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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
مل مين��ع الو�س��ع االقت�س��ادي الكارثي 
االقت�س��اد  وزارة  غ��زة،  قط��اع  يف 
الوطن��ي من القي��ام بدوره��ا يف خدمة 
الوط��ن واملواطن، بالرغم م��ن احل�سار 
االإ�سرائيل��ي ال��ذي ال ي��زال يخنق كل 
نواحي احلياة الطبيعي��ة، وق�سى على 
غ��د  حتقي��ق  يف  املواط��ن  اآم��ال  كاف��ة 

اأف�سل.
وخ��ال الع��ام املا�س��ي 2018، عمل��ت 
عل��ى حتقي��ق  بغ��زة  االقت�س��اد  وزارة 
العدي��د م��ن االإجن��ازات الت��ي ته��دف 
وت�س��جيع  البل��د  اقت�س��اد  لتنمي��ة 
واإيج��اد  ودعم��ه،  الوطن��ي  املنت��ج 
احللول املنا�س��بة للخروج م��ن االأزمات 

االقت�سادية بغزة.

ومن اأه��م تلك االإجنازات التي حققتها 
االقت�س��اد بغزة، هو قي��ام مكتب وكيل 
الوزارة بت�سكيل جلنة فنية اقت�سادية 
ملتابعة امل�ساكل االقت�سادية، واجتماع 
اللجن��ة االقت�س��ادية العلي��ا بح�س��ور 
موؤ�س�س��ات  ممثل��ي  م��ع  ال��وزارة  وكي��ل 
الواق��ع  لبح��ث  اخلا���ص  القط��اع 

االقت�سادي.

اإىل جان��ب ذل��ك عمل��ت ال��وزارة عل��ى 
م��ن  علي��ا  اقت�س��ادية  جلن��ة  ت�س��كيل 
اخلا���ص  القط��اع  وموؤ�س�س��ات  ال��وزارة 
االقت�س��ادية  ال�سيا�س��ات  لر�س��م 
وايج��اد  اال�س��راتيجية،  واخلط��ط 
احللول املنا�س��بة للخروج م��ن االأزمات 
االقت�س��ادية يف قط��اع غ��زة، اإ�س��افة 

اإىل ا�ستقبال الوفود املختلفة.

كم��ا عقدت الوزارة، لقاءات مع القطاع 
اخلا�ص )الغرف التجارية، االحتادات 
ال�س��ناعية(، وعقد لقاءات مع الوفود 
اخلارجي��ة، واجتماعات م��ع احتادات 
ال�س��ناعات الن�س��يجية واملاب�ص حول 
باالإ�س��افة  االأزي��اء،  عر���ص  مو�س��وع 

اإىل زي��ارة وكي��ل الوزارة 
واملوؤ�س�س��ات  10للبن��وك 

وزارة االقتصاد بغزة..جهود جبارة وفرق عمل متميزة



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

الخميس 25 جمادى األولى 1440هـ / 31 يناير 2019م
Thursday - 31 January 2018 

تقرير

02

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 - اآالء النمر
واحلم��ات  العرو���ص  تت��واىل 
الب�س��ائع  عل��ى  التجاري��ة 
الو�س��ع  ت��ردى  م��ع  التجاري��ة، 
احلال��ة  و�س��عف  االقت�س��ادي 
ع��ني  جع��ل  م��ا  ال�س��رائية، 
الرقابة احلكومية تتو�س��ع على 
حلماي��ة  وفق��ًا  احلم��ات،  ه��ذه 
امل�ستهلك الفل�س��طيني واحلفاظ 
ال�س��وابط  �س��من  �س��حته  عل��ى 
املتف��ق  وال�س��حية  القانوني��ة 

عليها.
دق��ة  اأك��ر  رقابي��ة  ولنتائ��ج 
االإدارة  اآث��رت  ومو�س��وعية 
العام��ة حلماي��ة امل�س��تهلك عمل 
جولة تبادل ب��ني مناطق الفرق 
املفت�سة على الب�سائع واالأ�سواق 
يف اأوق��ات متفاوت��ة، االأمر الذي 
يدع��و لرقاب��ة تفتي�س��ية جادة 

بعي��دة ع��ن املع��ارف والعاق��ات 
اخلا�سة.

ملكت��ب  التفتي�س��ية  الطواق��م 
وزارة االقت�س��اد الوطني نظمت 
يف املحافظ��ة الو�س��طى ج��والت 
ميدانية على حم��ات التجارية 
حمافظ��ة  يف  ال�س��عبي  وال�س��وق 
اجلول��ة  خ��ال  ومت  رف��ح، 
حما�س��ر  �س��بعة  ع��دد  حتري��ر 
�س��بط بكمي��ة ع�س��ائر خمالفة 
ومت  الفل�س��طينية،  للموا�س��فات 
اإت��اف  حما�س��ر  �س��تة  حتري��ر 
كمي��ة واح��د وثاث��ني كيل��و من 

البهارات منتهيه ال�ساحية.
العاق��ات  مكت��ب  مدي��ر  واأك��د 
االقت�س��اد  وزارة  يف  العام��ة 
الوطن��ي ط��ارق لب��د، عل��ى عمل 
الوزارة اجلاد حلماية امل�س��تهلك 
الفل�سطيني واحلفاظ على اأمنه 

ال�سحي والغذائي، وخ�ص بقوله 
الكب��رة  والعرو���ص  احلم��ات 
التي يقوم عليها التجار لت�س��ويق 

�سلعهم وب�سائعهم املخزونة.
معظ��م  اأن  عل��ى  لب��د  و�س��دد 
ت�س��ري  والعرو���ص  احلم��ات 
مب��ا  االقت�س��اد  وزارة  مبوافق��ة 
يتوافق مع املوا�سفات القانونية، 
عل��ى  التواف��ق  يت��م  وكذل��ك 
طامل��ا  عر�س��ها  وم��دة  اأ�س��عارها 
بق��ي له��ا تاريخ �س��احية جاري 

املفعول.
واأو�س��ح اأنه ال ميكن ال�سماح الأي 
منت��ج يتم ت�س��ويقه وق��د انتهت 
فه��ي  املدون��ة،  �س��احيته  م��دة 
تعر���ص الآخ��ر ي��وم وبعدها يتم 
اتاف املنتج وعليه يعترب فا�س��د 

وال ي�سمح ببيعه على االطاق.
الو�س��ع  اأن  اإىل  لب��د  ولف��ت 

االقت�س��ادي ال�سعب دعا العديد 
م��ن التجار وامل�س��وقني م��ن عمل 
مبارزة ت�سويقية يف عر�ص ال�سلع 
وبيعه��ا قبل ف��وات االأوان، وهذا 
ما اأجرب ال�سوق باأكمله من امل�سي 
يف طري��ق احلم��ات عل��ى �س��تى 
الب�س��ائع �س��واء كانت اأغذية اأو 
ملبو�س��ات اأو حت��ى اأدوات لي���ص 
لها عاق��ة ب�س��احية اإنتاجية 

معينة.
و�سمن احلمات التفتي�سية التي 
تقوم بها االإدارة العامة حلماية 
امل�س��تهلك، متكن��ت الطواق��م من 
�س��بط تاج��ر يق��وم ببي��ع منتج 
عب��وات  يف  وتعبئت��ه  حمل��ي 
الغ���ص  �س��بيل  عل��ى  ا�س��رائيلية 

والتمويه.
وردت  معلوم��ات  عل��ى  وبن��اًء 
ملكت��ب غ��زة اأفادت بذل��ك، وبعد 

ال�س��اعة  م��دار  عل��ى  التح��ري 
وبالتعاون وم��ع مباحث التموين 
مت الو�س��ول ايل التاجر �ساحب 
حتري��ر  مت  حي��ث  الب�س��اعة، 
حم�سر �سبط بالكمية، وحتويل 
امللف لوحدة ال�س��وؤون القانونية 
الازم��ة  االإج��راءات  التخ��اذ 

باخل�سو�ص.
لب��د اختت��م حديث��ه ل�"ال��راأي" 
احلم��ات  تل��ك  ب��دون  اأن��ه 
لاأ�س��واق  املباغ��ت  والتفتي���ص 
واملحال التجارية تعم الفو�س��ى 
والغ���ص،  التدلي���ص  وينت�س��ر 
وتنت�س��ر امل�ساكل ال�س��حية، فهي 
عن��د  مو�س��وعي  رادع  ت�س��كل 
التاجر وت�سجع اآخر على اأهمية 
املحافظ��ة عل��ى املعاي��ر املتف��ق 
عليه��ا كم��ا يحاف��ظ متام��ًا عل��ى 

وجوده داخل ال�سوق التجاري.

العروض والحمالت التجارية تفتح عيون رقابة "االقتصاد"
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نتيجة اعتداءات االحتالل..

4000 آالف صياد بغزة يواجهون
 خطر الموت المباشر

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
الت��ي  تتن��وع االعت��داءات واالنته��اكات 
الفل�س��طينيني  ال�س��يادين  له��ا  يتعر���ص 
يف عر���ص بح��ر قط��اع غزة املحا�س��ر، يف 
وق��ت ال تتوان��ى في��ه بحري��ة االحتال 
عليه��م  اخلن��اق  بت�س��ييق  االإ�س��رائيلي 
ب�ستى الو�س��ائل واالأ�ساليب الوح�سية من 
ا�ستهداف وقتل وم�سادرة معدات واأجهزة 
واعتق��ال العديد منهم، فاأ�س��بحوا بذلك 

هدفا مبا�سرا لقنا�سة االحتال.
احلربي��ة  ال��زوارق  اعت��داءات  وتتك��رر 
االإ�سرائيلية على ال�سيادين ب�سكل يومي، 
يف وقت يكابد هوؤالء من اأجل البحث عن 
الت��ي يح��اول  الوحي��دة  لقم��ة عي�س��هم 

االحتال احلاقد حرمانهم اإياها.

خطر حقيقي
ويتعر�ص ال�س��يادين الإطاق نار مبا�س��ر 
اإ�س��افة العتق��االت متك��ررة،  جتاهه��م، 
وم�س��ادرة القوارب وتهديده��م لاإحالة 
عمله��م،  ممار�س��ة  م��ن  منعه��م  به��دف 
وت�سييق م�ساحة ال�س��يد املخ�س�سة لهم، 
االأمر الذي يحول دون �س��يدهم اأ�س��ماك 

متنوعة تدر عليهم دخا.
ويق��ول ال�س��ياد عي�س��ى اأب��و ريال��ة م��ن 
مع�سكر ال�ساطئ بغزة، ل�"الراأي":" كثرا 
م��ا نتعر�ص لاعتداءات االإ�س��رائيلية يف 
عر���ص البح��ر �س��واء باإطاق الر�س��ا�ص 
م�س��ادرة  اأو  االعتق��االت،  اأو  املبا�س��ر 

املعدات واالأجهزة اخلا�سة بنا".
ويوؤكد اأبو ريالة اأن ال�س��يادين يخرجون 
يوميا وخطر املوت يواجههم يف كل دقيقة 
يعملون بها داخل البحر، مت�سائا: “لكن 
م��اذا ميكنن��ا اأن نفع��ل، هي لقم��ة العي�ص 

التي جتربنا على ذلك".

