
غزة – الراأي – اآالء النمر:
ال�ش��ارع  اأ�ش��ابت  �ش��عبية  �ش��دمة 
الفل�ش��طيني بعد �شماعه ت�ش��ريح رئي�س 
حكومة فتح "حممد ا�شتية" واعرتا�شها 
جمل��ة وتف�شي��ا عل��ى بن��اء م�شت�شف��ى 
دويل م��ن املفرت�س اأن��ه متخ�ش�س لعاج 

مر�شى ال�شرطان.
الت�شري��ح ال�ش��ادم ياأت��ي يف نف�س الوقت 

ال��ذي ي�ش��رُخ في��ه املر�ش��ى م��ن �شعوبة 
داخ��ل  وال�شحي��ة  االإن�شاني��ة  االأو�ش��اع 
امل�شت�شفي��ات و�شعوب��ة حتوي��ل عاجهم 

اإىل اخلارج.
اعرتا�س ال�شلط��ة املعلن دون ت�شريحات 
ملتف��ة؛ ما هي اإال ق��رارات �شمن م�شل�شل 
امت��داد العقوب��ات املمار�ش��ة �ش��د قط��اع 
ع��ن  تتوق��ف  مل  ال�شلط��ة  في��د  غ��زة، 

اإم��داد اجلرح��ى وذوي ال�شه��داء  قط��ع 
مب�شتحقاته��م املالية فح�ش��ب، بل امتدت 
واحل��االت  املر�ش��ى  اإىل  اأي�ش��ا  يده��ا 
االإن�شاني��ة باعرتا�شها وعرقلتها وقوفها 
اأم��ام بن��اء م�شت�شف��ى دويل يغنيه��م ولو 

ب�شكل جزئي عن العاج باخلارج.
الت�شري��ح الذي �ش��در على ل�ش��ان رئي�س 
حكوم��ة فت��ح "حمم��د ا�شتي��ه"، وال��ذي 

ين�س على اأن امل�شت�شفى املخطط الإن�شائه 
�شم��ال القطاع؛ ما ه��و اإال عمل خارج عن 
منظومة العم��ل احلكومي والوطني، وهو 
تكري�س حلالة االنف�شال بني قطاع غزة 
وال�شف��ة املحتلة؛ جاء يف ظ��روف ت�شتد 

ق�شاوتها يف غزة.
ورغ��م العاق��ات الت��ي ترب��ط ال�شلط��ة 
اإال  االحت��ال،  ب�شلط��ات  الفل�شطيني��ة 

اأن ال�شلط��ة تعترب بن��اء امل�شت�شفى الذي 
تدعم بن��اءه اللجن��ة القطرية هو عمل 
"اإ�شرائي��ل"  خال��ه  م��ن  ت�شع��ى  فعل��ي 
واأمري��كا الإقامته على احلدود ال�شمالية 
لقط��اع غزة، كما ياأتي يف اإطار املحاوالت 
امل�شتمرة لتكري�س الف�شل بني قطاع غزة 

حت��ت  الغربي��ة  وال�شف��ة 
ذرائع اإن�شانية.
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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�شطني عبد الكرمي
خم���س �شنوات م��رت عل��ى ع��دوان 2014، والتزال 
عائ��ات ال�شه��داء حتت�شد يف كل ي��وم ثاثاء من كل 
اأ�شب��وع، وتفرت���س االأر�س اأم��ام مق��ر موؤ�ش�شة رعاية 
اأ�ش��ر ال�شه��داء واجلرح��ى مبدين��ة غ��زة، للمطالبة 

باعتماد ك�شوفاتهم �شمن قوائم ال�شهداء.
ويف الوق��ت ال��ذي تطال��ب فيه تل��ك العائ��ات بحق 
اأبنائه��ا، ال زال��ت ال�شلط��ة يف رام اهلل تعل��ن �شمته��ا 
جتاه �شرف املخ�ش�ش��ات املالية لهم، وترف�س منحهم 
حقوقه��م بحجة ع��دم توفر موازنة مالي��ة، يف وقت 
ت�ش��رف راتًب��ا �شهرًي��ا ل��كل �شهي��د يرتق��ي بال�شف��ة 

املحتلة.
ويع��اين اأه��ايل ال�شه��داء بغ��زة ظروف��ا اقت�شادي��ة 
ومعي�شي��ة �شعب��ة ج��راء فقدانه��م املعي��ل الوحي��د 
االإ�شرائيل��ي  احل�ش��ار  ظ��ل  يف  وخا�ش��ة  لاأ�ش��رة، 

املفرو�س على القطاع منذ �شنوات طويلة. 

معاناة مزدوجة
اأم  وه��ي  القاي���س  عل��ي  اأم  تاأت��ي  ثاث��اء،  كل  ويف 
لثاث��ة �شه��داء، اإىل م��كان االعت�شام اأم��ام موؤ�ش�شة 

رعاي��ة اجلرح��ى وال�شهداء، على اأم��ل اأن يتم منحها 
املخ�ش�شات ال�شهرية الأوالدها ال�شهداء.

تق��ول القاي���س يف حدي��ث ل�"ال��راأي":" اإنه��ا تعاين 
جراء عدم ح�شولها على املخ�ش�شات املالية الأبنائها 
خ��ال  واالأمل  احل�ش��رة  جترع��ت  واأنه��ا  ال�شه��داء، 
احل��رب عل��ى فل��ذات كبده��ا اإىل جانب الت�ش��رد من 
منزله��ا، يف وقت مل ميد فيه اأحد يد العون وامل�شاندة 
له��ا". وكغريها م��ن اأه��ايل ال�شهداء، ح�شل��ت اأم علي 
عل��ى وع��ودات كثرية م��ن موؤ�ش�ش��ة رعاي��ة اجلرحى 
وال�شه��داء، اإال اأن تل��ك الوعودات كانت جمرد اأعذار 

وبدون فائدة. 

بدون مصدر دخل
ال�شهي��د اأو�ش��م ط��ال طاف���س ا�شت�شه��د يف الع��دوان 
االإ�شرائيلي االأخري على قطاع غزة �شيف عام 2014، 
ومل ي�ش��رف الأبنائه الذين كانوا حينها اأطفال �شغار 
اأي راتب، فيما ظل��وا منذ ا�شت�شهاد والدهم يف رعاية 
وكن��ف جده��م ال��ذي تكف��ل برعايتهم حت��ى كربوا 

واأ�شبحوا يدر�شون يف اجلامعات الفل�شطينية.
يق��ول جنل ال�شهيد "اأحمد" وهو خريج جامعة:" اإن 

العائل��ة ال يوجد لديها اأي م�ش��در دخل ثابت، واأنهم 
يعتا�ش��ون على ما يتقا�شونه من ال�شئون االجتماعية 
كل ثاثة �شهور، حيث حت�شل العائلة على مبلغ 750 
�شيكل فقط وهو مبلغ ال ي�شد احتياجاتهم ومطالبهم 

ال�شرورية".
ويوؤك��د اأحم��د يف حديث��ه ل�"ال��راأي": اإن��ه كان م��ن 
املفرت���س اأن توف��ر موؤ�ش�ش��ة رعاي��ة اأ�ش��ر اجلرح��ى 
كل  تتجاه��ل  اأنه��ا  بي��د  له��م،  راتب��ا  وال�شه��داء 
ب�ش��رف  املطالب��ة  واالحتجاج��ات  االعت�شام��ات 
اأن  مو�شح��ا  ال�شه��داء"،  الأ�ش��ر  املالي��ة  املخ�ش�ش��ات 
�شم��ن  ت�شم��ل  ال  االأيت��ام  ترع��ى  الت��ي  املوؤ�ش�ش��ات 

كفاالتها اأيتام فوق 13 عام.
وت�ش��رف موؤ�ش�ش��ة رعاي��ة اأ�ش��ر ال�شه��داء واجلرحى 
الت��ي اأن�شاأتها منظم��ة التحرير ع��ام -1965لعائلة 
ال�شهي��د غ��ري املت��زوج األف��ا واأربعمائة �شي��كل �شهريا 
)380 دوالرا(، اأم��ا املت��زوج ولدي��ه اأبن��اء فت�ش��رف 

لعائلته األفي �شيكل )5400 دوالرا( فما فوق.
وبالرغ��م م��ن ك��رة املطالب��ات ب�ش��رف م�شتحق��ات 
ب��رام اهلل  ال�شلط��ة  اأن  اإال  ال�شه��داء بغ��زة،  اأه��ايل 
ال ت��زال تتجاه��ل مطالباته��م، ومتاط��ل يف منحه��م 

حقوقه��م بدع��وى ع��دم وج��ود ميزاني��ة، اأو تق��وم 
مبنحهم وعودات متوا�شلة كاذبة.

2350 عائلة باالنتظار
من جهته اأكد املتحدث با�شم اأهايل �شهداء غزة عاء 
الدي��ن ال��رباوي، اأن 2350 عائلة �شهي��د وما يقارب 
م��ن 11 األ��ف جري��ح، منهم جرح��ى مبت��وري القدم، 
مل يتلق��وا اأي خم�ش�ش��ات مالية منذ خم���س �شنوات، 
بالرغم من الظروف املادية ال�شعبة التي يعي�شونها.

ه��ذه  اإن  ل�"ال��راأي":  حدي��ث  يف  ال��رباوي  وق��ال 
العائ��ات التي فقدت اأبنائها يف العدوان االأخري على 
غزة، حتتاج �شرف املخ�ش�ش��ات املالية ب�شكل عاجل، 

خا�شة يف ظل ا�شت�شهاد املعيل لها".
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن هن��اك 32 عائل��ة م��ن اأه��ايل 
ال�شه��داء مت احلدي��ث عن وج��ود خم�ش�ش��ات مالية 

لهم، لكنها مل ت�شرف حتى اللحظة.
ولفت يف حديثه اإىل اأن �شهداء 2014 ال اأحد ينظر 
اإليه��م، وال اأح��د يذكره��م اأب��دا اأو يتدخ��ل ل�ش��رف 
خم�ش�شاته��م من��ذ حلظ��ة ا�شت�شهاده��م �ش��وى مبل��غ 
5000 اآالف دوالر ح�شلوا عليها منذ خم�س �شنوات.

2350 عائلة تطالب باعتمادها

أهالي شهداء 2014..خمس أعوام من األلم بانتظار الميزانية
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غزة-الراأي-فل�شطني عبد الكرمي
اأع��ني  م��راأى  وعل��ى  مب��االة  دون 
الع��امل العرب��ي وال��دويل، يوا�شل 
عملي��ات  اال�شرائيل��ي  االحت��ال 
احلف��ر التي ينفذها ح��ول امل�شجد 
حماول��ة  يف  واأ�شفل��ه،  االأق�ش��ى 
لتهوي��د املدين��ة املقد�ش��ة والبحث 
ع��ن الهي��كل املزع��وم، االأم��ر الذي 
ب��ات ي�ش��كل خط��را حقيقي��ا يهدد 

القد�س.
اآخر تل��ك احلفري��ات كان بافتتاح 
االحت��ال نفقًا يحمل ا�شم "طريق 
احلجاج اليهود" اأ�شفل بلدة �شلوان 
جنوب امل�شج��د االأق�شى، وبحفاوة 
وم�شاركة من قبل ال�شفري االأمريكي 
ل��دى االحت��ال ديفي��د فريدم��ان 
كممثل لاإدارة االأمريكية بعد اأيام 

قليلة من انعقاد ور�شة البحرين.

حفريات سلوان 
وصفقة القرن

وح��ذر الدكت��ور اأحمد اأب��و حلبية 
باملجل���س  القد���س  جلن��ة  مق��رر 
الت�شريع��ي، م��ن خط��ورة موا�شل��ة 
اأ�شف��ل  لاأنف��اق  االحت��ال  حف��ر 
امل�شج��د االأق�ش��ى وحول��ه، والت��ي 
ته��دف لتغيي��ب املع��امل احل�شارية 

للقد�س.
حدي��ث  يف  حلبي��ة  اأب��و  وق��ال 
احلفري��ات  تل��ك  اإن  ل�"ال��راأي": 

ت�شكل خطرا على امل�شجد االأق�شى، 
وتوؤثر �شلب��ا على اأ�شا�ش��ات البناء، 
وبالتايل ت�شبب ت�شققات وانهيارات 
وهدم يف ج��دران واأر�شيات ومباين 
امل�شج��د، وانهي��ار يف بع���س املن��ازل 

املجاورة له ومدينة �شلوان".
واأ�شار اإىل اأن تلك احلفريات خطوات 
تهويدية خطرية للم�شجد االأق�شى، 
الأن االحت��ال يفعل م��ا ي�شاء داخل 
خارج��ي،  تدخ��ل  اأي  دون  امل�شج��د 
موؤك��دا اأن االحت��ال يعم��ل جاه��دا 
لتنفي��ذ خمطط��ات �شهيوني��ة متكن 
يف تهوي��د املدين��ة املقد�ش��ة وطم�س 
والتاريخي��ة،  االإ�شامي��ة  هويته��ا 
واإقام��ة الهي��كل املزع��وم. ولفت اأبو 
ال�شف��ري  م�شارك��ة  اأن  اإىل  حلبي��ة 
االأمريك��ي ل��دى االحت��ال يف حف��ر 
النف��ق يف بل��دة �شل��وان، دلي��ل كب��ري 
على الدعم االأمريك��ي الكبري املقدم 
ال�شم��ت  لاحت��ال، يف ظ��ل حال��ة 
العرب��ي وال��دويل، متاما كم��ا حدث 
يف ور�ش��ة البحري��ن وهرول��ة بع���س 

الدول العربية جتاهه.

