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غزة- خا�ص الراأي - اآالء النمر
م�صاط��ب  ف��وق  يرتبع��ن  وثب��ات  واأنف��ة  بع��زة 
اأزق��ة البلدة القدمية، يق��راأن الق��راآن ويتبادلن 
باأ�صواتهن �صدق الدعاء، يتهجدن ويقمن ال�صالة 
ويرفع��ن اأيديه��ن اإىل ال�ص��ماء، ال يتوقف��ن ع��ن 
الن�ص��رة وال عن اإم��داد بع�صه��ن باأ�صلحة االإميان 

بوعد اهلل.
للن�ص��اء  اجلمي��ل  ت��رد  اأن  للكلم��ات  ميك��ن  ال 
ويف  االأق�ص��ى،  امل�صج��د  اأب��واب  عل��ى  املرابط��ات 
اأزق��ة البلدات القدمية، فهن �صن��د الرجال وقوة 
ال�صمود ومنب��ع داوم الثبات على ذات الدرب، فال 

ميك��ن له��ن الرتاج��ع ع��ن الرباط 
اأم��ام احل��ب الكبري ال��ذي يربطهن 

وقف التحويالت.. سالح مسلط 
على رقاب المرضى في قطاع غزة 

غزة- الراأي- ب�صام العطار
بهاء ويارا وناف��ذ وب�صام وحممد وهناك 
املزيد من اأبناء قطاع غزة تلقفهم املوت، 
ومنهم م��ن ينتظ��ر وال�صب��ب؛ ال�صيا�صات 
العن�صري��ة امل�صتم��رة يف حتوي��ل مر�صى 
قط��اع غ��زة للع��الج م��ن قب��ل االحتالل 
وال�صلط��ة يف رام اهلل والتي اأودت بحياة 

اللحظة. حتى  مري�صا   20
ع�ص��رات  حي��اة  عل��ى  حقيق��ي  قل��ق 
بال�ص��رطان  امل�ص��ابني  خا�ص��ة  املر�ص��ى 
واأمرا���ص الدم، بع��د دخولهم يف مرحلة 
حرج��ة للغاية جراء ا�ص��طراب وتاأخر 
جرعاتهم العالجية، ب�صبب وقف توريد 
االأدوي��ة والتحوي��الت العالجية من رام 
يف  االحت��الل  وتعن��ت  جان��ب،  م��ن  اهلل 
ال�ص��ماح خل��روج ع��دد كبري ممن ح�ص��ل 

الف��رتة  يف  عالجي��ة  حتوي��الت  عل��ى 
ال�صابقة من جانب اآخر.

من��ذ  تتوان��ى  مل  ال��راأي"  "وكال��ة 
التحوي��الت  لوق��ف  االأوىل  اللحظ��ة 
القي��ام  ع��ن  اخل��ارج  يف  العالجي��ة 
االإعالم��ي،  قب��ل  االإن�ص��اين  بدوره��ا 
املر�ص��ى  ه��وؤالء  �ص��وت  اإي�ص��ال  يف 
ومنا�صداتهم و�صرح معاناتهم امل�صتمرة 

مع املر�ص.
كل  يف  امل��وت  غ��زة  مر�ص��ى  وي�ص��ارع 
حلظة وه��م ينتظرون م�ص��ريا جمهوال 
يف ظل تعمد ال�صحة يف رام اهلل تاأخري 
ع�ص��رات التحوي��الت ليفق��دوا بذل��ك 
االأم��ل الوحي��د بع��د اهلل للبق��اء على 

قيد احلياة.  
الطف��ل بهاء را�ص��ي، من 

من تحت الركام صناعة 
المالبس  في غزة تنهض

 بشق األنفس 

منازل الزينكو..
حمم بركانية تلهب صيف 

الفقراء بغزة

تكثيف سبل المراقبة ..
 إفالس للقوة العسكرية أمام 

ثبات المقدسيين

05

07

13

نساء القدس .. عالمة 
فارقة في معادلة حماية 

“األقصى”

 األسوأ على غزة منذ 
10 أعوام بفعل حصار 

"عباس" واالحتالل

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�صوع
ويتج��اوز  ب��ل  اأوالده،  االأب  يعاق��ب  حينم��ا 
العق��اب ح��د القت��ل؟، م��اذا ينتظ��ر االأب من 
اأبنائ��ه غري اإعالن ال��راءة اأو الف��رارة منه، 
ه��ذه ه��ي ال�ص��ورة امل�ص��غرة التي و�ص��ل اإليها 
قطاع غزة مع رئي�ص ال�ص��لطة حممود عبا�ص، 

ال��ذي اأعل��ن قط��اع غ��زة مبواطني��ه اإقليم��ًا 
متمردًا وعليه اأن ميوت ببطء.

عبا���ص خل��ع م��ن قلب��ه اآخ��ر ذرات الرحمة، 
واأعل��ن حربه على املر�ص��ى بوق��ف حتويالت 
العالج باخلارج التي تخ�ص م�ص��ايف االأرا�ص��ي 
املحتل��ة، فكانت احل��رب مقام��ة عالنية على 

الر�ص��ع وعل��ى مر�ص��ى ال�ص��رطان والكثري من 
الفئ��ات االإن�ص��انية اخلارج��ة ع��ن ح�ص��ابات 

اأجندة امل�صوؤولني الكبار.
ترتاك��م االأزم��ات عل��ى قط��اع غ��زة وكاأنه��ا 

�ص��خرة ثقيلة ت�ص��غط على �ص��دور 
املواطن��ني، فمع م��رور الوقت تزداد 

صيف غزة..
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

تلوث البحر
مدي��ر �ص��لطة ج��ودة البيئ��ة به��اء االأغا ق��ال اإن 
النتائج اجلديدة التي اأجرتها �صلطته حول ن�صبة 
تلوث مياه البحر مبياه ال�ص��رف ال�ص��حي، اأظهرت 
النتائ��ج تلوث %73 م��ن مياه �ص��اطئ قطاع غزة 

باملياه العادمة.
وبني االأغا "للراأي" اأن  نتائج الفحو�صات ال�صابقة 
الت��ي اأجرتها �ص��لطته قبل �ص��هرين اأظهرت تلوث 

العادمة. باملياه  بالبحر  �صاطئ  من   50%
ي�ص��بح   اجلدي��دة  الفحو�ص��ات  نتائ��ج  اأن  و�ص��دد 
معظم �ص��اطئ بحر قطاع غ��زة ملوثا، االأمر الذي 
ي�ص��يق عل��ى امل�ص��طافني باعتبار البح��ر املتنف�ص 
الوحي��د ل�ص��كان القط��اع، يف ظ��ل انقط��اع التي��ار 

الكهربائي الذي يعاين منه �صكان القطاع".

أزمة المياه بغزة
وتتزام��ن اأزم��ة املي��اه مع اأزم��ة انقط��اع التيار 

الكهربائ��ي فاإنه ال مواعيد حمددة بني جدول 
و�ص��ل املياه وجدول و�ص��ل الكهرب��اء وبالتايل 
ف��اإن معظم البيوت تنقطع عنها املياه الأ�ص��ابيع 

لعدم وجود كهرباء.
نائب رئي�ص �ص��لطة املياه يف غزة املهند�ص مازن 
البنا، دعا اإىل اإيجاد حل �صيا�صي لتفادي اأزمة 

املياه اخلانقة يف قطاع غزة. 
ويق��ول البن��ا اإن��ه يج��ب اأن يك��ون هن��اك حاًل 
�صيا�ص��يًا بني ال�ص��فة وغزة ورفع �صريبة البلو 
عن ال�ص��والر ال�ص��ناعي اخلا�صة حمطة توليد 
باملي��اه،  املواطن��ني  ل�ص��مان تزوي��د  الكهرب��اء 
وجتني��ب االحتياج��ات االإن�ص��انية اخلالف��ات 

ال�صيا�صية. 
ويب��نينّ اأن اأزم��ة املي��اه يف القطاع م�ص��تمرة منذ 
اأعوام الأن م�صادر املياه حمدودة، وبداأ املواطن 
ي�ص��عر به��ا ب�ص��كل كب��ري نتيج��ة االإج��راءات 
الكبرية املتخذة �صد قطاع غزة خا�صة مو�صوع 
توفري ال�ص��والر ملحطة توليد الطاقة وانعكا�ص 

تقلي���ص �ص��اعات وج��ود الكهرب��اء عل��ى قطاع 
املياه وال�صرف ال�صحي. 

وتفي��د املعلومات باأن ن�ص��يب الف��رد اليومي يف 
غ��زة مت��دين ي�ص��ل اإىل 80 لرتًا، لك��ن منظمة 
ال�ص��حة العاملي��ة تتح��دث ع��ن ح��د اأدين م��ن 
100 ل� 150 لرت يومي حتى ي�صتطيع املواطن 

اأن يعي�ص حياة كرمية و�صحية.

أزمة الكهرباء
اأزم��ة الكهرباء يف قطاع غزة زادت حدتها بعد 
طلب ال�ص��لطة من�ص��ق �ص��وؤون املناطق اجلرنال 
فاتورة  "يواآف مردخ��اي" بتوقفها عن متويل 
كهرب��اء قط��اع غ��زة بالكام��ل، �ص��من �صل�ص��لة 
اإج��راءات "عقابية" تنفذها ال�ص��لطة موؤخًرا 

�صد القطاع.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن قيم��ة فات��ورة الكهرباء 
االإجمالي��ة عل��ى قط��اع غ��زة يت��م حت�ص��يلها 
ل�صالح ال�صلطات االإ�ص��رائيلية عر خ�صم تلك 

القيمة من ح�ص��ة غزة من املقا�صة ال�صريبية، 
اإال اأن ال�ص��لطة الفل�ص��طينية اأبلغت االحتالل 
اأنها �ص��تتوقف ع��ن دفع تلك الفات��ورة من ثمن 
املقا�صة التي جتبيها اأ�صاًل من رواتب املوظفني، 
م��ا يعن��ي دع��وة "اإ�ص��رائيل" اإىل وق��ف اإمداد 

الكهرباء عن املنطقة املنكوبة فوًرا.
اللجن��ة االإداري��ة احلكومي��ة يف قط��اع غ��زة 
تعمل جاهدة من اأجل توفري ال�ص��والر امل�ص��ري 
فر���ص  نتيج��ة  الكهرب��اء  حمط��ة  لت�ص��غيل 
عل��ى  البل��و  �ص��ريبة  الفل�ص��طينية  ال�ص��لطة 
ال�ص��والر الذى يدخ��ل عر معر اأبو �ص��امل من 

قبل االحتالل.
جدول انقطاع التي��ار الكهربائي يف قطاع غزة 
ي�ص��ل الأك��ر م��ن 20 �ص��اعة مقابل 4 �ص��اعات 
و�ص��ل مم��ا جع��ل م��ن البي��وت اأف��ران عالي��ة 
احلرارة، باالإ�ص��افة اإىل ف�صاد االأطعمة وعدم 
�ص��رها داخ��ل الثالج��ات الت��ي حتول��ت اإىل 

دواليب للمالب�ص.

غزة- خا�ص الراأي - اآالء النمر
م�ص��اطب  ف��وق  يرتبع��ن  وثب��ات  واأنف��ة  بع��زة 
اأزقة البل��دة القدمية، يقراأن الق��راآن ويتبادلن 
ويقم��ن  يتهج��دن  الدع��اء،  �ص��دق  باأ�ص��واتهن 
ال�ص��الة ويرفعن اأيديهن اإىل ال�صماء، ال يتوقفن 
ع��ن الن�ص��رة وال ع��ن اإم��داد بع�ص��هن باأ�ص��لحة 

االإميان بوعد اهلل.
للن�ص��اء  اجلمي��ل  ت��رد  اأن  للكلم��ات  ميك��ن  ال 
املرابط��ات عل��ى اأب��واب امل�ص��جد االأق�ص��ى، ويف 
اأزقة البلدات القدمية، فهن �ص��ند الرجال وقوة 
ال�صمود ومنبع داوم الثبات على ذات الدرب، فال 
ميكن لهن الرتاجع عن الرباط اأمام احلب الكبري 
ال��ذي يربطه��ن روح��ًا وقلب��ًا يف باحات امل�ص��جد 
االأق�ص��ى املبارك الذي ير�ص��خ للح�صار ملا يقارب 

االأ�صبوع �صمن اإجراءات تع�صفية بحقه.
وخل��ف  املواجه��ة  يف  القد���ص  اأه��ل  وحده��م 
كوالي�ص االأحداث، وحدهم من يحملون الق�صية 
على اأكفه��م، وحدهم الذين يقفون االآن يف وجه 
املوت كي ال ي�ص��يع ما تبقى من امل�ص��جد االأق�صى 
املب��ارك ل�ص��الح االحت��الل، ال��ذي يعرب��ن عل��ى 
تغيري املالمح االأخرية بامل�صجد االأق�صى من معلم 
قد�صي اإ�صالمي اإىل اآخر يهودي ال ميت للم�صلمني 

باأي �صلة.
�ص��رارة املواجه��ات والتعدي على الن�ص��اء، بداأت 

االأق�ص��ى  امل�ص��جد  الأب��واب  االحت��الل  باإغ��الق 
املبارك لثالثة اأيام متوا�صلة، وتركيب كامريات 
خفية بداخله، ون�صب اأبواب اإلكرتونية فاح�صة 
لكل وارد اإىل امل�صجد االأق�صى، والتي لها خماطر 
ج�ص��يمة عل��ى امل��دى البعي��د تتلخ���ص بفق��دان 
امل�ص��جد االأق�ص��ى باأكمله من اأيدي امل�ص��لمني، ما 

اأ�صعل نار احلرقة بقلوب املقد�صيني.

