
غزة- الراأي - اآالء النمر
مي�ص��ي عام��ًا كامال ب�صعاب��ه وهمومه 
وكربات��ه و�صيق احلالة االقت�صادية 
واملعي�ص��ية، اإال اأن منه��ا ثالث��ن يوما 
م��ن العام ذات��ه ينتظره��ا املحتاجن 
م��ن النا�س، ينتظرون اأرزاقهم يف خري 

االأي��ام التي له��م فيها بركة و�ص��عادة 
ورزق وفري.

ف��ال تنف�ص��ل �ص��فات اخلري عن �ص��هر 
رم�ص��ان املب��ارك بفعل الظ��روف، فما 
اأن يه��ل باأيامه املع��دودة حتى يطرق 
م��ن حي��ث ال  النا���س  اأب��واب  ال��رزق 

يعلمون، اإال اأن �ص��هر رم�صان ياأتي هذا 
الع��ام على قطاع غزة وقد حل به من 
الدم��ار ما حل بعد عدوان اإ�ص��رائيلي 
غا�ص��م اأطفاأ اأنوار ال�صهر واأحل اأكوام 
ال��ركام ب��داًل م��ن فواني���س االبته��اج 
بقدوم��ه. يزي��د احل�ص��ار والع��دوان 

م��ن قل��ة املعون��ات وامل�ص��اعدات التي 
تط��رق اأب��واب االأ�ص��ر املحتاج��ة كما 
املعتاد، فقد تناف�س كالهما بكل طرق 
التنغي���س عل��ى هيئ��ة االأي��ام املقبلة 

الأهايل قطاع غزة.
ي�ص��ل  مل  الع��ام  ه��ذا  "رم�ص��ان 

احل��د  اإىل  املدعوم��ة  مب�ص��اريعه 
االأدن��ى من حيث الدعم وامل�ص��اعدات 
الغذائي��ة واملالي��ة مقارن��ة باالأعوام 
االإدارة  قالت��ه  م��ا  ه��ذا  املا�ص��ية"، 

ال��زكاة  للج��ان  العام��ة 
يف وزارة االأوق��اف عل��ى 
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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 

القد�س املحتلة- الراأي
حّل �صهر رم�صان املبارك، الذي يحمل بعًدا 
��ا يف القد�س وامل�ص��جد االأق�صى، على  خا�صً
�صعيد ما ي�صميه االحتالل ب� "الت�صهيالت" 
الت��ي ت�ص��مح بدخ��ول الفل�ص��طينين م��ن 
واالأق�ص��ى،  القد���س  اإىل  وغ��زة  ال�ص��فة 
واالقتحامات الت��ي يقّيدها االحتالل اإىل 
بع���س احلّد، ال �ص��يما يف الع�ص��ر االأواخر، 

ويف عيد الفطر. 
وياأت��ي �ص��هر رم�ص��ان ه��ذا الع��ام بعد عيد 
الف�ص��ح العربي وم��ا رافقه م��ن اقتحامات 
واعت��داءات عل��ى امل�ص��جد، وبعد انت�ص��ار 
وم��ا  الرحم��ة،  ب��اب  هب��ة  يف  املقد�ص��ّين 
يفر�ص��ه ذلك من حتّديات تقت�ص��ي تعزيز 

هذا الن�صر واملحافظة عليه.  
"تسللهيات" االحتللال في   
القيللود  رمضللان:  شللهر 

المقنّعة
ك�ص��ف االحت��الل عّم��ا ي�ص��ّميه ت�ص��هيالت 
للفل�ص��طينين من ال�ص��فة الغربية وقطاع 
غزة للو�ص��ول اإىل القد�س يف �ص��هر رم�صان 
من هذا العام، ا�ص��تناًدا اإىل تقييم الو�ص��ع 
االأمني يف االأرا�ص��ي الفل�صطينية املحتلة. 
وت�ص��مل "الت�ص��هيالت" اإ�ص��دار 150 األ��ف 
ت�ص��ريح للمتزوج��ن لي��زوروا عائالته��م، 
من دون قيود على العمر، على اأن ي�صمح ملن 
�صي�ص��تفيدون من الّت�ص��اريح بالدخول اإىل 
القد���س م��ن االأح��د اإىل اخلمي���س ما بن 
الثامنة �ص��باًحا والعا�صرة م�ص��اء، اإ�صافة 

اإىل عيد الفطر.
وي�ص��مح للذكور دون ال���16 عاًما وللرجال 
فوق ال�40 بالدخ��ول اإىل القد�س من دون 
ت�ص��ريح، فيم��ا مينع الباقون م��ن الدخول 
وي�ص��مح  ت�ص��اريح؛  عل��ى  ح�ص��لوا  اإذا  اإال 
جلمي��ع الن�ص��اء بالدخ��ول ع��رب احلواجز 
ويف  االحت��الل.  �ص��لطات  حتّدده��ا  الت��ي 
كّل احلاالت، ف��اإّن اأّي فل�ص��طيني من خارج 
القد�س ي�ص��رح له بالدخول اإليها �ص��يكون 
علي��ه اأن ميّر عرب احلواجز االإ�ص��رائيلية، 
مع ما تعنيه من انتظار وخ�صوع للتفتي�س.

اإجراءاته��ا  االحت��الل  �ص��لطات  وت�ص��ّمي 
بالت�ص��هيالت يف حماول��ة الإخف��اء جمل��ة 
من احلقائق من اأبرزه��ا اأّنها حتتل االأر�س 
م��ن  الفل�ص��طينين  ومتن��ع  الفل�ص��طينية، 
الو�صول اإىل اأماكنهم املقّد�صة، ومن حقهم 
يف ال�ص��الة باالأق�ص��ى، ويف �ص��هر رم�ص��ان 
"تتك��رم" عليهم بال�ص��ماح له��م بالدخول 
اإىل القد���س، بينم��ا احلقيق��ة اأّنه��ا متن��ع 
م��ا يزيد ع��ن اأربع��ة مالين فل�ص��طيني يف 
ال�ص��فة الغربي��ة وغ��زة من الدخ��ول اإىل 
كم��ا  االأق�ص��ى  يف  ال�ص��الة  وم��ن  القد���س 
يف كني�ص��ة القيام��ة، ث��ّم تعط��ي ت�ص��اريح 

الدخول يف بع�س املوا�صم واالأعياد.
وعالوة عل��ى ذلك، فاإّن ما يثري ال�ّص��خرية 
كي��ان  اأن  ه��و  "الت�ص��هيالت"  ه��ذاه  يف 
االحت��الل الذي ن�ص��اأ على االإره��اب وعلى 
قتل الفل�ص��طينين وتهجريهم من اأر�صهم، 
وال تزال هذه �صيا�ص��ته اإىل اليوم، ي�صّنف 
فيتحّك��م  اأمن��ي  كخط��ر  الفل�ص��طينين 

بدخولهم اإىل اأماكنهم املقد�صة، ومينحهم 
ملعاي��ريه  وفًق��ا  يحجبه��ا  اأو  الت�ص��اريح 

واأحكامه.

 تحدّي المحافظة على نصر 
باب الرّحمة   

فل�ص��طينيو  ومعه��م  املقد�ص��يون،  فت��ح 
ال���48، ب��اب الرحم��ة يف 22/2/2019، 
واأّدوا في��ه �ص��الة اجلمع��ة الأول م��رة منذ 
اأغلقت��ه �ص��رطة االحتالل قب��ل 16 عاًما 
ا�ص��تناًدا اإىل ق��رار مزع��وم م��ن حمكم��ة 
اإعالمي��ة  تقاري��ر  وحتدث��ت  االحت��الل. 
ع��ن زيارة ق��ام بها ن��داف اأرغم��ان، رئي�س 
ال�ص��اباك، اإىل االأردن للّتباح��ث يف اأزم��ة 
ب��اب الّرحم��ة، تب��ع ذل��ك ت�ص��ريحات من 
وزي��ر االأم��ن الداخل��ي، جلع��اد اإردان، يف 
11/3/2019، اأّن امل�صلمن ي�صلون اليوم 
يف مبنى باب الرحمة بعد تهريب ال�صجاد 
اإىل امل��كان، وه��م يفعل��ون ذل��ك متاًم��ا كما 
ميكن اأن ي�ص��لوا يف ال�ص��ارع، ف��ال ميكن منع 
اأي �صخ�س من ال�صالة يف اأي مكان يختاره، 
با�ص��تثناء اأّن اليهود ممنوعون من ال�صالة 
يف االأق�ص��ى يف اإطار الو�ص��ع القائم. وقال 
اإردان اإّنه ال م�ص��جد دائم يف باب الرحمة، 
ب��ل  وح�ص��ب،  توجيهات��ه  لي�ص��ت  وه��ذه 

توجيهات رئي�س احلكومة. 
ومع االإجراءات املريبة التي �ص��هدها باب 
الرحم��ة من قبي��ل تلحيم اإح��دى دّفتيه، 
االأردن  ب��ن  التف��اق  الرتوي��ج  وحماول��ة 
واالحتالل على اأن يعمل على ترميم املكان 

حالًي��ا، والتذّرع بذلك ملنع دخول امل�ص��لن 
اإىل املكان، والت�صويب على احلرا�س الذين 
يفتحون امل�ص��لى باعتقالهم واإبعادهم عن 
االأق�ص��ى، كان االإ�ص��رار املقد�ص��ي عل��ى اأن 
باب الرحمة م�صّلى: كان كذلك، و�صيبقى، 

وهم يبنون على هذا االأ�صا�س.
مل تنت��ِه معركة باب الرحمة، و�صت�ص��تمر 
حماوالت االحتالل وم�ص��توطنيه الإغالق 
امل��كان، اأو من��ع امل�ص��لمن م��ن ال�ص��الة فيه 
م��ا  اإىل  ي�ص��اف  جدي��د  ن�ص��ر  وت�ص��جيل 
حّقق��وه من قب��ل يف هب��ة باب االأ�ص��باط، 

وغريها. 
ولذلك، يربز احلفاظ على ن�ص��ر هبة باب 
الرحم��ة يف �ص��هر رم�ص��ان كتح��ّد رئي���س 
واأ�صا�ص��ي، وبالفع��ل فق��د وجه��ت دع��وات 
فل�ص��طينية لتزي��ن م�ص��لى ب��اب الرحمة 
وباحاته وحميطه ال�صتقبال �صهر رم�صان 
املبارك، و�ص��يكون الإقامة ال�ص��الة يف باب 
الرحم��ة، ال �ص��يما �ص��الة الرتاوي��ح، اأث��ر 
ق��وي يف تعزي��ز الن�ص��ر وت�ص��كيل �صل�ص��لة 
م��ن  الرحم��ة  ب��اب  حتم��ي  جماهريي��ة 

خمططات االحتالل.

 جماعات "المعبد" واألقصى
يف االإجم��ال، يعمل االحتالل على �ص��بط 
كان  واإن  رم�ص��ان،  �ص��هر  يف  االقتحام��ات 
ق��د ح��اول يف االأع��وام القليل��ة املا�ص��ية 
اأن يك�ص��ر ه��ذه القاعدة، ويكر�س ال�ص��ماح 
م��ن  االأواخ��ر  الع�ص��ر  يف  باالقتحام��ات 
يعتم��ده  ال�ص��لوك  ه��ذا  لك��ن  ال�ص��هر. 

