
غزة- الراأي - اآالء النمر
يف ليلة اأ�سدلت �ستار ظالمها واأخفت 
يف �س��مائها ن��ور القم��ر، كان موع��د 
البي��ت ال��ذي اأطف��اأ اأنواره و�س��كنت 
اأ�سواته مع ق��وة ع�سكرية مدججة 
باالأ�سلحة واأنواع عديدة من معدات 

القت��ل، فال اح��رام لقوان��ن حتكم 
اإدان��ة اإف��زاع االأطف��ال م��ن نومه��م 
واختط��اف اأمهاته��م م��ن اأح�سانه��م 
لياًل. قبل ع�سرة اأ�سهر من هذا اليوم 
ذاع م�س��هد يبعد عن االإن�سانية اآالف 
االأمي��ال وامل�س��افات ال�سا�س��عة، فقد 

ظهرت عدوانية االحتالل يف انتزاع 
الكاتبة ال�سحفية ملى خاطر من بن 
اأطفاله��ا لياًل وهي حتاول اإ�س��كاتهم 
بب�سع كلمات ال تعرف كيف �ساغتها 

يف اآخر ثواٍن لها.
وال�س��حفية  االأم  غي��اب  �س��يقارب 

والكاتبة �ساحبة القنبلة املوقوتة 
عل��ى  االحت��الل-  ي�س��فها  –كم��ا 
الع��ام الكامل من احلرم��ان، فقد بلغ 
�س��غريها يحي��ى من ال�س��وق م��ا بلغ، 
حت��ى اأن��ه يف الزيارات الت��ي يرافق 
فيها اأبيه واأ�س��قائه لزيارة اأمه بات 

ي�س��تحي م��ن عن��اق اأمه الت��ي غابت 
عنه طويال.

االأ�س��رية  مل��ى خاط��ر قال��ت اأنه بعد 
جل�س��ة اال�س��تئناف الت��ي عقدت لها 

املا�س��ي،  االأح��د  ي��وم 
معها  التحقي��ق  ا�س��تمر 
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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- اأالء النمر
ب�س��بب تكاتف االأزمات وتقاطعها يف 
نقطة ات�س��ال واحدة، يجري تناول 
اأبرز االأزمات التي اأفرزتها االأو�س��اع 
ال�سيا�س��ية وامليدانية والتي يخ�س��ى 
املواط��ن الفل�س��طيني يف قط��اع غزة 
حدوثه��ا، لتك��ن وفرة  املي��اه بنوعها 
على وجه اخل�س��و�ص هاج�سا يخيف 

املواطن الفل�سطيني.
احل�س��ار املفرو���ص على قط��اع غزة 
من��ذ ما يزيد عن اثني ع�س��ر عاما ال 
زال يلقي بظالله على �سيف الغزين 
اجلديد لهذا العام، لكن االأمل يحدو 
املواطن��ن بعم��ل البلديات ال�س��اعي 
الإيج��اد بدائل وخم��ارج قبل حلول 
املي��اه  �س��ح  ال�س��يف واالإع��الن ع��ن 

املحاله.

 استنزاف
امللوث��ة  املي��اه  م��ن  كارثي��ة  اأرق��ام 

تراف��ق االأخب��ار الواف��دة ع��ن املياه 
اإىل  ت�س��ل  غ��زة  قط��اع  يف  و�س��حها 
مل�سلحة  العام  املدير  %98 بح�س��ب 
مياه بلديات ال�س��احل منذر �س��بالق، 
مرجعا ذل��ك اإىل ازدياد الطلب على 
مياه اخلزان اجلويف والتي اأ�س��بحت 
ب�سبب ال�س��غط عليها ماحلة بعد اأن 

كانت م�سنفة  �سمن املياه ال�سحية.
وقال "�سبالق" يف حديثه ل�"الراأي" 
اأن احلاج��ة للمي��اه يف كل ع��ام غ��ري 
ع��ام  كل  م��ع  متغ��رية  فه��ي  ثابت��ة، 
بالتنا�س��ب م��ع ازدياد عدد ال�س��كان 
والتكد���ص العم��راين يف قطاع غزة، 
"يف كل خطة نحاول اإيجاد م�س��ادر 
بديل��ة للمي��اه بعي��دًا عن ا�س��تنزاف 
اخل��زان اجل��ويف، وه��ذا م��ا و�س��لنا 
اإلي��ه موؤخرًا يف اإجن��اح تثبيت ثالث 
حمطات للتحلية والتي من املمكن اأن 

تنتج 65 مليون لر مكعب.
االمت�سا�س��ية  االآب��ار  تعت��ر  كم��ا 

كظاهرة �س��ائعة يف القطاع حيث اأن 
مت�س��لن  غري  املواطن��ن  م��ن   35%
ب�س��بكة �س��رف �س��حي نتيجة غياب 
ت�س��ل  وبالت��ايل  التحتي��ة  البني��ة 
اإىل  اأي�س��ًا  االآب��ار  ه��ذه  حمتوي��ات 

اخلزان اجلويف وتلوثه.
اجلائ��ر  اال�س��تخدام  يع��د  كم��ا 
واال�س��مدة  احل�س��رية  للمبي��دات 
الكيماوي��ة �س��بب اآخ��ر م��ن اأ�س��باب 
ه��ذه  اأن  اإذ  تل��وث اخل��زان اجل��ويف 
املبي��دات تغ�س��ل باملط��ر وم��اء الري 
الزراعي فت�س��ل اإىل اخلزان اجلويف 

حمملة ب�سمومها.
املدي��ر الع��ام مل�س��لحة مي��اه بلديات 
ال�س��احل اأك��د عل��ى اأن االزم��ة التي 
ميك��ن  غ��زة  قط��اع  منه��ا  يتخ��وف 
ج��دول  بق��ي  ح��ال  يف  ا�س��تبعادها 
الكهرب��اء �س��اريا يف ه��ذا االنتظ��ام، 
فه��و املح��رك االأ�س��ا�ص يف موا�س��لة 
للمرحل��ة  واإي�س��الها  املي��اه  حتلي��ة 

املطلوب��ة اإىل ح��ن و�س��ولها لبي��ت 
املواطن.

وحتدث �س��بالق عن م�س��اريع ممولة 
الكهربائي��ة،  الطاق��ة  ال�س��تبدال 
وذل��ك ع��ر تثبي��ت األ��واح الطاق��ة 
ال�سم�س��ية ح��ول واالآب��ار واملناط��ق 
الرئي�سية، فكان اأولها متكن منطقة 
دي��ر البل��ح م��ن انت��اج مياهه��ا ع��ر 
طاق��ة  ومتك��ن  ال�س��مية،  الطاق��ة 
�سم�س��ية ثاني��ة للمناط��ق اجلنوبية 
املي��اه  حتلي��ة  يف  جنح��ت  وق��د 

وتدويرها.
اجلدي��ر بذك��ره اأن وادي غ��زة وم��ا 
يحم��ل من مياه �س��رف �س��حي ت�س��ل 
اإىل اأكرث من 22 األف لر مكعب ت�سل 
اأي�س��ًا اإىل اخل��زان اجلويف، اإ�س��افة 
اإىل التمدد ال�س��كاين فال�سبكة التي 
ي�س��تعملها القط��اع مت بناوؤه��ا قب��ل 
خم�س��ة ع�س��ر عاما وتخ��دم مليوين 
مواط��ن، فيم��ا ي��زداد عدد ال�س��كان 

يومي��ا يف غزة مبعدل130  �س��خ�ص 
وكل �سنة مبعدل 65 األف �سخ�ص.

اأم��ا فيم��ا يتعل��ق باال�س��تهالك ف��اإن 
غزة �س��نويًا حتت��اج اإىل 220 مليون 
م��ر مكعب من اخل��زان اجلويف الذي 
بن�س��بة  تغذيت��ه  يف  املط��ر  ي�س��اهم 
اأن  �س��نويًا ومب��ا  110 ملي��ون ك��وب 
اخل��زان  اإىل  كل��ه  ي�س��ل  ال  املط��ر 
اجل��ويف ف��اإن املط��ر وال��ري يغذي��ان 
اأن  اأي  ك��وب  ملي��ون   70 اخل��زان ب 
هن��اك 150 مليون ك��وب عجز مائي 

يف ال�سنة.
�س��لطة املياه بغزة، قالت اإن الن�س��بة 
املئوية لهطول االأمطار بقطاع غزة، 
حت��ى �س��باح الي��وم االثن��ن بلغ��ت 
ال�س��نوي،  العام  املعدل  من   75.4%
واأن متو�س��ط هطول االأمط��ار لكافة 
مناط��ق قط��اع غزة بلغ��ت 273ملم، 
م��ر  ملي��ون   89 الكمي��ة  واإجم��ايل 

مكعب.

صيف 2019  .. بدائل وحلول ستغني غزة عن شح المياه
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
اأك��رث من �س��تة �س��هور متوا�س��لة ق�س��تها 
ال�سابة الع�سرينية مها الكفارنة متنقلة 
على كر�سي متحرك، ما بن اأ�سرة امل�سايف 
بغ��زة وما بن دائرة الع��الج الطبيعي يف 
م�ست�س��فى الوفاء للتاأهي��ل الطبي، عقب 
ا�ستن�س��اقها للغ��از املجهول ال��ذي يطلقه 
جن��ود االحتالل جت��اه املتظاهرين على 

حدود القطاع املحا�سر.
يف  الفل�س��طينين  م��ن  االآالف  ويحت�س��د 
كاف��ة مناط��ق ح��دود غ��زة، وحتدي��دا 
كل ي��وم جمعة �س��من فعاليات م�س��ريات 
الك��رى، للمطالب��ة بحقه��م يف  الع��ودة 
الع��ودة لديارهم التي هجروا منها، ورفع 
احل�سار املفرو�ص على غزة منذ اأكرث من 

عام.   12

غاز مجهول يتسبب بشلل
وتق��ول الكفارنة وهي حتم��د اهلل كثريا 
على عودتها حلالتها الطبيعية بعد تلقي 

العالج الالزم:" ذهبت يف بداية م�سريات 
الع��ودة كغ��ريي م��ن املواطن��ن للحدود، 
وهناك األق��ى اجلنود العدي��د من قنابل 
الغاز، وبعدها باأيام قليلة اأ�سبحت اأ�سعر 
بارتفاع �سديد يف درجة احلرارة واأمل يف 

الراأ�ص و�سداع واأمل يف العن اأي�سا".
وتو�س��ح الكفارنة يف حدي��ث ل�"الراأي"، 
اأنه��ا بع��د ف��رة ذهب��ت برفق��ة م�س��رية 
ن�سوية للم�ساركة يف م�سريات العودة على 
احل��دود، وك��رر اجلن��ود اإلق��اء القناب��ل 
امل�س��يلة للدم��وع بن جم��وع املتظاهرين، 
وم��ن حينه��ا اأ�س��بحت االأعرا�ص ت�س��تد 
يف  ارتخ��اء  يف  الغ��از  وت�س��بب  لديه��ا، 
االأع�س��اب لديه��ا، وع��دم الق��درة عل��ى 
التحرك اأو امل�س��ي اإال مب�ساعدة من اأحد 

اأفراد اأ�سرتها.
وبالرغ��م من حال��ة االعي��اء التي كانت 
تع��اين منه��ا الكفارن��ة وه��ي م��ن �س��كان 
بيت حانون �س��مال غزة، اإال اأن الطواقم 
الطبي��ة العاملة مل تتع��رف على نوعية 

الغ��ازات املجهول��ة التي يطلقه��ا اجلنود 
عل��ى  املنت�س��رين  املتظاهري��ن  جت��اه 

احلدود.

