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بلدية غزة والدفاع المدني.. خطط متكاملة لمواجهة طوارئ الشتاء 
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

م��ع بدء �س��قوط كميات لي�س��ت بقليلة م��ن الأمطار يف 
بع���ض مناطق غزة، اأعلن��ت بلدية غزة والدفاع املدين 
بغ��زة جهوزيتهما الكاملة للتعامل م��ع اأي طارئ خالل 

ف�س��ل ال�ستاء الذي طرق اأبواب املواطنني يف غزة، واأن 
لديهم��ا خط��ط كامل��ة ومدرو�س��ة يف كيفي��ة مواجهة 
اأي ح��دث. رئي���ض جلن��ة ط��وارئ ال�س��تاء يف بلدي��ة 
غ��زة، عبد الرحيم اأبو القمبز ق��ال :" البلدية قامت 

بال�س��تعداد للطوارئ يف ف�س��ل ال�س��تاء منذ منت�س��ف 
ال�س��هر املا�س��ي، حي��ث بداأن��ا العم��ل بتنظي��ف اأماك��ن 

جتم��ع مياه الأمطار، كم��ا  وقمنا مبعاجلة 
07جميع امل�س��اكل التي حدثت بفعل ت�ساقط 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
ينتظ��ر اأك��ر م��ن 12 األ��ف معتم��ر يف قطاع 
غ��زة للع��ام الراب��ع عل��ى التوايل فت��ح معرب 
رفح ال��ربي لتمكنهم من اأداء مو�س��م العمرة 

والذين حرموا منه منذ عام 2014م.
وجت��دد الأم��ل ل��دى املعتمري��ن من��ذ ت�س��لم 
حكوم��ة التواف��ق لقط��اع غزة ودف��ع عجلة 
ب��ني  النق�س��ام  مظاه��ر  واإنه��اء  امل�س��احلة 
�سطري الوطن، على اأمل اأن يتمكنوا من اأداء 

هذه املنا�سك.
عو���ض اأب��و مذكور، رئي���ض جمعية �س��ركات 
احل��ج والعم��رة يف قطاع غزة، لف��ت اإىل اأنه 
جل���ض م��ع وزي��ر الأوق��اف يف مو�س��م احل��ج 
العم��رة  مو�س��م  بخ�س��و�ض  مع��ه  وتباح��ث 

وحرمان قطاع غزة منه منذ عام 2014م.
وب��ني اأبو مذك��ور لل��راأي اأن الوزي��ر ادعي�ض 
جهوده��ا  بذل��ت  الأوق��اف  وزارة  اإن  ق��ال 
لإجن��اح مو�س��م العم��رة بقط��اع غ��زة اإل اأن 
ال�س��عب  يعي�س��ها  ال��ذي  النق�س��ام  ظ��روف 

الفل�س��طيني والأو�س��اع الأمني��ة يف �س��يناء 
يحول بني تذليل العقبات لإجناح املو�سم.

ج��ولت  م��ن  النته��اء  ننتظ��ر   ": وق��ال 
امل�ساحلة يف القاهرة وطّي �سفحة النق�سام 
لع��ل مو�س��م العمرة احل��ايل يتكل��ل بالنجاح 
ومتك��ن 12 األ��ف معتم��ر م��ن ال�س��فر"، لفتًا 
اإىل اأن ال�س��ركات اأوقف��ت الت�س��جيل نظ��رًا 
مبالي��ني  ق��درت  الت��ي  املالي��ة  للخ�س��ائر 
ال�س��واقل نتيج��ة احلج��وزات الت��ي نفذته��ا 
داخل الأرا�س��ي احلجازية لآلف املعتمرين 
واملطاع��م  احلاف��الت  وكذل��ك  غ��زة،  م��ن 
واإلغ��اء  معه��ا،  التف��اق  مت  الت��ي  اخلا�س��ة 
املو�سم بقرار م�سري يف ال�ساعات الأخرية ما 
مل ميكننا من ا�س��تعادة اأيًا م��ن الأموال التي 
�سرفناها للفنادق ومكاتب التاك�سيات داخل 

ال�سعودية وم�سر.
وتاب��ع:" هن��اك 79 �س��ركة تتنظ��ر جن��اح 
مو�سم العمرة لهذا العام واإل �سيكون م�سريها 
الإغالق، هناك �س��ركتني اأغلقتا اأبوابها ويف 

حال جناح مو�سم العمرة لهذا العام �سنعفيها 
من الر�سوم اإن عاودت الفتتاح".

املقب��ل  املو�س��م  يف  الآن  اأملن��ا  وي�س��يف:" 
)الراب��ع( للعمرة باأن ينجح، و�س��نحاول من 
اإجناح��ه،  والتح��ركات  الت�س��الت  خ��الل 
لل�س��ماح  امل�س��ري  اجلن��اب  عل��ى  وال�س��غط 
ملعتمري غزة بال�س��فر، واأل ي�سيبهم الغ�سب 
واحل�س��رة مرة اأخرى"، مطالبًا ب�سرورة طّي 
�س��فحة النق�س��ام الفل�س��طيني ال��ذي يع��د 
ال�س��بب الرئي�س��ي يف ف�س��ل مو�س��م العم��رة 

واإلق معرب رفح الربي.
الإن�س��ان  مرك��ز  ق��ال  ذات��ه،  ال�س��ياق  ويف 
للدميقراطي��ة واحلقوق يف وقت �س��ابق : اإن 
ت�سبب يف  رفح لفرتات طويلة  "اإغالق معرب 
حرم��ان �س��كان قطاع غ��زة من اأداء منا�س��ك 
العمرة"، مو�س��حًا اأن اخل�سائر القت�سادية 
ملكات��ب ال�س��ركات ت��زداد دون اأي تعوي���ض 
اأو تق��دمي م�س��اعدات لهم م��ن اأي الأطراف، 
�سواء ال�س��لطة الفل�س��طينية اأو احلكومة اأو 

املوؤ�س�سات املدنية والأهلية.
وتابع: "ن�س��بة اخل�س��ائر �س��هريًا لكل مكتب 
ت��رتاوح ب��ني 1400-1000 دين��ار، ويبل��غ 
ع��دد املكاتب الت��ي تعمل يف القط��اع قرابة 
اخل�س��ائر  مع��دل  بل��غ  حي��ث  مكتب��ًا،   79

ال�سنوية للمكتب مليون دولر".
واأو�سح املركز اأن اإغالق املكاتب يحرم 237 
عاماًل، يعيل كل �س��خ�ض منهم اأ�س��رة كاملة، 
مبين��ًا اأن حاج��ة ت�س��جيل املواطن��ني للح��ج 
يح��ول دون اإغالقه��ا ما ي�س��بب لهم خ�س��ائر 
�س��كان غ��زة  اأن  اإىل  وي�س��ار  دون تعوي���ض. 
حمرومون من اأداء منا�س��ك العمرة منذ عام 
2014؛ نتيجة عدم فتح ال�سلطات امل�سرية 
مع��رب رف��ح ل�س��فر املعتمري��ن، الأم��ر ال��ذي 
اأدى اإىل تكد���ض اأع��داد الراغب��ني يف اأداء 
منا�س��كها، بالإ�سافة اإىل تكُبد �سركات احلج 
والعمرة خ�سائر مالية فادحة قدرت مبليون 
دولر، يف حني ا�س��طرت بع�ض ال�سركات اإىل 

اإغالق مقراتها يف غزة واخلارج.

للعام الرابع على التوالي

استمرار االنقسام وإغالق معبر رفح يبددان 
حلم 12 ألف معتمر بغزة
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غزة _ الراأي- عبد اهلل كر�سوع
للم�س��احلة  ال�س��عبية  املرا�س��م  اإمت��ام  بع��د 
الفل�سطينية، والتي ما زال اإعالن اإمتامها ب�سكل 
نهائ��ي معلق��ا باإكمال حوارات القاه��رة املقبلة، 
خ��الل تل��ك الأج��واء املفعم��ة بالأم��ل املمزوج 
باحل��ذر ب��داأ وزراء حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي 
الدوائ��ر  وزي��ارة  الر�س��مية  مكاتبه��م  بت�س��لم 
احلكومية، لالطالع ب�س��كل �سريع على حيثيات 
ال��وزارات  داخ��ل  احلالي��ة  وهيكليت��ه  العم��ل، 

والدوائر.

وزارتي الثقافة والداخلية
منه��ا  كان��ت  الت��ي  احلكومي��ة  ال��وزارات  اأوىل 
مب��ادرة البدء بت�س��ليم مثيالتها لل��وزراء وزارة 
الثقاف��ة، حي��ث ت�س��لم الوزي��ر اإيه��اب ب�سي�س��و 
ال��وكالء  م��ع  وزارت��ه وعق��د اجتماع��ًا فوري��ا 

والوزراء واملدراء وموظفي الوزارة.
وع��رب ب�سي�س��و عن �س��عادته لالن�س��مام لأ�س��رة 
الثقاف��ة، واإميانه بالعمل اجلماع��ي، موؤكدا اأنه 
�س��يكون جنديا وع�س��وا �س��من الفري��ق لتعزيز 
ال�س��راكة ومراكم��ة الجن��از يف اأول لق��اء ل��ه 

مبوظفي الوزارة.
اأم��ا ع��ن وزارة الداخلية والأم��ن الوطني، فقد 
زار الل��واء حمم��د من�س��ور، مق��ر مكت��ب وزي��ر 
الداخلي��ة مبوق��ع اأن�س��ار غ��رب مدين��ة غ��زة، 
وال��ذي لقى ا�س��تقبال حافاًل من ال�سخ�س��يات 

الر�سمية داخل املقر الرئي�سي.
وكان يف ا�س��تقبال اللواء من�سور كل من: اللواء 
توفيق اأب��و نعيم، واللواء تي�س��ري البط�ض مدير 
ع��ام ال�س��رطة، والوكي��ل �س��امي نوفل م�س��اعد 
مدي��ر عام ق��وى الأمن، والوكيل امل�س��اعد ماهر 
اأب��و �س��بحة، بالإ�س��افة اإىل ع��دد م��ن ق��ادة 
الأجه��زة الأمني��ة وم��دراء الإدارات املركزية 
يف ال��وزارة، وذل��ك بح�س��ور وزير العم��ل ماأمون 

اأبو �سهال.

الزي��ارة الأولي��ة ملق��ر وزارة الداخلي��ة �س��ادت 
خالله��ا اأجواء ودية واإيجابي��ة يف اإطار تعزيز 
عل��ى  واإمتامه��ا  الوطني��ة،  امل�س��احلة  اأج��واء 
اأكمل وجه، ويف م�س��هد ميث��ل الوحدة الوطنية 

بامتياز.

وزارتي العدل والتعليم
ويف ذات الإط��ار ت�س��لم وزي��ر الع��دل امل�ست�س��ار 
علي اأبو دي��اك وزارته ،والتق��ى بوكيل الوزارة 
امل�ست�س��ار حمم��د النح��ال، وموظفيه��ا بغزة، يف 
م�س��هد يخف��ي  مالم��ح النق�س��ام الفل�س��طيني، 
وكاأن��ه مل يك��ن م��ن قب��ل، وق��ال اأب��و دي��اك اأن 
اأن تبق��ى فل�س��طني  اأج��ل  امل�س��احلة مت��ت م��ن 

واحدة وليحافظ عليها اجلميع.
وكذل��ك وزي��ر الرتبية والتعليم العايل �س��ربي 
�س��يدم،  فقد اأعلن خالل ت�سلميه لوزارته بغزة 
انته��اء اأزمات جامعة الأق�س��ى كافة، معربا عن 
�سعادته الكبرية بت�سكيل جمل�ض توافقي جديد 

للجامعة �سم كل الأطياف ال�سيا�سية.
ويف زيارت��ه جلماع��ة الأق�س��ى ق��ال �س��يدم اإن 
متح�س��رًا  منوذج��ا  �س��طرت  الأق�س��ى  جامع��ة 
م�س��رقا للوحدة والوفاق الوطني، موؤكدا دعمه 
للجه��ود احلثيث��ة الت��ي تبذله��ا اإدارة اجلامعة 
اأف�س��ل  اإىل  للو�س��ول  والرتق��اء  التطوي��ر  يف 

امل�ستويات.
لوزارت��ه،  ت�س��لمه  خ��الل  �س��يدم  افتت��ح  كم��ا 
مدر�س��تي الأمري نايف بن عبد العزيز الثانوية 
للبنات ومدر�سة زينب الوزير يف مديرية �سمال 

غزة.

