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في غيابات ُ
الج ّب ..أين مخصصات الفقراء يا سلطة!
غزة -الر�أي -فل�سطني عبد الكرمي
ت�ضرب �أم �سي��ف قديح من �سكان خان
يون���س جن��وب قط��اع غ��زة ي��دا بيد،
فظروفه��ا املعي�شي��ة واالقت�صادي��ة
ال�صعبة �أرهقت كاهلها ،يف وقت �أ�صبح
في��ه زوجه��ا طري��ح الفرا���ش كون��ه

مري���ض كلى ،وبات يعي���ش على تناول
الأدوية با�ستمرار.
لي���س زوج �أم �سيف ال��ذي نه�ش املر�ض
ج�س��ده فقط ،فقد بات��ت هي الأخرى
تعاين من ت�ضخم يف الكبد جراء خط�أ
طبي تعر�ض��ت له �أثن��اء والدة طفلها

هكذا تتجه السلطة
الفلسطينية نحو
االنفصال عن غزة!

02

ال�صغ�ير داخ��ل �أح��د امل�ش��ايف بغ��زة،
�إىل جان��ب حتم��ل م�صروف��ات �أبنائها
ال�سبعة و�أغلبهم �صغار.
تق��ول �أم �سيف يف حديثها لـ"الر�أي":
"ننتظ��ر بلهف��ة الإع�لان ع��ن موعد
ا�ست�لام املخ�ص�ص��ات املالي��ة لل�شئ��ون

في معرضها األول
 ..الكتب بغزة تعود
للحياة

03

االجتماعي��ة ،بالرغ��م م��ن كونه��ا ال
تكفين��ا بتات��ا ،فمبل��غ ال��ـ� 750شيكل
ال��ذي نح�ص��ل علي��ه يذه��ب ل�س��داد
الدي��ون املرتاكم��ة لل�سوب��ر مارك��ت
�أو ال�صيدلي��ة الت��ي نح�ص��ل منها على
الأدوية يل ولأطفايل".

فقراء بغزة بانتظار
مشاريع تكافلية في
رمضان

04

"ن�شع��ر باالختن��اق � ..أطف��ايل مل
يلب�س��وا مالب���س جدي��دة من��ذ �أرب��ع
�سن��وات ،لق��د طف��ح الكي��ل � ..أي��ام
مع��دودة ونخ��رج لل�ش��وارع لنم��د
�أيدين��ا ونت�س��ول ،ولدي
يحتاج��ون
�أطف��ال

09

األقصى عش ّية
شهر رمضان :قيود
وتحدّ يات
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قطع الرواتب وفصل الموظفين ورفع نسب البطالة والفقر:

هكذا تتجه السلطة الفلسطينية نحو االنفصال عن غزة!
غزة – خا�ص الر�أي:
تناق��ل خمت�ص��و امل��ال واالقت�ص��اد �أه��م
البن��ود التي �سيعل��ن عنها البن��ك الدويل
يف تقري��ره ح��ول االقت�ص��اد الفل�سطيني
وال��ذي ي�ست�ش��رف �أو�ضاع�� ًا غاي��ة يف
ال�صعوب��ة حي��ث �سيق��دّ م البن��ك ال��دويل
تقري��ره ع��ن االقت�ص��اد الفل�سطين��ي يف
م�ؤمت��ر املانحني املزمع عقده يف نهاية هذا
ال�شه��ر �أبريل اجلاري  2019يف العا�صمة
البلجيكية بروك�سل.
وبح�س��ب التقري��ر ف���إن االقت�ص��اد
الفل�سطيني مل ي�شهد "�أي منو حقيقي" يف
الع��ام  ،2018حي��ث تقل���ص االقت�صاد يف
غزة بنحو  7%وال�ضفة الغربية �ضعيفة
الأداء بن�سبة �أقل من .1%

سياسات االحتالل
االقتصادية
ويرك��ز التقري��ر على الت�أث�يرات ال�سلبية
ج��دا ل�سيا�س��ة االحت�لال "الإ�سرائيل��ي"
بخ�صو���ص من��ع �أو تقن�ين دخ��ول ال�سل��ع
ذات اال�ستخ��دام امل��زدوج �إىل الأرا�ض��ي
الفل�سطيني��ة وت�أث�ير تل��ك ال�سيا�سة على
القطاع��ات االقت�صادي��ة الفل�سطيني��ة

كال��دواء و�صناع��ات الألب��ان والغ��ذاء
وقط��اع ال�صناع��ات الكيميائي��ة وقط��اع
�صناعات التكنولوجيا وغريها.
ويدع��و التقري��ر حكوم��ة االحت�لال
"الإ�سرائيل��ي" �إىل تخفي��ف القيود على
ال�سل��ع ذات اال�ستخ��دام امل��زدوج ال��ذي
تطبق��ه حكوم��ة االحت�لال عل��ى مناطق
ال�ضف��ة الغربية وقطاع غ��زة ،كما وي�ؤكد
�أن��ه يف ح��ال مت تخفيف ه��ذه القيود ف�إن
االقت�ص��اد يف ال�ضف��ة الغربي��ة �سينم��و
بن�سب��ة  6٪وبن�سب��ة �أك�بر يف قط��اع غزة
قد ت�صل لــــ  11٪عام 2025م.

نسبة البطالة
و�أ�ش��ار التقري��ر �إىل �أن متو�س��ط ن�سب��ة
البطال��ة يف الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة بل��غ
 31%وه��ي �أعل��ى بـ��ـ %2.4ع��ن الع��ام
2017م ،حي��ث بلغت يف ال�ضفة الغربية
 17%يف ح�ين بلغ��ت ن�سبة البطالة بني
م��ن هم يف �س��ن العمل يف قطاع غزة 52%
ع��ام 2018م ،فيم��ا كان��ت  44%ع��ام
2017م.
ويب�ين التقري��ر �أن ن�سب��ة البطال��ة ب�ين
اخلريج�ين يف قط��اع غزة ه��ي الأعلى يف
الع��امل حي��ث و�صلت  68%عام��ة ون�سبة

 76%ب�ين اخلريج��ات الإن��اث ،و ُيرجع
املراقب��ون ذل��ك لأك�ثر م��ن �سب��ب �أوله��ا
احل�ص��ار املُطبق على قط��اع غزة وامل�ستمر
من��ذ � 12سنة� ،إ�ضاف��ة �إىل وقف ال�سلطة
الفل�سطيني��ة توظي��ف اخلريج�ين يف
القط��اع الع��ام يف غ��زة وا�ستم��رار فر���ض
عقوباتها على القطاع.

تحت خط الفقر

و�أظه��ر التقرير �أن  46%من �أهايل قطاع
غ��زة يعي�ش��ون حتت خ��ط الفق��ر واملقدر
بخم�س��ة دوالرات ون�ص��ف يومي��ا ،يف حني
تبل��غ ه��ذه الن�سب��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة
 ،9%وبح�س��ب املراقب�ين ف���إن م��ن �أه��م
الأ�سباب وراء ارتفاع خط الفقر يف قطاع
غ��زة ه��و اعتم��اد ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة
عل��ى �سيا�س��ة قط��ع الروات��ب �ض��د �أهايل
غ��زة والذي��ن تق��در �أعداده��م بع�ش��رات
�آالف املوظفني وعوائل ال�شهداء والأ�سرى
واجلرحى ،وكذلك وقف �أو جتميد �صرف
خم�ص�ص��ات ال�شئ��ون االجتماعية لأهايل
غ��زة والذين يبغ ع��دد امل�ستفيدي��ن منها
� 71ألف �أ�سرة.
وت�ساه��م حتوي�لات �أم��وال املقا�ص��ة
الفل�سطيني��ة الت��ي يجمعه��ا االحت�لال

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

نياب��ة ع��ن ال�سلط��ة وذل��ك ح�س��ب اتفاق
باري���س االقت�ص��ادي بـ��ـ  65%م��ن
الإيرادات العام��ة لل�سلطة ون�سبة 15%
من �إجمايل الدخل القومي الفل�سطيني.

فصل  23ألف موظف بغزة
وي�ش�ير التقري��ر �إىل �أن ال�سلط��ة
الفل�سطيني��ة جنح��ت يف تخفي�ض فاتورة
النفق��ات العامة ب��ـ  8%يف الع��ام 2018
مقارن��ة بالعام ال�سابق وفات��ورة الرواتب
بن�سبة  ،16%ويعود ذلك �أ�سا�سا  -ح�سب
م��ا يق��ول التقري��ر � -إىل تخفي���ض ن�س��ب
الروات��ب ملوظف��ي ال�سلط��ة يف قطاع غزة
و�إنهاء عقود الآالف منهم.
ويق��ول التقري��ر :ح�س��ب وزارة املالي��ة
الفل�سطيني��ة ف���إن ع��دد موظف��ي القطاع
الع��ام تقل�ص بـ��ـ  23,500موظ��ف بواقع
 500م��ن حمافظات ال�ضفة الفل�سطينية
و 23,000موظ��ف م��ن حمافظ��ات غ��زة،
يف �إ�شارة �إىل ا�سته��داف قطاع غزة ب�شكل
متعمد.
و�أمل��ح التقري��ر �إىل �أن حج��م الدع��م
الدويل بلغ  718مليون دوالر عام 2017
(ح�صة الدع��م العربي منه  543مليون)
وانخف���ض الدع��م الدويل لـ��ـ  676مليون

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

دوالر ع��ام ( 2018ح�صة الدعم العربي
 516مليون دوالر).
و�أظه��ر �أن ال�سعودي��ة ه��ي �أك�بر املانح�ين
الع��رب ب��ـ 92ملي��ون دوالر ع��ام ،2017
وارتفعت م�ساهم��ة ال�سعودية للت�صبح 222
ملي��ون دوالر ع��ام 2018م ،بينم��ا بلغ��ت
م�ساهم��ة البن��ك ال��دويل  76ملي��ون ع��ام
 2017وانخف�ضت لــ  10مليون عام .2018

غزة خارج حسابات السلطة
ووفق��ا لأه��م امل�ؤ�ش��رات الت��ي �أمل��ح �إليه��ا
التقري��ر ف���إن قط��اع غ��زة ب��ات خ��ارج
ح�سابات ال�سلطة الفل�سطينية التي بد�أت
تتخل��ى عن��ه ب�ص��ورة ممنهج��ة ومرتب��ة
ووف��ق خطة منظم��ة ومدرو�س��ة عمودها
الفق��ري تعزي��ز العقوب��ات عل��ى �أه��ايل
غ��زة وقطع روات��ب مئ��ات �آالف املوظفني
وعوائ��ل ال�شه��داء والأ�س��رى واجلرح��ى
وو�صل��ت �إىل قط��ع امل�ساع��دات ع��ن �آالف
الفق��راء ممن يندرجون يف قوائم ال�شئون
االجتماعي��ة والذي��ن يق��درون بع�ش��رات
الآالف ،وك�أنه��ا �إ�ش��ارات وا�ضحة ب�إخراج
قط��اع غ��زة م��ن ح�ساباته��ا وف��ق خط��ة
معين��ة تتجه فيه��ا ال�سلط��ة الفل�سطينية
نحو االنف�صال عن غزة.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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بعد غياب 10سنوات