أعراض متشابهة
م��ن  جمع��ة  يح��ي  حال��ة  تختل��ف  ومل 
�س��كان مدينة رفح جنوب غزة عن حالة 
الكفارن��ة، فهو م��ن اأكرث ال�س��بان التزاما 
عل��ى  الع��ودة  م�س��ريات  يف  بامل�س��اركة 
حدود رفح ال�س��رقية، وتعر�ص لالإ�سابة 
بطلق ن��اري متفجر يف القدم االأمين، وما 
ي��زال يعاين من اآثاره حت��ى االآن، كما ال 

ي�ستطيع امل�سي اإال ب�سعوبة كبرية.
معاناة جمعة مل تتوقف هنا، فقد ت�سبب 
الغ��از الذي يطلقه اجلنود جتاه ال�س��بان 
ي�س��احبها  اآالم  بح��دوث  املتظاهري��ن، 
حرقان يف العينن لدي��ه، وهو ما اأجره 
عل��ى ارت��داء نظ��ارة طبية منذ خم�س��ة 

�سهور متوا�سلة.
حدي��ث  يف  الثالثين��ي  ال�س��اب  يق��ول 

ل�"ال��راأي": قب��ل امل�س��اركة يف م�س��ريات 
الع��ودة كان نظ��ري ممت��از، ولكن ب�س��بب 
ك��رثة الوق��وع اأر�س��ا نتيج��ة ا�ستن�س��اق 
الغاز، ت�س��بب ذلك بحرقان لدي، اإ�سافة 
اإىل ال�س��عور بالدوخ��ة والتقيوؤ امل�س��تمر 
وارتفاع درج��ة احلرارة"، موؤكدا اأن هذا 
احل��ال ا�س��تمر ف��رة طويلة حتى �س��عر 

بقليل من التح�سن.
ويع��اين جمع��ة حالي��ا م��ن انح��راف يف 
عيني��ه مبق��دار درجت��ن نتيج��ة الغ��از، 
وهو م��ا دفعه الرتداء نظارة واقت�س��اره 
عل��ى امل�س��اركة يف م�س��ريات الع��ودة على 
وع��دم  فق��ط،  املخي��م  داخ��ل  اجللو���ص 

الو�سول اىل ال�سلك ال�سائك. 

نوايا مبيتة للقتل
من جهته��ا، قالت وزارة ال�س��حة بغزة:" 
و�س��لت  الت��ي  االإ�س��ابات  طبيع��ة  اإن 
للم�ست�سفيات خالل م�سرية العودة وك�سر 
احل�س��ار تظهر نواي��ا االحتالل يف القتل 

والت�سويه.
اأ�س��رف  ال��وزارة  با�س��م  الناط��ق  وذك��ر 
اأن  "ال��راأي"،  و�س��ل  بي��ان  يف  الق��درة 
ا�س��تخدام االحتالل للقوة القاتلة �س��د 
املواطنن �س��رق غزة اأدى اىل ا�ست�س��هاد 
16500 اآخرين  271 مواطنًا واإ�س��ابة 
بج��راح خمتلفة، م�س��ريا اإىل ا�س��تخدام 
اأن��واع خمتلفة م��ن الر�س��ا�ص احلي اإىل 
جان��ب قنابل غاز جمهول��ة وغري مرمزة 

حتدث ارتدادات �سحية للم�سابن.
اأ�س��اليبه  ط��ّور  االحت��الل  اأن  واأو�س��ح 
القمعية با�س��تخدام قناب��ل غاز معدنية 
ومدببة الراأ���ص كاأداة للقتل والت�س��ويه 
ت�س��ببت با�ست�س��هاد 6 مواطن��ن بينه��م 
بت�سوهات  الع�سرات  واإ�س��ابة  اأطفال،   4

خمتلفة.
اىل  املعني��ة  اجله��ات  الق��درة  ودع��ا 
ر�س��د انته��اكات االحتالل االإ�س��رائيلي، 
وا�س��تخدامه الأدوات قاتل��ة خارجة عن 

خوا�سها املعيارية.

الصحة: نوايا مبيتة للقتل والتشويه

الغاز المجهول.. 
شلل وأعراض غامضة تفتك بمتظاهري العودة
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غزة- الراأي- عبداهلل كر�سوع
االإ�سراب املفتوح عن الطعام اأو ما يعرف 
ب� "معركة االأمعاء اخلاوية"، هي امتناع 
املعتقل عن تناول كافة اأ�س��ناف واأ�سكال 
متن��اول  يف  املوج��ودة  الغذائي��ة  امل��واد 

االأ�سرى با�ستثناء املاء وقليل من امللح.
 وهي خطوة نادرًا ما يلجاأ اإليها االأ�سرى؛ 
اإذ اأنها تعتر اخلطوة االأخطر واالأق�سى 
الت��ي يلج��اأ اإليه��ا املعتقل��ون مل��ا يرت��ب 
عليه��ا من خماطر ج�س��يمة – ج�س��دية 
ونف�س��ية- على االأ�س��رى و�سلت يف بع�ص 

االأحيان اإىل ا�ست�سهاد عدد منهم.
ويعد ا ال�س��هيد عب��د القادر اأب��و الفحم 
الذي ا�ست�س��هد بتاريخ 11/7/1970: 
خالل اإ�سراب �سجن ع�سقالن، وهو بذلك 
خ��الل  االأ�س��رية  احلرك��ة  �س��هداء  اأول 
االإ�س��راب عن الطعام، ومرورًا بال�س��هيد 
را�س��م حالوة وعل��ي اجلعف��ري واللذين 
ا�ست�س��هدا بتاريخ 24/7/1980 خالل 
اإ�س��راب �س��جن نفحة، وال�س��هيد حممود 
فريتخ الذي ا�ست�س��هد على اأثر اإ�س��راب 
وال�س��هيد   ،1984 ع��ام  جني��د  �س��جن 
ح�س��ن من��ر عبي��دات وال��ذي ا�ست�س��هد 
اإ�س��راب  يف   14/10/1992 بتاري��خ 

�سجن ع�سقالن.

ويلجًا االأ�سرى اإىل االإ�سراب عن الطعام 
عندم��ا ينته��ي املط��اف به��م اإىل طري��ق 
م�س��دود للحو�ص عل��ى حقوقهم من قبل 

�سرطة االحتالل.
وخا�ص االأ�س��رى 28 اإ�سرابًا عن الطعام 
خالل اأ�س��رهم يف ال�س��جون االإ�سرائيلية 
االإ�س��راب  يف  يدخل��ون  الع��ام  وه��ذا 
29 النت��زاع حقوقه��م وفيم��ا يلي اأبرز 

اإ�سراباتهم.

بتاري��خ  الرمل��ة  �س��جن  اإ�س��راب    -  1
يوم��ًا   )11( وا�س��تمر   :18/2/1969
كمي��ة  وزي��ادة  بتح�س��ن  للمطالب��ة 
الطع��ام  وادخ��ال القرطا�س��ية ورف���ص 
)حا�س��ر  بكلم��ة  ال�س��جان  من��اداة 
�س��يدي ( ورف���ص منع التجم��ع الأكرث من 
اأ�س��ريين يف ال�س��احة وكذلك زيادة وقت 
الف��ورة. وانتهى بقمع اال�س��رى وعزلهم 

وتعري�سهم لالإهانة.

بتاريخ  يونا  كفار  معتقل  اإ�س��راب     -  2
االإ�س��راب  وا�س��تمر   :18/2/1969
ثمانية اأيام، وتزامن مع اإ�س��راب الرملة 
اجلوم��ي"  بتغ��ري"  للمطالب��ة  وذل��ك 
)فر�س��ة بال�س��تيكية رقيقة ين��ام عليها 
اال�س��ري( وبتح�سن وزيادة كمية الطعام 
من��اداة  ورف���ص  القرطا�س��ية  واإدخ��ال 
ال�سجان بكلمة )حا�س��ر �سيدي (. ونتج 
عنة ال�س��ماح باإدخ��ال القليل القليل من 
القرطا�س��ية م��ن اأج��ل كتابة الر�س��ائل 
لالأهل واإلغاء )كلمة �س��يدي من قامو�ص 

ال�سجون(.

3 -   اإ�س��راب ال�سجينات الفل�سطينيات 
بتاري��خ  تر�س��تا  نف��ي  �س��جن  يف 
اأيام.  28/4/1970: وا�س��تمر ت�س��عة 
وقد تعر�س��ن ج��راء االإ�س��راب لالإهانة 
زنازي��ن  يف  الع��زل  منه��ا  والعقوب��ات 
ال�س��جون  اإدارة  ووع��دت  انفرادي��ة؛ 
بفح���ص واال�س��تجابة للمطال��ب لكن ما 
مت حتقيقة هو القليل جدا مثل حت�س��ن 
التهوي��ة وزي��ادة وق��ت الف��ورة واإدخال 
ع��ر ال�س��ليب بع�ص احلاجات اخلا�س��ة 

بالن�ساء.

4 -   اإ�س��راب �س��جن ع�س��قالن بتاري��خ 
االإ�س��راب  وا�س��تمر   :5/7/1970
�س��بعة اأيام وطالب فيه االأ�س��رى اإدخال 
القرطا�س��ية واملالب�ص من االأهل وزيادة 
وق��ت النزهة "الفورة"؛ وتن�س��لت اإدارة 
ال�سجن من تلبية املطالب بعد اأن وعدت 

بتلبية مطالب اال�سرى.

بتاري��خ  ع�س��قالن  �س��جن  اإ�س��راب   -  5
تاري��خ  وحت��ى   13/9/1973

.7/10/1973

الطع��ام  ع��ن  املفت��وح  االإ�س��راب     -  6
وال��ذي   :11/12/1976 بتاري��خ 
لتح�س��ن  ع�س��قالن؛  �س��جن  م��ن  انطل��ق 
�س��روط احلي��اة االإعتقالي��ة؛  وا�س��تمر 
مل��دة )45( يوم��ًا. وفي��ه �س��محت اإدارة 
وت�س��لم  القرطا�س��ية  باإدخ��ال  ال�س��جن 
االأ�سرى ملكتبة ال�س��جن كمرا�سلة االأهل 
كذل��ك  حت�س��ن نوعي��ة وكمي��ة الطعام 
وا�س��تبدال فر�س��ات االأ�س��رى "اجلوم��ي 

"املهرئة.

بتاري��خ  املفت��وح  االإ�س��راب     -  7
 )20( مل��دة  ا�س��تمر   :24/2/1977
يوم��ًا يف �س��جن ع�س��قالن؛ وه��و امت��داد 
لالإ�س��راب ال�س��ابق، بع��د تراج��ع اإدارة 
ال�س��جن عن بع�ص الوع��ود التي قطعتها 
لالأ�سرى قرر االأ�سرى ا�ستئناف اال�سراب 

عن الطعام ثانية.

بتاري��خ  نفح��ة  �س��جن  اإ�س��راب     -  8
 )32( مل��دة  ا�س��تمر   :14/7/1980
نفح��ة  �س��جن  اأن  املعل��وم  وم��ن  يوم��ًا، 
اأي��ار   1 يف  افتتاح��ه  مت  ال�س��حراوي 
يت�س��ع  الع��ام، وكان  نف���ص  م��ن  )ماي��و( 
حلوايل مائة اأ�س��ري، وقد هدفت �سلطات 
ال��كادر  ع��زل  ت�س��غيله  م��ن  االحت��الل 
التنظيم��ي عن احلرك��ة االأ�س��رية، التي 
متكن��ت من بناء نف�س��ها والنهو�ص بواقع 
االأ�س��رى خ�سو�س��ًا يف �س��جني ع�س��قالن 

وبئر ال�سبع املركزي.

9 -   اإ�س��راب �س��جن جنيد يف �س��بتمر 
ع��ام 1984  وا�س��تمر مل��دة )13( يومًا، 
افتت��اح  بع��د  االإ�س��راب  ه��ذا  وح�س��ل 
�س��جن جني��د يف مدين��ة نابل�ص يف �س��هر 
مت  وق��د   ،1984 ع��ام  )يولي��و(  مت��وز 
اإخ��الء �س��جن بئ��ر ال�س��بع م��ن االأ�س��رى 

الفل�سطينين.
جني��د  �س��جن  اإ�س��راب   -  10
في��ه  �س��ارك   :25/3/1987 بتاري��خ 
اأكرث من )3000( اأ�س��ري فل�س��طيني، من 
خمتلف ال�س��جون، وا�س��تمر مل��دة )20( 
يوم��ًا، وق��د ج��اء ه��ذا االإ�س��راب بع��د 
ا�س��تالم دافي��د ميم��ون مهم��ة مديري��ة 
ال�س��جون، حيث قام ب�س��حب العديد من 

االإجن��ازات، مث��ل منع االأ�س��رى من تلقي 
مالب���ص م��ن اأهاليه��م ومنع االأ�س��رى من 
زي��ارات الغ��رف وتقلي�ص م��دة الفورات 
وكمي��ات الطع��ام، اإ�س��افة اإىل التعام��ل 

ال�سيء مع االأ�سرى.

11 -  اإ�سراب  23كانون الثاين )يناير( 
1988 : به��ذا التاري��خ اأعل��ن االأ�س��رى 
الفل�س��طينيون االإ�س��راب ع��ن الطع��ام، 
ت�س��امنًا وتزامن��ًا مع اإ�س��رابات القيادة 
املوحدة لالنتفا�س��ة الفل�س��طينية �س��د 
كان��ون  يف  ا�س��تعلت  والت��ي  االحت��الل، 

االأول )دي�سمر( 1987.