كلمة واحدة
م�ص��روع التح��دي واملواجه��ة واإعالن االأ�ص��وات 
املنددة باالإجراءات القا�ص��ية ت�ص��درته الن�صاء 
والفتي��ات وامل�ص��نات الكب��ار، حي��ث ربط��ن عل��ى 
قلوبهن امل�صتاقة لعناق �صاحات امل�صجد االأق�صى 
املبارك ووقفن بثب��ات ورف�ص الدخول عر تلك 

البوابات.
ن�ص��اء البل��دات القدمي��ة بالقد�ص اأ�ص��ررن على 
الوق��وف اأم��ام البواب��ات االإلكرتوني��ة يف زق��اق 
باب االأ�ص��باط املوؤدي ل�صاحات امل�صجد االأق�صى، 
واحت��دن يف موا�ص��لة درب الثب��ات، حي��ث اأعل��ن 
جميعهن ب�صوت واحد "من يدخل تلك البوابات 

فلي�ص منا".
وم��ن اأب��رز اأمثل��ة تكات��ف ن�ص��اء اأه��ل القد���ص 
االأحي��اء  اأه��ل  ان�ص��غال  بداخل��ه،  واملرابط��ات 
املقد�ص��ية بطه��ي االطعمة الإبق��اء املرابطني يف 

مكانه��م دون ترن��ح، فكان��ت العدي��د من الن�ص��اء 
قد طبخن "املقلوبة" واأن��واع من االأرز وتقدميها 
كطعام غداء، مل�ص��اندة رجال ون�صاء القد�ص على 

رباطهم.
والفتي��ات  وال�ص��حفيات  الن�ص��اء  وتت�ص��دى 
ال�ص��غريات ملواجهات امل�ص��جد االأق�ص��ى حلماية 
اأبنائهن واأ�ص��قائهن من ال�ص��بان املقد�صيني الذين 

يت�صدون جلنود االحتالل.
وتعر�ص��ت املرابط��ات والعديد من ال�ص��حفيات، 
خلو�ص غمار املواجهات مع االحتالل الإ�صرارهن 
عل��ى الثبات دون الدخول اإىل �ص��احات امل�ص��جد 
االأق�ص��ى ع��ر البواب��ات، مم��ا ت�ص��بب باإ�ص��ابة 

بع�صهن بر�صا�ص مطاطي.
وحمل��ت ن�ص��اء القد���ص عل��ى عاتقه��ن حماي��ة 
امل�ص��جد االأق�ص��ى برجال��ه، حت��ى الو�ص��ول اإىل 
غايتهن يف مطواعة االحتالل لطلباتهم يف اإزالة 
البواب��ات والكامريات واإرجاع امل�ص��جد االأق�ص��ى 

على ما كان عليه �صابقا.
خ��ارج  زل��ن  "م��ا  االأق�ص��ى،  امل�ص��جد  مرابط��ات 
االأب��واب" متحدي��ات �ص��امدات، رغ��م ا�ص��تمرار 
جان��ب  اإىل  وامل�ص��ايقات،  له��ن  التهدي��دات 
االعتقاالت والتحقيق��ات، ناهيك عن منعهن من 
ال�صفر خارج البالد، اإال اأنهن مازلن عند موقفهن 
وه��ن يرددن "لن نرح مكاننا اإال اأن يتحقق منانا 

بالدخول وال�صالة يف اأق�صانا دون هوان".
لت املرابط��ات عالم��ة فارق��ة يف "انتفا�ص��ة  �ص��كنّ
القد���ص"، وِبنَت رمزًا لل�ص��مود يف وجه االحتالل 
وم�ص��توطنيه، حتى ا�صتنه�صت م�صاهد اعتقالهن 
و�ص��ربهن هم��ة ال�ص��عب الفل�ص��طيني لالنتفا�ص 
اأ�ص��هم تكال��ب  الت��ي  والدف��اع ع��ن مقد�ص��اتهم، 
االأح��داث على ال�ص��احة املحلي��ة واالإقليمية يف 

تغييبها عن اأذهانهم.
�ص��ت املرابط��ات ملختلف اأن��واع االنتهاكات  وتعرنّ
واالعت��داءات من قب��ل االحتالل االإ�ص��رائيلي، 
حي��ث �ص��ملتهننّ �صيا�ص��ة االعتق��االت وق��رارات 
ها امل�ص��توطنون  االإبع��اد، من��ذ الهجم��ة التي �ص��ننّ
خ��الل  االأق�ص��ى،  عل��ى  االحت��الل  و�ص��رطة 
اأعياده��م العري��ة يف حماولة لتق�ص��يمه زمانيًا 

ومكانيًا.
كي تتعرف اإىل املرابطات عليك ال�صري يف اأحياء 
القد���ص القدمية، داخل الطرق املوؤدية اإىل باب 
َمُع اأ�ص��واُتهن وهننّ يرتلن اآيات من  االأ�ص��باط، ت�صنّ
كت��اب اهلل، وجتد اأخريات وهن يجل�ص��ن ل�ص��ماع 
التاري��خ،  ث ع��ن  واأخ��رى تتح��دنّ اآي��ات،  تف�ص��ري 
وال�ص��عر واالأخ��الق، فتتعمق �ص��لتهن باالأق�ص��ى 
ويتعاظ��م اال�ص��تعداد لديه��ن حلمايت��ه والدفاع 

عنه بالغايل والنفي�ص.

صيف غزة..
 األسوأ على غزة منذ 

10 أعوام بفعل  حصار 
"عباس" واالحتالل

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�صوع
ويتج��اوز  ب��ل  اأوالده،  االأب  يعاق��ب  حينم��ا 
العق��اب ح��د القت��ل؟، م��اذا ينتظ��ر االأب من 
اأبنائ��ه غري اإعالن ال��راءة اأو الف��رارة منه، 
ه��ذه ه��ي ال�ص��ورة امل�ص��غرة التي و�ص��ل اإليها 
قطاع غزة مع رئي�ص ال�ص��لطة حممود عبا�ص، 
ال��ذي اأعل��ن قط��اع غ��زة مبواطني��ه اإقليم��ًا 

متمردًا وعليه اأن ميوت ببطء.
عبا���ص خل��ع م��ن قلب��ه اآخ��ر ذرات الرحمة، 
واأعل��ن حربه على املر�ص��ى بوق��ف حتويالت 

العالج باخلارج التي تخ�ص م�ص��ايف االأرا�ص��ي 
املحتل��ة، فكانت احل��رب مقام��ة عالنية على 
الر�ص��ع وعل��ى مر�ص��ى ال�ص��رطان والكثري من 
الفئ��ات االإن�ص��انية اخلارج��ة ع��ن ح�ص��ابات 

اأجندة امل�صوؤولني الكبار.
ترتاك��م االأزم��ات عل��ى قط��اع غ��زة وكاأنه��ا 
�ص��خرة ثقيلة ت�ص��غط على �صدور املواطنني، 
فم��ع م��رور الوق��ت ت��زداد االأزم��ات انهم��ارًا 
بتعاون ال�ص��لطة الفل�ص��طينية مع االحتالل، 
فمن اأزمة الكهرباء يف ف�ص��ل �صيف حارق اإىل 

اأزم��ة الروات��ب اإىل اأزم��ة تل��وث مي��اه البحر 
مبياه ال�ص��رف ال�ص��حي لعدم وجود الكهرباء 
اإىل انقط��اع املي��اه �ص��به يومي��ًا عل��ى من��ازل 
املواطن��ني. ح��ال املواطن��ني يف قط��اع غ��زة 
يت�ص��اءلون، هل رئي�ص ال�ص��لطة الفل�صطينية 
حممود عبا�ص هو رئي�ص لل�ص��عب الفل�ص��طيني 
اأم اأن��ه جترد م��ن فل�ص��طينيته واأعطى والئه 
لالحتالل، لالنتقام من �صمود غزة وحفاظها 
عل��ى ثوابته��ا ول�ص��ان حاله��م يق��ول " الله��م 

انتقم لنا ممن ظلمنا". 

يقفن في خط المواجهة األول

نساء القدس .. عالمة فارقة في معادلة حماية "األقصى"
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"وكال��ة الراأي" مل تتوانى منذ اللحظة االأوىل 
ع��ن  اخل��ارج  يف  العالجي��ة  التحوي��الت  لوق��ف 
يف  االإعالم��ي،  قب��ل  االإن�ص��اين  بدوره��ا  القي��ام 
اإي�صال �ص��وت هوؤالء املر�صى ومنا�صداتهم و�صرح 

معاناتهم امل�صتمرة مع املر�ص.
وي�ص��ارع مر�ص��ى غ��زة امل��وت يف كل حلظ��ة وهم 
ينتظ��رون م�ص��ريا جمهوال يف ظل تعمد ال�ص��حة 
يف رام اهلل تاأخ��ري ع�ص��رات التحويالت ليفقدوا 
بذل��ك االأمل الوحي��د بعد اهلل للبق��اء على قيد 

احلياة.  
الطفل بهاء را�ص��ي، من �ص��كان خميم الن�ص��ريات 
و�صط قطاع غزة مل ت�ص��عفه كلماته ومنا�صداته 
عبا���ص  حمم��ود  ال�ص��لطة  لرئي���ص  امل�ص��تمرة 
ب�ص��رورة حتويل��ه للع��الج يف اخلارج ف��ورا، فكان 

املوت اأ�صرع منها.
"وكال��ة ال��راأي" التق��ت الطف��ل به��اء املري���ص 
ب�ص��رطان )ال��دم( قب��ل وفات��ه ب�ص��اعات فقط، 

حي��ث كان يتلقى العالج يف م�صت�ص��فى الرنتي�ص��ي 
الأمرا�ص ال��دم واالأورام برفقة والدته، بانتظار 
وب�ص��بب  عالج��ه،  ال�ص��تكمال  للخ��ارج  حتويل��ه 
تاأخرها من قبل وزارة ال�صحة يف رام اهلل، توفاه 

هلل ب�صبب حالته اخلطرية.
وكان را�ص��ي ق��ال قبل وفات��ه " لل��راأي" اإنه كان 
ينتظ��ر حتوي��ل زراعة جناع يف الداخ��ل املحتل، 
مطالبا وقتها باإ�ص��دار حتويله �صريعة له، االأمر 

الذي مل يحدث اىل �صاعة االإعالن عن وفاته.
زوج��ة املري�ص حممد اأبو �ص��لطان، ال��ذي يعاين 
من ورم �ص��رطاين كبري يف وجهه، تقول" للراأي": 
من �ص��اء اهلل يا اأبو مازن طلع احلج خليه يتعالج، 

احلج مبوت، بنازع كل يوم، م�ص قادر يتحمل".
وتوؤك��د زوجت��ه اأن طل��ب التحويل��ة العالجي��ة 
رف�ص اأربع مرات، يف ظل حالة �ص��يئة للغاية مير 

بها هذه املري�ص الطاعن يف ال�صن.
وزارة ال�ص��حة يف غ��زة م��ن جانبها، اأو�ص��حت اأن 

البالغة  التحويالت  اإجمايل  2514 حتويله من 
4.029 ما زلت حمتجزة وتنظر الرد عليها اإما 
باملوافق��ة اأو الرف���ص وذل��ك خالل �ص��هري مايو 

ويونيو من العام احلايل 2017.
وقال��ت اإن عدد املوافق عليها يف �ص��هر يونيو، بلغ 
%50، فيم��ا متت  ن�ص��بته  م��ا  اأي  1157 فق��ط 
ه��ي  حتويل��ه   1713 م��ن   358 عل��ى  املوافق��ة 
جمموع من لديهم حتويالت مت اإ�صدارها من قبل 
وزارة ال�صحة يف غزة بن�صبة بلغت 21 % فقط.
ال�ص��حة طالبت م��رارًا وتكرار م��ن كافة اجلهات 
لتوري��د  اهلل  رام  يف  ال�ص��لطة  عل��ى  بال�ص��غط 
االأدوي��ة ب�ص��كل فوري، حي��ث ان املر�ص��ى الذين 
يحتاج��ون جرع��ات كيماوية واأدوي��ة مناعة يف 

حالة تفاقم �صحي م�صتمر لغياب معظمها.
كذلك طالبت بال�ص��غط عليه��م الإمتام اجراءات 
�ص��دور التحوي��الت العالق��ة يف الع��الج باخلارج 
ب�ص��كل عاج��ل قبل اأن نفقد املر�ص��ى واح��دًا تلو 

االآخر خالل االأيام القادمة.
املوؤ�ص�ص��ات الدولي��ة واحلقوقي��ة مطالبة اأي�ص��ا 
ممار�ص��اته  لوق��ف  االحت��الل  عل��ى  بال�ص��غط 
القان��ون  واح��رتام  املر�ص��ى  بح��ق  العن�ص��رية 
ال��دويل االن�ص��اين واتفاقية جني��ف الرابعة يف 

التعامل مع املر�صى و�صمان تنقلهم ب�صكل اآمن.
وي�ص��ار اىل اأن ال�ص��لطة يف رام اهلل ق��ررت وق��ف 
االحت��الل  ل��دى  اخل��ارج  يف  الع��الج  حتوي��الت 
توري��د  لوق��ف  اإ�ص��افة  واالأردن،  االإ�ص��رائيلي 
االأدوي��ة لقطاع غزة، ما و�ص��ع املر�ص��ى باأو�ص��اع 

�صحة حرجة للغاية.
ف��اإىل مت��ى يبق��ى مر�ص��ى قط��اع غ��زة رهين��ة 
ق��رارات و�صيا�ص��يات ال اأخالقي��ة ومتخبطة من 
قب��ل ال�ص��لطة الفل�ص��طينية واالحت��الل الذي��ن 
اأ�ص��بحا وجهان لعملة واحدة همها الوحيد قتل 
اأبناء �ص��عبنا لي�ص ذنبهم الوحيد اأنهم من �ص��كان 

غزة.

