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غزة- خا�ص �لر�أي
�أجو�ء م��ن �لتفاوؤل و�لإيجابية 
�لفل�س��طيني  �ل�س��ارع  ت�س��ود 
يف قط��اع غ��زة عل��ى وق��ع ب��دء 
�لإجر�ء�ت �لعملية للم�س��احلة 
حال��ة  و�إنه��اء  �لفل�س��طينية 
�لنق�س��ام �لت��ي ��س��تمرت عل��ى 

مد�ر 11 عاما متو��ساًل.

حرك��ة حما���ص ومن �لعا�س��مة 
�مل�سرية �لقاهرة �أطلقت �سر�رة 
هذه �مل�س��احلة باإعالنها مبادرة 
حل �للجنة �لإد�رية �حلكومية 
ت�س��ليم  �لكام��ل  و��س��تعد�دها 
بوز�ر�ته��ا  �حلكوم��ة  مقالي��د 

تها  �س�س��ا موؤ و
�إىل  وهيئاته��ا 

المصالحة .. صفحٌة بيضاء تفوح 
عطرًا ُيَطّيُب األجواء

فصائل فلسطينية: بيان 
الحكومة مخيب لآلمال

 لتأجيل رفع العقوبات عن غزة

تأخر صرف الشؤون يفاقم 
معاناة عائالت فقيرة بغزة

04

05
ألول مرة .. شغف فلسطيني موحد 

إلتمام المصالحة
فل�س��طني عب��د  �ل��ر�أي-  غ��زة- 

�لكرمي
لأول م��رة من��ذ ب��دء �حلدي��ث 
عن �مل�س��احلة ب��ني حركتي فتح 
وحما�ص، ي�س��ود �لتفاوؤل �لكبري 
�لغام��رة  بال�س��عادة  �ملم��زوج 
�ملتلهف��ني  غ��زة  قط��اع  �أه��ايل 
لطامل��ا  جدي��ة  �أخب��ار  ل�س��ماع 
�نتظروه��ا على �أح��ر من �جلمر 

كي تنهي �لنق�سام �ملدمر، �لذي 
�أث��ر كث��ريً� عل��ى حي��اة �ل�س��عب 
مناح��ي  كاف��ة  يف  �لفل�س��طيني 
و�ل�س��رور  �لتف��اوؤل  �حلي��اة. 
غ��زة  �أه��ل  عل��ى  يتوق��ف  مل 
�ملحا�س��رين فقط، و�إمنا �س��ارك 
�أه��ل �ل�سف��ة �أه��ايل غ��زة ذ�ت 

و�لأمل  �لفرح��ة 
ب��اأن غ��د� �سيكون  0203

غزة- �لر�أي- �ألء �لنمر
�أن تك��ون ه��ذه  �لفل�سطين��ي  �ملو�ط��ن  يخّم��ن 
�مل�ساحل��ة  �أي��ام  م��ن  �لتاريخي��ة  �ملرحل��ة 
�لفل�سطيني��ة هي مرحل��ة �ملكافئة �جلماعية، 
و�أحالم��ه  �آمال��ه  حتقي��ق  خالله��ا  فيكّر���ص 

�لعالقة على م��د�ر �سنو�ت ما�سية متخ�ست يف 
�إحدى ع�سر عامًا من �لفرقة و�لنق�سام.

ل  �جل��اري  �لع��ام  م��ن  �أكتوب��ر  �سه��ر  مطل��ع 
ز�ل ي�سه��د حدث��ًا فل�سطيني��ًا ط��ال �نتظ��اره، 
يتمث��ل باكتم��ال �مل�سه��د �لفل�سطين��ي باأل��و�ن 

و�أطياف وف�سائل �ل�سع��ب �لفل�سطيني لتبديد 
ظلم��ات �لنق�سام، و�لوقوف �سف��ًا و�حدً� �أمام 
م�سوؤولي��ات �ل�سع��ب �لفل�سطين��ي باأكمل��ه دون 
متيي��ز. �لأم��ل �حل��ذر �ل��ذي يح��دو �ملو�طن 
�لإجباري��ة  �مل�سوؤولي��ة  �أم��ام  �لفل�سطين��ي 

وكثري م��ن �ملهام �لتي تقع على عاتق حكومة 
�لوف��اق �لوطن��ي م��ن جديد، يجع��ل �ملو�طن 
يرتقب �لقر�ر�ت �ل�س��ادرة عن �لجتماعات 

بني �حل��ني و�لآخر، جلني ثمار 
و�سن��و�ت  و�لنتظ��ار  09�ل�س��ر 

الحكومة تستلم مهامها رسمًيا بغزة...والقضايا العالقة تنتظر!
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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- خا�ص �لر�أي
�أج��و�ء م��ن �لتف��اوؤل و�لإيجابي��ة ت�سود 
�ل�س��ارع �لفل�سطين��ي يف قط��اع غ��زة على 
وقع بدء �لإجر�ء�ت �لعملية للم�ساحلة 
�لفل�سطينية و�إنهاء حالة �لنق�سام �لتي 

��ستمرت على مد�ر 11 عاما متو��ساًل.
حرك��ة حما�ص وم��ن �لعا�سم��ة �مل�سرية 
�لقاه��رة �أطلق��ت �س��ر�رة ه��ذه �مل�ساحلة 
باإعالنه��ا مب��ادرة ح��ل �للجن��ة �لإد�رية 
�حلكومي��ة و��ستعد�ده��ا �لكام��ل ت�سلي��م 
مقاليد �حلكوم��ة بوز�ر�ته��ا وموؤ�س�ساتها 
وهيئاته��ا �إىل حكوم��ة �لتو�ف��ق �لوطني 

برئا�سة ر�مي �حلمد �هلل.
خط��وة يف غاي��ة �لأهمي��ة و�لإيجابية، 
ته��دف �إىل حتريك �ملي��اه �لر�كدة وفتح 
بو�ب��ة �مل�ساحلة عل��ى م�سر�عيها متهيد� 
لالنتق��ال �إىل مرحلة عملية جيدة ُتغلق 
�سفح��ة �لنق�سام وتفت��ح �سفحة بي�ساء 

نح��و �لبن��اء و�لإعم��ار وجت��اوز �ملا�س��ي 
�ملرير.

مل تك��ن تل��ك �خلط��و�ت �لإيجابي��ة هي 
�لوحي��دة �لتي ب��د�أت ت�ساهم يف حتريك 
عجلة �مل�ساحلة؛ بل �إن خطو�ت �إيجابية 
متالحق��ة ق��ام باتخاذه��ا رئي���ص �ملكتب 
�ل�سيا�سي حلركة حما�ص �إ�سماعيل هنية 
ورئي���ص �ل�سلط��ة �لفل�سطيني��ة حمم��ود 
عبا�ص فهاتفو� بع�سهم وكذلك �سخ�سيات 
قيادي��ة كثرية م��ن �حلركت��ني �لكبريتني 
كان��ت خطو�ته��م مبثاب��ة �لعط��ر �ل��ذي 
ُيَطّي��ُب �لأج��و�ء وميحو عكارته��ا ويبدد 

�سبابها.
مب��ادرة طيبة تالها مبادرة طيبة �أخرى 
من حكومة �لوفاق �لوطني برئا�سة ر�مي 
�حلم��د �هلل ووزر�ئه��ا، حيث �أعلن��ت �أنها 
قادم��ة �إىل قط��اع غ��زة ل�ست��الم مهامها 
�أر���ص  عل��ى  وباإج��ر�ء�ت  عمل��ي  ب�س��كل 

�لو�قع تقطع �ل�سك باليقني نحو �لوحدة 
�لفل�سطينية.

�إغ��الق ب��اب �لنق�س��ام �إىل غ��ري رجع��ة 
وفت��ح بو�ب��ة �مل�ساحل��ة عل��ى م�سر�عيها 
جتع��ل عي��ون �لفل�سطيني��ون تتوجه �إىل 
م��ن  ثاب��ت  ُتع��ّد  ��سرت�تيجي��ة  �أه��د�ف 
�لثو�ب��ت �لوطنية �لتي ل ميكن جتاوزها 
�أو �إهماله��ا �أو �لقف��ز عنها، حي��ث تغليب 
ملقاوم��ة  و�لتف��رد  �لوطني��ة  �مل�سلح��ة 
�لحتالل "�لإ�سر�ئيلي" و�لعمل �مل�سرتك 
�لأ�س��رى  ومعان��اة  ماأ�س��اة  �إنه��اء  عل��ى 
حي��اة  وتوف��ري  �ل�سج��ون  يف  و�ملعتقل��ني 
كرمي��ة لل�سعب �لفل�سطين��ي يف كل �أماكن 
تو�جده و�لتف��رغ للملفات �لوطنية �لتي 

تنتظر عمال كبري� لإمتامها.
ي�ستقب��ل �ل�سع��ب �لفل�سطين��ي يف قط��اع 
غ��زة �حلكومة �لفل�سطينية بكل ترحاب 
و�سع��ادة �أم��ال يف �إنه��اء حقب��ة �لنق�سام 

و�لتخفي��ف عن كاهل��ه ومتاأمال �أن تنتهي 
�سيا�س��ات �حل�سار و�لإغ��الق �لتي جثمت 

على �سدره خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية.
�مل�ساحل��ة  قط��ار  �أن  يب��دو  م��ا  عل��ى 
�نطل��ق و�قع��ا عملي��ا ول��ن يتوق��ف كم��ا 
يتاأم��ل ويحل��م �لفل�سطيني��ون حت��ى تتم 
�مل�ساحل��ة بالفعل وف��ق �لتفاقيات �لتي 
كان��ت �لقاهرة �سم��ام �أمانه��ا ومبا يخدم 
�مل�سلح��ة �لعام��ة لل�سع��ب �لفل�سطيني يف 

كل �أماكن تو�جده.
�لأيام �لقليل��ة �لقادمة كفيلة بالإجابة 
ع��ن ع�س��ر�ت �لت�س��اوؤلت �لت��ي ت��دور يف 
�أذه��ان �لكثريي��ن حول �مل�ساحل��ة و�إنهاء 
�لنق�س��ام و�سول �إىل �إغ��الق �لعديد من 
�مللف��ات �لعالقة ب�سكل �إيجاب��ي ل ُيف�سد 
�لأج��و�ء ب��ل يع��زز م��ن تعا�س��د �ل�سع��ب 
تالحم��ه  مع��اين  وتر�سي��خ  �لفل�سطين��ي 

وتكاتفه.

وم��ن �ملتوقع �أن ي�سل موكب �لوف��د �حلكومي برئا�سة 
رئي���ص �ل��وزر�ء ر�مي �حلم��دهلل �إىل قط��اع غزة عر 
مع��ر بيت حانون �سم��ال قطاع غ��زة، يف وقت ينتظر 
في��ه �لكث��ري م��ن �لفل�سطينيني عل��ى �ملع��ر يف موقف 
يظهر مدى لهف��ة �أهايل غزة مل�ساحلة حقيقية جادة 

تنهي �أزمات �لقطاع.

