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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يتك��رر يف الآون��ة الأخ��رة احلدي��ث ع��ن انفراجة 
باتت و�سيكة يف قطاع غزة، من �ساأنها اأن تغر الواقع 
القت�س��ادي والإن�س��اين واملعي�س��ي لأه��ايل غ��زة..
انفراج��ة يف فت��ح مع��ر رفح..انفراج��ة يف اإدخال 
الب�سائ��ع وانفراجة يف اأزم��ة الكهرباء والرواتب..
وانفراج��ة يف اأزم��ة املوظف��ني وخا�س��ة بع��د عي��د 

الأ�سح��ى، اإل اأن كيل الوعود من هذا امل�سئول وذاك 
ب��دون ج��دوى اأو تنفيذ على اأر���ض الواقع بات مثار 
�سخرية ن�سطاء التوا�سل الجتماعي، الذين اأكدوا 
اأن احلدي��ث ب��ني الفين��ة والأخ��رى ع��ن انفراج��ة 
ه��و حماولت فا�سل��ة لت�سك��ني اآلم املواطنني بغزة، 
الأم��ر ال��ذي زاد من حجم خيب��ة الأمل والإحباط 

يف ال�سارع الفل�سطيني بغزة.

هن��اك  اأن  ومراقب��ون  �سيا�سي��ون  حملل��ون  ويوؤك��د 
انفراج��ة  اأي  ح��دوث  دون  حت��ول  كث��رة  اأ�سب��اب 
بغ��زة وهو اأن دور م�سر ب�سيط ج��دا وهو التخفيف 
ع��ن اأهل غ��زة، اإىل جانب وج��ود اأ�سب��اب اقليمية، 
مو�سح��ني اأن ح��دوث اأي انفراج��ة اأم��را �سعبا واأن 
التفاهم��ات ب��ني حرك��ة حما���ض ودح��ان حتت��اج 

لتنفيذ ولكن الطرفني ل ميتلكان ع�سا �سحرية.

ويق��ول املحلل ال�سيا�سي اإياد ج��ر:" اإن التفاهمات 
موج��ودة لكن تنفيذه��ا يبدو �سع��ب لأ�سباب كثرة 
تكم��ن يف اأن م�س��ر ل يزي��د دوره��ا جت��اه غ��زة عن 
تب��ادل الأدوار م��ع ا�سرائي��ل، حتى ل��و كانت هناك 
اأط��راف داخل النظ��ام امل�سري ت�سع��ى لتنفيذ هذه 
التفاهم��ات كاملخاب��رات العام��ة التي تفه��م الو�سع 
جي��دا يف غ��زة، اإل اأن م�ساأل��ة اإنه��اء اخلاف��ات بني 

انفراجه.. إبرة بنج لتسكين آالم 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 

العربي��د قال اأن ال�سك��وى التي ت�سل عر 
الوح��دة املركزي��ة للحا�س��وب احلكوم��ي 
يت��م ت�سنيفها، ومن ثم يتم توجيه قبلتها 
حله��ا،  يف  الخت�سا���ض  اأ�سح��اب  حي��ث 
منوه��ًا اإىل اأن الفري��ق امل�ستقب��ل ل�سك��وى 
املواط��ن يخ��ر املر�س��ل ب�س��كل ف��وري اأن 
ال�سكوى و�سلت و�سيتم حلها خال �ساعات 
رمبا تتجاوز الأربع وع�سرين �ساعة، وهذا 

يرجع اإىل طبيعة امل�سكلة.
وقال العرابيد اأن ال�سكوى اإن كانت حتمل 
يف طياته��ا م�سكلة معقدة، يتم على اإثرها 
ت�سكي��ل جلن��ة حتقي��ق عاجل��ة للنظر يف 
الأم��ر، وال��ذي مي��د يف عمر ح��ل ال�سكوى 

اإىل اأ�سبوعني على اأكر تقدير.
واأ�س��ار مدير وحدة املظ��امل اإىل اأن وزارة 
الرتبي��ة والتعلي��م، كان��ت تعم��ل بنظ��ام 
ال�س��كاوى الإلكرتوين قب��ل ت�سريع العمل 
به ر�سمي��ًا ، مما اأ�سفى �سا�س��ة بالتعامل، 
وتعمي��م اأكرث للمواطن��ني بطريقة راقية 

و�سهلة.
احلكوم��ي  ال�س��كاوى  نظ��ام  اأن  يذك��ر 
املركزي املوح��د) امل�ستجد(، ي�سرف عليه 
يف  الت�س��الت  وزارة  م��ن  موظ��ف   100

غ��زة، حت��ى ي�ستطيع الأه��ايل من خاله 
و�س��ب  حمحُ نظ��ام  ع��ر  �سكاويه��م  تق��دمي 
ي�سمن �سهولة ا�ستامها وحتويلها للجهات 

املعنية، ومن كافة الوزارات املخت�سة.
وا�سح��ة  اآلي��ات  �سيوف��ر  النظ��ام  وه��ذا 
لل��ردود عل��ى ال�س��كاوى املقدم��ة، واإ�سعار 
امل�ستك��ي باحلل��ول، وفقا خلط��ة مدرو�سة 
ومت�سل�سل��ة، وتتي��ح له مراجع��ة ال�سكوى 
اإىل  اإ�ساف��ة  حالته��ا،  عل��ى  والإط��اع 
اإ�س��داء  اأو  مقرتح��ات  تق��دمي  اإمكاني��ة 
ماحظ��ات عل��ى ردود ه��ذه ال��وزارة على 
هذه ال�سكوى وم�ست��وى اأدائها ومدة ر�ساه 
عن ه��ذا الرد. كم��ا اأن ال�س��كاوى املقدمة 
مراح��ل،  بع��دة  �ستم��ر  املواطن��ني  م��ن 
و�س��وًل لدي��وان املظامل والأمان��ة العامة 
ملجل���ض ال��وزراء ورفعه��ا للجن��ة الإدارية 
املواط��ن  �سك��وى  لت�سب��ح  احلكومي��ة، 
م�سموع��ة ب�س��كل �سحيح وبطريق��ة اأ�سد 

اخت�سارًا للوقت واجلهد.

ثقافة تقديم الشكاوى
ال��وزارات  "ال��راأي" ك��رى  هاتف��ت  كم��ا 
الفاعل��ة يف قطاع غزة، والتي بداأت فعليا 

النظ��ام املوح��د بطريق��ة  بالعم��ل عل��ى 
دائ��رة  م�س��وؤول  ق��ال  حي��ث  منظم��ة، 
الداخلي��ة  ب��وزارة  واملظ��امل  ال�س��كاوى 
العقي��د �سياء ال�سرف��اء والت��ي تعد اأكر 
الوزارات يف قطاع غزة، اأن النظام معمول 
ب��ه م��ن قبل ال��وزارة، ولك��ن الي��وم اأ�سبح 

نظامًا م�سرعا.
وقال ال�سرفا اأن العمل بنظام ال�سكاوى، فتح 
الأفاق ب��ني وزارة الداخلي��ة وبني املواطن، 
وال��ذي يدف��ع اإىل اللت��زام برق��ي تقدمي 
ال�سك��وى والت��ي تع��ر ع��ن ثقاف��ة راقي��ة 
ومهذب��ة، والت��ي ته��دف لت�سلي��ح الأعطاب 

والعرثات احلكومية املغفول عنها.
واأك��د ال�سرف��ا عل��ى اأن وزارة الداخلي��ة 
تنظم حمات توعية واإر�ساد للمواطنني، 
الأمني��ة  الأجه��زة  تهي��ئ  وكذل��ك 
وال�سرطية ل�سرع��ة التعامل مع ال�سكاوى 

والعمل على حلها باأ�سرع وقت ممكن.
ويف الإط��ار العملي لتطبيق نظام ال�سكوى 
الإلك��رتوين ا�ستمع رئي�ض قط��اع ال�سحة 
والبيئ��ة با�سم نعيم ، اإىل عدد من �سكاوي 
املواطن��ني وهمومه��م خ��ال الت�س��الت 
الهاتفي��ة التي تلقاها الي��وم عر الهاتف 

املج��اين املبا�س��ر)103( ل��وزارة ال�سحة 
وم�س��اكل  هم��وم  لتلق��ي  واملخ�س���ض  
التجرب��ة  نعي��م  وو�س��ف  املواطن��ني. 
التوا�س��ل  خ��ال  م��ن  وذل��ك  بالرائع��ة، 
حواج��ز،  دون  املواطن��ني  م��ع  املبا�س��ر 
والط��اع عل��ى همومه��م و�سكواه��م ع��ن 
م��ن  اأن هن��اك بع���ض  ق��رب، م�س��را اىل 
املواطن��ني توا�سل��وا مع��ه مبا�س��رة لي���ض 
فق��ط لبث �سكواه��م واإمن��ا حلر�سهم على 

تطوير العمل ال�سحي.
ووعد نعيم بتطوير هذا التجربة مبوعد 
ال��وزارة  اأركان  يتوا�س��ل  اأن  عل��ى  دوري 
مبا�س��رة م��ع املواطن��ني ملام�س��ة همومهم 

ومعاي�ستها.

ديوان المظالم
ولف��ت رئي�ض مل��ف حت�سني ج��ودة الأداء 
واخلدم��ات احلكومية يف الأمان��ة العامة 
اإىل  الغ�س��ني،  م.اإيه��اب  ال��وزراء  ملجل���ض 
اأنه يف ح��ال مل يتم التو�س��ل حلل مر�سي 
للمواط��ن ح��ول فح��وى وطبيع��ة �سك��واه 
اأو اقرتاح��ه املق��دم لأي وزارة اأو دائ��رة، 
�سيت��م العم��ل ف��ورا على حتويله��ا لديوان 

املظ��امل، وال��ذي �سيق��وم ب��دوره متابع��ة 
هذه ال�سكوى، وتقييم عمل واأداء الوزارة 
املعني��ة بحله��ا، و ث��م حتويله��ا اإىل اأعلى 
راأ���ض يف اللجن��ة الإداري��ة، وم��ن الأمانة 

العامة ملجل�ض الوزراء، لكيفية عاجها.
واأزم��ات  اأن ق�ساي��ا  الغ�س��ني  ومل يخف��ي 
القط��اع اليومية، كاأزم��ة الكهرباء ومعر 
وموظف��ي  �ساحي��ات  خ��ارج  تق��ع  رف��ح، 
وم�سووؤيل اللجن��ة الإدارية، التي �ستعمل 
وبالرغ��م من  كاف��ة ال�سعوب��ات التي متر 
بها على م�سارك��ة املواطن يف �سنع القرار، 

واإي�سال �سوته لأعلى امل�ستويات.
وذك��ر الغ�س��ني اأن اللجن��ة امل�سرف��ة على 
نظ��ام ال�س��كاوى احلكومي اأج��رت درا�سة 
اجلمه��ور  ا�ستقب��ال  ملراك��ز  ت�سخي���ض 
العي��ادة  مبن��ى   ( ال�سح��ة  وزارة  يف 
اخلارجي��ة(، حي��ث وج��دت العدي��د م��ن 
امل�س��اكل) اللوج�ستي��ة( التي يع��اين منها 
املواطن من خال تعاماته اليومية، ومت 
رفع تو�سيات للجن��ة الإدارية احلكومية 
والت��ي قام��ت بتخ�سي�ض موازن��ة خا�سة 
للمر�س��ى  املقدم��ة  اخلدم��ات  لتح�س��ني 

واملواطنني.

بهدف تجويد الخدمات

تشريع نظام الشكاوى اإللكتروني بـ"صوتك مسموع"
الراأي _ اآلء النمر

ب��دءًا من ويل اأم��ر الطالب م��رورًا بالهيئة 
التدري�سي��ة ولي���ض انتهاء بطاق��م التعليم 
باتب��اع  التقيي��د  دون  القط��اع،  اأنح��اء  يف 
اإىل  للو�س��ول  املنظ��م  الإداري  الت�سل�س��ل 
راأ�ض الهرم، بالقرب من م�سكلة املواطن اإىل 

املكت��ب الإداري احلكوم��ي امل�سئ��ول، بعيدًا 
عن برتوك��ول النظام احلكوم��ي يف اإي�سال 
ال�سكاوى. هك��ذا �سرعت اللجن��ة الإدارية 
يف قطاع غزة قانون العمل بنظام ال�سكاوى 
الإلكرتوين، وعلى اعتبار اأن وزارة الرتبية 
والتعلي��م اإحدى اأكر ال��وزارات الفاعلة يف 

قط��اع غ��زة، والتي مت�ض املواط��ن بطريقة 
مدي��ر  اإىل  حتدث��ت  "ال��راأي"  مبا�س��رة. 
وحدة ال�س��كاوى واملظامل يف وزارة الرتبية 
والتعلي��م نبي��ل العربي��د، حيث مل�س��ت روح 
ال�ستع��داد لا�ستماع اإىل �سكاوى املواطنني 

اأيًا كان نوعها.
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
ي�سطدم اأهايل غزة هذا العام بتزايد 
�ساع��ات انقطاع التي��ار الكهربائي مع 
ق��رب حلول عي��د الأ�سح��ى املبارك، 
ع��دم  اإىل  الكثري��ن  دف��ع  م��ا  وه��و 
�س��راء اأ�سحية ل�سبب��ني هامني، وهما 
�س��وء الأو�س��اع القت�سادية واملادية 
للكث��ر من العائات بغ��زة والتي تكد 
وت�سق��ى من اأجل احل�س��ول على قوت 
يومه��ا، وال�سب��ب الآخ��ر ه��و التفكر 
الأ�سحي��ة  حل��وم  حف��ظ  كيفي��ة  يف 
يف ظ��ل ع��دم وج��ود ثاج��ات ب�سبب 
انقطاع الكهرباء لأكرث من 20 �ساعة 

متوا�سلة. 
وب�س��وؤال الكثري��ن م��ن اأه��ايل غ��زة 
ع��ن نيته��م يف جل��ب الأ�سحي��ة ه��ذا 
الع��ام رغ��م احلدي��ث ع��ن انخفا���ض 
اأ�سع��ار الأ�ساح��ي، اإل اأنه��م اأكدوا اأن 
الظروف التي متر بها مدينة غزة من 
ح�سار وفقر وبطالة واأو�ساع معي�سية 

خانقة حتول دون �سراء الأ�ساحي.

