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االعتقال السياسي ٌيفسد على أهالي الضفة أيام “رمضان”
غزة-الراأي -اآالء النمر

مل تق��ف اأيام �س��هر رم�س��ان املب��ارك حائ��ًا اأمام ممار�س��ة االأجهزة 
االأمنية الفل�س��طينية يف ال�سفة املحتلة لاعتقال ال�سيا�سي املعتاد، 
مم��ا زاد من التنغي�ض على االأجواء الرم�سانية التي من املفرت�ض اأن 

تكتمل حلقات العائلة الواحدة حول مائدة االإفطار الرم�سانية.
وت�سيع االأيام املع��دودات من �سهر رم�سان املبارك على �سبان ال�سفة 

وعوائله��م ب��ن االطمئن��ان ومتابع��ة الق�سي��ة واأ�سب��اب االعتق��ال 
املفاج��ئ، االأمر الذي يزيد من اأمل الفق��د وخوف متديد االحتجاز، 
�سيم��ا واأن التهم التي تلفق �سد ال�سب��اب جميعها تتجلى حتت تهمة 
عامة جتيز اعتقالهم وتنكر عليهم حق املطالبة باالإفراج، واملتمثلة 
ب��� "اإثارة النع��رات الطائفية" والت��ي ال اأ�سل له��ا يف اأجندة احلياة 
بال�سف��ة. تعميق اجلرح ولتزايد عملي��ات االعتقال ال�سيا�سي الغري 

مربر مطلع �سهر رم�س��ان املبارك، دون مراعاة الأيامه الف�سيلة، فقد 
اأطل��ق النا�سطون حمل��ة بو�س��م #م�ض_نا�سينك منا�س��رة لل�سباب 
داخ��ل معتق��ات االأجه��زة االأمني��ة، تذك��ريًا بكرامته��م وتندي��دًا 
باختطافه��م وال�سد على اأيدي الع��دو ال�سهيوين يف تنظيم التن�سيق 

االأمن��ي املقد�ض. فكان املختط��ف ال�سيا�سي �سمري 
11بحي���ض ق��د اأم�سى ثاث��ة ع�سر عام��ا يف �سجون 

غزة- الراأي
م��ع حل��ول �سه��ر رم�س��ان املب��ارك 
ال�سرط��ة  اإدارات  تتكات��ف 
املتخ�س�س��ة، من اأج��ل توفري �سبل 
الراح��ة واالأم��ان للمواطنن، من 
ته��دف  متكامل��ة،  خط��ط  خ��ال 
اإىل تنظي��م االأ�س��واق، واحلفاظ 
ومن��ع  املروري��ة،  احلرك��ة  عل��ى 
ومراقب��ة  ومتابع��ة  االحت��كار 

ال�سلع واأ�سعارها.
ويف ه��ذا ال�سهر م��ن كل عام، جند 
جمي��ع  يف  البلدي��ات  ل�سرط��ة 
حمافظ��ات قط��اع غ��زة، اإطال��ة 
ممي��زة، بجه��ود كوادره��ا الذي��ن 
يوا�سل��ون اللي��ل بالنه��ار، خدم��ة 

الأج��واء  وتوف��رًيا  للمواطن��ن 
رم�سانية منا�سبة.

ب�سمة جلية
فاملتج��ول داخ��ل اأ�س��واق القط��اع 
ل�سرط��ة  جلي��ة  ب�سم��ة  يج��د 
ق��ول  معامله��ا  يو�س��ح  البلدي��ات، 
مديره��ا العقي��د عام��ر �س��رور: " 
خ��ال  البلدي��ات  �سرط��ة  تعم��ل 
ال�سه��ر الف�سي��ل بجه��ود حثيثة، 
من اأج��ل تنظيم االأ�س��واق واإزالة 
ُتعي��ق  الت��ي  العراقي��ل  كاف��ة 
حركة املواطن��ن، وتخفف حالة 
االزدح��ام الكب��رية الت��ي حت��دث 

اإ�ساف��ة  داخله��ا،  يف 
اأج��واء  تهيئ��ة  اإىل 

شواطئ غزة الملوثة.. 
فريسة جديدة ألزمة 

الكهرباء

عبد  غزة-الراأي-فل�سط��ن 
الكرمي

بح��ر  �ساط��ئ  كان  اأن  بع��د 
اأك��ر  م��ن  غ��زة  قط��اع 
االأماكن للرتويح عن النف�ض 
والتخفي��ف م��ن �سغوط��ات 
ل��دى  اليومي��ة  احلي��اة 
املواطنن، بات ُي�سّكل خطرًا 
يرتّب���ضُ به��م، حتديدا بعد 
االإعان ع��ن تلوث �سواطئه 
املي��اه  اجن��رار  ب�سب��ب 

العادمة عليه .
املي��اه  معاجل��ة  وحتت��اج 
وج��ود  اإىل  العادم��ة 

الكهرب��اء ب�سكل اأف�سل، لكن 
ل�ساعات  انقطاعها  ا�ستمرار 
طويلة ب��ات يعرق��ل اإيجاد 
حل��ول لذلك، وهو م��ا يهدد 
املناط��ق  تل��وث  اإمكاني��ة 
االأخرى ب�سبب زيادة ن�سبة 

التلوث على ال�ساطئ.
ج��ودة  �سلط��ة  وكان��ت   
البيئ��ة قد ح��ددت يف وقت 
مف�سل��ة  خريط��ة  �ساب��ق، 
ل�ساط��ئ بح��ر غ��زة تو�سح 
اأماك��ن التلوث  للم�سطاف��ن 

ال�ساط��ئ،  عل��ى 
جمي��ع  داعي��ة 

القطايف..  الضيف الرئيسي 
على مائدة اإلفطار بغزة
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صور شرطة البلديات.. تضبط 
األسواق خالل شهر رمضان

“ مراقبة األغذية “ يكثف 
جهوده خالل شهر رمضان
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قسم األسنان بعيادة 
الشاطئ.. األول حكوميًا 

في تركيبات األسنان
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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 

خانيون�ض- الراأي
تويل مراكز االإ�ساح والتاأهيل يف وزارة الداخلية 
واالأم��ن الوطن��ي اهتماًم��ا كبرًيا  للن��زالء يف �سهر 
رم�س��ان املبارك، م��ن خال و�سع خط��ة لارتقاء 

بالنزالء يف اجلوانب الدينية واالإميانية.
ويف ه��ذا ال�س��دد، اأو�س��ح مدير العاق��ات العامة 
يف مرك��ز اإ�س��اح وتاأهيل خ��ان يون�ض نقي��ب اإياد 
م�سطفى الب��زم اأن لديهم خط��ة متكاملة خا�سة 

بالنزالء يف �سهر رم�سان.

"الداخلي��ة" اإن  ملوق��ع  خا���ض  ح��وار  يف  وق��ال   
اخلط��ة ت�سم��ل توزي��ع وجب��ات �سح��ور واإفط��ار 
على الن��زالء واخراجه��م الأداء �س��اة الرتاويح 
جماع��ة وتنظيم اللق��اءات الدعوي��ة والدرو�ض 
االإمياني��ة طيل��ة ال�سه��ر وقي��ام اللي��ل وجل�س��ات 

حتفيظ القراآن.
وتاب��ع الب��زم" هن��اك زي��ارات مفتوح��ة الأهايل 
واأهليه��م"،  باأبنائه��م  خاله��ا  يلتق��ون  للن��زالء، 
م�سرًيا اإىل عق��د م�سابقة رم�سانية حلفظ اأجزاء 

من القراآن الكرمي ب��ن النزالء يتم توزيع هدايا 
قيمة للنزالء الفائزين يف نهايتها.

واأ�س��ار اإىل اأن املرك��ز ينفذ خ��ال ال�سهر الف�سيل 
عدة برامج تثقيفي��ة متنوعة تهدف اإىل حت�سن 
�سل��وك الن��زالء، الفًت��ا اأن منها الربام��ج الدينية 
وامل�سابق��ات الثقافي��ة الهادف��ة، اإ�ساف��ة لعب��ادة 
واأجوائ��ه  الف�سي��ل  ال�سه��ر  نفح��ات  ا�ستغ��ال 
االإمياني��ة والتعبدية يف اإ�ساح النزالء وحت�سن 
�سلوكهم، وذلك بتعاون م�سرتك مع هيئة التوجيه 

ال�سيا�سي واملعنوي.
م��ن ناحيته، ق��ال النزي��ل "م .و" اإن �سهر رم�سان 
فر�س��ة الأي نزيل للعزم على التوبة وفتح �سفحة 

جديدة مع اهلل.
وتابع" بعد �ساة الظه��ر هناك در�ض ديني وبعد 
الع�س��ر تب��داأ جل�س��ة حتفي��ظ الق��ران واملواعظ 
االمياني��ة لوق��ت االفط��ار وبع��د الع�س��اء نق��وم 
ب�ساة الرتاويح وبعدها در�ٍض اإميايٍن اأو م�سابقات 

ثقافية اأو ترفيه هادف".

إصالح وتأهيل خانيونس..
 برامج هادفة لالرتقاء بالنزالء في رمضان
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غزة- الراأي
م��ع حل��ول �سه��ر رم�س��ان املب��ارك تتكات��ف اإدارات 
ال�سرط��ة املتخ�س�س��ة، من اأجل توف��ري �سبل الراحة 
واالأم��ان للمواطن��ن، م��ن خ��ال خط��ط متكامل��ة، 
ته��دف اإىل تنظيم االأ�سواق، واحلفاظ على احلركة 
املروري��ة، ومنع االحت��كار ومتابع��ة ومراقبة ال�سلع 

واأ�سعارها.
ويف هذا ال�سهر من كل عام، جند ل�سرطة البلديات يف 
جميع حمافظات قطاع غزة، اإطالة مميزة، بجهود 
كوادره��ا الذي��ن يوا�سل��ون اللي��ل بالنه��ار، خدم��ة 

للمواطنن وتوفرًيا الأجواء رم�سانية منا�سبة.

