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وجع الفرح
"كانت تلك اللحظة اأطول من وجع الوطن 
ال��ذي اعتدناه، كان��ت �س��خيًة بالفرح كما 
كان احل��زن واحل�س��ار �سخيًا معن��ا، وبقدر 
م��ا انثنت علينا اأوج��اع احل�سار تكّبلنا كما 
تكّمم الع�س��افري عن �س��دوها، وقد حاولُت 
جهدي يف اأن ن�س��ل لطريقٍة م�سروعة اإىل 
هناك، من خالل معرب م�سر الربي اأو معرب 
(اإيرز(، ولكن الطوق كان اأ�سد من ال�سوق"، 
هكذا بداأت ال�ساعرة �سمية وادي حديثها 
وه��ي ت�س��ف م��دى الوج��ع ال��ذي يخن��ق 
روحه��ا حي��ث مل تتمك��ن م��ن امل�س��اركة يف 
برنام��ج اأمري ال�س��عراء الذي تنظمه جلنة 
الثقافي��ة  والربام��ج  املهرجان��ات  اإدارة 
والرتاثي��ة باإم��ارة اأبوظبي ب�س��بب اإغالق 

معرب رفح الربي.
وتابع��ت وادي: "ب�س��دق، ه��ذه اأول م��رٍة 
اأن  ومعن��ى  احل�س��ار  بظل��م  فيه��ا  اأ�س��عر 
تغل��ق البوابات علين��ا، فيمن��ع الطلبة من 
جامعاتهم، واملر�سى من دوائهم، واأ�سحاب 
امل�سال��ح من اإقاماته��م واأعمالهم، وما كنُت 

والغي��ظ، حت��ى ظلل��ُت  بالقه��ر  اإال  اأفك��ر 
اأردد تلك الف��رتة: ما األعن العجز، ما األعن 

العجز".
حل��م االإمارة مل يكن الفر�سة االأوىل التي 
اأتيح��ت ل�سمي��ة لت�سدح بر�سالته��ا للعامل، 
ولكن يف كل م��رة ميوت احللم قبل ميالده، 
فقب��ل عام��ن مل تتمك��ن م��ن امل�سارك��ة يف 
احتفاالت ربيع ال�سعر يف الكويت، واإحياء 
فعالي��ات ع��ن فل�سطن يف تركي��ا، وغريها، 

ا. ولنف�س ال�سبب اأي�سً

القلم كالسيف
كم��ا اأك��دت وادي عل��ى دوره��م ك�سع��راء 
والبندقي��ة،  الي��د  دور  ي�ساه��ي  اأن��ه 
فالكلم��ة االآن تخو���س حروب��ًا وتقتح��م 
م�ستوطن��اٍت وتفع��ل الكثري، متام��ًا ك�سوت 
اأب��و القا�س��م ال�ساّب��ي:  �ساع��ر اخل�س��راء 
اأن  اأراد احلياة فال بد  ال�سع��ب يوم��ًا  "اإذا 
ي�ستجي��ب القدر" ال��ذي ظل خال��دًا واأدى 

اإىل انت�سار ثورة كاملة.
نع��ّزي  "نح��ن  حديثه��ا:  وادي  وختم��ت 

يف الربنام��ج، حي��ث وجه��وا ر�سائ��ل للعامل 
باأ�سره ع��رب ق�سائدهم، ومتنت القطراوي 
اأن تكون على م�سرح اأمري ال�سعراء، واأكدت 
اأن��ه ال اأح��د ي�ستطي��ع اأن يف��رح كال�سع��ب 
الفل�سطين��ي، فنحن �سعب يجيد الفرح كما 
يجيد املوت، ون�ستطيع اأن نقول اأننا مبقدار 
الوجع مل نفقد االإميان حتى واإن كان معنا 
فق��ط اأج�سادن��ا وحلومن��ا ور�سا�س ب�سيط 

نواجه به االحتالل.
يف  امل�سارك��ة  للقط��راوي  يت��ح  مل  ��ا  واأي�سً
ط��ارق  د.  م��ع  الق��ادة  اإع��داد  اأكادميي��ة 
كذل��ك،  املع��رب  اإغ��الق  ب�سب��ب  �سوي��دان 
"افتح��وا  الع��امل:  القط��راوي  وتنا�س��د 
بواب��ات املع��رب، فهن��اك اأح��الم تري��د اأن 
تطري، اأطف��ال يريدون اأن يبت�سموا، فالدم 

لي�س هو امل�سهد الوحيد للفل�سطيني".

نشاطات مشلولة 
وال تخ��ِف ال�ساعرت��ان دور وزارة الثقافة 
يف االرتق��اء مبوهبتيهم��ا ولكنهم��ا تلومان 
امل�سئولن يف عدم اإيالء املواهب ال�سابة ما 

اأنف�سن��ا ب��اأن اخلري فيم��ا اخت��اره اهلل، اأما 
ظل��م غ��زة فق��د اخت��اره ال�سم��ت العربي 
والتكال��ب عل��ى �سعبن��ا املكل��وم، ولن تقف 
الق�سي��دة عن��د باب املعرب، ب��ل �ساأخلق لها 
اأجنحًة م��ن الغ�سب، تطري به��ا �سوب اأمري 
ال�سع��راء، لتبق��ى غزة املنطق��ة الوحيدة 
احل��رة، ولعله ق��د انك�سر اأجم��ل فينا وهو 
احللم، لكن بقي اأهّم ما فينا وهي االإرادة".

أحالم معّلقة
الت��ي  القط��راوي،  اآالء  ال�ساع��رة  وع��ن 
��ا،  اأي�سً امل�سارك��ة  م��ن  كزميلته��ا  ُمنع��ت 
قال��ت: "بالتاأكي��د برنام��ج اأم��ري ال�سعراء 
حل��م كل �ساع��ر، ولك��ن الوج��ع اأن تك��ون 
�ساع��ًرا فل�سطينًيا تريد اأن تو�سل ر�سالتك 
للعامل، ولكن احللم ُيك�سر على اأبواب معرب 
رف��ح حت��ى بع��د احل�س��ول عل��ى التذك��رة 

والفيزا".
وحتدث��ت القط��راوي عن فعالي��ة اأقامتها 
الفل�سطيني��ن  واالأدب��اء  الُكّت��اب  رابط��ة 
لتكرمي ال�سعراء الذين منعوا من امل�ساركة 

يكفي من الدعم.
من ناحيت��ه، قال م�سطف��ى ال�سّواف وكيل 
وزارة الثقاف��ة: "ب��كل تاأكي��د ح��ال املعرب 
م��ع  الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  توا�س��ل  دون 
العامل، واأن ال ت�سل الر�سالة الفل�سطينية 
اإليه، اإىل اأن ط��ال ذلك اجلوانب الثقافية 
يف  ال��وزارة  دور  اأن  موؤك��ًدا  واالأدبي��ة"، 
ه��ذا اجلانب يقت�س��ر على ت�سهي��ل عملية 
الو�س��ول اإىل اجلان��ب امل�س��ري على املعرب 
دون امل��رور باأية عقب��ات، نافًي��ا وجود اأي 

توا�سل مع جهات خارجية.
كان��ت  ال��وزارة  اأن  اإىل  ال�س��ّواف  ون��ّوه 
تتوا�سل دوًما مع ال�سعراء وتقيم ن�ساطات 
ثقافي��ة، ولكنها باتت االآن جممدة نتيجة 
يف  بخناجره��ا  تغر���س  الت��ي  االأزم��ات 
املج��االت ككل، اإىل اأن اأ�سح��ت الن�ساطات 

جميعها م�سلولة.
على حائط وطن تعلق حكاية كل يوم، ويف 
دهالي��ز ذاكرة التاريخ يحفر اأبنائه وجًعا 
معجوًن��ا باأم��ل لغ��ٍد اأف�س��ل، ينق�س��ع ُحلًما 

بنوره الوهاج ليف�سح املجال ِلطيٍف اآخر.

منعتا من السفر  

"القطراوي ووادي" تصنعان من الوجع أجنحة لقصائدهم
الراأي – مرمي ال�سقا:

اأن تك��ون فل�سطينًيا فهذا يعني اأن يدمر منزلك 
اأم��ام عيني��ك، اأن يقتل ابنك وه��و يف ح�سنك، 

ول��ن يكون بعيًدا اأن ُيغت��ال حلمك وهو يف ربيع 
قلب��ك، اأن تق��ف عل��ى ب��اب معرب رف��ح مل�سلحة 
ل��ك فتعود بُخفي ُحن��ن، وذنبك هو اأنك حتمل 

دف��رًتا �سغ��رًيا اأخ�س��ر الل��ون "ج��واز ال�سف��ر" 
الذهب��ي  والكربي��اء  الفخ��ر  ب�سق��ر  املو�س��وم 

وحتته ا�سم "فل�سطن".
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تنفيذ فعلي
وزارة  وكي��ل  اهلل  ج��اد  حمم��د  واأك��د 
الزراع��ة:" اأن وزارت��ه ب��داأت م��ن �سم��ال 
قط��اع غ��زة بالتنفي��ذ الفعل��ي للم�س��روع 
باعتباره املرحلة االأهم واالأكرب من حملة 
�سهري��ن،  امل�ستم��رة من��ذ نح��و  التخ�س��ري 
م�س��ريًا  اإىل اأن م��ا ميي��ز ه��ذه املرحلة هو 
الع��دد الكب��ري لالأ�ستال التي يت��م توزيعها 
"جي���س  اأ�سم��اه  عم��ا  ف�س��اًل  وزراعته��ا، 
املتطوع��ن" ال��ذي ي�س��ارك املزارع��ن يف 
عملي��ة تاأهي��ل اأرا�سيهم وزراعته��ا �سمال 

القطاع.
واأك��د ج��اداهلل ع��زم وزارة الزراعة على 
حمافظ��ات  كاف��ة  اإىل  احلمل��ة  متت��د  اأن 
ف��رق  اإىل  بال�سك��ر  متوجه��ًا  القط��اع، 
املتطوعن والعاملن بال��وزارة واملزارعن 
الذي��ن تعاون��وا الإجناح حمل��ة التخ�سري، 
و دع��ا جمي��ع �سرائ��ح وطبق��ات املجتم��ع 
باحلمل��ة  امل�سارك��ة  اإىل  الفل�سطين��ي 

واال�ستفادة منها .
ولف��ت اإىل اأن م��ا ميي��ز ه��ذه املرحل��ة هو 
الع��دد الكب��ري لالأ�ستال التي يت��م توزيعها 
مئ��ات  م�سارك��ة  ع��ن  ف�س��اًل  وزراعته��ا، 

املتطوع��ن الذين ي�ساع��دون املزارعن يف 
عملية تاأهيل اأرا�سيهم وزراعتها.

واأك��د عل��ى اأهمي��ة اإحي��اء ي��وم االأر���س 
كمنا�سبة جتدد عه��د ال�سعب الفل�سطيني 
وتبع��ث  الوطني��ة،  وثوابت��ه  اأر�س��ه  م��ع 
بر�سالة ل�)اإ�سرائيل( توؤكد على �سمودهم 
ومت�سكه��م بحقوقهم مهم��ا بلغت ممار�سات 

واإجرام االحتالل بحقهم.
وق��ال:" اإن االأر���س تعترب مرك��ز ال�سراع 
م��ع )اإ�سرائيل(، واإن الوج��ود الفل�سطيني 

مرهون باحلفاظ عليها والتم�سك بها.
واأعلن��ت وزارة الزراع��ة –مبنا�سب��ة ي��وم 
االأر���س الفل�سطيني- عن حج��م االأ�سرار 
الت��ي حلق��ت باملزارع��ن ج��راء ممار�سات 
االأ�سج��ار  بتجري��ف  االحت��الل،  جي���س 
احل��رب  خ��الل   واخل�س��ار  والدفيئ��ات 

االأخرية "الع�سف املاأكول" .
  حيث كان��ت االأرا�س��ي الزراعية م�سرًحا 
والبحري��ة  اجلوي��ة  االحت��الل  لغ��ارات 
والربية مما اأحلق اأ�سراًرا فادحة بالقطاع 
الزراعي،وكانت املناط��ق الزراعية والتي 
زادت م�ساحته��ا ع��ن 25كيل��و م��رت مرب��ع 
وعل��ي مدي اأيام احلرب عر�سة للتجريف 
والتدمري ال�سام��ل للبنية التحتية للقطاع 

االرا�سي الزراعية احلدودية .
واأ�ساف :"اإن تاأهيل املنطقة احلدودية يف 
قطاع غزة يعت��رب اأولوية بالن�سبة لوزارة 
الزراع��ة"، م�س��ددًا عل��ى توجي��ه وزارته 
لن�سب��ة كب��رية م��ن امل�ساري��ع لتطويرها و 
اأنه �سيتم العمل باأف�سل طريقة ال�ستغالل 
امل�ساحات ال�سا�سعة يف املناطق احلدودية 

ودجمها فى خالل املجال الزراعي.
وق��ال اأب��و �سمال��ة:" خالل الع��ام احلايل 
امل�ساري��ع  م��ن  العدي��د  بتنفي��ذ  �سنق��وم 
احليوي��ة والهام��ة للقط��اع الزراعي على 
راأ�سه��ا الب��دء بتنفيذ ما خططن��ا له، وهو 
تنمي��ة املناط��ق احلدودي��ة"، م�س��ريًا اىل 
اأن وزارته عقدت العديد من االجتماعات 
وور���س العم��ل  يف كل املحافظ��ات للتعرف 

على امل�ساكل واملعوقات يف تلك املناطق .
ب��دوره، ق��ال امل��زارع حمم��د حبي��ب  م��ن 
ق��وات  اإن  ال�سجاعي��ة:"  ح��ي  �س��كان 
االحت��الل توا�س��ل حربه��ا امل�سع��ورة �سد 
اإىل  الو�س��ول  م��ن  متنعه��م  و  املزارع��ن 
اأن  مبيًن��ا  للح��دود،  املتاخم��ة  االأرا�س��ي 
وزارة الزراعة بذلت جهود كبرية الإعادة 

احلياة لهذه االأرا�سي.
عملن��ا  وعزميتن��ا  "ب�سواعدن��ا  واأ�س��اف: 

الزراعي وقط��ع االأ�سجار وهدم الدفيئات 
واالآب��ار و�سب��كات املياه، وحظائ��ر تربية 
احليوان��ات ،  وق��د �سملت احل��رب االأخري 
مق��رات  وتدم��ري  وق�س��ف  ه��دم  اأي�س��ا 
ومن�س��ات وزارة الزراع��ة مث��ل ) املب��اين 
وحمطات التجارب الزراعية، واملختربات 

واأجهزة معدات
و جت��اوزت التقدي��رات  لقيم��ة االأ�س��رار 
واخل�سائ��ر للقط��اع الزراع��ي 550 مليون 
خ�سائ��ر  دوالر  ملي��ون  منه��ا350  دوالر 
امريك��ي  دوالر  ملي��ون   200 و  مبا�س��رة 

خ�سائر غري مبا�سرة .

