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السوالر المصري .. هل يكون عربون أولي لفك الحصار؟
غزة- الراأي - اآالء النمر

يف اإط��ار حت�ص��ن العالق��ات الفل�صطيني��ة امل�صري��ة عقب زي��ارة وفد 
حرك��ة حما���س للقاهرة االأ�صب��وع املا�صي، جرى االتف��اق على عدة 
بنود م�ص��ركة تلبي م�صالح اجلانبني، وعليه تركن اجلهات امل�صرية 
لال�ص��تجابة ملطال��ب ال�ص��عب الفل�ص��طيني يف التخفي��ف م��ن ح��دة 
احل�صار من خالل فتح معرب رفح الربي واإدخال ما يلزم من حاجيات 

�صرورية عربه.
اللق��اءات  بع��د  االأربع��اء  الي��وم  �ص��باح  امل�ص��ري  الوق��ود  اإدخ��ال 
ينتظره��ا  الت��ي  ال�ص��ارة  الب�ص��رى  مبثاب��ة  كان  واالتفاق��ات، 
الفل�ص��طينيني يف قط��اع غ��زة، على اأال تك��ون كمي��ات موؤقتة لفرة 
وجيزة، وعليه فاإن دخولها يزيح عبئا كبريًا وكابو�صا خميفًا يهلو�س 
به الفل�ص��طينيون يف قطاع غزة يف �ص��هر رم�ص��ان ويف ف�ص��ل ال�صيف 

على وجه اخل�صو�س.
يف االأيام احلالية ت�صل درجة احلرارة يف قطاع غزة اإىل 35 درجة 
مئوي��ة، وم��ع غي��اب التي��ار الكهربائ��ي يرتفع ه��ذا الرقم اأ�ص��عافًا 
م�صاعفة، يف الوقت الذي يحل فيه �صهر رم�صان �صيفا، وكذلك ياأتي 

هذا القطع الذي ي�ص��ل اإىل ع�صرين �صاعة يوميا 
12من اأ�ص��ل اأربعة وع�ص��رين �ص��اعة خفيفًا، يف ذات 

غزة _ الراأي
اإغ��الق  عن��د  االأم��ر  يتوق��ف  مل 
املعاب��ر ومن��ع دخول امل��واد اخلام 
مبفردات��ه  احل�ص��ار  وت�ص��ري 
املتعارف عليه��ا، فقد جتاوز االمر 
ممار�ص��ة  م��ن  املر�ص��ى  من��ع  ح��د 
حقه��م يف العالج داخل االأرا�ص��ي 
ال�ص��لطة  فاأ�ص��بحت  املحتل��ة، 
الفل�صطينية تغامر بحياة املر�صى 
وتعري���س حياتهم الهالكة للموت 
البط��يء قربان��ًا الإر�ص��اء الكيان 
االإ�صرائيلي والذي مل يتجراأ بعد 
عل��ى تنفيذ تلك اخلط��وة، فكانت 
ال�ص��لطة الفل�ص��طينية يف ال�صفة 
ال�ص��حة  �ص��ّباقة. وزارة  املحتل��ة 
وعلى ل�ص��ان ناطقها يف قطاع غزة 

اأ�صرف القدرة، قال اإن حياة مئات 
املر�صى باتت مهددة باملوت جراء 
عدم ا�صتجابة الوزارة يف رام اهلل 
ل�صفر مر�ص��ى ال�صرطان للعالج يف 
ال�صفة الغربية والداخل املحتل.
واأ�ص��ار الق��درة اإىل هن��اك اأك��ر 
مت  طبي��ة  حتويل��ة   1500 م��ن 
اإر�صالها موؤخًرا للوزارة يف رام اهلل 
للموافق��ة عليها ل�ص��فرها للعالج، 
اإال اأنه مل يتم التوقيع عليها، دون 

اإبداء اأي اأ�صباب.
واأ�صاف: "اإن جل هذه التحويالت 
واالأمرا���س  ال�ص��رطان  ملر�ص��ى 
اأن  املمك��ن  م��ن  الذي��ن  اخلط��رية 

يتوف��وا يف اأي وق��ت 
م��ع  ح�ص��ل  مثلًم��ا 

“ليلة العيد” بغزة.. 
أسواق تعج بالمواطنين 

لتتميم الحاجيات

ااهلل  عب��د  ال��راأي-  غ��زة- 
كر�صوع

اأ�ص��واق  ت�ص��هد  ع��ام؛  ككل 
ليل��ة عي��د  قط��اع غ��زة يف 
الفط��ر املب��ارك، حال��ة من 
واال�ص��تنفار  "اله�ص��ترييا" 
 ، امل�ص��بوق  غ��ري  ال�ص��عبي 
�ص��ديدا  ي�ص��احبها تزاحما 
املكتظ��ة  ال�ص��وارع  يف 
ب�"الب�ص��طات" ، وامتالءه��ا  
يف  الراغب��ني  باملواطن��ني 
م��ن  متطلباته��م  ا�ص��تكمال 
املالب�س)ك�ص��وة  �ص��راء 
العيد(، وبع�س امل�ص��تلزمات 

ال�ص��تقبال  واحلاج��ات 
العي��د. اإال اأن هذا العام قد 
يك��ون م�ص��تثني ع��ن قرينه 
م��ن االأعوام نتيجة الو�ص��ع 
االقت�ص��ادي املردي بقطاع 
غزة نتيجة اأزم��ة الرواتب 
بالقط��اع،  تع�ص��ف  الت��ي 
ا�ص��تداد  اإىل  باالإ�ص��افة 
حلقات احل�ص��ار ب�ص��كل غري 

م�صبوق.
املواطن حمم��د اأحمد يقول 
اإن��ه يذه��ب اإىل ال�ص��وق يف 

الليلة التي ت�صبق 
ب�ص��بب  العي��د؛ 

“الكعك والمعمول” بهجة 
الصغار ورائحة العيد
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة _ الراأي
مل يتوق��ف االأم��ر عن��د اإغ��الق املعاب��ر ومن��ع دخول 
املواد اخلام وت�صري احل�صار مبفرداته املتعارف عليها، 
فقد جتاوز االمر حد منع املر�ص��ى من ممار�صة حقهم 
يف العالج داخل االأرا�صي املحتلة، فاأ�صبحت ال�صلطة 
الفل�صطينية تغامر بحياة املر�صى وتعري�س حياتهم 
الكي��ان  الإر�ص��اء  قربان��ًا  البط��يء  للم��وت  الهالك��ة 
االإ�ص��رائيلي وال��ذي مل يتج��راأ بعد عل��ى تنفيذ تلك 
اخلط��وة، فكان��ت ال�ص��لطة الفل�ص��طينية يف ال�ص��فة 

املحتلة �صّباقة.
وزارة ال�ص��حة وعل��ى ل�ص��ان ناطقه��ا يف قط��اع غ��زة 
اأ�ص��رف الق��درة، ق��ال اإن حي��اة مئ��ات املر�ص��ى باتت 
ال��وزارة يف  ا�ص��تجابة  ع��دم  بامل��وت ج��راء  مه��ددة 
رام اهلل ل�ص��فر مر�ص��ى ال�ص��رطان للع��الج يف ال�ص��فة 

الغربية والداخل املحتل.
واأ�ص��ار الق��درة اإىل هن��اك اأكر م��ن 1500 حتويلة 
طبية مت اإر�صالها موؤخًرا للوزارة يف رام اهلل للموافقة 
عليها ل�ص��فرها للع��الج، اإال اأنه مل يتم التوقيع عليها، 

دون اإبداء اأي اأ�صباب.
واأ�ص��اف: "اإن جل هذه التحويالت ملر�ص��ى ال�صرطان 
واالأمرا���س اخلط��رية الذين من املمك��ن اأن يتوفوا يف 
اأي وق��ت مثلًم��ا ح�ص��ل م��ع املري�س وحي��د العرييني 
ال��ذي ت��ويف قبل ع��دة اأيام، واإن بع�ص��ها مر�ص��ل منذ 

�صهرين".

نزع��ت  اهلل  رام  يف  ال�ص��حة  وزارة  اأن  اإىل  ون��وه 
ال�ص��الحيات من دائرته��ا يف غزة )دائ��رة العالج يف 

اخلارج( وحولتها اإىل �صكرتاريا فقط.
وا�ص��تنكر م��ا و�ص��فها ب�"املقامرة" بحياة املر�ص��ى من 
خ��الل وق��ف توري��د االأدوي��ة وامل�ص��تلزمات الطبية 
التحوي��الت  عل��ى  احل�ص��ول  يف  حقه��م  وم�ص��ادرة 

العالجية ب�صكل متعمد.
واعترب ذلك مبثابة جرمية بحق �ص��عبنا الفل�صطيني 
بكامل��ه ويتوج��ب حما�ص��بة مقرفيها دون ا�ص��تثناء 
عل��ى امل�ص��توى الوطني وال��دويل  ملا ت�ص��ببه من وفاة 
ع��دد من املر�ص��ى ب�ص��بب ع��دم اإتاحة الفر�ص��ة لهم 
بالعالج يف الوقت املنا�صب مما يزيدنا قلًقا على اآالف 

املر�صى بغزة.
واأو�ص��ح الق��درة اأنه��م طالب��وا كل اجله��ات املحلي��ة 
والدولية مبا فيها الف�صائل الفل�صطينية التدخل من 
اأجل اإنهاء معاناة املر�صى املحولني للعالج يف اخلارج.

ودع��ا اإىل حت��رك جماهريي و�ص��عبي من اأج��ل اإنقاذ 
حياة هوؤالء املر�صى الذين ميوتون اأمام اأعينهم دون 
منحهم احلق يف العالج من قبل وزارة ال�ص��حة يف رام 

اهلل.
وق��ال: "اإن م��ا متار�ص��ه �ص��حة رام اهلل من قر�ص��نة 
احلق��وق العالجي��ة ملر�ص��ى قط��اع غزة م��ن االأدوية 
وامل�صتهلكات الطبية واإهمال متعمد ملئات التحويالت 
العالجية دون اأن تاأبه ملعاناتهم واأو�صاعهم ال�صحية 

املتفاقمة يعترب حكم اإعدام بحق هوؤالء املر�صى".

1720 مريض
م��ن جانب��ه؛ طال��ب مرك��ز املي��زان حلق��وق االإن�ص��ان 
ال�صلطة الفل�صطينية واجلهات املخت�صة بالعمل على 
ت�ص��ريع معامالت مر�ص��ى الع��الج باخلارج، م�ص��تنكًرا 

تاأخري الرد على طلبات عالجهم.
واأف��اد املركز يف بيان له باأنه تلقى �ص��كاوى تقدم بها 
ع��دد م��ن املر�ص��ى ممن ه��م يف حاج��ة لتلق��ي العالج 
خ��ارج قطاع غزة، واأف��ادوا باأنهم مل يتلق��وا رًدا على 
الطلب��ات الت��ي تقدم��وا به��ا ل��دى دائ��رة الع��الج يف 

اخلارج.
واأ�ص��اف "اأن��ه ويف اإطار متابعة املرك��ز لهذه احلاالت 
ووفًقا مل�ص��ادر يف وزارة ال�ص��حة يف غزة، فاإنه وخالل 
مار���س واأبري��ل م��ن الع��ام احل��ايل 2017، تقل�ص��ت 
ن�ص��بة ع��دم الرد عل��ى طلب��ات املواطنني املر�ص��ى ملا 
يزي��د عن %30، وب�ص��كل تراكمي بلغت ن�ص��بة عدم 
الرد %50 يف �صهر مايو، لت�صل اإىل ن�صبة %87 منذ 

بداية �صهر يونيو احلايل وحتى االآن".
واأ�ص��ار اإىل اأن املري���س يتق��دم بطل��ب احل�ص��ول على 
حتويل��ة للع��الج ل��دى دائرة الع��الج يف اخل��ارج التي 
تتبع وزارة ال�ص��حة الفل�صطينية، ويف اأغلب االأحيان 
ياأت��ي ال��رد بعد عدة اأي��ام ويكون باالإيجاب خا�ص��ة 
للحاالت اخلطرية مثل مر�ص��ى ال�صرطان واالأمرا�س 

االأخرى التي تتهدد احلياة.
وبح�ص��ب املرك��ز، فاإن��ه ومن��ذ اآذار/ مار���س املا�ص��ي 
يتقدم املر�ص��ى بطلب احل�صول على املوافقة وال ترد 
وزارة ال�ص��حة عل��ى ه��ذه الطلب��ات ال بالرف���س وال 
بالقبول، لي�ص��ل عدد املر�صى الذين مل يتم الرد على 

ا. طلباتهم ملا يزيد عن 1720 مري�صً
و�ص��دد املرك��ز يف مطالبت��ه ال�ص��لطة ب�ص��رعة اجناز 
معامالت املر�ص��ى، "الأن الوقت يعني حياة بالن�ص��بة 
له��م، وفح�س االأ�ص��باب التي ت�ص��ببت يف هذا التاأخري 
ملئ��ات  الطبي��ة  �ص��لبيًا عل��ى احلال��ة  �ص��يوؤثر  ال��ذي 

املر�صى، ومعاقبة امل�صئولني عنه مبوجب القانون".
ودعا اإىل جتنيب خدمات الرعاية ال�صحية وال�صيما 
املر�ص��ى الذين يحتاجون للع��الج يف اخلارج، وغريها 
من الق�ص��ايا االإن�ص��انية التي مت�س بحياة الب�ص��ر اأي 

�صراعات �صيا�صية.
الوف��اء  ال��دويل ب�ص��رورة  املرك��ز املجتم��ع  وطال��ب 
والتح��رك  واالأخالقي��ة،  القانوني��ة  بالتزامات��ه 
العاجل والفاعل الإنهاء احل�صار املفرو�س على قطاع 

غزة.
يذك��ر اأن وزارة ال�ص��حة يف رام اهلل ترف�س منذ اأكر 
م��ن �ص��هرين اإر�ص��ال ح�ص��ة قطاع غ��زة م��ن االأدوية 
التي ت�ص��ل ملخازنها من قبل الدولة املانحة، ال �ص��يما 
اأدوية مر�ص��ى ال�ص��رطان وبع�س االأمرا�س اخلطرية 

ومرتفعة الثمن.