غزة- الراأي- ب�صام العطار
له��ا  تعر���ص  طاحن��ة  ح��روب  ثالث��ة 
قط��اع غزة خ��الل �ص��ت �ص��نوات فقط، 
والياب���ص،  االأخ�ص��ر  اأكل��ت  ح��روب 
حولت ع�ص��رات امل�ص��انع من خاليا نحل 
منتجة اإىل دمار وركام، ال بل اإىل �صوق 
"االإ�صرائيلية"،  للمنتجات  ا�ص��تهالكية 
فاأ�ص��بحت املنتج��ات الت��ي تاأتي درجة 
اأ�ص��واق  اإىل  حت��ول  وثالث��ة،  ثاني��ة 

حمافظات غزة  .
فم��ن ب��ني ال��ركام ق��ام املخل�ص��ون م��ن 
اأبن��اء القط��اع الغيورين على م�ص��احله 
االقت�ص��اد  يك��ون  اأن  ياأنف��ون  والذي��ن 
الغ��زي تبع��ًا القت�ص��اد املحت��ل، هب��وا 
ال��ركام  الإخ��راج املاكين��ات م��ن حت��ت 
وقام��وا باإ�ص��الحها مب��ا ه��و مت��اح ب��ني 
ظ��ل  يف  واأدوات  مع��دات  م��ن  اأيديه��م 
ح�ص��ار �ص��امل حرمهم م��ن اإدخال قطع 
الغيار الإ�ص��الح املاكين��ات واملعدات، بل 
واأب��دع ال�ص��ناع واملهرة ب�ص��ناعة بع�ص 

القطع ومت ا�ص��الح العدي��د من املعدات 
واالآالت وب��داأت العجل��ة ت��دور واأنت��ج 
الفل�ص��طينيون مالب�ص��هم انتج��وا زيهم 
وتط��ور  املدر�ص��ي  واجللب��اب  املدر�ص��ي 
الفل�ص��طينية  العب��اءة  اإىل  االأم��ر 

بالكفاءة املناف�صة .
برفق��ة  لل�ص��ناعة  العام��ة  االإدارة 
ب��وزارة  للدرا�ص��ات  العام��ة  االإدارة 
االقت�ص��اد قدمت تقريرا خا�صا " و�صل 
ال��راأي"، كان نتيج��ة جول��ة تفقدي��ه 
له��ذه امل�ص��انع املبدع��ة الت��ي كافح��ت 
حت��ى اثبت��ت نف�ص��ها يف ال�ص��وق بغزارة 

اإنتاجها وجودة واإتقانها �صنعها.
حماي��ة  �ص��رورة  عل��ى  اأك��د  التقري��ر 
املنت��ج املحل��ي وو�ص��ع ال�صيا�ص��ات الت��ي 
حتمي ه��ذه املنتج��ات وتذل��ل العقبات 
اأم��ام  الفر�ص��ة  وجتع��ل  التناف�ص��ية 
ال��ركام  حت��ت  م��ن  القائم��ة  امل�ص��انع 
يف  الكامل��ة  فر�ص��تها  لتاأخ��ذ  �ص��انحة 
املنتج��ني  لبقي��ة  وال�ص��ماح  االإنت��اج 

لالقتداء بهوؤالء ال�صناع .
املطل��ع عل��ى �ص��ري العم��ل ل��دى م�ص��انع 
اخلياطة يج��د التطور املتنامي ب�ص��كل 
�ص��ريع يف ه��ذا القط��اع، وال��ذي ي�ص��غل 
م��ا يق��رب م��ن 4500 موظ��ف يف ه��ذا 
ال�ص��ناعة الت��ي نف�ص��ت غب��ار ال��ركام 
واحلروب عن معداتها واأدواتها، فبداأت 

ب�صق طريقها الوعر نحو القمة.
 ولي�ص باملفاجئ اأن جتد تقدما وا�صحا 
عل��ى عم��ل ه��ذه امل�ص��انع والتط��ورات 
م��ن  القط��اع  ه��ذا  من��و  يف  املتالحق��ة 

ال�صناعات والتقدم ال�صريع .
االقت�ص��اد  وزارة  يف  العام��ون  امل��دراء 
الذي��ن قام��وا بجول��ة تفقدي��ة له��ذه 
و�ص��ع  �ص��رورة  عل��ى  اأك��دوا  امل�ص��انع، 
ه��ذه  حلماي��ة  الالزم��ة  ال�صيا�ص��ات 
وت�ص��جعيهم  امل�ص��تورد  م��ن  ال�ص��ناعة 
على االت�ص��اع يف عملهم لي�ص��مل امل�صانع 
الأك��ر  الت�ص��غيل  وحماول��ة  املعطل��ة 
ع��دد ممكن م��ن املهني��ني، وفت��ح اأبواب 

ذل��ك يف  لي�ص��ب  للمنتج��ات  الت�ص��دير 
تعديل امليزان التجاري.

كان ملجل�ص اإدارة ال��وزارة بقيادة وكيل 
ال�صيا�ص��ات  اإق��رار  الف�ص��ل يف  ال��وزارة 
الداعم��ة له��ذه ال�ص��ناعة لي�ص��عها يف 
�ص��لم اأولويات العمل لت�صق طريقها نحو 
احل��د م��ن البطال��ة واالكتف��اء الذاتي 
من املالب�ص االأ�صا�ص��ية متمثلة يف الزي 

املدر�صي والعباءة واجللباب.
وت�ص��عى االإدارة العامة لل�صناعة بوزارة 
وثاب��ة  واعي��ة  وبخط��وات  االقت�ص��اد 
لو�صع �صناعة املالب�ص يف املرتبة االأوىل 
بني ال�ص��ناعات، وذلك الأنها تق�ص��ي على 
اجل��زء االأكر من البطال��ة والأنها تعمل 
عل��ى �ص��رت الكث��ري م��ن البي��وت املع��وزة، 
والأنها لبنة اأ�صا�ص��ية يف بناء االقت�ص��اد 

الوطني ملحافظات قطاع غزة.
وليكل �ص��عار املرحل��ة، ماكينة خياطة 
اإنتاجي��ة  كوح��دة  م�ص��تور  بي��ت  ل��كل 
�صغرية وما اجلبال اإال من تلك احل�صى.

وقف التحويالت.. 
سالح مسلط على رقاب المرضى في قطاع غزة 

غزة- الراأي- ب�صام العطار
بهاء وي��ارا ونافذ وب�ص��ام وحممد وهناك 
املزي��د من اأبناء قطاع غزة تلقفهم املوت، 
ومنه��م من ينتظ��ر وال�ص��بب؛ ال�صيا�ص��ات 
العن�ص��رية امل�ص��تمرة يف حتوي��ل مر�ص��ى 
قط��اع غ��زة للع��الج م��ن قب��ل االحت��الل 

وال�ص��لطة يف رام اهلل والت��ي اأودت بحياة 
اللحظة. حتى  مري�صا   20

قلق حقيقي على حياة ع�ص��رات املر�ص��ى 
واأمرا���ص  بال�ص��رطان  امل�ص��ابني  خا�ص��ة 
ال��دم، بع��د دخوله��م يف مرحل��ة حرج��ة 
للغاية جراء ا�صطراب وتاأخر جرعاتهم 

العالجي��ة، ب�ص��بب وقف توري��د االأدوية 
والتحوي��الت العالجي��ة م��ن رام اهلل م��ن 
ال�ص��ماح  يف  االحت��الل  وتعن��ت  جان��ب، 
عل��ى  ح�ص��ل  مم��ن  كب��ري  ع��دد  خل��روج 
حتويالت عالجية يف الفرتة ال�صابقة من 

جانب اآخر.

من تحت الركام صناعة المالبس
 في غزة تنهض بشق األنفس 
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�صطني عبد الكرمي
يا�ص��ور اأو يا�ص��ور قري��ة فل�ص��طينية م��ن ق��رى ق�ص��اء غزة 
ال�ص��مالية، اأحتلت ودمرت عام 1948 م خالل عملية باراك 
وقد �صقطت يف 11 حزيران-يونيو 1948 م، بلغ عدد �صكان 
يا�ص��ور يف 1945 م حوايل 1070 ن�ص��مة، وقدر عدد اأبناء 

القرية الالجئني يف 1998 حوايل 7700 ن�صمة.
ال�ص��احلي  ال�ص��هل  يف  ه�ص��بة  عل��ى  قائم��ة  القري��ة  كان��ت 
وتربطه��ا ط��رق فرعي��ة بطريق ع��ام ي��وؤدي اإىل املجدل يف 
اجلن��وب الغربي وبطريق عام اآخر يوؤدي اإىل مدينة الرملة 

يف ال�صمال ال�صرقي.
خالل فرتة املماليك كانت يا �صور اإحدى حمطات الريد بني 
غزة ودم�ص��ق، واإن كانت هذه املحطة نقلت الحقا اإىل قرية 
بي��ت درا���ص �ص��نة 1596 م كانت تدفع ال�ص��رائب على عدد 
من الغالل كالقمح وال�ص��عري والفاكهة وال�صم�ص��م، باالإ�صافة 
اأخ��رى م��ن االإنت��اج كاملاع��ز وخالي��ا النح��ل  اإىل عنا�ص��ر 

واجلوامي�ص.
يف اأواخر القرن التا�صع ع�صر كان لقرية يا �صور بئر تقع اإىل 
اجلنوب منها وب�ص��اتني كبرية اإىل جهتي ال�ص��مال وال�ص��رق. 
وكان �ص��كانها من امل�صلمني ولهم و�صطها م�صجد جميل وب�صعة 
متاجر، اأفتتحت اأول مدر�ص��ة ابتدائية يف القرية اأبوابها يف 
�ص��نة 1923 م، وبلغ عدد تالمذتها 132 تلميذًا يف اأوا�ص��ط 

االأربعينات. 
كم��ا كان��وا يح�ص��لون عل��ى حاجته��م م��ن املي��اه لال�ص��تعمال 
املن��زيل من االآبار، وكانت الزراعة عماد اقت�ص��ادهم، فكانوا 

يزرعون احلبوب واحلم�صيات والزيتون واخل�صروات.
636 دومن��ًا خم�ص�ص��ا  يا�ص��ور  كان يف  م   1945 ع��ام   ويف 
للحم�صيات واملوز، و12173 دومنًا خم�ص�صا للحبوب و180 
دومنًا مرويا اأو م�ص��تخدمًا للب�ص��اتني، وكانت زراعة احلبوب 
بعلية بينما كانت احلم�صيات واخل�صروات مروية مبياه كان 

�صكان القرية ي�صتمدونها من اآبار .

ويف نهاي��ة العهد العثماين 
اال�ص��تعمار  وبداي��ة 

م��ن  بالق��رب  بن��ي  االإجنلي��زي 
القري��ة اأح��د اأق��دم مط��ارات فل�ص��طني 
والذي حول��ه اليهود اإىل مطار ع�ص��كري 
ويع��رف حاليًا مبط��ار هاتزور الع�ص��كري 
ويق��ع املطار عل��ى اأرا�ص��ي تتب��ع تاريخيًا 

قرى ق�صطينة و البطاين ال�صرقي ويا�صور 
.

تبع��د القرية حوايل 18 ك��م اإىل اجلنوب 
الغربي من مدينة الرملة كما تبعد حوايل 

ال�ص��رقي م��ن مدينة  ال�ص��مال  40 ك��م اإىل 
غزة.

به��م  لت�ص��تقر  يا�ص��ور  �ص��كان  تهج��ري كل  مت 
ال��ركاب الي��وم يف مدين��ة غ��زة وبع���ص 

يف  الفل�ص��طينية  املخيم��ات 
بتاأ�ص��ي�ص  وقام��وا  االأردن، 
 2004 ع��ام  خريي��ة  جمعي��ة 

العا�ص��مة  يف  القري��ة  الأه��ايل 
م�ص��مى  حت��ت  ��ان  عمنّ االأردني��ة 

)جمعية يا�صور اخلريية(.
اأ�ص��حت القري��ة منطقة ع�ص��كرية مقفلة وم�ص��يجة، وثمة 
عن��د مدخ��ل القري��ة الفتة كت��ب عليه��ا )�ص��ركة ت. ا.ت. 
ال�ص��ناعية لقطع غيار الطائرات(، وهناك منزل وحيد غري 
مدم��ر، يبعد نح��و 10 اأمتار ع��ن املدخ��ل واإىل جانبه منزل 
اآخ��ر مدمر وبع�ص نب��ات ال�ص��بار، واإزاء احل��دود اجلنوبية 
لل�ص��ياج مت��ر طري��ق غ��ري معب��دة، يح��ف بها نب��ات ال�ص��بار 
واأ�صجار الزيتون واللوز، اأما املنطقة داخل ال�صياج وخارجها 

فقد غر�صت اأ�صجار الكينا فيها.
تقع م�ص��تعمرة حت�صور اأ�ص��دود( التي اأ�ص�صت يف �صنة 1937 
م على اأرا�ص كانت تتبع لقريتي يا�ص��ور و البطاين ال�صرقي، 
واأقيم��ت م�ص��تعمرتا تلم��ي يحيئي��ل، وبني عاي�ص يف �ص��نتي 

القرية. اأرا�صي  على  التوايل  على  م  و1958  م   1949

ياصور قضاء غزة

غزة-الراأي-فل�صطني عبد الكرمي
ت��زال  وال  م�ص��ت  عام��ا   45 م��ن  اأك��ر 
يف  تعي���ص  حم�ص��ن  حمم��د  اأم  احلاج��ة 
منزل من الزينكو املرقع باألواح خ�ص��بية 
مقوم��ات  اأدن��ى  اإىل  ويفتق��د  مهرتئ��ة، 
ال�ص��كن ال�ص��حي والراحة النف�ص��ية، من 
األق��ى نظ��رة بداخل��ه ق��ال باأن اأ�ص��حاب 
البيت يعدون اأنف�صهم للرحيل، فهنا قطع 
م��ن اخل�ص��ب متناث��رة وهن��اك قط��ع من 
احلديد واأكيا�ص من ال�ص��كر تت�صكل على 
هيئة �صتار من اأعني اجلريان كون البيوت 

املحيطة مرتفعة عن منزلها االأر�صي. 
معان��اة تل��ك احلاج��ة برفق��ة االأبن��اء 
تتج��دد كلم��ا ح��ل ال�ص��يف اأو ال�ص��تاء، 
ففي ال�صتاء ي�ص��بح املنزل اأ�صبه بركات 
مياه متناثرة، يف حني تت�ص��اقط االأمطار 
م��ن كل جان��ب م��ن زواي��ا املن��زل، اأم��ا يف 
ال�ص��يف فال تكاد تتحمل اجللو�ص داخل 
حي��ث  املن��زل،  �ص��احة  يف  اأو  غرف��ة  اأي 
يتح��ول اإىل ما ي�ص��به ال�ص��فيح اأو اأفران 
ملتهبة تخرج نارا حامية ب�ص��بب التهاب 
األ��واح الزينك��و نتيج��ة حرارة ال�ص��م�ص 

املرتفعة.