أفعال استفزازية
من جهت��ه، طالب املن��دوب املراقب 
املتح��دة  االأمم  ل��دى  لفل�شط��ني 
جمل���س  من�ش��ور  ريا���س  ال�شف��ري 
االأمن الدويل باإدانة جرمية حفر 

االأنفاق يف القد�س.

واأ�شار من�ش��ور اإىل اأن تلك االأفعال 
بات��ت حت�ش��ل اأم��ام م��راأى وم�شمع 
م�شوؤول��ني  ومب�شارك��ة  الع��امل 
توؤج��ج  م�شاه��د  يف  اأمريكي��ني، 
حف��ل  اإىل  اإ�ش��ارة  يف  امل�شاع��ر، 
افتتاح ما ي�شّم��ى "طريق احلجاج" 
وه��و نف��ق حت��ت االأر���س يب��داأ من 
�شلوان، ويوؤدي اإىل احلرم القد�شي 

ال�شريف. 
وحذر م��ن مغّبة مرور تلك االأفعال 
مرور الكرام دون حما�شبة، قائا: 
اأك��ر  �شتتم��ادى  "اإ�شرائي��ل  اإن 
اإىل  ته��دف  الت��ي  ت�شرفاته��ا  يف 
والرتكي��ب  املدين��ة  مع��امل  تغي��ري 
الدميغرايف يف القد�س، وهو انتهاك 
�ش��ارخ للقان��ون ال��دويل االإن�ش��اين 
االأمم  ع��ن  ال�ش��ادرة  والق��رارات 

املتحدة املتعلقة بهذا االأمر".
ودعا املجتمع الدويل اإىل التحرك 
ملواجهة هذه االأفعال اال�شتفزازية 
وو�شفها بغري املقبولة والتي ينبغي 
اأن حتظ��ى با�شتن��كار دويل وا�ش��ع 
ب�ش��رف النظ��ر عّمن يرتك��ب تلك 
االأفع��ال، ل�شم��ان تطبي��ق القانون 
واحلف��اظ عل��ى الو�ش��ع القائم يف 

القد�س املحتلة.

تمرير لمشاريع 
استيطانية

مركز معلومات وادي حلوة-�شلوان 

هو االآخر حذر من موا�شلة �شلطات 
االحت��ال اأعمال احلف��ر يف �شبكة 
اأنف��اق مت�شعب��ة اأ�شف��ل احل��ي، م��ا 
يه��دد حي��اة اأه��ايل بل��دة �شل��وان 
جن��وب امل�شجد االأق�ش��ى، باخلطر 

لتمرير امل�شاريع اال�شتيطانية.
اأن  ل��ه،  بي��ان  يف  املرك��ز  وذك��ر 
احلفري��ات تبداأ م��ن منطقة العني 
حل��وة  وادي  ح��ي  ب�ش��ارع  م��رورًا 
الرئي�ش��ي باجت��اه "م�ش��روع كي��دم 
اال�شتيطاين/ �شاحة باب املغاربة" 
"مدين��ة  اال�شتيطاني��ة  والب��وؤرة 
داود" و�ش��واًل اإىل �شاح��ة ال��رباق 

للم�شجد. الغربي  "ال�شور 
واأ�شاف:" اإن "حفر و�شق االأنفاق" 
متوا�ش��ل اأ�شف��ل ح��ي وادي حل��وة 
اىل  ذل��ك  واأدى  عام��ًا،   13 من��ذ 
ح��دوث انهي��ارات اأر�شي��ة وا�شع��ة 
ع��دة  يف  وت�شدع��ات  وت�شقق��ات 
مناط��ق باحل��ي وخا�ش��ة "ال�ش��ارع 
الرئي�ش��ي وم�شج��د ورو�شة احلي" 
اإ�شاف��ة اإىل ت�ش��رر اأك��ر م��ن 80 
من��زال ب�شورة متفاوت��ة، واأكر من 
5 من��ازل �شنف��ت باأنه��ا "خط��رة" 
م��ن بلدي��ة االحت��ال بع��د ت�شرر 

اأ�شا�شاتها."
االنهي��ارات  اأن  اإىل  املرك��ز  ولف��ت 
اآذار  �شه��ر  وقع��ت  الت��ي  اخلط��رية 
املا�ش��ي وب�ش��كل خا���س يف اأر�شي��ة 
و�ش��وره،  حل��وة  وادي  ح��ي  ملع��ب 

ويف اأر���س تابع��ة "لكني�ش��ة للروم 
م�ش��ار  ف��وق  تق��ع  االأرثوذك���س"، 

النفق املفتتح.

القدس مهددة بالخطر
م��ن جانبه��ا، تبن��ت جلن��ة ال��رتاث 
االأمم  ملنظم��ة  التابع��ة  العامل��ي 
املتح��دة للرتبية والعل��م والثقافة 
يوؤكد  ق��راًرا  "يون�شك��و" باالأم���س، 
اإبقاء و�شع البلدة القدمية للقد�س 
قائم��ة  عل��ى  واأ�شواره��ا  املحتل��ة 

الرتاث العاملي املهدد باخلطر.
الرف���س  تاأكي��د  الق��رار  واأع��اد 
واالإج��راءات  لانته��اكات 
اجلان��ب  اأحادي��ة  االإ�شرائيلي��ة 
يف ه��ذه االأماك��ن التاريخي��ة، كم��ا 
يطالب الق��رار "اإ�شرائي��ل" بوقف 
اأحادي��ة  واإجراءاته��ا  انتهاكاته��ا 
�ش��د  القانوني��ة  وغ��ري  اجلان��ب 
ويف  املب��ارك،  االأق�ش��ى  امل�شج��د 
البلدة القدمية للقد�س وا�شوارها.

االحت��ال  تهوي��د  يتوق��ف  وال 
للمدينة املقد�شة عن��د هذا االأمر، 
حيث يقوم امل�شتوطن��ون وبحماية 
من �شرطة وجنود االحتال ب�شكل 
ا�شتفزازي��ة  باأعم��ال  يوم��ي  �شب��ه 
داخل امل�شجد االأق�شى ويدن�شونه، 
غ��ري اآبه��ني بحرم��ة امل�شج��د عن��د 
الفل�شطيني��ني  وعن��د  امل�شلم��ني 

خا�شة.

ترجمة عملية لصفقة القرن

حفريات سلوان.. تهويد للقدس وتمرير مشاريع استيطانية
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ت�ش��در  يف  االأوىل  البل��دة  ه��ي 
املواجهات املحتدمة يف قلب مدينة 
القد���س، �شبانه��ا االأوائل يف الثورة 
والغ�شب �شد هجم��ات واقتحامات 
امل�شج��د  لباح��ات  امل�شتوطن��ني 
االأق�شى، حت��ى بيوتها هي ال�شاهد 
اأ�شال��ة  عل��ى  االأول  التاريخ��ي 
الق�شي��ة الفل�شطيني��ة وقد�شيتها، 
وه��ي ذات القري��ة الت��ي ا�شته��رت 
بوالئه��ا االأول للقد���س عرب تعداد 
�شهدائه��ا، "ح��ي العي�شاوي��ة" قلب 
مدين��ة القد���س وزئب��ق حرارته��ا 

املت�شاعدة.
ال ي��كاد مير ي��وم م��ن دون اأن تقوم 
ق��وات االحت��ال االإ�شرائيل��ي، من 
�شرطة وبلدي��ة يف القد�س املحتلة 
االحت��ال،  اأذرع  خمتل��ف  وم��ن 
باقتح��ام بلدة العي�شاوية الواقعة 
اإىل ال�شم��ال ال�شرق��ي م��ن مدين��ة 
القد���س املحتل��ة، على ُبع��د ب�شعة 
كيلوم��رتات قليل��ة فق��ط، وتنفيذ 
عقوب��ات وتنكي��ات باالأه��ايل، يف 
م�شه��د ي�شلط ال�شوء على انتهاكات 

االحتال بحق املقد�شيني.
وال ميك��ن اأن مير ح��دث يف املدينة 
املقد�ش��ة اإال وت�شج��ل العي�شاوي��ة 
كام��ا  �شج��ا  الثائري��ن  باأبنائه��ا 
م��ن املواجهة مع جن��ود االحتال، 
للفل�شطيني��ني  يحل��و  ولذل��ك 
ت�شميتها ب� "غ��زة ال�شغرى"، متاما 
كما حت��دت االأخ��رية كل ال�شبل يف 

مواجهة اأعتى القوى الع�شكرية.
زال��ت  م��ا  التهويدي��ة  املخطط��ات 
تع�شف باأرا�شي العي�شاوية مهددة 
حي��ث  اأرا�شيه��ا،  بقي��ة  مب�ش��ادرة 
ك�شف��ت و�شائل اإع��ام عربية قبل 
اأ�شه��ر قليل��ة ع��ن خمط��ط جديد 
دومن��ا   450 حتوي��ل  اإىل  يه��دف 
م��ن اأرا�ش��ي البل��دة اإىل "حديق��ة 
دون  للم�شتوطن��ني  وطني��ة" 
االك��رتاث مب�ش��ري اأهاليه��ا وحقهم 

فيها.

سياسة صارمة
العي�شاوي��ة كم��ا خمتل��ف البلدات 
ممت��د  تاري��خ  له��ا  الفل�شطيني��ة 
الف��رتة  اإىل  فل�شط��ني  ج��ذور  يف 

الكنعاني��ة، وتت�شاب��ك روايت��ان يف 
�شب��ب ت�شميته��ا؛ االأوىل تقول اإنها 
ن�شب��ة اإىل امللك عي�ش��ى ابن �شقيق 
الدي��ن  �ش��اح  االإ�شام��ي  القائ��د 
االأيوب��ي ال��ذي ح��رر القد���س م��ن 
ال�شليبي��ني، واالأخ��رى تن�شبها اإىل 
م��ن  ال�ش��ام  النب��ي عي�ش��ى علي��ه 
منطل��ق اأن��ه ق��ام باجللو���س حت��ت 

�شجرة خروب معمرة فيها.
املواط��ن اأب��و ال��رباء حمم��ود اأحد 
وجوه البل��دة، ق��ال اإن العي�شاوية 
عري��ق  تاري��خ  ذات  جميل��ة  بل��دة 
ولك��ن  القد���س،  يف  �ش��رب  كل  كم��ا 
ت�شويهه��ا  اإىل  ي�شع��ى  االحت��ال 
وعجل��ة  العن�شري��ة  باملخطط��ات 
التهويد الت��ي ال تتوقف وم�شادرة 

االأرا�شي والت�شييق على االأهايل.
وي�شيف املقد�ش��ي، "ب�شبب �شرا�شة 
املقاوم��ة فيه��ا و�شعوب��ة اقتحامها 
للت�ش��دي  اجلن��ود  وتعّر���س 
يقتحم��ون  م��رة  كل  يف  القا�ش��ي 
فيه��ا العي�شاوية فق��د �شميت بغزة 
ال�شغ��رى، واالحت��ال اأي�شا ي�شعى 
اإىل تهويده��ا ولكنه��ا ع�شي��ة على 

ذلك وترف�س م�شاريعه العن�شرية، 
كما اأنه��ا البلدة الوحي��دة التي مل 
الب��وؤر  وبناياته��ا  منازله��ا  تنه���س 
اأي��ام  من��ذ  وه��ي  اال�شتيطاني��ة، 
االنتفا�ش��ة االأوىل �شوك��ة يف حلق 

االحتال".
ل��ه  تتعر���س  م��ا  اأن  الوا�ش��ح  م��ن 
ه��دم  عملي��ات  م��ن  العي�شاوي��ة، 
وم�ش��ادرة الأرا�شيه��ا ومن��ع البناء 
يف  ين��درج  عليه��ا،  الفل�شطين��ي 
اإطار �شيا�ش��ة اإ�شرائيلي��ة وا�شحة 
عل��ى  تق��وم  واملع��امل  االأه��داف 
يف  الفل�شطين��ي  البن��اء  مكافح��ة 

القد�س مبجملها.
فق��ط  تقت�ش��ر  ال  ال�شيا�ش��ة  ه��ذه 
على هدم املنازل، ب��ل تتعداها اإىل 
فر�س قي��ود �شارم��ة عل��ى البناء، 
ور�ش��وم مالي��ة عالي��ة، ت�ش��ل اإىل 
اأكر من 30 األ��ف دوالر، للرخ�شة 
احل�ش��ول  ميت��د  وق��د  الواح��دة، 
عليه��ا الأك��ر م��ن خم���س �شن��وات، 
بينم��ا تفر�س مئات اآالف ال�شواقل 
كغرام��ات  اإ�شرائيلي��ة(  )عمل��ة 
على م��ن ت�شُفهم بلدي��ة االحتال 

مبخالفي اأنظمتها وقوانينها.
يف حني ُيقّدر م�شوؤولون فل�شطينيون 
وخ��رباء يف جم��ال اال�شتيط��ان اأن 
عدد املن��ازل الفل�شطيني��ة املهددة 
بالهدم يف القد�س ال�شرقية املحتلة 
من��زل،  األ��ف  م��ن ع�شري��ن  باأك��ر 
ولبلدة العي�شاوية الن�شيب االأكرب 
م��ن ع��دد املن��ازل امله��ددة بالهدم، 
علمًا باأن �شيا�شة الهدم هذه اأف�شت 
يف غ�ش��ون ال�شنوات الع�شر املا�شية 
الفل�شطيني��ني  اآالف  ت�شري��د  اإىل 
فيه��م  مب��ن  م��اأوى،  ب��ا  وجعله��م 
ع�شرات العائات من اأبناء القرية 
الذين وج��دوا اأنف�شه��م يف العراء، 

كما يقول العي�شاوي.
يذكر اأن العي�شاوية قرية مقد�شية 
فل�شطينية تتب��ع حمافظة القد�س 
وه��ي يف اجلان��ب ال�شرق��ي ملدين��ة 
القد�س ال��ذي وقع حتت االحتال 
االإ�شرائيلي يف حرب 1967. وتقع 
عل��ى جب��ل امل�ش��ارف، كان��ت جزءا 
م��ن االأردن واإ�شرائيل على منطقة 
جب��ل  يف  ال�ش��اح  منه��ا  منزوع��ة 

امل�شارف داخل االرا�شي االأردنية.