تفاؤل ولهفة
و�أع��رب �لكثريي��ن م��ن �ملو�طنني ع��ن تفاوؤله��م جتاه 
�مل�ساحل��ة هذه �مل��رة، حي��ث ي�سعر �ل�س��اب �لثالثيني 
فايز �أبو �سبلة بال�سعادة �لغامرة لأن حقبة �لنق�سام 
قد �نتهت بتتويج �مل�ساحلة بني حركتى فتح وحما�ص، 
معرب��ا ع��ن �أمل��ه يف �أن تك��ون �لنو�ي��ا �سادق��ة ل��دى 

�لطرفني لإنهاء �أزمات  غزة �لتي ل تنتهي.  
�ل�س��اب عبد �لرحمن �أبو �سلفة ه��و �لآخر ي�سعر باأن 
ه��ذه �ملرة ه��ي �مل��رة �لأوىل �لتي ي�سع��ر فيها بجدية 
�حلديث عن م�ساحلة بني طريف �لنق�سام، مو�سحا �أن 
�لفرحة ظه��رت ولأول مرة يف عيون �ملو�طنني بغزة، 
�لأمر �ل��ذي يبني م��دى حاجتهم للوح��دة و�لت�سامن 

وحل �مل�سكالت �لتي تر�كمت على كاهل �لنا�ص.
وكغ��ريه ممكن �سبق��وه، ي�سع��ر �لنا�س��ط �ل�سبابي نادر 
�أبو �س��رخ بالتف��اوؤل �لكبري جت��اه �أح��د�ث �مل�ساحلة، 
�س��يء  كل  لأن  ج��د�  :" نعم..متفائ��ل  يق��ول  حي��ث 
�سيم��ر ب�سال�سة، و�أن �أعقد �مللفات �ستحل وقد نختلف 
لك��ن لي���ص �لآن، ف��كل م�سكل��ة لها ح��ل"، مو�سح��ا �أن 
كل م�سكل��ة له��ا حل طامل��ا توف��رت �لنو�ي��ا �ل�سادقة 
و�لقل��وب �ملخل�سة، وطاملا غلب��ت م�سلحة �لوطن على 

�لأغر��ص �حلزبية .

الضفة تشارك غزة الفرحة
�ملو�ط��ن  يتله��ف  �ملحتل��ة،  �لغربي��ة  �ل�سف��ة  ويف 
�لفل�سطين��ي �أي�س��ا ل�سم��اع �أخبار تثلج �ل�س��دور ب�ساأن 
�أم  �مل�ساحل��ة �ملرتقب��ة ب��ني فت��ح وحما���ص، وتق��ول 
عبيدة �أب��و �حليات وهي من مدينة جنني:" بالن�سبة 
للم�ساحل��ة نح��ن كم��ا غ��زة، �ل��كل ينتظ��ر �لنف��ر�ج 
للجمي��ع، وم��اد�م �لقائم��ني عل��ى �مل�ساحل��ة جادي��ن 
ويعمل��ون مل�سلح��ة �لوط��ن و�ملو�طن، فاأهال به��ا وكلنا 

جنود� لها".

وح��ول �سعورها بالتف��اوؤل هذه �ملرة جت��اه �مل�ساحلة، 
ت�سي��ف لل��ر�أي:" �حلم��د هلل، �أ�سع��ر بالتف��اوؤل كثري� 
لأنه��ا يف �أي��دي �أ�سخا�ص �أمناء، وغ��زة عليها �أن تقبل 
فه��ي مبثابة �حلياة لها و�ملنق��ذ �لوحيد من �حل�سار"، 
معرب��ة عن �أملها يف �أن يتم �إنهاء كافة �أ�سكال �حل�سار 

على غزة و�أن ينعم �أهلها بالعي�ص �لرغيد.
�ملو�طن��ة ر�ئ��دة فاي��ق من خمي��م جنني �أي�س��ا �سمال 
�ل�سف��ة �لغربي��ة تعرب ع��ن �أمله��ا يف �أن تكون جولة 
�مل�ساحل��ة ه��ذه �مل��رة نهائي��ة، تنه��ي معه��ا كل �أزمات 
وم�ساكل �ل�سعب �لفل�سطيني �لذي �سحى وقدم �لكثري 

يف �سبيل �هلل ول ز�ل يقدم من �أجل رفعة �لوطن.
وتق��ول فايق يف حديث للر�أي:" �إنه��ا تتابع �أول باأول 
كل جمري��ات �لأح��د�ث حول تفا�سي��ل �مل�ساحلة بني 
حركت��ي فت��ح وحما���ص، و�أن �ملو�س��وع يهتم ب��ه كافة 
�أبن��اء �ل�سع��ب �لفل�سطين��ي يف �ل�سف��ة، لأن �ل�سف��ة 
وغزة ج�سد و�حد، ول ميكن لأحدهما �ل�ستغناء عن 

�لطرف �لآخر".
ويف تعليق��ه على كمية �لتف��اوؤل �لكبرية لدى �ملو�طن 
�لفل�سطين��ي يف غ��زة و�ل�سفة جت��اه �مل�ساحلة، يقول 

�ملحل��ل �ل�سيا�س��ي �إي��اد ج��ر:" �إن �خل��ارج �لإقليم��ي 
و�ل��دويل هو م��ن فر�ص علين��ا �لنق�سام ع��ام 2007 
و�خل��ارج �لآن هو من يتبن��ى �مل�ساحلة، ولول �سغوط 

�خلارج ملا حتركت �لف�سائل نحو �إنهاء �لنق�سام".
�ل�سع��ب  ف��اإن  لل��ر�أي،  حديث��ه  يف  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
�لفل�سطين��ي �أدرك خ��الل �لعقد �ملا�س��ي �أن �مل�ساحلة 
ل��ن تتحق��ق �إل بالتدخ��ل �خلارج��ي، كم��ا �أن �لإد�رة 
�لأمريكي��ة رفع��ت �لفيت��و عل��ى �مل�ساحل��ة، و�لإقليم 

يعمل لإنهاء �لنق�سام.
وي��رى ج��ر �أن �لف�سائ��ل �لفل�سطيني��ة ل��ن ت�ستطيع 
�لوق��ت  يف  �خلارجي��ة،  �لرغب��ة  وج��ه  يف  �لوق��وف 
ذ�ت��ه تاأت��ي �مل�ساحلة يف وقت ف�سل م�س��روع �لت�سوية 
�ل�سيا�سي��ة حلركة فتح ومنظم��ة �لتحرير، ويف نف�ص 
�لوق��ت مي��ر قط��اع غ��زة بح�سار خان��ق و�أزم��ة كانت 

كفيلة بالتاأثري على ح�سابات حما�ص.
ه��ذه �لعو�مل دفعت ط��ريف �لنق�سام لتخاذ خطو�ت 
�يجابي��ة نح��و �إنه��اء �لنق�س��ام، فهي وغريه��ا كفيلة 
باإدخ��ال �لكثري من �لأمل و�لتف��اوؤل يف نفو�ص �ل�سعب 

�لفل�سطيني، على حد تعبري جر.

المصالحة .. صفحٌة بيضاء تفوح عطرًا ُيَطّيُب األجواء
ألول مرة .. شغف فلسطيني موحد إلتمام المصالحة

غزة- �لر�أي- فل�سطني عبد �لكرمي
لأول م��رة من��ذ بدء �حلديث ع��ن �مل�ساحلة 
ب��ني حركت��ي فتح وحما���ص، ي�س��ود �لتفاوؤل 
�لكب��ري �ملم��زوج بال�سع��ادة �لغام��رة �أه��ايل 
قط��اع غ��زة �ملتلهفني ل�سم��اع �أخب��ار جدية 

لطامل��ا �نتظروه��ا عل��ى �أح��ر م��ن �جلمر كي 
تنهي �لنق�سام �ملدم��ر، �لذي �أثر كثريً� على 
حي��اة �ل�سع��ب �لفل�سطيني يف كاف��ة مناحي 
�حلي��اة. �لتف��اوؤل و�ل�س��رور مل يتوقف على 
�أهل غزة �ملحا�سرين فقط، و�إمنا �سارك �أهل 

�ل�سفة �أهايل غزة ذ�ت �لفرحة و�لأمل باأن 
غ��د� �سيكون �أف�سل م��ن �أجل م�ستقبل جميل 
عان��ى  �ل��ذي  �لفل�سطين��ي  �ل�سع��ب  لأبن��اء 
�لوي��الت ج��ر�ء �حت��الل غا�س��م جاثم على 

هذه �لأر�ص �ملباركة.
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و�سدّد �أبو ظريفة للر�أي �أن رفع �لإجر�ء�ت �لعقابية 
ل حتتاج �إىل لقاء�ت وتاأجيل ولكن حتتاج لرفعها فور 
��ست��الم �حلكوم��ة �لفل�سطينية ملهامه��ا يف قطاع غزة 
وتكون �أوىل خطو�ت حتقيق �مل�ساحلة �لفل�سطينية.

و��ستطرد قائاًل:" �إن كانت نية �حلكومة �لفل�سطينية 
هي مقاي�س��ة يف حل �للجنة �لإد�رية وت�سلم �ملهام يف 
غزة فاإنها �ستكون �أول ع�ساة تو�سع يف دو�ليب حتقيق 
�مل�ساحل��ة"، موؤك��دً� عل��ى �س��رورة رف��ع �لإج��ر�ء�ت 
�لعقابية ف��ورً� وعدم �لنتظار ملا بع��د �للقاء �لثنائي 

بني فتح وحما�ص يف �لقاهرة.
و�س��كك قائاًل:" يب��دو �أن زيارة حكوم��ة �لوفاق لغزة 
بروتوكولي��ة ودعائية لتعطي موؤ�سر ل�ستالم مهامها، 
لك��ن على �أر�ص �لو�قع ل يوجد م��ا يوؤ�سر على جدية 

نو�ياها".

نقاش القاهرة
م��ن جانبه��ا قل��ت حرك��ة )حما���ص( �إن��ه كان ينبغي 
"�لج��ر�ء�ت �لعقابي��ة"  �أن تق��وم �حلكوم��ة برف��ع 
ع��ن قطاع غ��زة، وت��رك �مللف��ات �لعالق��ة للنقا�ص يف 

�لقاه��رة. وتابع �ملتحدث با�سم �حلركة عبد �للطيف 
�لقان��وع  بالق��ول يف ت�سري��ٍح مقت�سب تلق��ت "�لر�أي" 
ن�سخ��ة عنه "�لرتحي��ب �ل�سعبي و�لر�سم��ي للحكومة 
و��ستالمه��ا للوز�ر�ت يف غزة و�لأم��ل �لعايل و�لتفاوؤل 
ينبغ��ي  كان  �لغ��زي،  �ل�س��ارع  يعي�س��ه  �ل��ذي  �لكب��ري 
�أن ي�ساحب��ه رف��ع �لإج��ر�ء�ت �لعقابي��ة ع��ن غ��زة، 

و�لق�سايا �لعالقة تناق�ص يف حو�ر�ت �لقاهرة". 
و�س��دد على �أن �سعبنا يتطلع خلط��و�ت عملية تخفف 

من معاناته.

برنامج غامض
ب��دوره؛ �س��دد ع�س��و �جلبه��ة �ل�سعبية �أ�سام��ة �حلاج 
عل��ى �سرورة �أن تف�سح حكوم��ة �لوفاق عن برناجمها 
لقط��اع غزة، لأنها قالت �إن لديها برنامج يخ�ص قطاع 

غزة.
وح��ول تاأجي��ل رف��ع �لعقوب��ات ع��ن قطاع غ��زة قال 
م��ن �جتم��اع حكوم��ة  ننتظ��ر  "لل��ر�أي" كن��ا  �حل��اج 
�لوفاق رفع �لإج��ر�ء�ت عن قطاع غزة، ل �سيما ملف 
�ملوظف��ني و�لع��الج باخلارج ومعر رف��ح، ولكن لالأ�سف 

مل يف�س��ي �لجتماع بنتائج وق��ر�ر�ت و��سحة، وهذ� 
�أمر حمبط ويك�سر �آمال �لنا�ص". على حد قوله.