تخ��دم  اأن  ميك��ن  ك�صيا�ص��ة  االحت��الل 
خمطط التق�ص��يم الزمن��ي للم�ص��جد، فاإن 
كّر�س االأق�ص��ى للم�صلمن يف وقت اأو مو�صم 
حم��دد فثمة اإمكانية الإبعاد امل�ص��لمن عن 

االأق�صى يف املنا�صبات العربية.
ح��ال  علي��ه  �ص��تكون  عّم��ا  ومبع��زل   
ف��اإّن  رم�ص��ان،  �ص��هر  يف  االقتحام��ات 
"املعب��د"  وجماع��ات  االحت��الل  تعاط��ي 
م��ع االأق�ص��ى ميكن ا�صت�ص��فافها من امل�ص��هد 
الذي جتّلى يف عيد الف�ص��ح العربي )-19
27/4/2019( م��ن حي��ث االقتحام��ات 
التي �ص��ارك فيها حوايل 2230 م�صتوطًنا 
وف��ق اأرق��ام مرك��ز معلوم��ات وادي حلوة، 
للعي��د.  التح�ص��ري  وق��ت  يف  ذل��ك  وقب��ل 
يف  "املعب��د"،  جماع��ات  عق��دت  فق��د 
اأه��م  تن��اول  اجتماًع��ا   ،26/3/2019
التط��ورات يف مبن��ى ب��اب الرحمة، وبحث 
اإمكانّي��ة ال�ص��غط ال�صيا�ص��ي عرب اأع�ص��اء 
اإعادة  "الكني�ص��ت" م��ن داعميه��م، ح��ول 
اإغالق بوابة الرحم��ة، ومتكن املتطرفن 
اليه��ود من الدخ��ول اإىل �ص��احة الباب يف 

اأثناء االقتحامات. 
وعقدت يف ختام االجتماع جل�صة نقا�صية 
مع اأع�صاء "الكني�ص��ت" من حزبي الليكود 
اقرتاح��ات  لتق��دمي  اليه��ودي  والبي��ت 
وتع��ّد  ال�صيا�ص��ي.  ال�ص��غط  وتفعي��ل 
خمرجات االجتماع خطة عمل ال تقت�صر 
على عيد الف�ص��ح بل على مدار العام، وهي 
م��ن اأوج��ه املخاط��ر املحدق��ة باالأق�ص��ى، 

التي توجب الت�صدي واملقاومة.

األقصى عشّية شهر رمضان: قيود وتحّديات
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غزة-الراأي
ب��وزارة  النباتي��ة،  االأن�ص��جة  زراع��ة  خمت��رب  داأب 
الزراع��ة بغ��زة، عل��ى ا�ص��تمرار اأبحاث��ه وتطويرها، 
وتطبي��ق تقني��ة زراع��ة االأن�ص��جة عل��ى العدي��د من 
اأ�ص��ناف النبات��ات، و جن��ح يف التو�ص��ل لربوتوك��ول 
مث��ايل الإنت��اج اأ�ص��تال ودرن��ات زراعي��ة ذات اإنتاجية 
اأعل��ى، رغ��م قل��ة االإمكان��ات وت�ص��ديد احل�ص��ار على 

قطاع غزة.
ويعد خمترب زراعة االأن�ص��جة ه��و االأول والوحيد يف 
قط��اع غزة، ويه��دف اإىل االإكث��ار اخل�ص��ري لنباتات 
خالية م��ن االأمرا�س وخا�ص��ة الفريو�ص��ية وباأع��داد 

كبرية خالل فرتة زمنية ق�صرية.
فبعد اأن �صجل املخترب اجنازات �صابقة يف انتاج ا�صتال 
م��ن االنانا���س، والكيني��ا، ونب��ات "اال�ص��تفيا" املحل��ى 
الطبيع��ي "بديل ال�ص��كر" وانت��اج تق��اوي البطاط�س 
�ص��نف الديزيريه امل�ص��تخدمة ل�ص��ناعة "ال�صيب�س"، 
حقق اليوم خمترب االن�ص��جة بوزارة الزراعة جناحًا 
جدي��دًا باإنتاج �ص��نف نخيل "خازن��دار" ذات اجلودة 
العالي��ة، ه��ذا االجن��از املتمي��ز واملتمث��ل بالو�ص��ول 
)االأقلم��ة(  مرحل��ة  قب��ل  النهائي��ة  املرحل��ة  اىل 
الإنت��اج ف�ص��ائل "نخي��ل" م��ن خ��الل زراع��ة الن��ورات 
اأ�ص��ل ب��ذرة تعود  "مريي�ص��تيميا" ل�ص��جرة نخيل من 
الأح��د اأبن��اء عائلة "اخلزن��دار" والتي متت��از زراعة 

النورات فيها باحلفاظ على ال�صجرة "االأم"
م�ص��وؤولة خمترب االن�ص��جة م. منال �ص��بح قالت:" ان 

اإطالق ا�ص��م "اخلزندار"على هذا ال�صنف ن�صبة ملالك 
ال�ص��جرة االم د. �ص��ياء اخلزن��دار الت��ي مت��ت عليه��ا 
الفحو�ص��ات  اج��راء  اأن��ه مت  التجرب��ة، الفت��ة اىل 
مبخت��رب كيمياء االأغذي��ة بوزارة ال�ص��حة على ثمار 

بلح النخلة،
واأو�ص��حت اأنه ثبت متيزها ب�صفات ذات جودة عالية 
م��ن حيث ح��الوة الثمرة و�ص��ماكة اللب، ع��الوة على 
ن�ص��جها املتاأخ��ر حي��ث تن�ص��ج يف �ص��هر يناي��ر حي��ث 
ال يتوف��ر في��ه ثم��ار البل��ح بقطاع غ��زة، اإ�ص��افة اىل 
مالئم��ة ال�ص��نف للمن��اخ والبيئة املحلي��ة من حرارة 

ورطوبة

بداية القصة
وتو�ص��ح �ص��بح اأن ت�ص��مية �ص��نف النخيل باخلازندار 
كان��ت عندم��ا ج��اء د. �ص��ياء اخلزندار ال��ذي يقطن 
غ��رب مدين��ة غ��زة ايل مق��ر وزارة الزراع��ة حام��اًل 
بي��ده "عرجون��ا" قن��و" م��ن البل��ح االأ�ص��فر يف وق��ت 
ال يوج��د في��ه بل��ح ، م��ع بداي��ة �ص��هر يناي��ر 2013، 
حي��ث طلب مقابلة وزي��ر الزراعة االأ�ص��بق د. حممد 
رم�ص��ان االأغ��ا، وق��د رح��ب مبقابلت��ه، و اخ��ربه باأنه 
لديه �ص��جرة بلح اأ�ص��لها بذرة واأخرجت عدة ف�ص��ائل 
مت توزيعها، ومل يعد اال هذه االأم التي تتميز ب�صفات 
نادرة، كحالوة الطعم، ون�ص��جها يف وقت متاأخر �ص��هر 
"يناي��ر" االأم��ر ايل جعله يتح��دث بحرقة وحر�س 

�صديد على اإيجاد �صبيل الإكثارها.

واأردف��ت �ص��بح اأن وزارة الزراع��ة ق��د تلقف��ت االأم��ر 
بجدية حيث كنا قد بداأنا بتجهيز خمترب "االأن�صجة، 
وب��داأ فري��ق العم��ل يف البح��ث عن �ص��بيل اكث��ار هذه 
النخل��ة "خازندار" بطرق حتاف��ظ على االأم، وقد مت 
اجراء عدة حماوالت بعد التوا�صل مع مركز البحوث 
الزراعية بالقاهرة، وار�صال فريق للتدريب، وبتوفيق 
م��ن اهلل مت ت�ص��جيل اأول جن��اح يف فل�ص��طن الإنت��اج 
ف�ص��ائل "النخيل" من االغري�س للحفاظ على �ص��نف 
كاد اأن يندث��ر لوال فطن��ة وحر�س فريق العمل الذي 
تو�ص��ل بعد 4 �ص��نوات م��ن البحث والتجري��ب الإنتاج 
اأول ف��وج من �ص��نف "اخلازن��دار" والذ اأ�ص��بح جاهزا 

لعملية االأقلمة بعد 6 �صهور.
وتابعت املهند�ص��ة �ص��بح ان بداي��ة الزراعة كانت يف 
�صهر ابريل للعام 2015 لنورات اغري�صن من النخلة 
املذكورة، حيث مت احل�ص��ول على الكال�س وهي عبارة 
عن خاليا غري متمايزة ليتم اكثارها واحل�ص��ول على 
كمي��ات كبرية من الكال�س، لتزرع بعد ذلك على بيئات 
خا�ص��ة حتتوي على هرمونات حمفزة للح�ص��ول على 
جمم��وع خ�ص��ري ومت احل�ص��ول عل��ى اع��داد كب��رية 
من ه��ذه املرحلة ليتم بع��د ذلك زراعته��ا على بيئات 
خا�ص��ة مبرحلة التجذير وقد مت��ت العملية بنجاح، 
م�ص��رية اىل اأنه ه��ذا ال�ص��نف )اخلزندار( �صي�ص��اهم 
يف ح��ل م�ص��كلة النخي��ل يف القط��اع، اذ ان اال�ص��ناف 
املتوف��رة من ال�ص��نف احليانى بن�ص��بة %95 وهو من 
اال�ص��ناف الرطبة وتن�ص��ج فى وق��ت واحد مما يوؤدى 

اىل ع��دم جدواه��ا االقت�ص��ادية لتدن��ى �ص��عرها وال 
تخ�صع لعمليات ت�صنيع .

إنجازات المختبر
وقال��ت م. �ص��بح اأن خمترب زراعة االأن�ص��جة النباتية 
�ص��ب ل��ه رغ��م �ص��ح االإمكانات  ق��د حق��ق اإجن��ازات حتحُ
واملعوقات املفرو�صة بفعل احل�صار االإ�صرائيلي اخلانق 
عل��ى قطاع غ��زة، خا�ص��ًة يف جتهيز مكونات��ه وتوفري 

املواد الكيميائية الالزمة للعمل داخل املخترب.
فبجه��ود واإ�ص��رار وعزمي��ة فري��ق العمل وعل��ى مدار 
اأ.  يف  واملتمث��ل  االن�ص��جة  خمت��رب  يف  �ص��نوات  اأرب��ع 
�ص��عدة املج��دالوي والتي غ��ادرت العم��ل يف التجربة 
بع��د عامه��ا االول ليكم��ل باق��ي الفري��ق املتمث��ل يف 
املهند�ص��تن من��ال �ص��بح وم. وفاء غنب العمل و�ص��وال 
له��ذه املرحل��ة املتقدم��ة يف التجرب��ة وبتوفي��ق م��ن 
اهلل، وبدع��م من االدارة وامل�ص��وؤولن بال��وزارة الذين 

احت�صنوا الفكرة منذ البداية.
حي��ث كان املخت��رب يعم��ل م��ن تاأ�صي�ص��ه ع��ام 2009 
ب�ص��ورة ب�ص��يطة وباإمكاني��ات قليلة وعادي��ة، اإال اأنه 
م��ع نهاي��ة عام 2014 مت تخ�ص��ي�س م�ص��احة جيدة 
للمخترب، من خالل تطوير خمتربات وزارة الزراعة، 
حيث مت اإمداد املخت��رب باالأجهزة واملواد الكيميائية 
واخلالي��ا ال�صم�ص��ية الت��ي �ص��اهمت وب�ص��ورة كب��رية 
يف اإمت��ام جميع مراحل من��و النبات��ات داخل املخترب 

واأقلمتها.

