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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
بالرغ��م م��ن ظ��روف احل�س��ار وت�سييق 
اأك��ر  من��ذ  غ��زة  قط��اع  عل��ى  اخلن��اق 
وزارة  اأن  اإال  متوا�س��ًا،  عام��ًا   12 م��ن 
االع��ام " املكت��ب االإعام��ي احلكومي" 
بغ��زة ا�ستطاعت القي��ام بجزء كبري من 
م�سئولياتها وواجباتها جتاه ال�سحفيني 
واالإعاميني رغم العديد من التحديات 

والزال��ت  واجهته��ا  الت��ي  والعراقي��ل 
تواجهها.

خط��ة  وف��ق  ع��ام  كل  ال��وزارة  وت�س��ري 
املكت��ب  مكون��ات  كل  ت�س��مل  �س��نوية 
االإعامي احلكومي، وهي خطة معتقدة 
من االأمانة العامة ملجل�س الوزراء بغزة، 
ويتم و�سع اخلطة وفق حمددين رئي�سني 
واالأه��داف  العام��ة  االأه��داف  وهم��ا، 

االأن�س��طة  يف  تتمث��ل  والت��ي  الفرعي��ة 
والفعاليات التي ت�سدر من قبل الوزارة، 
حي��ث يت��م تطوير تلك اخلط��ة كل عام 
بهدف حتقيق االأداء املطلوب والو�س��ول 

اإىل اأف�سل االجنازات.
حققته��ا  الت��ي  االإجن��ازات  اأب��رز  وم��ن 
يق��ول   ،2018 ع��ام  خ��ال  ال��وزارة 
والتدري��ب  العام��ة  العاق��ات  مدي��ر 

بال��وزارة د. موؤم��ن عب��د الواح��د:" اإن 
ال��وزارة عمل��ت عل��ى ا�س��تقبال طلب��ات 
ترخي�س، ومنح رخ�سة دائمة ملوؤ�س�سات 
ف��رق  اعتم��اد  وجتدي��د  اإعامي��ة، 
اإعامية، ومنح �س��هادة ت�س��جيل لقنوات 
اإىل  ال��وزارة،  م��ن  معتم��دة  الكرتوني��ة 
جان��ب خماطب��ات للداخلي��ة والبلدية 
والبن��وك  وال�س��ريبة  واالقت�س��اد 

الإمت��ام اإج��راءات ترخي���س املوؤ�س�س��ات 
االإعامية".

وزارة  تعم��ل  ذل��ك،  اإىل  واإ�س��افة 
االع��ام على اإ�س��دار التقرير ال�س��هري 
حلال��ة احلري��ات االإعامي��ة، واإ�س��دار 
يف  ال��وزارة  ع��ن  �س��حفية  ت�س��ريحات 

املختلف��ة،  الق�س��ايا 
عق��د  اإىل  10باالإ�س��افة 

وزارة االعالم بغزة..انجازات وتحديات وطموحات
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة- الراأي- عبداهلل كر�سوع
اأث��ار ق��رار اإلغ��اء الواجب��ات املدر�س��ية الت��ي 
�س��ري  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزي��ر  اأ�س��درها 
حت��ى  االأول  ال�س��ف  م��ن  للط��اب   ، �س��يدم 
الرابع االأ�سا�س��ي اتار �س��جًة كبريًة بني اأهايل 
الطاب رف�س��ًا للقرار، واعتباره منافيًا للطرق 
ال�س��لمية، واإح��دى ط��رق جتهي��ل  الرتبوي��ة 
الط��اب، خا�س��ة اأن ق��رار اإلغ��اء االمتحانات 
ميث��ل بالن�س��بة لاأه��ايل حتى اللحظ��ة قررًا 

غري مر�سي.
االأكادمي��ي بجامع��ة االأزه��ر واأ�س��تاذ املناه��ج 
اأن  وط��رق التدري���س عط��ا دروي���س، فيوؤك��د 
الواجب البيتي مهم، اإال اأنه ي�سري اإىل اإمكانية 
اإلغاءه بال�س��فة ال يف غ��زة، الأن دوام املدار�س 

يف غزة ق�سري جًدا.
ويو�س��ح دروي���س عل��ى ح�س��ابه في�س��بوك اأن 
ع��دد ال�س��اعات التي يق�س��يها الطالب يف غزة 
وقلة  االأع��داد  يف  الكبرية  الزي��ادة  –ج��راء 
عدد ال�سفوف املدر�س��ية- تبلغ نحو 3 �ساعات 
يومًيا، حيث اأن بع�س املدار�س تعمل على ثاث 

فرتات.
ويلف��ت اإىل اأن��ه �س��اهد يف بريطاني��ا مدار�ًس��ا 
تعم��ل ب��ذات املنهجي��ة؛ اإال اأن دوام املدر�س��ة 
حل��ل  متخ�س�س��ة  ُمدّر�س��ة  وهن��اك  طوي��ل، 
احل�س��ة  يف  الط��اب  م��ع  البيت��ي  الواج��ب 

االأخرية؛ كي ال يعود للبيت بواجب بيتي.

عينات لبعض المدارس
بدوره؛ اأك��د املخت�س يف �س��وؤون التعليم يحيى 

اب��و م�س��ايخ عل��ى اأهمي��ة الواجب��ات املنزلية 
للطالب خا�سة يف ظل نظام الفرتتني؛ مو�سحا 
ان الواجبات البيتي��ة: هي املهمات التي يقوم 
بها الطالب خارج ال�س��ف الدرا�س��ي ال�ستمرار 

التعلم وتثبيته
وبني اأبو م�س��ايخ على �سرورة التوازن يف كمية 
الواجبات البيتية والتن�س��يق بني املدر�سني يف 
ذلك وهذا ما اأو�س��ي به املعلمني يف مدر�سته يف  
اجتم��اع بداية كل ف�س��ل اأن تك��ون الواجبات 

البيتية يف حدود ن�سف �سفحة.
األغ��ت  وق��ال :" كث��ريًا م��ن ال��دول املتط��ورة 
الواجب��ات البيتي��ة ولك��ن واق��ع ه��ذه الدول 
يختل��ف عنا ف��ا يوج��د يف هذه ال��دول نظام 
الفرتت��ني بل يوجد ي��وم درا�س��ي طويل يوفر 
الوق��ت الكايف للمعلم وميكن الطالب من اإتقان 

جميع املهارات
واقرتح قب��ل اإلغ��اء الواجب��ات البيتية الذي 
اأقرت��ه وزارة الرتبية والتعلي��م للعديد اتباع 
املنهج العلمي م��ن خال عمل بحوث جتريبية 
يف مدر�س��ة م��ن كل مديرية بوج��ود جمموعة 
جتريبي��ة وجمموع��ة �س��ابطة ث��م املقارن��ة 
بينهم��ا لي���س م��ن حي��ث التح�س��يل الدرا�س��ي 
فقط واإمنا اأي�س��ا املقارنة بينهم��ا يف النواحي 

النف�سية وال�سلوكية  .
وج��ود  اإىل  ت�س��ري   الدرا�س��ات  اأن  اإىل  ون��وه 
عاقة اإيجابية وثيقة بني الواجبات البيتية 
وحت�س��ني التح�س��يل الدرا�س��ي، وكلما زاد زمن 
التعلم ارتفع التح�س��يل الدرا�س��ي )ريت�س��ارد 
جولرن ،2017( خا�سة الواجبات التي تدعم 

مه��ارات التطبي��ق والتحلي��ل والرتكي��ب فهذه 
حتتاج اإىل تدريبات كافية الإتقانها."

سبب اإللغاء
وزير الرتبية والتعليم العايل �س��ري �س��يدم 
الواجب��ات  الغ��اء  ق��راره  �س��بب  ع��ن  ك�س��ف 

الدرا�سية لطلبة املرحلة اال�سا�سية الدنيا.
الواجب��ات  اإلغ��اء  ق��رار  اإن   ، �س��يدم  وق��ال 
الدرا�س��ية البيتية لطلبة املرحلة االأ�سا�س��ية 
الدني��ا لل�س��فوف م��ن )4-1(، والتقلي��ل م��ن 
تل��ك الواجب��ات ل�س��فوف املرحلة االأ�سا�س��ية 
العليا من )9-5(، جاء نتيجة درا�س��ة معمقة 
الرتبي��ة  جلن��ة  خ��ال  م��ن  ورق��ة  واإع��داد 
والتعليم العايل، ونقا�س مت على مدار اأ�س��ابيع 
لبل��ورة هذا القرار لتطبيق الفكرة يف الف�س��ل 

الدرا�سي املقبل.
بع��ني  اأخ��ذت  اللجن��ة    ": �س��يدم  واأ�س��اف 
االعتبار القراءات امليدانية الواردة، وطبيعة 
العمل املدر�سي ونتاج الواجبات املدر�سية على 
التح�س��يل العلم��ي، وان اله��دف الرئي�س��ي من 
املدر�س��ة ه��و للتن�س��ئة االكادميي��ة واإعط��اء 
االجتماعي��ة  للتن�س��ئة  منزلي��ة  م�س��احة 
وتخفي��ف العبء عن االأهل، وكذلك من حجم 
التوت��ر املن��زيل الناجم عن حج��م الواجبات 
و�س��كوى اأولي��اء االأم��ور م��ن ع��دم متكنهم من 

م�ساعدة االأبناء.
ولف��ت اإىل ن الق��رار �س��يطبق عل��ى املدار���س 
اخلا�س��ة بالت��وازي م��ع املدار���س احلكومي��ة 
و�ست�س��در تعليم��ات ي��وم االأح��د املقب��ل ل��كل 

املدار�س، مو�س��حا انه يجب ع��دم التمييز بني 
مدر�سة واأخرى.

واأ�س��ار �س��يدم اإىل اأن��ه يف الع��ام املقبل �س��يتم 
الب��دء باإلزامي��ة التعلي��م م��ا قب��ل املدر�س��ي 
وب�س��ورة تدريجي��ة وفق جاهزي��ة املديريات 

واملناطق التعليمية.
واأو�س��ح اأن العملي��ة التعليمي��ة مت��ر مبراحل 
النط��اق  م��ن  للخ��روج  خمتلف��ة  تطويري��ة 
الع��ام  مت  حي��ث  احلداث��ة،  اىل  التقلي��دي 
الذك��ي  التعل��م  مدار���س  اإط��اق  املن�س��رم 
لا�ستغناء عن الو�سائل التعليمية التقليدية، 
مدار���س ب��ا حقائ��ب وواجب��ات وامتحان��ات، 
ومت تطبي��ق التجرب��ة على نحو 54 مدر�س��ة، 
وهذا العام لدينا 131 مدر�سة، مع اال�ستمرار 
يف تطبي��ق �سيا�س��ة التعلي��م الذكي لي�س��تفيد 
الطال��ب م��ن ا�س��لوب تعليمي عمي��ق من خال 
و�س��ائل التكنولوجيا والف��ن والبحث امليداين 

والعمل الت�ساركي.
وب��ني �س��يدم اأن��ه �س��يتم املتابعة م��ع املدار�س 
واملدر�س��ني ح��ول اآلي��ة التطبي��ق والتعليمات 
ب�س��اأن اال�س��تغناء ع��ن الواجب��ات املدر�س��ية، 
مذك��را اأن ه��ذا الق��رار ال يعني ع��دم متابعة 
بع�س االأن�س��طة البيتية التي تن�س��جم وميول 
الطلب��ة، والت��ي تنطب��ق م��ع حتقي��ق ال��روؤى 

امل�ستقبلية لتطوير التعليم.
واأو�س��ح عدد ال�س��اعات الدرا�سية لاأ�سرى من 
اخلريجني كان 14 �س��اعة، وقمنا برفعها اىل 
نح��و 21 �س��اعة الإتاحة املجال له��م لانتقال 
اأخ��رى يف حياته��م، كم��ا مت اتخ��اذ  ملراح��ل 

اجراءات اأخرى للت�سهيل على االأ�سرى وتوفري 
كل امكانيات التعلم املطلوبة لهم.

ردود األهالي 
اأهايل الطاب كان له��م راأيًا اآخر حيث عقبت 
اأم حمم��د الدو���س على الق��رار قائل��ة " اإلغاء 
الواجبات املدر�س��ية طريق �س��حيح يف  جتهيل 
دام  م��ا  املدر�س��ة  باه��ا  االأجي��ال،،  وتدم��ري 
احلياة باالأخر طلع��ت هيا ايل بتعلم.. القرار 

فا�سل جدا"  .
وتابع��ت "كي��ف ميك��ن ل��اأم اأن تع��رف اإن كان 
ال��دول  يف  ال؟  اأم  الدرو���س  فه��م  ق��د  ابنه��ا 
يوج��د  ولك��ن  واجب��ات  يوج��د  ال  االأخ��رى 
لي�س��ت  تقيي��م  وط��رق  وم�س��اريع  خميم��ات 

موجودة لدينا".
بالرغ��م من اجم��اع الردود عل��ى رف�س القرار 
ولك��ن هن��اك م��ن اأه��ايل الطلبة ، م��ن اعتره 
اإيجاب��ي اذا م��ا حتويل الق��رار بالتخفيف من 
الواجب��ات ، ولي���س الغائه��ا ب�س��كل نهائ��ي ، يف 
ح��ني اعتر اآخري��ن ان ترير ال��وزارة للقرار 
لت�س��جيع التعليم بامل�س��اريع  ، مرفو�س كون ان 
االأو�س��اع االقت�س��ادية ال�س��عبة التي مير بها 
القط��اع لن ت�س��مح لاأه��ايل بالقيام امل�س��اريع 

التي تتحدث عنها الوزارة .
يذكر اأن "�سبكة الراأي الفل�سطينية" توا�سلت 
والت��ي  بغ��زة  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  م��ع 
اأو�س��حت اأن قرارها �س��يتخذ بعد عقد ور�س��ة 
عم��ل قب��ل بداي��ة الف�س��ل الدرا�س��ي الث��اين 

للطاب.