بتاري��خ  نفح��ة  �س��جن  اإ�س��راب    -  12
االإ�س��راب  ا�س��تمر   :  23/6/1991

)17( يومًا.

�س��مل   :25/9/1992 اإ�س��راب    -  13
معظم ال�س��جون، و�سارك فيه نحو �سبعة 
بع��د  يوم��ًا.  اأ�سري،وا�س��تمر )15(  اآالف 
ف�س��ل اإ�س��راب نفحة عام 1991، بداأت 
ال�س��جون كلها بالتح�سري الإ�سراب �سامل 
لكل االأ�س��رى يف �سجون االحتالل، واأمام 
اإدارة ال�س��جون ال�سر�س��ة عل��ى  هجم��ة 
االأ�س��رى ا�س��تمرت التح�س��ريات قراب��ة 

عام كامل.
وق��د اعت��ر ه��ذا االإ�س��راب م��ن اأجن��ح 
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االأ�س��رى  خا�س��ها  الت��ي  االإ�س��رابات 
الفل�س��طينيون م��ن اأج��ل احل�س��ول على 
حقوقه��م .حي��ث مت حتقي��ق الكث��ري من 
االإجنازات ال�س��رورية، مثل اإغالق ق�سم 
العزل يف �س��جن الرملة ووقف التفتي�ص 
الع��اري واإعادة زيارات االأق�س��ام وزيادة 
وقت زي��ارة االأه��ل وال�س��ماح بالزيارات 
الطب��خ  بالط��ات  واإدخ��ال  اخلا�س��ة 
املعلب��ات  و�س��راء  املعتق��الت  غ��رف  اإىل 
قائم��ة  وتو�س��يع  الغازي��ة  وامل�س��روبات 

امل�سريات يف الكانتينة.

14 -  اإ�سراب/6/1994: �سمل معظم 
ال�س��جون، حن خا�ص االأ�س��رى اإ�س��رابًا 

توقي��ع  اإث��ر  الطع��ام؛  ع��ن  مفتوح��ًا 
اتفاقية القاه��رة )غزة– اأريح��ا اأواًل( 
،احتجاج��ًا عل��ى االآلي��ة الت��ي نف��ذ بها 
ال�س��ق املتعلق باالإفراج عن خم�سة اآالف 
اأ�سري فل�س��طيني ح�سب االتفاق، وا�ستمر 

االإ�سراب ثالثة اأيام.

بتاري��خ  االأ�س��رى  اإ�س��راب     -  15
)اإطالق  �س��عار  حت��ت    :18/6/1995
واالأ�س��ريات  االأ�س��رى  جمي��ع  �س��راح 
دون ا�س��تثناء(. وج��اء ه��ذا االإ�س��راب 
قب��ل  ال�سيا�س��ية  ق�س��يتهم  لتحري��ك 
 )18( مل��دة  وا�س��تمر  طاب��ا،  مفاو�س��ات 
يوم��ًا. وبع��د اتفاقي��ة اأو�س��لو حت�س��نت 

�س��روط حي��اة االأ�س��رى ب�س��ورة كبرية، 
وتقل�ص عددهم يف ال�سجون بعد عمليات 

االإفراج وانخفا�ص وترية االنتفا�سة.

اأ�س��رى �س��جن ع�س��قالن  اإ�س��راب    - 16
ع��ام 1996، حت��ى ه��ذا التاريخ مل تكن 
االأطر التنظيمية لالإ�س��راب قد تبلورت 
بع��د ب�س��كل وا�س��ح، وكان��ت القي��ادة يف 
اأ�س��خا�ص  ال�س��جون يف غالبيته��ا ح��ول 
يزال��ون  ال  االأ�س��رى  وكان  مركزي��ن، 
يفر�س��ون قطًع��ا من البال�س��تيك حتتهم 

عند النوم.

17 -   خا�ص االأ�س��رى اإ�سرابًا مفتوحًا 

 :5/12/1998 بتاري��خ  الطع��ام  ع��ن 
االإ�س��رائيلي   االحت��الل  قي��ام   اإث��ر 
باالإف��راج ع��ن )150( �س��جن جنائ��ي، 
�س��ملت  الت��ي  االإف��راج  �س��فقة  �س��من 

)750( اأ�سريًا وفق اتفاقية واي ريفر.

االأ�س��رى  دخ��ل    -  18
بتاري��خ  الطع��ام  اإ�س��رابًا مفتوح��ًا ع��ن 
�سيا�س��ة  على  احتجاجًا   :1/5/2000
الع��زل، والقي��ود وال�س��روط املذلة على 
زي��ارات اأه��ايل املعتقلن الفل�س��طينين. 
وق��د ا�س��تمر ه��ذا االإ�س��راب م��ا يقارب 

ال�سهر. 

نيف��ي  �س��جن  اإ�س��راب   -  19
تري�س��تا بتاري��خ 26/6/: 2001 حيث 
خا�س��ته االأ�س��ريات وا�س��تمر ملدة 8 اأيام 
اأو�س��اعهن  عل��ى  احتجاج��ًا  متوا�س��لة 

ال�سيئة.

ال�سجون  اإ�سراب �سامل يف كافة     -  20
 19 وا�س��تمر   15-8-2004 بتاري��خ 
يوم��ًا نتيج��ة �س��وء الظ��روف احلياتي��ة 
لالأ�س��رى يف ال�س��جون، وهجمت مديرية 
ال�س��جون هجم��ة �سر�س��ة للغاي��ة عل��ى 

االأ�سرى، اأ�سعرتهم باالختناق ال�سديد.

2004: بعد مدة  21 -   اإ�س��راب ع��ام 
�س��هرين ون�س��ف من اإ�س��راب االأ�سرى يف 
�س��جن ه��دارمي؛ يف 15 اآب )اأغ�س��ط�ص( 
ب��داأت معظم ال�س��جون اإ�س��راًبا مفتوًحا 
ع��ن الطعام، وحلق��ت بها ال�س��جون التي 
تاأخرت يف الثامن ع�سر من ال�سهر نف�سه. 
غالبي��ة  ��ل  وحَمّ االإ�س��راب  ف�س��ل 
م�س��وؤولية  االإ�س��راب  قي��ادة  االأ�س��رى 
االأ�س��رى  قي��ادة  اأن  واحلقيق��ة  ذل��ك، 
الفل�س��طينين مل تكن موحدة حينذاك، 
وقد حاولت مديرية ال�س��جون ال�سلطات 
االأ�س��رى  �س��عور  تكري���ص  االحتاللي��ة 
الحق��ًا.  معه��م  حواراته��ا  يف  بالف�س��ل 
�ساعت يف ال�سجون م�ساعر من االإحباط، 
االأم��ر ال��ذي جع��ل اإمكانية الع��ودة ملثل 

هذا االأ�سلوب من الن�سال اأمًرا �سعًبا.

�س��طة  �س��جن  اأ�س��رى  اإ�س��راب     -  22
 6 ا�س��تمر    :  2006  10-7- بتاري��خ 
اأي��ام. وذل��ك احتجاج��ا عي��ى تفتي���ص 
وكذل��ك  الزي��ارات  عل��ى  امل��ذل  االه��ل 
لتح�س��ن ظروف املعي�س��ة بعد ت�سييقات 
على ظروف املعي�سة وخ�سو�سا التفتي�ص 

الليلي املفاجئ.

كاف��ة  يف  االأ�س��رى  اإ�س��راب     -  23
ال�س��جون واملعتق��الت بتاري��خ -18-11 

واحد. ليوم    2007

اجلبه��ة  اأ�س��رى  اإ�س��راب    -  24

ال�س��عبية وبع�ص املعزولن ا�ستمر 22 
يوم��ا يف عام  2011 للمطالبة بوقف 
�سيا�س��ة الع��زل االنف��رادي وق��د بداأ 
باالإ�س��راب اأ�س��رى اجلبهة ال�س��عبية 
عل��ى مراح��ل ومل ت�س��ارك ال�س��جون 
اإال بالت�سامن با�س��تثناء �سجن جلبوع 
حي��ث �س��ارك يف اال�س��راب كامال ومت 
ايقاف اال�سراب مع تطبيق ال�سفقة.

  :17/4/2012 اإ�س��راب     -  25
االإ�س��رائيلي  اجلن��دي  اعتق��ل  ح��ن 
"�س��اليط" اأق��رت حكوم��ة االحتالل 
�س��اليط"  قان��ون  �س��مي"  قان��ون 
ال�س��جون  م�س��لحة  تنف��ذ  ومبوجب��ه 
االإ�س��رائيلية �سل�س��لة من االإجراءات 
العقابية بحق االأ�س��رى الفل�سطينين 
متذرع��ة ب��اأن ما يح��رم منه �س��اليط 

�سيحرم منه االأ�سرى الفل�سطينين.

26 -   اأعلن يوم 17/ 4 "يوم االأ�سري 
ع��ن  االإع��الن  موع��د  الفل�س��طيني" 
معرك��ة االأمعاء اخلاوية، ا�س��تمر 28 
يوم��ًا حي��ث بداأ االإ�س��راب مب�س��اركة 
تدريجية لالأ�س��رى و�سل بعد اأيام من 
بدء االإ�سراب عدد االأ�سرى امل�سربن 
م��ا يزي��د ع��ن 1500 اأ�س��ري. وكان��ت 
اأب��رز  مطالب االأ�س��رى ) اإلغاء العزل 
االنف��رادي ، واإلغ��اء قان��ون �س��اليط، 
ال�سماح  بالزيارات الأ�سرى غزة، احلد 

من �سيا�سة االعتقال االإداري(. 

االإداري��ن  االأ�س��رى  اإ�س��راب     -  27
 120 نح��و  ب��داأ   :  24/4/2014
�س��جون  يف  اإداري��ًا  فل�س��طينيًا  اأ�س��ريًا 
و”النق��ب”  “عوف��ر”  "جم��دو”، 
الطع��ام؛  ع��ن  املفت��وح  االإ�س��راب 
احتجاج��ًا عل��ى ا�س��تمرار اعتقاله��م 
حماكم��ة،  اأو  تهم��ة  دون  االإداري 
مطالب��ن باإلغ��اء �سيا�س��ة االعتق��ال 

االإداري

والكرامة17   اإ�س��راب احلرية   -  28
اأ�س��ري   1500 2017:  �س��رع  ني�س��ان 
�س��جون  يف  فت��ح  حرك��ة  اأبن��اء  م��ن 
االحتالل يف ال�سابع ع�سر من ني�سان/ 
املفت��وح  باالإ�س��راب   ،2017 اأبري��ل 
ع��ن الطعام، وذلك ال�س��تعادة العديد 
من حقوقهم التي �سلبتها اإدارة �سجون 
�س��ابقًا  حققوه��ا  والت��ي  االحت��الل؛ 

بالعديد من االإ�سرابات.

ني�س��ان   8 االأ�س��رى  اإ�س��راب   -  29
2019 "الكرام��ة 2" : بداأ اال�س��رى 
اإ�س��رابا مفتوح��ا ع��ن الطع��ام عل��ى 
مطالبه��م  لتحقي��ق  مراح��ل  ع��دة 
الت�س��وي�ص  اأجه��زة  باإزال��ة  اخلا�س��ة 

امل�سرطنة.
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جمد الك��روم تعني برج 
العن��ف بالكنعانية. تقع 
اإىل ال�سمال ال�سرقي من 
مدينة عكا. وتبعد عنها 

كم.   16
ترتفع 220 م عن �سطح 
البح��ر. وتبلغ م�س��احة 
 )20042( اأرا�س��يها 
به��ا  دومنًا،وحتي��ط 
البعن��ة  ق��رى  اأرا�س��ي 
وي��ركا  االأ�س��د  ودي��ر 
وجول�ص و�سعب والروة

تعتر اأر�ص مدينة جمد 
االأرا�س��ي  م��ن  الك��روم 
فل�س��طن  يف  االأجم��ل 
حي��ث  ال�س��مالّية، 
طبيعتها الت��ي ال تقاوم، 
من��ذ  ماأهول��ة  فكان��ت 
الق��دمي، وق��د تعاقب��ت 
فيه��ا،  كث��رية  ح�س��ارات 
فنج��د ب��اأن الكنعانّي��ون 

قد �س��كنوها، وبعدهم كان 
�سّكان  وعدد  البيزنطيون، 
هذه القرية اليوم يقّدر ب� 

ن�سمة.  13700
 اإّن جمد الكروم وبح�س��ب 
عل��ى  ت��دّل  فاإّنه��ا  ا�س��مها 
وج��ود الكروم فيه��ا، وهي 
الت��ن،  بك��روم  الغني��ة 
واأي�س��ًا جند كرثة اأ�س��جار 
الزيت��ون املزروع��ة فيه��ا، 
نت��اج  م��ن  ال�س��مها  ف��كان 
وق��ام  ن�س��يبًا،  ترابه��ا 
اال�س��رائيلي  االحت��الل 
باال�س��تيالء عليه��ا، وق��د 
�س��ّردوا الكث��ري م��ن اأهله��ا 
االأ�س��لين، وذل��ك يف ع��ام 
حتويله��ا  ومّت   ، 1948م 
ع��ام  م�س��تعمرة  اإىل 
عل��ى  واأطلق��وا   ،1949
ا�س��م م�س��تعمرة  اأرا�س��يها 

ي�سعور .

