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مراسم استقبال الحجيج .. البهجة مختطفة من وجوه أطفال "قشطة"
غزة-الراأي -اآالء النمر

اأودع��وا اأباه��م باالأمني��ات واالأح��ام الربيئ��ة، 
وحملوه اأمانة اأن يعود لهم م�ضرعا كما خرج، ب�ضع 
األعاب مثرية وعباءات تنا�ض��ب اأعمارهم ال�ضغرية 

لتبق��ى كهدية من ب��اد احلرمني، واأخ��ريًا طلبوا 
من��ه اأن يح�ض��ر لهم �ض��يئا م��ن ماء زمزم لي�ض��عوا 
اأيده��م ال�ض��غرية علي��ه وي�ض��مروا يف �ض��دورهم 
دعاء عله يجاب. على عجل �ض��ارت مرا�ض��م وداع 

احل��اج االأربعين��ي عبد الق��ادر ق�ض��طة باأطفاله 
االأربعة بعناق مقت�ضب، ليلحق بركب احلجيج من 

ذوو ال�ضهداء، والذين خرجوا مبكرمة 
09ملكية من خادم احلرمني ال�ضريفني.



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

الخميس 23  ذي الحجة  1438هـ   / 14 سبتمبر - آب  2017م
Thursday - 14 September 2017 

تقرير

02

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

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-الراأي-فل�ضطني عبد الكرمي
ي��دور احلديث جم��ددا عن جه��ود تبذل م��ن اأجل 
حتري��ك عجل��ة امل�ض��احلة الفل�ض��طينية املتوقفة 
من��ذ �ض��نوات طويل��ة، وبالرغم من بع���ض االأخبار 
االعامي��ة هن��ا وهن��اك، اإال اأنه��ا مل تع��د حم��ل 
اهتمام ال�ض��ارع الفل�ض��طيني عمومًا، ال�ضيما اأهايل 
قطاع غزة املحا�ضرين، حيث نف�ض املواطن يده من 
اتفاقات امل�ضاحلة بعد اأن كان يعتقد اأنها �ضتحمله 
اإىل ب��ر االأم��ان، و�ضت�ض��ع ح��دًا لكثري من امل�ض��اكل 

واالأزمات الناجمة عن االنق�ضام.
ويتفق حمللون �ضيا�ض��يون ومراقبون اأن امل�ض��احلة 
خال�ض��ا،  فل�ض��طينيا  �ض��اأنا  تع��د  مل  الفل�ض��طينية 
واأن ا�ض��رائيل واأط��راف اقليمي��ة ودولي��ة حت��ول 
دون اإمتامه��ا، واأن تل��ك اجلهات ت�ض��تفيد من حالة 
االنق�ضام وت�ض��ارك يف تعطيل امل�ضاحلة، مو�ضحني 
فت��ح  ب��ني  ال�ضيا�ض��ية  واالإرادة  الثق��ة  غي��اب  اأن 
وحما���ض �ض��ببا اآخر، يف وق��ت يغيب فيه ال�ض��غط 

على الطرفني من اأجل اإنهاء االنق�ضام.

فيتو إسرائيلي ودولي
اإبراهي��م  ال�ضيا�ض��ي  واملحل��ل  الكات��ب  ويق��ول 
املده��ون:" طامل��ا كان هن��اك احتال فاإن الو�ض��ع 
ال�ضيا�ض��ي �ض��يبقى معق��دا للغاية، ك��ون االحتال 
ه��و اجلهة الرئي�ض��ية التي ت�ض��ع فيتو عل��ى اإمتام 

امل�ض��احلة الفل�ض��طينية الداخلية وعدم ت�ضهيلها، 
يف حني اأن ال�ضلطة برام اهلل ال ت�ضتطيع اأن حتقق 
�ض��يء عل��ى اأر���ض الواق��ع"، موؤك��دا اأن االحت��ال 
يراه��ن على انق�ض��ام الفل�ض��طينيني وت�ض��تتهم الأن 

امل�ضاحلة ت�ضر مب�ضاحله مع ال�ضلطة.
ووف��ق ما ذك��ره املده��ون يف حديث��ه لل��راأي، فاإننا 
اأم��ام مرحلة هام��ة تتطلب وج��ود برنامج موحد، 
واأن املطلوب فل�ض��طينيا هو اإدارة اأ�ض��باب االنق�ضام 
اأن  مو�ض��حا  الإنهائه��ا،  ال�ض��بل  اإيج��اد  وحماول��ة 
االتفاقي��ات الدائ��رة بني ال�ض��لطة الفل�ض��طينية 
واالحتال مزقت ال�ض��عب الفل�ضطيني وت�ضببت يف 

انق�ضامه. 
واإىل جان��ب االحت��ال، تقف الكثري من االأ�ض��باب 
الت��ي حت��ول دون اإمت��ام م�ض��احلة حقيقي��ة ب��ني 
حركت��ي فت��ح وحما���ض، وتتمث��ل يف االإج��راءات 
العقابية التي ميار�ض��ها الرئي�ض عبا�ض �ض��د غزة، 
كم��ا اأن التن�ض��يق االأمنى م��ع ا�ض��رائيل يلعب دورا 
اآخ��ر ال يقل اأهمية، واأي�ض��ا و�ض��ع ال�ض��فة ووجود 
املتغ��ري  ال��دويل  االقليم��ي  والو�ض��ع  االحت��ال 

با�ضتمرار، على حد قول املدهون.
جت��اه  ال�ض��لبية  ال�ض��ارع  ب��ردود  يتعل��ق  وفيم��ا 
اأي م�ض��احلة حمتمل��ة، ي�ض��يف:"  احلدي��ث ع��ن 
املواط��ن الفل�ض��طيني ي�ض��عر بالياأ���ض واالإحب��اط 
م��ن اأي حديث عن م�ض��احلة، ويدرك كث��ريا اأن اأي 

حم��اوالت ب��ني الطرفني هي جمرد لعبة �ضيا�ض��ية 
واأنه ال يوجد طرف جدي للم�ضاحلة"، م�ضريا اإىل 
اأن املواط��ن ي��درك اأن احلدي��ث ع��ن امل�ض��احلة هو 

فقط حديث اعامي ومل يعد يهتم لذلك. 

المواطن لم يعد يكترث
من جهت��ه يتفق الكاتب واملحلل ال�ضيا�ض��ي ح�ض��ام 
الدجن��ى م��ع املده��ون، باأن هن��اك اأط��راف دولية 
واإقليمي��ة ومعها ا�ض��رائيل تقف حائ��ا دون اإمتام 
اأن  اأي م�ض��احلة فل�ض��طينية قادم��ة، منوه��ا اإىل 
احلدي��ث ع��ن امل�ض��احلة مل يع��د �ض��اأنا فل�ض��طينيا 

خال�ضا.
هن��اك  لل��راأي:"  حدي��ث  يف  الدجن��ى  ويق��ول 
جماع��ات له��ا م�ض��الح ت�ض��تفيد كث��ريا م��ن حال��ة 
االنق�ضام الفل�ضطيني وت�ضارك بتعطيل امل�ضاحلة، 
يف ح��ني اأن هناك رغبة من اأطراف عديدة ملنع اأي 

م�ضاحلة بني طريف فتح وحما�ض".
وي��رى املحل��ل ال�ضيا�ض��ي اأن اأزم��ة الثق��ة ب��ني فتح 
وحما���ض وغياب االرادة ال�ضيا�ض��ية لدى الطرفني 
الجناز امل�ض��احلة، اإىل جانب غي��اب التيار الثالث 
واملوؤث��ر يف ال�ض��ارع الفل�ض��طيني م��ن اأجل ال�ض��غط 
عل��ى الطرف��ني م��ن اج��ل اإنه��اء االنق�ض��ام، تعترب 

اأ�ضباب اأخرى لعدم اإمتام امل�ضاحلة الداخلية.
وتعت��رب التجربة التاريخية التي واجهها ال�ض��ارع 

الفل�ضطيني �ضببا رئي�ضيا دفعته لل�ضعور باالإحباط 
والياأ�ض جراء احلديث ب�ض��كل يومي عن م�ض��احلة 
قريبة وو�ضيكة دون اأي حتقيق على اأر�ض الواقع، 
فف��ي كل مرة ي�ض��مع املواطن عرب و�ض��ائل االعام 
املختلف��ة اأن امل�ض��احلة باتت قاب قو�ض��ني اأو اأدنى 
واأن امل�ض��احلة عل��ى االأب��واب، ولكن��ه ال يتوقع اإال 

الف�ضل.
ال�ض��ارع  اأن  الدجن��ي  يوؤك��د  ذل��ك،  عل��ى  رده  ويف 
الفل�ض��طيني ال ميك��ن اأن يقتن��ع مبا ي�ض��معه هنا اأو 
هن��اك اإال عندما ي��رى كل االأحاديث تتحقق على 
اأر���ض الواق��ع، وعندم��ا ي��رى اأن اأزم��ة الثق��ة بني 
طريف ال�ض��راع  قد ذهبت دون رجعة، ولكنه حاليا 

مل يعد يكرتث باأي م�ضاحلة اأو انفراجة.
وي��دور احلديث موؤخرا عن م�ض��احلة فل�ض��طينية 
بجه��ود تركي��ة، وذلك عقب زيارة رئي�ض ال�ض��لطة 
الفل�ض��طينية حمم��ود عبا���ض للعا�ض��مة الرتكي��ة 
اأنق��رة بدع��وة ر�ض��مية م��ن الرئي���ض رج��ب طيب 
اأردوغان، مت خالها تناول امل�ضاحلة الفل�ضطينية 

ب�ضكل م�ضتفي�ض.
من جهته اأكد نائب رئي�ض املكتب ال�ضيا�ضي حلركة 
حما�ض مو�ض��ى اأب��و مرزوق، انفت��اح حركة حما�ض 
عل��ى اأي جه��ود ت�ض��ب يف �ض��الح اإمت��ام امل�ض��احلة 
الفل�ضطينية والتعاون الكامل معها مبا فيها اجلهود 

ال�ضوي�ضرية.

أبواب المصالحة ال تزال مغلقة.. والمواطن تشغله الهموم

محللون: فيتو إسرائيلي ودولي على المصالحة 
والمواطن لم يعد يكترث
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غزة- الراأي
ُيع��د ق�ض��م التعقي��م التاب��ع ملجم��ع ع��دوان الطبي 
احليوي��ة  االأق�ض��ام  م��ن  غ��زة،  �ض��مال  مبحافظ��ة 
واملهمة يف امل�ضت�ضفى نظرًا لدوره يف توفري الوقاية 

وال�ضامة ال�ضحية للمر�ضى.
"التعقي��م البخ��اري" لتعقي��م  وي�ض��تخدم الق�ض��م 
املعدات واالأقم�ض��ة يف جميع اأق�ض��ام جممع عدوان 
والعامل��ني  واملر�ض��ى  املواطن��ني  حماي��ة  به��دف 

باملجمع من االأمرا�ض والعدوى.
مهام الق�ضم

ويف ه��ذا ال�ض��ياق، ق��ال النقيب حممد عب��د املنعم 
رئي�ض ق�ض��م التعقيم يف جممع عدوان : "مت افتتاح 
الق�ض��م بق��درة مكون��ة من جه��ازي تعقي��م يعمان 
بالبخ��ار" تعقي��م بخاري" وبكادر مك��ون من حكيم 

واأربع فنيي تعقيم".
واأو�ض��ح عب��د املنع��م اأن ق�ض��م اجلراح��ة يعتم��د 
اعتم��ادًا كليًا على ق�ض��م التعقيم حي��ث يتم تعقيم 

الكب��رية  "ال�ض��واين  وت�ض��مل  اجلراح��ة  اأدوات 
وال�ض��غرية" باالإ�ض��افة لتعقيم لفة لبا�ض الطبيب 
واملمر�ض والذي يرتديان��ه اأثناء اإجراء العمليات 
اجلراحي��ة ولفة لبا�ض وغط��اء املري�ض مبلحقاته 

والتي خ�ضعت للغ�ضيل والتعقيم قبل ا�ضتخدامها.
واأ�ض��ار اإىل اأن باق��ي اأق�ض��ام جمم��ع عدوان ت�ض��مل 
توزي��ع االأدوات اجلراحي��ة عليه��ا بع��د تعقيمه��ا 
كما يتم �ض��رف ال�ض��ا�ض امل�ض��تخدم بتنظيف وغلق 
اجل��روح بع��د جتهي��زه وتعقيم��ه بق�ض��م التعقيم، 
واالإ�ضراف على تعقيم اأدوات و�ضواين ق�ضم الن�ضاء 

والتوليد ب�ضكل م�ضتمر ودوراي.
واأ�ض��اف "كما ُيتابع الق�ضم با�ض��تمرار عمل اأجهزة 
التعقي��م املتوفرة مع عمل �ض��يانة لها ب�ض��كل دوري 
يف �ض��ل الظروف ال�ض��عبة احلالية واملتمثلة باأزمة 
الكهرب��اء وما ينجم عنه��ا من اآثار �ض��لبية تنعك�ض 
عل��ى اأداء اأجه��زة التعقي��م وا�ض��تمرار �ض��احيتها 

للعمل دون اأعطال اأو حاجة لل�ضيانة".