�تخ��اذ  يف  �حلكوم��ة  م��ن  تلك��وؤ  وج��ود  عل��ى  و�أك��د 
ق��ر�ر�ت حا�سمة وم�سريية يف قط��اع غزة، �أهمها رفع 
�لإج��ر�ء�ت �لت��ي �تخذه��ا �لرئي���ص حمم��ود عبا�ص 
�سد قطاع غزة، ول مرر لأي �إجر�ء بعد حّل حما�ص 

للجنة �لإد�رية.
ولف��ت �إىل �أن هن��اك تناق�ص يف ت�سريح��ات حكومة 
�لوف��اق وت�سريح��ات رئي���ص �ل�سلطة حمم��ود عبا�ص 
�لت��ي قالو� فيه��ا �إنه وفور ح��ل �للجن��ة �لإد�رية من 
قب��ل حما���ص �سيت��م رف��ع كاف��ة �لعقوب��ات �لت��ي مت 

�تخاذها �سد غزة.
وطال��ب �حلاج ب�س��رورة �أن تاأخ��ذ �حلكومة وحممود 
عبا���ص خطو�ت تدفع بعجل��ة �مل�ساحلة لالأمام وعدم 
�ل�سماح بالرجوع لأي خطو للخلف و�أن ي�سعر �ملو�طن 
�لفل�سطين��ي �ل��ذي خ��رج ع��ن بك��رة �أبي��ه ل�ستقبال 
�حلكوم��ة بخطو�ت فعلي��ة على �أر���ص �لو�قع حت�سن 
من �لو�قع �ملرير �لذي عا�سه طو�ل �سنو�ت �لنق�سام.
�أم��ا جل��ان �ملقاوم��ة يف فل�سط��ني ��ستهجنت ع��دم رفع 

�لعقوب��ات �ملفرو�س��ة على قطاع غ��زة و�لإ�سر�ر على 
��ستمر�ره��ا رغ��م �أج��و�ء �مل�ساحلة و��ست��الم حكومة 
�لتو�ف��ق مهامها وعقد جل�سته��ا �لأ�سبوعية يف مدينة 

غزة. 
و�أك��دت جلان �ملقاومة باأن �لإن�س��ان �لفل�سطيني ر�أ�ص 
مال �لق�سي��ة �لفل�سطينية ويتعط���ص لإمتام �لوحدة 
باإنه��اء  تت��م مكافات��ه  �أن  �لنق�س��ام ويج��ب  و�إنه��اء 
كاف��ة �لأزم��ات �لتي تعيق حيات��ه �ليومية يف مناحي 
متعددة. و�أو�سحت جلان �ملقاومة باأن �لوحدة خيارنا 
كفل�سطيني��ني ويجب �أن نتم�سك بها ك�سمانة حل�سانة 
ق�سيتن��ا �لوطني��ة يف مو�جهة �ملخاط��ر �لكبرية �لتي 
تتعر���ص له��ا ولي���ص م��ن �لقب��ول �لرت�ج��ع للخل��ف 
�أو �لع��ودة �إىل �لنق�س��ام و�لفرق��ة ، ويج��ب تعزي��ز 
�مل�ساحلة مبزيد من �لإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت �لتي تعزز 

وحدة �سعبنا و�سموده .
رف��ع  �أن  �أك��دت  �لوطن��ي،  �لوف��اق  حكوم��ة  وكان��ت 
�لعقوب��ات ع��ن غزة تق��رر تاأجيل��ه �إىل بع��د لقاء�ت 
�لقاه��رة �ملزمع��ة ب��ني حركت��ي حما���ص وفت��ح خالل 

�لأيام �لقادمة.

غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
�لعائ��الت  م��ن  �لكث��ري  تع��اين 
بغ��زة  �لفق��رية  �لفل�سطيني��ة 
�ملخ�س�س��ات  �س��رف  تاأخ��ر  م��ن 
�ل�س��وؤون  م��ن  للمنتفع��ني  �ملالي��ة 
يح��اول  فبع�سه��ا  �لجتماعي��ة، 
وهن��اك  هن��ا  م��ن  �ل�ستد�ن��ة 
و�لبع���ص �لآخ��ر يع��اين �لأمري��ن 
�ملعي�سي��ة  �لظ��روف  �س��وء  ب�سب��ب 
عل��ى  �أيام��ه  ويق�س��ي  و�حلياتي��ة 
�إع��د�د وجب��ات �لعد���ص �أك��ر من 

مرة يف �لأ�سبوع �لو�حد.
فبع���ص  هن��ا،  �لأم��ر  يقت�س��ر  ول 
�لعائالت قد تكاثرت عليها �لديون 
للبقال��ة و�ل�سيدلية وحمال �ملو�د 
ح��ني  يف  �ل�سروري��ة،  �لغذ�ئي��ة 
�أن بع���ص �لعائ��الت مه��ددة برتك 
منازله��ا ج��ر�ء تر�ك��م �لإيجار�ت 
�أ�سح��اب  حتم��ل  وع��دم  عليه��ا، 
�ملن��ازل للتاأخ��ري يف دفع م��ا تر�كم 

من �يجار.

معاناة مزدوجة
وتقول �ملو�طن��ة �أم حممد جربوع 
وه��ي �أم ل�سبع��ة �أبن��اء:" �أعتا���ص 
وعائلت��ي على ما �أح�س��ل عليه من 

�ل�سئ��ون  م��ن  �ملالي��ة  �ملخ�س�س��ات 
�لجتماعي��ة، خا�س��ة و�أن زوج��ي 
مري�ص نف�سي ول يقدر على �لعمل 
ع�سري��ن  قب��ل  تزوجت��ه  �أن  من��ذ 
عام��ا، يف ح��ني �أن ل��دي �أطف��ال يف 
�ملد�ر���ص مل �أق��م ب�س��ر�ء مالب���ص 
�ملد�ر�ص لهم"، مو�سحة �أن �لبع�ص 
من �جل��ري�ن و�ل�سديقات يقدمون 
�مل�ساع��د�ت له��ا �ملر �ل��ذي يخفف 

�ل�سغوطات عليها.
وتعي���ص جربوع يف منزل بالإيجار 
منذ �سنو�ت طويلة، وت�سعر بالقهر 
و�حلرمان كون �ليج��ار�ت تق�سم 
�لظه��ر، يف ح��ني �ن لديه��ا �أبن��اء 
يحتاج��ون �لكث��ري م��ن �ملتطلب��ات 
�ل�سرورية و�لتي حتاول �أم حممد 
�أن تخت�س��ر �مله��م منه��ا ب�سب��ب م��ا 
تعاني��ه من �أو�س��اع ماأ�ساوية �سيئة 
كونه��ا �ملعي��ل و�لأب و�لم لعائلتها 

يف نف�ص �لوقت.
لل��ر�أي:" يف  حدي��ث  يف  وت�سي��ف 
�لكث��ري من �لأوق��ات �أق��وم ب�سر�ء 
بع�ص �حلاجيات لأطفايل من �أجل 
بيعه��ا، ولكن ب��دون فائ��دة فهم ل 
ز�ل��و� �سغار، �لأمر �ل��ذي ي�سعرين 
بال�سي��ق و�لأمل و�أح��اول �له��روب 

كثري� من �سيق �حلياة بالنخر�ط 
يف �لبكاء �أو زيارة بع�ص �جلري�ن".
معي�سته��ا  يف  حمم��د  �أم  وتعتم��د 
و�أبنائه��ا عل��ى �س��رف خم�س�س��ات 
�ل�سئ��ون كل ثالثة �سه��ور، يف حني 
تعتم��د �ي�سا على م��ا حت�سل عليه 
من بع�ص �ملو�د �لغذ�ئية من وكالة 
تاأخ��ر  لك��ن  " �لأون��رو�"،  �لغ��وث 
�سرف �مل�ستحقات هذه �ملرة ت�سبب 

يف حالة �سيق لديها.

مصدر رزق وحيد
"�أم ف��ادي" ه��ي �لأخ��رى تتطل��ع 
يومي��ا  �لأخب��ار  �سري��ط  وتتاب��ع 
ع��ن  �س��ادق  خ��ر  ت�سم��ع  لعله��ا 
�ملخ�س�س��ات  ��ست��الم  موع��د 
�ل�سئ��ون  م��ن  للمنتفع��ني  �ملالي��ة 
�لجتماعي��ة، لك��ن �لري��اح د�ئما 
�ل�سف��ن،  ت�ستهي��ه  ل  مب��ا  تاأت��ي 
ف��كل م��رة ت�سمع فيها م��ن �جلري�ن 
و�لأق��ارب عن ي��وم ��ستالم �سيكات 
�ل�سئ��ون ت�سط��دم ب���اأن ل تاري��خ 

معني ل�سرفها.
تق��ول �أم ف��ادي لل��ر�أي:" �أعتا���ص 
�ل�سئ��ون  ر�ت��ب  عل��ى  كغ��ريي 
�لجتماعي��ة ول يوج��د يل معيل 

�أن��ا و�أبنائ��ي �لثالث��ة، لك��ن ه��ذه 
�مل��رة طالت �مل��دة ومل نح�سل على 
�لر�ت��ب من��ذ م��ا يق��ارب �خلم���ص 
�سه��ور، �لأمر �لذي يفاقم معاناتنا 
ويجعلن��ا نعي�ص ظروف �سعبة �هلل 

�علم بها".
ووفق ما ذكرته فاإن �حلياة �سعبة 
على �مر�أة كبرية يف �ل�سن، وترعى 
�لكث��ري  يحتاج��ون  �سب��ان  ثالث��ة 
م��ن �لحتياج��ات و�لطلب��ات �لتي 
ل تنته��ي ول تتوق��ف �أب��د�، لك��ن 
عز�وؤها �لوحي��د هو �أن يتم �سرف 
�ملخ�س�سات �ملالي��ة كونها تر�كمت 

عليها �لديون �ملالية.
حمم��د  و�أم  ف��ادي  �أم  لي�س��ت 
�لوحيدت��ان �للت��ان تتابع��ان �أول 
�أخب��ار  �أو  معلوم��ات  �أي  ب��اأول 
�ل�سئ��ون  ر�ت��ب  ب�س��رف  تتعل��ق 
�لجتماعية، حيث يعاين �أبو ر�مي 
��سعي��د هو �لآخر جر�ء �لتاأخر يف 
�سرفها خا�سة كون��ه يقوم باإعالة 
عائلت��ني لدي��ه، حيث يعتم��د كليا 
عل��ى �ل�سئ��ون �لجتماعي��ة �لت��ي 
ت�س��رف ل��ه كل ثالث��ة �سه��ور فهي 

م�سدر رزقه �لوحيد .
لل��ر�أي:" كن��ت  ر�م��ي  �أب��و  بق��ول 

�أمتن��ى �أن يت��م �س��رف �ملخ�س�سات 
�ملالي��ة، فظروفن��ا �ملعي�سي��ة باتت 
�سيئ��ة لدرج��ة كب��رية، خا�س��ة يف 
�لبطال��ة  و�نت�س��ار  �حل�س��ار  ظ��ل 
وقل��ة فر�ص �لعمل، و�أنا رجل كبري 
يف �ل�س��ن ولي�ص ل��دي �لقدرة على 
حتمل �لعمل �ل�ساق �أو بذل جمهود 

كبري".
�أن �حل�س��ول  ويو�س��ح يف حديث��ه 
عل��ى ر�ت��ب �ل�سئ��ون �لجتماعية 
�لجتماعي��ة  حياته��م  ينع���ص 
و�ملعي�سي��ة رغ��م �أنه��ا ت�س��رف كل 
ثالث��ة �سه��ور م��رة و�ح��دة، حيث 
ينتظ��رون �لر�ت��ب عل��ى �أح��ر من 
�جلمر من �أجل توفري �لحتياجات 

�ل�سرورية للمنزل و�لأبناء.
ه��ذ� وم��ن �ملرج��ح �أن يت��م �س��رف 
للعائ��الت  �ملالي��ة  �ملخ�س�س��ات 
�لفق��رية و�ملحتاج��ة بغ��زة خالل 

�لأ�سبوعني �لقادمني.
يذك��ر �أن نح��و )75( �أل��ف �أ�س��رة 
فق��رية يف غ��زة، و�أك��ر م��ن )43( 
�أ�س��رة يف �ل�سف��ة، ت�ستفي��د  �أل��ف 
من هذه �مل�ساع��د�ت �لنقدية �لتي 
يقدمه��ا �لحت��اد �لأوروب��ي كل 3 

�أ�سهر.