طالبوا بتخفيفها

مختصون وأهالي الطلبة: إلغاء الواجبات يساهم في تجهيل الطالب
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غزة- الراأي- عبداهلل كر�سوع
مع��ر رف��ح املتنف���س الوحي��د الأه��ايل 
 ،، الع��رب  اأ�س��قاءهم  م��ع  غ��زة  قط��اع 
باإغاقه و�س��حب موظفي ال�س��لطة منه 
باأمر من رئي�س ال�س��لطة حممود عبا�س 
اأعاد للذاكرة �س��نوات احل�س��ار املريرة 
التي عاي�سها الطاب واملر�سى واأ�سحاب 
االإقام��ات نتيج��ة اإغاق املع��ر املتكرر 
خال ال�10 �س��نوات املا�س��ية والتي مل 

تفتح بوابته اإىل اأيام معدودات.
 لاأ�س��بوع الث��اين عل��ى الت��وايل ورغ��م 
ت��ردد العديد م��ن اال�س��اعات عن قرب 
للعم��ل  املع��ر، وعودت��ه  اأزم��ة  انته��اء 
كاملعت��اد، اإال اأن هذه الوعودات ال تزال 
حرًا عل��ى ورق، يف ظل تعنت ال�س��لطة 
ع��دم  عل��ى  واإ�س��رارها  الفل�س��طينية، 
اإعادة موظفيها اىل املعر بعد �س��حبهم 
م��ن مواق��ع عملهم ب�س��بب خاف��ات مع 

حركة حما�س ح�سب زعمهم.
تعكري اأجواء الفرح

بدوره��ا؛ اأبدت املواطنة رحمة عي�س��ى 
اإغاق  ا�س��تمرار  م��ن  "لل��راأي" خوفه��ا 
معر رفح لاأ�س��بوع الثاين على التوايل 
لزي��ارة  غ��زة  لقط��اع  قائل��ة:" جئ��ت 
اأهل��ي ملدة اأ�س��بوعني بعد اأن تزوجت يف 
اخلارج منذ 3 �سنوات واالآن اأنا بحاجة 
اإىل ال�سفر لقرب موعد اإجرائي لعملية 

جراحية وعودتي للعمل ".
الدائم��ني  والتوت��ر  القل��ق  ومقاب��ل 
خ�س��ية  "عي�س��ى"،  عل��ى  امل�س��يطرين 
فقده��ا عملها وتاأجيل اإج��راء عمليتها 
اجلراحي��ة ف��اإن االأمل م��ا زال يحدوها 

يف اإمكانية فتح املعر قريبًا.

املواطنة هبة حمد هي االأخرى جاءت 
لزي��ارة اأهلها بعد 6 �س��نوات من الزواج 
يف اخل��ارج اأتيح��ت له��ا فر�س��ة للزيارة 
والق��دوم لقط��اع غ��زة؛ اإال ان فرحته��ا 
مل تكتم��ل فور اإعان اإغ��اق معر رفح 
الري، لينغ�س هذا اخلر عيها فرحتها 
يف روؤي��ة اأهله��ا وو�س��عها ه��ي واأبناءها 
ا�س��تمرار  نتيج��ة  مظل��م  نف��ق  اأم��ام 
ال�س��لطة بال�س��غط على ا�س��تمرار معر 

رفح كما اأو�سحت ل�"الراأي".

شروط السلطة
وح��ول �س��رط ع��ودة موظفي ال�س��لطة 
للعمل يف معر رفح، اأو�سح وزير ال�سوؤون 
املدنية وع�سو اللجنة املركزية حلركة 
فت��ح ح�س��ني ال�س��يخ: " جلو���س حركة 
حما�س على الطاولة بكل جدية الإنهاء 

االنق�سام".
واأ�س��اف، اأن اإمكانية اأن تذهب ال�سلطة 
اإىل قط��اع غ��زة "باملف��رق" اأ�س��بح غري 
وارد، متابعًا: " اإما اأن نذهب اإىل اتفاق 
باجلملة على كل امللفات والق�س��ايا واإما 

ال".
ال  بات��ت  املج��زوءة  "احلل��ول  واأردف: 
جت��دي، واأ�س��قائنا يف م�س��ر بات��وا على 
قناعة يف ذلك"، م�س��يفًا :" تقديراتنا 
اأن حما���س غري مهياأة لذل��ك حتى هذه 

اللحظة".
"بن��اء عل��ى ذل��ك،  اأن��ه:  و�س��دد عل��ى 
وعندم��ا حتني الفر�س��ة وتكون حما�س 
ق��د تهي��اأت لذلك فاأه��ًا و�س��هًا، اأما اأن 
يبق��ى وجودنا �س��كليًا يف قطاع غزة فا 

ميكن اأن نقبل بذلك".

تنفيذ لصفقة القرن
م�س��طفى  ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب 
ال�س��واف رف�س مررات ال�سلطة ل�سحب 
موظفيها من معر رفح بت�س��ييق حما�س 
عليهم وعلى عمل حكومة الوفاق، فاإنه 
يعت��ر اأن م��ا يجري خمط��ط متدحرج 
للتخل��ي  الفل�س��طيني  الرئي���س  ينف��ذه 
عن غزة وح�س��ارها وعزلها عن ال�سفة 

الغربية والعامل.
ويرى ال�س��واف اأن الرئي�س الفل�سطيني 
لوق��ف  متهيدي��ة  بخط��وات  ب��داأ 
خم�س�س��ات القط��اع من��ذ عام ون�س��ف، 
و�سي�س��ل خ��ال الفرتة املقبل��ة ملرحلة 
رف��ع امل�س��وؤولية الكامل��ة ع��ن القط��اع، 
معت��را ذل��ك "حتقيق��ا ل�س��فقة القرن 
االأمريك��ي  )الرئي���س  يقوده��ا  الت��ي 
دونال��د( ترام��ب ويرف�س��ها اأب��و م��ازن 

لفظا لكنه ينفذها واقعا".
واأ�سار ال�س��واف اأن حما�س �ستتجه نحو 
حتم��ل م�س��وؤولياتها بغزة كم��ا حتملتها 
خ��ال 12 عام��ا، لك��ن احلرك��ة متي��ل 
اإىل اإدارة جماعية م�س��رتكة مع القوى 
تقب��ل  الت��ي  وال�سخ�س��يات  والف�س��ائل 
للمل��ف  ح��ل  اإيج��اد  ح��ني  اإىل  بذل��ك 

الفل�سطيني الداخلي برمته.

تعطل عجلة المصالحة
الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي طال عوكل 
رف��ح  مع��ر  اإغ��اق  ا�س��تمرار  اإن  ق��ال 
�س��يوؤثر ب�س��كل كبري على حي��اة النا�س 

يف قط��اع غزة، الذي��ن يرتقبون بخوف 
م��ن اأن خطوة �س��حب موظفي ال�س��لطة 
ي��وؤدي اإىل تقن��ني اأي��ام فت��ح املعر كما 
كان بال�س��ابق، الفتًا اإىل اأن ما حدث هو 

نتيجة لتعطل عجلة امل�ساحلة.
وب��ني ع��وكل ان املعر عل��ى حاله الذي 
غ��زة،  �س��كان  مبتطلب��ات  يف��ي  ال  كان 
 250 اإىل   200 ب��ني  يتمك��ن  فبال��كاد 
م�س��افرا م��ن ال�س��فر عره، فيم��ا ال زال 
اآالف ينتظرون دورهم يف املرور عره". 
مت�سائا: "كيف ميكن اأن نت�سور اأو�ساع 
النا�س من الكل النواحي اخلدمية حال 

اإغاق املعر؟.
وراأى ع��وكل اأن القرار االآن بيد اجلانب 
امل�س��وؤولية  يتحمل��وا  اأن  اآم��ًا  امل�س��ري 
وال يقدم��وا عل��ى اغاقه الأن املت�س��رر 
الب��اردة" ب��ني  "احل��رب  م��ن  الرئي���س 

اجلانبني هم ال�سكان. 

وعود ال أفعال
بدوره؛ ق��ال الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي 
اإي��اد الق��را :" يب��دو اأنن��ا اأم��ام انغاق 
االأف��ق يف مل��ف امل�س��احلة، بع��د ق��رار 
ال�س��لطة ب�س��حب املوظف��ني م��ن مع��ر، 
 3000 ع��ن  يزي��د  م��ا  روات��ب  وقط��ع 
وجرح��ى  اأ�س��رى  وعائ��ات  موظ��ف، 

و�سهداء.
وع��ود  قدم��ت  م�س��ر  اأن  الق��را  ولف��ت 
اأف��ق  ال  لك��ن  رف��ح،  مع��ر  بخ�س��و�س 
لرتجمتها الأفع��ال، واجلميع ينتظر اإما 
اأن يزي��د م��ن ت��اأزمي الو�س��ع، اأو اإع��ادة 
اهلل،  رام  موظف��ي  بع��ودة  املع��ر  فت��ح 

لك��ن اخليار االأول ه��و االأقرب على حد 
قوله.

و�س��دد عل��ى ت�س��اعد االأو�س��اع وجهود 
حما���س  جول��ة  اعاق��ت  ال�س��لطة 
اخلارجية التي يقودها هنية، لكن وارد 
اأن تت��م يف ح��ال ع��ودة اله��دوء، وح��ل 

م�سكلة معر رفح.
ومل يفت��ح املعر اأبوابه من جديد، رغم 
مرور اأ�سبوع على اإغاقه، بعد ان�سحاب 
موظفي ال�سلطة، ب�س��بب اتهام ال�سلطة 
عم��ل  يف  بالتدخ��ل  حما���س  حلرك��ة 
املع��ر، وا�س��تدعاء واعتق��ال ع��دد من 
العامل��ني فيه، يف خ�س��م اخل��اف الذي 
انفج��ر م��ع حركة فت��ح مطلع االأ�س��بوع 
املا�س��ي، ب�س��بب عدم ح�س��ول فتح على 
موافق��ة من اأجه��زة اأمن غ��زة، الإقامة 
احتف��ال مرك��زي بذك��رى انطاقته��ا، 
وم��ا تخل��ل اخل��اف وقته��ا م��ن تنفي��ذ 
حم��ات اعتق��ال وا�س��تدعاءات كبرية 
طال��ت املئات من ن�س��طاء فتح" بح�س��ب 

ال�سحيفة.
واأعلن��ت وزارة الداخلي��ة يف غ��زة ، اأن 
مع��ر رف��ح �س��يفتح الي��وم لاأف��راد يف 
اجتاه العودة فقط، والإدخال الب�سائع.
يذك��ر اأن الوفد االأمني امل�س��ري اأجرى 
زي��ارة اإىل قط��اع غ��زة ي��وم اخلمي���س 
املا�س��ي والتق��ى خالها قي��ادة حركتي 

فتح وحما�س والف�سائل الفل�سطينية.
ووفقا مل�س��وؤولني فل�س��طينيني اأكد الوفد 
�سي�س��تمر  املع��ر  اأن  امل�س��ري  االأمن��ي 

بالعمل كاملعتاد.

لألسبوع الثاني على التوالي

معبر رفح.. إغالق بأهواء سياسية
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الراأي _ اآالء النمر
يف الوق��ت الذي يفرت���س اأن يكتفي قطاع 
اجل��ويف  اخل��زان  مي��اه  م��ن  ذاتي��ا  غ��زة 
عقب��ات  يواج��ه  واأال  ال�س��تاء،  ف�س��ل  يف 
احل�س��ول عل��ى املي��اه العذب��ة اخلال�س��ة 
لل�سرب دون التعر�س لاأزمات والعراقيل، 
يف  حقيقي��ة  مواجه��ة  يخو���س  اأن��ه  اإال 
ارتف��اع من�س��وب امللوح��ة يف مياه ال�س��رب 
ت�س��ل اإىل األف كلورايد ويف بع�س املناطق 

ي�سل اإىل ثاث اآالف.
نائ��ب رئي���س �س��لطة املي��اه يف قط��اع غزة 
م��ازن البن��ا، اأك��د خ��ال موؤمت��ر �س��حفي 
عق��ده املكتب االإعام��ي احلكومي على اأن 
احتي��اج القط��اع من املي��اه يق��در ب 200 
مليون مرت مكعب �س��نويًا، لك��ن هذا الرقم 
ال ت�س��ل اإليه ن�س��بة املياه فهناك عجز يف 
املوازن��ة املالية التي حتتم تاأخري عمليات 

التحلية ومعاجلة املياه امللوثة.
واأو�سح البنا خطورة و�سع م�سادر املياه يف 
فل�س��طني ب�س��كل عام وقطاع غزة حتديدًا 
وال��ذي يعاين م��ن اأزمة املي��اه ونق�س حاد 
يف اخل��زان اجلويف ال�س��احلي الذي يعتمد 
عليه القطاع كم�س��در رئي�سي يف ا�ستخراج 
املي��اه ، حي��ث ت�س��كل الق��درة الطبيعي��ة 
املي��اه  ا�س��تخدام  م��ن  اجل��ويف  للخ��زان 
ن�س��بة %95 ون�س��بة %5 من مياه �سركة 
ميك��روت اال�س��رائيلية والت��ي تق��در 10 

مليون مرت مكعب من املياه .
وقال اأن ن�س��بة انخفا�س م�س��تويات املياه 
ت��زداد يف منطق��ة رفح جنوبًا حتي ت�س��ل 
اىل م��رت يف حني تنخف���س معدالتها كلما 
اجتهنا �سمااًل، كما اأن ظاهرة تداخل مياه 

البحر يزيد من ملوحة املياه.
وبني على اأن مياه قطاع غزة ال تتوافق مع 

معايري منظمة ال�سحة العاملية م�سريا اىل 
اأن جمي��ع اآب��ار القط��اع تزداد فيها ن�س��بة 
امللوح��ة ويرتفع فيها عن�س��ري الكلورايد 
والنرتات وهو ما ي�س��كل خطرًا على �سحة 

املواطن الفل�سطيني.
واأ�سار البنا اإىل تلوث مياه االأمطار ب�سبب 
حمافظ��ة  واأن  ال�س��حي  ال�س��رف  مي��اه 
م��ن   60% ب  فق��ط  مغط��اة  خانيون���س 
�سبكات ال�سرف ال�س��حي، واأن عدم وجود 
�س��بكة �س��رف �س��حي وبنى حتتية �سليمة 
ي�س��كل خط��رًا على م�س��ادر املي��اه ويوؤدي 
اىل  ال�س��حي  ال�س��رف  مي��اه  ت�س��رب  اىل 
اخلزان اجلويف حيث تتل��وث املياه وهو ما 
قد ي�س��بب انت�س��ار االأوبئة واالأمرا�س يف 