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

بلدة مجد الكروم شمال 
شرق مدينة عكا

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
م��ن  االآالف  يخو���ص  اأن  املق��رر  م��ن 
�س��جون  داخ��ل  الفل�س��طينين  االأ�س��رى 
االحت��الل االإ�س��رائيلي، الي��وم اإ�س��رابا 
مفتوح��ا ع��ن الطعام النت��زاع حقوقهم، 
ورف�سا لالأو�س��اع القا�سية وال�سيئة التي 
تركي��ب  عل��ى  واحتجاًج��ا  يعي�س��ونها، 
اأجهزة الت�سوي�ص داخل االأق�سام ون�سرة 

ملطالبهم العادلة.
وي�س��كو االأ�س��رى م��ن تزوي��د ال�س��جون 
الت��ي يتواج��د فيه��ا االأ�س��رى باأجه��زة 
ت�سوي�ص، خا�سة �س��جني النقب وعوفر، 
وهي اأجهزة تاأثرياتها عالية جدا وتبث 
اإ�س��عاعات توؤث��ر عل��ى ال�س��حة ب�س��كل 
خطري، وت�س��بب لهم اأمرا�سا مزمنة، كما 
ت�س��بب لهم الدوخ��ة والتقيوؤ وال�س��داع 
الدائ��م، اإ�س��افة اإىل حرم��ان االأ�س��رى 
اإىل  واال�س��تماع  التلف��از  م�س��اهدة  م��ن 

االإذاعة. 
وعقب تركيب اأجهزة الت�سوي�ص ال�سارة 
واحلرمان من اأبرز حقوقهم امل�س��روعة، 
�سعد االأ�س��رى من احتجاجاتهم و�سادت 
حالة من الغليان والغ�س��ب داخل اأق�سام 
ال�س��جون، فيما اأقدم االأ�س��رى في�س��جن 
رامون على حرق 11 زنزانة يف ق�سم 1.

ويف �س��جن النق��ب ال�س��حراوي، تعر���ص 
االأ�س��رى خالل الفرة املا�س��ية لهجمات 
تابع��ة  قم��ع  ق��وات  قب��ل  م��ن  �سر�س��ة 
لالحتالل، حيث �س��هد ق�سم "3" اإ�سابة 
فيم��ا  وج��روح،  بك�س��وٍر  اأ�س��رًيا   120
ا�س��تمرت االإج��راءات العقابية بالعزل 

والغرامات واالعتداء �سدهم.

4 مطالب
وتتلخ���ص مطال��ب االأ�س��رى بح�س��ب م��ا 
اأعلن��ت عنه��ا احلرك��ة االأ�س��رية باأربعة 
م��ن  متكينه��م  وه��ي،  اأ�سا�س��ية  مطال��ب 
كباق��ي  وذويه��م  اأهله��م  م��ع  التوا�س��ل 
االأ�س��رى يف �س��جون الع��امل، وذل��ك م��ن 
خ��الل تركيب الهاتف العمومي املنت�س��ر 

يف ال�سجون االإ�سرائيلية.
واملطل��ب الثاين رف��ع اأجهزة الت�س��وي�ص 

على الهواتف النقالة )املهربة( ب�س��بب 
رف���ص االإدارة ال�س��ماح لالأ�س��رى بهاتف 
متن��ع  الت�س��وي�ص  فاأجه��زة  عموم��ي، 
االت�س��االت، وهي ت�س��ر بال�سحة وتلغي 
عمل اأجهزة الرادي��و والتلفزيون داخل 

غرف االأ�سرى.
بينم��ا املطل��ب الثال��ث؛ اإع��ادة زي��ارات 
ال�س��ماح  اأي  طبيعته��ا؛  اإىل  االأه��ايل 
الأه��ايل اأ�س��رى حما�ص من غ��زة بزيارة 
ذويهم كباقي االأ�س��رى، وال�سماح بزيارة 
اأه��ايل ال�س��فة الغربي��ة جميع��ا مرتن 

بال�سهر.
وفيم��ا يتعلق باملطل��ب الرابع فهو يتمثل 
باإلغاء االإجراءات والعقوبات ال�س��ابقة 
كاف��ة، وه��ي نوع��ان: عقوب��ات قدمي��ة 

وعقوبات جديدة.
م��ن جهته��ا قال��ت احلرك��ة االأ�س��رية يف 
�س��جون االحتالل:" اإن هناك جهد كبري 
يب��ذل ملحاول��ة جتنب الدخ��ول خلطوة 
االإ�س��راب املفت��وح ع��ن الطع��ام يف هذه 
ال�س��اعات، ولرمب��ا يثمر ه��ذا اجلهد عن 
�س��عبنا  �ست�س��ع  احلرك��ة  واأن  نتيج��ة، 

الفل�سطيني بكل جديد".

ترقب وانتظار
ب��دوره قال ا�س��الم عبدو مدي��ر االإعالم 
واملحرري��ن  االأ�س��رى  �س��ئون  ب��وزارة 
بغزة:" ال زلنا يف حال��ة ترقب وانتظار 
حول ما �س��وف ت�س��فر عنه االأمور داخل 
ال�س��جون"، مو�س��حا اأن هن��اك اجتماعا 
متوا�س��ال ب��ن قي��ادة احلركة االأ�س��رية 
وممثلي من )حما�ص، اجلهاد، ال�س��عبية، 

الدميوقراطية( مع اإدارة ال�سجن.
ولف��ت عب��دو يف حدي��ث ل�"ال��راأي"، اأن 
بي��ان  ع��ر  تاأكي��د  انتظ��ار  يف  ال��وزارة 
ر�س��مي من احلركة االأ�سرية يف حال قرر 
اأن  االأ�س��رى خو���ص االإ�س��راب، موؤك��دا 
االأ�س��رى جهزوا اأنف�س��هم وا�ستعدوا، كما 
حددوا االأ�س��ماء واخلطوات التي �س��وف 

يقومون بها.
ووف��ق م��ا ذك��ره فاإن��ه يف ح��ال رف�س��ت 
اإدارة ال�س��جون مطالب االأ�سرى، �سيكون 
قراره��م الب��دء يف اال�س��راب واملعركة، 
الفتا اإىل اأن اال�سراب هذه املرة �سيكون 
ال�س��ابقة،  االإ�س��رابات  ع��ن  خمتلف��ا 
باعتب��اره ا�س��راب نخب��وي اختياري مت 

التجهيز له واالعداد منذ مدة.
و�س��يبداأ 30 من ق��ادة احلركة الوطنية 
الي��وم  االحت��الل،  �س��جون  يف  االأ�س��رية 
اإ�س��راًبا مفتوًحا عن الطعام وال�س��راب؛ 
قب��ل اأن يلتح��ق به��م 1400 اآخرين من 
خم�س��ة �س��جون، وذل��ك يف ح��ال ف�س��ل 
التو�سل اىل اتفاق مع م�سلحة ال�سجون.

معركة الكرامة الثانية..هل تقرع طبول التحدي مع االحتالل؟
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عب��د  غزة-الراأي-فل�س��طن 
الكرمي

ي�س��طر املواطن عماد اللخاوي 
ع��ام  كل  م��ن  �س��يف  كل  يف 
منتجع��ات  اإىل  الذه��اب  اإىل 
الرفي��ه  به��دف  �س��ياحية 
ع��ن اأبنائ��ه ال�س��غار، يف وق��ت 
يفتق��د فيه �س��اطئ بح��ر غزة 
للنظاف��ة، وتغل��ب عليه ن�س��بة 
التلوث الكبرية، ب�سبب اجنرار 
مي��اه ال�س��رف ال�س��حي علي��ه، 
االأالف  ح��رم  ال��ذي  االأم��ر 
اإمكاني��ة  م��ن  املواطن��ن  م��ن 

ال�سباحة فيه.
وف��ق  اللخ��اوي  يتمك��ن  ومل 
حديثه ل�"الراأي"، من الذهاب 
اإىل البح��ر اأو ال�س��باحة في��ه 
برفق��ة اأطفال��ه من��ذ اأكرث من 
ثالث �س��نوات متوا�س��لة، نظرا 
وانت�س��ار  البح��ر  مي��اه  لتل��وث 
الت��ي ق��د  الكث��رية  االأمرا���ص 
ال  الذي��ن  لالأطف��ال  ي�س��ببها 
يوج��د لديه��م مناع��ة كافي��ة 

ملواجهتها.
وي�س��يف:" هذا االأم��ر دفعني 
اأ�س��رتي اإىل  اإىل الذه��اب م��ع 
املنتجعات ال�سياحية اخلا�سة، 
م��ن  التخفي��ف  اأج��ل  م��ن 
�سغوطات احلياة عن االأطفال، 
والروي��ح والتخفي��ف عنه��م، 
خا�س��ة يف ظل ظروف احل�سار 

التي نعانيها يف قطاع غزة".

متنفس وحيد 
ولكن؟

املواطن��ة اأم حمم��د املده��ون، 
تتمن��ى انته��اء م�س��كلة دخول 
مياه ال�س��رف ال�سحي على ميه 
البحر، مو�س��حة اأن البحر هو 
للعائ��الت  الوحي��د  املتنف���ص 
الفق��رية والت��ي ال تتمك��ن م��ن 
جميل��ة  اأماك��ن  اإىل  الذه��اب 

حتتاج ملبالغ كبرية.
حدي��ث  يف  املده��ون  وتوؤك��د 
ل�"ال��راأي"، اأنه��ا كانت ت�س��طر 
البح��ر  ل�س��اطئ  الذه��اب  اإىل 
مع اأف��راد عائلتها برفقة ابنها 
الوحي��د، اإال اأنها كانت تف�س��ل 
اأن يق��وم ابنه��ا باللع��ب بعي��دا 
عن ال�س��اطئ خوفا من تعر�سه 
يف  �س��باحة  ب��دون  الأمرا���ص، 

مياه البحر امللوثة.
قط��اع  بح��ر  �س��اطئ  ويعت��ر 
غ��زة من اأكرث االأماكن للرويح 
م��ن  والتخفي��ف  النف���ص  ع��ن 
ل��دى  اليومي��ة  احلي��اة  �س��يق 
املواطن��ن، اإال اأن دخ��ول املياه 
ُي�س��ّكل  ب��ات  علي��ه،  العادم��ة 
خط��رًا يرّب���صُ به��م، نتيج��ة 
االأمرا���ص الت��ي من املمك��ن اأن 

ي�سببها لهم.

دور بلدية غزة 
املي��اه  ع��ام  مدي��ر  ويق��ول 
بلدي��ة  يف  ال�س��حي  وال�س��رف 
غ��زة م.رمزي اأه��ل:" البلدية 
تبذل ق�س��ارى جهده��ا لتوفري 
�ساطئ منا�سب لال�ستجمام، واأن 
ت�س��غيل حمطات املعاجلة على 
راأ���ص اأولوياته��ا"، مو�س��حا اأن 
�ساطئ بحر غزة �سيكون خالل 
ال�س��يف القادم �سبه خايل من 
املي��اه العادم��ة وامللوث��ة الت��ي 
يتم �سخها من حمطات معاجلة 

ال�سرف ال�سحي.
ل���  حدي��ث  يف  اأه��ل  ويوؤك��د 
تعم��ل  البلدي��ة  اأن  "ال��راأي"، 
حمط��ات  م��د  م�س��روع  عل��ى 
معاجلة مياه ال�س��رف ال�س��حي 
عل��ى �س��اطئ بحر بغ��زة بخط 
م��ن  بدع��م  دائ��م،  كهربائ��ي 
اأن  اإىل  الفت��ًا  قط��ر،  دول��ة 
ا�س��تجابت  القطري��ة  اللجن��ة 
ملطال��ب البلدي��ة، وقامت مبنح 
متويل ملد خط �سغط عايل من 
الكهرباء على طول �س��ارع رقم 
لتزوي��د  الر�س��يد،  و�س��ارع   10
حمط��ات املعاجلة عل��ى البحر 
بكهرباء دائمة، اإ�س��افة مل�سدر 

الكهرباء من ال�سركة.
عل��ى  غ��زة  بلدي��ة  وتعم��ل 
ال�س��رف  مي��اه  كل  معاجل��ة 

اأي مي��اه  ال�س��حي، واأال ت�س��ل 
عادمة اإىل ال�ساطئ تعمل على 

تلويثه.

