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أحزاب معيقة
حديث��ه  خ��ال  �شمال��ة،  �أب��و  و�أ�ش��ار 
ل�"�ل��ر�أي" �إىل �أن ه��ذه �لر�شالة وغريها 
توؤك��د �أن بع�ض �لأحز�ب معيقة للوحدة 
�لوطني��ة �لفل�شطيني��ة وتط��ور �لعاقة 

بني �لف�شائل �لفل�شطينية.
وب��نينً �أن��ه م��ن �ملمك��ن �أن �لعو���ض ي�شعى 
من خ��ال هذه �لر�شال��ة حتقيق مكا�شب 
لرئي���ض  �لتق��رب  ومنه��ا  ل��ه  �شخ�شي��ة 

خمابر�ت �ل�شلطة ماجد فرج.
ويذك��ر �أن �ل�شلط��ة �لفل�شطيني��ة ب��ر�م 

 250 م��ن  �أك��ر  رو�ت��ب  قطع��ت  �هلل 
�أ�ش��ري� حم��رر� م��ن غ��زة و�ل�شف��ة دون 
��ا مع �ملطالبات  �شاب��ق �إنذ�ر، وذلك متا�شينً

بذلك. "�لإ�شر�ئيلية" و�لأمريكية 

تقربًا للسلطة
م�شطف��ى  �ل�شيا�ش��ي  و�ملحل��ل  �لكات��ب 
�ل�ش��و�ف مل ي�شتبع��د �أن ت�شدر مثل هذه 
�لر�شال��ة ع��ن "وليد �لعو���ض" وما ميثله 
كقي��ادي يف حزب �ل�شعب، وق��ال: "نحن 
يقدمه��ا  �لت��ي  �ل��ولء�ت  بحج��م  نعل��م 

��ا لل�شلط��ة �لفل�شطينية يف ر�م �هلل  تقربنً
وملعار�شة حركة حما�ض".

و�أ�شار �ل�ش��و�ف يف حديث ل�"�لر�أي" �إىل 
�أن مث��ل ه��ذه �لر�شالة لي�ش��ت ذ�ت قيمة 
و�شتعط��ي م�شاح��ة �أك��ر له��ذ� �لقي��ادي 
وحلزب��ه يف �لإع��ام �لفل�شطيني، بحيث 
ق��د تعت��ر ه��ذه �ل�شخ�شي��ة �شخ�شي��ة 

قومية ووطنية.

رسالة غير أخالقية
�أما �لأ�شري �ملحرر عبد �لرحمن �شديد؛ 

فق��د و�شف ما �ش��در عن �لعو���ض باأنه 
غ��ري �أخاق��ي وم�شتهج��ن وم�شتغ��رب، 
��ا �إي��اه بالعت��ذ�ر �إىل �ل�شع��ب  مطالبنً
�لفل�شطين��ي و�إىل �لأ�شرى وعائاتهم 

عن هذ� �لت�شرف غري �مل�شئول.
ودعا �ل�شلطة لإعادة رو�تب من ق�شو� 
زه��ر�ت حياته��م يف �شج��ون �لحتال 
ت�شحي��اٍت  وقّدم��و�  "�لإ�شر�ئيل��ي"، 

. ج�شيمةنً
�ملحرري��ن،  �لأ�ش��رى  �أن  �شدي��د  وب��نّي 
ل��ن يقف��و� مكت��ويف �لأي��دي �إز�ء هذه 
 � �لأفعال و�لهجمات غري �ملررة، موؤكدنً

على �لط��رق كاف��ة متاح��ة ل�شتعادة 
�حلقوق، وجلم غري �مل�شئولني.

و�شن ن�شطاء و�إعاميون هجوما عنيفا 
�لجتماع��ي  �لتو��ش��ل  مو�ق��ع  ع��ر 
عل��ى �لقي��ادي يف ح��زب �ل�شع��ب وليد 
�لعو�ض، منددين مبا �أ�شموه "تخابره" 
ل�شال��ح جه��از �ملخاب��ر�ت �لفل�شطين��ي 
ماج��د  �جله��از  م�شئ��ول  م��ن  وتقرب��ه 
م�شيئ��ة  ملعلوم��ات  وتقدمي��ه  ف��رج، 
ل�شورة �لن�ش��ال �لفل�شطيني ولاأ�شرى 
وج��ه  عل��ى  و�ملقاوم��ة  �ملحرري��ن 

�خل�شو�ض.

رسالة "العوض" لـ"ماجد فرج" التفاٌف على األسرى والمقاومة
غزة- خا�ض �لر�أي

�عت��ر حملل��ون �شيا�شي��ون �أن �لر�شالة �لتي ُك�ش��ف �لنقاب 
عنه��ا و�لتي �أر�شله��ا �لقيادي يف حزب �ل�شع��ب وليد �لعو�ض 
�إىل رئي���ض خماب��ر�ت �ل�شلط��ة ماج��د ف��رج؛ �لتف��اٌف على 
تطلع��ات �ل�شع��ب �لفل�شطين��ي، وغ��ري م�شتبع��دة على حزب 
�ل�شع��ب. ور�أى �ملحلل �ل�شيا�شي فايز �أبو �شمالة �أن مثل هذه 
�لر�شال��ة متثل �شيا�شة عامة ته��دف لالتفات على تطلعات 
ا عل��ى حقوق �لأ�شرى  �ل�شع��ب �لفل�شطين��ي، ولالتفات �أي�شنً
و�لأ�ش��رى �ملحررين منهم. ي�ش��ار �إىل �أن "�لعو�ض" قد �أر�شل 
ر�شال��ة �إىل رئي���ض �ملخاب��ر�ت �لفل�شطيني��ة ماج��د ف��رج، 
يتفاخ��ر فيه��ا باأنه من��ع �إ�شد�ر بي��ان دعت �إلي��ه "حما�ض" 

.� � حمررنً يدين قطع �ل�شلطة �لفل�شطينية ل�250 �أ�شرينً

غزة- �لر�أي
�أظهرت �إح�شائية �ش��ادرة عن �لإد�رة �لعامة 
لاأح��و�ل �ملدنية ب��وز�رة �لد�خلي��ة �أن قطاع 
غ��زة، �شه��َد خ��ال �شه��ر ماي��و/ �أي��ار �ملا�شي 
130 مولود�نً  4026 مول��ود�نً جديد�نً، مبعدل 

يوميانً.
وبح�شب �لإح�شائي��ة �شهد �شهر مايو �ملن�شرم 
زيادة يف عدد �ملو�لي��د عن �شهر �أبريل مبعدل 

مولود�نً.  424
يف �ملقاب��ل �شجل��ت مكات��ب �لأح��و�ل �ملدني��ة 
288 حالة تبليغ عن وفاة خال �شهر مايو، 
بو�ق��ع 9 ح��الت وف��اة يومي��انً يف حمافظ��ات 
�أن  �لإح�شائي��ة  و�أظه��رت   . غ��زة  قط��اع 
بو�ق��ع  ذك��ور،  ماي��و  مو�لي��د  م��ن   49.42%
 50.58% مقاب��ل  جدي��د�نً،  مول��ود�نً   1990

�إناث بو�قع 2036 مولود�نً.
و�أ�ش��ارت مكات��ب �لأح��و�ل �ملدني��ة مبديرية 
د�خلي��ة غزة �أنه��ا �شجلت خال ماي��و �ملا�شي 
مكتبي  ��ل  �شجَّ فيما  جدي��د�نً؛  مول��ود�نً   1401

د�خلية خانيون�ض 888 مولود�نً.

كم��ا �شجل��ت مكات��ب د�خلي��ة �ل�شم��ال خال 
�ل�شهر ذ�ت��ه 690 مول��ود�نً، ومكاتب �لأحو�ل 
مول��ود�نً،   561 �لو�شط��ى  بد�خلي��ة  �ملدني��ة 

يف ح��ني �شجل��ت �لأح��و�ل �ملدني��ة مبديري��ة 
د�خلية رف��ح 486 مو�ليد ُج��دد  288 حالة 
وف��اة �إىل ذل��ك، �أف��ادت �لأح��و�ل �ملدني��ة �أن 

�شجل��ت  غ��زة  مكاتبه��ا يف حمافظ��ات قط��اع 
288حال��ة وف��اة خال ماي��و �ملا�شي، بو�قع 
9ح��الت وفاة يوميانً. و�أظه��رت �لإح�شائية 
بو�ق��ع  ذك��ور،  ماي��و  وفي��ات  م��ن   53% �أن 
153 حال��ة وفاة، مقاب��ل %47 �إناث بو�قع 

وفاة. 135حالة 
ووفق��انً لتقرير �لأحو�ل �ملدني��ة و�شل مكاتب 
ع��ن  97تبلي��غ  غ��زة  مبحافظ��ة  �لد�خلي��ة 
حالت وفاة؛ يف حني �شجلت �لأحو�ل �ملدنية 
يف حمافظ��ة خانيون���ض62 �إ�شع��ار تبلي��غ عن 

وفاة.
�ملدني��ة  �لأح��و�ل  مكات��ب  ل��ت  �شَجّ بدوره��ا 
باملحافظ��ة �لو�شط��ى 39 تبلي��غ ع��ن وفيات؛ 
فيم��ا و�شل��ت مكات��ب �لد�خلي��ة يف حمافظ��ة 
�ل�شمال 47 تبليغ وفيات، يف حني �شجل مكتب 
�لأح��و�ل �ملدني��ة مبحافظ��ة رف��ح 43 تبلي��غ 
ع��ن حالة وف��اة. جديٌر ذك��ره �أن قطاع غزة، 
�شهَد خال �شهر �أبريل/ ني�شان �ملا�شي 3602 
مول��ود�نً جديد�نً، مقاب��ل 296حالة تبليغ عن 

وفاة.