�سفوف املواطنني.
واأ�س��اف اأن احل�س��ار واالنق�س��ام ال�سيا�سي 
برام��ج  تنفي��ذ  �س��رعة  يف  �س��لبًا  اأث��را 

االعم��ار الت��ي وع��دت فيه��ا غ��زة ودع��م 
م�س��اريع البنى التحتية وتنفيذ امل�س��اريع 
اال�س��رتاتيجية الت��ي تتعلق بقط��اع املياه 
منا�س��دًا اح��رار العامل بدع��م قطاع غزة 
مادي��ا وبتنفي��ذ امل�س��اريع احليوي��ة في��ه 
مبا يحقق الرخ��اء للمواطن الفل�س��طيني 

املحا�سر منذ �سنوات.
ون��وه البن��ا اأن �س��لطة املي��اه و�س��عت منذ 
الع��ام 2000 خط��ة عم��ل مل��دة 20 ع��ام 
ت�س��اهم يف اإيج��اد احللول وتوفري م�س��ادر 
مياه جدي��دة اإ�س��افية ، وتنفيذ م�س��اريع 
معاجل��ة ملي��اه ال�س��رف ال�س��حي واإع��ادة 
عل��ى  والعم��ل  الزراع��ة  يف  ا�س��تخدامها 
حتلي��ة مياه البح��ر واال�س��تفادة من مياه 

االأمطار.
وذك��ر اأن �س��لطة املي��اه نف��ذت العديد من 
امل�س��اريع من �سمنها حمطة معاجلة �سمال 

قطاع غزة والتي اأن�سئت ح�سب موا�سفات 
دولي��ة وتوفر 33 األف لرت مكعب من املياه 
، والعمل على تاأ�سي�س �سبكة ملياه املعاجلة 
وا�س��تخدامها يف اأم��ور الزراع��ة ب��داًل من 
اخلزان اجلويف وتوفري مياه لل�س��كان ، واأن 
العمل جاري على اإن�ساء حمطة يف الريج 
منت�س��ف  خ��ال  خانيون���س  يف  وحمط��ة 

العام احلايل.
وق��ال البن��ا اأن االحت��ال ي�س��يطر عل��ى 
منابع املياه يف فل�سطني و�سرقة مياه وادي 
غ��زة والذي يق��در ب 20 مليون لرت مكعب 
يف املناط��ق ال�س��رقية لقط��اع غ��زة ، واأن 
االحتال يقيم ال�سدود على جمرى وادي 
غ��زة ، كم��ا واأن االحت��ال يقي��م االآب��ار 
على املناطق ال�س��مالية  ، م�س��يفًا اأن كمية 
ال�س��تاء احل��ايل  مو�س��م  االأمط��ار خ��ال 

و�سلت 55 % معدل عام يف قطاع غزة .

ألسباب في العجز المالي

"سلطة المياه" االستفادة من مياه األمطار
 لصالح الخزان الجوفي ال تذكر

غزة - الراأي
ح��ذر نائب رئي���س �س��لطة املياه بغ��زة مازن 
البن��ا، م��ن خط��ورة و�س��ع م�س��ادر املي��اه يف 
فل�س��طني ب�سكل عام ويف قطاع غزة حتديًدا 
نظًرا للنق�س احلاد يف اخلزان اجلويف الذي 
رئي�س��ي يف  القط��اع كم�س��در  يعتم��د علي��ه 

ا�ستخراج املياه.
وقال البنا خال برنامج "لقاء مع م�س��وؤول" 
والذي تنظمه وزارة االإعام، اليوم االأحد، 
اإن الق��درة الطبيعي��ة للخ��زان اجل��ويف م��ن 
ا�س��تخدام املياه ت�س��ّكل ن�س��بة %95، بينما 
االإ�س��رائيلية  "ميك��روت"  �س��ركة  ت��زود 
%5 فق��ط والت��ي  القط��اع باملي��اه بن�س��بة 
تق��در 10 مليون مرت مكعب من املياه، م�س��رًيا 

يف الوق��ت ذات��ه اإىل اأن احتي��اج القطاع من 
املياه �سنويًا يقدر ب� 200 مليون مرت مكعب.

واأ�س��اف اأن ن�سبة انخفا�س م�س��تويات املياه 
تزداد يف منطقة رفح جنوبًا حتى ت�سل اإىل 
مرت، يف حني تنخف�س معدالتها كلما اجتهنا 
�س��مااًل كم��ا اأن ظاه��رة تداخل مي��اه البحر 

يزيد من ملوحة املياه.
وب��ني البن��ا اأن مي��اه قط��اع غ��زة ال تتوافق 
م��ع معاي��ري منظمة ال�س��حة العاملي��ة، الفتا 
اإىل اأن جميع اآبار القطاع تزداد فيها ن�س��بة 
امللوح��ة ويرتف��ع فيه��ا عن�س��ري الكلورايد 
والن��رتات وهو ما ي�س��كل خطرًا على �س��حة 

املواطن الفل�سطيني.
واأ�س��ار اإىل تلوث مي��اه االأمطار ب�س��بب مياه 

ال�سرف ال�س��حي، مو�سحا اأن حمافظة خان 
يون���س مغط��اة فق��ط ب��� %60 م��ن �س��بكات 
ال�س��رف ال�س��حي، واأن ع��دم وج��ود �س��بكة 
�س��رف �س��حي وبن��ى حتتية �س��ليمة ي�س��كل 
خطرًا على م�س��ادر املياه ويوؤدي اىل ت�سرب 
مياه ال�س��رف ال�س��حي اإىل اخلزان اجلويف، 
حيث تتلوث املياه وهو ما قد ي�س��بب انت�س��ار 

االأوبئة واالأمرا�س بني املواطنني.
وذكر البنا اأن احل�س��ار واالنق�سام ال�سيا�سي 
اأث��ر �س��لبًا يف �س��رعة تنفيذ برام��ج االعمار 
الت��ي وعدت فيها غزة ودعم م�س��اريع البنى 
التحتي��ة وتنفيذ امل�س��اريع اال�س��رتاتيجية 
الت��ي تتعل��ق بقط��اع املي��اه، منا�س��دًا اأحرار 
الع��امل بدع��م قط��اع غ��زة مادي��ا وبتنفيذ 

امل�س��اريع احليوي��ة في��ه مبا يحق��ق الرخاء 
للمواطن الفل�سطيني املحا�سر منذ �سنوات.

ون��وه اإىل اأن �س��لطة املياه و�س��عت منذ العام 
20 عام ت�ساهم يف  2000 خطة عمل ملدة 
اإيج��اد احللول وتوفري م�س��ادر مياه جديدة 
ملي��اه  معاجل��ة  م�س��اريع  وتنفي��ذ  اإ�س��افية، 
يف  ا�س��تخدامها  واإع��ادة  ال�س��حي  ال�س��رف 
الزراع��ة والعم��ل عل��ى حتلية مي��اه البحر 

واال�ستفادة من مياه االأمطار.
واأو�س��ح البنا اأن �س��لطة املياه نفذت العديد 
م��ن امل�س��اريع م��ن �س��منها حمط��ة معاجل��ة 
اأن�س��ئت ح�س��ب  �س��مال قط��اع غ��زة والت��ي 
موا�س��فات دولية وتوفر 33 األف لرت مكعب 
م��ن املياه، والعمل على تاأ�س��ي�س �س��بكة ملياه 

املعاجلة وا�ستخدامها يف اأمور الزراعة بداًل 
من اخلزان اجلويف وتوفري مياه لل�سكان، واأن 
العم��ل جاري على اإن�س��اء حمط��ة يف الريج 
وحمط��ة يف خانيون�س خال منت�س��ف العام 

احلايل.
وقال اإن االحتال ي�س��يطر على منابع املياه 
يف فل�س��طني و�س��رقة مياه وادي غزة والذي 
يق��در ب 20 ملي��ون ل��رت مكع��ب يف املناط��ق 
االحت��ال  واأن  غ��زة،  لقط��اع  ال�س��رقية 
يقيم ال�س��دود عل��ى جمرى وادي غ��زة، كما 
واأن االحت��ال يقي��م االآب��ار عل��ى املناط��ق 
ال�س��مالية، م�س��يفًا اأن كمي��ة االأمطار خال 
مو�س��م ال�ستاء احلايل و�س��لت 55 % معدل 

عام يف قطاع غزة.

سلطة المياه تحذر من خطورة وضع مصادر المياه بغزة
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
 بالرغ��م م��ن ك��رة املطالب��ات واالحتجاج��ات 
امل�س��تمرة والداعي��ة ل�س��رف م�س��تحقات اأهايل 
ال�س��هداء بغ��زة، اإال اأن حكوم��ة التواف��ق يف رام 
اهلل ال ت��زال تتنك��ر لهوؤالء ومتاط��ل يف منحهم 
حقوقهم بدعوى عدم وج��ود ميزانية، اأو تقوم 
مبنحه��م وع��ودات، فيم��ا ال يزال��ون ينتظ��رون 
حتقي��ق تل��ك الوع��ودات الكاذبة من��ذ اأكر من 

اأربع �سنوات م�ست.
وال يدخ��ر اأه��ايل ال�س��هداء اأي جه��د اأو تع��ب 
يف �س��بيل اإنه��اء معاناته��م و�س��رف خم�س�س��ات 
اأبنائه��م ال�س��هداء، حيث اغلب ال�س��هداء لديهم 
عائ��ات واأطف��ال يفتق��دون اإىل اأدن��ى مقومات 

احلياة التي تعينهم على فقدان رب االأ�سرة. 

بدون مصدر دخل
ال�سهيد اأو�سم طال طاف�س ا�ست�سهد يف العدوان 
االإ�س��رائيلي االأخري على قطاع غزة �س��يف عام 
2014، ومل ي�سرف الأبنائه الذين كانوا حينها 
اأطفال �س��غار اأي راتب، فيما ظلوا منذ ا�ست�سهاد 
والده��م يف رعاي��ة وكن��ف جده��م ال��ذي تكفل 
برعايته��م حتى ك��روا واأ�س��بحوا يدر�س��ون يف 

اجلامعات الفل�سطينية.
خري��ج  وه��و  "اأحم��د"  ال�س��هيد  جن��ل  يق��ول 
جامع��ة:" اإن العائلة ال يوجد لديها اأي م�س��در 
دخل ثابت، واأنهم يعتا�س��ون على ما يتقا�س��ونه 

�س��هور،  ثاث��ة  كل  االجتماعي��ة  ال�س��ئون  م��ن 
حي��ث حت�س��ل العائل��ة عل��ى مبل��غ 750 �س��يكل 
فقط وهو مبلغ ال ي�س��د احتياجاتهم ومطالبهم 

ال�سرورية".
ويوؤك��د اأحمد يف حديثه ل�"الراأي": اإنه كان من 
املفرت�س اأن توفر موؤ�س�س��ة رعاية اأ�سر اجلرحى 
وال�س��هداء راتب��ا له��م، بي��د اأنه��ا تتجاه��ل كل 
االعت�س��امات واالحتجاج��ات املطالبة ب�س��رف 
املخ�س�س��ات املالية الأ�سر ال�س��هداء"، مو�سحا اأن 
املوؤ�س�س��ات الت��ي ترعى االأيتام ال ت�س��مل �س��من 

كفاالتها اأيتام فوق 13 عام. 
وح��ول كيفي��ة توفري احتياجاته��م يف ظل عدم 
وج��ود رات��ب اأو م�س��در دخل لهم، ي�س��يف:" اإن 
ع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات املحلي��ة تق��دم له��م بع�س 
الدع��م، فيما اأن درا�س��تهم اجلامعية خمف�س��ة، 
ويف بع�س االأحيان معفاة من دفع الر�سوم كونهم 

اأبناء �سهيد". 

تحييد قضية األسرى
م��ن جهت��ه يقول االأ�س��ري املحرر جال �س��قر من 
�س��كان قطاع غ��زة، يف حدي��ث ل�"ال��راأي":" اإنه 
ال يتقا�س��ى راتبا كاما منذ عامني، واإنه يعتا�س 
على نظ��ام ال�س��لفات التي قد ت�س��ل ل�%30 من 

غزة".
وكغ��ريه م��ن االأ�س��رى املقطوع��ة رواتبهم طالب 
املح��رر �س��قر، ب�س��رورة اإع��ادة رواتبه��م كونها 

حق م�س��روع لهم، خا�س��ة واأنهم ق�س��وا �س��نوات 
عمره��م خل��ف ق�س��بان االحت��ال، داعي��ا اإىل 
�س��رورة اإبعاد ق�سيتهم عن ال�سيا�سة وخافاتها 

واأزماتها.
ب��ني  متنق��ا  عام��ا   20 �س��قر  املح��رر  وق�س��ى 
ال�س��جون االإ�س��رائيلية الت��ي ت��ذوق فيه��ا اأ�س��د 
القا�س��ية،  والظ��روف  الع��ذاب  و�س��نوف  اأن��واع 
وخا�سة يف �س��جن بئر ال�سبع ونفحة وع�سقان، 
يف الوقت الذي كافاأتهم فيه ال�س��لطة برام اهلل 

بقطع رواتبهم كرد للجميل.
ويوؤكد املتحدث با�س��م اأهايل �س��هداء غزة عاء 
الدين ال��راوي، يف حديث ل�"ال��راأي": اإن اأكر 
م��ن 1943 عائل��ة �س��هيد مل تتلق خم�س�س��اتها 
800 جري��ح  املالي��ة بغ��زة، يف وق��ت مل يتل��ق 
برتت اأع�سائهم-اأي راتب حتى االآن بالرغم من 
�س��عوبة الظروف التي يعي�س��ونها"، مو�س��حا اأن 
�س��رف املخ�س�س��ات املالية الأهايل ال�سهداء حق 

ال ي�سقط بالتقادم.
وحتت��اج ه��ذه العائات الت��ي فق��دت اأبنائها يف 
الع��دوان االأخري على غزة، �س��رف املخ�س�س��ات 
املالي��ة ب�س��كل عاجل، خا�س��ة يف ظل ا�ست�س��هاد 
االأطف��ال  اإال  يتب��ق  مل  ح��ال  ويف  الوال��دان، 

وحدهم، وفق الراوي.

