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"معبر رفح" تنازالت لفتحه وسبل التوافق مجّمدة
غزة- الراأي- عبداهلل كر�سوع

ل��ن  الت��ي  العق��دة  املغل��ق"  رف��ح  "مع��ر 
تنف��ك ع��ن املن�س��ار البت��ة من��ذ اأن انق�سى 
مر�س��ي  حمم��د  امل�س��ري  الرئي���س  عه��د 

وال��ذي انته��ى قب��ل اأن يب��داأ، فاملح��اوالت 
م��ن  ج��دوى  دون  املتك��ررة  الفل�سطيني��ة 
للمر�س��ى  املع��ر  لفت��ح  الف�سائ��ل  قب��ل 
وللحاالت االإ�ستثنائية على االأقل مل تبوء 

بالنج��اح، الإته��ام حركة حما���س باأنها هي 
م��ن تريد ا�ستم��رار اإغالق املع��ر الف�سائل 

الفل�سطيني��ة  تقدمت مببادرة 
04عاجل��ة لفتح املع��ر، فال زالت 
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متابعة مشددة ومستمرة
واأو�س��ح اأبو عم��رة اأن دائرت��ه لها فروع 
خالله��ا  م��ن  يت��م  املحافظ��ات  كاف��ة  يف 
ا�ستقب��ال ال�سكاوي والعم��ل على متابعة 
اجلمعيات يف املحافظة ، موؤكدًا اأن دائرة 
مباح��ث املوؤ�س�س��ات لديه��ا كادر �سرط��ي 
مميز اإذ يتم اختي��ار ال�سباط والعنا�سر 
العامل��ن يف الدائ��رة م��ن ذوي اخلرات 
والتخ�س�سات يف جمال العمل املوؤ�س�ساتي 
كما ويت��م عقد دورات لتنمي��ة قدراتهم 
ومهاراته��م با�ستمرار من اأج��ل االرتقاء 

بالعمل وتطويره . 
وع��ن اآلية التعامل مع ال�س��كاوي الواردة 
اإىل مباح��ث املوؤ�س�س��ات ق��ال الرائد اأبو 
عم��رة : " التعام��ل م��ع اأي �سك��وى ت�سل 

اإليه��م يكون بع��د تلقيه��م ال�سكوى حول 
موؤ�س�س��ة ، يتم بعدها ا�ستدعاء القائمن 
عليه��ا عن طريق االت�سال الهاتفي نظرًا 
ل�سمع��ة  ومراع��اة  املوق��ف  حل�سا�سي��ة 
معه��ا  يتعامل��ون  ال��ذي  ل��دى  املوؤ�س�س��ة 
وبع��د  الالزم��ة  بالتحقيق��ات  ونق��وم   ،
االنته��اء م��ن التحقيق��ات يت��م حتوي��ل 
الق�سية اإىل نياب��ة املوؤ�س�سات ال�ستكمال 
االإج��راءات القانوني��ة املنا�سب��ة بح��ق 

املوؤ�س�سة اأو اأحد العاملن فيها ".
واأك��د الرائ��د اأب��و عم��رة اأن��ه مت اغالق 
ع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات واجلمعي��ات الت��ي 
اأو  اإداري��ًا  اأو  مالي��ًا  ف�س��ادًا  فيه��ا  وج��د 
القائم��ن  تق��دمي  ومت  مع��ًا  االثن��ن 
عليه��ا للمحاكم��ة ، منوهًا اأن��ه مت �سبط 
الكث��ر م��ن االأ�سخا���س الذي��ن يقوم��ون 

اأي معيقات حيث تقدم ت�سهيالت من قبل 
ال��وزارة ملباحث املوؤ�س�سات يف حال و�سول 
�سك��وى لدينا على اإح��دى املوؤ�س�سات التي 
تنتم��ي اإليه��ا للو�س��ول اإىل ح��ل للق�سية 

والوقوف على كافة تفا�سيلها. 
هن��اك  اأن  عم��رة  اأب��و  الرائ��د  واأك��د 
�س��كاوي و�سل��ت اإلين��ا م��ن وزارة ال�سوؤون 
االجتماعية حول جمعيات غر قانونية 
تقوم بالتحايل على املواطنن وا�ستغالل 
ظروفه��م املادي��ة ال�سعب��ة والعم��ل على 
ه��وؤالء  اأ�سم��اء  عل��ى  م�ساع��دات  جل��ب 
املواطن��ن وم��ن ث��م �سرق��ة ج��زء كب��ر 
من ه��ذه امل�ساع��دات وحتويلها حل�سابات 

القائمن على تلك املوؤ�س�سات.
مباح��ث  اأن  عل��ى  عم��رة  اأب��و  و�س��دد 
املوؤ�س�سات �سرع��ت بحملة �سد املوؤ�س�سات 

بانتح��ال جمعيات خري��ة والن�سب على 
املواطنن م��ن خالل ا�ستغالل احتياجهم 
للم�ساع��دات ، كم��ا واأن��ه مت �سب��ط عدد 
م��ن االختال�سات داخل بع���س املوؤ�س�سات 
م��ن خ��الل التالع��ب يف اأرق��ام وكمي��ات 
وج��ودة امل�ساعدات الت��ي ت�سل اإليها ومت 
تقدمي تلك الق�سايا اإىل نيابة املوؤ�س�سات 
التخاذ االإجراءات القانونية املنا�سبة.

تعاون مشترك
هن��اك  اأن  عم��رة  اأب��و  الرائ��د  واأو�س��ح 
كاف��ة  م��ع  م�س��رك  وتع��اون  تن�سي��ق 
ال��وزارات املعنية اأثناء متابعة اأي �سكوى 
اأو ا�ستب��اه يف خمالف��ة ل��دى اأي موؤ�س�س��ة 
�سواء كانت حكومية اأو غر حكومية دون 

التعليمي��ة والتدريبي��ة الغ��ر مرخ�سة 
ع��ام  ب�س��كل  الط��الب  ت�سته��دف  والت��ي 
وطالب اجلامعات ب�سكل خا�س  ، مو�سحًا 
اأن��ه مت �سب��ط عدد م��ن املوؤ�س�س��ات الغر 
مرخ�س��ة والت��ي تتحاي��ل عل��ى القانون 
ومنها موؤ�س�سات تقوم بعمليات ن�سب على 

املتدربن .
و حذر اأب��و عمره املواطنن م��ن التعامل 
والغ��ر  مرخ�س��ة  الغ��ر  املوؤ�س�س��ات  م��ع 
قانوني��ة يف اأي ح��ال م��ن االأح��وال ،كما 
وحذره��م م��ن التعام��ل م��ع االأ�سخا���س 
ينتحل��ون  الذي��ن  الهوي��ة  جمه��ويل 
ويقوم��ون  مي��داين  باح��ث  �سخ�سي��ة 
بزي��ارة البيوت بحجة جمع بيانات واأنه 
يج��ب التعامل م��ع االأ�سخا���س املعروفن 

واجلهات الر�سمية . 

مباحث المؤسسات الدرع الحصين في مواجهة الفاسدين
الراأي / فوؤاد ال�سلطان  : 

الهام��ة  الدوائ��ر  م��ن  املوؤ�س�س��ات  مباح��ث 
واحل�سا�سة التابع��ة للمباحث العامة حيث 
اأنها تتابع ملفات كافة املوؤ�س�سات العاملة يف 
حمافظ��ات القطاع �سواء كان��ت حكومية اأو 
غر حكومية  ،وملعرفة طبيعة مهام و�سفات 
العامل��ن يف الدائ��رة  والق�ساي��ا الت��ي ت��رد 
اإليه��ا التقى املكتب االإعالم��ي مبدير دائرة 

مباحث املوؤ�س�سات الرائد با�سم اأبو عمرة .
مباح��ث  اأن  عم��رة  اأب��و  الرائ��د  واأ�س��ار 
املوؤ�س�س��ات تق��وم مبتابعة جمي��ع املوؤ�س�سات 
العامل��ة ب�سكل م�ستمر وبالتن�سيق مع دائرة 
مو�سح��ًا   ، الداخلي��ة  وزارة  يف  اجلمعي��ات 
اأن ث��الث اأنواع م��ن املوؤ�س�س��ات  تتعامل معها 
مباح��ث املوؤ�س�سات وهي "حملي��ة واقليمية 
ودولي��ة" ويكون من خ��الل مراقب��ة اأدائها 

للوق��وف على التج��اوزات وحتدي��د الفئات 
امل�ستهدف��ة لتاأك��د م��ن و�س��ول امل�ساع��دات 
للفئ��ات امل�ستهدفة ،موؤكدًا اأن��ه يتم التعامل 
بع��د  واالإداري  امل��ايل  الف�س��اد  ملف��ات  م��ع 
تلق��ي ال�سكوى من دائرة اجلمعي��ات اإذ  يتم 
التعام��ل م��ع ال�سك��وى ب�س��كل مبا�س��ر و يتم 
ا�ستدع��اء االأ�سخا���س ذوي االخت�سا�س يف 

املوؤ�س�سة .

غزة-الراأي-�سمر العرعر
مل يتوانى االحتالل االإ�سرائيلي ولو برهة 
من الزم��ن عن �سيا�ست��ه التدمرية لكل ما 
هو جاث��م على اأر�س القط��اع ال�سامد، فلم 
ي�سل��م م��ن �سيا�ستهم ب�س��ر اأو حجر، وحتى 

ال�سجر ، يحارب من قبلهم .
وبعد اأن كانت غزة من املناطق التي ت�ستهر 
بزراع��ة احلم�سي��ات وحتتل ال�س��دارة يف 
ت�سويقه��ا للخ��ارج، بات��ت اأ�س��واق القط��اع 
بحاج��ة اإىل املزي��د م��ن تل��ك الثم��ار ل�سد 

العج��ز منها يف ال�س��وق املحلى والذي يقدر 
ب�%40 ، االأمر الذي عزا بوزارة الزراعة 
املوافقة عل��ى ا�سترادها م��ن قبل اجلانب 
االإ�سرائيل��ي ب��دءا م��ن يوم االأح��د القادم 

املوافق ال17 من ال�سهر احلايل .

أسباب عدة
ميتل��ك  كان  وال��ذي  برك��ة  كم��ال  امل��زارع 
باأ�سج��ار  مزروع��ة  30دومن  يق��ارب  م��ا 
احلم�سيات ق��ال " لقد ورثت تلك امل�ساحة 
اأن��ا واأعمام��ى وقد كان��ت م�س��در رزق كبر 
بالن�سب��ة لن��ا حيث احلم�سي��ات التي كانت 
ت��در امل��ال الوفر ، ف��كان الت�سدي��ر وكانت 
املقومات جميعها تخدم املزارع الفل�سطيني 

."
 وتاب��ع :" قمت بزراع��ة الزيتون بداًل من 
احلم�سي��ات الأ�سب��اب ع��دة  متثل��ت يف كر 
عمر تلك االأ�سجار فبع�سها يفوق عمره عن 
5 عامًا، ما اأدى اإىل عدم اإنتاجيتها بال�سكل 
املطل��وب ، كم��ا اأن حاجة تل��ك احلم�سيات 
ال  اأ�سبح��ت  والت��ي  العذب��ة  املي��اه  اإىل 

تتواجد يف القطاع دفعه لذلك ".
وب��ن اأن احلم�سي��ات يواجهه��ا العديد من 
االآف��ات كح�س��رة اخلريط��ة والت��ي ت��اأكل 
لبابي��ب الرتقال ، م��ا ي�ستوجب مكافحتها 
اإىل التكلف��ة التي تره��ق كاهل املزارع اإىل 
جان��ب تكالي��ف الت�سمي��د والر���س وغ��ره 
، الفت��ًا اأن��ه ومن��ذ ال�ستين��ات كان��ت تنت��ج 
تل��ك االرا�س��ى ما يق��ارب 120 ط��ن فكان 

اأوروب��ا  حي��ث  احل��دود  يجت��از  الت�سدي��ر 
ال�سرقي��ة وجنوب �سرق اأ�سي��ا واإ�سرائيل " 

على حد قوله.
وي�سي��ف " تدمر م�ساح��ات كبرة من قبل 
جراف��ات االحتالل االإ�سرائيلي ، كان �سببا 
اأي�س��ا يف وج��ود عجز لدى ال�س��وق املحلى ، 
فخ��الل احل��روب كان االحت��الل متعم��دا 

باإبادة تلك املزارع للجوء اإليه .
واأ�س��ار اأن مو�سم احلم�سيات يب��داأ من �سهر 
اأكتوب��ر ونوفمر وي�ستمر حت��ى �سهر مايو 
حي��ث تك��ون بداي��ة ظه��وره فيم��ا يع��رف 
باملخ��ال اأو الكالمنتين��ه واليو�س��ف افندى 
�س��ره  واأب��و  وال�سموط��ي  والفرن�س��اوي 

واجلرب فروت والبالن�سيا "
وعن زراعتها ي�سف بركة " يتم �سراء تلك 
اال�ست��ال من امل�ستل ونق��وم بزراعتها وريها 
باملي��اه العذبة والعناية بها حيث املبيدات 
والت�سميد وبعد م�س��ى ثالث �سنوات حتمل 
االأ�سجار بتلك الثمار حماُل خفيفًا ومن ثم 

حتمل حماًل يزداد كلما اعتنيت بها .
وب��ن بركة اأن قلة العر���س وزيادة الطلب 
عل��ى تل��ك احلم�سي��ات ي��وؤدى اإىل ارتف��اع 
اأ�سعارها ، االأمر ال��ذي حرم الكثرون منها 

املزروعة منه اإىل 16 األف دومن ، وت�سدير 
ما يقارب 5 االآالف طن .