عدم التفريط
ب��دوره ، ق��ال  م نبي��ل اأب��و �سمال��ة مدي��ر 
عام التخطي��ط وال�سيا�سات بالوزارة:"ان 
وزارت��ه تق��وم بزراع��ة اال�سج��ار املثمرة 
لنج�س��د مت�سكن��ا باأر�سن��ا التي نعت��ز بها، 
فهذا يوم عظيم عل��ى قلوبنا، وفيه داللة 
على ثباتن��ا على مواقفنا وعدم التفريط 

باأر�سنا".
واأ�س��ار اإىل اأن وزارت��ه ما�سي��ة يف خطتها 
ال�سنوية يف دعم �سمود املزارعن وتاأهيل 

جاهدين عل��ي زراعة هذه االأر�س وغر�س 
اأ�سجار الزيتون فيها لنقهر االحتالل، ولن 
ن�ست�سل��م ل�سيا�ست��ه الت��ي يفر�سه��ا علينا، 
الأبنائن��ا  اأر�سن��ا  ثوري��ث  عل��ى  و�سنعم��ل 

ليوا�سلوا العطاء".
اجلدب��ة  زاه��ر  امل��زارع  اأع��رب  ب��دوره، 
�سعادت��ه  ع��ن  غ��زة  قط��اع  �سم��ال  م��ن 
بتاأهي��ل  الزراع��ة  الغام��رة بقي��ام وزارة 
االآب��ار وتعبي��د الط��رق و�س��وال للمنطقة 
تنق��ل  عملي��ة  �سه��ل  مم��ا   احلدودي��ة 

املزارعن،   
اأت��ت لتنت�سله��م م��ن  اأن اجله��ود  واعت��رب 
عذاب��ات االحت��الل ال��ذي مل يلب��ث واأن 
توقف ع��ن م�سايقتهم وجتريف اأرا�سيهم 
. لت�ساعدهم وتعزز من �سمودهم فى وجه 

االحتالل.
احل��ايل،  للع��ام  االأر���س  ي��وم  ويتزام��ن 
الزراع��ة  تدم��ري  وت��رية  ت�ساع��د  م��ع 
الفل�سطيني��ة م��ن قب��ل ق��وات االحتالل، 
االإنت��اج  اأم��ام تطوي��ر  وفر���س عراقي��ل 
عل��ى  وقي��ود  وال�سناع��ي،  الزراع��ي 
اأحلق��ت  الت��ي  الفل�سطين��ي،  االقت�س��اد 
ال�سناع��ات  م��ن  بع��دد  مبا�س��رة  اأ�س��رارًا 

الوطنية.

بذكرى يوم األرض الــ 39 

"الزراعة" تؤكد التمسك باألرض والثوابت الوطنية 
وتكثف من حمالت تخضير القطاع

غزة –لوؤي رجب: 
 يحي��ي الفل�سطيني��ون يف 30 مار���س من 
كّل عام ذكرى يوم االأر�س اخلالد، الذي 
اأن  بع��د   ،1976 الآذار  اأحداث��ه  تع��ود 
�سادرت قوات االحتالل "االإ�سرائيلية" 
اآالف الّدومنات من االأرا�سي ذات امللكّية 
ح��دود  نط��اق  يف  امل�س��اع  اأو  ��ة  اخلا�سّ
مناط��ق ذو اأغلبّي��ة �سكانّي��ة فل�سطينّية 

ة يف اجلليل.  مطلقة، وخا�سّ
الفل�سطيني��ة  الزراع��ة  وزارة  وحت��ي 
بغزة اليوم  الذكرى ال� 39 ليوم االأر�س 
بتكثي��ف حملته��ا لزراع��ة االأرا�س��ي و 
تخ�س��ري قطاع غ��زة، وغر�س االالف من 

اال�سجار املثمرة.  
ودع��ت ال��وزارة اإىل اأك��رب م�سارك��ة يف 
م�س��روع التخ�س��ري والتي ب��داأت تنفيذه  

وذلك و�س��واًل اإىل زراع��ة )360 األف( 
حمافظ��ات  كاف��ة  يف  مثم��رة  �سج��رة 

القطاع.
وت�ستهدف عملية توزيع االأ�ستال ب�ستى 
اأنواعه��ا بالدرج��ة االأ�سا�سية املزارعن 
التوزي��ع  اآلي��ة  اأن  حي��ث  املت�سرري��ن، 
تخ�س��ع ملعاي��ري فني��ة دقيق��ة ورقاب��ة 

خالل التنفيذ.
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حرق للوقت
االأكادميي واملحل��ل ال�سيا�سي تي�سي��ري حمي�سن و�سف 
وف��ق  ج��اءت  باأنه��ا  الوف��اق  حكوم��ة  رئي���س  زي��ارة 
ا�سرتاتيجي��ة وف��ق توجي��ه رئي���س ال�سلط��ة حممود 
عبا���س وال��ذي اأ�س��رع باإر�س��ال حكومة الوف��اق لغزة 
الإ�سع��اف بقاي��ا االأوراق الت��ي تبق��ت يف جعبته جتاه 

غزة وملفاتها .
بال�سلط��ة  املحيط��ة  الظ��روف  "اإن  حمي�س��ن  وق��ال 
وم�سروعه��ا ال�سيا�س��ي م��ع االحت��الل "االإ�سرائيل��ي" 
م�س��رية  خ��الل  االأمريكي��ة  االدراة  م��ع  وعالقته��ا 
الت�سوية وت�سريحات نتنياهو بعد فوزه باالنتخابات 
م��ن  الكث��ري  واأفقدته��ا  ال�سلط��ة  اأح��الم  م��ن  ب��ددت 
مناح��ي  كل  يف  ف�سل��ت  واأنه��ا  خا�س��ة  خمططاته��ا 

خمططاتها وملفاتها .
واأك��د الكات��ب ال�سيا�س��ي اأن زي��ارة احلم��دهلل لغ��زة 
اأ�سف��ت باالإيجابية على القطاع ب��كل جزئياته بناء 
عل��ى موق��ف ال�سعودي��ة بتح�س��ن العالق��ة بن غزة 
وم�س��ر وال��دور ال��ذي لع��ب بالف��رتة االأخ��رية ب�سكل 
القط��ري  املوق��ف  ملف��ت لالنتب��اه خا�س��ة بتخط��ي 
و�س��روع قط��ر يف م�ساريعه��ا ، كل هذه االم��ور كان لها 
م�سار قلق من اأن غزة بداأت حتل م�ساكلها بنف�سها دون 
اأن يك��ون لل�سلط��ة ي��د اأو دور ، ذل��ك زاد م��ن تخوفات 
ال�سلطة والذي ميك��ن اأن ي�سع رئي�س ال�سلطة حممود 
عبا���س خارج امل�سهد ، م�ستدركا قوله بالعامية وا�سفا 
م��ا دار بن عبا�س ونف�سه :"قلك الراجل خلينا نلحق 
حالن��ا قبل ما ت��روح علينا!" ، وكاأنه ط��رح ذر الرماد 

يف العيون.
وب�س��اأن اللجن��ة الت��ي �سكله��ا رئي���س احلكوم��ة رامي 
احلمدهلل مع حركة حما�س قال حمي�سن "اإن اللجنة 
ل��ن تق��دم �سيئ��ا وال ق��رارات فاعل��ة ب�س��اأن املخل��ف 
املختلف علي��ه �سيا�سيا من االأ�سل ، واأن الو�سع يف ظل 
هذه اللجنة �سيدخل طور معاناة حقيقية واأن عبا�س 
ج��دد ورقة غزة فقط للوقوف يف ملعب غزة لي�س اإال 
، مع��ربا اأن هذه املرحل��ة ا�ستغلها عبا�س حلرق الوقت 
لي���س اأك��ر خا�س��ة واأن االإعالم افتع��ل متهيدا كبريا 
لزيارة احلمدهلل لغزة فقط جلذب االأنظار وحتريك 

يد ال�سلطة مللفات غزة دون حل اأزماتها .
وانتق��د حمي�سن قرار احلم��دهلل بوقف �سريبة البلو 

ع��ن الكهرب��اء قائال اأن ه��ذه ال�سريب��ة باالأ�سل حق 
لل�سع��ب الفل�سطين��ي ولي�س م��ن حق ال�سلط��ة جمعها 
فه��ي مل تقدم �سيئ��ا �سوى اأنها اأرجع��ت حق النا�س من 
تل��ك ال�سريبة وهذا اأمر جيد لكنه ال ي�سيف جديدا 
عل��ى ح��ل ال�سلط��ة الزم��ات القط��اع ، منوه��ا اإىل اأن 
اخل��الف بن ال�سلطة وحك��ة حما�س خالف �سيا�سي ة 
وال ميك��ن للجنة طارئ��ة اأن حتل مبادئ متجذرة لدى 

ال�سلطة وحركة حما�س .
ويف ذات ال�سي��اق برر حمي�سن تعاط��ي حركة حما�س 
م��ع اللج��ان الت��ي ت�سكله��ا ال�سلط��ة رغ��م علمه��ا باأن 

النتائ��ج ل��ن حت��ل اأزم��ات اإال اأن حما�س عمل��ت باملثل 
ال�سعب��ي الفل�سطين��ي الذي يق��ول "�سل��ك ورى العيار 
لب��اب الدار" ، مب�س��را بانفراجة قريب��ة �ستحل على 

قطاع غزة وحما�سريه .

لجنة لحل األزمات
ماأم��ون اب��و �سه��ال وزي��ر العم��ل يف حكوم��ة التواف��ق 
الفل�سطيني و�سف لقاء احلكومة الفل�سطينية مع وفد 
حركة حما���س بااليجابي واملعمق، موؤك��دا اأن اللقاء 
اأثم��ر عن حل��ول لكافة الق�سايا الت��ي تهم املواطن يف 

قطاع غزة و�سوال لالتفاق على ت�سكيل جلنة لتقدمي 
حلول نهائي��ة لق�سايا املوظفن واالعم��ار والكهرباء 

خالل ايام قليلة قادمة.
واأوا�س��ح ابو �سهال باأن اللجن��ة مكلفة مبناق�سة كافة 
املقرتح��ات املقدمة حلل م�سكلة موظفي غزة )اتفاق 
القاه��رة – الورق��ة ال�سو�سريي��ة – اتف��اق ال�ساط��ئ 
ومقرتح��ات رامي احلمدهلل( للخ��روج بحلول نهائية 
للم�سكلة التي اأرّقت احلكومة وتهم �سريحة كبرية من 

املواطنن يف القطاع .
واأكد ابو �سهال باأن��ه �سيتم ايجاد حلول لكافة ق�سايا 

الراأي _ اآالء النمر
على راأ�س امللفات العالقة برز ملف املوظفون ، والذي بداأت 
عقدته من��ذ اأن ا�ستلمت حكومة التوافق مرا�سم حكمها يف 
غزة وال�سفة بعد اعتبارها موظفي احلكومة ال�سابقة غري 
�سرعي��ن والذي يبلغ عددهم اأك��ر من اأربعن األف موظف 
ال يزالون على راأ�س عملهم رغم انقطاع رواتبهم امل�ستحقة 

لهم من قبل احلكومة .
املوظفة احلكومية اأميم��ة العبادلة اأف�سحت عما بداخلها 
بع��د الت�سريح ع��ن ت�سكيل جلنة احلل النهائ��ي  بعد زيارة 
رئي���س ال��وزراء رام��ي احلمدهلل لقط��اع غزة بقوله��ا :"اأنا 

كموظف��ة وب�سراح��ة ال اأث��ق كث��ريا يف مو�س��وع اللجن��ة،  
وب�سراح��ة اأك��ر مل اأتاب��ع االأخب��ار املف�سلة حوله��ا الأننا 
تعر�سن��ا للكث��ري م��ن االأخب��ار والتجاذب��ات وامل��د واجل��زر 
والت��ي كان��ت يف جممله��ا ال تتعدى كونه��ا اإب��ر تخدير ملنع 

ثورة املوظفن على حالهم الذي ال يطيقه اأحد".
وا�ستدرك��ت العبادل��ة قوله��ا :"فم��ن غ��ري املعق��ول اأن يتم 
حج��ب املرتب��ات اأو اختزاله��ا ل���%40 فق��ط وب�س��كل غري 
دوري مل��دة تق��ارب الع��ام وم��ا ترت��ب علي��ه من دي��ون على 
ه��وؤالء املوظفن وتق�س��ري يف تلبية احتياجاته��م املنزلية 
واالأ�سري��ة ومن ث��م نعطيهم مهلة اإ�سافي��ة للجنة �ستدر�س 

