
غزة- �لر�أي
مييا بن ح�ضييار وما ي�ضمه بيين طياته من 
�إغيياق للمعابيير ومنييع لإدخييال �لوقييود 
و�إغيياق للبحر �أمييام �ل�ضيادييين وبن ما 
يعانيه قطاع غزة و�لق�ضية �لفل�ضطينية 
من خيبييات �أمل من بع�ض �لدول �لعربية 
�ملطبعة مع �لحتال �لإ�ضر�ئيلي يعي�ض 
قطيياع غييزة �لعديييد ميين �لظلمييات �لتي 

�ضييرعان ما يخرج منهييا �إل وتعود لتظلم 
مرة �أخرى.

�ضييلطة �لطاقيية و�ملييو�رد �لطبيعييية، يف 
قطيياع غييزة، �أعلنييت عيين توقييف عمييل 
حمطة توليييد �لكهرباء، بكامييل قدرتها 
�لإنتاجية، يوم غد �لثاثاء، ب�ضييبب منع 
�ضييلطات �لحتال �لإ�ضيير�ئيلي، لدخول 
�لوقود �لازم لت�ضييغيلها؛ يف �إطار قر�رته 

�لأخرية بت�ضديد �حل�ضار.
وقالت �ضلطة �لطاقة، يف بيان �ضدر عنها، 
�أنه "نعلن توقف حمطة توليد �لكهرباء 
بكامييل قدرتهييا �لإنتاجييية، ب�ضييبب نفاد 
كميييات �لوقييود �لييازم ت�ضييغيلها، جّر�ء 
�إيقاف توريييده من �جلانب �لإ�ضيير�ئيلي، 
منذ �لأربعاء �ملا�ضي )12 �آب/ �أغ�ضط�ض 
�جليياري(". وحّذرت من زيييادة �لعجز يف 

�إمييد�د�ت �لطاقيية �لكهربائية �لو��ضييلة 
ملنازل �ملو�طنن، لتزيد عن 75 يف �ملئة.

�لحتييال  �لطاقيية،  �ضييلطة  وحّملييت 
�لإ�ضر�ئيلي، �مل�ضييوؤولية عن "�لتد�عيات 
�لكارثية لأزمة �لكهرباء �ملحتملة جّر�ء 
توزيييع  �ضييركة  قالييت  بدورهييا،  ذلييك". 
كهربيياء حمافظييات غييزة، �إن وقف عمل 
�ملحطيية �ضييينعك�ض علييى "جييدول توزيع 

�لكهربيياء �لذي �ضييتتقل�ض عدد �ضيياعاته 
نتيجيية فقييد�ن �ل�ضييركة لكمييية كهرباء 
كبييرية ومهميية كانييت حت�ضييل عليهييا ميين 

�ملحطة ت�ضل لقر�بة 63 ميجا و�ت".
وحذرت �ل�ضركة يف بيان، من �لتد�عيات 
�لتع�ضفي  �لإجر�ء  لهذ�  �مل�ضييبوقة  "غري 

و�لييذي  �لإن�ضيياين،  وغييري 
�ضيييعر�ض حييياة �لكثريين 
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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
�أف�ضييدت �أزميية نق�ييض �لكهربيياء حييياة �ضييكان 
قطيياع غييزة، و�أجربتهييم علييى تغيييري �أمنيياط 
حياتهم، بالإ�ضييافة �إىل تكبيدهييم �لكثري من 

�لأعباء �ملالية �لإ�ضافية.
ويعد فقد�ن "�ملياه" من �أكرث تد�عيات �نقطاع 
�لكهربيياء، نظيير� حلاجتهييا للطاقيية ميين �أجل 
�ضييخها من قبل �لبلديييات للمو�طنن �أول، كي 

ي�ضخها �ل�ضكان يف خز�ناتهم.
�أمييا تخزين �لطعام فاأ�ضييبح من �ملا�ضييي، حيث 
يت�ضييبب �نقطاع �لكهرباء يف �إف�ضيياد حمتويات 
�لثاجيية، وهو ما يجييرب �لعائات على �ضيير�ء 

�لطعام ب�ضكل �ضبه يومي.
ويعيياين قطيياع غييزة �لييذي يعي�ييض فيييه نحييو 
2 مليييون ن�ضييمة، ميين �أزمة كهربيياء حادة يف 
�لوقييت �لر�هن، �إذ ت�ضييل �ضيياعات قطييع �لتيار 

�لكهربائي �إىل نحو 20 �ضاعة يوميًا.

برمجة الجدول
و�عتادت �لن�ضيياء �لفل�ضطينيات يف قطاع غزة 
منييذ بييدء �أزميية �لكهربيياء قبل نحييو 14 عام 
، علييى برجميية �أوقاتهيين وفقييا لنظييام �لتيييار 
�لكهربائييي؛ فيعمدن �إىل �إمتام وتدبري �ضييوؤون 

�ملنييزل خييال فرت�ت �لو�ضييل �لتي كانييت تبلغ 
ثماين �ضيياعات ومثلها فرتة �لقطع، قبل تغيري 
�ضيياعة  و12  و�ضييل  �ضيياعات   4( �إىل  �لنظييام 
قطع(، عقب توقف حمطة �لتوليد عن �لعمل 
�إدخييال  �لإ�ضيير�ئيلي  منييع �لحتييال  ب�ضييبب 

�لوقود.
�ملو�طنة نور عي�ضييى تقول "لليير�أي":"  ننتظر 
و�ضييول �لكهرباء كاأنها �بيين �أو �أخ عزيز علينا، 
وحلظة و�ضولها يتحول بيتي من حالة �لهدوء 

�إىل حلبة م�ضارعة �أو خلية نحل".
وت�ضيف وهي تروي تفا�ضيل معاناتها �ليومية 
مييع �لكهربيياء: "فييور و�ضييول �لكهربيياء نبييد�أ 
مرحليية �ل�ضييباق مييع �لوقييت، فاأقوم مبا�ضييرة 
حتى لو كنا مبنت�ضييف �لليل بت�ضغيل �لغ�ضالة، 
وجهاز �ضييحن �لبطاريات وماتور �ملياه، وي�ضبح 
منييه  تخييرج  عمييل  ور�ضيية  حينهييا  يف  بيتييي 

�لأ�ضو�ت من كل جانب".
�أما �ملو�طنة مرمي ح�ضيينن فقالت":  "حياتنا 
ب�ضييبب �أزميية �لكهربيياء �ضييبه م�ضييلولة، فييكل 
حياتنييا تعتمييد عليهييا، و�لآن تاأتي يف �أح�ضيين 
�لأحييو�ل من 4 �إىل 6 �ضيياعات باليييوم، فكيف 

�ضاأجنز �أعمايل �ملنزلية.

%20فقط
�أكد جمال �خل�ضييري رئي�ض �للجنة �ل�ضييعبية 
ملو�جهيية �حل�ضييار �أن م�ضييانع غييزة قل�ضييت من 
عملها وطاقتهييا �لإنتاجية �إىل %20 ب�ضييبب 
��ضييتمر�ر �حل�ضييار �لإ�ضيير�ئيلي للعييام �لر�بييع 
ع�ضيير على �لتو�يل، و�أزمة �لكهرباء �لأخرية، 

و�ضعف �لقوة �ل�ضر�ئية.
و�ضدد �خل�ضري يف ت�ضريح �ضحفي على �رتفاع 
عدد �لعمييال �ملُعطلن عن �لعمييل �إىل �أكرث من 
و�لأزمات  ب�ضييبب �حل�ضييار  �ألييف عامييل   320

�ملتتالية.
وقال �خل�ضييري " لليوم �لتا�ضييع علييى �لتو�يل 
ي�ضييتمر �لحتييال بفر�ييض �لقيييود �مل�ضييددة 
علييى معييرب كييرم �أبييو �ضييامل )�ملعييرب �لتجاري 
�لوحيد(، ومينع دخييول مو�د �لبناء، و�لوقود 
ب�ضييكل كامل، مبا فيه �لوقود �ملخ�ض�ض ملحطة 

�لتوليد".
و�أ�ضييار �إىل �أن ذلك ت�ضييبب بانعكا�ضات خطرية 
علييى غييزة ميين حيييث ت�ضيياعد حييدة �لأزميية 
توليييد  حمطيية  توقفييت  حيييث  �لإن�ضييانية، 
�لكهربيياء �لوحيييدة منييذ �أربعيية �أيييام، ودخل 
�لقطاع يف �أزمة �إن�ضانية جديدة خانقة تطال 

مليوين فل�ضطيني يف كافة مناحي �حلياة.

و�أ�ضييار �إىل �أن �لأزمات و�ضييلت �لقطاع �ل�ضحي 
و�ل�ضييناعي و �لبيئييي و�لزر�عييي و�ملييياه، وكل 
�لقطاعييات يف مهييب �لريييح، فغزة بييا كهرباء 
ول حييياة، ول ميكيين �أن ت�ضييتمر �حلياة بدون 

�لحتياجات �لأ�ضا�ضية من كهرباء وقود.
وبن �خل�ضييري �أن هذ� كله ي�ضيياف �إىل معاناة 
متفاقمة �أ�ضييًا ب�ضبب �حل�ضييار �مل�ضتمر، مت�ض 
�لقانييون  يخالييف  ب�ضييكل  �لإن�ضييانية  �حلييياة 
�لدويل، و�تفاقييية جنيف �لر�بعة، و�لإعان 

�لعاملي حلقوق �لإن�ضان.
�لفييوري  للتدخييل  �لعييامل  �خل�ضييري  ودعييا 
و�لعاجييل لإنهاء هذه �لعقوبة �جلماعية �لتي 

يحا�ضب عليها �لقانون �لدويل.
ووجه �خل�ضري ند�ًء عاجًا �إىل جميع �لدول 
�ملعنية و�ملوؤ�ض�ضات و�لأمم �ملتحدة �أن تخ�ض�ض 
دعمًا خا�ضييًا لإنقاذ �حلالة �لن�ضانية يف غزة، 
حيييث ت�ضييكل كل هييذه �لأزمييات عييبء علييى 
�ملو�طيين، مبينييًا �أن ما ن�ضييبته %80 يعي�ضييون 

حتت خط �لفقر.
و�ضدد �خل�ضييري على �أن ��ضتمر�ر هذه �حلالة 
�لكارثييية دون تدخييل عربي ودويل �ضيييجعل 
من هييذه �لأو�ضيياع حالة �ضييعبة جدً� ي�ضييعب 

تخطيها.

أزمة الكهرباء تالحق أهل غزة وتغير أنماط حياتهم
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غزة-�لر�أي
حاليية من �لركييود ي�ضييهدها حو�ض 
�ل�ضيييادين يف ميناء غييزة �لبحري، 
�ملر�كييب  ع�ضيير�ت  ت�ضييطف  حيييث 
و�لقييو�رب دون عمييل جيير�ء قيييام 
باإغيياق  �لإ�ضيير�ئيلي  �لحتييال 
بحجيية  �ل�ضيييادين  �أمييام  �لبحيير 
نحييو  �حلارقيية  �لبالونييات  �إطيياق 
حلييدود  �ملتاخميية  �مل�ضييتوطنات 
قطيياع غزة نتيجيية تنكر �لحتال 

للتفاهمات �لتي �أبرمتها �ملقاومة.
ويعي�ييض �ل�ضيييادون يف قطيياع غييزة 
�أو�ضيياًعا ماأ�ضيياوية ب�ضييبب ت�ضاعد 
�نتهاكات بحرية �لحتال بحقهم، 
و��ضييتمر�ر �لعتد�ء علييى قو�ربهم 
ممييا يكبدهم خما�ضيير م�ضيياعفة يف 
ظل �حل�ضييار �ملفرو�ييض على معد�ت 
�لازميية  �لغيييار  وقطييع  �ل�ضيييد 

ل�ضيانة �لقو�رب.

