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جاء ذل��ك خالل اليوم الدرا�س��ي الذي نظمته 
ومديري��ة  الع��ايل  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة 
تعلي��م غ��رب غ��زة يف قاع��ة مدر�س��ة الكرمل 
الثانوية بغزة حتت عنوان “التقومي يف �س��وء 
امل�س��تجدات الرتبوي��ة” بح�س��ور العدي��د م��ن 
ال�سخ�س��يات امل�س��وؤولة ونخب��ة م��ن الرتبوين 

واملخت�سن.
واأو�س��ى املجتمع��ون عل��ى اإن�س��اء بن��ك خا�س 
متاح��ًا  يك��ون  املباح��ث  جمي��ع  يف  بالأ�س��ئلة 
وتنوي��ع  اإليه��ا،  الرج��وع  واملعلم��ن  للطلب��ة 
اأ�س��اليب التقومي التي تت�سمن قيا�س اجلوانب 
التطبيقي��ة يف مناهجن��ا، وتوظي��ف اأ�س��اليب 
التق��ومي البديل يف تقومي املعرفة الريا�س��ية 
التعّل��م  ا�س��رتاتيجيات  وتوظي��ف  والعلمي��ة 
الن�سط يف العملية التعليمية كمدخل للتقومي 
ال�س��في الفع��ال، اإ�س��افة اإىل �س��رورة متابعة 
املعل��م للواجب��ات البيئي��ة اأوًل ب��اأول وتقدمي 
التغذي��ة الراجعة املنا�س��بة، ورب��ط الواجب 

واملمار�س��ات  الأن�س��طة  م��ن  بالعدي��د  البيت��ي 
العلمي��ة لتوف��ري املث��ريات الذهني��ة الالزم��ة 
ال�س��تفادة  و�س��رورة  الدافعي��ة،  ل�س��تثارة 
م��ن التج��ارب العلمي��ة وامليداني��ة يف توظيف 

الواجبات البيتية.
يف  امل�س��اهمة  به��دف  الدرا�س��ي  الي��وم  وج��اء 
يف  تتمث��ل  رئي�س��ية  اأه��داف  اأربع��ة  حتقي��ق 
تطوي��ر اأداء املعلمن بتوظيف اأدوات التقومي 
عملي��ة  يف  م�س��تجدة  اأدوات  ع��ن  والك�س��ف 
التقومي، وتعميم التجارب امليدانية وق�س���س 
لنظ��ام  حديث��ة  روؤى  ع��ن  والبح��ث  النج��اح 
التقومي، كما وا�ستمل املوؤمتر على عدة حماور 
العم��ل  واأوراق  املدر�س��ية،  الختب��ارات  ه��ي 
والواجب��ات البيتي��ة والتقومي ال�س��في وروؤى 

وجتارب عملية، 
ب��دوره، اأك��د وكي��ل وزارة الرتبي��ة والتعلي��م 
الع��ايل د. زياد ثابت اأن الوزارة تبذل خمتلف 
يف  والتحدي��ث  التطوي��ر  ل�س��تمرار  اجله��ود 

اأن ه��ذا اجله��د يثب��ت اأن العامل��ن يف التعلي��م 
اأهمي��ة  وي�ست�س��عرون  الأمان��ة  ي�ست�س��عرون 
خدم��ة الوطن فهم ُينظمون الأيام الدرا�س��ية 
التعلي��م  يط��وروا  لك��ي  واملوؤمت��رات  املفي��دة 
وقط��ع  ال�س��عبة  الظ��روف  رغ��م  ويحدث��وه 

الرواتب وكرثة املحبطات.
وقال د.اجلمل:” اإن املجل�س الت�س��ريعي يقدر 
دور طواق��م وزارة التعلي��م ومديرياته��ا، وهو 
يتابع ال�س��عوبات التي تواج��ه الوزارة ويبذل 

خمتلف اجلهود لتذليلها ". 
من جهته اأك��د  مدير تعليم غرب غزة حممود 
مط��ر اأن الي��وم الدرا�س��ي عم��ل على مناق�س��ة 
علمية عميقة لتجارب ومناذج حية لأ�س��اليب 
تق��ومي مت تطبيقها يف مدار���س غرب كما متت 
مراجعة �س��املة لأ�ساليب التقومي امل�ستخدمة 
يف مدار�سنا ، مبينًا اأن تو�سيات وخال�سة اليوم 
الدرا�سي �س��يتم ال�ستفادة منها ب�سكل كبري يف 

الواقع التعليمي

م��ن  “التق��ومي”  واأن  التعليمي��ة،  العملي��ة 
الق�س��ايا الت��ي يج��ب اأن نطوره��ا ب�س��كل اأكرب 

باعتبارها ركيزة اأ�سا�سية يف ميدان التعليم.
وق��ال د. ثاب��ت:” نح��ن بحاج��ة اإىل تطوي��ر 
لت�س��مل  التق��ومي  واأدوات  اأ�س��اليب  وتنوي��ع 
جمي��ع اأه��داف املنه��اج املعرفي��ة والوجدانية 
واملهارتي��ة "،  مبين��ًا اأن العم��ل يف ه��ذا املجال 
يحتاج لتغيري ثقافة املجتمع والطالب، اإ�سافة 

اإىل تغيري ثقافة املعلم وتطوير كفاياته.
و�س��دد ثاب��ت عل��ى اأهمي��ة التع��اون م��ن قب��ل 
املج��ال  ه��ذا  يف  الع��ايل  التعلي��م  موؤ�س�س��ات 
خا�س��ة يف كلي��ات واأق�س��ام الرتبي��ة لكي نبني 
املعلم املتمكن يف الأ�س��اليب وال�س��رتاتيجيات 
احلديثة يف جم��ال التعليم ب�س��كل عام ونظام 

التقومي ب�سكل خا�س.
يف  الرتبي��ة  جلن��ة  رئي���س  ثم��ن  جهت��ه  م��ن 
الت�سريعي د. عبد الرحمن اجلمل دور الوزارة 
واملديري��ة يف عقد هذا اليوم الدرا�س��ي موؤكدًا 