وزارتي الحكم المحلي 
والمواصالت

اأم��ا وزي��ر احلك��م املحلي فق��دد ت�س��لمها الوزير 
ح�س��ني الأع��رج ، وال��ذي اأكد ه��و الآخر خالل 
ت�س��لم وزارت��ه عل��ى اأهمية العم��ل اجلاد خالل 

الف��رتة املقبلة من اأجل خدمة املواطن، وتنفيذ 
م�س��اريع التنمية امل�س��تدامة، وم�س��اريع البنية 
التحتي��ة حتى يتحقق �س��عار املواط��ن اأوًل على 

اأر�ض الواقع.
كم��ا ن��وه اإىل نيت��ه زي��ارة كاف��ة بلدي��ات قطاع 
غ��زة عل��ى مراح��ل للوق��وف عل��ى الإجن��ازات 
والحتياج��ات ل��كل بلدية، يف خط��وة لرتتيب 

العمل والبدء بطريقة وا�سحة و�سحيحة.
ت�س��لمها  فق��د  واملوا�س��الت  النق��ل  وزارة  وع��ن 
املهند�ض �س��ميح طبيلة، وزير النقل واملوا�سالت 
يف حكومة التوافق الفل�س��طينية، والذي �س��دد 
على اأن احلكومة �ستعمل على دمج موظفي غزة 
�س��من ال�س��لك احلكومي وفق تفاهمات القاهرة 
.وج��اء تاأكي��د  طبيل��ة ، خ��الل ت�س��لمه مهامه 
"احلكومي��ة" يف مقر ال��وزارة بغزة، من اللواء 
�سالح الدين اأبو �س��رخ وكيل الوزارة، حيث كان 
يف ا�ستقباله روؤ�ساء القطاعات واملدراء العامني 
يف ال��وزارة واملوظفني، حيث ق��ام بجولة داخل 
ال��وزارة لالط��الع على اأو�س��اع املوظف��ني داخل 

الوزارة .

وزارتي الزراعة واألوقاف
ب��دوره؛ اأكد وزير الزراع��ة يف حكومة التوافق 
الوطن��ي �س��فيان �س��لطان، عل��ى اأهمي��ة تظافر 
امل�س��احلة  لإمت��ام  الوطني��ة  اجله��ود  كاف��ة 
الفل�س��طينية، والعم��ل عل��ى توحيد املوؤ�س�س��ات 
الفل�سطينية، مرحبًا بقرار حركة حما�ض بحل 

اللجنة الإدارية.
�س��لطان  الوزي��ر  ا�س��تالم  خ��الل  ذل��ك،  ج��اء 
الزراع��ة مبقره��ا يف مدين��ة  وزارة  مهام��ه يف 
غ��زة، بوج��ود الوفد املرافق ل��ه، وذلك يف اإطار 
الرتتيبات اجلارية لإجناز امل�س��احلة الوطنية 
الفل�س��طينية، وتوحيد املوؤ�س�سات احلكومية يف 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
حيث كان يف ا�س��تقباله ابراهيم القدرة الوكيل 

امل�س��اعد للمحافظ��ات اجلنوبية، �س��الح بخيت 
الوكي��ل امل�س��اعد للم�س��ادر الطبيعي��ة، وكاف��ة 

املدراء العامني، وكبار موظفي الوزارة.
وافتت��ح وزير الزراعة مع�س��رة زيت��ون حديثة 
يف "عب�س��ان الكب��رية" والت��ي اجنزته��ا وكال��ة 

التن�سيق والتعاون الرتكية "تيكا".
وال�س��وؤون  الأوق��اف  وزي��ر  اأك��د  جانب��ه؛  م��ن 
الديني��ة ال�س��يخ يو�س��ف ادعي���ض، اأن وزارت��ه 
تع��د م��ن اأ�س��هل ال��وزارات يف عالج كل م�س��اكلها 
والتعام��ل م��ع اأي عقبات، منوه��ًا اإيل اأن اللجان 
التي �س��يتم ت�س��كيلها �س��تكون على توا�سل حلل 

اأي اإ�سكاليات واخلروج بنتائج تر�سي اجلميع.
ج��اء ذل��ك خ��الل اللقاء ال��ذي عق��ده ادعي�ض 
بعد ا�س��تالمه مهام عمل��ه بال��وزارة واجتماعه 
ب��وكالء وامل��دراء العام��ون بغ��زة،  م�س��ريًا  اإىل 
اأن موظف��ي الأوق��اف يف قط��اع غ��زة وال�س��فة 
الغربي��ة ج�س��د واح��د يف حمل الراي��ة وجناح 
الر�س��الة واإعطاء ال�سورة م�سرفة عن الدعوة، 
م�س��ددًا على اأن اجلميع �سيعمل يف مركب واحد 

دعمًا للم�ساحلة.
اأما وزير ال�س��حة جواد عواد فقال اإنه �س��يتخذ 
ال�س��حي  القط��اع  لدع��م  ا�س��عفاية  اإج��راءات 

بغزة.
انته��اء  عق��ب  عبا���ض،  الرئي���ض  ع��واد  ودع��ا 
مرا�س��م ت�س��لم مهام��ه يف وزارة ال�س��حة بغ��زة، 
ال�س��حي  بالعم��ل  للنهو���ض  اجله��ود  لتكثي��ف 
الوطني والرتقاء باخلدمة ال�س��حية يف كافة 
حمافظ��ات الوط��ن والعم��ل �س��وًيا عل��ى توطني 
ال�س��فة  يف  �س��عبنا  لأبن��اء  املقدم��ة  اخلدم��ة 

الغربية وقطاع غزة.
و�سدد على حر�سه على ا�ستثمار كافة الطاقات 

املوجودة لتنمية اخلدمات ال�سحية يف غزة.
العم��ل الفعلي داخل ال��وزارات واملبا�س��رة على 
اإدارة امله��ام يف قطاع غ��زة ل زال معلقا بانتظار 
انتهاء ح��وارات القاهرة، لإغ��الق وحل امللفات 

والق�سايا ال�سائكة بني حركتي فتح وحما�ض.

وزراء حكومة التوافق .. تسلموا المهام الرسمية للعمل بغزة
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
من املقرر اأن جتتمع حركتي فتح وحما�ض يف العا�سمة 
امل�س��رية القاهرة، وذل��ك يوم الثالث��اء املقبل لبحث 
تفا�س��يل امل�س��احلة الفل�س��طينية، وبحث العديد من 

امللفات والق�سايا العالقة بني الطرفني .
و�س��هد القط��اع عق��ب �س��نوات طويل��ة م��ن النق�س��ام 
بني �س��طري الوط��ن، زيارة رئي�ض ال��وزراء يف حكومة 
الوفاق الوطني رامي احلمد اهلل ب�س��حبة وفد وزاري 
كبري وعدد من امل�سوؤولني، بعدما اأعلنت حركة حما�ض 

حل اللجنة احلكومية التي كانت تدير غزة.
وفيم��ا يتعل��ق بالق�س��ايا الت��ي م��ن املمك��ن اأن يرك��ز 
عليه��ا اللقاء بني احلركتني يف القاه��رة، يوؤكد املحلل 
ال�سيا�س��ي اإي��اد جرب يف حديث لل��راأي، اأن اأهم امللفات 
التي �سيتم تناولها هي املعابر ودمج املوظفني، وامللفات 
املتعلقة بالو�س��ع الجتماعي والقت�س��ادي لغزة، اأما 
ملف �س��الح املقاومة غالبًا �س��يتم تاأجيل احلديث فيه 

اإىل ما بعد الت�سوية املزعومة مع الحتالل.

بوابة عبور
ويعتق��د ج��رب اأن ب��دء عم��ل اللج��ان اخلا�س��ة بدمج 
املوظف��ني �س��تكون اأول النتائ��ج، خ�سو�س��ًا واأن ه��ذا 
املل��ف جرى قطع وقت طويل فيه منذ 2014 الورقة 
ال�سوي�س��رية، وبع��د املقرتح��ات الأخ��رى ف�س��اًل ع��ن 

ا�ستعداد م�س��ر لالإ�سراف على هذا امللف وخ�سو�سًا يف 
اجلزئية املتعلقة مبو�سوع الع�سكريني.

وع��ن النتائ��ج املتوقع��ة م��ن لق��اء القاه��رة املتوق��ع، 
يق��ول املحلل ال�سيا�س��ي:" اإن م�س��ر لن ت�س��مح بف�س��ل 
جل�سة القاهرة التي تاأتي حتت عنوان جل�سة فواتري 
"جل�سة فواتري"، ومن ُيريد اأن يكون م�سوؤوًل عن غزة 
بكام��ل ملفاتها علي��ه اأن يدفع كام��ل فواتريها، وهذا 
ما كانت تخ�س��اه قيادة ال�سلطة التي اعتادت يف وقت 
�سابق اأن ت�سور غزة كعبء اأو حمل زائد"، مو�سحا اأن 
الف�س��ل ممنوع خالل هذه اجلل�س��ة لأن هناك اأطراف 
اإقليمية ودولية باتت م�س��تعدة لدفع مالها ال�سيا�س��ي 
م��ن اأج��ل تخط��ي عتبة الدخ��ول اإىل ترتي��ب ملفات 
املنطق��ة ب�س��كل كام��ل، وم��ا امل�س��احلة الفل�س��طينية 
اإل بواب��ة عب��ور. ويتوقع يف حديث��ه اأن نتائج اللقاء 
بالقاهرة �س��تكون اإيجابية، لأن الطاب��ع الفني للقاء 
�س��يغلب عل��ى الطاب��ع ال�سيا�س��ي، لأن ه��ذا اللق��اء هو 
اتف��اق عل��ى تنفيذ التفا�س��يل، خا�س��ة واأن اجلانبني 

متفقني على اخلطوط العري�سة للم�ساحلة.
وبخ�س��و�ض املفرت���ض اأن يخ��رج ب��ه لق��اء القاه��رة، 
ي�س��يف جرب:" رفع كافة العقوبات القت�س��ادية عن 
غ��زة، وب��دء احلكومة مهامها ب�س��كل وا�س��ح و�س��ريح 
والفرعي��ة  الرئي�س��ية  اللج��ان  ب��دء  في��ه،  لب���ض  ل 
مهامه��ا وت�س��لم املعابر م��ن قبل حر���ض الرئي�ض، بدء 

مرحل��ة جديدة وتخ�س��ي�ض اأموال كافية لغزة ل�س��د 
احتياجاتها من كهرباء، وفر�ض عمل جديدة وغريها 
م��ع التفاق عل��ى ت�س��كيل حكومة وح��ده وطنية، اأو 
ادخ��ال تعديالت على احلكومة القائمة مع اإعطاءها 

جدول زمني لالإعالن عن النتخابات".

مرونة ومسئولية 
م��ن جانبه يوؤكد الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي م�س��طفى 
ال�س��واف، اأن العقب��ات اأمام امل�س��احلة كثرية، ولكن لو 
توفرت الإرادة احلقيقية والنوايا ال�س��ادقة �سي�س��ل 
الطرفني لنتائج اإيجابية حتقق لل�س��عب الفل�س��طيني 

ما يريد من حياة كرمية.
ويق��ول ال�س��واف يف حدي��ث لل��راأي:" هن��اك ق�س��ايا 
�سيا�س��ية واقت�س��ادية اىل جانب الربنامج ال�سيا�سي، 
وعل��ى �س��عيد الق�س��ايا الجتماعي��ة هن��اك ق�س��ية 
املوظف��ني ودجمهم مع موظفي ال�س��لطة"، م�س��ددا اأن 
امل�س��كلة لي�س��ت يف التو�س��ل لتفاق، ولكن امل�س��كلة يف 

تنفيذ اأي اتفاق يتم التو�سل اإليه.
ووف��ق م��ا ذك��ره يف حديث��ه ف��اإن املاأمول م��ن حركتي 
فت��ح وحما�ض ه��و اإبداء املرون��ة العالي��ة يف كثري من 
الق�س��ايا العالقة وال�س��ائكة، لفت��ا اإىل اأننا مقدمون 
على م�س��احلة �س��املة حقيقية على قاعدة ال�سراكة 
الفل�س��طينية، مو�سحا يف ال�س��ياق ذاته اأن الكل يجب 

وحما���ض" والف�س��ائل  "فت��ح  امل�س��ئولية  يتحم��ل  اأن 
الأخرى اأي�سا.

استحقاقات غزة
ويعتق��د الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي �س��ميح خل��ف، اأن 
هن��اك م��ا هو مه��م الآن كا�س��تحقاقات لغ��زة مبوجب 
فيه��ا، وه��ي اج��راءات  الب��ت  تاأخ��ر  ق��د  امل�س��احلة 
وق��رارات الرئي�ض عبا�ض وه��ي مطلوب الرتاجع عنها 
ب�س��كل عاج��ل، وه��ي مت��ت بالق�س��ايا اخلدماتي��ة يف 
غزة مثل عودة الكهرباء كما كانت عليه، وخ�س��ومات 
الروات��ب وفت��ح املعاب��ر وخا�س��ة مع��رب رف��ح ب�س��كل 
ان�س��اين قب��ل الب��ت يف الق�س��ايا وامللفات الرئي�س��ية، 
والعودة لتف��اق القاهرة٢٠١١ ب�س��كل عاجل، وقبل 
الب��دء يف بح��ث امللفات الرئي�س��ية وهي ث��الث ملفات 

املوظفني والأمن واملعابر.
ويق��ول خلف يف حديث للراأي:" اإن هذه الق�س��ايا قد 
حتتاج كما تطرح ال�س��لطة اىل حل اأزماتها تدريجيا، 
يف ح��ني اأن روؤية حما�ض اأن حتل تل��ك امللفات كرزمة 
واح��دة"، م�س��تبعدا يف اللق��اء الق��ادم اأن يت��م الب��ت 
ومنظم��ة  والت�س��ريعية  الرئا�س��ية  النتخاب��ات  يف 
التحرير، لأن هذا يحتاج لوقت طويل، واأن املهم  الآن 
هو مدى ا�ستجابة ال�سلطة يف فك الأزمات اخلدماتية 

وهي مطلوبة عاجال.