فصائل فلسطينية: بيان الحكومة مخيب لآلمال
 لتأجيل رفع العقوبات عن غزة

غزة- �لر�أي- عبد �هلل كر�سوع
خال بي��ان حكوم��ة �لوف��اق �لوطن��ي خالل 
جل�سته��ا �لت��ي ُعق��دت يف مدين��ة غ��زة م��ن 
�أي ق��ر�ر م��ن �ساأنه �لتخفيف م��ن �لعقوبات 
�لفل�سطيني��ة  �ل�سلط��ة  فر�سته��ا  �لت��ي 
عل��ى قط��اع غ��زة لإجب��ار )حما���ص( عل��ى 

ت�سلي��م مقالي��د �حلكم. ف�سائ��ل فل�سطينية 
ع��رت عن ��ستغر�به��ا من تاأجي��ل رفع هذه 
جه��ود  �ستن�س��ف  باإنه��ا  وقال��ت  �لعقوب��ات 
�مل�ساحلة ويتحمل من يوؤجل وي�سوف يف رفع 

�لإجر�ء�ت م�سوؤولية ف�سل �مل�ساحلة. 
للجبه��ة  �ملركزي��ة  �للجن��ة  ع�س��و 

ق��ال  ظريف��ة  �أب��و  ط��الل  �لدميقر�طي��ة 
لرف��ع  �لفل�سطيني��ة  �حلكوم��ة  تاأجي��ل  �إن 
�لعقوب��ات عن قطاع غ��زة هي �لتي تعزز من 
�ملخاوف و�ملحاذير لدي �ملو�طن �لفل�سطيني 
حتقي��ق  يف  �لأط��ر�ف  جدي��ة  ع��دم  م��ن 

�مل�ساحلة �لفل�سطينية.

تأخر صرف الشؤون يفاقم معاناة عائالت فقيرة بغزة
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أسباب و أعراض آالم العصعص

غزة- �لر�أي
يعت��ر �لعمود �لفقري من �أهم �لأع�ساء �ملوجودة يف ج�سم 
�لإن�س��ان ، و �لتي توؤثر على ب�سكل كبري على �سحة �لإن�سان 
ب�سف��ة عام��ة ، حي��ث �أن �آلم �لعمود �لفقري م��ن �أ�سعب و 
�أ�س��د �لآلم �لت��ي ق��د ي�سعر به��ا �لإن�س��ان ، كما �أنه��ا توؤثر 
عل��ى �حلي��اة �ليومية �خلا�س��ة بامل�ساب ، حي��ث �أن �لعمود 
�لفقري عبارة عن �سل�سلة من �لفقر�ت �لعظمية �ملرت�بطة 
و �ملت�سل��ة ببع�سه��ا �لبع���ص ، و يوجد بد�خله��ا �لغ�ساريف 
و �لت��ي ه��ي �مل�سئولة ع��ن حركة ج�س��م �لإن�س��ان بطريقة 

�سحيحة .

العصعص
و يوج��د �لعمود �لفق��ري يف �لظهر من �أوله لأخره بالطول 
، و �إذ� ق��د �أ�سي��ب مهم��ا كان �لإ�سابة ب�سيط��ة �سوف توؤثر 
ب�س��كل كب��ري على حركة �جل�س��م ب�سكل كامل ، كم��ا �أنه قد 
يوؤث��ر على باق��ي �لأع�س��اء و حركتها و �أد�ئه��ا ، و �جلدير 
بالذك��ر �أن هناك منطقة معين��ة يف �لعمود �لفقري و �لتي 
تع��رف با�س��م �لع�سع�ص ، و هي �جل��زء �لأ�سفل من �لظهر و 

�لتي تتكون من �لفقر�ت �ل�سفلى من �لعمود �لفقري .
و يتك��ون �لع�سع���ص حتديد� م��ن حو�يل ثالث��ة �أو خم�سة 
فق��ر�ت م��ن فقر�ت �لعم��ود �لفقري ، و من �ملمك��ن �أن تكون 
مت�سل��ة �أو منف�سل��ة ع��ن بع�سه��ا ، حي��ث �أنه��ا تعم��ل عل��ى 

م�ساعدة �لأربطة �لتي حولها يف �حلركة بطريقة ب�سيطة 
و �سهل��ة غري مرهقة للظهر و غ��ري موؤملة ، و �جلدير بالذكر 

�أن �لع�سع�ص قد يختلف �سكله بني �لرجال و �لن�ساء .
و يع��رف �أن �لع�سع���ص عن��د �لرجال �لكب��ار يف �ل�سن يكون 
�لع�سع���ص لديهم عظ��ام م�ستقيمة و تك��ون �أكر من عظام 
�ل�سيد�ت عند �ل�سن �لكبرية و مرحلة �لعجز ، و يكون عند 
�لرج��ال مائل �إىل �لد�خل مما يجعل �لرجل عند �جللو�ص 
يك��ون وزن��ه بالكامل حمم��ل على �جلزء �ل�سفل��ي من عظام 
�ل��ورك ، �لأم��ر �ل��ذي يحم��ي �لع�سع�ص م��ن �أي �س��رر ، �أما 
عن��د �ل�سي��د�ت فيك��ون �لعظام مائل��ة للخ��ارج ، مما يجعل 
وزن ج�س��م �مل��ر�أة عن��د �جللو���ص حمم��ل كليا عل��ى منطقة 
�لع�سع���ص مم��ا يجعل �مل��ر�آة ه��ي �لأكر عر�س��ة لالإ�سابة 

باآلم �لظهر و تعب �آلم �لع�سع�ص ب�سكل عام .

أسباب آالم العصعص
و �جلدي��ر بالذك��ر �أن��ه كان دوم��ا م��ا يت��م ت�سخي���ص �أي 
م��ن �أ�سب��اب �آلم �لظه��ر على �أنه��ا �آلم �لع�سع���ص ، مما قد 
جع��ل �لكثري م��ن �لأطباء قدميا �للجوء لإج��ر�ء �لعمليات 
�جلر�حية �خلا�سة لإز�لة �لع�سع�ص من �لظهر ، و �لتي قد 
يك��ون لي�ص �ل�سبب �لرئي�س��ي لآلم �لظهر ، و لكن بعد ذلك 
قد تط��ور �لعلم و قد �أ�سبح باإمكان �لأطباء معرفة �ل�سبب 
ور�ء �آلم �لظه��ر و �إن كان �آلم ناجت��ة م��ن �لع�سع�ص �أو من 

�أ�سباب �أخرى لآلم �لظهر .
و عل��ى �لرغ��م م��ن �نت�س��ار �آلم �لع�سع�ص �إل �أن��ه ل يوجد 
�سبب �أ�سا�سي و مبا�سر حلدوث �آلم �لع�سع�ص ، و لكن يرجح 
�لأطب��اء �أن �ل�سب��ب يف ذلك هو حدوث ح��ركات مفاجئة و 
ز�ئدة عن �لطبيعي ، مما يرهق �لع�سع�ص و يت�سبب يف �أمله ، 
و من �أ�سباب �حلركات �ل�سريعة و �لز�ئدة هي �لولدة عند 
�لن�س��اء ، حي��ث متدد �لع�س��الت و �لأربطة عن��د �لع�سع�ص 

توؤثر عليه وقت �لولدة .
و �ل�سق��وط م��ن مكان مرتف��ع و �لرتطام مب��كان �سلب ، قد 
يت�سب��ب يف ح��دوث �لر�سو���ص يف منطق��ة �لع�سع�ص ، و قد 
ت��وؤدي �أي�س��ا لتح��رك �لع�سع���ص و تغ��ري مكانه ع��ن �ملكان 
�لطبيع��ي ل��ه ، و �لتق��دم يف �ل�س��ن ق��د ي��وؤدي �إىل ت��اآكل 
�لع�سع�ص �أي�سا ، �إىل جانب �جللو�ص لفرت�ت طويلة خا�سة 

لل�سيد�ت قد توؤثر على �لع�سع�ص و تت�سبب يف تاأمله .

أعراض آالم العصعص
و م��ن �ملع��روف �أن �لع�سع���ص ق��د يت�سبب يف ع��دة �أعر��ص 
�أخ��رى ، حيث يوؤثر على حركة �لقدم��ني ، كما �أنه يت�سبب 
يف �أمل �سدي��د عند �ل�ساقني و منطقة �أ�سفل �لظهر �أي�سا ، و 
ق��د يت�سبب �أي�سا يف ح��دوث �آمل عند �لترز ب�سبب �ل�سغط 
�ملفتع��ل للترز عل��ى منطقة �لع�سع���ص ، �إىل جانب حدوث 

�أمل عند �جلماع ب�سبب �ل�سغط على هذه �ملنطقة.