حملة واسعة لتهويدها

"العيساوية" قرية مقدسية تجابه تهويدها بشراسة
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كخلي��ة نح��ل ن�شط��ة تعم��ل 
ب��ني  ال�شاع��ة،  م��دار  عل��ى 
ا�شتقب��ال ال��زوار وا�شت�شافة 
اآخري��ن م��ن فئ��ات االأطف��ال 
والفتي��ان وال�شباب، اإىل هذا 
امل�شه��د الفع��ال حت��ول املق��ر 
الثقاف��ة  ل��وزارة  الرئي�ش��ي 
بغ��زة، والتي فتح��ت اأبوابها 
جمي��ع  م��ن  الفتي��ة  اأم��ام 
االأعمار ل�شمهم اإىل خميمات 

�شيفها للعام اجلاري.
وزارة  يف  ال�شب��اب  مدي��ر 
ال�شاع��ر  اأح��ام  القاف��ة 
تفا�شي��ل  ع��ن  حتدث��ت 
الت��ي  ال�شيفي��ة  املخيم��ات 
وقال��ت  الثقاف��ة،  افتتحه��ا 
مراح��ل  ث��اث  ت�ش��م  باأنه��ا 
بثاث فئات بح�شب القدرات 
الفني��ة واالأعم��ار املتفاوت��ة 

ب��ني امللتحق��ني، ملن��ح فر�ش��ة 
ثقافي��ة فني��ة اإبداعي��ة ملن 
يرغب��ون يف اإمن��اء مهاراتهم 

املتنوعة.
واأو�شح��ت ال�شاعر ل�"الراأي" 
ب��اأن الوزارة نظمت الأول مرة 
�شل�ش��ة ملخيماته��ا ال�شيفي��ة 
على �شبيل الت�شنيف بح�شب 
حي��ث  والق��درات،  االأعم��ار 
االأوىل  املرحل��ة  ا�شتهدف��ت 
اأبناء النخب الفنية وحملت 

م�شمى "جتوال".
الفتي��ة يف مرحل��ة "جتوال" 
كانوا عل��ى ا�شتعداد لرتحال 
االأثري��ة  االأماك��ن  اإىل 
عل��ى  املوزع��ة  والتاريخي��ة 
جي��ل  لبن��اء  غ��زة،  قط��اع 
فل�شطيني واٍع حم�شٍن ثقافًيا 
ملواجه��ة  وذل��ك  وفكرًي��ا، 
�شيا�شات االحتال يف تزييف 

الهوي��ة  وتهوي��د  الوع��ي 
الوطنية الفل�شطينية.

م�شابق��ة  الثقاف��ة  واأطلق��ت 
فني��ة تخت���س باالأطفال من 
عمر ال�شابع��ة حتى الرابعة 
اأ�شواته��م  الإط��اق  ع�ش��ر، 
االأ�ش��وات  م�شم��ى  حت��ت 
الندي��ة، ما اأطلق العنان اأمام 
الفر���س االإبداعية بالظهور 

على خ�شبة امل�شرح.
اأما عن املرحل��ة الثانية فهي 
تخت���س باملرحل��ة ال�شبابية 
وتخ�س ثاث��ني �شابا و�شابة 
االإبداع��ات،  اأ�شح��اب  م��ن 
والذي��ن مت اختياره��م بن��اًء 
الربام��ج  يف  متيزه��م  عل��ى 
والتدريبي��ة  الثقافي��ة 
تطرحه��ا  الت��ي  املتنوع��ة 

الوزارة.
و�شمن اأعمال املخيم ال�شيفي 

الثاني��ة  باملرحل��ة  اخلا���س 
اإخ�ش��اع  �شيت��م  املخي��م،  م��ن 
املتدرب��ني لتدري��ب مكثف يف 
حق��وق االإن�ش��ان ب�ش��كل عام 
ب�ش��كل  الثقافي��ة  واحلق��وق 
النزاه��ة  وق�شاي��ا  خا���س، 
وامل�شاءل��ة،  وال�شفافي��ة 
باالإ�شاف��ة  امل��راأة،  وق�شاي��ا 
اإىل ري��ادة االأعمال واالإنتاج 
اأو�شح��ت  كم��ا  ال�شينمائ��ي، 

ال�شاعر.
اأما عن املح��ور الثالث والذي 
�شل�ش��ة  اختت��ام  ب��ه  �شيت��م 
للع��ام  ال�شيفي��ة  املخيم��ات 
اجلاري، حيث �شتكون برفقة 
ذوي االحتياج��ات اخلا�شة، 
م��ع  دجمه��ا  �شيت��م  والت��ي 
عوام النا���س للعمل بطريقة 
التموي��ه لعدم لف��ت االنتباه 

اإىل اأو�شاعهم الذاتية.

اأن  عل��ى  اأك��دت  ال�شاع��ر 
عل��ى  �شتعم��ل  وزارته��ا 
اخلروج بع��دة من املخرجات 
ذات  واالإبداعي��ة  الفني��ة 
احل���س الفن��ي الع��ايل، ليتم 
ا�شتعرا�ش��ه ع��رب م�شرحيات 
فني��ة  ومعار���س  و�شوتي��ات 

اإبداعية.
وزارة  اأن  بذك��ره  اجلدي��ر 
الثقافة تعت��ربه العام االأول 
ال��ذي تنظ��م في��ه خميم��ات 
مفتوح��ة تخ��رج ع��ن �شي��اق 
اخلا���س، وهذه نقل��ة نوعية 
وانفتاح اأمام ع��وام املبدعني 
يف  والفتي��ان،  ال�شب��اب  م��ن 
ا�شتغال اأمث��ل ملوارد الوزارة 
من طاقات �شابة واال�شتعانة 
احلكومي��ة  باملق��درات 
يخ��دم  فيم��ا  وتوظيفيه��ا 

النا�س.

في صيف 2019

"الثقافة" تبحر في مخيماتها اإلبداعية على ثالث مرحل
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غزة- الراأي
فعالي��ات  الطب��ي  نا�ش��ر  جمم��ع  اختت��م 
املوؤمت��ر التا�شع الأمرا���س الباطنة ،والذى 
ا�شتم��ر لثاث��ة اأي��ام متتالي��ة، وذل��ك يف 
فن��دق امل�شت��ل بقط��اع غ��زة، حي��ث بداأت 
حمم��ود  د.  برئا�ش��ة  االأوىل  اجلل�ش��ة 

اخلزندار ود. حممود ال�شيخ علي.
اجلل�شة االأوىل..

ب��دوره، حت��دث د. تي�ش��ري جم��ال عفيفي 
طالب يف كلية الطب باجلامعة االإ�شامية 
"امل�شت��وى اخلام�س" يف املحا�شرة االأوىل 
الرب��و  مر���س  وع��اج  ت�شخي���س  ح��ول 
الرئ��وي  االن�ش��داد  ومر���س  )االأزم��ة( 
املزم��ن وفًق��ا للربوتوكول الثال��ث ملنظمة 
قط��اع  م�شت�شفي��ات  يف  العاملي��ة  ال�شح��ة 

غزة.
و اأو�ش��ح اأن الدرا�ش��ة تق��وم عل��ى معرفة 
املعاي��ري املتبع��ة لت�شخي���س مر���س الربو 
ومر�س االن�ش��داد الرئوي املزمن ومعرفة 
كيفي��ة التحك��م يف اأعرا���س وم�شاعف��ات 
املر���س، و قدم��ت الدرا�ش��ة نتائ��ج ح��ول 
العاج الذي يتم تقدميه وماءمته حلدة 

املر�س.
با�شتخ��دام  الدرا�ش��ة  قام��ت  واأ�ش��اف:" 
ال�شح��ة  ملنظم��ة  الثال��ث  الربوتوك��ول 
العاملي��ة وتو�شيات��ه يف الو�ش��ول للنتائ��ج 
،م�ش��ريا اىل اأن هذه الدرا�ش��ة هي االأوىل 
ت�شتخ��دم  الت��ي  فل�شط��ني  يف  نوعه��ا  م��ن 

بروتوكول منظمة ال�شحة العاملية".
اأم��ا املحا�ش��رة الثاني��ة ، حت��دث فيه��ا د. 
خال��د اأب��و العي���س رئي�س ق�ش��م ال�شيدلة 
مب�شت�شفى الهال االإماراتي، حول حتديد 
خ�شائ���س مقاوم��ة البكتريي��ا للم�شادات 
احليوي��ة يف عين��ات البلغ��م ل��دى املر�شى 

البالغني.
و�شفي��ة  درا�ش��ة  عم��ل  مت  :اأن��ه  وق��ال 
حتليلي��ة م�شتعر�ش��ة من نوفم��رب 2017 
اأمن��اط  لتحدي��د   2018 دي�شم��رب  اإىل 
مقاوم��ة البكتريي��ا املختلف��ة للم�ش��ادات 
املر�ش��ى  بلغ��م  يف  املختلف��ة  احليوي��ة 
البالغني يف قطاع غزة ،و لوحظ ارتفاع يف 
ن�شبة مقاومة االأن��واع املختلفة للبكترييا 
احليوي��ة،  للم�ش��ادات  فح�شه��ا  مت  الت��ي 
كان��ت امل�شادات احليوي��ة amikacin و 
meropenem و ceftriaxone اأكر 

امل�شادات احليوية كفاءة.
بينم��ا املحا�ش��رة الثالث��ة ، عر�ش��ت فيها 
تغذي��ة  بكالوريو���س  ق�شط��ة  اأ.رغ��دة 

اكلينيكية،
تقيي��م احلال��ة الغذائية ملر�ش��ى الغ�شيل 
ل با�شتخ��دام  غ��زة  قط��اع  يف  الكل��وي 

PG_ SGA، و يهدف هذا البحث اىل 
تقيي��م احلال��ة الغذائية ملر�ش��ى الغ�شيل 
ل با�شتخ��دام  غ��زة  قط��اع  يف  الكل��وي 

.  PG_ SGA
وت�شيف:" اأظه��رت نتائج الدرا�شة وجود 
عاق��ة ذات دالل��ة اإح�شائي��ة ب��ني �شوء 
التغذية والعديد م��ن املعلومات الغذائية 

التي مت قيا�شها للمر�شى" .
من جانبه،ا�شتعر�س د.حممد خالد ال�شر

طبيب امتياز فى جممع نا�شر خال 
املحا�ش��رة الرابع��ة، نتائج بح��ث لدرا�شة 
قائم��ة عل��ى ماحظ��ة مر�ش��ى احل��االت 

االأق�ش��ام  يف  املنّوم��ني  حرج��ة  الغ��ري 
يف  املختلف��ة  والباطني��ة  اجلراحي��ة 
�شه��ر  خ��ال  غ��زة  قط��اع  م�شت�شفي��ات 
دي�شم��رب 2018 ، به��دف درا�ش��ة فعالي��ة 
الك��رب  م��ن قرح��ة  الوقاي��ة  اإج��راءات 

. )Stress ulcer(
عل��ى  الدرا�ش��ة  ا�شتمل��ت  واأ�ش��اف:" 
متابع��ة ، 1386 اخذ منه��م 751 مري�شًا 
)%54.2(عاج��ات خاف�ش��ة احلمو�شة 
بغ��ري  كان��ت  منه��م   57.9% اأن  تب��ني   ،
داع��ي ، مل يع��اين اأي مري�س ممن �شملتهم 
الدرا�ش��ة م��ن نزي��ف يف اجله��از اله�شمي ، 
بينما كان املر�ش��ى الذين اأخذوا م�شادات 
احلمو�شة يعانون بن�شبة فارقة اح�شائيًا 

من ال�شعال واالإ�شهال .
واأو�ش��ح د.ال�ش��ر اأن نتائ��ج الدرا�شة بينت 
وجود اإفراط يف ا�شتخدام العاجات دون 
وجود اأدلة اإر�شادية يف االأق�شام املختلفة 
الواج��ب  ال�شحي��ة  املواق��ف  تو�ش��ح 
ا�شتخ��دام االأدوي��ة للمر�ش��ى للتقليل من 
االنعكا�ش��ات ال�شلبية لهذه العاجات على 

املر�شى.
اجلل�شة التانية..

