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سياسة هدم المنازل ... 
نكبة جديدة للفلسطينيين

غزة- الراأي- ب�سام العطار
�سيا�س��ة  الأخ��رة  الآون��ة  يف  ازدادت 
هدم املنازل والقرى الفل�سطينية �سمن 
حكوم��ة  تتبعه��ا  عن�سري��ة  �سيا�سي��ة 
الحتالل احلالية، �سيا�سية طالت كل 
فل�سطين��ي يف الداخل املحتل، والهدف 
وا�سح وهو تهج��ر اأ�سحابها الأ�سليني 
واإحالل م�ستوطنني يهود على اأنقا�سها 
يف  العرب��ي  .الع�س��و  عليه��ا  والبن��اء 
اأن  اأكد  ال�سعدي،  اأ�سامة  "الكني�س��ت"، 

برئا�س��ة  الإ�سرائيلي��ة"،  "احلكوم��ة 
بنيام��ني نتنياهو، اأعلن��ت احلرب على 
ه��دم  ب�سيا�س��ة  العربي��ة  اجلماه��ر 

املنازل العربية.
واأو�سح اأنه كلما تعمقت حتقيقات 
ال�سرطة �س��د رئي�س احلكومة يف 
ق�س��ايا تت�س��ل بالف�س��اد �س��يقوم 
نتنياهو بت�س��عيد التحري�س �سد 

اجلماه��ر العربي��ة 
ويكّثف �سيا�سة هدم 

محللون: لقاء هنية يضمد جراح 
العالقة بين “ حماس “ و”مصر

غزة-الراأي-�سمر العرعر
مبجرد و�س��ول نائب رئي�س 
حلرك��ة  ال�سيا�س��ي  املكت��ب 
هني��ة،  اإ�س��ماعيل  حما���س 
اإىل  املا�س��ية   اجلمع��ة 
قطاع غ��زة قادم��ًا من عدة 
خ��الل  عربي��ة،  عوا�س��م 
نح��و  ا�س��تغرقت  جول��ة 
خم�س��ة اأ�سهر، لبحث ملفات 
القطاع العالقة، بالإ�س��افة 
امل�س��احلة  مل��ف  اإىل 

تناقل��ت  الفل�س��طينية، 
ومواق��ع  الإع��الم  و�س��ائل 
الجتماع��ي  الوا�س��ل 
اأخب��ار  ب��وك"   "الفي���س 
ب��اأن هن��اك ثم��ة انفراجه 
تلوح بالأفق ق��د تغر حال 
مم��ا  اأف�س��ل  اإىل  القط��اع 
ه��و علي��ه   .لق��اءات ع��دة 
اأجراه��ا هني��ة كان اأخرها 

الأح��د  ي��وم 
 ، م ملن�س��ر ا

“أنفاق غزة” تفضح 
انتصارات االحتالل 

المزعومة

األغذية الفاسدة 
تتكدس باألسواق 
واالقتصاد تطالب 

باإلبالغ
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“حكومة الوفاق”
 ُتجبي من غزة 120 مليون دوالر شهريًا

أسقطته من موازنتها للعام 2017

غزة- الراأي- عبداهلل كر�سوع
ل يزال يعي�س املعتمرون امل�س��جلني لدى �س��ركات احلج 
والعم��رة يف قط��اع غ��زة حال��ًة م��ن الرتق��ب وانتظار 
اأم��ل ملو�س��م العم��رة للع��ام اجل��اري مبدي��ن  ب�س��ي�س 
تخوفهم من امل�س��ر املجهول له نتيجَة ا�ستمرار اإغالق 
ال�س��لطات امل�س��رية ملع��ر رف��ح ال��ري املنف��ذ الوحيد 

ل�س��اكن القطاع  والذى يتم فتحه بالقطارة؛ مما يوؤخر 
و�س��ولهم اإىل الديار احلجازية واأداء منا�س��ك العمرة 

لهذا العام.
ول تزال �س��ركات احل��ج والعمرة يف قطاع غزة تنتظر 
و�س��وح ال�س��ورة فيم��ا يخ�س مع��ر رفح ال��ري، حتى 
ت�س��تطيع جتهي��ز ك�س��وفات الراغب��ني ب��اأداء منا�س��ك 

العم��رة مبدي��َة تخوفه��ا م��ن تكب��د خ�س��ائر فادح��ة 
كالعام املن�سرم على كافة النواحي اإن مل يتم حل هذه 

الأزمة يف القريب العاجل.
وكبد معر رفح التي تغله ال�س��لطات امل�س��رية �سركات 
احلج والعمرة خ�س��ائر قدرت باآلف الدولرات بحجة 
تده��ور الأو�س��اع الأمني��ة يف �س��يناء. املعتم��رة نعمة 

عب��داهلل "60" عام��ًا من قط��اع غزة ا�ستب�س��رت خرًا 
م��ن تطور العالقة امل�س��رية الفل�س��طينية، متمنيًة اأن 
ت�س��تطيع اأداء منا�س��ك العمرة لهذا العام خا�سة واأنها 
م�سجلة منذ عامني. وت�ساءلت عبداهلل": نحن زائرون 

لبي��ت اهلل؛ اإىل متى �س��نبقى ندفع 
الثم��ن..؟ وهل كتب على اأهل غزة 

معتمرو غزة .. أمل يحدوهم بأدائها وكابوس المعبر يالحقهم
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

واأو�س��ح اأن��ه كلما تعمقت حتقيقات ال�س��رطة �س��د 
رئي�س احلكومة يف ق�س��ايا تت�س��ل بالف�س��اد �سيقوم 
نتنياهو بت�سعيد التحري�س �سد اجلماهر العربية 

ويكّثف �سيا�سة هدم البيوت.
العربي��ة  القي��ادة  "اإن  "لل��راأي"،  ال�س��عدي  وق��ال 
داخ��ل "اإ�س��رائيل" ق��ررت ال�س��تمرار مبظاهرات 
واإ�س��رابات �ساملة  تعرا عن رف�س �سيا�سة الهدم"، 
م�س��ددا اأن ال�سعب الفل�س��طيني هو �ساحب الأر�س 

ولن يقبل ب�سيا�سة الهدم.
وب��ني اأن حكوم��ة نتنياه��و ترف���س دائم��ا اإعط��اء 
ت�س��اريح بناء لل�س��كان املحليني ول تبدي اأي نوايا  
لالع��رتاف به��ا كما ح��دث مع قري��ة اأم احلران يف 

النقب املحتل قبل عدة اأيام .
واعت��ر ال�س��عدي اأن م��ا يح��دث "جرمي��ة نك��راء 
حكوم��ة  م�س��وؤوليتها  تتحم��ل  حقيقي��ة  وماأ�س��اة 
ت�س��تهدف  الت��ي  املتطرف��ة"،  اليميني��ة  نتنياه��و 

الوجود الفل�سطيني وم�ستقبله يف النقب.
وح��ذر النائ��ب يف الكني�س��ت م��ن تداعي��ات ه��ذه 
ال�سيا�سة احلمقاء والعن�سرية على م�ستقبل النقب 
والب��الد ب�س��كل ع��ام"، م�س��ددا على اأن "ا�س��تهداف 
املواطن��ني الع��زل وممثل��ي اجلمهور ه��و جرمية ل 

تغتف��ر بكل املقايي�س ول تقرها املعاير وال�س��رائع 
الإن�سانية".

واأ�س��ار اإىل اأن احلجة جاهزة �س��لفا لدى الحتالل 
للقي��ام به��ذه املمار�س��ات، وهي عدم احل�س��ول على 
الرتاخي�س الالزمة التي باتت بالأ�سل �سيئا �سعبا 
ان مل يكن م�ستحيال نيلها على املواطن الفل�سطيني.

عقلية متطرفة
الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي ابراهي��م املدهون اعتر 
اأن ال�سيا�س��ة احلالي��ة م��ن ه��دم البي��وت والق��رى 
وم�س��ادرة الأرا�س��ي يف كل يوم كما حدث مع قرية 
اأم احل��ران يف النق��ب املحتل، نتاج وا�س��ح وطبيعي 
للعقلية املتطرفة لأركان "احلكومة الإ�س��رائيلية" 
ح��رب  ووزي��ر  نتنياه��و  بنيام��ني  يتزعمه��ا  الت��ي 

ليرمان وغرهم من الوزراء .
وق��ال املدهون "لل��راأي" "اإن الهدف ال�س��رتاتيجي 
لالحتالل هو تهجر ما تبقى من ال�سعب الفل�سطيني 
واقتالعه من اأر�س��ه، م��ن النهر اإىل البحر، وهناك 
تخوفات وهواج�س "اإ�س��رائيلية" ل تنتهي ب�س��بب 
التف��وق الدميغ��رايف لل�س��كان الفل�س��طينيني عل��ى 

ح�ساب اليهود املحتلني ".
البي��وت  وه��دم  امل�س��توطنات  بن��اء  اأن  واأ�س��اف 
والق��رى الفل�س��طينية �سيا�س��ية اتبعته��ا حكومات 
الحت��الل املتعاقبة منذ تاأ�سي�س��ها، هدفها الوجود 
الفل�س��طيني وتفريغ الأر�س من �سكانها، فيما زادت 

هذه املمار�سات يف ال�سنوات الأخرة .  

إعالن حرب
 ب��دوره، ق��ال ال�س��يخ خ�س��ر عدن��ان القي��ادي يف 
حرك��ة اجلهاد الإ�س��المي "اإن الرتان�س��فر لل�س��عب 
الفل�سطيني اأكرث من القتل للنفو�س احلرة والأبية 
ول�ساحب احلق اأمام �سذاذ الآفاق ولقطاء العامل".
فيم��ا اعت��ر نائب رئي���س احلرك��ة الإ�س��المية يف 
الداخ��ل املحتل كم��ال خطيب، ما يج��ري يف قرية 
اأم ح��ران على وجه اخل�س��و�س ه��و مبثابة اإعالن 
ح��رب فعلي��ة عل��ى اأبن��اء ال�س��عب الفل�س��طيني يف 

الداخل.

تهجيرغير قانوني
ويف اأح��دث تقري��ر دويل ملنظم��ة "هيوم��ن رايت�س 

ووت���س" اأك��د اأن �س��لطات الحت��الل دم��رت منازل 
وممتل��كات اأخ��رى مبوج��ب تدابر متييزي��ة تقيد 
ا�ست�س��دار  عل��ى  الفل�س��طينيني  ق��درة  م��ن  كث��را 
ال�س��كان  مئ��ات  اإجب��ار  م��ع  البن��اء،  ت�س��اريح 
الغربي��ة  بال�س��فة  مناط��ق  يف  الفل�س��طينيني 
خا�سعة ل�س��يطرة "اإ�س��رائيلية" على الإجالء عن 
اأرا�س��يهم، وكذلك �س��كان بدو من "اإ�سرائيل" ،فيما 
مل تف�سل املحاكم "الإ�س��رائيلية" يف �ساأن قانونية 

امل�ستوطنات مبوجب القانون الدويل.
وي�س��يف التقري��ر اأنه حت��ى 23 نوفمر/ت�س��رين 
بيت��ا   481 الحت��الل  �س��لطات  هدم��ت  الث��اين 
الغربي��ة  ال�س��فة  يف  اأخ��رى  ومب��اين  فل�س��طينيا 
 601 و�س��ردت  ال�س��رقية(،  القد���س  )وت�س��مل 

اأ�سخا�س بينهم 296 طفال.
ويف اأغ�س��ط�س/اآب هدم��ت "اإ�س��رائيل"22 بيت��ا 
يف 4 جتمع��ات عمراني��ة يف منطق��ة خ�س�س��تها 
امل�س��تقبل،  يف  امل�س��توطنات  لإن�س��اء  اإ�س��رائيل 
م��ن  املجتمع��ات  ه��ذه  ي1-.  املنطق��ة  وت�س��مى 
ب��ني 46 قرية بدوي��ة ا�س��تهدفتها "اإ�س��رائيل" 
ب��� "اإع��ادة التوط��ني" اإىل 3 مواق��ع يف ال�س��فة 

الغربية.