في معرضها األول  ..الكتب بغزة تعود للحياة
الر�أي _ �آالء النمر
ت�ض��ج املدينة باحلرك��ة �صباح ًا حتى
�أوقات امل�ساء ،تلك �إ�شارة وا�ضحة ب�أن
كتابا يحوم يف الأرجاء يوجه الأنظار
�إلي��ه ويح��ول ال�ساع��ات ال�صم��اء �إىل
�أخ��رى ذات معن��ى ،يك�س��ر اجلم��ود يف
البقاء خلف �شا�شات الهواتف الذكية
نحو �إعادة احلياة لل�صفحات الورقية
الت��ي عف��ا عنه��ا ع��امل التكنولوجي��ا
و�أغنى وجوده عن �صفحات كتاب يهب
احلياة يف قلب قارئه.
بع��د غي��اب لأك�ثر م��ن ع�ش��ر �سنوات،
وزارة الثقاف��ة بالتع��اون م��ع بلدي��ة
غزة �أعلنت عن افتتاح معر�ضا جديد ًا
للكتاب ،ما �أت��اح الفر�صة �أمام جمهور
الق��راء لإحي��اء الثقاف��ة العام��ة
ّ
و�إنها���ض هم��ة الق��راءة م��ن جدي��د،
وفت��ح الب��اب عل��ى م�صرعي��ه �أم��ام
دور الن�ش��ر ومعار���ض الكت��ب املحلي��ة
والدولية للم�شاركة يف عر�ض الفر�ص
الذهبي��ة وت�سوي��ق الكت��ب مببال��غ

تنا�سب احلالة االقت�صادية العامة.
ح�ض��ور الكتّ��اب وامل�ؤلف�ين �أ�ضفى على
املعر�ض طابع��ا خا�صاً ،ما منح املعر�ض
روح��ا جدي��دة م��ن الألف��ة وحتفي��ز
اجلمه��ور على اقتناء الكت��ب الثمينة
بح�ض��ور �أ�صحابه��ا ،كذل��ك �أعط��ى
فر�ص��ة للح�ض��ور بتوقي��ع كتبه��م م��ن
الكتّ��اب �أنف�سه��م ،وتعري��ف اجلمه��ور
به��م من خالل كتبه��م املعرو�ضة وكان
ذل��ك وا�ضح يف زوايا دار من�صور للن�شر
ودار خط��ى التي عر�ض��ت كتب لكتاب
م��ن غ��زة ب�أ�سع��ار خا�ص��ة للرتوي��ج
للكتاب اجلدد وتعريف اجلمهور بهم.

أنصاف أسعار
مكتب��ة �سم�ير من�صور ا�ستح��وذت على
جان��ب ال ب�أ���س به م��ن املعر���ض ،وهي
�إح��دى املكات��ب الكب�يرة امل�شارك��ة يف
املعر���ض املق��ام داخ��ل م�س��رح مرك��ز
ر�شاد ال�ش��وا ،وجلبت نحوها جمهورها
الزائر �إيل رفوف الكتب املعرو�ضة.

"من�ص��ور" مثل��ت فارق��ا يف تاري��خ
الت�سع�يرة الثابت��ة للكت��ب الثقافي��ة،
فقد �أعلن��ت �أن الكتاب الواحد يخ�سر
ن�ص��ف �سع��ره ملج��رد اختي��ار اجلمهور
ل��ه ،ما �أت��اح للجمي��ع حري��ة الت�سوق
واختيار الكتاب الذي يحلو لهم.
احلمل��ة عل��ى تخفي���ض �أ�سع��ار
واخل�صوم��ات التي ت�ص��ل �إىل خم�سون
يف املئ��ة عل��ى الكت��ب ،الت��ي وبد�أته��ا
من�ص��ور ومت��ددت �إىل العدي��د م��ن
املكتب��ات ،كان��ت للخ��روج م��ن واق��ع
احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع غ��زة
واتاح��ة املج��ال �أم��ام كل الفئ��ات
الت��ي تف�ض��ل اقتن��اء الكت��ب وتخ�شى
االق�تراب يف نف���س الوق��ت لغ�لاء
�أ�سعارها.

معرض دولي
مدير ع��ام املكتب��ات يف وزارة الثقافة
حمم��د ال�شري��ف ق��ال �إن املعر���ض
�شاركت يف �أربع مكتبات و�ست م�ؤ�س�سات

ثقافي��ة ،م�ش�يرا �إىل �أن امل�شارك��ة
كانت ب��دون ر�سوم ،بالإ�ضاف��ة �إىل �أن
املكتب��ات ق��د �شارك��ت ع�بر وكاالته��ا
الدولي��ة مثل مكتبة من�صور وال�شروق
واليازج��ي م��ا �أعطى للمعر���ض طابعا
دولي��ا ،يف ظل احل�ص��ار املفرو�ض على
القط��اع .وي�ضيف ال�شريف �أن ما مييز
امل�ش��اركات ه��و توف��ر كت��ب من�ش��ورة
لأ�صحابه��ا م��ن غ��زة واالقب��ال عليها
م��ن قب��ل ال��زوار كان ملحوظ��ا ،رغ��م
الو�ض��ع االقت�ص��ادي ال�س��يء ،م�ش�يرا
�إىل �أن االقب��ال واحلرك��ة ال�شرائي��ة
كانت جي��دة .وينوه ال�شري��ف �إىل �أن
املعر���ض ل��ن يك��ون التجرب��ة الأوىل،
و�أن وزارة الثقاف��ة تن��وي ب���أن يك��ون
املعر���ض �سنويا يف موعد ثابت من باب
جتدي��د الثقاف��ة الفل�سطيني��ة �ضمن
خطة ثابتة ،و�إتاحة املجال للجمهور
يف اقتناء الكتب.
احلركة الن�شطة التي �شهدها املعر�ض
كان��ت �سبب�� ًا خفي��ا وراء متدي��د �أي��ام

املعر���ض ،حي��ث و�صفه��ا وكي��ل وزارة
الثقاف��ة الفل�سطيني��ة بغ��زة �أن��ور
الربع��اوي ب�أنه��ا "تظاه��رة ثقافي��ة
وطني��ة" ،و�أن املعر���ض �ش��كّل نقل��ة
نوعية يف امل�شه��د الثقايف الفل�سطيني،
و�ش��كل على م��دار الأيام قبل��ة لأبناء
�شعبن��ا ،مم��ا ي�ؤكد عل��ى تعط�شهم ملثل
ه��ذه املعار�ض وحبهم للعل��م والثقافة
واملطالعة".
و�أو�ض��ح الربعاوي �أن ظروف احل�صار
املفرو���ض على قطاع غ��زة يحول دون
�إقام��ة املعر�ض ب�شكل منتظ��م ،م�ؤكدً ا
عل��ى �أن ال��وزارة �ستعم��ل عل��ى حتدي
كاف��ة الظ��روف لالنتظ��ام يف �إقام��ة
املعر�ض خالل ال�سنوات املقبلة.
ي�ش��ار �إىل �أنه مت افتت��اح معر�ض غزة
ها�شم للكتاب الأحد املا�ضي ،مب�شاركة
دور ن�ش��ر وم�ؤ�س�س��ات ثقافي��ة حملية،
وي�ض��م ب�ين زواي��اه �أكرث م��ن � 20ألف
كت��اب يف جم��االت علمي��ة وثقافي��ة
متنوعة.

تقرير
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تنفذها لجنة زكاة األوقاف

فقراء بغزة بانتظار مشاريع تكافلية في رمضان
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
�أي��ام قليلة فق��ط ويحل �شه��ر رم�ضان
املب��ارك �ضيف��ا عزي��زا عل��ى �أه��ايل
قطاع غزة ،يف وقت ا�شتد فيه احل�صار
املفرو���ض من��ذ �أك�ثر م��ن  12عام��ا،
مشاريع متنوعة
وي�ؤك��د م�سئ��ول العالق��ات العام��ة
واالع�لام يف الإدارة العام��ة لل��زكاة
ب��وزارة الأوق��اف بغ��زة� ،أن �إدارت��ه
ت�ستع��د ال�ستقبال �شه��ر رم�ضان ،حيث
توا�صل��ت من��ذ �شه��ر م��ع العدي��د م��ن
امل�ؤ�س�س��ات املحلي��ة بغ��زة والدولي��ة
�أي�ض��ا ،مو�ضح��ا �أن الإدارة العام��ة
لل��زكاة �أعدت م�شاري��ع متكاملة �سيتم
تنفيذها يف ال�شهر الف�ضيل.
ويق��ول البي��ك يف حدي��ث خا���ص
لـ"ل��ر�أي"� :إن م�شاري��ع ال��زكاة
الرم�ضاني��ة ،ت�شم��ل تق��دمي ط��رود
غذائي��ة وك�س��وة العي��د وق�سائ��م

وارتفع��ت في��ه ن�سب البطال��ة والفقر
ب�ين كث�ير م��ن العائ�لات بغ��زة والتي
تعاين �أو�ضاع��ا اقت�صادي��ة ومعي�شية
م�أ�ساوية و�صعبة للغاية.
ويف حماول��ة منها للتخفيف من معاناة

�شرائية ،و�أي�ضا م�شروع �إفطار ال�صائم،
�إىل جان��ب تنفيذ م�ش��روع امل�ساعدات
النقدي��ة للعديد من العائالت الفقرية
لتعزيز �صمودها بغزة".
كم��ا ت�شم��ل م�شاري��ع جلن��ة ال��زكاة
بالأوقاف ،م�ش��روع الغارمني باعتباره
م�ش��روع ه��ام جدا ويتمث��ل يف االفراج
ع��ن بع���ض �أ�صح��اب ال��ذمم املالي��ة
واملعتقل�ين ل��دى وزارة الداخلي��ة
بغزة عل��ى خلفية دي��ون مالية ،وهذا
امل�ش��روع الزال قائم��ا وقي��د التنفي��ذ
مبتابعة من جلنة الزكاة.
وفيم��ا يتعل��ق به��ذا امل�ش��روع ،يت��م
التن�سيق بالكامل م��ع وزارة الداخلية

بغ��زة ،ويت��م درا�س��ة حال��ة ال�شخ�ص
املعتقل من حيث ال�سلوك واالن�ضباط،
وم��ن ثم يتم العمل عل��ى ت�سديد املبلغ
الذي عليه بهدف التخفيف عنه.
و�إىل جان��ب تل��ك امل�شاري��ع ،تنف��ذ
الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف
م�ش��روع توزي��ع اللح��وم عل��ى العدي��د
م��ن الأ�س��ر املحتاجة يف �شه��ر رم�ضان،
خا�ص��ة �أن كثري م��ن تل��ك العائالت ال
جتد قوت يومها.
ويتابع البيك قوله ":و�ضع قطاع غزة
يزداد �س��وءا ،نتيجة ا�ستمرار احل�صار
وه��و م��ا انعك�س عل��ى عم��ل امل�ؤ�س�سات
والعمل اخل�يري ،ونحن ن�سع��ى بوزارة

العدي��د م��ن العائ�لات الت��ي تفتق��د
لتوف�ير ق��وت يومه��ا ،ال ت�أل��و وزارة
الأوق��اف بغ��زة �أي جه��ود مل�سان��دة
تل��ك الأ�س��ر ودعمه��ا مبا �أتي��ح لها من
�إمكانيات.

