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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- عبد اهلل كر�سوع
اأف�س��دت اأزمة نق�ص الكهرباء حياة �سكان قطاع غزة، 
واأجربته��م عل��ى تغي��ر اأمن��اط حياتهم، بالإ�س��افة 
اإىل تكبيده��م الكث��ر م��ن الأعباء املالية الإ�س��افية 
والت��ي زادت حدته��ا بع��د اإعط��اء رئي�ص �س��لطة فتح 
حممود عبا�ص ال�سوء الأخ�سر لالحتالل الإ�سرائيلي 

بتقلي�ص كميات الكهرباء املوردة لقطاع غزة.
حيث ب��داأ الحتالل الإ�س��رائيلي بتقلي�ص اإمداداتها 
م��ن الكهرباء لقط��اع غزة ، حيث خف�س��تها بنحو 40 
ميغاواطا من اأ�سل 120 ميغاواطا، هو جمموع ما متده 
للقط��اع، بع��د ق��رار ال�س��لطة الفل�س��طينية تخفي�ص 
فوات��ر  لدف��ع  املخ�س�س��ة  ال�س��هرية  مدفوعاته��ا 

الكهرباء بن�سبة 30%.
عبا�ص والذي جترد من اإن�سانيته والتي انتهت وليته 
كرئي�ص لل�سعب الفل�سطيني من زمن ل يكل ول ميل من 

التخطيط والكيد للنيل من قطاع غزة.

جهود
�س��لطة الطاق��ة بقط��اع غ��زة  قالت اإن��ه وا�س��تكماًل 
جله��ود اجله��ات امل�س��وؤولة وتفاهماته��ا الأخ��رة م��ع 
الأ�س��قاء يف جمهورية م�سر العربية ، والتي متخ�ست 
عن �س��راء الوقود من طرف �س��لطة الطاقة من م�س��ر 
ال�س��قيقة وت�س��غيل حمطة الكهرباء ، فقد مت ت�سغيل 
مول��د ثال��ث يف املحط��ة وذل��ك م��ع ا�س��تئناف توري��د 

الوقود. 
و�س��ددت الطاق��ة ان ت�س��غيل املول��د الثال��ث ياأت��ي يف 
املعان��اة  �س��لطة الطاق��ة لتخفي��ف  اإط��ار م�س��وؤولية 
م��ن اأزم��ة الكهرب��اء مبا ه��و متاح م��ن كمي��ات الوقود 
والطاق��ة املتوفرة ، علمًا ب��اأن اإنتاجية املحطة حاليًا 
م��ع ت�س��غيل املولدات الثالثة ت�س��ل ل��� 70 ميجاواط 
، وذل��ك بالتزام��ن م��ع التقلي���ص الق�س��ري م��ن طرف 
الحتالل لكهرباء اخلطوط الإ�سرائيلية مبقدار 40 

ميجاواط..
 و�س��ددت  عل��ى ا�س��تمرارها يف ب��ذل كل م��ا من �س��اأنه 
تخفي��ف الأزم��ة ، وتنا�س��د كاف��ة اجله��ات الدولي��ة 
واجله��ات امل�س��وؤولية لإلزام الحت��الل بالرتاجع عن 

التقلي�ص غر املربر على كهرباء غزة. 

أزمة المياه والصرف الصحي
ول يتوق��ف تاأث��ر انقط��اع الكهرب��اء على ما ي�س��ببه 
للمواطن��ن من معان��اة، بل يتعداه اإىل اإحلاق اأ�س��رار 
كبرة بالبيئة، حيث ت�س��طر البلديات اإىل �س��خ مياه 
ال�س��رف ال�سحي اإىل مياه البحر )الأبي�ص املتو�سط( 
دون معاجل��ة، وه��و م��ا يح��رم ال�س��كان م��ن فر�س��ة 

ال�ستجمام على مياه ال�ساطئ.
بحر غزة املتنف�ص الوحيد ل�2 مليون ن�س��مة يعي�س��ون 
يف قط��اع غزة حرمته��م املياه العادمة نتيجة �س��خها 
نح��و البح��ر دون معاجلة ما ت�س��بب بتلوث��ه واإطالق 
قب��ل  م��ن  ال�س��باحة  بع��دم  للمواطن��ن  حتذي��رات 

امل�سوؤولن.
�سلطة املياه يف قطاع غزة، قالت هي الأخرى اإن اأزمة 
الكهرباء اخلانق��ة التي يعاين منها قطاع غزة، اأثرت 

ب�سكل كبر على خدمات املياه وال�سرف ال�سحي .
واأو�س��ح مازن البّنا، رئي�ص �س��لطة املياه ، اأن ا�س��تمرار 
اأزم��ة الكهرب��اء يف القط��اع، ي�س��ّكل "تهدي��دًا خطرًا 

خلدمات املياه املقّدمة للمواطنن".
وق��ال:" اآب��ار املي��اه التابع��ة للبلدي��ات بحاج��ة اإىل 
م�س��در للطاق��ة الكهربائي��ة عل��ى مدار ال�س��اعة، كي 

ت�ستطيع اأن تو�سل املياه ملنازل املواطنن".
وبّن اأن �س��لطة املياه ويف ظل ا�ستمرار اأزمة الكهرباء، 
غر قادرة "اقت�س��اديًا" على ت�سغيل مولدات الطاقة 

الكهربائية التي تعمل على "ال�سولر".
ولفت اإىل اأن ذلك �س��يوؤدي اإىل انخفا�ص كميات املياه 
الت��ي ت�س��ل املواط��ن، الأم��ر ال��ذي ي��وؤدي اإىل وجود 

تهديد حقيقي على �سحته.
كم��ا �س��دد عل��ى اأن ا�س��تمرار اأزمة الكهرب��اء يف غزة، 
�سيعّطل عمل م�سخات مياه ال�سرف ال�سحي املوجودة 
داخ��ل مدن القط��اع، الأمر الذي قد يت�س��بب بحدوث 

في�سانات داخل تلك املدن.
وم��ن جانب اآخ��ر، اأ�س��ار البّن��ا اإىل اأن حمطات حتلية 
مياه ال�سرب، �ستتاأثر �س��لبيًا با�ستمرار اأزمة الكهرباء 

يف القطاع.
وقال:" �س��تتوقف عمل تلك املحط��ات، بالتايل كمية 
املياه التي �سيح�س��ل عليها املواطن �ستقل، ورمبا يعني 

ذلك ارتفاع يف اأ�سعار تلك املياه".
وح��ول تاأث��ر اأزم��ة الكهرباء على قط��اع الزراعة يف 
غ��زة، قال البّنا اإن اآبار املي��اه املوجودة داخل املزارع، 
ل��ن تعم��ل نتيجة انقط��اع م�س��در الطاقة، مم��ا يوؤثر 

�سلبًا على الأمن الغذائي.
اأ�س��عار  ارتف��اع  اإىل  ي��وؤدي  ق��د  قائ��اًل:"  وا�س��تكمل 
املحا�س��يل واملنتج��ات الزراعي��ة املحلي��ة، وا�س��تراد 
البدي��ل م��ن اخلارج، ب�س��كل يكّب��د املزارعن خ�س��ائر 

اقت�سادية".
وطالب البنا من اأ�س��ماها ب�"اجله��ات املعنّية"، بالعمل 
عل��ى تخفي��ف احل�س��ار ع��ن قطاع غ��زة، وح��ل اأزمة 

الكهرباء.
م��ن جانب اآخر، ق��ال البنا اإن ال�س��لطة الفل�س��طينية 
طلب��ت م��ن بلديات غ��زة ت�س��ديد فات��ورة م�س��تحقة 
بقيم��ة 10 ملي��ون دولر اأمريك��ي، ل�س��ركة ميك��روت 
م��ن  ب���)5(%  القط��اع  ت��زود  والت��ي  الإ�س��رائيلية 

مياهه".
واأو�سح البّنا اأن عجز البلديات من ت�سديد قيمة تلك 
الفاتورة، �س��يوؤدي اإىل انقطاع م�سدر جديد للمياه يف 

غزة )عرب �سركة ميكروت(.
اإىل  غ��زة  ببلدي��ات  �س��يدفع  الأم��ر  ذل��ك  اأن  وذك��ر 
الرج��وع لآبار املي��اه املاحلة لتغطي��ة حاجة املواطن 

الفل�سطيني.

تداعيات صحية خطيرة
قالت وزارة ال�س��حة الفل�س��طينية يف قطاع غزة، اإنها 
دخلت مرحلة قا�سية جراء اأزمة الكهرباء و الوقود، 
حم��ذرًا م��ن تداعيات خط��رة على جمم��ل خدماتنا 
ال�س��حية ج��راء الأزم��ة وقرب نف��اذ كمي��ات الوقود 

املتبقي يف املرافق ال�سحية.
ونب��ه الناط��ق با�س��م ال��وزارة اأ�س��رق الق��درة اإىل اأن 
القط��ع املتكرر للتي��ار الكهربائي يوؤث��ر على الأجهزة 
الطبية، ويحدث بع�ص الأعطال بها نتيجة النقطاع 
املتكررة، وكل ذلك يوؤثر على املر�سى خا�سة احلالت 
احلرج��ة الت��ي تك��ون بحاج��ة لكهرب��اء عل��ى م��دار 

ال�ساعة.
واأو�س��ح القدرة، اأن الوزارة ا�سطرت لت�سغيل امل�ستوى 
امل�ست�س��فيات  يف  الكهربائي��ة  املول��دات  م��ن  الث��اين 

وتقلي�ص عدد من اخلدمات الت�سخي�سية و امل�ساندة.
واأ�س��افت الق��درة اأنها اأطلق��ت نداء ا�س��تغاثة عاجل 
لكافة املوؤ�س�سات الإغاثية والإن�سانية لتوفر الوقود 

مل�ست�سفياتها ومراكزها ال�سحية قبل فوات الأوان.
ويف ال�سياق، اأعرب القطاع ال�سحي يف �سبكة املنظمات 
الهلي��ة ع��ن بالغ قلق��ه جت��اه التداعي��ات اخلطرة 
لأزمة الكهرباء ونق�ص الوقود وبخا�س��ة على القطاع 

ال�سحي يف قطاع غزة.
وي�س��ر القط��اع ال�س��حي يف ال�س��بكة اىل التحذيرات 
الواردة من وزارة ال�سحة يف قطاع غزة حول تقلي�ص 
اخلدم��ات املقدم��ة وتاأجيل ع��دد كبر م��ن العمليات 
اجلراحي��ة ب�س��بب انقط��اع الكهرباء ونق���ص الوقود 
املخ�س���ص لت�س��غيل املول��دات الكهربائي��ة مب��ا يه��دد 

�سالمة وحياة املر�سى.
ويف  الط��راف  كاف��ة  حتم��ل  �س��رورة  عل��ى  ويوؤك��د 
مقدمته��ا حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي م�س��وؤولياتها من 
اأجل جتنيب القطاع ال�سحي املزيد من التدهور وعدم 

زج حياة املر�سى يف الأزمة ال�سيا�سية.

