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زة - الراأي - اآالء النمر
امل�س��افات  وفرقته��ا  املناب��ر  اأ�س��وات  توح��دت 
واحل��دود واملعاب��ر املجحف��ة، وخرج��ت الكلمة 
فل�س��طني"،  الأ�س��رى  "احلري��ة  تن��ادي  واح��دة 
م��ن م�س��ر ولبن��ان والع��راق وتون���س واجلزائر 
وقطر و�س��وريا وال�سودان، من موريتانيا وفرن�سا 

والبو�سنة وبلجيكا، والعديد من الدول العربية 
واالأجنبي��ة، فجال �س��وت االأ�س��ر الفل�س��طيني 
ب��ني قارات الع��امل تلخ�س��ت يف مئة و�س��تني من 

االإذاعات والف�سائيات املحلية والدولية.
نوعه��ا،  م��ن  االأوىل  االإعالمي��ة  املوج��ة  ه��ذه 
جّمعت ال��دول العربية وال��دول االأوربية وبني 

مدن ال�س��فة املحتلة واأخرًا كانت اإذاعة الراأي 
م��ن قطاع غزة �س��ببًا يف جمع هذه املنابر يف يوم 
االأ�سر الفل�سطيني، لتنادي ب�سوت واحد يعزف 
حرية وينادي بفطرة اإن�س��ان يهوى العي�س دون 

ق�سبان.
االإعالم��ي  باملكت��ب  املتمثل��ة  االإع��الم  وزارة 

احلكومي هي امل�س��وؤول املبا�س��ر عن تن�س��يق هذه 
التغري��د  اإىل  الدع��وة  م��ن  بداي��ة  الفعالي��ة، 
الفاعل جتاه اإنعا�س ق�س��ية االأ�س��رى واملطالبة 
باالإف��راج عن اأكرث من �س��تة اآالف اأ�س��ر، مرورًا 

االإعالمي��ة  املوج��ة  بتوحي��د 
03الدولية حتت حمطة فل�سطينية 

بأول موجة دولية موحدة

المنابر اإلعالمية الدولية والمحلية 
تتوحد نصرة لـ "أسرى فلسطين
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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- عبداهلل كر�سوع
لالأ�س��بوع الثال��ث عل��ى الت��وايل ي�س��تخدم االحتالل 
غ��ازات �س��امة جمهول��ة �س��د امل�س��اركني يف م�س��رات 
الع��ودة الت��ي انطلقت عل��ى احلدود ال�س��رقية لقطاع 
غ��زة والت��ي ت�س��ببت بح��االت ت�س��نج وفق��دان وع��ي 

وحروق مل�ستن�سقيها.
�س��لمية املظاه��رات وان�س��باطها مل ي�س��فع له��ا عن��د 
االحتالل االإ�س��رائيلي الذي ت�س��دى لها نتيجة القلق 
املتزاي��د عند قادته الع�س��كريني وال�سيا�س��يني  جتاه 

هذه امل�سرات وحتقيق اأهدافها املرجوة.
وزارة ال�س��حة الفل�س��طينية بدوره��ا طالب��ت  تدخل 
املنظم��ات االإن�س��انية واحلقوقي��ة الدولي��ة للك�س��ف 
ع��ن طبيع��ة الغ��ازات الت��ي متع��ن �س��لطات االحتالل 
با�ستخدامها ب�سكل مفرط والتي اأ�سابت الع�سرات من 
املواطنني وامل�س��عفني وال�سحفيني باالختناق ال�سديد 

والغثيان والتقيوؤ و�سرعة يف نب�سات القلب.
واأك��د الناط��ق با�س��م وزارة ال�س��حة يف قط��اع غ��زة، 
اأ�س��رف القدرة، اأن الوزارة طالب��ت املنظمات الدولية 
بالك�س��ف عن طبيع��ة هذا الغ��از غر املع��روف، وقال 
:"ل��و كّن��ا نعرف ما ه��ي طبيعة ه��ذا الغاز م��ا اأطلقنا 

عليه ا�سم الغاز املجهول".
ولفت القدرة اإىل العديد من احلاالت التي ا�ستن�سقت 

الغازات ال تزال ترقد يف م�ست�سفيات قطاع غزة.
وحول قيام وزارة ال�س��حة باإجراء فح�س لعينات من 
ه��ذا الغاز قال القدرة اإن "ه��ذا االأمر هو خارج قدرة 
وزارة ال�س��حة"، داعي��ا كافة اجله��ات املعنية ملتابعة 
هذه احلاالت وتتبع طبيعة الغاز الذي يتم ا�ستهداف 

املواطنني به والك�سف عن طبيعته.

أعراض 
اجلرائ��م  ملالحق��ة  امل�س��تقلة  الفل�س��طينية  الهيئ��ة 
االإ�س��رائيلية "توثيق"، ك�س��فت النقاب عن ا�ستخدام 
جي���س االحت��الل االإ�س��رائيلي لغ��ازات جديدة وغر 
معروفة خالل حماولتها لقمع املتظاهرين يف م�سرات 

العودة ال�سلمية على احلدود ال�سرقية لقطاع غزة.
وبني الباز اأن االحتالل قامت والأول مرة با�س��تخدام 
غ��ازات غريبة جت��اه جتمعات املتظاهرين امل�س��اركني 
ت�س��نجات  بح��دوث  ت�س��بب  م��ا  الع��ودة  م�س��رة  يف 
وارجتاجات يف ج�س��م وفقدان للوعي مل�ستن�س��قي هذه 

الغازات، الفتُا اإىل اأن م�ستن�س��قي ه��ذه الغازات فقدو 
الوعي. 

ولفت اإىل اأن الغازات اجلديدة ذات تركيز عال جدا، 
ولها تاأثر على اجلهاز الع�سبي جل�سم االإن�سان، ب�سكل 
اأ�سا�س��ي، مبين��ًا اأن الهيئ��ة جت��رى فحو�س��ات لنوعية 
ه��ذه الغ��ازات م��ن خ��الل احل�س��ول عل��ى عين��ات من 

امل�سابني.

غازات مسيلة للدموع
اخلبر يف جمال املواد اخلطرة، النائب اأ�س��رف جمعة 
اأكد ا�س��تخدام االحتالل االإ�س��رائيلي اأن��واع ُمتلفة 
يف  ال�س��لميني  امل�س��اركني  �س��د  ال�س��امة  الغ��ازات  م��ن 

م�سرات العودة على احلدود ال�سرقية لقطاع غزة.
واأو�س��ح جمع��ة اأن��ه مت حتدي��د اأح��د ه��ذه االأن��واع 
"CA" و"CS"؛ وه��ي  "CN" واأخوات��ه  وه��و غ��از 
غازات ُمهيجة وتندرج حتت ُم�س��مى "الغازات م�س��يلة 
للدم��وع"، ا�س��تخدمهما االحت��الل بك��رثة يف االأي��ام 

ال�سابقة، خا�سة يوم اجلمعة من كل ا�سبوع.
الغ��ازات  باإط��الق ه��ذه  اأن االحت��الل ق��ام  واأ�س��اف 

ب�س��كل مبا�س��ر  عل��ى جم��وع املتظاهرين م��ن البنادق 
العادية خا�س��ة يف اجلمعت��ني) االأوىل، والثانية( من 
من�س��ات ُمثبت��ة عل��ى جيب��ات ع�س��كرية، تنفجر بني 
املتظاهرين؛  البع�س منها اأ�س��ابت ب�س��ظاياها امللوثة 
بامل��واد الكيميائي��ة جروح ناف��ذة وملوث��ة وحروًقا، 

بخالف تاأثراتها االأخرى.
ولف��ت النائ��ب جمع��ة اإىل اأن هذه التاأث��رات ترتكز 
العن��ني  االإزع��اج، وحرق��ة واحم��رار وتهيي��ج  عل��ى 
واف��راز الدم��وع، والغثي��ان والتق��يء، نتيج��ة زي��ادة 
الرتكز ما ت�س��بب يف حاالت اإغماء، قد توؤدي الأ�سرار 
للم�سابني باأمرا�س مزمنة؛ خا�سة امل�سابني باأمرا�س 

الربو واجلهاز التنف�سي.
ون�س��ح جمعة لتجن��ب االأ�س��رار امل�س��تقبلية، مغادرة 
مكان التلوث ملدة �ساعتني، وخلع املالب�س عن ال�سخ�س 
امل�س��اب متاًما، وغ�س��ل اجللد والفم باملاء وال�س��ابون، 
حت��ى ال ي�س��اعد الغ��از بالعب��ور جل�س��مه، باالإ�س��افة 
لغ�س��ل العين��ني جي��ًدا والوج��ه مبحل��ول ف�س��يوجلي 
 "3%" ال�س��وديوم،  بكربون��ات   "6%" تركيبت��ه 

كربونات ال�سوديوم، "%1" كلور البنزال كونيم.

غزة – خا�س الراأي:
ت�س��اعفت اأزم��ة الكهرب��اء يف قطاع 
غزة يف االآونة االأخرة ب�س��كل كبر 
نتيج��ة العج��ز الكب��ر يف الطاق��ة 
وات  ميج��ا   380 اإىل  و�س��ل  ال��ذي 
من اأ�س��ل 500 ميج��ا قيمة احتياج 

القطاع من الطاقة.
تولي��د  حمط��ة  توق��ف  وت�س��بب 
الكهرب��اء الوحي��دة يف القطاع منذ 
عدة اأي��ام جراء نفاذ الوقود الالزم 
لت�سغيلها وتعطل اخلطوط امل�سرية 
بانخفا�س �س��اعات و�س��ل الكهرباء 

اإىل 4 مقابل 16 ف�سل.
ويعاين قطاع غزة الذي يعي�س فيه 
اأك��رث من 2 مليون ن�س��مة، م��ن اأزمة 
كهرباء حادة من��ذ ما يزيد عن 11 
عاًما، اإذ ت�س��ل �س��اعات قط��ع التيار 
الكهربائي يف الوقت الراهن من 14 

- 16 �ساعة يوميا�
واألقت اأزمة الكهرب��اء املتفاقمة يف 
القط��اع بظاللها عل��ى كافة مناحي 
احلياة، و�س��ط حتذي��رات من تاأثر 
ا�س��تمرار انقطاعه��ا عل��ى خدم��ات 

ال�سحة واملياه والبيئة.

أزمة غير مسبوقة
توزي��ع  �س��ركة  با�س��م  الناط��ق 
الكهرب��اء حممد ثاب��ت، يقول: "اإن 
الف��رتة  يف  زادت  الكهرب��اء  اأزم��ة 
االأخ��رة ب�س��كل غر م�س��بوق نظرا 
ملحدودية كمي��ة الكهرباء الداخلة 

م�س��ادرها  ع��ر  غ��زة  قط��اع  اإىل 
الثالث��ة، وزيادة التو�س��ع العمراين 

لدى ال�سكان.
وي�س��يف ثاب��ت يف حدي��ث لوكال��ة 
خط��وط  تعط��ل  اأن  "ال��راأي" 
3 �س��هور،  الكهرب��اء امل�س��رية من��ذ 
وتوق��ف حمط��ة التولي��د يف غ��زة 
ب�سكل كامل عن العمل منذ اخلمي�س 
املا�س��ي �س��اعف م��ن اأزم��ة الطاقة 
يف القط��اع، م�س��ًرا اإىل اأن ال�س��ركة 
تعتم��د حالًيا يف توفر الطاقة على 
اخلطوط االإ�سرائيلية فقط بقدرة 

وات. ميجا   120
ويو�سح اأن �س��ركة الكهرباء اأطلقت 
نداء ا�ستغاثة نا�س��دت فيه اجلهات 

لت��دارك  والدولي��ة  الفل�س��طينية 
التدريج��ي  واالنح��دار  االأو�س��اع 

باخلدمات يف قطاع غزة.

خسائر مالية كبيرة
التي��ار  انقط��اع  تاأث��ر  وح��ول 
الكهربائ��ي على القطاع ال�س��ناعي، 
يب��ني �س��احب �س��ركة "ب��ان كي��ك" 
للجاتوهات اإ�س��ماعيل اأب��و نادي اأن 
ب�س��كل  انعك���س  الكهرب��اء  انقط��اع 
بليغ على �س��ركته، وكبدهم خ�سائر 

مالية كبرة.
ل���  حديث��ه  يف  ن��ادي  اأب��و  وي�س��ر 
الكهرباء  انقط��اع  اأن  "ال��راأي" اإىل 
ل�س��اعات طويلة اأّثر على عملهم من 

خالل تقلي�س عدد العمال، وتوقف 
ت�س��غيل االآالت، وحتمله��م الأعب��اء 
مول��دات  لت�س��غيل  اإ�س��افية  مالي��ة 
عم��ل  ا�س��تمرار  لبق��اء  الكهرب��اء 

ال�سركة باحلد االأدنى.
وينا�سد ب�س��رورة اإيجاد حل الأزمة 
الكهرباء املتفاقم��ة، لتجنب احلاق 
اخل�س��ائر بامل�سانع، التي تعد ركيزة 

مهمة يف االقت�ساد الوطني.

