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“كوبري الشجاعية”  ..حل مستدام ألزمة االزدحام
غزة  -الرأي  -آالء النمر
ســاعات انتظار طويلة يقضيها
ســائقي األجــرة علــى مفتــرق
الشــجاعية بمدينــة غــزة،
محاوالت ليست سهلة للخالص
مــن نقطــة تجمــع المناطــق
األربعــة (جنوبــاً وشــما ً
ال وغرباً

وشــرقاً) داخل مفترق واحد ،ما
خلق نقطة معقدة من االزدحام
المروري اليومــي ،وأنتج كذلك
مشــهداً ثابتاً متعارف عليه دون
حلول تحســم المشكلة الممتدة
على طول الفترة.
االزدحــام المخيف فــي منطقة

األوقاف تستعرض آخر
مستجدات موسم الحج
لهذا العام

02

الشــجاعية ال ســيما داخــل
المفترق ،دفع بأصوات شــعبية
واســعة للنداء عاليًــا للمطالبة
بوضــع حلــول واقعية ســريعة
تنهــي األزمة أو حتى تخفف من
حدتها ،فكان الجواب في مشروع
إقامة ُ
“كوبري الشجاعية”.

بحر غزة..متنفس
للهروب من نار
الصيف والحصار

04

“جســور الطــرق الطائــرة” هي
المقتــرح المصــري األول بعــد
العــدوان على قطــاع غزة العام
الماضــي ،جاء مشــروع إقامتها
لمعالجــة االختنــاق الســكاني
وتســهيل خطــوط الطــرق،
فكانــت الفكــرة نقل جــزء من

حرمان األسرى من
قبلة الوداع ..غصة
ال تنتهي

05

الحضــارة المصرية العريقة إلى
القطاع ،وتميل فكرة المشــروع
للنجــاح أكثــر منــه للفشــل
بعــد إجــراء دراســة هندســية
وميدانيــة عميقــة مــن قبــل
خبــراء ومهندســين
في وزارة األشــغال،

10

فوهة البندقية
“اإلسرائيلية” تعيد كرتها
بقتل الصحفية “وراسنة”
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أولى رحالت الحجاج ستغادر بـ  21يونيو

األوقاف تستعرض آخر مستجدات موسم الحج لهذا العام
غزة – الرأي:
اســتعرضت وزارة األوقــاف والشــؤون
الدينيــة فــي غــزة ،آخــر مســتجدات
وتفاصيــل اإلجــراءات التــي قامت بها
الوزارة لضمان نجاح موســم الحج لهذا
العام 1443هـ2022/م.
وقال عام الحــج والعمرة بالوزارة عادل
الصوالحــة في تصريــح صحفي وصل
"الرأي" نســخة منــه ،اليــوم األحد" :إن
لجنة الحــج بوزارة األوقــاف هي الجهة
الرســمية التي تُنظم وتتابع وتُشــرف
على موســم الحج بالكامل ،وتبذل في
كل عــام جهــوداً كبيــر ًة لضمان ســير
الموســم ونجاحــه علــى أكمــل وجــه،
وتســعى جاهد ًة إلى االرتقاء بالخدمات
المقدمة للحجاج بالتنســيق الكامل مع
جميع الجهات ذات العالقة".
وأوضــح أن اللجنــة قبل أن تشــرع بأي
خطوات تتعلق بموسم العمرة أو الحج؛
تبدأ بعملية تأهيل وترخيص شــركات
الحــج والعمرة وفــق شــروط وقوانين
محددة ،مشيرًا إلى تأهيل ( )72شرك ًة
في هذا العام.
وبيــن الصوالحة أن حصــة المحافظات
الجنوبيــة  -قطــاع غــزة  -مــن مقاعد
الحج المخصصة لفلســطين هذا العام
بلغ ( )1135مقعدًا ،بعد تخفيض أعداد
الحجاج من قبل السعودية على مستوى
العالم إلى  45%من مجمل األعداد.
وأضــاف" :تــم اختيــار ونشــر أســماء
المقبوليــن للحج عبر منصــات الوزارة

ووســائل اإلعالم ،وهم الذين لهم حق
أداء الفريضــة لهذا العام حســب الرقم
الوطنــي التسلســلي المخصــص لهم
ضمن القرعــة اإللكترونية العلنية التي
أجرتها الوزارة عام 2013م.
ونــوه مدير عــام الحج إلى أنــه لم يتم
إدراج المواطنين الذين بلغت أعمارهم
 65عامًــا فما فــوق ضمن حجــاج هذا
العام ،وذلك بنا ًء على قرار من المملكة
العربية الســعودية ،بعدم السماح لهذه
األعمار بالحج في هذا الموسم.
وأكد أنــه تــم تأجيلهم وحفــظ حقهم
للعــام القــادم ،وتــم فتح بــاب تقديم
طلبات االســتبدال ألقاربهم لمن يرغب
بالتنــازل عــن حقــه ،كمــا تــم إتاحــة
الفرصــة لحــاالت الوفــاة الذيــن كانت
أســماؤهم ضمــن كشــوف المقبوليــن
للحج باالستبدال ألقاربهم.
وقال" :تم تخصيــص عدد من المقاعد
لمعالجــة حــاالت المحــارم والمرضــى
المحتاجين لمرافقين والحاالت المؤجلة
مــن العــام الماضــي ،وكذلــك الحاالت
المرضية (الســرطان ،القلــب المفتوح)
وسيتم قبول الطلبات بعد عرضها على
لجنة طبية مختصة من وزارة الصحة"
وأكــد الصوالحة أن وفدًا من لجنة الحج
ســافر قبل أســبوعين إلى الســعودية،
وأنجز كافة الترتيبات المتعلقة بموسم
الحج لهذا العام ،من اســتئجار الســكن
بمكة والمدينــة ،وإبرام عقود الخدمات
فــي المشــاعر "عرفات ومنــى" وخدمة

الطوافة والزمامة.
وتابــع" :كمــا تــم إبــرام عقــود النقل
البري للمشاعر المقدسة مع شركة دلة
للنقــل ،واختيار حافــات حديثة مكيفة
ومجهزة بخدماتها".
وأوضــح مديــر عــام الحــج أنــه ألول
مــرة تتمكن البعثــة الفلســطينية من
اســتئجار ســكن قريب من الحرم بمكة
المكرمــة ،حيث اســتأجرت فندق رمادا
التيســير المصنف أربعة نجوم ويتســع
لنحــو ( )1108حاجًــا ،وفندق ســما أم
القرى الذي يتســع لعــدد ( )350حاجًا،
وهما بمواصفــات ممتازة في الخدمات،
ويقعــان فــي منطقــة الحفايــر بمكــة
المكرمة ،على بعــد  900متر فقط عن
الحرم .وأضاف" :أما في المدينة المنورة
اســتأجرت البعثــة فنــدق درة اإليمــان
الواقع في المركزية الشــمالية القريبة
من بالط الحرم".
ولفت إلى أنه ســيتم في األيام القادمة
إبرام عقــد النقل الجوي مــع الخطوط
الجوية الفلســطينية ،والنقل البري من
معبر رفــح إلى مطار القاهــرة الدولي،
ومن محافظــات القطاع إلى معبر رفح،
حتى يتسنى اإلعالن عن تسعيرة الحج
وتفاصيله.
وأكــد أنه لــم يتــم حتــى اآلن اإلعالن
عن تســعيرة الحج لحجــاج قطاع غزة،
متوقعًا ارتفاعها في هذا العام ،مشيرًا
إلــى أن الوزارة تبذل جهودها لتخفيض
التســعيرة قدر المستطاع للتخفيف عن

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

حجاجنا .وحول أســباب ارتفاع تسعيرة
الحــج في هــذا العــام ،عــزا الصوالحة
ذلــك االرتفاع فــي هذا العــام الرتفاع
رســوم الخدمات المقدمة في المشاعر
بمخيمي عرفات ومنى ،وكذلك االرتفاع
فــي رســوم عوائــد مؤسســة الطوافة
والزمامــة ،واإلعاشــة اإلجباريــة فــي
عرفات ومنى لجميع الحجاج.
وفيما يتعقل بعملية تفييز جوازات سفر
الحجاج ،أشــار الصوالحة إلى أنها ستتم
إلكترونيا ،خالل األســبوع الجاري حيث
ســيتم إدخال الجــوازات على الماســح
الضوئــي ومــن ثــم تحميــل البيانــات
على موقــع وزارة الخارجية الســعودية
للحصول على التأشيرات االلكترونية.
ونوه إلى أن أولى رحالت الحجيج ستبدأ
بمغادرة القطاع بتاريخ 21/6/2022م،
حيث ســتقلع طائرة الرحلــة األولى الى
الديار الحجازيــة بتاريخ 22/6/2022م
من مطــار القاهرة الدولــي ،على مدار
يومين.
ولفــت إلــى أن عــودة الحجاج ســتكون
بتاريخ 2022 / 7 /19م من مطار الملك
محمد بن عبد العزيــز الدولي بالمدينة
المنــورة إلى مطار القاهرة الدولي ومن
ثم للقطاع على مدار يومين.
وبخصوص البعثــات المرافقة للحجاج،
أوضــح الصوالحــة أنــه تــم تشــكيل
البعثــات (اإلدارية والوعظيــة والطبية
واإلعالمية) وفق اللوائــح المعمول بها
فــي الوزارة مــن ذوي الخبــرة والكفاءة