إحصائية: 4026 مولودًا جديدًا في غزة خالل مايو
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غزة- �لر�أي - �آلء �لنمر
ملج��رد �شماعه��م خل��ر فتح مع��ر رفح خ�شي�ش��ا لوفد 
حرك��ة حما���ض و�إدخاله نح��و �لقاهرة بع��د �نقطاع 
لف��رة وجيزة م��ن �لزي��ار�ت، �نتف�شت قل��وب عو�ئل 
�ملختطف��ني �لأربع��ة �بتهاج��انً، عل��ه يحمل له��م خري�نً 
بزيارته، عله يحمل لهم �لب�شائر �لتي تعر �حل�شول 
عليه��ا لأك��ر م��ن عامني ون�ش��ف، عله يجل��ب لهم ولو 
طماأنة ب��اأن �أبنائه��م �لأربعة بخري وم�شاأل��ة �لإفر�ج 

عنهم هي جمرد وقت ل �أكر ول �أقل.
"�لغري��ق �لذي يتعلق بق�شة و�ش��ط ت�شاعد �لأمو�ج 
�له��ادرة"، هكذ� ه��م عو�ئل �ملختطف��ني �لأربعة لدى 
�شج��ون �ملخاب��ر�ت �مل�شرية، فحتى �جله��ات �مل�شرية 
ل ت�شف��ح لهم عن �أم��ل من�شود ي�شع��ف قلوبهم بكلمة 

و�حدة تب�شر بخري قريب.
"�ل��ر�أي" حتدث��ت �إىل عائلة �ملختط��ف يا�شر زنون، 
و�ل��ذي يتكد���ض يف قل��ب زوجت��ه و�أطفال��ه في�ض من 
�لأ�ش��ى و�لأحز�ن �لتي ل �نتهاء له��ا، فقد �أتى عليهم 
�أربع��ة �أعياد و�خلام�ض يف طريقه �إليهم دون �أن يعود 
�إليه��م �أبيهم، ومل يط��ل عليهم من جديد حتى ولو من 

على بعد �مل�شافات �ل�شا�شعة.
وقال��ت زوجة زنون :"منذ خروج �لوفد من غزة حتى 

عودت��ه، وقفن��ا عل��ى �أهب��ة �ل�شتعد�د خل��ر يطفئ 
ن��ار قلوبن��ا، و��شتب�شرن��ا خ��ري�نً بلقاء �لوف��د لأجهزة 
�ملخاب��ر�ت �مل�شري��ة، لع��ل تغ��رّي يقلب معادل��ة �لقلق 
وظلم��ات �حلياة �لت��ي نعي�شها بحثا ع��ن نب�ض قلوبنا 

�ملختطفني".
وو�شف��ت زنون حج��م �لتنغي�ض �ل��ذي ت�شهده حياتها 
يف ظ��ل غياب زوجها �ملختطف، خا�شة و�أن �أطفالها ل 
يتوقف��ون عن �شوؤ�له��ا يوميا :"وين باب��ا، لي�ض طّول؟ 
،باب��ا لي���ض م��ا بيت�ش��ل علين��ا وه��و م�شاف��ر؟"، حتى 
�أقنع��ت �أطفاله��ا ب��اأن �أبيهم غائب بع��ذر، و�شيت�شل ل 

حمالة.
�أم��ا ع��ن عائل��ة �ملختطف عب��د�هلل �أبو �جلب��ني، فقد 
حت��اول ط��رق �أب��و�ب �مل�شوؤول��ني يف حرك��ة حما���ض، 
ل�شم��اع �ش��يء يخ���ض �بنه��ا �ملختط��ف، ف��كان �أخي��ه 
عبد�لرحم��ن ق��د �أع��د نف�شه جي��د�نً ل�شتقب��ال وفد 
حرك��ة حما���ض ملج��رد �أن ي�ش��ل قط��اع غ��زة، �إل �أن 
حرك��ة حما���ض يب��دو �أنه��ا متحفظ��ة عل��ى تفا�شيل 

�لزيارة �إىل حد ما.
ويرتب��ط �لأم��ل عن��د عو�ئ��ل �ملختطف��ني �لأربع��ة 
�لفل�شطين��ي  للوف��د  �مل�شري��ة  �جله��ات  با�شتقب��ال 
م��ن حرك��ة حما���ض بعاق��ة طردي��ة، كلم��ا حت�شنت 

�لعاق��ات �لفل�شطيني��ة �مل�شرية، كلم��ا �قرب �لفرج 
على �أولدهم �أكر، كما وينتظرون زيار�ت خا�شة من 

وفد �حلركة لطماأنتهم.
حرك��ة حما���ض حاولت على م��د�ر �ل�شن��و�ت �ملا�شية 
جاه��دة �إبقاء �لعاقات م��ع �لقاهرة قائمة وجتنبت 
�لو�ش��ول �إىل طري��ق م�شدود، خا�ش��ة �أن �لقاهرة هي 
�لناف��ذة �لوحي��دة �لت��ي ترب��ط قطاع غ��زة بالعامل 
�خلارج��ي، �إل �أن �لعاق��ة متغ��رية بح�ش��ب جمريات 

�لو�شع.

تحسن العالقات
وتع��د زي��ارة قائ��د حرك��ة حما���ض يحي��ى �ل�شن��و�ر 
للقاه��رة �لأوىل منذ ع��دة �أ�شهر �لتي جتريها حما�ض 
مل�ش��ر، وتاأت��ي لبح��ث ع��دة مو��شي��ع منه��ا �لعاق��ات 
�لثنائية، ونتائج �حل�شار �لإ�شر�ئيلي على غزة و�شبل 
حل �أزماتها، و�إمكانية فتح معر رفح �لري �ملغلق منذ 

نحو ثاثة �أ�شهر.
�لقيادي يف حركة حما�ض، م�شري �مل�شري �أكد �لتو�شل 
�إىل تفاهم��ات �إيجابية م��ع �ل�شلطات �مل�شرية، ووفقا 
مل��ا نقلته �شحيف��ة )�حلياة( �ل�شعودي��ة، فان �مل�شري 
ق��ال: "�إن وف��د حما���ض �أج��رى يف �لقاه��رة لق��اء�ت 

�إيجابي��ة وبن��اءة م��ع �مل�شوؤولني �مل�شري��ني، و�حلركة 
معني��ة �أن تق��وم بكام��ل م�شوؤولياته��ا للحف��اظ عل��ى 
�لعاقات �لأخوي��ة و�مل�شالح �مل�شرك��ة، وم�شر باتت 

تدرك هذه �مل�شوؤولية �لتي تقوم بها حما�ض".
�مل�شري��ون وع��دو� بخط��و�ت  "�مل�شوؤول��ون  و�أ�ش��اف: 
�ل�شع��ب  عل��ى  �ملفرو���ض  �حل�ش��ار  لتخفي��ف  عملي��ة 
��ا يف �لوق��ت ذ�ت��ه، �لأنب��اء �لت��ي  �لفل�شطين��ي"، نافينً
حتدث��ت عن ت�شليم م�شر وف��د حما�ض قائمة باأ�شماء 

مطلوبني موجودين يف قطاع غزة.
و�أ�ش��ار �مل�شري �إىل �أن "حما���ض تعرف دورها �لوطني 
�مل�شوؤول، وبالتاأكيد ل تقبل لأي �أحد �أن مي�ض بالأمن 
�مل�ش��ري، وغ��زة مل ت�ش��كل ما�شي��انً ول حا�ش��ر�نً ول 
، ل مبجموعها ول باأفر�ده��ا، �أي خطر على  م�شتقب��انً
� �لأم��ن �لقومي �مل�شري ه��و �أمن قومي  م�ش��ر"، معترنً

فل�شطيني.
ق�شي��ة �ملختطف��ني �لأربع��ة ل تخ�ض �أرب��ع عائات، 
ب��ل متتد �إىل كل �شر�ئح �ل�شع��ب �لفل�شطيني يف قطاع 
غ��زة، م��ا ميثل خط��ر�نً جاثم��انً يرب�ض باأم��ن �ل�شباب 
�لفل�شطين��ي عام��ة، خا�ش��ة مل��ن �أر�د �أن ميار�ض حقه 
بال�شفر و�لعاج و�لد�ر�ش��ة يف �خلارج و�حل�شول على 

فر�شة عمل و�لعديد من �حلاجات.

عقب زيارة وفد حماس لمصر

عوائل المختطفين األربعة "الغريق الذي يتعلق بقشة"
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غزة- �لر�أي
�مل��رور  ل�شرط��ة  �لعام��ة  �لإد�رة  تعم��ل 
من��ذ مطل��ع �شه��ر رم�ش��ان �ملب��ارك وف��ق 
خط��ة متكامل��ة وف��ق �أمر عملي��ات �شادر 
عن �ل�شرط��ة ي�شمل حتدي��د عمل ومهام 
�أفر�ده��ا و�نت�شاره��م يف كافة حمافظات 

قطاع غزة طيلة �أيام �ل�شهر �لف�شيل.
ويقع عل��ى عاتق �شرطة �مل��رور �لنت�شار 
�لرئي�شي��ة  و�لأ�ش��و�ق  �ملفرق��ات  يف 
لتخفي��ف �لزدح��ام وكذل��ك عل��ى طول 
�خلط �ل�شاحلي لتاأمني �حلركة �ملرورية 
�أم��ام �مل�شطافني على �شاح��ل �لبحر، �إىل 
جان��ب ن�شر �أفر�د �مل��رور يف �أوقات �مل�شاء 
خا�ش��ة خ��ال �ش��اة �لر�وي��ح بالقرب 
لتكد���ض  نظ��ر�نً  �ملركزي��ة  �مل�شاج��د  م��ن 
�مل�شل��ني للتخفيف من ح��دة �لختناقات 

يف �حلرك��ة �ملروري��ة. ويف ه��ذ� �ل�ش��دد، 
�أك��د مدي��ر ع��ام �شرط��ة �مل��رور �لعقي��د 
�إيهاب مهن��ا �أن �شرطة �ملرور تعمل خال 
�شه��ر رم�شان وفق خطة ط��و�رئ متكاملة 
ت�شم��ل �نت�شار كام��ل يف كاف��ة �ملفرقات 
و�لأ�ش��و�ق �لرئي�شية لتخفيف �لزدحام 

�ملروري.

حالة مستقرة
ولف��ت �إىل �أن �شرط��ة �مل��رور ُتن�ش��ق م��ع 
مل�شاعف��ة  �ل�شرطي��ة  �لإد�ر�ت  خمتل��ف 
�لعمل خ��ال �شهر رم�ش��ان بهدف حتقيق 
�ل�ش��و�رع  يف  م�شتق��رة  مروري��ة  حال��ة 
و�ملفرق��ات و�لأ�شو�ق �ملركزي��ة، م�شيفانً 
"�شرط��ة �ملرور تعمل على مد�ر �ل�شاعة 
خ��ال رم�ش��ان لأن �لعم��ل يف �أي��ام ه��ذ� 

�ل�شهر خمتلف عن �شائر �أيام �ل�شنة".
خ��ال  �مل��رور  �شرط��ة  "تق��وم  وتاب��ع 
�شه��ر رم�ش��ان بعمله��ا �ملعت��اد بالإ�شاف��ة 
�إىل بع���ض �مله��ام حي��ث ُتكث��ف جهوده��ا 
و�نت�شارها يوميانً بعد �شاة �لع�شر وحتى 
�شاعات �مل�ش��اء على �ملفرق��ات و�ل�شو�رع 

�لرئي�شية".
وذكر �أن �شرطة �ملرور ُتكثف دورياتها يف 
حميط �لأ�ش��و�ق �ملركزية ملنع �لزدحام 

وت�شهيل حركة �ملرور.
�إىل ذل��ك، �أك��د �لعقي��د مهن��ا �أن �شرط��ة 
�مل��رور ُتنفذ ج��ولت توعوي��ة لل�شائقني 
خال �شه��ر رم�شان حلثهم عل��ى �للتز�م 
عل��ى  حفاظ��انً  �لقانوني��ة  بال�شرع��ة 

�شامتهم.
ه �إىل �أن �شرط��ة �مل��رور �شتعمل على  ون��َوّ

فيم��ا  �ملروري��ة  �لإج��ر�ء�ت  تخفي��ف 
ر�نً يف ذ�ت �ل�شياق  يتعلق باملخالفات، حمذَّ
�ل�شائق��ني من جت��اوز �لقان��ون وخمالفة 
ع��دم  خ��ال  م��ن  �ملروري��ة  �لتعليم��ات 
�حر�م قو�ن��ني �ل�شري وزي��ادة �ل�شرعة، 
كما دعا �ل�شائقني �إىل جتنب �ل�شرعة يف 

�لأماكن �ملزدحمة.