هل ينجح لقاء القاهرة في تجاوز عقبات المصالحة؟
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خانيون�ض- الراأي
مبحافظ��ة  الن�س��ائية  ال�س��رطة  وا�س��لت 
خ��ان يون���ض حملته��ا التوعوي��ة الت��ي ج��اءت 
حت��ت عن��وان " حمل��ة �س��حوة .. ل لالبت��زاز 
اللك��رتوين" يف مدار���ض الطالب��ات باملحافظة 
م��ع انطالق الع��ام الدرا�س��ي اجلديد قبل �س��هر 

ونيف .
وقال��ت النقي��ب ماج��دة العق��اد مدي��ر دائ��رة 
ه��ذه  اأن  يون���ض"  بخ��ان  الن�س��ائية  ال�س��رطة 
و�س��ال  �س��بكة  م��ع  بالتع��اون  ج��اءت  احلمل��ة 
التابع��ة جلمعي��ة الثقافة والفك��ر احلر يندرج 
حتتها حما�س��رات ولق��اءات توعوية وتثقيفية 
ورب��ات  واملدار���ض  اجلامع��ات  طالب��ات  �س��ملت 

البيوت واأولياء الأمور ".
واأو�س��حت النقي��ب العق��اد اإىل اأن اأهمي��ة هذه 
املحا�س��رات تكم��ن يف توعية اجليل من خماطر 
البت��زاز الإلك��رتوين وكيفية التعام��ل معه مع 
تو�س��يح اأهمية التوا�س��ل ال�س��ريع مع ال�سرطة 
الن�سائية التي تعمل ب�سكل اآمن و�سري مع كافة 

الق�سايا التي ت�سل طرفهم.
املحا�س��رات  اأن  اإىل  العق��اد  النقي��ب  واأ�س��ارت 
قدمت �سرحًا تف�س��يليًا للطالبات حول املراحل 
والأ�س��لوب ال��ذي يتبع��ه املُبت��زون ع��رب مواقع 
التوا�س��ل بهدف ا�ستغالل �س��حاياهم، وتو�سيح 
يتبع��ه  اأن  يج��ب  ال��ذي  ال�س��حيح  الت�س��رف 
ال�س��خ�ض ح��ال تعر�س��ه لالبت��زاز، ع��رب ع��دم 

الر�سوخ للمطالب ، وتبليغ ويل الأمر اأو التوجه 
ملكتب ال�سرطة الن�سائية بخان يون�ض.

اأن ه��ذه احلمل��ة تنوع��ت  اإىل  العق��اد  ولفت��ت 
براجمه��ا داخل املدار�ض ما بني زيارات ميدانية 
وحما�سرات توعوية وتوزيع مطويات تعريفية 
باحلملة ، م�س��ريًة كذلك اإىل عر�ض فليم متثيلي 
توعوي اأنتجته ال�سرطة الن�سائية بخان يون�ض 
يبني في��ه اإلقاء ال�س��رطة القب�ض على �س��خ�ض 

ابتز فتاة .
وذكرت مدير ال�س��رطة الن�س��ائية بخان يون�ض 
من��ذ  مدار���ض   "10" ا�س��تهداف  مت  اأن��ه  اإىل 
32 حما�س��رة  بداي��ة الع��ام الدار�س��ي بواق��ع 
على الإذاعة املدر�س��ية وداخل الغرف ال�سفية 

ا�ستفاد منها ما يقارب عن "8" اآلف طالبة .
اأهمي��ة تظاف��ر  واأك��دت النقي��ب العق��اد عل��ى 
املدار���ض  اإىل  الأ�س��رة  م��ن  ابت��داًء  اجله��ود 
وامل�س��اجد وو�س��ائل الإع��الم املختلف��ة مع عدم 
الغفل��ة عن دور املوؤ�س�س��ات احلكومية والقوانني 
م��ن  وحت��د  املبتزي��ن  ت��ردع  الت��ي  ال�س��ارمة 

اأخطارهم.
مراقب��ة  اإىل  الأم��ور  اأولي��اء  كذل��ك  مو�س��يًة 
عل��ى  والتع��رف  وبناته��م  اأبنائه��م  ح�س��ابات 
م�س��اكلهم خا�سة يف ظل الغرف املغلقة وان�سغال 
الأهل باأعمالهم، منوهة اإىل اأن غر�ض الأخالق 
احلميدة والنبيلة يف الن�ضء هو ما يحمي ويقلل 

من خماطر هذه التقنيات احلديثة.

غزة- الراأي
عق��دت وزارة �س��وؤون امل��راأة �س��باح اليوم ور�س��ة عمل 
النا�س��طات  بح��ق  الحت��الل  انته��اكات  بعن��وان" 
الإعالمي��ات يف امل�س��جد الأق�س��ى "، وذل��ك بالتعاون 
مع ق�س��م ال�س��حافة والإعالم يف اجلامعة الإ�سالمية 

بغزة وبتمويل من �سندوق الأمم املتحدة لالإ�سكان.
و قال��ت املهند�س��ة من��ى �س��كيك – مدير ع��ام التاأثري 
ال��وزارة  اإن   - امل��راأة  وزارة  يف  والإع��الم  والت�س��ال 
تتاب��ع ع��ن كث��ب ما يج��ري م��ن انته��اكات �س��هيونية 
بحق املرابطات والنا�سطات وال�سحفيات املقد�سيات ، 
ه��ًة اأن ذلك ينايف كل الأعراف واملواثيق الدولية  ُمنوِّ

التي ترعى حرية التعبري .
واأ�س��افت �س��كيك اأن ال��وزارة عرب �س��بكتها الإعالمية 
)�س��بكة املراأة ملناه�س��ة العنف ( ت�س��لط ال�سوء على 
الق�سايا وامل�س��اكل التي تعاين منها املراأة يف جمتمعنا 
الفل�س��طيني ، وحت��اول اإيج��اد ع��الج وحل��ول له��ذه 

امل�س��اكل ، واأن ن�س��اط ال�س��بكة ين�س��ب يف دع��م املراأة 
والفتاة الفل�سطينية يف �ستى املجالت .

م��ن جهته حتدث الأ�س��تاذ من��ري اأبو را�ض الأ�س��تاذ يف 
ق�س��م ال�س��حافة يف اجلامعة الإ�س��المية ع��ن اأهمية 
ا�س��تخدام مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي يف اإي�س��ال 
مواط��ن  كل  لي�س��بح  الأح��داث  وتوثي��ق  الأخب��ار 
مبثاب��ة �س��حفي ينقل احلقيق��ة ، كما اأّك��د اأنه يوجد 
فروق��ات كبرية بني هذه املواقع وبني و�س��ائل الإعالم 
التقليدي��ة من حيث �س��رعة و�س��ول اخل��رب وتوثيقه 

اأمام ماليني امل�ساهدين .
وتاب��ع اأب��و را���ض باحلدي��ث عن اأب��رز احلم��الت التي 
قامت بها املقد�سيات عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 
، والها�س��تاجات الت��ي اأطلقه��ا النا�س��طون مزامنة مع 

الأحداث التي جرت يف بيت املقد�ض .
بدوره حتدث الأ�سري املقد�سي املحرر واملبعد اإىل غزة 
�س��عيب اأبو �س��نينة عن العمق التاريخي لبيت املقد�ض 

، وع��ن ارتباط املقد�س��يني به ودفاعه��م عنه على مر 
الع�س��ور ، و دّل��ل عل��ى عظ��م مكانة القد���ض يف قلوب 
املقد�س��يني مبا حدث يف الأح��داث الأخرية من رباط 
عل��ى اأبواب الأق�س��ى ، و رف�ض اأه��ل القد�ض للبوابات 

الإلكرتونية ، 
وخت��م حديثه بتعداد اأ�س��كال النته��اكات التي يقوم 
بها الحتالل ال�س��هيوين والعتداءات التي يتعر�ض 

لها املرابطون يف مدينة القد�ض .
ال�س��حفية املقد�س��ية ل��واء اأب��و رميل��ة حتدث��ت عرب 
الفيديو عن حجم الت�س��ييق الكبري الذي يتعر�ض له 
ال�س��حفيني املقد�سييني من اعتقال واإبعاد عن امل�سجد 
الأق�س��ى والعتداء عليهم بال�س��رب ، وكذلك قمعهم 
من خالل قنابل ال�سوت والقنابل الغازية و الر�سا�ض 

املطاط .
واأ�س��ارت اأب��و رميل��ة اإىل اأن الحت��الل ال�س��هيوين ل 
يه��دف من هذا الت�س��ييق منع ال�س��حفيني املقد�س��يني 

م��ن اإي�س��ال ال�س��ورة فقط ، بل يريد اأي�س��ًا األ ت�س��ل 
ه��ذه العت��داءات التي يقومون بها �س��د ال�س��حفيني 
اىل الع��امل اخلارجي ، حيث اإن الحتالل ي�س��عى اإىل 
تغيي��ب ما يح��دث يف القد�ض املحتلة بح��ق املرابطني 

هناك .
واأك��دت اأب��و رميل��ة اأن��ه مت اعتق��ال ع��دد كب��ري م��ن 
عل��ى  التحري���ض  بتهم��ة  واملرابط��ني  النا�س��طني 
الفي�س��بوك اأو اإن�س��تجرام اأو توي��رت ، واأن اعتقاله��م 
جاء من اأجل تخويفهم واإرهابهم كي ميتنعوا عن نقل 
ما يحدث من حقيقة اعتداءات و وح�س��ية الحتالل 

ال�سهيوين.
بعر���ض  عل��وان  عاه��د  ال�س��حفي  الور�س��ة  واختت��م 
بوربوين��ت ق��ام باإعداده ع��ن تقرير �س��حفي حتدث 
ب��ه ع��ن املرابط��ات يف بي��ت املقد���ض و ا�ست�س��اف م��ن 
خالله كل من املرابطة املقد�س��ية هن��ادي احللواين ، 

والإعالمية املقد�سية فاطمة البكري .

وزارة المرأة تناقش انتهاكات االحتالل بحق إعالميات القدس

حملة صحوة "رسالة سامية .. لرسم مسارات آمنة" ضد اإلبتزاز االلكتروني
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غزة- الراأي - اآلء النمر
اإي�س��ال  يف  امل�س��ري  الإ�س��رار  جن��ح 
ملف امل�س��احلة الفل�س��طينية اإىل بر 
الأم��ان، فل��م تتاأخر جمهورية م�س��ر 
العربي��ة يف عقد املبادرات واللقاءات 
الت��ي ف�س��ل معظمها بفع��ل الختالف 
عل��ى التفاهم��ات النهائي��ة للملف��ات 
الرئي�س��ية يف الق�س��ية الفل�سطينية، 
يف  لال�س��تمرار  دفعه��ا  ال��ذي  الأم��ر 
ح�س��م الأمور واإغالق ملف النق�س��ام 
ب�س��كل نهائ��ي ل رجع��ة عن��ه مطل��ع 

ال�سهر اجلاري.
ومتخ�س��ت املبادرة الفل�سطينية التي 
قدمته��ا حركة حما���ض بحلها للجنة 
الإداري��ة القائم��ة عل��ى مه��ام قطاع 
غزة، باإجناح امل�س��احلة الفل�سطينية 
و�سريها يف الطريق ال�سحيح، وتلخ�ض 
ذلك يف كلمة وزير املخابرات امل�سري 
خال��د ف��وزي، بقوله املوج��ه حلركة 
حما���ض :" اإن التاريخ �سي�س��جل اأنكم 

وحدمت ال�سعب الفل�سطيني".
وع��رب فوزي يف كلمة مقت�س��بة خالل 
لق��اء عقده م��ع هنية بح�س��ور قيادة 
احلرك��ة  مكت��ب  يف  حما���ض  حرك��ة 
مبدين��ة غزة، ع��ن �س��عادته لفرحة 
ال�س��ارع الفل�س��طيني باإنهاء النق�سام 
امل�س��احلة  واإمت��ام  الفل�س��طيني 
"نحن بانتظاركم  الفل�سطينية، وقال 
يف الأي��ام املقبل��ة يف القاه��رة، ونحن 
)اإمت��ام  �س��تفعلونها  اأنك��م  متاأكدي��ن 

امل�ساحلة(".
ب��دوره اأ�س��اد رئي�ض املكتب ال�سيا�س��ي 
هني��ة  اإ�س��ماعيل  حما���ض  حلرك��ة 
اإىل  التاريخ��ي  م�س��ر  مبوق��ف 

جان��ب الق�س��ية الفل�س��طينية، واأنه��ا 
�س��تبقى ال�س��ند واجل��ار ال�س��قيق لكل 
الفل�س��طينيني، م�س��ددًا على اأن م�س��ر 
وكل  فل�س��طيني  كل  قل��ب  يف  دائم��ا 
الذي��ن  غ��زة  اأه��ل  وخا�س��ة  عرب��ي 

يعي�سون اجلوار.
ون��وه هني��ة اإىل اأن حرك��ة حما���ض 
ب��داأت خطوة مهمة على �س��عيد اإنهاء 
النق�سام من العا�سمة امل�سرية، بدءًا 
م��ن ح��ل اللجن��ة الإداري��ة وو�س��ول 

اإج��راء  اإىل  القط��اع  اإىل  احلكوم��ة 
النتخابات الفل�سطينية.