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

ليرافقوا الحجاج ،كما ســيرافق الحجاج
إداريون من شركات الحج أيضًا.
وأضــاف" :ســيتم عقد لقــاءات للوعاظ
واإلداريين لتوجيههم بضرورة االهتمام
بأمــور الحجــاج وتذليــل أيــة عقبات أو
صعوبــات تواجههــم أثناء رحلــة الحج،
وســيتم عقــد دورس ولقــاءات وعظية
وإرشادية للحجاج في جميع المحافظات
قبــل الســفر لتعليمهم مناســك الحج
بطريقة عملية تطبيقية وسهلة.
ونــوه إلى أنــه ســيتم توزيــع مالبس
إحرام بشــعار موحد وبطاقات تعريفية
لجميع الحجاج ،وستســعى الوزارة بقدر
استطاعتها من خالل تواصلها مع جهات
خيرية إلى توفيــر وجبات طعام طازجة
وجافــة ،وعصائر وميــاه معدنية ومياه
زمــزم وتمــور وفواكه لجميــع الحجاج،
وأدويــة وكراســي متحركــة لبعــض
الحجاج ،خــال مدة مكوثهــم في مكة
المكرمة.
وأضاف الصوالحة" :شكلت الوزارة لجان
فرعية ،هدفها العمل على راحة الحجاج
وتلبية احتياجاتهم ،مثل :لجنة المطار،
اســتالم الســكن وتســكين الحجــاج،
المواصالت ،اســتالم حافالت المشــاعر
وتفويــج الحجــاج ،متابعــة المرضــى،
اإلعاشــة والدعــم اللوجســتي ،توديع
واستقبال الحجاج في معبر رفح.
وطمــأن الحجــاج أن الوزارة تنســق مع
كافة الجهات المختصة بوضع اللمسات
األخيرة لخروج الحجاج من قطاع غزة.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com

رحالت الحج على األبواب وغزة تستعد بشوقها لالنطالق
غزة-الرأي-آالء النمر
هــذه الرحلــة المباركــة تمأل
الحجيــج بريح الشــوق ولهفة
الوصــول ،إحرامــاً وطوافــاً
وسعياً بمشــعر مِنى ومزدلفة
صعوداً إلى جبل عرفة ،شعائر
يعظمهــا الحجيــج وكل مــن
يشاهد المناسك على شاشات
التلفزة من شتى بقاع األرض.
بعد عامين من الحرمان بسبب
جائحة كورونــا ،يعود الحجيج
مهللين مكبرين وملبيين نحو
أراض
الحجاز ،هذا الشــوق بالفطرة،
فقد ولد المسلمين عليه وازداد
بشد األحزمة وعقد العزم نحو
البالد.
أولــى رحــات الحجيج ســتبدأ
بمغــادرة القطــاع بتاريــخ
21/6/2022م ،حيــث ســتقلع
طائــرة الرحلــة األولــى الــى
الديــار الحجازيــة بتاريــخ
22/6/2022م مــن مطــار
القاهــرة الدولــي ،علــى مدار
يومين.

وألول مــرة تتمكــن البعثــة
الفلســطينية مــن اســتئجار
ســكن قريب مــن الحرم بمكة
المكرمة ،حيث استأجرت فندق
رمادا التيســير المصنف أربعة
نجــوم ويتســع لنحــو ()1108
حاجًــا ،وفندق ســما أم القرى
الذي يتسع لعدد ( )350حاجًا،
وهمــا بمواصفــات ممتازة في
الخدمــات ،ويقعان في منطقة
الحفاير بمكــة المكرمة ،على
بعد  900متر فقط عن الحرم.

على أكمل وجه
مدير عام الحج والعمرة بوزارة
األوقــاف والشــؤون الدينيــة
عادل الصوالحة استعرض آخر
مستجدات وتفاصيل اإلجراءات
التي قامت بها األوقاف لضمان
نجاح موســم الحج لهذا العام
1443هـ2022/م ،على أكمل
وجه.
وقــال الصوالحــة" :لجنة الحج
بــوزارة األوقــاف هــي الجهــة
الرســمية التي تُنظــم وتتابع

وتُشــرف علــى موســم الحج
بالكامل ،وتبــذل في كل عام
جهــوداً كبيــر ًة لضمــان ســير
الموســم ونجاحه علــى أكمل
وجــه ،وتســعى جاهــد ًة إلــى
االرتقــاء بالخدمــات المقدمة
للحجاج بالتنســيق الكامل مع
جميع الجهات ذات العالقة".
وأوضــح أن اللجنــة قبــل أن
تشــرع بــأي خطــوات تتعلــق
بموســم العمرة أو الحج؛ تبدأ
بعمليــة تأهيــل وترخيــص
شــركات الحــج والعمــرة وفق
شــروط وقوانيــن محــددة،
ً
شركة
مشيرًا إلى تأهيل ()72
في هذا العام.
وبيــن الصوالحــة أن حصــة
المحافظــات الجنوبية -قطاع
غــزة -مــن مقاعــد الحــج
المخصصــة لفلســطين هــذا
العام بلغ ( )1135مقعدًا ،بعد
تخفيــض أعــداد الحجــاج من
قبل الســعودية على مستوى
العالــم إلــى  45%مــن مجمل
األعــداد .وأضاف" :تــم اختيار

ونشر أســماء المقبولين للحج
عبر منصات الوزارة ووســائل
اإلعالم ،وهــم الذين لهم حق
أداء الفريضة لهذا العام حسب
الرقــم الوطنــي التسلســلي
المخصــص لهم ضمن القرعة
اإللكترونيــة العلنيــة التــي
أجرتها الوزارة عام 2013م.
وفي العــادة تختلف تســعيرة
الحج في الضفة وغزة ،إذ تزيد
التكلفــة من غزة عــن الضفة
من  500إلى  600دينار أردني،
بســبب آلية الســفر والرسوم
علــى المعابــر والتنقــل مــن
غزة إلــى القاهــرة وصوال إلى
المملكــة العربية الســعودية،
وغيرهــا من األمــور الفنية إذ
أعلنــت األوقاف الفلســطينية
أن تســعيرة الحــج هــذا العام
تتراوح من  2700-2800دينار
أردني لكل حاج ،إال أن التكلفة
تزيــد بنحو  500دينــار أردني
من تكلفتها من الضفة.
ومن المتوقــع أن تكون تكلفة
الحــج مــن قطــاع غــزة ،إلى

المملكــة العربيــة الســعودية
نحــو  3200دينــار أردنــي،
شاملة الســكن وغير ذلك من
األمــور الفنيــة ،وهــي تكلفة
كبيــرة جــدا علــى المواطنين
في قطاع غزة ،وبزيادة كبيرة
عن آخر رحلة حج إلى المملكة
العربيــة الســعودية ،لكــن
التســعيرة الحقيقــة لم تصدر
فعليــا من الجهــات المختصة،
ومن المتوقع أن تصدر بشكل
رســمي خــال األيــام القليلة
المقبلة.
ومــن المتعــارف عليــه أنــه
تبــدأ خالل هذه األيــام توزيع
مالبس اإلحرام ،وتنظيم فرق
التوعيــة واإلرشــاد لمرافقــة
الحجيج وتعريفهــم بتفاصيل
أداء المناســك علــى الوجــه
الصحيح ،مع االستعداد الكامل
لتوزيع البطاقــات التي تحمل
عنوان الســكن والتعريق بكل
حاج علــى حدا كإجراء احترازي
للسيطرة على الحجيج وتأمين
سيرهم في بالد الحرمين.
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بحر غزة..متنفس للهروب من نار الصيف والحصار
عبــد

غزة-الرأي-فلســطين
الكريم
ما إن انتهــت مرحلة الضغوطات
من االمتحانات المدرســية ،حتى
توافدت زحوف بشرية إلى شاطئ
البحر ،هرباً من حر الصيف الذي
لم تفلــح المــراوح األرضية في
هزيمته ،فهــو المتنفس الوحيد
آلالف من العائــات التي اكتوت
بنار الحصار.
وال يــكاد يمر يومان فقط ،حتى
تحــزم المواطنــة الثالثينيــة أم
المجد حســين ،أمتعتهــا وجميع
ما لذ وطــاب من المأكوالت التي
يفضلهــا أطفالها ،قاصدة باتجاه
البحــر الذي ال يبعد عــن منزلها
سوى مسافة دقائق معدودة.
تقــول أم المجــد لـ"الــرأي" ":ال
نســتطيع تحمــل حــر الصيــف،
الــذي تــزداد حدتــه خاصة في
حال انقطاع الكهرباء التي تصل
ألكثر من ثماني ســاعات وعدم
وجــود بديــل ،وهو مــا يجبرني
علــى أخــذ بعــض الحاجيــات
والذهــاب للشــاطئ ،أفضل من
االكتواء بالحر الذي ال نحتمله".