معاناة مزدوجة
تقول احلاجة اأم حمم��د للراأي:" املنزل 
كل��ه يحت��اج اإىل جتري��ف، فه��و يفتق��د 
اإىل كل مقوم��ات ال�ص��حة، ويف ال�ص��يف 

نه��رب م��ن داخل��ه اإىل اجللو���ص اأمام��ه 
حي��ث توج��د مظل��ة خفيف��ة م�ص��قوفة 
باأل��واح زينكو، لكنها اأف�ص��ل قلي��ال كونها 

يف ال�صارع".
ب��اب املنزل ه��و اأي�ص��ا يفتق��د اإىل الباب 
االآمن والذي ي�ص��رت من اأع��ني املارة، وهو 
ال يغل��ق متاما، وحجر �ص��غري فقط هو ما 
يو�ص��ع خل��ف ه��ذا الب��اب من اأجل �ص��ده 
واإغالقه باإحكام، يف حني تو�ص��ع �ص��تارة 
خفيفة تهدف اإىل اإدخال الهواء لداخل 
اأق��در فه��ي  لك��ن ح��رارة اجل��و  املن��زل، 

ت�صيطر ب�صدة على االأجواء.
وغ��ري ذل��ك يزدح��م املن��زل بالكث��ري من 
في��ه  ت�ص��ري  الت��ي  والفئ��ران  القوار���ص 
ب��كل اأريحية، يف وقت بذل��ت احلاجة اأم 
حمم��د كل ما يف و�ص��عها ك��ي تتخل�ص من 
تلك القوار�ص لكن دون فائدة، فقد كانت 
تتكاث��ر وب�ص��دة وكاأنه��ا احتل��ت املن��زل 
وجعلت منه م�ص��كنا لها، يف حني انت�صرت 

اجلحور يف كل مكان  داخله.
امل�ص��قوفة  املن��ازل  معان��اة  تتوق��ف  وال 
باأل��واح الزينك��و بغ��زة عن��د ه��ذا احلد، 
حيث ي�ص��طر اأ�ص��حابها اإىل تعبئة املياه 
يف جالون��ات �ص��غرية من ال�ص��يارات املارة 
اأو من عند اجلريان الذين يعتمدون على 
ت�صغيل مواتري املياه على الكهرباء، اأو يف 

حال وجود مياه �صبيل يف ال�صارع.
خا�ص��ة  اأخ��رى  ماأ�ص��اة  ال�ص��تاء  ف�ص��ل 

باحلاجة اأم حممد وعائلتها، حيث �صقف 
املن��زل اململ��وء بالفتحات وال�ص��قوق هنا 
وهناك كفيال بت�ص��ريب املي��اه اإىل داخل 
الغ��رف وكاف��ة اأركان املن��زل املتوا�ص��ع، 
وه��و م��ا يجع��ل املنزل اأ�ص��به ب��رك ماء 
متناثرة، يف حني ت�صطر اأم حممد لو�صع 
اأواين واأوعية اأ�صفل ال�صقوق التي ت�صرب 
املي��اه منه��ا من اأج��ل تاليف الو�ص��ول اإىل 

املالب�ص واالأغطية واالأثاث املوجود.

أشبه بحمم بركان
ويف مع�ص��كر ال�ص��اطئ بغ��زة، ال تختل��ف 
حي��اة املواطن��ة اأم ف��ادي ع��ن �ص��ابقتها، 
حيث تعتر ف�ص��ل ال�ص��يف من الف�ص��ول 
التي ت�صبب لها ال�صيق والهم، فهي تعي�ص 
يف من��زل مك��ون م��ن غرفت��ني �ص��غريتني 
اإحداهما غرفة معتمة ال تدخلها ال�صمي 
اأب��دا، اإىل جانب مرحا�ص اأر�ص��ي يفتقد 

اإىل اأدنى مقومات االآدمية.
ويف ف�ص��ل ال�صيف، ت�ص��طر اأم فادي وهي 
اإىل  عمره��ا،  م��ن  ال�ص��تينات  يف  �ص��يدة 
اجللو�ص برفقة جاراتها وقريباتها اأمام 
�ص��احة منزلها هربا من حرارة ال�ص��م�ص 
احلارق��ة وارتفاع الرطوب��ة التي تعاين 
منها، اإىل جانب تاآكل اأ�صقف املنزل الذي 

ت�صكن فيه، وهو من الزينكو اأي�صا.
تق��ول اأم ف��ادي لل��راأي:" ال ي�ص��عر بحر 
ال�ص��م�ص اإال م��ن يعي���ص داخ��ل منزل من 

داخ��ل  وكاأن��ك  وقته��ا  ت�ص��عر  الزينك��و، 
غرفة �صاونا تعطيك حرارة فائقة واأكر 
من الالزم، وكلما ذهبت لال�ص��تحمام ومن 
ثم خرجت ت�ص��عر مرة اأخ��رى وكاأنك مل 
ت�صتحم، فت�ص��بب العرق وارتفاع حرارة 
ال�ص��م�ص كفيل لوحده باأن ي�صعرك باأنك 
داخل حمم�ص��ة اأو داخل ف��رن كهربائي 

."
ال�ص��اطئ  مع�ص��كر  يف  املن��ازل  وتتمي��ز 
بتال�صقها بجانب بع�ص��ها البع�ص، و�صغر 
�ص��وارعها واأزقته��ا، يف وق��ت تك��ر في��ه 
املن��ازل ذات االأ�ص��قف املكون��ة م��ن األواح 
�ص��يف  ح��رارة  تله��ب  والت��ي  الزينك��و 
العائ��الت، وجتعل من تلك املنازل اأ�ص��به 

بالراكني اململوءة باحلمم. 
وتع��اين الكث��ري م��ن العائ��الت بغ��زة م��ن 
ارتفاع حرارة ال�صم�ص خالل هذا ال�صيف 
ويعترونه اأول �صيف �صديد احلرارة مير 
عليه بتلك ال�صدة، وال يقت�صر االأمر على 
املنازل ذات اأ�ص��قف الزينك��و ولكن منازل 

مكونة من الباطون اأي�صا.
وحتت��اج منازل الزينكو بغ��زة اإىل وقفة 
حقيقية من اجلهات الر�ص��مية املعنية اأو 
من موؤ�ص�ص��ات تهت��م بالظروف املعي�ص��ية 
للعائ��الت الفق��رية، وه��و م��ا ي�ص��توجب 
�ص��رورة النظ��ر بع��ني الراأف��ة والرحمة 
لتل��ك العائ��الت الت��ي يحول �ص��يفها اإىل 

حريق و�صتاوؤها اإىل اأ�صبه بالغريق.

منازل الزينكو..
حمم بركانية تلهب صيف الفقراء بغزة

غزة- الراأي
اأعلن وكيل وزارة االأ�ص��غال العامة واالإ�ص��كان 
اإبراهيم ر�صوان يف موؤمتر �صحفي عن ت�صكيل 
اللجنة الوطنية العليا لتح�صني ظروف �صكن 
واأ�ص��حاب  الفق��رية  االجتماعي��ة  احل��االت 

احلاجات.
وقال ر�صوان خالل موؤمتر �صحفي مبقر وزارة 
االإع��الم، �ص��باح الثالث��اء، اإن اللجنة ت�ص��م 
عدد من الوزارات وهي وزارة االأ�صغال العامة 
االجتماعي��ة  التنمي��ة  ووزارة  واالإ�ص��كان 
ووزارة االأوق��اف و�ص��لطة االأرا�ص��ي وجه��ات 

ذات العالقة .
الفق��رية  االأ�ص��ر  اآالف  هن��اك  اأن  واأ�ص��اف 
بحاج��ة اإىل حت�ص��ني ظروف ال�ص��كن والعدد 
ي��زداد با�ص��تمرار ولدين��ا يف وزارة االأ�ص��غال 
العامة واالإ�ص��كان ما يزيد عن 1700 اأ�ص��رة 
عنه��ا  اجتماع��ي  بح��ث  اإج��راء  مت  فق��رية 
خالل العام املا�ص��ي ومت و�صعها �صمن برنامج 

التنقيط لتحديد مدى حاجتها لل�صكن .
واأو�صح وكيل وزارة االأ�صغال اأن عدد الطلبات 
الت��ي حتتاج اإىل م�ص��اكن الت��ي وردت للوزارة 

خ��الل اخلم�ص �ص��نوات االأخ��رية يزيد عن 4 
اآالف طلب بني توفري ماأوى اأو اإعادة ترميم .

الت��ي  الوحي��د  امل�ص��روع  اأن  اإىل  واأ�ص��ار 
واحل��االت  الفق��راء  الإي��واء  لل��وزارة  توف��ر 
االجتماعي��ة ه��و م�ص��روع امل��اأوي املم��ول من 
الوكال��ة الرتكية للتنمية تيكا والذي يحوي 
عل��ى 320 وح��دة �ص��كنية يف منطق��ة جحر 

الديك باملحافظة الو�صطى .
ع��ن  ال��وزارة  توق��ف  ع��ن  ر�ص��وان  واأعل��ن 
للح��االت  ال�ص��كن  توف��ري  طلب��ات  ا�ص��تقبال 
االجتماعي��ة والفق��رية وذلك لرتاك��م اآالف 
عل��ى  ال��وزارة  وتعم��ل  ال�ص��ابقة،  الطلب��ات 
ت�ص��ميم برنامج الكرتوين حكومي ي�ص��تطيع 
املواط��ن الت�ص��جيل علي��ه بحي��ث يت��م ف��رز 

الطلبات واحلاالت من خالله.
ودع��ا كاف��ة اجله��ات ذات العالق��ة للتعام��ل 
م��ع اأزمة ال�ص��كن اخلانقة يف قط��اع غزة واأن 
ال��وزارة عل��ى جاهزية م��ن الناحي��ة الفنية 
واالإداري��ة للتعام��ل عل��ى م�ص��اريع التموي��ل 
وتوف��ري كاف��ة االإمكانيات من اأرق��ام وبيانات 

لهذه امل�صاريع.   

"األشغال" تعلن تشكيل لجنة لتحسين سكن الحاالت االجتماعية
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ما هو ..."الحليب الذهبي" ؟

غزة- الراأي
ذك��ر موق��ع »مينت���ص جري��ن« االأمل��اين اأن م�ص��روب التي��ه الكرك��م 
املع��روف با�ص��م »احللي��ب الذهب��ي« يع��د مبثاب��ة ينب��وع ال�ص��حة 
والعافي��ة؛ حي��ث يحت��وي الكرك��م على م��ادة »كوركوم��ني«، التي ال 
متنح امل�ص��روب لونه الذهبي املميز فح�ص��ب، بل تتمتع اأي�ص��ا بتاأثري 

ُمنظف وم�صاعد على ال�صفاء.
واأ�ص��اف املوقع املعني بال�ص��حة والتغذية ال�ص��حية اأنه تتم اإ�صافة 
الزجنبي��ل اإىل امل�ص��روب لتقوي��ة جه��از املناع��ة والقرفة والع�ص��ل 
االأبي���ص، لي���ص فقط الإ�ص��فاء م��ذاق حل��و ونكهة ممي��زة عليه، بل 
اأي�ص��ا لي�صري و�صفة منزلية �ص��حية لتدفئة اجل�صم ومواجهة اأوىل 

اأعرا�ص نزالت الرد.
والإعداد هذا امل�صروب، يتم ت�صخني احلليب )حليب بقري اأو حليب 
الل��وز( عل��ى درج��ة ح��رارة منخف�ص��ة بحي��ث ال يغلي، ثم اإ�ص��افة 
مكعبات �صغرية من الزجنبيل وملعقة �صاي من الكركم وملعقة �صاي 
م��ن القرفة وملعقة �ص��اي م��ن الع�ص��ل االأبي�ص، ثم تقلي��ب اخلليط 

جيدًا.
ويف اخلط��وة االأخ��رية يت��م ت�ص��فية التي��ه الكرك��م ع��ر م�ص��فاة 

واال�صتمتاع بتناوله دافئا من اأجل التمتع بال�صحة والعافية.
جدير بالذكر اأن هذه الو�ص��فة ترجع اإىل عدة قرون وم�صتمدة من 

طب االأيورفيدا املنت�صر يف جنوب �صرق اآ�صيا.

غزة -الراأي
وتكنولوجي��ا  االت�ص��االت  وزارة  اأ�ص��درت 
اأجم��ل  ال��ذي  ال�ص��هري  تقريره��ا  املعلوم��ات 
�ص��هر  خ��الل  حتقق��ت  الت��ي  االإعم��ال  اب��رز 
يوني��و املن�ص��رم يف قطاع��ات عمله��ا الثالث ) 

االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والريد( 
وح��ول اأب��رز االجن��ازات يف جم��ال العالقات 
اخلارجي��ة قال التقري��ر اأن الوزارة اأ�ص��درت 
ال��وزارة دلي��ل خدمات ال��وزارة وال��ذي يوفر 
كاف��ة املعلوم��ات واملتطلب��ات الت��ي يحتاجه��ا 
متلق��ي اخلدمة عن خدم��ات ال��وزارة اأو اأحد 

الفروع التابعة لها .
و اأو�ص��ح التقري��ر ان ال��وزارة اأع��دت مق��رتح 
ل�ص��كاوي  قيا�ص��ية  الكرتوني��ة  منظوم��ة 
املواطن��ني ، كم��ا اأع��دت اإع��داد مق��رتح نظام 
معلوم��ات وتطبي��ق ذك��ي حلال��ة الكهرباء من 
اأج��ل توظي��ف تكنولوجي��ا املعلوم��ات ب�ص��كل 
فاع��ل وموؤثر يف معاجلة الق�ص��ايا الرئي�ص��ية 

للمجتمع ومت اإر�صاله للجهات املخت�صة .
و ذك��ر التقري��ر اأن ال��وزارة وقع��ت اتفاقي��ة 
تع��اون م�ص��رتك م��ع كل م��ن وزارة االأ�ص��غال 
العام��ة واالإ�ص��كان م��ن اأج��ل تنظي��م العم��ل 
ال�ص��لكية  واالت�ص��االت  ال�ص��بكات  جم��ال  يف 
االنرتن��ت  خدم��ات  لتوف��ري  و  والال�ص��لكية 
واالت�ص��االت بجودة عالية و ووزارة الرتبية 
والتعلي��م م��ن اأج��ل عم��ل املراكز وال�ص��ركات 
املتخ�ص�ص��ة يف جم��ال التدري��ب يف قطاع��ي 

االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات .
و بح�ص��ب التقرير ، فقد مت عقد عدة لقاءات 
لوكي��ل الوزارة مع ممثلي �ص��ركة االإت�ص��االت 
ملناق�ص��ة البني��ة التحتي��ة لالت�ص��االت كم��ا 
ونقاب��ات  �ص��ركات  م��ع  اجتماع��ات  عق��د  مت 
االت�ص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات لتنظي��م 

العمل .