الكهرباء والرواتب
املواط��ن الثاثين��ي فتح��ي اخلالدي 
قام��ا  �سقيقي��ه  اإن  لل��راأي:"  يق��ول 
من��ذ �سهري��ن ب�س��راء اأ�سحي��ة عي��د 
الأ�سح��ى، واأنهم��ا ا�سرتي��ا خروف��ني، 
واحتفظ��ا بهما يف املن��زل حلني قرب 
العي��د، واأن الظروف املادية ل ت�سمح 
�سم��ني"،  عج��ل  يف  بال�س��رتاك  له��م 

موؤكدا اأن �سراء اخلروف اأوفر بكثر.
وحول كيفية تعامل اأ�سقائه مع حلوم 
الأ�سحي��ة يف ظل عدم وجود كهرباء 
ب�س��كل م�ستم��ر، يوؤك��د اأنهم��ا ا�سطرا 
اإىل ا�ستئج��ار فريزر كبر احلجم من 
اأج��ل تخزي��ن حل��وم العي��د بداخله، 
وحر�س��ا منه��م عل��ى ع��دم تلفه��ا اأو 

ف�سادها يف حال انقطاع الكهرباء.
وي�سارك��ه الراأي اأبو ه��اين دهليز من 
مدين��ة رف��ح، حي��ث يوؤكد لل��راأي اأنه 
ين��وي �س��راء الأ�سحي��ة ه��ذا الع��ام، 
واأن��ه ككل عام يقوم بذبح عجل كبر 
اأم��ام ب��اب منزل��ه، مو�سحا اأن��ه يقوم 
داخ��ل  العي��د  بلح��وم  بالحتف��اظ 
فري��زر كب��ر ق��ام ب�سرائ��ه م��ن اأجل 
واللح��وم  الأطعم��ة  عل��ى  احلف��اظ 
املخزن��ة، خا�سة يف ظ��ل تزايد اأزمة 

الكهرباء.
ويوؤك��د املواطن اأحم��د القرا من خان 
يون���ض جن��وب قطاع غ��زة، اأنه ينوي 
الأ�سحي��ة ه��ذا العام، حي��ث ا�سرتك 
م��ع جمموع��ة يف �سراء عج��ل �سمني، 
الحتف��اظ  ي�ستطي��ع  ل��ن  ولكن��ه 
بح�سته كاف��ة يف منزله، مو�سحا اأنه 
يفك��ر يف توزيع اللح��وم جميعها على 
اي��ام  اأول  يف  واملحتاج��ني  الفق��راء 

العيد.
ويق��ول الق��را يف حديث لل��راأي:" اإن 
اأزمة الكهرب��اء ت�سببت يف حالة �سلل 
كب��رة داخ��ل قط��اع غ��زة املحا�سر، 
اأه��ايل القط��اع يعان��ون ظروف��ا  واأن 

اقت�سادي��ة ومعي�سية �سعب��ة للغاية، 
واأن��ه م��ن ال�سعب اأن يحتف��ظ ببع�ض 
اللح��وم داخ��ل منزله ب�سب��ب انقطاع 

الكهرباء ب�سكل م�ستمر".
الت��ي  الكهرب��اء  اأزم��ة  جان��ب  واإىل 
تق��ف عائق��ا اأم��ام �س��راء العديد من 
املواطنني لاأ�سحية، غر اأن الزمات 
القت�سادي��ة ال�سعب��ة الت��ي مير بها 
هوؤلء، وخا�سة اأزمة خ�سم الرواتب 
ت�س��كل اأي�س��ا �سبب��ا اآخ��ر يف ع��زوف 

املواطنني عن �سراء ال�سحية.

فريزر بديل
م��ن جهتها تقول اأم اأحم��د ال�ساعر:" 
اإن زوجه��ا م�سمم عل��ى �سراء اأ�سحية 
يث��ر  م��ا  ولك��ن  الع��ام،  ه��ذا  العي��د 
ه��و ع��دم وج��ود كهرب��اء  خماوفه��ا 
الحتف��اظ  اأج��ل  م��ن  كاف  ب�س��كل 
باللح��وم، واأن��ه من الظل��م اأن يقوموا 
ب�س��راء الأ�سحي��ة وم��ن ث��م تف�س��د 
ب�سبب انقط��اع الكهرباء وعدم وجود 

ثاجات حلفظها".
وتو�سح ال�ساع��ر يف حديث للراأي، اأن 
ذويه��ا قام��وا ب�س��راء الأ�سحية هذا 
الع��ام، واأقدم��وا عل��ى �س��راء فري��زر 
كب��ر احلج��م م��ن اأج��ل الحتف��اظ 
واأن  ممكن��ة،  م��دة  اأك��ر  باللح��وم 
ثمن��ه ي�سل اإىل األف �سي��كل"، م�سرة 
اإىل اأن الفري��زر الكب��ر يقوم بحفظ 
اللح��وم مل��دة 48 �ساع��ة واأف�س��ل من 

الثاج��ات العادي��ة الت��ي ل حتتفظ 
باملواد الغذائية اأو اللحوم �سوى لعدة 

�ساعات فقط.
 4 ويعم��ل القط��اع بج��دول كهرب��اء 
�ساع��ات   12 مقاب��ل  و�س��ل  �ساع��ات 
ل  �ساع��ات  وه��ي  للكهرب��اء،  قط��ع 
تكف��ي لتريد اللحوم وحفظها لفرتة 
ف�س��اد  اإىل  ي��وؤدي  م��ا  وه��و  طويل��ة، 
اللح��وم وتلفه��ا متاما مثلم��ا حدث يف 

العام املا�سي.
وي�سهد ه��ذا املو�سم من عيد الأ�سحى 
املبارك، العديد من الأزمات املرتاكمة 
التي اأدت اإىل �سعفه، خافًا للموا�سم 
ال�سابق��ة الت��ي كانت اأف�س��ل حاًل من 
ذي قب��ل، حي��ث يواج��ه ه��ذا املو�سم 
اأزم��ة اخل�سومات من رواتب املوظفني 
وا�ستم��رار انقطاع التي��ار الكهربائي، 
وتراجع الأو�ساع القت�سادية للكثر 
م��ن العائات بغزة، اإىل جانب ارتفاع 

ن�سبة البطالة والفقر.
ع��ام  مدي��ر  ال�سق��ا  حت�س��ني  وكان 
بغ��زة،  الزراع��ة  وزارة  يف  الت�سوي��ق 
ت�سه��د  املوا�س��ي  اأ�سع��ار  اأن  اأك��د  ق��د 
انخفا�سًا و�سط وجود وفرة كبرة يف 
اأع��داد املوا�س��ي ال�ساحل��ة لاأ�ساحي 
له��ذا الع��ام، وذلك م��ع اق��رتاب عيد 

الأ�سحى املبارك.

أسعار أقل
وب��ني ال�سق��ا يف بي��ان �سحف��ي لوزارة 

الزراعة، اأن اأ�سعار املوا�سي هذا العام 
اأق��ل م��ن الع��ام املا�س��ي ب�سيكل��ني يف 
الكيل��و الواحد، بف��رق 1000 �سيكل 

يف العجل عن العام املا�سي.
ووفق ما ذكره فاإن اأ�سعار اخلراف اأقل 
من الع��ام املا�س��ي، حيث ت��راوح �سعر 
اخل��روف م��ن الن��وع البل��دي والليبي 
) 4.5-4( دين��ارات، اأما اخلراف من 
نوع ع�ساف �سعرها )5( دنانر، بفارق 

ن�سف دينار يف الكيلو الواحد".
 وذك��ر ال�سق��ا، اأن��ه دخل قط��اع غزة 
ع��ر مع��ر كرم اأب��و �سامل نح��و )19 
األ��ف راأ���ض م��ن املوا�سي( من��ذ بداية 
العام حت��ى اللحظ��ة، بالإ�سافة اإىل 
 3000 وف��ر  تحُ املحلي��ة  الرتبي��ة  اأن 
عج��ل هذا الع��ام، م�س��رًا اإىل اأنه من 
الآن حت��ى العيد ميكن دخول 6000 

را�ض من العجول والأبقار.
ي�ستهل��ك  غ��زة  قط��اع  اأن  واأو�س��ح   
�سهري��ًا )2000( عج��ل، م�س��رًا اإىل 
اأن��ه مت ا�سته��اك )14 األ��ف( عج��ل 
من��ذ بداي��ة الع��ام، فيم��ا يتبق��ى )8 
اآلف( عج��ل ر�سيدًا لعي��د الأ�سحى، 
يت��م  الت��ي  املوا�س��ي  اإىل  بالإ�ساف��ة 

ا�سترادها.
احلرك��ة  �سع��ف  ال�سق��ا  وتوق��ع   
ال�سرائي��ة، ب�سب��ب تخ��وف املواطنني 
الت��ي  اللح��وم  ف�س��اد  م��ن  وامل�سح��ني 
تتبق��ى م��ن الأ�سحي��ة يف الثاج��ات 
ل�ساع��ات  الكهرب��اء  انقط��اع  ب�سب��ب 

طويلة.

أزمتا الكهرباء والرواتب يحرمان غزة أضاحي العيد
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استقبال شكاوى
ويف ه��ذا ال�س��دد، اأك��د مدي��ر املكت��ب الفن��ي ل�سرطة 
ال�سمال الرائد ف�سل امل�سري " اأن املكتب الفني يتوىل 
مهم��ة ا�ستقب��ال �س��كاوى املواطن��ني املتعلقة ب��الأداء 
ال�سرط��ي ملهام التحقي��ق والتنفيذ باملراك��ز ومتابعة 
جل��ان الغارمني وتاأمني اإح�سار املوقوفني للعر�ض اأمام 
املحاكم ال�سريعة وتزويد القيادة واجلهات القانونية 
واملنج��زة  ال��واردة  الق�ساي��ا  باإح�سائي��ات  املعني��ة 
لطاعه��م عل��ى حج��م الجن��از والعم��ل ولتقدي��ر 

املوقف".
واأ�سار اإىل اأن املكتب الفني يتكون من مفت�ض التحقيق 
ومفت���ض التنفيذ وق�سم الإح�س��اء ومفت�ض النظارات 

يف مراكز �سرطة ال�سمال الأربعة.
ولف��ت امل�س��ري اإىل ال��دور اله��ام للمكت��ب الفن��ي يف 
تزوي��د قي��ادة ال�سرط��ة بالتقاري��ر اخلا�س��ة ببع�ض 
الأحداث واحلالت مث��ل حماولت النتحار وجرائم 
القت��ل وامل�ساجرات التي حتدث بني املواطنني وتهدف 
ه��ذه التقرير لتو�سي��ح الأ�سباب والنتائ��ج مع تقدير 

املوقف.

تطوير أداء العاملين
وح�س��ب امل�س��ري، يحم��ل املكت��ب الفن��ي عل��ى عاتقه 
م�سوؤولي��ة تدري��ب وتطوي��ر اأداء العامل��ني باأق�س��ام 
ال�سرط��ة  مبراك��ز  والنظ��ارات  والتنفي��ذ  التحقي��ق 
الأداء،  العم��ل وتطوي��ر  الرتق��اء مب�ست��وى  به��دف 
بالإ�ساف��ة ل��دوره يف التوا�سل والتن�سيق م��ع النيابة 

والق�ساء يف بع�ض الق�سايا اخلا�سة.
و�س��دد امل�سري على دور املكتب الفني الهام يف املتابعة 
والإ�س��راف عل��ى جل��ان الإف��راج ع��ن الغارم��ني بع��د 
ت�سدي��د املبال��غ امل�ستحق��ة عليه��م، و�س��واء كان��ت من 
ِقب��ل جلان حكومية اأو ت��رع من جمعيات اأو من بع�ض 
املقتدري��ن، لفًت��ا اإىل اأن ذل��ك يكون غالب��ًا يف موا�سم 

اخلر ك�سهر رم�سان املبارك وقبيل الأعياد.
وع��ن عم��ل اأق�س��ام التحقيق مبراك��ز ال�سرط��ة، ذكر 
امل�س��ري اأنه��ا ت�ستقبل جمي��ع �س��كاوى املواطنني على 
ي��ل ال�سكاوى للنياب��ة العامة  ِ م حتحُ م��دار24 �ساع��ة، ثحُ
لتفوي�سها ح�سب القانون وعليه ينفذ مكتب التحقيق 
ال�ساحي��ات املخ��ول به��ا من قب��ل النياب��ة من خال 
ا�ستدع��اء املتهم��ني وال�سه��ود اأو عمل ك�س��ف ومعاينة 

مل�سارح اجلرمية.
واأ�سار اإىل اأن ق�س��م التحقيق مبركز ال�سرطة يتعامل 
والق�ساي��ا  القت��ل  بجرائ��م  املتعلق��ة  الق�ساي��ا  م��ع 
الأخاقية والعتداء وامل�ساجرات وحالت النتحار 
وق�سايا اأخ��رى تكون �سمن �ساحي��ات مكتب حتقيق 

ال�سرطة.

قسم النََظارات
ولف��ت امل�س��ري اإىل اأن ق�س��م الَنَظ��ارات يتوىل مهمة 

متابع��ة املوقوفني داخ��ل الَنَظارات م��ن حيث اأعداد 
املوقوف��ني و�سعته��ا، واحلفاظ على حق��وق املوقوفني 

ومتابعة نظافة النظارات ب�سكل دائم.
وي��زود ق�سم الَنَظ��ارات، مكتب مفت�ض ع��ام ال�سرطة 
ومفت���ض نظ��ارات املحافظ��ة باإح�سائي��ة اأ�سبوعي��ة 
للموقوف��ني بنظ��ارات مراك��ز ال�سرط��ة الأربع��ة يف 
ال�سم��ال، اإ�سافًة لتزوي��د ق�سم التموي��ن باإح�سائية 
يومي��ة ع��ن اأع��دد املوقوف��ني وذل��ك لتوف��ر الطعام 

الازم لهم، كما اأو�سح امل�سري.
وتن�سي��ق  دائ��م  توا�س��ل  وج��ود  اإىل  امل�س��ري  ون��وه 
"اأب��و  ال�سم��ال  واإ�س��اح  تاأهي��ل  م��ع مرك��ز  م�ستم��ر 
عبي��دة" لرتحيل املوقوفني من النظ��ارات املزدحمة 
باملوقوفني وذلك للتخفيف عن املوقوفني بالنظارات 
مراك��ز ال�سرطة التي لها ق��درة ا�ستيعابية حمدودة 
وم�ساحته��ا  بحجمه��ا  قيا�س��ًا  املوقوف��ني  لأع��داد 

ال�سغرة.

بدوره، اأو�سح مفت�ض تنفيذ �سرطة ال�سمال النقيب �سعد 
الدي��ن عزالدين اأن اأق�سام تنفي��ذ مراز �سرطة ال�سمال 
تت��وىل مهم��ة تنفي��ذ اأوام��ر احلب���ض بالذم��ة املالي��ة 
وه��و املتعلق بامل�ستحق��ات املالية اأو "الدي��ن ال�سرعي"، 
وتنفي��ذ اأوامر حب�ض بالغرامة وهي الغرامات املرتتبة 

على اأحكام بق�سايا اجلن�ض واملخالفات.