انتهاكات مركبة
بييدوره، �أكد نقيييب �ل�ضيييادين نز�ر 

�لحتييال  بحرييية  �أن  عيا�ييض، 
بحييق  �نتهيياكات  عييدة  ترتكييب 
بغييزة،  �لفل�ضييطينين  �ل�ضيييادين 
�مل�ضيياحات  تقلي�ييض  و�أبرزهييا 
وماحقيية  لل�ضيييد،  �ملخ�ض�ضيية 
�ل�ضيييادين و�إطاق �لنري�ن �ملتكرر، 
عملهييم  مر�كييز  عيين  و�ز�حتهييم 
جميييع  دخييول  ومنييع  و�عتقالهييم، 
�ملعابيير  عييرب  �ل�ضيييد  م�ضييتلزمات 
�لحتييال  عليهييا  ي�ضيييطر  �لتييي 

�لإ�ضر�ئيلي.
وقييال عيا�ييض �إن �لحتال يحتجز 
قر�بة 30 قارب �ضيييد �ضييادرها من 
بحيير غزة، وقر�بة 63 حمرًكا منذ 
�ضيينو�ت، فيما بلييغ عدد �ل�ضيييادين 
منييذ  �لحتييال  بنييري�ن  �مل�ضييابن 
بد�ية �حلايل، 10 �ضيييادين، بينما 
�عتقييل 14 �آخرييين، يف حن و�ضييل 
يف  �ل�ضيييادين  ميين  �ملعتقليين  عييدد 

�ل�ضنو�ت �ملا�ضية �إىل �ملئات. 
وعييّد خطوة �إغاق بحيير غزة �أمام 
عمييل قر�بة 4 �آلف �ضييياد تهديدً� 

لع�ضيير�ت �لآلف ميين �لأ�ضيير �لتييي 
تعي�ييض على هييذه �ملهنيية، منّبهًا �إىل 
وبفعييل  �ل�ضيييادين  ميين  �لكثييري  �أن 
�لنتهيياكات �لإ�ضيير�ئيلية �ملتكييررة 

تركو� هذه �ملهنة منذ �ضنو�ت.
ومنييذ بد�ية �لعييام �جلاري، �ضييجل 
خمتلفييًا  �إ�ضيير�ئيليًا  �نتهيياكًا   150
بحق �ل�ضيييادين يف غييزة تنوعت ما 
بن �عتقال 9 �ضيادين و�إ�ضابة 15 
�ضيادً� وتدمري عدد كبري من معد�ت 
وحمركات مر�كييب �لعاملن يف هذه 
�ملهنيية وم�ضييادرة 4 مر�كييب ح�ضييب 

عيا�ض.

عقاب جماعي
�لفل�ضييطيني حلقييوق  �ملركييز  حييذر 
�لإن�ضان، من تد�عيات قر�ر �ضلطات 
�لحتال �لإ�ضر�ئيلي ، �إغاق بحر 
غييزة كليييًا وحرمييان �ل�ضيييادين من 
ممار�ضيية عملهم، كونييه ينذر مبزيد 
من �لتدهور على �لظروف �ملعي�ضية 
لي 4.160 �ضييياد، و700 �ضخ�ض من 

�لعامليين يف مهيين مرتبطيية ب�ضيييد 
نحييو  هييوؤلء  ويعيييل  �لأ�ضييماك، 
27.700 �ضخ�ضًا من �أفر�د �أُ�ضرهم.
وقييال �ملركييز �لفل�ضييطيني، يف بيان 
�ضييحفي �إن هييذه �لقيير�ر�ت تنييدرج 
يف �إطييار �ضيا�ضيية �حل�ضييار �ل�ضييامل 
و�لعقيياب �جلماعييي غري �لإن�ضيياين 
تفر�ضييه  �لييذي  �لقانييوين  وغييري 
قييو�ت �لحتييال �لإ�ضيير�ئيلي على 
قطيياع غييزة منييذ يونيييو 2007″، 
موؤكييد� �أن قيير�ر �إغيياق �لبحر �أمام 
�ل�ضيييادين ب�ضييكل كامل ميثل �ضكًا 
�جلماعييية  �لعقوبييات  �أ�ضييكال  ميين 
تقرتفهييا  �لتييي  �لنتقييام  و�أعمييال 
�ملدنييين  �ضييد  �لحتييال  قييو�ت 

�لفل�ضطينين.
�لحتييال  �ضييلطات  وكانييت 
�لإ�ضيير�ئيلي �أعلنت، �ليييوم �لأحد، 
�إغيياق �لبحيير كليًا �أمام �ل�ضيييادين 
بذريعة �إطيياق �لبالونات �حلارقة 
“�لتجمعييات  �ملناطييق  باجتيياه 
لقطيياع  �ملحاذييية  �لإ�ضيير�ئيلية” 

غزة.
و�أقييدم �لحتييال على هييذ� �لقر�ر 
�أيييام ميين تقلي�ييض م�ضييافة   3 بعييد 
�ل�ضيييد يف قطيياع غزة ميين 15 ميًا 
بحريًا �إىل 8 �أميال بحرية، وبعد 5 
�أيام من �إغاق معرب كرم �أبو �ضييامل، 
للحييالت  ب�ضييائع  نقييل  با�ضييتثناء 
�لإن�ضييانية �حليوية، وحظر توريد 

مو�د �لبناء و�لوقود.
�أن  �حلقوقييي  �ملركييز  و�أو�ضييح 
�ل�ضيادين يف غزة يعانون قبل قر�ر 
�لتقلي�ييض �لأخري، من عدم قدرتهم 
يف  بحرييية  عملهييم  ممار�ضيية  علييى 
�ملنطقة �مل�ضييموح لهم بالإبحار فيها 
نتيجة �عتد�ء�ت قييو�ت �لحتال 
�لإ�ضر�ئيلي �ملتكررة، وحظر توريد 
�لازميية  و�لتجهيييز�ت  �ملعييد�ت 
�أ�ضييبح  ذلييك  وجيير�ء  لل�ضيييادين. 
مئات �ل�ضيادين عاجزين عن توفري 
لأفيير�د  �لأ�ضا�ضييية  �لحتياجييات 
�أُ�ضرهم، كالطعام و�لدو�ء و�ملاب�ض 

و�لتعليم.

2020 األسوأ في حياة الصيادين بغزة

الصياد الفلسطيني بين ثالوث المالحقة والحصار والتضييق 
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غزة- �لر�أي
�لكهربيياء  توليييد  حمّطيية  تتوّقييف 
�لوحيدة يف قطاع غّزة، عن �لعمل، بدًء� 
ميين �ليييوم �لثاثيياء، و�ضييط حتذييير�ت 
�لطاقيية  �ضييلطة  �أطلقتهييا  ومنا�ضييد�ت 

و�ملو�رد �لطبيعية �لفل�ضطينية.
ياأتييي ذلييك علييى خلفييية نفيياد �لوقييود، 
�لإ�ضيير�ئيلي  �لحتييال  �إغيياق  ب�ضييبب 
معرب كرم �أبو �ضييامل �حلدودي، �لأ�ضييبوع 

�ملا�ضي.
بوقييود  تعمييل  -�لتييي  �ملحّطيية  وتوّفيير 
�لديزل- ثلييث �لكهرباء يف غّزة، يف حن 
تزّود �ضركة �لكهرباء �لإ�ضر�ئيلية باقي 

�حتياجات �لقطاع من �لطاقة.
ويعي�ييض قطاع غزة �أزميية كهرباء كبرية، 
حيث ي�ضييل �لتيار 8 �ضيياعات لييكل منزل 
يومًيييا؛ وفق ما يعرف بنظام )8 �ضيياعات 
و�ضل و8 �ضاعة قطع(، ومن غري �ملعروف 
يف حال توقفت �ملحطة كم عدد �ضت�ضبح 

�ضاعات �لقطع مع عجز �ضاعتن.

أزمة مياه
بلدييية غييزة قالت �إنه ويف ظييل �حلديث 

�لتيييار  خلدميية  م�ضييتمر  �نقطيياع  عيين 
�لكهربائي، فاإن هذ� يعني �زدياد �حتياج 
�لبلدييية �إىل 250 �ألف لرت من �ل�ضييولر 
�ضيييقل   �ملليييون  ون�ضييف  مليييون  بتكلفيية 
تقييدمي  علييى  �لأدنييى  �حلييد  يف  لتعمييل 
خدمات �ملياه و�ل�ضييرف �ل�ضحي وغريها 

من �خلدمات". 
نييت �لبلدية �أنَّ و�ضييول �ملييياه لبيوت  وبيَّ
�ملو�طنن من �أكرث �خلدمات �لتي �ضتتاأثر 
ب�ضبب �نقطاع �لتيار �لكهربائي، حيث لن 
تكييون �لبلدية قادرة على تو�ضيييل �ملياه 
للمنازل يف ظل �ضيياعات قليلة ل تتجاوز 

�لأربع �ضاعات لآلف �لبيوت.
قييد  �لبلدييية  �أن  �إىل  �لبلدييية  ولفتييت   
ت�ضييطر �إىل �لعييودة �إىل ت�ضييغيل بع�ييض 
�لآبار �ملاحليية �لتي كانت قد توقفت عن 
��ضتعمالها لتعوي�ض �لنق�ض يف �ملياه �لتي 
ت�ضييل �لبيييوت، وهو مييا ميكن �أن يلم�ضييه 

�ملو�طنون يف حال ز�دت �أيام �لأزمة.
وطالبييت �ملو�طنيين برت�ضيييد ��ضييتخد�م 
�ملييياه وو�ضييع خز�نييات �أر�ضييية لتخزين 
�ملييياه فيهييا وميين ثييم رفعهييا للخز�نييات 

�لعلوية يف �ضاعات جميء �لكهرباء. 
و�أكدت �لبلدية �أنها �ضييتويل �هتمامها يف 

ظل هذه �لأزمة لت�ضغيل حمطات �ل�ضرف 
�ل�ضييكنية  �ملناطييق  يف  خا�ضيية  �ل�ضييحي 
�ملكتظيية باملو�طنيين مثل حييي �لزيتون، 
ميد�ن فل�ضييطن، وغريها لتجنب حدوث 

�أي طفح ملياه �ل�ضرف فيها.

كوارث بالجملة
بييدوره؛ حييّذر �حتاد بلديييات قطاع غزة 
يييوم �لثنيين ميين �أن ��ضييتمر�ر و�إطاليية 
�أمد �أزمة �نقطيياع �لتيار �لكهربائي ينذر 

بكو�رث �ضحية وبيئية يف �لقطاع.
وقال �لحتاد يف بيان له � �إن جتدد �أزمة 
�لكهربيياء يوؤثيير علييى خدمييات بلديييات 
�لقطيياع، �لتي تعاين من �أو�ضيياع �ضييعبة، 
و�ضييح يف توفييري �لوقييود �لازم لت�ضييغيل 
�آبييار �ملييياه وحمطييات �ل�ضييرف �ل�ضييحي 
و�ملر�فق �لأ�ضا�ضية، �إ�ضييافة �إىل �لتاأثري 
على جودة �خلدمات �لأ�ضا�ضييية �ملقدمة 

للمو�طنن.
و�أ�ضييار �إىل �أن مر�فق �لبلديات و�أعمالها 
مرتبطيية بالتيييار �لكهربائييي بالدرجيية 
�لأوىل، و�أن خدميية تو�ضيييل �ملييياه �إىل 

منازل �ملو�طنن �ضتتاأثر �ضلًبا.