قطاع البريد
وحول ابرز االجنازات اخلا�ص��ة بالريد قال 
التقري��ر ان ع��دد معام��الت املقبو�ص��ات م��ن 
مكاتب الري��د بل��غ )10،875( معاملة، كما 
بلغ��ت معامالت �ص��رف الروات��ب )30،008( 
امل�ص��حوبات  معام��الت  وبلغ��ت  معامل��ة، 

)5،024( معاملة.
وذك��ر التقرير اأن ع��دد امل�ص��رتكني اجلدد يف 
ال�ص��داد االآيل للكهرباء بلغ )43( م�ص��تفيدا، 
كم��ا وبلغ ع��دد امل�ص��رتكني اجلدد يف ال�ص��داد 

االآيل للبلديات )379( م�صتفيدا.
وبح�صب التقرير بلغ عدد البعائث الريدية 
وارد   "856"( كالت��ايل   )4،331( ال��واردة 
داخل��ي ، "3475" وارد خارج��ي( و بلغ عدد 
 )1،927( ال�ص��ادرة  الريدي��ة  البعائ��ث 
 "39"  ، داخل��ي  )"1،888" �ص��ادر  كالت��ايل 
�ص��ادر خارج��ي( و بلغ ع��دد املوظف��ني الذين 

ح�صلوا على خلو طرف )29( �صخ�صا.

قطاع االتصاالت
وح��ول اأبرز االجن��ازات واالح�ص��ائيات التي 
"الرتاخي���ص  االت�ص��االت  بقط��اع  تتعل��ق 
وال��رتددات واالإر�ص��ال" ، ب��ني التقري��ر ان��ه 
حمط��ة  ت�ص��غيل  عل��ى  املوافق��ة  اعط��اء  مت 
ار�ص��ال خلوية )ج��وال( ع��دد )4( و اعطاء 
املوافق��ة عل��ى تعدي��ل حمطة ار�ص��ال خلوية 
)ج��وال( ع��دد )3( و اعط��اء املوافق��ة على 
ان�ص��اء حمط��ة ار�ص��ال خلوية )ج��وال( عدد 
)5( و اعط��اء املوافق��ة عل��ى ان�ص��اء حمط��ة 
و   )4( ع��دد  )الوطني��ة(  خلوي��ة  ار�ص��ال 
ا�ص��دار �ص��هادة اعتماد �ص��هادة اعتم��اد النوع 
ا�ص��دار  و   )4( ع��دد  النوعي��ة(  )املوافق��ة 
و   )1( ع��دد  حمط��ة  ب��ث  ت�ص��غيل  رخ�ص��ة 
ا�صدار �ص��هادة اعتماد رخ�ص��ة جتارة اجهزة 

ات�صاالت �صلكية وال �صلكية )41(.
وبني التقرير اأن ال��وزارة قد منحت موافقات 
خلدمة الهاتف املحمول باإجمايل عدد )16( 
و معاجل��ة طلب��ات خدم��ات الهات��ف املحمول 
) ت�ص��غيل – ان�ص��اء – الغ��اء - تعدي��ل( عدد 
)23( ومت زي��ارات خدم��ات الهاتف املحمول 
 )8( ع��دد  )ت�صغيل-ان�ص��اء-الغاء-تعديل( 
كم��ا مت تق��دمي ار�ص��ادات ون�ص��ائح ل�ص��ركات 

الهاتف املحمول عدد )3(.

قطاع تكنولوجيا المعلومات
وح��ول اب��رز االجن��ازات الت��ي تتعل��ق بقطاع 
العام��ة  االإدارة  املعلوم��ات  تكنولوجي��ا 

للمعلوماتي��ة ق��ال التقرير انه عق��د اجتماع 
عم��ل م��ع وزارة ال�ص��حة ملتابع��ة التعدي��الت 
املرا�ص��الت  بنظ��ام  اخلا�ص��ة  اجلدي��دة 
االإلكرتوني��ة ونظ��ام اإدارة اخلطط و مت عقد 
اجتم��اع عمل مع وزارة احلكم املحلي عدد) 2 
( لبحث ت�ص��غيل نظام املرا�صالت االإلكرتونية 
فيه��ا و عق��د اجتم��اع ع��دد) 2 ( م��ع االدارة 
العام��ة لل��رتددات لعر���ص الن�ص��خة االولية 
م��ن اال�ص��دار الث��اين لنظ��ام اإدارة حمط��ات 
الهات��ف املحم��ول ، كما مت امل�ص��اركة يف جلنة 
تطوير منظومة العمل االلكرتوين يف �ص��لطة 
االرا�ص��ي. و يف جمال اخلدم��ات االلكرتونية 
ق��ال التقري��ر ان��ه مت تق��دمي الدع��م الفني 
لنظام الت�ص��جيل االلكرتوين املوحد ومتابعة 
الغ��اء  خدم��ة  تطوي��ر  و  النظ��ام،  ت�ص��غيل 
الكفالة �ص��من نظام بنك��ي اون الين واإعطاء 
ال�ص��الحيات الالزم لل�صوؤون القانونية ملتابعة 
اخلدم��ة و تطوير خدمة �ص��ماحية ال�ص��حب 
البنكي��ة  احل�ص��ابات  ادارة  �ص��من  واالي��داع 
يف نظ��ام بنكي اون الين واخلا�ص��ة بال�ص��ماح 
ملوظ��ف الري��د ب�ص��رف مبالغ اكر م��ن املبلغ 

االفرتا�صي املحدد.
وب��ني التقرير ان��ه مت تطوير خدم��ة طلبات 
االإج��ازات للموظفني وتوف��ري اإمكانية ادخال 
بيان��ات ) االإج��ازات اخلارجية ، والدرا�ص��ية 
، وب��دون رات��ب ، واالأمومة ( من قبل من�ص��قي 
الوزارات، وتوفري خدم��ة االطالع واالعتماد 
للطلب��ات املقدم��ة لدي��وان املوظف��ني ووزارة 
الفن��ي  الدع��م  تق��دمي  ومتابع��ة  املالي��ة، 
للخدم��ات واالأنظم��ة االلكرتوني��ة من خالل 
نظ��ام الدع��م الفن��ي املرك��زي ، كم��ا ت�ص��غيل 
امل�ص��تحقات"  م��ن  الفط��ر  "زكاة  خدم��ة 
ت�ص��جيل  خدم��ة  متابع��ة  و  االإلكرتوني��ة 
اخلدم��ات االإلكرتوني��ة احلكومي��ة وتق��دمي 
الدعم الفن��ي للخدمة و متابعة تطوير نظام 
االلكرتوني��ة  الريدي��ة  باخلدم��ات  خا���ص 
الذكي��ة  االأجه��زة  الي��ن" عل��ى  اون  "بنك��ي 
العامل��ة بنظام "االندرويد" و متابعة تطوير 
اال�ص��تعالم  تطبي��ق  م��ن  الثاني��ة  الن�ص��خة 

احلكومي على االأجهزة الذكية .
وب��ني التقري��ر انه مت اإطالق ن�ص��خة خا�ص��ة 
بتطبي��ق دواء عل��ى بيئ��ة االأجه��زة الذكي��ة 

العاملي��ة بنظ��ام IOS كم��ا مت االنته��اء م��ن 
تطوي��ر تطبي��ق "بريدي" واخلا���ص مبتابعة 
البعائ��ث الريدي��ة للمواطن��ني، حي��ث يعمل 
العامل��ة  الذكي��ة  االأجه��زة  عل��ى  التطبي��ق 

بنظام االندرويد.
ت�ص��غيل  متابع��ة  مت��ت  اأن��ه  التقري��ر  وذك��ر 
برنام��ج ادارة الر�ص��ائل احلكومي "را�ص��ل" يف 
)37 ( وزارات وموؤ�ص�ص��ات حكومي��ة وتقدمي 
الدع��م الفني لكاف��ة امل�ص��تخدمني، حيث بلغ 
عدد الر�ص��ائل الق�صرية ال�ص��ادرة من النظام 

حوايل) 448،357 ( ر�صالة.
البعائ��ث  نظ��ام  ت�ص��غيل  متابع��ة  مت  كم��ا 
الريدي��ة يف االدارة العامة للريد واخلا�ص 
ب��اإدارة كاف��ة العملي��ات اخلا�ص��ة بالبعائ��ث 
والط��رود الريدية، حيث بلغ ع��دد البعائث 
الريدي��ة امل�ص��جلة عل��ى النظ��ام) 2467 (
بعيث��ة حت��ى تاريخ اإعداد التقري��ر و متابعة 
واخلا���ص  الع��ديل  ال�ص��جل  نظ��ام  ت�ص��غيل 
بوزارة الع��دل وتقدمي الدع��م الفني للنظام 
و تطوي��ر خدم��ة االطالع وطباعة �ص��حيفة 
ال�ص��وابق واخلا�ص��ة بنظ��ام ال�ص��جل العديل 
ومن��ح النيابة العامة ال�ص��الحيات اخلا�ص��ة 

باخلدمة.
كم��ا مت متابعة ت�ص��غيل الن�ص��خة الثانية من 
ومتابع��ة  القيا�ص��ي،  املوظف��ني  �ص��وؤون  نظ��ام 
ت�ص��غيله يف ) 26 ( وزارة وموؤ�ص�ص��ة حكومية 
و مت متابعة ت�صغيل نظام املرا�صالت االإدارية 
يف) 15 ( وزارة وموؤ�ص�ص��ة حكومي��ة وتقدمي 
ت�ص��نيف  خدم��ة  وتطوي��ر  الفن��ي،  الدع��م 
الر�ص��ائل، مع اإمكانية اإ�صافة ت�صنف "جملد" 
اأو اأك��ر عل��ى م�ص��توى كل م�ص��تخدم و تقدمي 
)برنام��ج  ال��وزارة  لرام��ج  الفن��ي  الدع��م 
كف��االت  برنام��ج   – احلكومي��ة  ال�ص��بكة 
املحمول-برنام��ج الرتاخي�ص-خدم��ة حجب 

املواقع الالخالقية(. 

الحاسوب الحكومي
وذك��ر التقري��ر ان��ه مت��ت امل�ص��اركة يف جلنة 
االلكرتوني��ة  اخلدم��ات  منظوم��ة  تطوي��ر 
ب�ص��لطة االأرا�ص��ي كما مت اج��راء جولة على 

ال�صركات اخلا�صة بتكنولوجيا املعلومات .

فن��ي  دع��م  تق��دمي  مت  ان��ه  التقري��ر  وب��ني 
احلكومي��ة  والهيئ��ات  واملوؤ�ص�ص��ات  لل��وزارات 
احلكومي��ة  وال�ص��بكة  بال�ص��بكات  متعلق��ة 

عدد)13(.
و اأو�ص��ح التقري��ر ان ال��وزارة قدم��ت الدع��م 
املوؤ�ص�ص��ات  لبع���ص  الفني��ة  واال�صت�ص��ارة 
احلكومي��ة  املواق��ع  ملط��وري  احلكومي��ة 
وامل�صت�صافة يف مركز احلا�صوب احلكومي عر 

الهاتف او املوبايل.
و ذك��ر التقري��ر مت تقيي��م ومتابع��ة طلب��ات 
الوزارات اخلا�صة بخدمة ال� VPN كالتايل 
خ��ط  تركي��ب   - ع��دد)7(  �ص��رعة  )زي��ادة 
ع��دد)1( - اإ�ص��الح عط��ل خ��ط ع��دد)6(- 
جتهي��ز نطاقات DNS عدد )2( - ا�ص��تعادة 

كلمات املرور FTP عدد)5((.

خدمات الجمهور
وذك��ر التقرير انه مت معاجلة عدد )1400( 
ا�صتف�ص��ار ودع��م فن��ي م��ن خ��الل االت�ص��ال 
عل��ى الرق��م 1800-101-102 وم��ن خالل 
احل�ص��ور املبا�ص��ر ملركز خدم��ات اجلمهور كما 
مت ا�ص��تقبال �ص��كاوي ع��دد )13( حي��ث مت 
ن�ص��ائح  تق��دمي  فيم��ا  ع��دد )10(  معاجل��ة 
واإر�ص��ادات فني��ة يف جمال االت�ص��االت ونقل 
خمالف��ات  ومتابع��ة   )9( ع��دد  البيان��ات 

خلدمات الهاتف املحمول عدد )1(.
اأن�صطة وفعاليات اإدارية اأخرى

برنام��ج  افتتح��ت  ال��وزارة  اأن  التقري��ر  ب��ني 
اجلامع��ات  لطلب��ة  ال�ص��يفي  التدري��ب 
خري��ج  �ص��ارك)49(  حي��ث  الفل�ص��طينية 
وخريج��ة م��ن )6( جامع��ات وكلي��ات حي��ث 
تخ�ص�ص��ات  يف)4(  الطلب��ة  تدري��ب  �ص��يتم 
)ال�ص��بكات واالأنظم��ة، والرجم��ة، وقواعد 
�ص��هرين  مل��دة  التدري��ب  وي�ص��تمر  البيان��ات( 
بواق��ع )80( �ص��اعة تدريبية ومت ا�ص��تقبال 
ع��دد )9( طالب من ق�ص��م اأم��ن املعلومات من 
الكلي��ة التطبيقية للعل��وم املهني��ة لتدريبهم 
يف جمال اأمن املعلومات يف الوزارة و ا�ص��تيعاب 
ع��دد)4( متدرب��ني م��ن خريج��ي اجلامع��ات 
والتدري��ب امليداين حيث مت توزيعهم ح�ص��ب 

تخ�ص�صاتهم على االإدارات العامة بالوزارة.

