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أياد عابثة تتربص بغزة واألجهزة األمنية بالمرصاد
ِ
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
عل��ى م��دار ال�س��اعة ..تعم��ل وزارة
الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي بكاف��ة
�أجهزتها الأمنية وبكل جد واجتهاد
لتوف�ير الأم��ن واال�س��تقرار لأه��ايل
قط��اع غ��زة ،رغ��م تدم�ير االحتالل
للعدي��د من مق��ار ومكات��ب الأجهزة
الأمنية الفل�سطينية خالل العدوان

الأخري على القطاع.
ورغ��م حم��اوالت االحت�لال
الإ�س��رائيلي ن�ش��ر البلبلة يف ال�شارع
الفل�س��طيني ،ومراهن��ة الكثريي��ن
مم��ن يرتب�صون ب�أمن قطاع غزة على
ق��درة الأجه��زة الأمني��ة يف فر���ض
الأم��ن والأم��ان والطم�أنين��ة� ،إال �أن
اال�ستق��رار الأمن��ي بقي عل��ى حاله،

“عام دراسي خالي من
الحوادث”..حملة لسالمة
الطلبة على الطرق

02

ب��ل �أ�صب��ح املواط��ن �أك�ثر �أمن��ا على
نف�سه وماله وكل ما ميتلك.
تفجريي��ن منف�صل�ين يف غ��زة ليل��ة
�أم���س ،كانا خ�ير �شاهدي��ن �أن هناك
جه��ات ال ترغ��ب يف �أن ينع��م قط��اع
غ��زة بالأم��ن والأم��ان ج��راء الك��د
املتوا�ص��ل م��ن قب��ل وزارة الداخلية
بغ��زة ،وه��و م��ا ت�سب��ب با�ست�شه��اد

فقراء بغزة يعيشون
تحت مقص شؤون
رام اهلل

03

ثالث��ة م��ن رج��ال الواج��ب الوطني
عل��ى حاج��ز لل�شرطة بغ��زة ،الذين
دفع��وا حياته��م ثمنا ك��ي تنعم غزة
ب�أم��ان.ويف تعقيب��ه عل��ى احلادثني،
دون الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي
م�صطف��ى ال�ص��واف مق��ال ل��ه ،ق��ال
في��ه� ":إنه قد ال يكون هناك عالقة
مبا�ش��رة ب�ين املنفذي��ن واالحتالل،

جراحات القلب المفتوح
تعود بقوة إلى غزة
وتحقق انجازات مميزة

06

ولك��ن اختي��ار التوقي��ت وا�سته��داف
اف��راد ال�شرط��ة وخا�ص��ة يف ه��ذه
املناط��ق احل�سا�سة يعط��ي م�ؤ�شر ب�أن
يد االحتالل ظاهرة فيما جرى".
و�أ�ض��اف ال�ص��واف�“ :إن منف��ذي
حادث��ي التفج�ير تلق��وا تعليم��ات
مم��ن ظنوا �أنهم قيادات
له��م ،وه��م يف احلقيقة

10

“غزة نظيفة” مبادرة
مجتمعية تعيد
للمدينة بهجتها

08

تقرير
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أطلقتها االدارة العامة للهندسة والسالمة المرورية

"عام دراسي خالي من الحوادث"..حملة لسالمة الطلبة على الطرق
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
توا�ص��ل وزارة النق��ل واملوا�ص�لات
بغ��زة جهوده��ا الرامي��ة لتعزي��ز
الثقاف��ة والتوعي��ة املروري��ة ب�ين
كاف��ة �شرائ��ح املجتم��ع ،م��ن خ�لال
�إط�لاق العدي��د م��ن احلم�لات التي
ت�ستهدف طالب املدار�س وال�سائقني
عل��ى ح��د �س��واء ،خا�ص��ة الطلب��ة
�أثن��اء ذهابه��م ملدار�سه��م وعودتهم
منها.
وحت��ت �شعار "ع��ام درا�سي خايل من
احل��وادث" ب��د�أت الإدارة العام��ة
للهند�س��ة وال�سالم��ة املروري��ة
بالوزارة ،بالقيام بدورها يف توعية
طلبة املدار�س ،خا�صة فئة الأطفال
الت��ي تك��ون �أك�ثر ا�ستعج��اال خالل
جتاوز الطرق واملفرتقات الرئي�سية
التي تزدحم بال�سيارات.
وت�أت��ي هذه احلملة مب�شاركة قيادة
�شرط��ة امل��رور وجمعي��ة فل�سط�ين

لل�سالم��ة املروري��ة واملجل�س الأهلي
ملن��ع ح��وادث الط��رق ،ودائ��رة
التوعية املرورية بالوزارة.

تستهدف طالب
المدارس
ويق��ول نائ��ب مدي��ر ع��ام الهند�سة
وال�سالم��ة املروري��ة يحي��ى ن�ص��ر
اهلل� ":إن احلمل��ة ب��د�أت و�س��وف
ت�ستم��ر مل��دة ثالث��ة �أي��ام فق��ط،
حيث ت�سته��دف فئة الطلبة ال�صغار
يف املرحل��ة االبتدائي��ة م��ن عم��ر
� 6سن��وات � -10سن��وات ،خا�ص��ة
جتمع��ات الطلب��ة عن��د املدار���س
وال�شوارع املزدحمة مروريا واملحاور
التي حولها ،مثل �شارع الن�صر".
وي�ضي��ف ن�ص��ر اهلل يف حدي��ث
لـ"ال��ر�أي"� ":إن التوعي��ة املروري��ة
للطلب��ة �ستك��ون عل��ى �ش��كل حلقات
لتعليمه��م كيفي��ة امل�ش��ي عل��ى

خ��ط امل�ش��اة ،والرتي��ث ح�ين م��رور
ال�سي��ارات ،والنظ��ر ميين��ا وي�س��ارا
عند قط��ع الطرق لت�أم�ين �سالمتهم
�أثن��اء العودة اىل املن��زل" ،مو�ضحا
�أن��ه يف نهاي��ة كل حلق��ة توعي��ة
وتثقيف �سيت��م توزيع هدايا عينية
على الطالب من قبل الوزارة.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف���إن احلمل��ة التي
تنفذه��ا ال�سالم��ة املروري��ة ته��دف
�إىل �أن يكون العام الدرا�سي اجلديد
خايل م��ن احل��وادث حتدي��دا قرب
املدار���س الت��ي تكت��ظ بالطلب��ة يف
�أوق��ات ال��ذروة ،واحلف��اظ عل��ى
�أرواح ه���ؤالء ال�صغار �أثناء الدخول
واخلروج من املدار�س.
كم��ا ته��دف �إىل حتذي��ر الط�لاب
م��ن اال�ستعج��ال عن��د الع��ودة م��ن
املدار���س ،و�ض��رورة �أن يك��ون مدركا
لأ�ضرار اال�ستعج��ال ،والتي يت�سبب
�أغلبه��ا يف وق��وع ح��وادث ط��رق

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

مروعة ق��د يذهب الطال��ب �ضحية
هذا االندفاع يف جتاوز الطريق.

توعية السائقين
وت�سته��دف ال�سالم��ة املروري��ة
واحلدي��ث لن�ص��ر اهلل ،ثالث�ين
مدر�س��ة يف قط��اع غ��زة ،حي��ث مت
ا�سته��داف ع�ش��ر مدار���س يف الي��وم
الأول للحمل��ة ،فيم��ا ا�ستهدف��ت
احلمل��ة يف الي��وم الث��اين ع�ش��ر
مدار���س �أخ��رى ،فيم��ا تبق��ى ع�ش��ر
مدار���س �أخ��رى بانتظ��ار الي��وم
الثالث.
وال تقت�ص��ر احلمل��ة عل��ى فئ��ة
الط�لاب يف املرحل��ة االبتدائي��ة،
حي��ث ت�سته��دف �أي�ض��ا ال�سائق�ين
وتثقيفهم وتوعيته��م ب�ش�أن القيادة
الآمن��ة ،وع��دم الته��ور والإ�س��راع
خالل جتاوز طالب املدار�س لل�شوارع
املزدحمة ،و�أي�ضا �ضرورة مراعاتهم

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

والتزامهم ب�آداب وقانون القيادة.
ويتاب��ع قوله� ":إن حلق��ات االر�شاد
املدر�س��ي �س��وف تق��وم با�سته��داف
كل املدار���س الأخ��رى ،ك��دور
تكميلي ل��دور ال�سالم��ة املرورية يف
توعي��ة ط�لاب املدار���س وتثقيفه��م
ح��ول خط��ر احل��وادث و�ض��رورة
االنتب��اه واحلذر عند قط��ع الطرق
الرئي�سية".
جدي��ر بالذك��ر �أن وزارة النق��ل
واملوا�ص�لات وم��ع بداي��ة كل ع��ام
درا�س��ي تق��وم بتنفي��ذ العدي��د م��ن
الأن�شطة والفعاليات التي ت�ستهدف
طلب��ة املدار�س واجلامع��ات وريا�ض
الأطف��ال وتوعيته��م ب�ش���أن اجتياز
الط��رق الرئي�سي��ة واملزدحمة ،كما
ت�ستهدف ب�شكل دائم فئة ال�سائقني
واملواطن�ين ،وتق��وم بتنفيذ حمالت
توعوي��ة للح��د م��ن ح��وادث ال�سري
على الطرقات.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com

تقرير
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فقراء بغزة يعيشون تحت مقص شؤون رام اهلل
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
يف زاوي��ة م��ن زواي��ا منزله��ا الكائ��ن يف
خميم الن�صريات و�س��ط قطاع غزة ،جتل�س
ال�ستيني��ة �أم حمم��د م�صطف��ى م�ستن��دة
بر�أ�سه��ا على راحة يده��ا ،وتدخل يف نوبة
ب��كاء طويل��ة ،بعدم��ا تبخ��رت كل �آماله��ا
ب�ش��راء �أدوي��ة ال�ضغ��ط وال�سك��ري الت��ي
ا�ستنفذته��ا ،وذل��ك عقب التلك���ؤ واملربرات
الت��ي ت�ضعه��ا وزارة التنمي��ة ب��رام اهلل يف
كل موع��د �صرف مل�ستحقيه��ا من الفقراء يف
قطاع غزة.
ويف كل مرة ،ت�ستنفذ فيه �أم حممد دواءها
ملر�ضه��ا املزم��ن ،ت�ضط��ر �إىل اال�ستدانة من
الأق��ارب �أو اجل�يران املحيط�ين به��ا ،عل��ى
�أم��ل ت�سديد تلك املبال��غ املالية التي قامت
با�ستدانته��ا ريثما حت�صل عل��ى م�ستحقاتها
م��ن خم�ص�صات ال�شئون ،وم��ا زاد الطني بلة
ه��و مطالب��ات الدائن�ين املتك��ررة بال�سداد
يف �أق��رب وق��ت نتيج��ة ل�صعوب��ة الأو�ضاع
االقت�صادية بغزة.
وال تتوق��ف معان��اة ال�سي��دة الت��ي �أرهقتها
الأمرا���ض عن��د ه��ذا الأم��ر ،فق��د ت�سب��ب
�سقوطه��ا عل��ى الأر���ض �إىل ك�س��ر يف قدمها
وح��دوث جلط��ة كادت �أن ت��ودي بحياتها،
�إ�ضاف��ة �إىل معاناتها من ح�سا�سية يف العني
حتت��اج معه��ا �إىل قط��رات خا�ص��ة� ،إال �أن
�ضيق احل��ال وقلة ما بالي��د يجعلها تنتظر
عل��ى �أم��ل �أن يرزقه��ا اهلل ل�ش��راء ال��دواء
اخلا�ص بها.