"الزراعة": مختبر األنسجة ينجح بإنتاج
 أصناف نخيل ذات جودة عالية
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غزة- الراأي
نظم التعليم العايل يف وزارة الرتبية 
والتعليم العايل،  ور�صة عمل ملناق�صة 
لالأع��وام  اال�ص��رتاتيجية  توجهات��ه 

.2020/2023
قدت  وح�ص��ر ور�ص��ة العم��ل، الت��ي عحُ
ال��وزارة،   يف قاع��ة االجتماع��ات يف 
د. اأمي��ن الي��ازوري الوكي��ل امل�ص��اعد 
ل�ص��وؤون التعلي��م الع��ايل ،  ود. خلي��ل 
حم��اد مدي��ر ع��ام التعلي��م اجلامعي 
، واأ. عب��د الرحم��ن ج��رب مدي��ر عام 
والكلي��ات  واملهن��ي  التقن��ي  التعلي��م 
وع��دد م��ن ممثل��ي موؤ�ص�ص��ات التعليم 

العايل يف غزة .
واأك��د د. الي��ازوري، اأن اللق��اء يهدف 

اإىل حت�ص��ن وتطوير هذه التوجهات 
واملفاهي��م  ال�ص��ياغة  حي��ث  م��ن 
اإىل  ،اإ�ص��افة  الرتبوي��ة  والق�ص��ايا 

الربامج التف�صيلية.
انطلق��ت  ال��وزارة  اأن  اإىل  واأ�ص��ار   
بخطتها من م�صتقبل طموح ينقلنا من 
الواق��ع احلايل اإىل واقع اأف�ص��ل على 
ال�ص��عيد الرتبوي والتعليمي بالرغم 

من كل التحديات.
بع���س  حم��اد  د.  ا�ص��تعر�س  ب��دوره، 
م��ن التوجه��ات الت��ي نوق�ص��ت  منه��ا 
لالنق�ص��ام  ال�ص��لبية  االآث��ار  تقلي���س 
على موؤ�ص�صات وبرامج وطلبة التعليم 
العايل ،اإ�صافة ملناق�صة اإعادة تقييم 
يف  العامل��ة  واملوؤ�ص�ص��ات  للربام��ج 

القط��اع والعم��ل عل��ى تنمي��ة املوارد 
املالية لدي بيئة التعليم العايل.

م��ن جانب��ه، ا�ص��تكمل اأ.ج��رب  عر�س 
التوجهات التي نوق�صت منها حو�صبة 
وتفعي��ل  الع��ايل،  التعلي��م  بيئ��ة 
واالإ�ص��راف  التوا�ص��ل  منظوم��ة 
التعلي��م  موؤ�ص�ص��ات  عل��ى  والرقاب��ة 
املهن��ي  التعلي��م  وتعزي��ز  الع��ايل 

والتقني.
وتخل��ل اللق��اء نقا�س مو�ص��ع للخطة 
بجميع مفرداتها م��ن حيث االأهداف 
والربام��ج  واملرتك��زات  والروؤي��ة 
واملوازنات ، كم��ا مت اخلروج بعدد من 
املالحظات التف�ص��يلية من امل�صاركن 

يف الور�صة كل ح�صب اخت�صا�صه.

غزة-الراأي
اأجن��زت دائ��رة خدم��ات اجلمه��ور يف بلدي��ة 
غ��زة  نحو 1160 األف معاملة خمتلفة تقدم 
به��ا املواطن��ن خالل �ص��هر �ص��باط / فرباير 
املا�ص��ي، مو�ص��حًة اأن املعام��الت تنوع��ت م��ا 
وا�ص��رتاكات  و�ص��كاوي،  ا�ص��تدعاءات  ب��ن؛ 
مي��اه جدي��دة، وكهرب��اء، ومعام��الت رخ���س 
بن��اء، وترخي���س ح��رف خمتلف��ة، وخدمات 
ومعامالت لدوائر واأق�صام اأخرى يف البلدية .

ال�ص��هري  تقريره��ا  يف  الدائ��رة  واأو�ص��حت 
اأن املعام��الت املنج��زة �ص��ملت؛ 188 معامل��ة 
ل�ص��كاوي وا�ص��تدعاءات تقدم به��ا املواطنن، 
و26 ا�ص��رتاك كهرباء جديد، و40 ا�ص��رتاك 
مياه، و35 طلب اإلغاء رخ�ص��ة حرفة، و117 
بيان ال�صروط التنظيمية اخلا�صة باالأبنية 
واملن�ص��اآت يف املدين��ة، و 66 معامل��ة جتدي��د 
تلقائي لرخ�صة حرفة، وجتديد 49 رخ�صة 
حرفة، واإ�صدار 53 رخ�صة حرفة جديدة .

كما �ص��ملت املعامالت ؛ منح 65 رخ�ص��ة بناء، 
وت�ص��جيل 3 اأبني��ة جدي��دة، واملوافق��ة على 
بن��اء ثاين وثالث، و82 معاملة  اإذونات   19
اإلغ��اء �ص��ريبة حرف��ة، و100 معاملة تغيري 
ا�صم م�صرتك، و3 معامالت لتغيري ا�صم منتفع، 
و33 خل��و ط��رف، و86 معامل��ة خل��و ط��رف 
خمف�س، و19 طلب ا�ص��تثناء بيان ال�ص��روط 

التنظيمية .
وبينت اأن مت اأي�ص��ًا اإ�صدار رخ�صتي هدم بناء 
، و18 معامل��ة تعدي��ل مالك رخ�ص��ة حرفة، 
اإ�ص��راف، و50 معامل��ة  �ص��حب  و5 معام��الت 
فح���س بناء جدي��د مرحل��ة ثاني��ة وثالثة، 
اأمان��ات  ا�ص��رتداد  معامل��ة   22 اإىل  اإ�ص��افة 
بن��اء واأر�ص��فة وت�ص��وين، و5 معاملة حتديد 
م�ص��افة، و9  معام��الت ت�ص��جيل عق��د اإيجار، 
و30 معاملة �ص��فط بئ��ر، و8 معامالت عامة، 

و 3 معامالت  ت�صجيل بناء جديد. 
وكان��ت بلدية غ��زة قد ا�ص��تحدثت منظومة 
خا�ص��ة لل�ص��كاوي للت�ص��هيل عل��ى املواطن��ن، 
حي��ث يت��م ا�ص��تقبال �ص��كاوي وا�صتف�ص��ارات 
املواطن��ن عرب بوابات التوا�ص��ل االإلكرتوين 
 ،115 املخت�ص��ر  الرق��م  ومنه��ا:  املختلف��ة 
التوا�ص��ل  موق��ع  عل��ى  البلدي��ة  و�ص��فحة 
البلدي��ة  االجتماع��ي )في�ص��بوك(، وموق��ع 
االإلكرتوين، وتطبي��ق البلدية على الهواتف 

الذكية، وتطبيق) الوات�س اآب(، 
ودعت البلدية املواطنن يف املدينة للتوا�ص��ل 
لتق��دمي  وال�ص��كاوي  املعلوم��ات  وح��دة  م��ع 
�ص��كاويهم وا�صتف�ص��اراتهم املتعلق��ة بخدم��ات 
البلدية ع��رب بواب��ات التوا�ص��ل االإلكرتونية 
اأو مراجع��ة الوحدة مبا�ص��رة يف مقر البلدية 

الرئي�س يف ميدان فل�صطن .

"بلدية غزة" تنجز 1160 معاملة 
للمواطنين خالل الشهر الماضي

التعليم العالي يناقش التوجهات 
االستراتيجية لألعوام 2023/2020

غزة-الراأي
اأك��دت وزارة الع��دل  عل��ى رف�ص��ها التام 
لكافة امل�صاريع التي تتجاوز حق ال�صعب 
املحتل��ة  اأر�ص��ه  كام��ل  يف  الفل�ص��طيني 
و�ص��لبه حقه يف تقرير م�ص��ريه، م�صدده 

على حق العودة وفق قرار 194.
ودعت الوزارة  �ص��رفاء العامل واملجتمع 
ال��دويل لرف���س كاف��ة املح��اوالت التي 
ت�ص��عى االإدارة االأمريكي��ة واالحت��الل 
االإ�ص��رائيلي فر�ص��ها عل��ى �ص��عبنا ع��رب 
�صيا�ص��ة فر���س االأم��ر الواقع والتو�ص��ع 
املحتل��ة،  ال�ص��فة  يف  اال�ص��تيطاين 
و�صيا�ص��ة التجوي��ع واحل�ص��ار امل�ص��تمر 

ل��� 12 عامًا عل��ى قرابة مليوين ن�ص��مة 
يف قط��اع غ��زة ال�ص��امد، وعرب �صيا�ص��ة 
االبت��زاز امل��ايل واالقت�ص��ادي لل�ص��عب 

الفل�صطيني باأكمله.
وطالبت دول العامل االإ�ص��المي والدول 
العربية قاطبة لرف�س م�صرية التطبيع 
ع��ن  والتوق��ف  االحت��الل،  دول��ة  م��ع 
�ص��رعنة وجوده،وكب��ح جماح �ص��راهته 
الالحم��دودة يف ارت��كاب جم��ازره �ص��د 

ال�صعب الفل�صطيني.
ودعت الوزارة اىل �صرورة الت�صامن  مع 
�ص��عبنا يف ذك��رى نكبته، وال�ص��غط على 
حكومات العامل لرفع الظلم عن �صعبنا، 

وم�ص��اندته ودعم��ه والعمل مع��ه لبناء 
القد���س  وعا�ص��متها  امل�ص��تقلة  دولت��ه 
املحتلة، وال�صغط على االحتالل لوقف 
ال�ص��رعية  ق��رارات  وتنفي��ذ  جرائم��ه 
الدولي��ة و�ص��مان حتقيق حل��م العودة 

ل�صتة مليون الجئ فل�صطيني.
واأكدت  الوزارة اأن احلقوق الفل�صطينية 
ثابتة وال ي�صقط اأي حق بالتقادم، واأن 
كل ه��ذه احلقوق الفردي��ة واجلماعية 
مكفول��ة بقرارات دولية، ولن ي�صت�ص��لم 
ال�ص��عب الفل�ص��طيني اأب��دا، و�صيوا�ص��ل 
جمي��ع  ني��ل  حت��ى  امل�ص��روع  كفاح��ه 

حقوقه الوطنية.

في ذكرى النكبة الـ"71"

"العدل" حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة ال تسقط بالتقادم
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غزة- الراأي - اآالء النمر
تتزامن تاريخ نكبة فل�صطن كل 
عام مع ه��ذا التاريخ املحفور يف 
االأذه��ان والعقول، حتى م�ص��ى 
ثلثي قرن على وترية هادئة من 
االحتجاجات بال �ص��دى يذكر، 
منا�ص��بة  التاري��خ  ه��ذا  فع��اد 
وطني��ة للفل�ص��طينين يف ب��الد 
اللج��وء وداخل مدنهم املحتلة، 
حتى اأح��دث الفل�ص��طينيون يف 
قطاع غزة ثورة �صلمية ت�صتقر 

خطواتها على عتبات البالد.
لث��ورة  الث��اين  الع��ام  ه��ذا 
عل��ى  ال�ص��لمية  الفل�ص��طينين 
حدود قطاع غزة حتت م�ص��مى 
م�صريات العودة الكربى، وكذلك 
هو العام الواحد بعد ال�ص��بعن 
ل�ص��قوط فل�ص��طن كامل��ة بي��د 
االحتالل الربيطاين لتاأ�ص��ي�س 

دولة "اإ�صرائيل".