شهداء وجرحى
نقي��ب  ن��زار عيا���ص  يق��ول  م��ن جانب��ه، 
قط��اع  يف  الفل�س��طينيني  ال�س��يادين 
االإ�س��رائيلية  االعت��داءات  اإن  غ��زة:" 
�س��د ال�س��يادين يف ع��ام 2018 اأ�س��فرت 
ع��ن ثاثة �س��هداء، وخم�ص جرحى، اإىل 
جان��ب اعتق��ال 64 �س��ياد داخ��ل عر�ص 

البحر".
خا���ص  حدي��ث  يف  عيا���ص  ويو�س��ح 
ل�"ال��راأي": اإن االحت��ال قام مب�س��ادرة 

8 ح�س��كات لل�س��يادين مبا فيه��ا املواتر 
الكهربائية وال�س��بكات، واأي�س��ا م�س��ادرة 
لن���ص مبعدات��ه واأجهزت��ه، اإ�س��افة اإىل 
م�س��ادرة لن�ص جر كبر مبعداته، واأي�س��ا 
اخلا�س��ة  واأجهزته��ا  مبعداته��ا  ح�س��كة 
به��ا"، موؤك��دا اأن زوارق بحرية االحتال 
قامت مب�س��ادرة ح�س��كة جم��داف يدوي 

مبعداتها و�سباكها.
وانته��اكات  اعت��داءات  تتوق��ف  وال 
ال�س��يادين  بح��ق  االحت��ال  بحري��ة 
وممتلكاته��م عند هذا احل��د، حيث تقوم 
ال�س��يادين  مباحق��ة  االحت��ال  زوارق 
واإط��اق النار املبا�س��ر عليهم، وال�س��غط 
عليهم لرك مهنتهم التي يعتا�س��ون منها، 

والنافذة الوحيدة لهم.

4000 صياد بخطر
ويعتا���ص م��ن مهن��ة ال�س��يد 4000 اأالف 
�س��ياد بغ��زة، وهم من اأكر فئات ال�س��عب 
م��ن  يعان��ون  الذي��ن  بغ��زة  الفل�س��طيني 
الفقر والظلم واال�س��تهداف االإ�س��رائيلي 

املتوا�سل وب�سكل يومي.
وحت��اول نقاب��ة ال�س��يادين مت��ى توفرت 

له��ا االإمكانيات مل�س��اعدة ال�س��يادين ومد 
ي��د العون لهم، من خال تقدمي ال�س��باك 
وبع�ص املاكين��ات واالأجهزة الازمة لهم، 
اإال اأن الظروف ال�س��عبة التي يعاين منها 
القطاع املحا�سر حتول دون اال�ستمرار يف 

ذلك.
وتراجع��ت مهنة �س��يد االأ�س��ماك ب�س��كل 
حج��م  لراج��ع  نتيج��ة  م�س��بوق،  غ��ر 
ال�س��يد اليومي ملئات ال�س��يادين، ب�س��بب 
عل��ى  اإ�س��رائيل  تفر�س��ها  الت��ي  القي��ود 

امل�ساحات التي ي�سمح لهم بال�سيد فيها.
وتن�ص اتفاقية اأو�س��لو )معاهدة ال�س��ام 
م��ن  تبعه��ا  وم��ا   ،)1993 ع��ام  املوقع��ة 
ح��ق  عل��ى  اقت�س��ادية،  بروتوك��والت 
�سيادي االأ�سماك يف قطاع غزة، باالإبحار 
مل�سافة 20 ميًا، بهدف �سيد االأ�سماك، اإال 
اأن ذلك مل ينفذ منذ عقد ون�س��ف العقد. 
و�س��محت اإ�س��رائيل عقب العدوان االأخر 
على القطاع بال�س��يد مل�س��افة �س��تة اأميال 
اأَنّ ق��وات  بحري��ة ب��داًل م��ن ثاث��ة، اإال 
اأعم��ال  تعرق��ل  االإ�س��رائيلية  البحري��ة 
ال�س��يد على �س��واطئ غزة، وتطلق ب�سكل 

�سبه يومي نران اأ�سلحتها جتاه قواربهم.
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غزة- الراأي- عبداهلل كر�سوع
تتواىل ف�س��ول معاناة االأ�سرى االأبطال يف �سجون 
االحت��ال االإ�س��رائيلي على وقع الغياب الوا�س��ح 
لل��دور الفعال واملوؤثر من قب��ل املنظمات الدولية، 
عل��ى  ال�س��غط  جت��اه  منه��ا  احلقوقي��ة  وال�س��يما 
�س��لطات االحت��ال الإلزامها باملواثي��ق واالأعراف 

اخلا�سة مبعاملة االأ�سرى.
وب��ني الفين��ة واالأخ��رى ت��رد االأنباء ع��ن تدهور 
الو�س��ع ال�س��حي له��ذا االأ�س��ر اأو ذاك، ممزوج��ة 
القل��ق  مع��اين  كل  حتم��ل  مكتوم��ة  ب�س��رخات 
واخلوف على حياتهم داخل با�س��تيات االحتال 

االإ�سرائيلي.
وكالع��ادة ال يع��ول عل��ى �س��مر املجتم��ع ال��دويل 
االأم��ر  يتعل��ق  حينم��ا  دائ��م  ب�س��كل  الغائ��ب 
بالفل�سطيني، �سواء كان اأ�سرًا اأو �سهيدًا اأو جريحًا 
مادام يف موقع ال�سحية واالحتال االإ�سرائيلي يف 

موقع اجلاد واجلاين.
وجم��ازر  جرائ��م  ع��ن  الط��رف  غ���ص  ف�سيا�س��ة   
االحت��ال معه��ودة ومعروفة بخ��اف احلال حني 
تعلَّ��ق االأم��ر باأ�س��ر املقاوم��ة الفل�س��طينية جلنود 

اإ�سرائيليني.
�س��جون  يف  االأ�س��رى  اأطل��ق  املن�س��رم  االأ�س��بوع 
االحت��ال معرك��ة احلري��ة والكرام��ة ردًا عل��ى 

اقتحام االحتال ل�س��جن عوفر واإ�س��ابة اأكر من 
مئة اأ�سر بعد اقتحام وحدات القمع االإ�سرائيلية 

عددًا من اأق�سام ال�سجن وعبثها مبقتنياتهم.

قضية رمزية
الكاتبة روال ح�س��نني اأكدت اأن الافت يف اقتحام 
االحتال ل�س��جن عوفر ه��ذه املرة، اأن��ه يتوان يف 
ن�س��ر مقاط��ع فيدي��و و�س��ور القمع خا�س��ة خال 
اإدخال الكاب البولي�س��ية على االأ�س��رى، وكذلك 
عملي��ات تفتي���ص الغرف وقلبها راأ�س��ها على عقب، 
وكذلك ر�ص الغاز امل�سيل للدموع و�سط عدم وجود 
منف��ذ لله��واء النق��ي، االأمر الذي ت�س��بب بحاالت 
اختناق واإ�س��ابات يف �س��فوف اأكر من 100 اأ�س��ر 

-بينهم اأ�سبال-.
االعت��داء  ن�س��ر  اأن  مقاله��ا  يف  ح�س��نني  ولفت��ت 
اأبرزه��ا  بال�س��وت وال�س��ورة ج��اء لع��دة عوام��ل 
اإىل ترهي��ب  ب��كل طريق��ة  يعم��د  اأن االحت��ال 
الفل�س��طيني م��ن اأن يق��وم ب��اأي فعل م��ن املمكن اأن 
يو�س��له ملرحلة االعتق��ال، والعي�ص يف ظل ظروف 
اعتقالية غر حمتملة، تبداأ من م�سادرة احلرية، 
تنته��ي الحتمالي��ة املوت ب�س��بب القمع الوح�س��ي 
لاأق�س��ام، والقوانني غر االإن�سانية التي تفر�سها 
اإدارة �س��جون االحت��ال عل��ى االأ�س��رى، م��ا يعني 

ترهيبه من اأي فعل مقاوم قد يقوم به.
واأ�س��افت :" اأدرك االحتال بان ق�س��ية االأ�سرى 
انتقلت يف ال�س��نوات املا�س��ية من ق�س��ية ح�سا�سة 
ق�س��ية  اإىل  املوازي��ن  وتقل��ب  اجلماه��ر  حت��رك 

رمزية �سعورية ال اأقل من ذلك وال اأكر".
و�س��ددت عل��ى اأن االحتال ب��ات يدراك اأن ن�س��ر 
مثل هذه املقاطع لقمع االأ�س��رى، لن حترك �س��اكنًا 
من قبل اأحد، اإال من االأ�سرى اأنف�سهم، بينما �سابقًا 
يف ظ��ل عنف��وان الث��ورة الفل�س��طينية، مث��ل هذه 
املقاط��ع وحاالت القم��ع كانت من املمك��ن اأن تكبد 

االحتال مواقف �سيا�سية هو بغنى عنها.

مطالبات
م��ن جانبه؛ ح��ذر وكيل وزارة االأ�س��رى واملحررين 
االأو�س��اع  خط��ورة  م��ن  املده��ون،  الدي��ن  به��اء 
املت�س��اعدة التي حتدث يف معتقل “عوفر ” والتي 
اعتربه��ا جرمي��ة ترتكب بح��ق االأ�س��رى وتنفيذ 
عمل��ي خلط��ة وزي��ر االأم��ن الداخل��ي يف حكوم��ة 

االحتال جلعاد اأردان.
وبني املدهون، اأن اقتحام االحتال ل�س��جن عوفر 
ج��اء بحج��ة تفتي�ص االأ�س��رى وغرفه��م وبحجة 
البح��ث عن هوات��ف نقال��ة؛ معتربا ذل��ك انتهاك 
للقوان��ني الدولية، داعيًا املجتمع الدويل للتدخل 

الف��وري والعاجل الإنقاذ االأ�س��رى م��ن تغول اإدارة 
ال�سجون.

وحمل امل�س��وؤولية الكاملة للحكومة االإ�س��رائيلية 
ع��ن حي��اة االأ�س��رى، والتداعيات اخلط��رة التي 
تواجهه��م داخل عوف��ر، والتي قد ت�س��ل اإىل حد 
االنفج��ار يف اأي حلظ��ة نتيج��ة ال�س��غط املتزايد 

عليهم.
وطال��ب املده��ون، ب�س��رورة التدخ��ل العاج��ل من 
دون  ممك��ن  وق��ت  وباأ�س��رع  املعني��ة  اجله��ات  كل 
اال�س��تهانة به��ذه الق�س��ية واالكتف��اء بالبيان��ات 
الكتابي��ة واالبتع��اد ع��ن االأفع��ال اجل��ادة، لعل��ي 
يت��م اإنقاذ حياة االأ�س��ري يف عوفر، والتي و�س��لت 
لدرج��ة اخلط��ورة البالغة جراء عدد االإ�س��ابات 
املرتفع، وانتهاكات بحقهم ال تتماثل مع االأعراف 

واملواثيق الدولية .
ونا�س��د املوؤ�س�سات احلقوقية واالإعامية واملحلية 
التح��رك  ب�س��رورة  الع��امل،  واأح��رار  والدولي��ة 
حال��ة  ت�س��كيل  اإيل  ودع��ا   ، والعاج��ل  الف��وري 
�س��اغطة عل��ى االحت��ال لك��ي يوق��ف اإجرام��ه 
�س��د اأ�س��رانا، وان يتم تكثيف اجلهود وتوحيدها، 
لف�سح ممار�سات االحتال املجرم واملت�ساعد بحق 
االأ�س��رى داخ��ل ال�س��جون، وم��ا يتعر�س��ون له من 

انتهاك وا�سح حلقوق االإن�سان .