إلى حافة االنهيار
بلديات قطاع غزة من جهتها، اأكدت 
حاف��ة  اإىل  و�س��لت  خدماته��ا  اأن 
االأو�س��اع  تفاق��م  ج��راء  االنهي��ار 
والبيئية  واالإن�س��انية  االقت�سادية 

التي ي�سهدها القطاع، ب�سبب انقطاع 
التيار الكهربائي ل�ساعات طويلة.

واأ�سارت البلديات يف موؤمتر �سحفي، 
�ست�س��هد  القادم��ة  املرحل��ة  اأن  اإىل 
تقلي�س ن�سبة اخلدمات االأمر الذي 
�س��يزيد الو�س��ع كارثي��ة و�س��يدخل 
ال�س��كان يف اأزم��ات متتالية، خا�س��ة 
اأنن��ا على اأعتاب ف�س��ل ال�س��يف مما 
�س��ينذر بحدوث اأزم��ة مياه يف قطاع 
غزة، وتوقف خدمة جمع وترحيل 
النفايات، وانهيار منظومة ال�س��رف 
ال�س��حي، وا�س��تمرار اإغالق �س��اطئ 

البحر بالكامل.
اإمكاني��ة  م��ن  البلدي��ات  وح��ذرت 
اإعالن توقف اخلدمات االأ�سا�سية ال 
�سيما واأن البلديات تواجه �سعوبات 
بالغة يف توفر االإي��رادات الالزمة 
ل�سراء الوقود اخلا�س بت�سغيل اآبار 
املي��اه وحمط��ات ال�س��رف ال�س��حي 

واالآليات واملرافق املختلفة.

مأساة عميقة
وهك��ذا تبقى غزة ت��راوح مكانها يف 
اأزم��ات متوا�س��لة ومتالحق��ة، ف��ال 
تكاد تخ��رج من اأزمة اإال وتدخل يف 
اأزمة اأخ��رى، ويف الوقت ذاته يقف 
الع��امل متفرج��ا على ه��ذه املاأ�س��اة 
االإن�س��انية العميق��ة التي تتج�س��د 
واقعا عملي��ا ويدفع ثمنه��ا املواطن 
الفل�سطيني يف قطاع غزة، واملر�سى 

واالأطفال يف مقدمة امل�ستهدفني.

يتسبب بفقدان الوعي وتشنجات وتقيء

االحتالل يواجه سلمية مسيرات العودة  بـ"الغاز المجهول " 

أزمة الكهرباء في غزة تتصاعد .. والحلول غائبة
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زة - الراأي - اآالء النمر
توح��دت اأ�س��وات املناب��ر وفرقتها 
واملعاب��ر  واحل��دود  امل�س��افات 
املجحفة، وخرجت الكلمة واحدة 
تنادي "احلرية الأ�سرى فل�سطني"، 
والع��راق  ولبن��ان  م�س��ر  م��ن 
وتون���س واجلزائر وقطر و�س��وريا 
وال�س��ودان، من موريتانيا وفرن�س��ا 
والعدي��د  وبلجي��كا،  والبو�س��نة 
م��ن ال��دول العربي��ة واالأجنبي��ة، 
فجال �س��وت االأ�س��ر الفل�س��طيني 
بني قارات العامل تلخ�س��ت يف مئة 
و�س��تني من االإذاعات والف�سائيات 

املحلية والدولية.
االأوىل  االإعالمي��ة  املوج��ة  ه��ذه 
من نوعها، جّمعت ال��دول العربية 
م��دن  وب��ني  االأوربي��ة  وال��دول 
كان��ت  واأخ��رًا  املحتل��ة  ال�س��فة 
اإذاع��ة الراأي من قطاع غزة �س��ببًا 
يف جمع هذه املنابر يف يوم االأ�س��ر 
الفل�س��طيني، لتنادي ب�سوت واحد 
بفط��رة  وين��ادي  حري��ة  يع��زف 

اإن�سان يهوى العي�س دون ق�سبان.
باملكت��ب  املتمثل��ة  االإع��الم  وزارة 

االإعالم��ي احلكوم��ي هي امل�س��وؤول 
املبا�س��ر عن تن�سيق هذه الفعالية، 
بداي��ة م��ن الدع��وة اإىل التغري��د 
ق�س��ية  اإنعا���س  جت��اه  الفاع��ل 
االأ�س��رى واملطالب��ة باالإف��راج عن 
اأكرث م��ن �س��تة اآالف اأ�س��ر، مرورًا 
االإعالمي��ة  املوج��ة  بتوحي��د 
الدولي��ة حتت حمطة فل�س��طينية 
بحت��ة ُتع��رف بحياة االأ�س��ر التي 
تخف��ى عل��ى ع��وام النا���س وعل��ى 

و�سائل االإعالم ب�سكل عام.
رئي���س املكتب االإعالم��ي احلكومي 
يف وزارة االإع��الم �س��المة مع��روف 
املوج��ة  ه��ذه  افتت��اح  يف  ق��ال 
اوىل  ب��داأت  الت��ي  االإذاعي��ة 
حمطاته��ا من من��ر اإذاع��ة الراأي 
ال  االنت�س��ارات  اأن  الفل�س��طينية 
تاأت��ي بال�س��ربة القا�س��ية، الفت��ًا 
ب��داأ  الفل�س��طيني  ال�س��عب  اأن  اإىل 
يلتف��ت اإىل ق�س��يته  ب�س��كل فاعل 

على عك�س ال�سنوات املا�سية.
واأك��د مع��روف عل��ى اأن تزامن يوم 
االأ�س��ر الفل�س��طيني م��ع م�س��رات 
الع��ودة له االأثر الكب��ر على هذه 

الق�سية التي القت هبوطًا اإعالميا 
يف االآونة االأخرة، واعتر اأن هذه 
املرحلة هي فر�س��ة ذهبية الإبراز 
معان��اة االأ�س��رى واملطالبة القوية 
اأ�س��رى  تب��ادل  �س��فقة  اإمت��ام  يف 
ك�"�س��فقة االأحرار"، وكذلك على 
ت�س��درها  يف  االإعالم��ي  ال�س��عيد 
املنظم��ة  والفعالي��ات  لالأن�س��طة 
عل��ى خط��وط التما���س م��ع ق��وت 
االحتالل اأم��ام احلدود الفا�س��لة 
مع االأرا�سي املحتلة، وكذلك ميكن 
لها اأن تف�س��ح ممار�س��ات االحتالل 
�س��د االعت�س��امات ال�س��لمية التي 
يقابله��ا االحتالل باإطالق النران 
�س��دور  اإىل  احل��ي  والر�س��ا�س 
ال�سباب االأعزل من فوهة تر�سانة 
ع�س��كرية جتاب��ه �س��دور عاري��ة 
اإال م��ن االإمي��ان بحتمي��ة احلرية 

والعودة.
وبني معروف اأن دور االإعالم يجب 
اأن ميار���س واجبه يف هذه املرحلة 
م��ن خالل ف�س��ح ودح���س الرواية 
االإ�س��رائيلية، داعي��ًا اإىل التغريد 
اجلماع��ي ع��ر مواق��ع ومن�س��ات 

التوا�س��ل االجتماعي ل�س��الح يوم 
االأ�سر الفل�سطيني.

وتعمل وزارة االإعالم على اخلروج 
واإ�س��دار  اإعالمي��ة  بتغطي��ات 
تغري��دات جماعي��ة بع��دة لغ��ات 
اأبرزها العربية واالأجنبية ولغات 
ع��دة، لت�س��ل اإىل اأ�س��حابها وتغر 
م��ا عا���س يف االأذه��ان عل��ى م��دى 

�سنوات.
االأ�س��رى  وزارة  وكي��ل  اأك��د  فيم��ا 
الفل�س��طينية به��اء املده��ون، على 
ميار���س  الفل�س��طيني  االأ�س��ر  اأن 
علي��ه اإجرام غر م�س��بوق، �س��اربا 
كل  احلائ��ط  بعر���س  االحت��الل 
القوان��ني واالأح��كام الت��ي ترع��ى 
حق��وق االإن�س��ان يف الع��امل، فه��ذا 
االحتالل ميار�س االرهاب الر�سمي 
واملمنه��ج اأم��ام م��راأى وم�س��مح م��ن 
العامل، معترًا اأن ال�س��مت الدويل 
يدف��ع باملزي��د م��ن ه��ذا االإج��رام 

ومظلومية االأ�سرى.
ال�س��عب  م��ن  املده��ون  وطال��ب 
رف��ع  م��ن  مبزي��د  الفل�س��طيني 
من�س��وب االهتمام لق�س��ية االأ�سر 

املجب��ول  االإن�س��ان  الفل�س��طيني 
والقاب��ع  احلري��ة  فط��رة  عل��ى 
خلف الق�س��بان لع�س��رات ال�سنني، 
ال��ذي  الو�س��ع  �س��عوبة  وا�س��فا 
م��ن  الفل�س��طيني  ال�س��عب  يحي��اه 
خنق وت�سيق وح�سار وحماربة يف 
قوت يومهم، اإال اأنه يبقى �س��احب 

ق�سية ال ميكنه التنازل عنها.
ور�س��د نادي االأ�س��ر الفل�س��طيني 
فل�س��طيني  مواط��ن  ملي��ون  نح��و 
خا�س جترب��ة االعتقال واالأ�س��ر 
داخ��ل معتق��الت االحت��الل من��ذ 
ويقب��ع  ع��ام48،  التهج��ر  ح��رب 
اآالف  �س��تة  املرحل��ة  ه��ذه  يف 
وخم�سمئة اأ�س��ر فل�سطيني داخل 
ن�س��اء  بينه��م  االحت��الل  �س��جون 
واأطفال وقا�سرين ومئات املر�سى.
وترن��و املقاومة الفل�س��طينية اإىل 
هدف تبيي�س ال�سجون من االأ�سرى 
الفل�س��طينيني م��ن خ��الل �س��فقة 
تب��ادل ب��ني االأ�س��رى املعتقل��ني يف 
اأ�س��رى  وب��ني  االحت��الل  �س��جون 
قب�س��ة  يف  االحت��الل  جن��ود 

املقاومة.

بأول موجة دولية موحدة

المنابر اإلعالمية الدولية والمحلية 
تتوحد نصرة لـ "أسرى فلسطين
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غزة-الراأي
ب��راءة الطفول��ة واأح��الم  ب��ني 
واآم��ال الكب��ار ال ُي�س��ٍدق الطفل 
ا�س��ابته  اأن  وه��دان  ب�س��ار 
�س��تحرمه م��ن امتام حل��م عمره 
مرم��ى  حار���س  ي�س��بح  اأن  يف 
يف  فتدريبات��ه  وم�س��هور،  عامل��ي 
الن��ادي الريا�س��ي من��ذ �س��غره، 
ولعبه مع اأقران��ه يف حي التفاح 
م��ن  متفج��رة  ر�سا�س��ة  اأنهته��ا 
قنا���س لالحتالل متمركز خلف 
الكثب��ان الرملي��ة التي ن�س��بتها 
م�س��رات  العرتا���س  اإ�س��رائيل 

العودة بالقوة املفرطة.
ح��ني  احلكاي��ة  بداي��ة  كان��ت 
توجه الطفل وهدان نحو املخيم 
الذي اأقيم ال�ست�س��افة م�سرات 
العودة قرب موقع ملكة، هنالك 
االأحرا���س  ب��ني  اأن  يعل��م  مل 
والكثب��ان الرملي��ة م��ن يرت�س��د 

بكل من يتحرك على االأر�س.
جتاوز الطفل ب�سار اخليام املعدة 
بخط��وات  االأطف��ال  بع���س  م��ع 
ب�س��يطة وقبل اأن ي�ستطيع ا�سال 
من م�ساهدة احلدود التي تف�سل 

القنا���س  كان  بعي��دة  مب�س��افة 
م�س��تعدًا لينفذ تعليمات قيادته 
باأن ال يبقى فر�س��ة يف اقتنا�س 
اأي ه��دف اأمام��ه حت��ى واإن كان 
فط��رة  اأغوت��ه  اأع��زال  طف��ال 

اال�ستطالع وامل�ساهدة.
اجلمع��ة  ي��وم  يف  ب�س��ار  �س��قط 
 30 الع��ودة،  مل�س��رات  االأوىل 
اآذار م�س��ابًا م��ع طفل��ني اآخري��ن 
ح�س��ب روايته، ومن �س��دة االأمل 
ح��ني  اإال  باالإ�س��ابة  ي�س��عر  مل 
نقله امل�س��عفني اإىل اأحد �سيارات 

اال�سعاف القريبة.
يف �س��يارة اال�س��عاف كانت االآالم 
ت�س��تد م��ع كل حف��رة وثغرة يف 
اأعياه��ا  الت��ي  املدين��ة  �س��وارع 
احل�سار و�س��هدت كل اأزقتها على 
ظل��م ح�س��ار ال يكاد ي��زول منذ 

عقد ونيف.
و�س��ل ب�س��ار، ق�س��م اال�س��تقبال 
ال�س��فاء  جمم��ع  يف  والط��وارئ 
الطب��ي، كان��ت مئات اال�س��ابات 
�س��رخات  اآن�س��ته  ج��واره،  اإىل 
االأطف��ال والكب��ار مدرك��ة اإي��اه 
باأن��ه لي���س الوحي��د يف اجل��رح 

واالأمل، لكن على وجه ال�س��رعة 
تلقفته اأيادي جراحي املجمع.