وح��ده قط��اع غ��زة م��ن وق��ف 
املفرو���س  احل�ص��ار  بالرغ��م 
دباب��ات  يجاب��ه  علي��ه 
االحتالل، انتف���س على اأعتاب 
ب��الده املحتل��ة، حت��ى اأرخ���س 
غ��زة  قط��اع  يف  الفل�ص��طينيون 
دمائه��م ف��داء لفل�ص��طن، فكما 
مت��ر الذك��رى ال�ص��نوية لنكبة 
فل�ص��طن، مت��ر كذل��ك الذكرى 
ال�ص��نوية االأوىل ل�صتون �صهيدًا 
ارتق��وا العام املا�ص��ي يف خ�ص��م 

اإحيائهم لهذا اليوم.
املقبل��ة  اجلمع��ة  م��ن  وب��داًل 
الت��ي اعت��اد الغزي��ون الذهاب 
ال�ص��رقية  احل��دود  اإىل 
احت�ص��د  �ص��لميا،  للتظاه��ر 
عل��ى  االأربع��اء  اأم���س  االآالف 
فق��د  ال�ص��رقية،  احل��دود 
ج��رت التح�ص��ريات من��ذ مطلع 
ذل��ك  حت��ى  اجل��اري  االأ�ص��بوع 

الي��وم، وويوجه الفل�ص��طينين 
ر�ص��الة اإىل الرئي���س االأمريكي 
دونال��د ترام��ب وغ��ريه مفادها 
اأن �ص��فقة الق��رن ل��ن مت��ر، بل 
�صتدو�ص��ها اأقدام العائدين اإىل 

االأر�س امل�صلوبة.
الهيئ��ة الوطنية الفل�ص��طينية 
وك�ص��ر  الع��ودة  مل�ص��رية  العلي��ا 
احل�ص��ار، دع��ت اأبن��اء ال�ص��عب 
الفل�ص��طيني يف اأماك��ن تواجده 
"ملليوني��ه  للتح�ص��ري  كاف��ة 
العودة" ي��وم 14 مايو اجلاري، 
 71 ال���  النكب��ة  ي��وم  الإحي��اء 
وتخليدا لل�صهداء الذي �صقطوا 
ارتكبته��ا  الت��ي  املج��زرة  يف 

املا�صي. "اإ�صرائيل" العام 

يوم وطنيًا
الهيئ��ة  ع�ص��و  املدل��ل  اأحم��د 
القيادية العليا مل�صريات العودة، 

االلتح��ام  �ص��رورة  عل��ى  اأك��د 
ال�صعبي يف كافة مناطق تواجد 
الفل�ص��طينين بفعاليات احياء 
ي��وم النكب��ة، وق��ال اإّن الهوية 
الفل�ص��طينية ثابت��ة ال تتغ��ري 
وحقوقنا ال ميكن التنازل عنها 

باأي حال.
واأو�ص��ح املدلل اأن الهيئة العليا 
ب�ص��دد اإط��الق عدي��د الربامج 
املختلف��ة؛  جلانه��ا  خ��الل  م��ن 
النكب��ة،  ي��وم  ذك��رى  الإحي��اء 
ذاكرًا اأن جميع الهيئات والقوى 
الوطني��ة وال�ص��عبية حري�ص��ة 
على اإجن��اح فعاليات هذا اليوم 

ليكون يوما وطنيا بامتياز.
واأكّد على اأن "م�ص��ريات العودة 
لن تتوق��ف مطلقًا حتى حتقيق 
ع��ن  احل�ص��ار  بك�ص��ر  اأهدافه��ا 
قطاع غزة والتم�ص��ك بالثوابت 
واحلقوق والعودة اإىل االأرا�صي 

املحتلة".
م�ص��رية  اأنَّ  املدل��ل  وق��ال 
الع��ودة وك�ص��ر احل�ص��ار توؤك��د 
متع��ددة  �ص��عبنا  خي��ارات  اأنَّ 
حقوق��ه  ا�ص��تعادة  �ص��بيل  يف 
امل�صلوبة، م�صددًا على اأنَّ م�صرية 
توحي��د  ا�ص��تطاعت  الع��ودة 
الفل�صطينين حتت هدف وراية 

واحدة.
ال�ص��عب  اأنَّ  اإىل  واأ�ص��ار 
الفل�ص��طيني تو�صل اإىل قناعة 
تام��ة اأن احلقوق ال ت�ص��تجدى 
ب��ل تنت��زع انتزاع��ًا، واأب��دع يف 

اأدوات املقاومة وا�صكالها.
اأن  اإىل  االإ�ص��ارة  وجت��در 
الفل�ص��طينين يوا�صلون تنظيم 
فعاليات م�ص��رية العودة الكربى 
يف قط��اع غ��زة، حيث ا�صت�ص��هد 
اآالف  واأ�صيب  فل�ص��طينيا   304

اآخرون بجراح خمتلفة.

ذكرى النكبة الـ 71  ..
 ثورة العودة تقيمها غزة على أعتاب البالد
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فل�ص��طينية  قري��ة  جلب��ون 
جميلة تتمتع باملناظر اخلالبة 
احلب��وب  بزراع��ه  وت�ص��تهر 
والبقولي��ات ا�ص��افة اىل زراعة 

الب�صل.
تق��ع قري��ه جلب��ون يف املنطق��ه 
ال�ص��رقيه ملدين��ة جن��ن وتبعد 
يبل��غ  12ك��م،  ح��وايل  عنه��ا 
ع��دد �ص��كانها 3000 ن�ص��مه ، ، 
عرفت يف العهد الروماين با�ص��م 
جلب��ون  ان  جلبو�س،ويعتق��د 
ل)جنالبونا(ال�ص��اميه  حتريف 
مبعنى القوي ال�صجاع و حتريف 
لكلمه )جلبوع( اال�ص��م القدمي 

جلبال فقوعه..
جلب��ون  ارا�ص��ي  معظ��م  والأن 
االأحجارالربكانية  فيها  تنت�صر 
النارية ال�ص��وداء بفعل الربكان 
 3000 نح��و  قب��ل  ث��ار  ال��ذي 
ع��ام قرب ه��ذه القرية ت�ص��تهر 
جلبون بزراعة الب�ص��ل اأالأوري 

وامل�ص��ري وال��ذي كان ي�ص��در اىل 
معظم االأ�صواق الفل�صطينية .

ه��ذا  يعت��رب  اوري”   ” وال�ص��نف 
ال�ص��نف االبك��ر ن�ص��جا يف الربيع 
،ويزرع خالل �صهر اأيلول بوا �صطة 
القنار او البذور.الب�صلة بي�صوية 
قاب��ل  غ��ري  ال�ص��نف  م�ص��تديرة 
للتخزين ويكت�ص��ب اللون االخ�صر 
االنت��اج  قلي��ل  ،وه��و  قلع��ه  بع��د 
وق�ص��وره رقيقة ت�ص��قط ب�ص��هولة 

عند القلع .
الب�ص��ل” امل�ص��ري” ي��زرع  بينم��ا 
�ص��هر  بداي��ة  يف  ال�ص��نف  ه��ذا 
له��ذه  الثاين،وينتم��ي  ت�ص��رين 
عميق،وه��و  �ص��نف  املجموع��ة 
االأ�ص��ناف  يف  التقلي��دي  ال�ص��نف 
الفل�صطينية ي�صتخدمه املزارعون 
النت��اج الب�ص��ل االخ�ص��ر وه��و ذو 
انتاج عايل وطعم حار وي�ص��تخدم 
يف االأكلة ال�صعبية الفل�صطينية ” 

امل�صخن ” .

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية جلبون شرق جنين

الراأي _ اآالء النمر
ب��داأ االحت��الل م��ن حي��ث انته��ى يف اآخر 
ع��دوان ل��ه عل��ى قط��اع غ��زة يف حتقي��ق 
احلقائ��ق  جل��م  اإىل  الرامي��ة  اأهداف��ه 
الت��ي تك�ص��ف تغوله على املدني��ن العزل، 
فق��د ح��ّول املقر اخلا���س بقناة االأق�ص��ى 
دك��ه  بع��د  ركام  كوم��ة  اإىل  الف�ص��ائية 
بع�صرات ال�ص��واريخ املتفجرة ، حيث اأفرغ 
جام غ�ص��به بتدمريه له للمرة اخلام�ص��ة 
انت�ص��اره  حتقي��ق  دون  الت��وايل،  عل��ى 

باإ�صكات �صوتها كما ت�صّور.
غري��زة االفرتا�س التي ت��الزم الطائرات 
احلربي��ة خالل اأيام الع��دوان حتمل ذات 
املهام، فقد اأغارت يف عدوانها االأخري على 
بناية حت��وي العديد من مق��رات االإعالم 
اإع��الم  مكت��ب  اأوله��ا  كان  الفل�ص��طيني، 
االأ�ص��رى الفل�ص��طينين ووكالة االأنا�صول 
للدرا�ص��ات  احل��وراين  ومرك��ز  الرتكي��ة، 
واالأبح��اث، والعدي��د من مكات��ب االإعالم 

الفل�صطينية.
االحت��الل يه��دف يف كل م��رة اإىل خم��د 
ال�صورة واإ�صكات ال�ص��وت نهائيًا، ويخت�س 
تهت��م  الت��ي  الدولي��ة  االإع��الم  مبناب��ر 
عل��ى  ال�ص��وء  وت�ص��لط  جرائم��ه  بف�ص��ح 
اإبراز الق�صية الفل�صطينية، وتك�صف عرب 
تقاريرها واأخبارها اجلالد "االإ�صرائيلي" 

من ال�صحية الفل�صطيني.
احل�ص��انة الدولي��ة والقانوني��ة مل تعفي 
الطائ��رات احلربي��ة "االإ�ص��رائيلية" م��ن 
ومل  الدولي��ة،  االإعالمي��ة  املق��ار  تدم��ري 
متنعه��ا كذل��ك من اإكم��ال �صل�ص��ة اأهدافها 
وت�ص��ويتها باالأر���س كلم��ا ا�ص��تد العدوان 
على قطاع غزة، فهي اأول ما ت�ص��تهدف اإال 
ال�ص��وت ال��ذي ين��ادي برفع احل�ص��ار عن 

غزة ومعاقبة حما�صريها.
مل ي�ص��ل العام اجلاري اإىل منت�صفه وكان 
االحت��الل ق��د اأغ��ار عل��ى مئ��ات املب��اين 
املدني��ة والعدي��د م��ن املق��ار االإعالمي��ة، 
وه��ذا اإن فاإمن��ا ي��دل عل��ى ك��م الكراهية 
للحياة التي يتنف�صها قطاع غزة رغما عن 

حما�صريه

انتكاسة دولية
ا�ص��تنكر  احلكوم��ي   االإع��الم  املكت��ب 
االحت��الل  ق��وات  وتدم��ري  ا�ص��تهداف 
االأنا�ص��ول  وكال��ة  مق��ري  االإ�ص��رائيلي 
لالأنب��اء ومكت��ب اإع��الم االأ�ص��رى مبدينة 
غ��زة، وعدت ا�ص��تهداف املق��ار االإعالمية 
ومكاتب ال�صحافة الدولية يف غزة ر�صالة 
لكل وكاالت االنباء العاملية باأن االحتالل 
�ص��يمنع نقل احلقيق��ة وتغطي��ة جرائمه 
بح��ق املدنين الع��زل الفل�ص��طينين بقوة 

الطائرات احلربية الفتاكة.
واعت��رب االعالم احلكوم��ي تدمري املقرين 
م��ا ه��و اإال ا�ص��تمرارا جلرمي��ة ا�ص��تهداف 
بعر���س  و�ص��رب  فل�ص��طن  يف  ال�ص��حافة 
احلائط لكل القوانن واالأعراف الناظمة 
حلري��ة العم��ل ال�ص��حفي وحمايت��ه م��ن 

اال�صتهداف.
وتزامن تدمري املقرات االإعالمية يف غزة 
م��ع م��رور الذك��رى ال�صاد�ص��ة والع�ص��رين 
الإق��رار اجلمعي��ة العام��ة ل��الأمم املتحدة 
الي��وم العاملي حلرية ال�ص��حافة، ما �ص��بب 
انتكا�ص��ة جدي��دة وخ��ذالن جدي��د ل��كل 

املدافعن عن العمل ال�صحفي وحربته.
ل�ص��ان  عل��ى  احلكوم��ي  االإع��الم  وطال��ب 
رئي���س مكتبها �ص��المة مع��روف مبحاكمة 
االحت��الل، وع��دم اإعطائه فر���س اأخرى 

لالإفالت من يد الق�صاء الدويل.
يتمث��ل االإجن��از املي��داين الذي خ��رج به 
املحتل "اال�ص��رائيلي" من ميدان العدوان، 
هو اإخفاء مالمح املباين املدنية وت�صويتها 
اأهداف��ه  يحق��ق  مل  لكن��ه  باالأر���س، 
االأ�صا�ص��ية باإخف��اء احلقيق��ة واإ�ص��كاتها 
االأ�ص��واء  و�ص��لط  ح��دة  �ص��وتها  زاد  ب��ل 
عل��ى جرائمه على امل�ص��توى الدويل، وزاد 
االأدلة برهانا على جرائمه التي ال تنتهي 

بحق االأبرياء واملدنين العزل.