نتيجة الصمت وتحولها لقضية شعورية

االحتالل اإلسرائيلي يتباهى باقتحام سجون األسرى
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القد�ص املحتلة - الراأي
االإ�س��رائيلية  ال�س��لطات  متن��ع 
املحتل��ة  القد���ص  يف  الفل�س��طينيني 
احل�س��ول على جواز �س��فر، وتعطيهم 
مكان��ة مقي��م، ويف ح��ال اأراد اأحدهم 
ال�س��فر اإىل خارج الب��اد فاإن باإمكانه 
احل�س��ول على وثيقة �سفر، ت�ستوجب 
اإىل  دخ��ول  تاأ�س��رة  عل��ى  ح�س��وله 
معظ��م دول العامل، كما اأن املقد�س��يني 
يعان��ون م��ن اإج��راءات بروقراطي��ة 
منهكة يف كل م��رة يتوجهون فيها اإىل 
مكتب وزارة الداخلية االإ�س��رائيلية، 
اأن  ميك��ن  ال��ذي  االأخط��ر  واالأم��ر 
يواجهه املقد�س��ي ه��و اأن يفقد مكانة 

مقيم يف حال غادر الباد.
واإزاء هذا الو�س��ع، ازداد يف ال�س��نوات 
االأخ��رة، واإن مل يتجاوز املئات، عدد 
طلب��ات  يقدم��ون  الذي��ن  املقد�س��يني 
احل�س��ول على املواطنة االإ�سرائيلية، 
اإىل   2003 الع��ام  يف  طلب��ا   69 م��ن 
نح��و األف طلب يف الع��ام 2018، وهم 
مكرهون على م��ا يبدو للقيام بخطوة 
كهذه، على االأقل من اأجل اأن يتمكنوا 

من العودة اإىل الباد.
االإ�س��رائيلي  القان��ون  اأن  ورغ��م 
املواطن��ة  املقد�س��يني  مبن��ح  ي�س��مح 
االإ�س��رائيلية، اإال اأن وزارة الداخلية 
مقدم��ي  اأم��ام  "االإ�س��رائيلية" ت�س��ع 

نهاي��ة  ال  عقب��ات  كه��ذه  طلب��ات 
ع��ام،  ب�س��كل  اأن��ه  اإىل  وي�س��ار  له��ا. 
متتن��ع  االحت��ال  �س��نوات  وط��وال 
الغالبي��ة العظم��ى من املقد�س��يني عن 
املواطن��ة  عل��ى  باحل�س��ول  املطالب��ة 

االإ�سرائيلية.

10 طلبات
�س��حيفة  ن�س��رته  تقري��ر  وبح�س��ب 
فاإن��ه  الثاث��اء،  الي��وم،  "هاآرت���ص" 
ق��دم   2010 –  2004 االأع��وام  يف 
مقد�س��يون ما ب��ني 200 – 900 طلب 
للح�س��ول على املواطنة االإ�سرائيلية، 
لك��ن يف معظ��م ه��ذه ال�س��نوات مت��ت 
امل�س��ادقة عل��ى ع�س��رات الطلبات يف 

كل عام.
ويف االأع��وام 2011 – 2018 ج��رى 
تق��دمي م��ا ب��ني 719 – 1081 طلبا 
يف كل عام و�س��ودق على ب�سع ع�سرات 
اأو مئ��ات قليل��ة منه��ا يف كل ع��ام، ويف 
العام 2016 على �س��بيل املثال، جرى 
تق��دمي 1081 طلب��ا و�س��ودق على 7 

طلبات فقط.
وقال��ت ال�س��حيفة اإن عل��ى املقد�س��ي 
اأن ينتظر لي�ص اأقل من ثاث �س��نوات 
حت��ى يتم تعي��ني موعد له ك��ي يقدم 
عل��ى  احل�س��ول  اأج��ل  م��ن  وثائ��ق 

املواطنة االإ�سرائيلية.
وبع��د ذل��ك يتعني علي��ه انتظار ثاث 
اأو اأرب��ع �س��نوات اأخرى ك��ي يتلقى ردا 
عل��ى طلب��ه، ويف ه��ذه االأثن��اء تقوم 
ال�س��لطات ب��كل م��ا بو�س��عها م��ن اأجل 
البحث عن �سبب لرف�ص الطلب، بدءا 
من عدم اإجادة اللغة العربية، ومرورا 
بالت�س��اوؤل ح��ول والئه ل�"اإ�س��رائيل" 
وانتهاء باال�س��تباه باأن مق��دم الطلب 

له اأماك يف ال�سفة الغربية.
وتو�س��ع ه��ذه العراقي��ل، التي جتعل 
احل�سول على املواطنة اأمرا م�ستحيا 
يف معظم احلاالت، رغم اأن "اإ�سرائيل" 
ه��ي دولة احت��ال يف القد�ص و�س��نت 
قانون �س��ريان القوانني االإ�س��رائيلية 
عل��ى القد�ص املحتلة، واعتربت بذلك 

اإنها �سمتها اإليها "اإىل االأبد".
وي��رى حمام��ون اإ�س��رائيليون ميثلون 
مقد�س��يني يف طلب��ات احل�س��ول عل��ى 
العراقي��ل  ه��ذه  اأن  املواطن��ة،  ه��ذه 
ال ي�س��عها املوظف��ون يف مكت��ب وزارة 
الداخلية يف القد�ص ال�س��رقية، واإمنا 

هي �سيا�سة عليا ومتعمدة.
ونقلت ال�س��حيفة عن املحامية عادي 
ه��ذا  يف  املتخ�س�س��ة  لو�س��تيغمان، 
املو�س��وع قولها اإن��ه "وا�س��ح اأن وزارة 
الداخلية ال تريد هذه الطلبات، وهم 
ال يري��دون "تلوي��ث" �س��جل ال�س��كان 

مبزيد من الفل�سطينيني.
وتابع��ت :" وا�س��ح اأن اله��دف ه��و اأن 
يكون هناك اأقل ما ميكن من املواطنني 
املقد�س��يني وهم يدققون بكل طريقة 

كي ال مينحوا املواطنة."
واأ�س��افت اأن "درب االآالم ه��ذا اأ�س��واأ 
مما مير به اأي مهاجر يطلب احل�سول 
عل��ى املواطن��ة. وم��ن اأج��ل املقارن��ة 
فقط، ف��اإن اإجراءات مل �س��مل عائلة 
اأي��ة  لدي��ه  ولي���ص  اأجنب��ي،  مواط��ن 
عاقة ب�"اإ�سرائيل"، ي�ستغرق حوايل 
اأرب��ع �س��نوات ون�س��ف ال�س��نة فق��ط. 
و�س��لطة عادية تتاأخر ثاث �س��نوات 
اعت��ذارا عل��ى  تق��دم  رد،  اإعط��اء  يف 

االأقل، وتعطي تف�سرا.
ويف حالة املقد�سيني ال تقدم ال�سلطات 
التاأخ��ر  العك���ص،  عل��ى  ب��ل  �س��يئا. 
ُينت��ج عبئ��ا اآخر عل��ى ال�س��كان الذين 
ي�س��طرون اإىل تقدمي الطلب جمددا، 
وتقدمي جبال من الوثائق والت�ساريح 
م��ن جدي��د، واخل�س��وع ال�س��تجوابات 
)العربي��ة(،  اللغ��ة  يف  وامتحان��ات 
اإ�سافة اإىل م�سيعة الوقت والتكاليف 

واالإذالل الذي يرافق ذلك".
وق��ال املحام��ي اأمن��ون م��زر، املخت�ص 
يف ه��ذه الق�س��ايا، اإن وزارة الداخلية 
ب�س��رية  ق��وى  وج��ود  بع��دم  تت��ذرع 
كافي��ة يف مكت��ب ال��وزارة، لكن��ه اأكد 

اأنه "وا�س��ح كال�س��م�ص اأنه توجد هنا 
نوايا خفية، ورمب��ا تعليمات من اأعلى 

بتقلي�ص عدد املواطنني".
اإىل  التوج��ه  كث��را  ي�س��اعد  وال 
املحكمة العليا، الت��ي توجه اإليها مزر 
ولو�س��تيغمان وجمعية حقوق املواطن 
وحمامون اآخ��رون مرات عديدة، لكن 
م��رة  كل  يف  يتبن��ون  كان��وا  الق�س��اة 
بخ�س��و�ص  الداخلي��ة  وزارة  ذرائ��ع 
النق���ص يف الق��وى العامل��ة، وتغي��ر 
اأجه��زة احلا�س��وب ووج��ود �س��عوبات 

بروقراطية كهذه اأو تلك.  
ويف اأعقاب التما�ص قدمه مقد�سي اإىل 
املحكمة العليا، قالت وزارة الداخلية 
االإ�س��رائيلية يف رد قدمته للمحكمة، 
موؤخرا، اإنه يوجد حاليا 3252 طلبا 
قدم��ه مقد�س��يون م��ن اأجل احل�س��ول 

على املواطنة "االإ�سرائيلية".
وتعه��دت ال��وزارة مبعاجل��ة الطلبات 
 2015 الع��ام  حت��ى  ُقدم��ت  الت��ي 
حتى نهاية ال�س��هر احل��ايل، ومعاجلة 
الت��ي ُقدم��ت حت��ى نهاي��ة  الطلب��ات 
ني�س��ان/ نهاي��ة  2016 حت��ى  الع��ام 
اأبري��ل املقبل، ومعاجلة الطلبات التي 
قدم��ت يف الع��ام 2017 حت��ى نهاي��ة 
ومعاجل��ة  املقب��ل،  حزيران/يوني��و 
الطلبات الت��ي قدمت يف العام 2018 

حتى نهاية العام احلايل. 

مقدسيون في دوامة سلب الحقوق ورفض المواطنة
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جم��د الك��روم تعن��ي ب��رج العنف 
ال�س��مال  اإىل  تق��ع  بالكنعاني��ة. 
ال�س��رقي من مدينة ع��كا. وتبعد 
 220 وترتف��ع  ك��م.   16 عنه��ا 
وتبل��غ  البح��ر.  �س��طح  ع��ن  م 
 )20042( اأرا�س��يها  م�س��احة 
دومنًا،وحتي��ط به��ا اأرا�س��ي ق��رى 
وي��ركا  االأ�س��د  ودي��ر  البعن��ة 

وجول�ص و�سعب والربوة
تعت��رب اأر�ص مدين��ة جمد الكروم 
من االأرا�س��ي االأجمل يف فل�سطني 
ال�س��مالّية، حي��ث طبيعته��ا الت��ي 
من��ذ  ماأهول��ة  فكان��ت  تق��اوم،  ال 
الق��دمي، وق��د تعاقبت ح�س��ارات 
كثرة فيها، فنجد باأن الكنعانّيون 
كان  وبعده��م  �س��كنوها،  ق��د 

البيزنطي��ون، وع��دد �س��ّكان هذه 
القري��ة الي��وم يقّدر ب��� 13700 

ن�سمة. 
اإّن جم��د الكروم وبح�س��ب ا�س��مها 
فاإّنه��ا ت��دّل عل��ى وج��ود الك��روم 
بك��روم  الغني��ة  وه��ي  فيه��ا، 
الت��ني، واأي�س��ًا جند كرة اأ�س��جار 
ف��كان  فيه��ا،  املزروع��ة  الزيت��ون 
ال�س��مها م��ن نت��اج ترابها ن�س��يبًا، 
اال�س��رائيلي  االحت��ال  وق��ام 
باال�س��تياء عليه��ا، وقد �س��ّردوا 
الكثر من اأهلها االأ�س��ليني، وذلك 
حتويله��ا  ومّت   ، 1948م  ع��ام  يف 
 ،1949 ع��ام  م�س��تعمرة  اإىل 
ا�س��م  اأرا�س��يها  عل��ى  واأطلق��وا 

م�ستعمرة ي�سعور .

