
غزة- �لر�أي
بالن�س��بة  عادي��ًا   2019 ع��ام  يك��ن  مل 
تاريخي��ة،  حت��والت  ف�س��هد  للفل�س��طينيني، 
�آخره��ا  كان  بق�سيته��م،  خط��رً�  وم�سا�س��ًا 
�سرعن��ة �لواليات �ملتح��دة للم�ستوطنات يف 
�ل�سف��ة �لغربي��ة باعتباره��ا غ��ر خمالف��ة 
للقان��ون �ل��دويل، ث��م تو�سي��ع �ال�ستيط��ان، 
وه��دم مئات م��ن �ملن��ازل، خا�س��ة يف �لقد�س 
�ملحتلة. ويعد هذ� �لعام خمتلفًا عن �الأعو�م 

�لفل�سطين��ي،  �ل�سع��ب  تاري��خ  يف  �ل�سابق��ة 
خا�سة مع ��ستم��ر�ر دعم �لرئي�س �الأمريكي 
دونالد تر�م��ب ل�"�إ�سر�ئي��ل"، و�إ�سر�ره على 
�أك��ر ق��در م��ن �لق��ر�ر�ت �ملوؤث��رة  حتقي��ق 

مل�سلحتها خالل فرتته �لرئا�سية.
و�الأخط��ر  �الأب��رز  �ل�سيا�س��ي  �حل��دث  وكان 
عل��ى �لق�سي��ة �لفل�سطيني��ة، هو عق��د �ل�سق 
�القت�س��ادي ل�"�سفق��ة �لق��رن" يف �لبحرين 
عل��ى م��د�ر يوم��ني )26-25 يوني��و(، و�سط 

مقاطع��ة عربية ودولية؛ نظ��رً� �إىل ما جاء 
فيه��ا م��ن ق��ر�ر�ت وخط��و�ت مت���س �لق�سية 
م �حل��ل  �لفل�سطيني��ة ب�س��كل مبا�س��ر، وتق��دِّ
ب  �القت�س��ادي عل��ى �حل��ل �ل�سيا�س��ي، وتقرِّ
�لعربي��ة، وتفتح  �ملنطق��ة  "�إ�سر�ئي��ل" م��ن 
�مل�ساري��ع  خ��الل  م��ن  معه��ا  �لتطبي��ع  ب��اب 

�القت�سادية.
وهدف��ت �لور�س��ة �إىل �س��خ ��ستثم��ار�ت على 
و�الأردن  فل�سط��ني  يف  وقرو���س  من��ح  �س��كل 

وم�سر ولبنان، بقيمة 50 مليار دوالر.
وتقوم "�ل�سفقة" على �إجب��ار �لفل�سطينيني 
على تقدمي تنازالت جمحف��ة ل�"�إ�سر�ئيل"، 
يف ملف��ات �لقد���س و�لالجئ��ني وح��دود عام 

و��ستثمار�ت. تعوي�سات  مقابل   ،1967
�ملقاوم��ة  �سجل��ت   ،2019 ع��ام  وخ��الل 
غ��زة،  قط��اع  يف  خا�س��ًة  �لفل�سطيني��ة، 
جمموع��ة من �الإجن��از�ت �الأمني��ة �أحرجت 
�أبرزه��ا  م��ن  كان  �الإ�سر�ئيل��ي،  �الحت��الل 

�لتفا�سي��ل �جلدي��دة �لت��ي ك�سفته��ا كتائ��ب 
�لق�س��ام عن عملي��ة "حد �ل�سي��ف"، �لتي مت 
خالله��ا ك�س��ف ق��وة خا�س��ة �إ�سر�ئيلي��ة يف 
مدين��ة خانيون�س جنوبي قط��اع غزة وقتل 

قائدها.
وبث��ت "�لق�س��ام" خ��الل برنام��ج "م��ا خف��ي 
�أعظ��م" �ال�ستق�سائ��ي، على قن��اة �جلزيرة، 

دي�سم��ر،  م��ن  �الأول  يف 
�سري��ة  و�أح��دث  تفا�سي��ل 
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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-�لر�أي-�آالء �لنمر
قفزة مرتفعة بع�س �ل�سيء ت�سجل 
يف خان��ة �لنجاحات �أحادً� ومن ثم 
ع�س��ر�ت متز�يدة وترتفع، تختلف 
عن �سابقتها م��ن �لقفز�ت �ملتقدمة 
يف عم��ل وز�رة �ل�سح��ة بغ��زة م��ن 
حي��ث �لفك��رة وطريق��ة تطبيقه��ا 
عل��ى �أر�س �لو�قع، ف��كل �مل�سايقات 
و�فتع��ال  �الإمكان��ات  وتقلي���س 
�حل�س��ار مل يك��ن جمدي��ًا باإثب��ات 
ف�س��ل عم��ل طو�ق��م �ل�سح��ة جتاه 
مئات �الآالف من �ملر�سى �ملحرومني 

من حتويالت �لعالج باخلارج.
�لفكرة بح��د ذ�تها مل تكن جديدة 
بق��در م��ا كان��ت م�ستحيل��ة، �إال �أن 
�مل�ستحيل مترن على �أيدي �الأطباء 
�الأوربي��ة  �ل��دول  م��ن  و�لو�فدي��ن 
عل��ى �أن يكون حقيقيًا يومًا ما، ل�سد 
�لعوز و�حلاجة �ملا�سة للخروج �إىل 
م�س��ايف �الأر��س��ي �ملحتل��ة، �أو حتى 
�سغ��ف �حل�س��ول عل��ى موع��د �سفر 
م�سمون للخ��روج �إىل م�سايف �لدول 

�ملجاورة.

�لفت��اة يا�سم��ني �أب��و معم��ر �سبع��ة 
وع�سري��ن عام��ا، مل تتحم��ل روؤي��ة 
و�لدته��ا تت��اأمل م��ن مر���س �لف�سل 
�لكل��وي، فق��د ط��ال عليه��ا �ملر���س 
ل�سن��و�ت، ومل جتد مترع��ًا منا�سبًا 
بكليته��ا  للت��رع  دفعه��ا  م��ا  له��ا، 
كاف��ة  �إجر�ئه��ا  بع��د  لو�لدته��ا، 
�لتحاليل و�لفحو�سات، �لتي �أكدت 
كان��ت  بينهم��ا،  �الأن�سج��ة  تو�ف��ق 
�لنتيج��ة بع��د �إجر�ءه��ا �لعملي��ة 
ل�سال��ح  كل��ى  لزر�ع��ة  �جلر�حي��ة 
�أمه��ا، �أنها �أنه��ت معاناتها مع �ملر�س 
�إىل �ل��ال ع��ودة يف �أروق��ة م�سف��ى 

�ل�سفاء.
رئي���س ق�سم �لكلى مبجم��ع �ل�سفاء 
�لطب��ي عب��د �هلل �لقي�س��اوي، قال 
�لف�س��ل  ملر�س��ى  �لكل��ى  زر�ع��ة  �إن 
�لكل��وي يف م�ست�سفي��ات قط��اع غزة 
حتويله��م  دون   100% جماني��ة 
خل��ارج فل�سط��ني �سم��ن برناجم��ني 
لزر�ع��ة �لكلى يعت��ر من �خلدمات 
تقدمه��ا  �لت��ي  �لنوعي��ة  �لطبي��ة 
مر�س��ى  ل�سال��ح  �ل�سح��ة  وز�رة 

�لف�س��ل �لكل��وي. ولف��ت �لقي�ساوي 
�أن حتوي��ل �ملر�س��ى للخ��ارج كان��ت 
ت�س��كل للمر�س��ى ولذويه��م معان��اة 
�ملعاب��ر  ظ��روف  ظ��ل  يف  كب��رة 
و�حل�سار و�لتكلفة �لباهظة، وذلك 
�لفري��ق  �الأول  برناجم��ني  �سم��ن 
عبد�لق��ادر  برئا�س��ة  �لريط��اين 
حم��اد ��ست�س��اري زر�ع��ة �الأع�ساء 
يف م�ست�سف��ى ليفرب��ول بريطانيا، 
م��ع  بالتع��اون  �لث��اين  و�لرنام��ج 
�لفريق �لطبي �الأردين برئا�سة د. 
وليد م�سعود ��ست�ساري زر�عة �لكلى 

و�الأوعية �لدموية.
و�أو�س��ح د. �لفي�س��اوي �إىل �إج��ر�ء 
36 عملي��ة زر�عة للكلى يف جممع 
�ل�سفاء خالل �لعام �ملا�سي 2019، 
وذل��ك يف ظ��ل �الأع��د�د �ملتز�ي��دة 
قط��اع  يف  �لكل��وي  �لف�س��ل  ملر�س��ى 
غ��زة و�ل��ذي جت��اوز 800 مري�س، 
م�سر� �إىل تنظي��م برنامج تدريبي 
للجر�ح��ني لتت��م عملي��ات زر�ع��ة 

�لكلى باأيٍد حملية كاملة.
ون��وه �إىل �أن �أول عملية زر�عة كلى 

مبجم��ع �ل�سف��اء �لطب��ي، �أجري��ت 
برئا�س��ة   23/1/2013 بتاري��خ 
��ست�س��اري  حم��اد،  �لق��ادر  عب��د 
ورئي���س مرك��ز ليفرب��ول لزر�ع��ة 
�لطبي��ة  و�لطو�ق��م  �الأع�س��اء 
�ملحلي��ة، وم��ن ثم تو�ل��ت �لزيار�ت 
لقطاع غزة من �أجل �إجر�ء عمليات 
�لز�رع��ة بالتو�ف��ق و�لتن�سي��ق م��ع 
وز�رة �ل�سح��ة، �لت��ي �أولت �هتمامًا 
خا�سًا مل�س��روع زر�عة �لكلى، و�لذي 
يع��د �إجنازً� طبي��ًا جدي��دً�، ي�ساف 
�إىل �سج��ل �الإجن��از�ت �لتاريخية، 
�لتي حتقق��ت يف �ل�سنو�ت �ملا�سية، 

مبا حملتها من ظروف و�سعاب.

485  حالة 
من جهت��ه، �أك��د ��ست�س��اري ورئي�س 
ق�س��م �أمر��س وزر�ع��ة �لكلى غازي 
�لث��اين  �لرنام��ج  �أن  �ليازج��ي 
لزر�عة �لكلى �ساهم بالتخفيف من 
معان��اة �ملر�سى ال�سيم��ا و�أن مر�سى 
عل��ى  �ملرتددي��ن  �لكل��وي  �لف�س��ل 
 485 جمم��ع �ل�سف��اء �لطب��ي بل��غ 

حالة و�سمل مر�سى غزة و�ل�سمال.
�الأوىل  �لعملي��ة  �أن  �إىل  ولف��ت 
لرنام��ج  �لثاني��ة  �ملرحل��ة  م��ن 
بتاري��خ  �أجري��ت  �لكل��ى،  زر�ع��ة 
14/7/2019، برئا�سة ��ست�ساري 
ولي��د  �الأردن  يف  �لكل��ى  زر�ع��ة 
م�سعود، و�أن �إجمايل عدد �لعمليات 
�لتي �أجر�ه��ا �لوفد �الأردين �سبعة 

ع�سر عملية زر�عة كلى.
و�أ�سار �ليازج��ي �إىل �إجر�ء عملية 
معق��دة ملري���س �أجريت ل��ه زر�عة 
كلي��ة جدي��دة للم��رة �لثاني��ة بعد 
يف  �سن��و�ت  من��ذ  زر�عته��ا  ف�س��ل 
م�ست�سفي��ات خ��ارج فل�سطني، منوها 
�إىل �أن معدل �جر�ء �لعمليات يبلغ 
�أربع عمليات خالل �ل�سهر �لو�حد.

�إىل ذل��ك، �عتر مدي��ر عام �ملجمع 
حممد �أبو �سلمي��ة، �أن هذ� �الإجناز 
هو ثمرة �سمود ودعم وثقه مر�سى 
�لقط��اع بال��كادر �لطب��ي �لوطن��ي، 
�ل��ذي يب��ذل �لكث��ر للتخفي��ف من 
حج��م �ملعاناة �لت��ي خلفتها �سنو�ت 

�حل�سار.

" 2019" تسجل نجاحا باهرًا للصحة بغزة لزراعتها36كلية
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عب��د  غزة-�لر�أي-فل�سط��ني 
�لكرمي

�أبر��س حديدي��ة مثبتة باالأر�س 
رديئ��ة  جلدي��ة  ن��وم  وفر�س��ات 
ومت�سخة ال عالقة لها بالنظافة، 
حت��ى  ت�سل��ح  ال  غرف��ة  د�خ��ل 
بد�خله��ا،  �حليو�ن��ات  الحتج��از 
ي�سرب فيها �ل��رد �ل�سديد عظام 
رو�دها دون رحمة من قبل حمتل 
غا�سب �سلب منهم حريتهم..هذه 
كله��ا عناوي��ن ب�سيطة م��ن معاناة 
�الأ�س��رى �لفل�سطيني��ني د�خ��ل ما  

ي�سمى بال�"معبار".
و�ملعب��ار هو غرفة فيها �أبر��س من 
�حلدي��د مثبتة باأر�سي��ة �لغرفة، 
تفتق��د �إىل �أدنى مقومات �حلياة، 
مليئ��ة باحل�س��ر�ت، وت�ستخدمه��ا 
م�سلحة �سجون �الحتالل لتجميع 
�الأ�سرى، وهي مرحلة �نتظار قبل 
نقله��م �إىل �لعي��ادة �لع�سكرية �أو 

�ملحكمة �أو �مل�ست�سفى.

المعبار..معاناة 
مزدوجة

ك��رمي،  حمم��د  �ملح��رر  �الأ�س��ر 

وبقي��ة  معانات��ه  ع��ن  حت��دث 
�الأ�س��رى د�خل ما ي�سم��ى باملعبار، 
ق�س��م  ه��و  �ملعب��ار  �أن  مو�سح��ًا 
�النتظار يتم فيه جتميع �الأ�سرى 
م��ن بع���س �ل�سج��ون وجتهيزه��م 
�سباح��ا للعر�س عل��ى �ملحكمة �أو 

م�ست�سفى �سجن �لرملة.
ويق��ول �الأ�س��ر ك��رمي يف حدي��ث 
�أ�سب��ه  �ملعب��ار  �إن  ل�"�ل��ر�أي": 
الأدن��ى  يفتق��د  ع��ذ�ب  بق�س��م 
في��ه  تتو�ج��د  �حلي��اة،  �س��روط 
فر�س��ات و�أبر��س رديئ��ة"، و��سفا 
�لر�س باأن��ه تخت حديدي مكون 
باأر�سي��ة  ومثب��ت  طابق��ني  م��ن 

�لزنز�نة.
�لزنز�ن��ة  تل��ك  يف  "ويتو�ج��د 
�ل�سغ��رة" �ملعب��ار" ع��ددً� كب��رً� 
ع��دم  ح��ال  ويف  �الأ�س��رى،  م��ن 
عل��ى  لالأ�س��ر  م�ساح��ة  وج��ود 
�لر���س، ي�سطر للنوم عل��ى �أر�س 

�لزنز�نة"، يقول كرمي.
ويو�س��ح يف حديث��ه �أن��ه وكغ��ره 
م��ن �الأ�س��رى �لفل�سطينيني د�خل 
�سج��ون �الحت��الل، م��َرو� بالكثر 
من �ملعاناة د�خل �ملعبار، حتى �أنه 

مل يبق �أ�س��ر فل�سطيني �ال تذوق 
تلك �ملعاناة �أي�سا.