د. عاء ال�شاعر ا�شت�شارى جراحة اجلهاز 
اله�شم��ي واملناظ��ري ،تناول ف��ى املحا�شرة 
االأوىل من اجلل�ش��ة الثانية" االأخطاء يف 

حتاليل وظائف الكبد .
اأم��ا املحا�شرة الثاني��ة ، بني فيها د.ريا�س 
برب��خ ا�شت�ش��اري امرا���س وزراع��ة الكلى 
والباطن��ة، املفاهيم اخلاطئ��ة وال�شائعة 
يف ع��اج الته��اب الكل��ى الناجت ع��ن مر�س 
اىل   50% ان  احلمراء،حي��ث  الذئب��ة 
احلم��راء  الذئب��ة  مر�ش��ى  م��ن   70%
معر�ش��ني لاإ�شاب��ة مبر�س الته��اب الكلى 
حيث ت��رتاوح درجة االإ�شابة من ب�شيطة 
امللح��وظ يف  التط��ور  اىل خط��رة ورغ��م 
عاج ه��ذا املر���س اال ان��ه الي��زال ن�شبة 
الوف��اة م��ن ه��ذا املر���س عالي��ة ون�شب��ة 
املر�ش��ى الذي��ن يعان��ون م��ن ف�ش��ل كل��وي 
ويعاجل��ون  النهائي��ة  مزم��ن يف مرحلت��ه 
بالغ�شي��ل الدم��وي ت�ش��ل اىل %17 اىل 

.  25%
وا�شتعر���س د.�شادي عو���س يف املحا�شرة 
التق��يء  ع��ن  مر�شي��ة  حال��ة  الثالث��ة، 
الدم��وي، والرابع��ة كان��ت للدكت��ور عاء 
البيوك ع��ن "علم اخللية"،اأم��ا اخلام�شة 
للدكت��ور حمم��ود ج��ال وادي ا�شت�ش��اري 
حال��ة  فيه��ا  الكلى،ا�شتعر���س  امرا���س 
مر�شي��ة لالته��اب خايل بالكل��ي ملري�س 
ع��اين من��ذ 3 �شه��ور ومت ال�شف��اء كام��ًا 

بف�شل اهلل.
،ح��االت  ال�شاد�ش��ة  املحا�ش��رة  وتناول��ت 
الف�ش��ل الكلوي احلاد الناجت عن ا�شتخدام 
العقاق��ري يف جممع ال�شف��اء الطبي خال 

العام 2018
قدمتها د.اإميان عبد اهلل اأبو �شيحة

طبيبة امتياز يف جممع ال�شفاء الطّبي.
واأو�شح��ت اأنه بعد درا�ش��ة حاالت الف�شل 
الكلوي احلاد املدخل��ة اإىل ق�شم الباطنة 
الع��ام  الطب��ي خ��ال  ال�شف��اء  يف جمم��ع 
م��ن   %  24.5 هن��اك  اأن  تب��ني   2018
احل��االت ناجتة ع��ن ا�شتخ��دام العقاقري، 
املته��م  ال�شتريويدي��ة  امل�شكن��ات  كان��ت  و 
االأك��رب، حيث اأنها كان��ت املتهمة يف 46% 
ا�شتخ��دام  خلفه��ا  ياأت��ي  احل��االت،  م��ن 
االأع�ش��اب 23 %، و%15 كان��ت ناجت��ة 

عن ا�شتخدام ال�شبغات الت�شويرية.
وحتدثت املحا�شرة ال�شابعة، حول تقييم 
مر�ش��ى ال�شك��ري الن��وع الث��اين يف قط��اع 

غزة
للدكتور �شعدي النخالة .

فيم��ا تن��اول احلكي��م اأمين ابو ط��ري نائب 
رئي�س ق�شم متري���س احلوادث و الطوارئ 
ف��ى املحا�ش��رة الثامنة، نبذة ع��ن البحث 
املق��دم يف موؤمت��ر الباطن��ة التا�شع،والذى 
يه��دف اإىل معرف��ة م��دى تاأث��ري االألي��اف 
عن�ش��ر  ن�شب��ة  عل��ى  امل��اء  يف  الذائب��ة 
املاغني�شي��وم ل��دى مر�شى ال�شك��ري النوع 
الث��اين بع��د ثم��ان اأ�شابي��ع م��ن التجربة 

بجرعة تقدر ب 10.5 غرام يوميا.
م��ن جانبه،حت��دث د. اأي��وب اب��و منرف��ى 
املحا�ش��رة التا�شع��ة، ح��ول م��دى الوع��ي 

مب�شاعفات مر�س ال�شكري يف قطاع غزة.
قدم��ت   ، العا�ش��رة  املحا�ش��رة  وف��ى 
"بكالوري���س  الفقع��اوي  مه��ا  الدكت��ورة 
-اجلامع��ة  العام��ة  واجلراح��ة  الط��ب 
االإ�شامية"ورقة علمية بعنوان "معاجلة 
املر�شى يف بيئة اآمنة"، حتدثت فيها حول 
مدى توجه الطاق��م الطبي ل�شامة واأمن 
املر�ش��ى خال املمار�ش��ة الطبية يف قطاع 

غزة.
اأم��ا املحا�ش��رة العا�ش��رة ،حت��دث فيها د. 
اياد حممود ا�شماعيل، طالب طب م�شتوى 
االإ�شامية،ح��ول  اجلامع��ة  ف��ى  �شاد���س 
الوع��ي ح��ول اأمرا���س القل��ب واالأوعي��ة 
الدموي��ة يف قط��اع غ��زة- درا�ش��ة م�ش��ح 

مقطعي.
تقيي��م  ه��و  الدرا�ش��ة  غر���س  اأن  وب��ني 
م��دى وع��ي العاّمة م��ن �شكان قط��اع غزة 
مت  حي��ث  وال�شراي��ني،  القل��ب  باأمرا���س 
لاأ�شخا���س  ع�شوائي��ًا  ا�شتبان��ات  توزي��ع 
املتواجدي��ن يف االأماكن العام��ة ومرافقي 
وبع��د  القط��اع،  م�شت�شفي��ات  يف  املر�ش��ى 
حتلي��ل بيان��ات امل�شرتكني البال��غ عددهم 
حقق��وا  ق��د   36.5% اأن  تب��ني   4025
ر�شي��دًا منخف�شًا )13 اإجابة �شحيحة اأو 
اأق��ل من اأ�ش��ل 25 اإجم��ااًل( واأن 19.5% 
ق��د حقق��وا ر�شي��دًا مرتفع��ًا )20 اإجابة 

�شحيحة اأو اأكر(.
يف  ،طال��ب  وايل  اهلل  عب��د  د.  وعر���س 
امل�شت��وى اخلام���س يف كلية ط��ب اجلامعة 
االإ�شامي��ة، درا�شة مقطعي��ة �شملت مائة 
يف  االأورام  اأق�ش��ام  يف  مري�ش��ًا  وخم�ش��ني 
م�شت�شفى الرنتي�شي وامل�شت�شفى االأوروبي، 
امت��دت الأربع��ة اأ�شه��ر يف الن�ش��ف الثاين 
من الع��ام 2018، هدف��ت اإىل ماحظة و 
تقيي��م التعام��ل م��ع االأعرا���س اجلانبية 
النا�شئ��ة ع��ن الع��اج الكيميائ��ي وقيا�س 
م��دى تاأثريها على حي��اة املر�شى وذويهم 
باالإ�شاف��ة اإىل معرف��ة كف��اءة االأدوي��ة 
امل�شتعمل��ة يف التخفي��ف م��ن ه��ذه االآثار 

ومدى التح�شن الناجت عنها.
باالإ�شاف��ة اإىل عر���س ع��دة حما�ش��رات 

متنوع��ة لاأطب��اء د. جناء اب��و جامع،و 
د. براء حجاج

وحما�ش��رة د. بكر ابو ج��راد، وحما�شرة 
د. خالد اخل�شري.

اأجري��ت خ��ال  اآخ��ر، فق��د  �شي��اق  وف��ى 
جل�شات املوؤمت��ر م�شابقة علمي��ة "مع�شلة 
االأطب��اء واإب��داع االعداد"، حي��ث اأو�شح 
الدكتور �شاب��ر ال�شرفندي رئي�س اللجنة 
للم�شابق��ة  االع��داد  ورئي���س  العلمي��ة 
العلمية ،اأن تلك امل�شابقة جاءت من خال 

منهج اجلمعية االأمريكية لاأطباء.
اأ�شئل��ة  بت�شمي��م  قمن��ا  لق��د  واأ�ش��اف:" 
للم�شابقة مبنية على اأ�شا�س علمي ومنقح 
وه��ي اأ�شئلة غري مبا�ش��رة ولكنها من عمق 
املج��االت الطبي��ة وخا�ش��ة يف جمال طب 
الباطن��ة، وتعك���س م��دى العل��م واملعرفة 
بني املت�شابق��ني ب�ش��ورة تناف�شية مبهجة 

وم�شجعة و�شديدة.
الطبي��ة  امل�شابق��ة  اأن  ذك��ره  واجلدي��ر 
 ،Internal medicine jeopardy
وتع��رف دوليا ب� "مع�شل��ة االأطباء" تعقد 
اجلمعي��ة  وتهت��م  املوؤمت��رات  يف  ع��ام  كل 
االأمريكية لاأطباء بتنظيم تلك امل�شابقة 
على م�شت��وى الوالي��ات االأمريكية وحتى 

بني الدول.
واأ�شار د.ال�شرفندي اىل اأن امل�شابقة التي 
عق��دت يف الي��وم الث��اين ملوؤمت��ر الباطنة 
التا�ش��ع بالت�شاب��ق ب��ني االأطب��اء املقيمني 
يف امل�شت�شفي��ات التعليمي��ة املعرتف بها يف 
" بقطاع  الباطن��ة  يف  االقام��ة  "برنام��ج 
غ��زة وهي جمم��ع ال�شف��اء الطبي وجممع 
نا�ش��ر الطب��ي وم�شت�شف��ى االأوروبي،وكان 
تق�شي��م املجموع��ات يعتم��د عل��ى وج��ود 
طبي��ب اقام��ة معتم��د م��ن كل م�شت�شف��ى، 
"جمموع��ة  ه��ي  جمموع��ة  كل  بحي��ث 
امل�شت�شفي��ات"، ومت التح�ش��ري للم�شابق��ة 
م�شبق��ا على مدار اأ�شبوع��ني وبالتعاون مع 
اللجن��ة التح�شريية والدع��م اللوج�شتي 
الكرتوني��ة  اأجه��زة  و�ش��ع  وترتي��ب 

لاجابة.
وب��ني اأن��ه كان هن��اك ح��كام وجلنة عمل 
للم�شابق��ة وه��م الدكت��ور احم��د الروبي 
والدكت��ور رامي ال�شل��وت والدكتورة اميان 
احلن��اوي والدكتورحمم��د اخلطيب، ومت 
جتهي��ز 25 �ش��وؤال م��ن كاف��ة امل�شت�شفيات 
تدرجا من االأ�شه��ل اال�شعب، بحيث يكون 
هن��اك درج��ات ل��كل �ش��وؤال، ومت ا�ش��راك 

اجلمهور وتفعيله يف نقل االأ�شئلة لهم.
و�ش��ارك يف امل�شابق��ة ثاث��ة جمموع��ات 
وت�شم��ل املجموع��ة االأوىل الدكت��ور اأمال 
لب��د، عبدعبد ال�شام االأ�شقر، والدكتورة 
اأ�شماء عودة، واملجموعة الثانية الدكتور 
ح�شن اجلرجاوي، الدكتور حممد ق�شطة، 
والدكت��ورة مها قنن، واملجموع��ة الثالثة، 
�شمي��ة احل��وت، والدكتور اأمي��ن اأبوهال، 

والدكتورة ت�شليم تيلخ.
وفاز بامل�شابقة املجموعة الثالثة، وقدمت 
للمجموع��ة جوائز قيمة، وقدمت جوائز 
�شجل��وا  مم��ن  امل�ش��ارك  للجمه��ور  اأخ��رى 
اجاب��ات �شحيح��ة، وق��د نال��ت امل�شابق��ة 
ر�ش��ا وقب��ول اجلمي��ع مم��ا عك���س تفاعا 

اأ�شاف متيزا لربامج املوؤمتر التا�شع.
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غزة- الراأي- نهى م�شلم
اأف��ادت د. �شريي��ن عاب��د رئي���س 
ق�شم ح�شان��ة م�شت�شف��ى الن�شر 
ورئي���س فريق )EENC(، باأنه 
و الأول م��رة يف ال�ش��رق االو�شط 
"ا�شرتاتيجي��ة  تطبي��ق  يت��م 
احل�ش��ن االول للرعاية االولية 
للموالي��د" بوزارة ال�شحة بغزة، 
املوالي��د  دخ��ول  م��ن  للتقلي��ل 
للح�شان��ات و اتب��اع االجراءات 
وفي��ات  لتقلي���س  ال�شليم��ة 

املواليد.
ه��ذه  اأن  د.عاب��د  اأو�شح��ت  و 
اال�شرتاتيجي��ة و�شعتها منظمة 
يف  لتطبيقه��ا  العاملي��ة  ال�شح��ة 
الدول النامي��ة و التي تعانى من 
ارتف��اع يف ن�شبة وفي��ات املواليد 
،و ع��دم توف��ر ح�شان��ات كافي��ة 
م��ن  يعان��ون  ال��ذي  للموالي��د 

م�شاكل مبكرة بعد الوالدة.
مت  م��ا  عل��ى  اأ�شافت:"بن��اء  و 
منظم��ة  درا�ش��ة  يف  اثبات��ه 
ال�شح��ة العاملي��ة يف قط��اع غزة 
و الت��ى بين��ت اأن %50 من وفاة 
 24( خ��ال  حت��دث  املوالي��د 
�شاع��ة( االأوىل من احلي��اة ،واأن 
يف  للوف��اة  املبا�ش��رة  اال�شب��اب 
معظ��م احل��االت ميك��ن جتنبه��ا 

بن�شبة ال تقل عن 70%.