الزال يكمل حلقات حصاره

"عباس" يقطع شريانه األخير من غزة بقطعه للكهرباء
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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
انت�س��ر وب�س��كل لفت يف قطاع غزة ركوب 
الن�س��اء خل��ف اأزواجه��ن اأو اأولدهن على 
الدرج��ات الناري��ة كو�س��يلة نق��ل نتيجة 
الأو�س��اع القت�س��ادية املرتدية مما اأدى 

وفاة العديد منهن.
واأ�س��بح العديد من املواطنن ي�ستخدمون 
زوجاته��م  نق��ل  يف  الناري��ة  الدراج��ات 
وبناتهم واأخواته��م داخل اأحياء املدينة 
الواح��دة، فيما بدت تل��ك الظاهرة اأكرث 
م��ن  اجلنوبي��ة  املحافظ��ات  يف  و�س��وحا 

قطاع غزة.
�س��رطة امل��رور يف غ��زة قررت من��ع حمل 
الن�ساء على الدراجات النارية وذلك بعد 
ح��ادث وفاة �س��يدة واإ�س��ابة جنله��ا  قبل 

اأيام  بدير البلح و�سط قطاع غزة.
حما�س��بة  �س��يتم  اإن��ه  ال�س��رطة  وقال��ت 
املخالف��ن  الناري��ة  الدراج��ات  �س��ائقي 
والذي��ن يقوم��ون بتحمي��ل الن�س��اء عل��ى 

دراجاتهم.
واأ�س��ارت ال�س��رطة اىل ان اجلمي��ع يعل��م 

�س��ائقي  بع���ص  يق��وم  اأن  خط��ورة  م��دى 
الدراج��ات النارية بتحميل الن�س��اء على 
دراجاتهم ،حيث كان هناك عدة حوادث 

وكان اآخرها اأم�ص وفاة امراأة.
وطالب��ت ال�س��رطة املوؤ�س�س��ات وجمعيات 
واأف��راد  و�س��ائقن  واأ�س��اتذة  وخطب��اء 
تلي��ق  ل  الت��ي  الظاه��رة  ه��ذه  لإنه��اء 
مبجتمعنا من كاف��ة النواحي الخالقية 
والجتماعي��ة وم��ا ينتج عنها من ك�س��ف 

لعورات الن�ساء و اإزهاق لالأرواح.

7 وفيات
وزارة النقل واملوا�سالت قالت اإن حوادث 
الدراجات النارية تتوا�سل كل يوم جراء 
ال�ستهتار والالمبالة من بع�ص ال�سائقن 
والتي اأ�س��بحت ت�س��كل خط��را كبرًا على 

حياة اأبنائنا.
 " اإح�س��ائية و�س��لت  ال��وزارة يف  وبين��ت 
لل��راأي"  اأن "7 " �س��حايا لق��وا م�س��رعهم 
 2017 ع��ام  م��ن  الأول  الن�س��ف  خ��الل 
جراء حوادث ال�س��ر من قب��ل الدراجات 

م��ن  ع��دد  وج��ود  اإىل  اإ�س��افة  الناري��ة 
الإ�س��ابات الت��ي تع��اين م��ن غيبوبة ول 
ت��زال يف م�ست�س��فى الوفاء الطب��ي تتلقى 

العالج منذ �سنوات .
واأ�س��افت الوزارة اأن هناك ا�س��تهتار كبر 
ه��ذه  ا�س��تخدام  املواطن��ن يف  قب��ل  م��ن 
الو�س��يلة يف التنقل واحلم��ولت الزائدة 
ال�س��ر  قوان��ن  تطبي��ق  وع��دم  عليه��ا 
والقي��ادة من غر احل�س��ول على رخ�س��ة 

قيادة.
وتابع��ت الوزارة بالقول اإن��ه يجب فر�ص 
عقوب��ات رادع��ة �س��د اأي �س��خ�ص يق��وم 
وجت��اوز  املواطن��ن  ب��اأرواح  بال�س��تهتار 

قوانن ال�سر’
ال�س��رعة  اإىل جتن��ب  املواطن��ن  ودع��ت 
الزائ��دة واحليط��ة واحلذر اأثن��اء قيادة 

الدراجة النارية .
النق��ل  وزارة  اأن  بالذك��ر  واجلدي��ر 
واملوا�س��الت تعم��ل ب�س��كل م�س��تمر عل��ى 
تنظيم ور�س��ات عم��ل وحم��الت توعوية 

للحد من حوادث ال�سر .

بدوره��م؛ اأب��دى العدي��د م��ن املواطن��ن 
امتعا�س��هم من اإقالل الأف��راد لزوجاتهم 
واأخواته��م واأحيانًا لكافة اأف��راد العائلة 
والتي قد ي�س��ل ل�5 اأف��راد على الدراجة 
النارية مما يعر�ص حياة اجلميع للخطر.
املواطن ح�سن عوين قال اإن ال�سارع الغزي 
رف�ص يف عاداته وتقاليده اأن تركب املراآة 
خلف زوجها على الدراجة النارية، لفتًا 
اإىل اأن خ��روج امل��راآة خلف زوجه��ا  بتلك 
الو�س��عية اأم��ام النا���ص �س��يجعلها ملفت��ة 

للنظر و�ست�سبح حديث ال�ساعة.
ال��زوج  ير�س��ى  بالق��ول:" كي��ف  وتاب��ع 
لزوجت��ه الركوب خلفه،، األ يوجد حياء 
عن��ده،، األ يغ��ار على عر�س��ه من حديث 

النا�ص".
اأما املواطن حممد اللوح فرف�ص هو الأخر 
ه��ذه الظاه��رة؛ مطالب��ا اجله��ات املعنية 
باحل��د م��ن انت�س��ارها ، قائاًل "لل��راأي":" 
جمتمعن��ا الغزي حمافظ وينظ��ر للمراأة 
نظرة �س��يقة بعك�ص املجتمعات"، م�س��را 

اإىل اأن النا�ص بحاجة لتوعية اأكرث.

7 وفيات جراء حوادثها منذ بداية العام 

الدراجات النارية ،، موٌت متحرك بعجلين 
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ويتاب��ع: "هن��اك حال��ة تعاين من انت�س��ار 
حتويل��ة  عم��ل  ومت  الدم��اغ  يف  املر���ص 
ال�س��لطات  لك��ن  الأخ��رة،  الآون��ة  يف  له��ا 
الإ�سرائيلية رف�ست �سفرها 5 مرات ما اأدى 

لوفاتها".
اآخ��ر  "مري���ص  اأن  اإىل  عي�س��ان  وي�س��ر 
وباق��ي  الرئت��ن  يف  ال�س��رطان  م�س��اب 
ج�س��مه مت رف���ص حتويلته مرت��ن، ما اأدى 
لإ�س��اءة حالت��ه، وبعد �س��غوطات وتدخل 
مت  الدولي��ة  واملوؤ�س�س��ات  اجلمعي��ات  م��ن 
املوافقة على حتويل��ه للخارج لكنها جاءت 

متاأخرة".
ويو�س��ح اأن هناك مري���ص يعاين من الآلم 
حادة يف كافة اأنحاء ج�س��ده ب�سبب انت�سار 
�س��رطان الربو�س��تاتا طيلة �س��اعات اليوم، 
ومت رف���ص حتويلت��ه ب�س��بب ع��دم وج��ود 
تغطي��ة مالي��ة م��ن حكوم��ة احلم��د اهلل، 
فالكث��ر م��ن املر�س��ى ترف���ص حتويالته��م 

لأ�سباب غر معروفة .
ويب��ن عي�س��ان اأن اأ�س��باب وف��اة ع��دد م��ن 

املر�س��ى يعود لتاأخ��ر التحوي��الت الطبية 
ونق���ص الأدوي��ة اأو ع��دم وج��ود تغطي��ة 
مالي��ة لهم، اإ�س��افة للمنع الأمن��ي من قبل 

الحتالل.
ونا�س��د ا�ست�س��اري ع��الج الأورام والع��الج 
واملوؤ�س�س��ات  املعني��ن  كاف��ة  الإ�س��عاعي، 
الدولي��ة يف العامل احلر، مل�س��اعدة مر�س��ى 
ال�س��رطان الذين يعان��ون الأمرين، والعمل 
عل��ى اإيق��اف ه��ذه املج��زرة الطبي��ة قب��ل 
ف��وات الآوان، موؤك��دا اأن احل��راك الطب��ي 
وال�سبابي مازال م�س��تمرا حتى انتهاء هذه 
املعان��اة. ال�س��يديل طلح��ة بعلو�س��ة اأح��د 
العاملن يف �س��يدلية م�ست�س��فى الرنتي�س��ي 
ل��الأورام، يقول ل� "ال��راأي": "منذ ما يقارب 
3 �سهور مل يتم توريد مواد طبية اأ�سا�سية 
م��ن م�س��تودعات وزارة ال�س��حة يف ال�س��فة 
الغربية اىل غزة، وهذا الأمر خلق م�سكلة 
كب��رة خا�س��ة الأ�س��ناف املعني��ة بالعالج 

الكيماوي والدم والأورام ".
ويوؤك��د بعلو�س��ة اأن نق�ص معظ��م الأدوية، 

الربتوك��ولت  م��ن  الكث��ر  لتوق��ف  اأدى 
العالجية اخلا�س��ة بهوؤلء املر�سى، م�سرا 
اأن احل��الت التي توق��ف تقدمي العالج لها 
حاليا، هي ع�س��رات الن�س��اء الذين يعانون 
م��ن مر�س��ى �س��رطان الث��دي بع��د توق��ف 

اإجراء عمليات اجلراحية .
  ويو�س��ح اأي�سا اأن هناك 50 مري�ص باأنواع 
معين��ة م��ن ال�س��رطان مل يتلق��وا عالجهم 
من��ذ 5-4 �س��هور، وهذا يوؤثر عل��ى العملية 
ال�ست�س��فائية، ويعر���ص حياته��م للخطر، 
ح��دث  واإن  للمر�س��ى  انتكا�س��ة  ويح��دث 

حت�سن يف ال�سابق لهم.
بال�س��رطان  امل�س��ابات  اإح��دى  حمم��د  اأم 
توج��ز معاناتها مع املر�ص بالقول: "منذ 3 
اأ�س��هر ومل اأح�س��ل على اأي جرعة دوائية 
خا�س��ة بعد و�س��ول ر�س��يد كاف��ة الأدوية 
يف �س��يدلية م�ست�سفى الرنتي�سي اإىل �سفر، 
وه��ذا ي�س��كل خط��را حقيقيا عل��ى حياتي 

جراء عدم توفر الدواء".
ومل متل��ك ه��ذه املواطن��ة �س��وى منا�س��دة 

ال�س��مائر احلية وكافة املعنين يف حكومة 
احلم��د اهلل، بالنظ��ر اإليهم بع��ن الرحمة 
والعم��ل ف��ورا عل��ى توف��ر ال��دواء لكاف��ة 
املر�سى خا�س��ة ممن يعانون من ال�سرطان، 
التحوي��الت  عل��ى  ح�س��ولهم  وت�س��هيل 
الطبي��ة بعي��دا ع��ن اأي مناكفات �سيا�س��ية 
لأن حياته��م هي الثمن. وزارة ال�س��حة يف 
غزة اأعلنت اأن حكومة رامي احلمد اهلل يف 
رام اهلل ل زال��ت حتتج��ز مئات التحويالت 

الطبية اخلا�سة مبر�سى القطاع.
وقال الناطق با�س��م الوزارة اأ�سرف القدرة 
يف ت�س��ريح و�س��ل "ال��راأي" اإن رام اهلل ل 
زال��ت حتتجز حتوي��الت 2500 مري�ص يف 
مقربة الأرقام ل��دى دائرة العالج باخلارج 

بانتظار توقيع م�سّي�ص.
يذك��ر اأن منظم��ة ال�س��حة العاملي��ة، قالت 
اإن الت�سخي�ص املتاأخر لالإ�سابة بال�سرطان 
يعن��ي تعر�ص املالين ملعان��اة ميكن جتنبها 
وي��وؤدي للوف��اة املبك��رة، ودع��ت لتكثي��ف 

اجلهود لر�سد املر�ص يف مراحل مبكرة.