�لأم��ل �حل��ذر �لذي يح��دو �ملو�طن 
�مل�سوؤولي��ة  �أم��ام  �لفل�سطين��ي 
�لإجبارية وكثري من �ملهام �لتي تقع 
على عاتق حكوم��ة �لوفاق �لوطني 
م��ن جديد، يجع��ل �ملو�ط��ن يرتقب 
�لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �لجتماعات 
ب��ني �حل��ني و�لآخ��ر، جلن��ي ثم��ار 
�ل�س��ر و�لنتظار و�سن��و�ت �حل�سار 

�لعجاف �لتي نالت منه.
�خلال���ص  �ل�سغ��ف  ع��ن  ورغم��ًا 
�ل��ذي �سيطر عل��ى متابع��ة وترقب 
لإحد�ثي��ات  �حلثيث��ة  �ملو�طن��ني 
�مل�ساحلة، ��سطدم باأوىل �ل�سفعات 
�ل�سيا�سي��ة، �لت��ي �ألق��ى به��ا رئي���ص 
حمم��ود  �لفل�سطيني��ة  �ل�سلط��ة 
�لعقوب��ات  رف��ع  بتاأجي��ل  عبا���ص 

�لإجر�ئي��ة �س��د قط��اع غ��زة، �إىل 
ح��ني �إكمال �للق��اء�ت �حلو�رية يف 
�لقاه��رة �لأ�سب��وع �ملقبل مم��ا ي�سع 
نقط��ة نظام ح��ول جدية �مل�ساحلة 

من طرف رئي�ص �ل�سلطة نف�سه.
يف �جتم��اع �حلكوم��ة �لأول �ل��ذي 
عق��د يف جمل���ص �ل��وزر�ء بغ��زة يف 
موج��ة  بع��د  �أكتوب��ر،  م��ن  �لثال��ث 
�ل�ستقب��ال  مر��س��م  م��ن  �سعبي��ة 
و�لحت�ساد عل��ى �لطرقات و�ملعابر 
عل��ى  �سعب��ي  ك�ساه��د  و�حل��دود، 
��ست��الم �حلكوم��ة ملهامه��ا يف غ��زة، 
�أعط��ى رئي�ص �ل��وزر�ء ر�مي �حلمد 
�هلل �أم��رً� لأع�س��اء �حلكومة برفع 
تقارير عن �أو�ساع �لوز�ر�ت يف غزة 
و�حتياجاته��ا �لعاجل��ة، م��ن �أج��ل 

�لب��دء يف تنفيذه��ا لرف��ع م�ست��وى 
�حلياة للمو�طنني و�إ�سنادهم.

�لوف��اق  حكوم��ة  با�س��م  �ملتح��دث 
ق��ال  �ملحم��ود،  يو�س��ف  �لوطن��ي 
عقب جل�س��ة جمل�ص �ل��وزر�ء �لذي 
جم��ع �أع�س��اء �حلكوم��ة ووزر�ئها: 
�إن �لجتم��اع مبجمل��ه �أك��د على �أن 
وتوحيده��ا  �ملوؤ�س�س��ات  ��ستع��ادة 
يحت��اج �إىل جه��ود كبرية، م��ن �أجل 
�سحيح��ة  قاع��دة  م��ن  �لنط��الق 
ب�سكله��ا  �مللف��ات  كاف��ة  و�إمت��ام 

�ل�سحيح.
�ملطالب��ة برفع �حل�س��ار عاجاًل عن 
قطاع غزة ج��اءت على ل�سان رئي�ص 
ر�م��ي �حلم��د �هلل خ��الل  �ل��وزر�ء 

�أن  �إل  �ل��وزر�ء،  ملجل���ص  �لجتم��اع 
رئي�ص �ل�سلطة حممود عبا�ص قابل 
ه��ذه �ملطالب��ات بالتاأجيل �إىل حني 
��ستق��ر�ر "�ل�س��الح �ملوح��د" يف يده 

وترتيب �مللفات.
�لو�قع��ة  �مل�سوؤولي��ات  خ�س��م  ويف 
على عاتق حكوم��ة �لوفاق تت�سابق 
�لطاول��ة  عل��ى  �لرئي�سي��ة  �مللف��ات 
�ل�سيا�سي��ة، و�أبرزه��ا ملف �ملوظفني 
و�لكهرباء و�خلريج��ني وغريها، ما 
دعا جمل�ص �ل��وزر�ء لنقا�سها ب�سكل 

�سريع.
�لوطن��ي  �لوف��اق  �أع�س��اء حكوم��ة 
ثمن��و� �جله��ود �مل�سري��ة �ملبذول��ة 
�لفل�سطيني��ة،  �مل�ساحل��ة  لإمت��ام 
و�أك��دو� عل��ى دور جمهوري��ة م�س��ر 

�لنق�س��ام،  �إنه��اء  يف  �لتاريخ��ي 
حت��ى  �لتف��اق  جلمي��ع  ورعايته��م 

و�سلت بر �لأمان.
�حلكوم��ة  �أع�س��اء  و�أ�س��اد  كم��ا 
�حلثي��ث  حما���ص  حرك��ة  ب��دور 
�إمت��ام  �أق�س��ى جهوده��ا يف  وبذله��ا 
�مل�ساحلة و�خل�س��وع ملطالب �ل�سارع 
عل��ى  ومو�فقته��م  �لفل�سطين��ي، 

مبادرة عبا�ص لإنهاء �لنق�سام.
وتبقى لق��اء�ت �لقاهرة �ملقبلة بني 
حركت��ي فتح وحما���ص تاأخذ طابعا 
حا�سم��ًا لكثري من �مللفات �لرئي�سية، 
على ح�سب ما ورد يف �جتماع جمل�ص 
�ل��وزر�ء بغ��زة حل��ل �لزم��ات ورفع 
�لعقوبات و�إنهاء �لنق�سام و�حل�سار 

معًا.

غزة- �لر�أي
�أكد وزي��ر �ل�سح��ة �لفل�سطيني 
ج��و�د ع��و�د �أن��ه �سيت��م �تخاذ 
�إج��ر�ء�ت �إ�سعافي��ه �سريعة من 
�أج��ل تدعيم �لقط��اع �ل�سحفي 
بغزة وف��ق تعليمات مبا�سرة من 
�لرئي���ص عبا�ص ورئي�ص �لوزر�ء 

�حلمد �هلل.
مر��س��م  خ��الل  ع��و�د  وق��ال 
ت�سلم��ه ملهام��ه يف �ل��وز�رة بغزة 
��ستقب��ال  حف��اوة  "�إن  �لي��وم: 
حكوم��ة  لوف��د  �سعبن��ا  �أبن��اء 
�لوف��اق �لوطني بعث فينا د�فًعا 
قوًيا لبذل �لكثري للتخفيف عن 

�أهلنا يف قطاع غزة".
�جله��ود  تكثي��ف  �إىل  ودع��ا 
�ل�سح��ي  بالعم��ل  للنهو���ص 
باخلدم��ة  و�لرتق��اء  �لوطن��ي 
حمافظ��ات  كاف��ة  يف  �ل�سحي��ة 
عل��ى  �سوًي��ا  و�لعم��ل  �لوط��ن 
توطني �خلدم��ة �ملقدمة لأبناء 
�لغربي��ة  �ل�سف��ة  يف  �سعبن��ا 

وقطاع غزة.
و�سدد على حر�سه على ��ستثمار 
كافة �لطاقات �ملوجودة لتنمية 
�خلدمات �ل�سحية يف غزة، و�أن 

يت��م �لعم��ل �سوًي��ا جلع��ل وز�رة 
وحدوًي��ا  منوذًج��ا  �ل�سح��ة 

ملوؤ�س�ساتنا �لوطنية.
و�أ�س��اف خ��الل موؤمت��ر �سحف��ي 
�ل�سح��ة  وز�رة  مق��ر  يف  عق��ده 
�مل�ساحل��ة  �أج��و�ء  �أن  بغ��زة 
�لي��وم  نر�ه��ا  و�لت��ي  �لوطني��ة 
جت�سد و�قًعا يتطلب من �جلميع 
مو��سل��ة �لعم��ل خلدم��ة �أبن��اء 

�سعبنا .
�ملوؤمت��ر  عق��ب  ع��و�د  وتوج��ه 
�إىل مق��ر �مل�ستودع��ات �ملركزية 
�لطبي��ة  و�ملهم��ات  لالأدوي��ة 
حي��ث �طلع على �أه��م �ل�سناف 
�لت��ي تع��اين م��ن نق�ص ح��اد يف 

�أر�سدتها .
بدوره، �أعرب يو�سف �أبو �لري�ص 
وكي��ل وز�رة �ل�سح��ة بغ��زة عن 
�سعادته وكاف��ة طو�قم �لوز�رة 
بت�سلم معايل �لوزير جو�د مهام 
عمله معتًر� ذلك خطوة كبرية 
�سحي��ة  نه�س��ة  حتقي��ق  جت��اه 
وطني��ة تلبي �حتياج��ات �أبناء 
�سعبن��ا وخا�س��ة يف قط��اع غزة 
بعد �سن��و�ت طويلة من �حل�سار 

و�حلرمان.

خالل تسلمه مهامه كوزير للصحة

الحكومة تستلم مهامها رسمًيا بغزة..عواد: سنتخذ إجراءات سريعة لتدعيم القطاع الصحي بغزة
.والقضايا العالقة تنتظر!

غزة- �لر�أي- �ألء �لنمر
يخّمن �ملو�ط��ن �لفل�سطين��ي �أن تكون هذه 
�ملرحل��ة �لتاريخي��ة م��ن �أي��ام �مل�ساحل��ة 
�ملكافئ��ة  مرحل��ة  ه��ي  �لفل�سطيني��ة 
�جلماعي��ة، فيكّر�ص خالله��ا حتقيق �آماله 

و�أحالمه �لعالقة على مد�ر �سنو�ت ما�سية 
متخ�س��ت يف �إحدى ع�سر عام��ًا من �لفرقة 

و�لنق�سام.
مطل��ع �سه��ر �أكتوب��ر م��ن �لعام �جل��اري ل 
ز�ل ي�سه��د حدثًا فل�سطيني��ًا طال �نتظاره، 

يتمثل باكتمال �مل�سه��د �لفل�سطيني باألو�ن 
�لفل�سطين��ي  �ل�سع��ب  وف�سائ��ل  و�أطي��اف 
لتبدي��د ظلم��ات �لنق�سام، و�لوق��وف �سفًا 
و�حدً� �أمام م�سوؤوليات �ل�سعب �لفل�سطيني 

باأكمله دون متييز.
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غزة- �لر�أي
ق��ال رئي�ص وزر�ء حكوم��ة �لتو�فق ر�مي 
�حلم��د �هلل، "�إنه ي�س��رين �أن �أجتمع بكم 
يف كن��ف غ��زة �لأبي��ة، ويف ظ��ل �أج��و�ء 
ي�سوده��ا �لكثري من �لإيجابية و�لتفاهم، 
بل و�لطاقة ل�ستكمال بناء غزة وتلبية 
�حتياج��ات وتطلع��ات �أهلن��ا فيها، فنحن 
نقف على �أعتاب مرحلة جديدة، توؤ�س�ص 
ل�سر�ك��ة حقيقي��ة يف حتم��ل �مل�سوؤوليات 
�لكارث��ة  م��ن  غ��زة  و�لو�ج��ب لنت�س��ال 
�سن��و�ت  ج��ر�ء  �ملتفاقم��ة  �لإن�ساني��ة 
طويلة من �لنق�س��ام و�حل�سار و�لعدو�ن 

�لإ�سر�ئيلي �ملتكرر".
وي�س��ار �إىل �أن��ه �جتم��ع رئي���ص �ل��وزر�ء 
حرك��ة  قي��ادة  م��ع  �هلل،  �حلم��د  ر�م��ي 
فت��ح يف قط��اع غ��زة، وعل��ى ر�أ�سه��ا ع�سو 
�للجن��ة �ملركزي��ة �أحمد حل���ص، وقيادة 
حركة حما���ص وعلى ر�أ�سها رئي�ص �ملكتب 
�ل�سيا�س��ي ��سماعيل هنية، بح�سور �لوفد 
�ملر�ف��ق،  �حلكوم��ي  و�لوف��د  �مل�س��ري، 
ورئي���ص هيئ��ة �ل�س��وؤون �ملدني��ة ح�س��ني 
�ل�سي��خ، ومدير جه��از �ملخاب��ر�ت �لعامة 