الهروب من ضيق الحياة
أكالت لذيذة مــن أوراق الدوالي
المصفوفة بعناية فائقة ،وحبات
من الباذنجان والكوســا الخضراء
المطبوخــة فــي قــدر كبيــر،
تبــدع الخمســينية أم محمد في
إعدادهــا ،اســتعداداً ليوم كامل
مــن المكــوث علــى الشــاطئ،
متناســية خلفهــا ضنــك الحياة
وحر الصيف اللــذان اجتمعا على
أهالي قطاع غزة المحاصر.
وتؤكد أم محمد أن شاطئ البحر
هو المتنفــس الوحيد لكثير من
العائــات التــي أرهقتها ظروف
الحياة القاســية والواقع الصعب
بغزة.
وتقــول في حديــث لـ"الــرأي"":
نجــد ترويحــاً عن النفــس عند
المجــيء للبحــر ،خاصــة فرحة
األطفــال وهــم يلعبــون علــى
الشــاطئ برفقة الرمال الذهبية
التــي تغنيهــم عــن اللعــب في
الشــوارع والطرقــات" ،موضحة
أن الظروف االقتصادية ال تسمح
لكثير من العائالت بالذهاب إلى

أماكن أخرى أفضل من الشاطئ
كونه مكانــاً عاماً يقصده الفقير
والمقتدر.
ومنذ األســبوع المنصرم ،يشهد
شــاطئ بحر غزة حركة نشــطة
للعائالت واألفراد ،والتي ازدادت
في فترات المساء ،وبعد االنتهاء
مــن االمتحانــات وبــدء العطلة
المدرسية.
وعلــى طول الشــاطئ ،تنتشــر
العديــد مــن االســتراحات التي
تفنــن أصحابهــا فــي تزيينهــا
اســتعداداً الستقبال المواطنين،
إلى جانــب أكشــاك صغيرة من
الخشــب يتــوزع حولهــا بعــض
المقاعد البالستيكية الملونة.
ويتوافــد الكثيــر مــن الباعــة
المتجوليــن الذيــن يجــدون في
شــاطئ البحــر مصــدر رزق
يبيعــون فيه بعض المُســليات،
والمرطبــات والعنبــر ،والعصائر
والكعــك والــذرة المســلوقة
والمشــوية علــى كورنيــش
الشــاطئ ،باإلضافة إلى األلعاب
البحرية على اختالف أشكالها.
وال يتوقــف اللجــوء إلى شــاطئ

البحــر ،هرباً من حــر الصيف ،أو
فــي ســاعات انقطــاع الكهرباء
فقــط ،ولكنــه يعــد متنفســاً
للهــروب مــن النتائج العكســية
والكارثيــة التــي خلفتهــا أربعة
حــروب وعايشــها المواطنــون،
وتركت آثارها النفسية عليهم.
وكعادتــه كل صيــف ،يذهــب
الشــاب الثالثيني رامز علي إلى
شــاطئ البحــر برفقــة أســرته
وأطفاله ،حيــث يفترش األرض،
تاركاً هموم الحياة وضيق الحال
خلفه.
يقــول علــي لـ"الــرأي" ":ال يكاد
يمر يومان فقط ،حتى أصطحب
عائلتي إلى البحر ،هو المتنفس
الوحيد لنا ،وأطفالي ما إن تصل
إلــى مســامعهم الحديــث عــن
أجواء الشاطئ ،يشعرون باللهفة
والســعادة ،وهو ما يجبرني على
الرضوخ لمطالبهم".
ويخصــص علــي يــوم الجمعة،
للذهاب إلى البحر وتناول طعام
الغــداء برفقــة عائلتــه ،أمــام
شــاطئ البحر ،واألجواء الجميلة،
وحركــة المصطافيــن وســط

ضحكات األطفال التي ال تتوقف
فرحاً.

صيف آمن
وضمن مسؤولياتها لتوفير صيف
آمــن للمصطافين على شــاطئ
بحر غزة ،أصــدرت وزارة الحكم
المحلي بغــزة تعميمــاً يتضمن
توجيهــات لرؤســاء الهيئــات
المحليــة بالتعاون مع الشــرطة
البحريــة بشــأن منــع اصطحاب
الحيوانــات والدراجــات الناريــة
على شاطئ بحر قطاع غزة.
وينص القــرار الصادر عن وكيل
الوزارة سمير مطير ،على ضرورة
التعــاون مــع الشــرطة البحرية
والعمــل علــى منــع اصطحــاب
ونزول الدراجات النارية.
ووفــق مــا ذكــره فإنــه يمنــع
الحيوانــات مــن خيــول وكالب
وجمــال إلــى شــاطئ البحــر،
والتي تتســبب في إيذاء وترويع
المصطافيــن علــى الشــاطئ،
وذلك لتحقيــق المصلحة العامة
فــي توفير األمــن وراحــة البال
للمواطنين.
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حرمان األسرى من قبلة الوداع ..غصة ال تنتهي
غزة-الرأي-فلســطين عبــد
الكريم
صدمــة كبيــرة تلــك التــي
يتلقاها األســير الفلسطيني
خلــف قضبــان االحتالل حين
يفجــع برحيــل أحــد والديــه
فجأة ،حالة من الحسرة واأللم
تثقل صدره ،وشــعور بالعجز
والضيق ال يضاهيهما شــعور
لحرمانه مــن حريتــه وأهله
معــاً ،أو حتى المشــاركة في
التشييع.
وال يــكاد االحتــال يترك أي
سياســة قهريــة ،أو وســيلة
للتنغيص على حياة األســرى
فــي الســجون ،مــن بينهــا
حرمانهــم مــن إلقــاء نظرة
الــوداع علــى أقاربهــم أو
ذويهم ،ضارباً بعرض الحائط
كافــة القوانيــن والمواثيــق
الدوليــة التي منحت األســير
الكثير من الحقوق.
والدة األســير يعقوب قادري
كانــت مــن ضمــن األمهــات
اللواتــي كن يأملــن التكحل
برؤية أبنائهــن عقب التحرر
مــن األســر ،إال أن الموت لم

يمهلهــا ،فرحلــت قبــل أيام
إلى جــوار ربها شــاكية ظلم
االحتالل ،فيما ألقى االحتالل
بالحســرة فــي قلــب ابنهــا
األســير دون أن يتمكــن من
إلقــاء النظــرة األخيــرة على
وجــه والدتــه الــذي لطالمــا
اشتاق لرؤيته.
واألســير قــادري ( 49عامــاً)
وهو أحــد أبطال عملية "نفق
الحريــة" ،الــذي تمكــن إلى
جانب خمســة من رفاقه ،من
تحرير أنفسهم في السادس
مــن أيلول/ســبتمبر العــام
الماضي ،وكان أمله أن ينعم
برؤيــة والدتــه وعائلته التي
حرم منهــا منــذ اعتقاله في
تشــرين األول/أكتوبــر عام
 ،2003علمــا أنــه محكــوم
مؤبدين و 35عاماً.
حسرة على مدى  40عام
القهــر والعجــز والحســرة..
عناويــن مثقلة لــم تكن من
نصيب األســير قادرى فقط،
فعميد األســرى في ســجون
االحتــال كريــم يونــس
أيضــاً حــرم من لقــاء والدته

التــي كانت تتــوق الحتضانه
ومعانقتــه علــى الرغــم من
طول انتظار فك أسره بعدما
مضى علــى اعتقاله نحو 40
عاماً.
وتوفيت والدة األسير يونس،
بداية الشــهر المنصرم ،بعد
أن صرحــت أن االشــتياق
البنهــا يتزايــد ويتعاظم مع
مرور كل لحظة وأخرى ،وأنها
فخــورة به وبابــن عمه ماهر
ً
خاصة أنه
إلى درجــةٍ كبيرة،
صامــدٌ وجبّار ،رغــم الوقت
الطويــل الــذي أمضــاه فــي
سجون االحتالل.
واألســير كريم يونس يُعتبر
حاليًا أقدم أســير فلسطيني
فــي الســجون والمعتقــات
اإلســرائيلية ،وأقــدم أســير
في العالــم أيضــاً ،حيث قام
االحتــال بأســره وهــو على
مقاعــد الدراســة بتاريــخ 1
حزيــران /يونيــو ،1983
واليزال مُعتق ً
ال حتى اليوم.