مكافأة على النضال
بدوره يقول ا�س��ام عبدو مدير االعام بوزارة 

�سئون االأ�سرى واملحررين بغزة:" اإن كل االأ�سرى 
واملحرري��ن يف �س��فقة وف��اء االأح��رار مقطوعة 
رواتبهم، اإىل جانب اأن االأ�سرى داخل ال�سجون، 
خا�سة اأ�سرى حركتي حما�س واجلهاد االإ�سامي 
يتقا�س��ون %50 فق��ط م��ن راتبه��م"، مو�س��حا 
اأن ذلك ياأتي �س��من االإج��راءات العقابية التي 

تفر�سها ال�سلطة الفل�سطينية �سد غزة.
ويوؤك��د عب��دو يف حديث��ه ل�"ال��راأي"، اأن ه��ذه 
اخلط��وات غ��ري مررة م��ن قب��ل ال�س��لطة جتاه 
االأ�سرى الذين �س��حوا بزهرة �سبابهم ونا�سلوا، 
خا�س��ة اأنها ت�ستهدف حق من حقوقهم، كما اأنها 

ت�ساوق مع االحتال وما ي�سعى لتحقيقه.
ويطالب عبدو ب�س��رورة اإبعاد ق�س��ية االأ�س��رى 
ع��ن التجاذب��ات ال�سيا�س��ية وتعزيز �س��مودهم 

بدال من مكافاأتهم بوقف رواتبهم.
وال زال��ت حكوم��ة الوفاق الوطني تعلن �س��متها 
جتاه �س��رف املخ�س�س��ات املالية الأهايل �س��هداء 
الع��دوان على قطاع غزة ع��ام 2014؛ وترف�س 
منحه��م حقوقه��م بحج��ة ع��دم توف��ر موازن��ة 
مالي��ة له��م، يف وق��ت ت�س��رف راتًبا �س��هرًيا لكل 

�سهيد يرتقي بال�سفة املحتلة.
جدي��ر بالذكر اأن ال�س��لطة الفل�س��طينية يف رام 
اهلل قام��ت بوقف رواتب ما يزي��د عن 277 من 
اأ�سرى �س��فقة وفاء االأحرار يف ال�سفة الغربية 
وغ��زة، وتخط��ت ذل��ك بقط��ع روات��ب االأ�س��رى 

املبعدين من ال�سفة اإىل القطاع.

سلطة رام اهلل.. تكافئ تضحيات األسرى والشهداء 
بقطع مخصصاتهم
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القد�س املحتلة - الراأي
ك�سف مدير دائرة اخلرائط ونظم 
املعلومات اجلغرافية مبوؤ�س�سة بيت 
ال�س��رق خلي��ل تفكج��ي، )خمط��ط 
وال��ذي  االإ�س��رائيلي،   )5800
�س��يطلق عليه ا�س��م القد�س 2050 
به��دف تهويد مدينة القد�س نهائيًا 
واإفراغه��ا من الطابع الفل�س��طيني، 
ويف  حتته��ا  وم��ن  االأر���س  ف��وق 
الف�ساء، واعتبارها عا�سمة لدولة 
واحدة بدون اأي �سريك فل�سطيني.
وقال التفكجي، يف ت�سريح �سحفي، 
اإن "املخط��ط ي�س��مل اإقام��ة اأك��ر 
مطار يف "اإ�سرائيل" مبنطقة النبي 
مو�سي )بني القد�س واأريحا( والتي 
يطلق عليها ا�س��م البقيعة، خمطط 
�س��خمة  اأع��دادا  ي�س��تقبل  اأن  ل��ه 
واأي�س��ا  ال�س��ياح،  امل�س��افرين  م��ن 
الفن��ادق  ع�س��رات  حول��ه  �س��تبنى 
ووحدات �سكنية، �س��من اأكر كتلة 
ا�ستيطانية "معاليه اأدوميم"، حتى 
ت�س��ل اإىل البح��ر املي��ت لت�س��جيع 

ال�سياحة".
وذك��ر اأن ه��ذا املخط��ط ل��ه ع��دة 
"اإ�س��رائيل"  اأن  اأبرزه��ا  اعتب��ارات 
�ست�س��بح همزة الو�س��ل ب��ني اأوروبا 
وحتقي��ق  االأو�س��ط،  وال�س��رق 
بقي��ام  االإ�س��رتاتيجية  االأه��داف 
باملفه��وم  الك��رى"  "القد���س 
االإ�س��رائيلي التي تعادل %10 من 
م�س��احة ال�س��فة الغربي��ة، قائ��ًا 

ال�سفة  �سمال  ف�سل  هو  "واالأخطر 
الغربي��ة ع��ن جنوبه��ا وه��ذا يعنى 
عدم اإمكانية دولة فل�سطينية ذات 

توا�سل جغرايف".
وتابع: "ه��ذا املخطط يحقق ثاث 
لاحت��ال:  اإ�س��رتاتيجية  نق��اط 
االأوىل، ه��ي اأن��ك ميك��ن اأن تذه��ب 
البح��ر  اإىل  دقائ��ق   10 خ��ال 
امليت مبعن��ى ال�س��ياحة العاجية، 
والثاني��ة، الذه��اب اإىل االأردن عن 
طريق ج�س��ر امللك عب��د اهلل املغلق 
حاليًا و�س��يجرى افتتاحه، خا�س��ة 
منج��ز  ال�س��وارع  م��ن  ج��زءا  واأن 
احلديدي��ة  ال�س��كك  اإىل  اإ�س��افة 
به��دف ال�س��ياحة العام��ة، والثالث 
اأنك بخم�سة دقائق ميكنك الذهاب 

اإىل القد�س لل�سياحة الدينية".
واأك��د اخلب��ري املقد�س��ي اأن اجلانب 
ه��ذا  و�س��ع  عندم��ا  االإ�س��رائيلي 
ب��اأن  نهائي��ًا  يفك��ر  مل  املخط��ط 
ب��ل  لدولت��ني،  عا�س��مة  القد���س 
عا�س��مًة لدول��ة واحدة، مبين��ًا اأن 
االأحي��اء والقرى العربية �س��تكون 
غري موجودة وفقًا لهذه الروؤية، يف 
ظل وجود م�سروع للتطهري العرقي؛ 
وم��ا يح��دث يف خ��ان االأحمر جزء 

منه.
وقال: "بح�س��ب املخطط، لن يكون 
اأي فل�س��طيني ب��ني مدين��ة القد�س 
 35 عم��ق  عل��ى  املي��ت  والبح��ر 
كليومرًتا، وال اأي عربي، اإذ �س��ياأتي 

اأوروب��ا  اأو  اأبي��ب  ت��ل  م��ن  ال�س��ائح 
و�س��يدخل م��ن املط��ار حت��ى ي�س��ل 
اإىل االأردن دون اأن اأي ي�س��اهد اأي 
فل�س��طيني اأو حت��ى عربي، لي�س��عر 

اأنه بالدولة العرية".
االأر�س��ية  اأن  التفكج��ي  واأو�س��ح 
لاحت��ال  بالن�س��بة  والواق��ع 
  5800 لتنفي��ذ )خمط��ط  م�س��جع 
االإ�س��رائيلي(، خا�س��ة واأن مدين��ة 
االأم��ور  خواتي��م  يف  االآن  القد���س 
فالرنامج االإ�س��رائيلي الذي ُو�س��ع 
يف ع��ام 1994 لع��ام 2020 ق��ارب 
عل��ى االنته��اء، وكان وا�س��حًا في��ه 
عملي��ات اأ�س��رلة التعلي��م وتهوي��د 
ما ف��وق االأر�س وحت��ت االأر�س ويف 
الف�س��اء، وبعد ق��دوم ترامب ونقل 
ال�س��فارة م��ن ت��ل اأبي��ب اإىل داخل 
مدينة القد���س، واعتب��ار االأخرية 
عا�س��مة للدولة العرية، الحظنا 
اأن اجلانب االإ�سرائيلي �سخ مليارات 
ال��دوالرات من اأجل ت�س��ريع عجلة 
التهويد و�س��واًل للمرحلة النهائية 

من م�سروع 2020".
يج��رى  "م��ا  اإن  تفكج��ي  واأ�س��اف 
االآن يف مدين��ة القد���س م��ن بن��اء 
ا�س��تيطاين م�س��اهد بالعني اأو حتت 
كاالأنف��اق  م�س��اهد  وغ��ري  االأر���س 

املعروفة وغري املعروفة".
تثبيت لرواية االحتال

االأم��ن  م�ست�س��ار  زي��ارة  اأّن  واعت��ر 
بولت��ون  ج��ون  االأمريك��ي  القوم��ي 

وال�س��فري االأمريك��ي ل��دى االحتال 
حت��ت  لاأنف��اق  فريدم��ان  ديفي��د 
القد���س وامل�س��جد االأق�س��ى تاأتي يف 
�س��ياق حم��اوالت االحت��ال تثبي��ت 
الرواية اليهودية التي يزعم خالها 
باأن له تاريًخ��ا هنا قبل ثاثة اآالف 
ع��اٍم، م�س��رًيا اإىل اأن الزي��ارة ت�س��كل 
تاأييًدا من امل�س��يحية ال�سهيونية باأن 
القد�س العا�سمة لاحتال والراأ�س 

والقلب لل�سعب اليهودي.
االحت��ال  اأن  التفكج��ي  واأو�س��ح 
يعم��ل بجه��د م��ن اأجل خل��ق رواية 
مدين��ة  داخ��ل  لليه��ود  تاريخي��ة 
عنا�س��ر،  بع��دة  تتعل��ق  القد���س، 
قب��ل  تاريخن��ا  كان  "هن��ا  االأول 
ثاثة اآالف عام، والثاين الق�س��ية 
الديني��ة؛ مبعن��ى الهي��كل، والثالث 
الق�سية ال�سيا�سية مبعنى العا�سمة 
لدولة واحدة. وعلى هذا االأ�س��ا�س 
و�س��ع  "االإ�س��رائيلي"  اجلان��ب 

خمطط عام 2020."
واأ�س��ار اإىل اأن "اإ�س��رائيل" ت�سيطر 
عل��ى 87 % من مدين��ة القد�س، يف 
حني بل��غ ع��دد امل�س��توطنني داخل 
اأن  مو�س��حًا  األًف��ا،   220 املدين��ة 
ي�س��يطرون  كان��وا  الفل�س��طينيني 
بن�س��بة  املدين��ة  يف  التعلي��م  عل��ى 
فُي�س��يطرون  الي��وم  اأّم��ا   ،  100%
وعلي��ه  فق��ط.  من��ه   35% عل��ى 
ُبّدلت ق�س��ية النكبة باال�س��تقال، 
وُبدل الن�س��يد الوطني الفل�سطيني 

ب�"االإ�سرائيلي".
املواق��ف  يف  يتعل��ق  وفيم��ا 
الفل�س��طينية الر�س��مية حي��ال م��ا 
ق��ال  القد���س،  مدين��ة  يف  يج��رى 
التفكج��ي اإنه��ا "ال تتج��اوز كونه��ا 
زوبع��ة اإعامي��ة يج��رى احلدي��ث 
فيها فق��ط يف مرب��ع التنديد بدون 
اأي حراك اجتاه ا�س��تخدام جمل�س 
اأو  العام��ة  اجلمعي��ة  اأو  االأم��ن 

التلويح باجلنائية الدولية".
واأكد التفكجي اأن ال�سلطة ال متتلك 
اأي برنام��ج وا�س��ح اأو ا�س��رتاتيجية 
حلماي��ة مدين��ة القد���س، يف وق��ت 
ت�سع "اإ�سرائيل" فيه خطة وا�سحة 
وت�س��خ  املقد�س��ة  املدين��ة  لتهوي��د 
ملي��ارات ال��دوالرات لتحقيق ذلك، 
يف حني يتكلم العرب وامل�سلمون عن 
قبة ال�سخرة فقط، متابعًا "القد�س 
لي�ست قبة ال�سخرة، ولي�ست اأماكن 
دينية اإ�سامية وم�سيحية؛ القد�س 
وح�س��ارة،  وتاري��خ  وب�س��ر  حج��ر 
موؤك��دًا على خطورة تقزمي ق�س��ية 

القد�س باالأماكن الدينية".
وج��دد تاأكي��ده عل��ى اأهمية و�س��ع 
برنامج فل�س��طيني حلماي��ة مدينة 
القد���س قائ��ًا "ب��دون القد���س لن 
فل�س��طينية  دول��ة  هن��اك  تك��ون 
ويج��ب اأن تك��ون القد���س بو�س��لة 
وطين��ة  وح��دة  اإىل  حتت��اج  وه��ي 
لدع��م  واأم��وال  وا�س��رتاتيجية 

�سمودها".

ماذا تعرف عن )المخطط 5800( لتهويد مدينة القدس؟
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
مل يقف احل�س��ار االإ�سرائيلي املفرو�س 
عل��ى القط��اع من��ذ اأك��ر م��ن 12 عاما، 
عائق��ا اأم��ام الكث��ري م��ن اأبناء ال�س��عب 
الفل�س��طيني بغ��زة لتحقيق ما ي�س��بون 
اإلي��ه م��ن تقدم وجن��اح، فرغ��م الدمار 
امل�س��تمر  واله��دم  ال�س��هداء  ودم��اء 
وال��دواء،  الغ��ذاء  واحل�س��ار حت��ى يف 
ورغ��م �س��ورة االأمل ال��ا متناهي��ة، اإال 
اأن هوؤالء ال�س��باب فتح��وا اأبواب االأمل 
الت��ي عج��ز االحت��ال ب��كل اأ�س��اليبه 
احلاق��دة اأن يغلقه��ا اأمامه��م، وحت��دوا 
احل�سار واالحتال من خال االخرتاع 

والرقي باأنف�سهم يف اأعلى املراتب.