حملة "هدئ سرعتك"
�إىل ذل��ك، �أك��د �لعقي��د مهن��ا �أن �لإد�رة 
�لعامة ل�شرطة �مل��رور �أطلقت مطلع �شهر 
رم�ش��ان �ملب��ارك  حمل��ة "ه��دئ �شرعتك 
وفط��ورك علين��ا"، به��دف �حلف��اظ على 
�شام��ة �ملو�طن��ني، وعل��ى �أرو�حه��م م��ن 
�حل��و�دث �ملروري��ة �لت��ي حت��دث نتيجة 
�ل�شرع��ة". ولف��ت مهن��ا �إىل �أن �شرط��ة 

�مل��رور تطلق ه��ذه �حلمل��ة للع��ام �لثاين 
عل��ى �لت��و�يل، حر�ش��انً منها عل��ى �شامة 
�ملو�طن��ني، وذلك بالتعاون م��ع �ملوؤ�ش�شات 

�خلريية �لد�عمة.
�حلمل��ة  ه��ذه  "ته��دف  يق��ول  وم�ش��ى 
ح��و�دث  لتف��ادي  �لأوىل  بالدرج��ة 
�ل�ش��ري وع��دم جت��اوز �ل�شرع��ة �مل�شم��وح 
��ا حيث ي�شع��ر �ل�شائق بر�حة  به��ا قانونينً
نف�شي��ة عندم��ا ي�شمن �إفط��اره يف �لوقت 
قيادت��ه  يف  ي��و�زن  وبالت��ايل  �ملنا�ش��ب، 

لل�شيارة".
وت�شمن��ت �حلملة توزي��ع عنا�شر �شرطة 
�مل��رور وجب��ة فط��ور خفيف��ة لل�شائق��ني 
ُقبي��ل �آذ�ن �ملغ��رب بدقائق، وذلك بهدف 
�حل��د من �حلو�دث �ملروري��ة �لتي حتدث 

نتيجة �ل�شرعة.

شرطة المرور في رمضان .. 
جهود مضاعفة لتسهيل حركة المواطنين
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غزة- �لر�أي
�أكد مدي��ر د�ئرة �ل�ش��وؤون �لعامة يف 
مديري��ة د�خلية خانيون�ض، �لأ�شتاذ 
�شاري �أبو معني��ة، �أن د�ئرته �أ�شهمت 
�لرتق��اء  يف  ��ال  وَفعَّ كب��ري  ب�ش��كٍل 
بامل�شت��وى �لع��ام للجمعي��ات �مل�شجلة 
خ��ال  م��ن  خانيون���ض  حمافظ��ة  يف 
توجيه �جلمعيات وت�شويب �جتاهها 
و�لتو�شي��ات  �ل�شت�ش��ار�ت  وتق��دمي 

وفق �لقانون.
و�أو�شح �أبو معني��ة يف لقاٍء خا�ض مع 
�لد�خلية  �ل��وز�رة" �أن وز�رة  "موقع 
َلْت 4 جمعيات للعمل يف حمافظة  �َشجَّ
خانيون�ض من��ذ مطلع �لع��ام �مليادي 
�جلاري ليبلغ عدد �جلمعيات �لعاملة 
يف حمافظ��ة خانيون�ض حتى تاريخه 
6 فروع  120 جمعي��ة؛ �إ�شاف��ة �إىل 
�لرئي���ض  مقره��ا  �أخ��رى  جلمعي��ات 

خارج حدود حمافظة خانيون�ض .
ولف��ت �أب��و معني��ة �إىل �أن من طبيعة 
يف  �لعام��ة  �ل�ش��وؤون  د�ئ��رة  عم��ل 
مديرية د�خلية خانيون�ض �لإ�شر�ف 
و�ملتابعة عل��ى �جتماعات �جلمعيات 
�لعمومية للجمعي��ات، �لعادي و�لغري 
ع��ادي؛ حيث قامت طو�ق��م �لد�ئرة 
�أك��ر  عل��ى  و�لإ�ش��ر�ف  بالتفتي���ض 
�لع��ام  من��ذ مطل��ع  50 جمعي��ة  م��ن 
معني��ة:  �أب��و  و��شت��درك  �جل��اري. 
�إن طو�قمن��ا ُتنف��ذ زي��ار�ت ميد�نية 

ح�شب ُخطة �لتفتي���ض �ملعدة م�شبقانً 
و�ملعتمدة، بحيث يت��م �لت�شال على 
 ، �لزي��ارة  مبا�ش��رة  قب��ل  �جلمعي��ة 
من خ��ال و�شائل �لت�ش��ال �ملتعددة 
)هاتفيانً ،�أو عر �إر�شال ر�شائل ن�شية 
(،�إ�شاف��ة �إىل تقدمي �ملاحظات عن 

هذه �لزيارة.

تقديم حلول للشكاوى
َ مدير د�ئ��رة �ل�شوؤون �لعامة يف  وَبنيَّ
د�خلية خانيون�ض �أن �لد�ئرة بادرت 
بتقدمي حل��ول للعديد م��ن �ل�شكاوى 
�ل�ش��ركات  م��ن  و�ملتك��ررة  �ملقدم��ة 
و�ملوردين على �لعطاء�ت و�ملناق�شات 

�ملطروحة من طرف �جلمعيات.

وعمل��ت �لد�ئ��رة عل��ى �لتن�شي��ق م��ع 
لتنفي��ذ  غ��زة  يف  �ملركزي��ة  �لإد�رة 
للجمعي��ات  �لزي��ار�ت  م��ن  �لعدي��د 
به��دف  وذل��ك  �ملحافظ��ة  �لعامل��ة يف 
ه��ذه  مث��ل  تك��ر�ر  لع��دم  توجيهه��ا 
�لأخط��اء �لفني��ة �لتي ُتوؤخ��ر تنفيذ 
لتك��ر�ر  مدخ��انً  وتك��ون  �مل�شاري��ع 

�ل�ش��كاوى. يف غ�ش��ون ذل��ك، �شك��ر �أبو 
معني��ة �جلمعي��ات �مللتزم��ة بتق��دمي 
�لتقاري��ر �ملالي��ة و�لإد�ري��ة يف �مل��دة 
لروؤ�ش��اء  ر�شال��ة  موجه��ا  �لقانوني��ة، 
ب�ش��رورة  باحل��ل  �ملن��ذرة  �جلمعي��ات 
�ملالي��ة  �لتقاري��ر  بتق��دمي  �لإ�ش��ر�ع 
و�لإد�ري��ة لع��ام 2016 وفق��انً لقانون 
�جلمعيات، حتى ل تتعر�ض �جلمعيات 

�ملتاأخرة �إىل �إجر�ء�ت قانونية.

زيارات غير عادية
مديري��ة  ع��ام  مدي��ر  ق��ال،  ب��دوره 
حمم��ود  �أ.  خانيون���ض،  د�خلي��ة 
�ش��امل، �أن �ل�شئ��ون �لعامة يف د�خلية 
خانيون���ض تنفذ زي��ار�ت غري عادية 
ملقار �جلمعي��ات يف حال ورود �شكاوى 
و��شت��درك  �ملو�طن��ني.  بع���ض  م��ن 
�ش��امل: " نق��وم بف��رز ه��ذه �ل�شكاوي 
�أهميته��ا ودرج��ة  م��ن م��دى  للتاأك��د 
م�شد�قيتها، ومن َثَم �إحالتها للد�ئرة 
�لقانوني��ة باملديري��ة ليت��م �لتعامل 
معه��ا وتوجيهها جلهات �لخت�شا�ض. 
و�أو�ش��ح مدير عام مديري��ة د�خلية 
خانيون�ض �أن عاقة وز�رة �لد�خلية 
م��ع �جلمعيات يف حمافظة خانيون�ض 
و�لتكاملي��ة  �ل�شر�ك��ة  عل��ى  قائم��ة 
�لت��ي  باملهني��ة  وتت�ش��م  و�لتفاه��م 
وفق��انً  �لقان��ون  روح  م��ع  تن�شج��م 

للم�شلحة �لعامة.

الشؤون العامة بداخلية خانيونس ..
سرعة في إنجاز شكاوى الجمعيات

وت�شمن��ت �لإر�ش��اد�ت �لت��ي ن�شرته��ا 
�لبلدية عر و�شائل �لإعام �ملختلفة 
�نت�ش��ار  م��ن  للوقاي��ة  ط��رق  ع��دة 
تغطي��ة  �ش��رورة  منه��ا:  �لبعو���ض 
خز�ن��ات �ملياه �ملنزلي��ة، وجتفيف �أي 
مي��اه ر�ك��دة تتو�ج��د ح��ول �ملن��ازل، 
و�لتخل�ض من �أي �إطار�ت لل�شيار�ت �أو 

�أي �أوعية تتجمع بها �ملياه.
وكذل��ك تركي��ب �شب��ك عل��ى �لنو�فذ 
�حل�ش��ر�ت  دخ��ول  ملن��ع  �ملنزلي��ة 
طو�ق��م  عم��ل  وت�شهي��ل  �ل�ش��ارة، 
�لع��ون  وتق��دمي  �لوقائي��ة  �ل�شح��ة 
له��م، و��شتخ��د�م �لو�شائ��ل �لعاجية 
�ملنا�شب��ة يف حال��ة �لتعر�ض لل�شلع من 
قبل �لبعو���ض، وتغيري �ملياه �ملوجودة 

باحليو�ن��ات  �خلا�ش��ة  �لأوعي��ة  يف 
و�لطيور ملنع تو�فد �لبعو�ض عليها .

يف  �لوقائي��ة  �ل�شح��ة  ق�ش��م  و�أعل��ن 
�لإد�رة �لعام��ة لل�شح��ة و�لبيئ��ة يف 
�لبلدية �أن طو�قمه كثفت من عمليات 
خ��ال  �ل�ش��ارة  �حل�ش��ر�ت  مكافح��ة 
�ل�شه��ر �ملا�ش��ي، حيث مت �إج��ر�ء نحو 
)100( ك�شٍف للمناط��ق �لتي تتكاثر 
به��ا �لبعو���ض و�لتخل�ض م��ن جتمعات 

للمياه ملنع تو�فد �لبعو�ض عليها .
نف���ض  ��شتخ��دم خ��ال  �أن��ه  و�أو�ش��ح 
م��ن  ل��ر�   )  325  ( نح��و  �لف��رة 
�ملبيد�ت �حل�شري��ة ملكافحة �لبعو�ض 
�أماك��ن  �ل�ش��ارة يف ع��دة  و�حل�ش��ر�ت 
ه��ي: ب��رك جتمي��ع مي��اه �لأمطار يف 

منطقة ع�شقولة بح��ي �لزيتون وحي 
�ل�شي��خ ر�ش��و�ن، وحديق��ة �ل�شد�ق��ة 
بحي �لتف��اح، بالإ�شاف��ة �إىل �ملناطق 
�لت��ي و�شل��ت �ش��كاوي بوج��ود بعو�ض 

فيها  . 
مكافح��ة  بجه��ود  يتعل��ق  وفيم��ا 
�لقو�ر���ض �ل�شارة خال نف�ض �لفرة، 
�أو�شح �لق�شم �أنه مت توزيع ) 6( �ألف 
و )700( باك��و م��ن �لطع��وم �ل�شام��ة 
على �ملو�طنني ل�شتخدمها يف عمليات 

مكافحة �لقو�ر�ض �ل�شارة .
�لك�ش��ف �ل�شح��ي عل��ى  �أن��ه مت  وب��ني 
15( �شك��وى تتعل��ق بوج��ود م��كاره   (
�إخط��ار�نً  وحتري��ر)12(  �شحي��ة 
للمخالفني لل�شروط �ل�شحية �ملتبعة .