الأوق��اف لإدخ��ال البهج��ة وال�س��رور
داخ��ل الكث�ير م��ن الأ�س��ر الفق�يرة
بغزة".

أالف األسر الفقيرة
ووفق ما ذكره ف�إن جلنة زكاة الأوقاف
ق��درت وج��ود � 10آالف �أ�سرة م�صنفة
حت��ت خط��ر الفقر بغ��زة ،م�ش�يرا �إىل
�أن هن��اك وع��ودات م��ن قب��ل بع���ض
امل�ؤ�س�س��ات الداعم��ة ،لكنه��ا مل تك��ن
بحجم الأمل املن�ش��ود منها ،معربا عن
�أمل��ه يف �أن يت��م الب��دء بتنفي��ذ تل��ك
الوعودات خالل الأ�سبوع القادم.
وت�ش��رف الإدارة العام��ة لل��زكاة

عل��ى  43جلن��ة يف كل مناط��ق قط��اع
غ��زة ،حي��ث تتوا�ص��ل م��ع العديد من
امل�ؤ�س�س��ات اخلريية املحلية والدولية،
وله��ا م�ص��ادر خا�ص��ة لتموي��ل ه��ذه
امل�شاريع اخلريية.
ويعي���ش قطاع غ��زة ح�ص��ارا متوا�صال
من��ذ م��ا يق��ارب ال��ـ  13ع��ام ،و�س��ط
ظ��روف اقت�صادي��ة و�إن�ساني��ة
واجتماعية ومعي�شي��ة �صعبة ،وهو ما
ت�سب��ب يف ارتف��اع ن�سب��ة البطالة بني
اخلريج�ين والعم��ال ،وارتف��اع ن�سب��ة
الفق��ر ب�ين كث�ير م��ن العائ�لات الت��ي
بال��كاد ت�ستطي��ع توفري لقم��ة العي�ش
ب�شكل يومي.
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وحدة تكنولوجيا المعلومات تصدر تقريرها
الربعي من العام 2019

غزة -الر�أي
�أ�صدرت وح��دة تكنولوجيا املعلومات
تقري��ر اجنازاته��ا و�أن�شطته��ا خ�لال
الربع الأول من العام احلايل.
ج��اء فيه ان الوحدة من خالل دائرة
ال�شب��كات عمل��ت عل��ى ترقي��ة بيئة
عمل الأنظم��ة (النظام املايل املوحد
ونظ��ام �شئ��ون املوظف�ين والرعاي��ة
الأولي��ة واملر�س�لات الداخلي��ة
وا�ستم��ارة امل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة
والتدري��ب وال�ش��كاوي واالخ�ص��اب
املجهري ونظ��ام البحث االجتماعي)
عل��ى البيئ��ة االفرتا�ضي��ة  و or a
 cle 12cوتهيئ��ة البني��ة التحتي��ة
لل�شبك��ة للمرك��ز البدي��ل و�إع��داد
خطة لت�شغيل اخلدمات منه وتركيب
�شب��كات حا�س��وب داخلي��ة يف كل م��ن
عيادات النف�سية وعي��ادات الرعاية
الأولي��ة بواق��ع  260نقط��ة ا�ضافة
اىل ذال��ك اجن��زت الوح��دة 834
طل��ب �صيان��ة ( 200جه��از حا�س��وب

– � 634أجه��زة مكتبي��ة ) وا�ست�لام
 16طابع��ة و  20ماكين��ة ت�صوير و
�سكانرات م�ست�أجرة .
ه��ذا وب�ين التقري��ر اىل ان الوح��دة
قام��ت بتكهني  33جه��از (� 13أجهزة
تكنولوجي��ا معلوم��ات –  11جه��از
مكتب��ي ) و�إع��ادة هيكل��ة �شبك��ة
االت�ص��االت يف م�ست�شف��ى الأوروب��ي
وم�ست�شف��ى نا�ص��ر وامل�شاركة يف جلان
فنية ب��وزارة املالية وديوان املوظفني
عدد .
و�أك��د التقرير ان��ه مت �إعداد جداول
كمي��ات مل�شاري��ع حو�سب��ة (جمي��ع
امل�ست�شفي��ات لـــ��ـ  – WHOعيادات
املنطق��ة اجلنوب��ة لــ��ـ  PCRFعدد
 , )6ا�ضاف��ة اىل �إع��داد خمطط��ات
فني��ة وج��دول كمي��ات وموا�صف��ات
و�أ�سع��ار للم�شاري��ع ع��دد ( 4م�ش��روع
الوالدة مب�ست�شف��ى ال�شفاء – م�شروع
ه��دى امل�صري م�ست�شف��ى الرنتي�سي –
م�ش��روع ترميم ق�س��م  CTمب�ست�شفى

ال�شف��اء – م�ش��روع مبن��ى التحري��ر
مبجم��ع نا�ص��ر ) وامل�شارك��ة يف
جل��ان فح���ص وا�ست�لام � 105صن��ف
تكنولوجيا معلوم��ات  .و�شحن ر�سائل
 smsملراف��ق وزارة ال�صح��ة ع��دد
 27000ر�سال��ة وتركيب  30نظام
مراقب��ة يف االدارة العام��ة لل�صيدلة
وم�ست�شفى الأق�صى .
ه��ذا وقال التقرير �إن دائرة حو�سبة
الأنظم��ة الإداري��ة واملالي��ة عمل��ت
على تدريب وت�شغيل خمازن االدوية
واملهم��ات عل��ى منظوم��ة حما�ض��ر
اال�ست�لام ب�شقيه��ا :االندروي��د
(البارك��ود) والوي��ب ،ج��اري العم��ل
على ا�ستكمال التدريب على منظومة
اجلرد.
�إ�ضاف��ة لت�شغي��ل منظوم��ة ال�ص��رف
وي��ب يف خمت�برات مناط��ق الرعاية
االولي��ة و�إن�ش��اء ح�س��اب  40موظف
يف خمتلف خمتربات مراكز الرعاية
الأولي��ة وتطوير و برجمة �شا�شات و

تقارير نظام �شئون املوظفني الن�سخة
الثاني��ة (دوام �أطب��اء الب��ورد –
اح�صائي��ة الك��وادر الب�شرية – تقرر
اح�صائية انتظام الدوام)
و�أك��د التقري��ر ان��ه مت ت�شغي��ل نظام
االلتزام��ات املالي��ة يف م�ست�شف��ى
ال�شف��اء الطب��ي وت�شغي��ل نظ��ام
ال�ش��كاوي الن�سخ��ة الثاني��ة و�إيقاف
الن�سخ��ة القدمي��ة بالإ�ضاف��ة اىل
تزويد قاعدة بيانات �شئون املوظفني
بك�شوفات البطالة اجلديدة (بطالة
الت�شغي��ل امل�ؤق��ت ,بطال��ة طم��وح, 2
بطال��ة الوكالة) والرب��ط يف قاعدة
بيان��ات �شئون املوظف�ين مع احلا�سوب
احلكوم��ي و ترحي��ل دوام �شه��ر 1
للوزارة كعينة جتريبية.
من جهة اخرى قال التقرير ان دائرة
حو�سب��ة الربامج الطبية عملت على
ت�شغي��ل وتدري��ب امل�ستخدم�ين عل��ى
نظام الباثولوج��ي يف جممع ال�شفاء,
وعق��د ور�شة تدريبي��ة لت�شغيل نظام

الباثولوج��ي يف جمم��ع نا�ص��ر الطبي
وم�ست�شف��ى الأوروب��ي وور�شة تدريب
للنظ��ام جلمي��ع موظف�ين الرعاي��ة
الأولية على نظ��ام الرعاية الن�سخة
الثانية.
وا�ض��اف مت ت�شغي��ل ومتابع��ة نظ��ام
ال�صحة النف�سية يف عيادة غرب غزة
و ت�صمي��م وتطوي��ر بطاق��ة التام�ين
اجلديدة اخلا�صة مبوظفي القطاع.
وي�ؤك��د التقري��ر ان��ه مت رب��ط نظ��ام
الأر�شي��ف املرك��زي بنظ��ام الت�أم�ين
ال�صحي وتطويره برامج منها تطوير
�آلي��ات التحوي��ل لعملي��ات الوكال��ة
وتطوير نظ��ام ا�ستعالم��ات العمليات
وت�شغي��ل نظ��ام املخت�بر مب�ست�شف��ى
بيت حانون ا�ضاف��ة لت�شغيل العناية
النهارية و�سج��ل العمليات مب�ست�شفى
�شهداء الأق�صى وقال انه مت االنتهاء
من املرحل��ة الأوىل م��ن املواءمة بني
نظ��ام امل�ست�شفي��ات و نظ��ام care
مب�ست�شفى الأوروبي .

