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غزة- الراأي - اآالء النمر
اجلرمي��ة  م�ش��روع  اإكم��ال 
امل�ش��كوت عنه��ا منذ زم��ن ال زال 
فارق��ة  وبتط��ورات  م�ش��تمرًا 
مقارن��ة باالأع��وام املا�شية، فال 
مي��ر ي��وم واح��د اإال وق��د اأنهى 
الفري��ق احلاف��ر حت��ت امل�شجد 
االأق�شى عمل��ه على اأكمل وجه 
اأعي��اد  الأ�شب��اب  توق��ف  دون 
اأو اإج��ازات اأو حت��ى منا�شب��ات 
الت��ي  املهم��ة  الإنه��اء  خا�ش��ة 

تكلفوا بها.
االإيقاع باملدين��ة املقد�شة حلم 
يج��ري تنفي��ذه ع��ن كث��ب م��ن 
قبل قوات االحتالل، وذلك من 
خالل حف��ر االأنف��اق ال�شخمة 
اال�شتيط��ان  به��دف  والعميق��ة 
القد���س  ملدين��ة  والتهوي��د 
باأكملها واإثبات هويتها املنافية 
لالإ�شالمي��ة واملطابقة لالأخرى 
مزاعمه��م  ح�ش��ب  اليهودي��ة 

املن�شودة. 
و�ش��كان  اأه��ايل  يغف��ل  وال 

االأحي��اء املقد�شي��ة ع��ن �شم��اع 
اجلاري��ة  احلف��ر  عملي��ات 
عل��ى م��دار ال�شاع��ة ب��االأدوات 
اأ�شف��ل  واليدوي��ة  الكهربائي��ة 
منازلهم، حيث بداأت الت�شققات 
والت�شدعات تظهر على جدران 

بيوتهم ب�شكل �شريح.
يف  الت�شقق��ات  رقع��ة  ات�شع��ت 
من�ش��اآت ح��ي وادي حلوة ببلدة 
االأخ��رة،  االأي��ام  يف  �شل��وان 
ب�شبب احلفري��ات االإ�شرائيلية 
املتوا�شل��ة اأ�شفل احل��ي، وكانت 
الت�شقق��ات واالنهي��ارات تظه��ر 
يف من�ش��اآت و�ش��وارع ح��ي وادي 
حلوة خالل ف�شل ال�شتاء فقط، 
بينم��ا اأ�شبحت وخ��الل الفرتة 
الت�شقق��ات  تتو�ش��ع  االأخ��رة 
القدمية وتظهر اأخرى جديدة 
عل��ى م��دار ال�شنة، وذل��ك يدل 
على تكثي��ف �شلطات االحتالل 
عملي��ات حف��ر االأنف��اق اأ�شف��ل 

االأمر  احل��ي، 
يه��دد  11ال��ذي 

الحفريات تحت 
األقصى.. الجريمة 

المسكوت عنها

غزة-الراأي-�شمر العرعر 
بعد غياب تواجده��ا يف ال�شوق املحلى 
للقط��اع منذ ب��داأ مو�شم قطفه��ا مطلع 
�شه��ر كان��ون االأول/ دي�شمرب اجلاري، 
االأوروبي��ة  لالأ�ش��واق  وت�شديره��ا 
وال�شف��ة يع��ود "الذه��ب االأحم��ر" اأو 
م��ا يع��رف بالفراولة ليزي��ن االأ�شواق 
املحلية مما دفع بالعديد اإىل الت�شاوؤل 
ع��ن  اأ�شباب نق���س الكمي��ات املزروعة 
منه��ا وارتفاع اأ�شعاره��ا بال�شوق املحلي 
.البائع اأمي��ن عبد ربه يقف يف ال�شوق 
املحل��ى اأمام ب�شط��ة زين��ت بالفراولة 

حي��ث ق��ام بتن�شيقه��ا ب�ش��كل ي�شف��ى 
على جمال منظرها مزيدًا من اجلمال 
فيدفع امل��ارة لالإقبال عليه��ا؛ حتى اإن 
ارتف��ع �شعره��ا فيق��ول :" لق��د ب��داأت 
ال�ش��وق  يف  تنت�ش��ر  الفراول��ة  ثم��رة 
املحل��ى بع��د اأن قل�ش��ت احلكوم��ة م��ن 
ت�شديره��ا، موؤك��دًا اأن��ه وبالرغ��م من 
ارتف��اع �شعره��ا اإال اأن االإقب��ال عليه��ا 

جيد". 
واأعرب البائع عن اأ�شفه من عدم توفر 

تل��ك الثم��ار يف ال�شوق 
بداي��ة  من��ذ  املحل��ى 

الرائد الخضري ... 
إزالة التعديات والكمائن  تتطلب 
وقتا وعددًا من الشرطة النسائية

غزة- الراأي- هنادي كر�شوع
دور  له��ا  الن�شائي��ة  ال�شرط��ة 
ب��ارز يف ح��ل الكثر م��ن الق�شايا 
الت��ي ت��رد اإىل مراك��ز ال�شرطة 
ذات  التخ�ش�شي��ة  واالإدارات 
العالق��ة وه��ي جه��ة تنفيذي��ة 
تق��وم مبهامها امل�شان��دة الإدارات 
ال�شرط��ة.    وتتواج��د ال�شرطة 
املحافظ��ات  يف  الن�شائي��ة 
اخلم���س وي�ش��رف عليه��ا مدي��ر 

ع��ام ال�شرط��ة الن�شائي��ة املقدم 
نارمي��ن ع��دوان وللحدي��ث ع��ن 
امله��ام املوكل��ة اإليه��ا ودوره��ا يف 
م��ن االنح��راف  توعي��ة اجلي��ل 
املكت��ب  التق��ى  التكنولوج��ي 
االإعالمي لل�شرطة مع مدير فرع 
ال�شرط��ة الن�شائية يف حمافظة 

غزة الرائد عاهدة اخل�شري.
طبيعة العمل

�شح��ت  و اأ و

البلدية تنفذ 25 
مشروعا في قطاع 
المياه خالل 2016

“حج البدل” نقل 
ألرواح عاجزة ألم 

القرى إلسقاط 
الفريضة عنها
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الذهب األحمر يزين أسواق غزة  
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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 

فتح تخشى المنافسة
واملحل��ل  الكات��ب  ي��راه  م��ا  ووف��ق 
ف��اإن  ال�ش��واف،  م�شطف��ى  ال�شيا�ش��ي 
انتخاب��ات  اج��راء  اهلل  رام  ق��رار 
بال�شف��ة الغربي��ة وا�شتبع��اد قط��اع 
غزة، مل يكن قرارا م�شتغربا من قبل 
رئي�س ال�شلط��ة الفل�شطينية حممود 
عبا�س، عازي��ا ذلك ل�شبب وا�شح وهو 
اأن حركة فتح يف حالة ال ميكن لها اأن 
تدخ��ل يف مناف�شة مع حركة حما�س 

يف معركة االنتخابات.
ويقول ال�ش��واف يف حدي��ث للراأي:" 
اإلغ��اء  ه��و  ذل��ك  عل��ى  الدلي��ل  اإن 
ال�شلط��ة لالنتخاب��ات يف اأكتوب��ر من 
املا�ش��ي، وبالت��ايل فق��د ق��رر  الع��ام 
الرئي���س عبا�س اإج��راء االنتخابات 
التي �شتجري يف مايو بالطريقة التي 

ميكن اأن توؤدي لفوز حركة فتح ".
الرئي�س عبا�س ال يريد غزة وال اأهلها 
ولديه عقد كثرة نتيجة م�شاكل غزة 
و�شعبه��ا �شواء يف ظل عهد ال�شلطة اأو 
غره��ا، ويريد اأن يخ�ش��ع كل ال�شعب 
الفل�شطين��ي الإرادت��ه وال يرغ��ب اإال 
ب�شم��اع راأيه فق��ط، واأن يطبق قانون 
فرعون باأنه من ميل��ك القرار وحده، 

على حد تعبر ال�شواف.
وي�شتبع��د املحلل ال�شيا�شي يف حديثه 

فك��رة اأن تق��وم حركة حما���س بغزة 
باتخ��اذ موقف م�شابه يف حال اإجراء 
القط��اع،  دون  بال�شف��ة  انتخاب��ات 
مو�شح��ا اأن اتخاذ مثل ه��ذه اخلطوة 
ي�شب��ب تعميق��ا يف االنق�ش��ام املوجود 
كما يزي��د من فجوة ال�ش��رخ بن غزة 

وال�شفة.

تعميق لالنقسام
من جهته يقول املحلل ال�شيا�شي هاين 
حبي��ب:" اإن اتخ��اذ الق��رار م��ن قبل 
�شلط��ة رام اهلل �شكل م��ن اأ�شكال و�شع 
العقبات اأم��ام م�شالة اإنه��اء االنق�شام 
احلا�ش��ل على ال�شاح��ة الفل�شطينية، 
حرك��ة  م��ن  يتطل��ب  كان  االأم��ر  واأن 
حما���س �شابق��ا التعام��ل بجدي��ة م��ع 
م�شاأل��ة االنتخاب��ات"، موؤك��دا اأن كال 
الطرف��ن" حما���س وفت��ح" مدانت��ان 

وتتحم��الن م�شئولي��ة م��ا و�شل��ت اإليه 
االأو�شاع.

حديث��ه  يف  حبي��ب  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
لل��راأي، فاإن اجلمي��ع يتحمل م�شئولية 
م��ا اآل��ت اإلي��ه االأو�ش��اع الفل�شطيني��ة 
وتدهوره��ا وزي��ادة االنق�ش��ام ماب��ن 

غزة وال�شفة.
اأن  م��ن  ال�شيا�ش��ي  املحل��ل  ويخ�ش��ى 
اإج��راء االنتخابات املحلية يف ال�شفة 
الغربي��ة دون قطاع غ��زة �شيوؤدي اإىل 
تعمي��ق االنق�ش��ام الفل�شطيني، وو�شع 
عقب��ات اأك��ر بكث��ر مم��ا ه��ي علي��ه 
وامل�شاحل��ة  الوح��دة  طري��ق  يف  االآن 

واالتفاق.

فخ لحركة حماس
ويف تعليقه على ق��رار ا�شتبعاد غزة 
يق��ول  القادم��ة،  االنتخاب��ات  م��ن 

�شمي��ح  ال�شيا�ش��ي  واملحل��ل  الكات��ب 
خلف

:" تتخبط حكومة رامي احلمد اهلل 
بق��رار خطر وه��و اق��رار انتخابات 
بلدي��ة يف ال�شف��ة، وال اأدري بعلم اأو 

بهبل، 
والذي يتناغم قرارها مع اأطروحات 
كان  وباالأم���س  وبيني��ت،  ليربم��ان 
بتو�شي��ع  ا�شرائيل��ي  ق��رار  هن��اك 
اأي  املحتل��ة  املناط��ق  ادارة  تقا�ش��م 
تو�شي��ع اخلدم��ات والتعام��ل املبا�شر 
ب��ن املواطن��ن والبلدي��ات والتج��ار 
املدني��ة  االدارة  م��ع  وال�شما�ش��رة 
لالحت��الل ال��ذي يراأ�شه��ا مردخ��اي 
حتت م��ربر، وميكن اأن يكون �شحيحا 
يف  وال�شم�ش��رة  الف�ش��اد  انت�ش��ار 
ت�شاريح العمل وغره ".ويوؤكد خلف 
يف حديث للراأي، اأن هذا القرار يفتح 
املج��ال وا�شعا وبدون ت��ردد ملناخات 

حل��ول �شيا�شية واأمني��ة مطروحة 
كروابط م��دن مبنطق �شيا�شي بالال 
دول��ة كم��ا ط��رح ق��ادة االحت��الل 
واإبق��اء الو�ش��ع كما ه��و عليه بعيد 
ع��ن منطق ح��ل الدولت��ن والدولة 
الواحدة وتاأثر ذلك على املناخات 
الوطنية وال�شيا�شية للقطاع ليبقى 
قطاع غزة اأي�شا ومن خالل ح�شاره 
�شيا�شي��ة  اأطروح��ات  حت��ت  واق��ع 
اقليمية ودولية بفك ح�شار جزئي 
وحت��ت رقاب��ه وب�شالحي��ات ت�شبه 

موؤ�ش�شات الدولة.
 وح��ول اإمكاني��ة اأن تق��دم حرك��ة 
حما�س عل��ى موقف مماثل باإجراء 
ي�شيف:"رمب��ا  بغ��زة،  انتخاب��ات 
اإج��راء حكوم��ة رام��ي احلم��د هلل 
املق�شود منه دفع حما�س الأن تتخذ 
بلدي��ة  انتخاب��ات  باإج��راء  ق��رار 
وبالتايل تكري�س االنق�شام لالأبد".
اأن��ه يج��ب  اعتق��اده  وف��ق  وي��رى   
اأن ال تق��ع  الن�ش��وج  م��ن  يك��ون  اأن 
حما���س يف هذا الف��خ، واأن كانت اأي 
تع��زز وجوده��ا  بلدي��ة  انتخاب��ات 
باملفهوم الدميقراطي ولكن املو�شوع 
اأبع��د م��ن ذل��ك واأعم��ق، منوه��ا اأن 
حما���س ل��ن تقدم عل��ى مث��ل هكذا 
خي��ارات، فحما���س ت��درك اأهمي��ة 

الزمن وا�شتغالله مل�شروعها.
اعت��ربت  اهلل،  رام  عل��ى  رده��ا  ويف 
حرك��ة حما���س ق��رار االنتخاب��ات 
يكر���س  اأن��ه  غ��زة  دون  بال�شف��ة 
االنق�ش��ام وه��و مف�ش��ل عل��ى مقا�س 

حركة فتح.
وكان رئي���س حكوم��ة التوافق رامي 
احلمد اهلل، ق��د اأعلن يف وقت �شابق 
�شتج��رى  املحلي��ة  االنتخاب��ات  اأن 
يف ال�شف��ة ي��وم 13 م��ن مايو/اأي��ار 
املقبل، و�شتوؤجل يف قطاع غزة، وبرر 
الق��رار ب��اأن حركة حما���س ترف�س 

اإجراءها.
احلكوم��ة  جل�ش��ة  عق��ب  واأ�ش��اف 
الت��ي عق��دت يف مدين��ة بي��ت حل��م 
بال�شف��ة:" اإن م��ن ح��ق اأي ف�شي��ل 
ع��دم امل�شارك��ة باالنتخاب��ات، ولكن 
لي���س من حق��ه من��ع اإجرائه��ا الأنها 

حق قانوين ود�شتوري".