ماجد فرج.
و�أ�س��اف �حلم��د �هلل: "�إنني �أنق��ل �إليكم 
�لرئي���ص  �لأخ  �عت��ز�ز فخام��ة  جميع��ا، 
�لوطني��ة  باجله��ود  عبا���ص،  حمم��ود 
�ملخل�س��ة �لت��ي و�سعتها ف�سائ��ل و�أطياف 
�مل�ساحل��ة  لتكري���ص  �لوطن��ي،  �لعم��ل 
و�لوح��دة. و�أوؤك��د لكم حر�س��ه �ل�سديد 
على متابعة ما تتمخ�ص عنه �جتماعاتنا 

م��ن خطو�ت و�إج��ر�ء�ت فاعل��ة لتفكيك 
مبعاجل��ة  و�لب��دء  �مل�ساحل��ة  عقب��ات 

تد�عيات و�آثار �لنق�سام �ملوؤملة".
�ل�سي��اق،  ه��ذ�  "يف  وتاب��ع �حلم��د �هلل: 
فاإنن��ا نحي��ي جمهوري��ة م�س��ر �لعربي��ة، 
�لت��ي تب��ذل جه��ود� م�سني��ة ومتو��سل��ة 
ل�سم��ان �إجن��از �مل�ساحل��ة �لوطني��ة، كما 
نثم��ن �ملب��ادر�ت و�جله��ود �ل�سعبية �لتي 
دفع��ت بجه��ود �مل�ساحلة قدم��ا، وخا�سة 
وثيق��ة �لأ�س��رى، �لذين ل ب��د و�أن نبقى 

دوما �أوفياء لت�سحياتهم."
للق�سي��ة  نعي��د  "�لي��وم  �إنن��ا  و�أردف 
وف��اء  وقوته��ا،  تو�زنه��ا  �لفل�سطيني��ة 
لت�سحي��ات و�إرث ق��ادة حركتنا �لوطنية 
يا�س��ر  �خلال��د  �لزعي��م  مقدمته��م  ويف 
عرف��ات، ومل�س��رية "حرك��ة فت��ح" حامية 

م�سروعنا �لوطني �لتحرري."
و�أو�س��ح �حلم��د �هلل، "لق��د جئ��ت �ليوم، 
بتوجيهات فخام��ة �لرئي�ص �لأخ حممود 
عبا���ص، م��ع �أع�س��اء حكومت��ي وروؤ�س��اء 
�لهيئ��ات و�لأجهزة �لأمني��ة، لنبد�أ �أوىل 
�سفح��ة  لط��ي  �لأر���ص  عل��ى  �خلط��و�ت 
�لنق�س��ام، حيث نذلل مع��ا �لعقبات �لتي 
حي��ث  �ل�ساب��ق،  يف  و�جهناه��ا  ق��د  كن��ا 
�س��وؤون  �إد�رة  وم�سوؤولي��ات  مه��ام  نت�سل��م 
�ملحافظ��ات �جلنوبي��ة، كما �سي�س��ار �إىل 
حل جميع �لق�ساي��ا �لإد�رية و�لقانونية 
�لعالق��ة، ويف مقدمته��ا ملف �ملوظفني، يف 
�إط��ار �تف��اق �لقاهرة، و�سم��ن �لإمكانات 
�ملتاحة. ولهذ� �سكلنا ثالث جلان �ستتوىل 

در��سة ومعاجلة كل هذه �لأمور."
و��ست��درك، "نحن �أم��ام منعطف تاريخي 
هام نوجه في��ه بو�سلة �لعمل من جديد، 
لإنهاء عذ�ب��ات �سعبن��ا �ل�سامد يف قطاع 
غ��زة ويف كل �سر م��ن �أر�ص وطنن��ا. �إننا 
�لي��وم، بتكاتفن��ا ووحدتنا، نفت��ح �أبو�ب 
�مل�ستقب��ل ونزرع �لأمل يف نفو�ص �لأجيال 
للم�سوؤولي��ة  �أوفي��اء  فلنك��ن  �لقادم��ة، 
�حلثي��ث  �لعم��ل  ولنبا�س��ر  و�لأمان��ة، 
لتكري���ص بني��ان موؤ�س�س��ي موح��د ق��ادر 
على �ل�ستجاب��ة لحتياجات �ملو�طنني، 
خا�س��ة �لأطف��ال و�ل�سب��اب �لذين ذ�قو� 
مر�رة �لنق�سام وحتملو� ويالت �حلروب 

وق�ساوة �حل�سار و�لعزلة."
و�أ�ساف رئي���ص �ل��وزر�ء: "يف ظل تفاقم 
�لكارثة �لإن�سانية �لتي تتهدد قطاع غزة 
و�لتي حذرت منها �ملنظمات �لدولية، ويف 
خ�سم �مل�ستج��د�ت �لإقليمي��ة و�لعاملية، 
فقد كانت روح �مل�سوؤولية و�لوحدة حتتم 
علين��ا م�سارع��ة �خلط��ى ل�س��ون ق�سيتنا 
و��ستق��الل  منع��ة  وتكري���ص  �لوطني��ة 
قر�رن��ا �ل�سيا�س��ي، وهو �ل��درب �لذي �سار 
حمم��ود  �لرئي���ص  �لأخ  فخام��ة  علي��ه 
عبا�ص يف حتركه �لدبلوما�سي �ملت�ساعد، 
لإعم��ال حق��وق �سعبن��ا وتعزي��ز ح�سور 
فل�سط��ني يف �لنظ��ام �لدويل. وه��و �لذي 
ت��وج قب��ل �أي��ام، بقب��ول فل�سط��ني ع�سو� 
يف منظم��ة �ل�سرط��ة �جلنائي��ة �لدولية 

"�لإنرتبول".
وبني �أننا "�أمام مهمة وحدوية تاريخية، 

تتطل��ب م��ن �لف�سائ��ل و�لق��وى �لوطنية 
مبب��ادئ  و�جل��اد  �ل�س��ادق  �للت��ز�م 
�مل�ساحل��ة و�لوح��دة، وتكري���ص تو�فقها 
يف كاف��ة �ملج��الت ويف كل �س��ر من �أر�ص 
وطنن��ا، لننتقل �إىل و�ق��ع �أف�سل يف غزة 
كم��ا يف �ل�سف��ة �لغربية، ونعي��د لنظامنا 
وللحي��اة  وهيبت��ه  وحدت��ه  �ل�سيا�س��ي 
�ل�سيا�سية تو�زنها. فقد تر�فق �لنق�سام 
وم��ا جن��م عن��ه م��ن تبع��ات قا�سي��ة، مع 
�إح��كام �إ�سر�ئي��ل حل�ساره��ا عل��ى قط��اع 
�إىل  �لغربي��ة  �ل�سف��ة  وحتوي��ل  غ��زة، 
مع��ازل وكنتونات، وت�س��ارع وتو�سع وترية 
�لبي��وت  و�إمعانه��ا يف ه��دم  �ل�ستيط��ان، 

و�ملن�ساآت وم�سادرة �لأر�ص و�ملو�رد."
��ستطاع��ت  "لق��د  �هلل:  �حلم��د  وق��ال   
�حلكوم��ة �لت�س��دي لكل ه��ذه �لتحديات 
جمتمع��ة، ب��ل عملت يف ظ��ل ح�سار مايل 
�مل�ساع��د�ت  و�سيا�س��ي وتر�ج��ع ح��اد يف 
�خلارجي��ة، ومتكنت من تطوير موؤ�س�سات 
�حتياج��ات  م��ع  �لتج��اوب  عل��ى  ق��ادرة 
حو�س��ر  غ��زة،  قط��اع  ويف  �ملو�طن��ني. 
عملن��ا �ملوؤ�س�س��ي بالكث��ري م��ن �لعقب��ات، 
�ملانح��ني  �إيف��اء  تباط��وؤ  مقدمته��ا،  ويف 
بالتز�ماته��م �ملعلن��ة يف موؤمت��ر �لقاه��رة 
منه��ا  و�سلن��ا  و�لت��ي  �لإعم��ار،  لإع��ادة 
ح��و�يل %37 فق��ط، �إل �أنن��ا متكن��ا من 
تنفي��ذ م�ساريع �لكهرب��اء و�ملياه و�لبنية 
ووفرن��ا  ورممن��ا  و�لتعلي��م،  �لتحتي��ة 
�لتمويل �لالزم حلو�يل %76 من �لبيوت 
�ملهدم��ة كليا، ومت �إ�س��الح نحو %63 من 

�لعدد �لكلي للمن��ازل �لتي تاأثرت جزئيا 
من �لعدو�ن �لإ�سر�ئيلي �لغا�سم."

وتاب��ع �حلم��د �هلل: "�إنن��ا هن��ا لرن�س��خ 
�إج��ر�ء�ت  �إىل  تو�فقك��م  ونرتج��م 
وممار�س��ات ت�ستنه���ص كاف��ة �لقطاع��ات 
و�ملجالت، ولإحد�ث تاأثري مبا�سر وو��سع 
عل��ى حي��اة �ملو�طن��ني، متهي��د� لإج��ر�ء 
�نتخاب��ات ت�سريعي��ة ورئا�سي��ة. ونتطلع 
وموؤ�س�س��ات  �لف�سائ��ل  م��ع  �لعم��ل  �إىل 
�لقطاع �خلا���ص و�لعمل �لأهلي و�ملجتمع 
�ملدين، للنهو�ص بغزة من �لدمار و�لتلوث 
و�لفق��ر و�جلرمية. هذ� هو �ملدخل �لذي 
�لدولي��ة  و�لأ�س��رة  �ملانح��ني  ن�س��ع  ب��ه 
عن��د م�سوؤولياته��ا لي���ص فق��ط يف �لوفاء 
بالتز�ماته��ا نحو �إع��ادة �لإعمار، بل ويف 
�إلز�م �إ�سر�ئي��ل برفع ح�سارها عن قطاع 
وحتري��ر  و�ملناف��ذ،  �ملعاب��ر  وفت��ح  غ��زة 

�قت�سادنا �لوطني."
�لروؤي��ة  "به��ذه  �هلل:  �حلم��د  وخت��م 
م��ن  �مل�ساحل��ة  جه��ود  نحم��ي  �ل�سامل��ة 
�أي��ة �أطر�ف تع��ول على ف�سله��ا، ونتحدى 
�ل�سع��اب ونق��اوم �لحت��الل �لإ�سر�ئيلي 
ونبن��ي غزة، وننجز ملف �إع��ادة �لإعمار 
م��ن  مع��ا  لنتمك��ن  �لقطاع��ات  كاف��ة  يف 
مو�جه��ة �لتح��دي �لأك��ر �ملاث��ل �أمامنا 
و�س��رورة  �لإ�سر�ئيل��ي  �لحت��الل  وه��و 
�إنهائ��ه، و�إقام��ة دولة فل�سط��ني �مل�ستقلة 
كامل��ة �ل�سيادة على ح��دود عام 1967، 
و�لقد���ص عا�سمته��ا وغ��زة و�لأغ��و�ر يف 

قلبها".