تهديد بالطرد
لي�س��ت �أم حمم��د ه��ي الت��ي تنتظ��ر �صرف
م�ستحق��ات ال�شئ��ون بف��ارغ ال�ص�بر ،ب��ل
ت�شاطره��ا االنتظار �أم خال��د �سليمان التي
ت�سك��ن يف بي��ت بالإيج��ار ،يف وق��ت ترتاكم
عليها ايج��ارات املنزل لأكرث من �ستة �شهور
متوا�صل��ة على �أم��ل �سدادها عق��ب ا�ستالم
املخ�ص�صات االجتماعية لها.
وال تتوق��ف الدي��ون التي تراكم��ت على �أم
حممد عند ايجارات املنزل ،حيث �أجربتها
الظ��روف القا�سي��ة عل��ى اال�ستدان��ة م��ن
ال�صيدلي��ة القريب��ة م��ن منزله��ا وتوف�ير

بع���ض الأدوي��ة لزوجه��ا املري���ض ،يف وقت
ت�ضط��ر ه��ي �إىل اال�ستدان��ة ل�ش��راء بع�ض
الأدوية لها لت�سكني الأمل الناجت عن حادث
�س�ير تعر�ضت له قبل �سنوات طويلة ما زال
يرتك �آثاره على قدمها اليمني حتى الآن.
وتخ�ش��ى �أم حممد تهديدات �صاحب املنزل
التي ال تتوقف ،بطرده��ا و�أبنائها ال�سبعة
م��ن املن��زل ،يف ح��ال مل ت�س��دد املت�أخ��رات
عليه��ا ،يف وقت ال يفهم فيه �أ�صحاب املنازل
م��دى حاجة ه�ؤالء الذي��ن ال حول لهم وال
ق��وة ،وال يفهمون ت�أخر �ص��رف خم�ص�صات
ال�شئ��ون ،وال يهمه��م �س��وى احل�ص��ول عل��ى
الأم��وال وتعبئة جيوبه��م بغ�ض النظر عن
الر�أفة والإن�سانية.
وتعتا���ش اخلم�سيني��ة الت��ي م��ا فت���أت ع��ن
اخل��روج يومي��ا لبي��ع بع���ض احلاجي��ات
واملثلجات للأطفال ،على �أمل توفري الطعام
وال�شراب لأبنائها يف ظل عدم قدرة زوجها
على العمل ب�سبب غ�ضروف يف الظهر.

مرارة الفقر
�أب��و حمم��د العك��ر م��ن مدينة رف��ح جنوب
غ��زة ،ه��و الآخ��ر ينتظ��ر بلهف��ة ا�ست�لام
خم�ص�ص��ات ال�شئ��ون االجتماعي��ة ،والت��ي
تعترب مبثابة "فك �أزمة له ولعائلته� ،إال �أن
املماطل��ة من قبل مالي��ة رام اهلل يف �صرفها
ينغ�ص عليه حياته وعائلته.
وكان �أب��و حمم��د يتقا�ض��ى مبل��غ 1800
�شي��كل م��ن ال�شئ��ون االجتماعي��ة� ،إال �أن��ه
مت تخفي���ض املبل��غ �إىل � 750شي��كل فقط،
بدعوى �أن ابنه و�أوالد ابنه منف�صلني عنه
يف من��زل خا�ص� ،إال �أنه��م يتناولون الطعام
وال�شراب يف املنزل لديه ،وفق ما �أكده.
وكغ�يره م��ن املواطن�ين الذي��ن يتذوق��ون
طع��م امل��رارة والفق��ر و�ضيق احل��ال بغزة،
يعي���ش �أب��و حمم��د ظروف��ا و�أزم��ات مادية
قا�سي��ة يف ظل الظروف التي مت��ر بها غزة
جراء احل�صار املفرو���ض عليها منذ �سنوات
طويلة.
ومتاط��ل وزارة التنمي��ة يف رام اهلل م��ن
اعالن وا�ضح و�صريح عن موعد املخ�ص�صات
االجتماعي��ة ،ويف كل م��رة تعل��ن في��ه عن

حتدي��د موع��د وتاري��خ مع�ين ،ترتقب معه
العائالت الفق�يرة بغزة وتنتظ��ر ح�صولها
على املخ�ص�ص��ات� ،إال �أن �آماله��م و�أحالمهم
تبخرت عق��ب الت�أجيل واملماطل��ة والتلك�ؤ
يف ال�صرف يف كل مرة.

انعكاسات خطيرة
وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة يف قطاع غزة
قالت �إن وزير ال�ش���ؤون االجتماعية يف رام
اهلل �أحم��د جم��دالين عرق��ل من��ذ تولي��ه
مل��ف ال��وزارة م��ن قب��ل احلكوم��ة بال�ضفة
الغربية عمله��ا الإن�ساين املتمثل يف خدمة
الأ�سر الفق�يرة والفئات املحتاجة الأخرى
داخل املجتمع.
و�أو�ضح��ت املتحدثة با�سم ال��وزارة عزيزة
الكحل��وت �أن الف�ترة الت��ي �سبق��ت جم��يء
جم��دالين �إىل املن�ص��ب كان��ت ت�شه��د اً
عمل
م�ش�تر ًكا بني �شقي ال��وزارة يف ال�ضفة وغزة
دون �أي م�ش��اكل ،وكان ال��كل متف��ق عل��ى
جتنيب عملنا املناكفات ال�سيا�سية.
و�أ�شارت الكحلوت يف حديثها لـ"الر�أي" �إىل
�أن جم��دالين �أغ�لاق من��ذ ا�ستالم��ه العمل
�شا�ش��ات الربنام��ج الوطني ع��ن قطاع غزة
بحي��ث �أ�صبحن��ا غري قادري��ن على حتديث
معلوم��ات �أو تدقي��ق بيان��ات احل��االت
االجتماعي��ة كم��ا �أن��ه رف���ض التج��اوب
و�أ�س�س جلنة مبثابة "وزارة ظل".
وبين��ت �أن��ه رف���ض كاف��ة التدخ�لات التي
قامت به��ا �شخ�صيات اعتباري��ة وم�ؤ�س�سات
املجتم��ع امل��دين م��ن �أج��ل حتييدن��ا ع��ن
اجل��دال ال�سيا�س��ي ،حي��ث ب��د�أ بالهج��وم
�إعالم ًي��ا متحد ًثا عن ع��دم �شرعية الوزارة
بغزة وهذا ما مت رف�ضه ب�شكل قاطع.
ولفت��ت �إىل �أن��ه يف ف�ترة عم��ل الدكت��ورة
�سن��اء اخلزن��دار يف ال��وزارة ومتابعة امللف
كان له��ا مكتب خا���ص للتوا�ص��ل املبا�شر مع
�ش��ق ال��وزارة بال�ضف��ة الأم��ر ال��ذي �أ�س���س
مل�ست��وى ع��ايل م��ن التن�سي��ق وجت��اوز �أي
م�شكلة.
وقال��ت" :تفاجئن��ا �أن جم��دالين �أ�س���س
جلن��ة ظ��ل م��ن موظف�ين بال��وزارة كان��وا

يحاول��ون العم��ل م��ن منازله��م� ،إال �أن��ه مت
�إيقافه��م بالتعاون مع وزارة الداخلية لعدم
�شرعية ذلك الت�صرف".
و�ش��ددت الكحلوت على �أن الوزارة مل تفرق
طيل��ة عمله��ا ب�ين موظف��ي غ��زة وموظفي
ال�ضفة ومل تكن هناك خالفات قبل جميء
جم��دالين �إىل من�صب��ه ،حي��ث عم��ل عل��ى
�سحب نحو  190موظ ًفا ب�شكل تدريجي من
الوزارة بهدف تعطيل عملها.
وا�ستنك��رت عدم تعامل ال��وزارة يف ال�ضفة
الغربي��ة م��ع � 10آالف �أ�س��رة عل��ى قوائ��م
االنتظ��ار وبحاجة �إىل م�ساع��دة �ضرورية
من��ذ  2016وف��ق درا�س��ات ميداني��ة تثبت
ذل��ك ،م�ؤك��دة �أن طواق��م ال��وزارة بغ��زة
تب��ذل كل ما بو�سعه��ا خلدمة الفقرات رغم
عدم اال�ستجاب��ة الحتياجاتها من الوزارة
بال�ضفة.
و�أ�ضافت" :نح��ن م�ستمرون يف تلقي طلبات
امل�ساع��دات م��ن الأه��ايل يف غ��زة �إىل حني
افت��ح مل��ف اال�ستقب��ال من قبل ال��وزارة يف
رام اهلل ،فهن��اك � 71أل��ف �أ�س��رة تتلق��ى
امل�ساعدات عرب الربنامج الوطني".
ونوه��ت �إىل �أن طواق��م و�إدارات ال��وزارة
املختلف��ة بغزة تعم��ل على موا�صل��ة عملها
الإن�س��اين م��ن خ�لال العدي��د م��ن الربامج
وامل�شاري��ع الت��ي تخ��دم الأطف��ال والن�ساء
والأيتام وجمهويل الن�سب �إ�ضافة �إىل ذوي
االحتياجات اخلا�صة".
وتابع��ت "منذ بداية العام مل تتلقى الأ�سر
�أي خم�ص���ص مايل واملفرو�ض �أن تكون هذه
الدفعة الثالثة خالل هذا العام ،لكن هناك
العدي��د م��ن الربام��ج الت��ي ت�ش��رف عليه��ا
ال��وزارة مل�ساع��دة الأ�س��ر الفق�يرة وكاف��ة
فئات املجتمع للتخفيف من معاناتهم".

وحدة غزة والضفة
و�أك��دت عل��ى �أن ال��وزارة يف غ��زة ل��ن
ت�سم��ح لأح��د بامل�سا���س بحق��وق الفق��رات
واملحتاج�ين ،جم��ددة الدع��وة �إىل �ش��ق
ال��وزارة يف ال�ضف��ة �إىل التع��اون م��ن �أج��ل
حتيي��د ه��ذا العم��ل املناكف��ات ال�سيا�سي��ة
والعمل �سويًا خلدمة الأهايل بكل ما يتوفر

من م�شاريع وبرامج.
و�أ�ش��ارت �إىل �أن ه��ذا الربنام��ج يع�بر ع��ن
ً
م�ضيفة:
حال��ة وحدة ب�ين ال�ضفة وغ��زة،
"نعمل جميعا على نف�س الربنامج املحو�سب
ونف�س جه��ة التمويل الدولية ،ويتم العمل
بط��رق مهني��ة متفق عليها ويج��ري �إدخال
وحتدي��ث البيان��ات ب�ش��كل م�ستم��ر ،وق��د
عملنا على ت�سهيل دف��ع ال�شيكات النقدية،
و�ضمان و�صولها �إىل الفئات امل�ستحقة".
وبين��ت الكحل��وت �أن وزارته��ا تابع��ت
الت�صريح��ات التي ت�صدر عن وزير التنمية
االجتماعي��ة يف رام اهلل �أحم��د املجدالين
خالل الأ�شه��ر املا�ضية ،والت��ي كانت ت�صب
يف الهجوم على وزارة التنمية االجتماعية
وتوجه لها االتهامات بدون
يف قطاع غ��زةّ ،
�أدن��ى دلي��ل ،وحت ّر���ض الأط��راف املختلفة
عليها.
ولفتت �إىل �أن الوزارة �آثرت عدم الرد على
ه��ذه الت�صريح��ات وذلك منع��ا للدخول يف
مناكف��ات و�سجاالت غري مطلوب��ة ،و�إف�ساح
املجال �أم��ام �إيجاد فر�ص��ة للتعاون والعمل
امل�شرتك ،ومعاجلة امل�ش��اكل من خالل �سبل
هادئة بعيدا عن الإعالم.
و�أ�ضاف��ت" :لكن م��ع الأ�سف �أن ال��وزارة يف
رام اهلل – خا�ص��ة الوزير-ا�ستم��رت عل��ى
نف���س النه��ج ورف�ض��ت كل �أ�ش��كال التع��اون
والتن�سي��ق و�أ�ص��رت عل��ى �سيا�س��ة الهج��وم
الإعالمي".
و�ش��ددت الكحلوت عل��ى �أن منهج الوزارة يف
قط��اع غزة ه��و رعاي��ة م�صال��ح املواطنني،
خا�ص��ة الطبق��ات ال�ضعيف��ة واملهم�ش��ة،
واالبتع��اد ع��ن مواط��ن اخل�لاف ال�سيا�سي،
والبح��ث عن م�ساحات العمل امل�شرتك التي
تخدم الفق��راء ،وذوي الإعاق��ة ،والطفل،
واملر�أة ،وذوي االحتياجات اخلا�صة.
و�أكدت على عدم اقحام العمل االجتماعي
والإن�س��اين يف دوام��ة اخل�لاف ال�سيا�س��ي
وعدم تعري�ض الفئ��ات ال�ضعيفة واملهم�شة
للخط��ر ،م�ش��دد ًة عل��ى �ض��رورة اال�ستمرار
يف فت��ح الربنام��ج الوطني خدم��ة لل�شرائح
الفق�يرة واملحتاج��ة وتغليب�� ًا للم�صلح��ة
العامة.
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ترخيص المنشآت الحيوانية ..
مشروع يقود المزارع لطريق آمن
الر�أي _ �آالء النمر
للم��زارع مب��ا يحم��ل عل��ى
تعزي��زا ُ
�أكتاف��ه م��ن �أعب��اء زراعي��ة يرع��ى
به��ا مزرعت��ه اخلا�ص��ة بالدواج��ن،
�أطلق��ت وزارة الزراع��ة حملة حتمي
امل َ��زارع م��ن التقلبات اجلوي��ة والتي
ي��روح �ضحيته��ا الكثري م��ن اخل�سائر
الفادحة ،كما ي��روح �ضحيتها املُزارع
الب�سي��ط ال��ذي ال يقوى عل��ى �إحكام
�سيطرته على م�شروعه الب�سيط.
ومن هنا ب��د�أت "الزراعة" بالإعالن
ع��ن حملته��ا الت��ي حتم��ل عن��وان
عري���ض بب��دء الرتخي���ص للم��زارع
الت��ي حت��وي دجاج�� ًا الحم��اً ،وذلك
حماي��ة للمنت��ج املحل��ي وحماول��ة
االرتق��اء مب��ا يوج��د م��ن م�شاري��ع
�صغرية قيد الن�ضوج.
الناط��ق با�س��م وزارة الزراع��ة
املهند���س �أده��م الب�سي��وين ،ق��ال يف
حديث مع "الر�أي" �أن وزارة الزراعة
و�صل��ت �إىل ت�صور ترخي���ص املن�ش�آت
احليواني��ة وخا�ص��ة م��زارع الدجاج