1720 طلبا للعالج دون استجابة

بتجميد تحويالت العالج .. حاالت إنسانية يذيبها المرض تدريجيًا
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غزة – الراأي 
االت�ص��االت  وزارة  اأ�ص��درت 
تقريره��ا  املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا 
ال�ص��هري الذي اأجم��ل ابرز االإعمال 
ماي��و  �ص��هر  خ��الل  حتقق��ت  الت��ي 
املن�ص��رم يف قطاعات عملها الثالث) 
االت�ص��االت وتكنولوجي��ا املعلومات 

والربيد (
وح��ول اأب��رز االجن��ازات يف جم��ال 
العالق��ات اخلارجي��ة ق��ال التقرير 
اأن ال��وزارة اأطلق��ت خدمة "مكتبي" 
اجلدي��د  باالإ�ص��دار  واخلا�ص��ة 
االلكروني��ة  اخلدم��ات  لبواب��ة 
لل��وزارة والتي ت�ص��م ث��الث واجهات 
م��ن  امل�ص��تفيدة  بالفئ��ات  خا�ص��ة 
خدمات الوزارة االإلكرونية "قطاع 
املوظفني- قط��اع املواطن��ني- قطاع 
االعم��ال" حي��ث يوف��ر للم�ص��تخدم 
اإمكانية الو�صول اإىل كافة االأنظمة 
واخلدم��ات  املركزي��ة  والربام��ج 
االإلكروني��ة الت��ي تقدمه��ا الوزارة 

من خالل �صفحة واحدة. 
وذك��ر التقري��ر اأن ال��وزارة نظم��ت 
مع احتاد �ص��ركات اأنظم��ة املعلومات 
الفل�ص��طينية "بيت��ا" �ص��الونًا تقنيًا 
بعنوان "البيانات ال�صخمة من اأجل 
اإحداث تاأثري �صخم" ، حيث ت�صمنت 
الفعالية جل�ص��تني بعنوان " نظرية 
تطبيقاته��ا"  و  ال�ص��خمة  البيان��ات 
و ادوات و �ص��وق البيانات ال�ص��خمة 
�ص��ركة  م��ن  املخت�ص��ني  " مب�ص��اركة 
مايكرو�ص��فت و اأملاني��ا وقطر واملعهد 
م��ن  للتدري��ب والتنمي��ة  االأوروب��ي 
االأكادميي��ة  واملوؤ�ص�ص��ات  بلجي��كا 
املحلي��ة والقطاع اخلا�س وبح�ص��ور 
احلكوم��ي  القط��اع  يف  املخت�ص��ني 
حت��دي  اط��الق  ومت  واالأكادمي��ي 
هاكاث��ون" Big Data " برعاية 
التكنولوجي��ة  يوكا���س  حا�ص��نة 
والذي ي�ص��تقطب م�صكالت ال�صركات 
و تقدمي خدم��ات االإنرنت و اإيجاد 

حلول لها .
وب��ني التقري��ر اأن ال��وزارة اأطلق��ت 
تطبي��ق خا���س باملب��ادرة التوعوية 
ومفي��د" عل��ى  اآم��ن  انرن��ت  "نح��و 
نظ��ام االندرويد اخلا���س بالهواتف 

واالأجهزة الذكية.
و بح�صب التقرير �صاركت الوزارة يف 
فعاليات املوؤمتر الفل�صطيني الدويل 
املعلوم��ات  لتكنولوجي��ا  الث��اين 
وال��ذي  2017م  واالت�ص��االت 
نظمته كلي��ة تكنولوجي��ا املعلومات 

باجلامعة االإ�صالمية.
وذك��ر التقرير عن م�ص��اركة الوزارة 
الربي��ة  وزارة  اط��الق  حف��ل  يف 
والتعليم العايل 4 تطبيقات هواتف 

ذكية.
وب��ني التقري��ر اأن ال��وزارة افتتحت 
بالتن�صيق مع ال�صرطة الفل�صطينية 

دورة تدريبي��ة لع��دد من املخت�ص��ني 
يف ال�صرطة وذلك بعنوان "مكافحة 

اجلرائم االإلكرونية" 
و بح�صب التقرير فقد مت عقد عدة 
لق��اءات لوكي��ل ال��وزارة م��ع ممثلي 
و�ص��ركات  ال��وزارات  و  النقاب��ات 
تق��دمي خدمات االإنرنت و�ص��ركات 
االإت�صاالت ملناق�صة البنية التحتية 
تكنولوجي��ا  و  االت�ص��االت  لقط��اع 

املعلومات .

قطاع البريد
اب��رز االجن��ازات اخلا�ص��ة  وح��ول 
ع��دد  ان��ه  التقري��ر  ق��ال  بالربي��د 
مكات��ب  م��ن  املقبو�ص��ات  معام��الت 
معامل��ة،   )15،482( بل��غ  الربي��د 
كم��ا بلغت معامالت �ص��رف الرواتب 
وبلغ��ت  معامل��ة،   )28،847(
 )5،172( امل�ص��حوبات  معام��الت 

معاملة.
وذك��ر التقري��ر اأن ع��دد امل�ص��ركني 
اجل��دد يف ال�ص��داد االآيل للكهرب��اء 
بلغ )43( م�ص��تفيد، كم��ا وبلغ عدد 
امل�ص��ركني اجلدد يف ال�ص��داد االآيل 

للبلديات )379( م�صتفيد.
وبح�ص��ب التقرير بلغ عدد البعائث 
 )5،830( ال��واردة  الربيدي��ة 
داخل��ي  وارد   "4643"( كالت��ايل 
بل��غ  و  خارج��ي(  وارد   "1187"  ،
ع��دد البعائ��ث الربيدية ال�ص��ادرة 
)1،003( كالتايل )"895" �ص��ادر 
"108" �ص��ادر خارج��ي(   ، داخل��ي 
الذي��ن  املوظف��ني  ع��دد  بل��غ  كم��ا 
 )61( ط��رف  خل��و  عل��ى  ح�ص��لوا 

�صخ�س.

قطاع االتصاالت
االجن��ازات  اأب��رز  وح��ول 
واالح�ص��ائيات الت��ي تتعل��ق بقطاع 
االت�صاالت "الراخي�س والرددات 
واالإر�ص��ال" ، ب��ني التقري��ر ان��ه مت 

اعط��اء املوافقة على تعديل حمطة 
ار�ص��ال خلوية)ج��وال( عدد )3( و 
اعط��اء املوافقة على ان�ص��اء حمطة 
ار�ص��ال خلوية )جوال( عدد )11( 
و اعطاء املوافقة على ان�صاء حمطة 
ع��دد  )الوطني��ة(  خلوي��ة  ار�ص��ال 

. )18(
معاجل��ة  مت  ان��ه  التقري��ر  وذك��ر 
طلبات خدم��ات الهات��ف املحمول ) 
ت�صغيل – ان�ص��اء – الغاء - تعديل( 
زي��ارات  اإج��راء  )29(ومت  ع��دد 
خلدمات الهاتف املحمول )ت�صغيل-
ان�ص��اء-الغاء-تعديل( ع��دد )24( 
و ر�ص��د ومتابع��ة خمالفات خلدمات 
كم��ا  ع��دد)1(  املحم��ول  الهات��ف 
الن��وع  اعتم��اد  �ص��هادة  ا�ص��دار  مت 
 )11( ع��دد  النوعي��ة(  )املوافق��ة 
يف   )1( ع��دد  �ص��ركة  ترخي���س  و 
جمال نق��ل وتوزيع الربيد ال�ص��ريع 
و جتديد اعتماد رخ�صة خدمة نقل 
وتداول الربيد ال�صريع )1( كما مت 
من��ح ترخي�س ع��دد ) 21 ( معر�س 
وكي��ل معتمد ل��دى �ص��ركة الوطنية 

موبايل.

قطاع تكنولوجيا 
المعلومات

وح��ول ابرز االجن��ازات التي تتعلق 
بقط��اع تكنولوجي��ا املعلوم��ات عل��ى 
العام��ة  االإدارة  اأن�ص��طة  �ص��عيد 
للمعلوماتية وقال التقرير انه عقد 
اجتماع عمل مع وزارة ال�ص��حة عدد 
2 ملناق�صة القانون املقرح واخلا�س 
بحف��ظ واأر�ص��فة الوثائ��ق الطبية، 
ومعام��الت وزارة ال�ص��حة و االطالع 
بنظ��ام  اخلا�ص��ة  املالحظ��ات  عل��ى 
اإدارة اخلط��ط، كما مت عقد اجتماع 
عم��ل م��ع املجل���س االعل��ى للق�ص��اء 
عدد 2 بهدف اإعداد م�ص��ودة خا�صة 
با�ص��تدراج عرو���س ا�ص��عار لتطوير 
النظ��ام املرك��زي للق�ص��اء كم��ا ومت 

العام��ة  االدارة  م��ع  عق��د اجتم��اع 
لل��رددات لعر�س الن�ص��خة االولية 
م��ن اال�ص��دار الث��اين لنظ��ام اإدارة 

حمطات الهاتف املحمول.
وبني التقري��ر باأنه مت عقد اجتماع 
عم��ل م��ع االدارة العام��ة للتنمي��ة 
ملتابع��ة التعدي��الت االخ��رية عل��ى 

نظام موؤ�صرات االداء القيا�صي .
و يف جم��ال اخلدم��ات االلكروني��ة 
قال التقرير انه مت ا�صتمرار تقدمي 
الت�ص��جيل  لنظ��ام  الفن��ي  الدع��م 
االلكروين املوحد ومتابعة ت�صغيل 
النظام متابعة تقدمي الدعم الفني 
للخدمات واالنظمة االلكرونية من 
خالل نظام الدعم الفني املركزي و 
متابع��ة ت�ص��غيل خدم��ة "فوات��ريي 
و  االإلكروني��ة  م�ص��تحقاتي"  م��ن 
متابع��ة خدم��ة ت�ص��جيل اخلدمات 
وتق��دمي  احلكومي��ة  االإلكروني��ة 
الدع��م الفن��ي للخدم��ة. و متابع��ة 
باخلدم��ات  خا���س  نظ��ام  تطوي��ر 
"بنك��ي  االلكروني��ة  الربيدي��ة 
اون الي��ن" عل��ى االأجه��زة الذكي��ة 
"االندروي��د"و  بنظ��ام  العامل��ة 
متابعة تطوير الن�ص��خة الثانية من 
تطبي��ق اال�ص��تعالم احلكوم��ي عل��ى 

االأجهزة الذكية.
متابع��ة  مت  ان��ه  التقري��ر  وذك��ر 
الر�ص��ائل  اإدارة  برنام��ج  ت�ص��غيل 
وزارات   37 يف  "را�ص��ل"  احلكوم��ي 
وتق��دمي  حكومي��ة  وموؤ�ص�ص��ات 
الدع��م الفن��ي لكافة امل�ص��تخدمني، 
حيث بل��غ عدد الر�ص��ائل الق�ص��رية 
 520،817 النظ��ام  م��ن  ال�ص��ادرة 
نظ��ام  ت�ص��غيل  متابع��ة  و  ر�ص��الة 
االدارة  يف  دي��ة  ال��ربي  البعائ��ث 
ب��اإدارة  واخلا���س  للربي��د  العام��ة 
كاف��ة العملي��ات اخلا�ص��ة بالبعائث 
والط��رود الربيدية، حيث بلغ عدد 
البعائ��ث الربيدي��ة امل�ص��جلة عل��ى 
النظام 2584 بعيثة و االنتهاء من 
اإج��راء كاف��ة التعدي��الت النهائية 

ال�ص��ركات  ت�ص��جيل  نظ��ام  عل��ى 
واملراكز التدريبية العاملة يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات، وجاري العمل 

على اإطالقه.
وذك��ر التقرير اأي�ص��ًا انه مت متابعة 
الع��ديل  ال�ص��جل  نظ��ام  ت�ص��غيل 
وتق��دمي  الع��دل  ب��وزارة  واخلا���س 

الدعم الفني للنظام.
متابع��ة تنفيذ التعديالت اخلا�ص��ة 
ب��وزارة ال�ص��حة �ص��من نظ��ام اإدارة 
نظ��ام  ت�ص��غيل  متابع��ة  و  اخلط��ط 
واملحرق��ات  ال�ص��يارات  ادارة 
للنظ��ام،  الفن��ي  الدع��م  وتق��دمي 
كوبون��ة  اإرج��اع  خدم��ة  وتطوي��ر 
وقود و اإج��راء التعديالت النهائية 
م��ن  الث��اين  باالإ�ص��دار  واخلا�ص��ة 
احلكومي��ة"  ال�ص��بكة  "اإدارة  نظ��ام 
وجاري العمل على اإطالق الن�ص��خة 
اجلديدة و متابعة ت�ص��غيل الن�صخة 
الثاني��ة م��ن نظ��ام �ص��وؤون املوظفني 
القيا�ص��ي، ومتابع��ة ت�ص��غيله يف 26 

وزارة وموؤ�ص�صة حكومية.
نظ��ام  ت�ص��غيل  متابع��ة  مت��ت  كم��ا 
وزارة   14 يف  االإداري��ة  املرا�ص��الت 
وموؤ�ص�ص��ة حكومي��ة وتقدمي الدعم 
ت�ص��نيف  خدم��ة  وتطوي��ر  الفن��ي، 
اإ�ص��افة  اإمكاني��ة  م��ع  الر�ص��ائل، 
ت�صنف "جملد" اأو اأكر على م�صتوى 
الطلب��ات  متابع��ة  و  م�ص��تخدم  كل 
خ��الل  م��ن  املقدم��ة  االلكروني��ة 
نظام املعامالت ال�صريعة با�صتخدام 
الر�ص��ائل الق�ص��رية من خالل الرقم 

املخ�ص�س 37037.

الحاسوب الحكومي
وذك��ر التقرير ان��ه مت اإعداد خادم 
حتقق مل�صتخدمي الربط الال�صلكي و 
ذلك من اأج��ل اإعداد توثيق مركزي 
جلميع ح�ص��ابات ال�صبكة الال�صلكية 

داخل الوزارة. 
وذكر التقري��ر انه مت متابعة و حل 
م�ص��كلة ال�ص��بكة يف بع�س املوؤ�ص�صات 
احلكومية بال�صبكة احلكومية لعدد 
) 4 ( وتق��دمي الدعم الفني ب�ص��كل 

دوري جلميع املوؤ�ص�صات احلكومية .

خدمات الجمهور
وذك��ر التقرير ان��ه مت معاجلة عدد 
) 1،452 ( ا�صتف�ص��ار ودعم فني من 
خالل االت�ص��ال عل��ى الرقم -102
1800-101 وم��ن خالل احل�ص��ور 
املبا�ص��ر ملركز خدم��ات اجلمهور كما 
 )11( ع��دد  �ص��كاوي  ا�ص��تقبال  مت 
حيث مت معاجلة عدد )9( و تقدمي 
ن�ص��ائح واإر�ص��ادات فني��ة يف جم��ال 
االت�صاالت ونقل البيانات عدد )9( 
ومتابع��ة خمالفات خلدمات الهاتف 

املحمول عدد )1(.

وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات 
تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها خالل شهر مايو الماضي
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وياأت��ي �ص��هر رم�ص��ان كل ع��ام ومن ثم 
يليه عيد الفطر دون اأن ي�ص��عر كنعان 
بهم��ا، فالعيد بالن�ص��بة له اأقل من يوم 
ع��ادي، وم��ا فائدة رم�ص��ان وه��و بعيد 
جدا عن والدته والده زوجته اأطفاله 
البغي���س  االحت��الل  حرمه��م  ال��ذي 
روؤيته��م، كم��ا حرم��ه ل��ذة االجتم��اع 
معه��م على مائدة طعام واحدة، وكيف 
ياأتي العيد وهو ال ي�ص��تم رائحة كعك 
والدت��ه م��ن بعي��د وال يتذوقه..ه��ى 
احل�ص��رة وال�ص��وق واحلنني الذي ينكاأ 

اجلراح كل عام على اأمل اللقاء.