وخ��الل ف��رتة �عتقال ك��رمي، مر 
بالعدي��د م��ن �ل�سجون م��ن خالل 
�لع��زل يف �ملعب��ار، فتنق��ل م��ا بني 
�سجن ع�سقالن وبئر �ل�سبع و�ي�سل 

ونفحة ورميون و�سجن نفحة.
�الأ�س��رى  معان��اة  وتتع��دد 
�سج��ون  د�خ��ل  �لفل�سطيني��ني 
�الحتالل، �سو�ء بكرثة �الأمر��س 
�لت��ي يتعر�سون له��ا، �أو باالإهمال 
غرف��ة  و�أي�س��ا  �ملتعم��د،  �لطب��ي 
�سيقة وع��دم �لتهوية، و�لتجارب 
و�لقم��ع  و�لتحقي��ق  �لطبي��ة، 
و�لتعذيب، كذلك �س��رب �الأ�سرى 
وتعري�سه��م للغ��از �مل�سي��ل للدموع 
�لعذ�ب��ات  �أل��و�ن  م��ن  وغره��ا 

�الأخرى.

محطة انتظار
م��ن جهت��ه يق��ول مدي��ر �الإع��الم 
ب��وز�رة �الأ�س��رى و�ملحررين بغزة 
ه��ي  �ملعب��ار  �إن  عب��ده،":  ��س��الم 
�إج��ر�ء رقاب��ي على �الأ�س��ر، وهو 
جتمي��ع  في��ه  يت��م  ع��زل  ق�س��م 

توقي��ف  حمط��ة  �أي  �الأ�س��رى 
نقله��م  حل��ني  موؤق��ت  و�نتظ��ار 
�أو  �ملحكم��ة  �و  �لعي��ادة  �ىل 
�مل�ست�سفى، حيث يتم نقلهم بعربة 

�لبو�سطة".
حدي��ث  يف  عب��ده  وي�سي��ف 
يفتق��د  �ملعب��ار  �إن  ل�"�ل��ر�أي": 
�ىل �أدن��ى مقومات �حلي��اة، حيث 
للكث��ر  �الأ�س��رى  في��ه  يتعر���س 
م��ن �أ�سالي��ب �لتعذي��ب و�لتنكي��ل 

و�ملعاناة �ملختلفة".
ووفق ما ذكره فاإن �ل�سجون موزعة، 
وتقريب��ا كل �سجن في��ه ق�سم عزل 
لتجميع �الأ�سرى من كافة �ل�سجون، 
حي��ث يت��م جتمي��ع �الأ�سرى ل��� 48 
�الأم��ر  �الأحي��ان  بع���س  يف  �ساع��ة 
�ل��ذي يزي��د معاناته��م خا�س��ة يف 
ظل �لرد �ل�سدي��د و�أجو�ء �ل�ستاء 

و�سيق �ملكان.

البوسطة..عذاب آخر
وال يتوقف �الأم��ر هنا، حيث بعد 
�حتج��از وجتميع �الأ�س��رى د�خل 
نقله��م  يت��م  باملعب��ار،  ي�سم��ى  م��ا 
بعرب��ة �لبو�سطة، وهي عبارة عن 

�سن��دوق حدي��دي كل حمتوياته 
م�سنوع��ة من �حلدي��د، �أي عبارة 
وتوؤث��ر  �لله��ب،  م��ن  كتل��ة  ع��ن 
وتت�سب��ب  �الأ�س��ر  �سح��ة  عل��ى 
وخا�س��ة  معانات��ه،  م�ساعف��ة  يف 

�الأ�سرى �ملر�سى.
وخ��الل عملية نقل �الأ�س��ر من �سجن 
الآخ��ر، يتعر�س �الأ�س��رى ل�ستى �أنو�ع 
تقيي��د  حي��ث  �لنف�س��ي،  �لتعذي��ب 
وج��ود  وع��دم  و�لقدم��ني،  �لدي��ن 
�لتهوية �ملنا�سب��ة و�سيق يف �لتنف�س، 
و�رتفاع درجة �حلر�رة، كما ال توجد 
حم��ام  �أي�س��ا  يوج��د  وال  ��سرت�ح��ة 
لق�س��اء �حلاجة، حي��ث ميكث �الأ�سر 
�أك��رث م��ن 12 �ساع��ة خ��الل عملي��ة 

�لنقل وقد ت�سل �إىل 24 �ساعة.
�سج��ون  �أن  بالذك��ر  جدي��ر 
�الحت��الل يتو�ج��د فيه��ا 7500 
�أ�س��ر فل�سطين��ي، يتوزع��ون عل��ى 
ومرك��ز  ومع�سك��ر  �سج��ن   22
توقي��ف، وم��ن ب��ني �الأ�س��رى 47 
ن��و�ب،  �م��ر�أة، و250 طف��ال، و6 
و700  �إد�ري��ا،  معتق��ل  و500 
مري���س، وجميعه��م حمرومون من 

�أب�سط حقوقهم �الإن�سانية.

"المعبار"..رحلة عذاب لألسرى داخل زنزانة حشرات
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غزة- �لر�أي
ال ي��كاد مي��ر ي��وٌم �إال وت�سمع فيه 
�أخب��ارً� �سيئ��ًة ع��ن ح��و�دث �س��ر 
وده���س هن��ا �أو هن��اك، ينتج عنها 
ح��االت وف��اة و�إ�ساب��ات ُجله��ا من 
�الأطف��ال، يف م�سه��ٍد �أ�سب��ح ي��وؤرق 
حي��اة �ملو�طن��ني يف قط��اع غ��زة، 
و�مل�س��اكل  �لهم��وم  ُتثقل��ه  �ل��ذي 

و�الأزمات.
زي��ادًة يف  يلح��ظ  ب��ات  فاملو�ط��ن 
�أعد�د حو�دث �ل�سر على طرقات 
و�س��و�رع �لقط��اع، خا�س��ًة �سارعي 
�سالح �لدين و�لر�سيد على �ساطئ 

�لبحر.
حلظ��ات قليل��ة تفرق ب��ني �حلياة 
وطرق��ات  �س��و�رع  عل��ى  و�مل��وت، 
�أرو�ح  فيه��ا  تزه��ق  �لقط��اع، 
لي���س  ه��درً�،  وتذه��ب  �ملو�طن��ني 
ل�سبب �سوى لتهور و�سرعة �ل�سائق 

يف �أغلبها، وع��دم �لتقيد باإ�سار�ت 
�ملرور، بخالف عدم ح�سول بع�س 

�ل�سائقني على رخ�سة قيادة.

66 مواطن
مدي��ر مكت��ب حتقيق��ات �حلو�دث 
�ملق��دم فه��د ح��رب �أك��د �أن��ه خال 
لع��ام 2019 ت��ويف يف قط��اع غزة 
طف��اًل   45 بينه��م  مو�طن��ًا   66
نتيجة حو�دث �ل�سر، وبلغت هذه 
�لعام��ة  ل��الإد�رة  وفق��ا  �حل��و�دث 

للمرور نحو 3 �آالف حادث.
وب��ني حرب �أّن �حل��و�دث �ملرورية 
يف فل�سط��ني ت�سكل حرًب��ا �سرو�ًسا 
يح��دق  وخط��رً�  �لعائ��الت،  ب��ني 
�أبنائ��ه،  ويه��دد حي��اة  باملجتم��ع 
�لنز�ع��ات  م��ن  �لعدي��د  وتث��ر 
و�مل�س��اكل �الجتماعية و�ل�سحية 
و�لنف�سي��ة، وتخل��ف �لعدي��د م��ن 

�ملاآ�س��ي �الأ�سري��ة و�الجتماعي��ة؛ 
�ملالي��ة  �لتكالي��ف  ع��ن  ف�س��اًل 
و�القت�سادية �لتي تنهك ميز�نية 

�لعائلة.
ولفت �أن �أكر �ملحافظات عدد� يف 
ح��و�دث �لوفاة هي حمافظة غزة 

و�أقلها حمافظة رفح.
 وباملقارنة مع �لعام �ملا�سي 2018 
�ل��ذي �سجل نح��و 55 حالة وفاة، 
قال حرب: "هناك �رتفاع ملمو�س 

يف عدد �لوفيات".
�أ�سب��اب ح��و�دث  �أن  و�أك��د ح��رب 
�ل�س��ر متع��ددة �أهمه��ا )�لقي��ادة 
�ملتهورة للمركب��ة – عدم �حرت�م 
�الأنظم��ة وقو�ن��ني �ل�س��ر – عدم 
�مت��الك رخ�س��ة �لقي��ادة( الفت��ًا 
ُيع��د  �حل��و�دث  ق�س��م  �أن  �إىل 
تو�سي��ات للجه��ات �ملخت�سة للحد 
وم��ا  �ل�س��ر  ح��و�دث  وق��وع  م��ن 

ينت��ج عنه��ا م��ن وفي��ات و�إ�سابات 
�ملحاك��م  يف  وق�ساي��ا  وخالف��ات 

وغرها.
و�س��دد عل��ى �أن بع���س �ل�سائق��ني 
بحاج��ة ما�س��ة �إىل �إع��د�د جي��د 
ودور�ت مكثف��ة من �أج��ل �لو�سول 
ح��و�دث  م��ن  خالي��ة  بيئ��ة  �إىل 

�ل�سر.
كما نوه �إىل �أن �لكثر من �ملركبات 
غ��ر موؤهلة للعم��ل عل��ى �لطريق 
وغ��ر �ساحل��ة لال�ستخ��د�م، وقد 
ت�سب��ب ح��و�دث مروري��ة عديدة 

ب�سبب ذلك.
�أن  ح��رب،  �ملق��دم  يخ��ف  ومل 
يع��ود  ول�سب��ب  �ل�سائق��ني  بع���س 
لع��دم ملكيتهم لرخ�س��ة قيادة �أو 
ع��دم تاأم��ني وترخي���س مركبتهم 
ي�سط��رون للهرب من م��كان حادث 
�ل�س��ر خ�سي��ة �مل�سائل��ة، في��رتك 

�مل�س��اب عل��ى �الأر���س �أو يتم نقله 
ومن ثم �لهرب.

و�أو�س��ى �ملق��دم حرب م��ن منطلق 
ب�س��رورة  خمت�س��ة،  جه��ة  كون��ه 
تنفي��ذ قو�ن��ني �مل��رور وتطبيقه��ا 
ك��ر�دع لل�سائقني للحد من حو�دث 

�ل�سر.
كم��ا طال��ب �أولي��اء �الأم��ور بع��دم 
�ل�سم��اح الأبنائهم مم��ن ال ميلكون 
رخ�سة قي��ادة �أن يقودو� مركبات 
عل��ى �لطريق، فيما ح��ذر �سركات 
�يجار �ل�سيار�ت من تاأجر �ملركبة 

ملن ال ميلكون رخ�سة قيادة.
�الأه��ايل  ح��رب،  �ملق��دم  وطال��ب 
يف منازله��م باملحافظ��ة ومر�قب��ة 
�س��ن  دون  خا�س��ًة  �الأطف��ال 
يتعر�س��ون  �لذي��ن  �خلام�س��ة 
حل��و�دث �لده�س �أمام بيوتهم ويف 

�ل�سو�رع �لفرعية و�لد�خلية.

66 حالة وفاة بحوادث سير بغزة خالل 2019
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غزة-�لر�أي
�لفل�سطيني��ون  �ملز�رع��ون  ي�ستفي��ق 
يف غ��زة خ��الل ه��ذه �الأي��ام، عل��ى 
�إ�سر�ئيلي��ة  �س��وت هدي��ر طائ��ر�ت 
خم�س�س��ة لر���س مبي��د�ت ح�سري��ة 
عالي��ة �ل�سمية على ط��ول �حلدود، 
تت�سب��ب بتلف حما�سيله��م، وحتيلها 

�إىل خر�ب.
"�أده��م �لب�سي��وين" �ملتح��دث با�سم 
�أن �الأر��س��ي  �أعل��ن  �لزر�ع��ة  وز�رة 
ج��ر�ء  م��ن  �ملت�س��ررة  �لزر�عي��ة 
ر�س��ح �الحت��الل باملبي��د�ت �ل�سامة 
�س��رق قط��اع غ��زة م��ن �سمال��ه �إىل 
منكوب��ة"،  "مناط��ق  ه��ي  جنوب��ه 
وعل��ى �الحتالل حتم��ل تبعات هذه 
�جلرمي��ة وتعوي���س �ملز�رع��ني ع��ن 

خ�سائرهم باأ�سرع وقت ممكن.
�لزر�ع��ة  وز�رة  تقدي��ر�ت  ووف��ق 
ف��اإن قيم��ه �الأ�س��ر�ر �ملادي��ة �لت��ي 
حلقت باملحا�سي��ل �لزر�عية نتيجة 
تعر�سها للمبيد�ت �ل�سامة، �لو�قعة 
�سرق قط��اع غزة، تزيد عن ) مليون 
بل��غ  حي��ث  دوالر(،  �مللي��ون  رب��ع  و 

جمموع م�ساح��ة �الأر��سي �لزر�عية 
�لتي ت�س��ررت حما�سيله��ا �لزر�عية 

�أكرث من )2000 دمن(.
ونوه �لب�سي��وين  �أن هذه �لتقدير�ت 
�أولي��ة،  �ل�ساع��ة  حت��ى  �أ�سح��ت 
قب��ل  �ل��وز�رة  �أ�سدرت��ه  مل��ا  وفق��ًا 
�أي��ام، وذل��ك الأن��ه يف  نح��و ع�س��رة 
وتك�س��ف  �جلرمي��ة  ��ستم��ر�ر  ظ��ل 
�ملتالحق��ة،  وتد�عياته��ا  تبعاته��ا 
ويف �س��وء مو��سل��ة �ل��وز�رة حل�س��ر 
�الأ�س��ر�ر �ملتز�ي��دة يوم��ا بع��د يوم، 
ف��اإن �لتقدير�ت �ملادي��ة للم�ساحات 
�ملنكوبة و�خل�سائر �ملادية يف تز�يد 
كب��ر، و�سيت��م �الإعالن عنه��ا ر�سميًا 
بعد �نتهاء طو�قم �لوز�رة من ح�سر 
و�إح�ساء جميع �الأ�سر�ر و�خل�سائر.
وب��د�أت �أول عملي��ة ر���س ه��ذ� �لعام 
يف �لر�ب��ع ع�سر م��ن �ل�سه��ر �ملا�سي، 
�ل�سرقي��ة  �ملناط��ق  كاف��ة  و�سمل��ت 
جنوب��ه،  �إىل  �لقط��اع  �سم��ال  م��ن 
حي��ث تتك��رر ه��ذه �جلرمي��ة ب�سكل 
�سب��ه يوم��ي، وحتى تاري��خ �لبارحة 
٢٠٢٠/٢/٢ ق��ام �الحت��الل بر���س 

�سمومه يف �ملناط��ق �ل�سرقية لو�سط 
�جلرمي��ة  ه��ذه  �أن  علم��ًا  �لقط��اع، 
2000 وحت��ى  م�ستم��رة من��ذ ع��ام 
طائ��ر�ت  تق��وم  بحي��ث  تاريخ��ه، 
دوري  ج��وي  بر���س  �إ�سر�ئيلي��ة 
ملبي��د�ت �سمي��ة فرتة حتلله��ا حتتاج 

لفرتة زمنية طويلة.
ووفقًا ل�سهاد�ت �ملز�رعني و�ملو�طنني 
يف �ملناط��ق �ل�سرقي��ة للقط��اع، ف��اإن 
ق��و�ت �الحت��الل �ملتمرك��زة د�خ��ل 
�ل�سري��ط �حل��دودي تق��وم باإ�سعال 
�إط��ار�ت مطاطي��ة لتحدي��د �جت��اه 
�لري��اح م��ا �إذ� كان��ت غربي��ة فقط، 
وبن��اء عل��ى ذل��ك تعط��ي تعليماتها 
للطائ��ر�ت بالر���س، وبالتايل يرتكز 
�ل�س��رر فقط على �أر��س��ي �ملز�رعني 
مز�رعه��م  وجتني��ب  �لفل�سطيني��ني 

هذ� �ل�سرر �لكبر.