أجرت )100( كشٍف على أماكن تكاثرها  

البلدية تدعو إلتباع إرشادات الحد من انتشار البعوض
غزة- �لر�أي

دع��ا ق�شم �ل�شح��ة �لوقائي��ة يف بلدية غزة 
�إتب��اع  �ش��رورة  �إىل  �ملدين��ة  يف  �ملو�طن��ني 
�لإر�شاد�ت �ملعلنة و�خلا�شة بالوقاية و�حلد 

م��ن �نت�شار ح�ش��رة �لبعو�ض �ل�ش��ارة ل�شيما 
يف ف�ش��ل �ل�شي��ف �ل��ذي ي��زد�د في��ه تكاث��ر 

�حل�شرة . 
و�أف��اد �لق�شم يف تقريره عن �شهر مايو / �أيار 

�ملا�ش��ي  �أن �إتباع �لإر�ش��اد�ت يحد من �نت�شار 
وتكاث��ر �لبعو���ض وي�شاه��م يف �لتقلي��ل م��ن 
تكاثره��ا ل�شيم��ا يف �ملناطق �ملج��اورة لرك 

جتميع مياه �لأمطار .
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�شمال غزة- �لر�أي
ا يت�شمن من منا�شب��ات دينية و�جتماعية  �ل�شي��ف هو �أهم ف�ش��ول �لعام ملمِ
ووطني��ة ته��م �ملو�طن��ني و�لت��ي تب��د�أ ب�شهر رم�ش��ان �لك��رمي و�ختبار�ت 

�لثانوية �لعامة و�أعياد �لفطر و�لأ�شحى �ملباركني.
لأج��ل ذل��ك تعمل �شرطة �ل�شم��ال على قدم و�شاق لتنفي��ذ خطة �ل�شيف 
بجمي��ع عنا�شره��ا وحماوره��ا �ملتعلق��ة ب�شهر رم�ش��ان وتنظي��م �لأ�شو�ق 
وتاأمني جلان �ختب��ار�ت �لثانوية و�شيار�ت نق��ل �أور�ق �لمتحانات لينعم 

�ملو�طنني بف�شل �شيف �آمن وهادئ.

خطة الصيف ورمضان
ويف ه��ذ� �ل�ش��دد، قال نائب مدي��ر �شرطة �ل�شمال �لعقي��د �شلمان �مل�شري 
ل�"موقع �لد�خلية" :" �إن خطة �ل�شيف ي�شرك يف تنفيذها جميع �إد�ر�ت 

ومر�كز �شرطة �ل�شمال لتوفري �لأجو�ء �ملنا�شبة للمو�طنني".
و�أو�ش��ح �مل�ش��ري �إىل �إن �شرطة �لبلديات بدورها تهت��م بتنظيم �لأ�شو�ق 
و�إز�ل��ة �لتعدي��ات لت�شهي��ل حرك��ة �ملو�طن��ني د�خ��ل وح��ول �لأ�ش��و�ق 
ا �إىل تكليف �شابط من �شرطة  و�لتن�شيق مع �إد�ر�ت �ل�شرطة �ملعنية، لفتنً

�ملحافظة للمتابعة �مليد�نية لعمل �د�ر�ت �ل�شرطة و�لتن�شيق بينها.
� على �شوؤ�ل حول �ملهام �ملوكلة بها كل �إد�رة من �إد�ر�ت �شرطة �ل�شمال  وردنً
لتنفي��ذ خط��ة �ل�شيف ورم�ش��ان و�ختب��ار�ت �لثانوية، ق��ال �مل�شري "مت 
تكلي��ف �شرطة �ملرور بتنظيم �حلمات �ملرورية لت�شهيل حركة �ملو�طنني 
و�ملركب��ات، مع �ملتابع��ة �مليد�نية ملناطق �لزدحام عل��ى �ملفارق �لرئي�شة 
وقرب �لأ�ش��و�ق و�لتن�شيق مع �شرطة �لتدخ��ل و�شرطة �لبلديات لتنفيذ 

خطة ب�شط �ل�شيطرة.
وع��ن دور �شرط��ة �لتدخ��ل وحف��ظ �لنظ��ام، �أو�ش��ح �مل�شري �أنه��ا تتوىل 
� �إىل و�شع نقطتني  م�شان��دة جمي��ع �إد�ر�ت �ل�شرط��ة عند �حلاجة، م�ش��رينً

لقوة �لتدخل ليكونو� على ��شتعد�د د�ئم يف حال حدوث �أي طارئ.

متابعة ميدانية
ولف��ت �مل�ش��ري �إىل �أن �شرط��ة �ملباح��ث تنت�ش��ر يف �لأ�ش��و�ق للمتابع��ة 
�مليد�ني��ة حلركة �لبيع و�ل�ش��ر�ء ومتابعة �لتج��اوز�ت و��شتقبال �شكاوي 
��ا �إىل دور مباحث  �ملو�طن��ني ومعاجلته��ا ب�ش��ورة فورية ومبا�ش��رة ، منوهنً
�لتموي��ن يف متابع��ة �ل�شل��ع و�لب�شائ��ع يف �لأ�ش��و�ق و�ملح��ات �لتجاري��ة 

و�لأ�شعار وتو�ريخ �شاحية �ل�شتخد�م.
وتاب��ع "تق��وم �ل�شرط��ة ب��دور كب��ري يف تنظي��م �لطري��ق �ل�شاحل��ي م��ع 
ا  متابع��ة ميد�نية وب�شكل م�شتمر للم�شطافني عل��ى �شاطئ �لبحر، مو�شحنً
�أن �شرط��ة �مل��رور و�ملباح��ث و�لبلدي��ات تت��ويل متابعة وتاأم��ني �ل�شاحل 

بالتعاون مع جهاز �ل�شرطة �لبحرية".
و�أفاد �مل�شري �أن �شهر مايو �ملن�شرم �َشهمِد تطبيق قر�ر منع �إقامة �حلفات 
يف �ل�شو�رع �لعامة ومنع ماعب كرة �لقدم �ملع�شبة من �لعمل بعد �ل�شاعة 

�لعامة. �لثانوية  لطاب  �لهدوء  من  �أجو�ء  توفري  بهدف  ليانً   12
ب��دوره، �أك��د مدي��ر �شرطة م��رور �ل�شم��ال �ملقدم جمع��ة م�شع��ود على �أن 
�لإقب��ال عل��ى �لأ�ش��و�ق و�ل�ش��و�رع �حليوي��ة �ملحيط��ة به��ا ي��زد�د خال 
�شه��ر رم�ش��ان ومو��ش��م �لأعي��اد مم��ا ي��وؤدي لوج��ود �إزدحام��ات مرورية 
عل��ى �ملفرقات و�ل�ش��و�رع �ملحيطة بالأ�ش��و�ق. و�أ�ش��اف :" �إن هذ� �لأمر 

يتطلب م�شاعفة �جلهود من قبل �شرطة �ملرور لت�شهيل حركة �ل�شري �أمام 
�ملركب��ات و�ملارة وتنظيم �ل�شو�رع �ملحيط��ة بالأ�شو�ق مع متابعة �حلركة 
�ملروري��ة لتف��ادي وقوع ح��و�دث ط��رق، و �لتع��اون و�لتن�شيق م��ع �إد�ر�ت 

�ل�شرطة �لعاملة و�ملعنية بخطة �ل�شيف".

فطورك علينا
ويف حديثه عن �أوقات �لذروة �ملرورية ما قبل �لإفطار، قال م�شعود "قبل 
ا منه��م �أن �شي�شلون ب�شرعة  �أذ�ن �ملغ��رب يزيد �ل�شائقون من �شرعتهم ظننً
ا �أن هذ� �لت�شرف �خلاطئ فاقم �لزدحامات �ملرورية،  �إىل بيوتهم"، مبيننً

و�أدى �إىل وقوع عدد من  حو�دث �ل�شري يف �ملحافظة.
 و�أ�شار �إىل �أن �شرطة �ملرور بدورها نظمت حملة "هدي �شرعتك وفطورك 
علين��ا" للحد م��ن �لزدحامات و�حلو�دث �ملروري��ة �لناجمة عن �ل�شرعة 

�لز�ئدة، و��شتعجال �ل�شائقني يف �لو�شول ملنازلهم.
م��ن جانب��ه، �أو�ش��ح مدي��ر د�ئ��رة عملي��ات �شرط��ة �ل�شم��ال �لر�ئ��د �إياد 
�لعم�ش��ي �أن غرفة عمليات �ل�شرطة منوط به��ا �ملتابعة �مليد�نية لتنفيذ 
خط��ة �ل�شي��ف و�لتن�شيق ب��ني �إد�ر�ت �ل�شرطة مع نق��ل تعليمات �لقيادة 
لل�شب��اط و�لأف��ر�د �لعامل��ني يف �مليد�ن ورف��ع �لتقارير من �ملي��د�ن ب�شكل 
م�شتمر للقيادة للمتابعة و�لطاع. ولفت �لعم�شي لدور عمليات �ل�شرطة 
يف خط��ة تاأم��ني جل��ان �ختب��ار�ت �لثانوي��ة �لعام��ة و�لبال��غ عددها 27 
� �إىل �أن �أغلب ي�شرك �إد�ر�ت ومر�كز  جلن��ة �ختبار يف �شمال غزة ، م�شرينً
 � ا وفردنً �ل�شرط��ة بتاأمني �ختبار�ت �لتوجيهي بقوة مكون��ة من 70 �شابطنً

موزعني على جلان �لمتحانات �ملختلفة.