أساليب قهرية
إســام

عبــده

مســؤول

االعــام بــوزارة شــؤون
األســرى والمحرريــن بغزة،
أكــد أن االحتــال ال يــكاد
يترك مناســبة أو وسيلة ،إال
ويفرض من خاللها العقوبات
المجحفة التــي تهدف لزيادة
المعانــاة علــى األســرى،
وحرمانهــم مــن الكثيــر من
الحقــوق المشــروعة ،ســواء
فيمــا يتعلق بحقــه بالزيارة
والتمتــع برؤية والديه أو غير
ذلك.
وأضــاف عبــده فــي حديــث
لـ"الــرأي" ":أســاليب قهريــة
تلك التــي يتبعهــا االحتالل
بحرمــان األســير مــن إلقــاء
نظرة الوداع على ذويه ،وهي
ضمن سياســته التي ترفض
منح األســير جزء بسيط من
الحريــة ،ومحاولتــه تغييــب
األســرى داخــل الســجون"،
مشــيراً إلــى أنهــا سياســة
تضــرب كافــة القوانيــن
الدوليــة التــي شــرعت لهم
الكثيــر من الحقوق من بينها
زيــارة ذويهــم واالطمئنــان
عليهم .الكثير من اإلجراءات

التعسفية واألساليب القهرية
التي يمارســها االحتالل بحق
األســرى ،األمــر الــذي يؤثر
ويترك بصمته على األســير
الــذي أمضى ســنوات كثيرة
داخل السجون.
واستشــهد عبــده بالظــروف
التي عايشــها األســير كريم
يونــس الــذي فقــد والدتــه
مؤخــراً ،فــي وقــت كانــت
والدتــه تنتظر لقــاء الحرية
طوال مــدة  40عامــاً ،ولكن
الموت لم يمهل والدة األسير
هذا اللقاء والعناق ،ولم يكن
يتبقــى علــى حريته ســوى
أشهر معدودة ،وهو ما جعله
يشعر بالقهر.
مــن أصعــب اللحظــات على
األســير ،والحديث لعبده ،أن
يســمع وفــاة أحــد أقاربه أو
فقــدان والــده أو والدتــه ،ما
يشــكل صدمة كبيرة ال يكاد
يصدقهــا أو يســتفيق منها،
فــي ظــل عجــزه عــن إلقاء
نظــرة الوداع األخيــرة ،األمر
الــذي يؤكد أن االحتالل لديه
رغبة في قهر األسير.
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فوهة البندقية "اإلسرائيلية" تعيد كرتها بقتل الصحفية "وراسنة"
غزة-الرأي-آالء النمر
لــم تكــن الصحفية شــرين أبو
عاقلــة آخــر محطــات إجــرام
االحتالل اإلســرائيلي بحق أفراد
الســلطة الرابعــة ،وإنمــا هــي
واحدة مــن سلســلة ال نهاية لها
من االعتداء والتجاوز حتى القتل
المتعمد لكل مــن يتكفل بحمل
مهام "كشــف حقيقة االحتالل"،
ســواء بالكلمــة أو الصــوت أو
الصورة.
صباح اليــوم األربعــاء األول من
شهر يونيو ،سجل االحتالل اسماً
جديــداً فــي قائمــة الصحفيين
الشــهداء ،وانتهــاكاً فاضحــاً في
تاريخه باغتيال االسيرة المحررة
والصحفية غفران وراســنة أمام
حاجــز أمني على بوابــة العروب
شمال الخليل المحتلة.
بلحظة واحدة يقــرر فيها الجندي
"اإلســرائيلي" إطــاق رصاصتــه
المستقرة بفوهة البندقية صوب
أي إنســان فلســطيني يتوقــف
أمامه ،دون أن يمهل نفســه وقتاً
يسمح له من التحقق في هويته،
هــذا الجنــدي المدجج بســاحه

تعود أصوله لبالد إثيوبية ويمتلك
قــراراً ال ثاني له ،بــأن من أمامه
ليــس لديــه فرصة للحياة ســوى
الموت بطلقة رصاص واحدة.
الضوء األخضــر بإطالق رصاصة
المــوت األخيــر تمتلكــه يــد كل
جنــدي يقــف أمــام حاجــز أمني
ويحمــل ذرة شــك صغيــرة بأن
مــن أمامه يشــكل خطــراً عليه
دون أدلة مبــررة ،ال يأبه بمقتل
الفلســطيني وال يأبه بمن يكون
صاحب الرصاصة.
رئيــس المكتــب اإلعالمــي
الحكومــي فــي غــزة ســامة
معــروف ،أدان جريمــة االحتالل
بإعدام الصحفية غفران وراسنة،
مؤكــداً علــى أن هــذه الجريمة
تأتي في ســياق استمرار سياسة
االحتالل العدوانية تجاه الشــعب
الفلســطيني ،وتمثــل ضربــاً
بعرض الحائــط لكافة المواثيق
واألعراف الدولية المعنية بحماية
الصحفييــن ،وانتهــاكاً لحقــوق
اإلنسان الدولية.
"تجــرء جنــود االحتــال علــى
ارتــكاب جرائمهم فــي كل مرة،

يأتي من تأكدهم أنه ســيفلتون
من دائــرة العقاب والمحاســبة"،
يقــول معــروف ،ويضيــف أن
هــذه الجريمــة تعيــد لألذهــان
كل الجرائــم التــي اســتهدفت
الصحفييــن الفلســطينيين في
مواقع العمل والميــدان أو خالل
ممارسة حياتهم االعتيادية.
وبحســب وحدة الرصد والمتابعة
في المكتب اإلعالمي الحكومي،
فقد شــهد شــهر مايــو الماضي
العدد األكبر من االنتهاكات التي
ارتكبهــا االحتــال اإلســرائيلي
ضــد الطواقــم الصحافيــة ،منذ
مطلــع العــام الجــاري ،2022
منها مجموعة كبيرة نســبياً من
االعتداءات بالغــة الخطورة على
حريــة الصحافــة وعلــى قدرتها
على أداء رسالتها في فلسطين.
وســجل المكتــب اإلعــام
الحكومــي فــي تقريــره لشــهر
مايو /ايــار ،2022أعلى عدد من
االنتهــاكات مــن قبــل االحتالل
اإلســرائيلي ضــد الحريــات
اإلعالميــة رغــم ارتدائهــم
الســترات التــي كتبــت عليهــا

كلمــة "صحافــة" ،وخاصــة في
مدينة القــدس المحتلة ،ومدينة
جنيــن ،بعــد اســتهداف قنــاص
االحتالل اإلســرائيلي بالرصاص
الحــيّ ،مراســلة قنــاة الجزيرة
شــرين أبــو عاقلــة ،أدى إلــى
مقتلهــا إثر إصابتها في رأســها،
خــال تغطيتها اقتحــام الجنود
اإلســرائيليين مخيــم جنيــن
شمال الضفة الغربية ،ومواصلة
اعتداء االحتالل على الصحفيين
ووســائل اإلعالم المختلفة خالل
تشــييع جثمــان الصحافيــة أبو
عاقلة بالقدس المحتلة.
وخالل منع الصحفيين من تغطية
اقتحامات االحتالل ومســتوطنيه
لحرمــة باحات المســجد األقصى
ومدينــة القــدس المحتلــة لرفع
مــا يســمى مســيرة األعــام
اإلســرائيلية ،ويأتــي ذلك بهدف
لقمع الحريات االعالمية واسكات
الصحافة في فلســطين للتعتيم
علــى سياســاتها وممارســاتها
القمعية وحجب صــورة ما يجري
عن الرأي العام العالمي.
كمــا ســجل التقريــر اعتــداءات

االحتــال والمســتوطنين علــى
أكثــر من " "55صحافياً ومصوراً،
واســتهدافهم بالرصــاص الحي
والمعدنــي المغلــف بالمطــاط،
والرش بغاز الفلفل وقنابل الغاز
الحارقــة والقاء زجاجــات المياه،
وضربهــم بالهــراوات واعقــاب
البنادق وركلهم وسحلهم ،خالل
تغطيتهــم اعتــداءات االحتــال
في المســجد األقصــى ،ومدينة
الخليــل ،وجنيــن وكافــة ارجــاء
األراضي الفلسطينية المحتلة.
إلــى ذلــك وثــق التقريــر"69" ،
حالــة منــع وعرقلــة عمــل
الصحفييــن لتغطيــة اقتحامــات
المســتوطنين وقــوّات االحتالل
للمسجد األقصى ،واعتدائها على
المواطنين المقدسيين ،واستخدم
المســتوطنين أساليب استفزازية
للصحفييــن فكانــوا يضعــون
أيديهــم علــى عدســة الكاميــرا
والوقــوف أمام الكاميــرا لمنعهم
مــن التصويــر وحجــب الصورة،
ويقومون بالصراخ والغناء وترديد
الشعارات المعادية خالل التغطية
على الهواء مباشرة.
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الشرطة القضــائية ..الواجهة الشرطية لتنفيذ أحكام السلطة القضائية
الحميــد

غزة-الرأي-عبــد
خضير
تُشــكل إدارة الشــرطة
القضائية أحد أهم مؤسسات
الســلطة التنفيذيــة التــي
يقــع علــى عاتقهــا مهــام
تطبيــق األحــكام وأوامــر
العدالة الصادرة عن الســلطة
القضائية بكافة مؤسســاتها،
وتنفيــذ كل مــا يصــدر عــن
القضــاء النظامــي والقضــاء
الشرعي والنيابة العامة.
وحــول طبيعــة عملهــا قــال
العميــد علــي قنديــل مدير
إدارة الشــرطة القضائيــة
خــال حديــث لــه للمكتــب
االعالمــي للشــرطة" :إن
إدارة الشــرطة القضائية هي
إحــدى اإلدارات المتخصصــة
فــي الشــرطة والتــي تعمل
بشــكل مباشــر ومتعاون مع
الســلطة القضائية في كافة
المســتويات مــن محاكــم
قضائيــة والنيابــة العامــة

فــي تنفيذ قراراتهم بشــكل
قانوني".
وأوضــح العميــد قنديــل أن
الشرطة القضائية وباعتبارها
الجهــة التنفيذيــة األهم في
تنفيــذ أحــكام القضــاء فإنه
يُســند إليهــا العديــد مــن
المهــام المتخصصــة ذات
الطابــع القانونــي والعدلــي
فــي تنفيــذ قــرارات القضاء
بفرعيه "النظامي والشرعي"
باإلضافة إلى تنفيذ القرارات
الصادرة من النيابة العامة ".