خالل يوم دراسي

التعليم توصي بتطوير مقررات القياس والتقويم في الجامعات

الراأي _ �سامي جاد اهلل :
الهتم��ام  ب�س��رورة  وخمت�س��ون  خ��رباء  اأو�س��ى 
بالتق��ومي الرتبوي يف املدار�س الفل�س��طينية ب�س��كل 
العملي��ة  اأركان  م��ن  اأ�سا�س��يًا  اأك��رب باعتب��اره ركن��ًا 
لإ�س��الحها  املهم��ة  املداخ��ل  واأح��د  التعليمي��ة 
وتطويرها.واأك��د املخت�س��ون عل��ى اأهمي��ة تطوي��ر 

مق��ررات القيا���س والتق��ومي الرتبوي التي يدر�س��ها 
الطلب��ة بكلي��ات الرتبية يف جامعاتنا الفل�س��طينية 
بحي��ث ت�س��مل اأ�س��اليب التق��ومي احلديث��ة وعق��د 
دورات تدريبي��ة لتطوي��ر اأداء املعلم��ن يف توظيف 
امل�س��تجدات  �س��وء  يف  املختلف��ة  التق��ومي  اأدوات 

الرتبوية احلديثة.

اأما موؤ�س�س��ات املجتمع الدويل فهي تعي�س 
حال��ة من العج��ز وال�س��مت اأم��ام معاناة 
غ��زة ، فل��م ي�س��در ع��ن ه��ذه املوؤ�س�س��ات 
واملنا�س��دات  والوع��ود  املطالب��ات  �س��وى 
دون التح��رك احلقيق��ي واجلدي لك�س��ر 

احل�سار عن قطاع غزة .
املواط��ن غ��ازي ع��زام وق��ع خ��رب وق��ف 
للمدم��رة  املالي��ة  امل�س��اعدات  تق��دمي 
بيوته��م اأو بدل اليجارات ب�س��بب نق�س 
التموي��ل، كال�س��اعقة علي��ه،  قائاًل:" ل 
�س��يء يف قط��اع غ��زة يب�س��ر بق��رب بدء 
، ول  الع��دوان  دم��ره  م��ا  اإعم��ار  اإع��ادة 

ا�سارات تدل على انتهاء املعاناة".
بينم��ا املواط��ن حمم��ود حال�س��ه وال��ذي 
فقد بيت��ه بالكامل واملك��ون من 5 طوابق 
فق��ال اإن الأو�س��اع يف قط��اع غ��زة تزداد 
�س��وءًا يوم��ًا بع��د ي��وم، ول ب�س��ي�س اأمل 
لإع��ادة الإعم��ار، وما زاد الط��ن بلة هو 
اإعالن الوكالة لقرارها الأخري الذي كان 
مبثابة الق�سة التي ق�سمت ظهر البعري ". 

على حد قوله.

نقص التمويل
الالجئ��ن  وت�س��غيل  غ��وث  وكال��ة 
ع��ن  اأعلن��ت  "الون��روا"  الفل�س��طينين 
وقف تقدمي امل�س��اعدات املالية للمدمرة 
بيوته��م اأو بدل اليجارات ب�س��بب نق�س 

التمويل.
عدن��ان اأب��و ح�س��نة الناط��ق العالم��ي 
با�سم الأونروا يف غزة قال " اإن تداعيات 
هذا القرار خط��رية على املواطنن لأنهم 
فقدوا كل �سيء"، م�س��يفًا :" ان الونروا 
ل متلك اأموال متكنها من موا�سلة تقدمي 
امل�س��اعدات لإ�س��الح م��ا دمرت��ه احل��رب 
للمهدم��ة  اإيج��ار  ب��دل  ودف��ع  الأخ��رية 

بيوتهم".
واأ�س��ار اأب��و ح�س��نة اإىل اأن ه��ذه الأزم��ة 
ال��دويل  واملجتم��ع  املواطن��ن  ت�س��ع 
واملانح��ن اأم��ام الأو�س��اع ال�س��عبة الت��ي 
و�س��لت اإليه��ا الون��روا وعل��ى اجلميع اأن 
يتح��رك لإنق��اذ هذا الو�س��ع لأنه خطري 

للغاية.
واأ�س��اف :" قلن��ا يف ال�س��ابق اأن اله��دوء 
يف غ��زة لن ي��دوم لأن هوؤلء املت�س��ررين 
فق��دوا كل �س��يء واملطل��وب اأن يتح��رك 
الع��امل لإعطائه��م اأم��ل باحلي��اة"، لفتًا 
اإىل اأن الون��روا دفع��ت 77 مليون دولر 
اأم��وال موؤمت��ر  اأن  األ��ف عائل��ة، و  ل���66 

العمار مل ت�سل حتى الآن.

حافة الهاوية
واأكد اأبو ح�سنة اأن الو�سع يف غزة كارثي 
فيم��ا يتعل��ق بعملي��ة العم��ار ول يوجد 
املت�س��ررين،  مل�س��اعدة  اأم��وال  لالأون��روا 

خالل موؤمتر القاهرة لإعادة الإعمار.
واأكد اأن وزارته �س��تقف اأمام م�سئولياتها 
�س��رائح  لكاف��ة  امل�س��اعدات  بتق��دمي 
املجتمع املت�سررة �س��واء كانوا لجئن اأو 
مواطنن، مبينًا اأن ن�س��بة املت�س��ررين من 
الالجئ��ن بلغت %70 فيما بلغت ن�س��بة 
املواطنن %30، حمماًل املجتمع الدويل 
والحتالل تبعات تاأخر اإعادة العمار.

