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غزة-الراأي-�سمر العرعري 
كل  اآذار  م��ن  ع�س��ر  الثال��ث  يف 
مئ��ات  معان��اة  تتج��دد  ع��ام  
ج��راء  اجلرح��ى  اآالف  ب��ل 
املتك��ررة  االإ�س��رائيلية  احل��روب 
بح��ق  املتوا�سل��ة  واالعت��داءات 
كل م��ن يقط��ن فل�سط��ن ، ففي يوم 
ق��د   وال��ذى  الفل�سطين��ي  اجلري��ح 
م   13/3/1968 يف  اإق��راره  مت 
مبر�س��وم رئا�سي موقع م��ن الرئي�س 
الراح��ل يا�س��ر عرفات م��ا زال هنا 

اأج�س��اد ت��اأن وج��راح تتج��دد م��ع 
طل��وع �سم�س كل نه��ار وحتى حلول 

امل�ساء. 
اجلريح ح�سن حمم��ود زقوت �سجل 
على قائم��ة اجلرحى يف ال��� الثاين 
والع�سري��ن م��ن يونيو للع��ام 2011 
حي��ث اأ�سيب يف اح��دي عينيه اأدت 
اإىل فقدانه لنعم��ة االإب�سار وروؤية 
ما حوله واعز ما ميلك حيث االأهل 

واالأحباب.
 " ل���  زق��وت  ويق��ول 

540 طالًبا وطالبة يستفيدون من 
برنامج  “األمل للقراءة والكتابة”

خانيون�س- الراأي
حالة م��ن الن�س��اط واحليوية 
واملب��ادرة وتفاع��ل الطالب��ات 
الوا�س��ح م��ع معلم��ات م�س��روع 
االأمل اخلا���س بدعم القراءة 
والكتاب��ة؛ هك��ذا ب��دا امل�سه��د 
يف  االأم��ل  �سف��وف  داخ��ل 
مدر�سة �سجرة الدر االأ�سا�سية 
امل�سرتك��ة ب�سرق خ��ان يون�س.    
ف�سف��وف االأم��ل تب��دو كخلية 
من�سغ��ات  فالطالب��ات  نح��ل 
يف االأن�سط��ة الت��ي كلف��ن به��ا 

م��ن قب��ل املعلم��ة، واالأن�سط��ة 
ج��اءت متنوعة ما بن تركيب 
اللغ��ة؛  ح��روف  م��ن  الكلم��ات 
وتركي��ب اجلمل م��ن الكلمات، 
الكرا�س��ات  يف  ذل��ك  وتطبي��ق 
وعل��ى ال�سب��ورة، م��ع الق��راءة 
والفق��رات  للجم��ل  ال�سليم��ة 
املختارة من الكتب املقرر، وقد 
ع��رت الطلب��ات ع��ن ر�ساه��ن 
�س��ف  يف  لوجوده��ن  الت��ام 

كن  حيث  االأمل، 
يعانن من �سعف 

مباحث السياحة 
واآلثار والثقافة .. 

العين الساهرة على 
600 منشأة

السيارات الحديثة 
تسحب البساط قانونًيا 

من تحت القديمة

02

04
0305

مطالبات بتفعيل قضية الجرحى 
وكشف جرائم االحتالل بحقهم

محاكمة الشهيد "األعرج" انتهاك لحرمة القضية والشهداء
غزة _الراأي-  اآالء النمر

باَحا، َوقد ياأت��ي اأو يغيب  �ستب��داأ اجَلل�س��ة �سَ
املُ�ست�س��ار ما داَم العباد يف نظ��ِرِه عبيد، �سوف 
يتنحن��ح القا�س��ي ويب��داأ بفت��ح املَلف��ات التي 
َتعف��ن فيها احَل��ق، َينظر ِم��ن اأ�سف��ل نظارِته، 

اجَلمي��ع موج��ود، احُل�س��ور، حُمام��ي الدف��اع، 
املُدع��ي، لك��ن املَُدع��ى َعلي��ه غائ��ب!، َيغ�سب، 

ياأمر ال�ساوي�س بالِنداء َعليه!
يلَتفت احل�س��ور ويتباَدر اإىل ذهنه��م اأن ا�سما 
ي�سب��ه  اأي��ام  من��ذ  بذاكرته��م  َعِل��ق  م�سابه��ا 

ه��ذا اال�س��م، ال يتج��راأ اأحده��م عل��ى ط��رح 
تخميناِته، ي�سيح ال�ساوي�س: �َسيدي القا�سي، 

املُدَعى َعليه "�سهيد".
القا�س��ي  ويب��داأ  املَل��ف  ُيغَل��ق 
10بالتح�س��ري ملُحاكم��ة اأخرى يغيب 
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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 

غزة- الراأي
ُتع��د دائ��رة مباح��ث ال�سياح��ة واالآث��ار والثقاف��ة 
التابعة لاإدارة العامة للمباحث العامة يف ال�سرطة 
الفل�سطينية من الدوائر املخت�سة يف متابعة املن�ساآت 
ال�سياحي��ة واالأثري��ة والثقافي��ة املنت�س��رة يف كافة 

مناطق قطاع غزة.
وُتعتر دائرة مباحث ال�سياحة واالآثار والثقافة من 

الدوائر املُهمة يف ال�سرطة الفل�سطينية.

قطاعات حيوية
ويف ه��ذا ال�س��دد، اأكد مدير الدائ��رة النقيب ح�سن 
اأب��و �سع��دة اأن املباح��ث تخت���س يف متابع��ة اأكرث من 
600 من�س��اأة �سياحية واأثري��ة وثقافية تنت�سر يف 
كاف��ة اأنح��اء قطاع غ��زة، مبين��ًا اأن الق�سم نف��َذّ منذ 
ن�ساأت��ه اأك��رث م��ن 6 اآالف مهمة �سمل��ت 4650 مهمة 
خ��ال ع��ام 2016 املا�سي و1350 مهم��ة منذ مطلع 

عام 2017.
وق��ال النقي��ب اأبو �سع��دة "نعمل وفق روؤي��ة واأهداف 
املباح��ث العام��ة و�سم��ن مرجعي��ة قان��ون ال�سياحة 
ال�سرط��ة  اإن�س��اء  ومر�س��وم   5/29 رق��م  واالآث��ار 

ال�سياحية رقم 46 لعام 1966 م".
واأ�س��ار اأب��و �سع��دة اإىل اأن عمله��م يرتك��ز يف متابع��ة 
ثاث��ة قطاع��ات حيوي��ة يف املجتم��ع ت�سم��ل قط��اع 
ال�سياح��ة وقط��اع االآث��ار وقط��اع الثقاف��ة، مبينًا اأن 
املباحث تتابع املن�ساآت ال�سياحية كالفنادق واملطاعم 

واال�سرتاحات ومكاتب ال�سياحة وال�سفر وغريها".
وتاب��ع "عمل مباحث ال�سياحة واالآث��ار ُيعد تراكميًا 
والتن�سي��ق واملتابع��ة في��ه يتم م��ع عدة جه��ات ت�سم 

وزارات ال�سياح��ة واالآثار والثقاف��ة والنيابة العامة 
جت��اوب  وهن��اك  والنقاب��ات  والهيئ��ات  والبلدي��ات 
وتن�سي��ق عال م��ع تلك املوؤ�س�س��ات واملن�س��اآت واهتمام 

وترحيب م�ستمر بتوا�سلنا معها".
ولف��ت اإىل متابع��ة املباح��ث للقط��اع االأث��ري والت��ي 
ت�سم��ل املواقع االأثرية املختلفة كامل�ساجد والكنائ�س 
واالأدي��رة واملتاح��ف واالأ�سبط��ة واملن��ازل االأثري��ة 
التهري��ب  ق�ساي��ا  ملراقب��ة  باالإ�ساف��ة  القدمي��ة، 

واالإجتار بالقطع االأثرية.
واأو�س��ح اأن ق�س��م مباح��ث االآث��ار ُيتابع ب�س��كل دوري 
عملي��ات التنقي��ب عن االآث��ار واأ�سواق العر���س �سواء 

املحل��ي اأو االفرتا�س��ي ع��ر االنرتن��ت به��دف ك�س��ف 
التجار الذين ُيحاولون تهريب القطع االأثرية.

واأ�ساف "هناك تعاون مع اجلهات واملن�ساآت ال�سياحية 
وا�ستحدثن��ا منظوم��ة اإلكرتوني��ة لت�سجي��ل النزالء 
يف تل��ك املن�س��اآت ومتابع��ة يومي��ة لكاف��ة اأن�سطته��ا 

وفعالياتها".
واأ�س��ار اإىل اأن ق�س��م مباح��ث ال�سياح��ة ُيتاب��ع رواد 
املن�س��اآت ال�سياحي��ة به��دف املحافظ��ة عل��ى االآداب 
العام��ة والقانون، ومتابعة ه��ذه املن�ساآت ملنع اأي عمل 

خارج عن القانون.
كما ُيرك��ز عمل الدائ��رة بح�سب مديره��ا على قطاع 

ثال��ث يتمث��ل يف متابع��ة عم��ل 90 مرك��زًا ثقافي��ًا 
الن�س��ر  ودور  كاملطاب��ع  من�س��اأة  و200  و�سبابي��ًا 
واملكتب��ات العامة، منوهًا يف ذات ال�سياق اإىل اأن عمل 

دائرة املباحث واالآثار والثقافة.

طاقة مضاعفة
وفيم��ا يتعل��ق بال��كادر ال�سرط��ي ال��ذي يعم��ل �سمن 
دائ��رة مباح��ث ال�سياح��ة واالآث��ار والثقاف��ة، اأك��د 
النقي��ب اأب��و �سع��دة اأن ال��كادر غ��ري كاٍف نظ��رًا الأن 
طاق��ة  "نب��ذل  م�ستط��ردًا  م�ستحدث��ة،  الدائ��رة 

م�ساعفة يف عملنا".
ه اإىل اأن دائرتهم تتغلب على املعوقات والعقبات  ون��َوّ
التي ُتواجهها وتعمل وفق امليزانيات املتاحة، م�سيفًا 
"هناك عجز كبري يف امليزانيات الت�سغيلية ونق�س يف 

االإمكانيات".
يف ذات ال�سي��اق، اأك��د النقي��ب اأب��و �سع��دة اأن قي��ادة 
وزارة الداخلي��ة وال�سرط��ة تهتم��ان بعم��ل دائ��رة 
م�ست��دركًا  والثقاف��ة،  واالآث��ار  ال�سياح��ة  مباح��ث 
"كوادرنا تبذل جمهود كبري الإجناز املهام امللقاة على 
عاتقها ح�سب القان��ون للحفاظ على االأمن ال�سياحي 

يف قطاع غزة".
ويف ختام حديثه، نا�س��د النقيب اأبو �سعدة املواطنن 
باالإب��اغ ع��ن اأي خمالف��ات تخ���س القط��اع االأث��ري 
ب��اأي  واالآث��ار  ال�سياح��ة  مباح��ث  دائ��رة  وتزوي��د 
معلوم��ات ح��ول اأي اإ�سكالي��ات ُتواجهه��م بخ�سو���س 
ال�سياح��ة.  واأردف قائ��ًا "نعم��ل على م��دار ال�ساعة 
كفريق متكامل ونهدف لتق��دمي وتوفري �ُسبل الراحة 

لكافة اأبناء �سعبنا".

الو�سطى- الراأي
ُتق��دم مديرية اخلدم��ات الطبي��ة الع�سكرية 
اخلدمة العاجي��ة للمنطق��ة الو�سطى ب�سكل 
كامل مبا فيها خمي��م الريج والن�سريات ودير 
البل��ح واملغ��ازي والزهراء حي��ث يتوافد عليها 
والعظ��ام  العي��ون  مث��ل  التخ�س�س��ات  جمي��ع 
وحنج��رة  واأذن  وان��ف  االأطف��ال  وطبي��ب 

وجراحة عامة وم�سالك بولية وقلب.
باملحافظ��ة  اخلدم��ات  عي��ادة  يف  ويتوف��ر 
الو�سط��ى �سيدلية وخمتر وعي��ادة االأ�سنان، 
يتواف��د عليها م��ا ب��ن 150 اىل 170 مري�س 
ب�سكل يومي على خمتلف اأق�سامها وعياداتها.

وفيم��ا يتعل��ق بعم��ل عي��ادة االأ�سن��ان، اأو�س��ح 
الو�سط��ى  عي��ادة  يف  االأ�سن��ان  ق�س��م  رئي���س 
كاف��ة  ُتق��دم  العي��ادة  اأن  ح�س��ن  �ساه��ر  د. 
اخلدم��ات العاجي��ة املتوفرة لع��اج االأ�سنان 
مث��ل عاج ع�س��ب وخلع ع��ادي وخلع جراحي 
اللث��ة  لع��اج  باالإ�ساف��ة  جتميلي��ة  وح�س��وة 
اأطف��ال كم��ا  اأ�سن��ان  وعم��ل ح�س��وات ع�س��ب 
يتوف��ر ت�سوير االأ�سنان قبل العاج لت�سخي�س 

احلالة.
وق��ال ح�س��ن "ُيوجد بعي��ادة االأ�سن��ان ثاثة 
للتمري���س  باالإ�ساف��ة  متخ�س�س��ن  اأطب��اء 

واأطب��اء االمتياز واملتدربن الذي��ن يتواجدوا 
ب�س��كل �سب��ه دوري، حيث يتم ع��اج 16 حالة 

متنوعة تقريبا ب�سكل يومي".