زراعات شتوية
�الأ�س��ر�ر  �أن  �لب�سي��وين  و�أو�س��ح 
�لت��ي تكبده��ا �ملز�رع��ون، ترك��زت 
يف معظ��م �لزر�ع��ات �ل�ستوي��ة مثل 

�لقم��ح، �ل�سع��ر، �لف��ول، �لب��ازالء، 
�مللفوف، �لب�سل و �لكو�سا، باالإ�سافة 
للمزروع��ات �لورقي��ة مث��ل �ل�سبانخ 

و�لبقدون�س.
وز�رة  �أ�س��درت  ذل��ك،  �إث��ر  وعل��ى 
للمز�رع��ني  تعليماته��ا  �لزر�ع��ة 
و�لتجار بعدم قطف وبيع �ملحا�سيل 
�مل�ساب��ة وع��دم تد�وله��ا باالأ�سو�ق، 
�ال�ستجاب��ة  �ل��وز�رة  حي��ت  حي��ث 
�ل�سريع��ة من قبل معظ��م �ملز�رعني، 
�إىل ح��د �أنه��م قام��و� باإت��الف ه��ذه 
�ملزروع��ات باأنف�سه��م وحتملو� عبء 
كم��ا  �الت��الف،  مكب��ات  �إىل  نقله��ا 
عمل��ت �لوز�رة بالتع��اون مع �جلهات 
و�لبلدي��ات  �ملخت�س��ة  �حلكومي��ة 
عل��ى �إتالف كمي��ات كبرة م��ن هذه 
�ملزروع��ات �مل�ساب��ة وفق��ا لالأ�س��ول 
و�الجر�ء�ت �لقانونية �ملخولة لها.

�جلرمي��ة  ه��ذه  �لب�سي��وين  و�أد�ن 
�مل�ستم��رة �لت��ي يرتكبه��ا �الحتالل 
بح��ق �لقط��اع �لزر�ع��ي و�ملز�رع��ني 
�ملنظم��ات  وطالب��ت  �لفل�سطيني��ني، 
�لدولي��ة ومنظم��ات �الأمم �ملتح��دة 

�الإن�س��ان  حق��وق  ومنظم��ات 
باالإ�ساف��ة  �لعربي��ة  و�ملوؤ�س�س��ات 
ملوؤ�س�س��ات �ملجتمع �ملدين و�ملوؤ�س�سات 
�الإعالمية، �لقيام بجوالت ميد�نية 
عل��ى �الأر��س��ي �لزر�عي��ة، للوقوف 
على حجم �الأ�س��ر�ر �لزر�عية �لتي 
للمز�رع��ني  �الحت��الل  به��ا  ت�سب��ب 
و�خل�سائر �لتي �أحلقها بهم وتوثيقها 

عن قرب بال�سوت و�ل�سورة.
و�س��دد عل��ى دور ه��ذه �ملوؤ�س�س��ات يف 
ف�سح جرمي��ة �الحتالل و�لتاأكد من 
كذب مز�عمه، ب��اأن عملياته يف ر�س 
�ملبي��د�ت �لزر�عية مل تلح��ق �سررً� 
باملو�طنني و�ملزروع��ات و�لبيئة وال 
مت���س بخ�سوبة �لرتبة، د�عية تلك 
�ملوؤ�س�س��ات �إىل حتم��ل م�سوؤولياته��ا 
يف �لعم��ل عل��ى حما�سب��ة �الحتالل 
عل��ى ه��ذه �جلرمي��ة �لنك��ر�ء بحق 
�لقطاع �لزر�عي و�لبيئة �لزر�عية، 
و�ل�سغ��ط الإجب��ار �الحت��الل عل��ى 
�خل�سائ��ر  ع��ن  �ملز�رع��ني  تعوي���س 
�لكب��رة �لت��ي تكبدوه��ا، يف م�س��در 

رزقهم �لوحيد.

بسبب مبيدات االحتالل.. 
مناطق شرق قطاع غزة "منكوبة زراعيًا" 
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غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
تو�ج��ه  �لت��ي  �لكب��رة  �لتحدي��ات  م��ن  بالرغ��م 
�لقط��اع �لزر�عي بغزة جر�ء �حل�س��ار و�النتهاكات 
�ملتو��سل��ة م��ن قب��ل �الحت��الل "�الإ�سر�ئيل��ي"، �إال 
�أن وز�رة �لزر�ع��ة ت�سع��ى ب��كل جهوده��ا لتحقي��ق 
�الكتف��اء �لذ�ت��ي ودعم فئ��ة �ملز�رع��ني، وبالتايل 
دع��م �ملنتج �لوطني، �ىل جان��ب �لتطوير وحماولة 

�لنهو�س بالو�قع �لزر�عي.
وحم��ل ع��ام 2019 �ملن�سرم �كتف��اء ذ�تيا يف بع�س 
�ملحا�سيل �لزر�عي��ة، يف وقت عملت وز�رة �لزر�عة 
على رب��ط �لقط��اع �لزر�عي بال�سناع��ي حتت �سعار 

�مل�ستهلك". وحماية  �ملز�رع  "دعم 

إنجازات مميزة
م. �أحمد فطاير �لقائم باأعمال �لرقابة �لزر�عية، 
�أك��د خ��الل ور�س��ة عم��ل متخ�س�سة ح��ول تغر�ت 
�لنهو���س  وخط��ة   2019 يف  �لزر�ع��ي  �لقط��اع 
بع��ام2020، ع��ن �جن��از�ت وز�رت��ه خ��الل �لع��ام 
زر�عي��ة  �إع��د�د خط��ة  و�لت��ي متثل��ت يف  �ملا�س��ي، 
لتحديد �مل�ساحات �ملزروع��ة من بع�س �خل�سر�و�ت 
ذروة  وق��ت  يف  فائ���س  �إنتاجه��ا  يف  يك��ون  �لت��ي 
�الإنت��اج كالبن��دورة و�لبطاط���س و�لب�س��ل و�خليار 
و�لباذجن��ان و�لفلف��ل، و�لت��ي من �ساأنه��ا �لعمل على 
جتن��ب ح��دوث فائ���س م�ستقب��اًل، و�إيج��اد حل��ول 
�ملنتج��ات  يف  فائ���س  وج��ود  حال��ة  يف  �بتكاري��ة 

�لزر�عية.
ويف �إط��ار �خلطة، عملت �لوز�رة عل��ى ربط �لقطاع 
�لزر�عي بالقطاع �لزر�عي، حيث ت�سعى جاهدًة �إىل 
دع��م وحماية �ملنتج �ملحلي م��ن خالل �تباع �لعديد 
من �ل�سيا�سات �أهمها �سيا�سة �إحالل �لو�رد�ت، وذلك 
لال�ستفادة م��ن فائ�س بع�س �ملنتج��ات �لزر�عية يف 

�أوقات �لذروة.
و�إ�ساف��ة لذل��ك، عملت �ل��وز�رة عل��ى تطوير قطاع 

�لرثوة �حليو�نية وحماي��ة �ل�سحة �لعامة و�سحة 
�حلي��و�ن، ��ستن��اد� للقان��ون �لزر�ع��ي �ل��ذي يخول 
�ل��وز�رة مر�قب��ة م�ستلزمات �الإنت��اج و�سمان جودة 
م��ا يتم ��ست��ر�ده من هذه �مل�ستلزم��ات؛ حيث قامت 
�ل��وز�رة موؤخ��ر� بالعم��ل عل��ى تطبي��ق �لعدي��د من 
�الإجر�ء�ت ل�سبط ومر�قبة وتنظيم قطاع �سناعه 

�لدو�جن بقطاع غزة.
خطة 2020

وح��ول خط��ة 2020 للنهو���س بقط��اع �لزر�ع��ة، 
حم��اور  �لق��درة  �إبر�هي��م  �ل��وز�رة  وكي��ل  �أو�س��ح 
تنفي��ذ  خ��الل  م��ن  �لزر�ع��ي  بالقط��اع  �لنهو���س 
�خلط��ة �لت�سغيلي��ة، وحتقيق �الأولوي��ات و�لتي من 
�أهمه��ا تعزي��ز �سم��ود �ملز�رعني خا�س��ة يف �ملناطق 
�أر��س��ي  تاأهي��ل  خ��الل  م��ن  للقط��اع  �حلدودي��ة 

�ملز�رعني، وحت�سني �سبل �لو�سول �إليها.
ولف��ت �إىل �أن �خلط��ة ته��دف لتمك��ني �ملز�رعني من 
�لو�س��ول مل�س��ادر �لطاق��ة و�ملياه من خ��الل توجيه 
و�ملنا�س��رة  �ل�سغ��ط  بر�م��ج  وتفعي��ل  �ملوؤ�س�س��ات، 
لت�سهيل و�سول �ملز�رعني ملناطق �لعمل و�سمان عدم 
�العت��د�ء عليه��م �س��و�ء بر���س �ملبي��د�ت �أو �إطالق 

�لنار.
وم��ن �سم��ن خط��ة زر�ع��ة غ��زة للنهو���س بالقطاع 
�لزر�ع��ي، حت�س��ني �الأمن �لغذ�ئ��ي وزي��ادة �الإنتاج 
و�الإنتاجي��ة وحماي��ة �مل�ستهل��ك، وذل��ك م��ن خالل 
�لتدخ��ل يف جم��االت �الإنت��اج �لنبات��ي و�حلي��و�ين 
به��دف متك��ني �مل��ز�رع من تطبي��ق �أف�س��ل �ملمار�سات 
�لزر�عية، وو�سع خطة لتحديد �مل�ساحات �ملزروعة 
لبع�س �خل�س��ر�و�ت و�لتي يك��ون يف �إنتاجها فائ�س 

يف وقت ذروة �الإنتاج.
ويف نف���س �الإط��ار، ت�سع��ى خطة �ل��وز�رة و�حلديث 
للق��درة، لتنظيم عملية �حلج��ر �لزر�عي من خالل 
�حلي��و�ين  �ل�س��ق  ي�سم��ل  متكام��ل  حمج��ر  توف��ر 
و�لنبات��ي، و�ال�ستم��ر�ر يف تنفيذ �لرنام��ج �لد�ئم 
لتح�سني �ملو��س��ي )�أغنام و�أبقار( م��ع �سمان توفر 

�ملو�زن��ة �لالزم��ة للقاحات ب�س��كل م�ستم��ر، �إ�سافة 
للقيام باجل��والت �الإر�سادية و�لن��دو�ت و�للقاء�ت 
بالتن�سي��ق م��ع �ملوؤ�س�س��ات �لدولي��ة و�ملحلي��ة وم��ن 
خالل و�سائل �لتو��سل �الجتماعي، وربط �لت�سنيع 
عل��ى  �لقائم��ة  �لتحويلي��ة  و�ل�سناع��ات  �لزر�ع��ي 

�ملنتجات �لزر�عية
 وتط��رق �لق��درة �ىل �الإد�رة �مل�ستد�م��ة للم��و�رد 
�لطبيعي��ة م��ن خ��الل زي��ادة �ال�ستف��ادة م��ن مي��اه 
�ل��ري �ملعاجل��ة و�لتو��سل م��ع �جلامع��ات وت�سجيع 
�لباحث��ني و�خل��ر�ء الإج��ر�ء �لدر��س��ات �لعلمي��ة 
و�لبحثي��ة عل��ى �ملياه �ملعاجل��ة، و�لبحث عن متويل 
م��ن خالل �ملانح��ني �أو �حلكومة �أو �ل��وز�رة لتغطية 
تكالي��ف �الأبح��اث و�لدر��س��ات، وتطبي��ق نتائجه��ا 

على �أر�س �لو�قع.

تأهيل وتطوير
كما ت�سعى �خلط��ة لدعم م�ساريع �لطاقة �ملتجددة 
�مل�ستفيدي��ن  وع��دد  �لتموي��ل  مبل��غ  توف��ر  ح�س��ب 
و�لرتوي��ج له��ا ل��دى �ملنظم��ات �الأهلي��ة، م��ن خالل 
�ال�ستفادة م��ن �لطاقة �ل�سم�سي��ة لت�سغيل �الأ�سول 
�لزر�عي��ة �ملختلف��ة، وت�سجي��ع �لزر�ع��ة �ملعزول��ة 
ملحا�سي��ل �خل�س��ار به��دف �حلف��اظ عل��ى �لرتب��ة 
م��ن �لتده��ور، وتر�سي��د ��سته��الك �مل��اء و�ال�سمدة 

و�ملبيد�ت �لكيماوية.
ووف��ق �لق��درة فاإن �خلط��ة تدعم �لبني��ة �لتحتية 
وز�رة  خمت��ر�ت  وتطوي��ر  وتاأهي��ل  �لزر�عي��ة 
�لزر�ع��ة، وتطوي��ر حمط��ات �لتج��ارب �لزر�عي��ة 
لالأ�سم��اك  مفرخ��ات  وتطوي��ر  و�إن�س��اء  و�مل�سات��ل، 
�لبحري��ة وتطوي��ر ح�سبة �ل�سم��ك يف مدينة غزة، 
وحت�سني �لبني��ة �لتحتية ملز�رع �لدو�جن و�الأبقار، 
�إ�ساف��ة �ىل دع��م قطاع �ل��رثوة �ل�سمكي��ة )تاأهيل 
و�ال�ست��زر�ع  �لبح��ري  �ل�سي��د  �لبحري��ة،  �لبيئ��ة 
�ل�سمك��ي( من خالل �إعادة تاأهي��ل �لبيئة �لبحرية 

ودع��م �ل�سيادي��ن، و�لتخفي��ف م��ن معاناتهم ودعم 
وزي��ادة  وتطوي��ره  �ل�سمك��ي،  �ال�ست��زر�ع  قط��اع 
�إنتاجيت��ه. كما ت�سعى �ل��وز�رة �ىل �لعمل من خالل 
تبني �ملمار�سات و�لعمليات �لزر�عية �لتي من �ساأنها 
�ملحافظ��ة عل��ى �سالم��ة �الإن�س��ان و�لبيئ��ة وزي��ادة 

�الإنتاجية.

