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ٌ
التفاف على األسرى والمقاومة
رسالة "العوض" لـ"ماجد فرج"
غزة -خا�ص الر�أي
اعت�بر حملل��ون �سيا�سي��ون �أن الر�سالة التي ُك�ش��ف النقاب
عنه��ا والتي �أر�سله��ا القيادي يف حزب ال�شع��ب وليد العو�ض
ٌ
التف��اف على
�إىل رئي���س خماب��رات ال�سلط��ة ماج��د ف��رج؛
تطلع��ات ال�شع��ب الفل�سطين��ي ،وغ�ير م�ستبع��دة على حزب
ال�شع��ب .ور�أى املحلل ال�سيا�سي فايز �أبو �شمالة �أن مثل هذه
الر�سال��ة متثل �سيا�سة عامة ته��دف لاللتفات على تطلعات
ال�شع��ب الفل�سطين��ي ،ولاللتفات �أي�ضً ا عل��ى حقوق الأ�سرى
والأ�س��رى املحررين منهم .ي�ش��ار �إىل �أن "العو�ض" قد �أر�سل
ر�سال��ة �إىل رئي���س املخاب��رات الفل�سطيني��ة ماج��د ف��رج،
يتفاخ��ر فيه��ا ب�أنه من��ع �إ�صدار بي��ان دعت �إلي��ه "حما�س"
يدين قطع ال�سلطة الفل�سطينية لـ� 250أ�سريًا حمررًا.
أحزاب معيقة
و�أ�ش��ار �أب��و �شمال��ة ،خ�لال حديث��ه
لـ"ال��ر�أي" �إىل �أن ه��ذه الر�سالة وغريها
ت�ؤك��د �أن بع�ض الأحزاب معيقة للوحدة
الوطني��ة الفل�سطيني��ة وتط��ور العالقة
بني الف�صائل الفل�سطينية.
وب�ًي� �أن��ه م��ن املمك��ن �أن العو���ض ي�سعى
نً
من خ�لال هذه الر�سال��ة حتقيق مكا�سب
�شخ�صي��ة ل��ه ومنه��ا التق��رب لرئي���س
خمابرات ال�سلطة ماجد فرج.
ويذك��ر �أن ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة ب��رام

اهلل قطع��ت روات��ب �أك�ثر م��ن 250
�أ�س�يرا حم��ررا م��ن غ��زة وال�ضف��ة دون
�ساب��ق �إنذار ،وذلك متا�ش ًي��ا مع املطالبات
"الإ�سرائيلية" والأمريكية بذلك.

تقربًا للسلطة
الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي م�صطف��ى
ال�ص��واف مل ي�ستبع��د �أن ت�صدر مثل هذه
الر�سال��ة ع��ن "وليد العو���ض" وما ميثله
كقي��ادي يف حزب ال�شعب ،وق��ال" :نحن
نعل��م بحج��م ال��والءات الت��ي يقدمه��ا

تقر ًب��ا لل�سلط��ة الفل�سطينية يف رام اهلل
وملعار�ضة حركة حما�س".
و�أ�شار ال�ص��واف يف حديث لـ"الر�أي" �إىل
�أن مث��ل ه��ذه الر�سالة لي�س��ت ذات قيمة
و�ستعط��ي م�ساح��ة �أك�بر له��ذا القي��ادي
وحلزب��ه يف الإع�لام الفل�سطيني ،بحيث
ق��د تعت�بر ه��ذه ال�شخ�صي��ة �شخ�صي��ة
قومية ووطنية.

رسالة غير أخالقية
�أما الأ�سري املحرر عبد الرحمن �شديد؛

فق��د و�صف ما �ص��در عن العو���ض ب�أنه
غ�ير �أخالق��ي وم�ستهج��ن وم�ستغ��رب،
مطال ًب��ا �إي��اه باالعت��ذار �إىل ال�شع��ب
الفل�سطين��ي و�إىل الأ�سرى وعائالتهم
عن هذا الت�صرف غري امل�سئول.
ودعا ال�سلطة لإعادة رواتب من ق�ضوا
زه��رات حياته��م يف �سج��ون االحتالل
ت�ضحي��ات
وقدم��وا
"الإ�سرائيل��ي"،
ٍ
ّ
ج�سيمةً .
وب�ّي�نّ �شدي��د �أن الأ�س��رى املحرري��ن،
ل��ن يقف��وا مكت��ويف الأي��دي �إزاء هذه
الأفعال والهجمات غري املربرة ،م�ؤكدًا

على الط��رق كاف��ة متاح��ة ال�ستعادة
احلقوق ،وجلم غري امل�سئولني.
و�شن ن�شطاء و�إعالميون هجوما عنيفا
ع�بر مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي
عل��ى القي��ادي يف ح��زب ال�شع��ب وليد
العو�ض ،منددين مبا �أ�سموه "تخابره"
ل�صال��ح جه��از املخاب��رات الفل�سطين��ي
وتقرب��ه م��ن م�سئ��ول اجله��از ماج��د
ف��رج ،وتقدمي��ه ملعلوم��ات م�سيئ��ة
ل�صورة الن�ض��ال الفل�سطيني وللأ�سرى
املحرري��ن واملقاوم��ة عل��ى وج��ه
اخل�صو�ص.

إحصائية 4026 :مولودًا جديدًا في غزة خالل مايو
غزة -الر�أي
�أظهرت �إح�صائية �ص��ادرة عن الإدارة العامة
للأح��وال املدنية ب��وزارة الداخلي��ة �أن قطاع
غ��زة� ،شه��دَ خ�لال �شه��ر ماي��و� /أي��ار املا�ضي
 4026مول��وداً جديداً ،مبعدل  130مولوداً
يومياً.
وبح�سب الإح�صائي��ة �شهد �شهر مايو املن�صرم
زيادة يف عدد املوالي��د عن �شهر �أبريل مبعدل
 424مولوداً.
يف املقاب��ل �سجل��ت مكات��ب الأح��وال املدني��ة
 288حالة تبليغ عن وفاة خالل �شهر مايو،
بواق��ع  9ح��االت وف��اة يومي�� ًا يف حمافظ��ات
قط��اع غ��زة  .و�أظه��رت الإح�صائي��ة �أن
 49.42%م��ن موالي��د ماي��و ذك��ور ،بواق��ع
 1990مول��وداً جدي��داً ،مقاب��ل 50.58%
�إناث بواقع  2036مولوداً.
و�أ�ش��ارت مكات��ب الأح��وال املدني��ة مبديرية
داخلي��ة غزة �أنه��ا �سجلت خالل ماي��و املا�ضي
�سج��ل مكتبي
 1401مول��وداً جدي��داً؛ فيما َّ
داخلية خانيون�س  888مولوداً.

كم��ا �سجل��ت مكات��ب داخلي��ة ال�شم��ال خالل
ال�شهر ذات��ه  690مول��وداً ،ومكاتب الأحوال
املدني��ة بداخلي��ة الو�سط��ى  561مول��وداً،

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

يف ح�ين �سجل��ت الأح��وال املدني��ة مبديري��ة
داخلية رف��ح  486مواليد ُج��دد  288حالة
وف��اة �إىل ذل��ك� ،أف��ادت الأح��وال املدني��ة �أن

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

مكاتبه��ا يف حمافظ��ات قط��اع غ��زة �سجل��ت
288حال��ة وف��اة خالل ماي��و املا�ضي ،بواقع
9ح��االت وفاة يومياً .و�أظه��رت الإح�صائية
�أن  53%م��ن وفي��ات ماي��و ذك��ور ،بواق��ع
 153حال��ة وفاة ،مقاب��ل � 47%إناث بواقع
135حالة وفاة.
ووفق�� ًا لتقرير الأحوال املدني��ة و�صل مكاتب
الداخلي��ة مبحافظ��ة غ��زة 97تبلي��غ ع��ن
حاالت وفاة؛ يف حني �سجلت الأحوال املدنية
يف حمافظ��ة خانيون���س� 62إ�شع��ار تبلي��غ عن
وفاة.
�سجل��ت مكات��ب الأح��وال املدني��ة
بدوره��ا َّ
باملحافظ��ة الو�سط��ى  39تبلي��غ ع��ن وفيات؛
فيم��ا و�صل��ت مكات��ب الداخلي��ة يف حمافظ��ة
ال�شمال  47تبليغ وفيات ،يف حني �سجل مكتب
الأح��وال املدني��ة مبحافظ��ة رف��ح  43تبلي��غ
جدير ذك��ره �أن قطاع غزة،
ع��ن حالة وف��اة.
ٌ
�شهدَ خالل �شهر �أبريل /ني�سان املا�ضي 3602
مول��وداً جديداً ،مقاب��ل 296حالة تبليغ عن
وفاة.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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عقب زيارة وفد حماس لمصر

عوائل المختطفين األربعة "الغريق الذي يتعلق بقشة"

غزة -الر�أي � -آالء النمر
ملج��رد �سماعه��م خل�بر فتح مع�بر رفح خ�صي�ص��ا لوفد
حرك��ة حما���س و�إدخاله نح��و القاهرة بع��د انقطاع
لف�ترة وجيزة م��ن الزي��ارات ،انتف�ضت قل��وب عوائل
املختطف�ين الأربع��ة ابتهاج�� ًا ،عل��ه يحمل له��م خرياً
بزيارته ،عله يحمل لهم الب�شائر التي تعرث احل�صول
عليه��ا لأك�ثر م��ن عامني ون�ص��ف ،عله يجل��ب لهم ولو
طم�أنة ب���أن �أبنائه��م الأربعة بخري وم�س�أل��ة الإفراج
عنهم هي جمرد وقت ال �أكرث وال �أقل.
"الغري��ق الذي يتعلق بق�شة و�س��ط ت�صاعد الأمواج
اله��ادرة" ،هكذا ه��م عوائل املختطف�ين الأربعة لدى
�سج��ون املخاب��رات امل�صرية ،فحتى اجله��ات امل�صرية
ال ت�صف��ح لهم عن �أم��ل من�شود ي�سع��ف قلوبهم بكلمة
واحدة تب�شر بخري قريب.
"ال��ر�أي" حتدث��ت �إىل عائلة املختط��ف يا�سر زنون،
وال��ذي يتكد���س يف قل��ب زوجت��ه و�أطفال��ه في�ض من
الأ�س��ى والأحزان التي ال انتهاء له��ا ،فقد �أتى عليهم
�أربع��ة �أعياد واخلام�س يف طريقه �إليهم دون �أن يعود
�إليه��م �أبيهم ،ومل يط��ل عليهم من جديد حتى ولو من
على بعد امل�سافات ال�شا�سعة.
وقال��ت زوجة زنون ":منذ خروج الوفد من غزة حتى