وع��ن ه��ذا، يق��ول املخت�س يف ال�س��اأن الع�س��كري 
اللواء املتقاعد وا�سف عريقات اإن �سالح الأنفاق 
ال��ذي ت�س��تخدمه املقاوم��ة يف قطاع غزة �س��الح 
فعال وجمدي بالن�سبة لها، ومقلق جدًا بالن�سبة 
لالإ�س��رائيليني عام��ة واجلي���س ب�س��فة خا�س��ة، 
الذي��ن مل يج��دوا له ح��اًل، رغم ا�س��تخدامه كل 
و�سائل ال�س��تخبارات والتكنولوجيا الع�سكرية، 
وفق ما جاء يف الت�سريبات، وما اأكدتها الأحداث 

امليدانية يف حرب �سيف 2014.
وي��رى عريق��ات اأن الت�س��ريبات دلي��ل تف�س��خ يف 
التحال��ف احلكوم��ي "الإ�س��رائيلي"، وي��راد م��ن 
اأم��ام اجلبه��ة  �سيا�س��ية  ورائه��ا ك�س��ب مواق��ف 
الداخلي��ة التي تعاين م��ن اأزمات عدة، م�س��يفًا، 
الأنف��اق،  �س��الح  م��ن  ح��ذره  اأخ��ذ  "الحت��الل 
ويت�س��ح ذل��ك م��ن خ��الل املن��اورات والتدريبات 
احل��رب  بع��د  اأجري��ت  الت��ي  "الإ�س��رائيلية" 

الأخرة".
م�س��تدركًا قوله: "على الرغم من تلك املحاولت 

ذل��ك  ا�س��تخدام  عل��ى  ق��ادرة  املقاوم��ة  اأن  اإىل 
�س��يدفع  ال��ذي  الأم��ر  ح��رب"،  اأي  يف  ال�س��الح 
الدخول  األف مرة قبل  التفكر  "اإ�سرائيل" اإىل 

يف حماقة اأو حرب جديدة مع قطاع غزة.
اأن  عل��ى  الع�س��كري  ال�س��اأن  يف  املخت���س  واأك��د 
املقاومة ت�س��تخدم �سالح الأنفاق لتوفره ميزات 
قتالي��ة كبرة، منه��ا اأنه يحجب ق��درة الطران 
املقاوم��ة، وي�س��هل  عل��ى ر�س��د عنا�س��ر و�س��الح 
حتركات عنا�سر املقاومة ب�حرية نحو اأهدافهم، 
وي�سهل الت�س��الت بينهم، كما وميكن من خالله 

متويه �سالح املدفعية وال�ساروخية.
ن��ت املقاومة من تنفيذ  ولف��ت اإىل اأن النفاق مكَّ
عملي��ات اإن��زال خل��ف خط��وط الع��دو، و�س��كلت 
تهديد ا�س��رتاتيجي �سلَّ اأمن "اإ�سرائيل"، وف�سلت 
الأخ��رة بالتعام��ل مع��ه بكاف��ة م��ا متلك��ه م��ن 

معلومات ا�ستخباراتية وتكنولوجية.
م��ن جهته، قال اخلبر يف ال�س��وؤون الإ�س��رائيلية 
انطوان �س��لحت: "اإن الت�س��ريب ال�س��ري لفقرات 

م��ن التقري��ر ج��اء نتيج��ة خالف��ات يف �س��فوف 
حكوم��ة بنيامني نتنياهو حول جوهر ال�سيا�س��ة 
الأمني��ة الت��ي يت��م اإتباعها �س��د الفل�س��طينيني 
على �س��وء وجود الإنفاق يف قط��اع غزة، والهبة 

اجلماهرية بال�سفة".
لت�س��عيد  ياأت��ي  الت�س��ريب  اأن  �س��لحت،  واأو�س��ح 
اجل��دل ح��ول �سيا�س��ة حكوم��ة نتنياه��و، وه��و 
م��ا ت�س��بب ل��ه بح��رج �س��ديد اأم��ام ال��راأي العام 
الت�س��دي  نتنياه��و  يح��اول  فيم��ا  الإ�س��رائيلي، 
له��ذه النتق��ادات بخو���س معرك��ة اأخ��رى �س��د 
مراق��ب الدول��ة، القائ��م عل��ى اإع��داد التقرير، 
وت�سليط ال�سوء على معارك اأخرى بني احلكومة 
واجلي�س، با�س��تغالله ت�س��ريحات نائ��ب الأركان 
الأخ��رة الت��ي �س��به فيها اأعم��ال الإ�س��رائيليني 

باأعمال النازيني.
واأ�ساف: "اأعاد الت�سريب اإىل الواجهة اإخفاقات 
الع��دوان على القطاع، اإذ يوؤكد على اأن اإ�س��رائيل 
مل تتمك��ن م��ن اإحل��اق الهزمي��ة باملقاومة خالل 

ح��رب 2014، وهو م��ا يعتر انت�س��ارًا للمقاومة 
مبختلف املعاير".

و�س��نت "اإ�س��رائيل" حرب��ًا عل��ى قط��اع غ��زة يف 
ال�س��ابع م��ن يوليو/ مت��وز املا�س��ي ا�س��تمرت 51 
يومًا، وت�سببت با�ست�سهاد اأكرث من األفي فل�سطيني 
واإ�سابة نحو 11 األف اآخرين، بالإ�سافة لتدمر 

اأكرث من 18 األف منزل.
يف املقاب��ل، ك�س��فت بيان��ات ر�س��مية اإ�س��رائيلية 
عن مقتل 68 ع�س��كرًيا م��ن جنودها، و4 مدنيني، 
اإ�سافة اإىل عامل اأجنبي واحد، واإ�سابة 2522 
اإ�سرائيليًا بجروح، بينهم 740 ع�سكرًيا، حوايل 

ن�سفهم باتوا معاقني، بح�سب بيانات عرية.
و�سن مقاتلو كتائب الق�سام اجلناح امل�سلح حلركة 
حما���س، العديد م��ن العملي��ات داخل الأرا�س��ي 

املحتلة عام 1948 م�ستخدمني "الأنفاق".
وتق��ول الكتائب، اإنها اأ�س��رت اأربعة اإ�س��رائيليني 
بينهم جنديني، من دون اأن تو�س��ح عما اإذا كانوا 

على قيد احلياة اأم ل.

سياسة هدم المنازل ... نكبة جديدة للفلسطينيين
غزة- الراأي- ب�سام العطار

ه��دم  �سيا�س��ة  الأخ��رة  الآون��ة  يف  ازدادت 
املنازل والقرى الفل�س��طينية �س��من �سيا�س��ية 
عن�س��رية تتبعها حكومة الحتالل احلالية، 

الداخ��ل  يف  فل�س��طيني  كل  طال��ت  �سيا�س��ية 
املحتل، والهدف وا�س��ح وهو تهجر اأ�س��حابها 
عل��ى  يه��ود  م�س��توطنني  واإح��الل  الأ�س��ليني 
العرب��ي  .الع�س��و  عليه��ا  والبن��اء  اأنقا�س��ها 

اأن  اأك��د  ال�س��عدي،  اأ�س��امة  "الكني�س��ت"،  يف 
بنيامني  برئا�س��ة  الإ�س��رائيلية"،  "احلكومة 
اجلماه��ر  عل��ى  احل��رب  اأعلن��ت  نتنياه��و، 

العربية ب�سيا�سة هدم املنازل العربية.

خالل حرب 2014

"أنفاق غزة" تفضح انتصارات االحتالل المزعومة
غزة- الراأي- حممد ال�سنوار

اتهام��ات ح��ادة، ج��دالت عا�س��فة ولذع��ات 
ال��وزاري  املجل���س  اأدار  هك��ذا   .. متبادل��ة 
الأمني��ة  لل�س��وؤون  امل�س��غر  الإ�س��رائيلي 
"اجل��رف  حمل��ة  "الكابني��ت"  وال�سيا�س��ية 

اتخ��ذوا  وهك��ذا   ،2014 مت��وز  ال�س��امد" يف 
الق��رارات امل�س��رية يف تل��ك الأي��ام، بع��د اأن 
ب��داأت تتك�س��ف م�س��ودة تقرير املراق��ب العام 
الإ�س��رائيلي ح��ول تعاطي حكوم��ة الحتالل 
مع احلرب الأخرة.وك�س��فت م�س��ودة التقرير 

الذي مل تن�سر تفا�س��يلها، عن انتقادات حادة 
ح��ول تعامل احلكوم��ة مع تهدي��د اأنفاق غزة 
قب��ل احل��رب، وانتق��ادات �س��ديدة لنتنياه��و 
ويعال��ون لنفرادهما باإدارة جمريات احلرب، 
واخفائهما بع�س التفا�سيل عن باقي الوزراء.
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غزة-الراأي-�سمر العرعر
مبج��رد و�س��ول نائ��ب رئي���س املكت��ب ال�سيا�س��ي 
حلركة حما�س اإ�سماعيل هنية، اجلمعة املا�سية  
اإىل قطاع غ��زة قادمًا من عدة عوا�س��م عربية، 
اأ�س��هر،  نح��و خم�س��ة  ا�س��تغرقت  خ��الل جول��ة 
لبح��ث ملف��ات القط��اع العالق��ة، بالإ�س��افة اإىل 
مل��ف امل�س��احلة الفل�س��طينية، تناقل��ت و�س��ائل 
الإع��الم ومواقع الوا�س��ل الجتماع��ي "الفي�س 
ب��وك"  اأخب��ار ب��اأن هن��اك ثم��ة انفراج��ه تلوح 
بالأف��ق قد تغر حال القطاع اإىل اأف�س��ل مما هو 
علي��ه   .لق��اءات عدة اأجراها هني��ة كان اأخرها 
ي��وم الأحد املن�س��رم، بوزي��ر املخاب��رات العامة 
امل�س��رية خال��د ف��وزي، وذل��ك ملناق�س��ة ملف��ات 
�سيا�س��ية واأمني��ة عدة واأخ��رى تخ�س العالقات 

الثنائية بني كل من م�سر وحركة "حما�س".

لقاءات تنتظر النتائج
الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي م�س��طفى ال�س��واف 
اأكد اأن اللقاء الذي جمع اإ�س��ماعيل هنية بوزير 
املخاب��رات امل�س��رية وطاقمه امل�س��ئول عن امللف 
الفل�س��طيني ياأت��ي يف باب العمل عل��ى التخفيف 
من معاناة الفل�س��طينيني يف قطاع غزة املحا�س��ر 
والعم��ل عل��ى ترطي��ب الأج��واء ب��ني القاه��رة 
وحما�س التي تدير قطاع غزة ورفع الظلم عنهم 
م��ن خ��الل العمل عل��ى فت��ح معر رفح وحت�س��ني 
العالق��ة م��ع قطاع غ��زة وت�س��هيل التج��ارة بني 

م�سر وقطاع غزة
وق��ال الكات��ب ل��� " ال��راأي"": ما ميك��ن قراءته 
م��ن اأحادي��ث جرت بني حرك��ة حما�س واجلانب 
�س��فحة  وج��ود  عل��ى  وموؤ�س��ر  لدلي��ل  امل�س��ري 
جدي��دة ق��د فتح��ت ب��ني اجلانب��ني مب��ا يحق��ق 

م�سالح م�سرتكة لكالهما ".
واأ�س��اف ال�س��واف:" م��ا يت��م احلدي��ث عن��ه من 

وج��ود انفراج��ه يبق��ى جم��رد كالم، ول يك��ون 
اختب��ار �س��دق النوايا وما يت��م احلديث عنه اإل 
بالتطبيق العملي، لفتًا اإىل اأنه لي�س من ال�س��هل 
احلكم على هذه الزيارة دون اأن نلم�س نتائج على 

اأر�س الواقع ".
ومتنى الكاتب باأن حت��دث انفراجة يف العالقة، 
وت��زول ف��رتة ال�س��ك ب��ني اجلانب��ني واأن ي��درك 
اجلانب امل�س��ري باأن حما�س ل ت�سكل خطرًا واأن 

