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المالكي يطلع وفدا برلمانيا استراليا على األوضاع في فلسطين
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أطلع وزيــر الخارجية 
رياض المالكي أمس وفدا برلمانيا اســتراليا على 
األوضاع العامة في فلسطين، وعلى وضع األسرى.

وجاء ذلك في اجتماع عقد في مقر الوزارة  برام اهللا، 
حيث ترأس الوفد نائب رئيس البرلمان االسترالي، 
رئيس لجنة الصداقة األسترالية الفلسطينية مارك 
كولتون وبعضوية عدد من أعضاء البرلمان ومجلس 
الشــيوخ األســترالي األعضاء في لجنــة الصداقة، 
وبحضور سفير فلســطين لدى أستراليا عزت عبد 

الهادي.
وتطــرق المالكــي خــالل االجتمــاع إلــى اإلضراب 
المطلبــي عــن الطعــام الــذي يخوضــه األســرى 
الفلســطينيون في ســجون االحتالل اإلســرائيلي 
لليوم الحادي عشــر على التوالي، مطالبا المجتمع 
الدولي بالتدخل والضغط على إسرائيل لالستجابة 

لمطالب األسرى.
المواطنيــن  تعتقــل  إســرائيل  أن  إلــى  واشــار 
الفلســطينيين تحت مســمى االعتقال اإلداري، ما 
يسمح لقوات االحتالل باعتقال المدنيين العزل دون 
تهمــة محددة ودون محاكمــة، كما يحرم المعتقل 
ومحاميه من معرفة أســباب االعتقال، ويحول ذلك 

دون بلورة دفاع فعال ومؤثر.
وأردف: يعد االعتقال اإلداري بالصورة التي تمارسها 

اسرائيل غير قانوني وعمل تعسفي.
وأكــد المالكي قيــام وزارة الخارجية الفلســطينية 
بإرســال برقيــات عاجلــة تطالب المجتمــع الدولي 
بتحمل مســؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف 

سياستها بحق األسرى والتزامها بالقانون الدولي، 
عبر سفارات دولة فلسطين في العالم، وكذلك في 

األمم المتحدة ومنظماتها الدولية المختصة.
وشــدد المالكــي على ضــرورة تدخــل المجتمع 
الدولــي، وتحمــل مســؤولياته المباشــرة إلنهاء 
الشــامل  بالوقــف  إســرائيل  وإلــزام  الحتــالل، 
والتام لألنشــطة االستيطانية في جميع األرض 

الفلســطينية المحتلــة، وفي مقدمتهــا القدس 
الشرقية ومحيطها.

وأشار المالكي إلى الزيارة المرتقبة للرئيس محمود 
عباس لواشــنطن ولقاء الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب، موضحا أن عقد لقــاء ثنائي بينهما خطوة 
مهمــة للحصول على تأكيد من الرئيس األميركي 

بشأن االلتزام في حل الدولتين.

جانب من اللقاء.

طبيلة وادعيس يلتقيان نظيريهما األردنيين
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- بحــث وزير النقل 
والمواصالت ســميح طبيلة، ووزيــر االوقاف 
والشؤون الدينية، يوســف ادعيس، مع وزير 
النقل االردني حسين العصوب، ووزير األوقاف 
والشــؤون الدينيــة وائل عربيــات، عددا من 
القضايا المشــتركة التي تهم البلدين، وذلك 
باجتماع رســمي عقد فــي العاصمة االردنية 

عمان.
كما بحث الجانبان، حســب بيان لوزارة النقل 
والمواصــالت، أمــس، تذليل كافــة العقبات 
التــي قد تواجــه قطاع صناعــة النقل بكافة 
أنماطه، وتأهيل منطقة للحجاج الفلسطينيين 
وتســهيل النقــل والتجــارة وزيــادة التبــادل 
التجاري، وكذلك تســهيل عملية نقل الحجاج 
والمعتمريــن الفلســطينيين عبــر األراضي 
االردنيــة، وتقديــم كافــة التســهيالت التي 
تســاهم في تخفيف معاناة السفر، والوقوف 
على نوعية وجودة الحافالت الناقلة بما يضمن 
الراحة والسالمة وضمن المواصفات والشروط 
الفنية التي تحقق األمان، والربط الســككي 

بين البلدين الشقيقين.
وأكد الوزير طبيلــة، ضرورة أن يكون الربط 
بالتوافق والتنســيق التام مع دولة فلسطين، 
واالتفــاق علــى نقطــة الربط المباشــر بين 

شــبكة الســكك الحديدية األردنية والشبكة 
الفلســطينية ضمــن الربــط البــري العربي 
بالسكك الحديدية والتي تم إعدادها بتمويل 
من الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصادي 
واالجتماعي تحت مظلة جامعة الدول العربية.