بصمة جلية
فاملتج��ول داخ��ل اأ�س��واق القطاع يج��د ب�سمة جلية 
مديره��ا  ق��ول  معامله��ا  يو�س��ح  البلدي��ات،  ل�سرط��ة 
العقي��د عامر �سرور: " تعمل �سرطة البلديات خال 
ال�سه��ر الف�سي��ل بجه��ود حثيث��ة، م��ن اأج��ل تنظيم 
االأ�س��واق واإزالة كاف��ة العراقيل الت��ي ُتعيق حركة 
املواطن��ن، وتخف��ف حال��ة االزدحام الكب��رية التي 
حت��دث يف داخلها، اإ�سافة اإىل تهيئة اأجواء الت�سوق 

وذلك من خال خطة متكاملة".
كاف��ة  ت�سم��ل  اخلط��ة  اأن  �س��رور  العقي��د  واأو�س��ح 
حمافظات قطاع غزة، بالتع��اون والتوافق مع جميع 
بلدي��ات القط��اع، وه��ي ت�سم��ل ا�ستنف��ار ت��ام لكافة 

عنا�سرها طوال �سهر رم�سان.
وب��ّن اأن �سرط��ة البلدي��ات تعم��ل عل��ى حف��ظ اأمن 
ح��ل  خ��ال  م��ن  واأمواله��م،  املواطن��ن  وممتل��كات 
اأو ب��ن  االإ�سكالي��ات الت��ي حت��دث ب��ن املواطن��ن، 
التج��ار يف االأ�س��واق، وذل��ك ب�س��كل �سري��ع ومبا�سر، 

نظرًا لتواجدها يف امليدان.
وتاب��ع �س��رور: "ن�سع��ى اإىل تقدمي اأف�س��ل اخلدمات 
للموطن��ن عل��ى م��دار ال�ساعة، ط��وال �سه��ر رم�سان 

املحمول��ة  الق��وات  انت�س��ار  خ��ال  م��ن  املب��ارك، 
للم�سان��دة، وتعزي��ز عم��ل العنا�س��ر امليداني��ة التي 
مت تق�سي��م مهامها، والعم��ل �سمن نظ��ام "ال�سفتات" 

ل�سمان ا�ستقرار االأمن داخل االأ�سواق".

خطة متكاملة
وتت�سمن خطة �سرط��ة البلديات، العمل على توفري 

اأج��واء م��ن الهدوء للم�سل��ن داخل امل�ساج��د، اأثناء 
العبادة، ومنع اإحداث ال�سو�ساء وا�ستخدام مكربات 
ال�س��وت وامليكروفون��ات م��ن قبل الباع��ة املتجولن، 
وذل��ك م��ن خ��ال منعه��م م��ن التواج��د عل��ى اأبواب 
امل�ساج��د، وعدم و�سع ب�سطاتهم الت��ي تغلق الطريق 

اأمامها.
ولف��ت اإىل اأنه��م ُيلزم��ون كاف��ة التج��ار باالأ�س��واق 
املعروف��ة للجمي��ع والت��ي تبل��غ " 27 " �سوًق��ا عل��ى 
امت��داد قطاع غزة، ومينعون م��ن اإغاق اأي �سارع من 
�س��وارع القط��اع، بحجة حتويل��ه اإىل �س��وق، اأو عمل 
ب�سط��ات ع�سوائي��ة تغلق الطري��ق، م�س��ريًا اإىل اأنهم 
ي�ساع��دون اأ�سحاب الب�سطات يف اإيجاد اأماكن بديلة 
له��م، ت�ساعدهم يف عملية البي��ع وال�سراء، بحيث ال 

ت�سبب عائقًا يف حركة املارة واملواطنن.
واأ�س��ار اإىل اأن هناك تعاون م�سرتك مع �سرطة املرور 
يف �سبي��ل جت��اوز االزدحام��ات املروري��ة يف االأ�سواق 
ُقبي��ل  خا�س��ة  له��ا،  املوؤدي��ة  الرئي�سي��ة  وال�س��وارع 
اآذان املغ��رب، حي��ث يحر�ض املواطن��ون للو�سول اإىل 

منازلهم قبل موعد االإفطار.
ون��وه اإىل عاق��ة االح��رتام املتبادل ب��ن املواطنن 
و�سرط��ة البلدي��ات، داعي��ًا املواطن��ن اإىل اح��رتام 
تعليمات ال�سرطة، واالن�سياع لها، واال�ستجابة لهذه 
التعليم��ات الت��ي ته��دف اإىل خدمته��م وتوف��ري �سبل 

الراح لهم. 

تتابع 27 سوقًا في القطاع

صور شرطة البلديات.. تضبط األسواق خالل شهر رمضان
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�سمال غزة- الراأي
ق�س��م االأ�سن��ان يف عي��ادة ال�ساط��ئ التاب��ع ملديري��ة 
اخلدم��ات الطبي��ة الع�سكري��ة يقدم خدم��ات نوعية 
وممي��زة للمواطن��ن بتكلف��ة قليل��ة ويع��د الوحي��د 
م��ن بن اأق�س��ام االأ�سن��ان احلكومي��ة الت��ي يتوفر بها 
نية الثابتة  ع��اج االأ�سنان عرب ق�سم الرتكيب��ات ال�سِّ

واملتحركة.
ويف ه��ذا اخل�سو���ض، اأو�سح��ت رئي�ض ق�س��م االأ�سنان 
يف عي��ادة ال�ساط��ئ الرائ��د هدي��ل التلب��اين ل�"موقع  
ع��دة  م��ن  يتك��ون  االأ�سن��ان  ق�س��م  اأن  الداخلي��ة" 
تخ�س�سات منها غرفة خم�س�سة لعاج اأ�سنان الن�ساء 
ويعم��ل فيه��ا طبيب��ات اأ�سن��ان، وعي��ادة ع��اج اأ�سنان 
االأ�سن��ان  جلراح��ة  تخ�س�سي��ة  وعي��ادة  االأطف��ال، 
اإ�ساف��ًة حلاالت اخللع اجلراحي اليومية التي تتم يف 

الق�سم، وعيادة العاجات واملداوة للرجال.
وقال��ت التلب��اين "يتوف��ر يف ق�س��م االأ�سن��ان خدم��ة 
�سامل��ة وممي��زة للمري�ض بجمي��ع التخ�س�س��ات فيما 
يتعلق بط��ب االأ�سنان ت�ساهي اأق�سام االأ�سنان التابعة 

للقطاع اخلا�ض وتتفوق عليها غالبًا".
وي�ستقب��ل ق�سم االأ�سن��ان يف عيادة ال�ساط��ئ التابعة 
للخدم��ات الطبي��ة الع�سكري��ة اأك��ر م��ن األ��ف حالة 
مر�سية، ويقدم نحو األف و400 خدمة طبية �سهريًا.
واأ�س��ارت التلب��اين اإىل اأن الق�س��م يق��دم ع��اج ع�سب 
االأ�سن��ان اأو اجل��ذور باالأجهزة احلديث��ة ما يعرف ب 

"الروت��اري" باأ�سعار وتكلف��ة خمف�سة ت�سل ل�50% 
حلملة التاأمينات الع�سكرية و%30حلملة التاأمينات 

املدنية.
وي�سرف ق�سم االأ�سنان يف عيادة ال�ساطئ على برنامج 
تدري��ب اأطب��اء االمتي��از خ��ال تدريبه��م ال�سن��وي 
بالتعاون مع وزارة ال�سحة، كما ي�ستقبل نزالء مراكز 
التاأهيل واالإ�ساح لتقدمي خدمة عاج االأ�سنان لهم.

التركيبات السِّنية الثابتة
ب��دوره، بن رئي�ض ق�سم الرتكيب��ات ال�سنية يف عيادة 
ال�ساط��ئ الرائد اإ�سماعيل عو���ض اأن ق�سم الرتكيبات 
ال�سني��ة يق��دم خدم��ة الرتكيب��ات ال�سني��ة الثابت��ة 
والت��ي تع��رف "بالبور�س��ان " والرتكيب��ات ال�سني��ة 
املتحرك��ة ومنه��ا "االأطق��م الكامل��ة اأو اجلزئية" من 
خ��ال املعمل الفني والذي يعترب الوحيد من نوعه يف 
العي��ادات واملراكز احلكومية ال��ذي يقدم الرتكيبات 

ال�سنية باأنواعها.
ولف��ت عو���ض اإىل اأن تكلفة الرتكيب��ات ال�سنية التي 
ُيقدمها ق�س��م الرتكيبات للمواطن��ن والتي ت�سل اإىل 
اأقل م��ن �سع��ر التكلفة حلمل��ة التاأمين��ات الع�سكرية 
قيا�سًا باأ�سعار الرتكيب��ات ال�سنية بالعيادات واملعامل 
اخلا�س��ة وذل��ك بهدف خدم��ة املواطن��ن وللتخفيف 

على منت�سبي الداخلية واأ�سرهم.

نظام الحجز المسبق
وذك��ر عو�ض اأن��ه يتم التعام��ل مع اجلمه��ور باحلجز 
امل�سب��ق لك��رة اأعداد املتقدم��ن للع��اج بالرتكيبات، 
حي��ث يت��م اأخ��ذ مقا�س��ات اأ�سن��ان املري���ض بالعي��ادة 
لعمل تركيبات �سنية تنا�سب مقا�ض االأ�سنان، وبعدها 
يت��م التعامل م��ع املقا�ض يف املعم��ل ل�سناعة الرتكيبة 
املنا�سب��ة ملدة اأ�سبوع وبعدها يتم التوا�سل مع املري�ض 

للح�سور وتركيب الرتكيبات ال�سنية له.
وذك��ر عو���ض اأن��ه يت��م �سناع��ة الرتكيب��ات ال�سنية 
بالكام��ل داخ��ل "املعم��ل" باأي��دي فني��ن متخ�س�سن 
�سناع��ة  يف  تدخ��ل  الت��ي  املتوف��رة  امل��واد  وباأج��ود 

الرتكيبات ال�سنية الثابتة واملتحركة.
واأو�س��ح اأن ق�سم الرتكيبات ال�سني��ة ي�ستقبل حالتن 
يومي��ًا خا�س��ة بالرتكيب��ات الثابت��ة، حي��ث ي�ستغرق 
اأخ��ذ مقا�سات الرتكيبات ال�سنية، مدة �ساعة ون�سف، 
اأم��ا الرتكيب��ات املتحرك��ة يت��م التعام��ل م��ع املري�ض 
مبا�س��رة ودون حج��ز م�سب��ق ويتم اإجن��از الرتكيبات 

املتحركة على الفور.