واأ�س��اف هني��ة : �س��نعقد امل�س��احلة 
مهم��ا كان الثم��ن، و�س��نعالج الق�س��ايا 
مهم��ا كانت �س��عبة، مبين��ًا اأن حما�ض 
وج��دت م��ن فت��ح ورام اهلل التوج��ه 
ال�س��ادق والتقدي��ر العايل امل�س��رتك 
من فت��ح وحما���ض والف�س��ائل جلهود 

م�سر.
الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي اإبراهي��م 

اأبرا�ض اأو�س��ح اأن العالقات امل�س��رية 
اأن  عل��ى  موؤك��دًا  فعل��ي،  تق��دم  يف 
يف  واحلقيق��ي  الفعل��ي  م�س��ر  دور 
الفل�س��طينية  امل�س��احلة  اإمت��ام 
اأعاده��ا للواجه��ة الأمامية للق�س��ية 

الفل�سطينية.
واأو�س��ح اأبرا���ض اأن اجلهات امل�س��رية 
الفل�س��طيني،  الو�س��ع  تتفه��م  ب��داأت 
الت��ي  املا�س��ة  احلاج��ة  وطبيع��ة 
يرغ��ب به��ا ج��اره الفل�س��طيني، وكم 

التاأثري الهائ��ل الذي ينعك�ض من على 
تق��دم  خط��وة  اأي  يف  الفل�س��طينيني 
عليه��ا جمهوري��ة م�س��ر، لكونها دولة 
�سقيقة والبوابة النافذة لقطاع غزة 

للعامل اخلارجي.
�س��تعيد  م�س��ر  اأن  اأبرا���ض  راأى  فيم��ا 
الق�س��ية  جت��اه  موقفه��ا  �س��ياغة 
القادم��ة  املرحل��ة  يف  الفل�س��طينية 
تربيره��ا  اأو  مدخله��ا  و�س��يكون 
لذل��ك تخفيف احل�س��ار ع��ن القطاع 
الأمن��ي  بالبع��د  تتعل��ق  واعتب��ارات 
و�س��مان حماي��ة جبهته��ا اجلنوبية، 
بالإ�س��افة اإىل اجلان��ب القت�س��ادي 
حيث ترى م�س��ر يف التجارة مع قطاع 
غ��زة موردا ماليا مهما �سي�س��اعد على 
تن�س��يط القت�س��اد امل�س��ري امل��اأزوم 

وخ�سو�سا يف �سيناء.
العالق��ات  اأن  اأبرا���ض  وتاب��ع 
الفل�س��طينية امل�س��رية متر مبنعطف 
دقي��ق وتاريخ��ي بامتي��از، وحت��ى يف 
حال��ة ع��ودة م�س��ر لتاأخ��ذ موقعه��ا 
القوم��ي يف ريادة الأمة العربية، فاإن 
مفه��وم البع��د القومي ودور م�س��ر لن 
يكون كما كان �س��ابقا، حيث �س��تعطي 
وم�س��احلها  لأمنه��ا  الأولوي��ة  م�س��ر 

الوطنية.
امل�س��رية  العالق��ات  وت�س��تمر 
اأعم��ق  منح��ى  باأخ��ذ  الفل�س��طينية 
واأك��ر تقارب��ًا م��ن اأي فرتة ما�س��ية، 
الم��ر الذي ميك��ن اأن يفت��ح الأبواب 
ويفت��ت  م�س��رعيها،  عل��ى  املغلق��ة 
اج��زاًء كب��رية من احل�س��ار املفرو�ض 
على قطاع غزة منذ بداية النق�س��ام 

وحتى يومنا هذا.

تقرير
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

اجلمام��ة قرية عربية تقع على م�س��افة 29 كم اإىل 
ال�سمال الغربي من بئر ال�سبع، وتبعد عن طريق غزة 
17 كم، ، يجاورها  – بئر ال�س��بع م�س��افة تقرب من 
خرب��ة بطي��ح يف اجلن��وب، والكوفخ��ة يف اجلن��وب 
الغرب��ي، والفالوج��ة يف ال�س��مال، وبرير يف ال�س��مال 
اأهمي��ة خا�س��ة  الغرب��ي. وبذل��ك اكت�س��ب موقعه��ا 
كمفتاح جلنوب فل�س��طني، كما اأنه ميكن املرور عربها 
من جنوب فل�سطني اإىل الأجزاء ال�سمالية والغربية 
م��ن فل�س��طني. فه��ي حمط��ة مل��رور قواف��ل الب��دو من 
النق��ب اإىل �س��مال فل�س��طني. وق��د �س��هدت اجلمامة 
يف نهاي��ة احل��رب العاملي��ة الأوىل معرك��ة بني قوات 
الحتالل الربيطاين وقوات العثمانيني اأ�س��فرت عن 
احت��الل القوات الربيطاني��ة اياه��ا والنطالق منها 

نحو ال�سمال لحتالل القرى العربية املجاورة.
150م ف��وق �س��طح البح��ر،  ترتف��ع اجلمام��ة نح��و 
وهي �س��غرية مب�س��احتها، قليلة بعدد �سكانها. وكانت 

ت�ستمل على مدر�سة ابتدائية تاأ�س�ست عام 1944.

�س��يما  ول  احلب��وب،  بزراع��ة  اجلمام��ة  ا�س��تهرت 

القم��ح وال�س��عري. وتعتم��د الزراعة* عل��ى الأمطار، 
اإذ تهط��ل كمي��ة اأمط��ار �س��نوية تقرب م��ن 300مم. 
وكان الأهايل يهتمون برتبية املوا�س��ي لت�ساع رقعة 

املراعي الطبيعية حول اجلمامة.
الع��رب  ب��ني  معرك��ة  رح��ى  دارت   1948 ع��ام  يف 

والحت��الل ال�س��رائيلي اأ�س��فرت عن احت��الل قوات 
الحت��الل ال�س��رائيلي القرية، وطرد �س��كانها منها، 
وكان  اجلن��وب.  نح��و  منه��ا  والنط��الق  وتدمريه��ا، 
اليهود قد اأن�ساأوا م�س��تعمرة “روحاما” على اأرا�سيها 

يف اأواخر فرتة النتداب.

قرية الجمامة المهجرة 
بير السبع

تقارب العالقات الفلسطينية المصرية .. يفتت جدران الحصار
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بلدية غزة والدفاع المدني.. 
خطط متكاملة لمواجهة طوارئ الشتاء 

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
م��ع ب��دء �س��قوط كمي��ات لي�س��ت بقليل��ة 
غ��زة،  مناط��ق  بع���ض  يف  الأمط��ار  م��ن 
اأعلن��ت بلدي��ة غزة والدف��اع املدين بغزة 
جهوزيتهما الكامل��ة للتعامل مع اأي طارئ 
خ��الل ف�س��ل ال�س��تاء ال��ذي ط��رق اأبواب 
املواطن��ني يف غ��زة، واأن لديهم��ا خط��ط 
كامل��ة ومدرو�س��ة يف كيفي��ة مواجهة اأي 

حدث.
رئي���ض جلن��ة ط��وارئ ال�س��تاء يف بلدي��ة 
غ��زة، عب��د الرحيم اأب��و القمب��ز قال :" 
البلدي��ة قامت بال�س��تعداد للط��وارئ يف 
ف�سل ال�س��تاء منذ منت�سف ال�سهر املا�سي، 
حي��ث بداأنا العمل بتنظي��ف اأماكن جتمع 
مياه الأمط��ار، كما  وقمنا مبعاجلة جميع 
ت�س��اقط  بفع��ل  حدث��ت  الت��ي  امل�س��اكل 

املطر".
ويوؤك��د اأب��و القمبز يف حديثه لل��راأي، اأن 
بركة ال�سيخ ر�سوان مت تاأهيلها وهي على 
جاهزي��ة تامة ل�س��تقبال مي��اه الأمطار، 
برك��ة  اأن  ذات��ه  ال�س��ياق  يف  مو�س��حا 

ال�س��داقة بحي التفاح �س��رق مدينة غزة 
باتت جاهزة اأي�س��ا ل�س��تقبال مياه املطر 

وذلك عقب انتهاء م�سروع تطويرها.
بح��ي  ع�س��قولة  بربك��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
الزيتون �س��رق غزة، فالعمل فيها ل يزال 
جاريا، حيث �س��يتم تطويرها ل�س��تيعاب 
مي��اه الأمط��ار وعم��ل م��درج لال�س��تفادة 
منها، فيما تعمل فرق الطوارئ ملعاجلة اأي 
خل��ل يف الطرق اأو اجن��راف للمياه، مثلما 

ذكر اأبو القمبز.
ووفق حدي��ث رئي�ض اللجنة، ف��اإن بلدية 
غزة على جاهزية واأمت ا�ستعداد ملواجهة 
البلدي��ة  وان  ال�س��تاء،  اأي ط��ارئ خ��الل 
ت�س��عى لراح��ة املواطنني، م�س��ريا اإىل اأن 
ما حدث يف بركة ع�س��قولة من جتمع ملياه 
الأمط��ار يف املنطقة وارتفاع من�س��وبها يف 
ال�س��ارع، كان جراء قيام املقاول امل�س��ئول 
ع��ن تنفي��ذ امل�س��روع باإغ��الق فوه��ة نفق 
ت�سريف مياه الأمطار ل�ستكمال الأعمال 
الإن�سائية )�سب الإ�سمنت(، واأن البلدية 

تعاملت مع الأمر واأنهت امل�سكلة.

 ونا�س��د املواطن��ني ب�س��رورة التع��اون م��ع 
اإلق��اء  وع��دم  البلدي��ة،  وطواق��م  ف��رق 
القمامة قرب م�س��ايف الأمطار، ما يت�سبب 
باإغالقها وعدم ت�س��رب املياه اإليها، داعيا 
اإىل التوا�س��ل والإب��الغ ع��ن اأي �س��كاوي 
تتعلق بت�س��اقط مياه الأمطار، بالت�سال 

على رقم الطوارئ 115.
وت�س��خر بلدي��ة غ��زة كل امكانياته��ا يف 
ذات  يف  حتت��اج  لك��ن  الط��وارئ،  ح��الت 
الوقت م�س��اريع ا�س��رتاتيجية لعمل بنية 
حتتي��ة للكثري من الطرق وال�س��وارع، وهي 
لديه��ا الكث��ري م��ن املخطط��ات اجلاه��زة، 
لتل��ك  لتموي��ل  حتت��اج  البلدي��ة  ولك��ن 

امل�ساريع.

دور الدفاع المدني
بغ��زة  امل��دين  للدف��اع  العام��ة  املديري��ة 
اأي�س��ا قام��ت بتجهي��ز اخلط��ط الكامل��ة 
ف�س��ل  خ��الل  ط��ارئ  اأي  م��ع  للتعام��ل 
ال�س��تاء، واأعلن��ت ال�س��تعدادات الالزمة 

للعم��ل، حي��ث يق��ول مدي��ر العملي��ات يف 
الدف��اع امل��دين، رائ��د الده�س��ان:" لدينا 
خط��ط جاهزة ومدرو�س��ة مع بدء ف�س��ل 
جاه��زة  امليداني��ة  والطواق��م  ال�س��تاء، 
وفق الإمكانيات املتاحة لدينا، و�س��نوؤدي 

واجبنا على اأكمل وجه".
لل��راأي،  حدي��ث  يف  الده�س��ان  ويوؤك��د 
ن��داء  اأي  ي��رتك  ل  امل��دين  الدف��اع  اأن 
اأن  حي��ث  الن��داء،  ويلب��ي  ال  ا�س��تغاثة 
مبتابع��ة  يقوم��ون  املديري��ة  طواق��م 
الأر�س��اد اجلوية وبالت��ايل تتبع اأي نداء 

للمواطنني.
ووف��ق م��ا ذك��ره الده�س��ان ف��اإن مديرية 
وكل  موقع��ا،   16 لديه��ا  امل��دين  الدف��اع 
موق��ع لدي��ه �س��يارة اإطف��اء وفي��ه طاقم 
عل��ى اأهب��ة ال�س��تعداد دائم��ا يل ط��ارئ 
ويف كل مناط��ق قط��اع غ��زة، م�س��ريا اإىل 
اأن طواق��م الدفاع املدين تتعامل مع كافة 
الأحداث، وتعلن جهوزيتها لتقدمي العون 
اأماك��ن  كاف��ة  يف  للمواطن��ني  وامل�س��اعدة 

عملها واخت�سا�سها.
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أسباب كثرة التبول عند األطفال

غزة- الراأي
كرة التبول عند الأطفال يواجه الأهل 
العديد من ال�سعوبات وامل�ساكل يف تربية 
وب�س��حتهم،  به��م،  والعناي��ة  الأطف��ال، 
ومن امل�س��اكل الت��ي يواجهونه��ا هي كرة 
��غار غ��ري قادرين  الّتب��ول، والأطفال ال�سّ
على الّتعبري عن الأعرا�ض التي ت�سيبهم 
م��ع كرة الّتبول، بينما قد ي�س��عر الأكرب 
منه��م �س��ّنًا باحلرج م��ن الب��وح مبثل هذه 
امل�س��كلة، ولكن وقبل احلك��م على احلالة 
يج��ب معرفة اأن املع��دل الطبيعي للتبول 
ه��و من خم���ض اإىل ثم��اين م��رات يومّيًا، 
وبالطبع تزيد هذه املرات ب�س��بب عوامل 
خمتلف��ة، فف��ي ف�س��ل ال�س��يف يتخّل���ض 
اجل�س��م من كمّية من ال�س��وائل من خالل 
التّع��رق نظ��رًا لرتف��اع درج��ة احلرارة، 
ويف ال�س��تاء تق��ل كمّي��ة التع��ّرق كث��ريًا، 
الّتب��ول،  م��رات  ع��دد  يزي��د  وبالت��ايل 
بالإ�س��افة لنوع الطعام، وكمّية ال�سوائل 