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

بلدة مجد الكروم شمال 
شرق مدينة عكا

غزة-الراأي
قّدمت املراكز الطبية وامل�ست�س��فيات 
الطبي��ة  للخدم��ات   التابع��ة 
الع�س��كرية بوزارة الداخلية واالأمن 
خدم��ة  ملي��ون   2 نح��و  الوطن��ي 
يف  للمواطن��ني  متنوع��ة  �س��حية 
جمي��ع حمافظات قطاع غ��زة خال 
نح��و  منه��ا  ا�س��تفاد  2018م،  ع��ام 
ن�س��ف ملي��ون مواط��ن م��ن املدني��ني 

والع�سكريني.
واأك��د  مدي��ر عام اخلدم��ات الطبية  
�س��عيهم  �س��الح:  حمم��د  العمي��د 
املتوا�سل  لتحقيق روؤية طبية �ساملة 
ب�س��ورة  اخلدم��ات  اأف�س��ل  لتق��دمي 
الداخلي��ة  وزارة  ملنت�س��بي  متمي��زة 
وعوائلهم وجلموع املواطنني، بتوفر 
واالأماك��ن  والظ��روف،  االإمكاني��ات، 

املنا�سبة لتقدمي تلك اخلدمات".
اخلدم��ات  مديري��ة  اإن   " وق��ال   
طبًي��ا  �س��رًحا  اأ�س��حت  الع�س��كرية 
متكامًا، ي�سم عددًا من امل�ست�سفيات، 
والعيادات، واملراكز الطبية املنت�سرة 
غ��زة  قط��اع  حمافظ��ات  جمي��ع  يف 
ت�س��مل مرافق اخلدمات الطبية كًا 
من جُممع "كمال ع��دوان الطبي" يف 
حمافظة ال�س��مال، الذي ي�سم ثاث 
م�ست�س��فيات ويخ��دم اأك��ر م��ن رب��ع 
مليون ن�س��مة، وامل�ست�سفى اجلزائري 
يف حمافظة خانيون�ص وي�س��م معظم 
التخ�س�س��ات الطبي��ة"، اإىل جان��ب 
القط��اع  �س��بع عي��ادات منت�س��رة يف 
وه��ي: حجازي، ال�س��اطئ، الزهراء، 
اإىل  باالإ�س��افة  ورف��ح،  خانيون���ص، 

عيادتي "كلي��ة الرباط" و"مديرية 
التدريب"، ف�س��ًا عن خم�ص عيادات 
االإ�س��اح  مراك��ز  داخ��ل  طبي��ة 

والتاأهيل.
وعد �سالح اإدارة االإ�سعاف والطوارئ 
اإحدى الركائز االأ�سا�سية للمديرية 
اخلدمات الع�س��كرية؛ مل��ا لها من دور 
فعال يف تقدمي اخلدمات االإ�سعافية 
الط��وارئ  ح��االت  يف  للمواطن��ني 
والعدوان، عرب اثنتي ع�سرة مركبة 
اإ�سعاف منت�سرة على امتداد القطاع، 
جتل��ت اأبرز مهامها خ��ال الفعاليات 
ال�س��عبية يف م�س��رات الع��ودة ك�س��ر 
 44 م��ن  اأك��ر  م��دار  عل��ى  احل�س��ار 

اأ�سبوعًا متوا�سلة.

مسيرات العودة
ويف هذا ال�سدد يقول العميد �سالح: 
اأطقم  ف��ردًا هم قوام   63 "يتواجد 
االإ�س��عاف والط��وارئ ل��دى املديرية 
يف جمي��ع الفعالي��ات ال�س��عبية على 
امتداد ال�سلك الفا�س��ل مع االأرا�سي 
املحتلة �س��رق و�س��مال القطاع، حيث 
يتقدمون ال�سفوف الإخاء اجلرحى 
وامل�سابني وتقدمي اخلدمات الازمة 
له��م، جنب��ًا اإىل جن��ب م��ع االأطق��م 
الطبية االأخرى واملتطوعني"، الفتًا 
اإىل اأن 27 منهم تعر�س��وا الإ�س��ابات 
مبا�س��رة بر�سا�ص االحتال وقنابل 

الغاز.
م��ن   53% قراب��ة  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
جمم��ل احل��االت الت��ي مت اإخاوؤه��ا 
الع��ودة،  م�س��رات  يف  املي��دان  م��ن 

والنق��اط  للم�ست�س��فيات  ونقله��ا 
الطبي��ة، كان ذلك عل��ى اأيدي اأطقم 
اخلدمات الطبية الع�س��كرية، ف�سًا 
متكام��ل  طب��ي  طاق��م  تواج��د  ع��ن 
يتب��ع للمديري��ة يف كل نقطة طبية 
عل��ى امت��داد خميمات العودة �س��رق 

القطاع.
وتعاملت اأطقم االإ�س��عاف خال عام 
2018 م��ع اأكر من 16 األفًا و600 
حالة يف م�س��رات العودة، من �سمنها 
ن��اري و125  اإ�س��ابة بطل��ق   1836
اإ�س��ابة بطل��ق مطاط��ي، اإىل جان��ب 
اإ�س��ابة بقنابل غاز مبا�س��رة،   569
و14 األف اإ�س��ابٍة باالختناق بالغاز، 

وحاالٍت ميدانية اأخرى.
واأ�س��ار العميد �س��الح اإىل ا�س��تنزاف 
معظ��م امل�س��تلزمات واالأدوي��ة ل��دى 
م�س��تودعات اخلدمات الطبية بفعل 
حجم اال�ستهداف الكبر للمواطنني 
الُع��زل يف م�س��رات الع��ودة م��ن قبل 
االحتال، مبينًا اأنه يتم تلقي بع�ص 
امل�س��اعدات من ع��دة جهات ك��وزارة 
ال�س��حة، وال�سليب االأحمر، والهال 
وامل�ست�س��فى  الكويت��ي،  االأحم��ر 
وامل�ست�س��فى  االأردين،  املي��داين 

املغربي.
املُقدم��ة  اخلدم��ات  تف�س��يل  ويف 
اإدارة  قّدم��ت  فق��د  للمواطن��ني، 
االإ�س��عاف والط��وارئ م��ا يزي��د ع��ن 
اإ�س��عافية  خدم��ة  و800  األ��ف   16
متنوعة خال العام املن�س��رم، بينما 
اأ�س��درت وحدة ال�سمان ال�سحي 24 
األ��ف و313 بطاق��ة �س��مان �س��حي 

للموظف��ني، يف ح��ني اأج��رت اللجنة 
طبي��ًا  فح�س��ًا  و958  األف��ًا  الطبي��ة 

للمر�سى واجلرحى.
اخلدم��ات  مراك��ز  �س��ّجلت  كم��ا 
اآالف   4 وم�ست�س��فياتها  الع�س��كرية 
اأج��رت  فيم��ا  والدة،  حال��ة  و275 
اأق�سام االأ�س��عة 58 األفًا و660 طلًبا 
اأق�س��ام  ونّف��ذت  االأ�س��عة،  لت�س��وير 
��ا  املخت��ربات 216 األفًا و529 فح�سً

طبًيا متنوعًا.
وتعَم��د مديري��ة اخلدم��ات الطبية 
امل�س��اريع  م��ن  ع��دد  تنفي��ذ  عل��ى 
اخلدماتي��ة للمواطن��ني، اإىل جان��ب 
معظ��م  وترمي��م  بن��اء  يف  التو�س��ع 
م�ست�س��فياتها ومراكزه��ا وعياداته��ا 
من حي��ث البناء والتزويد باملعدات؛ 
لتك��ون موؤهلة عل��ى ال��دوام لتقدمي 

اأف�سل اخلدمة والرعاية الطبية
ب�س��دد  اأنه��م  �س��الح  العمي��د  وب��نّي 
افتتاح حمطة لاإ�س��عاف والطوارئ، 
ومركز للعاج الطبيع��ي، كما يجري 
العم��ل عل��ى ترمي��م مبن��ى التاأم��ني 
ال�س��حي، وجميعها يف املق��ر الرئي�ص 
غ��رب  اأن�س��ار  مبجم��ع  للمديري��ة 

مدينة غزة.
الفتت��اح  حالي��ًا  املديري��ة  وُتع��د 
يف  واالإ�س��اح  التاأهي��ل  م�ست�س��فى 
مرك��ز اإ�س��اح "اأ�س��داء" مبحافظة 
خانيون�ص، وق�س��م االأ�س��نان يف مركز 
مبحافظ��ة  واالإ�س��اح  التاأهي��ل 

ال�سمال.
وعلى �س��عيد جممع "كم��ال عدوان" 
الطب��ي فاإن املديرية ب�س��دد تطوير 

لدي��ه  والتولي��د  الن�س��اء  خدم��ات 
ال�س��حة،  وزارة  م��ع  بال�س��راكة 
كم��ا �س��يتم افتت��اح ح�س��انة داخ��ل 
م�ست�س��فى االأطف��ال - ال��ذي يعم��ل 
بنظام الربوتوك��ول الدويل املعمول 

به داخل امل�ست�سفيات االأوروبية -.
وتعك��ف اخلدم��ات الع�س��كرية عل��ى 
املحو�س��بة  املعام��ات  اإىل  التح��ول 
خ��ال  م��ن  واملراجع��ني،  للمر�س��ى 
متابع��ة املري���ص وتنق��ل اإلكروني��ًا 
اأثن��اء  واالأق�س��ام  العي��ادات  داخ��ل 

تقدمي اخلدمة ال�سحية له.
اخلدم��ات  مديري��ة  تغف��ل  وال 
اجلان��ب  الع�س��كرية  الطبي��ة 
التدريب��ي التاأهيل��ي، حي��ث عق��دت 
دائ��رة التنمي��ة الب�س��رية 62 دورة 
تدريبية خمتلفة لكل التخ�س�س��ات، 
ا�ستفاد منها 992 طالًبا وطالبة من 
جمي��ع التخ�س�س��ات الطبية ملختلف 
اجلامع��ات، فيم��ا عقد معهد �س��باط 
وحما�س��رة  دورة   190 االإ�س��عاف 
جم��ال  يف  متخ�س�س��ة  تدريبي��ة 
االإ�س��عاف والطوارئ ا�س��تفاد منها 5 

اآالف و259 مواطنًا.
وتاأت��ي تل��ك االإجن��ازات، وامل�س��اريع 
الت��ي  والتطويري��ة  اخلدماتي��ة، 
تقدمها اخلدمات الطبية الع�سكرية، 
يف ظ��ل نق���صٍ وا�س��ٍح يف االإمكاني��ات 
اإال  الت�س��غيلية،  املوازن��ات  يف  و�ُس��ح 
اأن املديري��ة تعم��ل جاه��دة لتجاوز 
العقبات والتحديات يف �سبيل تقدمي 
اخلدم��ة الأبن��اء �س��عبنا والتخفيف 

عنهم ودعم �سمودهم.