عودت��ه ،وقفن��ا عل��ى �أهب��ة اال�ستعداد خل�بر يطفئ
ن��ار قلوبن��ا ،وا�ستب�شرن��ا خ�يراً بلقاء الوف��د لأجهزة
املخاب��رات امل�صري��ة ،لع��ل تغ�ّي�رّ يقلب معادل��ة القلق
وظلم��ات احلياة الت��ي نعي�شها بحثا ع��ن نب�ض قلوبنا
املختطفني".
وو�صف��ت زنون حج��م التنغي�ص ال��ذي ت�شهده حياتها
يف ظ��ل غياب زوجها املختطف ،خا�صة و�أن �أطفالها ال
يتوقف��ون عن �س�ؤاله��ا يوميا ":وين باب��ا ،لي�ش ط ّول؟
،باب��ا لي���ش م��ا بيت�ص��ل علين��ا وه��و م�ساف��ر؟" ،حتى
�أقنع��ت �أطفاله��ا ب���أن �أبيهم غائب بع��ذر ،و�سيت�صل ال
حمالة.
�أم��ا ع��ن عائل��ة املختطف عب��داهلل �أبو اجلب�ين ،فقد
حت��اول ط��رق �أب��واب امل�س�ؤول�ين يف حرك��ة حما���س،
ل�سم��اع �ش��يء يخ���ص ابنه��ا املختط��ف ،ف��كان �أخي��ه
عبدالرحم��ن ق��د �أع��د نف�سه جي��داً ال�ستقب��ال وفد
حرك��ة حما���س ملج��رد �أن ي�ص��ل قط��اع غ��زة� ،إال �أن
حرك��ة حما���س يب��دو �أنه��ا متحفظ��ة عل��ى تفا�صيل
الزيارة �إىل حد ما.
ويرتب��ط الأم��ل عن��د عوائ��ل املختطف�ين الأربع��ة
با�ستقب��ال اجله��ات امل�صري��ة للوف��د الفل�سطين��ي
م��ن حرك��ة حما���س بعالق��ة طردي��ة ،كلم��ا حت�سنت

العالق��ات الفل�سطيني��ة امل�صرية ،كلم��ا اقرتب الفرج
على �أوالدهم �أكرث ،كما وينتظرون زيارات خا�صة من
وفد احلركة لطم�أنتهم.
حرك��ة حما���س حاولت على م��دار ال�سن��وات املا�ضية
جاه��دة �إبقاء العالقات م��ع القاهرة قائمة وجتنبت
الو�ص��ول �إىل طري��ق م�سدود ،خا�ص��ة �أن القاهرة هي
الناف��ذة الوحي��دة الت��ي ترب��ط قطاع غ��زة بالعامل
اخلارج��ي� ،إال �أن العالق��ة متغ�يرة بح�س��ب جمريات
الو�ضع.

تحسن العالقات
وتع��د زي��ارة قائ��د حرك��ة حما���س يحي��ى ال�سن��وار
للقاه��رة الأوىل منذ ع��دة �أ�شهر التي جتريها حما�س
مل�ص��ر ،وت�أت��ي لبح��ث ع��دة موا�ضي��ع منه��ا العالق��ات
الثنائية ،ونتائج احل�صار الإ�سرائيلي على غزة و�سبل
حل �أزماتها ،و�إمكانية فتح معرب رفح الربي املغلق منذ
نحو ثالثة �أ�شهر.
القيادي يف حركة حما�س ،م�شري امل�صري �أكد التو�صل
�إىل تفاهم��ات �إيجابية م��ع ال�سلطات امل�صرية ،ووفقا
مل��ا نقلته �صحيف��ة (احلياة) ال�سعودي��ة ،فان امل�صري
ق��ال�" :إن وف��د حما���س �أج��رى يف القاه��رة لق��اءات

�إيجابي��ة وبن��اءة م��ع امل�س�ؤولني امل�صري�ين ،واحلركة
معني��ة �أن تق��وم بكام��ل م�س�ؤولياته��ا للحف��اظ عل��ى
العالقات الأخوي��ة وامل�صالح امل�شرتك��ة ،وم�صر باتت
تدرك هذه امل�س�ؤولية التي تقوم بها حما�س".
و�أ�ض��اف" :امل�س�ؤول��ون امل�صري��ون وع��دوا بخط��وات
عملي��ة لتخفي��ف احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى ال�شع��ب
الفل�سطين��ي" ،ناف ًي��ا يف الوق��ت ذات��ه ،الأنب��اء الت��ي
حتدث��ت عن ت�سليم م�صر وف��د حما�س قائمة ب�أ�سماء
مطلوبني موجودين يف قطاع غزة.
و�أ�ش��ار امل�صري �إىل �أن "حما���س تعرف دورها الوطني
امل�س�ؤول ،وبالت�أكيد ال تقبل لأي �أحد �أن مي�س بالأمن
امل�ص��ري ،وغ��زة مل ت�ش��كل ما�ضي�� ًا وال حا�ض��راً وال
م�ستقب�ل ًا ،ال مبجموعها وال ب�أفراده��ا� ،أي خطر على
م�ص��ر" ،معتربًا الأم��ن القومي امل�صري ه��و �أمن قومي
فل�سطيني.
ق�ضي��ة املختطف�ين الأربع��ة ال تخ�ص �أرب��ع عائالت،
ب��ل متتد �إىل كل �شرائح ال�شع��ب الفل�سطيني يف قطاع
غ��زة ،م��ا ميثل خط��راً جاثم�� ًا يرتب�ص ب�أم��ن ال�شباب
الفل�سطين��ي عام��ة ،خا�ص��ة مل��ن �أراد �أن ميار�س حقه
بال�سفر والعالج والدار�س��ة يف اخلارج واحل�صول على
فر�صة عمل والعديد من احلاجات.
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شرطة المرور في رمضان ..

جهود مضاعفة لتسهيل حركة المواطنين

غزة -الر�أي
تعم��ل الإدارة العام��ة ل�شرط��ة امل��رور
من��ذ مطل��ع �شه��ر رم�ض��ان املب��ارك وف��ق
خط��ة متكامل��ة وف��ق �أمر عملي��ات �صادر
عن ال�شرط��ة ي�شمل حتدي��د عمل ومهام
�أفراده��ا وانت�شاره��م يف كافة حمافظات
قطاع غزة طيلة �أيام ال�شهر الف�ضيل.
ويقع عل��ى عاتق �شرطة امل��رور االنت�شار
يف املفرتق��ات والأ�س��واق الرئي�سي��ة
لتخفي��ف االزدح��ام وكذل��ك عل��ى طول
اخلط ال�ساحلي لت�أمني احلركة املرورية
�أم��ام امل�صطافني على �ساح��ل البحر� ،إىل
جان��ب ن�شر �أفراد امل��رور يف �أوقات امل�ساء
خا�ص��ة خ�لال �ص�لاة الرتاوي��ح بالقرب
م��ن امل�ساج��د املركزي��ة نظ��راً لتكد���س
امل�صل�ين للتخفيف من ح��دة االختناقات

يف احلرك��ة املروري��ة .ويف ه��ذا ال�ص��دد،
�أك��د مدي��ر ع��ام �شرط��ة امل��رور العقي��د
�إيهاب مهن��ا �أن �شرطة املرور تعمل خالل
�شه��ر رم�ضان وفق خطة ط��وارئ متكاملة
ت�شم��ل انت�شار كام��ل يف كاف��ة املفرتقات
والأ�س��واق الرئي�سية لتخفيف االزدحام
املروري.

حالة مستقرة

ولف��ت �إىل �أن �شرط��ة امل��رور ُتن�س��ق م��ع
خمتل��ف الإدارات ال�شرطي��ة مل�ضاعف��ة
العمل خ�لال �شهر رم�ض��ان بهدف حتقيق
حال��ة مروري��ة م�ستق��رة يف ال�ش��وارع
واملفرتق��ات والأ�سواق املركزي��ة ،م�ضيف ًا
"�شرط��ة املرور تعمل على مدار ال�ساعة
خ�لال رم�ض��ان لأن العم��ل يف �أي��ام ه��ذا

ال�شهر خمتلف عن �سائر �أيام ال�سنة".
وتاب��ع "تق��وم �شرط��ة امل��رور خ�لال
�شه��ر رم�ض��ان بعمله��ا املعت��اد بالإ�ضاف��ة
�إىل بع���ض امله��ام حي��ث ُتكث��ف جهوده��ا
وانت�شارها يومي ًا بعد �صالة الع�صر وحتى
�ساعات امل�س��اء على املفرتق��ات وال�شوارع
الرئي�سية".
وذكر �أن �شرطة املرور ُتكثف دورياتها يف
حميط الأ�س��واق املركزية ملنع االزدحام
وت�سهيل حركة املرور.
�إىل ذل��ك� ،أك��د العقي��د مهن��ا �أن �شرط��ة
امل��رور ُتنفذ ج��والت توعوي��ة لل�سائقني
خالل �شه��ر رم�ضان حلثهم عل��ى االلتزام
بال�سرع��ة القانوني��ة حفاظ�� ًا عل��ى
�سالمتهم.
ون�� َّوه �إىل �أن �شرط��ة امل��رور �ستعمل على

تخفي��ف الإج��راءات املروري��ة فيم��ا
يتعلق باملخالفات ،حمذَّ راً يف ذات ال�سياق
ال�سائق�ين من جت��اوز القان��ون وخمالفة
التعليم��ات املروري��ة م��ن خ�لال ع��دم
احرتام قوان�ين ال�سري وزي��ادة ال�سرعة،
كما دعا ال�سائقني �إىل جتنب ال�سرعة يف
الأماكن املزدحمة.