و اأ�ش��ارت اىل اال�شب��اب املوؤدي��ة 
االلتهاب��ات  اأبرزه��ا  للوف��اة 
اجلرثومي��ة و نق���س االك�شجني 
الناجت عن تع�شر الوالدة ،ا�شافة 

اىل الوالدة املبكرة.
بن��اء  و  اأن��ه  ت�شي��ف:"  و 
ه��ذه  اعتم��اد  مت  ذل��ك  عل��ى 
اال�شرتاتيجي��ة م��ن قب��ل وزارة 
 )2017( الع��ام  يف  ال�شح��ة 
التي تركز عل��ى مهارات ب�شيطة 
غ��ري مكلف��ة تت�شم��ن التجفي��ف 
اجلي��د للمول��ود و ابقائ��ه عل��ى 
 90( مل��دة  مبا�ش��رة  االم  جل��د 
عل��ى  للحف��اظ  دقيقة(،وذل��ك 
درجة ح��رارة منا�شب��ة للمولود 
بالر�شاع��ة  الب��دء  ت�شهي��ل  و 
الطبيعي��ة خ��ال ه��ذه الف��رتة 
قط��ع  تاأخ��ري  اىل  ،باالإ�شاف��ة 
احلبل ال�شرى بع��د )دقيقة - 3 
دقائ��ق( من ال��والدة ،و الرتكيز 
اتب��اع  و  اليدي��ن  غ�ش��ل  عل��ى 

اجراءات مكافحة العدوى.
الت��ي  و عل��ى �شعي��د اخلط��وات 
اتبعته��ا وزارة ال�شحة بالتعاون 
و الدعم اللوج�شتيى من منظمة 
ال�شحة العاملي��ة ،ذكرت د.عابد 
م��درب   )15( تدري��ب  مت  اأن��ه 
داخ��ل  الطبي��ة  الطواق��م  م��ن 
ال��وزارة متخ�ش�شني  م�شت�شفيات 

يف الن�شاء والوالدة و احل�شانة و 
منهم قابات قانونيات مع زيادة 
املقبل��ة  الف��رتات  يف  عدده��م 

،وذلك يف مار�س 2017.
وتابعت: "مت و�شع ت�شور مبدئي 
للو�ش��ع احل��ايل يف يونيو 2017 
بالتخطي��ط  الب��دء  ث��م  م��ن  ،و 
للتنفي��ذ العمل��ي لا�شرتاتيجية 
م�شت�شفي��ات  اأربع��ة  داخ��ل 
حكومي��ة "ال�شف��اء ، و التحرير 
مبجمع نا�شر، والهال االإماراتي 
يف  وذل��ك  االأق�ش��ى  �شه��داء  ،و 

يناير 2018.
و ت�شي��ف د.عاب��د :"مت ت�شكيل 
جلن��ة من وزارة ال�شح��ة ملتابعة 
تنفي��ذ اال�شرتاتيجية برئا�شتي 
و كرئي�شة لفريق املدربني بحيث 
تقوم اللجن��ة باملتابعة الدورية 
الداخلي��ة  التو�شي��ات  رف��ع  و 
لفري��ق كل م�شت�شف��ى ،كم��ا و مت 
كل  يف  داخلي��ة  ف��رق  ت�شكي��ل 
لتدري��ب  ح��دة  عل��ى  م�شت�شف��ى 
التنفي��ذ،  متابع��ة  و  الطواق��م 
م�ش��رية اىل اأن التقيي��م يت��م من 
خ��ال الطواق��م املحلي��ة ب�شكل 

دوري.
بع��د  اأن��ه  د.عاب��د  اأو�شح��ت  و 
تنفيذ هذه االجراءات ال�شالفة 
الذك��ر فق��د بين��ت االح�شاءات 

لت�ش��ل  التنفي��ذ  ن�شب��ة  ارتف��اع 
اىل %80 يف بع���س امل�شت�شفيات 
مبام�ش��ة  يتعل��ق  فيم��ا  خا�ش��ة 
 90( مل��دة  االأم  جلل��د  الطف��ل 
يف  ارتف��اع  بالت��ايل  و  دقيق��ة( 
الطبيعي��ة،  الر�شاع��ة  ن�شب��ة 
موؤكدة على تقلي�س ن�شبة دخول 

املواليد للح�شانات.
بع���س  اىل  د.عاب��د  نوه��ت  و 
بالتدري��ب  اخلا�ش��ة  العقب��ات 
الطبي��ة  للطواق��م  امل�شتم��ر 
اجلدي��دة ،اىل جان��ب الت�شديد 
على اج��راءات مكافحة العدوى 
،ووج��ود نواق�س تتعل��ق بتنفيذ 
القف��ازات  مث��ل  اال�شرتاتيجي��ة 

الطبية و طواقي االأطفال .
و اأك��دت د.عابد عل��ى اأن اجلهود 
م�شتم��رة يف ه��ذا امل�شم��ار ،حيث 
مت تنفي��ذ ور�ش��ة عم��ل للرعاية 
االأولي��ة يف يوني��و 2019 و التي 
خرج��ت بع��دة تو�شي��ات اأبرزها 
م��ن  احلوام��ل  االمه��ات  توعي��ة 
خال الرعاي��ة االولية باالأمور 
املتعلق��ة بتنفي��ذ اال�شرتاتيجية 
الطف��ل  ابق��اء  خا�ش��ة  و 
مل��دة )90  االأم  مام���س حل�ش��ن 
دقيقة(،م��ع اح�ش��ار امل�شتلزمات 
اخلا�ش��ة باملول��ود مث��ل طاقي��ة 
الطف��ل و ماب�س �شرعية خا�شة 

للوالدة . باالإ�شافة اإىل ذلك، مت 
تدريب الطواقم الطبية العاملة 
يف امل�شت�شفي��ات الغ��ري حكومي��ة 
مطل��ع "يوليو من الع��ام اجلاري" 
،حيث مت االتفاق مع م�شت�شفيات 
اأ�شدق��اء  و  العام��ة  "اخلدم��ة 
الع��ودة"  و  الكرام��ة  و  املري���س 
عل��ى تدري��ب الطواق��م و تنفيذ 
يق��وم  ،حي��ث  اال�شرتاتيجي��ة 
بعملي��ات التدري��ب )14 مدرب( 
معتمدين من وزارة ال�شحة ، ملدة 
يومني يف كل م�شت�شفى بينما يقوم 
فري��ق املتابعة برئا�ش��ة د.عابد 
لتفق��د التدري��ب ل�شم��ان ج��ودة 
د.عاب��د  تطرق��ت  و  التدري��ب. 
لتنفي��ذ  املقبل��ة  اخلط��وات  اىل 
نهاي��ة  حت��ى  اال�شترياتيجي��ة 
قائلة:"�شيت��م   ،2019 الع��ام 
يف  اال�شترياتيجي��ة  تنفي��ذ 
حي��ث  القي�شري��ة  العملي��ات 
�شيقوم املدرب��ون اخلارجيون من 
منظمة ال�شحة العاملية بتدريب 
وزارة  يف  املعتم��دة  الطواق��م 

ال�شحة.
يذكر اأن قط��اع غزة هو املنطقة 
االوىل يف ال�ش��رق االأو�شط التى 
تقوم بتنفيذ هذه ا�شترياتيجية 
احل�شن االأول والرعاية االأولية 

للمواليد.

ألول مرة في الشرق األوسط..

"الصحة": تطبيق استراتيجية الحضن األول وتحسين 
جودة الرعاية األولية للمواليد 
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فوائد التين الشوكي على صحة الجسم

يعت��رب التني ال�شوكي م��ن اأبرز الفواكه 
الت��ي يف�شله��ا الكث��ريون نظ��را ملذاقه 
يتمي��ز  كم��ا  املمي��ز  و�شكل��ه  املختل��ف 
االأحم��ر  مث��ل  املتع��ددة  باألوان��ه 
واالأخ�ش��ر واال�شفر، وح�ش��ب ما ذكره 
موق��ع stylecraze ف��اإن فوائد التني 

ال�شوكي هي:
 1: يحت��وى التني ال�شوك��ى على ن�شبة 
لاأك�ش��دة  امل�ش��ادة  امل��واد  م��ن  كب��رية 
والفيتامين��ات التى تعم��ل على تعزيز 
�شح��ة اجله��از املناع��ى وحمايت��ه م��ن 

االأمرا���س، كم��ا ان��ه يح��د م��ن خط��ر 
االلتهاب.

بع�س  على  ال�شوك��ى  التني  2:يحت��وى 
اخل�شائ���س الت��ي تعمل عل��ى الوقاية 

من اال�شابة باالأمرا�س املزمنة.
م�شت��وى  تنظي��م  عل��ى  3:ي�شاع��د 
ال�شك��ر ف��ى ال��دم، وبالت��اىل فه��و م��ن 
اأب��رز الفواك��ه املفيدة ل�شح��ة مر�شى 

ال�شكر.
كمية  على  ال�شوك��ى  التني  4:يحت��وى 
تع��زز  الت��ى  الفيتامين��ات  م  كب��رية 

�شحة اجله��از اله�شمى وحتد من خطر 
اال�شابة بالق��رح وااللتهابات وم�شاكل 

اجلهاز اله�شمى.
ت�شخ��م  ع��اج  يف  فع��ال  دور  5:ل��ه 

الربو�شتاتا وم�شاكل الذكورة.
القل��ب  �شح��ة  عل��ى  6:يحاف��ظ 
واالأوعي��ة الدموي��ة ويح��د م��ن خطر 
االإ�شابة باجللطات واالزمات القلبية.
م�شت��وى  تقلي��ل  عل��ى  7:يعم��ل 

الكول�شرتول يف الدم .
8:تن��اول الت��ني ال�شوك��ى يعم��ل على 

، لذل��ك  ال��دم  �شب��ط م�شت��وى �شغ��ط 
ين�ش��ح مر�شى ال�شغط الع��اىل بتناول 

التني ال�شوكى دائما.
9:يحتوى على بع�س اخل�شائ�س التى 
تعمل على فق��دان الوزن والتخل�س من 
الده��ون املرتاكم��ة وذل��ك الحتوائ��ه 
ال�شع��رات  م��ن  قليل��ة  ن�شب��ة  عل��ى 

احلرارية والدهون امل�شبعة.
ال�شوك��ى يح��د من  الت��ني  10:تن��اول 
خط��ر اال�شاب��ة ب��االأورام ال�شرطانية 
واملع��دة  القول��ون،  �شرط��ان  ومنه��ا، 

والثدى.
11:يعال��ج فق��ر ال��دم، حي��ث يحتوى 
الت��ني عل��ى ن�شب��ة عالي��ه م��ن احلديد 
تع��زز  الت��ى  االخ��رى  والفيتامين��ات 
�شح��ة اجل�ش��م وتعال��ج االنيمي��ا ومتد 

اجل�شم بالن�شاط واحليوية.
العظ��ام  �شح��ة  عل��ى  12:يحاف��ظ 
عل��ى  الحتوائ��ه  وذل��ك  واملفا�ش��ل 
الكال�شي��وم والبوتا�شي��وم واملغن�شي��وم، 
الت��ى  االأخ��رى  الفيتامين��ات  وبع���س 

تعمل على حت�شني كثافة العظام.

غزة-الراأي-اأحمد الزيتونية
 حقق��ت اإذاع��ة �ش��وت الرتبي��ة والتعليم 
اإجنازًا نوعي��ًا بفوزها باملرك��ز االأول على 
االإذاع��ات العربي��ة م��ن خ��ال برناجمها 

االإذاعي” الربملان الطابي”..
ويع��د الربنام��ج �شم��ن باقة م��ن الربامج 
النوعي��ة التي تعده��ا وتنتجه��ا االإذاعة 
جلمهوره��ا الوا�ش��ع م��ن الطلب��ة واالأ�شرة 

واملجتمع الفل�شطيني.
و�شرع��ت االإذاع��ة بو�شعه �شم��ن الدورة 
الرباجمي��ة اجلدي��دة، حيث ُيب��ث ب�شكل 
ح��ي ومبا�ش��ر ويق��وم باإع��داده وتقدميه 
كوكبة من طلب��ة املدار�س وهم: اأيهم لبد 

، اإميان حبوب ، موناليزا اأبو �شعدة ، عبلة 
احلاج اأحمد ، فهد �شهاب.