هل تخشى فتح منافسة حماس باالنتخابات القادمة؟

إجراء االنتخابات بالضفة دون غزة فخ لحماس
غزة-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي

اعترب حملل��ون �شيا�شيون ومراقبون ان 
قرار حكومة رام اهلل اإجراء انتخابات 
يف ال�شف��ة الغربي��ة دون قط��اع غ��زة 

لي���س ام��را م�شتغرب��ا، واأن حرك��ة فتح 
تخ�ش��ى املواجه��ة يف االنتخاب��ات م��ع 
حرك��ة حما���س.    واأك��د املحلل��ون يف 
اأحادي��ث منف�شلة للراأي، اأن حما�س لن 

تقدم عل��ى اتخاذ موقف م�شابه ملوقف 
بغ��زة،  انتخاب��ات  باإج��راء  ال�شلط��ة 
م��ن  كه��ذه تزي��د  اأن خط��وة  باعتب��ار 

االنق�شام احلا�شل بن طريف الوطن.
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غزة- الراأي
يحظ��ى  اأن  ب�ش��رورة  علمي��ة  درا�ش��ة  اأو�ش��ت 
م�ش��روع احلكوم��ة االلكرتونية بالت��زام ودعم 
مطالب��ة   حكومي��ة  قي��ادة  اأعل��ى  م��ن  وتبن��ي 
التقيي��م  عل��ى  يعم��ل  وطن��ي  فري��ق  بت�شكي��ل 
واال�شتف��ادة من االإجن��ازات القائم��ة، واإعداد 
خطة وطنية ت�شاركي��ة متكاملة يف التخطيط 
والتنفي��ذ م��ع جمي��ع اجله��ات امل�شتفي��دة م��ن 

م�شروع احلكومة االلكرتونية .
ج��اء ذلك �شم��ن درا�ش��ة علمية ن��ال مبوجبها  
الباح��ث م. بهجت عبد الرحم��ن الغفر  مدير 
مكتب وكيل وزارة االت�شاالت درجة املاج�شتر 
للدرا�ش��ات  وال�شيا�ش��ة  االإدارة  اأكادميي��ة  م��ن 
العلي��ا �شم��ن الربنام��ج امل�ش��رتك م��ع جامع��ة 

االأق�شى .
وتكون��ت جلن��ة املناق�ش��ة للدرا�ش��ة املو�شوم��ة 
بعن��وان: "مدى جاهزي��ة املوؤ�ش�شات احلكومية 
لتطبي��ق احلكومة االلكرتوني��ة من وجهة نظر 
االإ�شرافي��ة يف جم��ال  الوظائ��ف  العامل��ن يف 
تكنولوجي��ا املعلوم��ات يف احلكوم��ة" .م��ن: د. 
خالد عب��د دهليز م�شرف��ًا ورئي�ش��ًا، ود. حممد 
اإبراهيم املدهون  مناق�شًا داخليًا، و اأ. د. �شامي 

�شليم اأبو نا�شر مناق�شًا خارجيًا.
وح�شر مرا�شم املناق�شة وكيل الوزارة  املهند�س 
�شهيل مدوخ  وعدد من املدراء العامن  وموظفي 

الوزارة واملهتمن  .
واو�ش��ى الباح��ث ب�ش��رورة اأن يتك��ون الهي��كل 
التنظيم��ي للحكوم��ة االلكرتوني��ة م��ن جلن��ة 
توجيهي��ة علي��ا برئا�ش��ة اجله��ة امل�شرفة على 
�شالحي��ات  لديه��ا   ، االلكرتوني��ة  احلكوم��ة 
جم��ال  يف  الهيكل��ة  واع��ادة  لتنظي��م  اإداري��ة 

تكنولوجيا املعلومات .
كما او�ش��ت الدرا�شة  تخ�شي�س موارد وموازنة 
مالي��ة كافي��ة وق��ادرة عل��ى تغطي��ة تكالي��ف 
تطبي��ق احلكوم��ة االلكرتوني��ة وتوف��ر نظام 
حتفي��زي حكوم��ي ي�شاعد عل��ى �شرعة تطبيق 

احلكومة االلكرتونية.
عل��ى  العم��ل  �ش��رورة  عل��ى  الباح��ث  و�ش��دد 
تفعي��ل وتوعي��ة املوظف��ن واملواطن��ن بنظام 
الدف��ع االلك��رتوين ال��ذي مت تطويره ب��وزارة 
املعلوم��ات لت�شدي��د  االت�ش��االت وتكنولوجي��ا 
احلكومي��ة  االلكرتوني��ة  املالي��ة  املعام��الت 
والعم��ل على حتدي��ث وتفعيل دلي��ل اإجراءات 

تقدمي اخلدمات احلكومية الكرتونيًا.
اأو�ش��ى الباح��ث  ب�ش��رورة ن�ش��ر الوع��ي  كم��ا 
الت��ي  بالعقوب��ات  املوظف��ن  ل��دى  القان��وين 
يتعر���س له��ا الف��رد عن��د التالع��ب يف تقدمي 
اخلدمات االلكرتونية ون�شر املعرفة واالإدراك 
لدى اجله��ات القانونية املخت�ش��ة يف املوؤ�ش�شات 
االلكرتوني��ة  املعام��الت  بقان��ون  احلكومي��ة 

والئحته التنفيذية .
و�ش��دد عل��ى اأهمية ت�شكيل جلن��ة حكومية من 
احلكومي��ة   املوؤ�ش�ش��ات  يف  القانوني��ة  اجله��ات 
لل��دول  القانوني��ة  التج��ارب  عل��ى  لالط��الع 
الناجح��ة يف تنظي��م التعام��الت االلكرتونية، 
و�شياغ��ة القوان��ن الالزم��ة لتطبي��ق م�ش��روع 

احلكومة االلكرتونية.
املوؤ�ش�ش��ات  رف��د  اهمي��ة   الدرا�ش��ة   واأك��دت 
احلكومي��ة بعدد كاف من االأف��راد املتخ�ش�شن 
املوؤهل��ن لتطوي��ر الربجميات ونظ��م املعلومات 

والبنية التحتية لل�شبكات.
ودع��ا اىل تبني االإدارة خطة للتدريب لتعزيز 
وتطوي��ر مه��ارات وق��درات املوظف��ن الفني��ة 
االلكرتوني��ة  احلكوم��ة  لتطبي��ق  الالزم��ة 
واال�شتعان��ة باجله��ات اال�شت�شاري��ة واخلرباء 
لتق��دمي امل�ش��ورة يف جم��ال تطبي��ق احلكوم��ة 

االلكرتونية.
و�ش��ددت الدرا�ش��ة عل��ى اهمي��ة توف��ر برامج 
متكامل��ة اأ�شلية ل�شمان اأم��ن و�شرية املعلومات 
املحو�شب��ة ومتابع��ة توعي��ة وتطبي��ق �شيا�شة 

اأمن املعلومات احلكومية.
اإعالمي��ة  خط��ة  باإع��داد  الباح��ث  وطال��ب 
لتوعي��ة املوظف��ن واملواطن��ن باأهمية تطبيق 
املوؤ�ش�ش��ات  واع��داد  االلكرتوني��ة  احلكوم��ة 
احلكومي��ة خطة للتوعية واالر�شاد والتعريف 

بخدماتها االلكرتونية.
كم��ا ح��ث عل��ى �ش��رورة توف��ر دلي��ل وا�ش��ح 
قاع��دة  توفره��ا  الت��ي  واملعلوم��ات  للبيان��ات 
البيان��ات املركزية احلكومية واإعداد ار�شادات 
مكتوب��ة ووا�شحة لالإج��راءات الفنية املتبعة 
للربط، واال�شتفادة من م�شروع تكامل البيانات 

احلكومية.
واأ�ش��ارت الدرا�ش��ة  اىل اهمي��ة  و�ش��ع معاي��ر 
مركزي��ة حلو�شبة العملي��ات داخ��ل املوؤ�ش�شات 
احلكومي��ة  وت�شاف��ر اجله��ود ب��ن املوؤ�ش�ش��ات 
احلكومي��ة لتطوي��ر اأنظم��ة حمو�شب��ة تخ��دم 

تطوير العمل مب�شروع احلكومة االلكرتونية.
القط��اع  م�شارك��ة  �ش��رورة  اإىل   الغف��ر  ون��وه 
اأنظم��ة  تطوي��ر  عل��ى  وت�شجيع��ه  اخلا���س 
مب�ش��روع  العم��ل  تطوي��ر  تخ��دم  حمو�شب��ة 

احلكومة االلكرتونية.
فق��د  االلكرتوني��ة  باخلدم��ات  يتعل��ق  وفيم��ا 
اك��د الباحث عل��ى �ش��رورة  تق��دمي املوؤ�ش�شات 
تفاعلي��ة  الكرتوني��ة  خدم��ات  احلكومي��ة 
وخدم��ات الكرتونية تكاملية واعتماد التوقيع 
اخلدم��ات  عل��ى  احل�ش��ول  عن��د  االلك��رتوين 
االلكرتونية وتوفر مركز خدمات جمهور �شهل 
تق��دمي خدمات مل�شروع احلكوم��ة االلكرتونية 
وا�شتقب��ال �شكاوى ومقرتح��ات امل�شتفيدين من 

اخلدمات االلكرتونية.

دراسة ماجستير توصي بدعم حكومي واسع
 لمشروع الحكومة االلكترونية



 االثنين  7 جمادي األخرة  1438هــ  /6 مارس - آذار  2017م
Monday - 6 March 2017

تقرير

04A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

غزة- الراأي
اأعلن��ت بلدي��ة غ��زة اأنه��ا متكنت من 
تنفي��ذ  ) 25( م�شروع��ًا جدي��دًا يف 
قط��اع املي��اه يف مناط��ق خمتلف��ة من 
املدين��ة خ��الل الع��ام املا�ش��ي، �شمن 
جهوده��ا الهادف��ة لتح�ش��ن خدم��ة 

املياه للمواطنن .
واأو�شح��ت دائ��رة املي��اه يف البلدي��ة 
يف تقريره��ا ال�شن��وي اأن��ه مت اإجناز 
) 16( م�شروعًا ب�شكل كامل ويجري 
حاليًا العم��ل يف ) 9( م�شاريع اأخرى 
�شيتم اإجنازها على االأكر خالل هذا 

العام .
وبين��ت اأنها تب��ذل جه��ودا متوا�شلة 
املدين��ة  يف  املي��اه  �شبك��ة  لتطوي��ر 
وحت�ش��ن ج��ودة وكمي��ة املي��اه التي 
يت��م �شخها لبي��وت املواطنن ال�شيما 
يف ف�ش��ل ال�شي��ف ال��ذي ت��زداد فيه 

ن�شبة ا�شتهالك املياه .

إنجاز كلي
مت  الت��ي  امل�شاري��ع  اأن  واأو�شح��ت 
اإجنازه��ا ب�ش��كل كل��ي �شمل��ت متديد 
خطوط مياه جديد، وحفر اآبار مياه 
وهي : حفر بئ��ر ال�شرايا، وبئر مياه 
يف منطق��ة الزه��راء بح��ي ال��درج، و 
م�ش��روع اإع��ادة اإن�ش��اء خ��زان وحفر 
بئ��ر ومتدي��د �شب��كات مي��اه يف �شارع  
املنط��ار بح��ي ال�شجاعي��ة، ومتدي��د 
�شبك��ة مي��اه جديدة يف �ش��ارع اأ�شماء 
بنت اأبي بك��ر، وتطوير �شبكات املياه 
التف��اح،  بح��ي  امل�شاه��رة  �ش��ارع  يف 
املنطق��ة  يف  املي��اه  �شبك��ة  وتطوي��ر 
املح�ش��ورة ب��ن �شارع��ي كم��ال نا�شر 

وعمر بن اخلطاب.
كما �شملت امل�شاري��ع املنجزة، تطوير 
�شارع��ي  ب��ن  املح�ش��ورة  املنطق��ة 
الن�شر مع �شعيد بن العا�س، و�شارعي 
الوزي��ر. خلي��ل  م��ع  احل�ش��ن  خال��د 
تطوي��ر، وتطوي��ر ال�شبك��ة يف �ش��ارع 

ال�شبيل، واأجزاء م��ن �شارع املن�شورة 
�ش��رق ال�شجاعي��ة،  وتطوي��ر �شبك��ة 
املي��اه يف �ش��ارع بغ��داد بالق��رب م��ن 
م�شج��د التوفي��ق �ش��رق ال�شجاعية، 
ويف �شارعي الن��دمي والده�شان بحي 

الزيتون .