حملة "هدئ سرعتك"
�إىل ذل��ك� ،أك��د العقي��د مهن��ا �أن الإدارة
العامة ل�شرطة امل��رور �أطلقت مطلع �شهر
رم�ض��ان املب��ارك حمل��ة "ه��دئ �سرعتك
وفط��ورك علين��ا" ،به��دف احلف��اظ على
�سالم��ة املواطن�ين ،وعل��ى �أرواحه��م م��ن
احل��وادث املروري��ة الت��ي حت��دث نتيجة
ال�سرع��ة" .ولف��ت مهن��ا �إىل �أن �شرط��ة

امل��رور تطلق ه��ذه احلمل��ة للع��ام الثاين
عل��ى الت��وايل ،حر�ص�� ًا منها عل��ى �سالمة
املواطن�ين ،وذلك بالتعاون م��ع امل�ؤ�س�سات
اخلريية الداعمة.
وم�ض��ى يق��ول "ته��دف ه��ذه احلمل��ة
بالدرج��ة الأوىل لتف��ادي ح��وادث
ال�س�ير وع��دم جت��اوز ال�سرع��ة امل�سم��وح
به��ا قانون ًي��ا حيث ي�شع��ر ال�سائق براحة
نف�سي��ة عندم��ا ي�ضمن �إفط��اره يف الوقت
املنا�س��ب ،وبالت��ايل ي��وازن يف قيادت��ه
لل�سيارة".
وت�ضمن��ت احلملة توزي��ع عنا�صر �شرطة
امل��رور وجب��ة فط��ور خفيف��ة لل�سائق�ين
ُقبي��ل �آذان املغ��رب بدقائق ،وذلك بهدف
احل��د من احلوادث املروري��ة التي حتدث
نتيجة ال�سرعة.

أخبار
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الشؤون العامة بداخلية خانيونس ..

سرعة في إنجاز شكاوى الجمعيات
غزة -الر�أي
�أكد مدي��ر دائرة ال�ش���ؤون العامة يف
مديري��ة داخلية خانيون�س ،الأ�ستاذ
�ساري �أبو معني��ة� ،أن دائرته �أ�سهمت
ب�ش��كلٍ كب�ير و َف َّع��ال يف االرتق��اء
بامل�ست��وى الع��ام للجمعي��ات امل�سجلة
يف حمافظ��ة خانيون���س م��ن خ�لال
توجيه اجلمعيات وت�صويب اجتاهها
وتق��دمي اال�ست�ش��ارات والتو�صي��ات
وفق القانون.
و�أو�ضح �أبو معني��ة يف لقاءٍ خا�ص مع
"موقع ال��وزارة" �أن وزارة الداخلية
َ�س َّجل َْت  4جمعيات للعمل يف حمافظة
خانيون�س من��ذ مطلع الع��ام امليالدي
اجلاري ليبلغ عدد اجلمعيات العاملة
يف حمافظ��ة خانيون�س حتى تاريخه
 120جمعي��ة؛ �إ�ضاف��ة �إىل  6فروع
جلمعي��ات �أخ��رى مقره��ا الرئي���س
خارج حدود حمافظة خانيون�س .
ولف��ت �أب��و معني��ة �إىل �أن من طبيعة
عم��ل دائ��رة ال�ش���ؤون العام��ة يف
مديرية داخلية خانيون�س الإ�شراف
واملتابعة عل��ى اجتماعات اجلمعيات
العمومية للجمعي��ات ،العادي والغري
ع��ادي؛ حيث قامت طواق��م الدائرة
بالتفتي���ش والإ�ش��راف عل��ى �أك�ثر
م��ن  50جمعي��ة من��ذ مطل��ع الع��ام
اجل��اري .وا�ست��درك �أب��و معني��ة:
�إن طواقمن��ا تُ نف��ذ زي��ارات ميدانية

ال�ش��كاوى .يف غ�ض��ون ذل��ك� ،شك��ر �أبو
معني��ة اجلمعي��ات امللتزم��ة بتق��دمي
التقاري��ر املالي��ة والإداري��ة يف امل��دة
القانوني��ة ،موجه��ا ر�سال��ة لر�ؤ�س��اء
اجلمعي��ات املن��ذرة باحل��ل ب�ض��رورة
الإ�س��راع بتق��دمي التقاري��ر املالي��ة
والإداري��ة لع��ام  2016وفق�� ًا لقانون
اجلمعيات ،حتى ال تتعر�ض اجلمعيات
املت�أخرة �إىل �إجراءات قانونية.

زيارات غير عادية

ح�سب ُخطة التفتي���ش املعدة م�سبق ًا تقديم حلول للشكاوى

واملعتمدة ،بحيث يت��م االت�صال على
اجلمعي��ة قب��ل مبا�ش��رة الزي��ارة ،
من خ�لال و�سائل االت�ص��ال املتعددة
(هاتفي ًا �،أو عرب �إر�سال ر�سائل ن�صية
)�،إ�ضاف��ة �إىل تقدمي املالحظات عن
هذه الزيارة.

وبَينَّ َ مدير دائ��رة ال�ش�ؤون العامة يف
داخلية خانيون�س �أن الدائرة بادرت
بتقدمي حل��ول للعديد م��ن ال�شكاوى
املقدم��ة واملتك��ررة م��ن ال�ش��ركات
واملوردين على العطاءات واملناق�صات
املطروحة من طرف اجلمعيات.

وعمل��ت الدائ��رة عل��ى التن�سي��ق م��ع
الإدارة املركزي��ة يف غ��زة لتنفي��ذ
العدي��د م��ن الزي��ارات للجمعي��ات
العامل��ة يف املحافظ��ة وذل��ك به��دف
توجيهه��ا لع��دم تك��رار مث��ل ه��ذه
الأخط��اء الفني��ة التي ُت�ؤخ��ر تنفيذ
امل�شاري��ع وتك��ون مدخ�ل ً
ا لتك��رار

ب��دوره ق��ال ،مدي��ر ع��ام مديري��ة
داخلي��ة خانيون���س� ،أ .حمم��ود
�س��امل� ،أن ال�شئ��ون العامة يف داخلية
خانيون���س تنفذ زي��ارات غري عادية
ملقار اجلمعي��ات يف حال ورود �شكاوى
م��ن بع���ض املواطن�ين .وا�ست��درك
�س��امل " :نق��وم بف��رز ه��ذه ال�شكاوي
للت�أك��د م��ن م��دى �أهميته��ا ودرج��ة
م�صداقيتها ،ومن ث ََم �إحالتها للدائرة
القانوني��ة باملديري��ة ليت��م التعامل
معه��ا وتوجيهها جلهات االخت�صا�ص.
و�أو�ض��ح مدير عام مديري��ة داخلية
خانيون�س �أن عالقة وزارة الداخلية
م��ع اجلمعيات يف حمافظة خانيون�س
قائم��ة عل��ى ال�شراك��ة والتكاملي��ة
والتفاه��م وتت�س��م باملهني��ة الت��ي
تن�سج��م م��ع روح القان��ون وفق�� ًا
للم�صلحة العامة.

كشف على أماكن تكاثرها
أجرت ()100
ٍ

البلدية تدعو إلتباع إرشادات الحد من انتشار البعوض
م��ن انت�شار ح�ش��رة البعو�ض ال�ض��ارة ال�سيما املا�ض��ي �أن �إتباع الإر�ش��ادات يحد من انت�شار
غزة -الر�أي
دع��ا ق�سم ال�صح��ة الوقائي��ة يف بلدية غزة يف ف�ص��ل ال�صي��ف ال��ذي ي��زداد في��ه تكاث��ر وتكاث��ر البعو���ض وي�ساه��م يف التقلي��ل م��ن
تكاثره��ا ال�سيم��ا يف املناطق املج��اورة لربك
املواطن�ين يف املدين��ة �إىل �ض��رورة �إتب��اع احل�شرة .
الإر�شادات املعلنة واخلا�صة بالوقاية واحلد و�أف��اد الق�سم يف تقريره عن �شهر مايو � /أيار جتميع مياه الأمطار .
وت�ضمن��ت الإر�ش��ادات الت��ي ن�شرته��ا
البلدية عرب و�سائل الإعالم املختلفة
ع��دة ط��رق للوقاي��ة م��ن انت�ش��ار
البعو���ض منه��ا� :ض��رورة تغطي��ة
خزان��ات املياه املنزلي��ة ،وجتفيف �أي
مي��اه راك��دة تتواج��د ح��ول املن��ازل،
والتخل�ص من �أي �إطارات لل�سيارات �أو
�أي �أوعية تتجمع بها املياه.
وكذل��ك تركي��ب �شب��ك عل��ى النوافذ
املنزلي��ة ملن��ع دخ��ول احل�ش��رات
ال�ض��ارة ،وت�سهي��ل عم��ل طواق��م
ال�صح��ة الوقائي��ة وتق��دمي الع��ون
له��م ،وا�ستخ��دام الو�سائ��ل العالجية
املنا�سب��ة يف حال��ة التعر�ض لل�سلع من
قبل البعو���ض ،وتغيري املياه املوجودة

يف الأوعي��ة اخلا�ص��ة باحليوان��ات
والطيور ملنع توافد البعو�ض عليها .
و�أعل��ن ق�س��م ال�صح��ة الوقائي��ة يف
الإدارة العام��ة لل�صح��ة والبيئ��ة يف
البلدية �أن طواقمه كثفت من عمليات
مكافح��ة احل�ش��رات ال�ض��ارة خ�لال
ال�شه��ر املا�ض��ي ،حيث مت �إج��راء نحو
ك�شف للمناط��ق التي تتكاثر
()100
ٍ
به��ا البعو���ض والتخل�ص م��ن جتمعات
للمياه ملنع توافد البعو�ض عليها .
و�أو�ض��ح �أن��ه ا�ستخ��دم خ�لال نف���س
الف�ترة نح��و (  ) 325ل�ترا م��ن
املبيدات احل�شري��ة ملكافحة البعو�ض
واحل�ش��رات ال�ض��ارة يف ع��دة �أماك��ن
ه��ي :ب��رك جتمي��ع مي��اه الأمطار يف

منطقة ع�سقولة بح��ي الزيتون وحي
ال�شي��خ ر�ض��وان ،وحديق��ة ال�صداق��ة
بحي التف��اح ،بالإ�ضاف��ة �إىل املناطق
الت��ي و�صل��ت �ش��كاوي بوج��ود بعو�ض
فيها .
وفيم��ا يتعل��ق بجه��ود مكافح��ة
القوار���ض ال�ضارة خالل نف�س الفرتة،
�أو�ضح الق�سم �أنه مت توزيع ( � )6أالف
و ( )700باك��و م��ن الطع��وم ال�سام��ة
على املواطنني ال�ستخدمها يف عمليات
مكافحة القوار�ض ال�ضارة .
وب�ين �أن��ه مت الك�ش��ف ال�صح��ي عل��ى
( � )15شك��وى تتعل��ق بوج��ود م��كاره
�صحي��ة وحتري��ر(� )12إخط��اراً
للمخالفني لل�شروط ال�صحية املتبعة .