إحضار مطلوبين
نف��ذ اأوام��ر القب���ض  ون��ّوه اإىل اأن اأق�س��ام التنفي��ذ تحُ
والإح�سار وهي املتعلق��ة بالقب�ض واإح�سار املطلوبني 
للنياب��ة، ومذك��رات غ��ر خا�سعة للكفال��ة واملتمثلة 
باإح�س��ار مطلوب��ني ملثوله��م اأمام املحاك��م يف املواعيد 
املحددة للجل�سات، اإ�سافة لتوزيع الباغات ال�سادرة 

من النيابة ومن جميع اأق�سام املراكز املتعددة.
وح��ول اآلي��ة عم��ل ق�س��م التنفي��ذ، اأو�س��ح عزالدين 
اأن ق�س��م التنفي��ذ يف املكت��ب الفن��ي يت�سل��م الأوام��ر 
ال�س��ادرة من املحاك��م والنيابات وبعده��ا يتم فرزها 
وتوزيعه��ا عل��ى اأق�سام تنفيذ املراك��ز ح�سب الق�سايا 
يدوي��ًا  الأوام��ر  باأر�سف��ة  يقوم��ون  بدوره��م  وه��م 
��ز للتنفي��ذ. واأف��اد اأن عمل  هَّ َ والكرتوني��ًا وبعده��ا جتحُ
مكات��ب التنفيذ يف املراكز الأربعة يرتكز على توزيع 
الباغات لأ�سحاب جميع الأوامر وهناك من يح�سر 
يت��م  العالق��ة  الباغ��ات  اإىل  اإجن��ازه، لفًت��ا  ويت��م 
اإلق��اء القب�ض عليهم واإح�ساره��م للحب�ض يف نظارات 

ال�سرطة حلني اجناز ق�ساياهم.
م��ن جانب��ه، اأكد م�س��وؤول ق�س��م الإح�س��اء يف املكتب 
الفن��ي النقيب حممد �سامل اأن ق�سم الإح�ساء يتوىل 
اإح�سائي��ات دوري��ة لإجن��ازات مكات��ب  مهم��ة رف��ع 
التحقي��ق والتنفيذ وال�سكاوى لقيادة ال�سرطة وذلك 
لاط��اع وتقدي��ر املوق��ف فيم��ا يتعل��ق بالتعامل مع 
الإح�سائي��ات ومع��دلت اجلرمية يف ح��ال الرتفاع 

والنخفا�ض.

زيادة ملحوظة في إنجازاته

المكتب الفني لشرطة الشمال .. جهود مستمرة إلنفاذ القانون
�سمال غزة- الراأي- اإياد ر�سوان

يعم��ل املكت��ب الفن��ي ل�سرط��ة حمافظة 
�سمال غ��زة من خ��ال اأق�سامه املختلفة 
لفر���ض �سيادة القان��ون واإرجاع احلقوق 
امله��ام  جمموع��ة  �سم��ن  لأ�سحابه��ا 
املتنوع��ة التي يوؤديه��ا يف مراكز �سرطة 

ال�سم��ال الأربع��ة. واأظه��رت اإح�سائية 
باملكت��ب  الإح�س��اء  ق�س��م  ع��ن  �س��ادرة 
الفني زي��ادة ملحوظة يف اإجنازات ق�سم 
للع��ام  الأول  الن�س��ف  خ��ال  التنفي��ذ 
اجلاري متثل��ت بزيادة يف تنفيذ 5 اآلف 
اأم��ر وارد لأق�س��ام التنفي��ذ مقارن��ة م��ع 

اإجن��ازات اأق�سام التنفي��ذ خال الن�سف 
الأول م��ن العام املا�س��ي 2016، يف حني 
بين��ت اأن زي��ادًة ط��راأت عل��ى ال�س��كاوى 
ال��واردة لأق�سام التحقي��ق بزيادة 120 
�سك��وى خ��ال الن�س��ف الأول ل��� 2017 

مقارنًة باأعوام �سابقة.

غزة- الراأي
اأعلن��ت بلدي��ة غ��زة اأن طواقمها متكنت 
األف   )3  ( نح��و  وترحي��ل  جم��ع  م��ن 
وثمامنائ��ة طن من النفاي��ات خال عيد 
الأ�سح��ى املبارك، خال اأي��ام العيد، من 
كافة مناطق واأحياء مدينة غزة ل�سيما 

الأ�سواق واملنطقة التجارية يف املدينة.
وترحي��ل  جم��ع  ق�س��م  رئي���ض  واأف��اد 
النفاي��ات ال�سلبة ماج��د �سكر اأن طواقم 
البلدية عملت على مدار ال�ساعة يف اليوم 
ال��ذي �سب��ق العي��د، حي��ث مت تخ�سي���ض 
ثاث��ة ورديات وفق��ًا خلطة العي��د التي 
مت و�سعه��ا للقي��ام مبهمة جم��ع وترحيل 

النفايات من كافة مناطق املدينة.

وبني اأن وردية �سباحية واحدة عملت يف 
الي��وم الأول للعيد، حيث مت تفريغ كافة 
حاويات جمع النفايات وترحيلها للمكب 
الرئي���ض �س��رق املدين��ة، فيم��ا مت توزيع 
العمل عل��ى ورديتني �سباحي��ة وم�سائية 
والراب��ع  والثال��ث  الث��اين  اليوم��ني  يف 
للعي��د جلمع النفاي��ات املنزلية من بيوت 

املواطنني يف كافة اأحياء املدينة.
ولف��ت �سك��ر اأن اأك��رث م��ن ) 390( عامٍل 
للنظافة عملوا عل��ى مدار ال�ساعة خال 
ي��وم اخلمي���ض ال��ذي �سب��ق العي��د وذلك 
به��دف جم��ع النفايات من كاف��ة املناطق 
والأحي��اء ا�ستع��دادا ل�ستقب��ال العي��د، 
حي��ث متكنوا من جمع وترحيل النفايات 

املدين��ة  ومناط��ق  اأحي��اء  كاف��ة  م��ن 
وجتميعه��ا يف املحط��ات الفرعي��ة ثم مت 
نقله��ا للمك��ب الرئي���ض يف منطق��ة جحر 

الديك �سرق املدينة .

زيادة ضخ المياه
وفيما يتعل��ق بتوفر املياه و�سخها لبيوت 
املواطن��ني اأو�سحت البلدي��ة اأن التح�سن 
الن�سب��ي ال��ذي ط��راأ عل��ى ج��دول التيار 
انعك���ض  العي��د  اأي��ام  خ��ال  الكهربائ��ي 
اإيجابي��ًا على �س��خ املياه ملناط��ق املدينة، 
حي��ث مت زي��ادة �س��خ كمي��ة املي��اه خال 
اأي��ام العيد بن�سب��ة ) 20 % ( عن املعدل 
اأو  م�س��اكل  للبلدي��ة  ت��رد  ومل  اليوم��ي 

�س��كاوي تذك��ر ب�سب��ب ذل��ك التح�س��ن يف 
جدول الكهرباء .

ال�سح��ي   ال�س��رف  طواق��م  عمل��ت  كم��ا 
خ��ال اأيام العي��د على ا�ستقب��ال �سكاوي 
ال�س��رف  طف��ح  ومعاجل��ة  املواطن��ني 
 )300  ( ال�سح��ي، حي��ث عاجل��ت نح��و 
مناط��ق  يف  �سح��ي  �س��رف  طف��ح  اإ�س��ارة 

خمتلفة من املدينة .

الحدائق والمسلخ
وا�ستقب��ال  احلدائ��ق  فت��ح  وبخ�سو���ض 
األف  اأن  البلدي��ة  اأك��دت  املواطن��ني 
املواطنني تواف��دوا على احلدائق العامة 
اجلن��دي  حديق��ة  ل�سيم��ا  واملتنزه��ات 

املنت��زه  حديق��ة  اأن  مبين��ًة  املجه��ول، 
الرئي���ض يف �س��ارع عمر املخت��ار ا�ستقبلت 
خ��ال اأي��ام العي��د نح��و ) 9 ( و�ستمائة 
زائر، فيم��ا ا�ستقبلت حديقة احليوان يف 
ح��ي الزيتون جن��وب املدينة نح��و ) 4( 

األف زائر .
كم��ا اأعلنت دائ��رة البيط��رة يف البلدية 
اأن طواقمه��ا اأ�سرف��ت على ذب��ح ) 260( 
راأ���ٍض من العجول يف امل�سلخ البلدي التابع 
للبلدي��ة ب��دءًا م��ن الي��وم الث��اين لعي��د 
الأ�سح��ى املب��ارك، حيث ج��رت عمليات 
اجلمعي��ات  ل�سال��ح  والتقطي��ع  الذب��ح 
اأج��رت  الت��ي  اخلري��ة  واملوؤ�س�س��ات 

حجوزات م�سبقة لذبح اأ�ساحيها .

بلدية غزة: تجمع وترحل ) 3800( طن من النفايات خالل العيد
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الراأي _ اآلء النمر
:"كي��ف  و�ساألنه��ا  �سافحناه��ا  راأينه��ا،  ال�س��وق  يف 
ت�ساهدي��ن حرك��ة ال�سوق و�س��راء النا���ض؟"، اأجابت 
والدمع يف�سحها :"جئت اأبحث عمن يعطيني ماب�ض 
العي��د لأبنائي، اثن��ني منهم م�ساب��ني مبر�ض التليف 
الكي�س��ي ويحتاجان لعاج مببل��غ كبر لي�ض مبقدورنا 

توفره".
تابع��ت الأربعينية اأم اأحمد ودموعه��ا تزداد حرقة 
:" واهلِل من��ذ مطلع الأ�سبوع واأنا اأطهو ح�ساء العد�ض 
لأبنائي، ابنتي الكرى كرت واأدركت اأن احلياة اأكر 
م��ن جم��رد �سح��ن العد���ض، ه��ي حت��ن اإىل ال�ساورما، 
وتذه��ب اإىل بي��ت جدها كل ي��وم، ليعطوه��ا كل يوم 
�سيكل، تقوم بادخاره حتى تتمكن من �سراء فر�سوحة 

�ساورما" هذه اأق�سى اأحام ابنتها الكرى!.
اأم اأحم��د ذاب��ت اأط��راف اأقدامه��ا وه��ي تبح��ث ع��ن 
ماب���ض تنا�س��ب اأطفاله��ا مبقا���ض ظروفه��ا املعي�سية 
ال�سعب��ة، مم��ا دفعه��ا للبح��ث ع��ن ماب���ض للعيد بني 
اأك��وام البال��ة، لتف��رح ب��ه اأطفاله��ا ب�س��يء جدي��د 
ي�سعره��م باأج��واء العيد كغرهم م��ن الأطفال، حتى 
اأنه��ا دعتن��ا لزي��ارة بيته��ا املفتق��ر لأدن��ى حمتويات 
احلي��اة. هك��ذا يلج��ئ العدي��د م��ن النا���ض اأ�سح��اب 
احلاج��ة املا�س��ة ل�سروري��ات احلي��اة يف البح��ث ع��ن 
�س��يء ميدهم اأزياء العيد وحاجيات��ه اإذ ت�سهد اأ�سعار 
املاب���ض يف القطاع ارتفاعًا طفيف��ًا غر م�سبوق، دفع 
النا���ض اإىل جتنب �سراء املاب���ض، مما جعل الأ�سواق 

التجارية تعانى ركودًا قبيل العيد.

ال تكفي
اأم حمم��د اأب��و العمري��ن اأم خلم�س��ة اأطف��ال وزوج��ة 
لأح��د املوظف��ني، حاله��ا ي�سب��ه ح��ال الأخري��ات من 
اأ�سح��اب الو�س��ع املعي�س��ي املت��دين، فه��ي الأخ��رى ل 
تقوى على اأ�سعار ال�سوق امل�ستعلة على ح�سب و�سفها .
تتاب��ع اأب��و العمري��ن ": لق��د تع��ودت من��ذ �سن��وات 
طويل��ة �سراء احتياجات اأبنائي م��ن �سوق "الرمال"،  
لكن��ى ه��ذا العي��د وبع��د �سدمت��ي باأ�سع��ار املاب���ض 
ق��ررت �سرائه��ا م��ن الأ�س��واق املج��اورة عل��ى اأم��ل اأن 
تك��ون منخف�سة لكنني فوجئت بجن��ون الأ�سعار غر 
املنطق��ي، خا�س��ة واأن اأو�ساع اجلميع يف قطاع غزة ل 

ت�سمح بهذا الرتفاع املقيت.
وتكمل اأب��و العمرين :"رغم ارتف��اع اأ�سعار العيد اإىل 
اأن امللف��ت للنظ��ر فع��ا عدم ق��درة اأية مواط��ن  على 
"املفا�سلة" من اجل احل�سول على �سعر منا�سب فيقد 
جرت العادة على اأن نفا�سل، ونفا�سل، ونفا�سل، حتى 
ن�س��ل اإىل ال�سع��ر املنا�س��ب لن��ا ، اأم��ا الي��وم فالأ�سعار 

ثابتة ل تقبل النقا�ض اأو اجلدال".

شراء المستعمل
وق��د اأ�سب��ح م��ن الاف��ت اإقب��ال الأ�سر الفق��رة على 
اأ�س��واق املاب�ض امل�ستعمل��ة كبديل عن تلك اجلديدة، 
وه��و م��ا يف�س��د عل��ى النا���ض فرح��ة العي��د، لكونه��ا 

مرتبطة ب�سراء الثياب اجلديدة لاأطفال حتديدًا.
 وخ��ال جول��ة عل��ى اأ�س��واق وحمات املاب���ض �سرق 
مدينة غزة، ر�سدنا اإقبال بع�ض الأ�سر على الب�سائع 

ال�س��وارع  يف  واملنت�س��رة  الأر�سف��ة  عل��ى  املعرو�س��ة 
الرئي�سي��ة، وذل��ك ل�س��راء ماب���ض العي��د ، وه��ي م��ا 

ت�سمى ب�"البالة".
تق��ول اخلم�سينّية رحمة احل��اج : اإنها جاءت ل�سراء 
ماب���ض جديدة لبناتها الث��اث، ومل تتمكن �سوى من 
�س��راء الإك�س�س��وارات اخلفيفة التي �ستق��وم بو�سعها 
على ماب�ض موج��ودة لديها منذ العام املا�سي، ب�سبب 
زيادة الأ�سعار ب�سكل غر م�سبوق، قائلة: "اأحاول اأن 

اأوفر لهم اأقل القليل حتى اأدخل الفرحة عليهم".
اأم��ا ال�ساب��ة الع�سرينّية ابت�سام حمم��د فكانت ترتاد 
حمات املاب�ض املوجودة يف و�سط البلد ل�سراء ثياب 
العي��د لبنها ال�سغر الذي مل يتج��اوز ال�ستة اأعوام، 
لكنه��ا ا�سط��رت للمج��يء اإىل �س��وق ال�سجاعّي��ة بعد 
جن��ون الأ�سعار، باعتب��اره ال�سوق الأق��ل اأ�سعارًا على 

حد تعبرها.