الوالدي��ن  قل��ب  كان  البي��ت،  يف 
ي�ست�س��عر �سيئًا غريبا، رن جر�س 
الهات��ف كان عم الطفل ب�س��وت 
م��رتدد يخر اخيه، والد ب�س��ار، 
االآن  وه��و  اأ�س��يب  ابن��ه  ب��اأن 
بال�س��فاء، ت�س��ارع والدي��ه نح��و 
امل�ست�سفى ت�سغلهم االأفكار ومتلوؤ 
اأعينهم الدموع مت�س��ائلني اأب�سار 
ح��ي؟ اأم ا�ست�س��هد واأراد عمه اأن 

ميهد خر مقتله؟.
للم�ست�س��فى  الوالدي��ن  و�س��ل 
اطماأن االأهل �س��ريعًا على ب�س��ار 
 ، ي��زال حي��ًا  باأن��ه ال  اأفرحه��م 
يه��ن  مل  االآب��اء  وككل  لكنه��م 
عليهم �س��يل الدم��اء الكثيف من 

قدم طفلهم ال�سغرة.
العملي��ات  غرف��ة  ب�س��ار  اأدخ��ل 
متلف��ًا  �س��يء  كل  كان  وفيه��ا 
الغرف��ة  فك�س��اف  وميف��ًا 
واجلراح��ني املقنعني بالكمامات 
يك��ن  مل  والرائح��ة،  الطبي��ة 
يطمئن��ه �س��وى كالم اجلراحني 

اللطيف.

بجرع��ة  هن��اك  ب�س��ار  حظ��ى 
تخدي��ر م��ن اجلرع��ات القليل��ة 
ب��داأت  امل�ست�س��فى،  يف  املتبقي��ة 
تفقده اآالمه ووعيه �سيئا ف�سيئا 
مع كل رقم كان يعده من الع�سرة 

حتى الواحدة عك�سيا.
جراح االأوعي��ة الدموية د. اأبو 
بكر داود والذي رافق ب�س��ار اإىل 
غرف��ة العمليات ي��درك متامًا ما 
يعني��ه الر�س��ا�س املتفج��ر على 
قدم طف��ل، فاأقل ما يرتكه قطع 
وتهت��ك  الدم��وي  ال�س��ريان  يف 
والع�س��الت  العظ��ام  يف  وتفت��ت 

واالأع�ساب.
اأثناء العملي��ة يبذل د. ابو بكر 
داود اأق�س��ى م��ا بو�س��عه الإعادة 
اإىل  الدم��وي  ال�س��ريان  و�س��ل 
اجل��زء االآخ��ر م��ن ق��دم ب�س��ار 
فه��و ي�ست�س��عر متام��ًا م��اذا يعني 
الب��رت وحتط��م االأح��الم لطف��ل 
�س��غر، لكن��ه يعل��م اأي�س��ًا م��اذا 
يق�س��د القنا���س حني ي�س��تهدف 
اأجزاء �س��عبة من اجل�سد تهدف 
لتخلي��ف اعاق��ات، وهن��ا يكم��ن 

التحدي.

ينجح د. داود يف انقاذ قدم ب�سار 
من الب��رت وكذلك ينجح جراحو 
العظ��ام يف اجل��ر والتثبيت مبا 
تبق��ى من معدات قليلة لن تكفي 
لغره م��ن امل�س��ابني االآخرين ما 
ُيحدث الكثر م��ن احلرة بينهم 
م��ع  �سيت�س��رفون  كي��ف  فيم��ا 

االإ�سابات يف االأيام املقبلة. 
بع��د جن��اح عمليت��ه باأ�س��بوعني 
التقين��ا ب�س��ار وه��و على كر�س��ي 
جت��ره عجلت��ني بوج��ه ب�س��و�س 
اخلارجي��ة  العي��ادة  مراجع��ًا 
مبجم��ع ال�س��فاء، ملتقي��ًا د. اأبو 
بك��ر داود و احلكي��م يف غرف��ة 
اذني��ه  ال��ذي يهم���س يف  الغي��ار 
غ��ر  بكلم��ات  اإي��اه  م�س��حكًا 

م�سموعة.
ال ي�س��تمر ب�س��ار ب�سو�س��ا هك��ذا 
لوال��ده  وفق��ا  اللي��ل  ف�س��اعات 
الب��كاء  م��ن  الكث��ر  حتم��ل 
ال  اأن  م��ن  خوف��ا  والكوابي���س 
تع��ود قدمه ق��ادرة عل��ى حمله 
ليحق��ق حلم��ًا لطامل��ا حل��م ب��ه 
فهل �س��يتمكن ذات يوم اأن ي�سبح 

حار�س مرمى م�سهور؟

بعد اصابته برصاص متفجر...

هل يتحقق حلم بشار في أن يصبح حارس مرمى عالمي؟
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عب��د  غزة-الراأي-فل�س��طني 
الكرمي

مقطوعة..وخ�س��ومات  روات��ب 
وال  كهرب��اء  ال  م��ررة،  غ��ر 
م�س�س��ات جرح��ى وال روات��ب 
م�س�س��ات  وال  �س��هداء،  اأ�س��ر 
م��ن  واآالف  اجتماعي��ة،  �س��ئون 
وال�س��باب  والعم��ال  اخلريج��ني 
البطال��ة،  جي���س  اإىل  ين�س��مون 
كاف��ة  ط��ال  �س��امل  وح�س��ار 
االقت�س��ادية  احلي��اة  مناح��ي 
واالجتماعية بغزة، وعقوبات ال 
تتوقف بل تزداد �سرا�سة..هكذا 
هو الو�س��ع يف غزة، يف حالة موت 

�سريري. 
املفرو���س  احل�س��ار  جان��ب  واإىل 
عل��ى غزة، فر�س رئي�س ال�س��لطة 
اإج��راءات  عبا���س،  حمم��ود 
اأبرزه��ا  القط��اع،  �س��د  عقابي��ة 
تقلي���س كميات الكهرباء الواردة 
ل��ه، وخ�س��م م��ا ن�س��بته 30 اإىل 
%50 من رواتب موظفي ال�سلطة 
واإح��االت باجلملة للتقاعد، عدا 

عن تقلي�س التحويالت الطبية.
وت�سيطر حالة من الركود وال�سلل 
االأ�س��واق  كاف��ة  يف  الت��ام  �س��به 

واملح��ال التجارية يف قطاع غزة؛ 
وب��دت االأ�س��واق �س��به خالية من 
ا�س��تالم  امل�س��رتين، ج��راء ع��دم 
لرواتبه��م،  ال�س��لطة  موظف��ي 
بالرغ��م من قيام ال�س��لطة يف رام 
موظفيه��ا  روات��ب  ب�س��رف  اهلل 
يف ال�س��فة الغربي��ة املحتل��ة، يف 
وقت رفع فيه الكثر من اأ�س��حاب 
البقالة بغزة �سعار" ممنوع الدين 

حتى ا�ستالم الرواتب".
وانعك�ست حالة الركود تلك على 
البيع وال�س��راء، حيث يوؤكد اأحد 
بائعي اخل�سار مبع�س��كر ال�ساطئ 
بغزة ويدع��ى "مازن" اأن الو�س��ع 
االقت�س��ادي بغزة انعك�س ب�س��كل 
كب��ر عل��ى حرك��ة البي��ع لدي��ه، 
ا�س��تالم  ع��دم  ظ��ل  يف  خا�س��ة 

املوظفني لرواتبهم.
والباع��ة،  التج��ار  م��ن  وكغ��ره 
يعي���س م��ازن حال��ة م��ن الرتقب 
الت��ي  ب�س��بب اخل�س��ائر  والقل��ق، 
يتكبده��ا ه��وؤالء، نتيج��ة لع��دم 
اإقب��ال املواطن��ني عل��ى ال�س��راء، 
يف ح��ني اأن ع��زوف املواطنني عن 
ارتياد االأ�سواق نظرًا لعدم وجود 
ع��دم  نتيج��ة  املالي��ة  ال�س��يولة 

ت�سلم املوظفني للرواتب.
الو�س��ع االقت�س��ادي املنهار بغزة 
�س��ريحة  عل��ى  فق��ط  يوؤث��ر  مل 
معين��ة بل ط��ال فئ��ة ال�س��ائقني 
�س��وارع  يجوب��ون  بات��وا  الذي��ن 
لقم��ة  ع��ن  بحث��ا  كله��ا  القط��اع 
تاأخ��ر  اأن  ح��ني  يف  العي���س، 
الروات��ب اأثر كث��را على طبيعة 
ل�س��عف  نتيج��ة  واأي�س��ا  عمله��م، 

حركة الركاب.
ال�س��ائقني  م��ن  الكث��ر  وي�س��طر 
حتمي��ل اأك��رث م��ن راك��ب واح��د 
وباجتاه��ات معاك�س��ة م��ن اأج��ل 
احل�س��ول عل��ى بع���س ال�س��واكل، 
يف حني اأن من بني ع�س��ر �س��يارات 
يوجد �س��يارة واح��دة فيها راكب 
واح��د فق��ط، االأم��ر ال��ذي يبني 
م��دى انهيار الو�س��ع االقت�س��ادي 
يف  بغ��زة  للمواطن��ني  واملعي�س��ي 
ظل ا�ستمرار احل�سار االإ�سرائيلي 
والعقوب��ات املفرو�س��ة م��ن قب��ل 

ال�سلطة برام اهلل.
حمالت البقالة وال�س��وبر ماركت 
هي اأي�س��ا اأغلقت اأبوابها يف وجه 
املوظف��ني، وذل��ك حت��ى ا�س��تالم 
الدي��ون  وت�س��ديد  الروات��ب 

اأن  ح��ني  يف  عليه��م،  املرتاكم��ة 
اأوع��زوا  املح��ال  تل��ك  اأ�س��حاب 
للموظف��ني ب�س��راء االحتياجات 
ال�سرورية والالزمة فقط، وذلك 

من خالل "الدين".
املواطن��ني  م��ن  الكث��ر  وي�س��طر 
بغ��زة اإىل بي��ع بع���س ممتلكاتهم 
م��ن  يل��زم  م��ا  �س��راء  اأج��ل  م��ن 
الأ�س��رهم  اأ�سا�س��ية  احتياج��ات 
واأطفاله��م، يف وق��ت يخن��ق في��ه 
احل�س��ار املفرو���س من��ذ اأكرث من 
عقوب��ات  جان��ب  اإىل  عام��ا   11
ال�سلطة-كل معامل احلياة بغزة.

معان��اة  يظه��ر  اآخ��ر  جان��ب  ويف 
املواطن��ني بغزة، تعي���س الكثر من 
العائ��الت الفق��رة على اأمل �س��ماع 
اأي خ��ر يثلج ال�س��در ب�س��اأن موعد 
ا�س��تالم املخ�س�س��ات االجتماعي��ة 
التي تعتا�س عليها كل ثالثة �سهور، 
يف وق��ت مل يجد هوؤالء ما يقتاتون 
عليه يف ظل احل�سار وارتفاع ن�سبة 

الفقر والبطالة بغزة.
ال�س��وؤون  منتفع��و  ويتخ��وف 
االجتماعي��ة يف قط��اع غ��زة من 
قطع م�س�ساتهم بعد اأزمة عدم 
�س��رف روات��ب موظف��ي ال�ُس��لطة 

يف غ��زة، وتهديد رئي�س ال�س��لطة 
حمم��ود عبا�س اأن��ه يف حال عدم 
ت�س��لم غزة لل�س��لطة ب�سكل كامل 
فاإن��ه ل��كل ح��ادث حدي��ث، واإذا 
رف�س��وا ل��ن نك��ون م�س��وؤولني عما 
اإ�س��ارة من��ه  يج��ري هن��اك"، يف 
اإىل اأن��ه ق��د يتن�س��ل م��ن جمي��ع 

التزاماته املالية جتاه غزة.
م��ن  امل�س��تفيدين  ع��دد  وي�س��ل 
م�س�س��ات ال�سئون االجتماعية 
بغزة نحو 71 األف م�س��تفيد و39 
األف م�س��تفيد يف ال�س��فة املحتلة 
تق��در  اإجمالي��ة  مالي��ة  بقيم��ة 
ب���� 130 ملي��ون �س��يكل، وترتاوح 
املخ�س�س��ات ل��كل عائل��ة م��ا بني 
1800 �س��يكل للدفعة  750 اإىل 

الواحدة كل ثالثة اأ�سهر.
احلم��دهلل  حكوم��ة  وجتاهل��ت 
للمرة الثانية خالل اجتماعاتها 
ع��دم  اأزم��ة  من��ذ  االأ�س��بوعية 
�س��رف رواتب املوظف��ني التابعني 

لل�سلطة-الق�سية متاًما.
حمم��ود  ال�س��لطة  رئي���س  وكان 
عبا�س قد هدد باتخاذ اإجراءات 
عقابية مالية وقانونية واإدارية 

جديدة �سد قطاع غزة.