لمراجعــة  االردنــي  نظيــره  طبيلــة  ودعــا 
البرتوكــول الموقع بين البلدين الشــقيقين 
لنقل البضائع واألشخاص لمواكبة التطورات 
التي تشــهدها المنطقة بشــكل عــام وبين 

البلدين بشكل خاص.
كما عرض ادعيس وطبيلة فكرة إنشاء شركة 
حافالت أردنية فلسطينية مشتركة في األردن 
لغايــة نقل الحجــاج والمعتمرين فقط، حيث 

رحب الجانب االردني بالفكرة.
وأكد اهتمامه بزيادة المستوردات الفلسطينية 
عــن طريق مينــاء العقبــة واعتبــاره الميناء 
الرئيسي للمستوردات الفلسطينية من الخارج 
لما يتمتع به من موقع وتســهيالت وتميز عن 

باقي الموانئ األخرى.
فيما أكــد الجانــب االردني اســتعداد الوزارة 
بكافة كوادرها والهيئات والمؤسسات التابعة 
لها لتقديم أي دعم ومســاعدة فنية لألشقاء 
الفلسطينيين لما من شأنه رفع مستوى النقل 

بين البلدين في مجاالت النقل كافة.

وزير االشغال يتفقد المقطع المنهار في شارع الباذان
غزة- الحياة الجديدة- قام وزير األشغال العامة 
واإلســكان د.م مفيد محمد الحســاينة بزيارة 
تفقديــة لطريــق وادي البــاذان في محافظة 
نابلــس، والــذي يحتاج لترميم وذلك بســبب 

االنهيارات في الطريق. 
وأصــدر الوزير الحســاينة توجيهات مباشــرة 
باإلســراع والمباشــرة في العمــل في مقطع 
طريــق وادي البــاذان المنهار وعمــل صيانة 
سريعة له، وذلك من أجل رفع االخطار عن هذا 
الطريق الذي من شــأنه أن يهدد حياة الناس، 
على أن تتم مباشرة العمل الفعلي الكامل به 
بشكل الحق، حيث يشكل هذا الطريق أولوية 

من أولويات الوزارة.
زيارتــه  خــالل  الحســاينة  الوزيــر  واســتمع 
التفقديــة للطريق لطبيعة األخطار المحدقة 
بالطريق، وطبيعــة التربة الموجودة، اضافة 
الى المخططات والتصاميم الموجودة للموقع، 
التي من شأنها أن تحل موضوع هذا الطريق 
بشكل كامل.ومن جهتها قدمت بلدية نابلس 
الشــكر والعرفان للوزير الحســاينة ووزارته 
على جهودهم المتواصلة بالتعاون مع البلدية 
بمــا يخص قطــاع الطــرق والبنيــة التحتية، 
وأعمال الصيانة المســتمرة للطرق التي تقع 

تحت سيطرتها ومسؤوليتها.

«التربية»: على إسرائيل فتح
 مناهجها أمام التقييم الدولي

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أدانت وزارة التربية 
والتعليــم العالــي أمس الحملة اإلســرائيلية 
المســعورة على نظام التعليم الفلســطيني 
بشكل عام وعلى المنهاج الفلسطيني بوجه 

خاص.
وأشــارت الــوزارة في بيــان إلــى أن ما حدث 
باألمــس من قــرار األجهــزة األمنية لحكومة 
االحتــالل بمنــع عقــد لقــاء تربــوي يناقش 
التحريض في المناهج اإلســرائيلية واحتجاز 
الوزير صبري صيدم، ومنع ممثلي المؤسسات 
الدولية والدول المانحة من المشاركة ما هو إال 
دليل آخر واضح على التحريض اإلســرائيلي، 
وسعيه الدائم إلخفاء الحقائق وتعمية المجتمع 
الدولــي عــن مــا يتضمنــه النظــام التربوي 
اإلســرائيلي مــن مضاميــن تحريضية على 