املتناولة.
اأ�سباب كرة الّتبول عند الأطفال هناك 
العدي��د م��ن العوام��ل الت��ي ت�س��بب كرة 

الّتبول عند الأطفال:
اإ�س��ابة الطف��ل مبر���ض ال�ّس��كري: يلجاأ 

اجل�س��م لزي��ادة ط��رح الب��ول م��ن اأج��ل 
الّتخّل���ض من م�س��تويات ال�ّس��كر املرتفعة 
يف ال��دم، وهناك جمموعة من الأعرا�ض 
الت��ي تظه��ر عل��ى الطف��ل بجان��ب كرة 
الّتب��ول عن��د اإ�س��ابته بال�س��ّكري، وه��ي 
ال�س��عور  ب�س��بب  الطع��ام  تن��اول  ك��رة 
الدائ��م يف اجل��وع، ويك��ون ه��ذا العر���ض 
ب�سبب عدم مقدرة اخلاليا احل�سول على 
الطاق��ة، مع اأنه��ا مرتفعة يف الدم، وذلك 

لغي��اب هرم��ون الإن�س��ولني امل�س��وؤول عن 
اإدخ��ال ال�س��كر للخالي��ا، ونتيج��ة لذلك 
يطلب اجل�س��م الطعام با�ستمرار، وكذلك 
يكر من �س��رب املاء، مع ذلك �س��ينخف�ض 

وزنه ب�سكل ملحوظ.
عدوى امل�س��الك البولّية: هذا هو ال�سبب 
عن��د  الّتب��ول  لك��رة  �س��يوعًا  الأك��ر 
الأطف��ال، ويكون �س��ببه بالغال��ب اإهمال 
الطفل لنظافته، فال يغت�سل بعد الّتبول، 

ويراف��ق هذه امل�س��كلة ال�س��عور باحلرقة 
اأثناء التّبول، والتهاب املهبل عند الإناث، 
وتهّي��ج اجلل��د املحي��ط يف الق�س��يب عند 
الذكور. اإ�س��ابة الطفل مبر�ض ال�س��كري 
ه��و  ال��كاذب  ال�س��كري  مر���ض  ال��كاذب: 
حدوث خلل يف اإنتاج هرمون اإدرار البول، 
لأن  ال�س��م  به��ذا  و�س��مي  تخزين��ه،  اأو 
اأعرا�س��ه ت�س��به اإىل ح��د كب��ري اأعرا�ض 
مر�ض ال�سكري، مثل كرة الّتبول، وكرة 
ال�س��عور بالعط�ض، وفقدان ال��وزن، اإل اأّن 
الطف��ل غ��ّدة البنكريا���ض �س��ليمة متامًا، 

وتقوم بوظيفتها بال�سكل املطلوب.
تن��اول الكث��ري م��ن الع�س��ائر وال�س��وائل، 
وبالّت��ايل يق��وم اجل�س��م بطرده��ا؛ لأن��ه 
��ة  ل يحت��اج ل��كل ه��ذه الكمّي��ة، وخا�سّ
عل��ى  لحتوائه��ا  الغازّي��ة؛  امل�س��روبات 
الكافي��ني ال��ذي يع��ّد م��ن م��ّدرات البول، 

وكذلك ال�سوكولتة.
اإ�س��ابة الطف��ل بف��رط ن�س��اط املثان��ة: 
ويف ه��ذه احلالة يح��دث عّدة ت�س��نجات 
للمثان��ة، مم��ا يت�س��بب يف طرده��ا للبول 
املح�س��ور فيها، بالّرغم من عدم امتالئها، 
اأو ق��د يع��اين الطفل من ت�س��وه خلقي يف 

املثانة، مثل �سغر حجمها.

القد�ض املحتلة- الراأي
الإ�س��رائيلي  الحت��الل  يوا�س��ل 
جت��اه  التهويدي��ة  �سيا�س��اته 
القد���ض واأهله��ا م��ن خ��الل م�س��اريعه 
واإجراءاته  والتهويدية  ال�ستيطانية 
الأمني��ة التع�س��فية بح��ق املقد�س��يني 
�س��لطات  هدم��ت  حي��ث  وممتلكاته��م، 
الحتالل خالل �س��هر اأيلول/ �سبتمرب 
3 من��ازل �س��كنية يف القد���ض املحتلة، 
واأخط��رت 29 منزًل ومن�س��اأة بالهدم، 
قري��ة  يف  من��زًل   15 �س��ورت  كم��ا 
وق��ت  يف  هدمه��ا  به��دف  العي�س��اوية 
لحق، وهدم��ت جزًءا من �س��ور مقربة 
ال�سهداء املال�س��قة للمقربة اليو�سفية 
بالقد���ض  الأ�س��باط  ب��اب  منطق��ة  يف 
حدائ��ق  لإقام��ة  متهي��ًدا  املحتل��ة، 

وم�سارات توراتية.
غرم��ت  اعتيادي��ة،  غ��ري  خط��وة  ويف 
توفي��ق  املقد�س��ي  الحت��الل  �س��لطات 
الغزاوي مبلغ 122.523 �سيكل) نحو 
اأمريكي( بدل تكاليف  األف دولر   40
احل�س��ودات  وتكالي��ف  منزل��ه  ه��دم 
الع�س��كرية التي اأحاط��ت املنزل اأثناء 

عملية الهدم يف 18/4/2014.
م��ا  �س��ادق  ال�س��تيطاين،  امل�س��ار  ويف 
ي�س��مى باملجل���ض القط��ري للتخطي��ط 

خمط��ط  عل��ى   )6/9( يف  والبن��اء 
وا�س��ع لبناء 4500 وحدة ا�ستيطانية 
يف املنطق��ة الت��ي تطل��ق عليه��ا بلدية 
اأو  لف��ان"  "رخ���ض  ا�س��م  الحت��الل 
اأرا�سي  البي�ساء" الواقعة على  "التلة 
قري��ة الوجلة القدمية املهدمة جنوب 
��ا عل��ى  القد���ض املحتل��ة، و�س��ادق اأي�سً
بن��اء ح��ي ا�س��تيطاين جدي��د جن��وب 
�سرق م�ستوطنة "جيلو" �سرقي مدينة 
القد�ض، ي�س��م نحو ثالثة اآلف وحدة 
بلدي��ة  �س��ادقت  كم��ا  ا�س��تيطانية، 
وح��دة   173 بن��اء  عل��ى  الحت��الل 

ا�ستيطانية جديدة يف حي جبل املكرب 
يف القد�ض املحتلة.

ويف امل�س��ار التهوي��دي، �س��ادقت بلدية 
الحت��الل عل��ى اإقام��ة �س��بكة اأنف��اق 
�س��رقي  م�س��توطنات  لرب��ط  �س��خمة 
وت�س��هيل  وغربه��ا  املحتل��ة  القد���ض 
البل��دة  اإىل  امل�س��توطنني  انتق��ال 
القدمية، كما اأ�س��درت قراًرا لف�س��ل 4 
ق��رى فل�س��طينية تتب��ع حمافظ��ة رام 

اهلل ودجمها اإدارًيا بالقد�ض.
 أهل القدس )السكان(

اعتقلت ق��وات الحتالل الإ�س��رائيلي 

 80 �س��بتمرب  اأيل��ول/  �س��هر  خ��الل 
مرابط��ات:  ث��الث  بينه��م  مقد�س��ًيا 
حل��واين  هن��ادي  خوي���ض،  خديج��ة 
مل  طف��اًل  و11  النت�س��ة،  و�س��حر 
ع�س��ر،  الثامن��ة  اأعماره��م  تتج��اوز 
فيم��ا يزال ال�س��يخ رائد �س��الح معتقاًل 
يف �س��جن "عوف��ر" غرب��ي مدين��ة رام 
من��ذ  املحتل��ة  الغربي��ة  بال�س��فة  اهلل 
)15/8/2017( بتهمة "تالوة اآيات 
قراآني��ة خ��الل هبة باب الأ�س��باط يف 
�س��هر متوز/يولي��و2017 حتر�ض على 
الحتالل الإ�سرائيلي، واعتقلت قوات 

م��رمي  الر�س��يعة  الطفل��ة  الحت��الل 
الرمي��اوي التي تبلغ من العمر �س��هرين 
فق��ط م��ع والدته��ا خ��الل زي��ارة لهم��ا 
اإىل والده��ا املعتق��ل يحي��ى الرمي��اوي 
يف �س��جن "عوف��ر"، واأ�س��درت �س��لطات 
الحتالل حكًما بال�سجن ملدة 18 عاًما 
عل��ى الطف��ل الأ�س��ري حمم��د عبيدات 
)16 عاًم��ا( م��ن منطق��ة جب��ل املك��رب 

بالقد�ض.
مع  المواجه��ة  عملي��ات   

االحتالل
 78 املحتل��ة  القد���ض  مدين��ة  �س��هدت 
نقط��ة مواجه��ة م��ع الحت��الل خالل 
اأيل��ول/ �س��بتمرب توزع��ت عل��ى  �س��هر 
مناطق عدة يف املدينة، ل �سيما الطور 
و�س��لوان وخميم �س��عفاط واأب��و دي�ض، 
اأ�سفرت عن 6 اإ�سابات يف �سفوف جنود 
الحتالل وم�س��توطنيه، اإ�سافًة اإىل 3 
قتل��ى بعملية اإطالق ن��ار وطعن نفذها 
م��ن  ال�س��هيد من��ر اجلم��ل )37 عاًم��ا 
بيت �س��وريك( عند مدخل م�س��توطنة 
القد���ض.  مدين��ة  غرب��ي  اأدار  ه��ار 
وت�سمنت نقاط املواجهة مع الحتالل 
الإ�س��رائيلي اإلقاء 12 زجاجة حارقة 

. وحالتي اإطالق نار وكوَعنينْ نا�سَفنينْ

تقرير حصاد القدس لشهر أيلول/ سبتمبر 2017
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القد�ض املحتلة- الراأي - اآلء النمر
ع��ادة م��ا يله��و الأطف��ال الفل�س��طينيني م��ن �س��كان 
البلدي��ة القدمية يف مدينة القد�ض، داخل �س��احات 
امل�س��جد، نظ��را لع��دم وج��ود مناط��ق ترفيهي��ة يف 

البلدة. 
يف ذات الوقت الذي يبيح فيه الحتالل لقطعانه من 
امل�س��توطنني اقتحام امل�س��جد الأق�س��ى وباحاته من 
باب املغاربة، املخ�س���ض لذات الأفعال اخلارجة عن 
احرتام قدا�س��ة املكان وطهارته اأمام اأعني املرابطني 
وحر���ض امل�س��جد الأق�س��ى، يخ��رج بعقوبة ال�س��جن 
بح��ق الأطفال لأ�س��باب اجلري والهرولة وممار�س��ة 

ن�ساطاتهم الطفولية يف باحته الوا�سعة.
م��ا ب��ني امل�س��هدين ف��رق يت�س��ع للم�س��ادات وال�س��واز 
غ��ري املنطقي��ة، ورغم غراب��ة التهمة الت��ي ميكن اأن 
تل�س��ق باأي طفل ميار�ض عفويته يف �س��احات امل�سجد 
الأق�س��ى، اإل اأن الحتالل ي�سدد على مت�سكه بحظر 
اللع��ب لالأطف��ال، ما يدف��ع لعقوبة بالغ��ة اخلطورة 
عل��ى الأطف��ال يف جمي��ع املراح��ل العمري��ة يف هذه 

الق�سية.
ج��اءت تل��ك الأح��كام يف الف��رتة الت��ي يكث��ف فيها 
الحت��الل حمالت��ه م��ن القتحام��ات والعتقالت 
بحرا�س��ة م�س��ددة م��ن اجلن��ود، الأمر ال��ذي مينحه 
رخ�س��ة باإكمال اأعمال الغطر�س��ة �سد كل من يقطن 

مدينة القد�ض.
املحكمة العليا الإ�سرائيلية، اأكدت يف قرار لها حظر 
لع��ب اأطف��ال القد�ض يف �س��احات امل�س��جد الأق�س��ى، 

وج��اء ه��ذه الق��رار يف اأعق��اب التما���ض تقدم��ت به 
منظم��ات يهودي��ة متطرف��ة تري��د ال�س��تيالء على 
امل�س��جد الأق�س��ى لبناء الهيكل املزعوم، ا�ستكت فيه 
م��ن قيام اأطف��ال القد�ض امل�س��لمني باللعب بالكرة يف 

باحات امل�سجد.
لل�س��لطات  العلي��ا" التابع��ة  "الع��دل  لق��رار  ووفق��ا 
الإ�س��رائيلية، فاإن "األع��اب الكرة ممنوعة على جبل 
الهيكل )امل�سجد الأق�سى( لأنهم ينتهكون حرمته".