وذك��ر عب��د املنع��م اأن��ه ُي�ض��رف عل��ى عم��ل ق�ض��م 
التعقي��م كادر مكون م��ن حكيم واأرب��ع فنيي تعقيم 
يعمل��ون بالفرتة ال�ض��باحية ويف ح��االت الطوارئ 
يزداد فرتة و�ض��اعات العمل حتى يتم اإجناز تعقيم 

االأدوات واملعدات امل�ضتخدمة باأق�ضام املجمع.
العمليات اجلراحية

الق�ض��م  اأَنّ  املنع��م  اأو�ض��ح عب��د  �ض��ياق مت�ض��ل،  يف 
ُيخط��ط لتنفي��ذ �ضل�ض��لة دورات تدريبي��ة لل��كادر 
العام��ل مبجم��ع ع��دوان الطب��ي لتعريفه��م باألي��ة 
التعقيم وكيفي��ة التعامل مع االأدوات امل�ض��تخدمة 

باأق�ضام املجمع املختلفة.
ب��دوره، اأك��د نائ��ب رئي�ض ق�ض��م اجلراح��ة مبجمع 
ع��دوان الرائ��د اأحم��د الكحل��وت اأن التعقي��م ُيعُد 
العمود الفقري لق�ض��م اجلراحة وهو من االأق�ض��ام 
احل�ضا�ض��ة واملغلقة ب�ض��بب اعتمادها على التعقيم 
ب�ض��كل كام��ل جلمي��ع حمتوي��ات ومقتني��ات ق�ض��م 
اجلراحة وذلك لتوفري الوقاية وحت�ضني احلاالت 

بع��د اج��راء عملي��ات جراحية لها من امل�ض��اعفات 
ونقل العدوى واالأمرا�ض.

وبني الكحلوت اأن ق�ض��م اجلراحة يخ�ض��ع للتعقيم 
الكام��ل للج��دران واالأر�ض��يات واالآت��ات واالأدوات 
االأجه��زة امل�ض��تخدمة بعملي��ات اجلراح��ة، ومينع 
دخول اأي �ضخ�ض للق�ضم كما يرتدي الكادر العامل 
بالق�ض��م قمي���ض وغط��اء للراأ���ض والقدم��ني معقم 

وخم�ض�ض لق�ضم اجلراحة.
ولف��ت اإىل اإجراء جمموعة متنوع��ة من العمليات 
جراح��ة  وت�ض��مل  اجلراح��ة  بق�ض��م  اجلراحي��ة 
عظ��ام وعيون واأنف اأذن حنجرة وعمليات الوالدة 
دموي��ة  واأوعي��ة  البولي��ة  وامل�ض��الك  القي�ض��رية 

وجراحة اأع�ضاب.
عملي��ة   1000 اأج��رى  التعقي��م  ق�ض��م  اأن  وب��نَيّ 
جراحي��ة يف ق�ض��م اجلراح��ة من��ُذ مطل��ع الع��ام 
اجل��اري حت��ى نهاي��ة يولي��و مبع��دل 150 عملي��ة 

جراحية �ضهريًا تقريبًا يف جميع التخ�ض�ضات.

ُيوفر الوقاية والسالمة الصحية للمرضى

قسم التعقيم .. العمود الفقري ألقسام الجراحة بمجمع عدوان
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غزة-الراأي-فل�ضطني عبد الكرمي
يع��د االأم��ن الغذائ��ي اأه��م اأح��د امللف��ات 
والق�ض��ايا الت��ي يت��م مبتابعته��ا باأهمي��ة 
كبرية نظ��را لتعلقه��ا ب�ض��امة املواطنني، 
لك��ن الظ��روف التي مت��ر به��ا مدينة غزة 
للتي��ار  متوا�ض��ل  انقط��اع  م��ن  املحا�ض��رة 
الكهربائ��ي، وقيام بع���ض التجار والباعة 
االنته��اء  عل��ى  �ض��ارفت  ب�ض��ائع  ب�ض��راء 
يدع��و  امل�ض��تهلكني،  ب��اأرواح  واملخاط��رة 
واملح��ال  االأ�ض��واق  متابع��ة  �ض��رورة  اإىل 
التجاري��ة وبع�ض املنتج��ات التي ميكن اأن 
ت�ض��كل خطرا على �ض��حة املواطن العادي 

الذي ي�ضع كل ثقته يف التاجر.
ويلج��اأ الكث��ري من التج��ار اإىل االحتفاظ 
بكمي��ات كب��رية م��ن الب�ض��ائع وبيعه��ا يف 
املواطن��ني  اأو  لاأطف��ال  �ض��واء  االأ�ض��واق 
العاديني، اأو ي�ضعون اإىل تغيري تاريخ اإنتاج 
امل��واد الغذائية وموع��د انتهاوؤها، وهو ما 

ي�ضتدعى الوقوف عند هذا املو�ضوع.

الصحة تتلف 20 طن
م��ن جهته يق��ول زكي م��دوخ رئي�ض ق�ض��م 
الطب الوقائي بوزارة ال�ض��حة بغزة:" اإن 
دائرته ت�ض��م ثاثة اأق�ض��ام، واأن الق�ض��م 
الثال��ث يهتم مبراقب��ة االأغذية ومتابعة 
تخزينه��ا  واأماك��ن  الغذائي��ة  املنتج��ات 
اأن  االأغذي��ة"، مو�ض��حا  ت��داول  وحم��ال 
مراقبة االأغذية ومتابعتها يتم من خال 
خم���ض ف��رق فرعي��ة يف منطقة ال�ض��مال 
وغ��زة ومنطق��ة الو�ض��طى ومدين��ة رف��ح 

وخان يون�ض اأي�ضا.

وتق��وم طواق��م الط��ب الوقائ��ي ب��وزارة 
ال�ض��حة بدورها على اأكم��ل وجه بالرغم 
من �ض��عف االمكانيات اللوج�ض��تية، حيث 
�ض��باحية  تفتي�ض��ية  اإج��راءات  ت��وؤدي 
وم�ض��ائية على املحال التجارية وامل�ض��انع 
م��ع  التوا�ض��ل  يت��م  حي��ت  يف  واملطاع��م، 
�ض��فحة  خ��ال  م��ن  املواطن��ني  �ض��كاوي 
الوقائي" على  للطب  ال�ض��حي  "التفتي�ض 
الفي���ض بوك، ومن ث��م تقوم مبتابعة تلك 
ال�ض��كاوي والقي��ام بعملية �ض��حب عينات 
م��ن بع���ض امل��واد الغذائي��ة ملعرف��ة م��دى 

�ضامتها.
ووفق ما ذكره مدوخ يف حديثه للراأي، فاإن 
طواقم الطب الوقائي لديها عمل م�ضرتك 
التموي��ن  الداخلي��ة ومباح��ث  م��ع وزارة 
ووزارة االقت�ضاد على م�ضتوى قطاع غزة، 
كم��ا يوج��د لديها اجتم��اع �ض��هري للجنة 
ت�ض��مى" اللجنة العليا ملتابع��ة االأغذية" 
بالتع��اون م��ع وزارة الزراع��ة والبلدي��ات 

املتمثلة بدائرة احلكم املحلي.
وتق��وم دائ��رة الط��ب الوقائ��ي بحم��ات 
تفتي�ض��ية ته��دف للحف��اظ عل��ى �ض��حة 
املواط��ن، ويف ح��ال وج��ود جت��اوزات م��ن 
قب��ل التج��ار يت��م عم��ل حم�ض��ر �ض��بط 
ويت��م حتوي��ل التاج��ر املخال��ف للدائ��رة 
للنياب��ة  حتويل��ه  ث��م  وم��ن  القانوني��ة، 
العامة واإ�ضدار قرار بحقه باإغاق املحل، 
ويف بع���ض االأحي��ان يت��م بحق��ه االيقاف 
املوؤق��ت ل�ض��اعات معين��ة حت��ى ا�ض��تكمال 

االجراءات ال�ضحية .
وخال ال�ض��هر املا�ضي اأتلفت دائرة الطب 

الوقائي بوزارة ال�ض��حة 20 طن من املواد 
الغذائي��ة الفا�ض��دة والتالف��ة واملنتهي��ة 
�ضاحيتها، االأمر الذي يوؤكد مدى حر�ض 
طواق��م الدائرة على القيام بدورهم رغم 

�ضعف االإمكانيات.

التموين وتحقيق األمن 
الغذائي

وفيم��ا يتعل��ق ب��دور مباح��ث التموي��ن يف 
حتقي��ق االأم��ن الغذائ��ي ومراقب��ة املواد 
الغذائي��ة واملنتج��ات بغزة، يق��ول املقدم 
حممد املع�ض��وابي مدير مباح��ث التموين 
يف حدي��ث لل��راأي:" اإن دور املباحث يكمن 
مب��ا  املعني��ة  ال��وزارات  م��ع  التن�ض��يق  يف 
يحفظ �ضامة املواطن، واأن املباحث لديها 
ف��رق تفتي���ض يف دائ��رة الط��ب الوقائي، 
حي��ث تق��وم بج��والت تفتي�ض��ية ملتابع��ة 
ومراقبة االأ�ض��واق واأي�ضا تنظيم حمات 
تفتي�ض��ية على امل�ض��انع، وخم��ازن تخزين 
الب�ض��ائع ومراقبة اأ�ض��عار ال�ض��لع والتاأكد 

من �ضاحيتها".
 واإىل جان��ب ذل��ك، تق��وم ف��رق مباح��ث 
التموي��ن مبتابع��ة املخالف��ني م��ن التج��ار 
وحما�ض��ر  املخالف��ات  بع���ض  وحتري��ر 
ال�ض��بط يف حال ع��دم مطابق��ة املنتجات 
للموا�ض��فات ال�ض��حية اأو ظه��ور عام��ات 
ف�ضاد على املنتج، حيث يتم حترير اإخطار 
كتاب��ي للتاجر الغ��ري ملت��زم، يف حني يتم 
تغرمي البع�ض االآخ��ر بغرامة مالية وفق 
القان��ون، اإال اأن��ه يف ح��ال تك��رار الغ���ض 

م��ن قب��ل التاج��ر يت��م حتويل��ه للجه��ات 
املخت�ضة.

مباح��ث  ف��اإن  املع�ض��وابي  حدي��ث  ووف��ق 
وف��رق  واأق�ض��ام  مكات��ب  لديه��ا  التموي��ن 
االقت�ض��اد  مث��ل  وزارة،  كل  يف  تفتي���ض 
والزراع��ة وال�ض��حة والبلدي��ات، يف حني 
يت��م عم��ل ج��والت مركزي��ة يف مدار���ض 
قطاع غزة واملقا�ضف ب�ضكل خا�ض للتاأكد 
من �ضامة املواد الغذائية واالأطعمة التي 
تقدم للطاب م��ع حترير بع�ض املخالفات 

يف حال وجودها.

جهود بلدية غزة
وال يبتع��د دور ق�ض��م مراقب��ة االأغذي��ة 
االإدارة  يف  ال�ض��حية  الرتاخي���ض  ومن��ح 
العام��ة لل�ض��حة والبيئ��ة يف بلدية غزة، 
ع��ن دور مباح��ث التموين ودائ��رة الطب 
الوقائ��ي بغ��زة، حي��ث نف��ذ الق�ض��م نحو 
االأ�ض��واق  عل��ى  �ض��حي  ك�ض��ف   )480(
وحمات بيع وت�ض��نيع املواد الغذائية يف 
املدينة خال �ضهر اآب / اأغ�ضط�ض املا�ضي 
�ض��من جهود احلفاظ على �ضحة و�ضامة 
واملنتج��ات  ال�ض��لع  ومراقب��ة  املواطن��ني 

الغذائية .
اأن  عي��د،  ر�ض��اد  الق�ض��م  رئي���ض  واأف��اد 
االأعم��ال �ض��ملت تنفي��ذ ) 400( ك�ض��ف 
بي��ع  وحم��ات  االأ�ض��واق  عل��ى  �ض��حي 
عل��ى  �ض��حي  ك�ض��ف   )40 و)  االأغذي��ة، 
حم��ات بي��ع املجم��دات، واأي�ض��ًا ) 40 ( 
ك�ض��ٍف عل��ى املخاب��ز وم�ض��انع احللويات، 
مو�ض��حًا اأن��ه مت اإت��اف نح��و )27( طنا 

ال�ض��هر  خ��ال  الفا�ض��دة  االأغذي��ة  م��ن 
اجلاري.