يه��دف  الربنام��ج  اأن  الطلب��ة  واأو�ش��ح 
الإي�شال �شوت الط��اب، واإجراء حوارات 
ع��دة  ملعاجل��ة  امل�شئول��ني  م��ع  مبا�ش��رة 
ق�شاي��ا تخ�شهم منه��ا تعليمي��ة وتربوية 
وهناك ق�شاي��ا جمتمعية اأي�ش��ًا، و يعتمد 
عل��ى احل��وارات والنقا�ش��ات والتفاعل مع 
الهاتف��ي  االت�ش��ال  م��ن خ��ال  اجلمه��ور 

و�شفحة الفي�س بوك .
واأ�ش��ار الطلب��ة اإىل اأن فك��رة برناجمه��م 
الطاب��ي  الربنام��ج  خ��ال  م��ن  ج��اءت 
امل�ش��كل يف املدار���س والذي ُي�شل��ط ال�شوء 

عل��ى الق�شايا الطابي��ة والواقع املدر�شي 
حلق��ة  الإقام��ة  الفك��رة  نق��ل  مت  حي��ث 
اإذاعية �شمن اخلطة االإذاعية، مو�شحني 
املمي��زة  النتائ��ج  م��ن  العدي��د  هن��اك  اأن 
لربناجمه��م  يف املدار���س واملجتم��ع، وهذا 
ظهر من خال تغي��ري �شلوكيات الطلبة يف 
املدار�س وتعليقاتهم وردودهم االيجابية 
ع��ن الربنامج. حيث �شيق��ود ذلك لتطوير 
ق�شاي��ا  لي�شم��ل  امل�شتقب��ل  يف  الربنام��ج 

جديدة.
وع��ن طبيع��ة احللق��ة الفائ��زة )اإدم��ان 
الطلب��ة  اأ�ش��ارت  النقال��ة(  الهوات��ف 
مونالي��زا اأب��و �شع��دة اإىل اأن��ه م��ن خ��ال 

بح��ث قدمته يف م�شابقة ت��اج املعرفة 12 
والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  تقيمه��ا  ال��ذي 
فح�شل��ت تلك عل��ى اجلائ��زة االأويل ليتم 
عقده��ا يف االإذاع��ة لتفوز باملرك��ز االأول 

�شمن امل�شابقة الدولية.
تام��ر  االإذاع��ة د.  اأو�ش��ح مدي��ر  ب��دوره 
ال�شري��ف اأن ه��ذا االإجن��از ي�شج��ل الأول 
م��رة يف قطاع غزة حي��ث ناف�شت االإذاعة 
مع الع�ش��رات من االإذاع��ات العريقة على 

م�شتوى الوطن العربي.
وذكر ال�شري��ف اأن الطلب��ة ناق�شوا خال 
احللق��ة، كي��ف و�شل العامل له��ذا امل�شتوى 
م��ن التوا�ش��ل العامل��ي بني بع�ش��ه البع�س، 

وتط��ور ه��ذه الو�شائ��ل، ومن ث��م حتدثوا 
ع��ن اإيجابيات و�شلبيات و�شائ��ل التوا�شل 
الهاتفي ، وادمان الهواتف النقالة  وطرق 

معاجلة هذا االإدمان.
اأ�شح��اب   بالطلب��ة  ال�شري��ف  واأ�ش��اد 
الربنام��ج، قائ��ًا: “ه��م من اأكف��اأ الطاب 
يف املدار���س، وعل��ى ق��در ع��اٍل م��ن العل��م 
ملخاطبة اجلمهور واإي�شال الر�شالة ب�شكل 
�شلي��م”. وي�شتحق��ون الف��وز ف��كل ال�شك��ر 
والتقدي��ر له��م  وكل ال�شكر جلميع طلبتنا 
طلبتن��ا  جلمي��ع  فاالإجن��از  املدار���س  يف 
واالأ�ش��رة الرتبوي��ة و�شعبن��ا الفل�شطيني 

املعطاء.

حصلت على المركز األول

“البرلمان الطالبي”.. برنامج إذاعي يقود إذاعة التعليم 
للفوز على اإلذاعات العربية



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

12  ذو القعدة  1440هـ / 14  يوليو  2019م
Monday - 14 July 2019

تقرير

09

غزة-الراأي-فل�شطني عبد الكرمي
�شامي  املواط��ن  عائلة  عا�شته��ا  يوم��ا   51
اأب��و جودة م��ن �ش��كان مدينة رف��ح جنوب 
املتوا�ش��ل،  الق�ش��ف  حت��ت  غ��زة،  قط��اع 
ون��ريان مدفعي��ة االحت��ال، الت��ي حولت 
منطق��ة البي��وك الت��ي يقط��ن فيه��ا اإىل 
ج��رداء اال م��ن من��ازل حولته��ا �شواري��خ 

احلقد االإ�شرائيلية اإىل ركام.
خم�شة اأع��وام مرت على ع��دوان 2014، 
ي�شتذك��ر في��ه اأب��و ج��ودة حج��م املاأ�ش��اة 
تهدي��د  ب��ني  م��ا  عائلت��ه  عا�شته��ا  الت��ي 
ال�شواري��خ والقذائ��ف، وم��ا ب��ني ت�شري��د 
اأطفاله يف مدار�س االيواء ولدى االأقارب 
واالأ�شدق��اء، يف وق��ت مل يك��ن لدي��ه اأي 
يق��ني باأن��ه �ش��وف ي�شتيقظ عل��ى نهار يوم 

اآخر جراء �شدة الق�شف والدمار.
يق��ول اأب��و ج��ودة يف حدي��ث ل�"ال��راأي": 
ال اأح��د ي�شتطي��ع اأن يدرك حج��م املاأ�شاة 
واملعان��اة التي كنا نعي�شه��ا، كانت منطقتنا 
فيه��ا  ت�شم��ع  ال  اأ�شب��اح،  مبنطق��ة  اأ�شب��ه 
اأ�ش��وات ال�شواريخ والق�ش��ف املتوا�شل من 
قبل الطائ��رات، كنا م�شردي��ن، كل ثاثة 

اأ�شخا�س يف مكان".
العناي��ة االإلهي��ة كان��ت �شباق��ة يف حفظ 
اأبو جودة، عندما  املواطن  من عائلة   11
ب��دء  قب��ل  التهدئ��ة  االحت��ال  اخ��رتق 
طائرات��ه  واأطلق��ت  بدقائ��ق،  �شريانه��ا 
احلاق��دة واب��ل م��ن ال�شواري��خ، وارتك��ب 
جم��زرة ب�شري��ة ذه��ب �شحيته��ا اأكر من 

اجلرحى. وع�شرات  �شهيدا   140
يف  االحت��ال  تف��نن   2014 ع��دوان  ويف 
يف  التدمريي��ة  الو�شائ��ل  كل  ا�شتخ��دام 
املقاوم��ة  عل��ى  "للق�ش��اء  من��ه  حماول��ة 

الفل�شطيني��ة" كم��ا زع��م، فا�شته��دف كل 
التحتي��ة  البن��ى  ودم��ر  متح��رك  �ش��يء 

وترك املنازل ركاما.

بداية العدوان 
واندل��ع الع��دوان عل��ى غ��زة يف 8 يوليو/ 
مت��وز 2014م، با�شتهداف من��زل املواطن 
حممد العبادلة يف بلدة القرارة، وازدادت 
االأو�ش��اع �شوءا عقب تفج��ر التطورات يف 
ال�شف��ة الغربي��ة والقد���س بع��د خط��ف 
م�شتوطن��ني �شهاين��ة للطف��ل الفل�شطيني 
2/7/2014م  يف  خ�ش��ري  اأب��و  حمم��د 
وتعذيب��ه وقتل��ه حرًق��ا، وكذل��ك حمل��ة 
املداهمات الوا�شعة واالعتقاالت ال�شر�شة 
الت��ي �شنها االحتال �ش��د حمرري �شفقة 

وفاء االأحرار.
االأمل  م��ن  يتج��زاأ  ال  ج��زء  غ��زة  والأن 
احلال��ة  ه��ذه  امت��دت  الفل�شطين��ي، 
ه��ذه  لتق��ف يف جمابه��ة  اإليه��ا  الثوري��ة 
احل��رب ال�شر�ش��ة وتبدي خاله��ا �شموًدا 
فقام��ت  عماق��ة،  ومقاوم��ًة  اأ�شطورًي��ا 
قط��اع  م��ن  �شواري��خ  باإط��اق  املقاوم��ة 
غ��زة عل��ى م�شتوطن��ات جن��وب فل�شط��ني 
املحتل��ة بتاري��خ 6/7/2014م، وتو�ش��ع 
الق�ش��ف لي�شم��ل القد���س املحتل��ة و)ت��ل 
اأبي��ب( ومطار بن غوري��ون واللد والرملة 
و"هرتزليا" و"ري�شون ليت�شيون" واأ�شدود 
وحيف��ا، و�ش��وال اإىل مناط��ق البحر امليت 

وحتى بئر ال�شبع.
حملت��ه  انط��اق  االحت��ال  واأعل��ن 
الع�شكرية با�شم "اجلرف ال�شامد"، ورّدت 
كتائ��ب الق�ش��ام باإطاقه��ا ا�ش��م "الع�شف 
املاأك��ول" عل��ى ت�شديه��ا للهج��وم، بينم��ا 

اخت��ارت �شرايا القد���س اجلناح الع�شكري 
حلرك��ة اجله��اد االإ�شامي ا�ش��م "البنيان 

املر�شو�س" لعملياتها.
قتالي��ة  ق��درة  الف�شائ��ل  واأظه��رت 
وتطوي��ر الآلياته��ا يف املقاوم��ة ب�ش��كل مل 
يتوقع��ه االحتال الذي جل��اأ اإىل "القبة 
ل�شواري��خ  الت�ش��دي  يف  احلديدي��ة" 
املقاوم��ة الفل�شطينية، واأعل��ن عن تدمري 
ع��دد منها، فيما �شنت طائ��رات االحتال 
اجلبانة، املئات من الغارات التي ا�شتهدفت 
منازله��م،  داخ��ل  االأبري��اء  املواطن��ني 
وامل�شاجد واملدار�س، ومل ي�شلم من الق�شف 

كل ما هو فل�شطيني على االأر�س.

آثار القصف
ودم��ر الق�ش��ف االإ�شرائيل��ي للقط��اع 62 
م�شج��دا بالكام��ل و109 م�شاج��د جزئيا، 
مقاب��ر  و10  جزئي��ا،  واح��دة  وكني�ش��ة 
اإ�شامي��ة ومق��ربة م�شيحية واح��دة، كما 
فقد نح��و مائ��ة األ��ف فل�شطين��ي منازلهم 
وعدده��ا 13217 من��زال، واأ�شبح��وا با 

ماأوى.
بل��غ عدد ال�شه��داء 2،147 �شهي��ًدا، منهم 
قتي��ًا  و23  ام��راأة،  و302  طف��ًا،   530
�شحفي��ًا،  و16  الطبي��ة،  الطواق��م  م��ن 
و11 قتيًا من موظف��ي وكالة "االأونروا" 

التابعة لاأمم املتحدة.
و�شهد العدوان ارتق��اء القادة الع�شكريني 
يف كتائب الق�شام رائد العطار وحممد اأبو 

�شمالة وحممد برهوم.
والق��ادة يف �شرايا القد���س دانيال من�شور 

و�شاح اأبو ح�شنني.
ومن بني حلقات االإجرام ال�شهيوين خال 

الع��دوان، �شه��دت بع���س املناط��ق جم��ازر 
مروع��ة اأبرزه��ا جم��ازر ال�شجاعية ورفح 
وخزاع��ة والت��ي خلف��ت ع��دًدا كب��رًيا من 
ال�شه��داء واجلرح��ى وتدمري املن��ازل على 
روؤو���س �شاكنيه��ا، ومنع �شي��ارات االإ�شعاف 
م��ن الو�ش��ول لتل��ك االأماك��ن مم��ا فاق��م 

املعاناة.
جريًح��ا،   10،870 اجلرح��ى  ع��دد  بل��غ 
منهم 3303 طفًا، و2101 امراأة، وت�شري 
االإح�ش��اءات االأولية اإىل اأن 1000 طفل 

على االأقل �شيعانون من اإعاقة دائمة.

خسائر هائلة
كم��ا دم��رت طائرات االحت��ال 17،132 
��رت ب�شكل  من��زاًل، منه��ا 2،465 منزاًل ُدمِّ
ب�ش��كل  ��رت  ُدمِّ من��زاًل  و14،667  كل��ي، 
جزئ��ي، اإ�شاف��ة اإىل 39،500 من املنازل 
حلق��ت به��ا اأ�ش��رار، وق��د جتاوز ع��دد من 
اأ�شبح��وا ب��ا م��اأوى ج��راء ه��دم منازلهم 
تقري��ر  بح�ش��ب  ��ا  �شخ�شً  100،000

للمر�شد االأورو متو�شطي
ودم��رت الطائ��رات اأي�ش��ا، 171 م�شجدًا، 
ُدّم��ر 62 منه��ا ب�ش��كل كل��ي، و109 ب�شكل 
جزئ��ي، باالإ�شافة لتدم��ري كني�شة ب�شكل 
جزئ��ي، وبل��غ ع��دد املدار���س امل�شتهدف��ة 
مدر�ش��ة   141 منه��ا  مدر�ش��ة،   222
حكومية، 76 مدر�ش��ة منها تابعة لوكالة 
الغوث وت�شغي��ل الاجئني "االأونروا"، و5 
مدار���س خا�شة، فيما بل��غ عدد اجلامعات 

امل�شتهدفة 6 جامعات.
وعل��ى �شعي��د امل�ش��ايف، مت ا�شته��داف 10 
و36  �شحي��ًا،  مرك��زًا  و19  م�شت�شفي��ات، 

�شيارة اإ�شعاف.

