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منحٌة ماليٌة من حكومة غزة تساند تضحيات شهداء وجرحى العودة
غزة – الراأي – اآالء النمر:

عل��ى �ضبي��ل االإيف��اء بالت�ضحي��ات 
ت�ض��اوى  ال��ذي  بالثم��ن  واعرتاف��ًا 
وال�ض��باب  الث��وار  اأرواح  بتق��دمي 

الفل�ضطين��ي الأجل رفع احل�ضار عن 
قط��اع غ��زة، فمنهم م��ن راح �ضهيدًا 
اأطراف��ه ومنه��م  ومنه��م م��ن فق��د 
من فق��د قطعة من ج�ض��ده جمابهًا 

امل��وت يف م�ض��رات الع��ودة الكربى، 
فكان ل��وزارة املالية جهدًا احتد مع 
وزارات اأخرى لتقدمي منحة مالية 
رمزي��ة تن�ضل به��ا اأو�ضاع اجلرحى 

االقت�ضادي��ة  ال�ضه��داء  وذوي 
واالن�ضانية.

مل تك��ن احل��دود اإال ميدان��ًا ين�ضم 
اإليه م��ن اأراد اإثب��ات هوية ق�ضيته 

ب��روح االنتم��اء للأر���ض واالإمي��ان 
بق��ن عودته��ا، م��ا دف��ع �ضي��ل م��ن 

الت��ي  الت�ضحي��ات 
التوقع��ات  10جت��اوزت 
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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-فل�ضطن عبد الكرمي
نقط��ة  م��ن  اجلن��ود  م��ع  ا�ضتب��اك 
جمع��ة  يف  ح��دث  م��ا  ال�ضفر..ه��ذا 
انتفا�ض��ة القد���ض عل��ى ح��دود غزة 
زي��ف  اأك��دت  مواجه��ة  باالأم���ض، 
بذل��ك  االحت��لل  ل��دى  احلقائ��ق 
اجلن��دي ال��ذي ال يقه��ر، واأظهرت��ه 
م��ن ملق��اة  ورعب��ا  يرجت��ف خوف��ا 
فل�ضطين��ي اأع��زل من ال�ض��لح، اإال من 
اإميانه ب��اأن هذه االأر���ض املباركة هي 
اأر�ض��ه وحق��ه، واأن واجب��ه احلفاظ 
عليه��ا من دن���ض حمتل غا�ض��ب �ضرق 
من��ه كل �ض��يء جميل، حتى ل��و كلفه 

ذلك حياته.
ومتي��زت جمعة اأم���ض مب�ضاركة ح�ضود 
�ضخمة من قبل املواطنن، قابلها جي�ض 
االحت��لل االإ�ضرائيلي املدج��ج باأعتى 
بق��وة  واملتط��ورة  احلديث��ة  االأ�ضلح��ة 
ناري��ة كثيف��ة يف مواجه��ة متظاهرين 
7 �ضه��داء  ع��زل، م��ا ت�ضب��ب بارتق��اء 
واإ�ضاب��ة املئات منهم بج��رح متفاوتة. 
ووثقت عد�ض��ات ال�ضحفين وامل�ضورين 
فل�ضطيني��ن  ل�ضب��ان  �ضادم��ة  م�ضاه��د 
وه��م يواجه��ون جن��ود االحت��لل م��ن 
ال��ذي  الرع��ب  اأن  اإال  �ضف��ر،  نقط��ة 
اأحاط باجلنود، جعلهم يطلقون زخات 
الر�ضا���ض ب��كل جن��ون جت��اه اأج�ض��اد 
ال�ضب��ان، اأحده��م اأعدم��ه اجلنود بدم 

بارد ومن م�ضافة قريبة جدا.

الحل.. المواجهة 
والضغط

وع��ن �ض��ر الق��وة الكامن��ة يف نفو�ض 
ال�ضب��ان الفل�ضطينين عند املواجهة 
املبا�ض��رة م��ع جن��ود االحت��لل على 

احلدود، يقول املحل��ل ال�ضيا�ضي اإياد 
ج��رب:" هن��اك الكثر م��ن االأ�ضباب، 
اأدرك  غ��زة  يف  ال�ضع��ب  اأن  اأوله��ا 
تك��ون  ل��ن  ل��ه  حل��ول  اأي  اأن  متام��ا 
اإال ع��ن طري��ق املواجه��ة وال�ضغ��ط 
االأط��راف  وكاف��ة  االحت��لل  عل��ى 
االقليمية والدولي��ة، واأن امل�ضاحلة 
بات��ت �ضيئ��ا م��ن املا�ض��ي"، مو�ضح��ا 
ل��ه  يتعر���ض  ال��ذي  احل�ض��ار  اأن 
ال�ضع��ب يه��دف للتخل�ض م��ن م�ضروع 
املقاوم��ة وهو اآخر م��ا يتبقى لل�ضعب 
ال�ضف��ة  تهوي��د  بع��د  الفل�ضطين��ي 

والقد�ض.
وي�ضيف جرب يف حديث ل�"الراأي":" 
اإن اال�ضتباك عن قرب وبهذا ال�ضكل 
غر امل�ضبوق م��ع جنود االحتلل هو 
ر�ضال��ة جلي���ض االحت��لل وقدراته 
الع�ضكري��ة والتكنولوجي��ة وهيبت��ه 
الت��ي مل تع��د ت�ض��كل قلق كب��ر لدى 
املقاوم��ة  واأن  الفل�ضطين��ي،  ال�ضع��ب 
�ضتك��ون قريبة من جن��ود االحتلل 

يف اأي مواجهة ع�ضكرية مقبلة".
ووفق م��ا ذكره فاإن جمع��ة انتفا�ضة 
وف�ضائ��ل  حما���ض  وجه��ت  القد���ض 
املقاومة من خللها ر�ضالة للم�ضككن 
الذي��ن ربط��وا ب��ن دخ��ول ال�ض��والر 
وم�ض��رات  القطري��ة  وامل�ضاع��دات 
العودة، الفت��ا اإىل اأن عدد امل�ضاركن 
يف امل�ض��رات كب��ر، وه��ذا معن��اه اأن 
احلل��ول املرحلي��ة ل��ن توق��ف ه��ذه 
للحت��لل  ر�ضال��ة  وه��ي  امل�ض��رات، 
واالأط��راف املعني��ة بتحقي��ق اتفاق 

التهدئة.
امل�ض��رات  حج��م  اأن  ج��رب  ويعت��رب 
ر�ضال��ة  ه��و  وا�ضتمراريته��ا  الكب��ر 

مهم��ة اأي�ض��ا توجهه��ا ق��وى املقاومة 
ل��كل امل�ضكك��ن يف م�ض��روع املقاوم��ة 

واحلا�ضنة ال�ضعبية الداعمة له.

شجاعة منقطعة النظير
ال�ضيا�ض��ي  واملحل��ل  الكات��ب  ويتف��ق 
�ضمي��ح خل��ف م��ع ج��رب، ب��اأن الق��وة 
واالإرادة التي ميتلكها �ضباب فل�ضطن 

منقطعة النظر.
ويقول خل��ف يف حدي��ث ل�"الراأي": 
اأن يقتح��م �ضباب غ��زة مواقع جي�ض 
االحتلل، فهي حالة ا�ضتباك مبا�ضر 
من نقطة ال�ضفر بن �ضدور و�ضواعد 
متتلك القوة واالإرادة وجي�ض مدجج 
بال�ض��لح، وه��ي معادل��ة ال ميتلكه��ا 
اإال �ضب��اب فل�ضط��ن امل�ضلح��ن بق��وة 
احل��ق واالإمي��ان والثق��ة بالن�ض��ر"، 
مبينا اأن االحتلل ما هو اإال بيت من 
العنكب��وت يفتقر ل�ضرعيته ووجوده 
يج�ض��ده  م��ا  وه��ذا  االأر���ض،  عل��ى 
�ضب��اب فل�ضطن يف غزة م��ن �ضجاعة 
اميانه��م  يقوده��ا  النظ��ر  منقطع��ة 

وحقهم.
وع��ن الر�ضائل الت��ي وجهتها امللحمة 
يف  الثائري��ن  لل�ضب��ان  البطولي��ة 
م�ضرات اأم�ض، يوؤكد املحلل ال�ضيا�ضي 
م�ض��رة  ب��اأن  توقع��وا  الكث��رون  اأن 
�ضينخف���ض  اجلمع��ة  ي��وم  الع��ودة 
�ضيا�ضي��ة  معطي��ات  نتيج��ة  اأداوؤه��ا 
اأثرت يف االأيام ال�ضابقة، اإىل جانب 
ما اأثاره بع���ض املحبطن باأن الوقود 
القط��ري وبع���ض امل��ال ه��و يف اإط��ار 
اتف��اق االإنه��اء التدريج��ي مل�ض��رات 
انتفا�ض��ة  جمع��ة  ولك��ن  الع��ودة، 
القد�ض كانت يوما داميا ا�ضتدت فيه 

االرادات عما قبل.
ويتابع قوله:" م�ضرات اأم�ض جاءت 
نح��و  ال�ضب��اب  اندف��اع  ب��اأن  بره��ان 
االأر���ض  واقتح��ام  ال�ضائ��ك  ال�ضل��ك 
املحتل��ة ه��و موؤ�ض��ر وتهدي��د متقدم 
للحتلل باأن تلك امل�ضرات ال�ضعبية 
يوم��ا م��ا �ضتقتح��م احل��دود حمررة، 
وهذا هو الهدف اال�ضرتاتيجي وهذه 
للحت��لل  املوجه��ة  الر�ضال��ة  ه��ي 

وبع�ض امل�ضككن".
 ويوؤك��د خل��ف اأن املقاوم��ة لن تقف، 
وم�ض��رة الع��ودة ل��ن تتوق��ف حت��ى 
بف��ك  املرحلي��ة  اأهدافه��ا  حتقي��ق 
احل�ض��ار واال�ضرتاتيجية بالتحرير، 
ول��ن تك��ون احلل��ول االن�ضاني��ة ه��ي 

مقابل اأهداف ا�ضرتاتيجية.