تقرير
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شرطة الشمال  ..خطة لضبط األسواق والطرقات في رمضان والصيف

�شمال غزة -الر�أي
ال�صي��ف هو �أهم ف�ص��ول العام لمِ ا يت�ضمن من منا�سب��ات دينية واجتماعية
ووطني��ة ته��م املواطن�ين والت��ي تب��د�أ ب�شهر رم�ض��ان الك��رمي واختبارات
الثانوية العامة و�أعياد الفطر والأ�ضحى املباركني.
لأج��ل ذل��ك تعمل �شرطة ال�شم��ال على قدم و�ساق لتنفي��ذ خطة ال�صيف
بجمي��ع عنا�صره��ا وحماوره��ا املتعلق��ة ب�شهر رم�ض��ان وتنظي��م الأ�سواق
وت�أمني جلان اختب��ارات الثانوية و�سيارات نق��ل �أوراق االمتحانات لينعم
املواطنني بف�صل �صيف �آمن وهادئ.

خطة الصيف ورمضان
ويف ه��ذا ال�ص��دد ،قال نائب مدي��ر �شرطة ال�شمال العقي��د �سلمان امل�صري
لـ"موقع الداخلية" � ":إن خطة ال�صيف ي�شرك يف تنفيذها جميع �إدارات
ومراكز �شرطة ال�شمال لتوفري الأجواء املنا�سبة للمواطنني".
و�أو�ض��ح امل�ص��ري �إىل �إن �شرطة البلديات بدورها تهت��م بتنظيم الأ�سواق
و�إزال��ة التعدي��ات لت�سهي��ل حرك��ة املواطن�ين داخ��ل وح��ول الأ�س��واق
والتن�سيق مع �إدارات ال�شرطة املعنية ،الف ًتا �إىل تكليف �ضابط من �شرطة
املحافظة للمتابعة امليدانية لعمل ادارات ال�شرطة والتن�سيق بينها.
وردًا على �س�ؤال حول املهام املوكلة بها كل �إدارة من �إدارات �شرطة ال�شمال
لتنفي��ذ خط��ة ال�صيف ورم�ض��ان واختب��ارات الثانوية ،ق��ال امل�صري "مت
تكلي��ف �شرطة املرور بتنظيم احلمالت املرورية لت�سهيل حركة املواطنني
واملركب��ات ،مع املتابع��ة امليدانية ملناطق االزدحام عل��ى املفارق الرئي�سة
وقرب الأ�س��واق والتن�سيق مع �شرطة التدخ��ل و�شرطة البلديات لتنفيذ

خطة ب�سط ال�سيطرة.
وع��ن دور �شرط��ة التدخ��ل وحف��ظ النظ��ام� ،أو�ض��ح امل�صري �أنه��ا تتوىل
م�سان��دة جمي��ع �إدارات ال�شرط��ة عند احلاجة ،م�ش�يرًا �إىل و�ضع نقطتني
لقوة التدخل ليكونوا على ا�ستعداد دائم يف حال حدوث �أي طارئ.

يتطلب م�ضاعفة اجلهود من قبل �شرطة املرور لت�سهيل حركة ال�سري �أمام
املركب��ات واملارة وتنظيم ال�شوارع املحيط��ة بالأ�سواق مع متابعة احلركة
املروري��ة لتف��ادي وقوع ح��وادث ط��رق ،و التع��اون والتن�سيق م��ع �إدارات
ال�شرطة العاملة واملعنية بخطة ال�صيف".

متابعة ميدانية

فطورك علينا

ولف��ت امل�ص��ري �إىل �أن �شرط��ة املباح��ث تنت�ش��ر يف الأ�س��واق للمتابع��ة
امليداني��ة حلركة البيع وال�ش��راء ومتابعة التج��اوزات وا�ستقبال �شكاوي
املواطن�ين ومعاجلته��ا ب�ص��ورة فورية ومبا�ش��رة  ،منوهً ��ا �إىل دور مباحث
التموي��ن يف متابع��ة ال�سل��ع والب�ضائ��ع يف الأ�س��واق واملح�لات التجاري��ة
والأ�سعار وتواريخ �صالحية اال�ستخدام.
وتاب��ع "تق��وم ال�شرط��ة ب��دور كب�ير يف تنظي��م الطري��ق ال�ساحل��ي م��ع
مو�ضحا
متابع��ة ميدانية وب�شكل م�ستمر للم�صطافني عل��ى �شاطئ البحر،
ً
�أن �شرط��ة امل��رور واملباح��ث والبلدي��ات تت��ويل متابعة وت�أم�ين ال�ساحل
بالتعاون مع جهاز ال�شرطة البحرية".
و�أفاد امل�صري �أن �شهر مايو املن�صرم َ�شهِد تطبيق قرار منع �إقامة احلفالت
يف ال�شوارع العامة ومنع مالعب كرة القدم املع�شبة من العمل بعد ال�ساعة
 12ليالً بهدف توفري �أجواء من الهدوء لطالب الثانوية العامة.
ب��دوره� ،أك��د مدي��ر �شرطة م��رور ال�شم��ال املقدم جمع��ة م�سع��ود على �أن
الإقب��ال عل��ى الأ�س��واق وال�ش��وارع احليوي��ة املحيط��ة به��ا ي��زداد خالل
�شه��ر رم�ض��ان وموا�س��م الأعي��اد مم��ا ي���ؤدي لوج��ود �إزدحام��ات مرورية
عل��ى املفرتقات وال�ش��وارع املحيطة بالأ�س��واق .و�أ�ض��اف � ":إن هذا الأمر

ويف حديثه عن �أوقات الذروة املرورية ما قبل الإفطار ،قال م�سعود "قبل
�أذان املغ��رب يزيد ال�سائقون من �سرعتهم ظ ًنا منه��م �أن �سي�صلون ب�سرعة
�إىل بيوتهم" ،مبي ًنا �أن هذا الت�صرف اخلاطئ فاقم االزدحامات املرورية،
و�أدى �إىل وقوع عدد من حوادث ال�سري يف املحافظة.
و�أ�شار �إىل �أن �شرطة املرور بدورها نظمت حملة "هدي �سرعتك وفطورك
علين��ا" للحد م��ن االزدحامات واحلوادث املروري��ة الناجمة عن ال�سرعة
الزائدة ،وا�ستعجال ال�سائقني يف الو�صول ملنازلهم.
م��ن جانب��ه� ،أو�ض��ح مدي��ر دائ��رة عملي��ات �شرط��ة ال�شم��ال الرائ��د �إياد
العم�ص��ي �أن غرفة عمليات ال�شرطة منوط به��ا املتابعة امليدانية لتنفيذ
خط��ة ال�صي��ف والتن�سيق ب�ين �إدارات ال�شرطة مع نق��ل تعليمات القيادة
لل�ضب��اط والأف��راد العامل�ين يف امليدان ورف��ع التقارير من املي��دان ب�شكل
م�ستمر للقيادة للمتابعة واالطالع .ولفت العم�صي لدور عمليات ال�شرطة
يف خط��ة ت�أم�ين جل��ان اختب��ارات الثانوي��ة العام��ة والبال��غ عددها 27
جلن��ة اختبار يف �شمال غزة  ،م�شريًا �إىل �أن �أغلب ي�شرتك �إدارات ومراكز
ً
�ضابطا وفردًا
ال�شرط��ة بت�أمني اختبارات التوجيهي بقوة مكون��ة من 70
موزعني على جلان االمتحانات املختلفة.