االحتالل والسلطة يهددان حياة مرضى السرطان بغزة
غزة- خا�ص الراأي

مر�ص ال�س��رطان امل�سبب الثاين للموت يف قطاع 
غزة املحا�سر، ارتفعت ن�سبة امل�سابن به خالل 
الف��رتة املا�س��ية ملع��دلت عالية و�س��ط تفاقم 
الفل�س��طينية  ال�س��لطة  من��ع  معاناته��م ج��راء 
اأ�س��ناف الأدوي��ة والتحوي��الت  توري��د كاف��ة 

الطبية لكثر من املر�س��ى حتت حجج واأكاذيب 
والع��الج  الأورام  ع��الج  ا�ست�س��اري  واهي��ة. 
لأورام  الرنتي�س��ي  م�ست�س��فى  يف  الإ�س��عاعي 
ال�س��رطان عو�ص عي�سان يقول لوكالة "الراأي" 
وامل�س��ابة  املكت�س��فة  اجلدي��دة  احل��الت  اإن 
مبر���ص ال�س��رطان يف غزة بلغ��ت 1600 حالة 

يت��م عالجه��م فق��ط يف امل�ست�س��فى الرنتي�س��ي 
والأوروبي بخان يون�ص.

وي�س��يف عي�س��ان: "يت��م ا�س��تقبال يوميا 200 
حال��ة م�س��ابة ب��اأورام �س��رطانية يف العي��ادة 
اخلارجي��ة مل�ست�س��فى الرنتي�س��ي، و40 اإىل 50 
حالة بحاجة للتحويل للخارج ب�سكل عاجل ".
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غزة- الراأي
اأنقذ طاقم طبي يف م�ست�س��فى �سهداء 
ع�س��ريني  مري���ص  حي��اة  الأق�س��ى 
تهت��ك  اإىل  اأدت  بر�سا�س��ة  اأ�س��يب 
الكل��ي اليمن��ي والكبد والثني ع�س��ر 
والأمعاء الرفيعة وال�سريان الأجوف 
ال�سفلي وقطع يف ع�سب اليد اليمني.

وق��ال الدكت��ور اإي��اد اجل��ربي املدير 
الطبي للم�ست�س��فى باأن املري�ص اأدخل 
العملي��ات  غرف��ة  اإىل  ط��ارئ  ب�س��كل 
ب�س��كل طارئ خلط��ورة حالته التي ل 

حتتمل ال�تاأجيل اأو التحويل. 
وي�س��يف اجلربي باأن املري�ص مل يكن 
ل��ه اأدين اأم��ل يف العي���ص م��رة اأخري 
اإل مبعجزة رباني��ة حيث مت اإعطائه 
م��ا يق��ارب م��ن 20 وح��دة، حي��ث مت 
واإ�س��الح  اليمن��ي  الكل��ي  ا�ستئ�س��ال 
التهتك يف الكبد والأمعاء وال�س��يطرة 
عل��ى النزيف م��ن ال�س��ريان الأجوف 
ال�سفلي بوا�سطة قطع الدم نهائيا عن 

اأ�سفل البطن حتت ال�سريان الكلوي.
اأطب��اء  مب�س��اركة  و  باأن��ه  يو�س��ح  و 
الأوعي��ة الدموية من جممع ال�س��فاء 
ال�س��ريان  باإ�س��الح  قام��وا  الطب��ي 
الأج��وف، و م��ن ث��م اأدخ��ل املري���ص 
العناي��ة املرك��زة فاق��دا للوع��ي ملدة 
اأ�سبوعن، اأجرى خاللها عدة عمليات 

اأولها ل�ستك�س��اف البطن مرة اأخري 
، وبع��د م��رور 72 �س��اعة م��ن العملية 
اأخ��رى  عملي��ة  اإج��راء  مت  الأويل 
لوجود ان�س��داد مع��وي ناجت عن جتمع 
دم متجلط يف الأمعاء جراء الإ�سابة 
. وي�س��ر اإىل اأن املري���ص مكث قرابة 

الع�س��رين يوم يف العناي��ة واملركزة و 
اأ�سبوع اأخر يف ق�سم اجلراحة العامة 
و بعده��ا مت خروج��ه م��ن امل�ست�س��فى 
م�س��يا علي الأقدام لي�ستقبل العيد يف 

بيته بن اأهله و ذويه. 
اجلدي��ر ذك��ره اأن ق�س��م اجلراحة يف 

م�ست�سفى �س��هداء الأق�سى له ب�سمات 
ع��دة يف اإنقاذ حياة مر�س��ي احلوادث 
�س��واء يف منطق��ة ال�س��در اأو البطن و 
له عدة اإجن��ازات يف اإجراء العمليات 

الكربى خا�سة باملنظار اجلراحي . 
لطواق��م  �س��كره  اجل��ربي  ووج��ه 

امل�ست�س��فى يف ق�س��م التخدير من فني 
و متري���ص عمليات و ق�س��م اجلراحة 
و طاق��م العناية املرك��زة من اأطباء و 
متري���ص و اأطب��اء جراح��ة الأوعية 
الدموي��ة ف��ى جممع ال�س��فاء الطبي. 
القن��اة  منظ��ار  عملي��ة  اإج��راء 

ال�سفراوية .
و من جانب اأخر، اأجرى الدكتور عالء 
ال�س��اعر رئي�ص ق�سم املناظر واجلهاز 
الطب��ي  نا�س��ر  جمم��ع  يف  اله�س��مي 
ال�س��فراوية  القن��اة  منظ��ار  عملي��ة 
)املرارية(ERCP ل�س��يدة حامل يف 

الع�سرينيات. 
و يقول ال�س��اعر:" مت اإج��راء عملية 
لتل��ك  ال�س��فراوية  القن��اة  منظ��ار 
العملي��ة وهي حامل يف ال�س��هر الثاين 
يف  عالق��ة  ح�س��وة  لوج��ود  وذل��ك 
اأ�س��فل القن��اة املرارية ، مم��ا اأدي اإيل 
ان�س��دادها م�س��احبًا لألآم �سديدة يف 
اعلي البطن مع ارتفاع ن�س��بة ال�سفار 
ب�سوره ملحوظة ،حيث ا�ستغرق وقت 
ت�س��وير الأ�س��عة اأثن��اء العملية اقل 

من ع�سر ثواين. 
ه��ذا و متكن��ت املري�س��ة م��ن مغ��ادرة 
امل�ست�سفى بعد يومن من العملية وقد 
اختفت الآلم بعد �س��اعات من اإجراء 

العملية.

بعد وقف التحويالت العالجية

أطباء بغزة ينقذون حياة المرضى رغم شح اإلمكانات

غزة- الراأي
احلكومي��ة  اللجن��ة  نا�س��دت 
لك�س��ر احل�س��ار عن غزة، رئي�ص 
الربمل��ان العرب��ي د. م�س��عل ب��ن 
فه��م ال�س��لمي؛ ب�س��رورة العمل 
اجل��اد والفاع��ل من اأجل ك�س��ر 
احل�س��ار املفرو���ص عل��ى غ��زة، 
ال�س��لطات  ل��دى  والتو�س��ط 
امل�س��رية لفتح معرب رفح يف كال 

الجتاهن.
احلكومي��ة  اللجن��ة  وطالب��ت   
يف بي��ان له��ا ، كاف��ة الربملانين 
املجتمع��ن يف اجلل�س��ة  الع��رب 
الأخ��رة للربمل��ان العربي مبقر 
الأمان��ة العام��ة جلامعة الدول 
 5 ي��وم  القاه��رة  يف  العربي��ة 
بالوق��وف  2017م؛  يولي��و 
القانوني��ة  م�س��ئولياتهم  عن��د 
والديني��ة  والأخالقي��ة 

والتاريخية جتاه قطاع غزة.
واأهاب��ت بالربملاني��ن ب�س��رورة 
و�س��ع مل��ف ح�س��ار غ��زة الذي 

دخ��ل عام��ه ال11؛ على جدول 
اأعم��ال اجتم��اع جلنة فل�س��طن 
املحتل��ة  العربي��ة  والرا�س��ي 
اجلل�س��ة  انعق��اد  ي�س��بق  ال��ذي 

الأخرة.

مغلق��ة  املعاب��ر  اأنَّ  اإىل  ونوه��ت 
طوال العام، واملر�سى ممنوعون 
من ال�سفر، والطلبة حمرمون من 
ا�ستكمال درا�ستهم خارج الوطن، 
خ�س��روا  الإقام��ات  واأ�س��حاب 

الأعم��ال  واأ�س��حاب  اإقاماته��م، 
فقدوا عقود اأعمالهم يف اخلارج، 
ومل يع��د باإم��كان الغزي��ن اأداء 
�س��عرة العم��رة للع��ام اخلام���ص 

على التوايل.

ودعت املجتمعن لل�س��غط على 
ال�سلطة الفل�س��طينية من اأجل 
ا�ستئناف التحويالت العالجية 
الفل�س��طينية  امل�س��ايف  يف 

والإ�سرائيلية.
مري�س��ًا   13 اأن   اإىل  ولفت��ت 
ارتقوا �سهداء ب�سبب حرمانهم 
العالجي��ة  التحوي��الت  م��ن 
الفل�س��طينية  امل�ست�س��فيات  يف 
والإ�س��رائيلية، والع��دد قاب��ل 
الإج��راءات  ب�س��بب  للزي��ادة 
تفر�س��ها  الت��ي  العقابي��ة 
عل��ى  الفل�س��طينية  ال�س��لطة 

اأبناء ال�سعب يف قطاع غزة.
ال�س��لطة  اأنَّ  وذك��رت 
الفل�س��طينية قام��ت بتخفي�ص 
التحوي��الت العالجية بن�س��بة 
 2017 يوني��و  ل�س��هر   78%
عن نف�ص ال�س��هر لع��ام 2016م، 
حيث ا�ستخرجت 358 حتويلة 
 1593 اأ�س��ل  م��ن  عالجي��ة 

حتويلة مطلوبة ب�سكٍل عاجٍل.