شرطة الشمال .. خطة لضبط األسواق والطرقات في رمضان والصيف
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غزة- �لر�أي
�لقد���ض  وح��دة  ع��ام  مدي��ر  ��شتنك��ر 
�أب��و  �أم��ري  �لأ�شت��اذ  �لعام��ة  و�لعاق��ات 
�ل�شر�ش��ة  �لتهويدي��ة  �لعمري��ن �حلم��ات 
�لت��ي ت�شنها حكومة �لحت��ال ، حيث �أنها 
ت�ش��در قر�ر�ته��ا �جلائرة بح��ق �ملو�طنني 
�ملقد�شيني وت�شدر �مل�شتوطنني و�جلماعات 
�ليهودية �ملتطرفة لتنفيذها من غري وجه 

حق.
و�أك��د �أن �لحتال �ل�شهيوين �شادر 87% 
من �أر��شي �لقد�ض ، منها %35 بنيت عليها 
م�شتوطن��ات و%52 منها قالو� �إنها مناطق 
خ�ش��ر�ء، �إل �أن �ملناط��ق �خل�ش��ر�ء �أعدت 
خلدمة �مل�شتوطن��ات ومل يتبق للمقد�شيني 

�شوى %13 فقط ، �إن مل يكن �قل من ذلك.
ون��وه �إىل �أن �خلط��ورة ل تق��ف عن��د هذ� 
�حل��د فقط و�إمنا قام��ت حكومة �لحتال 
�ملقد�شي��ني  �ملو�طن��ني  مبن��ح  �ل�شهي��وين 
�لهوية �لزرقاء �لتي تتيح لهم حق �لدخول 
�إىل �إ�شر�ئي��ل، مو�شحانً �أن �لحتال يهدف 
م��ن ور�ء ذلك �إلغ��اء �لوج��ود �ملقد�شي بان 
يجعل من �ملقد�شيني �شياحا �أجانب ولي�شو� 

مو�طنني �أ�شا�شيني. 
تق��ع  �ملقد�ش��ة  �ملدين��ة  �أن  �إىل  ولف��ت 
�لحت��ال  م��ع  دميغر�في��ة  معرك��ة  يف 
�لقي��اد�ت  يتكال��ب  حي��ث   ، �لإ�شر�ئيل��ي 
و�مل�شئول��ون و�أع�شاء �لكني�شت �لإ�شر�ئيلي 
من �جل �إخ�ش��اع �لقد�ض و�مل�شجد �لأق�شى 

حت��ت �أيديه��م ، كم��ا ي�شع��ون �إىل ترحي��ل 
�ملو�طن��ني وتهجريهم م��ن ديارهم على �أنها 

لهم.
وتط��رق �أب��و �لعمري��ن �إىل �أه��م �مل�ش��اكل 
�لرئي�شة �لت��ي يعانيها �ملقد�شيون من حيث 
�لفق��ر و �لظ��روف �ملعي�ش��ة �ل�شعب��ة حيث 
�أن ن�شب��ة �لفق��ر تتع��دى �ل���%80 وه��ذه 

معلومات من م�شادر �إعامية موؤكدة .
وتاب��ع :" هن��اك �شغوط��ات هائل��ة عل��ى 
�ل�شر�ئ��ب  خ��ال  م��ن  �لتج��اري  �لقط��اع 
�لباهظة �ملر�كم��ة، بتقديرنا هناك �أكر 
م��ن 300 حمل جت��اري مت �إغاقه��ا ب�شكل 
د�ئ��م، و�ملح��ات �ملفتوح��ة عليه��ا تر�ك��م 

�شر�ئبي ي�شل �إىل مايني �ل�شو�قل . 

و�أ�ش��ار �إىل �أن هناك موؤ�ش��ر�نً خطري�نً ي�شاور 
�لقد�ض ، مبينانً �نه يف عام 1967 كان عدد 
�ملقد�شيني قر�ب��ة 65 �ألفا ومل يكن يهودي 
و�ح��د يف �ش��رق �لقد���ض، �لآن �أ�شب��ح عدد 
�ملقد�شي��ني 310 �آلف و�ليه��ود 220 �أل��ف 
م�شتوط��ن وهذ� �ملخطط �لإ�شر�ئيلي يرمي 
�إىل تقلي�ض ع��دد �ملو�طنني لي�شبح 20 % 

فقط.
يف  �لتعليم��ي  �لو�ش��ع  �ش��وء  �إىل  و�نتق��ل 
�لقد���ض ، حي��ث �أن هن��اك نق���ض بح��و�يل 
1700 �ش��ف مدر�شي و�شعف يف ميز�نيات 
�لتعلي��م، كم��ا �أن هن��اك م�شاع��ي لإدخ��ال 
�ملنه��اج �لإ�شر�ئيل��ي عل��ى طابن��ا لطم���ض 

عقولهم بالأكاذيب و�لفر�ء�ت.

باألرقام ...األوقاف تستعرض أبشع الحمالت التهويدية في القدس
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كيف تتجنب الحموضة في رمضان؟

غزة- �لر�أي
�مل�ش��اكل  �أك��ر  م��ن  �حلمو�ش��ة 
�ل�شحي��ة �لتي ت�شي��ب �ل�شائمني 
يف رم�ش��ان، وحت��دث غالبا ب�شبب 

�لإفر�ط يف تناول �لطعام.
وم��ن �أه��م �لن�شائ��ح للوقاي��ة من 
جتن��ب  رم�ش��ان،  يف  �حلمو�ش��ة 
�مل�شروب��ات �حلم�شي��ة، و�لإفطار 
عل��ى �لتمر �أو ع�ش��ري قمر �لدين، 
وتن��اول �خل�شر�و�ت �لطازجة �أو 

�مل�شلوقة.
وكذل��ك �حلد من تناول �لأطعمة 
�ملقلي��ة و�لتو�ب��ل، وجتنب تناول 
�لطع��ام حت��ى �لتخم��ة، وتق�شيم 
وتن��اول  وجبت��ني،  �إىل  �لإفط��ار 
جي��د�،  وم�شغ��ه  بب��طء  �لطع��ام 
و�لإكثار من تن��اول �للنب لقدرته 

على �له�شم وعاج �حلمو�شة.
و�أي�ش��ا �ش��رب �مل��اء ب��ني وجبت��ي 
�لإفط��ار و�ل�شحور، وجتنب �لنوم 

مبا�شرة بعد تناول �لطعام.

غزة- �لر�أي
�أع��رب �ملكت��ب �لإعام��ي �حلكوم��ي، ع��ن بال��غ ��شتغر�به 
و�أ�شف��ه �ل�شدي��د لورود م�شطل��ح "حائط �ملبك��ى" يف عدد 
�شحيف��ة �لقد�ض �لعربي ليوم �لإثنني 12 يونيو 2017م، 
بخر عنو�نه "�عتقال �مر�أة يف �لقد�ض بعد �أن تعرت �أمام 

حائط �ملبكى". 
وق��ال �ملكت��ب يف ر�شال��ة �حتج��اج لل�شحيفة �شب��اح �ليوم 
�لثاث��اء،" �إننا ومعن��ا كل �أبناء �ل�شع��ب �لفل�شطيني نرباأ 

ب�شحيفتك��م �أن تك��ون من��ر�نً لن�ش��ر �لرو�ي��ة �ل�شهيونية 
�لباطل��ة و�أن مت��رر عره��ا م�شطلح��ات خبيث��ة هدفه��ا 
تزييف �لوع��ي باأ�ش�ض وحقائق �لق�شية �لفل�شطينية، فا 
حائ��ط يف �لقد���ض �إل �ل��ر�ق، وهي �لت�شمي��ة �لتاريخية 

له". 
ون��وه �ملكتب �أن هذ� �خلطاأ "�ملهن��ي و�لوطني"، ينظر �إليه 
ك�شقط��ة غري مق�ش��ودة، �آما �أل يك��ون تر�جعانً عن �خلط 
�لتحري��ري �ملتزن �لذي متي��زت به �ل�شحيف��ة يف تناولها 

ملجري��ات �لق�شية �لفل�شطيني��ة.  وطالب �ملكتب �لإعامي 
يف ر�شالت��ه �شحيف��ة �لقد�ض �لعربي، معاجل��ة هذ� �خلطاأ 
ل�شم��ان ع��دم تك��ر�ره، و�لعت��ذ�ر عن��ه جلمه��ور ق��ر�ء 
�ل�شحيف��ة خا�ش��ة، ولأبن��اء �ل�شع��ب �لفل�شطين��ي ب�ش��كل 
ع��ام، مثمنا يف �لوقت ذ�ته عاليانً �جلهود �حلثيثة من قبل 
�لطاق��م �لعام��ل، لتطوير �لعمل يف �ل�شحيف��ة، �لتي كانت 
طو�ل م�شريتها �ملهنية د�عمة للحق �لفل�شطيني ومنت�شرة 

للقيم �لإن�شانية.

اإلعالم الحكومي يستهجن نشر مصطلح " حائط المبكى" بإحدى الصحف
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غزة-�لر�أي
جمل��ة  �لظ��روف  و  �لأق��د�ر  جتمع��ت 
و�ح��دة لتق�ش��و عل��ى �ل�ش��اب �لع�شريني 
حمم��ود ليح��رم م��ن حق��ه يف �ل��دو�ء و 
�لع��اج باخلارج تارة ، و من لقاء و ح�شن 
و�لدته لأكر من �شت �شنو�ت تارة �أخرى 

ب�شبب �إغاق �ملعابر .
�ش��اب يف مقتب��ل عمره ل ن��رى منه �شوى 
جث��ة هامدة عل��ى �شري��ره �ل��ذي لزمه 
��شتئ��ذ�ن  دون  �ملر���ض  باغت��ه  �أن  من��ذ 
،�أفق��ده 40 كيلو ج��ر�م من وزن��ه ليكون 
فري�ش��ة �شهلة للتهام ذلك �ملر�ض �للعني 

جل�شده �لنحيف.
تقول �أكر �شقيقاته ومل يجف �لدمع يف 
مقلتيه��ا منذ بد�ية حديث��ي معها:”منذ 
ون�ش��ارع  نكاب��د  نح��ن  و  �شه��ور  ثماني��ة 
ظ��روف �حلياة ، من جه��ة مر�ض �شقيقي 
بذل��ك �خلبيث و من جه��ة �أخرى ظروف 
�قت�شادية �شعبة ل تقوى على م�شاريف 
عاج��ه يف ظل �أزم��ة �لأدوي��ة �لتي متر 
به��ا م�شت�شفيات قطاع غ��زة و نفاذ بع�ض 

�أ�شنافها”.
خانق��ة  بن��ر�ت  حديثه��ا  ت�شتط��رد  و   
حت��اول �إخفائها :” �شقيق��ي �لآن ي�شارع 
م��ن �أج��ل �حلي��اة ، و �أن��ا حاول��ت م��ر�ر� 
�إىل  لتحويل��ه  �مل�شئول��ة  �جله��ات  ع��ر 
خارج قطاع لإج��ر�ء فح�ض �مل�شح �لذرى 

بع��د ��شتخر�ج �لنموذج رق��م )1( و لكن 
�ملح��اولت �لأربع ب��اءت بالف�شل بذر�ئع 

�أمنية”.
�أن ف�شل��ت حم��اولت   و تق��ول :” بع��د 
باإج��ر�ء  �كتفين��ا  باخل��ارج  عاج��ه 
جرع��ات �لكيماوي له يف جمم��ع �ل�شفاء 
ح�ش��ب  حيات��ه  عل��ى  حفاظ��ا  �لطب��ي 
�إل  منه��ا  يتل��ق  مل  ،و  �ملعال��ج  �لطبي��ب 
جرعت��ني فق��ط ، و منذ �أكر م��ن �شهرين 
مل يتل��ق �أي جرعة كيم��اوي ب�شبب نفاذ 
ه��و  و  �جلرع��ات  لتل��ك  �ملكم��ل  �لع��اج 