ب�شكل جماين ،قد القى �إقباال جيد ًا
م��ن قبل �أ�صحاب امل��زارع ومن ينطبق
على م�شاريعه��م ال�ضوابط وال�شروط
التي و�ضعتها الوزارة.
وف�ص��ل الب�سيوين يف ق��رار ترخي�ص
ّ
املزارع بقوله �إن املُ��زارع هو امل�ستفيد
الأول من الرتخي���ص القانوين الذي
�سيوثق��ه ،م��ا يعين��ه عل��ى حماي��ة
م�شروع��ه من التقلب��ات اجلوية التي
ت�سب��ب اخل�سائ��ر الفادح��ة ج��دا،
�سواء كانت يف ف�صول ال�صيف احلارة
�أو يف ف�صول ال�شتاء الباردة جدا.
واعترب الناطق الب�سيوين �أن وزارته
ق��د جت��اوزت العدي��د م��ن الأزم��ات
ال�صعب��ة م��ن خ�لال �إع��ادة ت�أهي��ل
ع�شرات املزارع احليوانية بعد انتهاء
احلرب الأخ�يرة على غزة وانت�شالها
م��ن الدم��ار الكامل ،بع��د توا�صلها مع
اجلهات املانحة ودعمها.
كم��ا وا�ستثمرت العديد م��ن امل�شاريع
اخلا�ص��ة باالرتق��اء بدع��م امل��زارع
وجتهزيه��ا ب�أجه��زة و�أل��واح الطاقة

ال�شم�سية ،للحفاظ على املنتج املحلي
وحت�سني م�ستوى الإنتاج ب�شكل عام.
وينعك���س م�شروع الرتخي���ص �إيجابا
على املُزارع وم�شروعه ،حيث ي�ستفيد
املرب��ي م��ن الور�ش��ات التوعوية التي
حتمل الكث�ير من الإر�ش��ادات العامة
لأجل م��زارع حيوانية �صحية ترقى
للم�ستوى القانوين.
لوائح و�شروط
و�أو�ضح��ت دائرة ال�ثروة احليوانية
ب��وزارة الزراع��ة يف بي��ان له��ا� ،أن
حملة الرتخي���ص ترتافق مع �سل�سلة
من ور�ش العم��ل والندوات والدورات
ت�ستهدف املزارعني ومربي الدواجن.
و�ش��ددت عل��ى �أهمي��ة ا�ستجاب��ة
كل م��ن �سبق��وا لكاف��ة الإج��راءات
والإر�ش��ادات املتعلق��ة باخل�صو���ص،
ل�ضم��ان ج��ودة الإنت��اج وتف��ادي
اخل�سائ��ر ،وخا�صة م��ع اقرتاب ف�صل
ال�شتاء.
و�أو�ضح��ت ال��وزارة يف �إعالنه��ا
الوثائق املطلوب��ة وال�شروط الفنية

املطلوب��ة لرتخي�ص مزرع��ة الدجاج
الالح��م ،ومن �أهمه��ا �أن تكون بعيدة
ع��ن التجمع��ات ال�سكني��ة ،و�أن يكون
�سقف املزرع��ة مغطى "باال�سب�ست �أو
الزينقو املغلف �أو الباطون".
كم��ا يع��د م��ن �ش��روط ترخي���ص
املزرع��ة ،وج��ود غرف��ة حلف��ظ
الأع�لاف حمكمة الإغالق ،وحممية
م��ن احل��رارة والرطوب��ة ،و�أ�شع��ة
ال�شم���س ،واجل��رذان والع�صاف�ير
وتكون مف�صولة عن احلظرية.
وتت�ضم��ن ال�ش��روط �أي�ضً ��ا� ،أال يق��ل
ارتف��اع احلظ�يرة ع��ن ثالث��ة �أمتار،
ووجود �أحوا���ض تعقيم بعمق و�سعة
منا�سب��ة حتت��وي عل��ى م��واد مطهرة
تو�ضع عل��ى �أر�ضية وبوابات املزرعة
اخلارجي��ة والداخلي��ة ،و�إحاط��ة
املزرع��ة ب�سي��اج للحماية م��ع بوابة
كب�يرة ت�سم��ح ب�ضب��ط الدخ��ول
ال ع��ن جتهيز املزرعة
واخل��روج ،ف�ض ً
بو�سائل التهوية والتربيد والتدفئة
ال�سليمة".
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المقاصف المدرسية بانتظار جوالت الرقابة

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
يتهاف��ت املئ��ات م��ن الطلب��ة مبختلف
�أعماره��م على مق�صف املدر�سة ل�شراء
احلاجي��ات والأطعم��ة والع�صائ��ر
املختلف��ة ب�أ�شكاله��ا ولونه��ا ورائحتها،
يف وق��ت تفتقد بع�ضها للغ��ذاء ال�سليم
وال�صح��ي ،ويت��م االحتف��اظ ببع���ض
كمي��ات الأطعم��ة حل�ين نفاذه��ا� ،إىل
جان��ب وج��ود بع���ض الأ�صبغ��ة عليها
وه��و ما يهدد �صحة الطالب اجل�سدية
والعقلية.
ويحر�ص الكثري من �أولياء الأمور على
�إع��داد وجب��ات طعام قيم��ة لأبنائهم
وو�ضعه��ا داخ��ل حقيبة املدر�س��ة� ،إال
�أن ع��دم الت��زام الط�لاب يف املرحل��ة
االبتدائي��ة ب�ش��راء الأطعم��ة ذي
الفائ��دة من داخ��ل مق�ص��ف املدر�سة،
يت�سب��ب يف �إمكاني��ة تعر�ضه��م ل�ل�أذى
خا�ص��ة يف ح��ال انته��اء �صالحي��ة
الأطعم��ة �أو ع��دم فائدته��ا جل�س��م
الطفل.

أغذية دون قيمة

من غذاء �صالح �أو فا�سد.

وت�شك��و الثالثيني��ة �أم الأم�ير مه��دي دور االقتصاد

م��ن ابنه��ا ذو ال�سب��ع �سن��وات يق��وم
ب�ش��راء احلاجي��ات والأغذي��ة م��ن
داخل مق�صف املدر�سة ،وهو ما يجعلها
تخ�ش��ى على �صحته خوفا من �أن يكون
بع�ضها معر�ضا للهواء �أو التلف.
وتق��ول مه��دي يف حديث لـ"ال��ر�أي":
�إن هناك �أغذي��ة و�أطعمة تباع داخل
املقا�ص��ف املدر�سي��ة ،وه��ذه ال يج��ب
بيعها للأطفال ال�صغ��ار ،مثل ال�شيب�س
وال�سكاك��ر وبع���ض الع�صائ��ر ذات
ال�صبغ��ات امللونة ،وهذه ت�ش��كل �ضررا
عل��ى الطفل ،خا�صة اذا كانت معر�ضة
لل�شم�س".
وتتمنى مهدي �أن يكون هناك مراقبة
عل��ى كل ما يتم بيع��ه له�ؤالء الأطفال
داخل مقا�ص��ف املدر�سة ويف كل مكان،
فهم ال يعرف��ون م�صلحتهم مثل الكبار،
وبالت��ايل ال يعرفون �أن م��ا يتناولونه

الناطق با�سم وزارة االقت�صاد الوطني
بغ��زة م.عب��د الفت��اح �أب��و مو�س��ى،
ي�ؤك��د �أن وزارت��ه تق��وم بالتن�سيق مع
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م لدخول هذه
املقا�ص��ف ومراقبته��ا ومتابع��ة كل
حمتوياتها ،مو�ضحا �أن الوزارة وب�شكل
دائم تنفذ العدي��د من اجلوالت ،و�أنه
يف ح��ال �ضبط �أي �أطعم��ة خمالفة �أو
فا�س��دة يتم عم��ل حما�ض��ر �ضبط بها
واتالفه��ا ،خا�ص��ة �إذا كان��ت منتهي��ة
ال�صالحية.
ويقول �أبو مو�سى يف حديث لـ"الر�أي":
يوج��د ف��رق تفتي�شي��ة تعم��ل ب�ش��كل
يوم��ي ودوري ،حي��ث يوج��د مكت��ب
فرع��ي يف كل حمافظ��ات قط��اع غزة،
ومفت�شين��ا ه��م �صم��ام الأم��ان م��ن �أي
خطر يحدق بالأطفال يف املقا�صف".

وم��ن �ضم��ن اجل��والت الت��ي نفذته��ا
وزارة االقت�ص��اد بغ��زة ،جوالت كاملة
و�شامل��ة عل��ى املدار���س والكافترييات
على �شاطئ بحر غزة ،وجميع املن�ش�آت
التجارية واملوالت وحمالت املجمدات
�أي�ضا.
ووفق م��ا ذكره �أبو مو�سى ف���إن وزارته
ت�ض��ع عل��ى �سل��م �أولوياته��ا احلف��اظ
على �سالمة و�صح��ة الطالب واملواطن
امل�ستهلك على حد �سواء.

جوالت تفتيش يومية
م��ن جهت��ه يق��ول د .كام��ل �صامي��ة
مدير دائرة ال�صح��ة املدر�سية بوزارة
ال�صح��ة بغ��زة� ":إن دائرت��ه تهت��م
ب�صح��ة العاملني باملقا�ص��ف املدر�سية،
وه��و م��ا ي�ؤك��د حر�صه��ا واهتمامه��ا
ب�صح��ة الأطعمة والأغذي��ة املقدمة
للطالب والأطفال داخل املدار�س".
وي�ضي��ف د�.صامي��ة يف حدي��ث ل��ـ

"الر�أي"� ":إن دائرة ال�صحة املدر�سية
كان لديه��ا ف��رق تابع��ة له��ا ومفت�شني
�صحي�ين يقوم��ون بتنفي��ذ ج��والت
يومي��ة على جمي��ع املقا�ص��ف يف كافة
املدار�س ،ولكن ب�سبب الظروف و�ضعف
الإمكاني��ات بات ل��دى الدائ��رة فريق
ك�شف ميداين يتكون من طبيب �أ�سنان
وطبيب ب�شري وطبيب عام".
وال يتوق��ف دور الفري��ق على مراقبة
الأغذي��ة داخ��ل مقا�ص��ف املدر�س��ة،
حي��ث تق��وم مبتابع��ة غ��رف املدر�سة
وم��دى تهويته��ا ،وال�سب��ورة واملقاع��د
الت��ي يجل���س عليه��ا الطلب��ة وم��دى
مالءمتها ،وميتد عملها ملتابعة املالعب
اخل�ض��راء داخل املدر�س��ة و�أي�ضا مياه
ال�شرب ومدى �صالحيتها.
ويف ح��ال �ضب��ط خمالف��ات داخ��ل
مقا�ص��ف املدار���س ،يت��م اخب��ار وزارة
الرتبي��ة والتعليم و�إظهاره��م بالأمر،
للقي��ام بالإج��راءات الالزم��ة ،يق��ول
�صامية.
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جراحات القلب المفتوح تعود بقوة إلى غزة وتحقق انجازات مميزة
غ��زة -ال��راي� -إبراهي��م
�شقورة
تتق��دم اخلدم��ات الطبي��ة
اجلراحي��ة يف قط��اع غ��زة
بخط��ى ثابت��ة نح��و القم��ة،
ً
فال �شيء يوق��ف اليد املاهرة
الفل�سطيني��ة يف الط��ب
واجلراح��ة ،ف��روح اال�ص��رار
واالكت�ساب ال�سريع للخربات
وامله��ارات الطبي��ة جع��ل
م��ن العدي��د م��ن اخلدم��ات
التخ�ص�صي��ة حتق��ق جناح�� ًا
باهر ًا ومب�ستويات عاملية.
خدمة جراحة القلب املفتوح
والت��ي �أع��ادت وزارة ال�صحة