صيف آمن
اأن  اإىل  حديث��ه  يف  وي�س��ري 
العم��ل بامل�س��روع ب��داأ وهن��اك 
االنته��اء  يت��م  ب��اأن  توقع��ات 
من��ه م��ع بداي��ة �س��هر رم�س��ان 
وبداية مو�سم ال�سيف، اآماًل اأن 
ن�س��ل اإىل �س��اطئ بحر منا�سب 

لال�سطياف واآمن للمواطنن.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن البلدية 
كثف��ت جهوده��ا ملعاجل��ة مياه 
حمط��ة ال�س��يخ عجل��ن، حيث 
يت��م معاجل��ة املياه بها ح�س��ب 
املعاير الفل�سطينية والدولية، 
اخلارج��ة  املي��اه  اأن  موؤك��دًا 
م��ن املحطة نح��و البح��ر اآمنة 

وحتت ال�سيطرة.
ويلفت اأهل اإىل اأنه يف حال مت 
تنفي��ذ خ��ط كهرباء ال�س��غط 
الع��ايل، �س��يتم اال�س��تغناء عن 
الوق��ود التي كانت ت�س��غل بهم 
حمط��ات املعاجلة على �س��اطئ 
البح��ر، ويت��م توف��ري الوق��ود 
داخ��ل  املعاجل��ة  ملحط��ات 
املدين��ة وه��ي ث��الث حمطات، 
مث��ل املحطة الت��ي تقع يف حي 
حمط��ة  اأك��ر  وه��ي  الزيت��ون 
وه��ي  غ��زة  قط��اع  يف  �س��رف 

1000 ل��ر �س��والر  حتت��اج ل��� 
يومي��ًا ولي���ص لها خم��ارج على 

البحر.
ويتابع قول��ه:" وقود حمطات 
ال  املدين��ة  داخ��ل  املعاجل��ة 
ت�س��مله املنح��ة، واأن البلدي��ة 
تكث��ف جهوده��ا ه��ذه الف��رة 
لنظاف��ة �س��اطئ البح��ر حت��ى 

ي�ستمتع املواطنون به".
ويكم��ن التحدي وف��ق اأهل، يف 
مي��اه  كمي��ات  جمي��ع  تو�س��يل 
ال�س��رف ال�س��حي اإىل حمط��ة 
املوجودة  املعاجل��ة واملحط��ات 
عل��ى �س��اطئ البح��ر، والتي مع 
ال  الكهربائ��ي  التي��ار  انقط��اع 
تقدر على �س��ح جميع الكميات 
نح��و حمطات املعاجلة، اآماًل اأن 
تعال��ج ه��ذه امل�س��كلة من خالل 

هذا امل�سروع.
غ��زة  بح��ر  �س��اطئ  ويع��اين 
املي��اه  معاجل��ة  م��ن ق�س��ور يف 
العادمة ومياه ال�سرف ال�سحي 
اال�س��رائيلي  احل�س��ار  ب�س��بب 
من��ذ  القط��اع  عل��ى  املفرو���ص 
�س��نوات طويل��ة، وهو م��ا يوؤثر 
ب�سكل خطري على معاجلة تلك 
املي��اه والبيئ��ة البحرية، فيما 
لعب��ت اأزم��ة انقط��اع الكهرباء 
اأج��زاء  تل��وث  يف  كب��ريا  دورا 

كبرية من ال�ساطئ.

أهالي غزة بانتظار بحر آمن خالي من التلوث

بلدية غزة: شاطئ شبه خال من التلوث هذا الصيف
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ال تسلق البيض لمدة أطول

يعتق��د البع���ص اأن �س��لق البي���ص 
لف��رة طويل��ة يت�س��بب يف تك��ون 
ت�س��بب  الت��ي  و  االأفيدي��ن  م��ادة 
اخل�س��ار حول ال�س��فار يف البي�ص 
مرك��ب  اأنه��ا  واأ�س��يع  امل�س��لوق 
كيميائي ي�س��ر اجل�س��م، فما مدى 

�سحة ذلك؟
�س��ر حتول لون �سفار البي�ص للون 

االأخ�سر
todayifoun  حح�سب موقع"-
،فالروتين��ات  العلم��ي   "out
يف البي���ص ِحتت��وي عل��ى عن�س��ر 
الكري��ت، ويتح��د الكري��ت م��ع 

الهيدروج��ن ع��ر عملية ت�س��مى 
"التم�سخ"،عند ال�سلق وُينتج عنه 

مركب كريتيد الهيدروجن،
الهيدروج��ن،  كريتي��د  ومرك��ب 
مرك��ب كيميائ��ي ل��ه لون اأخ�س��ر 
ح��ول  كحلق��ة  يت�س��كل  رم��ادي 
ال�س��فار امل�سلوق. وكلما زادت مدة 
زاد  للح��رارة،  البي�س��ة  تعر���ص 
تركي��ز مرك��ب كريتي��د احلديد 
وزاد ظه��ور الل��ون االأخ�س��ر حول 
ال�س��فار. ولكن��ه الميث��ل خط��را 
بن�س��ب  لوج��وده  ال�س��حة  عل��ى 

قليلة للغاية يف البي�ص امل�سلوق

اأف��ادت  االأفيدي��ن  م��ادة  ع��ن  و 
"املجل��ة  ع��ن  ال�س��ادرة  البح��وث 
االأمريكي��ة للتغذية ال�س��ريرية" 
الني��ئ يحت��وي عل��ى  البي���ص  اإن 
ال��ذي  مرك��ب ي�س��مى االأفيدي��ن، 
يربط ومينع امت�س��ا�ص البيوتن 
املغذي��ات  م��ن  يعت��ر  وال��ذي 
االأ�سا�س��ية. وبالت��ايل ف��اإن طب��خ 
البي���ص يعط��ل تل��ك امل��ادة ، مم��ا 
يجعلها عدمي��ة الفائدة كيميائيا 
وبالت��ايل حتقي��ق اال�س��تفادة من 

العنا�سر الغذائية.

فوائد نضج البيض
�س��لقه  اأو  البي���ص  طه��ي  فك��رة 
تكمن يف ن�س��ج الروت��ن املوجود 
في��ه لدرج��ة ي�س��هل فيها ه�س��مه 
وامت�سا�س��ه يف اجل�س��م، كم��ا اأنها 
تناول��ه  خماط��ر  جتن��ب  ت�س��من 
ببكتريي��ا  االإ�س��ابة  اأو  نيًئ��ا، 
ال�س��املونيال، وفًق��ا للدكت��ور كرمي 
التغذي��ة  اأخ�س��ائي  جم��ال، 
اجلمعي��ة  وع�س��و  العالجي��ة 

امل�سرية للتغذية.
واأ�س��اف جمال، اأن البي�ص يحتاج 

لن�س��ج  فق��ط  دقيق��ة   12 اإىل 
العنا�س��ر املغذية املوج��ودة فيه، 
وكي ي�س��ل لدرجة ت�س��وية جيدة 
ل�س��مان قت��ل البكتريي��ا يج��ب اأن 
حت��ى  البي�س��ة  احل��رارة  ت�س��مل 
ت�س��ل لقل��ب البي�س��ة وه��ذا كل��ه 
يح��دث يف 12 دقيق��ة، وخالله��ا 
اله�س��م  �س��هل  الروت��ن  ي�س��بح 
جم��ال  واأو�س��ى  واالمت�س��ا�ص 
بع��دم املبالغ��ة يف �س��لق البي�ص اأو 
تعري�س��ه للحرارة لف��رة طويلة 
م��ن  ا�س��تفادة  اأف�س��ل  لتحقي��ق 

عنا�سره .

غزة - الراأي - اآالء النمر
داخل اأروقة اأكرث املوؤ�س�س��ات احلكومية 
عاتقه��ا  عل��ى  يق��ع  والت��ي  ح�سا�س��ية 
م�س��وؤوليات كب��رية عل��ى اعتبار ال�س��لة 
بجمه��ور  جتمعه��ا  الت��ي  املبا�س��رة 
املواطن��ن واملحام��ن ودور املحاكم، ويف 
�س��بيل تب�س��يط الطريق على املواطنن 
وت�س��هيل اخلدمات املقدمة اإليهم، اآثرت 
رئا�س��ة املجل���ص االأعل��ى للق�س��اء عل��ى 
اإجراء العديد من التعديالت وال�س��بط 
االإداري وت�س��حيح كل ما يتعلق بتاأخري 

�سدور القرارات وتنفيذها.
وكالة "الراأي" اأجرت حوارًا مف�سال مع 
رئي���ص املجل���ص االأعلى للق�س��اء حممد 
عابد، حتدث��ت فيه عن اأب��رز القرارات 
واالإج��راءات والتعدي��الت الت��ي ارتاأت 

على تثبيتها الأجل امل�سلحة العامة.
الداخلي��ة  التلميح��ات  م��ن  "جمل��ة 
واخلارجي��ة و�س��لت ل�ت�س��عة وع�س��رين 
ي�س��حح  اإداري  ق��رار  ومئ��ة  تلميح��ا، 
بو�س��لة العمل الق�س��ائي يف اجتاه �س��خ 
اخلدم��ات ب�س��كلها ال�س��حيح ويف وقته��ا 
املنا�س��ب للمواطن الفل�سطيني، كل ذلك 
كان نتيجة درا�س��ة �س��املة الحتياجات 

العمل الق�سائي"، قال عابد.
وبالرغ��م م��ن مرور ت�س��عن يوم��ًا فقط 
لرئا�س��ة  عاب��د  حمم��د  والي��ة  عل��ى 
املجل���ص االأعل��ى للق�س��اء اإال اأنه جتاوز 
العديد من العقب��ات، واأظهر العديد من 
االجن��ازات، كم��ا واأثب��ت �س��رعة اإجناز 
العم��ل الق�س��ائي يف العديد م��ن امللفات 

والق�سايا املتع�سرة.
وتتمثل بع���ص القرارات يف االن�س��باط 
االإداري وحتديد موعد اجلل�س��ات الذي 

انح�س��ر يف ال�ساعات ال�سباحية االأوىل 
كموع��د ثابت م��ا ي�س��هل اإجن��از امللفات 
واإنهاء الق�سايا يف وقت ق�سري جدا، كما 
مت نق��ل بع�ص الدوائر اإىل داخل ق�س��ر 
الع��دل كخطوة تق�س��ر الط��رق وتطوي 
باالنتظ��ار،  الطوي��ل  الوق��ت  م�س��افات 
اجلمه��ور  خدم��ات  با�س��تقبال  يتعل��ق 

وتقدميها.

أصحاب الذمم المالية
وما يخ�ص قانون الذمم املالية وو�سولها 
اإىل مبال��غ كب��رية، فق��د كث��ف املجل���ص 
رج��ال  م��ع  التوا�س��ل  للق�س��اء  االأعل��ى 
التجاري��ة،  الغ��رف  االأعم��ال ونقاب��ات 
يف �س��بيل تب�س��يط م��ع اأ�س��حاب ال��ذمم 

املالية.
االأعل��ى  املجل���ص  ق��رارات  وو�س��لت 
املالي��ة  ال��ذمم  اأ�س��حاب  حب���ص  بع��دم 
التابع��ة  ال�س��جون  يف  واحتجازه��م 
لل�س��رطة الفل�س��طينية عل��ى اإث��ر رف��ع 
ق�س��اياهم اإىل حماكم النياب��ة العامة، 
االقت�س��ادي  للو�س��ع  مراع��اة  وذل��ك 
ال�سعب الذي يعي�سه ال�سعب الفل�سطيني 
كاف��ة يف قط��اع غزة، ب��ل الو�س��ول اإىل 
تفاهم��ات  ع��ر  املبال��غ  ه��ذه  تق�س��يط 

وم�ساحلات ودية.
واأك��د عاب��د ل�"ال��راأي" عل��ى اأن ق��رار 
اأو  التجاري��ة  املن�س��اآت  بع���ص  اإغ��الق 
الت�س��رف معه��ا ب�س��ورة جذري��ة متن��ع 
ا�س��تمراريتها بات��ت �س��به منح�س��رة يف 
االقت�س��ادية،  االو�س��اع  �س��عوبة  ظ��ل 
الت�س��وية  اإىل  الق�س��اء  يذه��ب  اإمن��ا 
واملعاجل��ة وت�س��ليح االإثق��االت املالي��ة 

قدر امل�س��تطاع، لذلك جنته��د اأال نذهب 
اإىل قرار االغالق النهائي.