واأو�سحت ال�سرطة الإ�سرائيلية اأن القرار ي�ستهدف 
للمدار���ض  املتاخم��ة  املناط��ق  الأوىل  بالدرج��ة 
الإ�س��المية يف باحات امل�س��جد الأق�سى، بعد �سكاوى 
تقدم بها قبل نحو �س��هر، م�ستوطنون ممن يقتحمون 
الأق�س��ى والذي��ن زعم��وا اأنه��م لحظ��وا ممار�س��ات 

لألعاب كرة القدم يف منطقة املدار�ض.
وطالب��ت املنظم��ات اليهودي��ة املتطرف��ة ع��رب اأحد 
املحام��ني التابع��ني له��ا، �س��رطة القد���ض، بب��ذل كل 
جه��د ممكن “ملنع تكرار مثل هذه احلالت ومقا�س��اة 
الأ�س��خا�ض الذي��ن ينتهك��ون املوق��ع، اأو عل��ى الأقل 

م�سادرة الكرة”.
“ي�س��كل انته��اًكا  واأ�س��ارت املنظم��ات اإىل اأن اللع��ب 
للقان��ون م��ن الأماكن املقد�س��ة، واأق�س��ى عقوبة هي 
ال�س��جن ملدة �سبع �سنوات”،  زاعمة اأن ذلك “تدني�ض 
للم��كان املقد���ض وج��رح م�س��اعر املقتحم��ني اليه��ود 

لالأق�سى”.
واأك��دت املحكم��ة العلي��ا يف قراره��ا، عل��ى “فر���ض 
احرتام قد�سية املكان وجتنب ال�سلوكيات امل�ستهجنة 

مثل لعب كرة القدم اأو النزهات”.
ولفتت القناة ال�سابعة، اإىل اأن ال�سرطة الإ�سرائيلية 
اأعلنت اأنها �س��تلتزم بق��رارات املحكمة وتعهدت مبنع 
تك��رار مثل هذه احلالت، والعمل بحزم على حماية 

قد�سية "امل�سجد الأق�سى من تدني�ض العرب".

مخالف للقانون
املر�س��د الأورومتو�س��طي حلقوق الإن�س��ان ق��ال، اإنه 
ينظ��ر بقلق بال��غ ل�س��تخدام )اإ�س��رائيل( ق��رارات 
ق�سائية جديدة بحق الأطفال الفل�سطينيني داخل 
�س��احات امل�س��جد الأق�س��ى، تت�س��من فر���ض عقوبة 
ال�س��جن، معت��رًبا ذل��ك تدخ��ل غ��ري م��ربر يف اإدارة 

امل�سجد وخمالفة وا�سحة للقانون الدويل.
واأبرز املر�سد الذي يتخذ من جنيف مقًرا له يف بيان 
�س��حفي، اإ�س��دار “املحكم��ة )الإ�س��رائيلية( العليا” 
يف الراب��ع م��ن ال�س��هر اجلاري ق��راًرا مبن��ع الأطفال 
الفل�س��طينيني من اللعب يف �س��احات امل�سجد الأق�سى 

وتهديد املخالفني منهم بال�سجن.
احل��ق  يخال��ف  املذك��ور  الق��رار  اأن  املر�س��د  واأك��د 
الأ�سا�سي املكّر�ض يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان 
وع��دم  واملعتق��د  الدي��ن  بحري��ة  الكاف��ة  متت��ع  يف 
التعر���ض ل��دور العب��ادة اخلا�س��ة به��م اأو التدخ��ل 

باإدارتها تبًعا لهذا احلق.
وكان القرار الق�س��ائي املذكور ت�س��من فر�ض عقوبة 
ال�س��جن مل��دة 6 اأعوام بح��ق الأطفال الفل�س��طينيني 
ح��ال خمالفته��م، علًم��ا اأنه �س��در يف اأعقاب �س��كوى 

قدمته��ا منظم��ات يهودي��ة متطرف��ة قالت فيه��ا اأن 
“لعب الأطفال الفل�سطينيني ينتهك حرمة الأماكن 

املقد�سة”.
وا�س��تنكر املر�س��د الأورومتو�س��طي تعامل ال�سلطات 
املنح��از جلماع��ات ديني��ة معين��ة  )الإ�س��رائيلية( 
على ح�س��اب حرية امل�س��لمني يف ممار�س��ة �س��عائرهم 

ا يف القد�ض املحتلة. الدينية خ�سو�سً
القد���ض،  مدين��ة  يف  الإ�س��المية،  الأوق��اف  دائ��رة 
الأطف��ال  من��ع  اإ�س��رائيلية،  حمكم��ة  ق��رار  اأدان��ت 
الفل�سطينيني، من اللعب يف باحات امل�سجد الأق�سى. 
وقال��ت الدائ��رة:" تناقل��ت و�س��ائل الإعالم ب��اأن ما 
ي�س��مى بال�محكمة العليا الإ�س��رائيلية، قد اأ�س��درت 
قرارا ق�س��ائيا باإلزام اأفراد ال�س��رطة الإ�س��رائيلية 
ال�متواجدة يف ال�م�س��جد الأق�سى، مبنع الأطفال من 

اللعب يف باحات ال�م�سجد".
واأ�س��افت اإن الق��رار ج��اء "بناء عل��ى التما�ض مقّدم 
م��ن جمعي��ات يهودي��ة مييني��ة متطرفة، زعم��ت اأن 
العديد من امل�ستوطنني املقتحمني لل�م�سجد، لحظوا 
اأن اأطف��ال يلعبون ك��رة القدم يف باحات ال�م�س��جد، 
واأن ه��ذا الأم��ر يعت��رب انته��اكا وم�سا�س��ا بالأماك��ن 

ال�مقد�سة". 
ول تع��رتف دائ��رة الأوق��اف الإ�س��المية، باأحقي��ة 
املحاك��م الإ�س��رائيلية يف التدخ��ل ب�س��وؤون امل�س��جد 
الأق�س��ى، ولذل��ك ترف���ض اأي ا�س��تدعاءات من قبل 
ق�س��ايا  يف  تنظ��ر  جلل�س��ات  الإ�س��رائيلية  املحاك��م 

اإ�سرائيلية مرفوعة �سدها. 

عقوبة بالسجن 6 أعوام

اقتحامات مباحة وكرة أطفال محّرمة .. أحكام تخالف المنطق
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غزة- الراأي
�س��هَد قطاع غزة خالل �س��هر �سبتمرب/
اأيل��ول املا�س��ي 4 اآلف و517 مول��ودًا 
جدي��دًا، مبع��دل 150 مول��ودًا يومي��ًا؛ 
باملقابل �سجلت مكاتب الأحوال املدنية 
218حالة تبليغ عن وفاة خالل ال�سهر 
ذات��ه، بواق��ع 7ح��الت وف��اة يوميًا يف 

حمافظات قطاع غزة .
ع��ن  �س��ادرة  اإح�س��ائية  واأظه��رت 
املدني��ة  لالأح��وال  العام��ة  الإدارة 
بوزارة الداخلية �س��درت �س��باح اليوم 
اخلمي���ض، اأن %53 م��ن موالي��د يونيو 
ذك��ور، بواق��ع 2385مول��ودًا جدي��دًا، 
 2132 بواق��ع  اإن��اث   47% مقاب��ل 

مولودًا.

املدني��ة  الأح��وال  مكات��ب  واأ�س��ارت 
مبديري��ة داخلي��ة غ��زة اأنه��ا �س��جلت 
خ��الل �س��بتمرب املا�س��ي 1656مولودًا 
ل مكتب��ي داخلي��ة  جدي��دًا؛ فيم��ا �س��َجّ

خانيون�ض 841 مولودًا.
كم��ا �س��جلت مكات��ب داخلي��ة ال�س��مال 
787مول��ودًا،  ذات��ه  ال�س��هر  خ��الل 
ومكات��ب الأح��وال املدني��ة بداخلي��ة 
الو�س��طى 651مولودًا، يف حني �س��جلت 
الأحوال املدنية مبديرية داخلية رفح 

جديدًا. 582مولودًا 
واأف��ادت الأح��وال املدني��ة اأن مكاتبه��ا 
�س��جلت  غ��زة  قط��اع  حمافظ��ات  يف 
218حالة وفاة خالل �سبتمرب املا�سي 
. واأظه��رت الإح�س��ائية اأن %54 م��ن 

وفي��ات اأغ�س��ط�ض ذك��ور، بواق��ع 119 
حالة وف��اة، مقاب��ل %46 اإناث بواقع 

وفاة. 99حالة 
ووفق��ًا لتقري��ر الأحوال املدنية و�س��ل 
مكاتب الداخلية مبحافظة غزة خالل 
�س��هر �س��بتمرب 80تبلي��غ ع��ن ح��الت 
وفاة؛ يف حني �س��جلت الأحوال املدنية 
يف حمافظة خانيون�ض41 اإ�س��عار تبليغ 

عن وفاة .
لت مكاتب الأحوال املدنية  بدورها �سَجّ
ع��ن  تبلي��غ   35 الو�س��طى  باملحافظ��ة 
وفيات؛ فيما و�س��لت مكات��ب الداخلية 
يف حمافظة ال�س��مال 32 تبليغ وفيات، 
يف ح��ني �س��جلت الأح��وال املدني��ة يف 

حمافظة رفح 30 حالة وفاة.

غزة- الراأي
اأعلن ق�س��م جم��ع وترحيل النفايات ال�س��لبة يف 
الإدارة العام��ة لل�س��حة والبيئ��ة يف بلدية غزة 
اأن��ه مت جمع نح��و ) 19( األف طن م��ن النفايات 

املنزلية خالل �سهر �سبتمرب/ اأيلول املا�سي .
وق��ال رئي���ض الق�س��م ماج��د �س��كر اإن الأعم��ال 
�سملت اأي�س��ا كن�ض )27( �س��ارٍع رئي�ض وتنظيف 
) 81( قطع��ة اأر�ض فارغة ) خربة( وتنظيم ) 
8( حمالت للنظافة يف مناطق خمتلفة بالتعاون 

مع موؤ�س�سات اأهلية .
واأ�س��اف اأن طواقم الق�س��م كثف��ت عمليات كن�ض 
ال�س��وارع ا�س��تعدادا لبدء ت�س��اقط مياه الأمطار 
خ��الل الفرتة املقبلة وحت��ى لتنجرف الأتربة 
اإىل م�س��ارف مياه الأمطار وتوؤدي اإىل ان�سدادها 

 .
ودعا �س��كر املواطنني يف املدنية لإتباع اإر�س��ادات 
النظافة املعلنة والتي تت�س��من اإخراج النفايات 
املنزلية مبكرًا وقبل ال�س��اعة 7 �سباحًا وو�سعها 
يف اأكيا���ض بال�س��تيكية وع��دم اإلقاءه��ا يف ج��زر 
النفاي��ات  حاوي��ات  عل��ى  واملحافظ��ة  ال�س��وارع 

وعدم اإحراقها .
ويف ذات ال�س��ياق اأعل��ن ق�س��م معاجل��ة واإع��ادة 
ت�س��نيع النفايات ال�س��لبة اأن مكب جحر الديك 

�سرق املدينة ا�س��تقبل خالل نف�ض الفرتة نحو ) 
23( األف وخم�سمائة طن من النفايات ال�سلبة 
منه��ا: 19األف طن من بلدية غ��زة، و) 4( األف 
ومئ��ة طن م��ن وكالة غوث وت�س��غيل الالجئني ) 
119( م��ن بلدي��ة الزه��راء، و)  الأون��روا( و) 
134( م��ن بلدي��ة املغراقة، و) 43( من بلدية 
وادي غزة، و)160( طنا من املنطقة ال�سناعية 

�سرق املدينة
وكان��ت دائ��رة العالق��ات العام��ة والإع��الم يف 
البلدي��ة ق��د خ�س�س��ت ع��دة قن��وات اإلكرتونية 
ال�س��كاوي  تقي��م  ولت�س��هيل  التوا�س��ل  لتعزي��ز 
واملقرتح��ات م��ن قب��ل املواطن��ني منه��ا: الرق��م 
املخت�س��ر 115 خالل �س��اعات الدوام الر�س��مي، 
وموقع البلدية على الإنرتنت، و�سفحة البلدية 
عل��ى موق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي ) في�ض بوك 
(، وتطبي��ق بلدية غ��زة على الهوات��ف الذكية، 

وبرنامج  " الوات�ض اآب " .  
واأطلق��ت الدائ��رة م�س��ابقة ” �س��ركاء ” لالأفالم 
الق�سرية بن�سختها الثانية �سمن جهودها لتعزيز 
الوع��ي البيئي ل��دى املواطن��ني يف املدينة ودعم 
املوهوبني واملبدعني وتعزيز العمل الت�ساركي مع 

املواطنني واملوؤ�س�سات املختلفة.