تكاليف هامشية
ب��دوره، راأى مع��ني رج��ب اأ�ستاذ القت�س��اد والعلوم 
ال�سيا�سي��ة يف جامع��ة الأزهر، اأن حرك��ة الأ�سواق 
ال�سعيف��ة" ترجم��ة حقيقة ملا ل��دى املواطنني من 
�سيول��ة نقدي��ة"، م�ست��درًكا: "ه��ذه الفئ��ات غ��ر 
ق��ادرة على �سراء احتياجات العي��د، واإن ا�سطرت 
ال�س��روري"،  ت�س��رتي  اأو  ت�ستدي��ن  �س��وف  فاإنه��ا 
موؤك��ًدا اأن الفئة "املقتدرة" )الت��ي ت�ستطيع �سراء 

حاجيات العيد( قليلة جًدا.
ويرى رج��ب اأنه ميكن تعوي���ض التكاليف الناجتة 

عن رفع اأ�سعار الوقود عر بيع عدد اأكر من القطع 
وج��ذب املزيد من امل�سرتي��ن، ولي�ض فقط من خال 

زيادة الثمن.
ويطالب رجب بالتو�س��ع يف اإن�ساء جمعيات حماية 
امل�ستهلك باملحافظات املختلفة، وقيامها بدور فّعال 
يف حتديد اأ�سعار ال�سلع واخلدمات و�سمان جودتها، 
لتلبي��ة حاجات املواطن واإمكاني��ة منا�سبة ال�سوق 

لأو�ساع النا�ض كافة.
وح�س��ب اأ�سح��اب املح��ال التجاري��ة ف��اإن احلركة 
الن�سط��ة يف الأ�س��واق والت��ي تزاي��دت خ��ال اأيام 
الع�س��ر م��ن ذي احلج��ة، ل تع��ر اأب��دًا ع��ن حالة 
انتعا���ض يف البي��ع، وق��ال العدي��د منه��م: "لدين��ا 

ب�سائع كثرة لكننا نبيع منها القليل".
ويق��ول اأبو حممد احلويطي، اأحد اأ�سحاب حمات 
املاب�ض اجلاهزة يف �سارع عمر املختار و�سط مدينة 
غزة: "الكثر من املت�سوقني ياأتون للنظر وال�سوؤال 

ولون الأدبار". عن الأ�سعار، وحني ال�سراء يحُ
رج��ع احلويط��ي �سل��وك الزبائن ه��ذا اإىل �سوء  ويحُ
اأو�ساعه��م املعي�سي��ة و�س��ح الأم��وال بفع��ل تاأخ��ر 
�س��رف روات��ب موظفي احلكوم��ة يف غ��زة، ناهيك 
ع��ن تاأخر �سرف خم�س�س��ات ال�سوؤون الجتماعية 
رك الن�ساط التجاري يف غزة خال  ثل حمحُ التي متحُ
تتح�س��ن  اأن  الرج��ل  وياأم��ل  الأخ��رة،  ال�سن��وات 
الظروف املالية واملعي�سية ل�سكان القطاع ليتمكنوا 
من �سراء احتياجاتهم واحتياجات اأ�سرهم يف عيد 

الأ�سحى.

على أعتاب عيد األضحى

أسعار السوق الجنونية ال ترحب بالمتسوقين بـ"غزة"
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
قري��ة عربي��ة تق��ع عل��ى بعد 11 ك��م �س��رق مدين��ة يافا، 
وعل��ى بعد 3 ك��م اإىل اجلنوب الغربي م��ن قرية العبا�سية، 
وترب��ط القريتني طريق اللد – يافا الرئي�سة، وينتهي اإىل 
كفر عانة خط لل�سكة احلديدية يتفرع من اخلط الرئي�ض 

املنطلق من اللد واملتجه �سماًل اإىل طولكرم.
اأقيم��ت كف��ر عان��ة على بقع��ة قري��ة اأون��و الكنعانية فوق 
رقع��ة منب�سطة من اأرا�سي ال�سهل ال�ساحلي الأو�سط ترتفع 
35 م ع��ن �سط��ح البحر، ويف العهد الروماين عرفت با�سم 
اأونو�ض، وكانت اآنذاك مركزًا ملقاطعة حتمل ا�سمها، ويجري 
اإىل اجلنوب من القرية مبا�سرة وادي املجنونة اأحد روافد 

وادي الكب��ر ال��ذي ينتهي يف نه��ر العوجا، وتك��رث الينابيع 
حول القرية، ول �سيما يف الق�سم الغربي منها .

بلغ��ت م�ساح��ة القري��ة 90 دومن��ًا، وكان��ت مبانيه��ا متت��د 
ب��ني طريق��ني رئي�ست��ني الأوىل طريق اللد- ياف��ا التي متر 
بالقرية وتتقاطع مع طريق يافا– �سرفند العمار، والثانية 
ترب��ط القري��ة بطري��ق الل��د– ياف��ا، وقد ح��دت الطريق 
الأوىل من امتداد القرية على جانبها الأمين واجته منوها 
الأك��ر نحو ال�سمال والغرب وال�س��رق فكان معظمه باجتاه 

الطريق الثانية.
تتب��ع القري��ة اأرا���ض م�ساحتها 17.353 دومن��ًا منها 609 
ق��رى  اأرا�س��ي  به��ا  وحتي��ط  والأودي��ة،  للط��رق  دومن��ات 

العبا�سي��ة وال�سافري��ة و�ساقي��ة واأرا�س��ي جندا���ض، وق��د 
غر�س��ت احلم�سيات يف 2.377 دومنًا منها، وغر�ض الزيتون 
الدواج��ن  برتبي��ة  القري��ة  وا�سته��رت  دومن��ًا،   350 يف 

والنحل.
بل��غ ع��دد �س��كان القري��ة 1.374 ن�سم��ة يف ع��ام 1922، 
وارتف��ع هذا العدد يف عام 1931، اإىل 1.824 ن�سمة كانوا 
يقطن��ون يف 449 م�سكن��ًا، واأم��ا يف ع��ام 1945 فق��د ق��در 

عددهم بحوايل 2.800 ن�سمة.
دمر اليهود القرية عام 1948 و�سردوا اأهلها، واأقاموا على 
اأنقا�سه��ا وعلى الأرا�س��ي التابعة لها م�ستعم��رات اأونو واأور 

يهودا، وهيميد.

كفر عانة قضاء يافا

بيت حلم- خا�ض الراأي
ا�سطر طلب��ة مدر�سة جب الذيب ببيت حلم للدرا�سة 
يف الع��راء و�س��ط ال�سم���ض احلارق��ة يف الي��وم الأول 

للعام الدرا�سي �سباح اليوم.
وكانت �سلطات الحتال قد هدمت  يف �ساعة متاأخرة 
اأم���ض الثاث��اء، مدر�س��ة "ج��ب الذي��ب" �س��رق بي��ت 
حل��م، و�س��ادرت الغرف ال�سفي��ة التي ه��ي عبارة عن 
)كرفان��ات( بحجة البناء يف منطقة م�سنفة منطقة 

ع�سكرية مغلقة.
 واعتدى جن��ود الحتال على اه��ايل قريتي زعرتة 
وج��ب الذي��ب ومنعوه��م م��ن الق��رتاب م��ن املدر�سة 
واعت��دوا عليه��م بال�س��رب، واأطلق��وا الر�سا�ض احلي 

واملطاطي وقنابل ال�سوت لتفريقهم لعرتا�سهم على 
عملية الهدم.

 وم��ع �ساع��ات اللي��ل، ب��دا اجلن��ود باأعم��ال التفكيك 
وه��دم املدر�س��ة التي حتم��ل �سعار الحت��اد الوروبي 
وبتموي��ل م��ن جمل���ض التع��اون المنائ��ي البلجيك��ي 
واملجموع��ة املدنية التطوعي��ة اليطالية حتت اإطار 

الدعم املقدم لل�سعب الفل�سطيني.
و�س��ادرت �سلطات الحت��ال كل ما حتتوي��ه املدر�سة 
م��ن م�ستلزمات �سفي��ة وتعليمية من مقاع��د ومكاتب 
املدر�س��ة،  وجر���ض  والطبا�س��ر  اخل�سبي��ة  والأل��واح 

اإ�سافة اإىل كتب تعليمية.
 وبح�س��ب اأهايل املنطقة ف��ان املدر�سة امل�ستهدفة كان 

�سي�ستفي��د منه��ا نح��و 50 اىل 60 طال��ب وطالبة من 
قرى زعرتة وجب الذيب وبيت تعمر والفردي�ض .

 وكان م��ن املق��رر اأن يتم افتتاح املدر�س��ة �سباح اليوم، 
بح�سور وزير هيئة مقاومة اجلدار وال�ستيطان وليد 
ع�س��اف وعدد م��ن امل�سئول��ني وذلك مع انط��اق العام 

الدرا�سي لعام 2017 - 2018 .
 واعتر من�سق جلنة مقاوم��ة اجلدار وال�ستيطان يف 
بي��ت حلم ح�سن بريجي��ة اإن قوات الحت��ال   تنفذ 
�سيا�سة عن�سرية وتعاقب هذه املرة ع�سرات الأطفال 

وحترمهم من حقهم الأ�سا�سي يف التعليم".
غ��ر  املدر�س��ة  الحت��ال  ه��دم  اإن  بريجي��ة  وق��ال 
قان��وين لأن��ه مت اإ�س��دار الرتاخي���ض الازم��ة لبناء 

املدر�سة من اجله��ات املخت�سة؛ م�سيفا ان عملية هدم 
املدر�س��ة جاء لإر�س��اء اجلمعي��ات ال�ستيطانية التي 
حت��اول ال�ستياء عل��ى الرا�سي الزراعي��ة التابعة 

للمواطنني يف تلك املنطقة.  
 وق��ال مدير الرتبية والتعلي��م يف حمافظة بيت حلم 
�سام��ي م��روة، يف ت�سريح ل��ه اإن هذه املدر�س��ة اأقيمت 
خلدم��ة الطلبة من ال�س��ف الأول حت��ى الرابع، وهي 
تت�س��ع ل�64 طالبا، وتق��ع يف منطقة تتو�سط جتمعات 

�سكانية .
وبني مروة اأن دوام الهيئة التدري�سية يف املدر�سة بداأ 
الأح��د املا�سي، وكان من املق��رر افتتاح العام الدرا�سي 

فيها اليوم الأربعاء.

في اليوم الدراسي األول

أطفال مدرسة جب الذيب... دراسة تحت أشعة الشمس الحارقة 
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غزة- الراأي- ب�سام العطار
امل�ساري��ع احليوي��ة ال�سرتاتيجي��ة يف قط��اع غزة .. 
�سري��ان احلي��اة ال��ذي م��ن املمك��ن اأن يعيد بع�س��ًا من 
مقوم��ات احلي��اة لل�س��كان املحا�سري��ن الذي��ن ذاق��وا  
وي��ات  ح�س��ار ظ��امل طال كاف��ة مناح��ي احلياة با 
ا�ستثن��اء، علها توجد فر�سة للحياة والعي�ض مبنطقة 

اآمنة بيئيًا بعد عام 2020م وفق القائمني عليها.
املكتب الإعامي احلكومي يف غزة وبالتعاون مع وزارة 
احلك��م املحلي نظم جولة هام��ة لعدد من ال�سحافيني 
وال�سخ�سي��ات الر�سمي��ة اله��دف منه��ا الط��اع عل��ى 
تل��ك امل�ساري��ع احليوي��ة املعطل��ة بفع��ل اأزم��ة التيار 

الكهربائي.
م�س��روع حمط��ة معاجل��ة ال�س��رف ال�سح��ي يف �سمال 
قط��اع غ��زة )الإجن�س��ت(، كان املحط��ة الأوىل لهذه 
اجلول��ة .. حي��ث اأن�س��اأت للعم��ل ب�سكل مرك��زي على 
م�ساح��ة 100 دومن خلدم��ة جميع بل��دات حمافظة 
ال�سم��ال ومدين��ة غ��زة، وي�ستوع��ب املوق��ع يف الي��وم 
اأن يخدم حوايل  األ��ف كوب يومي، وم��ن �ساأنه   353

ن�سمة. األف   360
مدير امل�سروع م. مازن اأبو �سمرة يقول  ملوفد الراأي": 
الأو�سط  ال�سرق  الأف�سل على م�ستوى  يع��د  "امل�سروع 
م��ن حي��ث املوا�سف��ات، ومت اإن�ساوؤه عل��ى م�ساحة مئة 
دومن تقريًب��ا، فيما مت اجناز معظ��م مراحل امل�سروع، 
الذي ي�سمل ب��رك خا�سة باملياه وحمط��ات الت�سفية 
ملي��اه  الرت�سي��ح  وانته��اًء مبحط��ات  والثاني��ة  الأوىل 
الأمطار وحقنها باخل��زان اجلويف، م�سرا اإىل اأن هذا 
املوق��ع ي�ستوعب يف اليوم 353 األ��ف كوب يومي، ومن 

�ساأنه اأن يخدم حوايل 360 األف ن�سمة".
التكلف��ة الإجمالي��ة  للمحط��ة املمول��ة م��ن الحتاد 
املعي��ق  لك��ن  دولر،   ملي��ون   106 بلغ��ت  الأوروب��ي 
الرئي�س��ي اأمامه��ا ه��و الكهرب��اء حي��ث حتت��اج خل��ط 
كهرب��اء من الحتال بقدرة 5 ميغاوات لتعمل ب�سكل 

كامل كما اأ�ساف املهند�ض اأبو �سمرة.
واىل و�س��ط القط��اع اجته��ت حافل��ة ال�سحفيني اإىل 
حمط��ة معاجل��ة مي��اه ال�س��رف ال�سحي �س��رق خميم 
الري��ج، حي��ث يق��وم بتموي��ل ه��ذا امل�س��روع البن��ك 
الأمل��اين للتنمية، بال�سراكة م��ع م�سلحة مياه بلديات 
ال�ساح��ل، ويتك��ون م��ن اأربعة مراح��ل،  تب��داأ باإن�ساء 
املحط��ة وامل�سخ��ة املركزي��ة ب�سع��ة 100 األ��ف م��رت 
مكع��ب، ومد خطوط ال�سغط كمرحل��ة ثانية، وثالثا 
اإن�ساء خط ال�سري��ان الطبيعي، واأخرا م�سروع اإن�ساء 

وحدات للطاقة ال�سم�سية".
مدي��ر دائرة ال�س��رف ال�سحي يف قطاع غزة، م. فريد 
عا�س��ور ي�سيف" لل��راأي"، اأن هذا امل�س��روع الذي يقام 
عل��ى 260 دومن، �سيخ��دم ج��زءًا من مدين��ة غزة يف 
املرحلة الأوىل، وكام��ل املنطقة الو�سطى، حيث اأن�ساأ 
بتكلف��ة مالية قدره��ا 40 ملي��ون دولر �ست�سل لنحو 
80 ملي��ون ي��ورو، يف ح��ال ا�ستكم��ال كاف��ة مراحل 
ه��ذا امل�سروع ب�س��كل كامل يف �سهر مار���ض عام 2019 

،ليخدم حوايل 900 األف ن�سمة.
ويخدم هذا امل�سروع كما يفيد م. عا�سور منطقة وادي 
غزة، على مرحلتني: الأوىل ت�سمل �سخ املياه املعاجلة 
يف ال��وادي، من اأج��ل اإحياء املحمي��ة الطبيعية، ومن 
ث��م �سيتم ا�ستخدام هذه املياه يف الزراعة بعد حت�سن 

و�سع املياه اجلوفية باملنطقة.
امل�سروع الأ�سخم يف الأرا�سي الفل�سطينية  احت�سنته 
مدين��ة دي��ر البلح اخلا���ض بتحلية مي��اه البحر على 
�ساط��ئ املحافظ��ة، وت�سل تكلفته املالي��ة لنحو ن�سف 

مليار دولر.
والتقين��ا مبدير املحطة م. كمال معم��ر، والذي اأكد" 
لل��راأي"، اأن اأزمة التيار الكهربائ��ي اأثرت ب�سكل كبر 
على عمل املحطة اإذ كان من املقرر لها اأن تنتج 6000 
ك��وب من املي��اه املح��اة يومي��ًا اإىل حي ت��ل ال�سلطان 
برفح، وحي الأمل واملع�سكر الغربي بخانيون�ض، لكنها 

تعجز عن ذلك.