بتدميره لوسائل اإلعالم

"االحتالل" يكرس جرائمه بتحويل 
منابر إعالمية إلى رماد

غزة- الراأي
اأكدت وزارة اال�ص��غال العامة واالإ�صكان، 
عل��ى وقوفه��ا الكام��ل بجانب مت�ص��رري 
العدوان ممن هدم االحتالل اال�صرائيلي 
منازلهم خالل عدوان 2014 وما �ص��بقه 
وم��ا حلقه م��ن ت�ص��عيدات، م�ص��ددة على 
اأن طواق��م الوزارة توا�ص��ل الليل بالنهار 
اأج��ل  م��ن  املمكن��ة  وتب��ذل كل اجله��ود 
التخفيف من معاناة اأبناء �ص��عبنا ودعم 

�صمودهم.
ونفت الوزارة يف ت�ص��ريح له��ا، ما اأوردته 
بع�س �صفحات الفي�س بوك، حول ق�صية 
اأن  موؤك��دة  ال�صر�ص��ك،  حمم��د  املواط��ن 
اأب��واب الوزارة مفتوحة للجمهور ب�ص��كل 
م�ص��تمر بل وقد خ�ص�ص��ت الوزارة عملها 
يوم��ي االثن��ن واالأربعاء من كل اأ�ص��بوع 

ملراجعات اجلمهور.
 واأفادت اأن هناك متابعات حثيثة جرت 
الإع��ادة اإعمار من��زل املواطن ال�صر�ص��ك 
ق��د  بال��وزارة  املخت�ص��ن  املوظف��ن  واأن 
قابل��وا املواط��ن املذكور ع��دة مرات رغم 
اأن ملف��ه يعت��رب واح��دا م��ن 170 األ��ف 

حالة من مت�صرري العدوان.
حمم��د  املواط��ن  اأن  ال��وزارة  واأو�ص��حت 
ال�صر�ص��ك لدي��ه مبن��ى مك��ون م��ن طابق 
اأر�ص��ي وطابقن علوين؛ الطابق الثاين 
مه��دم بالكامل، وهو عظم وغري م�ص��طب 

 ،UNOPS وقد مت ادراجه على منحة
وف��ق  يت��م  التعوي���س  مبل��غ  اأن  منوه��ة 
معاي��ري م�ص��رتكة ومتفق عليه��ا مع كافة 
اجله��ات املانحة ومبا يحق��ق العدالة مع 

كافة املواطنن.
واأردف��ت اأن الوزارة توا�ص��لت مع املواطن 
ال�صر�ص��ك اأك��ر م��ن م��رة للب��دء باإعمار 
الطابق املدمر ولكنه يطالب بتعوي�ص��ات 

اأكر من التعوي�صات امل�صتحقة.
وع��ربت ع��ن �ص��كرها لتوا�ص��ل خمات��ري 
ال�ص��جاعية ال�ص��يد ابو �ص��لمان املغني، و 
ابو رامي ال�صر�صاوي و هما امل�صئوالن عن 
التن�ص��يق م��ع ال��وزارة، ب�ص��اأن اعمار حي 
ال�ص��جاعية، الفتة اإىل اأن��ه  مت االتفاق 
االح��د   الي��وم  املواط��ن  اح�ص��ار  عل��ى 
2019ملكت��ب الوكي��ل  19ماي��و  املواف��ق 

لال�صتماع اىل �صكواه و حل م�صكلته.
ودعت الوزارة كافة ن�صطاء الفي�س بوك 
لتوخي الدقة يف نقل املعلومات والرجوع 
للم�صادر الر�صمية بالوزارة قبل ن�صر اأي 

معلومات تخ�س عمل الوزارة.
وحيت الوزارة �صمود اأهلنا واأبناء �صعبنا 
املحا�ص��رين والذين يواجهون اآلة الدمار 
والثب��ات  وال�ص��مود  بال�ص��رب  واخل��راب 
وتوؤك��د عل��ى �ص��رورة انه��اء االحت��الل 
واحل�ص��ار ووقف العدوان الذي يتعر�س 

له اأبناء �صعبنا الفل�صطيني.

وزارة االشغال تؤكد 
على متابعتها لشكاوى 

متضرري العدوان
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غزة- الراأي
م��ع حل��ول �ص��هر رم�ص��ان املب��ارك م��ن 
ال�ص��رطة  اإدارات  تتكات��ف  ع��ام،  كل 
�ص��بل  توف��ري  اأج��ل  م��ن  املتخ�ص�ص��ة، 
الراحة واالأم��ان للمواطنن، من خالل 
تنظي��م  اإىل  ته��دف  متكامل��ة،  خط��ط 
احلرك��ة  عل��ى  واحلف��اظ  االأ�ص��واق، 
ومتابع��ة  االحت��كار  ومن��ع  املروري��ة، 

ومراقبة ال�صلع واأ�صعارها.
البلدي��ات  ل�ص��رطة  العام��ة  االإدارة 
ودائ��رة مباح��ث التموين له��م دور بارز 
يف تنظيم ومتابعة االأ�ص��واق طيلة اأيام 

ال�صهر الف�صيل.

شرطة البلديات
ويف هذا ال�ص��دد، و�صعت االإدارة العامة 
لتنظي��م  خط��ة  البلدي��ات  ل�ص��رطة 
املب��ارك يف  رم�ص��ان  �ص��هر  االأ�ص��واق يف 
قط��اع غ��زة �ص��ملت كاف��ة املحافظ��ات 
بالتع��اون م��ع جمي��ع بلدي��ات القط��اع، 
التج��ار،  احت��كار  من��ع  اإىل  باالإ�ص��افة 
واإنهاء اخلالف��ات بينهم وبن املواطنن 

وم�صاندة البلديات يف عملهما.
وق��ال مدي��ر االإدارة العام��ة ل�ص��رطة 
البلديات العميد حقوقي عامر �صرور : 
"�صرطة البلديات تقوم بجهود حثيثة 

من اأج��ل تنظيم االأ�ص��واق واإزالة كافة 
العراقي��ل التي تعي��ق حركة املواطنن 
وتخفف حالة االزدح��ام الكبرية التي 
حت��دث يف االأ�ص��واق خا�ص��ة يف رم�ص��ان 

�صمن خطة".
�ص��رطة  اأن  �ص��رور  العمي��د  واأو�ص��ح 
البلدي��ات تعم��ل م��ن خ��الل احتكاكه��ا 
مبا�ص��ر  ب�ص��كل  واملواطن��ن  بالتج��ار 
عل��ى تهيئة اأجواء الت�ص��وق يف رم�ص��ان 
وخا�ص��ة يف الف��رتة امل�ص��ائية اإذ تكتظ 

االأ�صواق باملواطنن.
واأ�ص��اف "نعم��ل على ح��ل اأي اإ�ص��كالية 
تق��ع يف االأ�ص��واق ب��ن املواطن��ن فيم��ا 
بينه��م اأو م��ع التجار وتق��وم مبعاجلتها 

مع جهات االخت�صا�س".

الباعة المتجولون
واأكد العميد �ص��رور اأن اخلطة تت�ص��من 
تنظيم تواج��د الباع��ة املتجولن على 
اأبواب امل�ص��اجد من و�ص��ع، والعمل على 
توفري جو من الهدوء لهم اأثناء العبادة 
وا�ص��تخدام  ال�صو�ص��اء  اإح��داث  ومن��ع 

مكربات ال�صوت وامليكروفونات.
ونوه اإىل اأن �صرطة البلديات تعمل على 
منع اإغالق اأي �صارع بحجة حتويله اإىل 
�ص��وق، اأو عمل ب�صطات ع�ص��وائية تغلق 

الطريق، واإلزام كافة التجار باالأ�صواق 
املعروفة للجميع والتي يبلغ عددها 27 

�صوقًا على امتداد قطاع غزة.
ولف��ت اإىل اأن ل�ص��رطة البلدي��ات عمل 
م�صرتك ودائم مع �صرطة املرور لت�صهيل 
حركة املرور، والتقليل من االزدحامات 
املرورية يف االأ�صواق اأو ال�صوارع املوؤدية 
اإليه��ا، م�ص��ريًا اإىل اأن عملي��ات �ص��رطة 
الكامل��ة  بالتغطي��ة  تق��وم  البلدي��ات 

جلميع املهمات على مدار ال�صاعة.

مباحث التموين
قنيط��ة  اأحم��د  املق��دم  اأك��د  ب��دوره، 
مدير دائ��رة مباحث التموي��ن واملعادن 
الثمينة اأن عملهم خالل رم�ص��ان يتمثل 
يف تنظي��م ج��والت تفقدي��ة ميداني��ة 
للتاأك��د  واملن�ص��اآت،  وامل�ص��انع  لالأ�ص��واق 
من �ص��المة املنتجات والب�صائع املقدمة 

للجمهور.
�ص��ارك يف هذه  وق��ال املقدم قنيطة: "تحُ
اجل��والت ع��دة جه��ات خمت�ص��ة ت�ص��م 
وزارة ال�صحة ووزارة االقت�صاد ووزارة 
نف��ذ  الزراع��ة وم�ص��لحة البلدي��ات، وتحُ

اجلوالت يوميًا طيلة اأيام رم�صان".
واأ�ص��ار اإىل اأن��ه يت��م تنفي��ذ 3 ج��والت 
يوميًا، م�صيفًا "مت ت�صكيل فريق خمت�س 

باالإ�ص��افة  املذك��ورة  اجله��ات  ي�ص��م 
ملباحث التموين للم�ص��اركة يف اجلوالت 
التفقدية ومتابعة االأ�ص��واق وامل�ص��انع 
والتاأك��د م��ن �ص��حة و�ص��المة املنتجات 

والب�صائع".
واأو�ص��ح املقدم قنيط��ة اأن عمل مباحث 
التموين خالل �ص��هر رم�صان ينق�صم اإىل 
ق�صمن ت�ص��مل العمل قبل حلول ال�صهر 
الف�ص��يل، والعمل خالل رم�ص��ان وقبيل 

عيد الفطر.
اأن مه��ام مباح��ث التموي��ن  ولف��ت اإىل 
ت�ص��مل زي��ارة ال�ص��ركات الك��ربى الت��ي 
ت�ص��تورد ال�ص��لع الرم�ص��انية االأ�صا�صية 
ومتابع��ة عمل امل�ص��انع واأماكن تخزين 
و�ص��ولها  حت��ى  الب�ص��ائع  وتوزي��ع 

للم�صتهلك.

األلعاب النارية
واأكد املقدم قنيطة اأن مباحث التموين 
ا�ص��تطاعت احل��د م��ن ظاه��رة االألعاب 
الناري��ة ب�ص��كل كب��ري م��ن خالَل ب�ص��ط 
��رق  وطحُ �ص��نعيها  محُ ومتابع��ة  ال�ص��يطرة 

�صناعتها.
وبائع��ي  �ص��نعي  محُ تاب��ع  "نحُ واأ�ص��اف: 
املفرقعات واالألعاب النارية عرب تنفيذ 
عدة حمالت طيلة اأيام رم�صان"، منوهًا 

اإىل �ص��بط 11 األف قطع��ة من االألعاب 
واملفرقعات خالل الفرتة املا�صية.