واأو�ض��ح اأنه مت اأي�ض��ًا اإجراء الفحو�ضات 
لبي��ع  مه��ن   )6  ( يف  للعامل��ني  الطبي��ة 
ال�ض��حي  والك�ض��ف  االأغذي��ة،  و�ض��ناعة 
عل��ى ) 11( �ض��كوى تق��دم به��ا املواطنني 
ورفعه��ا  ال�ض��كوى  �ض��حة  م��ن  للتاأك��د 
جله��ات االخت�ض��ا�ض يف البلدي��ة التخاذ 
االإج��راءات وفقًا لاأنظمة املعمول بها يف 
البلدية، وكذلك الك�ض��ف ال�ض��حي على ) 
37 ( طلب  76( طل��ب مهنة جديدة و) 

جتديد رخ�ضة مهنة قائمة .
وب��ني اأن اأه��م ال�ض��روط الت��ي يت��م عل��ى 
اأ�ضا�ض��ها منح الرخ�ض��ة هي مائمة املكان 
ال��ذي �ض��تقام علي��ه احلرف��ة م��ن حي��ث 
ال�ض��عة والتهوية واالإ�ض��اءة، والتاأكد من 
�ض��امة تخزين امل��واد الغذائية بطريقة 
يف  اأواين  وا�ض��تخدام  و�ض��ليمة،  �ض��حية 
مع��دن ال  م��ن  الغذائي��ة  امل��واد  �ض��ناعة 
ي�ض��داأ، باالإ�ض��افة اإىل التاأك��د م��ن خل��و 
العامل��ني يف مه��ن ت�ض��نيع االأغذي��ة م��ن 
االأمرا�ض املعدية بعد اإجراء الفحو�ضات 

الطبية لهم.
وتق��وم طواق��م الق�ض��م باملراقبة ب�ض��كل 
و�ض��ناعة  وتخزي��ن  بي��ع  ملح��ات  دوري 
االأغذي��ة يف غ��زة، للتاأك��د م��ن التزامه��ا 
موؤك��دًا  املعم��ول،  ال�ض��حية  بال�ض��روط 
اأن��ه يت��م حتوي��ل اأي خمال��ف لل�ض��روط 
ال�ض��حية ملحكمة البلدية من اأجل اتخاذ 
االإجراءات القانونية بحقه حفاظًا على 

�ضحة و�ضامة املواطنني.

رغم ضعف االمكانيات.

تعاون حكومي مكثف لتحقيق األمن الغذائي بغزة
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غزة – الراأي
التوابل والبهارات، واخل�ض��ار، وقطع الدجاج، واالأرز، 
واملعكرون��ة االإيطالي��ة، اأ�ض��ناف من االأطعم��ة كانت 
تنتظ��ر دوره��ا لُتطه��ى يف مطب��خ م�ض��رتك جم��ع بني 
طه��اة فل�ض��طينيني واإيطالي��ني، ليت��ذوق احلا�ض��رون 
النكه��ة االإيطالية الغربي��ة، اإىل جانب مذاق الطعام 
لق��اءات  خ��ال  ذل��ك  كان  ال�ض��رقي،  الفل�ض��طيني 
اإع��داد  فن��ون  يف  الثقاف��ة  وزارة  نظمته��ا  تدريبي��ة 
االأكات الرتاثية الفل�ضطينية واالإيطالية، يف مركز 
متكني املراأة واملجتمع بجباليا، التابع لوزارة التنمية 

االجتماعية.
م��ن جهته��ا، اأو�ض��حت اأحام ال�ض��اعر مديرة امل�ض��رح 
اللق��اءات  اأن  الثقاف��ة  ب��وزارة  ال�ض��بابية  والف��رق 
التدريبي��ة تاأت��ي �ض��من مهرج��ان التب��ادل الثق��ايف 
الفل�ض��طيني االإيط��ايل ال��ذي تنظم��ه وزارة الثقافة 

الفل�ض��طينية، بالتع��اون مع املرك��ز االإيطايل للتبادل 
الثقايف، موؤكدة على �ضعي الوزارة للتبادل الثقايف بني 
كافة احل�ض��ارات يف خمتلف اأنحاء العامل، والتعريف 

بالثقافة الفل�ضطينية على امل�ضتوى العاملي.
واأ�ضارت ال�ض��اعر اإىل اأن الوفد االإيطايل طلب تنفيذ 
ل�ض��عوره  الاجئ��ني  خميم��ات  يف  التدريبي��ة  االأي��ام 
مبعاناة ال�ضعب الفل�ضطيني، مو�ضحة اأنه �ضينفذ يومًا 
تدريبي��ًا اآخر يف اإع��داد البيتزا االإيطالي��ة واملفتول 

الفل�ضطيني.
"�ضميد وماء، وقليل من امللح"، كانت مكونات عجينة 
املعكرون��ة االإيطالية التي عجنه��ا الطاهي االإيطايل 
�ض��غرية،  لقط��ع  قّطعه��ا  ث��م  دومينك��و"،  "ماوري��زو 
ومّرره��ا عل��ى قطع��ة خ�ض��بية ذات نقو���ض �ض��اغطًا 
عليه��ا باأنامل��ه، لتاأخ��ذ �ض��كل املعكرون��ة االإيطالي��ة، 
خال دقائ��ق مع��دودة، ليطهوها ب�ضل�ض��ة الطماطم 

واجلنب، وتقدم جاهزة على طبق لذيذ.
الطاه��ي "دومينكو" ب��نّي اأوجه الت�ض��ابه واالختاف 
ب��ني املطب��خ االإيطايل واملطبخ الفل�ض��طيني، مو�ض��حًا 
اأن املطب��خ الفل�ض��طيني يتمي��ز با�ض��تخدامه التواب��ل 
والبهارات ب�ض��كل كب��ري على عك�ض املطب��خ االإيطايل، 
فيما يت�ض��ابه املطبخان با�ض��تخدام الدقيق يف معظم 

طعامهم.
ال��ذي عرفناه من الطاهي  ا�ض��م االأكلة  "نيوكي" هو 
الذك��ر،  �ض��الفة  االإيطالي��ة  للمعكرون��ة  االإيط��ايل، 
والتي ت�ض��نع يف االأعياد واملنا�ض��بات ال�ض��عيدة، حيث 
"املقلوب��ة" الفل�ض��طينية، لتع��زز  مت طهيه��ا بجان��ب 
التب��ادل الثق��ايف ب��ني ال�ض��عب االإيط��ايل، وال�ض��عب 

الفل�ضطيني.
الطه��اة  م��ن  تّعل��م  اأن��ه  اإىل  "دومينك��و"  واأ�ض��ار 
الفل�ض��طينيني اأ�ض��رار اإع��داد املقلوبة الفل�ض��طينية، 

موؤكدًا اأنه �ضيقوم بنقلها اإىل اإيطاليا وطبخها لزبائن 
مطعمه اخلا�ض يف جزيرة �ضردينيا االإيطالية.

اأمال النريب مديرة مركز متكني املراأة واملجتمع �ضمال 
غزة اأكدت اأن املركز �ضي�ضت�ضيف الوفد االإيطايل على 
مدار يوم��ني تدريبيني، لتبادل اخلربات يف فن الطهي 
ال�ض��رقي والغربي، حيث �ض��يتم تدريب الفل�ضطينيني 
ف��ن طه��ي املعكرون��ة االإيطالي��ة "نيوك��ي"، والبيتزا 
االإيطالية، واللزانيا، بينما �ضيتم تدريب االإيطاليني 
فن طهي املقلوبة الفل�ضطينية، واملفتول الفل�ضطيني.

جدي��ر بالذكر اأن وزارة الثقافة نظمت العام املا�ض��ي 
معر�ض��ًا غذائيًا ثقافيًا بعن��وان: "الثقافة والغذاء.. 
البيت��زا عجني من ال�ض��عوب"، ا�ضت�ض��افت خاله وفد 
الطه��اة االإيطالي��ني وع��دة مطاعم لتب��ادل اخلربات 
وتعل��م ف��ن الطه��ي ال�ض��رقي والغرب��ي ب��ني فل�ض��طني 

واإيطاليا.

تحت رعاية وزارة الثقافة

طهاة إيطاليون وفلسطينيون يجتمعون لطهي مأكوالت تراثية
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�ضطني عبد الكرمي
قري��ة عربي��ة تق��ع عل��ى بعد 11 ك��م �ض��رق مدين��ة يافا، 
وعل��ى بعد 3 ك��م اإىل اجلنوب الغربي من قرية العبا�ض��ية، 
وتربط القريتني طريق اللد – يافا الرئي�ض��ة، وينتهي اإىل 
كفر عانة خط لل�ضكة احلديدية يتفرع من اخلط الرئي�ض 

املنطلق من اللد واملتجه �ضمااًل اإىل طولكرم.
اأقيم��ت كف��ر عان��ة على بقع��ة قري��ة اأون��و الكنعانية فوق 
رقعة منب�ض��طة من اأرا�ضي ال�ضهل ال�ضاحلي االأو�ضط ترتفع 
35 م عن �ض��طح البحر، ويف العهد الروماين عرفت با�ض��م 
اأونو�ض، وكانت اآنذاك مركزًا ملقاطعة حتمل ا�ضمها، ويجري 
اإىل اجلنوب من القرية مبا�ضرة وادي املجنونة اأحد روافد 

وادي الكب��ري ال��ذي ينتهي يف نه��ر العوجا، وتك��ر الينابيع 
حول القرية، وال �ضيما يف الق�ضم الغربي منها .

بلغ��ت م�ض��احة القري��ة 90 دومن��ًا، وكان��ت مبانيه��ا متت��د 
ب��ني طريق��ني رئي�ض��تني االأوىل طريق اللد- ياف��ا التي متر 
بالقرية وتتقاطع مع طريق يافا– �ضرفند العمار، والثانية 
ترب��ط القري��ة بطري��ق الل��د– ياف��ا، وقد ح��دت الطريق 
االأوىل من امتداد القرية على جانبها االأمين واجته منوها 
االأكرب نحو ال�ض��مال والغرب وال�ض��رق فكان معظمه باجتاه 

الطريق الثانية.
تتب��ع القري��ة اأرا�ض م�ض��احتها 17.353 دومن��ًا منها 609 
ق��رى  اأرا�ض��ي  به��ا  وحتي��ط  واالأودي��ة،  للط��رق  دومن��ات 

العبا�ض��ية وال�ض��افرية و�ض��اقية واأرا�ض��ي جندا���ض، وق��د 
غر�ض��ت احلم�ضيات يف 2.377 دومنًا منها، وغر�ض الزيتون 
الدواج��ن  برتبي��ة  القري��ة  وا�ض��تهرت  دومن��ًا،   350 يف 

والنحل.
بل��غ ع��دد �ض��كان القري��ة 1.374 ن�ض��مة يف ع��ام 1922، 
وارتفع هذا العدد يف عام 1931، اإىل 1.824 ن�ض��مة كانوا 
يقطن��ون يف 449 م�ض��كنًا، واأم��ا يف ع��ام 1945 فق��د ق��در 

عددهم بحوايل 2.800 ن�ضمة.
دمر اليهود القرية عام 1948 و�ضردوا اأهلها، واأقاموا على 
اأنقا�ض��ها وعلى االأرا�ض��ي التابعة لها م�ض��تعمرات اأونو واأور 

يهودا، وهيميد.

كفر عانة قضاء يافا

غزة- الراأي- اإبراهيم �ضقورة
يف ظ��ل الظ��روف االقت�ض��ادية ال�ض��عبة 
الت��ي يعي�ض��ها قط��اع غ��زة من��ذ اأكر من 
ع�ض��ر �ض��نوات من احل�ض��ار وما خلفه من 
والبطال��ة  الفق��ر  م��ن  عالي��ة  مع��دالت 
حرم��ت مبوجبه��ا املواطن��ني م��ن التمتع 
م��ن اأب�ض��ط حقوقه��م احلياتي��ة ب�ض��بب 
�ضيا�ض��ات احل�ضار املفرو�ضة على القطاع، 
م��ن  غي���ض  تبق��ى  املعان��اة  ه��ذه  اأن  اإال 
في���ض اذا م��ا قورنت مب��ن ابتل��وا بالفقر 

وال�ضرطان معا.
ترق��د  والت��ي  نعيم��ة  امل�ض��نة  املري�ض��ة 
التخ�ض�ض��ي  الرنتي�ض��ي  مب�ضت�ض��فى 
ع��ربت  ال�ض��رطان  مبر���ض  وامل�ض��ابة 
بحرق��ة واأمل عن عدم قدرتها ا�ض��تكمال 
�ض��وط  ن�ض��ف  ان قطع��ت  بع��د  عاجه��ا 
انه��م  االأطب��اء  اأخربه��ا  حي��ث  الع��اج، 
م��ن  املزي��د  حت�ض��ري  ي�ض��تطيعوا  ل��ن 
به��ا  اخلا�ض��ة  العاجي��ة  الربوتك��والت 
بعد نفاد الدواء ال��ذي يدخل يف تركيب 

الربوتوكوالت العاجية.
بال��كاد   " نعيم��ة:  املري�ض��ة  تق��ول 
تكالي��ف  تدب��ري  ا�ض��تطعت  وبالدي��ون 

االأدوي��ة التي رافق��ت عملية ا�ضتئ�ض��ال 
ال��ورم م��ن القول��ون، واأخ��ربين االأطباء 
بع��د جن��اح العملي��ة اأن��ى بحاج��ة ل� 12 
جل�ض��ة ع��اج كيميائي ل�ض��مان الق�ض��اء 

على ال�ضرطان".
ا�ض��تكمال7  وبع��د  والي��وم   " وتتاب��ع: 

جل�ض��ات عاجي��ة بامل�ضت�ض��فى اأخ��ربين 
االأطباء باأن اجلل�ض��ات �ض��تتوقف ب�ض��بب 
نفاد ر�ض��يد االأدوية التي تدخل يف عاج 
املر���ض، واأخ�ض��ى اأن يع��ود ال�ض��رطان يل 
نعيم��ة  املواطن��ة  وت�ض��ري  جدي��د".  م��ن 
اإىل الظ��روف االقت�ض��ادية التي متر بها 