ارباك لالحتالل
م��ن جهت��ه يوؤك��د ال�ضحف��ي حمم��د 
اجلمل مرا�ض��ل �ضحيفة االأي��ام، اأنه 
يتاب��ع  عمل��ه،  طبيع��ة  خ��لل  وم��ن 
ويلح��ظ  اأ�ضب��وع،  كل  امل�ض��رات 
�ضجاع��ة تدريجي��ة يبديه��ا ال�ضبان 
كان  البداي��ة  فف��ي  واملتظاهري��ن، 
التواج��د قرب خ��ط التحدي��د وهو 
اأقام��ت  حت��ى  خط��ر،  اأم��ر  يعت��رب 
ق��وات االحتلل ما يع��رف باملنطقة 
العازل��ة، التي متت��د 300 مرت غرب 
ال�ضي��اج الفا�ض��ل، ومع ب��دء م�ضرات 
ه��ذه  املتظاه��رون  حط��م  الع��ودة 
املنطق��ة، وو�ضل��وا اىل اأماك��ن كان��ت 
من��ذ  الفل�ضطيني��ن  عل��ى  حمرم��ة 

عقود.
ويقول اجلم��ل يف حديث ل�"الراأي": 
مواق��ع  يقتحم��ون  ال�ضب��ان  ب��ات 

ع��زل،  وه��م  باجلن��ود  ماأهول��ة 
ع��ن  معه��م  املواجه��ة  ويخو�ض��ون 
ق��رب، ه��ذا �ضل��وك ارب��ك و�ضرب��ك 
االحتلل، وباعتقادي �ضيحدث تغر 
يف كل املعادل��ة، الأن اإ�ضرائيل تخ�ضى 
م��ن اخلط��وة املقبل��ة، وه��ي دخ��ول 
املتظاهري��ن باأعداد كب��رة وهذا ما 

يخ�ضونه".
ويف جمع��ة انتفا�ضة القد�ض، اقرتب 
ع�ض��رات االآالف م��ن اجلماهر قرب 
ال�ضي��اج االأمني رغم قم��ع االحتلل 
والقناب��ل  احل��ي  بالر�ضا���ض  له��م 
الغازي��ة، وه��و ما يوؤك��د ك�ضر حاجز 
اخل��وف لديه��م وف�ض��ل االحتلل يف 

ردعهم واإخافتهم.
متداول��ة  فيدي��و  مقاط��ع  واأظه��رت 
ل�ضب��ان  النظ��ر  منقطع��ة  �ضجاع��ة 
ق��رب،  ع��ن  االحت��لل  مواجه��ة  يف 
وحماوالته��م املتعددة ق���ض ال�ضياج 
االأمني، والدخ��ول للأرا�ضي املحتلة 
عل��ى وقع عب��ارات التح��دي للجنود 

االإ�ضرائيلين.
االحت��لل  جن��ود  اعت��داء  واأ�ضف��ر 
 7 ا�ضت�ضه��اد  ع��ن  املتظاهري��ن  عل��ى 
منه��م  املئ��ات  واإ�ضاب��ة  مواطن��ن، 

بالر�ضا�ض احلي وقنابل الغاز.
مل�ض��رات  الوطني��ة  الهيئ��ة  وكان��ت 
دع��ت  احل�ض��ار  وك�ض��ر  الع��ودة 
فعالي��ات  يف  للم�ضارك��ة  اجلماه��ر 
القد���ض" �ض��رق  "انتفا�ض��ة  جمع��ة 
قطاع غزة، والت��ي تتزامن فعالياتها 
الت��ي  االنتفا�ض��ة  ه��ذه  ذك��رى  م��ع 
انطلق��ت �ضرارته��ا يف بداي��ة اأكتوبر 
عائل��ة  من��زل  ح��رق  عق��ب   2015

دواب�ضة يف نابل�ض.

ثوار العودة.. شجاعة فاجأت االحتالل وأربكت حسابات جيشه
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غزة-الراأي-فل�ضطن عبد الكرمي
ال�ضتين��ي  يبك��ي  ال�ضغ��ر..  كالطف��ل 
ال��ذي  االأمل  �ض��دة  م��ن  ر�ضي��د  كم��ال 
اأنفا�ض��ه يف  وي�ضي��ق علي��ه  يحا�ض��ره 
منطق��ة البط��ن، عق��ب اكت�ضافه قبل 
خم�ض��ة �ضهور اإ�ضابته باملر�ض اللعن" 
�ضرط��ان البنكريا���ض والكب��د"، وكلما 
�ضع��ر الرج��ل بقرب ودن��و االأمل خرج 
عل��ى عج��ل اإىل ال�ضيدلي��ة القريب��ة 
م��ن منزله ل�ضراء امل�ضكنات التي باتت 
اأح�ض��اوؤه تعتا���ض عليه��ا، وذل��ك عقب 

نفاذ الدواء الذي كان يتناوله.
وتق��ول زوج��ة كم��ال:" تفاجئنا منذ 
خم�ضة اأ�ضه��ر باإ�ضابة زوجي باملر�ض، 
اأ�ضب��ح ب�ض��كل يوم��ي يتنق��ل م��ا ب��ن 
ال�ضيدلية وامل�ضفى، وبعد نفاذ العلج 
الكيم��اوي ب��ات يعي�ض عل��ى امل�ضكنات 
فق��ط، ويف اآخ��ر زيارة ل��ه للم�ضت�ضفى 

قالوا له ال يوجد".
حديثه��ا  يف  الزوج��ة  وتو�ض��ح 
اأن زوجه��ا يق��وم ب�ض��راء  ل�"ال��راأي"، 
امل�ضكن��ات مثل املورفن م��ن ال�ضيدلية 
به��دف تهدئ��ة االأمل واإيقافه، موؤكدة 
اأن��ه مبج��رد �ضع��وره به يه��رع م�ضرعا 
لل�ضيدلية ل�ضرائه، فهو يبكي كالطفل 
ال�ضغ��ر داخ��ل غرفته اإذا م��ا عاجله 

االأمل نتيجة مر�ضه.
ووف��ق االأطباء ف��اإن ج�ض��د ر�ضيد بداأ 

تخف��ي  ال  ورغ��م  للع��لج،  يتج��اوب 
زوجت��ه تخوفه��ا اإذا م��ا كان فعل بداأ 
ج�ض��ده يتماثل لل�ضفاء اأم اأن االأطباء 
يخف��ون عنه��م احلقيق��ة خوف��ا على 
م�ضاعرهم، خا�ضة يف ظل عدم توافر 

العلج الكيماوي يف قطاع غزة.

الموت يتربص بضحاياه
االأخ��رى،  ه��ي  غ��ن  �ضل��وى  ال�ضي��دة 
هاجمه��ا مر���ض �ضرط��ان الث��دي قبل 
وقته��ا  وم��ن  وني��ف،  ع��ام  م��ن  اأك��ر 
اأ�ضبحت تتناول اجلرعات الكيماوية 
يف  تف�ض��ى  املر���ض  اأن  اإال  با�ضتم��رار، 
ج�ضده��ا وارتفع��ت ن�ضبت��ه اإىل60% 

بعد اأن كان %25 فقط.
وتق��ول ابنته��ا يف حدي��ث ل�"الراأي": 
للجرع��ات  والدت��ي  تن��اول  ع��دم  اإن 
عل��ى  اأث��ر  وم�ضتم��ر،  دوري  ب�ض��كل 
حالته��ا ال�ضحي��ة واملر�ضي��ة فبات��ت 
تدخل يف �ضبه غيبوبة موؤقتة، وقتها 
كن��ا نعي�ض حالة م��ن االأمل وندخل يف 
نوبة ب��كاء و�ض��راخ متوا�ضلن.. حقا 

نخ�ضى فقدانها فعل".
ويخيم �ضب��ح املوت عل��ى اآالف مر�ضى 
بع��د  غ��زة،  قط��اع  يف  ال�ضرط��ان 
م��ن  الكيم��اوي  الع��لج  كمي��ات  نف��اذ 
بفع��ل  ال�ضح��ة  وزارة  م�ضتودع��ات 
عل��ى  االإ�ضرائيل��ي  احل�ض��ار  ت�ضدي��د 

الظامل��ة  والعقوب��ات  غ��زة،  قط��اع 
ال�ضلط��ة  تفر�ضه��ا  الت��ي  اجلائ��رة 
الفل�ضطينية عل��ى القطاع منذ بداية 

العام املا�ضي.
ويف تطور خط��ر ال يحتمل االنتظار، 
اأعلن��ت وزارة ال�ضحة يف غزة اأن حقن 
Zol -  للع��لج الهرم��وين زوال دك�ض
�ضرط��ان  ملري�ض��ات  املخ�ض���ض   dex
الث��دي نف��د م��ن م�ضت�ضف��ى الرنتي�ضي 

للأطفال.
واأو�ض��ح مدير �ضيدلية االأورام طلحة 
ه��وؤالء  تن��اول  ع��دم  اأن  بعلو�ض��ة، 
ال�ضي��دات لهذا ال��دواء �ض��وف ُين�ّضط 
اخللي��ا ال�ضرطاني��ة جم��دًدا، م��ا قد 
يعني ف�ض��ل برتوكول علج��ي ا�ضتمر 

على مدار �ضنوات.
ب��رام  ودع��ا بعلو�ض��ة وزارة ال�ضح��ة 
اهلل لتوف��ر ه��ذا العقار ب�ض��كل طارئ 
غ��زة،  يف  مل�ضتودعاته��ا  وتوري��ده 
منا�ض��ًدا جميع املوؤ�ض�ض��ات واجلمعيات 
الت��ي تدعم مري�ض��ات �ضرطان الثدي 
بامل�ضاهم��ة ب�ض��كل فاع��ل يف حل هذه 

االأزمة االإن�ضانية.

%80 من األدوية 
مفقودة

ويف وق��ت �ضابق، كان��ت وزارة ال�ضحة 
%80 م��ن اأدوي��ة  اأعلن��ت ع��ن نف��اد 

ال�ضرط��ان يف القطاع، موؤك��دة اأن نفاذ 
االأدوي��ة يجع��ل كاف��ة الربتوك��والت 
العلجية غ��ر قابل��ة للتطبيق متامًا 

مما ي�ضع حياة املر�ضى على املحك.
واأ�ض��ار الناطق با�ض��م ال��وزارة اأ�ضرف 
الع��لج  تق��دمي  توق��ف  اإىل  الق��درة 
يف  ال�ضرط��ان  ملر�ض��ى  الكيم��اوي 
م�ضت�ضفى الرنتي�ضي ب�ضبب نفاذ العلج 
)النوبوج��ن(  وعق��ار  الكيم��اوي، 

امل�ضتخدم لرفع املناعة لدى املر�ضى.
وي�ضع توقف تقدمي العلج للمر�ضى، 
حي��اة املئات منهم يف خطر حقيقي اإن 
مل يت��م اإنه��اء االأزم��ة الدوائي��ة لهم 

ب�ضكل فوري.
ويوج��د يف غ��زة 6100 مري�ض اأورام 
م��ن كب��ار ال�ض��ن، و460 مري�ض��ا م��ن 
االأطفال يتلقون الرعاية ال�ضحية يف 
م�ضت�ضف��ى الرنتي�ضي بغزة، اإىل جانب 
وج��ود 1700 مري���ض اأورام كب��ار يف 
م�ضت�ضفى غزة االأوروبي بخان يون�ض.
ه��دد  املا�ض��ي،  اآذار  مار���ض/   19 ويف 
م��ن  "جمموع��ة  باتخ��اذ  عبا���ض، 
والقانوني��ة  املالي��ة  االإج��راءات 
العقابي��ة" �ض��د قط��اع غ��زة، متثل��ت 
توري��د  ومن��ع  رواتبه��م  بتقلي���ض 
الكهرباء م��ن االحت��لل اإىل القطاع، 
االأدوي��ة  توري��د  وق��ف  جان��ب  اإىل 
للمر�ض��ى، م��ا اأح��دث معان��اة كب��رة 

وكارث��ة اإن�ضانية واقت�ضادية يف كافة 
مناحي احلياة.

وزارة  �ضجل��ت  �ضن��وات  ع�ض��ر  ومن��ذ 
م��ن  اآالف  الفل�ضطيني��ة  ال�ضح��ة 
احل��االت املر�ضي��ة بال�ضرط��ان، ويتم 
ت�ضخي���ض م��ا يق��رب م��ن 80 اإىل 90 
اأن  متوقع��ة  �ضهري��ًا،  حال��ة جدي��دة 
تزي��د ح��االت االإ�ضاب��ة بال�ضرط��ان 
اجلديدة عن 1500 حالة �ضنويًا يتم 
اكت�ضافه��ا؛ اأي اإن هن��اك زيادة مبعدل 

من 10 اإىل %12 كل �ضنة
غ��زة  قط��اع  يغ��ادر  اأن  املفرت���ض  م��ن 
�ضهري��ًا قرابة 400 مري���ض بال�ضرطان 
ع��رب حاجز بي��ت حانون "اإي��رز" للعلج 
وذل��ك  املحت��ل؛  الداخ��ل  اأو  بال�ضف��ة 
باخل��ارج  الع��لج  مكت��ب  اإ�ض��دار  بع��د 
"التحويلت الطبية" اخلا�ضة بهم؛ لكن 

االحتلل االإ�ضرائيلي مينعهم من ذلك.
وتفاقم��ت اأزم��ة القط��اع ال�ضح��ي يف 
غ��زة اأك��ر م��ن ذي قب��ل  حت��ى بلغت 
ذروته��ا، من��ذرة مبوؤ�ض��رات خطرة ال 
يحم��د عقابه��ا،  خا�ض��ة م��ع مر�ض��ى 
رحل��ة  يعي�ض��ون  الذي��ن  ال�ضرط��ان 
ع��دم  ب��ن  بامل��وت  معب��دة  علجّي��ة 
توافر الدواء ، حرمانهم من احل�ضول 
على حتوي��لت طبية للعلج باخلارج، 
كذل��ك �ضع��ف االمكانّي��ات والك��وادر 

الطبّية.