واأكد اأب��و عودة اأن الع��ام 2006 كان اأخر 
�سن��ة للت�سدي��ر واأخ��ر رق��م الفت��ا اإىل اأن 
االكتف��اء  مرحل��ة  اإىل  �سي�س��ل  القط��اع 
الذاتي يف حال مت الو�سول اإىل زراعة 17 

األف دومنا �سجار مثمره .
ولفت اأبو عودة اأن تاريخ �سجر احلم�سيات 
و�سن��ف الياف��اوى معتم��د لدين��ا وموجود 
بال��ذات يف فل�سط��ن حي��ث كان م��ا يق��ارب 
م��زروع حم�سيات يف حقبة  75الف دومن 
ال�سبعين��ات والثمانينات ، ف��كان الت�سدير 

وقتها 200 األف طن .
يف  الراج��ع  اأ�سب��اب  ع��ودة  اأب��و  وع��زا 
االحت��الل  اإىل  احلم�سي��ات  اإنتاجي��ة 
االإ�سرائيل��ي وجتري��ف االرا�س��ى واإرغ��ام 
االأ�سج��ار  بخل��ع  للمزارع��ن  االحت��الل 
اأن  اإىل  م�س��را   ، اخل�س��روات  لزراع��ة 
املناف�س��ة االإ�سرائيلية كان لها دور اأي�سا يف 
الر�س��د لتلك الرثوة التي عرفت منذ زمن 

بالرثوة الذهبية .
وقال " كما اأن منع االحتالل لري االأ�سجار 
و�س��ق الط��رق وجتري��ف االرا�س��ى بحجج 

على عك�س ما كان �سابقا ً .

17 ألف دونم
م. حمم��د اأبو عودة مدي��ر دائرة الب�ستنة 
ال�سجرية بوزارة الزراعة اأكد اأن امل�ساحة 
املزروعة م��ن احلم�سيات يف الوقت احلايل 
تبل��غ 17 األ��ف دومن منه��ا ح��وايل 9500 
دومن مثمر يف ط��ور االإنتاج ، و6500دومن 

غر مثمر .
ولف��ت اأبو ع��ودة اأن اإنتاجي��ة القطاع لهذا 
الع��ام  بلغ��ت 23 األف ط��ن يف الوقت الذي 
يحتاج القط��اع اإىل 34الف طن ،م�سرا اأن 
ح�سة الفرد الواحد 20 كيلو ،االأمر الذي 
يدفعنا ال�ست��راد ما يقارب من 12اىل 13 

األف طن ل�سد العجز .
واأو�سح مدير دائرة الب�ستنة اأن اإنتاجيتنا 
 2000 الع��ام  يف   بلغ��ت  احلم�سي��ات  م��ن 
حوايل 60 األف طن حيث كان املزروع منها 
م��ا يق��ارب 31 األ��ف دومن ،ومت ت�سدير ما 

يقارب 40الف طن .
انتفا�س��ة  حي��ث  ب��داأ  الراج��ع  اأن  وب��ن 
االأق�سى لي�سبح يف العام 2006 االنتاجيه 
منه اإىل 34 األ��ف طن ، لتنخف�س امل�ساحة 

جان��ب  اإىل   ، تراج��ع  اأ�سبح��ت  اأمني��ه 
ملوحة املياه يف غزة حدت من اإنتاج اأ�سجار 
احلم�سي��ات وم��وت الكث��ر منه��ا والزحف 

العمراين وتفتت امللكية "
ارتف��اع  اإىل  اأدى  احل�س��ار   " واأ�س��اف 
االأ�سم��دة  حي��ث  االإنت��اج  م�ستلزم��ات 
واالأدوي��ة الت��ي حتتاجه��ا تل��ك االأ�سج��ار 
جع��ل امل��زارع يتكب��د مبالغ باهظ��ة مقابل 

مردود �سعيف "
وتاب��ع " كم��ا اأن احل��روب واالنتفا�سة وما 
مي��ر بالقط��اع كان �سبب��ا يف الراجع حيث 

مت جتريف ما يقارب من 44 األف دومن "
واأو�س��ح اأبو عودة اأن امل�سم��وح به للدخول 
اإىل القط��اع وا�ست��راده ، االأ�سن��اف الت��ي 
تكون قد فرغت م��ن اأ�سواقنا كاملخال واأبو 
�سره والكلمنتين��ا ،وذلك الإعطاء الفر�سة 
للمزارع لتحقيق الربح يف منتجه موؤكدا اأن 
الفرة القادمة �ست�سهد انخفا�سا يف اأ�سعار 

احلم�سيات التي يتم اإدخالها.
لك��ي  واهتمامه��ا  ال��وزارة  بجه��ود  واأ�س��اد 
ترج��ع احلم�سيات اإىل مكانته��ا التي كانت 
من قبل ، باحتاللها ال�سدارة حيث م�سروع 

تخ�سر فل�سطن .  

تراجع إنتاجيه "الذهب األصفر" في القطاع أسباب ومسببات
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حل األزمة
حرك��ة حما�س تقدم��ت بتنازالت لفت��ح املعر 
، موؤك��دة اأنه��ا م��ا زال��ت بانتظ��ار ردود اللجنة 
املقرح��ات  ح��ول  رف��ح  ملع��ر  الف�سائلي��ة 
احلرك��ة  وف��د  قدمه��ا  الت��ي  واال�ستف�س��ارات 

للجنة.
وقالت احلرك��ة اإن ورقة الف�سائ��ل هي اإحدى 
مل  واحلرك��ة  للنقا���س،  املطروح��ة  االأف��كار 
ترف�سه��ا واإمن��ا قدم��ت ا�ستف�س��ارات جوهرية 
وهي بحاجة اإىل تو�سيحات ب�ساأنها من اللجنة 

الف�سائلية".
واأ�ساف��ت: "تع��ر احلركة ع��ن اأ�سفه��ا لرف�س 
بع���س الف�سائ��ل امل�سارك��ة يف االإ�س��راف عل��ى 
املع��ر بحج��ج غ��ر مقنع��ة وكن��ا نتوق��ع منهم 
امل�سارك��ة يف خدم��ة �سعبن��ا بداًل م��ن االكتفاء 

بدور الو�ساطة".
واأك��دت  اأن مث��ل ه��ذا املوقف لن يثن��ي حركة 
جمي��ع  م��ع  دوره��ا  موا�سل��ة  ع��ن  "حما���س" 
الف�سائل ومكون��ات املجتمع املدين الفل�سطيني 

ب�ساأن حل اأزمة معر رفح.

العام األسوأ
من جهته اأكد القيادي يف اجلبهة الدميقراطية 
ط��الل اأب��و ظريفة على اأهمية املب��ادرة يف هذا 
التوقي��ت بالذات وهي اأن عام 2015 كان العام 
االأ�س��واأ يف فتح معر رفح ، واأن الف�سائل جنحت 
ب�س��كل م��ا يف اإحداث اخ��راق يف ق�سايا عامة ، 

مثل ملف الكهرباء.
واأك��د  اأب��و ظريف��ة عل��ى اأن الف�سائ��ل مطالبة 
من قبل قواعدها العري�س��ة بالتدخل لتفكيك 
الرزم��ة  مرب��ع  يف  البق��اء  وع��دم   ، االأزم��ات 
الواح��دة، خا�س��ة واأن انعق��اد االإط��ار املوؤق��ت 
ملنظم��ة التحري��ر الفل�سطيني��ة ب��ات متع��ذرًا ، 
ف��كان ال بد من فعل �سيء يف اأهم ملفات واأزمات 
قط��اع غ��زة ، فكانت مب��ادرة معر رف��ح الري ، 
والتي مت االإجماع عليها واأخذ املوافقة من قبل 
احلكوم��ة ب��رام اهلل وت�سكي��ل جلن��ة لالإ�سراف 

على تطبيقها  على حد قوله.
وق��ال :"ننظ��ر اإىل حرك��ة حما���س بكث��ر من 
امل�سئولي��ة لك��ي تتخ��ذ قراره��ا ال�سحيح ، حلل 
ه��ذه االأزم��ة اخلانق��ة، واإخراجه��ا م��ن دائرة 

وج��ددت حما���س تاأكديه��ا على ع��دم حر�سها 
التواج��د عل��ى اأبواب مع��ر رف��ح ، موكدة على 
اأن حكوم��ة التوافق يجب عليه��ا اأن تقف عند 

م�سوؤولياتها .
وتوا�س��ل ال�سلط��ات امل�سرية اإغ��الق معر رفح 
من��ذ عام��ن حي��ث تفتح��ه ب�س��كل ا�ستثنائ��ي 
للح��االت االإن�ساني��ة، اإال اأن املعر مل يفتح منذ 
مطلع الع��ام 2015 �سوى واح��د ع�سرين يومًا، 
يف حن ينتظر اأكرث من ع�سرين األف فل�سطيني 
م�سجل��ن لل�سف��ر فت��ح املع��ر ك��ي يتمكن��وا من 

ق�ساء حوائجهم.

تفكيك األزمات
القي��ادي يف اجلبه��ة ال�سعبي��ة  جمي��ل مزه��ر 
ق��ال اإن املب��ادرة املقدم��ة م��ن الف�سائ��ل حول 
مع��ر رف��ح  متح��ورت ح��ول خم���س مرتك��زات 
اأولها دمج موظفي املعر القدماء واجلدد ، بعد 
اإعداد ك�سوفات بهم ودرا�سة اأو�ساعهم وقيا�س 
وتكلي��ف  منه��م،  واح��د  كل  بق��اء  �سالحي��ة 
�سخ�سي��ة وطنية وازنة ب��اإدارة املعر ، واإن�ساء 

التج��اذب، وال ب��د من التف��رغ اإىل ال�سق الثاين 
لهذا امللف وهو اجلانب امل�سري، وهذه امل�سئولية 
�ستك��ون عل��ى عاتق حكومة التواف��ق، وال خيار 

لدينا اإال اأن نتوافق على هذه املبادرة ".

نظرة قلقلة
اأم��ا روؤية الدكتور غازي حم��د امل�سئول ال�سابق 
املكل��ف من قبل حرك��ة حما�س ملعر رفح الري 
، كان��ت روؤي��ة قلق��ة اإذا م��ا دخل��ت االأط��راف 
بالتفا�سي��ل ، و�ستك��ون اخلالف��ات ح��ول الكثر 
من النقاط ، و�ستكون مفجرة للمبادرة ، خا�سة 
واأن م�ساألة املعر ت�سمل على كل ملفات املختلف 
عليه��ا ، �س��واء االأم��ن اأو ال�سريب��ة اأو املن��ع من 
ال�سف��ر وج��وازات ال�سف��ر وغرها م��ن الق�سايا 
، خا�س��ة واأن اأي ا�سكالي��ة مهم��ا كان��ت �سغ��رة 
كفيل��ة بتخري��ب اأي مب��ادرة  عل��ى ح��د و�سفه 

وقوله.
واأبدى حمد ت�ساوؤمًا كب��رًا بخ�سو�س املبادرة ، 
لغي��اب ال�سيا�سين عن كث��ر من النقاط الفنية 
واملهني��ة، والتف�سيلي��ة، مبينًا اأن ه��ذا املو�سوع 

�سن��دوق وطن��ي مل��وارد املع��ر ، يت��م ا�ستثماره 
لل�سالح العام ".