15 عاما من األلم
يقول كنع��ان للراأي:" رم�ص��ان والعيد 
هذا العام هو اخلام�س ع�ص��ر البتعادي 
بي��ت  مدين��ة  يف  راأ�ص��ي  م�ص��قط  ع��ن 
حلم، وتتعاظم معاناتنا ب�ص��بب اإعادة 
ذاكرتن��ا،  يف  اجلميل��ة  الذكري��ات 
االحت��الل  حرم��ان  ب�ص��بب  وكذل��ك 
يف  زيارتن��ا  م��ن  الأهلن��ا  اال�ص��رائيلي 
غ��زة اأو االلتق��اء بن��ا، حت��ى زوجاتنا 

الع��ودة اىل  واأوالدن��ا ممنوع��ون م��ن 
بيت حلم اإال عن طريق م�ص��ر واالأردن 

ثم اىل ال�صفة الغربية".
وكانت �ص��لطات االحتالل اال�صرائيلي 
ق��د اأبع��دت بتاريخ 10 اأي��ار 2002م، 
فل�ص��طينًيا  مواطًن��ا  وثالث��ني  ت�ص��عة 
احتم��وا داخ��ل كني�ص��ة امله��د يف بيت 
حل��م، 26 منه��م اأبعدوا لغ��زة و13 مت 

توزيعهم على عدة دول اأوروبية.
ويفتح االإبعاد ق�صرا حلظات من االأمل 
واحل��زن واملعان��اة عل��ى املبع��د كنعان، 
الذي ي�ص��ف �صهر رم�صان باأنه خال من 
الفرح��ة واأن فرحته منقو�ص��ة ولي�س 
ل��ه طع��م ب��دون االأم واالأب واالإخ��وة 
واالأخ��وات، وخا�ص��ة اأن��ه تع��ود عل��ى 
لتن��اول  ودعوته��م  الرح��م  زي��ارة 
االفط��ار، واأ�ص��عب حلظ��ة مت��ر علي��ه 
هو  وقت االفط��ار ليجل�س وحيدا منذ 
15 رم�ص��انا م�ص��ى عليه وهو ي�صتعيد 

الذكريات اجلميلة.
ومثلما يذك��ر كنعان فقد كان املبعدون 
متع��ودون عل��ى زي��ارة الرحم يف �ص��هر 
رم�صان يف بيت حلم، ويف كل عيد كانوا 

ي��زورون اأقاربهم، لك��ن يف غزة يذهب 
املبع��دون ي��وم العي��د لل�ص��الة ومن ثم 
يع��ودون للبي��ت للن��وم فق��ط، وبذل��ك 
يكون العيد مبثاب��ة قطعة من العذاب 

م�صلطة عليهم.

ذكريات وإنجازات
واأ�ص��عب م��ا ق��د يعاني��ه املبع��دون هو 
فق��دان االأع��زاء عل��ى قلوبه��م كاالأم 
ال��وداع  نظ��رة  الق��اء  دون  واالأب 
االأخ��رية عليه��م، حي��ث اأن 18 مبع��د 
اأن  دون  اآبائه��م  اأو  اأمهاته��م  فق��دوا 
يتمكنوا م��ن روؤيته��م اأو االجتماع بهم 
وحت��ى اأن بع���س االأمه��ات توفني وهن 
املبعدي��ن،  اأوالده��ن  اأ�ص��ماء  ينطق��ن 
وكان��وا يتمن��ون روؤيته��م قب��ل املمات، 
واإىل جانب ذلك عانى املبعدون اأي�ص��ا 
يف غ��زة م��ن ثالث��ة ح��روب متوالي��ة 
وكان��ت نتائجها �ص��عبة عل��ى اأوالدهم 

كذلك.
ه��و  املبع��دون  ب��ه  م��ر  م��ا  واأخط��ر 
االنق�صام الفل�صطيني الذي ق�صى على 

ق�ص��يتهم، ولف��ت النظ��ر ع��ن عودتهم 
ب�ص��بب ما ح�ص��ل، وحالة الفرقة بني 
ال�ص��فة وغزة، االأم��ر الذي مل ميكنهم 
من اإي�صال �ص��وتهم وهم حما�صرون يف 
غ��زة وال اأحد يك��رث ملعاناته��م، على 

حد تعبري كنعان.
لك��ن يف املقاب��ل مل ي�صت�ص��لم املبع��دون 
لالإبعاد، حيث اأراد االحتالل من خالل 
االبعاد تدم��ري حياته��م واإنهائهم، اإال 
انهم مل ي�صت�ص��لموا ب��ل حَولوا االبعاد 
تعليمه��م  اأكمل��وا  حي��ث  منح��ة،  اىل 
ودرا�صتهم، اإ�صافة اىل كونهم اأ�صبحوا 
يت��زاورون م��ع اأه��ل غ��زة يف افراحهم 

واأتراحهم ومنا�صباتهم الوطنية.
وبالرغ��م م��ن م��رارة االبع��اد وف��راق 
االأحب��ة واالأه��ل، اإال اأن املبع��د كنعان 
وال��ذي يبلغ من العم��ر 46 عاما، متكن 
م��ن ا�ص��تكمال درا�ص��ته يف بكالوريو�س 
�ص��حافة  ودبل��وم  امتي��از،  بتقدي��ر 
عل��ى  وعالق��ات عام��ة حي��ث ح�ص��ل 
مبع��دل  الكلي��ة  يف  االأوىل  املرتب��ة 
عل��وم  ماج�ص��تري  در���س  كم��ا   ،93.5
واالآن  ج��دا  جي��د  بتقدي��ر  �صيا�ص��ية 

يكمل يف الدكتوراة.
املبع��د  االحت��الل  �ص��لطات  واعتقل��ت 
كنع��ان اأك��ر م��ن خم���س م��رات خالل 
االنتفا�صة االأوىل، كما ق�صى 30 عاما 

ما بني املطاردة واالأ�صر واالإبعاد .
حرك��ة  حديث��ه  يف  كنع��ان  وينا�ص��د 
يت��م  ب��اأن  الق�ص��ام  وكتائ��ب  حما���س 
طرح ق�ص��يتهم يف اأي مفاو�صات تتعلق 
يف  االأ�ص��رى  اال�ص��رائيليني  باجلن��ود 
غزة، ك��ي يتمك��ن وغريه م��ن املبعدين 
االلتق��اء بذويهم بعد �ص��نوات طويلة 
اأن  مو�ص��حا  والغي��اب،  الف��راق  م��ن 
عيدهم يوم عودتهم مل�ص��قط راأ�صهم يف 

بيت حلم.
�ص��فقة  كل  يف  ا�ص��رائيل  وتتعم��د 
اإبع��اد  لديه��ا،  اأ�ص��رى  ع��ن  لالإف��راج 
الع�ص��رات م��ن االأ�ص��رى الذي��ن تف��رج 
عنه��م، حي��ث اأبع��دت يف �ص��فقة وفاء 
 165 م��ن  اأك��ر  االأخ��رية  االأح��رار 
اأ�ص��رًيا م��ن اأه��ايل ال�ص��فة اإىل غ��زة، 
اأ�ص��رًيا  اإىل تركي��ا، و16  اأ�ص��رى  و10 
اإىل دم�ص��ق، فيما اأبعدت اىل قطر 15 

اأ�صرًيا.

رمضان والعيد يلهب جراحهم

مبعدو غزة..أرهقهم طول الحنين وأنهكتهم سنوات االنتظار
غزة-الراأي-فل�صطني عبد الكرمي

"وكم من رم�ص��ان مي�صي ونحن نتاأمل 
م��ن البع��د ع��ن االأحب��ة، نت��اأمل م��ن 
البع��د عم��ن فقدناه��م، ونت��اأمل م��ن 
البعد عمن ننتظر اأن نراهم، ن�ص��األك 

ي��ا اهلل اأن ترح��م من فقدناه��م واأن 
وال  لقائه��م،  ننتظ��ر  مب��ن  جتمعن��ا 
جتعلن��ا نت��اأمل اأكر من البع��د عنهم، 
فنح��ن مل نعد نقوى عل��ى الفراق".. 
كلم��ات ملتهبة  بنار ال�ص��وق واحلنني 

كتبها الناطق با�ص��م مبعدي كني�ص��ة 
املهد لغزة فهمي كنعان لذويه، معربا 
فيه��ا عم��ا يختلج بقلبه م��ن رغبة يف 
االلتق��اء بذوي��ه وزوجت��ه واأطفاله 

الذين مل يراهم منذ 15 عاما.
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غزة- الراأي - اآالء النمر
واملتع�ص��ب وغ��ري  باملته��ور  ال�صا�ص��ة  ق��رار و�ص��فه  يف 
احلي��ادي، وال��ذي كان مبوجب��ه حج��ب النائ��ب العام 
يف ال�ص��فة الغربي��ة املحتلة حممد براك الأحد ع�ص��ر 
موقًع��ا اإخباريا فل�ص��طينًيا، وذلك يف اإط��ار االنتهاكات 
املمار�ص��ة من قبل ال�ص��لطة بحق احلري��ات واالأعراف 

االإعالمية، واإكماال ل�صيا�صة تكميم االأفواه.
ويف طريق��ة جديدة �ص��ممتها ال�ص��لطة الفل�ص��طينية 
بال�ص��فة املحتلة للمواط��ن الفل�ص��طيني الإجباره ماذا 
يق��راأ واأي��ن يق��راأ اخلرب املطل��وب، كان ذل��ك من خالل 
اإق��دام النائ��ب الع��ام عل��ى خط��وة كارثي��ة ت�ص��رب 
احلري��ات ال�ص��حفية بعر���س احلائ��ط، ويتج��اوز كل 

اخلطوط احلمر دون اأن يلتفت للوراء قيد اأمنلة.

خطوة خطيرة
ودعا موقع اأمامة االإلكروين "اأحد املواقع املحظورة" 
مت�ص��فحي االإنرن��ت ومواقع التوا�ص��ل االجتماعي يف 
فل�ص��طني، اإىل ا�ص��تخدام التقنيات احلديث��ة وبرنامج 
ال���VPN املختلف��ة واملتاحة باملجان عل��ى االإنرنت، 

م��ن اأجل تخط��ي احلظر الذي فر�ص��ته ال�ص��لطة على 
املواقع االإخبارية، وللتمكن من الو�صول اإليها ومتابعة 

اأخبارها.
واأ�ص��ار اإىل اأن االحت��الل نف�ص��ه مل يق��دم عل��ى حجب 
املوق��ع يف الوقت ال��ذي تقوم فيه ال�ص��لطة بهذا الدور 
امل�ص��ني ال��ذي يحاول اإ�ص��كات حري��ة التعبري، م�ص��دًدا 
عل��ى اأن طواقم��ه الفني��ة جت��ري املتابع��ة م��ع جهات 

االخت�صا�س للتغلب على ق�صية حجب املوقع.
وقال التجمع االإعالمي الفل�صطيني اإن اإغالق ال�صلطة 
ملواق��ع اإعالمي��ة دلي��ل عل��ى م��دى تده��ور احلري��ات 
االإعالمي��ة وا�ص��تمرار ل�صيا�ص��ة تكميم االأف��واه وقمع 
االإع��الم  تغيي��ب  وحم��اوالت  االإعالمي��ة  احلري��ات 

الفل�صطيني عن �صاحة الفعل والتاأثري املنوطة به.
واأك��د التجم��ع عل��ى اأن م��ا يعاني��ه اجل�ص��م ال�ص��حفي 
غي��اب  اإىل  باالأ�ص��ا�س  يع��ود  داخلي��ا،  الفل�ص��طيني 
واملوّح��دة  ��دة  املوحِّ الر�ص��مية  االإعالمي��ة  املوؤ�ص�ص��ة 
للكل ال�ص��حفي متمثلة يف "نقابة ال�ص��حفيني"، وعليه 
ندعو اإىل اإعادة ترتيب البيت ال�ص��حفي الفل�ص��طيني 
ليك��ون قادرا عل��ى مواجه��ة التحديات الت��ي تعر�س 

ال�ص��حفيني واالإعالميني وموؤ�ص�صاتهم التي متثل خطا 
متقدما يف الدفاع عن الق�صية الفل�صطينية.

تجاوز صريح
ق��رار  ب��دوره  ا�ص��تهجن  احلكوم��ي  االإعالم��ي  املكت��ب 
النياب��ة العام��ة ب��رام اهلل حج��ب ع��دد م��ن املواق��ع 
االعالمي��ة االلكرونيةk وقال رئي�س املكتب �ص��المة 
معروف، اإن قرار حجب املواقع انتهاك �ص��ريح للقانون 
ال��راأي  حلري��ة  احلائ��ط  بعر���س  و�ص��رب  االأ�ص��ا�س، 

والتعبري، ويتنافى مع حق احل�صول على املعلومات.
كم��ا اعترب ه��ذا القرار �ص��ابقة خط��رية تكر�س فر�س 
وجه��ة النظ��ر االأحادي��ة واإع��الم ال�ص��وت الواح��د، 
�ص��يما وه��و يحم��ل �ص��بغة �صيا�ص��ية، منتق��دًا �ص��رعة 
تنفي��ذ القرار رغم عدم و�ص��وحه وع��دم اعطاءه اأية 

�صروحات اأو مربرات قانونية التخاذه. 
واأك��د مع��روف �ص��رورة وق��وف جميع و�ص��ائل االعالم 
اىل جان��ب املواق��ع املحجوبة، وا�ص��فا الق��رار باأنه ال 
ي�ص��تند اإىل اأي��ة م�ص��وغات قانوني��ة الأن اأغلب املواقع 
التي ي�ص��ملها القرار تعمل منذ �ص��نوات ومرخ�صة وفق 

االأ�ص��ول ومعتم��دة لدى اجلهات الر�ص��مية يف ال�ص��فة 
وغزة.

وعد معروف الق��رار مبثابة خدمة جمانية لالحتالل 
الذي حاول اأن يخر�س �ص��وت بع�س هذه املواقع مرات 
عدي��دة ومل يفل��ح، مطالب��ا النيابة العام��ة بالراجع 
عن القرار وااللتزام بتطبيق القانون بو�ص��فه الكفيل 

وحده باملحا�صبة عن اأي جتاوز.
وكان النائ��ب الع��ام يف رام اهلل حممد ب��راك، قد قرر 
حجب مواق��ع الكرونية اإخباري��ة غالبيتها من قطاع 
غ��زة، ومقربة من حرك��ة حما�س والقيادي املف�ص��ول 

من حركة فتح، حممد دحالن.
ووفق ما ذكرت بع�س تلك املواقع املحجوبة فاإن براك 
اأ�صدر قراًرا ر�ص��مًيا وجهه لل�صركات املزودة لالإنرنت، 

طالبهم خالله بحجب 11 موقًعا اإلكرونًيا.
وعرف من بني تلك املواقع املركز الفل�صطيني لالإعالم، 
االإخباري��ة،  �ص��هاب  االآن، ووكال��ة  فل�ص��طني  ووكال��ة 
وموقع اأجناد، و�ص��وت فتح االإخباري، وموقع فل�صطني 
اأون الين، فل�ص��طني بر���س، وفرا�س بر�س، و�ص��فا نيوز، 

واأمامة االخباري، وموقع اأمد االإخباري.

غزة- الراأي- فل�صطني عبد الكرمي
يت�ص��ابق االأطفال ال�ص��غار �ص��بيحة يوم 
العي��د جلم��ع اأكرب ع��دد من النق��ود التي 
مينحه��ا لهم االآباء واالأج��داد واالأقارب، 
يف حماول��ة الإدخ��ال البهج��ة وال�ص��رور 
يرق�ص��ون  الذي��ن  ال�ص��غار  نفو���س  عل��ى 
العي��د  اأج��واء  متن��ح  كونه��ا  به��ا  فرح��ا 
�ص��عادة؛ حي��ث يتغن��ى االأطف��ال بطلبه��ا 
بنظرة م�صحوبة بابت�ص��امة بريئة وهم 
يتنقلون من منزل اإىل اآخر برفقة ذويهم 

واأحبائهم.
ويعت��رب اإعطاء ال�ص��غار والكبار العيدية 
ال حرج فيه، اإمنا هو من حما�صن االأخالق 
وجميل العادات، لكن ينبغي التنبيه اإىل 
مراع��اة الع��دل يف االإعط��اء، فال ي�ص��لح 
اإعط��اء بع���س االأبن��اء دون الباق��ني مل��ا 

ي�صببه ذلك من اإيقاع احل�صد والتمييز.