)�ملورفني(.
و تق��ول �أخت��ه ذ�ت �لع�شرين عاما :”مل 
�أع��د �أقوى على حم��ل �ملزيد من �لتعب و 
�ملعان��اة خا�ش��ة و �أن و�لدت��ي بعيدة عنا 
لأكر من 6 �شنو�ت و مل ت�شتطيع �لعودة 
لإجر�ء�ت معقدة ، وو�لدي �لذي �أ�شيب 
بت�شل��ب �ل�شر�ي��ني بع��د مر���ض �شقيق��ي 
�جل�شماني��ة  ق��و�ي  كام��ل  �أنه��ك  �ل��ذي 
و�لنف�شي��ة ، و �أن��ا �بحث ع��ن �شبيل لعلى 
�أجد عاج �شقيقي �لذي �أر�ه ي�شارع �ملوت 
حلظ��ة بلحظ��ة وكلما فاق م��ن غيبوبته 
يبحث عن و�لدته يف زو�يا �ملنزل لريمتي 
يف ح�شنه��ا لعل��ه ي�شكن ج��زء �أوجاعه و 

�ألمه ب�شبب ذلك �خلبيث “.
ب��ني تلك �لأنات و �لآهات ت�شت�شرخ هذه 
�لفت��اة كاف��ة �ل�شمائ��ر �حلي��ة لإنق��اذ 

�شقيقها �ل��ذي بات يفقد وزن��ه يوما بعد 
يوما بعد �أن نه�ض �ملر�ض ج�شده ،و يعي�ض 
�لآن عل��ى �ملحاليل و �ملكم��ات �لغذ�ئية 

لتمد يف �أيام حياته .
 و تنا�ش��د كافة �مل�شئول��ني د�خل و خارج 
و  �لرحم��ة  بع��ني  بالنظ��ر  قط��اع غ��زة 

�إىل  حتويل��ه  يف  لاإ�ش��ر�ع  �لإن�شاني��ة 
خ��ارج قطاع غ��زة لإجر�ء �مل�ش��ح �لذرى 
و ��شتكم��ال جرع��ات �لكيم��اوي �لازمة 
ل��ه و توف��ري �لأدوي��ة �خلا�ش��ة مبر�شى 
�ل�شرط��ان و ع��دم حرمانه��م م��ن �ب�شط 

حقوقهم يف �لعاج.

و يف ه��ذ� �ملق��ام ، يوؤك��د د.ع��اء حل���ض 
مدير د�ئرة �شيدلية �مل�شت�شفيات بوز�رة 
“�ملورف��ني”  �شن��ف  نف��اذ  عل��ى  �ل�شح��ة 
كعقار خمدر يدخل �شمن �لروتوكولت 
�لعاجي��ة ملر�ش��ى �لأور�م �ش��و�ء كان��ت 
�أقر����ض �أو �أمبولت ، و يو�ش��ح باأن عقار 
�ملورف��ني يعمل ب�شكل مبا�ش��ر على �جلهاز 
�لع�شبي �ملرك��زي لتقلي��ل �ل�شعور بالأمل 
�حلاد و�لأمل �ملزمن ، و بالتايل يوؤدي �إىل 
�لهدوء و�لنوم وت�شك��ني �لأمل �لناجت عن 
تناول جرعات �لكيماوي ، كما �أنه مثبط 
)يقلل �لن�ش��اط( ملركز �لتنف�ض و�ل�شعال 
وملرك��ز وتنظي��م �حلر�رة مما ي��وؤدي �إيل 
�له��دوء و�لن��وم وت�شك��ني �لأمل وخف���ض 
ح��ر�رة �جل�ش��م، وكلها �أعر����ض مبا�شرة 

للتثبيط �لذي ي�شيب �جلهاز �لع�شبي.
و يح��ذر د.حل�ض من ��شتم��ر�ر نفاذ عقار 
�ملورف��ني م��ن خم��ازن وز�رت��ه و �أ�شن��اف 
�أخ��رى خا�شة مبر�ش��ى �ل�شرطان، �لأمر 
حالته��م  �ش��وء  م��ن  �شي�شاع��ف  �ل��ذي 
�ل�شحي��ة ،خا�شة و �أن عاج��ات مر�شى 
بروتوك��ولت  وف��ق  ت�ش��ري  �ل�شرط��ان 
لبع�شه��ا  مكمل��ة  و  منتظم��ة  عاجي��ة 
يوق��ف  منه��ا  و�ح��د  غي��اب  و  �لبع���ض 
�شيتحم��ل  بالت��ايل  ،و  �لع��اج  عملي��ات 
�ملري���ض معان��اة نف��اذ �لأدوي��ة ووق��ف 

�لتحويل للخارج.

بعد أن تسلل السرطان إلى جسده

أغيثوا محمود قبل أن يباغته الموت و يحرمه لقاء والدته

انتظرته والدته بعد ثماني سنوات

الرضيع حذيفة على حافة الموت جراء نقص عالجه
) creon(الخاص بالتليف الكيسي 

غزة- �لر�أي
" ب��ني �ملطرق��ة و �ل�شند�ن” هذ� هو 
ح��ال �ملر�ش��ى فى قط��اع غ��زة جر�ء 
�أزم��ة �لأدوي��ة و �مل�شتهل��كات �لطبية 
وز�رة  مب�شت�شفي��ات  تع�ش��ف  �لت��ي 
�ل�شح��ة. �أه��ات و �أن��ات تنه��دت به��ا 
و�ل��دة �لطف��ل حذيف��ة �لطوي��ل �بن 
�لثاثة �شه��ور �لذي يعانى من �لتليف 
�لكي�شى منذ ولدته و ي�شارع من �جل 

�حلياة .
تق��ول و�ل��دة حذيف��ة باأنه��ا ر�شيعها 
نوب��ات  ت�شيب��ه  كان��ت  ولدت��ه  من��ذ 
�شعل��ة ح��ادة و نق���ض وزن��ه تدريجيا 
م�شت�شف��ى  زي��ارة  �إىل  ،��شطره��ا 
�لرنتي�ش��ى �ل��ذي �شخ���ض حالته باأنه 

تليف كي�شي جيني وور�ثي .
 ه��ول �خلر كان �شدمة له��ا خا�شة و 
�أنه��ا رزق��ت به بع��د ثماين �شن��و�ت، و 
تتابع و ق��د �نهمرت دموعه��ا بحر�رة 
�شم��اع  ب��دون  معاناته��ا  ل��ت  و�شنً �لت��ي 

ن��ر�ت �شوته��ا :”من��ذ ولدت��ه و �أن��ا 
�شه��ري  ب�ش��كل  �مل�شت�شف��ى  يف  �أتاب��ع 
ب��ه  �خلا���ض  �لع��اج  ل��ه  لأ�ش��رف 

نيوتر�جم��ني  حلي��ب  �إىل  ،�إ�شاف��ة 
�لعاجي �ل��ازم لتغذيته” و تفاجاأت 
و�ل��دة �لر�شي��ع خ��ال زيارته��ا �ليوم 

للم�شت�شف��ى ب��اأن �ل�شي��ديل يق��ول لها 
ب��اأن �لدو�ء نفذ ب�شب��ب �أزمة �لأدوية 

�لتي متر بها وز�رة �ل�شحة.  
وتق��ول :”وقف��ت حمت��ارة و م�شدومة 
يف �أن و�ح��د مل �أفك��ر حلظته��ا �شوى يف 
�شح��ة طفل��ي �لت��ي �شتتده��ور �شريع��ا 
جم��رد ع��دم �عطائ��ه �لع��اج ،حي��ث 
�لع��اج يف كل وجب��ة حلي��ب  يتن��اول 
خ��ال �لي��وم” و ت�شتط��رد حديثها :” 
�أب��و�ب �مل�شت�شف��ى و مديره��ا  طرق��ت 
لعل��ى �أجد �شخ�ش��ا يوهمني ب��اأن �لذي 
�أن  و  �شحيح��ا  لي���ض  م�شامع��ى  ط��رق 
�ل��دو�ء متوف��ر ،لكنهم �أك��دو� يل باأنه 
نفذ، خا�شة و �أن �شعر �لعلبة �لو�حدة 
يف �ل�شيدليات يتجاوز �إل 100 �شيكل.

 و�ل��دة حذيف��ة ت�شت�ش��رخ و تنا�ش��د 
�ل�شمائر �حلية باإنقاذ طفلها �لوحيد 
م��ن  �شن��و�ت  ثم��اين  �نتظرت��ه  �لت��ي 
�حلرم��ان بتوفري ع��اج ر�شيعها حتى 
ت�شتم��ر حياته ،معرة ع��ن تخوفها و 

توتره��ا �ل�شديدين عل��ى حياته �لتي 
ت�شتمر با�شتمر�ر توفر �لعاج.

بدوره �أو�شح د،عاء حل�ض مدير د�ئرة 
�ل�شيدلة بالإد�رة �لعامة للم�شت�شفيات 
ب��اأن )231( مري���ض تلي��ف كي�ش��ي يف 
�ىل  يحت��اج  غ��زة  قط��اع  م�شت�شفي��ات 
 ) creon( عاجهم �خلا�ض به��م وهو
،موؤكد� على �أن عدم توفر �لعاج يوؤدي 
�إيل �شوء تغذية حاد ي�شاحبه نق�ض يف 

�لوزن ب�شكل مت�شارع.
و �أ�ش��ار �ىل �ن ه��ذ� �ملر���ض هو مر�ض 
جين��ي ور�ث��ي نتيج��ة ق�ش��ور يف غدة 
�لبنكريا���ض مما يوؤث��ر على �لرئتني و 
�لكبد و�لمعاء ، مما يوؤدى �ىل تر�كم 
طبق��ة �شميك��ة و لزج��ة م��ن �ملخاط 
عل��ى تلك �لع�شاء. و نوه �ىل �أن هذ� 
�ل�شطر�ب �جلين��ي يوؤدى �إىل �لوفاة 
ب�شب��ب �للته��اب �لرئوي �حل��اد، كما 
و ي�ش��اب �ملري�ض ب�ش��وء تغذية توؤدى 

�إىل نق�ض حاد يف �لوزن .
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عنب الشيخ عجلين األجود
ويق��ول �ملز�رع ن��ادر �شملخ من منطق��ة �ل�شيخ 
عجل��ني بغ��زة يف حدي��ث لل��ر�أي:" �إن��ه بع��د 
�لعا�ش��ر م��ن �شهر يولي��و �لق��ادم �شيتم قطف 
�لع��ام  �ملو�ش��م ه��ذ�  �أن  �لعن��ب، حي��ث  ثم��ار 
يب�ش��ر بحم��ل جي��د وخري وف��ري"، موؤك��د� �أن 
�ل�شبب يعود �إىل عدم وجود �لأمر��ض، حيث 
يقوم��ون بر���ض �ملح�شول قبل وج��ود �ملر�ض، 
�شليم��ة  بط��رق  وري��ه  ت�شمي��ده  جان��ب  �إىل 

و�شحيحة.
 وميل��ك �شمل��خ 6 دومن��ات زر�عي��ة منه��ا ملك 
ومنه��ا م�شتاأج��رة يف منطق��ة �ل�شي��خ عجل��ني 
باعتب��ار تربته��ا خ�شب��ة ومنا�شب��ة لزر�ع��ة 
�لعن��ب و�لتني، يف وقت ميتل��ك فيه �ملز�رعني 
و�أهاىل �ملنطقة خرة ودر�ية كافية بزر�عة 
�لعن��ب و�لعناي��ة و�لهتم��ام ب��ه عل��ى �أكمل 

وجه.
�لعن��ب  �أن��و�ع  ف��اإن  �شمل��خ  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
�ملوج��ودة يف منطق��ة �ل�شي��خ عجل��ني لي�ش��ت 
موج��ودة يف �أي دول��ة م��ن دول �لع��امل، وه��و 

يعتر من �أف�شل �أنو�ع �لعنب.
وع��ن �أن��و�ع �لعن��ب، ي�شي��ف:" هن��اك �لعنب 
ولدين��ا  و�لزر�ق��ي،  و�لد�بوق��ي  �لقري�ش��ي 
كميات م��ن �لعنب �لأ�شمر ولكن بن�شب قليلة، 
و�أي�ش��ا �لعن��ب �خلليل��ي وه��و �أ�شم��ر وحبت��ه 

طويلة مث��ل حبة �لتمر"، مو�شح��ا �أن �لعنب 
يحت��اج لعناي��ة فائقة ول يحتم��ل �لأمر��ض 
و�حل��ر�رة �ل�شديدة، ويف حال زي��ادة �ملاء �أو 

نوع �ل�شماد فاإنه ي�شرب.
ويتم ر�ض حم�شول �لعنب باأدوية معينة وهي 
باهظ��ة �لثمن، وهو ما يجعل �ملز�رعني يف كل 
عام ي�شتب�شرون بحمل وفري، �آملني �أن يتح�شن 

�لو�شع و�لظروف �لتي يعانون منها بغزة.