مهام الشرطة
القضائية في المحاكم
والقضاء
وعن المهام والدور الذي تقوم
بــه إدارة الشــرطة القضائية
ذكر العميد قنديل أن من بين
مهــام عملهم عمليــة تأمين
الموقوفين من الســجون إلى
المحاكــم المختصة ،ومقرات
القضــاء والنيابــة وإعادتهم،

بعد إتمام جلســات المحاكمة
واالستجواب.
وأردف قنديــل أن الشــرطة
القضائيــة تنّفــذ األحــكام
الصادرة من الجهات القضائية
والمتعلقــة بقــرارات المنــع
وعدم المنع من الســفر وذلك
من خالل التواصل والتنسيق
المباشــر مــع إدارة شــرطة
المعابــر والحــدود ،باإلضافة
إلى استالم كافة أوامر الحبس
بالذمة والغرامة الصادرة عن
المحاكــم المختلفة وتوزيعها
علــى تنفيذ مراكز الشــرطة
واإلشراف عليها.
وأضــاف قنديل أن الشــرطة
القضائيــة تُنفّــذ كل مــا
يصــدر عــن المحاكــم بكافة
مســتوياتها مــن قــرارات
ميدانيــة بالحجز على شــقق
بإثبات حالة معينــة ،أو إخالء
منشــأت صناعية مــن خالل
الدوريات المساندة من مراكز
شــرطة المحافظــات عنــد

الحاجة ،باإلضافــة إلى تبليغ
مذكــرات الحضــور الصــادرة
عن النيابة العامة

إجراءات الشرطة
القضائية لتقديم
أفضل خدمة للجمهور
فــي هــذا الســياق أوضــح
العميــد قنديــل أن الشــرطة
القضائية تهــدف إلى تقديم
أفضل خدمــة للجمهور داخل
دور القضــاء والنيابــة العامة
وذلك مــن خالل رفــع كفاءة
الضبــاط واألفــراد العامليــن
فــي هــذه المؤسســات عبــر
عقــد الــدورات المتخصصــة
التي تتعلــق بكيفية التعامل
مــع المواطنيــن وشــريحة
المحاميــن وكيفيــة تنفيــذ
قرارات المحاكم والقضاء بما
ينسجم مع القانون.
وعــن عالقــة الشــرطة
القضائيــة بالمحاميــن بيًــن
العميــد قنديــل أن هنــاك

عالقــة قويــة تربــط إدارته
مع شــريحة المحامين ونقابة
المحاميــن واصفــاً العالقــة
بالتعاونيــة والتشــاركية ،إذ
يقــع علــى عاتــق الشــرطة
توفير األمن والحماية الالزمة
لكافة المراجعين داخل أروقة
المحاكم سواء كانوا مواطنين
او من المحامين.
أرقام وإحصائيات
ولفــت العميد قنديــل إلى أن
الشــرطة القضائيــة نفــذت
خــال النصف األول من العام
الجــاري أكثر مــن " "182ألف
مهمــة تنوعت مــا بين تنفيذ
أحــكام بالغرامــة وحبــس
بالذمــة وحبــس بالغرامــة
وتبليغات بالحضور ومذكرات
احضــار مختلفــة وقــرارات
منع وسماح بالســفر مختلفة
وتأميــن وترحيــل موقوفين
وتنفيذ قرارات إفراج شــرعي
ونظامي إضافــة لمهام أخرى
متعلقة بتنفيذ أحكام القضاء.
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موسم يروي عطش الفلسطيني

تلون مفترقات الطرق
معرشات البطيخ  ..هضاب خضراء ّ

مع اقتراب االمتحانات..القلق والتوتر يخيمان على طلبة الثانوية العامة
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
حالة من التوتر والضغط النفسي
تســيطران علــى طلبــة الثانوية
العامــة مــع اقتــراب االمتحانات
المصيريــة التــي ترســم مالمح
المســتقبل ،ويبنــى عليها اآلمال
والطموحــات التــي لطالما حلموا
بتحقيقها ،كونها نقطة تحول في
حياة الطلبة.
وال يتوقف الشعور بالقلق والخوف
المتزايــدان على طلبــة الثانوية
العامــة ،حيــث تعيــش األســرة
ذات القلــق والتوتــر ،باعتبــار أن
تلــك المرحلــة تتويج للســنوات
الدراســية الماضيــة ،والفاصــل
بالنسبة لمستقبل أبنائها ،والتي
قضاهــا الطالــب فــي الدراســة
والجد واالجتهاد لساعات طويلة.

توتر غير مسبوق
شيماء ناهض طالبة في الثانوية
العامة-الفرع األدبي ،تعيش حالة
من التوتر لم يسبق لها مثيل مع
اقتراب موعد االمتحانات ،باعتبار
أن هذه المرحلة تحدد للمستقبل
القادم.
ومــع القلق الــذي يســيطر على
الطالبــة شــيماء ،تشــعر والدتها
بــذات القلــق والخــوف بالرغــم
مــن أن ابنتها كانت تــداوم على

تنظيم وقتهــا ومراجعة الدروس
والمعلومــات أوال بــأول ،إال أن
القلق والتوتر ال يبرحا تفكيرها.
تقــول والدتهــا فــي حديــث
لـ"الــرأي" ":فــي كل صــاة فجر
أدعــو البنتــي بــأن يوفقهــا اهلل
فــي االمتحانات ،لقــد عملنا على
توفير كافة األجواء المناســبة لها
والبعيدة عــن الضجيج ،من أجل
االستذكار والتحصيل الدراسي".

معلومات هامة
من جهته يقول مــدرس الفيزياء
محمــد إبراهيــم لـ"الــرأي" ":إن
المطلوب من الطلبة دراسة أفكار
أســئلة الكتــاب الــوزاري وأمثلته
فهماً وليس حفظــاً مرة ومرتين،
والتركيــز علــى حل أســئلة اختر
بسرعة وبتركيز عاليين".
ويوجــه إبراهيم حديثــه للطلبة
بالقول ":المطلوب كسب الوقت،
وأن يحــاول الطالب حل االمتحان
كامــ ً
ا مــع الوقــت ،ألن اغلــب
مشــاكل الطــاب مــع اســتثمار
الوقت جيداً".
وفيمــا يتعلــق بالحالة النفســية
للطالــب ،يوضــح إبراهيــم أن
المطلــوب أيضــاً أن يضع الطالب
اتكاله علــى اهلل ،وأن يكون لديه
ثقــة كبيــرة بــأن اهلل لــن يضيع

تعبه ،الفتاً إلى أن وجود شــخص
بجانــب الطالــب في هــذا الوقت
يخفــف عنــه الشــعور بالقلــق
والتوتر.

دور الطالب واألسرة
األخصائــي النفســي والتربــوي
زهيــر مالخــة يؤكــد أن قلــق
االمتحانــات أمــر طبيعــي لــدى
الطالب وأسرته ،وهذا القلق الذي
يوصــف بمشــاعر مــن التوتر ،أو
بعض االضطرابات التي تصيبه،
وحدوثهــا يدفع الطالب واألســرة
لمزيــد مــن الحــرص واالجتهاد،
والتعلــم لرفــع مســتوى تقييــم
التحصيل الدراسي لديه.
ويقــول مالخــة فــي حديــث
لـ"الــرأي" ":من المهــم التخطيط
والترتيــب للوقــت والمــواد
الدراســية ،وضمــان الســامة
النفســية من خالل توفير األجواء
المناســبة وتجنــب المعكــرات،
والســامة الجســدية مــن حيــث
تناول األطعمــة الصحية ،وأوقات
النــوم الكافيــة ،واختيــار أوقات
للمذاكــرة يكــون فيهــا الجســد
والذهن يقظان".
وعــن دور األســرة فــي توفيــر
األجــواء المناســبة للطالــب،
يوضح أن لألســرة واجبات ينبغي