واأ�س��ار اإىل اأنه يق��ع على عاتق ق�س��م االأ�سنان 
بعيادة الو�سطى متابعة عيادة مركز االإ�ساح 
والتاأهي��ل باملحافظ��ة، بهدف تق��دمي اخلدمة 
العاجية اخلا�سة باالأ�سن��ان للنزالء، م�سيفًا 
"ن�سعى لتوفري اأيام اإ�سافية للعمل داخل مركز 
االإ�س��اح والتاأهيل بالو�سطى لتقدمي اخلدمة 

العاجية الأكر عدد ممكن من النزالء".
ولف��ت ح�س��ن اإىل اأن��ه يت��م احلج��ز للعاج يف 
عيادة االأ�سنان يف اخلدمات الطبية عن طريق 
الكات��ب داخ��ل العي��ادة وب�س��كل �سخ�س��ي من 
املري���س، م�ستطردًا "ُنق��دم اخلدمة العاجية 
اأبن��اء االأجه��زة  املواطن��ن وخا�س��ة  جلمي��ع 

االأمنية وعائاتهم بر�سوم �سبه رمزية".
ون��وه ح�س��ن اإىل اأن ق�س��م االأ�سن��ان بعي��ادة 
الو�سط��ى يطم��ح لتوفري جه��از "روت��ري" وهو 
جه��از حل�سو الع�س��ب يف جل�س��ة واحدة خال 
الفرتة القادمة، كم��ا يطمح الإدخال تركيبات 
"تلبي�س" لاأ�سنان لكي ت�سبح العيادة متكاملة 
تخ��دم املري�س ب�سكل كام��ل يف عيادة االأ�سنان 

باملحافظة الو�سطى.

مباحث السياحة واآلثار والثقافة .. 
العين الساهرة على 600 منشأة

قسم األسنان بعيادة الخدمات بالوسطى ..
 خدمة عالجية متخصصة
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اجلري��ح ح�س��ن حمم��ود زق��وت �سجل على 
قائم��ة اجلرح��ى يف ال� الث��اين والع�سرين 
م��ن يوني��و للع��ام 2011 حي��ث اأ�سي��ب يف 
اإىل فقدان��ه لنعم��ة  اأدت  اح��دي عيني��ه 
االإب�س��ار وروؤي��ة م��ا حوله واع��ز ما ميلك 

حيث االأهل واالأحباب.
ويقول زقوت ل� " الراأي" :" معاناة اجلريح 
ت�ستم��ر با�ستم��رار احلي��اة لدي��ه وجت��دد 
االآالم وع��دم وجود موؤ�س�س��ات حكومية اأو 
ر�سمي��ه تعن��ى بهذه الفئ��ة وتعمل جاهدة 
على اإعطاءهم حقوقهم وتقدمي اخلدمات 
الازمة لديه��م مبا يكفل لهم حياة كرميه 
خا�س��ة وان الكثري منهم بحاجة اإىل دعم 

مادي ومعنوي اأكرث من ذي قبل "
اإىل ع��ن  واأ�س��اف :" كل عام��ن احت��اج 
�سناعية، ت�ساعدين نوعا ما على االإب�سار، 
م�س��ددا عل��ى �س��رورة جعل اجلري��ح على 
�سل��م اأولوي��ات اجله��ات امل�سئول��ة، وب��ذل 
م�ساعدته��م وحتقي��ق  اج��ل  م��ن  اجله��ود 

مطالبهم "

اأم��ا ع��ن اجلري��ح و�س��ام الزعان��ن والذي 
يف  اجلرح��ى  قائم��ه  عل��ى  ا�سم��ه  �سج��ل 
الث��اين والع�سرين من يولي��و للعام 2014 
ال�سهيوني��ة  الطائ��رات  ا�سته��داف  اث��ر 
بقذيفة �ساروخية اأحدى االأماكن ، االأمر 
ال��ذي اأدى اإىل اإ�سابت��ه ب�سظايا يف الراأ�س 
اأجرته مرغما بان ي�ساب ب�سلل ن�سفى يف 

جانبه االأي�سر.
ويق��ول الزعان��ن ل��� " ل��راأي" :" مطالبنا 
دوم��ا واحده ب�سرورة االهتمام باجلرحى 
وتق��دمي اخلدم��ات الازم��ة له��م والعمل 
عل��ى تذلي��ل ال�سعوبات الت��ي تواجههم يف 
الداخل واخلارج ، مع �سرورة اإ�سعاره بنوع 
من االحرتام والتقدير والعمل على دجمه 
داخ��ل املجتم��ع وع��دم النظر اإلي��ه نظرة 

العالة الذي ال ي�سلح ل�سيء ".
ال��ذي �سم��د يف وج��ه  اأن اجلري��ح  واأك��د 
ب��ان  ل��ه  اهلل  وق��در  االحت��ال  �سواري��خ 
يبتل��ى وي�س��ر عل��ى ه��ذا الب��اء يحت��اج 
اإىل ت�سافر اجله��ود املوؤ�س�ساتية الر�سمية 

وغري الر�سمي��ة وموؤ�س�سات حقوق االإن�سان 
بالنظ��ر اإىل ق�سيته��م وتفعيله��ا باإيج��اد 
جه��ة ر�سمي��ه له��م ، مطالبا اجله��ات ذاتها 
ب�س��رورة فت��ح مع��ر رف��ح الري م��ن اأجل 
ال�سفر ال�ستكمال عاجه��م يف م�ست�سفيات 
باخل��ارج وت�سهيل ح�سولهم على حتويات 
، خا�س��ة اأن عددا منه��م ت�ساعفت اآالمهم 

ب�سبب اإغاق املعر ب�سكل متوا�سل.
كم��ا طالب الزعانن ب�سرورة عدم حرمان 
احل��رام  اهلل  بي��ت  زي��ارة  م��ن  اجلرح��ى 
لتادي��ه العم��ره اأو منا�سك احلج على غرار 
تك��رمي اه��اىل ال�سه��داء ب��ان يك��ون له��م 

ن�سيبا يف هذا اجلانب .

التذكير بهم دوما
اأك��د اجلري��ح حمم��د الكحل��وت   ، ب��دوره 
بوج��ود  معرفت��ه  اأن   2013 الع��ام  من��ذ 
عل��ى  العام��ن  تتج��اوز  ال  للجري��ح  ي��وم 
الرغ��م م��ن ق��دم �س��دور الق��رار الرئا�سي 
ب��ه يف ال�ستين��ات، م�سددا عل��ى اأن اجلريح 

ال يحت��اج اإىل ي��وم فق��ط ب��ل يحت��اج اإىل 
املوؤ�س�س��ات  وبال��ذات  اجله��ود  ت�ساف��ر 
االإعامي��ة للتعريف به��ذا اجلريح وذاك 
كق�س���س بطولي��ه ولي���س فق��ط اقت�س��ار 
التذك��ري بهم على اعتبار ق�س���س اإن�سانية 
فقط .   وقال الكحلوت ل� " الراأي " يحتاج 
ه��وؤالء اجلرحى الذين قدم��وا اأج�سادهم 
واأج��زاء كبريه منه��ا واأريق��ت دمائهم وما 
زال��ت جراحاته��م التذك��ري دوم��ا بهم كي 
يع��رف العامل حجم اجلرائم التي ارتكبت 
اأم��ام  املحت��ل   ب�ساع��ة  وك�س��ف  بحقه��م  

املحافل الدولية والعربية "
واأ�س��اف :" نحت��اج  اإىل ت�ساف��ر اجله��ود 
وعم��ل ج��دي م��ن قب��ل ال��كل الفل�سطيني 
تكرميا لن��ا ولت�سحياتنا على اأن يكون لهم 
جهة م�سئولة تدافع عنهم وق�سيتهم اأ�سوة 

بق�سية االأ�سرى " 
م��ن جانبه، ب��ن م�سئول العاق��ات العامة 
لرعاي��ة   اخلريي��ة  ال�سام��ة  جمعي��ة  يف 
اجلرح��ى وذوى االإعاق��ة ف��ادي القر�سلى 

اأن ق�سية اجلرحى �سائكة وكبرية وحتتاج 
احلكومي��ة  اجله��ات  قب��ل  م��ن  دع��م  اإىل 
لتق��دمي اخلدم��ات الطبي��ة له��م يف ظ��ل 
تزاي��د اأعداده��م و توا�س��ل االعت��داءات 
حي��ث بلغ عدد اجلرحى يف غ��زة وال�سفة 
18 الف جريح فى  30 األ��ف جريح منهم 

غزة ومعظمهم من ذوى االإعاقة .
اجلمعي��ة  بجه��ود  القر�سل��ى  واأ�س��اد 
احلثيث��ة ومثياته��ا  يف توف��ري اخلدم��ات 
الطبي��ة وامل�ساري��ع التي تعم��ل على تلبيه 
احتياجاته��م النف�سية وتنمي��ة قدراتهم 
الب�سرية ،مطالبا ب�سرورة ت�سافر اجلهود 

الإن�سافهم وب�سكل وا�سع ور�سمي  .
يف  اجلرح��ى  ع��دد  اأن  بالذك��ر،  جدي��ر 
الع��دوان االأخ��ري عل��ى قط��اع غ��زة و�سل 
الأك��رث من 140 األ��ف جري��ح ن�سبة كبرية 
ومل  االأط��راف،  يف  لب��رت  تعر�س��وا  منه��م 
يت�سن��ى له��م تركي��ب اأط��راف م��ن ال��دول 
العربي��ة واالأجنبي��ة لع��دم متكنه��م م��ن 

مغادرة القطاع.

في يومهم العالمي

مطالبات بتفعيل قضية الجرحى وكشف جرائم االحتالل بحقهم
غزة-الراأي-�سمر العرعري 

كل  اآذار  م��ن  ع�س��ر  الثال��ث  يف 
ب��ل  مئ��ات  معان��اة  تتج��دد  ع��ام  
احل��روب  ج��راء  اجلرح��ى  اآالف 

االإ�سرائيلية املتك��ررة واالعتداءات 
املتوا�سلة بحق كل من يقطن فل�سطن 
، ففي يوم اجلريح الفل�سطيني والذى 
ق��د  مت اإق��راره يف 13/3/1968 م 

مبر�س��وم رئا�س��ي موق��ع م��ن الرئي�س 
الراح��ل يا�س��ر عرف��ات م��ا زال هن��ا 
اأج�ساد ت��اأن وجراح تتجدد مع طلوع 

�سم�س كل نهار وحتى حلول امل�ساء.
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مدين��ة  �س��كان  م��ن  اأحم��د  اأب��و  املواط��ن 
خانيون���س، يح��اول اأن ي�س��رح "لل��راأي" �سيئا 
مما يعاني��ه ب�سكل يوم��ي فيق��ول:" املركبات 
العمومي��ة ال�سفراء التي مازالت ت�ستخدم يف 
املوا�سات اخلارجي��ة بن حمافظات الوطن، 
اأ�سبحت قدمية ومتهالكة ، ناهيك عن الوقت 
الإكم��ال  ال�سائ��ق  يحتاج��ه  ال��ذي  الطوي��ل 
حمولت��ه البالغة من �سبع��ة اىل ع�سرة ركاب 

ورمبا اأكرث ".
ومل يتوان��ى املواط��ن اأب��و اأحمد ع��ن توجيه 
ال�سم��اح  واملوا�س��ات،  النق��ل  ل��وزارة  ن��داء 
ل�سيارات النقل احلديث )العمومي الداخلي( 
العمل خارج املدن لنقل املواطنن ، واعتمادها 
ب�س��كل قان��وين  ، والنظر مل��ا يعانيه الكثريون 

�سباحا وم�ساء .
 اأم��ا املوظف��ة اإ�س��راء م��ن مدني��ة دي��ر البلح 
والت��ي تعمل باإح��دى الوزارات بغ��زة فتقول 
"لل��راأي": لفرتات طويل��ة اأقف على ال�سارع 
الع��ام اأو حتى يف موقف ال�سي��ارات )الكراج( 
الرئي�س��ي ال��ذي يقع و�س��ط املدين��ة، دون اأن 

جند �سي��ارة اأجرة واح��دة جاهزة لانطاق 
نح��و م��كان عمل��ي مبدني��ة غ��زة ،الأن �سائ��ق 
م��ن  طوي��ا  وقت��ا  راك��ب" ياأخ��ذ  "ال�سبع��ة 
املمكن اأن ي�س��ل ل�ساعة اأحيانا حتى ي�ستكمل 
حمولت��ه ناهي��ك اأنه��ا قدمي��ة و�سيئ��ة جدا، 
وه��ذا ي��وؤدي لتاأخ��ري ع��ن عمل��ي بطبيع��ة 

احلال".
 وع��ن ايجاد حلول ملا تعانيه يوميا، اقرتحت 
اإ�س��راء اأن يت��م ال�سم��اح ل�سي��ارات العموم��ي 
الداخل��ي حتمي��ل ركاب خ��ارج امل��دن كونه��ا 
ال�سائ��ق ال يج��د  واأن  ناحي��ة،  م��ن  حديث��ه 
�سعوبة يف ا�ستكم��ال حمولته التي ال تتعدى 
اأربعة ركاب فقط من ناحية اأخرى، وبالتايل 
ي�ستطي��ع اأن ينطل��ق بنا ملدين��ة غزة ب�سرعة 
اأكر وو�سولنا للعمل بوقت اأقل بكثري مقارنة 
ب�سيارات العمومي ال�سفراء كبريه احلجم  . 