بعد نفاد األدوية ..الموت يتربص بمرضى السرطان بغزة
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غزة- الراأي _ اآال النمر
م��ن ب��اب رد املع��روف اإىل اأهل��ه، 
الط��رق  ل�ضت��ى  ح��د  وو�ض��ع 
وامل�ضاه��د امل�ضيئ��ة بتعامله��ا م��ع 
فئ��ة �ضعيف��ة وه�ض��ة يف املجتمع 
املجتم��ع  ويف  الع��ام  ال��دويل 
الفل�ضطين��ي اخلا���ض، كان لزامًا 
على االأمم املتحدة اإ�ضدار قانونًا 
يحم��ي فئ��ة امل�ضنن م��ن البط�ض 
والنه�ض وقلة احليلة ال�ضريحة 
يف م�ضاعدتهم وتقدمي يد العون 

لهم يف عدة من اخلدمات.
الت��وايل  عل��ى  الثال��ث  وللع��ام 
التنمي��ة  وزارة  تخ�ض���ض 
االجتماعي��ة يف قط��اع غ��زة يف 
االأول من �ضهر اأكتوبر تزامنًا مع 
ه��ذه املنا�ضب��ة العاملي��ة فعاليات 
عل��ى  تنف��ذ  وبرام��ج  واأن�ضط��ة 
اأر���ض الواقع، وذلك بالتعاون مع 
ع�ضرات من املوؤ�ض�ضات احلكومية 
لتق��دمي  واخلا�ض��ة،  واالأهلي��ة 

اأكرب قدر من اخلدمات.
ويبداأ تنفي��ذ الربامج املخ�ض�ضة 
باأ�ضح��اب االأعمار الت��ي تتجاوز 

ال�ضت��ن عام��ًا عل��ى م��دار  �ضه��ر 
اأكتوب��ر باأكمله، حي��ث احلفلت 
واخلدم��ات  االفتتاحي��ة 
ال�ضحي��ة واالأن�ضط��ة الرتفيهية 
اإقام��ة  والتوعوي��ة، ف�ض��ل ع��ن 
بع�ض املخيم��ات التي ت�ضم عددًا 

ال باأ�ض به من كبار ال�ضن.
مدي��ر  اإىل  حتدث��ت  "ال��راأي" 
دائ��رة التاأهي��ل ل��ذوي االإعاقة 
وكبار ال�ضن غ�ض��ان فلفل، والذي 
عرب عن قت��ال وزارت��ه ودائرته 
املخت�ض��ة الأجل الفئ��ات املهم�ضة 
اإزاح��ة  �ضبي��ل  يف  جمتمعي��ًا، 
بع���ض الظل��م واحلرم��ان عنه��م، 
اخلدم��ات  بع���ض  وتخ�ضي���ض 

املجانية ح�ضريا لهم.
التنمي��ة  وزارة  اأن  فلف��ل  وق��ال 
احل�ضان��ة  ه��ي  االجتماعي��ة 
االأ�ضا���ض لكل الفئ��ات ال�ضعيفة، 
وح��ق عليه��ا رعايته��ا م��ن كاف��ة 
مناح��ي ال�ضع��ف الت��ي تعانيه��ا، 
�ضم��ن  تعم��ل  اأنه��ا  اإىل  م�ض��رًا 
ك�ضوف��ات اجتماعي��ة لدعم هذه 
الفئ��ة وباللج��وء اإىل ك�ضوف��ات 

العم��ل املحل��ي  بع���ض موؤ�ض�ض��ات 
الت��ي تعم��ل خلدمة ه��ذه الفئة 

على حد �ضواء.
واأ�ض��ار فلف��ل اإىل م�ضارك��ة اأك��ر 
م��ن ع�ضري��ن موؤ�ض�ض��ة حملية يف 
ال�ض��ن  كب��ار  منا�ض��رة  فعالي��ات 
عل��ى م��دار ال�ضهر اجل��اري، فيما 
ح�ضر املئات من ال�ضيوخ وامل�ضنن 
احلف��ل املركزي الفتتاح فعاليات 

هذه املنا�ضبة.
وذكر فلف��ل اأن هناك العديد من 
االأن�ضطة التي تركز على تفعيل 
ن�ضاطاته��م  ودم��ج  ال�ض��ن  كب��ار 
ووجده��م داخل املجتم��ع، حيث 
يتم دعوة االآالف منهم من خلل 
االأندي��ة، كمرك��ز بل�ض��م الطب��ي 

على �ضبيل املثال.
واأب��رز تل��ك اخلدم��ات الت��ي من 
ال�ض��ن  كب��ار  يلم�ضه��ا  اأن  املمك��ن 
م��ا ف��وق عم��ر ال�ضتن عام��ا، هي 
تاأم��ن  عل��ى  ح�ضوله��م  ت�ضهي��ل 
�ضحي جم��اين ب�ض��كل مبا�ضر من 
اأقرب مرك��ز �ضحي تاب��ع لوزارة 
ال�ضحة، بدون حتويل لك�ضوفات 

م��ن وزارة التنمي��ة االجتماعية 
مت�ضابك��ة،  طويل��ة  واإج��راءات 
ويعفي التاأمن �ضاحبه من ر�ضوم 

الدفع امل�ضتحقة عليه.
واأك��د فلف��ل عل��ى اأن املطلوب من 
تفعي��ل االحتفال بالي��وم العاملي 
لكب��ار ال�ض��ن، هو اإظه��ار الق�ضايا 
القطاع��ات  وتذك��ر  املنتهك��ة 
العام��ة بحقوقهم، �ضم��ن قانون 
احلماي��ة ال��ذي اأ�ض��در م�ضودته 
ح��ن  يف  الت�ضريع��ي  املجل���ض 
ينتظ��ر امل�ضداق��ة علي��ه ب�ض��كل 
مبا�ضر من الرئا�ضة الفل�ضطينية 

قبل عام م�ضى.
ومتث��ل فئة كب��ار ال�ض��ن %5 من 
للفل�ضطينين  ال�ضكاني��ة  الن�ضبة 
وه��ي الفئ��ة الت��ي جت��اوز عم��ر 
الواح��د منه��ا فوق ال�ضت��ن عامًا 
 ،2017 لع��ام  اإح�ضائي��ة  وف��ق 
ن�ضب��ة  م��ن  الفئ��ة  ه��ذه  ومتث��ل 
امل�ضتفيدي��ن م��ن ك�ضوف��ات وزارة 
التنمي��ة االجتماعي��ة م��ا ن�ضبة 
%7 اأي مبعدل 28األف م�ضن هم 

اأرباب اأ�ضر دون معن.

اأم��ا ع��ن ال�ضع��ار العامل��ي احتفاء 
بكب��ار ال�ض��ن فه��و يحم��ل عنوان 
ال�ض��ن االأبطال"،  "حق��وق كب��ار 
يف حن تخ�ض���ض وزارة التنمية 
وطني��ًا  م�ضم��ى  االجتماعي��ة 
يحمي معاين فل�ضطينية تت�ضمن 
حق��وق الع��ودة بعن��وان" الكب��ار 
ال ين�ضون وال�ضغ��ار ال يغفرون"، 
تذك��رًا وتاأكي��دًا عل��ى التم�ضك 
باحلق��وق كامل��ة وح��ق الع��ودة 

على راأ�ضها.
حديثه��ا  "ال��راأي"  واختتم��ت 
م��ع فلف��ل باحلدي��ث ع��ن فعالية 
حتم��ل  والت��ي  التنفي��ذ،  قي��د 
"ج�ض��ر املحب��ة"، حي��ث  عن��وان 
جته��ز ال��وزارة قائم��ة باأ�ضم��اء 
امل�ضن��ن من اأرباب االأ�ضر الفقرة 
اأو  املح��دود  الدخ��ل  و�ضاحب��ة 
املع��دوم حت��ى، يف خط��وة لربط 
علق��ات جي��دة ورف��ع للم�ضتوى 
النف�ضي لدى االأ�ض��ر واأربابها من 
خ��لل توزيع الهداي��ا املخ�ض�ضة 
واحلدي��ث معه��م ب�ض��كل مبا�ض��ر 

دون و�ضاطات.

بمناسبة اليوم العالمي لهم

كبار السن يتصدرون "أكتوبر" في تفعيلهم وحمايتهم
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غزة- الراأي- حوار:هناء اجلارو�ضة

انتصرا للحب بينهما ورضوا 
بقضاء اهلل فأرضاهما اهلل 
وبارك في مالهما وحبب 

إليهما عمل الخير ..
معلم��ان خرّج��ا اأجيااًل هم ق��ادة يف املجتمع 
ال�ضن��ن  ط��ول  عل��ى  و�ضي��دوا  الفل�ضطين��ي، 
ق�ضته��م  حتك��ي  تبق��ى  للمج��د  �ضروح��ًا 
والب��ذل  احل��ب  حكاي��ة  اأبط��اُل  للأجي��ال، 
والعط��اء هم��ا املعل��م القدي��ر عل��ي حمم��د 
العامل معلم اللغ��ة العربية، وزوجته املعلمة 
القدي��رة فايزة ح�ضن عاي���ض، عمل يف �ضلك 
التعلي��م عل��ى م��دار اأربع��ن عام��ًا ،وبع��د اأن 
حرم��ا مع��ا ًم��ن نعم��ة االإجن��اب عكف��ا عل��ى 
عم��ل اخلر وبذل ما اأعطاهم��ا اهلل من ماله 
يف �ضبي��ل مر�ضات��ه، فق��ررا مع��ًا الت��ربع بكل 
م��ا جمع��اه يف حياتهما م��ن امل��ال واملمتلكات 
والعقار، ومببلغ يزيد عن مليون دوالر وهباه 
ل�ضال��ح اأعم��ال خري��ة ُنفذت لتخ��دم اأبناء 
قط��اع غ��زة على م��دار ع�ضر �ضن��وات بعد اأن 

خرجا اىل التقاعد.

تفاصيل الحكاية وسيرتها 
العطرة رواها العالم وزوجته 

في لقاء إذاعي خاص عبر 
إذاعة صوت التربية والتعليم 

في برنامج  “من غيرنا”...
ا�ضتهل املعل��م اجلليل �ضرته قائ��ًل: “ولدُت 
يف امل�ضمي��ة وهاجرن��ا منه��ا ع��ام 1948 اإىل 
الفالوجة، وم��ن الفالوجة انتقلنا اإىل قطاع 
غزة وع�ضنا يف خميم الربيج، ن�ضاأُت يف اأ�ضرٍة 
كب��رة ويل  �ضبع��ة م��ن االأخ��وة، خم�ضة من 
االأوالد و اثنت��ن م��ن البن��ات، كان الو�ض��ع 
اأبح��ث  ع�ضامي��ًا  فكن��ُت  �ضيئ��ًا  االقت�ض��ادي 
دوم��ًا كي��ف يل اأن اأ�ضاع��د اأب��ي، فعمل��ت معه 
يف االأعم��ال الزراعية، حت��ى اأنهيت درا�ضتي 
الثانوي��ة بتف��وق وكن��ت م��ن اأوائ��ل مدر�ضة 
خال��د بن الوليد الثانوية للبنن، ثم من اهلل 
عل��ّي بال�ضف��ر اإىل جمهوري��ة م�ض��ر العربية 
االآداب  بكلي��ة  يلتح��ق  طال��ب  اأول  وكن��ت 

يف جامع��ة القاه��رة قا�ض��دًا درا�ض��ة اللغ��ة 
العربية عام 1962م.

