة، الذي اأدى 
الإ�سابيية العديد من النا�ض ب"فوبيا" الل�سو�ض الليلة وهواج�ض 

افرتا�ض االأحداث عنوة.
هدف االإ�ساعة يتمثل يف اإثارة اخلوف واإ�سعار املواطنني يف قطاع 
غزة بفقييدان االأمن واالأمييان من خال خروقييات اأمنية وهمية 
عييرب العامل االأزرق واملواقع االفرتا�سييية والتي يرتاأ�سها الفي�ض 
بييوك، وجاء دور االإ�ساعة مكمييًا لاأو�ساع ال�سعبة التي مير بها 

قطاع غزة من ح�سار مطبق. 
"موؤلفهييا حاقييد ونا�سرهييا اأحمييق وم�سدقهييا غبييي" علييى وقع 

النا�سطييني عليهييا  اأحييد  تعليييق  هييذا  كان  ال�سائعييات وكرثتهييا 
بطريقتييه اخلا�سيية، النتقاد احلاليية املتقدمة التي و�سييل اإليها 

النا�سطني يف بث ال�سائعات واالأخبار املغر�سة.
ن�سخ ل�سق

ال ت�سييدق كل مييا يقال وال تقول كل ما ت�سمع، هكذا بداأ النا�سط 
ومدرب االإعام اجلديد خالد �سايف ن�سيحته لنا�سطي املواقع يف 

حديثه لي"الراأي"، والذي يت�سبب اأ�سحابه 
يف اإثييارة ال�سائعييات املغر�سة والتهويل من 

05االأخبار واالأحداث املتجددة.

يختلقها المغرضون
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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 

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
حاليية اإربيياك كبييرة يعي�سهييا املواطيين يف قطيياع غزة 
املحا�سر نتيجة االنقطاع املتكييرر للكهرباء وانخفا�ض 
�ساعييات و�سول التيار الكهربائييي للمنازل، يرافقها �سح 
يف و�سييول كمية املياه، االأمر الذي يفاقم معاناة الكثر 
ميين العائات التي ي�سطر اأبناوؤها لل�سهر طوال �ساعات 

الليل من اأجل تعبئة خزانات املياه.
ونتيجيية للخلييل واالإربيياك املتوا�سل يف جييدول توزيع 
الكهرباء، يواجه املواطن بغزة تعار�ض كبر يف و�سول 
املييياه، خا�سة مع اقرتاب ف�سييل ال�سيف، حيث يف حال 
و�سول تيار الكهرباء تنقطييع املياه يف ال�سنابر، وعلى 
العك�ض متاما، وهو ما يوؤرق ربات البيوت وحتديدا عدم 

قدرتهن على اإجناز مهامهن اليومية ب�سكل متوا�سل.

صراع يومي
ويف مع�سكيير ال�ساطييئ بغييزة ي�سكييو املواطنييني من قلة 
و�سييول املياه اإىل منازلهييم نتيجة تعار�سهييا مع جدول 
حقيقييية  اأزميية  ي�سبييب  مييا  وهييو  الكهربيياء،  توزيييع 
ي�سطرون معها لتعبئة خزانات املياه على اأ�سطح املنازل 

باملياه احللوة "املفلرتة".
تقول املواطنيية اأم اإياد غنب:" اأ�سبحنا يف حالة �سراع 
مييع �ساعات و�سييول الكهرباء من اأجييل االطمئنان على 
و�سييول املياه ملنازلنا، ويف بع�ييض االأحيان حتى يف وقت 
وجييود تيييار الكهرباء ن�سطيير ملتابعيية ال�سنابر بدون 

فائدة".
وتو�سييح يف حديثها للراأي، اأن اأزمة مياه كبرة يعي�سها 

املواطنييني يف املع�سكيير نتيجيية اخللل يف جييدول توزيع 
الكهرباء وهو ما يوؤثر على و�سول املياه للمنازل.

ويجييرب انقطيياع املييياه وقت و�سييول التيييار الكهربائي، 
املييياه  وخزانييات  جالوناتهييم  تعبئيية  علييى  الكثرييين 
الكبييرة ميين خال مييياه البلدييية وهي ت�ستغييرق وقت 

طويل يف التعبئة.

معاناة حقيقية
املواطنيية �سهيليية حممد من �سكان خانيون�ييض، توؤكد اأن 
املنطقيية التي ت�سكن فيهييا واملعروفة بحي االأمل تعاين 
كثييرا من نق�ييض املياه الوا�سلة ملنييازل املواطنني، حيث 
تقطييع املييياه مييع و�سييول تيييار الكهربيياء، االأميير الذي 

يفاقم معاناة النا�ض هنا.
تقييول للييراأي:" يف حييال انقطيياع املييياه، يقييوم والدي 
بالنييداء ب�سوت عييايل علييى النا�ض املحتاجيية لتعبئة 
جالوناتهييا ميين عندنييا، حيييث يتواجييد لدينييا بركيية 
مييياه اأ�سفل املنزل، وهييو ما ي�ساهم قليييا يف التخفيف 
ميين معانيياة النا�ض، حتى لييو كان منت�سييف الليل وذلك 
تقديييرا لظروفهييم املعي�سية وال�سعبيية يف ظل احل�سار 

اخلانق ".
وال يختلييف حييال املواطن خالد حمييادة من �سكان حي 
التفاح بغزة عما �سبقييه، حيث ي�سطر ملراقبة مواعيد 
و�سييول املييياه اإىل منزلييه وحتديييدا يف �ساعييات الليييل 
املتاأخييرة، يف حماوليية منه لتعبئة اخلزانييات وت�سغيل 
ماتور رفع املييياه اإىل اخلزانات العلوية املتواجدة على 

�سطح املنزل.

يقول حمادة يف حديث للييراأي:" مثل اأي مواطن بغزة 
ال زلت اأعاين كثرا يف توفر املياه داخل املنزل، فاملياه 
تعتييرب اأهم من وجييود الكهرباء بكثيير، بالرغم اأنه ال 

ا�ستغناء عن وجود تيار الكهرباء ".
ووفق ما ذكره يف حديثه فاإن املواطنني بغزة قد تعودوا 
على جدول الكهرباء املتغر ب�سكل م�ستمر حيث اأ�سبح 
لهييا بديل مثييل املولدات واللييدات والبطاريييات، م�سرا 
اإىل اأن املياه ال يوجد لها بديل، واأنه يف بع�ض االأحيان 
ي�سطيير ل�سراء مياه مفلرتة لتعبئة اخلزانات الفارغة، 

وهو ما يعترب مكلفا بالن�سبة له.

دور بلدية غزة
ويف تعقيبييه علييى تعار�ييض جييدول املييياه مييع �ساعييات 
و�سول الكهرباء ملنازل املواطنني، يقول مدير عام املياه 
وال�سييرف ال�سحييي يف بلدية غزة م. ماهيير �سامل:" اإن 
البلدية تبذل جهودًا كبرة من اأجل اأن يتوافق جدول 
توزيع املياه  مع �ساعييات و�سول الكهرباء، ولكن نواجه 
�سعوبيية وعراقيل يف ذلك الأن جييدول الكهرباء حاليًا 

يتغر ب�سكل دائم وغر ثابت" .
ويوؤكييد �سامل يف حديث خا�ض للييراأي، اأن الو�سع املائي 
االآن حتت ال�سيطرة ولكن يف حال ا�ستمرار الو�سع على 
ماهو عليه ميكن اأن ن�سل ملرحلة اأن غزة منكوبة مائيا، 
منوها اإىل اأن البلدية ال ت�ستطيع �سراء الوقود الازم 
لت�سغيل حمطات �سخ مياه ال�سرف ال�سحي واآبار املياه، 

ب�سبب وقف الدعم املايل من قبل املوؤ�س�سات املانحة.
وتوقفييت الييدول املانحيية عيين دعييم بلدييية غييزة 

وقطيياع املييياه بغييزة بدعييوى اأن البلدييية يجب اأن 
تدير اأمورها بنف�سهييا، يف وقت تعتمد فيه البلدية 
علييى الدخييل الوحيييد لهييا وهييو جباييية �سريبيية 

الفاتورة.
ويعتييرب اخللييل يف جييدول توزيييع الكهربيياء �سببييا 
رئي�سيييا يف عييدم انتظييام وو�سييول املييياه اإىل منازل 
املواطنييني يف قطيياع غييزة، خا�سيية يف ظييل ا�ستداد 
اأزميية الكهرباء، حيث اأن %20 من منازل املواطنني 
ال ت�سلهييم املياه ب�سبب تعار�ييض جدول الكهرباء مع 

جدول املياه.
ويو�سييح �سامل اأنه جييدول الكهرباء كان ينتظم ليومني 
ومن ثم يعييود اجلدول للتغر، واأن البلدية ال ت�ستطيع 
جميياراة هييذا التقلييب يف توزيييع الكهربيياء، حيييث اأن 
االأزمييات تاحق عمل البلدية وعندما تخرج من اأزمة 

تواجه اأخرى.
وتطييرق يف حديثييه اإىل اأن هنيياك عراقيييل تواجييه 
عملهييم، وخا�سيية التاعييب يف حماب�ييض �سبييكات املياه 
واالعتييداء علييى خطييوط املييياه الناقليية، موؤكييدا اأن 
البلدييية �ستتعامل مع هييذا املو�سوع حتى ال يتم فقدان 
ال�سيطييرة.   ومييع اقرتاب ف�سل ال�سيييف �سيتم حت�سني 
كميييات املياه الوا�سليية للمنازل وخا�سة مييع قرب �سهر 

رم�سان، وفق ما قاله �سامل.
وكانت بلدية غزة قد دعت املواطنني ل�سرورة تركيب 
خزانييات مييياه اأر�سييية وتر�سيييد ا�ستهيياك املييياه ملنع 
نق�ض املييياه ولتجاوز م�سكليية االنقطيياع الطويل للتيار 

الكهربائي.

المياه والكهرباء .. األزمة تتوحد داخل بيوت المواطنين
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و بهييذا ال�سدد اأكييد البط�ض الأن 
جرمييية اغتيال فقهاء هي بفعل 
قطيياع  يف  واأدواتييه  االحتييال 
غييزة �سهييد القطاع بعييد جرمية 
االغتيييال حاليية ميين اال�ستنفار 
ال�سيطييرة  لب�سييط  االأمنييي 
و�سبييط احلاليية االأمنييية، وكان 
لهييذا االنت�سييار نتائييج اإيجابييية 
اجلرمييية  معييدل  انخفا�ييض  يف 
خال االأ�سبوعني التي مت فيهما 

االنت�سار " .
واأ�سييار اللييواء البط�ييض اأنه ومن 
خال هذا االنت�سار مت احل�سول 
علييى بع�ض املعلومييات التي كانت 
طرف خيط �ساعييدت بالتحقيق 

يف جرمية االغتيال.