ال مانع بشرط
وزارة النق��ل واملوا�س��ات اأك��دت اأن��ه ال مان��ع 

لديها بال�سماح للمركبات ال�سغرية واحلديثة 
"مركب��ات العموم��ي الداخل��ي" العم��ل عل��ى 
اخلط��وط اخلارجي��ة يف قط��اع غ��زة ولك��ن 
وف��ق �س��روط حم��ددة اأهمه��ا، اأن يك��ون ن��وع 
وق��ود املركبة دي��زل، و�سن��ة اإنتاجها 2010 
فانو���س ومل�س��ق  يت��م و�س��ع  واأن  ف��وق،  فم��ا 
متيي��ز للمركبة، واأن يلت��زم ال�سائق باملواقف 

املخ�س�سة للعمومي .
ولكن العمل على اخلطوط اخلارجية يتطلب 
م��ن �سائق��ي ه��ذه املركب��ات ح�سوله��م عل��ى 
ال�سري  "رخ�س��ة عمومي" لتعرفيه��م بقواعد 
عل��ى الطري��ق وكيفي��ة التعام��ل م��ع الركاب 
وح��االت الط��وارئ ، وه��ذا م��ا يوؤي��ده ب�سدة 
:" دورة  فيق��ول  عم��ر  اأب��و  االأج��رة  �سائ��ق 
العموم��ي يج��ب اأن يح�س��ل عليه��ا كل �سائ��ق 
ميل��ك رخ�س��ة عموم��ي، باعتباره��ا �س��رورة 
ملح��ة بحكم تعامله مع نا�س كثريين، وتوؤهله 
خ��ال  م��ن  للمركب��ة  ال�سحيح��ة  لل�سياق��ة 
التزامه بقوانن ال�سري وامليكانيكا، واحلفاظ 

على اأرواح الركاب".

واملوا�س��ات  النق��ل  وزارة  با�س��م  الناط��ق 
حمم��ود يا�س��ن حتدث ب��دوره "لل��راأي" عن 
والت��ي  ال��وزارة  اتخذته��ا  الت��ي  اخلط��وة 
تت�سم��ن �سروط��ًا خمفف��ة حل�س��ول �ساحب 
املركب��ة عل��ى رخ�س��ة عموم��ي ، قائ��ا :" 
الت��ي مي��ر  يف ظ��ل الظ��روف االقت�سادي��ة 
به��ا �سكان قط��اع غ��زة ، ومتا�سيًا م��ع اأو�ساع 
ال�سائق��ن ال�سعب��ة ، مت اتخ��اذ اج��راءات 
اخلط��وط  يف  العم��ل  يرغ��ب  مل��ن  خمفف��ة 
اخلارجية )حتوي��ل مركبته من داخلي اىل 

خارجي (.
وعزا املتحدث با�سم الوزارة هذه الت�سهيات 
العموم��ي  املركب��ات  م��ن  ج��زء  اأن  بحك��م 
احلالي��ة اأ�سبح��ت متهالك��ة وغ��ري �ساحل��ة 
لل�س��ري، اإ�ساف��ة اإىل ع��زوف املواطن��ن ع��ن 
القدمي��ة  العمومي��ة  املركب��ات  ا�ستخ��دام 
والتوج��ه للمركبات احلديث��ة ذي اخلم�سة 
ركاب ، موؤكدا يف الوقت ذاته اأنه ال نية لدى 
ال��وزارة الإلغاء ترخي���س اأو قف العمل الأي 

من املركبات القدمية .

السيارات الحديثة تسحب البساط قانونًيا من تحت القديمة
غزة- الراأي- ب�سام العطار

ب�سبب تهالكها وقدم عمرها، وعدم رغبة 
تنق��ل  كو�سيل��ة  ا�ستخدامه��ا  الكثريي��ن 
خارجي��ة، ج��دد مواطنون م��ن خمتلف 

حمافظات قطاع غزة، منا�سدتهم لوزارة 
النقل واملوا�س��ات ايجاد حلول �سريعة 
وعادل��ة حلل ه��ذه اال�سكالية يف نوعية 
املركبات امل�ستخدم��ة على اخلط ، وقلة 

عدده��ا ، والتي يعانون منها يف كل �سباح 
وم�س��اء، ما ي�سكل عبئ��ا جديدا على كل 
م��ن يرغ��ب يف التنق��ل م��ن جن��وب اىل 

�سمال القطاع وبالعك�س .
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تمكين المهارة
واأك��د مدي��ر الرتبي��ة والتعلي��م – �سرق 
خ��ان يون�س اأ. �سليم��ان �سعت على اأهمية 
ه��ذا امل�س��روع يف متكن مهارت��ي القراءة 
والكتابة عند طلبة املرحلة االأ�سا�سية؛ 
ومعاجل��ة ح��االت ال�سع��ف ال��ذي يعاين 
من��ه بع���س الطلب��ة يف هات��ن املهارتن، 
النهو���س  �ساأن��ه  م��ن  ه��ذا  اأن  م�سيًف��ا 
بامل�ست��وى التح�سيل��ي له��ذه الفئ��ة م��ن 
ياأت��ي  امل�س��روع  اأن  اإىل  الطلب��ة، منوًه��ا 
والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  خط��ة  �سم��ن 
للنهو���س بالواق��ع التعليم��ي يف مدار���س 

قطاع غزة  .
ويف حديثها عن امل�سروع اأو�سحت م�سرفة 
املرحلة اأ. �سهيلة �سهري اأن م�سروع االأمل 
املدار���س  يف  والكتاب��ة  الق��راءة  لدع��م 
االأ�سا�سي��ة يع��د م��ن امل�ساري��ع الرتبوية 

العاجي��ة الرائ��دة الت��ي اأطلقتها وزارة 
مدار���س  يف  الع��ايل  والتعلي��م  الرتبي��ة 
اأف�سله��ا جميًع��ا،  ب��ل وم��ن  قط��اع غ��زة 
فمن��ذ اللحظة النط��اق امل�س��روع بداأت 
الفعاليات واالأن�سطة يف املدار�س التابعة 
ملديري��ة الرتبية والتعلي��م – �سرق خان 
يون���س، فق��د ا�سته��دف امل�س��روع حوايل 
540 طالًب��ا وطالب��ة م��ن �س��ت مدار�س 
اأ�سا�سي��ة يف ال�سف��وف م��ن الراب��ع حت��ى 
ال�ساد���س، ويعم��ل في��ه 12 خريًجا ممن 
وقع عليهم االختيار، م�سيفة اأن الوزارة 
اأعدت مادة عاجية من م�ستوين تتدرج 
يف مهارات الق��راءة والكتابة من االأ�سهل 
مقابل��ة  اأجري��ت  وق��د  االأ�سع��ب،  اإىل 
للخريج��ن الختيار االأف�سل منهم للعمل 
يف هذا امل�سروع، بعد ذلك مت تدريبهم يف 

املديرية بواقع 15 �ساعة تدريبية  .
وتوا�س��ل �سه��ري احلدي��ث بقوله��ا : لقد 

لطلب��ة  ت�سخي�س��ي  اختب��ار  اإج��راء  مت 
ال�سفوف من الراب��ع حتى ال�ساد�س لفرز 
�سف واح��د لكل م�ست��وى؛ وال�سف مكون 
من 30 طالبا وطالبة، و مت الرتكيز على 
تدري���س اللغة العربي��ة بحيث خ�س�ست 
له��ا 16 ح�س��ة باالإ�ساف��ة اإىل املباح��ث 
االأخرى م��ع مراعاة التخفي��ف، م�سيفة 
�سم��ن  العامل��ن  واملعلم��ات  املعلم��ن  اأن 
ه��ذا امل�س��روع مكلف��ون باإج��راء تق��ومي 
درو���س  خم�س��ة  كل  نهاي��ة  يف  م�ستم��ر 
لقيا���س م��دى تق��دم الطلب��ة، باالإ�سافة 
اإىل االختب��ارات ال�سهرية واالختبارات 

الت�سخي�سية على م�ستوى الوزارة  .
وحتدث��ت مدي��رة مدر�س��ة �سج��رة الدر 
االأ�سا�سي��ة امل�سرتك��ة اأ. مه��ا اأب��و �سمالة 
الت��ي  والنتائ��ج  امل�س��روع  ج��دوى  ع��ن 
حققه��ا يف املدر�سة حيث عّرت عن اأملها 
بتخ�سي�س �سف اأمل يف كل مدر�سة لعاج 

ح��االت ال�سعف التي يع��اين منها الكثري 
من الطلبة يف مهارتي القراءة والكتابة، 
والداف��ع اإىل ذل��ك م��ن نتائ��ج اإيجابي��ة 
فوجدن��ا  املتابع��ة،  خ��ال  م��ن  مل�سناه��ا 
م�ستوي��ات  عل��ى  ط��راأ  وا�سًح��ا  حت�سًن��ا 
الكث��ري م��ن الطالب��ات وب�سه��ادة اأولي��اء 
االأمور الذين نتوا�س��ل معهم ب�سكل دائم 
فق��د عروا ع��ن ر�ساه��م التام ع��ن هذا 
امل�سروع، ال بل اأن عدًدا من اأولياء االأمور 

طالبوا بدمج اأبناءهم يف هذا امل�سروع  .
و  حن��ون  اآالء  املعلم��ان  ع��رت  ولق��د 
فتحي��ة عام��ر اللتان تعم��ان �سمن هذا 
امل�س��روع ع��ن ر�ساهما م��ن النتائ��ج التي 
حتقق��ت منذ انطاق امل�س��روع، واأو�سحن 
اأن��ه مت توظي��ف العدي��د م��ن الو�سائ��ل 
التعليمي��ة حيث تنوعت ما ب��ن الن�سيد 
والر�سوم��ات  واملل�سق��ات،   والبطاق��ات 
التو�سيحي��ة وم�سرح الدمى، ومع تكليف 

الطالبات باأن�سطة حمددة خا�سة كتابة 
احلروف على ال�سب��ورة وتكوين الكلمات 
م��ن احل��روف، وق��راءة املكت��وب ب�س��وت 
وا�سح، وكذلك ا�ستخدام اأ�سلوب التعزيز 
والت�سجي��ع بو�سائل متنوع��ة،  فالطالبة 
والكتاب��ة  الق��راءة  متار���س  اأن  يج��ب 
ممار�س��ة عملي��ة حتى ل��و اأخط��اأت فاإننا 
نوظ��ف اخلط��اأ توظيًف��ا اإيجابًي��ا ليكون 

منطلًقا للنجاح والتفوق  .
ي�س��ار اإىل اأن امل�س��روع ي�سته��دف حوايل 
ال�سف��وف  م��ن  وطالب��ة  طال��ب   5000
 50 يف  وال�ساد���س  واخلام���س  الراب��ع 
مدر�سة حكومية، و يت�سمن ت�سغيل 100 
خري��ج م��ن تخ�س���س التعلي��م االأ�سا�سي، 
برام��ج  تطبي��ق  عل��ى  امل�س��روع  ويق��وم 
متقدم��ة  وتعليمي��ة  تربوي��ة  واأن�سط��ة 
به��دف زي��ادة متك��ن الطلب��ة يف مهارات 

القراءة والكتابة.

540 طالًبا وطالبة يستفيدون من برنامج 
“األمل للقراءة والكتابة” 

خانيون�س- الراأي
حال��ة م��ن الن�س��اط واحليوي��ة واملب��ادرة 
وتفاع��ل الطالب��ات الوا�س��ح م��ع معلم��ات 
الق��راءة  بدع��م  اخلا���س  االأم��ل  م�س��روع 
والكتاب��ة؛ هكذا بدا امل�سه��د داخل �سفوف 
االأم��ل يف مدر�س��ة �سج��رة ال��در االأ�سا�سية 
امل�سرتك��ة ب�س��رق خ��ان يون���س.    ف�سفوف 

فالطالب��ات  نح��ل  كخلي��ة  تب��دو  االأم��ل 
من�سغ��ات يف االأن�سط��ة التي كلف��ن بها من 
قب��ل املعلم��ة، واالأن�سط��ة ج��اءت متنوعة 
ما بن تركي��ب الكلمات من ح��روف اللغة؛ 
وتركيب اجلمل من الكلمات، وتطبيق ذلك 
يف الكرا�س��ات وعلى ال�سبورة، م��ع القراءة 
ال�سليم��ة للجم��ل والفق��رات املخت��ارة م��ن 

الكت��ب املق��رر، وق��د ع��رت الطلب��ات ع��ن 
ر�ساه��ن الت��ام لوجوده��ن يف �س��ف االأمل، 
حي��ث ك��ن يعان��ن م��ن �سع��ف يف مهارت��ي 
الق��راءة والكتاب��ة، اإال اأن حت�سًن��ا وا�سًحا 
م��ن  ذل��ك  م�ستوياته��ن وظه��ر  عل��ى  ط��راأ 
خال التفاعل م��ع االأن�سطة ال�سفية التي 

تنفذها املعلمات وفق خطة اأعدت م�سبًقا  
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غزة - خا�س الراأي - اآالء النمر:
ب��داأت تبح��ث بخ��وف ي�سحب��ه االندها���س 
يف تفا�سي��ل الوج��وه م��ن حولها، اأمه��ا اأبيها 
اأ�سقائه��ا االأوالد، َم��ن اأنا، من اأنت��م، اأين اأنا؟ 
.. ، ب��داأت تط��رح االأ�سئل��ة على اأه��ل بيتها 
وكاأنه��ا تراهم الأول مرة يف حياتها، ازدادت 
مامح وجهه��ا �سحوبًا وكاأنه��ا تلك ال�سائعة 