م��ن خ��الل اجل��والت  "ن�ص��عى  وتاب��ع: 
م��ن  للتاأك��د  اليومي��ة  التفقدي��ة 
ومالءمته��ا  املنتج��ات  و�ص��حة  �ص��المة 
و�ص��الحيتها لال�ص��تخدام، والتاأك��د من 
ط��رق عر�س تل��ك املنتجات والب�ص��ائع 

حتى ال تتعر�س للتلف والف�صاد".
��ه مدي��ر مباح��ث التموي��ن اإىل اأن  ونَبّ
تاب��ع خالل رم�ص��ان االأ�ص��عار  دائرت��ه تحُ
ملن��ع احت��كار التج��ار و�ص��مان اأن تكون 
املنتج��ات وال�ص��لع يف متناول امل�ص��تهلك 
يف ظل الظروف االقت�ص��ادية ال�ص��عبة 
التي يعي�صها اأبناء �صعبنا يف قطاع غزة.
وم�صى يقول: "ر�صالتنا للتجار ب�صرورة 
فح�س ومتابعة الب�صائع وال�صلع لديهم، 
و�ص��المتها  �ص��الحيتها  م��ن  والتاأك��د 
للعر���س للم�ص��تهلك، واأن يراع��وا فيه��ا 
عل��ى  واحلف��اظ  املواطن��ن  �ص��المة 

�صحتهم".
ودعا املقدم قنيطة املواطنن للمبادرة 
يف التوا�ص��ل م��ع مباح��ث التموين فيما 
االأ�ص��واق  متابع��ة  يف  بعمله��ا  يتعل��ق 
االأم��ور  اأولي��اء  نا�ص��د  كم��ا  وال�ص��لع، 
مبتابع��ة اأبنائه��م وتوعيته��م مبخاطر 

املفرقعات واالألعاب النارية.

بالتعاون مع الجهات المختصة

"شرطة البلديات" و"مباحث التموين" .. 
متابعة حثيثة لألسواق خالل رمضان
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تعرفوا على فوائد "قمر الدين"

حتر���س الكث��ري م��ن العائ��الت على 
وج��ود ع�ص��ري قم��ر الدي��ن مبائدة 
االإفطار بعد �صيام يوم كامل، خالل 
علي��ه  اأطل��ق  حت��ى  رم�ص��ان،  �ص��هر 
ال�ص��ائمن،  �ص��ديق  ا�ص��م  البع���س 
�ص��حية  فوائ��د  ل��ه  اأن  خا�ص��ة 

مده�صة.
واأورد موق��ع "اأورغاني��ك فاكت���س" 
فوائ��د رائع��ة لع�ص��ري قم��ر الدي��ن 
الرم�ص��اين ومنها االإ�ص��هام يف احلد 
م��ن ال�ص��عور بالعط�س، حيث ين�ص��ح 

بتناول كوب منه خالل ال�صحور.

ويع��د قم��ر الدي��ن م��ن امل�ص��روبات 
اجلي��دة لالأمعاء وتناول��ه يقلل من 

االإ�ص��ابة بع�ص��ر اله�ص��م، كم��ا اأن��ه 
يقّوي اأع�صاب اجل�صد ويقلل فر�صة 

االإ�صابة بالتهاب االأع�صاب.
ويج��دد قم��ر الدين خاليا اجل�ص��د 
وين�ص��طها ب�ص��ورة كب��رية، كما يعد 
عالج��ا فع��اال مل��ن يرغ��ب يف زيادة 

الوزن ويفتح ال�صهية.
ويحافظ امل�ص��روب الرم�ص��اين هذا 
على ن�صارة الب�صرة ويجعلها ب�صحة 
جي��دة، كم��ا يق��وي جه��از املناع��ة، 
ويحاف��ظ على �ص��حة القلب، ويقلل 

فر�س االإ�صابة باجللطات.
ويحت��وي ه��ذا الع�ص��ري على ن�ص��بة 
عالي��ة من م�ص��ادات االأك�ص��دة وهو 

اأمر مفيد الأجهزة اجل�صم.

غزة - الراأي
الديني��ة،  وال�ص��وؤون  االأوق��اف  وزارة  اأعلن��ت 
الي��وم االأح��د، ع��ن اآلي��ات العم��رة وترتيبات 

مو�صم احلج لهذا العام.
وقال مدير عام االإدارة العامة للحج والعمرة 
بالوزارة عادل �صواحلة خالل برنامج لقاء مع 
م�صئول والذي تنظمه وزارة االإعالم يف مقرها 
مبدينة غزة ب�صكل اأ�صبوعي، اإن الوزارة بذلت 
جهود م�ص��نية من اأجل ت�ص��يري رحالت العمرة 
بعد انقطاع ا�ص��تمر اأربعة اأع��وام واأنها اأجرت 
يف  املخت�ص��ة  اجله��ات  م��ع  مكثف��ة  ات�ص��االت 
جمهوري��ة م�ص��ر العربية تكلل��ت بتوجه وفد 
من جلنة احلج بالوزارة وممثلن عن اأ�ص��حاب 
�ص��ركات احل��ج والعم��رة اإىل م�ص��ر واالتف��اق 
على البدء بت�ص��يري رحالت العمرة اعتبارًا من 

االأول من مار�س 2019 املن�صرم.
للح��ج  العام��ة  االإدارة  اأن  �ص��واحلة  واأ�ص��اف 
والعم��رة بال��وزارة تق��وم بتنظي��م ومتابع��ة 
مو�ص��مي احلج والعمرة بالتعاون مع املوؤ�ص�صات 
ذات العالق��ة، وتب��ذل جهوًدا كب��رية لتطوير 
عملي��ات االإ�ص��راف لالرتق��اء بخدم��ات احلج 
والعمرة ل�ص��مان جناح املو�صم على اأكمل وجه 

دون معيقات اأو عقبات.
م�ص��ر  جلمهوري��ة  الوف��د  زي��ارة  اأن  واأو�ص��ح 
العربي��ة �ص��اهمت بتوقيع اتفاق ب��ن جمعية 
اأ�صحاب �صركات احلج والعمرة بغزة و�صركتي 
الكي تورز ال�صياحية امل�صرية وجوبا�س لنقل 
املعتمري��ن م��ن معرب رف��ح الربي وحت��ى مطار 
القاهرة الدويل ذهابًا واإيابًا، باالإ�ص��افة اإىل 
توقي��ع عق��ود النق��ل اجل��وي ب��ن اخلط��وط 
اجلوي��ة الفل�ص��طينية وم�ص��ر للط��ريان لنقل 
املعتمري��ن من مط��ار القاه��رة اىل مطار جدة 

ذهابا واإيابا.
واأ�ص��ار �ص��واحلة اإىل اأن الوزارة �ص��رعت وفًقا 
لالتف��اق م��ع اجلان��ب امل�ص��ري بت�ص��يري الفوج 
 /3 بتاري��خ  املعتمري��ن  رح��الت  م��ن  االأول 
2019 م، وعدده��م )798( معتم��ًرا  مار���س 
موزعن عل��ى ثالث طائرات، وم��ن ثم تتواىل 
الرح��الت حيث يتم ت�ص��يري فوج من املعتمرين 
اأ�ص��بوعيًا كل ي��وم اأحد م��ن كل اأ�ص��بوع بواقع 
)3( طائرات، وي�ص��تمر ت�صيري الرحالت حتى 
اآخر رحلة التي توافق تاريخ 19 مايو 2019 

م. املوافق 14 رم�صان 1440ه��.
وذك��ر اأن ال��وزارة طلبت من اأ�ص��حاب �ص��ركات 
احل��ج والعم��رة الذي��ن ميتلكون عق��ود عمرة 
قب��ل بدء ت�ص��يري رح��الت املعتمري��ن بتقدمي 
اأ�صعار الربامج لكل رحلة تت�صمن حتليل اأ�صعار 
الفن��ادق والفي��زا والنق��ل الداخل��ي وال��ربي 
واجلوي واخلدمات املرافقة لتحديد واعتماد 
الت�ص��عرية املنا�ص��بة ل��كل رحلة بالتن�ص��يق مع 
والعم��رة،  احل��ج  �ص��ركات  اأ�ص��حاب  جمعي��ة 
الإل��زام جمي��ع ال�ص��ركات به��ا، حم��ذرا كل من 
ا�ص��تغالل  يح��اول  اأو  االتف��اق  ه��ذا  يتج��اوز 
حاجات النا�س، بتحويله للم�ص��ائلة القانونية 
واالإدارية، الفتا اإىل اأن الوزارة تلقت عدد من 
ال�ص��كاوى من املواطنن ومت التعامل معها على 

الفور ومعاجلتها.
وبن �ص��واحلة، اأن تغري وارتفاع اأ�صعار رحالت 
العمرة ن��اجت عن ارتف��اع اأ�ص��عار النقل اجلوي 
وال�ص��كن يف مك��ة واملدين��ة خا�ص��ة يف �ص��هري 
�ص��عبان ورم�ص��ان، علًم��ا اأن ت�ص��عرية العم��رة 
للرح��الت االأوىل وحت��ى الرحل��ة اخلام�ص��ة 
ت�ص��عرية  اأم��ا  اأردين،  دين��ار   )790( بلغ��ت 
والثامن��ة  وال�ص��ابعة  ال�صاد�ص��ة  الرح��الت 

بلغ��ت )830( دين��ارًا نتيج��ة ارتف��اع تذكرة 
النقل اجلوي، وبلغت ر�ص��وم الرحلة التا�ص��عة 
)890( دين��ار الأن ج��زًءا منه��ا يق��ع يف �ص��هر 
رم�ص��ان االأمر الذي يوؤدي اىل ارتفاع تكاليف 
ال�ص��كن مبكة واملدين��ة وتذكرة الط��ريان، اأما 
بخ�صو�س ت�ص��عرية العمرة لرحلة 5و12مايو 
والتي تقع يف �ص��هر رم�ص��ان فقد بلغت )990( 
دينار نظًرا الرتفاع اآخر طراأ يف اأ�ص��عار تذاكر 

الطريان وال�صكن اأي�صًا.
وب�ص��اأن مو�ص��م احلج، ق��ال اإن ال��وزارة اأعادت 
والعم��رة  احل��ج  �ص��ركات  وترخي���س  تاأهي��ل 
للعمل يف جمال احلج والعمرة ح�صب ال�صروط 
والقوان��ن املعم��ول به��ا يف ال��وزارة، حي��ث مت 
علم��ًا  الع��ام،  له��ذا  �ص��ركة   )74( ترخي���س 
باأن��ه مت اإيقاف ع��دد من ال�ص��ركات الرتكابها 

خمالفات.
واأكد �صواحلة انتهاء ح�صة املنطقة ال�صرقية 
وف��ق  مت��ت  الت��ي  اجلدول��ة  يف  خانيون���س  يف 
القرع��ة العلنية وفتح باب الت�ص��جيل الأهايل 
املنطق��ة ال�ص��رقية بتاري��خ 28 ماي��و 2019، 

حي��ث �ص��جل )2556( مواطن��ًا، وبع��د ف��رز 
االأ�ص��ماء وتدقيقها مت اإجراء قرعة الختيار 
الع��دد املطلوب والبال��غ )108( حاج وحاجة  

وذلك وفق �صوابط ومعايري حمددة م�صبقًا.
واأو�ص��ح اأن االإعالن عن اأ�صماء احلجاج الذين 
له��م ح��ق اأداء الفري�ص��ة له��ذا الع��ام ح�ص��ب 
الرق��م الت�صل�ص��لي ال��ذي ح�ص��لوا عليه خالل 
القرع��ة االإلكرتوني��ة العلني��ة الت��ي اأجرتها 
ال��وزارة يف ع��ام 2013م وعدده��م )2508( 
حاج��ا وحاج��ة، ومن ثم �ص��يتم جمع جوازات 
احلج��اج الذي��ن ًي�ص��ددون ر�ص��وم احل��ج له��ذا 
العام، الإمتام الرتتيب��ات واالإجراءات الفنية 

ذات العالقة.
وف��د  متك��ن  الع��ام  ه��ذا  اإن  �ص��واحلة  وق��ال 
م��ن جلنة احل��ج بال��وزارة م��ن التوج��ه باكرًا 
للمملكة العربية ال�ص��عودية ال�ص��تئجار �ص��كن 
احلج��اج يف مك��ة واملدين��ة وا�ص��تئجار �ص��كن 
للحجاج مبوا�صفات فندقية ممتازة ويف اأماكن 
حيوية وهي: يف مكة ) امل�صفلة _ العتيبية( 
ويف املدين��ة ) فن��دق طيب��ة اراك( الذي يقع 

على بالط احلرم.
الط��ريان  عق��د  اأبرم��ت  ال��وزارة  اأن  واأ�ص��اف 
اخلا���س بنق��ل احلج��اج ج��وًا م��ع اخلط��وط 
اجلوي��ة الفل�ص��طينية ومت االنته��اء من كافة 
اململك��ة  يف  باحلج��اج  اخلا�ص��ة  الرتتيب��ات 
العربي��ة ال�ص��عودية، وف��ق ج��داول الط��ريان 
املقرتح �صتغادر الرحلة االأوىل من احلجاج من 
مطار القاهرة الدويل بتاريخ 23 من �ص��هر ذي 
القعدة املوافق 26/7/2019  من قطاع غزة 
اإىل مط��ار القاه��رة الدويل، على م��دار اأربعة 
اأي��ام، واأن العودة �ص��تكون من مط��ار امللك عبد 
العزي��ز ال��دويل يف املدين��ة املن��ورة اإىل مطار 

القاه��رة الدويل ابتداًء من التا�ص��ع ع�ص��ر من 
�صهر ذي احلجة املوافق 20/8/2019م.