فرحة للنساء 
اأي�ص��ا  الن�ص��اء  تف��رح  بال�ص��غار  واأ�ص��وة 
باحل�ص��ول على العيدية من اأ�ص��قائهن اأو 
اآبائه��ن، حي��ث يذهنب فيما ح�ص��لن عليه 
م��ن نق��ود العيدية اإىل الت�ص��وق لل�ص��عور 
للمنتزه��ات  اأو يذه��نب  العي��د،  بفرح��ة 
حماول��ة  يف  الرفيهي��ة  واالأماك��ن 

للتخفيف عن اأنف�صهن.
تقول املواطنة ال�صتينية فوزية �صابر:" 
اأبن��اء  م��ن  العيدي��ة  اإنه��ا حت�ص��ل عل��ى 
�ص��قيقاتها واأبناء اأ�صقائها الذين يقومون 
بزيارته��ا كل عيد، ويقدمون لها العيدية 
فتاأخذه��ا عل��ى خج��ل"، معلل��ة ذلك بان 
الظ��روف االقت�ص��ادية �ص��عبة جدا على 

النا�س بغزة 
وت�ص��يف لل��راأي:" اإن العيدي��ة يف بع�س 
 300 اإىل  ت�ص��ل  االيجابي��ة  الظ��روف 
م��ن  واأ�ص��تطيع  �ص��يكل،   250 اأو  �ص��يكل 

خالله��ن اأن اأقوم بزي��ارة بناتي وتقدمي 
واجب ال�صيافة لهن خالل زيارتهن ىل يف 

العيد مع اأطفالهن ال�صغار".
ف��اإن  العيدي��ة،  الن�ص��اء  تنتظ��ر  وكم��ا 
االأطف��ال ينتظرون اول اأي��ام العيد على 
اأحر من اجلمر من اأجل احل�ص��ول عليها، 
حي��ث ارتبط��ت العيدي��ة ب�ص��كل وا�ص��ح 
ببهج��ة االأطف��ال يف العي��د، لكنه��ا متثل 
اأي�ص��ا فرحة للكبار فيها وتكري�ص��ًا للقيم 
واأوله��ا تق��دمي  االإمياني��ة واالإن�ص��انية، 

واجب احلب من االأب الأهل بيته.

ولألطفال نصيب
الطفل اأحمد �ص��ليمان 8 �ص��نوات يقول:" 
اأج��ل  م��ن  ال�ص��رب  بف��ارغ  العي��د  اأنتظ��ر 
والدت��ي  م��ن  العيدي��ة  عل��ى  احل�ص��ول 
ووال��دي وعم��ي واأوالده، واأق��وم ب�ص��راء 
م��ا اأرغب فيه من خ��الل العيدية، واأذهب 
اإىل املنتزه برفقة اأ�صقائي واأ�صعر بالفرح 

وال�صرور نتيجة لذلك".
وي�ص��يف للراأي:" ت�ص��ل العيدي��ة اإىل اأكر 
من 40 �ص��يكل، اأ�ص��ري يف بع�ص��ها احللويات 
وال�صوكوالتة والع�صائر، وبع�صها اأذهب فيه 

للرفي��ه م��ن خالل الرك��وب عل��ى املراجيح 
واللعب مع االأطفال ال�صغار يف مثل عمري".
وم��ن غ��ري ال�ص��روري اإعط��اء ق��در املبلغ 
نف�ص��ه ل��كل اأف��راد االأ�ص��رة، ب��ل يراع��ى 
ال�ص��ن يف ذلك، فُيعط��ى للكبري ما ال يعطى 
لل�صغري وال بد من مراقبة االأوالد ال�صغار 
يف جماالت �صرف العيديات؛ الأنه يكر يف 
االأعي��اد اخل��روج الأماك��ن الله��و واللع��ب 

اخلطر.
ويع��د اإعطاء االأطف��ال عيديتهم وتزيني 
اأخالق��ي  واج��ب  به��ا  الناعم��ة  اأيديه��م 

اجتماعي يبعث البهجة يف نفو�س ال�صغار 
اأعماره��م  اختلف��ت  مهم��ا  له��ا  واملانح��ني 

وي�صيع احلب فيما بينهم.

بدون عيدية
وبالرغ��م من اق��راب العي��د، اإال اأن الكثري 
م��ن املوظف��ني واملواطن��ني بغ��زة يعي�ص��ون 
اعتق��د  حي��ث  �ص��عبة،  معي�ص��ية  ظروف��ا 
املوظف حممد �ص��اهني ب��اأن ظروفه املادية 
قبل العيد �صتتح�صن، لكن جاءت الرياح مبا 
ال ت�صتهي ال�ص��فن، وبذلك لن يقوم بتقدمي 
العيدية لوالدته و�ص��قيقاته، فقط �صيقوم 

بزيارتهن بدون اأي هدية اأو عيدية.
واال�ص��تياء  باالنزع��اج  �ص��اهني  وي�ص��عر 
ب�صبب �صوء احلالة بهذا العيد، حيث و�صع 
يف ح�ص��بانه اأن يق��وم ه��ذا الع��ام بتقدمي 
العيدي��ة الأطفال��ه ووالدت��ه و�ص��قيقاته 
ولك��ن ي��رى اأن الظروف حت��ول دون ذلك، 
موؤك��دا اأن الو�ص��ع ال يتوق��ف علي��ه فقط 

واإمنا على كل املوظفني االآخرين .
والعيدي��ة هي كلمة عربية من�ص��وبة اإىل 
العيد مبعن��ى العط��اء اأو العطف، وترجع 
ه��ذه الع��ادة اإىل ع�ص��ر املمالي��ك، ف��كان 
ال�صلطان اململوكي ي�ص��رف راتبًا مبنا�صبة 
العي��د لالأتباع م��ن اجلن��ود واالأمراء ومن 

يعملون معه وكان ا�صمها اجلامكية.
يعت��رب  اأ�ص��ح  بتعب��ري  العيدي��ة  وتقلي��د 
م��ن اأجمل مظاه��ر العي��د التي يف��رح بها 
االأطفال خا�ص��ة اأنهم ي�ص��عون توقعاتهم 
حلج��م م��ا �صيح�ص��لون علي��ه ويخططون 

الإنفاقها قبل العيد باأيام.
وتعت��رب العيدي��ة منحة قيمة م��ن االأهل 
واالأحب��ة وه��ي ن��وع م��ن م�ص��اركة الكبار 
لفرحة �ص��غارهم بحلول العيد، وجت�ص��يد 
مادي للحب وهي غالًبا ما تكون عبارة عن 

مبلغ معني من املال.

بقرار من النائب العام

حجب المواقع اإللكترونية بالضفة.. ضرب للحريات عيانًا

العيدية.. عربون محبة ينتظره األطفال والنساء في العيد
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الو�صطى- الراأي
تعم��ل �ص��رطة البلدي��ات يف املحافظة الو�ص��طى 
داخ��ل  االإ�ص��كاليات  وح��ل  االأم��ن  حف��ظ  عل��ى 
االأ�ص��واق ومتابعة جودة الب�ص��ائع و�ص��الحيتها 
لال�ص��تخدام م��ن خ��الل تواجده��ا يف االأ�ص��واق 

االأ�صبوعية ب�صكل دائم.
ويق��ع عل��ى عات��ق �ص��رطة البلديات خالل �ص��هر 
رم�ص��ان املب��ارك جه��د م�ص��اعف نتيج��ة لزيادة 
ي�ص��تدعي  مم��ا  االأ�ص��واق،  عم��ل  �ص��اعات  ع��دد 
االنت�ص��ار لفرات اإ�ص��افية للحفاظ على احلالة 

االأمنية يف االأ�صواق.

ويف ه��ذا ال�ص��دد، اأك��د مدي��ر �ص��رطة بلدي��ات 
املحافظ��ة الو�ص��طى املق��دم اأ�ص��عد اأب��و �ص��ويرح 
اأن ع��دد اأف��راد �ص��رطة البلدي��ات يف املحافظ��ة 
وف��رد  �ص��ف  و�ص��ابط  �ص��ابًطا   43 الو�ص��طى 
يتواجدون يف االأ�صواق على مدار ال�صاعة باإ�صناد 

من �صرطة املحافظة لل�صيطرة على االأ�صواق".
بلدي��ات  �ص��رطة  اأن  اإىل  �ص��ويرح  اأب��و  ولف��ت 
ب�ص��كل  اأ�ص��واق   10 تتاب��ع  الو�ص��طى  املحافظ��ة 
دائم على مدار االأ�ص��بوع ، الفًتا اإىل اأن االأ�ص��واق 
ه��ي  الو�ص��طى  بلدي��ات  �ص��رطة  تتابعه��ا  الت��ي 
ودي��ر  والن�ص��ريات  واملغ��ازي  الزواي��دة  �ص��وق" 

البل��ح والربي��ج و3 اأ�ص��واق للموا�ص��ي يف كٍل م��ن 
الربيج والن�ص��ريات ودير البلح "، اإ�صافًة ملتابعة 
االأ�ص��واق اليومية ومرافقة موظفي البلديات يف 

املهام املختلفة.
وقال " يزداد عمل �ص��رطة البلديات خالل �صهر 
رم�ص��ان املبارك حيث تن�صط احلركة التجارية، 
و ت�ص��تجد اأ�ص��واق مو�ص��مية  يف الفرة امل�ص��ائية 
وتك��ون ب�ص��كل يوم��ي يف الن�ص��ريات ودي��ر البلح 

والربيج واملغازي ".
وتاب��ع اأب��و �ص��ويرح :" يك��ون العمل  خالل �ص��هر 
رم�ص��ان عل��ى  ث��الث ف��رات ملتابع��ة االأ�ص��واق"، 

مو�ص��ًحا اأن عملهم يت�صمن االنت�ص��ار يف االأ�صواق 
ملن��ع اإغالق ال�ص��وارع اأم��ام حركة امل��رور وبقائها 
الب�ص��طات  ومتابع��ة  دائ��م،  ب�ص��كل  مفتوح��ة 
االأ�ص��واق  يف  دجمه��ا  عل��ى  والعم��ل  الع�ص��وائية 

الرئي�صية.
��ا على متابعة حاالت  وبني اأن عملهم يركز اأي�صً
ال�صرقة يف ال�صوق وحتويلها اىل املباحث ، منوًها 
اأن هن��اك تعاون م�ص��رك بني �ص��رطة البلديات 
واأق�ص��ام ال�ص��حة يف البلديات ومباحث التموين 
يف  الغذائي��ة  امل��واد  ملتابع��ة  الوقائ��ي  والط��ب 

االأ�صواق والتاأكد من �صالمتها.

تتابع 10 أسواق بشكل دائم

شرطة بلديات الوسطى في رمضان .. جهود مضاعفة للتسهيل على المواطنين
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غزة-الراأي - اآالء النمر
تفوح الروائح من نوافذ البيوت املتقاربة، وتخرب 
ب��اأن هن��اك �ص��يف حبي��ب عل��ى االأبواب، �ص��يف 
مق��ّرب من ال�ص��غار وهدية للكبار، منع�س الن�ص��اء 
ورا�صم الفرحة والبهجة على الوجوه ويف القلوب 
دون تفريق، فكم من ال�صغار يزداد �صغف انتظاره 

للعيد مع اقراب كعك اأمهاتهم للن�صوج.
فمع م�صارفة الثلث االأخري من �صهر رم�صان املبارك 
عل��ى االنتهاء، تب��داأ االأمهات بتجه��ز كعك العيد 
ي�صتغني االأطفال عن  "الوجبة" التي بح�صورها 
وجبات الطعام الر�ص��مية، فيت�صاركون يف �صناعة 
التمر وحتوليه اإىل �ص��كل كرات �ص��غرية ت�صتعمل 

كح�صوة ر�صمية حلبات املعمول والكعك.
وللكع��ك واملعم��ول بهجة خا�ص��ة ال�ص��تقبال عيد 
الفطر بعد �صهر من ال�صيام والقيام، فال ي�صتطعم 
ال�ص��ائمون بعيد الفطر اإال بت�صدر اأطباق الكعك 
واملعمول موائد ال�ص��يافة بجانب القهوة ال�ص��ادة، 

كحلوى ر�صمية للعيد.

بين الجيران
رغ��م اندث��ار العادة ب��ني النا�س يف تب��ادل اأطباق 
املاأك��والت ال�ص��عبية كم��ا يف �ص��ابق الزم��ن، اإال اأن 

اأطباق املعم��ول والكعك ال زالت حتافظ على هذا 
املوروث االخالقي والعالقت��ي بني اجلريان، وبني 

االأقارب واالحباب.
فك��م م��ن ال�ص��رور والبهج��ة ُيدخله طب��ق الكعك 
واملعم��ول اإىل البي��ت ال��ذي ين�ص��ر فيه��ا روائحه، 
اجل��ريان  عل��ى  الكع��ك  اأطب��اق  توزي��ع  فمج��رد 
املقرب��ني، يعن��ي توزي��ع البهج��ة وفرح��ة العي��د 

ورائحته للبيوت واأ�صحابها.
فم��ا تلب��ث الرائحة تن�ص��ج مع حتول ل��ون حبات 
الكعك اإىل اللون الذهبي، حتى ين�ص��غل االأطفال 
يف تخمني �صاحب البيت الذي يغامر وين�صر عبق 
املعم��ول يف ه��ذه االأوق��ات، حي��ث ال�ص��يام وجوع 

�صوم الع�صافري من االأطفال.
اإال اأن العي��د بطبق املعمول يعي��د اإحياء واإنعا�س 
العالقات بني اجل��ريان، ويعيد احلب والبهجة يف 

القلوب، 

مشاريع صغيرة
"ال��كل يطل��ب الكع��ك، ويري��ده طازج��ا" هك��ذا 
ت�ص��ف اأم حمم��د اأب��و �ص��معان 50 عام��ًا �ص��غط 
له��ا  لتك��ون فر�ص��ة  العي��د،  اق��راب  م��ع  العم��ل 
ظ��ل  يف  امل��ادي  اأو�ص��اعهن  لتح�ص��ني  ولعامالته��ا 

الظروف ال�صعبة التي يعي�صها مواطنو قطاع غزة 
املحا�صرة منذ اأكر من اأحد ع�صر عاما.

ت�ص��ابق اأم حممد الزمن برفقة الن�ص��اء العامالت 
يف بيتها ح�ص��ب الكميات التي طلبها الزبائن منها 
م��ع انت�ص��اف �ص��هر رم�ص��ان، "ب��داأت �ص��نع الكعك 
املن��زيل للزبائن قبل 6 �ص��نوات بدعم معنوي من 
�ص��ديقة يل ب�ص��بب تدهور و�ص��عي االقت�ص��ادي، 
ولتميزي يف �صنع الكعك واملعمول، وفعاًل ا�صتجبت 

للن�صيحة".
تلتق��ط اأنفا�ص��ها م��ن عناء اخلب��ز وتبت�ص��م: "ال 
اأن�ص��ى ف�ص��ل اأمي عل��ي، هي م��ن علمتني �ص��ناعة 

الكعك، والدتي كانت تخبز لكل احلارة".
يف اإحدي زوايا البيت جتل�س رحاب خ�ص��ر)53(
عام��ا م��ن �ص��كان خمي��م جبالي��ا بج��وار زميالتها 
يف  وي�ص��عنه  واملعم��ول  الكع��ك  ينق�ص��ن  اللوات��ي 
العم��ل  توا�ص��ل  وه��ي  بف��رح  تق��ول  ال�ص��واين، 
:"احلم��د اهلل تعرف��ت عل��ى “اأم حمم��ود"، الت��ي 

�صجعتني على املجيء، واأنا اأعيل اأ�صرتي “.
بجوارها متدح �ص��ريين الدن��ف )23(عاما اإحدى 
زميالته��ا" ي��ا رب ما نع��دم هاليدي��ن احللوات زي 

املكينة بتنق�س".
اأما ن�ص��مة اأبو �ص��معان فت�ص��ارع بالقول وهي اأي�صًا 
معيلة الأ�صرتها :"الف�صل الأم حممود يف احرافنا 

للعمل، يف البدء كنا بطيئات، لكن ب�صربها و�صلنا 
لهذه املرحلة".