عائلته��ا واعتماده��ا على القليل املتي�ض��ر 
م��ن م�ض��اعدات للعائات الفق��رية والذي 
ال يكفي اأ�ض��ا للح�ض��ول على الغذاء فما 

بالك ب�ضراء العاج، وفقًا لتعبريها.
وتنا�ض��د املواطنة نعيمة باأن يتم النظر لها 
بعني الرحمة ولكافة املر�ضى الذين يعانون 

من االأورام وتوفري الدواء اخلا�ض بهم.
بدوره، يقول م�ضوؤول �ض��يدلية م�ضت�ضفى 
الرنتي�ضي د. طلحة بعلو�ضة اإن 29 �ضنفا 
م��ن االأدوي��ة االأ�ضا�ض��ية الت��ي تدخل يف 
الربوتكوالت العاجية اخلا�ضة مبر�ضى 
واأن  �ض��فر  ر�ض��يدها  ا�ض��حى  ال�ض��رطان 
م�ض��تقبل املر�ض��ى االأطفال والكب��ار بات 
يه��دده اخلط��ر ج��راء عدم الق��درة على 

ا�ضتكمال عاجهم.
وعرب د. بعلو�ض��ة عن خ�ضيته من تدهور 
الت��ي  املر�ض��ية  احل��االت  م��ن  العدي��د 
تتلق��ى عاجه��ا يف م�ضت�ض��فى الرنتي�ض��ي 
واحل��االت اجلديدة التي يتم اكت�ض��افها 
حيث ي��وؤدي ع��دم البدء املبك��ر بالعاج 
اإىل انت�ض��ار اأكرب للمر�ض وع��دم القدرة 

على ال�ضيطرة عليه.
ق��د  اهلل  رام  يف  ال�ض��حة  وزارة  وكان��ت 
اأوقفت منذ نهاية فرباير من العام احلايل 
وامل�ض��تهلكات  االأدوي��ة  �ض��حنات  جمي��ع 
الطبية اإىل قطاع غزة والذي يعي�ض فيه 
اأكر من مليوين فل�ضطيني يعتمدون على 
اخلدمات ال�ض��حية احلكومية ما حرمهم 

من حقهم االن�ضاين يف ال�ضحة والعاج.

غزة- الراأي
جمم��ع  يف  الكلي��ة  ق�ض��م  رئي���ض  ح��ذر 
ال�ض��فاء الطب��ي د. عب��د اهلل القي�ض��اوي،  
م��ن اق��رتاب نف��اذ عقار)تاكروليمو���ض/ 
Tacrolimus ( اأحد االأدوية املثبطة 
للمناعة ب�ضكل كامل خال االأيام القليلة 
املقبل��ة ؛ نظ��رًا ل�ض��اآلة الكمي��ات املوف��رة 
منه، م�ض��ريًا اإىل اأن هذا الدواء ي�ض��تخدم 
ملن��ع رف�ض ج�ض��م املري�ض للكلي��ة التي مت 

زراعتها.
واأكد القي�ض��اوي يف ت�ضريح و�ضل "الراأي" 
الي��وم الثاث��اء، اأن املري�ض ال��ذي يجرى 
عملي��ة زراعة كل��ى يحت��اج اإىل اأخذ هذا 

الدواء ب�ض��كل يومي م��دى احلياة لتجنب 
ح��دوث رف���ض ح��اد اأو مزم��ن للكلية وهو 
م��ا قد يجعل املري���ض بحاجة للعودة اإىل 

غ�ضيل الكلى.
واأو�ض��ح اأن هن��اك 45 �ض��خ�ض مت زراع��ة 
كل��ى له��م يف قط��اع غ��زة، باالإ�ض��افة اإىل 
اأج��روا  �ض��خ�ض   180 م��ن  كب��ري  ج��زء 
عملي��ات زراع��ة يف اخلارج ي��رتددون على 
العيادات اخلارجية ملجمع ال�ضفاء الطبي 

ويتناولون هذا الدواء.
يف  ال��دواء  توف��ري  �ض��رورة  عل��ى  و�ض��دد 
القري��ب العاج��ل، منوه��ًا اإىل اأن الكميات 
املتوف��رة حاليًا ب�ض��يطة ج��دًا ولن تغطي 

احتياجات املر�ضى اإال لفرتة ب�ضيطة.
من ناحيته، اأكد مدير م�ضت�ضفى الرنتي�ضي 
التخ�ض�ضي لاأطفال د. حممد اأبو �ضلمية 
اأن هن��اك م��ا يق��ارب خم���ض ح��االت م��ن 
االأطف��ال مت زراع��ة كلى له��م ويحتاجون 
عقار تاكروليمو�ض، م�ض��يفًا اأن هذا العقار 
تهري��ب  ح��االت  لع��اج  اأي�ض��ًا  ي�ض��تخدم 
الربوت��ني ع��رب الب��ول والتي مل ت�ض��تجب 

للعاج بالكورتيزون.
واأك��د اأن ه��ذه احلاالت �ض��تكون معر�ض��ة 
يت��م  مل  اإذا  الكل��وي  بالف�ض��ل  لاإ�ض��ابة 
تناوله��م ه��ذا الدواء ب�ض��كل يوم��ي ودون 

انقطاع.

مرضى األورام بغزة ..أنهكهم الفقر ويقتلهم نقص الدواء 

بعد اقتراب رصيد أدويتهم من الصفر

الصحة: خطر وشيك يهدد صحة زارعي الكلى في قطاع غزة
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غزة _الراأي _عبداهلل كر�ضوع
يف خ�ض��م معرك��ة التهدي��د ال�ضيا�ض��ي عل��ى التقاع��د 
املبك��ر التي يخو�ض��ها كبار االأطباء وك��وادر الطواقم 
ال�ض��حية يف امل�ض��ايف احلكومي��ة بقطاع غزة، ت�ض��جل 
اأخطر العملي��ات اجلراحية جناحه��ا بجدارة فائقة 
رغم قلة وب�ض��اطة االإمكانات، والتي كان قد ف�ض��ل يف 
اإجرائه��ا اأطب��اء يف اخل��ارج، االأمر ال��ذي اأبرز جتاوز 

بارع للكوادر الطبية لعوائق احل�ضار والتهديدات.
البع���ض  ي�ض��فهم  كم��ا  اأو  غ��زة  قط��اع  يف  االأطب��اء 
باملائك��ة الرحيمة مل يتوانوا ولو للحظة واحدة يف 
تق��دمي يد العون للمر�ض��ى يف قطاع غزة، على الرغم 
م��ن ع��دم ح�ض��ولهم عل��ى اأدن��ى حقوقهم الت��ي كفلها 
القانون وتنكرت لها حكومة التوافق التي ميلي عليها 

رئي�ض ال�ضلطة حممود عبا�ض قرارته.
بامل�ضت�ض��فى  الدموي��ة  االأوعي��ة  جراح��ة  ق�ض��م 
ن��دى  اأب��و  اأحم��د  االندوني�ض��ي، برئا�ض��ة املخت�ض��ني 
اأب��و �ض��عدة، الذي��ن اأجري��ا عملي��ة  اإي��اد  وم�ض��اركة 
نوعية ونادرة ملري�ض خم�ض��يني، كان  يعاين من مر�ض 
الدموية  الرتوية  اإىل �ضعف يف  اأدى  "بريجر" الذي 

للقدمني.
الدكت��ور اجلراح��ي اأب��و ن��دى اأو�ض��ح ل�"ال��راأي"، اأن 
املري�ض يعاين من تقرحات والتهابات �ضديدة بالقدم 
الي�ضرى منذ فرتة طويلة مل يتعافى منها رغم تناوله 
لاأدوية وامل�ض��ادات احليوية والعاجات التي و�ضفت 
ل��ه ،مبين��ا باأن املري���ض تنقل بني امل�ضت�ض��فيات داخل 

الوطن وخارجه حيث اأقروا ببرت ال�ض��اق الي�ضرى من 
حتت الركبة.

وق��ال :"بع��د اإج��راء ال�ض��ور املقطعي��ة امللون��ة تبني 
وجود جزء ق�ض��ري من �ضريان القدم اخللفي حيث مت 
خال العملية اجلراحية تو�ض��يل ال�ض��ريان من اأعلى 
ال�ض��اق حت��ى ه��ذا اجلزء من الق��دم، وقد ا�ض��تغرقت 

العملية 5 �ضاعات متوا�ضلة.
وو�ض��ف اأبو ندى ه��ذه العملية بالدقيق��ة جدا وذلك 
لندرته��ا ودقته��ا وخطورته��ا يف نف���ض الوق��ت، ومتت 
بنج��اح و اإنق��اذ املري�ض م��ن عملية الب��رت، وباملتابعة 
تبني حت�ض��ن وا�ض��ح يف و�ض��ع الرتوية الدموية للقدم 
وتع��ايف ملح��وظ للتقرح��ات  وم��ا زال املري���ض قي��د 

املتابعة .
بع��د  �ض��ديدًا  ارتياح��ًا  املري���ض  اأب��دى  جهت��ه،  م��ن 
اإجراء العملية وقدم �ض��كره اجلزي��ل لكافة العاملني 
جراح��ة  ق�ض��م  اأطب��اء  راأ�ض��هم  وعل��ى  بامل�ضت�ض��فى 
االأوعي��ة الدموي��ة، وتعّد ه��ذه العملي��ة نوعية وقد 
�ض��ارك يف العملية موؤم��ن طبيل وطاقم م��ن التخدير 
برئا�ضة يو�ضف حماد و طاقم من املمر�ضني والفنيني.

انهيار الخدمات الصحية
الناط��ق با�ض��م وزارة ال�ض��حة يف قط��اع غزة، اأ�ض��رف 
الق��درة، اأن اإج��راءات التقاع��د املبكر التي متار�ض��ها 
ال�ض��لطة يف رام اهلل �ض��د املوظف��ني املدني��ني �ض��تطال 
%40 من كوادر وزارته من خربات وكفاءات كبرية، 

مما يعني انهيار خطري يف اخلدمات الطبية.
وق��ال الق��درة :"اإن "االإج��راءات املتحركة ل�ض��لطة 
رام اهلل باجت��اه الت�ض��ريح الق�ض��ري للموظفني يعترب 
الراأ���ض االأخري يف جرمي��ة مثلث املوت الت��ي ترتكبها 
بح��ق مر�ض��ى قطاع غ��زة بعد وق��ف توري��د االأدوية 

والتحويات الطبية ملر�ضى القطاع للخارج".
واأ�ض��اف اأن هن��اك ثاث��ة اآالف و679 موظف��ًا م��ن 
العامل��ني يف ال��وزارة يف غ��زة يتلق��ون رواتبه��م م��ن 
حكوم��ة التوافق يف رام اهلل، وبالتايل فهم مر�ض��حون 

للتقاعد املبكر كما تخطط ال�ضلطة.
واأو�ض��ح اأن من �ض��من هوؤالء املوظفني 942 طبيبًا من 
اال�ضت�ض��اريني واالأخ�ضائيني ي�ضكلون ما ن�ضبته 26 يف 
املائة، و876 ممر�ضًا ي�ضكلون ما ن�ضبته %24، و221 
من موظفي اأق�ض��ام ال�ض��يدلة، 96 موظف��ًا يعملون يف 
ق�ضم االأ�ضعة، 55 من موظفي اأق�ضام العاج الطبيعي، 
و99 م��ن العامل��ني يف احل��رف الهند�ض��ية وال�ض��يانة، 
و67 من العاملني يف املواقع االإ�ضرافية، و22 مهند�ضًا 

يف املجاالت املختلفة.
وحذر القدرة من اأن اإحالة هوؤالء، وبخا�ضة االأطباء 
اال�ضت�ض��اريني واالأخ�ض��ائيني، يه��دد بتوق��ف العمل، 
خا�ض��ة يف امل�ض��ايف التي تخت�ض يف معاجلة االأمرا�ض 
الن�ض��اء  الكل��ى،  القل��ب،  االأورام،�  كع��اج  اخلط��رية، 
وال��والدة، وح�ض��انات االأطف��ال، وهو ما يعن��ي انهيار 

خطري يف اخلدمات الطبية يف قطاع غزة.
الراب��ع م��ن  الوف��اق الوطن��ي يف  واأ�ض��درت حكوم��ة 

متوز/يولي��و املا�ض��ي، ق��رارًا باإحال��ة 6 اآالف و145 
من موظفي قطاع غ��زة اإىل التقاعد املبكر، من بينهم 
اآالف العاملني يف قطاعي ال�ضحة والتعليم، اال اأنه مل 
يتم اباغ اأي منهم ب�ض��كل ر�ض��مي ولك��ن هناك توقعها 

يف تطبيق ذلك يف اأي وقت. 
وق��د جاء هذا القرار يف اإطار �ضل�ض��لة من االجراءات 
الت��ي قام��ت به��ا ال�ض��لطة الفل�ض��طينية بحق �ض��كان 
املوظف��ني  روات��ب  ثل��ث  با�ض��تقطاع  ب��داأت  القط��اع، 
احلكومي��ني بذريع��ة �ضيا�ض��ة التق�ض��ف الت��ي تتبعه��ا 
ال�ض��لطة الفل�ض��طينية، وتقلي���ض ع��دد التحوي��ات 
الطبية ملر�ض��ى قطاع غزة، وتقلي�ض توريد اإر�ض��االت 
االأدوية واملهمات الطبية، وقطع خم�ض�ضات 277 من 

االأ�ضرى املحررين.
وي�ضار اإىل اأن هناك اأحد ع�ضر األف موظف ال يزالون 
عل��ى راأ�ض عملهم يف قط��اع غزة ويتقا�ض��ون رواتبهم 
م��ن قب��ل ال�ض��لطة الفل�ض��طينية يف رام اهلل جلهم من 
وزارت��ي ال�ض��حة والتعلي��م وه��م اأ�ض��حاب الكف��اءات 
واخل��ربات الكب��رية يف الوزارتني، وهناك خ�ض��ية من 

اإحالتهم للتقاعد.
وكانت حكومة "الوفاق الوطني" برئا�ض��ة رام احلمد 
اهلل، قد اأقدمت يف �ض��هر ني�ض��ان/ ابريل املا�ض��ي على 
خ�ض��م اأك��ر م��ن 30 يف املائ��ة م��ن روات��ب موظف��ي 
ال�ض��لطة الفل�ضطينية يف قطاع غزة، مربرة ذلك باأنه 
ج��اء �ض��بب احل�ض��ار املفرو�ض عليه��ا، واأنه ل��ن يطال 

الراتب االأ�ضا�ضي.