مشاريع قيد التنفيذ
وفيم��ا يتعل��ق بامل�شاري��ع الت��ي بداأت 
املا�ش��ي  الع��ام  بتنفيذه��ا  البلدي��ة 
و�شيتم اإجنازها خالل العام احلايل، 
يج��ري  العم��ل  اأن  الدائ��رة  اأك��دت 
حاليًا يف ) 9( م�شاريع وهي: م�شروع 
حفر بئ��ر التوفيق �شرق ال�شجاعية، 

وحف��ر بئر مياه يف منطق��ة ال�شعف ، 
وبئ��ر الزيتون ) 1( يف حي الزيتون، 
وم�ش��روع حف��ر بئ��ر مي��اه و متدي��د 
خط��وط ناقلة  يف منطق��ة امل�شاهرة 
بحي التف��اح، وم�ش��روع اإن�شاء خزان 
مي��اه يف ح��ي ال�شيخ ر�ش��وان ب�شعة ) 
اأالف ك��وب، واإن�ش��اء خزان مياه   )5
ومتديد خطوط يف منطقة تل الهوا.
وكذل��ك م�شروع متديد خط ناقل من 
حمط��ة التحلي��ة املركزي��ة اجل��اري 
ال�شوداني��ة  منطق��ة  يف  اإقامته��ا 
مي��اه  خ��زان  اإىل  املدين��ة  �شم��ال 
ال�شيخ ر�ش��وان، والتن�شي��ق والتعاون 
م��ع م�ش��روع اإن�ش��اء حمط��ة التحلية 

املركزي��ة ، ومتديد خط��وط مياه يف 
�ش��ارع الطواح��ن �ش��رق ال�شجاعية، 
�شارع��ي  يف  مي��اه  خط��وط  ومتدي��د 

الده�شان بحي الزيتون .
مت  الت��ي  امل�شاري��ع  اأن  اإىل  واأ�ش��ارت 
متويلها م��ن عدة جهات مانحة منها: 
�شندوق تطوي��ر واإقرا�س البلديات، 
 ، KFW ( وبن��ك التع��اون االأمل��اين
وموؤ�ش�ش��ة اأن��را، والبن��ك االإ�شالمي 
للتنمية، واله��الل االأحمر القطري، 
واللجن��ة الدولي��ة لل�شلي��ب االأحمر 

الدويل .
اأعم��ال ال�شيان��ة الت��ي  وبخ�شو���س 
اأجرتها طواقم الدائ��رة على �شبكة 

املي��اه اأو�شح��ت اأن مت اإج��راء نح��و 
) 2000( عملي��ة �شيان��ة خلط��وط 
املدين��ة  مناط��ق  خمتل��ف  يف  املي��اه 
اإه��رتاء  اأو  لك�ش��ر  تعر�ش��ت  والت��ي 

نتيجة قدمها .

تقليل نسبة الفاقد
ونتيج��ة اأعمال التطوي��ر وال�شيانة 
متكن��ت البلدية خالل الع��ام املا�شي 
م��ن تقليل ن�شبة الفاقد بنحو ) 2% 
( مقارنة بالعام 2015 بحيث و�شلت 
كمية الفاقد اإىل ) %33( من كمية 
املي��اه املنتج��ة م��ن االآب��ار املحلية يف 

املدينة .
وبين��ت دائ��رة املي��اه اأن كمي��ة املياه 
املنتجة من االآبار خالل العام املا�شي 
بلغ��ت نحو ) 25( ملي��ون وثالثمائة 
األف ك��وب من املياه ومت ا�شتالم ) 5( 
مالين من املي��اه املحالة من �شركة ) 

ميكروت ( .
و�شمن جه��ود حت�شن نوعية وتقليل 
ن�شبة امللوحة للمياه التي يتم �شخها 
لبي��وت املواطن��ن، اأو�شح��ت اأن��ه مت 
املنطق��ة  يف  بئ��رًا   )14  ( اإيق��اف 
العم��ل  ع��ن  املدين��ة  م��ن  الغربي��ة 
ب�شبب ارتف��اع ن�شبة امللوحة يف املياه 
املنتج��ة منه��ا ومت تعوي���س املناطق 
الت��ي تغذيه��ا تل��ك االآب��ار م��ن اآب��ار 
اأخرى جماورة وخط مياه ) ميكروت 

. )
كم��ا مت ت�شغي��ل ) 16( بئ��رًا بنظام 
التحك��م ع��ن بع��د " �ش��كادا" وذل��ك 
لت�شهي��ل عملي��ة التحك��م يف ت�شغي��ل 
االآبار و�شملت االآبار التي مت ت�شغيلها 
ال�شي��خ  اآب��ار   ،" �ش��كادا   " بالنظ��ام 
 ،11  ،  10  ،  9  ،  8  ،  7  ،3  ( ر�ش��وان 
 2 و   1 A(، وال�شجاعي��ة )  12، و7 
( ، وبئ��ر املنطار، وبئ��ر ال�شالم، وبئر 
ال�شف��ا) 3 ( ، وبئ��ر ملع��ب الرموك، 

وبئر الزهراء

غزة- الراأي
جت االإدارة العامة للتدريب يف ال�شرطة خالل �شهر فرباير  خرَّ
املا�ش��ي24 دورًة تنوعت م��ا بن تخ�ش�شي��ة منهجية وميدانية 

وتثقيفية.
وق��ال مدي��ر اإدارة التدريب يف ال�شرطة العقي��د تامر �شحادة " 
اإن اإدارت��ه عقدت خ��الل �شهر فرباير املا�ش��ي 24 دورًة تنوعت 

بن دورات تخ�ش�شية وميدانية واأخرى اإدارية وتثقيفية ".
وب��نَّنّ �شحادة عقد دورة �ش��ف ال�شباط ال���23، والتاأ�شي�شية ال� 
13 ، ودورة قواعد ال�شبط والربط الع�شكري ودورة مكافحة 
ال�شغ��ب، وع�شا التنوفا، وعملي��ات ال�شرطة، وامل�شاة واالأ�شلحة، 

والعقيدة االأمنية، ودورة هند�شة املتفجرات.

واأف��اد �شح��ادة اأن مركز التدريب يف ال�شرط��ة عقد عدة دورات 
اأبرزه��ا:" التعامل مع م�شرح اجلرمي��ة، والنظام املايل، واإعداد 

الرواتب، و�شيانة املركبات، وفن التعامل مع ال�شالح".
واأردف:" كم��ا عقدن��ا دورة املالح��ة ودورة اأ�ش��ول التحقيق يف 
ح��وادث الطرق، اخلط العرب��ي، وف��ن املرا�شالت،اإ�شافًة لدورة 
اأ�شالي��ب التحقيق اجلنائ��ي، والقانون ال��دويل االإن�شاين ودورة 

اك�شل وورد".
واأك��د �شحادة اأن عقد الدورات ته��دف لتاأهيل عنا�شر ال�شرطة 
للقي��ام بواجبه��م الوطن��ي على اأكمل وج��ه، مو�شح��ًا اأنها تاأتي 
ملواكبة التطورات يف النظم االإدارية والقانونية واالجتماعية 
الت��ي توؤهل �شباط وافراد ال�شرطة ليكونوا عونا و�شندًا الأبناء 

جمتمعهم.
واأ�ش��ار اأن��ه رغم التحدي��ات وال�شعوبات التي تع��اين منها اإدارة 
التدري��ب وا�شته��داف مبن��ي اإدارة التدري��ب واحل�ش��ار اخلان��ق 
التدري��ب يف كل  اإدارة  اأن  م�شت��دركًا:" اإال  غ��زة،  عل��ى قط��اع 
م��رة تتخط��ى ه��ذه االأزم��ات والعوائق وتق��وم بتطوي��ر الكادر 
ال�شرط��ي علي جمي��ع امل�شتويات ال��دورات امليداني��ة واحلتمية 

والتخ�ش�شية".
وب��نَّ �شح��ادة اأن اإدارته تقوم بعقد هذه ال��دورات بالتعاون مع 
جهات داخلي��ة كالتوجيه ال�شيا�شي واملعهد املروري يف ال�شرطة 
وهند�ش��ة املتفج��رات والعالق��ات العام��ة يف ال�شرط��ة وجهات 

خارجية ككلية العودة ومدر�شة االإمام ال�شافعي.

دورات تخصصية وميدانية وإدارية

ج 24 دورًة خالل فبراير الماضي تدريب الشرطة يخرِّ

شملت تمديد شبكات جديدة وحفر آبار مياه 

البلدية تنفذ 25 مشروعا في قطاع المياه خالل 2016
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غزة- الراأي
توا�ش��ل وزارة الداخلي��ة ب�شقه��ا امل��دين تذليل كافة 
اإمكانياته��ا من اأج��ل توفر خدمة ممي��زة للمواطنن 
عرب مديرياتها ومكاتبها املنت�شرة يف جميع حمافظات 
القطاع، وذلك من خ��الل اإعادة بناء وتاأهيل وترميم 
م خدماتها للجمهور ب�شكل  واإ�شالح املن�شاآت التي تق��دنّ
اح،  مبا�شر.    ويف هذا ال�شياق قال املهند�س، نائل ال�شينّ
مدي��ر دائ��رة االإن�ش��اءات وال�شيانة بال�ش��ق املدين:" 
حققن��ا الكث��ر م��ن االإجن��ازات عل��ى �شعي��د تطوي��ر 
املن�ش��اآت الت��ي ُتقدم خدم��ات اجلمهور م��ن خاللها يف 
ظل نق�س املوارد واملوازنات، وذلك بجهود "املهند�شن 
والفني��ن" التابع��ن لدائ��رة االإن�ش��اءات وال�شيان��ة 

بال�شق املدين.     واأ�شاف باأن الوزارة تعمل وفق خطة 
متكامل��ة الإع��ادة تاأهيل وتطوير �ش��االت اال�شتقبال 
مبا يليق بتقدمي اخلدمات للمواطنن يف اأف�شل �شورة 

ممكنة، ولت�شهيل عليهم قدر االإمكان.
وذكر اأن��ه مت اإن�شاء مدخل خا�س للمعاقن حركيًا يف 
مبن��ى داخلية غزة خارج وداخ��ل ال�شالة، باالإ�شافة 
اإر�شادي��ة  اإىل ت�شمي��م وتثبي��ت الفت��ات ومل�شق��ات 

واإعالمية تخدم اجلمهور وتر�شدهم.
واأ�ش��ار اإىل اأن��ه مت تركي��ب م��راوح كهربائي��ة داخل 
�شال��ة االنتظ��ار الت��ي تكت��ظ باجلمهور، م��ع اقرتاب 
ف�ش��ل ال�شيف، باالإ�شاف��ة اإىل �شا�شة عر�س يف �شالة 
��اح اإىل اأن م�شاري��ع  ا�شتقب��ال اجلمه��ور.  ولف��ت ال�شينّ

التطوي��ر االإن�شائي تتوا�شل يف كاف��ة االأفرع التابعة 
لل�ش��ق املدين حي��ث مت بناء وت�شطي��ب طوابق وغرف 
انتظ��ار للجمه��ور داخل مبن��ى الرموك و�ش��ط غزة، 
منوه��ًا اإىل اأنهم قاموا باإع��ادة تاأهيل �شبكة الهواتف 
يف معظ��م اإدارات املبن��ى، واإع��ادة تاأهي��ل �شبكة املياه 

وال�شرف ال�شحي.
واأو�ش��ح مدي��ر دائرة االإن�ش��اءات وال�شيان��ة اأن عمل 
الدائ��رة امتد اإىل تاأهي��ل وتطوير �ش��االت ا�شتقبال 
اجلمه��ور يف مديريات الداخلي��ة )ال�شمال، الو�شطى، 

خانيون�س، ورفح(.
وب��ننّ اأنه مت تاأ�شي�س وجتهيز �شبكة الهواتف يف مبنى 
االإدارة التاب��ع ملع��رب بي��ت حان��ون، واإن�ش��اء ُمعر�شات 

خا�ش��ة مبكتبي وزارة الداخلية يف م�شت�شفيي ال�شفاء 
بغ��زة ونا�ش��ر بخانيون���س، وجتهي��ز وتاأهي��ل املكت��ب 
التاب��ع ل��وزارة الداخلي��ة يف بلدي��ة غ��زة ال�شتقبال 
دائ��رة  ع��ن  �ش��ادر  تقري��ر  وبح�ش��ب  اجلمه��ور.     
االإن�ش��اءات وال�شيانة فاإن الدائ��رة نفذت اأكر 750 
مهم��ة عمل خالل ع��ام واحد فقط، متثل��ت يف اأعمال 

ال�شيانة والتجهيزات داخل ال�شاالت.
وزارة  اأجرت��ه  لل��راأي  ا�شتط��الع  نتائ��ج   اأن  يذك��ر 
الداخلية-ال�شق املدين، اأظهرت درجة كبرة من ر�شا 
املواطنن عن اأماكن وا�شرتاح��ات االنتظار يف مقرات 
ومديري��ات وزارة الداخلي��ة يف حمافظات قطاع غزة 

اخلم�شة.