االهتمــام بهــا لتوفيــر أجــواء
دراســية مناســبة للطالب ،ومنها
تجنــب الضوضاء ،وعــدم إحداث
حالة من االرباك والتوتر ،وتوفير
الطمأنينة ،والتحفيز االيجابي من
حيث العبادات والدعاء.
من جهتهــا ،قالــت وزارة التربية
والتعليــم العالــي في غــزة ":إن
 38,285طالباً وطالبة سيتقدمون
المتحانــات الثانويــة العامــة في
محافظــات قطــاع غزة بــدءاً من
غدٍ الثالثاء".
وذكــر نائــب مدير عــام القياس
والتقويــم واالمتحانــات جمــال
يوســف ،أن الــوزارة أكملت كافة
االســتعدادات إلنجــاز امتحانــات
التوجيهي بالصورة المثلى ،الفتاً
إلى أنه جرى عقد عدة اجتماعات
على مستوى الوزارة والمديريات،
وتــم الترتيب مــع وزارة الداخلية
واألمــن الوطنــي والشــرطة
الفلســطينية ووزارة الصحــة،
إضافــة إلى تجهيز فرق اإلرشــاد
والدعم النفسي.
وأكد يوســف أنه ال يوجــد تغيير
على مــدة االمتحانات ،لكن هناك
تغيير في طبيعة األسئلة ،مشيراً
إلى ضرورة اعتماد الطلبة بشكل
أساســي على الكتاب المدرســي

كمرجــع رئيــس وحــل جميــع
أســئلته ،واالطالع على تدريباته
وأمثلته ،باإلضافة إلى حل نماذج
االمتحانات السابقة.
ولفت يوسف ،إلى أهمية النماذج
االسترشــادية التــي أصدرتهــا
الــوزارة ألنهــا تضــع الطالــب
فــي شــكل االمتحــان الحقيقي،
وتُســاعده علــى الربــط بيــن
الوحدات التي درسها ،موضحاً أن
هذه النمــاذج متاحة على صفحة
اإلذاعة وموقع الوزارة ،فحل هذه
النمــاذج يُكســب الطلبــة مهارة
التعامل مع ورقة االمتحان بشكل
مميز.
ودعا الطلبــة إلى التواجد المُبكر
فــي لجان االمتحــان ،وخاصة في
أول يــوم لمعرفة قاعة االمتحان،
واالطالع على التعليمات الخاصة
باللجنــة ،والدخول إلــى القاعات
فــي الوقــت المحــدد ،وكتابــة
االســم ورقم الجلــوس (مرتين)
على الغــاف األول والثاني لدفتر
اإلجابــة فور اســتالمه وبشــكل
واضــح .ونصــح يوســف الطلبة
بقــراءة ســريعة لألســئلة عنــد
استالم ورقة األســئلة ،ومن هنا
يقــرر الطالب من أيــن يبدأ بحل
األسئلة بما يناسبه.

غزة-الرأي-آالء النمر
علــى شــاكلة أهرامــات
مخروطيــة الفتــة رتــب
الخمسيني أبو محمد دغيش
أكــوام البطيــخ ،فــي لوحة
خضراء رســمها فــي واجهة
األرض التي يفترشها برمال
البحــر الصفــراء ،األهرامات
الصغيرة تعلو رأســها نصف
بطيخــة حمــراء ببذورهــا
الســوداء كأنمــا رُســمت
بريشة فنان.
"ع الســكين ي بطيــخ ،زي
الســكر ي بطيــخ" يــؤدي
البطيــخ المهمــة بنفســه
وينــادي علــى المــارة بلونه
األحمــر الجــذاب ،يكتفــي
بأحمــره إعالناً قائمــاً بذاته
ويشــي بحــاوة مذاقــه
المشهود ،ويجبر المارة على
الشراء.
أشــكال وأحجــام مختلفــة

للبطيــخ تنتجــه أرض غــزة
المزروعة ببذوره اليانعة منذ
أواخر العام الماضي تســتقر
فــي خيمــة "ملــك البطيخ"
أبــو محمــد دعيــش ،حيــث
ُ
تحمل الواحدة بشــرى الرزق
األخضــر والطعــم المنعش
المنتظر لصيف حار ال ينعشه
سوى حضوره الملوكي على
المائدة الفلسطيني.
يلــوح "ادعيــش" بوفــرة
الموســم وســامة ثمــرة
البطيــخ بجــودة منافســة
عالميــاً بعدما عملت الجهات
المختصة بالشراكة مع وزارة
الزراعــة بتحســين المنتــج
وتطويــره ،مــا أنتــج ثمــرة
جيدة جداً شك ً
ال ومضموناً.
يرتبــط البطيــخ بالصيــف
والحر وشاطئ البحر ورحالت
الصيــف علــى عمومهــا،
ويرافــق األكالت الشــعبية

وموائــد اإلفطــار والغــداء
وحتى ســهرات الليــل كلها،
فكل وقت هو مشــرع ألكله
ليروي عطش الفلســطيني،
وتُعرف ثمار البطيخ باســم
"فاكهــة الصيــف" ،لوجودها
بوفرة طيلــة فصل الصيف،
كما يُق ِبــل المواطنون على
شرائها بشكل كبير.

عمليات تطويرية
المتحــدث باســم "الزراعة"،
أدهم البسيوني ،يقول" :إن
موســم قطف ثمــار البطيخ
مهــم بالنســبة للــوزارة
والمزارعين على حدٍ ســواء،
بالتالي هو موسم اقتصادي
بامتيــاز" ،مشــيراً إلــى أن
المساحة المزروعة بالبطيخ
في القطــاع تزيد عن 5300
دونم ،وتنتج ما يزيد عن 50
ألف طن.

ويشــير البســيوني إلــى أن
طواقــم الوزارة أجــرت عدة
عمليات تطويرية حتى وصل
المنتــج إلى هذا المســتوى
من الجــودة واألمان الصحي
واالكتفــاء الذاتي؛ مؤكدًا أن
هنــاك ارتفاعًــا رأســيًا في
نوعيــة النباتــات المزروعة
وآليات الزراعة المتاحة.
ويتابع "أدخلنا أنظمة تطعيم
الخضــار ،التــي من شــأنها
المســاهمة في زيادة اإلنتاج
وتقليل اســتخدام المبيدات
الزراعيــة؛ األمر الذي يعطي
أمانًا صحيًا أكبر للمحصول.
ويلفــت المتحــدث باســم
"الزراعــة" إلــى أن هنــاك
تحديــات واجهــت محصــول
البطيــخ هــذا العــام منهــا،
ارتفــاع تكاليــف الزراعــة،
وصعوبة وصــول المزارعين
إلى أراضيهم فــي المناطق

الشــمالية
الحدوديــة
ً
فضل عن ســوء
والشــرقية،
األوضــاع االقتصاديــة التي
أ ّثر على الوضع الشرائي.
ويضيــف البســيوني أن
"الكميات المذكورة ســتكون
متوفرة في الســوق المحلي
بالقطاع بجودة عالية ،نتيجة
المتابعــة الفنية التي تتبعها
الوزارة ،التي أفضت لتقديم
ثمار صحية ســليمة ،خاصة
أن تلــك الثمــرة مرغوبــة
بشــكل كبير وعليهــا إقبال
ٍ
لدى سكان القطاع".
يتمتــع قطاع غــزة في هذا
الموســم باكتفــاء محلــي
ينعــش الموســم دون عجز
ودون حاجة الستيراد البطيخ
من األراضــي المحتلة ،فيما
يحتــل المرتبــة األولى بين
فواكــه الصيف التــي يجري
الطلب واإلقبال عليها.
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"كوبري الشجاعية"  ..حل مستدام ألزمة االزدحام
غزة  -الرأي  -آالء النمر
ســاعات انتظار طويلــة يقضيها
ســائقي األجــرة علــى مفتــرق
الشجاعية بمدينة غزة ،محاوالت
ليست سهلة للخالص من نقطة
تجمــع المناطق األربعــة (جنوباً
وشــما ً
ال وغربــاً وشــرقاً) داخــل
مفتــرق واحــد ،مــا خلــق نقطة
معقــدة مــن االزدحــام المروري
اليومــي ،وأنتــج كذلك مشــهداً
ثابتاً متعــارف عليــه دون حلول
تحســم المشــكلة الممتدة على
طول الفترة.
االزدحــام المخيــف فــي منطقة
الشــجاعية ال ســيما داخــل
المفتــرق ،دفع بأصوات شــعبية
واســعة للنــداء عاليًــا للمطالبة
بوضــع حلــول واقعيــة ســريعة
تنهي األزمــة أو حتى تخفف من
حدتها ،فكان الجواب في مشروع
إقامة ُ
"كوبري الشجاعية".
"جســور الطــرق الطائــرة" هي
المقتــرح المصــري األول بعــد