محاور النهوض بالقطاع الزراعي
�أه��م و�أب��رز حم��اور �لنهو���س  �إىل  و��س��ار �لق��درة 
بالقط��اع �لزر�ع��ي يف ع��ام2020، وت�سم��ل �ملح��ور 
�لرقاب��ي من خ��الل مر�قبة مدخ��الت وم�ستلزمات 
�الإنت��اج �لنباتي و�حلي��و�ين وت�سديد �لرقابة على 
�الأ�سمدة و�ملبي��د�ت و�لبذور و�لتق��اوي، و�الرتقاء 
باالإنتاج �أفقيًا ور�أ�سيًا، و��سافة �أ�سناف جديدة مثل 
�جلزر و�لكو�سا �ملعلق��ة و�لبازيالء �ملعلقة و�لبامية 

يف �لدفيئات.
وم��ن �سم��ن �ملح��اور �لتحدي��ث �مل�ستم��ر يف �أ�سن��اف 
�ل�سرقي��ة  �ملناط��ق  و��ست��زر�ع  �خل�س��رو�ت،  ب��ذور 
وتوجي��ه �مل�ساريع نحوها و��ستخ��د�م �ملياه �ملعاجلة 
يف ��ست��زر�ع �الأر��سي وكمورد جديد للمياه، �إ�سافة 
�إىل فت��ح �أ�س��و�ق جدي��دة للت�سدي��ر و�لعم��ل عل��ى 
در من قبل، وربط  ت�سدي��ر منتجات جدي��دة مل ُت�سَ

�لقطاع �لزر�عي بالقطاع �ل�سناعي.
وت�سم��ل حم��اور �لنهو���س بو�ق��ع �لزر�ع��ة بغ��زة، 
وتوجي��ه  �حلي��و�ين  �الإنت��اج  منظوم��ة  حتدي��ث 
�مل�ساريع لتحديث مز�رع �لدو�جن “كحظائر مثالية 
قاع��دة  وتطوي��ر  �ل�سم�سي��ة”،  �لبطاق��ة  م��زودة 
بيان��ات زر�عية متطورة ومتقدمة، يتم فيها تطبيق 
�ل�سامل��ة  �لبيان��ات  وقو�ع��د  �لرقمي��ة  �لقاع��دة 
جلمي��ع �ملز�رعني و�ملربني، وكذل��ك جلمع �مل�ساحات 
�ملحا�سي��ل  جلم��ع  بغ��زة  �لزر�عي��ة  و�الأر��س��ي 
�حلقلية، وخ�سو�سا �ملحا�سي��ل �ال�سرت�تيجية مثل 

�لزيتون و�حلم�سيات و�لنخيل و�خل�سرو�ت.

زراعة غزة..جهود مميزة وخطط تتحدى الواقع
2019 حمل اكتفاء ذاتيا
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غزة- �لر�أي - �آالء �لنمر
ال �س��وت ي�سلن��ا م��ن هن��اك �س��وى بع���س 
�ملظاري��ف �ملغلقة بال�سق ي�سلح للفتح من 
قبل �ل�سّجان، ال �سوت لالأ�سر�ت �ملكبالت 
بالقي��ود �حلديدية، ال �س��وت ي�سل �إلينا 
من��ذ �سن��و�ت م�س��ت عليه��ن وه��ن يقبعن 
خل��ف �لق�سب��ان كاملعت��اد �أو كم��ا �عتدنا 
نحن على ذل��ك، ال �سوت ي�سل �سوى ب�سع 
�سط��ور كتب��ت باأ�ساب��ع مرجتف��ة من برد 

ينه�س عظامهن دون �إن�ساف.
خالل �الأيام �لتي نعترها �عتيادية على 
�سماعنا �أخبارً� غر مهمة و�عتيادية عن 
حياة �الأ�سر�ت د�خل �سجون �الحتالل، 
يقمن هن بك�سر روتني �حلياة ورفع وترة 
�الحتج��اج و�العرت����س ورف���س �لو�قع 
�ل��ذي يفر���س عليه��ن �لهيمن��ة و�لقم��ع 
و�لكب��ح م��ن كل مع��اين �حلي��اة �لكرمية 

خلف �لق�سبان �لفوالذية.
و�قتحام��ات  ومد�هم��ات  عقوب��ات 
تك��ن  �أن  يفرت���س  الأوق��ات  و�نته��اكات 
له��ن دون م�سا���س، ت�ساع��دت يف �الآون��ة 
�الأخرة وتط��ورت ظروفه��ا �إىل �أن فّجر 
�س��ر �الأ�سر�ت دون م�سان��دة كما �أقدمن 

عليها دون خوف.
�نفجار �الأ�س��ر�ت على وجه �لتحديد يف 

�سج��ن �لد�مون يف وج��ه �سجانها �لذي ال 
ين�س��ف طفلها �ل��ذي ال يتج��اوز �الأعو�م 
�الأوىل م��ن حيات��ه، ف�سغره��ا �لذي ولد 
ل��ه  تت�س��ع  ال  �ملعتم��ة  �لزنازي��ن  د�خ��ل 
�لباح��ات �لفارغ��ة بني �الأ�س��رة للرك�س 
وال حت��ى ت�سلح الأن تكون �الأ�سقف �سماء 
باهي��ة ليطلق �لطف��ل �سحكاته �لبائ�سة 
�إن ��ستطاع. و�حد� و�أربعني �أ�سرة يقبعن 
معتق��الت  �أربع��ة  "�لد�م��ون" بينه��ن  يف 
�إد�ريًا، بينما ع��دد �الأطفال �لذين جرى 
نقلهم �إليه و�حدً� وثالثني طفاًل، علمًا �أن 
ق�سم �آخر يف نف���س �ل�سجن ي�سم �الأ�سرى 
�الأطف��ال م��ن �لقد�س وعدده��م �أكرث من 

�ستون طفاًل.

ال تصلح للعيش اآلدمي
�ال�س��رى  وز�رة  وكي��ل  �ملده��ون  به��اء 
و�ملحرري��ن على �إثر م��ا رود من �ل�سجون، 
طالب منظم��ات �ملجتمع �لدويل �ملد�فعة 
عن حقوق �مل��ر�أة و�ملوؤ�س�س��ات �حلقوقية 
�أو�س��اع  متابع��ة  ب�س��رورة  �الإن�ساني��ة 
�سج��ون  يف  �لفل�سطيني��ات  �الأ�س��ر�ت 
�الحت��الل وممار�س��ة �ل�سغ��ط على دولة 
�الحت��الل لو�سع ح��د ملعاناتهن �مل�ستمرة 

و�إنهائها ب�سكل فوري وعاجل.

ودع��ا �ملده��ون �إىل �سرورة �نه��اء معاناة 
�الأ�س��ر�ت �ملتو�ج��د�ت يف �سجن �لد�مون 
و�لت��ي فر�ست عليه��ن عقوب��ات و�سحبت 
�د�رة  وه��ددت  �لكهربائي��ات،  منه��ن 
�لد�م��ون بفر���س �ملزيد م��ن �الإجر�ء�ت 
�ل��ذي  �لوق��ت  يف  بحقه��ن،  �لتنكيلي��ة 
�لتنكي��ل  �ل�سج��ن  �إد�رة  في��ه  تو��س��ل 
باالأطف��ال يف "�لد�م��ون" وحرمانه��م من 
�أب�سط حقوقه��م �الإن�سانية و�حتجازهم 
�الآدم��ي  للعي���س  ت�سل��ح  ال  ظ��روف  يف 
وتنع��دم فيه��ا كاف��ة �ل�س��روط �ل�سحية 

و�الن�سانية.
و�أو�س��ح �ملده��ون، ب��اأن �إد�رة �ل�سج��ن يف 
�لد�م��ون �أعلن��ت حال��ة �لط��و�رئ �أثناء 
�لف��ورة،  �ساح��ة  يف  �الأ�س��ر�ت  تو�ج��د 
وحدث �س��د�م بني �ل�سجانني و�الأ�سر�ت، 
وه��ذ� �ل�سد�م و�ملو�جه��ة وحالة �لتوتر 
�إد�رة �ل�سج��ن يف  �أن طلب��ت  ب��د�أت بع��د 
باإخ��ر�ج  �لي��وم  ذ�ت  م��ن  �ساب��ق  وق��ت 
غرف��ة  �إىل  ح�سيم��ة  جيه��ان  �الأ�س��رة 
للع��دد،  تق��ف  ال  �أنه��ا  بذريع��ة  �الإد�رة، 
لك��ن �الأ�س��ر�ت رف�س��ن �إخر�جه��ا ب�سبب 
و�سعها �ل�سحي، علمًا �أن ح�سيمة ُمعتقلة 
من��ذ ع��ام 2016 وحمكوم��ة بال�ّسجن 4 
�سن��و�ت. �الحت��الل ال يت��ورع يف ممار�سة 

و�ملمار�س��ات  �لتعذي��ب  �أن��و�ع  �أق�س��ى 
�لقمعية بح��ق �الأ�سر�ت، حيث يتعر�سن 
�عت��د�ء�ت  �إىل  و�الآخ��ر  �حل��ني  ب��ني 
وح�سية �سو�ء باالإيذ�ء �للفظي �خلاد�س 
للحي��اء �أو �العت��د�ء �جل�س��دي، ه��ذ� ما 

حذر منه �ملدهون بامل�سا�س باالأ�سر�ت.

في وجه السجان
م��ن جانب��ه ق��ال ن��ادي �الأ�س��ر،�إن �إد�رة 
�سج��ن "�لد�مون" فر�س��ت على �الأ�سر�ت 
�لكهربائي��ات  منه��ن  و�سحب��ت  عقوب��ات 
وه��ددت بفر���س �ملزي��د من �الإج��ر�ء�ت 

�لتنكيلية بحقهن.
ولف��ت ن��ادي �الأ�س��ر �أن �ملو�جه��ة ب��د�أت 
باإخ��ر�ج  �ل�سج��ن  �إد�رة  طلب��ت  �أن  بع��د 
غرف��ة  �إىل  ح�سيم��ة  جيه��ان  �الأ�س��رة 
�الإد�رة، بذريع��ة �أنها ال تقف للعدد، لكن 
�الأ�س��ر�ت رف�سن �إخر�جها ب�سبب و�سعها 

�ل�سحي.
و�أ�س��اف �أن �إد�رة �ل�سج��ن �أعلن��ت حال��ة 
�لط��و�رئ، يف �لوقت �ل��ذي كان فيه عدد 
كب��ر م��ن �الأ�سر�ت يف �ساح��ة �لفورة، ما 
ت�سب��ب بح��دوث تد�ف��ع بينه��ن و�إ�ساب��ة 
علم��ًا  ب�سيط��ة،  بخدو���س  منه��ن  ع��دد 
 2016 ع��ام  من��ذ  ُمعتقل��ة  ح�سيم��ة  �أن 

وحمكومة بال�ّسجن 4 �سنو�ت.
وكان��ت �الأ�سر�ت ق��د �أرجعن وجبتني من 
�لطعام رف�سًا لظروف �العتقال �لقا�سية 
يف  �الأطف��ال  وكذل��ك  يو�جهنه��ا،  �لت��ي 
يف  �لت�سعي��د  ه��ذ�  وياأت��ي  "�لد�م��ون". 
�لوق��ت �ل��ذي تو��سل في��ه �إد�رة �ل�سجن 
"�لد�م��ون"  يف  باالأطف��ال  �لتنكي��ل 
وحرمانهم من �أب�سط حقوقهم �الإن�سانية 
و�حتجازه��م يف ق�س��م ال ي�سل��ح للعي���س 
�الآدم��ي تنعدم في��ه �ل�س��روط �ل�سحية، 
وتنت�س��ر في��ه �لفئ��ر�ن و�ل�سر��سر، وال 
تتوف��ر �أي م��ن و�سائل �لتدفئ��ة، وكذلك 
�الأغطي��ة و�ملالب���س، ع��د� ع��ن عملي��ات 
�لقم��ع و�لتنكي��ل �ملتو��سل��ة عل��ى م��د�ر 
�ل�ساع��ة، وحرمانهم م��ن زي��ارة �لعائلة، 
وعزله��م عن بقي��ة �الأ�س��رى، وتزويدهم 
بطع��ام ال ُي�سب��ه �لطع��ام ح�س��ب و�س��ف 

�الأ�سرى �الأطفال.
وح��ذر ن��ادي �الأ�سر جمدد� م��ن خطورة 
�لتح��والت �لت��ي حت��اول �إد�رة معتقالت 
�سيم��ا يف ق�سي��ة  �الحت��الل فر�سه��ا، ال 
�الأطف��ال، حي��ث تو��س��ل �حتجازه��م يف 
�الإن�ساني��ة  بالكر�م��ة  حاّط��ة  ظ��روف 
منتهك��ة بذل��ك كاف��ة �ملعاي��ر �لدولي��ة 

حلقوق �لطفولة.

وسط تجّبر االحتالل

"الدامون" تشهد حربا ضارية بمواجهة األسيرات
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غزة- �لر�أي
�أك��د مدي��ر وح��دة �لعالق��ات �لعام��ة 
و�الع��الم ب��وز�رة �ل�سح��ة د. �أ�س��رف 
�لعدي��د  �سجل��ت  �ل��وز�رة  �أن  �لق��درة 
م��ن �خلط��و�ت �لنوعي��ة عل��ى خارطة 
تطوي��ر �خلدم��ات �ل�سحي��ة وحت�سني 

جودتها يف كافة �مل�ستويات.
��ستعر����س  خ��الل  �لق��درة  و�س��دد 
تفا�سيل �مل�سه��د �ل�سحي للوز�رة خالل 
برنام��ج  يف  م   2019 �ملا�س��ي  �لع��ام 
ينظم��ه  و�ل��ذي  م�سئ��ول  م��ع  لق��اء 
�ملكت��ب �العالمي �حلكوم��ي �أن وز�رته 
عل��ى  �حلف��اظ  مرب��ع  عمله��ا  تخط��ى 
�ملنظوم��ة �ل�سحي��ة من �النهي��ار بفعل 
تد�عيات �حل�سار �خلطرة �إىل حدود 
�الإجن��از يف مل��ف �مل�ساري��ع �الن�سائي��ة 
�خلدم��ات  و  �لطبي��ة  �لتجهي��ز�ت  و 
�ل��كادر  وتطوي��ر  �جلدي��دة  �لطبي��ة 
�لب�س��ري و�لتحول �اللكرتوين وتتويج 
�ال�سرت�تيجي��ة  �ل�سحي��ة  �خلط��ة 

لالأعو�م �خلم�سة �لقادمة .

4 مليون متردد 
قدم��ت  �ل�سح��ة  وز�رة  �أن  و�أو�س��ح   
خدماته��ا لنح��و 4 ماليني م��رتدد على 
خدمتها �ل�سحية، منهم مليوين �سخ�س 
ت��رددو� على مر�كز �لرعاية �الأولية ، 
الأق�س��ام  ز�ئ��ر  �ل��ف  و380  وملي��ون 
للعي��اد�ت  �ل��ف  و715   ، �لط��و�رئ 
�خلارجي��ة بامل�ست�سفي��ات فيما تعاملت 
�لطو�ق��م �لطبي��ة م��ع 9438 م�س��اب 
من م�س��ر�ت �لعودة وك�س��ر �حل�سار يف 
�لنقاط �لطبية و�مل�ست�سفيات و�جر�ء 
و�جلر�حي��ة  �لعالجي��ة  �لتدخ��الت 

و�لتاأهيلية لهم.
ويف �مل�ساري��ع �الإن�سائي��ة و�لتطويرية 
و�لتجهي��ز�ت �لطبية ��ستطاعت وز�رة 
�لتطوي��ر  يف  قدم��ًا  �مل�س��ي  �ل�سح��ة 
م��ع  �ملن�سج��م  و�خلدمات��ي  �الإن�سائ��ي 
ظ��ل  يف  �ل�سح��ي  �لعم��ل  متطلب��ات 
�حلاجة �ملتز�ي��دة للخدمات �ل�سحية 
�حلكومي��ة يف قطاع غ��زة و�لتي مكنت 
�ل��وز�رة م��ن �إ�ساف��ة 400 �سرير وهي 
متث��ل %20 من �لق��درة �ل�سريرية يف 

م�ست�سفيات قطاع غزة .
كم��ا متكن��ت وز�رة �ل�سح��ة م��ن تنفيد 
�الن�سائي��ة  �مل�ساري��ع  م��ن  جمل��ة 
�لع��ام  خ��الل  �لطبي��ة  و�لتجهي��ز�ت 
دوالر؛  ملي��ون   24 بقيم��ة   2019
�الن�سائي��ة  �مل�ساري��ع  جمل��ة  كان��ت 
و�لتطويري��ة منه��ا 12.8 مليون دوالر 
موزعة على تد�سني �ملرحلة �الأوىل من 
�ملنح��ة �لعمانية و�لتي �سمت 5 مر�كز 
للرعاية �الأولية �سمن �مل�ستوى �لر�بع 
للخدم��ة �ل�سحية، و�فتت��اح م�ست�سفى 
�لوالدة و�الأطفال باملحافظة �لو�سطى 
وتاأهي��ل و�إ�ساف��ة �أق�س��ام يف م�ست�سفى 
�له��الل �الإمار�تي برفح وق�سم �لتعقيم 
�ملركزي يف جممع نا�س��ر �لطبي وق�سم 
�لكلية و�الور�م مبجمع �ل�سفاء �لطبي 
جمم��ع  يف  �ملقطعي��ة  �ال�سع��ة  وق�س��م 
�ل�سف��اء �لطبي و�ن�س��اء مبنى �لباطنة 
و�الور�م يف م�ست�سف��ى غ��زة �الأوروب��ي 

وو�سع حجر �الأ�سا�س مل�ست�سفى رفح .
لتو�سع��ة  طابق��ني  �إ�ساف��ة  مت  كذل��ك 
�مل�ست�سف��ى  يف  �ل�سحي��ة  �خلدم��ات 
�الندوني�سي �سمال قط��اع غزة و�ن�ساء 
مبن��ى �ل��والدة مبجمع �ل�سف��اء �لطبي 
و تاأهي��ل وترمي��م عي��اد�ت �لن�سر�ت 
ودير �لبلح و�لري��ج �جلديدة ، وو�سع 
�لكعب��ي  ن��ورة  ملرك��ز  �الأ�سا���س  حج��ر 

لغ�سيل �لكلى �سمال قطاع غزة .