في مشافي القطاع .. نجاحات طبية تتجاوز مرادفات الحصار
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ممارسة الرياضة تخفض خطر اإلصابة بجلطات لدى النساء

غزة- الراأي
ك�ض��فت درا�ض��ة اأمريكية حديثة اأن الن�ضاء الاتي ميار�ضن 
ب�ض��كل منتظ��م احلد االأدن��ى من الريا�ض��ة املو�ض��ى به من 
اأج��ل قلب �ض��ليم ينخف�ض لديه��ن خطر االإ�ض��ابة بجلطة 
مقارن��ة باالأخري��ات الاتي تتغري عاداتهن الريا�ض��ية مع 

مرور الوقت.
وفح���ض الباحث��ون بيان��ات اأك��ر م��ن 61 األ��ف ام��راأة يف 
موؤ�ض�ض��ة "كاليفورني��ا تيت�ض��رز �ض��تادي" البحثي��ة، حي��ث 
�ضجلوا عاداتهن الريا�ض��ية يف فرتتني زمنيتني خمتلفتني، 
االأوىل ب��ني عام��ي 1995 و1996، والثاني��ة ب��ني عام��ي 
2005 و2006. وتراوح��ت عين��ة الن�ض��اء ب��ني معلمات 

عامات ومتقاعدات عند بدء الدرا�ضة.
وعن��د انته��اء الدرا�ض��ة كان��ت 987 ام��راأة ق��د اأ�ض��يبت 

بجلطة.
ولكن الن�ض��اء الاتي مار�ض��ن الريا�ض��ة متو�ضطة احلدة ملا 
ال يق��ل عن 150 دقيقة اأ�ض��بوعيًا اأثناء الفرتتني كن اأقل 
عر�ض��ة بن�ض��بة %30 لاإ�ض��ابة مبا يعرف با�ض��م ال�ضكتة 
الدماغي��ة االإقفاري��ة، وه��ي الن��وع االأكر �ض��يوعًا والذي 

يحدث عندما ت�ضد اجللطة �ضريانًا يحمل الدم اإىل املخ.
البالغ��ني مبمار�ض��ة  االأمريكي��ة  القل��ب  وتو�ض��ي جمعي��ة 
الريا�ض��ة متو�ض��طة احل��دة مل��ا ال يق��ل ع��ن 150 دقيق��ة 
اأ�ض��بوعيًا، اأو ما ال يقل عن 75 دقيقة من الن�ض��اط البدين 

االأكر حدة.

وقد التزمت 22 األف امراأة بهذه التو�ضيات عند تقييمهن 
يف الفرتتني الزمنيتني لهذه الدرا�ضة واأغلبهن كن ميار�ضن 

الريا�ضة متو�ضطة احلدة.
ولك��ن مل تتمك��ن ح��وايل 19 األ��ف ام��راأة من ممار�ض��ة ما 

يكفي من الريا�ضة يف اأي من الفرتتني الزمنيتني.
وهن��اك 11500 امراأة اأخرى عجزن ع��ن حتقيق الهدف 
يف البداي��ة ولكنه��ن متكن م��ن حتقيقه يف النهاي��ة، بينما 
ب��داأت 8600 ام��راأة مبمار�ض��ة ق��در كاف م��ن الريا�ض��ة 
ولكنهن عجزن عن موا�ضلة ن�ضاطهن عند انتهاء الدرا�ضة.
وباملقارنة مع الن�ضاء الاتي عجزن عن مطابقة التو�ضيات 
يف اأي من الفرتتني الزمنيتني، فالن�ض��اء الاتي مار�ض��ن ما 
يكفي من الريا�ض��ة متو�ض��طة احل��دة يف كا الفرتتني كن 
اأق��ل عر�ض��ة بن�ض��بة %38 للوف��اة بال�ض��كتة الدماغية، 
وبن�ض��بة %12 لاإ�ض��ابة باأي من اأنواع اجللطات بح�ض��ب 

ما اأو�ضحت الدرا�ضة.
ولكن الباحثني قالوا يف دورية �ض��رتوك الطبية اإن فر�ض 
االإ�ض��ابة باأي من اأن��واع اجللطات مبا يف ذلك خطر الوفاة 
بال�ض��كتة الدماغية، كانت مت�ض��ابهة لدى الن�ض��اء الاتي 
مل ميار�ض��ن ما يكفي من الريا�ض��ة والاتي بداأن مبطابقة 
التو�ض��يات الريا�ض��ية ولك��ن مل يوا�ض��لن مطابقته��ا عند 

انتهاء الدرا�ضة.
وكان��ت النتائ��ج مت�ض��ابهة ل��دى الن�ض��اء الات��ي مار�ض��ن 

الريا�ضة عالية احلدة.

غزة- الراأي
احت�ض��نته اأ�ض��رة ح�ض��انة جمم��ع ال�ض��فاء الطب��ي 
من��ذ والدته و الزال ، مل�ض��اكل خلقي��ة يف القلب وفق 
ت�ض��خي�ض الطبي��ب املعال��ج ،يتنف���ض عل��ى اأجه��زة 
التنف�ض ال�ضناعي لعلها تكون املنقذة حلياته لبع�ض 

اأيام حتى �ضدور حتويلته.
يق��ول وال��د الطفل رم��زي ال�ض��نبارى من بل��دة بيت 
حان��ون ب��اأن طفل��ه من��ذ والدته عان��ى م��ن ازرقاق 
و تت�ض��جنات و بع��د الفح���ض ال�ض��ريع تب��ني وج��ود 
م�ض��اكل يف القل��ب ا�ض��تدعت ل��ه حتويل��ة عاجي��ة 
طارئة، م�ض��تهجنا من عدم الرد عليها منذ ع�ض��رين 
يوم��ا م��ن االنتظ��ار. وال��د الر�ض��يع ع��رب ع��ن قلقه 
ال�ض��ديد اإزاء هذه املماطلة والتباطوؤ يف عاج طفله 

يف اخل��ارج، مبين��ا اأن��ه بحالة حرجة ج��دا ويعي�ض 
على اأجهزة التنف�ض ال�ضناعي.

د.ع��ام اأب��و حام��دة رئي���ض ق�ض��م ح�ض��انة جممع 
ال�ض��فاء الطب��ي اأك��د عل��ى �ض��رورة حتوي��ل الطفل 
حالت��ه  ل�ض��عوبة  باخل��ارج  الع��اج  اإىل  ال�ض��نبارى 
خا�ض��ة واأن��ه يع��اين م��ن عي��وب خلقي��ة يف القل��ب 
وحتت��اج اإىل تدخ��ل جراحي عاج��ل وال حتتمل اأي 
تاأجيل اأو انتظار، واأن عامل الوقت يلعب دور مهم يف 

اإنقاذ حياته اأو فقدانها.
وح��ذر د.اأب��و حام��دة م��ن ا�ض��تمرار نق���ض غ��ازات 
التعقي��م الأنابي��ب التنف���ض ال�ض��ناعي الت��ي يعتمد 
عليها املواليد داخل احل�ضانة ب�ضكل اأ�ضا�ضي، خا�ضة 

واأن احل�ضانة يرتادها 220 مولود �ضهريا.

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل بغ��زة اأن��ه ال 
دون  للتج�ض��ري  اجلامع��ات  يف  الدبل��وم  لطلب��ة  قب��ول 

اجتيازهم االمتحان ال�ضامل.
وقال الوكيل امل�ض��اعد ل�ض��وؤون التعليم بوزارة الرتبية 
والتعلي��م العايل اأمي��ن اليازوري " اإنه ال �ض��حة لقبول 
الطلب��ة املج�ض��رين بدون اجتياز االمتحان ال�ض��امل يف 

اأي جامعة من اجلامعات الفل�ضطينية بغزة".
واأك��د يف تدوين��ة ل��ه ع��رب ح�ض��ابه ال�ضخ�ض��ي عل��ى 
الفي�ض��بوك، اأنه ال جديد بخ�ضو�ض تعليمات التج�ضري 
الت��ي تتطل��ب الدبل��وم وال�ض��امل مبع��دل 70 % ل��كل 

منهما.
و�ض��دد الي��ازوري عل��ى اأنه لن يتم ت�ض��ديق �ض��هادة اأي 
خريج جم�ض��ر اإذا كان تاريخ التحاقه باجلامعة ي�ضبق 

تاري��خ ح�ض��وله عل��ى ال�ض��امل. ويذك��ر اأن االمتح��ان 
التطبيقي ال�ض��امل هو اأحد االدوات املهمة التي ت�ضمن 
توفر امله��ارات واملعارف الازمة الإدم��اج خريج برنامج 
الدبلوم املتو�ضط يف �ضوق العمل، ويعد اأحد االمتحانات 
الوطني��ة التي ن���ض عليها قان��ون التعلي��م العايل رقم 
)11( لع��ام 1998 ويعد احد املهام الرئي�ض��ية لوزارة 

الرتبية والتعليم العايل .
وي�ضار اإىل اأنه من اأهداف االمتحان التطبيقي ال�ضامل ، 
ت�ض��من  )�ض��هادة(  وطني��ة  وثيق��ة  الطال��ب  اعط��اء 
مبوجبه��ا الوزارة متكن جمتازي االمتح��ان من املهارات 
واملع��ارف التخ�ض�ض��ية الازم��ة للنف��اذ ل�ض��وق العم��ل 
الفل�ض��طيني ، واتاحة الفر�ض��ة اأم��ام الطالب لتحقيق 
والتح��اق  التج�ض��ري  لعملي��ة  املهم��ة  ال�ض��روط  اأح��د 

خريجي الدبلوم برامج البكالوريو�ض املناظرة .

فى حضانة الشفاء الطبي..

الرضيع رمزي ينتظر تحويلته العالجية منذ 
عشرين يوما وال مجيب

التعليم لحملة الدبلوم: ال تجسير دون 
اجتياز امتحان الشامل
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غزة-الراأي -اآالء النمر
اأودع��وا اأباهم باالأمني��ات واالأحام الربيئ��ة، وحملوه 
اأمانة اأن يعود لهم م�ض��رعا كما خرج، ب�ض��ع األعاب مثرية 
وعباءات تنا�ض��ب اأعمارهم ال�ض��غرية لتبقى كهدية من 
ب��اد احلرمني، واأخريًا طلبوا منه اأن يح�ض��ر لهم �ض��يئا 
من ماء زمزم لي�ضعوا اأيدهم ال�ضغرية عليه وي�ضمروا يف 

�ضدورهم دعاء عله يجاب.
عل��ى عج��ل �ض��ارت مرا�ض��م وداع احل��اج االأربعيني عبد 
القادر ق�ض��طة باأطفاله االأربعة بعناق مقت�ضب، ليلحق 
ال�ض��هداء، والذي��ن خرج��وا  برك��ب احلجي��ج م��ن ذوو 

مبكرمة ملكية من خادم احلرمني ال�ضريفني.
يف ال�ض��ابع والع�ضرين من �ض��هر اأغ�ضط�ض انقلبت موازين 
البهج��ة اإىل بوؤ���ض، وحتولت الدموع م��ن وداع اإىل فارق 
جمه��ول، وحتولت موؤ�ض��رات احلجيج من ذوي ال�ض��هداء 
عن م�ض��ارها ال�ض��حيح، وذلك حني داهمت قوة م�ض��لحة 
املكرم��ة  حج��اج  تق��ل  حافل��ة  امل�ض��رية  اجله��ات  م��ن 

ال�ضعودية.
خم�ض��ة ع�ض��ر يومًا انق�ض��ت بني طواف حجي��ج املكرمة 
ال�ض��عودية وب��ني اختف��اء احل��اج عب��د القادر ق�ض��طة، 

حت��ى اأن تل��ك املدة انق�ض��ت وعاد احلج��اج اإىل بيوتهم 
�ض��املني ع��دا ع��ن وال��د االأطف��ال االأربعة، ف��كان غيابه 
كفيا باأن يفتح بيته ال�ضتقبال املوا�ضني باختفائه بداًل 

من تهنئته بال�ضامة.