غزة- الراأي
اأك��دت وزي��رة �شئون املراأة  هيف��اء االأغا، 
اأن القان��ون االأ�شا�ش��ي الفل�شطين��ي كف��ل 
دون  املواطن��ن  جمي��ع  حق��وق  حماي��ة 
متييز مب��ا فيهم الن�ش��اء والفتيات والذي 
اأت��ى من�شجمًا م��ع مبادئ حق��وق االإن�شان 
املواثي��ق  علي��ه  ن�ش��ت  والت��ي  الدولي��ة 
جلمي��ع  املناه�ش��ة  الدولي��ة  والق��رارات 
ا�ش��كال العن��ف املمار�س �شد امل��راأة املبني 
عل��ى الن��وع االجتماع��ي ك��ون اأن امل��راأة 

امراأة.
جاء ذلك، خالل م�شاركتها يف ور�شة عمل 
نظمتها  وزارة �شئون املراأة، ، بح�شور  دنيا 
االأم��ل ا�شماعي��ل م�شت�ش��ارة وزارة امل��راأة 
للعن��ف املبن��ي عل��ى الن��وع االجتماع��ي، 
واملوؤ�ش�ش��ات  املخت�ش��ن  م��ن  والعدي��د 
الن�شوي��ة املهتم��ة بق�شاي��ا العن��ف �ش��د 

املراأة
ورق��ة  الور�ش��ة  يف  امل�شرتك��ون  وناق���س 
حقائ��ق اأعدتها الوزارة حول العنف التي 
تتعر�س له املراأة الفل�شطينية املبني على 
النوع االجتماعي واآليات احلماية لها من 

الناحية القانونية والتوعوية.
اجن��ازات  اإىل  د.االغ��ا  وا�شتعر�ش��ت 
مل�شاع��دة  الفل�شطيني��ة  احلكومي��ة 
وم�شان��دة امل��راأة وحمايته��ا م��ن العن��ف، 
مثل قرار جمل�س ال��وزراء باإن�شاء اللجنة 
الوطني��ة ملناه�ش��ة العنف �ش��د املراأة  يف 

العام 2008 .
واأ�ش��ارت اإىل اأن الق��رار انبث��ق عنه نظام 
التحوي��ل الوطني للن�ش��اء املعنفات الذي 
�ش��وؤون  وزارة  بقي��ادة  احلكوم��ة  اأقرت��ه 
املراأة وبال�شراكة مع وزارات ذات العالقة 
مثل وزارة ال�شحة والتنمية االإجتماعية 
والداخلي��ة ممثل��ة بجه��از ال�شرط��ة م��ع 
حلماي��ة  اآمن��ة  بي��وت  وتاأ�شي���س  ان�ش��اء 
امله��ددة  او  املعنف��ات  والفتي��ات  الن�ش��اء 

حياتهن باخلطر.
كم��ا مت اإن�ش��اء املر�ش��د الوطن��ي لر�ش��د 
حاالت العنف املجتمعي �شد املراأة وو�شع 
ال�شيا�شات والقوانن التي حتميها من هذا 

العنف غر املربر.
اأم��ا عن اآليات احلماي��ة للمراأة من العنف 
تو�شل��ت  م��ا  اأه��م  ا�شماعي��ل  فعر�ش��ت 

اإلي��ه ورق��ة احلقائ��ق فاأك��دت اأن��ه رغ��م 
القوان��ن والت�شريعات التي و�شعتها كافة 
و  املتعاقب��ة،  الفل�شطيني��ة  احلكوم��ات 
بيوت احلماي��ة واالأمان للن�شاء والفتيات 
املعنفات الت��ي مت تاأ�شي�شها وتبني �شل�شلة 
م��ن االأنظم��ة واالإج��راءات الت��ي ت�شه��ل 
وتدع��م عم��ل ه��ذه البي��وت، يف ا�شتقبال 

حياته��ن  امله��ددة  الن�ش��اء  وحماي��ة 
باخلط��ر. وطالبت ورق��ة احلقائق بو�شع 
اآلي��ات وطنية ملكافحة العن��ف �شد املراأة 
ب��ن  املعلوم��ات  لتب��ادل  اآلي��ات  وبن��اء   ،
املوؤ�ش�ش��ات  ووزارة امل��راأة لر�ش��د ح��االت 

العنف.
وطالب��ت اإ�شماعي��ل ب�ش��رورة االإ�شراع يف 

اإ�ش��دار قانون حماية االأ�ش��رة من العنف 
و�ش��ن العقوب��ات واإج��راء تعدي��الت على 
قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف االأ�ش��ري، و 
العم��ل على جت��رمي جميع اأفع��ال العنف 
املرتكب��ة �ش��د امل��راأة، واعتم��اد تداب��ر 

لذلك.
و�ش��ددت على اأهمية  تفعيل نظام حماية 
ال�شه��ود الذي يكفل حماية لل�شاهد الذي 
ي��ديل مبعلوم��ات ع��ن الدع��وى، �ش��رورة 
اإيج��اد ن�س يجرم عدم االإدالء مبعلومات 

عن حاالت العنف.
وقال��ت اإن امل�شوؤولية الرئي�شة يف مبا�شرة 
اإقامة الدعاوى عل��ى �شلطات النيابة وال 
تق��ع عل��ى امل��راأة الت��ي تعر�ش��ت للعن��ف، 
وع��دم متكن مرتكب��ي العنف �ش��د املراأة 
اجلنائي��ة  امل�شوؤولي��ة  م��ن  االإف��الت  م��ن 
عل��ى اأ�شا���س دف��وع م��ن قبي��ل ال�ش��رف، و 
اتخ��اذ تداب��ر عن��د االقت�ش��اء ل�شم��ان 
�شالم��ة ال�شحايا واأ�شره��ن وحمايتهن من 
التخوي��ف واالنتقام، وا�شتحداث اأ�شاليب 

للتحري غر مهن .

"صاالت االستقبال" بمديريات الداخلية..
تطور مستمر لخدمات أفضل

خالل ورشة عمل نظمتها وزارة المرأة الفتتاح شهر المرأة ) آذار(

"األغا": القانون الفلسطيني كفل حماية المرأة من العنف
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البائ��ع اأمين عب��د ربه يق��ف يف ال�شوق املحل��ى اأمام 
ب�شط��ة زينت بالفراولة حيث ق��ام بتن�شيقها ب�شكل 
ي�شفى على جمال منظرها مزيدًا من اجلمال فيدفع 
امل��ارة لالإقبال عليها؛ حت��ى اإن ارتفع �شعرها فيقول 
:" لق��د ب��داأت ثم��رة الفراول��ة تنت�ش��ر يف ال�ش��وق 
املحل��ى بع��د اأن قل�ش��ت احلكوم��ة م��ن ت�شديره��ا، 
اأن  اإال  �شعره��ا  ارتف��اع  م��ن  وبالرغ��م  اأن��ه  موؤك��دًا 

االإقبال عليها جيد". 
واأع��رب البائع عن اأ�شفه من ع��دم توفر تلك الثمار 
يف ال�ش��وق املحل��ى منذ بداي��ة مو�شمه��ا واقت�شارها 
عل��ى الت�شدير االأمر الذي مل ميكن��ه من بيع املزيد 

منها وحتقيق نوعًا من الربح املادي  .

أسباب ومسببات 
اأما امل��زارع اأكرم اأبو خو�شة فقال ل���" الراأي" :" اإن 
زراع��ة حم�ش��ول الفراولة تنهار �شيئ��ًا ف�شيئًا حيث 
كان��ت االإنتاجي��ة م��ا قب��ل الع��ام 2006 ت�شل اإىل 
2500 دومن لت�شل يف وقتنا احلايل اإىل 400 دومن 
زراع��ي  فق��ط  ب�شب��ب اإغ��الق املعابر واحل�ش��ار وما 

ينتج عنه من �شعف الت�شويق ".

واأ�ش��اف :" يعد  هذا العام االأوفر حظًا منذ �شنوات 
حي��ث ا�شتمراري��ة الت�شدي��ر اإىل اأ�ش��واق ال�شف��ة ، 
معل��ال ذلك بقلة الكميات املنتجة من قبل املزارعن 
وزي��ادة الطلب لالأ�ش��واق اخلارجية ، وخوف  الكثر 
م��ن املزارع��ن م��ن االإق��دام عل��ى زراعته��ا وتكب��د 

خ�شائر حال اإغالق املعابر " 
وتاب��ع :" �شاأعم��ل جاه��دًا عل��ى اأن اأق��وم بزراعتها  
باعتبارها من املحا�شيل النقدية االأ�شا�شية وم�شدر 
للت�شدير لالأ�ش��واق اخلارجية، الفت��ًا اأنه ال يخ�شى 
االإغالق��ات اأو ع��دم الت�شدي��ر اإىل اخل��ارج كغ��ره 
م��ن املزارعن باعتبار اأنه ميتل��ك االأر�س التي يزرع 
عليها ثمار الفراولة ويعمل بها هو واإخوانه ، ولي�س 
كغره م��ن املزارعن فالكثر منه��م ي�شتاأجر االأر�س 
وينف��ق على عمال ف��ال ي�شتطيع اأن يجازف ويتحمل 

اخل�شائر التي قد تثقل كاهله.
بدوره، اأرج��ع رئي�س جمعية غ��زة التعاونية اأحمد 
ال�شافع��ي اأ�شب��اب تقل���س امل�شاح��ات املزروع��ة م��ن 
الفراول��ة نتيج��ة اأن املزارع نف�ش��ه يعانى من �شعف 
يف م�شت��وى دخل��ه االأم��ر ال��ذي يوؤث��ر عل��ى عملية 
تو�شع��ه يف الزراع��ة، كما اأن م�ش��اكل املعرب ال تالئم 

الت�شدي��ر الزراع��ي حي��ث ال يوجد مع��دات حتفظ 
املنتج بج��ودة عالية االأمر الذي يفقده من 30 اإىل 

. جودته  % من   50
وتاب��ع ال�شافع��ي لل��راأي:" اأ�شف اإىل ذل��ك تكاليف 
نقل املنتج من حمط��ة التعبئة اإىل املعرب ومن املعرب 
اإىل مط��ار الل��د ومن ث��م  اإىل االأ�ش��واق االأوروبية ، 
م�ش��ددا على �ش��رورة االهتمام به��ذا املنتج من قبل 
احلكومة باعتباره منتج زراعي نقدي، ويوفر فر�س 
عم��ل ت�شغيلي��ة لل��دومن الواحد 1.5عام��ل، والذي 

بدوره يحل م�شاكل اجتماعية للكثرين .
وحم��ل ال�شافعي م�شوؤولية تراج��ع ن�شبة امل�شاحات 
املزروع��ة من حم�ش��ول الفراول��ة كاًل من االحتالل 
يف ا�شتم��رار احل�ش��ار واإغ��الق املعاب��ر، وال�شلطة يف 
عدم حماية املنت��ج الفل�شطيني باعتباره �شفرنا يف 

اخلارج ويحمل ا�شم فل�شطن .

الزراعة المهقلة
م��ن جانب��ه، اأك��د مدي��ر الت�شوي��ق واملعابر ب��وزارة 
الزراعة جالل اإ�شماعيل على اأن اإنتاجية الفراولة 
له��ذا الع��ام االأف�ش��ل منذ اأع��وام حيث بلغ��ت ن�شبة 

اإنتاجيت��ه 1500 ط��ن مت ت�شدي��ر قراب��ة 60 طن 
من��ه اإىل االأ�ش��واق االأوروبي��ة وقراب��ة 750 ط��ن 

لل�شفة الغربية عرب معرب كرم اأبو �شامل 
وق��ال اإ�شماعي��ل ل��� " ال��راأي" :م��ن االأ�شب��اب الت��ي 
جتع��ل هذا املو�ش��م اأف�شل من غره ه��و زيادة اإقبال 
املزارع��ن على ا�شتخ��دام طريقة الزراع��ة املعلقة 
بتكلفة اق��ل واإنتاجية اكرب، اإىل جانب عدم وجود 
معيق��ات من قبل اجلان��ب االإ�شرائيل��ي، االأمر الذي 
قد يدفع املزارع��ن وي�شجعهم يف ال�شنوات القادمة 
لالإقبال على زراعتها وزيادة امل�شاحة املزروعة منها 
الوزارة تعمل على تقنن  اأن  اإ�شماعيل  "    واأو�شح 
الكمي��ات التي يت��م ت�شديرها من اج��ل توافرها يف 
االأ�ش��واق املحلي��ة حيث بلغ��ت ن�شب��ة الت�شدير منه 
قب��ل التقن��ن وخ��الل االأ�شابي��ع املا�شية م��ن 70 ل�  

. 85طن 
واأك��د اإ�شماعيل اأن حت�شن االإنتاجية منه هذا العام 
وت�شدي��ره للخ��ارج �شيدفع املزارع��ن وي�شجعهم يف 
االأع��وام القادمة على زراع��ة الفراولة وامل�شاحات 
املزروع��ة من��ه يف ظ��ل ا�شتحداث ط��رق جديدة يف 

زراعتها .

األوفر حظًا لهذا العام

الذهب األحمر يزين أسواق غزة  
غزة-الراأي-�شمر العرعر 

ال�ش��وق  يف  تواجده��ا  غي��اب  بع��د 
مو�ش��م  ب��داأ  من��ذ  للقط��اع  املحل��ى 
قطفه��ا مطلع �شه��ر كان��ون االأول/ 

وت�شديره��ا  اجل��اري،  دي�شم��رب 
لالأ�شواق االأوروبي��ة وال�شفة يعود 
يع��رف  م��ا  االأحم��ر" اأو  "الذه��ب 
بالفراولة ليزي��ن االأ�شواق املحلية 

مما دف��ع بالعديد اإىل الت�شاوؤل عن  
اأ�شب��اب نق���س الكمي��ات املزروع��ة 
بال�ش��وق  اأ�شعاره��ا  وارتف��اع  منه��ا 

املحلي .
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واأي�ش��ا م��ن اأه��م ط��رق ال��رب بالوالدي��ن، 
طاعتهم��ا يف كلنّ م��ا ياأمران��ه به، م��ن اأمر 
واجب اأو مندوب، وترك ما ياأمران برتكه 

ما مل يكن يف ذلك �شرر.