التي تبحث عن اأ�سلها.
للوهلة االأوىل التي ت�سمع فيها عن تفا�سيل 
ق�سة الطفلة "هبة" تتخيل لو اأنك ت�ساهد 
�سا�س��ات  عل��ى  ُيعر���س  �سينمائي��ا  فيلم��ا 
التلف��زة، اإال اأن ه��ذه امل��رة حدث��ت واقعي��ا 
خ��ال م�سل�س��ات الع��دوان املتوا�سل��ة على 

قطاع غزة.
خم�س��ة ع�س��ر عام��ًا م��ن عمر الطفل��ة هبة 
را�س��ي انق�س��ت وكاأنه��ا غيم��ة مثقل��ة باملاء 
ث��م ذهب��ت، واأ�سح��ت ب��ا �سري��ط يحت��وي 
عل��ى ذكري��ات حياتها اجلدي��دة والقدمية 
واحلالي��ة، حت��ى اأنه��ا ال تع��رف ع��ن نف�سها 
�سيئا، وذلك بعد �سرب��ة قا�سية تلقتها على 
راأ�سه��ا اإثر �سقوطها اأر�سًا لتفقد ذاكرتها من 

بعدها.
هب��ة مل تتع��رف اإىل اأمه��ا واأبيها رغ��م اأنها 
الوحيدة لهم من بن اإخوتها الذكور، لتعود 
كطفلة �سغرية ال تفقه يف اأبجديات احلياة 
�سيئ��ا، لي�س��ود البي��ت اأجواء م��ن االإحباط 
واخل��وف على م�سري الطفل��ة الوحيدة التي 
ع��ادت كما ولدتها اأمها ال تعرف عن حياتها 

�سيئا واحدا.
مل يرتك والدا الطفلة - كما قاال ل�"الراأي" 
- اأق�س��ام ع��اج اإال وق��د غام��را يف حماولة 
البح��ث عن عاج لها، حي��ث و�سف االأطباء 
حالته��ا بامل�ستع�سي��ة، ب�سب��ب جتل��ط ال��دم 
يف جمجم��ة راأ�سه��ا وال��ذي ظه��ر يف �س��ورة 
ال��� CT لتخطي��ط الدم��اغ، نظ��رًا لق�س��اوة 
ال�سربة التي تلقته��ا فا ميكن لذاكرتها اأن 

تعود ب�سهولة.
ابتعلت اأمها اأنفا�س احلياة من جديد وبداأت 
تهيئ نف�سها عل��ى اأنها رزقت بطفلة جديدة 
بعد خم�سة ع�س��ر عاما من مياد "هبة"، ال 
تعرف عن ه��ذه احلياة �سيئا، وبداأت تعلمها 
اإىل  ذهابه��ا  تعط��ل  اأن  بع��د  ف�سيئ��ا  �سيئ��ا 

املدر�سة بعد اأن بلغت ال�سف االأول الثانوي.
"ه��ذا م��اء لل�سرب وهذا خب��ز وهذا طعام 
يجعل��ِك تكرين يا طفلتي، ه��ذه دمى للعب 
للن��وم وه��ذا تلف��از مل�ساه��دة  م��كان  وه��ذا 
االأ�سي��اء اجلميل��ة وه��ذا بي��ت نعي���س فيه، 
وه��ذه جدت��ك وهذا عمك وه��ذه �سديقتك 
طفلته��ا  بتعلي��م  االأم  ب��داأت  هك��ذا   ،"..
اأبجدي��ات احلياة من ال�سف��ر وبداأت حتكي 

لها كل �سيء عن احلياة.
ثاث��ة اأ�سه��ر انقطع��ت فيه��ن "هب��ة" ع��ن 
الذه��اب ملدر�سته��ا، وعادت لتلتح��ق بها بعد 
�سديق��ات  هن��اك  له��ا  اأن  اأمه��ا  علمته��ا  اأن 
ومعلم��ات وكت��ب مفي��دة عليه��ا اأن تواكبها، 
واأ�سح��ت تتقبل اأ�سا�سيات احلياة من جديد 

وتتعلم كل �سيء برحابة �سدر.
�س��ارة  "رب  العرب��ي:  املث��ل  يق��ول  وكم��ا 
نافع��ة"، ينطبق مثيل��ه عل��ى الطفلة "هبة 
را�س��ي"، "رب �سرب��ة نافعة"، فم��ع �سربات 
الع��دوان املتوا�سل��ة على قطاع غ��زة، اهتز 
بيت الطفلة لته��رب على الفور اإىل اأح�سان 
الق�س��ف  �س��وت  ه��ول  م��ن  خمتبئ��ة  اأمه��ا 

و�سط  الن�سريات  خميم  "االإ�سرائيلي" على 
قط��اع غزة، لت�س��األ اأمها اأخ��ريًا عن طبيعة 
ما �سمعت��ه لتجيبه��ا باأنها طائ��رات حربية 

توؤذي االأرا�سي الزراعية.
كما املعتاد ذهبت "هبة" لنومها وا�ستيقظت 
يف �سباح اليوم التايل لتذهب اإىل مدر�ستها، 
فق��د اأخرتها �سديقاته��ا اأن املدر�سة تنظم 
نف�سه��ا  جته��ز  فب��داأت  مدر�سي��ة،  رحل��ة 
للت�سجي��ل، اإال اأنها ب��داأت ت�سرد ل�سديقاتها 
حج��م  وع��ن  املا�س��ي  الع��ام  رح��ات  ع��ن 

�سعادتها اآنذاك.
واأخرنه��ا  اأمه��ا  اإىل  �سديقاته��ا  اأ�سرع��ن 
با�ستعادة �سديقتهن "هبة" لذكريات رحلة 
الع��ام املا�سي، لياأتي اخل��ر ال�سار واملفاجاأة 
الكب��رية للعائل��ة اأجمع ب��اأن ابنته��م عادت 
�س��يء،  كل  بتذك��ر  وب��داأت  طبيعته��ا  اإىل 
ع��ادت الذاك��رة لهب��ة بع��د غي��اب ق�س��ري 
ا�ستم��ر الأكرث م��ن ع��ام كامل عا�س��ه ذووها 
بخ��وف ووجل ونكد وغمة منقطعة النظري، 
غم��ة مل تف��ارق املن��زل حت��ى انزاحت تلك 

الغمامة.

بعد فقدانها ألكثر من عام

قصف صاروخي يعيد الذاكرة للطفلة "هبة"
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دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

دار احلدي��ث موؤخرا عن طريق��ة يف الرتبية تتعار�س ب�سكل 
اأ�سا�سي مع جوهر الدين القائم على احلب  والتقرب من اهلل 
تع��اىل رغب��ة من��ه ويف ر�سوانه وجنات��ه، اأال وه��ي الرتبية 
بالتخويف! فكم من املرات �سمعنا االأمهات تخر اأبناءها اأن 
اهلل �سيحرقه اإن  كذب اأو �سي�سعه يف النار اإن �سرب اأخته اأو 

اإن فعل كذا وكذا.. 
وغ��ري ذلك الكث��ري من الرتبي��ة باخلوف خا�س��ة فيما يتعلق 
جت��اه اهلل تعاىل، على النقي�س متاما مم��ا يجب اأن تفعل يف 
مث��ل �سنوات عم��ره االأوىل حيث تقربه م��ن كل �سيء بدافع 
احلب والرغبة يف العطاء وااللتزام  دون تهويل اأو تخويف.
بغ���س النظر عن االنعكا�سات الرتبوي��ة التي �سترتاكم يف ال 
وع��ي الطف��ل من اإ�سع��اف �سخ�سيت��ه وتن�سئت��ه على اخلوف 
م��ن اأي �س��يء وكل �س��يء وما يرتتب على ذل��ك من جلوء اإىل 
و�سائ��ل ال اأخاقي��ة وغ��ري حمي��دة مث��ل الك��ذب والته��رب 
والنف��اق للخ��روج من �سوء عاقب��ة خطئ��ه واإن كان ب�سيطا، 
فاإنن��ا فعليا اأمام عاقة غ��ري �سوية ي�سعب تعديلها فيما بعد 
مع اهلل تعاىل وربنا تن�سيء �سابا اأو فتاة اأقرب اإىل التطرف 
وال�سطحية معا يف �سلوكه وت�سرفاته وحكمه على االآخرين 

يف م�ستقبل حياته.
فب��دءا م��ن اأن ه��ذا الطف��ل لي���س علي��ه ح�س��اب حت��ى االآن 
حت��ى نخوفه من النار واحل�س��اب، مل نخره باجلانب االآخر 
تربويا اأن العقاب لي�س الأن اهلل يكرهنا، بل الأنه يحبنا فاإنه 
�سيعاقب من يوؤذينا، والأن العقاب اإن طبق ب�سكل �سحيح ومن 

اأهل االخت�سا�س وحدهم فهو رحمة ال نقمة على العباد.
ث��م يجب علينا تعريف الطفل على احلب متا�سيا مع فطرته 
ال�سليم��ة اأوال، لي���س فق��ط يف االأ�س��رة، ب��ل يف كل املراف��ق 
الرتبوي��ة واملدر�س��ة عل��ى راأ�سه��ا، فقد ج��اء اإيل ابن��ي يوما 
ي�ساألن��ي هل �سيحا�سبنا الر�سول؟ قل��ت له بل اهلل تعاىل من 
ميل��ك ح�سابنا، فطلب ال�سغري مني اأال يحا�سبه اهلل فقلت له 
ادع��ه اأال يحا�سبك واأظنه �سيفعل. هذا اخلوف الذي ترتب 
يف عقل��ه ال�سغ��ري م��ن ح�س��اب اهلل تعاىل ل��ه اأو م��ن ح�ساب 

النبي _خطاأ_ ما كان يجب عليه اأن يكون.
ب��ل يجب اأن يعتقد اأنه يعب��د اهلل تعاىل الأنه يحبه، ويطيع 
اأمه الأنه يحبها كذلك ال الأنها ت�سع الع�ساة يف طرف الغرفة 
ملوح��ة به��ا طول النه��ار، اأو م��ا نراه م��ن �س��رب �سديد على 
اأ�سب��اب تافهة لو تريثنا فيها قليا لوجدنا اأن التجاهل فيها 

خري حل اأو قليل من التنبيه على اأكرث تقدير.
اإذا م��ا ال��ذي علين��ا فعل��ه.. باخت�س��ار، اأن نعي��د النظ��ر يف 
عاقتن��ا نحن اأوال مع اهلل تعاىل، اأن��ه لن يحرقنا ولن يلقي 
بن��ا يف الن��ار جزاف��ا، واأنن��ا ال نعب��ده جراء اخل��وف والقمع 
والرتهيب، بل نعبده الأننا نحبه، ونحبه الأنه خلقنا فهو ويل 
نعمتن��ا واملمنت علينا باأ�س��ل الوجود والذي خل��ق لنا اجلنة 
حب��ا وقرب��ا، اأم��ا النار فه��ي ملن تك��ر فع�سى، مل��ن بغى وظلم 
وجت��ر، اأما �سغري الذنوب فلها التوب��ة واال�ستغفار، وكلنا يف 
اجلن��ة كم��ا قال عليه ال�س��ام اإال من اأبى، قي��ل ومن ياأبى يا 
ر�س��ول اهلل، قال من اأطاعن��ي دخل اجلنة، ومن ع�ساين فقد 

اأبى.. فاأطيعوه بحب واغر�سوا احلب يف قلوب ال�سغار.

هل سيحاسبني اهلل؟

وزارة شؤون المرأة

واأ�سافت الكرمي، اأن "فل�سطينيي اخلارج منذ 
اتف��اق اأو�سل��و ع��ام 1993 ودخ��ول منظم��ة 
التحري��ر اإىل االأر���س املحتل��ة، بحاجة اإىل 

قيادة متثلهم وتتحدث با�سمهم".
واأ�س��ارت اإىل اأن "منظم��ة التحري��ر حتول��ت 
اإىل �سلط��ة حملية معنية باالحتال، كما اأن 
املجل���س الوطن��ي اأ�سبح م�سل��واًل، دون اأن يتم 

ملء هذا الفراغ".
اأج��ر  الف��راغ  "ه��ذا  اأن  الكرم��ي،  واأك��دت 
فل�سطيني��ي اخل��ارج على االجتم��اع ليبحثوا 
املطل��وب  ال��دور  لع��ب  م��ن  طريق��ة متكنه��م 
منهم، قائلًة: "املوؤمتر ال يهدف لتدمري ما هو 
موجود، واإمنا هو حماولة الإحيائها كاملجل�س 
الوطني الفل�سطيني امل�سلول حاليًا، وتعديله 

لي�سبح ممثًا للكل الفل�سطيني".
ملنظم��ة  احلالي��ة  القي��ادة  الكرم��ي  ودع��ت 
اإىل  الفل�سطيني��ة  وال�سلط��ة  التحري��ر 
اخل��ارج،  فل�سطيني��ي  �س��وت  اإىل  االن�س��ات 
وقال��ت: "نح��ن ال نه��دد اأحدًا، ول�سن��ا بديًا 
ع��ن اأي ط��رف، ور�سالتن��ا ه��ي اأن ه��ذا العدد 
الهائل وال�سخم من اأبناء فل�سطن يف اخلارج، 

يجب اأن يكون لهم �سوت ودور".
واأ�سافت: "نحن طرف مهم بال�سراع والكفاح 

�سد االحت��ال، ويجب اأن يكون لنا دور، هذه 
ه��ي ر�سالتن��ا للمنظم��ة ولل�سلط��ة وللرئي�س 

حممود عبا�س".
ويعت��ر املوؤمت��ر، �سعب��ي، فل�سطين��ي، وطن��ي، 
�سعب��ي،  اإط��اق ح��راك  اإىل  يه��دف  جام��ع، 
وطني، وا�سع، يحقق تفعيل دور الفل�سطينين 
يف اخل��ارج م��ن اأج��ل الدف��اع ع��ن ق�سيته��م 
وحقوقهم يف حترير اأرا�سيهم والعودة اإليها، 
واإقامة دولتهم امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س.