4000 كوب
ويق��ول:" نظ��را لت�سغي��ل مول��دات كهربائي��ة حاليا، 
تنت��ج املحط��ة 4000 ك��وب اأ�سبوعي��ا، لع��دم قدرتنا 
عل��ى ت�سغيل املحطة ب�س��كل كامل، ب�سب��ب عدم توفر 
كمي��ات كافة من الكهرب��اء، حيث حتتاج ل1 ميجا من 
الكهرب��اء، م�س��را اأن عملية ال�سخ ت�س��ل ملرة واحدة 
اأ�سبوعي��ا مق�سمة على رفح وخانيون�ض"، لفتا اأن هذا 
امل�س��روع �سيت��م تنفيذه عل��ى اأربع مراح��ل بعد اإجناز 
املرحلة الأوىل منه، اأما املرحلة الثانية �سيتم البدء 
بها الع��ام املقبل لت�سل قدرة املحط��ة ل14 األف كوب 

يوميا".
ويف طريقن��ا اإىل حمافظة خان يون�ض، مررنا مب�سروع 
جدي��د يتم العمل ب��ه، وهو من م�س��روع حتويل بركة 
الأم��ل اإىل متنزه ترفيه��ي ل�سكان مدين��ة خانيون�ض، 
وه��ذا تقوده م�سلح��ة مياه بلدي��ة ال�ساحل كما يفيد 

وكي��ل م�ساع��د وزارة احلك��م املحل��ي زه��دي الغريز" 
لل��راأي"، موؤكدا اأن هذه امل�ساري��ع مل تكن �ستنفذ، لول 
التعام��ل الوثي��ق والتفاقي��ات م��ا ب��ني وزارة احلكم 
املحلي و�سلطة املياه برام اهلل مع م�سلحة مياه بلدية 
ال�ساح��ل يف غزة م��ع الأط��راف احلكومي��ة بالقطاع، 
واإىل م��ا و�سلوا علي��ه الآن يف مراح��ل التنفيذ والتي 

نراها مطبقة على اأر�ض الواقع.
املحطة قبل الأخ��رة يف جولة ال�سحفيني ا�ستهدفت 
املكب الرئي�سي للنفاي��ات ال�سلبة �سرق منطقة �سوفا 
برف��ح ، حي��ث اأك��د املهند���ض اللغري��ز " لل��راأي" ، اأن 
امل�س��روع يعتر الأكر من نوعه والقادر على ا�ستيعاب 
نفاي��ات منطقت��ي خانيون���ض والو�سطى ورف��ح وبع�ض 

اأجزاء مدينة غزة.
اأم��ا عل��ى بعد اأمت��ار قليل��ة فوجدنا خلي��ة مكونة من 
ع��دة مهند�س��ني وع�س��رات العم��ال يعمل��ون ب��كل جد 
لإمتام م�س��روع ال�س��رف ال�سحي ملحافظ��ة خانيون�ض 
بالق��رب م��ن اخل��ط الفا�سل م��ع الحت��ال مبنطقة 
الفخ��اري، ويعتر الأ�سخم من نوع��ه والذي �سيخدم 
رب��ع ملي��ون مواطن يف خانيون���ض بتكلف��ه مالية تبلغ 
58 مليون دولر، وبتمويل كرمي من حكومة اليابان 
وال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية من 
خال البنك الإ�سامي للتنمية، حيث يتم تنفيذه من 

. "UNDP" خال برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
ويف ح��ال نفذت هذا امل�ساري��ع �ستكون غزة اآمنة بيئيا 
ب�س��كل كام��ل ، لك��ن العراقي��ل الت��ي تواجهه��ا كثرة، 
تقف عل��ى راأ�سها م�سكلة الكهرب��اء، والتي يعاين منها 

�سكان قطاع غزة من عدة �سنوات.

تجعل غزة آمنة بيئيًا عام 2020

أزمة الكهرباء ُتعّطل مشاريع حيوية بغزة تكلفتها 
تفوق نصف مليار دوالر!
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فوائد ماء االرز للبشرة والشعر وطريقة تحضيره

غزة- الراأي
انت�سر ا�ستخدام م��اء الأرز بني الفتيات لفوائده العظيمة 
واملذهل��ة ل�سح��ة الب�س��رة وال�سع��ر، وين�س��ح اأخ�سائي��ون 
التجمي��ل با�ستخدام��ه لتح�س��ني مظه��ر ال�سع��ر والب�س��رة 
العنا�س��ر  عل��ى  الأرز  م��اء  فيحت��وي  طبيعي��ة،  بط��رق 
الغذائي��ة التي جتعله مفي��دًا للب�سرة وال�سع��ر، فهو يعمل 
عل��ى تنعي��م وتطويل ال�سع��ر وزيادة كثافت��ه، ويعمل على 
حت�سني الب�س��رة والوقاية من امل�ساكل الت��ي ت�سيبها، لهذا 
تعرفوا يف هذا املقال على فوائد ماء الرز للب�سرة وال�سعر 
وطريق��ة ا�ستخدامه. القيمة الغذائية ل��اأرز �ستح�سلون 
عل��ى قيمة الأرز الغذائية من خال نقعه يف املاء، يحتوي 
الأرز عل��ى ن�سب��ة عالية م��ن املعادن مث��ل: عن�سر احلديد 
اله��ام ل�سح��ة الب�سرة ولتغذي��ة ال�سعر، كم��ا يحتوي على 
فيتام��ني ب1، ب 2، ب 3، ويحت��وي عل��ى فيتامني ه� املفيد 

يف التخل�ض من التهابات الب�سرة والتهابات فروة الراأ�ض.
فوائ��د م��اء الرز للب�س��رة وال�سع��ر هناك ع��دة فوائد ملاء 
ي�ستخ��دم  وه��ي:  ولل�سع��ر،  للب�س��رة  وا�ستخدام��ه  الأرز 

كغ�سول لل�سعر والب�سرة يقوي ال�سعر.
يحاف��ظ عل��ى الب�س��رة ويحميه��ا م��ن الإ�ساب��ة مب�س��اكل 
مث��ل حب ال�سب��اب يجعل الب�س��رة م�سرقة واأك��رث ن�سارة. 
يعال��ج الب�س��رة م��ن اللتهاب��ات  ي�ستخدم لتنظي��ف فروة 
الراأ�ض تنعي��م ال�سعر. تطويل ال�سعر زيادة كثافة ال�سعر. 

ي�ستخدم ماء الأرز يف عاج الإ�سهال

طريقة تحضير
م��اء الأرز اأح�س��ري الأرز غ��ر املطب��وخ، وقوم��ي بغ�سل��ه 
بامل��اء الب��ارد للتخل�ض م��ن الأو�س��اخ التي يحت��وي عليها، 
بعده��ا اتركي��ه يف املاء النظي��ف املنقوع ملدة م��ن 15 اإىل 
املاء. الطريقة  20 دقيق��ة وقومي بت�سفيته وا�ستخدام 
الثانية والتي ت�ستخدم عادًة كغ�سول لل�سعر والب�سرة، هي 
غ�س��ل الأرز ثم �سلق��ه وت�سفية الأرز من امل��اء امل�سلوق به، 

وا�ستخدام املاء بعدما ي�سبح دافئًا.
فوائد م��اء الرز للب�سرة يحتوي عل��ى العديد من الفوائد 
وه��ي:  اجلمالي��ة،  ول�سحت��ك  لب�سرت��ك  يقدمه��ا  الت��ي 
تنعي��م الب�س��رة من فوائ��د م��اء الرز للب�سرة اأن��ه ي�ساعد 
عل��ى احل�س��ول على ب�س��رة ناعمة، وي�ساع��د على ترطيب 

الب�سرة.

طريقة االستخدام
بع��د نق��ع الأرز وف�سله عن املاء، قوم��ي بغ�سل وجهك مباء 
الأرز مبا�سرًة، ميكنك ا�ستخدام قطعة من القطن مغمو�سة 
مب��اء الأرز وام�سح��ي به��ا وجه��ك. تنظي��ف الب�س��رة م��ن 
فوائ��د ماء الرز للب�س��رة اأنه يخل�سها م��ن تراكم الأو�ساخ 
وينظفه��ا من خايا اجللد امليتة املوج��ودة عليها. طريقة 
ال�ستخدام �سعي قطعة من القطن يف ماء الأرز ودلكي بها 

ب�سرتك، اأو باإمكانك تدليك ب�سرتك مبا�سرًة مباء الأرز.

غزة- الراأي
الإنت��اج  دائ��رة  مدي��ر  اأك��د 
يف  الزراع��ة  ب��وزارة  احلي��واين 
غ��زة، طاه��ر اأب��و حم��د، اأن نحو 
مل  عج��ل  راأ���ض   4000-5000
بع خال عيد الأ�سحى املبارك،  تحُ
ب�سبب الو�سع القت�سادي ال�سيئ، 

واأزمة الكهرباء اخلانقة.
ل���  اأب��و حم��د يف ت�سري��ح  وق��ال 
اأكرث  تباع  "يف كل عام  "الراأي": 
من 12 األف عجل خال اأيام عيد 
الأ�سحى املبارك، و20 األف راأ�ض 
من الأغنام، هو جمموع الحتياج 
الطبيع��ي ل�سكان القط��اع يف هذه 
الفرتة، لكن اأزمة الكهرباء اأثرت 
ب�س��كل كب��ر عل��ى عملي��ة البي��ع 
وال�س��راء، حي��ث مت بي��ع اأقل من 
8000 عجل خال فرتة العيد".
واأ�سار اإىل وجود تراجع ملحوظ 
اأي��ام  خ��ال  العج��ول  �س��راء  يف 
عيد الأ�سح��ى مقارن��ة بالإقبال 
�س��راء  عل��ى  ن�سبي��ا  امللح��وظ 

اخلراف قب��ل العيد باأي��ام قليلة، 
حيث تراجعت ن�سبة �سراء العجول عن 

العام املا�سي بن�سبة 30-40%.
وع��زا اأب��و حمد ع��زوف املواطن��ني هذا 

والجت��اه  العج��ول  �س��راء  ع��ن  الع��ام 
املنخف���ض،  �سعره��ا  ب�سب��ب  للخ��راف، 
واإمكاني��ة الت�سرف بلحمه��ا خال فرتة 
العيد واأيام الت�سري��ق، مع حفظها لأيام 

حم��دودة يف الثاج��ات املنزلي��ة لقل��ة 
كمي��ة اللح��م، ب�سب��ب انقط��اع الكهرباء 

ل�ساعات طويلة.
وخ��ال زيارة خا�س��ة قام به��ا لعدد من 

م��زارع جن��وب القط��اع، قال اأب��و حمد: 
اأ�سحاب تلك  ا�ستي��اء كبرا عند  "مل�سنا 
املا�سي��ة  مرب��ي  اأن  اإىل  منوه��ا  امل��زارع، 
�سيخ�س��رون اأم��ول طائل��ة ب�سب��ب بقاء 

م��ن  كب��رة  واأحج��ام  اأع��داد 
العج��ول يف امل��زارع، لأن الطل��ب 
اأي��ام  �سيق��ل عليه��ا بع��د انته��اء 
عي��د الأ�سح��ى املب��ارك بالرغم 
م��ن تراج��ع اأ�سعاره��ا يف الف��رتة 
اإطعامه��ا  وتكلف��ة  املا�سي��ة، 
والعتن��اء به��ا كب��رة و�سرتهق 

اأ�سحابها".
واأك��د اأن التج��ار متخوف��ون م��ن 
املاحق��ة القانوني��ة ب�سبب عدم 
الإيف��اء بالتزاماته��م املالي��ة يف 

مواعيدها املحددة م�سبقا.
هن��اك  ب��اأن  حم��د  اأب��و  واأف��اد 
م��ن   33% بن�سب��ة  تراجع��ا 
مب��ا  خا�س��ة  املبيع��ات  حج��م 
يتعل��ق مب�ساري��ع الأ�ساح��ي لدى 
اجلمعي��ات واملوؤ�س�س��ات اخلرية، 

مقارنة بالعام املا�سي.
الزراع��ة  وزارة  مهم��ة  اأن  واأك��د 
مراقب��ة  عل��ى  فق��ط  تقت�س��ر 
الو�سع ال�سحي لكافة املوا�سي من 
اأبق��ار وعج��ول واأغن��ام، والتاأكد 
من �سامتها من اأي اأمرا�ض، وقال: 
اأ�سع��ار املوا�سي يف  "ل ن�ستطي��ع حتديد 
ال�سوق، لأن هذا مرتبط بقانون العر�ض 

والطلب".