واأ�س��اف:"  تتمحور املب��ادرة اأي�سًا حول متكن 
حر�س الرئي�س من االأمن على املعر ، واأن يكون 
املعر �سمن م�سئولية حكومة التوافق الوطني 

."
وتابع:" يجب اأن تتخ��ذ حركة حما�س موقفًا 
ايجابي��ًا من املبادرة عل��ى غرار موقف حكومة 
التواف��ق الت��ي �سكلت جلن��ة برئا�س��ة الدكتور 
املب��ادرة  بن��ود  لتطبي��ق   ، احلم��داهلل  رام��ي 

واال�سراف على تنفيذها".
�سعوب��ات  وج��ود  ونتيج��ة  اأن��ه  مزه��ر  وب��ن 
ج�سيم��ة يف حتري��ك عجلة امل�ساحل��ة، كان ال 
بد للف�سائل من تفكيك االأزمات املركبة وحلها 
ب�س��كل يخف��ف م��ن معان��اة ال�سع��ب املحا�س��ر، 
وكان مو�س��وع مع��ر رف��ح ال��ري اأولوي��ة عند 
النا���س ، ل��ذا مت و�سع جمموعة اأف��كار من قبل 
الوطني��ة  والق��وى  الف�سائ��ل  يف  ال�سيا�سي��ن 
واال�سالمي��ة والكت��اب واأ�سحاب ال��راأي لبلورة 
جمموعة م��ن االأف��كار والتفاهم��ات وت�سليمها 

يحت��اج اإىل ترتي��ب بدق��ة خال�س��ة حي��ث اأن 
احلكوم��ة تريد ال�سيطرة  على معر رفح ولي�س 
له��ا �سلط��ة عل��ى باق��ي قط��اع غ��زة ؛ قائ��اًل:" 
ه��ذا التناق�س ه��و الذي يربك اإجن��اح املبادرة 
، والب��د من ترتي��ب كل��ي لالأو�س��اع الداخلية ، 

باإ�سارة منه اىل حل "الرزمة الواحدة ".

مبادرة مرحب بها
ب��دوره  ق��ال القي��ادي يف حركة فتح فاي��ز اأبو 
عيط��ة ، اإن حركته ترحب باأي مبادرة ت�ساعد 
على تخفيف املعاناة عن �سكان قطاع غزة ، واأن 
موق��ف حركت��ه م��ن موق��ف حكوم��ة التوافق، 
كونه��ا احلكوم��ة امل�سكل��ة بق��رار م��ن الرئي���س 

حممود عبا�س.
واأ�س��اف :" املب��ادرة مقبول��ة وطني��ًا، ول��و اأن 
حرك��ة حما���س بحك��م �سيطرته��ا عل��ى قط��اع 
غ��زة، تكفل��ت بحل م�س��اكل ال�س��كان يف القطاع 
ومنه��ا معر رفح، ملا احتاج��ت الف�سائل والقوى 
التدخ��ل وو�سع مبادرات مل�س��اكل واأزمات كثرة 
يعي�سه��ا القط��اع ". م��ن جانبه��ا  رحب��ت حركة 

لطرفى االإنق�سام للتوافق عليها على حد قوله.

أخبارة مبشرة
اأما القيادي يف اجله��اد اال�سالمي خ�سر حبيب 
فتط��رق اىل اأهمي��ة املب��ادرة بظ��ل الظ��روف 
رف��ح  ملع��ر  املتوا�سل��ة  واالإغالق��ات  الراهن��ة 
ال��ري ، واأن حركته  تدعم هذه املبادرة كونها 
عام��ل تخفيف عل��ى املواطنن يف قط��اع غزة ، 
واملرجو من��ه اأن يكون تطبيق املب��ادرة مدخاًل 
اىل  و�س��وال   ، االزم��ات  م��ن  الكث��ر  لتفكي��ك 

تطبيق امل�ساحلة ب�سكل كامل .
وق��ال حبي��ب اأن هناك اأخب��ار مب�س��رة لقبول 
املب��ادرة ، م�سيف��ًا:" نتمنى م��ن حركة حما�س 
اأن تاأخ��ذ االأم��ر عل��ى حمم��ل اجلدي��ة متهيدًا 
لتطبي��ق املبادرة، وح��ل هذه املع�سل��ة ، ويجب 
قبول املبادرة من قبل اجلميع ، ل�سحب الذرائع 
من االأخوة يف م�سر، التي ت�سع �سرطها الوحيد 
لفت��ح املعر ب��اأن يكون حتت �سيط��رة احلكومة 

الفل�سطينية ".

حما�س با�ست��الم حكومة "التوافق" قطاع غزة 
وتوليه��ا امل�سوؤولية يف مع��ر رفح وغره، موؤكدة 
اأّن لقاءه��ا م��ع اللجن��ة الف�سائلي��ة الت��ى عقد 

بغزة "كان جاًدا و�سريًحا". 
واأك��د الناط��ف با�سم احلركة �سام��ي اأبو زهري 
اأن حركت��ه ال متانع يف ا�ستالم جلنة وطنية من 

الف�سائل مهّمة االإ�سراف على املعر.
 واأو�س��ح اأب��و زه��ري اأن "حما���س" تواف��ق على 
احلكوم��ة  ت��ويل  ح��ول  النقا���س  ا�ستكم��ال 

م�سوؤوليتها على غزة، يف لقاءات مقبلة.
وق��ال:" موق��ف حما���س مل ول��ن يك��ون �س��د 
م�سال��ح النا���س وحاجياتهم، ويف نف���س الوقت 
لي���س موقفا، لدغدغة عواط��ف االأهايل، لكنه 
موق��ف م�س��وؤول، يق��دم امل�سلح��ة العام��ة على 
امل�سلحة اخلا�س��ة ويعمل بال كلل ملعاجلة وحل 

ق�سايا النا�س، وخا�سة املعر".
�سماًن��ا  االإق��راح  يف  التف�سي��ل  واأ�س��اف:" 
للنجاح �س��واء احلديث ع��ن االآلي��ات للتطبيق، 
اأو امل�سوؤلي��ات يف التنفي��ذ، اأو مواق��ف االطراف 

وو�سوحها".

حماس قدمت التنازالت لفتحه

"معبر رفح" تنازالت لفتحـــه وسبل التوافق مجّمدة
غزة- الراأي- عبداهلل 

كر�سوع
املغلق" العقدة  رفح  "معر 
التي لن تنفك عن املن�سار 
البتة منذ اأن انق�سى عهد 

الرئي�س امل�سري حممد 
مر�سي والذي انتهى قبل 

اأن يبداأ، فاملحاوالت 
الفل�سطينية املتكررة دون 

جدوى من قبل الف�سائل 
لفتح املعر للمر�سى 

وللحاالت االإ�ستثنائية على 
االأقل مل تبوء بالنجاح، 

الإتهام حركة حما�س باأنها 
هي من تريد ا�ستمرار اإغالق 

املعر. الف�سائل الفل�سطينية  
تقدمت مببادرة عاجلة 

لفتح املعر، فال زالت اأزمته 
تراوح مكانها دون تقدم 

يذكر على �سعيد املباحثات 
بن الف�سائل الراعية لهذه 

املبادرة والقوى املركزية 
املطلوب منها املوافقة عليها 

اأو رف�سها.
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تقرير أخبار

06

دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

كيف ت�سعرين اإن قال لك اأحدهم اأنك مر�سحة لتكوين اإحدى 
الفائ��زات مبن�س��ب م��ا، اأو بجائزة مهم��ة، اأو لتمثل��ي موؤ�س�سة 
كبرة لها �سيتها واأهميتها يف املجتمع؟، بالتاأكيد كنت �ستعدين 
نف�سك وتهيئ��ن مظهرك وتتدربن مئات امل��رات على الكلمات 

التي �ستلقينها كي ال تخطئي اأمام اجلميع..
فكي��ف ب��ك اإن ق��ال اهلل تعاىل ل��ك .. اأن��ك مر�سح��ة لتكوين 
خليف��ة، بالتاأكي��د اأن��ت خمطئ��ة اإن ظننت اأن ه��ذا املن�سب يف 
معناه الرئي�س حكر على الرجال، بل اأنت اأ�سا�س تلك اخلالفة 
واأ�سا�س اإعمار االأر�س الذي خلقنا اهلل من اأجله منذ البداية.
اأمل يق��ل اهلل تع��اىل "اإين جاعل يف االأر���س خليفة"، جميعنا 
يعرف ذلك، ولكن هل �ساألت نف�سك كيف تكونن ذلك اخلليفة، 
وم��ا ه��و معن��ى تل��ك اخلالف��ة الت��ي يج��ب اأن حتمل��ي رايته��ا 

وم�سعلها بن العاملن؟
ك��ي نفه��م ذل��ك جميع��ا علين��ا اأن نعل��م اأن اهلل خلقن��ا فع��ال 
لنعب��ده ولكن اأي عب��ادة تلك، وكيف تك��ون عبادتنا متوافقة 
م��ع مبداأ عم��ارة االأر�س، يظن الكثر من��ا اأن العبادة مقت�سرة 
عل��ى ال�سعائر التي نوؤديه��ا ونحاول ما ا�ستطعن��ا االلتزام بها، 
ولكنها حقيقة ح�س��ب مفكرين ومف�سرين هي الطاقة الالزمة 
لال�ستم��رار يف عم��ارة االأر���س، ه��ي ال�ساحن ال��ذي ن�سحذ به 
هممن��ا كلما تعر�سن��ا للفنت وامل�ساع��ب وامل�سقات، ه��ي الدليل 
واحلكم��ة الت��ي ت�س��يء لن��ا الطري��ق عندم��ا ننحن��ي ركوع��ا 
و�سج��ودا خلالق الك��ون، وعندما ندرب اأنف�سن��ا جوعا وعط�سا 
على االلتزام اخلفي النقي بتعاليم �سرعه، وعندما ندور حول 
كوم��ة من احلجارة ال ل�س��يء اإال الأن اهلل اأمرن��ا بذلك قد�سها 
اهلل تع��اىل وجعلها بيتا معم��ورا وقبلة توحد قلوبنا وعقولنا 
اأنن��ا �سوا�سي��ة اأمام اهلل تعاىل يف يوم ح�س��ر ال يغني فيه اأحد 
ع��ن اأحد، بل كل فرد قائم بذات��ه متحدث عن نف�سه وما قدم 

لها  وما اأخر.
هكذا يجب اأن تفهم ال�سعائر حقا، اأما جمال االإعمار االأ�سا�سي 
فهو مفتوح اأمامك، مبا وهبك اهلل تعاىل من اإمكانيات وقدرات 
حت��ى واإن كانت خفية، فكل ما حتتاجن اإليه هو جل�سة �سدق 
مع نف�سك تبحثن يف خفاياها وبن ثنايا تلك الروح ال�ساكنة 
�ستجدي��ن ب��ذرة انطالق حتت��اج فق��ط للرعاي��ة والتعهد، فال 

ت�سمحي الأحد اأن ينزع احلياة منها وكوين اأنت كما تريدين.
فالف��ن اإعم��ار، والهند�س��ة اإعم��ار، واالإع��الم كذل��ك والعل��وم 
ال�سرعي��ة اأ�سا�س��ه، واملهارات املنزلية عم��وده ورعاية االأبناء 
ه��ي راأ�س ذلك كل��ه، فاأنت بذلك تن�سئن اأجياال من اخللفاء يف 
االأر���س، علميهم وفقهيهم، عرفيهم على االأمانة التي حملوها 
طوع��ا واختي��ارا و�ساعديه��م عل��ى ذل��ك باحلكم��ة الت��ي هي 
اأ�سا���س ذلك كله، اأمل ت�سمعي قوله تع��اىل لداود عليه ال�سالم 

اخلطاب". وف�سل  احلكمة  "واآتيناه 
فاحلكم��ة  كم��ا يق��ول الدكت��ور اأحمد خ��ري العم��ري لي�ست 
�سالة املوؤمن بل هي فهمه الذي ال يفارقه، ولها عالقة وطيدة 
وحتمية بينه��ا وبن اخلليفة، وبها وحده��ا يحكم بن النا�س 
ويف�سل بن اأمورهم وفق �سرع اهلل تعاىل  ومنهجه الذي اأنزله 

على االأنبياء كي ال ي�سل اأحد بعد ذلك اأبدا.
ل��ذا ونح��ن االآن مع بداية ع��ام جديد، ق��رري اأن تكوين ذلك 
اخلليف��ة، واأن تعمل��ي على �سنع اخللفاء م��ن بعدك على نف�س 
املنهج، وعرفيهم اأن االأمانة لي�ست فقط داخل امل�سجد، بل هي 
يف احلف��اظ عل��ى ال�سح��ة ورعاية العق��ل واإماط��ة االأذى عن 
الطري��ق، وك��ف ال�سرور عن النا���س، ومنع الغ���س يف اأمورهم و 
حياته��م، االأمانة يف احرام الكبر وح��ب ال�سغر، االأمانة يف 
ال�سكين��ة والرحمة بن الزوج��ن، واالأمانة يف حتديد الهدف 

وعدم البقاء على هام�س احلياة َكاّلً على االآخرين.

