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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 

كم��ا  العلمي��ة  والتج��ارب  الأبح��اث  م��ن  �سل�س��لة 
يق��ول الهندي "للراأي" مت م��ن خاللها اأخذ عينات 
م��ن "�سو�س��ة النخي��ل"، والت��ي دخلت القط��اع من 
الأرا�س��ي امل�سري��ة يف الع��ام 2011 ، ومت تربيتها 
يف خمت��رات اجلامع��ة الإ�سالمي��ة، ومت تطبي��ق 
"البفاري��ا  فط��ري  باإ�ساف��ة  املخ��ري   الفح���ص 
وامليتاري��زم" عليه��ا، م��ا اأدى ملكافحته��ا والق�س��اء 

عليها بن�سبة 100%".
"البفاري��ا  فط��ري  و�س��ع  مت  الباح��ث"  واأ�س��اف 
وامليتاريزم" على طور احل�سرة البالغة حيث تكون 
من اأرب��ع اأطوار، طور البيو�ص ومن ثم الريقة ومن 
ثم ال�س��رنقة ومن ثم احل�س��رة البالغة، ومت و�سع 
ال�سو�س��ة على و�س��ط غذائي وهو عينة من ق�س��ب 
ال�س��كر، ال�س��بيه يف امل��ادة ال�س��كرية املوج��ودة يف 
األي��اف النخيل الت��ي تتغذى عليها وي��وؤدي لتدمري 
ال�س��جرة بالكامل، واأعطت نتائج مهمة ومت البناء 

عليها".
وح��ول ال�س��بب الكامن وراء ا�س��تخدام ه��ذا النوع 
م��ن الفطري��ات، ب��ن الهن��دي اأن ه��ذا الن��وع م��ن 
الفطري��ات �س��ديق واآمن��ة للبيئ��ة، ويعم��ل عل��ى 
مكافحة ال�سو�س��ة حيويا، ولي�ص لها اأي �س��رر على 
�س��حة الإن�س��ان، وهي تاأتي عك�ص ط��رق املكافحة 
عن طريق ا�ستخدام اأدوية كيماوية، التي حتتوي 
عل��ى �س��موم واآث��ار �س��لبية ق��د توؤث��ر على �س��حة 
املواطنن ول تتعدى ن�س��بة قتلها للح�س��رة 35 % 

فقط.
وحول طبيعة عمله��ا ومدى فاعليتها بن الباحث، 
اأن ه��ذه الفطري��ات ه��ي فطري��ات تتغ��ذى عل��ى 
الأح�س��اء الداخلي��ة ل�سو�س��ة النخي��ل احلم��راء، 
ومن ثم ي�س��تمر يف دورة حيات��ه ليكون غالفا على 

احل�سرة ب�سكل كامل ويقتلها .
الع��ام  يف  ب��داأت  الت��ي  الدرا�س��ة  فري��ق  وت�س��ّكل 

2014م م��ن ع��دد م��ن اأع�س��اء هيئ��ة التدري���ص 
يف اجلامع��ة الإ�س��المية، بينه��م الباح��ث حممود 
الهندي ع�س��و هيئة التدري�ص بق�س��م التكنولوجيا 

احليوية بكلية العلوم يف اجلامعة الإ�سالمية.
مدير عام وقاية النبات يف وزارة الزراعة، م.وائل 
ثابت اأكد "لل��راأي" متابعة هذه التجربة العلمية 
ومت ت�سكيل فريق م�سرتك بن اجلامعة الإ�سالمية 
ووزارة الزراع��ة قب��ل العم��ل عل��ى ترخي�ص هذه 
البحث واإدراجه يف الأ�س��واق كعالج لآفة ل�سو�س��ة 

النخيل القاتلة .
وقال ثاب��ت، اإن "الوزارة تعمل حاليا على درا�س��ة 
�س��يتم  منه��ا  التاأك��د  ح��ال  ويف  الدرا�س��ة،  نتائ��ج 

اعتمادها من قبل فرق املكافحة بالوزارة".
واأ�س��ار اىل اأن وزارة الزراع��ة قام��ت بعمل 2000 
م�س��يدة حل�س��رة �سو�س��ة النخيل يف العام 2016 ، 
با�س��تخدام  "هرم��ون جتمع��ي" حيث مت الق�س��اء 

عل��ى 400 األ��ف ح�س��رة به��ذه الطريق��ة والت��ي 
جتعل من هذه ال�سو�سة التكاثر حول هذه امل�سائد 

ال�سبيه برائحة �سجرة النخيل نف�سها. 
واأ�س��اف اأن ط��رق املكافح��ة الع�س��وية واحليوي��ة 
تعطي نتائج بالعادة من 20-18 % كن�س��بة جناح 
خا�س��ة التوا�س��ل مع اجلانب امل�س��ري وال�ستفادة 

من الأبحاث امل�سرية يف هذا املجال.  
كم�س��ر  العربي��ة  ال��دول  كاف��ة  اأن  ثاب��ت  وب��ن 
وال�س��عودية مل ت�س��تطيع  مكافحة �سو�سة النخيل 
%100 ، واإمن��ا تقلي��ل  والق�س��اء عليه��ا بن�س��بة 
�سررها قدر الإمكان وحماية املزارعن والإقت�ساد 

املحلي ملزيد من اخل�سائر .
وياأمل اجلميع اأن ت�س��اهم هذه الأبحاث والتجارب 
عل��ى حمارب��ة اآفة �سو�س��ة النخيل احلم��راء التي 
تعت��ر دخيلة عل��ى مزارعي قطاع غزة والق�س��اء 

عليها ب�سكل نهائي .

بصيص أمل جديد  في طريق القضاء على مرض "سوسة النخيل الحمراء" 
غزة- الراأي- ب�سام العطار

�س��نوات م��ن املعان��اة لزم��ت مزارع��ي 
مر���ص  انت�س��ار  عق��ب  غ��زة   قط��اع 
النخي��ل احلم��راء" وال��ذي  "�سو�س��ة 
ت�سبب باإتالف ع�سرات اأ�سجار النخيل 
للمزارع��ن  واإيق��اع خ�س��ائر باهظ��ة 

م��ن  اجلنوبي��ة   املنطق��ة  يف  خا�س��ة 
اأنه��ا  يب��دو  املعان��اة  ه��ذه    . القط��اع 
�ستنتهي قريبا مع النجاح الكبري الذي 
و�س��ل اليه اأخريا الباحث الفل�سطيني 
حممود الهندي ع�س��و هيئة التدري�ص 
يف كلي��ة العلوم باجلامعة الإ�س��المية 

يف غ��زة، وذل��ك ع��ن طريق اكت�س��اف 
ملكافح��ة  للبيئ��ة  �س��ديقة  فطري��ات 
�سو�س��ة النخي��ل احلمراء الت��ي باتت 
واأدت  النخي��ل،  مزارع��ي  اأم��ن  ته��دد 
لإع��دام املئات من الأ�س��جار على مدار 

ال�سنوات املا�سية. 
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اجلماه��ري  اأ�س��علت  الت��ي  ال�س��رارة  اأن  اإىل  ي�س��ار 
العربي��ة لي��وم الأر���ص، كان��ت باإق��دام ال�س��لطات 
الإ�س��رائيلية على م�س��ادرة نحو21 األف دومن من 
اأرا�س��ي عدد من الق��رى العربي��ة يف اجلليل ومنها 
عرابة، �سخنن، دير حنا وعرب ال�سواعد وغريها 
يف العام 1976؛ وذلك لتخ�سي�س��ها لإقامة املزيد 
م��ن امل�س��توطنات يف نط��اق خط��ة تهوي��د اجللي��ل 
وتفريغه من �سكانه العرب. وهو ما اأدى اإىل اإعالن 
الفل�س��طينين يف الداخ��ل وخ�سو�س��ا املت�س��ررين 
املبا�سرين عن الإ�س��راب العام يف يوم الثالثن من 

اآذار.
ويف هذا اليوم اأ�س��ربت م��دن وقرى اجلليل واملثلث 
اإ�س��رابا عام��ًا، وحاول��ت ال�س��لطات الإ�س��رائيلية 
ك�س��ر الإ�س��راب بالقوة، فاأدى ذلك اإىل �سدام بن 
املواطن��ن والقوات الإ�س��رائيلية، كانت اأعنفها يف 

قرى �سخنن وعرابة ودير حنا.
وتفي��د معطي��ات جلن��ة املتابع��ة العلي��ا - الهيئ��ة 
القيادي��ة العليا لفل�س��طينيي -48 اأن "اإ�س��رائيل" 
�س��ادرت منه��م نح��و ملي��ون ون�س��ف امللي��ون دومن 
من��ذ احتالله��ا لفل�س��طن حتى الع��ام 1976، ومل 
يبق بحوزتهم �س��وى نحو ن�س��ف ملي��ون دومن، عدا 
مالي��ن الدومن��ات م��ن اأم��الك الالجئن واأرا�س��ي 

امل�ساع العامة.
وق��د بذلت "اإ�س��رائيل" جهودا كبرية لك�س��ر اإرادة 
فعالي��ات  انط��الق  ومن��ع  الفل�س��طينية  القي��ادات 

ن�س��الية، لك��ن روؤ�س��اء املجال���ص البلدي��ة العربية 
اأعلن��وا الإ�س��راب الع��ام يف اجتم��اع ي��وم 25 اآذار 

عمرو. �سفا  مدينة  يف   1976
 وجاء قرار "جلنة الدفاع عن الأرا�س��ي العربية" 
الت��ي انبثق��ت عن جل��ان حملي��ة يف اإط��ار اجتماع 
ع��ام اأج��ري يف مدين��ة النا�س��رة يف 18 اأكتوب��ر/
ت�س��رين الأول 1975، اإعالن الإ�س��راب ال�س��امل، 
ردا مبا�س��را على م�سادرة اأرا�س��ي )املل( )منطقة 
رقم 9( ومنع ال�س��كان العرب من دخول املنطقة يف 

تاريخ 13-2-1976.
وي�س��ري باحثون اإىل اأن م�س��ادرات الأرا�سي بهدف 
التهوي��د بلغ��ت ذروته��ا يف مطل��ع 1976 بذرائ��ع 
خمتلفة جتد لها م�س��وغات يف "القانون" و"خدمة 
ال�س��الح الع��ام"، اأو يف تفعي��ل ما يع��رف ب�"قوانن 

الطوارئ" النتدابية.
وكان��ت اأر���ص "املل" الت��ي تبلغ م�س��احتها 60 األف 
 1942-1944 ال�س��نوات  يف  ت�س��تخدم  دومن، 
كمنطق��ة تدريبات ع�س��كرية للجي���ص الريطاين 
اأثن��اء احل��رب العاملي��ة الثاني��ة، مقاب��ل دفع بدل 
 1948 ا�س��تئجار لأ�س��حاب الأر���ص، وبع��د ع��ام 
كان  ال��ذي  الو�س��ع  نف���ص  عل��ى  اإ�س��رائيل  اأبق��ت 
�س��ائًدا يف عهد النتداب الريطاين، اإذ كان ي�سمح 
لفالحته��ا  اأرا�س��يهم  اإىل  بالو�س��ول  للمواطن��ن 

بت�ساريح خا�سة.
الإ�س��رائيلية  ال�س��لطات  قام��ت   1956 ع��ام  يف 

باإغ��الق املنطق��ة به��دف اإقام��ة خمطط��ات بن��اء 
م�ستوطنات يهودية �سمن م�سروع تهويد اجلليل.