الفل�سطينية بغزة ،العمل بها
يف م�ست�شف��ى غ��زة االوروب��ي
م��ع نهاي��ة �شه��ر ابري��ل م��ن
العام اجلاري  ،ا�ستطاع الكادر
الطبي املحلي بقيادة الدكتور
حمم��د ن�ص��ار ا�ست�ش��اري
جراح��ة القل��ب املفت��وح
حتقيق العديد من االجنازات
املميزة والت��ي جعلتها تتفوق
على نظرياتها باملنطقة.
و ُيرج��ع ا�ست�ش��اري جراح��ة
القل��ب املفت��وح د .حمم��د
ن�ص��ار ن�س��ب النج��اح العالية
يف خدمة جراحة القلب على
امله��ارات العليا التي يتمتع بها

ال��كادر الطبي املحل��ي والذي
اكت�س��ب مهارت��ه مب�شارك��ة
خ�برات الوف��ود الطبي��ة
املتخ�ص�ص��ة والتي ا�ستجلبتها
وزارة ال�صح��ة بالتع��اون م��ع
�شركائه��ا لتخفيف العبئ عن
املواطن الفل�سطيني.
كم��ا ي�ش�ير د .ن�ص��ار �إىل
االمكاني��ات والتجهي��زات
احلديث��ة الت��ي يحتويه��ا
ق�س��م جراحة القل��ب املفتوح
يف م�ست�شف��ى غ��زة الأوروب��ي
والت��ي وفرته��ا وزارة ال�صحة
بدع��م ك��رمي م��ن م�ؤ�س�س��ة
الهالل الأحمر القطري.

بلدة العباسية المهجرة
قضاء يافا
العبا�سي��ة كان��ت بل��دة فل�سطيني��ة وقع��ت �إىل
ال�شرق من مدينة يافا حتى خربت عام 1948؛
احتلتها قوات االحتالل اال�سرائيلي يف  14ايار
.1948
عل��ى �أرا�ضيه��ا و�أرا�ض��ي الق��رى املج��اورة لها مت
بناء مدينة یهود مونو�سون والأجزاء اجلديدة
م��ن مطار بن غوريون (مط��ار اللد �سابقا) التابع
الكيان ال�صهيوين .
كان��ت تعت�بر �أك�بر الق��رى الفل�سطيني��ة ،كانت
تعترب مركز ت�سوق للقرى املجاورة .
كان يطل��ق عليها ا�سم ن��وارة يافا ،كان فيها ثاين
�أك�بر مدر�س��ة زراعي��ة يف فل�سط�ين بع��د كلي��ة
خ�ضوري.
كان ع��دد �سكانها يتج��اوز � 7آالف ن�سمة  ،وكانت
م�شه��ورة بزراع��ة احلم�ضي��ات كباق��ي امل��دن
والقرى الفل�سطينية .ولكنها كانت م�شهورة

د .ن�ص��ار وال��ذي يتمت��ع
ب�شخ�صي��ة هادئ��ة وعبقرية
ف��ذة �إىل جانب ي��د جراحية
ماه��رة وبرفق��ة الفري��ق
الطبي اخلبري ،ا�ستطاع خالل
ف�ترة ق�ص�يرة من��ذ اع��ادة
افتت��اح الق�س��م م��ن اج��راء
قراب��ة  80عملي��ة جراح��ة
قلب مفتوح.
فالعمليات التي يتم اجراءها
عل��ى م��دار ثالث��ة �أي��ام يف
الأ�سب��وع مب�ست�شف��ى غ��زة
الأوروب��ي ي�ستم��ر العم��ل بها
م��ن الثامن��ة �صباح��ا وحت��ى
م�س��اء �أو م��ا يزي��د
العا�ش��رة
ً

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

ع��ن ذل��ك يف بع���ض الأحي��ان
وفق�� ًا ملقت�ضي��ات العملي��ة
اجلراحي��ة ،بن�سب��ة جن��اح
فاق��ت  98%م��ن جمم��ل
العمليات التي مت اجراءها.
ويلف��ت د .ن�ص��ار �أن �أه��م
مميزات وجود خدمة جراحة
القل��ب املفتوح بغزة ه��و انهاء
معان��اة املواطن�ين يف القط��اع
فع�ش��رات احلاالت الت��ي كانت
حتت��اج لإجراء عمليات القلب
املفت��وح كانت تواجه بالرف�ض
حلج��ج غ�ير م�بررة م��ن قب��ل
االحت�لال� ،إىل جانب الت�أخري
يف ا�صدار التحويالت الطبية.

وت�سع��ى وزارة ال�صح��ة
وبجه��ود كب�يرة تبذله��ا
م��ع �شركائه��ا �إىل توط�ين
اخلدم��ات اجلراحي��ة يف
قط��اع غ��زة واملحافظ��ة على
ا�ستمراري��ة العم��ل وتطويره
يف امل�ست�شفي��ات مب��ا ي�ضم��ن
تق��دمي �أف�ض��ل اخلدم��ات
للمواط��ن الفل�سطين��ي يف ظل
حم��اوالت االحت�لال وع�بر
ح�صاره امل�ستمر لأكرث من 13
�سن��ة لل�سع��ي النهي��ار القطاع
ال�صح��ي والت�ضيي��ق عل��ى
ك��وادره وادخ��ال التجهيزات
الالزمة.
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رغم نقص التمويل ..العالج الطبيعي أجهزة متطورة
وكادر مميز في "الخدمات الطبية "

تقرير  :و�سام ال�سكني
ترقب �أم يو�سف طفلها �سعيد داخل
مرك��ز الع�لاج الطبيع��ي مبرك��ز
جهزته املديري��ة العامة للخدمات
الطبية الع�سكري��ة التابعة لوزارة
الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي غ��رب
مدين��ة غ��زة ،بق�سم ي�سم��ى "ق�سم
ع�لاج ال�شل��ل الدماغ��ي" ،يوا�ص��ل
اال�ست�شف��اء فيها م��ن خالل تقدمي
العالج الطبيعي له.
وب�أجواء دافئ��ة تداعب �أم يو�سف
�صغريه��ا ذو الأع��وام الثالث��ة،
ال�سيما �أن حالت��ه ا�ستقرت وبد�أت
بالتح�س��ن بعد دخول��ه ق�سم عالج
ال�شل��ل الدماغ��ي نتيج��ة �إ�صابت��ه
بنق���ص بالأك�سج�ين �أدي ل�شل��ل
من��ذ ال��والدة ،وتب��دي ر�ضاه��ا عن
اخلدم��ات العالجي��ة املمي��زة التي
قدم��ت لطفله��ا طيلة ف�ترة العالج
الت��ي مكثته برفق��ة �صغريها حيث
ر�سمت مالمح ال�سعادة على وجها .
وافتتح��ت مديري��ة اخلدم��ات
الطبي��ة الع�سكري��ة ،يف الراب��ع
والع�شري��ن م��ن �شهر ني�س��ان ،مركز
العالج الطبيعي مبق��ر �أن�صار غرب
مدينة غزة ،بعد مرور � 6شهور على

ت�شي��ده وجتهي��زه ب�ش��كلٍ حدي��ث
وب�أجه��زة متط��ورة وي�ض��م املرك��ز
�أربع��ة �أق�س��ام وهي :ق�س��م العالج
بالكهرب��اء وق�س��م الريا�ضة وق�سم
ال�شل��ل الدماغ��ي وق�س��م الع�لاج
املن��زيل ليق��دم كاف��ة اخلدم��ات
الطبي��ة للموظف�ين الع�سكري�ين،
وبع�ض اخلدمات للمدنيني.
جتولن��ا داخ��ل �أق�س��ام مرك��ز
الع�لاج الطبيع��ي بع��د �أن اكت�س��ى
بحلت��ه اجلدي��دة ،ورافقن��ا ع��دد
م��ن الأخ�صائي�ين ومدي��ر �إدارة
الع�لاج الطبيع��ي عقي��د طبي��ب
با�سل عبد اجل��واد ،وذلك لت�سليط
ال�ضوء عل��ى �آلية العم��ل اجلديدة
وخدمات الع�لاج الطبيعي املقدمة
للع�سكري�ين واملدني�ين عل��ى ح��د
�سواء.
ويف هذا ال�سياق ،يقول العقيد عبد
اجلواد�" :إن مراكز العالج الطبيعي
باملديري��ة تتكون م��ن �أربعة مراكز
وه��ي :مرك��ز �أن�صار ومرك��ز العالج
الطبيع��ي بامل�ست�شف��ى اجلزائ��ري
ومرك��ز العالج الطبيعي بامل�ست�شفى
الأردين بالإ�ضاف��ة خلدم��ة مميزة
للن��زالء مبرك��ز الع�لاج الطبيع��ي

مب�شف��ى �إ�ص�لاح وت�أهي��ل �أ�ص��داء
جن��وب قط��اع غ��زة ،حي��ث مت
جتهي��زه ب�أجه��زة حديث��ة ،وبكادر
مميز م��ن الأخ�صائي�ين ،يعمل على
تقدمي اخلدمات العالجية الالزمة
وب�شكلٍ منا�سب".
و�أ�ض��اف عب��د اجل��واد " �أن
املديري��ة العامة للخدمات الطبية
الع�سكري��ة عمل��ت من��ذ �سن��وات
بت�شغي��ل كام��ل �أق�س��ام الع�لاج
الطبيع��ي بجمعي��ة ال�سالم��ة
اخلريية لرعاية اجلرحى وت�أهيل
املعاق�ين الت��ي قدم��ت خدم��ة
الع�لاج الطبيع��ي لآالف اجلرح��ى
وامل�صاب�ين يف حمافظت��ي غ��زة
وال�شمال مبركزين للعالج الطبيعي
التي مر بها قطاع غزة خالل �أربعة
حروب متتالي��ة بالإ�ضافة مل�صابي
م�س�يرات الع��ودة وك�س��ر احل�ص��ار
امل�ستمرة حتى االن.
وم��ن جهت��ه �أ�ش��اد مدي��ر ع��ام
املديري��ة العام��ة للخدم��ات
الطبي��ة الع�سكري��ة عمي��د طبيب
حمم��د رم�ض��ان �صالح ب���إداء كوادر
املديرية.
و�أو�ض��ح العميد �صالح ب�إن املديرية

تعمل على تطوير تقدمي اخلدمات
ال�صحي��ة والعالجي��ة لكاف��ة
املواطن�ين عموما ومنت�سب��ي وزارة
الداخلية خ�صو�ص ُا ب�أف�ضل الكوادر
من خ�لال ت�أهيل وتدري��ب الكوادر
ورفع قدراتها.