موسم خير ورزق
من جهت��ه يوؤكد �ملز�رع �شبح��ي عياد، و�لذي 
ميتلك كرم عنب "حقل"، يف منطقة �لزيتون 
�ش��رق غ��زة، �أن��ه ينتظر مو�ش��م ن�ش��ج �لعنب 
بف��ارغ �ل�شر، و�أن ظ��روف زر�عة �لعنب هذ� 
�لع��ام يختلف كثري� عن �لعام �ملا�شي، ويحمل 

ب�شائر طيبة و�أحمال وفرية.
ويق��ول عي��اد يف حدي��ث لل��ر�أي:" �إن �لعن��ب 
�ملزروع يف منطقة �لزيتون يختلف كثري� عما 
يت��م زر�عته يف منطقة �ل�شي��خ عجلني، حيث 
�أن عن��ب �ل�شي��خ عجل��ني ين�ش��ج مبك��ر�، فيما 
م��ن �ملتوق��ع �أن ين�شج عنب �لزيت��ون يف فرة 
زمني��ة م��ن 15 يولي��و �إىل �شه��ر نهاي��ة �شه��ر 
�أغ�شط���ض"، منوه��ا �إىل �أن �لعن��ب �مل��زروع يف 

منطقة �لزيتون ما يقارب 90% .
ويع��رب عياد عن �أمله يف �أن يك��ون هذ� �لعام 

ع��ام خري على �ملز�رعني نتيجة ملا يعانونه من 
خ�شائ��ر نتيجة �حل�ش��ار �ملفرو�ض على قطاع 

غزة منذ �شنو�ت طويلة.
�لعن��ب  كيل��و  �شع��ر  ي�ش��ل  �أن  �ملتوق��ع  وم��ن 
�ل�شر�ئيل��ي هذ� �لعام م��ن �أربعة �إىل خم�شة 
�ش��و�كل، فيم��ا مل يت��م بعد �إع��د�د �شعر معني 

للعنب �لفل�شطيني �ملحلى.

 إنتاج وفير
ب��دوره يق��ول مدي��ر ع��ام �لر�ش��اد و�لتنمية 
يف وز�رة �لزر�ع��ة بغ��زة ن��ز�ر �لوحي��دي:" 
�إن �إنت��اج غ��زة م��ن �لعن��ب ه��ذ� �لع��ام و�ش��ل 
ع��ن   30% م��ن  �أك��ر  �أي  ط��ن،   7000 �إىل 
�لأع��و�م �ل�شابق��ة، وق��د ي�ش��ل �لنت��اج �إىل 
�أكر م��ن ذلك". ووفق ما ذك��ره �لوحيدي يف 
حدي��ث للر�أي، ف��اإن �لظ��روف �ملناخية كانت 
منا�شب��ة، حيث مل يكن فيها ح��ر�رة مرتفعة 
�أو �أعا�ش��ري، كما مل يتعر���ض حم�شول �لعنب 
�أن حما�شي��ل  �أمر����ض تذك��ر، مو�شح��ا  لأي 
�لعن��ب مل تتعر���ض لآف��ة �لبيا���ض �لدقيقي 
و�لزغب��ي �لذي ق�شى على �ملحا�شيل يف �لعام 
�ملا�ش��ي، �إىل جانب دخ��ول م�شاحات جديدة 

من �لأر��شي لزر�عة �لعنب.
و�عت��ر �أن �لكميات �ملنتج��ة يف غزة �شتكون 
�ملو�طن��ني،  لحتياج��ات  ومنا�شب��ة  كافي��ة 

رغم �حلاجة لا�شتري�د م��ن �ل�شفة �لغربية 
وخا�ش��ة �لأن��و�ع �لغري متوف��رة ومنها �لعنب 

�ل�شامى و�خلليلي.
وتركز زر�ع��ة �أ�شجار �لعنب يف جنوب غرب 
غزة حتى و�دي غزة حيث يتم فيها �لزر�عة 
�لتقليدية، و�أي�شا يف رفح و�ملحرر�ت ومنطقة 

�ل�شمال.
وفيم��ا يتعلق بامل�شاح��ات �ملزروعة بالعنب يف 
غ��زة، �أ�ش��اف:" هن��اك 6000 دومن مثم��ر، 
فيما يوج��د 2000 دومن غري مثمر بالقطاع، 
حيث دخل �لعن��ب �إىل �لأ�شو�ق �لفل�شطينية 
مبك��ر� نتيج��ة �لزر�ع��ة د�خ��ل �لدفيئ��ات"، 
منوه��ا �أن �أه��ل غ��زة يف�شل��ون تن��اول �لعنب 

�لقري�شي .
ويوج��د يف غ��زة نوع��ان �أ�شا�شيان م��ن �لعنب 
هما، �لعنب �لب��ذري و�لعنب �لابذري، حيث 
تبل��غ ع��دد �أن��و�ع �لعن��ب �لب��ذري �لرئي�شية 
ح��و�يل 5 �أ�شن��اف منه��ا �لأبي���ض و�لأ�ش��ود 
و�لأحمر، ومن �أ�شنافها �لد�بوقي و�لقري�شي 
و�لزين��ي وه��ي �أ�شن��اف حملي��ة، �أم��ا �لعن��ب 
�لاب��ذري مث��ل �شلطانينا وجمي��ل وكرم�شون 

ويتم زر�عتها على �لعر�ئ�ض.
�لأع��و�م  خ��ال  �لعن��ب  حم�ش��ول  وتعر���ض 
�ملا�شي��ة �ىل مر�ش��ني مميتني ت�شبب��ا يف تلف 

�أكر من ثلث �ملح�شول �لكلي. 

إنتاج 7 آالف طن من العنب هذا الموسم

عنب غزة ينهض من جديد ويتفوق
 على الخليلي حامال البشائر 

عب��د  غزة-�لر�أي-فل�شط��ني 
�لكرمي

لأول م��رة من��ذ �شن��و�ت طويل��ة، 
يغزو �لعنب بكافة �أنو�عه �أ�شو�ق 
غ��زة يف وق��ت مبك��ر، يف حني قد 

ي�شه��د �إنتاج��ه زيادة كب��رية عما 
�شهدت��ه �لأع��و�م �ملا�شية نتيجة 
تل��ف �لكثري منه ب�شبب �لأمر��ض 

�لتي فتكت باملح�شول.
ويعت��ر مو�شم �لعن��ب م�شدر رزق 

للكثري من �أرب��اب �لعائات، حيث 
ينتظرون��ه عل��ى �أحر م��ن �جلمر 
�أ�شره��م،  �حتياج��ات  لتلبي��ة 
خا�ش��ة يف ظ��ل �حل�ش��ار و�لفق��ر 

و�رتفاع ن�شب �لبطالة.
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غزة- �لر�أي
�أو�ش��ى وكيل وز�رة �ل�شحة بغزة ،يو�ش��ف �أبو �لري�ض بت�شكيل 
خلي��ة �أزمة ملتابع��ة �لو�شع �لدو�ئ��ي �ل�شع��ب و�خلطري �لذي 
مت��ر ب��ه �ل��وز�رة يف ظل نفاذ ع��دد كبري م��ن �لأ�شن��اف �ملهمة 

و�لتخ�ش�شية.
و�أك��د �أبو �لري�ض خال �جتماعه مب��در�ء �لدو�ئر يف �لإد�رة 
�لعام��ة لل�شيدل��ة �شباح �لي��وم، �أن �لو�شع �خلط��ري �لذي متر 
ب��ه وز�رة �ل�شحة ي�شع �لوز�رة �أم��ام م�شارين لحتو�ء �لأزمة 
و�لتعام��ل معه��ا بر�ش��د �لآث��ار �ملرتب��ة عل��ى نف��اذ �لأدوي��ة 

و�مل�شتهل��كات �لطبي��ة، و�لإج��ر�ء�ت �لد�خلي��ة �ملرتبة على 
ه��ذه �لأزم��ة بالتن�شي��ق �مل�شتم��ر م��ع �مل�شت�شفي��ات و�ملر�ك��ز 

�ل�شحية. 
و��شتعر���ض مدير عام �ل�شيدلة منري �لر���ض �لو�شع �لدو�ئي 
�خلط��ري �ل��ذي متر ب��ه �لوز�رة يف ظ��ل �لنق�ض �حل��اد لأدوية 
�لأور�م و�لكل��ى و�ملناع��ة و�لثا�شيمي��ا و�مل�ش��اد�ت �حليوي��ة 
�ملرك��زة  و�لعناي��ة  �لط��و�رئ  و�أدوي��ة  �لتطعيم��ات  وبع���ض 

و�لأدوية �لتخ�ش�شية �لأخرى. 
و�أ�ش��اف �لر���ض �أن �لعج��ز ط��ال �أ�شناف��ا هام��ة مت���ض �ش��ري 

�لعمليات �جلر�حي��ة وق�شطرة �لقلب و�لقلب �ملفتوح ، �إ�شافة 
�ىل ل��و�زم غ�شيل �لكلى و�أق�شام �لط��و�رئ، موؤكد� باأن �لإد�رة 
�لعام��ة لل�شيدل��ة �شتب��ذل جهده��ا يف �شبي��ل تخفي��ف معاناة 
�ملر�شى ومنع �نهيار �لنظام �ل�شحي �لفل�شطيني يف قطاع غزة. 