إجراءات أمنية
وميين االإجييراءات االأمنية التي 
عقبييت حادثيية االغتيييال ن�سيير 
احلواجز االأمنية الطارئة على 
مييدار الييييي"24" �ساعيية يف بع�ض 
املناطييق ، وقد مت تخفيف بع�ض 
هذه احلواجييز ، مو�سحًا اأن كان 
لهييذه احلواجييز االأمنييية اأثييرًا 
املخالفييات  معييدل  انخفا�ييض  يف 
واجلرائم ، ومت �سبط الكثر من 
املخدرات واملمنوعات من خالها 
، فكان لها اأثرًا اإيجابيًا يف �سبط 

احلالة االأمنية .
احلواجييز  اأن  البط�ييض  وبيينينَ 
االأميين  لب�سييط  تاأتييي  الليلييية 
ومطيياردة الهاربني ميين العدالة 
الوطيين  اأميين  علييى  وال�سهيير 
العمييل  �سغييط  رغييم  واملواطيين 
ميين  العديييد  وهنيياك   ، الكبيير 
احلواجييز  لهييذه  اجلييوالت 
الليلية من قبييل قيادة ال�سرطة 
ميين  والتاأكييد  لتفقدهييا  وذلييك 
و�سامتهييا  االإجييراءات  �سحيية 
يف االنت�سييار ، وللتاأكيييد علييى اأن 
القيادة و�سط اجلند دائما واأنها 

معها ليًا ونهارًا .
و عيين ظاهييرة و�سييع البر�سييون 
على زجيياج املركبات نييوه اللواء 
البط�ييض اأنييه غطيياء معتييم يتييم 

و�سعه على زجاج ال�سيارة ليمنع 
روؤييية ما بداخلهييا ، وقد ي�ساهم 
يف ارتكاب بع�ض املخالفات التي 
ال نريدهييا ، وقد �سييدر قرار من 
عيين  باإزالتييه  الداخلييية  وزارة 

جميع املركبات .

القانون المعدل
االأخييرة  ال�سبطيييات  وعيين 
للمخييدرات اأكد اللييواء البط�ض 
اأن جهييودًا �سرطيًة كبرة وعرب 
�سرطيية  املتخ�س�سيية  االإدارة 
ُتبييذل  املخييدرات  مكافحيية 
املخييدرات  مكافحيية  اطييار  يف 
مروجيهييا  وماحقيية  و�سبطهييا 
، منوهييًا اأنييه مت خييال االأ�سهيير 
االأوىل ميين العييام احلايل �سبط 

كميات كبرة من املخدرات .
اأن  البط�ييض  اللييواء  واأو�سييح 
املخييدرات  مكافحيية  �سرطيية 
جديييدًا  اأ�سلوبييًا  اعتمييدت 
التجييار  كبييار  ماحقيية  وهييو 
والو�سييول اىل م�سادر املخدرات 
اأن  قبييل  و�سبطهييا  وم�سادرتهييا 
وا�ستطاعييت  ترويجهييا  يتييم 
�سرطيية املكافحة من خال هذه 
اال�سرتاتيجييية �سبييط كميييات 
واإلقيياء  املخييدرات  ميين  كبييرة 

القب�ض على كبار التجار .
القانييون  اأن  البط�ييض  ولفييت 

واخلا�ييض  املعييدل  الفل�سطينييي 
ت�سييل  باملخييدرات  باالجتييار 
املوؤبييدات  اإىل  فيييه  العقوبيية 

وحتى االإعدام.
 وُيِعد القانون جرمية املخدرات 
القومييي  االأميين  مت�ييض  جرمييية 
لل�سعب الفل�سطينييي لذلك كانت 
القوانني رادعة بحق املخالفني، 
مبينييًا اأن ميين يقييرر االعدامييات 
يف الفييرتة القادمة هييو املوؤ�س�سة 
الق�سائية وذلك ح�سب اجلرمية 
وال�سبطية ونحن ك�سرطة جهة 

تنفيذية يف ذلك .

مؤسسات حقوقية
وو�سييف البط�ييض العاقيية بييني 
وبييني  ال�سرطييية  املوؤ�س�سيية 
االإن�سييان  حقييوق  موؤ�س�سييات 
وخا�سيية ال�سليييب االأحميير اأنها 
عاقيية قوييية وهنيياك م�ساحة 
يف  فنحيين  التعيياون  يف  وا�سعيية 
جهيياز ال�سرطيية حري�سييون على 
املحافظيية علييى املواطيين واأمنه 
وحقييه ،ونحيياول القيييام بكافة 
االإجراءات والقوانني ال�سرطية 
الدولييية  املنظوميية  ح�سييب 
هدفنييا  و   ، عليهييا  املن�سو�ييض 
الرئي�سييي ميين موقييع م�سوؤوليتنا 
يتمثييل باملحافظيية علييى حقوق 
االن�سييان الفل�سطينييية فهذا من 

�سميم ديننا احلنيف الذي �سرع 
لنا ذلك قبل املوؤ�س�سات الدولية 

واملحلية .
وتابع البط�ض :" مراكز ومقرات 
جهيياز ال�سرطيية مفتوحة لكافة 
املوؤ�س�سييات احلقوقييية للرقابيية 
واالطيياع عيين قرب لعمييل تلك 
املراكز واملقرات ، فنحن يف جهاز 
ال�سرطة نعمل فوق الطاولة وال 
نخ�سييى ميين اأحد يف عملنييا الأننا 
وال  ظلييم  دون  القانييون  نطبييق 

تعدي على حقوق املواطنني".
مت  اأنييه  البط�ييض  وا�ستييدرك 
اعييداد دليل اإجييراءات عمليات 
ال�سرطيية بالتعيياون مييع حقييوق 
اإدارة  يف  يدر�ييض  االن�سييان 
التدريب ويف الكليات ال�سرطية، 
وي�سمييل كل اإجييراءات ال�سرطة 
وفييق القانييون الييدويل حلقييوق 
االن�سان املن�سو�ض عليها دوليا ، 
موؤكدًا اأننييا ن�سعى للحفاظ على 
حقوق املواطن عند االإجراءات 
ميين  بداييية  بحقييه  املتخييذة 
وحتييى  والتحقيييق  التوقيييف 

الو�سول للق�ساء .

خطة تشغيلية
وعيين رفع الكفيياءة لدى عنا�سر 
جهيياز ال�سرطة قييال البط�ض اإن 
جييزءًا ميين اخلطيية الت�سغيلييية 

جلهاز ال�سرطة يتعلق بالتدريب 
ورفع الكفاءة املهنية واالإدارية 
وقيييادات  اأفييراد  و  ل�سبيياط 
ال�سرطيية ؛عييرب برامييج تدريب 
حتمييية  بييدورات  واإحلاقهييم 
يف  وقانونييية  وتخ�س�سييية 
اأو  للتدريييب  العاميية  االإدارة 
باملديرييية العاميية للتدريييب يف 

الوزارة .
التييي  احلمييات  وبخ�سو�ييض 
يقوم بهييا جهيياز ال�سرطة يف ظل 
اللييواء  اأكييد  القائميية  االأزمييات 
تي�سيير البط�ييض اأنييه ال حمييات 
يقييوم بها جهيياز ال�سرطيية وذلك 
مراعيياة للظييروف االقت�سادييية 
ال�سعبيية التي مييير بهييا القطاع ، 
لكن ال بد ميين اإجراءات قانونية 
وذلييك  املخالفييني  بحييق  ُتتنَخييذ 
النا�ييض  اأرواح  علييى  للحفيياظ 
واملحافظيية علييى �سهوليية وي�سيير 

حركة املرور يف الطرقات .
اأبييواب  اأن  اإىل  البط�ييض  واأ�سييار 
ال�ستقبييال  مفتوحيية  ال�سرطيية 
�سييكاوي املواطنني عييرب قنواتها 
ال�سرطيية  اأميين  يف  املتمثليية 
والرقابيية والتفتي�ييض اأو مكتييب 
وقيييادة   ، ال�سرطيية  قيييادة 
ت�ستقبييل  يوميييًا  ال�سرطيية 
نطيياق  خييارج  حتييى  املواطنييني 
العمييل يف البيت وبعييد ال�سلوات 
يف امل�ساجييد ، منوهييًا اأننييا منتلك 
اأخطاأنييا  نقييول  اأن  اجلييراأة 
ونحا�سييب كل من اأخطييا وجتاوز 
ونعيييد  ال�سرطيية  افييراد  ميين 
احلقييوق الأ�سحابها حييال حدث 

اأي خلل .
ويف ختييام كلمتييه وجييه اللييواء 
البط�ييض ر�ساليية �سكيير وتقدييير 
يقييوم  التييي  الكبييرة  للجهييود 
بهييا �سبيياط *واأفييراد ال�سرطة 
التييي  الظييروف  �سعوبيية  رغييم 
حتيييط بهذه املوؤ�س�سة ال�سرطية 
والتعقيييدات  وافراداهييا 
املوجييودة فلهم منييا كل التقدير 
واالحييرتام *، مبينييًا اأن عملهم 
ر�ساليية وطنييية �سامييية وعبادة 

نتقرب بها اىل اهلل *.

اللواء البطش: جهودٌا شرطية كبيرة ُتبذل 
لبسط السيطرة وحفظ األمن

غزة- الراأي- هنادي كر�سوع
رغييم بع�ييض اجلرائييم التييي حتدث 
هنا وهنيياك اإال اأن احلالة االأمنية 
حتييت  زالييت  ال  غييزة  قطيياع  يف 
ال�سيطرة والزالت وزارة الداخلية 
ومنظومتهييا االأمنية حتقييق االأمن 

وت�سييرب بيييد ميين حديد علييى كل 
من ت�سول له نف�سه امل�سا�ض بحقوق 
املواطنييني واالعتييداء عليهم بغر 
وجييه حييق . ويعييد جهيياز ال�سرطة 
على راأ�ييض املنظوميية االأمنية التي 
يقييع على عاتقهييا ب�سييط ال�سيطرة 

عيين  وللحديييث  القانييون  واإنفيياذ 
بهييا  مييير  التييي  االأمنييية  احلاليية 
القطاع بعييد جرمية اغتيييال مازن 
االإعامييي  املكتييب  التقييى  فقهيياء 
مبدييير عام ال�سرطيية الفل�سطينية 

اللواء تي�سر البط�ض .
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قضية عالمية
االإعاميييني  منتييدى  رئي�ييض  قييال  ناحيتييه،  ميين 
الفل�سطينيييني عميياد االإفرجنييي: "اإنييه وبالرغم من 
قليية اإمكانيييات و�سائييل االإعييام الفل�سطينييي اإال اأنه 
يتنيياول ق�سييية االأ�سييرى ب�سييكل اأ�سا�سييي يف خمتلييف 

املواطن"، مطالبًا مبزيد من العمل الإبراز الق�سية.
واأو�سييح االإفرجنييي لييي "الييراأي" اأن و�سائييل االإعييام 
قييادرة علييى ت�سليييط ال�سييوء علييى ق�سييية االأ�سييرى 
جهييود  بتكاتييف  مطالبييًا  عاملييية،  ق�سييية  وجعلهييا 
االإعاميني وال�سيا�سيني واأ�سحاب القرار لن�سرة هذه 
الق�سييية من خال و�سع ا�سرتاتيجييية وطنية �ساملة 