العــدوان على قطاع غــزة العام
الماضــي ،جــاء مشــروع إقامتها
لمعالجــة االختنــاق الســكاني
وتسهيل خطوط الطرق ،فكانت
الفكــرة نقــل جزء مــن الحضارة
المصريــة العريقة إلــى القطاع،
وتميل فكــرة المشــروع للنجاح
أكثــر منــه للفشــل بعــد إجراء
دراسة هندسية وميدانية عميقة
مــن قبل خبراء ومهندســين في
وزارة األشــغال ،بحســب منسق
المشــاريع المصريــة محمــد
العسكري لـ"الرأي".
تنفيــذ فكــرة ُ
الكوبــري مــن
المفتــرض أن تبدأ مــن منطقة
الشــجاعية ،حيــث يســتوجب
إقامتــه اســتقطاع أجــزاء مــن
األماكــن العامــة فــي محيــط
المنطقــة ،وكذلــك اســتقطاع
جزء من مقبــرة "ابن مروان" ،ما
دفع وزارة االشــغال لالســتعانة
بحكم شــرعي من وزارة األوقاف
وتحصيــل موافقــة رســمية من

ذوي الموتــى في تلــك المقبرة
إلتمــام المصلحــة العامــة فــي
إنشاء الجســر الذي من المحتمل
أن يقضي علــى االزدحام بقفزة
عمرانية ملحوظة.
وكالــة "الــرأي" الفلســطينية
نزلــت إلى الميــدان ،ووثقت أراء
الســائقين الذيــن عبــروا عــن
أرقهم بشــأن االزدحامات التي ال
تنتهي على امتداد اليوم ،ويبدو
أن عمر األزمة قد تجاوز عشرات
الســنوات واشــتدت حدتهــا في
اآلونة األخيرة الكتظاظ السيارات
وزيــادة أعدادهــا فــي منطقــة
ضيقة ومحدودة المساحة.
وأيّــد الســائق محمد ســاق اهلل
إنشــاء الكوبري الذي من شــأنه
أن يفتح آفاق الطرق أمام حركة
المركبات ،وأخبر "الرأي"" :أتمنى
أن تســرع الجهــات القائمة على
المشــروع بإنجــازه فــي فتــرة
معقولــة إلنقاذ الطــرق من هذا
االكتظاظ المخيف".

وشاركه الســائق أحمد العكلوك
رأيه قائــ ً
ا" :منطقة الشــجاعية
وخصوصاً هذا المفترق يتســبب
بوقــوع حــوادث طــرق أصبحت
معتادة النعدام فســحة معقولة
مــن المســافات بين الســيارات
المتالصقــة ،وهذا المشــهد بحد
ذاته يؤرق كل من يمر عبرها".
فيمــا أضاف ســائق ثالــث" :حل
أزمة االختناقــات المرورية له ما
بعد مــن نهضة عمرانيــة الفتة
لقطــاع الطــرق والمواصــات،
وهذا بحد ذاته كفيل بوضع اليد
على جرح الكثافة السكانية التي
ال بد أن يوضع لها حلول جذرية".
رئاســة متابعة العمل الحكومي
شكلت لجنة مكونة من عدد من
الــوزارات الحكومية ،بهدف ربط
خطــوط االتصال بيــن المواطن
وبين المهندسين القائمين على
تدشين المشــروع ،وذلك لوضع
المواطن في صورة ما يحدث في
المنطقة.

وأنجزت اللجنة الموكلة بالمهمة
أكثر ما نســبته  60%من زيارات
ميدانيــة لــذوي القبــور ألخــذ
موافقتهــم علــى نقــل أقاربهم
بحســب ما ترتئي إليه المصلحة
العامة.
ويقــول وكيــل وزارة األشــغال
العامة واإلســكان ناجي سرحان،
إن إقامــة الكوبــري بشــكله
الرســمي لن يتــم إال بعد إكمال
التفاصيــل الالزمــة إلنشــائه،
وفــي مقدمتهــا إتمــام موافقة
األهالــي على نقل قبــور ذويهم
بطريقة شــرعية إلى مكان الئق
بموتاهم.
وتجــري المباحثــات والنقاشــات
بين لجنة اإلعمار المصرية التي
اتخذت لها مقــراً في قطاع غزة،
وبين مهندســي وزارة األشــغال
واإلسكان ،في تكامل لألدوار من
أجل إنجاح المشاريع التي تهدف
إلــى إنعاش المنشــآت العمرانية
بعد دمارها.
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األضاحي بغزة ..أسعار عالية وإقبال ضعيف
غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
ال يزال االقبال على شراء األضاحي
لهذا العــام ضعيفــاً ،رغم عروض
التقســيط التي يطرحها الكثير من
التجار وأصحاب المزارع في محاولة
للتيسير على المواطنين في قطاع
غــزة ،الذيــن يعزفــون عن شــراء
األضحيــة جــراء الظــروف القاهرة
التي خلفها الحصار.
ويعانــي قطــاع غــزة حصــاراً من
الجــو والبر والبحــر منــذ  15عاماً
علــى التوالــي ،فــي ظــل أوضاع
اقتصاديــة صعبــة ومتردية تخنق
المواطنين يوماً بعد يوم ،في وقت
ارتفعت فيه معدالت الفقر المدقع
والبطالــة ،وهــو ما ألقــى بظالله
على كل مناحي الحياة.

ارتفاع األسعار
ويقــول عدي النجار صاحب مزرعة
للعجــول والمواشــي فــي حديــث
لـ"الــرأي" ":إن أســعار األضاحــي
لهذا العــام مرتفعة ،بســبب غالء
األعــاف الخاصــة بالمواشــي
والعجــول والتي تصــل إلى 2200
شــيكل للطن الواحد" ،موضحاً أن

األســبوعين القادمين يحددا مدى
إقبال المواطنين على شــراء لحوم
األضاحي.
وتتراوح أسعار لحوم األضاحي لهذا
العام ،والحديث للنجار ،ما بين 16
شيكل إلى  20شيكل للكيلو الواحد
القائــم ،مبيناً أن أســعار األضاحي
واألعــاف مرتفعــة وهو مــا يمنع
طــرح العديــد من العروض ســواء
تقســيط أو تخفيــض ســعر أنواع
معينة من المواشي.

ضعف الشراء
مــن جهته يقــول صاحــب مزرعة
"الســعد" لحصــص االضاحــي
والعجول ":إن أســعار العجول هذا
العــام مرتفعــة مقارنة باألســعار
العام الماضي ،وهو ما تســبب في
ضعــف االقبــال على شــراء لحوم
األضاحي" ،مشــيراً إلى أن األوضاع
االقتصادية الصعبة التي يعيشــها
القطــاع المحاصر تلعب دوراً كبيراً
في عزوف المواطنين.
وفيمــا يتعلــق بأســعار األضاحــي
لهــذا العــام ،يضيــف الســعد في
حديــث لـ"الــرأي" ":إن األضاحــي

من لحــوم الهولندي بـ 17شــيكل
للكيلــو الواحد ،والعجل الشــراري
بـ  18شــيكل للكيلو ،والســمينتال
والمعراف بـ 20شيكل ،أما العجول
من نوع ليموزين وبلجيكي فوصل
الكيلو الواحد القائم لـ 21شيكل".
ووفق مــا ذكره فــإن اإلقبال على
شــراء لحــوم األضاحــي مــن قبل
المواطنيــن ،كان العــام الماضــي
أفضــل بكثير عــن العــام الجاري،
موضحــاً أن لديــه الكثيــر مــن
العــروض التــي تهــدف للتخفيــف
والتيســير عــن المواطنيــن ،إال أن
هنــاك عزوفــاً عــن الشــراء جراء
صعوبة األوضاع االقتصادية.
وعن أسباب ارتفاع أسعار المواشي
واألضاحــي لهــذا العــام ،يؤكد أن
غــاء الحبــوب واألعــاف الخاصة
باألضاحــي يلعــب دوراً ،بســبب
ارتفاع أســعارها ،فالطعام الخاص
بالعجــل الواحد يكلــف من  20إلى
 30شيكل في اليوم الواحد.

أضاحي متوفرة
ووفــق وزارة الزراعــة بغــزة ،فإن
لحــوم األضاحــي متوفرة بشــكل

جيــد فــي أســواق القطــاع ،وتفي
باحتياجات المواطنيــن ،وأن العدد
الموجود فعليــاً في قطاع غزة من
المواشــي واألغنــام والماعز يفي
باحتياجات موسم األضاحي.
وأوضــح الناطــق باســم وزارة
الزراعــة أدهــم البســيوني فــي
تصريح لوكالــة "الرأي" ،أن احتياج
قطــاع غزة المتوقــع من األضاحي
يبلــغ قرابة ( 17ألــف) رأس عجل،
و( 22ألف رأس) من األغنام.
وأضــاف" :تجــري حاليًــا عمليــة
تنظيم تــداوالت ذبح األضاحي مع
ذات الجهــات العالقة حول المذابح
والنقــل والحفظ ،وتوفر الشــروط
الصحية لعملية الذبح".
وبين أن طواقم وزارة الزراعة تنفذ
هذه األيام زيارات بشــكل مستمر
علــى المســالخ إللــزام أصحابهــا
بالتوقيــع على التعهــدات الخاصة
حول االلتــزام بالشــروط الصحية
خــال عمليــة الذبــح كنظافــة
األرضيات والميــاه والتوزيع وتوفر
التهوية الالزمة.