اأو�ساعه��م و�ستقرر م��دى �سالحيتهم لال�ستم��رار يف العمل 
ه��ذا اأم��ر غ��ري مقب��ول ومه��ن ل��كل اجله��د والتع��ب ال��ذي 
يبذلون��ه خلدم��ة الوطن واملواط��ن"، م�ستنكرة م��ن درا�سة 
اللجن��ة حلال املوظفن املدني��ن دون الع�سكرين ، مطالبة 
اأن يك��ون احلل �سريع��ا وجذريا و�سامل ل��كل موظفي قطاع 

غزة .
موظف��وا غ��زة عّلق��وا اآماله��م دون �سمان��ات له��ا لك��رة ما 
مت االإتف��اق علي��ه دون تطبي��ق يخّل�س اأزماته��م العالقة ، 
وترك��وا للوق��ت ف�سحة احلك��م على �سم��ان وظائفهم ونيل 

حقوقهم الوظيفية 

مشّكلة من حماس والوفاق

"لجنة الحل النهائي" .. فرقعات اعالمية واجتماعات بروتوكولية
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قطاع غزة و�سوال لالتفاق على ت�سكيل جلنة لتقدمي 
حلول نهائي��ة لق�سايا املوظفن واالعم��ار والكهرباء 

خالل ايام قليلة قادمة.
واأوا�س��ح ابو �سهال باأن اللجن��ة مكلفة مبناق�سة كافة 
املقرتح��ات املقدمة حلل م�سكلة موظفي غزة )اتفاق 
القاه��رة – الورق��ة ال�سو�سريي��ة – اتف��اق ال�ساط��ئ 
ومقرتح��ات رامي احلمدهلل( للخ��روج بحلول نهائية 
للم�سكلة التي اأرّقت احلكومة وتهم �سريحة كبرية من 

املواطنن يف القطاع .
واأكد ابو �سهال باأن��ه �سيتم ايجاد حلول لكافة ق�سايا 

املوظف��ن م��ع االخ��ذ بع��ن االعتب��ار الو�س��ع امل��ايل 
للحكومة الفل�سطيني��ة والقانون اال�سا�سي وال�سواغر 
املوج��ودة كم��ا ومت االتف��اق عل��ى ع��ودة املوظف��ن 
القدام��ى بع��د انته��اء عم��ل اللجن��ة وانه��اء كاف��ة 

التفا�سيل.
اب��و �سه��ال ق��ال :"اإن وفد حرك��ة حما���س اأكد خالل 
االجتم��اع انهم جن��ود ل�سالح احلكوم��ة الفل�سطينية 
م��ن اأجل التو�سل اىل حلول نهائية ي�سعر بها املواطن 
الغ��زي ، واأك��د اأع�ساء وفد حما���س لرئي�س احلكومة 
م��ازن   اأب��و  الرئي���س  ل��دور  تقديره��م  الفل�سطيني��ة 
،م�س��ريا اإىل اأن رئي���س ال��وزراء الفل�سطين��ي ُمفّو���س 
بتكلي��ف م��ن الرئي���س اب��و م��ازن حل��ل كاف��ة ق�سايا 

القطاع والعمل على ايجاد حلول جذرية لها .
واأو�سح وزير العمل اأن الهيئة العامة لل�سوؤون املدينة 
بداأت باالت�سال باجلان��ب اال�سرائيلي بتوجيهات من 
الرئي���س ابو مازن ورئي�س ال��وزراء للعمل على ادخال 
م��واد االعمار واال�سمنت الالزم��ة للبدء بتنفيذ هذه 

امل�ساريع.
واأب��دى اأبو �سهال تفائله بالبدء به��ذه امل�ساريع خالل 
منت�س��ف ال�سه��ر الق��ادم وك�س��ف ع��ن زي��ارة لل�سف��ري 
القطري ال�سي��خ العمادي بداية ماي��و القادم لتوقيع 
مزي��د م��ن االتفاقيات م��ع �س��ركات املق��اوالت للبدء 

بتنفيذ امل�ساريع القطرية التي اعلن عنها .
ويف مل��ف الكهرب��اء اأكد ابو �سه��ال اأن الثالثاء القادم 
)موعد اجتماع احلكومة( �سي�سهد حال جزئيا مل�سكلة 
الكهرب��اء والعودة لنظام 8 �ساعات و�سل ومثلها قطع 
، م�س��ريا ان��ه مت االتفاق عل��ى اأن تب��داأ �سركة توزيع 
الكهرب��اء بجباية جدية الثم��ان التوزيع للتمكن من 
�سراء ال�سوالر اخلا�س مبحطة التوليد على اأن تتكفل 
ال�سلطة واحلكومة مبا يقارب مليار �سيكل �سنويا ثمنا 
للكهرب��اء اال�سرائيلي��ة وامل�سري��ة التي ت��زود قطاع 
غزة وك�سف عن قرار حكومي برفع �سريبة البلو عن 

ال�سوالر ال�سناعي املورد ملحطة التوليد يف القطاع.
وك�سف ع��ن اتفاق حلول �سيا�سي��ة قريبة �سيكون من 
�سمنه��ا تهدئة طويلة م��ع "ا�سرائيل" ا�ستكماال ملا مت 
االتف��اق علي��ه يف 27 اغ�سط���س املا�س��ي بع��د انتهاء 
الع��دوان عل��ى غ��زة لالنتهاء م��ن حالة احل��رب التي 

يعي�سها القطاع .

اأو�ساعه��م و�ستقرر م��دى �سالحيتهم لال�ستم��رار يف العمل 
ه��ذا اأم��ر غ��ري مقب��ول ومه��ن ل��كل اجله��د والتع��ب ال��ذي 
يبذلون��ه خلدم��ة الوطن واملواط��ن"، م�ستنكرة م��ن درا�سة 
اللجن��ة حلال املوظفن املدني��ن دون الع�سكرين ، مطالبة 
اأن يك��ون احلل �سريع��ا وجذريا و�سامل ل��كل موظفي قطاع 

غزة .
موظف��وا غ��زة عّلق��وا اآماله��م دون �سمان��ات له��ا لك��رة ما 
مت االإتف��اق علي��ه دون تطبي��ق يخّل�س اأزماته��م العالقة ، 
وترك��وا للوق��ت ف�سحة احلك��م على �سم��ان وظائفهم ونيل 

حقوقهم الوظيفية 

مشّكلة من حماس والوفاق

 "لجنة الحل النهائي" .. فرقعات اعالمية واجتماعات بروتوكولية

بقلم صابر محمد أبو الكاس

م�شاهدات

اأب��داأ م�ساهدت��ي يف ه��ذا الع��دد م��ن ه��ذا احلوار 
ال��ذي دار بن قلم الر�سا�س و�سانعه، حواٌر يجب 
ان ُتوؤخذ منه العرب وُت�ستقى منه الفائدة لتنفعنا 

يف الدنيا واالآخرة.
قل��م  اإىل  باحلدي��ث  ح��واره  القل��م  �سان��ع  ب��داأ 
اأ�سي��اء  خم�س��ة  ”هن��اك  ل��ه:  قائ��ال  الر�سا���س 
اأري��دك معرفتها قب��ل اأن اأر�سلك اإىل العامل، البد 

اأن تتذكرها حتى ت�سبح ناجحا يف حياتك.
اأوال: �س��وف تك��ون ق��ادرا عل��ى عم��ل الكث��ري من 
االأم��ور املتمي��زة ولك��ن فق��ط ان اأ�سبح��ت يف ي��د 

اأحدهم. 
ثاني��ا: �س��وف تتعر���س ل��ربي م��وؤمل ب��ن ف��رتة 

واأخرى، ولكن هذا �سروري جلعلك قلما اأف�سل. 
ثالث��ا: لديك القدرة على ت�سحيح اأي اأخطاء قد 

ترتكبها.
رابع��ا: دائما �سيكون اجل��زء االأهم فيك هو ما يف 

داخلك. 
خام�س��ا: مهم��ا كان��ت ظروف��ك فيج��ب علي��ك اأن 
ت�ستم��ر بالكتاب��ة وعلي��ك اأن ت��رتك دائم��ا خطا 

وا�سحا وراءك مهما كانت ق�ساوة املوقف. 
وبع��د هذه االمور اخلم���س، فهم القلم ما قد ُطلب 
منه، ودخل اإىل علبة االأقالم متهيدا للذهاب اىل 

العامل بعد اأن اأدرك الهدف منه. 
هن��ا.. �س��ع نف�س��ك مكان ه��ذا القل��م وتذكر هذه 
االأم��ور اخلم���س، حت��ى ت�سبح ناجح��ا يف حياتك 
وحت��ى تت�سح الفكرة اأك��ر فاإليك هذه اخلطوات 
اخلم�س قيا�سا على االإن�سان ال على قلم الر�سا�س.
اأوال: �ستك��ون قادرا على �سن��ع العديد من االمور 
لك��رة  يق�س��دوك  الب�س��ر  باق��ي  ودع  اجلي��دة؛ 
املواه��ب الت��ي متتلكه��ا وال �سيم��ا اأن اهلل ج��ل يف 
ع��اله قد ميزنا عن كثري من خملوقاته باإبداعات 
وق��درات جّم��ة لكنه��ا كامن��ة يف ذواتن��ا نحت��اج 

لعزمية كي ن�ستطيع اإخراجها. 
ثاني��ا: �س��وف تتعر���س ل��ربي م��وؤمل ب��ن ف��رتة 
واخرى، بوا�سطة امل�ساكل التي �ستواجهها، ولكنك 
�ستحت��اج ه��ذا ال��ربي ك��ي ت�سب��ح ان�سان��ا اأق��وى، 
فم��ن ه��ذه ال�سعوب��ات تتولد االبداع��ات وحلول 
م��ن م�س��روب  اأدل عل��ى ذل��ك  امل�س��كالت، ولي���س 
القه��وة الذي ال ي�سبح لذيذ املذاق اإال اإذا طحنت 

حبيباته وغليت على النار. 
ثالث��ا: �ستك��ون ق��ادرا عل��ى ت�سحي��ح االخط��اء 
والنم��و عربه��ا الأن الذك��ي ه��و ال��ذي يتعل��م من 

االأخطاء ويتجاوز ال�سعوبات وال ي�ست�سلم لها. 
رابع��ا: واجل��زء االأه��م من��ك �سيك��ون دائم��ا هو 
داخل��ك وقناعت��ك مبا متتل��ك من طاق��ات كامنة 
ميك��ن من خالله��ا اأن ت�سنع الكث��ري الكثري وحتقق 

التغيري. 
خام�سا: ويف اأي طريق قد مت�سي، فعليك اأن ترتك 
اأثرك، فالنا�س نوعان، اإن�سان عادي يعي�س وميوت 
وال يذك��ره اأحد واإن�سان غري ع��ادي يعي�س لهدف 
وميوت وهو تارك له ب�سمة يف احلياة واأثر ينتفع 

النا�س به من خلفه. 
فه��ل �ستك��ون كقلم الر�سا���س وت�سري عل��ى ما �سار 
اأم  جمتمع��ك  يف  موؤث��را  ناجح��ا  فت�سب��ح  علي��ه 
�ست�ست�سل��م للواق��ع ال�سلب��ي الذي تعي���س وت�سبح 
فا�س��ال م�ست�سلم��ا منهزما غ��ري موؤث��ر يف املجتمع؟ 

االإجابة اأنت وحدك من يعرفها ال غريك.

ُكن كقلم الرصاص

االتصاالت" تعقد 
ورشة عمل حول 

برنامج بنك 
البريد"

“األوقاف” توقع 
مذكرة تفاهم 

لتوزيع المصحف 
المفسر

غزة – الراأي:
عقدت االإدارة العامة للتنمية بوزارة 

االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات ور�سة عمل 
تفاعلية ملوظفي االإدارة العامة للربيد، حول 
اآلية عمل برنامج بنك الربيد، بح�سور مدراء 

مكاتب الربيد املنت�سرة يف حمافظات غزة.
وتاأتي هذه الور�سة باإطار �سل�سلة ور�س العمل 

التي ت�سعى االإدارة العامة للتنمية اىل حت�سن 
اأداء املوظفن لتقدمي اخلدمات باجلودة 

املنا�سبة.
وحتدث مدير دائرة احل�سابات يف االإدارة 
العامة للربيد  حممود امل�سري عن برنامج 

بنك الربيد واأهميته يف اجناز املعامالت بدقة 
و�سرعة عالية.

وتطرق للتقارير املالية واالإدارية اليومية 
وال�سهرية والتجاوزات التي قد حتدث واآلية 

متابعتها من قبل مدير مكتب فرع الربيد.
وقام امل�سري بتقدمي عر�س تطبيقي للربنامج 

واآلية عمل موظف التلر عليه، اإ�سافة 
ال�ستعرا�س االأخطاء املتكررة التي حتدث عند 

موظف ال�سرف وموظف اخلزينة بالربيد 
وكيفية جتنبه.

ويف ال�سياق نف�سه، دعا امل�سري اىل �سرورة 
عقد مثل هذه الور�سات للموظفن االآخرين يف 

مكاتب للو�سول اىل م�ستويات عالية من اجلودة 
يف تقدمي اخلدمة للمواطن.

غزة- الراأي
وقع وكيل وزارة االأوقاف وال�سئون الدينية 

د.ح�سن ال�سيفي مذكرة تفاهم مع مركز بيت 
املقد�س للدرا�سات التوثيقية ممثلة باالأ�ستاذ 

طه اأبو طه وذلك لتنفيذ م�سروع توزيع 
امل�سحف املف�سر.