جوائز دولية
كان��ت البداية م��ن قبل امل�س��ور حممد 
ال��راوي م��ن غ��زة البال��غ م��ن الُعم��ر 
)22 عامًا(، والذي ح�س��ل على جائزة 
)نا�س��يونال جيوغرافي��ك اأب��و ظب��ي( 
بع��د اأن ح��ازت �س��ورته عل��ى اإعج��اب 

جلنة التحكيم.
عل��ى  امل�س��ابقة  يف  الفائ��ز  وح�س��ل 
اجلائ��زة الُك��رى، وهي رحلة ت�س��وير 
برفق��ة  اإيطالي��ا،  اإىل  ا�ستك�س��افية 
)نا�س��ونال  م��ن  الت�س��وير  ُخ��راء 
اإىل  اأي��ام،   10 مل��دة  جيوغرافي��ك( 
جان��ب جمموعة م��ن جوائز الت�س��وير 

الفوتوغرايف بقيمة 10 اآالف دوالر.
وبعد الراوي ح�س��ل امل�س��ور ال�سحفي 
الفل�س��طيني م��ن قط��اع غ��زة حمم��ود 
الهم�س، عل��ى جائزة "البايو" الدولية 

عن فئة "اأف�سل مرا�سلي احلروب" لعام 
2018، فيما حّقق �ساب فل�سطيني اآخر 
من غزة جناحًا جديدًا ليتاألق بجائزٍة 
عربي��ٍة يف جم��ال ال�س��حافة، فق��د فاز 
ال�سحفي حممود هنّية، بجائزة اأف�سل 
حتقيق ا�ستق�سائي مكتوب ومتلفز على 
م�ستوى الوطن العربي، بعنوان "ال�سيد 
املمن��وع يف حو���س مين��اء غ��ّزة.. م��ن 

يتقا�سم الغّلة".

للمرأة دور باهر
وعلى �س��عيد ال�س��عر، ف��ازت ال�س��اعرة 
الفل�سطينية اآالء القطراوي، مب�سابقة 
اأف�س��ل ق�س��يدة �س��عرية عل��ى م�س��توى 
مّت  والت��ي   ،2017 للع��ام  فل�س��طني 
االإع��ان عنه��ا يف حف��ل نظمت��ه وزارة 

املراأة يف فل�سطني.
واآالء القط��راوي �س��اعرة فل�س��طينية، 
وطالب��ة دكت��وراة اأدب ونق��د يف اللغ��ة 

العربي��ة، وتعم��ل معلم��ة يف املنظم��ة 
."UNRWA" الدولية االأونروا

وح�س��لت القط��راوي عل��ى العدي��د من 
املراك��ز االأوىل يف اأك��ر م��ن م�س��ابقة 
عل��ى م�س��توى فل�س��طني، وم��ن اأبرزه��ا 
ال�س��بابي،  لاإب��داع  فل�س��طني  جائ��زة 
والو�س��ام الذهب��ي يف اأف�س��ل جمموعة 
�س��عرية عام 2011، ولها ديوان �سعري 
بعنوان "ح��ني يرجتف الهواء"، كما اأّن 
له��ا كت��اب جدي��د يف معر���س القاه��رة 
ال��دويل للكت��اب بعن��وان "من امل�س��افة 

�سفر #ر�سائل_حتت_احلرب".
مل  االأخ��رى،  ه��ي  زي��ادة  رن��ا  املعلم��ة 
يق��ف احل�س��ار اأو االحتال عائق��ا اأمام 
حتقيقه��ا اإجن��ازات عظيمة على �س��عيد 
مدر�ستها ووزارة الرتبية والتعليم، حيث 
تاألق ا�س��مها يف ي��وم املعلم الفل�س��طيني، 
عالي��ا ب��ني االأمم، باختياره��ا م��ن ب��ني 
وه��ذا  الع��امل،  يف  ٥٠معلم��ا  اأف�س��ل 
اإجن��از جدي��د، ي�س��هد عل��ى متي��ز املعلم 

الفل�سطيني، وقدرته على االإبداع.
ق��د  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  وكان��ت 
منحتها، العام املا�سي لقب اأف�سل معلمة 
الت��ي  امل�س��ابقة  خ��ال   2017 للع��ام 

جتريها �سنويًا الختيار معلم فل�سطني.
وتعم��ل املعلم��ة زيادة يف �س��لك التعليم 
من��ذ الع��ام 2004 وه��ي حا�س��لة على 
بكالوريو���س ريا�س��يات -حا�س��وب م��ن 
كلي��ة العل��وم بجامع��ة االأزه��ر بغ��زة، 
جامع��ة  م��ن  ترب��وي  تاأهي��ل  ودبل��وم 
تدر���س  وحالي��ًا  املفتوح��ة،  القد���س 
ماج�س��تري تخ�س���س مناه��ج واأ�س��اليب 
اجلامع��ة  يف  ريا�س��يات  تدري���س 

االإ�سامية غزة.

أفضل مخترع من غزة
التميز واالإبداع الفل�سطيني مل يتوقف 
هنا، حي��ث فاز الدكتور ولي��د البنا 35 
عام��ا م��ن قطاع غ��زة باملرك��ز االأولفي 
املو�س��م العا�سر من برنامج جنوم العلوم 

على قناة العربي.
الرائ��ع،  الفل�س��طيني  املبتك��ر  ويعت��ر 
حتلي��ل  نظ��ارات   " اخ��رتاع  �س��احب 
�س��بكية الع��ني ل�س��حة الدماغ"،حي��ث 
اخرتع تكنولوجيا وجهاز للك�سف املبكر 
ع��ن اجللط��ة الدماغية لدى االإن�س��ان، 
وح�س��ل بذلك على لقب اأف�س��ل خمرتع 

يف العامل العربي.
واأع�س��اب  م��خ  ج��راح  ه��و  والبّن��ا 
فل�س��طيني، وح�س��ل على اللقب بف�س��ل 
�س��بكية  حتلي��ل  "نظ��ارات  اخرتاع��ه 
الع��ني ل�س��حة الدم��اغ"، ال��ذي يدع��م 
املر�س��ى ويحميهم من خماطر االإ�سابة 

بال�سكتات الدماغية املتكررة.
ي�س��ار اإىل اأن الطبي��ب اأم�س��ى �س��نواته 
بفل�س��طني،  غ��زة  مدين��ة  يف  االأوىل 
وح�س��ل عل��ى �س��هادة االخت�س��ا�س يف 
جمال جراح��ة املخ واالأع�س��اب، حيث 
اأثبت نف�س��ه كقيمة م�س��افة وب�س��معة 
طيبة يف جماله خال ال�س��نوات الت�سع 
املا�س��ية. كما ح��از على جائزة اأف�س��ل 
ولي��د  وحق��ق  اأملاني��ا،  يف  طب��ي  بح��ث 
تقدًما كبرًيا يف درا�س��ة طرق ت�سخي�س 
ال�س��كتات الدماغية والتنب��وؤ بحدوثها 

عر العني.

غزة – متابعة الراأي:
كارث��ة  م��ن  بغ��زة،  ال�س��حة  وزارة  ح��ذرت 
اإن�سانية و�س��حية غري م�سبوقة، �ستطال اآالف 
املر�س��ى يف قط��اع غزة، جراء ق��رب توقف 5 
م�ست�س��فيات رئي�س��ية ع��ن تق��دمي خدماته��ا، 
ب�س��بب اأزمة الوق��ود احلادة الت��ي تعاين منها 

الوزارة.
وقال مدير م�ست�س��فى الرنتي�س��ي التخ�س�س��ي 
�س��حفي،  موؤمت��ر  خ��ال  �س��لمية  اأب��و  حمم��د 
اليوم االأح��د، اإن االإعان عن التوقف الكامل 
للمولدات الكهربائية املغذية مل�ست�سفى الن�سر 
لاأطف��ال، والرنتي�س��ي التخ�س�س��ي لاأطفال، 
وال�س��هيد حمم��د يو�س��ف النج��ار، وم�ست�س��فى 
الطب النف�س��ي، والعيون التخ�س�س��ي، وارد يف 
اأي حلظة، م�سريًا اإىل اأن توقف م�ست�سفى بيت 
حانون عن العمل دليل على خطورة ما و�س��لت 

له االأزمة.
واأ�س��اف اأب��و �س��لمية اأن التقارير ال��واردة من 
الطواقم الفنية واالإدارية، ت�سري اإىل احتواء 
اخلزانات م��ن املخزون اال�س��رتاتيجي للوقود 

لتل��ك امل�ست�س��فيات عل��ى اأق��ل %17 فقط من 
املخزون، يف ظل احتياج غري م�سبوق للكهرباء 
بظل االأج��واء الباردة، وتزايد �س��اعات قطع 
الكهرباء، م��ا يعني اأن االإجراءات التق�س��فية 
حلظاته��ا  يف  بات��ت  ال��وزارة  اتخذته��ا  الت��ي 

االأخرية.
ونا�س��د كافة ال�سمائر احلية واجلهات املعنية 
ع��ن  اخل��روج  و�س��رورة  العاج��ل  بالتدخ��ل 
ال�س��مت املطبق، وحل االأزمة واإيجاد خطوات 

جادة لتفكيكها.
توج��ه  امل�ست�س��فيات  اأن  �س��لمية  اأب��و  وذك��ر 
االآن الن��داء االأخ��ري لكاف��ة ال�س��مائر احلية 
واملعني��ني، حيث وج��ه املر�س��ى نداءاتهم منذ 
اأزم��ة  نح��و  متجه��ون  باأنه��م  اأ�س��بوعني  نح��و 

و�ساعات �سعبة.
 واأك��د اأن ه��ذه ه��ي امل��رة االأوىل من��ذ فر���س 
احل�سار، التي تقف فيها وزارة ال�سحة عاجزة 
عن متكني املولدات اخلا�س��ة بامل�ست�سفيات من 
العمل ل�س��اعات اأخ��رى، تبع��د كابو�س توقف 

العديد من اخلدمات ال�سحية عن املر�سى.

عبر االختراع والرقي

غزة ُتحلق خارج بوابة الحصار.. وتحصد جوائز دولية

كارثة ستطال آالف المرضى في حال توقفت عن العمل

الصحة تحذر من توقف 5 مشافي بغزة بأي لحظة لنفاد الوقود
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من دون حقن أو أقراص.. طريقة مبتكرة لتناول األدوية!

رو�س��يا  م��ن  علم��اء  تو�س��ل 
واأ�س��رتاليا اإىل طريقة جديدة 
ع��ن  بعي��دا  االأدوي��ة  لتن��اول 
االأقرا���س  و�س��رب  احلق��ن 

الدوائية.
و�سرح علماء من جامعة مو�سكو 
الطبي��ة االأوىل، ب��اأن املري���س 
�سيحتاج فقط اإىل و�سع ل�ساقة 

طبية على ج�سده.
الطريق��ة  اأن  اخل��راء  واأك��د 
اجلديدة، با�ستخدام الل�سقات، 
تع��د غ��ري موؤمل��ة ومتن��ع م��رور 
ال��دواء ع��ر اجله��از اله�س��مي 
والكب��د، م��ا يقل��ل م��ن م�س��توى 
ال�س��لبية  اجلانبي��ة  االآث��ار 

عليهما.
ويت��م تطوي��ر ه��ذه الطريق��ة 

للمر�س��ى  ال��دواء  تن��اول  يف 
الذين يعان��ون من ا�س��طرابات 
الكب��د  والته��اب  الذاك��رة  يف 
واالأمرا���س  الفريو�س��ي 

ال�سرطانية.
ه��ذه  ا�س��تخدام  �س��يتم  كم��ا 
الطريق��ة العاجي��ة املبتك��رة 
ل��دى اإعطاء امل�س��كنات القوية، 
ويف اإنتاج و�سائل منع حمل اأكر 
اأمانا واأقل �سررا على ال�سحة.

الناحي��ة  اإىل  العلم��اء  وي�س��ري 
لل�س��قات  الوحي��دة  ال�س��لبية 
يف  تتمث��ل  والت��ي  الدوائي��ة، 
تكلفتها العالية واحتوائها على 
قائم��ة حم��دودة م��ن العقاقري 

الطبية.

القد�س املحتلة- الراأي
اأكد �سخ�س��يات مقد�س��ية اأن 2018 كان العام 
االأ�س��واأ واالأ�س��عب عل��ى القد���س واملقد�س��يني 
االإدارة  اع��رتاف  �س��كل  حي��ث  واملقد�س��ات، 
لاحت��ال،  عا�س��مة  بالقد���س  االأمريكي��ة 
ونق��ل ال�س��فارة االأمريكي��ة اليه��ا، باالإ�س��افة 
اإىل ت�سل�س��ل تده��ور االأو�س��اع جراء ت�س��عيد 
ال�سر�س��ة  االإ�س��رائيلية  الهجم��ة  وتكثي��ف 
الوج��ود  حج��م  وتقلي���س  املدين��ة  لتهوي��د 
العرب��ي يف املدينة، عام��ات فارقة يف اأحداث 

العام 2018.
ال�س��لطة  يف  االأ�س��بق  القد���س  وزي��ر  وق��ال 
الفل�س��طينية زي��اد اأبو زي��اد اإن الع��ام 2018 
�س��هد ت�س��عيد هجم��ة االحتال عل��ى القد�س 
ومن فيه��ا، وتكثيفها، وذلك بع��د قرار االإدارة 
عا�س��مة  بالقد���س  االع��رتاف  االمريكي��ة 
اىل  االأمريكي��ة  ال�س��فارة  ونق��ل  لاحت��ال، 
القد�س، هو ما اعتره االحتال �س��وًء اأخ�سر 

لهم باأن يفعلوا يف القد�س ما ي�ساوؤون.
واأ�س��اف اأب��و زي��اد يف حدي��ث لرنام��ج "ع��ني 
عل��ى القد�س" الذي بث��ه التلفزي��ون االأردين 
اأن م��ا �س��جع �س��لطات االحتال عل��ى التمادي 
يف اجراءاتها �س��د املقد�س��يني يف كافة مرافق 
حياتهم و�سد املقد�سات اال�سامية وامل�سيحية 
��ا، ه��ي العوام��ل االإقليمي��ة والرتاخي يف  اأي�سً

املوقف العربي.