"الخدمات الطبية" ُتقّدم 2 مليون خدمة صحية 
للمواطنين خالل 2018
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القد�ص املحتلة- الراأي
 2018 اأن  اأك��د �سخ�س��يات مقد�س��ية 
عل��ى  واالأ�س��عب  االأ�س��واأ  الع��ام  كان 
القد�ص واملقد�س��يني واملقد�سات، حيث 
االأمريكي��ة  االإدارة  اع��راف  �س��كل 
بالقد���ص عا�س��مة لاحت��ال، ونق��ل 
ال�س��فارة االأمريكية اليها، باالإ�س��افة 
اإىل ت�سل�س��ل تده��ور االأو�س��اع ج��راء 
ت�سعيد وتكثيف الهجمة االإ�سرائيلية 
وتقلي���ص  املدين��ة  لتهوي��د  ال�سر�س��ة 
املدين��ة،  العرب��ي يف  الوج��ود  حج��م 
الع��ام  اأح��داث  يف  فارق��ة  عام��ات 

.2018
وقال وزير القد�ص االأ�سبق يف ال�سلطة 
الفل�س��طينية زي��اد اأبو زي��اد اإن العام 
2018 �سهد ت�سعيد هجمة االحتال 
عل��ى القد���ص وم��ن فيه��ا، وتكثيفه��ا، 
وذل��ك بع��د ق��رار االإدارة االمريكية 
عا�س��مة  بالقد���ص  االع��راف 
لاحت��ال، ونقل ال�س��فارة االأمريكية 
اىل القد���ص، هو م��ا اعتربه االحتال 
�سوًء اأخ�سر لهم باأن يفعلوا يف القد�ص 

ما ي�ساوؤون.
واأ�س��اف اأبو زي��اد يف حدي��ث لربنامج 
بث��ه  ال��ذي  القد���ص"  عل��ى  "ع��ني 
التلفزيون االأردين اأن ما �سجع �سلطات 
االحتال على التمادي يف اجراءاتها 

�سد املقد�سيني يف كافة مرافق حياتهم 
و�سد املقد�سات اال�سامية وامل�سيحية 
االإقليمي��ة  العوام��ل  ه��ي  ��ا،  اأي�سً

والراخي يف املوقف العربي.

التالعب بالقضية 
الفلسطينية

تعتق��د  "اإ�س��رائيل"  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
الع��امل  م��ع  عاقاته��ا  تطبي��ع  اأن 
العرب��ي تتيح له��ا التاعب بالق�س��ية 
ال��ذي  احل��ل  وفر���ص  الفل�س��طينية 
يري��ده قادته��ا، بادعائه��م اأن هنالك 
دواًل عربي��ة معين��ة، ت�س��عى للتقارب 
معه��م، وتغ���ص النظ��ر عم��ا يفعلون��ه 
الفل�س��طينية  واالأرا�س��ي  القد���ص  يف 

املحتلة.
اأن ال�س��عب الفل�س��طيني ال��ذي  واأك��د 
تعر���ص لعملي��ة اقت��اع وتهج��ر م��ن 
اأر�س��ه وط��رد م��ن وطن��ه، ل��ن يتنازل 
ع��ن وطنه وع��ن حقه يف الع��ودة اإليه 
واإقامة دولته الفل�سطينية امل�ستقلة.

واأ�س��ار اإىل اأن "اإ�س��رائيل" تعم��ل على 
جع��ل حياة العربي جحيًما يف املدينة 
ال�س��يئة  باملعامل��ة  �س��واء  املقد�س��ة، 
قوانينه��ا  با�س��تغال  اأو  اليومي��ة، 
�سدهم، خا�س��ة فيما يتعلق بالهويات 
وت�س��جيل االأبناء واالإقام��ة والتنقل 

والعمل وفيم��ا يتعلق باالأر�ص والبناء 
والنمو ال�سكاين.

اخلط��ط  اإح��دى  اإىل  ولف��ت 
اال�س��رائيلية الت��ي ترك��ت نحو 150 
األف فل�س��طيني خارج اأ�س��وار القد�ص، 
و�سمحت لهم بالبناء واإقامة اإ�سكانات 
متعددة الطوابق، ودون الت�سديد على 
من��ح رخ���ص البن��اء، متهي��ًدا الإخراج 
اأماك��ن �س��كناهم م��ن "ح��دود بلدي��ة 
القد���ص"، باملقاب��ل �س��م م�س��توطنات 
قريب��ة من القد�ص، لت�س��بح جزًءا من 
بلدي��ة االحت��ال، وذلك به��دف قلب 
املدين��ة  داخ��ل  الدميغ��رايف  املي��زان 

ل�سالح اليهود.
اإقرا���ص  �س��ندوق  اإن�س��اء  اإىل  ودع��ا 
يف  اال�س��كان  م�س��اريع  لدع��م  عرب��ي 
اللجن��ة  دور  م�س��تذكًرا  القد���ص، 
االأردنية الفل�س��طينية امل�سركة التي 
كانت موجودة يف فرة �سابقة، وكانت 
��ا للمواطنني يف ال�س��فة  تق��دم قرو�سً
الغربية ب�سكل عام ويف القد�ص ب�سكل 

خا�ص.
حاج��ة  اإىل  زي��اد  اأب��و  واأ�س��ار 
االنق�س��ام  الإنه��اء  الفل�س��طينيني 
الفل�س��طيني الذي يقف �س��د م�س��الح 
ل�س��الح  ويعم��ل  الفل�س��طيني  ال�س��عب 
يف  االأو�س��اع  وا�س��تقرار  االحت��ال، 

ال��دول العربية يف املنطقة، مبا يخدم 
م�سالح ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته.

ال�سيا�س��ي  املحل��ل  ق��ال  جهت��ه،  م��ن 
ان  العي�س��اوي،  ه��اين  املقد�س��ي 
الهج��وم  ع��ام  ه��و  2018 كان  الع��ام 
كل  عل��ى  االأمريك��ي  اال�س��رائيلي 
نتيج��ة االع��راف  ه��و مقد�س��ي،  م��ا 
بالقد���ص كعا�س��مة لاحت��ال، ونق��ل 
واإع��ان  اإليه��ا،  االمريكي��ة  ال�س��فارة 
االنحياز الكامل للرواية االإ�سرائيلية 
االحتالي��ة، مم��ا فت��ح املج��ال اأم��ام 
"اإ�س��رائيل" للتوغل يف القد�ص ب�سكل 
كبر جًدا، واتخاذ اإجراءات مل ي�سبق 

لها مثيل.
التع�س��فية  االج��راءات  اأن  واأو�س��ح 
االحت��ال  �س��لطات  تنفذه��ا  الت��ي 
زادت م��ن معان��اة املقد�س��يني، م�س��يًفا 
اأن "اإ�س��رائيل" رّكزت يف العام 2018 
على القد�ص واملقد�سيني ب�سكل خا�ص.
مرك��ز  با�س��م  الناط��ق  ق��ال  ب��دوره، 
املعلومات االإ�سرائيلي حلقوق االإن�سان 
"بت�س��ليم"  املحتّل��ة  االأرا�س��ي  يف 
اإن  ج��ربان،  ك��رمي  العربي��ة  باللغ��ة 
نق��ل  بع��د  �س��هدت  القد���ص  مدين��ة 
ال�س��فارة االأمريكي��ة، ت�س��عيًدا كبًرا 
داخله��ا منها: ال�س��غط على املواطنني 
واال�ستياء على عقاراتهم، وت�سعيًدا 

لا�س��تيطان وعمليات هدم بيوت عدد 
كبر من املقد�سيني.

احلواج��ز  اإقام��ة  زي��ادة  اإىل  واأ�س��ار 
الدائمة على مداخل البلدة القدمية، 
كم��ا ن�س��بت بلدي��ات االحت��ال مئات 
الكام��رات يف اأنح��اء مدين��ة القد�ص، 
حتى اأنه بات باإمكان االحتال ر�س��د 

حتركات املقد�سيني ب�سكل وا�سح.
م��ن جهت��ه، ق��ال رئي���ص جلن��ة اأهايل 
االأ�س��رى املقد�س��يني اأجمد اأبو ع�سب، 
بقب�س��ة  امت��از   2018 الع��ام  اإن 
اأمني��ة م�س��ددة ا�س��تخدمتها االأجهزة 
االحتالية �سد املواطنني املقد�سيني، 
حت��ى اأنه ب��ات على املقد�س��يني القيام 
ب��اأي ن�س��اط اجتماع��ي اأو ثقايف، وكل 

ن�ساط كان يرافقه حملة اعتقاالت.
وبني اأن �س��لطات االحتال اعتقلت يف 
العام 2018، اأكر من 1700 مقد�سي 

ثلثهم من االأطفال.
م��ن ناحيت��ه، ق��ال مدي��ر االإع��ام يف 
حمم��د  اال�س��امية  االأوق��اف  دائ��رة 
�ساهني االأ�س��هب اإن العام 2018 امتاز 
املتطرف��ني  م��ن  املقتحم��ني  باأع��داد 
املب��ارك،  االأق�س��ى  للم�س��جد  اليه��ود 
وقيامه��م باأعم��ال تتناف��ى وقد�س��ية 
�س��رطة  وبحماي��ة  عاني��ة  امل��كان 

االحتال.

مقدسيون: 2018 األسوأ على القدس والمقدسات
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غزة- الراأي
على م��دار اثن��ي ع�س��ر عاًما م��ن العطاء، 
ر�ّس��خت "مكاتب املراقب الع��ام"، التابعة 
لوزارة الداخلية واالأم��ن الوطني، مبادئ 
واحلف��اظ  املواطن��ني،  حق��وق  اح��رام 
عليها، وحتقيق �س��يادة القانون، من خال 
عل��ى  املتكام��ل  الرقاب��ي  لل��دور  تفعيله��ا 
ف��كان  الداخلي��ة،  وزارة  مكون��ات  جمي��ع 

نتاجها تعزيز م�سرة العطاء.
رقابة داخلية

�س��ياء  العمي��د  اأك��د  ال�س��ياق  ه��ذا  ويف 
الع��ام  املراق��ب  نائ��ب  ال�س��رفا  الدي��ن 
اأن  الوطن��ي،  واالأم��ن  الداخلي��ة  ل��وزارة 
مكات��ب املراق��ب العام املنت�س��رة يف جميع 
حمافظات قطاع غزة، تهدف اإىل التحقق 
والتاأك��د م��ن اأن جمي��ع االأم��ور االإدارية، 
واملالية، والقانونية باالأجهزة، واالإدارات 
والهيئات بال��وزارة ُتنفذ ح�س��ب القوانني 
واأن  والتعليم��ات،  واالأ�س���ص،  واالأنظم��ة، 
نظام اإدارة الرقابة الداخلية ي�س��ر وفق 

متطلبات الوزارة.
واأظه��رت اإح�س��ائية �س��ادرة ع��ن مكت��ب 
املراقب العام اإجناز 992 �س��كوى من اأ�سل 
املنت�سرة يف  1150 �سكوى تلقتها مكاتبه 

القطاع خال العام املن�سرم.
ونوه ال�سرفا يف حديثه "ملوقع الداخلية" 
اإىل اأنه يتم اإجناز تلك الق�س��ايا من خال 

املعني��ة  االأط��راف  جمي��ع  م��ع  التوا�س��ل 
منا�س��ب  حل��ل  للو�س��ول  وا�س��تدعائهم 
لاإ�س��كاليات، اأو من خال حتويلها جلهات 

االخت�سا�ص ملتابعتها.