وكان ال��رد )الإ�س��رائيلي( ع�س��كريا �س��ديدا على 
هب��ة "ي��وم الأر���ص"، باعتبارها اأول حت��د ولأول 
ع��ام  الفل�س��طينية  الأر���ص  احت��الل  بع��د  م��رة 
1948، حي��ث دخل��ت ق��وات مع��ززة م��ن اجلي�ص 
)الإ�س��رائيلي( مدعوم��ة بالدباب��ات واملجن��زرات 
اإىل القرى الفل�سطينية واأعادت احتاللها، موقعة 
�سهداء وجرحى بن �سفوف املدنين العزل، فكانت 
ح�س��يلة ال�س��دامات ا�ست�سهاد 6 اأ�س��خا�ص 4 منهم 
قتلوا بر�سا�ص اجلي�ص واثنان بر�سا�ص ال�سرطة.
ورغ��م م��رور40 عام��ا على ه��ذه الذك��رى، مل ميل 
فل�س��طينيو اأرا�س��ي 48 الذين اأ�س��بح عددهم نحو 
ن�س��مة  األف   150 ن�س��مة بعدما كانوا  1.3 مليون 
فق��ط ع��ام 1948، م��ن الحتف��ال بي��وم الأر�ص، 
ال��ذي يجمع��ون عل��ى اأنه اأب��رز اأيامهم الن�س��الية، 
بقائه��م  م�س��رية  يف  تاريخي��ة  انعطاف��ه  واأن��ه 
وانتمائهم وهويتهم منذ نكبة 1948، تاأكيدا على 

ت�سبثهم بوطنهم واأر�سهم.
الأوىل  الركي��زة  الفل�س��طينية  الأر���ص  وتعت��ر   
الأدبي��ات  وف��ق  ال�س��هيوين"  "امل�س��روع  لإجن��اح 
ال�سهيونية وخا�سة ال�سادرة عن املوؤمتر ال�سهيوين 
1897م،  الأول يف مدين��ة ب��ازل ب�سوي�س��را ع��ام 
ومن��ذ ن�س��وئه داأب الكي��ان على ممار�س��ة �سيا�س��ة 
تهوي��د الأر���ص العربي��ة واقت��الع الفل�س��طينين 

م��ن اأر�س��هم ع��ر ارت��كاب املج��ازر املرّوع��ة بح��ق 
مب�س��ادرة  ال�س��لطات  تكت��ف  ومل  الفل�س��طينين، 
اأرا�سي الفل�سطينين الذين اأُبعدوا عن اأر�سهم، بل 
عملت تباعًا على م�سادرة ما تبقى من الأر�ص التي 

بقيت بحوزة من ظلوا يف اأر�سهم.
ويعت��ر ي��وم الأر���ص نقط��ة حت��ول بالعالقة بن 
اإذ   ،48 وفل�س��طينيي  الإ�س��رائيلية(  )ال�س��لطة 
اأن "اإ�س��رائيل" اأرادت برده��ا اأن تثب��ت للجماه��ري 
ال�س��اخطة م��ن ه��م "اأ�س��ياد الأر���ص"، وكان ه��ذا 
التح��دي العلن��ي اجلماه��ريي الأول للكيان املحتل 
من اجلماهري ال�س��اخطة، باعتق��اد العديد اأن يوم 
الأر���ص �س��اهم ب�س��كل مبا�س��ر بتوحي��د وتكاث��ف 

وحدة ال�سف الفل�سطيني بالداخل على امل�ستوى.
ي��وم  ذك��رى  اإحي��اء  اأن  الفل�س��طينيون  ويعتق��د   
الأر�ص لي�ص جمرد �س��رد اأحداث تاريخية، بل هو 
معركة جديدة يف حرب مت�سلة ل�ستعادة احلقوق 

الفل�سطينية.
ومنذ العام 1976 اأ�س��بح ي��وم الأر�ص يومًا وطنيًا 
فل�س��طن  داخ��ل  الفل�س��طيني  ال�س��عب  حي��اة  يف 
حت��ركات  ت�س��هد  املنا�س��بة  ه��ذه  ويف  وخارجه��ا، 
�س��عبية فل�س��طينية عدي��دة توؤكد وحدة ال�س��عب 
�سرا�س��ة  رغ��م  اأر�س��ه  يف  وحق��ه  الفل�س��طيني 
الهجمة ال�س��تعمارية الإ�س��رائيلية التي نالت من 
اأر���ص اأج��داده الت��ي حت��ول ج��زء منه��ا اإىل جزر 

ا�ستيطانية كثيفة.

الشعب الفلسطيني يحيى اليوم الذكرى األربعين ليوم األرض

غزة- الراأي
يحيي ال�س��عب الفل�س��طيني، الي��وم اخلمي�ص، 
يف كاف��ة اأماك��ن تواج��ده، الذك��رى الواح��د 
الت��ي  املنا�س��بة  الأر���ص،  لي��وم  والأربع��ن 
اأ�س��بحت عي��دا لالأر���ص والدف��اع عنه��ا منذ 
الع��ام 1976. وج��اء ي��وم الأر���ص بعد هبة 

ع��ام   48 اأرا�س��ي  يف  العربي��ة  اجلماه��ري 
وجه  يف  احتجاجية  �سرخة  معلنة   ،1976
�سيا�س��ات امل�س��ادرة والقتالع والتهويد التي 
انتهجتها اإ�س��رائيل، ومتخ���ص عن هذه الهبة 

ذكرى تاريخية �سميت ب� "يوم الأر�ص".
 وي�س��تعد الفل�س��طينيون يف الداخل وال�سفة 

املحتلة وقطاع غزة وال�س��تات، واملت�س��امنون 
م��ن اأنح��اء الع��امل لإحي��اء ه��ذه الذك��رى، 
فعالي��ات  ع��دة  ال�س��فة  ت�س��هد  اأن  ويتوق��ع 
وباجت��اه  التما���ص  نق��اط  عل��ى  وم�س��ريات 
اجل��دار الع��ازل واملعاب��ر املحيط��ة مبدين��ة 

القد�ص املحتلة.
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غزة- الراأي- ملكة ال�سريف
ال�س��يدة "�س��ها" انتظ��رت وليدها بلهفة 
و�سوق وهي التي كانت تنتظره منذ عدة 
اأعوام  فما اإن �سمعت بكاء �سغريها حتى 
بدت تبا�س��ري الأمل تع��ود لها من جديد 
لتن�س��يها تع��ب احلمل واملخا���ص، اإل اأن 
�س��عادتها ب��رتت بع��د اأن ق��ام الطبي��ب 
املخت���ص بالفحو�س��ات الروتينية التي 
بحاج��ة  املول��ود  اأن  وج��د  به��ا   يق��وم 
لهتمام خا�ص وعملية جراحة للقلب.

وتق��ول ال�س��يدة �س��ها " لق��د  كن��ت اأعد 
الدقائق حتى اأمل�ص طفلي واأح�سنه وهو 
معاف��ى ، وق��د مكث يف ح�س��انة ال�س��فاء 
�س��هرا كامال ، كن��ت اأزوره واأطمئن عليه 

، وكنت �سعيدة جدا باخلدمة والرعاية 
الت��ي يقدمها الطاق��م الطب��ي للمواليد 

ب�سكل عام ".
وح��ال ال�س��يدة " �س��ها " هو ح��ال مئات 
الأمه��ات   اللوات��ي  يعان��ن م��ن احلم��ل 
واملخا���ص ينتظ��رن مواليده��ن  بف��ارغ 
ال�س��ر ، وعدد كبري من ه��وؤلء املواليد 
حتت�س��نهم ح�سانة ال�سفاء والتي تعتر 
اأكر ح�س��انة يف فل�سطن حيث ت�ستقبل 
جمي��ع  م��ن  احل��الت  تل��ك  احل�س��انة 
حمافظ��ات قط��اع غزة ، والذي ي�س��تمل 
على ق�س��من  هما ق�س��م العناية املكثفة 
لالأطفال اخل��دج، والذي يعتر من اأكر 
وتبل��غ  فل�س��طن  يف  العناي��ات  اأق�س��ام 

16حا�س��نة عناي��ة بالإ�س��افة  �س��عته 
اإىل جهازي��ن اإنعا�ص م��ع جميع ملحقات 
 ، �س��رير  ل��كل  العناي��ة  طبي��ة  اأجه��زة 
اأما الق�س��م الثاين وهو ق�س��م احل�س��انة 
اإىل  بالإ�س��افة  حا�س��نة    14 و�س��عته 

جهازين اإنعا�ص.
، يتاب��ع رئي���ص ق�س��م ح�س��انة  ب��دوره 
ب��و حام��دة ح��الت  ال�س��فاء د. ع��الم 
املواليد اخلدج يف الق�س��م مبعدل دخول 
200-180 حالة �سهريا ويقول" نقوم 
بتقيي��م الأطفال ما بعد ال��ولدة ، واإذا 
كان املول��ود يعاين من �س��يق يف التنف�ص 
اأو يحت��اج اىل م�س��اعدة م��ا نق��وم بعمل 
فحو�س��ات واأخ��ذ عين��ات وعم��ل مزارع 

اأي عي��وب  خلقي��ة  ، ويف ح��ال وج��ود 
ق��د تتطلب اج��راء جراحة اأطف��ال اأو 
جراحة اأع�س��اب اأو جراحة قلب ،يقوم 
املخت�س��ن باإجرائه��ا،  واأحيان��ا تتطلب 

تلك احلالت حتويلها للخارج".
وذك��ر د. اأبو حامدة اأن ع��دد الولدات  
ي�سل �سنويًا اإىل نحو  )17،000( حالة 
ولدة اأي ما يق��ارب من -1500 1700 
مولود �س��هريا، واأغلب ح��الت الدخول 
تكم��ن يف �س��عوبة التنف���ص �س��واء كان 
املول��ود مكتم��ل النمو اأو خ��ادج و هناك 
اجلراح��ة   ت�س��تدعي  اأخ��رى  اأ�س��باب 
نتيج��ة م�س��اكل يف اجله��از اله�س��مي اأو 
الع�سبي، م�سيفًا اأن هناك عيوب خلقية 

ت�س��تدعي املراقبة والت�سخي�ص وت�سكل 
ن�س��بة من1 – %3 م��ن اإجمايل حالت 

الدخول.
وق��ال د اأبو حامدة: اإن ن�س��بة الوفيات 
كان��ت  ال�س��فاء  م�ست�س��فى  ح�س��انة  يف 
عالي��ة جدًا م��ا قبل ع��ام 2012، وبعد 
ه��ذا الع��ام مت و�س��ع خط��ة حمكمة مع 
الطاق��م الطب��ي املوج��ود، وبدع��م م��ن 
وبو�س��ع  وال��وزارة،  امل�ست�س��فى  اإدارة 
تدخ��ل  الت��ي  للح��الت  بروتوك��ولت 
وف��ق  ومتابعته��ا  ال�س��فاء،  ح�س��انة 
لتنخف���ص  وتطبيقه��ا  الروتوك��ولت 
ن�س��بة الوفيات م��ن %25 - %7 خالل 

العامن املا�سين.