التالعب بالقضية الفلسطينية
واأ�س��ار اإىل اأن "اإ�س��رائيل" تعتق��د اأن تطبي��ع 
عاقاتها م��ع العامل العربي تتيح لها التاعب 
بالق�س��ية الفل�س��طينية وفر���س احل��ل ال��ذي 

دواًل  هنال��ك  اأن  بادعائه��م  قادته��ا،  يري��ده 
عربي��ة معينة، ت�س��عى للتق��ارب معهم، وتغ�س 
النظ��ر عم��ا يفعلون��ه يف القد���س واالأرا�س��ي 

الفل�سطينية املحتلة.
واأك��د اأن ال�س��عب الفل�س��طيني ال��ذي تعر���س 
لعملي��ة اقت��اع وتهجري م��ن اأر�س��ه وطرد من 
وطن��ه، ل��ن يتن��ازل ع��ن وطن��ه وع��ن حقه يف 
الفل�س��طينية  دولت��ه  واإقام��ة  اإلي��ه  الع��ودة 

امل�ستقلة.
واأ�س��ار اإىل اأن "اإ�س��رائيل" تعم��ل عل��ى جع��ل 
حي��اة العرب��ي جحيًم��ا يف املدين��ة املقد�س��ة، 
�س��واء باملعاملة ال�سيئة اليومية، اأو با�ستغال 
قوانينها �سدهم، خا�سة فيما يتعلق بالهويات 
وت�س��جيل االأبن��اء واالإقام��ة والتنقل والعمل 
والنم��و  والبن��اء  باالأر���س  يتعل��ق  وفيم��ا 

ال�سكاين.

ولفت اإىل اإح��دى اخلطط اال�س��رائيلية التي 
تركت نحو 150 األف فل�س��طيني خارج اأ�س��وار 
القد�س، و�سمحت لهم بالبناء واإقامة اإ�سكانات 
متع��ددة الطواب��ق، ودون الت�س��ديد عل��ى منح 
رخ�س البناء، متهيًدا الإخراج اأماكن �س��كناهم 
م��ن "ح��دود بلدي��ة القد���س"، باملقاب��ل �س��م 
م�س��توطنات قريبة من القد�س، لت�سبح جزًءا 
من بلدية االحتال، وذلك بهدف قلب امليزان 

الدميغرايف داخل املدينة ل�سالح اليهود.
ودعا اإىل اإن�ساء �سندوق اإقرا�س عربي لدعم 
م�س��اريع اال�س��كان يف القد���س، م�س��تذكًرا دور 
اللجنة االأردنية الفل�س��طينية امل�سرتكة التي 
كان��ت موج��ودة يف فرتة �س��ابقة، وكانت تقدم 
��ا للمواطنني يف ال�س��فة الغربية ب�سكل  قرو�سً

عام ويف القد�س ب�سكل خا�س.
الفل�س��طينيني  اإىل حاج��ة  زي��اد  اأب��و  واأ�س��ار 

الإنهاء االنق�س��ام الفل�س��طيني الذي يقف �سد 
م�س��الح ال�س��عب الفل�س��طيني ويعم��ل ل�س��الح 
ال��دول  يف  االأو�س��اع  وا�س��تقرار  االحت��ال، 
العربية يف املنطقة، مبا يخدم م�س��الح ال�سعب 

الفل�سطيني وق�سيته.
م��ن جهت��ه، ق��ال املحل��ل ال�سيا�س��ي املقد�س��ي 
هاين العي�س��اوي، ان العام 2018 كان هو عام 
الهجوم اال�س��رائيلي االأمريك��ي على كل ما هو 
مقد�س��ي، نتيجة االعرتاف بالقد�س كعا�سمة 
لاحت��ال، ونق��ل ال�س��فارة االمريكي��ة اإليها، 
واإعان االنحياز الكامل للرواية االإ�سرائيلية 
االحتالي��ة، مما فتح املجال اأمام "اإ�س��رائيل" 
للتوغ��ل يف القد�س ب�س��كل كبري ج��ًدا، واتخاذ 

اإجراءات مل ي�سبق لها مثيل.
واأو�سح اأن االجراءات التع�سفية التي تنفذها 
�س��لطات االحتال زادت من معاناة املقد�سيني، 

م�س��يًفا اأن "اإ�س��رائيل" رّكزت يف العام 2018 
على القد�س واملقد�سيني ب�سكل خا�س.

ب��دوره، ق��ال الناط��ق با�س��م مرك��ز املعلومات 
االأرا�س��ي  يف  االإن�س��ان  حلق��وق  االإ�س��رائيلي 
ك��رمي  العربي��ة  باللغ��ة  "بت�س��ليم"  املحتّل��ة 
ج��ران، اإن مدين��ة القد���س �س��هدت بع��د نقل 
ال�س��فارة االأمريكي��ة، ت�س��عيًدا كب��رًيا داخلها 
منها: ال�سغط على املواطنني واال�ستياء على 
عقاراته��م، وت�س��عيًدا لا�س��تيطان وعملي��ات 

هدم بيوت عدد كبري من املقد�سيني.
واأ�سار اإىل زيادة اإقامة احلواجز الدائمة على 
مداخ��ل البل��دة القدمية، كما ن�س��بت بلديات 
االحت��ال مئات الكام��ريات يف اأنح��اء مدينة 
القد�س، حتى اأنه بات باإمكان االحتال ر�س��د 

حتركات املقد�سيني ب�سكل وا�سح.
م��ن جهته، ق��ال رئي�س جلن��ة اأهايل االأ�س��رى 
املقد�س��يني اأجمد اأبو ع�س��ب، اإن العام 2018 
ا�س��تخدمتها  م�س��ددة  اأمني��ة  بقب�س��ة  امت��از 
املواطن��ني  �س��د  االحتالي��ة  االأجه��زة 
املقد�س��يني، حت��ى اأن��ه ب��ات عل��ى املقد�س��يني 
القي��ام ب��اأي ن�س��اط اجتماعي اأو ثق��ايف، وكل 

ن�ساط كان يرافقه حملة اعتقاالت.
وب��ني اأن �س��لطات االحت��ال اعتقل��ت يف العام 
1700 مقد�س��ي ثلثهم من  اأك��ر م��ن   ،2018

االأطفال.
م��ن ناحيت��ه، ق��ال مدي��ر االإع��ام يف دائ��رة 
االأوق��اف اال�س��امية حممد �س��اهني االأ�س��هب 
اإن الع��ام 2018 امت��از باأع��داد املقتحمني من 
املتطرف��ني اليهود للم�س��جد االأق�س��ى املبارك، 
امل��كان  وقد�س��ية  تتناف��ى  باأعم��ال  وقيامه��م 

عانية وبحماية �سرطة االحتال.

مقدسيون: 2018 األسوأ على القدس والمقدسات
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عب��د  غزة-الراأي-فل�س��طني 
الكرمي

وحملل��ون  قان��ون  خ��راء  ي��رى 
�سيا�سيون اأن قرار رئي�س ال�سلطة 
املجل���س  ح��ل  الفل�س��طينية 
الت�س��ريعي والدع��وة النتخابات 
ت�س��ريعية خال �س��تة اأ�س��هر من 
االآن، يع��زز عملي��ة الف�س��ل ب��ني 
غزة وال�س��فة، وي�س��عف ال�س��عب 
الفل�سطيني يف مواجهة االحتال 

واال�ستيطان.
يف  واملحلل��ون  اخل��راء  ويوؤك��د 
ل�"ال��راأي"،  منف�س��لة  اأحادي��ث 
الت��ي  الد�س��تورية  املحكم��ة  اأن 
اتخذت القرار ال يجوز لها اتخاذ 
مث��ل هذا القرار الأنه لي�س �س��من 

�ساحياتها.
حمم��ود  ال�س��لطة  رئي���س  وكان 
عبا�س قد اأعلن عن قرار املحكمة 
بح��ل  الفل�س��طينية  الد�س��تورية 
والتجهي��ز  الت�س��ريعي  املجل���س 
النتخاب��ات برملانية خال �س��تة 

اأ�سهر.

قرار مخالف ومطعون 
فيه

ويقول اخلبري يف القانون الدويل 
د.عب��د الك��رمي �س��بري:" اإن هذا 
القرار ج��اء خمالفا لن���س املادة 
 2006 لع��ام   3 القانون  م��ن   24
قانوني��ة  ع��ن  تتح��دث  والت��ي 
موؤك��دا  الد�س��تورية"،  املحكم��ة 
اأن��ه لي�س من �س��احيات املحكمة 
الد�س��تورية من��ح ق��رار اأو حك��م 
بح��ل املجل���س الت�س��ريعي وذل��ك 

وفق ما جاء يف قانونها.
ويو�س��ح �س��بري يف حدي��ث خا�س 
ل�"الراأي"، اأن �ساحيات املحكمة 
يج��وز  وال  حم��ددة  الد�س��تورية 
التو�س��ع به��ا عل��ى االط��اق، واأن 
قرار حل الت�س��ريعي مل يكن اأحد 
البن��ود الت��ي ن�س��ت عليه��ا ه��ذه 
امل��ادة، وبالتايل يعتر هذا خارج 

�ساحياتها.
وي��رى اخلب��ري القان��وين اأن قرار 
تداعي��ات  ل��ه  الت�س��ريعي  ح��ل 
خطرية ويعزز عملية الف�سل بني 

قطاع غزة وال�سفة الغربية، كما 
يعمق االنق�س��ام، وي�سعف ال�سعب 
الفل�س��طيني يف مواجه��ة املحتل، 
اإ�س��افة اإىل اأن��ه مين��ح االحتال 
االإ�س��رائيلي احلق يف التغول على 

كافة حقوق �سعبنا ومكت�سباته.
اأن  يف  اأمل��ه  ع��ن  �س��بري  ويع��رب 
دوره  عبا���س  الرئي���س  ميار���س 
االنق�س��ام  الإنه��اء  احلقيق��ي 
الفل�سطيني وعدم منح االحتال 
الفر�سة للتغول على �سعبنا، واأال 
ياأخذ بقرار حل الت�س��ريعي لعدم 

قانونيته، وكونه مطعون فيه.

تعزيز لالنقسام
الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي نا�س��ر 
الياف��اوي، يتف��ق مع �س��بري يف اأن 
الق��رار ال��ذي اأعل��ن عن��ه رئي�س 
حمم��ود  الفل�س��طينية  ال�س��لطة 
عبا�س بح��ل املجل�س الت�س��ريعي، 
�س��وف يفاقم من حالة االنق�س��ام 
بني �سطري الوطن، وال يدعم اأي 

طريق للم�ساحلة.
حدي��ث  يف  الياف��اوي  ويق��ول 

يت��م  ق��رار  اأي  اإن  ل�"ال��راأي": 
الفل�س��طيني  ال�س��اأن  يف  اتخ��اذه 
ف��ردي  ب�س��كل  وحتدي��دا 
ال�س��عب  لفئ��ات  الرج��وع  ب��دون 
�س��يعزز  ومكونات��ه،  الفل�س��طيني 
من االنق�س��ام احلا�س��ل، و�سيدفع 
جمموع��ة من االأط��راف الدولية 
الداخل��ي  بال�س��اأن  للتدخ��ل 

الفل�سطيني".
ق��رار  اأي  ف��اإن  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
يج��ب  ال�س��لطة  رئي���س  يتخ��ذه 
يك��ون  واأن  جمع��ي  يك��ون  اأن 
بدع��م وتاأييد وتواف��ق من كافة 
الف�سائل الفل�س��طينية، و�سرورة 
الق��وة  عنا�س��ر  ع��ن  البح��ث 
واالآليات الت��ي جتمعنا معا بدون 
تفرقة، وم�س��اورة كاف��ة مكونات 
وف�س��ائل ال�س��عب الفل�س��طيني يف 

اأي اأمر م�سريي.
وح��ول التبعات ال�س��لبية للقرار، 
يرى الياف��اوي اأن الق��رار خاطئ 
ق��د  انتخاب��ات  اأي  واأن  وطني��ا، 
جت��رى بعد �س��تة اأ�س��هر �س��تكون 
�س��عيفة وه�س��ة وال متثل ال�سعب 

الفل�س��طيني، كونه��ا حدث��ت دون 
تواف��ق وطن��ي اأو جمع��ي، م�س��ريا 
اإىل اأن ال��كل يرف�س مبداأ التفرد 

بالقرار الفل�سطيني.
ويتاب��ع قول��ه:" اإذا كان هن��اك 
م��ررات ب�س��اأن ح��ل الت�س��ريعي، 
برمل��ان  ت�س��كيل  ه��و  فاالأف�س��ل 
فل�سطيني وحدوي بقرار ف�سائلي 

وحا�سنة �سعبية فل�سطينية".
"حما���س"  حرك��ة  واأعلن��ت 
الرملاني��ة  االأغلبي��ة  �س��احبة 
رف�س��ها  الت�س��ريعي،  املجل���س  يف 
الد�س��تورية"  "املحكم��ة  لق��رار 
ال�س��لطة  رئي���س  اأن�س��اأها  الت��ي 
الفل�سطينية حممود عبا�س بحل 

املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني.
له��ا  بي��ان  يف  احلرك��ة  وقال��ت 
املحكم��ة  اأن�س��اأ  عبا���س  اإن   :"
وحماي��ة  لتمري��ر  الد�س��تورية 
قراراته التع�س��فية بحل املجل�س 
اأن الق��رار  الت�س��ريعي"، معت��رة 
ال يحم��ل اأي قيم��ة د�س��تورية اأو 
قانوني��ة، وال يع��دو كون��ه قرارا 
�سيا�سيا لن يغري من الواقع �سيئا.