العالقة بني غزة وم�سر هي عالقة متينة.
يثم��ر  اأن  يتمن��ى  اجلمي��ع  بالق��ول:"  ومت��م 
اللق��اء نتائ��ج اإيجابية تخدم م�س��الح ال�س��عبني 
الفل�سطيني وامل�سري ، باعتبار  اأن كاًل  من حما�س 
وم�س��ر بحاجة اإىل بع�س��هما البع�س ، فامل�سلحة 
م�س��رتكة بني اجلانبني ولو كانت امل�س��لحة فقط 
حلما���س م��ا كان هن��اك اأي لق��اء م��ع املخاب��رات 
امل�سرية لأننا جميعا نعلم جيدا املوقف الر�سمي 
للنظام امل�س��ري من حركة حما���س والذي لزال 
الإعالم امل�س��ري ميار�س التحري�س �سدها، ولكن 
لكون م�س��ر بحاجة اإىل حما�س كان اللقاء الذي 

يجري بني هنية واملخابرات امل�سرية".
ولفت الكاتب اإىل اأن اجلانب امل�س��ري قد اأدرك اأن 
كل ال�سيطرة التي مور�ست �سد قطاع غزة وخا�سة 
�س��يطنة حركة حما���س من قبل الإعالم امل�س��ري 
ل اأ�س��ا�س لها من ال�س��حة واأنها بريئة من التدخل 
يف �س��وؤون م�سر، مو�س��حًا اأن اجلانب امل�سري اأدرك 
اأي�س��ًا اأهمي��ة عودة العالقة مع غ��زة من الناحية 
القت�س��ادية حيث يدخل على م�س��ر ما يقارب من 
3-2 مليار دولر يف جمال احلركة التجارية وقد 
ظه��ر ذل��ك جلي��ًا يف تقرير عل��ى �س��فحة جريدة 

الأهرام و�سفت غزة باأنها كنز بالن�سبة مل�سر   .

مؤشرات ايجابية
بدوره، اأك��د الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي اإبراهيم 

املدهون عل��ى وجود اإ�س��ارات اإيجابية م�س��رية 
تر�س��ل لقطاع غزة، اإل اأنها غ��ر كافية وبطيئة 
وغ��ر وا�س��عة ول ترق��ى ل��دور م�س��ر احلقيقي 

جتاه الق�سية الفل�سطينية.
له��ذا التط��ور الإيجاب��ي  اأن  واأو�س��ح  املده��ون 
اأ�س��باب دفع��ت النظام امل�س��ري  للتفك��ر بتغير 
معاملت��ه مع غزة، كاإدراكه لق��وة حركة حما�س 
يف غ��زة و�س��مودها وتعامله��ا الذك��ي واحلكي��م 
م��ع املتغرات امل�س��رية بعدم الت��ورط من قريب 
ال��دويل  املجتم��ع  لياأ���س  بالإ�س��افة  بعي��د،  اأو 
امل�س��هد،  م��ن  احلرك��ة  اإزاح��ة  م��ن  والإقليم��ي 
اإ�س��افة اإىل معرفة اأن اأي دور موؤثر يف الق�س��ية 
الفل�س��طينية لن يتاأتى اإل من خالل التعامل مع 

حما�س وجها لوجه.
�س��ربة  م��ن  خرج��ت  الي��وم  حما���س  اأن  وب��ني 
ال�س��تعداء امل�س��ري واإزاح��ة الرئي���س مر�س��ي 
املفاجئ، وبداأت تتكيف مع ال�س��غوط، وتخطت 
الكث��ر م��ن ال�س��عوبات، وحت�س��ن واقعه��ا امل��ايل 
وجن��ت بحرفي��ة م��ن ت�س��ونامي الهج��وم عل��ى 
جماع��ة الإخ��وان، مما يحت��م معادل��ة جديدة 
ميك��ن اأن ت�س��اغ يف عالق��ة اأك��رث عقالني��ة ب��ني 

م�سر وغزة.
وق��ال الكاتب خالل قراءته يف حت�س��ن العالقة 
امل�سرية مع حما�س :" ل ميكن اأن  نتجاهل كمية 
الوف��ود القادم��ة م��ن جمي��ع دول الع��امل لغزة، 
حت��ى حت��ول القط��اع ملح��ج لل�س��فراء وال��وزراء 
واملوؤ�س�س��ات الدولي��ة، الذي��ن يفك��رون ليل نهار 
كيف ي�ستمر ال�ستقرار اأطول فرتة ممكنة، وقد 
و�سلوا جميعًا لنتيجة واحدة مفادها اأن حما�س 
مفت��اح التهدئ��ة واحل��رب، وعن��وان ال�س��تقرار 
والق��ادرة عل��ى �س��ياغة واق��ع اأف�سل".واأ�س��اف 
:" كم��ا اأن ا�س��تعداد حما���س خلو���س مواجه��ة 
اأخ��رى وقدرته��ا عل��ى ال�س��مود جم��ددا، اأعطى 

انطباع��ًا اآخ��ر ل��دى العق��ل الناظ��م يف املنطقة 
لي�س��ل لنتيجة احت��واء غزة ومقاومتها اأف�س��ل 
من معاداتها ومقاتلتها، كما اأن الهجمة امل�سرية 
عل��ى حما���س ا�س��تنفذت زمني��ًا وخططي��ًا دون 

حتقيق نتائج ملمو�سة".

أسباب ومتغيرات
واأك��د املدهون اأن التغ��رات الإقليمية الأخرة، 
وترتيب املنطقة وفق روؤية امللك �سلمان ابن عبد 
العزيز، الذي َيقبل حما�س ومقاومتها ويحرتمها 
ويرف���س معاداتها، كان له��ا دور واأثر وقد يكون 
للمل��ك �سيا�س��ات متوازن��ة جت��اه واق��ع حما���س 
امل�س��تقبلي، وعل��ى الأق��ل ه��و يرف���س عداوتها، 
وبالتاأكيد الإدارة امل�س��رية ت��درك ذلك وتعمل 

على التماهي مع ال�سيا�سات ال�سعودية.
وتاب��ع :" ول �س��ك اأن �س��مود حما���س واأدائه��ا 
الع�س��كري الراق��ي يف الع�س��ف املاأك��ول، اأج��ر 
الحتالل على الر�س��وخ لبع���س مطالب حما�س 
وا�س��تمرار  الع�س��كرية  املواجه��ات  اأن  واأدرك 
احل�س��ار ي��وؤدي لنتائج ت�س��ب يف �س��الح حما�س، 
وهن��اك  خمتلف��ة،  بطريق��ة  يفك��ر  ب��داأ  له��ذا 
قيادات ع�س��كرية حاليني و�س��ابقني، و�سيا�سيني 
ب�س��رورة  تعل��وا  اأ�س��واتهم  ب��داأت  متنفذي��ن 
تخفيف احل�سار ورفعه، وال�سماح مبيناء بحري 
لغزة لعدم حدوث انفجار جديد، وهذا بالتاأكيد 
يتعار�س مع الرغبة امل�س��رية الت��ي تريد اأبقاء 

معر رفح كمنفذ لقطاع غزة"
و�س��دّد اأن اجلمي��ع ي��درك اأن الفائدة امل�س��رية 
من حت�س��ن العالقة مع حما���س اأكر من الفائدة 
الفل�س��طينية، متمني��ا ت��دارك املوقف وت�س��ارع 
اخلط��وات جت��اه رف��ع احل�س��ار ب�س��كل كل��ي عن 
قطاع غزة، ومد غزة مبا تلزم من مواد و�سلع، مع 

ت�سهيل حركة اأبنائها ذهابًا واإيابًا.

ه��ذا الأم��ر جعل املواط��ن اأبو حممد غنب من مع�س��كر 
ال�س��اطئ بغ��زة يتوخى احل��ذر يف كل مرة يق��وم فيها 
بال�س��راء م��ن املح��ال التجاري��ة اأو ال�س��وبر مارك��ت 
خا�س��ة ل��دى �س��راء حاجي��ات تتعل��ق باأطفال��ه التي 
وال�س��وكولتة  والع�س��ر  ال�س��يب�س  مث��ل  يتناولونه��ا 

والأجبان والألبان.

استهتار بأرواح األطفال
يق��ول اأب��و غ��نب لل��راأي:" راأي��ت الكث��ر م��ن ح��الت 
الت�س��مم الغذائ��ي نتيج��ة تن��اول معلب��ات ومنتج��ات 
منتهية ال�س��الحية، الأمر الذي جعلني األتزم التزاما 
�س��ديدا بالنظ��ر والنتباه كثرا اإىل تاريخ �س��الحية 
املعلبات ومدة انتهائها"، مو�سحا اأنه قام ب�سراء بع�س 
من علب اللنب لأطفال��ه وفوجئ عقب عودته للمنزل 
باأن مدة �س��الحيتها قد انتهى، ما اأجره على اإعادتها 
اىل �ساحب ال�سوبر ماركت واكتفى بعدم ال�سراء منه 

مرة اأخرى .
وي�س��يف:" يف اإح��دى امل��رات ذه��ب اأطف��ايل لأح��د 
املح��ال التي تبيع احلاجي��ات، وفوجئت عند عودتهم 
للمن��زل اأن ال�س��يب�س ال��ذي قاموا ب�س��رائه قد انتهت 
�س��الحيته، وقمت على الفور باأخذ ما قاموا ب�س��رائه 
واأعدت��ه للبائ��ع وتوعدت��ه يومه��ا ب��اأن اأق��وم بتبليغ 
اإدارة التموي��ن عنه، لكنني مل اأقم بذلك"، موؤكدا اأنه 
فوجئ منذ اأيام اأن اأحد امل�س��رتين قام بتقدمي �سكوى 
�س��د البائ��ع نف�س��ه، حي��ث ج��اءت مباح��ث التموي��ن 
للم��كان وقام��ت باإتالف كل امل��واد الغذائي��ة املنتهية 

�سالحيتها ".

ووفق ما ذكره يف حديثه فاإن احتفاظ بع�س اأ�سحاب 
املح��ال التجاري��ة مب��واد ومنتج��ات غذائي��ة تالف��ة 
وفا�س��دة وبيعها لالأطفال هو ا�س��تهتار بحياتهم، وكل 
ه��ذا من اأجل جن��ي املال والطمع، الأم��ر الذي يحتاج 
لوقفة جادة ومراقبة �سديدة لتلك املحال التجارية 

التي ت�سحي ب�سحة الإن�سان نتيجة ج�سع اأ�سحابها.
ومل يكن املواطن اأبو غنب، الوحيد الذي ا�س��رتى مواد 
غذائي��ة منتهي��ة ال�س��الحية، فقد واج��ه الكثر من 
املواطن��ني نف���س الأمر، بعدما ا�س��رتى اأحد املواطنني 
يف منطق��ة الثالثين��ي بغ��زة زجاج��ة ع�س��ر وبع��د 
اأن تن��اول جزء ب�س��يط منه��ا تبني اأن طعم الع�س��ر" 
يل�س��ع"، حي��ث مت التاأكد من تاريخ انته��اء الزجاجة، 
ليتبني للمواطن اأن الع�س��ر قد انتهت �س��الحيته منذ 
اأك��رث من �س��هرين، فيما ل يزال البائ��ع يحتفظ بعلب 

الع�سر الأخرى.
وف��رتة ال�س��الحية ه��ي امل��دة الزمني��ة املو�س��ى بها، 
حيث ميكن تخزين ال�س��لع خاللها وتبقى جودة ن�سبة 
حم��ددة م��ن الب�س��ائع مقبولة حتت ظ��روف متوقعة 
اأو حم��ددة م��ن حي��ث التوزي��ع والتخزي��ن والعر�س، 
وُت�س��تخدم معظم مل�سقات فرتة ال�سالحية اأو قوائم 
التعام��ل  عل��ى  تعتم��د  كتعليم��ات  النته��اء  تواري��خ 

العادي مع املنتجات.