تقرير
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البطة :بحر خان يونس سيشهد أول
موسم اصطياف آمن هذا العام
غزة  -الر�أي
ق��ال رئي���س بلدي��ة خ��ان يون���س جنوب
قط��اع غ��زة ع�لاء البط��ة� ،إن املو�س��م
احل��ايل ه��و مو�س��م اال�صطي��اف الأول
الآم��ن على �شاطئ بحر خ��ان يون�س لهذا
العام.
وذك��ر البط��ة خ�لال برنام��ج لق��اء
م��ع م�سئ��ول وال��ذي تنظم��ه وزارة
الإع�لام – املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي
ب�ش��كل �أ�سبوع��ي يف مقره��ا مبدين��ة
غ��زة� ،أن البلدي��ة �أ�ص��درت ق��رارا مبن��ع
اال�سرتاح��ات ال�شخ�صي��ة اخلا�ص��ة على
ال�شاط��ئ ،و�أزال��ت  50ا�سرتاح��ة وع��دم
دف��ع املواطن�ين �أي ر�س��وم اال�صطي��اف
ب�شكل جماين.
و�أك��د �أن البلدية تقوم بتوفري �إ�ضاءة على
م�ست��وى ال�شاط��ئ ،م�ش�يرا �إىل �أن البلدي��ة
تو�صلت التفاق مع �شركة الكهرباء لتمديد
خط دائم ملحطة ال�صرف ال�صحي.
و�أو�ض��ح البط��ة �أن بلدي��ة خ��ان يون���س
و�ضعت خطة ا�سرتاتيجية �أطلقتها العام
احلايل وه��ي ت�سري بخط��ى ثابتة ،حيث
مت اجن��از ج��زء كبري منها خ�لال الفرتة
املا�ضي��ة ،م�ؤك��دا �أن البلدي��ة عكف��ت
عل��ى التطبي��ق االلك�تروين "مدينت��ي"
للج��واالت يه��دف لت�سهي��ل املعام�لات
للمواطن�ين وتق��دمي املعام�لات دون
احل�ضور ملقر البلدية لإجناز معامالتهم.
و�أ�ش��ار �إىل �أن البلدي��ة عمل��ت عل��ى

موائم��ة ال�ش��وارع وخا�ص��ة � 8ش��وارع يف
�أحي��اء متعددة تهدف مل�ساعدة اجلرحى
واملعاق�ين م��ن الو�ص��ول الحتياجاته��م
الطبيعي��ة ،الفت��ا �إىل �أن البلدي��ة
�ست�شرع بزيادة ع��دد امل�ساحة اخل�ضراء
واحل�ص��ول عل��ى الأ�شجار ب�ش��كل جماين
وتوزيعه��ا عل املواطنني  ،و�إقامة حدائق
داخل حدود املحافظة .
و�أ�ض��اف البط��ة �أن البلدي��ة �ست�ش��رع
بافتت��اح مكب للنفايات ال�صلبة يف �صوفا،
مو�ضح��ا �أنها ا�ستقبلت � 1500شكوى منذ
بداي��ة الع��ام واتبع��ت �سيا�سي��ة الب��اب
املفتوح للتعامل مع املواطنني.
ون��وه �إىل �أن البلدي��ة تواج��ه عقب��ات
كبرية جراء احل�صار املفرو�ض على قطاع

غ��زة من��ذ  14ع��ام ،وتهال��ك ال�سي��ارات
والآلي��ات اخلا�ص��ة بالبلدي��ة ،ونق���ص
يف الك��وادر الب�شري��ة ،وتوق��ف م�ساعدة
البلدي��ات م��ن امل�شاري��ع اخلارجي��ة م��ن
خالل امل�ؤ�س�س��ات الداعمة ،وعدم التزام
املواطن�ين بدف��ع م�ستحق��ات البلدي��ة
جراء ما يتلقونه من خدمات .
ونا�ش��د البطة احلكوم��ة بتقدمي الدعم
ال�لازم للبلدي��ة ،وامل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة
با�ستنئ��اف دع��م برام��ج اخلدم��ات التي
تقدمه��ا البلدي��ة تكلف��ة النظاف��ة
ال�شهري��ة والنق��ل املبا�شر والغ�ير مبا�شر
والوقود الالزم لت�شغيل حمطات ال�صرف
ال�صح��ي و�آب��ار املي��اه و�ضخه��ا ملن��ازل
املواطنني .

قرية كفرياسيف في الجليل
الغربي
كفريا�سيف .قرية عربية
معروفة يف اجلليل الغربي
.يف ع��ام  2008بل��غ عدد
�س��كان القري��ة ح��وايل
 8700ن�سم��ة وبح�س��ب
التقدي��رات ف�إن  57%من
ال�س��كان م�سيحي��ون  ،تق��ع
عل��ى تل��ة ارتفاعه��ا 75
م�ترا ع��ن �سط��ح البح��ر،
�أطلق يعليها لقب “عا�صمة
اجلليل” يف عهد االنتداب
الربيطاين (�أ�سوة باملدن:
�صفد وطربيا والنا�صرة)،
تبع��د اثني ع�شر كيلومرتا
�إىل ال�شم��ال ال�شرق��ي م��ن
مدين��ة ع��كا ال�ساحلي��ة
ويعي���ش فيه��ا الآن زه��اء
الثماني��ة �آالف ن�سم��ة
م��ن امل�سيحي�ين وامل�سلم�ين
و�أقلية �صغرية درزية.
تعت�بر كفريا�سي��ف قرية

غزة :إطالق تطبيق
"الخطباء والوعاظ"
لألجهزة الذكية
غزة – الر�أي
�أطلق��ت دائرة احلا�س��وب التابعة
لوزارة الأوقاف وال�شئون الدينية
يف غ��زة تطبي��ق "اخلطب��اء
والوع��اظ" للأجه��زة الذكي��ة،
والذي يهدف خلدم��ة اجلمهور يف
التع��رف على اخلطب��اء والوعاظ
يف امل�ساج��د ومعرف��ة مواعي��د
خطبهم ودرو�سهم الوعظية.
و�أو�ض��ح مدي��ر ع��ام التخطي��ط
وال�سيا�س��ات بالأوق��اف نائ��ل
الده�ش��ان �أن التطبي��ق خم�ص���ص
لعر���ض توزي��ع خطب��اء اجلمع��ة
عل��ى امل�ساج��د يف قط��اع غ��زة،
وي�ستطي��ع امل�ستخ��دم معرف��ة
خطيب اجلمعة يف امل�سجد املف�ضل
لدي��ه والبح��ث عن��ه ،وكذل��ك
تقييمه ،كما ي�شتمل التطبيق على
مواقيت ال�صالة والأذان.
وا�ستعر���ض بع���ض املزاي��ا الت��ي
يتمت��ع به��ا التطبي��ق قائ�ل ًا:
"التطبي��ق �سه��ل اال�ستخ��دام
مبوا�صف��ات حديث��ة ع�صري��ة
جذاب��ة ،ي�شتم��ل عل��ى توزي��ع
اخلطباء والوع��اظ على امل�ساجد

ب�شكل مرتب ومنظم"
و�أ�ض��اف" :كم��ا يت�ضم��ن عر���ض
تقاري��ر �شهري��ة و�سنوي��ة ع��ن
بيان��ات اخلطب��اء والوع��اظ
وامل�ساج��د وتوزيعه��م ،بالإ�ضاف��ة
�إىل �إتاحة املجال ملتابعة الوزارة
جلمي��ع توزيع��ات املديري��ات
للخطب��اء وطباع��ة ج��دول
اخلطابة لكل �شهر".
م��ن جهت��ه ب�ين رئي���س ق�س��م
الربجم��ة حمم��ود ن�ص��ار �أن
التطبي��ق يتي��ح للم�ستخدم تقييم
اخلطي��ب بع��د انته��اء خطب��ة
اجلمع��ة مبا�ش��رة ،كم��ا يتي��ح ل��ه
البح��ث عن امل�سجد �أو اخلطيب �أو
الواعظ املف�ضل.
وتاب��ع" :م��ن خ�لال التطبي��ق
ميكن��ك متابعة خطي��ب �أو م�سجد
و�إ�ضافت��ه يف املف�ضل��ة و�سيت��وىل
التطبي��ق مهمة التذك�ير بخطيب
امل�سجد م�ساء كل يوم اخلمي�س".
ون��وه �إىل �أن �أي مواط��ن لدي��ه
�شك��وى �أو مق�ترح ميكن��ه �إر�ساله��ا
�إىل ال��وزارة ع�بر واجه��ة �إر�س��ال
ال�شكاوى واملقرتحات يف التطبيق

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

متط��ورة جتاري��ا حي��ث انها
موق��ع جت��اري ه��ام اله��ايل
الق��رى املج��اورة ك�يركا،
�أبو�سنان وجول�س.
متت��از قري��ة كفريا�سي��ف
بكونه��ا مرك��ز ثاقف��ي �أدبي
وفن��ي حي��ث تعت�بر م��ن
�أك�ثر البل��دان العربي��ة
ثقاف��ة وباحت�ضانه��ا لأقدم
املدار���س يف ال�شم��ال فق��د
خرجت العديد من ال�شعراء
ّ
والفنان�ين واملبدع�ين مث��ل
ال�شاع��ر حمم��ود دروي���ش
(تخ��رج م��ن مدر�س��ة ين��ي
الثانوي��ة) ،وال�شاع��ر �سميح
القا�س��م الذي هو �أي�ضا خرج
م��ن نف���س املدر�س��ة ،غريهم
من العديد من �أبناء القرية
الفنان�ين امل�شهوري��ن مث��ل
الفنان��ة �أم��ل مرق���ص ،نبيل
عو�ض ،لبنى �سالمة .
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وتحديات
األقصى عش ّية شهر رمضان :قيود
ّ
القد�س املحتلة -الر�أي
ّ
ح��ل بع��د �أي��ام قليل��ة �شه��ر رم�ض��ان املبارك،
خا�ص��ا يف القد�س وامل�سجد
ال��ذي يحمل بعدً ا ً
الأق�ص��ى ،عل��ى �صعي��د م��ا ي�سمي��ه االحتالل
ب��ـ "الت�سهي�لات" الت��ي ت�سم��ح بدخ��ول
الفل�سطيني�ين م��ن ال�ضفة وغ��زة �إىل القد�س
والأق�ص��ى ،واالقتحام��ات الت��ي يق ّيده��ا
االحتالل �إىل بع�ض احل��دّ  ،ال �سيما يف الع�شر
الأواخر ،ويف عيد الفطر .وي�أتي �شهر رم�ضان
ه��ذا العام بعد عيد الف�صح العربي وما رافقه
من اقتحامات واعتداءات على امل�سجد ،وبعد
انت�ص��ار املقد�س ّيني يف هبة ب��اب الرحمة ،وما
يفر�ض��ه ذلك من حتدّ يات تقت�ضي تعزيز هذا
الن�صر واملحافظة عليه.