التجهيزات الطبية
�لطبي��ة  �لتجهي��ز�ت  �سعي��د  وعل��ى 
فق��د بلغت قيم��ة �لتجهي��ز�ت �لطبية 
خ��الل عام 2019 �كرث م��ن 11 مليون 
دوالر متثل��ت يف تركيب جه��از لالأ�سعة 
و  �لطب��ي  نا�س��ر  جمم��ع  يف  �ملقطعي��ة 
و3  �لطب��ي،  �ل�سف��اء  جمم��ع  يف  �أخ��ر 
�أجهزة �أ�سعة �سينية، وتوفر 11 جهاز 
�لرت��ساون��د ملر�ك��ز �لرعاي��ة �الولية 
و11 جه��از فح���س   CBCملخت��ر�ت 
دم  لفح���س  وجهازي��ن   ، �مل�ست�سفي��ات 
مر�س��ى �الأور�م و�ل��ذي يظه��ر �س��ورة 
�لدم بالكامل و توفر جهاز غ�سيل كلى 
يف ق�س��م �لعناي��ة �ملرك��زة بامل�ست�سف��ى 
�أجه��زة   6 توف��ر  و  �الندوني�س��ي 
الإجر�ء �لفحو�سات �لكيمائية و جهاز 

تخطيط �جلنني.
وب��ني �لق��درة �أن وز�رة �ل�سحة دعمت 
خمت��ر �مل�ست�سف��ى �الندوني�سي بجهاز 
متط��ور لفح���س �لفرو�س��ات و�ملناع��ة 
وم�ست��وى �الدوي��ة يف �ل��دم باالإ�سافة 
�الأول  �جله��از  وه��و  �لهرمون��ات  �ىل 
عل��ى م�ست��وى حمافظ��ة �سم��ال قط��اع 
غ��زة ، كم��ا مت تزوي��د م�ست�سف��ى �أب��و 
يو�س��ف �لنج��ار و�ل��درة و�الندوني�سي 
�لطب��ي  نا�س��ر  وجمم��ع  و�الوروب��ي 
و  متنقل��ة  حديث��ة  ��سع��ة  باأجه��زة 
توفر �أجهزة تخدير مل�ست�سفى �لعيون 

وجممع �ل�سف��اء �لطبي وجه��از فح�س 
�سيولة �لدم للم�ست�سفى �الندوني�سي.

مراكز رعاية المرضى
وتطوي��ر  �جلدي��دة  �خلدم��ات  ويف 
�أن  �لق��درة  لف��ت  �ملقدم��ة  �خلدم��ات 
وز�رته متكن��ت  من �إن�ساء مركز رعاية 
مر�سى �لتهاب �لعظام و�لك�سور �ملعقدة 
مبجمع نا�س��ر �لطبي جلرحى م�سر�ت 
باالإ�ساف��ة  �حل�س��ار،  وك�س��ر  �لع��ودة 
�إىل خدم��ة زر�ع��ة عين��ات �الن�سج��ة 
�لرنتي�س��ي  م�ست�سف��ى  يف  و�لعظ��ام 
�لتخ�س�س��ي و�إدخ��ال فح���س �لليثيوم 
وفح���س  �لنف�س��ي  �لط��ب  خدم��ات  يف 
�لفرو�س��ات يف �مل�ست�سف��ى �الإندوني�سي 
و�سهيل��ة  مو�س��ى  د.  مرك��ز  و�فتت��اح   ،
نا�س��ر �لنوعي لع��الج �الأور�م و�أمر��س 
�ل��دم لالأطفال يف م�ست�سف��ى �لرنتي�سي 
�لتخ�س�س��ي ، وجتهي��ز خمت��ر فح���س 
تطاب��ق �الأن�سج��ة لزر�ع��ة �لكلى و هو 
�إ�سافة نوعية يف �طار تد�سني خدمات 
زر�ع��ة �لكل��ى ب�س��كل متكام��ل حملي��ًا 
و�لت��ي �ست�سكل حياة جديدة الأكرث من 
800 مري�س بالف�سل �لكلوي يف قطاع 

غزة.

العمليات الجراحية
ويف مل��ف �لعملي��ات �جلر�حي��ة فق��د 
وز�رة  يف  �لطبي��ة  �لطو�ق��م  �أج��رت 
�ل�سح��ة خالل �لع��ام �ملا�س��ي �أكرث من 
�أل��ف عملي��ة جر�حي��ة خمتلف��ة   53
منها عمليات �جله��از �له�سمي و�لعظام 
و�لك�س��ور �ملعق��دة و�الأور�م و�الأع�ساب 
و�الأوعي��ة �لدموية و�لعيون وجر�حة 
�لي��د و�الأع�س��اب �لطرفي��ة و�ملناظر 
�جلر�حي��ة  و�لتدخ��الت  و�لن�س��اء 
�ملعقدة جلرحى م�سر�ت �لعودة وك�سر 
�حل�س��ار؛ �إ�ساف��ة �إىل 84 عملية قلب 

مفتوح للكبار وع�س��ر�ت عمليات �لقلب 
لالأطف��ال و24 عملي��ة زر�ع��ة قوقعة 
�سمعي��ة ، كم��ا مت �ج��ر�ء 36 عملي��ة 
زر�عة كلى لت�سل عمليات زر�عة �لكلى 
مند تد�سني �لرنام��ج يف يناير 2013 

�ىل 96 عملية زر�عة كلى.
�ل�سح��ة  وز�رة  ��ستثم��رت  بينم��ا   
بر�جمه��ا �لتدريبي��ة �ملكثف��ة لتنمي��ة 
�ملج��االت  �ست��ى  يف  كو�دره��ا  ق��در�ت 
�ل�سحي��ة و�لفنية و�الإد�ري��ة و�ملالية 
حيث بلغ ع��دد �مل�ستفيدي��ن من بر�مج 
كادرً�   1200 �ملختلف��ة  �لتدري��ب 
كادر�   66 �بتع��اث  �ىل  باالإ�ساف��ة 
�سم��ن �لر�م��ج �لتدريبي��ة �لد�خلي��ة 
و�خلارجي��ة، و�عتم��اد مرك��ز تدري��ب 
جلر�ح��ة �ملناظر �ملتقدم��ة، وتدريب 
عدد م��ن �أخ�سائ��ي �لتحالي��ل �لطبية 
حول عملي��ة زر�عة عين��ات �الأن�سجة 

و�لعظام.

التحول اإللكتروني
ويف مل��ف �لتح��ول �الإلك��رتوين ونظ��م 
�ملعلوم��ات متكن��ت �ل��وز�رة م��ن �إن�س��اء 
�سجل حمو�سب مل�سابي م�سر�ت �لعودة 
�خلدم��ات  لت�سهي��ل  �حل�س��ار  وك�س��ر 
�ل�س��ركاء،  كاف��ة  م��ن  له��م  �ملقدم��ة 
للط��و�رئ  �ملوح��د  �لنم��وذج  وتطبي��ق 
�جلر�حي��ة  �لعملي��ات  وحو�سب��ة 
�الأور�م  ر�س��د  برنام��ج  وتطوي��ر 
يف  �لور�ث��ة  لق�س��م  برنام��ج  وتطبي��ق 
�ملختر �ملرك��زي بغ��زة وبرنامج �مل�سح 
�ال�سعاع��ي يف �أق�س��ام �الأ�سعة وت�سغيل 
جمي��ع  يف  وي��ب  �ل�س��رف  منظوم��ة 
�الأولي��ة  �لرعاي��ة  مر�ك��ز  خمت��ر�ت 
وجتهي��ز برنام��ج حمو�س��ب ع��ر موقع 
�ل�سحفي��ني  مه��ام  لت�سهي��ل  �ل��وز�رة 
و�ل��دي �سينطلق خ��الل �الأي��ام �ملقبلة 
ويف �ط��ار �لعالق��ة مع و�سائ��ل �العالم 

�ملختلف��ة فقد منحت وح��دة �لعالقات 
�لعام��ة و�الع��الم بال��وز�رة �ك��رث م��ن 
5000 ت�سهي��ل مهمة عمل لل�سحفيني 

و�ملر�كز �ل�سبابية و�ملوؤ�س�سات.
و�أ�س��ار �لق��درة �أن��ه وم��ع بد�ي��ة �لعام 
وز�رة  و�سع��ت   ، م   2020 �جلدي��د 
�إىل  ت�ستن��د  عم��ل  خارط��ة  �ل�سح��ة 
�ال�ستثمار �الأمثل للمو�رد و�المكانيات 
�ملتاح��ة وتعزي��ز �ل�سر�ك��ة و�لتكام��ل 
و�إح��د�ث  �ل�س��ركاء،  خمتل��ف  م��ع 
�لتغي��ر �لنوع��ي يف تق��دمي �خلدم��ات 
�ل�سحي��ة �لت��ي يحتاجه��ا �أك��رث م��ن 2 
ملي��ون مو�طن يف قط��اع غزة من خالل 
�نطالق فعاليات �ملوؤمتر �ل�سنوي �الأول 
للقط��اع �ل�سحي يف يوني��و �لقادم �لذي 
تق��وده وز�رة �ل�سح��ة و�سيكون باكورة 
للموؤمتر�ت �ل�سنوية لبحث �حتياجات 
�خلدم��ات  وتنظي��م  �ل�سح��ي  �لقط��اع 
�س��ركاء  م��ع  وتكامله��ا  وجتويده��ا 
�لعم��ل �ل�سح��ي و�لتو�ف��ق عل��ى جملة 
م��ع �خلط��ة  �ملن�سجم��ة  �مل�ساري��ع  م��ن 

�ال�سرت�تيجية 2020 /2024م .
وبني �لق��درة �أن �لعام   �سي�سهد 2020 
�مت��ام ت�سيي��د وت�سغيل مبن��ى �لوالدة 
�جلدي��د مبجمع �ل�سف��اء �لطبي ب�سعة 
و�لتخفي��ف  �سري��ر،   130 �سريري��ة 
�ملعاناة ع��ن مر�سانا �سم��ال قطاع غزة 
باإن�س��اء وت�سغي��ل مرك��ز ن��ورة �لكعبي 
لغ�سيل �لكلى و�لذي ياأتي �سمن �سيا�سة 
�خلدم��ات،  لتكام��ل  �لر�مي��ة  �ل��وز�رة 
م�ست�سف��ى  باإن�س��اء  �لفعل��ي  و�لب��دء 
كاف��ة  م��ن  �النته��اء  مت  �ن  بع��د  رف��ح 
�ملخطط��ات �لتف�سيلية و�لذي �سيجمع 
يف  �ل�سحي��ة الأهلن��ا  �خلدم��ات  كاف��ة 
حمافظ��ة رف��ح وتد�سني م�س��روع مركز 
نا�س��ر �لطب��ي  �لكل��ى مبجم��ع  غ�سي��ل 
و�ح��د�ث تط��ور� يف �مله��ام �لوظيفي��ة 
ملر�ك��ز �لرعاي��ة �الولي��ة وت�سغي��ل 3 

مر�كز �سحية جديدة .
�تخ��اذ  يف  قدم��ًا  �مل�س��ي  عل��ى  و�أك��د 
ت�سم��ن  �لت��ي  و�جله��ود  �الج��ر�ء�ت 
ح�سول مر�سانا على خدمة ذ�ت جودة 
، ومو��سل��ة �لعم��ل م��ع كاف��ة �س��ركاء 
�لعم��ل  �ل�سحي من �ملوؤ�س�سات و�لهيئات 
 ، ذل��ك  لتحقي��ق  �لطبي��ة  و�لوف��ود 
وم��ن هن��ا تع��ر �ل��وز�رة ع��ن خال���س 
تقديرها لتل��ك �الأدو�ر �لتكاملية �لتي 
حقق��ت م�ستويات عالية م��ن �ل�سر�كة 
�يجاب��ا  �نعك�س��ت  و�لت��ي  �حلقيقي��ة 
عل��ى جوهر �خلدمة �ل�سحي��ة ، و�لتي 
�الج��ر�ء�ت  م��ن  جمموع��ة  �ست�سه��د 
�ستع��ر  كم��ا   ، 2020م  �لع��ام  خ��الل 
عنها �خلطة �ل�سحي��ة �ال�سرت�تيجية 

لالأعو�م �خلم�سة �ملقبلة
بال�سك��ر  �لق��درة  د.  وتق��دم  كم��ا 
و�لتقدي��ر للكو�در �ل�سحية �لتي تعمل 
يف ظ��روف ��ستثنائي��ة �سعب��ة من �جل 
تق��دمي خدماته��ا عل��ى م��د�ر �ل�ساعة 
كو�دره��ا  �لثق��ة يف  �ل��وز�رة  وجت��دد  
و�نه��م عل��ى �ل��دو�م �سيكون��ون حم��ور 
�الإجناز وعلى �أيديهم �سيتحقق �لفارق 
يف م�ستوي��ات �خلدم��ة �ل�سحي��ة �لت��ي 

تليق باأبناء �سعبنا.

القدرة:  تشغيل مبنى الوالدة الجديد بمجمع الشفاء الطبي خالل العام 2020

" الصحة" خطوات نوعية على خارطة تطوير المنظومة الصحة
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عب��د  غزة-�لر�أي-فل�سط��ني 
�لكرمي

وز�رة  حتق��ق  ع��ام،  كل  يف 
�لديني��ة  و�ل�سئ��ون  �الأوق��اف 
عل��ى  عظيم��ة  �جن��از�ت  بغ��زة 
�سعي��د دع��م �لعائ��الت �لفقرة 
عنه��ا  و�لتخفي��ف  و�ملحتاج��ة، 
خا�سة يف ظل �حل�سار �ملفرو�س 
على غزة منذ �أكرث من 13 عاما 

متو��سال.
�ل��وز�رة  �إجن��از�ت  وتتن��وع 
�لنقدي��ة  �مل�ساع��د�ت  ب��ني  م��ا 
و�لعيني��ة، و�لعديد من �مل�ساريع 
�الغاثية �لت��ي ت�ستدف �الالف 
م��ن �لفق��ر�ء بغ��زة، �ىل جان��ب 
�لعدي��د من �للق��اء�ت �لوعظية 
ت�سته��دف  �لت��ي  و�الر�سادي��ة 
و�الأماك��ن  و�مل�ساج��د  �ملد�ر���س 
م��ن  �ملئ��ات  وتخري��ج  �لعام��ة، 
�لك��رمي،  �لق��ر�آن  حفظ��ة 
باالإ�ساف��ة للعديد م��ن �مل�ساريع 

�لوعظية �الأخرى.