بارة بوالديً
تق��ول الطالبة اجلامعية �ش��روق �شامل:" 
اأح��اول دائما اأن اأوفر م��ا يحتاجه والدي 
ووالدت��ي م��ن احتياجات ول��وازم، واأ�شعى 
ب�ش��كل دائ��م ب��اأن يكون��ا را�شي��ن عن��ي، 
فالدع��اء يل بكلم��ة اهلل ير�ش��ى علي��ِك 

اأف�شل �شيء اأح�شل عليه يوميا".
وت�شي��ف يف حديث لل��راأي:" حتى عندما 
يكون اأح��د والديَّ مري�ش��ا، اأرى نف�شي قد 
اأجه�ش��ت بالب��كاء املتوا�ش��ل، واأمتن��ى ل��و 
كنت بدال منهم��ا، الأنني اأعتربهما مبثابة 
جوهرة البيت، وبدونهما ال تكتمل احلياة 
وتفق��د جماله��ا"، موؤك��دة اأن��ه مهم��ا فعل 
االب��ن اأو االبنة لوالديه��م فلن ين�شفوهم 
ول��ن يقدم��وا له��م اأي عمل ي��وازي تعبهم 

وحتملهم. 
واالأم"  بالوالدي��ن" االأب  ال��رب  ويك��ون    

باالإح�ش��ان اإليهم��ا بوج��وه ال��رب وال�شلة، 
وع��دم التق�شر يف حقهما، وحمايتهما من 

كل اأذى والقيام بخدمتهما.
وم��ن املوؤ�شف ل��ه اأن الكثري��ن اإذا خاطب 
اأحده��م والدي��ه جتده يرف��ع �شوته، وال 
يراع��ي االأدب معهم��ا، وه��ذا ال �ش��ك م��ن 
العق��وق وع��دم اح��رتام الوالدي��ن؛ الذي 
ح��ذر من��ه النب��ي �شل��ى اهلل علي��ه و�شلم، 
فطاع��ة الوالدي��ن ور�شاه��م م��ن طاع��ة 

ور�شا اهلل.
"م��ن عا���س خادم��ا حتت ق��دم والديه.. 
عا���س �شي��دا ف��وق روؤو���س قوم��ه"، ه��ذه 
العب��ارة بداأ فيها ال�ش��اب الثالثيني فتحي 
خال��د، ال��ذي اأك��د اأن��ه دائم��ا ي�شع��ى الأن 
ير�ش��ى عن��ه والدي��ه باعتبارهم��ا اأفني��ا 
زه��رة �شبابهما يف �شبي��ل تربيته واإخوته 

و�شقيقاته.
يق��ول خال��د يف حديث لل��راأي:" اإنه �شعر 
باالأ�ش��ى واحل��زن بع��د وف��اة وال��ده، فقد 
كان مبثابة احل�ش��ن الدافئ له والإخوته، 
وكان �شباح كل يوم جديد يذهب لوالديه 
ويقبل يديهما ويطل��ب ر�شاهما"، مو�شحا 

ي�شع��رون  اأن  ي�شتطيع��ون  ال  االأبن��اء  اأن 
بطع��م احلي��اة ولذتها يف ظل غي��اب اأحد 

الوالدين اأو كليهما.

كيف يكون البر؟
ويق��ول االأخ�شائي االجتماع��ي والنف�شي 
ن��ور الدي��ن حمي�ش��ن يق��ول:" اإن املطلوب 
احلدي��ث  والديه��م  اجت��اه  االأبن��اء  م��ن 
معهم بالكلم��ة الطيبة واملعاملة احل�شنة، 
واملزيد م��ن االهتمام ب��كل ال�شبل املمكنة 
واملتاح��ة للو�ش��ول به��م اإىل ب��ر االأم��ان 
وذل��ك لكونهم يعت��ربون اأنف�شهم رغم كرب 
�شنهم اأنه مازالوا لهم الكلمة وهم اأ�شحاب 

امل�شورة".
ويوؤك��د يف حدي��ث لل��راأي، اأن��ه ال ب��د م��ن 
اال�شتمرار م��ع الوالدين بنف�س النهج لكي 
ال يوؤث��ر على نف�شيته��م وو�شعهم ال�شحي، 
ه��ذا م��ن الناحي��ة النف�شي��ة واملعنوي��ة، 
ق��ال تع��اىل:"  وو�شينا االإن�ش��ان بوالديه 

ح�شنا "  . 
ومعظ��م االآب��اء ال يلزمه��م اأي �ش��يء م��ن 
النواح��ي املادي��ة، ب��ل يحتاج��ون اإىل اأن 

ي�شع��رون ب��اأن الكلم��ة مازالت له��م، واأنهم 
اأ�شح��اب الروؤي��ا داخ��ل البي��ت اأو االأ�شرة 
الكلم��ة الطيب��ة، واأن  وذل��ك م��ن خ��الل 
اإىل جانب توفر االأبن��اء لوالديهم �شعور 

االهتمام واالأمان، وفق ما ذكر حمي�شن.
ويف تعليق��ه عل��ى دور االآب��اء واالأمهات يف 
دف��ع االأبن��اء لل��رب اأو العق��وق، ي�شي��ف:" 
بالفعل لالآباء دور كبر يف حتديد طبيعة 
تعامل االأبناء معهم، فكما تقول احلكمة: 
م��ن زرع ح�شد، واأي�شا كللك��م راع وم�شئول 
ع��ن رعيت��ه، اأي يج��ب عل��ى االآب��اء عدم 
التميي��ز ب��ن اأبناءه��م حت��ى ول��و كان��ت 
معامل��ة االأبناء تختلف من �شخ�س الآخر، 
وعندم��ا ي�شعر االبن اأن��ه مميز عن غره، 
ذلك يول��د داخله �شع��ور الظل��م والغ�شب 
وتلعب العاطفة دوره��ا يف الرب اأو العقوق 

اأي "كما تدين تدان. "

للوالدين دور بالعقوق
من جهته يقول مدير الوعظ واالإر�شاد يف 
وزارة االأوق��اف بغزة د.يو�شف فرحات:" 
اإن الوالدي��ن �ش��واء االأم اأو االأب له��م دور 

كب��ر يف تربي��ة االأبن��اء وتعويدهم على 
ال�شلوك احل�شن اأو ال�شيئ، وبالتايل عقوق 
الوالدين اأو الرب بهما واالإح�شان اإليهما ".
خا���س  حدي��ث  يف  فرح��ات  وي�شي��ف 
ق��دوة  ميثل��ون  واالأم  االأب  اإن  لل��راأي:" 
لالأبن��اء، ولك��ن االأب ل��ه �شخ�شي��ة قوية 
اأكر من االأم كونه��ا تغلب عليها العاطفة، 
حي��ث اأن االأبناء يخ�شون م��ن االآباء اأكر 

من خ�شيتهم االأمهات.
وي�شت��دل يف حديث��ه عل��ى ق��ول الر�ش��ول 
حممد �شلي اهلل علي��ه و�شلم عندما �شاأله 
ا�ِس  قنّ النَّ ن اأَّحَّ ، مَّ ِ �ُشول اهللَّ ا رَّ الَّ :  يَّ قَّ ُجل فَّ رَّ
��الَّ :   ��كَّ ( ، قَّ ��ال :   ) اأُمُّ ِت��ى ؟  قَّ ابَّ حَّ ِبُح�ْش��ن �شَّ
ْن؟   ��ال :  ُثمَّ مَّ ك ( ، قَّ ��الَّ :   ) ُثمَّ اأُمُّ ن ؟  قَّ ُث��منّ مَّ
الَّ :   ) ُثمَّ  ن ؟  قَّ الَّ :  ُثمنّ مَّ ( ، قَّ كَّ ال :   ) ُثمَّ اأُمُّ قَّ

اأَُّبوك (  . 
وللوالدي��ن دور يف عق��وق اأح��د اأبنائه��م 
لهم، خا�ش��ة اإذا كان الوالد �شيء ال�شمعة 
وال�شل��وك فيكون ابنه مثل��ه، فاالأب قدوة 
ان يوجهه��م  ال��ذي يج��ب  وه��و  الأبنائ��ه 
للطري��ق ال�شحي��ح وال�شلي��م واإن مل يفعل 

ذلك �شيكون م�شتقبلهم قامت اللون.

بر الوالدين..الجسر القوي للفوز بالجنة
غزة-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي

بالرغ��م من اجلهود الكث��رة التي يبذلها 
االأبن��اء م��ن اأج��ل احل�ش��ول عل��ى ر�ش��ا 
يف  مق�شري��ن  يبق��وا  اأنه��م  اإال  والديه��م، 
تاأدية واجباتهم جت��اه االآباء واالأمهات، 

ف��ال �ش��يء ي�شاه��ي ت�شحيته��م وتعبه��م 
اأج��ل  م��ن  قدموه��ا  الذي��ن  و�شقائه��م 
اأبنائه��م.    لذل��ك ف��اإن الدي��ن اال�شالمي 
دع��ا اإىل ال��ربنّ بالوالدي��ن وال��ذي يك��ون 
من خالل االإح�ش��ان اإليهما، والقول اللن 

ب القول  تهم��ا، وجتننّ ف��ق بهما وحمبنّ والرتنّ
الغلي��ظ الذي ي�شب��ب نفرتهما، واحلديث 
��ان م��ن االألف��اظ، وقول  معهم��ا مب��ا يحبنّ
م��ا ينفعهما يف اأم��ور دنياهم��ا واآخرتهما، 

ومعا�شرتهما باملعروف.
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي
تق��ع ه��ذه القري��ة العربية يف جن��وب �شرق الرمل��ة، وغرب القد���س وتبعد 
ع��ن االأوىل 18 ك��م منها 16 كم طري��ق معبدة من الدرج��ة االأوىل والباقي 
غ��ر معبد، وتبعد عن الثاني��ة 26 كم منها 24 كم طريق معبدة من الدرجة 

االأوىل والباقي غر معبد.
 وعلى بعد 2.5 كم �شمايل القرية تتفرع الطريق املعبدة القادمة من القد�س 

اإىل فرعن يتجه االأول اإىل الرملة، ويتجه الثاين اإىل غزة، وحدود اأرا�شي 
القرية ال�شرقية واجلنوبية جزء من احلدود بن الوادي القد�س واالد.

اأن�شئ��ت بي��ت �شو�ش��ن يف الق�ش��م الغربي من جب��ال القد�س ف��وق جبل �شغر 
يرتف��ع 310 م ع��ن �شط��ح البح��ر، ومير وادي طاح��ون ب�شم��ال القرية على 
بعد 2 كم، وهو اأحد الروافد العليا للوادي الكبر، وتبداأ من غربها وجنوبها 
اأودي��ة ترقد وادي ال�شرار – روب��ن، ويوجد ينبوعان وبئر للماء يف بيارات 

االأفن��دي الواقعة يف �شمال غرب 
يف  احل��وارة  بئ��ر  وتق��ع  القري��ة، 

جنوبها الغربي.
انق�شم��ت القري��ة اإىل ق�شمن: االأول وه��و االأكرب، 
ميتد ب�شورة عامة من ال�شمال اإىل اجلنوب، والثاين 
يق��ع يف جنوب غ��رب االأول على بع��د 250م، بقربه 
جام��ع ال�شي��خ عبيد، ويف ع��ام 1931 كان يف القرية 

14 م�شكن��ًا حجري��ًا، ويف ع��ام 1945 بلغت م�شاحة 
القري��ة 8 دومن��ات، وم�شاح��ة االأرا�ش��ي التابع��ة لها 

�شيئًا. منها  اليهود  ميلك  ال  دومنًا   6.481
كان يف القري��ة 47 ن�شم��ة م��ن الع��رب يف ع��ام 1922، 

وارتف��ع عدده��م اإىل 70 ن�شم��ة يف ع��ام 1931، واإىل 
.1945 عام  يف  ن�شمات   210

مل يك��ن يف القري��ة اأي ن��وع م��ن اخلدمات، وق��د ا�شتخدم 
ال�ش��رب  البل��دة الوحي��د يف  ال�ش��كان مي��اه ينب��وع 

عل��ى  واعتم��دوا  املنزلي��ة،  واالأغرا���س 
الزراع��ة وتربية املوا�ش��ي يف معي�شتهم، 

واأهم مزروعاتهم احلبوب.
 ورغ��م اأن الرتب��ة ال�شائ��دة ه��ي الرتب��ة 
احلم��راء "ي��رتا روزا" ال�شاحل��ة لزراعة 

االأ�شج��ار املثمرة فقد كان��ت القرية فقرة 
بهذه االأ�شجار، ففي عام 1943 كان هناك دومنان فقط مزروعان زيتونًا*.

�ش��رد اليهود �ش��كان القرية العرب ودمروها يف ع��ام 1948، ويف عام 1950 
اأ�ش���س يه��ود هاجر معظمهم م��ن اليمن مو�ش��اف “تاعوز” على بع��د كيلومرت 
جنوبي غرب موقع القرية، وقد بلغ عدد �شكان هذا املو�شاف 304 ن�شمات يف 
عام 1950، وارتفع عددهم اإىل 410 ن�شمات يف عام 1961، لكنه انخف�س 

اإىل 385 ن�شمة يف عام 1970.