الزراعة: 5000 رأس عجل لم ُتَبع خالل العيد
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يتك��رر يف الآون��ة الأخ��رة احلدي��ث ع��ن انفراج��ة 
باتت و�سيكة يف قطاع غزة، من �ساأنها اأن تغر الواقع 
القت�س��ادي والإن�س��اين واملعي�س��ي لأه��ايل غ��زة..
انفراج��ة يف فت��ح مع��ر رفح..انفراج��ة يف اإدخ��ال 
الب�سائ��ع وانفراج��ة يف اأزمة الكهرب��اء والرواتب..
وانفراج��ة يف اأزم��ة املوظف��ني وخا�س��ة بع��د عي��د 
الأ�سح��ى، اإل اأن كيل الوعود م��ن هذا امل�سئول وذاك 
ب��دون ج��دوى اأو تنفيذ عل��ى اأر�ض الواق��ع بات مثار 
�سخري��ة ن�سطاء التوا�س��ل الجتماعي، الذين اأكدوا 
اأن احلدي��ث بني الفين��ة والأخرى ع��ن انفراجة هو 
حماولت فا�سلة لت�سك��ني اآلم املواطنني بغزة، الأمر 
الذي زاد من حجم خيبة الأمل والإحباط يف ال�سارع 

الفل�سطيني بغزة.
ويوؤكد حمللون �سيا�سيون ومراقبون اأن هناك اأ�سباب 
كث��رة حتول دون حدوث اأي انفراج��ة بغزة وهو اأن 
دور م�س��ر ب�سي��ط جدا وهو التخفي��ف عن اأهل غزة، 
اأن  مو�سح��ني  اقليمي��ة،  اأ�سب��اب  وج��ود  جان��ب  اإىل 
ح��دوث اأي انفراجة اأمرا �سعب��ا واأن التفاهمات بني 
حركة حما�ض ودحان حتتاج لتنفيذ ولكن الطرفني 

ل ميتلكان ع�سا �سحرية.

أسباب تعيق االنفراجات
ويق��ول املحل��ل ال�سيا�س��ي اإياد ج��ر:" اإن التفاهمات 
موج��ودة لك��ن تنفيذه��ا يب��دو �سعب لأ�سب��اب كثرة 
تكمن يف اأن م�سر ل يزيد دورها جتاه غزة عن تبادل 
الأدوار م��ع ا�سرائي��ل، حتى ل��و كانت هن��اك اأطراف 
داخل النظ��ام امل�سري ت�سعى لتنفيذ هذه التفاهمات 
كاملخابرات العام��ة التي تفهم الو�سع جيدا يف غزة، 
اإل اأن م�ساأل��ة اإنه��اء اخلاف��ات ب��ني حما���ض ونظ��ام 

ال�سي�سي يبدو اأمرا �سعبا".

ويرج��ح جر يف حدي��ث لل��راأي، اأن العاقة مع م�سر 
ل تزيد عن التخفي��ف عن غزة، واأن اأهل غزة اأ�سبه 
بالغري��ق الذي بتعلق بق�سة، لكن التهويل من م�ستوى 
النفراج��ة اإعامي��ا كان من طرف اإع��ام النائب يف 
حركة فتح حممد دحان، وهذا ما جعل النا�ض تعلق 

اآمال اأكر من م�ستوى التفاهمات.
ووف��ق ما ذك��ره يف حديثه، فاإن املتغ��رات القليمية 
انفراج��ة  اأي  ح��دوث  مبن��ع  مبا�س��رة  عاق��ة  له��ا 
ينتظره��ا الفل�سطيني��ون يف غزة، مو�سح��ا اأن هناك 
�سغوط اأمريكي��ة مور�ست على م�سر، يف حني كان من 
املفرت�ض اأن تكون هناك دفعة من املعونة الأمريكية 

للقاهرة تبلغ 290 مليون دولر ومت جتميدها.
�سه��دت  املا�سي��ة  القليل��ة  الأ�سابي��ع  اأن  اإىل  وي�س��ر 
ح��ول  المريكي��ة  والإدارة  القاه��رة  ب��ني  توت��را 
م�ساألة احلريات يف م�س��ر، م�ستبعدا اأن يكون لاإدارة 
الأمريكي��ة دور يف اإجها���ض اأي تفاهمات م�سرية مع 
حرك��ة حما���ض، يف ح��ني اأن التفاهم��ات تزامنت مع 

وجود الأزمة القطرية اخلليجية.

غزة والعصا السحرية
ويعرت���ض الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي �سمي��ح خل��ف، 
عل��ى طريق��ة الأداء العام��ي ال��ذي تن��اول كث��ر 
م��ن امل�سئول��ني وبع���ض اجله��ات العامي��ة التي كان 
يت�س��رب لها بع�ض من ه��ذه التفاهم��ات، والتي دفعت 
املواطن��ني اىل اأن يحلم��وا باأن اأزمات غ��زة �ستحل يف 
ي��وم وليل��ة، وكاأن اأط��راف التفاهم��ات يحملون ع�سا 

مو�سى.
ويق��ول خل��ف يف حدي��ث لل��راأي:" اإن��ه م��ن املعروف 
اأن اأزم��ات غ��زة معق��دة وتدخ��ل فيها ق��وى اقليمية 
خمتلف��ة، ومازالت تل��ك التفاهمات جت��د من يحاول 
اعاقته��ا واإعاق��ة تنفيذه��ا، وم��ن جه��ة اأخ��رى فاإن 

اأزم��ات غ��زة ل ميك��ن اأن حت��ل رزم��ة واح��دة، ولك��ن 
يجب اأن يخرج ط��ريف التفاق اىل ال�سعب ليو�سحوا 
حقيق��ة املعوق��ات اأم��ام التفاهم��ات وخا�س��ة الوفد 

الذي زار م�سر موؤخرا".
 ووفق ما ذكره فاإن هناك منجز حتى واإن �سار ببطء 
ملعطيات وظروف ميكن اأن تكون اإدارية اأو مالية نحو 
امل�ساحل��ة املجتمعي��ة وكذلك امل�ساع��دة العاجلة من 
خال جلنة التكافل الجتماعي والوقود والأدوية، 
مو�سح��ا اأنه من ال�س��رورى األ ننظر لتلك التفاهمات 
اأنه��ا حم�س��ورة يف معر رفح فق��ط، والتي تقوم جهات 

اقليمية ودولية بال�سغط على م�سر لعدم فتحه.
 ويتعل��ق فت��ح املع��ر ب�سكل م�ستم��ر مب�س��روع �سيا�سي 
متكام��ل، وتق��وم م�س��ر بفت��ح املع��ر حت��ت ظ��روف 
ان�ساني��ة لله��روب م��ن ال�سغوط م��ن الرئي�ض حممود 
اأن  ح��ني  يف  ودولي��ة،  اقليمي��ة  واأط��راف  عبا���ض 
امل�سري��ني وعدوا بفت��ح املعر على ف��رتات متباعدة، 

على حد تعبر خلف.
وح��ول تاأث��ر احلدي��ث ع��ن انفراج��ة و�سيك��ة على 
ج��دوى،  دون  والأخ��رى  الفين��ة  ب��ني  غ��زة  اأه��ايل 
ي�سي��ف خلف:" اإن اأي انفراجة لغزة يجب اأن تتجه 
نح��و اجلنوب ولي���ض غرها، وعلين��ا اأن نحتمل كافة 
الظروف املحيطة لفكفكة تلك الأزمات، ومن املهم اأن 
ن�س��ارح �سعبنا باأن حركة حما�ض ودحان ل ميتلكان 

ع�سا �سحرية اأو ع�سا مو�سى".

مصر مفتاح الحل
من جهت��ه يوؤكد الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي م�سطفى 
ال�س��واف، اأن ح��دوث اأي انفراج��ة بغ��زة مرهون��ة 
يف  احلدي��ث  واأن  امل�س��ري،  باجلان��ب  كب��ر  ب�س��كل 
العام عن انفراجات لغ��زة باتت و�سيكة بناء على 
وع��ود م�سري��ة بذل��ك، لكن م�س��ر ل تف��ي بوعودها 

ولديه��ا الكث��ر م��ن امل��ررات الت��ي ميك��ن اأن ت�سوقها 
حلركة حما�ض .

لل��راأي:" اإن احلدي��ث  ال�س��واف يف حدي��ث  ويق��ول 
ع��ن النفراج��ات كان م��ن املفرت���ض اأن تك��ون بع��د 
عي��د الأ�سح��ى، لك��ن م�س��ر تتحج��ج دائم��ا باإغ��اق 
مع��ر رفح ال��ري ب�سبب الأح��داث يف �سين��اء، وهذه 
احلجج غ��ر كافية، وبذلك يبقى اجلانب امل�سري هو 
�ساح��ب املفتاح لكل اأزمة حتدث يف غزة و�سبب يف اأي 

انفراجة.
وي�سع��ر اأه��ل غ��زة بالإحب��اط وخيبة الأم��ل جراء 
تك��رار احلدي��ث ع��ن انفراج��ة قريب��ة �سي�سع��ر بها 
املواط��ن املقه��ور، لك��ن ج��اءت الرياح مب��ا ل ت�ستهيه 
ال�سف��ن حيث مل تنفذ الوع��ودات ومل ينفذ اأي جزء 

منها �سوى فتح معر رفح لأيام قليلة.
وح��ول دور املتغ��رات القليمي��ة يف منع ح��دوث اأي 
انفراج��ة بغزة، يو�س��ح ال�س��واف اأن كل �سيء يتعلق 
باأزمات غزة ممكن اأن يكون �سبب من الأ�سباب، وعادة 
م��ا ترتبط ال�سيا�سة بامل�سلحة ومتى تغرت امل�سلحة 

تغرت ال�سيا�سة.
وانطلق��ت عجل��ة التفاهم��ات امل�سري��ة م��ع حرك��ة 
حما���ض قبل قراب��ة ال�سهرين يف القاه��رة، بالتزامن 
م��ع خروج اأنب��اء، بع�سها ر�سم��ّي وبع�سه��ا الآخر غر 
ر�سم��ي، ح��ول وج��ود انفراج��ة قريب��ة �سي�سهده��ا 
قطاع غ��زة خال الفرتة املقبل��ة وحتديدًا بعد عيد 

الأ�سحى.
بغ��زة  النفراج��ات  اأن  عل��ى  الت�سريح��ات  وكان��ت 
�ست�سهد فت��ح معر رفح الري جن��وب القطاع ب�سورة 
دائم��ة، بع��د ا�ستكم��ال اأعم��ال ال�سيان��ة والتحديث 
في��ه، اإىل جانب حل م�سكلة الكهرب��اء التي تفاقمت 
بالقط��اع، وال�سماح بدخول الب�سائ��ع واإن�ساء منطقة 

جتارية بني غزة وم�سر.

انفراجه.. إبرة بنج لتسكين آالم غزة
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غزة-الراأي
�سّجل��ت وحدة الر�س��د واملتابعة يف املكت��ب الإعامي 
اغ�سط���ض/اآب  �سه��ر  خ��ال  بغ��زة،  احلكوم��ي 
والنتهاكات  العتداءات  من  مزيدًا  2017املن�سرم، 
الت��ي تعر���ض له��ا ال�سحفي��ون والعامل��ون يف احلق��ل 
الإعام��ي يف الأرا�سي الفل�سطينية، �سواء على اأيدي 
ق��وات الحت��ال الإ�سرائيل��ي اأو الأجه��زة الأمني��ة 
التابع��ة لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة، ما ي�س��ر اإىل تدهور 
الإعامي��ة  احلري��ات  م�ست��وى  عل��ى  وخط��ر  كب��ر 
ي�ستوجب من جميع املوؤ�س�سات احلقوقية والإعامية 
التح��رك الفعل��ي واجل��اد م��ن اأج��ل وق��ف �سيا�س��ة 

ال�ستهداف واملاحقة .
كما و�سهد �سه��ر اغ�سط�ض/اآب خال تقرير احلريات 
ال�سه��ري ال�س��ادر ع��ن املكت��ب الإعام��ي احلكوم��ي  
الإفراج ع��ن ال�سحفيني اأ�سامة �ساهني، وعزات �سالح 

ال�سنار من �سجون الحتال الإ�سرائيلي.
 ورغم الإفراج ع��ن ال�سحفيني ال�سابق ذكرهم، اإل اأن 
وت��رة النتهاكات والعت��داءات ارتفع��ت وتوا�سلت، 
حي��ث و�سل عدد هذه النته��اكات اإىل ) 39(  انتهاكا 
ا�سرائيلي��ًا، م��ا ب��ني من��ع م��ن التغطية وعرقل��ة عمل 
اإىل العتق��ال وال�ستدع��اء والعت��داء املبا�سر على 
ال�سحافي��ني والطواقم الإعامي��ة، وياأتي ذلك �سمن 
�سيا�سة الحتال املمنهجة، للحد من ن�ساطهم، يقابله 
)43( انته��اكًا م��ن قب��ل اأجه��زة ال�سلط��ة يف ال�سف��ة 
املحتل��ة ما ياحظ ارتفاعًا  كبرا يف عدد  النتهاكات 

ب�سبب ت�سدقهم بقانون اجلرائم اللكرتونية .
انتهاكات الحتال الإ�سرائيلي

وذك��رت وح��دة الر�س��د يف تقريره��ا  ال�سه��ري، اأن 
وال�ستدع��اءات  والحتج��ازات  العتق��الت  ع��دد 
التي ارتكبها الحت��ال الإ�سرائيلي بحق ال�سحفيني 
بلغ��ت) 5( ح��الت، يف ح��ني قام��ت ق��وات الحتال 
بتاأجي��ل حماكم��ة ومتدي��د اعتق��ال وتثبي��ت حك��م 
لع��دد)8( �سحفيني، كما اأجرت ع��دد)3( �سحفيني 

بدفع غرامة مالية قبل الفراج عنهم.
و�سجل��ت الوحدة عدد العت��داءات وال�سابات التي 
تعر���ض له��ا ال�سحفي��ون والإعامي��ون والت��ي بلغ��ت 
)2( اعت��داء، تعر���ض لها ال�سحفي حمم��د را�سي يف 
القد���ض املحتل��ة  وا�سابت��ه بر�سا�ست��ني مطاطيت��ني 
يف وجه��ه ويف فخ��ذه، م��ا اأدى اإىل اإ�سابت��ه بج��رح يف 
الوج��ه وك�سر يف الن��ف، وال�سحفي ال�سر يف �سجون 
الحت��ال منت�س��ر ن�سار بع��د ا�سابة ب��داء ال�سكري 

جراء اعتقاله والهمال الطبي بحقه.
وفيم��ا يتعل��ق بح��الت املنع م��ن التغطي��ة واإبعادهم 
واحل��د من ممار�س��ة ن�ساط ال�سحفي��ني واأداء مهامهم 

، ر�سدت الوحدة)3( حالت منع واإبعاد.
كم��ا وثقت، )6( ح��الت اقتح��ام ومداهمة وتدمر، 
مع��دات  عل��ى  وا�ستي��اء  م�س��ادرة  ح��الت   )7 و) 
كحا�س��وب  �سخ�سي��ة  واأجه��زة  املوؤ�س�س��ات  واأجه��زة 

وهواتف نقالة.
 اإىل ذلك ر�س��دت)5( حالت اإغاق مكاتب اعامية  
و�سح��ب بطاق��ات واإيق��اف ب��ث  بحج��ة  التحري���ض 
و"دع��م الره��اب، لكل اغ��اق اذاعة من��ر احلرية، 
وتوقي��ف ب��ث تلفزيون النور�ض، واغ��اق مكتب قناة 
مرا�س��ل  وتهدي��د  الحت��ال،  مناط��ق  يف  اجلزي��رة 
اجلزيرة اليا�ض كرام،  والتحري�ض بحظر موقع قناة 

فل�سطني اليوم.
انتهاكات داخلية فل�سطينية

وعل��ى �سعي��د، النته��اكات الداخلي��ة �سجل��ت وحدة 
الر�س��د واملتابعة  يف تقريرها ال�سهري) 43( انتهاكًا 
داخلي��ا ، متثلت يف اعتقال واحتج��از اجهزة ال�سلطة  
اأجه��زة  ا�ستدع��ت  كم��ا  رام اهلل)13(  �سحفي��ًا،  يف 
املخاب��رات الفل�سطيني��ة يف ال�سفة املحتلة عدد )4( 

�سحفيني، و مددت اعتقال عدد )4(.
و�سجلت وحدة الر�سد واملتابعة )8( حالت اقتحام 
ول��وازم  هوات��ف  م�س��ادرة  ح��الت  و)9(  مداهم��ة، 
�سخ�سية، واإجب��ار ال�سحفيني على دفع غرامة مالية 

لعدد)5(.