مشاريع اغاثية
�أنه��ا  �ل��وز�رة  ك�سف��ت  �مل�ساري��ع،  طبيع��ة  وح��ول 
نقدي��ة وعيني��ة مب��ا قيمت��ه  وزع��ت م�ساع��د�ت 
�ملا�س��ي  �لع��ام  خ��الل  )10،372،431دوالر( 
2019م، ��ستفاد منها )413،350( �سخ�سا عر 
جمل��ة م��ن �مل�ساري��ع بل��غ عدده��ا )35( م�سروًعا 

�إغاثًيا.
�أ�سام��ة ��سلي��م مدير ع��ام �الإد�رة �لعام��ة للزكاة 
باالأوق��اف، �أك��د �أن م��ن �أب��رز �مل�ساري��ع �الإغاثية 
�لت��ي نفذته��ا �إد�رت��ه وجلانه��ا �ملنت�س��رة يف كافة 
حمافظ��ات �لقط��اع �لبال��غ عدده��ا )45( جلنًة، 
م�ساريع كفاالت �لطلبة و�الأيتام، و�الأ�سر �لفقرة، 
و�ملعاقني، و�لعالج، وبدل �الإيجار، وترميم �ملنازل 
و�مل�ساج��د، وتوزي��ع �لطرود �لغذ�ئي��ة، و�لق�سائم 

�ل�سر�ئية، و�سالل �خل�سار، و�لرغيف �خلري"
وق��ال ��سلي��م: " نفذن��ا م�ساري��ع توزي��ع �لوجبات 
�لغذ�ئي��ة، و�الإن��ارة �الآمنة، و�مل�ساري��ع �ل�سغرة، 
وتوزيع �ملالب�س وك�سوة �لعيد و�ل�ستاء، و�حلقيبة 
�ملدر�سي��ة، و�أث��اث �ملن��ازل كاحلر�م��ات و�لفر�سات 

وغرها".
�ل��زكاة  وجل��ان  �إد�رة  نف��ذت  لذل��ك،  و�إ�ساف��ة 
�لطازج��ة  �للح��وم  توزي��ع  م�ساري��ع  �ملختلف��ة 
و�ملجم��دة -حم��ر�ء وبي�ساء-وحل��وم �الأ�ساح��ي 
و�له��دي، و�إفط��ار �ل�سائ��م و�ل�سح��ور، �إ�سافة �إىل 

مو�د �لنظافة و�لنايلون.
ه��ذه  تق��دمي  �أن  �ل��زكاة  ع��ام  مدي��ر  و�أو�س��ح 
�مل�ساع��د�ت و�مل�ساري��ع مت بتموي��ل م��ن �لعديد من 
�ملوؤ�س�س��ات �ملحلية و�خلارجي��ة وبجهود �خلريني 

من �أبناء �سعبنا �لفل�سطيني.
�لعام��ة  �الإد�رة  ع��ر  �الأوق��اف  وز�رة  وتو��س��ل 
لل��زكاة، جهوده��ا بالتن�سي��ق م��ع كاف��ة �ملوؤ�س�سات 
�الأ�س��ر  وم�سان��دة  دع��م  ال�ستم��ر�ر  �ل�سريك��ة 
�لفق��رة و�ملحتاج��ني، �سيما يف ظل ه��ذه �لظروف 
�القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة �ل�سعب��ة و�حلرجة 

بفعل �حل�سار �جلائر �لظامل.

88 ألف لقاء وعظي
د�ئ��رة  نف��ذت  و�لدين��ي،  �لوعظ��ى  �جلان��ب  ويف 
�لوع��ظ و�الإر�س��اد باالأوق��اف �أك��رث م��ن 88 �أل��ف 
در�س وحما�سرة وعظي��ة ولقاء يف �أماكن خمتلفة 
خ��الل ع��ام 2019 �ملن�س��رم، �إ�ساف��ة �إىل عدي��د 

�الأن�سطة �لدعوية �ملتنوعة.
وقال د. وليد عوي�سة مدير عام �لوعظ و�الإر�ساد 
باالأوق��اف:" �إن �لوز�رة من خ��الل �إد�رتي �لوعظ 
و�الإر�س��اد و�لعمل �لن�سائي نف��ذت 88،153 در�ًسا 
ولق��اًء وحما�س��رًة وعظي��ًة وديني��ًة يف �مل�ساج��د 
�لتعليمي��ة  و�الأهلي��ة  �حلكومي��ة  و�ملوؤ�س�س��ات 
و�ل�سحي��ة و�ل�سجون و�الأماكن �لعام��ة كاالأ�سو�ق 

و�ملنتزهات و�ملقاهي و�ساطئ �لبحر وغرها".
و�أ�ساف: "كما نظمت �ل��وز�رة 145 در�ًسا منهجًيا، 
��ستفاد منها نح��و 10 �آالف �سخ�س، وعقدت 322 
دورًة علمي��ًة ��ستف��اد منها نح��و 11 �آالف �سخ�س، 
�إىل جان��ب عقد 66 جمل�ًسا علمًي��ا ومد�ر�سة كتب 

علمية".
وذك��ر عوي�س��ة �أن هن��اك �لعدي��د م��ن �الأن�سط��ة 
�لوعظي��ة و�لدعوي��ة �ملنفذة خالل �لع��ام �ملا�سي 
و�لت��ي كان لها �أث��ر، منها عق��د 438 ملتًقا دعوًيا، 

و384 جولًة و�أ�سبوًعا دعوًيا.
��ا 12 موؤمت��ًر� ويوًم��ا علمًي��ا  وتاب��ع: "نظمن��ا �أي�سً
ودر��سًي��ا، وكذل��ك 55 ور�س��ة عم��ل، �إ�ساف��ة �إىل 
تنظيم نح��و 800 زيارة دعوية ميد�نية للمر�سى 
يف �مل�ست�سفي��ات"، م�س��ًر� �إىل تنظي��م 10 وقف��ات 

ت�سامنية و78 م�سابقًة و48 حملة دعوية.

450 حافظ
دور�ت  تخري��ج  يف  �ل��وز�رة  ب��دور  يتعل��ق  وفيم��ا 
 450 �ل��وز�رة  خرج��ت  فق��د  �لق��ر�آن،  حتفي��ظ 
حافًظ��ا وعقدت �أكرث من 1700 دورة قر�آنية عام 

.2019
و�سهد �لعام �ملا�س��ي 2019م تخريج 438 حافًظا 
�إىل  �إ�ساف��ة  كام��اًل،  �لك��رمي  للق��ر�آن  وحافظ��ًة 
4385 طالًبا وطالبًة يف مر�كزها حفظو� �أجز�ء 

من �لقر�آن ما بني 3 �إىل 20 جزًء�.
�لك��رمي  �لق��ر�آن  حتفي��ظ  ع��ام  مدي��ر  و�أو�س��ح 
باالأوق��اف �أ. مازن �لنجار، �أن �ل��وز�رة لديها 713 
حلق��ًة لتحفي��ظ �لق��ر�آن يف �مل�ساج��د منه��ا 257 
حلق��ًة للذك��ور، و456 حلق��ًة لالإن��اث، ت�س��م هذه 
�حللق��ات �أك��رث 7274 طالًبا وطالب��ًة، باالإ�سافة 

�إىل 7 حلقات للرتبية �لقر�آنية �ل�ساملة.
��ا 20 حلقة  وذك��ر �لنجار �أن �الأوق��اف لديها �أي�سً
قر�آني��ة يف �ملد�ر���س و�ل�سج��ون لتحفيظ �لنزالء، 
�إ�ساف��ة �إىل 83 مرك��ًز� لديو�ن �حلف��اظ لتثبيت 
�لق��ر�آن �لك��رمي، يلتح��ق فيه��ا نح��و 800 طالًب��ا 

وطالبًة.
وقال: "نفذنا يف ع��ام 2019 �ملا�سي 1705 دورة 
22539 خريًج��ا  ��ستف��اد تخ��رج منه��ا  قر�آني��ة 
�لت��الوة  �أح��كام  يف  دورًة   758 منه��ا  وخريج��ًة، 

و�لتجويد متهيدية وتاأهيلية وعليا".
وتابع: "ومنه��ا �أي�س��اأ 154 دورًة يف تاأهيل �ل�سند 
و�ل�سن��د �ملت�سل ع��ن �لنبي �سل��ى �هلل عليه و�سلم، 
�لقر�آني��ة  و�لق��ر�ء�ت  �لرو�ي��ات  يف  دورًة  و124 
و156 دورًة يف �لقاع��دة �لنور�ني��ة، و510 مقر�أة 

قر�آنية، و3 دور�ت يف جمال �الأ�سو�ت".
ووف��ق م��ا ذكره ف��اإن �ل��وز�رة ع��ر �الإد�رة �لعامة 
للتحفي��ظ و�الإد�رة �لعامة للعم��ل �لن�سائي نظمت 
�ملحلي��ة  �الأق�س��ى  م�سابق��ة  �أهمه��ا  م�سابق��ة   67
�ل�سنوي��ة حلف��ظ �لق��ر�آن وتف�س��ره، منوًه��ا �إىل 
تنظي��م 10 خميمات قر�آني��ة �سيفية – مفتوحة 

ومغلقة – ��سرتك فيها 450 طالبًة.
و�إىل جان��ب ذل��ك، �أحي��ا دي��و�ن �لق��ر�ء �ملبدعني 
�لتابع لوز�رة �الأوقاف نحو 140 �أم�سية و�حتفااًل 

دينًيا على مد�ر �لعام.

العمل النسائي..جهود متواصلة
وبخ�سو���س د�ئ��رة �لعمل �لن�سائي، فق��د كان عام 
2019 عاما حافال باالإجناز�ت، حيث برغم قلة 
طاق��م �لعم��ل يف �الإد�رة �لعام��ة للعم��ل �لن�سائ��ي 
و�لبال��غ عدده��ن 538 موظف��ة م��ا ب��ني حمفظة 
ومدر�س��ة وو�عظ��ة ومدرب��ة موزعات عل��ى جميع 

حق��ق  �أن��ه  �إال  �ملحافظ��ات، 
جناح��ات نوعية ت�ستحق �لذكر 
�لعمري��ة،  �ملر�ح��ل  ملختل��ف 
فال ي��كاد يخل��و بيت م��ن بر�مج 

�الأوقاف خالل �لعام.
�لعم��ل  لد�ئ��رة  �لع��ام  �ملدي��ر 
�لن�سائ��ي كف��اح �لرمل��ي، بين��ت 
ع�س��ر�ت  ت�سته��دف  �إد�رته��ا  �أن 
و�لفتي��ات  �لن�س��اء  م��ن  �الالف 
يف  �ملنف��ذة  �لر�م��ج  �سم��ن 
�مل�ساج��د و�ملد�ر���س و�ملوؤ�س�س��ات 
قب��ل  م��ن  و�سع��ت  �ملتنوع��ة، 
بع��د  خ��رة  وذو�ت  خمت�س��ات 
�ملجتم��ع  �حتياج��ات  در��س��ة 
�ملحلي من �أجل حتقيق �أهد�فها، 
موؤك��دة �أن جن��اح ه��ذه �لر�مج 
بفع��ل تع��اون وتب��ادل خ��ر�ت 
عل��ى  و�ملوظف��ات  �ملوظف��ني 

�مل�ستوى �الإد�ري و�مليد�ين.

أرقام تستحق الذكر
�الإد�رة  لتقري��ر  ق��ر�ءة  ويف 
�لعام��ة للعم��ل �لن�سائ��ي لع��ام 2019 فق��د �سجل 
�أرقام��ًا ت�ستحق �لذكر ففي جم��ال �لقر�آن �لكرمي 
 )40( وتخري��ج  حافظ��ة،  تخري��ج)314(  مت 

قارئة �سند من مر�حل عمرية خمتلفة.
�أم��ا عل��ى جان��ب �مل�ساري��ع �لوعظي��ة فق��د نف��ذت 
د�ئرة �لوعظ و�الإر�ساد )21247( در�س وعظية 
م�ستهدف��ة مئ��ات �ملوؤ�س�س��ات �لر�سمي��ة و�الأهلية، 
يف  خ��رج  �ل��ذي  �لتدري��ب  ق�س��م  �إىل  باالإ�ساف��ة 
جم��ال �لتنمي��ة �لب�سرية ما يق��ارب )138( دورة 
تدريبية م�ستهدفات �أكرث من )5240( خريجة.

قدم��ت  و�الأق�س��ام  �لدو�ئ��ر  �أن  �لرمل��ي  ونوه��ت   
فعالي��ات مدعم��ة وم�سان��دة للم�ساري��ع و�لر�م��ج 
م�ستمل��ة  �لقر�آني��ة،  �مل�سابق��ات  مث��ل  �لت�سغيلي��ة 
خ�سو�سي��ة يف �لفئ��ة �مل�ستهدف��ة وع��دد �الأجز�ء 
و�ملخيمات �ل�سيفية و�ل�ستوية، و�ملقارئ �لقر�آنية 
يف �سه��ر رم�س��ان �لت��ي جمع��ت )8835( م�ساركة 

موزعات على )628( مقر�أة معتمدة.
وثمن��ت �لرمل��ي جه��ود �ملوظف��ات �لالت��ي نف��ذن 
م�س��روع حتفة �الأطفال �خلا���س باأطفال �لريا�س 
ك�سابق��ة نوعي��ة ت�سج��ل ل�سال��ح وز�رة �الأوق��اف، 
باالإ�ساف��ة لتنفيذ)390( م��ن �مللتقيات �جلوالت 
�لدعوي��ة �لتي الق��ت قب��واًل و��سع��ًا يف �الأو�ساط 
�ملجتمعي��ة، وغره��ا م��ن �لتدري��ب �ل��ذي خرج يف 
جم��ال �لتنمي��ة �لب�سرية ما يق��ارب )138( دورة 
تدريبية م�ستهدفات �أكرث من )5240( خريجة.

أمال وطموحات 
 وتطم��ح �ملوظف��ات �الد�ري��ات يف د�ئ��رة �لعم��ل 
�لن�سائ��ي باالأوق��اف، بزي��ادة �الإمكان��ات الإجن��از 
�مل�ساري��ع �مل�ستقبلية من �أبرزه��ا �ملدر�سة �لقر�آنية 
�لرتبوية، و�مل�سابقات �لوعظية، و�عتماد �لهياكل 

�لتنظيمية لتطوير �جلانب �الإد�ري و�مليد�ين.
كم��ا يطمح��ن لتحفي��ز �ملوظ��ف به��دف �الرتق��اء 
و�لتطوي��ر، ومعاجلة عدد من �الإ�سكاليات �ملتعلقة 
بالتفا�سي��ل �لتنفيذي��ة لع��دد من �لر�م��ج �ملعدة 

لديهن.