طالبت بالضغط على السلطة الستئناف التحويالت الطبية

الحكومية لكسر الحصار تناشد رئيس البرلمان
 العربي بالتدخل لفتح معبر رفح
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وزعت 15000 كتيب بعنوان

"األوقاف" تشيد بأهمية المخيمات الصيفية 
وتحفيز الطلبة وتوعيتهم

غزة- الراأي
القد���ص  �س��ئون  ع��ام  مدي��ر  اأك��د 
والعالق��ات العام��ة ب��وزارة الأوق��اف 
وال�س��ئون الدينية، اأم��ر اأبو العمرين 
كاف��ة  م��ع  التوا�س��ل  اأهمي��ة  عل��ى 
املوؤ�س�سات واجلمعيات واملراكز املعنية 
ب�س��ئون القد���ص يف ظ��ل النته��اكات 
الإ�س��رائيلية التي ينفذها الحتالل 
بح��ق القد�ص والأق�س��ى واملقد�س��ين 

على حد �سواء.
اأب��و  ا�س��تقبال  خ��الل  ذل��ك،  ج��اء 
العمري��ن،  وف��دًا من جلن��ة املخيمات 
حمافظ��ات  يف  املركزي��ة،  ال�س��يفية 
�س��حادة،  عي�س��ى  برئا�س��ة    غ��زة، 
م�سيدًا بدور املخيمات ال�سيفية ودور 
العامل��ن فيها م��ن م�س��رفن واإدارين 
يف  احلثيث��ة  وجهوده��م  ونا�س��طن 
حتفيز الطلبة وت�سجيعهم وتوعيتهم 

والديني��ة  ال�س��رعية  بالعل��وم 
والثقافية.

ولف��ت اإىل اأن املخيم��ات ال�س��يفية يف 
الأعوام املا�سية لقت اإقباًل ملحوظًا 

من قب��ل اأبناء  ال�س��عب الفل�س��طيني، 
كونه��ا متمثلة بع��دة برامج واأن�س��طة 
ثقافي��ة متنوع��ة تهدف اإىل تر�س��يخ 
اأبنائن��ا  اأذه��ان  يف  واملعرف��ة  العل��م 

و�سقل مهاراتهم والرتقاء مب�ستواهم 
العقلي والفكري والديني.

والوف��د  �س��حادة  اأب��دى  جهت��ه،  م��ن 
الزائر �س��عادتهم الغامرة بهذا اللقاء 

يف  الأوق��اف  دور  مثمن��ن  الطي��ب،  
الوقوف بجانب املوؤ�س�س��ات التعليمية 
واملخيم��ات  التثقيفي��ة  واملراك��ز 
ال�س��يفية م��ن اج��ل اإن�س��اء جي��ل واٍع 

على قدر من امل�سئولية.
وق��دم اأب��و العمري��ن 15000 كتي��ب 
القل��ب" للوف��د  "القد���ص يف  بعن��وان 
الزائر  وا�س��طوانة معلوماتية �ساملة 
ت�سم العديد من املو�سوعات والق�سايا 

املهمة واخلا�سة ب�سئون القد�ص.
يذكر اأنه �س��يتم توزيع 5000 ن�سخة 
املخيم��ات  يف  الأخ��وات  عل��ى  اأي�س��ا 
ال�س��يفية الن�س��وية لتحقي��ق الهدف 
ذات��ه ، وان ه��ذه الكتيبات مت ن�س��رها 
من قبل وزارة الأوقاف، حيث حتتوي 
القد���ص  ع��ن  خمت�س��رة  نب��ذة  عل��ى 
واهم معامل الأق�س��ى وابرز الأحداث 

والوقائع املقد�سية.

غزة- الراأي
اأب��و م��ري م��ن مدر�س��ة  طبق��ت املعلم��ة ف�س��ية 
املحافظ��ة  يف  امل�س��رتكة  الأ�سا�س��ية  العائ�س��ية  
بالإب��داع”  املنه��اج  “متت��ن  مب��ادرة  الو�س��طى 
الن�س��يد  ا�س��تخدمت  املب��ادرة   ه��ذه  ومبوجبه��ا 

وامل�سرح والألعاب الرتبوية يف التدري�ص.
و فازت هذه املبادرة النوعية يف م�سابقة مبادرتي 
الت��ي اأطلقتها وزارة الرتبية والتعليم خالل العام 
الدرا�سي املا�سي ، كما فازت يف م�سابقة “و�سيليتي 

من �سنع يدي” التعليمية .
واأو�سحت اأبو مري اأن فكرة املبادرة جاءت لها من 
خ��الل عملها يف �س��لك التعليم، و�س��رورة اأن يطور 
املعلم من اأ�س��اليبه التدري�س��ية ، فقامت بت�س��ميم 
اأنا�س��يد لدرو���ص الريا�س��يات والعل��وم  لل�س��فوف 
الت��ي تدر�س��ها م��ن الأول للراب��ع،  واأع��دت كت��اب 
خا�ص بالأنا�س��يد التعليمية، كما نفذت �سكت�سات 
م�س��رحية، و قامت ب�سنع و�سائل تعليمية ملختلف 
الدرو�ص وتوظيف هذه الو�سائل كاألعاب تربوية.

وبين��ت اأب��و م��ري اأن هذه املب��ادرة تندرج �س��من 
اأن  موؤك��دة  والتفاعل��ي  الن�س��ط  التعل��م  مفه��وم 
الطال��ب هو حم��ور العملية التعليمي��ة، ويجب اأن 
نق��دم له التعليم املتطور ونرتق��ي به، ولفتت اإىل  
اأنه��ا كانت تطبق ه��ذه املبادرة قبل عدة �س��نوات 
وكل عام تق��وم باإجراء تطوير عليها و�ستوا�س��ل 
تطبيقه��ا الع��ام املقب��ل و�ست�س��عى اإىل تعميمها يف 

املدار�ص.
وقّدم��ت املعلمة اأبو مري ال�س��كر ل��وزارة التعليم 

عل��ى ت�س��جيع املعلم��ن خا�س��ة من خ��الل اإطالق 
اإب��راز مواه��ب  اإىل  الهادف��ة  م�س��ابقة مبادرت��ي 
واإبداع��ات املعلم��ن الت��ي تنعك���ص اإيجاب��ًا عل��ى 

العملية التعليمية يف فل�سطن.
تخ�س���ص  خريج��ة  م��ري  اأب��و  اأن  اإىل  ي�س��ار 
ريا�س��يات وتعم��ل يف التدري���ص من��ذ 17 عام��ًا ، 
وهي على متا�ص مبا�س��ر مع املنهاج الدرا�س��ي حيث 
اأنها كان لها م�س��اركات يف اإعداد املناهج وتنفيذها 

وتقييمها.

غزة: معلمة تطبق مبادرة “تمتين المنهاج باإلبداع” في التدريس
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غزة- خا�ص الراأي - اآلء النمر
ت�س��ابك اأ�س��الك الأجهزة العالجية من حوله اأخفت 
مالمح وجهه ال�سغر الذي ل يتجاوز حجم كفة اليد، 
ج�سده ال�سغر حديث الولدة وحديث العهد باملر�ص 
�س��هد منعًا لذع��ًا يف ممار�س��ة حقه كب�س��ر يف التعايف 

داخل م�سايف الأرا�سي املحتلة.
الأيام ال�س��بعة "الأوىل والأخرة" من عمر الر�س��يع 
م�س��عب ب��الل العرعر كان��ت اأيام معان��اة لذويه بدل 
اأن تكون اأيام ابتهاج و�س��ط العائلة، فقد ولد م�س��عب 
مب�س��اكل �س��حية يف القل��ب، كان��ت ت�س��تدعي حتويله 

للعاجل يف اأحد م�ست�سفيات اإ�سرائيل.
ومنذ اللحظة الأوىل �س��عت عائلة الر�س��يع لتحويله 
خلطورة حالته، لكنها ا�سطدمت بتعقيدات اإجراءات 
التحوي��ل ورف�س��ها م��ن قب��ل ال�س��لطة الفل�س��طينية، 

وتوفى م�سعب بعد اأ�سبوع من ولدته.
وال��د الر�س��يع ب��دا حزين��ا وه��و ي�س��تقبل موا�س��يه 
ومعزيه م��ن الأقارب والأ�س��دقاء، حيث ق��ال :"ولد 
 2017 يونيو/حزي��ران   19 الثن��ن  ي��وم  م�س��عب 
وت��ويف ي��وم 26 م��ن ال�س��هر نف�س��ه، ومن��ذ اللحظ��ة 
الأوىل لولدت��ه حاولنا حتويله للعالج يف م�ست�س��فى 
املقا�س��د مبدين��ة القد���ص لكنه��م رف�س��وا ل�س��عوبة 
احلالة، وكذلك فعل م�ست�س��فى اخلليل، لكن م�ست�سفى 

"تله�سومر" وافق".
يتابع "نعتقد اأن هذا التاأخر متعمد من قبل ال�سلطة 
الفل�س��طينية الأمر الذي ت�س��بب بوفاة ابني"، واأ�سار 
اإىل اأن حال��ة طفله ال�س��حية كان��ت معقدة ول ميكن 
عالجها يف م�ست�سفيات غزة "فقلبه كان خارج القف�ص 
اإ�س��افة  ال�س��دري، واحلب��ل ال�س��ري مال�س��ق للقل��ب 

مل�ساكل اأخرى".
اأ�س��ابع البن��ان املرجتف��ة باأي��دي الأطف��ال الر�س��ع 
املر�س��ى واأقرانهم الذين ووري ج�سدهم الرثى، ت�سر 
اإىل قاتل اأرواحهم املبا�س��ر، فال تغطى احلقيقة املرة 
بغرب��ال كم��ا قر���ص ال�س��م�ص امللته��ب يف �س��يف غزة 

املحرتق بارتفاع درجة حرارته.

جريمة متكاملة
الناط��ق با�س��م وزارة ال�س��حة اأ�س��رف الق��درة  حّم��ل 
التحوي��الت  وق��ف  م�س��وؤولية  وال�س��لطة  الحت��الل 
الطبية ملر�س��ى قطاع غزة، واتهمهما بتبادل الأدوار، 
فال�س��لطة ترف�ص توري��د الأدوية مل�ست�س��فيات قطاع 
غ��زة، وتهمل الرد على التحويالت املر�س��ية، يف حن 
مين��ع الحت��الل اأه��ايل املر�س��ى الذين تت��م املوافقة 

على حتويالتهم لتتفاقم معاناة مر�سى القطاع.
واأو�س��ح امل�س��وؤول الطبي اأن��ه عندما يطل��ب للمري�ص 

حتويلة عالجية يعني اأن الطواقم الطبية ا�ستنفذت 
كل م��ا لديها جت��اه هذا املري���ص، ول يوج��د لديها ما 
تفعل��ه، ويكون بحاجة ما�س��ة وعاجل��ة للعالج خارج 

قطاع غزة.
واعت��رب الق��درة اأن ا�س��تمرار وق��ف حتوي��ل املر�س��ى 
ب�س��كل ع��ام، ومر�س��ى الأورام و�س��رطان ال��دم الذين 
يحتاج��ون الع��الج الإ�س��عاعي يزي��د ظروفهم �س��وءا 
الأركان،  باأن��ه جرمي��ة مكتمل��ة  م��ا يح��دث  وا�س��فا 
مطالبا كاف��ة اجله��ات احلقوقية واملعني��ة بالتدخل 

لوقف هذه اجلرمية جتاه مر�سى قطاع غزة.
بالقط��اع  الطبي��ة  التحوي��الت  دائ��رة  وق��ال مدي��ر 
ب�س��ام البدري يف ت�س��ريح ن�س��رته الوكالة الر�س��مية 
للحكوم��ة الفل�س��طينية "اإن الحتالل هو ال�س��بب يف 
وفاتهم برف�س��ه ال�س��ماح ملرافقهم باخلروج من قطاع 