عام جديد وامرأة تغير العالم

وزارة شؤون المرأة
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قبة السلسلة

وتقع قبة ال�سل�سلة داخ��ل امل�سجد االأق�سى املبارك 
�سرقي قبة ال�سخرة،ومت ت�سييدها بناء على اأوامر 
اخلليف��ة االأم��وي عب��د امللك ب��ن مروان ع��ام 72ه� 

)692م(.
وي�س��ر ابن عب��د ربه موؤلف كتاب العق��د الفريد،اأن 
�سب��ب ت�سميتها بقب��ة ال�سل�سلة اأنه كان��ت توجد بها 
�سل�سلة مي�سه��ا املتقا�سون واأن ه��ذه ال�سل�سلة حليف 
كل �سدي��ق يف الق��ول واأنها تبتعد ع��ن كل من يكذب 
وتربط هذه الروايات بن هذه ال�سل�سلة وتلك التي 
كان يتخذه��ا النبي داود حل�سم النزاع بن اخل�سوم 
يف جمل�س الق�ساء، وهذا ال�سك من اخلزعبالت غر 

املقبولة. 
وم��ن املعروف اأن ه��ذه القبة قد تعر�س��ت لالنتهاك 
اأثن��اء احلم��الت ال�سليبي��ة واأعي��د جتديدها عدة 
م��رات من��ذ ا�س��رداد �س��الح الدي��ن االأيوب��ي بي��ت 
املقد���س وقد اأوقف��ت �سلطات االحت��الل ال�سهيوين 
عملي��ات الرمي��م الت��ي كان��ت جاري��ة به��ا يف ع��ام 
الت�سعين��ات من القرن  ا�ستكمل��ت يف  ، ث��م  1970م 

املا�سي. 
وقب��ة ال�سل�سل��ة ه��ي عل��ى �س��كل �سدا�س��ي يحمله��ا 
م�سل��ع م�سد�س موؤلف داخليًا من �ستة اأعمدة، حتمل 
بدوره��ا العق��ود الت��ي يرتك��ز عليه��ا عام��ود القبة 
،وخارجه��ا اأح��د ع�سر عمودًا حتمل عق��ودًا مماثلة 
وق��د �س��د فيم��ا بع��د بن اثن��ن م��ن ه��ذه االأعمدة 
الإن�س��اء املح��راب املوجود به��ا وعلى ذلك ف��اإن لهذه 
القب��ة �سبعة ع�سر عم��ودًا، وقد ك�سي��ت هذه القبة 
ببالطات من القا�ساين الركي عند ترميمها يف عهد 

ال�سلطان �سليمان القانوين يف القرن 16م

احلالة اخلطرة التي و�سل اإليها القيق دفعت 
ق��وات االإحتالل لتغذي��ة االأ�س��ر ق�سريًا من 
خ��الل املحالي��ل لالأوردي��ة الدموي��ة ،ونق��ل 
االأ�س��ر  لرعاي��ة  ال�سم��ر  موؤ�س�س��ة  حمام��ي 
م�ست�سف��ى  يف  زاره  ال��ذي  االإن�س��ان  وحق��وق 
م��ن  رف���س عر�س��ن مقدم��ن  اإن��ه  العفول��ة 
واإدارة  ال�سج��ن  يف  اال�ستخب��ارات  مدي��ر 
ال�سج��ون لالإفراج عنه بع��د متديد االعتقال 
االإداري ل��ه ملرة واحدة، موؤكدًا اأنه م�ستمر يف 
االإ�س��راب حتى االإف��راج الف��وري عنه ودون 

�سروط.
وح�سب حمام��ي ال�سمر ف��اإن الو�سع ال�سحي 
ال��دم  ويتق��يء  م�ستم��ر  تده��ور  يف  لالأ�س��ر 
وم��ادة �سف��راء، كم��ا اأن��ه يخ��رج ال��دم م��ع 
البول، ويعاين من �سداع دائم واآالم يف املعدة 

واملفا�سل وجفاف يف احللق.
وحذرت موؤ�س�سة ال�سمر يف بيانها، من الو�سع 
ال�سح��ي للمعتق��ل القيق ال��ذي و�سل مراحل 
اخلط��ر، حي��ث اأ�سبح��ت حياته مه��ددة باأي 
حلظ��ة، مذكرة باأنه من��ذ الع�سرين من ال�سهر 

املا�سي يرف�س اخل�سوع للفح�س الطبي.
واأك��دت اأن ا�ستم��رار اعتق��ال حمم��د القي��ق 
للمواثي��ق  �سارخ��ًا  انته��اكًا  ي�س��كل  اإداري��ًا 
واملعاي��ر الدولية التي توؤك��د عليها اتفاقية 
جني��ف الرابعة التي حتظ��ر ا�ستخدام دولة 
االحت��الل لالعتق��ال االإداري ب�س��كل ممنه��ج 
وحت�س��ر  كم��ا  املحمي��ن،  االأ�سخا���س  بح��ق 
املطلق��ة  االأمني��ة  احل��االت  يف  ا�ستخدام��ه 
وفقًا الإج��راءات قانونية حمددة ت�سمن حق 

املعتقل باملحاكمة العادلة.
قان��ون  تطبي��ق  م��ن  املوؤ�س�س��ة  ح��ذرت  كم��ا 

التغذي��ة الق�سري��ة عل��ى ال�سحف��ي ، م�سددة 
عل��ى اأن فر���س التغذي��ة الق�سري��ة واإجب��ار 
واخل�س��وع  الع��الج  تلق��ي  عل��ى  املعتق��ل 
للفحو�سات الطبية هو انتهاك �سارخ للقانون 
ال��دويل االإن�س��اين والقانون ال��دويل حلقوق 
الق�سري��ة  التغذي��ة  اإن  ،وقال��ت:  االإن�س��ان 
تنته��ك اأخالقي��ات مهنة الطب كونه��ا ت�سمح 
باإجبار مري�س على العالج رغمًا عنه، وبذلك 

فهي تعتر نوعًا من اأنواع التعذيب.

تضامن إعالمي
ال�سحف��ي  كتل��ة  وع�س��و  ال�سحف��ي  وق��ال 
الفل�سطين��ي اإ�سماعي��ل الثوابت��ة اأن تهدي��د 
الزمي��ل  بتغذي��ة  االإ�سرائيل��ي  االحت��الل 
اأال متر مرور  "القيق" ق�سري��ًا جرمية يجب 
الكرام واإن اإ�سراب املتوا�سل للزميل "القيق" 
ك�سف مع كونه جرمية، م�سرًا اإىل عور ونفاق 
املوؤ�س�س��ات املحلي��ة والدولي��ة الت��ي تن�سل��ت 
م��ن القي��ام بدوره��ا الفاع��ل جت��اه االإن�س��ان 
وال�سحف��ي الفل�سطيني. واأو�سح الثوابتة اأنه 
وم��ع ا�ستمرار هذا االإ�س��راب و�سط حالٍة من 
ال�سمِت املُريب من قب��ل املوؤ�س�سات احلقوقية 
كم��دين  وحقوق��ه  االإن�س��ان  ع��ن  واملدافع��ة 
و�سحف��ي، وبالت��وازي م��ع انت��زاع االحت��الل 
بالق��وة عينة دم من الزميل "القيق" وتهديد 
بالتغذية الق�سرية، ف��اإن ال�سحفين يف كتلة 
ب�س��رورة  يطالب��ون  الفل�سطين��ي  ال�سحف��ي 

االإفراج عنه باأ�سرع وقت ممكن.
وكذلك يح��ذر من ا�ستم��رار التدهور اخلطر 
عل��ى حال��ة الزميل القي��ق وبخا�س��ة يف ظل 
املحام��ن  قب��ل  م��ن  املتك��ررة  التحذي��رات 

الذي��ن قاموا بزيارته، م��ع حتميل االحتالل 
ال�سهي��وين امل�سوؤولي��ة م��ن عواق��ب وجرمية 
اجل�س��دي  وتعذيب��ه  اعتقال��ه  ا�ستم��رار 

والنف�سي.
نقاب��ة  عل��ى  امل�سئولي��ة  الثوابت��ة  وحم��ل 
يحم��ل  الت��ي  الفل�سطيني��ن  ال�سحفي��ن 
الزمي��ل "القي��ق" بطاق��ة ع�سويته��ا، ووزارة 
االإعالم الفل�سطيني��ة وال�سلطة الفل�سطينية 
ب�س��رورة  مطالب��ا  املختلف��ة،  ب�سفاراته��ا 
التح��رك الفاع��ل لف�س��ح جرمي��ة االحتالل 
واإجب��اره عل��ى االإفراج ع��ن "القي��ق" وباقي 

االأ�سرى.
ال�سباب��ي  االإعالم��ي  التجم��ع  وا�ستنك��ر 
الفل�سطين��ي يف االحت��اد االإ�سالم��ي للنقابات 
التق�س��ر الوا�س��ح من قبل نقاب��ة ال�سحفين 
الفل�سطيني��ن ووزارة االإع��الم الفل�سطيني��ة 
التدخ��ل  يف  لل�سحفي��ن  ال��دويل  واالحت��اد 
وال�سغط عل��ى االحتالل لالإفراج عن الزميل 
حمم��د القيق الذي يخو���س اإ�سرابا مفتوحا 

عن الطعام منذ 24/11/2015. 
اأن املعرك��ة البطولي��ة  واأك��د التجم��ع عل��ى 
كاف��ة  ع��ن  نياب��ة  القي��ق  يخو�سه��ا  الت��ي 
االأ�س��رى ال�سحفين املعتقل��ن، ت�سلط ال�سوء 
عل��ى املعان��اة الت��ي يخو�سه��ا اأ�س��رى احلركة 

االإعالمية يف �سجون االحتالل. 
خال�س��ة كل املطالب��ات الت��ي تن��ادي بحرية 
ال�سحف��ي حمم��د القيق ت�س��ر اإىل ت�سامنات 
جماعية اإىل جانب االأ�سر، اإال اأن ج�سده بداأ 
يتهاوى يف �سبيل ني��ل احلرية وما زالت قوات 
االإحت��الل ت�س��ر على اإكم��ال حك��م اعتقاله 

االإدارية ل�ستة اأ�سهر مقبلة.

مضرب عن الطعام منذ 50يومًا

"الصحفي القيق" أنفاس 
على حافة الموت ترنو للحرية

الراأي_اآالء النمر
طري��ق  لتع��دي  االأوىل  مراحل��ه  تخط��ى 
يف  ال�سحفي��ن  الأ�س��راب  لين�س��م  احلري��ة 
ع��ن  ليبع��د  امل��وت  ،عان��ق  املحتل��ة  ال�سف��ة 
نف�س��ه حكم��ا اإداري��ا �س��در بحقه مل��دة �ستة 
اأ�سه��ر بتهم��ة تكميم االأف��واه الناطقة با�سم 
االنتفا�س��ة الفل�سطيني��ة ،اإال اأن االإحت��الل 
يغ�س الطرف عن املوت الذي ت�سنعه باأيديها 

داخل �سجونها.
ال�سحفي حممد القي��ق دخل يومه اخلم�سن 
اإخ�ساع��ه  بع��د  الطع��ام  ع��ن  االإ�س��راب  يف 
لتحقي��ق قا�س��ي مل��دة 25 يومًا عل��ى التوايل 
،مم��ا الق��ى ت�سامن��ا وا�سع��ا من قب��ل زمالئه 
الت��ي  احلقوقي��ة  واملوؤ�س�س��ات  ال�سحفي��ن 
تن��ادي باالإفراج عن��ه قبل فقدان��ه حلياته 

املهددة باملوت بعد اإ�سرابه عن الطعام .