غزة تختنق.. حصار وعقوبات وركود وال رواتب
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العن��ف  ب��رج  تعن��ي  الك��روم  جم��د 
بالكنعانية. تقع اإىل ال�سمال ال�سرقي من 
مدينة عكا. وتبعد عنها 16 كم. وترتفع 
البحر. وتبلغ م�ساحة  220 م عن �سطح 
اأرا�س��يها )20042( دومنًا،وحتي��ط به��ا 
اأرا�س��ي قرى البعن��ة ودير االأ�س��د ويركا 

وجول�س و�سعب والروة
تعت��ر اأر���س مدين��ة جم��د الك��روم م��ن 
االأرا�س��ي االأجمل يف فل�س��طني ال�سمالّية، 
حي��ث طبيعته��ا الت��ي ال تق��اوم، فكان��ت 
تعاقب��ت  وق��د  الق��دمي،  من��ذ  ماأهول��ة 
ب��اأن  فنج��د  فيه��ا،  كث��رة  ح�س��ارات 
الكنعانّي��ون ق��د �س��كنوها، وبعده��م كان 
البيزنطي��ون، وعدد �س��ّكان ه��ذه القرية 
الي��وم يقّدر ب��� 13700 ن�س��مة. اإّن جمد 

الكروم وبح�س��ب ا�س��مها فاإّنها 
الك��روم  وج��ود  عل��ى  ت��دّل 
بك��روم  الغني��ة  وه��ي  فيه��ا، 

ك��رثة  جن��د  واأي�س��ًا  الت��ني، 
املزروع��ة  الزيت��ون  اأ�س��جار 

نت��اج  م��ن  ف��كان ال�س��مها  فيه��ا، 
ترابه��ا ن�س��يبًا، وق��ام االحتالل 

اال�س��رائيلي باال�س��تيالء عليه��ا، 
وق��د �س��ّردوا الكثر من 
اأهله��ا االأ�س��ليني، وذلك 
ومّت   ، 1948م  ع��ام  يف 
حتويله��ا اإىل م�س��تعمرة 

عام 1949، واأطلقوا على 
اأرا�سيها ا�سم م�ستعمرة ي�سعور .

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

بلدة مجد الكروم شمال 
شرق مدينة عكا

غزة-الراأي-ب�سام العطار
ال�س��ابع ع�س��ر من اإبري��ل، ي��وم لي�س ككل 
اأيام ال�سنة، فوزارة االإعالم الفل�سطينية- 
املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي- اأخذت على 
عاتقه��ا يف كل ع��ام االأخذ بزم��ام املبادرة 
به��دف اإحي��اء ي��وم االأ�س��ر الفل�س��طيني، 
وتفعيل ق�سية االأ�سرى الفل�سطينيني على 
متلف امل�س��تويات حمليا وعربيا ودوليا، 
وبكاف��ة الو�س��ائل والفن��ون االإعالمي��ة ، 
ووق��ف التغلغ��ل االإعالمي "االإ�س��رائيلي" 
يف و�س��ائل االإعالم الدويل، بل والت�س��دي 

لروايته امل�سللة والكاذبة.
وكي��ل وزارة االأ�س��رى واملحرري��ن اأ. به��اء 
املده��ون ثم��ن اجله��ود املبذول��ة م��ن قبل 
القائمني على اإذاعة الراأي الفل�س��طينية 
االإعالم��ي  املكت��ب  رئي���س  يقوده��ا  الت��ي 
احلكومي يف وزارة االإعالم بغزة اأ. �سالمه 
معروف، ومدير االإذاعة اأ. حممد حبيب، 
القا�س��ي،  االإعالمي��ة فاطم��ة  والزميل��ة 
وكافة العاملني، يف ن�س��رة ق�سية االأ�سرى 
داخل �س��جون االحت��الل، خا�س��ة يف يوم 
االأ�س��ر الفل�س��طيني الذي ي�س��ادف اليوم 

ال�سابع ع�سر من اإبريل من كل عام.
املده��ون ق��ال يف حديثه" للراأي"، �س��باح 
الي��وم خ��الل افتت��اح املوج��ة االإعالمي��ة 
حملي��ا  نوعه��ا  م��ن  االأوىل  امل�س��رتكة 
وعربي��ا ودولي��ا" موجة احلرية الأ�س��رى 
فل�سطني"، مبنا�س��بة يوم االأ�سر،:" لي�ست 
امل��رة االأوىل الت��ي تق��دم فيه��ا مب��ادرة) 
فك��رة واإع��داد(، م��ن قب��ل وزارة االإعالم 
واإذاع��ة ال��راأي، الت��ي تق��دم كل ما متلك 
من اإمكانيات ن�س��رة لق�سية االأ�سرى، التي 
تعت��ر م��ن الثواب��ت الوطني��ة، وال ميك��ن 
باأي حال من االأحوال التنازل عنها، حتى 

حترير اآخر اأ�سر من �سجون االحتالل".
واأ�س��اف اأن��ه ال يوج��د بيت فل�س��طيني ال 
يخل��و من اأ�س��ر اأو �س��هيد اأو جري��ح، وهذا 
ي�س��ع عل��ى كاه��ل كل �س��حفي فل�س��طيني 

م�س��وؤوليات اأك��ر، خا�س��ة يف ظ��ل وج��ود 
26 �س��حفي اأ�سر لدى االحتالل، مطالبا 
بفر���س م�س��احة كافية خ��الل التغطيات 
ال�س��حفية واالإعالمية لهذه الفئة، ملا لها 
من خ�سو�س��ية يف ي��وم االأ�س��ر، موؤكدا اأن 

لهم دور كبر يف م�سرة التحرير.
وذك��ر اأن جي���س االحت��الل  وقنا�س��ته ال 
يتوانى عن ا�س��تهداف ال�سحفيني، خا�سة 
م��ا ح��دث خالل م�س��رات الع��ودة الكرى 
عل��ى احل��دود ال�س��رقية للقط��اع، والت��ي 
راح �سحيتها �سهيد �س��حفي، واأكرث من66 
جريح��ا �س��حفيا، منه��م حالت��ه خط��رة 

ومنهم من برتت قدمه.
االأ�س��ر  ق�س��ية  اأن  املده��ون  واأك��د 
الفل�س��طيني حتت��اج من اجلمي��ع كل جهد 
وعطاء، رغم كل الظروف املحيطة بقطاع 

�سيا�س��ية،  م��ن ح�س��ار وتعقي��دات  غ��زة، 
مبين��ا اأن ق�س��ية االأ�س��رى ا�س��تطاعت اأن 

جتمع الكل الفل�سطيني، قيادة و�سعبا.
م��ن جهته  ق��ال رئي���س املكت��ب االإعالمي 
وم�س��وؤول وزارة االإع��الم بغ��زة اأ. �س��المة 
"اإن تق��دمي اأي مب��ادرة ته��دف  مع��روف، 
ه��و  الفل�س��طيني،  االأ�س��ر  ي��وم  الإحي��اء 
الت��زام وطن��ي واأخالق��ي قب��ل اأن يك��ون 
اإعالمي، اجتاه اأ�س��رانا ومعاناتهم"، مبينا 
اأن��ه يف كل ع��ام عندم��ا حت��ل ذك��رى يوم 
االأ�س��ر، حت��اول وزارة االإع��الم و�س��بكة 
ال��راأي التابع��ة له��ا، اأن تق��دم  مب��ادرات 
جدي��دة عل��ى امل�س��توى االإعالم��ي، وعلى 

راأ�سها املوجة االإعالمية امل�سرتكة.
مع��روف اأ�س��اف "اإن هناك ن�س��اطات عدة 
ترق��ى وحج��م ت�س��حيات االأ�س��رى داخل 

ال�س��جون، كحمل��ة "با���س املغردين" التي 
بالتع��اون  االثن��ني  اأم���س  ي��وم  انطلق��ت 
�س��مت  واملحرري��ن،  االأ�س��رى  وزارة  م��ع 
ع�س��رات املغردي��ن، الذي��ن نف��ذوا زيارات 
الأه��ايل وعائالت اأ�س��رى هربت لهم نطف 
احلياة، واأ�س��بح لهم اأطفال خارج ق�سبان 
االحت��الل، ويف ظ��ل ع��دم متك��ن ه��وؤالء 

االأ�سرى من روؤية اأبنائهم".
وتاب��ع "كم��ا مت زيارة اأطف��ال ولدو داخل 
ال�س��جون، ومنه��م م��ن مت انتزاعه��م م��ن 
ال�س��جان،  قب��ل  م��ن  االأ�س��رات  اأمهاته��م 
اإ�س��افة الأمهات لها اأبن��اء ، ومنهم زوجات 
اأ�س��رى حرم��وا اأي�س��ا م��ن زيارته��م داخل 
ال�س��جون، كنماذج حقيقة ملعاناة االأ�سرى 

الفل�سطينيني وعائالتهم".
وع��ن حمل��ة التغريد الت��ي انطلقت اليوم 

الثالث��اء، ب��ني مع��روف اأن ه��ذه احلمل��ة 
كان��ت ته��دف لعر�س ع�س��رات التغريدات 
العربي��ة  باللغت��ني  االإعالمي��ة  امل��واد  و 
كب��را  تفاع��ال  و�س��هدت  واالجنليزي��ة، 
م��ن قبل مئ��ات املغردين، �س��واء داخليا اأو 
خارجي��ا، الإبراز ق�س��ية االأ�س��رى ب�س��كل 

كبر وعلى اأعلى امل�ستويات.
وقال معروف "اإن املكتب االإعالمي توا�سل 
االأجان��ب  ال�س��حفيني  م��ن  العدي��د  م��ع 
عم��ل  به��دف  غ��زة،  قط��اع  يف  العامل��ني 
جول��ة لهم يف قط��اع غزة خالل االأ�س��بوع 
بع��د القادم"، ذاك��را اأن من ب��ني املحطات 
الت��ي �س��يتم زيارته��ا، ه��ي النم��اذج الت��ي 
زاره��ا املغ��ردون ي��وم اأم�س االثن��ني، ليتم 
نقل ق�س��ية االأ�س��رى مبفهومها االإن�س��اين، 
واق��ع  ق��رب،  ع��ن  ويالم�س��وا  ويعي�س��وا 

االأ�سرى بعيدا عن لغة االأرقام فقط.
واأكد اأن هذه اجلولة �س��توؤثر على طبيعة 
م�س��توى  عل��ى  االأ�س��رى  ق�س��ية  تن��اول 
ق�س��ية  واعتباراه��ا  ال��دويل،  االإع��الم 

اإن�سانية.
وتعه��د مع��روف بامل�س��ي قدم��ا يف خدم��ة 
ني��ل  العادل��ة حت��ى  االأ�س��رى وق�س��يتهم 
حريته��م، متمني��ا م��ن كاف��ة ال�س��حفيني 
الن�س��اطات  مواكب��ة  واالإعالمي��ني 
واملب��ادرات الت��ي تقوم به��ا وزارة االإعالم 
وتق��دمي اأفكار اإبداعية اأخ��رى، ملا لها من 
واقع نف�س��ي ومعنوي كبرين لدى االأ�سرى 

داخل �سجون االحتالل.
اإذاع��ة  ع��ر  االإعالم��ي  املكت��ب  وكان    
اأن يوح��د  ا�س��تطاع  الفل�س��طينية  ال��راأي 
العدي��د م��ن املوج��ات االإذاعي��ة ، والت��ي 
جمع��ت مناب��ر اإعالمي��ة من كاف��ة الدول 
العربي��ة واالأوربي��ة، وب��ني مدن ال�س��فة 
املحتل��ة واأخ��رًا اإذاع��ة الراأي م��ن قطاع 
غزة، لتنادي ب�س��وت واح��د يعزف حرية 
وينادي بفطرة اإن�س��ان يه��وى العي�س دون 

ق�سبان.

اإلعالم تنجح في إطالق مبادرات قوية نصرة لألسرى
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الراأي _ اآالء النمر
ع��ن طائ��رة ورقي��ة حتم��ل األ��وان عل��م 
فل�س��طني يطلقه��ا طف��ل يف العا�س��رة من 
قلب��ه  ويب��داأ  باالرتف��اع  تب��داأ  عم��ره، 
بالتحليق اإىل جانبها كلما ارتفعت اأكرث، 
ويعل��و �س��وته بالتهلي��ل والتكب��ر كلم��ا 
راح��ت وجهته��ا نح��و االأرا�س��ي املحتلة، 
ي�س��فق ويقف��ز ويعل��ن انت�س��اره االأويل، 
وم��ا ه��ي اإال دقائق حت��ى يب��داأ الدخان 

بالت�ساعد �سيئًا ف�سيئا.
وهن��ا تكتم��ل فرحت��ه بانت�س��ار جدي��د، 
تاأجي��ج  يف  حماولت��ه  جنح��ت  اأن  وق��ت 
راحة ال�س��هاينة القاطنني فوق اأرا�سينا 
املحتل��ة ع��ام48، فق��د اأطل��ق طائرت��ه 
"ملت��وف" مل  ب���  ذيله��ا  مرفق��ًا  الورق��ة 
ينفج��ر بع��د، وي��وؤدي مهمت��ه اجلهادية 

ح�سب رغبة الطفل مبجرد الهبوط فوق 
االأرا�سي املزروعة.