واأ�ص��ار �ص��واحلة اإىل اأن ال��وزارة قع��ت عق��د 
حت�ص��ن النق��ل ال��ذي يت�ص��من نق��ل احلج��اج 
يف اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية يف مك��ة وم��ن 
وت�ص��كيل  املن��ورة،  واملدين��ة  امل�ص��اعر  واإىل 
ج��دة  مط��ار  يف  احلج��اج  ال�ص��تقبال  جل��ان 
ومدينة احلجاج ومك��ة املكرمة واأثناء تاأدية 
املنا�ص��ك ويف املدين��ة املنورة، منوها بت�ص��كيل 
ال��وازرة البعث��ات املرافقة للحج��اج االإدارية 
والوعظية والطبية واالإعالمية وهم من ذوي 
اخل��ربة والكف��اءة العالي��ة واأنهم �ص��ريافقون 
احلج��اج من��ذ اللحظ��ة االأوىل خلروجهم من 

القطاع وحتى عودتهم.
وبن اأنه �ص��يتم توفري حاف��الت لنقل احلجاج 
من اأماكن اإقامته��م يف مكة املكرمة اإىل احلرم 
وبالعك���س، عل��ى م��دار ال�ص��اعة للتخفيف عن 
للوع��اظ  لق��اءات  وعق��د  الك��رام،  حجاجن��ا 
واملر�ص��دين وكذل��ك االإداري��ن لت�ص��هيل اأمور 
احلج��اج، و�ص��يتم توزي��ع �ص��رائح ج��وال له��م 
اأو  اأي��ة عقب��ات  التوا�ص��ل معه��م يف  لت�ص��هيل 
العربي��ة  اململك��ة  يف  تواجهه��م  �ص��عوبات 
ال�ص��عودية، وتنظيم دور�س ولقاءات للحجاج 
وتعليمه��م  لتعريفه��م  املحافظ��ات  جمي��ع  يف 

منا�صك احلج بطريقة عملية تطبيقية.
وذك��ر �ص��واحلة، اأن��ه �ص��يتم توزي��ع مالب���س 
وبطاق��ات  موح��دًا  �ص��عارًا  حتم��ل  اإح��رام 
تعريفي��ة عل��ى جمي��ع احلج��اج ، واأن الوزارة 
�صت�ص��عى بقدر ا�ص��تطاعتها اإىل توفري وجبات 
اإفطار وغداء وع�صاء، وع�صائر ومياه معدنية 
ومياه زم��زم ومت��ور وفواكه وم�ص��احف وكتب 

دعوية جلميع احلجاج.

"األوقاف" توضح آليات العمرة وترتيبات موسم الحج
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غزة- الراأي - اآالء النمر
ب�ص��عابه  كام��ال  عام��ًا  مي�ص��ي 
وهموم��ه وكربات��ه و�ص��يق احلالة 
اأن  اإال  واملعي�ص��ية،  االقت�ص��ادية 
منه��ا ثالث��ن يوما م��ن الع��ام ذاته 
ينتظره��ا املحتاج��ن م��ن النا���س، 
ينتظ��رون اأرزاقه��م يف خ��ري االأيام 
الت��ي لهم فيها بركة و�ص��عادة ورزق 

وفري.
فال تنف�ص��ل �ص��فات اخلري عن �صهر 
الظ��روف،  بفع��ل  املب��ارك  رم�ص��ان 
فم��ا اأن يه��ل باأيامه املع��دودة حتى 
اأب��واب النا���س م��ن  ال��رزق  يط��رق 
حيث ال يعلمون، اإال اأن �صهر رم�صان 
ياأت��ي ه��ذا الع��ام عل��ى قط��اع غزة 
وق��د حل به من الدم��ار ما حل بعد 
عدوان اإ�صرائيلي غا�صم اأطفاأ اأنوار 
ال�ص��هر واأحل اأكوام الركام بداًل من 

فواني�س االبتهاج بقدومه.
يزي��د احل�ص��ار والع��دوان م��ن قلة 
املعون��ات وامل�ص��اعدات الت��ي تطرق 

اأبواب االأ�ص��ر املحتاجة كما املعتاد، 
فق��د تناف���س كالهم��ا ب��كل ط��رق 
التنغي�س على هيئ��ة االأيام املقبلة 

الأهايل قطاع غزة.
ي�ص��ل  مل  الع��ام  ه��ذا  "رم�ص��ان 
اإىل  املدعوم��ة  مب�ص��اريعه 
الدع��م  حي��ث  م��ن  االأدن��ى  احل��د 
واملالي��ة  الغذائي��ة  وامل�ص��اعدات 
مقارن��ة باالأع��وام املا�ص��ية"، ه��ذا 
للج��ان  العام��ة  االإدارة  قالت��ه  م��ا 
الزكاة يف وزارة االأوقاف على ل�صان 

حممود البيك.
وقال البي��ك ل�"ال��راأي" اأن االإدارة 
ال��زكاة يف وزارة  املركزي��ة للج��ان 
 45 رعاي��ة  عل��ى  تعم��ل  االأوق��اف 
جلن��ة زكاة فرعي��ة موزع��ة عل��ى 
جمي��ع مناط��ق قط��اع غ��زة، تق��وم 
االإدارة العام��ة بتوزي��ع م��ا ياأتيه��ا 
بالت�ص��اوي بحي��ث ت�ص��اهم يف دعم 
م�ص��اريعهم املكلم��ة مل��د ي��د الع��ون 

لالأ�صر الفقرية ب�صتى االأ�صكال.

العام��ة  االإدارة  عم��ل  ويرتب��ط 
باحلا�ص��وب  ر�ص��مي  ب�ص��كل  لل��زكاة 
من��ه  ت�ص��تمد  ال��ذي  احلكوم��ي 
املعلوم��ات والبيانات الر�ص��مية عن 
اأحوال االأ�ص��ر، �ص��من اأكرب الربامج 
التي حوت اأكر من 100 األف اأ�صرة 

فقرة م�صنفة �صمن خط الفقر.
انحاء  كافة  عل��ى  "احل�ص��ار يخيم 
حت��ى  غ��زة،  قط��اع  يف  احلي��اة 
امل�ص��اعدات باتت �ص��ئيلة وال تعدو 
كونها طرود غذائية ومبالغ نقدية 
ب�ص��يطة وحمدودة ج��دا، حتى انه 
و�ص��ل اإىل االأي��دي الداعم��ة الت��ي 
مت��د جل��ان ال��زكاة مببال��غ تغط��ي 
وت�صل البيوت امل�صتورة" كما اأو�صح 
االإدارة  اأن  اإىل  م�ص��ريًا  البي��ك، 
العام��ة للزكاة تعتمد يف عملها على 
الهبات والتموي��ل اخلارجي، كذلك 
املخات��ري  تب��ذل جهوده��ا يف ح��ث 
والوجه��اء واأهل اخلري يف ا�ص��تمرار 
االأ�ص��ر  الأي��دي  الوا�ص��ل  الدع��م 

املحتاجة.
وت�ص��مل امل�ص��اريع الداعمة لالأ�ص��ر 
الفق��رية ط��رودًا غذائية وق�ص��ائم 
تتب��ع  نقدي��ة  ومبال��غ  �ص��رائية 
ملو�صم �صهر رم�ص��ان، وتتغري بح�صب 
يف  ت�ص��ويقها  يت��م  الت��ي  الربام��ج 

املوا�صم املختلفة.

األقل واألضعف
و�ص��من عمل جلان ال��زكاة املوزعة 
فق��د  غ��زة،  قط��اع  مناط��ق  عل��ى 
حتدث��ت "ال��راأي" اإىل جلن��ة زكاة 
امل�ص��وؤول  و�ص��ف  حي��ث  ال��درج، 
عثم��ان  ن�ص��ال  للجن��ة  االإعالم��ي 
اأن رم�ص��ان ه��ذا العام ب��داأت اأيامه 
الغذائي��ة  الط��رود  م��ن  باأع��داد 
ال�صئيلة مقارنة باالأعوام املا�صية، 
فق��د افتتح��ت اللجن��ة اأي��ام �ص��هر 
رم�ص��ان االأوىل بتوزي��ع 500  طرد 
غذائ��ي، يف ح��ن كان ي�ص��ل الع��ام 

املا�صي اإىل 1500 طرد.

زكاة  جلن��ة  عات��ق  عل��ى  ويق��ع 
منطقة الدرج خم�ص��ة اآالف اأ�ص��رة 
الفق��راء،  ك�ص��وف  �ص��من  م�ص��جلة 
وهي منطق��ة �ص��غرية يتكد�س فيها 
ال�صكان، وال يت�ص��اوى العدد الفائق 
باملعون��ات املح��دودة ج��دا والتي ال 
تغطي احتياجات االأ�ص��ر وال تكفي 

جميعهم.
وتنفذ اللجنة على مدار اأيام ال�صهر 
م�ص��روع "تكية رم�صان" وهي عبارة 
عن مطبخ ثابت يطهوا 200 وجبة 
اإفط��ار ل���100 اأ�ص��رة يومي��ًا، حيث 
يت��م توزيعه��ا بح�ص��ب اأولوية عدد 

اأفراد االأ�صرة واالأكر �صعوبة.
هك��ذا يدن��و �ص��هر رم�ص��ان املب��ارك 
م��ن قطاع غزة، بخ��ريه وخري اأيامه 
يبق��ى �ص��هر ال��رزق والربك��ة الت��ي 
ف��ال  الفق��راء،  بي��وت  عل��ى  حت��ل 
بهج��ة تدخ��ل عل��ى قل��وب االأ�ص��ر 
واملحتاج��ن كبهج��ة خ��ريه واأيامه 

الف�صيلة.