واأو�سح وكيل وزارة االأوقاف اأنه ح�سب بنود 
االتفاقية فاإن الوزارة �ستقوم با�ستالم الكمية 

املتفق عليها مع املركز والبالغ عددها اأربعة 
وع�سرين األف ن�سخة من امل�سحف املف�سر، للقيام 

بتوزيعها وفق االتفاق بن الطرفن.
واأ�ساد بجهود مركز بيت املقد�س ودوره يف 

بناء االإن�سان الفل�سطيني بناًء تربويًا متكاماًل 
وامل�ساهمة يف اإنقاذ ال�سعب الفل�سطيني ودعمه 
تربويا وعلميًا واإغاثيًا، مبدًيا يف الوقت ذاته 

ا�ستعداد وزارته لفتح اآفاق التعاون مع املركز يف 
تنفيذ العديد من امل�ساريع.
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كنيسة صياح الديك “القديس بطرس”

غزة-الراأي:
كني�س��ة القدي�س بطر���س هي كني�س��ة كاثوليكية تقع 
خ��ارج اأ�س��وار القد���س القدمي��ة �سي��دت ف��وق كني�س��ة 
ا  قدمي��ة ب��ن االع��وام 1931-1924،  وتع��رف اأي�سً
با�س��م "كني�سة �سياح الدي��ك" ن�سبة اإىل �سياح الديك 
بع��د نكران الر�سول بطر�س ال�سيد امل�سيح ثالث مرات(

ح�سب املعتقدات امل�سيحية(.
يفرت���س اأّن الكني�س��ة مبني��ة بالق��رب م��ن موقع بيت 
الذي��ن  االأ�سوم�سيوني�س��ت  االآب��اء  ق��ام  وق��د   ، قياف��ا 
ميتلك��ون امل��كان بالك�س��ف ع��ن اأج��زاء م��ن االأحي��اء 
اليهودي��ة والروماني��ة الواقع��ة يف ممتلكاته��م ، ويف 
اأ�سفل الكني�س��ة ميكن زيارة جمموعة مغر كانت جزءا 

من االأحياء ال�سكنية اأيام امل�سيح.
يف احلقب��ة البيزنطية بنيت يف امل��كان كني�سة مكر�سة 
لدم��وع الن��دم التي �سكبه��ا بطر�س بع��د اخليانة. وقد 
مّت العث��ور ح��ول الكني�سة عل��ى درج طويل من احلقبة 
الروماني��ة كان ين��زل م��ن الهي��كل واحل��ي العل��وي من 
املدين��ة اإىل وادي ق��درون، وكان ه��ذا ال��درج موجودا 
اأيام امل�سيح ولذلك ميكننا تاأمل ي�سوع نازال مع تالميذه 

ليلة خمي�س االأ�سرار اإىل ب�ستان اجل�سمانية لي�سلي.

الراأي- خان يون�س - رائد حماد:
اأك��د وكي��ل وزارة الداخلي��ة كام��ل 
اأبو ما�سي اأن وزراته ت�سعى لتقدمي 
اأف�س��ل اخلدم��ات للمواطن��ن رغ��م 
احل�سار وقلة املوازنات الت�سغيلية.

وقال وكي��ل وزارة الداخلية " اأنهم 
 " يوؤخ��ر  م��ا  كل  اإىل  يلتفت��وا  ل��ن 
حتقيق اأهدافنا يف حترير فل�سطن 
وخدم��ة �سعبن��ا الفل�سطين��ي، جاء 
ذلك خالل افتت��اح وزارة الداخلية 
�سرط��ة  gمرك��ز  الوطن��ي  االأم��ن 
حمافظ��ة خانيون�س يف حفل ر�سمي 

كبري .
وح�س��ر مرا�س��م االفتت��اح كاًل م��ن 
النائ��ب  االأ�سط��ل  يون���س  الدكت��ور 
يف املجل���س الت�سريع��ي و كام��ل اأب��و 
الداخلي��ة  وزارة  وكي��ل  ما�س��ي 
املراق��ب  نوف��ل  �سام��ي  واالأ�ست��اذ 
والل��واء  الداخلي��ة  ل��وزارة  الع��ام 
تي�سري البط�س مدي��ر عام ال�سرطة 
ح�س��ام  والعقي��د  الفل�سطيني��ة 
�سه��وان حمافظ �سرط��ة خانيون�س 
وعدد م��ن نواب املجل���س الت�سريعي 
وقادة االأجهزة االأمنية واالإدارات 
املركزية وم��دراء مراك��ز ال�سرطة 

ونوابهم .
ر�سالتن��ا  " اإن  ما�س��ي:  اأب��و  وق��ال 
ملواطن��ي خانيون���س الذي��ن نت�سرف 

مبتان��ة العالق��ة معه��م اأن اح��رتام 
القان��ون والنظ��ام ي�سه��م يف اإر�س��اء 
االأم��ن والنظام وا�ستع��ادة احلقوق 
". و�سكر اأبو ما�سي كل من �ساهم يف 
اجن��از هدا ال�سرح الكبري يف خدمة 

اأهل حمافظة خانيون�س .
بدوره، قال العمي��د تي�سري البط�س 
خالل كلمته " نحتفل اليوم بقاعدة 
واال�ستق��رار  االأم��ن  قواع��د  م��ن 
قواع��د  منظوم��ة  اإىل  لين�س��م 
ال�سرط��ة مبراكزه��ا واإدارته��ا على 
م�ستوى قطاع غزة لي�ساهم بقوة يف 

اإر�ساء دعائم االأمن والنظام".
يخ��دم  املرك��ز  اأن  البط���س  واأك��د 
260 األف ن�سمة باملحافظة، داعيًا 
�سباط واأف��راد املركز اأن يكون هذا 
ال�سرح قاعدة م��ن العمل ب�سفافية 

واملهنية العالية.
واأ�س��اف : " يج��ب اأن ن�سعى جميعا 
امل��كان  ال�سرط��ة  اأن تك��ون مراك��ز 
امل��الذ  املواط��ن  في��ه  يج��د  ال��ذي 
ورف��ع  حق��ه  ال�ستع��ادة  والن�س��ري 
الظلم عنه". ودعا البط�س حكومة 
م�سوؤولياته��ا  حتم��ل  اإىل  التواف��ق 
اجتاه غزة واإعادة االإعمار و�سرف 
ال�ستم��رار  الت�سغيلي��ة  املوازن��ات 
العمل يف االأجهزة االأمنية ال�سابط 

لالأمن واالأمان

خالل افتتاح مركز شرطة خانيونس 

أبو ماضي:  نقدم أفضل الخدمات للمواطنين رغم الحصار وقلة الموازنات



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

اإلثنين 10  جمادى اآلخرة  1436هـ  / 30  مارس - آذار  2015م
Monday - 30 March  2015  

تقرير

07

الراأي _ اآ�سال اأبو طاقية :
حفيظ��ة  عبا���س  حمم��ود  الرئي���س  اأث��ار 
ال�سع��ب الفل�سطين��ي بكاف��ة ف�سائل��ه؛ بعد 
طلب��ه ال�سري��ح م��ن املجتمع��ن يف القم��ة 
العربي��ة �س��رورة ت�سكي��ل عا�سف��ة احلزم 
�س��د قطاع غزة، االأمر الذي اأوجد احتقانًا 
وا�ستن��كارًا وا�سع��ًا ب��ن اجلمي��ع ، معتربين 
ومتث��ل  لالحت��الل  جماني��ة  خدم��ة  ذل��ك 

ا�سطفافًا وا�سحًا معه.

خيانًة عظمي 
اأو�س��ح الباحث واالأكادميي نعي��م بارود اأن 
طل��ب الرئي�س حممود عبا�س من املجتمعن 
يف القمة العربية ب�سرورة ت�سكيل عا�سفة 
احل��زم �سد قطاع غ��زة هو مبثابة جزء من 
التن�سي��ق االأمن��ي املرتب��ط ب��ه م��ع الكيان 

ال�سهيوين. 
رئي�س��ًا  نف�س��ه  يعت��رب  ال  عبا���س  اأن  وب��ن 
لل�سعب الفل�سطيني بكل مكوناته، بل رئي�سًا 
لل�سفة فقط واأن قطاع غزة بكل ما فيه من 
ف�سائ��ل خمتلفة عب��ارة عن اإقلي��م متمرد، 
وق��د اأعلن ذل��ك �سراحة اأم��ام العامل كله، 
فهو ال يريد تطبيق ال�سروط واالتفاقيات 
الت��ي مت التو�س��ل اإليه��ا �سابق��ًا، وال ي�سع��ي 

لتحقيق امل�ساحلة باأي �سكل كان .
وق��ال :" حمم��ود عبا�س قد �س��ار يف طريق 
ال�سع��ب  يعت��ربه  ال��ذي  االأمن��ي  التن�سي��ق 

الفل�سطين��ي خيانًة عظمي، وه��و طريٌق ال 
رجعة فيه ". 

واأ�س��ار اإىل اأن ه��ذا الطل��ب ج��اء بع��د اأن 
�سه��دت االأ�سابيع املا�سية حراكًا �سيا�سيًا يف 
قط��اع غزة بن الف�سائل املختلفة من بينها 
حما���س وفت��ح والتي��ارات الي�ساري��ة عل��ى 
اأ�سا�س توحيد ال�سع��ب الفل�سطيني باأكمله، 
ول��ن قول عبا���س والهبا���س من قبل��ه �سّكل 
�سفعة للف�سائ��ل الفل�سطيني��ة؛ مفادها اأن 
االجتماعات مع حركة حما�س وهمية ولن 

حتقق �سيء .

ردًا صريحًا
وتاب��ع :" عبا���س يري��د اأن يخ��رب الع��امل 
الق�سي��ة  ب��اأن  املختلف��ة  والف�سائ��ل 
الفل�سطيني��ة بيده فقط، واأن حما�س ماهي 
القان��ون وال�سع��ب  اإال تنظي��م خ��ارٌج ع��ن 
اأم��ٌر خط��ري وخاط��ئ  وه��ذا  الفل�سطين��ي، 
ج��دًا واأن ه��ذا الطلب �سُيقلل م��ن �سخ�سية 
عبا�س  وقدره، و�سي�سعف حركة فتح؛ الأنه 
بذلك جعله��ا يف م�ساف التن�سيق االأمني مع 

االحتالل ب�سكل وا�سح ".
ه��ذه  يف  م�ستبع��دًا  يك��ن  مل  الطل��ب  اأم��ٌر 
م��ن  ج��زء  دائم��ًا  كان  فعبا���س  االأوق��ات، 
احل�س��ار عل��ى قطاع غزة ب��كل حلظة، وقد 
�ساه��م يف جمي��ع احل��روب �س��ده وب�سبب��ه 
مازال اخلناق ي�سد اأوتاده حول اأهايل غزة 

االآخ��ر،  دون  ملح��ور  ال�سعودي��ة  ال�سيا�س��ة 
فاجت��ه عبا���س ل�س��رب حما�س ولك��ن بيان 
حما���س كان وا�سح��ًا و�سريح��ًا يف دعم��ه 

ال�سمني لل�سرعية .
وتاب��ع :" الطل��ب يعك���س حال��ة التخب��ط 
الذي يعي�سه��ا عبا�س، واأن��ه ا�ستخدم زيارة 
احلم��د هلل الإثب��ات وجوده يف قط��اع غزة، 
والق��ول باأن هناك عقب��ات تواجه ونحتاج 
الأموال املانح��ن، اإذن هي مراوغة �سيا�سية 
ذل��ك  اأدان  ق��د  واجلمي��ع   ، مقبول��ة  غ��ري 

الت�سريح".

أي شرعية !
ويف معر���س رد حرك��ة حما���س على عبا�س 
ق��ال ع�س��و املكت��ب ال�سيا�س��ي يف حما�س د. 
مو�س��ى اأب��و م��رزوق يف ت�سريح��ات له عرب 
�سفحت��ه ال�سخ�سي��ة عل��ى موق��ع التوا�سل 
االجتماعي " في�سبوك " :" يقول الهبا�س: 
يف خطبة اجلمع��ة يف املقاطعة، اأن حماية 
ال�سرعي��ة يف اأي قطر عرب��ي، هو واجب يف 
اأعت��اق كل زعم��اء الع��رب، والذي��ن عليهم 
اأن ي�سرب��وا  و  املب��ادرة،  زم��ام  ياأخ��ذوا  اأن 
اخلارج��ن ع��ن ال�سرعي��ة بيد م��ن حديد، 
بغ���س النظ��ر عن الزم��ان و امل��كان، بداأ من 
فل�سط��ن، واأوح��ى لعبا���س قول��ه: ناأمل اأن 
املوق��ف الذي اأتخذ بهذا احل��زم، اأن يوؤخذ 
اأي�س��ا يف بل��دان اأخ��رى، تع��اين م��ن الف��ن 

_ ح�سب قول بارود_.
واأكد على �س��رورة اأن تتخذ الف�سائل دورًا 
اإعالمي��ًا حازم��ًا يحم��ل ردًا �سريح��ًا اجتاه 
ما �سّرح ب��ه عبا�س، واإي�س��ال ر�سالة للعامل 
باأكمل��ه ب��اأن عبا���س ه��و �سب��ب االنق�س��ام 

ولي�ست الف�سائل .