ومنظمة، فيد واحدة ال ت�سفق ح�سب و�سفه.
ودعييا االإفرجني كافيية و�سائل االإعييام العاملة على 
ال�ساحيية الفل�سطينية بدعم ق�سييية االأ�سرى باملزيد 
وتنيياول اأخبارهييم ب�سييكل رئي�سييي يف كافيية ن�سراتهم 

واأخبارهم.
االإعامييية  اجلهييود  توحيييد  �سييرورة  علييى  واأكييد 
الفعاليييات  بتغطييية  اال�سييرى  ملييف  مييع  والتعامييل 
واالأن�سطيية املخلفة يف كافة اأرجيياء الوطن وال�ستات، 
ومتابعة البيانات والت�سريحييات، والرتكيز على ن�سر 
كافيية املعلومييات واحلقائق التاريخية حييول االأ�سرى 

الفل�سطينيني ومعاناتهم.
 وقال :" االحتال اال�سرائيلي عرب دعايته ال�سوداء 
يعمييل �سميين خطييط مدرو�سيية بهييدف طم�ييض ق�سية 
االأ�سرى وجترميهم اأمام املجتمع الدويل، ما ي�ستدعي 
من االعييام الفل�سطيني املواجهة مبهنييية واإبداع  يف 
تنيياول ق�سية االأ�سرى والرتكيز على نازية االحتال 

بحقهم".
وحييث االإفرجنييي و�سائل االعام العربييية والدولية 
العامليية يف االأرا�سي الفل�سطينييية لا�ستجابة لنداء 
االأ�سييرى ونقييل �سوتهييم ومعاناتهييم و�سربهييم للعامل 
باأ�سييره والرتكيييز على وح�سية االحتييال وخمالفته 
كافيية القوانييني واملواثيييق الدولييية وتنكييره حلقوق 
االأ�سييرى االإن�سانييية وحرمانهييم ميين العيياج وف�سييح 
ي�ستخدمييه  ومييا  بحقهييم  املنتظميية  القمييع  حمييات 
االحتييال ميين و�سائل تعذيييب قا�سييية وحمرمة اأدت 

اإىل ا�ست�سهاد الكثرين من اأ�سرانا البوا�سل.
ودعييا جميييع املوؤ�س�سات التييي تعنى بحقييوق االإن�سان 
للقيييام بواجباتها وحماية اأ�سرانييا ال�سيما مع خو�ض 
اآالف االأ�سييرى ا�سرابييا عن الطعام ، مطالبييًا الرئي�ض 
اخلييارج  يف  وال�سفييارات  وحكومتييه  الفل�سطينييي 
والقيادات ال�سيا�سية واملوؤ�س�سات احلقوقية ، وو�سائل 
االعييام العربية واحلييرة يف العامل ب�سييرورة تفعيل 
دورها وال�سغط على االحتال وف�سح ممار�ساته بحق 
اأ�سرانا يف املحافل الدولية واملطالبة باالإفراج عنهم.

بشكل موسمي
الفل�سطينييي  ال�سحفييي  كتليية  اإدارة  جمل�ييض  ع�سييو 
اإ�سماعيل الثوابتة قال:" لاأ�سف ال�سديد اإن االإعام 
الفل�سطينييي يتعامل مييع ق�سية االأ�سييرى لي�ض بخطة 
مدرو�سة ومنهجية، بل اإنه يتعامل معها ب�سكل مو�سمي 
يف اأوقات االعت�سامييات وبروز بع�ض الق�سايا املتعلقة 
باالأ�سييرى مثييل االإ�سرابييات عيين الطعييام وا�ست�سهيياد 

اأ�سرى وغر ذلك".

وتابييع الثوابتيية "للييراأي" بالقول:" لكنييي اأنظر اإىل 
االإعييام الفل�سطينييي باأنييه مهمييل نوعا مييا يف ق�سية 
االأ�سرى واملعتقلني، واإننييي اأت�ساءل ملاذا على االأقل ال 
يوجد خطة اإعامية وطنية م�ساندة وداعمة للدفاع 
عيين االأ�سييرى؟ بحيييث تكييون هييذه اخلطيية حمكميية 
ومرتبيية وتكون ملزمة لكل و�سائييل االإعام وجمربة 
علييى تنفيذها يف خططهييا الرباجمية �سواء كان ذلك 
يف ال�سحافيية املرئييية اأو االإذاعييية اأو املطبوعيية اأو 

االإلكرتونية بكل اأ�سكالها".
وبييني اأن الأ�سييرى يعي�سون حياة قا�سييية ومتعبة جدا 
ويعانون معاناة كبرة و�سديدة خا�سة حتت التعذيب 
وبعيييدا عن عد�سات الكامييرات وبالتايل هم بحاجة 
ما�سيية اإىل ميين ي�ساندهييم يف ق�سيتهييم اليتيميية التي 

يتنكر لها كل العامل.
و�سييدد علييى اأن املطلييوب ميين االإعييام الفل�سطيني اأن 
يرفييع درجيية االهتمييام والرتكيييز بق�سييية االأ�سييرى 
اإنقيياذ  خطيية  علييى  جميعييا  يعملييوا  واأن  واملعتقلييني 
وطنييي مل�ساندة ق�سييية االأ�سرى واملعتقلييني، م�ستطردًا 
بالقييول:" طاملييا ظللنا هكذا نييراوح مكاننييا يف ق�سية 
فيياإن  حقيقييي  اإعامييي  ناظييم  وجييود  دون  االأ�سييرى 
االأ�سرى �ستييزداد معاناتهم و�ستتفاقم ماأ�ساتهم داخل 

�سجون االحتال".

"تحقيق االختراق"
مدييير مركييز امليييزان حلقييوق االإن�سييان ع�سييام يون�ض 
اأكييد اأن ق�سية االأ�سييرى الفل�سطينيني واحدة من تلك 
الظواهيير التييي ت�ستحييق الوقييوف عندهييا وحتليلها، 

وت�ستحييق اأي�سييًا اأن يقف كل فل�سطينييي وقفة اإجال 
واحييرتام اأمييام ت�سحياتهييم النبيليية، وبييذل اجلهييود 

لن�سرتهم.
الييراأي،  لوكاليية  خا�ييض  ت�سريييٍح  يف  يون�ييض  وقييال 
"االإعييام لييه دور مهييم يف خدمة الق�سايييا املختلفة 
خا�سييًة ونحن نتحدث عن �سييراع يتطلب منا اأن ن�سمو 
يف اأدواتنا اإىل الدرجة التي متكننا من طرح ق�سايانا 
بال�سكل املطلوب، ومُيكن اأدواتنا من الت�سدي لاأدوات 
اإمكانياتهييم  كل  اأعداوؤنييا  لهييا  �سخيير  التييي  امل�سييادة 
باأكاذيبهييم  العييامل  خييداع  فا�ستطاعييوا  وطاقاتهييم، 
لي�سبح الفل�سطيني يف اأعني جزء كبر من املخدوعني 

باأنه اجلاد ولي�ض ال�سحية".
و�سدد على �سرورة اأن يكون االإعام خمت�سًا و�ساحب 
مهارة خلدميية ق�سية االأ�سييرى الإي�سال �سييوت هوؤالء 
االأ�سرى االأبطال من خلف الق�سبان للمجتمع الدويل 

ولي�ض العمل فقط على ال�ساحة الفل�سطينية.
وت�سهييد ق�سييية االأ�سييرى تفاعييًا متزايييدًا ميين قبييل 
االإعييام الفل�سطيني والذي يعمل بييدوره على تفعيل 
ت�ساميين ال�سعييب الفل�سطينييي والعربييي والييدويل مييع 

االأ�سرى يف �سجون االحتال.
ويرى خرباء اأن االإعام الفل�سطيني يحتاج اإىل مزيد 
ميين ت�سليييط ال�سييوء على ق�سايييا االأ�سييرى ومعاناتهم 
االإن�سانييية، مييع تخ�سي�ض الكام على حيياالت معينة 

الإظهار اجلانب االإن�ساين للعامل ككل.
وطالبييوا ب�سييرورة حتقيق نقلة نوعييية واإبداعية يف 
التعاطي مييع ق�سايا االأ�سرى داخييل �سجون االحتال 
ال�سهيوين، مثمنني دور االإعام الفل�سطيني يف خدمة 

ق�سايا الوطن وو�سع االأ�سرى يف مقدمة اأولوياته.

هل باتت قضية األسرى موسمية لدى اإلعالم الفلسطيني ؟؟
غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع

يعييد  الفل�سطينييي  االإعييام  اأن  �سييك  ال 
مهمييًا يف نقل احلقيقيية واإحداث التغير 
الفعلي علييى جمريات االأحداث امللتهبة 
على ال�ساحيية الفل�سطينييية، ولعل اأبرز 
الق�سايييا التييي حتتيياج لتكاتييف اجلهود 

االإعامييية هييي ق�سييية االأ�سييرى التييي 
تتفاقم يومًا بعد يوم.  فق�سية االأ�سرى 
الفل�سطينيييني ق�سية ت�ستحييق الوقوف 
عندهييا و حتليلهييا ، وت�ستحييق اأي�سييا اأن 
و  اإجييال  وقفيية  فل�سطينييي  كل  يقييف 
احييرتام اأمام ت�سحياتهم النبيلة ،وبذل 

اجلهييود لن�سييرة ق�سيتهييم و حتريرهييم 
من �سجون االحتال االإ�سرائيلي؛ �سيما 
واأن حتريرهييم ي�سكل هدفا ميين �سل�سلة 
االأهييداف التي الزلييت اأجنييدات فرقاء 
ال�ساحة الفل�سطينية والذين يتحدثون 

عنها رغم خافهم و اختافهم .
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غزة -الراأي - اآالء النمر
م�سايرة لوترة االأحداث املتتالية يف 
االآونة االأخييرة التي �سهدتها مناطق 
املتعلقيية  غييزة  قطيياع  ميين  متفرقيية 
بع�ييض  ا�ستغييل  ال�سرقيية،  باأعمييال 
نا�سطييي مواقع التوا�سييل االجتماعي 
االأحييداث من خييال تهويييل االأخبار 
وتزويدهييا بال�سائعييات جلعلهييا اأكييرث 
رواجًا واإثييارة على �سبيل جمع اأعداد 
اأكرب ميين املتابعييني االفرتا�سيني على 
بيييوت  داخييل  الذعيير  ن�سيير  ح�سيياب 

املواطنني االآمنة.
وغلبت ال�سائعات االأخبار املو�سوعية 
لكييرثة تداولهييا بييني املواطنييني عييرب 
ممييا  االجتماعييي،  التوا�سييل  مواقييع 
عييدة  اختيياق  اإىل  مروجيهييا  يدفييع 
روايييات خمتلفة للحادثيية الواحدة، 
الذي اأدى الإ�سابيية العديد من النا�ض 
ب"فوبيييا" الل�سو�ض الليلة وهواج�ض 

افرتا�ض االأحداث عنوة.
اإثييارة  يف  يتمثييل  االإ�ساعيية  هييدف 
اخلييوف واإ�سعييار املواطنييني يف قطيياع 
غزة بفقدان االأمن واالأمان من خال 
خروقييات اأمنييية وهمية عييرب العامل 
االأزرق واملواقييع االفرتا�سييية والتييي 
دور  وجيياء  بييوك،  الفي�ييض  يرتاأ�سهييا 
ال�سعبيية  لاأو�سيياع  مكمييًا  االإ�ساعيية 
التييي مير بهييا قطاع غييزة ميين ح�سار 

مطبق. 
اأحمييق  ونا�سرهييا  حاقييد  "موؤلفهييا 
وم�سدقهييا غبي" على وقييع ال�سائعات 
اأحييد  تعليييق  هييذا  كان  وكرثتهييا 
النا�سطييني عليها بطريقتييه اخلا�سة، 
النتقيياد احلاليية املتقدميية التي و�سل 
ال�سائعييات  بييث  يف  النا�سطييني  اإليهييا 

واالأخبار املغر�سة.