م��ا بني فرح��ة العي��د والدخل ال��ذي توفره هذه 
الفل�ص��طينية  امل��راأة  تثب��ت  ال�ص��غرية،  امل�ص��اريع 
قدرتها على �ص��ياغة نظرية االقت�ص��اد اخلا�صة 
التي تخرجها من حلق ال�صيق اإىل وا�صع الطريق، 
رغ��م كل املعوق��ات، لك��ن االإرادة واال�ص��تفادة من 

املهارات ال�صخ�صية ت�صنع كل �صيء.
وعل��ى الرغم من اأن الكعك واملعمول يباعا جاهزًا 
يف املخابز اإال اأن بع�س االأ�صر تعده يف البيت، الأن 
�ص��ناعته داخ��ل البيوت تبق��ى ذات نكهة وبهجة 
خمتلف��ة، وال �ص��يما واأن��ه يعترب من اأجم��ل واأهم 
الطقو���س املميزة ال�ص��تقبال عي��د الفطر املبارك 

لدى ال�صغار والكبار.
يق��ال اأن الفراعن��ة ه��م اأول م��ن عرفوا �ص��ناعة 
الكعك وقد �صموه "القر�س" ، حيث كان اخلبازون 
 100 اإىل  و�ص��لت  باأ�ص��كال خمتلف��ة،  ي�ص��نعونه 
�ص��كل،  ويف التاري��خ االإ�ص��المي يرج��ع الكعك اإىل 
عه��د الطولوني��ني حي��ث اأنه��م كان��وا ي�ص��نعونه 
بقوال��ب مكت��وب عليه��ا “كل وا�ص��كر"، ث��م اأخ��ذ 
مكان��ة متمي��زة يف عه��د االإخ�ص��يديني ث��م مبرور 
الوق��ت اأ�ص��بح م��وروث عرب��ي واإ�ص��المي يف عي��د 

الفطر بال منازع.

"الكعك والمعمول" بهجة الصغار ورائحة العيد
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كيف تتجنبون اإلسهال في فصل الصيف؟
ال�صحة واحلياة

اإعداد/ خ�صرة حمدان

غزة- الراأي
االإ�ص��هال لي���س حكًرا عل��ى فرة زمني��ة معينة 
اأو مرحل��ة عمري��ة حمددة، فهو ياأت��ي من دون 

�صابق اإنذار.
وما اأ�ص��عب االإ�صابة به يف خالل ف�صل ال�صيف، 
لذلك من اأجل جتّنبه يف هذا الف�صل بالتحديد، 

اإليكم بع�س الن�صائح التي يجب اّتباعها:
با�صتمرار يديك  اغ�صل   1-

مبج��ّرد  باالإ�ص��هال  االإ�ص��ابة  ميك��ن 
والطفيلي��ات  بالبكتريي��ا  االحت��كاك 
واجليارديا�ص��ي�س  كالكريبتو�صبوريديو�ص��ي�س 

التي تنت�صر ب�صكل خا�س يف ف�صل ال�صيف.
 ه��ذا وب�ص��بب التع��رق الذي ي��زداد م��ع ارتفاع 
درج��ات احل��رارة ، ميك��ن التق��اط اجلراثي��م 
ب�صهولة واالإ�صابة باالإ�صهال. لذلك يجب غ�صل 

اليدين با�صتمرار وتطهريهما.
جيًدا اللحوم  بطهي  قم   2-

قم بطه��ي االأطعم��ة كالّلح��وم والبي���س جيًدا 
قب��ل تناوله��ا الأّنها قد حتتوي عل��ى الطفيليات 
احلي��ة والبكترييا، االأم��ر الذي قد ي��وؤدي اإىل 

االإ�صابة باالإ�صهال املزمن.
ال�صباحة برك  من  احذر   3-

م��ن  االإنته��اء  بع��د  �ص��ريًعا  باال�ص��تحمام  ق��م 
ب�ص��رعة  تنت�ص��ر  اجلراثي��م  ان  اإذ  ال�ص��باحة، 
كب��رية يف ه��ذه ال��ربك نظ��ًرا لوج��ود العدي��د 
م��ن االأ�ص��خا�س فيه��ا، وبالت��ايل تكون عر�ص��ة 
�ص��منها  م��ن  املعدي��ة،  باالأمرا���س  لالإ�ص��ابة 

االإ�صهال.
نظام��ك  يف  الكب��رية  التغي��ريات  جتّن��ب   4-

الغذائي
فقد يوؤدي ذلك اإىل ا�ص��طراب اجلهاز اله�ص��مي 

واالإ�صابة باالإ�صهال.
احلم�صية االأطعمة  تناول  جتنب   5-

فهي ت�ص��اهم يف رفع خطر اإ�ص��ابتك باالإ�ص��هال، 
لكن ذلك يختلف من �صخ�س الآخر.

رفح- الراأي
كخلي��ة  رف��ح  حمافظ��ة  �ص��رطة  تعم��ل 
نح��ل الأداء مهامه��ا وقد و�ص��عت اخلطط 
ملمار�ص��ة العم��ل واأدائه بال�ص��كل املطلوب 
وق��د اأع��دت �ص��رطة املحافظ��ة اخلطط 
ك�ص��هر  املختلف��ة  املوا�ص��م  م��ع  لتتعام��ل 
العام��ة  والثانوي��ة  وال�ص��يف  رم�ص��ان 
والتق��ى املكت��ب االإعالمي مبدير �ص��رطة 

حمافظة رفح العقيد راأفت �صالمة .
واأ�ص��ار �ص��المة اأن��ه من��ذ تكليفن��ا مبه��ام 
عملن��ا  رف��ح  حمافظ��ة  �ص��رطة  قي��ادة 
ب��روح الفريق الواح��د والنهو�س بالكادر 
و�ص��مان  باملواط��ن  واالهتم��ام  ال�ص��رطي 
ع��ودة حقوقه ب�ص��كل كامل وذلك �ص��من 
خط��ط ا�ص��راتيجية وخطط ت�ص��غيلية 
لقيادة ال�ص��رطة الفل�ص��طينية وان جناح 
ال��كادر  خ��الل  م��ن  يت��م  اخلط��ط  ه��ذه 

الب�صري واملتابعة امل�صتمر من قبلنا.
ومت��ر �ص��رطة حمافظ��ة رف��ح يف الوق��ت 
احل��ايل بثالث مهمات رئي�ص��ة وهي خطة 
ال�ص��يف  وخط��ة  الك��رمي  رم�ص��ان  �ص��هر 

العام��ة  الثانوي��ة  االمتحان��ات  وتاأم��ني 
واحلفاظ على �صريها بال�صكل املطلوب.

ويف حديثه عن خطة �صهر رم�صان الكرمي 
للمحافظ��ة  املرك��زي  ال�ص��وق  وتاأم��ني 
وت�ص��يري حرك��ة امل��رور واملواطنني وذلك 

مبا يتيح اأي�صًا الفر�صة للبائعة "اأ�صحاب 
الب�ص��ط" بالوقوف يف اأماكن ال توؤثر على 
حركة ال�ص��ري واأ�صار اىل ا�صتمرار �صرطة 
حمافظ��ة رف��ح انت�ص��ار عنا�ص��ر �ص��رطة 
البلدي��ات واملباحث والدوريات والتدخل 

وحف��ظ النظ��ام عل��ى مداخ��ل وخم��ارج 
اال�صواق واملفرقات الرئي�صية.

وحت��دث �ص��المة ع��ن خط��ة تاأم��ني �ص��ري 
جلمي��ع  العام��ة  الثانوي��ة  امتحان��ات 
اللجان والعمل عل��ى تاأمني وتوزيع اأوراق 
االمتحان��ات عل��ى جمي��ع اللج��ان ب�ص��كل 
كام��ل دون اأي جت��اوزات وكذل��ك انت�ص��ار 
املدار���س  كاف��ة  يف  ال�ص��رطة  عنا�ص��ر 
للحف��اظ على االمن واال�ص��تقرار وتوفري 

الهدوء واجلو املنا�صب للطلبة.
واأ�ص��ار عقيد �ص��المة على اهتمام �صرطة 
عل��ى  ال�ص��يف  بخط��ة  رف��ح  حمافظ��ة 
خط��ة  م��ن  اجلان��ب  ه��ذا  وان  ال�ص��احل 
ال�ص��يف ل��ه اأهمية وذلك م��ن اجل توفري 
�ص��بل الراح��ة للمواطن��ني عل��ى �ص��اطئ 
املواطن��ني  االأم��ن  ي�ص��من  ومب��ا  البح��ر 
ب�ص��كل يحفظ لهم حقوقه��م وممتلكاتهم 
وخ�صو�صيتهم وكذلك تاأمني اال�صراحات 
وا�ص��تمرار دوري��ات ال�ص��رطة عل��ى خ��ط 

ال�صاحل على مدار ال�صاعة.
واأك��د �ص��المة ان ه��ذه االإجن��ازات التي 

تقدمها �صرطة حمافظة رفح تاأتي �صمن 
خطة عامة لل�ص��رطة الفل�ص��طينية وان 
متيز �ص��رطة حمافظة رفح بادئها �صمن 
تعليم��ات القيادة احلكيمة يف ال�ص��رطة 
الفل�ص��طينية وعلى را�ص��ها اللواء تي�صري 
البط���س ، واإخال���س عنا�ص��رها يف اأداء 

اأعمالهم . 
 وق��ال �ص��المة "ب��ان �ص��رطة حمافظ��ة 
رف��ح تعمل �ص��من القان��ون وروح القانون 
و�ص��من احل�ص��انة ال�ص��عبية الت��ي تهتم 
باملواط��ن ب�ص��كل كام��ل وتق��دم له حقه 
ق��در امل�ص��تطاع يف ظ��ل ظروف احل�ص��ار 
ال��ذي مت��ر في��ه  والو�ص��ع االقت�ص��ادي 

البلد" . 
 واكد اأي�صًا على ان �صرطة رفح لن تتهاون 
وخا�ص��ة  القان��ون  ع��ن  اخلارج��ني  م��ع 
اأ�ص��حاب العود م��ن اجلرائ��م والتي مت�س 
حق��وق املواطن وتن�ص��ر الف�ص��اد او ت�ص��ر 
مب�صلحة املجتمع ولهم طرق خا�صة اأي�صا 
يت��م التعامل بها مبا يحقق ا�ص��الحهم يف 

مراكز التاأهيل واالإ�صالح.

شرطة محافظة رفح في رمضان نموذج للعطاء المتسمر
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إعداد جمعية واعد لألسرى والمحررين

اإعداد جمعية واعد لالأ�صرى واملحررين
يوج��د يف القان��ون ال��دويل االإن�ص��اين ن�ص��و�س 
ح��ول االعتقال االإداري؛ غري اأن ما يجري على 
ي��د االحتالل ال�ص��هيوين يختلف كثريا عما هو 
يف تلك الن�ص��و�س ما يعني اأن االحتالل ي�ص��لل 
ال��راأي الع��ام الدويل به��ذا اال�ص��م ليغطي على 
جرمي��ة يطال��ب اجلمي��ع اأن يطل��ق عليها ا�ص��م 
ودوليا حتى ال  التع�ص��في” حملي��ا  “االعتقال 

ي�صتمر م�صل�صل الت�صليل.
ل��ه  تلج��اأ  اإج��راًء  االإداري  االعتق��ال  يعت��رب 
العتق��ال  االإ�ص��رائيلية  االحت��الل  ق��وات 
حم��ددة  تهم��ة  دون  الفل�ص��طينيني  املدني��ني 
ودون حماكم��ة، مم��ا يح��رم املعتق��ل وحماميه 
من معرفة اأ�ص��باب االعتقال، ويحول ذلك دون 
بلورة دف��اع فعال وموؤثر، وغالبًا ما يتم جتديد 
اأم��ر االعتق��ال االإداري بح��ق املعتق��ل ومل��رات 

متعددة.

قانون استثنائي
االحت��الل  اأن  ون�ص��طاء  حقوقي��ون  ويعت��رب 
ال�ص��هيوين ميار���س االعتق��ال االإداري من��ذ اأن 
احت��ل اأر���س فل�ص��طني بوجه��ني؛ اأولهم��ا اإقناع 
الع��امل عل��ى اأن تل��ك حال��ة ا�ص��تثنائية ووجه 
اآخ��ر ه��و م��وت لالأحي��اء يف كل يوم ل��دى مئات 
االأ�صرى يف ال�ص��جون ال�صهيونية بحجة امللفات 

ال�صرية.

باملواطنني”.
وي�صري جبارين اإىل �صرورة اأن ي�صمى االعتقال 
التع�ص��في” الأن االحت��الل  “االعتق��ال  با�ص��م 
ي�ص��تخدم اللجان واال�صتئناف واملحاكم كلها يف 
اإطار �ص��كلي يغطي على هذا النوع من اجلرمية؛ 
الأن من��ع تقدمي ال�ص��خ�س اأم��ام حماكم عادلة 
اأو التعام��ل مع ملفه قانوني��ا وبالغطاء الدويل 
يعد م��ن اأبرز اخلروقات للقان��ون الدويل الذي 
�ص��م فكرة االعتقال االح��رازي ومل يكن بهذا 
ال�صكل الذي تخو�س فيه قوات االحتالل بحق 

مئات الفل�صطينيني.
 500 اأك��ر م��ن  ويفب��ع يف �ص��جون االحت��الل 
اأ�صري �ص��من االعتقال التع�صفي الذي ال يخ�صع 
للقوانني واالإج��راءات املتفق عليها دوليا واإمنا 
عق��اب وحرمان م��ن احلياة دون وج��ه حق وال 
تهمة وال اإدانة، ومن اأبرز �صحايا هذا النوع من 
االعتق��ال نواب ال�ص��رعية الفل�ص��طينية وعلى 

راأ�صهم رئي�س املجل�س الدكتور عزيز الدويك.

شهادات مؤلمة
ويف ظل جتاوز حقوق االأ�صرى وحرمانهم من اأن 
يطبق عليهم القانون الدويل ي�صيف االحتالل 
ممار�ص��ات جدي��دة مت���س احلي��اة اليومية لهم 
يف اإط��ار االنتقام من خطواته��م املكفولة عامليا 
�ص��واء االإ�ص��راب ع��ن الطعام اأو عدم اخل�ص��وع 

ملحاكم وهمية.

ويق��ول احلقوقي �ص��عوان جبارين من موؤ�ص�ص��ة 
احل��ق: ” ورد ن���س االعتق��ال االإداري مب�ص��مى 
للقائ��د  يح��ق  اأن  اأي  االح��رازي  االحتج��از 
الع�ص��كري يف ظ��روف خا�ص��ة ج��دا وبوج��ود 

االحت��الل  عل��ى  ينطب��ق  ال  وه��ذا  �ص��مانات 
االإ�صرائيلي وال يعترب عقوبة”.