وع��ن عمل��ه كمعل��م ملبح��ث اللغ��ة العربي��ة 
يف مدار���ض وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل 
اأردف حديث��ه قائ��َل"  تعين��ت بع��د التخرج 
من اجلامعة مبا�ضرة عام 1966م يف مدر�ضة 
الرم��وك النموذجي��ة مبدين��ة غ��زة، وكان 
َيدر���ُض فيها اأبن��اء احلكام امل�ضري��ن واأبناء 
له��ا  وي�ض��ار  متمي��زة  مدر�ض��ة  التجار،فه��ي 
بالبن��ان، ويف ع��ام 1967م وبعد اأن اأ�ضبحنا 
حتت �ضيطرة االحت��لل اال�ضرائيلي انتقلت 
املعه��د  املعلم��ن، وكان  العم��ل يف معه��د  اإىل 
حينه��ا ي�ضتقب��ل الطلبة م��ن ال�ض��ف الثالث 
معلم��ن  وتخريجه��م  لتعلميه��م  االإع��دادي 
بع��د خم���ض �ضن��وات ليحمل��وا ل��واء التعليم 

واأمانته”.
يتح��دث الع��امل وال زال يذك��ر كل تفا�ضي��ل 
هذه ال�ضنوات وذكرياتها اجلميلة وعلقاته 
الطيب��ة بزملئ��ه املعلم��ن وم��دراء املدا�ض 
وكذل��ك بطلبت��ه النجب��اء الذي��ن اأ�ضبح��وا 

قادة يف املجتمع الغزي والدويل.
اإىل  كمعلم��ًا  بخربت��ي  “انتقل��ت   : ويتاب��ع 
مدر�ض��ة فل�ضط��ن الثانوي��ة للبن��ن، ثم اإىل 
مدر�ض��ة  االآن  وا�ضمه��ا  �ضين��ا  اب��ن  مدر�ض��ة 
�ضلح خلف الثانوية للبنن، ثم اإىل مدر�ضة 
تقدم��ت  حت��ى  للبن��ن،  الثانوي��ة  الكرم��ل 
للنظ��ارة وع��دت مدي��رًا ملدر�ض��ة اب��ن �ضينا، 
وعملت مديرًا حتى تقدمت يف العام 1998م 

للتقاعد املبكر نظرًا لظرويف ال�ضحية .

32 عام من العطاء
اثن��ن  وتفا�ضي��ل  اأح��داث  املعل��م  ويتذك��ر 
وثلث��ن عامًا بذلها يف �ضل��ك التعليم فيقول 
:"  وخ��لل ه��ذه ال�ضن��وات كلها كن��ت قريبًا 
م��ن الطلب و اأحب دائم��ًا اأن اأزرع فيهم حب 
التعليم، و كنت اأب��ذل جهدًا كبرًا الإقناعهم 
باال�ضتم��رار وا�ضتكمال تعليمه��م، حتى اأنني 
االأبن��اء  الإقن��اع  بيوته��م  يف  اأزوره��م  كن��ت 
واآبائه��م بذل��ك، حر�ض��ًا على ع��دم ت�ضربهم 
لي�ضب��ح  املحت��ل  الداخ��ل  يف  العم��ل  الأج��ل 
ت�ضم��ى  م��ا  اأو  اإ�ضرائي��ل  الطال��ب عام��ًل يف 
متاح��ًا  العم��ل هن��اك  كان  وق��د  اإ�ضرائي��ل، 

للجميع يف ذلك الوقت “.

 وا�ضتط��رد قائ��ًل : “حاول��ُت م��رارًا وتكرار 
اإقناعه��م ب��اأن التعليم يقهر اليه��ود املحتلن 
،ول��ن نقهره��م اإال بالعل��م وا�ضتطعن��ا حينها 

�ضبط العملية التعليمية يف املدر�ضة”.
و�ضع��وره  االجتماعي��ة  علقت��ه  وع��ن 
بامل�ضوؤولي��ة جت��اه اأبن��اءه الط��لب حت��دث 
واأ�ضع��د  لطلب��ي  اأت��ودد  كن��ت   " مبت�ضم��ًا: 
منه��م،  الفق��راء  وخ�ضو�ض��ًا  مب�ضاعدته��م 
فاأن��ا  واأ�ضاحبه��م،  له��م  واأ�ضتم��ع  اأحاوره��م 
ُحرم��ت م��ن االأبن��اء وه��م اأبنائ��ي واأريدهم 
جميع��ًا متعلمن، ولدي قناع��ة باأهمية بناء 
االن�ض��ان قبل البنيان، كن��ت اأالحظ الطالب 
الع�ضام��ي عزيز النف���ض وال اأتركه” ويتابع 

على ا�ضتحياء وقد عز عليه احلديث ..
اأقدم  “كن��ت خ��لل عملي كمعل��م وكمدي��ر 
م��ا اأ�ضتطي��ع م��ن م�ضاع��دة ل��كل م��ن يطلبه��ا 
تعلي��م  يف  اأ�ضاه��م  اأن  ي�ضع��دين  م��ا  ،واأك��ر 
اأبن��اء العائل��ة من اأبن��اء االأخ��وة واالأقارب 
وغره��م، فق��د تبني��ت تعلي��م م��ا يزي��د عن  
خم�ض��ن طال��ب وطالب��ة يف مراحل خمتلفة 
والدكت��وراه  واملاج�ضت��ر  )البكالوري���ض 
(،وعن��دي االآن من االأبناء اأطب��اء واأ�ضاتذة 
ومعلم��ن  ومهند�ض��ن  و�ضيادل��ة  جامع��ات 
وغره��م ،ه��م جميع��ًا اأبنائ��ي واأ�ضع��د اليوم 
بلقائه��م واأرف��ع راأ�ض��ي عالي��ًا واأفخ��ر واأعتز 

جدًا بهم”.

فكرة التبرع
القدي��رة  املعلم��ة  زوجت��ه  م��ع  حوارن��ا  ويف 
ا�ضتهل��ت احل��وار  فاي��زة عاي���ض،  االأ�ضت��اذة 
وحتدث��ت عن��ه اأواًل ال عنه��ا مب��ا يطي��ب لنا 
�ضماع��ه، قال��ت: زوج��ي ال يعك��ف اإال عل��ى 
اخل��ر والعب��ادة وال�ضي��ام والقي��ام وقراءة 
الق��راآن ويحر�ض على ختم��ه كل ثلثة اأيام 
مرة، وما جنيناه هو هلل، ونق�ضد اهلل ور�ضاه 
يف كل عم��ل، ونحتار معًا كيف ننفق هذا املال 
ويقبل��ه اهلل من��ا �ضدق��ة جاري��ة خال�ض��ة 

لوجهه.
وعن م�ضرتها املهنية حدثتنا اأنها عملت منذ 
عام 1962م معلمة للغة العربية ثم مديرة 
يف ع��دد م��ن مدار���ض االأون��روا عل��ى م��دار 
اأربعن عامًا حافلة بالعطاء واالجتهاد، اإىل 
اأن اأحيل��ت اإىل التقاع��د، در�ض��ت يف جامع��ة 

القاه��رة انت�ضاب��ًا والتقت بزوجه��ا وتزوجا 
عام 1968م، وتقول: ” ُقدر لنا احلياة دون 
اأطفال، �ضربنا واحت�ضبنا وفو�ضُت اأمري اإىل 

اهلل”.
وع��ن فك��رة الت��ربع بامل��ال املدخ��ر وتنفي��ذ 
امل�ضاري��ع اخلري��ة حدثن��ا الدكت��ور يا�ض��ر 
الع��امل اب��ن �ضقيق��ه وامل�ض��رف عل��ى اأعماله 
وم�ضاريع��ه قائ��ًل" :كان��ت اخلي��ارات كثرة 
اأمامهم��ا للتمتع بهذا املال فعل��ى �ضبيل املثال 
.. بن��اء فيل اأو اإن�ض��اء عمارة �ضكنية فاخرة 
وتاأجره��ا و اأفكار اأخرى واأخ��رى ، لكن بعد 
اأن ت�ضاور عمي وزوجته معًا قررا التربع بكل 
م��ا جمعاه م��ن عملهم��ا يف التعلي��م والتجارة 
اإىل م�ضاري��ع خرية تخدم اأبناء قطاع غزة، 
وكن��ُت بحكم خربت��ي م�ضرفًا عل��ى اأعمالهما 
وقائم��ًا عل��ى تنفيذه��ا ،وي�ضي��ف: مل يك��ن 
عم��ي يتربع باملال الأي جهة بل ينفق بنف�ضه 
وكل التربع��ات كانت عيني��ة وحتت اإ�ضرافه 
لوج��ه  خال�ض��ة  جاري��ة  ك�ضدق��ة  واأنفقه��ا 

اهلل”.
وحت��دث املعل��م اجللي��ل خ��لل ح��واره ع��ن 
بتنفيذه��ا  ب��ادر  الت��ي  اخلري��ة  االأعم��ال 
موؤخًرا، اإىل جانب ما قدمه للطلبة قائًل :" 
بع��د الت�ضاور معا قررنا اأن ن�ضتثمر عند اهلل، 
فتوجه��ت الإنفاق املال يف عم��ل اخلر وتبني 
اإقامة امل�ضاريع اخلدماتية التي تفيد وتنفع 
اأبناء قطاع غزة، واأول اخلر كان اإعادة بناء 
م�ضج��د الرحمة يف منطق��ة املغراقة بعد اأن 
كان عب��ارة ع��ن �ضفائ��ح زينك��و، مت اإن�ض��اوؤه 
بواق��ع 3 طواب��ق م��ن الباط��ون واخلر�ضانة 
امل�ضلح��ة، بنيته �ضدق��ة جارية لنف�ضي و من 
ب��اب الع��دل بنيت لزوجت��ي م�ضج��دا ً اآخرًا، 
حت��ى ال يقال بن��ى لنف�ضه م�ضج��دًا ومل يِن 
له��ا، لذا قمن��ا باإعادة بناء م�ضج��د الرحمن 
كام��ًل يف خمي��م الربي��ج بع��د ق�ضف��ه خلل 

احلرب االأخرة على غزة عام 2014م .
بنف�ض��ي  اأتاب��ع  ” كن��ت   : الع��امل  وي�ضي��ف 
اأعم��ال البن��اء واأوكل��ت اب��ن اأخ��ي الدكت��ور 
يا�ض��ر العامل م�ضرف��ًا على اأعم��ايل اخلرية 
كاف��ة، وكنا ن�ضرف على اإنف��اق املال باأنف�ضنا، 
ويتاب��ع حديث��ه قائ��ًل : اجته��ت بع��د ذلك 
لعمل م�ض��روع يخدم امل�ضنن وكبار ال�ضن ومت 
حينه��ا االتف��اق م��ع م�ضت�ضف��ى الوف��اء على 

اإقام��ة املبن��ى عل��ى اأر���ض اأمتلكه��ا، وبالفعل 
اجت��ه  لك��ن  اللزم��ة  الت�ضامي��م  عم��ل  مت 
امل�ضوؤول��ن للبن��اء يف مدين��ة الزه��راء لعدم 
توف��ر منح��ة خارجي��ة ال�ضتكم��ال امل�ضروع، 
اآخ��ر فقمن��ا  وتغ��رت وجه��ة اخل��ر لعم��ل 
ب�ضراء جه��از االأك�ضجن امل�ضغوط وهو جهاز 
غ��ر متوف��ر يف قط��اع غ��زة وال يف ال�ضف��ة 
الغربية، ويلزم لع��لج العديد من االأمرا�ض 
كال�ض��رع واجللطات الدماغية وغرها، قمنا 
با�ضت��راده من بلده عام 2014 مببلغ قيمته 
320 األف دوالر، ثم مت جتهيز غرفة خالية 
م��ن االأك�ضج��ن وبكامل املع��دات بتكلفة 50 
األ��ف دوالر، و�ض��ل اجله��از مل�ضت�ضف��ى الوفاء 
عل��ى  العم��ل  وج��اري  الزه��راء  مبدين��ة 
ت�ضغيله، واجتهدنا لتوفر اخلرباء والفنين 