غزة- الراأي
طالب��ت �سلطة الطاقة يف غزة، اللجنة الف�سائلية حلل اأزمة 
الكهرب��اء، باإ�سدار موقفًا وا�سحًا للمواطنن، و�سرح االأو�ساع 

التي متر بها الكهرباء. 
ودع��ا اأحم��د اأب��و العمري��ن مدير مرك��ز املعلوم��ات يف �سلطة 
الطاقة، خالل موؤمتر ُعق��د مبدينة غزة، اليوم، اللجنة اإىل 
موا�سل��ة دورها يف ال�سغط عل��ى وزارة املالية برام اهلل، حلل 

االأزمة.
 واأو�سح اأبو العمرين، اأن ال�سلطة عقدت اجتماعًا مع اللجنة 
، وو�سعته��ا يف �سورة االأو�س��اع التي متر بها الكهرباء يف غزة، 
واأزم��ة نق�س الوقود الوارد للقطاع. ونا�سد، اجلهات امل�سوؤولة 
واملعنية ب�سرورة توريد الكميات الكافية من الوقود لت�سغيل 
حمط��ة الكهرب��اء الوحي��دة يف القط��اع، م�س��رًا اإىل اأن قل��ة 

الوقود ت�سبب ارباك يف جداول توزيع الكهرباء.
 كم��ا طالب، وزارة املالي��ة يف رام اهلل، ب�سرورة اإلغاء �سريبة 
ال�س��والر اخلا�س باملحطة، وحتييد  "البل��و" املفرو�سة على 

الكهرباء عن التجاذبات ال�سيا�سية.
 واأكد عل��ى �سرورة وجود فعاليات �سعبي��ة راف�سة لالأ�ساليب 
املتعم��دة التي تنتهجه��ا �سلطة الطاق��ة يف التعامل مع قطاع 

غزة.
 و�سكر اأبو العمرين، جلنة الكهرباء على اجلهود التي تبذلها، 

من اأجل انهاء االأزمة ب�سكل كامل.

"الطاقة" تطالب اللجنة الوطنية بتوضيح أزمة الكهرباء للجمهور
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كلم��ا ع��رت باأناملي باحثتا عن �س��يء ما يف �سفحة 
التوا�س��ل االجتماع��ي خا�ستي وجدته��م، يتاأوهون 
جوع��ا، وميوت��ون كاأ�سب��اه اإن�سان حط عل��ى مكان ال 
يع��رف للب�سرية اأى عن��وان، اأج�س��اد فارقت احلياة 
قب��ل اأن مت��وت فتدف��ن حتت ال��راب ، الأنه��م يف كل 
حلظة ميوتون حيث اجلوع واحلرمان، من قبل نظام 

ظامل ومن يطلقون على اأنف�سهم بحزب اهلل .
يف كل ي��وم تتفاق��م املعان��اة لديهم ونح��ن يف ثبات، 
وال منل��ك �س��وى التعليقات وقليل م��ن يفكر يف عمل 
ه�ست��اج اأو م�سارك��ة لفيدي��و اأو �س��ورة ت�سف معاناة 
اأخ لن��ا هناك، تعجز الكلمات ع��ن و�سفهم بل ت�سارع 
نف�س��ك بالعرات حزنا عليهم وتاأنيبا ل�سمر ان�سغل 
مبتاهات احلياة فما عاد يقنع باأنه يف نعمة ال يعرف 

معناها �سوى من حرم منها .
تاأوه��ت كثرا وبكي��ت، عليهم وعل��ى معاناتهم وعلى 
ظل��م ذوى القرب��ى له��م ، اأين انت��م يا م��ن تنت�سبون 
يف بطاقاتكم ال�سخ�سي��ة اإىل االإ�سالم، وتنفقون يف 
اأعي��اد الكري�سما�س املبالغ الت��ي ال تعد وال حت�سى، 

وت�سيح��ون بوجوهك��م عنه��م، ال لذن��ب �س��وى اأنه��م 
م�سلمون .

وم��ا اأث��ار غ�سب��ي ما تنفق��ون يف دولة االإم��ارات من 
مبال��غ باهظ��ة يف اأ�سي��اء تغ�سب اهلل حي��ث اخلمور 
املرك��ز  االأول يف ح��ن فرن�س��ا  املرك��ز  واحتاللك��م 
الث��اين، اأي��ن انت��م م��ن ه��وؤالء، ه��ل ملئ��ت لديك��م 
البط��ون فاأغلق��ت العي��ون عن روؤي��ة م��ن يت�سورون 

جوعا ويحرمون .
اأال ي�سع��رون مب��ا فيهم ، وه��م ي�سارعون املوت يف كل 
حلظة وحن ، ملا هذا ال�سنيع باأنا�س مغلوبون، األي�س 
من حق امل�سلم على اأخيه امل�سلم اأن ين�سره �سواء كان 
ظ��امل اأو مظلوم ، وعندما �سوئ��ل ر�سول اهلل اإذا كان 

مظلوم فكيف اإذا كان ظامل فقال برده عن ظلمه .
يف ال�سعودية بيت اهلل احلرام وهى اطهر بقعه على 
وج��ه الب�سيطة ، األي�س با�ستطاعتهم ن�سر اإخوانهم، 
اأي��ن القل��وب اأم هرم��ت وبات��ت عقيم��ة ال تنب���س ، 
فمنح��ت احلياة للجيوب للتحكم به��م وفق اأمالءات 
واأجن��دات خارج��ه ع��ن �سيطرته��م ، فه��م مبثاب��ة 

اجلنود الأ�سياد لهم يف بلد الغرب .
وم��ا املني اأي�سا اأخا لنا وزمي��ل يعرف بالقيق م�سربا 
ع��ن الطعام من��ذ قراب��ة ال�سهرين، دون م��ن ي�ساند 
ويك��ون على درب م��ن يعاهد ،ب��ان وراء كل اأ�سر من 
يداف��ع عنه اإن مل يك��ن بالبنادق فبالقل��ب والكلمة 

يكون ال�سادق .
�سفحاته��م  عل��ى  الكث��رون  جت��د  املقاب��ل  وف��ى 
االجتماعي��ة يتباه��ون باملوائ��د، وما ل��ذ وطاب من 
املاأكل وامل�س��رب نا�سن ومتنا�سن م��ن هناك بزاوية 
من��زل مرابط حيث ال حراك له، بعد اأن نال اجلوع 
من��ه فق�سى �سحي��ة ت�ساف اإىل املزيد م��ن ال�سحايا 

على طاولة من كان يعرف بالقائد .
يبت�سمون وياأخذون ال�سور التي ال تنم عن اإن�سانية 
ل��دى الب�سر، ال اأقل لك اأن ال تاأكل ولكن كن اأنيقا يف 
تهذيب نف�سك بان هناك من يت�سور جوعا فال داعي 
الن تن�س��ر موائ��دك األزخم��ه بال�س��ور ،وتذكر انك 
ب�س��ر والدني��ا دوالب وت��دور فيوم ل��ك واأخر عليك 

فاعتر .

بقلم �سمر العرعر م�سايا وال�سور 

وق��ال ا�سلي��م:" اإن املبل��غ االإجم��ايل 
يع��ادل  م��ا  امل�ساع��دات  تل��ك  لكاف��ة 
واثن��ان  واأربعمائ��ة  ملي��ون  )ع�س��رة 
و�ست��ة  وت�سعمائ��ة  األ��ف  وخم�س��ون 
اإىل  م�س��را  فق��ط("،  دوالر  ع�س��ر 
اأب��رز امل�ساريع الت��ي ا�ستهدفتها جلنة 
الزكاة، من �سمنها م�سروع  امل�ساعدات 
واأربعمائ��ة  ملي��ون  بقيم��ة  املالي��ة 
وع�س��رة اأالف دوالر، واأي�س��ا م�س��روع 

اجل��والت  وم�س��روع  دوالر،  األ��ف 
العمري��ة بواقع خم�سة وثمانون األف 

وثمامنائة دوالر.
وذك��ر ا�سليم اأن م�سروع خدمة حجاج 
بي��ت اهلل احل��رام و�سل��ت قيمته اإىل 
�سبعمائ��ة األ��ف دوالر، باالإ�سافة اىل 
م�ساع��دات للطالب واالأيتام واملعاقن 
وغره��ا م��ن امل�ساري��ع الت��ي �ساهم��ت 
يف التخفي��ف ع��ن كاه��ل العدي��د من 

�سل��ة رم�س��ان اخلري��ة والت��ي ت�سمل 
ط��رود غذائي��ة و�سلة خ�س��ار بقيمة 
األ��ف  و�ست��ون  وثماني��ة  خم�سمائ��ة 

وثالثمائة دوالر.
 واأفاد مدير ال��زكاة اأن اإدارته وزعت 
م�ساعدات �سمن م�سروع عيدية العيد 
بقيم��ة مائتان وخم�س��ون األف دوالر، 
ال�سائ��م  افط��ار  م�س��روع  جان��ب  اإىل 
بقيم��ة ثالثمائة وخم�س��ة وع�سرون 

الفئ��ات امل�ستهدف��ة م��ن اأبن��اء �سعبنا 
الفل�سطيني.  

واأ�س��ار اإىل  اأن االإدارة العام��ة للزكاة 
ومتقدم��ة  متمي��زة  خط��وات  نف��ذت 
مل�ساع��دة الفق��راء واملحتاج��ن طول 
اإجم��ايل  اأن  املا�س��ي، مو�سًح��ا  الع��ام 
امل�ستفيدي��ن من ه��ذه امل�ساعدات على 
م�ست��وى قط��اع غ��زة و�س��ل اىل مئ��ة 
وت�سع و�سبعون األ��ف واأربعة وت�سعون 
حال��ة، م�س��ًرا اىل اأن االإدارة العامة 

للزكاة
ه��ذا وتق��دم ا�سلي��م با�س��م االأوق��اف 
وال��زكاة وجلانها املنت�س��رة يف القطاع 
بال�سكر اجلزيل لكل من وقف و�ساهم 
ال��زكاة  �سن��دوق  دع��م  يف  و�ساع��د 
اأو  �س��واء بالكلم��ة الطيب��ة  وجلانه��ا 
:"نطم��ع  وتاب��ع  وامل�ساع��دات،  امل��ال 
باملزيد م��ن اخلرين �سواء يف الداخل 
اأو اخل��ارج بدع��م ه��ذه اللج��ان مب��ا 

جتود به اأنف�سهم".
واأو�س��ى مدي��ر ع��ام ال��زكاة العاملن 
بتق��وى اهلل واأن يكون��وا ي��دًا واحدة 
يف ه��ذا العمل، م�سرًا اإىل اأن العمل يف 
جمال الزكاة يحتاج اإىل جهود طيبة 
ومتوا�سل��ة م��ع املواطن��ن املحتاجن 
الداخ��ل  يف  واخلري��ن  واملترع��ن 
واخلارج جللب التمويل وتوزيعه على 

امل�ستحقن
اإدارت��ه  اأن  ا�سلي��م عل��ى  كم��ا و�س��دد 
االإن�ساني��ة  ر�سالته��ا  اأداء  �ستوا�س��ل 
ال�سامي��ة وحتقي��ق اأهدافها من خالل 
اإدخ��ال الب�سم��ة وال�سع��ادة وال�سرور 

على االأ�سر الفقرة واملحتاجن.

الزكاة بغزة : أكثر من 10 مليون دوالر إجمالي 
ما قدمته العام المنصرم

الراأي- اإكرامي ملدلل
ا�ستعر�ست االإدارة العامة 

للزكاة التابعة لوزارة 
االأوقاف وال�سئون الدينية 

بغزة يف تقرير لها اأبرز 
اجنازاتها خالل عام 2015 

املن�سرم، واملتعلقة بتوزيع 
م�ساعدات مالية وعينية على 

االأ�سر الفقرة واملحتاجة، 
والتي تاأتي يف ظل الظروف 

االقت�سادية ال�سعبة 
واحل�سار املحكم على القطاع.
واأو�سح مدير االدارة العامة 

للزكاة اأ. اأ�سامة ا�سليم اأن 
امل�ساعدات تنوعت مابن 
م�ساعدات مالية وطرود 

غذائية وم�ساعدات مالية 
للطالب، اإىل جانب كفاالت 

اأيتام ومعاقن، وكفاالت اأ�سر 
فقرة، اإ�سافة اإىل م�ساريع 
متنوعة من �سمنها خدمة 

حجاج بيت اهلل احلرام 
وم�ساعدات عينية لعائالت 

متعففة بقطاع غزة.