لجان التحقيق
ت�س��كيل  مت  اأن��ه  االإح�س��ائية  واأف��ادت 
وامل�س��اركة يف 25 جلنة حتقيق يف ق�س��ايا 
خمتلف��ة، متعلق��ة مبمار�س��ات، وجتاوزات 
االأمني��ة،  االأجه��زة  يف  االأف��راد  بع���ص 
وتظلم��ات املواطن��ني، حي��ث متت درا�س��ة 
املعني��ة  االأط��راف  وا�س��تدعاء  الق�س��ايا 

نتائ��ج  ورف��ع  له��م  واال�س��تماع  وال�س��هود، 
التحقيق والتو�سيات ومتابعتها.

ولف��ت العميد ال�س��رفا اإىل اأنه��م ينظمون 
التفتي�س��ية،  اجل��والت  م��ن  العدي��د 
والرقابي��ة على اأجه��زة واإدارات وهيئات 
وزارة الداخلي��ة، ملتابعة �س��ر العمل وفق 
القان��ون وال�سيا�س��ات وتعليم��ات الوزارة، 
جول��ة   681 اإج��راء  مت  اأن��ه  مو�س��ًحا 
رقابي��ة، خال العام املن�س��رم، ف�س��ًا عن 
متابعة 75 اأمًرا من االأوامر ال�س��ادرة عن 

العمليات املركزية لوزارة الداخلية.

استشارات قانونية
ب��دوره اأو�س��ح العقي��د عب��د الق��ادر املطري 
اأن  والتطوي��ر،  التخطي��ط  وح��دة  مدي��ر 
االإح�س��ائيات ال�سنوية ال�س��ادرة عن مكتب 
املراق��ب العام اأظه��رت ارتفاع��ًا ملحوظًا يف 
اال�ست�سارات املقدمة لديه خال عام 2018 
ع��ن الع��ام املا�س��ي، حي��ث بلغ��ت نح��و 700 
ا�ست�س��ارة واإف��ادة قانوني��ة تتعل��ق باأجهزة 
واإدارات ال��وزارة، و من �س��من هذه االإفادات 

طلبات لبع�ص املوؤ�س�سات احلقوقية.
انخفا�س��َا  اأظه��رت  االإح�س��ائيات  اأن  وب��نّي 

يف ن�س��بة ال�س��كاوى امل�س��تقبلة خ��ال ع��ام 
2018 بن�سبة 22 %  عن العام الذي �سبقه، 
حيث بلغت 1150 �س��كوى، يف حني بلغ عدد 
 ،2017 ع��ام  خ��ال  امل�س��تقبلة  ال�س��كاوى 

�سكوى.  1469
واأرج��ع العقي��د املط��ري، اأ�س��باب انخفا���ص 
ال�س��كاوى امل�ستقبلة، للمتابعة احلثيثة التي 
تبديها مكاتب املراقب العام لتلك ال�سكاوى، 
وتفعيله��ا للدور الرقابة الداخلية يف جميع 

مكونات الوزارة.
وبينت االإح�س��ائية اأن مكت��ب املراقب العام 
العلمي��ة  ال��دورات  م��ن  العدي��د  يف  �س��ارك 
وور���ص العمل التي ت�س��اهم يف ارتقاء الكادر 
م��ن  العدي��د  ا�س��تقبل  كم��ا  لدي��ه،  العام��ل 
الوفود املحلية والدولية التي ُتعنى بحقوق 
االإن�س��ان. بدوره��ا، نفذت وح��دة العاقات 
ت�س��منت  ومهم��ة،  ن�س��اًطا   1261 العام��ة 
التوا�س��ل  لل�س��كاوى ع��رب مواق��ع  متابع��ات 
االجتماع��ي، وامل�س��اركة يف ور�س��ات العم��ل 

االإعامية، اإىل جانب مهمات اأخرى.
ويف خت��ام حديث��ه، نوه العميد ال�س��رفا اإىل 
اأن ك��ون مكتب املراق��ب العام يق��وم باأعمال 
الداخلي��ة  وزارة  مكون��ات  عل��ى  الرقاب��ة 
منت�س��بي  جمي��ع  يجع��ل  الوطن��ي،  واالأم��ن 
االأجهزة االأمنية وموظفي الوزارة خا�سعني 
للرقابة، ويعملون �س��من احلدود والقواعد 

املن�سو�ص عليها.

تقرير
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اللحية ليست مجرد موضة فقط..

املو�س��ة  ه��ي  اللحي��ة  اط��اق  مو�س��ة  اأ�س��بحت 
كل  يف  ال�س��باب  م��ن  االأغلبي��ة  ل��دى  الدارج��ة 
م��كان، اإذ اعتربه��ا الكث��رون عنوان��ًا الرجول��ة 
الت��ي جت��ذب الن�س��اء، من��ذ اأن اأطلقه��ا م�س��اهر 
هوليود والعرب، ال�س��يء الذي دفع بالنجوم اإىل 
تطويله��ا واالحتف��اظ بها بع��د انته��اء اأدوارهم 

ال�سينمائية.
هل اللحية جمرد عنوان للرجولة واجلاذبية؟ 

اأ�س��رف عليه��ا  ك�س��فت درا�س��ة علمي��ة حديث��ة 
باحث��ون اأمريكي��ون عن فوائ��د اط��اق اللحية، 
مو�س��حة باأن �س��عر اللحية الطويل يحتوي على 
بكتري��ا م�س��اعدة يف تكوي��ن م�س��ادات حيوي��ة 
مفيدة من الناحية ال�سحية، كما وجد الباحثون 

ما يزيد عل��ى 100 نوع من البكتريا املختلفة يف 
اللحى الطويلة؟

وح�س��ب موقع ه��ي، اأك��د الدكت��ور اآدم روبرت�ص، 
اأ�س��تاذ علم االأحي��اء الدقيق��ة يف جامعة لندن، 
اأن بكتريا "Barnesiella” ميكن العثور عليها 
يف االأمع��اء الدقيق��ة، كم��ا وجد ج��زءا اآخر من 
البكتري��ا ت�س��مى املك��ورات العنقودي��ة، وبع���ص 

البكتريا االأخرى،
كم��ا لوح��ظ اأن البكري��ا املوج��ودة يف اللحي��ة 
كان��ت تتقات��ل للح�س��ول عل��ى امل��وارد الغذائية 
الازم��ة لبقائه��ا، وهذا يرتب علي��ه اإنتاج جيل 
جدي��د من امل�س��ادات احليوية للق�س��اء على هذه 

البكتريا امليتة.

"مكاتب المراقب العام" تنجز %86 من مجمل الشكاوى الواردة خالل 2018

العميد الشرفا: انخفاض عدد الشكاوى بنسبة 22   % 
مقارنة باألعوام السابقة
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الراأي _ اآالء النمر
جتاوز اخلط��وط احلمراء بحق 
املواطن الفل�س��طيني يعلن زامور 
ه��ذا  كان  اإن  خا�س��ة  اخلط��ر، 
اخلط��ر يه��دد حيات��ه و�س��حته 
اجل�س��دية والبدني��ة م��ن خال 
تناول املواد الغذائية الفا�سدة، 
واللحوم على وجه اخل�سو�ص ال 
حت�س��ل عليها االأ�س��ر والعائات 
يف  اإال  امل�س��تورة  والبي��وت 
الفر���ص  اأ�س��يق  ويف  املنا�س��بات 
االقت�س��ادية  االأو�س��اع  ب�س��بب 

املردية.
وا�س��عة  جولة  "ال��راأي" اأجرت 
م��ن املقاب��ات مب��ا يخ���ص اآخ��ر 
ال�س��ارع  يف  تداول��ه  مت  م��ا 
ا�س��تراد  حي��ث  الفل�س��طيني، 
جمموعات من املوا�س��ي واالأبقار 
م��ا  االإ�س��رائيلي،  الكي��ان  م��ن 
ك�س��ف عن ف�س��اد بع�س��ها وهزل 
كان��ت  حي��ث  االآخ��ر،  بع�س��ها 
جولته��ا داخ��ل م��زارع املحج��ر 

التابعة لوزارة الزراعة.
م��زارع  ه��ي  املحج��ر"  "م��زارع 
االأبق��ار  لفح���ص  خم�س�س��ة 
اإىل  وت�س��نيفها  امل�س��توردة 
بداخله��ا  يت��م  حي��ث  فئ��ات، 

تقييم املوا�س��ي وتطبيق املعاير 
القانونية وال�سحية عليها، ومن 
خالها اإما يتم االإتاف اأو و�س��ع 
بع���ص الغرام��ات املالية ح�س��ب 

املخالفة.
م��ع  تعامل��ت  الزراع��ة  وزارة 
امل�سكلة ح�سب االأ�سول القانونية 
بح�س��ب وكيلها اإبراهيم القدرة، 
حي��ث ق��ال اأن وزارت��ه اأطلق��ت 
عل��ى الع��ام اجلدي��د باأن��ه ع��ام 
حماية امل�س��تهلك ودع��م املزارع 
الفل�س��طيني، م��ا يتوج��ب عليها 
حي��اة  مي���ص  م��ا  كل  حمارب��ة 

املواطن مبا ي�سره.
االدع��اءات  اأن  الق��درة  وق��ال 
الت��ي تل�س��ن به��ا بع���ص التج��ار 
الت�س��كيك  يري��د  مم��ن  وبع���ص 
الفري��ق  عم��ل  م�س��داقية  يف 
احلكومي يف وزارة الزراعة وهي 
حمل��ة �سر�س��ة الإثن��اء ال��وزارة 
ع��ن عمله��ا، موؤك��دًا اأن القان��ون 
الفئ��ة  جت��اه  جم��راه  �س��ياأخذ 
التي ته��دف اإىل زعزع��ة االمن 
الع��ام  ال��راأي  وبلبل��ة  الغذائ��ي 
يثب��ت  م��ا  اأو  م��ربرات  اأي  دون 

�سدق اأخبارهم.
مب��ا  للقان��ون  خمالف��ات  "اأي 

الغذائي��ة  امل��واد  يخ���ص 
امل�س��توردة واملحلي��ة ل��ن نتهاون 
لروؤو���ص  ا�س��تراد  واأي  معه��ا، 
يخال��ف  واملوا�س��ي  االأبق��ار 
يت��م  �س��وف  ال�س��حية  املعاي��ر 
بح�س��ور  واإتافه��ا  اإعدامه��ا 
اأ�س��اف  والتج��ار"  اأ�س��حابها 

القدرة.