10 مليون $ لـ 400 ألف مستفيد

أوقاف غزة..انجازات نوعية في مختلف المجاالت
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غزة- �لر�أي
بالن�سب��ة  عادي��ًا   2019 ع��ام  يك��ن  مل 
تاريخي��ة،  حت��والت  ف�سه��د  للفل�سطيني��ني، 
�آخره��ا  كان  بق�سيته��م،  خط��رً�  وم�سا�س��ًا 
�سرعن��ة �لوالي��ات �ملتح��دة للم�ستوطنات يف 
باعتباره��ا غ��ر خمالف��ة  �لغربي��ة  �ل�سف��ة 
للقانون �لدويل، ثم تو�سيع �ال�ستيطان، وهدم 

مئات من �ملنازل، خا�سة يف �لقد�س �ملحتلة.
ويع��د هذ� �لعام خمتلفًا عن �الأعو�م �ل�سابقة 
م��ع  �لفل�سطين��ي، خا�س��ة  �ل�سع��ب  تاري��خ  يف 
��ستم��ر�ر دع��م �لرئي���س �الأمريك��ي دونال��د 
تر�م��ب ل�"�إ�سر�ئي��ل"، و�إ�س��ر�ره على حتقيق 
�أك��ر ق��در م��ن �لق��ر�ر�ت �ملوؤث��رة مل�سلحته��ا 

خالل فرتته �لرئا�سية.

مؤتمر البحرين
و�الأخط��ر  �الأب��رز  �ل�سيا�س��ي  �حل��دث  وكان 
عل��ى �لق�سي��ة �لفل�سطيني��ة، ه��و عق��د �ل�سق 
�القت�س��ادي ل�"�سفق��ة �لق��رن" يف �لبحري��ن 
عل��ى م��د�ر يوم��ني )26-25 يوني��و(، و�س��ط 
مقاطع��ة عربية ودولي��ة؛ نظ��رً� �إىل ما جاء 
فيه��ا م��ن ق��ر�ر�ت وخط��و�ت مت���س �لق�سي��ة 
م �حل��ل  �لفل�سطيني��ة ب�س��كل مبا�س��ر، وتق��دِّ
ب  �القت�س��ادي عل��ى �حل��ل �ل�سيا�س��ي، وتق��رِّ
�لعربية، وتفتح باب  "�إ�سر�ئيل" من �ملنطقة 
�لتطبيع معها من خالل �مل�ساريع �القت�سادية.

وهدف��ت �لور�س��ة �إىل �س��خ ��ستثم��ار�ت عل��ى 
�سكل منح وقرو�س يف فل�سطني و�الأردن وم�سر 

ولبنان، بقيمة 50 مليار دوالر.

وتق��وم "�ل�سفق��ة" على �إجب��ار �لفل�سطينيني 
على تقدمي تن��ازالت جمحف��ة ل�"�إ�سر�ئيل"، 
يف ملف��ات �لقد���س و�لالجئ��ني وح��دود ع��ام 

و��ستثمار�ت. تعوي�سات  مقابل   ،1967

إنجازات القسام
�ملقاوم��ة  �سجل��ت   ،2019 ع��ام  وخ��الل 
�لفل�سطينية، خا�سًة يف قطاع غزة، جمموعة 
م��ن �الإجن��از�ت �الأمني��ة �أحرج��ت �الحتالل 
�لتفا�سي��ل  �أبرزه��ا  م��ن  كان  �الإ�سر�ئيل��ي، 
�جلدي��دة �لت��ي ك�سفته��ا كتائ��ب �لق�س��ام عن 
عملي��ة "حد �ل�سيف"، �لت��ي مت خاللها ك�سف 
قوة خا�س��ة �إ�سر�ئيلية يف مدين��ة خانيون�س 

جنوبي قطاع غزة وقتل قائدها.
"م��ا خف��ي  "�لق�س��ام" خ��الل برنام��ج  وبث��ت 
�أعظ��م" �ال�ستق�سائ��ي، عل��ى قن��اة �جلزيرة، 
يف �الأول من دي�سمر، تفا�سيل و�أحدث �سرية 
الأف��ر�د �لوح��دة �خلا�س��ة �الإ�سر�ئيلية �لتي 

ت�سللت �إىل غزة.
وعر���س �لتحقيق �س��ورً� ومعلوم��ات ح�سرية 
ع��ن مهم��ة �سرية لوح��دة �إ�سر�ئيلي��ة ت�سللت 

�إىل غزة و�أف�سلتها �ملقاومة �لفل�سطينية.
كم��ا وجه��ت "�لق�س��ام" خ��الل �لع��ام �سرب��ة 
�أمنية قوية، متثلت يف �خرت�ق �أمني "حمكم" 
جله��از �ال�ستخب��ار�ت �الإ�سر�ئيل��ي عن طريق 

مزدوج(. مزدوج" )عميل  "م�سدر 
وك�سف��ت �لكتائ��ب خ��الل برنام��ج "�س��ر�ب"، 
�ل��ذي بثته قن��اة "�مليادين" �لثام��ن ع�سر من 
�سه��ر دي�سم��ر، م�ساه��د الإد�رة عنا�س��ر م��ن 

كتائب �لق�سام "عملية �أمنية" �سد �الحتالل، 
د�رت �أحد�ثها بني عامي 2016 و2018.

اغتيال أبو العطا
وعل��ى �ل�سعي��د �ملي��د�ين كان �حل��دث �الأبرز 
�غتيال جي�س �الحت��الل �الإ�سر�ئيلي، �لقائَد 
ب�"�سر�ي��ا �لقد���س" �ل��ذر�ع �لع�سكري حلركة 
�جله��اد �الإ�سالمي، به��اء �أبو �لعط��ا، يف �الأول 
م��ن نوفم��ر �ملا�س��ي، وهو م��ا تبعت��ه جوالت 
 35 ��ست�سه��اد  يف  ت�سبب��ت  عنيف��ة،  ت�سعي��د 

فل�سطينيًا.
و�رتك��ب جي�س �الحت��الل �الإ�سر�ئيلي، خالل 
�لع��دو�ن، جم��زرة بح��ق عائل��ة �ل�سو�ركة يف 
مدين��ة دير �لبلح و�سط قط��اع غزة، �أدت �إىل 

��ست�سهاد ثمانية فل�سطينيني.

حراك االنتخابات 
كذلك �سهد عام 2019 حر�كًا متو��ساًل حول 
�نتخاب��ات ت�سريعي��ة  �لفل�سطيني��ني  �إج��ر�ء 
ورئا�سي��ة بع��د غيابه��م ع��ن �لت�سوي��ت من��ذ 
"حما���س"  حرك��ة  ف��ازت  ح��ني   ،2006

بانتخابات �ملجل�س �لت�سريعي.
مكتوب��ًا  ردً�  "حما���س"  حرك��ة  م��ت  وقدَّ
و�إيجابي��ًا ي�س��ر �إىل مو�فقتها عل��ى �مل�ساركة 
باالأر��س��ي  �ملقبل��ة  �لعام��ة  �النتخاب��ات  يف 
�لفل�سطينية؛ يف حني يو��سل �لرئي�س عبا�س 
��د تاأخ��ر �إ�س��د�ر �ملر�س��وم �ل��ذي يح��دد  تعمُّ

موعد �ال�ستحقاق �لدميقر�طي.

توسيع هدم المنازل
و�سهد ع��ام 2019 تو�سيع �سلط��ات �الحتالل 
�لفل�سطيني��ني  من��ازل  ه��دم  �الإ�سر�ئيل��ي 
بالقد�س �ملحتل��ة و�ل�سفة �لغربية، �إذ �سهدت 
زي��ادة بن�سب��ة %40 يف عملي��ة �له��دم، وفق 
تقري��ر ل��الأمم �ملتح��دة، من��ذ بد�ي��ة �لع��ام 

�جلاري.
ووثق تقرير ملكتب تن�سيق �ل�سوؤون �الإن�سانية 
�لتابع لالأمم �ملتحدة "�أوت�سا"، ُن�سر يف �أكتوبر 
 253 �الإ�سر�ئيل��ي  �ملا�س��ي، ه��دم �الحت��الل 
من��زاًل بال�سف��ة �لغربي��ة من��ذ بد�ي��ة �لع��ام 
�جل��اري، مقارن��ة ب���270 من��زاًل ط��و�ل ع��ام 

.2017 عام  طو�ل  منزاًل  و270   ،2018
وهدم��ت �سلطات �الحت��الل �الإ�سر�ئيلي 151 
من��زاًل يف �لقد���س من��ذ مطل��ع �لع��ام �جلاري، 
مقارن��ة م��ع 177 منزاًل ط��و�ل ع��ام 2018، 
و142 من��زاًل يف 2017. ونال��ت �ملنطقة )ج( 
يف �لقد���س �ملحتلة ن�سيب �الأ�س��د من عمليات 
�لهدم �الإ�سر�ئيلية، بو�قع 13 منزاًل، و�إجبار 
�أ�سحابها على ه��دم منازلهم باأنف�سهم بدعوى 
�أدى  �فتقاره��ا �إىل رخ���س �لبن��اء؛ وه��و م��ا 
�إىل تهج��ر 52 �سخ�س��ًا و�إحل��اق �ل�سرر ب�98 

�آخرين، ح�سب تقرير �الأمم �ملتحدة.

معاناة األسرى
�الأ�س��رى  معان��اة  ت�ساعف��ت   2019 وخ��الل 
�إىل  �الحت��الل،  �سج��ون  يف  �لفل�سطيني��ني 
د�خ��ل  عليه��م  �ل�سر�س��ة  �لهجم��ات  جان��ب 

�ل�سجون، وفق تقرير للجنة �لقد�س لل�سهد�ء 
�ملوؤ�س�س��ة  وو�سف��ت  و�جلرح��ى.  و�الأ�س��رى 
�لفل�سطيني��ة عام 2019 باأن��ه �الأ�سعب على 
�حلرك��ة �الأ�سرة د�خل �ل�سج��ون، خا�سًة مع 
وج��ود �أك��رث م��ن خم�س��ة �آالف �أ�س��ر موزَّعني 
ب��ني �ل�سجون و�ملعتق��الت ومر�ك��ز �لتوقيف، 
ومعي�سي��ة  �عتقالي��ة  ظ��روف  يف  يعي�س��ون 
وحياتي��ة �سعب��ة و�سيئ��ة للغاي��ة. و��ست�سهد 
خم�س��ة �أ�س��رى د�خ��ل �سجون �الحت��الل منذ 
مطل��ع ع��ام 2019م �حل��ايل، وه��م: "�سام��ي 
ع��وين  وعم��ر  ب��ارود،  فار���س  دي��اك،  �أب��و 
يون���س، ون�س��ار طقاطق��ة، وب�س��ام �ل�ساي��ح". 
وبا�ست�سه��اد �الأ�سر "�أبو دي��اك" يرتفع عدد 
�سه��د�ء �حلرك��ة �لوطني��ة �الأ�س��رة د�خ��ل 
�سجون �الحتالل، منذ عام 1967، �إىل 222 
�سهي��دً�. فيم��ا بلغ عدد �الأ�س��رى �لذين قلتهم 
�الحت��الل نتيج��ة �الإهم��ال �لطب��ي �ملتعمد، 
وهي ج��زء من �سيا�س��ات �لتعذي��ب �ملمنهجة، 

و�سل �إىل )67( �أ�سرً� منذ عام 1967م.
وتو��س��ل �سلطات �الحت��الل �حتجاز جثامني 
�الأ�س��رى �ل�سهد�ء، حي��ث حتتجز جثامني كاًل 
م��ن "عزي��ز عوي�س��ات، وفار�س ب��ارود، ون�سار 

طقاطقة، وب�سام �ل�سايح".
ُيذكر �أن عدد �الأ�سرى �ملر�سى قر�بة )700( 
�أ�س��ر، منه��م )200( حال��ة مر�سي��ة مزمنة 
بحاج��ة لع��الٍج م�ستم��ر، وعل��ى �الأق��ل هناك 
ع�سرة حاالت م�ساب��ني بال�سرطان، فيما يبلغ 
�لعدد �لكل��ي لالأ�سرى قر�ب��ة 5000 �أ�سر/ة 

يف معتقالت �الحتالل.

"القضية الفلسطينية" تخطت 2019 بأحداث مفصلية
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غزة- �لر�أي
�أرز�ق �لغزي��ني م��ن بحره��م، ورق��ة  بات��ت 
ب�سيا�س��ة  عم��ال  �الحت��الل  فيه��ا  ي�س��اوم 
"�لع�سا و�جلزرة"، بحيث ي�ستخدم �مل�ساحة 
�ملمنوحة ل�سيادي �الأ�سماك يف �ساطئ قطاع 
غزة، و�سيلة لعقاب �أه��ايل �لقطاع جماعًيا، 
والبت��ز�ز �لف�سائ��ل �لفل�سطيني��ة و�ل�سغط 

عليها، لوقف بع�س و�سائل �ملقاومة.
مركز �ملي��ز�ن حلق��وق �الإن�س��ان �سّجل 351 
�نتهاًكا �رتكبه جي�س �الحتالل �الإ�سر�ئيلي 
بح��ق �ل�سيادي��ن يف بحر قط��اع غزة، خالل 

عام 2019.
وذكر �ملركز، �أن "�النتهاكات ترتكز يف تقييد 
م�ساح��ة �ل�سي��د �لت��ي ي�سمح م��ن خاللها �أن 
يعمل فيها �ل�سيادين �لفل�سطينيني، و�إطالق 
�لن��ار جت��اه �ل�سيادي��ن يف عر���س �لبح��ر، 
و�إيق��اع �جلرح��ى يف �سفوفه��م، باالإ�ساف��ة 
يف  ومر�كبه��م  �ل�سيادي��ن  مالحق��ة  �إيل 
عر�س �لبحر، و�عتقاله��م، و�ال�ستيالء على 
مر�ك��ب �ل�سيادي��ن و�ملعد�ت �ملوج��ودة على 
متنه��ا، وتخريبها ل�سباك �ل�سي��د و�ملوّلد�ت 

�لكهربائية و�الإ�سار�ت �ل�سوئية".
�النته��اكات  "تل��ك  �أن  �إىل  �ملرك��ز  و�أ�س��ار 
قط��اع  يف  �لعامل��ني  �أع��د�د  عل��ى  �نعك�س��ت 
�ل�سي��د، �إذ بل��غ ع��دد �ل�سيادي��ن و�لعامل��ني 

يف �حل��رف �ملرتبطة بال�سي��د للعام 2019، 
بالقط��اع ما يق��ارب 5600 عاماًل، من بينهم 

�سياًد�.  3600
ه��ذه  "بفع��ل  �أن��ه  �إىل  �لتقري��ر  ولف��ت 
�لعامل��ون  �أ�سب��ح  �مل�ستم��رة،  �النته��اكات 
عموًم��ا، و�ل�سي��ادون على وج��ه �خل�سو�س، 
م��ن �سم��ن �لفئ��ات �الأ�س��د فق��ًر� يف �ملجتمع 
�لفل�سطين��ي، ما مي�س ب��دوره بجملة حقوق 
�الإن�س��ان بالن�سب��ة لهم والأ�سره��م كما مي�س 

بال�سلة �لغذ�ئية لل�سكان".
و�أكد �ملركز �أن تلك �النتهاكات �الإ�سر�ئيلية 
"توؤك��د �سلوك �الحت��الل �الإ�سر�ئيلي جتاه 
قط��اع �ل�سيد يف بحر غزة و�لذي يهدف �إىل 

تدمره".
�رتكب��ت  �الحت��الل  ق��و�ت  "�أن  و�أو�س��ح 
�نته��اكات منظمة وج�سيمة لقو�عد �لقانون 
�لدويل �الإن�س��اين، و�لقانون �لدويل حلقوق 

�الإن�سان".
و�أ�س��اف �ملرك��ز، �أن هذه �النته��اكات "طالت 
�ل��رثوة  م��ن  و�ال�ستف��ادة  �لعم��ل  يف  �حل��ق 
و�الأم��ن  �حلي��اة  يف  و�حل��ق  �لبحري��ة، 
و�ل�سالم��ة �ل�سخ�سي��ة، و�حل��ق يف �حلماية 
م��ن �العتق��ال �لتع�سف��ي، و�حل��ق يف حماية 

�ملمتلكات �خلا�سة".