تقرير
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باألرقام ...األوقاف تستعرض أبشع الحمالت التهويدية في القدس
غزة -الر�أي
ا�ستنك��ر مدي��ر ع��ام وح��دة القد���س
والعالق��ات العام��ة الأ�ست��اذ �أم�ير �أب��و
العمري��ن احلم�لات التهويدي��ة ال�شر�س��ة
الت��ي ت�شنها حكومة االحت�لال  ،حيث �أنها
ت�ص��در قراراته��ا اجلائرة بح��ق املواطنني
املقد�سيني وت�صدر امل�ستوطنني واجلماعات
اليهودية املتطرفة لتنفيذها من غري وجه
حق.
و�أك��د �أن االحتالل ال�صهيوين �صادر 87%
من �أرا�ضي القد�س  ،منها  35%بنيت عليها
م�ستوطن��ات و 52%منها قالوا �إنها مناطق
خ�ض��راء� ،إال �أن املناط��ق اخل�ض��راء �أعدت
خلدمة امل�ستوطن��ات ومل يتبق للمقد�سيني

�سوى  13%فقط � ،إن مل يكن اقل من ذلك.
ون��وه �إىل �أن اخلط��ورة ال تق��ف عن��د هذا
احل��د فقط و�إمنا قام��ت حكومة االحتالل
ال�صهي��وين مبن��ح املواطن�ين املقد�سي�ين
الهوية الزرقاء التي تتيح لهم حق الدخول
�إىل �إ�سرائي��ل ،مو�ضح ًا �أن االحتالل يهدف
م��ن وراء ذلك �إلغ��اء الوج��ود املقد�سي بان
يجعل من املقد�سيني �سياحا �أجانب ولي�سوا
مواطنني �أ�سا�سيني.
ولف��ت �إىل �أن املدين��ة املقد�س��ة تق��ع
يف معرك��ة دميغرافي��ة م��ع االحت�لال
الإ�سرائيل��ي  ،حي��ث يتكال��ب القي��ادات
وامل�سئول��ون و�أع�ضاء الكني�ست الإ�سرائيلي
من اجل �إخ�ض��اع القد�س وامل�سجد الأق�صى

حت��ت �أيديه��م  ،كم��ا ي�سع��ون �إىل ترحي��ل
املواطن�ين وتهجريهم م��ن ديارهم على �أنها
لهم.
وتط��رق �أب��و العمري��ن �إىل �أه��م امل�ش��اكل
الرئي�سة الت��ي يعانيها املقد�سيون من حيث
الفق��ر و الظ��روف املعي�ش��ة ال�صعب��ة حيث
�أن ن�سب��ة الفق��ر تتع��دى ال��ـ 80%وه��ذه
معلومات من م�صادر �إعالمية م�ؤكدة .
وتاب��ع  ":هن��اك �ضغوط��ات هائل��ة عل��ى
القط��اع التج��اري م��ن خ�لال ال�ضرائ��ب
الباهظة املرتاكم��ة ،بتقديرنا هناك �أكرث
م��ن  300حمل جت��اري مت �إغالقه��ا ب�شكل
دائ��م ،واملح�لات املفتوح��ة عليه��ا تراك��م
�ضرائبي ي�صل �إىل ماليني ال�شواقل .

و�أ�ش��ار �إىل �أن هناك م�ؤ�ش��راً خطرياً ي�ساور
القد�س  ،مبين ًا انه يف عام  1967كان عدد
املقد�سيني قراب��ة � 65ألفا ومل يكن يهودي
واح��د يف �ش��رق القد���س ،الآن �أ�صب��ح عدد
املقد�سي�ين � 310آالف واليه��ود � 220أل��ف
م�ستوط��ن وهذا املخطط الإ�سرائيلي يرمي
�إىل تقلي�ص ع��دد املواطنني لي�صبح % 20
فقط.
وانتق��ل �إىل �س��وء الو�ض��ع التعليم��ي يف
القد���س  ،حي��ث �أن هن��اك نق���ص بح��وايل
� 1700ص��ف مدر�سي و�ضعف يف ميزانيات
التعلي��م ،كم��ا �أن هن��اك م�ساع��ي لإدخ��ال
املنه��اج الإ�سرائيل��ي عل��ى طالبن��ا لطم���س
عقولهم بالأكاذيب واالفرتاءات.

أخبار
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اإلعالم الحكومي يستهجن نشر مصطلح " حائط المبكى" بإحدى الصحف
غزة -الر�أي
�أع��رب املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي ،ع��ن بال��غ ا�ستغرابه
و�أ�سف��ه ال�شدي��د لورود م�صطل��ح "حائط املبك��ى" يف عدد
�صحيف��ة القد�س العربي ليوم الإثنني  12يونيو 2017م،
بخرب عنوانه "اعتقال امر�أة يف القد�س بعد �أن تعرت �أمام
حائط املبكى".
وق��ال املكت��ب يف ر�سال��ة احتج��اج لل�صحيفة �صب��اح اليوم
الثالث��اء� "،إننا ومعن��ا كل �أبناء ال�شع��ب الفل�سطيني نرب�أ

ب�صحيفتك��م �أن تك��ون من�براً لن�ش��ر الرواي��ة ال�صهيونية
الباطل��ة و�أن مت��رر عربه��ا م�صطلح��ات خبيث��ة هدفه��ا
تزييف الوع��ي ب�أ�س�س وحقائق الق�ضية الفل�سطينية ،فال
حائ��ط يف القد���س �إال ال�براق ،وهي الت�سمي��ة التاريخية
له".
ون��وه املكتب �أن هذا اخلط�أ "املهن��ي والوطني" ،ينظر �إليه
ك�سقط��ة غري مق�ص��ودة� ،آمال �أال يك��ون تراجع ًا عن اخلط
التحري��ري املتزن الذي متي��زت به ال�صحيف��ة يف تناولها

ملجري��ات الق�ضية الفل�سطيني��ة .وطالب املكتب الإعالمي
يف ر�سالت��ه �صحيف��ة القد�س العربي ،معاجل��ة هذا اخلط�أ
ل�ضم��ان ع��دم تك��راره ،واالعت��ذار عن��ه جلمه��ور ق��راء
ال�صحيف��ة خا�ص��ة ،ولأبن��اء ال�شع��ب الفل�سطين��ي ب�ش��كل
ع��ام ،مثمنا يف الوقت ذاته عالي ًا اجلهود احلثيثة من قبل
الطاق��م العام��ل ،لتطوير العمل يف ال�صحيف��ة ،التي كانت
طوال م�سريتها املهنية داعمة للحق الفل�سطيني ومنت�صرة
للقيم الإن�سانية.

كيف تتجنب الحموضة في رمضان؟
غزة -الر�أي
احلمو�ض��ة م��ن �أك�ثر امل�ش��اكل
ال�صحي��ة التي ت�صي��ب ال�صائمني
يف رم�ض��ان ،وحت��دث غالبا ب�سبب
الإفراط يف تناول الطعام.
وم��ن �أه��م الن�صائ��ح للوقاي��ة من
احلمو�ض��ة يف رم�ض��ان ،جتن��ب
امل�شروب��ات احلم�ضي��ة ،والإفطار
عل��ى التمر �أو ع�ص�ير قمر الدين،
وتن��اول اخل�ضراوات الطازجة �أو
امل�سلوقة.
وكذل��ك احلد من تناول الأطعمة
املقلي��ة والتواب��ل ،وجتنب تناول
الطع��ام حت��ى التخم��ة ،وتق�سيم
الإفط��ار �إىل وجبت�ين ،وتن��اول
الطع��ام بب��طء وم�ضغ��ه جي��دا،
والإكثار من تن��اول اللنب لقدرته
على اله�ضم وعالج احلمو�ضة.
و�أي�ض��ا �ش��رب امل��اء ب�ين وجبت��ي
الإفط��ار وال�سحور ،وجتنب النوم
مبا�شرة بعد تناول الطعام.

تقارير
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بعد أن تسلل السرطان إلى جسده

أغيثوا محمود قبل أن يباغته الموت و يحرمه لقاء والدته
غزة-الر�أي
جتمع��ت الأق��دار و الظ��روف جمل��ة
واح��دة لتق�س��و عل��ى ال�ش��اب الع�شريني
حمم��ود ليح��رم م��ن حق��ه يف ال��دواء و
الع�لاج باخلارج تارة  ،و من لقاء و ح�ضن
والدته لأكرث من �ست �سنوات تارة �أخرى
ب�سبب �إغالق املعابر .
�ش��اب يف مقتب��ل عمره ال ن��رى منه �سوى
جث��ة هامدة عل��ى �سري��ره ال��ذي الزمه
من��ذ �أن باغت��ه املر���ض دون ا�ستئ��ذان
�،أفق��ده  40كيلو ج��رام من وزن��ه ليكون
فري�س��ة �سهلة اللتهام ذلك املر�ض اللعني
جل�سده النحيف.
تقول �أكرب �شقيقاته ومل يجف الدمع يف
مقلتيه��ا منذ بداية حديث��ي معها”:منذ
ثماني��ة �شه��ور و نح��ن نكاب��د ون�ص��ارع
ظ��روف احلياة  ,من جه��ة مر�ض �شقيقي
بذل��ك اخلبيث و من جه��ة �أخرى ظروف
اقت�صادية �صعبة ال تقوى على م�صاريف
عالج��ه يف ظل �أزم��ة الأدوي��ة التي متر
به��ا م�ست�شفيات قطاع غ��زة و نفاذ بع�ض
�أ�صنافها”.
و ت�ستط��رد حديثه��ا بن�برات خانق��ة
حت��اول �إخفائها � ”:شقيق��ي الآن ي�صارع
م��ن �أج��ل احلي��اة  ،و �أن��ا حاول��ت م��رارا
ع�بر اجله��ات امل�سئول��ة لتحويل��ه �إىل
خارج قطاع لإج��راء فح�ص امل�سح الذرى

بع��د ا�ستخراج النموذج رق��م ( )1و لكن
املح��اوالت الأربع ب��اءت بالف�شل بذرائع
�أمنية”.
و تق��ول  ”:بع��د �أن ف�شل��ت حم��اوالت
عالج��ه باخل��ارج اكتفين��ا ب�إج��راء
جرع��ات الكيماوي له يف جمم��ع ال�شفاء
الطب��ي حفاظ��ا عل��ى حيات��ه ح�س��ب
الطبي��ب املعال��ج ،و مل يتل��ق منه��ا �إال
جرعت�ين فق��ط  ،و منذ �أكرث م��ن �شهرين
مل يتل��ق �أي جرعة كيم��اوي ب�سبب نفاذ
الع�لاج املكم��ل لتل��ك اجلرع��ات و ه��و
(املورفني).
و تق��ول �أخت��ه ذات الع�شرين عاما ”:مل
�أع��د �أقوى على حم��ل املزيد من التعب و
املعان��اة خا�ص��ة و �أن والدت��ي بعيدة عنا
لأكرث من � 6سنوات و مل ت�ستطيع العودة
لإجراءات معقدة  ،ووالدي الذي �أ�صيب
بت�صل��ب ال�شراي�ين بع��د مر���ض �شقيق��ي
ال��ذي �أنه��ك كام��ل ق��واي اجل�سماني��ة
والنف�سي��ة  ،و �أن��ا ابحث ع��ن �سبيل لعلى
�أجد عالج �شقيقي الذي �أراه ي�صارع املوت
حلظ��ة بلحظ��ة وكلما فاق م��ن غيبوبته
يبحث عن والدته يف زوايا املنزل لريمتي
يف ح�ضنه��ا لعل��ه ي�سكن ج��زء �أوجاعه و
�أالمه ب�سبب ذلك اخلبيث “.
ب�ين تلك الأنات و الآهات ت�ست�صرخ هذه
الفت��اة كاف��ة ال�ضمائ��ر احلي��ة لإنق��اذ