إحصائيات وأرقام
يعم��ل مبراك��ز الع�لاج الطبيع��ي
باملديري��ة  38كادر منه��م 30
موظ��ف و 3متطوع�ين و 5م��ن
ط�لاب االمتي��از يف  5مراكز للعالج
الطبيع��ي موزع��ة عل��ى حمافظات
قطاع غزة.
ويف تقري��ر �صادر ع��ن �إدارة العالج
الطبيع��ي بل��غ ع��دد احل��االت
امل�ستفي��دة م��ن خدم��ة الع�لاج
الطبيع��ي خ�لال الع��ام 2669
حالة ام��ا عدد اجلل�سات فقد بلغت
 18040جل�سة
عالجي��ة م��ن خ�لال مراكزه��ا يف
م�ست�شفيات ومراك��ز املديرية على
النحو االتي- :
.1مرك��ز الع�لاج الطبيع��ي يف
امل�ست�شف��ى اجلزائ��ري بل��غ ع��دد
امل�ستفيدي��ن  1250حال��ة وبل��غ

ع��دد اجلل�س��ات  3580جل�س��ة
عالجية.
.2مركز الع�لاج الطبيعي وت�أهيل
املعاق�ين مبق��ر �أن�ص��ار بل��غ ع��دد
امل�ستفيدي��ن  394حالة وبلغ عدد
اجلل�سات  1807جل�سة عالجية.
.3مرك��ز الع�لاج الطبيعي مب�شفى
�سج��ن �إ�ص�لاح وت�أهيل �أ�ص��داء بلغ
ع��دد امل�ستفيدي��ن  176حال��ة
وبل��غ ع��دد اجلل�س��ات  528جل�سة
عالجية.
.4مرك��ز الع�لاج الطبيع��ي
بامل�ست�شف��ى املي��داين الأردين بل��غ
ع��دد امل�ستفيدي��ن  269حال��ة
وبلغ عدد اجلل�س��ات  5591جل�سة
عالجية.
.5مركز العالج الطبيعي بجمعية
ال�سالم��ة اخلريي��ة بل��غ ع��دد
امل�ستفيدي��ن  580حالة وبلغ عدد
اجلل�سات  6534جل�سة عالجية.
وم��ن جه��ة �أخري �أكد مدي��ر �إدارة
العالق��ات العام��ة والإع�لام عقيد
طبي��ب وائ��ل عثمان ب���إن املديرية
تعمل بكل جهده��ا لتطوير تقدمي
اخلدمة الطبية على �أكل وجه ويف
كافة املجاالت والتخ�ص�صات.
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"غزة نظيفة" مبادرة مجتمعية تعيد للمدينة بهجتها
غزة –الر�أي� -آالء النمر
ف�سح��ة م��ن الأنفا���س املتج��ددة ومن��ح
الطبيع��ة فر�ص��ة يف الإقام��ة عل��ى
الطرق��ات وو�س��ط الأماك��ن العام��ة ،ما
�أ�ضفى رونق ًا جماليا على �شوارع القطاع
وروحا ميلأها الأم��ل ،يف �سبيل اخلروج
م��ن �ضغط التكاث��ف ال�س��كاين و�إعطاء
الواجهة للم�ساحات اخل�ضراء.
ه��ذا م��ا قام��ت عل��ى تنفي��ذه بلدي��ات
القط��اع بالتع��اون م��ع وزارة احلك��م
املحل��ي ،ب��دء ًا م��ن املناط��ق ال�شمالي��ة
وحت��ى اجلنوبية مرور ًا بو�سط القطاع،
حيث قدرت تكاليف احلملة املجتمعية
الت��ي حمل��ت عنوان "غ��زة نظيف��ة" بـ
�100ألف دوالر.
وت�شمل املب��ادرة املجتمعي��ة التي عمت
كاف��ة املناط��ق ت�شج�ير بع���ض الأماكن
وطالء واجهات املب��اين ،وتوفري مقاعد
يف الأماك��ن العام��ة ،وحم�لات نظاف��ة
مكثفة يف ال�شوارع وال�شواطئ.

واجهة حضارية
وكي��ل وزارة احلك��م املحل��ي �إبراهي��م
ر�ض��وان ق��ال �إن احلمل��ة ته��دف خلل��ق
بيئ��ة نظيفة ،داع ًي��ا م�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين وامل�ؤ�س�س��ات ال�شبابي��ة؛ لتقدمي
مب��ادرات ،وعمل تطوع��ي للم�شاركة يف
هذه املبادرة.
وق��ال ر�ض��وان� ،إن املب��ادرة ت�أت��ي �ضمن
اخلط��ة احلكومي��ة للع��ام 2019م
وبتموي��ل ذات��ي ،والت��ي ت�شم��ل كاف��ة
حمافظ��ات قط��اع غ��زة و�ست�سته��دف

كاف��ة �سكان قط��اع غزة ب�ش��كل مبا�شر،
م�ش�يرا �إىل �أن اجله��ة امل�س�ؤول��ة ع��ن
املب��ادرة وزارة احلك��م املحلي ،مب�شاركة
الإعالم احلكومي و�سلطة جودة البيئة
والبلديات ووزارة الداخلية.
وميت��د تنفي��ذ املب��ادرة ل�ست��ة �أ�شه��ر
متتالي��ة ،حيث فتحت �أب��واب امل�شاركة
�أمام �أطياف املجتمع املحلي واملتطوعني
وامل�شارك�ين م��ن كاف��ة الأعم��ار
وامل�ستوي��ات ،فه��ي مب��ادرة ته��دف �إىل
حت�س�ين م�ست��وى النظاف��ة يف ال�ش��وارع
واملرافق العامة و�أماكن تنزه املواطنني
وامل�صطافني يف ال�صيف من خالل تو�سيع
الأماك��ن املخ�ص�ص��ة لتجمي��ع القمام��ة
و�إطالق حمالت توعية جمتمعية.

وبرر وكي��ل وزارة احلكم املحلي �أهداف
امل�ش��روع الرامي��ة �إىل زي��ادة الرقع��ة
اخل�ض��راء بال�ش��وارع والأحي��اء م��ن
خالل زراعة الأ�شج��ار ومتابعة �أعمال
الب�ستن��ة والت�شجري وال�صيانة الدورية
يف جميع م��ا يخ�ص الت�شجري واحلدائق
والعم��ل عل��ى تنفي��ذ حم�لات توعي��ة
لإلقاء النفايات يف الأماكن املخ�ص�صة.
احلمل��ة اجلماعي��ة �ستخ��رج بنتائ��ج
مبهج��ة ،ف�أه��داف امل�ش��روع تتمث��ل يف
النهو���ض مب�ست��وى الوع��ي واالهتم��ام
بنظاف��ة الأماك��ن العام��ة واملحافظ��ة
عل��ى املناطق اخل�ضراء ب�ش��كل م�ستدام
وحتقي��ق بيئ��ة م�ستدام��ة و�إب��راز
�أهمي��ة العم��ل الت�شارك��ي يف احلف��اظ

عل��ى البيئة وال�صح��ة ون�ش��ر التوعية
البيئية ،بح�سب ر�ضوان.

خمسة وعشرون بلدية
عل��ى قدم واحدة و�س��اق ،تبذل بلديات
قط��اع غ��زة اخلم�سة وع�ش��رون جهودا
جماعي��ة لإجن��اح املب��ادرة املجتمعية،
حي��ث تتكل��ف البلدي��ات عام��ة يومي��ا
بجم��ع وترحي��ل النفاي��ات ال�صلب��ة،
واحلف��اظ عل��ى ال�صح��ة العام��ة ،ملن��ع
ح��دوث مكاره �صحي��ة وبيئية قد تهدد
�صحة وحياة املواطنني.
م��ن جانب��ه؛ �أك��د رئي���س بلدي��ة غ��زة
ورئي�س احتاد بلديات قطاع غزة يحيى

ال�س��راج �أنه رغم الظ��روف القاهرة من
ت�شديد للح�ص��ار وانخفا�ض حجم املنح
والتموي��ل اخلارجي ب�ش��كل ملحوظ يف
الآون��ة الأخ�يرة ،لك��ن احت��اد بلدي��ات
قط��اع غ��زة و�ضعت ح��د ًا للحفاظ على
النظاف��ة ومنحت��ه يف �سل��م الأولوي��ات
و�إن كان ذل��ك عل��ى ح�س��اب روات��ب
املوظفني.
وتاب��ع �أن احت��اد البلدي��ات ق��ام خالل
ال�سن��وات املا�ضي��ة بتنفي��ذ العديد من
املب��ادرات البيئي��ة ،ولع��ل م��ن �أبرزه��ا
حمل��ة املنطق��ة املثالي��ة الهادف��ة �إىل
تطبيق منوذج املنطقة املثالية يف �أحياء
مدين��ة غزة ،يف حماولة لتعزيز ثقافة
احلف��اظ عل��ى البيئ��ة ل��دى املواطنني،
وتعزيز دور ال�شباب يف عملية التوعية
املجتمعي��ة وثقاف��ة التط��وع ،و�إ�شراك
ال�شب��اب يف عملية �صنع القرار وتطوير
�أحيائهم و�شوارعهم.
وا�ستط��رد بالق��ول" :الي��وم ن�ش��ارك
يف �إط�لاق ه��ذه املب��ادرة؛ للت�أكي��د على
�أهمي��ة امل�شارك��ة املجتمعي��ة يف غر���س
قي��م النظاف��ة واحلفاظ عل��ى البيئة؛
لتك��ون النظاف��ة �أ�سلوب�� ًا ح�ضاري�� ًا،
وعنوان تقدم الأمم".
املبادرة تنبع من ك��ون املواطن حمافظا
عل��ى حميط��ه وم�سلم�� ًا بامل�شارك��ة
املجتمعي��ة الت��ي تعني عل��ى �إجناح هذا
العم��ل ،فه��و غ�ير مكل��ف بالذه��اب �إىل
مكان للقي��ام بالن�شاط و�إمتام ان�ضمامه
للمب��ادرة ،فهو م���ؤدٍ لواجبه طاملا حاظ
عل��ى املمتل��كات العام��ة وحاف��ظ عل��ى
البيئة.

أغذية "تربك" عمل الغدة الدرقية ..توقفوا عن تناولها
ح�ين تن�ش��ط الغ��دة الدرقية يف
ج�س��م الإن�سان ،ب�ش��كل زائد عما
هو مطلوب ،ف�إن الأطباء يو�صون
مبراع��اة ع��دد م��ن اخلط��وات
�س��واء ع�بر الإقب��ال
الغذائي��ة،
ً
عل��ى بع�ض الأطعم��ة �أو االبتعاد
عن �أخرى.
ويق��ع ه��ذا اال�ضط��راب ال�صحي
حني تقوم الغدة الدرقية ب�إنتاج
ع��دد كبري من الهرمونات ،ويظهر
املر�ض من خ�لال �أعرا�ض ت�شمل
النق���ص املفاج��ئ لل��وزن والقل��ق
والتع��رق و�صعوبة الن��وم �إ�ضافة

�إىل �ضع��ف الع�ض�لات .وبح�س��ب
موق��ع "ميدي��كال نيوز ت��وداي"،
ف���إن مر���ض ف��رط ن�ش��اط الغدة
الدرقي��ة ي�صي��ب الن�س��اء ب�شكل
�أكرب مقارنة بالرجال.
ويحت��اج امل�صاب��ون بفرط ن�شاط
الغ��دة الدرقي��ة �إىل االنتب��اه
ب�ش��دة مل��ا ي�أكلون��ه ،وال�سب��ب هو
�أن الغ��ذاء ي�ؤث��ر عل��ى �إنت��اج
الهرمون��ات وكيفي��ة عمله��ا
يف الغ��دة .ويو�ص��ي الأطب��اء
باالبتع��اد ع��ن الأغذي��ة الت��ي
حتت��وي ن�سب��ة عالي��ة م��ن م��ادة

"الي��ود" ،لأن الإكثار منها ي�ؤدي
�إىل ارتف��اع �إنت��اج هرم��ون الغدة
الدرقية ،وهذا ينطبق �أي�ضا على
م�شروبات "الكافيني".
ويرتفع معدل الي��ود ب�شكل كبري
يف م�أكوالت البحر و�سمك التونة،
�إ�ضاف��ة �إىل منتج��ات الألب��ان
وبع�ض احلبوب .ولتفادي الن�سب
العالي��ة من اليود ،ميك��ن اللجوء
�إىل بيا���ض البي���ض واخل�ض��ار
الطازج��ة ف�ض�لا ع��ن املل��ح غ�ير
امل��زود بالي��ود والنبات��ات� ،أم��ا
حل��وم البق��ر والدج��اج وال�ض���أن

فيتوجب �أكلها ،ب�شكل معتدل.
وي�ساع��د القرنبي��ط وامللف��وف
عل��ى خف�ض �إنتاج هرم��ون الغدة
الدرقية ،ويف املقابل ،ينبغي على
ال�شخ���ص الذي يع��اين ق�صورا يف
ن�شاط هذا الع�ضو� ،أن يبتعد قدر
الإمكان عن هذه اخل�ضراوات.
ويف ال�سي��اق ،ين�ص��ح الأطباء من
يعانون هذا اال�ضطراب ال�صحي،
بتن��اول ما يكف��ي م��ن الكال�سيوم
وفيتام�ين "د" لأن فرط الن�شاط
يف الغ��دة الدرقي��ة م��ن �ش�أن��ه �أن
ي�ؤث��ر عل��ى �صحة العظ��ام .ولأن

ج�سمن��ا يحتاج �إىل مادة احلديد
حت��ى يعم��ل بال�ش��كل املطل��وب،
ف���إن حدوث نق�ص في��ه ،يزيد من
عر�ضة الإ�صابة بفرط الن�شاط
يف الغدة الدرقية.
وي�ساع��د احلدي��د ،خالي��ا كرات
ال��دم احلم��راء عل��ى حم��ل
الأوك�سجني �إىل باقي اخلاليا يف
ج�سم الإن�سان ،وميكن اال�ستفادة
من ه��ذه امل��ادة الغذائي��ة املهمة
يف �أغذي��ة مث��ل ال�سم��ك والفول
والعد���س وال�سبان��خ واحلم���ص
والزبيب.