رمضان بغزة ..
 الحصار والعدوان يلقيا بظالليهما على الفقراء
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اأك��دت وزارة االأوق��اف وال�ص��ئون الدينية 
بغزة، و�ص��ول وا�صتالم قافلة حلوم الهدي 
واالأ�ص��احي املقدم��ة م��ن م�ص��روع اململكة 
العربي��ة ال�ص��عودية لالإف��ادة م��ن اله��دي 
واالأ�ص��احي مبكة املكرم��ة، حمملة ب� 25 
األف ذبيحة، وذلك اليوم اخلمي�س املوافق 
الربي. رفح  معرب  عرب  16/5/2019م، 

وكان يف ا�ص��تقبال وا�ص��تالم القافل��ة على 
مع��رب رف��ح وفد م��ن وزارة االأوق��اف مكون 
من اللجنة العليا لالإ�ص��راف على امل�ص��روع 
وجلنة ا�ص��تالم وتوزيع اللح��وم اللتان مت 

ت�صكيلهما من قبل الوزارة.
ح�ص��ن  د.  االأوق��اف  وزارة  وكي��ل  وق��ال 
الي��وم  ه��ذا  �ص��باح  "ا�ص��تلمنا  ال�ص��يفي: 
�ص��احنة �ص��من قافل��ة حل��وم الهدي   13
واالأ�ص��احي املقدم��ة من اململك��ة العربية 
االإ�ص��المي  البن��ك  ع��رب  ال�ص��عودية 

للتنمية".
واأ�ص��اف: "ه��ذه القافل��ة حممل��ة بنح��و 
250 األ��ف كيل��و غ��رام من حل��وم الهدي 
واال�ص��احي بواق��ع 25 األ��ف ذبيحة، كل 
م��ن  غرام��ات  كيل��و   10 حت��وي  ذبيح��ة 
اللح��وم املحفوظ��ة، �ص��يتم توزيعه��ا على 
نح��و 50 األ��ف اأ�ص��رة يف قط��اع غ��زة وفق 

اآليات توزيع حمددة"
وتاب��ع: "للع��ام الث��اين على الت��وايل يتم 
تنفيذ هذا امل�ص��روع الكب��ري يف قطاع غزة 
حي��ث �ص��يتم توزي��ع ه��ذه اللح��وم عل��ى 
االأ�ص��ر امل�ص��تورة، بعد اأن تخ�ص��ع للفح�س 
املخربي من قبل اجلهات املخت�ص��ة بوزارة 

ال�صحة".
واأك��د د. ال�ص��يفي اأن��ه مت ت�ص��كيل جلن��ة 
لالإ�ص��راف على امل�ص��روع، وجلان ال�ص��تالم 
بالتن�ص��يق  وتوزيعه��ا  وت�ص��ليمها  اللح��وم 
اإىل  ت�ص��ل  حت��ى  املخت�ص��ة  اجله��ات  م��ع 
م�ص��تحقيها م��ن الفق��راء واملحتاج��ن من 
جميع حمافظات القطاع، وذلك عرب جلان 
الزكاة التابعة لالأوقاف وبع�س املوؤ�ص�صات 

ذات العالقة بالعمل اخلريي يف القطاع.
وع��رب وكي��ل ال��وزارة ع��ن جزيل ال�ص��كر 
العربي��ة  للمملك��ة  التقدي��ر  وعظي��م 
احلرم��ن  بخ��ادم  ممثل��ة  ال�ص��عودية 
ال�ص��ريفن املل��ك �ص��لمان بن عب��د العزيز 
�ص��لمان  ب��ن  حمم��د  االأم��ري  عه��د  وويل 
والبن��ك  الك��رمي،  ال�ص��عودي  وال�ص��عب 
ه��ذا  تق��دمي  عل��ى  للتنمي��ة  االإ�ص��المي 
امل�ص��روع الكب��ري الأهلن��ا واأبناء �ص��عبنا يف 

غزة.
امل�ص��تمر  الدع��م  ه��ذا  "اإن  واأ�ص��اف: 
واملتوا�ص��ل لق�صيتنا الفل�ص��طينية والذي 
يع��زز من �ص��مود �ص��عبنا على اأر�ص��ه، اإمنا 
ي��دل على اأ�ص��الة وك��رم اململك��ة العربية 

ال�صعودية ملكًا واأمريًا وحكومًة و�صعبًا".
كما قدم د. ال�ص��يفي ال�ص��كر اجلزيل اإىل 
االأ�ص��قاء يف جمهورية م�صر العربية على 
الت�ص��هيالت الت��ي قدموه��ا الأجل و�ص��ول 
هذه القافلة اإىل قطاع غزة باأ�ص��رع وقت، 
يف اإط��ار م�ص��اهمتهم للتخفيف م��ن معاناة 

اأبناء �صعبنا املحا�صر.

محملة بـ 25 ألف ذبيحة
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غزة- الراأي- عبداهلل كر�صوع
مع دخول ف�ص��ل ال�ص��يف وارتفاع درجات 
احلرارة تتج��دد معاناة املواطنن كل عام 
وخا�ص��ة القريب��ن م��ن م�ص��تنقعات املياه 
العادم��ة واأحوا���س ال�ص��رف ال�ص��حي يف 
قط��اع غزة م��ع ح�ص��رة البعو���س املوؤذية 
الت��ي تقلقهم لي��ال ونهارًا نتيجة ل�ص��عاتها 

و�صوت طنينها.
فالبعو���س زائر غ��ري مرغوب في��ه يطرق 
اأبواب املواطنن كل �صيف ويدخل بيوتهم 
دون ال�ص��ماح ل��ه بذل��ك حي��ث يجلب معه 
ع�صرات االمرا�س ال�ص��ارية واملعدية مما 
يجعله اأ�ص��د اأعداء االإن�صان من احل�صرات 

و اأكرها تاأثريا.
امتعا�ص��ًا  خل��ق  احل�ص��رات  ه��ذه  انت�ص��ار 
�صديدًا لدى ال�صكان الذين طالبوا باإيجاد 
حل �ص��ريع وجذري وخا�ص��ة بع��د تفاقم 
االأم��ر اأك��ر مع احل�ص��ار ال�ص��هيوين ومنع 

اإدخال املبيدات احل�صرية.

موسم البعوض
مدير عام ال�ص��حة والبيئة يف بلدية غزة 
ق��ال:" اإن �ص��هرّي ماي��و ويوني��و هما ذروة 
ومو�ص��م ظهور البعو�س يف قط��اع غزة، ما 
يوج��ب مكافحت��ه قب��ل انت�ص��اره ب�ص��ورة 

كبرية".
اإتب��اع  �ص��رورة  اإىل  القمب��ز  اأب��و  ودع��ا 
االإر�ص��ادات املعلن��ة واخلا�ص��ة بالوقاي��ة 
الباعو���س  ح�ص��رة  انت�ص��ار  م��ن  واحل��د 
واحل�ص��رات االأخرى ال�ص��ارة الت��ي يزداد 

مو�ص��حًة  ال�ص��يف،  ف�ص��ل  يف  انت�ص��ارها 
اأنه��ا كثفت جهوده��ا يف عملي��ات مكافحة 
احل�ص��رات �ص��من جهوده��ا للحف��اظ على 

�صحة و�صالمة املواطنن . 
وب��ن اأن من��و البعو�س يدخ��ل يف 4 اأطوار 
ع��ذراء  ث��م  الريق��ة  ث��م  ه��ي" البي�ص��ة 

لت�ص��بح بعدها ح�ص��رة كاملة، موؤك��دًا اأنه 
الثالث��ة االأوىل  يت��م مكافح��ة االأط��وار 
يف جتمع��ات املي��اه مم��ا يح��د م��ن انت�ص��ار 

البعو�س.
واأ�صاف:" اأما احل�صرة الكاملة التي تطري 
فيت��م مكافحته��ا بجه��از اإحداث ال�ص��بات 

)الفوج��ر(، ويت��م ر���س املبي��د يف املناطق 
املفتوحة يف الفرتة امل�صائية.

واأك��د اأن بلديته �ص��رعت موؤخ��رًا بتنفيذ 
حملة وا�ص��عة للق�ص��اء عل��ى اأماكن توالد 
ح�ص��رة البعو���س يف مناط��ق مدينة غزة، 
داعي��ًا املواطن��ن لعدم ال��رتدد يف االإبالغ 

ع��ن اأماك��ن املي��اه الراك��دة، اأو اأي اأماك��ن 
يحتمل اأن تتكاثر فيه ح�صرة البعو�س.

�ص��رورة  ت�ص��مل؛  االإر�ص��ادات  اأن  وذك��ر 
تغطية خزانات املي��اه املنزلية، وجتفيف 
اأي مي��اه راك��دة تتواج��د ح��ول املن��ازل، 
والتخل���س م��ن اأي اإط��ارات لل�ص��يارات اأو 
وكذل��ك  املي��اه،  به��ا  تتجم��ع  اأوعي��ة  اأي 
تركيب �ص��بك عل��ى النواف��ذ املنزلية ملنع 
دخول احل�ص��رات ال�ص��ارة، باالإ�صافة اإىل 
ا�صتخدام الو�ص��ائل العالجية املنا�صبة يف 
حال��ة التعر�س لل�ص��لع من قب��ل البعو�س، 
االأوعي��ة  يف  املوج��ودة  املي��اه  وتغي��ري 

اخلا�صة باحليوانات والطيور.
جهوده��ا  كثف��ت  البلدي��ة  اأن  واأو�ص��ح  
خ��الل  ال�ص��ارة   احل�ص��رات  مكافح��ة  يف 
�ص��هر ني�ص��ان / اإبريل  املا�ص��ي ا�ص��تعدادًا 
في��ه  تتزاي��د  ال��ذي  املو�ص��م  ال�ص��تقبال 
البعو���س  ح�ص��رة  ال�ص��يما  احل�ص��رات 
ال�ص��حة  طواق��م  قام��ت  حي��ث  ال�ص��ارة، 
الوقائي��ة بزي��ارة 35 موقع��ًا تتكاثر بها 
احل�صرات ال�ص��ارة ومنها حمطات ال�صرف 

ال�صحي وبرك جتميع مياه االأمطار .  
واأ�ص��اف بالق��ول:"  مت ا�ص��تخدم  خ��الل 
ال�ص��هر املا�ص��ي نح��و )2100( ل��رتا م��ن 
املبيدات اخلا�ص��ة مبكافحة احل�ص��رات يف 
تل��ك املناطق ومناطق اأخ��رى من املدينة، 
م��ن  وردت  �ص��كوى   )32( معاجل��ة  ومت 
املواطنن تتعلق بوجود ح�ص��رات �ص��ارة، 
االأحي��اء  يف  وم��زارع  �ص��حية،  وم��كاره 

ال�صكنية .

غزة- الراأي
اأ�ص��در املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي فيلم��ًا باللغ��ة 
العربية ومرتج��م اإىل اللغة االجنليزية بعنوان: 
)القت��ل ب��دم ب��ارد( حي��ث ي�ص��رح الفيل��م عدوان 
االحت��الل االأخ��ري عل��ى قط��اع غ��زة وا�ص��تهدافه 

لالأطفال واملدنين والبنايات ال�صكنية.
واأكد الفيلم على اأن �صيا�ص��ة القتل و�ص��فك الدماء 
الت��ي يتبعها االحتالل بكل وح�ص��ية بحق املدنين 
الفل�ص��طينين خا�ص��ة االأطف��ال والن�ص��اء، بات��ت 
وا�ص��حة ومك�ص��وفة، للعامل اأجم��ع،واأن ما يرتكبه 
االحتالل اال�ص��رائيلي بحق ال�ص��عب الفل�ص��طيني 
يرق��ى جلرائ��م حرب، ح�ص��ب اآخ��ر التقارير التي 
�ص��درت من قبل  اللجنة الدولية اخلا�صة مل�صريات 
العودة وك�ص��ر احل�ص��ار . ويو�ص��ح الفيلم ح�ص��يلة 
ال�ص��هداء واجلرح��ى خالل ع��دوان ا�ص��تمر يومي 
ال�ص��بت واالأح��د، الراب��ع واخلام�س من �ص��هر مايو 
االحت��الل  ومدفع��ة  طائ��رات  اأن  مبين��ا   ،2019
غ��ارة حربي��ة،  م��ن ٣٠٠  اأك��ر  �ص��نت  وبوارج��ه 
وق�ص��فت اأكر من ٣٨٠ معلم يف قطاع غزة، بح�صب 
اع��الن االحت��الل، م��ا اأدى ال�صت�ص��هاد ٣٢ مواط��ن 

واإ�صابة ١٧٧ بجروح خمتلفة.

"اإلعالمي الحكومي" 
يصدر فيلمًا بعنوان "القتل 
بدم بارد" يظهر فيه آثار 

العدوان "اإلسرائيلي" 
األخير على غزة

بلدية غزة: جهود جبارة للقضاء على حشرة الباعوض