نسخ لصق
ال ت�سييدق كل مييا يقييال وال تقييول كل 
ما ت�سمييع، هكذا بييداأ النا�سط ومدرب 

االإعام اجلديد خالد �سايف ن�سيحته 
لنا�سطي املواقع يف حديثه لي"الراأي"، 
اإثييارة  يف  اأ�سحابييه  يت�سبييب  والييذي 
ميين  والتهويييل  املغر�سيية  ال�سائعييات 

االأخبار واالأحداث املتجددة.
ووفييق مييا حتييدث �سييايف فيياإن الكثيير 
ميين مروجييي االإ�ساعييات واال�ستنتيياج 
امل�سبوق جتعل لهم �سبكة من املتابعني 
الذين ينقلون عنهم "ن�سخ ل�سق"، فاأي 
ا�ستنتيياج يجييد متفاعلييني  اأو  حتليييل 
كييرث معييه، واآخرييين م�ستعدييين لنقله 
ب�سييكل فرو�سي وبالتييايل تنت�سر هذه 

املعلومات بهذا ال�سكل.
ويتهييور النا�سطييني يف ن�سييخ االأخبييار 
ول�سقهييا دون التاأكييد ميين �سحتها، مما 
النا�سطييني  بييني  اخلييرب  ن�سيير  ي�سييّرع 

ب�سرعة الربق ح�سب املدرب �سايف.
وزارة  قييرار  �سييايف  املييدرب  ودعييم 
ب�سييكل  بالتعامييل  بغييزة  الداخلييية 
ال�سييارم مييع مروجييي االإ�ساعييات عرب 
مواقييع التوا�سييل االجتماعييي، حيييث 
حا�سميية" �سييد  "اإجييراءات  �ستتخييذ 

ميين مروجييي ال�سائعييات عييرب مواقييع 
التوا�سييل االجتماعي؛ لتاأمني اجلبهة 

الداخلية.
وقال الناطييق با�سييم وزارة الداخلية 
النا�سطييني  بع�ييض  "اإن  البييزم،  اإييياد 
يتعمييدون ن�سر ال�سائعييات عرب مواقع 
التوا�سييل ميين اأجييل اإربيياك ال�ساحيية 
بييني  البلبليية  واإثييارة  الفل�سطينييية، 

املواطنني".
�سخ�ييض  الأي  ن�سمييح  "ليين  واأ�سيياف: 
اأخبييار  وبييث  ال�سائعييات،  برتويييج 
كاذبة"، داعيييا املواطنني اإىل �سرورة 
التحقق من املعلوميية قبل ن�سرها على 
ب�سييرورة  مطالبييا  التوا�سييل،  مواقييع 
والتحلييي  االأخبييار،  ميين  التحقييق 
باالأخيياق وامل�سوؤولييية االجتماعية، 
ونقييل املعلومييات ميين و�سائييل االعام 

الر�سمية.
وكان نا�سطييون عييرب مواقييع التوا�سل 
قييد تداولييوا خييال االأيييام االأخييرة 
�سائعييات واأخبار كاذبة، منها ما يتعلق 
اجلهييات  �سارعييت  غييزة،  يف  بجرائييم 

الر�سمية اإىل نفيها.

دون مسؤولية
ويف تعليييق لرئي�ييض املكتييب االإعامي 
قييال  معييروف  �ساميية  احلكومييي 
لي"الييراأي" :"اإن الن�سطيياء يتحملييون 
امل�سئولية جتيياه ما ين�سرون من اخبار 
ومعلومييات دون الرجييوع مل�سدر ر�سمي 
ذو ثقيية"، مطالبييا ب�سييرورة التحلييي 
بامل�سئولييية واملهنييية يف ن�سيير االأخبار 
وعدم االجنييرار خلييف احل�سول على 
�سبق �سحفييي وتوخي احلذر فيما يتم 

عر�سه اأو ن�سره من معلومات.
ووفييق مييا ذكيير معييروف فيياإن �سبييكات 
تفتقيير  االجتماعييي  التوا�سييل 
املطلييوب  واأن  واملهنييية،  للم�سئولييية 
ميين الن�سطاء االكتفاء مبييا ي�سدر عن 
اجلهييات االأمنييية الر�سمييية، مو�سحا 
اأن ال�سائعييات هي وليدة حالة الت�سرع 

التي تنتاب املغردين .
وبخ�سو�ييض اهتمام الكثرين مبتابعة 

االجتماعييي،  التوا�سييل  و�سائييل 
ي�سيير معييروف اإىل اأنييه ميين الطبيعي 
باأهمييية  الو�سائييل  تلييك  حتظييى  اأن 
كبرة، فهييي متحررة ميين االلتزامات 
وهييي  واالأخاقيييات  وال�سوابييط 
تعييود ملدى التييزام النا�سييط مببادئه 

وم�سئوليته جتاه املجتمع.
واأو�سح معروف اأن خمتلقي ال�سائعات 
تهييدف نواياهييم نحو زعزعيية نفو�ض 
املواطنني واإمالتهييا نحو اخلوف الغر 
م�سبييوق واأن عا�سه قطيياع غزة خال 
ذلييك  كل  االأخييرة،  �سنييوات  الع�سيير 
لو�سييع غييزة يف �سنييدوق مغلييق لكتم 
اأنفا�سهييا التييي تبقييت خييارج �سندوق 

ح�سارها.

خطر محدق
يف  واملحا�سيير  النف�سييي  املخت�ييض 
جامعيية االأق�سييى درداح ال�ساعر قال 
لي"الراأي" اأن ن�سر االإ�ساعة من اأخطر 
اأن  ميكيين  التييي  النف�سييية  احلييروب 
تواجييه االإن�سان يف حياتييه، وخا�سة 
عندمييا جتد بيئة خ�سبيية النت�سارها 
ال�سديييد علييى  يهييدد بخطرهييا  ممييا 

النا�ض.
واأو�سييح ال�ساعر خطر االإ�ساعة الذي 
ميين املمكيين اأن يف�سييد علييى املجتمييع 
طماأنينته و�سكونييه وتنفيذ ما يريده 
العييدو بييدون �سيين عييدوان اأو حييرب 
مبا�سييرة، منوها اإىل تغلغييل االإ�ساعة 
ب�سكل �سحري نظرًا لغرابة تفا�سيلها 

ومنا�سبتها لاأحداث اجلارية.
وجتييد االإ�ساعيية �سبيييل �سهييل متر من 
خالييه حينمييا يتييوىل ن�سرهييا اأنا�ض 
ال يحملييون علييى عاتقهييم م�سوؤولييية 
وطنييية وال جمتمعية، ويكون هدفهم 
اإثييارة النا�ييض وجمييع اأعييداد كبييرة 
ميين املتابعييني دون االكييرتاث حلجييم 
الكارثيية االإن�سانييية التييي يرتكبونها 

داخل البيوت املطمئنة.

يختلقها المغرضون

الشائعات .. أخباٌر مزيفة وأبواٌق مأجورة
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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
ال تتوقييف املعانيياة يف قطيياع غييزة علييى �سيييء دون 
االآخر، فييكل منحى من مناحي احلياة ال بد اأن ياأخذ 

التنغي�ض منه ق�سطًا كبرًا.
ال�سلطيية  رئي�ييض  افتعلهييا  التييي  الكهربيياء  اأزميية 
الفل�سطينييية حممود عبا�ض وحكومته برئا�سة رامي 
احلمد هلل بفر�ض �سريب البلو على ال�سوالر اخلا�ض 
مبحطيية توليييد الكهربيياء زادت ميين �ساعييات قطييع 
التيييار الكهرباء ملدة ت�سل الأكرث من 20 �ساعة يوميًا 
دفييع بلدية غزة ل�سييخ املياه العادمة نحييو بحر غزة 

املتنف�ض الوحيد للقطاع دون معاجلتها.
مو�سييم  اقييرتاب  مييع  غييزة  قطيياع  بحيير  ويواجييه 
اال�سطييياف العديد ميين امل�سكات علييي راأ�سها التلوث 
النيياجت عيين تدفييق مييياه ال�سييرف ال�سحييي يف بع�ييض 
املناطق اإليه، والتي من اأبرزها تلك املناطق التي ُتعد 
منافييذ ملياه ال�سرف ال�سحييي ك�ساحل خميم ال�ساطئ 

وال�سمايل ومنطقة وادي غزة.

120 ألف م3
�سلطيية جييودة البيئة بغييزة  حذرت ميين كارثة بيئة 
�ست�سيييب �ساطييئ بحيير قطيياع غييزة ب�سبييب ا�ستمرار 

انقطاع التيار الكهربائي.
القطيياع  حمافظييات  "�ساطييئ  اإن  ال�سلطيية  وقالييت   
ي�ستقبييل يومًيا ما يزيد على 120 األف مرت مكعب من 
مياه ال�سرف ال�سحي غر املعاجلة من نقاط ت�سريف 

خمتلفيية، وذلييك �سبب انقطيياع التيييار الكهربائي عن 
حمطات معاجلة ال�سرف ال�سحي".