حل التشريعي .. مخالف للقانون وشهادة وفاة للُمصالحة



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

الخميس 18 جمادى األولى 1440هـ / 24 يناير 2019م
Thursday - 24 January 2018 

تقرير

10

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
بالرغم من ظروف احل�س��ار وت�سييق 
اخلن��اق عل��ى قط��اع غ��زة من��ذ اأكر 
م��ن 12 عام��ًا متوا�س��ًا، اإال اأن وزارة 
االعام " املكتب االإعامي احلكومي" 
بغزة ا�س��تطاعت القي��ام بجزء كبري 
جت��اه  وواجباته��ا  م�س��ئولياتها  م��ن 
ال�سحفيني واالإعاميني رغم العديد 
الت��ي  والعراقي��ل  التحدي��ات  م��ن 

واجهتها والزالت تواجهها.
وت�س��ري ال��وزارة كل ع��ام وف��ق خطة 
املكت��ب  مكون��ات  ت�س��مل كل  �س��نوية 
خط��ة  وه��ي  احلكوم��ي،  االإعام��ي 
معتق��دة م��ن االأمان��ة العام��ة ملجل�س 
الوزراء بغزة، ويتم و�سع اخلطة وفق 
حمددي��ن رئي�س��ني وهم��ا، االأه��داف 
العام��ة واالأه��داف الفرعي��ة والت��ي 
تتمثل يف االأن�س��طة والفعاليات التي 
ت�س��در من قب��ل ال��وزارة، حي��ث يتم 
تطوي��ر تل��ك اخلطة كل ع��ام بهدف 
حتقيق االأداء املطلوب والو�سول اإىل 

اأف�سل االجنازات.

إنجازات رغم الحصار
وم��ن اأب��رز االإجن��ازات الت��ي حققتها 
يق��ول   ،2018 ال��وزارة خ��ال ع��ام 
مدي��ر العاق��ات العام��ة والتدري��ب 
بال��وزارة د. موؤم��ن عب��د الواح��د:" 

ا�س��تقبال  عل��ى  عمل��ت  ال��وزارة  اإن 
رخ�س��ة  ومن��ح  ترخي���س،  طلب��ات 
دائمة ملوؤ�س�س��ات اإعامي��ة، وجتديد 
اعتماد ف��رق اإعامية، ومنح �س��هادة 
ت�س��جيل لقنوات الكرتوني��ة معتمدة 
م��ن ال��وزارة، اإىل جان��ب خماطب��ات 
واالقت�س��اد  والبلدي��ة  للداخلي��ة 
وال�سريبة والبنوك الإمتام اإجراءات 

ترخي�س املوؤ�س�سات االإعامية".
وزارة  تعم��ل  ذل��ك،  اإىل  واإ�س��افة 
االعام على اإ�سدار التقرير ال�سهري 
حلالة احلريات االإعامية، واإ�س��دار 
ت�س��ريحات �س��حفية عن ال��وزارة يف 
اإىل  باالإ�س��افة  املختلف��ة،  الق�س��ايا 

عقد دورات تدريبية.
حدي��ث  يف  الواح��د  عب��د  وي�س��يف 
ل�"الراأي": اإن الوزارة قامت بتنظيم 
الع��ودة  "م�س��ريات  ال�س��ور  معر���س 
بعي��ون �س��حفية"، اإىل جانب تنظيم 
بطول��ة ك��رة الق��دم �س��من فعالي��ات 
ي��وم الوف��اء لل�س��حفي الفل�س��طيني، 
موؤمت��رات  وعق��د  تنظي��م  واأي�س��ا 
�سحيفة تهتم بالق�سايا الفل�سطينية 
وامل�س��تجدات ال�سيا�س��ية واحلكومية 

املختلفة".
 واإىل جان��ب تلك االإجن��ازات، تعمل 
وزارة االع��ام عل��ى تنفي��ذ العدي��د 
م��ن االأن�س��طة والفعاليات، م��ن اأهما، 
برنام��ج لق��اء م��ع م�س��ئول حكوم��ي، 

الق�س��ايا  اأب��رز  يناق���س  وال��ذي 
ال�س��ارع  يف  واملتناول��ة  املطروح��ة 
النواح��ي  خمتل��ف  يف  الفل�س��طيني 
واأي�س��ا  واالقت�س��ادية،  ال�سيا�س��ية 
م��ع  العامل��ني  ال�س��حفيني  م��ع  لق��اء 
بخ�س��و�س  االأجنبي��ة  ال�س��حافة 

م�سريات العودة.
ومن الفعاليات الت��ي تنظمها الوزارة 
اإعامي��ة  ج��والت  تنظي��م  اأي�س��ا، 
لل�س��حفيني االأجانب لت�سليط ال�سوء 
الع��ودة،  م�س��ريات  جرح��ى  عل��ى 
م��ع  ت�س��امنية  وقف��ات  وتنفي��ذ 
ال�س��حفيني واملوؤ�س�س��ات االإعامي��ة، 
وت�س��ييد معامل تذكارية لل�س��حفيني 
ال�س��هداء يف م�س��رية الع��ودة، واإقامة 
ندوات وور�س عم��ل، وتنفيذ حمات 
التغري��د  )حمل��ة  مث��ل  اإعامي��ة 
مبنا�س��بة يوم االأ�س��ري، حملة اأنقذوا 
غزة، ان�سرها �س��ح(، واأي�سا ا�ستقبال 

�سكاوى وحلها.
كما تنف��ذ االعام زي��ارات ميدانية، 
مثل زيارات عاق��ات عامة، وزيارات 
)ت�س��ويب  فني��ة  اإعامي��ة  متابع��ة 
اأو�س��اع(، كما ت�ستقبل وفود خمتلفة 
وتنفذ زيارات تكرميية لذوي �سهداء 
م�س��ريات الع��ودة وزيارة ال�س��حفيني 
الع��ودة  م�س��ريات  يف  اجلرح��ى 

وال�سحفيني احلجاج.

احتضان الصحفيين
ال��وزارة  باحت�س��ان  يتعل��ق  وفيم��ا 
لل�س��حفيني واالإعامي��ني، يوؤكد عبد 
الواحد اأن الوزارة عملت على ت�سهيل 
عمل ال�س��حفيني بغزة والتن�سيق لهم 
فيم��ا يتعل��ق بالتواجد يف املوؤ�س�س��ات 
جان��ب  اإىل  احلكومي��ة،  وال��وزارات 
ا�س��دار بطاق��ة لل�س��حفيني العاملني 

بالقطاع،
عل��ى  املوافق��ة  من��ح  وي�س��يف:" مت 
ومتابع��ة  لل�س��حفيني  الت�س��وير 
الفعاليات، وامل�س��اهمة يف رفع قدرات 
ومه��ارات الكادر االإعام��ي من خال 
واملجاني��ة،  التدريبي��ة  ال��دورات 

وور�س العمل والندوات التوعوية".
يف  ال��وزارة  ب��دور  يتعل��ق  وفيم��ا 
احت�سان ال�س��حفيني الذين ميار�سون 
عمل��ت  غ��زة،  ح��دود  عل��ى  دوره��م 
 2018 ع��ام  خ��ال  االع��ام  وزارة 
على التوا�س��ل م��ع كافة ال�س��حفيني 
امل�س��ابني يف م�س��ريات العودة الكرى 
وزيارته��م واالطمئنان عل��ى حالتهم 
ال��وزارة  �س��عت  كم��ا  ال�س��حية. 
مل�س��اعدتهم يف توف��ري الع��اج الازم 
له��م، وتقدمي اخلدم��ات الطبية لهم 
خ��ارج القطاع املحا�س��ر، اإ�س��افة اإىل 
به��م  خا���س  احتف��ال  يف  تكرميه��م 
االإط��ار،  ه��ذ  ويف  الع��ام.  نهاي��ة  يف 

تدع��و وزارة االع��ام دائما، اجلهات 
الدولي��ة لتوف��ري احلماية لل�س��حفي 
الفل�س��طيني اأثن��اء قيام��ه بواجب��ه 

املهني.

تحديات وطموحات
وتواج��ه وزارة االعام وفق ما ذكره 
وحتدي��ات  معيق��ات  الواح��د،  عب��د 
واأخ��رى  مادي��ة  معيق��ات  يف  تتمث��ل 

ب�سرية واملوقع.
و�س��ع  يف  املادي��ة  املعيق��ات  وتتمث��ل 
املخ�س�سات الت�س��غيلية للوزارة كونها 
الب�س��رية  املعيق��ات  اأم��ا  حم��دودة، 
فتتمث��ل يف نق���س ال��كادر والعامل��ني، 
اإىل جان��ب النق���س يف التخ�س�س��ات، 
امليزاني��ة  ملحدودي��ة  نتيج��ة  وه��و 
اأن  جان��ب  اإىل  لل��وزارة،  املو�س��وعة 
ال��وزارة بحاجة مل��كان واحد ي�س��مل 

كل مكوناتها.
وتطم��ح وزارة االعام بغ��زة اإىل اأن 
متثل ج�س��م اعامي وحا�سنة كبرية 
وال�س��حفيني  االإعامي��ني  جلمي��ع 
داعم��ة  تك��ون  واأن  غ��زة،  بقط��اع 
ومن�سطة وحامية حلقوقهم وناطقة 
بل�س��انهم. كما تطمح ال��وزارة اإىل اأن 
تت�س��در امل�س��هد االإعامي العام، واأن 
تك��ون �س��احبة الرواي��ة احلقيقي��ة 

فيما يخت�س بالو�سع العام يف غزة.

وزارة االعالم بغزة..انجازات وتحديات وطموحات
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يف اإط��ار اهتم��ام وزارة الزراع��ة بغزة، 
ويف حماول��ة منه��ا للتخفي��ف م��ن وطاأة 
الظروف ومن واقع االأزمة ال�سعبة التي 
يواجهها مزارعو القطاع املحا�سر، �سعت 
وزارة الزراعة خال ال�سنوات االأخرية 
اىل اإدخ��ال م�س��اريع الطاق��ة البديل��ة 

للقطاع الزراعي.
 العم��ل عل��ى اإدخ��ال تل��ك امل�س��اريع يف 
اأزم��ة  ب�س��بب  ج��اء  الزراع��ة،  جم��ال 
اأ�س��عار  الكهرب��اء م��ن جان��ب، وارتف��اع 
الدي��زل عل��ى امل��زارع الفل�س��طيني م��ن 
جان��ب اآخ��ر، وهو م��ا كان ل��ه دور فعال 
يف التخفي��ف عن املزارعني ب�س��كل كبري 

خا�سة فيما يتعلق بالنفقات.

توفير تكاليف
اأبو اإبراهي��م اأبو مطوي، اأحد املزارعني 
ال�سم�س��ية  الطاق��ة  م��ن  امل�س��تفيدين 
البديل��ة من قب��ل وزارة الزراعة بغزة، 
والتي �ساهمت ب�س��كل يف التخفيف عنه 
الت��ي  الكهرب��اء  بفوات��ري  يتعل��ق  فيم��ا 
كانت ت�سل �س��هريا اإىل 4000 و5000 

�سيكل.
يق��ول اأبو مطوي يف حدي��ث ل�"الراأي": 
اإن الطاق��ة ال�سم�س��ية البديل��ة تعم��ل 

ب�س��كل ممتاز، ووفرت علين��ا كمزارعني 
دف��ع فوات��ري الكهرب��اء الت��ي و�س��لت يف 
كث��ري م��ن االأ�س��هر اإىل اأكر م��ن 4000 
�س��يكل، ول��و كن��ا نعم��ل با�س��تمرار كن��ا 
�س��ندفع اأك��ر من ه��ذا املبلغ ال��ذي كان 

يثقل كاهلنا".
زراعي��ة  اأر�س��ا  مط��وي  اأب��و  وميل��ك 
احل��دود  ق��رب  الو�س��طى  املنطق��ة  يف 
م�س��احتها 200 دومن، ولك��ن ال ي�س��تغل 
كل االأر���س ب�س��بب اأن بع�س امل�س��احات 
قريب من احلدود وهو ما ي�س��كل خطرا 

عليهم.
ووفق م��ا ذكره ف��اإن الطاقة ال�سم�س��ية 
البديلة وفرت عليه ما يقارب من 80% 
م��ن احتياج��ات املزارع��ني والتي عملت 
الطاق��ة على تغطيته��ا، وبالتايل توفري 
كهرب��اء ومبالغ مالي��ة كان��وا يدفعونها 

للتيار الكهربائي.
وقب��ل ح�س��ول اأبو مطوي عل��ى الطاقة 
البديل��ة م��ن قب��ل وزارة الزراع��ة، كان 
ي�س��طر كغ��ريه م��ن املزارع��ني االخرين 
اإىل ري املزروعات واملحا�سيل ليا، وهو 
م��ا كان يدعوهم للمخاط��رة واملجازفة 
باأرواحهم يف �س��بيل توفري لقمة العي�س 
الأطفاله��م، فق��د كانت حياته معر�س��ة 
االحت��ال  ق��وات  قب��ل  م��ن  للخط��ر 

االإ�س��رائيلي التي تتواجد على احلدود 
الر�س��ا�س  تطل��ق  وكان��ت  غ��زة،  م��ع 

باجتاههم ب�سكل كثيف.

توسيع العمل
امل��زارع حممد خ�س��ري، ه��و االآخ��ر اأحد 
امل�س��تفيدين م��ن الطاق��ة البديل��ة م��ن 
اإن  يق��ول:"  حي��ث  الزراع��ة،  وزارة 
الطاق��ة البديل��ة عمل��ت عل��ى تو�س��يع 
عمله يف زراعة املحا�سيل وو�سعت املجال 
اأم��ام زراع��ة الكث��ري منه��ا"، مو�س��حا اأن 
الطاقة ال�سم�س��ية البديلة �سهلت عليهم 
ب��ري  يقوم��ون  كان��وا  اأن  وبع��د  كث��ريا، 
املحا�س��يل ليا، بات��وا يقومون بذلك يف 

النهار حتى ال يتعر�سوا الأي خماطر.
ويوؤكد خ�س��ري يف حديث��ه ل�"الراأي"، اأن 
الطاق��ة البديل��ة خففت م��ن معاناتهم 
كث��ريا، ومنحته��م فر�س��ة كب��رية ل��ري 
املزروع��ات يف اأي وق��ت ي�س��اوؤون، الفت��ا 
جم��ة  ملخاط��ر  يتعر���س  كان  اأن��ه  اإىل 
خال عمله داخل اأرا�س��ه على احلدود 
يف منطقة بيت الهيا �سمال قطاع غزة.

وكغ��ريه م��ن املزارع��ني الذي��ن ميلك��ون 
اأرا�سي زراعية على احلدود، كان خ�سري 
يتعر���س اإطاق نار دائ��م من قبل قوات 
االحت��ال، وه��و م��ا كان يه��دد حياتهم 

با�ستمرار.