امل��دين وخ�شائ��ر  وعل��ى �شعي��د املجتم��ع 
االقت�شاد، ق��در املر�ش��د االأورو متو�شطي 
جمم��وع اخل�شائ��ر االقت�شادي��ة املبا�شرة 
بالقط��اع  حلق��ت  الت��ي  املبا�ش��رة  وغ��ري 
االقت�ش��ادي يف قط��اع غزة بنح��و 3 مليار 

و6 مليون دوالر.
واأف��اد املر�ش��د ب��اأن االحت��ال ا�شته��دف 
املي��اه، و18 من�ش��اأة  9 حمط��ات ملعاجل��ة 
كهربائية، و19 موؤ�ش�شة مالية وم�شرفية، 
وجتاري��ة،  �شناعي��ة  موؤ�ش�ش��ة  و372 
اإ�شاف��ة اإىل ا�شته��داف 55 ق��ارب �شي��د، 
وبل��غ عدد اجلمعي��ات اخلريية امل�شتهدفة 
مل��ا يزي��د  48 جمعي��ة، تق��دم خدماته��ا 
ع��ن مائتي األ��ف �شخ���س. كم��ا ا�شتهدفت 
هجم��ات االحتال حمط��ة توليد كهرباء 

واحدة.
وعل��ى �شعيد خ�شائر االحت��ال، ُقتل 64 
جندًي��ا و�شت��ة م�شتوطن��ني بينه��م امراأة، 
ومن بني اجلن��ود القتلى من يحملون اأي�شا 

جن�شيات اأخرى .
 720 عدده��م  بل��غ  فق��د  اجلرح��ى  اأم��ا 
جريًحا، ف�شًا ع��ن اخل�شائر االقت�شادية 
الفادح��ة الت��ي و�شل��ت اإىل 560 ملي��ون 
دوالر يف قط��اع ال�شياح��ة، و370 ملي��ون 

دوالر وغريها.
كما اأعلنت كتائب الق�شام يف يوليو 2014 
اأثن��اء  �ش��اوؤول  اأرون  اجلن��دي  اأ�ش��ر  ع��ن 
ت�شديه��ا لاجتي��اح ال��ربي �ش��رق مدينة 
غ��زة، فيم��ا اختف��ت اآث��ار ال�شاب��ط هدار 
 2014 اأغ�شط���س  م��ن  االأول  يف  جول��دن 

�شرق مدينة رفح بعد عملية للق�شام.
جدير بالذكر ان��ه مت االإعان عن توقف 
اإطاق النار يف 26 اأغ�شط�س/اآب 2014.

51 يوما من الموت

خمس أعوام على عدوان 2014 والمقاومة يشتد عودها
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غزة – الراأي – اآالء النمر:
�شدم��ة �شعبي��ة اأ�شاب��ت ال�شارع 
الفل�شطيني بعد �شماعه ت�شريح 
"حمم��د  فت��ح  حكوم��ة  رئي���س 
جمل��ة  واعرتا�شه��ا  ا�شتي��ة" 
وتف�شي��ا عل��ى بن��اء م�شت�شف��ى 
دويل من املفرت�س اأنه متخ�ش�س 

لعاج مر�شى ال�شرطان.
الت�شريح ال�ش��ادم ياأتي يف نف�س 
الوق��ت الذي ي�شرُخ فيه املر�شى 
م��ن �شعوبة االأو�ش��اع االإن�شانية 
امل�شت�شفي��ات  داخ��ل  وال�شحي��ة 
و�شعوب��ة حتوي��ل عاجه��م اإىل 

اخلارج.

مسلسل العقوبات 
على غزة

دون  املعل��ن  ال�شلط��ة  اعرتا���س 
ت�شريح��ات ملتف��ة؛ م��ا ه��ي اإال 
ق��رارات �شم��ن م�شل�ش��ل امت��داد 
العقوب��ات املمار�ش��ة �ش��د قطاع 
غ��زة، في��د ال�شلط��ة مل تتوقف 
عن قطع اإم��داد اجلرحى وذوي 
ال�شه��داء مب�شتحقاته��م املالي��ة 
فح�ش��ب، ب��ل امتدت يده��ا اأي�شا 
اإىل املر�شى واحلاالت االإن�شانية 
باعرتا�شه��ا وعرقلته��ا وقوفه��ا 

دويل  م�شت�شف��ى  بن��اء  اأم��ام 
يغنيه��م ول��و ب�ش��كل جزئ��ي عن 

العاج باخلارج.
الت�شريح الذي �ش��در على ل�شان 
"حمم��د  فت��ح  حكوم��ة  رئي���س 
ا�شتي��ه"، وال��ذي ين�س عل��ى اأن 
الإن�شائ��ه  املخط��ط  امل�شت�شف��ى 
�شم��ال القط��اع؛ م��ا ه��و اإال عمل 
العم��ل  منظوم��ة  ع��ن  خ��ارج 
احلكومي والوطني، وهو تكري�س 
حلالة االنف�شال بني قطاع غزة 
وال�شفة املحتلة؛ جاء يف ظروف 

ت�شتد ق�شاوتها يف غزة.

المستشفى مؤامرة 
.. وقطع الرواتب 

طبيعي؟
ترب��ط  الت��ي  العاق��ات  ورغ��م 
ال�شلط��ة الفل�شطيني��ة ب�شلطات 
ال�شلط��ة  اأن  اإال  االحت��ال، 
ال��ذي  امل�شت�شف��ى  بن��اء  تعت��رب 
تدعم بن��اءه اللجن��ة القطرية 
م��ن  ت�شع��ى  فعل��ي  عم��ل  ه��و 
واأمري��كا  "اإ�شرائي��ل"  خال��ه 
الإقامته عل��ى احلدود ال�شمالية 
لقط��اع غ��زة، كما ياأت��ي يف اإطار 

لتكري���س  امل�شتم��رة  املح��اوالت 
الف�شل بني قط��اع غزة وال�شفة 

الغربية حتت ذرائع اإن�شانية.
امللف��ت للنظ��ر اأن اعتب��ار ا�شتية 
ب��اأن امل�شت�شف��ى ياأت��ي يف اإط��ارة 
مع  بالتزامن  ياأت��ي  "املوؤام��رة"، 
قط��ع "رام اهلل" نف�شه��ا لرواتب 
اآالف  وبينه��م  املوظف��ني  اآالف 
الطواق��م الطبي��ة م��ن االأطباء 
واملمر�ش��ني والعاملني يف القطاع 
ال�شح��ي، فاألي�س ه��ذا يقع اأي�شا 
حتت اإط��ار االنف�شال عن غزة؟ 
اأم اأن احل��اوة ُتقط��ع عل��ى قدر 

االأ�شنان؟

الفصائل 
الفلسطينية تستنكر

الف�شائ��ل الفل�شطينية يف قطاع 
الت�شريح��ات  ا�شتهجن��ت  غ��زة 
القط��اع،  مر�ش��ى  حت��ارب  الت��ي 
واعت��ربت ت�شريح��ات حكوم��ة 
ا�شتي��ة م��ا ه��ي ت�شوي���س متعمد 
دويل  م�شت�شف��ى  اإقام��ة  عل��ى 
�شم��ال قطاع غ��زة حل��ل االأزمة 
قط��اع  يف  املتفاقم��ة  ال�شحي��ة 

غزة.
واأك��دت الف�شائ��ل الفل�شطيني��ة 

عل��ى اأن حكوم��ة ا�شتية ت�شارك 
يف ال��زج باملزيد م��ن االإجراءات 
غ��زة،  قط��اع  �ش��د  االنتقامي��ة 
ال�شحي��ة  االأو�ش��اع  لزي��ادة 
واالإن�شانية والعامة تفاقمًا على 
�شعوبته��ا، كم��ا تزيد م��ن �شرب 
مقوم��ات ال�شمود والثب��ات التي 
يف  الفل�شطين��ي  ال�شع��ب  زال  ال 

قطاع غزة متم�شكًا بها.

سياسة منهجية 
ومطالبات شعبية!!

الت��ي  التخل��ي  حال��ة  ورغ��م 
اأم��ام  ال�شلط��ة  متار�شه��ا 
غ��زة،  قط��اع  يف  م�شوؤولياته��ا 
اإال اأن هن��اك مطالب��ات �شعبي��ة 
وف�شائلية حلكومة ا�شتية برفع 
العقوب��ات ع��ن غ��زة والكف عن 
حماربتها بكافة ال�شبل والطرق 

الكيدية.
احلادث��ة  ه��ذه  تك��ن  ومل 
ج��اءت  اإنه��ا  ب��ل  بال�شدف��ة؛ 
امت��دادا لع�ش��رات الت�شريح��ات 
املتلفزة واأبرزه��ا ذلك الت�شريح 
التلفزيوين ال�شه��ري الذي انتقد 
عندم��ا  امل�ش��ري  اجلان��ب  في��ه 
ق��ّدم بع���س الت�شهي��ات الأهايل 

غ��زة وق��ال وقت��ذاك: اإن تل��ك 
به��ا  تق��وم  الت��ي  الت�شهي��ات 
عل��ى  تعم��ل  امل�شري��ة  اجله��ات 
تنفي�س اإج��راءات ال�شلطة �شد 
قط��اع غزة واأنه��م يف ال�شلطة ال 
يري��دون تنفي���س ه��ذا ال�شغط 

على قطاع غزة.
و�ش��وح  ب��كل  ا�شتي��ة  وحت��دث 
رام  يف  ال�شلط��ة  اأن  ع��ن  اأي�ش��ا 
اهلل توا�ش��ل وتعمل عل��ى زيادة 
ال�شغ��ط عل��ى غ��زة م��ن خ��ال 
االإجراءات العقابية �شد اأهايل 

القطاع!
رام  �شلط��ة  اأن  عيان��ا  الوا�ش��ح 
ورئي���س  بوزرائه��ا  متمثل��ة  اهلل 
ال�شلط��ة حمم��ود عبا���س، تتبع 
�شيا�شة حتارب فيها ب�شكل وا�شح 
اأية م�شاريع ترفع وتنقذ الو�شع 
االإن�شاين الراهن داخل القطاع، 
وتعمل ب�شكل وا�شح على عرقلة 
كاف��ة م�شاري��ع التنمي��ة املن��وي 
اإقامته��ا، حتى لو كان��ت بتمويل 

دويل خارجي.
وال�ش��وؤال ال��ذي يط��رح نف�ش��ه: 
م��اذا يريد ا�شتية م��ن وراء هذه 
االإجراءات العقابية �شد اأهايل 

قطاع غزة؟

ضمن مسلسل العقوبات المتواصلة ضد القطاع:

يد السلطة تمتد مجددا على مرضى غزة وُتعرقل بناء مستشفى!
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غزة- الراأي
االإع��ام  املكت��ب  االإع��ام-  وزارة  اأك��دت  
ال  االحت��ال   اأن  له��ا،  تقري��ر  يف  احلكوم��ي 
ي��زال ميار���س �شيا�ش��ة تكمي��م االف��واه بحق 
االرا�ش��ي  يف  واالعامي��ني  ال�شحفي��ني 
الفل�شطيني��ة املحتل��ة، وتقيي��د حرية العمل 
ال�شحفي، حي��ث ر�شد املكتب م��ا يقارب 300 
م��ن قب��ل ق��وات  انته��اك بح��ق االإعامي��ني 
االحت��ال االإ�شرائيلي، يقابلها )58( انتهاكًا 
من قبل االأجهزة االمنية الفل�شطينية خال 
ال�شتة �شهور املا�شية  منذ بداية العام احلايل 

.2019
وبني التقرير اأن  قوات االحتال اال�شرائيلي 
تتعمد يف ا�شتخدام القوة املبا�شرة  واملفرطة 
لقم��ع ال�شحافي��ني/ت وو�شائ��ل االع��ام م��ن 
اأج��ل اق�شائه��م وابعاده��م عن املي��دان ومنع 
عمليات التغطية، واالعتداء عليهم بال�شرب 
والتهديد وغريه من و�شائل العنف اأو االإهانة 
واالإن�شاني��ة،  بالكرام��ة  احلاط��ة  واملعامل��ة 
واعتقاله��م  واحتجازه��م ومداهم��ة منازلهم 
وم�ش��ادرة اأدواته��م ال�شحفي��ة، ومنعه��م م��ن 
ت�شوي��ر وتغطي��ة الفعالي��ات وامل�ش��ريات م��ن 
جان��ب، وحرمانهم من ال�شف��ر من جانب اآخر، 
م��ا جعل ال�شحافيني امليداني��ني وامل�شورون يف 
مقدمته��م، يدفعون اثمان��ا باهظة للتمكن من 
اال�شتم��رار يف القي��ام باأعماله��م املهنية ونقل 

احلقيقة.

انتهاكات إسرائيلية
وذكر التقرير ال��ذي يغطي الفرتة 01 كانون 
حزي��ران/   30 اإىل   2019 يناي��ر  الث��اين/ 
االنته��اكات  ح�شيل��ة  اأن  يوني��و2019،  
بح��ق ال�شحفي��ني م��ن قب��ل ق��وات االحتال 
بل��غ)298(،  وم�شتوطني��ه  االإ�شرائيل��ي 
ح��اول  فيه��ا االحت��ال ا�شته��داف و قن���س 
ال�شحفي��ني ب�ش��كل متعم��د عل��ى الرغ��م م��ن 
ارت��داء غالبيته��م الدرع ال�شحف��ي، ومو�شوع 
علي��ه �ش��ارة )�شحاف��ة،press( م��ا ي��ربر اأن 
االحت��ال يه��دف م��ن وراء اال�شته��داف اىل 
طم���س احلقيقة وحجبها، وع��دم نقل الواقع 

الذي يخ�شاه للعامل".