طعنة غدر
زوجة املختطف عبد القادر ق�ض��طة والذي ان�ضم لركب 
املختطف��ني االأربع��ة من��ذ عامني، قال��ت ب��اأن اختطاف 
زوجه��ا وهو يف طريقه لتاأدية منا�ض��ك احل��ج، ويف اأكر 
اأرواح  عل��ى  اآمن��ة  تك��ون  اأن  يفرت���ض  الت��ي  الظ��روف 
امل�ضافرين عرب االأرا�ضي امل�ضرية لهي طعنة غدر تلقاها 
زوجه��ا وعائلتها، ف�ض��ا عن والدته الت��ي كانت ترافقه 

يف ذات الرحلة.
وقال��ت اأم حمم��د ال��ذي مل يتج��اوز ابنه��ا االأك��رب �ض��ن 
العا�ض��رة، اأن وزوجها واأطفالها دخلوا دولة م�ض��ر مرات 
عدي��دة بطريق��ة ر�ض��مية، ومل يت��م التعر�ض له��م باأي 
طريق��ة، مت�ض��ائلة: "ما هو اجلرم ال��ذي ارتكبه زوجي 

ليتم اختطافه بهذه الطريقة؟".
وبلهف��ة الفاقد قالت ق�ض��طة اأن حج��اج املكرمة عادوا 

اإىل قط��اع غ��زة، دون زوجي، االأمر الذي �ض��كل �ض��دمة 
ب�ض��وق  عودت��ه  ينتظ��رون  الذي��ن  االأربع��ة  الأطف��ايل 
ولهفة، اإال اأن اأطفاله ال يعوون ا�ض��تمرار غياب والدهم 
بطريقة جمهولة دون الطماأنة عليه ولو بت�ضريح يفيد 

باأنه بخري.
و�ض��كلت حادث��ة توقيف عنا�ض��ر م��ن اجلي�ض امل�ض��ري 
احلافل��ة الت��ي تقل احلاج ق�ض��طة )41عاما( على اأحد 
حواج��ز مدين��ة ال�ض��يخ زوي��د قب��ل اعتقال��ه، �ض��دمة 

لوالدته التي بكت وتو�ضلت و�ضرخت دون ا�ضتجابة.
وم�ض��ت والدته امل�ض��نة الت��ي خرجت برفق��ة جنلها من 
قطاع غزة عرب معرب رفح الربي للديار احلجازية الأداء 
منا�ض��ك احلج، �ض��من مكرمة خادم احلرمني ال�ض��ريفني 
لذوي ال�ضهداء، وحدها ملبية، واحل�ضرة تنخر ج�ضدها 

لفقدانه.
وقطعت والدته على نف�ض��ها وعدا ب��اأال تعود الأحفادها 
االأربعة دون والدهم، لكن حالتها ال�ضحية ال�ضيئة رمبا 
تفر�ض عليها العودة دونه م�ض��طرة، كونها وحدها دون 
مراف��ق، اإال اأن تده��ور و�ض��عها ال�ض��حي اآل دون عودتها 

وبقائها يف م�ضايف ال�ضعودية.

تاأخر احل��اج عبدالقادر عن اأطفاله الذي كان بني ركب 
احلجي��ج دفعهم للبقاء يف البي��ت دون االحتفاء بقدوم 
عامهم الدرا�ض��ي اجلدي��د، االأمر الذي اأحبط نفو�ض��هم 
ال�ض��غرية واأعاده��م اإىل زواي��ا البي��ت املمتل��ئ بالدموع 

احلارقة.
العائل��ة مل تتل��ق اأي معلومات عن �ض��قيقه عب��د القادر، 
حول مكانه اأو م�ض��ريه، �ض��وى املعلوم��ات االأولية حلظة 
حادث��ة االختطاف باأن اجلي�ض امل�ض��ري هو من اعتقله 
عل��ى مراأى وم�ض��مع احلج��اج امل�ض��افرين الأداء منا�ض��ك 

احلج عرب االأرا�ضي  امل�ضرية.
تختن��ق الع��ربات وت�ض��يق االأر�ض ذرع��ا بزوجة احلاج 
املختط��ف ل��دى اجلي���ض امل�ض��ري عب��د القادر ق�ض��طة، 
واأطفاله االأربع��ة، الذين ينتظرون عودته اإىل منزلهم 

بحي الربازيل مبحافظة رفح جنوب قطاع غزة.
ومل ي�ض��تطع اأطف��ال عائل��ة ق�ض��طة م��ن الكتاب��ة عل��ى 
ج��دران بيتهم بتهنئ��ة حجيجه��م بعودتهم م��ن الديار 
احلجازي��ة ب�ض��امة، ومل يتمكن��وا م��ن �ض��نع مرا�ض��م 
االبتهاج بعبارات "حج مرور ، و�ضعي م�ضكور" باختطاف 

البهجة من عيون �ضغارهم والكبار.

بعودة حجاج المكرمة الملكية

مراسم استقبال الحجيج .. البهجة مختطفة من وجوه أطفال "قشطة"
غزة-الراأي -اآالء النمر

واالأح��ام  باالأمني��ات  اأباه��م  اأودع��وا 
الربيئ��ة، وحمل��وه اأمان��ة اأن يع��ود له��م 
م�ض��رعا كم��ا خ��رج، ب�ض��ع األع��اب مث��رية 
ال�ض��غرية  اأعماره��م  تنا�ض��ب  وعب��اءات 

لتبق��ى كهدية من ب��اد احلرمني، واأخريًا 
طلب��وا من��ه اأن يح�ض��ر لهم �ض��يئا من ماء 
علي��ه  ال�ض��غرية  اأيده��م  لي�ض��عوا  زم��زم 
وي�ضمروا يف �ضدورهم دعاء عله يجاب.

عل��ى عج��ل �ض��ارت مرا�ض��م وداع احل��اج 

االأربعين��ي عب��د القادر ق�ض��طة باأطفاله 
االأربع��ة بعن��اق مقت�ض��ب، ليلح��ق بركب 
والذي��ن  ال�ض��هداء،  ذوو  م��ن  احلجي��ج 
خرجوا مبكرمة ملكية من خادم احلرمني 

ال�ضريفني.
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غزة- الراأي- ب�ضام العطار
قال وكيل وزارة املالية يف غزة عوين البا�ضا، اإن 
احلركة ال�ض��رائية يف قطاع غزة تاأثرت ب�ض��كل 
كب��ري، نتيجة االإج��راءات الت��ي اتخذها رئي�ض 
ال�ض��لطة الفل�ض��طينية حمم��ود عبا�ض، خا�ض��ة 
ال��ذي يتقا�ض��ون  الع��ام  القط��اع  �ض��د موظف��ي 
رواتبه��م م��ن رام اهلل، وتطبيق ما �ض��مي بقانون 

التقاعد املبكر، منذ �ضهر اأبريل املا�ضي.
واأو�ض��ح البا�ض��ا يف ت�ض��ريح" ال��راأي"، اأن هناك 
احلرك��ة  ق��وة  عل��ى  ط��راأ  وا�ض��ح  انخفا���ض 
ال�ض��رائية عن��د املواطنني، م��ا انعك�ض بال�ض��لب 
على حج��م االإيرادات املحلية، ودفع ال�ض��ريبة 
م��ن قب��ل التجار، نظ��را ل�ض��عف قيم��ة املبيعات 

لديهم.
ه��ذه  ظ��ل  ويف  املالي��ة  وزارة  اأن  البا�ض��ا  وب��ني 
املعطي��ات، ب��داأت بدرا�ض��ة الو�ض��ع احل��ايل م��ع 
االأخذ بعني االعتبار م�ض��لحة التاجر واملواطن، 
اجتماع��ات  ع��دة  عق��دت  وزارت��ه  اأن  م�ض��ريا 
ولق��اءات م��ع نقاب��ة املقاول��ني، به��دف تدار���ض 
هام�ض الربح لهوؤالء التجار، حيث مت تخفي�ضها 
ا�ض��افة لقيمة ال�ضريبة امل�ض��افة من قبل وزارة 
املالي��ة، تخفيف��ا على ه��ذا القطاع الذي ت�ض��رر 
جراء هذه عقوبات ال�ضلطة بحق غزة و�ضكانها.
واأو�ض��ح البا�ض��ا " اأن��ه عل��ى الرغ��م م��ن ت�ض��رر 
اإيرادات قطاع غزة بن�ض��بة %20، اإال اأن وزارة 
املالية قادرة على االإنفاق واال�ضتمرار يف تقدمي 
اخلدمات الأهلنا يف القطاع، ولن تلجاأ اإىل فر�ض 
اأي �ض��رائب لتح�ض��ني اإيراداته��ا عل��ى ح�ض��اب 

املواطنني".
وح��ول م��ا اأ�ض��يع يف ال�ض��ارع عن فر�ض �ض��رائب 
واملع�ض��ل  كالتب��غ  معين��ة،  �ض��لع  عل��ى  جدي��دة 
وغريه��ا، اأك��د البا�ض��ا اأن قيم��ة اجلم��ارك على 
هذه الب�ض��ائع مل تتغري وهي 7 �ضواكل مع زيادة 
قيم��ة ال�ض��ريبة امل�ض��افة ب 40 اأغ��ورة فق��ط، 
مبينا اأن ارتفاع اأ�ض��عارها ب�ض��بعة �ض��واكل، جاء 
ب�ضبب انخفا�ض املعرو�ض منها نتيجة اجراءات 

خارجة عن اإرادة الوزارة.
 وك�ض��ف وكيل وزارة املالية عن ال�ض��بب املبا�ض��ر 
ال��ذي اأدى الرتفاع اأ�ض��عار الدخان خال الفرتة 
ال�ض��لعة  ه��ذه  اإح�ض��ار  �ض��عوبة  ه��و  املا�ض��ية، 
وارتف��اع تكالي��ف اإح�ض��ارها م��ن اخل��ارج ع��رب 
املعاب��ر االأر�ض��ية، ما يوؤدي الت��ي حتمل املواطن 

التكاليف االإ�ضافية.
 ودعه��ا البا�ض��ا يف الوق��ت ذات��ه دائ��رة حماية 

امل�ض��تهلك ب��وزارة االقت�ض��اد الوطن��ي، للبح��ث 
عن �ض��بب ارتفاع ال�ض��جائر ب�ض��كل غري طبيعي، 
باعتب��ار اأن التكلف��ة م��ن املمك��ن اأن تزيد عن 2 
اىل 3 �ض��واكل ولكن لي�ض 7 �ض��واكل، كما يحدث 

االآن يف االأ�ضواق املحلية.
الوق��ود  عل��ى  املفرو�ض��ة  ال�ض��رائب  ع��ن  اأم��ا 
امل�ض��ري، اأكد البا�ضا اأن تكلفة اإح�ضاره من م�ضر 
مرتفع��ة وه��و م��ا اأدى الرتف��اع اأ�ض��عاره داخ��ل 
اأن وزارة املالي��ة  مل  حمط��ات الوق��ود، م�ض��ريا 
تقم حتى اللحظة بفر�ض اأي �ض��رائب على هذه 
ال�ض��لعة التي ت�ضتوردها ال�ض��ركات، ب�ضبب عدم 
اإح�ض��ارها فواتري البيع والتي على اأ�ضا�ض��ها يتم 

فر�ض ال�ضريبة.
واأو�ض��ح اأن ه��دف وزارة املالية من وراء فر�ض��ها 
هذه ال�ضرائب هو خدمة املواطن من خال اإقامة 
م�ض��اريع ت�ض��غيلية، وتوف��ري كاف��ة امل�ض��تلزمات 
ال�ض��رورية ل��ه، ك�ض��راء االأدوي��ة وامل�ض��تلزمات 
الطبي��ة، وتوفري وق��ود ملولدات وزارة ال�ض��حة، 
اإ�ض��افة الحتياج��ات وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، 

وهذه االأ�ضياء يلم�ضها املواطن ب�ضكل مبا�ضر.
واأ�ض��اف وكي��ل املالية اأن فر�ض ال�ض��رائب يوفر 
اأي�ضا فاتورة رواتب العاملني يف كافة القطاعات 
وال��وزارات احلكومية، والذي��ن يقومون بخدمة 

املواطن �ضواء ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر.
 وق��ال: "وزارة املالية ل��ن تتخلى عن التزاماتها 
جت��اه املواطن��ني �ض��واء التعلي��م اأو ال�ض��حة، اأو 
نق��دم اخلدم��ات  اخلدم��ات االأخ��رى، و�ض��نظل 

االأ�ضا�ضية وفق االإيرادات التي نح�ضلها".
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القد�ض املحتلة- الراأي
ك�ضفت �ضبع موؤ�ض�ضات حقوقية فل�ضطينية 
الت��ي  واالأ�ض��اليب  االآلي��ات  ع��ن  النق��اب 
تعتمده��ا �ض��لطات االحتال االإ�ض��رائيلي 
لتهج��ري املقد�ض��يني، حي��ث ر�ض��دت ث��اث 
مراحل ت�ضمل �ضن قوانني وتبني �ضيا�ضات 
عن�ض��رية متثل تط��ّور �ضيا�ض��ة االحتال 
االإ�ضرائيلي يف �ضحب اإقامة الفل�ضطينيني 
يف �ض��رقي القد�ض املحتلة به��دف تقلي�ض 

وجودهم.
االإقام��ة  من��ح  خ��ال  م��ن  اأن��ه  وذك��رت 
الدائمة للفل�ض��طينيني يف القد�ض، اأ�ض��بح 
دخول املدينة وال�ض��كن فيها امتياًزا قابًا 
اأ�ضا�ض��ًيا  لل�ض��حب، ب��داًل م��ن كون��ه حًق��ا 
متاأ�ض��ًا، بح�ض��ب ما جاء على موقع عرب 

.48
وه��ي  احلقوقي��ة،  املوؤ�ض�ض��ات  واإ�ض��دار 
مرك��ز العم��ل املجتمعي بجامع��ة القد�ض، 
احلق، موؤ�ض�ضة �ض��انت ايف، مركز القد�ض 
للم�ض��اعدة القانوني��ة، بدي��ل، واالئتاف 
امل��دين م��ن اأجل حق��وق الفل�ض��طينيني يف 
القد���ض وال�ض��بكة، بالتعاون مع موؤ�ض�ض��ة 
"Visualizing Palestine" �ضل�ض��لة 
م��ن خمطط��ات معلوم��ات ر�ض��ومية ح��ول 

الو�ضع يف �ضرقي القد�ض.
وته��دف ه��ذه املخطط��ات املعلوماتية اإىل 
زي��ادة التوعية حول �ضيا�ض��ات اإ�ض��رائيل 
العن�ض��رية يف املدينة، وتاأثريها املبا�ض��ر 
على ال�ض��كان الفل�ض��طينيني فيها، اإ�ض��افة 
اإىل االنته��اك اجل�ض��يم للقان��ون ال��دويل 

والقان��ون ال��دويل االإن�ض��اين الن��اجت ع��ن 
تبني هذه ال�ضيا�ضات.