الوحيد حكوميًا
بق�س��م  اجل��ذور  ع��اج  اأخ�سائ��ي  ذك��ر  جانب��ه،  م��ن 
الروت��اري الرائ��د ب�س��ري القهوجي اأن ع��اج ع�سب 
باأح��دث  يت��م  واخللفي��ة  االأمامي��ة  االأ�سن��ان 

لوج��ود  منوه��ًا  العاجي��ة،  والط��رق  االأجه��زة 
وحدت��ي اأ�سنان تعمل ب�س��كل يومي بواقع عاج 6 
حاالت يوميًا حيث ي�ستغ��رق عاج احلالة �ساعة 
ون�س��ف ويت��م االنته��اء م��ن العاج خ��ال جل�سة 

واحدة با�ستخدام جهاز الروتاري.
وذك��ر القهوج��ي اأن الق�س��م جمه��ز بجه��از اأ�سعة 
املع��روف " رقمي��ة ذروي��ه" وه��و الق�س��م الوحيد 
باملراك��ز احلكومية الذي يعم��ل بالعزل املطاطي 
به��دف احلف��اظ عل��ى �سام��ة املري���ض ومرع��اه 
الدق��ة والكفاءة، يف العمل، اإ�سافًة جلهاز حتديد 
اأط��وال اجل��ذور اإلكرتوني��ًا م��ع جه��از "�سن�س��ور" 
وتظه��ر ال�س��ورة على اجله��از ب�س��كل مبا�سر دون 

احلاجة للتحمي�ض.
ولف��ت القهوج��ي اإىل كف��اءة الطاق��م املتخ�س�ض 
يراأ�س��ه  وال��ذي  الروت��اري  بق�س��م  يعم��ل  ال��ذي 
الب��ورد  العق��اد احلا�س��ل عل��ى  الدكت��ور حمم��د 
االأردين يف ع��اج اجل��ذور، مبين��ًا اأن��ه ي�ستخ��دم 
اأف�سل واأجود املواد التي ت�ستخدم يف عاج جذور 

االأ�سنان.
واأ�س��ار القهوج��ي اإىل ا�ستخ��دام اأح��دث الط��رق 
يف  امل�ستخدم��ة  االأدوات  لتعقي��م  امل��واد  واأج��ود 
عاج املر�سى، بوجود طاق��م من املمر�سن الذين 
ي�سرف��ون على عملي��ة تعقي��م االأدوات وم�ساعدة 

االأطباء اأثناء قيامهم بتقدمي العاج للمر�سى.

بأسعار مخفضة تصل لـ50%

قسم األسنان بعيادة الشاطئ.. األول حكوميًا في تركيبات األسنان
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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
حل��وى القطاي��ف اال�س��م ال��ذي بال��كاد اأن 
ي��رادف �سه��ر رم�س��ان، وال يخل��و من��زل اإال 
وتك��ون تل��ك احلل��وى حا�س��رة يف مائدت��ه 
م��ع احللويات االأخ��رى التي ت�سته��ر يف هذا 
ال�سه��ر، ولك��ن للقطاي��ف مذاق اآخ��ر ومميز 

كما يقول عليها معظم النا�ض.
وال ي�سع املار باأ�سواق غزة وخمابزها وحمال 
برائح��ة  ي�ستمت��ع  اأن  اإال  فيه��ا،  احللوي��ات 
القطايف اأو م�ساهدة طريقة �سناعتها التي 
ت�سته��وي ع�ساقه��ا، الذين ال ميل��ون مراقبة 
مراح��ل ت�سنيعها اأمامهم ط��وال اأيام ال�سهر 

الف�سيل.
خمتلف��ة،  باأحج��ام  القطاي��ف  وت�سن��ع 
فال�سغ��ري منه��ا ي�سمى "ع�ساف��ريي" والكبري 
منها ي�سمى" حمام��ي"، فالبائع يعمل ح�سب 

رغبة الزبون.
�ساحب اأحد حمال بيع القطايف اأبو حممد 
اجلاعوين يقول "اإنني ورثت هذه املهنة عن 
والدي واأجدادي"، م�سريًا اإىل اأنه يعمل فيها 

منذ ما يزيد عن 15 �سنة.
ويلف��ت اجلاع��وين، يف حديث��ه ل� "ال��راأي"، 
اإىل م��دى اإقبال النا�ض على �سراء القطايف 
طيلة اأي��ام ال�سنة، ولكن هذا االقبال يزداد 

ب�سكل ملحوظ يف �سهر رم�سان املبارك.
وي�سيف "القطايف اأ�سبح مظهرًا من مظاهر 
�سهر رم�سان، وال تاكد تخلو اأي مائدة اإفطار 
من هذه احللوى ال�سعبية التي يحبها ال�سغار 

والكبار".
واأ�سار اإىل اأنه يدخ��ل يف �سناعة القطايف، 
الدقي��ق وال�سك��ر واملاء واحللي��ب واخلمرية 
والبيكج بودر، حيث متزج مع بع�سها البع�ض 
وت�سك��ب عل��ى �سفي��ح �ساخ��ن، لت�سب��ح مث��ل 
اأقرا�ض �سمع النحل وتخبز من جهة واحدة 
وحم�س��وة  ب��اردة  القطاي��ف  تق��دم  فق��ط، 

باجلوز وال�سكر وماء الزهر اأو بالق�سطة.

املواط��ن ح�س��ن اأبو الكا�ض يق��ول ل�"الراأي"، 
فه��و  للكث��ري  رم�س��ان  فاكه��ة  القطاي��ف  اإن 
خفيف عل��ى ال�سائ��م، وهو الطب��ق الوحيد 
الذي مييز ال�سهر الف�سيل عن باقي ال�سهور.

واأ�س��ار اإىل اأنه يوميًا يذه��ب اإىل ال�سوق من 
اأجل �س��راء القطايف لعائلته مع م�ستلزمات 

ح�سوه من مك�سرات ولنب ومتر.
وح�سب راأي املواطن خ�سر عي�سى فاإن حلوى 
القطاي��ف تفق��د قيمتها ال�سعبي��ة بعد �سهر 
رم�س��ان، الأن النا���ض ال ت�سرتيه��ا بع��د �سه��ر 
ال�سي��ام اإال ما ندر، م�س��ريًا اإىل اأن القطايف 

تدخل منزله على االفطار يومًا بعد يوم.

القطايف..  الضيف الرئيسي على مائدة اإلفطار بغزة
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غزة- الراأي
كث��ف ق�س��م مراقب��ة االأغذي��ة يف االإدارة 
العام��ة لل�سح��ة والبيئ��ة يف بلدي��ة غ��زة 
م��ن جه��ود مراقب��ة حم��ات بي��ع وت�سنيع 
االأغذي��ة يف املدينة منذ ب��دء �سهر رم�سان 
احل��ايل �سمن جهوده للحف��اظ على �سحة 

و�سامة املواطنن .
واأف��اد رئي���ض الق�سم ر�ساد عي��د اأن اجلهود 
�سمل��ت؛ تخ�سي���ض وردية م�سائي��ة اإ�سافًة 
طيل��ة  للعم��ل  ال�سباحي��ة  الوردي��ة  اإىل 
�سه��ر رم�سان لزيادة عملي��ات الرقابة على 
املطاع��م واالأ�س��واق، باالإ�ساف��ة اإىل زيادة 
احلم��ات على حمات بيع امل��واد الغذائية 

و�سناعة ال�سكاكر واحللويات .
واأو�س��ح اأن الق�س��م نف��ذ خال ماي��و/ اآيار 
املا�س��ي نح��و ) 475( ك�سف��ًا �سحي��ًا عل��ى 
حم��ات بيع االأغذي��ة واأن طواق��م الق�سم 
تراق��ب ب�سكل دوري حم��ات بيع وتخزين 
و�سناع��ة االأغذي��ة يف املدين��ة للتاأك��د من 
التزامه��ا بال�س��روط ال�سحي��ة املعمول بها 
وفق��ا الأنظم��ة وقوان��ن البلدي��ة، موؤك��دا 
لل�س��روط  خمال��ف  اأي  حتوي��ل  يت��م  اأن��ه 
ال�سحي��ة ملحكمة البلدية م��ن اأجل اتخاذ 
االإج��راءات القانونية بحق��ه حفاظًا على 

�سحة و�سامة املواطنن.
واأو�س��ح اأن��ه مت اإتاف خ��ال نف�ض الفرتة 

نح��و ) 12( طن��ا و)500( كيل��و جرام من 
االأغذي��ة الفا�س��دة ومنتهي��ة ال�ساحي��ة 

ومت اأي�سًا اإجراء فحو�سات طبية ل�لعاملن 
يف )6( من�ساآت عاملة يف جمال االأغذية .

من��ح  اأي�س��ًا،  �سمل��ت  االأعم��ال  اأن  وب��ن 
املوافقة ال�سحية ل� ) 35( حرفة جديدة، 
وجتديدها ل� ) 91( حرفة قائمة وحترير 
) 13( اإخط��ارًا و خمالفت��ن لغري امللتزمن 
بال�س��روط ال�سحي��ة،  والتعام��ل م��ع ) 8( 

�سكاوي وردت من املواطنن.
ودع��ا اأ�سح��اب حم��ات بي��ع وتخزي��ن 
لالت��زام  اجلمل��ة  وجت��ار  االأغذي��ة 
م��ن  والتاأك��د  ال�سحي��ة  بال�س��روط 
بيعه��ا  يت��م  الت��ي  املنتج��ات  �ساحي��ة 
للمواطنن، كما دعا املواطنن يف املدينة 
اإىل �سرورة التاأكد من �ساحية و�سامة 
املنتج��ات وطريق��ة عر�سه��ا وتخزينه��ا 

قبل �سرائها.
واأك��د عي��د اأن عملي��ة من��ح الرخ���ض مله��ن 
لع��دة  تخ�س��ع  االأغذي��ة  و�سناع��ة  بي��ع 
�سروط اأهمه��ا: مائمة املكان الذي �ستقام 
علي��ه احلرفة من حي��ث ال�سع��ة والتهوية 
واالإ�س��اءة، والتاأك��د م��ن �سام��ة تخزي��ن 
امل��واد الغذائية بطريق��ة �سحية و�سليمة، 
وتخزي��ن  �سناع��ة  يف  اأواين  وا�ستخ��دام 

االأغذية من معدن ال ي�سداأ.

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة االأوق��اف وال�سئ��ون 
م�سابق��ة  انط��اق  ع��ن  الديني��ة 
االأق�سى املحلية ال�سابعة ع�سر يف 
حفظ الق��راآن الك��رمي وتف�سريه، 
ب�س��كل  ال��وزارة  تنظمه��ا  والت��ي 
�سن��وي للذك��ور واالإناث م��ن كافة 
حمافظ��ات قطاع غزة، م��ن تاريخ  
5 / 6 / 2017م وحتى 25 / 6 

/ 2017م.
واأو�س��ح عب��د اله��ادي االأغا مدير 
ع��ام التحفي��ظ ب��وزارة االأوق��اف 
تعلي��م  اإىل  ته��دف  امل�سابق��ة  اأن 
ون�سر القراآن الكرمي، واحلث على 
االهتم��ام ب��ه، وب��ث روح املناف�سة 
وت�سجيعه��م  الق��راآن  ب��ن حف��ظ 
عل��ى الت�سابق يف حفظه وتثبيته، 
منه��م،  واملتميزي��ن  امله��رة  اإب��راز 
وتهيئته��م للم�ساركة يف امل�سابقات 

الدولية.
وق��ال االأغ��ا: "امل�سابق��ة ت�ستم��ل 
عل��ى اأربع��ة ف��روع، االأول بعنوان 
يف  وُي�س��رتط  املب��دع  احلاف��ظ 
املت�ساب��ق يف ه��ذا الف��رع اأن يكون 
حافظًا للق��راآن كامًا م��ع االإبداع 

يف تف�سري �سورة اآل عمران".
يك��ون  اأن  يج��ب  "كم��ا  متابع��ًا: 