غزة حتت حجج وذرائع اأمنية واهية.
واأ�س��اف "الأطف��ال الذي��ن توف��وا موؤخ��را يف قط��اع 
غزة، ح�س��لوا على تغطي��ة مالية من وزارة ال�س��حة، 
وتقدمت دائ��رة التحويالت الطبية بطلب احل�س��ول 
عل��ى ت�س��اريح ملرافقيه��م عدة م��رات لك��ن الحتالل 
رف���ص ذل��ك بحج��ة املن��ع الأمني، م��ا ت�س��بب يف عدم 

متكنهم من اخلروج.
واأو�سح البدري اأن من اأهم معيقات العمل لدائرته هو 

الرف���ص الأمني من قب��ل الحتالل، حي��ث يتم رف�ص 
حوايل %50 من احلالت التي يجري طلب ت�س��اريح 
خلروجه��ا م��ن قطاع غ��زة للع��الج يف م�س��ايف الداخل 

وال�سفة.
وزارة ال�س��حة بغ��زة اأعلن��ت ع��ن وفاة اأربع��ة اأطفال 
خالل ثالثة اأيام ب�س��بب رف�ص ال�س��لطة الفل�سطينية 
حتويله��م للعالج خارج القطاع، وهم الأطفال الر�س��ع 
طبي��ل،  واإبراهي��م  غ��ن،  وب��راء  العرع��ر،  م�س��عب 
واآخره��م يو�س��ف الأغا، لرتفع عدد الوفيات ب�س��بب 
م�س��اكل التحوي��الت الطبي��ة من��ذ بداي��ة الع��ام اإىل 

اثني ع�سر مري�سا.
وجت��در ال�س��ارة اإىل اأن ن�س��بة ت�س��اريح املر�س��ى من 
غ��زة ع��ام ٢٠١٢ بلغ��ت ٩٢٪  والن ٥٥٪  فقط، بينما 
التحوي��الت انخف�س��ت من ٢١٠٠ يف املتو�س��ط �س��هريا 
اىل ١٤٠٠ نهاي��ة ماي��و املا�س��ي ومتوقع ان ت�س��ل اىل 

٣٠٠ اىل ٤٠٠ فقط مع نهاية ال�سهر اجلاري.
رق��م املر�س��ى وعدد ال�س��حايا يف ت�س��اعد طاملا بقيت 
ال�سلطة الفل�س��طينية على عنادها يف اإطباق احل�سار 
عل��ى اأطف��ال القط��اع ومر�س��اه، فقد حكم��ت على كل 
مري���ص يع��اين الأمرا�ص امل�ستع�س��ية عل��ى العالج يف 
القطاع باملوت الق�س��ري خالل فرتة ق�س��ر جدا ولكن 

ببطء �سديد.

الرضع بـ"غزة" عصافير إلى الجنة بفعل فاعل
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تناولوا بيضة على الفطور... وستخسرون الوزن!

غزة- الراأي
يعل��م اجلمي��ع اأن لوجب��ة الفط��ور اأهمي��ة 
حيوية كبرة كونها تعطي اجل�س��م الكمية 

الكافية من الطاقة.
كذل��ك، فاإن ه��ذه الوجبة هي الأه��م لأنها 
تق��ّدم للم��رء امل��واد الغذائي��ة الأ�سا�س��ية 
بع��د مرور نح��و 8 �س��اعات من ع��دم تناول 
الطع��ام. لذل��ك فم��ن امله��م ج��دًا اختي��ار 

الأطعمة ال�سحية املنا�سبة لهذه الوجبة.
ومما ل �س��ك فيه اأن اختي��ار نوعية الطعام 
ال�سحي خالل الفطور ي�ساعد الإن�سان على 
خ�س��ارة ال��وزن ب�س��هولة. ووفق��ًا لدرا�س��ة 
لالإن�س��ان  فيمك��ن   ،2008 ع��ام  اأجري��ت 
التخّل���ص من الده��ون املرتاكمة يف منطقة 
البطن م��ن خالل ا�س��تهالك البي���ص، كونه 

م�سدر مهم للربوتن.
من ه��ذا املنطل��ق، يتكّون الفط��ور "املثايل" 
م��ن بي�س��ة م�س��لوقة وتو�س��ت م��ن القم��ح 
الكام��ل وتفاح��ة، ه��ذه العنا�س��ر الثالثة 
�سحية جدًا، ت�س��اعد الإن�سان على خ�سارة 

بع�ص الكيلوغرامات.

 القد�ص- خا�ص الراأي
يف الوق��ت ال��ذي ت�س��تقبل رام اهلل 
مق��ر  يف  الإ�س��رائيلين  ال�س��حفين 
املقاطع��ة ملقابلة عبا���ص؛ كفاحتن 
وروؤ�س��اء دول؛ ودون تفتي���ص؛ مينع 
الفل�س��طينين  ال�س��حفين  عل��ى 
اعتقاله��م  ويت��م   ،48 ال  دخ��ول 
و�س��ربهم واهانتهم عل��ى احلواجز، 
ج�س��د  م��ع  حت��ى  التعام��ل  ويت��م 
ال�س��حفيات كج�س��م م�س��بوه يج��ب 

تعريته بحجة الفح�ص الأمني.

صحفية مقدسية تتكلم
ال�س��حفية املقد�س��ية دارين جعبة، 
كان��ت اأحد �س��حايا الهو���ص الأمني 
رف�س��ت  حي��ث  الحت��الل،  لدول��ة 
م��ع  والتعام��ل  الع��اري  التفتي���ص 
ج�س��دها كج�س��م م�س��بوه؛ ورف�س��ت 
ح�س��ور موؤمتر – امل�س��اواة والعدالة 
فن��ادق  اأح��د  اجلن�س��ن-يف  ب��ن 
القد���ص املحتل��ة، وتغطيته ب�س��بب 

التفتي�ص العاري.
 تق��ول جعبة:" تعر�س��ت قب��ل اأيام 
لإهان��ة كب��رة خالل قيام��ي بعملي 

ك�س��حافية وم��ع واح��دة م��ن كربى 
با�س��م  املعروف��ة  الإنت��اج  �س��ركات 

 ."  JCS
لقاع��ة  دخ��ويل  قب��ل  وتتاب��ع:” 
املوؤمت��ر تعر�س��ت لتفتي���ص ج�س��دي 
وزارة  اأم��ن  قب��ل  م��ن  تف�س��يلي 
حي��ث  "الإ�س��رائيلية"،  اخلارجي��ة 
مالب�س��ي  بع���ص  خل��ع  من��ي  طل��ب 
الداخلية وجزء من �س��روايل حيث 

رف�ست كال الأمرين".

دخول المؤتمر
 وت�س��يف جعبة :" بعد رف�سي خللع 
مالب�س��ي؛ ما كان من رجال الأمن اإل 
اأن قال��وا يل لن ت�س��تطيعي الدخول 
له��ذا  متتثل��ي  مل  اإذا  املوؤمت��ر  اإىل 
باأنن��ي  فاأجب��ت   ، الأمن��ي  الفح���ص 
ل��ن اأمتثل له��ذا الفح���ص مهما كانت 

العواقب وطلبت املغادرة".
 وتتاب��ع:" وم��ن هن��ا ب��داأ التعام��ل 
مع��ي م��ن قب��ل الأم��ن يتخ��ذ �س��فة 
اأكرث ح��دة؛ حيث با�س��روا بتفتي�ص 
وفح���ص  ورق��ة  ورق��ة  حقيبت��ي 
ده�س��تي  و�س��ط  حمتوياته��ا،  كل 

وا�س��تغرابي من التدقي��ق علي بهذه 
الطريق��ة وع��دم احرتام اإن�س��انيتي 
وك��وين اأنث��ى".  ودع��ت جعبة كافة 
ال�س��حفين اأن يتفاعلوا مع ق�سيتها 
وان ي�س��غطوا من خ��الل كل اجلهات 
املعنية املحلية منها والدولية م�سرة 
اإىل انها �س��رتفع �س��كوى على �سلطات 

الحتالل من خالل املحامن.

فوق التصور
ف��وق  م��ا ح��دث  اأن  وتق��ول جعب��ة 
ونف�س��ي؛  مهني��ًا  م��وؤذي  الت�س��ور؛ 
م�س��يفة:" واأمتن��ى اأنه فعال نو�س��ل 

ملرحلة نقدر فيها ن�سكل �سغط".
وختمت بالقول:" هديف من ال�سكوى 
والذلل،  الإهان��ات  تتوق��ف  اأن 
واله��دف من ف�س��ح املو�س��وع ه��و اأنه 
يت��م احرتامن��ا ك�س��حافين بغ���ص 
النظ��ر عن طبيعة هويتنا؛ فامل�س��هد 
يتكرر ب�س��ور خمتلف��ة وما يف حلول 
ح��د  يو�س��ع  لزم  الأر���ص،  عل��ى 
للمو�س��وع، كونه مه��ن مزعج وموؤمل 
ج��دا انه يت��م التعامل معك كج�س��م 

م�سبوه".

رفضت التفتيش العاري

دارين جعبة ..عندما يتعامل االحتالل مع الصحفيين كجسم مشبوه
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
مل تتوان �س��لطة رام اهلل يف ت�سليط �سيفها احلاد على 
رق��اب ال�س��عفاء والغالبة واملر�س��ى يف قطاع غزة، بل 
و�س��ل الأمر اإىل من��ع التحويالت الطبي��ة للخارج من 
اأجل اإمتام عالج الآلف من املر�س��ى الذين اأ�سبحوا يف 

الرمق الأخر.
ه��ذا الأمر وحتكم رام اهلل يف حاجات غزة ي�س��تدعي 
�س��رورة اإقامة م�س��فى بغزة لعالج مر�س��ى ال�س��رطان 
اأع��داد  ازدي��اد  ظ��ل  يف  خا�س��ة  اخلبيث��ة،  والأورام 
معرف��ة  يف  وتاأخره��م  باملر���ص،  امل�س��ابن  املر�س��ى 
ب�س��بب ع��دم وج��ود المكاني��ات  باملر���ص  اإ�س��ابتهم 
احلديث��ة  الطبي��ة  والأجه��زة  والكف��اءات  املتاح��ة 

بالقطاع املحا�سر.