تهديد باإلنهيار
م��ن جانب��ه، ق��ال الناط��ق با�س��م الهيئة 
الوطنية لك�سر احل�س��ار واإعادة الإعمار 
اأده��م اأب��و �س��لمية اإن اإع��الن "الأونروا" 
وقف م�ساعداتها املالية ملت�سرري احلرب 
يعن��ي اأن نح��و 16 األ��ف عائلة ت�س��كن يف 
البي��وت امل�س��تاأجرة، �س��تجد نف�س��ها بعد 
وق��ت ق�س��ري مه��ددة بالرحي��ل والع��ودة 
 8 اأن  اإىل  لفت��ًا  الإي��واء،  مراك��ز  اإىل 
اآلف عائل��ة ه��ي من تلقت "ب��دل اإيجار" 
ع��ن ال�س��هور املا�س��ية، فيم��ا مل تتل��قَّ 8 
اآلف عائل��ة اأخرى اأي ب��دل عن الإيجار 
منذ انته��اء العدوان وهو ما دفع بع�س��هم 

للبقاء يف مراكز الإيواء.
واأك��د اأن نح��و 30 األ��ف عائل��ة مل تتل��قَّ 
اأي تعوي�س��ات مالية لإ�س��الح م��ا دمرته 
"الإ�س��رائيلية"، وبالت��ايل  اآل��ة احل��رب 
هذه العائالت �س��تواجه او�س��اعا كارثية  

وعلى كل املعنين امل�س��اهمة يف ا�س��تمرار 
هذه العملية ، معربًا عن خ�س��يته يف حال 
عدم دفع الأموال الالزمة لإعادة ت�سليح 
من��ازل املواطن��ن، وبذلك �س��يعود هوؤلء 
للمدار���س وبالت��ايل تنت��ج كارث��ة عل��ى 

العملية التعليمية.
واأ�سار اإىل اأن الونروا ح�سلت على 135 
ملي��ون دولر فقط من اأ�س��ل 724 مليون 
طلبته��ا اثناء موؤمتر العمار يف القاهرة، 
مو�س��حًا اأن التعهدات م��ن موؤمتر العمار 
مل ت�س��ل حت��ى الآن يف ح��ن بل��غ ع��دد 
البي��وت املدم��رة لالجئن الفل�س��طينين 
96 الف بيت يف غزة واأن الونروا قدمت 
اأ�س��رة حتى  األف   66 ل�  77 مليون دولر 
الآن من اأجل اإ�سالح منازلهم واإعطاءهم 

بدل لالإيجارات.
م�س��ئول مل��ف ح�س��ر الأ�س��رار والعمار 
يف وزارة ال�س��غال م. حممد الأ�ستاذ قال 
ال��وزارة تعم��ل على تف��ادي الأزمة  "اإن 
احلالي��ة نتيجة تاأخر الأعم��ار"، مطالبًا 
اجلمي��ع بالوقوف اأم��ام م�س��ئولياته بعد 
اإعالن الوكالة نفاذ ر�س��يدها من الأموال 

املخ�س�سة مللف الإعمار.
واأو�سح اأن هناك وعود جدية بعد جولة 
رئي���س وزراء حكوم��ة التواف��ق اإىل دول 
لت�س��ريع  حماول��ة  يف  العرب��ي،  اخللي��ج 
حتويل الدفعات املالي��ة العاجلة لإعادة 
اإعمار غزة، والتي تعهدت بها تلك الدول 

ب�سبب وقف هذه امل�ساعدات.
وقال:" اإن احل�سار ال�سرائيلي املفرو�س 
عل��ى القط��اع منذ م��ا يزيد ع��ن 9 اعوام  
ي�س��اعف م��ن معان��اة الغزي��ن ، مطالب��ًا 
الهيئ��ة الوطنية الأمم املتح��دة باتخاذ 
موق��ف وا�س��ح و�س��ريح جت��اه  احل�س��ار 
الظامل وع��دم التزام ال��دول املانحة مبا 

عليها من التزامات.
الأون��روا  مهم��ة  ب��اأن  الهيئ��ة  وذك��رت   
مبوجب قرار ت�س��كيلها ال�سادر عن الأمم 
املتح��دة ه��ي حتقي��ق اأق�س��ى اإمكاني��ات 
ي�س��مل  مب��ا  الفل�س��طينين،  الالجئ��ن 
الإغاثة واخلدمات الجتماعية والبنى 

التحتية وم�ساعدات الطوارئ.
وطال��ب اأب��و �س��لمية  القي��ادة امل�س��رية 
ب�س��فتها راعية اتفاق وق��ف اإطالق النار 
وموؤمت��ر القاه��رة لإع��ادة الإعمار وبذل 
كاف��ة اجلهود لإنهاء  ح�س��ار غزة، داعيًا 
بالتزاماته��ا  لالإيف��اء  املانح��ة  ال��دول 
العربي��ة،  ال��دول  خا�س��ة  وتعهداته��ا 
والعم��ل على فت��ح معرب رفح ب�س��كل دائم 

لإنهاء معاناة امل�سافرين.
ودع��ا اإىل �س��رورة عق��د اجتم��اع ط��ارئ 
وال�سخ�س��يات  الفل�س��طينية  للف�س��ائل 
ق��رار  تداعي��ات  لبح��ث  املجتمعي��ة، 
وا�س��حة  مبواقف  "الأون��روا" واخلروج 
وجتاه��ل  غ��زة  قط��اع  يف  الو�س��ع  اإزاء 

حكومة الوفاق مل�سئولياتها.