لدي��ه مهارات يف احلف��ظ ومعرفة 
ال�سفح��ات  واأرق��ام  املت�ساب��ه 
واالآي��ة  ونهايته��ا  وبداياته��ا 
واأ�سم��اء  والاحق��ة  ال�سابق��ة 
ال�س��ور وترتيبها، معرفة االأجزاء 
واالأح��زاب واإتقان اأحكام التاوة 
والتجوي��د وغريه��ا م��ن امله��ارات 

والفنون".
واأ�س��اف: "اأم��ا الفرع الث��اين فهو 

بعنوان احلاف��ظ املتقن، وُي�سرتط 
يف ه��ذا الف��رع اأن يك��ون املت�سابق 
حافظ��ًا للقراآن كامًا م��ع االإتقان 

ومعرفة معاين كلماته بالكامل.
اأن  التحفي��ظ  ع��ام  مدي��ر  وب��ن 
الف��رع الثال��ث �سيك��ون يف حف��ظ 
م��ع  الق��راآن  م��ن  ع�سري��ن ج��زًءا 
االإتق��ان ومعرفة مع��اين كلماتها، 
اأم��ا الف��رع الراب��ع فه��و يف حف��ظ 

ع�سرة اأجزاء مع معرفة معانيها.
�سروط��ًا  هن��اك  اأن  االأغ��ا  وذك��ر 
الراغب��ن  يف  تتوف��ر  اأن  ينبغ��ي 
يف امل�سارك��ة بامل�سابق��ة اأوله��ا اأال 
يتج��اوز املت�ساب��ق عم��ر 30 عامًا، 
وثانيه��ا اأن يتقدم امل�سارك يف فرع 

واحد فقط.
يك��ون  اأال  "ينبغ��ي  م�سيف��ًا: 
املت�سابق قد فاز يف املراكز اخلم�ض 

االأَُول مب�سابق��ات دولية اأو حملية 
ر�سمي��ة يف نف���ض الف��رع اأو اأعل��ى 
االأول".  الف��رع  با�ستثن��اء  من��ه 
وتابع: "ويجب اأن تكون االأجزاء 
املحفوظ��ة متتالية اأو من مقطعن 

فقط يف احلفظ".
يف  الت�سجي��ل  اأن  اإىل  م�س��ريًا 
اأح��د ف��روع امل�سابق��ة يك��ون عرب 
اأو  اخلم���ض  االأوق��اف  مديري��ات 
بزي��ارة دائ��رة التحفي��ظ بوزارة 

االأوقاف.
ر�س��دت  ال��وزارة  اأن  االأغ��ا  واأك��د 
جوائز مالي��ة نقدية قيمة للع�سر 
ف��رع  كل  يف  الفائزي��ن  االأوائ��ل 
ت��رتاوح قيمتها م��ن 1000 دوالر 
حت��ى 100 دوالر للفائ��ز، منوه��ًا 
اإىل اأن قيم��ة جلوائ��ز االإجمالية 
للم�سابقة تقدر باأكر من 15 األف 

دوالر.
اأ�س��ار مدي��ر ع��ام التحفي��ظ اإىل 
اخلا�س��ة  االختب��ارات  جل��ان  اأن 
بعق��د  �ست�س��رع  بامل�سابق��ة 
االختبارات ي��وم الثاثاء املوافق 
8 / 8 / 2017م عل��ى اأن ترف��ع 
موع��د  يف  وتو�سياته��ا  نتائجه��ا 
 /   8  /  28 االثن��ن  اأق�س��اه 

2017م.

خصص وردية مسائية لزيادة عمليات الرقابة

" مراقبة األغذية " يكثف جهوده خالل شهر رمضان

األوقاف تطلق مسابقة األقصى لحفظ القرآن وتفسيره
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اعت��اد الفل�سطينيون اأي�سًا منذ القدم على تناول 
املخلل اأثناء االإفطار وتزين مائدتهم باملخلات 

التي تعد من �سرورات املائدة الرم�سانية.
وجت��ذب روائح املخلات ال�سهية التي ال ي�ستطيع 
ال�سائم��ون مقاومته��ا الزبائ��ن يف ف��رتات امل�ساء، 
فرتاه��م يزدحمون عل��ى الب�سطات الت��ي تبيعها 

كلما اقرتب موعد اأذان االإفطار.
وتطلق كلمة "طر�سي" على اخل�سراوات املخللة، 
وه��ي ت�سمية تع��ود اإىل عهد الفاطمي��ن، واأ�سل 
الكلم��ة ه��ي "طر�س��ى" وه��و االإن��اء اخل�سب��ي اأو 

املعدين الذي حتفظ فيه اخل�سراوات بالتخليل.
ويعت��رب الطر�س��ي و�سيل��ة حلف��ظ اخل�س��راوات 
ع��رب التخليل، ويربز منها اللفت واجلزر والفلفل 
والليم��ون واخلي��ار والزيت��ون والب�س��ل، وه��و ما 
يطل��ق عليه ا�س��م "الطر�س��ي البل��دي". وينت�سر 
باع��ة الطر�سي باأنواع��ه املختلف��ة يف الطرقات 
وال�س��وارع مب�س��ر، وي��زداد الطلب علي��ه يف �سهر 

رم�سان.
املواطن��ة اأم اأحم��د لب��د اأ�سارت اإىل اأن��ه بالرغم 
اأن رب��ات البي��وت يتفوق��ن يف �سناع��ة املخل��ات 
باأنواعه��ا املختلفة اإال اأنهن جميًع��ا يقمن ب�سراء 

املخل��ل اجلاه��ز يف رم�س��ان، لنكهت��ه اخلا�س��ة يف 
ال�سه��ر الف�سي��ل، الفتة اأن طب��ق املخلل هو النوع 
الب�سي��ط م��ن الطع��ام ال��ذى ال يف��رق ب��ن غني 

وفقري فاأ�سعاره منخف�سة وفى متناول اجلميع.
اأحمد النع�سان اأحد الباع��ة اأو�سح " للراأي" اأنه 
يبي��ع املخلات يف غري رم�س��ان اأي�سًا، غري اأنه اأكد 
اأن الطل��ب عليه��ا يت�ساعف عدة م��راٍت يف ال�سهر 

املبارك.
اأن بي��ع  �س��وق فرا���ض  الباع��ة يف  اأح��د  ويوؤك��د 
املخل��ات يف رم�س��ان مهن��ة اقت�سادي��ٌة، يجد من 
يعمل بها دخ��ًا ينفق منه يف ظل تراجع م�ستوى 

احلياة يف غزة.
واأ�س��ار اإىل اأنه يلبي من ثم��ن املخلات يف رم�سان 
بع�س��ًا من احتياج��ات اأ�سرته الت��ي تبقى مقيدًة 
عل��ى قائم��ة االنتظ��ار خ��ال ال�سه��ور االأخرى، 
الفت��ًا اإىل اأن انخفا���ض اأ�سعار املخل��ات وطعمها 
ال��ذي ال يقاوم اأبقاها على راأ�ض قوائم م�سرتيات 

امل�ستهلكن خال �سهر رم�سان.
وت��كاد ال تخلو مائدة رم�سانية يف قطاع غزة من 
املخل��ات الت��ي ياأكله��ا ال�سائم كمقب��اٍت فاحتٍة 
لل�سهي��ٍة، اأو كج��زٍء م��ن وجب��ة الطع��ام، وحت��ى 

كم�سلياٍت يف اآخر الوجبة.

المخلل.. فاتح الشهية على مائدة اإلفطار 
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علماء: الدماغ يأكل نفسه عند الحرمان من النوم
ال�صحة واحلياة

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة- الراأي
مي�سي��ل  االأع�س��اب  عل��م  يف  الباح��ث  اأج��رى 
بلي��زي من جامع��ة "مارك��ي" التقني��ة باإيطاليا، 
م��ع جمموع��ة م��ن الباحث��ن، جتربة ع��ن تاأثري 
ا�سطراب��ات الن��وم عل��ى الدم��اغ. ون�س��رت ه��ذه 
Journal of Neur - )للدرا�س��ة يف جمل��ة 

العلمية.  )science
واأجري��ت االختب��ارات والتحالي��ل عل��ى اأدمغ��ة 
جمموع��ات خمتلف��ة م��ن الفئ��ران مم��ن حظيت 
بنوم منتظم، ونوم متقطع، وجمموعة حرمت من 
النوم. بهدف الك�سف عن تاأثري ا�سطرابات النوم 
Ind -  لل��ى الدماغ. وذلك وفقًا ملوق��ع �سحيفة

االإيرلندية.  penden
وك�سف��ت التجرب��ة عل��ى اأن اخلاي��ا النجمي��ة، 
التي تنتم��ي اإىل اخلايا الدبقية، وهي من اأنواع 
اخلايا الدماغية، اأكر ن�ساطًا يف اأدمغة الفئران 
املحروم��ة من الن��وم، ف�س��ًا عن تدمريه��ا نقاط 
اال�ستباك الع�سبي ال�سليمة، وخايا الدماغ عند 

احلرمان من النوم املزمن.
وبح�سب موقع �سحيفة The Tech االأمريكية، 
ق��ال بلي��زي، اإن قي��ام اخلاي��ا النجمي��ة، ب��اأكل 
نقاط اال�ستب��اك الع�سبي لي���ض باالأمر اخلطري، 
التالف��ة  اخلاي��ا  تنظي��ف  مبثاب��ة  اأن��ه  غ��ري 

"االأطال".
واأ�س��اف فري��ق بلي��زي ب��اأن ا�سطراب��ات الن��وم 
�سبيه��ة بال�سغوط��ات االأخرى، كالتوت��ر والقلق. 
اإذ ق��د يوؤدي احلرم��ان من النوم لوقت طويل اإىل 
تن�سي��ط اخلاي��ا الدبقي��ة بالدماغ، مم��ا يجعله 

اأكر عر�سة الأ�سرار اأخرى.
 وح��ذر الباحثون من اأ�سرار قلة النوم على املدى 
الطوي��ل. اإذ الحظ��وا وج��ود ن�س��اط مماث��ل يف 

اخلايا الدبقية عند امل�سابن مبر�ض الزهامير. 
لذا ُين�سح دائمًا باأخذ ق�سط كاف من النوم ما بن 

8-7 �ساع��ات يوميًا، لتح�سن ال�سحة والوقاية 
من بع�ض االأمرا�ض كال�سكري وال�سمنة.