تقرير

االثنين  10محرم 1440هـ  09 /سبتمبر 2019م
Monday - 09 Septmper 2019

Alray Newspaper

w w w. a l r a y. p s

09

 220طفل يحرمهم االحتالل اإلسرائيلي من التعليم
غزة -الر�أي
م��ع بداي��ة الع��ام الدرا�س��ي اجلدي��د
يت�ساب��ق الأطف��ال �إىل مدار�سه��م،
فرح�ين ب�إع��ادة افتتاحه��ا ،يتجه��ون
للمقاع��د وال�ضح��كات تعل��و مالحمهم
الربيئ��ة وقلوبه��م مليئ��ة بالأم��ل
والتف��ا�ؤل ،غ�ير �أن ثم��ة م��ن غيبته��م
�سج��ون االحت�لال ع��ن ه��ذا احل��ق
املتوا�ض��ع ،والت��ي حال��ت الق�ضب��ان
احلديدي��ة ب�ين �أج�ساده��م ال�صغ�يرة
ال�ضعيف��ة وب�ين مدار�سه��م ،ليجل�س��وا
يف غياه��ب ال�سج��ون ين�ش��دون الف��رج
ويعي�ش��ون عل��ى �أم��ل �أن ت�ش��رق �شم�س
حريته��م ،ليعانق��وا مقاعده��م م��ن
جديد.
مدي��ر الإع�لام يف وزارة الأ�س��رى
واملحرري��ن �إ�سالم عبده قال �إن هنالك
 220طفل دون �سن ال  18يف ال�سجون
طم�س��ت �أحالمه��م بكاف��ة جوانبه��ا،
حيث من املفرو�ض �أن يلتحقوا مبقاعد
الدرا�س��ة له��ذا الع��ام ،ولك��ن م��ا زالوا
حمروم�ين م��ن حقه��م يف التعل��م ،ال
يتلق��ون تعليما على الإطالق ،بل يقوم
زمالئه��م البالغون بتعليمه��م لكن دون
توف��ر مناه��ج درا�سي��ة فل�سطيني��ة �أو
حتى �أية كتب درا�سية �أخرى ،و�أحيانا
متر عدة �أ�شهر بدون تعليم.
و�أو�ض��ح ب�أن االحت�لال ميار�س �سيا�سة
ممنهج��ة ولي�س��ت ع�شوائي��ة جت��اه
الأطف��ال به��دف تدم�ير �شخ�صيته��م،
وب��ث الذع��ر واخل��وف والوه��ن يف

نفو�سه��م ،وخا�صة الأطف��ال ما دون الـ  220أسير
 12عام ،والذي يعمل االحتالل على
ا�ستهدافه��م ب�ش��كل كب�ير من��ذ �سنوات
ويتعر�ضون النتهاكات �صارخة تخالف
كل الأع��راف واملواثي��ق الدولي��ة
التي تكف��ل حماية ه���ؤالء القا�صرين
وت�أمني �سالمته��م اجل�سدية والنف�سية
والتعليمي��ة ،وترتك��ب �أجه��زة الأم��ن
الإ�سرائيلي��ة ع�ش��رات االنته��اكات
بحق الأطف��ال يف ال�سجون منذ حلظة
اعتقالهم حتى حتريرهم.
و�أ�ض��اف عب��ده� ،أن ج��زء م��ن ه��ذه
االنته��اكات التعذي��ب ،ومنه��ا ال�ضغط
النف�س��ي ب�أ�ش��كال ع��دة وغ�ير مقبولة
�أخالقي�� ًا و�إن�ساني��ا  ،والتعذي��ب
اجل�س��دي القا�س��ي ك�إجب��ار الطف��ل
للجلو���س عل��ى كر�سي التحقي��ق مقيد
الأيدي والأرجل  ،وو�ضع الكي�س كريه
الرائح��ة على الر�أ���س ومنها احلرمان
م��ن الن��وم ،واله��ز العني��ف  ،والع��زل
االنف��رادي لأ�سابي��ع  ،وال�ضرب املربح
ب�أدوات متعددة  ،واحلرمان من العالج،
والتفتي���ش العاري ،والتهديد باعتقال
الأم �أو الأخ��ت �أو التهدي��د به��دم
البي��ت وا�ستخ��دام مو�سيق��ى مزعجة
والعدي��د م��ن الأ�ساليب الأخ��رى دون
�أدنى مراعاة حلقوق الطفل وللقوانني
والأع��راف الدولية واالتفاقيات التي
حتم��ي الإن�سان ب�ش��كل ع��ام والأ�سرى
الأطفال ب�شكل خا�ص.

ب��دوره؛ ق��ال مدي��ر مرك��ز الأ�س��رى
للدرا�س��ات ر�أف��ت حمدون��ة الي��وم
الأح��د �إن � 220أ�س�يرا م��ن الأطف��ال
الفل�سطينيني حمروم�ين من االلتحاق
بالع��ام الدرا�س��ي اجلدي��د ال��ذي ب��د�أ
اليوم الأحد يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
و�أو�ض��ح حمدون��ة يف بي��ان �صحف��ي
�أن �سلط��ات االحت�لال ترتك��ب بح��ق
الأطفال ع�شرات االنتهاكات والتعذيب
النف�س��ي واجل�س��دي ،وا�ستغ�لال بني��ة
الطف��ل ال�ضعيف��ة ،والرتكي��ز عل��ى
التعذيب والتهدي��د والتنكيل والرتويع
�أحيان��ا بال��كالب ،وا�ستخ��دام و�سائ��ل
غ�ير م�شروع��ة كاخل��داع والوع��ود
الكاذب��ة ،واملعاملة القا�سي��ة ،واملحاكم
الردعي��ة الع�سكري��ة ،والقوان�ين
اجلائرة ،والعقوبات بالغرامات املالية،
والع��زل االنفرادي ،وا�ستخ��دام القوة،
واالحتج��از يف �أماك��ن ال تلي��ق به��م
وب�أعمارهم ،والتفتي�شات اال�ستفزازية.
ودع��ا املنظم��ات احلقوقي��ة اخلا�ص��ة
بالطف��ل �إىل متابع��ة �أو�ض��اع املعتقلني
القا�صرين يف املعتق�لات اال�سرائيلية،
وال�ضغ��ط عل��ى االحت�لال م��ن �أج��ل
ت�أم�ين حريتهم وااللتح��اق مبدار�سهم
لتلق��ي تعليمه��م كباق��ي الأطف��ال يف
العامل.
و�أ�ض��اف “�أن حرم��ان ه���ؤالء الأ�سرى
الأطف��ال جت��اوز م��ن قب��ل �إدارة
م�صلح��ة ال�سج��ون اال�سرائيلي��ة

واحلكوم��ة اال�سرائيلية خل�صو�صيتهم
ومتطلباتهم الت��ي �أكدتها االتفاقيات
واملواثي��ق الدولي��ة والقان��ون الدويل
االن�ساين”.
وتط��رق �إىل املعامل��ة القا�سي��ة الت��ي
يتعر�ضون لها واملخالفة لكل الأعراف
واملواثيق الدولي��ة التي تكفل حماية
ه���ؤالء القا�صري��ن وت�أم�ين حقوقه��م
اجل�سدي��ة والنف�سي��ة والتعليمي��ة،
وتوا�صلهم ب�أهليهم ومر�شدين يوجهون
حياتهم ،والتعامل معهم ك�أطفال بعيدا
ع��ن �سيا�س��ة الرتهي��ب ،به��دف تدمري
الطفول��ة الفل�سطيني��ة ،واالحلاق بها
الآث��ار ال�صحية والنف�سية واجل�سدية
واالجتماعية.
ودع��ا املنظم��ات احلقوقي��ة اخلا�ص��ة
بالطف��ل �إىل ملتابع��ة �أو�ض��اع املعتقلني
القا�صرين يف املعتق�لات اال�سرائيلية،
و�سم��اع �شهاداته��م ،وحما�سب��ة دول��ة
االحت�لال عل��ى جرائمه��ا بحقه��م
وت�أمني احلماية لهم.

مشكلة ما بعد االعتقال
م��ن جانبه��ا؛ ذك��رت م�ؤ�س�س��ة الدف��اع
ع��ن الأطف��ال يف فل�سط�ين �أنّ امل�شكل��ة
ال تتوق��ف عن��د ح��د اعتق��ال ه���ؤالء
وزجهم يف
الأطفال واالعت��داء عليهم ّ
ظروف اعتق��ال �صعبة فح�سب ،بل �إنه
لدى الإفراج عنهم �أو عن بع�ضهم حتى
ل��و كان بع��د ثالث��ة �أ�شه��رُ ،يواجه��ون
م�شكل��ة ع��دم متكّنه��م م��ن ا�ستكم��ال

التعليم لأنّ الوقت قد �سبقهم ،وهناك
�صعوب��ة يف �أن ُي�سيط��روا عل��ى امل��واد
الت��ي فاته��م ُمتابعته��ا ،ولذل��ك يك��ون
معدل الت�سرب عالي�� ًا من املدار�س لدى
ه�ؤالء الأطفال بعد الإفراج عنهم.
و ُت�ش�ير امل�ؤ�س�س��ة �أي�ض�� ًا �إىل �أنّ معايري
الغي��اب وظ��روف االعتق��ال ال�صعب��ة
ت���ؤدي �إىل املزي��د م��ن ُمعان��اة ه���ؤالء
الأطف��ال ،ع��دا ع��ن كونه��ا تتناق���ض
م��ع قوان�ين الأمم املتح��دة وم�ؤ�س�سات
حق��وق الإن�س��ان ،وبالت��ايل ال ب��د من
ال�ضغ��ط عل��ى االحت�لال م��ن �أج��ل
التوق��ف ع��ن مث��ل ه��ذه االنته��اكات،
خا�ص��ة و�أنّ قوان�ين االحت�لال ت�سمح
باعتق��ال الأطف��ال ل�سن��وات طويل��ة
ومواجه��ة �أح��كام عالي��ة ،ا�ستن��اد ًا
للأوام��ر الع�سكري��ة الت��ي ت�س��ن حتى
�أح��كام بامل�ؤب��د على الأطف��ال من �سن
( )14عام�� ًا ،وهناك من ع�شرة �أطفال
�إىل ع�شري��ن تبل��غ �أعماره��م ()14
عام�� ًا ُحكم��وا بال�سج��ن الفعل��ي مل��دة
( )20عام ًا ،ح�سب امل�ؤ�س�سة.
توج��ه
ي�أت��ي ذل��ك يف الوق��ت ال��ذي ّ
الي��وم قراب��ة ملي��ون و(� )300أل��ف
طال��ب وطالب��ة �إىل مدار�سه��م يف
خمتل��ف املحافظ��ات ،منه��م �أك�ثر م��ن
(� )854ألف�� ًا يف املدار���س احلكومي��ة،
وقراب��ة (� )150ألف�� ًا يف املدار���س
اخلا�ص��ة ،والبق ّي��ة يف مدار���س وكالة
غ��وث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
"الأونروا".
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أياد عابثة تتربص بغزة واأل
ِ
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
عل��ى م��دار ال�ساع��ة ..تعم��ل وزارة
الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي بكاف��ة
�أجهزتها الأمنية وبكل جد واجتهاد
لتوف�ير الأم��ن واال�ستق��رار لأهايل
قط��اع غ��زة ،رغم تدم�ير االحتالل
للعدي��د من مق��ار ومكات��ب الأجهزة
الأمنية الفل�سطينية خالل العدوان
الأخري على القطاع.
ورغ��م حم��اوالت االحت�لال
الإ�سرائيل��ي ن�ش��ر البلبلة يف ال�شارع
الفل�سطين��ي ،ومراهن��ة الكثريي��ن
ممن يرتب�صون ب�أمن قطاع غزة على
ق��درة الأجه��زة الأمني��ة يف فر���ض
الأم��ن والأم��ان والطم�أنين��ة� ،إال �أن
اال�ستق��رار الأمني بق��ي على حاله،
ب��ل �أ�صب��ح املواط��ن �أك�ثر �أمن��ا على
نف�سه وماله وكل ما ميتلك.
تفجريي��ن منف�صل�ين يف غ��زة ليل��ة
�أم���س ،كانا خ�ير �شاهدي��ن �أن هناك
جه��ات ال ترغ��ب يف �أن ينع��م قطاع
غ��زة بالأم��ن والأم��ان ج��راء الك��د
املتوا�ص��ل م��ن قب��ل وزارة الداخلية
بغ��زة ،وه��و م��ا ت�سب��ب با�ست�شه��اد
ثالث��ة من رج��ال الواج��ب الوطني
عل��ى حاج��ز لل�شرطة بغ��زة ،الذين
دفع��وا حياتهم ثمنا ك��ي تنعم غزة
ب�أمان.