اإلنسان والتاريخ العربي والفلسطيني.
وطالبــت الــوزارة المجتمــع الدولــي بإلــزام 
إســرائيل بفتح مدارســها ونظامها التعليمي 
للمراجعــة العلميــة وفحص مــدى انصياعه 

للمرجعيات الدولية واحترامه لآلخر.
وأكدت الوزارة أن نظام التعليم الفلســطيني 
بشكل عام والمنهاج الفلسطيني بوجه خاص 
يرتكز على منطلقات تربوية إنســانية راقية 
ويتســم باالنفتاح ويلتزم بما ورد في وثيقة 
االســتقالل مــن مضامين وطنية وإنســانية 
وتربويــة إضافة إلــى نهج منظمــة التحرير 
الفلسطينية، كما ينسجم تماماً مع روح العصر 
ومنطلقات القرن الحادي والعشرين في نفس 
الوقت الذي يعمل فيه على تأســيس وصيانة 

الوعي والتمسك بالهوية الوطنية ألطفالنا.

حماس تحتجز الكاتب أبو شرخ 
والناشط أبو عون شمال غزة

 غزة- وفا- اعتقلت أجهزة حماس أمس االول، 
الكاتب عبد اهللا أبو شرخ والناشط شكري أبو 

عون شمال قطاع غزة.
وقــال ذوو أبو شــرخ، في اتصــال هاتفي مع 
«وفــا»: إن أفــرادا من أجهزة حمــاس حاولت 
اعتقال عبد اهللا (54 عاما) من بيته فلم تجده 
فتركت له إخطــارا بالتوجه «فــورا» إلى أحد 

مراكزها في شمال غزة.
وأفاد ذوو شكري أبو عون (27 عاما)، بأن أفرادا 

من حمــاس «اختطفــوا» ابنهم من الشــارع 
شــمال غزة، مســاء أمس، واقتادوه إلى جهة 

مجهولة، وال يعلمون عنه شيئا.
وتجمــع أهالي وأصدقــاء المحتجزين حول 
مكان االحتجاز مطالبين باإلفراج عنهما إال 
أن حمــاس هددتهم وأمرتهــم بالمغادرة. 
وطالب نشــطاء علــى صفحــات التواصل 
االجتماعي باإلفــراج عنهما منددين بقمع 

حرية التعبير.

«الصحفيين» تدين مالحقة
 حماس لصحفيي غزة

غزة- الحياة الجديدة- جددت نقابة الصحفيين 
الفلسطينيين أمس مطالبتها لحركة حماس 
بوقف اعتداءاتها غير المبررة بحق الصحفيين 

واإلعالميين في قطاع غزة.
وقالت النقابة في بيان: إننا نستنكر استمرار 
حملــة االعتقاالت التي تشــنها حركة حماس 
بحق الصحفييــن والتــي كان آخرها اعتقال 

قــوى حمــاس األمنية فــي مدينة ديــر البلح 
الصحفي محمد البرعي الموظف في تلفزيون 

فلسطين.
وأضــاف البيان: إن نقابــة الصحفيين تطالب 
حركة حماس بوقف هذه التجاوزات، وباإلفراج 
الفوري عن الزميليــن محمد البرعي، وحازم 

ماضي.

«الشيوخ الفرنسي» يستضيف ندوتين حول المرأة ومسيحيي الشرق
باريس- وفــا- نظمت لجنة البحث حول مســيحيي 
الشرق في مجموعة المدن المتحدة – فرنسا، التي 
يرأسها عضو مجلس الشيوخ والوزير السابق جان 
ماري بوكيل، ندوة في مجلس الشــيوخ الفرنسي 

تمحورت حول أوضاع المسيحيين في الشرق.
وحضر الندوة سفير فلســطين في فرنسا سلمان 
الهرفي، وهو الســفير االجنبــي الوحيد الذي تمت 

دعوته إليها.
وتمحــورت اعمــال النــدوة حــول اوضــاع االقليات 
المسيحية في الشرق األوسط والعوامل الي تحدد 
استقبال الالجئين في اوروبا وخاصة المسيحيين، 
حاضر فيها االستاذ الجامعي انطوان فليفل، وقدم 
رئيس بلدية ستراســبورغ، رئيس مجموعة المدن 
المتحدة – فرنســا روالن رييــز، الندوة بكلمة حول 
ضرورة حماية المســيحيين في الشــرق والحفاظ 