غزة- الراأي
يف  الوطن��ي  االقت�س��اد  وزارة  اأك��دت 
غ��زة اعتماد خطة وطني��ة "م�ساعفة" 
تق�س��ي فر�ض رقابة �سديدة على جميع 
املنتج��ات الغذائية خال �سه��ر رم�سان 
املبارك، نتج عنها اتاف 2 طن من املواد 

الغذائية الفا�سدة.
امل�ستهل��ك  حماي��ة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
بال��وزارة رائ��د اجل��زار، خ��ال موؤمت��ر 
االإع��ام  وزارة  مق��ر  يف  عق��د  �سحف��ي 
االقت�س��اد  وزارة  اإن  غ��زة،  مبدين��ة 
اعتم��دت خطة رم�ساني��ة �ساملة لكافة 
االأ�س��واق تعم��ل على برنام��ج عمل على 
ث��اث  عل��ى  ومق�سم��ة  ال�ساع��ة،  م��دار 
مراح��ل، �سباحي��ة وم�سائي��ة وليلي��ة، 
بهدف تغطية كافة فرتات واأوقات عمل 

التجار وامل�سانع واملوزعن.

عر���ض  متابع��ة  اإىل  اجل��زار  واأ�س��ار 
لل�س��روط  وفق��ا  الغذائي��ة  املنتج��ات 
ال�سحي��ة، ومدى مطابقته��ا للموا�سفات 

الفل�سطيني��ة وط��رق عر�سه��ا للزبائ��ن 
تعر���ض  الت��ي  املنتج��ات  تل��ك  خا�س��ة 
خ��ارج الثاج��ة، وم��دة الت��زام التجار 

بال�س��روط الت��ي ت�سمن ع��دم تلف تلك 
الب�سائع.

االأي��ام  خ��ال  ال��وزارة  خط��ة  وح��ول 
املا�سي��ة، اأك��د اجل��زار اأن��ه مت تغطي��ة 
�سامل��ة لاأ�س��واق املركزي��ة وال�سعبي��ة 
وامل��والت التجاري��ة واملح��ال التجارية 
الغذائي��ة  امل��واد  وم�سان��ع  الكب��رية، 
املخ�س�س��ة  خا�س��ة  التوزي��ع  و�سي��ارات 
حلفظ االأغذي��ة مثل منتج��ات االألبان 
وم�ستقاته��ا وكذلك اللح��وم وغريها من 

تلك املواد.
عل��ى  بالرتكي��ز  ال��وزارة  قام��ت  كم��ا 
املطاب��خ واملطاع��م ومتابع��ة عملها على 
م��دار ال�ساع��ة وكل ما يتعل��ق بالتزامها 
املي��اه  ونوعي��ة  ال�سحي��ة،  بال�س��روط 
ا�ستخ��دام  ع��دم  و�سم��ان  امل�ستخدم��ة، 
املواد الكيميائية التي ت�سر بامل�ستهلك.

نف��ذت  ال��وزارة  اأن  اجل��زار  واأو�س��ح 
اخلط��ة الرم�ساني��ة بجه��ود م�ساعفة، 
حيث يتجاوز ع��دد املفت�سن يف خمتلف 
حمافظات غزة، ال�سبع��ن مفت�سا نفذوا 
بنظ��ام  ميداني��ة، عمل��وا  100 جول��ة 
ك��ي  ال�ساع��ة،  م��دار  عل��ى  الوردي��ات 
يحقق��وا اأه��داف اخلط��ة خ��ال ال�سهر 

الف�سيل.
ون��وه اىل اأن جمم��وع م��ا مت اإتافه منذ 
االأ�سب��وع االأول م��ن رم�س��ان 2 ط��ن م��ن 
امل��واد الغذائي��ة، حيث ح��ررت طواقم 
الوزارة ح��ررت 71 حم�سر �سبط، و80 

حم�سر اإتاف، و�سحب 61 عينة.
و�سدد اجلزار على اال�ستمرار يف مراقبة 
وحتوي��ل  الناري��ة  االألع��اب  ومتابع��ة 
التجار املخالفن لل�س��وؤون القانونية من 

اأجل اتخاذ املقت�سى القانوين بحقهم.

نتج عنها اتالف 2 طن من المواد الغذائية الفاسدة

االقتصاد: خطة مضاعفة برمضان لمراقبة المنتجات الغذائية
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إعداد جمعية واعد لألسرى والمحررين

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

يعت��رب االإ�س��راب ع��ن الطع��ام ال��ذي 
علقه االأ�سرى الفل�سطينيون يف �سجون 
االحتال بعدما ا�ستمر ملدة 41 يوًما، 
ثال��ث اأك��رب اإ�سراب يخو�س��ه االأ�سرى 
ع��ام  ع�سق��ان  �سج��ن  اإ�س��راب  بع��د 
1976 )45 يوًما( واإ�سراب املعتقلن 

االإدارين عام 2014 )63 يوًما(.
ب�س��وؤون  واملخت���ض  الباح��ث  وق��ال 
اإن  فروان��ة،  النا�س��ر  عب��د  االأ�س��رى، 
بع��د  لاإ�س��راب  يلج��وؤون  االأ�س��رى 
االإدراك اأن��ه ال ميك��ن احل�س��ول عل��ى 
اأي اجن��از دون مقاوم��ة، وه��و و�سيل��ة 

النتزاع حقوقهم.
واأ�س��ار يف حدي��ث ل��� “قد���ض بر���ض”، 
والتم��رد  “االحتجاج��ات  اأن  اإىل 
واالإ�سراب��ات  املتفرق��ة  والع�سيان��ات 
اأ�س��كل  م��ن  �س��كل  كله��ا  الطع��ام،  ع��ن 
الن�س��ال ال�سلم��ي �سد ال�سج��ان للذود 
ع��ن كرام��ة االأ�س��رى من اأج��ل الدفاع 
ع��ن حقوقهم وو�سع ح��د لاإجراءات 

القمعية بحقهم“.
واأ�س��اف: “لق��د خا���ض االأ�س��رى منذ 
اأواخر �ستينيات القرن املا�سي ع�سرات 
وقدم��وا  الطع��ام  ع��ن  االإ�سراب��ات 
خاله��ا ت�سحيات ج�س��ام و�سقط فيها 
م��ن بينهم �سه��داء، وجنح��وا يف تغيري 
ظ��روف احتجازه��م وانت��زاع العدي��د 
من احلق��وق االإن�سانية التي كفلها لهم 

القانون الدويل“.
و�س��دد فروان��ة عل��ى اأن االإ�سراب عن 
الطع��ام كان “تعبرًيا عن قيم واأخاق 
املقاوم��ة وفر���ض ال��ذات وتاأكيد حق 
احلركة االأ�س��رية يف الوجود وتنظيم 

ذاتها“.
وراأى اأنه اأ�سبح لدى االأ�سرى وقيادتهم 
“قناعة را�سخة” باأنه مل يعد لديهم 
م��ا يخ�سرنه، يف ظ��ل القم��ع املتوا�سل 
واالإجراءات التع�سفية التي ت�ستهدف 

مكانتهم وهويتهم وكرامتهم.
وا�ستعر�ض احلقوقي الفل�سطيني اأبرز 
االإ�سراب��ات اجلماعي��ة الت��ي خا�سها 
االأ�س��رى منذ �ستة عقود، وجاءت على 

النحو التايل؛
اإ�س��راب �سجني الرمل��ة و”كفار يونا” 
بتاري��خ 18 �سب��اط/ فرباي��ر 1969 
الرمل��ة  ب�سج��ن  يوًم��ا   11 وا�ستم��ر 
و8 يف كف��ار يون��ا. اإ�س��راب االأ�س��ريات 
الفل�سطينيات يف �سجن “نفي تري�سنا” 
 1970 اأبري��ل  ني�س��ان/   28 بتاري��خ 

وا�ستمر 9 اأيام.
مت��وز/   5 ع�سق��ان  �سج��ن  اإ�س��راب 
وا�ست�سه��د  اأي��ام(،   7(  1970 يولي��و 
خاله االأ�سري عبد القادر اأبو الفحم. 

متوا�سل��ة احتجاًج��ا عل��ى اأو�ساعه��ن 
ال�سيئة.

اإ�سراب �سامل يف كافة ال�سجون بتاريخ 
15 اآب/ اأغ�سط�ض 2004 وا�ستمر 19 
يوًم��ا. اإ�س��راب اأ�سرى �سج��ن “�سطة” 
 2006 يولي��و  مت��وز/   10 بتاري��خ 
عل��ى  احتجاًج��ا  اأي��ام،   6 وا�ستم��ر 
تفتي���ض االأهل املذل خ��ال الزيارات، 
املعي�س��ة  ظ��روف  لتح�س��ن  وكذل��ك 
بع��د م�سايق��ات عل��ى ظ��روف املعي�سة 

ا التفتي�ض الليلي املفاجئ. وخ�سو�سً
ال�سعبي��ة  اجلبه��ة  اأ�س��رى  اإ�س��راب 
وبع���ض املعزول��ن وذل��ك بتاري��خ 27 
اأيل��ول/ �سبتمرب 2011 والذي ا�ستمر 
22 يوًما. اإ�سراب مفتوح عن الطعام، 
 17 بتاري��خ  اأ�س��ري،   1600 لقراب��ة 
ني�س��ان/ اأبري��ل2012، وا�ستم��ر 28 

يوًما.
اإ�س��راب االأ�سرى االإداري��ن يف �سجون 
االحت��ال وب��داأ بتاري��خ 24 ني�سان/ 
اأبري��ل 2014، و�سارك فيه نحو 120 
معتق��ًا قب��ل اأن يتو�س��ع وي�س��م مئات 
ا�ستم��رار  عل��ى  احتجاًج��ا  اآخري��ن، 
ب��دون  االإداري  االعتق��ال  �سيا�سي��ة 

تهمة اأو حماكمة، وا�ستمر 63 يوًما.
يف التا�س��ع م��ن كان��ون اأول / دي�سم��رب 
يف  اأ�س��ريا   70 قراب��ة  اأعل��ن   2014
ونفح��ة،  رمي��ون،  النق��ب،  �سج��ون: 
اإ�سرابه��م ع��ن الطع��ام وان�س��م اإليهم 
الحًق��ا ع�س��رات االأ�س��رى وانتهى بعد 

اأيام.  9
يف 17 ني�س��ان/ اأبري��ل املا�س��ي اأعل��ن 
مئ��ات االأ�س��رى الفل�سطيني��ن يف عدة 
�سج��ون اإ�سرائيلي��ة اإ�سراًب��ا مفتوًح��ا 
ع��ن الطع��ام؛ حت��ت عن��وان “احلرية 
 41 بع��د  تعليق��ه  ومت  والكرام��ة” 
جمل��ة  بتحقي��ق  وطالب��وا  يوًم��ا. 
مطالب، اأبرزه��ا؛ اإنهاء �سيا�سة العزل، 
و�سيا�س��ة االعتق��ال االإداري، اإ�ساف��ة 
اإىل املطالب��ة برتكيب تلف��ون عمومي 
لاأ�س��رى الفل�سطيني��ن، للتوا�س��ل مع 
ذويه��م، وجمموع��ة من املطال��ب التي 
تتعل��ق يف زي��ارات ذويه��م، وع��دد م��ن 
املطال��ب اخلا�سة يف عاجهم ومطالب 
اأخ��رى، حي��ث مت تعليق��ه فج��ر اليوم 

ال�سبت بعد 41 يوما من االإ�سراب.
معتق��ل   6500 اإ�سرائي��ل  وحتتج��ز 
فل�سطين��ي موزع��ن عل��ى 22 �سجًن��ا، 
م�سجون��ون  معتق��ًا   29 بينه��م  وم��ن 
من��ذ م��ا قب��ل توقي��ع اتفاقي��ة اأو�سلو 
الفل�سطيني��ة  التحري��ر  منظم��ة  م��ع 
 50 ونح��و  نائًب��ا،  و12   ،1993 يف 
فت��اة   14 وم��ن �سمنه��ن  فل�سطيني��ة، 
قا�س��ر، ويخ�سع لاعتقال االإداري من 

بينهم 500 معتقل.