في حضانة الشفاء

أطباء يرسمون البسمة على وجوه أمهات المواليد

غزة- الراأي- ب�سام العطار
اأعلنت وزارة الثقافة الفل�س��طينية، عن اإطالق املعر�ص 
الثق��ايف الكبري معر�ص "القد�ص للكتاب" وذلك يف �س��هر 
ابري��ل املقبل مبدنية غزة، مب�س��اركة عدد كبري من دور 

الن�سر واملوؤ�س�سات العلمية والثقافية.
وق��ال مدي��ر ع��ام الفن��ون وال��رتاث بال��وزارة عاط��ف 
ع�س��قول، خالل موؤمتر �سحفي عقد مبقر وزارة الإعالم 
�سباح اليوم الثالثاء "اإن وزارة الثقافة ويف اإطار روؤيتها 
نح��و تعزي��ز امل�س��هد الثق��ايف الفل�س��طيني ودع��م كافة 
الأن�س��طة التي ت�س��اهم يف ت�س��ليط ال�س��وء على ق�سية 
القد���ص، ق��ررت افتتاح معر���ص "القد���ص للكتاب" على 
اأر���ص املعار���ص بال�س��رايا م��ن الفرتة ما ب��ن )12-19 

رجب من العام 1438 – املوافق 9-6-2017(".
خا�س��ة  موؤ�س�س��ة   20 م��ن  اأك��ر  اأن  ع�س��قول  واأو�س��ح 
والعدي��د  واملدار���ص،  اجلامع��ات  اإ�س��افة  وحكومي��ة 
م��ن املطاب��ع ودور الن�س��ر، �ست�س��ارك يف ه��ذا املعر���ص، 
و�س��تزوده بالعدي��د من الكت��ب القيمة التي ت�س��اهم يف 
اإجناح��ه وتزوي��د املجتم��ع الفل�س��طيني بكاف��ة فئاته 
ال�س��ريف، باعتب��اره  القد���ص  بجرع��ات ثقافي��ة ع��ن 
ق�س��ية مركزية لي�ص للفل�سطينين فح�سب واإمنا  لالأمة 

الإ�سالمية يف كافة اأنحاء العامل.
وب��ن اأن ه��دف ال��وزارة م��ن عق��د املعر���ص، ه��و اإقامة 
تظاهرة ثقافية فنية، للت�س��جيع على الق��راءة واإزالة 
كاف��ة العقبات وال�س��عاب اأم��ام املجتمع الفل�س��طيني يف 

مو�س��وع القراءة، واإي�س��ال ر�س��الة لالحتالل اأنه وعلى 
الرغم من ت�س��ديد حالت احل�سار واإغالق املعابر وقلة 
الإمكانيات اإل اأن ال�سعب الفل�سطيني م�سمم على امل�سي 
قدمًا يف احلفاظ على ثقافته وتراثه الأ�سيل ومت�سكه 

باأر�سه واأر�ص اأجداده.
الفعالي��ات  م��ن  العدي��د  �س��يحوي  "املعر���ص  واأ�س��اف 
والأن�س��طة املختلف��ة، الأدبي��ة، والثقافي��ة، الرتاثية، 
وال�سيا�س��ية املنوعة التي يع�س��قها املجتمع الفل�سطيني، 
ال��ذي يري��د اأن يو�س��ل ر�س��الة قوي��ة للمحت��ل اأن��ه لن 
ي�س��تطيع حمو ثقافتنا من عقولنا، وفل�س��طن والقد�ص 
على وجه اخل�س��و�ص يف قلب ووجدان كل �سخ�ص عا�ص 
وترع��رع عل��ى هذه الأر���ص املبارك��ة واملقد�س��ة، حيث 

متثل الق�س��ية الأوىل لدى الأمة العربية والإ�س��المية 
."

بالعل��م  اإل  يزه��ر  ل��ن  الفل�س��طيني  ال�س��عب  اأن  واأك��د 
والثقافة، وذلك يف الطريق لتحرير القد�ص وفل�س��طن 
كامل��ة، لفًت��ا اإىل اأن املعر���ص يج��دد العزم على ك�س��ر 

احل�سار الثقايف.
ويعت��ر هذا املعر���ص الأول من نوعه من��ذ عام 2012، 
ال��ذي مت في��ه تنظيم معر�ص فل�س��طن ال��دويل الثاين 
�س��ارك فيه )70( دار ن�س��ر عربية، متثل م�س��ر ولبنان 
ن�س��ر  دار  ل���)17(  بالإ�س��افة  وال�س��عودية،  والكوي��ت 
ومكتب��ة حملية، و)17( موؤ�س�س��ة تعليمية وثقافية يف 

فل�سطن، وحتتوي على ما يقارب )200( األف كتاب.

الثقافة تطلق معرض "القدس للكتاب" في ابريل المقبل
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غزة- الراأي
م��ن املقرر اأن تفتت��ح املديرية العامة 
للخدمات الطبية الع�سكرية عيادات 
الإ�س��الح  مراك��ز  يف  منوذجي��ة 
والتاأهيل يف قطاع غزة بهدف حت�سن 

اخلدمة الطبية املقدمة للنزلء.
ويف هذا ال�سدد، اأو�سح الرائد �سيديل 
حمم��ود اأبو ريالة مدي��ر العيادات يف 
مراكز الإ�سالح والتاأهيل اأن مديرية 
اخلدمات الطبية الع�س��كرية ب�س��دد 
افتت��اح عيادت��ن منوذجتن يف مركز 
الإ�س��الح والتاأهيل الرئي�سي يف غزة 
"الكتيبة" ومركز الإ�سالح والتاأهيل 
يف دي��ر البل��ح خ��الل �س��هر ني�س��ان/ 

اإبريل املقبل.

غرفة عناية
وق��ال الرائ��د اأب��و ريال��ة يف حدي��ث 
اإىل  "ن�س��عى  الداخلي��ة" :  ل�"موق��ع 
تطوي��ر العيادات يف مراكز الإ�س��الح 
افتت��اح عيادت��ن  و�س��يتم  والتاأهي��ل 
تاأهيلهم��ا  اإع��ادة  بع��د  منوذجت��ن 
بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�سليب 

الأحمر".
واأ�س��ار اإىل اأن العي��ادات النموذجية 
غرف��ة  �ست�س��م  افتتاحه��ا  املن��وي 
عناي��ة يومية بهدف تقدمي الرعاية 
داخ��ل  املر�س��ى  للن��زلء  ال�س��حية 
دون  والتاأهي��ل  الإ�س��الح  مراك��ز 
ال�سطرار لنقلهم لتلقي العالج خارج 

املراكز.

النموذجي��ة  العي��ادات  اأن  وب��نَّّ 
متط��ورة  اأجه��زة  عل��ى  �س��تحتوي 
ال�س��غط  وفح���ص  القل��ب  لتخطي��ط 
واإجراء التحاليل والفحو�ص الطبية 
وغريها، م�س��يفًا "�س��يتم توفري بع�ص 
الأجه��زة الطبي��ة الالزم��ة وجتهي��ز 
تل��ك العي��ادات بنظ��ام طب��ي متطور 

ي�ستمل على خمترات و�سيدليات".
واأك��د الرائ��د اأب��و ريال��ة اأن م�س��روع 
�سيقت�س��ر  النموذجي��ة  العي��ادات 
خ��الل الف��رتة املقبل��ة عل��ى افتت��اح 
عيادت��ن يف مرك��زي الكتيب��ة ودي��ر 
البلح، لفت��ًا اإىل اأن املرحلة القادمة 
�ست�س��هد تطوي��ر باق��ي العي��ادات يف 
مراكز الإ�س��الح والتاأهيل يف خمتلف 

حمافظات قطاع غزة.
برامج تدريبية وتوعوية

يف �سياق اآخر، اأو�س��ح مدير العيادات 
الطبية يف مراكز الإ�س��الح والتاأهيل 
اأن عام 2017 اجلاري �سي�سهد تنفيذ 
وتطوي��ر  لتاأهي��ل  تدريبي��ة  برام��ج 
ال��كادر الطبي لديه��م، منوهًا اإىل اأنه 
�س��يتم عق��د خم���ص دورات تدريبي��ة 
ال�س��ليب  م��ع  بالتع��اون  متنوع��ة 

الأحمر وجهات اأخرى.
"�س��نعقد دورة حي��اة قلبي��ة  وتاب��ع 
متقدم��ة معتم��دة من موؤ�س�س��ة طبية 
الأمريكي��ة  املتح��دة  الولي��ات  يف 
لدين��ا  الطب��ي  ال��كادر  وت�س��تهدف 
يف  للعم��ل  قدرات��ه  تطوي��ر  به��دف 
اأوقات وح��الت الطوارئ بالإ�س��افة 

ال�س��يدلة ودورة يف  لعق��د دورات يف 
لتطوي��ر  ودورات  املهن��ة  اأخالقي��ات 
ال��كادر الطب��ي بهدف ال�س��تفادة من 

اخلرات العاملية".
ولف��ت اإىل اأن الع��ام احلايل �سي�س��هد 
الإ�س��الح  مراك��ز  عي��ادات  تنفي��ذ 
والتاأهي��ل م�س��روع "نظ��ارات طبي��ة" 
اأ�س��نان"  "اأطق��م  وم�س��روع  للن��زلء 
"اأن�س��ار  مرك��زي  يف  للن��زلء 

والكتيبة".
واأ�س��ار الرائ��د اأب��و ريال��ة اإىل عق��د 
عي��ادات مراك��ز الإ�س��الح والتاأهي��ل 
برنام��ج لتعزي��ز ال�س��حة يف مراك��ز 
الحتج��از وال��ذي يُنف��ذ لأول م��رة 
على م�س��توى قطاع غ��زة بالتعاون مع 
اللجن��ة الدولي��ة لل�س��ليب الأحم��ر، 
مئ��ات  ا�س��تهدف  الرنام��ج  اأن  مبين��ًا 
الن��زلء و110 ع�س��كري يف خمتل��ف 

مراكز الإ�سالح يف القطاع.
��ه اإىل اأن ه��ذا امل�س��روع هدف اإىل  ونبَّّ
تثقيف النزلء وت�سليط ال�سوء على 
اأخطر الأمرا�ص التي ُتواجه النزلء 
يف ال�س��جون والتاأكي��د عل��ى النظافة 

العامة وال�سخ�سية للنزلء.
اأب��و ريال��ة  اإىل ذل��ك، لف��ت الرائ��د 
اإىل اأن العي��ادات الطبي��ة يف مراك��ز 
الإ�س��الح والتاأهي��ل �س��تعقد �سل�س��لة 
برام��ج تثقيفي��ة وتوعوي��ة للنزلء 
ت�س��مل دورات يف الإ�س��عافات الأولية 
وجل�س��ات التفري��غ النف�س��ي ودورات 
توعوية حول مر�ص ال�سكري و�سغط 

الدم.
ل�س��تحداث  "ن�س��عى  يق��ول  وم�س��ى 
اإلك��رتوين لأر�س��فة بيان��ات  برنام��ج 
الن��زلء وتقاريره��م الطبي��ة �س��من 
خط��ة مركزية به��دف التع��رف على 
الأو�س��اع الطبية للن��زلء املرتددين 
الإ�س��الح  مراك��ز  عي��ادات  عل��ى 

والتاأهيل".

عيادات ونظارات
وفيم��ا يتعلق بالدور امللقى على عاتق 
العيادات الطبية يف مراكز الإ�س��الح 
والتاأهيل، اأ�س��ار الرائد اأبو ريالة اإىل 
وج��ود 5 عي��ادات تنت�س��ر يف مراك��ز 
القط��اع،  حمافظ��ات  يف  الإ�س��الح 
يف  نظ��ارة   18 ملتابعته��م  بالإ�س��افة 
مراكز ال�س��رطة املنت�سرة يف خمتلف 

املحافظات.
واأو�س��ح اأن عي��ادات مراكز الإ�س��الح 
الن��زلء  ب�س��ريحة  والتاأهي��ل تهت��م 
وتوف��ري الع��الج ال��الزم له��م وتقدمي 
اخلدم��ة الطبية على مدار ال�س��اعة، 
م�س��ريًا اإىل وجود اأطباء واأخ�سائين 

يف خمتلف العيادات لديهم.
اأن العي��ادات الطبي��ة يف  اإىل  ولف��ت 
مراك��ز الإ�س��الح والتاأهي��ل حتت��وي 
كاأق�س��ام  متنوع��ة  اأق�س��ام  عل��ى 
"اجللدي��ة والنف�س��ية والط��ب العام 
والباطنة والعظام والعيون وامل�سالك 
البولي��ة والأن��ف والأذن واحلنج��رة 

والأ�سنان واملختر وال�سيدلية".