غزة- الراأي
اأجرت م�ست�س��فيات وزارة ال�س��حة اأكر من )18 
األف ( عملية جراحية، خالل الن�سف الأول من 

العام احلايل.
واأف��ادت ال�س��حة وف��ق التقري��ر الذي اأ�س��درته 
الإدارة العام��ة للم�ست�س��فيات،اأن اإجم��ايل عدد 
املر�س��ى الذي��ن مت اإج��راء عملي��ات الق�س��طرة 
ال�س��حة  وزارة  م�ست�س��فيات  يف  له��م  القلبي��ة 
ق�س��طرة   )1329( منه��ا  )1874(عملي��ة 

ت�سخي�سية، و)545( ق�سطرة عالجية.
ون��وه التقري��ر اأن ع��دد املر�س��ى املنتفع��ني م��ن 
العي��ادات  يف  املقدم��ة  العالجي��ة  اخلدم��ات 
اخلارجي��ة و�س��ل اإىل اأك��ر م��ن ) 273األ��ف ( 
منتفع ، فيما �س��جلت اأق�سام احلوادث و الطوارئ 
داخل امل�ست�سفيات اأكر من )623 األف ( مرتدد.
 وعلى �س��عيد خدمات الرعاية النهارية فقد بلغ 
اإجمايل  عدد املر�سى الذين  تلقوا هذه اخلدمات 
ما يزيد عن ) 21األف ( مري�ض، منهم  )3868( 

م��رتدد على عي��ادة الي��وم الواح��د، و )9068( 
مري���ض عل��ى عي��ادة ال��دم و الأورام،  و)3422 
( مري�ض على عي��ادة املناظري، اإىل جانب عيادة 
غ�س��يل الكل��ى  التي بل��غ عدد جل�س��اتها لغ�س��يل 

الكلى )4802( مري�ض .
ويف  �ساأن خدمات الولدة واجلراحات الن�سائية 
فق��د �س��جلت اأق�س��ام الن�س��اء و التولي��د داخ��ل 
امل�ست�سفيات )27183 ( حالة، منها  )17213( 

ولدة طبيعية و )4575( ولدة قي�سرية.
 ) 140األ��ف   ( م��ن  اأك��ر  اأن  التقري��ر  واأو�س��ح 
مري���ض ا�س��تفاد م��ن خدم��ات الع��الج الطبيع��ي 
داخ��ل امل�ست�س��فيات بعدد جل�س��ات ) 36496 ( 
جل�سة،  فيما بلغ عدد الفحو�سات املخربية التي 
مت اإجراوؤها يف خمتربات وبنوك دم امل�ست�سفيات 
م��ا يزي��د ع��ن )ملي��ون و 800 ( فح���ض، وع��دد 
دم  بن��وك  يف  �س��حبها  مت  الت��ي  ال��دم  وح��دات 

امل�ست�سفيات  )  14960  (.
ه��ذا وو�س��لت ن�س��بة اإ�س��غال اأ�س��رة م�ست�س��فيات 

وزارة ال�سحة خالل ال�ست �سهور الأوىل )74% 
.  )

التقري��ر  ب��ني  الفني��ة  التخ�س�س��ات  ح��ول  و 
م��ن  ت�س��ويرها  مت  الت��ي  احل��الت  ع��دد  ب��اأن 
خ��الل اأجه��زة الأ�س�������عة و�س��لت اإىل  اأك��ر من 
314األ��ف ( حال��ة، حي��ث مت جتهي��ز ق�س��م   (
الت�س��وير الطب��ي يف مبن��ى التخ�س�س��ات الفنية 
يف جمم��ع ال�س��فاء الطب��ي، و تركي��ب و ت�س��غيل 
  Philips جهاز الأ�س��عة املقطعي��ة 128 من نوع
و ال��ذي يع��د  اجله��از الأح��دث يف قط��اع غ��زة 
حيث ي�س��تطيع ت�سوير �س��رايني القلب و�سرايني 

الإطراف ال�سفلية.
 ع��الوة عل��ى  تركي��ب  جه��از ديجيتال لت�س��وير 
و  غ��زة   الأول يف قط��اع  ه��و اجله��از  و  الث��دي 
تركيب و ت�سغيل جهاز دجيتال لت�سوير الأ�سنان 
يف مبنى اجلراحات التخ�س�س��ية مبجمع ال�سفاء 

الطبي .
تفتي��ت  جه��از  ت�س��غيل  و  تركي��ب  اإىل  اإ�س��افة 

احل�سى من نوع  Storz ذو موا�سفات و اإمكانيات 
Si -  االية،  وجهاز الرنني املغناطي�س��ي من نوع

mens  م��زود بربام��ج تطبيقي��ة الت��ي تتي��ح 
فر�س��ة كب��رية لت�س��خي�ض الأمرا���ض املختلف��ة 

بو�سوح عايل .
كم��ا اأنه مت اعتم��اد دليل الرعاية ال�س��يدلنية 
والإج��راءات  ال�سيا�س��ات  كاف��ة  ي�س��م  وال��ذي 
املتعلقة بالعمل ال�سيدلين  يف امل�ست�سفيات، اإىل 
جانب  و�س��ع خطة لرت�س��يد ا�س��تهالك الأدوية  
وو�س��ع �سيا�س��ات ل�س��تخدام الأدوية يف اأق�س��ام 
الطوارئ يف امل�ست�سفيات و اآلية ل�سرف ال�سبغات 
والأ�س��عة والأق��الم يف اأق�س��ام الأ�س��عة وحتويل 

الأدوية الوريدي اإىل فموي .
و توحي��د اخلدمة ال�س��يدلنية يف امل�ست�س��فيات 
وعمل واعتماد بروتوكولت عالجية وحو�س��بة 
ال�س��يدليات،  وعم��ل خط��ة لتطبي��ق ال�س��يدلة 
ال�س��ريرية يف اأق�س��ام العناية املركزة و القلب و 

الكلية والأورام .

4517 مولود جديد و 218 حالة
 وفاة بغزة خالل سبتمبر

خالل سبتمبر الماضي

الصحة تجمع وترحل
 19 ألف طن من النفايات

بنسبة إشغال أسرة )74( %

أكثر من 18 ألف عملية تجريها مستشفيات الصحة منذ 2017
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القد�ض املحتلة- الراأي
ر�سد مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات يعنى 
ب�س��وؤون الأ�س��رى الفل�س��طينيني اعتق��ال 
"التحري�ض" عرب  450 فل�سطينيا بتهمة 
موقع التوا�سل الجتماعي ال�"في�سبوك"، 
القد���ض" قب��ل  "انتفا�س��ة  ف��رتة  خ��الل 

عامني.
�س��لطات  ل��ه،  تقري��ر  يف  املرك��ز،  واته��م 
الحت��الل بخل��ق ذرائ��ع جدي��دة لت��ربر 
اعتق��ال الفل�س��طينيني من بينه��ا الكتابة 
الجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع  عل��ى 

وحتديدًا ال�"في�سبوك".
واأو�س��ح املركز باأن الحتالل وبعد اندلع 
انتفا�سة القد�ض ا�ستغل ما ين�سره ال�سبان 
التوا�س��ل  مواق��ع  عل��ى  الفل�س��طينيون 
الجتماعي كذريع��ة لعتقالهم وتوجيه 
تهم التحري�ض لهم واإ�س��دار بحق العديد 
منه��م اأح��كام بال�س��جن الفعل��ي واخري��ن 
م��ن  ع��دد  وبينه��م  الإداري،  بال�س��جن 
حي��ث  والن�س��اء،  والطف��ال  ال�س��حفيني 
ل ت��زال الأ�س��رية "�س��باح فرع��ون" م��ن 
القد�ض تخ�س��ع لالعتقال الإداري بحجة 

التحري�ض وجدد لها 4 مرات متتالية.
واأ�س��اف املرك��ز "ب��اأن الحت��الل اأن�س��اأ يف 
الكرتوني��ة  وح��دة  الأخريي��ن  العام��ني 
ال�س��بان  ين�س��ره  م��ا  كل  ملتابع��ة  خا�س��ة 
الفل�س��طينيني وخا�س��ة النا�س��طني منهم، 
واعت��رب متجي��د ال�س��هداء واع��اده ن�س��ر 
جرائ��م  م��ن  ج��زء  ف�س��ح  اأو  و�س��اياهم، 

اأو الدع��وة  الحت��الل ع��رب فيديوه��ات، 
اأو حت��ى ا�س��تخدام  ل�س��تمرار املقاوم��ة، 
كلم��ات بعينها حتري�ض عليه اأو ا�س��تعداد 
نف�س��ى م�س��بق م��ن ه��ذا املواط��ن لتنفي��ذ 
عمليات �س��د الحتالل فيق��وم باعتقالهم 
وال��زج بها خل��ف القب��ان واإ�س��دار اأحكام 

بحقهم .
ولفت التقرير اىل اأن النيابة الع�س��كرية 
املته��م  الأ�س��ري  مل��ف  للمحكم��ة  تق��دم 
م��ن  الع�س��رات  مت�س��منا  بالتحري���ض 
ع��ن  بطباعته��ا  قام��ت  الت��ي  الأوراق 
�س��فحته ال�سخ�س��ية، والت��ي تق��ول باأنها 
عبارات حتري�س��ية ودليل على ا�س��تعداد 

ه��ذا ال�س��خ�ض للم�س��ا�ض باأم��ن الحتالل 
وتطال��ب املحكة باإ�س��دار عقوبة قا�س��ية 
بحقه لأنه ي�سكل خطرا يف حال مل يتلقى 

عقوبة ردعية.
الحت��الل  حماك��م  ب��اأن  التقري��ر  وب��نّي 
اأ�س��درت املئ��ات م��ن الأحكام �س��د اأ�س��رى 
عل��ى  التحري���ض  خلفي��ة  عل��ى  اعتقل��وا 
خ��الل  الجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع 
العام��ني املا�س��يني تراوح��ت ما ب��ني عدة 
اأ�سهر اأو عدة �سنوات بينهم اأطفال ون�ساء، 
حي��ث اأم�س��ت ال�س��حفية "�س��ناء دوي��ك" 
م��ن القد�ض حكمًا بال�س��جن ملدة 6 اأ�س��هر، 
يف  ا�س��تخدمت  لأنه��ا  التحري���ض  بتهم��ه 

عملها ال�س��حفي كلمات مثل "النتفا�سة" 
متع��ارف  م�س��طلحات  و"ال�س��هداء" وه��ي 
الإع��الم  يف  بك��رة  وم�س��تخدمة  عليه��ا 
فر���ض  بينم��ا  والعرب��ي،  الفل�س��طيني 
العتق��ال الإداري بحق الأ�س��رية املحررة 
رزيقات" )28عاًما(،  الكرمي  عبد  "�سعاد 
بتهم��ه  مرت��ني  له��ا  وج��دد  اخللي��ل  م��ن 

التحر�ض .
كذل��ك اأ�س��درت حكم��ا بال�س��جن الفعل��ي 
مل��دة 11 �س��هر بحق الطفل اأحمد �س��عيدة 
)17 عام��ًا( م��ن القد���ض، بع��د اأن ادانته 
بالتحري�ض على الفي�س��بوك عرب ح�سابه 
من�س��ورًا ح��ول  كت��ب  ان  بع��د  ال�سخ�س��ي 

عملي��ة الطع��ن التي ح�س��لت ق��رب "باب 
ال�سل�سلة" بالقد�ض.

وق��ال املركز يف تقري��ره باأن الحتالل مل 
يكتف��ى باعتق��ال املئات من الفل�س��طينيني 
التحري���ض  بتهم��ه  �س��رائحهم  بكاف��ة 
ع��رب �س��فحاتهم ال�سخ�س��ية عل��ى مواقع 
امت��دت  اإمن��ا  الجتماع��ي  التوا�س��ل 
انتهاكات��ه حلقوقهم مبنعهم من ا�س��تعمال 
حي��ث  معين��ة،  لف��رتات  ال�"في�س��بوك" 
يطل��ق  الذي��ن  الأ�س��رى  عل��ى  ا�س��رتطت 
بالتحري���ض  اتهامه��م  بع��د  �س��راحهم 
ا�س��تخدام �س��فحاتهم ال�سخ�س��ية  بع��دم 
الجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع  عل��ى 
ع��دة  اإىل  ت�س��ل  ال�"في�س��بوك" لف��رتات 
ا�س��هر بجان��ب الغرامة املالي��ة اأو احلب�ض 
املن��زيل، ملنعه��م م��ن التحري���ض على تلك 

املواقع كما تدعى.
واعت��رب املرك��ز اأن اعتقال الفل�س��طينيني 
عل��ى خلفية التعب��ري عن ال��راأي، تخالف 
والتفاقي��ات  الدولي��ة  املواثي��ق  كاف��ة 
واملعاه��دات الت��ي تتي��ح لالإن�س��ان حري��ة 
التعبري عن راأي��ه ومعتقداته باأي طريقة 
يراه��ا منا�س��بة، ومنه��ا الإع��الن العامل��ي 
حلق��وق الإن�س��ان ل�س��نة 1966، وامليث��اق 
الأوروب��ي حلقوق الإن�س��ان �س��نة 1950، 
وطال��ب املجتم��ع ال��دويل ال��ذى وقع على 
تل��ك التفاقي��ات والن�س��و�ض اأن يتدخل 
حلمايتها م��ن النتهاك من قبل الحتالل 

دون رادع .

أخبار
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وجروحه��ّن  �س��نهّن  حداث��ة  رغ��م 
جت��د  الالمنطقي��ة،  واأحكامه��ّن 
الحت��الل  �س��جون  يف  الأ�س��ريات 
ال�س��هيوين ف�س��حًة م��ن الأم��ل، فل��م 
وعنجهي��ة  الأ�س��ر  ق�س��بان  ت�س��تطع 
اإبداعه��ن،  اأم��ام  تق��ف  اأن  ال�س��جان 
ذلك الذي حولّن به الأ�س��ر اإىل مكاٍن 

حل�سد النجاح والتفوق.
التق��ى  الأ�س��رى  اإع��الم  مكت��ب 
بوال��دة الأ�س��رية اأم��ل جم��ال حممد 
قبها)17عامًا(من قرية اأم الريحان، 
ق�س��اء مدين��ة جن��ني؛ للحديث حول 
الظ��روف الت��ي تتواج��د فيه��ا داخل 
الأ�سر، والفرحة التي جتلبها كل يوٍم 

باإبداعها لقلوب الأ�سريات.