غزة- �لر�أي
�أعلن��ت �حلكوم��ة �لفل�سطيني��ة ت�سلمه��ا 
ر�سمًيا �إد�رة �سوؤون قطاع غزة بعد �نتهاء 
جل�سته��ا �لأ�سبوعي��ة �لت��ي عقدته��ا �أول 
�أم�ص، مبقر جمل�ص �لوزر�ء بغزة برئا�سة 

ر�مي �حلمد �هلل.
وخال بيان �حلكومة �ل��ذي �ألقاه �لناطق 
با�سمه��ا يو�س��ف �ملحم��ود خ��الل موؤمت��ر 
�سحف��ي، من ق��ر�ر رفع �لإج��ر�ء�ت �لتي 

�تخذتها �ل�سلطة �سد �لقطاع موؤخًر�.  
ناق�س��ت  �حلكوم��ة  �إن  �ملحم��ود  وق��ال 
خ��الل �جتماعها ملف��ات �لكهرباء و�ملياه 
و�لإعم��ار، حي��ث طل��ب رئي���ص �ل��وزر�ء 
ر�م��ي �حلمد �هلل، م��ن �أع�س��اء �حلكومة 
�إعد�د تقارير كاملة لكافة �لحتياجات 
�لأولي��ة للمو�طن��ني يف قط��اع غ��زة م��ن 
�أج��ل �لب��دء يف تنفيذه��ا لرف��ع م�ست��وى 

�حلياة ملو�طنينا و�إ�سنادهم.
�ملوؤ�س�س��ات  ��ستع��ادة  �أن  عل��ى  و�س��دد 
كب��رية؛  جه��ود  �إىل  يحت��اج  وتوحيده��ا 
م��ن �أجل �لنط��الق من قاع��دة �سحيحة 

و�إمتام كافة �مللفات ب�سكل �سحيح.
و�أو�سح �ملحم��ود �أن �للجان �لثالثة �لتي 
مت ت�سكيله��ا م��ن قب��ل �حلكوم��ة ملتابع��ة 

ملف��ات �مل�ساحل��ة �لعالقة، �ستب��د�أ عملها 
�جتماع��ات  بع��د  مبا�س��رة  ومناق�ساته��ا 
�لقاه��رة �ملق��ررة �لأ�سب��وع �لق��ادم ب��ني 

حركتي فتح وحما�ص.
يف  ثمن��ت  �حلكوم��ة  �أن  �إىل  و�أ�س��ار 
و�لتاريخ��ي  �له��ام  �ل��دور  �جتماعه��ا 
عل��ى  م�س��ر  جمهوري��ة  يف  لالأ�سق��اء 
رعايته��م �لتفاق و�هتمامهم مبلف �إنهاء 

�لنق�سام.
موق��ف  �ل��وزر�ء  جمل���ص  ثم��ن  كذل��ك 
حرك��ة حما�ص من مو�فقتهم على مبادرة 

�لرئي�ص عبا�ص لإنهاء �لنق�سام.
و�أ�سار �ملحم��ود �إىل �أن رئي���ص �ملخابر�ت 
ف��وزي  خال��د  �لل��و�ء  �مل�سري��ة  �لعام��ة 
�سي�سل ظهر �ليوم �إىل قطاع غزة ليلتقي 

�حلمد �هلل و�لوزر�ء يف �حلكومة.
وذك��ر �أن �للو�ء ف��وزي يحم��ل ر�سالة من 
�لرئي���ص �مل�س��ري عب��د �لفت��اح �ل�سي�سي 
تفي��د بدع��م �جله��ود لإنه��اء �لنق�س��ام 

و�إمتام �مل�ساحلة.
وطالب جمل���ص �ل��وزر�ء �ملجتمع �لدويل 
�أن  موؤك��د�  غ��زة،  ع��ن  �حل�س��ار  برف��ع 
�حلكوم��ة ل متتل��ك ع�س��ا �سحرية للحل 
وعليه �ستبقى تتنقل بني �أجز�ء �لوطن.

غزة- �لر�أي
�أعل��ن ق�س��م مر�قبة �لأغذي��ة ومن��ح �لرت�خي�ص يف 
بلدية غ��زة �أن طو�قمه كثفت من جه��وده �لرقابية 
عل��ى حم��الت بي��ع وت�سني��ع �لأغذي��ة خ��الل �سه��ر 
�أيل��ول/ �سبتم��ر �ملا�سي �سمن جه��وده للحفاظ على 

�سحة و�سالمة �ملو�طنني .
و�أف��اد رئي���ص �لق�سم ر�ساد عي��د، �أن �لأعم��ال �سملت 
تنفي��ذ ) 410( ك�سٍف �سحٍي عل��ى �لأ�سو�ق و�ملخابز 
و) 30( ك�س��ٍف �سح��ٍي عل��ى حم��الت بي��ع �لأغذي��ة 
و�لبق��الت، وكذل��ك تنفي��ذ ) 10 ( ك�سوف��ات عل��ى 
خمازن �لأغذية، مو�سحًا �أنه مت �إتالف خالل �ل�سهر 

نحو )20( طنا من �لأغذية �لفا�سدة.
و�أو�س��ح �أن��ه مت �أي�س��ًا �إج��ر�ء �لفحو�س��ات �لطبي��ة 
�لأغذي��ة،  و�سناع��ة  لبي��ع  مه��ن   )4  ( يف  للعامل��ني 
به��ا  �سك��وى تق��دم   )11  ( �ل�سح��ي عل��ى  و�لك�س��ف 

�ملو�طن��ني للتاأك��د من �سح��ة �ل�سك��وى ورفعها جلهات 
�لخت�سا���ص يف �لبلدي��ة لتخ��اذ �لإج��ر�ء�ت وفقًا 
لالأنظم��ة �ملعم��ول به��ا يف �لبلدي��ة، وكذل��ك �لك�سف 
�ل�سحي على ) 29( طلب مهنة جديدة و) 49 ( طلب 
جتديد رخ�سة مهنة قائمة، وحترير خمالفتني لغري 

�مللتزمني بال�سروط �حلية �ملعمول بها .
و�أك��د �أن من��ح �لرت�خي���ص يخ�س��ع ل�س��روط حمددة 
�أهمه��ا مالئمة �مل��كان �لذي �ستقام علي��ه �حلرفة من 
حي��ث �ل�سع��ة و�لتهوي��ة، و�لتاأكد من �سالم��ة عملية 
تخزي��ن �مل��و�د �لغذ�ئي��ة، و��ستخ��د�م �أو�ين نظيفة 

غري قابلة لل�سدى يف عملية �سنع �لأغذية.
وكان��ت بلدي��ة غزة قد دع��ت جتار بي��ع �لأغذية يف 
�ملدينة �إىل �سرورة �ملحافظة على عر�ص وبيع �ل�سلع 
�لغذ�ئي��ة وطريق��ة تخزينها ملنع تلفه��ا و�ل�تاأكد من 

�سالمة �ملنتج عند بيعه للمو�طنني .

غزة- �لر�أي
وز�رة  يف  �ملدني��ة  �لأح��و�ل  ع��ام  مدي��ر  �أو�س��ح 
�لد�خلي��ة – �ل�سق �ملدين، �أ. �أحمد �حلليمي، �أن 82 
40 عامًا )هم من  �أقل من  �سكان قطاع غزة  % من 

فئة �لأطفال و�ل�سباب (.
وذك��ر �حلليم��ي �أن عدد �سكان قطاع غ��زة و�سل �إىل 
2مليون و56 �ألف و132 ن�سمة ،بن�سبة %51 ذكور، 
و%49 �إناث؛ وذلك حتى نهاية �سهر �سبتمر/�أيلول 

�ملا�سي.
و�أفاد �حلليمي خ��الل �حللقة �لإذ�عية �لتي جاءت 
حتت عنو�ن )توجيهات وز�رة �لد�خلية للمو�طنني 
ب�س��اأن ��ستخ��ر�ج �لوثائق �لر�سمي��ة( �أن قطاع غزة 
ي�سه��د يومي��ًا مع��دل )152 مولود جدي��د ()بو�قع 
4700 مولود  م��ن  و�أك��ر   ، �ل�ساع��ة(  5مو�لي��د يف 

�سهريًا.
َ مدير ع��ام �لأحو�ل �ملدني��ة �أن �أكر من 945  وَب��نَيّ
�أل��ف ن�سمة م��ن �سكان قط��اع غزة �أعماره��م من يوم 

�إىل 18 عاما.
و�أ�س��اف �أن ما يزي��د عن 290 �ألف ن�سم��ة من �سكان 

�لقطاع تقع �أعمارهم بني 18عاما �إىل 25عاما.
و�أو�س��ح �حلليم��ي �أن �أكر م��ن 143 �أل��ف ن�سمة من 
�س��كان قط��اع غزة من �لفئ��ة �لعمرية ب��ني 30عاما 

�إىل 35عاما.
و��ستط��رد مدي��ر عام �لأح��و�ل �ملدني��ة �أن �أكر من 

114 �ألف ن�سمة من �سكان �لقطاع تقع �عمارهم بني 
45عاما. �إىل  40عاما 

ولفت �إىل �أن �أكر من 69 �ألف ن�سمة من �سكان قطاع 
غزة من �لفئة �لعمرية بني 45عاما �إىل 50عاما.

وذك��ر �أن م��ا يزي��د ع��ن 64 �أل��ف ن�سم��ة م��ن �س��كان 
�لقطاع تقع �أعمارهم بني 50عاما �إىل 55عاما.

َ مدي��ر ع��ام �لأح��و�ل �ملدنية �أن �أك��ر من 45  وَب��نَيّ
�أل��ف ن�سمة من �س��كان قطاع غ��زة �أعمارهم بني 55 
عاما �إىل 60عاما، مو�سحًا �أن �أكر من 102 �ألف من 
�س��كان قطاع غ��زة تزيد �عمارهم ع��ن 60 عاما فما 

فوق.
َ مدير ع��ام �لأحو�ل �ملدنية �أن عدد �سكان  هذ� وَبنَيّ
حمافظ��ة غزة تخطى �ل� 775 �ألف ن�سمة، فيما بلغ 

عدد �سكان حمافظة خانيون�ص 399 �ألف ن�سمة.
وذكر �أن عدد �س��كان حمافظة �ل�سمال جتاوز �لرقم 
335 �ألف ن�سمة، يف حني بلغ عدد �سكان �ملحافظة 
�لو�سط��ى 289 �ألف ن�سمة. لفت��ًة �إىل �أن حمافظة 

رفح فقد ز�د تعد�د �سكانها عن256 �ألف ن�سمة.
وترتب��ط مكات��ب �لإد�رة �لعام��ة لالأح��و�ل �ملدنية 
بوز�رة �لد�خلي��ة �ملنت�سرة يف حمافظات قطاع غزة 
�خلم���ص ب�سبك��ة �لكرتوني��ة مرتبط��ة مركزي��ة مع 
�لإد�رة �لعام��ة لنظ��م �ملعلومات و�حلا�س��وب بوز�رة 

�لد�خلية.