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تصدر تقريرا
 بأبرز  انجازاتها خالل شهر يونيو الماضي

غزة- الراأي
للتدري��ب  العام��ة  املديري��ة  افتتح��ت 
الوطن��ي  واالأم��ن  الداخلي��ة  وزارة  يف 
بالتع��اون م��ع اللجن��ة الدولي��ة لل�ص��يب 
عم��ل  ور�ص��ة  االثن��ني  اأم���ص  االأحم��ر 
بعن��وان: "املعاي��ري الدولية ذات ال�ص��لة 

بعمليات اإنفاذ القانون".
اأت��ت  الت��ي  العم��ل  ور�ص��ة  وا�ص��تهدفت 
�ص��من اإطار التعاون م��ع اللجنة الدولية 
لل�صليب االأحمر، منت�صبي جهاز ال�صرطة 

يف حمافظة غزة.
العام��ة  املديري��ة  ع��ام  مدي��ر  ��ن  وثمَّ
للتدري��ب العميد حقوقي عطية من�ص��ور 
خالل كلمٍة له، على دور اللجنة الدولية 
لل�ص��ليب االأحم��ر وتبنيه��م العدي��د م��ن 
الدورات وور�ص العمل التي ت�ص��تمل على 

الكث��ري م��ن الفائ��دة العلمي��ة والعملي��ة 
ملنت�صبي وزارة الداخلية واالأمن الوطني.

واأف��راد  �ص��باط  عل��ى  من�ص��ور  واأثن��ي 
امل�ص��تمر  واهتمامه��م  ال�ص��رطة  جه��از 
بتقدمي اأف�ص��ل اخلدمات الأبناء �ص��عبهم، 
وحر�ص��هم عل��ى ح�ص��ور ال��دورات وور�ص 
العم��ل التدريب��ة املختلفة، الفًت��ا اإىل اأن 
ور�ص��ة العمل امتدت على مدار يوم كامل، 

وناق�ص��ت عدًدا من املوا�ص��يع الهامة فيما 
يتعل��ق بحقوق االإن�ص��ان والقانون الدويل 

االإن�صاين.
يف ذات ال�ص��ياق، رح��ب املق��دم د. م��روان 
ن�ص��ر من�ص��ق الوزارة مع اللجن��ة الدولية 
لل�ص��ليب االأحم��ر بامل�ص��اركني واأثني على 
التزامه��م بالور�ص��ة، موؤكًدا على �ص��رورة 
التفاعل وامل�صاركة خالل فقرات الور�صة.

ب��دوره، اأك��د �ص��يلفان جينو على �ص��رورة 
التوا�ص��ل واال�ص��تمرار يف عق��د مث��ل هذه 
العام��ة  املديري��ة  دور  مثمًن��ا  ال��دورات، 
حلر�ص��ها  الداخلي��ة  وزارة  يف  للتدري��ب 
املتوا�ص��ل واهتمامها يف ترتي��ب اللقاءات 
امل�ص��تمرة ب��ني خمتل��ف ابن��اء االجه��زة 
لل�ص��ليب  الدولي��ة  واللجن��ة  االمني��ة 

االأحمر.

ورحب اخلب��ري االأمني يف اللجنة الدولية 
لل�ص��ليب االأحم��ر بغ��زة ال�ص��يد �ص��يلفان 
جين��و ب�ص��باط وزارة الداخلي��ة، �ص��اكًرا 
له��م اهتمامه��م بهذا الدور ال��ذي يقومون 

فيه.
وم��ن ناحيت��ه، ق��ال اأ. يو�ص��ف اليازج��ي 
من�ص��ق اللجنة الدولية لل�ص��ليب االأحمر 
م��ع وزارة الداخلي��ة واالأم��ن الوطن��ي اأن 

الدورات ت�ص��اعد اأف��راد جهاز ال�ص��رطة 
مفه��وم  تر�ص��يخ  يف  وت�ص��اهم  عمله��م  يف 
حقوق االإن�صان لدى العاملني يف االأجهزة 

االأمنية.
ع��دة عناوي��ن  العم��ل  ور�ص��ة  وتناول��ت 
اأهمها التعريف بحقوق االإن�ص��ان، واإنفاذ 
مت�ص��منًة  االإن�ص��اين،  ال��دويل  القان��ون 
درا�صة حاالت عملية مت متثيلها خاللها.
وجرى خالل الور�ص��ة �صكيت�صات متثيلية 
تناولت بع�ص حاالت االعتقال والقب�ص 
ث��م النق��ل واالحتج��از والعر���ص عل��ى 
تاله��ا  واملحام��ي،  والطبي��ب  التحقي��ق 
واإب��داء  االأخط��اء  مناق�ص��ة  اإج��راء 
القان��ون  وراأي  والتعليق��ات  املالحظ��ات 
االإج��راءات  يف  االإن�ص��اين  ال��دويل 

القانونية لالعتقال واالحتجاز.
 م��ن جانبه��م، اأبدى امل�ص��اركون يف ور�ص��ة 
العمل تعاونا وتفهما كبريين خالل فقرات 
ور�ص��ة العم��ل، معرين عن �ص��عادتهم مبا 

اكت�صبوه من خرات خاللها.
و�ص��لمت اللجن��ة الدولية يف ختام ور�ص��ة 
الداخلي��ة  وزارة  م��ن  امل�ص��اركني  العم��ل 
مبو�ص��وعات  �ص��هادات  الوطن��ي  واالأم��ن 

الدورة.

بعنوان "المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات إنفاذ القانون"

صور : مديرية التدريب والصليب األحمر ينظمان 
ورشة عمل لشرطة محافظة غزة
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غزة-الراأي-فل�صطني عبد الكرمي
اأ�ص��به باالأ�ص��ود يقتحمون ميدان املعركة..يبحثون 
ويفت�ص��ون هن��ا وهناك..بني املخاطر يغو�ص��ون دون 
هيب��ة اأو اهتم��ام للم��وت املح��دق بهم م��ن كل حدب 
و�صوب..ي�ص��ارعون امل��وت يف كل حلظ��ة كي مينحوا 
اأبناء �ص��عبهم الراح��ة واالأمن واالأم��ان والطماأنينة 
الت��ي يح��اول االحت��الل ب��كل طرق��ه واأ�ص��اليبه اأن 
م��كان و�ص��ظايا  يحرمه��م منها..ف�ص��واريخه يف كل 
قنابل��ه مدفون��ة هن��ا وهناك..وبع���ص م��ن يجهلون 

خماطرها من اأبناء �صعبنا يدفعون الثمن.
 اإدارة هند�ص��ة املتفج��رات بغزة هي اإح��دى اإدارات 
جه��از ال�ص��رطة الفل�ص��طينية التي مهمته��ا التعامل 
م��ع كافة اأن��واع املتفج��رات وال�ص��واريخ واالأج�ص��ام 
الغريب��ة والبح��ث ع��ن اأماك��ن التفج��ريات، واأي�ص��ا 
خملف��ات االحت��الل م��ن �ص��ظايا وبقاي��ا االأج�ص��ام 

الغريبة.

أجسام مشبوهة بكميات كبيرة
مدير دائرة التدريب يف �ص��رطة هند�صة املتفجرات 
املق��دم �ص��مري النجار، يوؤك��د اأن هن��اك كميات كبرية 
من القنابل واالأج�ص��ام امل�صبوهة يف كثري من املناطق 
الت��ي ا�ص��تهدفتها الطائ��رات احلربية اال�ص��رائيلية 
خ��الل عدوانه��ا االأخري عل��ى قطاع غزة �ص��يف عام 

.2014
ويق��ول النجار يف ح��وار خا�ص لل��راأي:" اإن من اأهم 
االإجن��ازات الت��ي قامت بها هند�ص��ة املتفج��رات هو 
اال�ص��تمرار يف م�ص��روع اإزالة القناب��ل كبرية احلجم 
االآهل��ة  املناط��ق  االحت��الل  به��ا  ا�ص��تهدف  الت��ي 
باملواطنني، كذلك مت اإجناز م�ص��روع الإقامة م�صتودع 

لالحتف��اظ باملخلف��ات احلربي��ة م��ن قناب��ل كبرية 
وبقايا ال�ص��واريخ، وجمع بع�ص االأج�ص��ام امل�ص��بوهة 

اإىل جانب بع�ص ال�صظايا واالحتفاظ بها".
وول��دت احلروب الثالثة ال�ص��ابقة عل��ى قطاع غزة 
ل��دى  والكف��اءات  اخل��رات  م��ن  الكث��ري  املحا�ص��ر، 
مهند�ص��و وكوادر هند�ص��ة املتفج��رات، وذلك نتيجة 
للعمل امل�ص��تمر والدءوب كل حلظ��ة وكل حني بفعل 
توا�ص��ل االأح��داث وا�ص��تمرار االحت��الل يف اإط��الق 

الكثري من القنابل وال�صواريخ.
اإزال��ة االأج�ص��ام امل�ص��بوهة  وفيم��ا يتعل��ق بكيفي��ة 
الت��ي خلفتها احل��روب على غزة، يو�ص��ح النجار اأنه 
ق��د ياأت��ي لهند�ص��ة املتفج��رات ات�ص��االت م��ن قب��ل 
املواطنني ب�صاأن وجود بقايا �صواريخ اأو قنابل كبرية 
احلجم، ومن ثم يتم التنقيب عنها وا�صتخراجها، يف 
وق��ت يتم فيه العثور على بع�ص االأج�ص��ام ال�ص��غرية 

واملتناثرة يف بع�ص املناطق.

معيقات وإنجازات
وبالرغ��م م��ن االإمكاني��ات ال�ص��ئيلة واملتوا�ص��عة 
لهند�صة املتفجرات بغزة، اإال اأن رجالها وكوادرها 
يبذلون جهودا جبارة واإجنازات عظيمة من اأجل 
احلفاظ على اأمن واأمان املواطنني يف كافة اأنحاء 
القط��اع، كم��ا يقدم��ون اأرواحه��م ف��داء م��ن اأجل 

حماية اأبناء �صعبهم.
وع��ن ذل��ك يق��ول:" اإن املعيق��ات كب��رية، ولي���ص 
لدين��ا اأي امكاني��ات اأو اأدوات اأو اأجه��زة لك�ص��ف 
اأماكن االأج�صام امل�ص��بوهة وال�صظايا، وكل ما يتم 
التعام��ل به هو م��ن اإمكانياتنا املتوا�ص��عة فقط"، 
موؤك��دا اأن اأربعة م��ن كوادر ومهند�ص��و املتفجرات 

تاأديته��م  خ��الل  اأرواحه��م  وقدم��وا  اأُ�صت�ص��هدوا 
لواجبهم الوطني، يف حني اأ�صيب بع�صهم".

واملهند�ص��ني يف  الك��وادر  ع��دد  اأن  م��ن  وبالرغ��م 
هند�ص��ة املتفج��رات حم��دود ج��دا، اإال اأنها تقوم 
بجه��د كبري وجب��ار يح�ص��ب لها يف املي��دان، حيث 
يتم االجناز باأ�ص��رع وقت، يف حني تكون الظروف 

التي يعملون بها �صعبة وقا�صية جدا.
ووف��ق حدي��ث النجار فاإن هند�ص��ة املتفجرات مل 
حت�ص��ل على اأي دعم مايل من اأي جهة كانت، واأن 
الدع��م فقط م��ن خ��الل التوعية فق��ط، يف وقت 
يحتاج��ون فيه اإىل اأجهزة ومعدات ت�ص��اندهم يف 

البحث عن االأج�صام الغريبة.
ومن��ذ يوم��ني اأُعل��ن ع��ن اإ�ص��ابة مواطن��ني اثنني 
بج��راح متو�ص��طة ج��راء انفج��ار ج�ص��م م�ص��بوه 
يف مدين��ة خانيون���ص جن��وب قط��اع غ��زة، االأمر 

ال��ذي يوؤكد عل��ى �ص��رورة توعي��ة املواطنني بخطر 
االقرتاب من تلك االأج�صام الغريبة.

وتعم��ل هند�ص��ة املتفج��رات على توعي��ة املواطنني 
واأ�ص��حاب املنازل املهدمة وال�صباب واالأطفال الذين 
يبحث��ون عن اخلردة واأي�ص��ا ط��الب املدار�ص، كونهم 
يجهل��ون اأ�ص��رار تلك االأج�ص��ام التي يعبث��ون بها اأو 
يقوم��ون باالحتفاظ بها ب��دون اأن يراهم اأحد وهو 
ما ي��وؤدي الحقا اإىل اإ�ص��ابتهم، وفق م��ا ذكره املقدم 

النجار.

رسائل هامة
ويوجه ر�ص��التني، اأوالهم��ا: باأنه يجب اأن يكون 
هناك اهتماما بقدر اال�صتطاعة باإدارة هند�صة 
املتفج��رات وتوف��ري الدعم لها م��ن خالل توفري 

االأجهزة واملعدات التي ت�ص��اعدهم على ك�ص��ف 
االأج�صام امل�صبوهة التي خلفها االحتالل.