رغبة فقط
ح�س��ان  ال�سيا�س��ي  املحل��ل  اأو�س��ح  بينم��ا 
الدجن��ي اأن��ه م��ن امله��م تثبي��ت �س��يء مهم 
وه��و اأن الرئي�س عبا���س عندما حتدث عن 
عا�سف��ة احل��زم ت��رك الورقة املكت��وب بها 
خطاب��ه، اأي اأن ذل��ك ق��د يع��رب ع��ن ع��دم 

توافق الوفد الفل�سطيني يف هذا االأمر .
وقال :" االأمر جاء فقط رغبة من الرئي�س 
واجته��اٍد خا���س الأن التحال��ف االإقليم��ي 
املوجود ال ي�سمح بجعل غزة م�سرح لت�سكيل 
عا�سفة احل��زم �سده ، والتحالف �سيتجاوز 

خطاب عبا�س من اأجل ق�سايا اأكرب ".
واأو�س��ح اأن الرئي���س مل يك��ن موفقًا فحجم 
م��ا يح��دث يف ال�ساح��ة العربي��ة اأك��رب من 
وقط��ر  وباك�ست��ان  تركي��ا  واأن  مطالب��ه، 
وال�سعودي��ة ب�سيا�سته��ا اجلدي��دة لن تقبل 
التدخل يف قطاع غ��زة، واأن اخلطاب ما هو 

اإال زوبعة فقط و�ستمر ولن يكون لها اأثر.
واأك��د عل��ى اأن الطل��ب جاء يف ظ��ل تناف�س 
جل��ذب  حم��اور  ع��دة  يف  وا�س��ح  اإقليم��ي 

االنق�سام��ات،  و  االن�سقاق��ات  و  الداخلي��ة 
مث��ل �سوري��ا و الع��راق و فل�سط��ن و ليبيا و 
ال�سوم��ال، فناأمل اأن يلتفت اإىل هذه االأمور 

. "
تق��ول  الت�سريح��ات  ه��ذه  اأن  واأو�س��ح 
باخت�س��ار: " ال ب��د م��ن عا�سف��ة عربي��ة 
عوا�س��ف  بث��الث  اجلريح��ة  غ��زة  �س��د 
)اإ�سرائيلي��ة(، و الت��ي �ساركه��م البع���س و 
الي��وم  خ��ر،  االآ البع���س  ال�سهاين��ة  �سج��ع 
يري��دوا اأن يجرب��وا �سيئ��ا اآخ��ر؛ عا�سف��ة 
ال�سرعي��ة،  لتثبي��ت  غ��زة  �س��د  عربي��ة 
ال�سرعي��ة الت��ي تطال��ب بق��رار احل��رب و 
ال�سلم، ها هم يطالبون بحرب �سد غزة من 
العرب، و ملاذا لتثبي��ت ال�سرعية، وال ندري 
اأي �سرعي��ة يري��دون؛ �سرعي��ة االحت��الل 
لل�سفة الغربي��ة؟ اأم �سرعية احل�سار لغزة 
الع��زة؟ اأم �سرعي��ة م��ن انتهت واليت��ه؟ اأم 
�سرعية الف�ساد و الدكتاتورية؟ اأم �سرعية 
التعام��ل مع االأعداء بوقاح��ة؟ اأم �سرعية 
التن�سي��ق االأمن��ي املقد���س؟ جم��رد اأ�سئل��ة 
بريئ��ة، بره��ن االإجاب��ة ال�سريع��ة، قب��ل 
انق�س��اء القم��ة، خوفا م��ن عا�سفة عربية 
تف��وق عوا�س��ف ال�سهاينة الث��الث، و التي 
قتل��ت 4700 �سهي��دا، و جرح��ت 26000 
فل�سطينيا، و دمرت مئات االآالف من البيوت 
و امل�سانع و املزارع، عو�سا عن تدمري البنية 
و  امل��اء  و  الكهرب��اء  يف  للقط��اع  التحتي��ة 

ال�سرف ال�سحي و الطرق .

    "عاصفة الحزم " ... تعرية لوطنية "عباس" وشنٌق للمصالحة
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ال�صحة واحلياة

ماهي اأ�سباب اآالم الركبتن، ميكن اأن يكون و راء االإ�سابة مبر�س 
اأالم الركبة  العديد من االأ�سباب ومنها االإ�سابات و م�ساكل عامة 

و التهابات اأنواع من املفا�سل و غريها من امل�ساكل االأخرى .
ميكن اأن توؤثر اإ�سابات الركبة على االأوتار و االأربطة و االأكيا�س 
اململ��وءة ب�سائ��ل زاليل و التي حتيط مبف�سل الركبة اخلا�س بك 
و كذل��ك العظ��ام و الغ�ساريف و االأربطة و التي توؤدي يف النهاية 

حلدوث اأالم يف الركبة.
بع�س اإ�سابات الركبة االأكر �سيوعًا :

1.  اإ�ساب��ة الرب��اط ال�سليب��ي االأمام��ي : وه��و ح��دوث مت��زق 
يف االأربط��ة و يع��د اأح��د االأربط��ة االأربع��ة الت��ي ترب��ط عظام 
ال�س��اق. و ه��ذه االإ�ساب��ة اأكر �سيوع��ًا بن اأولئ��ك الذين يلعبون 
ك��رة ال�سلة اأو كرة الق��دم اأو غريها من االألعاب التي تتطلب تغري 

مفاجئ يف االجتاهات .
2.  متزق الغ�سروف املف�سلي : يعد الغ�سروف املف�سلي . ويعمل 
الغ�س��روف عل��ى امت�سا���س ال�سدمات ب��ن عظام ال�س��اق و عظام 
الفخذي��ن . و عن��د حدوث ل��وي مفاجئ يف ركبتك ميك��ن ارتداء 

الغ�سروف املف�سلي جاهز .

3.  الته��اب الكي���س الزاليل يف الركبة : بع�س االإ�سابات ميكن 
اأن ت��وؤدي اإىل الته��اب كي�س��ي و ال��ذي يحت��وي عل��ي �سائل زاليل 

ينمو خارج مف�سل الركبة .
4.  الته��اب الوت��ر الر�سف��ي  "يوج��د بعظم��ة راأ���س الركبة  "  
يحدث الته��اب االأوتار تهيج يف االأن�سج��ة الليفية ال�سميكة التي 
ترب��ط الع�سالت بالعظام . ويحدث عن��د العدائن و املتزجلن و 
راكبي الدرجات والذين ي�ساركوا يف االأن�سطة الريا�سية ، و يزاد 
الته��اب الوت��ر م��ع القفز . و ه��و يعمل على ربط ع�س��الت الفخذ 

بعظام ال�ساق .
طرق عالج اآالم الركبة :

5.  هن��اك العدي��د من طرق الطبيبة لع��الج اأالم الركبة  مثل 
"اأدفي��ل"،  و  "اإيبوبروف��ن"،  و  "تايلن��ول"،  و  "اإ�سيتامينوف��ن"، 
و"مرتري��ن" و "نابروك�س��ن" و كله��م اأدوي��ة ي�ساع��دوا يف ع��الج 

اأالم الركبة ب�سهولة .
6.  البع�س ي�ستخدم الكرميات و الر�س و لتدليك الركبة بها .

هناك جمموعة من طرق العناية ال�سخ�سية باالأمل الركبة :
الراحة :

اأخ��ذ ا�سرتاح��ة م��ن االأن�سطة العادية لك��ي تقلل االإجهاد    .1
املتك��رر عل��ي ركبت��ك . و ت��رك لها وقت لك��ي ت�سف��ي . قد حتتاج 

اإيل يوم اأو يومن من الراحة لعالج االإ�سابات الطفيفة .

الثلج :
2.  يقل��ل الثل��ج م��ن االأمل و االلتهابات . و ق��د يكون كي�س من 
الثل��ج  كايف لك��ي يغط��ي ركبت��ك . وميكن��ك و�س��ع كي���س الثلج يف 
داخ��ل من�سفة  رقيقة حلماي��ة ب�سرتك . وبالرغم من اأن كمدات 
الثل��ج ه��ي عالج اأم��ن وفع��ال وال ت�ستخدمه لف��رتة تزيد عن 20 

دقيقة يف كل مرة فقد يت�سبب يف تلف االأع�ساب و اجللد .
التمارين :

1.  يف�س��ل ممار�سة التماري��ن اخلفيفة و االمتناع عن ممار�سة 
االأن�سط��ة الت��ي ت��وؤدي اإيل ح��دوث اأالم الركب��ة . مث��ل جتن��ب 
جلو���س و�سع القرف�س��اء و ارت��داء الكعب الع��ايل و النزول علي 

ال�سالمل و عدم ثني الركبة لفرتات طويلة .
2.  متارين االرتفاع : ت�ساعد يف تقليل التورم قم برفع ركبتك 

علي الو�سائد .

اإعداد/ وزارة ال�سحةآالم الركبتين .. األسباب والعالج .؟ 

غزة _الراأي:
ا�سطفافه��ا  واأكمل��ت  االأزم��ات  تكد�س��ت 
ف��وق اأر�سف��ة القط��اع ، فان�سم��ت املب��اين 
االآيل��ة لل�سق��وط لقائم��ة اخلط��ر ال��ذي 
يه��دد البيوت ال�سكني��ة يف قطاع غزة اإثر 
الع��دوان االأخي����ر ، والذي اأطاح باحلجر 
وال�سج��ر والقبور واالأحياء ال�سكنية وكل 

زاوية يف القطاع .
امليزان��ات  و�سع��ف  االإمكان��ات  قل��ة 
ه��ددت  القط��اع  وزارات  يف  احلكومي��ة 
البي��وت واالأحياء ال�سليم��ة من جرثومة 
حلظ��ة  اأي  يف  لل�سق��وط  االآيل��ة  البي��وت 
ممكن��ة ، والت��ي ميك��ن اأن تقت��ل اأرواح��ا 
ال ذن��ب له��ا بع��د ح�س��ار الع��داون الآالف 

االأرواح الربئية .
الإحل��اح  مل  ال��زرد  ج��واد  الطف��ل  وال��د 
�سغريه “مع��اذ” وبكائه املتكرر، كي ي�سمح 
ل��ه باللع��ب م��ع اأقران��ه، خ��ارج منزله يف 
مدين��ة رفح، جنوبي قطاع غزة. ، فخوفه 
من �سقوط “اأعمدة اأ�سمنتية” على طفله 
م��ن مبن��ى مدّم��ر ب�س��كل جزئ��ي و”اآي��ل 
لل�سقوط” بج��وار بيتهم، ب�سب��ب تعر�سه 
االإ�سرائيلي��ة  احل��رب  خ��الل  للق�س��ف 
االأخرية على غزة هو ما اأجربه على رف�س 

طلب طفله .
واأ�س��اف الزرد، الذي يقط��ن بجوار املركز 
وال��ذي  رف��ح،  مدين��ة  و�س��ط  التج��اري، 
الق�س��ف:  ب�سب��ب  كب��ري  لدم��ار  تعر���س 
“نعي�س معاناة كبرية، فكثري من االأعمدة 
�سقط��ت واأخرى اأيلة لل�سق��وط، ف�ساًل عن 
اجلدران واملكعبات التي ت�سقط با�ستمرار 
م��ن املبن��ى عل��ى الطري��ق العموم��ي دون 

اإيقاف هذا اخلطر .

ويعي���س الع�س��رات م��ن الفل�سطيني��ن يف 
حالة قل��ق دائم، ب�سبب جم��اورة منازلهم 
ملب��اٍن “اآيل��ة لل�سق��وط”، ج��راء تعر�سها 
للق�سف خ��الل احل��رب االإ�سرائيلية على 

غزة العام املا�سي.
وتوجد بع�س هذه املن�ساآت، و�سط جتمعات 
م��ن  قريب��ة  واأخ��رى  مكتظ��ة،  �سكاني��ة 
االأ�س��واق التجارية واملدار�س ، مما ويزيد 
من خطورة هذه املباين على الفل�سطينين 
جماورتها مناطق تعج باملارة واملنازل، مما 

ي�سكل حالة قلق دائمة لهم .
ووفقا ل��وزارة االأ�سغال العام��ة واالإ�سكان 
الفل�سطيني��ة، ف��اإن ع��دد املن��ازل امله��ددة 
بخط��ر ال�سق��وط )االآيل��ة لل�سق��وط( يف 
قط��اع غ��زة ب�سب��ب ت�سرره��ا م��ن ح��رب 
ال���)51( يوم��اأً ت��رتاوح ب��ن 300 و350 

منزال تقريبًا.
وق��ال والد الطفل الزرد “اأ�سبحنا نخ�سى 

واالأي��ل لل�سقوط هو االأخ��ر، خطًرا كبرًيا 
عل��ى حي��اة نح��و 4 اآالف طال��ب يدر�سون 
يف ث��الث مدار�س تقع مال�سق��ة للمبنين، 
ع��دا املح��ال التجاري��ة التي تق��ع اأ�سفله، 
التي افتتحها بع���س التجار، واملارة داخل 
ال�س��وق املرك��ز، االأك��ر اكتظاًظ��ا ط��وال 

اليوم يف املدينة”.
وتعر���س املبني��ان لنحو 15 غ��ارة جوية 
احلربي��ة  املُقات��الت  �سنته��ا  اإ�سرائيلي��ة 
االإ�سرائيلية، يف االأول والثالث والع�سرين 
من اأغ�سط���س/اأب 2014، خ��الل احلرب 
املبني��ن  لتدم��ري  اأدى  م��ا  القط��اع،  عل��ى 
ب�سكٍل �سبه ُكلي، لكن بقيت بع�س اجلدران 
واالأعمدة متوقفة �سكلًيا، قد ت�سقط باأي 
حلظ��ة، كما حدث و�سقط ج��زء منها قبل 

اأيام، وفق �سكان احلي.
ولفت االأخر�س اإىل اأن الزوار اأحجموا عن 
زيارته��م برفقة اأطفاله��م، خ�سية �سقوط 

عل��ى حياتن��ا م��ن اأن ي�سقط املبن��ى يف اأي 
حلظة، نتيجة اأي تفجري اأو ق�سف اأو رياح 
�سدي��دة، اإنن��ا قلق��ون على حي��اة اأطفالنا 
الذي��ن يلعبون اأ�سفله، لع��دم وجود اأماكن 
بديل��ة، م��ا يجعلن��ا يف كث��ري م��ن االأحيان 
مننعهم من اللعب بجواره خ�سية عليهم”.