تفا�سيل انتهاكات الحتال الإ�سرائيلي التي 
ر�سدها  املكتب الإعامي احلكومي خال �سهر 

اغ�سط�ض/اآب2017
4/8/2017:  اعتقلت قوات الحتال الإ�سرائيلي 
ال�سحف��ي  امل�س��ور حمم��د الف��احت ابو �سنين��ة حلظة 
الأق�س��ى  امل�سج��د  يف  ال�سل�سل��ة  ب��اب  م��ن  خروج��ه 
يف البل��دة القدمي��ة م��ن مدين��ة القد���ض ال�سرقي��ة 

واقتادته للتحقيق ومن ثم افرجت عنه.
الحت��ال  �سلط��ات  �سلم��ت    :5/8/2017
ال�سرائيل��ي ال�سحفي ع��ادل ابو نعم��ة من حمافظة 
اريح��ا والغ��وار ق��رارًا اأمني��ًا مين��ع اأب��و نعم��ه م��ن 
للع��ام  املحتل��ة  والأرا�س��ي  القد���ض  مدين��ة  دخ��ول 

.2109 للعام  املنع  ي�ستمر  و   1948
6/8/2017: وزي��ر الت�س��الت ال�سرائيلي ايوب 
ق��را، يق��رر اغ��اق مكت��ب قن��اة اجلزي��رة و�سح��ب 

بطاقات ال�سحافة اخلا�سة ب�سحفيي اجلزيرة.
م�س��ور  الحت��ال  ق��وات  8/8/2017:احتج��زت 
تلفزي��ون فل�سط��ني �سخ��ر زواتي��ة ، واملرا�سل حممد 
بدارن��ة،  على حاجز برطعة يف جن��ني �سمال ال�سفة 
الغربي��ة، اثن��اء اعدادهما تقريرا م�س��ورا، وحققوا 
معهما يف غرفة �سغ��رة لأكرث من �ساعة حتت تهديد 
وا�سه��ار ال�س��اح عليهم��ا واأرغموهم��ا عل��ى التع��ري 
ووجه��وا  لهم��ا ال�ستائ��م، كما واأرغموها عل��ى م�سح ما 

اأعدوه من ت�سوير قبل اأن تخلي �سبيلهما. 
عل��ى  حتك��م  الحت��ال  حمكم��ة    :8/8/2017
ال�س��ر العام��ي ع��زت �سال��ح ال�سن��ار 16 �سه��را و 
4000 �سيكل غرامة مالية ووقف التنفيذ  على ان 

يتم الفراج عنه  بتاريخ28/8/2017.
10/8/2017:  اقتحم��ت قوات الحتال، فجرًا، 
مكاتب موقع اأخب��ار القد�ض، ومركز الإعام امل�ستقل 
يف بل��دة العيزري��ة جن��وب �س��رق القد���ض، وا�ستولت 
عل��ى اأجه��زة احلا�س��وب، و�سرائ��ح الت�سوي��ر لف��ام 
وثائقي��ة، والر�سي��ف،  واأتلف��ت حمتوي��ات املكات��ب، 
وا�ستول��ت على ج��وال مدير املركز، امل�س��ور ال�سحفي 
رامي عاري��ة، بحجة اأن املركز "يقدم خدمات جلهة 

غر م�سروعة".
الإ�سرائيلي��ة  اجلراف��ات  هدم��ت   :15/8/2017
التابع��ة لبلدي��ة القد���ض،  من��زل ال�سح��ايف واملنت��ج 
احل��ّر حمم��د الف��احت اب��و �سنين��ة يف ح��ي الب�ست��ان 
يف القد���ض، م��ن دون �ساب��ق اإن��ذار اأو اأي تبليغ ر�سمي 

�سبق بالهدم. محُ
15/8/2017: اعتقل��ت قوات الحتال النا�سطة 
وال�سحفي��ة �سابري��ن دي��اب م��ن اجللي��ل يف اأرا�س��ي 
ع��ام 1948، من ب��اب العامود لدى توجهه��ا للم�سجد 
الأق�س��ى، والتحقي��ق معها يف مرك��ز الق�سلة بالقد�ض 
ملدة 7 �ساع��ات متوا�سلة، ومت الفراج عنها فيما بعد 
بكفال��ة مالية وب�س��رط الإبعاد ع��ن البلدة القدمية 

مبدينة القد�ض املحتلة، ملدة 4 ا�سابيع.

"فل�سطني"  16/8/2017: ا�ساب��ة م�سور تلفزيون 
حمم��د را�س��ي بر�سا�ست��ني مطاطيت��ني يف وجهه ويف 
فخ��ذه، م��ا اأدى اإىل اإ�سابت��ه بج��رح يف الوجه وك�سر 
يف الن��ف،  اأثن��اء تغطيته مرور اجلراف��ات والآليات 
الع�سكري��ة الإ�سرائيلي��ة نحو قرية كوب��ر  غرب رام 

اهلل بهدف هدم منزل منفذ عملية حملي�ض.
16/8/2017: اعتقل��ت قوات الحتال ال�سحفي 
ابراهي��م العبد عم منف��ذ عملية حملي�ض خال هدم 
ق��وات الحت��ال  ملنزل العائلة يف قري��ة كوبر غرب 

رام اهلل.
16/8/2017:  حمكم��ة الحت��ال توؤجل جل�سة 
النظ��ر يف ق�سية طاقم اذاع��ة ال�سنابل للمرة ال� 24 
عل��ى الت��وايل وذل��ك حت��ى تاري��خ 25/10/2017  
اأحم��د  لاإذاع��ة  الع��ام  املدي��ر  م��ن  كل  ملحاكم��ة 
الدراوي���ض، والإعاميني الثاثة فيه��ا املنت�سر ن�سار 
وحمم��د اأك��رم ون�س��ال عم��رو، اإ�ساف��ة اإىل مهند���ض 
ال�س��وت حامد النمورة، والذي��ن مت اعتقالهم بتاريخ  
"التحري�ض عر  2016، بتهمة   اآب/اأغ�سط���ض   31

البث الإذاعي".
17/8/2017: ه��دد املدي��ر العام ملكتب ال�سحافة 
احلكوم��ي ال�سرائيل��ي " نيت�سلح��ني " ب�سحب بطاقة 
العتم��اد ال�سحفي��ة ملرا�سل اجلزي��رة اليا�ض كرام ، 
ووجه له جل�س��ة ا�ستماع بذريعة ادلئه بت�سريحات 

�سيا�سية ايد فيها املقاومة الفل�سطينية.
الحت��ال  ق��وات  اقتحم��ت   :20/8/2017
الإ�سرائيل��ي  من��زل عائل��ة ال�سحف��ي قتيب��ة �سال��ح 
اأعم��ال  واأج��روا  حل��م؛  بي��ت  يف  عام��ًا   30 قا�س��م، 
تفتي���ض وعب��ث مبحتوياته. وقب��ل ان�سحابه��م، �سلم 
جن��ود الحت��ال ال�سحف��ي املذك��ور باغ��ا ملراجعة 

خمابرات الحتال .
الع�سكري��ة يف  21/8/2017: حمكم��ة الحت��ال 
عوف��ر متديد توقيف ال�سحف��ي ابراهيم العبد حتى 

تاريخ 27/8/2017.
الع�سكري��ة  الحت��ال  حمكم��ة    :24/8/2017
للم��رة  الداري  العتق��ال  بتجدي��د  ق��رارًا  ت�س��در 
الثالث��ة عل��ى الت��وايل بح��ق ال�سحف��ي ن�س��ال اب��و 
عك��ر)48( عام��ا م��ن مدين��ة بي��ت حل��م وذل��ك ملدة 

�ستة ا�سهر جديدة.
ال�سل��ح يف حيفا  قا�سي��ة حمكم��ة   :24/8/2017
قاع��ة  اىل  الدخ��ول  لل�سحفي��ني  ال�سم��اح  ترف���ض 
املحكم��ة لت�سوي��ر ال�سي��خ رائ��د �س��اح بحج��ة عدم 

وجود م�سلحة عامة من وراء ذلك.
م��ع  املتواطئ��ة  تي��وب  الي��و  25/8/2017:اإدارة 
الحت��ال حتظ��ر ح�س��اب قن��اة فل�سطني الي��وم على 
اليوتي��وب ب�سب��ب م��ا زعمت ان��ه ح�س��اب للتحري�ض 
عل��ى العنف عقب ح�سول��ه على 15 ملي��ون م�ساهدة 

بحجة ن�سر مواد حتري�سية.
ا�سامة  ال�سحفي  28/8/2017: الحت��ال يج��ر 

�ساه��ني 34 عام��ا،  م��ن دورا جن��وب اخللي��ل، مدي��ر 
مرك��ز ا�س��رى للدرا�س��ات بدفع غرامة مالي��ة قبل ان 

تفرج عنه، بعد اعتقال اداري دام عامل كامل.
30/8/2017: رف�س��ت �سلط��ات الحت��ال لل�سه��ر 
العا�س��ر على التوايل ت�سليم مع��دات واأموال وبطاقة 
ال�سحف��ي  خال��د مع��ايل م��ن مدين��ة �سلفي��ت �سم��ال 
ال�سف��ة الغربية، وكانت حمكمة �س��امل قد ا�سرتطت 
الإف��راج عنه بدف��ع 7000 �سيكل وت�سلي��م حا�سوبه 
ال�سخ�س��ي ومعدات��ه ال�سحفي��ة، وم�س��ادرة بطاق��ة 

ال�سحافة الدولية اخلا�سة به.
الحت��ال  ق��وات  اأغلق��ت   :31/8/2017
الإ�سرائيل��ي، اإذاع��ة منر احلري��ة يف مدينة اخلليل 
مل��دة �ست��ة اأ�سه��ر،  بع��د اقتحامه��ا وحتطي��م وتدمر 
م��ن ج��دران وديك��ورات  الإذاع��ة  كاف��ة حمتوي��ات 
واأجه��زة وتقطيع الأ�س��اك، وم�س��ادرة اأجهزة البث 
تلفزي��ون  واأجه��زة  مع��دات  وكذل��ك  له��ا،  التابع��ة 

النور�ض، وقطعت بثهما ب�سكل كامل.
31/8/2017: اإ�ساب��ة ال�سحفي الأ�سر يف �سجون 
الحت��ال من��ذ ع��ام منت�سر ن�س��ار مبر���ض ال�سكري 

املزمن خال اعتقاله.
�سه��راآب/  خ��ال  داخلي��ة  فل�سطيني��ة  انته��اكات 

اغ�سط�ض2017
الفل�سطيني  املخابرات  جه��از  اعتقل   :8/8/2017
يف ال�سف��ة املحتل��ة، ال�سحف��ي عام��ر اأبوعرف��ة م��ن 
مدينة اخللي��ل، والذي يعمل مرا�سا لوكالة "�سهاب" 
الإخباري��ة، وذلك بعد دهم منزل��ه وم�سادرة اأجهزة 
حا�س��وب خا�س��ة ب��ه، ومت الفراج عنه بع��د اعتقال 

ملدة خم�سة ايام.
الفل�سطيني  املخابرات  جه��از  اعتقل   :8/8/2017
يف ال�سف��ة املحتل��ة، ال�سحف��ي اأحم��د احلايق��ة من 
بلدة "ال�سي��وخ" �سمال مدينة اخلليل، ويعمل مرا�سا 

لقناة "القد�ض" الف�سائية.
الفل�سطيني  املخابرات  جه��از  اعتقل   :8/8/2017
مرا�س��ل قناة "القد���ض" ، ال�سحفي مم��دوح حمامرة 
م��ن بل��دة "حو�س��ان" يف مدينة بيت حل��م ومن ثم مت 

الفراج عنه بعد اعتقال دام خم�سة ايام.
الفل�سطيني��ة  املخاب��رات  اعتقل��ت   :8/8/2017
ال�سحف��ي قتيب��ة قا�س��م )29 عام��ًا(  م��ن منزل��ه يف 

منطقة واد �ساهني ببيت حلم .
يف  المني��ة  الجه��زة  ا�ستدع��ت   :8/8/2017
ال�سف��ة املحتل��ة ال�سحف��ي ا�سام �سامل م��ن بيت حلم 

للتحقيق معه.
"املخاب��رات"  جه��از  اعتق��ل   :8/8/2017
الفل�سطين��ي، ال�سحف��ي ط��ارق اأبوزي��د، مرا�سل قناة 
"الأق�س��ى" الف�سائي��ة، بع��د دهم منزل��ه يف مدينة 
نابل���ض وم�س��ادرة اأجهزة حا�سوب واأجه��زة الت�سال 

اخللوية اخلا�سة به.
9/8/2017: ا�ستدع��ت الجهزة المنية يف غزة، 

ال�سحف��ي عام��ر اب��و �سب��اب مرا�س��ل اذاع��ة راية يف 
قط��اع غ��زة، والتحقي��ق مع��ه وم��ن ث��م مت الف��راج 