من جهت��ه، ق��ال الكات��ب الفل�سطيني حم�سن 
�سالح، تعقيبًا عل��ى املوؤمتر: اإن تفعيل العمل 
ال�سعب��ي الفل�سطين��ي بكافة اأط��ره النقابية 
واملهنية والن�سائية وال�سبابية اأ�سبح �سرورة 
ملح��ة، خ�سو�س��ًا يف اخل��ارج، يف �س��وء حالة 
التده��ور املريع يف عمل ه��ذه املوؤ�س�سات التي 

ترعاه منظمة التحرير الفل�سطينية.
واأ�س��اف �سالح، يف مقال ل��ه، "مل يعد يحتمل 
انتظ��ار امل�ساحل��ات والرتتيب��ات الف�سائلي��ة 
التي ط��ال عليها االأم��د، والأن العمل ال�سعبي 
��ل طاق��ات  ال ينبغ��ي اأن يرب��ط نف�س��ه وُيعطِّ
الت�سوي��ات  بانتظ��ار  الفل�سطين��ي،  ال�سع��ب 
ال�سيا�سي��ة ب��ن القي��ادات الفل�سطيني��ة، بل 
يج��ب اأن ي��زداد ن�ساط��ه لل�سغ��ط عليه��ا من 

البي��ت  ترتي��ب  اإع��ادة  يف  امل�سارع��ة  اأج��ل 
الفل�سطيني.

املنظم��ة  قي��ادة  وّقع��ت  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
اتفاقي��ات اأو�سل��و ع��ام 1993، انتق��ل مركز 
اخل��ارج  م��ن  الفل�سطين��ي  ال�سيا�س��ي  العم��ل 
اإىل الداخ��ل، واأخ��ذت تظه��ر جمموع��ة من 
التداعي��ات دفع ال�سع��ب الفل�سطين��ي اأثمانًا 

كبرية لها طوال ال�24 �سنة املا�سية. 
واأو�س��ح اأن م��ن اأبرز ه��ذه التداعيات تراجع 
اهتم��ام القي��ادة الفل�سطيني��ة بفل�سطيني��ي 
اخلارج وق�ساياهم، وتكثيف همومها بال�سفة 
املحتلة وقطاع غ��زة وال�سعي لتحويل احلكم 
الذات��ي وال�سلط��ة الفل�سطيني��ة هن��اك اإىل 

دولة فل�سطينية.
��م  "ت�سخُّ واأك��د اأن ث��اين ه��ذه التداعي��ات، 
ال�سلطة الفل�سطيني��ة واأجهزتها وموؤ�س�ساتها 
عل��ى ح�ساب منظمة التحري��ر الفل�سطينية؛ 
م��ع �سمور وتراجع خطري يف ُبن��ى وموؤ�س�سات 
املنظم��ة التي اأم�ست عملي��ًا اأقرب اإىل دائرة 
م��ن دوائ��ر ال�سلط��ة، مم��ا اأفق��د فل�سطيني��ي 
اخل��ارج اإىل ح��دٍّ كب��ري احلا�سن��ة ال�سيا�سية 
واملوؤ�س�سي��ة الت��ي حتت�س��ن همومه��م وترعى 

ق�ساياهم".

مؤتمر فلسطينيو الخارج
 جاء لغياب منظمة التحرير 

غزة –الراأي- حممد ال�سنوار 
يف اخلام�س والع�سرين من �سهر �سباط )فراير( 
ا�ست�ساف��ت مدينة ا�سطنبول الرتكية فعاليات 
لبح��ث  اخل��ارج،  لفل�سطيني��ي  �سعب��ي  موؤمت��ر 
دوره��م الوطني وفر���س م�ساركته��م يف القرار 
ال�سيا�سي.   وجاء "املوؤمتر ال�سعبي لفل�سطينيي 
اخل��ارج" "يف ظ��ل التط��ّورات الت��ي ت�سهده��ا 
املنطقة العربية، وا�ستم��رار ا�ستهداف حقوق 

50 عام��ًا  م��رور  الفل�سطين��ي، وبع��د  ال�سع��ب 
عل��ى احت��ال القد�س، ومائة ع��ام على �سدور 
"وع��د بلف��ور".  وقال��ت االأ�ست��اذة املحا�سرة 
يف معه��د الدرا�س��ات العربي��ة واالإ�سامي��ة يف 
جامعة "اك�سي��رت" الريطانية، غادة الكرمي، 
اإن "املوؤمت��ر ال�سعب��ي لفل�سطينيي اخلارج ميثل 
اأم��ًا جديدًا لتفعيل دور فل�سطينيي اخلارج يف 

خدمة الق�سية الفل�سطينية".
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8 أعراض دليل على اإلصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم

ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
عندم��ا تكون مري�سًا اأو مرهقًا ف��اإن ج�سمك يفرز 
بع���س الهرمونات ملكافحة املر���س واالإرهاق، ومن 
ث��م فاإن هذه الهرمونات ق��د تكون �سببًا يف ارتفاع 

�سغط الدم وزيادة ن�سبة ال�سكر فيه.
وق��د ت�س��اب ببع���س امل�س��اكل ال�سحي��ة نتيج��ة 
الرتفاع ن�سبة ال�سكر، لذلك فمن املمكن اأن ت�ساب 
باالأمرا���س القلبي��ة الوعائية، وميك��ن اأن يتطور 
االأم��ر حلدوث بع���س امل�ساعف��ات مب��رور الوقت، 

الرتكي.  Milliyet
وتتمث��ل ه��ذه امل�ساعف��ات يف االإ�ساب��ة بال�سكتة 
القلبي��ة، والف�سل الكل��وي، وارتف��اع �سغط الدم. 

وتعد هذه البداية، لذا فاإن الت�سخي�س

-1 الشعور بالوخز والتنميل 
والحرقان

ق��د ي�سبب ارتفاع ال�سكر يف ال��دم ال�سعور بالوخز 
القدم��ن  يف  باحلرق��ان  وال�سع��ور  والتنمي��ل، 
م�ساعفات��ُه  ت�سب��ب  وق��د  واليدي��ن،  وال�ساق��ن 

االإ�سابة باالعتال الع�سبي ال�سكري.

-2 كثرة التبول
ت�سح��ب الكلي��ة املاء املوج��ود يف اجل�س��م، نتيجة 

الرتف��اع ن�سبة ال�سكر، ويف ه��ذه احلالة قد تظهر 
م�سكلة كرثة التبول على نحو م�ستمر.

-3 الحاجة إلى الماء
 ب�سف��ة م�ستمرةتعمل الكلى كث��ريًا نتيجة لكرثة 

التبول، مما يجلب ال�سعور بالعط�س با�ستمرار.

-4 الشعور بالتعب
عندم��ا ال ي�سل معدل ال�سكر اإىل امل�ستوى املطلوب 

الذي يحتاجه اجل�سم، يف هذه احلالة قد تواجه 
ال�سعوَر بالتعب على نحو م�ستمر.

-5 ألم بدون سبب
وبنف���س الطريقة، عندم��ا ال يح�سل اجل�سم على 
كمية كافية من اجللوكوز، ت�سعف القوة الع�سلية 
للج�س��م، ويت�سبب ذلك يف حرق الدهون؛ ونتيجة 

لذلك قد يحدث فقدان مفاجئ يف الوزن.
وم��ن املوؤ�س��ف اأن االأم��ر نف�س��ه ق��د ينطب��ق عل��ى 

زيادة الوزن؛ لذلك فمن االأف�سل اإجراء فحو�سات 
لتقلبات الوزن با�ستمرار.

-6 مشكلة في الذاكرة
عندم��ا ال يك��ون ج�سم��ك يف حال��ة م��ن االت��زان 
الطبيع��ي، قد حت��دث حالة من الت�ست��ت الذهني 
يف  م�س��اكل  تواج��ه  ق��د  لذل��ك  متت��اٍل؛  ب�س��كل 
الذاك��رة وع��دم االنتب��اه، باالإ�ساف��ة اإىل ارتفاع 

�سغط الدم.

-7 الشعور بالجوع بشكل 
مستمر

عندم��ا يكون مع��دل ال�سك��ر يف الدم غ��ري متوافر 
بامل�ست��وى املطل��وب، من اأجل م��دِّ اجل�سم بالطاقة 
الازم��ة، ف��اإن اجل�س��م يبحث ع��ن م�س��ادر بديلة 
للح�س��ول على الطاقة؛ لذلك يحدث لديك �سعور 

باجلوع ب�سكل دائم.

-8 دوار الرأس
اإذا كن��ت تواجه �سعورًا بالدوخ��ة ب�سكل مفاجئ، 
وعدم و�سوح يف الروؤي��ة، فاإن هذا االأمر بالتاأكيد 
ال ينبغ��ي جتاهل��ه، الأن ه��ذه االأعرا�س قد تكون 

م�ساحبة الرتفاع ال�سكر يف الدم.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة- الراأي
اأطلق��ت وزارة الثقاف��ة يف غ��زة، م�س��روع ن��ادي 
الق��راءة يف قطاع غزة حتت �سع��ار "القراءة نهج 
حيات��ي" مب�ساركة عدد من اجلامعات واملوؤ�س�سات 

التعليمية واملراكز الثقافية. 
وق��ال مدي��ر ع��ام املعار���س واملكتب��ات بال��وزارة 
حممد ال�سري��ف، خال موؤمتر �سحفي عقد مبقر 
وزارة االإع��ام بغ��زة، اإن فعاليات الن��ادي �ستبداأ 
اعتب��ارًا م��ن �سه��ر "اإبري��ل" للتثقي��ف املجتمعي 
وت�سجيعه��م عل��ى الق��راءة واالرتق��اء باالإن�سان 
الن��ادي  ن�ساط��ات  اأن  اإىل  م�س��ريًا  الفل�سطين��ي، 

�ست�ستمر اإىل نهاية �سهر دي�سمر 2017.  
الن��ادي ي�سع��ى برعاي��ة  اأن  ال�سري��ف،  واأ�س��اف 
وزارة الثقافة وبالتعاون وال�سراكة مع جمموعة 
م��ن املوؤ�س�س��ات امل�ساركة لبناء جمتم��ع فل�سطيني 
مثقف وواع فكري��ًا من خال اإيجاد بيئة ثقافية 
ومادي��ة داعم��ة، وكوادر ق��ادرة على ن�س��ر العلم 
واملعرف��ة، يف ج��و تناف�س��ي وو�سائ��ل م�ستحدث��ة 
م��ن الرامج واالأن�سطة الت��ي تدعم ن�سر الثقافة 

لكافة �سرائح املجتمع.
واأك��د عل��ى اأن نادي الق��راءة ياأت��ي يف اإطار �سعي 
الوزارة لتعزيز ثقافة القراءة لدى كافة �سرائح 
املجتم��ع الفل�سطين��ي للو�س��ول اإىل جمتمع قارئ 
ومثقف وواٍع وعل��ى اإطاع مبا يدور حوله للدفاع 

عن ق�ساياه الوطنية.

واأو�س��ح ال�سري��ف اأن ن��ادي الق��راءة ي�سعى اإىل 
تطوير قدرات اجلي��ل النا�سئ من خال ت�سجيع 
الق��راءة الت��ي اأ�سبحت مفق��ودة ب�سبب االجتاه 
نح��و م�ساه��دة القن��وات التلفزيوني��ة ومتابع��ة 
مواق��ع االنرتن��ت والت��ي اأنتج��ت جي��ل ال يح��ب 

القراءة وغري مثقف.
واأ�س��ار مدي��ر ع��ام املعار���س واملكتب��ات، اإىل اأن 

الفئات التي �سيت��م ا�ستهدافها من خال فعاليات 
واأن�سط��ة النادي ترتكز يف ط��اب كافة املراحل 
والعامل��ن  واجلامع��ات،  املدار���س  يف  التعليمي��ة 
باالإ�ساف��ة  والرتبوي��ة  التعليمي��ة  املج��االت  يف 
الأولي��اء االأم��ور، موؤك��دًا اأن ال��وزارة �ست�سع��ى من 
خال النادي لتعزيز مبداأ ال�سراكة والتعاون مع 

موؤ�س�سات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات التعليمية.

غزة- الراأي
اأعلن وزي��ر االأ�سغال العامة واالإ�سكان 
مفي��د حمم��د احل�ساين��ة ع��ن �س��رف 
املن��ازل  الأ�سح��اب  دوالر  ملي��ون   4.5
املدم��رة كلي��ا امل�ستفيدين م��ن املنحة 

الكويتية اليوم االأربعاء.
و�س��ل  ت�سري��ح  يف  احل�ساين��ة  وق��ال 
"الراأي" ن�سخة عنه اليوم، اإنه �سيتم 
�س��رف املبل��غ لع��دد )550( مواط��ن 
م�ستفي��د م��ن املنح��ة الكويتية، حيث 
�سيت��م اإر�س��ال ر�سائ��ل ج��وال له��م من 

قبل الوزارة.
و�سك��ر دول��ة الكويت ال�سقيق��ة اأمريا 
وحكوم��ة و�سعبا وال�سن��دوق الكويتي 
دع��م  يف  الكب��رية  جهوده��م  عل��ى 

وم�ساندة اأبناء �سعبنا الفل�سطيني .