خطر قائم
اأم��ا عن والد الطفل حمم��د االأخر�س قال 
:"قب��ل اأي��ام كنت اأ�س��ري اأنا وطفل��ي الذي 
مل يتع��د م��ن العمر 4 �سن��وات، �سقط على 
راأ�سه حج��ر )مكعب خرا�س��اين( من اأحد 
ج��دران، م��ا اأدى الإ�سابت��ه بج��رح كب��ري، 
لقد احتاج حلوايل )20 غرزة(، وت�سقط 
��ا ب��ن فينة واأخرى اأعم��دة وحجارة  اأي�سً

من جدران منه”.
وا�ستط��رد االأخر���س "كذل��ك ميث��ل بقاء 
املبن��ى وب��رج زع��رب ال�سكن��ي املج��اور له 

املبني��ن، لع��دم وج��ود طري��ق ي�سلكون��ه 
ملنازلنا �سوى الذي يتو�سط املبنين، كذلك 
ميتن��ع اأ�سحاب املركبات من عبور الطريق 
ل��ذات  النفاي��ات  نق��ل  اأو  املي��اه  لتعبئ��ة 
ال�سب��ب، حت��ى حت��ول اأ�سف��ل املبن��ى ملكب 

نفايات، ومرتع للكالب ال�سالة.
ب��دوره، اأك��د رئي���س بلدي��ة رف��ح �سبح��ي 
ر�س��وان اأن ه��ذه املب��اين االآيل��ة لل�سقوط 
ت�س��كل خطًرا كبرًيا عل��ى حياة ال�سكان يف 
املدين��ة،  م�سيف��ا اأن املرك��ز التجاري اأ�سد 
خطوةعل��ى حياة املواطن��ن، كونه يقع يف 
منطقة ُتطل على الطريق العام والرئي�س 
برف��ح، ويتواج��د و�س��ط منطق��ة جتارية 
مكتظة باملواطن��ن، ف�ساًل عن اأن الطريق 
ال�سرق��ي املح��اذي للمركز تق��ع مدر�ستان 
“فرتة �سباحية وم�سائية” يلتقيان يف اآن 
واحد بهذا الطريق الذي ال يزيد عر�سه 

عن 7 اأمتار.
ولف��ت ر�س��وان اإىل وج��ود كت��ل اإ�سمنتية 
قابلة لل�سقوط باأي حلظة، م�سيًفا:”نحن 
يف البلدي��ة ال منلك املع��دات واالإمكانيات 
الكافية الإزال��ة املكان، لكن خاطبنا وزارة 
االأ�سغ��ال امل�سوؤول��ة عن ه��ذا االأمر الإزالة 
املب��اين االآيل��ة لل�سق��وط مبا في��ه املركز، 

لكن ال توجد ا�ستجابة من قبلها.
املتح��دة  االأمم  “برنام��ج  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
للتنمية “UNDB” واأعلن عن مناق�سة 
قبل اأي��ام للمقاولن، ونحن بدورنا حددنا 
املب��اين التي لها اأولوي��ة يف االإزالة، وعلى 
راأ�سه��ا التج��اري”، متوقًع��ا الب��دء قريًبا 
جه��زت  بلديت��ه  اأن  مو�سح��ا   ، باإزالته��ا 
ح��وايل 70 دومنا )ال��دومن= 1000 مرت 

مربع(، لنقل الركام فيها.

المباني اآليلة للسقوط .. موت محقق يتربص باألبرياء !!!
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الطالب حمم��د �سلبد من الكلية اجلامعية 
للعل��وم التطبيقي��ة اأكد عل��ى اأهمية هذه 
املحا�سرات التدريبية التي نفذتها اأجهزة 
الدف��اع امل��دين مل��ا حتتوي��ه م��ن معلومات 
املتدرب��ن  ت�سل��ح  واأنه��ا  خا�س��ة   ، هام��ة 
اخلط��ورة  لت��اليف  ال�سحيح��ة  باملعرف��ة 
الناجمة ع��ن احلوادث العر�سي��ة، م�سريًا 
اإىل اأنه��ا تعم��ل عل��ى رف��ع م�ست��وى الوعي 
املجتمع��ي يف التعامل م��ع حاالت الطوارئ 
واالبتعاد ع��ن اأماكن اخلط��ر وذلك للحد 

من وقوع احلوادث والتخفيف من اآثارها 
اأما الطالبة جيهان �سعودت والتي �ساركت 
باإح��دى ال��دورات التطوعي��ة فاأو�سح��ت 
اأنه��ا ا�ستفادت كثريًا يف جم��ال االإ�سعافات 
احل��دث،  م��ع  التعام��ل  وكيفي��ة  االأولي��ة 
مثمن��ة اجله��ود التي يبذلها جه��از الدفاع 

خا�س��ة  املواطن��ن  توعي��ه  يف  امل��دين 
فيم��ا يتعلق باالخ��الءات اأثن��اء احلروب 
والك��وارث التي ميكن اأن يتعر�س لها قطاع 

غزة .
وكان فري��ق الدفاع امل��دين نظم جمموعة 
الكلي��ة  يف  واالخ��الءات  التدريب��ات  م��ن 
حت��ى   ، التطبيقي��ة  للعل��وم  اجلامعي��ة 
يت�سن��ى للطلب��ة القدرة ملواجه��ة االزمات 
والطوارئ التي قد حت��دث فجاأة يف قطاع 

غزة .

تعزيز الدور
مدي��ر ع��ام الدف��اع امل��دين العمي��د �سعيد 
ال�سعودي اأو�سح اأن الدورات التطوعية يف 
الدف��اع املدين واالإ�سعاف��ات االأولية تاأتي 

املواقف الطارئة.

ثقافة التطوع
و�س��دّد عل��ى اأن ثقاف��ة التط��وع يف جمال 
االأولي��ة  واال�سعاف��ات  امل��دين  الدف��اع 
اإنت�س��رت ب�سكل كبري يف قط��اع غزة اإميانًا 
احلرائ��ق  ن�سب��ة  اأن  منوه��ًا  باأهميته��ا، 

اإنخف�ست يف قطاع غزة ب�سكل ملحوظ.
واإ�ستط��رد ال�سع��ودي بالقول:"نح��ن على 
ا�ستع��داد ت��ام  لعق��د مزيدا م��ن الدورات 
امل��دين"،  الدف��اع  جم��ال  يف  املتخ�س�س��ة 
موؤك��دًا على اأهمية هذه ال��دورات واإيجاد 
رج��ل دف��اع م��دين يف كل م��كان، ال�سيم��ا 
يف �سف��وف الط��الب والعامل��ن الإمكاني��ة 
مواجه��ة اأي ط��ارئ والتعام��ل مع��ه حت��ى 

لتعزي��ز دور الدف��اع امل��دين وقدرات��ه يف 
مواجهة االزمات التي يواجهها قطاع غزة 
نتيج��ة احل�سار املفرو���س عليه منذ اأكر 

من ثمانية �سنوات متتالية.
غ��زة  قط��اع  و�س��ع  ال�سع��ودي:"  وق��ال 
متوا�سع��ة  الدف��اع  وق��درات  ا�ستثنائ��ي، 
�س��واء يف ال��كادر الب�س��ري اأو يف املع��دات 
الالزم��ة ملواجهة االأزم��ات"، مبينًا اأن يتم 
ا�ستغ��الل التعبئ��ة ال�سعبي��ة ل�س��د العجز 

ومواجهة ال�سعاب.
واأك��د اأن من خط��ط الدف��اع املدين خالل 
الع��ام احلايل عقد العديد من الدورات يف 
عملي��ات االإطفاء واالإخ��الء واال�سعافات 
االأولية، الفتًا اإىل اأن العام املقبل �سي�سهد 
تدري��ب ف��رد واحد على االأقل م��ن االأ�سر 
م��ع  التعام��ل  م��ن  لتتمك��ن  الفل�سطيني��ة 

ت�س��ل الف��رق املخت�س��ة. وتاب��ع:" نعق��د 
الدورات التدريبي��ة لرفع م�ستوى املعرفة 
مبهام الدفاع املدين عند العامة، والرتكيز 
على املوؤ�س�سات الطالبية والعاملن وربات 
البيوت وجميع �سرائح املجتمع احلكومية 
وغ��ري احلكومي��ة وذل��ك من اأج��ل ت�سكيل 
فرق االإ�سناد يف حاالت الطوارئ وحاالت 

الكوارث الطبيعية واحلروب وغريها".
ولف��ت اإىل اأن جه��از الدفاع امل��دين يعاين 
من نق�س كبري يف املعدات الالزمة ملوا�سلة 
خدمات��ه؛ ب�سب��ب احل�س��ار "االإ�سرائيلي" 
ومن��ع اإدخال املعدات، م�سريًا اإىل اأن قطاع 
غزة ي�سهد ظروف��ا غري طبيعية مل ي�سبق 
له��ا مثيل عل��ى م��دار ح�س��اره وخا�سة ما 
خلفت��ه احلرب االخ��رية والت��ي ا�ستمرت 

نحو 51 يومًا. 

ينظمه الدفاع المدني

التدريب التطوعي .. 
تسّلح للمتدربين في مواجهة األزمات والحروب

الراأي-عبداهلل كر�سوع:
عق��د  االأخ��رية  االآون��ة  يف  اإنت�س��رت 
جم��ال  يف  تطوعي��ة  تدريب��ة  ل��دورات 
االإطف��اء والدفاع املدين مبخلف مهامه، 
باالإ�ساف��ة اإىل ال��دورات يف االإ�سعاف��ات 
االأولي��ة والت��ي ينظمه��ا جه��از الدف��اع 

املدين للحد من االأزمات والتي ت�ستهدف 
�سرائ��ح خمتلف��ة م��ن املجتم��ع. وتكمن 
االأهمي��ة الك��ربى للعم��ل التطوع��ي يف 
اأن��ه يعم��ل عل��ى م�سارك��ة املواطن��ن يف 
ق�سايا جمتمعهم، باالإ�سافة اإىل التاأثري 
االإيجاب��ي يف فئ��ة ال�سب��اب واإعداده��م 

امل�سئولي��ة  حتم��ل  يف  للم�سارك��ة 
االجتماعية.

 وي��وؤدي العم��ل التطوعي عل��ى التقليل 
من االأخطار الت��ي تواجه املجتمع حتي 
متك��ن اجله��ات املعنية م��ن الو�سول اإىل 

مكان احلادث.
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نيو ميديا

اإعداد:خالد �سايف

لنشر صوركم هنا غردوا بها على هاشتاق: #مرابطات_األقصى_نحن_معكم

قنوات ننصح باالشتراك بها :

صوركم من انستجرام
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ن 
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مشاهد مختارة
كل رم��ز يحت��وي عل��ى مقط��ع فيدي��و، 
مل�ساهدته مرر جهازك الذي با�ستخدام 

 Qr Code تطبيق قراءة

عالء
 @AlaaSalameh6

مدون وناشط إعالمي

خالد صافي

كالم نت

@khaledsafi

/Deedat10
Deedat10 | أحمد ديدات 

الذواك��ر  اأو  التج�سيمي��ة  ال�س��ور  اأو  الهولوج��رام 
الهولوغرافي��ة متتل��ك خا�سي��ة فري��دة متكنها م��ن اإعادة 
تكوين �س��ورة االأج�سام باأبعادها الثالث��ة يف الف�ساء، تتم 

باأ�سعة الليزر.
قريب��ا يف امل�ستقبل �سي�سبح كل من ترغب يف اأن يكون معك 
موج��ود �سخ�سًيا مبجرد اأن تطلبه، فلن ت�ساهده بعد اليوم 
عل��ى الفيدي��و فقط ب��ل �سي�سبح �سورة ب��ن يديك ثالثية 

االأبعاد!
ت�سم��ى  لي��زر  اأ�سع��ة  ف��اإن  التكنولوجي��ا،  تق��دم  بف�س��ل 
“الهولوج��رام اأو الهولوغ��رايف”، متتل��ك خا�سي��ة فريدة 

متكنها من اإعادة تكوين �سورة االأج�سام ثالثية االأبعاد.
ويعد الليزر اأنقى �سوء عرفه االإن�سان؛ فلكل موجات الليزر 
التوات��ر ذات��ه، وهك��ذا فعندما يلتق��ي �سعاع لي��زر، يولدان 
�سبك��ة تداخ��ل معقدة، وميك��ن ت�سجيل ه��ذه ال�سبكة على 
لوحة ت�سوير، وه��ذا الت�سجيل هو ما ي�سمى بالهولوغرام، 
و�سيتم ا�ستخدامها م�ستقبلًيا يف املحادثات املرئية املبا�سرة 

مثل الفيديو كونفرن�س وغريها.
ه��ذه التقنية موجودة منذ 5 �سنوات، اإال اأن جذورها تعود 
اإىل 1947، وا�ستخدمت فكرة الت�سوير املج�سم يف ت�سوير 
اأح��د و�سائ��ل االت�س��االت والتخاب��ر اخلا�س��ة بامل�ستقب��ل 
يف �سل�سل��ة اأف��الم ح��رب النج��وم، ولالآن يت��م جتريب هذه 
التقني��ة، م��ن ي��دري فخ��الل 3 �سن��وات رمب��ا ت�سب��ح بي��د 

اجلميع حتى على الهواتف الذكية.
م��ع هذه التقني��ة الرائع��ة �سي�سبح احللم حقيق��ة، لك اأن 
تتخي��ل االألع��اب واالأف��الم وكل م��ا ت�ساه��ده االآن عندم��ا 

�سيتحول اإىل جم�سم ثالثي االأبعاد!