بيت سوسين قضاء الرملة

رفح- الراأي
بحلم اأ�ش��وف الفرا�شة حول الزهرة، 
بحل��م اأ�شوف الع�شفورة فوق ال�شجرة 
ب��دل  الثل��ج بين��زل،  اأ�ش��وف  ، بحل��م 

العتمة اأ�شوف النور”…
 به��ذه الكلمات التي تع��رب عن حالتها 
اأن�ش��دت اأ�شم��اء، ه��ذا الن�شي��د ال��ذي 

يعرب عن موهبتها يف الن�شيد.
من��ذ والدته��ا فقدت ب�شره��ا وعا�شت 
ط��وال حياته��ا كفيف��ة عاج��زة ع��ن 
الروؤي��ة؛ ولكنه��ا لي�ش��ت عاج��زة عن 
االإرادة والتح��دي واالإ�شرار، ال ترى 
تب�ش��ر  لكنه��ا  حوله��ا؛  م��ن  االأ�شي��اء 
واالأه��داف  التف��وق  قم��ة  ب�شرته��ا 
العالي��ة التي ت�شبو للو�ش��ول اإليها يف 

حياتها.
الطالب��ة اأ�شماء اأب��و هالل ابن��ة )17 عاًما( داخل 
غرفته��ا ال�شفية  مبدر�شة �شفا عمرو برفح، واأمامها 
طاولة خ�شبية و�شعت عليها االآلة الكتابة اخلا�شة 
بها، ت�شمع ما يتم قراءته من معلمتها لتقوم بكتابته 
بطريقة املكفوفن، لكي تتمكن من مراجعة درو�شها 

لال�شتمرار يف ح�شد املراكز االأويل كما تعودت.
ح�شل��ت اأ�شم��اء  يف ال�ش��ف احل��ادي ع�ش��ر “العل��وم 
“99.75” االأوىل عل��ى  ال�شرعي��ة”، عل��ى مع��دل 

مدر�ش��ة �شفا عمرو فرع العل��وم ال�شرعية ، ومل تكن 
ه��ذه امل��رة االأوىل حت�ش��د به ه��ذا املُع��دل، بل منذ 
�شغره��ا حتافظ على م�شتواه��ا الدرا�شي، ومل يذكر 

اأنه تدنى لو ملرة واحدة.
واأو�شح��ت اأبو هالل خالل حديثها اأنها ح�شلت على 
املرك��ز االأول عل��ى الف��رع  رغ��م اإعاقته��ا، وقال��ت: 
” احلم��د هلل من��ذ مي��الدي واأنا كفيف��ة، مل اأب�شر 
م��ن الواق��ع �ش��يء، ومل اأك��ن اأع��رف م��ا ال��ذي يدور 
ح��ويل، حلن كربت، ودخل��ت الرو�شة وتفوقت بها، 

وحافظ��ت على هذا التفوق، خالل درا�شتي مبدر�شة 
خا�ش��ة يف غ��زة، ث��م يف مدر�ش��ة االم��ل للمكفوفن 
عم��رو  �شف��ا  مدر�ش��ة  يف  واالآن  لل��وزارة  التابع��ة 

مبديرية تعليم رفح.
للق�ش��ف  تعر���س  “اأ�شم��اء”  من��زل  اأن  يذك��ر   
االإ�شرائيل��ي، مما ت�شب��ب يف ا�شت�شهاد عدد من اأفراد 
عائلته��ا، وتدمر غرفتها الوحي��دة التي تقطن بها، 
ومتزق��ت كتبه��ا ومالب�شها واأثاث غرفته��ا، لكن ذلك 

مل ُيثنيها عن موا�شلة م�شوارها يف احلياة.

واأ�ش��ارت اأب��و ه��الل اإىل اأنه��ا حت�شل 
عل��ى كتبه��ا الدرا�شي��ة م��ن مدر�ش��ة 
النور واالأمل التابع��ة لوزارة التعليم 
م��ن  الدرو���س  ملخ�ش��ات  وتكت��ب   ،
“براي��ل” اخلا�ش��ة  خ��الل طريق��ة 

باملكفوفن.
وت�شي��ف وال�شع��ادة تب��دو وا�شح��ة 
على مالم��ح وجهها :”اأق��وم بتح�شر 
درو�ش��ي يف املنزل مب�شاع��دة والدتي 
الت��ي مل تغف��ل عن��ي لو حلظ��ة، هذا 
ال�ش��يء ي�شاعدين عل��ى الو�شول اإىل 
الرتكي��ز  وكذل��ك  االأويل،  املرات��ب 
خ��الل �شرح الدرو�س يف املدر�شة التي 
اأدر���س به��ا، فاملع��اق ال يق��ل اأهمي��ة 
عن غ��ره يف املجتمع، فه��م متفوقون 

كغرهم واأكر.
تق��ول اأ�شم��اء ب��اأن املدر�ش��ة وال��وزارة والعائل��ة مل 
يق�ش��روا معه��ا ب�شئ، وهي تب��ذل كل اجلهد من اأجل 

التفوق والنجاح.
اأم��ل  اأ�شم��اء :”عن��دي  وح��ول طموحاته��ا تق��ول 
وطم��وح اأن اأك��ون م��ن اأوائ��ل الوط��ن عل��ى الف��رع 
يف  ا�شتم��ر  اهلل  �ش��اء  واإن  ال�شن��ة،  ه��ذه  ال�شرع��ي 
حتقي��ق احلل��م واتخ�ش���س يف العل��م ال�شرعي حتى 

اأ�شبح حما�شرة اأكادميية يف اجلامعة .

الطالبة أسماء أبو هالل تتحدى اإلعاقة البصرية
 وتتفوق بمدرسة شفا عمرو برفح
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إعداد / وزارة األسرى

اإعداد جمعية واعد لالأ�شرى واملحررين
لطامل��ا كان ال�شج��ن وظلمته اأ�ش��د على االأ�شر 
م��ن اآالف ال�شن��ن اخلرافية الت��ي ُيحكم بها ، 
لك��ن الذي يزي��د الهم هم��ًا ، اأن يك��ون االأ�شر 
معلق��ًا ب��ن ال�شجن واحلكم ، ال يع��رف اأين هو 

وملاذا ح�شل معه وما الذي ح�شل .
يتنق��ل ب��ن حق��ول اأ�شئل��ة كث��رة ال يع��رف 
اإجابته��ا واإن �شاأل عن تهمة اعتقاله ال ُيجاب 
عل��ى اأ�شئلت��ه اإال ب��� ” امللف��ات ال�شري��ة ” تلك 
الت��ي غي��ب املئ��ات يف غياه��ب الظل��م والقهر 

ل�شنن عديدة واأزمنة مديدة .
يعت��رب االعتقال االإداري الذي يتم من خالله 
التحف��ظ على االأ�شر ا�شتن��ادًا اإىل اأمر اإداري 
فق��ط ، ب��دون ح�ش��م ق�شائي، وب��دون الئحة 
للقان��ون  وطبق��ًا   ، حماكم��ة  وب��دون  اته��ام 
ال��دويل ف��ال ي�شم��ح ا�شتخدام��ه اإال كو�شيل��ة 
اأخ��رة تهدف اإىل منع خطر ال ميكن احباطه 

بو�شائل اأقل م�شا .
الكي��ان  ي�شتخدمه��ا  الت��ي  الطريق��ة  لك��ن 
تتناق���س  االإداري  االعتق��ال  يف  ال�شهي��وين 
ب�شورة فظ��ة مع القيود الت��ي و�شعها القانون 
ال��دويل له��ذا االعتقال ، حي��ث يعتقل الكيان 
م��ن  الفل�شطيني��ن حت��ت غط��اء كب��ر  اآالف 
ال�شرية بحي��ث ال يتيح للمعتقل��ن اأن يرتبوا 
وحماميه��م  ميكنه��م  الئق��ًا  دفاع��ًا  الأنف�شه��م 

م��ن ال�شروع يف االإج��راءات العادل��ة للخروج 
بالرباء من هذه التهم الغر مو�شحة الأحد .

االإداري  االعتق��ال  مراجع��ة  جل�ش��ات  تق��ع 
اأي  العلني��ة  غ��ر  اجلل�ش��ات  م�شن��ف  حت��ت 
املغلق��ة والت��ي ال ي�شم��ح للجمه��ور اأو الأف��راد 
م��ن العائلة ح�شورها، اأي ميث��ل فقط املحامي 
واملعتقل، والقا�شي، املدعي الع�شكري، وممثلو 
ي�ش��كل  مم��ا  االأحي��ان  بع���س  يف  املخاب��رات 
حرمان��ًا للمعتق��ل م��ن حقه يف احل�ش��ول على 
حماكم��ة علنية، حي��ث تكفل امل��ادة 14)1( 
من “العه��د الدويل اخلا���س باحلقوق املدنية 
العلني��ة،  املحاكم��ة  يف  احل��ق  وال�شيا�شي��ة” 
باعتب��ار ذل��ك عن�ش��رًا اأ�شا�شي��ًا م��ن عنا�ش��ر 

املحاكم��ة العادل��ة، ويجب اأن تك��ون القاعدة 
ه��ي اإج��راء املحاكم��ة �شفويًا وعلني��ًا، ويجب 
اأن تعل��ن املحكم��ة اأي��ًا كان نوعه��ا، املعلوم��ات 
اخلا�ش��ة بوق��ت اإج��راء املحاكم��ة ومكانه��ا، 
ويج��وز من��ع اجلمه��ور واأجه��زة االإع��الم م��ن 
ح�ش��ور جان��ب من املحاكم��ة اأو م��ن ح�شورها 
ظ��روف  عل��ى  يقت�ش��ر  ذل��ك  ولك��ن  كله��ا، 
ا�شتثنائي��ة )كاأن يك��ون االإع��الن ع��ن بع���س 
املعلوم��ات اخلا�ش��ة بالق�شي��ة م�ش��در خط��ر 
حقيق��ي على اأمن الدول��ة( والأ�شباب حمددة، 

على نحو ما ن�شت عليه املادة املذكورة.
على م��دار �شنوات االنتفا�ش��ة ون�شال ال�شعب 
الفل�شطين��ي ، و�ش��ل عدد املعتقل��ن االإدارين 

اإىل م��ا يق��ارب األف��ي معتق��ل تراوح��ت م��دة 
اعتقاله��م م��ا ب��ن ب�شع��ة اأ�شه��ر اإىل ب�شع��ة 
�شن��ن بع��د التجديد ال��دوري ال��ذي يتم لكل 
منه��م ، وهو عق��اب واإجراء �شيا�ش��ي يعرب عن 
�شيا�ش��ة حكومي��ة ر�شمي��ة لدول��ة االحت��الل 
�ش��د  جماع��ي  كعق��اب  ل��ه  با�شتخدامه��ا 

الفل�شطينين .
بح�ش��ب موؤ�ش�شة ال�شمر حلق��وق االإن�شان فاإن 
االعتق��ال االإداري و بال�شكل الذي ت�شتخدمه 
ق��وات االحتالل حمظ��ور يف القانون الدويل، 
اأوام��ر  اإ�ش��دار  يف  االحت��الل  ا�شتم��ر  فق��د 
م��ن  خمتلف��ة  �شرائ��ح  بح��ق  اإداري  اعتق��ال 
 ، الغربي��ة  ال�شف��ة  يف  الفل�شطين��ي  املجتم��ع 
ن�شطاء حقوق اإن�شان، عمال، طلبة جامعيون، 

حمامون، اأمهات معتقلن وجتار.
يحتج��ز معظ��م االإداري��ون الذك��ور حاليًا يف 
وحتتج��ز  وجم��دو،  النق��ب  عوف��ر،  مع�شك��ر 
االأ�ش��رات فل�شطيني��ات املعتق��الت اإداري��ًا يف 
�شج��ن ه�ش��ارون، وق��د اأجازت حمكم��ة العدل 
اأوام��ر  اإ�ش��دار  العلي��ا لل�شلط��ات ال�شهيوني��ة 
اعتق��ال اإداري، دون حتديد م��كان االحتجاز 

باأمر االعتقال نف�شه.
وقد اأم�شى اأط��ول معتقل فل�شطيني 8 �شنوات 
دون توجيه تهمة له، كان يف ال�شابق اإذا �شدر 

االأمر ملدة 6 �شهور وجب مراجعته قانونيًا من 
قبل قا�س ع�شكري مرتن خالل هذه الفرتة، 
وهناك ح��ق باال�شتئناف على كل قرار ي�شدر 
م��ن القا�شي، اأما منذ ني�شان 2002 اأبطل هذا 
االإجراء وتتم املراجعة فقط مرة واحدة مع 

احلق باال�شتئناف.
مكت��ب اإع��الم االأ�ش��رى وب�شفت��ه جه��ة ناطقة 
با�ش��م االأ�ش��رى يف �شج��ون االحت��الل اأو�شح اأن 
هذا االعتقال ميثل قتاًل بطيئًا وممار�شة للقهر 
العلن��ي على االأ�شر الفل�شطين��ي واأن االحتالل 
اأي �شخ���س دون  ي�شتخدم��ه ذريع��ة العتق��ال 

النظر ل�شنه اأو جن�شه املهم اأنه فل�شطيني .
اإعالم االأ�شرى طالب بوقفة قانونية ور�شمية 
ج��ادة جت��اه ه��ذه اجلرمي��ة الت��ي يرتكبه��ا 
االحت��الل كل ي��وم بحق الفل�شطيني��ن داعيًا 
امل�شتوي��ات  اأعل��ى  اإىل  املل��ف  ه��ذا  رف��ع  اإىل 
واأوله��ا واأقربه��ا حمكم��ة اجلناي��ات الدولية 
الت��ي اأ�شبحت فل�شطن ع�شوًا فيها ، ويحق لها 

التقدم باأي ملف .
االإ�ش��راب  اإىل  االإداري��ون  االأ�ش��رى  ويعم��د 
ع��ن الطع��ام كو�شيل��ة لل�شغ��ط عل��ى م�شلحة 
ال�شج��ون للحد من ه��ذا االإج��راء الذي غينّب 
اآالف الفل�شطيني��ن دون وج��ه ح��ق كغره��م 

من االأ�شرى .