شفيت ولكن؟
ال�س��حفي رائد حم��اد، كان اأحد املر�س��ى الذين عانوا 
نتيجة معرفتهم املتاأخرة بالإ�سابة مبر�ص ال�سرطان 
اللع��ن، ومل يك��ن با�س��تطاعته ال�س��فر خ��ارج غزة من 
اأج��ل الع��الج ب�س��بب الظ��روف ال�س��يئة التي مي��ر بها 

القطاع املحا�سر، واإغالق معرب رفح ب�سكل متوا�سل.
يق��ول حم��اد يف حديث لل��راأي:" نحن بحاجة ما�س��ة 
اإىل م�ست�سفى خا�ص باأمرا�ص ال�سرطان، جمهز بكافة 
الأجه��زة لت�س��خي�ص الأورام ال�س��رطانية واكت�س��افها 
مبك��را، وتوف��ر الأدوي��ة الزم��ة له��م، وم��ن خ��الل 
جتربت��ي ومعانات��ي م��ع مر���ص ال�س��رطان، حي��ث مت 
ا�ستك�س��اف �س��رطان الكلية عندي متاأخرا نظرا لعدم 
وج��ود اأجهزة متقدمة يف ظل احل�س��ار، مم��ا نتج عنه 

ا�ستئ�سال الكلية اليمنى امل�سابة بال�سرطان." 
وكان ال�س��اب الأربعيني يعاين من األم متوا�سلة ونخز 
اأ�س��فل الظه��ر من ناحي��ة الكلى، فا�س��طر للذهاب اإىل 
امل�ست�س��فى، ومل يك��ن يح�س��ل اإل على حملول م�س��كن، 
وم��ع تناول بع�ص الأدوي��ة كان يزول الوجع، ولكن مع 
الوقت ازداد الوجع ب�س��كل غر طبيعي، ومل يخطر يف 

باله اأنها اأعرا�ص �سرطان.
وم��ع تك��رار الوج��ع و�س��عوره باملغ���ص ال�س��ديد، ذهب 

ال�س��حفي حماد اإىل امل�ست�س��فى وقام باإجراء حتاليل 
دم اأظه��رت عن��ده وج��ود دم يف البول ب�س��كل مرتفع، 
بعده��ا اأج��روا ل��ه �س��ورة اأ�س��عة ظه��ر بها كي���ص فوق 
الكلى اليمنى ولكن غر وا�سح، وهو ما ا�سطر الأطباء 
بعده��ا لتحويله اإىل م�ست�س��فى الأوروب��ي جنوب غزة 
لعم��ل �س��ورة رن��ن مغناطي�س��ي، حينه��ا اكت�س��فوا اأنه 

يعاين من �سرطان بالكلية اليمنى .
ومب�ساعدة الأقارب والأحبة مت جتميع املبلغ املطلوب 
لإج��راء عملية كربى ل�ستئ�س��ال ال��ورم يف يف الكلية 
امل�سابة بال�سرطان، حيث يتابع حماد يف ق�سم الأورام 
يف م�ست�س��فى الأوروب��ي كل �س��هرين ملتابع��ة وظائ��ف 
الكل��ى وفح���ص ال��دم، يف وقت ممن��وع م��ن العديد من 

الأطعمة وامل�سروبات التي ترهق الكلى .
ويطال��ب ال�س��حفي حم��اد ب�س��رورة ت�س��ليط ال�س��وء 
اإعالميا، وفتح قنوات مع حمبي الق�س��ية الفل�سطينية 
يف الع��امل لدعم وحماية مر�س��ى ال�س��رطان من املوت 

املحقق يف ظل منع التحويالت الطبية للخارج. 
لي���ص ال�س��اب حم��اد فق��ط ه��و ال��ذي يع��اين نتيج��ة 
معرفت��ه املتاأخ��رة باإ�س��ابته مبر�ص ال�س��رطان، حيث 
يعاين اأبو �س��هيب فلفل من معرفته املتاأخرة باإ�س��ابته 
بال�س��رطان يف امل�س��تقيم، وج��اءت معرفته عقب �س��ت 
�س��نوات من الإ�س��ابة باملر�ص. وعن معرفته املتاأخرة 
باملر���ص اخلبيث، يقول فلف��ل يف حديث للراأي:" كنت 
اأ�س��عر باأمل واعتقدت اأنني اأعاين من مر�ص البوا�س��ر 
وذهبت للم�سفى الأهلى العربي لإجراء عملية، وفعال 
قم��ت باإجرائه��ا، ولكن اكت�س��ف الأطب��اء بعدها اأنني 

اأعاين من ورم ب�سيط يف امل�ستقيم".

عالج ذاتي
وعق��ب اكت�س��افه املر���ص، ح�س��ل املري���ص فلف��ل على 
حتويل��ة للع��الج يف م�س��ر، ولكن مل يح�س��ل عل��ى اإذن 
بال�س��فر اإل عق��ب ثالث��ة �س��هور م��ن ح�س��وله عل��ى 
التحويلة ب�س��بب اغالق معرب رفح الربي، يف وقت كان 
املر�ص قد ذبحه من �س��دة الأمل ب�س��بب تناوله للعالج 

الكيماوي يف امل�ست�سفى الأوروبي بغزة.

وخ��الل فت��ح مع��رب رفح، ح�س��ل فلفل على 28 جل�س��ة 
للع��الج يف م�س��ر مبعهد نا�س��ر ولك��ن بدون فائ��دة، ثم 
ا�س��طر للع��الج يف  الأردن ال�س��قيق ولك��ن اأي�س��ا بدون 
نتائج ايجابية، فقد ما ح�س��ل عليه هو جمرد حتاليل 

واأ�سعات و�سور ملدة 86 يوما.
وعل��ى عك�ص غره من املر�س��ى، مل ي�س��اب اأبو �س��هيب 
بالياأ���ص بل اأ�س��ر على عالج نف�س��ه بنف�س��ه من املر�ص 
اللعن، حيث ا�س��تمر عل��ى العالج بالت��وازن يف حياته 
العملي��ة وتناول��ه للوجب��ات، وعندما مل يج��د فائدة 
وجدوى من العالج، اأ�سر على عدم تناول اأ�سياء ماحلة 
والبتعاد عن ال�سكر وم�ستقات ال�سمن واملواد امل�سنعة 
واملي��اه الغازي��ة واللح��وم الدهني��ة، ويتن��اول الأكل 
املثبط للخاليا ال�سرطانية مثل البي�ص وزيت الزيتون 

وغره من الأكالت التي تقتل مر�سه اخلبيث.
ويف اآخر اح�س��ائية لوزارة ال�س��حة، فقد و�سل اأعداد 
امل�س��ابن مبر���ص ال�س��رطان يف غزة من الع��ام 2009 
وحتى 2014 )7400 حالة(، يف حن بلغ عددهم يف 
الع��ام 2014 فق��ط 1502 حالة، اأي م��ا ميثل 83.9 

لكل مئة الف ن�سمة .

بانتظار رصاصة الرحمة
من جهته يو�سح الدكتور ثروت احللو رئي�ص م�ست�سفى 
احلل��و ال��دويل، اأن��ه ي�س��عى وب�س��كل حثيث من��ذ اأكرث 
من �س��بعة اأ�س��هر للح�س��ول على ترخي�ص مل�سفى لعالج 
مر�سى ال�سرطان والأورام بغزة، وبتمويل ذاتي ودون 

اأي �سراكة اأو دعم من اأي موؤ�س�سة.
ويق��ول احلل��و يف حدي��ث لل��راأي:" ل زلن��ا بانتظ��ار 
احل�س��ول عل��ى ترخي���ص للم�س��فى، بالرغ��م م��ن اأن 
املراف��ق جاهزة واأي�س��ا الأطباء والكف��اءات والكوادر 
الفني��ة والطبي��ة جاه��زة اأي�س��ا"، موؤك��دا اأن �س��بب 
ف�س��ل جتهيز امل�س��فى هو اأن اخل��رباء الأمريكان كانوا 
يخ�سون دخول قطاع غزة كونهم حمظورين من ذلك.

وت�س��ل خ�س��ائر م�ست�س��فى احلل��و نتيج��ة التاأخ��ر يف 
احل�س��ول على ترخي�ص واإدخال الكفاءات والأجهزة 
الالزم��ة اإىل ملي��ون و400 األف، يف حن يرتدد البنك 

يف متويل اإقامة امل�سفى بغزة بالرغم من ح�سوله على 
�سمانات، وفق ما ذكره احللو.

وي�س��ر الدكتور احللو اىل ان امل�ست�سفى يف حال عمله، 
�سيعمل على ال�ستعانة بخربات تتمتع بكفاءة وخربة 
عالي��ة م��ن اخلار، لك��ن ج��اءت الرياح مبا ل ت�س��تهيه 

ال�سفن، واأنه ل يزال العمل جاريا يف هذا املو�سوع. 

اإلمكانيات ضعيفة
وع��ن دور وزارة ال�س��حة الفل�س��طينية بغ��زة يف دع��م 
اإقام��ة م�ست�س��فى خا�س��ة مبر�س��ى ال�س��رطان، يق��ول 
اأمي��ن ال�س��حباين رئي���ص ق�س��م ال�س��تقبال والطوارئ 
مبجم��ع ال�س��فاء الطب��ي:" اإن اإقامة م�س��فى بغزة هو 
�س��رورة ملح��ة للغاي��ة خا�س��ة يف ظ��ل تزاي��د اأعداد 
امل�س��ابن ب��الأورام ال�س��رطانية، لك��ن المكاني��ات ل 
تف��ى بذلك، وخا�س��ة اأن اإن�س��اء م�س��فى خا���ص لعالج 

مر�سى ال�سرطان يحتاج لتمويل كبر".
ووفق ما ذكره يف حديثه للراأي، فاإن م�ست�سفى ال�سفاء 
وال��ولدة وق�س��م الباطني��ة يحتاجان لإع��ادة تاأهيل 
وترميم، ولكن املجمع يعاين من الت�سييق ب�سبب �سعف 
التمويل، مو�س��حا اأن ق�سم مر�س��ى ال�سرطان والأورام 

مب�سفى ال�سفاء يقوم بواجبه على اأكمل وجه.
ويرتكز دور الأطباء يف م�س��فى ال�س��فاء بق�سم الأورام 
ال�س��رطانية على اإج��راء العمليات العاجل��ة ومتابعة 
املر�س��ى، وتوفر ال�سور ال�س��عاعية وتوفر اجلرعات 
الكيماوي��ة له��م، يف وق��ت يوج��د هناك ك��وادر طبية 
وكفاءات للتعامل مع املر�س��ى، لك��ن الأغلب يحتاجون 

للعالج باخلارج ب�سبب نفاذ بع�ص الأدوية الالزمة.
هذا ول يزال اللف من املر�س��ى امل�سابن بال�سرطان 
اللع��ن يعانون جراء �سيا�س��ة العق��اب اجلماعي الذي 
متار�س��ه �س��لطة رام اهلل م��ن ت�س��ييق وح�س��ار خان��ق، 
ومن��ع التحويالت الطبية للع��الج باخلارج يف حماولة 

لل�سغط على حركة حما�ص.
وحتتج��ز رام اهلل حتوي��الت 2500 مري�ص يف مقربة 
الأرق��ام لدى دائ��رة العالج باخل��ارج بانتظ��ار توقيع 

م�سّي�ص.

مستشفى لألورام بغزة يغني عن معابر االبتزاز ومزاجية عباس
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غزة- الراأي
قالت وزارة الزراعة يف غزة اإن املحا�سيل الزراعية مهددة باجلفاف 

ب�سبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم و�سول املياه للمزارعن.
وذك��ر مدير عام الر�س��اد الزراعي بالوزارة ن��زار الوحيدي لوكالة 

"ال��راأي" اأن �س��بح اجلف��اف بات يه��دد املزارعن والأم��ن الغذائي 
يف ذروة املو�س��م ب�س��بب تعر���ص واح��دة م��ن اأك��رب مناط��ق قط��اع 
غ��زة الزراعي��ة للجف��اف املزروعة باخل�س��روات والفواك��ه والبالغ 
م�س��احتها 20 األ��ف دومن يف بل��دة الق��رارة مبحافظة خ��ان يون�ص. 

ودعا الوحيدي موؤ�س�س��ات حقوق الإن�س��ان وموؤ�س�سات الأمم املتحدة 
وكل م��ن يهم��ه الأمن الغذائ��ي وحقوق الإن�س��ان والقط��اع الزراعي 
للوق��وف عن��د م�س��ئولياتهم لإنق��اذ املزارع��ن واملزروع��ات وم��زارع 

الرثوة احليوانية، موؤكدا اأن الأمر خطر ول يحتمل التاأجيل.