واأ�سافت "اإن انقطاع التيار الكهربائي الذي يزيد عن 
21  �ساعة يومًيا ترتب عليه حدوث �سلل �سبه تام يف 
معظييم اخلدمييات احليوية وال�سحييية والبيئية التي 
يتلقاهييا �سكان حمافظات غزة، ومنها خدمات التزود 

باملياه ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي". 
وبّينييت ال�سلطيية اإن ذلييك "ت�سبييب يف حتييول جممييل 
�ساطئ حمافظات غزة اىل م�ستنقع اآ�سن وملوث بفعل 
مييياه ال�سييرف ال�سحي غر املعاجلة"، حمييذرًة من اأن 
هييذا التلوث بييات يهدد باإغيياق اأهم متنف�ييض ل�سكان 

حمافظات غزة مع قرب مو�سم اال�سطياف. 
وطالبت �سلطة جييودة البيئة يف بيانها كافة اجلهات 
ذات العاقيية خا�سيية حكوميية الوفيياق الوطنييي اإىل 
امل�سارعيية بعمييل كل مييا يلزم حلييل هييذه امل�سكلة دون 
تاأخيير، ملييا لهذا التلييوث من اآثييار �سلبييية على جممل 

البيئة البحرية يف حمافظات غزة. 

تراجع الجودة
ميين جهتها، حذرت م�سلحة مياه بلديات ال�ساحل، من 
اأزميية يف خدمييات املييياه وال�سرف ال�سحييي يف القطاع 

ب�سبب ا�ستمرار انقطاع الكهرباء.
 وقالت امل�سلحة يف بيان، اإن ا�ستمرار انقطاع الكهرباء 
اأزمة الكهرباء “ينذر بحدوث اأزمة حقيقية �ستوؤدي 
اإىل تراجييع كبيير علييى جييودة اخلدمييات االأ�سا�سية 

املقدمة للمواطنني”.
 واأ�سييار البيييان اإىل اأن كل مرافييق م�سلحيية املييياه 
والبلديييات واأعمالها تعتمد علييى التيار الكهربائي 
اأزميية  ا�ستمييرار  اأن  مو�سحييا  االأوىل،  بالدرجيية 
الكهرباء �سيييوؤدي اإىل تراجع عمل العديد من اآبار 
املييياه وحمطييات �سييخ املييياه اإىل %60، وحمطييات 
التحلييية اإىل %80 ميين طاقتها، كمييا �سيت�سبب يف 
�سلل �سبييه كامل يف عمليات جتميييع و�سخ ومعاجلة 

مياه ال�سرف ال�سحي.

 مسؤولية السلطة
 يف ال�سييياق ذاتييه، حييذرت املنظميية العربية حلقوق 
االإن�سييان، يف بيان لها، من وقوع “كارثة “ بقطاع غزة 

ب�سبب ا�ستمرار انقطاع الكهرباء.
 وحييذرت بدورهييا ميين توقييف العديد ميين اخلدمات 
يف مرفييق ال�سحيية، مع قرب نفاذ ما تبقييى من كميات 
الوقييود داخييل املولييدات الكهربائييية، واأ�سييارت اإىل 

ت�سرر قطاع املاء وال�سرف ال�سحي.
 وحملييت املنظميية، التييي تتخييذ ميين بريطانيييا مقرا 
لهييا، ال�سلطيية الفل�سطينييية “امل�سوؤولييية الكاملة عن 

املخاطر الكامنة وراء قطع التيار الكهربائي”.
 ودعييت اإىل “عييدم ا�ستخييدام اخلدمييات االأ�سا�سييية 
اأجنييدات  حتقيييق  اأجييل  ميين  لل�سغييط  للمواطنييني 
�سيا�سية”، كما دعت املجتمع الدول وكل املعنيني اإىل 

اإيجاد حلول جذرية مل�سكلة الكهرباء يف غزة.

مشاكل صحية وبيئية
ميين جانبه؛ اأكد احتاد بلديييات قطاع غزة اأن انقطاع 
ال�سييخ  حمطييات  عمييل  �سيوقييف  الكهربائييي  التيييار 
ومعاجليية ال�سييرف ال�سحي، ما ينييذر مب�ساكل �سحية 

وبيئية ال حتمد عقباها.
وحييذر رئي�ييض االحتيياد نييزار حجييازي خييال موؤمتر 
�سحفييي عقد مبقيير وزارة االعام بغييزة �سباح اليوم 
االأربعيياء،" من حدوث اأزمييات ان�سانية حقيقة جراء 
جتييدد اأزميية انقطيياع التيييار الكهربائي ب�سييكل كبر 
خا�سيية بعد توقف حمطة التوليييد الكهرباء االأحد 

املا�سي.
 واأ�سيياف حجييازي اأن البلديييات �ستجييرب علييى �سييخ 
مييياه ال�سييرف ال�سحييي الغيير معاجليية اىل �ساطييئ 
البحيير مبا�سييرة، مييا �سيييوؤدي اإىل اإغيياق ال�ساطييئ 
ومنييع اال�سطييياف هييذا املو�سييم حفاظا علييى �سامة 

املواطنني.
واأ�سييار اإىل اأن كافة البلديات يف غزة تعاين من اأزمة 
يف توفيير الوقييود الييازم لت�سغيل حمطييات �سخ مياه 
ال�سرف ال�سحي واآبار املياه واملرافق االأ�سا�سية وقلة 

الدعم يف هذا املجال.
وذكيير حجييازي اأن انقطيياع التيييار لفييرتات طويليية، 
يرهييق مولييدات الكهربيياء االحتياطييية، ويزيييد من 
اأعطالهييا الأنها مولدات خم�س�سة للعمل ب�سكل طارئ، 
ول�ساعات حمييدودة، كما وينق�ض العمييل الزمنى لها، 

وي�ساعف م�ساكل املرافق التي تعتمد على املولدات.

بضخ 120 ألف م3 يوميًا

بحر غزة يعاني خطر التلوث
 بمياه الصرف الصحي بسبب أزمة الكهرباء
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غزة- الراأي
خييّرج جهاز ال�سرطة البحرية بوزارة الداخلية 
الييدورة  الثاثيياء،  �سبيياح  الوطنييي،  واالأميين 
الع�سكرية املغلقة الثانية على اأر�ض ميناء غزة، 

والبالغ عدد اأفرادها 20 عن�سرًا.
وح�سر حفل تخريييج الدورة - التي حملت ا�سم 
دورة ال�سهيييد مازم "�سريييف القر�سلي"- كّل من 
العميييد حممد خلييف مدير عام جهيياز ال�سرطة 
النخاليية  حممييد  العميييد  ونائبييه  البحرييية 

والعقيد ركن يا�سيير من�سور مدير حمافظة غزة 
واملقييدم عرفات �سيييييام مدير العاقييات العامة 
واالإعييام، اإىل جانييب لفيف من �سبيياط اجلهاز 

واأفراده.
واأو�سييح العميد خلييف اأّن "الييدورات املغلقة هي 
الو�سيليية االأف�سل الإعداد الييكادر الب�سري وهذه 
الييدورة هييي االنطاقيية الثانييية، حيييث عييزم 
اجلهيياز علييى ا�ستكمال هييذه الييدورات وتعميمها 

على جميع املحافظات".

واأ�سييار اإىل اأن ال�سرطة البحرييية ب�سدد تنفيذ 
جمييال  يف  ومتميييزة  قوييية  متخ�س�سيية  دورات 
العلوم البحرية، بحيث مُيكن للكادر التغلب على 

اإ�سكاليات العمل ال�سرطي بعد اال�ستفادة منها.
واأ�سيياف: "بداأنا برتتيبات اإعييداد قوة النخبة 
الربمائييية االأوىل التييي �ستعمل ب�سييكل مركزي 
امل�ساحيية  و�ُستغطييي  الييوزارة  م�ستييوى  علييى 

اجلغرافية ل�ساحل بحر غزة".
بييدوره، اأكييد العقيييد من�سييور اأن مكونييات جهيياز 

ال�سرطيية البحرييية تعمييل بييكل مييا متلييك ميين 
جهييود رغييم قليية االإمكانيييات لل�سيطييرة علييى 
احلاليية االأمنييية مبناطييق االخت�سا�ييض، الفتييًا 
اإىل اأن الييدورات املغلقة ترفع من كفاءة االأفراد 

وال�سباط يف اأداء عملهم.
وتخلييل حفييل التخرج عر�ييض ع�سكييري ُيحاكي 
اقتحام مبنى وحترير رهائن، باالإ�سافة لعملية 
اإنييزال بحييري واإطيياق ذخرة حييية، ويف ختام 

احلفل كّرمت قيادة اجلهاز خريجي الدورة.

الشرطة البحرية ُتخّرج الدورة العسكرية المغلقة "2"
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بذور "عباد الشمس" قد تحمل سموما وفطريات مسرطنة

ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
اأظهييرت درا�سيية حديثيية ، اأن بييذور عباد ال�سم�ييض قد تكون 
يف كثيير من االأحيان ملوثة بال�سمييوم العالقة يف القوالب اأو 
االأقرا�ض التي حُتفظ بها، لت�سكل اأ�سرارًا �سحية بالغة على 

�سحة االإن�سان يف العديد من البلدان املنخف�سة الدخل.
الدرا�سة اأجراها باحثييون يف جامعة ميت�سيغان االأمريكية، 

ون�سروا نتائجها اأم�ض االأحد، يف دورية علمية.
وكان الهدف من الدرا�سة اكت�ساف اأثر التعر�ض املزمن لفطر 
»االأفاتوك�سييني« يف الفييول ال�سييوداين والييذرة وبييذور عباد 
ال�سم�ييض، الييذي يت�سبييب يف وفاة مييا بييني 25 اإىل 155 األف 

�سخ�ض �سنويًا.
واأو�سييح الباحثييون اأن درا�ستهييم اجلديييدة، اأظهييرت تكاثيير 
فطيير »االأفاتوك�سييني« يف بييذور عبيياد ال�سم�ييض، وهييو فطر 
يوؤثيير عادة على حما�سيل الذرة، الفول ال�سوداين، الف�ستق، 
واللييوز، حيييث يعد هييذا الفطر واحييدًا من اأكييرث الفطريات 

امل�سببة للمواد امل�سرطنة للكبد.
وتركييزت اأبحيياث الفريييق يف تنزانيييا، حيث قامييوا بتحليل 
ال�سم�ييض  عبيياد  بييذور  فييى  »االأفاتوك�سييني«  م�ستويييات 
واالأقرا�ييض التي حتمييل البذور يف 7 مناطييق يف تنزانيا بني 

عامي 2014 و2015.
واأثبتييت النتائييج اأن مييا يقييرب ميين ٪60 من عينييات البذور 
و٪80 ميين عينييات القر�ض الذي يحمل البييذور كانت ملوثة 

بي«االأفاتوك�سني«.
اأمييا عن احلد الذي تعتربه هيئة الغذاء والدواء االأمريكية 
)FDA( اآمنييًا لا�ستهيياك فييى ن�سييب التلييوث، فهييو 14٪ 
اأن  وتعتييرب  يحملهييا،  الييذي  القر�ييض  يف  و16٪  البييذور  يف 
االأطعميية التييي حتتوي على اأقييل من 20 جييزء يف املليار من 

»االأفاتوك�سني« اآمنة لا�ستهاك.