وك�ض��فت املوؤ�ض�ض��ات ع��ن وج��ود �ضيا�ض��ات 
غري �ض��رعية يف اإلغاء االإقامات ت�ض��تهدف 
الفل�ض��طينيني يف القد�ض، موؤكدة اأن اإلغاء 
االإقام��ات الدائم��ة هو من اأكر الو�ض��ائل 
"اإ�ض��رائيل"  ت�ض��تخدمها  الت��ي  املبا�ض��رة 
لتهجري الفل�ض��طينيني ق�ض��رًيا من �ض��رقي 
القد�ض، وذلك ليت�ض��نى له��ا احلفاظ على 

اأغلبية يهودية اإ�ضرائيلية يف املدينة.

منذ عام 1967 اأن�ض��اأت اإ�ض��رائيل املعايري 
الإلغ��اء االإقام��ات املقد�ض��ية، ث��م و�ض��عت 
ا�ض��تخدامها بالتدريج، مما اأدى اإىل اإلغاء 
حق��وق االإقام��ة الأك��ر م��ن 14.5 األ��ف 

فل�ضطيني من القد�ض حتى االآن.
وتطورت �ضيا�ضة اإلغاء االإقامات املقد�ضية 

خال ثاث مراحل رئي�ضة هي:
ق��د   :1967-1995 االأوىل:  املرحل��ة 
يخ�ض��ر الفل�ض��طيني االإقام��ة الدائمة يف 
القد���ض نتيج��ة اإقامته خ��ارج اإ�ض��رائيل 

�ضرقي القد�ض ملدة �ضبع �ضنوات، اأو نتيجة 
ح�ض��وله عل��ى اإقام��ة اأو جن�ض��ية دول��ة 

اأخرى.
االآن:  -1995حت��ى  الثاني��ة:  املرحل��ة 
مت تو�ض��يع املعي��ار ال�ض��ابق لي�ض��مل تغيري 
اأو  "اإ�ض��رائيل"  خ��ارج  احلي��اة"  "مرك��ز 
�ض��رقي القد�ض، حتى لو اأقام الفل�ضطيني 
يف اخل��ارج مل��دة تق��ل عن ال�ض��بع �ض��نوات 
ومل يح�ض��ل على اإقامة اأو جن�ض��ية دولة 

اأجنبية اأخرى.

واإذا اأقام الفل�ض��طيني يف ال�ضفة الغربية 
مبا ال ي�ض��مل القد�ض وقط��اع غزة، تعترب 
اإ�ضرائيل اأنه "اأقام يف اخلارج"، وقد تلغى 
اإقامت��ه الدائمة يف القد�ض نتيجة لذلك، 
ومن��ذ ب��دء تطبي��ق ه��ذه ال�ضيا�ض��ة ع��ام 
 11.5 "اإ�ضرائيل" اأكر من  األغت   ،1995

األف اإقامة فل�ضطينية يف القد�ض.
واأما املرحلة الثالثة: -2006حتى االآن: 
اإ�ض��افة اإىل معيار "مركز احلياة"، اأ�ض��بح 
باإمكان وزير الداخلية االإ�ض��رائيلي اإلغاء 
االإقامات لفل�ض��طينيي القد�ض على اأ�ض�ض 
عقابي��ة بناًء على معي��ار "خرق الوالء". 
وبتنفيذ هذا املعيار، اأ�ض��بح الفل�ضطينيون 
الذي��ن مل يرتك��وا القد�ض يوًما معر�ض��ني 

ا خلطر اإلغاء االإقامات. اأي�ضً
واعتربت املوؤ�ض�ضات احلقوقية اأن �ضيا�ضة 
��ا اإلغاء  اإلغ��اء االإقام��ات -مبا ي�ض��مل اأي�ضً
االإقامات العقابي-تنتهك ب�ض��كل ج�ض��يم 
قواعد القانون الدويل االإن�ضاين والقانون 
ال��دويل حلق��وق االإن�ض��ان، بينم��ا ي��وؤدي 
اإلغاء االإقامات اإىل تهجري الفل�ض��طينيني 
ق�ض��رًيا من القد�ض، وهو ما يعترب جرمية 
ح��رب مبوج��ب اتفاقي��ة روم��ا الناظم��ة 
للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة، وانته��اك 

ج�ضيم التفاقية جنيف الرابعة.
اأن �ضيا�ض��ة  "مب��ا  املوؤ�ض�ض��ات  ووف��ق ه��ذه 
اإلغاء االإقامات جزء من �ضيا�ض��ة �ضمولية 
ال�ض��كان  تهج��ري  اإىل  ته��دف  ممنهج��ة 
الفل�ض��طينيني املحميني، فقد ترقى اأي�ض��ا 

اإىل جرمية �ضد االإن�ضانية".

ما هي اآلليات التي يتبعها االحتالل لتهجير المقدسيين؟

المالية: تراجع في اإليرادات وال ضرائب جديدة على "الدخان"
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

اأ�ض��ري حمروم��ون من حقهم  300 طفل 
يف التعليم

غزة- الراأي
حت��رم �ض��لطات االحت��ال االإ�ض��رائيلي 
حمكوم��ني  ب��ني  طف��ل   300 نح��و 
وموقوف��ني يف �ض��جونها تق��ل اأعماره��م 
عن )18( عاما من بينهم ع�ضرة فتيات، 
من موا�ض��لة درا�ض��تهم بانتظام، خا�ض��ة 
اأن ع��ددًا منه��م تعر�ض لاعتق��ال عدة 

مرات.
اإن  واملحرري��ن،  االأ�ض��رى  وزارة  وقال��ت 
�ض��لطات االحت��ال اعتقلت من��ذ بداية 
طف��ل   )800( نح��و  اجل��اري  الع��ام 
غالبيته��م م��ن القد���ض، حي��ث اأُفرج عن 
احلب���ض  منه��ا  كان  ب�ض��روط  معظمه��م 
يف  اأ�ض��هم  وال��ذي  االإجب��اري،  املن��زيل 
اإىل  الذه��اب  م��ن  االأطف��ال  حرم��ان 

مدار�ضهم بعد االإفراج.
اإىل  وباالإ�ض��افة  اأن��ه  اإىل  واأ�ض��ارت 
حرم��ان االأطف��ال م��ن اإكمال دار�ض��تهم 
ج��راء االعتقال، ف��اإن االنته��اكات التي 
تعر�ض��وا له��ا اأثن��اء االعتقال �ض��اهمت 
بالتاأث��ري عل��ى م�ض��ريتهم التعليمية بعد 
ج��زء  اأن  اإىل  الفت��ه  عنه��م،  االإف��راج 
منهم تعر�ض الإ�ض��ابات بر�ض��ا�ض جي�ض 
االحتال اأثناء االعتقال وت�ض��بب ذلك 

يف اإ�ضابتهم باإعاقات يف اأج�ضادهم.
واأك��دت ال��وزارة ب��ان االحتال يخ�ض��ع 
االأ�ض��رى االأطفال اإىل حماكم خم�ض�ضة 
ب�ض��كل  ال�ض��نني،  ع�ض��رات  من��ذ  للكب��ار 
يخالف القان��ون الدويل ويفر�ض عليهم 
اأح��كام قا�ض��ية جمحفة ال تتنا�ض��ب مع 
�ض��نهم اأو حج��م الفع��ل ال��ذي ينفذونه 
، وال��ذي غالب��ًا ما يك��ون اإلق��اء حجارة 

عل��ى قوات االحتال ، وت�ض��كيل حماكم 
الفل�ض��طينيني  باالأطف��ال  خا�ض��ة 
وحماكمته��م باأح��كام كب��رية ال تنا�ض��ب 

اأفعالهم.
ه��ذا وكانت الن�ض��بة االأكرب على �ض��عيد 
اأع��داد املعتقل��ني يف اأواخر عام 2015م 
حيث اعتقلت �ض��لطات االحت��ال املئات 
بل��غ  2016م  ع��ام  ويف  االأطف��ال،  م��ن 
عدد املعتقلني بني �ض��فوف االأطفال نحو 

)1332( طفل.
اإىل  االأطف��ال  املعتقل��ون  يتعر���ض  كم��ا 
جملة م��ن االنته��اكات لقواع��د القانون 
ال��دويل  والقان��ون  االإن�ض��اين  ال��دويل 
االعتق��ال  اأثن��اء  االإن�ض��ان  حلق��وق 
والتنكي��ل  التعذي��ب  اأ�ض��اليب  منه��ا: 
الت��ي ُا�ض��تخدمت بحقهم والتي ت�ض��نف 
كجرائم مو�ض��وفة ال ت�ض��قط بالتقادم، 

اإط��اق الر�ض��ا�ض احل��ي عليه��م ب�ض��كل 
مراك��ز  اإىل  نقله��م  ومتعم��د،  مبا�ض��ر 
التحقي��ق والتوقي��ف ملدة ي��وم اأو يومني 
واإبقائه��م دون طع��ام اأو �ض��راب، ع��اوة 
على ا�ض��تخدام ال�ض��رب امل��ربح بحقهم، 
وتوجي��ه ال�ض��تائم واالألف��اظ البذيئ��ة 
لهم التي حتط من كرامتهم االإن�ض��انية، 
وانت��زاع  وترهيبه��م،  وتهديده��م 

اعرتافاتهم حتت ال�ضغط والتهديد.
ويف هذا االإطار ُي�ض��كل حرمان االأطفال 
اإكم��ال  اأو املف��رج عنه��م م��ن  املعتقل��ون 
التعلي��م  يف  للح��ق  انته��اك  درا�ض��تهم، 
 )13/1( امل��ادة  مبوج��ب  املكف��ول 
ال��دويل اخلا���ض باحلق��وق  العه��د  م��ن 
االقت�ض��ادية واالجتماعية والثقافية. 
م��ن   ،)26/1( امل��ادة  اإىل  باالإ�ض��افة 

االإعان العاملي حلقوق االإن�ضان.

كما ُي�ض��كل انتهاكًا ج�ضيمًا للمادة )94( 
بقواع��د  اخلا���ض  الراب��ع  الق�ض��م  م��ن 
معامل��ة املعتقل��ني، م��ن اتفاقي��ة جنيف 
الرابعة لعام 1949م، والتي تن�ض على 
اأن: “متنح للمعتقلني جميع الت�ض��هيات 
املمكنة ملوا�ضلة درا�ضتهم اأو عمل درا�ضة 
جيدة. ويكفل تعليم االأطفال وال�ضباب، 
ويج��وز له��م االنتظ��ام باملدار�ض، �ض��واء 

داخل اأماكن االعتقال اأو خارجها.”
الدولي��ة  اللجن��ة  ال��وزارة  وطالب��ت 
لل�ض��ليب االأحم��ر ب�ض��رورة متابعة هذا 
املل��ف املتعل��ق بق�ض��ية ه��وؤالء االأطفال 
و�ض��رورة العمل اجلاد والفوري لاإفراج 
االأ�ض��رى االأطف��ال ووق��ف  ع��ن جمي��ع 
االنتهاكات ال�ضارخة التي ترتكب يوميا 
بالتعلي��م  حقه��م  واإعطائه��م  بحقه��م، 

كباقي اأطفال العامل احلر.