الحمد اهلل: نقف على أعتاب مرحلة تؤسس لشراكة حقيقية

الحكومة تتسلم إدارة القطاع دون رفع اإلجراءات األخيرة عنه

إحصائية:  82 %  من سكان غزة
 من الشباب واألطفال

نفذ ) 450( كشٍف صحٍي خالل الشهر الماضي

بلدية غزة تكثف جهودها الرقابية 
على األسواق والمخابز
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غزة- �لر�أي
�أعل��ن وزي��ر �لرتبي��ة و�لتعليم �لع��ايل �سري 
�سي��دم �نته��اء �أزم��ات جامعة �لأق�س��ى كافة، 
معرب��ا ع��ن �سعادت��ه �لكبرية بت�سكي��ل جمل�ص 
تو�فق��ي جدي��د للجامع��ة �س��م كل �لأطي��اف 
زيارت��ه  خ��الل  �سي��دم  وق��ال  �ل�سيا�سي��ة.  
�جلامع��ة، �أن جامعة �لأق�سى �سطرت منوذجا 
متح�س��رً� م�سرق��ا للوح��دة و�لوف��اق �لوطني، 
موؤك��د� دعم��ه للجه��ود �حلثيثة �لت��ي تبذلها 
�إد�رة �جلامعة يف �لتطوير و�لرتقاء للو�سول 

�إىل �أف�سل �مل�ستويات.
و�أ�ساد بنوعية �لر�مج �لأكادميية باجلامعة، 
ومب�ستوى �لتطور �حلا�سل يف نوعية �خلدمات 
�ملقدمة للطلبة وفق �ل�سرت�تيجيات �لهادفة 
�إىل تنمي��ة خمتلف قطاع��ات �ملجتمع، م�سري� 

�إىل �عتماد تخ�س�ص �لتمري�ص باجلامعة.
و�س��دد �سي��دم عل��ى دور �جلامع��ة يف خدم��ة 
�أبن��اء �ملجتم��ع �لفل�سطين��ي يف ظ��ل �لأو�س��اع 
�لت��ي يعي�سه��ا قط��اع غ��زة م��ن حي��ث �لو�س��ع 
�لقت�س��ادي و�حل�س��ار �ملفرو���ص عل��ى غ��زة، 
متمنيا للجامعة �ملزيد من �لتوفيق و�لزدهار.

وزير �لتعليم يعلن 
�نتهاء �أزمات جامعة 

�لأق�سى كافة

غزة- �لر�أي
�أم��ن  ل�سرط��ة  �لعام��ة  �لإد�رة  مدي��ر  �أك��د 
�جلامعات �لعقيد مه��دي �ل�سوبكي �أن �إد�رته 
ت�س��رف عل��ى كل جامع��ات �لقط��اع و�لبال��غ 
عدده��ا "34" جامعة وكلية ،وتقدم خدمات 
لع��دد م��ن �لط��الب بل��غ "100 �أل��ف طال��ب 

وطالبة .
" �ل�سرط��ة  برنام��ج  ع��ر  �ل�سوبك��ي  وق��ال 
و�لنا�ص " عر �أثري �إذ�عة �لر�أي �لفل�سطينية 
�إن �إد�رة �أم��ن �جلامعات �أمن �أهم �لإد�ر�ت يف 
جهاز �ل�سرط��ة و�لتي تتو��سل م��ع موؤ�س�سات 
�ملجتم��ع �مل��دين فه��ي تخت�ص بحف��ظ �لأمن 
ون�س��ر �لوع��ي �لدين��ي و�للت��ز�م بالتعاليم 

و�أخالقيات �ملجتمع �لفل�سطيني �مل�سلم.
و�أ�س��ار �أن �إد�رة �من �جلامعات �حدى �إد�ر�ت 
�ل�سرط��ة �ملتخ�س�س��ة وتكم��ن �أهميتها كونها 
تتعامل م��ع �سريحة متعلمة تقوم على ح�سن 

و��ستقر�ر �مل�سرية �لتعليمة ب�سالم .
وب��نّي �أن �لأمن له �أن��و�ع عديدة �أمن �لفر�د 
و�أف��ر�د  تدري���ص  وهيئ��ات  �أكادميي��ني  م��ن 
وطالب و�أمن �ملوؤ�س�سات �لتعليمية ومن�سئاتها 
وما حتتويها د�خل �أ�سو�ر �جلامعة وخارجها 
عل��ى  بال�سيط��رة  ويظه��ر  �ملعلوم��ات  و�أم��ن 
�ملعلومات �ملوثوق فيها و�لتي ت�سل �ىل �أفر�د 
�لأم��ن وتعمل على حفظها و��ستتباها وتعمل 

ن�سر �ل�سائعات. 
ون��وه باأن هن��اك تو��سل م�ستم��ر بني �سرطة 
�جلامع��ات  روؤ�س��اء  وب��ني  �جلامع��ات  �أم��ن 
و�لكليات ل�سم��ان وحماية �مل�سرية �لتعليمية 
هناك تع��اون م�سرتك من �أج��ل توفري �لأمن 

و�سري �لعملية �لتعليمية ب�سكل مميز . 

وذك��ر �لعقي��د �ل�سوبك��ي �أن��ه يف ح��ال وردت 
�إ�سكالية ل�سرطة �أمن �جلامعات يتم �لتعامل 
معه��ا �إما م��ن قبل �لأم��ن �خلا���ص باجلامعة 
ويف ح��ال مت حتويلها لدينا يتم �لتعامل معها 
ب�س��كل �أويل �إذ� مت �لتو�س��ل حل��ل معه��ا يتم 
�أخذ �لإج��ر�ء�ت �ملنا�سبة لها من خالل �أخذ 

تعهد �أو توبيخ للطالب .
وتاب��ع �أنه يف ويف حال كان��ت حتتاج لتحويل 
�ملخت�س��ة كاملباح��ث و�سرط��ة  �إىل �جله��ات 
يت��م  �سرط��ة  �أو مرك��ز  �ملخ��در�ت  مكافح��ة 
حتويله��ا �ىل �جله��ة �ملخت�س��ة للتعامل معها 

بالطرق �لقانونية . 
وع��ن �لق�ساي��ا �لت��ي مت �لتعام��ل معها خالل 
ف��رتة �لف�سل �ل�سيفي ق��ال �لعقيد �ل�سوبكي 

:" �أن��ه مت ح��ل "33" ق�سية ف���ص �إ�سكاليات 
تعه��د�ت  و"18"   ، �سرق��ة  ق�سي��ة  و"2" 

�سخ�سية ، و"1" ن�ساط �نحر�يف . 
�لعام��ة لأم��ن �جلامع��ات  �أن �لإد�رة  و�أ�س��ار 
م��ن �ه��م �لإد�ر�ت �لت��ي تهت��م بن�س��ر �لأمن 
وحمارب��ة �لظو�ه��ر �ل�سلبي��ة د�خ��ل ��س��و�ر 
�جلامعي��ة، و�سالمة وه��دوء �ملجتم��ع ب�سكل 
�أم��ن  ن�س��ر�ت توعوي��ة يق��وم  ع��ام وهن��اك 
�جلامعة و�لمن �ملدين بتوزيعها على �لطلبة 
ب�سكل دوري وكذلك هناك �ر�ساد �لطلبة من 
خ��الل �لتوجي��ه �ل�سيا�س��ي و�ملعن��وي بوز�رة 

�لد�خلية. 
حدث��ت  ح��ال  يف  �أن��ه  �ل�سوبك��ي  و�أو�س��ح 
�سلمي��ة  وكان��ت  �جلامع��ة  د�خ��ل  مظاه��رة 
ومرخ�س��ة نقوم بحمايتها �أم��ا يف حال كانت 
غ��ري مرخ�س��ة يت��م �لتعام��ل معه��ا بحكم��ة 
وحنك��ة بحي��ث ي�ستم��ر �لن�س��اط �لتعليم��ي 
وع��دم �لعب��ث مبق��در�ت �جلامع��ة، ويف حال 
ز�دت �لظاه��رة �لغ��ري مرخ�س��ة يت��م ف�سه��ا 

و��ستدعاء قو�ت م�ساندة للتعامل معها . 
و�أك��د �ل�سوبك��ي �أن هن��اك ج��ولت تقوم بها 
�سرطة �جلامعات بعد �نتهاء �لوقت �لدر��سي 
د�خ��ل وخ��ارج �جلامع��ة حلف��ظ �لأم��ن كما 
�أنه��ا تتاب��ع �لزدح��ام �مل��روري و�لب�سط��ات 
ليت�سن��ى  �جلامع��ات  حمي��ط  يف  �لع�سو�ئي��ة 

للطلبة �لتنقل بكل �سهولة وي�سر. 
وعن ر�سالته �لأخرية دعا �ل�سوبكي �لعاملني 
يف �سرطة �أمن �جلامعات و�لطلبة �إىل �ملزيد 
م��ن �لعط��اء لأن يحملون �أج��لَّ ر�سالة �أر�سلها 
�هلل عل��ى قلب نبيه وه��ي " �قر�أ" فاملزيد من 

�أجل رفعة وطننا .

غزة- �لر�أي
�أك��د د. ح�س��ني �لأع��رج وزي��ر �حلك��م �ملحلي عل��ى �أهمية 
�لعمل �جلاد خالل �لفرتة �ملقبلة من �أجل خدمة �ملو�طن، 
وتنفي��ذ م�ساري��ع �لتنمي��ة �مل�ستد�م��ة، وم�ساري��ع �لبني��ة 
�لتحتي��ة حت��ى يتحق��ق �سع��ار �ملو�ط��ن �أوًل عل��ى �أر���ص 

�لو�قع.
ج��اء ذل��ك، خ��الل لق��اء وزي��ر �حلك��م �ملحل��ي م��ع روؤ�ساء 
بلدي��ات �لقطاع يف مقر �ل��وز�رة مبدينة غ��زة م�ساء �أم�ص 
�لثالثاء، بح�سور م�ست�سار �لوزير، و�لوكيل �مل�ساعد لوز�رة 

�حلكم �ملحلي، وعدد من �ملدر�ء �لعامون يف �لوز�رة.
وطالب �لوزير �لأعرج روؤ�ساء �لبلديات ب�سرورة �لهتمام 
مب�ساري��ع ر�س��ف �لطرق، و�أن تكون �أولوي��ة لدى بلدياتهم 
بالدرجة �لأوىل، موؤكدً� على دعمه ووقوفه بجانب كافة 

�لبلديات يف م�ساريعها، و�حتياجاتها.
دع��م  �س��رورة  عل��ى  �لبلدي��ات  روؤ�س��اء  �أجم��ع  بدوره��م 
بلدياته��م ماليًا وفنيًا، كون قطاع غزة عانى لفرتة طويلة 
م��ن �حل�س��ار و�حل��روب، وع��دم �ل�سم��اح بدخ��ول �ملعد�ت 
�لالزم��ة للعم��ل، وكذلك ع��دم وجود د�ع��م رئي�سي لهم يف 

م�ساريعهم وخدماتهم �لتي يقدمونها.
ويف خت��ام �للق��اء، وع��د �لوزي��ر �لأعرج بالعم��ل على حل 
�إ�سكالي��ات �لبلديات مب��ا يحقق �مل�سلح��ة �لعامة، وتفعيل 
�حتاد �لبلديات لي�ستعيد دوره يف �لعمل، و�ل�سعي للح�سول 
على �لتمويل �لالزم للم�ساريع �لهامة �لتي تخدم �ملو�طن.
كم��ا ن��وه �إىل نيت��ه زي��ارة كاف��ة بلدي��ات قطاع غ��زة على 
ل��كل  �لإجن��از�ت و�لحتياج��ات  عل��ى  للوق��وف  مر�ح��ل 

بلدية.

خالل لقائه برؤساء بلديات القطاع

وزير الحكم المحلي 
يؤكد على دعمه لكافة 
البلديات في مشاريعها

العقيد الشوبكي شرطة أمن الجامعات تشرف 
على جامعات القطاعات بال استثناء