بات��ت  احلارق��ة"  الورقي��ة  "الطائ��رة 
ال�س��هاينة،  ال�س��كان  راح��ة  ت��وؤرق 
واملوزع��ني يف وح��دات �س��كنية متفرق��ة 
داخ��ل منطق��ة غ��الف قط��اع غ��زة، فال 
ال��ذي ي�س��عل حق��ول  يتوق��ف احلري��ق 
طائ��رات  �س��قوط  اإث��ر  االأرا�س��ي  تل��ك 

االأطفال الورقية فوقها.
ل��دى  االألع��اب  وجه��ة  تتح��ول  وبذل��ك 
االأطف��ال يف طريق��ة لعبه��م ويف طريقة 
اأدائهم الألعابهم املف�سلة، فكانت �ساحات 
خ�س��بة  اأرا���س  احلدودي��ة  االأرا�س��ي 
ملمار�س��ة هوايته��م يف اللع��ب عل��ى اأوتار 
خل��ق القل��ق واخل��وف وزعزع��ة االأم��ن 
واإ�س��عال احلرائق يف قل��وب املحتلني ويف 

االأرا�سي التي يقطنوا فوقها.
لت�س��بح هذه االألعاب القابلة لال�س��تعال 
م�سدر اإزعاج واألوان �سوؤم على االحتالل، 
فه��و يالح��ق تواجدها يف االأج��واء قبل 
�س��قوطها يف اإح��دى االأحرا�س الزراعية 
اله��واء يف  البعي��دة، ح�س��ب اجته��ادات 
االبتع��اد اأكرث نحو م�س��احات اأك��رث اأمنًا 

لالحرتاق.
فيما يبحث جي�س االحتالل االإ�سرائيلي 
ع��ن حل��ول  لظاه��رة اإط��الق الطائرات 
والت��ي  باحلارق��ات،  املحمل��ة  الورقي��ة 
ت�سببت على مدار االأيام الثالثة املا�سية 
باإح��راق ع��دة حق��ول داخ��ل االأرا�س��ي 
اال�س��تعانة  اإىل  ا�س��تدعى  م��ا  املحتل��ة 

ب�سيارات اإطفاء احلريق.
وذك��رت �س��حيفة "يديع��وت اأحرونوت" 

م�س��تمرين  الفل�س��طينيون  اأن  العري��ة، 
الطائ��رات  باإط��الق  الي��وم  ه��ذا  اإىل 
الورقية املحملة بعلب معدنية م�س��تعلة، 
ما ت�س��بب باإحراق حقل اإىل ال�س��رق من 

مدينة غزة الثالثاء املا�سي.
مزارع��ي  االحت��الل  جي���س  وطال��ب 
درج��ات  اأعل��ى  بتوخيه��م  "الغ��الف" 
احليط��ة واحل��ذر واالنتب��اه الأي طائرة 
واالإب��الغ عنه��ا يف  االأج��واء  ورقي��ة يف 
تنت�س��ر  اأن  وقب��ل  ممك��ن  وق��ت  اأ�س��رع 

نرانها.
ويف ذات ال�س��ياق قال��ت القن��اة العرية 
ال�س��ابعة، اإن اجلي���س االإ�س��رائيلي فت��ح 
الن��ار �س��وب طائ��رة ورقية عن��د حدود 
قطاع غزة، والتي �سربت بع�س االأ�سجار 
ن�س��وب  يف  وت�س��ببت  غ��زة  غ��الف  يف 

حرائق.
وت�س��كل الطائرات الورقية �سالح بدائي 
ل��ه مفع��ول اآين يف اإ�س��عال احلري��ق لدى 
االأطفال وال�س��بان، فيما تالق��ي الفكرة 
قب��وال وا�س��عًا ب��ني اأوا�س��ط املتظاهري��ن 
كاإحدى الو�س��ائل املزعجة لالحتالل يف 
م�س��رات العودة ال�س��لمية التي ت�سهدها 

مناطق قطاع غزة احلدودية.
ويحت�س��د مئات االآالف من الفل�سطينيني 
جتاه االأرا�س��ي املحتل��ة يف اأيام اجلمعة، 
�سمن مظاهرات ون�ساطات م�سرة العودة 
الك��رى التي �س��تبلغ ذروته��ا يف اخلام�س 
ع�س��ر م��ن �س��هر مايو، مم��ا يرب��ك قوات 
االحتالل املرت�سدة خلف تالل االأرا�سي 
الر�س��ا�س  الإط��الق  ويدفعه��م  املحتل��ة 

احلي وقنابل الغاز ال�سام.

ألعاب األطفال الورقية تحرق أمان األراضي المحتلة
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للسيدات فقط... أقراص الحديد خطر يهدد صحتكن!

غزة- الراأي
حديث��ة  اأمركي��ة  درا�س��ة  خل�س��ت 
الت��ي  #اأقرا�س_احلدي��د  اأن  اإىل 
ال�س��يدات  م��ن  املالي��ني  يتناوله��ا 
ف��رتة  واأثن��اء  ف��رتة احلم��ل  اأثن��اء 
لعالج  حتى  اأو  #الدورة_ال�سهرية 
االأنيمي��ا، ق��د ت�س��بب #�س��رطان_

االأمعاء.
ووج��دت الدرا�س��ة ح�س��ب �س��حيفة 
"ديل��ى مي��ل" الريطانية، اأنه حتى 
�س��رتات  م��ن  املنخف�س��ة  اجلرع��ات 
 ،"EDTA" الكيميائي��ة  احلدي��د 
مكم��الت  يف  ع��ادة  توج��د  والت��ي 
و�س��فة  ت�س��تلزم  ال  الت��ي  احلدي��د 
طبية، تزيد من م�س��تويات الروتني 

املرتبط مبر�س �سرطان االأمعاء.
عل��ى  امل�س��رف  ق��ال  جانب��ه،  وم��ن 
م��ن  �س�س��رز  الروفي�س��ور  الدرا�س��ة 
يف  للتكنولوجي��ا  ت�س��املرز  جامع��ة 
مكم��الت  اأن  "نعتق��د  جوتن��رج: 
احلديد قد تكون م�س��ببة لل�سرطان، 
حي��ث اإنها من تكوين االأمفريجولني 
بال�س��رطان  يرتب��ط  بروت��ني  وه��و 

طويل االأمد مع �سوء الت�سخي�س.

وال تعتر هذه املرة االأوىل التي يتم 
فيه��ا اإثارة مثل ه��ذه املخاوف، حيث 
اأظهرت درا�س��ة ن�سرت قبل عامني اأن 
احلم�س النووي للخاليا يف االأوعية 
الدموية ميكن تدمره يف غ�سون 10 

دقائق من ابتالع اأقرا�س احلديد.
وت�س��ر االأبحاث ال�سابقة اإىل وجود 
تغي��ر  يف  احلدي��د  ملكم��الت  ق��درة 
امل�س��ارات اجليني��ة الت��ي ت��وؤدي اإىل 
�سرطان االأمعاء، الفتني اإىل اأنه يتم 
و�سف �ستة ماليني قر�س من احلديد 

كل عام يف اإنكلرتا وويلز وحدها.
اأن  �س�س��رز  الروفي�س��ور  واأو�س��ح 
خالي��ا  عل��ى  اأجري��ت  الدرا�س��ة 
يف  م�س��تزرعة  ب�س��رية  �س��رطانية 
اإىل  �س��تحتاج  فاإنه��ا  ل��ذا  املخت��ر، 
املزيد م��ن البحث والدرا�س��ة للتيقن 
الت��ام من هذه النتائ��ج، حيث اإنه من 
غر االأخالقي جتربتها على الب�سر.

وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن فق��ر الدم 
الناجم عن نق���س احلديد يعد اأكرث 
�س��يوعا ب��ني الن�س��اء، ب�س��بب احلمل 
م��ن  يزي��د  ال�س��هرية مم��ا  وال��دورة 

خطر االإ�سابة باملر�س.

غزة- الراأي
اأكد وكي��ل وزارة الرتبي��ة والتعليم 
الع��ايل زياد ثابت اأن لغتنا العربية 
له��ا دور كبر وحموري يف التوا�س��ل 
احل�س��اري والتفاع��ل الثق��ايف على 

م�ستوى العامل.
االحت��كاك  اأن  اإىل  ثاب��ت  ولف��ت 
املبا�س��ر وغ��ر املبا�س��ر ب��ني العرب 
اإىل  اأدى  ال�س��عوب  م��ن  وغره��م 
انتق��ال العدي��د من مف��ردات اللغة 
العربي��ة اإىل لغ��ات اأخ��رى وبع���س 
ت�س��تخدم  زال��ت  م��ا  اللغ��ات  ه��ذه 

االأبجدية العربية يف الكتابة.
م��ن  العدي��د  "هن��اك  واأ�س��اف: 
املفردات العربية الزالت ت�س��تخدم 
يف العل��وم املختلف��ة وتطلق االأرقام 
العربية على الرموز الكتابية التي 
متثل االأع��داد، كما اأن اأ�س��ماء اأيام 
االأ�س��بوع قد جاءت من اأ�سل عربي 
وهذا يوؤكد تاأثر احل�سارة العربية 

يف العديد من احل�سارات االأخرى.
ج��اء ذل��ك خ��الل افتتاح��ه موؤمتر 
اخلام���س  العربي��ة  اللغ��ة  جمم��ع 
“اللغ��ة  عن��وان  حم��ل  ال��ذي 
احل�س��اري”  والتوا�س��ل  العربي��ة 
بح�س��ور الوكي��ل امل�س��اعد للتعلي��م 
الع��ايل د. اأمي��ن الي��ازوري، ورئي�س 
عط��ا  اأ.د  العربي��ة  اللغ��ة  جمم��ع 
اهلل اأب��و ال�س��بح، وم�ست�س��ار رئي���س 
اللجن��ة القطري��ة الإع��ادة اإعم��ار 
غ��زة م. يو�س��ف الغزي��ر، ورئي���س 
د.  للموؤمت��ر  التح�س��رية  اللجن��ة 
خلي��ل حماد، وع��دد م��ن الباحثني 
وروؤ�س��اء  وعم��داء  امل�س��اركني 

اجلامعات والكليات واملهتمني.
واأو�س��ح ثابت اأن اللغة العربية من 
اأبني اللغات داللة  واأو�س��عها معجمًا 
والبي��ان  الق��ول  فن��ون  يف  واأبلغه��ا 
والف�س��احة،  واالإ�س��الم ه��و العمق 
احل�ساري للغة العربية فقد تاأثرت 

مبا تاأثر به من انت�س��ار  اأو انح�س��ار  
فانت�س��رت اللغ��ة العربي��ة مع متدد 
االإ�س��الم خ��ارج اجلزي��رة  العربية  
من خ��الل الفتوح��ات االإ�س��المية، 
ف��كان له��ا م��ن الق��وة م��ا مكنه��ا من 
التغل��ب على لغات االأم�س��ار،  ويعود 
ذل��ك اإىل بنيته��ا الداخلي��ة ودق��ة 
نظامه��ا وقواعده��ا وغن��ى معجمها 
وقدرته��ا العالي��ة عل��ى التعبر عن 
متل��ف جوان��ب الفك��ر والوجدان 
فه��ي لغة القراآن الك��رمي واحلديث 
ببالغتهم��ا  ال�س��ريف  النب��وي 

املعجزة.
اللغ��ة العربي��ة  اأن  واأو�س��ح ثاب��ت 
تواج��ه حتديات كث��رة لذلك فهي 
مطالبة ب��اأن تبقى حية وت�س��تعيد 
التق��دم  ظ��ل  يف  ومكانته��ا  دوره��ا 
و�س��ائل  وتط��ور  التكنولوج��ي 
فاللغ��ة  والتوا�س��ل،  االت�س��ال 
احلي��ة تفر���س نف�س��ها وح�س��ورها 

عل��ى ال�س��احة الثقافي��ة والعاملي��ة 
لقدرتها على نقل مدلوالت الثقافة 
والعلم وامل�ساعر �س��عيًا للتوا�سل مع 

املجتمعات االأخرى.
واأو�س��ح اأبو ال�س��بح اأن ه��ذا املوؤمتر 
املجم��ع  اأن�س��طة  �س��ياق  يف  ياأت��ي 
العربي��ة  اللغ��ة  عل��ى  للحف��اظ 
و�س��المتها، مبين��ًا اأن املجم��ع ال��ذي 
اأُن�س��يء بقرار حكيم م��ن قبل وزير 
الرتبية والتعليم ال�سابق د. اأ�سامة 
املزين��ي �سيوا�س��ل العم��ل م��ن اأجل 
خدم��ة اللغ��ة العربي��ة عل��ى كافة 

امل�ستويات.
واأ�س��ار اإىل اأن تاأ�سي�س جممع اللغة 
العربي��ة عم��ل مه��م رافقه ن�س��اط 
متمّيز، اأ�س��رفت عليه ونفذته جلان 
املجمع املتخ�س�س��ة باأقل التكاليف، 
مبين��ُا اأن املجمع دخ��ل اإىل كل بيت 
وجامعة ومدر�سة وو�سيلة اإعالمية 
ي�س��تنه�س همم اجلمي��ع للدفاع عن 

لغتهم االأم وحمايتها.
ب��دورة اأع��رب حم��اد عن �س��عادته 
وخروج��ه  املوؤمت��ر  به��ذا  الغام��رة 
اللج��ان  ال�س��كل بع��د جه��ود  به��ذا 
اأن  مو�س��حًا  املجم��ع،  يف  املختلف��ة 
املوؤمت��ر جاء تتويج��ًا جلهود جممع 
اللغ��ة العربية واأن�س��طته املختلفة 
العربي��ة  اللغ��ة  للحف��اظ  عل��ى 
و�س��المتها.  وب��ني حم��اد اأن��ه تقدم 
للموؤمتر )38( ملخ�سًا، مت حتكيمها 
من مت�سني ذوي اخلرة والكفاءة 
بحث��ًا،   )18( قب��ول  مت  بحي��ث 
�س��تعر�س خالل ي��وم واح��د بواقع 
ث��الث جل�س��ات متتالي��ة  متتم��ني 
ه��ذا املوؤمت��ر بتو�س��يات �س��ناأخذها 
عل��ى حمم��ل اجلد يف خط��ط عملنا 

امل�ستقبلية.
ي�س��ار اإىل اأن املوؤمت��ر ياأتي برعاية 
كرمية من اللجنة القطرية الإعادة 

اعمار قطاع غزة.