و�سييدد الباحثييون علييى اأن امل�ستويييات املرتفعيية ميين فطيير 
»االأفاتوك�سني« الذي غالبًا ما يكون يف العديد من املحا�سيل 
الزراعييية ي�سيير اإىل �سييرورة تعزيييز جهييود مكافحيية تلوث 
»االأفاتوك�سني« جنبييًا اإىل جنب مع تعزيز �سامة االأغذية 

واالأعاف يف الباد.
وقالت فيلي�سيا وو، اأ�ستاذ علوم االأغذية والتغذية الب�سرية 
فى جامعة ميت�سيجان، وقائد فريق البحث اإن مايني الب�سر 

يف جميييع اأنحاء العامل يتعر�سون لت�سمم »االأفاتوك�سني« ال 
�سيما يف االأماكن التي ال يتم فيها تعر�ض االأغذية للملوثات 

بانتظام.
واأ�سافييت: »اأن عملنييا ال�سابق مع »منظميية ال�سحة العاملية« 
حييول العبء العاملييي لاأمرا�ييض املنقولة بالغييذاء، اأظهر ان 
فطر »االأفاتوك�سني« اأحد امللوثييات الكيميائية التي ت�سبب 

العبء االأكرب للمر�ض يف العامل«.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

رفح- الراأي
اأكييدت ال�سرطيية البحرييية يف حمافظيية رفييح، اأنييه لن  
يتمكيين اأي �سياد من الدخول اإىل مينيياء رفح البحري، 
ومزاوليية مهنة ال�سيد، اإال من خييال الت�سريح ال�سادر 

من ال�سرطة البحرية.
واأفييادت �سرطة البحرييية اأنها �سلمييت "300" ت�سريح 
لل�سيادييين يف حمافظيية رفييح، وذلييك من خييال دائرة 

�سوؤون ال�سيادين يف ال�سرطة البحرية.
وقال مدير ال�سرطة البحرية يف حمافظة رفح الرائد 
حممييد عو�ض هلل:" اأ�سدرنا ت�ساريح جديدة ل�سيادين 
لدخييول اىل ميناء رفح البحييري"، الفًتا اإىل اأن الهدف 
ميين هييذا االجييراء اىل �سبط احلاليية االأمنييية داخل 

امليناء.
 واأكييد عو�ييض اهلل اأنه يتم ميين خال غرفيية العمليات 
دخييول  وقييت  ت�سجيييل  البحرييية  لل�سرطيية  التابعيية 
وقييت  وت�سجيييل  واأعدادهييم  البحيير  اإىل  ال�سيادييين 
خروجهييم، ممييا ي�ساعدنييا يف ح�سيير اأعييداد ال�سيادين 

املتواجدين داخل البحر".

سلمت 300 تصريح للصيادين لضبط الحالة األمنية

الشرطة البحرية:تصاريح جديدة للصيادين لدخول ميناء رفح
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غزة- الراأي
قييررت ال�سرطيية الفل�سطينييية يف قطيياع غييزة منييع 
اإقاميية احلفات يف ال�سوارع واالأماكن العامة ابتداًء 
ميين 1/5/2017 وحتى انتهيياء امتحانات الثانوية 
العاميية .  وقييال الناطق با�سم ال�سرطيية املقدم اأمين 
البطنيجييي يف ت�سريييح �سحفييي، اإن ال�سرطة قررت 
منييع احلفييات يف ال�سييوارع واالأماكيين العاميية وذلك 

لتهيئة االأجواء لطلبة الثانوية العامة.
واأو�سييح البطنيجييي اأن هييذا قييرارًا اإجرائيا تتخذه 

ال�سرطة كل عييام لتوفر ال�سكينيية والهدوء وتوفر 
االأجواء املنا�سبة لطاب الثانوية العامة .

للمواطنييني  بديييًا  اأوجييدت  ال�سرطيية  اأن  وبيينّي 
مييع  املغلقيية  واالأماكيين  ال�سيياالت  وهييو  لاحتفييال 

املحافظة على الهدوء وعدم رفع ال�سوت .
و�سييدد البطنيجييي علييى اأن كل من �سيخالييف القرار 
داعيييًا  واملحا�سبيية،  للم�ساءليية  نف�سييه  �سيعر�ييض 
املواطنييني للتعيياون مييع ال�سرطيية لتهيئيية االأجييواء 

لطاب الثانوية العامة.

رام اهلل- الراأي
الييوزراء  جمل�ييض  اأعليين 
يييوم  اعتبييار  الفل�سطينييي 
املوافييق  القييادم،  االإثنييني 
عطليية  01/05/2017م 
ر�سمييية مبنا�سبة  يوم العمال 

العاملي.
وتقدم املجل�ييض بالتهنئة اإىل 
عامييات وعمييال فل�سطييني يف 
كافة مواقع عملهم يف الوطن 
حلييول  مبنا�سبيية  وال�ستييات 
االأول ميين اأيييار عيييد العمييال 
العاملييي، موجهييًا التحييية لهم 
وعطائهييم  جهدهييم  علييى 
م�سييرة  يف  املميييز  ودورهييم 
العمل والبنيياء طيلة مراحل 

ن�سالنا الوطني.
و�سييدد علييى اأن �سمان حقوق 

العمييال يقع يف �سلييب اأولويات 
احلكوميية التييي تعمييل علييى اإر�سيياء وتر�سيييخ 
اأ�س�ييض امل�سيياواة والعداليية االجتماعييية بكل 
مكوناتهييا، واتخيياذ كل مييا ميين �ساأنييه حماية 
حقييوق العمييال و�سمييان احلريييات النقابييية 
عماليية  ومكافحيية  لاأجييور،  االأدنييى  واحلييد 
االأطفييال، وكل اأ�سكال العمل الق�سري، ووقف 

التمييز يف اال�ستخدام واملهنة.
لكافيية  والتقدييير  بال�سكيير  املجل�ييض  وتقييدم 
االحتييادات والنقابييات العمالييية علييى الدور 
الهييام الييذي تقييوم بييه يف الدفاع عيين م�سالح 
العمييال، وعلييى اجلهييد احليييوي والهييام الذي 
تبذلييه يوميييًا لارتقاء بواقييع العمال و�سون 

حقوقهم وحمايتهم.

غزة- الراأي
دعت بلدييية غييزة املواطنني يف املدينيية ل�سرورة 
تركيييب خزانات مييياه اأر�سييية وتر�سيد ا�ستهاك 
املييياه ملنييع نق�ض املييياه ولتجاوز م�سكليية االنقطاع 

الطويل للتيار الكهربائي.
وقييال مدير عام املياه وال�سييرف ال�سحي م . ماهر 
�سييامل:" اإن بلدييية غزة تبييذل جهييودًا كبرة من 
اأجييل اأن يتوافييق جييدول توزيييع املياه مييع جدول 
الكهربيياء ولكن هنيياك �سعوبة يف ذلييك ب�سبب اأن 

جدول الكهرباء حاليًا دائم التغر وغر ثابت .
واأ�سيياف اأن م�سكليية االنقطيياع املتكييرر والطويييل 
للكهربيياء يوؤثر ب�سييكل كبر على مرافييق البلدية 
ال�سيمييا قطاع االآبار واملييياه ولتجاوز هذه امل�سكلة 
ندعو املواطنييني للتكاتف وتركيييب خزانات مياه 
اأر�سييية ت�ساعد يف حل امل�سكليية بحيث يتم تعبئة 
اخلزانييات مبا�سرة من مييياه البلدية وعند و�سول 

الكهرباء يتم رفعها للخزانات العلوية .
حماب�ييض  علييى  املحافظيية  �سييرورة   اإىل  ودعييا 
�سبييكات املياه يف ال�سوارع وعييدم العبث بها وتفقد 
عوامييات املييياه يف اخلزانات املنزلييية والتاأكد من 
�سحيية عملها وعدم وجود ت�سريييب للمياه، موؤكدًا 
بحييق  قانونييية  اإجييراءات  �ستتخييذ  البلدييية  اأن 
املخالفييني حفاظًا على عدالة التوزيع ومنع نق�ض 

املياه يف بيوت املواطنني .
واأهاب �سييامل باملواطنني ب�سييرورة اإتباع اإر�سادات 
املحافظيية علييى املياه وتر�سيييد ا�ستهاكهييا وعدم 
ا�ستخدامهييا يف ر�ييض ال�سييوارع وغ�سيييل ال�سيييارات 

ب�سييكل خاطييئ، وتقنييني ا�ستخدامهييا يف االأعمال 
املنزلية .

مجلس الوزراء: االثنين القادم عطلة 
رسمية بمناسبة يوم العمال

الشرطة تمنع الحفالت باألماكن العامة 
لقرب امتحانات "التوجيهي"

في ظل أزمة الكهرباء

بلدية غزة تدعو المواطنين
 لتركيب خزانات أرضية لتالفي نقص المياه

غزة- الراأي
اأعلن وكيل وزارة ال�سوؤون االجتماعية 
يف غييزة يو�سييف اإبراهيييم عيين البييدء 
الييوزارة  ا�سييم  حتويييل  قييرار  بتنفيييذ 
وزارة  اإىل  ال�سييوؤون االجتماعييية  ميين 
التنمية االجتماعية اعتبارا من اليوم 

الثاثاء.
وقال اإبراهيم يف ت�سريح �سحفي: "يف 
اإطار توحيد عمل الوزارة من االإغاثي 
اإىل التنمييوي مت حتويييل ا�سييم الوزارة 
وزارة  اإىل  ال�سييوؤون االجتماعييية  ميين 
روؤييية  �سميين  االجتماعييية  التنمييية 
الوزارة وخطة عملها امل�ستقبلية، حيث 

�ستتجييه نحييو الرتكيييز علييى التنمييية 
وحماربيية  االقت�سييادي  والتمكييني 

الفقر".
مييع  من�سجمييا  القييرار  هييذا  وياأتييي 
التوجهييات احلكومية اجلديييدة ب�ساأن 
اأجنييدة ال�سيا�سييات الوطنييية لاأعوام 

.2017-2022
وكان جمل�ض الوزراء يف حكومة الوفاق 
�سييادق باالإجماع يوم الثاثاء 15 اآذار 
رقم  االأ�سبوعييية  2016 ويف جل�ستييه 
)94(، علييى تغير ا�سييم وزارة ال�سوؤون 
التنمييية  وزارة  لت�سبييح  االجتماعييية 

االجتماعية.