وب��نَّّ الرائ��د اأب��و ريال��ة اأن عيادات 
قدم��ت  والتاأهي��ل  الإ�س��الح  مراك��ز 
خ��الل ع��ام 2016 املا�س��ي اأك��ر من 
96 األف خدمة طبية للنزلء �سملت 
والغ��دد  واجللدي��ة  الع��ام  "الط��ب 
والعظام والأع�س��اب والعالج النف�سي 
وامل�س��الك  واجلراح��ة  والعي��ون 
والإ�س��عاف  وال�س��يدلة  البولي��ة 
م��ت  قدَّّ فيم��ا  التمري���ص"،  وح��الت 
6340 خدمة عالجية للموقوفن يف 
نظارات مراكز ال�س��رطة املنت�سرة يف 

كافة حمافظات القطاع.

عالقة تكاملية
وبخ�س��و�ص عالق��ة عي��ادات مراك��ز 
الإ�سالح والتاأهيل مع اإدارة املديرية 
العام��ة ملراك��ز الإ�س��الح والتاأهي��ل، 
و�س��ف الرائد اأبو ريالة تلك العالقة 
ب�التوافقي��ة والتكاملي��ة، لفت��ًا اإىل 
وجود تن�س��يق كامل م��ع اإدارة املراكز 
�س��بيل تق��دمي اخلدم��ة الطبي��ة  يف 

الالزمة للنزلء.
الت��ي  الإ�س��كاليات  �س��عيد  وعل��ى 
ُتواجه عمل عيادات مراكز الإ�سالح 
والتاأهي��ل، اأو�س��ح الرائ��د اأب��و ريالة 
اأن نق���ص الكوادر الطبي��ة واملوازنات 
الت�س��غيلية ُيوؤثر على عمل العيادات، 
م�س��تطردًا "لكننا ُنحاول �س��د العجز 
احل��الت  وحتوي��ل  الإمكاني��ات  يف 
لتلق��ي  وامل�س��ايف  للعي��ادات  ال�س��عبة 

العالج الالزم".

الخدمات الطبية تعتزم افتتاح عيادات نُموذجية 
في مراكز اإلصالح والتأهيل
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خانيون�ص- الراأي
نف��ذت اإدارة الدف��اع املدين يف حمافظ��ة خانيون�ص، من��اورة تدريبية 
لفح�ص جهوزية الدفاع املدين يف كيفية التعامل مع الحداث يف حالة 
الطوارئ. وح�سر فعاليات املناورة التدريبية كٌل من نائب املدير العام 

للدفاع املدين ل�س��وؤون املحافظات العقيد رمزي اأبو القم�سان واملراقب 
العام مبحافظة خانيون�ص العقيد عبد القادر املطري.

واأو�س��ح العقي��د رام��ي العاي��دي مدي��ر الدف��اع امل��دين يف حمافظ��ة 
خانيون���ص اأن املن��اورة جاءت بالتن�س��يق مع ادارة هند�س��ة املتفجرات 

و�سرطة املرور.
واأ�س��ار اإىل اأن املن��اورة �س��ملت كيفية تعامل طواق��م الدفاع املدين مع 
احرتاق من�س��اأة والإ�س��ابات وكيفية التعامل مع ا�س��تعال �سيارة تعمل 

على الغاز وبها مواطنن.

للتعامل مع الطوارئ

صور.. الدفاع المدني ينظم مناورة لفحص الجهوزية بخانيونس
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غزة-الراأي-�سمر العرعري 
ب��دت ظاهرة وجود املانيكان اأو ما يعرف بالدمية التي 
تتواج��د دوما عل��ى قارعة الطرقات واأب��واب املحالت 
التجارية اخلا�س��ة باملالب�ص ب�ستى اأ�سنافها واأ�سكالها، 
تغ�سب املارة وت�سعرهم بالإحراج يف كثري من الأحيان 
اأو الع��زوف ع��ن �س��راء املنتج كن��وع من احلي��اء ، حيث 
ترت��دي املالب���ص الت��ي ترز تفا�س��يل اجل�س��د مبنتهي 

الدقة .

مطالبات للحد منها
املواطن��ة �س��لمى اإبراهيم تقول لل� " ال��راأي" " طريقة  
عر�ص املالب�ص وبالذات الداخلية ت�س��عرين بالإحراج 
ال�س��ديد عن��د م��روري بالأماكن التي تعر���ص املالب�ص 
ه��ذه  عل��ى  موافق��ة  غ��ري  اأن��ا  وبالتاأكي��د  الن�س��ائية، 
املناظ��ر باعتبار اأن  ما ترتديه هذه املج�س��مات هو من 
خ�سو�س��يات الفتيات وال�سيدات ولي�ص من حق اأحد اأن 

يعر�سه لالآخرين بتلك ال�سورة. .
وت�س��يف :" م��ا اأزعجن��ي حقا ه��و التعليق��ات التي قد 
ت�س��معها م��ن قبل املارة خا�س��ة من ال�س��باب مبجرد اأن 
يروا تلك املج�س��مات على واجهة املحالت وجت�س��يدها 

لتفا�سيل اجل�سم " 
يف  الع��ري  ظاه��رة  اأن  عل��ى  اأم��رية  اأك��دت  بدوره��ا 
فاترين��ات العر�ص املوج��ودة يف كل حمال املالب�ص اأمر 
ل يجب ال�سكوت عليه اأكر وذلك لأنها تخد�ص احلياء 
وتتناف��ى م��ع  تعالي��م دينن��ا احلني��ف، حي��ث تظه��ر 
تل��ك الدمى بتفا�س��يل  ي�س��تحي منه��ا الناظ��ر اإذا كان 
املعرو�ص ملج�س��م ن�س��ائي يرز مفاتنها ، وتو�س��ع عليه 

مالب�ص ل ينبغي عر�سها اأو ظهورها اإل بغرف النوم .
اأم��ا ع��ن مي�س��اء فقد اأب��دت ده�س��تها من حم��اكاة تلك 
املانيكان للواقع ب�س��كل ل يتخيل��ه احد لدرجة اأنها يف 
اإحدى املرات كانت مت�س��ى بالقرب من املحال التجارية 
واإذا بها تتنحى جانبا ظنا منها باأنها �ست�س��طدم باأحد 

لتفاجئ بان ما هربت منه جمرد مانيكان .
واأعرب��ت مي�س��اء ع��ن خجله��ا م��ن �س��راء احلاجي��ات 

عل��ى  تغل��ب  ملح��ل  الدخ��ول  اأو  بال�س��يدات  اخلا�س��ة 
واجهت��ه عر���ص املالب���ص بطريق��ة تخد���ص احلي��اء 
حممله اأ�س��حاب املحال التجارية امل�س��وؤولية ب�س��رورة 
ا�س��تبدال تلك الو�س��يلة التي جت�س��د وحتاكى اأج�س��اد 
الب�س��ر بطريق��ة عر���ص تر�س��ى امل�س��رتين موؤك��دا اأن 
طريق��ة عر���ص املاني��كان للمالب�ص بتل��ك الطريقة ل 
يع��د دافع لزي��ادة املبيعات بل قد ينفر املارة وخا�س��ة 

ال�سيدات من القرتاب من املحل .
من جانبه، اأبدى املواطن رائد على انزعاجه من وجود 
تلك املج�س��مات عل��ى قارع��ة الطرقات وعل��ى واجهة 
املالب�ص الأمر الذي يج�سد املراأة ب�سكل يحاكى الواقع 
، فيث��ري يف نف�س��ي ال�س��مئزاز كلما كنت م��ارا جمرا ل 

خمريا بجانب تلك املانيكان .
واأك��د اأن تل��ك الو�س��يلة تتناف��ى م��ع القي��م والأخالق 
ويج��ب احل��د منه��ا با�س��تبدالها باأخرى وفق��ا للعادات 

والتقاليد والأخالق. 

سلبيات....
ب��دوره، ع��رج الأخ�س��ائي النف�س��ي وم��درب التنمي��ة 
الب�س��رية  زه��ري ملك��ة على ذل��ك بقول��ه لل� " ال��راأي" 
:" اإن عر���ص املاني��كان عل��ى اأب��واب املح��الت ل يث��ري 
احلياء بحد ذاته واإمنا نوعية اللب�ص وعر�ص املالب�ص 
وبالت��ايل لبد من احلفاظ على احلي��اء العام والتزام 

الآداب واملعايري الأخالقية يف البيع وال�سراء" 
واأ�ساف :" عر�ص املالب�ص اخلا�سة للن�ساء اأمام املحالت 
اأمر يلفت انتباه ال�س��باب خا�سة املراهقن منهم ويوؤثر 
عل��ى م�س��اعر البع���ص اأو عل��ى تفكريه��م لي��رتك اأثرا 
�س��لبيا وبالت��ايل لبد من �س��وابط يف املح��الت العامة 
حتف��ظ معايري املجتمع ول تلفت انتب��اه العوام كاإثارة 
التفكري وامل�س��اعر اجلن�سية اأو قد يدفعه لتتبع عورات 
الآخري��ن وهذا اأمر تكرراه يوؤثر �س��لبا على متانة قيم 

ال�ساب ويت�سلل عند البع�ص التفكري اخلاطئ"
وتابع :" ومن ال�س��وابط عدم عر�ص املالب�ص اخلا�سة 
ل��كال اجلن�س��ن اأم��ام النا���ص ب�س��كل م�س��تفز ب��ل يت��م 

عر�س��ها داخ��ل املح��الت ب�س��كل مع��ن دون مل��كان اأو 
ت�سخي�ص معن" 

ونا�س��د ملكه اجله��ات امل�س��وؤولة ب�س��رورة  تنظيم هذا 
الأمر �سواء بتعليمات اأو اإر�سادات للحفاظ على احلياء 
الع��ام اأي�س��ا اإ�س��راك املجتم��ع كالبائعن بالإح�س��ا�ص 
بامل�س��وؤولية للحد منها بالتوعية والتوجيه ووالر�ساد 
واملن��ع مع مراعاة حقوق الآخري��ن وعدم املبالغة بكل 

�سغرية وكبرية.
وطالب  اجلميع ب�س��رورة التحلي  باحل�ص اجلميل بان 
ل يك��ون �س��ببا يف خد���ص حياء اأو �س��بب ذن��ب اقرتفه 
�ساب اأو �سابة وبالتايل يجب اأن نتحلى باخللق الديني 
والجتماعي �س��واء يف جتاراتنا اأو �سلوكياتنا اخلا�سة 
مب��ا يحف��ظ علين��ا اخل��ري والإمي��ان واجلم��ال والأثر 

الطيب.
م��ن جانب��ه، قال د. ماهر ال�سو�س��ي لل� " ال��راأي" :" اإذا 
كان املانيكان عبارة عن �سورة كاملة لالإن�سان فال يجوز 
ا�س��تخدامه مطلق��ًا يف عر�ص املالب�ص علي��ه، للنهي عن 
جت�س��يم املخلوقات الوارد يف �سنة ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم، "
واأ�ساف :" كما  ل يجوز عر�ص املالب�ص الن�سائية بهذه 
الطريق��ة الفا�س��حة، والتي تثري الغرائز وال�س��هوات؛ 
لأن يف ذل��ك فتن��ة قد يق��ع فيها كثري م��ن النا�ص، ولأن 
هذه املالب�ص مما يجب �س��رته. وعل��ى البائع اأن يعر�ص 
ه��ذه املالب���ص بطريق��ة ل تخد���ص احلي��اء، ويف مكان 

خا�ص ي�سله من يريد اأن ي�سرتي فقط" 

التدرج في المنع
م��ن ناحيت��ه، اأك��د وف��ا عي��اد رئي���ص ق�س��م  الوع��ظ 
والإر�س��اد ب��وزارة الأوقاف اأن موقف ال��وزارة من تلك 
الظاهرة لي�ص �سخ�س��يا بل م�س��تمد من ال�س��رع والدين 
حيث القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ، والتي تنهى عن 