دور االقتصاد
القت�س��اد  وزارة  با�س��م  الناط��ق  طال��ب  جهت��ه  م��ن 
الوطن��ي بغزة م.عبد الفتاح مو�س��ى، جميع املواطنني 
الذي��ن ينتبه��ون اىل اأي منتجات غذائي��ة اأو معلبات 

منتهي��ة ال�س��الحية، ب�س��رورة اإع��الم موظف��ي وزارة 
القت�س��اد اأو تق��دمي �س��كوى م��ن اأجل متابع��ة الأمر 
واإجراء التحري الالزم، وبالتايل حما�سبة امل�سئولني 
ع��ن الحتفاظ مب��واد غذائية ومنتج��ات انتهت مدة 

�سالحيتها.
وق��ال مو�س��ى يف حدي��ث خا���س لل��راأي:" اإن موظف��و 
يعمل��ون  الفرعي��ة  املكات��ب  ع��ر  القت�س��اد  وزارة 
با�ستمرار وعلى مدار ال�ساعة ليال نهارًا بهدف تغطية 
كل املناط��ق يف قط��اع غزة، واملتابع��ة والتفتي�س على 
املح��ال التجارية والأ�س��واق واملخابز واأماكن تخزين 
امل��واد الغذائية من اأجل التاأكد من �س��الحيتها ومدى 

موا�سفتها ومراقبة تواريخها".
ويتحم��ل املواط��ن الفل�س��طيني امل�س��ئولية اأي�س��ا م��ن 
خالل البالغ عن اأي حمل جتاري يقوم ببيع منتجات 
يف  وخا�س��ة  ال�س��الحية،  منتهي��ة  غذائي��ة  وم��واد 
ال�س��وارع الفرعية التي ل تتمكن مباحث التموين من 

الو�سول اإليها.

رقابة وتفتيش
املح��ال  مراقب��ة  يف  القت�س��اد  وزارة  دور  وح��ول 
تابع��ة  طواق��م  اأن  اأو�س��ح  والتمويني��ة،  التجاري��ة 
تفتي���س  بحم��الت  يومي��ا  تق��وم  امل�س��تهلك  حلماي��ة 
للمحالت والأ�سواق ومتابعة تواريخ النتاج والنتهاء 
واآلية التخزين، م�س��را اىل اأنه يف حال اكت�ساف مواد 
غذائي��ة منتهية ال�س��الحية يتم م�س��ادرتها واتخاذ 
الج��راءات الالزم��ة �س��د امل�س��ئول عنه��ا م��ن خالل 
حتري��ر حما�س��ر �س��بط وم��ن ث��م حتوي��ل ال�س��خ�س 

لل�سئون القانونية.
وفيم��ا يتعل��ق بالرقابة على اإدخال امل��واد واملنتجات 
الغذائي��ة اىل قط��اع غ��زة، ق��ال:" اإن معر ك��رم اأبو 
�س��امل هو املنف��ذ الوحيد لإدخال الب�س��ائع التجارية 
اىل غ��زة، وتقوم القت�س��اد مبتابعة م�س��تمرة ملا يتم 
اإدخال��ه يومي��ا، ويف حال مت ك�س��ف اأي خمالفات يتم 
م�س��ادرة الب�س��ائع املدخل��ة واإع��داد حم�س��ر �س��بط 

للقائمني عليها".
فا�س��دة  غذائي��ة  م��واد  اأي  �س��بط  عقوب��ة  وت�س��ل 
ومنتهي��ة ال�س��الحية اإىل ع�س��ر �س��نوات وف��ق قانون 

حماية امل�ستهلك رقم 21 ل�سنة 2005.
ووف��ق ماذك��ره الناط��ق با�س��م وزارة القت�س��اد ف��اإن 
ت�س��تطيع  ل  لل��وزارة  التابع��ة  التفتي���س  طواق��م 
مالحق��ة الكث��ر م��ن املح��ال التجارية، حي��ث توجد 
حمال جتارية فرعية وتعم��ل بعيدا عن اأعني النا�س 
وامل�س��ئولني، الأم��ر ال��ذي يعت��ر م��ن اأح��د املعيق��ات 
الرئي�س��ية التي تواجههم، اإىل جانب �سمت الكثر من 
املواطن��ني الذي��ن ل يفكرون يف تقدمي �س��كاوي جتاه 
بع���س مروجي وبائع��ي املنتج��ات الفا�س��دة ومنتهية 

ال�سالحية.
ويق��در ع��دد امل�س��انع الغذائي��ة يف القط��اع ب��� 600 
من�س��اأة، بجان��ب مئ��ات املراك��ز واملح��الت التجاري��ة 
املنت�س��رة يف خمتل��ف املناط��ق، يف ح��ني ي�س��رف عل��ى 
عملية املتابعة عدة جهات م�س��ئولة، ياأتي على راأ�سها 
البلدي��ات املحلي��ة، ودائ��رة الطب الوقائ��ي يف وزارة 
ال�س��حة، وكذل��ك ق�س��م حماي��ة امل�س��تهلك يف وزارة 
القت�س��اد، بالإ�س��افة اإىل وزارة الزراع��ة ومباح��ث 

التموين. 

غزة- الراأي- عبداهلل كر�سوع
ل ي��زال يعي���س املعتمرون امل�س��جلني لدى �س��ركات 
احل��ج والعم��رة يف قط��اع غ��زة حال��ًة م��ن الرتقب 
وانتظار ب�س��ي�س اأمل ملو�س��م العمرة للع��ام اجلاري 
مبدي��ن تخوفه��م م��ن امل�س��ر املجه��ول ل��ه نتيج��َة 
رف��ح  ملع��ر  امل�س��رية  ال�س��لطات  اإغ��الق  ا�س��تمرار 
ال��ري املنف��ذ الوحيد ل�س��اكن القط��اع  والذى يتم 
فتح��ه بالقط��ارة؛ مما يوؤخ��ر و�س��ولهم اإىل الديار 

احلجازية واأداء منا�سك العمرة لهذا العام.
ول ت��زال �س��ركات احل��ج والعم��رة يف قط��اع غ��زة 
تنتظر و�سوح ال�سورة فيما يخ�س معر رفح الري، 
حت��ى ت�س��تطيع جتهي��ز ك�س��وفات الراغب��ني باأداء 
منا�س��ك العم��رة مبدي��َة تخوفها من تكبد خ�س��ائر 
فادحة كالعام املن�س��رم على كاف��ة النواحي اإن مل 

يتم حل هذه الأزمة يف القريب العاجل.
وكبد معر رفح التي تغله ال�سلطات امل�سرية �سركات 

احل��ج والعم��رة خ�س��ائر ق��درت ب��اآلف ال��دولرات 
بحجة تدهور الأو�ساع الأمنية يف �سيناء.

قط��اع  م��ن  عام��ًا   "60" عب��داهلل  نعم��ة  املعتم��رة 
غ��زة ا�ستب�س��رت خ��رًا من تط��ور العالقة امل�س��رية 
منا�س��ك  اأداء  ت�س��تطيع  اأن  متمني��ًة  الفل�س��طينية، 

العمرة لهذا العام خا�سة واأنها م�سجلة منذ عامني.
وت�س��اءلت عب��داهلل": نحن زائرون لبي��ت اهلل؛ اإىل 
مت��ى �س��نبقى ندف��ع الثم��ن..؟ وه��ل كت��ب عل��ى اأهل 
غزة احل�س��ار والدم��ار واحلروب، مطالبًة ال�س��لطات 
امل�س��رية ب�س��رورة فتح معر رفح ومتك��ني املعتمرين 

من زيارة بيت اهلل احلرام".

اأم��ا املعتمرة اأ�س��ماء عاطف فتمنت ه��ي الأخرى  اأن 
يفت��ح مع��ر رف��ح يف القريب العاج��ل لأداء منا�س��ك 
العم��رة خا�س��ة وانه��ا مل تتمكن يف العام املا�س��ي من 
ال�سفر نتيجة تاأجيل مو�سم العمرة ل�ستمرار اإغالق 

معر رفح.

عائق وحيد
رئي�س جمعية اأ�س��حاب �سركات احلج والعمرة عو�س 
اأبو مذكور، اأكد اأن العائق الوحيد اأمام مو�سم العمرة  
لهذا العام هو معر رفح الري، مو�س��حًا اأن ال�سركات 
اأنهت جميع الرتتيبات الالزمة اخلا�س��ة بهذا املو�سم 

من عقود و�سدقت عليها وزارة الأوقاف.
ونف��ى اأب��و مذك��ور، قي��ام جمعيت��ه بتق��دمي خط��ة 
للجان��ب امل�س��ري ب�س��اأن مو�س��م العم��رة له��ذا العام، 
م�س��يفًا اأن املخ��ول الوحي��د بالتوا�س��ل م��ع اجلان��ب 

امل�سري هو وزير الأوقاف يو�سف ادعي�س فقط.
اأب��و مذك��ور اإىل اأن جمعي��ة �س��ركات احل��ج  واأ�س��ار 
للفت��ح   2014 ع��ام  خط��ة  طرح��ة  والعم��رة  
ال�س��تثنائي ملعر رفح، م�س��رًا ايل اأنها ت�س��منت فتح 
املع��ر للمعتمرين مل��دة 3اأيام كل اأ�س��بوعني، وخروج 

�سهريًا. 2200معتمر 
ويذك��ر اإىل اأن رح��الت العم��رة متوقفة لأهايل 
قط��اع غ��زة ب�س��بب ا�س��تمرار اغ��الق مع��ر رفح 

الري للعام الثالث على  التوايل.

نستبشر خير
م��ن جانبه ق��ال وزير الأوق��اف وال�س��وؤون الدينية 
يو�س��ف ادعي���س يف وق��ت �س��ابق، اإنه "لغاي��ة الآن 
ل جدي��د" فيم��ا يخ���س اإمكاني��ة انط��الق رحالت 
العم��رة من قط��اع غزة، م�س��ًرا اإىل اأن اإغالق معر 

رفح يحول دون انطالقها حتى الآن.
وتاب��ع ادعي�س " للراأي" بالق��ول:" نحن متفائلون، 
لك��ن ل �س��يء جديد بالن�س��بة للعم��رة لغاية الآن، 
مل ُنَبلَّغ، لكن ن�ستب�س��ر خًرا".، لفتًا اأنه مل تخرج، 
الع��ام املا�س��ي، اأي رحل��ة عمرة من القطاع، ب�س��بب 
اإغ��الق ال�س��لطات امل�س��رية ملعر رفح، ب�س��كل �س��به 
كامل.واأ�س��اف  "نحن ك��وزارة اأوقاف على جاهزية 
تام��ة"، م�س��ًرا اإىل اأن��ه "مت تاأهي��ل ال�س��ركات، ويف 
حال جميء الإ�س��ارة للمعتمرين ل��ن تكون هناك اأي 

اإ�سكالية بالن�سبة لنا كوزارة اأوقاف".
وبنيَّ  ادعي�س اأن ما يحول دون انطالق رحلة العمرة 
الأوىل م��ن القطاع، للعام الهجري 1438، هو اإغالق 

معر رفح الري الوا�سل بني القطاع وم�سر.
وح��رم معر رفح اأك��رث م��ن 10 اآلف معتمر يف غزة، 
من ال�س��فر والو�س��ول اإىل الديار احلجازية، يف حني 
يقول اأ�س��حاب �سركات احلج والعمرة يف غزة، البالغ 
عدده��ا 79، اإنه��م يتكبدون �س��هريًا نح��و 170 األف 
دولر من جراء ا�س��تمرار اإغالق املعر وتوقف �س��فر 

املعتمرين.