لت�ضغيله وجاري العمل على ذلك.
ويتاب��ع الع��امل : احلم��دهلل، اهلل يبارك يل 
بامل��ال، وكن��ت اأطل��ب م��ن اهلل دوم��ًا اأن ي�ضع 
الربك��ة بامل��ال وال اأ�ضاأله كرة امل��ال واأقتنع 

دومًا ما نق�ض مال من �ضدقة.
وع��ن اآخ��ر امل�ضروع��ات اأخربن��ا اأنه��ا كان��ت 
عب��ارة ع��ن بن��اء عي��ادة طبي��ة يف منطق��ة 
احل�ضاين��ة يف الن�ضرات، وهي منطقة نائية 
واأهلها م��ن الفقراء، ويقول : ” قمنا برتميم 
الطاب��ق االأول م��ن العي��ادة املتهالكة املقامة 
وبن��اء الطاب��ق الث��اين وجتهي��زه بالطاق��ة 
ال�ضم�ضي��ة، واالآن نعمل على  توريد االأجهزة 
واملع��دات الطبية اللزمة وبانتظ��ار ت�ضلمها 
وم��ا  قليل��ة،  اأي��ام  بع��د  العي��ادات  وافتت��اح 

توفيقنا اإال باهلل”
واختت��م ح��واره قائ��ًل: “م��ا قدمت��ه ه��ذا 
ال�ضدق��ة  الأن  اهلل،  ولر�ض��ا  هلل  حمب��ة  يف 
اجلاري��ة الب��د اأن تقدم بنف���ض را�ضية، واأنا 
قدمته��ا بنف���ض را�ضي��ة واأن��ا اأدع��و اهلل، بل 
واأرجوه رج��اًء اأن يقبل ه��ذا العمل ويرزقنا 
لنعطي اأكر خ�ضو�ضًا بعد اأن نفذ املال واالآن 
اأنا اأعي���ض وزوجتي على راتب التقاعد فقط 

، ون�ضاأل اهلل القبول”.
هك��ذا �ض��رب املعلم الع��امِل منوذج��ًا رائعًا يف 
العط��اء واأقنعن��ا جميعًا ب��اأن االإن�ضان يعطي 
ليحي��ا،  فاالمتناع عن العط��اء �ضبيل الفناء، 
وتبقى ق�ضة احل��ب والوفاء در�ضًا جميًل من 

حياة العظماء.

من قصص العطاء بغزة..

 معلم متقاعد وزوجته ينفقان أكثر من مليون دوالر لصالح أعمال خيرية
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ال�ضواف��ر : وه��ي ا�ضم لثلث 
ال�ضرق��ي،  ال�ضواف��ر  ق��رى: 
وال�ضوافر الغربي، وال�ضوافر 
جميعه��ا  تق��ع  ال�ضم��ايل، 
عل��ى بع��د 6ك��م اإىل اجلنوب 
ال�ضرقي م��ن اأ�ضدود، وحتيط 
باأرا�ضيه��ا اأرا�ض��ي ق��رى بيت 
درا�ض، وبيارتعبية، وعبد�ض، 
وت��ل  وبي��ت عف��ا،  وجول���ض، 
وج�ضر،  واجللدية،  الرتم�ض، 

وكرتيا، وحتا، والق�ضطينة. 
قام��ت املنظم��ات ال�ضهيوني��ة 
الق��رى  بتدم��ر  امل�ضلح��ة 
الث��لث وت�ضري��د اأهلها، وكان 
1948م.  ماي��و   18 يف  ذل��ك 
تق��ع  الغرب��ي:  ال�ضواف��ر 
م��ن  ال�ضرق��ي  ال�ضم��ال  اإىل 

عنه��ا  وتبع��د  غ��زة،  مدين��ة 
ع��ن  50م  وترتف��ع  35ك��م، 
�ضطح البح��ر. وتبلغ م�ضاحة 

اأرا�ضيها 7،523 دومنا. 
ع��ام  �ضكانه��ا  ع��دد  وُق��در 
 )572( ح��وايل  1922م 

1945م  ع��ام  ويف  ن�ضم��ة، 
ويبل��غ  ن�ضم��ة،   )1،030(
م��ن  اللجئ��ن  جمم��وع 

ع��ام  الغرب��ي  ال�ضواف��ر 
)7،337(ن�ضم��ة.  1998م 
اأرا�ضيه��ا  عل��ى  واأقيم��ت 
�ضب��را(  )م��ركاز  م�ضتعم��رة 
وم�ضتعمرت��ا  1948م،  ع��ام 
)عوت يت�ضحاق( و)تزورمي(

عام 1949م. 
ال�ضوافر ال�ضمايل: 

ال�ضرق��ي  ال�ضم��ال  اإىل  تق��ع 
من مدينة غ��زة، وتبعد عنها 
ع��ن  50م  وترتف��ع  33ك��م، 
�ضط��ح البح��ر، تبل��غ م�ضاحة 
اأرا�ضيها 5،861 دومنا. قامت 
املنظمات ال�ضهيونية امل�ضلحة 
به��دم القرية وت�ضري��د اأهلها 
البال��غ عددهم ع��ام 1948م 

)789(ن�ضمة،

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرى السوافير المهجرة

غزة- الراأي- اأحمد الزيتونية
الرتبي��ة  وزارة  يف  ال�ضائق��ون  يعت��رب 
يف  مهم��ًا  حم��ورًا  الع��اىل  والتعلي��م 
خدم��ات  م��ن  يقدمون��ه  مل��ا  العم��ل، 
للطلب��ة واملوظف��ن تفي��د يف م�ضاندة 

اخلطط والربامج التعليمية.
واحلرك��ة  اخلدم��ات   دائ��رة  مدي��ر 
بال��وزارة  اأ. مع��اذ البحي�ض��ي يو�ض��ح 
اأن لل�ضائق��ن اأعم��ال متع��ددة تواكب 
اأعمال ال��وزارة منه��ا اإي�ض��ال الطلبة 

املكفوف��ن وال�ض��م وطالب��ات املدر�ضة 
مدار�ضه��م  اىل  بيوته��م  م��ن  املهني��ة 
يف  وامل�ضاع��دة  واالإي��اب،  الذه��اب  يف 
التعليمي��ة  واالأجه��زة  املع��دات  نق��ل 
واالمتحانات و نق��ل املوظفن للوزارة 
خا�ضة يف ظل اأزمة الرواتب احلالية 

وغر ذلك من املهمات.
من جهت��ه يقول رئي�ض �ضعبة احلركة 
يف الوزارة اأ.حممد ع�ضقول: يوجد يف 
ال��وزارة فريق من ال�ضائق��ن ميتلكون 

رخ���ض قي��ادة و مت اختياره��م �ضمن 
اختبارات ديوان املوظفن ويخ�ضعون 

لدورات تاأهيلية م�ضتمرة.
وي�ضيف:” يقوم ال�ضائقون باأعمالهم 
وف��ق متابع��ة م�ضتمرة، و نق��وم ب�ضكل 
لراحته��م   العم��ل  بتق�ضي��م  دوري 
الذي��ن  ال�ضائق��ون  اأولئ��ك  خا�ض��ة 
يف  اإ�ضافي��ة  دوام  �ضاع��ات  ياأخ��ذون 

ال�ضباح اأو يف نهاية الدوام.
ويق��وم ال�ضائقون برحلة عمل يومية 

منه��ا  االنط��لق ال�ضاع��ة ال�ضاد�ض��ة 
�ضباح��ًا يف جتميع الطلب��ة املكفوفن 
وال�ضم والطلب��ة املهني��ن، واإي�ضالهم 
ملدار�ضه��م واإعادته��م لبيوته��م ب�ضكل 

دوري.
�ضعادته��م  ع��ن  ال�ضائق��ون  ويع��رب  
باأعماله��م خا�ض��ة ل��دى نق��ل الطلبة 
مث��ل  اخلا�ض��ة  االحتياج��ات  ذوي 
الطلب��ة ال�ض��م واملكفوف��ن، ويف ه��ذا 
االإط��ار يق��ول املوظف ال�ضائ��ق �ضمر 

اأب��و ناج��ي : ن�ضعر بال�ضع��ادة خلدمة 
ه��وؤالء الطلب��ة مل��ا في��ه م��ن االأج��ر 
اإ�ضاف��ة  تع��اىل،  اهلل  عن��د  والث��واب 
الو�ض��ول  يف  ن�ضاعده��م  اأنن��ا  اإىل 

لطموحاتهم واآمالهم.
وهك��ذا ف��اإن  وزارة الرتبي��ة والتعليم 
العايل وبالرغم من الظروف ال�ضعبة 
املتنوع��ة  ت�ضع��ى لتق��دمي اخلدم��ات 
للقطاع الطلب��ي واملوظفن ومن هذه 
اخلدمات خدمات النقل واملوا�ضلت.

سائقو وزارة التعليم.. جهود وخدمات مميزة
 لمساندة العملية التعليمية
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غزة- الراأي
ل��وزارة  التابع��ة  اجلامعي��ة  الرب��اط  كلي��ة  نظم��ت 
الي��وم االأح��د،  الوطن��ي، �ضب��اح  الداخلي��ة واالأم��ن 
حف��ًل مبقر الكلية غ��رب مدينة غ��زة لتخريج دورة 
امل�ضتجدي��ن للدفع��ة العا�ض��رة بكالوريو���ض القان��ون 

والدفعة اخلام�ضة بكالوريو�ض ملحة بحرية.

وح�ض��ر حف��ل التخري��ج للط��لب امل�ضتجدي��ن كل من 
عميد كلية الرب��اط العميد د. كمال تربان، وجمل�ض 

اإدارة الكلية، مب�ضاركة من ذوي الطلب.
واأك��د العمي��د ترب��ان يف كلم��ة ل��ه اأن كلي��ة الرباط 
حر�ضت يف كل مراحلها على م�ضاألتن مهمتن تتمثلن 
يف جودة االأداء والنزاهة واملو�ضوعية لُتحقق القيم 

الراقية يف املجتمع الفل�ضطيني.
واأ�ضار العميد تربان اإىل اأن اختيار الطلب للنت�ضاب 
للكلي��ة يت��م وفق معاير دقيق��ة، م�ضيف��ًا "نحن ُنربي 

رجااًل للعمل يف ُظروف ُمعقدة".
ولفت اإىل اأن الطلب امل�ضتجدين تخرجوا من املع�ضكر 
املغل��ق بع��د 45 يوم��ًا م��ن التدري��ب، مهنئ��ًا الط��لب 

وذويه��م بالتخ��رج من دورة امل�ضتجدي��ن، ومتمنيًا لهم 
النجاح والتوفيق يف كافة مراحل الدرا�ضة يف الكلية.
الط��لب  قدمه��ا  م�ض��اة  عرو���ض  احلف��ل  وتخل��ل 
امل�ضتجدي��ن يف مي��دان التدري��ب بالكلي��ة، ويف خت��ام 
احلفل مت تكرمي الطلبة املتميزين خلل فرتة املخيم 

املغلق.