ن�سر الفاح�سة والرزيلة بن النا�ص وحترمها .
وق��ال عي��اد لل��� " ال��راأي" لقد قام��ت الوزارة باإ�س��دار 
العديد من ن�س��رات التوعية والوعظ اخلا�سة بالتجار 

واأ�س��حاب املح��الت التجارية الذين ي�س��تخدمون تلك 
املج�س��مات لعر���ص املالب���ص عليه��ا، كم��ا �س��بق للوزارة 
وان اجتمع��ت معه��م يف معظم مديري��ات غزة للحد من 
انت�س��ار مثل تل��ك الظاهرة اخلاد�س��ة للحياء الداعية 

للرذيلة "
واأ�س��اف :" كم��ا اأ�س��درت فت��وى باحلك��م ال�س��رعي ملن 
يعر���ص تلك املج�س��مات وق��د وزعت من قب��ل الوعاظ 
والدع��اة املتجول��ن يف الأ�س��واق على اأ�س��حاب املحال 
التجاري��ة، لفت��ا اإىل اأن من��ع تلك الظاه��رة ما زال يف 
مرحلة الوعظ والإر�س��اد وفى حال ا�س��تنزفت الوزارة 
كل م��ا لديها وعدم التزام اأ�س��حاب املحالت التجارية 
بالكلم��ة الطيب��ة، ناأمل ب��ان تبا�س��ر  وزارة  الداخلية 
واجلهات املخت�س��ة دورها ب�س��ن قانون رادع لكل من مل 
يلت��زم وين�س��ر الرذيلة ويعر�س��ها على اأب��واب املحالت 
التجارية " وبن عياد اأن حملة الف�سيلة قد كانت قبل 
�سنوات وكان الهدف منها هو تعزيز الوازع الديني وقد 
ا�س��تمرت ملدة طويلة مب�س��اركة الع�س��رات م��ن الدعاة 
والوع��اظ باخلطاب��ة والتجوال يف كل م��كان وكان من 
�س��منها الأ�س��واق وق��د لقت تل��ك احلملة ا�ستح�س��ان 
وا�س��تجابة م��ن البع�ص وت�س��دى ملن يعترون اأنف�س��هم 
دع��اة احلري��ات وحق��وق الإن�س��ان وم��ن ل ي��روق لهم 
ب��ان يكون املجتمع حمكوم للف�س��يلة حيث اعترت من 
بع�س��هم باأنها انتهاك حلقوق الأف��راد الأمر الذي اأدى 
لإجها�س��ها. واأكد اأن برامج ال��وزارة مل تنتهي وما زال 
لديها برامج دعوية ت�س��تهدف املحال والأ�س��واق حيث 
الدعاة املتجولن لتوجيه اأ�س��حاب املحالت التجارية 
ما زال م�ستمرا حيث" برنامج بالإ�سالم نحيا"، مو�سحا 

اأن الوزارة ما زالت تتبع �سيا�سة احلكم واملوعظة .
جدي��ر بالذك��ر، اأن دمي��ة عر���ص املالب���ص اأو مانيكان 
ظه��رت لأول م��رة يف املح��الت التجاري��ة الك��رى عام 
1860 وكانت بدون وجوه. وتطورت على يد املهند�ص 
البلجيكي )�س��توكعن( عام 1869 عندما اأ�س��اف اإليها 
وج��ه و�س��عر طبيع��ي ، كم��ا  ُا�س��تخدمت دم��ى عر���ص 
املالب���ص يف اختب��ار الأ�س��لحة النووي��ة لإظه��ار تاأثري 

الأ�سلحة النووية على الب�سر.

بعد انتشارها على واجهة المحالت والطرقات

" األوقاف " "المانيكان " يخدش الحياء ويتنافى مع القيم واألخالق 
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أيهما أفضل للرجيم: التونة المعلبة بالماء أم الزيت؟

ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
التون��ة هي الطبق الرئي�س��ي واملف�س��ل 
لكث��ري م��ن النا���ص يف حال��ة اتباعه��م 
لأي رجي��م، وين�س��ح الأطب��اء بتناولها 
يف الأنظم��ة الغذائية ال�س��حية عادة، 
لأن اجل�س��م ي�س��تفيد من التونة ب�سبب 
م��ا حتتوي��ه م��ن حام���ص الأوميج��ا 3 
ال�س��لمون  اأ�س��ماك  بك��رة يف  املوج��ود 

والتونة.
فيك��ون البدي��ل الأوفر للح�س��ول عليه 
ه��ذا  ي�س��اعد  اإذ  التون��ة،  تن��اول  ه��و 
ال��دم  �س��غط  خف���ص  عل��ى  احلام���ص 
ون�سبة الكولي�سرتول فيه ومينع تراكم 
الدهون باجل�س��م، ودائًما ما يطراأ على 
ذه��ن كث��ري م��ن الذي��ن يتبع��ون رجيًما 
�س��وؤال اأيهم��ا اأف�س��ل حلال��ة الرجي��م: 
بالزي��ت؟  اأم  بامل��اء  املعلب��ة  التون��ة 
و�س��نجيب ل��ِك يف ه��ذا املق��ال ع��ن هذا 

ال�سوؤال املهم.
ُتع��د التونة املعلب��ة باملاء اأك��ر فائدة 
من املحفوظة بالزيت لأكر من �س��بب: 
اأولها اأن قطعة التونة �ستظل حمتفظة 

بزي��ت اأوميج��ا 3 داخله��ا، لأن الزيت ل 
يختلط م��ع املاء، اأما التون��ة املعلبة بالزيت، 

فيختل��ط فيها الزيت مع اأوميج��ا 3، كما اأنِك 
تتخل�س��ن من زي��ت التونة قب��ل الأكل، وهنا 

تقل ن�س��بة ح�س��ولِك على الأوميجا 3، الذي 
ُيعد اأهم العنا�سر التي حتتاجينها للرجيم.

على الرغم م��ن اأن التونة حتمل القليل 
احلراري��ة،  وال�س��عرات  الده��ون  م��ن 
ف��كل 100 ج��رام م��ن التون��ة بالزي��ت 
حتتوي عل��ى 282 �س��عًرا حرارًيا، وكل 
100 ج��رام م��ن التون��ة باملاء حتتوي 
عل��ى 121 �س��عًرا حرارًي��ا، ل��ذا يف�س��ل 
يف  بامل��اء  املعلب��ة  التون��ة  ا�س��تخدام 
الرجي��م، ف�س��اًل ع��ن اأنه��ا غني��ة ج��ًدا 

بالروتن.
وحتتوي التونة املعباأة باملاء على كمية 

اأقل من املواد احلافظة.
ا من فوائد التونة اأنها حتتوي على  اأي�سً
كمي��ة كب��رية م��ن فيتام��ن ب12، ولكن 
الأم��ر الوحيد ال�س��لبي ال��ذي يجب اأن 
ن�س��ري اإلي��ه يف تناول التون��ة املعلبة هو 

احتواوؤها على �سوديوم اإ�سايف.
يف  النتائ��ج  اأف�س��ل  عل��ى  وللح�س��ول 
الرجي��م، تن��اويل طبًق��ا م��ن ال�س��لطة 
يح�س��ل  حت��ى  التون��ة،  م��ع  ال�س��هية 
العنا�س��ر  م��ن  كث��ري  عل��ى  ج�س��مِك 
الغذائية املفيدة، كما يجب عليِك عدم 
املبالغ��ة يف تن��اول التونة عام��ة، نظًرا 
لغناها بالزئبق، على األ تتناولينها اأكر 

من مرتن يف الأ�سبوع.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة- الراأي
الإعالم��ي  "املكت��ب  الإع��الم  وزارة  اأعلن��ت 
احلكوم��ي" ع��ن متابعته��ا كجه��ة اخت�س��ا�ص 
لق��رار النائ��ب الع��ام الأخ��ري القا�س��ي بحظر 
الن�س��ر يف جرمية اغتيال الأ�س��ري املحرر مازن 

فقهاء.
وق��ال رئي�ص املكت��ب احلكومي �س��المة معروف 
"اإنن��ا نتاب��ع كمكت��ب اإعالمي حكوم��ي تنفيذ 
قرار النائب العام القا�س��ي بحظر الن�سر ومنع 
النق��ل ع��ن امل�س��ادر املختلفة اأو و�س��ائل اإعالم 
العدو والتاأكيد على اأن الن�سر فقط �سيكون من 
جهات الخت�سا�ص املكلفة بالتحقيق واملخولة 

بالت�سريح لو�سائل الإعالم".
وعلل اإ�س��دار هذا القرار م��ن اأجل وقف حالة 
البلبلة التي ت�س��بب بها النقل املبالغ فيه وغري 
العري��ة يف جرمي��ة  الو�س��ائل  م��ن  املدرو���ص 

اغتيال ال�سهيد الفقهاء.
 واأك��د مع��روف يف ت�س��ريحه لل��راأي اأن ه��ذا 
الق��رار �سي�س��هم يف م�س��اعدة جه��ات التحقيق 
بالقيام بعملها بعيدا عن تاأثريات �سغط الراأي 
العام امل�س��تند ملعلومات موجه��ة من قبل جهات 

لها اأجندات م�سبوهة.
واأو�س��ح اأن الق��رار معم��ول به يف كاف��ة الدول 

ول يتعار���ص م��ع حرية ال��راأي والتعبري �س��يما 
اأن مرحل��ة التحقيق��ات الأولي��ة دائم��ا حتاط 

بال�سرية والكتمان وعدم الن�سر.
واأ�س��ار مع��روف اإىل اأن��ه ومبوج��ب ه��ذا القرار 
ف�س��يتم حظ��ر الن�س��ر وت��داول اأي��ة تفا�س��يل 

تتعلق بالتحقيقات يف الق�سية، بهدف احلفاظ 
عل��ى �س��رية التحقيق��ات وع��دم التاأث��ري عل��ى 

جمرياتها.

و�س��دد على اأنه �س��يتم حظر النقل عن امل�سادر 
املجهولة اأو و�س��ائل الإعالم العرية، وي�س��مل 
القرار كافة و�س��ائل الإعالم ون�سطاء الإعالم 

اجلديد.
واأك��د مع��روف اأن متابع��ة املكت��ب الإعالم��ي 
احلكوم��ي �س��تكون كجهة اخت�س��ا�ص لاللتزام 
اأي��ة خمالف��ات  بق��رار النائ��ب الع��ام ور�س��د 
واإحالته��ا للنياب��ة العام��ة لتخ��اذ املقت�س��ى 

القانوين ح�سب الأ�سول.
يخال��ف  م��ن  كل  اأن  عل��ى  تاأكي��ده  وج��دد 
الق��رار يعر���ص نف�س��ه للم�س��ئولية اجلزائي��ة 

والقانونية.

واأهاب معروف بو�س��ائل الإعالم الفل�س��طينية 
الجتماع��ي  التوا�س��ل  املواق��ع  ون�س��طاء 
باللت��زام بق��رار النائب الع��ام وتغليب الروح 
دون  الجتماعي��ة  وامل�س��وؤولية  الوطني��ة 

احلاجة للم�ساألة القانونية .
اأن و�س��ائل الإع��الم العري��ة ق��د  اإىل  ي�س��ار 
تداول��ت اأخب��ار كاذبة بخ�س��و�ص التحقيقات 
الأولية يف اغتيال الأ�س��ري املحرر ال�سهيد مازن 
الفقهاء ون�س��بتها ملواقع فل�سطينية، وتداولت 
بع���ص املواقع مث��ل ه��ذه الأخبار وال�س��ائعات 
الت��ي ل اأ�س��ا�ص لها من ال�س��حة ومل ت�س��در عن 

جهات م�سوؤولة يف قطاع غزة.