للمواطن��ني،  الر�ص��الة االأخ��رى فيوجهه��ا  اأم��ا 
م��ن  بالتوعي��ة  قيامن��ا  م��ن  قائ��ال:" بالرغ��م 
اأج��ل احلف��اظ عل��ى اأرواح النا�ص لك��ن البع�ص 
اليهتم��ون ويخاط��رون بحياته��م وي�ص��تهرتون 
به��ا، عل��ى اعتق��اد اأن تل��ك االأج�ص��ام الغريب��ة 
ويتفاجئ��ون  �ص��ررا،  ت�ص��بب  ال  وامل�ص��بوهة 
باإ�ص��ابتهم فج��اأة وهو م��ا قد ي�ص��يبهم بحاالت 

برت".
وين��وه النجار يف حديثه اإىل �ص��رورة ال�ص��غط 
عل��ى اجله��ات الدولية من اأجل اإدخ��ال املعدات 
واالأجه��زة الالزم��ة للك�ص��ف ع��ن املناط��ق التي 
يوج��د به��ا اأج�ص��ام م�ص��بوهة وخطرية، م�ص��ريا 
اإىل اأن اأكر املناطق التي ا�ص��تهدفتها ال�صواريخ 

واالأك��ر  احلدودي��ة  املناط��ق  ه��ي  والقناب��ل 
اجتياحا من قبل االحتالل، ويف بع�ص االأحيان 
يك��ون هناك اأج�ص��ام م�ص��بوهة وال ي��دري عنها 
ال�صكان �صيئا، وهو ما ي�صتدعي جمعها واإخالئها 

من الكثري من املناطق.
بالع��ددي  املتفج��رات  هند�ص��ة  اإدارة  وتق��وم 
م��ن املحا�ص��رات الت��ي تت��وزع على كاف��ة طالب 
املدار�ص واجلامعات، وهناك توجه ال�ص��تهداف 
اجلمعيات االأهلية لتو�صيل الر�صالة للمزارعني 
عل��ى املناط��ق احلدودي��ة كونها االأكر تعر�ص��ا 

العتداءات االحتالل واإطالق ال�صواريخ.
ويطمئن املقدم النجار، املواطنني باأنهم يقومون 
بجهد كبري من اأجل ال�صيطرة على كافة االأمور، 
اإىل جان��ب �ص��رورة اأن يكون هن��اك انتباها من 

قبل ال�صكان بخطر تلك االأجهزة امل�صبوهة.

قدموا أربعة شهداء من مهندسيهم 

رجال "المتفجرات" .. حينما يكون "الخطأ األول هو األخير"
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مرابطو المسجد األقصى .. 
تالحم " بث حي ومباشر"

غزة- الراأي -اآالء النمر
تتكد���ص احلواج��ز وي��زداد تكثي��ف اجلن��ود 
املدججني بال�ص��الح عليها، اإال اأن ذلك مل مينع 
املقد�ص��يني م��ن نقل تفا�ص��يل حياته��م بكل ما 
فيه��ا عل��ى االأر�ص��فة وف��وق م�ص��اطب البل��دة 
القدمي��ة كم��ا هي، فمنه��م من افرت���ص االأر�ص 
مرابط��ًا، ومنه��م م��ن ت��وىلنّ خدم��ة املرابطني 
دون  ثابت��ني  اأقوي��اء  يبق��وا  ك��ي  واإطعامه��م 
انك�ص��ار، واآخرين اآثروا على نقل تلك امل�ص��اعر 
باأجوائه��ا يف ب��ث ح��ي ومبا�ص��ر ع��ر مواق��ع 

التوا�صل االجتماعي.
وغ��داء  فط��ور  ب��ني  مق�ص��مة  وجب��ات  ث��الث 
وع�ص��اء، يتخللها مي��اه باردة لل�ص��رب، واأطباق 
منوعة م��ن الفواك��ه املثلجة، واأطعم��ة بيتية 
�ص��نعت باأيدي مقد�ص��ية، تن��اوب على الرباط 
اأم��ام اأب��واب امل�ص��جد االأق�ص��ى وعل��ى اإطع��ام 

املرابطني، مما زاد الن�صيج املقد�صي التحاما.
احلاجة اخلم�صينية "اأم اأحمد �صب لنب"، اأول 
م��ن بادرت بتق��دمي وجبة الغداء للمقد�ص��ني، 
فكان��ت قد طبخت كمي��ة ال باأ�ص به��ا من اأكلة 
املقلوب��ة ال�ص��هية، كي تكفي الأك��ر قدر ممكن 
م��ن املرابط��ني، فمع اأول �ص��كب ب��داأت به حتى 
تعال��ت اأ�ص��وات التكبري بني �ص��فوف املرابطني 
ابتهاج��ًا ب�ص��نيع اأمهاتهم ون�ص��ائهم، يف �ص��ورة 
مبهج��ة تعر عن ك��م البهاء ال��ذي تتجمل به 

االأمهات املقد�صيات.
االأم واحلاج��ة املقد�ص��ية اأم اأحم��د اآث��رت اأن 
تق�صي بع�ص �ص��اعات رباطها يف بيتها، الذي ال 
يبعد عن امل�صجد االأق�صى �صوى 300كيلو مرت، 
والقابع ب��ني اأزق��ة البلدة القدمي��ة بالقد�ص، 
عت الأمعاء اأبنائها املقد�صيني،  فهي اأول من ت�صمنّ
فاآثرت على نف�صها ق�صاء تلك املهمة الرئي�صية 

الإ�صناد املرابطني.
والق��ت مب��ادرة اأم اأحم��د ترحيبًا وا�ص��عا بني 
ال�ص��بان والن�ص��اء والفتيات، ف�ص��اًل عن الطعم 
الذي ترتكه باأفواه املقد�ص��يني اأثناء رباطهم، 
مما دفع العديد من الن�ص��اء املقد�صيات بالقيام 
مببادرات م�صابهة ب�صناعة االأطعمة املختلفة 
واملنوعة الإنعا�ص رباط الرجال والن�ص��اء على 
االأب��واب، واإبقائه��م يف حال��ة ثب��ات كم��ا ورد 

"للراأي".
ه��و  كم��ا  للم�ص��توطنني،  �ص��ادم  م�ص��هد  ويف 
ال�ص��باب  م��ن  ثل��ة  وق��ف  للمرابط��ني،  �ص��ادم 
يوزع��ون الفواك��ه املثلج��ة و"قط��ع البطي��خ" 
عل��ى املرابط��ني وه��م يتحلق��ون يف جمموعات 
ويهتفون بهتافات ت�ص��حذ الهم��م، وما اأن ملحهم 
وب��كل  غ�ص��ًبا،  ا�ص��تاطوا  حت��ى  امل�ص��توطنون 
م��ا اأوت��وا م��ن ق��وة، هجم��وا عل��ى املرابط��ات 
والن�ص��اء املقد�ص��يات الالت��ي يقط��ن يف البلدة 
القدمي��ة، والالت��ي زودوه��ن باملي��اه الب��اردة 
والفاكهة، متاًما بنف�ص حجم �صدمة املرابطني 
واملرابط��ات باأن اأب�ص��ط امل�ص��اهد، تثري غ�ص��ب 

امل�صتوطنني وتغيظ االحتالل.
التكاف��ل  م��ن م�ص��اهد  العريق��ة  ال�ص��ور  تل��ك 
املقد�ص��ي الت��ي تظهر جلي��ًا دون البح��ث عنها، 
زادت من حجم الغ�ص��ب لدى جنود االحتالل، 

وم��ا اأغ��اظ االحت��الل اأك��ر، اأن بي��وت البلدة 
القدمي��ة كانت م��اأوى لكل املرابط��ني الذين ال 
ي�صتطيعون الذهاب لبيوتهم يف الليل، والعودة 
يف الي��وم التايل فيبيتون فيها، مقدمني لهم كل 

ما يحتاجونه، من ماأكل وملب�ص.

أطفال رجال
اأما عن الطفل يو�صف �صكايف والذي مل يتجاوز 
عمره ال�ت�ص��ع �ص��نوات، وقف منت�صف الظهرية 
مبتهجًا رغ��م التهاب حرارة ال�ص��م�ص، واعتلى 
الدرج��ات املطل��ة على �ص��احة باب االأ�ص��باط، 
د  وب��داأ بر���ص امل�ص��لني باملي��اه الباردة ك��ي ترنّ
نريان جباههم ال�صاجدة على االأ�صفلت امللتهب.
يو�ص��ف جمرد اأن ر�ص امل�ص��لني املقد�صني باملياه 
�ص��عر بالفرح��ة الت��ي نزل��ت عل��ى قلب��ه بردًا 
و�ص��المًا وحب��ا وفرح��ًا، ليك��ن �ص��من ال�ص��ف 
املر�ص��و�ص م��ن اأبناء القد���ص القاب�ص��ني على 
جم��ر �ص��وقهم لعن��اق امل�ص��جد االأق�ص��ى وقبة 

ال�صخرة.
ووق��ف الطف��ل عم��ر حل��واين وقفة م�ص��ابهة 
لك��ن دون اعتالء للدرجات، والذي ترجل اأمام 
امل�ص��لني بعد انتهائهم من اأداء �صالة الع�صر من 
اأم��ام باب االأ�ص��باط، واأخذ يتلو عليهم ال�ص��عر 
املمزوج بكلمات احلرقة على امل�ص��جد االأق�صى 

املحا�صر.
الطف��ل عم��ر ناب ع��ن رجال الع��رب يف وقفته 
وكلمات��ه التي مل يكن لي�ص��دق اأحد اأنها لطفل 
مل يتج��اوز �ص��ن ال�ص��ابعة م��ن عم��ره، اإال اأن��ه 
حت��دث واأوف��ى احلدي��ث واأدم��ع العني و�ص��حن 
روح ال�صباب بالفداء وتقدمي الغايل والنفي�ص 

الأجل امل�صجد االأق�صى.
وعن طفل اآخر ظهر يف ال�صور وتداولته مواقع 
التوا�ص��ل االجتماعي، وهو يظلل على امل�صلني 
واملرابطني الكبار �ص��نا، كي ال ت�ص��يبهم �صربة 
�ص��م�ص حارق��ة يف وقت ا�ص��تداد احل��ر يف هذا 

ال�صيف املحرتق.
مل يقت�ص��ر التكاف��ل عل��ى ذلك فح�ص��ب، فكثري 
من ال�ص��يارات التي ال ي�ص��مح لها الو�ص��ول اإىل 
مكان املرابطني، متر من بعيد وتعطي ال�ص��باب 
املقد�ص��يني الترعات من طع��ام وزجاجات ماء 
ومالب�ص لتوزيعها على املحت�ص��دين على اأبواب 

االأق�صى.
املقد�ص��يون  يك��ون  اأن  االحت��الل  يتوق��ع  مل 
"كالبنيان املر�ص��و�ص"، حيث مل يكن يعلم اأن 
ال�ص��رر ح��ني مي�ص االأق�ص��ى، ف��اإن املقد�ص��يني 
ي�ص��بحون وحو�ًص��ا، رغم ما يعانونه وما بذلوه 
وم��ا زال��وا يبذلونه ابت��داء من الوق��ت واملال، 
وحت��ى تقدمي اأرواحهم واأبنائهم رخي�ص��ة من 

اأجل االأق�صى، وفق احللواين.
ي�ص��تمر رب��اط املقد�ص��يني على اأبواب امل�ص��جد 
االأق�ص��ى للي��وم الراب��ع ع�ص��ر عل��ى الت��وايل ، 
يقيم��ون ال�ص��الة اأمامها واأعداده��م يف ازدياد 
متوحدي��ن على موقف واحد وهو عدم طاأطاأة 
راأ�ص��هم جلندي �ص��هيوين، فقد اأُزيلت البوابات 
والكام��ريات املن�ص��وبة عل��ى االأ�ص��وار، وال زال 

املرابطني يطالبون باإجناز بقية املطالب.

غزة- الراأي - اآالء النمر
وحده��ا  االإلكرتوني��ة  البواب��ات  تع��د  مل 
ت�صعل الغ�ص��ب لدى الفل�صطينيني، فب�صطة 
االحتالل تزداد ات�صاعًا على بقعة امل�صجد 
االأق�ص��ى املبارك، فم��ا اأن ينتهي االحتالل 
من اإخفاق ذريع يف ب�ص��ط �صيطرته بالقوة 
الع�ص��كرية، حت��ى يدخل يف غ��ريه ليحقق 

جناحا ي�صبه ال�صراب ح�صب اعتقاده.
ويف �ص��اعات متاأخ��رة م��ن اللي��ل، يف وق��ت 
يه��داأ في��ه هدير املنتف�ص��ني، ينام بع�ص��هم 
ويف  االأر�ص��فة  ف��وق  االآخ��ر  وي�ص��رتخي 
م�ص��طلح  ويف  القدمي��ة،  اللب��دة  طرق��ات 
ال��ذي  الل���ص  "كم��ا  دق��ة  واأك��ر  اأق��رب 
ي�ص��رق يف اخلفاء واأهل البيت نيام"، هكذا 
ي�ص��رتق االحتالل الوقت لتمكن من اإكمال 

ال�صرقة. 
اأكمل��ت،  ق��د  االحت��الل  �ص��لطات  فكان��ت 
م��ا بع��د منت�ص��ف ليلة ي��وم االأحد، ن�ص��ب 
وتركيب ج�ص��ور حديدية كب��رية وبوابات 
�صخمة )م�ص��ارات( تو�ص��ع عليها كامريات 
ا�ص��ة جدًا على اأبواب امل�ص��جد  مراقبة ح�صنّ
االأق�ص��ى املبارك، بدءا من باب االأ�ص��باط، 
اأزال  االحت��الل  ب��اأن  الع��امل  الإيه��ام 
االأب��واب االلكرتوني��ة التي فجرت غ�ص��ب 

الفل�صطينيني مبدينة القد�ص وخارجها.
اإال اأن امل�ص��ارات ذاته��ا ه��ي اأخط��ر بكث��ري 
الفردي��ة،  االإلكرتوني��ة  البواب��ات  م��ن 
والتي تت�ص��من و�ص��ع اأجهزة مراقبة عليها 
واالأع�ص��اء  واجل�ص��د  للمع��ادن  وكا�ص��فة 
ال�ص��ينية،  باالأ�ص��عة  وتعم��ل  الداخلي��ة، 

وحتت احلمراء، وهي خطرية جدا.
اأثن��اء عملية الرتكيب للج�ص��ور ال�ص��خمة 
داخل باحات امل�صجد االأق�صى الفارغة من 
اأ�ص��حابها من الفل�صطينيني، منع االحتالل 
امل�صورين ال�صحفيني من االقرتاب، وفر�ص 
طوقا ع�ص��كريًا حمكم��ا يف املنطقة حلجب 
احلقائ��ق عن الع��امل وعن و�ص��ائل االإعالم 

العربي واالآخر الغربي.