محللون: لقاء هنية يضمد جراح العالقة بين " حماس " و"مصر

معتمرو غزة .. أمل يحدوهم بأدائها وكابوس المعبر يالحقهم

األغذية الفاسدة تتكدس باألسواق واالقتصاد تطالب باإلبالغ
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

�س��الحية  تاري��خ  اإىل  النتب��اه  اأن  يب��دو 
املنتج��ات وامل��واد الغذائية وم��دة انتهاوؤها، 
اأ�سبح واحد من اأهم الأمور التي بات املواطن 
يف قطاع غزة يراعيها لدى �سراء احتياجات 

منزل��ه، وب��ات ل يقدم عل��ى �س��راء اأي منتج 
اأو فتح��ه من دون التاأكد من �س��حته واأنه مل 
يتجاوز مدة ال�س��الحية املحددة له، خا�سة 
بع��د اأن تك��ررت م��ع الكثري��ن منه��م �س��راء 
منتج��ات منتهي��ة ال�س��الحية الأم��ر ال��ذي 

اأح��دث نوع��ا من اخل��وف والقلق على �س��حة 
الأطف��ال ال�س��غار، وحماول��ة جتن��ب �س��راء 
مثل ه��ذه املنتجات التي يكون اأغلبها معلبات 
غذائي��ة، اأو توخ��ى احل��ذر لدى ال�س��طرار 

ل�سرائها والنظر اإىل تاريخ انتاجها.
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إعداد / وزارة األسرى

لالأ�س��رى  واع��د  جمعي��ة  اإع��داد 
واملحررين

اإن  الأ�س��ر  �س��ورة  مالم��ح  يف  ت�س��يع 
ر�س��متها الفنانة اإله��ام املغيث، اإن نقلت 
ل��ك فيه��ا ر�س��ائل ل تع��د ول حت�س��ى، 
وبطريق��ٍة رمبا جتهلها، تنجح يف ر�س��م 
�س��ورٍة متكاملة عن حياة الأ�س��ر عر 
الت��ي  ال�س��ور  كل  فف��ي  فق��ط،  األ��واٍن 
ر�سمتها لالأ�سرى مل تغفل تف�سياًل مهما 
كان ب�س��يطًا، ه��ي مل تن���َس اأن تظه��ر 
راأ���س الأ�س��ر  ال��ذي �س��اب يف  ال�س��عر 
اإبراهيم حممد بدر�س��اوي )50عامًا( 
من خميم بالطة �سرق مدينة نابل�س.

يف  ق�س��اها  طويل��ًة  �س��نينًا  فر�س��مت 
الأ�سر داخل لوحٍة، واأ�سافت جتاعيد 
م��ن  اأع��واٍم  عق��ب  وجه��ه  يف  ت�س��كلت 
اأن تظه��ر  تن���س  العتق��ال، وه��ي مل 
�س��ورة الأ�س��رة املحررة منى ال�س��ايح 
ومنديله��ا  الزاهي��ة،  بابت�س��امتها 
الأبي���س، وكاأن قلبها يخلو من الهموم، 

وفطنت اإىل ر�س��م �س��ورة زوجها الأ�سر 
املري���س ب�س��ام ال�س��ايح، بعي��وٍن تلم��ع 

بطموٍح واأمٍل بفجٍر قريب.
كم��ا ومل تن�س اإلهام اأن تر�س��م الأ�س��ر 
هيثم جمال جابر من �س��لفيت، واملعتقل 
من��ذ الع��ام 2002، بدق��ة ل متناهية، 
وعلم��ت اأن عليه��ا اأن ت�س��بغ �س��عرًا ل 

اأبي���س  اأي�س��ًا يف راأ�س��ه بل��وٍن  متناه��ي 
كلي��اً، وبدون اأن ت�س��رح، تكلمت اللوحة 
مف�سحًة عن عدد ال�سنوات التي ق�ساها 

الأ�سر خلف الق�سبان.

مصدر اإللهام
�س��يكون غريبًا معرف��ة اأن اللوحة التي 
ر�س��مت اأ�س��رًا ما، خرجت من بني اأنامل 

تعي���س  ول  الن�س��اأة،  مغربي��ة  ر�س��امٍة 
يف فل�س��طني، ولك��ن الغراب��ة �س��تختفي 
ح��ني نعلم اأن زوجها هو م�س��در الإلهام، 
لأن��ه اأ�سر.الأ�س��ر حمم��د ن��زال، م��ن 
زيارت��ه  اأن  يعل��م  مل  جن��ني،  مدين��ة 
الطارئ��ة لذوي��ه عق��ب �س��نواٍت طويلة 
م��ن الغرب��ة �س��تنتهي باعتقال��ه، فق��د 
اأثن��اء  ال�س��هيوين  الحت��الل  اعتقل��ه 

م��روره عل��ى مع��ر الكرام��ة، بتاري��خ 
الحت��الل  ونقل��ه   ،26/1/2016
م��ر  جمدو.�س��هٌر  �س��جن  اإىل  حينه��ا 
باأيام��ه الطويل��ة ق��ل اأن تع��رف اإلهام 
انقط��اع  و�س��ر  زوجه��ا  تواج��د  م��كان 
اأخب��اره، فقد اأ�س��در الحت��الل بحقه 
حكمًا يق�سي بال�س��جن مدة 20 �سهرًا، 
اإ�سافًة اإىل دفع غرامٍة مالية وقدرها 
5000 �سيقل، كما و�سدر بحقه اأي�سًا 
حكم بال�س��جن مدة 18 �سهرًا مع وقف 

التنفيذ.

مقابل اللوحة
مقاب��ل  كاأج��ٍر  بدع��وٍة  اإله��ام  تكت��ف 
ر�س��مها للوح��ة اأي اأ�س��ر، وتطل��ب من 
ذويه��م اأن يدعو لزوجه��ا حممد نزال 
بالف��رج القري��ب، حت��ى يك��ون ق��ادرًا 

على مقابلة طفله الر�سيع حممود.
ُكتب على زوجة الأ�سر نزال اأن تعي�س 
خارج فل�س��طني، حتى يتحرر زوجها من 
الأ�س��ر، وهي التي مل تفطن اأن تخو�س 
يف يوٍم من الأيام غمار جتربة م�سابهة، 
واأن ي�س��بح لديه��ا معرف��ٌة �س��املة بكل 

الأمور الأ�سرى التي يجهلها كثرون.
روت��نٍي  �س��به  اأ�س��بحت  باأم��وٍر  معرف��ٌة 
لذوي الأ�سرى، من اأمل الزيارات، واملنع 

واإذلل  اجلائ��رة،  والأح��كام  الأمن��ي، 
املعاب��ر، والتفتي���س املجح��ف، رغم اأنها 
مل جت��رب اأيًا من ه��ذه الأم��ور، اإل اأنها 
وبالك��م الهائ��ل م��ن التوا�س��ل م��ع ذوي 
الأ�س��رى جنحت يف دخول عامل الأ�س��ر 

من اأو�سع اأبوابه.

محمود نزال
لإله��ام طف��ٌل ر�س��يع مل يت�س��ن لوال��ده 
اأن ي�س��هد مي��الده، ويف كل ف��رتة تبحث 
والدت��ه ع��ن اأح��ٍد لرت�س��ل معه �س��ورًة 
جديدًة لطفلها ال�سغر، يو�سلها لوالده 
تغ��رت  كي��ف  تظه��ر  �س��ورًة  الأ�س��ر، 
مالحمه، وكيف كر، وكيف ازداد طول 
�س��عره، ولكنه��ا ذات الوق��ت، تعج��ز اأن 
تنقل له احلروف الأوىل التي �س��ينطق 
بها ابنه، وحركاته وظروف ابت�سامته، 
وم�ساك�س��اته الك��رثة لأمه.م��ن غر اأن 
تعلم، ُت�سّبب الر�س��امة املتوا�سعة اإلهام 
نزال، ر�سامة الأ�سرى، موجًة من الفرح 
يف غ��رف الزيارات، حني تعمد والدٌة اأو 
زوجٌة على ا�س��طحاب �س��ورٍة لأ�س��رها 
ر�س��متها لهم اإلهام، فيفرح بها اأميا فرح، 
وتنق��ل بذلك اإله��ام ع��دوى التفاوؤل يف 
الع��امل ال��ذي مل تخرت اأن تن�س��م اإليه، 

وتكون جزءًا منه.

إلهام المغيث : زوجة أسيٍر ورسامٌة خصصت 
موهبتها لنقل معاناة األسرى وحكاياتهم

لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
قد يلجاأ البع�س ملواد طبية )بخاخ مثال( ملواجهة رائحة الفم 
الكريه��ة، لك��ن الأطباء ين�س��حون بتنظيف الفم والأ�س��نان، 
لأن البكتري��ا املرتاكم��ة م�س��بب �س��ائع للرائح��ة الكريه��ة. 
كما ين�س��حون با�س��تخدام اخليط اخلا�س بتنظيف الأ�س��نان 
يوميا فهو يعمل على تعقيم الفراغات بني الأ�س��نان ويخل�سها 
من هذه البكتريا. وين�س��ح اي�س��ا بتناول الأفوكا واللنب غر 

احللو املذاق للتخفيف من املواد البكترية يف الفم.
��ح بتناول  وملكافح��ة رائح��ة الف��م الكريه��ة واملحرج��ة ُين�سَ
ال�س��اي الأ�س��ود لأنه يخف�س من رائحة الف��م بعك�س القهوة. 
وبالإمكان �س��رب ال�س��اي الأ�س��ود اأو غرغرة الفم به. كما اأن 
�س��رب �س��اي الزجنبيل له اأثر فعال �سد روائح الفم الكريهة. 
وميكن اي�سا م�سغ البقدون�س بعد اأكل الثوم اأو بعد التدخني.، 
فالبقدون���س يعم��ل عل��ى تخمي��د الرائحة الكريه��ة او ميكن 
و�س��ع ب�س��ع قطرات الليمون على الل�سان ثم غ�سلها باملاء يقي 
من رائحة الفم الكريهة او م�سغ العلكة )اأو اللبان اأو امل�سكة( 

باعتدال ومن غر مبالغة ي�ساعد على رائحة منع�سة للفم.
وغالب��ا ما يكون جفاف الفم �س��ببا لرائحة الفم الكريهة لذا 
ين�س��ح ب�سرب الكثر من املاء ي�س��اعد على تخفيف الرائحة. 
وميك��ن اي�س��ا م�س��غ ب��ذور الهي��ل اأو �س��رب �س��اي الهي��ل بع��د 

الوجبات الغذائية او تناول الأع�ساب الطبية املحتوية على 
زي��وت طيارة التي تقلل م��ن رائحة الفم الكريه��ة والتهابات 

الفم واللثة. 

واخرا فان تنظيف الفم يوميا والذهاب اإىل طبيب الأ�س��نان 
مرت��ني يف ال�س��نة الواح��دة لإج��راء تنظي��ف طب��ي مهن��ي 

لالأ�سنان يقي من روائح الفم الكريهة.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة- الراأي
وا�س��لت طواق��م جلن��ة الط��وارئ يف 
بلدي��ة غ��زة، جهودها ملواجه��ة اآثار 
املنخف���س اجلوي ال��ذي تتعر�س له 
املدين��ة من��ذ م�س��اء ي��وم اخلمي���س 

املا�سي .
وقال��ت اللجنة اإن طواقمها وا�س��لت 
عمله��ا خ��الل �س��اعات لي��ل اجلمعة 
اآث��ار  ملعاجل��ة  ال�س��بت  و�س��باح 
املنخف�س اجلوي و اإ�س��الح الأ�س��رار 
مناط��ق  بع���س  يف  ت�س��ببها  الت��ي 

املدينة.
وتركزت الأعمال على ت�سريف مياه 
الأمط��ار يف عدة مناط��ق من املدينة 
يف  املنخف�س��ة  املناط��ق  يف  ل�س��يما 
منطق��ة احلدب��ة، ويف منطقة �س��ارع 
) 10( بالق��رب من �س��وق ال�س��يارات 
جنوب ح��ي الزيت��ون، وبالق��رب من 
جامع��ة غ��زة يف �س��ارع ) 8( و�س��ارع 

رجاء الوحيدي املتفرع منه .
وكذلك �سملت ت�س��ريف املياه ب�سارع 
" بح��ي الزيت��ون، وجتمعًا  "طوط��ح 
ال��دول  جامع��ة  �س��ارع  يف  للمي��اه 
م�ست�س��فى  م��ن  بالق��رب  العربي��ة 
مي��اه  م�س��ارف  وتنظي��ف  القد���س، 
خمتلف��ة  مناط��ق  يف  الأمط��ار 
املناط��ق  يف  ل�س��يما  املدين��ة،  م��ن 
املنخف�س��ة من املدينة والتي اأغلقت 