عنه.
9/8/2017: اعتقل��ت اجهزة الم��ن الفل�سطينية 
ال�سحف��ي ا�س��ام �س��امل  من نابل���ض، بع��د ا�ستدعائه 
ل��دى خماب��رات بي��ت حل��م  ومت الف��راج عن��ه بع��د 

اعتقال 8 ايام بكفالة مالية.
بي��ت  يف  العام��ة  النياب��ة  ق��ررت    :10/8/2017
حل��م، متدي��د اعتق��ال ال�سح��ايف احل��ّر اإ�س��ام �سامل 
م��دة خم�سة اأي��ام، بع��د اعتقاله من قب��ل املخابرات 

الفل�سطينية.
اعتق��ال  مت��دد  ال�سل��ح  حمكم��ة   :10/8/2017
مرا�س��ل القد���ض ممدوح حمام��رة وال�سحف��ي قتيبة 
قا�س��م،  5 اي��ام ومتدي��د اعتق��ال احم��د احلايق��ة 

ايام.  10
الفل�سطيني��ة  العام��ة  املخاب��رات   :11/8/2017
قن��اة  الفاخ��وري مرا�س��ل  ثائ��ر  ال�سحف��ي  حتتج��ز 
القد���ض الف�سائي��ة لل�سو�س��ل ميدي��ا والف��راج عن��ه 

بعد اعتقال دام خم�سة ايام.
11/8/2017: اعتقل جهاز الأمن الوقائي يف بيت 
حل��م ال�سحفي  �سادي حممد البداون��ة 31 �سنة بعد 
اقتح��ام منزل��ه الكائن يف خميم عاي��دة اىل ال�سمال 

من مدينة بيت حلم.
11/8/2017: احتجزت قوات الحتال، مرا�سل 
قن��اة الغ��د رائ��د ال�سري��ف، وطاق��م الت�سوير خال 

اعدادهم تقرير يف مدينة اخلليل.
11/8/20017: جهاز المن الزقائي يقتحم منزل 
امل�س��ور ال�سحف��ي حم��د طقاطق��ة يف بلدة بي��ت فجار 

ق�ساء بيت حلم  ويطالب عائلته بت�سليم نف�سه.
ي�سل��م  الوقائ��ي  الم��ن  جه��از   :11/8/2017
ال�سحف��ي �س��ري جريل م��ن بلدة تق��وع ق�ساء بيت 

حلم باغا ملراجعته.
الفل�سطيني��ة يف  اأفرج��ت املحاك��م   :14/8/2017
بيت حلم واخللي��ل ونابل�ض بكفالة مالية بقيمة األف 
دينار اأردين ع��ن مرا�سَلي ف�سائي��ة "القد�ض" ممدوح 
حمام��رة م��ن �س��كان مدين��ة بي��ت حل��م، وال�سحف��ي 
حمم��د اأحمد حايقة )31 عاًما( م��ن �سكان  مدينة 
اخللي��ل، وال�سحف��ي طارق عبد ال��رازق اأبو زيد) 42 

عامًا(   من �سكان  مدينة نابل�ض.
كم��ا  افرج��ت ع��ن مرا�سل موق��ع "�سهاب ني��وز" عامر 
اأبو عرفة من �سكان مدينة اخلليل، وال�سحفي قتيبة 
�سالح قا�سم ) 29 عاًما( �سحفي حر من �سكان مدينة 
بي��ت حلم، ، ومت حتديد موع��د املحكمة يف 9 ت�سرين 
الثاين/ نوفمر 2017، والتهمة هي خمالفته للمادة 

.2 الفقرة  اللكرتونية  اجلرائم  قانون  من   20
فيم��ا اأحُخل��ي �سبي��ل ال�سح��ايف يف ف�سائي��ة "القد���ض" 
ثائر الفاخوري من دون كفالة، بينما مت الإبقاء على 
ال�سحايف اإ�سام �سامل بعد رف�ض نيابة بيت حلم طلب 

اإخاء �سبيله.
املخاب��رات  جه��از  ا�ستدع��ى   :17/8/2017
الفل�سطيني��ة يف بي��ت حلم ال�سحف��ي ا�سام �سامل 
بع��د يوم��ني م��ن الف��راج عن��ه حي��ث اعتقلته 7 

ايام على خلفية عمله ال�سحفي
17/8/2017: حّقق جهاز املخابرات يف قطاع 
�سح��ادة،  بي�س��ان  ال�سحافي��ة احل��ّرة  م��ع  غ��زة، 
اأثن��اء �سفره��ا عل��ى مع��ر رف��ح الري ب��ني م�سر 
وقط��اع غ��زة، ح��ول عمله��ا  يف جم��ال الإع��ام 

وطبيعته وعن الراتب الذي تتقا�ساه.
ت�ستدعي  ال�سلط��ة  خماب��رات    :19/8/2017
القد���ض  قن��اة  م��ن  زاي��د  ولي��د  ال�سحف��ي 
الف�سائي��ة  للتحقي��ق مع��ه وم��ن ث��م تف��رج عنه 
يف  للمقابل��ة  يع��ود  اأن  عل��ى  هاتف��ه،  وحتتج��ز 

.20/8/2017
27/8/2017: اعتق��ل جه��از الم��ن الوقائ��ي 
وجماه��دي  نا�س��ر  ح��ازم  ال�سحفي��ني  جن��ني  يف 
ال�سعدي اث��ر قيامهما بتغطية وقفة احتجاجية  

و بعد التحقيق معهم مت الفراج عنهم.

تقرير

10

اإلعالم الحكومي:)82( انتهاكًا بحق الصحفيين خالل آب المنصرم
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غزة- الراأي
توا�س��ل دورة "املهام اخلا�سة" داخل ميادين التدريب، براجمها التدريبية 
املمي��زة، مب�ساركة لفيف من كوادر وزارة الداخلي��ة والأمن الوطني، والتي 

تهدف من خالها اإىل الرتقاء، باملهارات القتالية وفنون الدفاع عن النف�ض 
لديه��م، والتعام��ل م��ع الأو�س��اع احلرج��ة. كما ته��دف ال��دورة اإىل تنمية 
احل���ض الأمني ورف��ع م�ستوى اللياق��ة البدنية وقوة التحم��ل ورفع م�ستوى 

مه��ارات ا�ستخ��دام ال�ساح، والقدرة عل��ى و�سع اخلط��ط امليدانية وكيفية 
�س��رف عل��ى دورة "املهام اخلا�س��ة"، جهاز  تنفيذه��ا عل��ى اأر���ض الواقع. ويحُ

الأمن واحلماية التابعة لوزارة الداخلية، ومن داخل ميدان التدريب.

تدريبات وحدة "المهام الخاصة" في األمن والحماية بغزة
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غزة- الراأي
ب��وزارة  الأهل��ي  للعم��ل  العام��ة  الإدارة  اأعلن��ت 
الثقافة الفل�سطينية ع��ن اإطاق م�سابقة "املركز 
الثقايف املث��ايل" للعام 2017، وذلك يف اإطار �سعي 
ال��وزارة لارتق��اء بامل�سه��د الثق��ايف الفل�سطين��ي، 

والنهو�ض بالثقافة الوطنية.
وق��ال مدير ع��ام العمل الأهلي يف ال��وزارة حممد 
العرع��ر: "تاأت��ي امل�سابق��ة انطاق��ًا م��ن ر�سال��ة 
والعناي��ة  الهتم��ام  عل��ى  وحر�سه��ا  ال��وزارة 
وا�ستم��رارًا  واملبدع��ني،  واملثقف��ني،  بالثقاف��ة، 
ل�سيا�سته��ا يف دع��م وتطوي��ر ورعاي��ة املوؤ�س�س��ات 
واملراك��ز الثقافي��ة الق��ادرة على اإط��اق قدراتها 
الهوي��ة  ع��ن  تع��ر  الت��ي  الإبداعي��ة  وطاقاته��ا 

الثقافية الفل�سطينية".
للم�سابق��ة  الرئي���ض  اله��دف  اأن  العرع��ر،  واأك��د 
يتمث��ل يف حتقي��ق التنمي��ة الثقافي��ة الوطني��ة 
يف موؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين، بالإ�ساف��ة لإب��راز 
املوؤ�س�س��ات  ل��دى  الإمكاني��ات الثقافي��ة والفني��ة 
واملراك��ز الثقافي��ة، وتعزي��ز ال�سراك��ة يف العم��ل 
الثق��ايف، وحتفيز الطاق��ات الثقافية والإبداعية 
ودعمه��ا ورعايته��ا، وخل��ق روح التناف���ض والتميز 

والإبداع بني املوؤ�س�سات واملراكز الثقافية.

"الثقافة" تطلق مسابقة 
ألفضل مركز ثقافي 

لعام 2017

مكة املكرمة - موفد الراأي
بعث��ة  يف  الداعي��ات  تق�س��ي 
يومه��ن  الفل�سطيني��ة  احل��ج 
جل�س��ة  م��ن  يتنقل��ن  وه��ن 
لأخ��رى بني �سك��ن احلجاج يف 
مكة املكرم��ة، لإعطاء درو�سًا 
للن�س��اء م��ن احلجي��ج و�س��ط 
ارتي��اح كب��ر لدوره��ن �سم��ن 

بعثة احلج.
"تغري��د  الداعي��ة  ورافق��ت 
تعم��ل  الت��ي  جندي��ة" 
احلج��اج  الأوق��اف،  ب��وزارة 
بعث��ة  �سم��ن  الفل�سطيني��ني 
الوع��ظ والإر�ساد له��ذا العام 
ومل  الأوىل،  اللحظ��ة  من��ذ 
ت��دِر ان دوره��ا �سيك��ون هام��ا 
الن�س��اء  باعتب��ار  وحموري��ا 
اإليه��ا يف  م��ن احلج��اج جل��اأن 
كثر م��ن الق�سايا التي تخ�ض 
�سوؤونه��ن يف احل��ج ويتحرجن 
م��ن احلديث عنه��ا للدعاة من 

الرجال.
"لل��راأي"  جندي��ة  تق��ول 
"اإن  املكرم��ة،  مك��ة  م��ن 

من��ذ  ب��داأ  الواعظ��ات  عم��ل 
رحل��ة  لنط��اق  الأوىل  اللحظ��ة 
احل��ج، مبرافق��ة الن�س��اء وار�ساده��ن 
الطوي��ل  ال�سف��ر  رغ��م  وتوعيته��ن، 
وال�ساق وحتمل اأعباءه وال�سر عليه 

و�سول اإىل مكة املكرمة".
واأك��دت جندي��ة اأنه��ا تق��وم باإعطاء 
احلج��اج  م��ن  للن�س��اء  يوم��ي  در���ض 
يف  احلج��اج  �سك��ن  ب��ني  متنقل��ة 

الفنادق، عاوة على مرافقتها للن�ساء 
الكب��رات يف ال�سن لتعريفهم مبنا�سك 
احلج واأح��كام الن�ساء يف احلج الاتي 

جتهلها كثر من الن�سوة.
�سم��ن  الداعي��ات  م�سارك��ة  وتعت��ر 
بعثة الوع��ظ والر�ساد للع��ام الثالث 
عل��ى التوايل، جديدة مقارنة مبا كان 
علي��ه احلال �سابقا، حيث كان يقت�سر 
الوع��ظ والإر�س��اد عل��ى الرج��ال من 

الدع��اة والعلم��اء. وبين��ت الداعي��ة 
ال�سيفي انها تب��ذل جهودا كبرة اإىل 
جانب الكث��ر من الدع��اة �سمن بعثة 
احل��ج للتغلب عل��ى كثر م��ن املفاهيم 
املغلوط��ة والع��ادات غ��ر ال�سحيحة، 
وت�سع��ى  احلج��اج  يتوارثه��ا  الت��ي 
لتعريف احلج��اج بالأ�سول ال�سرعية 
والأح��كام الفقهية للح��ج، وا�ستغال 
اأوقات الن�ساء من احلجاج يف العبادة.

الداعي��ة  قال��ت  ال�سي��اق،  ذات  ويف 
داري��ن حمي�س��ن ملوف��د "لل��راأي"، "اإن 
بعث��ة الوع��ظ ت�س��م ث��اث داعي��ات 
اج��ل  م��ن  م�ساع��ف  بجه��د  يعمل��ن 
اإي�س��ال اأحكام احل��ج والعمرة للن�ساء 
تعم��ل  انه��ا  م�سيف��ة  احلج��اج"،  م��ن 
�سلف��ا  وزمياته��ا وف��ق خط��ة مع��دة 
داخل ادارة الوع��ظ والإر�ساد ت�سمل 
كافة منا�س��ك احلج يف مك��ة واملدينة 

وال�سعائ��ر املقد�س��ة، وطالبت 
الواعظ��ات  ع��دد  بزي��ادة 
�سمن بعثة احلج ليتنا�سب مع 
الأع��داد الكبرة م��ن الن�ساء 
الفري�س��ة  يوؤدي��ن  الات��ي 
�سم��ن بعثة احل��ج، موؤكدة اأن 
الن�س��اء يحتج��ن ل�س��رح اأكرث 
من الرجال وي�ساألن با�ستمرار 

عن منا�سك احلج.
الأك��ر  املهم��ة  اأن  وبين��ت 
اأداء  اأثن��اء  �ستك��ون  له��ن 
منا�سك احل��ج يف عرفة ومنى 
ومزدلفة، حيث حتتاج الكثر 
م��ن الن�س��اء اإىل التعرف على 
املنا�سك والح��كام ال�سرعية 
لبع���ض الق�ساي��ا الت��ي تخ�ض 
اىل  واأ�س��ارت  احل��ج،  مو�س��م 
كب��رًا  اإقب��ال  وج��دت  اأنه��ا 
على درو���ض العلم من الن�ساء، 
موؤك��دة عل��ى جن��اح ر�سالتهن 
الت��ي  الكب��رة  امل�سق��ة  رغ��م 

تواجههن.
د.يو�س��ف  اأ�س��اد  جهت��ه،  م��ن 
فرح��ات مدي��ر ع��ام الوع��ظ 
والر�س��اد بتجرب��ة الداعيات 
احل��ج،  بعث��ة  �سم��ن  الفل�سطيني��ات 
الدع��م  قدم��ت  ال��وزارة  اأن  موؤك��دًا 
ال��ازم م��ن اأج��ل اإجن��اح عمله��ن م��ن 
يلزمه��م  م��ا  وكل  ومل�سق��ات  قاع��ات 
لأداء عمله��ن على اأكم��ل وجه، مبينا 
ه��ذه  بتطوي��ر  �ستق��وم  ال��وزارة  اأن 
القادم��ة  الأع��وام  �سم��ن  اخلط��وة 

و�ستزيد من عددهن.

تعرف على دور الواعظات للنساء في بعثة الحج الفلسطينية