تغيير تاريخي
اأه��ل القد���ص اأو�ص��حوا للع��امل م��اذا تعني 
تلك اجل�ص��ور بكامرياتها احل�صا�ص��ة، حيث 
ق��ال مدي��ر ع��ام املخطوط��ات يف امل�ص��جد 
االأق�صى ر�ص��وان عمروا، اأنها تعني منع كل 
وافد اإىل امل�صجد االأق�صى اإىل اأن مير حتت 

كا�صف الوجوه واملعادن االإلكرتونية.
ويتاب��ع عم��رو اأن تل��ك اجل�ص��ور تعن��ي اأن 
كل زن��ة تعني املنع، وكل �ص��وء اأحمر يعني 

احلجز واإيقاف الدخ��ول، واملرور من حتت 
وم��ن امام تل��ك الكامريات ت�ص��نف املار من 
جانبه��ا بني مقد�ص��ي واآخر �ص��فاوي واآخر 
ق��ادم من غزة، و�صتك�ص��ف تل��ك الكامريات 
ل��دى  �ص��خ�ص  ل��كل  االأمني��ة  ال�ص��وابق 
االحتالل وبالتايل يحرم من كان له تاريخ 

مقاوم الدخول اإىل اأعتاب امل�صجد.
عم��رو اأك��د عل��ى اأن ما يج��ري وما ي�ص��عى 
اإلي��ه االحتالل، ما هو اإال اإفال�ص ع�ص��كري 
وجوهري اأمام انتفا�ص املقد�ص��يني يف وجه 
�صرا�ص��ة االجراءات املتخذة �ص��د امل�صجد 

االأق�صى املبارك.
اجل�ص��ور االأمني��ة اجلدي��دة تزي��د الن��ار 
ا�ص��تعاال بقل��وب وحي��اة املقد�ص��يني، عل��ى 
اعتب��ار اأن وجودها يج�ص��د اخلطر بذاته، 
اإال اأن املعركة ت��زداد رقعتها اأكر، ويزداد 
الفل�صطينيني �صالبة يف الدفاع عن امل�صجد 

االأق�صى.
املقد�ص��ية واملرابطة هنادي حلواين قالت 
ب��اأن رف�ص املقد�ص��يني للبواب��ات كان جملة 
وتف�صيال، واليوم تاأتي تلك اجل�صور لتغيري 
طبيع��ة املنطق��ة التاريخية واالإ�ص��المية، 
بن�ص��ب بواب��ات حديدي��ة عمالقة حتمل 
الع�ص��رات م��ن اأجه��زة املراقبة واملج�ص��ات 

والكام��ريات  واالإ�ص��عاعية  احلراري��ة 
املتطورة، فما هي اإال م�صاألة وقت لي�ص اإال.
ويزي��د حجم االإ�ص��رار لدى املقد�ص��يني يف 
البق��اء عل��ى م��ا هم عليه��م، رغ��م ارتباط 
باح��ات  داخ��ل  بال�ص��الة  وريده��م  حب��ل 
امل�صجد االأق�صى، اإال اأن مت�صكهم بحقهم لن 
يك�ص��ر ظهورهم بالذل واخل�ص��وع ملا يريده 

االحتالل.
وعم��م املقد�ص��يون ث��الث م�ص��لمات يج��ب 
اأن يعم��ل بها كل م��ا يرابط عل��ى االأبواب، 
وه��و االنتباه اإىل كل ما يح��اول االحتالل 
ت�ص��ريبه م��ن خ��الل االإع��الم الع��ري عن 
حلول و�ص��ط مبا يخ�ص البواب��ات، فهدفها 
الوحي��د تنفي�ص الغ�ص��ب ووق��ف احلراك 

ال�صعبي الفل�صطيني والعربي.
وهن��ا يجب التاأكي��د على ثالثة م�ص��لمات، 
الو�ص��ط،  باحلل��ول  القب��ول  ع��دم  اوله��ا 
الت�ص��ريحات  ت�ص��ديق  ع��دم  وثانيه��ا 
والبيان��ات دون تطبي��ق على اأر���ص الواقع 
البوابات موج��ودة فكل  ن��رى  "فم��ا دمن��ا 
ال��كالم عن حل��ول اأو اإزالته��ا ال قيمة له"، 
وثالثه��ا اأن املعركة طويلة جًدا لن حتل يف 
اأ�ص��بوع وال اأ�صبوعني، وقد متتد الأ�صهر، فال 

مكان الأ�صحاب النف�ص الق�صري.

تكثيف سبل المراقبة ..
 إفالس للقوة العسكرية أمام ثبات المقدسيين
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غزة- الراأي
افتتح��ت وزارة الثقاف��ة الفل�ص��طينية م�ص��اء الثالثاء، 
جداري��ة فنية بعن��وان "حتي��ة للقد�ص"، دعم��ًا ملدينة 
القد���ص املحتلة. جاء ذلك،  بح�ص��ور د. اأنور الرعاوي 
وكيل م�ص��اعد وزارة الثقافة، وعدد م��ن املدراء العامني 
بال��وزارة، ولفيف م��ن الفنانني واملثقفني وال�صخ�ص��يات 
االعتبارية. ويف كلمة له، اأو�ص��ح الرعاوي اأن جدارية 
"حتية للقد�ص" متثل باكورة م�صروع "جداريات فنية"، 
ال��ذي اأطلقت��ه الوزارة به��دف اإبراز الق�ص��ايا الوطنية، 
والرتاثية، واملجتمعية، من خالل الفن الت�صكيلي، مبينًا 
اأن امل�صروع يت�صمن ر�صم جداريات على م�صاحة األف مرت 

مربع، موزعة على كافة حمافظات قطاع غزة.
��ر ب�ص��كل وا�ص��ح ع��ن ارتب��اط  واأك��د اأن اجلداري��ة تعنّ
املواط��ن الفل�ص��طيني يف قطاع غزة، وتعلق��ه مبا يجري 
يف مدينة القد�ص وامل�ص��جد االأق�ص��ى، م�صددًا اأن ال�صعب 
االأر���ص  اأطياف��ه جتمع��ه وح��دة  الفل�ص��طيني بكاف��ة 

وامل�صري.
الفل�ص��طينيني  اللوح��ة جت�ص��د تالح��م  اأن  اإىل  ولف��ت 
يف غ��زة م��ع اإخوانه��م يف ال�ص��فة والقد�ص عل��ى بوابات 
امل�ص��جد االأق�ص��ى، م�ص��ريًا اإىل اأن الفن��ان الفل�ص��طيني 
ق��ادر بري�ص��ته عل��ى التعبري ع��ن هموم وق�ص��ايا وطنه، 
داعي��ًا كاف��ة املبدعني الفل�ص��طينيني لت�ص��خري اأدواتهم 

االإبداعية خلدمة ق�صاياهم الوطنية.

الثقافة" تفتتح جدارية 
فنية دعمًا للقدس

غزة- الراأي
للحا�ص��وب  العام��ة  االإدارة  اأ�ص��همت 
ل��وزارة  التابع��ة  املعلوم��ات  ونظ��م 
الداخلي��ة يف توف��ري قواع��د بيان��ات 
مركزية ل�ص��جل ال�ص��كان ال��ذي ُيعتر 
اللبن��ة االأ�صا�ص��ية مل�ص��روع احلكوم��ة 
االإلكرتوني��ة، كم��ا اأ�ص��همت االإدارة يف 
زي��ادة الكف��اءة والفعالي��ة م��ن خالل 
االأنظم��ة املعلوماتي��ة الت��ي اأدت اإىل 
�ص��بط بيان��ات املواطن��ني والتحدي��ث 

امل�صتمر لتك البيانات.

 20 ألف حركة يوميًا
حمم��د  اأ.   ، اأك��د  ال�ص��دد،  ه��ذا  ويف 
احلم�صيات، مدير عام االإدارة العامة 
ب��وزارة  املعلوم��ات  ونظ��م  للحا�ص��وب 
يف  املعلوم��ات  مرك��ز  اأن  الداخلي��ة 
الداخلي��ة يعم��ل عل��ى مدار ال�ص��اعة 
لتحدي��ث ال�ص��جل امل��دين ، بواقع 20 

األف حركة يوميًا.
ُت��زود  الداخلي��ة  وزارة  اأن  واأو�ص��ح 
ال��وزارات الت��ي له��ا عالق��ة باجلمهور 

لتكام��ل  كنتيج��ة  امل��دين  بال�ص��جل 
البيان��ات بني ال��وزارات املخت�ص��ة ، والناظم على 
وتكنولوجي��ا  االت�ص��االت  وزارة  التكام��ل  ه��ذا 

املعلومات.
واأ�ص��ار احلم�ص��يات خالل حلقة هذا االأ�ص��بوع من 
الرنام��ج االإذاع��ي "وثائ��ق ر�ص��مية" ع��ر اأث��ري 
اإذاع��ة ال��راأي اإىل اأن الطواقم الفني��ة يف دوائر 
الفني  والدعم  وال�ص��بكات  "التطوي��ر والرجمة 
وال�ص��يانة" ُت�صرف حاليًا على اإدارة جمموعة من 
االأنظمة وعدد من املواقع االإعالمية والتفاعلية 

بواقع 18 نظام وموقع.

ولف��ت اإىل طواقم احلا�ص��وب ُت�ص��رف على �ص��بكة 
فعالي��ة  لزي��ادة  وتطويره��ا  الداخلي��ة  وزارة 
ومديري��ة  اإدارة   30 ب��ني  والتن�ص��يق  االت�ص��ال 
ووح��دة يف وزارة الداخلي��ة بهدف زيادة �ص��رعة 

ودقة و�صرية تبادل املعلومات .

23 نظام للحكومة الذكية
كم��ا اأك��د احلم�ص��يات اأن��ه بجه��ود املهند�ص��ني يف 
اإدارت��ه مت اإجن��از العدي��د من االأنظم��ة والرامج 
احلكوم��ة  اإىل  االنتق��ال  ملرحل��ة  توؤ�ص���ص  الت��ي 
الذكية، حي��ث تعمل وزارة الداخلي��ة حاليًا وفق 

اأنظم��ة تواك��ب التط��ور و�ص��واًل لتق��دمي خدم��ة 
اأف�صل للمواطن.

وَننّوه احلم�ص��يات اإىل اأن االإدارة العامة للحا�صوب 
ونظ��م املعلوم��ات تعم��ل بطواقمها املح��دودة على 
بناء اأنظمة معلوماتية جديدة با�ص��تخدام اأف�صل 
الو�ص��ائل والرجمي��ات املتطورة الت��ي ُتوفر اأعلى 

م�صتويات اجلودة يف االأداء.
واأ�ص��اف "يت��م حاليًا يف االإدارة العامة للحا�ص��وب 
ونظ��م املعلومات ب��وزارة الداخلي��ة تطوير وبناء 
9 اأنظمة  23 نظام��ًا ، وق��د مت االنتهاء من بناء 
معلوماتية وتطبيقني موبايل جاهزين للتطبيق".

االنته��اء  مت  اأن��ه  احلم�ص��يات   َ وَب��نيَّ
م��ن نظ��ام االأح��وال املدني��ة، ونظ��ام 
ونظ��ام  والن�ص��اطات،  اخلدم��ات 
االأداء  ملوؤ�ص��رات  الوطن��ي  الرنام��ج 
للجمعيات اخلريية والهيئات االأهلية، 
ونظ��ام الدمغ��ة االلكرتوني��ة، ونظام 
ال�ص��فر على املعاب��ر، ونظ��ام منظومة 
الذهب، ونظام الدعم الفني املركزي، 
الع�ص��ائر،  �ص��وؤون  اإدارة  ومنظوم��ة 
ُيتي��ح  ال��ذي  اال�ص��تعالمات  وتطبي��ق 
املواطن��ني  كاف��ة  ع��ن  اال�ص��تعالم 
اال�ص��تعالمات  وتطبي��ق  وبياناته��م، 
خلدمات املواطنني الذي �ص��يكون متاح 
قريب��ًا لكاف��ة املواطن��ني عل��ى متج��ر 

جوجل بالي.

المشروع اإللكتروني
ويف هذا ال�صياق، اأكد احلم�صيات �صعي 
وزارة  يف  للحا�ص��وب  العام��ة  االإدارة 
الداخلي��ة اإىل زي��ادة فاعلي��ة ج��ودة 
امل�ص��روع االإلك��رتوين وزي��ادة فعالي��ة 
اخلدمة املقدمة للجمهور ب�صكل عام.

القريب��ة  الف��رتة  خ��الل  اأن��ه  وذك��ر 
املقبلة �صيتم االنتهاء من بناء 5 اأنظمة 
اخلدم��ة  وج��ودة  �ص��رعة  لتحقي��ق  معلوماتي��ة 
املقدم��ة للجمهور وتوفري الوق��ت واجلهد يف اإنهاء 
معام��الت احل�ص��ول عل��ى الوثائ��ق الر�ص��مية م��ن 
"متكن��ا خ��الل الف��رتة  وزارة الداخلي��ة. وتاب��ع 
املا�ص��ية م��ن جت��اوز العقب��ات، واأحدثن��ا تغي��ريًا 
لبيئ��ة العمل ب�ص��كل كامل يف كاف��ة مناطق قطاع 
غزة بتطوير االأنظم��ة االإلكرتونية والتطبيقات 
للمواط��ن ب�ص��كل  ُتق��دم اخلدم��ة  الت��ي  الذكي��ة 
مبا�صر، ون�صعى اأن يكون العام 2018 عام اإحداث 
التطور يف تقدمي املواطنني معامالتهم عن ُبعد".

الحمضيات: أنشأنا 23 نظامًا معلوماتيًا لتقديم خدمة أفضل للمواطن