الحدث األبرز
بدوره؛ �أكد رئي�س جلنة �ل�سيادين يف �حتاد 
جل��ان �لعمل �لزر�ع��ي زكريا بك��ر، �أن �لعام 
2019 �الأ�سو�أ على �الإطالق يف تاريخ قطاع 
�ل�سي��د، نظ��ر� الرتف��اع وت��رة �النته��اكات 
بح��ق  م�سب��وق  غ��ر  ب�س��كل  �ال�سر�ئيلي��ة 
�إ�ساف��ة لفر���س  �لفل�سطيني��ني،  �ل�سيادي��ن 

ح�سار بري وبحري خانق على �ل�سيادين.

الحدث األبرز
و�س��دّد �أّن �حلدث �الأب��رز يف عام 2019 هي 
عملي��ات �لق�سف �جل��وي �ل�سهي��وين ملر�فئ 
�ل�سيادي��ن �خلم�س��ة، حي��ث �سه��دت �ملر�فئ 
22 عملية ق�سف، نتج عنها �أ�سر�ر ج�سيمة 
للمر�كب و�ملحركات و�سباك �ل�سيادين، دون 

�أن يح�سلو� على تعوي�سات.
ل��ه  يتعر���س  م��ا  �أخط��ر  �أّن  بك��ر  وك�س��ف 
�ل�سيادون تقلي�س م�ساحات �ل�سيد �مليد�ين، 
حي��ث ف��ور �س��دور ق��ر�ر تقلي���س م�ساحات 
�ل�سي��د ت�سرع قو�ت �لبحري��ة �الإ�سر�ئيلية 
��ا، ومنعهم حتى  مبالحق��ة �ل�سيادين ميد�نيًّ
من �سحب �سباكهم مم��ا يعر�سهم �إما الإطالق 
�سباكه��م،  خ�س��ارة  �أو  و�العتق��ال،  �لن��ار 

وبالتايل يكبدهم خ�سائر فادحة.

�الإ�سر�ئيل��ي  �الحت��الل  �سلط��ات  �أن  وب��ني 
ح�س��ار  �أط��ول  �ل�سيادي��ن  عل��ى  تفر���س 
بح��ري يف �لتاري��خ �لفل�سطين��ي، فمن��ذ عام 
2006 حت��ى �الآن تفر�س قيودً� على عمل 
�ل�سيادي��ن د�خ��ل �لبح��ر، وبنف���س �لوق��ت 
تنفذ عمليات مالحقة ومطاردة و�إطالق نار 
باجتاههم، �الأمر �لذي ي��وؤدي ال�ست�سهادهم 
�عتقاله��م  �أو  بالغ��ة  بج��روح  ��سابته��م  �أو 
بظ��روف مهين��ة، �إ�ساف��ة مل�س��ادرة مر�كبهم 

وتدمر معد�تهم.
�ال�سر�ئيل��ي  �الحت��الل  ق��و�ت  �أن  وب��ني   
ع��ن  يزي��د  م��ا  نف��ذت   2019 ع��ام  خ��الل 
350 عملي��ة مط��اردة ومالحق��ة و�إط��الق 
�لن��ار باجت��اه �ل�سيادي��ن، �أدت العتقال 35 
�سي��ادً�، و�إ�سابة 32 �سيادً�، �إ�سافة مل�سادرة 

�سيد. 15قارب 
وذك��ر �أن عملي��ة تقلي���س م�ساح��ة �ل�سي��د 
�لتي متت خالل �سهر �أبريل/ ني�سان �ملا�سي، 
كانت �الأ�سد خ�س��ارة لل�سيادين، حيث �أغرق 
�الحتالل 5مر�كب دفعة و�حدة يف منطقة 
�ل�سود�ني��ة من خ��الل ق�سفه��م بال�سو�ريخ، 
�إ�سافة لتدمر �سباكهم و م�سادرة معد�تهم.

روايات كاذبة
 و�أ�س��ار �ىل �أن �الحت��الل خالل عام 2019 

�ل��دويل  لالإع��الم  كاذبت��ني  رو�يت��ني  ق��دم 
و�ملحلي، �الأوىل تتمث��ل باإعالنه عن تو�سيع 
يف  �أن��ه  �إال  مي��ال،   15 ل  �ل�سي��د  م�ساح��ة 
�حلقيقة ق��ام بتحديد مو��سف��ات للمر�كب 
�لتي ي�سمح لها �لو�سول �ىل15ميال، يف حني 
كان عددها ال يتجاوز 12 مركبا، وبعد ذلك 

منعها جميعًا �لو�سول لهذه �مل�ساحة.
باإع��ادة  فتمثل��ت  �لثاني��ة،  �لرو�ي��ة  �أم��ا 
�ملحتج��زة،  �ل�سيادي��ن  ملر�ك��ب  �الحت��الل 
حي��ث رّوج �الحت��الل باأّن��ه �أع��اد 66 قاربًا 
م��ن ق��و�رب �ل�سيادي��ن �ملحتج��زة يف ميناء 
��س��دود، لكن��ه يف �حلقيقة و�لو�ق��ع مل ُيعد 
�س��وى �أج�س��ام فارغ��ة متهالكة غ��ر �ساحلة 
للعم��ل، حي��ث عم��ل �الحت��الل عل��ى �سرقة 
كل �ملح��ركات و�ل�سبكات و�ملع��د�ت �خلا�سة 
بال�سيادي��ن �لت��ي كان��ت على ه��ذه �ملر�كب، 
مم��ا فاقم معاناة �ل�سيادين ب�سكل �أكر، ومل 

يعودو� �سوى بح�سرة كبرة على قو�ربهم.
 ولف��ت �ىل �أن �الحت��الل مل يكت��ف بفر���س 
�حل�س��ار �لبح��ري على �ل�سيادي��ن، بل ينفذ 
ح�سارً� بريًا خانق��ًا عليهم منذ عام 2006، 
حيث مينع �إدخال معد�ت �ل�سيد و�ملحركات  
و�الأدو�ت �لالزم��ة يف عملية �سيانة �ملر�كب 
معان��اة  يفاق��م  �ل��ذي  �الأم��ر  �لقط��اع،  �إىل 

�ل�سيادين.

351 انتهاك بحق الصيادين خالل العام المنصرم 

“بحر غزة في 2019.. خطر االقتراب”



Aاألخــيرة l r a y  N e w s p a p e r

w w w . a l r a y . p s Monday - 10 February 2020االثنين 16 جمادى اآلخرة 1441هـ ، 10  فبراير 2020م

غزة- �لر�أي:
نف��ت وز�رة �ل�سحة �لفل�سطينية 
بغزة، �سائع��ات تخ�سي�سها مركز 
للحج��ر  يون���س  بخ��ان  �سح��ي 

�ل�سحي �خلا�س مبر�س كورونا.
وقالت �ل��وز�رة يف بيان مقت�سب، 
"ننف��ي �ل�سائع��ات �لتي تتناقلها 
�الجتماع��ي  �لتو��س��ل  مو�ق��ع 
ح��ول تخ�سي���س مرك��ز م�سق��ط 
�ل�سح��ي بقي��ز�ن �لنج��ار بخ��ان 
يون���س للحج��ر �ل�سح��ي "ملر�س 

كورونا"".
و�أك��دت �أن �لعمل ج��اري لتجهيز 
مق��ر القامة �لعائدين من �ل�سني 
المت��ام  �ل��ري  رف��ح  مع��ر  يف 

�إجر�ء�ت �ل�سالمة.

الصحة تنفي 
تخصيص مركز 

بخان يونس لحجر 
"الكورونا"

غزة- �لر�أي - �آالء �لنمر
يدخ��ل  �لت��ي  �الأب��و�ب  م��ن  و�ح��دة 
�ملو�طن��ني  بي��وت  �إىل  �الحت��الل  به��ا 
�لفل�سطيني��ني يف قط��اع غ��زة دون ط��رق 
لالأب��و�ب ودون حاج��ة لال�ستئ��ذ�ن حتى، 
تبد�أ بعر���س ت�سهيالت تقي �لو�حد منهم 
و�مل�ستجيب لند�ء�ت تعاطفهم "�لوهمية" 
�س��ر �لفقر و�سر �لع��وز، كما يدعي "�ملن�سق 
�الإ�سر�ئيلي"، بح�سب خطو�ته �ملت�ساعدة 

على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي.
�ملدخ��ل �لذي يبادر م��ن خالله �الحتالل 
يف �لدخول �إىل حياة �ملو�طن �لفل�سطيني 
يف قط��اع غ��زة يبد�أ م��ن نقط��ة �لتعاطف 
و�لقدرة �ملبالغ فيه��ا مل�ساعدته يف �نت�سال 
�أحو�له �ملادي��ة و�القت�سادية من �لوقوع 
يف وح��ل �لفق��ر، وه��و �أك��رث م��ا يحتاج��ه 
�ملو�ط��ن �لفل�سطين��ي دون �حلاجة لوقوع 
�سخ�س��ه يف ف��خ �لعمال��ة �ل��ذي تخ�س�سه 
�أبن��اء �ل�سعب  "�إ�سر�ئي��ل" لل�سعف��اء م��ن 

�لفل�سطيني.
�لبع���س م��ن �لنا�س ق��د يغام��ر بالتجاوب 
مع �ل�سفحة �اللكرتوني��ة با�سم "�ملن�سق" 
لثقت��ه �لعمالق��ة بنف�س��ه �لت��ي يث��ق به��ا 
ح��د �لال وقوع يف خط��اأ، وه��و ال يعلم �أنه 
حم��ط �إ�سقاط تدريج��ي مدرو�س من قبل 
�الحت��الل �ملمنه��ج بكل م��ا �أوت��ي من قوة 
�س��د �لق�سي��ة �لفل�سطينية و�س��د �أبنائها 
و�إ�سقاطه��م يف �أر�سدة �لتخابر ل�سالح �أمن 

معلوماته.
ينت�س��ر  "�ملن�س��ق" �لت��ي  و�س��ول �سفح��ة 
ممول��ة  �إعالن��ات  ع��ر  م�سمونه��ا  �سي��ت 

يدفعه��ا �الحت��الل الإد�رة �سفحات مو�قع 
�لتو��س��ل �الجتماع��ي، الأه��د�ف ال تتفق 
مع �النتماء �لوطني للق�سية �لفل�سطينية 
و�رتفاع �الع��د�د �ملتابعة لفي���س �أخباره 
�ملكذوبة، دفع �الأمن �لفل�سطيني للتحذير 

من �لتعامل معه من قريب �أو حتى بعيد.
يف  �خلو���س  برغب��ة  و�ل�سع��ور  �لف�س��ول 
لعب��ة م��ع �الحت��الل، هو من �أك��رث �لطرق 
�لت��ي يبد�أ به��ا �ملو�ط��ن �لفل�سطين��ي و�أن 
ع��ر  �الحت��الل  هزمي��ة  با�ستطاعت��ه 
�للع��ب عل��ى �أحب��ال م�سابه��ة، م��ا ه��ي �إال 

ط��رق ت�س��وق �ساحب��ه لل�سق��وط يف لعبة 
�الحتالل �لقذرة.

تحذير أمني
وز�رة �لد�خلي��ة و�الأم��ن �لوطن��ي حذرت 
م��ن �الأ�ساليب �لتي يتبعها مكتب �ملن�سق يف 
جي���س �الحتالل "�الإ�سر�ئيل��ي" للتو��سل 
مع �ملو�طنني، و�لتي كان �آخرها تخ�سي�س 

رقم هاتف للتو��سل �ملبا�سر.
عنه��ا  �س��در  بين��ا  يف  �لد�خلي��ة  وقال��ت 
�أن مكت��ب �ملن�س��ق هو ج��زء م��ن �ملنظومة 

�الأمني��ة لالحت��الل، وهو بو�ب��ة مبا�سرة 
البت��ز�ز �ملو�طن��ني و�إ�سقاطه��م يف وح��ل 

�لتخابر.
�لتو��س��ل  �أن  عل��ى  �لد�خلي��ة  و�س��ددت 
م��ع �ملن�س��ق ب��اأي طريقة وحت��ت �أي مرر، 
�ساحب��ه  ويعر���س  للقان��ون،  خمال��ٌف 
و�ملجتم��ع للخط��ر �ملوؤك��د، و�أن �الأجه��زة 
�الأمني��ة تتاب��ع ذل��ك ع��ن كث��ب، وتتخ��ذ 
حلماي��ة  �لالزم��ة  �الأمني��ة  �الإج��ر�ء�ت 

�أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني.
ب��د�أ  "�الحت��الل  �أن  �لد�خلي��ة  وقال��ت 

نتيج��ة لذل��ك – خ��الل �لف��رتة �الأخرة 
-بتغي��ر �أ�ساليب��ه وو�سائل��ه، و��ستخ��د�م 
�أهد�ف��ه  لتحقي��ق  جدي��دة  ط��رق 
�لو�س��ول  يف  و�الأمني��ة  �ال�ستخباري��ة 
للمعلوم��ات، و�لنيل من �سعبن��ا ومقاومته، 
حي��ث عم��د �إىل جم��ع �ملعلوم��ات �الأمنية 
بطريق��ة �لتحاي��ل و�خل��د�ع، ع��ر ع��دة 

و�سائل و�أ�ساليب".
 – �ملو�طن��ني  بجمي��ع  �ل��وز�رة  و�أهاب��ت 
وخا�سة فئ��ة �ل�سب��اب – �إىل رفع م�ستوى 
�حل���س �الأمني لديه��م، و�حلذر من تقدمي 
�أي��ة معلوم��ات جماني��ة مهم��ا ُيعتق��د �أنها 
�ملعام��الت  يف  �س��و�ء  عام��ة،  �أو  ب�سيط��ة 
�ليومي��ة، �أو عر �الت�ساالت، �أو من خالل 
��ستخد�مهم ملو�قع �لتو��سل �الجتماعي. 
كم��ا ُنح��ذر م��ن تق��دمي معلوم��ات ع��ن �أي 

مو�طن �آخر مهما كان.
�ملُن�ّس��ق"  "مكت��ب  �أن  باالإ�س��ارة  �جلدي��ر 
يوؤدي دورً� خطرً� ع��ر ��ستغالله كغطاء 
للح�سول عل��ى �ملعلوم��ات، و��ستخد�مه يف 
عملي��ات �إ�سق��اط وجتني��د �لعم��الء، م��ن 
خالل �لتو��سل �ملبا�س��ر مع �سر�ئح وفئات 
كاملر�س��ى،  �سعبن��ا،  �أبن��اء  م��ن  خمتلف��ة 
�الأعم��ال،  ورج��ال  و�لتج��ار،  و�لطلب��ة، 
�الت�س��ال  ع��ر  و�ملثقف��ني،  و�ل�سحفي��ني 
�لهاتفي، ومن خالل �سفحة "�ملن�سق" على 
�أ�سحاب  �بت��ز�ز  يتم  حي��ث  "في�سب��وك"، 
�حلاج��ات �ملُلّحة، ومقاي�سته��م باحل�سول 
عل��ى �ملعلوم��ات، مقاب��ل منحه��م ت�ساري��ح 
يف  و�لع��الج،  و�لدر��س��ة  و�لعم��ل  �ل�سف��ر 
ُمقدمة ال�ستدر�جهم نحو م�ستنقع �لعمال

تحذيرات أمنية بشأنه

"الفضول والمغامرة".. فخ "المنسق" لإليقاع بالشباب الفلسطيني