�شقيقها ال��ذي بات يفقد وزن��ه يوما بعد
يوما بعد �أن نه�ش املر�ض ج�سده ،و يعي�ش
الآن عل��ى املحاليل و املكم�لات الغذائية
لتمد يف �أيام حياته .
و تنا�ش��د كافة امل�سئول�ين داخل و خارج
قط��اع غ��زة بالنظ��ر بع�ين الرحم��ة و

الإن�ساني��ة للإ�س��راع يف حتويل��ه �إىل
خ��ارج قطاع غ��زة لإجراء امل�س��ح الذرى
و ا�ستكم��ال جرع��ات الكيم��اوي الالزمة
ل��ه و توف�ير الأدوي��ة اخلا�ص��ة مبر�ضى
ال�سرط��ان و ع��دم حرمانه��م م��ن اب�سط
حقوقهم يف العالج.

و يف ه��ذا املق��ام  ،ي�ؤك��د د.ع�لاء حل���س
مدير دائرة �صيدلية امل�ست�شفيات بوزارة
ال�صح��ة عل��ى نف��اذ �صن��ف “املورف�ين”
كعقار خمدر يدخل �ضمن الربوتوكوالت
العالجي��ة ملر�ض��ى الأورام �س��واء كان��ت
�أقرا���ص �أو �أمبوالت  ،و يو�ض��ح ب�أن عقار
املورف�ين يعمل ب�شكل مبا�ش��ر على اجلهاز
الع�صبي املرك��زي لتقلي��ل ال�شعور بالأمل
احلاد والأمل املزمن  ،و بالتايل ي�ؤدي �إىل
الهدوء والنوم وت�سك�ين الأمل الناجت عن
تناول جرعات الكيماوي  ،كما �أنه مثبط
(يقلل الن�ش��اط) ملركز التنف�س وال�سعال
وملرك��ز وتنظي��م احلرارة مما ي���ؤدي �إيل
اله��دوء والن��وم وت�سك�ين الأمل وخف���ض
ح��رارة اجل�س��م ،وكلها �أعرا���ض مبا�شرة
للتثبيط الذي ي�صيب اجلهاز الع�صبي.
و يح��ذر د.حل�س من ا�ستم��رار نفاذ عقار
املورف�ين م��ن خم��ازن وزارت��ه و �أ�صن��اف
�أخ��رى خا�صة مبر�ض��ى ال�سرطان ،الأمر
ال��ذي �سي�ضاع��ف م��ن �س��وء حالته��م
ال�صحي��ة ،خا�صة و �أن عالج��ات مر�ضى
ال�سرط��ان ت�س�ير وف��ق بروتوك��والت
عالجي��ة منتظم��ة و مكمل��ة لبع�ضه��ا
البع���ض و غي��اب واح��د منه��ا يوق��ف
عملي��ات الع�لاج ،و بالت��ايل �سيتحم��ل
املري���ض معان��اة نف��اذ الأدوي��ة ووق��ف
التحويل للخارج.

انتظرته والدته بعد ثماني سنوات

الرضيع حذيفة على حافة الموت جراء نقص عالجه
الخاص بالتليف الكيسي() creon
غزة -الر�أي
" ب�ين املطرق��ة و ال�سندان” هذا هو
ح��ال املر�ض��ى فى قط��اع غ��زة جراء
�أزم��ة الأدوي��ة و امل�ستهل��كات الطبية
الت��ي تع�ص��ف مب�ست�شفي��ات وزارة
ال�صح��ة� .أه��ات و �أن��ات تنه��دت به��ا
وال��دة الطف��ل حذيف��ة الطوي��ل ابن
الثالثة �شه��ور الذي يعانى من التليف
الكي�سى منذ والدته و ي�صارع من اجل
احلياة .
تق��ول وال��دة حذيف��ة ب�أنه��ا ر�ضيعها
من��ذ والدت��ه كان��ت ت�صيب��ه نوب��ات
�سعل��ة ح��ادة و نق���ص وزن��ه تدريجيا
,ا�ضطره��ا �إىل زي��ارة م�ست�شف��ى
الرنتي�س��ى ال��ذي �شخ���ص حالته ب�أنه
تليف كي�سي جيني ووراثي .
ه��ول اخلرب كان �صدمة له��ا خا�صة و
�أنه��ا رزق��ت به بع��د ثماين �سن��وات ،و
تتابع و ق��د انهمرت دموعه��ا بحرارة
الت��ي و�صً ل��ت معاناته��ا ب��دون �سم��اع

ن�برات �صوته��ا ”:من��ذ والدت��ه و �أن��ا
�أتاب��ع يف امل�ست�شف��ى ب�ش��كل �شه��ري
لأ�ص��رف ل��ه الع�لاج اخلا���ص ب��ه

�,إ�ضاف��ة �إىل حلي��ب نيوتراجم�ين
العالجي ال�لازم لتغذيته” و تفاج�أت
وال��دة الر�ضي��ع خ�لال زيارته��ا اليوم

للم�ست�شف��ى ب���أن ال�صي��ديل يق��ول لها
ب���أن الدواء نفذ ب�سب��ب �أزمة الأدوية
التي متر بها وزارة ال�صحة.
وتق��ول ”:وقف��ت حمت��ارة و م�صدومة
يف �أن واح��د مل �أفك��ر حلظته��ا �سوى يف
�صح��ة طفل��ي الت��ي �ستتده��ور �سريع��ا
جم��رد ع��دم اعطائ��ه الع�لاج ,حي��ث
يتن��اول الع�لاج يف كل وجب��ة حلي��ب
خ�لال الي��وم” و ت�ستط��رد حديثها ”:
طرق��ت �أب��واب امل�ست�شف��ى و مديره��ا
لعل��ى �أجد �شخ�ص��ا يوهمني ب���أن الذي
ط��رق م�سامع��ى لي���س �صحيح��ا و �أن
ال��دواء متوف��ر ,لكنهم �أك��دوا يل ب�أنه
نفذ ,خا�صة و �أن �سعر العلبة الواحدة
يف ال�صيدليات يتجاوز �إل � 100شيكل.
وال��دة حذيف��ة ت�ست�ص��رخ و تنا�ش��د
ال�ضمائر احلية ب�إنقاذ طفلها الوحيد
الت��ي انتظرت��ه ثم��اين �سن��وات م��ن
احلرم��ان بتوفري ع�لاج ر�ضيعها حتى
ت�ستم��ر حياته ,معربة ع��ن تخوفها و

توتره��ا ال�شديدين عل��ى حياته التي
ت�ستمر با�ستمرار توفر العالج.
بدوره �أو�ضح د,عالء حل�س مدير دائرة
ال�صيدلة بالإدارة العامة للم�ست�شفيات
ب���أن ( )231مري���ض تلي��ف كي�س��ي يف
م�ست�شفي��ات قط��اع غ��زة يحت��اج اىل
عالجهم اخلا�ص به��م وهو () creon
,م�ؤكدا على �أن عدم توفر العالج ي�ؤدي
�إيل �سوء تغذية حاد ي�صاحبه نق�ص يف
الوزن ب�شكل مت�سارع.
و �أ�ش��ار اىل ان ه��ذا املر���ض هو مر�ض
جين��ي وراث��ي نتيج��ة ق�ص��ور يف غدة
البنكريا���س مما ي�ؤث��ر على الرئتني و
الكبد واالمعاء  ،مما ي�ؤدى اىل تراكم
طبق��ة �سميك��ة و لزج��ة م��ن املخاط
عل��ى تلك االع�ضاء .و نوه اىل �أن هذا
اال�ضطراب اجلين��ي ي�ؤدى �إىل الوفاة
ب�سب��ب االلته��اب الرئوي احل��اد ,كما
و ي�ص��اب املري�ض ب�س��وء تغذية ت�ؤدى
�إىل نق�ص حاد يف الوزن .

تقرير
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إنتاج  7آالف طن من العنب هذا الموسم

عنب غزة ينهض من جديد ويتفوق
على الخليلي حامال البشائر
عب��د

غزة-الر�أي-فل�سط�ين
الكرمي
لأول م��رة من��ذ �سن��وات طويل��ة،
يغزو العنب بكافة �أنواعه �أ�سواق
غ��زة يف وق��ت مبك��ر ،يف حني قد
عنب الشيخ عجلين األجود
ويق��ول املزارع ن��ادر �شملخ من منطق��ة ال�شيخ
عجل�ين بغ��زة يف حدي��ث لل��ر�أي� ":إن��ه بع��د
العا�ش��ر م��ن �شهر يولي��و الق��ادم �سيتم قطف
ثم��ار العن��ب ،حي��ث �أن املو�س��م ه��ذا الع��ام
يب�ش��ر بحم��ل جي��د وخري وف�ير" ،م�ؤك��دا �أن
ال�سبب يعود �إىل عدم وجود الأمرا�ض ،حيث
يقوم��ون بر���ش املح�صول قبل وج��ود املر�ض،
�إىل جان��ب ت�سمي��ده وري��ه بط��رق �سليم��ة
و�صحيحة.
وميل��ك �شمل��خ  6دومن��ات زراعي��ة منه��ا ملك
ومنه��ا م�ست�أج��رة يف منطق��ة ال�شي��خ عجل�ين
باعتب��ار تربته��ا خ�صب��ة ومنا�سب��ة لزراع��ة
العن��ب والتني ،يف وقت ميتل��ك فيه املزارعني
و�أهاىل املنطقة خربة ودراية كافية بزراعة
العن��ب والعناي��ة واالهتم��ام ب��ه عل��ى �أكمل
وجه.
ووف��ق م��ا ذك��ره �شمل��خ ف���إن �أن��واع العن��ب
املوج��ودة يف منطق��ة ال�شي��خ عجل�ين لي�س��ت
موج��ودة يف �أي دول��ة م��ن دول الع��امل ،وه��و
يعترب من �أف�ضل �أنواع العنب.
وع��ن �أن��واع العن��ب ،ي�ضي��ف ":هن��اك العنب
القري�ش��ي والدابوق��ي والزراق��ي ،ولدين��ا
كميات م��ن العنب الأ�سمر ولكن بن�سب قليلة،
و�أي�ض��ا العن��ب اخلليل��ي وه��و �أ�سم��ر وحبت��ه