بعد اعالن األونروا نفاذ رصيدها

غزة ... حلم اإلعمار يتالشى والنازحون يدفعون الثمن
الراأي- عبداهلل كر�سوع :

ت�س��تجد خارط��ة املعاناة من جدي��د والأمل 
واحل�س��ار ي�س��تد عل��ى قط��اع غ��زة ليط��وق 
اأهله ب�س��واٍر من حديد، فبعد �سمود القطاع 
يف وج��ه اأعت��ى قوة يف الع��امل لأكرث من 50 
يومًا وتدمري ما يق��ارب %50 من الوحدات 
ال�س��كنية في��ه، ته��ل امل�س��يبة الأك��رب على 

نفو���س الغزين باإع��الن وكالة الغ��وث نفاذ 
اأموالها املخ�س�سة لأ�سحاب البيوت املدمرة.
وتعي�س غ��زة اليوم جتربة مري��رة ومعاناة 
كبرية مع املانحن واملوؤ�س�س��ات الدولية، فقد 
ُر�سدت يف املا�سي اأموال كثرية لإعمارها بعد 
احلرب ال�س��هيونية الأوىل على القطاع عام 
)2009-2008( ولكن ه��ذه الأموال ُجلها 

مل ي�س��ل اىل القط��اع، فق��د زادت يف الآونة 
الخرية الت�س��ريحات التي توؤكد اأن ق�سية 
اإع��ادة اإعم��ار قط��اع غ��زة ب��داأت تتال�س��ى 
روي��دًا روي��دًا ، يف ظ��ل ع��دم اإيف��اء ال��دول 
املانح��ة بتعهداتها املالة ، و�س��ط حتذيرات 
من انفجار و�س��يك ق��د يحدث يف غزة جراء 

تاأخر العمار.
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نشاطًا رئيسيًا
م�س��ادر  اأه��م  م��ن  الفط��ر  ويعت��رب  كم��ا 
الربوت��ن، ويدخ��ل يف ع�س��رات الأطعم��ة 
واملنتج��ات الغذائي��ة، ول��ه اأغرا�س طبية 
متع��ددة، وق��د �س��عت وزارة الزراعة ومنذ 
ع��ام 2007 اإىل اأن جتع��ل اإنت��اج الفط��ر 

ن�ساطا رئي�سيا من اأن�سطها الزراعية.
 وت��ويل وزارة الزراعة م�س��روع فطر عي�س 
الغ��راب اهتمام��ًا بالغ��ًا، باعتب��اره رافع��ة 
اقت�س��ادية وله مردود ي�س��اعد العديد من 
ال�س��ر تخط��ي الو�س��ع ال�س��يء الناجت عن 
احل�سار املتوا�س��ل، حيث مت افتتاح حمطة 
اإنت��اج خا�س��ة ب��ه، وتوزي��ع ال�س��الل عل��ى 
الأ�س��ر الفق��رية ورب��ات البيوت واأ�س��حاب 
امل�س��اريع ال�س��غرية كم�س��روع م��در للرب��ح ، 
اإ�س��افة اىل القيام بالعديد من الن�ساطات 
التدريبي��ة للخريج��ن املهند�س��ن يف ظ��ل 
الظروف ال�س��عبة التي يعي�سها اخلريجن 

يف قطاعنا احلبيب .
الغ��راب"  عي���س  "فط��ر  اأهمي��ة  وترج��ع 
الغذائي��ة اإىل حمتواه العايل من الربوتن 
الذي يف��وق يف جودته بروتن البقوليات، 
واحتواءه على ن�سبة عالية من الأحما�س 
الأمينية الأ�سا�س��ية املوجودة يف الربوتن 

احليواين والتي ت�س��ل اإىل %100 ولذلك 
ي�سمى حلم الفقري، كما يحتوي الفطر على 
توليف��ة فريدة م��ن الفيتامينات و الأمالح 

املعدنية النادرة .
 وجت��ري زراعت��ه داخ��ل دفيئ��ات خا�س��ة 
منا�س��بة،  واإ�س��اءة  من��اخ  توف��ري  تتطل��ب 
ل�س��مان  املالئ��م  التعقي��م  اإىل  بالإ�س��افة 
اإنت��اج اأج��ود اأن��واع الفطر امل�س��تخدمة يف 

الطعام.

إقباٌل ملحوظ
مدي��ر حمط��ة جت��ارب ال�س��اطئ التابع��ة 
ل��وزارة الزراع��ة م. اأجم��د الأغ��ا ق��ال:" 
امل�س��اريع  م��ن  تعت��رب  الفط��ر  زراع��ة  اأن 
ل�س��هولة  نظ��رًا  الواع��دة؛  القت�س��ادية 
زراعته وانخفا���س تكاليفها التي اأدت اإىل 
�س��د حاجة القطاع من ا�س��ترياد هذا النوع 

من الفطر ". 
واأ�س��اف الأغا اأن زراع��ة الفطر بداأت منذ 
عام 2009 وا�س��تمرت اإىل اليوم وتطورت 
م��ن خ��الل التج��ارب حي��ث ينت��ج القط��اع 
الي��وم اأجود اأنواع الفط��ر املحاري ويجري 

ت�سويقه و�سط اقباٍل ملحوٍظ عليه 
يف  املتمثل��ة  زراعت��ه  ط��رق  الغ��ا  وب��ن 

يف اإنتاج فطر عي�س الغراب �سريعة جدًا ل 
ت�س��تغرق اأكرث من 3 – 4 �س��هور، منوهًا اأنه  
ل يحت��اج اإىل اأر���س للزراع��ة ول يناف���س 
املحا�س��يل الأخ��رى مب�س��احة الأر�س، مما 

ُي�سهل اختيار موقع الزراعة .
واعت��رب اأن  فط��ر عي���س الغ��راب م��ن اأق��ل 
ميك��ن  لذل��ك  للم��اء  احتياج��ًا  املحا�س��يل 
ا�ستغالله للزراعة يف املناطق �سحيحة املياه، 
كما اأنه م�س��روع ناجح للتنمي��ة الريفية ول 
يحت��اج لراأ�س م��ال كبري، وهو م�س��در جديد 
للربوت��ن رخي���س الثم��ن، لفت��ًا اإىل  قدرة 
الفط��ر وخا�س��ة �س��نف )Oyster ( عل��ى 
حتويل خملفات احلقل عدمية الفائدة اإىل 