"تسهيالت" االحتالل في شهر
رمضان :القيود المقنّعة
ك�ش��ف االحت�لال ع ّم��ا ي�س ّمي��ه ت�سهي�لات
للفل�سطيني�ين م��ن ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع
غ��زة للو�صول �إىل القد���س يف �شهر رم�ضان من
هذا الع��ام ،ا�ستنادًا �إىل تقييم الو�ضع الأمني
يف الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة املحتل��ة .وت�شم��ل
"الت�سهي�لات" �إ�ص��دار � 150أل��ف ت�صري��ح
للمتزوجني لي��زوروا عائالتهم ،من دون قيود
عل��ى العمر ،عل��ى �أن ي�سم��ح مل��ن �سي�ستفيدون
م��ن ال ّت�صاري��ح بالدخ��ول �إىل القد���س م��ن
الأح��د �إىل اخلمي���س ما بني الثامن��ة �صباحً ا

والعا�شرة م�ساء� ،إ�ضافة �إىل عيد الفطر.
وي�سم��ح للذك��ور دون ال��ـ 16عامً��ا وللرج��ال
ف��وق ال��ـ 40بالدخ��ول �إىل القد���س م��ن دون
ت�صري��ح ،فيم��ا مينع الباقون م��ن الدخول �إال
�إذا ح�صل��وا عل��ى ت�صاري��ح؛ وي�سم��ح جلمي��ع
الن�ساء بالدخول عرب احلواجز التي حتدّ دها
�سلط��ات االحت�لال .ويف ّ
كل احل��االت ،ف���إنّ
�أيّ فل�سطين��ي م��ن خ��ارج القد���س ي�ص��رح ل��ه
بالدخ��ول �إليه��ا �سيك��ون علي��ه �أن مي�� ّر ع�بر
احلواج��ز الإ�سرائيلي��ة ،م��ع م��ا تعني��ه م��ن
انتظار وخ�ضوع للتفتي�ش.
وت�س ّم��ي �سلط��ات االحت�لال �إجراءاته��ا
بالت�سهي�لات يف حماول��ة لإخف��اء جمل��ة
م��ن احلقائ��ق م��ن �أبرزه��ا �أ ّنها حتت��ل الأر�ض
الفل�سطيني��ة ،ومتن��ع الفل�سطيني�ين م��ن
الو�ص��ول �إىل �أماكنهم املقدّ �سة ،ومن حقهم يف
ال�ص�لاة بالأق�صى ،ويف �شه��ر رم�ضان "تتكرم"
عليه��م بال�سماح له��م بالدخ��ول �إىل القد�س،
بينم��ا احلقيق��ة �أ ّنها متنع ما يزي��د عن �أربعة
مالي�ين فل�سطين��ي يف ال�ضف��ة الغربية وغزة
م��ن الدخ��ول �إىل القد���س وم��ن ال�ص�لاة يف
ث��م تعطي
الأق�ص��ى كم��ا يف كني�س��ة القيامةّ ،
ت�صاريح الدخول يف بع�ض املوا�سم والأعياد.
ال�سخرية
وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،ف���إنّ م��ا يث�ير ّ
يف ه��ذاه "الت�سهي�لات" ه��و �أن كي��ان
االحت�لال ال��ذي ن�ش���أ عل��ى الإره��اب وعل��ى
قت��ل الفل�سطيني�ين وتهجريه��م م��ن �أر�ضه��م،
وال ت��زال ه��ذه �سيا�ست��ه �إىل الي��وم ،ي�ص ّن��ف

الفل�سطينيني كخطر �أمني فيتح ّكم بدخولهم
�إىل �أماكنه��م املقد�سة ،ومينحهم الت�صاريح �أو
يحجبها وف ًقا ملعايريه و�أحكامه.

تحدّي المحافظة على نصر
باب الرّحمة
فت��ح املقد�سي��ون ،ومعه��م فل�سطيني��و ال��ـ،48
ب��اب الرحم��ة يف  ،22/2/2019و�أدّوا
في��ه �ص�لاة اجلمع��ة لأول م��رة من��ذ �أغلقته
�شرط��ة االحت�لال قب��ل  16عامً��ا ا�ستن��ادًا
�إىل ق��رار مزع��وم م��ن حمكم��ة االحت�لال.
وحتدث��ت تقارير �إعالمية عن زي��ارة قام بها
ن��داف �أرغمان ،رئي���س ال�شاب��اك� ،إىل الأردن
لل ّتباح��ث يف �أزم��ة ب��اب ال ّرحم��ة ،تب��ع ذلك
ت�صريح��ات من وزي��ر الأمن الداخل��ي ،جلعاد
�إردان ،يف � ،11/3/2019أنّ امل�سلمني ي�صلون
الي��وم يف مبن��ى ب��اب الرحم��ة بع��د تهري��ب
ال�سج��اد �إىل امل��كان ،وهم يفعلون ذل��ك متامًا
كما ميك��ن �أن ي�صلوا يف ال�ش��ارع ،فال ميكن منع
�أي �شخ���ص م��ن ال�ص�لاة يف �أي م��كان يختاره،
با�ستثن��اء �أنّ اليهود ممنوع��ون من ال�صالة يف
الأق�ص��ى يف �إطار الو�ض��ع القائم .وقال �إردان
�إ ّن��ه ال م�سج��د دائم يف ب��اب الرحم��ة ،وهذه
لي�س��ت توجيهات��ه وح�س��ب ،ب��ل توجيه��ات
رئي���س احلكوم��ة .وم��ع الإج��راءات املريب��ة
الت��ي �شهده��ا ب��اب الرحمة من قبي��ل تلحيم
�إحدى د ّفتيه ،وحماول��ة الرتويج التفاق بني

الأردن واالحت�لال عل��ى �أن يعمل على ترميم
امل��كان حاليً��ا ،والت��ذ ّرع بذل��ك ملن��ع دخ��ول
امل�صل�ين �إىل املكان ،والت�صوي��ب على احلرا�س
الذي��ن يفتحون امل�صلى باعتقاله��م و�إبعادهم
ع��ن الأق�ص��ى ،كان الإ�صرار املقد�س��ي على �أن
ب��اب الرحم��ة م�ص ّل��ى :كان كذل��ك ،و�سيبقى،
وهم يبنون على هذا الأ�سا�س.
تنت��ه معرك��ة ب��اب الرحم��ة ،و�ست�ستم��ر
مل
ِ
حم��اوالت االحت�لال وم�ستوطني��ه لإغ�لاق
امل��كان� ،أو من��ع امل�سلم�ين م��ن ال�ص�لاة في��ه
وت�سجيل ن�صر جديد ي�ضاف �إىل ما ح ّققوه من
قبل يف هبة ب��اب الأ�سباط ،وغريها .ولذلك،
ي�برز احلفاظ على ن�صر هبة باب الرحمة يف
�شهر رم�ض��ان كتحدّ رئي���س و�أ�سا�سي ،وبالفعل
فقد وجهت دع��وات فل�سطينية لتزيني م�صلى
ب��اب الرحم��ة وباحاته وحميط��ه ال�ستقبال
�شهر رم�ضان املبارك ،و�سيكون لإقامة ال�صالة
يف ب��اب الرحم��ة ،ال �سيم��ا �ص�لاة الرتاوي��ح،
�أث��ر ق��وي يف تعزي��ز الن�صر وت�شكي��ل �سل�سلة
جماهريية حتمي باب الرحمة من خمططات
االحتالل.

جماعات "المعبد" واألقصى
يف الإجم��ال ،يعم��ل االحت�لال عل��ى �ضب��ط
االقتحام��ات يف �شه��ر رم�ض��ان ،و�إن كان ق��د
ح��اول يف الأع��وام القليلة املا�ضي��ة �أن يك�سر
هذه القاع��دة ،ويكر�س ال�سماح باالقتحامات
يف الع�ش��ر الأواخ��ر م��ن ال�شه��ر .لك��ن ه��ذا

ال�سلوك يعتمده االحت�لال ك�سيا�سة ميكن �أن
تخ��دم خمط��ط التق�سي��م الزمن��ي للم�سجد،
ف���إن ك ّر���س الأق�ص��ى للم�سلم�ين يف وق��ت �أو
مو�س��م حمدد فثم��ة �إمكانية لإبع��اد امل�سلمني
عن الأق�صى يف املنا�سبات العربية.
ومبعزل ع ّما �ستك��ون عليه حال االقتحامات
يف �شه��ر رم�ض��ان ،ف���إنّ تعاط��ي االحت�لال
وجماع��ات "املعب��د" م��ع الأق�ص��ى ميك��ن
ا�ست�شفافه��ا م��ن امل�شه��د ال��ذي جت ّل��ى يف عيد
الف�ص��ح الع�بري ( )19-27/4/2019م��ن
حي��ث االقتحامات الت��ي �ش��ارك فيها حوايل
 2230م�ستوط ًن��ا وفق �أرقام مركز معلومات
وادي حل��وة ،وقب��ل ذل��ك يف وق��ت التح�ض�ير
للعي��د .فق��د عق��دت جماع��ات "املعب��د"،
يف  ،26/3/2019اجتماعً ��ا تن��اول �أه��م
التط��ورات يف مبن��ى ب��اب الرحم��ة ،وبح��ث
�إمكان ّي��ة ال�ضغ��ط ال�سيا�س��ي ع�بر �أع�ض��اء
"الكني�ست" من داعميهم ،حول �إعادة �إغالق
بواب��ة الرحم��ة ،ومتك�ين املتطرف�ين اليه��ود
م��ن الدخ��ول �إىل �ساح��ة الب��اب يف �أثن��اء
االقتحام��ات .وعق��دت يف خت��ام االجتم��اع
جل�س��ة نقا�شي��ة م��ع �أع�ض��اء "الكني�س��ت" من
حزب��ي الليك��ود والبي��ت اليه��ودي لتق��دمي
اقرتاح��ات وتفعيل ال�ضغ��ط ال�سيا�سي .وتعدّ
خمرج��ات االجتم��اع خط��ة عم��ل ال تقت�صر
عل��ى عي��د الف�ص��ح بل على م��دار الع��ام ،وهي
م��ن �أوجه املخاط��ر املحدق��ة بالأق�صى ،التي
توجب الت�صدي واملقاومة.
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العميد "شهوان" يوضح تفاصيل جريمة قتل الطفل "محمود شقفة"
عل��ى خلفي��ة ق�ضي��ة خم��درات ،وه��و م��ا مل يثب��ت خ�لال
التحقيق.

غزة -الر�أي
ك�ش��ف العمي��د ح�س��ام �شه��وان مدي��ر ع��ام �إدارة املباح��ث
العام��ة يف ال�شرط��ة النق��اب عن تفا�صي��ل جرمية خطف
وقت��ل الطفل "حممود ر�أفت �شقفة" مبحافظة رفح جنوب
قط��اع غ��زة ،م�ش��دد ًا عل��ى �أن اجلرمي��ة "فردي��ة" وغ�ير
منظمة.
وق��ال العمي��د �شه��وان يف ح��وار م�ص�� ّور �أج��راه "موق��ع
الداخلي��ة"� ،صب��اح الإثن�ين�" :شعبن��ا على درج��ة عالية
م��ن الوعي ،وه��ذه اجلرمية فردية وال يوج��د �أي جرمية
ُمنظمة يف القطاع".

مجتمع آمن
ويف هذا ال�سياق� ،أكد العميد �شهوان �أن املجتمع الفل�سطيني
�آم��ن وم�ستق��ر ،و�أن الأجه��زة الأمني��ة وال�شرطي��ة تق��وم
بدورها من �أجل حفظ �أمن وا�ستقرار �شعبنا.