وذكيير �أن جييد�ول توزيييع �ملييياه �ضت�ضييهد 
�رتبيياًكا و��ضييًحا، نظييًر� لعتميياد �لآبار 
على �لكهرباء ب�ضييكل �أ�ضا�ضييي، و�ضييعوبة 
تو�ضيييلها للمو�طنيين ب�ضييكل متو�فق مع 
�ضيياعات و�ضييل �لتيار �لكهربائييي لديهم؛ 
مييا ينتج عنييه م�ضييكلة مركبيية تتمثل يف 

�ضعوبة و�ضول �ملياه لاأدو�ر �لعلوية.
و�أ�ضيياف �لحتيياد �أن �نقطيياع �لكهربيياء 
ل�ضيياعات طويلة �ضيييوؤدي �إىل وقف عمل 
حمطات �ضييخ مياه �ل�ضييرف �ل�ضحي �إىل 
بكارثيية  ينييذر  ممييا  �ملعاجليية؛  حمطيية 

�ضحية وبيئية ل حتمد عقباها.
ت�ضييطر  قييد  �لبلديييات  �أن  ميين  وحييّذر 
�إىل �ضييخ مياه �ل�ضييرف �ل�ضييحي لاأ�ضييف 
باجتاه �ضيياطئ �لبحر، ب�ضكل مبا�ضر دون 

معاجلة.
و�أو�ضييح �أن �نقطيياع �لكهربيياء ولفييرت�ت 
�لكهربيياء  مولييد�ت  يرهييق  طويليية، 
�لحتياطييية، ويزيييد �أعطالهييا؛ "لأنهييا 
مولييد�ت خم�ض�ضيية للعمل ب�ضييكل طارئ، 
�لعميير  وينق�ييض  حمييدودة-،  ول�ضيياعات 
�لزمنييي لهييا، وي�ضيياعف م�ضيياكل �ملر�فق 

�لتي تعتمد على �ملولد�ت".
وبييّن �لحتاد �أن �أعمال �ل�ضيييانة د�خل 

ور�ييض �لبلديييات تعتمييد غالبيتهييا علييى 
�لكهربيياء، و�أن تاأخييري �ل�ضيييانة يربييك 
خدمة جمع وترحيل ومعاجلة �لنفايات 
�ل�ضييلبة، "خا�ضيية و�أن �أ�ضطول �لبلديات 
ميين �لآليات و�ل�ضيياحنات قدمي ومتهالك 

وبحاجة �إىل �ضيانة د�ئمة".
�لكهربائييي  �لتيييار  قطييع  �أن  ذكيير  كمييا 
ي�ضيياعف ميين تلييف �لأغذييية وخا�ضيية 
�ملجمييدة منهييا، مثييل �للحييوم و�لدو�جن 
ميين  ي�ضيياعف  مييا  وغريهييا؛  و�لأ�ضييماك 
�حلاجيية ملر�قبيية �لأغذية يف �لأ�ضييو�ق 
�إحييدى  "وهييي  �لتجارييية  و�ملحييال 
�مل�ضوؤوليات �مللقاة على عاتق �لبلديات".
ولفييت �لحتيياد �إىل �أن جميييع �لأعمييال 
�لإد�رية د�خل مقر�ت ومر�فق �لبلديات 
��ضييتمر�ر  و�أن  �لكهربيياء،  علييى  تعتمييد 
�لأزميية يوؤثر �ضييلبًا على �إجنيياز معامات 
�ملو�طنيين بال�ضييكل �ملطلوب وبال�ضييرعة 

�لازمة.
�لدولييية  �ملوؤ�ض�ضييات  �لحتيياد  ونا�ضييد 
و�لإن�ضييانية و�للجنيية �لدولية لل�ضييليب 
بالتدخييل  �لعييامل،  و�أحيير�ر  �لأحميير 
حلماية �ملو�طنن �لآمنن يف غزة، ورفع 
"�حل�ضار �لظامل" �ملفرو�ض على �لقطاع.

أزمة الكهرباء..
 كابوس متجدد ينذر بكوارث وأزمات متعددة
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غزة- �لر�أي- �ضامي جاد �هلل
ت�ضييهد �ملد�ر�ييض يف حمافظييات 
قطاع تفاعًا كبريً� من �لطلبة 
خطيية  تنفيييذ  يف  و�ملعلميين 
�لتييي  �ل�ضييتدر�كي  �لتعليييم 
�أقرتها وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�لعييايل بغييزة و�لهادفيية لدمج 
�لطلبيية يف �لعملييية �لرتبوية 
ب�ضييكل علمييي و�ضييليم خا�ضيية 
بعد فييرتة �لنقطيياع �لطويلة 
عيين �لدر��ضيية ب�ضييبب جائحة 

كورونا.
وقييال مدييير د�ئرة �لإ�ضيير�ف 
�إبر�هيييم  بالييوز�رة  �لرتبييوي 
فييرتة  "حددنييا  رم�ضييان: 
 )3( �ل�ضييتدر�كي  �لتعليييم 
�نطيياق  مييع  بييد�أت  �أ�ضييابيع 
�لثاميين  يف  �لدر��ضييي  �لعييام 
ميين �أغ�ضييط�ض وت�ضييتمر حتييى 
�ملقبييل،  �ضييبتمرب  ميين  �لثالييث 
حيييث يقييوم �ملعلمييون بتنفيذ 
�ل�ضييتدر�كية  �ملييو�د  و�ضييرح 

يف جميييع �ملباحييث �لدر��ضييية 
وجلميع �ل�ضييفوف وفق خطط 
�أعدتهييا  وو��ضييحة  حمييددة 
�لييوز�رة م�ضييبقًا ومت توزيعهييا 

على جميع �ملد�ر�ض".
وتت�ضييمن �ملو�د �ل�ضييتدر�كية 
�ملهييار�ت و�ملفاهيم �لأ�ضا�ضييية 
�ملحتييوى  �أجييز�ء  يف  �لييو�ردة 
يدر�ضييها  مل  �لتييي  �لدر��ضييي 
�لطلبة خال �لف�ضل �لدر��ضي 
�لدر��ضييي  �لعييام  ميين  �لثيياين 
�لتوقييف  ب�ضييبب  �ملا�ضييي 

�لطاريء للدر��ضة .
و�ملهييار�ت  �ملييو�د  هييذه  وتعييد 
عليهييا  يعتمييد  حيييث  مهميية 
�لتعلم �لاحق وتعترب متطلبًا 

�أ�ضا�ضيًا للتعلم �جلديد.
ويتفاعييل �لطلبة و�ملعلمون يف 
�لربنامييج  �ملد�ر�ييض يف تنفيييذ 
وُياحييظ  �ل�ضييتدر�كي، 
ن�ضيياطات متنوعيية يف �مليييد�ن 
�ملد�ر�ييض  جميييع  يف  �لتعليمييي 

لإجناح هذه �خلطيية و�لروؤية 
�لنوعييية �لتي تطبقها �لوز�رة 
�لتعليمييي  �لتجويييد  �ضييمن 
�مل�ضييرية  علييى  و�حلفيياظ 
�لرتبوييية، كما ُت�ضييجل خطوة 
مهميية للييوز�رة بغييزة خا�ضيية 
يف  �لعاملييي  �لتفكييري  �ضييمن 
كيفييية �نتظييام �لتعليم يف ظل 

�لطو�ريء.
وتقييول معلمة  �للغيية �لعربية  
مدر�ضيية  يف  �ل�ضيياد�ض  لل�ضييف 
�لفار�بي مي �لوحيدي: "�أقوم 
�لوحد�ت  �لطالبييات  بتدري�ض 
�ل�ضييف  منهيياج  ميين  �لأخييرية 
جمييال  يف  خا�ضيية  �خلام�ييض 
و�لقيير�ءة  و�لميياء  �لنحييو 
لكي يفيدهم يف جمال ت�ضل�ضل 
�ملعلومات يف �ل�ضف �ل�ضاد�ض".
�لدرو�ييض  "ُنقييدم  وت�ضيييف: 
ب�ضييكل خفيف وعييدم �لثقال 
علييى �لطالبييات، نهدف ب�ضييكل 
�لطالبييات  دمييج  �إىل  �أ�ضا�ضييي 

ب�ضكل علمي يف �ملنهاج".
�لطالبيية نهييى �لفرجنييي ميين 
مبدر�ضيية  �ل�ضيياد�ض  �ل�ضييف 
"ن�ضييتفيد  تقييول:  �لفار�بييي 
كثري� ًمن �لتعليم �ل�ضييتدر�كي 
، لقد در�ضيينا عامات �لإعر�ب 
تدريبييات،  و�أخذنييا  �لأ�ضييلية 
كمييا در�ضيينا دخول �لييام على 
�لكلمات �ملعرفة بيياأل و تعلمنا 
در�ض �جلملة �ل�ضمية وهناك 

��ضتمر�ر يف تنفيذ �لدرو�ض".
�لتعليييم  �أهمييية  وحييول 
�ل�ضييتدر�كي يف �ضييد �لفجو�ت 
�لتعليمية، يو�ضح �ملعلم ح�ضان 
فييرج �هلل ميين مدر�ضيية �ضييعاد 
�ل�ضباح �لثانوية �أنه ي�ضتخدم 
مثييل باقي �ملعلميين عدة طرق 
تدري�ضييية م�ضوقة �إ�ضافة �إىل 
�أ�ضيياليب تقوميية، و�لهدف �أن 
ي�ضييتدرك �لطالب مييا فاته من 
�أن  ي�ضييعر  ل  وحتييى   ، درو�ييض 
هناك فجوة بن �أجز�ء �ملادة.

وفيمييا يخ�ض مرحلة �لثانوية 
�لعامة، تقييول معلمة �لأحياء 
لل�ضييف �لثيياين ع�ضيير علمي يف 
مدر�ضة �أحمد �ضوقي �لثانوية 
�إن  نهييال زهييد،  للبنييات بغييزة 
تدري�ييض  يف  يكييون  �لرتكيييز 
�لطالبييات �ملهييار�ت و�ملعلومات 
ويف   ، �ملنهيياج  يف  �لأ�ضا�ضييية 
مادة �لحياء على �ضبيل �ملثال 
ندر�ييض عييدة مو�ضييوعات منها 
ترتبييط  لأنهييا  ��لافقاريييات 

مبو�ضوعات �لثانوية �لعامة.
طالبيية  تعييرب  جهتهييا  ميين 
موناليييز�  �لعاميية  �لثانوييية 
�أبو �ضييعدة ميين مدر�ضيية �أحمد 
�ضييوقي عن �ضعادتها يف �لتعليم 
�ل�ضييتدر�كي، وتقييول: "نحيين 
كطلبيية ثانوييية عاميية نركييز 
و�لتدريبييات  �ملييو�د  يف  كثييريً� 
�ل�ضييتدر�كي  �ل�ضييهر  خييال 
حتى ن�ضمن تو��ضييل �ملعلومات 

وفهم �ملنهاج".

ضمن تجويد العملية التعليمية

التعليم االستدراكي.. رؤية نوعية تنفذها وزارة التعليم بغزة
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غزة- �لر�أي
و�لريا�ضيية  �ل�ضييباب  وز�رة  قدمييت 
منوذجييا يف دعييم �ل�ضييباب من خال 
تفعيل حا�ضيينة �مل�ضيياريع �ل�ضغرية، 
و�لتييي مولتهييا موؤ�ض�ضيية �أحباء غزة 

ماليزيا، بقيمة )٥٥( �ألف دولر.
هييذه �مل�ضيياريع بد�أت يف �لعمييل وبد�أ 
ت�ضييويق منتجاتها و�أ�ضييبح لل�ضييباب 
�مل�ضييتفيدين فر�ضيية لتوفييري م�ضييدر 
دخل يف ظل �لأو�ضيياع �لقت�ضييادية 
غييزة،  حمافظييات  يف  �ل�ضييعبة 
وندرة فر�ييض �لعمل وتز�يييد �أعد�د 
�خلريجيين �لذين ل يجدون فر�ضييا 

لبناء م�ضتقبلهم.
وميين �ضييمن برنامج �حلا�ضيينة بد�أت 
�لزيييار�ت �مليد�نييية بوفييد يرت�أ�ضييه 
�أحمد حمي�ضيين وكيل وز�رة �ل�ضييباب 
�لهبيييل  ع�ضييام  وي�ضييم  و�لريا�ضيية 
مدييير عييام �ضييندوق دعم �ل�ضييباب، 
وحممييد نييادر �لنييوري قميير �لزمان 
مدير موؤ�ض�ضيية �أحباء غزة ماليزيا، 
ميين  �مل�ضييرفن  لطاقييم  بالإ�ضييافة 

�لوز�رة

إنتاج وجودة
رمزي جاد �هلل  من خميم �لن�ضري�ت 
- حمافظة �لو�ضييطى، �أحد �ل�ضييباب 
�مل�ضيياريع  متويييل  ميين  �مل�ضييتفيدين 
�ل�ضييعادة  غاييية  يف  كان  �ل�ضييغرية، 
خال �لزيييارة �لتفقدييية من طاقم 
غييزة  �أحبيياء  وموؤ�ض�ضيية  �لييوز�رة 
ماليزيييا للتعرف علييى �ملرحلة �لتي 
و�ضل �إليها �مل�ضروع، وبد�أ رمزي جاد 
�هلل �لتحييدث عن تقديييره ملن وقف 
�إىل جانبه بالتمويل و�لإر�ضاد حتى 
و�ضييل �إىل �أن يكون �ضيياحب م�ضييروع 
يف  كان  �أن  بعييد  زر�عييية  دفيئيية 
�ل�ضابق يعمل بالأجرة يف �لزر�عة.

غاييية  يف  كانييو�  �لزيييارة  طاقييم 
�ل�ضييعادة عندما �ضاهدو� هذ� �ل�ضاب 
�ملكافييح �لذي يعيل �أ�ضييرته و�أخوته 
�أ�ضيياف  وممييا  و�لييده،  وفيياة  بعييد 
�لإعجاب بامل�ضييروع �أنييه �عتمد على 
�ملييو�د �لع�ضييوية يف �لزر�عيية وعدم 
�أو  كيماوييية  مييو�د  �أي  ��ضييتخد�م 
مبيد�ت فكان �ملنتج من ثمرة �خليار 
نييال  مميييز  وطعييم  عالييية  بجييودة 

�إعجاب �جلميع.