و�س��رح عاب��د بقول��ه :"لدين��ا عجز يف 
ال��كادر الق�س��ائي وال��ذي �س��يتم اإدراكه 
يف املرحل��ة القريبة املقبل��ة، عر عمل 
م�س��ابقة على م�س��توى عاٍل بن الق�ساة، 
ما ي�س��هم يف الو�سول اإىل ق�ساة اأ�سحاب 

كفاءة عالية"، كما اأو�سح عابد.

صلح جزائي
ال�س��لح  يخ���ص  مب��ا  عاب��د  وحت��دث 
ال�س��لح  اأن  اإىل  اأ�س��ار  حي��ث  اجلزائ��ي، 
اجلزائي يعم��ل به اأمام النيابة العامة، 
قب��ل اأن حت��ال الدع��وة اأو ترف��ع حتى، 
فنح��ن اأعطينا �س��قفا حم��ددا للقرارات 
التي ت�س��در من جهات االخت�سا�ص عر 
ترتي��ب اللوائ��ح التنظيمي��ة وحتدي��د 

مبالغ الكفاية املالية.
اأن  االأعل��ى  املجل���ص  رئي���ص  واأو�س��ح 
م��ن  اجلزائ��ي  بال�س��لح  يق��ر  الق�س��اء 
النياب��ة  ام��ام  االأ�س��ا�ص، والت��ي تك��ون 

وعلين��ا  ال�س��رطية  واملوؤ�س�س��ة  العام��ة 
كق�ساء توثيقها فقط.

وكان كاتب العدل �سمن التعديالت التي 
اأجرتها الق�س��اء على دوائرها، فتم نقل 
كات��ب الع��دل اإىل داخل الق�س��ر بهدف 
تق�س��ري امل�س��افات وطيه��ا ب��ن اجلمهور 
والق�س��اة واملواطن��ن ب�س��كل ع��ام، كما 
الع��بء  التغي��ري بتخفي��ف  ه��ذا  يفي��د 

الواقع على كاتب العدل.
وياأتي قرار نقل كاتب العدل اإىل داخل 
ق�س��ر الع��دل بغية عمل �س��يولة حركة 
من دخول وخ��روج وتنفيذ معامالت لها 
�ساأن باملواطن ودفعه للر�سوم والت�سجيل 
والتوثيق، بدال من اأن يكون كله يف مكان 
واح��د، م��ا يعي��ق تنفي��ذ امله��ام وتاأخري 
اإجنازه��ا الأي��ام، منوه��ا اإىل ان��دراج كل 
"خدم��ة  بن��د  حت��ت  التغي��ريات  ه��ذه 

اجلمهور".
واآث��ر املجل�ص االأعلى للق�س��اء باإ�س��دار 
االأ�س��بوع،  اأي��ام  جمي��ع  ت�س��وية  ق��رار 
وجعله��ا ل�س��الح املواط��ن واملحامي على 

كافة اأيام االأ�سبوع خالفا ملا كان معموال 
ب��ه يف ال�س��ابق م��ن تعين اأي��ام حمددة 
للمواط��ن بخ��الف اأي��ام عم��ل املحام��ي 

داخل الق�ساء.
الت��ي  امل��دة  ق�س��ر  اإىل  عاب��د  ولف��ت 
انح�س��رت فيه��ا التط��ورات واالجنازات 
اأروق��ة  يف  وا�س��تمرارها  الوا�س��حة 
الع��ام  مطل��ع  ب��داأت  والت��ي  الق�س��اء 
اجلديد، م�سيدًا باالإجنازات التي و�سلت 
اإليها �سلطة الق�س��اء من �سبط وانتظام 
ملح��وظ ومتري��ن العالقة ب��ن املواطن 

وامل�سوؤول.
اإىل  للق�س��اء  االأعل��ى  املجل���ص  وو�س��ل 
حو�س��بة العمليات االإداري��ة وربطها مع 
الدوائ��ر احلكومي��ة، والت��ي م��ن املوؤكد 
تبلي��غ  يف  والوق��ت  الزم��ن  تقل��ل  اأنه��ا 
االحكام واحلج��وزات والقرارات وبناء 
عملي��ة  الإنه��اء  الق�س��اء  و�س��ل  علي��ه 
توزي��ع الري��د ورقي��ا وحتوي��ل تبادله 
االأعل��ى  املجل���ص  رئي���ص  اإلكروني��ة. 
للق�س��اء حمم��د عاب��د ي�س��رع بت�س��هيل 
العديد من اخلدم��ات املقدمة للمواطن، 
وو�س��ع اآلي��ات عم��ل من�س��بطة منظمة 
تكف��ل �س��ري العم��ل عل��ى اأح�س��ن وج��ه، 
مع مراعاة االأو�س��اع العام��ة للنا�ص مبا 
يخ�ص االأو�س��اع االقت�س��ادية ال�سيئة، 
وذل��ك الأ�س��حاب الذمم املالية وق�س��ايا 

ال�سلح اجلزائي.
عاب��د  والي��ة  عم��ر  م��ن  يوم��ا  ت�س��عن 
الق��رارات  ع�س��رات  حمل��ت  للق�س��اء 
والتعدي��الت والت�س��حيحات واملعاجلات 
عل��ى  للق�س��اء  القانوني��ة،  والت�س��ويات 
بع���ص  واإمات��ة  والت�س��ويف  التاأجي��ل 

امللفات والق�سايا.

بعد 90 يومًا من واليته للقضاء

عابد: أصدرنا 100 قرار إداري يختصر المسافات بين القضاء والجمهور
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غزة- الراأي- اأالء النمر
و�س��عت  الثال��ث  عقده��ا  مطل��ع  يف 
اأقدامه��ا على اأوىل درج��ات اأحالمها 
التي باتت على مقربة من احلقيقة، 
فقد ق�ست �ستة �سنوات بعد تخرجها 
من تخ�س�ص طب االأ�سنان من جامعة 
القد���ص اأبو دي���ص، ولك�س��ب اخلرة 
تنقل��ت ب��ن العي��ادات املخت�س��ة يف 
طب وجراحة االأ�س��نان للعمل �سمن 

م�ساريع ت�سغيلية موؤقتة. 
االأخ�سائية �سفاء حالوة واحدة من 
اخلريج��ات الالتي ر�س��من اأحالمهن 
عل��ى  نف�س��ها  لتفر���ص  بعقالني��ة، 
الواق��ع ال�س��عب بداًل م��ن اأن يفر�ص 
معطياته املعقدة عليه��ا، وذلك وقت 
اأن اتخ��ذت ق��رارا حا�س��ما يف تاريخ 
اأحالمه��ا يف فت��ح عيادة اأ�س��نان تكن 
هي �س��احبتها، من خالل ا�س��تفادتها 
م��ن الهيئ��ة العام��ة لدعم وت�س��جيع 

امل�ساريع ال�سغرية.
حالوة �س��احبة امل�س��روع ال��ذي راأى 
املا�س��ي،  الع��ام  نهاي��ة  النج��اح  ن��ور 
قالت ل�"الراأي" :"من ال�سعب اتخاذ 
القرارات ال�س��عبة والتي حتتاج ملبلغ 
ال باأ���ص ب��ه من امل��ال، وم�س��روع فتح 

عيادة اأ�س��نان يحت��اج لدفعات كبرية 
وجتهي��ز  واالآالت  املع��دات  ل�س��راء 
امل��كان ب��كل ما يل��زم، اإال اأن الق�س��ط 
ال��ذي مت �س��حبه م��ن الهيئ��ة العامة 

�ساعد يف جتهز املكان مبا يلزمه".
كان��ت  لال�س��تثمار  العام��ة  "الهيئ��ة 
عل��ى  علي��ه  املتف��ق  الق�س��ط  تدف��ع 
مراح��ل متفاوت��ة، وذلك م��ن خالل 
اإ�سرافهم على جتهيز املكان باملعدات 
واالآالت والتاأك��د من م�س��ي امل�س��روع 
يف طريقه ال�س��ليم وح�سب االتفاق" 
،تق��ول عا�س��ور والتي اأنه��ت بجهدها 
ت�س��ديد الق�س��ط املقدر بع�سرة اآالف 

دوالر.
و�س��ام  الع�س��ريني  ال�س��اب  ع��ن  اأم��ا 
ريح��ان والذي �س��حذ همت��ه من اأحد 
م�س��اريعهم  يف  الناجح��ن  اأقارن��ه 
ال�س��غرية، ما دفعه للح�سور اإىل مقر 
الهيئ��ة لتق��دمي طل��ب قر���ص قدره 
�س��الون  لفت��ح  دوالر  اآالف  ثالث��ة 

حالقة.
ريحان ا�س��تند على نف�سه ومترد على 
واقع��ه دون ت�س��ليم، فهو يرن��و لفتح 
م�س��روعه ل��ريى ن��ور النج��اح ليق��ف 
عل��ى اأقدامه دون اللج��وء اإىل اأحد، 

فهو �س��يد نف�س��ه و�س��يد مكان��ه الذي 
حل��م يوم��ًا ب��اأن يك��ون واقع��ا، حيث 
ق��ال: "جل��اأت للكثري م��ن املوؤ�س�س��ات 
الت��ي تطل��ق ع�س��رات امل�س��اريع دعم 
امل�س��اريع ال�س��غرية، اإال اأنها مبعظمها 
تطلب ن�س��بة ربح غ��ري منطقية، اإىل 
اأن وج��دت الهيئ��ة العام��ة لت�س��جيع 
امل�س��اريع ال�س��غرية دون ف��ارق ربحي 
يع��ود عليه��ا وه��ذا ي�س��جع ال�س��باب 

واحلاملن اأجمعن".

دعم وتوجيه
الهيئ��ة العامة لت�س��جيع اال�س��تثمار 
ب��داأت با�س��تقبال طلب��ات املواطنن، 
امل�س��اريع  متوي��ل  برنام��ج  �س��من 
جمي��ع  ي�س��تهدف  ال��ذي  ال�س��غرية، 
اإىل  حلاجته��م  القط��اع  يف  الفئ��ات 
وخل��ق  االقت�س��ادي  امل�س��روع  دع��م 
فر���ص عم��ل ل��ذوى الدخ��ل املحدود 

واخلريجن واأ�سحاب احلرف.
مدي��ر ع��ام الهيئ��ة العامة لت�س��جيع 
ق��ال  اجل��زار،  رائ��د  اال�س��تثمار 
ل�"الراأي" :"اأطلقنا امل�س��روع الداعم 
لطاقات اخلريجن وال�سباب الإنعا�ص 
�س��وق العمل بامل�س��اريع اال�ستثمارية 

التي تع��ود بالفائدة على اأ�س��حابها، 
البطال��ة وتقلي���ص  ن�س��بة  وخف���ص 
ق��در  العم��ل  ع��ن  العاطل��ن  كمي��ة 

امل�ستطاع".
لل�س��باب  ن�س��ائحه  اجل��زار  ووج��ه 
اأن  �س��غرية،  مب�س��اريع  املتقدم��ن 
عليهم البحث عما ينا�سب ال�سوق من 
م�س��اريع ل�س��مان جناحها، واأكد على 
اأن امل�س��اريع ال�س��غرية الت��ي تنا�س��ب 
واجتهاده��م  باأفكاره��م  ال�س��باب 
ترتق��ي به��م م��ن عاطلن ع��ن العمل 
يحتاج��ون م��ن خاللها ملد ي��د العون 
اآخري��ن  اإىل  م�س��تقبلهم  الأج��ل 
يحفظ��ون عليه��م ماء وجهه��م بعائد 
م��ايل حم��دود ميكن اأن يك��ر بنجاح 

امل�سروع.
الهيئ��ة  اأن  بقول��ه  اجل��زار  وتاب��ع 
ت�س��اعد ال�س��باب املتقدي��ن بتوجي��ه 
اأك��رث  لتك��ن  وم�س��اريعهم  روؤياه��م 
�س��البة يف طري��ق جناحه��ا، منوه��ا 
جتم��ع  عم��ل  ور�س��ات  عم��ل  اإىل 
عل��ى  لتعليمه��م  املتقدم��ن  ال�س��باب 
برام��ج تعينه��م على ت�س��ويق عملهم 
ع��ر الت�س��ويق االإلك��روين الإجناح 

م�ساريعهم.