الحساينة: صرف الثقافة تطلق مشروع "نادي القراءة في غزة"
4.5 مليون دوالر 
للمستفيدين من 
المنحة الكويتية
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غزة- الراأي
اأطلق��ت بلدي��ة غ��زة، ن�سخ��ة جدي��دة م��ن تطبيقه��ا 
يق��دم  الذكي��ة،  الهوات��ف  اأجه��زة  عل��ى  االإلك��رتوين 
خدم��ات جدي��دة وممي��زة للم�سرتكن، ويوف��ر الوقت 
واجلهد، وي�سهل الو�سول اإىل كافة املعلومات والبيانات 
اخلا�س��ة باخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا البلدي��ة جلمه��ور 

امل�سرتكن.
اخلدم��ات  م��ن  حزم��ة  التفاعل��ي،  التطبي��ق  ويق��دم 
االإلكرتونية اجلديدة اأبرزها خدمة الت�سجيل الذاتي 
دون احلاج��ة لزي��ارة البلدي��ة، ومعرفة ج��دول املياه 
واإجراءات تقدمي املعام��ات، واالطاع على فاتورتك 
ال�سهري��ة واإر�س��ال ق��راءة ع��داد املي��اه، ومتابع��ة اأي 
معامل��ة يف البلدي��ة دون احلاج��ة لزي��ارة البلدي��ة، 
وتق��دمي �سكوى اأو اق��رتاح ومتابعتها ويبقي امل�سرتكن 
عل��ى اإط��اع بكافة االأخب��ار والفعاليات الت��ي تنظمها 

البلدية .
االأخب��ار  متابع��ة  م��ن  امل�سرتك��ن  التطبي��ق  وميّك��ن 
الرئي�سي��ة،  البلدي��ة  مفا�س��ل  واأرق��ام  واالإعان��ات، 
ومراكزه��ا  البلدي��ة  ملوظف��ي  الداخلي��ة  واالأرق��ام 
بال�سهول��ة  اجلدي��د  التطبي��ق  ويتمي��ز  املختلف��ة.   

والب�ساط��ة يف التعام��ل مع��ه، ويحاف��ظ عل��ى �سري��ة 
املعلوم��ات، وميك��ن حتمي��ل التطبي��ق جمان��ًا من خال 
ع��ر  املنت�س��ر  للتطبيق��ات   Google Play متج��ر 

.Android  الهواتف الذكية التي تعمل بنظام
وياأت��ي اإط��اق ه��ذا التطبي��ق اجلديد عل��ى الهواتف 
الذكية، ان�سجاًما مع اخلطة التنموية االإ�سرتاتيجية 
الت��ي تتبعه��ا دائ��رة العاق��ات العام��ة واالإع��ام يف 
بلدي��ة غ��زة، لت�سهيل عملي��ة االت�س��ال والتوا�سل مع 
اجلمه��ور وتعزي��ز مب��داأ النزاهة وال�سفافي��ة يف كافة 

االإجراءات.
وت�سع��ى البلدي��ة اإىل اإيجاد قن��وات توا�سل دائمة يف 
اجتاه��ن بينه��ا وب��ن اجلمهور حل��ل ال�س��كاوي وتلقي 
االقرتاح��ات واال�ستف�سارات والرد عليها بعد حتويلها 

اإىل اجلهات املخت�سة.
وتب��ذل دائ��رة العاق��ات العام��ة واالإع��ام يف بلدية 
غ��زة جهوًدا حثيثة يف توظيف التكنولوجيا احلديثة 
يف الو�س��ول اإىل املواطن يف كاف��ة اأماكن تواجده، عر 
و�سائ��ل واأدوات خمتلف��ة، لي�س��كل ذل��ك قف��زة نوعية 
عل��ى �سعيد تق��دمي اخلدم��ات للمواطنن وال��رد على 

ا�ستف�ساراتهم.

غزة- الراأي
املكت��ب   - االإع��ام  "وزارة  ا�ستنك��رت 
االعت��داءات  احلكوم��ي"  االإعام��ي 
االأمني��ة  االأجه��زة  به��ا  قام��ت  الت��ي 
بحق الطواقم ال�سحفية والنا�سطن، 
اأثن��اء ف���س الوقف��ة ال�سلمي��ة لذوي 
ال�سهداء واالأ�سرى يوم اأم�س يف مدينة 

رام اهلل املحتلة.
وقال رئي�س املكتب االإعامي احلكومي 
بغ��زة �سامة معروف لل��راأي "اإن قيام 
االأجهزة االأمني��ة باالعتداء وب�سكل 
مق�سود على الطواقم ال�سحفية، غري 
م��رر"، م�ستهجًن��ا حماول��ة الناطقن 
با�س��م االأجهزة االأمني��ة اأن يتاعبوا 
بعقول النا�س وت�سوق رواية ال يقبلها 

عقل وال منطق.
واأ�س��اف "اإن ما مت ر�س��ده عر عد�سة 
الكام��ريات يك��ذب كل الرواي��ات التي 
تتح��دث ع��ن اأن هذه ال�س��ور مفركة 
ي�س��كل  م��ا  وم�ساه��د غ��ري �سحيح��ة، 

م�ساعف��ة  جرمي��ة 
اجلرمي��ة  ع��ن 

االأ�سا�سية".
مع��روف  وطال��ب 
حديث��ه  خ��ال 
لل��راأي، بوقفة جادة 
ال�سحفي��ن  حلماي��ة 
 ، �سط��ن لنا ا و
وج��ه  يف  والوق��وف 
املمار�سة  االنته��اكات 
يقول��وا  واأن  بحقه��م 
كلم��ة ح��ق اجت��اه ما 

حدث.
االأمني��ة  االأجه��زة  اأن  اإىل  ي�س��ار 
مبدين��ة رام اهلل قام��ت اأم���س بقم��ع 
وقف��ة احتجاجي��ة اأم جممع املحاكم 
باملدينة لاحتج��اج على عقد جل�سة 
حماكمة ل�سهيد با�سل االأعرج وبع�س 
االأ�س��رى يف �سج��ون االحت��ال، حيث 
املواطن��ن  عل��ى  باالعت��داء  قام��ت 

وال�سحفين والن�سطاء.
و�سدد على �سرورة اأن ت�ستمع ال�سلطة 
واأجهزتها اإىل كلم��ة احلق واأن تعدل 
من �سلوكه��ا وتتناغم مع الكل الوطني 
واأن ال ت�ستمر يف حالة الغي والظلم .
ال�سلط��ة  اأن  اإىل  مع��روف  واأ�س��ار 
ت�س��رب بعر�س احلائ��ط كل القوانن 
واملواثي��ق الت��ي كفل��ت ح��ق التعب��ري 
لل�سحفي��ن  ال��راأي، خا�س��ة  واإب��داء 
الذي��ن يقومون بدوره��م وعملهم بكل 
مهني��ة واملتمثل يف تغطية ونقل نب�س 

النا�س والر�سالة املطلوب تو�سيلها.

غزة- الراأي
عق��دت االإدارة العام��ة للتنمي��ة الثقافي��ة بوزارة 
الثقاف��ة، وبالتع��اون م��ع ق�س��م التاري��خ بجامع��ة 
االأق�سى، لق��اءًا فكريًا بعنوان: "غ��زة بن الدولة 
والتدوي��ل"، بح�سور لفيف من املحللن ال�سيا�سين، 
وط��اب  االعتباري��ة،  وال�سخ�سي��ات  واملثقف��ن، 

اجلامعات.
 ويف كلمة له، رحب د.اأنور الرعاوي وكيل م�ساعد 
وزارة الثقاف��ة، باجله��ود املبذول��ة يف اإجن��اح مث��ل 
هذه اللقاءات الفكرية، معربًا عن �سعادته بتهيئة 
لالتق��اء  الفل�سطين��ي  املجتم��ع  الفر�س��ة الأبن��اء 
بالنخ��ب ال�سيا�سي��ة، مب��ا ي�ساه��م يف تعزيز الوعي 

الوطني حول كافة الق�سايا الوطنية.
 م��ن جهت��ه، حت��دث القي��ادي يف حرك��ة حما���س 
اإ�سماعي��ل ر�س��وان، حول موق��ف ف�سائ��ل املقاومة 
الفل�سطيني��ة من الدولة والتدوي��ل، مبّينًا اأن خيار 
حركت��ه يف حتري��ر فل�سط��ن ه��و "كل فل�سط��ن"، 
مت�سمن��ًا ح��ق الع��ودة لاجئ��ن، وع��دم االعرتاف 
باإ�سرائي��ل، ورف���س املفاو�س��ات، م��ع ع��دم املمانعة 

باإقامة دولة موؤقتة على حدود عام 1967.
 واأكد ر�سوان على عدم قبول املقاومة الفل�سطينية 
بدول��ة يف غ��زة، وعدم قبوله��ا بدولة ب��دون غزة 

اأي�س��ًا، الفت��ًا اإىل اأن حركة حما���س حري�سة على 
وحدة االأرا�سي الفل�سطينية.

 ب��دوره، تن��اول اأ�ست��اذ تاري��خ فل�سط��ن احلدي��ث 
واملعا�س��ر بجامع��ة االأق�س��ى د.خالد �س��ايف، حول 
ا�ستحق��اق  م��ن  الفل�سطيني��ة  الف�سائ��ل  موق��ف 
الدول��ة الفل�سطينية، وموقفهم م��ن ا�ستحقاقها يف 
اأيل��ول، باعتبار ذلك معركة �سيا�سية ودبلوما�سية، 
تاأت��ي كجزء م��ن الن�سال ال�سيا�س��ي الفل�سطيني يف 
�سبي��ل تاأكي��د ح��ق تقري��ر امل�س��ري، وقي��ام الدولة 

الفل�سطينية امل�ستقلة، بح�سب ما عّر �سايف.
 اأما ع��ن ال�سيناريوه��ات املتوقعة لقط��اع غزة بن 
الدولة والتدويل، بّن مدير عام التنمية الثقافية 
ب��وزارة الثقاف��ة، و�س��ام اأب��و �سمال��ة اأن ال�سيناريو 
االأول ه��و تدوي��ل قط��اع غزة، وذل��ك بجلب قوات 
دولي��ة للقط��اع، حلف��ظ االأم��ن االإ�سرائيل��ي، ونزع 
�س��اح املقاوم��ة، لي�سب��ح القطاع منطق��ة منزوعة 

ال�ساح.
غ��زة  قط��اع  مت��دد  فه��و  الث��اين  ال�سيناري��و  اأم��ا   

جغرافي��ًا ودميوغرافي��ًا نح��و �سين��اء، اأو عودت��ه 
لاإدارة امل�سرية يف ال�سيناريو الثالث، بينما الرابع 
يتح��دث عن متدد غزة نح��و االأرا�سي املحتلة على 

تخوم غزة يف ال�سمال وال�سرق.
 "فيم��ا  تطرق ال�سيناري��و اخلام�س لعودة جماعية 
نح��و  غ��زة  يف  الفل�سطيني��ن  لاجئ��ن  و�سعبي��ة 
اأرا�سيه��م املحتل��ة"،  بينم��ا كان ال�سيناريو االأخري 
فه��و اإقام��ة دول��ة يف غ��زة، اأو اإع��ان املقاوم��ة اأن 
قط��اع غ��زة منطق��ة حم��ررة.     من جهت��ه، عر�س 
االأ�ست��اذ امل�ساعد يف ق�سم التاريخ بجامعة االأق�سى 
اللق��اء  يف  املقدم��ة  ورقت��ه  يف  االأ�سط��ل  �سام��ي 
الفكري ع��ن م�ساريع الت�سوية يف غ��زة بن الدولة 
والتدوي��ل، مبينًا اأن التكوي��ن ال�سيا�سي واجلغرايف 
لقط��اع غزة، وتط��ور الفكر ال�سيا�س��ي الفل�سطيني، 
وم�ساري��ع الدول��ة يف الفكر ال�سيا�س��ي االإ�سرائيلي، 
وح��دود الدول��ة املقرتحة يف غزة، واأف��كار تدويل 

قطاع غزة.
 ويف خت��ام اللق��اء، قّدم د. رامي الف��را ورقته التي 
تتمح��ور ح��ول الدول��ة الفل�سطيني��ة م��ن وجه��ة 
االإدارة  مواق��ف  م�ستعر�س��ًا  االأمريكي��ة،  النظ��ر 
االأمريكي��ة م��ن الدول��ة الفل�سطيني��ة يف عه��د كل 

رئي�س من روؤ�ساء الواليات املتحدة االأمريكية.