�قييرتب  �أي�ضييا  �لن�ضييري�ت  يف غييرب 
�لعروقييي  طييال  �لطمييوح  �ل�ضيياب 
�خلا�ييض  م�ضييروعه  �فتتيياح  ميين 
بال�ضتوديو �ل�ضوتي و�إنتاج �لفيديو 
�ليوتيييوب �ملييكان جمهييز بالتكييييف 
و�لأثيياث و�لعزل لل�ضييوت و�لأجهزة 
�خلا�ضيية باإنتيياج �ل�ضييوت و�لفيديو 
كبييرية  فرحيية  �لرتكيييب،  طييور  يف 
بييدت علييى �لعروقي خييال �لزيارة 
و�قرت�بييه ميين حتقيييق حلمييه �لذي 

طال �نتظاره. 
يف ز�وييية �أخرى و�ضييط مدينة غزة 
كان زكريييا درغييام يهييم بفتييح بيياب 
�مل�ضنع �لذي جنح يف �إن�ضاءه لت�ضنيع 
�لأو�ين �لرخامية �خلا�ضة بالهد�يا 
يف  �مل�ضييروع  بييد�أ  حيييث  و�لتحييف، 
�لتو�ضييع وتلقييي �لطلبيييات لل�ضيير�ء، 
بالإ�ضييافة لت�ضييغيل �أيدي عاملة من 
درغييام  زكريييا  و�لفتيييات،  �ل�ضييباب 
قييال �إنييه كان يحتيياج لهييذ� �لتمويل 
�خلييام  و�ملييو�د  �لٱلت  لتوفييري 
�خلا�ضيية بت�ضيينيع �لتحف و�لأو�ين 
علييى  �حل�ضييول  وبعييد  �لفخارييية، 
مو�تييية  �لفر�ضيية  كانييت  �مل�ضييروع 

م�ضييدر  وتوفييري  �لإنتيياج  لزيييادة 
للدخل من خال توزيع �لإنتاج على 
�ملحييات و�ل�ضييركات �لتييي �أعجبييت 

باملنتج وجودته.

خدمات وهمة عالية
�أي�ضييا  غييزة  حمافظييات  �ضييمال  يف 
كانييت مييرمي �ضيياحلة �ضييابة مفعمة 
بالأمييل وهي تتحدث عن م�ضييروعها 
�للغيية  يف  �لييدور�ت  تقييدمي  يف 
�لعملييي  و�لتدريييب  �لإجنليزييية 
للفتيات و�ل�ضييباب، و�إقبال �ل�ضييباب 
يف  �لييدور�ت  ميين  �ل�ضييتفادة  علييى 
منطقة مكتظة بال�ضييكان حتتاج ملثل 
هييذه �ملر�كز �لتي تقييدم �خلدمة يف 

مكان ماءم وبتقنيات جديدة.
حمافظيية  ويف  �أي�ضييا  �جلنييوب  �إىل 
خييان يون�ييض م�ضييروع بيير�ء �للحييام 
لرتبييية �لدجيياج �لبيا�ييض، �أعجييب 
�أحبيياء  وموؤ�ض�ضيية  �لييوز�رة  طاقييم 
تقنييية  باعتميياد  ماليزيييا  غييزة 
�لتربيد و�لإنارة با�ضتخد�م �لطاقة 
�ل�ضم�ضية ملو�جهة �لأحو�ل �جلوية 
و�رتفيياع درجييات �حليير�رة وتقليييل 

ن�ضييبة نفييوق �لدو�جن، حيييث �أثبت 
�لطاقييم  وكان  جناحييه  �مل�ضييروع 
�لز�ئر �ضيياهد� على �لنتيياج و�لبدء 
يف �لت�ضييويق لييدى �ملتاجيير �ملجاورة، 
بيير�ء  علييى  ظهييرت  كبييرية  �ضييعادة 
جنيياح  عيين  يتحييدث  وهييو  �للحييام 
م�ضييروعه وقدرتييه �لٱن على توفري 
دخييل لإعالة �أ�ضييرته رغم �لظروف 
�لقت�ضادية �ل�ضييعبة وتدين �أ�ضعار 

�ملنتج من �لبي�ض.
يف خان يون�ض �أي�ضييا م�ضروع حقائب 
جتهيييز �لأعر��ييض حل�ضيين بعلو�ضيية 
حيث ميثل �مل�ضييروع فر�ضة لبعلو�ضة 
يف توفري م�ضييدر دخل لأ�ضييرته بعد 
�أن �أ�ضبح لديه زبائن وطلبات يومية 

لتاأجري �حلقائب.
�ضييغري�  م�ضييروعا   )١٤( �أن  يذكيير 
ح�ضلت على �لتمويل �ضمن �ل�ضر�كة 
 - و�لريا�ضيية  �ل�ضييباب  وز�رة  بيين 
وموؤ�ض�ضيية  �ل�ضييباب،  دعييم  �ضييندوق 
جتربيية  يف  ماليزيييا  غييزة  �أحبيياء 
ر�ئدة لدعم �ل�ضييباب و�لتي �ضييتمثل 
ب�ضييكل  �لتمويييل  تقييدم  حا�ضيينة 

متو��ضل للم�ضاريع �ل�ضغرية.

بإشراف وزارة الشباب والرياضة

المشاريع الصغيرة توفر مصدرًا للدخل وبناء مستقبل واعد للشباب
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غزة- �لر�أي
�أزمييات �إن�ضييانية و�قت�ضييادية خطييرية قييد تزيييد ميين 
م�ضيياعفة �لأو�ضاع �ضييعوبة يف قطاع غزة، بعد توقف 

حمطة �لكهرباء عن �لعمل ب�ضكل كامل.
بيانييات، وت�ضييريحات ووقفييات �حتجاجييية، ُنظمييت 
يف غييزة، يف ظييل حتذير وز�رة �ل�ضييحة ميين �أن �لأزمة 
�ضيييكون لها تد�عيييات خطرية على عمل �مل�ضت�ضييفيات، 
فيما �أكد �حتيياد �لبلديات �أن �لأزمة �ضييتطال مر�فقها 

وخدماتها للمو�طنن.
وقف �لعمليات �جلر�حية

�لناطق با�ضييم �لوز�رة، �لدكتور �أ�ضرف �لقدرة، قال �إن 
�نقطاع �لتيار �لكهربائي يهدد حياة “�لأطفال �خُلّدج 
و�لف�ضييل  �ملركييزة  �لعنايييات  ومر�ضييى  �حل�ضييانات  يف 

�لكلوي”.
ولفت �لقدرة �أن توقف �ملحطة و��ضتمر�ر �لأزمة يهدد 

بوقف �لعمليات �جلر�حية و�لولد�ت �لقي�ضرية.

عصب الحياة وغزة بال كهرباء
وقال جمال �خل�ضري رئي�ض �للجنة �ل�ضعبية ملو�جهة 
�حل�ضييار، �إن �لقطاع دخل يف �أزمة �إن�ضييانية خانقة مع 
توقييف �ملحطة، ب�ضييبب منع �لحتييال �إدخال �لوقود 
�ملخ�ضيي�ض لهييا، مييع تر�كييم �لأزمات و�مل�ضيياكل ب�ضييبب 

�حل�ضار �ملتو��ضل منذ 14 عاًما.
وبن �خل�ضري يف ت�ضريح �ضحفي له، على �أن �لكهرباء 

ع�ضب �حلياة وغزة با كهرباء، لأن �لحتال ُيحاول 
خنقها و�مل�ض ب�ضكل خطري يف كل �لقطاعات �لإن�ضانية 
�لكييو�رث  و�ضييتتو�ىل  �لأخييرى،  و�حليوييية  �ل�ضييحية 
�ل�ضييحية و�لإن�ضييانية و�لقت�ضييادية، يف حال مل يتم 

تد�رك هذ� �لو�ضع �ملاأ�ضاوي �خلطري.
ولفت �إىل �أن �لحتال ُيطبق �ضيا�ضيياته يف خنق غزة، 
وذلييك من خييال حتكمييه يف �ملعابيير �لتجارييية، ومنع 
دخييول �أ�ضا�ضيييات ��ضييتمر�ر �حلييياة، كالوقييود ومييو�د 
�لبنيياء، وميار�ض ح�ضيياًر� خطرًي� ي�ضييتهدف �لقطاعات 

�لإن�ضانية.
وجييدد �خل�ضييري �لتاأكيد على �أن هذ� �ملنع و��ضييتمر�ر 
مليييوين مو�طيين  مبا�ضيير حلييياة  ��ضييتهد�ف  �حل�ضييار، 
يعي�ضييون يف غييزة، ب�ضييكل يتنافى مع �لقيم �لإن�ضييانية 
و�لأخاقييي،  و�لإن�ضيياين  �لييدويل  �لقانييون  ومبييادئ 

وعدها عقوبة جماعية.

يعي�ييض  غييزة  يف  �لفل�ضييطيني  �ل�ضييعب  �أن  �إىل  و�أ�ضييار 
�ملعانيياة تلييو �ملعاناة، وُي�ضييتهدف ب�ضييبب �ضييموده رغم 

�لأو�ضاع �لقت�ضادية �ل�ضعبة.
ولفت رئي�ض �للجنة �ل�ضعبية ملو�جهة �حل�ضار، �إىل �أن 
�لأزمة �ضتنعك�ض �ضييلًبا على كل تفا�ضيل حياة �ل�ضكان 
بغييزة و�أهمهييا ح�ضييولهم علييى مييياه �ل�ضييرب �لتي هي 
غري �ضيياحلة �أ�ضييًا، م�ضييرًي� �إىل �أن ٩٥٪ منها ل ت�ضييلح 

لا�ضتخد�م �لآدمي.

و�أكد �خل�ضييري على �أن �لأو�ضيياع �لإن�ضانية �ملتدهورة 
يف غييزة تتطلييب �إنهيياء �حل�ضييار وفتييح كافيية �ملعابيير 
�لتجارييية دون قيييود �أو �ضييروط وقو�ئييم ممنوعييات، 

ولي�ض ت�ضديد �حل�ضار و�لإغاق.

توقف للمصانع
ميين جانبييه، حييذر �مل�ضييوؤول �لنقابييي يف �حتيياد عمال 
�لنقابييات بغزة �ضييامي �لعم�ضييي، ميين �أن �أزميية توقف 
�ملحطة بييات يهدد بتوقف %90 من �مل�ضييانع، وتعطل 

قر�بة 50 �ألف عامل.
و�أو�ضييح �لعم�ضي يف ت�ضريح �ضييحفي له، �أن نحو 500 
م�ضيينع يف جمالت �ضييناعية و�إن�ضييائية خمتلفة باتت 

مهددة بالتوقف عن �لعمل.
ولفت �إىل �أن �لور�ض و�مل�ضانع �لإنتاجية يف قطاع غزة 
�ضييتعمل بطاقة �أقل من %20 نتيجيية �أزمة �لكهرباء، 
ميين خييال �لعتماد علييى �ملولييد�ت، وت�ضييريح �لعمال 
وتخفي�ييض �ضيياعات �لعمييل، �لذي �ضيييوؤثر علييى عجلة 

�لإنتاج يف �لقطاع.
وبيين �أن �أزميية �لكهرباء �ضتت�ضييبب بخ�ضييائر كبرية يف 

معظم �ملجالت �لقت�ضادية، م�ضرًي� �إىل �أن
 %90 من �مل�ضانع وور�ض �حلد�دة و�لأملونيوم و�ضيانة 
و�لغييزل  �خلياطيية  م�ضييانع  �إىل  �إ�ضييافة  �ل�ضيييار�ت، 
و�لن�ضيج، و�ملحال �لتي تعتمد على �لكهرباء على مد�ر 

�ل�ضاعة، "مهددة بالتوقف عن �لعمل يف �أي حلظة".