اإليه��ا،  الق��اذورات  اجن��راف  بفع��ل 
ومعاجل��ة نح��و )40( طف��ح �س��رف 
�س��حي يف مناط��ق واأحي��اء املدين��ة  
.كم��ا قام��ت ف��رق جلن��ة الط��وارئ 
باإزالة الأتربة املرتاكمة يف ال�سوارع 
م��ن  خمتلف��ة  مناط��ق  يف  الرئي�س��ة 
املدين��ة منها: �س��اعر البحر بالقرب 

م��ن منطق��ة ال�س��يخ عجل��ني و�س��ارع 
�س��رق  ال�س��جاعية  املن�س��ور يف ح��ي 

املدينة .
ودعت البلدي��ة املواطنني يف املدينة 
ن�س��رتها  الت��ي  الإر�س��ادات  لإتب��اع 
البلدي��ة عل��ى �س��فحتها عل��ى موقع 
التوا�سل الجتماعي ) الفي�س بوك 

( وو�س��ائل الإع��الم املختلف��ة والتي 
يف  النفاي��ات  اإلق��اء  ع��دم  ت�س��منت 
ال�س��وارع حت��ى ل تنج��رف م��ع مياه 
الأمطار وتوؤدي اإىل ان�سداد م�سارف 

مياه الأمطار .
وقدرت اللجنة كمي��ة الأمطار التي 
هطل��ت عل��ى املدينة منذ م�س��اء يوم 

اخلمي�س وحتى �س��باح ال�سبت بنحو 
) 48( مل��م م��ن املي��اه والت��ي تعت��ر 
وفق��ا للجن��ة كمي��ة جي��دة تعو���س 
الأمط��ار  ت�س��اقط  تاأخ��ر  جزئي��ًا 
تغ��ذي  الت��ي  املي��اه  كمي��ة  وحت�س��ن 

اخلزان اجلويف .
وو�س��ل من�س��وب برك��ة جتمي��ع مياه 
الأمطار يف حي ال�س��يخ ر�س��وان وفق 
م��ا اأف��ادت ب��ه اللجنة  لنح��و مرتين 
ون�س��ف مبا ي�ساوي ثلث �سعة الركة 
وهي كمية مطمئنة وت�س��اهم ب�سكل 

جيد يف تغذية اخلزان اجلويف .
وكان رئي�س البلدية م . نزار حجازي 
قد تفقد اأعمال جلنة الطوارئ ليلة 
اجلمعة املا�سية خالل جولة قام به 
لع��دة مناطق يف املدين��ة واأطلع على 

اأعمال طواقمها يف امليدان .
ودع��ت اللجنة املواطن��ني يف املدينة 
للتوا�س��ل معه��ا عل��ى رق��م الط��وارئ 
املخت�سر ) 115(  واملعلن عر �سائل 
الإع��الم املختلف��ة لالإب��الغ ع��ن اأي 

�سكوى تتعلق بخدمات البلدية .
الط��رق  دائ��رة  طواق��م  وب��داأت 
واملن�س��اآت يف البلدية بتفقد ال�سوارع 
يف املدين��ة لر�س��د الأ�س��رار واحلفر 
التي حلقت بها والعمل على �س��يانتها 
وردم اجنراف��ات الرتب��ة ل�س��يما يف 

ال�سوارع الرتابية .

غزة- الراأي
الأعل��ى  املجل���س  رئي���س  نائ��ب  الأ�س��طل  ط��ارق  اأك��د 
لالإ�س��الح اأن خطوة تاأ�س��ي�س وزارة الداخلية "للمجل�س 
الفل�س��طيني الأعلى لالإ�س��الح" هي خطوة مباركة ، اإمنا 
ته��دف اإىل تنظيم جهود رجال الإ�س��الح يف قطاع غزة 

الذين يزيد عددهم عن األفي رجل اإ�سالح.
وق��ال الأ�س��طل خ��الل حديث��ه يف الرنام��ج الإذاعي " 
دي��وان اخل��ر" عل��ى اأث��ر اإذاع��ة ال��راأي احلكوم��ة اإن 
لالإ�س��الح" ه��و جمل�س  الأعل��ى  الفل�س��طيني  "املجل���س 
فل�س��طيني م�س��تقل بامتي��از يفت��ح اأبوابه ل��كل رجالت 
الإ�س��الح يف وطنن��ا احلبيب للع�س��وية والعم��ل الفاعل 
؛وه��و لي�س حك��رًا على اأح��د ،ومُيثل يف ع�س��ويته كافة 
الأطياف الفل�سطينية )رجال الإ�سالح يف رابطة علماء 
فل�س��طني ، ورجال الإ�س��الح يف وزارة الداخلية ،ورجال 

الإ�سالح امل�ستقلون".
الأر�س على  العمل  فعليًا  " بداأ  "املجل�س 

واأو�س��ح الأ�س��طل ال��ذي ي�س��غل مدير ملف الإ�س��الح يف 

"املجل���س  رابط��ة علم��اء فل�س��طني-فرع خانيون���س اأن 
الفل�س��طيني الأعل��ى لالإ�س��الح" ب��داأ فعلي��ًا العم��ل على 
الأر���س م��ن خ��الل عق��د العديد م��ن اجلل�س��ات املكثفة 
م��ا ب��ني هيئة املكتب واأع�س��اء املجل�س ،وق��د مت طباعة 
�س��كات ال�س��لح مبختل��ف اأنواعه��ا، و�س��توزع اإن �س��اء يف 
القري��ب العاجل عل��ى جميع جلان الإ�س��الح العاملة يف 

قطاع غزة.
واأ�ساف : "قمنا بكتابة وثيقة موحدة كمرجعية لعمل 
رجال الإ�س��الح جميعًا وقمنا بزيارة اجلهات املخت�س��ة 
وح�س��رنا الق�س��ايا العالق��ة و�س��كلنا جل��ان فرعي��ة يف 
حمافظات قطاع غزة ،ومن خالل هذه الأن�س��طة �سرى 
اأبناء �س��عبنا عما قريب اإن �ساء اهلل ثمرة هذه اجلهود 
الطيب��ة الت��ي هدفه��ا الأبرز حتقي��ق ال�س��لم املجتمعي 

الفل�سطيني واإ�سالح ذات البني".

عالقة تكاملية وتعاون كبير
وعن العالقة بني جلان الإ�سالح التابعة لرابطة علماء 
فل�سطني وجلان الإ�س��الح التابعة لوزارة الداخلية قال 
الأ�س��طل : اإنها عالقة تكاملية والهدف واحد هو اإنهاء 
َ اأن عالق��ة الرابطة  اخل�س��ومة بني اأبناء �س��عبنا.وَبنيَّ
بالأجه��زة الأمني��ة وال�س��رطة يف قط��اع غ��زة عالق��ة 
طيب��ة ومتين��ة وقيم��ة وهن��اك تع��اون كب��ر ، واأبواب 

مراك��ز الأجه��زة الأمنية مفتوحة لرجال الإ�س��الح يف 
الرابط��ة يف كل وق��ت لتحقي��ق امل�س��لحة وترجيح كفة 
املواط��ن ، والإ�س��الح ب��ني املتخا�س��مني واإنه��اء مظاه��ر 
ال�س��حناء والبغ�س��اء، وتقري��ب وجه��ات النظ��ر ،حي��ث 
ت�س��تقبل الرابط��ة مرا�س��الت م��ن الأجهزة ال�س��رطية 
تطل��ب م��ن خالله��ا التدخل حلل بع�س الق�س��ايا �س��لحًا 
اأو حتكيم��ًا ،ويكون لرج��ل الأمن بالأجه��زة الأمنية يف 
اأحي��ان كث��رة دور فاع��ل واإ�س��الحي يف تقريب وجهات 
النظ��ر وتطويق اخلالف��ات و�س��وًل اإىل اإنهاء الق�س��ايا 
اخلالفية بني املواطنني داخل مراكز الأجهزة الأمنية.
واأ�سار الأ�س��طل اإىل اأن دائرة الإ�سالح يف رابطة علماء 
فل�سطني بلجانها ال� 46 ا�ستطاعت بجهود اأكرث من 500 
رج��ل اإ�س��الح وبجهود رج��ال الأمن حل اأك��رث من 120 
األ��ف ق�س��ية خالفية بني اأبناء �س��عبنا خالل ال�س��نوات 
الع�س��ر املا�س��ية بواق��ع اأكرث من 1000 ق�س��ية �س��هريًا 
*�س��ورة الأ�س��تاذ طارق ُيو�س��ف الأ�س��طل ،نائ��ب رئي�س 

املجل�س الأعلى لالإ�سالح.

دعت المواطنين إلتباع اإلرشادات المعلنة

بلدية غزة تواصل جهودها لمواجهة آثار المنخفض الجوي
األسطل: تأسيس المجلس األعلى لإلصالح

 خطوة لتنظيم جهود رجال اإلصالح
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اإق��رت اأو اإق��رث ه��ي قري��ة فل�س��طينية مهّج��رة م�س��يحية كانت 
تابعة لق�ساء عكا، وتبعد عن مدينة عكا حوايل 25.5 كيلومرتًا 
اإىل ال�س��مال ال�سرقي، تواجدت القرية على تل �سديد النحدار، 
على ارتفاع 550م عن �س��طح البحر، يبعد ب�س��عة كيلومرتات عن 

احلدود اللبنانية. 
م��ن اجلائز اأن يكون تاريخ اقرت يعود اإىل اأيام الكنعانيني الذين 
اأقام��وا يف املوق��ع متث��ال ميث��ل ال��ه �س��ور ملق��ارات، وق��د احتلها 

ال�سليبيون و�سموها اأكرف وحلق بها كغرها من القرى دمار وا�سع 
اأيام احلروب ال�سليبية لكن اأعيد بناوؤها لحقا.

 ت�سم القرية جمموعة من اخلرب التي حتتوي على بقايا مدينة 
وكني�سة وح�سن ونواوي�س و�س��هاريج واأعمدة واأ�سا�سات ومعا�سر 

ومدافن ما زالت اثارها حتى اليوم.
كان م��ن املق��رر اأن تك��ون جزءًا م��ن الدولة العربية يف التق�س��يم 
ال��ذي اعتمدته الأمم املتحدة �س��نة 1947اإل اأن الإ�س��رائيليني 
ا�س��تولوا عليه��ا خ��الل ح��رب 1948، وق��د جل��اأ �س��كانها جميعًا 

الق��رى  واإىل  لبن��ان  اإىل 
الفل�س��طينية املجاورة بعد اأن 

طردتهم الع�س��ابات ال�س��هيونية بني 
عامي 1948 و1951.

بل��غ ع��دد من��ازل قري��ة اإق��رت 50 من��زل 
ع��ام 1931، اأم��ا ع��دد �س��كان القري��ة فبلغ 
490 ن�سمة عام  و   ،1931 339 ن�سمة عام 

.1945
تق��ع الي��وم على احل��دود بني اأرا�س��ي القرية 

واأرا�سي تربيخا اإىل ال�سرق وال�سمال ال�سرقي 
الأوىل  م�س��تعمرتان:  القري��ة  موق��ع  م��ن 

تدع��ى م�س��تعمرة �س��ومرا الت��ي تاأ�س�س��ت ع��ام 
اإيفن مناحم  م�س��تعمرة  ه��ي  والثاني��ة   ،1949

الت��ي تاأ�س�س��ت ع��ام 1960، اإ�س��افة اإىل ذل��ك، 
ع��ام 1950 تاأ�س�س��ت م�س��تعمرة غورن على 

اأرا�س��ي القرية غربي املوقع، ومن 
تاأ�س��ي�س  مت   1980 ع��ام  يف  ث��م 
عل��ى  م�س��تعمرة غورن��وت هغلي��ل 

اأرا�سي القرية.
كني�سة الروم الكاثوليك هي املبنى 

الوحي��د املتبق��ي م��ن القري��ة حتى 
الي��وم، من املهم الإ�س��ارة اإىل اأن اأهل قرية اقرث مل يتنازلوا عن 
حقهم يف العودة اإىل البلد ويبادروا دائما على اقامة املظاهرات 
�س��د �سيا�س��ة دول��ة اإ�س��رائيل يف نه��ب الأرا�س��ي وع��دم اإعط��اء 
الفل�س��طينيني ب�س��كل ع��ام والأقارثة ب�س��كل خا�س ح��ق العودة 
اإىل بلده��م، يت��م اقام��ة خمي��م لأولد البل��د كل �س��نة يف اقرث 
لتعليم الأولد اأهمية ال�س��مود وعدم التخلي عن حقوقهم ولكي 

يقربوهم اأكرث اإىل البلد.