/kichk1933

/hooplakidz
HooplaKidz | لألطفال

لم يتعلم القادة الفلسطينيون من إصطفافاتهم بجانب 
أحد األطراف المتنازعة في الصراعات العربية العربية 

والتي دائما تصب فوق رأس الشعب الفلسطيني

هولوجرام

األكثر تداوال 
ها�ستاق انت�سر التغريد موؤخرًا عليه يف فل�سطن

#يوم_االأر�س
 # جامعة_االأق�سى_بحاجة_ملجل�س_طلبة  

  # القمة_العربية 
برنامج اآدم 
ح10 خيال

غزة يف عيون 
مت�سامن اأمريكي

افتتاح موقع 
حركة حما�س

#تحيا_األمة_العربي����ة الصامت����ة عن حصار #غزة منذ 
ثماني سنوات

عمار خليل قديح
 @gazaammar

لي����س عليك البح����ث عن الحب لكن يج����ب أن تبحث 
التي تمنع الحب من الوصول  ف����ي داخلك عن األش����ياء
إليك وحين تتحرر منها س����ترى الحب في كل مكان 

وتشعر بحب لكل شيء

 Dr.sabah
 @sabah_soussou

kichk1933 |  الشيخ كشك

الكمبيوت��ر  جه��از  تعر���س 
واالأو�س��اخ  للغب��ار  املحم��ول 
ك��رة  م��ن  واجلراثي��م 
يفر���س  مم��ا  اال�ستعم��ال، 
�س��رورة تنظيف��ه م��ن وق��ت 
الآخ��ر للحف��اظ علي��ه ومنع 
بداخل��ه.   االأو�س��اخ  تراك��م 
تنظي��ف  عملي��ة  اأن  اإال 
الكمبيوت��ر املحمول تختلف 
ع��ن تنظي��ف قط��ع االأث��اث 
واالأدوات االأخرى يف املنزل، 
كون هذا اجلهاز يحتوي على 
ح�سا�س��ة  اإلكرتوني��ة  دارات 
ميك��ن اأن تتعر���س للتلف يف 
ح��ال مل يت��م التعام��ل معها 
ب�س��كل منا�س��ب،  وفيم��ا يلي 
جمموعة م��ن الن�سائح التي 
جه��از  تنظي��ف  يف  ت�ساع��د 
دون  املحم��ول  الكمبيوت��ر 

تعري�سه للتلف.

1. إيقاف تشغيل 
الكمبيوتر المحمول

قب��ل كل �س��يء، يجب ف�س��ل التغذية ع��ن اجلهاز، 
واإيق��اف ت�سغيل��ه بالكام��ل، وم��ن ث��م التحقق من 
تو�سي��ات ال�سرك��ة امل�سنع��ة فيما يتعل��ق بعمليات 

التنظيف.

2. تنظيف الشاشة
ميك��ن ا�ستخ��دام قما���س مبل��ول بامل��اء لتنظي��ف 
�سا�س��ة الكمبيوت��ر، ولك��ن يجب جتن��ب ا�ستخدام 
يف  االأموني��ا  تدخ��ل  الت��ي  واملنظف��ات  الكح��ول 

تركيبه��ا، كم��ا يج��ب التاأك��د من عدم دخ��ول املاء 
اإىل اجلهاز.

3. ال تبخ أي منظف على 
الكمبيوتر

جه��از  لتنظي��ف  البخاخ��ات  ا�ستخ��دام  جتن��ب 
الكمبيوت��ر، فه��ي ميك��ن اأن تدف��ع بامل��اء اأو �سائ��ل 
التنظي��ف للداخ��ل، ويت�سب��ب ذل��ك يتل��ف بع���س 
ذل��ك يف�س��ل  م��ن  وب��داًل  االإلكرتوني��ة،  ال��دارات 
ا�ستخدام قطعة قما�سية ناعمة كتلك امل�ستخدمة 
يف تلمي��ع النظ��ارات، كم��ا يجب جتن��ب ا�ستخدام 
الت��ي  اخل�سن��ة  االأقم�س��ة  اأو  الورقي��ة  املنا�س��ف 

بخد���س  تت�سب��ب 
ال�سا�سة.

4. إزالة الغبار 
بفرشاة 
األسنان

الغب��ار  اإزال��ة  اأردت  اإذا 
العالقة  الطع��ام  وبقاي��ا 
الكمبيوت��ر،  اأزار  ب��ن 
فر�ساة  ا�ستخ��دام  ميك��ن 
له��ذا  ناعم��ة  اأ�سن��ان 
العديد  وتن�سح  الغر�س، 
جتن��ب  ال�س��ركات  م��ن 
�سفاط��ات  ا�ستخ��دام 
اله��واء الأنه��ا ق��د تك��ون 
الكمبيوتر  بجه��از  �سارة 

املحمول.

5. تنظيف لوحة 
المفاتيح

اإذا كان��ت هناك كمية م��ن االأو�ساخ متكد�سة حتت 
اأزرار لوح��ة املفاتي��ح، فيف�سل ف��ك االأزرار واحدًا 
تلو االآخر وتنظيف م��ا حتتها بقطعة قطن مبللة 
ب�سائ��ل التنظيف، مع االنتب��اه اإىل �سرورة قراءة 
التعليم��ات حول كيفي��ة فك وتركي��ب اأزار لوحة 

التحكم.

6. تجفيف جهاز الكمبيوتر
قبل اإع��ادة ت�سغيل جهاز الكمبيوتر، يجب التاأكد 
باأن��ه جاف بالكامل، الأن ال�سوائل والرطوبة ميكن 

اأن تت�سبب بتلفه.

ست نصائح هامة لتنظيف جهاز الكمبيوتر المحمول

bnt_3alquds__soldieraqsa.soldier
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من خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

م��ن العمر "65" عام��ا اأن ابنه �سادي مل 
يكن قب��ل دخوله ال�سجن من اأي امرا�س 
او حت��ى اعرا�س للمر�س وال ي�ستكي من 
اأي �س��يء، فه��و كان �ساب��ًا يافع��ًا ن�سيط��ًا 
يحب املغامرة وقد كان جندي يف �سفوف 
البحري��ة التي تتبع ال�سلط��ة الوطنية، 
ال�سج��ون تعر�س��ه  ولك��ن بع��د دخول��ه 

الراأي -اإ�سالم عبده 
واقع مرير يعي�سه االأ�سرى الفل�سطينيون 
داخل �سج��ون االحتالل ج��راء �سيا�سة 
االهم��ال الطبي و�سيا�س��ة القتل ب�سمت 
بعي��دًا ع��ن �سجي��ج االع��الم والقوان��ن 
واالأحكام ال�ساخبة التي  متار�سها ادارة 
م�سلحة ال�سجون بحق االأ�سرى ، واقع ال 
ميكن ال�سكوت عنه طوياًل يف ظل ارتفاع 
اأع��داد اال�س��رى املر�س��ى ب�س��كل خميف 
حت��ى بات اال�س��رى جميع��ًا عر�سة لهذا 
اخلطر الذي ينت�سر بينهم ب�سكل خميف
قائم��ة  اىل  ت�س��اف  جدي��دة  �سحي��ة 
�س��ادي  االأ�س��ري  ه��و  املر�س��ى  االأ�س��رى 
خمي��م  م��ن  عام��ًا   34 ح��الوة  �سم��ري 
جبالي��ا مبدينة غ��زة ، واعتق��ل بتاريخ  
12/12/2005 وحكم بال�سجن املوؤبد 

الأربع مرات باالإ�سافة اىل 40 عامًا 
 ويوؤك��د والده احلاج �سمري حالوة البالغ 

للتحقيق قا�سي وم�ستمر .
ويع��اين اأكر م��ن 1200 اأ�سري م��ن اأ�سل 
�سج��ون  يف  يتواج��دون  اأ�س��ري   6800
االحت��الل من �سيا�س��ة االهم��ال الطبي 
امل�ستم��ر واملتوا�سل وبحاج��ة اىل عالج 
ورعاية طبية دائمة وم�ستمرة واجراء 
فحو�س��ات دوري��ة ، ولك��ن ادارة ال�سجن 
ترف���س كل ه��ذا مم��ا يفاق��م االو�س��اع 

ال�سحية لالأ�سرى املر�س
اأ�سي��ب �س��ادي بع��د اعتقال��ه بفريو���س 
الكبد الوبائي واأنه ال يقّدم له اأي عالج، 
االأع�س��اب،  يف  م�س��اكل  اإىل  باالإ�ساف��ة 
ومل يك��ن يتلق��ى �سو �س��وى املهدئات، كما 
ويعاين م��ن اآالم يف احلنج��رة واجليوب 
يف  �سيق��ًا  ل��ه  ت�سب��ب  الت��ي  االأنفي��ة 

التنف�س.
وال��ده ال��ذي ي�سم��ح ل��ه فق��ط بزيارته 
م��ن بن اأف��راد عائلت��ه وي��زوره مرة كل 

اأربع��ة �سه��ور يقول اأن و�س��ع اأبنه يف كل 
زي��ارة ن�سعر اأن��ه قد تغي��ري �سكله وبدت 
عالم��ات املر�س تظهر اأك��ر واكر عليه 
، فم��ا اإن يحن موعد الزيارة حتى ا�سعر 
باأن هذا لي���س �سادي الذي زرته يف املرة 
ال�سابق��ة ، فلون��ه و�سع��ره و�سكل��ه كله��ا 

تبدو خمتلفة وا�سبحت اكر بيا�سًا .
وتوؤك��د وزارة االأ�س��رى اأن االأ�سري �سادي 
ح��الوة ه��و �سحي��ة ل�سيا�س��ة االإهم��ال 
الطب��ي الت��ي متار���س بح��ق االأ�س��رى يف 
م��ن  يع��اين  حي��ث  االحت��الل،  �سج��ون 
م�سكل��ة باجله��از الع�سب��ي جعلته يعي�س 
)جدرات��ور(،  ن��وع  م��ن  م�سكن��ات  عل��ى 
وم�ساب بفريو�س بالكبد ي�سمى )فريو�س 
�س��ي(، وبحاجة اىل اإب��رة تعطى له ملدة 
اإىل م�ساكل يف امل�سالك  اإ�سافة  اأ�سهر،   8
البولي��ة، وبحاج��ة اإىل اإج��راء عملي��ة 

ا�ستئ�سال يف االأمعاء واأوجاع باالأ�سنان.
واأ�سافت ال��وزارة لقد مت اإجراء العديد 
م��ن الفحو�سات الطبي��ة لالأ�سري يف عدة 
م�ست�سفيات اإ�سرائيلي��ة وعيادات تابعة 
اإىل  االإ�س��ارة  ومت��ت  ال�سج��ون،  الإدارة 
خط��ورة و�سعه و�س��رورة تق��دمي عالج 
�سري��ع ل��ه حت��ى ال تتف�س��ى االأمرا���س 
بج�س��ده، ولكن االإدارة مل توفر له �سيئا 
من الع��الج، وتكتفي باإعطائ��ه امل�سكنات 

فقط.
املوؤ�س�س��ات  كاف��ة  ال��وزارة  وطالب��ت 
مل��ف  حتري��ك  ب�س��رورة  احلقوقي��ة 
االأ�سرى املر�سى، وال�سغط على اإ�سرائيل 
لتق��دمي الع��الج ال��الزم له��م، والتوق��ف 
ع��ن اإعطائه��م امل�سكنات الت��ي ال ت�ساهم 
يف التخفي��ف م��ن اآالمه��م و�سفائه��م من 

اأمرا�سهم.

األسير شادي حالوة 
ضحية جديدة لسياسة االهمال الطبي المستمر

غزة – الراأي :
اأعق��اب  يف  الفل�سطيني��ة  االإع��الم  وزارة  اأعلن��ت 
اختتامه��ا الفعالي��ات امليدانية حلمل��ة "االأق�سى 
لن��ا"، عن اطالق الطابع الربي��دي وكذلك اإ�سدار 
كتاب "معامل القد�س"، وذلك بالتعاون مع املبادرة 
العماني��ة االأهلية ملنا�س��رة فل�سط��ن، ومب�ساركة 

العديد من املوؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية. 
وقال��ت ال��وزارة عل��ى ل�س��ان مدي��ر وكال��ة الراأي 
الفل�سطيني��ة ا�سماعي��ل الثوابتة، خ��الل برنامج 
اله��دف م��ن وراء تل��ك  اإن  "لق��اء م��ع م�س��وؤول"، 
احلملة هو ن�سرة مدينة القد�س املحتلة وامل�سجد 

االأق�سى واملقد�سات.
التكثي��ف  يف  اال�ستم��رار  عل��ى  الثوابت��ة  واأك��د 
التعاط��ي االإعالم��ي بخ�سو���س مدين��ة القد���س 
واملقد�سي��ن، م�س��ريًا اإىل اأنه��م ل��ن يرتاجع��وا عن 

خدمتهم قد اأمنلة.
اإىل  وال�سحفي��ن  االإعالمي��ن  الزم��الء  ودع��ا 
موا�سل��ة الدع��م االإعالمي والرتكي��ز على �سمود 
املقد�سي��ن ونقل اأخب��ار مدينة القد���س وامل�سجد 
االأق�س��ى، وكذل��ك اال�ستم��رار يف تنظيم املوجات 

الت��ي  واللق��اءات اخلا�س��ة  املفتوح��ة والربام��ج 
تركز على اخلطر الذي ي�ستهدف مدينة القد�س.
الوط��ن ويف  الفل�سطيني��ن يف  الثوابت��ة  وطال��ب 
ال�ست��ات، وخا�س��ة يف ال�ساح��ات االأوروبي��ة اإىل 
اال�ستمرار يف اإقامة احلم��الت الوطنية املنا�سرة 
لتعزي��ز  واملقد�س��ات  واالأق�س��ى  القد���س  ملدين��ة 