إنهاء معاناة المزارعين
من جهته يقول الدكتور نبيل اأبو �سمالة 
وال�سيا�س��ات  التخطي��ط  ع��ام  مدي��ر 
بوزارة الزراعة:" اإن املزارع يحتاج اىل 
ما يقارب 3000 �س��يكل �س��هريا لت�سغيل 
�س��اعات   8 بالدي��زل  الزراع��ي  البئ��ر 
يومي��ا، وهي تكلف��ة مرتفعة ج��دا على 
امل��زارع يف ظ��ل الظ��روف ال�س��عبة التي 

يعي�سها قطاع غزة".
حديث��ه  يف  �س��مالة  اأب��و  وي�س��يف 
اإىل  ال��وزارة  �س��عت  لذل��ك  ل�"ال��راأي": 
البديل��ة  الطاق��ة  م�س��اريع  اإدخ��ال 
البديل��ة  فالطاق��ة  الزراع��ي،  للقط��اع 
تتي��ح للم��زارع ت�س��غيل البئ��ر الزراعي 
�س��اعات   8 مبع��دل  �س��يكل،   0 بتكلف��ة 
يومي��ا يف ال�س��يف، و4 �س��اعات يوميا يف 
ال�س��تاء، ويت��م تعوي�س العج��ز يف املياه 
خال �س��اعات التوقف اجلزئي للخايا 

ال�سم�سية من خال اخلزانات".
ويوؤك��د اأنه يف ع��ام 2018، نفذت وزارة 
الزراع��ة 6 م�س��اريع للطاق��ة البديل��ة 
بتكلفة تقديري��ة 1،572،675 دوالر، 
زراع��ي  بئ��ر   133 تزوي��د  مت  خاله��ا 
بنظ��ام الطاق��ة ال�سم�س��ية، حي��ث يبلغ 

ع��دد املزارع��ني امل�س��تفيدين م��ن ه��ذه 
امل�ساريع حوايل 2000 مزارع.

ووف��ق م��ا ذك��ره فق��د مت ت�س��عري ك��وب 
املياه الناجت من ا�س��تخدام نظام اخلايا 
ال�سم�سية ل�سخ املياه من البئر بناًء على 
اأ�س��عار ال�سوق، حيث يرتاوح �سعر الكوب 
يف ال�س��وق من 1.1 �سيكل2- �سيكل، وقد 
مت اختيار �س��عر 1 �س��يكل للك��وب الناجت 
با�س��تخدام الطاقة ال�سم�سية )اأقل من 

احلد االأدنى ل�سعر الكوب يف ال�سوق(
بالطاق��ة  املي��اه  �س��خ  نظ��م  "وحتظ��ى 
عن��د  اجتماع��ي  بقب��ول  ال�سم�س��ية 
ا�س��تخدامها كبدي��ل عن م�س��خات املياه 
الت��ي تعم��ل بالدي��زل، حيث اأنه��ا تنهي 
معان��اة املزارعني من نق�س املياه ب�س��بب 
عدم توفر وق��ود )الديزل(، واالنقطاع 
وت�س��اعد  الكهربائ��ي،  للتي��ار  امل�س��تمر 
يف زي��ادة دخ��ل املزارعني ورفع م�س��توى 
معي�ستهم، حيث اأن الزراعة متثل م�سدر 
ال��رزق الوحي��د له��م، اإ�س��افة ايل انه��ا 
اأظهرت موثوقية عالية فهي توفر املياه 

يف جميع االأوقات"، يقول اأبو �سمالة.
وتنت�س��ر يف قط��اع غ��زة األ��واح الطاقة 
املن��ازل  ف��وق  م��كان،  كل  يف  ال�سم�س��ية 
واأعم��دة  واجلامع��ات  وامل�ست�س��فيات 

االإنارة واملرافق العامة.

بدعم من الزراعة

الطاقة الشمسية.. بديل حقيقي لتعزيز صمود المزارعين



غزة-الراأي
اأعل��ن جم��ال العقيل��ي مدير ع��ام االإدارة 
العامة لل�س��باب بوزارة ال�سباب والريا�سة 
عن اإط��اق جملة من الرامج واالأن�س��طة 
الت��ي ت�س��تهدف ال�س��باب ودع��م املبادرات 
�س��من خط��ة الع��ام 2019، والت��ي �س��يتم 
الع��ام  م��ن  االأول  الرب��ع  يف  به��ا  الب��دء 

اجلديد.
اإدارت��ه ب�س��دد تنفي��ذ  واأو�س��ح العقيل��ي 
العدي��د م��ن االأن�س��طة والفعالي��ات الت��ي 
تعم��ل عل��ى دع��م وتعزي��ز مكان��ة املراكز 
ال�س��بابية يف حمافظات غزة، وكذلك فئة 
ال�س��باب ب�س��كل عام، وذلك اإميانًا باأهمية 
هذه االأن�س��طة والفعاليات لفئة ال�س��باب، 
خ�سو�سًا يف ظل االأو�ساع ال�سعبة التي مير 
بها ال�س��عب الفل�س��طيني، و�س��من توجهات 
الوزارة بعد االجتماع االأ�س��بوع املا�سي مع 
وكي��ل ال��وزارة اأحمد حمي�س��ن وتعليماته 
بخ�س��و�س دعمه لرامج االإدارة و�سرورة 

موا�سلة ن�ساطها خلدمة ال�سباب.
ويف تفا�س��يل االأن�سطة التي تنوي االإدارة 
العام��ة لل�س��باب تنفيذه��ا خ��ال الرب��ع 
االأول من العام 2019، اأ�س��ار العقيلي اإىل 
اأن باكورة هذه االأن�س��طة �ستكون االإعان 
ع��ن املراكز الفائزة بجائزة اأف�س��ل مركز 
�س��بابي خ��ال الع��ام 2018، م�س��يفًا اأنه 
�سيتم اختيار مركزين من املراكز اخلم�سة 
الفائ��زة باجلائزة لع�س��وية جمل�س اإدارة 
�س��ندوق دعم ال�سباب، لاطاع وامل�ساركة 
يف ق��رارات جمل���س ال�س��ندوق، والوق��وف 
ع��ن ق��رب عل��ى اخلدم��ات الت��ي يقدمه��ا 

�سندوق دعم ال�سباب.
واجلدي��ر ذكره اأنه تقدم مل�س��ابقة اأف�س��ل 
مرك��زًا   )23( ع��دد  ال�س��بابية  املراك��ز 
�سبابيًا من حمافظات غزة، و�سيتم اختيار 
مت  الت��ي  امل�س��ابقة  يف  الفائ��زة  املراك��ز 
االإعان عنها �سابقًا �سمن �سروط ومعايري 

حتكيم و�سعتها جلنة خمت�سة.
واأ�ساف العقيلي اأن الوزارة �ستقوم برعاية 
والت��ي  ال�س��بابية،  املب��ادرات  م��ن  ع��دد 
الق�س��ايا الوطني��ة  م��ن  ت�س��تهدف ع��ددًا 
وال�س��بابية، م��ن خ��ال املراكز ال�س��بابية 

الفاعلة.
كما اأكد اأنه �س��يتم تنفيذ دورات تدريبية 
يف  وال�س��ابات  ال�س��باب  لفئ��ة  خمتلف��ة 

كاف��ة حمافظات غ��زة، بهدف رف��ع كفاءة 
وتعزي��ز  مهاراته��م،  وتنمي��ة  ال�س��باب، 
قدراته��م، وم��ن املقرر اأن يت��م عقد )15( 
م��ن  االأول  الرب��ع  خ��ال  تدريبي��ة  دورة 
العام، على اأن تفتتح برامج الدورات نهاية 
االأ�س��بوع اجلاري بدورة اإع��داد مدربني ) 
)TOT، و�س��يتم اال�س��تفادة من خريجي 
ه��ذه الدورة لتاأهيل مدربني لقيادة برامج 

املخيمات ال�سيفية.
ون��وه اإىل اأن الوزارة ب�س��دد اإ�س��دار دليل 
حقوق ال�سباب واأخاقيات العمل ال�سبابي 
بعد انتهاء جملة من ور�س العمل ملناق�س��ة 
الهيئ��ة  م��ع  بالتع��اون  ال�س��باب  حق��وق 

امل�ستقلة حلقوق االإن�سان.
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غزة - الراأي
اأ�س��در املجل���س االأعلى للق�س��اء بغ��زة، تعميًما 
بع��دم التقي��د بو�س��ع دمغ��ة ال��� "100 �س��يقل" 
ال�س��ادرة عن نقابة املحامني على اأية معاملة اأو 

اإجراء ق�سائي.
وق��ال رئي���س املجل���س االأعل��ى للق�س��اء حمم��د 
عابد، يف ت�س��ريح خا���س ل�"وكالة ال��راأي" "اإن 
م��ن ح��ق اأي مواط��ن اأن يلج��اأ مبعاملت��ه �س��واء 
و�سع ر�س��م "100�سيقل" اأو مل ي�سعه، ونحن مل 
ول��ن نقيد قب��ول الدعوة اأو اأية وكالة ك�س��رط 
ل�س��حتها اأن يكون عليها ر�س��م ال� "100�س��يقل" 

املحامني". "دمغة 
واأ�س��ار عاب��د اإىل اأن نقاب��ة املحام��ني توا�س��لت 
لق��اء  ترتي��ب  ومت  باخل�س��و�س،  املجل���س  م��ع 
م��ع النقاب��ة و�سي�س��تمع جمل���س الق�س��اء له��م، 
و�س��يعر�س املجل�س موقف��ه واإن كان هناك ثمة 

اإجراء يف هذا اخل�سو�س �سيتم اتخاذه.
وعر ع��دد م��ن املواطنني ع��ن ارتياحه��م بهذا 
الق��رار الذي م��ن �س��اأنه اأن يخفف م��ن االأعباء 
املالي��ة امللق��اة عل��ى عاتقه��م يف ظ��ل الظ��روف 

ال�سعبة التي يعي�سونها.

القضاء األعلى 
يقرر عدم التقيد 
بدمغة المحامين

غزة- الراأي
�س��لمت وزارة الزراعة الفل�س��طينية، 
الدواج��ن  ملرب��ي  مالي��ة  تعوي�س��ات 
مر�س"انفلون��زا  م��ن  املت�س��ررين 
الطي��ور"، بح�س��ور الوكي��ل امل�س��اعد 
للمحافظ��ات اجلنوبي��ة د.ابراهي��م 
الوكي��ل  زري��د  خال��د  م.  الق��درة، 
م.  الزراع��ة،  وزارة  يف  امل�س��اعد 
ع��ادل اهلل الوكي��ل امل�س��اعد لل��روة 
بخي��ت  �س��الح  وم.  احليواني��ة، 
امل�ست�س��ار ب��وزارة الزراع��ة، اإ�س��افة 
م��ن  امل�س��تفيدين  املزارع��ني  اىل 

التعوي�سات.
 50( تعوي���س  امل�س��روع"  وي�س��مل 
يف  الزراع��ة  وزارة  كان��ت  مزارع��ًا( 
امل�س��ابة  اتلفت طيورهم  2015 قد 
منع��ًا النت�س��ار املر���س، وق��د ت�س��رر 

حينها حوايل )100مزارع(.
وق��دم القدرة خ��ال حف��ل التوقيع  
ال��ذى اأقيم يف مرك��ز التدريب التابع 
عل��ى  للقائم��ني  �س��كره  لل��وزارة،  
والتاأمينات  املخاط��ر  درء  "�س��ندوق 
الزراعي��ة "وعل��ى راأ�س��هم م. نا�س��ر 
وتعاونه��م  جلهوده��م،  اجلاغ��وب 
يف اجن��از مل��ف تعوي���س املزارع��ني، 
ودوره��م املميز يف االإجن��از واملتابعة 
ب��وزارة  العامل��ني   بجه��ود  م�س��يدًا 
االأطب��اء  وخ�سو�س��ًا  الزراع��ة، 
البيطري��ني، والفرق الفني��ة، الذين 

قام��وا بح�س��ر واع��داد الك�س��وفات، 
اإ�س��افة اىل كاف��ة املزارعني ومرابي 

الدواجن الذين تعاونوا مع الوزارة.
حتي��ات  زري��د  م.  نق��ل  ب��دوره، 
وزي��ر الزراع��ة د. �س��فيان �س��لطان، 
ال��ذي يتاب��ع ب��دوره كاف��ة امل�س��اريع 
وزارت��ه  اأن  اإىل  الفت��ًا  الزراعي��ة، 
�ستوا�س��ل م�س��اعيها ودعمه��ا لكاف��ة 
املزارع��ني بالقط��اع الزراع��ي بكافة 

جماالته.
واأك��د عل��ى الوق��وف الدائ��م بجانب 
املحافظ��ات  يف  الزراع��ي  القط��اع 
اجلنوبي��ة، كما ق��دم �س��كره لرئي�س 
نا�س��ر  م.  املخاط��ر"  درء  �س��ندوق 
ال��ذي يتاب��ع  للمزارع��ني  اجلاغ��وب 

ملف املت�سررين ي�سكل دائم.
وقال:" ما قدمناه اليوم هي م�ساعدة 
"انفلون��زا  مل��ف  ملت�س��رري  اأولي��ة 
الطي��ور" ه��ذا املل��ف ال��ذي مل يغل��ق 
ول��ن يغلق حت��ى يتم تعوي���س جميع 
املزارع��ني، مطمئنًا جمي��ع املزارعني 
اأي��د  يف  حمفوظ��ة  حقوقه��م  ب��اأن 
اأمينة، و�سيوا�س��لون العمل املتوا�سل 

من اأجل خدمتهم وتعوي�سهم
اأن وزارة الزراع��ة تق��وم  ي�س��ار اىل 
م��ن خ��ال االإدارة العام��ة للخدمات 
البيطرية مب�س��ح وبائي لهذا املر�س، 
حي��ث كانت اخ��ر ا�س��ابة للمر�س يف 

عام 2015 فقط.

الزراعة تسلم تعويضات مالية 
لمتضرري "انفلونزا الطيور"

"الشباب والرياضة" تعلن عن جملة 
من برامج دعم الشباب