ي�شه��د �إنتاج��ه زيادة كب�يرة عما
�شهدت��ه الأع��وام املا�ضية نتيجة
تل��ف الكثري منه ب�سبب الأمرا�ض
التي فتكت باملح�صول.
ويعت�بر مو�سم العن��ب م�صدر رزق

طويلة مث��ل حبة التمر" ،مو�ضح��ا �أن العنب
يحت��اج لعناي��ة فائقة وال يحتم��ل الأمرا�ض
واحل��رارة ال�شديدة ،ويف حال زي��ادة املاء �أو
نوع ال�سماد ف�إنه ي�ضرب.
ويتم ر�ش حم�صول العنب ب�أدوية معينة وهي
باهظ��ة الثمن ،وهو ما يجعل املزارعني يف كل
عام ي�ستب�شرون بحمل وفري� ،آملني �أن يتح�سن
الو�ضع والظروف التي يعانون منها بغزة.

موسم خير ورزق
من جهت��ه ي�ؤكد املزارع �صبح��ي عياد ،والذي
ميتلك كرم عنب "حقل" ،يف منطقة الزيتون
�ش��رق غ��زة� ،أن��ه ينتظر مو�س��م ن�ض��ج العنب
بف��ارغ ال�صرب ،و�أن ظ��روف زراعة العنب هذا
الع��ام يختلف كثريا عن العام املا�ضي ،ويحمل
ب�شائر طيبة و�أحمال وفرية.
ويق��ول عي��اد يف حدي��ث لل��ر�أي� ":إن العن��ب
املزروع يف منطقة الزيتون يختلف كثريا عما
يت��م زراعته يف منطقة ال�شي��خ عجلني ،حيث
�أن عن��ب ال�شي��خ عجل�ين ين�ض��ج مبك��را ،فيما
م��ن املتوق��ع �أن ين�ضج عنب الزيت��ون يف فرتة
زمني��ة م��ن  15يولي��و �إىل �شه��ر نهاي��ة �شه��ر
�أغ�سط���س" ،منوه��ا �إىل �أن العن��ب امل��زروع يف
منطقة الزيتون ما يقارب . 90%
ويع��رب عياد عن �أمله يف �أن يك��ون هذا العام

للكثري من �أرب��اب العائالت ،حيث
ينتظرون��ه عل��ى �أحر م��ن اجلمر
لتلبي��ة احتياج��ات �أ�سره��م،
خا�ص��ة يف ظ��ل احل�ص��ار والفق��ر
وارتفاع ن�سب البطالة.

ع��ام خري على املزارعني نتيجة ملا يعانونه من
خ�سائ��ر نتيجة احل�ص��ار املفرو�ض على قطاع
غزة منذ �سنوات طويلة.
وم��ن املتوق��ع �أن ي�ص��ل �سع��ر كيل��و العن��ب
اال�سرائيل��ي هذا العام م��ن �أربعة �إىل خم�سة
�ش��واكل ،فيم��ا مل يت��م بعد �إع��داد �سعر معني
للعنب الفل�سطيني املحلى.

إنتاج وفير
ب��دوره يق��ول مدي��ر ع��ام االر�ش��اد والتنمية
يف وزارة الزراع��ة بغ��زة ن��زار الوحي��دي":
�إن �إنت��اج غ��زة م��ن العن��ب ه��ذا الع��ام و�ص��ل
�إىل  7000ط��ن� ،أي �أك�ثر م��ن  30%ع��ن
الأع��وام ال�سابق��ة ،وق��د ي�ص��ل االنت��اج �إىل
�أكرث م��ن ذلك" .ووفق ما ذك��ره الوحيدي يف
حدي��ث للر�أي ،ف���إن الظ��روف املناخية كانت
منا�سب��ة ،حيث مل يكن فيها ح��رارة مرتفعة
�أو �أعا�ص�ير ،كما مل يتعر���ض حم�صول العنب
لأي �أمرا���ض تذك��ر ،مو�ضح��ا �أن حما�صي��ل
العن��ب مل تتعر���ض لآف��ة البيا���ض الدقيقي
والزغب��ي الذي ق�ضى على املحا�صيل يف العام
املا�ض��ي� ،إىل جانب دخ��ول م�ساحات جديدة
من الأرا�ضي لزراعة العنب.
واعت�بر �أن الكميات املنتج��ة يف غزة �ستكون
كافي��ة ومنا�سب��ة الحتياج��ات املواطن�ين،

رغم احلاجة لال�سترياد م��ن ال�ضفة الغربية
وخا�ص��ة الأن��واع الغري متوف��رة ومنها العنب
ال�شامى واخلليلي.
وترتكز زراع��ة �أ�شجار العنب يف جنوب غرب
غزة حتى وادي غزة حيث يتم فيها الزراعة
التقليدية ،و�أي�ضا يف رفح واملحررات ومنطقة
ال�شمال.
وفيم��ا يتعلق بامل�ساح��ات املزروعة بالعنب يف
غ��زة� ،أ�ض��اف ":هن��اك  6000دومن مثم��ر،
فيما يوج��د  2000دومن غري مثمر بالقطاع،
حيث دخل العن��ب �إىل الأ�سواق الفل�سطينية
مبك��را نتيج��ة الزراع��ة داخ��ل الدفيئ��ات"،
منوه��ا �أن �أه��ل غ��زة يف�ضل��ون تن��اول العنب
القري�شي .
ويوج��د يف غ��زة نوع��ان �أ�سا�سيان م��ن العنب
هما ،العنب الب��ذري والعنب الالبذري ،حيث
تبل��غ ع��دد �أن��واع العن��ب الب��ذري الرئي�سية
ح��وايل � 5أ�صن��اف منه��ا الأبي���ض والأ�س��ود
والأحمر ،ومن �أ�صنافها الدابوقي والقري�شي
والزين��ي وه��ي �أ�صن��اف حملي��ة� ،أم��ا العن��ب
الالب��ذري مث��ل �سلطانينا وجمي��ل وكرم�سون
ويتم زراعتها على العرائ�ش.
وتعر���ض حم�ص��ول العن��ب خ�لال الأع��وام
املا�ضي��ة اىل مر�ض�ين مميتني ت�سبب��ا يف تلف
�أكرث من ثلث املح�صول الكلي.
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"الصحــــة" توصي بتشكيل خلية أزمة لمتابعة أزمــــة الدواء
غزة -الر�أي
�أو�ص��ى وكيل وزارة ال�صحة بغزة ،يو�س��ف �أبو الري�ش بت�شكيل
خلي��ة �أزمة ملتابع��ة الو�ضع الدوائ��ي ال�صع��ب واخلطري الذي
مت��ر ب��ه ال��وزارة يف ظل نفاذ ع��دد كبري م��ن الأ�صن��اف املهمة
والتخ�ص�صية.
و�أك��د �أبو الري�ش خالل اجتماعه مب��دراء الدوائر يف الإدارة
العام��ة لل�صيدل��ة �صباح الي��وم� ،أن الو�ضع اخلط�ير الذي متر
ب��ه وزارة ال�صحة ي�ضع الوزارة �أم��ام م�سارين الحتواء الأزمة
والتعام��ل معه��ا بر�ص��د الآث��ار املرتتب��ة عل��ى نف��اذ الأدوي��ة

وامل�ستهل��كات الطبي��ة ،والإج��راءات الداخلي��ة املرتتبة على
ه��ذه الأزم��ة بالتن�سي��ق امل�ستم��ر م��ع امل�ست�شفي��ات واملراك��ز
ال�صحية.
وا�ستعر���ض مدير عام ال�صيدلة منري الرب���ش الو�ضع الدوائي
اخلط�ير ال��ذي متر ب��ه الوزارة يف ظ��ل النق�ص احل��اد لأدوية
الأورام والكل��ى واملناع��ة والثال�سيمي��ا وامل�ض��ادات احليوي��ة
وبع���ض التطعيم��ات و�أدوي��ة الط��وارئ والعناي��ة املرك��زة
والأدوية التخ�ص�صية الأخرى.
و�أ�ض��اف الرب���ش �أن العج��ز ط��ال �أ�صناف��ا هام��ة مت���س �س�ير

العمليات اجلراحي��ة وق�سطرة القلب والقلب املفتوح � ،إ�ضافة
اىل ل��وازم غ�سيل الكلى و�أق�سام الط��وارئ ،م�ؤكدا ب�أن الإدارة
العام��ة لل�صيدل��ة �ستب��ذل جهده��ا يف �سبي��ل تخفي��ف معاناة
املر�ضى ومنع انهيار النظام ال�صحي الفل�سطيني يف قطاع غزة.
يذك��ر �أن وزارة ال�صح��ة تعاين من �أزمة دوائية خانقة يف ظل
ا�ستم��رار احل�صار وعدم توري��د احل�صة اىل قطاع غزة ت�سبب
يف نفاذ � 177صنف��ا من الأدوية التخ�ص�صية �إ�ضافة �إىل نفاذ
� 270صنفا من القائمة الأ�سا�سية.