“الملفات السرية ” ادعاء يهوي 
بالسجين في قبور اإلداري بضع سنين

غزة- الراأي- هنادي كر�شوع
ال�شرط��ة الن�شائي��ة له��ا دور ب��ارز يف ح��ل الكث��ر من 
الق�شاي��ا الت��ي ت��رد اإىل مراك��ز ال�شرط��ة واالإدارات 
التخ�ش�شي��ة ذات العالقة وهي جه��ة تنفيذية تقوم 
وتتواج��د  ال�شرط��ة.     الإدارات  امل�شان��دة  مبهامه��ا 
ال�شرط��ة الن�شائي��ة يف املحافظ��ات اخلم���س وي�شرف 
عليه��ا مدير ع��ام ال�شرط��ة الن�شائية املق��دم نارمين 
ع��دوان وللحدي��ث عن امله��ام املوكلة اإليه��ا ودورها يف 
توعي��ة اجلي��ل م��ن االنح��راف التكنولوج��ي التق��ى 
املكت��ب االإعالم��ي لل�شرط��ة مع مدي��ر ف��رع ال�شرطة 
الن�شائية يف حمافظة غزة الرائد عاهدة اخل�شري.

طبيعة العمل
واأو�شح��ت الرائ��د اخل�ش��ري اأن ال�شرط��ة الن�شائي��ة 
يف حمافظ��ة غ��زة هي ق��وة م�شان��دة اأ�شا�شي��ة تخرج 
م��ع اإدارات ال�شرط��ة يف العديد م��ن املهمات وتتواجد 
م��ع  التحقي��ق  يف  العام��ة  املباح��ث  م��ع  عنا�شره��ا 
الن�ش��اء، ويف مهمات املكافحة والكمائ��ن ، والرتاحيل 
وامل�شروح��ات وامل�ش��ادر الفني��ة ،و مباح��ث الذه��ب، 
الق�شائي��ة والبي��ت االأم��ن، وت�ش��ارك يف  وال�شرط��ة 

تاأم��ن االعت�شام��ات والفعالي��ات وتاأم��ن النظ��ارات 
الثانوي��ة  وامتحان��ات  املزاول��ة  امتحان��ات  وتاأم��ن 

العامة وامتحانات االإعادة .
وبين��ت اخل�ش��ري اأنه باالإ�شاف��ة اإىل ه��ذه املهام فاإن 
هن��اك مه��ام بالتعاون م��ع االأجهزة االأمني��ة التابعة 
ل��وزارة الداخلي��ة مث��ل ال�شرط��ة الع�شكري��ة حي��ث 
هن��اك العديد من املهام امل�شرتكة بيننا، وكذلك جهاز 
االأم��ن الداخل��ي يطل��ب ع��ددًا م��ن عنا�ش��ر ال�شرطة 
الن�شائي��ة للتحقي��ق اأو التفتي�س يف العدي��د من املهام 
مهم��ات  يف  واالإ�ش��الح  التاأهي��ل  ومراك��ز   ، ال�شري��ة 
الرتاحي��ل، منوه��ة اأن اأي جه��از اأو اإدارة يحت��اج اإىل 
ال�شرط��ة الن�شائي��ة فاإنها متواجدة عل��ى مدار ال24 

�شاعة .

العائق األكبر
م��ن  العدي��د  هن��اك  اأن  اخل�ش��ري  الرائ��د  واأ�ش��ارت 
العوائ��ق الت��ي توؤث��ر عل��ى اأداء ال�شرط��ة الن�شائي��ة 
منها قل��ة الرواتب وانقطاع املوازن��ات الت�شغيلية لكن 
العائق االأهم ه��و قلة العدد يف حمافظة غزة اإذ تعد 
اأك��رب املحافظ��ات ويوج��د به��ا ال��وزارات واملوؤ�ش�ش��ات 

االأهلية وغر االأهلية وعدد ال�شكان االأكرب وبالتايل 
ف��اإن امله��ام بها تكون اأكر وهذا يتطل��ب جهدًا اإ�شافيًا 
وعبئ��ًا زائدًا يقع على عنا�شرنا.    وقالت اخل�شري:" 
اإن ع��دد عنا�شره��ا يف املحافظ��ة ه��و "20" عن�ش��ر 
مق�شم��ن عل��ى ثالث��ة �شفت��ات م��ن ال�شاع��ة الثامنة 
�شباح��ًا وحتى ال�شاع��ة اخلام�شة م�ش��اًء، يتواجدون 
يف املحافظ��ة الأداء امله��ام وهن��اك �شفت ثال��ث للمهام 
الليلي��ة ويبق��ى يف البي��وت حلن الطلب وه��ذا ي�شبب 
�شغ��ط كبر تتحمله عنا�شره��ا نتيجة تعدد املهام يف 
نف�س الوقت وقد يوؤثر اأحيانا على االأداء، فمحافظة 
غ��زة تغطي �شرق وغرب غ��زة واالأفرع وهي ال�شرطة 

الق�شائية ومباحث الذهب والبيت االآمن " .

إزالة التعديات والكمائن
واأك��دت اخل�ش��ري اأن م��ن مه��ام ال�ش��رط الن�شائي��ة 
ويتطل��ب جهدًا ووقتا ً وعددًا اأكرب م��ن العنا�شر مهام 
اإزال��ة التعدي��ات عل��ى اأرا�شي حكومي��ة اأو بيوت غر 
قانوني��ة اأو اإزال��ة الب�شطات الع�شوائي��ة يف االأ�شواق، 
واملكافح��ة  املباح��ث  م��ع  الكمائ��ن  ن�ش��ب  وكذل��ك 
واالنتظار حتى يقع املتهم يف الكمن فقد ت�شتمر هذه 

امله��ام م��ن ال�شاد�شة �شباح��ا وحتى ال�شاع��ة الثامنة 
م�شاء ً .

وعن تطوير االأداء يف العمل اأ�شارت اأن هناك العديد 
م��ن ال��دورات التي تلقته��ا عنا�شرها خ��الل ال�شهرين 
املا�شي��ن منها دورات يف التعام��ل مع االحداث دورات 
يف ح��ل النزاع��ات دورات يف التفكر االإبداعي ودورة 
ت��الوة ودورة يف االإدارة دورة التعام��ل م��ع اجلمه��ور 
وتهدف هذه الدورات اإىل تطوير الكادر مهنيًا واإداريًا 
.   وع��ن االإجنازات التي قامت بها ال�شرطة الن�شائية 
يف حمافظ��ة غزة *خ��الل �شهري )يناي��ر وفرباير ( 
اأ�شارت اخل�شري اأنها بلغت "572" مهمة * ق�شايا مت 
حتويله��ا للنياب��ة *" 24" *ق�شي��ة ، ق�شايا مت حلها 
ودي��ًا اأو بتعه��دات *"28" ، *ق�شاي��ا �شرقة *"29" 
، اأخ��رى " 94" ، مهم��ات تفتي���س" 92" *، اإح�ش��ار 
�شجين��ات  ترحي��ل  ملواطن��ات" 23" *،  م�شروح��ات 
"31" ، �شم ح�شانة وم�شاهدة *" 10" ، اإخالء " 8" 
*، ف���س �شغب " 11" ، تنفي��ذ اأوامر حب�س ومذكرات 
اإف��ادات  واأخ��ذ  �ش��كاوى  ا�شتقب��ال   ،  "39* قب���س" 
واأن�شط��ة *" 63" ، حما�ش��رات  فعالي��ات   ، "63"*

اأمنية " 17" ، تاأمن زيارات موقوفن " 40 " .

الرائد الخضري ... إزالة التعديات والكمائن تتطلب 
وقتا وعددًا من الشرطة النسائية
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غزة- الراأي - اآالء النمر
اإكم��ال م�شروع اجلرمي��ة امل�شكوت عنها 
من��ذ زم��ن ال زال م�شتم��رًا وبتط��ورات 
فارق��ة مقارن��ة باالأع��وام املا�شية، فال 
مير ي��وم واح��د اإال وق��د اأنه��ى الفريق 
احلاف��ر حت��ت امل�شج��د االأق�ش��ى عمله 
عل��ى اأكم��ل وج��ه دون توق��ف الأ�شباب 
اأو حت��ى منا�شب��ات  اإج��ازات  اأو  اأعي��اد 

خا�شة الإنهاء املهمة التي تكلفوا بها.
االإيق��اع باملدينة املقد�ش��ة حلم يجري 
ق��وات  قب��ل  م��ن  كث��ب  ع��ن  تنفي��ذه 
حف��ر  خ��الل  م��ن  وذل��ك  االحت��الل، 
به��دف  والعميق��ة  ال�شخم��ة  االأنف��اق 
اال�شتيط��ان والتهوي��د ملدين��ة القد���س 
املنافي��ة  هويته��ا  واإثب��ات  باأكمله��ا 
لالأخ��رى  واملطابق��ة  لالإ�شالمي��ة 

اليهودية ح�شب مزاعمهم املن�شودة.
االأحي��اء  و�ش��كان  اأه��ايل  يغف��ل  وال 
املقد�شي��ة ع��ن �شم��اع عملي��ات احلف��ر 
اجلاري��ة على م��دار ال�شاعة ب��االأدوات 
الكهربائي��ة واليدوية اأ�شف��ل منازلهم، 
حي��ث ب��داأت الت�شقق��ات والت�شدع��ات 
ب�ش��كل  بيوته��م  ج��دران  عل��ى  تظه��ر 

�شريح.
من�ش��اآت  يف  الت�شقق��ات  رقع��ة  ات�شع��ت 
يف  �شل��وان  ببل��دة  حل��وة  وادي  ح��ي 
احلفري��ات  ب�شب��ب  االأخ��رة،  االأي��ام 
االإ�شرائيلي��ة املتوا�شل��ة اأ�شف��ل احل��ي، 
وكان��ت الت�شقق��ات واالنهي��ارات تظه��ر 
و�ش��وارع ح��ي وادي حل��وة  يف من�ش��اآت 
بينم��ا  فق��ط،  ال�شت��اء  ف�ش��ل  خ��الل 
اأ�شبحت وخالل الفرتة االأخرة تتو�شع 
اأخ��رى  وتظه��ر  القدمي��ة  الت�شقق��ات 
جدي��دة على م��دار ال�شن��ة، وذلك يدل 
على تكثي��ف �شلطات االحتالل عمليات 
حف��ر االأنفاق اأ�شفل احل��ي، االأمر الذي 
يه��دد من�ش��اآت احل��ي بخط��ر االنهي��ار 

املوؤكد.

تشبيك أنفاق
القد���س  ل�ش��وؤون  االإعالم��ي  املرك��ز 
واالأق�ش��ى )كيوبر���س( ق��ال يف تقرير 
جت��ري  اجلدي��دة  احلفري��ات  اإن  ل��ه، 
على بع��د نحو مئة مرت جن��وب امل�شجد 
االأق�ش��ى املبارك، واأربع��ن مرتا جنوب 

�شور القد�س التاريخي.
التابع��ة  االآث��ار  �شلط��ة  اأن  وتاب��ع 
لالحتالل وبتمويل من جمعية "اإلعاد" 
اال�شتيطاني��ة تق��وم باحلفريات و�شط 
الطري��ق عن��د مدخل ح��ي وادي حلوة 
يف بل��دة �شلوان على طول نحو 25 مرتا 

وعر�س ع�شرة اأمتار.
واأ�ش��اف اأن عم��ق احلفري��ات بلغ حتى 
متنّ  ح��ن  يف  اأمت��ار،  اأربع��ة  نح��و  االآن 

تفريغ املوقع من االأتربة ونقل ع�شرات 
االأكيا�س منه اإىل مناطق جمهولة، كما 
و�شع��ت اأكيا�س اأخ��رى مملوءة بالرتاب 

لتق�شيم اأجزاء احلفرية.
وي�ش��ر املرك��ز االإعالم��ي اإىل اأن ه��ذه 
احلفري��ات تق��ع و�شط مناط��ق حفرية 
اأو�ش��ع ت�شم فوق �شط��ح االأر�س م�شاريع 
قي��د  واأخ��رى  وا�شتيطاني��ة  تهويدي��ة 
التخطي��ط وامل�شادق��ة، بينم��ا حتتوي 
اأ�شف��ل االأر���س عل��ى اأنفاق متع��ددة من 
اجلهت��ن، والتي ته��دف اإىل ربط �شبكة 
م��ن االأنف��اق اأ�شفل تل��ك املنطق��ة التي 
ي�شتعمله��ا االحتالل م�ش��ارات �شياحية 
تلمودية لنقل روايته ال�شهيونية حول 

القد�س وامل�شجد االأق�شى.