غزة- اإعداد جمعية واعد لالأ�سرى واملحررين
العبا�س��ي،  اإبراهي��م  املقد�س��ي  املح��رر  يك��ن  مل 
ق��ادرًا على و�س��ف فرحت��ه ملكتب اإعالم الأ�س��رى، 
بع��د متكنه م��ن زي��ارة امل�س��جد الأق�س��ى املبارك، 
وه��و الذي ح��رم من �س��احاته وال�س��الة فيه مدة 
18عام��ًا، بتهم��ة مقاوم��ة الحت��الل والنتم��اء 

حلركة املقاومة الإ�سالمية حما�ص.
مكتب اإعالم الأ�س��رى مل يلتق الأ�س��ر العبا�سي يف 
م�سقط راأ�سه ب�سلوان، بل يف �ساحات الأق�سى، فلم 
يكن العبا�س��ي ليفوت على نف�سه فر�سة ال�سالة يف 

الأق�سى يف �سهر رم�سان املبارك.
يق��ول املحرر العبا�س��ي وا�س��فًا فرحته و�س��عادته 
م��ن  املحرري��ن  الأ�س��ر  اأ�س��دقاء  م��ع  بالجتم��اع 
القد���ص وال�س��فة يف امل�س��جد الأق�س��ى” مل يغ��ب 
الأق�س��ى عني طوال �سنوات الأ�س��ر، فهو يف القلب 

مل يفارقه ولو للحظة”.
العبا�س��ي عق��ب  املح��رر  ب��ه  ق��ام  اأول عم��ٍل  كان 

حريته هو الو�س��ول للم�س��جد الأق�س��ى وال�سالة 
فيه، فه��و العزيز ال�س��اكن يف القلوب، وامل�س��رى يف 
قلب ووجدان كل اأ�س��ر، حت��ى اأن اأعمالهم الفنية 
داخ��ل ق�س��بان الأ�س��ر تتعل��ق بامل�س��جد الأق�س��ى 

وقبة ال�سخرة.

إفطارٌ في األقصى
يق��ول املحرر العبا�س��ي” منذ حلول �س��هر رم�س��ان 
�س��احات  يف  الإفط��ار  اأتعم��د  واأن��ا  2017م  ع��ام 
امل�س��جد الأق�س��ى، واألتق��ي م��ع زم��الء الأ�س��ر من 
القد�ص وال�س��فة والداخل، فكما الأ�س��ر وال�سجن 

جمعنا، فامل�سجد الأق�سى يجمعنا بعد حتررنا”.
املح��رر العبا�س��ي حتدث ع��ن 18 عامًا م��ن التغير 
يف مدينت��ه �س��لوان احلامي��ة اجلنوبي��ة للم�س��جد 
الأق�س��ى، وعن واقع امل�س��جد الأق�سى من التهويد 

والقتحام وال�سيطرة ال�سهيونية .
يق��ول املحرر العبا�س��ي” الحتالل يح��اول فر�ص 

�س��يادته املطلقة على امل�س��جد الأق�س��ى والتحكم 
ب�س��ر احلياة في��ه، وهذا م��ا يوؤملني، فاأن��ا اعتقلت 
قبل اأن تكون الكلمة الأوىل لالحتالل، فالأوقاف 
كان��ت �س��احبة ال�س��يادة والقرار، واليوم �س��باط 
ال�س��رطة يفر�س��ون على امل�س��جد الأق�س��ى واقعًا 
وممار�س��ات  القتحام��ات  حي��ث  م��ن  تهويدي��ًا 

تلمودية”.
ي�س��يف العبا�س��ي” واقع الأق�س��ى اأ�س��حى حزينًا 
جدًا، فمن املوؤمل اأن يتحكم به ما ي�س��مى ب�س��باط 

الهيكل املزعوم ، فهذه طامة كربى”.
ي�س��تكمل العبا�س��ي حديثه ملكتب اإعالم الأ�س��رى، 
يف  ال�س��رف  �س��احبة  �س��لوان  فيقول”بلدت��ي 
الدف��اع عن امل�س��جد الأق�س��ى، يجري ا�س��تهدافها 
بال�س��تيطان والتهوي��د، فقب��ل اعتق��ايل مل يك��ن 
هن��اك اأي م�س��توطن، ومل اأكن اأتخي��ل اأن يكون يف 

�سلوان م�ستوطنن ي�ساركوننا اأر�سنا واملاء”.
ي�س��ر املح��رر العبا�س��ي اإىل اأن بل��دة �س��لوان التي 

تتعر���ص  مقد�س��ي،  مواط��ن  األ��ف   65 حتت�س��ن 
لغ��زو ا�س��تيطاين والحتالل ي�س��يطر عل��ى قلبها 

ويحا�سرها، ويبني فيها اأحياء ا�ستيطانية.
يو�س��ح العبا�س��ي”عن �س��لوان التي كنا ن�سبح فيها 
ونحن �س��غار ي�س��يطر الحتالل عليه��ا، كي ينطلق 
من قلب �س��لوان اإىل امل�س��جد الأق�س��ى من الأ�سفل 
بحفريات��ه الهادم��ة الت��ي ته��دف اإىل ا�س��تهداف 

اأركان امل�سجد الأق�سى”.
يختتم العبا�س��ي حديثه بالقول” ق�سية الأ�سرى 
وامل�س��رى تواأمان ل ينف�سالن عن بع�سهما البع�ص، 
ور�س��ائل  الأ�س��رى،  ي�س��يب  امل�س��رى  ي�س��يب  فم��ا 
الأ�س��رى للمحرري��ن ه��ي الدع��اء لهم يف �س��احات 
امل�س��جد الأق�س��ى، وخا�س��ًة يف ليلة القدر، وكافة 
للم�س��جد  الو�س��ول  ي�س��تطيعون  مم��ن  املحرري��ن 
الأق�سى ينفذون و�سية زمالء الأ�سر لهم بالدعاء 
وامل�س��لى  القبل��ي  وم�س��جده  �س��احاته  قل��ب  م��ن 

املرواين وقبة ال�سخرة امل�سرفة”.

المحرر المقدسي إبراهيم العباسي .. 
زيارٌة لألقصى بعد غياب 18 عامًا في األسر

بسبب انقطاع التيار الكهربائي

الزراعة: الجفاف يهدد المحاصيل لعدم وصول المياه للمزارعين
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غزة- الراأي
اأك��د النائ��ب الأول لرئي���ص املجل�ص الت�س��ريعي اأحمد 
بح��ر اأن اإج��راءات رئي���ص ال�س��لطة حمم��ود عبا���ص 
�ساأنها تعزيز النق�سام، وهي  "العقابية �س��د غزة من 
ت�ساهم ب�سكل وا�سح يف انف�سال غزة عن بقية فل�سطن 

التاريخية.
و�س��دد بحر يف م�ستهل كلمته الفتتاحية خالل جل�سة 
خا�سة للت�س��ريعي ملناق�سة تقرير اللجنتن ال�سيا�سية 
والقانونية حول اللتزامات القانونية لالحتالل جتاه 
غزة، �س��باح اليوم الأربعاء، عل��ى اأن اإجراءات عبا�ص 
عقابية ولي�س��ت قانونية وجمحفة ومرفو�سة من قبل 

الكل الفل�سطيني.
وا�ستنكر م�ساركة حممود عبا�ص وحكومة احلمد اهلل، 
الحتالل بت�س��ديد هذا احل�س��ار على اأبناء �سعبنا من 
خالل الإجراءات غر امل�س��بوقة التي هدد بها حممود 
عبا���ص منتهي الولية الد�س��تورية منذ 2009م �س��د 
قطاع غزة والتي كان اخرها وقف التحويالت الطبية 
ومنع املر�سى من ال�سفر والت�سبب يف اأكرث من 14 حالة 
وفاة بينهم اأطفال و�س��يوخ ومر�س��ى ال�س��رطان وقطع 
الكهرب��اء والروات��ب لل�س��هداء والأ�س��رى واجلرح��ى 
والج��راء الأك��رث خط��ورة هو ق��رار حكوم��ة احلمد 
اهلل بالأم�ص والقا�سي باإحالة اأكرث من 6000 موظف 

للتقاعد املبكر.

امل�س��وؤولية  ال�س��هيوين  الحت��الل  بح��ر  حم��ل  كم��ا 
الت��ي  اجلرائ��م  ع��ن  واجلزائي��ة  املدني��ة  القانوني��ة 
يرتكبه��ا �س��د اأبن��اء �س��عبنا يف قط��اع غ��زة وال�س��فة 
الغربي��ة والقد���ص والت��ي ي�س��كل احل�س��ار اأخطر هذه 

اجلرائم.
وطال��ب حممود عبا�ص وحكوم��ة احلمد اهلل بالتوقف 
الفوري عن اتخاذ الإجراءات الجرامية والعدوانية 
والعقابية �سد قطاع غزة خا�سة واأن هذه الإجراءات 
توؤك��د لأبن��اء �س��عبنا ان حمم��ود عبا���ص يعزل نف�س��ه 
عن اأبناء �س��عبه ويعلن احلرب على املر�س��ى والأ�س��رى 
وال�س��هداء والفقراء واملحتاج��ن واملهدمة بيوتهم من 
اأبن��اء قط��اع غزة وكل ذل��ك من اج��ل اأن يقبل ترامب 
اأوراق اعتم��اده ل��دى البي��ت الأبي���ص �س��فرا للظل��م 
وال�ستبداد واخليانة، وتو�سال لنتانياهو لبدء جولت 
التفاو���ص املجحفة بحق اأبناء �س��عبنا والتي مل جتلب 

ال الويالت والدمار لأبناء �سعبنا.
واأو�س��ح بحر اأن قطاع غزة وال�س��فة الغربية مبا فيها 
القد���ص تعترب اأر���ص حمتلة منذ الع��ام 1967، وذلك 
مبوجب قرارات جمل���ص الأمن، وتاأكيد حمكمة العدل 
الدولي��ة.  وه��ذه احلقيق��ة يرتت��ب عليه��ا التزام��ات 
قانوني��ة على دول��ة الحتالل ال�س��رائيلي لي�ص فقط 
مبوج��ب القان��ون ال��دويل الإن�س��ان، بل اي�س��ًا القانون 

الدويل حلقوق الن�سان.