االعتداء الجسدي
 2019 ع��ام  بداي��ة  من��ذ  التقري��ر  ووث��ق 
اأك��ر م��ن )92( حال��ة اعت��داء واإ�شاب��ة يف 
ال�شف��ة الغربي��ة وقطاع غزة بينه��م �شحفي 
اأجنب��ي، ج��راء اإطاق ن��ار عل��ى ال�شحفيني، 
وا�شتهدافه��م ب�ش��كل مبا�ش��ر بالر�شا�س احلي 
واالإهان��ة  بال�ش��رب  او  باملط��اط،  املغل��ف  او 
واال�شاب��ة  بالكرام��ة  احلاط��ة  واملعامل��ة 
باالختناق ج��راء ا�شتن�شاق الغاز ال�شام وغاز 

الفلفل.
اأن��واع اإ�شابات ال�شحفي��ني يف م�شريات العودة 

يف قطاع غزة:
ووثق التقرير اأن��واع االإ�شابات يف قطاع غزة 

ج��راء ا�شتهداف قوات االحت��ال ال�شحفيني 
عل��ى ح��دود قط��اع غ��زة  خ��ال تغطيته��م 
م�شريات الع��ودة ال�شلمية،عددهم 68 حالة، 
بينه��م 7 �شحفيات، والتي تنوعت  كالتايل:) 
16( حاالت ا�شابة بالر�شا�س احلي واملتفجر 
بعي��ار   11(ا�شاب��ة  و)  الر�شا���س،  و�شظاي��ا 
مع��دين  مغل��ف باملط��اط ، وبلغ��ت اال�شاب��ة 
بقنابل الغاز وقناب��ل ال�شوت احلارقة ب�شكل 
مبا�ش��ر اأدت جلروح وحروق عدد)34 (، فيما 
�شجلت )7( ا�شابات اختناق وت�شمم واغماء.

االعتقال والتقديم 
للمحاكمات

اعتق��ال  حال��ة   )50( التقري��ر  ووث��ق 
وا�شتدع��اء واحتج��از، فيما اأج��رب عدد منهم 
على االبعاد من م�شقط راأ�شهم اأو ابعادهم عن  
دخ��ول مدين��ة القد���س املحتل��ة للجمهم عن  
تغطية انته��اكات االحتال، ع��دا عن متديد 
وا�ش��دار  ع��دة،  م��رات  لل�شحفي��ني  اعتق��ال 
احكام بحق اآخري��ن، وتاأجيل حماكمة بع�س 

منهم ال يزالون يف �شجون االحتال.

 منع من التغطية
وب�ش��اأن من��ع ال�شحفي��ني م��ن نق��ل  وتغطي��ة 
االح��داث قال��ت وزارة االع��ام اإن التقري��ر 
�شج��ل )38( حالة مت فيه��ا منع �شحفيني من 
ممار�ش��ة عمله��م وتغطي��ة االأح��داث تخلل��ه 

وال��ركل  والدف��ع  واالهان��ة  وال�ش��ب  ال�شت��م 
وال�شرب باأعقاب الهراوات.

اغالق مؤسسات وتهديد
 ومل يكت��ف االحتال عند ه��ذا احلد بل �شن 
هج��وم  �ش��د املحت��وي الفل�شطين��ي والتاآم��ر 
التوا�ش��ل  ب��وك، ومواق��ع  الفي���س  اإدارة  م��ع 
واالته��ام  التحري���س  به��دف  االجتماع��ي 
واملوؤ�ش�ش��ات   ال�شحفي��ني  بح��ق  وامل�شايق��ة 
م��ن  املئ��ات  وح��ذف  وحظ��ر  اغ��اق  تخلل��ه 
لل�شحفي��ني  ومواق��ع  وح�شاب��ات  �شفح��ات 
واالإعامي��ني والنا�شط��ني،  مت ت�شجي��ل بحد 
ادن��ى ما يق��ارب  )71( حالة اغ��اق وحذف 

واتهام وحتري�س .

اقتحام وتحطيم
ومداهم��ة  اقتح��ام  حال��ة  وت�شجي��ل)17( 
وتفتي�س وعب��ث وحتطيم يف حمتويات منازل 
وموؤ�ش�ش��ات ال�شحفيني وم�ش��ادرة معدات، من 
�شمنه��ا ر�ش��د ح��االت تدم��ري وحتطي��م �شنها 
ط��ريان االحت��ال على مبني��ني يف قطاع غزة 
اأدى لتدم��ري 4 موؤ�ش�ش��ات اإعامي��ة وثقافي��ة 
تدمريا كامًا. املنع من ال�شفر و�شحب الهويات 

وم�شادرة معدات
و مت��ادى االحت��ال يف من��ع ال�شحفي��ني م��ن 
ال�شف��ر �شواء لتلقي الع��اج، اأو حل�شور موؤمتر 
دويل، او ت�شلي��م جوائ��ز له��م تخلله��ا �شح��ب 

�شجله��ا  والت��ي  مع��دات  وم�ش��ادرة  هوي��ات 
التقرير وعددها)14( حالة.

وركز التقرير على م��ا يتعر�س له ال�شحفيني 
االأ�ش��رى املعتقلني يف �شج��ون االحتال و�شط 
م�شايق��ات وتعذي��ب �شج��ل التقري��ر تعر���س 
اأكر م��ن )16( اأ�ش��ري �شحف��ي اإىل االعتداء 
والتعذي��ب واملعاملة القا�شي��ة وربطهم خال 
التحقي��ق معه��م و�شبحه��م، ومن��ع بع�شهم من 
زيارة حماميه��م وعائلتهم، وتعري�س حياتهم 
وتده��ور  الطب��ي  االهم��ال  ج��راء  للخط��ر 
حالته��م ال�شحي��ة ب�ش��كل خط��ري،  ع��دا ع��ن 
اإجب��ار العديد منه��م على دف��ع غرامة مالية 

قبل اأن يفرج عن بع�شهم.

انتهاكات فلسطينية
وب�ش��اأن االنته��اكات الداخلي��ة الفل�شطيني��ة 
�شج��ل التقرير الن�شف �شنوي للعام 2019 ما 
يق��ارب)58( حالة انتهاك، متث��ل يف اعتقال 
واحتج��از وا�شتدعاء ومتدي��د اعتقال) 28( 
حال��ة يف ال�شف��ة املحتل��ة م��ن قب��ل االجهزة 
مت  كم��ا  وجمهول��ني،  الفل�شطيني��ة  االمني��ة 
ر�ش��د) 2( حال��ة اعت��داء وا�شاب��ة، و)11( 
حال��ة اقتح��ام ومداهم��ة وحتطي��م، و)12( 
حال��ة م�شادرة معدات وكام��ريات لل�شحفيني، 
يف ح��ني مت توثيق)5( ح��االت فر�س غرامة 
مالي��ة وم�شايق��ات وتعذيب  خ��ال التحقيق 

معهم و�شجنهم.

االحتالل يعتقل 50 صحفيًا ويصيب 92 آخرين

اإلعالم: ) 298( حالة انتهاك بحق الصحفيين منذ بداية 2019



غزة- الراأي- لوؤي رجب
امل�شاري��ع  م��ن  املائي��ة  الزراع��ة  تعت��رب 
الت��ي  الناجح��ة  والريادي��ة  اجلدي��دة 
ت�شجعه��ا وزارة الزراع��ة يف قط��اع غ��زة، 
وذلك خدم��ة وتعزيزًا لقدرات املهند�شني 
حديث��ي التخ��رج، اإ�شافة اىل م��ا يحمله 
م��ن  اإيجاب��ي  تاأث��ري  م��ن  النم��وذج  ه��ذا 
النواحي البيئية والتي تتمثل يف تر�شيد 
ا�شتهاك املياه، وعدم ا�شتخدام املعقمات 
اخلطرية التي ت�شتخدم يف تعقيم الرتبة 
اإ�شاف��ة اىل احل�شول عل��ى منتجات اآمنة 

بجودة عالية .
وبالرغ��م م��ن احل�شار املطب��ق على قطاع 
غ��زة من��ذ �شنوات عدي��دة، اال اأن عزمية 
اب��داع  ايل  حتول��ت  غ��زة  اأبن��اء  واإرادة 
فه��ا هي غزة الت��ي تع�شف به��ا االآالم من 
�شت��ى مناح��ي احلي��اة املختلف��ة، رف�ش��ت 
اال�شت�ش��ام وظل��ت �شام��دة تكافح جميع 
العقبات التي تواجهها، ما جعل منها رمزًا 

للقوة وباعثًا لاأمل يف نفو�س اأبنائها.

إرادة واالرادة
املهند�ش��ة الزراعي��ة اإرادة الزعان��ني من 
منطق��ة بي��ت حان��ون متكن��ت م��ن ان�شاء 
وح��دة زراع��ة مائية داخ��ل بيتها، وذلك 
بع��د تخرجه��ا من اجلامع��ة، حيث تطمح 

اإىل التو�ش��ع يف م�شروعه��ا اأك��ر يف ق��ادم 
االأيام.

�ش��يء  اأك��ر  ان  اىل  الزعان��ني  وتو�ش��ح 
�شجعه��ا عل��ي ه��ذه الفك��رة اأن الزراع��ة 

املائية توفر الوق��ت، وتعطي اإنتاًجا يبلغ 
�شع��ف اإنتاج الزراع��ة التقليدية، وتوؤكد 
)الهيدروبوني��ك(  املائي��ة  الزراع��ة  اأن 
تقنية حديث��ة يف الزراعة ال حتتاج اىل 

ترب��ة زراعي��ة وتوف��ر م��ا يق��ارب 90% 
م��ن املي��اه مقارنة مب��ا حتتاجه��ا الزراعة 
التقليدية، م�ش��رية اىل اأن هذه الطريقة 
مهم��ة يف قط��اع غ��زة ال��ذي يع��اين م��ن 

وتناق���س  وانح�ش��ار  املي��اه  وقل��ة  ن��درة 
امل�شاح��ة الزراعية، كم��ا اأن هذه التقنية 
يف الزراع��ة م��ن �شاأنها توفري غ��ذاء اأكَر 
واآمن��ًا �شحي��ا بحي��ث ال نحت��اج يف ه��ذه 
احلالة اللج��وء اىل املبي��دات الكيماوية 
والهرمونات ال�شناعي��ة التي نحتاجها يف 

معاجلة الرتبة.
ب��دوره، ق��ال م. اأده��م الب�شي��وين مدي��ر 
زراع��ة ال�شم��ال اأن وزارت��ه توؤك��د دعمها 
لفك��رة الزراع��ة املائي��ة بغر���س توف��ري 
املياه واالأ�شم��دة وامل�شاحات املزروعة، يف 
ظ��ل الزحف العم��راين ال�شدي��د، وزيادة 
الطلب على املياه واملوارد مع تزايد اأعداد 

ال�شكان.
ال��وزارة  دع��م  اإط��ار  يف  اأن��ه  ايل  ولف��ت 
اخلريج��ني  ق��درات  لتنمي��ة  الدائ��م 
وتعزيز امكانياتهم قامت مديرية زراعة 
�شمال غزة بزيارة وحدة الزراعة املائية 
، يف مدين��ة  الزعان��ني  اإرادة  للمهند�ش��ة 

بيت حانون- �شمال القطاع.
واأع��رب الب�شي��وين ع��ن تقدي��ره الكب��ري 
الدائم��ة  ومبادرته��ا  املهند�ش��ة  جله��ود 
بحر�شه��ا عل��ى التق��دم والتط��ور يف ظ��ل 
الظ��روف ال�شعبة حاثُا جميع اخلريجني 
�شبي��ل احل�ش��ول عل��ى  املثاب��رة يف  عل��ى 

اأف�شل الفر�س.
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غزة-الراأي
اأعلنت النيابة العامة يف قطاع غزة اليوم، انتهاء 
التحقيق��ات يف واقع��ة وف��اة ال�شرط��ي م�شاع��د 
اأول/ ح�شان حممد احل�شا�شنة، حيث ثبت وفاته 
بطلق��ني ناريني باخلطاأ من �ش��اح اأحد زمائه يف 

الدورية.
وقد اأو�شحت النيابة يف نتائج التحقيق، اأنه ثبت 
م��ن خال التحقيقات وب�شكل جازم اأّن �شبب وفاة 
ال�شرط��ي/ ح�شان حمم��د احل�شا�شن��ة هو خروج 
طلق��ني ناريني باخلطاأ م��ن �شاح اأح��د زمائه يف 
الدوري��ة التي تواج��دت يف م��كان الواقعة لف�س 
بال�شظاي��ا  ال�شهي��د  اأ�شي��ب  حي��ث  االإ�شكالي��ة، 

املرتدة مما اأدى اإىل نزيف نتج عنه الوفاة.
واعت��ربت النيابة ال�شرطي/ ح�ش��ان احل�شا�شنة 
�شهيد الواجب الوطن��ي، متقدمة مب�شاعر العزاء 
واملوا�ش��اة اإىل عائل��ة احل�شا�شن��ة الك��رام واإىل 
جتم��ع عائ��ات قري��ة بري��ر، �شائلني امل��وىل عز 
وجل اأن يتغمد ال�شهيد بوا�شع رحمته ومغفرته.

النيابة العامة 
بغزة: الشرطي 

حسان الحساسنة 
توفي بالخطأ

مبادرات تتحدى الحصار في غزة

المهندسة إرادة الزعانين... 
قصة نجاح جديدة في استخدام الزراعة المائية