خالل افتتاح المؤتمر الخامس للمجمع اللغة العربية بغزة

ثابت: لغتنا العربية لها دور كبير في التواصل الحضاري
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يتعم��د جن��ود االحت��الل املتمركزي��ن خل��ف الت��الل 
الرملية على حدود قطاع غزة، اإيقاع اأكر اخل�س��ائر 
م�س��رات  يف  الفل�س��طينيني  املتظاهري��ن  �س��فوف  يف 
العودة، م�س��تخدمني اأ�س��لحة فتاك��ة وحمرمة دوليا 
كالر�س��ا�س املتفج��ر، به��دف اإحداث اإعاق��ات لديهم 
من خالل ا�ستهداف ال�سبان ب�سكل مبا�سر، وخا�سة يف 

االأجزاء العليا للج�سم واالأجزاء ال�سفلى منه.
��ر اأو ر�س��ا�س الدم��دم اأو ر�س��ا�س  والر�س��ا�س املتفِجّ
م ليتفجر  ��ِمّ التوتو، هو نوع من الر�س��ا�س اخلا�س، �سُ
يف اأج�ساد ال�س��حايا، بهدف اإيقاع اأكر قدر ممكن من 

ال�سرر الداخلي بهم.
وُيع��د الدم��دم اأو الر�س��ا�س االن�س��طاري املتفجر من 
اأبرز االأ�سلحة التي ي�ستخدمها االحتالل االإ�سرائيلي 
�س��د املدني��ني الفل�س��طينيني خا�س��ة االأطف��ال من��ذ 

االنتفا�سة االأوىل وحتى االآن، رغم حترميه دوليًا.
واأخطر ما يف االأمر، اأن هذا الر�سا�س يطلقه قنا�سة 
حمرتف��ون يرك��زون عل��ى املناطق العلوية من ج�س��م 
االإن�س��ان، مم��ا يت�س��بب يف تهت��ك االأح�س��اء، اإ�س��افة 
اإىل مدخ��ل وم��رج الر�س��ا�س م��ن اجل�س��م، ويعتر 
هذا الر�سا�س �س��غر احلجم مقارنة بغره، واأقل من 

الر�سا�سة العادية.

تهتك وتهشم وبتر
اأ�س��يب  "13"عام��ا،  نوف��ل  الرحم��ن  عب��د  الطف��ل 
بر�س��ا�س متفجر يف قدمه من قبل قنا�سة االحتالل 
االإ�س��رائيلي قبل عدة اأيام، وذلك اأثناء م�ساركته يف 
التظاه��رات ال�س��لمية �س��رق ميم الري��ج على بعد 
اأكرث من 200 مرت من ال�س��لك الفا�سل بني قطاع غزة 

واالأرا�سي املحتلة.
الر�سا�س��ة احلاق��دة الت��ي ا�س��تقرت يف �س��اق عب��د 

الرحم��ن ت�س��ببت يف تهت��ك وته�س��م العظ��م وقط��ع 
ل��الأوردة وال�س��رايني، وه��و م��ا ا�س��تدعى الحق��ا برت 
قدمه ب�س��بب تدهور حالته ال�سحية، حيث اأحدثت 

الر�سا�سة عمقا يف �ساقه طوله ١٥ �س
ويف م�ست�س��فى ال�س��فاء بغ��زة، ا�س��طر االأطب��اء لبرت 
�س��اق ال�س��اب يو�س��ف الكرن��ز "١٩" عام��ا م��ن ميم 
الري��ج و�س��ط قطاع غ��زة، وال��ذي اأ�س��يب يف ذكرى 
ي��وم االأر���س عندم��ا كان يوث��ق بكامرته امل�س��رات 
ال�س��لمية واإط��الق الر�س��ا�س عل��ى املدني��ني من قبل 

جنود االحتالل.
واأك��رث م��ا يوؤك��د تعم��د جن��ود االحت��الل املدججني 
باالأ�س��لحة الفتاك��ة واحلديث��ة، لل�س��اب الكرن��ز هو 
اطالقهم للر�سا�س املتفجر عليه رغم حمله لبطاقة 
�س��حفي ح��ر يف ح��ني كان يحم��ل الكام��را بحوزته، 
االأم��ر ال��ذي يوؤكد اأنه ال ي�س��كل خطرا خا�س��ة واأنه 

كان يبعد عن ال�سلك الزائل ٣٥٠ مرتا.
 الر�سا�س��ة م��ن النوع املتفجر والتي اأ�س��ابت يو�س��ف 
دخلت يف الفخذ االأمين وخرجت من ال�س��اق االي�سر، 
االأوردة،  تهت��ك يف  ت�س��ببت بعده��ا بح��دوث  حي��ث 
حيات��ه  الإنق��اذ  االأطب��اء  حم��اوالت  م��ن  وبالرغ��م 
واعطائ��ه م��ا يقارب ٢٠ وحدة دم وا�س��تطاعوا وقف 
النزي��ف، ولكن حالته ال�س��حية تدهورت نظرا لعدم 
متكنه من الع��الج يف اخلارج نتيجة لرف�س االحتالل 
عالج��ه خ��ارج القط��اع املحا�س��ر، وه��و ما ا�س��تدعى 

الحقا برت قدمه ب�سبب ظهور تعفن فيها.

محرم دوليا
وبالرغم من حترمي ا�س��تخدام الر�س��ا�س املتفجر اأو 
الدم��دم يف عدة اتفاقي��ات دولي��ة، اإال اأن االحتالل 
ب�س��كل  وي�س��تخدمه  احلائ��ط،  عر���س  به��ا  ي�س��رب 
كب��ر وباإ�س��راف جه��از اال�س��تخبارات االإ�س��رائيلية 

)املو�ساد(، خا�سة �سد الفل�سطينيني العزل. 
اأ�س��يب  االآخ��ر  ه��و  ح�س��ني،  اأب��و  اأحم��د  ال�س��حفي 
بر�س��ا�س ُمتفج��ر، ولكن هذه امل��رة يف منطقة البطن 
وال�س��در اأثن��اء تغطيت��ه تظاه��رات اجلمع��ة يف 13 
اإبريل من ال�س��هر اجلاري، �س��رق مّيم جباليا �سمال 

القطاع، �سمن فعاليات م�سرة العودة.
وت�س��ّبب العي��ار الن��اري املُتفّج��ر الذي اخرتق �س��در 
وبط��ن اأحم��د، من الناحية الُي�س��رى، بنزيف �س��ديد 
ُزّود على اإث��ره باأكرث من 30 وحدة دم، وتبنّي بعدها 
وج��ود تهّتك يف الكلية الي�س��رى والطح��ال والقولون 
والبنكريا���س لدي��ه، كم��ا تعّر���س احلج��اب احلاجز 

لالإ�سابة وكذلك الغّدة الفوق كظرية.
ويعالج ال�س��حفي اأبو ح�سني يف ق�سم العناية املكثفة 
مب�ست�س��فى ت��ل ها�س��ومر اال�س��رائيلي، حي��ث ج��رى 
حتويله اإىل هناك من جممع فل�سطني الطبي، يف حني 
قيمت حالته باأنها حرجة للغاية ب�س��بب وجود تلف 
يف بع���س اخلالي��ا الدماغي��ة، نتيجة ق�س��ور يف عمل 
اأجزائه الداخلية، وعدم و�س��ول االأك�س��جني ب�س��كل 

منا�سب اإىل دماغه.

رصاص مدمر
مدي��ر اال�س��تقبال والطوارئ مبجمع ال�س��فاء الطبي، 
اأمي��ن ال�س��حباين، و�س��ف الر�س��ا�س املتفج��ر ال��ذي 
فعالي��ات  يف  امل�س��اركني  �س��د  االحت��الل  ي�س��تخدمه 
م�سرة العودة ب�"الر�سا�س املدّمر جل�سد امل�ساب" اإذا 

ما تعّر�س لتلك الطلقات.
واأو�س��ح ال�س��حباين اأن خطورة "الر�س��ا�س املتفجر" 
اإح��داث تهت��ك وته�س��م وا�س��عني بعظ��ام  تتمّث��ل يف 
امل�س��اب، وكذل��ك يف االأن�س��جة واالأوردة"، الفتًا اإىل 
اأن��ه قد يوؤدي اإىل اإعاقة على املدى الطويل؛ ب�س��بب 

الدمار الذي يحدثه بج�سد امل�ساب.

م��ن جهته��ا قالت منظم��ة اأطباء بال ح��دود يف غزة، 
اإنه��ا تلقت جرحى يعانون من اإ�س��ابات خطرة وذات 
تاأث��ر مدم��رة عل��ى خ��الف نوعي��ة االإ�س��ابات التي 
اعت��ادوا على التعامل معها، وهو ما ت�س��بب ب�س��عوبة 

عالجها.
ولفت��ت املنظمة بعد تقدمي فرقه��ا الطبية الرعاية 
الأك��رث من 500 م�س��اًبا باأع��رة نارية خالل م�س��رة 
العودة، اإىل اأن معظم تلك االإ�سابات �سترتك اإعاقات 

بدنية خطرة طويلة املدى.
وذك��رت رئي�س��ة بعث��ة منظم��ة اأطباء ب��ال حدود يف 
فل�س��طني، ماري اإليزابيث اإجنر�س، اأن ن�سف امل�سابني 
يف عياداتن��ا الذي��ن يزيد عددهم ع��ن 500 مري�س 
يعانون من اإ�سابات بعيارات نارية دمر فيها الر�سا�س 
االأن�س��جة بعدما �س��حق العظ��ام، وهو ما �سي�س��تدعي 
هوؤالء املر�س��ى اإىل اإج��راء عمليات جراحية معقدة 
للغاي��ة، كم��ا و�س��يعاين معظمهم م��ن اإعاق��ات طوال 

حياتهم.
واأ�س��افت:" اإن التعامل مع هذه االإ�س��ابات اأمر �سعب 
للغاي��ة، فباالإ�س��افة اإىل الرعاية الطبي��ة العادية، 
فاإن املر�سى غالبًا ما يحتاجون اإىل جراحة اإ�سافية 
وع��الج طبيعي طويل جدًا، وكذلك العمل على اإعادة 
تاأهي��ل امل�س��اب، و�س��ترتك ه��ذه االإ�س��ابات ق�س��ورًا 
وظيفي��ة دائمة لدى الكثر من املر�س��ى، وقد يحتاج 
بع�س��هم اإىل عملي��ات ب��رت اإذا مل يتم توف��ر العناية 
الكافي��ة لهم يف غزة، ومل يتمكنوا من احل�س��ول على 

الت�سريح الالزم للعالج خارج القطاع".
ومنذ 30 مار�س املا�س��ي، يتجّمع االالف من املواطنني 
الفل�س��طينيني ق��رب ال�س��ياج احلدودي الفا�س��ل بني 
غزة واالأرا�س��ي املحتلة، �سمن م�ساركتهم يف م�سرات 
اإىل  بعودتهم  املطالب��ة  الكرى" ال�س��لمية،  "العودة 

مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

الرصاص المتفجر يحول أجساد الفلسطينيين إلى "أنصاف"
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
حالة من القلق والغليان ت�س��ود �س��فوف 
موظف��و ال�س��لطة بغ��زة، ج��راء تاأخ��ر 
م��ن  متكنه��م  وع��دم  رواتبه��م،  �س��رف 
معرفة م�سر عائالتهم اأ�سوة باأ�سقائهم 
املوظفني يف ال�سفة الغربية املحتلة، يف 
تاأخ��ر بررته مالي��ة رام اهلل باأنه يعود 

الأ�سباب فنية.
وبالرغ��م م��ن اأن حكوم��ة احلم��د اهلل 
�سرفت رواتب موظفي ال�سلطة بال�سفة 
املحتلة، اإال اأنها حتى اللحظة مل ت�سدر 
قرار �س��رف رواتب موظفيها بغزة، اإىل 
جان��ب اخل�س��ومات على الروات��ب التي 
فر�س��تها �س��من �سل�س��لة عقوب��ات �س��د 
قط��اع غ��زة ال��ذي ي��رزح حت��ت �س��طوة 

وحتكم االحتالل يف معابره.
وكان الرئي���س حمم��ود عبا���س فر���س 
قبل عام اإجراءات عقابية �سد القطاع، 
اأبرزها تقلي���س كمية الكهرباء الواردة 
ل��ه، وخ�س��م م��ا ن�س��بته 30 اإىل 50% 
م��ن روات��ب موظف��ي ال�س��لطة واإحاالت 
باجلمل��ة للتقاع��د، ع��دا ع��ن تقلي���س 

التحويالت الطبية.
ع��ن  معلوم��ات  اأي  ح��ول  الغمو���س 
الرواتب، جاءت عق��ب يومني من توعد 
الرئي�س عبا�س حلرك��ة حما�س بانه يف 
حال عدم ت�سلم ال�سلطة لها ب�سكل كامل 
"الوزارات والدوائر واالأمن وال�س��الح"، 
فاإن��ه "لكل ح��ادث حديث، واإذا رف�س��وا 

لن نكون م�سوؤولني عما يجري هناك".