للدفعة 10 "قانون" والدفعة 5 "مالحة بحرية"

صور: ُكلية الرباط تحتفل بتخريج دورة المستجدين
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غزة- الراأي
افتتح��ت وزارة الزراع��ة، �ضباح الي��وم الثلثاء 
2018-10-2 مو�ضم قطف الزيتون يف منطقة 
"جح��ر الدي��ك" بالق��رب من موق��ع ملكة �ضرق 
مدين��ة غزة، كم��ا تابعت عملي��ة ت�ضغيل معا�ضر 

الزيتون .
و�ضهد افتتاح مو�ضم الزيتون عر�ضًا وطنيًا ح�ضره 
عدد كب��ر من نواب املجل���ض الت�ضريعي كان على 
راأ�ضه��م النائب االأول لرئي���ض املجل�ض الت�ضريعي 
اإبراهي��م  د.  ال��وزارة  ووكي��ل  بح��ر  اأحم��د  د. 
الق��درة والوكلء امل�ضاعدون واملدراء العامون يف 
الوزارة، وعدد كب��ر من االإعلمين، وممثلي عن 
موؤ�ض�ض��ات املجتمع امل��دين اإ�ضافة اإىل ح�ضد كبر 

من املزارعن.
واأ�ض��اد بح��ر خ��لل كلم��ة ل��ه اأن باجله��ود التي 
بغ��زة  الفل�ضطيني��ة  الزراع��ة  وزارة  ب��ه  تق��وم 
لتحقي��ق االكتف��اء الذات��ي يف الزيت��ون وباق��ي 
املحا�ضيل الزراعية، معربًا عن فرحته مب�ضاركة 
املزارع��ن يف عر�ضه��م الوطن��ي االأول الزراع��ي 
ببدء مو�ض��م قطف الزيتون وع�ض��ره، م�ضيفا اأن 

�ضجرة الزيتون هي �ضج��رة مباركة وهي رمز من 
رموز ال�ضم��ود الفل�ضطيني على اأر�ضنا التي متتاز 
بكثاف��ة اأ�ضج��ار الزيت��ون . قائ��ًل : اإنن��ا يف هذا 
اليوم املب��ارك الذي ن�ضعر فيه بالعزة والكرامة، 

ونحن ننت�ضب ونت�ضبث باأر�ضنا الطيبة.
واأ�ض��ار ايل اأن م��ا تق��وم ب��ه وزارة الزراع��ة ه��و 
جمه��ود ُت�ضك��ر علي��ه رغم �ض��دة احل�ض��ار، وقلة 

االأمكانيات.
م��ن جانب��ه ثم��ن د. عاط��ف ع��دوان النائ��ب يف 
املجل���ض الت�ضريعي جهود وزارة الزراعة يف دعم 
املزارعن، داعيًا جميع اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني 
اأ�ضج��ار  اإىل حماي��ة  اأماك��ن تواج��ده  يف كاف��ة 
الزيت��ون، وثماره��ا الت��ي تع��د رم��زًا لفل�ضط��ن 

واأهلها ال�ضامدين على اأر�ضها.
م��ن جانبه ق��ال وكيل ال��وزارة اإبراهيم القدرة: 
جئن��ا الي��وم لنج�ضد مت�ضكن��ا باأر�ضن��ا التي نعتز 
به��ا، وتعب��رًا ع��ن مت�ض��ك ه��ذا ال�ضع��ب باأر�ض��ه 
ودفاع��ه عنه��ا وم��ن ب��اب حر���ض الزراع��ة يف 
كل ع��ام عل��ى م�ضارك��ة املزارع��ن يف مث��ل ه��ذه 
املنا�ضبات املو�ضمية ، م�ضرا اىل اأن هذه الفاعلية 

تق��ام يف ار���ض قريب��ة ال تبعد كث��رًا عن اخلط 
الزائل ، وتاأتي مع ا�ضتمرار م�ضرة العودة وك�ضر 

احل�ضار حتى حتقيق اأهدافهاباذن اهلل.
واأعترب الق��درة:" اإن ا�ضته��داف �ضجرة الزيتون 
حتدي��دًا �ضيا�ضة قدمية ينتهجها االحتلل الأنها 
�ضج��رة عريق��ة تعرب ع��ن تاريخ وت��راث ال�ضعب 
الفل�ضطين��ي على اأر�ضه من��ذ االأزل"، موؤكدًا على 
�ضرورة الت�ضدي لهذه ال�ضيا�ضة واإحباطها وذلك 
بالتمرت�ض على هذه االأر�ض وزراعتها باأكرب قدر 

من اأ�ضجار الزيتون .
ولف��ت اىل اأن اإن وزارة الزراع��ة ت��ويل حم�ضول 
الزيت��ون اهتم��ام خا�ض على م��دار املو�ضم، حيث 
نف��ذت العديد م��ن االأن�ضطة االإر�ضادي��ة ابتداء 
م��ن متابع��ة احلال��ة ال�ضحية لب�ضات��ن الزيتون 
و�ضواًل ملراقبة املعا�ضر و تقدمي الن�ضح و امل�ضورة 
للح�ضول على زيت زيتون مبوا�ضفات جيدة تلبي 

احتياجات امل�ضتهلك داخليا و خارجيا .
امل�ضاح��ة االإجمالي��ة  تبل��غ  اأن  الق��درة  وتوق��ع 
م��ن اأ�ضج��ار الزيت��ون يف قط��اع غ��زة ولف��ت اإىل 
اأن امل�ضاح��ة االإجمالي��ة ملح�ض��ول الزيتون للعام 

 38587 2018 يف املحافظ��ات اجلنوبية بلغت 
دومن منه��ا 31000 دومن مثم��ر و 7587 دومن 
غ��ر مثم��ر، واأن اإنت��اج ال��دومن لهذا الع��ام 580 
كجم، حيث يقدر اإجمايل االإنتاج 18076 طن .
كم��ا يق��در مع��دل ا�ضته��لك الف��رد ال�ضن��وي من 
الزيت��ون يف قطاع غ��زة ح��وايل 15 كيلو جرام، 
حيث ي�ضتهلك 3 كجم للتخليل و 12 كجم ع�ضر 

) 2 كجم زيت زيتون (، وفق ما ذكر القدرة.
وارج��ع الق��درة ال�ضب��ب يف قل��ة املح�ض��ول لعدة 
عوام��ل منه��ا، ظاهرة املعاومة )تب��ادل احلمل(، 
حي��ث اأن هذه الظاهرة موج��ودة يف جميع اأنواع 
الفاكهة ب�ضفة عامة لكنها يف الزيتون تكون غر 
عادية)حادة(خا�ض��ة بع��د �ضن��ة حم��ل غزير، 
م�ض��را اإىل اأن العام��ل الث��اين يتعل��ق بالظ��روف 
اجلوي��ة وارتف��اع درج��ة احل��رارة الت��ي اأث��رت 
�ضلب��ًا على مو�ضم التزه��ر والعقد. كما قام وكيل 
ال��وزارة برف��ة ن��واب املجل�ض الت�ضريع��ي بجولة 
تفقدية ملعا�ضر الزيتون، حيث زاروا مع�ضرة اأبو 
عودة يف املنطق��ة الو�ضطي، للإط��لع على اآليات 

ع�ضر الزيتون وحتويل ثماره اإىل زيت �ضاف.

بالصور.. الزراعة تفتتح موسم "العودة" لقطف الزيتون 
وتشغيل المعاصر 2018
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غزة – الراأي – اآالء النمر:
على �ضبي��ل االإيفاء بالت�ضحيات 
واعرتاف��ًا بالثمن ال��ذي ت�ضاوى 
بتق��دمي اأرواح الث��وار وال�ضباب 
الفل�ضطين��ي الأجل رف��ع احل�ضار 
ع��ن قطاع غ��زة، فمنه��م من راح 
�ضهي��دًا ومنهم من فق��د اأطرافه 
ومنهم من فقد قطعة من ج�ضده 
جمابهًا املوت يف م�ضرات العودة 
املالي��ة  ل��وزارة  ف��كان  الك��ربى، 
جه��دًا احت��د م��ع وزارات اأخرى 
رمزي��ة  مالي��ة  منح��ة  لتق��دمي 
اجلرح��ى  اأو�ض��اع  به��ا  تن�ض��ل 
االقت�ضادي��ة  ال�ضه��داء  وذوي 

واالن�ضانية.
مل تكن احلدود اإال ميدانًا ين�ضم 
اإليه من اأراد اإثبات هوية ق�ضيته 
ب��روح االنتماء للأر�ض واالإميان 
�ضي��ل  دف��ع  م��ا  عودته��ا،  بق��ن 
م��ن الت�ضحي��ات الت��ي جت��اوزت 
التوقعات بارتفاع من�ضوبها يومًا 
بعد ي��وم، هذه املحن��ة التي مير 
بها ال�ضعب الفل�ضطيني منذ �ضتة 

اأ�ضه��ر اأثبت��ت امل�ضان��د احلقيقي 
الغط��اء  وك�ضف��ت  لت�ضحيات��ه، 
ع��ن الداعم��ن لتمدي��د عجل��ة 

احل�ضار.

مساعدات لـ2000 
شهيد وجريح

وزارة املالي��ة ووزرات اأخ��رى يف 
احلكوم��ة الفل�ضطيني��ة يف غزة 
دفع��ة  ب�ض��رف  ق��رارًا  اتخ��ذت 
اأ�ض��رة   2000 ل�ضال��ح  مالي��ة 
ال�ضه��داء واجلرح��ى،  م��ن ذوي 
مبنح��ة مالي��ة تراوح��ت ما بن 
�ضيكل، تخفيفًا   600 اإىل   400
م�ضاري��ف  اأعب��اء  كاهله��م  ع��ن 
الع��لج والذه��اب واالإي��اب م��ن 

واإىل امل�ضايف.
وتواف��د اجلرح��ى اإىل البن��وك 
ال�ضت��لم  اخلمي���ض  الي��وم 
املنحة، وقدم��وا جزيل �ضكرهم 
احلكوم��ة  اإىل  وامتنانه��م 
ووزرة  غ��زة  يف  الفل�ضطيني��ة 

املالي��ة واللجن��ة العلي��ا ملتابعة 
يف  الجتهاده��م  اجلرح��ى 
تق��دمي ول��و �ض��يء رم��زي يعرب 
الفئ��ة  ع��ن اهتمامه��م يف ه��ذه 

امل�ضحية بروحها.
زوج��ة اجلري��ح هن��اء الهم���ض 
املنح��ة  "اإن  ل�"ال��راأي":  قال��ت 
املالية ت�ضاهم ب�ضكل اأو باآخر يف 
م�ضروفات �ضراء العلج لزوجي، 
وت�ضاع��د يف رف��ع ال�ضغ��ط ع��ن 
الت��ي  االقت�ضادي��ة  االأو�ض��اع 

نعي�ضها".
و�ضك��رت الهم���ض وزارة املالي��ة 
واللجنة العليا ملتابعة اجلرحى، 
واأك��دت عل��ى اأن اجلرحى اأمانة 
يف رقب��ة امل�ضوؤول��ن يف ال�ضف��ة 
وغزة، وه��ذه الت�ضحي��ات يجب 

اأن تقابل بالتثمن.

تقدير من الحكومة
اأما اجلريح جهاد قديح فقد بن 
ل�"الراأي" اأن هذه املنحة املالية 
هي تقدير من احلكومة لنا نحن 

اجلرح��ى، ونح��ن ن�ضكره��ا على 
ذل��ك ون�ضع��ر اأنه��ا واجب��ًا رمزيًا 
واجله��ات  احلكوم��ة  تقدم��ه 

املخت�ضة لنا.
املنح��ة  "ه��ذه  قدي��ح:  وق��ال 
الكث��ر،  كاهلن��ا  ع��ن  تخف��ف 
وت��داوي جروحنا، خا�ض��ة اأنها 
ومري��ر  �ضع��ب  واق��ع  يف  تاأت��ي 

كالذي منر فيه".
الذي��ن  اجلرح��ى  م��ن  العدي��د 
التقته��م "وكالة ال��راأي" داخل 
البنوك ال�ضتلم املنحة املدرجة 
اأجمع��وا  اأ�ضمائه��م،  ل�ضال��ح 
ت�ضهي��ل  يف  ت�ضاه��م  اأنه��ا  عل��ى 
احل�ضول على علجاتهم وبع�ض 
م�ضروفاته��م والتزاماتهم، واأنها 

تدعم �ضمود وثبات اجلرحى.