بلدية غزة تطلق نسخة محدثة
 من تطبيقها اإللكتروني

اإلعالم تطالب السلطة بوقف
 كافة االعتداءات بحق الصحفيين

الثقافة" تعقد لقاًء فكريًا بعنوان "غزة بين الدولة والتدويل"
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تنسيق مخلص
مازال التن�سيق االأمني يعمي ب�سرية اأجهزة 
املخاب��رات الفل�سطيني��ة يف اأرا�سي ال�سفة 
املحتل��ة، فو�س��ل التن�سي��ق االأمن��ي ذروته 
بع��د رف��ع حماكم��ة ر�سمي��ة م��ن اجله��ات 
الفل�سطيني��ة عل��ى ال�سهيد با�س��ل االأعرج، 
ال��ذي ارتق��ى اإث��ر ا�ستب��اكات مبا�س��رة مع 

قوات االحتال يف مدينة رام اهلل.
فلم تكتفي املحكمة الفل�سطينية با�ستمرار 
ا�ست�سه��اده  بع��د  "االأع��رج"  حماكم��ة 
واإكمال��ه بح��ق رفاق دربه، فامت��د البط�س 
اإىل قم��ع م�س��رية من��ددة مبحاكمت��ه اأمام 
جممع املحاك��م يف مدينة رام اهلل بال�سفة 

الغربية املحتلة اأمام كامريات االإعام.
التهمة، حيازة �ساح غري مرخ�س وخمالف 
اأجه��زة  ل��دى  التن�سي��ق االأمن��ي  الأع��راف 
املخاب��رات التابعة لل�سلط��ة الفل�سطينية، 
فا ميكن ال�سماح الأي كان من اأبناء ال�سعب 
الفل�سطيني خمالفة �سرائع وقوانن االأمن 

داخل االأرا�سي املحتلة.
االأع��رج"  ل�"با�س��ل  ال�سه��ادة  ت�سف��ع  مل 
باإيق��اف حماكمت��ه اإال بع��د اأن مت التاأك��د 
تعمي��م موت��ه، وذل��ك وف��ق القان��ون الذي 
ين���س على "انتهاء الق�سي��ة مبوت املتهم"، 

رفاق��ه  مل��ف  ا�ستكم��ال  ق��ررت  بينم��ا 
اخلم�س��ة، وتاأجي��ل حماكمته��م حت��ى 30 

اإبريل املقبل.
ال�سهيد االأعرج كان ق��د تعر�س لاعتقال 
ع��دة  العام��ة"،  "املخاب��رات  جه��از  ل��دى 
اأ�سه��ر بتهم��ة التخطيط م��ع خم�سة �سبان 
اآخرين لتنفي��ذ عمليات للمقاوم��ة، واأعاد 
اخلم�س��ة،  ال�سب��ان  اعتق��ال  االحت��ال 
با�ستثناء االأعرج ال��ذي بقي مطارًدا حتى 

ا�ست�سهاده االثنن املا�سي.

غضب شعبي
ال�سهي��د  حماكم��ة  انق�س��اء  ق��رار  واأث��ار 
االأعرج ده�سة وغ�سب ال�سعب الفل�سطيني 
تنديدًا الأفعال ال�سلط��ة بحق اأبنائها، مما 
دفعه للخروج يف مظاهرات عفوية غا�سبة 
اأجه��زة  م��ن  له��ا، فم��ا كان  غ��ري خمط��ط 
تفري��ق  �س��وى  الفل�سطيني��ة  املخاب��رات 
املتظاهري��ن  بع���س  واإ�ساب��ة  املظاه��رات 

بجروح ومن بينهم والد ال�سهيد االأعرج.
واأطلق ن�سطاء االإع��ام اجلديد تغريدات 
منددة وم�ستنك��رة ملا يح�سل يف مدينة رام 
اهلل ع��ر ها�ستاق موح��د #�سيحاكمكم_
با�س��ل، والذي اعتلى مرات��ب التغريد على 

م�ستوى الوطن العربي.
الكاتب��ة واالإعامي��ة يف ال�سف��ة املحتل��ة 
اإىل  بقلمه��ا  ع��ادت  ح�سون��ة  جمدول��ن 
ال��وراء خم�س��ة اأع��وام، لت�ستذك��ر حادثة 
م�سابه��ة حلال��ة ال�سهي��د با�س��ل االأع��رج، 
وه��و ال�سهيد حمم��ود الطيط��ي، فقالت :" 
ول��و اأردت كتاب��ة تفا�سيل الع��ار واحلرقة 
ح��ول حماكم��ة با�س��ل االع��رج مل��ا اأ�سفت 
�س��وى حيثيات �سغ��رية حول ا�س��م ال�سهيد 

وعائلته فقط ومكان املظاهرة".
وكانت ح�سونة ق��د كتبت يف غياب ال�سهيد 
لنباأ  �سماعي  ف��ور  "الطيط��ي" :" حممود، 
ا�ست�سهادك ج��راء مواجهات مع االحتال 
ال�سهيوين يف خُميم الف��وار باخلليل خطر 
ببايل اأن اأقوُل لَك �سيئا ما، فتحُت ح�سابَك 
عل��ى الفي���س بوك، كن��َت ِمن �سم��ن قائمة 
االأ�سدقاء عندي فاأنَت من املُهتمن بق�سية 
االأ�سرى، فت�سُت �سفحَت��َك ِبدقة رغم اأنني 
َل�س��ُت مم��ن ينب�س��ون الذك��رى وه��ي َرطبة 
ال�سه��داء،  مبحتوي��ات  الَعب��ث  اأجي��د  وال 
ب�سح��كات  املُغلف��ة  وو�ساياه��م  بكلماته��م 
بينهم وب��ن اأ�سدقاءهم الذي��ن ظلوا على 
َقيد االعتقال اأو ال�سهادة، لكنني رغبُت اأن 
اأكت��َب لغياِبك، وعندم��ا وقعت عيناَي على 

خر كن��َت قد كتبتُه ع��ن جل�سة حمكمتك 
الت��ي تاأجلت من��ذ ع��ام 2010 اأحببت اأن 
اأنحني للغياب وللم��وت فهو الوحيد القادر 
على خمالف��ة جل�سات حماك��م اأجهزة اأمن 

ال�سلطة.
وتابع��ت ح�سون��ة بقوله��ا :"خط��ر بب��ايل 
بوطِن��َك  اأودت  الت��ي  لل�سلط��ة  اأق��ول  اأن 
ال��ذي ُكن��َت تع�سق��ه:" َم��ن َتدع��وَن َعليه 
وتعاقبون��ه عل��ى انتم��اءه للوط��ن اأ�سب��ح 
�سهي��دا ي��ا اأجهزتن��ا االأمني��ة، فلتخجلوا، 
وتذك��روا ر�سالة حممود دروي�س اإىل قاتل 
كنت  وفكرت،  ال�سحي��ة،  وجه  تاأملت  "ل��و 
تذكرت اأمك يف غرف��ة الغاز، كنت حتررت 
م��ن حكم��ة البندقية، وغ��رّيت راأي��ك: ما 

هكذا ت�ستعاد الهوية".
بها�ست��اق  غ�سبه��ا  ح�سون��ة  واأرفق��ت 
بتك��رار  مذك��رة  #�سيحاكمكم_با�س��ل، 
الع��ار ذات��ه م��ن قب��ل اأجه��زة املخاب��رات 
الفل�سطيني��ة وحماك��م ال�سل��ح التابعة لها 
وطنيا يف احلفاظ على اأمن االحتال، واأن 
و�سم��ة الع��ار الت��ي األ�سقته��ا ال�سلطة على 
جبينه��ا بنف�سها مل تك��ن الأول يف تاريخها، 
ول��ن يتوق��ف م�سل�س��ل االنته��اك حلرم��ات 
ال�سهداء وذويهم ح�سب �سيا�سات ال�سلطة.

محاكمة الشهيد "األعرج" انتهاك لحرمة القضية والشهداء
غزة _الراأي-  اآالء النمر

باَحا، َوقد ياأتي اأو يغيب  �ستب��داأ اجَلل�سة �سَ
املُ�ست�سار ما داَم العباد يف نظِرِه عبيد، �سوف 
يتنحنح القا�س��ي ويبداأ بفت��ح املَلفات التي 
َتعف��ن فيها احَلق، َينظر ِم��ن اأ�سفل نظارِته، 
اجَلميع موج��ود، احُل�سور، حُمام��ي الدفاع، 
املُدعي، لك��ن املَُدعى َعليه غائ��ب!، َيغ�سب، 

ياأمر ال�ساوي�س بالِنداء َعليه!
اأن  ذهنه��م  اإىل  ويتب��اَدر  احل�س��ور  يلَتف��ت 
ا�سم��ا م�سابه��ا َعِل��ق بذاكرته��م من��ذ اأي��ام 
ي�سب��ه هذا اال�س��م، ال يتج��راأ اأحدهم على 
طرح تخميناِته، ي�سي��ح ال�ساوي�س: �َسيدي 

القا�سي، املُدَعى َعليه "�سهيد".
بالتح�س��ري  القا�س��ي  ويب��داأ  املَل��ف  ُيغَل��ق 

املُ�ست�س��ار  عنه��ا  يغي��ب  اأخ��رى  ملُحاكم��ة 
القان��وين جله��از االأم��ن الوقائ��ي والكث��ري 

الكثري من االإن�سانية.
هك��ذا تب��داأ حماكم��ة ال�سه��داء يف املحاكم 
العادل��ة التي ال متيز ب��ن �سهيد وبن ميت 
وب��ن جم��رم وب��ن اآخ��ر مق��اوم يدافع عن 

�سرف ق�سيته.
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
م��ا  العائل��ة ت�س��ري عل��ى  كان��ت حي��اة 
والر�س��ى  وال��ود  احل��ب  كان  ي��رام، 
ينب���س داخلها، ف��كان ال�سقي��ق مبثابة 
ال�سدي��ق ال��ودود ل�سقيقت��ه، فيما كان 
االأب مبثاب��ة احل�س��ن الداف��ئ جلمي��ع 
اأف��راد العائلة، ويف ي��وم من االأيام قرر 
ذل��ك االأب اأن يق��وم بتق�سي��م امل��رياث 
واأغلبه��ن  و�سقيقاته��م  اأبنائ��ه  عل��ى 

متزوجات.
نع��م كث��رية وم��ال وف��ري كان ب��ن يدي 
ذلك االأب، فه��و ميتلك عقارات عديدة 
و�ساح��ب جتارة رائجة ولديه من املال 
م��ا يجعله ي�سع��ر بال�سع��ادة التي حرم 
مه��ا الفق��راء الذي��ن ال يج��دون ق��وت 

يومهم.
اتخ��ذ الوالد قرار منح اأبناوؤه ح�ستهم 
يف اأمواله التي ال تعد وال حت�سى، لكنه 
مل ين�س��ف بناته مثلم��ا اأن�سف اأوالده، 
فقد منح كل واحدة منهن �سقة �سكنية 
فقط، واكتف��ى بتوزيع االأرا�سي وكافة 
ممتلكاته التي بحوزته ل�سالح االأبناء 

الذكور فقط.
مل يهت��م الوال��د عق��ب اتخ��اذ ق��راره 
الظ��امل والعن�س��ري بحق بنات��ه، فقد 
التفرق��ة  مب��دى  ال�سقيق��ات  �سع��رت 
والتميي��ز بينهن وبن االأ�سق��اء كونهم 
معاتب��ة  يف  فك��رن  وعندم��ا  ذك��ور، 
والده��ن، رد عليه��ن باحل��رف الواحد" 
يتمتع��وا  الغرب��اء  اأزواجك��ن  بدك��ن 

باأموال اأبوكن". 
تلك اجلملة ال�سادرة من ل�سان والدهن 
جعلته��ن ي�سع��رن بال�سدم��ة واملفاجاأة 
الغري متوقعة منه كونه معروف لديهن 

بحنيته وحبه ال�سديدين لهن، يف وقت 
اكتف��ى االخوة الذك��ور بال�سمت جتاه 
ق��رار والدهم وكاأنهم بذل��ك يوافقونه 
ال��راأي، االأم��ر الذي جع��ل بينهم وبن 
�سقيقاته��م حواج��ز فوالذي��ة �سنعه��ا 
والده��م دون اأن يدرك عواقب حرمان 

بناته من حقهن الكامل.
هذه الق�سة تعي��د اإىل االأذهان ق�سية 
التميي��ز ب��ن االأبن��اء يف توزيع املرياث 
بحج��ة ع��دم ذه��اب م��ا يت��م توريث��ه 
للبن��ت اإىل الغرباء، حيث يغفل الكثري 
م��ن االأه��ايل اأن الع��دل وامل�س��اواة هما 
�سلي��م،  ب�س��كل  االأبن��اء  ن�س��اأة  �سب��ب 
اجتماعيًا ونف�سيًا، وهي من اأ�سباب قوة 

االأ�سرة واملجتمع.

يورث الحقد والكراهية
يقول االأخ�سائي النف�سي واالجتماعي 
زه��ري ماخ��ة:" اإن م��ن �س��ور الظل��م 
االجتماع��ي ظلم امل��رياث، ه��ذا الظلم 
يدفع اإىل حتقري الفتاة وتقدمي الذكر 
عل��ى االأنث��ى، ويدف��ع بت�سيي��ع حقوق 
االبنة م��ن اأجل عادات واأف��كار قائمة 
على التع�سب العائلي والبعد الديني". 
وي�سي��ف ماخ��ة يف حدي��ث لل��راأي:" 
اإن ه��ذا من �ساأنه ن�س��ر الغل واحلقد يف 
قلوب االأبناء، الأن هذا التمييز واإهدار 
احلقوق يعود اأوال لغياب البعد الديني 
واالإمياين يف ال�سخ�سية، وتكون اأ�سرية 
الأف��كار وع��ادات قائمة عل��ى التع�سب 
وحب الذات واإنكار الغرباء، ومن �سمن 
ذلك عدم توريث االبنة حتى ال يخرج 

االإرث لاأزواج الغرباء".