و�أو�ضييح �أن �حل�ضار �مل�ضييتمر على �لقطاع منذ 14 عاًما 
�أدى �إىل �رتفاع ن�ضييبة �لفقر يف �ضفوف �لعمال بن�ضبة 

.60% �إىل  �لبطالة  ن�ضبة  و�ضلت  فيما   ،80%
ونا�ضييد �لعم�ضي ب�ضرورة �ل�ضغط على �لحتال لرفع 
�حل�ضييار �لظييامل �ملفرو�ييض منييذ نحييو 14 عاًمييا علييى 
قطيياع غزة و�لذي طال جميع جمالت �حلياة، مطالًبا 
�ملجتمع �لدويل بال�ضييغط على �لحتال ل�ضرورة حل 
م�ضييكلة �لكهربيياء �لتييي يعيياين منهييا قطاع غييزة منذ 

.2006

المياه العادمة
�أكييد من�ضييق �لإد�رة �لعامة لل�ضييحة و�لبيئة يف بلدية 
غييزة �ملهند�ييض �أحمييد �أبييو عبييدو، �أن مييياه �ل�ضييرف 
�ل�ضييحي غري �ملعاجلة، �ضيييتم �ضييخها ب�ضييكل كامل �إىل 

بحر غزة، يف حال تفاقمت �أزمة �نقطاع �لكهرباء.
وقييال �أبييو عبدو �إن �ضيياطئ بحر غزة �ضييوف ي�ضييتقبل 
يومًيييا نحييو 60 �ألييف كييوب من مياه �ل�ضييرف �ل�ضييحي 
غييري �ملعاجليية من نقاط ت�ضييريف خمتلفيية على طول 

�ل�ضاطئ، ب�ضبب توقف حمطة توليد �لكهرباء.
وبيين �أن �لبلدييية يف �لظييروف �لطبيعية تعتمييد كليًا 
على %70 من �لكهرباء �لو�ردة من �ضييركة �لكهرباء، 
وقييت  يف  �لبديليية  �لكهربيياء  مولييد�ت  علييى  و30% 

�لنقطاع.

لتوقف محطة الكهرباء.. أزمات بالجملة تنتظرها غزة 
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غزة- �لر�أي
�لإد�رة  مدييير  نهيياد �جلعييربي  �لعقيييد  �أكييد 
�لعاميية للمباحث �لعامة بغييزة:" �أن �ملباحث 
متكنييت ميين ك�ضييف ماب�ضييات جرمييية حييرق 
�لربيييج  منطقيية  �ضييكان  " ميين  "ر.ر  �لطفليية 
باملحافظيية �لو�ضييطى و�ألقييت �لقب�ييض خالها 
علييى �جليياين بعييد جهييوٍد م�ضييرتكة بذلتهييا 
�ملباحث �لعامة مع �لأدلة �جلنائية و�ضييرطة 

�ملحافظة �لو�ضطى ".
ويف �لتفا�ضيييل ك�ضييف �لعقيد �جلعربي خال 
حديثييه للمكتييب �لإعامييي لل�ضييرطة " �أنييه 
خييال �لتحقيقييات �لتييي قامييت بهييا �ملباحث 
�لعاميية ميين جمع لاأدليية و�ملعلومييات تبن �أن 
�حلادثة ناجمة عيين خاف عائلي على ورثة 
بيين �ضيياحب �ملنييزل و�إخوتييه، �ألقييى خالهييا 
�جليياين "�أ.ر" زجاجٍة حارقة معتقدً� ح�ضييب 
�إفادته �أن غرفة �ملنزل فارغة ول يوجد فيها 

�أحد، و�أنه يجري فيها �أعمال ترميم".
و�أ�ضيياف �لعقيييد �جلعييربي �أن �حلريييق نتييج 
عنييه �إ�ضييابة �لطفليية "ر.ر" بحييروق بالغيية 
بحييروق  و�لدتهييا  �إ�ضييابة  �إىل  بالإ�ضييافة 
متفاوتيية، نقلييو� علييى �إثرهييا �إىل �مل�ضت�ضييفى 
لتلقييي �لعيياج وتوفيييت علييى �إثرهييا �لطفلة 

متاأثرًة بحروقها �لبالغة.
ولفييت �لعقيد �جلعييربي �إىل �أنه مت �لتو�ضييل 
�إىل �جلاين وهو عييم �لطفلة "�أ.ر" ومت �إلقاء 
�لقب�ييض عليييه مب�ضيياعدة �ملباحييث �لعامة يف 

حمافظيية رفييح، و�لييذي �أقيير بو�قعيية �إلقيياء 
�لزجاجة �حلارقة على بيت �أخيه .

و�أ�ضييار �لعقيييد �جلعييربي �إىل �أنييه مت حتويل 
�جليياين وملييف �لق�ضييية �إىل مفت�ييض حتقيييق 
�ل�ضييرطة ل�ضييتكمال �لإجيير�ء�ت �لقانونييية 

�لازمة .
تفا�ضيييل �إلقيياء �لقب�ض على منفييذي �غتيال 

�ملو�طن جرب �لقيق :
يف �ضييياق منف�ضييل �أكييد �لعقيييد �جلعييربي :" 
�أن �ملباحييث �لعاميية بالتعيياون مع قوة "�ضييهم 
�خلا�ضيية" يف �إد�رة قييو�ت �لتدخييل وحفييظ 
عمليييات  يف  رئي�ضييي  دور  لهييا  كان  �لنظييام 
�ملطيياردة �لتي �أف�ضييت �إىل �إلقيياء �لقب�ض على 
ثاثيية ميين �جلنيياة يف ق�ضييية مقتييل �ملو�طن 

جرب �لقيق".
و�أو�ضييح �لعقيد �جلعربي �أنه فور تلقي �إ�ضارة 
�لتحييرك  مت  �لقيييق  جييرب  �ملو�طيين  �غتيييال 
يف  �لعاميية  �ملباحييث  با�ضييرت  و  �ملييكان  �إىل 
عملييية كبرية من جمع للمعلومات و��ضييرتجاع 
�جلرمييية،  مييكان  يف  �لت�ضييوير  لكامييري�ت 
و�لقر�ئيين  �لدلئييل  جمييع  �إىل  بالإ�ضييافة 

و�إفيياد�ت �ل�ضييهود و�لتحريييات علييى م�ضييتوى 
و��ضع .

وبييّن �لعقيييد �جلعييربي �أن �ملباحييث �لعاميية 
كان لهييا دوٌر بييارز كاأحييد �لإد�ر�ت �ملركزييية 
يف �ل�ضييرطة بالتعاون مع باقييي �أجهزة وز�رة 
منعييًا  �حلييدود  تاميين  عملييية  يف  �لد�خلييية 
لهروب �ملطلوبن �إىل �جلانب �مل�ضييري، م�ضريً� 
يف �لوقييت ذ�ته �إىل دورها يف تاأمن �ملو�طنن 
يف كافيية حمافظييات قطاع غييزة و�أنها ت�ضييعى 

للحفاظ على حالة �لأمن و�ل�ضتقر�ر.
خييال  �أنييه  �إىل  �جلعييربي  �لعقيييد  و�أ�ضييار 
و��ضييحة  �ل�ضييورة  كانييت  �لأوىل  �ل�ضيياعات 
�أمييام �ملباحييث �لعاميية عيين �لقتليية منفييذي 
عملية �لغتيال، وهم 4 �أ�ضييخا�ض كانو� على 
در�جتن ناريتن مت �إلقاء �لقب�ض على ثاثة 
منهييم، ومييا ز�ل �لبحييث جيياري عيين �جليياين 

�لأخري .
ويف ذ�ت �ل�ضييياق حث �لعقيد �جلعربي خال 
حدثيييه �ملو�طنيين �إىل �لتعاون مع �ل�ضييرطة 
يف �لقيياء �لقب�ييض على �جلاين �لأخييري، ُمبينًا 
�أهمية �ل�ضييلم �لأهلي وحالة �ل�ضييتقر�ر �لتي 

يجب �أن ت�ضود �ملجتمع .
علييى  �لت�ضييرت  مغبيية  ميين  �جلعييربي  وحييّذر 
�أي جمييرم هييارب وفييار ميين �لعد�ليية، مهيبييًا 
باملو�طنيين تقييدمي �أي معلوميية ميتلكونها عن 
�جليياين "�ضييادي �ل�ضييويف" للجهييات �لأمنييية 

�ملخت�ضة.
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ك�ضييف �لدكتييور �أندريه �ضييوروكن، 
�أخ�ضييائي طييب وجر�حيية �لعيون، 
�ملو�د �لغذ�ئية �لتي من �ل�ضييروري 
�إ�ضييافتها �إىل �لنظام �لغذ�ئي لأنها 

ت�ضاعد على حت�ضن �لروؤية.
ومن هذه �ملو�د:-

�ل�ضبانخ- ميزة �ل�ضبانخ �لأ�ضا�ضية، 
هييي �حتييو�وؤه علييى مييادة �لليوتن 
حتمييي  �لتييي  لاأك�ضييدة،  �مل�ضييادة 
�لعينن من �لآثار �ل�ضييارة لأ�ضييعة 
علييى  يحتييوي  كمييا  �ل�ضييم�ض. 
�لفوليييك وبيتييا كاروتيين  حم�ييض 
 B وجمموعة  Kو C  وفيتامينييات

و�ملغني�ضيوم و�لبوتا�ضيوم.
�لعنييب  – يحتييوي  �لييربي  �لعنييب 
�لربي على مادة �لأنثو�ضيانن �لتي 

حت�ضيين �لروؤية ليا. وحتتوي ثمار 
�لعنييب �لييربي علييى ن�ضييبة عالييية 
من م�ضيياد�ت �لأك�ضدة وفيتامينات 
A وC و�لزنك �لذي ي�ضيياعد على 
تكيف �لروؤية يف ظروف �لإ�ضيياءة 
�ل�ضيييئة. كما يحتوي �لعنب �لربي 
علييى فيتاميين E �لذي مينييع تطور 

�إعتام عد�ضة �لعن.
يعتييرب  للخييرب�ء  وفقييا  �لبي�ييض- 
�ضييفار �لبي�ض م�ضييدر� مهما لثنن 
ميين م�ضيياد�ت �لأك�ضييدة: �لليوتن 
وزياك�ضانتن، وهما �ملغذيان للعن، 
ويحميان �ل�ضييبكية من �لتلف. كما 
�ن �لبي�ض يحتييوي على فيتامينات 
A وВ2 وВ5 وВ12 وЕ، وكذلك 
على حم�ض �لفوليك و�ل�ضيييلينيوم 

و�لكال�ضيوم و�لبوتا�ضيوم و�حلديد 
و�لزنك و�ملغني�ضيوم، و�لربوتينات 

�لكاملة و�لدهون “�جليدة”.
زيييت  يحتييوي  �لزيتييون-  زيييت 
�لزيتون بالإ�ضافة �إىل �لأحما�ض 
علييى  �مل�ضييبعة،  غييري  �لدهنييية 
 А م�ضاد�ت �لأك�ضييدة وفيتامينات 
وE. �لأول يدعييم ويعييزز �لروؤييية 
عمييل  يف  �إيجابيييا  يوؤثيير  و�لثيياين 
ميين  كل  �لدكتييور  وين�ضييح  �لعيين. 
�ضييبكية  يف  م�ضييكات  ميين  يعيياين 
�لعن �إ�ضييافة كمييية قليلة من زيت 

�لزيتون �إىل نظامه �لغذ�ئي.
�لأ�ضماك �لدهنية- تعترب �أ�ضماك 
�لتونيية و�ل�ضييلمون م�ضييدر� ممتاز� 
�لدهنييية  �أوميغييا3-  لأحما�ييض 

غري �مل�ضييبعة �ل�ضييرورية ل�ضييبكية 
�لعن. لأن نق�ض �أوميغا3- ي�ضييبب 

متازمة �لعن �جلافة.
�للييوز- يحتييوي �للييوز علييى ن�ضييبة 
عالية ميين فيتامن E، �لذي يبطئ 
تطور “�لتنك�ض �لبقعي”. وحتتوي 
حفنة من �للوز )و�لف�ضييتق �أي�ضييا( 
علييى ن�ضييف كمييية هييذ� �لفيتامن 

�لتي يحتاجها �جل�ضم يوميا.
�لطماطييم- �لطماطييم م�ضييدر مهم 
�لليكوبيين،  ومييادة   C لفيتاميين 
�لتي تبطئ �أي�ضييا تطييور “�لتنك�ض 
�لبقعي” )�ل�ضبب �لرئي�ض لفقد�ن 

كبار �ل�ضن �لب�ضر(. 
بعييد  �لطماطييم  تنيياول  ويف�ضييل 
�ملعاجليية �حلر�رية، لأنها تزيد من 

ن�ضبة �لليكوبن.
�ف�ضييل  �جلييزر  يعتييرب  �جلييزر- 
وفيتاميين  كاروتيين  لبيتييا  م�ضييدر 
تطور  خطر  �جلييزر  ويخف�ييض   .А
 50% �لبقعي” بن�ضييبة  “�لتنك�ض 
وكذلييك يزيييد ميين �إفر�ز �ل�ضييو�ئل 
�ملخاطية �لو�قية و�ملرطبة للعن.
�لعيين  م�ضيياعد  �لربوكييويل- 
بجميييع  غنييي  �لربوكلييي  �لعييام. 
للروؤييية  �ل�ضييرورية  �ملييو�د 
�جليييدة: �لليوتن و زياك�ضييانثن، 
وفيتامينييات B2 و C ، بالإ�ضييافة 
�لقييوي  �مل�ضيياد  �ضييلفور�فان  �إىل 
حتمييي  �ملييو�د  وهييذه   . لاأك�ضييدة 
�لروؤية من �ل�ضطر�بات �ملرتبطة 

بالعمر.