تغيير اسم وزارة الشؤون
 إلى التنمية االجتماعية بغزة
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اأحمييد بحيير  الت�سريعييي  نائييب رئي�ييض املجل�ييض  وحّمييل 
حكومة االحتال امل�سوؤولية الكاملة عن تدهور االأو�ساع 
املعي�سية يف غزة ب�سييكل كبر، واالأزمة اخلانقة التي مير 
بها قطاع غزة ب�سكل عام والقطاع ال�سحي ب�سكل خا�ض.
وقييال بحر: "لي�ييض من الغريب على هييذا املحتل اأن مينع 
بييل  غييزة،  الطبييية اىل  وامل�ستلزمييات  االأدوييية  دخييول 
وي�ستهدف ب�سكل عدواين الطواقم الطبية وامل�ست�سفيات 

واملراكز الطبية و�سيارات االإ�سعاف".
وطالب ال�سلطات امل�سرييية ب�سرورة فتح معرب رفح ب�سكل 
فييوري ودائم اأمييام امل�سافرييين والعالقني خا�سيية املر�سى 
الذين هم باأم�ض احلاجة للعاج يف امل�ست�سفيات امل�سرية.
كمييا حّمييل بحيير رئي�ييض ال�سلطيية الفل�سطينييية حممييود 
عبا�ييض وحكوميية رامييي احلمييد اهلل، جييزءا كبييرا ميين 
امل�سوؤولييية يف ظييل عييدم قيامهييم بدورهييم وواجباتهييم 

الوطنية واالأخاقية جتاه القطاع ال�سحي يف غزة.
كافيية  عيين  الكامليية  بامل�سوؤولييية  عبا�ييض  بحيير  واتهييم 
االإجييراءات التييي و�سفهييا باالإجرامييية التييي يتخذهييا 
بحق قطاع غييزة، والتي و�سلت اىل حد قطع االأرزاق عن 
كثيير ميين املوظفني والعائييات الفقييرة، والتهديد بقطع 
خم�س�سييات االأ�سييرى واأ�سيير ال�سهييداء، اإ�سافيية لت�سببييه 

بحدوث اأزمة كهرباء خانقة.
والق�سايييا  الرتبييية  جلنيية  مقييرر  عر�ييض  جهتييه،  وميين 
االجتماعييية وم�سييوؤول ملييف ال�سحيية، النائييب خمي�ييض 
النجييار، تقريييره املتعلييق باحل�سييار واأثييره علييى القطاع 

ال�سحي، والذي اأكد من خاله عدم قيام حكومة الوفاق 
بكامل ما هو مطلييوب منها لوقف الكارثة االإن�سانية التي 

متر بها م�ست�سفيات القطاع.
واأ�سييار التقرييير اإىل اأن وزارة ال�سحيية تعيياين منذ فر�ض 
احل�سييار ميين نق�ييض حيياد الييكادر الب�سييري والعديييد ميين 
الطبييية،  واالأجهييزة  وامل�ستلزمييات  االأدوييية  اأ�سنيياف 
ومنييع دخييول قطييع الغيييار و�سيانيية االأجهييزة واملعدات، 
اإ�سافيية ملنع املر�سييى من حرية العيياج وال�سفر، و�سيا�سة 
االبتييزاز التي ميار�سها االحتال علييى املعابر وحواجزه 

الع�سكرية.
واأ�سيياف النائييب النجار خييال عر�سه للتقرييير اأن اأزمة 
الكهربيياء االأخييرة خا�سيية مييع توقييف حمطيية التوليد 
منييذ نحو اأ�سبوعييني، كان لها االأثر الكبر على عمل كافة 
املرافييق ال�سحييية يف غييزة، و�سعوبيية تقييدمي اخلدمييات 
ال�سحييية للمواطنييني واملر�سييى يف ظييل هييذه الظييروف 

ال�سعبة.  
واأو�سح التقرير اأن اأكييرث املرافق واالأق�سام التي ت�سررت 
ب�سييكل كبر ب�سبييب اأزمة الكهربيياء احلالية هييي، اأق�سام 
الطييوارئ وغ�سل الكلى والقلييب والعناية املركزة والعاج 
الطبيعييي واملختييربات واالأ�سعيية، والتييي جميعهييا تعتمد 
اعتمييادا كليييا علييى الكهرباء، باعتبييار اأن عييدم توفرها 
�سيعر�ييض حييياة املر�سييى للخطيير اأو اأن تكتب لهييم يف اأي 

حلظة" �سهادة وفاة جماعية".
 وحييذر التقرييير اأي�سييا من خطييورة اأزميية الكهرباء على 

تاأجيييل العمليييات املجدوليية خا�سيية للحيياالت الطارئة، 
حيييث اأن هنيياك األييف حاليية مر�سييية بانتظييار اإجييراء 
عمليات جراحية لهييا داخل جممع ال�سفاء، كما حذر من 
تعطييل ثاجات حفظ الدم وتوقف املولدات الكهربائية 
عيين العمييل وارتفيياع تكاليييف ال�سيانيية جييراء ت�سغيلهييا 

ل�ساعات طويلة.
امل�سوؤولييية  عيين  االحتييال  حكوميية  التقرييير،  وحمييل 
االإن�سانييية واالأخاقييية عيين تدهييور القطيياع ال�سحييي، 
ووجه منا�سدة لقيادة ال�سلطة للقيام مب�سوؤولياتها اجتاه 
كافة الهيئييات واملوؤ�س�سات الطبية واإنقيياذ �سكان ومر�سى 
القطيياع واإخراج اخلدمات الطبييية من دائرة التجاذبات 

ال�سيا�سية.
واألقييى التقرير اأي�سييا بامل�سوؤولية عن و�سييول االأمور اىل 
هييذا احلد لوزييير ال�سحة وحكومة احلمييد اهلل املطالبة 

باإمداد القطاع غزة بكافة امل�ستلزمات واالأدوية.
كما وجييه التقرير منا�سييدة عاجلة للمنظمييات الدولية 
وعلى راأ�سها منظمة ال�سحيية العاملية الأخذ دورها وو�سع 
حد لهذه االأزمة، الذي يعد ا�ستمرارها خمالفة �سريحة 

لكافة القوانني واالأعراف الدولية.
وميين ناحيتييه، حتدث م�سييوؤول قطاع ال�سحيية والبيئة يف 
غييزة با�سييم نعيييم، عيين االأو�سيياع الكارثية التييي مير بها 
القطاع ال�سحي )احلكومي واخلا�ض( منذ فر�ض احل�سار 

الأكرث من ع�سر �سنوات.
ال�سنييوي يف احتياجييات  العجييز  ن�سبيية  اإن  نعيييم  وقييال 

وامل�ستهلييكات   ،30% بلغييت  االأدوييية  ميين  امل�ست�سفيييات 
الطبية %38، وللمختربات وبنوك الدم 30%.

وبني اأن هذا العجز له االأثر الكبر على كثر من املر�سى 
الذييين هييم باأم�ض احلاجيية للرعاييية الطبييية، كمر�سى 

ال�سرطان والكلى و�سعيفي املناعة .
وبلييغ عييدد االأجهييزة الطبييية املعطلة وفقييا لنعيم 300 
جهيياز لعييدم توفيير التمويييل الييازم ل�سييراء قطييع الغيار 
واأحيانا تاأخر و�سولها يف ظل وجود العديد من العراقيل 

والعقبات. 
اأن االحتييال وخييال ثاثيية عدوانييات  نعيييم  واأ�سييار 
ا�ستهييدف امل�ست�سفيييات ب�سكل مبا�سر، تاهييا منع اإدخال 
اأو  مييواد البنيياء الإعييادة ترميييم م�ست�سفييى الباطنيية، 
بنيياء م�ست�سفيات جديدة، كم�ست�سفييى الوالدة بال�سفاء 
واملعر�ييض لانهيار يف اأي حلظة، اإ�سافة الإعاقة العديد 

من امل�ساريع.   
واأكييد نعيم اأن هنيياك 3000 مري�ض م�سجلني على قوائم 
االنتظييار لل�سفر والعاج يف اخلارج، ناهيك عن اجراءات 
االبتييزاز على معرب بيت حانييون خا�سة ملر�سى ال�سرطان 

نظرا ل�سفرهم ب�سكل م�ستمر.
واأ�سيياف اأن عييدد املولدات املعطلة بلييغ 87 مولد، خا�سة 
يف ظييل ت�سغيلها ب�سكل �سبه دائم ب�سبب انقطاع الكهرباء 
ل�ساعييات طويليية، فيما ترتفييع تكلفة ا�ستهيياك الوقود 
الييازم لت�سغيلهييا، خا�سة لق�سييم الوالدة الييذي يحتاج لي 

�سهريا. ال�سوالر  من  لرت  األف   450

التشريعي يحّمل االحتالل والسلطة مسؤولية
 تدهور القطاع الصحي بغزة 

غزة- الراأي
حّمل املجل�ييض الت�سريعي الفل�سطيني 
وال�سلطيية  االإ�سرائيلييي  االحتييال 
الوطنييية م�سوؤولييية تدهييور القطيياع 
ال�سلطييات  مطالًبييا  بغييزة،  ال�سحييي 

رفييح  معييرب  فتييح  ب�سييرورة  امل�سرييية 
ب�سكل فييوري ودائييم اأمييام امل�سافرين 
والعالقييني خا�سيية املر�سييى للعاج يف 
م�سافيهييا.  جيياء ذلييك خييال جل�سيية 
اأم�ييض   الت�سريعييي،  عقدهييا  خا�سيية 

ال�سفيياء  جممييع  داخييل  االأربعيياء، 
الطبي مبدنية غييزة، ملناق�سة تقرير 
جلنة الرتبية والق�سايا االجتماعية 
حول اآثار احل�سار على وزارة ال�سحة 

وللمطالبة بك�سر احل�سار عن غزة.
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غزة- الراأي
رغم ا�ستمييرار اأزمة الوقود التييي ت�سكل هاج�سا 
ال�سحيية  وزارة  يف  ال�سحييية  اخلدمييات  ملجمييل 
اإال اأن مرافقهييا ال تييزال تقييدم خدماتها باحلد 
االأدنييى بعييد تقلي�ييض اخلدمييات الت�سخي�سية و 
امل�سانييدة ، فقييد اأجييرى م�ست�سفييى العيون خال 
الربييع االأول من العام احلييايل) 1309( عملية 

كربى منها 19 عملية ذات مهارة عليا .
 كمييا و بلييغ اإجمييايل العمليييات ال�سغييرى التييي 
يوميييا  اخلارجييية  العيييادة  �سميين  اأجريييت 
)3250( عملييية جراحييية. و ك�سييف التقرير 
الربعييي ال�سادر عن امل�ست�سفى باأن عدد مردديه 
علي العيادة اخلارجييية بلغ )12428( مقارنة 

بالعييام 2016 الييذي و�سل عييدد مردديه خال 
ربعه االأول اإىل ) 11089( مرتدد.

وبييني التقرييير اأن عييدد املرتددييين علييي ق�سييم 
الطييوارئ واال�ستقبييال بلييغ  )19624( مييرتدد 
 )1539( �سجلييت  الدخييول  حيياالت  عييدد  ،و 
حاليية دخييول، و بن�سبيية ا�سغييال لاأ�سييرة تفوق 
%100. و بني التقرير باأن وحدة الليزر تردد 
عليهييا )2369( مرتدد ،فيما تييردد على وحدة 
ال�سبكييية )757( مييرتدد ،كمييا و �سجلت وحدة 
الكاتركييت )2098( مييرتدد ، اإ�سافيية اإىل عدد 
املرتددييين علييي وحييدة االأطفييال الذييين و�سييل 

عددهم اىل )575( مرتدد.
و اأ�ساف التقرير باأن عدد املرتددين علي وحدة 

التجميييل بلغ )489( مييرتدد ،فيما بلغ عددهم 
علييي وحييدة القرنييية )492( مييرتدد، يف حييني 
ر�سدت وحدة اجللوكوما )642( مرتدد، عاوة 
علييى العيييادة العامة التييي ا�ستقبلييت )1043( 

مرتدد يف الربع االأول من العام احلايل.