اقرت قضاء عكا

غزة- الراأي
ك�س��ف مدي��ر ع��ام احل��ج والعمرة 
بوزارة الأوقاف وال�سئون الدينية 
عادل ال�س��واحلة اأن ع��دد حجاج 
قط��اع غ��زة له��ذا الع��ام ع��اد اإىل 
م��ا كان عليه �س��ابقًا قب��ل تقلي�س 
احلج��اج  م��ن   20% ال���  ن�س��بة 
ب�س��بب اأعمال التو�سعة يف اململكة 
"اإن  ال�س��عودية.وقال:  العربي��ة 
الع��ام  له��ذا  غ��زة  قط��اع  ح�س��ة 

�س��تكون  1438ه���/2017م 
حي��ث  وحاج��ًة،  حاج��ًا   2508
مت اإ�س��افة ع��دد 500 حاج التي 
كانت �س��ابقًا قبل تقلي�س ن�س��بة 
حاليًا  "الوزارة  %20"واأ�ساف: 
ب�س��دد جتهي��ز اأ�س��ماء احلج��اج 
ح�س��ب الك�سف الوطني املت�سل�سل 
للحج �س��من القرعة العامة التي 

مت اإجراوؤها عام 2013م"
فت��ح  يت��م  ل��ن  اأن��ه  اإىل  م�س��رًا 
ب��اب الت�س��جيل لت�س��جيل حجاج 
ج��دد يف الوق��ت احلايل مو�س��حًا 
اأ�س��ماء  ع��ن  �س��تعلن  ال��وزارة  اأن 
املقبول��ني للح��ج لهذا الع��ام خالل 
يتعل��ق  املقبلة.وفيم��ا  الف��رتة 
مبو�س��م العم��رة اأك��د ال�س��واحلة 
اأن��ه ل جدي��د حت��ى اللحظ��ة يف 
ه��ذا املو�س��وع منوه��ًا اإىل اأن��ه يف 
به��ذا  معلوم��ات  اأي��ة  ورود  ح��ال 
الأوق��اف  وزارة  ف��اإن  اخل�س��و�س 

�ستعلن للجمهور عن ذلك.

غزة- الراأي
ال�س��ماح  غ��زة  يف  الزراع��ة  وزارة  اأعلن��ت 
با�س��تراد احلم�س��يات م��ن اأرا�س��ي ال���48 

بدًءا من اأم�س الأحد.
وقال مدير عام الت�سويق واملعابر بالوزارة 
جالل اإ�سماعيل يف ت�سريح لوكالة "الراأي" 
اإنه �س��يتم ال�سماح با�ستراد احلم�سيات من 
اأرا�س��ي ال���48 ع��ر مع��ر ك��رم اأبو �س��امل 

اإىل القط��اع ب��دًءا من الي��وم، وذلك لتلبية 
العج��ز  ول�س��د  املواطن��ني،  احتياج��ات 
واإح��داث  القط��اع،  اأ�س��واق  يف  احلا�س��ل 

التوازن يف الأ�سعار.
�س��محت  ال��وزارة  اأن  اإ�س��ماعيل  واأ�س��اف 
با�س��تراد الأ�س��ناف التالية برتق��ال "اأبو 
ال�س��ماح  �س��يتم  فيم��ا  و�س��موطي"  �س��رة، 
با�س��تراد "الكلمنتين��ا" و"املخال والنوفا" 

يوم الأربعاء القادم املوافق.
واأ�س��ار اإىل اأن مو�س��م احلم�سيات هذا العام 
القط��اع  اإنت��اج  كان متمي��زا، حي��ث و�س��ل 
ح��وايل 29 األف ط��ن من خمتل��ف الأنواع، 
وي��زرع يف القطاع قرابة ال��� 19 األف دومن 

منها 11 مثمر والباقي غر مثمر.
واأو�س��ح اإ�سماعيل اأن وزارته حتاول اإحالل 
ال��واردات ودع��م امل��زارع الفل�س��طيني، عن 
طري��ق من��ع اإدخال ال�س��لع امل�س��توردة التي 
له��ا بديل يف اأ�س��واق غزة.واأك��د اأن وزارته 
ت�س��عى با�س��تمرار حلماية املنت��ج الوطني، 
مبن��ع دخ��ول املنتج��ات الأجنبية خا�س��ة 
امل�ستوردة من امل�س��توطنات الإ�سرائيلية يف 
اأوق��ات الإنت��اج املحل��ي، وت�س��عى لأن يكون 
ويب��اع  ال�س��وق  يف  الوحي��د  املحل��ي  املنت��ج 

باأ�سعار مقبولة للمزارعني.
يذكر اأن احتياجات القطاع من احلم�سيات 
ت�س��ل اإىل 35 األ��ف ط��ن، وينت��ج القط��اع 
قراب��ة 70 % م��ن الكمية املذك��ورة، فيما 
ت�س��عى وزارة الزراع��ة لتحقي��ق الكتف��اء 
و�س��د  القادم��ة  ال�س��نوات  خ��الل  الذات��ي 

الفجوة من كافة الأ�سناف.

لسد العجز في السوق وإحداث التوازن باألسعار

"الزراعة" تسمح للتجار باستيراد الحمضيات
 من أراضي الـ 48

الصوالحة: حصة قطاع
 غزة لهذا العام

 2508 حاجًا وحاجًة
غزة- الراأي

قال رئي�س املجل�س الأعلى للق�س��اء ال�سرعي يف قطاع 
غزة ح�س��ن اجلوج��و، اإن املحاك��م النظامية يف قطاع 

غزة اأجنزت )94154( ق�سية خالل عام 2016.
وتط��رق اجلوجو، خ��الل موؤمتٍر �س��حفي عقد يف مقر 
وزارة الإعالم مبدينة غزة، اليوم الأحد، اإىل مو�سع 
الزواج والطالق يف قطاع غزة، موؤكدًا ارتفاع معدلت 
الطالق يف مقابل انخفا�س معدلت الزواج خالل عام 

.2015 املا�سي  بالعام  مقارنة   2016
 2016 الع��ام  بل��غ  ال��زواج  "اإجم��ال  واأ�س��اف، 
�س��هدت  غ��زة  مدين��ة  اأن  اإىل  م�س��رًا   ،)19.248(
3.669 حال��ة،  و�س��مال غ��زة  زواج،  7.044 حال��ة 
وخانيون�س 3.574 حالة، والو�س��طى 2.734 حالة، 
ورف��ح 2.227 حال��ة زواج وتعتر الأخ��رة الأقل يف 

حالت الزواج.
وذك��ر اأن ح��الت الزواج يف ع��ام 2015 )20.778( 
حالة زواج، م�س��رًا اإىل وجود نق�س يف حالت الزواج 
يف الع��ام 2016 عن العام 2015 ب� 1540 عقد زواج 
اأي بف��ارق ع��ن هن��اك ف��ارق بن�س��بة %8 ع��ن الع��ام 

املا�سي.
واأك��د اجلوج��و، عل��ى اأن ع��دد ح��الت الط��الق بل��غ 
للع��ام 2016 )3.188( حال��ة بن�س��بة اإىل ال��زواج 
)%16.6( وه��ي ن�س��بة اأعل��ى م��ن الع��ام املا�س��ي، اإذ 
بلغت ن�س��بة الطالق للع��ام 2015 )%14.6( بواقع 
2627 حال��ة ط��الق، اأي بف��ارق 561 حال��ة طالق 
زائ��دة، وعلي��ه يكون هن��اك ارتفاع يف ن�س��بة الطالق 
الطالق  اأعداد  املا�س��ي.وجاءت  بالعام  مقارن��ة   2%
ح�سب املحافظات للعام 2016، كالتايل: غزة 1124 

حال��ة ط��الق، �س��مال غ��زة 618 حال��ة، وخانيون�س 
 ،396 ورف��ح  حال��ة،   462 الو�س��طى  حال��ة،   588
ويف الع��ام 2015: �س��هدت غ��زة ط��الق 972 حال��ة، 
و�س��مال غ��زة 511 حال��ة، وخانيون���س 438 حال��ة، 
والو�س��طى 371، ورفح 335، ومقارنة بالعام املا�س��ي 
الط��الق،  مع��دلت  يف  ارتفاع��ًا  الأك��رث  رف��ح  تك��ون 
والأكرث انخفا�سًا يف معدلت الزواج.وبني اأن الن�سبة 
الأكر من حالت الطالق كانت قبل الدخول واخللوة 
ال�سرعية اإذ بلغت احلالت 1374 حالة طالق، اأي ما 

ن�سبته 43.1%.
وب��ني اأن الأ�س��باب الت��ي رفع��ت م��ن مع��دلت الطالق 
واأدت لنخفا���س مع��دلت الط��الق هي نف�س اأ�س��باب 
الأعوام املا�س��ية: الفقر، البطالة، احل�سار، الظروف 

والأو�ساع ال�سيا�سية القا�سية،
واأ�س��اف رئي�س املجل�س الأعلى للق�س��اء ال�س��رعي، 
اأن هذه الإح�س��ائية ت�س��مل عمل جميع املعامالت 
النظامي��ة  املحاك��م  اإىل  ت��رد  الت��ي  والق�س��ايا 

مبختلف درجاتها.

واأ�س��ار اجلوجو، اإىل اأن هذه الإح�س��اءات تهدف اإىل 
اطالع املخت�س��ني على �سر العمل يف املحاكم والوقوف 
النظام��ي  الق�س��اء  يقدمه��ا  الت��ي  امل�س��تجدات  عل��ى 

للجمهور.
وا�س��تمل املوؤمت��ر عل��ى اأه��م الجن��ازات الت��ي حققها 
املجل���س خ��الل العام املن�س��رم، مت�س��منًا اآلي��ات عمل 
الدوائ��ر التابع��ة ل��ه وبالإ�س��افة اإىل ذك��ر جمي��ع 
املعام��الت والدع��اوي الت��ي مت اجنازها، حي��ث بلغت 
)94154( مق�س��مة عل��ى املحاك��م النظامي��ة العلي��ا 

وال�ستئناف والإدارية والبداية وال�سلح.
واأ�س��ار اإىل اأن جمموع الق�س��ايا ال��واردة اإىل املحكمة 
العلي��ا بغ��زة، بلغ��ت )2552( ق�س��ية، يف حني و�س��ل 
جمم��وع الق�س��ايا ال��واردة اإىل حمكم��ة ال�س��تئناف 
البداي��ة  حماك��م  اإىل  وو�س��ل  ق�س��ية،   )4214(
)34166(، وحماك��م ال�س��لح )79571(، واملحكمة 
الإداري��ة )156(، وبلغت الق�س��ايا املنف��ذة ما يقارب 
)12960( ق�س��ية يف حماك��م ال�س��لح والبداي��ة، اأما 
فيم��ا يخ���س ُكت��اب الع��دل فق��د بل��غ ع��دد املعامالت 

)52110( معاملة.
كما وا�س��تعر�س اجلوج��و اجنازات الق�س��اء النظامي 
على �س��عيد دائرة الأر�سيف العام حيث قامت بتوزيع 
التبالي��غ واإعالن��ات املحام��ني واملواطن��ني على جميع 
املحافظات بقطاع غزة منها �س��ادر )74649( ووارد 
)67342(، هذا بالإ�س��افة اإىل التباليغ والإعالنات 
�س��در  حي��ث  الع��ام،  الأر�س��يف  م��ن  �س��درت  الت��ي 
)25990( مكاتبة وملف ق�س��ية من كافة املوؤ�س�سات 
�س��واء كانت حكومية وخا�س��ة، وورد كذلك لالأر�سيف 

العام )18834( مكاتبة وملف ق�سية.