اأعالف عالية القيمة الغذائية.
قام��ت   الزراع��ة  وزارة  ان   الغ��ا  واأك��د   
بتنفي��ذ فعالي��ات و دورات نظرية وعملية 
عي���س  فط��ر  ورعاي��ة  زراع��ة  كيفي��ة  يف 
تطبيق��ًا   )  Mushroom الغ��������راب) 
لإ�س��رتاتيجية وزارة الزراع��ة بالهتم��ام 
بامل��راأة الفل�س��طينية؛ خلل��ق فر���س عم��ل 
له��ا ولأ�س��رتها ، واإيج��اد بدائ��ل للربوتن 
احلي��واين يف ظ��ل ه��ذه الظروف ال�س��عبة 
الت��ي فر�س��ها علين��ا الحت��الل م��ن نق�س 
البي�س��اء  اللح��وم  م�س��ادر  يف  �س��ديد 

�س��بك  م��ن  امكاني��ة زراعت��ه با�س��طوانات 
اأو  البال�س��تيك  م��ن  �س��الل  يف  اأو  احلدي��د 
الزراعة يف اأكيا�س من ال�سبك البال�ستيكي.
وق��دم جمموع��ة من الإر�س��ادات يف تكوين 
وجمع ثمار فطر عي�س الغراب، حيث  يبداأ 
تكوي��ن الثم��ار بع��د ) 7 – 14 ( ي��وم م��ن 
اإنتهاء فرتة التح�سن، ويجب التعرف على 

الثمار النا�سجة وقطفها يف حينه .
وتابع :" من عالمات الن�سج  التفاف حواف 
الورقة اإىل اأ�س��فل ، ويتوجب  مراعاة عدم 
الثم��ار؛  قب��ل قط��ف  بامل��اء  البيئ��ة  ر���س 
حت��ى ل تزي��د ن�س��بة الرطوب��ة بالثم��ار 
في�س��عب ت�س��ويقها ويقلل من حتملها للنقل 
والتخزي��ن ، وعلي��ه فاإن��ه م��ن ال�س��روري 
عل��ى  الغ��راب  عي���س  فط��ر  ثم��ار  حف��ظ 
�س��ورتن طازجة وجمففة  كي ي�س��نع منه 
اأكالت �سهية ومفيدة ومغذية ، من اأ�سهرها 
مع الب�س��ل والبي�س ، طبق ال�س��وربة ، ومع 

البيتزا".

أقل تكلفة
واأو�س��ح اأن الفطر اكت�س��ب اأهمي��ة عاملية، 
حي��ث ترجع الأهمية القت�س��ادية لعي�س 
الغ��راب اإىل اأن دورة راأ���س املال امل�س��تخدم 

واحلمراء .

انتعاش اقتصادي
وب��ن م. الأغ��ا اأن وزارت��ه تبن��ت م�س��روع  
ي�ستهدف الأ�سر الفقرية وقد جرى اختيار 
100اأ�سرة منها، حيث جرى توزيع ع�سرة 
�سال�س��ل لكل اأ�س��رة،  واأن الهدف الأ�سا�س��ي 
من ذلك هو م�س��اعدة الأ�س��ر عرب امل�ساريع 
ال�س��غرية التي تقوم على راأ�س مال ب�س��يط 
ووج��ود عائد مادي جيد ق��ادر على اإعالة 
نف�س��ها بدرجة معينة خالل ف��رتة الإنتاج 

وتكون ال�سل�سلة القادرة على الإثمار".
واأ�س��ار الأغا اإىل اأن اأ�سحاب م�سروع زراعة 
الفطر خ�س��عوا لعدة حما�س��رات تدريبية 
عملي��ة ونظري��ة؛ ملعرف��ة اآلي��ة الظ��روف 
املنا�س��بة للزراعة وكيفية ت�س��ويق الفطر 
بعد ح�س��اده، وكما ت��رتاوح اأ�س��عار الفطر 
ما بن 40-20�سيكل للكيلو الواحد ح�سب 

منطقة البيع وكميات الفطر يف ال�سوق.
كم��ا وب��ن الغ��ا ان وزارة الزراع��ة عملت 
عل��ى تدري��ب ونق��ل اخل��ربات اإىل بع���س 
الأ�س��ر الفل�س��طينية؛ كي متكنها م��ن اإنتاج 
ه��ذا الن��وع منزلي��ًا والكتف��اء ذاتي��ًا ب��ل 

والنطالق يف م�سروعها اخلا�س . 

الراأي _ اآلء النمر :
و�س��ط  ووق��ف  البنزي��ن  قنين��ة  اأح�س��ر 
�س��احة مركز الإيواء الذي جل��اأ اإليه منذ 
اأن و�س��عت احلرب اأوزارها عن قطاع غزة 
"اأري��د اأن  ، وق��ف ون��ادى باأعل��ى �س��وته 
حت�سروا يل امل�سئولن" ليتجمع النازحن 
حول��ه وليعل��ن له��م اأن��ه ق��د ق��رر ح��رق 
ج�س��ده اعرتا�س��ًا عل��ى �سيا�س��ية وكال��ة 
الغ��وث لالجئ��ن الت��ي ب��داأت بتخفي���س 
كميات املعونات املقدمة لهم ولأمثالهم من 

املهدمة بيوتهم .
م��ن  �س��بعة  يعي��ل  وال��ذي  الرج��ل  ذاك 
الأبن��اء �س��اق به احل��ال حتى و�س��ل اإىل 
اإدلء قنينة البنزين على ج�س��ده واإيقاد 
نف�سه بالنار على مراأى من عيون النازحن 
الداعم��ة  واللج��ان  والن�س��اء  الأطف��ال 
لنزوحه��م م��ن وكال��ة الغ��وث لالجئ��ن؛ 
م�س��مون  حمل��ت  الت��ي  ر�س��الته  ليو�س��ل 
تاأخ��ر الإعمار عن بيته وع��ن بيوت اآلف 
النازحن اإىل امل�س��ئول الفل�س��طيني الذي 
م��واد  ي�س��هل مهم��ة دخ��ول  اأن  ي�س��تطيع 