مساندة واجبة
من جهته قّدم الناطق االإعلمي 
ملتابع��ة  العلي��ا  اللجن��ة  با�ض��م 
الع��ودة  م�ض��رات  جرح��ى 
اإ�ضماعيل الثوابتة �ضكره لوزارة 

االأخ��رى  وال��وزارات  املالي��ة 
يف  اجتهاده��ا  عل��ى  املخت�ض��ة 
تق��دمي منح��ة مالي��ة م�ضاعدة 
وعظي��م  ل�ضموده��م  وم�ضان��دة 

ت�ضحياتهم.
وق��ال الثوابتة ل�"ال��راأي": "اإن 
�ضرف املنحة املالية كان لها وقع 
طيب على قلوب اجلرحى وذوي 
ال�ضه��داء واأنه��ا ت�ضه��م ب�ضكل اأو 
باآخ��ر مب�ضاعدتهم للو�ضول اإىل 
علجه��م  وتلق��ي  امل�ضت�ضفي��ات 
منا�ض��دا  تقدي��ر"،  اأق��ل  عل��ى 
احلكوم��ة با�ضتم��رار �ضرف هذه 
�ضه��ري  دوري  ب�ض��كل  املنح��ة 
يف  ت�ضاعده��م  حت��ى  للجرح��ى 

ت�ضير اأمور حياتهم.
واأكد الثوابتة على اأن اجلرحى 
وذويه��م ي�ضع��رون ب��اأن املنح��ة 
املالي��ة الت��ي تقدمه��ا احلكومة 
يف غ��زة تاأت��ي م��ن ب��اب ال�ضك��ر 
واالمتنان لت�ضحياتهم العظيمة 
وهي اأقل الواجب ميكن تقدميه 

لهم.

منحٌة ماليٌة من حكومة غزة تساند تضحيات 
شهداء وجرحى العودة
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

ممار�ض��ة  يف  متع��ن  اإ�ضرائي��ل  الت��زال 
بقتله��ا  القان��ون  خ��ارج  االإعدام��ات 
فل�ضطيني��ن تزع��م اأنه��م حاول��وا طعن 

م�ضتوطنن.
وم��ن هن��ا ف��ان جمعي��ة واع��د للأ�ضرى 
القت��ل  لعملي��ات  تنظ��ر  واملحرري��ن 
ال�ضف��ة  يف  الفل�ضطيني��ن  وا�ضته��داف 
اإع��دام  عملي��ات  اأنه��ا  عل��ى  الغربي��ة 
مبا�ضر، خ��ارج القان��ون” واتهمت واعد 
جي���ض االحت��لل االإ�ضرائيل��ي باإعدام 
م��ن  اعتقال��ه  بع��د  الرمي��اوي  اال�ض��ر 
منزل��ه، واعت��دت علي��ه بقوة، قب��ل اأن 
يف��ارق احلي��اة وبا�ضت�ضه��اد ارتفع عدد 
�ضه��داء احلرك��ة االأ�ض��رة اإىل )217( 

�ضهيد .
�ضلط��ات  ا�ضتم��رار  عل��ى  تاأكي��د  وه��ذا 
باإع��دام  اال�ضرائيل��ي  االحت��لل 
�ضارب��ة  همج��ي  ب�ض��كل  الفل�ضطيني��ن 
بعر���ض احلائ��ط كل القوان��ن الدولية 

واتفاقيات حقوق االأن�ضان .
ال�ض��روع  املتح��دة  االأمم  نطال��ب  ل��ذا 
اإعدام��ات  ق�ضاي��ا  ح��ول  التحقي��ق  يف 

الفل�ضطينين يف ال�ضفة الغربية.
كم��ا ح��ذرت واعد م��ن  اخلط��ر املحدق 
ال��ذي الي��زال  يلح��ق الع�ض��رات م��ن 
االأ�ض��رى املر�ض��ى الذين بات��ت حياتهم 
مه��ددة ب�ض��كل حقيقي يف ظ��ل ا�ضتمرار 
�ضيا�ض��ة االهم��ال الطبي ال��ذي متار�ضه 
وبغط��اء  ال�ضهيوني��ة  ال�ضج��ون  ادارة 
وتعليم��ات من حكوم��ة االحتلل و�ضط 
�ضم��ت دويل مريب جتاه م��ا يتعر�ض له 

اأ�ضرانا .
فاالإهمال الطب��ي اأو الو�ضفة ال�ضحرية 
الإع��دام االأ�ضرى خ��ارج املق�ضلة وبعيدا 
ع��ن امل�ضائل��ة القانوني��ة والدولي��ة هو 
اأح��د االأ�ضاليب الذي بات��ت ت�ضتخدمه 
�ضلطات االحتلل على االأ�ضرى وترف�ض 
وتوؤخ��ر تق��دمي العلج ال��لزم واإجراء 

والعملي��ات  الدوري��ة  الفحو�ض��ات 
اجلراحي��ة، ال��ذي يزي��د م��ن معاناتهم 

ويفاقم اأو�ضاعهم ال�ضحية.
وناقو���ض اخلط��ر عل��ى حي��اة االأ�ض��رى 
املر�ض��ى الذين ارتفعت اعدادهم ب�ضكل 
االخ��رة  ال�ضن��وات  يف  خا�ض��ة  كب��ر 
املا�ضي��ة، يفت��ح ملفهم عل��ى م�ضراعيه، 
خ�ضو�ضًا يف ظل اإمعان م�ضلحة ال�ضجون 
الطب��ي  االإهم��ال  �ضيا�ض��ة  ممار�ض��ة  يف 
بحقه��م، وع��دم تق��دمي الع��لج ال��لزم 
لهم، مب��ا يف ذلك عدم اإج��راء العمليات 
اجلراحية امل�ضتعجلة بذريعة االنتظار 
اإج��راء  رف�ضه��ا  كذل��ك  ال��دور،  عل��ى 
الفحو�ض��ات الدوري��ة واإ�ضراره��ا عل��ى 
رف���ض اإطلق �ض��راح احل��االت املر�ضية 

املزمنة.
االأ�ض��رى  ع��دد  اأن  واع��د  واأو�ضح��ت 
املر�ض��ى امل�ضنفن باأنه��م حاالت مر�ضى 
بل��غ )170(حال��ة وهذا ين��ذر بارتفاع 

عدد �ضهداء احلركة االأ�ضرة.
مبا�ضر ب�ضكل  اعدامهم  مت   84%

اأعده��ا  اإح�ضائي��ة  درا�ض��ة  واأظه��رت 
مرك��ز درا�ض��ات اأن %68 م��ن عملي��ات 
االإع��دام لل�ضب��ان الفل�ضطيني��ن خ��لل 
انتفا�ضة القد�ض التي اندلعت يف االأول 
م��ن اأكتوب��ر م��ن الع��ام املا�ض��ي مت��ت يف 
مناطق احلواجز االإ�ضرائيلية املنت�ضرة 

مبناطق ال�ضفة الغربية املحتلة.
وح��ول ح��االت االإع��دام، �ضكل��ت ن�ض��ب 
يف  واالإف��راط  املبا�ض��ر،  االإع��دام 
يف  االأك��رب  الن�ضب��ة  الق��وة  ا�ضتخ��دام 
ارتق��اء ال�ضه��داء حيث ر�ض��د املركز ما 
به��ذه  ا�ضت�ضهاده��م  مت   84% ن�ضبت��ه 

الطريقة.
م��ن   68% ف��اإن  الدرا�ض��ة  وبح�ض��ب 
مناط��ق  يف  مت��ت  االإع��دام  عملي��ات 
احلواجز، خا�ضة، )بيت عينون اخلليل، 
حوارة، اجللمة، زعرتة، حواجز مدينة 

القد�ض، بيت ايل، وع�ضيون)
وعن بيانات �ضرطة االحتلل واجلي�ض، 
اأو�ضح املركز اأن��ه ظهر يف ال�ضهر االأخر 
التعاط��ي  يف  قانوني��ة  لغ��ة  ا�ضتخ��دام 
م��ع ح��االت االإع��دام، ع��رب “متغرات، 
حتيي��د، تق��دمي الع��لج، ت�ضكي��ل خطر 
عل��ى احلي��اة، اإط��لق ن��ار عل��ى املناطق 
ال�ضفلي��ة م��ن اجل�ض��د”. ووهن��ا توؤك��د 
واع��د اأن اعدام اال�ضرى خ��ارج القانون 
و�ضن قوان��ن الإعدام منف��ذي العمليات 
م��ن االأ�ض��رى  ي�ضته��دف ا�ضتم��رار ن��زع 
ع��ن  والقانوني��ة  الن�ضالي��ة  ال�ضرعي��ة 
االأ�ضرى ب�ضفتهم اأ�ضرى حرية ومقاتلن 
�ضرعين نا�ضلوا و�ضحوا من اأجل بلدهم 
القان��ون  مبوج��ب  وه��م  وا�ضتقلل��ه، 
الدويل وق��رارات االأمم املتحدة، اأ�ضرى 
حركة حترر وطني وحماربن قانونين 
ولي�ض��وا اأ�ضرى جنائي��ن وجمرمن كما 

يدعي االحتلل االإ�ضرائيلي.

واعد :اسرائيل تمعن في اعدام 
األسرى خارج القانون

رام اهلل - الراأي
اعتربت احلكومة الفل�ضطينية، اليوم 
الثلثاء، خطوة اإدخ��ال امل�ضاريع اإىل 
قط��اع غ��زة حماول��ة لللتف��اف عل��ى 
ال�ضلطة الفل�ضطينية وجتاوزها وعدم 
التن�ضيق معها، موؤكدة رف�ضها ملثل هذه 

اخلطوات.
وقال��ت احلكوم��ة يف بي��ان له��ا عق��ب 
جل�ضتها االأ�ضبوعية اإن �ضحوة ال�ضمر 
لدى االحتلل وبع�ض اأطراف املجتمع 
الدويل وعلى راأ�ضه االإدارة االأمريكية 
امل�ضاع��دات  اإدخ��ال  عل��ى  باملوافق��ة 
وتنفيذ بع�ض امل�ضاريع يف غزة بحجة 
من��ع حدوث كارث��ة اإن�ضاني��ة حماولة 

لللتفاف على ال�ضلطة.
حكوم��ة  "اإن  احلكوم��ة:  وتابع��ت 
ح�ض��ارًا  تفر���ض  الت��ي  االحت��لل 
خانق��ًا عل��ى قط��اع غ��زة من��ذ اثن��ي 
ع�ض��ر عام��ًا بكل ما تخلله��ا من حروب 
وع��دوان وح�ضي، ومن ورائه��ا االإدارة 
االأمريكي��ة الت��ي ت�ضم��ت عل��ى ه��ذا 
دون  وحت��ول  وت�ضجع��ه،  الع��دوان 
حما�ضب��ة دول��ة االحت��لل عل��ى كل 
م��ا تقرتف��ه م��ن جرائ��م �ض��د �ضعبن��ا 
واأر�ضنا ومقد�ضاتن��ا ومواردنا، وتقدم 