واأ�صاف جبارين يف حديث خا�س ل� اأحرار ولدنا 
:” اأم��ا االحت��الل فيمار�ص��ها عل��ى اأنه��ا عقوبة 

وه��ذا ي�ص��كل خرق��ا للقان��ون ال��دويل؛ فب��دل 
اأن تك��ون ا�ص��تثناء وخا�ص��ا ج��دا ول��ه حماكم 
واأ�ص��باب حول االحتالل هذا النوع اإىل و�صيلة 
للعقاب والتدخل يف ال�ص��اأن ال�صيا�صي والتنكيل 

االعتقال االداري.. 
بين االستثناء في القانون الدولي والتضليل

غزة- الراأي
ق��ال املتح��دث با�ص��م وزارة ال�ص��حة يف قط��اع غ��زة 
اأ�ص��رق الق��درة، اإن حي��اة مئات املر�ص��ى باتت مهددة 
باملوت جراء عدم ا�صتجابة الوزارة يف رام اهلل ل�صفر 
مر�صى ال�صرطان للعالج يف ال�صفة الغربية والداخل 

املحتل.
واأ�ص��ار الق��درة اإىل هن��اك اأكر م��ن 1500 حتويلة 
طبية مت اإر�صالها موؤخًرا للوزارة يف رام اهلل للموافقة 
عليها ل�ص��فرها للع��الج، اإال اأنه مل يتم التوقيع عليها، 

دون اإبداء اأي اأ�صباب.
واأ�ص��اف: "اإن جل هذه التحويالت ملر�ص��ى ال�صرطان 
واالأمرا���س اخلط��رية الذين من املمك��ن اأن يتوفوا يف 
اأي وق��ت مثلًم��ا ح�ص��ل مع املري���س وحي��د العرييني 
ال��ذي ت��ويف قبل عدة اأي��ام، واإن بع�ص��ها مر�ص��ل منذ 

�صهرين".
نزع��ت  اهلل  رام  يف  ال�ص��حة  وزارة  اأن  اإىل  ون��وه 
ال�ص��الحيات من دائرته��ا يف غزة )دائ��رة العالج يف 

اخلارج( وحولتها اإىل �صكرتاريا فقط.
وا�ص��تنكر يف حديث��ه ما و�ص��فها ب�"املقام��رة" بحياة 
املر�ص��ى من خالل وقف توريد االأدوية وامل�ص��تلزمات 
الطبية وم�صادرة حقهم يف احل�صول على التحويالت 

العالجية ب�صكل متعمد.
واعترب ذلك مبثابة جرمية بحق �ص��عبنا الفل�صطيني 

بكامل��ه ويتوجب حما�ص��بة 
مقرفيها دون ا�صتثناء على 
امل�ص��توى الوطن��ي وال��دويل  
ملا ت�ص��ببه من وف��اة عدد من 
املر�صى ب�ص��بب عدم اإتاحة 
يف  بالع��الج  له��م  الفر�ص��ة 
الوقت املنا�ص��ب مم��ا يزيدنا 
املر�ص��ى  اآالف  عل��ى  قلًق��ا 

بغزة.
اأنه��م  الق��درة  واأو�ص��ح 
طالب��وا كل اجله��ات املحلية 
والدولية مبا فيها الف�صائل 
م��ن  التدخ��ل  الفل�ص��طينية 
اأج��ل اإنه��اء معاناة املر�ص��ى 

املحولني للعالج يف اخلارج.
حت��رك  اإىل  ودع��ا 
م��ن  و�ص��عبي  جماه��ريي 
اأج��ل اإنق��اذ حي��اة ه��وؤالء 
ميوت��ون  الذي��ن  املر�ص��ى 

اأم��ام اأعينه��م دون منحه��م 
احلق يف العالج من قبل وزارة ال�صحة يف رام اهلل.
وق��ال: "اإن م��ا متار�ص��ه �ص��حة رام اهلل من قر�ص��نة 
احلق��وق العالجية ملر�ص��ى قط��اع غزة م��ن االأدوية 

وامل�صتهلكات الطبية واإهمال متعمد ملئات التحويالت 
العالجية دون اأن تاأبه ملعاناتهم واأو�صاعهم ال�صحية 

املتفاقمة يعترب حكم اإعدام بحق هوؤالء املر�صى".
يذك��ر اأن وزارة ال�ص��حة يف رام اهلل ترف�س منذ اأكر 

م��ن �ص��هرين اإر�ص��ال ح�ص��ة قطاع غ��زة م��ن االأدوية 
التي ت�ص��ل ملخازنها من قبل الدولة املانحة، ال �ص��يما 
اأدوية مر�ص��ى ال�ص��رطان وبع�س االأمرا�س اخلطرية 

ومرتفعة الثمن.

الصحة برام اهلل ترفض تحويالت عالج مرضى السرطان بغزة
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غزة- الراأي- عبد ااهلل كر�صوع
ككل ع��ام؛ ت�ص��هد اأ�ص��واق قطاع 
الفط��ر  عي��د  ليل��ة  يف  غ��زة 
املب��ارك، حالة من "اله�ص��ترييا" 

واال�صتنفار ال�صعبي غري امل�صبوق 
، ي�ص��احبها تزاحم��ا �ص��ديدا يف 
ال�صوارع املكتظة ب�"الب�صطات" ، 
وامتالءها  باملواطنني الراغبني 

م��ن  متطلباته��م  ا�ص��تكمال  يف 
�ص��راء املالب�س)ك�ص��وة العي��د(، 
وبع���س امل�ص��تلزمات واحلاج��ات 

ال�صتقبال العيد.
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اإال اأن ه��ذا الع��ام قد يكون م�ص��تثني عن قرينه 
من االأعوام نتيجة الو�ص��ع االقت�ص��ادي املردي 
بقط��اع غزة نتيجة اأزمة الرواتب التي تع�ص��ف 
بالقطاع، باالإ�صافة اإىل ا�صتداد حلقات احل�صار 

ب�صكل غري م�صبوق.
املواط��ن حمم��د اأحم��د يق��ول اإن��ه يذه��ب اإىل 
ال�ص��وق يف الليل��ة الت��ي ت�ص��بق العي��د؛ ب�ص��بب 
ان�ص��غاله يف العم��ل طيل��ة اأي��ام �ص��هر رم�ص��ان، 
وال يج��د وقًت��ا اإال ه��ذه الليل��ة حت��ى ي�ص��ري 
احتياجات��ه م��ن مالب���س وغريها، الفت��ًا اإىل اأن 
الظروف هي التي حتكم ال�ص��خ�س باختيار هذا 

اليوم حتديًدا.
اأم��ا املواط��ن اإبراهي��م جمع��ة فيق��ول " للراأي"  
اأن ليل��ة العي��د له��ا طعم اآخ��ر حي��ث اأن الكل يف 
ه��ذه الليل��ة يتمم عل��ى �ص��راء حاجي��ات العيد 
م��ن ملب�س وماأكل وم�ص��رب وحلويات والكثري من 

اللوازم االأخرى.
اأم��ا التاجر اأبو اأحمد ال�ص��رفا فق��ال :" يف هذه 
الليلة ال نتذوق طعمي النوم والراحة ؛  ب�ص��بب 
االأعمال الذي متتد من ال�صاعة التا�صعة �صباًحا 
حت��ى فج��ر ي��وم العي��د، ب�ص��بب تكد���س املح��ل 

بالزبائن واقبال النا�س ال�صديد".
وبني  ال�صرفا اأن اأجواء اآخر يوم يف رم�صان بغزة 

لها طعم خا�س؛ الأن النا�س ال تنام يف هذا اليوم 
ا�صتعداًدا ال�صتقبال العيد.

الحالقين
يج��ُد احلالق��ني يف العدي��د من املوا�ص��م فر�ص��ة 
"ثمين��ة"؛ جلني مبالغ مالية ي�صتعي�ص��ون فيها 
عن الركود  الذي ك�ص��ى حمالتهم؛ لقلة الزبائن 
"اإنعا�ص��ًا  ؛لك��ن مو�ص��م االعي��اد يعت��رب االك��ر 

واإقناعًا جليوبهم".
ويتكد���س ع�ص��رات اال�ص��خا�س يف ليل��ة العي��د 
يف حم��الت احلالقة؛ عل��ى اأم��ل اأن ياأتي دورهم 
للحالق��ة بع��د �ص��اعات طويل��ة م��ن االنتظ��ار، 
ويظل ذلك امل�ص��هد يف كل حلظ��ة وليد اللحظة، 
ليمت��د حتى �ص��باح يوم العيد ورمب��ا ميتد لظهر 

ذلك اليوم.
احل��الق  با�ص��ل ال�ص��اوي�س وال��ذي ب��دت علي��ه 
مالم��ح الفرح��ة واالرتي��اح م��ع اإقب��ال  العي��د 
وتهافت الزبائن  �صالونه ، يقول :"العيد فر�صة 
ال تعو���س لكل �ص��الونات احلالقة، ويقبل علينا 

يف هذه االأيام مئات الزبائن".
" لل��راأي" :" ليل��ة العي��د  وي�ص��يف ال�ص��اوي�س 
وحده��ا ال اأبالغ حني اأق��ول اأن كل املواطنني يف  
قطاع غزة يذهبون اىل احلالقني حتى اال�ص��لع 

يظه��ر  اأن  ويري��د  للحالق��ة،  يحت��اج  ال  ال��ذي 
�ص��بيحة العي��د يف اأجم��ل ُحلة ويلطف ب�ص��رته 

واأن يزين وجه باإزالة ال�صعر الزائد فيه".
املواط��ن حمم��د ج��ودة وال��ذى كان ينتظ��ر اأن 
ي�ص��له ال��دور ق��ال " لل��راأي":  :"العي��د ال يت��م 
 ،" بالن�ص��بة للكثريي��ن اال باحلالق��ة والتزي��ن 
الفت��ًا اإىل اأن��ه غالب��ًا م��ا ينتظ��ر  حلت��ي الفجر 
حني ي�ص��له الدور يف ليايل العيد للحالقة؛ نظر 

لتدافع  النا�س على �صالونات احلالقة.
ويق��در ج��ودة  التع��ب الذي يالقون��ه احلالقني 
يف ه��ذه االيام، م�ص��ريًا اأن ال وق��ت للراحة عند 
احلالق��ني يف هذه املنا�ص��بات الأنه��ا ال تتكرر اال 

مرتني  طوال العام.
وتبقى بهج��ة العيد يف اأجوائه واال�ص��تعدادات 
التي ت�صبقه، حيث تك�صوه مبذاق خمتلف مييزه 
ع��ن باق��ي اأيام الع��ام، ويجعل��ه ذا طع��م خا�س 
يدخل الفرح وال�ص��رور على ال�صعب الفل�صطيني 
رغ��م كل م��ا يعاني��ه م��ن ح�ص��ار م�ص��تمر للع��ام 

العا�صر على التوايل.

اهتمام خاص
بدوره قال الناطق با�ص��م ال�صرطة الفل�صطينية 
املقدم اأمين البطنيجي اأن ال�صرطة لديها اهتمام 

خا�ص��ة باالأعياد واملنا�ص��بات اخلا�ص��ة من اأجل 
توفري �ص��بل الراحة واالأمان للمواطنني، م�صيفا 
اأن عيد الفطر ال�ص��عيد هو اأحد املنا�ص��بات التي 

تويل املوؤ�ص�صة ال�صرطة به اهتماما خا�صا .
وتاب��ع : ب��داأت �ص��رطة البلديات من��ذ  بداية 
�ص��هر رم�ص��ان بالتواج��د واالنت�ص��ار يف كاف��ة 
املحافظ��ات للركي��ز علي االأ�ص��واق ولت�ص��هيل 
حركة املواطنني بداخله��ا وتنظيمها ومتابعة 
البائع��ني ب�ص��كل متوا�ص��ل عل��ي مدار ال�ص��اعة 
وذل��ك  ب�ص��بب االزدح��ام املوج��ود يف ال�ص��ارع 
واملفرق��ات القريب��ة م��ن االأ�ص��واق واملح��الت 

التجارية .
ال�ص��رطة  اإدارات  اأن  اإيل  البطنيج��ي  ولف��ت 
كاملرور والدوري��ات والنجدة وغريها تعمل علي 
م�صاندة �صرطة البلديات يف توفري �صبل الراحة 
واالأم��ان، م�ص��ريا اإيل اأن انت�ص��ار ال�ص��رطة كان 
متزامنا مع انت�صار املواطنني لل�صيطرة علي تلك 

االأماكن واإبقائها اآمنة .
واأك��د البطنيجي علي وج��ود متابعة دقيقة من 
قب��ل كاف��ة اإدارات ال�ص��رطة لهذه االأم��ور الفتا 
اإيل اأن مراك��ز ال�ص��رطة �صتوا�ص��ل عملها خالل 
اأيام العيد ملتابعة ال�ص��رقات وا�ص��تقبال �صكاوي 

املواطنني .

"ليلة العيد" بغزة.. 
أسواق تعج بالمواطنين لتتميم الحاجيات
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غزة- الراأي- فل�صطني عبد الكرمي
يف �ص��بيحة اأول يوم م��ن اأيام عيد الفط��ر املبارك، تغزو 
 " �ص��وارع قط��اع غ��زة رائح��ة ال�ص��مك اململ��ح وامل�ص��مى 
الف�ص��يخ"، تلك الرائح��ة القوية والنفاذة التي يع�ص��قها 
مدمنوه��ا، اإىل جان��ب طبق م��ن البندورة املقلية ي�ص��اف 
اإلي��ه بع���س الفلفل االأخ�ص��ر اأف�ص��ل م��ن اأي وجبة طعام 

اأخرى. 
وال يع��رف اأهايل ال�ص��فة الغربية تل��ك االأكلة ويكتفون 
فقط بعمل امل�ص��اوي املتنوعة واللذيذة واملقايل احتفاال 
بالعي��د، فيم��ا ي��رى اأهل غ��زة اأن الف�ص��يخ يعو�ص��هم عن 
االأمالح التي فقدها اجل�ص��م خالل �صيام �صهر كامل، واأنه 
ا املعدة التي  يحمي اجل�صم من االإرهاق والتعب، وخ�صو�صً

خا�صت معركة ال�صيام.
وال يقت�ص��ر اأكل الف�ص��يخ على اأول اأيام العيد، فاالأ�ص��واق 
ال�ص��عبية فى قطاع غزة واملح��الت التجارية ال تخلو من 
الف�ص��يخ قب��ل العيد وبع��ده، باالإ�ص��افة ل�ص��مك الرجنة 
ال��ذى بداأ يزاحم الف�ص��يخ فى االأ�ص��واق خالل ال�ص��نوات 

املا�صية.

وجبة مفضلة
ويف كل ع��ام، تق��وم املواطن��ة اأم اأحم��د �ص��حادة بتجهيز 
الف�ص��يخ لديها يف املنزل قبل حلول العيد بفرة قد ت�صل 
الأ�ص��بوعني متوا�ص��لني، وع��ن كيفي��ة جتهي��زه، تق��ول:" 

اأ�صرى ال�صمك من ال�صوق ويكون حجمه متو�صطا ومن ثم 
اأقوم بنقعه يف كيلو من امللح، وو�صعه داخل وعاء ومن ثم 
تغطيته حت��ى جميء العيد، وبعدها اأقوم با�ص��تخراجه 

من الوعاء وو�صعه باملاء للتخفيف من ملحه ".
وت�ص��يف لل��راأي:" اأقوم بعده��ا بتنظيفه وغ�ص��له جيدًا 
بالطحني واملاء والليمون، ثم نقليه ون�صيف بعد اإخراجه 
من الزيت الليمون والفلفل االأخ�صر"، مو�صحة اأن وجبة 
الف�صيخ هي الوجبة املف�صلة لها ولعائلتها يف عيد الفطر، 

واأنهم يتناولونه حتى بعد انتهاء العيد اأي�صا.
وال يختل��ف احل��ال ع��ن املواطن��ة اأم عمر حم�ص��ن، حيث 
هي االأخرى تعد وجبة الف�ص��يخ اأول اأيام العيد باعتباره 
الوجبة املعروفة والتي مت توارثها عن العائلة، ويف�ص��ل 

تناولها اأبناوؤها جميعا.
تق��ول لل��راأي:" وجبة الف�ص��يخ الغنى عنه��ا يف اأول اأيام 
اأن��ا واأوالدي، ويكف��ي رائحته��ا  العي��د، واأف�ص��لها كث��ريا 
القوي��ة الت��ي جتعل��ك ت�ص��ابق الوق��ت ك��ي تت��ذوق من��ه 
مبج��رد و�ص��ع الطعام عل��ى املائدة بجان��ب طبق كبري من 
البن��دورة املقلي��ة مع الفلفل االأخ�ص��ر وبع���س املخلالت، 
وقلي��ل م��ن البطاط���س املقلي��ة الت��ي يف�ص��لها االأطف��ال 

ال�صغار ".
 وتع��د طريقة طه��ي وجبة الف�ص��يخ اململح �ص��هلة للغاية 
وال حتت��اج رب��ة البيت ل�ص��اعات طويل��ة واأدوات عديدة 
لتح�ص��ريها، وهو االأمر الذي يجعل من الوجبة "خفيفة 

دم".