تطوير شبكة االتصاالت
عل��ى  تعم��ل  وزارت��ه  اإن   حمت��و:"  وق��ال 
تنظي��م وتطوي��ر ه��ذا القط��اع م��ن خ��الل 
خل��ق بيئ��ة قانوني��ة وتنظيمي��ة م�سجع��ة  
جل��ذب ا�ستثمارات ت�ساه��م يف دعم التنمية 
وت�ساع��د  واالجتماعي��ة،  االقت�سادي��ة 
يف تدعي��م موق��ع  فل�سط��ن عاملي��ا، اإ�ساف��ة 
ل�سب��كات  التحتي��ة  البني��ة  حت�س��ن  اإىل 

االت�ساالت". 
االت�س��االت  قط��اع  دور  يتوق��ف  وال 
وتكنولوجي��ا املعلومات عن��د هذا احلد، فهو 
يعم��ل عل��ى تعزي��ز ال�سراك��ة م��ع  القط��اع 
اخلا���س والقط��اع االكادمي��ي وخل��ق بيئ��ة 
تكنولوجي��ة متقدم��ة ومتناغم��ة مع تقدم 
قط��اع االت�س��االت وتكنولوجي��ا املعلومات، 
خدم��ات  اىل  النف��اذ  تعزي��ز  جان��ب  اإىل 
النط��اق العري�س، حي��ث اأ�سب��ح النفاذ اإىل 
ال�سب��كات عالي��ة ال�سرع��ة اأك��رث اأهمية يف 
�س��وء ا�ستخ��دام البيانات ال�سخم��ة كبنية 
حتتية جدي��دة مهمة لالنتق��ال من جمتمع 

املعلومات اإىل جمتمع املعرفة.

تطوير بنية حديثة
واأ�س��اف:" ت�سعى الوزارة يف هذا املجال اىل 
تطوي��ر بني��ة حتتي��ة حديث��ة لالت�ساالت 
االعتم��اد  ميك��ن  املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا 
عليه��ا يف جميع االح��وال  من خالل اعتماد 
خطوات وا�سحة وحمددة تتمثل  يف اإتاحة 
 BSA الرب��ط م��ن خ��الل خط��وط النف��اذ
وخط��وط   )Wi Fi( الال�سلك��ي  و�سب��كات 
االلي��اف ال�سوئية  FTTH وت�سمل اإعداد  
خط��ة لطوارئ قط��اع االت�س��االت، وتعزيز 
التناف�سي��ة ب��ن �س��ركات م��زودي االإنرنت 
وزي��ادة  ال�سبك��ة  تغطي��ة  نط��اق  وتو�سي��ع 

االنت�سار واال�ستخدام".

واأع��رب حمت��و ع��ن اأمل��ه اأن يت��م ت�سغي��ل 
خدمات اجلي��ل الثالث يف فل�سطن  منت�سف 
ه��ذا الع��ام، حيث �سي��وؤدي ذل��ك  اىل زيادة 
مهيب��ة يف ع��دد م�سرك��ي االنرن��ت  ت�س��ل 
ن�سب��ة  تقدي��رات  وف��ق  م�س��رك  امللي��ون 
والعربي��ة   النامي��ة  ال��دول  يف  االنت�س��ار 

واملقدرة ب� %21 اإىل 25%.
ووف��ق ماذك��ره حمت��و ف��اإن تطبي��ق تقنية 
اجلي��ل الثال��ث �سيك��ون ل��ه اأث��رًا وا�سحًا يف 
عملي��ة التنمية  وخلق فر���س عمل لل�سباب 
واإنتاجي��ة  فعالي��ة  وزي��ادة  الفل�سطين��ي، 
ال�سركات واملوؤ�س�س��ات الوطنية واحلكومية 
واخلا�سة، و�سي�ساه��م يف تعزيز التطبيقات 
التي يحتاجه��ا امل�سممون وتوؤدي اىل املزيد 

من االبداع يف جمال عملهم.

دعم التنمية
وت�سعى الوزارة اىل دعم التنمية امل�ستدامة 
املبني��ة على االبتكار وتكنولوجيا املعلومات 
بيئ��ة  ايج��اد  خ��الل  م��ن  واالت�س��االت 
قانوني��ة داعم��ة للمعام��الت االلكروني��ة 
و�س��ن القوان��ن والت�سريع��ات الت��ي ت�ساهم 
وحتف��ز العم��ل يف جم��ال "العم��ل ع��ن بعد، 
وتعمل  على االنتق��ال باملجتمع الفل�سطيني 
م��ن م�ستخ��دم ا�ستهالك��ي للمعلوماتي��ة اإىل 
م�ستخ��دم اإنتاج��ي �س��واء يف االأدوات اأو يف 
املحت��وى، حي��ث تعمل ال��وزارة عل��ى تعزيز 
الت�سجي��ل  وتوف��ر  االإلك��روين  التح��ول 
املوح��د )250 ال��ف م�ستخ��دم (ومنظوم��ة 
الدف��ع االلك��روين) 120 ال��ف معامل��ة ( 
والبواب��ة  الذكي��ة  الهوات��ف  وتطبيق��ات 

االلكرونية .
واإىل جانب ذلك تعمل تكنولوجيا املعلومات 
على اإيج��اد مرك��ز بيانات حكوم��ي متكامل 
ع��الوة عل��ى التواج��د احلكوم��ي التفاعلي  
يف الف�س��اء االلكروين، حي��ث اأن اخلدمات 

وتكنولوجي��ا املعلوم��ات  ب�س��كل كبر وحال 
ومواكب��ة  ب��ه،  والنهو���س  تطوي��ره  دون 

التطورات املتالحقة .
 وا�ست�سه��د حمتو بحديثه عل��ى اأن فل�سطن 
تعت��ر متاأخ��رة  كثرا عن ال��دول يف جمال 
ا�ستخدام تقنيات اجليل الثالث لالت�ساالت 
اخللوي��ة، حي��ث �سبقتن��ا بع�س��رة اع��وام يف 

هذا التقنية .
وق��ال:" موؤخرا ح�سلت الوزارة على موافقة 
حكوم��ة االحتالل با�ستخ��دام تقنية اجليل 
الثال��ث الت��ي توف��ر مزاي��ا مهم��ة يف جم��ال 
ا�ستخ��دام الهواتف اخللوي��ة و�سرعة كبرة 
ت�سغي��ل  يب��داأ  اأن  متوقع��ا   ،" االنرن��ت  يف 
الع��ام  م��ن  االول  الن�س��ف  خ��الل  التقني��ة 
احلايل ما مل تكن هناك معوقات ا�سرائيلية، 
علم��ًا ب��اأن الع��امل ب��داأ با�ستخ��دام تقني��ات 
اجلي��ل الرابع منذ عدة �سنوات، ورمبا ينتقل 

اىل اجليل اخلام�س خالل العام املقبل .
وتاب��ع قول��ه:" ان  املعوق��ات اال�سرائيلي��ة 
عم��ل  عرقل��ة  يف  كب��ر  ب�س��كل  �ساهم��ت 
الوطنية موبايل  امل�سغل القاين لالت�ساالت 
اخللوي��ة يف فل�سط��ن، حيث ت�سع��ى ال�سرك  
للعمل داخل قطاع غزة منذ 9 �سنوات  ولكن 
رف���س االحت��الل ادخال املع��دات حال دون 

ذلك  . "
واإىل جان��ب ذل��ك، مين��ع االحت��الل ادخال 
االجه��زة احلديثة حتت حج��ج واهية  وال 
م��رر له��ا يف ظل ك��ون الع��امل ا�سب��ح قرية 
مفتوح��ة ويف ظ��ل التط��ورات املتالحقة  يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات .
وتعت��ر م�سكل��ة الكهرب��اء من اأه��م امل�ساكل 
قط��اع  عل��ى  كب��ر  ب�س��كل  اأث��رت  الت��ي 
االت�س��االت  وتكنولوجي��ا املعلومات وزادت  
من حج��م التكلفة  الت�سغيلي��ة، ا�سافة اىل 
�سعف الق��درة ال�سرائية للمواطنن  والذي 

اأثر على مدخوالت ال�سركات .  

م��ن  اأ�سا�س��ي  اأ�سبح��ت مك��ون  االإلكروني��ة 
واملوؤ�س�س��ات  للمخت�س��ن  العم��ل  مكون��ات 
تتطل��ع  الت��ي  وال�س��ركات  واجلامع��ات 
التنمي��ة  ودع��م  والتق��دم   النهو���س  اإىل 

االقت�سادية واالجتماعية.

الوزارة والجامعات
وح��ول دور الوزارة يف التعاون مع اجلامعات 
اأن  حمت��و  اأو�س��ح  التعليمي��ة،  واملوؤ�س�س��ات 
وزارت��ه تعم��ل على توفر  ن��واة بحث علمي 
متقدم��ة يف جمال االت�س��االت وتكنولوجيا 
االأكادميي��ة  ال�سبك��ة  وو�س��ل  املعلوم��ات 
بال�سب��كات الدولية لت�سهي��ل عملية البحث 
العلم��ي، وتب��ادل املعلوم��ات واملعرف��ة ويتم  
تنفيذ الرامج  التدريبية لطلبة اجلامعات 
وذل��ك  به��دف ج�س��ر  الفج��وة ب��ن  مهارات 

اخلريجن واحتياجات �سوق العمل.
 وق��ال:" اأطلق��ت ال��وزارة اال�سب��وع املا�سي  
بالتع��اون م��ع اجلامع��ة اال�سالمي��ة م�سروع 
"ق��درات" به��دف تاأهي��ل وتنمي��ة ق��درات 
تكنولوجي��ا  جم��ال  يف  اجلامع��ة  خريج��ي 
املعلوم��ات واالت�س��االت م��ن خ��الل توف��ر 
فر�س��ة له��م للعم��ل كمتطوع��ن يف ال��وزارة    
يت��م  م��ن خالله��ا و�سعه��م يف بيئ��ة عم��ل 
حقيقي��ة  ويت��م  تكليفه��م باجن��از العدي��د 
م��ن املهام واالأعمال،  مما يوؤدي اىل تاأهيلهم 
ب�س��كل اح��رايف ل�سوق العم��ل ويجعل منهم 
ق��وة عامل��ة مطلوب��ة يف اأي موؤ�س�سة يلتحق 
للعمل به��ا ، حيث �سيعمل ه��ذا امل�سروع على 

تدريب 40 خريج �سنويا.   " 
عراقيل ا�سرائيلية

وعن اأث��ر احل�سار واملمار�س��ات اال�سرائيلية 
بغ��زة،  التكنولوجي��ا  قط��اع  تطوي��ر  يف 
اأ�س��ار حمت��و اإىل اأن غ��زة تعاين م��ن ح�سار 
رقم��ي واقت�س��ادي وتكنولوج��ي، وق��د اأثر 
احل�س��ار ب�سكل كبر على قط��اع االت�ساالت 

تكنولوجيا المعلومات بغزة

قفزة نوعية وإنجازات مميزة رغم الحصار
غزة- الراأي- فل�سطن عبد الكرمي

يواج��ه قط��اع االت�س��االت وتكنولوجي��ا املعلومات 
بغ��زة حتدي��ات �سر�س��ة واأو�س��اع �سعب��ة تفر�سه��ا 
الظ��روف االقت�سادي��ة الراهن��ة نتيج��ة احل�س��ار 
املفرو�س على القطاع من��ذ ع�سر �سنوات متوا�سلة، 
وبالرغ��م م��ن ذل��ك اإال اأنه��ا جت��اوزت الكث��ر م��ن 
الفل�سطيني��ة وحقق��ت  العراقي��ل بف�س��ل االرادة 

قفزات نوعية على �سعيد التطوير واالجناز.  
�سم��ر حمت��و مدير العالق��ات العام��ة واالإعالم يف 
وزارة االت�س��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات، اأكد اأن 
وزارت��ه بالرغ��م م��ن كل الظ��روف واملعيق��ات التي 
تواجهه��ا اإال انه��ا تق��وم بدوره��ا يف كاف��ة املناحي 

االقت�سادية واالجتماعية.