على قط��ع امل�ضاع��دات االأمريكية عن 
ال�ضلط��ة وع��ن وكال��ة االأون��روا التي 
يتاأث��ر بها اأ�ضا�ض��ًا اأهلنا يف قطاع غزة، 
كما اأنها تق��وم بتحري�ض بع�ض الدول 
على خف�ض الدع��م اخلارجي، اإ�ضافًة 
اإىل عدم الت��زام بع�ض الدول بتقدمي 

الدعم الذي تعهدت بتقدميه مبلين 
ال��دوالرات يف موؤمت��ر اإع��ادة االإعمار 
ال��ذي عق��د يف القاه��رة ع��ام 2014، 
م��ن  احلكوم��ة  �ضيمك��ن  كان  وال��ذي 
االإعم��ار،  اإع��ادة  عملي��ة  ا�ضتكم��ال 
والت��ي و�ضل��ت اإىل مراحله��ا االأخرة 

نتيج��ة جه��ود احلكوم��ة بتوجيه��ات 
اإاّل حم��اوالت  م��ا ه��ي  م��ن الرئي���ض، 
جتميلي��ة ل��ن تخ��رج اأهلن��ا يف قط��اع 

غزة من وحل املعاناة".
وا�ضتكمل��ت بالق��ول: "�ضتدفع حركة 
حما�ض اإىل مزيد من التعنت والت�ضبث 

بال�ضلط��ة التي تتم�ضك به��ا، وترف�ض 
التخل��ي عنها، وع��دم اال�ضتجابة اإىل 
اأي مب��ادرة ته��دف اإىل اإنهاء االنق�ضام 
البغي�ض وحتقي��ق امل�ضاحلة الوطنية 
ا�ضتم��رار  اإىل  ويدفعه��ا  احلقيقي��ة، 
احلقائ��ق  وتزوي��ر  الت�ضلي��ل  حمل��ة 
والتحري�ض على القيادة الفل�ضطينية 
واحلكومة بهدف اإبقاء �ضيطرتها على 
قطاع غ��زة وموا�ضلة ابتزاز احلكومة 

و�ضرقة اأموال ال�ضعب الفل�ضطيني".
و�ضددت احلكوم��ة على اأن التهديدات 
االإ�ضرائيلي��ة باقتطاع جزء من اأموال 
وحتويله��ا  الفل�ضطيني��ة  ال�ضرائ��ب 
اإىل قط��اع غ��زة، ه��ي مبثاب��ة �ضرقة 
وقر�ضن��ة اإ�ضرائيلي��ة لتعزي��ز ف�ض��ل 

قطاع غزة عن ال�ضفة.
واأ�ضارت اإىل اأن ال�ضيا�ضة االإ�ضرائيلية 
ال�ضرائ��ب  اأم��وال  باقتط��اع 
قب��ل  م��ن  مرفو�ض��ة  الفل�ضطيني��ة 
ر�ضال��ة  وه��ي  الفل�ضطيني��ة،  القي��ادة 
اإ�ضرائيلي��ة لت�ضجيع بع���ض االأطراف 
امل�ض��روع  ع��ن  باالبتع��اد  لل�ضتم��رار 
الوطني، وحماوالت مك�ضوفة لتطبيق 
"�ضفقة القرن" والو�ضول اإىل الهدف 

النهائي بف�ضل الوطن جغرافيًا.

الحكومة: تنفيذ مشاريع بغزة محاولة لاللتفاف على السلطة
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غزة- الراأي
اأك��د مدير عام دي��وان وزير ال�ضح��ة د. اإياد 
اب��و زاه��ر، عل��ى حر���ض ال��وزارة للتوا�ض��ل 
املبا�ضر مع اجلمهور مبختلف قنوات التوا�ضل 
للعمل على ت�ضهيل الو�ضول للخدمة ال�ضحية 

.
 ج��اء ذل��ك، خلل اللق��اء الدوري م��ع دائرة 
ال�ض��كاوى بالوزارة يف اط��ار املتابعة وتطوير 

اأدوات العمل.
وق��ال د.اأبو زاه��ر اأن دائرة ال�ض��كاوى كاأحد 
ال��دوام  عل��ى  تت�ض��در  ال��وزارة  نواف��ذ  اأه��م 
املعام��لت  كاف��ة  ا�ضتقب��ال  يف  االولوي��ات 
ومتابع��ة  وامللحظ��ات  بال�ض��كاوى  املتعلق��ة 

حاالت البحث االجتماعي .
 بدوره او�ضح مدير دائرة ال�ضكاوى د. عاطف 
حمي�ضن، اأن الدائرة تعكف حاليًا على اإعداد 
ور�ضة عمل بح�ضور املخت�ضن وذوي العلقة 

واالخذ باآرائهم مبا يخدم تطوير االأداء .

ديوان وزارة الصحة 
يسعى لتسهيل 
الخدمات الصحية 

للمواطنين

غزة- الراأي
اأحي��ت قري��ة الفنون واحل��رف التابعة 
لبلدي��ة غزة ي��وم ال��رتاث الفل�ضطيني، 
خلل مهرجان��ا تراثي��ا اأقامته القرية 
اأم��ام مقرها املدمر يف حديق��ة الكتيبة 
غ��رب املدين��ة، �ضمن جهوده��ا الهادفة 
املدين��ة  يف  الثق��ايف  امل�ضه��د  لتعزي��ز 
واحلفاظ على ال��رتاث الوطني واإحياء 

املنا�ضبات الوطنية .
املجل���ض  ع�ض��وي  املهرج��ان؛  وح�ض��ر 
البلدي م . غادة العابد،  ود . فوؤاد عياد 
، ومدير ع��ام ال�ضوؤون الثقافية واملراكز 
البلدي��ة م .عم��اد �ضي��ام، ومدي��رة  يف 
القري��ة م . نهاد �ضقلي��ه، و م . ر�ضاد اأبو 
مدلل��ة من �ضركة " الوطني��ة موبايل" ، 
راعي��ة املهرج��ان،  وع��ددا م��ن املخاتر 
والوجه��اء، وجم��ع غف��ر م��ن املواطنن 

واملهتمن .
اإن  العاب��د  غ��ادة   . م  قال��ت  بدوره��ا 
الفل�ضطين��ي  ال��رتاث  مهرج��ان  اإقام��ة 
يهدف للحف��اظ على الذاك��رة والرتاث 
الفل�ضطين��ي وحمايت��ه م��ن االندثار يف 
مواجه��ة احلرب امل�ضع��ورة الت��ي ي�ضنها 
االحت��لل، وتوعي��ة االأجي��ال باأهمية 
باالأر���ض  ارتباط��ه  وم��دى  ال��رتاث 

والهوية .
االإ�ضرائيل��ي  االحت��لل  اأن  واأ�ضاف��ت 
يحاول طم�ض  تراثنا ولكنه ف�ضل بفعل 
وعي �ضعبنا ومت�ضك��ه برتاثه واأن غر�ض 
الذاك��رة م��ن جي��ل اإىل جي��ل ه��و اأهم 
�ض��يء نفعله للحف��اظ على ال��رتاث واأن 
ماينق�ضه االآباء الكبار يتوارثه االأبناء 

ال�ضغ��ار وهكذا ينتقل ال��رتاث من جيل 
اإىل اأخر . 

واأك��دت اأن االحت��لل دم��ر ب�ضواريخه 
قري��ة الفن��ون واحل��رف ظن��ا من��ه اأن 
وتراث��ي  ثق��ايف  �ض��رح  عل��ى  �ضيق�ض��ى 
ولك��ن تنظيم مث��ل ه��ذه الفعاليات يرد 
تدم��ر  يف  خمططات��ه  ويف�ض��ل  كي��ده 
و�ضرقة تراثنا ويوؤكد للعامل اأن ال�ضعب 
الفل�ضطيني �ضاحب حق وق�ضية ويقاوم 

االحتلل دفاعا عن حقوقه امل�ضلوبة.

و�ضك��رت ع�ض��و املجل�ض البل��دي، �ضركة 
الوطني��ة موبايل وكافة املوؤ�ض�ضات التي 
تدع��م االأن�ضط��ة الثقافي��ة والرتاثي��ة 
�ضعبن��ا  وثقاف��ة  هوي��ة  جت�ض��د  الت��ي 
وحتافظ عل��ى مورثه الثقايف والفكري، 
موؤكدة اأهمي��ة تكاتف كاف��ة املوؤ�ض�ضات 
الوطن��ي  بال��رتاث  للنهو���ض  املحلي��ة 

واحلفاظ عليه .  
م��ن جهت��ه اأ�ض��اد م . ر�ض��اد اأب��و مدلل��ة 
بتنظي��م املهرجان وحر���ض بلدية غزة 

على اإحي��اء املنا�ضبات الت��ي تهم �ضعبنا 
الفل�ضطيني، داعي��ا كافة املوؤ�ض�ضات اإىل 
احلر�ض على اإحي��اء املنا�ضبات واإحياء 
الذاكرة ك��ي تبقى حية جيل بعد جيل 

.
واأكد اعتزاز �ضركة " الوطنية موبايل"  
للفعالي��ات  ودعمه��ا  الوطن��ي  بال��رتاث 
م��ن  تع��زز  الت��ي  الثقافي��ة  واالأن�ضط��ة 
مكانته وحتافظ عليه، م�ضيدا بالعلقة 
امل�ض��رتك  وال�ضع��ي  غ��زة  بلدي��ة  م��ع 

بينهما لدعم الثقاف��ة والرتاث الوطني 
واحلفاظ على املوروث الثقايف ل�ضعبنا .

بدوره��ا قالت م . نه��اد �ضقليه اإن اإحياء 
يوم ال��رتاث الفل�ضطيني تاأكيد على اأننا 
متم�ضكون برتاثنا وهويتنا واأر�ضنا مهما 
حاول االحتلل تغير وطم�ض احلقائق 
ون�ضع��ى بكل جهد عل��ى تربية االأجيال 
وال�تاأكي��د اأن حقوقن��ا ل��ن ت�ضي��ع طاملا 
بقيت الذاك��رة يف عقولنا وقلوبنا حية 

.
واحل��رف  الفن��ون  قري��ة  اأن  واأ�ضاف��ت 
و�ضم��ن م�ضوؤوليته��ا ت��ويل اأهمية كربى 
لتعزي��ز امل�ضه��د الثق��ايف يف املدين��ة من 
خلل اأن�ضطتها وفعاليته��ا املختلفة واأن 
ق�ض��ف االحت��لل وتدم��ره ملقره��ا ل��ن 
يثنيه��ا عل��ى موا�ضلة امل�ض��وار يف تعزيز 
امل�ضه��د الثق��ايف واحلفاظ عل��ى الرتاث 

الفل�ضطيني .
للدبك��ة  عرو�ض��ا  املهرج��ان  وتخل��ل 
الفل�ضطينية، واأهازي��ج واأغاين تراثية 
فل�ضطيني��ة،  عري���ض  وزف��ة  ووطني��ة، 
وتوزي��ع اأكلت �ضعبي��ة عل��ى احل�ض��ور، 
وعرو�ض��ا  �ضعبي��ة  اأنا�ضي��د  وكذل��ك 
فلكوري��ة، وم�ضابق��ات ثقافي��ة، وتوزيع 

جوائز عينية على الفائزين  . 
الفل�ضطين��ي  ال��رتاث  ي��وم  اأن  يذك��ر   
ي�ض��ادف يف ال�ضاب��ع م��ن �ضه��ر اكتوبر/ 
ت�ضري��ن اأول م��ن كل ع��ام وه��و تقلي��د 
عل��ى  وحر���ض  �ضعبن��ا  علي��ه  حاف��ظ 
اإحي��اءه للحافظ عل��ى هويته وحقوقه 
االحت��لل  ملحاول��ة  رف�ض��ه  ويوؤك��د 

الفا�ضلة ل�ضرقته وطم�ضه .

متحدثون يؤكدون أهمية الحفاظ على التراث 
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