انعكاسات خطيرة
وحول تاأثر قطع رواتب املوظفني بغزة 
عل��ى الواقع االقت�س��ادي، يقول اخلبر 
ماهر الطباع:" اإن قطع رواتب املوظفني 
خط��رة  انعكا�س��ات  ل��ه  �س��يكون  بغ��زة 
جدا على الواقع االقت�س��ادي، حيث اأن 
الق��درة ال�س��رائية يف املح��ال التجارية 
واالأ�س��واق ت��كاد تك��ون �س��به معدومة، 
االأمر الذي �سيت�س��بب يف حالة �سلل تام 

يف كافة االأن�سطة االقت�سادية".
اأن  لل��راأي،  حدي��ث  يف  الطب��اع  ويوؤك��د 
قط��ع الروات��ب �سي�س��بب نق���س كبر يف 
املوظف��ني  اأن  كم��ا  النقدي��ة،  ال�س��يولة 

�س��يكونون غر قادرين عل��ى دفع فواتر 
الكهرب��اء واملي��اه واالنرتن��ت والهات��ف 

واجلوال.
ووفق ما ذكره فاإن ن�سبة البطالة و�سلت 
اإىل %43 وه��و االأعلى عامليا، مو�س��حا 
اأن الو�س��ع االقت�سادي بغزة على حافة 

االنهيار و�سعب جدا ويجب اإنقاذه.

انهيار منظومة االقتصاد
اخلب��ر االقت�س��ادي حمم��د اأب��و جياب 
يه��دد  �س��وف  الروات��ب  قط��ع  اأن  ي��رى 
ملحط��ة  والوق��ود  الكهرب��اء  ام��دادات 
التولي��د، كم��ا �س��يوقف ال�س��داد االيل 
لفات��ورة الكهرب��اء، و�س��ينتج ع��ن قطع 
الروات��ب اي�س��ا ع��دم الق��درة على دفع 
�س��حن  عل��ى  الق��درة  وع��دم  الفوات��ر 

عدادات م�سبق الدفع.
موظف��ي  روات��ب  قط��ع  اأن  ي��رى  كم��ا 
ال�سلطة بغزة �سينتج عنه تراجع خطر 
الكهرب��اء،  �س��ركة توزي��ع  اي��رادات  يف 
املالي��ة  الفات��ورة  �س��داد  يف  و�س��تتعرث 
ل�س��الح مالية رام اهلل، وباالإ�س��افة اىل 

ع��دم القدرة عل��ى دفع الوقود امل�س��ري 
وبالتايل عدم ت�سغيل املحطة.

وفيم��ا يتعل��ق باأه��م النتائ��ج املتوقع��ة 
لقط��ع الروات��ب، يق��ول اأب��و جي��اب يف 
حدي��ث لل��راأي:" وق��ف كاف��ة ا�س��كال 
الدي��ون يف املحال التجارية للمواطنني، 
ووقف كافة اأ�س��كال معام��الت القرو�س 
وموؤ�س�س��ات  البن��وك  م��ن  واال�س��تدانة 
التكاف��ل  ظاه��رة  وغي��اب  االإقرا���س، 
الي��د،  م��ا يف  لقل��ة  امل��ايل  االجتماع��ي 
واأي�سا غياب امل�س��وؤولية املجتمعية لدى 

�سركات القطاع اخلا�س".
كما توقع اأبو جياب، انهيارات �ساملة يف 
املنظومة االقت�سادية لكرى ال�سركات، 
وتهدي��د اأمن وا�س��تقرار املجتمع الغزي، 
وانع��دام وتوق��ف �س��به كام��ل للحركة 
التجاري��ة داخليا عل��ى معابر غزة، كما 
�س��تتحول ظاه��رة ال�س��يكات املرجتع��ة 
اىل حال��ة عام��ة وال�س��اذ منه��ا ه��و م��ا 

ي�سرف."
لقط��ع  النتائ��ج  اأخط��ر  اأح��د  ويعت��ر 
روات��ب موظفي ال�س��لطة هي عدم قدرة 

مالية غزة على �س��رف رواتب موظفيها 
اأي�سا، يوؤكد اأبو جياب.

املوظف��ني  م��ن  طواب��ر  و�س��وهدت 
الغا�س��بني اأم��ام اأجه��زة ال�س��رف االآيل 
للبنوك يف غزة، اآملني تقا�س��ي رواتبهم 
و�س��ط موج��ة م��ن االأحادي��ث املختلفة 
ح��ول ق��رب �س��رف الروات��ب اأو قطعها 

وتاأخرها.
وعق��ب تفجر موك��ب احلم��د هلل بغزة 
ه��دد عبا���س بفر���س عقوب��ات مالي��ة 
واإداري��ة جدي��دة عل��ى قطاع غ��زة، اال 
ان ذل��ك مل يح��دث حت��ى االآن ب�س��بب 

تدخالت دول عربية.
املالي��ة  وزارة  اأ�س��درت  جهته��ا  م��ن 
التواف��ق،  حكوم��ة  يف  والتخطي��ط 
تو�س��يحا حول تاأخر �س��رف م�ستحقات 

ورواتب عدد من املوظفني العموميني. 
و�س��ول  ع��دم  اأن  ال��وزارة،  واأك��دت 
م��ن  ع��دد  اإىل  والروات��ب  امل�س��تحقات 
يف  والعامل��ني  العمومي��ني  املوظف��ني 
املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة يعود اإىل اأ�س��باب 

فنية.

رواتب موظفي السلطة مجهولة المصير

خبراء: قطع الرواتب سيعجل بانهيار االقتصاد وتوقف الحركة التجارية
حكومة الوفاق تتالعب بقوت موظفي السلطة بغزة
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عب��د  فل�س��طني   - ال��راأي   – غ��زة 
الكرمي:

يحيي الفل�س��طينيون اليوم الثالثاء 
كل  م��ن  اأبري��ل  م��ن  ع�س��ر  ال�س��ابع 
يف  الفل�س��طيني،  االأ�س��ر  ي��وم  ع��ام 
الوق��ت ال��ذي يقب��ع في��ه اأك��رث م��ن 
�سجون  يف  فل�س��طيني  معتقل   6500
االحتالل "االإ�س��رائيلي"، فيما ُيقدر 
ع��دد ح��االت االعتق��ال عل��ى م��دار 
�س��نني االحتالل بنحو مليوين حالة 

اعتقال.
وبهذه املنا�س��بة ينظم الفل�سطينيون 
م�س��رات ومهرجانات يف مدن ال�سفة 
ومناط��ق  غ��زة  وقط��اع  الغربي��ة 
يف  الفل�س��طيني  ال�س��عب  تواج��د 
�سيا�س��ة  عل��ى  احتجاج��ا  اخل��ارج 
االعتقاالت التي ميار�س��ها االحتالل 
ال�س��بان  وتط��ال  "االإ�س��رائيلي" 
كب��ار  وحت��ى  واالأطف��ال  والن�س��اء 
الفعالي��ات  تل��ك  وته��دف  ال�س��ن. 

حتري��ك  اإىل  اأي�س��ا  واالأن�س��طة 
يف  الفل�س��طينيني  االأ�س��رى  ق�س��ية 
�س��جون االحتالل، واإب��راز معاناتهم، 
والتاأكي��د على حقوقه��م التي كفلتها 
واأهمي��ة  الدولي��ة،  القوان��ني  كل 
وواجب ن�س��ر ق�س��يتهم والدفاع عنها 

ب�سكل م�ستمر.
ب��داأوا  ق��د  الفل�س��طينيون  وكان 
باإحياء هذه املنا�سبة منذ 17 اأبريل 
ع��ام 1974، وهو اليوم ال��ذي اأطلق 
فيه االحتالل "االإ�س��رائيلي" �س��راح 
اأول معتق��ل فل�س��طيني، وه��و حممود 
عملي��ة  اأول  خ��الل  حج��ازي،  بك��ر 
لتب��ادل االأ�س��رى ب��ني الفل�س��طينيني 

واالحتالل.
ويوج��د يف �س��جون االحت��الل اأك��رث 
م��ن 6500 معتقل فل�س��طيني، بينهم 
350 طفال و62 اأ�سرة، و450 اأ�سر 
اإداري، و1200 اأ�س��ر مري���س، و22 
مري���س �س��رطان، و37 معاقني، و26 

�سحفيا، اإ�سافة اإىل 7 نواب باملجل�س 
الت�س��ريعي الفل�س��طيني، و48 اأ�س��ر 

ق�سوا ما يزيد عن 20 �سنة.
ب�س��رورة  دائم��ا  االأ�س��رى  ويطال��ب 
حت�س��ني �س��روط احلياة يف املعتقالت 
وال�س��جون، ووقف �سيا�سة االعتقال 
االإداري، واإلغ��اء الع��زل االنفرادي، 
وال�س��ماح بالزيارات جلميع االأ�سرى، 
ووق��ف املمار�س��ات التنكيلي��ة، ومنها 
اليوم��ي،  والتفتي���س  االقتحام��ات 
واحل��د من االإهمال الطبي للمر�س��ى 

واجلرحى من االأ�سرى، وغرها.
ويتوزع االأ�سرى الفل�سطينيون داخل 
�س��جن  واأهمه��ا  االحت��الل،  �س��جون 
النقب و�س��جن جمدو، و�سجن نفحة، 
معتقل اأوهلي كيدار، ومعتقل اإي�س��ل، 
وعزل الرملة )اأيالون(، وم�ست�س��فى 
ه��دارمي،  و�س��جن  الرمل��ة،  �س��جن 
و�سجن �س��طة، و�سجن جلبوع، و�سجن 
ال�سارون، و�سجن نفي تر�ستيا، و�سجن 

الدامون.
و�سهدت احلركة االأ�سرة يف تاريخها 
عدة �س��فقات تبادل، اأفرج مبوجبها 
الفل�س��طينيني،  االأ�س��رى  اآالف  ع��ن 
ع��ام  ال�س��فقات  ه��ذه  ب��داأت  حي��ث 
1968 ب��ني االحتالل وبني اجلبهة 
ال�س��عبية لتحري��ر فل�س��طني، واأفرج 
مبوجبه��ا عن 37 اأ�س��را فل�س��طينيا، 
بعد اختط��اف طائرة ل�س��ركة العال 
كان��ت تق��ل اأك��رث م��ن مائ��ة راك��ب، 
تلته��ا �س��فقات اأخرى بينه��ا االإفراج 
عن اآالف االأ�س��رى مقابل �ستة جنود 
كانت تاأ�س��رهم حركة فتح يف جنوب 

لبنان.
ع��ن  االإف��راج  مت   1985 ع��ام  ويف 
من  وعدد  فل�س��طينيا  اأ�س��را   1150
االأ�س��رى الع��رب مقابل االإف��راج عن 
ثالثة جنود "اإ�س��رائيليني" اأ�سرتهم 

اجلبهة ال�سعبية يف لبنان.
االأول  اأكتوبر/ت�س��رين   11 ويف 

املقاوم��ة  حرك��ة  تو�س��لت   2011
االإ�س��المية "حما���س" م��ع االحتالل 
مت  التف��اق  م�س��رية  وبو�س��اطة 
مبوجبه اإطالق �س��راح 1050 اأ�سرا 
واأ�س��رة من �س��جون االحتالل مقابل 
اإط��الق حرك��ة "حما���س" اجلن��دي 
والذي  �ساليط  "االإ�سرائيلي" جلعاد 
كان حمتجزًا لديها منذ عام 2006، 

وعرفت ب�سفقة وفاء االأحرار.
وكان املجل���س الوطن��ي الفل�س��طيني 
العلي��ا  ال�س��لطة  باعتب��اره  اأق��ر 
يف  الفل�س��طينية  التحري��ر  ملنظم��ة 
ع��ام 1974، خالل دورت��ه العادية، 
يوم ال�س��ابع ع�س��ر من ني�س��ان من كل 
ع��ام يوم��ًا وطني��ًا للوف��اء لالأ�س��رى 
وت�سحياتهم، ولن�سرتهم وم�ساندتهم 
ودع��م حقه��م باحلري��ة، وللوق��وف 
ويوم��ًا  ذويه��م،  وبجان��ب  بجانبه��م 
للوف��اء ل�س��هداء احلرك��ة الوطني��ة 

االأ�سرة.