تق��ول وال��دة الأ�س��رية اأم��ل قبه��ا، اأم 
�س��ند ملكت��ب اإع��الم الأ�س��رى” حك��م 
الحت��الل عل��ى ابنت��ي اأمل بال�س��جن 
بتهم��ة  ون�س��ف؛  ع��اٍم  م��دة  الفعل��ي 
حاج��ز  عل��ى  جمن��دة  م��ع  الع��راك 
الريح��ان  اأم  قري��ة  ب��ني  ع�س��كري 
وط��ورة، ق�س��اء جن��ني، وكذل��ك بعد 
فربك��ة عملية طعن ادع��ى الحتالل 

اأنها نفذتها بحق املجندة”.
التاري��خ  ع��ذاب  �س��ند  اأم  ت��روي 
وال��ذي  املواف��ق14/8/2016، 
اأ�س��بحت ابنته��ا اأ�س��ريًة في��ه، تقول” 
عل��ى حاج��ز اأم الريح��ان الع�س��كري 
املعروف بحاجز 300 اعتقلت اأمل”.

ت�س��يف اأم �س��ند” ل اأح��د ي�س��دق اأن 

ابنتي، ابنة ال�س��ف العا�سر، الطفلة، 
ه�س��ارون،  �س��جن  يف  الآن  تعي���ض 
�س��يء،  كل  رغ��م  اإبداعه��ا  ومتار���ض 
حا�س��دًة النجاح والإب��داع والتفوق، 
بلق��ب  يلقبنه��ا  هن��اك  فالأ�س��ريات 
ب�س��بب  وذل��ك  ال�س��جن”  “ح�س��ونة 
ري�س��تها الت��ي تر�س��م الب�س��مة باألواٍن 
زاهية، ونتيجًة لذلك احتلت م�ساحًة 

كبريًة يف قلوب الأ�سريات”.
الأ�س��رية قبها وح�س��ب تاأكيد والدتها 
وم��ن خ��الل موهب��ة الر�س��م ب��اأدوات 
قليلة داخل الأ�س��ر اأ�س��بحت �س��فرية 
الإبداع واجلمال، حتى اأن ال�س��جانني 
�سدموا من قدرتها على ر�سم اللوحات 

الإبداعية.

بقلٍب يعت�س��ر اأملًا على طفلتها، توا�سل 
ام �سند حديثها ملكتب اإعالم الأ�سرى، 
في��ه  تتواج��د  م��كاٍن  كل  تق��ول” يف 
اأم��ل حتت��ل ال�س��دارة يف املحبة، ففي 
مدر�س��تها ملكت قل��وب املعلم��ات، فهي 
الطالبة يف ال�س��ف العا�سر التي تلقب 
رف�س��ت  ولأنه��ا  املبدع��ة،  بالفنان��ة 
اإهان��ة املجندة ال�س��هيونية له��ا، كان 
احلك��م عليه��ا بال�س��جن ع��ام ون�س��ف 
بقيم��ة  باهظ��ة  مالي��ة  غرام��ة  م��ع 
20 األف �س��يقل، كم��ا ويتم منعها من 
حق الزي��ارة ب�س��كٍل دوري والكتفاء 

بزيارة كل �سهرين مرة”.
اأمل ب�س��دد اإكمال درا�س��تها يف ال�سف 
احل��ادي ع�س��ر يف ال�س��جن اإىل ح��ني 

موع��د الإف��راج عنه��ا، حت��ى تتمك��ن 
من الدخ��ول اإىل مرحل��ة التوجيهي، 
تع�س��ق  اأنه��ا  عل��ى  والدته��ا  وتوؤك��د 
التعلي��م والدرا�س��ة وترغب يف دخول 

اجلامعة.
حماكم��ة  املكلوم��ة  الأم  ت�س��تذكر 
عر���ض  فتق��ول” الحت��الل  طفلته��ا 
ابنت��ي اأم��ل عل��ى املحاكم الع�س��كرية 
14 م��رة، ويف كل مرة كانت تنقل يف 
بو�س��طة جحيم، تتحم��ل فيها عذاب 
ل يو�س��ف كما اأخربتن��ي يف الزيارة، 
الت��ي  البو�س��طة  حرا���ض  ويتعم��د 
ت�س��تمر ثالثة اأي��ام توجيه الإهانات 
بحقه��ا، بكاف��ة الأ�س��كال العن�س��رية 

املقيتة والوح�سية التي ل ترحم “.

أمل قبها .. أسيرٌة تجلب الفرح 
والبهجة لألسيرات ويلّقبنها 

بحسونة السجن

ا بتهمة التحريض على "فيسبوك" في "انتفاضة القدس": اعتقال 450 فلسطينّيً



غزة- الراأي
الوطن��ي  الوف��اق  حكوم��ة  اأك��دت 
امله��ام يف  جاهزيته��ا ل�س��تالم كاف��ة 

قطاع غزة حال اتفاق الف�سائل.
وا�ستعر�س��ت احلكومة خالل جل�ستها 
الأ�س��بوعية الت��ي عقدته��ا يف مدينة 
رام اهلل، نتائج اجلولة التي قامت بها 
اإىل قط��اع غزة، موجه��ًة حتية اإكبار 

واعتزاز اإىل اأهلنا يف قطاع غزة،
وقال��ت اإنه��ا تدر���ض وتتاب��ع باهتمام 
جمي��ع الق�س��ايا الت��ي طرحه��ا ممثلو 
والق��وى  وال�سخ�س��يات  الف�س��ائل 
الوطني��ة، وجمعي��ة رج��ال الأعم��ال 
وال�س��بان  وال�س��ابات  الفل�س��طينيني، 
لقائه��ا  م��ن اجله��ات خ��الل  وغريه��ا 
برئي���ض ال��وزراء واأع�س��اء احلكوم��ة 
يف غزة، وجدد التزام احلكومة ببذل 
اأق�س��ى اجله��ود لإيجاد احلل��ول لهذه 

الق�سايا.
وذك��رت احلكوم��ة، اأن لديها اخلطط 
الواج��ب  باخلط��وات  والربام��ج 
القي��ام به��ا وتطبيقه��ا عل��ى الأر�ض، 
وال�ستعداد لتحّمل مهامها كاملة اإىل 
جانب امل�س��وؤوليات الت��ي حتملتها منذ 

ت�سكيلها جتاه اأهلنا يف قطاع غزة.
واأعرب��ت ع��ن متنياتها بنج��اح جولة 
�س��من  القاه��رة  يف  الوطن��ي  احل��وار 
اجله��ود املبذولة لتحقيق امل�س��احلة، 
واإع��ادة الوح��دة للوطن، جم��ددًة يف 
لل��دور  العمي��ق  �س��كرها  الوق��ت  ذات 
امل�سري الهام والتاريخي ل�سمان اإمتام 
�س��امل  ب�س��كل  واإجنازه��ا  امل�س��احلة 

وكامل.
وثّمنت احلكوم��ة عاليًا تفهم اجلميع 
لل�سعوبات والتحديات التي تواجهنا، 
واملخطط��ات الإ�س��رائيلية التي تهدد 
م�س��روعنا الوطن��ي، ووج��وب ارتقاء 
اجلمي��ع اإىل اأعل��ى درج��ات التالح��م 
والتكات��ف، وت�س��افر اجله��ود لإنه��اء 
النق�س��ام البغي���ض ومعاجلة الندوب 
واجل��روح العميق��ة الت��ي ت�س��بب بها، 
وحتقيق الوحدة وامل�ساحلة الوطنية 
ال�س��ادقة ك�س��رط ل ي�س��بقه �س��رط 
الطاق��ات  كاف��ة  وا�س��تنها�ض  اآخ��ر، 
امل�س��رتك  والتع��اون  املكث��ف  للعم��ل 
واعتماد لغة احلوار كاأ�س��ا�ض ملوا�سلة 

ورعاي��ة  وموؤ�س�س��اته،  الوط��ن  بن��اء 
م�سالح �سعبنا و�سمان احلياة الكرمية 

للجميع.
ا�س��تعداد جمي��ع  كم��ا ثّم��ن املجل���ض 
وموؤ�س�س��ات  ال�سيا�س��ية  الأط��راف 
املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض لدعم 
حكوم��ة الوف��اق يف جهوده��ا ملعاجلة 
جمي��ع تداعي��ات النق�س��ام وتبعاته 
لتج��اوز  الفل�س��طينية  احلي��اة  عل��ى 
ال�س��عاب اجلمة، والإ�سكالت املعقدة 
النق�س��ام،  �س��نوات  خلفته��ا  الت��ي 
الثالث��ة  احل��روب  اإىل  بالإ�س��افة 
املدمرة التي �س��نتها "اإ�س��رائيل" على 
وا�س��ع  دم��ار  ع��ن  واأ�س��فرت  �س��عبنا، 

م��ن  قط��اع  اأي  ي�س��تثن  مل  وخ��راب 
القطاعات احليوية التي مت�ض جوهر 

حياة النا�ض.
اإنه��اء  عملي��ة  اأن  عل��ى  و�س��ددت 
النق�س��ام ت�س��تدعي من كاف��ة القوى 
املجتم��ع  ومكون��ات  والف�س��ائل، 
واأط��ره  واأطياف��ه  الفل�س��طيني 
وموؤ�س�ساته ال�سطفاف خلف قيادتها 
لبل��ورة الروؤية ور�س��م خارطة طريق 
نعي��د  واح��دة  وطني��ة  فل�س��طينية 
بها و�س��ع ق�س��يتنا الفل�س��طينية على 
راأ�ض �س��لم اهتمامات املجتمع الدويل، 
وتلزمه بو�س��ع خارطة طريق لإنهاء 
الحتالل ع��ن الأر�ض الفل�س��طينية، 

ومتكنن��ا م��ن اإجن��از حقوق �س��عبنا يف 
التخل�ض من الحت��الل ونيل احلرية 

وال�ستقالل.
احلكوم��ة  ح��ّذرت  اآخ��ر،  �س��ياق  ويف 
من ع��زم رئي�ض ال��وزراء الإ�س��رائيلي 
ال�س��ماح ل��الإدارة املدني��ة بامل�س��ادقة 
على بن��اء 3800 وحدة ا�س��تيطانية 
الكت��ل  عل��ى  موزع��ة  جدي��دة، 
ال�س��تيطانية الك��ربى وامل�س��توطنات 
املعزولة بالإ�س��افة للحي اليهودي يف 

مدينة اخلليل.
النته��اكات  ب�س��دة  اأدان��ت  كم��ا 
الإ�س��رائيلية املتكررة بحق املقد�سات 
واخللي��ل  القد���ض  يف  الإ�س��المية 
وبي��ت حل��م، واقتح��ام جمموعات من 
امل�ستوطنني للم�سجد الأق�سى املبارك 
بحرا�سات م�سددة من قوات الحتالل 
الإ�س��رائيلي، و�سط حماولت متعددة 
علني��ة  و�س��عائر  طقو���ض  لأداء 
باللبا�ض التلمودي التقليدي، خا�س��ة 
يف منطق��ة ب��اب الرحم��ة واملغارب��ة 
اإىل  بالإ�س��افة  القد���ض،  مبدين��ة 
اإغ��الق احل��رم الإبراهيم��ي بالكامل 
اأمام امل�س��لني مبنا�س��بة ما ي�سمى عيد 
العر�ض اليه��ودي، ومنع رفع الأذان يف 
احل��رم، يف اعتداء �س��ارخ على حرية 
العبادة وعلى حق امل�س��لمني يف احلرم 
الإبراهيم��ي ال�س��ريف، وكذل��ك قيام 
جمموع��ة م��ن امل�س��توطنني باقتح��ام 
منطق��ة ب��رك �س��ليمان مبدين��ة بيت 
حل��م، وتاأدي��ة طقو���ٍض تلمودي��ة يف 

املكان.
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غزة- الراأي
اأكد وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق اأبو 
نعي��م اأن الإج��راءات الأمني��ة الت��ي انتهت 
وزارة الداخلية منها خالل الأيام ال�س��ابقة 
عل��ى طول احل��دود الفل�س��طينية امل�س��رية 

منعت كل اأ�سكال التهريب. 
واأو�سح، اأن الإجراءات الداخلية على طول 
احل��دود امل�س��رية �س��ملت ت�س��وية املنطق��ة 
احلدود وو�س��ع جدار �س��ائك بالإ�سافة اإىل 
نق��اط مركزية وكام��ريات ومنظوم��ة اإنارة 
تبعه��ا تعزي��زات كب��رية لق��وى الم��ن عل��ى 

احلدود اجلنوبية لقطاع غزة. 
و�س��دد اأبو نعيم على اأن التن�س��يق يجري مع 
القيادات العليا لالأجهزة المنية امل�سرية.

واأ�س��ار اإىل اأن��ه وبعد اأن مت درا�س��ة احلدود 
بني م�سر وفل�س��طني وجدنا هناك خروقات 
امني��ة وم�س��ايقات اأمني��ة اأخ���ض بالذك��ر 
والعك���ض  م�س��ر  اإىل  غ��زة  م��ن  مت�س��للني 
بالإ�س��افة اإىل تهري��ب املمنوع��ات من فوق 
اجل��دار وبع��د تعزي��ز الأم��ن الوطن��ي م��ن 
اإجراءات��ه عل��ى احل��دود وبن��اء املنطق��ة 

العازلة منع ذلك ب�سكل كامل. 

اأبو نعيم: اإجراءاتنا 
على حدود م�سر منعت 

كل اأ�سكال التهريب

الحكومة تؤكد جاهزيتها الستالم كافة المهام بغزة حال اتفاق الفصائل