وإلقاء القبض على ثالثة من قتلة المواطن القيق"

العقيد الجعبري يكشف مالبسات جريمة 
حرق الطفلة “رزان أبو رقعة” 
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غزة- �لر�أي
ت�ضييكل �أزميية �نقطيياع �لتيييار �لكهربائييي 
يف قطيياع غييزة �ملحا�ضيير مع�ضييلة كييربى 
ميين  حيييث  �ل�ضييحة،  لييوز�رة  بالن�ضييبة 
�ملتوقييع �أن تعاين م�ضت�ضييفياتها من كارثة 
حقيقييية تطييال كل �ضيييء نتيجيية تعطل 
ت�ضييكل  �لتييي  �لطبييية  �لأجهييزة  مئييات 
ع�ضييبا �أ�ضا�ضيا يف عملية �لت�ضخي�ض ملئات 
�حلييالت ميين �ملر�ضييى يف حييال ��ضييتمر�ر 

�أزمة �نقطاع �لتيار �لكهربائي.
علييى  �لكهربيياء  �نقطاعييات  وتوؤثيير 
�إىل  يحتاجييون  �لذييين  �ملر�ضييى  جميييع 
�ملر�ضييى  فيهييم  مبيين  لعاجهييم  �أجهييزة 
�لذييين يحتاجييون �إىل �أجهييزة �لتنف�ييض 
�ل�ضييطناعي و�ملر�ضييى �لذين يخ�ضييعون 

�إىل عاج غ�ضيل �لكلي.

استمرار األزمة
ويف �مل�ضت�ضييفيات �لتييي ل تييز�ل جمهييزة 
مت�ضييي  �ليدوييية  �لكهربائييية  باملفاتيييح 
عادة ب�ضييع دقائق على �نقطيياع �لكهرباء 
قبييل �أن يبييد�أ �ملولييد بالعمل ميين جديد. 
وعندما تنقطع �لأجهزة �لإلكرتونية عن 
�لعمل خال عاج غ�ضيييل �لكلي، ي�ضييطر 
�ملمر�ض �أو �ملمر�ضيية �إىل �ضخ �لدم يدويًا 

تفاديًا لتخرث �لدم. 

يف  �لكهربائييية  �لنقطاعييات  وتوؤثيير 
خدمييات �مل�ضت�ضييفيات مبختلييف �أنو�عها: 
غييرف  يف  �لإ�ضيياءة  م�ضييابيح  توقييف 
�لعمليييات، و�لنقطيياع �ملفاجييئ لاأجهزة 
�جلر�حيية،  يف  �مل�ضييتعملة  �للكرتونييية 
و�إمكانييية تعطييل �أجهييزة غ�ضيييل �لكلييي 
و�أجهزة مر�قبة �لقلب و�أجهزة �لت�ضوير 
�لتحليييل  و�أجهييزة  �ملقطعييية  بالأ�ضييعة 
�لت�ضييوير باملوجييات  �ملخربييية و�أجهييزة 
فوق �ل�ضوتية، ف�ضا عن �أن �آلت �لغ�ضيل 
و�أجهييزة �لتعقيم )�لتي ت�ضييتعمل لتعقيم 

�ملعد�ت( �ضريعة �لتاأثر �أي�ضا. 
�ل�ضييحة  وز�رة  تنا�ضييد  هنييا  وميين 
�ملوؤ�ض�ضييات  كافيية  غييزة  يف  �لفل�ضييطينية 
�جلهييات  وكافيية  و�لدولييية  �ملحلييية 
و�لإن�ضييانية  �حلقوقييية  و�ملوؤ�ض�ضييات 
�حل�ضييار  لرفييع  �لتدخييل  ب�ضييرعة 
�لإ�ضيير�ئيلي �لظامل عن �لقطاع و�ضرورة 
توفري قطع �لغيار �لطبية وب�ضييكل عاجل 
ملئييات �لأجهزة �ملتعطليية، و�إىل حل �أزمة 

�لكهرباء.

120 مولود في خطر
رئي�ض �ضييبكة �حل�ضانات يف قطاع غزة د. 
نبيل �لربقييوين �أكد تخوفه من تد�عيات 
�نقطيياع �لتيييار �لكهربائييي علييى )120( 

مولييود موجودييين يف ح�ضييانات �لأطفال 
�أن  منوهييا  غييزة،  قطيياع  م�ضت�ضييفيات  يف 
�حل�ضانات �ل�ضييبعة يف �مل�ضت�ضفيات و�لتي 
ب�ضييعة )135( حا�ضيينة جميعهييا تعمييل 

بالطاقة �لكهربائية.
�لتيييار  �نقطيياع  �أن  �لربقييوين  وذكيير 
�لكهربائييي �ملتكييرر و��ضييتخد�م �لطاقيية 
�لبديليية يت�ضييبب يف تلييف �لأجهييزة مثل 
و�أجهييزة  �لإنعا�ييض  وجهيياز  �حل�ضييانات 
�لتنف�ييض �ل�ضييناعي للمو�ليييد ممييا يوؤثيير 
علييى حييياة �لأطفييال حديثييي �لييولدة، 
لهييم،  م�ضيياعفات  حييدوث  يف  ويت�ضييبب 

و�أحيانا يوؤدي �إىل �لوفاة.
و�أو�ضييح �أن �لتذبذب يف مولييد�ت �لطاقة 
�لبديلة �ملتمثليية يف �ملولد�ت �لكهربائية 
�لطاقيية  �ل�ضم�ضييية ل تعطييي  و�لطاقيية 
ب�ضييبب  �حل�ضييانات  لأجهييزة  �ملائميية 
�لنخفا�ض و�لرتفاع �ملفاجئ يف �لطاقة 
�لناجتيية عنها، م�ضييري� �ن هييذه �لأجهزة 
ذ�ت ح�ضا�ضييية عالية وحتتاج �ىل �إعادة 

برجمة ملو�ئمة حالة �ملو�ليد �ل�ضحية.

مرضى الكلى
ويعيياين 820 مري�ضييا يف قطيياع غييزة من 
�لف�ضييل �لكلوي، وجترى ملعظمهم عمليات 
غ�ضيييل �لكلى يف جممع �ل�ضفاء �لطبي، ما 

يفاقم من حجم �لأزمة. 
�إذ يعمل �مل�ضت�ضييفى �لأكييرب يف �لقطاع، يف 
وقييت �لأزمييات، علييى �ملوّلييد�ت �لكبييرية، 
�لتييي قييد تتوّقييف عيين �لعمييل مييع منييع 
�إدخال �لوقود، �أو تتعّر�ض لل�ضييّرر ب�ضبب 

�لت�ضغيل �مل�ضتمر.
ومتكييث غالبييية �ملر�ضييى حتييى �ضيياعات 
�ل�ضييفاء،  م�ضت�ضييفى  يف  �لأوىل  �لفجيير 
ب�ضبب تز�يد عددهم وعدم توّفر �أجهزة 
غ�ضيييل �لكلييى ب�ضييكل د�ئييم، حيييث تقوم 
�لكييو�در �لطبييية بتوزيييع �لأوقييات علييى 

�ملر�ضى ب�ضكل منتظم.
و��ضطرت وز�رة �ل�ضييحة �لفل�ضطينية يف 
غييزة �إىل تقلي�ض خدماتها �لت�ضخي�ضييية 
و�مل�ضيياندة ب�ضييبب تفاقييم �أزميية �نقطيياع 
�لكهربيياء و�لنق�ييض �حلاد للوقييود �لازم 

لت�ضغيل مولد�ت �مل�ضت�ضفيات.
ووجهييت �لييوز�رة، �أم�ييض �لثاثيياء، نييد�ًء 
حتذيريًا ميين تد�عيات خطييرية ميكن �أن 
حتييدث �إثيير �أزميية �لكهربيياء، وذلييك بعد 
توقف حمطة توليييد �لكهرباء �لوحيدة 
بالقطاع، �لأمر �لذي �ضيييوؤدي �إىل �نقطاع 

�لتيار �لكهربائي عن �مل�ضت�ضفيات.

زيادة العبء
�لدولييية  �للجنيية  �أكييدت  جانبهييا؛  ميين 

�لأر��ضييي  يف  �لأحميير  لل�ضييليب 
�لفل�ضييطينية، �أن ��ضييتمر�ر �أزميية �نقطاع 
�لكهرباء تزيد �لعبء على قطاع �ل�ضحة 

و�لقت�ضاد بغزة .
وذكييرت �للجنيية يف ت�ضييريح �ضييحفي �أن 
توقييف حمطيية توليييد �لكهربيياء بغييزة 
�لكهربيياء  و�ضييول  معييدل  و�نخفا�ييض 
للمو�طنن من 8 �ضيياعات يوميًا �إىل ثاث 
�أو �أربييع �ضيياعات يوؤثر ب�ضييكل �ضييلبي على 

�لقطاعات �حليوية.
��ضييتمر�ر توقييف  �أن  �للجنيية  و�أو�ضييحت 
حمطة �لتوليييد يزيد �لأعباء �لتي تثقل 
كاهييل �لنظييام �ل�ضييحي �له�ييض، مييا يعيق 
عمل �مل�ضت�ضييفيات وينذر بكارثة �ضييحية 

يف �لقطاع.
و�أكييدت �للجنيية �أن �لأو�ضيياع �لإن�ضييانية 
�ملتدهييورة يف غزة تتطلب �إنهاء �حل�ضييار 
وفتييح كافة �ملعابيير �لتجارييية دون قيود 
�حل�ضييار  ت�ضييديد  ولي�ييض  �ضييروط،  �أو 

و�لإغاق.
�لأزميية  تفاقييم  ميين  �للجنيية  وحييذرت 
ومايرتتييب عليهييا ميين تد�عيييات خطرية 
وكذلييك  و�لبيئييية،  �ملعي�ضييية  لاأو�ضيياع 
تفاقم �ضييوء �لأو�ضيياع �لقت�ضادية بفعل 
��ضييتمر�ر  جائحيية كوفيييد19- يف حييال 

هذه �لأزمة.

أزمة الكهرباء بغزة تهدد حياة مرضاها
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غزة- �لر�أي
مييا بيين ح�ضييار وما ي�ضييمه بيين طياته من 
�لوقييود  لإدخييال  ومنييع  للمعابيير  �إغيياق 
و�إغيياق للبحيير �أمييام �ل�ضيييادين وبيين ما 
يعانيه قطاع غزة و�لق�ضييية �لفل�ضييطينية 
ميين خيبات �أمييل من بع�ض �لييدول �لعربية 
�ملطبعة مييع �لحتال �لإ�ضيير�ئيلي يعي�ض 
قطيياع غييزة �لعديييد ميين �لظلمييات �لتييي 
�ضييرعان ما يخييرج منهييا �إل وتعييود لتظلم 

مرة �أخرى.

توقف محطة الكهرباء
يف  �لطبيعييية،  و�ملييو�رد  �لطاقيية  �ضييلطة 
قطاع غزة، �أعلنت عن توقف عمل حمطة 
توليد �لكهرباء، بكامل قدرتها �لإنتاجية، 
يييوم غييد �لثاثيياء، ب�ضييبب منييع �ضييلطات 
�لحتييال �لإ�ضيير�ئيلي، لدخييول �لوقييود 
�لازم لت�ضييغيلها؛ يف �إطار قر�رته �لأخرية 

بت�ضديد �حل�ضار.
وقالت �ضييلطة �لطاقة، يف بيان �ضدر عنها، 
�أنه "نعليين توقف حمطة توليييد �لكهرباء 
بكامييل قدرتهييا �لإنتاجييية، ب�ضييبب نفيياد 
جييّر�ء  ت�ضييغيلها،  �لييازم  �لوقييود  كميييات 
�إيقيياف توريييده من �جلانييب �لإ�ضيير�ئيلي، 
منذ �لأربعاء �ملا�ضييي )12 �آب/ �أغ�ضييط�ض 

�جلاري(".
�إمييد�د�ت  �لعجييز يف  زيييادة  ميين  وحييّذرت 

ملنييازل  �لو��ضييلة  �لكهربائييية  �لطاقيية 
�ملو�طنن، لتزيد عن 75 يف �ملئة.