على وجودهم هناك.
وقدم الهرفي مداخلة خصصها لمســيحيي الشرق 
وخاصــة المســيحيين الفلســطينيين، مؤكــدا أن 
مسيحية هؤالء هي صفة روحانية تنظم عالقتهم 
الروحانية ومعتقدهم الدينــي وعباداتهم، لكنهم 
قبل كل شيء هم مواطنون فلسطينيون يعيشون 
علــى ارضهــم وليســوا ضيوفــاً، والحفــاظ علــى 
وجودهم هي جوهر النضال الوطني الفلسطيني 
باعتبــاره جــزءاً مــن الحفــاظ على وجود الشــعب 

الفلسطيني ككل.
وأكد أن الممارســات االســرائيلية تســتهدف وجود 
المسيحيين والمســلمين وكافة الطوائف االخرى، 
مشــيرا إلــى أن التعايش الروحاني في فلســطين 
كان دائماً نموذجاً حياً عن العالقة بين االديان على 
ارضيــة واحدة هــي االنتماء للوطــن، رغم بعض 
الفترات التاريخية الصعبة التي حلت بطوائف معينة 
كان محركها االساسي خارجياً وليس داخلياً، واالن 
يعيش المسيحيون في فلسطين هاجس االحتالل 
واالســتيطان والتهويد واالقتالع كما يعيشــه ابناء 
الشعب الفلسطيني من الطوائف االخرى فاالحتالل 

ال يميز بين مسيحي ومسلم.
وتطرق الهرفي الى أن صياغة الهوية الفلسطينية 
والهويــة العربية شــارك فيهــا المســيحيون، كما 
ســاهموا فــي كافة التحــركات الوطنيــة، وضربت 
بلدة مسيحية فلسطينية هي بيت ساحور نموذجاً 
رائعاً في النضال ضد االحتالل حين اعلنت العصيان 

المدني إبان االنتفاضة االولى.
وشــدد على أن المسيحيين بحاجة لدعم وجودهم 
على ارضهم بصفتهم مواطنين متجذرين في هذه 

المنطقة وليسوا مجرد طائفة او مجرد اقلية.
وقدم مدير إدارة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا 
فــي وزارة الخارجية الفرنســية جيــروم بونافون، 
مداخلة حول دور فرنسا التاريخي في دعم االقليات 

المسيحية في الشــرق والحفاظ على وجودها من 
خــالل العالقات المباشــرة بالهيئــات الروحية لهذه 
الطوائف او من خالل تأثيرها السياســي وعالقاتها 

بدول في المنطقة.
وأكد أن فرنســا متمســكة بدورها المميز بالعمل 
مــع كافة الجهات والهيئات، مــن اجل الحفاظ على 
المكون المسيحي في الشرق باعتباره مكوناً اصيالً 

واساسياً للشرق.
ونظمــت جمعيــة النســاء العربيــات العامالت في 
الصحافــة واالتصــاالت حلقة دراســية في مجلس 
الشــيوخ الفرنســي تحت عنوان «الحوار النســائي 

المتوسطي» حضرها الهرفي.
وتركــز جانب منها حول «النســاء الفلســطينيات 
صفــاء  وتقدمــت  والتطــرف»،  االحتــالل  بيــن 
الحمايدة بورقة بحثيــة تحدثت فيها عن االوضاع 
االجتماعية والسياســية التي يعاني منها الشــعب 
الفلسطيني، خاصة فئة النساء حيث تمارس قوات 
االحتالل االسرائيلي ابشع الممارسات بحق المرأة 
الفلســطينية التي تجد نفســها أســيرة ومطاردة 

كالرجل تماماً.
وتحدثت نهى رشــماوي من ســفارة فلسطين في 
فرنســا وعضو جمعية النســاء العربيــات العامالت 
فــي الصحافة واالتصاالت، حول اوضاع االســيرات 

الفلسطينيات، مطالبة بوقفة جادة مع األسرى.