يذك��ر �أن وز�رة �ل�شح��ة تعاين من �أزمة دو�ئية خانقة يف ظل 
��شتم��ر�ر �حل�شار وعدم توري��د �حل�شة �ىل قطاع غزة ت�شبب 
يف نفاذ 177 �شنف��ا من �لأدوية �لتخ�ش�شية �إ�شافة �إىل نفاذ 

�لأ�شا�شية. �لقائمة  من  �شنفا   270

"الصحــــة" توصي بتشكيل خلية أزمة لمتابعة أزمــــة الدواء

غزة- �لر�أي
�شرعت جلنة �لغارمني �ملكلَّفة من وز�رة 
�لد�خلية و�لأم��ن �لوطني �شباح �ليوم 
�لثاث��اء بتنفي��ذ �ملرحل��ة �لثانية من 
م�ش��روع "فك �لع��اين"، لتبي���ض مر�كز 
�إ�ش��اح ونظ��ار�ت قطاع غ��زة من مئات 
�لغارمني على ذمم مالي��ة، بالتعاون مع 
�لإد�رة �لعام��ة للج��ان �ل��زكاة بوز�رة 

�لأوقاف، خال �شهر رم�شان �ملبارك.
ويف ه��ذ� �ل�شي��اق ق��ال �لعقي��د جمي��ل 
�شم��ور رئي���ض �للجنة �ملكّلف��ة: " �شيتم 
�لي��وم �لإف��ر�ج ع��ن ع�ش��ر�ت �لغارمني 
�ملوجودين يف مر�كز �لإ�شاح ونظار�ت 
�لإج��ر�ء�ت  ��شتكم��ال  بع��د  �لقط��اع، 
�لازم��ة، ودف��ع م��ا عليه��م م��ن مبال��غ 
مالي��ة، وهي خط��وة ثانية م��ن م�شروع 
جمي��ع  ت�شم��ل  و�لت��ي  �لع��اين"  "ف��ك 

حمافظات قطاع غزة".
وتق��وم �للجنة �ملكلفة و�لتي تتكون من 
ممثلني عن �أجه��زة �لد�خلية و�لإد�رة 
بالأوق��اف،  �ل��زكاة  للج��ان  �لعام��ة 
�لغارم��ني،  و�أ�شم��اء  باإع��د�د ك�شوف��ات 
�لتاأهي��ل  مر�ك��ز  د�خ��ل  �ملتو�جدي��ن 

جمي��ع  يف  و�لنظ��ار�ت  و�لإ�ش��اح 
حمافظ��ات قطاع غزة، من ث��مَّ عر�شها 
عل��ى �جله��ات �ملانح��ة لتمويله��ا بهدف 

�لإفر�ج عنهم.
�أن��ه يت��م دف��ع �ملبال��غ  و�أو�ش��ح �شم��ور 
�ملالي��ة �خلا�شة بالغارم��ني مل�شتحقيها، 
م��ن ثم �لإفر�ج عنهم ف��ور�نً، منوها �إىل 
�أن ه��ذ� �مل�شروع لن يتوقف حتى يحقق 

�أهد�فه بالإفر�ج عن جميع �لغارمني.
وعّد �لعقي��د �شمور فكاك �لغارم و�جب 
دين��ي �أوجبت��ه �ل�شريع��ة �لإ�شامي��ة، 
ووطني يهدف �إىل �لتخفيف من معاناة 
�أبن��اء �شعبنا يف ظل �حل�ش��ار �ملفرو�ض 
عليه و�لظروف �لقت�شادية �ل�شعبة.

�لغارم��ني  ف��كاك  جلن��ة  وتو��ش��ل 
عمله��ا خ��ال �ليوم يف حمافظ��ة غزة، 
يف  �لفرعي��ة  �للج��ان  م��ن  وع��دد  ه��ي 

حمافظتي �لو�شطى ورفح.
�خل��ري  �أه��ل  �للجن��ة  رئي���ض  و�شك��ر 
و�ملوؤ�ش�ش��ات �خلرية وجل��ان �لزكاة على 
م��ا يقدم��وه من خري �جت��اه �أبن��اء هذ� 
�ل�شعب و�لإفر�ج عن هذه �لفئة يف ظل 

�لظروف �لقت�شادية �ل�شعبة.

ضمن مشروع "فك العاني"

لجنة الغارمين ُتفرج عن عشرات النزالء من أصحاب الذمم المالية
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غزة- �لر�أي
-�ل�ش��ق  �لد�خلي��ة  وز�رة  �أجن��زت مديري��ات 
�مل��دين خال �شه��ر ماي��و �ملا�شي �أك��ر من23 
�أل��ف وثيق��ة ر�شمي��ة و�شلمته��ا للمو�طنني يف 
حمافظ��ات قطاع غ��زة خال �شاع��ات �لدو�م 

�ليومي للموظفني .
ووفق��انً للتقاري��ر �ل�شهري��ة للمديري��ات، �لتي 
و�شلت "موقع �لوز�رة"، �شلمت دو�ئر �لأحو�ل 
�ملدنية يف مديريات �لد�خلية �خلم�ض)غزة، 
�ل�شمال، �لو�شط��ى، خانيون�ض ،ورفح( 17�ألف 
بن�شب��ة  للمو�طن��ني  ر�شمي��ة  وثيق��ة   712 و 
يف  �ملنج��زة  �ملعام��ات  �إجم��ايل  م��ن   76%
�ملديري��ات �لت��ي بلغ عدده��ا )23�ألف و289 
مديري��ة  �أن  �لتقاري��ر  و�أظه��رت  معامل��ة(. 

د�خلي��ة غزة من خ��ال فروعه��ا �ملنت�شرة يف 
�أرج��اء �ملحافظ��ة �أجن��زت "8030 "معامل��ة 
للمو�طنني، فيما �أجنزت د�خلية �ل�شمال عر 

فرعيها " 3489 " معامات.
بدورها، �أجنزت مديرية د�خلية �لو�شطى عر 
مكاتبها �لثاثة " 3790 "معاملة للمو�طنني، 
فيما �أجنزت مديري��ة د�خلية خانيون�ض عر 
كم��ا  �ملحافظة"4743"معامل��ة،  يف  فرعيه��ا 
 3237 رف��ح"  د�خلي��ة  مديري��ة  و�أجن��زت 

�جلنوبية. �ملحافظة  يف  للمو�طنني  "معاملة 
�أنو�ع �ملعامات

�لد�خلي��ة  مديري��ات  معام��ات  و�شمل��ت 
ع��ن  وتبالي��غ  مو�لي��د،  ت�شجي��ل  �خلم�ش��ة 
وفيات، و�إ�ش��د�ر بطاقات هوي��ة �أوىل وبالية 

وتعدي��ل  تعري��ف،  وبطاق��ات  فاق��د  وب��دل 
ح��الت �جتماعي��ة، وتغيري عن��و�ن وماحق 

وت�شديقات. 
كم��ا �أ�ش��درت �لد�خلي��ات �خلم���ض، �شه��اد�ت 
خا�ش��ة  ومعام��ات  و�شل��وك،  �ش��رية  ُح�ش��ن 
بجو�ز�ت �ل�شفر، �إ�شافة ملعامات �شوؤون عامة 
للمنظمات �لأهلية، ومعامات �إقامات و�شوؤون 

قانونية".
يف  �لد�خلي��ة  وز�رة  مديري��ات  وُتق��دم 
�ملحافظ��ات خدماتها لأكر م��ن مليوين ن�شمة 
هم �شكان قطاع غ��زة وتتميز ب�شرعة وجودة 
حتر���ض  كم��ا  �جلمه��ور؛  ملعام��ات  �إجنازه��ا 
مكات��ب �لد�خلي��ة على ر�ح��ة �ملر�جعني قدر 

�مل�شتطاع.

مديريات الداخلية ُتسلم الجمهور أكثر 
من 23 ألف وثيقة خالل مايو

فح- �لر�أي
�لد�خلي��ة  وز�رة  با�ش��م  �ملتح��دث  ق��ال 
و�لأم��ن �لوطن��ي �إي��اد �لب��زم "�إن وكي��ل 
وز�رة �لد�خلي��ة و�لأم��ن �لوطني �للو�ء 
توفي��ق �أبو نعي��م ز�ر �حل��دود �جلنوبية 
لقطاع غزة مع م�ش��ر و�أطلع على �جلهود 
يف  �ملبذول��ة  �لأمني��ة  و�لإج��ر�ء�ت 

�ملنطقة �حلدودية".
� م��ن   و�أو�ش��ح �أن �أب��و نعي��م عق��د ع��ددنً
�ملخت�ش��ة،  �جله��ات  م��ع  �لجتماع��ات 
و�أو�ش��ى باتخ��اذ �شل�شلة م��ن �لجر�ء�ت 
كل  وت�شخ��ري  و�لإ�شافي��ة  �جلدي��دة 
حال��ة  يع��زز  مب��ا  �ملتاح��ة  �لإمكاني��ات 

�ل�شتقر�ر �لأمني يف �حلدود.
�حل��دود  ��شتق��ر�ر  �أن  �لب��زم  و�أك��د   
�جلنوبي��ة م��ع م�ش��ر �أولوية ل��دى وز�رة 
�لد�خلي��ة، ولن ت�شمح ب��اأي تهديد �أمني 

يف �ملنطقة �حلدودية.

أبو نعيم يتفقد 
الحدود مع مصر 
ويوصي بسلسة 
إجراءات جديدة

غزة- �لر�أي
ح��ذرت وز�رة �خلارجي��ة �لفل�شطيني��ة يف غ��زة، م��ن 
تبع��ات �لق��ر�ر �لإ�شر�ئيل��ي تقلي�ض كمي��ات �لكهرباء 

�لو�ردة �إىل قطاع غزة.
و�أك��دت �خلارجي��ة يف بي��ان �شحف��ي و�شل "�ل��ر�أي" ، 
�أن ه��ذه �خلط��وة �شتفاقم م��ن �لأمور وقد ت��وؤدي �إىل 

خماطر �نفجار �لو�شع يف غزة.
وقالت �خلارجية: "�شيكون لهذه هذه �خلطوة عو�قب 
وخيم��ة وكارثي��ة على جمي��ع �لقطاع��ات �حليوية يف 
غ��زة مب��ا يف ذلك �خلدم��ات �ل�شحية و�إم��د�د�ت �ملياه 
و�خلدم��ات �لرئي�شي��ة للبلديات، وهذ� م��ا حذرت منه 
م��ر�ر�نً وتكر�ر�نً عدة منظمات �أممي��ة ومنظمات دولية 

تعمل يف قطاع غزة".
وجمي��ع  �ل��دويل  �ملجتم��ع  �خلارجي��ة  وز�رة  ودع��ت 
�لأط��ر�ف �لفاعلة �إىل �تخاذ خطو�ت فّعالة و�شريعة 
فيما يخ�ض هذه �لق�شية، وكذلك ل�شمان منع مزيد من 

�لتدهور يف �لو�شع �لإن�شاين �ملزري بالفعل يف غزة.
ي�ش��ار �ىل �أن �شحيف��ة "هاآرت���ض" �لعري��ة، ك�شفت �أن 
حكوم��ة �لحت��ال برئا�ش��ة بنيامني نتنياه��و �أجرت 
�ت�ش��الت مع م�ش��ر و�لحت��اد �لأوروبي م��ن �أجل حل 

�أزمة �لكهرباء يف قطاع غزة.
حكوم��ة  حت��رك  ف��اإن  �لعري��ة،  �ل�شحيف��ة  ووف��ق 
�لحت��ال باجت��اه ح��ل �أزم��ة �لكهرب��اء يف غ��زة نابع 
م��ن خماوفها ب��اأن ينعك�ض �لأمر يف قط��اع غزة �شدها، 

وتنفجر �لأو�شاع جتاه "�إ�شر�ئيل".

الخارجية تحذر 
من تبعات قرار 
االحتالل تقليص 

كهرباء غزة