رسائل شكر

غير مُنظمة

و� َّ
أكد �أن املباحث العامة والإدارات ال�شرطية بذلت جهود ًا
كبري ًة يف البحث والتحري والك�شف عن مالب�سات اجلرمية
و�ص��و ًال للجاين ،م�ضيف�� ًا" :هذه اجلرمي��ة جرمية فردية
لي���س لها عالقة بفل�سف��ة وتفكري ووعي �شعبن��ا" ،مطمئن ًا
�أبن��اء �شعبن��ا �أن هذه اجلرمية جاءت عل��ى خلفية خالف
�شخ�صي واعتقاد خاطئ لدى اجلاين ثبت عدم �صحته من
خ�لال التحقيق ،وبناء على طبيع��ة �سلوكه ،الفت ًا �إىل �أنه
من متعاطي املخدرات.
و�أك��د يف ذات ال�سي��اق� ،أن ال�شرطة ا�ستنف��رت كافة �أفراد
و�ضباطه��ا يف حمافظ��ة رف��ح للبح��ث ع��ن م�ص�ير الطف��ل
وحماول��ة الو�ص��ول �إلي��ه حي�� ًا و�إعادت��ه لأهل��ه ،م�ضيف�� ًا
"كثفت املباحث العامة جهودها يف هذا املجال من خالل
البح��ث والتح��ري الدقي��ق للتع��رف عل��ى م�ص�ير الطف��ل
ومكانه".

و�أ�ضاف" :ه��ذه �إ�شارة طبيعية وعادي��ة وال�شرطة تتلقى
يومي�� ًا ع�ش��رات الإ�ش��ارات امل�شابه��ة ح��ول فق��دان �أطفال
ويت��م البح��ث والتح��ري و�إع��ادة الأطف��ال لذويه��م ،لكن
منت�ص��ف ليل��ة االثنني وفجر ي��وم الثالث��اء  23/4بد�أت
متابعة حثيث��ة من الأجهزة ال�شرطي��ة واملباحث العامة،
بع��د عدم العثور عل��ى الطفل املفق��ود يف ال�ساعات الأوىل
من البحث".
وتاب��ع" :بعد فج��ر يوم الثالث��اء و�أثناء عملي��ات البحث
والتحري يف املنطقة بالقرب من منزل املجني عليه عرثت
ال�شرطة على دماء يف منطقة قريبة من �سكن الطفل ،فتم
الرتجيح ب�أن �ضرر ًا قد م�س الطفل.
ون��وه العمي��د �شه��وان �إىل �أن املباح��ث قام��ت با�ستدع��اء
م�شتب��ه به��م ،ومت التع��رف عل��ى الطبيع��ة اجلغرافي��ة
للمنطق��ة و�سلوكيات �سكانها وحتديد امل�شتبه بهم لربطهم
يف الق�ضية وق�ضايا �سابقة "�سرقة ،وخمدرات".

�أن��ه بناء عل��ى الإ�ش��ارة الواردة م��ن عملي��ات �شرطة رفح
يف م�س��اء يوم االثن�ين  ،22-4مفادها وج��ود حالة تغيب
لطف��ل يُدعى :حممود ر�أفت �شقفة – �سكان تل ال�سلطان/
خميم ب��در ،مت ا�ستنفار كامل ق��وة املباحث العامة يف رفح
وكذلك قوى التحري املركزي وقوة دائرة امل�صادر الفنية.
و�أ�ش��ار �إىل �أن ال�شرط��ة وزع��ت الإ�ش��ارة عل��ى �أجهزته��ا
املخت�ص��ة وخا�ص��ة املباح��ث العام��ة ،ومت اتخ��اذ كاف��ة
�إج��راءات البح��ث والتح��ري يف املنطقة وكذل��ك املتابعة
الفنية لكامريات املراقبة يف املنطقة.

وم�ض��ى يق��ول" :مت ا�ستنف��اد جه��ود كب�يرة م��ن املباح��ث
العام��ة وال�شرط��ة يف حتدي��د هوية اجل��اين ،خا�صة بعد
م��رور زم��ن على اختف��اء الطف��ل ،و�أ�صب��ح لدين��ا دليل �أن
الطفل مفقود ب�شكل غري طبيعي".
و�أو�ضح العميد �شهوان �أن املباحث ا�ستطاعت بعد مرور 48
�ساع��ة على اجلرمية حتدي��د الهدف من اختف��اء الطفل،
منبه ًا �إىل �أن م�سار التحقيق بات يت�ضح بناء على معلومات
و�أدلة جمعتها املباحث وال�شرطة حول اجلاين وهويته.
و�أردف قائ�ل ًا" :ح��د َدّت امل�ص��ادر الفني��ة بع���ض املعلومات

تفاصيل الجريمة
وا�ستعر���ض مدير ع��ام املباحث تفا�صيل اجلرمي��ة ،مبين ًا جهود كبيرة

م��ن خ�لال كام�يرات املراقب��ة يف املنطق��ة ومت ت�شخي���ص
وحتدي��د م��كان اختف��اء الطف��ل ،وحتدي��د �ص��ور بع���ض
املواطنني ،وحتدي��د م�شاهد ولقط��ات للطفل قبل حلظات
م��ن اختفائ��ه ،وعل��ى ف��ور مت اال�شتب��اه بع��دد �آخ��ر م��ن
الأ�شخا���ص حيث مت توقيفه��م ح�سب الأ�ص��ول القانونية
والتحقيق معهم ،ومت فيما بعد الت�أكد من هوية اجلاين".

شُبهة جنائية
وبح�س��ب العميد �شهوان فقد "تبني بع��د البحث والتحري
وجم��ع املعلوم��ات �أن��ه يُوج��د �شبه��ة جنائي��ة يف الواقعة
املذك��ورة بعد العثور عل��ى مالب�س الطفل وعليها �آثار دماء
على �سط��ح �صالة �ألعاب القوى غرب الأر�ض املقابلة ملخيم
بدر ،ومت ر�صد كامريات املراقبة املثبتة يف املكان وحميطه
ومت ا�ستخ��راج ت�صوي��ر الكام�يرات املحيط مب��كان واقعة
اختفاء الطفل".
و�أ�ش��ار �إىل �أن اال�شتب��اه وق��ع عل��ى املدع��و "م��� .ش" وه��و
قري��ب وال��د الطف��ل املتغي��ب ،وبا�ستجواب��ه �أق��ر بقيامه
باختط��اف الطف��ل با�ستخ��دام ال�سيارة اخلا�ص��ة به ،ومن
ث��م قتل��ه وحماولة �إلقائ��ه يف بئر مي��اه ،لكن��ه مل يتمكن
م��ن ذلك ،ثم ق��ام بخلع مالب�س الطف��ل و�إلقائها على �أحد
الأ�سط��ح القريبة ودف��ن جثة الطفل يف �أر���ض قريبة من
منزل �سكن الطفل.
ويف ه��ذا ال�صدد� ،أكد العميد �شهوان �أن ال�شرطة واملباحث
ر�صدت��ا حتركات قب��ل و�أثناء اجلرمي��ة وطريقة ت�ص ّرف
اجل��اين ،ال��ذي وج��ه اتهام ًا خاطئ�� ًا لوالد الطف��ل املجني
عليه ب�أن��ه مت�سبب يف تقدمي معلومات ع��ن �أخيه املوقوف

ووجه مدير عام املباحث يف ال�شرطة ال�شكر لأبناء �شعبنا
خا�ص��ة يف حمافظ��ة رف��ح ملتابعته��م ووقوفه��م �إىل جانب
الأجه��زة الأمني��ة خ�لال متابع��ة ق�ضي��ة خط��ف وقت��ل
الطف��ل "�شقف��ة" ،وتزويده��ا باملعلوم��ات والبيان��ات التي
�ساع��دت ال�شرط��ة يف العث��ور عل��ى جثة الطف��ل والتعرف
على اجلاين.
كم��ا �أ�ش��اد بجه��ود كافة �ضب��اط و�أف��راد املباح��ث العامة
الذي��ن بذل��وا جهود ًا كبري ًة يف هذه الق�ضي��ة ،وكان دورهم
ممي��ز ًا يف ك�ش��ف وحتدي��د وق��ت وم�س��ار اجلرمي��ة ،مثمن ًا
يف ذات ال�سي��اق جه��ود جمي��ع �ضب��اط وعنا�ص��ر ال�شرطة
يف حمافظ��ة رف��ح الذين وقف��و ًا بجانب املباح��ث يف ك�شف
اجلرمية وتقدمي الت�سهيالت الالزمة.

مواجهة الشائعات
ونا�ش��د العمي��د �شه��وان �أبن��اء �شعبن��ا ب�ض��رورة االهتمام
ب�أبنائه��م واالنتباه جيد ًا ل�سلوكه��م ،م�ستطرد ًا "�شعبنا م ّر
بظروف و�أحداث �صعبة وتخطى كل هذه الظروف بثباته
و�صموده".
وفيم��ا يتعل��ق بال�شائعات التي ر ّوجه��ا البع�ض على خلفية
الق�ضي��ة� ،أك��د العمي��د �شه��وان �أن املباح��ث ر�ص��دت كافة
ال�شائعات على مواقع التوا�صل االجتماعي ،و�سيتم تقدمي
مروجيه��ا للنيابة العام��ة التخاذ الإج��راءات القانونية
الالزمة بحقهم.
وتاب��ع" :قط��اع غ��زة منطق��ة ت�شه��د جتاذب��ات �سيا�سية
مم��ا يجعله��ا �أر���ض خ�صب��ة لل�شائع��ات وترويجه��ا؛ بهدف
�ض��رب اجلبهة الداخلي��ة ،وخلق حالة م��ن الفلتان وعدم
اال�ستق��رار يف �صف��وف �أبن��اء �شعبن��ا وال�ض��رر مب�صلح��ة
املواطن وبث الفنت يف القطاع".