�لحتييال  �لطاقيية،  �ضييلطة  وحّملييت 
�لإ�ضيير�ئيلي، �مل�ضييوؤولية عيين "�لتد�عيات 
�لكارثييية لأزمة �لكهربيياء �ملحتملة جّر�ء 

ذلك".
كهربيياء  توزيييع  �ضييركة  قالييت  بدورهييا، 
حمافظييات غييزة، �إن وقييف عمييل �ملحطيية 
�ضييينعك�ض علييى "جييدول توزيييع �لكهرباء 
�لذي �ضتتقل�ض عدد �ضاعاته نتيجة فقد�ن 
�ل�ضركة لكمية كهرباء كبرية ومهمة كانت 
حت�ضييل عليها من �ملحطة ت�ضل لقر�بة 63 

ميجا و�ت".
وحذرت �ل�ضييركة يف بيان، ميين �لتد�عيات 
�لتع�ضييفي  �لإجر�ء  لهييذ�  �مل�ضييبوقة  "غري 
وغييري �لإن�ضيياين، و�لييذي �ضيييعر�ض حييياة 
�لذييين  خا�ضيية  �ملييوت،  خلطيير  �لكثريييين 

يعانون من �أو�ضاع �ضحية غري م�ضتقرة".
�ضييتلقي  �خلطييوة  �أن  �لبيييان،  و�أ�ضيياف 
�خلطييرية  وتد�عياتهييا  �لثقيليية  بظالهييا 
علييى �لقطاعييات �حليوية خا�ضيية �لقطاع 
�ل�ضييحي و�لتعليم و�ملياه و�ل�ضرف �ل�ضحي 

و�لقطاع �ل�ضناعي و�لتجاري و�لزر�عي.
ودعا �لبيان، �لأطر�ف �لدولية و�ملنظمات 
هييذه  لوقييف  �لتدخييل  �إىل  �حلقوقييية 
�خلطييوة �لتي تتعار�ض مع �لقانون �لدويل 
�لإن�ضاين، مطالبة �ملو�طنن ب�ضرورة �أخذ 

�لنق�ييض  ملو�جهيية  �لازميية  �لحتياطييات 
�ملتوقع يف �لكهرباء.

وقررت �ضييلطات �لحتييال �لإ�ضيير�ئيلية، 
خال �لأيام �ملا�ضية، يف قر�ر�ت متتابعة، 
�إىل  �لبنيياء  ومييو�د  �لوقييود  �إدخييال  منييع 
قطيياع غييزة، و�إغيياق �لبحر �أمام �ضيييادي 
"�لبالونييات  �إطيياق  علييى  رد�  �لأ�ضييماك، 

�حلارقة"، باجتاه �مل�ضتوطنات �ملحاذية.
ت�ضيين  �لقيير�ر�ت،  هييذه  مييع  بالتز�ميين 
�لطائيير�ت �لإ�ضيير�ئيلية �حلربييية غار�ت 

ليلية، على قطاع غزة.

ظلمتيّ الحصار وكورونا
ويو�جه قطاع غزة �ملحا�ضيير منذ منت�ضف 
عام 2007، من قبل �لحتال �ل�ضييهيوين 
�ضييو�ء  �ملجييالت  �ضييتى  يف  عامييًا  �ضييعفًا 
�لبيئييية  �أو  �لقت�ضييادية  �و  �ل�ضييحية 
�إ�ضافة �إىل عجز كبري يف تقدمي �خلدمات 
�ل�ضحية للمو�طنن نتيجة نق�ض �لعياد�ت 
�حلكومييية و�مل�ضت�ضييفيات وكثافة �ل�ضييكان 
ونق�ييض يف �لأدوييية و�مل�ضييتهلكات �لطبييية 
بن�ضييبة عجييز ت�ضييل �إىل 45 %، بح�ضييب 

تقدير وز�رة �ل�ضحة يف �لقطاع.
ويعاين �أكرث من مليوين فل�ضطيني يف قطاع 
غزة �أو�ضاًعا �قت�ضادية و�إن�ضانية مرتدية 
للغاية، ب�ضبب �حل�ضار �لإ�ضر�ئيلي �مل�ضتمر 

على �لقطاع، منذ 14 عاًما.

حاليية �لعجز �لدو�ئي يف قطاع غزة تعّدت 
�خلييط �لأحميير، بعييد نفيياد 45 باملئيية من 
�لأدوية و31 باملئة من �مل�ضتهلكات �لطبية 
ونحو 65 باملئة من لو�زم �ملخترب�ت ح�ضب 

�إح�ضائيات وز�رة �ل�ضحة.
ر�مييي  �لعييدوى   "مكافحيية  د�ئييرة  مدييير 
�لعبادليية قال �إن هذ� �لنق�ض جاء ب�ضييبب 
��ضييتمر�ر �حل�ضييار �لإ�ضيير�ئيلي �ملفرو�ييض 
للعام �لييي14 على �لتو�يل، ووقف �لو�رد�ت 
�لفل�ضييطينية،  �حلكوميية  ميين  �لدو�ئييية 
جائحيية  بد�ييية  مييع  �لغربييية  بال�ضييفة 

فريو�ض كورونا". 
وقييال �إن "قطاع غزة مل يتلق خم�ض�ضيياته 
�ملخييربي  �لفح�ييض  ومييو�د  �لأدوييية  ميين 
و�أ�ضييرة �لعناييية �ملركزة و�أجهييزة �لتنف�ض 
�ل�ضييناعي؛ من جملة �مل�ضيياعد�ت �لدولية 
�لفل�ضييطينية،  �ل�ضييلطة  ��ضييتلمتها  �لتييي 
ملو�جهيية جائحيية كورونييا و�لتييي جتاوزت 

�ل100 مليون دولر". 
�لأدوييية  نق�ييض  �إن  �لعبادليية  وقييال 
و�مل�ضييتلزمات �لطبييية، �أدى �إىل "ه�ضا�ضيية 
�ملقّومات �ل�ضحية و�لدو�ئية بغزة وجعلها 
غري موؤهلة لتحقيق �ل�ضتجابة �لأوىل، يف 
حال تف�ّضييى وباء كورونييا بالقطاع؛ يف ظل 
توفيير عدد قليييل من �أ�ضييرة �لعناية �ملركز 

و�أجهزة �لتنف�ض �ل�ضناعي".

سببها الحصار.. ظلمات ثالث تعصف بقطاع غزة
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- �لر�أي
�لوحيييدة  �لطريقيية  �لزيييارة  تعتييرب 
�لتييي يتمكن ميين خالهييا �لأ�ضييري روؤية 
عييدد ميين �أفيير�د �أ�ضييرته �مل�ضييموح لهييم 
�لزيارة، و�لطمئنان عليهم و�ل�ضييتماع 
�مل�ضييتجد�ت  ومعرفيية  لأخبارهييم 
حرمييان  ظييل  يف  وذلييك  خالهييم،  ميين 
�لحتال لاأ�ضييرى من �لتو��ضل بطرق 
�أخييرى وعلى ر�أ�ضييها �لهو�تف �لعمومية 

�لتي تتو�جد يف كل �ضجون �لعامل.
�لحتييال  �ضييجون  يف  �لأ�ضييرى  زيييارة 
�ضييوى  يفهمييا  ل  خا�ضيية  طقو�ييض  لهييا 
�لأهييل �لذين يتح�ضييرون منذ �أيام قبل 
�أغر��ضييهم  �لزيييارة ويحزمييون  موعييد 
للقيياء  ل�ضيياعات  لل�ضييفر  وي�ضييتعدون 
�أبنائهييم وينتقييون �لكلمييات و�لأخبييار 
�لتييي �ضييوف ينقلونهييا لأبنائهييم خييال 

�لزيارة.
مييا يجييري ميين تفا�ضيييل خييال زيييارة 
زجاجييية  �ألييو�ح  خلييف  ميين  �لأ�ضييري، 
وعييرب هو�تييف مر�قبيية ميين خمابر�ت 
يف  يعي�ييض  �لأ�ضييري  يجعييل  �لحتييال، 
تفا�ضيييل خييارج زنز�نته وو�قع �ضييجنه 
وعزلييه، فهييذه �لدقائق حرية لاأ�ضييري 
للييروح  نزهيية  وفييرتة  �لقيييود،  رغييم 

و�خليال و�لتاأمل.

ماهيير  �لأ�ضييري  زوجيية  �لنت�ضيية  بهييية 
�له�ضلمون من �خلليل، �ملحكوم باملوؤبدين 
بتهمة قتل م�ضييتوطن و�إ�ضييابة �آخرين، 
�لأخييرية  �لزيييارة  تفا�ضيييل  تييروي 
لزوجهييا يف �لأ�ضيير وتقول" �ضييدمت من 
طلييب زوجييي �لأ�ضييري "ماهر باأن �أ�ضييف 
لييه �ل�ضيياحة �خلارجييية لل�ضييجن وهييل 
�ل�ضييماء ت�ضيياهد بدون �ضييبك وحو�جز 
حديدييية كمييا هييي �ضيياحة �لفييورة يف 
�ل�ضييجن، وعندمييا قلييت له �أن �ل�ضيياحة 
و��ضييعة و�ل�ضماء بدون �ضييبك مقوى، رد 

متنهد�:" نيالكم ".

وت�ضيييف �لنت�ضيية وهي تتذكر تفا�ضيل 
�لزيييارة" بالرغييم من �ضييعوبة �لزيارة 
�إل �أنهييا متنف�ض لنا ولهم، فالزيارة فيها 
�أوجاع ل تو�ضييف من تفتي�ييض و�نتظار، 
�لأ�ضييري  فيهييا  ي�ضييعر  حلظييات  �أنهييا  �إل 
بحرييية ملييدة 45 دقيقة، فالكل ي�ضييعر 
�أنهم بدون قيود بالرغم من وجودها".

أدق التفاصيل
وفى �أول �لزيارة يبد�أ �لأ�ضييري بال�ضوؤ�ل 
�عتقالييه  بعييد  �ملنييزل  تفا�ضيييل  عيين 
�لطويل ومنظر �حلارة و�ل�ضو�رع د�خل 
بلدتييه وتفا�ضيييل حياة �لعائلة ب�ضييكل 

دقيق، و�ل�ضحكات خال �لزيارة تغيظ 
�ل�ضييجان وتدخل �ل�ضييعادة �إىل قلوبنا، 
فكل زيارة فيها مل�ضيية وب�ضييمة جديدة، 
فالأ�ضييري ي�ضيياأل عيين طبخة عن �ضييهرة 
و�لأ�ضييري  �لعيليية،  ومليية  �لبيييت  د�خييل 
يحتيياج �إىل �أجوبيية دقيقيية وتتنيياول 
�أدق �لتفا�ضيل، حتى ي�ضتطيع �أن يعي�ض 
بخيالييه هييذه �لتفا�ضيييل، كاأنهييا و�قييع 

يعي�ضه ولو مدة �لزيارة �لق�ضرية.
�ل�ضييحكات د�خل �ضييالة �لزيارة تغيظ 
�ل�ضييجانن �لذييين ي�ضييابون بال�ضييدمة 
�لزيييارة  �إجيير�ء�ت  فييكل  و�لذهييول، 
�لأمنييية مل تنييل من نف�ضيييات �لأ�ضييرى 
وعائاتهييم وكاأنهييا غري موجييودة، ففي 
�لزيارة قبييل �لخرية لزوجي ماهر من 
قبييل �ضييقيقاته، كانييت �ل�ضييحكات تعلو 
�ضييالة �لزيارة ومن يقف من �ل�ضييجانن 
كيييف  وذهييول،  ��ضييتغر�ب  حاليية  يف 

ي�ضحكون وهم يف قيود وحو�جز.

الزيارة المتنفس
بينما �ل�ضيييدة �أمل نوفل زوجة �لأ�ضييري 
�ملحكييوم  قلقيلييية  ميين  �ضييوي  مو�ضييى 
بال�ضجن ملدة 55 �ضهرً� �عتربت �لزيارة 
رئيية نتنف�ض بها هييو�ء �حلرية لزوجي 
�ضييياف  "طفلييي  و��ضييتطرت  �لأ�ضييري، 

عا�ضييو�  قييد  باأنهييم  ي�ضييعرون  وحممييد 
مييع و�لدهييم بالرغم ميين مييدة �لزيارة 
�لق�ضرية جد�، و�أنا �أحر�ض على زيارته 
حتييى يكييون هنيياك تفا�ضيييل جديييدة 
�أ�ضيييفها حلييياة زوجييي �لأ�ضييري، وبع�ض 
�لتفا�ضيييل موؤمليية مثييل �قتحييام منزلنا 
و�ل�ضييوؤ�ل  ميين قبييل جي�ييض �لحتييال 
عنييه بالرغييم ميين �أنييه معتقييل، ووفيياة 
بع�ييض �لأقييارب، وكذلييك �حلديييث عن 
تفا�ضيل عائلية مثل �لزو�ج �جلديد �أو 
�ملياد لأطفال جدد �أو بناء بيت جديد 
وحتى تفا�ضيل م�ضحكة تدخل �ل�ضرور 

على قلبه وحياته د�خل �لأ�ضر".