الإعمار.
ال�س��ارع  غ�س��ب  احلال��ة  تل��ك  اأث��ارت 
الفل�س��طيني، وال��ذي عرّب عن عدم ر�س��اه 
عن الو�س��ع ال�س��عب يف ظل توقف م�سرية 
الإعم��ار، وقط��ع الروات��ب ع��ن املوظفن 
بكاف��ة  الدوائ��ر احلكومي��ة  العامل��ن يف 
اأ�س��كالها؛ عدا ع��ن ا�س��تمرار اإغالق املعرب 
الفل�س��طيني امل�س��ري من��ذ م��ا يزي��د ع��ن 

خم�سة اأ�سهر واأكرث.
وكيل وزارة الأ�س��غال ناجي �س��رحان قال 
ل�����" ال��راأي " تعليق��ًا عل��ى ح��وادث حرق 
الأج�س��اد احتجاج��ًا عل��ى تاأخ��ر عملية 
الإعم��ار وبط��ئ دخ��ول م��واده، والو�س��ع 
ال�سعب ال�سائد على ال�ساحة الفل�سطينية 
اأي  اأي مواط��ن يري��د  اأن  يف قط��اع غ��زة 
م�س��اعدة �س��من الإمكان��ات املتوف��رة م��ن 
اجلانب احلكومي �سنقف عند م�سوؤولياتنا 
ح�س��ب املتوف��ر وح�س��ب املواد املخ�س�س��ة 

لدعمه .
وبن �سرحان اأن هناك تقدم بطيء  مبلف 
الإعمار، واأن م�س��كلة دخول مواد الإعمار 
�سكلت �س��غطًا كبريًا وج�س��يمًا على اأكتاف 
وقل��وب وعق��ول املواطنن الفل�س��طينين، 
لفت��ًا اإىل اأن كمي��ة م��واد البن��اء قليل��ة 
ج��دًا، واأن م��ا مت اإدخاله من م��واد البناء 
حت��ى الآن �س��بع وع�س��رين األ��ف ط��ن م��ن 

اأ�سل 100األف طن .
واأك��د اأن هن��اك وع��ود جدية م��ن دولتي  
قطر والكويت لدعم ملف الإعمار، م�سريًا 
اإىل اأن ه��ذا املل��ف يحت��اج لعم��ل �سيا�س��ي 
ج��اد م��ن اأجل الو�س��ول حلل �س��ريع ينقذ 

ملف الإعمار.
واأو�س��ح اأن مل��ف الإعم��ار يحت��اج كذل��ك 
جلهود فل�س��طينية، قائاًل:"  تتوا�س��ل مع 
جه��ات خارجي��ة ودول عربي��ة جم��اورة 
غ��زة  لقط��اع  البن��اء  م��واد  لإدخ��ال 

املحا�سر".
واأكد �س��رحان اأن طريق��ة احلرق طريقة 
ناجعة تو�سل ر�س��الة للم�سئول �سواء كان 
باخل��ارج اأو بالداخل الفل�س��طيني ي�س��عر 
مبعاناة �س��عبه وال�س��غط الذي يعي�س��ه يف 

حياته اليومية .
واأ�س��تطرد بالقول:" لو كانت مواد البناء 
عم��ل  فر���س  هن��اك  لأ�س��بحت  متوف��رة 
وف�س��حة نف�س نقية للمواطن الفل�سطيني 
وعائلته التي اأ�سبحت فقط ت�سعى لتوفري 

لقم��ة العي���س الت��ي تكفيه��ا لي��وم واح��د 
فق��ط ، حي��ث بات��ت الق�س��ايا امل�س��ريية 
والثواب��ت الفل�س��طينية اآخ��ر اهتمام��ات 

املواطن".

نفاذ األموال المخصصة
وت�س��غيل  الغ��وث  وكال��ة  با�س��م  الناط��ق 
الالجئ��ن عدن��ان اأب��و ح�س��نة عل��ق على 
باأح��د  حدث��ت  الت��ي  احل��رق  حادث��ة 
مراك��ز الإيواء التابع��ة لوكالته قائال :" 
الأو�س��اع يف قطاع غزة تزداد �س��وءا يوما 
بع��د ي��وم ، ولك��ن املواط��ن ح��ن يعرب عن 
ع��دم ر�س��اه عم��ا تقدم��ه الأون��روا يجب 
اأن يك��ون على ق��در من الوع��ي بالطريقة 
التي يعرت�س بها لت�س��ل ر�سالته بعيدا عن 

اإيذاء واإحلاق ال�سرر بنف�سه ".
وتابع بالقول اأن الكثري من ال�س��غوط على 
ه��وؤلء املواطنن تزيد م��ن حالة الرف�س 
وعدم الر�س��ا مما يدعوهم اإىل ا�ستخدام 
و�س��ائل �س��تى للتعبري عما ي��دور بداخلهم 

م��ن كب��ت وقه��ر نتيج��ة احل�س��ار امل�س��دد 
الذي زاد عن ثمانية اأعوام .

 واأردف بالق��ول:" يج��ب األ ت�س��ل ط��رق 
النف���س  واإي��ذاء  احل��رق  اإىل  التعب��ري 
املواط��ن  لر�س��الة  امل�س��ئول  ينتب��ه  لك��ي 
بالعرتا���س  علي��ه  ح��ق  لدي��ه  فم��ن   ،
بع��دة طرق م�س��روعة عرب العت�س��امات 
ر�س��مية  كت��ب  وتق��دمي  والحتجاج��ات 
الغ��وث  وكال��ة  يف  للم�س��ئول  بالتظل��م 
ول��ن ت��رد اأي معرت���س كما يظ��ن املواطن 

الفل�سطيني ".
الأم��وال  اأن  عل��ى  ح�س��نة  اأب��و  و�س��دد 
املخ�س�س��ة لالإعمار قد نفذت متامًا ولي�س 
ل��دى وكالت��ه اأي خي��ارات �س��وى مطالب��ة 
اجله��ات املانحة التي تعهدت خالل موؤمتر 
باإر�س��ال  غ��زة  اإعم��ار  لإع��ادة  القاه��رة 

الأموال الالزمة لالإعمار .
حمرم �سرعًا

م��ن جانب��ه، اأك��د رئي���س دار الإفت��اء يف 
اجلامع��ة الإ�س��المية د. ماه��ر ال�سو�س��ي 