و�سنف اجلزار ن�س��بة جناح امل�ساريع 
التي تعود لل�س��باب ما ن�س��بته  60% 
حالق��ة  م�س��اريع  ب��ن  متنوع��ة 
وحدادة و�سالونات كوافري ومكتبات، 
امل�س��روع  وه��ذا يع��ود عل��ى اختي��ار 
ال�سحيح الذي ينا�سب ال�ساب واملكان 

الذي قرر اال�ستقرار بداخله.
عل��ى  اأك��دت  احلكومي��ة  الهيئ��ة 
اأ�س��ناف  كاف��ة  ي�س��مل  التموي��ل  اأن 
امل�س��اريع متناهية ال�س��غر التي تقل 
بنظ��ام  1،000دوالر،  تكلفته��ا ع��ن 
القر�ص احل�سن ب�سرط اإح�سار كفيل 

واحد.
اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بال�س��روط املالي��ة 
اخلا�س��ة بامل�س��روع، اأ�س��ارت الهيئة، 
اإىل اأن احل��د االأق�س��ى لقيمة متويل 
امل�سروع 10 اآلف دوالر، واأن التمويل 
يتم لكافة امل�س��اريع ما عدا امل�س��اريع 
التجارية وم�ساريع االأبقار واالأغنام 

والدواجن الالحم وال�سيارات.
ال�س��داد عل��ى  اأن يك��ون  كم��ا يج��ب 
اأ�س��ا�ص دفعات �سهرية منتظمة، فيما 
مينح امل�س��تفيد فرة �س��ماح لت�سديد 
طبيع��ة  ح�س��ب  حت��دد  الدفع��ات 

امل�سروع.

تقرير
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مشاريع الهيئة العامة لالستثمار.. تحرر الشباب من قيود البطالة
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ظالمه��ا  �س��تار  اأ�س��دلت  ليل��ة  يف 
القم��ر،  ن��ور  �س��مائها  واأخف��ت يف 
اأطف��اأ  ال��ذي  البي��ت  موع��د  كان 
اأن��واره و�س��كنت اأ�س��واته مع قوة 
باالأ�س��لحة  مدجج��ة  ع�س��كرية 
واأن��واع عديدة من مع��دات القتل، 
حتك��م  لقوان��ن  اح��رام  ف��ال 
اإدان��ة اإف��زاع االأطفال م��ن نومهم 
واختطاف اأمهاتهم من اأح�س��انهم 

لياًل.
قبل ع�س��رة اأ�س��هر من ه��ذا اليوم 
ذاع م�س��هد يبع��د ع��ن االإن�س��انية 
اآالف االأميال وامل�سافات ال�سا�سعة، 
فق��د ظه��رت عدواني��ة االحتالل 
يف انت��زاع الكاتبة ال�س��حفية ملى 
خاط��ر من بن اأطفاله��ا لياًل وهي 
حتاول اإ�س��كاتهم بب�س��ع كلمات ال 
تعرف كيف �ساغتها يف اآخر ثواٍن 

لها.
�س��يقارب غي��اب االأم وال�س��حفية 
القنبل��ة  �س��احبة  والكاتب��ة 
املوقوتة –كما ي�سفها االحتالل- 
عل��ى الع��ام الكامل م��ن احلرمان، 
فقد بلغ �سغريها يحيى من ال�سوق 
ما بلغ، حتى اأنه يف الزيارات التي 
يرافق فيها اأبيه واأ�س��قائه لزيارة 
اأم��ه ب��ات ي�س��تحي من عن��اق اأمه 

التي غابت عنه طويال.

االأ�س��رية  ملى خاطر قالت اأنه بعد 
جل�س��ة اال�س��تئناف الت��ي عق��دت 
له��ا ي��وم االأح��د املا�س��ي، ا�س��تمر 
ال�س��اعة  لغاي��ة  معه��ا  التحقي��ق 
الثامنة م�س��اًء، ويف الي��وم التايل 
توا�س��ل التحقيق معها نحو ع�س��ر 
الت��ي  كتاباته��ا،  ح��ول  �س��اعات، 
قناب��ل  باأنه��ا  املحقق��ون  و�س��فها 

موقوتة.
وكان��ت "خاطر" ط��وال التحقيق 
ذل��ك  ويراف��ق  بكر�س��ي،  مقي��دة 
متوا�س��ل،  ب�س��كل  و�س��تم  �س��راخ 
با�س��تخدام  له��ا  ي�س��محوا  ومل 
واح��دة،  م��رة  �س��وى  املي��اه  دورة 
وكذلك الطعام، ما ينايف القوانن 
الدولي��ة يف التعام��ل مع االأ�س��رى 

وال�سحفين ب�سكل خا�ص.
ُي�س��ار اإىل اأن �س��لطات االحت��الل 
اعتقل��ت االأ�س��رية خاط��ر وهي اأم 
خلم�س��ة اأبن��اء يف تاري��خ الراب��ع 
والع�س��رين من �س��هور مت��وز يوليو 
واح��د  وه��ي  املا�س��ي،  الع��ام  م��ن 
م��ن ال�س��حفيات الت��ي يختطفه��ا 
االحتالل يف �س��جونه �سمن ثالث 

�سحفيات اأخريات.

األم الصحفية
مل تكن االأ�سرية "خاطر" وحدها 
عل��ى  االحت��الل  جت��راأ  الت��ي 

اختطافها من بن اأطفالها وانتزاع 
نف�س��ه،  ع��ن  القان��وين  الطاب��ع 
بتري��ر اأفعاله جتاه ال�س��حفيات 
االإداري  اعتقاله��ن  ومتدي��د 

التع�سفي دون تهمة مبا�سرة.

االأ�س��رية �س��وزان العوي��وي فقدت 
وعيه��ا  الع��ام املا�س��ي بع��د ق��رار 
بتمدي��د  االحت��الل  حمكم��ة 
اعتقالها جمددًا للتحقيق يف مركز 
ع�سقالن ملدة 8 اأيام، حيث واجهت 
حتقيقًا قا�سيًا منذ اعتقاله بداية 
ال�سهر املا�سي واأُ�س��يبت بانتكا�سة 

�سحية جراء ذلك.
وحتمل العويوي �سهادة املاج�ستري 
يف بن��اء املوؤ�س�س��ات والتنمي��ة من 
جامع��ة القد���ص، وه��ي متطوعة 
خدم��ة  يف  اجتماعي��ة  ونا�س��طة 
�س��جون  يف  االأ�س��رى  ق�س��ية 
االحتالل االإ�س��رائيلي ويف ق�سية 
وه��ي  الع��ودة،  وح��ق  الالجئ��ن 
ع�س��و املجل���ص البل��دي يف مدينة 

اخلليل.

محاربة الكلمة
جتدي��د  االحت��الل  اأع��اد  فيم��ا 
االعتقال االإداري التع�س��في بحق 
ال�سحفية اإ�سراء اليف، من مدينة 
اخلليل، فه��ي اإعالمية وكاتبة يف 

جمايَل االأدب وال�سيا�س��ة يف عدد 
من ال�سحف ومواقع االإنرنت.

االأ�س��رية ال�س��حفية اإ�س��راء اليف 
عمل��ت لدى العديد م��ن االإذاعات 
املحلية كمرا�س��لة �س��حفية،حيث 
مت اعتقاله��ا على خلفية ن�س��اطه 
ملنا�س��رة  االإعالم��ي واجلماهريي 

ق�سايا �سعبها ووطنها.
اأ�س��هر  �س��بعة  اليف  اأم�س��ت  كم��ا 
دون  االحت��الل  زنازي��ن  داخ��ل 
تهمة مررة العتقاله��ا، ومدد لها 
االحت��الل احلك��م االإداري حت��ت 
طائل��ة اجلراأة الال متناهية، دون 
اح��رام لهوية عمله��ا، فقد فازت 
االأخرية باملرتبة االأوىل الأف�س��ل 
الفل�س��طينية  الق�س��ية  يف  بح��ث 
الدرا�س��ات  دبل��وم  �س��من 

الفل�سطينية.

22 صحفي
املكت��ب  رئي���ص  ق��ال  ب��دوره 
�س��المة  احلكوم��ي  االإعالم��ي 
مع��روف اأن االحت��الل ال يح��رم 
والقوان��ن  الدولي��ة  املواثي��ق 
الت��ي تتكفل بحماية ال�س��حفين 
مبوج��ب القانون ال��دويل، موؤكدا 
على تعر�س��هم للتعذيب واالإهانة 
واإهمال اأو�س��اعهم ال�سحية  دون 

وجه حق.

اأن كل �س��حفي  واأ�س��ار مع��روف اإىل 
يتبن��ى ق�س��يته وي�س��عها يف اأولوي��ة 
لالعتق��ال  معر���ص  فه��و  عمل��ه، 
واالختط��اف والت�س��ييق واحلرم��ان 
م��ن اأدن��ى حقوق��ه، فه��و يدف��ع ثمن 
الك�سف عن زيف وه�سا�سة االحتالل 
�س��د  اجلرائ��م  الرت��كاب  وتري��ره 

االطفال والن�ساء وال�سباب.
وطال��ب مع��روف املجتم��ع الدويل 
االن�س��ان  حق��وق  وموؤ�س�س��ات 
جان��ب  اإىل  اجل��اد  بالوق��وف 
ال�س��حفين  واالأ�س��رى  االأ�س��رى، 
على وجه اخل�سو�ص والذي و�سل 
عددهم يف زنازي��ن االحتالل اإىل 

اثنن وع�سرين �سحفيًا.
وبالرغ��م م��ن ال�س��دى ال�س��عيف 
املجال���ص  يف  االأ�س��رى  لق�س��ية 
الدولي��ة، ف��اإن املطالب��ات ال زالت 
للتذك��ري  االأق��ل  عل��ى  تتزاي��د 
بق�س��ية االأ�س��رى لي���ص اإال، كم��ا 
اأن��ه ال ميك��ن اال�ست�س��الم بوق��ف 
واإط��الق  واملنا�س��دات  املطالب��ات 
احلمالت املنا�س��رة لهذه الق�س��ية 
الأن  والوطني��ة  االإن�س��انية 
الط��رف  ه��و  دائم��ا  الفل�س��طيني 
االأ�س��عف، يف ظ��ل اأجواء انت�س��ار 
داخ��ل  م��ن  االأ�س��رى  به��ا  يخ��رج 
�س��المة  بح�س��ب  عزله��م  زنازي��ن 

معروف.

بينهم ثالث صحفيات

"أقالم موقوتة" يحكم عليها االحتالل باإلداري المتجدد
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غزة- الراأي- اآالء النمر
للم��رة االأوىل بعد خم�س��ة ع�س��ر عامًا 
يفت��ح االحت��الل املج��ال اأمام تو�س��عة 
�س��يادي  وج��ه  يف  البحري��ة  االأمي��ال 
اإىل  �س��تة  اأن كان��ت  قط��اع غ��زة بع��د 
خم�سة ع�سر مياًل، يف بادرة لفتت اأنظار 
اأهايل القطاع بب�س��رى حت�سن االأو�ساع 
االقت�سادية واأفرحت قلوب ال�سيادين 
بع��د طول انتظ��ار لقرار يف��ّرق تكد�ص 
مراك��ب ال�س��يد يف م�س��احة �س��يقة ال 

تغني �سعيهم من جوع.
يف اليوم الذي اأعلن فيه االحتالل اأمام 
االإعالم باأنه اأف�س��ح املجال اأمام مراكب 
م��ن  واخل��روج  باالنط��الق  ال�س��يادين 
�سناديق ال�س��يد ال�سيقة، والتي متثلت 
اإىل  اأمي��ال  �س��تة  مقداره��ا  مب�س��احة 

ف�سحة ال�سيد امل�ساعفة.
موق��ف االحتالل دف��ع ال�س��يادين اإىل 
غم��ار  يف  واخلو���ص  مراكبه��م  اقتي��اد 
البح��ر اله��ادئ اإال من مترك��ز الزوارق 
ولقم��ة  رزقه��م  ال�س��تجالب  احلربي��ة 
عي�س��هم، اأم��ام مداف��ع الر�س��ا�ص التي 
انط��الق  اأم��ام  موؤق��ت  ب�س��مت  تق��ف 

ال�سيادين للبحر.