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e rA l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

الخميس 04 ربيع ثاني  1437هــ  / 14  يناير - كانون ثاني  2016م
Thursday - 14 Januray 2015  

الخميس 04 ربيع ثاني  1437هــ  / 14  يناير - كانون ثاني  2016م
Thursday - 14 Januray 2015  

أخبارتقرير
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وح�س��ب عميد عمادة خدمة املجتم��ع والتعليم امل�ستمر 
د. �سعيد الغرة فاإن العمادة توافقت مع �سركاء عديدين 
يف هذا املجال بداية من املجل�س االأعلى للق�ساء ووزارة 
االأوقاف ووزارة الثقافة و�سئون املراأة وموؤ�س�سات ترعى 
االأزواج ال�سابة مثل التي�س��ر للزواج واأكورد وموؤ�س�سات 

ن�سائية كاالحتاد العام للمراأة الفل�سطينية.
واأك��د اأنه مت حتديد كافة متطلب��ات الدورة التثقيفية 
والتنمي��ة  لالإغاث��ة  الفل�سطين��ي  ال�سن��دوق  برعاي��ة 
"اإنربال"-بريطانيا، حيث �سيتم افتتاح الرنامج يوم 
االحد القادم لي�ستفيد 100 �ساب و�سابة حيث �ستكون 
الدورة جمانية و�سيت��م توزيع هدايا عينية للم�ساركن 
و�ستك��ون املرحل��ة االوىل كتجرب��ة للبن��اء عليها فيما 

بعد.
ووق��ع املذكرة عن اجلامع��ة االإ�سالمي��ة الدكتور �سعيد 
الغ��رة- عمي��د خدمة املجتم��ع والتعلي��م امل�ستمر، وعن 
االنرب��ال املهند���س حمم��ود لب��د- مدي��ر مكت��ب غ��زة 

االإقليمي-انربال.

مودة وليس رخصة
الغ��رة اأ�س��ار اإىل اأنه مت التواف��ق على ت�سمي��ة امل�سروع  
)مودة( بعيدًا عن م�سميات جافة مثل )رخ�سة قيادة( 
كما تندر عليها ع��دد من الن�سطاء على مواقع التوا�سل 
واالنتق��ادات  الن��كات  اأطلق��وا  الذي��ن  االجتماع��ي 

ال�ساخرة حول امل�سروع.

ودفاعًا عن امل�سروع كتب ال�سحايف الفل�سطيني والكاتب 
املغ��رب عب��د اهلل �سعاف��ن قائ��اًل:" الق�س��اء يف غ��زة 
يفر�س ر�سميًا دورة ورخ�سة للمقبلن على الزواج، لفهم 
اآداب و�سل��وك الزواج لل�ساب والفتاة.. لو حدث ذلك يف 
اأوروب��ا اأو كندا اأو ا�سرالي��ا اأو الواليات املتحدة لراأينا 
م��ن مدعي الثقاف��ة والفهم وخا�سة ن�سط��اء ال�سو�سيال 
ميديا املديح واالطراء والتغني بحكمة وتفوق الق�ساء 
يف تل��ك االأ�سقاع. لكن الأنه حدث عندنا، فهو بال�سرورة 
م��ادة للتن��در والهج��وم واالنتقا���س. يلزمن��ا قلي��ل من 

الثقة بالنف�س وعدم اال�ستالب".
اأم��ا ع��الء اأب��و �ساوي���س نا�سط من غ��زة فق��ال:" انا مع 
الفكرة مليون يف املية �سرط ان تكون الدورة والرخ�سة 

جمانا" وهو ما اأكد عليه القائمون على امل�سروع.
وزارة الثقاف��ة وه��ي اأح��د اأط��راف امل�س��روع فق��د ق��ال 
ممثله��ا وائ��ل املبحوح اأن الفك��رة م�س��روع تدريب لن�سر 
الثقاف��ة التدريبي��ة اأواًل واأن كل اأطرافه غر متعجلن 

لفر�س اأي قانون بهذا اخل�سو�س.
واأ�س��ار املبح��وح اإىل اأن��ه كان م��ن املقرر عق��د اأول دورة 
تدريبي��ة لثالثن �ساًبا و�سابة م��ن املقبلن على الزواج 
واإط��الق الرنام��ج قب��ل ذلك غ��ر اأن ظ��روف اجلامعة 
حالت دون ذلك، واملوعد اجلديد هو االأحد املوافق 17 

يناير 2016.
واأ�س��ار اإىل اأن الفك��رة بحاج��ة اإىل تطوي��ر واإ�ساف��ات 
واالأم��ر م��روك للجمي��ع للم�سارك��ة باأف��كار اإثرائي��ة 

ال��زواج" والعالقات ال�سطحية ب��ن الزوجن البعيدة 
ع��ن روح امل�ساركة واالإيجابي��ة، عدا عن الدور ال�سلبي 
الأهل ال��زوج والزوجة، وعدم التواف��ق بن امل�ستويات 
الزوج��ن،  ب��ن  واملعي�سي��ة  والفكري��ة  العاطفي��ة 
واال�ستغ��الل ال�سلب��ي لو�سائ��ل االإعالم عن��د الزوجن 
املحلي��ة  ال�سلبي��ة  الظ��روف  ع��ن  ع��دا  اأحدهم��ا،  اأو 
واالقت�سادي��ة واالجتماعي��ة خا�س��ة الت��ي مي��ر به��ا 

الزوجان.
يف  العالق��ة  يف  ال�سطحي��ة  اأن  اإىل  اجلوج��و  واأ�س��ار 
ف��رة اخلطوبة  ب��ن الدخ��ول وانح�ساره��ا يف االأمور 
العاطفي��ة بعيدًا عن التخطي��ط ال�سراتيجي للحياة 

الزوجية امل�ستقبلية اأحد اأ�سباب الطالق فيما بعد.
واق��رح اجلوج��و جمموع��ًة م��ن احلل��ول والتو�سيات 
للح��د من ظاه��رة الطالق املبك��ر بن حديث��ي الزواج 
منه��ا كدور و�سائل االإعالم يف اإعداد برامج متخ�س�سة 
يف احلي��اة االأ�سري��ة لغر���س مفاهي��م جدي��دة تع��زز 
احلي��اة االأ�سري��ة وتغ��ر م��ن املفاهي��م اخلاطئ��ة م��ع 
االأخ��ذ بعن االعتبار خ�سو�سي��ة املجتمع الفل�سطيني 
وظروف��ه، واإدخ��ال م��ادة نظري��ة علمي��ة يف مرحلتي 
االعدادي��ة والثانوية له��ا عالقة باحلي��اة االأ�سرية، 
ودع��وة الزوجن لتحكيم ال�س��رع يف احلياة الزوجية، 
واالإ�س��الح  االإر�س��اد  دائ��رة  دور  لتعزي��ز  باالإ�ساف��ة 
االأ�س��ري يف الق�س��اء ال�سرع��ي لتق��وم بدوره��ا يف حل 

النزاعات االأ�سرية قبل عر�سها على الق�ساء.

بعي��ًدا ع��ن �سيا�س��ة االنتق��اد ملج��رد االنتق��اد، موؤك��دًا 
اأن��ه باالإمكان تطوي��ر الفكرة لت�سبح ج��زًءا من املنهاج 
الدرا�سي يف املدار�س واجلامعات كمتطلبات جامعية، اأو 

باأي �سكل اآخر.
 واأك��د اأن املنهج املعد قاب��ل للتغير واالإ�سافة والتعديل 
وه��و لي�س حك��ًرا على اأحد، وامل��ادة التدريبي��ة اأعدها 
خ��راء يف عل��م النف���س والط��ب واالقت�س��اد والربية 

وال�سريعة كمحاور للدورة التدريبية

الطالق في بلدي
ال�س��وؤال ع��ن ن�س��ب الطالق يف قط��اع غ��زة ال ميكن اأن 
تك��ون اإجابته مطلقة ب�سبب عدم رغبة القائمن على 
املواق��ع ال�سرعية والق�سائية يف قط��اع غزة بن�سر اأي 
معلوم��ات قد ت�سبب خلاًل اجتماعيًا ولكن بال�سوؤال عن 
االأ�سب��اب فاإن رئي���س دي��وان الق�ساء ال�سرع��ي ال�سيخ 

ح�سن اجلوجو ميكن اأن ي�سهب ب�سرده.
ومنه��ا كم��ا يقول لل��راأي ع��دم االختي��ار الدقيق لكال 
بال�سراك��ة  االأزواج  عن��د  الوع��ي  غي��اب  الزوج��ن، 
�س��رورة  عليه��ا  يرت��ب  الت��ي  الزوجي��ة  واحلي��اة 
االلتزام باحلق��وق والواجبات بينهما، �سعف االلتزام 
االأخالق��ي يف حي��اة الزوج��ن بداي��ًة لبعدهم��ا ع��ن 
ال�سواب��ط ال�سرعي��ة الت��ي ت�سب��ط العالق��ة بينهما، 
وتع��زز االن�سجام العاطف��ي والروحاين بن الزوجن، 
والتعج��ل يف ال��زواج يف ما ُيعرف بظاه��رة "التبكر يف 

للتغلب على نسب الطالق وتحاكي التجربة الماليزية

"مودة"  فكرة نبتت في فضاء غزة
غزة- الراأي- خ�سرة حمدان

يف حماكاة للتجرب��ة املاليزية ال�سهرة 
والت��ي قّل�ست بالفع��ل ن�سبة الطالق من 
اأعل��ى الن�سب العاملية لت�سبح االأقل بعد 
تنفي��ذ التجرب��ة، يتجه��ز قط��اع غ��زة 
ملحاكاة ذات التجربة للتغلب على ما قد 
ي�سب��ح ظاهرة، ولتف��ادي خ�سائر توؤثر 

القط��اع  يف  االإجتماع��ي  الن�سي��ج  عل��ى 
نتيجة للطالق بن حديثي الزواج.

واإثر دعوات غزية منذ �سنوات للتقليل 
م��ن ن�س��ب الطالق فقد اأخ��ذ علماء دين 
واأخ�سائي��ون اجتماعي��ون على عاتقهم 
م�سروع��ًا  واطلق��وا  التدخ��ل  واج��ب 
االأوىل  بالدرج��ة  ي�سته��دف  جمتمعي��ًا 

ال�سب��اب والفتيات املقبل��ن على الزواج 
اأو الذين تزوجوا حديثًا.

اأطلق��ت عم��ادة خدم��ة املجتم��ع  فق��د 
والتعليم امل�ستم��ر باجلامعة اال�سالمية 
برناجم��ًا اأ�سمته م��ودة لتثقيف ال�سباب 
يف  ال��زواج  عل��ى  املقبل��ن  والفتي��ات 

حماكاة للتجربة املاليزية.

غزة- الراأي
يف  الداخلي��ة  وزارة  مديري��ات  ر�س��دت 
حمافظ��ات قطاع غ��زة اخلم�س��ة، اإجنازتها 
خ��الل الع��ام املا�س��ي والت��ي بلغ��ت اأكرث من 
335 األ��ف معامل��ة للمواطنن، منها 74% 

معامالت اأحوال مدنية.
املديري��ات  ع��ن  �س��ادرة  تقاري��ر  واأف��ادت 
اخلم���س اأن معام��الت مديري��ات الداخلي��ة 
املنج��زة  بلغ��ت "335 األ��ف و22 معامل��ة" 
�سمل��ت معام��الت خا�س��ة باالأح��وال املدنية 
منه��ا ت�سجي��ل موالي��د وتبالي��غ ع��ن وفيات 
وبالي��ة  اأوىل  هوي��ة  بطاق��ات  واإ�س��دار 
وتعدي��ل  تعري��ف  وبطاق��ات  فاق��د  وب��دل 
ح��االت اجتماعية وتغير عن��وان ومالحق 

وت�سديقات.
واأ�سافت اأن االجنازات �سملت اأي�سًا معامالت 
واإ�ساف��ة  "متدي��د  باجل��وازات  خا�س��ة 
اأبن��اء"، ومعامالت خا�سة بال�س��وؤون العامة 
واجلمعيات االأهلية �سملت ت�سجيل جمعيات 
وتراخي���س كتبة عرائ�س و�سه��ادات ُح�سن 

�سرة و�سلوك، ومعامالت قانونية.
 وج��اء يف تقارير مديري��ات الداخلية اأي�سًا 
اأن %19 من املعام��الت املنجزة يف املديرات 

اأجنزتها دوائ��ر اجلوازات ومكات��ب االإدارة 
العامة لل�سوؤون القانونية التي اأجنزت مئات 
املعام��الت اخلا�س��ة بالتدقي��ق والت�سحي��ح 
واإبداء الراأي القان��وين وفح�س وت�سخي�س 
واإج��راء حتقي��ق وق�ساي��ا تزوي��ر وانتحال 

�سخ�سية.
ب��ن  املدني��ة  االأح��وال  معام��الت  وب�س��اأن   
التقاري��ر اأن   دوائ��ر االأح��وال املدني��ة يف 
املا�س��ي  الع��ام  خ��الل  اخلم�س��ة  املديري��ات 

اجنزت 248769 معاملة .
ووزع��ت التقاري��ر االجنازات حي��ث اأجنزت  
داخلي��ة ال�سم��ال 42816 معامل��ة اأح��وال 
مدنية، فيما اأجن��زت داخلية غزة 91024 
فاأجن��زت  الو�سط��ى  داخلي��ة  اأم��ا  معامل��ة، 
37377 معامل��ة، يف ح��ن اأجنزت داخلية 
خانيون���س 49793 معامل��ة، وداخلي��ة رفح 

اأجنزت 27759 معاملة.
واأو�سحت التقارير اأن دوائر ال�سوؤون العامة 
اأجن��زت  املركزي��ة  واملكات��ب  املديري��ات  يف 
خ��الل عام 2015 اأكرث م��ن 23 األف و860 
معامل��ة خا�سة باجلمعي��ات االأهلية، �سملت 
ت�سجيل جمعيات وتراخي�س كتبة عرائ�س 

و�سهادات ُح�سن �سرة و�سلوك.