بيروت: «القدس المفتوحة» و كليات 
الخدمة االجتماعية تنظمان مؤتمرا علميا

رام اهللا- الحياة الجديدة- نظمت جامعة القدس 
المفتوحة وجمعية كليات الخدمة االجتماعية في 
اتحاد الجامعات العربية والجامعة الحديثة لإلدارة 
والعلــوم، برعايــة وزيــر الشــؤون االجتماعية 
اللبناني أ. بيار أبو عاصي، مؤتمراً علمياً بعنوان 
القيادة في العمــل االجتماعي.وحضر المؤتمر 
ممثلــون عن المؤسســات الحكوميــة واألهلية 
اللبنانية، وممثل عن سفارة فلسطين المستشار 
ماهر مشــيعل، بمشــاركة عدد مــن الجامعات 
والمؤسســات المهنيــة المتخصصــة من إحدى 
عشــرة دولــة عربية هــي: لبنان، وفلســطين، 
واألردن، ومصــر، والعــراق، واإلمارات العربية، 
والســودان،  والكويــت،  والســعودية،  وقطــر، 
والمغرب. وهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على 
المشاكل والنزاعات التي أفرزتها الحروب وكيفية 
التدخــل االجتماعي للحد مــن آثارها ونتائجها، 
وتبــادل الخبــرات بيــن الباحثين والمؤسســات 
العربيــة من خالل عرض نتائــج بحوثهم التي 

تعالج هذه المشــكالت، وركز في جلساته على 
مجموعــة مــن المحــاور التــي تهتــم بمجاالت 
الخدمة االجتماعية وميادينها المختلفة، وإعداد 
قــادة اجتماعيين لديهم مــن المعرفة والمهارة 
مــا يؤهلهم للعمل في حاالت األزمات والحروب 
والكــوارث، وعــرض تجارب عربية لمؤسســات 
مهنيــة عملــت خــالل األزمــات للحد مــن اآلثار 
المترتبة عن المشكالت االجتماعية الناشئة عن 
النزاعات، وبخاصة مشــكالت األطفال والنساء 
االفتتــاح  جلســة  األســرية.وبعد  والمشــكالت 
عقــدت على مدار يومين ثماني جلســات، قدم 
فيها الباحثون مــن الجامعات العربية ملخصات 
أبحاثهم وخبراتهم التي ركزت في مجملها على 
األوضاع االجتماعية والنفسية لألطفال والنساء 
المتضرريــن من الحــروب والكــوارث، وخاصة 
الالجئيــن والنازحين منهــم، ودور األخصائيين 
االجتماعييــن فــي الوطن العربــي في معالجة 

وترميم اآلثار المترتبة عليها.

السفير مصطفى يقدم محاضرة 
في جامعة تركية حول إضراب األسرى

رام اهللا- الحياة الجديدة- وضع ســفير دولة فلســطين لدى 
تركيا فائد مصطفى أمس أسرة جامعة أتيليم في العاصمة 
التركيــة أنقــره بصــورة األوضــاع الثقافيــة والتربوية في 

فلسطين.
جــاء ذلك خالل زيارة نظمها للجامعة بناء على دعوة وجهت له 
إلعطاء محاضرة حول القضية الفلسطينية، حيث التقى رئيس 
الجامعة د. يلدريم أوتشــتوغ، ونائبه لشؤون العالقات الدولية 

د.حسن أونال.
وعقــب اللقاء ألقى الســفير محاضرة أبــرز خاللها طبيعة 
اإلضــراب المطلبــي عــن الطعام الــذي تخوضــه الحركة 

األسيرة.
كمــا تحــدث الســفير مصطفــى كذلــك عــن واقــع الفضيــة 
الفلسطينية مستعرضا أبرز المحطات التاريخية المهمة وصوال 
إلى ما تقوم به إسرائيل من سلوكيات تنسف أي فرص ممكنه 
للتوصل الى تســوية سياســية لهذا الصراع الذي مضى عليه 

أكثر من 100 عام.
وتناول المسؤوليات الملقاة على عاتق االمة اإلسالمية في 
نصرة القدس في وجه المخططات التهويدية اإلسرائيلية 

لها.