معايير وتصنيفات
ناني���ص الف��را مدي��ر اخلدم��ات 
حمافظ��ة  يف  البيطري��ة 
جمل���ص  ورئي���ص  خانيون���ص 
املحج��ر البيط��ري، ت�س��رد على 
واملوا�س��فات  املعاي��ر  "ال��راأي" 
الفني��ة الت��ي يت��م على ا�سا�س��ها 
احلكم على االأبق��ار، وهي العمر 
�س��نوات،  الث��اث  يتج��اوز  ال 
تك��ون  العام��ة  ال�س��حة  ثاني��ا 
م��ن متو�س��طة اإىل جي��دة، ثالثا 
اأمرا���ص  م��ن  خالي��ة  تك��ون  اأن 
جلدي��ة، اأخ��رًا اأن تكون عينات 
حامل��ة  وغ��ر  نظيف��ة  ال��دم 

الأمرا�ص.
واأكدت الفرا عل��ى اأن املخالفات 
وحتم��ل  االأبق��ار  تخ���ص  الت��ي 

فحو�س��ات  اأو  جلدي��ة  اأمرا���ص 
ملعاي��ر  مطابق��ة  غ��ر  �س��لبية 
اال�س��تهاك االآدمي حتول راأ�س��ا 
مقدم��ات،  دون  االإت��اف  عل��ى 
اأم��ا االأبقار الت��ي تخالف العمر 
لكن �س��حتها البدنية تغلب على 
يحت��م  فه��ذا  العم��ري  و�س��عها 
�س��احبها،  عل��ى  مالي��ة  غرام��ة 
وتنزل اإىل ال�س��وق اال�س��تهاكي 
العم��ر  اإىل  م�س��رة  قي��ود،  دون 
املعي��اري لاأبقار ه��و اأال يتجاوز 

الراأ�ص الواحد ثاث �سنوات.
بع���ص  يف  اأن��ه  الف��را  وقال��ت 
االأحيان تك��ون البقرة يف حالة 
ح��د  اإىل  ي�س��ل  ال  لك��ن  ه��زال 
ويف  منه��ا،  والتخل���ص  اإتافه��ا 
ه��ذه احلالة يتم اأخ��ذ تعهد من 
�س��احبها بعدم الت�س��رف بها اإال 
ح��ني التاأك��د م��ن حالته��ا بع��د 
اإج��راء  اتخ��اذ  يت��م  او  ف��رة، 
حل��وم  اإىل  وحتويله��ا  ذبحه��ا 

ا�ستهاكية.

رقابة حثيثة
عاط��ف ع��دوان ع�س��و اللجن��ة 
املجل���ص  يف  االقت�س��ادية 

م��زارع  يف  تواج��د  الت�س��ريعي 
املحجر التابعة لوزارة الزراعة، 
لاإ�س��راف على عمليات الفح�ص 
البيط��ري واإت��اف الفا�س��د م��ن 
االأبق��ار، حي��ث ق��ال ل�"ال��راأي" 
اأنه عل��ى وزارة الزراعة حماية 
املواط��ن الفل�س��طيني من ج�س��ع 
التجار، مذكرًا ب�سرورة االلتزام 
باملراقبة احلثيث��ة على االأبقار 
واللح��وم. و�س��دد ع��دوان عل��ى 
وزارة الزراع��ة تطبي��ق املعاير 
ال�س��حية العام��ة عل��ى اللح��وم 
واالأبقار، م�س��يفًا بقول��ه لوزارة 
الزراع��ة اأن ال تك��ون غ��زة مقر 
خلفي للحوم الفا�س��دة واالأبقار 
الهزيل��ة، واأن تكون عني حامية 
ويف رقابة م�س��تمرة على ال�سوق 
املحل��ي وعلى اللح��وم على وجه 

اخل�سو�ص.
وزارة  اأن  بذك��ره  اجلدي��ر 
الزراعة اأتلفت اأحد ع�س��ر راأ�سا 
املوا�س��فات  ذات  االأبق��ار  م��ن 
البالي��ة  والت��ي ال تنط��ق حت��ت 
وال�س��حية  القانوني��ة  املعاي��ر 
�س��حة  عل��ى  حفاظ��َا  العام��ة، 
امل�س��تهلك  وحماي��ة  املواط��ن 

ب�سكل عام.

"الزراعة" حماية للمستهلك ومراقبة على تجاوزات التجار
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
مل مين��ع الو�س��ع االقت�س��ادي الكارث��ي يف قط��اع 
غ��زة، وزارة االقت�س��اد الوطني م��ن القيام بدورها 
يف خدم��ة الوط��ن واملواط��ن، بالرغ��م من احل�س��ار 
االإ�سرائيلي الذي ال يزال يخنق كل نواحي احلياة 
الطبيعي��ة، وق�س��ى عل��ى كاف��ة اآم��ال املواط��ن يف 

حتقيق غد اأف�سل.
وزارة  عمل��ت   ،2018 املا�س��ي  الع��ام  وخ��ال 
االقت�ساد بغزة على حتقيق العديد من االإجنازات 
التي تهدف لتنمية اقت�س��اد البلد وت�س��جيع املنتج 
الوطني ودعمه، واإيجاد احللول املنا�س��بة للخروج 

من االأزمات االقت�سادية بغزة.
وم��ن اأهم تل��ك االإجنازات التي حققتها االقت�س��اد 
بغ��زة، هو قيام مكتب وكيل الوزارة بت�س��كيل جلنة 
فني��ة اقت�س��ادية ملتابع��ة امل�س��اكل االقت�س��ادية، 
واجتماع اللجنة االقت�س��ادية العليا بح�سور وكيل 
ال��وزارة مع ممثلي موؤ�س�س��ات القطاع اخلا�ص لبحث 

الواقع االقت�سادي.
اإىل جان��ب ذلك عمل��ت الوزارة على ت�س��كيل جلنة 
اقت�س��ادية علي��ا م��ن ال��وزارة وموؤ�س�س��ات القط��اع 
اخلا�ص لر�س��م ال�سيا�س��ات االقت�س��ادية واخلطط 
اال�س��راتيجية، وايجاد احللول املنا�س��بة للخروج 
م��ن االأزم��ات االقت�س��ادية يف قطاع غزة، اإ�س��افة 

اإىل ا�ستقبال الوفود املختلفة.
كم��ا عق��دت ال��وزارة، لقاءات م��ع القط��اع اخلا�ص 
)الغرف التجارية، االحتادات ال�س��ناعية(، وعقد 

لق��اءات م��ع الوف��ود اخلارجي��ة، واجتماع��ات م��ع 
احت��ادات ال�س��ناعات الن�س��يجية واملاب���ص ح��ول 
مو�س��وع عر�ص االأزياء، باالإ�سافة اإىل زيارة وكيل 

الوزارة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية.
واإ�س��افة اإىل ذل��ك، عق��دت ال��وزارة اجتم��اع م��ع 
التج��ار ع��دد )2(، واجتم��اع م��ع جمعي��ة خرية، 
ومتابع��ة واإجن��از املعام��ات التي تخ���ص االإدارات 
الوكي��ل واجله��ات  م��ع مكت��ب  ال��وزارة  العام��ة يف 

اخلارجية.
ويق��ول مدي��ر مكت��ب العاق��ات العام��ة يف وزارة 
االقت�ساد الوطني طارق لبد يف حديث ل�"الراأي": 
اإن االدارة العامة حلماية امل�س��تهلك قامت بفح�ص 
حي��ث  غذائي��ة،  م��واد  عين��ة   )1517( وحتلي��ل 
يف  للموا�س��فات  مطابق��ة  عين��ة   )1051( وج��د 
ح��ني )466( عين��ة غ��ر مطابق��ة للموا�س��فات، 
وفح�ص وحتلي��ل )166( عينة من مواد كيميائية 
ومنظف��ات، حي��ث وج��د )110( عين��ة مطابق��ة 

للموا�سفات، و)56( عينة غر مطابقة".
ووف��ق ما ذك��ره لبد ف��اإن االدارة العامة لل�س��ناعة 
قام��ت مبجموع��ة م��ن االجن��ازات اأهمه��ا: اإعطاء 
وامل�س��اركة  االأندل���ص،  معر���ص  الإقام��ة  موافق��ة 
يف افتت��اح معر���ص اخليم��ة الرم�س��انية، واع��داد 
والت��زام  تعه��د  اإع��داد  واأي�س��ا  م�س��در،  ا�س��تمارة 
اخليم��ة  معر���ص  مل��ف  وجتهي��ز  )للم�س��درين(، 
الرم�س��انية، وجتهيز ملف معر�ص مرايا فل�س��طني، 
اإىل جانب جتهيز ملف معر�ص مول العيد، مو�س��حا 

اأن عدد ال�س��كاوى واملتابعات بلغ )143( و)915( 
افادة اأ�سرار.

اإ�س��افة على ذلك قام��ت االإدارة العامة لل�س��ناعة 
باإحالة عدد )1244( ق�س��ية للنائب العام ب�س��اأن 
اأ�س��خا�ص قام��وا بارت��كاب العدي��د م��ن اجلرائ��م 
واملخالف��ات االقت�س��ادية، واإج��راء ع��دد )670( 
ت�س��وية مالية وت�س��الح مع عدد م��ن التجار، وذلك 
بت�س��ويات مالي��ة الرتكابه��م خمالف��ات وجتاوزات 

للقوانني والتعليمات الفنية االإلزامية املعتمدة.

عمليات ضبط
 كما عملت على اإعداد و�سياغة عدد )49( قرارات 
اإداري��ة، وامل�س��اركة يف ع��دد )1( جلن��ة حتقي��ق، 
واإعداد )342( مذكرة للنيابات املتخ�س�سة ب�ساأن 
وقف تعق��ب اأ�س��خا�ص قاموا بت�س��وية خمالفاتهم 
 )646( ع��دد  وحتري��ر  وتنظي��م  ال��وزارة،  ل��دى 
�س��ند اإقرار وتعه��د على اأ�س��خا�ص قام��وا بارتكاب 
خمالف��ات للقوانني واالأنظمة والقرارات الوزارية، 
وذل��ك بعد ورود حما�س��ر �س��بط ب�س��اأنهم للوحدة 

القانونية وا�ستدعائهم بهذا اخل�سو�ص.
ال��وزارة  قام��ت  االإعامي��ة،  الن�س��اطات  وح��ول 
�س��احلة  غ��ر  غذائي��ة  م��واد  اإت��اف  بتغطي��ة 
لا�س��تهاك االآدمي يف حمافظة ال�س��مال، واإتاف 
مبي�ص قهوة يف املحافظة الو�س��طى، واتاف �س��مك 
جممد يف حمافظة غزة، اإىل جانب اإتاف اأح�س��اء 
داخلي��ة منتهي��ة ال�س��احية يف حمافظ��ة غ��زة، 

واأي�سا اإتاف مع�سل مغ�سو�ص يف حمافظة ال�سمال.
منتهي��ة  ودهان��ات  بوي��ات  ال��وزارة  �س��بطت  كم��ا 
ال�س��احية يف حمافظة غزة، و�س��بط كيك منتهي 
ال�ساحية يف حمافظة خانيون�ص، وتكرمي اأع�ساء 

غرفة جتارة و�سناعة غزة.
اإط��ار حماته��ا التفتي�س��ية، ق��ام فري��ق م��ن  ويف 
الوزارة بحملة تفتي�سية على املطاعم يف حمافظة 
غ��زة، ومتابع��ة �س��كاوى املواطن��ني، فيم��ا �س��بطت 
حماي��ة امل�س��تهلك �س��مك معرو���ص يف ال�س��م�ص يف 
حمافظ��ة خانيون���ص، اإىل جانب اجتماع لتح�س��ني 
عملية الرقابة على املن�ساآت الغذائية يف املحافظة 
الو�سطى، فيما قام مكتب رفح باإتاف مواد غذائية 

منتهية ال�ساحية.
االقت�س��اد  وزارة  جمل���ص  زار  االإط��ار،  نف���ص  ويف   
الوطن��ي، احتاد ال�س��ناعات املعدنية والهند�س��ية، 
وق��ام بحمل��ة تفتي�س��ية عل��ى خماب��ز حمافظ��ة 
رف��ح، ونفذ حملة تفتي�س��ية على حمط��ات الغاز يف 

حمافظة الو�سطى.
وكغره��ا م��ن ال��وزارات الت��ي تق��ع حت��ت احل�س��ار 
وزارة  تع��اين  غ��زة،  عل��ى  امل�س��دد  االإ�س��رائيلي 
االقت�ساد بغزة من عدم وجود املوازنات الت�سغيلية 
كي تقوم بعمله��ا على اأكمل وجه، اإىل جانب وجود 
العدي��د م��ن املعيق��ات اأم��ام عملها والت��ي تتمثل يف 
احلال��ة االقت�س��ادية ال�س��عبة الت��ي يع��اين منه��ا 
القط��اع، و�س��عف العملية ال�س��رائية يف االأ�س��واق، 

باالإ�سافة اإىل اغاق املعابر ب�سكل دائم.