أطعمة يومية تسرع فقدان الوزن!
ّ
ال توج��د نهاي��ة للن�صائ��ح املتعلقة
بفق��دان ال��وزن ،ب��دءا م��ن الب��دع
الغذائي��ة اجلدي��دة �إىل اتب��اع
�أنظم��ة التماري��ن الريا�ضي��ة
القا�سية.
وعلى الرغم من �أن الكثري منها ميكن
�أن يعمل م��ن الناحية النظرية� ،إال
�أن الط��رق الع�صري��ة تعتم��د عل��ى
الكثري من العوامل الفريدة.
والآن ،ادع��ت �أخ�صائي��ة التغذية،

ميلي�س��ا ماي��ر� ،أن��ه ميك��ن �إنقا���ص
ال��وزن دون احلاج��ة �إىل جتوي��ع
نف�سك ،حيث قدمت ن�صائح ب�ش�أن ما
يحتاجه ج�سم الإن�سان من الطعام،
لت�سريع نتائج فقدان الوزن.
وتو�ص��ي ماي��ر ب�ض��رورة الب��دء يف
تغي�يرات واقعي��ة �صغ�يرة ،ميك��ن
االعتياد عليها مبرور الوقت.
وتبد�أ �أخ�صائية التغذية بعر�ض ما
يجب على الن�س��اء ،اللواتي ترتاوح

�أعمارهن بني  19و 50عاما ،تناوله
يوميا:
 - 1زه��اء  5ح�ص���ص م��ن
اخل�ضروات.
 - 2ح�صت��ان م��ن فاكه��ة التفاح �أو
الكيوي �أو كوب من التوت.
 - 3تن��اول  6ح�ص���ص م��ن
الكربوهي��درات :احلب��وب الكامل��ة
و�شريحة من اخلب��ز� ،أو ن�صف كوب

من الأرز املطبوخ �أو املعكرونة.
 - 4ح�صتان ون�صف من الربوتني:
 65غرام��ا م��ن اللح��وم احلم��راء
املطبوخة 80 ،غراما من الدواجن،
�أو  100غ��رام م��ن الأ�سم��اك
املطبوخة.
 - 5منتج��ات الألب��ان �أو البدائل:
ك��وب واحد حلي��ب ،و 3/4كوب من
لنب الزبادي.
مع العل��م �أن احل�صة الواحدة تقدر

بحجم الكف �أو فنجان القهوة.
وقال��ت ميلي�س��ا" :عندم��ا �أعمل مع
املر�ضى لإنقا�ص الوزن ،ف�إن اخلطوة
الأوىل تتمث��ل يف مقارن��ة نظامه��م
الغذائ��ي احلايل به��ذه الإر�شادات،
والتو�صي��ة ببع���ض التغي�يرات
الأ�سا�سية لتن��اول الطعام ال�صحي.
وم��ع الرتكي��ز عل��ى الأه��داف
الأ�سا�سي��ة ملجموعة الطع��ام ،تبد�أ
النتائج بالظهور ب�سرعة �أكرب".

تقرير
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في غيابات ُ
الج ّب ..أين مخصصات الفقراء يا سلطة!
غزة -الر�أي -فل�سطني عبد الكرمي
ت�ض��رب �أم �سي��ف قدي��ح م��ن �سكان
خ��ان يون���س جن��وب قط��اع غ��زة
ي��دا بي��د ،فظروفه��ا املعي�شي��ة
واالقت�صادي��ة ال�صعب��ة �أرهق��ت
كاهله��ا ،يف وق��ت �أ�صبح في��ه زوجها
طري��ح الفرا�ش كون��ه مري�ض كلى،
وب��ات يعي�ش عل��ى تن��اول الأدوية
با�ستمرار.
لي�س زوج �أم �سيف الذي نه�ش املر�ض
ج�سده فقط ،فقد باتت هي الأخرى
تع��اين من ت�ضخ��م يف الكب��د جراء
خط�أ طب��ي تعر�ضت له �أثناء والدة
طفله��ا ال�صغ�ير داخل �أح��د امل�شايف
بغ��زة� ،إىل جانب حتم��ل م�صروفات
�أبنائها ال�سبعة و�أغلبهم �صغار.

بانتظار رحمة الراتب
تق��ول �أم �سي��ف يف حديثه��ا
لـ"ال��ر�أي"" :ننتظر بلهفة الإعالن
ع��ن موع��د ا�ست�لام املخ�ص�ص��ات
املالي��ة لل�شئ��ون االجتماعي��ة،
بالرغ��م من كونه��ا ال تكفينا بتاتا،
فمبل��غ الـ� 750شي��كل الذي نح�صل
علي��ه يذه��ب ل�س��داد الدي��ون
املرتاكم��ة لل�سوب��ر مارك��ت �أو

ال�صيدلي��ة الت��ي نح�ص��ل منها على
الأدوية يل ولأطفايل".
"ن�شع��ر باالختن��اق � ..أطف��ايل مل
يلب�س��وا مالب���س جديدة من��ذ �أربع
�سن��وات ،لق��د طف��ح الكي��ل � ..أي��ام
مع��دودة ونخ��رج لل�ش��وارع لنم��د
�أيدين��ا ونت�س��ول ،ول��دي �أطف��ال
يحتاج��ون حللي��ب وبام�برز ،كي��ف
يل �أن �أوف��ر لهم �أقل االحتياجات"،
ت�ضيف �أم �سي��ف .وتطالب �أم �سيف
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة بالنظ��ر
�إليه��م بع�ين الرحم��ة والر�أف��ة
و�أي�ض��ا للعائ�لات الت��ي تعي�ش حتت
خ��ط الفقر يف قطاع غ��زة املحا�صر
والذي��ن ينتفع��ون م��ن ال�شئ��ون
االجتماعي��ة ،مو�ضح��ة �أن �أطفالها
ينامون وهم يتح�سرون على مالب�س
جديدة وطعام جيد ي�سد جوعهم.
كم��ا نا�ش��دت ب�ض��رورة زي��ادة
املخ�ص�ص��ات املالي��ة للعائ�لات التي
ال يوجد لها معيل �أو م�صدر رزق ،كي
تتمك��ن من �سداد الدي��ون املرتاكمة
عليها من جميع اجلهات.
وتتفاقم معاناة الآالف من العائالت
الفل�سطيني��ة الفق�يرة بغزة ،جراء
ت�أخ��ر �ص��رف املخ�ص�ص��ات املالي��ة

للمنتفعني من ال�ش�ؤون االجتماعية،
يف الوقت ال��ذي ي�ساورها فيه القلق
والتوت��ر ب�ش���أن �إمكاني��ة وقف تلك
املخ�ص�صات ،خا�صة يف ظل ا�ستمرار
العقوب��ات الت��ي تفر�ضه��ا ال�سلط��ة
الفل�سطيني��ة عل��ى غ��زة من��ذ م��ا
يقارب عامني.

مهددة بالطرد
وال يختلف حال املواطنة �أم حممد
حم�س��ن عم��ا تقا�سي��ه �أم �سي��ف،
فظروف احلي��اة ال�صعبة والقاهرة
�أثقلته��ا بالهم��وم والأح��زان ،فه��ي
ت�سكن منزال بالإيجار وتعيل �أ�سرة
مكون��ة م��ن ت�سع��ة �أف��راد ،وزوجها
مري�ض وغري قادر على العمل.
وتق��ول �أم حمم��د يف حديثه��ا
لـ"ال��ر�أي"� ":إنه��ا تتقا�ض��ى مبل��غ
� 1800شي��كل كل � 3شه��ور م��ن
ال�شئ��ون االجتماعي��ة ،وتذه��ب
�أغلبه��ا لل�سوبر مارك��ت وال�صيدلية
وايج��ار املنزل ،وتعبئ��ة �أ�سطوانات
الغ��از و�ش��راء بع���ض االحتياج��ات
ال�ضروري��ة" .وتعتم��د املواطن��ة
اخلم�سيني��ة يف �س��داد �إيج��ار
منزله��ا عل��ى خم�ص���ص ال�شئ��ون

االجتماعي��ة� ،إال �أن ت�أخ��ر موع��د
�صرفه��ا فاق��م م��ن معاناته��ا ،ودفع
ب�أ�صح��اب املن��زل �إىل الط��رق على
بابه��ا ب�ش��كل �شبه يوم��ي للمطالبة
بال�س��داد ،و�إال فالط��رد �سيك��ون
حلي��ف رواد املن��زل ،وهو م��ا يدعها
تدخل يف نوبة بكاء طويلة.
الع��زاء الوحي��د لتل��ك امل��ر�أة التي
ظه��رت عل��ى مالحمه��ا عالم��ات
احل��زن واله��م ،ه��و �أن يت��م �ص��رف
املخ�ص�ص��ات املالية كونه��ا تراكمت
عليه��ا الديون ل�صاح��ب املنزل منذ
�أكرث من �أربعة �شهور متوا�صلة.

مماطلة وتسويف
وتتب��ع وزارة املالي��ة يف رام اهلل،
�أ�سل��وب املماطل��ة والت�سوي��ف يف
الإع�لان ع��ن موعد �ص��رف �شيكات
ال�ش���ؤون االجتماعي��ة� ،إذ يختل��ق
امل�س�ؤول��ون هن��اك ذرائ��ع ومربرات
للت�أخ�ير ،ك�أ�سب��اب فني��ة �أو مالي��ة
تعاين منها ال�سلطة الفل�سطينية.
وم��ع كل ت�أخ�ير يف �ص��رف �شي��كات
ال�شئ��ون ،ت��زداد معان��اة العائ�لات
امل�ستفي��دة حتدي��دا العائ�لات
القاطنة يف غزة والتي تنتظر على

�أحر من اجلمر حتديد هذا املوعد.
و ُيق��در ع��دد امل�ستفيدي��ن م��ن
خم�ص�ص��ات ال�ش���ؤون يف قطاع غزة
نح��و (� )71أل��ف م�ستفي��د و()39
�أل��ف م�ستفي��د يف ال�ضف��ة الغربية
بقيم��ة مالي��ة �إجمالي��ة تق��در
بــ( )100مليون �شيقل.

موعد الصرف مجهول
وكان��ت وزارة التنمية االجتماعية
يف رام اهلل ق��د �أك��دت �أن��ه مل يت��م
حتدي��د موع��د �ص��رف م�ستحق��ات
التنمي��ة االجتماعية ب�شكل ر�سمي
حتى �إعداد هذا التقرير.
يذك��ر� ،أن امل�ستفيدي��ن م��ن برنامج
املخ�ص�ص��ات النقدي��ة مل يتلق��وا
�آخ��ر دفعت�ين م�ستحقتني له��م منذ
منت�صف دي�سمرب ومار�س املا�ضيني.
ويع��اين قط��اع غ��زة املحا�ص��ر منذ
�أك�ثر م��ن  12عام��ا ،م��ن ظ��روف
اقت�صادي��ة واجتماعي��ة ومعي�شية
�صعب��ة وقا�سي��ة ج��دا ،يف ظ��ل
ارتف��اع ن�سبة الفق��ر والبطالة بني
املواطن�ين ،حتدي��دا بع��د فر���ض
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة ب��رام اهلل
للعقوبات �ضد غزة منذ عامني.