االحتالل يتربص بغزة
ويف تعقيب��ه عل��ى احلادث�ين ،دون
الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي م�صطفى
ال�ص��واف مقال ل��ه ،قال في��ه� ":إنه
ق��د ال يك��ون هناك عالق��ة مبا�شرة
ب�ين املنفذي��ن واالحت�لال ،ولك��ن
اختي��ار التوقيت وا�سته��داف افراد
ال�شرط��ة وخا�ص��ة يف ه��ذه املناطق
احل�سا�س��ة يعط��ي م�ؤ�ش��ر ب���أن ي��د
االحتالل ظاهرة فيما جرى".
و�أ�ض��اف ال�ص��واف�“ :إن منف��ذي
حادث��ي التفج�ير تلق��وا تعليم��ات
مم��ن ظن��وا �أنه��م قيادات له��م ،وهم
يف احلقيق��ة ق��د يكون��وا م��ن جه��از
املخاب��رات ال�صهيوين به��دف �ضرب
اجلبهة الداخلية وا�شاعة الفو�ضى
وفق��دان الأم��ن و�إ�شاع��ة البلبلة يف
ظل حالة احلذر ال�شديد يف �أو�ساط
الأجه��زة الأمني��ة حت�سب��ا لقي��ام
االحت�لال بعم��ل �إرهابي �ض��د غزة
ومقاومتها".
وا�ستط��رد قائ�لا ":نع��م �إن ه��ذه
املجموعات وعلى قلتها هي موجودة
بينن��ا وهن��اك غ�ير االحت�لال م��ن
يحركه��ا به��دف �إح��داث خل��ل وهم
يدرك��ون �أنهم مل يحققوا عربهم �أي
نتيج��ة لأن جمتم��ع غ��زة متما�س��كا
�أك�ثر مم��ا يظن��ون ،و�أن االجه��زة
الأمني��ة لديها الق��درة على الك�شف
وك�شف االرتباط مع �أي جهات".

و�أك��د �أن احلقيق��ة �ستك��ون ب�ين
�أيدين��ا يف ف�ترة قيا�سي��ة ،هك��ذا
عودتنا �أجه��زة الأمن يف قطاع غزة
وعندها �سيكون له��ا حديث خمتلف
م��ع املتورط�ين وم��ن يق��ف خلفه��م
وي�شي له��م بفعل اجلرائ��م و�إن غدا
لناظره قريب.

أمن غزة خط أحمر
ويف موق��ف ي�ؤك��د على �شع��ور �أهايل
قطاع غ��زة بامل�سئولية االجتماعية
والوق��وف خل��ف الأجه��زة الأمنية
وتق��دمي الدع��م له��ا يف مواجه��ة ما

يحاك لغزة من خمططات ت�ستهدف
�أمن��ه وعمق��ه الداخل��ي ،غ��رد
الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي د.ح�سن
�أب��و ح�شي���ش عل��ى ها�شت��اق �#أم��ن
_غزة_ خ��ط_ �أحمر ،قائال":
ذب��اب وح�ش��رات الفلت��ان الأمن��ي
والكركع��ات الت�آمري��ة املخط��ط لها
ب�إحكام �ضد غزة �ستذهب كما ذهبت
غريه��ا وبقي��ت غ��زة عنوان��ا للأمن
واملقاوم��ة والرتاب��ط االجتماع��ي،
وملهم��ة للأمة يف قي��م التعايل على
القه��ر والت�آم��ر والتبن��ي للحري��ة
والثورية".

و�أ�ض��اف يف تغريدت��ه ":غ��زة ق��د
جت��وع ،ولكنها ل��ن تتخلى ع��ن �أمنها
و�سالحها".
�أم��ا ال�صحف��ي يف ف�ضائي��ة الأق�صى
�إبراهي��م م�سل��م ،ف�ش��دد عل��ى م��دى
الثق��ة ب��وزارة الداخلي��ة وب�شعبن��ا
العظي��م ،وقال ":لقد مررنا مبعارك
ج�سيم��ة وك�أنه��ا القا�سم��ة واهلل
ع��ز وج��ل يلهمنا �صربن��ا ونخرج من
أ�ش��د ع��ودة و�أك�ثر ق��وة
كل حمن��ة � ُ
وثقة.".

الفصائل تدين

الف�صائ��ل الفل�سطينية هي الأخرى
�أدان��ت ب�شدة تلك التفج�يرات التي
ا�ستهدف��ت �ض��رب الأم��ن يف القطاع،
م�ؤكدة �أن تلك التفجريات حماوالت
ت�ستهدف �ض��رب اجلبه��ة الداخلية
بغزة.
و�أك��دت حرك��ة حما���س� ،أن غ��زة
�ستبق��ى �أمن��ة ،ول��ن ت�ستطي��ع �أي
جه��ة م�شبوه��ة� ،أن تدخله��ا يف
دوام��ة العن��ف ،و�ستبقى كم��ا كانت
دائم�� ًا �صلب��ة وعني��دة يف مواجه��ة
امل�ؤمترات.
وقال الناطق با�سمها حازم قا�سم":

�
و
م
ا
و
ا
ه
ا
م
ا
ا
ا
م

تقرير

االثنين  10محرم 1440هـ  09 /سبتمبر 2019م
Monday - 09 Septmper 2019

Alray Newspaper

w w w. a l r a y. p s

11

واألجهزة األمنية بالمرصاد
الإجراميني الليل��ة املا�ضية ،معربة
ًع��ن ت�ضامنها ووقوفه��ا �إىل جانبهم
يف هذا امل�صاب اجللل.
كذلك نعت اجلبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سط�ين �شهداء ال�شرط��ة الثالثة،
وع�برت ع��ن �إدانتها ال�شدي��دة لهذا
العمل الإجرامي.
ودع��ت الأجه��زة الأمني��ة التخ��اذ
جميع الإجراءات التي ت�ضمن ك�شف
خيوط ه��ذه اجلرمية ومالحقة كل
من يثبت تورطه فيها.
وحمل��ت االحت�لال امل�سئولي��ة
الأوىل ع��ن ه��ذه التفج�يرات
الإرهابي��ة والت��ي ت�ستهدف زعزعة
�أم��ن وا�ستق��رار القط��اع ،وا�ستنزاف
املقاوم��ة وا�شغاله��ا يف �أح��داث
داخلية.
ودعت ل�ض��رورة اليقظة واحلذر من
تك��رار ه��ذه اجلرائ��م ،ورف��ع حالة
الت�أه��ب ملواجه��ة �أي��ة خمطط��ات
�صهيوني��ة للعب��ث بالو�ض��ع الداخلي
الفل�سطيني.

محاوالت إلحداث فوضى

يف قطاع غزة.
كما �أدانت جلان املقاومة التفجريات
الإجرامي��ة �ض��د ال�شرط��ة ،و�أكدت
�أنه��ا ال تخدم �سوى االحتالل للفتك
باجلبهة الداخلية.
م��ن جانبه��ا ع�برت اجلبه��ة
الدميقراطي��ة لتحري��ر فل�سطني يف
بي��ان له��ا ،ع��ن �إدانته��ا التفجريي��ن
الإرهابيني مبدينة غزة.
و�أك��دت رف�ضه��ا العب��ث والتخري��ب
ب�أم��ن قط��اع غ��زة وامل�سا���س بحي��اة
مواطني��ه ،م�ش��ددة �أن �شعبن��ا
الفل�سطين��ي وق��واه ال�سيا�سي��ة
ال��ذي يق��اوم خمطط��ات االحت�لال
الإ�سرائيل��ي وينا�ضل م��ن �أجل ك�سر
احل�ص��ار� ،سيواج��ه تل��ك الأعم��ال
واملخططات الإجرامية التي ت�سعى
للنيل م��ن �صموده و�إرهابه ،والتي ال
تخدم �سوى االحتالل.
ودعت الأجهزة الأمنية للإ�سراع يف
الك�شف عن اجلرمية النكراء بكافة
تفا�صيله��ا للر�أي الع��ام الفل�سطيني،
وحما�سبة امل�س�ؤولني والعابثني ب�أمن
القطاع ومواطنيه.

بدوره��ا �أك��دت حركة الأح��رار �أن

ه��ذا التفج�ير يه��دف �إىل �إرب��اك الداخلية تطمئن
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"

�إن وعي �أهلي قطاع غزة ،ومتا�سكهم،
وقدرتهم على جتاوز ال�صعاب يف كل
مرحل��ة� ،سيقف �س��د ًا منيع ًا يف وجه
املخططات امل�شبوهة".
و�أك��د �أن �شه��داء الواجب م��ن جهاز
ال�شرط��ة الذي��ن ارتق��وا بالأم���س،
هم �شه��داء فل�سطني ،وكانوا يف خط
الدف��اع الأول حلفظ �أمن املواطنني،
م�ش��ددا �أن غ��زة �ستبق��ى ح�ص��ن
املقاوم��ة املنيع ،وحا�ضنتها ال�شعبية
الت��ي ال تتخل��ى عنه��ا ،و�ستبق��ى
املقاومة درعها و�سيفها.
م��ن جانبه��ا �أدان��ت حرك��ة اجله��اد

الإ�سالم��ي ،ب�أ�ش��د العب��ارات
التفجريات الإجرامي��ة التي وقعت
الليل��ة املا�ضي��ة وطال��ت حواج��ز
�شرطي��ة ،معت�برةً �أن التفج�يرات
ت�سته��دف كل ال�شع��ب الفل�سطين��ي
حت��ت دع��اوى زائفة وباطل��ة بينما
هو يف حقيقة الأمر وجوهره يخدم
االحتالل.
و�أك��دت احلرك��ة يف بي��ان و�ص��ل
"الر�أي" على وقوفها وبكل قوة �إىل
جان��ب ال�شرطة والأجه��زة الأمنية
يف مواجه��ة �أي حم��اوالت خبيث��ة
يح��اول �أ�صحابه��ا �ض��رب جبهتن��ا

الداخلي��ة ل�صال��ح �أجن��دات تخ��دم
الع��دو ال�صهي��وين املرتب���ص ب�شعبنا
ومقاومته البا�سلة.
وقال��ت احلرك��ة� ":إن �شعبن��ا
بوحدت��ه وبوعيه الوطن��ي امل�س�ؤول
�سيق��ف �صف�� ًا واح��د ًا متعا�ض��د ًا
ومت�ضامن ًا ل�صيانة جبهته الداخلية
وحماي��ة �صم��ود �أبنائه ول��ن ن�سمح
�أب��د ًا لأي كائ��ن بتقوي���ض الأم��ن
واال�ستقرار الداخلي".
واحت�سب��ت احلرك��ة عن��د اهلل
تع��اىل �شه��داء ال�شرط��ة الأب��رار
الذي��ن ارتقوا �إث��ر حادثي التفجري

ال�ساح��ة يف غ��زة و�إح��داث حال��ة
فو�ض��ى فيه��ا لإ�ضع��اف اجلبه��ة
الداخلي��ة وزي��ادة معان��اة �شعبنا يف
القطاع.
وقال��ت� ":إن غزة من��وذج ال�ستقرار
احلالة الأمنية وما جرى من تفجري
لنق��اط ال�شرط��ة الفل�سطيني��ة
حماول��ة فا�شل��ة ل�ض��رب ه��ذا
اال�ستق��رار ال ي�ستفي��د من��ه �إال
االحتالل وعمالئه".
وع�برت ع��ن ثقتها بق��درة الأجهزة
الأمني��ة عل��ى ك�ش��ف خي��وط ه��ذه
اجلرمي��ة والإع�لان عم��ن يق��ف
خلفه��ا ،وندعوه��ا لل�ض��رب بي��د من
حديد على ي��د كل من ي�سعى لإثارة
الفو�ض��ى والفتن��ة و�سف��ك دم��اء
الأبرياء.
و�شددت احلرك��ة على �أن غزة كانت
وم��ا زال��ت ع�صي��ة عل��ى االنك�س��ار
و�ستبق��ى ال�شوكة يف حلق االحتالل
وال�صخ��رة يف وجه متري��ر امل�شاريع
الت�صفوية ،م�ؤكدة �أن هذه اجلرمية
الت��ي تهدف لإ�ضعاف غزة �ستزيدها
ثبات��ا ،و�ستزي��د الأجه��زة الأمنية
وال�شرطي��ة فيها ق��وة و�إ�صرارا على
�أداء واجبه��ا الوطن��ي يف حماي��ة
�شعبنا من �أيدي العابثني على طريق
حتقيق �أهدافه وتطلعاته.