اإ�س��راب �سج��ن ع�سق��ان بتاري��خ 13 
اأيلول/ �سبتمرب1973، والذي ا�ستمر 

ملدة 24 يوًما.
اإ�س��راب يف ع��دة �سج��ون انطل��ق م��ن 
كان��ون   11 بتاري��خ  ع�سق��ان  �سج��ن 
مل��دة  وا�ستم��ر  دي�سم��رب1976  اأول/ 
45 يوًما، وبعدها مت تعليق االإ�سراب، 
وبتاري��خ 24 �سب��اط/ فرباير 1977 
ا�ستاأن��ف االأ�س��رى يف �سج��ن ع�سق��ان 
يوًم��ا،   20 مل��دة  وا�ستم��ر  اإ�سرابه��م 
بعدم��ا  ال�ساب��ق،  لاإ�س��راب  كامت��داد 
تن�سلت اإدارة ال�سج��ون من التزاماتها 
وتراجع��ت ع��ن الوعود الت��ي قطعتها 

لاأ�سرى.
 14 بتاري��خ  نفح��ة  �سج��ن  اإ�س��راب 
مت��وز/ يوليو1980 وا�ستم��ر ملدة 32 
يوًم��ا. وق��د �سارك��ت باق��ي ال�سج��ون 
باإ�س��راب اإ�سن��ادي، وا�ست�سه��د خاله 
ورا�س��م  اجلعف��ري  عل��ي  االأ�س��ريان؛ 
ح��اوة، ث��م التح��ق بهم��ا يف ت�سري��ن 
ث��اين/ نوفم��رب1983 االأ�سري ا�سحاق 
مراغ��ة، وا�ست�سه��د ج��راء “التغذي��ة 
االإ�س��راب  ه��ذا  ويعت��رب  الق�سري��ة”، 

واالأعنف“. “االأ�سهر 

اإ�س��راب �سجن جني��د يف �سه��ر اأيلول/ 
يوًم��ا،   13 وا�ستم��ر   1984 �سبتم��رب 
وذل��ك بعد افتت��اح ال�سج��ن املذكور يف 
مدين��ة نابل���ض يف �سه��ر مت��وز/ يولي��و 

.1984
اإ�سراب �سجن جني��د بتاريخ 25 اآذار/ 
مار�ض1987 و�سارك فيه 3000 اأ�سري 
فل�سطين��ي من معظم ال�سجون، وا�ستمر 
مل��دة 20 يوًما، وكان ل��ه اإ�سهام فعال يف 
ان��دالع انتفا�س��ة احلج��ارة الكربى يف 

كانون اأول عام 1987.
 23 بتاري��خ  نفح��ة  �سج��ن  اإ�س��راب 
حزي��ران/ يوني��و 1991 وا�ستمر ملدة 

يوًما.  17
ال�سج��ون  كاف��ة  يف  �سام��ل  اإ�س��راب 
واملعتقات بتاريخ 27 اأيلول/ �سبتمرب 
1992، وا�ستم��ر 19 يوًم��ا، واأ�سطل��ح 
عل��ى ت�سميت��ه ب��� “اأم املع��ارك” كون��ه 
�سّكل مرحلة مهمة يف الذود عن كرامة 
االأ�س��ري. وقد �سارك في��ه نحو 7 اآالف 
جماهريي��ة  مب�سان��دة  وحظ��ي  اأ�س��ري، 
الوط��ن وال�ست��ات، وحق��ق  وا�سع��ة يف 
العدي��د م��ن االإجن��ازات والتح�سينات، 
املقد�س��ي  االأ�س��ري  خال��ه  وا�ست�سه��د 

ح�سن عبيدات.
اإ�سراب االأ�س��رى بتاريخ 18 حزيران 
/ يوني��و1995 حت��ت �سع��ار “اإطاق 
�سراح جمي��ع االأ�سرى واالأ�سريات دون 
ا�ستثن��اء”، وجاء بغر���ض “حتريك” 
ق�سيته��م ال�سيا�سي��ة قب��ل مفاو�س��ات 

طابا، وا�ستمر 18 يوًما.
اإ�س��راب االأ�س��رى عن الطع��ام بتاريخ 
 1998 دي�سم��رب  اأول/  كان��ون   5
اإث��ر قي��ام “اإ�سرائيل” باالإف��راج عن 
150 �سجيًن��ا جنائًي��ا، �سم��ن �سفقة 
االإفراج التي �سمل��ت 750 اأ�سرًيا وفق 
اتفاقي��ة “واي ريف��ر” وع�سية زيارة 
الرئي�ض االأمريكي اآنذاك بيل كلنتون 

للمنطقة، والذي ا�ستمر 16 يوًما.
 2000 ماي��و  اأي��ار/   2 اإ�س��راب 
الع��زل،  �سيا�س��ة  عل��ى  احتجاًج��ا 
والقيود وال�سروط املذلة على زيارات 
اأه��ايل املعتقل��ن الفل�سطيني��ن، وقد 
يق��ارب  م��ا  االإ�س��راب  ه��ذا  ا�ستم��ر 

ال�سهر.
اإ�سراب �سجن “نيفي تري�ستا” بتاريخ 
حي��ث  يوني��و2001  حزي��ران/   26
خا�سته االأ�سريات وا�ستمر ملدة 8 اأيام 

األسرى خاضوا 21 إضرابًا في سجون االحتالل
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
بع��د اأن كان �ساط��ئ بح��ر قط��اع غ��زة م��ن اأك��ر 
م��ن  النف���ض والتخفي��ف  االأماك��ن للرتوي��ح ع��ن 
�سغوط��ات احلي��اة اليومية ل��دى املواطن��ن، بات 
ُي�س��ّكل خطرًا يرتّب�ُض به��م، حتديدا بعد االإعان 
ع��ن تلوث �سواطئ��ه ب�سبب اجنرار املي��اه العادمة 

عليه .
وج��ود  اإىل  العادم��ة  املي��اه  معاجل��ة  وحتت��اج 
الكهرب��اء ب�س��كل اأف�س��ل، لكن ا�ستم��رار انقطاعها 
ل�ساع��ات طويلة بات يعرقل اإيج��اد حلول لذلك، 
وه��و م��ا يه��دد اإمكاني��ة تل��وث املناط��ق االأخ��رى 

ب�سبب زيادة ن�سبة التلوث على ال�ساطئ.
 وكان��ت �سلطة ج��ودة البيئة قد ح��ددت يف وقت 
�ساب��ق، خريطة مف�سل��ة ل�ساطئ بحر غزة تو�سح 
للم�سطاف��ن اأماك��ن التلوث عل��ى ال�ساطئ، داعية 
جمي��ع امل�سطاف��ن ل�س��رورة االلت��زام باالبتع��اد 
عن املناط��ق امللوثة الأجل احلف��اظ على �سحتهم 

و�سامتهم.

أزمة الكهرباء سبب
وق��ال عطي��ة الرب���ض م�سئ��ول املخت��رب البيئي يف 
�سلط��ة ج��ودة البيئ��ة:" اإنن��ا نتاب��ع بقل��ق بال��غ 
م�سكل��ة انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي ب�س��ورة �سب��ه 
متوا�سل��ة، حي��ث تنقط��ع الكهرباء مب��ا يزيد عن 
20 �ساعة يوميا، وهو ما يوؤدي حلدوث �سلل �سبه 

تام بكافة املرافق اخلدماتية وال�سحية والبيئية 
وخا�س��ة خدمة التزود باملياه والتخل�ض من املياه 

العادمة".
 ووف��ق م��ا ذك��ره الرب���ض يف حديث��ه لل��راأي، فاإن 
�ساط��ئ بح��ر غ��زة ي�ستقب��ل م��ا يزي��د ع��ن 110 
اآالف م��رت مكع��ب من املي��اه العادمة غ��ري املعاجلة 
يف �سواط��ئ بح��ر غزة ب�سكل مبا�س��ر يوميًا، وهذه 

تعترب كميات كبرية مقارنة مع ال�ساطئ".
ويع��اين �ساط��ئ بح��ر غزة م��ن ق�س��ور يف معاجلة 
املي��اه العادم��ة ومي��اه ال�س��رف ال�سح��ي ب�سب��ب 
احل�س��ار اال�سرائيل��ي املفرو�ض عل��ى القطاع منذ 
�سن��وات طويل��ة، وهو م��ا يوؤثر ب�س��كل خطري على 

معاجلة تلك املياه والبيئة البحرية.
ملعاجل��ة  حمط��ات  يوج��د  الرب���ض:"  واأ�س��اف 
املي��اه العادم��ة بغزة ولك��ن حتتاج تل��ك املحطات 
لا�ستمراري��ة يف املعاجل��ة والعم��ل، لك��ن انقطاع 
الكهرب��اء ب�س��كل م�ستمر يعيق ذل��ك"، مو�سحا اأن 
غ��زة بحاج��ة ملحط��ات جدي��دة ولك��ن االحتال 
ال ي��زال مين��ع دخ��ول امل��واد وامل�سخ��ات لبنائها، 
اإىل جان��ب اأن املحط��ات املوج��ودة ال يتوف��ر له��ا 
وق��ود للمعاجلة، يف وق��ت مرت به تل��ك املحطات 
بثاثة حروب اأدت اإىل دمارها وتعر�سها للق�سف 

املتوا�سل.
وم��ن املفرت���ض اأن يت��م ت�سغي��ل مول��دات كهرباء 
بدي��ا ع��ن انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي م��ن اأج��ل 

معاجل��ة املي��اه العادم��ة الت��ي تهدد �ساط��ئ غزة، 
لك��ن وجود ال�سرائب الباهظة على الوقود وقعت 

حائا دون ذلك.
وخاطب��ت �سلط��ة ج��ودة البيئ��ة بغ��زة ح�سب ما 
اأك��ده الرب���ض، حكوم��ة التواف��ق برئا�س��ة رام��ي 
احلم��دهلل ب�س��رورة اعفاء البلديات م��ن �سريبة 
البل��و املفرو�سة على الوق��ود ملعاجلة التلوث على 
�ساط��ئ البح��ر اأو دعمه��ا بالوقود، وه��و ما يعترب 
تهدي��دا وا�سح��ا بفق��دان ه��ذا املتنف���ض الوحيد 

ل�سكان غزة.
وتاب��ع قول��ه:" قمنا باإجراء عين��ات وحتليلها يف 
خمت��ربات وزارة ال�سح��ة بالتع��اون م��ع ال�سرطة 
البحري��ة وال�سح��ة، حي��ث تب��ن وج��ود اأج��زاء 
�ساحل��ة  وغ��ري  ملوث��ة  ال�ساط��ئ  م��ن  وا�سع��ة 
لا�ستجم��ام، وهن��اك تخوف من ان يط��ال التلوث 
مناط��ق اأخ��رى، فه��و ال يع��رف احل��دود"، مهيب��ا 
بكاف��ة املواطن��ن االبتع��اد ع��ن مناط��ق التلوث، 
م�س��ريا يف ال�سياق ذاته اإىل اأن مياه �سواطئ قطاع 
غ��زة امللوث��ة ت�سب��ب العديد م��ن االأمرا���ض مثل 
اأمرا�ض اجلهازين اله�سمي والتنف�سي، واالأمرا�ض 

اجللدية، والتهابات العيون.
ويوج��د ل��دى �سلطة جودة البيئ��ة بغزة حمطات 
ملعاجل��ة املي��اه العادم��ة لك��ن انقط��اع الكهرب��اء 
يعي��ق عملها، ومت��ى كان هناك تزوي��د يف �ساعات 
الكهرباء كلما كان هناك معاجلة للمياه العادمة.