وتعت��رب اأ�ص��ماك البوري واجل��رع واجلن��وي والركي من 
اأ�ص��هر االأ�ص��ماك املحول��ة اإىل الف�ص��يخ، وال��ذي يتمي��ز 

برائحته النفاذة التي ال تروق لكثري من النا�س.

مشاوي العيد
ويف مدين��ة جن��ني بال�ص��فة الغربي��ة، ال يع��رف اأغل��ب 
الفل�ص��طينيون هن��اك وجب��ة ال�ص��مك اململ��ح املعروفة ب� 
" الف�ص��يخ" ويكتف��ون بعمل امل�ص��اوي واللحوم الطازجة 

املتنوعة اإىل جانب بع�س املقايل ال�صهية واملقبالت.
تق��ول اأم اأده��م فاي��ق م��ن مدين��ة جن��ني بال�ص��فة:" اإن 
اأه��ل جن��ني ال يعرفون ال�ص��مك املعروف بالف�ص��يخ، لكنها 
كونه��ا مواطنة من قط��اع غزة فهي تف�ص��ل اأكله، وتطلب 
م��ن زوجها �ص��راوؤه كي تقوم بطهيه"، مو�ص��حة اأن النا�س 

بجنني يقومون بعمل امل�صاوي بالعيد.
وال يرغب بع�س النا�س يف غزة بتناول الف�ص��يخ �ص��بيحة 
العي��د ب�ص��بب االأم��الح املفرط��ة، اأو رائحت��ه النفاث��ة، 
في�ص��تبدلونه ب�ص��مك الرجن��ة املدّخ��ن قلي��ل امللوح��ة، 
اقية وه��ي اأكل��ة �ص��عبية معروف��ة لدى ال�ص��عب  اأو ال�ص��مَّ

الفل�صطيني.

استهالك كبير
ويوؤكد اأبو يون�س �صاحب م�صمكة ومطعم لل�صمك مبع�صكر 
ال�ص��اطئ بغزة، اأن �ص��مك البوري يحتاج اإىل ثالثة �صهور 

ك��ي يت��م متليح��ه وحت�ص��ريه للعي��د، اأما �ص��مك اجلرع 
فيحتاج اأربعني يوما فقط من اأجل التجهيز .

ويو�صح يف حديث للراأي، اأن اأنواع معينة من االأ�صماك 
ه��ي املف�ص��لة للف�ص��يخ كالب��وري واجَلِرعK وه��ي تباع 

طوال العام، لكن مو�صمها الرئي�صي يف عيد الفطر.
ووفق ما ذكره فاإن �صمك البوري هو االأكر تداوال بني 
النا�س يف اأيام عيد الفطر، حيث ي�ص��ل �ص��عره اإىل 40 
�ص��يكل، اأما �ص��مك اجلرع في�ص��ل �ص��عره اإىل 25 �صيكل 

فقط.
وي�ص��تهلك اأه��ايل غزة ما يق��ارب م��ن 30 األف طن من 
ال�ص��مك اململ��ح "الف�ص��يخ" خالل اأي��ام العي��د املبارك، 

كونهم يعتربونه الوجبة املف�صلة لديهم.
والف�ص��يخ هو عبارة عن �ص��مك ممّلح من اأن��واع البوري 
والدني�س، يتم تخليل��ه يف امللح فرة من الزمن، ويعود 
اأ�ص��له اإىل اأن��ه اأكل��ة م�ص��رية مو�ص��مية، وه��و يتمي��ز 

برائحته النفاذة التي قد ال تروق للكثري من النا�س.
ا؛ نظًرا ملا قيل  ويرجح تاأ�ص��يل الف�صيخ للفراعنة اأي�صً
عنه��م اأنهم كانوا ميتنعون عن اأكله يف ال�ص��تاء، فكانوا 
يحفظونه بطريقة التمليح لقتل امليكروبات املوجودة 

فيه، ثم يخزن بني طبقات من امللح.
واأظه��ر امل�ص��ريون القدم��اء براعة �ص��ديدة يف حفظ 
االأ�ص��ماك وجتفيفها و�ص��ناعة الف�ص��يخ، اإذ كان االأمر 

يعني لهم اخلري والرزق، والوقاية ال�صحية.

الفسيخ..أكلة مفضلة تزين برائحتها عيد غزة
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غزة- الراأي - اآالء النمر
يف اإطار حت�صن العالقات الفل�صطينية امل�صرية 
للقاه��رة  حما���س  حرك��ة  وف��د  زي��ارة  عق��ب 
االأ�ص��بوع املا�صي، جرى االتفاق على عدة بنود 
م�ص��ركة تلبي م�ص��الح اجلانبني، وعليه تركن 
اجله��ات امل�ص��رية لال�ص��تجابة ملطالب ال�ص��عب 
الفل�ص��طيني يف التخفيف من حدة احل�ص��ار من 
خالل فتح معرب رفح الربي واإدخال ما يلزم من 

حاجيات �صرورية عربه.
اإدخال الوقود امل�ص��ري �ص��باح الي��وم االأربعاء 
بعد اللقاءات واالتفاقات، كان مبثابة الب�صرى 
ال�ص��ارة الت��ي ينتظرها الفل�ص��طينيني يف قطاع 
غ��زة، عل��ى اأال تك��ون كمي��ات موؤقت��ة لف��رة 
وجي��زة، وعليه ف��اإن دخولها يزي��ح عبئا كبريًا 
وكابو�ص��ا خميف��ًا يهلو���س به الفل�ص��طينيون يف 
قطاع غزة يف �ص��هر رم�ص��ان ويف ف�ص��ل ال�ص��يف 

على وجه اخل�صو�س.
يف االأي��ام احلالي��ة ت�ص��ل درج��ة احل��رارة يف 
قط��اع غ��زة اإىل 35 درجة مئوي��ة، ومع غياب 
التي��ار الكهربائ��ي يرتفع ه��ذا الرقم اأ�ص��عافًا 
م�ص��اعفة، يف الوق��ت ال��ذي يح��ل في��ه �ص��هر 
رم�ص��ان �ص��يفا، وكذلك ياأتي ه��ذا القطع الذي 
ي�صل اإىل ع�صرين �ص��اعة يوميا من اأ�صل اأربعة 
وع�ص��رين �ص��اعة خفيف��ًا، يف ذات الوقت الذي 

يتقدم فيه اأبن��اء الثانوية العامة لالمتحانات 
النهائية لعام 2017.

الكات��ب واملحل��ل ال�صيا�ص��ي م�ص��طفى ال�ص��وف 
ع��رب عن خ�ص��يته م��ن اأن يكون اإدخ��ال الوقود 
امل�صري اإىل قطاع غزة، هو مبثابة ورقة �صغط 
الإخ�ص��اع قطاع غزة، ومتنى من ال�صيا�ص��يني اأن 
يكونوا قد و�ص��عوا خطة ذكاء للخال�س من اأي 

اأزمة مقبلة.
وقال ال�ص��واف ل�"الراأي" اإن قط��اع غزة يركن 
اإىل اجلانب امل�ص��ري ب�ص��كل كامل مبا اأن منفذه 
الوحيد هو معرب رفح املطل على م�صر، فاخلوف 
اأن يكون قد و�صع رقبته على حبل امل�صنقة بعد 
ارتباطه ب�ص��كل كامل وا�ص��تئمانه على طبيعة 

احلياة التي يحياها املواطن الفل�صطيني.
وتوق��ع ال�ص��واف اأن يح��دث الوق��ود امل�ص��ري 
انفراج��ه جيدة على الو�ص��ع الع��ام للكهرباء، 
انقط��اع  ا�ص��تمرارية تدفق��ه دون  ف�ص��ال ع��ن 
ب�ص��غوط  امل�ص��ري  اجلان��ب  م��ن  م�ص��اومة  اأو 

فل�صطينية خارجية وداخلية.
واأو�ص��ح ال�ص��واف اأن غزة فقرية من كل �ص��يء، 
وه��ي تعلق اآمالها على اجلان��ب العربي القريب 
منه��ا يف مناأى عن اجلانب االإ�ص��رائيلي، م�ص��ريًا 
اإىل اأن اإجراءات رئي�س ال�صلطة حممود عبا�س 
لف�ص��ل ال�صفة عن غزة قد متت وما بقي جمرد 

اإكمال خلطوات �صابقة.
احل��ذر  الأخ��ذ  ال�صيا�ص��يني  ال�ص��واف  واأوج��ب 
م��ن الوق��وع يف ف��خ قد ين�ص��به اأح��د االأطراف 
الفل�ص��طيني  اجلان��ب  عل��ى  واأن  املتح��اورة، 
االزم��ات  م��ع  ال��ذكاء  م��ن  بن��وع  التعام��ل 

واالتفاقات احلالية واملتوقع اأن تكون مقبلة.

مطلب رئاسي
ويف الوق��ت ال��ذي يت��م في��ه اإدخ��ال �ص��احنات 
االإ�ص��رائيلي  اجلان��ب  يتم��م  امل�ص��ري  الوق��ود 
تقلي���س كمي��ات الكهرب��اء ال��واردة اإىل قطاع 
العالق��ات  مدي��ر  وق��ال  فعل��ي،  ب�ص��كل  غ��زة 
العام��ة واالإع��الم يف ال�ص��ركة حمم��د ثابت اإن 
�ص��ركة الكهرباء اال�صرائيلية ا�صتكملت عملية 
تقلي�س الكهرباء لغزة، بتخفي�س خط ال�صعف 
املغ��ذي ملحافظة غزة م��ن 12 ميجا وات اإىل 6 

ميجا وات.
��ا خ��ط رقم  واأ�ص��اف اأن االحت��الل قّل���س اأي�صً
12  ميجا  8 املغ��ذي ملحافظ��ة خانيون�س م��ن 
��ا، موؤك��دًا اأن املتوفر بعد  اإىل 6 ميج��ا وات اأي�صً
التقلي���س اجلدي��د من الكهرباء م��ن االحتالل 
االإ�ص��رائيلي ه��و 88  ميجا وات فق��ط، متوقًعا 
تقلي���س املزي��د م��ن اخلط��وط االأخ��رى خالل 

اليومني املقبلني.
وبداأت �ص��لطات االحت��الل بتقلي���س الكهرباء 
املغذي��ة لقط��اع غ��زة من��ذ اأول اأم���س االثنني، 
ا�ص��تجابة لطلب رئي�س ال�ص��لطة الفل�ص��طينية 
حمم��ود عبا�س، وال��ذي اتخذ ع��دة اجراءات 

�صد غزة موؤخًرا.
امل�ص��غر  )االإ�ص��رائيلي(  االأمن��ي  املجل���س 
له  اجتماع  اآخر  يف  قرر  قد  كان  "الكابينيت"، 
هذا ال�ص��هر، تقلي�س ام��دادات الكهرباء لقطاع 
غ��زة، بن��اء على طل��ب رئي�س ال�ص��لطة حممود 
عبا���س عيانًا، حيث يزود االحتالل قطاع غزة 
بع�ص��رة خطوط، مبا يوفر ح��وايل 123 ميجا 
واط، باالإ�ص��افة ل�23 ميجا تزودها اخلطوط 

امل�صرية لغزة.
يذك��ر اأن حمط��ة التولي��د الوحي��دة يف غ��زة 
والت��ي ت��زود القط��اع ب���150 ميج��ا وات، ق��د 
توقفت عن العمل متاما، على �صوء قرار رئي�س 
ال�ص��لطة باإعادة فر�س ال�ص��رائب على الوقود 

املورد للمحطة.
وكان وزي��ر املالية الفل�ص��طيني �ص��كري ب�ص��ارة 
لقط��ع  االحت��الل  اىل  ر�ص��مي  بطل��ب  تق��دم 
الكهرب��اء عن غ��زة متام��ا، اال ان وزي��ر املالية 
عل��ى  العم��ل  علي��ه  اق��رح  )االإ�ص��رائيلية( 

تقلي�صها.

السوالر المصري .. هل يكون عربون أولي لفك الحصار؟
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غزة-الراأي-فل�صطني عبد الكرمي
م��ع اإطاللة �ص��باح كل عي��د، يتهاف��ت الكثري من 
االأطفال ال�ص��غار اإىل ركوب املراجيح ال�ص��غرية 
اجلدي��دة  املالب���س  يلب�ص��ون  وه��م  والكب��رية، 
فرحة بق��دوم العي��د، معلنني ثورة يف ال�ص��وارع 
وحتركاته��م  الناعم��ة  باأ�ص��واتهم  والطرق��ات 
عل��ى  ق�ص��ى  خان��ق  ح�ص��ار  ظ��ل  يف  الربيئ��ة 

اأحالمهم اجلميلة.
 وي�ص��عى الكثري من ال�ص��باب العاطلني عن العمل 
يف غ��زة اإىل تنظي��ف االأراجي��ح اخلا�ص��ة به��م 
وتزيينها ون�ص��بها يف ال�صوارع والطرقات جلذب 
االأطف��ال نحوه��ا، حيث تعترب اأي��ام العيد فرة 
ذهبية وم�صدر رزق مو�صمي رغم العائد الرمزي 
الذي يجنيه هوؤالء منها، اإىل جانب اأنها فر�ص��ة 
عمل موؤقتة للكثري ممن ال يجدون عمال ب�ص��بب 

الظروف االقت�صادية ال�صعبة.
وتعترب االأراجيح املالذ الوحيد لالأطفال يف اأيام 
العيد فال يخلو �ص��ارع من �ص��وارع غزة اإال وجتد 
على زاويته اأرجوحة اأو اثنتني، وجتد االأطفال 
ي�ص��طفون بالع�ص��رات يف انتظ��ار دوره��م، فيم��ا 

تعلو �صحكاتهم يف جنبات املكان.
ال�ص��اب  يق��وم  عي��د،  اأي  اق��راب  م��ع  وكعادت��ه 
الع�صريني اأحمد حم�صن بن�صب اأرجوحته بجانب 
منزله يف منطقة ال�ص��ربة بغ��زة، يف حماولة منه 

جلذب اأنظار االأطفال وال�صغار، باعتبارها فر�صة 
جتل��ب القليل من امل��ال اإىل جان��ب عمله يف حمل 

ال�صوبر ماركت الذي ميلكه.