غزة.. تهافت على محطات الوقود بعد رفض حماس للمصالحة
الجديدة-  الحيــاة  غزة- 
ت  يحــا لتصر ا ت  د ا ز
ألخيــرة  ا يــة  لتصعيد ا
لقــادة  حماس في قطاع 
رفضــت  والتــي  غــزة، 
ومطالب  دعــوات  خاللها 
عباس  محمــود  الرئيس 
بضرورة إنهاء االنقسام، 
مخاوف أهالي قطاع غزة، 
وأصابــت مناحــي الحياة 
واالجتماعية  االقتصادية 
الذي  والركــود  بالشــلل 
مثيــل  لــه  يســبق  لــم 
طويلــة  ســنوات  منــذ 
والحكم  االنقســام  مــن 
االستبدادي للقطاع الذي 

تسيطر عليه  حماس.
بــدا  والهلــع  فالخــوف 
عقــب  امــس،  واضحــا 
تضارب األنباء حول وقف 
كهرباء غــزة، ومطالبات 
حمــاس باإلفصــاح عــن 

األموال التي جمعتها من 
المواطنين ثمن الكهرباء 
الســتة  األشــهر  خــالل 
الماضيــة (مــدة المنحــة 
التركيــة القطرية)، ولم 
للســلطة  تحويلها  يتــم 
الوطنيــة مقابــل شــراء 
وقود وســوالر لتشــغيل 
خالل  الكهربــاء  محطــة 

الفترة المقبلة.
ويعمــل قطاع غــزة منذ 
 4 بجــدول  أســبوعين 
ســاعات وصل وأكثر من 
20 ساعة قطع للكهرباء 
يوميا، وذلــك بعد إيقاف 
حمــاس تشــغيل محطة 
الكهربــاء الوحيــدة فــي 
ورفضهــا  غــزة  قطــاع 
للسلطة  األموال  تحويل 
الفلســطينية لتزويدهــا 
اإلشــارة  مــع  بالوقــود، 
الكهربــاء  إلــى أن خــط 

اإلسرائيلي يزود القطاع 
بحوالــي 120 ميجــاوات 
ما  مقابله  السلطة  تدفع 
يقارب الـ40 مليون شيقل 
شهريا، فيما تنتج محطة 
كهرباء غزة حوالي 60 - 
80 ميجاوات، وتزود مصر 
غزة بـــ20 ميغاوات تدفع 
ثمنها  الوطنية  الســلطة 

أيضا.
إلعالمــي  ا لهجــوم  فا
المتصاعد خالل اليومين 
الماضيين لقيادات حماس 
ضــد الســلطة الوطنية، 
فاقم قلق ونقمة الغزيين 
على الحركــة  التي تزيد 
وعذابــات  ويــالت  مــن 
المواطنين، فما كان من 
العشرات إال التوافد امس 
وبشــكل غيــر مســبوق 
مــام  أ بيــر  طوا وفــي 
والمحال  الوقود  محطات 

التجاريــة الكبرى للتزود 
باالحتياجــات األساســية 
خوفــا مــن أي تطــورات 

قادمة.
ورصدت «الحياة الجديدة» 
أمــام  طويلــة  طوابيــر 
محطات الوقود في قطاع 
غــزة، للتــزود بالبنزيــن 
والســوالر والــكاز، خوفا 
ممــا ســماه المواطنــون 
«تفاقم أزمات قطاع غزة 
ووقف ضخ الوقود»، فيما 
اصطــف العشــرات على 
ابــواب بعــض المحــالت 
التجارية للتــزود بالمواد 
الغذائية خوفا من تصاعد 
القطــاع  فــي  األمــور 
وتهديدات حماس بتفجير 
حرب  وانــدالع  األوضــاع 

جديدة في غزة.
فــي  مواطنــون  وأشــار 
مــع  منفصلــة  حــوارات 

«الحيــاة الجديــدة» إلــى 
هي  الحاليــة  األزمــة  أن 
يعيشــها  التي  األصعــب 
قطــاع غــزة، مطالبيــن 
بة  ســتجا ال با حمــاس 
لنداءات المصالحة وإنهاء 
االنقسام مشددين على 
أن غزة غير قــادرة على 
تحمــل أي حرب قادمة أو 
مزيدا من تفاقم األوضاع 
واإلنســانية  المعيشــية 

المتدهورة أصال.
ولوصف الوضع في غزة 
محمــد  الصحفــي  قــال 
عوض: هل سمعتم من 
قبل بــكاء مدينة؟ ان لم 
تجربوا هذا الشعور إنزلوا 
لشــوارع غزة ســتجدون 
ما ال تتوقوعون شــوارع 
خالية وفقــر وصل كافة 
مناحــي الحيــاة والجميع 
ينتظر ماذا بعد كل هذا.