74% منها خاصة باألحوال المدنية

مديريات الداخلية في القطاع تنجز أكثر 
من 335 ألف معاملة للمواطنين

الو�سطى - الراأي
والتعلي��م  الربي��ة  مديري��ة  �سرع��ت 
واملطبوع��ات  الكت��ب  ق�س��م  بالو�سط��ى- 
للف�س��ل  املدر�سي��ة  الكت��ب  بتوزي��ع 
الدرا�س��ي  الع��ام  م��ن  الث��اين  الدرا�س��ي 
املدار���س  عل��ى  2015/2016م 

احلكومية واخلا�سة.
 وح�س��ر التوزيع كال من املدي��ر االإداري 
مبديرية الو�سطى ماه��ر اأبو زر، ورئي�س 
بالو�سط��ى  واملطبوع��ات  الكت��ب  ق�س��م 
�سح��دة خطاب، و رئي���س ق�سم العالقات 
العامة اأحم��د دلول وتاأتي هذه اخلطوة 
ا�ستع��دادًا ال�ستقب��ال الف�س��ل الدرا�س��ي 
الث��اين و ال��ذي �سيبداأ م��ع اأواخر ال�سهر 

وزارة  اأن  خط��اب،  واأف��اد  اجل��اري. 
الربي��ة والتعليم الع��ايل، بذلت جهودًا 
كب��رة الإنه��اء طباع��ة الكت��ب املدر�سية 
الث��اين  الدرا�س��ي  بالف�س��ل  اخلا�س��ة 
والت��ي يق��وم ق�س��م الكت��ب واملطبوع��ات 
مبديرية الو�سطى توزيعها على املدار�س 
احلكومي��ة واخلا�س��ة ومدار���س وكال��ة 
الغ��وث، وذلك ليت�سن��ى للطلبة ا�ستالمها 
الف�س��ل  بداي��ة  م��ع  االأول  الي��وم  من��ذ 

الثاين.
والبال��غ  متوف��رة،   الكت��ب  اأن  واأو�س��ح، 
عدده��ا اأك��رث م��ن 75 األ��ف كت��اب ه��ي 
مبديري��ة  الكت��ب  خم��زن  يف  موج��ودة 
الو�سطى.  وقال :"بداأت عملية توزيعها 

واخلا�س��ة  احلكومي��ة  املدار���س  عل��ى 
املدار���س  �سكرت��ري  با�ست��الم  وذل��ك 
و�سكرتراتها الكت��ب من املخزن مبوجب 
ج��داول زمني��ة حم��ددة وف��ق االأ�س��ول 

املتبعة".
بتوعي��ة  تق��وم  ب��اأن  املدار���س  وطال��ب 
طالبها باأهمية الكتاب املدر�سي و�سرورة 

املحافظة عليه.
وتوجه خط��اب بال�سكر ل��الإدارة العامة 
الربي��ة  ب��وزارة  واملطبوع��ات  للكت��ب 
والتعلي��م الع��ايل جلهوده��ا احلثيث��ة يف 
طباع��ة وجتهي��ز كتب الف�س��ل الدرا�سي 
الث��اين رغ��م ظ��روف احل�س��ار ال�سعب��ة 

التي يعانيها 

غزة- الراأي
ا�ستنك��ر املكتب االإعالمي احلكومي- وزارة االإعالم- ب�سدة التق�سر الوا�سح 
م��ن قبل نقابة ال�سحفين الفل�سطيني��ن واالحتاد الدويل لل�سحفين جلهة 
ال�سغط على االحتالل لالإفراج عن  ال�سحفي“القيق” الذي يخو�س اإ�سرابًا 

مفتوحًا عن الطعام منذ 24/11/2015.
وح��ذر االإع��الم احلكومي يف بي��ان له، من ممار�س��ات االحت��الل االإ�سرائيلي 
املتكررة والتي كان اأخرها اعتقال ال�سحفي  جماهد ال�سعدي  الذي اعتقلته 
�سلطات االحتالل فجر ام���س الثالثاء 2016-1-12م من منزله يف مدينة 

جنن بعد اأن عاثت يف منزله خراًبا.
 كم��ا ح��ذر من ا�ستم��رار اعتقال ال�سحفي حمم��د القيق من��ذ اأكرث من ثالث 
�سه��ور بع��د مداهم��ة منزل��ه يف مدين��ة رام اهلل بال�سف��ة الغربي��ة، ويف ظل 
ت��وارد املعلوم��ات الت��ي تتح��دث عن تط��ورات خطرة عل��ى و�سع��ه ال�سحي 

وحماولة االأطباء يف م�سفى العفولة تغذيته بالقوة.
وطالب املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية املعنية ب�سمان احلريات العامة للقيام 
بحمل��ة �سغ��ط دولية على االحت��الل من اأجل االإفراج ع��ن ال�سحفي حممد 

القيق واإغالق ملف االعتقال التع�سفي بحق ال�سحفين.
 ودع��ا و�سائل االع��الم الفل�سطينية مل�ساندة اإ�س��راب القيق وت�سليط ال�سوء 

على ق�سية ال�سحفين القابعن يف �سجون االحتالل.
 كم��ا ج��دد مطالبت��ه لكاف��ة املوؤ�س�س��ات املعني��ة بالتدخل العاج��ل والفوري 
الإنق��اذ حياة الزميل القي��ق، وال�سغط على �سلطات االحت��الل لالإفراج عنه 

قبل فوات االأوان.
واأك��د اأن املعرك��ة البطولية التي يخو�سه��ا الزميل االأ�س��ر القيق نيابة عن 
كافة االأ�سرى ال�سحفين املعتقلن، ت�سلط ال�سوء على املعاناة التي يخو�سها 

اأ�سرى احلركة االإعالمية يف �سجون االحتالل.

اإلعالم الحكومي يطالب 
بالضغط على االحتالل لإلفراج 
عن الصحفيين القيق والسعدي

تربية الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب 
المدرسية للفصل الدراسي الثاني
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الكيايل يعلن 
موعد �سرف 

الدفعة املالية 
ملوظفي غزة

غزة- الراأي
يو�س��ف  املالي��ة  وزارة  وكي��ل  اأعل��ن 
مالي��ة  دفع��ة  �س��رف  ع��ن  الكي��ايل 
ملوظف��ي غزة ع��ن �سه��ر ت�سرين ثان-
نوفمر 2015 االأحد القادم، بن�سبة 
%40 من رواتب املوظفن، بحد اأدنى 

�سيكل.  1200
اأّن  ال��راأي"   ل���"  الكي��ايل  واأو�س��ح 
ال�س��رف �سيت��م ح�س��ب نظ��ام الفئات 
يف فروع بن��ك الريد وبنك��ي االإنتاج 

والوطني.
ُي�س��ار اإىل اأّن وزارة املالية بغزة تعمل 
عل��ى �س��رف دفع��ات �سهري��ة ملوظفي 
غ��زة ب�س��كٍل منتظ��م، يف ظ��ل جتاهل 
حكوم��ة التواف��ق مل�سوؤولياته��ا جت��اه 
واحتياجاته��م  غ��زة  قط��اع  اأه��ايل 

اليومية

غزة- الراأي
االإدارة  يف  التحفي��ظ  ق�س��م  م  ك��رَّ
ب��وزارة  الن�سائ��ي  للعم��ل  العام��ة 
مئ��ة  الديني��ة،  وال�سئ��ون  االأوق��اف 
م��ن احلافظ��ات لكت��اب اهلل  طالب��ة 
م��ن اأ�سل األف م�سارك��ة، �سمن املخيم 
الق��ران  جي��ل  ال�ساد���س  الق��راآين 
لالأق�س��ى عن��وان "ف��وج االأق�س��ى لن 
يق�س��م"، به��دف حتفيزه��ن وحتفيز 
غرهن من الطلبة على دوام احلفظ 

والتثبيت .
االأم��راء  قاع��ة  يف  تكرميه��ن  ومت 
وزارة  وكي��ل  رعاي��ة  حت��ت  بغ��زة، 
االأوق��اف وال�سئون الدينية د. ح�سن 
ال�سيف��ي وح�سور مدير ع��ام االإدارة 
كف��اح  اأ.  الن�سائ��ي  للعم��ل  العام��ة 
الرامل��ي ورئي���س ق�س��م التحفيظ اأ. 
مه��ا ال�سوبك��ي ولفي��ف م��ن االأخوات 

الكرميات.
االأخ��وات  جه��ود  ال�سيف��ي  وثم��ن   
الن�سائ��ي  للعم��ل  العام��ة  االإدارة  يف 
التحفي��ظ  ق�س��م  بالذك��ر  وخ���س   ،
ودوره يف تر�سيخ احلفظ لدى اأبنائنا 
وبناتن��ا ومتكينهم وتثبي��ت حفظهم 
وذل��ك م��ن خ��الل حلق��ات التحفيظ 

واملخيمات واملراكز القراآنية .
وق��ال :"اأه��ل الق��راآن ه��م �سبب قوة 
ه��ذه االأم��ة واأن م��ن اأه��م واجباتهم 
اأن يتعه��دون به��ذا  واأولوياته��م ه��و 
موائ��د  عل��ى  يرب��ى  ال��ذي  اجلي��ل 
الق��راآن"، منوًه��ا اإىل اأن ه��ذا اجليل 
ي�س��ل  اأن  عل��ى  الق��ادر  ال��ذي  ه��و 

لبوابات القد�س وحترير االأق�سى.

��دت الرمل��ي اأن ه��ذا  م��ن جانبه��ا، اأكَّ
االحتف��ال هو نت��اج اجله��ود الطيبة 
للعم��ل  العام��ة  ل��الإدارة  واملبارك��ة 
الن�سائي ، وا�ستعر�ست اأبرز اجنازات 
اأق�سام االإدارة العامة للعمل الن�سائي 
خ��الل االأعوام املا�سي��ة، واأثنت على 
اجله��ود الطيب��ة يف تعلي��م االأح��كام 
والدرو���س  والتجوي��د  والت��الوة 
الوعظي��ة. م��ع �س��رح مف�س��ل عن كل 

.LCD ق�سم عر �سا�سة
واأ�سادت بجهود القائمات على احلفل 
الكرمي ، مو�سح��ة اأن القران الكرمي 
انزله اهلل ليخ��رج النا�س من ظلمات 
العبودي��ة اإىل نور االإ�سالم ، مو�سحة 
اأن ه��ذه االأجي��ال القراآني��ة ه��ي من 
عقيدته��ا  بق��وة  فل�سط��ن  �ستح��رر 
واإميانها ب��اهلل املر�سخ بحفظ كتابه 

.
من ناحيته��ا، لفتت ال�سوبك��ي اإىل اأن 
عدد احلافظات لكتاب اهلل هن 300 
املتمي��زات  الطالب��ات  م��ن  حافظ��ة 
ه��ذا  يف  �س��ارك  حي��ث  احلف��ظ،  يف 
املخي��م نح��و 1000 طالب��ة ،ودع��ت 
االأخوات اللواتي مل يحالفهن احلظ 
يف التك��رمي اإىل املزيد م��ن التوا�سل 
واالرتب��اط اأكرث مبراك��ز التحفيظ 

وعلوم القران.
وتخل��ل احلف��ل العديد م��ن الفقرات 
توزي��ع  ومت   ، واملمي��زة  املتنوع��ة 
�سه��ادات التكرمي والهداي��ا الرمزية 
فيم��ا   ، املتفوق��ات  الطالب��ات  عل��ى 
اأبدى احل�س��ور �سعادته الغامرة بهذا 

االحتفاء الطيب املبارك.

األوقاف تكرم مئة طالبة من الحافظات لكتاب اهلل