بالتزامن مع مرور ذكرى يوم األسير الفلسطيني:

6500 أسير في سجون االحتالل بينهم مئات المرضى
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غزة- الراأي
ثم��ن م�س��وؤول وزارة االإع��الم يف زة �س��المة معروف، 
جهود الطواقم الطبية وعلى راأ�سهم ق�سم العالقات 
العام��ة واالعالم مبجمع ال�س��فاء يف اإ�س��عاف وعالج 
وموؤازرت��ه  �س��كره  مقدم��ًا  وامل�س��ابني،  اجلرح��ى 

للطواقم.
ج��اء ذلك، خ��الل زيارت��ه للمجمع ب�س��حبته الوفد 
املراف��ق ل��ه ، حي��ث كان يف ا�س��تقبالهم رئي�س ق�س��م 
العالق��ات العامة الدكتور اأمين ال�س��حباين، وجاءت 
الزيارة يف اإطار التعاون امل�س��رتك وتوثيق العالقات 

بني الكوادر العاملة يف امل�سفى ووزارة االعالم .
م��ن جانبه رحب ال�س��حباين بالوفد الزائر، م�س��يدا 
يف  وجهوده��م  احلكوم��ي  االعالم��ي  املكت��ب  ب��دور 

تغطية اأحداث م�سرة العودة الكرى.
ويف نف���س ال�س��ياق،  اطل��ع ال�س��حباين الوف��د عل��ى 
العامل��ة  الطواق��م  وجاهزي��ة  امل�ست�س��فى  اأح��وال 
باملجم��ع يف ا�س��تقبالهم للجرحى، متمن��ني لهم دوام 
ال�س��حة والعافي��ة. "االإع��الم" يثم��ن دور الطواقم 

الطبية يف عالج اجلرحى
و يف نهاية الزيارة قدم الوفد ر�س��الة �س��كر وعرفان 

الإدارة املجمع .

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة العم��ل ع��ن �سل�س��لة فعالي��ات مبنا�س��بة 
اليوم العاملي لل�س��المة وال�س��حة املهنية، الذي يوافق 

الثامن والع�سرين من �سهر اإبريل من كل عام.
وق��ال مدير ع��ام التفتي�س وحماية العم��ل يف الوزارة 
كم��ال حمفوظ خالل موؤمتر �س��حفي عقد مبقر وزارة 
االإع��الم بغ��زة، اإن وازرت��ه انته��ت من مرحل��ة اجلمع 
املي��داين لبيانات جميع من�س��اآت �س��وق العم��ل املحلي، 
ودار�س��ة واق��ع ال�س��المة وال�س��حة املهني��ة و�س��روط 
وظ��روف العم��ل فيها، مو�س��حًا اأن هذا ياأت��ي من موقع 
ح��ال  عل��ى  املطلع��ة  الفاح�س��ة  والع��ني  امل�س��ئولية، 
األ��ف   28 ع��ن  زادت  الزي��ارات  واأن  الك��رمي،  �س��عبنا 
زيارة التفتي�س��ية لالطالع على اإ�سابات العمل ونوعها 
واأ�س��بابها، وحج��م التعوي�س��ات املالي��ة التي �س��جلتها 

الوزارة.
واأ�س��اف حمفوظ اأن الوزارة اأعلن��ت عن جمموعة من 
التوجه��ات التي ت�س��اهم يف تعزيز منظومة ال�س��المة 
وال�سحة املهنية يف فل�س��طني ورعاية حقوق العاملني، 
وحقه��م يف بيئ��ة عم��ل اآمن��ة وعادل��ة، منه��ا حمالت 

تفتي�سية ودعم لرفع االأجور.
وذك��ر اأن��ه �س��يتم تفعي��ل م��واد القان��ون فيم��ا يخ�س 
الفحو�س��ات الطبي��ة االبتدائي��ة والدوري��ة جلمي��ع 
العامل��ني اخلا�س��عني لقان��ون العمل الفل�س��طيني وفقا 
لالأولوي��ات الت��ي حتدده��ا االإدارة العام��ة للتفتي���س 
وحماية العمل، وجاري ترتيب ذلك مع وزارة ال�سحة 
م��ن خ��الل اعتماد جل��ان طبية لهذا ال�س��اأن، و�س��نبداأ 
مبراقب��ة تطبي��ق ذل��ك عل��ى العامل��ني يف القطاع��ات 

اخلطرة وامل�سببة لالأمرا�س املهنية.
واأ�س��ار حمف��وظ اإىل اأن وزارة العم��ل بانتظار اعتماد 
قانون م�سريف ال�سالمة من قبل جمل�س الوزراء، ح�سب 
االأ�س��ول املعم��ول بها، وه��ذا القان��ون �س��يكون له دور 
كب��ر يف احل��د من االإ�س��ابات، وزي��ادة يف فر�س العمل 

مبا ي�ساهم يف التنمية االقت�سادية.
كم��ا وجه الدع��وة اإىل اأ�س��حاب العم��ل يف القطاعات 
اخلطرة ومتو�س��طة اخلطورة مث��ل البرتوكيميائيات، 
و�س��ركات االت�س��االت وغرهم اإىل االإ�س��راع الإجراء 

عل��ى  حفاظ��ا  لديه��م،  للعامل��ني  الفحو�س��ات  ه��ذه 
�سالمتهم و�سحتهم.

وك�سف حمفوظ اأن مفت�سي وزارته �سيقومون مبراقبة 
تطبي��ق ذلك واتخ��اذ االإجراء القان��وين الالزم بحق 

كل مالف اعتبارا من 1/5/2018.
وبني اأنه جاري االتفاق مع اجلامعة االإ�س��المية بغزة 
من خ��الل املرك��ز الوطني لل�س��المة وال�س��حة املهنية 
بغر�س تفعيل الفحو�سات املخرية املتنقلة والثابتة، 
اخلا�س��ة ببيئ��ة العمل مث��ل فح�س الغ��ازات وملوثات 
اله��واء والغبار وال�سو�س��اء و�س��دة ال�س��وء والتهوية، 
و�ستكون هذه الفحو�س��ات مبوجب قانون العمل معيار 
الأخذ موافقة الوازرة على �س��روط ال�سالمة وال�سحة 

املهنية، واذن العمل فيها.
واأ�س��ار اإىل اطالق حوار م��ع ارباب العمل حول تعديل 
االأجور؛ كا�سفًا النقاب عن البدء يف حمالت تفتي�سية 
ال�س��تيفاء �سروط ال�سالمة وال�س��حة املهنية، و�سبط 
املخالف��ني مل��واد قانون العم��ل الفل�س��طيني و احالتهم 
للنياب��ة والت��ي �ست�س��مل املخاب��ر واملطاع��م واملخابز، 
حلم��الت  باالإ�س��افة  والغ��از،  الوق��ود  وحمط��ات 
وتطعيم��ات طبي��ة وتوعي��ة لدعم وزي��ادة االأجور يف 
وحتدي��د �س��اعات العم��ل ومواف��اة �س��روط ال�س��المة 

للعدي��د م��ن القطاع��ات وال�س��ركات اخلدماتي��ة منها 
احلم��الت  بع���س  اأن  اإىل  الفت��ًا  النظاف��ة،  �س��ركات 
بالتع��اون م��ع املوؤ�س�س��ات احلكومية �س��احبة العالقة 

بالتخ�س�س.
وفيم��ا يتعل��ق بعم��ل اجلمعي��ات اخلرية واملوؤ�س�س��ات 
االأهلي��ة، اأو�س��ح اأن��ه ج��رى موؤخ��را توقي��ع مذك��رة 
تفاهم م��ع وازرة الداخلية باخل�س��و�س، داعًيا جميع 
ه��ذه املوؤ�س�س��ات للب��دء مب�س��ادقة اأنظمته��ا االإدارية 
املتعلقة ب�س��ئون املوظف��ني والئحة اجل��زاء من وازرة 
العم��ل، ث��م العم��ل مبوج��ب ه��ذه االأنظم��ة املعتمدة، 
�سيما مع االقرتاب من بدء ا�ستخدام النظام املحو�سب 
للتفتي�س وحماية العمل على م�س��توى مبا يتيح للعامل 
العم��ل واالأط��راف ذات  العم��ل، وملفت�س��ي  ول�س��احب 
العالقة تداول البيانات واال�ست�س��ارات والتعرف على 
احلق��وق والواجب��ات، وحتدي��د م�س��توى اخلطورة يف 

املن�ساآت.
واأك��د حمف��وظ ا�س��تعداد وزارة العم��ل للتع��اون م��ع 
موؤ�س�س��ة ال�س��مان االجتماعي، لتبداأ عملها يف ال�سفة 
وغ��زة عل��ى اأ�س��ا�س العدال��ة والنزاه��ة وال�س��فافية 
والتنمي��ة امل�س��تدامة وحف��ظ احلق��وق، بالتع��اون مع 

منظمة العمل الدولية.

ولف��ت اإىل اأن��ه �س��يتم الك�س��ف ع��ن �سل�س��لة قوان��ني 
واإج��راءات �س��يتم اتخاذه��ا م��ن قب��ل ال��وزارة، منه��ا 
ان�س��مام دولة فل�س��طني ملنظمة العم��ل الدولية، عقد 
ي��وم دار�س��ي ح��ول اأولوي��ات البحث العلم��ي يف جمال 
ال�س��المة وال�س��حة املهنية يف اخلام�س والع�س��رين من 
ه��ذا ال�س��هر، ور���س عم��ل، ودورة تدريبي��ة يف املجال، 
و�س��يتم رف��ع تو�س��يات ه��ذا الي��وم والور���س ملجل���س 

الوزارة لتبنيها ح�سب االأ�سول.
وطالب وكالة غوث وت�س��غيل الالجئني الفل�س��طينيني 
مبوائمة نظام العمل فيه��ا مع متطلبات منظمة العمل 
العاملي��ة والقوان��ني املحلي��ة،  الدولي��ة والت�س��ريعات 
بالوقوف عند م�س��ئولياتها يف مو�س��وع موظفي العقود 
الذين عملوا يف الوكالة ل�سنوات، مما يعني اأنه ينطبق 
عليهم عقود غر حمددة املدة، مع ما يرتتب على ذلك 
من ح��ق التثبيت ومراعاة نهاية اخلدمة وتعوي�س��ات 
اإ�سابات العمل واحلد االأدنى لالأجور خا�سة للطبقات 

اله�سة ومن يعملوا بنظام اليومي اأو برامج البطالة.
ودعا حمفوظ منظمة العمل العربية، لتعزيز وتفعيل 
عمله��ا يف فل�س��طني، وعلى وجه اخل�س��و�س قطاع غزة 
يف ظل الو�سع املرتدي الأ�سحاب العمل والعمال، وناأمل 
منها العمل على فتح مكتب لها يف القطاع واي�سًا للدول 
العربي��ة واالإ�س��المية واالأوروبية اإىل تبنى م�س��اريع 
دعم للعمال والأ�سحاب العمل وفتح افاق اال�ستثمار يف 

الداخل، واأ�سواق العمل يف اخلارج.
ووج��ه التحي��ة اإىل عمالنا البوا�س��ل الذي��ن "يعانون 
لي��ل نهار، من اأجل توفر لقمة عي�س كرمية الأبنائهم، 
ف�س��مروا عن �س��واعدهم، ونحتوا يف ال�سخر، وحتملوا 

امل�ساق".
واأو�س��ح حمفوظ اأن م�س��رات العودة ه��ي تاأكيد على 
احلق يف العمل و�س��د حماربة العامل يف لقمة عي�س��ه، 
وحما�س��رة اأ�س��حاب العمل الذين ي�س��تثمرون مبالهم 
ووقته��م وعقله��م الإبق��اء احلي��اة عل��ى اأر���س الوطن 
ع��دو  ف��ال  والتحدي��ات،  واملخاط��ر  احل�س��ار،  برغ��م 
يرح��م، وال قري��ب يع��اون، معرب��ًا عن �س��كره ملفت�س��ي 
العمل واأع�س��اء اللجنة الوطنية لل�س��المة وال�س��حة 

املهنية وجلانها الفنية املنبثقة عنها.

"اإلعالم" يثمن دور 
الطواقم الطبية في 

عالج الجرحى

العمل: سلسلة فعاليات إلحياء اليوم العالمي للسالمة والصحة المهنية