ضمن مشروع "فك العاني"

لجنة الغارمين ُتفرج عن عشرات النزالء من أصحاب الذمم المالية
غزة -الر�أي
�شرعت جلنة الغارمني املكلَّفة من وزارة
الداخلية والأم��ن الوطني �صباح اليوم
الثالث��اء بتنفي��ذ املرحل��ة الثانية من
م�ش��روع "فك الع��اين" ،لتبي���ض مراكز
�إ�ص�لاح ونظ��ارات قطاع غ��زة من مئات
الغارمني على ذمم مالي��ة ،بالتعاون مع
الإدارة العام��ة للج��ان ال��زكاة بوزارة
الأوقاف ،خالل �شهر رم�ضان املبارك.
ويف ه��ذا ال�سي��اق ق��ال العقي��د جمي��ل
�سم��ور رئي���س اللجنة املكلّف��ة� " :سيتم
الي��وم الإف��راج ع��ن ع�ش��رات الغارمني
املوجودين يف مراكز الإ�صالح ونظارات
القط��اع ،بع��د ا�ستكم��ال الإج��راءات
الالزم��ة ،ودف��ع م��ا عليه��م م��ن مبال��غ
مالي��ة ،وهي خط��وة ثانية م��ن م�شروع
"ف��ك الع��اين" والت��ي ت�شم��ل جمي��ع
حمافظات قطاع غزة".
وتق��وم اللجنة املكلفة والتي تتكون من
ممثلني عن �أجه��زة الداخلية والإدارة
العام��ة للج��ان ال��زكاة بالأوق��اف،
ب�إع��داد ك�شوف��ات و�أ�سم��اء الغارم�ين،
املتواجدي��ن داخ��ل مراك��ز الت�أهي��ل

والإ�ص�لاح والنظ��ارات يف جمي��ع
ث��م عر�ضها
حمافظ��ات قطاع غزة ،من َّ
عل��ى اجله��ات املانح��ة لتمويله��ا بهدف
الإفراج عنهم.
و�أو�ض��ح �سم��ور �أن��ه يت��م دف��ع املبال��غ
املالي��ة اخلا�صة بالغارم�ين مل�ستحقيها،
م��ن ثم الإفراج عنهم ف��وراً ،منوها �إىل
�أن ه��ذا امل�شروع لن يتوقف حتى يحقق
�أهدافه بالإفراج عن جميع الغارمني.
وعد العقي��د �سمور فكاك الغارم واجب
ّ
دين��ي �أوجبت��ه ال�شريع��ة الإ�سالمي��ة،
ووطني يهدف �إىل التخفيف من معاناة
�أبن��اء �شعبنا يف ظل احل�ص��ار املفرو�ض
عليه والظروف االقت�صادية ال�صعبة.
وتوا�ص��ل جلن��ة ف��كاك الغارم�ين
عمله��ا خ�لال اليوم يف حمافظ��ة غزة،
ه��ي وع��دد م��ن اللج��ان الفرعي��ة يف
حمافظتي الو�سطى ورفح.
و�شك��ر رئي���س اللجن��ة �أه��ل اخل�ير
وامل�ؤ�س�س��ات اخلرية وجل��ان الزكاة على
م��ا يقدم��وه من خري اجت��اه �أبن��اء هذا
ال�شعب والإفراج عن هذه الفئة يف ظل
الظروف االقت�صادية ال�صعبة.

األخــيرة
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أبو نعيم يتفقد
الحدود مع مصر
ويوصي بسلسة
إجراءات جديدة
فح -الر�أي
ق��ال املتح��دث با�س��م وزارة الداخلي��ة
والأم��ن الوطن��ي �إي��اد الب��زم "�إن وكي��ل
وزارة الداخلي��ة والأم��ن الوطني اللواء
توفي��ق �أبو نعي��م زار احل��دود اجلنوبية
لقطاع غزة مع م�ص��ر و�أطلع على اجلهود
والإج��راءات الأمني��ة املبذول��ة يف
املنطقة احلدودية".
و�أو�ض��ح �أن �أب��و نعي��م عق��د ع��ددًا م��ن
االجتماع��ات م��ع اجله��ات املخت�ص��ة،
و�أو�ص��ى باتخ��اذ �سل�سلة م��ن االجراءات
اجلدي��دة والإ�ضافي��ة وت�سخ�ير كل
الإمكاني��ات املتاح��ة مب��ا يع��زز حال��ة
اال�ستقرار الأمني يف احلدود.
و�أك��د الب��زم �أن ا�ستق��رار احل��دود
اجلنوبي��ة م��ع م�ص��ر �أولوية ل��دى وزارة
الداخلي��ة ،ولن ت�سمح ب���أي تهديد �أمني
يف املنطقة احلدودية.

الخارجية تحذر
من تبعات قرار
االحتالل تقليص
كهرباء غزة
غزة -الر�أي
ح��ذرت وزارة اخلارجي��ة الفل�سطيني��ة يف غ��زة ،م��ن
تبع��ات الق��رار الإ�سرائيل��ي تقلي�ص كمي��ات الكهرباء
الواردة �إىل قطاع غزة.
و�أك��دت اخلارجي��ة يف بي��ان �صحف��ي و�صل "ال��ر�أي" ،
�أن ه��ذه اخلط��وة �ستفاقم م��ن الأمور وقد ت���ؤدي �إىل
خماطر انفجار الو�ضع يف غزة.
وقالت اخلارجية�" :سيكون لهذه هذه اخلطوة عواقب
وخيم��ة وكارثي��ة على جمي��ع القطاع��ات احليوية يف
غ��زة مب��ا يف ذلك اخلدم��ات ال�صحية و�إم��دادات املياه
واخلدم��ات الرئي�سي��ة للبلديات ،وهذا م��ا حذرت منه
م��راراً وتكراراً عدة منظمات �أممي��ة ومنظمات دولية
تعمل يف قطاع غزة".
ودع��ت وزارة اخلارجي��ة املجتم��ع ال��دويل وجمي��ع
الأط��راف الفاعلة �إىل اتخاذ خطوات ف ّعالة و�سريعة
فيما يخ�ص هذه الق�ضية ،وكذلك ل�ضمان منع مزيد من
التدهور يف الو�ضع الإن�ساين املزري بالفعل يف غزة.
ي�ش��ار اىل �أن �صحيف��ة "ه�آرت���س" العربي��ة ،ك�شفت �أن
حكوم��ة االحت�لال برئا�س��ة بنيامني نتنياه��و �أجرت
ات�ص��االت مع م�ص��ر واالحت��اد الأوروبي م��ن �أجل حل
�أزمة الكهرباء يف قطاع غزة.
ووف��ق ال�صحيف��ة العربي��ة ،ف���إن حت��رك حكوم��ة
االحت�لال باجت��اه ح��ل �أزم��ة الكهرب��اء يف غ��زة نابع
م��ن خماوفها ب���أن ينعك�س الأمر يف قط��اع غزة �ضدها،
وتنفجر الأو�ضاع جتاه "�إ�سرائيل".

مديريات الداخلية ُتسلم الجمهور أكثر
من  23ألف وثيقة خالل مايو
غزة -الر�أي
�أجن��زت مديري��ات وزارة الداخلي��ة -ال�ش��ق
امل��دين خالل �شه��ر ماي��و املا�ضي �أك�ثر من23
�أل��ف وثيق��ة ر�سمي��ة و�سلمته��ا للمواطنني يف
حمافظ��ات قطاع غ��زة خالل �ساع��ات الدوام
اليومي للموظفني .
ووفق�� ًا للتقاري��ر ال�شهري��ة للمديري��ات ،التي
و�صلت "موقع الوزارة"� ،سلمت دوائر الأحوال
املدنية يف مديريات الداخلية اخلم�س(غزة،
ال�شمال ،الو�سط��ى ،خانيون�س ،ورفح) �17ألف
و  712وثيق��ة ر�سمي��ة للمواطن�ين بن�سب��ة
 76%م��ن �إجم��ايل املعام�لات املنج��زة يف
املديري��ات الت��ي بلغ عدده��ا (�23ألف و289
معامل��ة) .و�أظه��رت التقاري��ر �أن مديري��ة

داخلي��ة غزة من خ�لال فروعه��ا املنت�شرة يف
�أرج��اء املحافظ��ة �أجن��زت "" 8030معامل��ة
للمواطنني ،فيما �أجنزت داخلية ال�شمال عرب
فرعيها "  " 3489معامالت.
بدورها� ،أجنزت مديرية داخلية الو�سطى عرب
مكاتبها الثالثة " " 3790معاملة للمواطنني،
فيما �أجنزت مديري��ة داخلية خانيون�س عرب
فرعيه��ا يف املحافظة""4743معامل��ة ،كم��ا
و�أجن��زت مديري��ة داخلي��ة رف��ح" 3237
"معاملة للمواطنني يف املحافظة اجلنوبية.
�أنواع املعامالت
و�شمل��ت معام�لات مديري��ات الداخلي��ة
اخلم�س��ة ت�سجي��ل موالي��د ،وتبالي��غ ع��ن
وفيات ،و�إ�ص��دار بطاقات هوي��ة �أوىل وبالية

وب��دل فاق��د وبطاق��ات تعري��ف ،وتعدي��ل
ح��االت اجتماعي��ة ،وتغيري عن��وان ومالحق
وت�صديقات.
كم��ا �أ�ص��درت الداخلي��ات اخلم���س� ،شه��ادات
ُح�س��ن �س�يرة و�سل��وك ،ومعام�لات خا�ص��ة
بجوازات ال�سفر� ،إ�ضافة ملعامالت �ش�ؤون عامة
للمنظمات الأهلية ،ومعامالت �إقامات و�ش�ؤون
قانونية".
وتُق��دم مديري��ات وزارة الداخلي��ة يف
املحافظ��ات خدماتها لأكرث م��ن مليوين ن�سمة
هم �سكان قطاع غ��زة وتتميز ب�سرعة وجودة
�إجنازه��ا ملعام�لات اجلمه��ور؛ كم��ا حتر���ص
مكات��ب الداخلي��ة على راح��ة املراجعني قدر
امل�ستطاع.