صور
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"الصحة" :إجراء
 110955عملية
جراحية خالل الربع
األول للعام الحالي
غزة -الر�أي
�أج��رت الطواقم الطبي��ة مب�ست�شفي��ات وزارة ال�صحة بغزة
( )110955عملي��ة جراحية يف كاف��ة التخ�ص�صات خالل
الرب��ع الأول م��ن الع��ام احل��ايل ،حي��ث كان��ت ن�سبة جممع
ال�شف��اء م��ا يق��ارب  ،26%وذل��ك وف��ق تقرير �أع��ده فريق
خدمات املر�ضى بامل�ست�شفيات.
وذكر التقري��ر �أن العمليات الطارئة بلغت ( )4123عملية
 ،فيم��ا �سجل��ت العمليات ذات امله��ارة ()540عملي��ة ،بينما
و�صل��ت العملي��ات املجدول��ة ( )6199عملي��ة ،و الك�برى
( )3557و املتو�سط��ة ( )3118و ال�صغ��رى ()3740
عملي��ة  ،و ( )6عملي��ات زراع��ة كل��ى ،و ذل��ك م��ن اجم��اىل
العدد الكلى للعمليات.
وب�ين التقري��ر� ،أن �أق�س��ام الط��واريء كانت ق��د تعاملت مع
�أك�ثر م��ن (� 302ألف حالة)�أدخل منها م��ا ن�سبته ()11.6
 ،%فيما ا�ستقبلت �أق�سام العيادات اخلارجية ما يزيد عن
(� 168ألف) مراجع ،منهم ( )55%يف العيادات اجلراحية
و( )22%يف عيادات الباطنة.
و�أف��اد �أن ( )2468مري���ض ف�ش��ل كلوي كان ق��د ا�ستفاد من
جل�س��ات الغ�سي��ل الدم��وي بع��دد ( )27635جل�س��ة بواقع
( 70جل�س��ة) �شهري��ا ،م�ش�يرا اىل �أن عدد �أجه��زة الديلزة
الدموية يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة ( )133جهاز.
و�أ�ش��ار �إىل �أن ( )8239مري���ض ا�ستف��اد م��ن ()33318
جل�سة عالج طبيعي ،مبعدل �أربع جل�سات لكل مري�ض.
وع��ن الأق�س��ام الداخلي��ة� ،أو�ض��ح تقري��ر خدم��ات املر�ضى
�أن ( )43046مري���ض �أدخل��وا للأق�س��ام بن�سبة (81.5%
للطواريء ،و18.5%دخ��ول عيادات) ،حيث و�صل متو�سط
ا�شغ��ال اال�سرة اىل ( )89.3%خالل الربع الأول من العام
احلايل.

تفعيل المقاومة المسلحة والشعبية

مشاركون :الوحدة الوطنية أساس مواجهة "صفقة القرن"
غزة  -الر�أي
�أك��د م�شارك��ون يف ن��دوة حواري��ة نظمته��ا
وزارة الإعالم – املكتب الإعالمي احلكومي،
الي��وم الثالث��اء� ،أن حتقي��ق الوح��دة
الوطني��ة ه��ي الأ�سا���س ملواجه��ة "�صفق��ة
القرن"الأمريكي��ة ،داع�ين �إىل تفعي��ل
املقاومة امل�سلحة وال�شعبية.
و�شدد امل�شاركون خالل الندوة التي بعنوان:
"�آليات جمابهة �صفقة القرن" على �ضرورة
مواجه��ة التطبيع ،وبذل جه��ود دبلوما�سية
عالي��ة الخ�تراق رواي��ة االحت�لال ودع��م
الأ�سرى.
وقال ع�ضو املكت��ب ال�سيا�سي حلركة حما�س
�صالح الربدويل خ�لال كلمته يف الندوة� ،إن
املطل��وب حالي��ا ملواجهة �صفق��ة القرن بذل
كل جه��د تفعيل املقاومة امل�سلحة وال�شعبية
عل��ى �أعلى م�ست��وى ،و�إلغ��اء اتفاق��ة �أو�سلو
الت��ي تعطي االحتالل احلق يف الوجود على
�أر�ض فل�سطني ،ووقف التن�سيق الأمني الذي
هو جزء من عملية �صفقة القرن.
ودع��ا الربدوي��ل� ،إىل تعزي��ز املقاوم��ة
ال�شعبي��ة وامل�س�يرات وو�صوله��ا �إىل ال�ضف��ة
الغربي��ة ،والتخل���ص م��ن حم�لات املقاطعة

املو�سمي��ة وتنظيمه��ا بحي��ث تك��ون منظمة
ومدرو�س��ة ومرك��زة ،م�ش�يرا �إىل �ض��رورة
تنظي��م الطاق��ات الفل�سطيني��ة يف الداخل
واخل��ارج لك�ش��ف زي��ف رواي��ة االحت�لال
وتعزيز �صمود ال�شعب الفل�سطيني.
و�أو�ض��ح �أن حركت��ه جتري نقا�ش��ات مكثفة
لت�شكي��ل هيئة وطنية علي��ا ملواجهة �صفقة
القرن ت�ض��م الف�صائل الفل�سطينية وممثلني
ع��ن الداخ��ل املحت��ل وخميم��ات اللج��وء
وال�شتات وقوى عربية و�إ�سالمية.
ب��دوره ،ذك��ر القي��ادي بحرك��ة اجله��اد
الإ�سالم��ي �أحم��د املدل��ل� ،أن مالم��ح �صفقة
الق��رن ب��د�أت تظه��ر بع��د �إع�تراف الإدارة
الأمريكي��ة بالقد���س عا�صم��ة �أبدي��ة ل��ـ
"�إ�سرائيل" ،وحماولة �إنهاء ق�ضية الالجئني
بع��د وق��ف متوي��ل وكال��ة غ��وث وت�شغي��ل
الالجئ�ين ،والرتويج ل�ض��م ال�ضفة الغربية،
واالع�تراف باجل��والن ،وحم��اوالت ف�ص��ل
غ��زة عن ال�ضف��ة وفر�ض احل�ص��ار املتوا�صل
عل��ى غزة ،و�أن "�إ�سرائيل" �ست�ضييق اخلناق
على غزة يف ظ��ل وجود �سالح املقاومة لعدم
ا�ستق��رار �أمن ما ي�سم��ي "�إ�سرائيل" وخوفها
املتوا�صل من هذا ال�سالح.

و�أك��د املدل��ل� ،أن �صفق��ة الق��رن ت�سته��دف
الأم��ة العربي��ة والإ�سالمي��ة يف ظ��ل
التطبي��ع القائ��م م��ع االحت�لال ،م�ش��ددا
عل��ىو�أن اتفاقي��ة او�سلوا �أعط��ت ال�شرعية
لالحت�لال ،و�أن االنق�س��ام �أث��ر �سلب�� ًا عل��ى
الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة وا�ستغل��ه االحت�لال
والأمري��كان لتنفيذ خمططاته��م ،و�إ�ضعاف
املناع��ة العربي��ة بع��د م��ا ُ�سم��ي بالربي��ع
العربي وما حل بالدول العربية.
وق��ال �إن الو�ض��ع احل��ايل خط�ير يف ظ��ل
م��ا و�صل��ت �إلي��ه الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة،
وحم��اوالت ت�صفيتها ب�شكل مبا�شر ،مبينا �أن
االحتالل يعي�ش حالة غريبة من االرتباك
يف وج��وده كمحتل على �أر���ض فل�سطني ،و�أن
الإدارة الأمريكي��ة احلالي��ة �أك�بر داع��م
لل�صهاين��ة م��ن خ�لال التط��رف واالنحي��از
الكامل لالحتالل اال�سرائيلي.
م��ن جهت��ه ،طال��ب ع�ض��و اللجن��ة املركزية
للجبهة ال�شعبية �إي��اد عو�ض اهلل ،بال�سماح
لل��كل الفل�سطين��ي يف الداخ��ل وال�شت��ات
وخميم��ات اللج��وء با�شتب��اك مفت��وح م��ع
االحت�لال ،وه��ذا ي�ستدع��ي م��ن ال�سلط��ة
ال�سماح للمقاومة ال�شعبية يف ال�ضفة ووقف

التن�سيق الأمني.
و�أ�ش��ار عو���ض اهلل �إىل �أن خي��ار املقاوم��ة
ال�شعبي��ة خي��ار ال�شع��ب ال�شع��ب الأوحد يف
غ��زة وال�ضف��ة لينق��ل ر�سالة ل��كل الأنظمة
العربي��ة الرجعية واملتواطئ��ة والأوروبية
والع��دوة ب�أنن��ا كفل�سطيني�ين ل��ن نتخل��ى
ع��ن حق الع��ودة ،ول��ن نتخل��ى ع��ن ثوابتنا
ومطالبنا مهما حدث.
و�أك��د �أن املخاط��ر الت��ي حتي��ط بن��ا
كفل�سطيني�ين ت�ستدع��ي مب��ادرة الرئي���س
حمم��ود عبا�س لإج��راء اجتم��اع فل�سطيني
عاجل لبحث كيفية مغادرة مربع االنق�سام،
ولتطبي��ق اتف��اق امل�صاحل��ة بعي��دا عن لغة
التهدي��د والوعي��د ،وبعي��دا ع��ن اف��رازات
اتفاقي��ة �أو�سل��و وتبعاتها ،ووق��ف التن�سيق
الأمني ،وغريها.
و�ش��دد عو�ض اهلل على �أن الوحدة الوطنية
ه��ي الأ�سا�س ملواجه��ة �صفقة الق��رن ،حيث
�أن مب��د�أ �شط��ب الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة ه��و
الأ�سا���س لإمت��ام �صفق��ة الق��رن املزعوم��ة،
مبين��ا �أن الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة كان��ت ق��د
دخلت نفقا مظلما منذ اتفاقية �أو�سلو والتي
�شكلت املنح��در الذي �أ�س�س ل��كل ما بعده من

م�شاكل فل�سطينية.
م��ن جانب��ه ،قال الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�سي
توفي��ق �أب��و �شوم��ر�" :إن ما ر�ش��ح عن �صفقة
القرن �أن القد�س خارج ال�صفقة وهي عبارة
عن حدود وم�شاريع ا�ستثمارية ،و�أن امل�شروع
ب��د�أ يت�ضح بع��د اكت�ش��اف الغ��از ،و�أن هناك
بل��ورة ب�صيغ��ة جتاري��ة برعاي��ة �أمريكي��ة
ووج��ود ا�سرتاتيجي��ة لهذه ال�صفق��ة �ضمن
امل�ش��روع الغازي الكب�ير ،و�أن اخلا�سر الأكرب
ه��ي الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة املركزي��ة ،و�أن
القد�س يكون عليه��ا تفاهم دويل وفق ر�ؤية
دينية دون �أن تكون عليها �سيادة فل�سطينية
وغور الأردن حتت ال�سيادة اال�سرائيلية".
وب�ين �أب��و �شوم��ر� ،أن الإدارة الأمريكي��ة
احلالي��ة له��ا �سيا�س��ة خمتلف��ة ع��ن الإدارة
ال�سابقة ،الفت��ا �إىل �أن ال�سا�سة الأمريكيني
ه��م �سيا�سي��ون ج��دد وه��م طاق��م جت��اري
ومق�ص��ود م��ن ال�صفق��ة تغي�ير الق�ضي��ة
الفل�سطيني��ة وف��ق منح��ي جت��اري ،وهناك
نظ��رة ل��دى التي��ار امل�سيح��ي ال�صهي��وين يف
الإدارة الأمريكي��ة لتحقيق �صفقة جديدة
يف ال�ش��رق الأو�س��ط وف��ق ر�ؤي��ة �أمريكي��ة
�إ�سرائيلية كاملة.