على القاعدة الفقهية التي تن�س على اأنه 
ل �س��رر ول �س��رار يف الإ�س��الم، فالإن�سان 
ل يج��وز اأن ي��وؤذي نف�س��ه يف اأي ح��ال من 
الأحوال �س��من لوائح ال�سرع املعروف لدى 
الإن�سان امل�سلم ، ولكن اإيذاء النف�س يجوز 
يف حال��ة واحدة فقط وه��ي عندما يكون 
م�س��طرًا لقط��ع جزءًا من ج�س��ده لي�س��لم 
بقيته، اأي حفاظًا على حياته من الع�س��و 

الذي ف�سد يف ج�سده على حد قوله.
كان��ت  قائ��اًل:" ل��و  ال�سو�س��ي  وا�س��تطرد 
هن��اك حقوق م�س��لوبة م��ن الإن�س��ان فاإن 
ال�س��رع حّرم اإن يلقي الإن�سان بنف�سه اإىل 
التهلكة لقوله تعاىل:"ول تلقوا باأيديكم 
اإىل التهلك��ة"،  وه��ذا العم��ل ه��و مبثاب��ة 

النتحار ويلقي ب�ساحبه يف نار جهنم".

إنذار للمسئول
املخت�س النف�س��ي ف�س��ل اأبو ه��ن قال "اإن 
الظروف ال�سعبة التي مير به اأهايل قطاع 
غزة من �س��غوط نف�س��ية واأو�س��اع �سعبة 
بالكث��ري  اأودت  وق��د   ، ل ميك��ن ح�س��رها 
للبحث ع��ن طرق للنجاة م��ن احلياة التي 
يعي�س��ها يف غزة واأكرب دلي��ل الهجرة التي 
ح�س��لت بطريقة غري �سرعية عرب ال�سفن 
امل�سرية والذين كان معظمهم من اأ�سحاب 

البيوت املهدمة" .
واأو�س��ح اأبو هن اأن الذين تهدمت منازلهم 
وم��ا زال��وا يعي�س��وا داخل مراك��ز الإيواء 
فالواح��د   ، باأكمله��ا  حياته��م  تغ��ريت 
منه��م تغري م�س��تقبله وتفك��ريه وعواطفه 
وتركزت حول العالقات ال�سطحية بعيدًا 
ع��ن رفاهي��ة احلي��اة وكمالياتها، واأ�س��بح 
املواط��ن ينتظر امل�س��اعدة لإكمال حياته 
حلي��اة  لي�س��ل  ب�س��يط  حل��م  حتقي��ق  اأو 

كرمية .
واأو�سح اأبو هن بطء دخول مواد الإعمار 
و�س��يق الأف��ق احلياتي لالإن�س��ان يف غزة، 
اإىل ح��رق ج�س��ده  اأو�س��له  ال��ذي  الأم��ر 
�س��يق  اإث��ر  عل��ى  النازح��ن  اأنظ��ار  اأم��ام 
نف�س��ي واجتماع��ي غ��ري م�س��بوق ، منوه��ًا 
اإىل اأن اله��دف م��ن عملي��ة احل��رق الت��ي 
ق��ام به��ا املواط��ن م��ا ه��ي اإل جم��رد لفت 
لأنظار النا�س واإي�س��ال ر�سالة للم�سئولن 
فه��و ل ي�س��ل اإىل مرحلة امل��وت املطلق اأو 
الإيذاء املطلق لنف�س��ه م�ستخدما طريقة 
النتحار؛ لتلبية ما يريد كاإنذار ملا �سيفعل 

فقط .

بسبب تفاقم المعاناة في غزة  

حرق الجسد.. رسالة مواطنين للفت أنظار المسئولين 

�سرحان :
 نقف عند م�سوؤولياتنا 
ح�سب املتوفر واملواد 

املخ�س�سة للدعم

ال�سو�سي : 
ال�سرع يحرم اإيذاء 
النف�س باأي طريقة 

كانت

اأبو ح�سنة : 
ل يوجد لدينا اأموال 
لدعم املدمرة بيوتهم 
واحلرق �سيا�سة فا�سلة

اأبو هن :
 حرق الأج�ساد ما هي 
اإل ر�سائل اإنذار دون 

حتقيق النتحار

فطر عيش الغراب ... مشروٌع إقتصادي مميز ومردوٌد عاٍل

الراأي _ لوؤي رجب :
البطال��ة  ارتف��اع مع��دلت  يف ظ��ل 
والفق��ر؛ نتيجة احل�س��ار الذي اأثر 
على كافة القطاعات القت�س��ادية 
قط��اع  وخا�س��ة  غ��زة   قط��اع  يف 
الزراعة الذي ي�سكل اأحد الأعمدة 

عليه��ا  يعتم��د  الت��ي  الرئي�س��ية 
�سريحة وا�سعة من اأهايل القطاع .

ومع وجود النق�س احلاد يف منتجات 
الربوتن احليواين من حلوم بي�ساء 
اأو حم��راء، كان ل ب��د م��ن ايج��اد 
فالتج��اأ  ذل��ك،  بدي��ل يعو���س ع��ن 

البع���س اإىل زراع��ة الفط��ر والذي 
القت�س��ادية  امل�س��اريع  م��ن  يع��د 
الهام��ة الت��ي ته��دف اإىل التخفيف 
عن الأ�س��ر املحتاج��ة يف قطاع غزة 
،حيث مُتكنهم من  توفري دخل ثابت 

لها.
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أخبارتقرير

07 06

كنيسة القيامة

غزة –الراأي:
كني�س��ة القيام��ة اأو كني�س��ة القرب املقد�س هي كني�س��ة داخل اأ�س��وار 
البلدة القدمية يف القد�س، بنيت الكني�سة فوق اجللجلة اأو اجللجثة 