رزق مؤقت
ويق��ول اأحم��د لل��راأي:" اإن العائ��د امل��ادي م��ن 
اأف�ص��ل  ذل��ك  ولك��ن  كث��ريا،  لي���س  االأرجوح��ة 
م��ن وجوده��ا مركون��ة يف املن��زل يعلوه��ا الغبار 
واالأتربة"، مو�ص��حا اأن االأطفال يف�صلون ركوب 
اأك��ر م��ن تف�ص��يلهم للذه��اب اإىل  االأرجوح��ة 

املالهي واملنتزهات .
ميتلكه��ا  الت��ي  ال�ص��غرية  االأرجوح��ة  وتتك��ون 
ال�ص��اب اأحم��د م��ن مقعدي��ن مقابل��ني لبع�ص��هما 
البع���س، حي��ث يجل���س عل��ى كل مقع��د طفل��ني 
اثنني، فيما يدفع هو بكلتا يديه االأرجوحة كي 
ت��زداد �ص��رعتها، ويتعاىل معها �ص��راخ االأطفال 
و�ص��حكاتهم وهم ي�ص��تقلونها فرحًا، وما اأروعها 

من حلظات لدى �صغار ال�صن. 
وترتبط االأعي��اد يف نظر ال�ص��غار باالأرجوحة 
يف  االأراجي��ح  تن�ص��ب  حي��ث  وثيق��ًا،  ارتباط��ا 
الطرقات وال�ص��وارع، قبل العيد باأيام ب�ص��يطة، 
بينم��ا تبق��ى االأزقة مله��ى اآخر ملن ين��وي منهم 
مقارعة وعمل ا�ص��تباكات باأ�ص��لحة بال�صتيكية، 
"يه��ود  وه��و م��ا يذك��ر بلعب��ة يطلق��ون عليه��ا 

وعرب".
ويف مع�ص��كر ال�ص��اطئ بغ��زة، ن�ص��ب العدي��د من 
ال�ص��باب االأراجي��ح اخلا�ص��ة فيه��م من��ذ بداية 
�ص��هر رم�ص��ان، باعتباره��ا م�ص��در رزق مو�ص��مي 
ل�ص��باب جامعيني قطعت بهم ال�صبل ومل يجدوا 

فر�س عمل متنحهم االأمل وال�صعور بالر�صا.
ن�ص��ب  عم��ره،  م��ن  الثالثين��ات  يف  فتح��ي  اأب��و 
اأرجوحة كبرية بجانب منزله الذي ي�ص��تاأجره، 
يف حماول��ة من��ه للح�ص��ول عل��ى اإيج��ار املن��زل 

الذي يعي�س فيه برفقة اأ�صرته.
يق��ول اأب��و فتح��ي لل��راأي:" بالرغم من ك��ون تلك 
االأرجوح��ة عمل مو�ص��مي، لكنن��ي اأعتمد يف جلب 
رزقي من خاللها يف كل عيد اأو منا�صبة جميلة اإىل 
جان��ب بي��ع بع�س احلاجي��ات ال�ص��غرية لالأطفال، 

احلمد هلل نعمة من اهلل ن�صكره عليها".
وتبق��ى االأرجوح��ة يف قطاع غ��زة، اللعبة التي 
تاأب��ى االندث��ار رغ��م االنت�ص��ار املت�ص��ارع مل��دن 
املاله��ي واملتنزه��ات واالألع��اب احلديث��ة الت��ي 

جتذب اإليها ناظري االأطفال ال�صغار.

طقوس أخرى
وم��ن طقو���س الفرح��ة الت��ي يعي�ص��ها االأطفال 
يف قط��اع غ��زة خالل اأي��ام العيد، رك��وب اخليل 
والقطار املتحرك وغريها من االألعاب املنت�ص��رة 

وداخ��ل  الطرق��ات  وب��ني  ال�ص��وارع  جنب��ات  يف 
املخيم��ات الت��ي تكت��ظ باالأطف��ال، الت��ي ُتع��د 
م�ص��در دخ��ل لع��دد كث��ري م��ن العائ��الت بقطاع 

غزة.
الفت��ى حمم��ود ح�ص��ن"14" عام��ا ه��و االآخ��ر 
ينتظر قدوم اأي عيد بفارغ ال�ص��رب، حيث ميلك 
�ص��يارة ال�ص��لكية تعمل عل��ى الكهرب��اء، ويف كل 
عي��د اأو منا�ص��بة يخ��رج اإىل منطق��ة اجلن��دي 
املجه��ول بغ��زة، حي��ث يتواج��د ع��دد كب��ري من 
االأطف��ال الذين يتهافت��ون على ركوب ال�ص��يارة 

الواحد تلو االآخر.
يق��ول حمم��ود لل��راأي:" اإن العم��ل على �ص��يارة 
االأطف��ال ي��در علي��ه دخ��ال جيدا يكفي��ه لقوت 
يوم��ه وعائلت��ه حيث يجن��ي يوميا م��ن 50 اىل 

�صيقال".  60
ويدف��ع ارتف��اع ن�ص��بة البطال��ة يف قط��اع غ��زة 
املئ��ات من ال�ص��باب الفل�ص��طينيني اإىل العمل يف 
اأي جمال خالل اأيام االأعياد لطلب الرزق، حيث 
يعتمد الكثري منهم يف جلب م�ص��در رزقهم خالل 
املوا�ص��م واملنا�ص��بات، بخلق فر�س عم��ل موؤقتة 
لهم، بتجهيز االأرجوحات واالألعاب الرفيهية. 
ويفتقر قطاع غزة للمتنزهات واالأماكن العامة 
التي من �ص��اأنها اأن ترفه عن االأطفال وحتت�ص��ن 

�صعادتهم يف االأعياد واملنا�صبات.

األراجيح..المالذ األفضل ألطفال غزة في العيد

غزة- الراأي
امتحان��ات  اإىل  م�ص��عود  اأي��ه  الطالب��ة  تتق��دم 
اإ�ص��رار  وكله��ا   2017 للع��ام  العام��ة  الثانوي��ة 
االمتحان��ات  اجتي��از  عل��ى  وعزمي��ة  وحت��دي 
والنج��اح بالرغم م��ن اأنها تعاين م��ن اإعاقة وهي 

عدم وجود يدين لها منذ الوالدة.
وكعادتها خالل رحلة تعليمها مت�صك القلم باأنامل 
قدميه��ا، لك��ن ه��ذه امل��رة يف جم��ال “امتحان��ات 
الثانوي��ة العامة “فنجدها تقراأ االأ�ص��ئلة وتفكر 
وجتي��ب ، وذل��ك يف جلن��ة مدر�ص��ة رام��ز فاخ��رة 
تتق��دم  حي��ث  غ��زة،  بغ��رب  للبن��ات  الثانوي��ة 
لالمتح��ان وه��ي عل��ى مقع��د خا���س قام��ت وزارة 

التعليم بت�صميمه لها .
اأي��ه م�ص��عود الي��وم تتق��دم للثانوي��ة العامة فرع 
العل��وم االإن�ص��انية ويف طريقه��ا الإنه��اء مرحل��ة 

التعلي��م االأ�صا�ص��ي والثان��وي  وتطم��ح يف النجاح 
والتفوق ودخول اجلامعة.

و زار رئي���س قطاع التعلي��م والثقاف��ة اأ.كمال اأبو 
عون الطالبة م�ص��عود يف جلنة االمتحان بح�ص��ور 
وكي��ل الوزارة د. زياد ثابت،  ومدير عام االإر�ص��اد 

والربية اخلا�صة د. اأحمد احلواجري.
واأ�ص��اد اأب��و ع��ون بالطالب��ة اأي��ه م�ص��عود  موؤكدًا 
اأنه��ا منوذج كب��ري على ال�ص��رب واالإرادة  والتحدي 
متمني��ًا له��ا التوفي��ق والنج��اح والتمي��ز وحتقيق 

طموحاتها.
بدورها قّدمت الطالبة اأيه م�ص��عود ال�صكر لوزارة 
التعلي��م عل��ى ه��ذه الزي��ارة وعلى الرعاي��ة التي 
امت��دت خالل �ص��نوات الدرا�ص��ة متمني��ة النجاح 
والتفوق كما توؤكد اإ�ص��رارها على موا�صلة م�صرية 

التعليم.

الطالبة آية مسعود ”بدون يدين” تتحدى اإلعاقة وتتقدم المتحانات الثانوية العامة
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اللجنة اإلدارية في 
غزة تحدد موعد 
إجازة عيد الفطر

غزة- الراأي
اأعلن��ت اللجنة االإداري��ة احلكومية 
يف قط��اع غ��زة الي��وم االأربع��اء ع��ن 
موع��د اإجازة عيد الفط��ر لهذا العام 
2017 يف كافة الوزارات واملوؤ�ص�صات 

احلكومية.
واأف��اد اأمني ع��ام اللجن��ة احلكومية 
اأ�ص��امة �ص��عد" لل��راأي"، اأن  يف غ��زة 
عطلة عيد الفطر �ص��تبداأ من �ص��باح 
ي��وم االأحد املواف��ق 25-6-2017، 
وحت��ى م�ص��اء يوم االأربع��اء -28-6

.  2017
واأو�ص��ح اأن اأول اأي��ام عودة املوظفني 
ي��وم  �ص��يكون  عمله��م  اأماك��ن  اىل 

اخلمي�س املوافق 29-6-2017

غزة-الراأي
اأكدت بلدية غزة اأن اخلطة الرم�صانية 
الت��ي ب��داأ العم��ل به��ا من��ذ بداية �ص��هر 
رم�ص��ان  احل��ايل حافظ��ت عل��ى �ص��حة 
ا�ص��تجابة  واّلق��ت  املدين��ة  و�ص��المة 

وا�صعة من قبل املواطنني يف املدينة .
واأو�ص��حت البلدي��ة اأن اإ�ص��افة وردي��ة 
ليلي��ة للنظاف��ة اإ�ص��افة اإىل الورديتني 
ال�صباحية وامل�ص��ائية وا�صتجابة ن�صبة 
كب��رية من املواطنني الإر�ص��ادات البلدية 
املتعلقة بالتخل�س من النفايات املنزلية 
وااللت��زام مبواعي��د اإخراجه��ا �ص��باحا 
عل��ى  احلف��اظ  يف  كب��ري  ب�ص��كل  �ص��اهم 

نظافة و�صحة املدينة .
النفاي��ات  ترحي��ل  عملي��ة  اأن  وبين��ت 
جتري وفقا لالآلية املتبعة والتي تتم من 
خالل جمع النفايات املنزلية وترحليها 
اإىل حمط��ة جتميع النفاي��ات الفرعية 
يف املدين��ة وثم ترحيله��ا يف نف�س اليوم 

اإىل مكب النفايات يف جحر الديك .
واأ�ص��ارت اإىل اأن كمية النفايات يف �ص��هر 
رم�ص��ان ت��زاد ع��ن باق��ي اأ�ص��هر ال�ص��نة 
وتبل��غ   )  20%  ( اإىل  ت�ص��ل  بن�ص��بة 
الكمية التي يتم جمعها وترحيلها يوميا 

نحو ) 800( طنا من النفايات .
وفيم��ا يتعل��ق بالرقاب��ة عل��ى االأغذية 
يف املدينة، اأو�ص��حت البلدية اأن طواقم 
م��ن  كثف��ت  االأغذي��ة  مراقب��ة  ق�ص��م 
عمليات املراقبة والتفتي�س على حمالت 

بيع وتخزين االأغذية يف املدينة .
اأن تخ�ص��ي�س وردي��ة م�ص��ائية   وبين��ت 
اإ�ص��افًة للوردي��ة امل�ص��ائية حقق درجة 
عالي��ة م��ن عملي��ة مراقب��ة االأغذي��ة 

وال�ص��حة  ال�ص��المة  عل��ى  واحلف��اظ 
العامة .

وبخ�صو�س �ص��خ املياه لبيوت املواطنني، 
اأو�ص��حت البلدي��ة اأنه��ا زادت م��ن كمية 
املياه التي يتم �ص��خها لبي��وت املواطنني 
بنح��و ) 500( األ��ف ك��وب ع��ن املع��دل 
االحتياج��ات  لتلبي��ة  وذل��ك  ال�ص��هري 

املتزايدة للمواطنني.
وبين��ت اأن ا�ص��تمرار انقط��اع الكهرب��اء 
ل�ص��اعات طويل��ة خ��الل الي��وم زاد م��ن 
البلدي��ة  عات��ق  عل��ى  امللق��اة  االأعب��اء 
يف تزوي��د املواطن��ني باملي��اه ومعاجل��ة 

ال�صرف ال�صحي وجلاأت البلدية لت�صغيل 
مرافقه��ا مبولدات الكهرب��اء التي تعمل 

بال�صوالر .
وفيم��ا يتعل��ق باحلفاظ عل��ى النظام يف 
املدين��ة ومن��ع التع��دي عل��ى االأر�ص��فة 
وال�ص��وارع م��ن قب��ل الباع��ة املتجول��ني 
واأ�صحاب الب�ص��طات، اأو�ص��حت البلدية 
اأن طواق��م دائ��رة النظ��ام واالن�ص��باط 
كثف��ت جهودها ال�ص��يما مع ق��رب حلول 
احلف��اظ  به��دف  وذل��ك  الفط��ر  عي��د 
عل��ى فت��ح ال�ص��وارع ومن��ع التع��دي على 

االأر�صفة وت�صهيل حركة املواطنني .

غزة- الراأي
�ص��جلت وزارة الداخلية –ال�صق املدين 
خ��الل �ص��هر ماي��و املا�ص��ي 4 جمعيات 
للعم��ل يف قط��اع غ��زة، لي�ص��ل بذل��ك 
ع��دد اجلمعي��ات املُ�ص��جلة ل��دى وزارة 
الداخلية يف القطاع حتى تاريخه اإىل 
"850 جمعية  " منها  "935 جمعي��ة 
"85 جمعي��ة  اإىل  اإ�ص��افة   ،" حملي��ة 

اأجنبية".
اأ�ص��درته  اإح�ص��ائي  تقري��ر  واأظه��ر 
العام��ة  لل�ص��ئون  العام��ة  االإدارة 
وزارة  يف  احلكومي��ة  غ��ري  واملنظم��ات 
اخلريي��ة  اجلمعي��ات  الداخلي��ة 
والهيئ��ات االأهلية تتوزع يف حمافظات 
قط��اع غزة عل��ى النحو الت��ايل:500 
ُم�ص��جلة يف حمافظ��ة غ��زة،  جمعي��ة 
و"137جمعية " يف حمافظة ال�ص��مال 
، اإ�ص��افة اإىل 120جمعي��ات ُم�ص��جلة 
يف حمافظ��ة خانيون���س، و98 جمعية 

يف املحافظ��ة الو�ص��طي، و80 جمعي��ة 
يف رفح .

، نائب مدير دائرة  َ ويف هذا ال�صدد َبنيَّ
اأ.  الداخلي��ة  يف  املحلي��ة  اجلمعي��ات 
عادل عاي���س، اأن %45 من اجلمعيات 
ه��ي  الداخلي��ة  وزارة  يف  امل�ص��جلة 
 422 بواق��ع  اجتماعي��ة،  جمعي��ات 

جمعية .
واأو�ص��ح اأن وزارة الداخلية تعمل بكل 
مهني��ة عل��ى تنظي��م عم��ل قطاع��ات 
 30 عدده��ا  والبال��غ  اجلمعي��ات 
قطاع��ًا؛ وذلك للحيلول��ة دون تداخل 
القطاع��ات م��ع بع�ص��ها البع���س وذلك 
من خالل دائرة الت�ص��جيل خا�ص��ة مبا 

يتعلق باجلمعيات اجلديدة.
وزارة  يف  العم��ل  اأن   " عاي���س  واأك��د 
الداخلي��ة ي�ص��ري بُخط��ى حثيثة حلل 
امل�صاكل املتعلقة بعمل اجلمعيات، وفقًا 

للقانون " .

الداخلية ُتسجل 4 جمعيات
 للعمل خالل مايو

"بلدية غزة" الخطة الرمضانية
 حافظت على نظافة وسالمة المدينة