استعدادات جارية

واستعدت الوزارة لموسم األضاحي
وفق عدة إجراءات وجوالت ميدانية
تقــوم بهــا ،موضحــة أن العمــل
جار علــى توفير الكميــات الالزمة
لالســتهالك فــي القطــاع دون أي
مشاكل تذكر.
وفــي إطــار االســتعدادات الجارية
للموســم ،شــرعت الطواقــم
الفنية بعــدة جوالت اســتطالعية
لحظائر األغنــام والعجول في عدة
محافظــات بالقطــاع ،ذلك لقياس
مــدى اســتعداد تجــار المواشــي
الســتيعاب الكميات المطلوبة من
األضاحي حسب حاجة قطاع غزة.
كمــا تقــوم وزارة الزراعــة ممثلة
باإلدارة العامة للخدمات البيطرية
بتنظيــم عمليــة الموافقــة علــى
التصاريــح الالزمــة للتجــار لجلب
الكميات المطلوبة ،اضافة لتشكيل
لجان فنية مختصة للقيام بجوالت
علــى كل المســالخ والمذابــح
فــي القطــاع مــن أجــل فحــص
االستعدادات ،وتهيئة المسالخ في
حال وجود أي إشكاليات ومعالجتها،
واصــدار تراخيــص مؤقتــة لهــذه
المسالخ فترة عيد االضحى فقط.

األخــيرة
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المالية تعلن عن
مشروع “األضحية
بالتقسيط”
للموظفين

محررو الصفقة المعاد اعتقالهم..
آمال بالحرية ووعد المقاومة
الضفة المحتلة-الرأي
ال يمر يوم إال ويستذكر أهالي األسرى المحررين
في صفقة وفاء األحرار المعاد اعتقالهم على يد
االحتالل في الضفة والقدس؛ تلك الليلة الظلماء
التي أعيدوا فيها إلى ســجون القهر بعد ســنوات
قليلة من تحررهم من أحكامهم المؤبدة.
وال تمر ســاعة أو دقيقة إال ويلعن هؤالء األسرى
مع ذويهــم عتمة األســر منذ إعــادة اعتقالهم،
وعالوة علــى ذلك أعيدت لهم أحكامهم المؤبدة
دون أي اكتــراث بالقوانين الدولية أو الوســطاء
الذين أشــرفوا علــى الصفقة .ومنــذ اعتقالهم
قبــل ثمانيــة أعوام في صيف عــام  2014وهم
يعيشــون القهر ســنواتٍ شــاركت فيــه محاكم
االحتالل ضدهــم والتي تدعي الحيــاد والعدل؛
ولكنهــم مع ذلــك لم يفقــدوا األمل فــي بزوغ
شــمس الحريــة قريبــا مــع اســتمرار وعودات
المقاومة ورصيدها من جنود االحتالل األسرى.

جريمة دولية
عائلــة أقــدم أســير فــي العالــم القائــد نائــل
البرغوثي من بلدة كوبر شــمال رام اهلل طرقت
كل األبــواب فــي محاولــة إليصال صــدى هذه
الجريمــة الصهيونية المســتمرة ،ولكــن ال حياة
لمن تنادي مع عالم أصم يســمع فقط ما يريد.
وتقــول زوجته المحررة إيمــان نافع إن ما حصل
بحــق نائــل وإخوانه مــن إعــادة اعتقالهم رغم
حصولهــم على ضمانات دولية في صفقة تبادل

أسرى أشرف عليها وســطاء دوليون؛ هو جريمة
بكل معنــى الكلمة وال يمكــن وصفها بأقل من
ذلك.
وأوضحت أن ما جرى خالل جلسات المحاكمة في
الســنوات الماضية يظهر نية االحتــال المبيتة
في إعــادة اعتقال المحرريــن الذين أفرج عنهم
إلــى الضفة الغربية ،حيث أعــادت المحاكم لهم
أحكامهم السابقة التي من المفترض أن تسقط
بمجرد اإلفــراج عنهم في صفقة يشــرف عليها
وسطاء دوليون.
وأشــارت إلى أن األسير نائل البرغوثي لم يفرج
عنه في صفقة تبادل األسرى عام  ،1985وأفرج
عنه في صفقــة وفاء األحرار عــام  2011وأعيد
اعتقاله عام  ،2014وهو على أعتاب دخول عامه
ال 42في السجون الصهيونية كأقدم أسير على
اإلطــاق .ورغم أن عائلة األســير حاولت التوجه
عــدة مرات إلــى الجهات الدولية إلســماع صوته
وإيصــال قضيتــه ومعاناتــه إال أن االحتــال لم
يســتجب لطلبات اإلفراج عنه ،وبقي يماطل في
عقد جلســات المحاكم له متذرعا ببحث ونقاش
الملــف بينما يبقيه في عتمة الزنازين دون أفق.
ولكن العائلة ال تفقد األمــل باهلل ثم بالمقاومة
التي وعــدت فأوفت ،وتعد اآلن وســتفي بعد أن
جمعت رصيداً من الجنود األسرى لديها.

االنتظار..
ســنوات قاســية يصفها أهالي األســرى المعاد

اعتقالهــم؛ فهي أصعب مــن تلك التي قضوها
في ســجون االحتــال قبل اإلفــراج عنهم في
الصفقــة ،حيــث أن هذه الســنوات تحمل معها
القهر بســبب تحررهم لفتــرة قصيرة ومن ثم
إعادة اعتقالهم دون مبرر.
ويقول شــقيق األســير المقدســي عالء الدين
البازيــان إن االحتــال أفــرج عن شــقيقه في
صفقــة وفاء األحرار؛ حيــث هاتفه أحد الضباط
الصهاينــة وطلــب منــه الحضــور إلــى مــرةز
المســكوبية قبيل اإلفراج عنه ،وذلك لتهديده
بعدم تنظيم أي احتفاالت بعد اإلفراج ،فقال له
هذا شــقيقي وخرج من قبــور األحياء فكيف لي
أال أحتفل به!
وبالفعل سادت االحتفاالت القدس كلها باإلفراج
عــن عدد من األســرى المقدســيين في صفقة
مشــرفة ،ولكن االحتــال كان ينــوي تنغيص
هــذه الفرحــة بفــرض قيــود علــى المحررين
ومنعهــم من الوصول للضفة أو الســفر خارجا،
وبعد ثالثة أعوام من اإلفراج أعاد اعتقالهم.
ويوضــح شــقيق البازيــان أن إعــادة اعتقــال
األســير كانت صدمة للعائلــة ،خاصة وأنه من
ذوي االحتياجــات الخاصــة وفقد بصــره خالل
مقاومته لالحتالل ،ولكن األخير ال يفهم إال لغة
التنغيص والقهر.
ويؤكد أن العائلة ما زالت تتشــبث بأمل الحرية
الذي سيطل يوماً كما أطل عام  ،٢٠١٤وستمأل
الزغاريد أرجاء الوطن من جديد..

غزة-الرأي
أعلنــت وزارة الماليــة فــي قطــاع
غزة  ،عن إطالق مشــروع األضحية
بالتقســيط والخــاص بالموظفين،
مبينــة التفاصيــل فــي إعــان
نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر
فيسبوك.
وبينت الــوزارة أن المشــروع يأتي
بإعــان مــن صنــدوق االســتثمار
الفلســطيني ،ويقوم على تشكيل
جمعيــة مكونة من عــدة موظفين
بحــد أقصــى ســبعة موظفيــن،
يفوض المشــاركين أحــد األعضاء
“رئيس الجمعية”.
وقالــت“ :يقــوم رئيــس الجمعيــة
بالدخول لرابط التســجيل وتعبئة
البيانــات المطلوبــة( ،رئيــس
الجمعيــة ،أعضــاء الجمعيــة ،نوع
العجل المطلوب ،الــوزن التقريبي
المطلوب)؛ مبينة أن الرابط مفتوح
حتى أســبوع مــن تاريخــه أو حتى
نفاذ الكمية.
وأضافت “يقــوم الموظف بالتوقيع
علــى “تفويــض وزارة الماليــة”
بالخصــم الشــهري مــن الدفعــة
النقديــة ،وال يحــق لــه المطالبــة
بتأجيــل القســط فــي أي حال من
األحوال”.
وأشــارت إلى أن صندوق االستثمار
يلتزم بتوفير األضحيــة المطلوبة
بعــد المعاينــة واالختيــار من قبل
الموظفيــن وتزويد الصندوق بنوع
ورقم العجل المطلوب.
وأوضحت أن قيمة القسط الشهري
للموظــف الواحــد  150شــيكل
فقط ،تخصم مــن الدفعة النقدية
الشــهرية للموظف ،مؤكدة أنه لن
يتم اعتماد أي طلبات من األعضاء
ســوى الطلــب المقدم مــن رئيس
الجمعية عبر الرابط.
ولفتــت إلــى أنــه ســيتم اعتمــاد
الطلبــات المســجلة عبــر الرابــط
فقــط ،ولن يتم اعتمــاد أي طلبات
أخــرى ،فيمــا ســتكون األولويــة
لمن يســجل أو ً
ال ،حيــث أن األوزان
المتوفرة 600 450-( :كيلو).