المكتب اإلعالمي الحكومي: نتابع تنفيذ قرار النائب العام األخير
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غزة -الراأي - اآلء النمر
ح�س��ب عادات وتقاليد واأخالقيات رئي�ص ال�سلطة الفل�سطينية حممود 
عبا���ص ل ميك��ن ل��ه نق���ص العه��ود واملواثيق الت��ي عقدها مع مفاو�س��ه 
ال�س��هيوين ب�س��اأن املحافظ��ة على التن�س��يق الأمن��ي، وال�س��رب بيد من 
حدي��د عل��ى كل من ت�س��ّول ل��ه نف�س��ه زعزعة اأم��ن الحتالل باأرا�س��ي 

ال�سفة املحتلة.
فكما لكل فعل ردة فعل، تبادر ال�س��لطة ح�س��ب اتفاقية اأو�س��لو عام94، 
لفر���ص احتياطاته��ا الأمني��ة ملن��ع ردود الأفع��ال الأولية عل��ى عملية 
اغتي��ال الأ�س��ري املح��رر مازن فقه��اء، على اأ�س��ا�ص اأنه ابن ال�س��فة وابن 

مدينة طوبا�ص على وجه اخل�سو�ص.

تعرض الشعب للخطر
وم��ن داخ��ل املحكم��ة الفل�س��طينية الت��ي ا�س��تدعي م��ن قبله��ا املحل��ل 
ال�سيا�س��ي عبدال�س��تار قا�س��م للتحقيق معه ب�ساأن التن�س��يقات الأمنية، 
حت��دث ل�"ال��راأي" ع��ن اخلط��ر املح��دق ال��ذي تعّر���ص في��ه ال�س��لطة 
الفل�س��طينية اأبناء �سعبها للخطر ول�سبكة ال�سيد ال�سهيونية، ك�سرورة 

اأمنية يف ر�سد املعلومات عن ال�سباب املقاوم وكل من حترك.
وق��ال قا�س��م اأن ال�س��لطة الفل�س��طينية معني��ة لخرتاق اأم��ن معلومات 
الف�س��ائل واجله��ات الع�س��كرية والأح��زاب املقاوم��ة حت��ى حت��ركات 
ال�س��باب الفردي��ة ل�س��بط عملي��ة التن�س��يق الأمني واإخب��ار الحتالل 
باملخططات واملعلومات التي تخ�ص مقاومته، منوهًا اإىل اأن ال�س��لطة مل 
تكن يدًا مبا�س��رة يف اغتيال مازن فقهاء بقدر ما لها من العيون املراقبة 

يف غزة لإكمال عملها على اأكمل وجه.

وتلت��زم ال�س��لطة بالدف��اع عن الأمن "ال�س��رائيلي" على ح�س��اب الأمن 
الفل�س��طيني، وذل��ك م��ن خ��الل قيامها باإخم��اد الثقاف��ة الوطنية لدى 
ال�سباب الفل�س��طيني والذي ميكن له يثري بركان الغ�سب والنتقام لدى 
روح ال�س��باب، فكان منع ال�س��عب الفل�سطيني من امل�س��اركة والت�سوير يف 
حفل تاأبن فقهاء له دوره يف عدم اإثارة الروح الوطنية ح�سب قا�سم.

وق��ال قا�س��م للف�س��ائل الفل�س��طينية اأنه يج��ب اأن يكون لديه��ا معايري 
اأمنية �س��ارمة، ف�س��ال عن توعية النا�ص واملقاوم��ن اأمنية حتى يكونوا 
ع�س��اة عن اخ��رتاق براجمهم وخططه��م واأمنياتهم املعم��ول بها داخل 

ال�سفوف.

امتحان صعب
الإعالم��ي واملحل��ل ال�سيا�س��ي اأم��ن اأب��و وردة يف ال�س��فة املحتل��ة ق��ال 
ل�"الراأي" باأن ال�س��لطة الفل�سطينية معنية ب�س��كل وا�سح و�سريح لعدم 
اإرب��اك املي��دان يف ال�س��فة، وهذه الإج��راءات ل جتري عل��ى خجل بل 
تعل��ن عر ت�س��ريحات ر�س��مية يف و�س��ائل الإع��الم وعر امل�س��ح الأمني 

والع�سكرة الر�سمية يف �سوارع ال�سفة.
واأك��د اأب��و وردة عل��ى اأن ال�س��لطة الفل�س��طينية لديها التزامات، ب�س��اأن 
التن�س��يق الأمن��ي م��ع املجتم��ع ال��دويل وم��ع الكي��ان ال�س��هيوين، واأن 
قراراته��ا حازم��ة يف هذا املزمار ملن��ع اأي حتركات معاك�س��ة للثاأر لدماء 

ال�سهيد مازن فقهاء.
ال�سلطة الفل�س��طينية توؤمن بخيار التن�سيق الأمني بالتايل �ستقف بيد 
م��ن حدي��د وراء اأي ردود اأولي��ة اأو حت��ى خمطط��ات م�س��بقة لالنتقام 
لل�س��هيد فقه��اء، فه��ي تبح��ث ع��ن ا�س��تقرار ال�س��فة اأمني��ًا وانتعا�س��ها 

اقت�س��اديًا لإق�س��ائها ع��ن املع��ارك امليداني��ة الت��ي ميكن له��ا اأن حتدث 
حيال الأحداث املتوترة ح�سب اأبو وردة.

وق��ال اأب��و وردة اأن املقاوم��ة الفل�س��طينية الآن مت��ر بامتح��ان �س��عب 
للغاية بوجود التن�س��يق الأمني الفل�س��طيني والت�س��ديدات الع�س��كرية 
ال�س��هيونية يف حال��ة م��ن الرتق��ب الت��ي يعي�س��ها من��ذ تنفي��ذ عملي��ة 
الغتي��ال، فق��د اأعلنت ق��وات الحتالل بال�س��فة حالة من ال�س��تنفار 
ون�سب احلواجز الع�سكرية ون�سب مكعبات الإ�سمنت على بوابة مدينة 

طوبا�ص م�سقط راأ�ص ال�سهيد فقهاء.
وب�س��اأن تنفي��ذ اأهداف املقاوم��ة فقد اأكد اأبو وردة عل��ى اأن املقاومة قد 
حقق��ت اله��دف الغري اأ�سا�س��ي يف زعزعة لأمن و�س��فوف الحتالل وزرع 
اخلوف بن �س��فوف اجلن��ود والقادة من ردة فع��ل املقاومة على حادثة 
الغتيال، والذي بادر يف جتديد اإنزال اجلنود وت�س��عيف عدد الآليات 
امل��ارة  واجلراف��ات الع�س��كرية واإقام��ة احلواج��ز الأمني��ة وتفتي���ص 

وت�سديد الرقابة على حركة النا�ص ب�سكل عام.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سلطة منعت من امل�ساركة يف حفل تاأبن ال�سهيد 
والأ�س��ري املحرر م��ازن فقهاء يف جامعة النجاح الوطنية ف�س��ال عن منع 
الت�س��وير ب�س��كل �س��ارم، كم��ا ومل ُي�س��مع له��ا اأي ت�س��ريحات �س��جب اأو 

ا�ستنكار تدين عملية الغتيال.
علما باأن ال�س��هيد والأ�س��ري املح��رر مازن فقه��اء كان مطلوبا لدى اأجهزة 
خماب��رات ال�س��لطة الفل�س��طينية، وقد �س��جن يف زنازينه��ا خالل عامي 
2001حت��ى متكن��ت من��ه قوات الحتالل و�س��جنته لع�س��رة    2000
اأعوام، ليتحرر اأخريًا ب�س��فقة وفاء الأحرار ويبعد ح�س��ب بنودها اإىل 

قطاع غزة.

لمنع الثأر لدماء فقهاء

التنسيق األمني بالضفة يجري على حسب األصول
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غزة- الراأي
الت�س��ريعي،  املجل���ص  لرئي���ص  الأول  النائ��ب  ق��ال 
كل  جت�س��د  الفل�س��طينية  امل��راأة  "اإن  بح��ر،  اأحم��د 
ي��وم قي��م الوف��اء والت�س��حية والعطاء التي ت�س��كل 
القاعدة الرا�س��خة لتد�سن البناء الداخلي لل�سعب، 
والأر�س��ية ال�س��لبة لدف��ع وتعزي��ز م�س��رية حت��رره 
الوطني، موؤكدًا اأن احلديث عن املراأة مبثابة حديث 

عن الوطن".
وج��اءت اأقوال بحر اأثن��اء كلمة له األقاها يف موؤمتر 
نظمت��ه، الي��وم، كلية الرتبية باجلامعة الإ�س��المية 
للدرا�س��ات  الفل�س��طيني  املرك��ز  م��ع  بال�س��رتاك 
الك��رى  املوؤمت��رات  قاع��ة  يف  "ر�س��د"  والأبح��اث 
وتربوي��ن  اجلامع��ة  رئي���ص  بح�س��ور  باجلامع��ة 

واأكادميين وباحثن واملئات من الن�ساء.
واأ�س��اف بحر: "املراأة الفل�سطينية التي اأثبتت على 
مدار العقود اأنها املختلفة عن كل ن�س��اء الأر�ص وعيًا 
وت�س��حية وم�س��اركة وق��د �س��جل التاري��خ بح��روف 
م��ن ذهب اأن من قام باأول مظاهرة �س��د ال�س��تيطان 
اليهودي يف فل�س��طن هن الن�س��اء الفل�سطينيات عام 

1893 وذلك نتيجة اإقامة اأول م�ستوطنة يهودية يف 
قرية العفولة الفل�سطينية".

ولفت للدور الريادي الذي لعبته املراأة الفل�س��طينية 
36، ع��ن طري��ق نق��ل  خ��الل ث��ورة ال��راق وث��ورة 
الأخب��ار والر�س��ائل والتحري�ص واإخف��اء الثوار وقد 

�س��هدت ه��ذه الثورة �س��قوط ال�س��هيدة فاطمة غزال، 
م�سرًيا لدورها املميز يف حرب 1948 و1967، موؤكدا 
اأن��ه كان للن�س��اء م�س��اركة فاعلة يف العمل الع�س��كري 

وخا�سة يف غزة.
وحيا بح��ر املحررة اأحالم التميم��ي التي كان لها دور 

رئي���ص يف اإجن��اح العملية ال�ست�س��هادية لل�س��هيد عز 
الدين امل�س��ري، مثمًنا قرار حمكمة التمييز الأردنية 
بعدم ت�س��ليمك لالإدارة الأمريكية، معتًرا ذلك عماًل 

وطنيًا واخالقيًا بامتياز.
املجل���ص  يف  النائ��ب  الفل�س��طينية  "امل��راأة  وق��ال: 

الت�س��ريعي فقد لعب��ت اأدوارًا فعالة وموؤثرة يف ر�س��م 
مالم��ح ال�سيا�س��ة الت�س��ريعية م��ن خ��الل العقدي��ن 
الأخريين م��ن جتربة املجل�ص الت�س��ريعي وذلك عر 
م�س��اهمتها يف اإع��داد القوان��ن وامل�س��اركة يف اللجان 
والقي��ام بال��دور الرقاب��ي بكف��اءة ومهني��ة عالي��ة، 
كم��ا ترك��ت الأخ��وات النائب��ات ب�س��مة م�س��رفة يف 
يف  امل�س��اركة  خ��الل  م��ن  الرملاني��ة  الدبلوما�س��ية 
امل��راأة  موؤمت��رات خارجي��ة ونق��ل جترب��ة ومعان��اة 

الفل�سطينية اإىل العامل".
واأ�س��اف: "لعل من اأب�س��ط حقوق املراأة الفل�سطينية 
علين��ا اأن نداف��ع عنها يف وجه الهجمة ال�س��رائيلية 
الأ�س��ريات  يخ���ص  فيم��ا  وخ�سو�س��ًا  العن�س��رية 
الفل�س��طينيات واأن نط��رق اأب��واب املجتم��ع ال��دويل 
واملنظم��ات الدولي��ة واحلقوقي��ة واملوؤ�س�س��ات الت��ي 
تعن��ي بالدفاع عن املراأة ول نكل ول منل يف دعوة كل 
اأحرار الع��امل للوقف اإىل جانب املراأة الفل�س��طينية 
الأ�س��رية وتق��دمي ق��ادة الحت��الل كمجرم��ي حرب 

اأمام املحاكم الدولية".
وطال��ب املقاوم��ة وخا�س��ة كتائب ال�س��هيد عز الدين 
الق�س��ام بالعم��ل على اإجب��ار العدو على �س��فقة وفاء 
رق��م "2" لتحرير كل اأ�س��رانا واأ�س��رياتنا، منوًها اإىل 
اأن تخلي�ص الأ�س��رى واجب على جماعة امل�سلمن، اإما 

بالقتال واإما بالأموال على حد قوله.