ووف��ق م��ا ذك��ره يف حديث��ه ف��اإن ه��ذه 
النقم��ة  م�ساع��ر  تول��د  ال�سلوكي��ات 
والكراهي��ة، وتفق��د العائل��ة �سعادتها 
وت�سغلها يف �سراعات ونزاعات ومت�سي 
وقته��ا يف التفك��ري يف كيفي��ه ال�سيطرة 
وعدم اعط��اء احلق��وق والتفكري بلغة 
م��ن  وغريه��ا  واالنتق��ام  اال�ستق��واء 

االأفكار ال�سلبية.
واأم��ام ذل��ك التميي��ز يف املعامل��ة ب��ن 
االإن��اث والذك��ور، جن��د اأن اأم��ام ذل��ك 
يوج��د اأ�سن��اف واأن��واع م��ن املقاومة اأو 
اال�ستجاب��ة تتمثل يف ا�ست�س��ام �سلبي 
قائم عل��ى تفوي�س االأم��ر هلل مع بقاء 
يف  قائم��ا  والظل��م  واحل�س��رة  االأ�س��ى 
القل��ب ومع��امل احلي��اة عن��د البن��ات، 
اأو جن��د االلتج��اء للمحاك��م ونزاعات 
امللكي��ة، وه��ذا م��ن �ساأنه تفتي��ت �سمل 
العائل��ة ومزيد م��ن الكراهية واحلقد 

وال�سراعات، على حد تعبري ماخة.
اأن  االجتماع��ي  االأخ�سائ��ي  ويوؤك��د 
الكث��ري م��ن االأه��ايل وخا�س��ة االآب��اء 
ي�سط��رون اإىل ع��دم اق��رتان بناته��م 
ب��اأزواج غرب��اء خوفا م��ن اأن يذهب ما 
ترث��ه تل��ك الفت��اة لزوجه��ا م�ستقبا، 
فيمتن��ع عن تزويجه��ا �س��وى لاأقارب، 
اأو ي�سط��ر للح�سول عل��ى تنازل االبنة 
عن حقوقه��ا مقابل زواجه��ا، وبالتايل 
هو ظلم وجهل و�سق��اء ميار�سه البع�س 
�س��د االأبن��اء اأو مل��ن له ح��ق يف املرياث 
ينتج عنه قطيعة ونقمة وحقد ورغبه 
باالنتق��ام ورمب��ا يك��ون داف��ع الرتكاب 
اجلرمي��ة  ي�سم��ى  م��ا  وه��ذا  جرمي��ة 

النف�سية.

تفكير رجعي 
من جهت��ه يق��ول مدير دائ��رة االفتاء 
يف اجلامع��ة اال�سامية بغ��زة، د.ماهر 
ال�سو�س��ي، اأن��ه يج��وز للوال��د اأن يعطي 
اأوالده م��ن ممتلكات��ه وه��و يف حيات��ه 
�سرط اأال يق��وم بالتفرقة والتمييز اأو 
املفا�سل��ة بينهم �س��واء كانوا ذك��ورا اأو 

اإناث .
خا���س  حدي��ث  يف  ال�سو�س��ي  ويوؤك��د 
لل��راأي، اأنه بالرغم من ذلك فاإن ال�سرع 
ال يف�سل اأن يقوم االأب بتق�سيم مرياثه 
وه��و ال ي��زال عل��ى قي��د احلي��اة، الأنه 
تب��ن اأن مثل هذه الق�س���س ت�سببت يف 
م�ساكل كثرية بن االإخوة لي�س لها اأول 

من اآخر.
ووفق م��ا ذكره يف حديثه ف��اإن حرمان 
البن��ات من املرياث ع�سيان الإرادة اهلل، 
وه��و تفك��ري رجعي للمجتم��ع وبحاجة 
اإىل اإع��ادة تغيري وت�سحي��ح للكثري من 
املعتقدات واملفاهيم، مو�سحا اأن الوالد 
يحرم بنات��ه من امل��رياث اأو ال مينحهن 
كل حقهم خوف��ا من اأن تذهب اأماكهن 

الأزواجهن.
ويف ه��ذا ال�س��دد يب��ن اأن االأب و�س��ع 
اأمانة عندما ق��ام بتزويج ابنته لرجل 
غري��ب، فكي��ف ال يوؤَم��ن عل��ى اأماكها 
لدي��ه، م�س��ريا اإىل اأن ه��ذه موروث��ات 
جه��ل  عل��ى  ت��دل  قدمي��ة  خاطئ��ة 
النا���س يف احلي��اة وطبيع��ة العاق��ات 
�سل��ة  لقط��ع  وت��وؤدي  االجتماعي��ة 
الرحم، واأن ال�سرع حاول قدر االمكان 
العم��ل على اإيجاد عاقات ايجابية يف 

املعاملة بن النا�س ومتا�سك املجتمع .

حتى ال يذهب ماله للغرباء

فًرق بين أبناؤه بالميراث .. فأورثهم الحقد والكراهية
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الزراعة للرأي:
 استقرار أسعار 

الدواجن سيستمر 
ألسابيع قادمة

غزة-الراأي-ب�سام العطار
اأعلنت وزارة الزارعة الفل�سطينية بغزة، اأن ا�ستقرار 
اأ�سع��ار الدواجن يف اأ�سواق القط��اع، �سي�ستمر الأ�سابيع 
احلي��واين  االإنت��اج  دائ��رة  مدي��ر  وق��ال    . قادم��ة 
بال��وزارة طاه��ر اأبوحم��د "اإن وزارة الزراع��ة ت�سعى 
ل�تاأم��ن االأم��ن الغذائي ل�س��كان قطاع غ��زة باجلودة 
وال�سع��ر املنا�سبن خا�سة مب��ا يتعلق بقطاع الدواجن 
وطرق ت�سويقه".  واأ�ساف حمد خال حديثه للراأي، 
م�س��اء الي��وم "اإن اال�سرتاتيجي��ة واخلط��ة الثابت��ة 
الت��ي ت�س��ري عليها ال��وزارة منذ عدة اأ�سه��ر اأ�سهمت يف 
ا�ستق��رار ال�س��وق املحل��ي من حي��ث الكمي��ات الكافية 
م��ن الدج��اج الاح��م واالأ�سع��ار التي تراع��ي ظروف 
امل��زارع واملواط��ن على ح��د �سواء" .  وتوق��ع اأن يبقى 
�سع��ر الكيلو الواحد للدجاج ماب��ن "12-11" �سيقل 
خ��ال االأ�سابي��ع القادمة، مبين��ا اأن تاأرج��ح االأ�سعار 
�س��واء باالإرتف��اع اأواالنخفا���س ل��ن يكون كب��ريا كما 
يح��دث االآن يف حمافظات ال�سفة املحتلة، التي و�سل 

فيها �سعر الكيلو الواحد ل22 �سيقًا .

غزة- الراأي
اأن��ور  غ��زة  يف  الثقاف��ة  وزارة  وكي��ل  اأك��د 
الرع��اوي، اأن وزارت��ي الثقاف��ة واالأ�س��رى 
اتفقتا على ت�سكي��ل جلان م�سرتكة الإعداد 
برام��ج واأن�سط��ة داعم��ة ل�سم��ود االأ�سرى 
ورف��ع معنوياتهم، ورب��ط ق�سيتهم مع اأنباء 
�سعبهم يف الدخل واخلارج، اإ�سافة لت�سجيع 
ودع��م االأن�سط��ة الثقافي��ة ل��دى االأ�س��رى 
املحررين، واإحياء يوم االأ�سري الفل�سطيني.

"اإن ق�سي��ة  لل��راأي  وق��ال خ��ال حديث��ه 
االحت��ال  �سج��ون  داخ��ل  االأ�س��رى 
والق�سي��ة  الثقاف��ة  وروح  جوه��ر  تعت��ر 
االهتم��ام  ت�ستح��ق  وه��ي  الفل�سطيني��ة، 
ه��ذه  ظ��ل  يف  خا�س��ة  الكب��رية  والعناي��ة 

الظروف ال�سعبة التي مير بها املعتقلون".
ه��م  الفل�سطيني��ن  االأ�س��رى  "اإن  واأ�س��اف 
�سم��ري ال�سع��ب الفل�سطين��ي وميثل��ون اأبرز 

ع��ن  تع��ر  الت��ي  ال�س��ور 
ون�سال��ه  �سعبن��ا  معان��اة 
و�سم��وده  الطوي��ل 
االأ�سط��وري يف �سبي��ل دحر 
االحت��ال وا�ستعادة اأر�سه 

ومقد�ساته".
ي�سار اإىل اأن وزارة الثقافة 
وزارة  م��ن  وف��دًا  التق��ت 
االأ�سرى واملحررين يرتاأ�سه 
وكي��ل وزارة االأ�س��رى بهاء 
الدي��ن املدهون لبحث �سبل 
الثق��ايف  امل�سه��د  تطوي��ر 
الفل�سطيني ودعمه لق�سية 

االأ�سرى البوا�سل .
اأن  اإىل  الرع��اوي  واأ�س��ار 
ي�س��ادف  ال��ذي  الفل�سطين��ي  االأ�س��ري  ي��وم 
�سي�سه��د فعالي��ات ثقافية   ،17-4-2017
اهتم��ام  �سيك��ون  كذل��ك  واأدبي��ة،  وفني��ة 
خا���س باالأ�س��رى داخ��ل ال�سج��ون، حي��ث 
�سيت��م اإط��اق م�سابق��ة الأف�س��ل �ساع��ر يف 
وت�سجيع��ا  لاأ�س��رى  دعم��ا  ال�سج��ون  اأدب 
م��ن  مب��اء  كتب��وا  والذي��ن  املقاوم��ة  الأدب 
ذهب ق�سي��ة فل�سطن التي مازالت و�ستبقى 

ناب�سة وحية حتى التحرير .
ن��دوات  عق��د  ��ا  اأي�سً الرع��اوي  واق��رتح 
ودورات ثقافي��ة مق��روءة يف كافة املدار�س 
الفل�سطيني��ة من خال التوا�س��ل مع وزارة 
الرتبي��ة والتعلي��م، فق�سي��ة االأ�س��رى ه��ي 
وكاف��ة  الع��ودة  وق�سي��ة  القد���س  ق�سي��ة 
ثواب��ت وعنا�س��ر املكون االأ�سا�س��ي للق�سية 

الفل�سطينية.

غزة- الراأي
اأك��د رئي�س �سلطة االأرا�س��ي بغزة، كامل 
اأب��و ما�سي وج��ود عراقيل اأم��ام اجلهود 
التي تبذل بهدف انهاء كافة االإجراءات 
والت�سوي��ات املطلوب��ة للمرحل��ة االأوىل 

من م�ساريع االإ�سكان للم�ستفيدين منها.
مقت�س��ب  ت�سري��ح  يف  اأبوما�س��ي  وق��ال   
تواج��ه  االأرا�س��ي  �سلط��ة  لل��راأي"اإن 
حكومي��ة  واإمكاني��ات  كث��رية  �سعوب��ات 
حم��دودة ال ت�ساه��م يف االإ�س��راع بعملها 
خا�سة مبا يتعلق مبلف م�ساريع االإ�سكان 
ملوظف��ي غ��زة املرحل��ة االأوىل الذي مل 

يتم االنتهاء منها حتى اللحظة".
وك�س��ف عن اأن هناك توج��ه لدى �سلطة 
االأرا�س��ي لبحث اإمكاني��ة اإدخال القطاع 
اخلا���س يف عم��ل ه��ذه امل�ساري��ع، حي��ث 
اخل�سو���س  به��ذا  طل��ب  تق��دمي  �سيت��م 
املالي��ة حت��ى يت��م االإ�س��راع يف  ل��وزارة 
اجناز وت�سوية كاف��ة الق�سائم وتوزيعها 

على امل�ستفيدين منها من موظفي غزة.
وب��ّن اأبوما�س��ي اأن العم��ل م��ازال قائما 
يف مرحل��ة اإعداد اخلرائط واملخططات 
املرحل��ة  اإ�س��كان  مل�ساري��ع  ودرا�سته��ا 
الثاني��ة، حت��ى ال تواج��ه اأي اإ�سكالي��ة 
قانوي��ة اأوميداني��ة عل��ى اأر���س الواق��ع 
كم��ا ح��دث يف املرحل��ة االأوىل م��ن هذه 

امل�ساريع.
و�سدد على اأن باب الت�سجيل االإلكرتوين 
ملوظف��ي غ��زة الذي��ن مل ي�سجل��وا �سابقا 
ب��اأي مرحل��ة، �سيفت��ح من جدي��د خال 
االأ�سابي��ع القليل��ة القادم��ة، والق�سائ��م 
�ستك��ون موزع��ة عل��ى كاف��ة حمافظ��ات 

قطاع غزة.
ي�س��ار اإىل اأن �سلط��ة االأرا�س��ي يف غ��زة  
اأعلن��ت عن فتح باب الت�سجيل يف م�سروع 
عام��ن   قب��ل  االإ�سكاني��ة  اجلمعي��ات 
املوظف��ن  م�ستحق��ات  لت�سوي��ة  تقريب��ا 

العمومين يف غزة.

البرعاوي: تنسيق مكثف مع وزارة 
األسرى إلحياء يوم األسير

أبوماضي: توجه لمشاركة القطاع 
الخاص في مشاريع اإلسكان