نشرة أخبار العائلة
�أمييا �لفتيياة حييور كرمييية �لأ�ضييري ر�ئد 
 23 �ملحكييوم  قلقيلييية  ميين  حوتييري 
موؤبد� تقول" �لزيارة بالن�ضبة يل عدة 
�أمييور �أولهييا ن�ضييرة �أخبييار لو�لييدي عيين 
تفا�ضيييل �لعائليية �لدقيقة، �ضييو�ء عن 
در��ضييتنا �أنا و�ضقيقي مقد�د �لذي دخل 
�جلامعة، �أو �أخبار و�لدتي �ملمنوعة من 
�لزيارة وتفا�ضيييل در��ضييتها للدكتور�ة، 
حيث �أنهييت متطلبات �لدر��ضيية برنامج 
وبقييي  در��ضييية  مييو�د  ميين  �لدكتييور�ة 
تفا�ضيييل  وكذلييك  �لر�ضييالة،  مناق�ضيية 

و�أعمييام،  �أخييو�ل  ميين  �لأقييارب  حييياة 
ومن ثم ما كتبته له من نرث، وتفا�ضيييل 
جدتييي و�لييدة و�لدي �لتي ل ت�ضييتطيع 

زيارته ب�ضبب مر�ضها".
وت�ضيييف" فكل هذه �لتفا�ضيييل وغريها 
��ضييردها وكاأنني د�خل �ضييتوديو �أخبار 
�أن�ضر �لتفا�ضيل للم�ضاهدين و�مل�ضتمعن 
ولكيين جمهوري يف هذه �لن�ضييرة هو �أبي 
تيياج ر�أ�ضييي، فمن حقييه علينييا �أن نحول 
�لزيارة �إىل رحلة نحو ف�ضيياء �حلرية، 
ب�ضييمة  وعلينييا  عليييه  ت�ضييفي  فهييي 
�ضييعادة رغم �نف �ل�ضييجان و�إجر�ء�ته 
وحتييى  وحقنييا،  بحقييه  �لعن�ضييرية 
�أننييا ن�ضييخر ميين حكمييه �لبالييغ 2300 
عييام، ونطلييق �لنييكات على هييذ� �حلكم 
�لإفرت��ضي، �لذي ل ميت للو�قع ب�ضلة، 
ويكييون و�لييدي م�ضييتمعا جيييدً� يبادلنا 

�لبت�ضامات وكلمة نيالكم".
وهكذ� يحاول �لأ�ضييري �أن يعي�ض �حلياة 
�خلارجية ولييو لدقائق خييال �لزيارة 
يخرج بها من ق�ضييبان �ل�ضييجان ومعاناة 
�ل�ضييجان، ويخلق لنف�ضه �أجو�ء خا�ضة 
ت�ضييعر ذويييه بال�ضييعادة حتييى يعييودو� 
�أبنائهييم  علييى  مطمئنيين  مبت�ضييمن 

�لغائبن عنهم منذ �ضنو�ت.

زيارة األسير .. شريان الحياة 
المرتبط بالحرية
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غزة-�لر�أي
�أكييد وكيييل وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعييايل د. زياد 
ثابت �أن �لكتب �ملدر�ضييية ملد�ر�ض �حلكومة ووكالة 
�لغييوث و�خلا�ضيية يف حمافظات قطاع غزة �ضييتكون 
متوفرة مع بد�ية �لف�ضييل �لدر��ضييي �لأول �جلديد 
توزيعهييا  علييى  �لعمييل  و�ضيييجري   2020/2021

للطلبة يف �أول يوم در��ضي.
ويبلغ عييدد عناوين �لكتييب للف�ضييل �لدر��ض �لأول 
)128( عنييو�ن كتاب مدر�ضييي ومطبوعيية تربوية 

باإجمايل عدد �لن�ضخ) 4،623،350 ( كتاب.
وقييال �لدكتييور ثابييت:" نطمئيين �لطلبيية و�ملعلمن 
و�أولياء �لأمور �أن �لكتب �ملدر�ضييية �ضتكون متوفرة 
يف �ملد�ر�ييض وبيين �أيييدي �لطيياب مييع بد�ييية �لعام 
كميييات  هنيياك  �أن  �إىل  لفتييًا  �جلديييد  �لدر��ضييي 
ميين �لكتب و�ضييلت فعييًا ملديريييات �لتعليييم متهيدً� 
لت�ضييليمها للمد�ر�ييض و�لطلبيية مييع بد�ييية �أول يوم 

در��ضي.
يف  �لدر��ضيية  �ضييتبد�أ  �لتعليييم  وز�رة  �أن  �إىل  ي�ضييار 
�لف�ضل �لدر��ضييي �جلديد و تدري�ض �ملناهج �ملقررة 
و�لكتييب �جلديدة يوم �ل�ضييبت �ملو�فييق �خلام�ض من 
�ضييبتمرب �ملقبل وذلك بعد �لنتهاء من تطبيق فرتة 

�لتعليم �ل�ضتدر�كي.

غزة- �لر�أي
قبل 51 عاما، وحتديد� يف 21 �أغ�ضط�ض/�آب 1969، 
�أقدم متطرف �أ�ضرت�يل �جلن�ضية يدعى مايكل دني�ض 
روهان على �إ�ضييعال �لنري�ن بامل�ضييلى �لقبلي بامل�ضييجد 
�لأق�ضييى، و�ضييّب �حلريق باجلناح �ل�ضييرقي للم�ضييلى 
�لو�قييع يف �جلهيية �جلنوبييية للم�ضييجد، و�لتهييم كل 
حمتويييات �جلنيياح، مبييا يف ذلييك منييرب �ضيياح �لدين 

�لأيوبي �لتاريخي، كما هدد قبة �مل�ضلى �لأثرية.
�ليييوم، وبعييد �أكييرث ميين ن�ضييف قييرن علييى �جلرمية، 
�جلر�ئييم  ميين  ل�ضل�ضييلة  �لأق�ضييى  �مل�ضييجد  يتعر�ييض 
�ملمنهجيية، مثييل خمطط �لتق�ضيييم �لزميياين و�ملكاين 
�لييذي متهييد لييه �قتحامييات �مل�ضييتوطنن �ملتو��ضييلة 
�إد�رة  باتييت  حتييى  �مل�ضييجد،  �ضيياحات  يف  و�ضيياتهم 
فقد�نهييا  بييدء  عيين  تتحييدث  �لإ�ضييامية  �لأوقيياف 
�ل�ضيييطرة علييى �لأق�ضييى، ف�ضييا عن تز�يييد حالت 
يف  تطييول،  لفييرت�ت  �مل�ضييجد  عيين  �ملر�بطيين  �إبعيياد 
يف  و�ملر�بطييات  �ملر�بطيين  �إر�دة  لك�ضيير  حماوليية 

�لأق�ضى.

جريمة مكتملة األركان
جرمييية �إحر�ق �لأق�ضييى كانييت مكتمليية �لأركان من 
قبل �لحتال �لإ�ضر�ئيلي، فقامت حكومة �لحتال 
�آنذ�ك بزعامة �ملقبييورة جولد مائري، بقطع �ملاء عن 
�مل�ضييلى �لقبلي وحميطه، وتباطاأ يف �إر�ضييال �ضيييار�ت 
�لإطفاء، لقطع �لطريق �أمام فر�ضة �إخماد �حلر�ئق، 
مما �أدى �إىل تفاقم �لأو�ضيياع وخ�ضييائر جمة �ضهدها 

�مل�ضجد �ملبارك.
 ويف �ملقابل هرع �لفل�ضطينيون ومركبات �لإطفاء من 
خمتلف �ملناطق يف �لقد�ض �إىل �إخماد �لنري�ن و�إنقاذ 

�مل�ضجد بكل و�ضعهم.
وبلغت �مل�ضيياحة �ملحرتقة من �مل�ضييجد �لأق�ضى �أكرث 
من ثلث م�ضيياحته �لإجمالية، حيييث �حرتق ما يزيد 

عيين 1500 مرت مربع من �مل�ضيياحة �لأ�ضييلية �لبالغة 
4400 مرت مربع، و�أحدثت �لنري�ن �ضييرًر� كبري� يف 
بناء �مل�ضييجد �ملبييارك و�أعمدته و�أقو��ضييه وزخرفته 
�لقدمية، و�ضييقط �ضييقف �مل�ضييجد على �لأر�ض نتيجة 
�لقو�ييض  مييع  رئي�ضييان  و�ضييقط عمييود�ن  �لحييرت�ق، 

�لقبيية  ميين  �أجييز�ء  ت�ضييررت  كمييا  للقبيية،  �حلامييل 
�لد�خلية �ملزخرفة و�ملحيير�ب و�جلدر�ن �جلنوبية، 
وحتطم 48 �ضباًكا من �ضبابيك �مل�ضجد �مل�ضنوعة من 
�جلب�ييض و�لزجاج �مللون، و�حرتق �ل�ضييجاد وكثري من 

�لزخارف و�لآيات �لقر�آنية.

و�ألقييت �إ�ضيير�ئيل بعييد ذلييك �لقب�ييض علييى �جليياين، 
وبدًل من �إنز�ل �أق�ضييى �لعقوبة �ضييده نقلته �ضلطات 
يف  �لنف�ضييية  لاأمر��ييض  م�ضت�ضييفى  �إىل  �لحتييال 
�ملزرعيية بالقرب ميين عكا، بدعوى عدم �ضييامة قو�ه 
�لعقلييية، وبعييد فرتة لي�ضييت طويليية مت ترحيله �إىل 
�أ�ضييرت�ليا، ليفلت من فعلته يف �لدنيا، ولكن هيهات �أن 

يحدث ذلك يوم يقوم للح�ضاب �أمام رب �لعباد.
وتولت جلنة �إعمار �مل�ضييجد �لأق�ضييى �لتابعة لوز�رة 
�لأوقيياف �لأردنييية �إز�ليية �آثييار �حلريييق وترميمييه 
و�إعادة �ضيينع منرب �ضيياح �لدين �لأيوبييي، من خال 
فريقهييا �لفنييي �ملتكامييل �لذي بييد�أ عملييه مطلع عام 

.1970

  انتهاكات مستمرة بحق األقصى
عييام �أُ�ضيييف بعد ن�ضييف قرٍن من �لزميين على جرمية 
�إحر�ق �مل�ضييجد �لأق�ضييى ول يز�ل �لتطرف �ليهودي 
م�ضييتمًر� بحييق �لفل�ضييطينين ومقد�ضيياتهم �لدينية، 

وبالأخ�ض �مل�ضجد �لأق�ضى.
و�أحدث جر�ئم �ملتطرفن �لإ�ضر�ئيلين بحق �مل�ضجد 
�لأق�ضييى، كانت يوم �أول �أم�ض �لأربعاء، حينما �أقدم 
نحييو 100 م�ضييتوطن بقيييادة �ملتطرف يهييود� غليك، 
على �قتحام، �ضاحات �مل�ضجد �لأق�ضى، و�ضط حمايٍة 

من �ضرطة �لحتال �لإ�ضر�ئيلي.
وجتول �مل�ضييتوطنون ب�ضييورٍة ��ضييتفز�زيٍة يف باحات 
�ٌلق�ضى، ح�ضبما قالت د�ئرة �لأوقاف �لإ�ضامية يف 
�لقد�ض، �نطاًقا من باب �ملغاربة و�ضييوًل �إىل م�ضييلى 

�لرحمة.
تلك �لنتهاكات �لتي يرتكبها �لحتال وم�ضتوطنوه 
ب�ضييفة د�ئمييٍة مل تتوقييف على مد�ر �أكرث من ن�ضييف 
قييرن جتيياه �مل�ضييجد �لأق�ضييى، فاألفييو� علييى تدني�ض 

�مل�ضجد �ملبارك باأفعالهم �لعن�ضرية.

ثابت: الكتب المدرسية 
ستكون متوفرة للطلبة 

مع بداية الفصل 
الدراسي الجديد

 51 عامًا وحريق األقصى لم يخمد