غزة- الراأي
ع��دد  يف  ارتفاًع��ا  الأخ��رية  الآون��ة  �س��هدت 
احلرائق املولدات الكهربائية اخلا�سة باملن�ساآت 
بفع��ل  وال�س��كنية،  والتجاري��ة  القت�س��ادية 
جتاه��ل القائم��ن عليه��ا ملتطلبات وا�س��رتاطات 

الوقاية وال�سالمة.
ودع��ت مديري��ة الدف��اع امل��دين اأ�س��حاب ه��ذه 
املن�س��اآت اإىل اللت��زام بتو�س��يات جل��ان وف��رق 
الت��ي متنحه��ا تراخي���ص  التفتي���ص  و  املتابع��ة 

املزاولة عند ا�ستيفائها لل�سروط املطلوبة.
واأظهرت حتقيقات  فرق الدفاع املدين املخت�س��ة 
بح��وادث احلرائ��ق اأن اأ�س��باب حرائ��ق املولدات 
تخزي��ن  �س��وء  ع��ن  ناجت��ة  كان��ت  الكهربائي��ة 
ال�س��ولر اخلا�ص به��ذه باملولدات وعدم �س��يانة 

التمديدات والتو�سيالت اخلا�سة بها.
ن��ت اإدارة الإطف��اء والإنق��اذ اأن %51 م��ن  وبيَّ
احلرائ��ق الت��ي وقع��ت يف املن�س��اآت �س��ببها متا�ص 
كهربائي، م�سرية اإىل اأنها بلغت ما بن 1 دي�سمر 
املا�س��ي وحت��ى 22 مار���ص اجل��اري 25 حريق��ا، 

�سملت حرائق يف مولدات كهربائية.
ر الل��واء نا�س��ر م�س��لح مدي��ر ع��ام الدفاع  وح��ذَّ
امل��دين م��ن ارتفاع ن�س��بة احلرائ��ق الناجتة عن 
�س��وء تخزين كميات كبرية من ال�س��ولر اخلا�ص 
باملول��دات الكهربائية وعدم اإجراء �س��يانة لها، 
الأم��ر ال��ذي يه��دد بوق��وع خ�س��ائر يف الأرواح 

ولي�ص فقط يف املمتلكات.
��ر  وك�س��ف اأنه كلف اإدارة الأمن وال�س��المة حُت�سِّ
املن�س��اآت  ه��ذه  عل��ى  مكثف��ة  تفتي�س��ية  حلمل��ة 
لإلزامها بتنفيذ متطلبات ال�س��المة، م�س��رًيا اإىل 
اأن امل�س��لحة �س��تعود عل��ى املن�س��اأة واملواطن على 

حد �سواء.
د م�س��لح عل��ى اأن الدفاع املدين �س��يعمل مع  و�س��دَّ
اجلهات القانونية والتنفيذية املخت�سة للق�ساء 
عل��ى هذه امل�س��كلة، وكبح جم��اح العابثن بحياة 

و�سالمة املواطنن.
املختلف��ة  واحل��رف  املن�س��اآت  اأ�س��حاب  ودع��ا 
احلر�ص على حتقي��ق بيئة عمل اآمنة ومراجعة 

جهات الخت�سا�ص ومنها الدفاع املدين.

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة الأوق��اف وال�س��ئون الدينية 
اأ�سماء حجاج املحافظات اجلنوبية)قطاع 
ه��ذا  للح��ج  واملعتمدي��ن  غزة(املقبول��ن 
الع��ام 1438ه/2017م والبال��غ عدده��م 
2401 حاجًا وحاجًة، وذلك وفقًا للك�سف 
امل�سل�س��ل �س��من القرع��ة العام��ة الت��ي مت 

اإجراوؤها عام 2013م.
ت�س��مل  الأ�س��ماء  اأن  الأوق��اف  وبين��ت   
املواطن��ن املقبول��ن واملعتمدين يف مو�س��م 
احل��ج له��ذا الع��ام 1438ه���/2017م من 
منطقت��ي بي��ت حان��ون وبي��ت لهيا،بع��د 
القرع��ة العلني��ة الت��ي مت اإجراوؤها اليوم 
ال�س��عادة  �س��الة  يف  فق��ط،  للمنطقت��ن 

مبحافظة ال�سمال.
امل�س��جلن  ع��دد  اأن  ال��وزارة  واأو�س��حت 
م��ن منطق��ة بي��ِت حان��ون بل��غ )8933( 
دين��ار  األ��ف  ُدفع��ةَّ  منه��م  مواطنًا،�س��دد 
)527( مواطن��ًا. منوه��ًة اإىل اأن الأعداد 
حان��ون  بي��ت  م��ن  الع��ام  ه��ذا  املطلوب��ة 

)63( حاج��ًا مت اختي��ار )62( حاج��ًا من 
امل�س��جلن بالإ�س��افة لوج��ود ح��اج واحد 

�سمنَّ اجلدولِة ال�سابقة. 
واأ�س��افت: "كما مت اختي��ار )126( حاجًا 
لع��ام  حاج��ًا   )63( القادم��ن  للعام��ن 

2019م. لعاِم  حاجًا  و)633(  2018م، 
واأ�سارت الأوقاف اإىل اأن عدد امل�سجلن من 
منطق��ُة بيت لهيا بل��غ )1688( مواطنًا، 
�س��دد منه��م ُدفع��ة األ��ف دين��ار )1120( 
الإجم��ايل  الع��دد  اأن  اإىل  مواطنًا،لفت��ًة 
املطل��وب للمدين��ة )112( مواطن��ًا، منهم 
��منَّ اجلدول��ِة  )57( مواطن��ًا مدرج��ن �سِ
ال�س��ابقة للحج هذا العام و)10( مواطنن 
جُمدول��ن �س��من العام��ن القادمن �س��يتم 

دجمهم للخروج �سمن حجاج هذا العام.
مت  حاًج��ا   )455( "يتبق��ى  وقال��ت: 
اختياره��م يف القرع��ة ه��ذا الي��وم �س��من 
مت  اأن��ه  اإىل  العام"،منوًه��ا  ه��ذا  حج��اج 
اختي��ار )224( حاج��ًا للعام��ن القادمِن 
و)112(  2018م،  لع��ام  حاج��ًا   )112(

وزارة  واأو�س��حت  2019م.  لع��ام  حاج��ًا 
الأوق��اف اأن ح�س��ة قطاع غزة له��ذا العام 
2508 حاج��ًا وحاج��ًة، مت اإدراج 2401 
منه��م �س��من الك�س��وفات، اأم��ا م��ا تبقى من 
اأع��داد والبالغ��ة )107( حاًج��ا �س��تكون 
املحتاج��ن  واملر�س��ى  املح��ارم  ملعاجل��ة 
ملرافق��ن، وكذل��ك احل��الت املوؤجل��ة م��ن 
املا�س��ي.  ودع��ت ال��وزارة كاف��ة احلج��اج 
�س��من  واملدرج��ة  اأ�س��ماوؤهم  املعتم��دة 
الك�س��وفات له��ذا الع��ام التوج��ه اإىل اأحد 
فروع البنك الإ�س��المي الفل�سطيني لإيداع 
الدفع��ة الأوىل من ر�س��وم احل��ج والبالغة 
)1000( دين��ار اأردين، ابت��داًء م��ن ي��وم 
وحت��ى  2/4/2017م  املواف��ق  الأح��د 
ي��وم اخلمي���ص املواف��ق 6/4/2017م،ثم 
ت�سليم اإي�سال الدفع وجواز ال�سفر لإحدى 
�س��ركات احلج والعمرة املوؤهلة واملرخ�س��ة 
للعم��ل له��ذا الع��ام 1438ه��� الت��ي يرغب 
احلاج بال�س��فر م��ن خاللها،علم��ًا اأن للحاج 

احلرية يف اختيار ال�سركة التي تنا�سبه.

بحر: المرأة الفلسطينية تجسد قيم الوفاء ومعاني التضحية

%50 من حرائق المولدات سببها تماس كهربائي

الدفاع المدني يدعو أصحاب 
المنشآت لاللتزام باشتراطات 

الوقاية والسالمة

األوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين 
للحج هذا العام
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يق��ول �س��قورة لل��راأي:" اإن��ه �س��جل للحج 
من��ذ اأك��ر م��ن عام��ن، وه��و يرغ��ب الآن 
يف ت�س��جيل ا�س��م زوجته معه ك��ي يقومان 
فال�س��عور  احل��رام،  اهلل  بي��ت  بزي��ارة 
باحلن��ن وال�س��وق للمكان ال��ذي دفن فيه 
الر�س��ول حمم��د عليه ال�س��الة وال�س��الم، 

يفوق اأي �سعور اآخر".

غزة تشتاق لمكة
ويتطلع الكثري من الفل�س��طينين يف قطاع 
غزة لزيارة الكعبة امل�س��رفة، خا�سة واأن 
اأهايل �س��كان غزة حمرومون منذ �س��نوات 
من اأداء العمرة ب�س��بب احل�س��ار املفرو�ص 
عل��ى القط��اع، واأكر ما يتطلع��ون اإليه هو 
احل�سول على مكرمة ملكية من ال�سعودية 

نتيجة الظروف التي يعي�سونها .
وتداول نا�س��طون من غزة و�س��م "غزة_ 
ت�س��تاق_ ملك��ة"، ع��ر مواق��ع التوا�س��ل 
الجتماع��ي، به��دف لف��ت انتب��اه اململكة 
العربي��ة ال�س��عودية ملعان��اة القطاع ومنح 

اأهله مكرمة ملكية .
اأب��و  م�س��طفى  ال�س��بابي  النا�س��ط  يق��ول 

زر اأح��د القائم��ن عل��ى احلمل��ة بغ��زة:" 
اإن احلمل��ة اللكرتوني��ة ت�س��م جمموعة 
ال�سو�س��لجية  غالبي��ة  جتم��ع  �س��بابية 
مبدين��ة غ��زة، واأن اله��دف منه��ا تنظي��م 
فعالي��ات م��ن اأجل احل�س��ول عل��ى مكرمة 
لقط��اع غ��زة تق�س��ى بال�س��ماح ه��ذا العام 
وه��م  فل�س��طينى  مواط��ن   ٧٥٠٠ حل��ج 

م�سجلون للقرعة".
ووف��ق ما ذك��ره اأب��و زر يف حديث��ه للراأي، 
ف��اإن احلملة تهدف لتمكن وزارة الأوقاف 
من فتح باب الت�سجيل، حيث اأنه مغلق منذ 
ع��دة �س��نوات حي��ث اأن الأعداد امل�س��جلة 
لن ت�س��مح لأح��د بالت�س��جيل اإل ف��ى عام 
٢٠٢٠. وت�سم احلملة العديد من ال�سباب 
الن�س��طاء، حيث اأخذوا على عاتقهم بذل 
املزي��د م��ن اجله��ود جه��د �س��بابي وذل��ك 
م��ن اأجل امل�س��لحة العامة، و�س��يتم تنفيذ 
احلملة يوم اخلمي�ص ٣٠/مار�ص ال�س��اعة 
ال�ساد�سة م�ساء، يف حماولة للح�سول على 
مكرمة خا�س��ة باأهاىل غزة تق�سى ب�سفر 
كل احلج��اج تزامن��ا م��ع تو�س��عة احل��رم 

املكي.