المحاكم النظامية بغزة تنجز "94154" قضية خالل عام 2016

غزة- الراأي
قال د. اأمين ال�س��حباين رئي�س ق�س��م احلوادث والطوارئ مبجمع 
ال�س��فاء الطب��ي، اإن��ه تعامل م��ع " 153 الف" حال��ة خالل العام 

املن�سرم، منها "10،025" حالة دخول لالأق�سام اجلراحية .
وب��ني د. ال�س��حباين اأن الق�س��م ا�س��تقبل " 329" حال��ة اأحداث 
اأق�س��ي خالل العام 2016 ، م�س��رًا اإيل تعامل الطواقم الطبية 
م��ع حالت �س��قوط من عل��و و حالت ح��وادث �س��ر واعتداءات 

وعناية مركزة .
واأك��د اأن ق�س��م الط��وارئ يع��د خ��ط الدف��اع الأول يف ا�س��تقبال 
احل��الت املر�س��ية الطارئة وي�س��هد �س��غطًا كب��رًا يف ا�س��تقبال 
احل��الت كون��ه املجم��ع الأكر علي م�س��توي القطاع وي�س��اهم يف 
تقدمي الرعاية ال�س��حية للمواطنني بن�س��بة %40 من خدمات 

وزارة ال�سحة .

قسم الطوارئ في الشفاء 
يتعامل مع 153  ألف حالة 

خالل العام المنصرم

غزة- الراأي
قالت وزارة الزراعة يف غزة  اإن ن�سبة هطول 
الأمط��ار بلغ��ت على قط��اع غ��زة، %40 من 
املع��دل العام لكافة املحافظات واأن متو�س��ط 
الهط��ول لكافة املناطق و�س��ل   حوايل 144 
ملم، و اأعلى هطول �س��جل الليلة املا�س��ية يف 
خميم جبالي��ا )59 ملم(.وبينت الوزارة  اأن 
ع��دد اأيام الهطول كان��ت 17 اأيام، واأن كمية 
املي��اه الت��ي هطل��ت عل��ى كاف��ة املحافظ��ات 

م��رت مكعب.واأف��ادت  ملي��ون   48 اجلنوبي��ة 
اأن كمي��ة الأمطار الهاطلة عل��ى القطاع هذا 
املو�س��م "�س��حيحة" مقارن��ة بالع��ام املا�س��ي 
التي بلغت %150 مع نهاية املو�سم..واأ�س��ار 
مدير ع��ام الرتبة وال��ري يف وزارة الزراعة  
م.�س��فيق الع��راوي، اأن الن�س��بة املئوية قبل 
فيم��ا   27.2% كان��ت  الأخ��ر  املنخف���س 
رفعت الأمطار الأخرة الن�س��بة اإىل 40%، 
وقيا�ًس��ا مع ذات الوقت من العام املا�س��ي فاإن 

الن�س��بة تع��د "�س��عيفة .وب��ني الع��راوي اأن 
كمي��ة الأمطار التي هطلت بذات هذا الوقت 
من العام املا�سي بلغت %118، بينما بنهاية 
املو�س��م و�س��لت %150، منوًها اأن ذلك ي�سر 
اإىل اأنن��ا "ل زلن��ا يف و�س��ع خطر".وتاأث��رت 
املنطق��ة اليوم��ني املا�س��يني مبنخف�س جوي 
م�س��حوب بكتل��ة هوائي��ة ب��اردة، اأ�س��فر عن 
�س��قوط الأمط��ار ف��وق خمتل��ف املناطق؛ مع 

ت�ساقط الرد اأحيانًا.

أعلى هطول سجل الليلة الماضية في جباليا

الزراعة: نسبة هطول األمطار
 بلغت 40% على كافة المحافظات
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التعليم بغزة تنظم 
يومًا دراسيًا حول 

المناهج الجديدة في 
12 إبريل المقبل

غزة- الراأي
م��ن املق��رر اأن تنظ��م وزارة الرتبي��ة والتعلي��م العايل بغزة 
يوم��ًا درا�س��يًا بعن��وان “املناه��ج الفل�س��طينية اجلديدة من 
ال�س��فوف الأول للراب��ع – واق��ع وحتدي��ات( وذل��ك يف 12 
اإبري��ل املقبل.ويهدف اليوم الدرا�س��ي اإىل تقدمي التغذية 
ك��ي  واملوؤلف��ني  العري�س��ة  اخلط��وط  لوا�س��عي  الراجع��ة 
ي�س��تفيدوا م��ن اآراء الباحثني يف حت�س��ني م��ا مت اإجنازه من 

كتب وجتويد ما �سيتم تاأليفه يف املراحل الالحقة.
وي�س��تمل اليوم الدرا�س��ي على 3 حماور هي حمتوى املناهج 
الفل�س��طينية اجلديدة، و�س��عوبات تنفيذها و�س��بل التغلب 
عل��ى ال�س��عوبات، اإ�س��افة اإىل تقومي هذه املناهج يف �س��وء 

الجتاهات املعا�سرة.
ودع��ت ال��وزارة الباحثني املتخ�س�س��ني يف ه��ذا املجال اإىل 
امل�س��اركة باأوراق بحثية وفق عدة �س��روط اأبرزها اأن تكون 
الورق��ة البحثي��ة متعلق��ة باأح��د حم��اور الي��وم الدرا�س��ي 
الورق��ة  تت�س��ف  واأن  العلم��ي  البح��ث  مبنه��ج  واللت��زام 

البحثية بالإفادة ومتثل اإ�سافة معرفية جديدة.
يذك��ر اأن اآخر موعد لتلقي ملخ�س��ات لالأوراق البحثية يوم 
الأربع��اء 8/2/2017 ، واآخ��ر موعد للرد على امللخ�س��ات 
ل�س��تالم  موع��د  واآخ��ر   ،  15/2/2017 الأربع��اء  ي��وم 

الأوراق البحثية يوم الربعاء15/3/2017.

غزة- الراأي
ثم��ن رئي���س دي��وان الفت��وى والت�س��ريع 
وزارة  دور  الب��از،  عم��اد  د.  امل�ست�س��ار  
وق��ت  يف  ل�س��يما  غ��زة،  يف  ال�س��حة 
القوان��ني  اأهمي��ة  اإىل  لفت��ًا  احل��روب، 
اخلا�س��ة بوزارة ال�سحة ل�س��يما قانون 
ال�س��حة العامة، واأه��م التعديالت التي 
حتت��اج اإليه��ا ه��ذه القوان��ني ك��ي تك��ون 
املواطن��ني  حاج��ات  وتلب��ي  متط��ورة 
املر�س��ى، وكذلك جمي��ع العاملني بوزارة 

ال�سحة.
ج��اء ذل��ك، خ��الل ا�س��تقبال د. الب��از،  
لل�س��وؤون  العام��ة  الإدارة  ع��ام  مدي��ر 
امل�ست�س��ار   ال�س��حة  ب��وزارة  القانوني��ة 
اأ.  �س��عيد البط��ة، وامل�ست�س��ار القان��وين 

حممد اأبو مطر.
الأو�س��اع  حت�س��ني  اأن  الب��از  د.  واأف��اد 

ال�س��حية يف قطاع غزة ي�س��اهم يف دعم 
مقومات �سمود ال�سعب الفل�سطيني.

اإىل  البط��ة،  امل�ست�س��ار  اأ�س��ار  ب��دوره،   
م��دى اأهمي��ة وزارة ال�س��حة والأعب��اء 
امللق��اة على عاتقه��ا والأزم��ات التي متر 
بها ب�س��بب احل�س��ار املفرت�س على قطاع 
غزة. كذلك تناول اللقاء مو�سوع اخلطاأ 
الطب��ي ال��ذي يق��ع يف بع���س الأحي��ان 
م��ن ط��رف الأطب��اء، ومت التف��اق على 
خا���س  قان��ون  و�س��ع  يت��م  اأن  �س��رورة 
باخلط��اأ الطبي لك��ي يتم احل��د من هذه 
اأتف��ق  اللق��اء،  نهاي��ة  .ويف  احل��الت 
الطرف��ان عل��ى �س��رورة تعزي��ز التعاون 
امل�س��رتك بني ديوان الفتوى، والت�س��ريع 
ووزارة ال�سحة يف كل ما يتعلق بالقوانني 
اخلا�سة بوزارة ال�س��حة، وكذلك العمل 
على اعداد دورات قانونية للعاملني بها .

"الباز" يؤكد على أهمية 
القوانين الخاصة بوزارة الصحة

غزة- الراأي
للق�س��اء  الع��ايل  املعه��د  عمي��د  دع��ا 
تطوي��ر  اإىل  املده��ون،  ناف��ذ  امل�ست�س��ار 
العالق��ة بني القطاعني الع��ام واخلا�س 
لتحقي��ق النهج ال�س��ليم يف اإدارة الدولة 

واحلكم الر�سيد.
 وق��ال املده��ون ح��الل حف��ل تخري��ج 
والفيدي��ك  المتي��از،  عق��ود  دورات 
والبوت، واللغ��ة العربية، يف مقر املعهد 
بغ��زة، اإن ال�س��راكة �س��ابقًا ب��ني هذي��ن 
القطاع��ني بنيت على بعدين فقط وهما 
القت�س��ادي واملال، م�س��ددًا على وجوب 
اأن متتد هذه ال�س��راكة لت�س��مل الأبعاد 
تك��ون  واأن  واحلقوقي��ة  القانوني��ة 
هن��اك روؤية م�س��رتكة لتنظيم امل�س��الح 
وع��دم  عليه��ا  واملحافظ��ة  امل�س��رتكة 

التحيز لقطاع منهم.

واأك��د على �س��رورة اإنت��اج فريق قانوين 
حكوم��ي يدرك كل كلمة تكتب يف عقود 
المتياز والعقود القت�سادية الأخرى.
 واأو�س��ح اأن اخلريجني من هذه الدورات 
لديه��م  كان  ومع��ارف  معلوم��ات  تلق��وا 
جزء منها، ولكنه��م اأخذوا على عاتقهم 
تطوي��ر املعرفة يف جمالت تخ�س�س��هم 
املوؤ�س�س��ات  داخ��ل  عمله��م  نط��اق  ويف 

احلكومية.
وذك��ر اأن املعهد اأعد خطة للعام اجلاري 
بن��اء عل��ى درا�س��ة وفه��م لحتياج��ات 
الع��ام  القط��اع  يف  واملوظ��ف  الواق��ع 
واخلا�س، واأن ه��ذه اخلطة جاءت نتاج 

خطط معاهد لدول متقدمة.
من جانب��ه، اأكد املدرب م. عادل القزاز، 
عل��ى اأهمي��ة ه��ذه ال��دورات التدريبية 
للموظف��ني كل يف م��كان عمل��ه، وموؤكدًا 

الت��ي  املع��ارف  تطبي��ق  �س��رورة  عل��ى 
ح�سول عليها يف حياتهم اليومية.

 كم��ا قال:" اإن العناوي��ن التي تناولتها 
وتنعك���س  كب��رة  ه��ي  ال��دورات  ه��ذه 
والعق��ود  العط��اءات  عل��ى  تلقائي��ًا 
وت�س��مل م�س��اريع �س��خمة وح��ني يت��م 
اإ�س��قاطها عل��ى م�س��اريع يف غ��زة يجب 
احلر���س حينه��ا للخ��روج مب��ا يخ��دم 

ال�سالح العام" 
 يذكر اأن دورة اللغة العربية ا�ستهدفت 
و�س��باط  الع�س��كري  الق�س��اء  موظف��ي 
وق�ساة ووكالء النيابة، فيما ا�ستهدفت 
دورة عقود الفيديك موظفني وباحثني 
ومعاوين النيابة وا�ستهدفت دورة عقود 
ال�س��راكة بني القطاعني العام واخلا�س 
جمي��ع  يف  النياب��ة  ومع��اوين  حمام��ني 

الوزارات.

المعهد العالي للقضاء
 يحتفل بتخريج دورات العقود القانونية