دور البلدية
م��ن جانبه، ق��ال مدير عام مي��اه ال�سرف ال�سحي 
ببلدي��ة غ��زة ماهر �سامل: "اإن بلدي��ة غزة تعمل 
كل م��ا بو�سعه��ا للتقلي��ل م��ن ح��دة التل��وث عل��ى 
�سواطئ غزة، حيث تق��وم مبعاجلة املياه العادمة 
تقل��ل  الن�سب��ة  وه��ذه   50-60% م��ن  بن�سب��ة 
من ح��دة التل��وث ولك��ن تراك��م الف��رتة الزمنية 
وا�ستم��رار ازم��ة الكهرب��اء اأدى اإىل تراك��م املياه 

العادمة وحدوث تلوث ب�سيط يف مياه البحر".
ووف��ق م��ا ذكره �س��امل يف حدثيه للراأي، ف��اإن هناك 
عج��ز م��ايل كب��ري يف الروات��ب، اإىل جان��ب م�سكل��ة 
املوؤ�س�س��ات  في��ه  اأوقف��ت  ال�س��والر يف وق��ت  توف��ري 
الداعم��ة اأمواله��ا، موؤك��دا اأن البلدي��ة ت�سعى لعدم 
وج��ود طف��ح مياه �س��رف �سح��ي يف ال�س��وارع، حيث 

جنحت البلدية يف عدم تعري�ض الطرقات للتلوث.
وال توج��د اأي منطق��ة بغ��زة فيه��ا طف��ح للمي��اه 
العادم��ة بال�س��وارع، واأي م�سكل��ة يت��م معاجلته��ا 
ف��ورا، حيث تق��وم البلدية ب�سب مي��اه املجاري يف 
منطق��ة معين��ة باأق�س��ى اجلن��وب، يف حن توجد 
قي��د  وه��ي  ال�ساط��ئ  خمي��م  يف   3 رق��م  حمط��ة 
التطوير وجاري العمل فيها، على حد قول �سامل.
ويع��اين �س��كان قط��اع غ��زة م��ن اأزم��ة كب��رية يف 
الكهرب��اء منذ اأكر من ع�س��ر �سنوات عقب ق�سف 
الكهرب��اء  تولي��د  ملحط��ة  االحت��ال  طائ��رات 

الوحيدة �سيف عام 2006.

110  آالف متر مكعب من المياه العادمة يتم تصريفها للبحر يوميا

شواطئ غزة الملوثة.. فريسة جديدة ألزمة الكهرباء
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تعميق الجرح
ولتزايد عمليات االعتقال ال�سيا�سي الغري مربر مطلع 
�سه��ر رم�سان املب��ارك، دون مراعاة الأيام��ه الف�سيلة، 
فقد اأطل��ق النا�سطون حملة بو�س��م #م�ض_نا�سينك 
منا�س��رة لل�سب��اب داخل معتقات االأجه��زة االأمنية، 
تذك��ريًا بكرامته��م وتنديدًا باختطافه��م وال�سد على 
اأي��دي الع��دو ال�سهي��وين يف تنظيم التن�سي��ق االأمني 

املقد�ض.
ف��كان املختط��ف ال�سيا�س��ي �سم��ري بحي�ض ق��د اأم�سى 
ثاث��ة ع�سر عاما يف �سجون االحت��ال، اإال اأنه يكمل 
اليوم االأ�سب��وع االأول من �سهر رم�سان داخل معتقات 
االأجه��زة االأمني��ة بال�سف��ة، فل��م ت�سف��ع ل��ه �سن��ن 
اعتقال��ه الأن يكم��ل م��ا تبق��ى من عم��ره ح��رًا، فكان 
ح��ري باالأجه��زة االأمني��ة تق��دمي الواج��ب الوطني 
الت��ي �سمم��ت  بحق��ه واحتج��ازه داخ��ل معتقاته��ا 

خ�سي�سا الأمثاله.
اأم��ا ع��ن املختط��ف عبدالرحم��ن ال��وادي 23 عام��ا 
وال��ذي ت��رك فراغ��ا كب��ريًا يف بيت��ه بع��د اعتق��ال 
االأجه��زة االأمنية له منذ ما يزيد ع��ن ع�سرين يومًا، 

حي��ث اعتقل بعد عودته م��ن زيارة خطيبته وبعد اأن 
حا�س��رت ق��وة من جه��از املخابرات منزل��ه يف مدينة 
نابل���ض، حتى متكن��ت من اعتقاله يف وق��ت متاأخر من 

الليل.
وعلى الرغم م��ن مرور ع�سرين يومًا على اعتقاله، مل 
توجه لعبد الرحمن اأي تهمة، ومت نقله ل�سجن اأريحا، 
لتت�ساعف معاناة عائلته، حيث قال والده:" تفاجاأنا 
بنقل ابني الأريحا يف اليوم الذي كان مقررًا ملحاكمته 
قب��ل نحو 12 يومًا، فذهبن��ا للمحكمة لروؤيته هناك، 

لكنهم اأخربونا اأنه مت نقله الأريحا". 
وبع��د اأي��ام م��ن نق��ل عب��د الرحم��ن ل�سج��ن اأريح��ا 
املرك��زي، ذه��ب وال��داه يحمان ل��ه املاب���ض وبع�ض 
حاجيات��ه ال�سخ�سي��ة، اإال اأن اإدارة ال�سج��ن منعته��م 
من زيارته اأو روؤيته :" طلبنا لقاء ابني، اأو م�ساهدته 
م��ن بعيد للحظات، لنطمئن عليه، لكن مل ي�سمحوا لنا 
مطلًق��ا، على الرغم من قطعنا م�سافة طويلة للو�سول 

اإليه اأنا ووالدته يف نهار رم�سان" ح�سب والده.
وكان عبد الرحمن الذي من املقرر اأن يحتفل بزفافه 
بع��د �سهر رم�سان، قد اأفرج عنه قب��ل اأربعة اأ�سهر من 
�سجون االحتال، حيث اأم�سى �ستة �سهور يف االعتقال 

بتهم��ة االنتماء للكتلة االإ�سامية يف جامعة النجاح، 
وامل�سارك��ة باأن�سط��ة ت�سامني��ة م��ع االأ�س��رى، كما اأنه 

معتقل �سابق يف �سجون ال�سلطة.

#مش_ناسينك
اأحد النا�سطن دّون على مواقع التوا�سل االجتماعي 
ب��اأن ال�سلطة تزع��م باعتقالها لل�سب��اب باأنها حتميهم 
فع��ًا  كان��ت  :"اإذا  مت�سائ��ا  االحت��ال،  اأي��دي  م��ن 
حتميه��م، ملاذا تفر���ض عليهم اأح��كام �سجن متجددة، 
والدلي��ل على ذلك اإ�سام حام��د، واالأ�سري عاء ذياب 

املحكومة بال�سجن 20 عامًا، والقائمة تطول".
حمل��ة  ال�سف��ة  �سب��اب  يعل��ن  اأن  امل��دون  واق��رتح 
#م�ض_رايح يف وجه االعتقاالت ال�سيا�سية ردا على 
اال�ستدع��اءات االأمني��ة بقول��ه :" ال افه��م مل��اذا هذا 
ال�سم��ت جتاه ق�سية ال ميكن ا�ستيعابها وال دجمها مع 
اأي مفه��وم وطني؟، ملاذا ال نعود اإىل فكرة "م�ض رايح" 
عق��ب كل ا�ستدع��اء يوج��ه الأبناء حما���ض يف �سجون 

ال�سلطة".
مواق��ع  عل��ى  فل�سطيني��ون  نا�سط��ون  اأطل��ق  لذل��ك 
التوا�س��ل االجتماع��ي حمل��ة اإعامي��ة حت��ت و�س��م 

املبارك،  رم�سان  �سه��ر  مع  تزامنًا  "م�ض_نا�سين��ك"، 
وتذك��ريًا مبعان��اة املعتقلن ال�سيا�سي��ن وعائاتهم يف 

هذه االيام الف�سيلة.
ويه��دف النا�سطون اإىل ت�سلي��ط ال�سوء على املعتقلن 
ال�سيا�سي��ن الذي��ن يقبع��ون داخ��ل �سج��ون االأجهزة 
االأمني��ة التابع��ة لل�سلطة يف ظل حل��ول �سهر رم�سان 

املبارك.
و�س��ارك امل�ساهمون يف احلملة التي انطلقت قبل عدة 
اأيام، يف اإبراز حاالت املعتقلن ال�سيا�سين، �سواء ممن 
توا�س��ل االأجهزة االأمني��ة اعتقالهم قبل دخول �سهر 

رم�سان، اأو من مت اعتقالهم خاله.
وُتظهر احلملة االإعامية مدى املعاناة التي يتكبدها 
اأه��ايل املعتقلن ال�سيا�سين جراء غي��اب اأبنائهم عن 
منازله��م وعن موائد االإفط��ار يف ال�سهر الف�سيل، فيما 
يوؤكد امل�ساركون فيها على اأن ملف االعتقال ال�سيا�سي 
�سيبقى عل��ى راأ�ض امل�سهد احلقوق��ي بال�سفة الغربية 

حتى اإغاقه نهائًيا.
م��ن ناحيتها، ر�سدت جلنة اأهايل املعتقلن ال�سيا�سين 
يف ال�سفة الغربية املحتلة 401 اعتداء الأجهزة اأمن 

ال�سلطة بال�سفة خال �سهر اأيار/ مايو املن�سرم.