مكانتها يف قلوب العرب وامل�سلمن. 
ودعا جامع��ة الدول العربية والق��ادة والزعماء 
وامللوك العرب وامل�سلمن اإىل دعم مدينة القد�س 
"االإ�سرائيلي��ة"  املحتل��ة يف مواجه��ة الغطر�س��ة 
ووق��ف االعت��داءات الت��ي يتعر���س له��ا اأهلنا يف 

القد�س واملقد�سات.
ون�س��رت ال��وزارة خ��الل ه��ذه احلمل��ة املئ��ات من 
االأخب��ار والتقاري��ر ال�سحفية باللغت��ن العربية 
واالجنليزية والتي ت�سري اإىل خطورة ما تتعر�س 
ل��ه مدينة القد�س يف ظ��ل الهجمة اليهودية، كما 
ونظمت الع�سرات من الفعاليات �سمن هذه احلملة 

من اأجل تذكري العامل باملدينة املقد�سة.
وم��ن اأهم الفعاليات الت��ي نظمتها الوزارة يف اإطار 
كم��ا يقول الثوابته، ا�سدار كت��اب بعنوان "معامل 

القد�س" باللغتن العربية واالجنليزية ويتحدث 
عن القد���س ومعاملها التاريخي��ة، وا�سدار مالحق 

�سحفية مطبوعة عن القد�س.
وت�سمنت احلمل��ة كذلك انتاج ع�س��رات التقارير 
وتخ�سي���س  ال�سوتي��ة،  والفوا�س��ل  واالأخب��ار 
يف  املفتوح��ة  واملوج��ات  الربام��ج  م��ن  العدي��د 
حمل��ة  ح��ول  والف�سائي��ات  املحلي��ة  االإذاع��ات 
2000 ن�سرة  "االأق�س��ى لن��ا"، وا�سدار اأكر م��ن 
تعريفي��ة عن القد�س، وكذلك تنظيم املهرجانات 

الطالبية.
واأقام��ت ال��وزارة كذلك اأ�سخم حمل��ة اإلكرتونية 
بعن��وان  االجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع  ع��رب 
فيها  �سارك  االأق�س��ى" والتي  اأجل  "التغري��د من 
مغ��ردون م��ن 17 دولة، وجتاوز ع��دد التغريدات 
15.000 تغري��دة، وبل��غ ع��دد م��ن و�سل��ت لهم 
احلمل��ة قراب��ة 2 ملي��ون ون�سف امللي��ون �سخ�س، 

وكذلك احلمالت الريا�سية.
و�سك��ر الثوابت��ه خ��الل موؤمت��ره كل م��ن �س��ارك 
يف احلمل��ة، داعي��ا اياه��م ابق��اء مدين��ة القد�س 

وامل�سجد االق�سى ن�سب اأعينهم. 

"اإلعالم" تختتم حملة "االقصى لنا" بإطالق 
طابع بريدي وكتاب عن القدس

قرار برفع ضريبة الوقود 
الثالثاء وعودة 
جدول 8 ساعات

غزة – الراأي – حممود اأبو را�سي:
اأكد نائب رئي�س �سلط��ة الطاقة بغزة فتحي ال�سيخ اأن حكومة التوافق 
الوطن��ي �ست�س��در قراًرا غدا الثالثاء يق�سي برف��ع ال�سرائب عن وقود 

حمطة الكهرباء.
وقال ال�سيخ خليل يف ت�سريح خا�س لوكالة "الراأي" اإنه مت االتفاق مع 
احلكوم��ة خالل اجتماع الف�سائ��ل بها، على رف��ع ال�سرائب عن الوقود 

بدًءا من الثالثاء املقبل.
واأ�سار اإىل اأن جدول ال� 8 �ساعات و�سل كهرباء �سيعود للعمل جمدًدا مع 
بدء �سخ الوقود للمحطة، الفًتا اإىل اأن احلكومة مل حتدد فرتة زمنية 

لقرار رفع ال�سريبة عن الوقود.
وع��ّد ال�سيخ خلي��ل قرار رفع ال�سريب��ة عن الوقود "خط��وة اإيجابية" 
الإنه��اء ج��زء م��ن معان��اة املواطن��ن الغزي��ن ج��راء اأزم��ة الكهرب��اء 
املتفاقم��ة من��ذ اأ�سابي��ع. و�س��ّدد عل��ى الت��زام طواق��م �سلطت��ه بكاف��ة 
االإج��راءات والرتتيب��ات الفني��ة واالإداري��ة ل�سم��ان حت�س��ن خدم��ة 

الكهرباء للمواطنن خالل الفرتة املقبلة.
ويعي���س قطاع غزة اأزم��ة كهرباء خانقة، ب�سب��ب توقف حمطة توليد 
الكهرباء عن العمل، جراء نفاد الوقود، حيث ال ي�سل التيار الكهربائي 

ملنازل املواطنن �سوى �ست �ساعات يومًيا. 
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كهرباء غزة تخطت أزمتها من المنازل وصوال للمؤسسات الحكومية
الراأي - اأميمه العبادلة:

مازالت اأزمة الكهرباء اخلانقة مل تراوح 
مكانه��ا بع��د رغ��م كل الوع��ود واحلل��ول 
املقرتح��ة التي تنتظ��ر التنفيذ املتوقف 
وال اأمل من �س��ريه على ما يبدو. والالفت 
اأن االأزمة ال تخ�س املواطنن يف منازلهم 
فق��ط ب��ل طال��ت القطاع��ات احلكومي��ة 
كاف��ة وت�س��ل احلرك��ة فيه��ا، وبالت��ايل 
ف��اإن م�سالح املواطنن اأ�سي��ب ب�سلل مواٍز 
اأدى خل�سائ��ر باملالين للتج��ار واأ�سحاب 

امل�سالح منهم.

القطاع الصحي
واأه��م  اأب��ز  م��ن  ال�سح��ي  القط��اع  لع��ل 
ترتب��ط  الت��ي  اخلدماتي��ة  القطاع��ات 
ب�س��كل مبا�س��ر م��ع اجلمه��ور و�سالمت��ه، 
حيث بن لنا الناطق با�سم وزارة ال�سحة 
د. اأ�س��رف الق��درة اأن جمي��ع اخلدم��ات 
املقدمة من خالل امل�ست�سفيات احلكومية 
تعتم��د  االأولي��ة  الرعاي��ة  وعي��ادات 
اعتم��ادا كلي��ا عل��ى وج��ود تي��ار كهرباء 

م�ستمر يعمل بكامل طاقته .
وقال "هناك 100 مري�س منوم يف غرف 
العناية املكثفة، و188 جهاز غ�سيل كلى 

ي��رتدد عليه��ا 500 مري�س��ا ث��الث مرات 
اأ�سبوعيا ويف ح��ال انقطاع الكهرباء فاإن 
ال�سموم ترتاكم يف اأج�ساد هوؤالء املر�سى 

وبالتايل تتهدد �سحتهم وحياتهم".
واأ�س��اف د. الق��درة: "عندن��ا 5 مراك��ز 
لبن��ك ال��دم حتت��اج الكهرباء عل��ى مدار 
ال�ساع��ة، م��ع وج��ود 45 غرف��ة عمليات 
على م�ست��وى م�ست�سفي��ات القطاع جترى 
فيه��ا م��ا يق��ارب 200 عملي��ة جراحية 
يوميا ما بن جراحات اعتيادية واأخرى 
اخلا�س��ة  للثالج��ات  اإ�ساف��ة  طارئ��ة، 
بالعين��ات والتطعيم��ات وتل��ك اخلا�س��ة 
بحف��ظ اأكل املر�س��ى، مبين��ا اأن القط��اع 
ال�سحي يحتاج لوحدة ملا يزيد عن 340 
األ��ف ل��رت �سهري��ا م��ن ال�س��والر لت�سغي��ل 
املول��دات ولكن لالأ�سف ه��ذه الكمية غري 

متوفرة".

قطاع المحاكم
املجل���س  يف  االإع��الم  م�سئول��ة  طالعتن��ا 
االأعل��ى للق�س��اء اإ�س��الم به��ار اأن قط��اع 
املحاك��م يتاأثر ب�س��كل كبري ج��دا، فكثري 
م��ن الق�سايا الت��ي يبت فيه��ا باالإدانة اأو 
الرباءة ال ميكن فيه��ا تنفيذ احلكم قبل 

الثالج��ة املخ�س�سة حلفظ هذه العينات 
بحاج��ة لكهرباء م�ستمرة حتى ال يف�سد 

املحفوظ منها لدواعي االختبار".

ملل وتعطيل
واأكد د. الباز اأن انقطاع التيار الكهربائي 
ي�سب��ب �سلال حقيقي��ا يف اأج��زاء الوزارة 
بالكهرب��اء،  مرتبط��ة  الهات��ف  ف�سبك��ة 
وال��وزارة موؤلف��ة م��ن 12 طابق��ا فيكون 
املراجع��ن  عل��ى  ال�سع��ب  م��ن  بذل��ك 
واملوظف��ن عل��ى ح��د �س��واء التنقل بن 

الطوابق ب�سبب تعطل امل�ساعد.
"كل ه��ذا، وزد علي��ه  واأكم��ل د. الب��از: 
التاأث��ري ال�سلب��ي ال��ذي يلح��ق باملوظفن 
و�سعوره��م باملل��ل، حت��ى اأنه��م يف بع���س 
االأحي��ان ي�سطرون الأخذ اأذونات خا�سة 
للمغ��ادرة؛ مما بت�سب��ب بخ�سائر مبالين 
ال��دوالرات جراء الب�سائ��ع التي تتاأخر، 
وبطئ االجن��از، وف�ساد العين��ات، ناهيك 
خا�س��ة  ت�سغيلي��ة  موازن��ة  ال  اأن��ه  ع��ن 
بال��وزارة تكف��ي ل�س��راء �س��والر لت�سغيل 

املولدات كبديل للطاقة".

طباعت��ه ب�سكل ر�سم��ي والتوقي��ع عليه، 
ويف ح��ال انقط��اع الكهرب��اء ف��اإن املفرج 
عنه��م ي�سط��رون للتاأخ��ر ع��ن موعدهم 

عدة اأيام نظرا لتكد�س امللفات يوميا.
واأ�س��ارت اإىل اأن كل حمكم��ة ت�س��در م��ا 
ال يق��ل ع��ن 30 ملف��ا يومي��ا واأن انقطاع 
�س��ري  يف  عائ��ق  اأك��رب  ي�س��كل  الكهرب��اء 
الع��ادة  التاأجي��ل يف  اأن  الق�ساي��ا حي��ث 
يت��م ل�ستة اأ�سه��ر قادمة يف كل مرة نظرا 

الكتظاظ املحاكم بهذه املعامالت.

وزارة االقتصاد
وزارة  وكي��ل  ق��ال  ال�سي��اق،  ذات  ويف 
وزارة  "اإن  الب��از:  عم��اد  د.  االقت�س��اد 
االقت�س��اد م��ن اأك��ر ال��وزارات الت��ي لها 
عالق��ة باجلمه��ور م��ن حي��ث م��ا تقدمه 
كمن��ح  للجمه��ور  مبا�س��رة  خدم��ات  م��ن 
وامل�ستخرج��ات  لل�س��ركات  الرتاخي���س 
اخلا�سة بها، واإ�س��دار اأذونات ال�سادرات 
وال��واردات، واإثبات��ات امللكي��ة الفكرية 
"كم��ا اأن  وب��راءة االخ��رتاع"، م�سيف��ا: 
الكهرباء �سرورية الأق�سى حد بالن�سبة 
بفح���س  تخت���س  الت��ي  للمخت��ربات 
اأن  كم��ا  �سالمته��ا،  الإثب��ات  العين��ات 

وزارة العمل
م��ن جهت��ه، مل يختل��ف م�سئ��ول الدائرة 
االإعالمي��ة يف وزارة العمل نبيل املبحوح 
يف راأي��ه ح��ول املو�س��وع حي��ث اأظه��ر اأن 
وزارة العمل هي االأخ��رى تتاأثر بتقدمي 
اخلدم��ة للجمهور نظ��را الرتباط اجناز 
احلا�س��وب  باأجه��زة  املعام��الت  جمي��ع 
وطباعتها عل��ى �سكل افادات وم�ستحقات 
والطلب��ة  العم��ال  لقط��اع  وخالف��ة 
واخلريج��ن"، مردفا: "حت��ى اأن مراكز 
التدري��ب املهن��ي  تتعط��ل وال ي�ستطي��ع 
الط��الب تلق��ي التدري��ب املنا�س��ب نظ��را 
الأنهم يتدرب��ون يف اأعم��ال مهنية حتتاج 
للكهرباء. وانتهى اجلمي��ع بدعوة ملحة 
وج��ادة للحكوم��ة وللم�سئول��ن ب�سرورة 
التح��رك ب�س��كل عاجل وج��دي من اأجل 
ح��ل اأزم��ة الكهرب��اء الت��ي ت��زداد يوم��ا 
بعد ي��وم، وتت�سبب بخ�سائ��ر جمة �سواء 
ل��دى املواطن��ن يف منازلهم ال�سغ��رية، اأو 
تعطي��ال مل�ساحله��م احلكومي��ة واالأوراق 
م�ساحله��م  لت�سي��ري  الالزم��ة  الثبوتي��ة 
ومعامالته��م، واأي�س��ا اخل�سائر التي حتل 
عل��ى القط��اع احلكومي وتكب��د احلكومة 

خ�سائر هي يف غنى عنها.