13أسيرًا مريضًا يقبعون 
في “عيادة سجن الرملة”

غزة- الراأي
اأك��د وكي��ل وزارة الع��دل امل�ضت�ض��ار د. 
حمم��د النح��ال، اأن وزارت��ه تعمل على 
تطبي��ق كاف��ة املعاي��ري الدولية حلفظ 
االإ�ض��اح  مراك��ز  يف  الن��زالء  حق��وق 

والتاأهيل يف قطاع غزة.
و�ض��دد النح��ال خ��ال زي��ارة ق��ام به��ا 
للمديري��ة العام��ة لاإ�ض��اح والتاأهيل 
و�ض��جن الكتيبة بغ��زة،  على اأن وزارته 
ت�ضعى لفر�ض �ض��يادة القانون وحتقيق 
مبادئ العدالة وامل�ض��اواة وتوفري بيئة 

تقا�ضي �ضليمة.
واأعل��ن النح��ال ع��ن تعيني 25 قا�ض��يًا 
جديدًا يف اإطار حت�ض��ني جودة الق�ضاء 
الفل�ض��طيني يف قط��اع غ��زة م��ن جانب 
وفتح باب التحكيم املوؤ�ض�ض��ي من جانب 

اآخر خال االأيام املقبلة.
بع���ض  اتخ��ذت  ال��وزارة  وق��ال:"اإن 
اخلط��وات ال�ض��رورية لرف��د الق�ض��اء 
بق�ض��اة جدد من باب ت�ض��هيل وت�ض��ريع 
اأم��ام  املرتاكم��ة  الق�ض��ايا  يف  الف�ض��ل 
املحاك��م، وتلته��ا خطوة ثاني��ة يف منح 
واملهني��ة  النقابي��ة  املوؤ�ض�ض��ات  بع���ض 
�ض��هادات حتكيم موؤ�ض�ضي وذلك خلدمة 

ذات الهدف".
يف  تاأت��ي  الزي��ارة  اأن  اإىل  ولف��ت   
لاط��اع  والتع��اون  التن�ض��يق  اإط��ار 
احلل��ول  وو�ض��ع  العم��ل  طبيع��ة  عل��ى 

تواجهه��ا  الت��ي  لاإ�ض��كاليات  املمكن��ة 
ق��ال  كم��ا  ته��دف  املديرية،الت��ي 
التو�ض��يات  ورف��ع  بالعم��ل  لارتق��اء 
للجن��ة االإداري��ة احلكومي��ة واملجل�ض 

الت�ضريعي.
عمل��ت  ال��وزارة  اأن  النح��ال  واأ�ض��اف 
عل��ى ترتيب بيته��ا الداخل��ي، واأعادت 
العاقة م��ع النيابة العام��ة واملحاكم، 

عل��ى  العم��ل  ج��اري  اأن��ه  اإىل  م�ض��ريًا 
توظي��ف موظف��ني ج��دد باملحاك��م يف 
ذات الوق��ت ال��ذي يج��ري في��ه تعيني 
مع��اوين نياب��ة اآخرين عل��ى مرحلتني، 
وذل��ك يف اإطار حت�ض��ني جودة الق�ض��اء 
والتعجيل بالف�ض��ل بالق�ض��ايا، م�ض��ريًا 
اإىل اأن املواطن �ضيلم�ض اإجنازًا كبريًا يف 

ملف الف�ضل بالق�ضايا.
م��ن جانب��ه، اأب��دى مدير ع��ام مديرية 
اأب��و  العمي��د  والتاأهي��ل  االإ�ض��اح 
ابطيح��ان ترحيب��ه بالوكي��ل والوف��د 
ا�ض��تعداده  اإىل  م�ض��ريًا  ل��ه،  املراف��ق 
�ض��بيل  ال��وزارة يف  م��ع  الت��ام  للتع��اون 
التام��ة  واجلاهزي��ة  العقب��ات  تذلي��ل 
للرقاب��ة على اأو�ض��اع مراك��ز التاأهيل، 
�ض��واء من جهات رقابي��ة داخلية اأو من 
جه��ات خارجية ممثل��ة مبراكز حقوق 
لل�ض��ليب  الدولي��ة  واللجن��ة  االإن�ض��ان 

االأحمر. 
وتفق��د النحال يف �ض��جن الكتيبة بع�ض 
غرف ال�ضجن، واال�ضتماع لبع�ض النزالء 
واال�ض��تماع لل�ض��باط و�ض��باط ال�ض��ف، 
في��ه،  القانوني��ة  الدائ��رة  وملوظف��ي 

خمتتما جولته بتفقد اأر�ضيف ال�ضجن.

في زيارة لمديرية اإلصالح والتأهيل وسجن الكتيبة

"النحال": نسعى لتحقيق المعايير الدولية لحفظ حقوق النزالء
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غزة- الراأي
وزارة  يف  الزراع��ي  االإر�ض��اد  ع��ام  مدي��ر  ح��ذر 
ن��زار الوحي��دى، م��ن التاأث��ري الكب��ري  الزراع��ة 
الذي ترتكه موجات احلر على معظم املحا�ض��يل 
الزراعي��ة وم��زارع الدواجن واخل�ض��ائر الكبرية 

التي قد تتكبدها ب�ضببها.
يف  االرتف��اع  ل���" ال��راأي" اأن  حدي��ث  يف  واأك��د  
درجات احلرارة قد يوؤدى اإىل انت�ض��ار االأمرا�ض 
الفطري��ة، االأمر الذي ي�ض��عب التحك��م فيها اإال 

باملبيدات.
ودع��ا الوحي��دي املزارعني واملربني اإىل �ض��رورة 
االهتم��ام بالتهوي��ة اجليدة، والتربيد و�ض��قاية 
الطي��ور واحليوان��ات، واالهتم��ام بن��وع الغ��ذاء 
واالأدوي��ة الازم��ة لتقليل اآث��ار درجات احلرارة 
املرتفع��ة؛ وال��ذي قد ينت��ج عنها خ�ض��ائر كبرية 
يف قط��اع االإنت��اج احلي��واين والنبات��ي خا�ض��ة 

البندورة والبطاطا.
واأك��د اأن الكهرب��اء مل تع��د و�ض��يلة لاإنارة فقط 
بل هي اأحد عنا�ض��ر االإنت��اج واأدواتها، الفتًا اإىل 
اأن انقط��اع الكهرب��اء دف��ع املزارعني ال�ض��تخدام 
حم��ركات الدي��زل مم��ا اأدى اإىل ارتف��اع تكلف��ة 

االإنتاج اإىل 4 اأ�ضعافها.

الزراعة تحذر من 
تأثيرات ارتفاع الحرارة 

وانقطاع الكهرباء

غزة- الراأي- ب�ضام العطار
قال��ت وزارة التنمي��ة االجتماعية يف 
غ��زة اإن عم��ل املوؤ�ض�ض��ات واجلمعيات 
اخلريية يف قطاع غزة، مهدد باالنهيار 
ب�ض��بب اإجراءات ال�ض��لطة العقابية، 
وت�ض��ديد احل�ضار االإ�ض��رائيلي خال 

الفرتة االأخرية.
اجلمعي��ات  دائ��رة  مدي��ر  واأ�ض��اف 
حمم��د النف��ار يف ت�ض��ريحات لوكالة 
املوؤ�ض�ض��ات  "خ�ض��عت  "ال��راأي": 
اخلريية العاملة يف قطاع غزة حلملة 
االحت��ال  ب��ني  توزع��ت  م�ض��ايقات 
االإ�ض��رائيلي وال�ض��لطة الفل�ضطينية، 
بهدف ابتزاز القطاع املحا�ضر للقبول 

مبواقف �ضيا�ضية معينة".
ال�ض��لطة  اأن  النف��ار  واأو�ض��ح 
الفل�ض��طينية وبحكم �ض��يطرتها على 
�ض��لطة النق��د اأقدم��ت عل��ى جتمي��د 
ح�ض��ابات بنكي��ة، مل��ا يق��ارب م��ن32 
موؤ�ض�ض��ة خريية عاملة يف قطاع غزة، 
فيما عم��دت البنوك اىل اإرجاع مئات 
املايني م��ن الدوالرات م��ن املتربعني 
يف اخلارج ورف�ض ا�ضتقبالها وت�ضلميها 
له��ذه اجلمعي��ات الت��ي كان��ت تعت��زم 
�ض��رفها على امل�ض��اريع اخلريية املعدة 

لها �ضلفا.
غ��زة  يف  العامل��ة  البن��وك  اأن  وب��ني 
ترف�ض فتح ح�ض��ابات بنكي��ة للعديد 
م��ن اجلمعي��ات واملوؤ�ض�ض��ات اخلريي��ة 
اجلدي��دة، ب��ل وتتعمد جتمي��د بع�ض 
�ض��هور بحج��ة  �ض��تة  احل�ض��ابات، كل 
ال��ذي من املمكن  "الفح���ض االأمني"، 
ب�ض��كل  اجلمعي��ة  الإغ��اق  ي��وؤدي  اأن 

كامل، بالرغم من ح�ض��ولها على كافة 
الرتاخي���ض املطلوبة لعمله��ا من قبل 

الوزارات املعنية يف غزة.
وح��ول اجراءات االحت��ال االأخرية 
والتي اأثرت ب�ض��كل مبا�ض��ر على عمل 
تل��ك املوؤ�ض�ض��ات، اأك��د النف��ار اأن��ه من 
اأن  االأخ��رية  الف��رتة  يف  املاح��ظ 
حرب��ًا  �ض��ن  االإ�ض��رائيلي  االحت��ال 
عل��ى العامل��ني يف املوؤ�ض�ض��ات الدولية 
الت��ي تق��دم خدماته��ا ل�ض��كان قط��اع 

غزة، م��ن خال اعتقالهم على حاجز 
بيت حانون/ اإيرز �ض��مال قطاع غزة، 
واتهامهم مب�ضاعدة "جهات معادية"، 
منهم م�ضوؤول موؤ�ض�ضة "تيكا" الرتكية 
الروؤي��ا  وم�ض��وؤول  مرجت��ى،  حمم��د 

العاملية حممد احللبي.
واأ�ض��ار اإىل اأن الت�ض��ييق االإ�ض��رائيلي 
عل��ى  ال�ض��غط  م�ض��توى  اإىل  و�ض��ل 
�ضانعي القرارات يف الدول االأوروبية 
والغربي��ة، وال��ذي ت�ض��بب يف اإحجام 

ع��ن  الدولي��ة  االإن�ض��انية  املوؤ�ض�ض��ات 
متويل املوؤ�ض�ضات واجلمعيات اخلريية 
يف غزة، خ�ض��ية اتهامها بدعم حركة 

املقاومة االإ�ضامية "حما�ض".
كم��ا منع االحت��ال يف اإط��ار حماربة 
عم��ل املوؤ�ض�ض��ات الدولي��ة واملنظومة 
و�ض��ول  ع��ام،  ب�ض��كل  االقت�ض��ادية 
خا�ض��ني  ومقرري��ن  كب��ار  م�ض��وؤولني 
ل��اأمم املتح��دة واأع�ض��اء برمل��ان اإىل 
غ��زة، وذل��ك الإجباره��ا على اإخ�ض��اع 

االأم��ر  االأمن��ي،  للفح���ض  ن�ض��اطاتها 
الذي ال تر�ض��اه تلك املوؤ�ض�ض��ات كونه 
يتعار�ض مع املعايري االإن�ضانية، ومي�ض 
جوه��ر تقدمي اخلدم��ات للمحتاجني 
�ض��من عملي��ة النق��د املبا�ض��ر، وفق��ا 

للنفار.
ويقدر النفار ن�ضبة العجز املايل الذي 
و�ض��لت اإلي��ه ه��ذه اجلمعيات ب�ض��بب 
تقاع���ض اجله��ات الداعم��ة واملمولة 
للم�ضاريع االإن�ضانية يف غزة ب� 60%، 
خا�ضة يف ظل انت�ضار البطالة والفقر 

بني اأفراد ال�ضعب الفل�ضطيني.
يف  اجلمعي��ات  دائ��رة  مدي��ر  وح��ذر 
م��ن  االجتماعي��ة،  التنمي��ة  وزارة 
و�ض��ول االأو�ض��اع الت��ي مت��ر به��ا هذه 
املوؤ�ض�ض��ات املدنية حلالة من التدهور 
واالنهي��ار يف ظ��ل ع��دم وج��ود حلول 
يف االأف��ق حللحل��ة ه��ذه االج��راءات 

العقابية يف الوقت القريب.
  ونا�ض��د النف��ار كافة اجله��ات املعنية 
وعلى راأ�ضها ال�ض��لطة الفل�ضطينية يف 
رام اهلل بع��دم امل�ض��اهمة يف ت�ض��ديد 
ال�ض��عب  عل��ى  واخلن��اق  احل�ض��ار 
الفل�ضطيني يف غزة، وم�ضاعدة املحتل 
الفق��رية  االأ�ض��ر  االآالف  قت��ل  عل��ى 
واملحتاج��ة، وحتيي��د العم��ل اخلريي 
واالإغاث��ي ع��ن املناكفات ال�ضيا�ض��ية، 
وتق��دمي كاف��ة الت�ض��هيات املطلوبة 
الإي�ض��ال كاف��ة االأم��وال والتربع��ات 
م��ن قب��ل املمول��ني ودعم �ض��مود هذه 
اجلمعيات واملوؤ�ض�ض��ات، والتي تخ�ضع 
لرقاب��ة م�ض��تمرة من قبل املوؤ�ض�ض��ات 

احلكومية يف غزة.

إجراءات السلطة واالحتالل تهدد بانهيار الجمعيات الخيرية بغزة