أشد المراحل خطورة
النائب يف املجل���س الت�شريعي وامل�شوؤول 
حلبي��ة،  اأب��و  اأحم��د  القد���س  مل��ف  عن 
ق��ال ب�ش��اأن احلفري��ات القائم��ة حت��ت 
مدينة القد�س :"ننظ��ر بخطورة بالغة 
مل��ا يخط��ط ل��ه االحت��الل اال�شرائيلي، 

هدفها م�شح هوية املدينة املقد�شة".
واأ�ش��اف اأبو حلبية "لل��راأي" :" القد�س 
الراه��ن  الوق��ت  يف  تتعر���س  املحتل��ة 
الأخط��ر مراحل التهوي��د، وال تزال تئن 
ب�شبب املخاطر اجلمة التي تكتنفها ليال 
ونهاًرا، مع ت�شمن هدم البيوت املقد�شية 
اأو ال�شيط��رة عليه��ا يف حي �شل��ون وعن 

احللوة".
واأك��د اأبو حلبية عل��ى اأن االحتالل بداأ 

فعلي��ا باإظه��ار املالم��ح اليهودي��ة ر�شمي��ًا 
داخ��ل اأحياء القد�س ع��رب الهيمنة على 
اأ�شحابه��ا  وم�شاوم��ة  القائم��ة  البي��وت 
عليه��ا ب��ن هدمه��ا اأو ا�شتبداله��ا باأموال 
ب�ش��اأن  حلبي��ة  اأب��و  وحت��دث  طائل��ة.  
تفا�شيل جديدة متعلقة باأ�شخم م�شروع 
امل�شج��د  م��ن  بالق��رب  �شيق��ام  تهوي��دي 
االأق�شى، وهو م�ش��روع "الهيكل التوراتي 
-مركز كيدم، فاإن املبنى -الذي �شي�شيده 
وادي  ح��ي  مدخ��ل  عن��د  االحت��الل 
حل��وة، على بع��د 20 مرًتا جن��وب ال�شور 
التاريخ��ي اجلنوب��ي للقد���س القدمية-

يت�شم��ن بن��اء �شبع طواب��ق، خم�شة منها 
ف��وق �شط��ح االأر�س، واثن��ان حتتها، على 
م�شاح��ة �شت��ة دومن��ات، وعل��ى م�شاح��ة 
م��رت   17000 نح��و  اإىل  ت�ش��ل  بنائي��ة 
مرب��ع.  ودع��ا اأبناء ال�شع��ب الفل�شطيني 
يف  بق��وة  للوق��وف  وامل�شلم��ن  والع��رب 
وجه هذا املخط��ط ال�شهيوين وغره من 
املخططات اال�شرائيلية الرامية لتهويد 

القد�س وامل�شجد االأق�شى.
ت�شاع��د  م��ن  ح��ذرت  االوق��اف  وزارة 
املدين��ة  يف  االإ�شرائيلي��ة  االنته��اكات 
املقد�شة وامل�شجد االأق�شى املبارك، والتي 
احلفري��ات  م��ن  جمموع��ة  اآخره��ا  كان 
ال�شري��ة حول واأ�شف��ل امل�شجد االأق�شى.   
واأف��ادت االأوقاف اأن االحت��الل مينع اأي 
جه��ة حقوقي��ة اأو اإعالمي��ة التدخل يف 
ه��ذا ال�ش��اأن، "فقام��وا باإغ��الق املنطق��ة 

امل�شتهدفة باأ�شرها اأمام اجلميع".
اأن  اإىل  االأوق��اف  اأ�ش��ارت  ذل��ك،  اإىل 
فاق��ت  اإذ  بذل��ك،  يكت��ف  مل  االحت��الل 
واملتمثل��ة  الو�ش��ف،  ح��د  انتهاكات��ه 
باالعتق��االت واالإبع��اد والت�شيي��ق على 
اإىل  باالإ�شاف��ة  واملواطن��ن،  امل�شل��ن 
وترحيله��م  منازله��م  عل��ى  اال�شتي��الء 
مرخ�ش��ن  غ��ر  اأنه��م  بحج��ة  عن��وة، 

قانونيًا.

الحفريات تحت األقصى.. الجريمة المسكوت عنها
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فتح معبر رفح البري 
اليوم وحتى األربعاء 

في كال االتجاهين
غزة- الراأي

اأعلن��ت هيئ��ة املعاب��ر واحل��دود بوزارة 
الداخلي��ة واالأم��ن الوطن��ي فت��ح معرب 
رف��ح ال��ربي ه��ذا االأ�شب��وع مل��دة ثالثة 

اأيام.
وقال��ت الهيئ��ة – يف ت�شريح مقت�شب – 
اإن ال�شلطات امل�شرية اأبلغتها بفتح املعرب 
ملدة ثالث��ة اأيام بدءًا من اليوم االثنن 

وحتى االأربعاء، يف كال االجتاهن.
ن�ش��ر  �شيت��م  اأن��ه  اإىل  الهيئ��ة  ولفت��ت 
�شفره��م  املق��رر  امل�شافري��ن  ك�شوف��ات 
خ��الل االأيام الثالث��ة بح�شب املُ�شجلن 
يف ك�شوف��ات الوزارة من فئ��ات احلاالت 
االإن�شاني��ة وحمل��ة اجل��وازات امل�شرية 
والتن�شيق��ات، وذلك يف وقت الحق عرب 

موقع الوزارة االإلكرتوين.

غزة- الراأي
اأك��د وكي��ل م�شاع��د وزارة الثقاف��ة د.اأن��ور 
الربع��اوي، على اأهمية الثقاف��ة والفنون يف 
التعب��ر ع��ن الق�شاي��ا الوطني��ة وخماطب��ة 
�شعوب العامل واإب��راز املعاناة احلقيقية التي 

مير بها �شعب الفل�شطيني حتت االحتالل.
ج��اء ذل��ك خ��الل افتتاح��ه �شب��اح الثالثاء 
معر�س "اأطياف فنية" الذي اأقامته جمعية 
الثقاف��ة والفك��ر احل��ر بخانيون���س جن��وب 

قطاع غزة.
وق��ال د.الربع��اوي: "اأن الفن��ون مبختل��ف 
اأ�شكاله��ا متث��ل �ش��الح ناع��م ق��وي وموؤث��ر يف 
�ش��رورة  عل��ى  م�ش��ددًا  االحت��الل"،  وج��ه 
مواجه��ة االحت��الل وجرائمه بح��ق ال�شعب 
والفك��ر  الثقاف��ة  خ��الل  م��ن  الفل�شطين��ي 
والوع��ي الوطني ال��ذي يجمع كاف��ة اأطياف 
االنتم��اء  مب��داأ  عل��ى  الفل�شطين��ي  ال�شع��ب 

للوطن وق�شاياه العادلة.
واأ�ش��اف اأن الوزارة ت�شع عل��ى عاتقها اإثراء 
امل�شهد الثقايف الفل�شطيني واإحداث نه�شة يف 
كاف��ة اأوجه احلي��اة الثقافي��ة الفل�شطينية، 
موؤك��دًا اأن ال��وزارة تدع��م كاف��ة املوؤ�ش�ش��ات 
الق�شاي��ا  تتبن��ي  الت��ي  الثقافي��ة  واملراك��ز 
الوطن��ي وتخدم الفن والثقافة، مثمنًا جهود 
جمعي��ة الثقاف��ة والفك��ر احل��ر وب�شماته��ا 

الوا�شحة يف املجاالت الثقافية والفنية.
واأ�ش��ار الربع��اوي اأن معر���س اأطي��اف فني��ة 
يوؤك��د عل��ى م��ا ميتلك��ه اأطف��ال قط��اع غ��زة 
م��ن طاق��ات اإبداعي��ة يف خمتل��ف املج��االت 
الفنية، موؤك��دًا اأن �شيا�شة االحتالل يف ك�شر 
اإرادة ال�شع��ب الفل�شطين��ي ق��د ف�شل��ت ف�شاًل 

ذريعًا.

وبدوره��ا قال��ت اأ.م��رمي زق��وت مدي��ر ع��ام 
"ب��اأن الف��ن ر�شال��ة  جمعي��ة الفك��ر احل��ر: 
قوي��ة تك�ش��ر كاف��ة احلواج��ز واجلغرافي��ا 
والثقاف��ات واللغ��ات وت�ش��ل بطريق��ة �شهلة 
اإىل اأبع��د احلدود"، موؤك��دة  اأن الفن ي�شاعد  
االأطف��ال عل��ى فهم معن��ى االأل��وان، واإدراك 
الع��امل الفن��ي، واإخ��راج امل�شاع��ر بداخله��م  
وطنه��م  وق�شاي��ا  ق�شاياه��م  ع��ن  والتعب��ر 
فني��ة تفهمه��ا كل  بلغ��ة  واملحا�ش��ر  املحت��ل 

�شعوب العامل.
م��ن جانبه اأو�ش��ح  اأ.ن�شال اأب��و حجر عميد 
والتكنولوجي��ا  للعل��وم  اجلامعي��ة  الكلي��ة 
اأن االإب��داع ب�شت��ى اأنواع��ه الفن��ي واالأدب��ي 
والعلمي هو من مفاتيح احل�شارة، موؤكدًا على 
�ش��رورة فت��ح املج��ال لالأطف��ال ليع��ربوا عن 
ذاتهم وابداعاتهم ومكنوناتهم، الأنها خطوة 
اأ�شا�شي��ة الإنت��اج القي��ادات ال�شاب��ة القادرة 

على خدمة املجتمع يف امل�شتقبل.
ي�شار اأن معر�س اأطياف فنية ي�شم جمموعة 
م��ن اللوح��ات الفني��ة الت��ي تنوع��ت م��ا بن 
الر�ش��م باالألوان املختلفة والفح��م، والر�شم 
عل��ى الزج��اج واخل�ش��ب، واأعم��ال ف�شيف�شاء 
و�شراميك وم�شغ��والت فنية متعددة، �شارك 

يف اإنتاجها حوايل 400 طفلة وطفلة.
للمراك��ز  زي��ارة  املعر���س  هام���س  عل��ى  ومت 
الرتبوي��ة التابعة جلمعي��ة الثقافة والفكر 
"مرك��ز  و  ال�ش��روق واالأم��ل"،  "ن��ادي  احل��ر 
الرتب��وي"،  الن��وار  "مرك��ز  و  الغ��د"،  بن��اة 
حي��ث مت االطالع على �ش��ر العمل واخلطط 
امل�شتقبلي��ة ومناق�ش��ة تعزي��ز التع��اون ب��ن 
ال��وزارة واجلمعي��ة مب��ا ي�شاه��م يف خدم��ة 

الثقافة الفل�شطينية.

�شمال غزة- الراأي
ع كمال ع��دوان الطبي التابع  م جممَّ ق��دَّنّ
للخدم��ات الطبي��ة الع�شكري��ة يف وزارة 
غ��زة  �شم��ال  حمافظ��ة  يف  الداخلي��ة 
106األ��ف و866 خدم��ة طبي��ة خالل 
عيادات��ه  ع��رب  املا�ش��ي  فرباي��ر  �شه��ر 

واأق�شامه املختلفة.
واأو�ش��ح تقري��ر اإح�شائي و�ش��ل "موقع 
ع عرب م�شت�شفياته  الداخلي��ة"، اأن املجمَّ
ق��دم 106الف و866 خدم��ة وا�شتقبل 
11504 حالة للمواطنن خالل ال�شهر 

املن�شرم.
اال�شتقب��ال  ق�ش��م  اأن  التقري��ر  وب��ننّ 
 6057 ا�شتقب��ل  االطف��ال  مب�شت�شف��ى 

حال��ة م�شج��ل منه��ا 274 حال��ة مبيت، 
فيما �شجل ق�شم اال�شعة باملجمع 1386 

طلب ا�شعة خمتلفة.
م  واأ�شار اإىل اأن ق�شم العالج الطبيعي قدَّنّ
648 جل�ش��ة طبي��ة يف حن قدم ق�شم 
املخترب 11691خدم��ة و ا�شتقبل ق�شم 
حال��ة   1774 والط��واري  اال�شتقب��ال 

منهم 1110 ع�شكري 664 مدين.
م�شت�شف��ى  اإج��راء  التقري��ر  وذك��ر 
اجلراح��ة 154 عملي��ة متنوعة ما بن 
عملي��ات �شغ��ري ومتو�شط��ة و كربي، يف 
ح��ن تعامل م�شت�شفى الن�ش��اء والتوليد 

مع 70 حالة خالل فرباير.
العي��ادات  ق�ش��م  ا�شتقب��ل  ح��ن  يف   

اخلارجي��ة 4267 حال��ة، فيم��ا تعام��ل 
 375 م��ع  والط��واري  اال�شع��اف  ق�ش��م 
حال��ة، يف ح��ن ق��دم ق�ش��م ال�شيدلي��ة 
املجم��ع  وق��دم  طبي��ة  و�شف��ة   2303
ال�شهر  خالل  متنوعة  خدم��ة   78141

املا�شي.
جدي��ر بالذك��ر اأن جممع كم��ال عدوان 
م�شت�شفي��ات:"  ث��الث  ي�ش��م  الطب��ي 
والن�ش��اء  واجلراح��ة  االطف��ال 
طبي��ة  خدم��ات  ويق��دم  والتولي��د"، 
متنوعة مكونة من عدة تخ�ش�شات منها 
الباطن��ة والقلب واجللدي��ة واالأع�شاب 
والعظ��ام  الع��ام  والط��ب  وال�شدري��ة 

وامل�شالك البولية.

خالل افتتاحه معرض "أطياف فنية"

البرعاوي يؤكد على أهمية الثقافة 
والفنون في التعبير عن القضايا الوطنية

مجمع "عدوان" الطبي 
ُيقدم أكثر من 106 آالف خدمة طبية خالل فبراير