وتاب��ع "مبوجب ه��ذه احلقائق القانونية فاإن �س��لطات 
الحت��الل ال�س��رائيلي كدولة موقعة عل��ى اتفاقيات 
جني��ف الرابع��ة ملتزم��ة بتطبي��ق كاف��ة اللتزامات 
الواردة يف هذه التفاقية على ابناء �سعبنا يف الأر�ص 
املحتل��ة، �س��يما اللتزام��ات املتعلقة بحق��وق احلق يف 
احلي��اة والع��الج والغ��ذاء وحري��ة التنقل وغ��ره من 

احلقوق ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية".
وثم��ن بح��ر دور م�س��ر ال�س��قيقة م�س��ر العروب��ة على 
موقفها الإن�س��اين يف تخفيف احل�س��ار ع��ن قطاع غزة 
الب��رتول ل�س��ركة تولي��د الكهرب��اء، مع��ربا  باإدخ��ال 
ع��ن اأمل��ه اأن ي�س��تمر هذا املوق��ف الإن�س��اين وذلك من 
خ��الل فتح معرب رف��ح يف القري��ب العاجل لالأ�س��خا�ص 

والب�سائع.
اإىل ذلك تال رئي�ص اللجنة ال�سيا�س��ية النائب الدكتور 
حمم��ود الزه��ار تقري��ر اللجنت��ن، موؤكًدا عل��ى اأنه ل 
اأح��دي يعفي الحت��الل من م�س��ئولياته القانونية عن 
غ��زة، وم�س��دًدا عل��ى اأن القانون ال��دويل والتفاقيات 
الدولي��ة تل��زم الحت��الل ب�س��رورة توف��ر احلاج��ات 
الإن�س��انية، وتاأمن العناية ال�سحية، ويحظر ارتكاب 
عقوبات جماعية بحق ال�س��كان املحمي��ن وفقًا للمواد 

الدولية. لهاي  اتفاقية  "47،50" من 
واأو�س��ى الزهار يف ختام تقريره ب�سرورة التاأكيد على 
جميع املحافل الدولية ول �سيما يف اخلطاب الإعالمي 

عل��ى اأن قطاع ل ي��زال حتت الحتالل، واأن اإ�س��رائيل 
ملزم��ة مبوجب القان��ون ال��دويل بامل�س��وؤولية الكاملة 

جتاه ال�سكان املتواجدين فيه.
وطال��ب الأمم املتح��دة بتحم��ل م�س��ئولياتها واليفاء 
بالتزاماتها جتاه �سكان الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، 
وتوفر احلماي��ة الدولية الالزمة له��م، داعًيا لتفعيل 
اإجراءات ر�سد انتهاكات الحتالل وتوثيقها يف ملفات 
ر�س��مية تت�س��من الأدلة املادية الت��ي تدين الحتالل، 
به��دف  الدولي��ة  للمحاك��م  لتقدميه��ا  متهي��دًا  وذل��ك 
جلب ق��ادة الحت��الل للمحاكم الدولي��ة وحماكمتهم 

لرتكابهم جرائم حرب وجرائم بحق الإن�سانية.
كم��ا دع��ا التقري��ر لت�س��كيل جلن��ة تن�س��يق ومتابع��ة 
م��ن املجل���ص الت�س��ريعي واللجنة الإداري��ة احلكومية 
واعتباره��ا يف حالة انعقاد دائم بهدف متابعة ور�س��د 
م��ا يتحق��ق م��ن تو�س��يات والعم��ل عل��ى التن�س��يق بن 
الأط��راف املعني��ة بالتح��رك لإل��زام الحت��الل عل��ى 

الوفاء بواجباته جتاه القطاع واأهله.
بدوره��م، اعترب الن��واب لدى مداخالته��م تعليًقا على 
التقري��ر اأن الحتالل وال�س��لطة �س��ريكان يف ت�س��ييق 
وت�س��ديد احل�س��ار على قط��اع غزة، وحياك��ة املوؤامرة 
�س��د اأهله، وهما يتحمالن امل�س��ئولة ع��ن وازهاق اأرواح 
املر�س��ى م��ن املواطن��ن، ويف نهاي��ة اجلل�س��ة مت اإق��رار 

التقرير باإجماع النواب احلا�سرين.

بحر: إجراءات عباس ضد غزة 
تعزز االنقسام  وتساهم بانفصالها
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غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة ال�س��حة يف غ��زة اأن حكومة 
رام اهلل ل زالت حتتج��ز مئات التحويالت 

الطبية اخلا�سة مبر�سى القطاع.
وقال الناطق با�س��م الوزارة اأ�سرف القدرة 
يف ت�س��ريح و�س��ل "ال��راأي" ، اإن رام اهلل ل 
زال��ت حتتجز حتوي��الت 2500 مري�ص يف 
مقربة الأرقام ل��دى دائرة العالج باخلارج 

بانتظار توقيع م�سّي�ص.
يذك��ر اأن ال�س��لطة الفل�س��طينية برام اهلل 
برئا�س��ة حمم��ود عبا���ص اتخ��ذت موؤخرا 
عدة اإجراءات �س��كلت ت�س��ييًقا على قطاع 
غزة من بينها: وقف اإمداد القطاع ال�سحي 
بالأدوي��ة، وتعلي��ق التحوي��الت العالجية 
للخ��ارج، الأم��ر ال��ذي اأدى اإىل ارتقاء 13 

�سهيدا جلهم من الأطفال حتى الآن.

الصحة بغزة: رام 
اهلل تحتجز تحويالت 

2500 مريض 
بمقبرة األرقام

لدى دائرة العالج بالخارج

غزة- الراأي
البلدي��ات  ل�س��رطة  العام��ة  الإدارة  اأ�س��درت 
تقري��رًا باإجنازاته��ا خ��الل الن�س��ف الأول من 

العام 2017 يف كافة حمافظات قطاع غزة.
واأو�س��ح التقرير اأن املهام التي نفذتها �س��رطة 
البلديات بالن�س��ف الأول من العام اجلاري بلغ 
"33910" مهمة �سملت تنفيذ مهام بالأ�سواق 
"9083" مهم��ة يف كاف��ة الأ�س��واق العامة يف 

املحافظات .
وب��نَّّ التقرير اأن �س��رطة البلدي��ات متكنت من 
�س��بط خطوط مي��اه م�س��روقة وو�س��الت غر 
قانوني��ة عدد "715" و�س��لة ، بالإ�س��افة اإىل 
�س��بط ح��الت �س��رقة داخ��ل الأ�س��واق ع��دد 
"26" ، واإزال��ة تعديات ع��ن املمتلكات العامة 

عدد )402( تعديات .
وعل��ى �س��عيد �س��بط احلال��ة امليداني��ة فق��د 

اأ�س��ار التقرير اإىل اأن �س��رطة البلديات اأغلقت 
"227" حرف��ة غ��ر مرخ�س��ة ، واإيقاف بناء 
غر م�س��روع وغر مرخ���ص "2553" ، وتوزيع 
وخمالف��ات  قانوني��ة  ومراجع��ات  اإخط��ارات 
حت�س��يل  ومعام��الت   ،  "13345" وبالغ��ات 

وتنفيذ اأوامر باحلب�ص )2527( معاملة .
وذك��ر التقري��ر اأن �س��رطة البلدي��ات متكن��ت 
خالل ال�س��هر املا�سي من اإجناز واإمتام"2168" 
ق�س��ية منفذة ، و�س��بط مواد غذائية فا�س��دة 
"27" حالة ، بالإ�سافة اإىل فتح �سوارع "71" 
، واإزالة مكرهة �س��حية عدد "246" وكتابعة 

تعهدات على املخالفن بلغت )2520( تعهد .
ويف ه��ذا ال�س��دد ق��ال مدي��ر الإدارة العام��ة 
ل�س��رطة البلدي��ات العقي��د عامر �س��رور :" اإن 
�س��رطة البلدي��ات تعم��ل من ق��رب وباإ�س��راف 
مبا�سر على تنفيذ مهام و�سيا�سات وزارة احلكم 

املحلي واملجال�ص البلدية . "
واأكد �سرور اأن �س��رطة البلديات تقوم بتنظيم 
حمالت ب�س��كل دوري يف الأ�س��واق ، بالإ�س��افة 
اإىل منع انت�س��ار الب�سطات الع�سوائية ومتابعة 
�س��الحية املواد الغذائية بالتعاون مع اجلهات 

املخت�سة .
ولف��ت �س��رور اإىل اأن �س��رطة البلدي��ات خ��الل 
الن�س��ف الأول م��ن العام اجلاري �س��هد تطبيق 
للنظ��ام والقانون وخا�س��ة يف الأ�س��واق العامة 
خالل �سهر رم�س��ان املبارك مب�ساركة البلديات 

فيها و�سرطة املحافظات واملرور .
واأ�س��ار �س��رور اإىل اأن �س��رطة البلديات ت�س��عى 
لتو�س��يع وتوطي��د العالق��ة مع جلان الأ�س��واق 
وكب��ار التج��ار ع��رب التن�س��يق م��ع املعني��ن يف 
املتجول��ن  للباع��ة  حل��ول  لإيج��اد  البلدي��ة 

وتوفر اأماكن بديلة .

شرطة البلديات ُتنفذ 34 ألف مهمة منذ مطلع 2017

غزة- الراأي
�س��رعت جلن��ة املقاب��الت ال�سخ�س��ية م��ن قي��ادة وزارة الداخلي��ة 
والأم��ن الوطن��ي، اأول اأم�ص الثالثاء، يف اإج��راء مقابالت "الهيئة" 
للمتقدم��ات لوظيفة اأف��راد- اإناث للع��ام 2017م واللواتي اجتزن 
اختب��ارات الفح�ص الطب��ي بنجاح، وذلك يف مق��ر املديرية العامة 
للتدري��ب غ��رب غزة. ويرتاأ���ص اللجنة مدير عام ال�س��رطة اللواء 
تي�س��ر البط���ص واأع�س��اوؤها الل��واء ماه��ر بن��ات مدي��ر ع��ام هيئة 
التنظي��م والإدارة والعمي��د حمم��ود �س��الح مدي��ر ع��ام الإم��داد 
والتجهي��ز والعمي��د �س��ياء الدي��ن ال�س��رفا م�س��اعد املراق��ب العام 
لوزارة الداخلية ل�سئون املحافظات واملعابر والعقيد عطية من�سور 
مدي��ر عام مديرية التدريب واملقدم نارمي��ن عدوان مدير الإدارة 
العامة لل�س��رطة الن�س��ائية واأ. �سهر ال�س��نطي مدير وحدة حقوق 

املراأة بوزارة الداخلية.
اأن ه��ذه املرحل��ة تاأت��ي �س��من مراح��ل  واأو�س��ح الل��واء البط���ص 
التوظيف اخلا�س��ة مب�س��ابقات وظائف وزارة الداخلية املعلن عنها 
موؤخرًا، م�س��رًا اإىل اأن اللجنة �س��ُتجري مقابالت مع 355 متقدمة 
لختي��ار 50 منه��ن للتوظي��ف. وق��ال الل��واء البط���ص يف ت�س��ريح 
ل�"موق��ع الداخلي��ة" : "ت�س��تمل املقاب��الت ال�سخ�س��ية عل��ى ع��دة 
حماور تتمثل فيه الهيئة وال�سكل العام واختبار القدرات الثقافية 

وقيا�ص البعد النف�سي والنفعايل واختبار �سالمة النطق".
بدوره، اأكد العميد ال�سرفا اأن مكتب املراقب العام تابع منذ اللحظة 
الأوىل عمل اللجنة امل�سكلة من الوزارة للمتقدمات لوظيفة اأفراد- 
اإن��اث للعام 2017م. واأ�س��ار العمي��د ال�س��رفا اإىل اأن مكتب املراقب 
الع��ام اطلع عل��ى اإجراءات وخطوات عمل اللجنة بدًء بالت�س��جيل 
للوظائ��ف واختبار اللياقة البدنية وختامًا باملقابالت ال�سخ�س��ية 
للمتقدمات للوظائف، مو�س��حًا اأن عمل اللجنة ات�س��م بال�س��فافية 

واملهنية احلقيقية.

بدء المقابالت 
الشخصية للمتقدمات 

لوظيفة "أفراد إناث"