7361 حاج باالنتظار
م��ن جهت��ه يق��ول مدي��ر دائ��رة الع��الم 
بوزارة الأوقاف بغزة، رمزي النواجحة:" 
اإن��ه مت اإج��راء قرع��ة ملدينة بي��ت لهيا 
وبيت حانون �س��مال قط��اع غزة كونهم مل 
ي�س��جلوا �س��ابقا، واأن��ه مت اختيارهم لهذا 
العام والعامن القادم��ن، موؤكدا اأن وزارة 
الأوقاف تتعامل مبا�سرة مع �سركات احلج 
والعمرة، واأن اأي �سركات تخالف تعليمات 

الوزارة يتم التعامل معها بحزم. 
ويوؤك��د النواجح��ة يف حدي��ث لل��راأي، اأن 
ع��دد امل�س��جلن يف القرعة ع��ام 2013م، 
للح��ج  دوره��م  ينتظ��رون  م��ن  ع��دد  واأن 
م��ا بن  اأعماره��م  تتف��اوت  7361 ح��اج 

عام.   70  60-
ووف��ق م��ا ذك��ره يف حديث��ه فاإن��ه مل يتم 
فتح باب الت�س��جيل للحج منذ عام 2014 
مي��الدي/ 1435 هج��ري، واأن التوقعات 
بع��دد الذين ينتظرون فتح الت�س��جيل من 

اأجل احلج و�سل اإىل خم�سون األف.
بدوره��ا اأعلن��ت وزارة الأوقاف وال�س��ئون 
الديني��ة ع��ن اأ�س��ماء حج��اج املحافظ��ات 

واملعتمدي��ن  املقبول��ن  بغ��زة  اجلنوبي��ة 
للحج هذا العام 1438ه/2017م والبالغ 
عدده��م 2401 حاج��ًا وحاج��ًة، وذل��ك 
القرع��ة  �س��من  امل�سل�س��ل  للك�س��ف  وفق��ًا 

العامة التي مت اإجراوؤها عام 2013م.
ت�س��مل  الأ�س��ماء  اأن  الأوق��اف  وبين��ت   
املواطن��ن املقبولن واملعتمدين يف مو�س��م 
احلج له��ذا الع��ام 1438ه���/2017م من 
منطقت��ي بي��ت حان��ون وبيت لهي��ا، بعد 
القرع��ة العلنية الت��ي مت اإجراوؤها اليوم 
ال�س��عادة  �س��الة  يف  فق��ط،  للمنطقت��ن 

مبحافظة ال�سمال.
ووفق ما ذكرته الوزارة فاإن عدد امل�سجلن 
م��ن منطق��ة بي��ِت حان��ون بل��غ )8933( 
مواطن��ًا، �س��دد منه��م ُدفع��ةَّ األ��ف دين��ار 
)527( مواطن��ًا، منوه��ًة اإىل اأن الأعداد 
املطلوب��ة هذا العام من بيت حانون )63( 
م��ن  حاج��ًا   )622( اختي��ار  مت  حاج��ًا 
امل�س��جلن بالإ�س��افة لوج��ود ح��اج واحد 

�سمنَّ اجلدولِة ال�سابقة. 
 )126( اختي��ار  مت  ال��وزارة  قرع��ة  ويف 
حاجًا للعامن القادمن )63( حاجًا لعام 

 ،2019 لع��اِم  حاج��ًا  و)633(  2018م، 
حي��ث و�س��ل ع��دد امل�س��جلن م��ن منطقُة 
بي��ت لهي��ا بل��غ )1688( مواطن��ًا �س��دد 
منهم ُدفعة األ��ف دينار )1120( مواطنًا، 
وو�س��ل العدد الإجم��ايل املطلوب )112( 
مواطن��ًا، منه��م )577( مواطن��ًا مدرجن 
��منَّ اجلدولِة ال�س��ابقة للحج هذا العام  �سِ
و)10( مواطنن جُمدولن �س��من العامن 
القادم��ن �س��يتم دجمه��م للخ��روج �س��من 

حجاج هذا العام.
وقال��ت ال��وزارة:" يتبق��ى )455( حاًجا 
مت اختيارهم يف القرعة هذا اليوم �س��من 
حج��اج ه��ذا الع��ام"، يف وق��ت مت اختي��ار 
)224( حاجًا للعام��ن القادمِن )112( 
حاج��ًا  و)112(  2018م،  لع��ام  حاج��ًا 
قط��اع  ح�س��ة  وو�س��لت  2019م."  لع��ام 
غزة له��ذا الع��ام 2508 حاج��ًا وحاجًة، 
مت اإدراج 2401 منه��م �س��من الك�س��وفات، 
اأما ما تبقى من اأعداد والبالغة )1077( 
حاًج��ا �س��تكون ملعاجل��ة املحارم واملر�س��ى 
احل��الت  وكذل��ك  ملرافق��ن،  املحتاج��ن 

املوؤجلة من املا�سي.

متوقفة بفعل إغالق معبر رفح

#غزة_تشتاق_لمكة .. ظمأ شعبي لرحالت العمرة
غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي

م��ن من��ا ل يتمن��ى ول يحلم بزي��ارة بيت 
اهلل احل��رام، تخي��الت كب��رية ل تتوقف 
عم��ا �س��راه وكي��ف �سن�س��عر م��ا اإن ن��رى 
الكعب��ة، ذلك احللم الذي اأ�س��حى �س��عب 

املنال للكثريين من اأهايل غزة يف ظل اأزمة 
معي�سية اقت�سادية �سعبة مير بها القطاع 

املحا�سر منذ اأكر من ع�سر �سنوات.
املواط��ن �س��ياء �س��قورة ه��و اأح��د الذي��ن 
يتمن��ون زيارة بيت اهلل احل��رام، وينتظر 

ب�س��غف كب��ري اإج��راء قرعة احلج ملو�س��م 
الع��ام اجلاري لعله يك�س��ب وزوجت��ه اأداء 
فري�سة احلج ورحلة الطاعة وزيارة بيت 
اهلل احلرام التي لطاملا انتظرها على اأحر 

من اجلمر.
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تأييد حكم المؤبد 
لقاتل والديه بغزة

غزة- الراأي
اأي��دت حمكمة النق�ص حك��م املوؤبد، بحق 
والدي��ه  قات��ل  احلويح��ي  �س��امر  امل��دان 

ورف�ص الطعن املقدم من وكيل املتهم. 
وق��ال  النائ��ب الع��ام د ا�س��ماعيل ج��ر: 
النياب��ة افلح��ت يف  احل�س��ول عل��ي  "اإن 
حك��م العدام من حمكم��ة البداية بحق 
املدان احلويحي ودح�ست اأقوال الدعاء 
باأن��ه املجرم مري�ص نف�س��ي اإل ان حمكمة 
ايل  احلك��م  بتعدي��ل  ق�س��ت  ال�س��تئناف 
عقوبة احلب���ص املوؤبد بعد تن��ازل اولياء 

الدم عن حقهم ال�سخ�سي".
م��ن جهت��ه، اأو�س��ح رئي���ص النياب��ة زي��اد 
النم��رة، اأن النيابة حم�س��ت الوراق فلم 
جتد اإل قاتل اأقدم نهاية عام 2011علي 
قتل والديه بدم بارد وبجرمية تندي لها 

جبن الب�سرية.

رغم تنازل أولياء الدم

غزة- الراأي
ح��ذر رئي�ص �س��لطة املياه الفل�س��طينية يا�س��ر 
مع��دلت  الكب��ري يف  الرتف��اع  م��ن  ال�س��نطي، 
امل�س��تخدمة  املياه  والن��رتات" يف  "الكلوراي��د 

بقطاع غزة.
وقال ال�س��نطي خالل اختت��ام فعاليات اإحياء 
"اليوم العاملي للمياه" بغزة اإن ن�سبة الكلور يف 
مياه الآبار بغزة ت�س��ل ل�4000 ملغم/لرت، يف 

حن اأنها يجب اأن تكون 250 كحد اأدنى.
والن��رتات"  "الكلوراي��د  مع��دلت  اأن  واأك��د 
يف املي��اه بغ��زة، اأعل��ى م��ن امل�س��موح به��ا وف��ق 
معاي��ري  وح�س��ب  الفل�س��طينية،  املوا�س��فات 

منظمة ال�سحة العاملية.

وق��ال اإن اأب��ار غ��زة ل تنطب��ق عليها �س��روط 
منظمة ال�س��حة العاملية، والتي تن�ص على اأن 
احلد الأدنى لعن�س��ر الكل��ور 250 ملغم/لرت؛ 

بينما ت�سل يف اآبار غزة من األف اإىل 4 اآلف.
الف��رد  ا�س��تخدام  اأن مع��دل  ال�س��نطي  وذك��ر 
الفل�س��طيني للمي��اه  90 لرت يومي��ًا، مقارنة ب� 
150 لرت يوميًا للفرد الإ�سرائيلي، م�سددًا اأن 
ا�ستنزاف خزان املياه اجلويف، جعل الآبار غري 

�ساحلة لل�سرب وال�ستخدامات املنزلية.
واأك��د اأن الحتالل الإ�س��رائيلي ي�س��يطر على 
جميع حقوق فل�س��طن املائية وعلى م�سادرها 
الطبيعي��ة، لفت��ًا اإىل اأن التنمية امل�س��تدامة 

للمياه حتتاج لتوفري م�سادر طبيعية.

الع��امل  دول  جمي��ع  اأن  اإىل  ال�س��نطى  واأ�س��ار 
لت�س��ليط  ع��ام،  كل  يف  22مار���ص  يف  حتتف��ل 
ال�س��وء على واق��ع املي��اه، حيث قامت �س��لطة 
اأوراق عم��ل  م��ن موق��ع عمله��ا بو�س��ع  املي��اه 
وحل��ول تطبيقي��ة وعقد موؤمت��ر خا�ص باملياه 
وحما�س��رات تثقيفي��ة واأعم��ال توعوي��ة يف 

املدار�ص.
املتح��دة  الأمم  تق��وم  اأن  ال�س��نطى  وتاأم��ل 
واجله��ات املعني��ة، بال�س��غط عل��ى الحت��الل 
الفل�س��طينين  ح��ق  لإع��ادة  الإ�س��رائيلي، 
الحت��الل  قب��ل  م��ن  امل�س��تنزف  املي��اه،  يف 

الإ�سرائيلي.
اآذار  مار���ص/   22 يف  الفل�س��طينين،  ويحي��ي 

م��ن كل ع��ام، يوم املي��اه العاملي، ع��ر فعاليات 
خالله��ا  ت�س��لط  حملي��ة،  موؤ�س�س��ات  تنظمه��ا 
ال�س��وء عل��ى اأزم��ة املي��اه، والتحدي��ات الت��ي 

تواجهها.
واختتم��ت �س��لطة املي��اه الفل�س��طينية �س��باح 
"الي��وم  اإحي��اء  فعالي��ات  �سل�س��لة  الي��وم، 
العامل��ي للمي��اه"، والت��ي انطلق��ت بداية �س��هر 
مار���ص احل��ايل، بح�س��ور لفيف من امل�س��ئولن 

و�سخ�سيات اعتبارية وروؤ�ساء بلديات.
وف��ى اخلت��ام كرم��ت �س��لطة ج��ودة البيئ��ة، 
املوؤ�س�س��ات ال�س��ريكة يف اإجن��اح فعالي��ات يوم 
املياه العاملى، املتمثلة يف الوزارات، واملوؤ�س�س��ات 

احلكومية، واجلهات التعاونية.

ارتفاع كبير بمعدالت "الكلورايد والنترات" بمياه غزة