مجرد إعالم
ال�س��ياد الفل�س��طيني اأحمد الب�س��يوين 
خم�س��ون عام��ًا، حت��دث ل�"ال��راأي" عن 
كذب��ة االح��الل الفعلي��ة على و�س��ائل 
االإع��الم باأن��ه ملت��زم مبنح ال�س��يادين 
م�س��احة وا�س��عة لل�س��يد يف وقت يركن 
فيه للهدوء الن�س��بي مع قطاع غزة بعد 
موجة من الت�سعيد، اإال اأنه اأكد على اأن 
االحتالل فقط يظهر اإعالميا باإعالنه 

دون العمل فعليا بالقرار.
"فعليا نحن اأمام زوارق بحرية حمملة 
بالر�س��ا�ص واملتفج��رات والت��ي تعن��ى 
بال�س��يادين وحدهم، االع��الم ينخدع 
مبا يقول��ه االحتالل وال ي��رى فعليا ما 
يتعر���ص له ال�س��ياد يف عر���ص البحر، 
نحن نتعر���ص العت��داءات واعتقاالت 
وهجم��ات وبع�س��نا يفق��د حيات��ه اإىل 
االأبد ب�س��بب عدواني��ة االحتالل على 

ال�سيادين العزل"، قال الب�سيوين.
ثم��ار  بع��د  ال�س��يادون  يجن��ي  مل 
�س��وى  اأمامه��م  البحري��ة  التو�س��عة 

املغام��رة واملجازفة يف غمار البحر، بن 
تخمين��ات جمهول��ة باإيجاد االأ�س��ماك 
اجلدي��دة والغائب��ة عن ال�س��وق الأكرث 

من اثني ع�سر عاما.
العم��ل  احت��اد  يف  ال�س��يادين  م�س��وؤول 
عم��ل  اإن  ق��ال  بك��ر،  زكري��ا  الزراع��ي 
�س��يادي القط��اع لي��اًل نه��ارًا يف البح��ر 
ال�س��طياد االأ�س��ماك عاد عليهم بفراغ 
مراكبه��م من اأنواع االأ�س��ماك املتوقعة، 
فقد عادوا اإىل ال�سواطئ ب�سباك علقت 

فيها احل�سى و�سغار ال�سمك "البذرة".
ال�س��يادين  ا�س��تياء  ع��ن  بك��ر  وع��ر 
واأ�س��حاب املراك��ب م��ن ت�س��ييع الكذب 
ال��ذي يعلن��ه االحت��الل ع��ر و�س��ائل 
واإ�س��عال  واملحل��ي،  ال��دويل  االإع��الم 
ب�س��ور  االجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع 
�س��باك  يف  وقع��ت  الت��ي  االأ�س��ماك 
ال�س��يادين، وم��ا ه��ي اإال �س��ور قدمي��ة 
ال �س��حة م��ن وجودها فعليا يف اأ�س��واق 
ال�س��مك، والت��ي بدت فارغ��ة يف االآونة 

االأخرية.
ورغم اإيجابيات قرار تو�س��عة م�ساحة 
ال�س��يد، اإال اأن��ه زاد م��ن ح��زن العديد 

ي�س��تطيعون  الذي��ن ال  ال�س��يادين  م��ن 
تهال��ك  نتيج��ة  العم��ق،  اإىل  االإبح��ار 
مراكبه��م ومعداتهم، وحاجتهم املا�س��ة 
مل��ادة الفي��ر جال�ص التي ت�س��تخدم يف 
اإ�س��الح ثقوب واأعطال مراكب ال�س��يد، 
وغريه��ا م��ن اآالت دفع ال�س��فن التي مل 
تدخ��ل قط��اع عزة من��ذ بدء احل�س��ار 

عام 2007.

ليس حاًل
بدوره، قال نزار عيا�ص نقيب ال�س��يادين 
يف قطاع غزة، اإن "قرار تو�س��عة م�ساحة 
ال�س��يد، يفت��ح جم��ااًل واأفق��ًا جديدي��ن، 
اأمام ال�سيادين الغزين، اإذ يتوقع حت�سن 
كمي��ات ال�س��يد ب�س��كٍل ملح��وظ خ��الل 
الف��رة املقبل��ة، �س��يما االأي��ام اجلاري��ة 
مو�س��م �س��يد جدي��د يب��دًا من منت�س��ف 
�س��هر ني�سان تكرث فيه اأ�س��ماك ال�سردين 

وال�سلطان اإبراهيم واللوك�ص".
وي�س��يف عيا���ص اإن "تو�س��عة م�س��احة 
يف  لل�س��يادين  ح��اًل  تعت��ر  ال  ال�س��يد 
قطاع غزة، اإذ يوا�س��ل االحتالل حظر 
ال�س��رورية  املع��دات  جمي��ع  اإدخ��ال 

م��ادة  اأبرزه��ا  م��ن  والت��ي  والالزم��ة، 
الفي��ر جال�ص وكوابل اجل��ر ومولدات 
الكهرب��اء واأن��واع م��ن �س��باك ال�س��يد، 
اآالف  اأم��ام  ال�س��يد  عملي��ة  ي��وؤزم  م��ا 

ال�سيادين".
الكبي��ة  املركب��ات  اأن  عيا���ص  وب��ن 
)اللوك���ص واجلر( هي التي ت�س��ل تلك 
ال�س��غرية  الق��وارب  بينم��ا  امل�س��افة، 
يوا�س��ل االحت��الل منعها م��ن الدخول، 
ويف حال متكنت من االإبحار، ف�سيتمكن 
مئ��ات ال�س��يادين الذي��ن ي�س��تخدمون 
طريق��ة ال�س��نار من ا�س��طياد اأ�س��ماك 
احلج��م  كب��رية  واجل��رع  اللوك���ص 

وبكميات وافرة.
ب��ن  ال�س��يد،  م�س��احة  تق�س��يم  وع��ن 
عيا���ص اأن االحت��الل �س��مح لل�س��يادين 
للو�س��ول اإىل م�س��افة 6 اأمي��ال بحرية 
من منطقة الواحة �سمااًل وحتى ميناء 
ال�س��يادين مبدين��ة غ��زة، وم�س��افة ال� 
12 مي��اًل بحريًا متتد اأمام ال�س��يادين 
م��ن املين��اء وحت��ى منطق��ة الو�س��طى، 
ومنه��ا حتى ما قبل رف��ح 15 مياًل، ومن 

رفح حتى احلدود امل�سرية 12 ميال.

االحتالل يتنصل من تفاهمات توسعة مساحة الصيد 15 ميل



غزة- الراأي
وال�س��ئون  االأوق��اف  وزارة  وكي��ل  عق��د 
الدينية د. ح�س��ن ال�س��يفي، يف مقر مكتبه 
اجتماًع��ا مع روؤ�س��اء جلان الزكاة ملناق�س��ة 
التقري��ر اخلتام��ي لع��ام 2018م، اخلا���ص 
ال��زكاة، بح�س��ور وم�س��اركة  ب��اأداء جل��ان 
اأ�س��امة  اأ.  لل��زكاة  العام��ة  االإدارة  مدي��ر 
اأ. جه��اد  ال��زكاة  ا�س��ليم ومدي��ر �س��ندوق 

حل�ص.
 وق��ال ال�س��يفي:" اإن الفئ��ة القائم��ة على 
العم��ل اخلريي يف فل�س��طن ال يق��ل دورهم 
ع��ن دور من يحمل ال�س��الح ويدافع عن هذا 
الوط��ن،  الأن هذا العمل قد�س��ه اهلل تعاىل 
وك��رم العامل��ن في��ه،  منوًه��ا اإىل اأن رجال 

العمل اخلريي هم مفاتيح اخلري.
ودع��ا ال�س��يفي جلان ال��زكاة اىل �س��رورة 
فت��ح خطوط خارجي��ة وداخلية مع جهات 
داعم��ة،  والعمل على الربط الع�س��وي بن 
اللجان املتناثرة ل�س��بطها ب�سكل موحد مع 

االدارة العامة للزكاة.
و�س��دد وكي��ل وزارة االأوق��اف على �س��رورة 
املواطن��ن  جمي��ع  م��ع  اللج��ان  تعام��ل 
بالت�س��اوي دون متييز اأو تفرقة، معربًا عن 
ثقت��ه التامة والكامل��ة يف العاملن بدائرة 
يف  �ست�س��تمر  وزارت��ه  اأن  موؤك��ًدا  ال��زكاة،  
اأداء ر�س��التها ال�س��امية يف م�س��اندة جل��ان 
ال��زكاة وتقدمي يد الع��ون خلدمة الفقراء 

اللق��اء  خ��الل  وا�س��تعر�ص  واملحتاج��ن. 
جملًة من الن�س��ائح واالر�س��ادات اخلا�س��ة 
باللج��ان،  لال�س��تفادة منها،  م�س��رًيا اىل اأن 
االأوقاف �ستبقى الداعم احلقيقي وامل�ساند 
واملوج��ه لهذه اللج��ان،  ومنحها ال�س��رعية 
القانوني��ة واالإداري��ة،  مطالًب��ا يف الوق��ت 
ذات��ه ب�س��رورة االلت��زام بالنظ��ام اخلا�ص 
بال��وزارة لتحقيق الهدف الع��ام واملتمثل يف 

م�ساعدة املحتاجن والتخفيف عنهم.
بدوره، اأو�س��ح ا�سليم اأن اإدارته ت�سعى دوًما 
لتعزي��ز العالق��ة مع جل��ان ال��زكاة والعمل 
عل��ى تطويره��ا،  وال��ذي �س��اهم يف جن��اح 
عدد كبري من امل�ساريع اخلريية،  باالإ�سافة 
اإىل العمل والتوا�س��ل مع اجله��ات الفاعلة 
يف العم��ل اخل��ريي داخلًيا وخارجًي��ا وفتح 

اأبواب جديدة للدعم والتمويل.
بجمي��ع  اإدارت��ه  اأن  اإىل  ا�س��ليم   واأ�س��ار 
العامل��ن فيه��ا تب��ذل اأق�س��ى اجله��ود م��ن 
اأج��ل حت�س��ن اخلدم��ات للمواطن��ن وذلك 
والدين��ي  الوطن��ي  واجبه��ا  م��ن  انطالق��ًا 
واالأخالقي جتاه اأبناء �س��عبنا ال�سابر. من 
جهته، اأكد حل�ص على الدور الريادي الذي 
تقوم ب��ه جلان ال��زكاة يف خدم��ة الفقراء 
�س��رورة  اىل  اإياه��م  داعًي��ا  واملحتاج��ن،  
االلتزام،  بال�س��وابط والتعليمات ال�سادرة 
عن االإدارة العامة للزكاة ل�س��مان ا�ستمرار 

العمل اإداريًا ومالًيا ب�سكله ال�سليم.
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غزة – الراأي
اطلع��ت وزارة املالي��ة يف قطاع غ��زة اخلمي�ص، وفًدا 
م��ن الهيئ��ة امل�س��تقلة حلقوق االن�س��ان عل��ى طبيعة 
ال�س��رائب املفرو�س��ة يف القط��اع، والق��رارات الت��ي 
تخف��ف ع��ن االأه��ايل يف ظ��ل الواق��ع االقت�س��ادي 
املتدهور. واأكد الوكيل امل�س��اعد لوزارة املالية عوين 
البا�س��ا ال��ذي كان يف ا�س��تقبال الوف��د –وف��ق بي��ان 
للمالي��ة اأهمي��ة توا�س��ل موؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين 
م��ع الوزارات والهيئات احلكومية ملناق�س��ة الق�س��ايا 

والقرارات التي تهم املواطنن.
��ل نحو  و�س��دد البا�س��ا عل��ى اأن مالي��ة رام اهلل حت�سّ
%85 م��ن ايرادات غزة ال�س��هرية، واأن االيرادات 
التي حت�س��لها وزارته يف غزة من الب�س��ائع امل�س��رية 
قليلة جًدا مبقارنتها مع ال�سرائب املح�سلة عن نف�ص 

الب�سائع يف مالية رام اهلل.
وب��ن اأن الوزارة بغزة اأ�س��درت الكثري م��ن القرارات 
الت��ي تخفف عن املكلفن والتجار واالأهايل يف قطاع 
غ��زة؛ موؤك��ًدا اأنه��ا مل تفر�ص اأي ر�س��وم اأو �س��رائب 
جدي��دة. واأك��د البا�س��ا جاهزية وزارت��ه لتوفري اأي 
معلوم��ات تتعل��ق بعمله��ا ب��كل �س��فافية؛ ال�س��يما ما 

يخ�ص املوازنة العامة.
و�س��دد على اأن اأب��واب وزارة املالية مفتوحة للجميع 
وهي ت�س��عى جاه��دة للتخفيف ع��ن املواطنن الذين 

اأرهقهم احل�سار اجلائر منذ �سنوات طويلة.

المالية بغزة: "رام 
اهلل" تحّصل 85 % من 

إيرادات غزة شهرًيا

"األوقاف" تناقش التقرير الختامي
 لعام 2018 م الخاص بأداء لجان الزكاة