األجهزة التشخيصية
و اأظهيير التقرييير بيياأن بلغ عييدد املر�سييى الذين 
Corneal Topo - ب ت�سويرهييم     
العيييادة  ميين  ذلييك  و  حاليية   )raphy)303
اخلارجييية ،بينمييا حيياالت الت�سوييير املقطعييي 
لل�سبكيييةOCT ف�سجلييت )457( حاليية ،فيما 

 )FFA )91 بلييغ عييدد الذييين مت ت�سويرهييم 
حاليية. ق�سييم الب�سريييات و حول خدمييات ق�سم 
الب�سريييات ، فقد بلغ عييدد املرتددين على ق�سم 
الب�سريييات )841 ( خييال الربييع االأول ، حيث 
 )  13264( املقدميية  اخلدمييات  اإجمييايل  بلييغ 
خدميية ، منهييا قيا�ض ان�سييدال العييني و االإب�سار 
و فح�ييض النظيير و الكمبيوتيير وفح�ييض االألوان 
و متابعيية ك�سييل العييني و غرهييا و علييى �سعيييد 
فقييد  خييال  للمر�سييي  امل�سروفيية  الرو�ستييات 
اأو�سييح التقرير الربعى باأنييه مت �سرف )475( 
�سييرف  ا�ستمييارات  عييدد  بلييغ  ،بينمييا  رو�ستيية 
 UDDDS االأدوييية للمر�سي املنومييني بنظام

ا�ستمارة.  )2017)275

رغم استمرار أزمة نقص الوقود

مستشفى العيون يوضح حجم العمل 
خالل الربع األول من العام الحالي

غزة-الراأي
افتتحييت وزارة الرتبييية والتعليم مبقرها 
الرئي�ض يف مدينة غزة جدارية )حكاية 
القد�ييض.. �سهيييد وقلييم(، واحتييوت هييذه 
ت�سميمهييا  علييى  عمييل  والتييي  اجلدارييية 
خا�سيية  نقو�سييات  علييى  فنانييني  خم�سيية 
واأخييرى  للقد�ييض  القدمييية  باملدينيية 
دعييت لل�سمييود يف وجييه عمليييات التهويد 

امل�ستمرة.
بالييوزارة  االأن�سطيية  ق�سييم  رئي�ييض  وقييال 
واأحييد امل�ساركييني يف ت�سميييم اجلدارييية، 
هدفييت  اجلدارييية  اإن  احلييداد:  زكريييا 
للتعبيير عيين حكاييية القد�ييض ومراحلهييا 
التاريخييية املختلفة، ومت اطاقها تزامنًا 
مييع ذكرى اال�سييراء واملعييراج للتاأكيد على 
اأحقية ال�سعييب الفل�سطيني بالقد�ض على 

مدار التاريخ.
والثقافيية  التعليييم  قطيياع  رئي�ييض  واأكييد 
الدكتور كمال اأبو عون، اأن القد�ض �ستبقى 
لفل�سطييني وال ميكيين  العا�سميية االأبدييية 

التخلي عنها.
ولفت اأبو عييون، اإىل اأن اجليل الذي تعده 
الرتبييية والتعليييم يف غييزة �سيكييون علييى 
عاتقه حترير فل�سطييني، متمنيًا اأن تو�سع 
االأق�سييى  امل�سجييد  باحييات  يف  اجلدارييية 

قريًبا.
واأو�سح امل�سارك يف نحت اجلدارية الفنان 
يا�سر دحان، اأنه ا�ستخدم اأدوات بدائية 

يف نحت وت�سميم جدارية القد�ض.
واأ�سار دحييان، اإىل �سرورة تعليم الطاب 
املهييارات الفنييية واالهتمييام بهييا الإعييداد 
جيييل يجمييع بني العلييم والفيين يف مقاومة 

االحتال.
ملقاوميية  منوذجييًا  اجلدارييية  هييذه  وتعييد 
االحتال يف ظل عمليات التهويد وتزييف 
احلقائق والهوييية التي يقوم بها االحتال 
االإ�سرائيلييي بحييق مدينيية القد�ييض، وجنح 
ور�سمهييا  نحتهييا  يف  امل�ساركييون  الفنانييون 
بيياأدوات ب�سيطيية وبدائييية وبعميير زمنييي 

قارب ال�سهر وباأ�سلوب فني راقي.

وزارة التربية والتعليم تفتتح جدارية حكاية القدس



Aاألخــيرة l r a y  N e w s p a p e r

w w w . a l r a y . p s Thuresday - 27 April 2017 الخميس  30 رجب  1438هــ  /27 أبريل - نيسان  2017م

الداخلية: تم توقيف 
عدد من مروجي 

اإلشاعات عبر 
الفيسبوك

غزة- الراأي
املباحييث  جهيياز  اأن  الداخلييية  وزارة  اأعلنييت 
العاميية التابع لها بداأ بتوقيف عدد من مروجي 
مواقييع  عييرب  الكاذبيية  واالأخبييار  ال�سائعييات 
التوا�سييل االجتماعييي خال ال�ساعييات واالأيام 

املا�سية.
واأكد املتحييدث با�سم الداخلية اإييياد البزم، اأنه 
�سيتييم اتخيياذ املزيييد ميين االإجييراءات حلماية 
جمتمعنييا وجبهتنييا الداخلييية ميين العابثييني"، 
مواقييع  وم�ستخدمييي  ن�سطيياء  جميييع  حمييذًرا 
التوا�سييل االجتماعي ميين ترويييج ال�سائعات اأو 

نقل اأخبار جمهولة امل�سدر.
مواقييع  وم�ستخدمييي  ن�سطيياء  جميييع  وحييذر 
التوا�سييل االجتماعي ميين ترويييج ال�سائعات اأو 
نقييل اأخبار جمهولة امل�سييدر، واأن كل من يتجاوز 
�سيعر�ييض نف�سه للم�ساءلة واتخيياذ االإجراءات 

القانونية بحقه.

غزة- الراأي
االإعامييي  املكتييب  رئي�ييض  دعييا 
احلكومي بغييزة �سامة معروف، 
الن�سطيياء على مواقييع التوا�سل 
لتوخييي احلييذر يف  االجتماعييي 
ما يتم ن�سره حول جرائم القتل 

التي وقعت موؤخرًا يف القطاع.
حديييث  يف  معييروف  وطالييب 
لي"الييراأي" كافة الن�سطاء، بعدم 
تهويييل االأمور ب�سييكل يتنافى مع 

الواقع الذي نعي�سه.
الفل�سطينييي  املجتمييع  اأن  واأكييد 
بييه  يوجييد  املجتمعييات  كباقييي 
حييوادث فرديييه ولي�ست جرمية 
منظميية وكًا لهييا خ�سو�سياتها، 
اجلرمييية  حجييم  اأن  الفتييًا 
باالأرقييام ومعدالتهييا قيا�سا مبن 

حولنا تعد متدنية.
واأكد معروف اأن ما يثر املو�سوع 
ويحول القطاع اإىل مكان منعدم 
اخلاطييئ  التييداول  هييو  االأميين 
احتكامهمييا  وعييدم  للق�سايييا 
االلتييزام  وعييدم  لل�سوابييط 

باالأخاقيات عامه.
وطالييب الن�سطيياء عييرب مواقييع 
التوا�سييل االجتماعييي بالتحلي 
منهييم  املطلوبيية  باالأخاقيييات 
هييو  ملييا  وفقييا  العاميية  واالآداب 
من�سييور دون اجتهييادات فردييية 
يثبييت  بتفا�سيييل  حتييدث  اأو 
كذبها ومنافاتهييا للحقيقة فيما 
زعزعيية  منهييا  والهييدف  بعييد، 
االأميين الداخلييي واإثييارة اخلوف 

للمواطنني.

غزة- الراأي
اأعلنييت وزارة الرتبييية والتعليييم عيين 
فوز الطالب اإبراهيييم �سبر من ال�سف 
التا�سع االأ�سا�سييي مبدر�سة كمال نا�سر 
تعليييم  مبديرييية  للبنييني  االأ�سا�سييية 
خان يون�ض جنوب قطاع غزة، باملركز 
االأول علييى م�ستييوى ال�سييرق االأو�سييط 
حييول  ر�سمييه   اأف�سييل  م�سابقيية  يف 

“االكتئاب”.
وهييذه امل�سابقيية مت تنظيمهييا من قبل 
منظميية ال�سحة العاملييية يف 22 دولة 
عاملية من بينها فل�سطييني بالتعاون مع 

وزارة التعليم.
وقد فيياز الطالب �سبر يف املركز االأول 
على م�ستوى ال�سييرق االأو�سط، كما فاز 
4 طاب اآخرون من فل�سطني واحد من 
ال�سفة والباقي من غزة يف املراكز من 

الثاين وحتى اخلام�ض.
 وقييد اأبييدع الطالييب �سبيير يف لوحتييه 
الفنية من خال جت�سيد �سورة اإن�سان 
يلتف حولييه االكتئاب جراء الظروف 
القا�سييية التييي يعي�سهييا كمييا ات�سمييت 
ال�سورة بالنواحي اجلمالية من خال 
والتعبيير  الفكييرة  وو�سييوح  االألييوان 

الفني.
ويعييد الطالب �سبيير ميين املتميزين يف 
الر�سييم علييى م�ستييوى مدر�ستييه لكنييه 
هييذا  ويف  العاملييية  اإىل  ينتقييل  اليييوم 
ال�سدد يقول : “اأ�سعر بال�سعادة ، فقد 
خرجييت  بفني اإىل العاملية، ويف ر�سمة 
االكتئيياب اأردت اإر�سييال ر�ساليية حييول 

معاناة �سعبنا الفل�سطيني.
بييدوره، عييرب  د. عبد القييادر اأبو علي 

مدير الرتبييية والتعليم بخان يون�ض، 
وقييدم  �سبيير،  بالطالييب  فخييره  عيين 
التهنئيية له ولذويييه ومدر�ستييه، بهذا 
االإجنيياز غيير امل�سبييوق يف عييامل الفن 

وزارة  اأن  اأبييو علييي،  واأكييد  املدر�سييي. 
التعليييم  تبييذل كل اجلهييود الكت�ساف 
الطابييية  واالإبداعييات  املواهييب 

وت�سجيعها و�سواًل للعاملية.

طالب من خان يونس األول
 على الشرق األوسط  برسمة عن "االكتئاب"

دعا لاللتزام باألخالقيات وعدم التهويل

معروف يدعو النشطاء 
للتحقق مما ينشروه عبر 

مواقع التواصل