االعتقال السياسي ٌيفسد على أهالي الضفة أيام "رمضان"
غزة-الراأي -اآالء النمر

مل تق��ف اأي��ام �سه��ر رم�س��ان املبارك 
االأجه��زة  ممار�س��ة  اأم��ام  حائ��ًا 
ال�سف��ة  يف  الفل�سطيني��ة  االأمني��ة 
املحتل��ة لاعتقال ال�سيا�س��ي املعتاد، 
مم��ا زاد من التنغي�ض عل��ى االأجواء 
الرم�ساني��ة الت��ي م��ن املفرت���ض اأن 

الواح��دة  العائل��ة  حلق��ات  تكتم��ل 
ح��ول مائ��دة االإفط��ار الرم�سانية. 
وت�سي��ع االأي��ام املع��دودات م��ن �سهر 
رم�س��ان املبارك عل��ى �سب��ان ال�سفة 
وعوائلهم ب��ن االطمئن��ان ومتابعة 
الق�سية واأ�سباب االعتقال املفاجئ، 
االأم��ر ال��ذي يزي��د م��ن اأمل الفق��د 

�سيم��ا  االحتج��از،  متدي��د  وخ��وف 
واأن الته��م الت��ي تلف��ق �س��د ال�سباب 
جميعه��ا تتجل��ى حت��ت تهم��ة عامة 
جتي��ز اعتقاله��م وتنك��ر عليهم حق 
ب���  واملتمثل��ة  باالإف��راج،  املطالب��ة 
"اإثارة النعرات الطائفية" والتي ال 

اأ�سل لها يف اأجندة احلياة بال�سفة.
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الصحة تحذر من نفاذ 
أدوية التخدير بسبب 

أزمة األدوية
غزة- الراأي

ح��ذر د.ع��اء حل���ض مدي��ر دائ��رة �سيدلي��ة امل�ست�سفي��ات يف 
االإدارة العام��ة للم�ست�سفيات من اقرتاب نف��اذ اأدوية التخدير 
و خا�سة )الفنتانيل( ،مو�سحا باأن معدل ا�ستهاك امل�ست�سفيات 
م��ن هذا ال�سن��ف )5500( اأمب��ول �سهريا ،و مع ا�ستم��رار اأزمة 
االأدوي��ة و امل�ستهل��كات الطبي��ة يت��م �سرف ربع مع��دل ال�سرف 
،م�س��ريا اإىل اأن الكمي��ة املتبقي��ة يف خم��ازن وزارة ال�سح��ة ال 

تكفى الأيام قليلة قادمة.
م��ن جانب��ه .اأك��د د.ه�س��ام الزناتى رئي���ض اأق�س��ام التخدير يف 
جمم��ع ال�سف��اء الطبي عل��ى اأن نفاذ عق��ار الفنتاني��ل من غرف 
العملي��ات يعنى توقف جمي��ع العمليات جلميع املر�سى الطارئة 

و الكربى و املجدولة و اإغاق غرف العمليات .
كم��ا و اأك��د على اأهمي��ة هذا العق��ار للعملي��ات و بدونه ال ميكن 
اإج��راء اأي عملي��ة خا�سة واأن��ه ي�ستخدم كم�سكن ق��وي لاآالم 
املتو�سط��ة واملزمن��ة ، وي�ستخدم كمخدر قبل اإج��راء العمليات 
اجلراحي��ة ،م�سريا اإىل اأنه يف حال توفر البديل عنه كاملورفن 

فهو غري متوفر اأي�سا يف �سيدلية امل�ست�سفى.
و يحذر د.الزناتى من نفاذ ذلك ال�سنف حيث يقول:” باأن نفاذ 
عق��ار الفنتانيل يعنى توقف 1000 عملي��ة �سهريا،مما ي�سطر 
املري���ض للتحويل للخارج و بالتايل زيادة معاناة املري�ض يف ظل 

توقف التحويات و اإغاق املعابر.

غزة- الراأي
وق��ع رئي�ض قط��اع ال�سح��ة والبيئة با�سم 
نعي��م، ووكيل وزارة العمل مو�سى ال�سماك، 
ونائب رئي�ض جتمع النقابات املهنية كنعان 
عبي��د، ورئي���ض االحت��اد الع��ام لنقاب��ات 
عم��ال فل�سط��ن �سام��ي العم�س��ي مذك��رة 
تفاه��م تت�سم��ن قي��م م�ساهم��ة خمف�س��ة 

للتاأمن ال�سحي للعمال واخلريجن.
واأكد نعيم اأن وزارة ال�سحة ت�سعى وب�سكل 
الت��ي م��ن  كب��ري اىل اتخ��اذ االج��راءات 
�ساأنه��ا التخفي��ف ع��ن املواطن��ن م��ن اآثار 
احل�سار والظ��روف االقت�سادية التي مير 

بها قطاع غزة.
واأ�س��ار اإىل اعت��زازه به��ذه اخلط��وة التي 

تاأت��ي من منطلق ال�سع��ور بامل�سئولية جتاه 
خدم��ة  عل��ى  احل�س��ول  وت�سهي��ل  �سعبن��ا 
�سحي��ة تليق بهم من خ��ال احل�سول على 
التام��ن ال�سح��ي �سم��ن ر�س��وم خمف�س��ة 
تراع��ي الفئات امل�ستهدف��ة من اخلريجن 
والعم��ال ذوي االأج��ور املتدني��ة والعم��ال 

العاطلن عن العمل.
ومن جانبه، عرب ال�سم��اك عن �سعادته يف 
تتوي��ج ه��ذا االتف��اق والذي يعت��رب ثمرة 
املوؤ�س�س��ات  خمتل��ف  م��ع  متوا�س��ل  جه��د 
ذات  والنقاب��ات  واالحت��ادات  احلكومي��ة 
ع��ن  بالتخفي��ف  اال�سه��ام  يف  العاق��ة 
كاف��ة فئ��ات املجتم��ع، �سم��ن م��ا تو�سحه 
ه��ذه االتفاقي��ة والت��ي تراع��ي االأو�ساع 

االقت�سادي��ة يف حتدي��د تعرف��ة الر�سوم 
التاأمن ال�سحي، كم��ا توجه بالتحية اىل 
البوا�س��ل واىل اخلريج��ن عل��ى  عمالن��ا 
�سربهم وثباتهم يف ظل الظروف ال�سعبة 
التي يحيونها �سائا العلي القدير ان يعيد 
علينا وعليه��م هذه االيام املباركة بالفرج 

القريب باإذن اهلل.
امل�ستهدف��ة  الفئ��ات  االتفاقي��ة  وتو�س��ح 
م��ن ن�سب التخفي���ض والتعرف��ة اجلديدة 
لر�سوم التاأمن ال�سحي والتي متكن العمال 
واخلريج��ن م��ن احل�س��ول عل��ى بطاقات 
التام��ن ال�سح��ي من خ��ال مكاتب وفروع 
املوزع��ة يف حمافظ��ات  ال�سح��ي  التام��ن 

القطاع.

مذكرة تفاهم حول تقديم خدمات
 التأمين الصحي للعمال والخريجين

غزة- الراأي:
دان��ت جلنة القد���ض بوزارة 
االأوق��اف وال�سئون الدينية 
واالنته��اكات  الت�سعي��دات 
الت��ي حت��دث  االإ�سرائيلي��ة 
امل�سج��د  م��رارا وتك��رارا يف 
االأق�س��ى واملدين��ة املقد�سة 
وتهوي��د  اقتحام��ات  م��ن 
وتعذي��ب  واعتق��االت 

وا�ستيطان وتهجري.
تقريره��ا  خ��ال  واأظه��رت 
ال�سهري اأن امل�سجد االأق�سى 
اقتحام��ا   28 اإىل  تعر���ض 

اإ�سرائيلي��ًا متوا�س��ا ، نف��ذه 
نح��و 1100 م�ستوط��ن يف اأك��ر م��ن جولة 
ا�ستفزازي��ة وب�سحبته��م جماعات يهودية 
متطرف��ة ، حت��ت حرا�سة م�س��ددة من قبل 

قوات االحتال.
االقتحام��ات  ه��ذه  اأن  اإىل  ونوه��ت 
ال�سهيوني��ة تاأت��ي يف اإط��ار تهوي��د املدينة 
املقد�س��ة باأ�سره��ا ، مو�سح��ًة اأن حكوم��ة 
االحت��ال �سادقت عل��ى بناء ج�س��ر معلق 
للقط��ار ال��ذي يرب��ط ال�سط��ر الغرب��ي من 
البل��دة  م��ن  ال�سرق��ي  بال�سط��ر  القد���ض 

القدمية.
اإىل ذل��ك اأ�س��ارت اإىل اأن رئي���ض حكوم��ة 
االحت��ال بنيام��ن نتنياه��و عق��د جل�سًة 
خا�س��ًة  م��ع اأع�س��اء حكومت��ه من��ذ م��دة 
ق�س��رية ، الإن�ساء نف��ق اأ�سفل حائط الرباق 
يف القد�ض املحتلة ، ناهيك عن االإجراءات 
امل�س��ددة بح��ق امل�سل��ن واالعت��داء عليهم 

بال�سرب املربح من غري وجه حق.

مواط��ن   90.000 هن��اك  اأن  اإىل  ولفت��ت 
منازله��م  ي�سكن��ون يف  فل�سطين��ي مقد�س��ي 
اأو ترخي���ض ؛ الأن حكوم��ة  دون ت�سري��ح 
االحتال ترف���ض منحهم تلك الرتاخي�ض 
وتخ��وف  حفيظ��ة  يث��ري  ال��ذي  االأم��ر   ،
املواطن��ن ، ، وبالتايل تكون حجة وذريعة 
قوية لاحتال من اأجل اال�ستياء عليها.

ال�سح��ة  بدوره��ا ثمّن��ت موق��ف منظم��ة 
العاملية الذين يدين االحتال االإ�سرائيلي 
وممار�ساته �سد اأبن��اء ال�سعب الفل�سطيني 
املقد�س��ي وحجم املعاناة الت��ي يعانيها على 
امل�ست��وى االأمن��ي و االجتماع��ي والتعليمي 

وال�سحي على وجه اخل�سو�ض.
ودع��ت جلنة القد���ض اإىل ثن��ي االحتال 
ع��ن خمططات��ه ورف��ع االأذى ع��ن القد�ض 
واالأق�س��ى واملقد�سي��ن ، و�س��رورة تكثيف 
�س��د الرحال والرب��اط يف امل�سجد االأق�سى 
و مواجهة االحت��ال والت�سدي له اإذا لزم 

االأمر.   

األوقاف تستعرض أهم االنتهاكات 
اإلسرائيلية في القدس
 خالل الشهر المنصرم