وزارة االقتصاد بغزة..جهود جبارة وفرق عمل متميزة
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غزة - الراأي
اأكدت وزارة ال�سحة بغزة عدم تقليها اأي ا�ستجابات 
فعلي��ة حتى اللحظ��ة لتطويق اأزم��ة الوقود احلادة 

التي تعاين منها منذ عدة اأ�سابيع.
الق��درة يف  اأ�س��رف  ال��وزارة  با�س��م  الناط��ق  وح��ذر 
ت�س��ريح لوكال��ة "ال��راأي" م��ن تداعي��ات ا�س��تمرار 
االأزمة عل��ى جممل اخلدمات ال�س��حية والتي بداأت 

تلوح يف االأفق منذ نوفمرب املا�سي.
وذكر القدرة اأن جتاهل املوؤ�س�سات االن�سانية حلاجة 
امل�ست�سفيات امللحة من الوقود �سي�سيبها ب�سلل و�سيك 
مم��ا يتطلب جهدا فوريًا وم�س��وؤواًل منها الإنقاذ اأرواح 

مئات االأطفال واملر�سى يف االأق�سام احل�سا�سة.
ونا�س��د كافة املوؤ�س�سات االإن�س��انية واالإغاثية وذات 
العاق��ة ب�س��رورة اتخ��اذ اإج��راءات فاعل��ة الإنقاذ 
املر�سى، معرًبا عن ذات الوقت عن �سكره لكل اجلهود 
الت��ي ت�س��اهم يف التخفيف من حدة االأزمة ال �س��يما 

املبادرات الفردية.
وحتت��اج املراف��ق ال�س��حية حالًي��ا اإىل األ��ف لر من 
ال�س��والر �س��هريًا يف ظ��ل التح�س��ن ال��ذي ط��راأ عل��ى 
جدول الكهرباء يف مناط��ق قطاع غزة موؤخرًا بفعل 
منح��ة الوقود القطرية، حي��ث كان االحتياج قبلها 

يزيد عن 540 األف لر �سهريًا.

الصحة: ال استجابات 
فعلية حتى اللحظة 
لتطويق أزمة الوقود

غزة- الراأي
عم��ر  يف  طف��ًا   " واأربع��ون  "خم�س��ة 
الزه��ور جت��دد معاناتهم يومي��ًا مع املر�ص، 
وجت��ربك ابت�س��امتهم الربيئة ب��اأن تتاأمل 
امُلتعب��ة  ال�س��غرة  وجوهه��م  يف  جي��دًا 
لتحدثك” الربابي�ص” املو�س��ولة مباكينة 
�س��به  االأمل  كمي��ة  ع��ن  الكل��وي  الغ�س��يل 
الروتين��ي اأثن��اء عملية الغ�س��يل الدموي 
�س��به االأ�سبوعي التي يتلقونها يف م�ست�سفى 
التخ�س�س��ي  الرنتي�س��ي  العزي��ز  عب��د  د. 

لاأطفال.
كم��ا  ت�س��عر بتخوفهم من توق��ف ماكينات 
الغ�س��يل الكل��وي عن العمل يف ظ��ل انقطاع 
التيار الكهربائي، ونف��اد كميات الوقود يف 

امل�ست�سفى الكايف لتقدمي اخلدمة.
رئي�ص ق�س��م الكلى يف م�ست�س��فى الرنتي�سي 
التخ�س�سي لاأطفال د. نبيل عياد، اأكد اأن 

الق�س��م ي�سم )45( طفًا تراوح اأعمارهم 
من )�سنة _ 15 عاما(، واأوزانهم ال تزيد 
ع��ن 30 كج��م يف ق�س��م الغ�س��يل الكل��وي، 
ويحتاجون اإىل عملية الغ�س��يل الكلوي من 
)3_4( جل�س��ات اأ�سبوعيا وملدة ت�ستغرق 

)4( �ساعات خال اجلل�سة الواحدة.
الدولي��ة  املوؤ�س�س��ات  عي��اد  د.  ونا�س��د 
م��ن  االأطف��ال  حماي��ة  اإىل  واحلقوقي��ة 
املتك��رر  االنقط��اع  نتيج��ة  املحق��ق  امل��وت 
للتيار الكهربائي الذي تعتمد عليه اأجهزة 

الغ�سل الكلوي ب�سكل كلي.
تعم��ل  ال�س��ناعية  الكلي��ة  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
بوجود التي��ار الكهربائي، وانقط��اع التيار 
اجل�س��م،  داخ��ل  ال�س��موم  تراك��م  ي�س��بب 
وجتم��ع املي��اه وعدم خروجها ب�س��بب عدم 
ن��زول الب��ول يوؤثر عل��ى القل��ب واالوعية 

الدموية والرئتني مما يوؤدي اإىل املوت.

غزة- الراأي
نفذ ق�سم مراقبة االأغذية ومنح الراخي�ص 
ال�س��حية يف بلدية غزة، نحو 6 اأالف ك�سٍف 
�سحٍي خال العام املن�سرم 2018، على مهن 
بي��ع وت�س��نيع االأغذي��ة يف املدين��ة للتاأك��د 
من �س��امتها ال�س��حية وللحفاظ على �سحة 

و�سامة املواطنني.
واأف��اد رئي�ص الق�س��م ر�س��اد عي��د، اأن اأعمال 
الك�سف �س��ملت؛ خمازن االأغذية، واملطاعم، 
بي��ع  وحم��ات  الدواج��ن،  بي��ع  وحم��ات 
احلل��وى، ومعا�س��ر الزيت��ون، وحم��ات بي��ع 
اللح��وم الطازج��ة، واالأ�س��واق، وكاف��ة املهن 
التي تعمل يف جمال بيع وت�سنيع االأغذية .
واأو�س��ح اأن��ه مت اإت��اف خال نف���ص الفرة 
نح��و 208 طن من االأغذية الفا�س��دة والتي 
انته��ت �س��احيتها والت��ي مت ا�س��تامها م��ن 
جت��ار االأغذي��ة اأو مت �س��بطها ل��دى التجار 
وتبني من خال الك�س��ف ال�س��حي عليها اأنها 

غر �ساحلة لا�ستهاك االآدمي .
واأ�س��اف اأنه مت اأي�سًا اإجراء الفح�ص الطبي 
للعامل��ني يف 49 من�س��اأة تعم��ل يف جمال بيع 
 156 عل��ى  والك�س��ف  االأغذي��ة،  و�س��ناعة 
�س��كوى �س��حية تق��دم به��ا املواطن��ني ورف��ع 
املخت�س��ة  البلدي��ة  الإدارات  عنه��ا  تقاري��ر 
التخ��اذ االإجراءات القانوني��ة املائمة لها، 
باالإ�س��افة اإىل الك�س��ف ال�س��حي على 259 
رخ�س��ة بهدف منحها الراخي�ص ال�س��حية، 

و2244 رخ�سة بهدف جتديد الرخ�سة .
واأك��د اأن طاقم الق�س��م تراقب ب�س��كل دوري 

حم��ات بي��ع وتخزي��ن و�س��ناعة االأغذي��ة 
يف املدين��ة للتاأك��د م��ن التزامها بال�س��روط 
ال�س��حية املعمول بها وفق��ا الأنظمة وقوانني 
البلدية، موؤكدًا اأن��ه يتم حتويل اأي خمالف 
لل�س��روط ال�سحية ملحكمة البلدية من اأجل 
اتخاذ االإج��راءات القانونية بحقه حفاظًا 

على �سحة و�سامة املواطنني.
ودعا اأ�سحاب حمات بيع وتخزين االأغذية 
وجتار اجلملة لالتزام بال�س��روط ال�سحية 
والتاأك��د م��ن �س��احية املنتج��ات الت��ي يتم 
بيعه��ا للمواطن��ني، مبين��ًا اأن اأهم ال�س��روط 
الت��ي يت��م على اأ�سا�س��ها من��ح الرخ�س��ة هي 
مائم��ة امل��كان الذي �س��تقام علي��ه احلرفة 
واالإ�س��اءة،  والتهوي��ة  ال�س��عة  حي��ث  م��ن 
والتاأكد من �س��امة تخزين امل��واد الغذائية 

بطريقة �سحية و�س��ليمة، وا�ستخدام اأواين 
يف �س��ناعة وتخزي��ن االأغذية م��ن معدن ال 

ي�سداأ.
وكذل��ك التاأك��د م��ن �س��امة تخزي��ن امل��واد 
و�س��ليمة،  �س��حية  بطريق��ة  الغذائي��ة 
وتخزي��ن  �س��ناعة  يف  اأواين  وا�س��تخدام 
االأغذي��ة م��ن مع��دن ال ي�س��داأ، والتاأك��د من 
خل��و العامل��ني يف مه��ن ت�س��نيع االأغذية من 
االأمرا���ص املعدي��ة بعد اإجراء الفحو�س��ات 
الطبي��ة لهم، واملحافظة عل��ى نظافة املكان، 
ومطابق��ة املنت��ج للموا�س��فات الفل�س��طينية 
الوطن��ي،  االقت�س��اد  وزارة  حتدده��ا  الت��ي 
موؤك��دا اأن��ه ال يت��م من��ح الرخ���ص اإال بع��د 
الك�س��ف املي��داين مل��كان املهن��ة للتاأك��د م��ن 

موافاتها لل�سروط كافة .

بسبب انقطاع التيار الكهربائي

توقف عمليات الغسيل الكلوي 
كابوس يهدد أحالم األطفال المرضى

شملت المطاعم ومخازن األغذية ومحالت بيع اللحوم

مراقبة األغذية في بلدية غزة ينفذ 6 أالف كشف 
صحي خالل العام 2018