ودع��ت الف�صائ��ل الفل�سطيني��ة
و�شعبن��ا ب��كل �أطياف��ه لتكات��ف
اجلهود للوقوف �س��دا منيعا �أمام كل
من ي�سعى لإحداث حالة من الفلتان

م��ن جهته��ا� ،أعلن��ت وزارة الداخلية
والأم��ن الوطني عن متك��ن �أجهزتها
الأمني��ة م��ن و�ض��ع �أ�صابعه��ا عل��ى
لتفا�صي��ل
الأوىل
اخلي��وط
التفج�يرات الإجرامي��ة الت��ي
ا�ستهدف��ت حاجزي��ن لل�شرط��ة،
م�ؤكدةً �أنها ما زال��ت تتابع التحقيق
لك�ش��ف مالب�ساته��ا كاف��ة ،والت��ي
�ستعلن يف وقت الحق.
و�ش��ددت يف بي��ان لها عل��ى �أن قيادة
ال��وزارة تتاب��ع التفجريين الآثمني،
اللذين ا�ستهدفا حاجزين لل�شرطة،
م�ساء �أم�س الثالثاء.
وطم�أن��ت الداخلي��ة �أبن��اء ال�شع��ب
الفل�سطين��ي عل��ى ا�ستق��رار احلالة
الأمني��ة يف قط��اع غ��زة ،م�ؤك��دةً �أن
ه��ذه التفج�يرات امل�شبوه��ة الت��ي
ت�ستهدف خل��ط الأوراق يف ال�ساحة
الداخلي��ة ه��ي ح��وادث معزولة لن
ت�ؤثر على تلك احلالة.
ويعت�بر الأم��ن الداخل��ي يف غ��زة
جزء ًا �أ�سا�سي ًا �ضمن احللقة الأمنية
الت��ي ت�شكله��ا وزارة الداخلية ،فقد
عم��ل ه��ذا اجلهاز عل��ى تنفيذ كافة
م�سئوليات��ه م��ن احلف��اظ عل��ى امن
قطاع غ��زة داخليا ط��وال ال�سنوات
املا�ضي��ة ،حيث قام اجله��از بالعديد
م��ن عملي��ات املراقب��ة واملالحق��ة
الناجح��ة يف جمال تفكي��ك �شبكات
العمال��ة وبالتايل توجي��ه� ،ضربات
موجع��ة للمخاب��رات ال�صهيوني��ة
و�أيديه��ا اخلفي��ة الت��ي تعم��ل عل��ى
الأر�ض.

األخــيرة
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وزارة الزراعة تفند
ادعاءات االحتالل حول
صادرات غزة الزراعية
غزة -الر�أي
فن��دت وزارة الزراع��ة الفل�سطيني��ة بغ��زة،
ادع��اءات االحت�لال ،ح��ول ال�ص��ادرات الزراعية
من قطاع غزة �إىل املحافظات ال�شمالية من الوطن
واخلارج.
وذك��رت ال��وزارة � ،أن الإح�صائي��ة الت��ي ن�شرته��ا
بع���ض و�سائ��ل االع�لام ،عل��ى ل�س��ان م��ا ي�سم��ى
املتح��دث با�س��م مديري��ة التن�سي��ق واالرتب��اط
لالحت�لال واملتعلقة باملنتجات الزراعية امل�سوقة
و امل�ص��درة التي حتمل معلومات مغلوطة ،حيث �أن
جميع الأرقام الواردة فيها ،غري �صحيحة وال متت
للواقع ب�شيء".
و�أو�ضح��ت ال��وزارة� ،أن االحت�لال ي�ض��ع عراقي��ل
كثرية� ،أم��ام ال�صادرات الزراعي��ة ،ويقوم ب�إرجاع
العديد من ال�شاحنات امل�صدرة حتت حجج واهية.
و�أ�ش��ارت �إىل �أن العراقي��ل الت��ي ي�ضعها االحتالل
�أم��ام املنتج��ات الزراعي��ة امل�سوق��ة للمحافظ��ات
ال�شمالي��ة ،تتمثل يف منع العدي��د من املنتجات من
الت�صدي��ر منه��ا " البطاط���س ،الب�ص��ل ،واملنتجات
الورقية مثل امللوخية ،اخل�س ،اجلزر وغريها".
وقال��ت ال��وزارة�" ،إن االحت�لال يح��دد كمي��ة
ال�ص��ادرات للداخ��ل املحت��ل ،وي�سم��ح بت�صدي��ر
�صنفني فقط وبكميات حمدودة جدا".

الصالة على أبواب األقصى ..قرار مقدسي في مواجهة اإلغالق
القد�س املحتلة -الر�أي
مرة �أخ��رى تقدم قوات االحتالل ال�صهيوين،
عل��ى �إغالق �أب��واب امل�سجد الأق�ص��ى ،لتحرم
امل�صلني م��ن ال�صالة فيه ،والذي��ن �أ�صروا على
�أداء �صالت��ي املغ��رب والع�ش��اء عل��ى �أبواب��ه،
متحدّ ين بط�ش االحتالل.
التط��ورات املت�سارعة ،ج��اءت م�ساء اخلمي�س
عق��ب ا�ست�شه��اد فت��ى ،و�إ�صاب��ة �آخ��ر بجروح
خط�يرة ،بعد �إط�لاق ق��وات االحت�لال النار
عليهم��ا ،عن��د ب��اب ال�سل�سل��ة �-أح��د �أب��واب
امل�سج��د الأق�ص��ى املب��ارك -بع��د تنفيذهم��ا
عملي��ة طع��ن جن��ود االحت�لال املتمركزي��ن
عل��ى الب��اب م��ن اجله��ة اخلارجي��ة .وجاءت
ه��ذه العملي��ة يف غم��رة ت�صاع��د اعت��داءات
االحتالل وامل�ستوطنني �ضد امل�سجد وحماولة
فر���ض التق�سي��م الزم��اين وامل��كاين علي��ه
ب�سيا�سة الأمر الواقع.
�إغالق الأق�صى و�إخالء امل�صلني
وف��ور �إط�لاق الن��ار باجت��اه الفتي�ين� ،أغلقت
ق��وات االحت�لال �أب��واب امل�سج��د الأق�ص��ى
املبارك ،ومنعت الدخول �إليه �أو اخلروج منه.
و�أقدمت قوات االحتالل على اقتحام امل�سجد
وطالب��ت املوجودي��ن فيه ب�إخالئ��ه ،و�أ�صابت
حار�سا م��ن حرا�سه بر�صا�ص��ة يف قدمه ،وهو
احلار���س عم��ران الرجب��ي -حار���س امل�سج��د
الأق�صى� -أ�صيب بالر�صا�ص يف فخذه.
واعتدت قوات االحتالل على امل�صلني بالدفع
يف منطق��ة ب��اب حط��ة ،و�أ�صيب ال�ش��اب عمر
حمي�سن ونقل للعالج.
و�شه��دت �أب��واب القد���س القدمي��ة حال��ة من
التوت��ر عق��ب �إط�لاق الن��ار عل��ى الفتي�ين،

وا�ستدع��ت خماب��رات االحت�لال والديهم��ا
للتحقي��ق يف مع�بر "الزيتون��ة" �ش��رق مدينة
القد�س.
وعقب ا�ستدع��اء والدي الفتي�ين ال�شيخ و�أبو
روم��ي اندلعت مواجه��ات عنيف��ة يف بلدة �أبو
دي���س ،و�ألق��ى ال�شب��ان الزجاج��ات احلارق��ة
واملفرقع��ات باجت��اه النقط��ة الع�سكري��ة يف
البلدة.
و�أغل��ق ال�شب��ان ال�ش��وارع امل�ؤدي��ة �إىل منزيل
الفتيني بالإط��ارات املطاطية واحلجارة ،ملنع
اقتحامهما.

اقتحام يوم العيد

وانت�ش��رت قوات االحتالل عل��ى جميع �أبواب
البل��دة ،ومنع��ت الدخ��ول �أو اخل��روج منه��ا،
ويف منطق��ة ب��اب العم��ود اعتقل��ت �شاب��ا بعد
االعتداء عليه بال�ضرب املربح.

منع الصالة
وبع��د ح��وايل �ساعت�ين �أع��ادت ال�شرطة فتح
بع���ض الأب��واب ،و�سمح��ت ملوظف��ي الأوق��اف
الإ�سالمي��ة بالدخ��ول �إىل الأق�ص��ى ،ومنع��ت
امل�صلني الذين تقل �أعمارهم عن الـ 50عاما.
و�أدى امل�صل��ون �صالت��ي املغ��رب والع�ش��اء على
�أب��واب امل�سجد الأق�صى؛ رف�ضا على منعهم من
دخول لل�صالة ،و�سط انت�شار لقوات االحتالل
عل��ى الأب��واب ويف طرقات امل�سج��د الأق�صى،
و�سط دعوات مقد�سية للرباط على �أبوابه.

الأوقاف :مقدمة لال�ستيالء
و�أدان��ت وزارة الأوق��اف وال�ش���ؤون الديني��ة
�إفراغ قوات االحت�لال "الإ�سرائيلي" امل�سجد
الأق�ص��ى املبارك من امل�صلني واملرابطني م�ساء
اخلمي���س ،وع��دّ ت ذل��ك "خط��وة ا�ستفزازية
جدي��دة ت�ض��اف �إىل اخلط��وات ال�سابق��ة،
والت��ي ت�أتي �ضمن حم��اوالت تثبيت التق�سيم
الزم��اين وامل��كاين داخ��ل امل�سج��د كمقدم��ة
لال�ستيالء عليه".
وطالب��ت ال��وزارة يف بي��ان له��ا" ،املجتم��ع
ال��دويل ب�إيق��اف ه��ذه الهجم��ة امل�سع��ورة،
والت��ي تدفع باملنطقة جميعه��ا �إىل حالة من
التوتر الديني الذي �سي�ؤدي �إىل جرنا حلرب
دينية".
و�أك��دت �أن "ت�صري��ح م�س���ؤويل االحت�لال

الداعي��ة لنق�ض وجتاوز ما ه��و متعارف عليه
يف امل�سج��د الأق�صى ،م��ن كونه وقف��ا �إ�سالميا
خال�ص��ا فيم��ا يع��رف بنظ��ام "اال�ستاتيك��و"،
لي���س بعي��د َا ع��ن اخلط��وات اال�ستفزازي��ة
املتحدي��ة مل�شاع��ر امل�سلم�ين يف الع��امل �أجمع،
ب��ل وتكم��ن خطورت��ه يف جت��اوز االنته��اكات
الفردي��ة يف امل�سج��د �إىل �سلب كام��ل لل�سيادة
الفل�سطيني��ة علي��ه وعل��ى مدين��ة القد���س
عا�صمة دولتنا امل�ستقلة".

استدعاء والدي منفذيْ
الطعن
وذك��رت م�ص��ادر حملي��ة� ،أن الفتي�ين منفذي
عملي��ة الطعن هم��ا :ن�سيم مكاف��ح �أبو رومي،
وحم��ودة خ�ض��ر ال�شيخ ،م��ن بل��دة العيزرية،

وحتولت �ساحات امل�سجد الأق�صى املبارك �أول
�أيام عيد الأ�ضحى املب��ارك (الأحد املا�ضي)،
ل�ساح��ة مواجهات واعتداءات �صهيونية ،بعد
اقتحام��ه م��ن مئات اجلن��ود وكب��ار ال�ضباط،
و�أ�صيب الع�شرات من امل�صلني املحتفلني بالعيد
بك�سور وجروح خمتلفة.
وخ�لال ذل��ك اقتح��م مئ��ات امل�ستوطن�ين
الأق�ص��ى لإحي��اء م��ا ي�سم��ى "ذك��رى خ��راب
الهي��كل" بق��رار م��ن رئي���س وزراء االحتالل،
كم��ا اقتحم الأق�صى اخلمي���س وزير الزراعة
يف حكوم��ة االحت�لال �أوري ارئي��ل وع�شرات
امل�ستوطنني.
وقال وزير الأم��ن الداخلي جلعاد �أردان� :إنه
"يج��ب تغيري الو�ض��ع الراهن "اال�ستتكو" يف
امل�سجد الأق�صى حتى ي�ستطيع اليهود ال�صالة
في��ه ،فم��ن ح��ق اليه��ود ال�ص�لاة يف الأق�ص��ى
فرديًّ��ا �أو جماع ًّي��ا ،يف م��كان مفت��وح �أو م��كان
مغلق "�أي داخل م�صليات امل�سجد الأق�صى".