وهي مكان ال�سخرة التي يعتقد اأن امل�سيح �سلب عليها.
 وتعترب اأقد�س الكنائ�س امل�سيحية والأكرث اأهمية يف العامل امل�سيحي 
وحتتوي الكني�س��ة وف��ق معتقدات امل�س��يحين على امل��كان الذي دفن 

فيه امل�سيح وا�سمه القرب املقد�س. 
�س��ميت كني�س��ة القيامة بهذا ال�س��م ن�س��بة اإىل قيامة ي�سوع من بن 
الأم��وات يف الي��وم الثال��ث م��ن الأح��داث الت��ي اأدت اإىل موت��ه على 
ال�سليب، بح�سب العقيدة امل�سيحية. تتقا�سم الكني�سة الأرثوذك�سية 

ال�سرقية والكاثوليكية الأرثوذك�سية امل�سرقية.
كني�س��ة القيام��ة بنته��ا امللك��ة هيالن��ه ام المرباط��ور ق�س��طنطن 

الكب��ري، ومك��ث البن��اء ع�س��ر �س��نوات ود�س��نت كني�س��ة القيامة عام 
335 ميالدي، وهي منذ تلك الفرتة وحتى اليوم متثل وجهة احلج 

امل�سيحي.
ومل��ا فت��ح اأم��ري املوؤمن��ن عم��ر ب��ن اخلط��اب )ر�س��ي اهلل عن��ه( بيت 
املقد���س عام 15 هجرية/ 636 ميالدية، اأعطى الأمان لأهلها، وزار 
كني�سة القيامة وقد حان وقت ال�سالة وهو يف الكني�سة، فاأ�سار عليه 
البطريرك �س��فرونيو�س ان ي�س��لي حيث كان، ال ان خليفة امل�سلمن 
اعتذر و�سلى خارج الكني�سة خ�سية اأن يحولها امل�سلمون من بعده اىل 

جامع.
وع��الوة على الهمي��ة الديني��ة والالهوتية لكني�س��ة القيامة عند 
ن�س��ارى الع��امل، تزخر عمارة الكني�س��ة بامل�س��اهد اجلمالية الفنية، 
فهي منوذج م�سرق لرقي فن العمارة وهند�ستها وما زال بهاوؤها ظاهرا 

حتى اليوم ماثال اأمام الناظرين. كما متثل الكني�سة تزاوجا معماريا 
فريدا بن املدار�س الفنية املختلفة، خا�سة ال�سرقية والغربية.

وكني�س��ة القيام��ة جمم��ع معم��اري كب��ري، وال��ذي اأ�س��رف عل��ى بناء 
الكني�س��ة وهند�س��تها زنوبيو�س، املهند���س العربي التدم��ري. وطول 

الكني�سة نحو ثمانن مرتا وعر�سها �ستة و�ستن مرتا.
وكان الداخل اىل الكني�س��ة فيما م�س��ى يخلع نعلي��ه، ويظهر ان هذه 

العادة انتهت اأوائل القرن التا�سع ع�سر.
ومفت��اح كني�س��ة القيام��ة من��ذ الق��دم وحت��ى الي��وم بي��د عائلت��ن 
مقد�س��يتن، هما اآل جودة )اآل غ�س��ية(، وهم اأمناء ملفتاح الكني�سة، 
والعائل��ة الثاني��ة ه��ي ن�س��يبة الذين يقوم��ون مبهمة فتح الكني�س��ة 
واإغالقه��ا. وعلى اأقل تقدير تقوم هات��ان العائلتان بهذه املهمة منذ 

اأكرث من ثمانية قرون.

بقلم / م. هالة الزبدة 

�ش�ؤون �إمر�أة

ملك��ة حممد �س��ويخ فتاة فل�س��طينية من �س��كان 
اىل  �س��افرت  غ��زة  مبدين��ة  ال�س��جاعية  ح��ي 

بريطانيا  ل�ستكمال درا�سة املاج�ستري 
ه��ذه الفت��اة لديه��ا طم��وح مل تعق��ه �س��عوبة 
ال�س��فر ومعان��اة مع��رب رف��ح و�س��اء اهلل له��ا ان 
ت�سل اىل مدينة �سيفل ب�سمال بريطانيا وتبداأ 
درا�س��تها  واثن��اء الدرا�س��ة كان��ت ن�س��يطة يف 
جمل�س الطلبة الفل�سطيني باجلامعة  مما حدا 
مبجل�س طالب اجلامعة لرت�س��يحها لنتخاباته 
نتيج��ة متيزه��ا يف ادارة املجل���س الفل�س��طيني  
وقد واجهت اعرتا�س��ات كثرية حتثها على عدم 

الرت�سح  
وق��ام اللوب��ي ال�س��هيوين بعم��ل حملة م�س��ادة 
لإلغ��اء تر�س��حها عل��ى ا�س��ا�س انها فل�س��طينية 
من غزة وانه��ا ارهابية لكن واحلمد هلل جنحت 
من��ذ  ت�س��ويت  ن�س��بة  باأعل��ى  النتخاب��ات  يف 
ان�س��اء اجلامع��ة قب��ل مائ��ة ع��ام ه��ذا النجاح 
مل ي��اأت م��ن ف��راغ ، اتى بعد ج��د واجتهاد كبري 
بالتوازي مع درا�س��تها الت��ي تفوقت بها رغم ان 
اجلميع ن�سحها بتاأجيل الدرا�سة والتفرغ لعمل 
جمل���س الط��الب  لك��ن ف��ى ه��ذه الثن��اء كانت 
اخبار احل��رب الخرية على غزة قد طالت 64 
�س��هيدا من عائلته��ا ومعارفه��ا  وانقطعت اخبار 
عائلته��ا لنقطاع خطوط الت�س��الت عن حي 
ال�س��جاعية بع��د تدم��ريه وبالرغم م��ن خوفها 
وقلقه��ا عل��ى اهله��ا وحماولة معرفة م�س��ريهم 
ال انه��ا تفوق��ت يف امتحاناته��ا وجاءها �س��وت 
والده��ا بعد انتهاء احلرب ليخربها ان ت�س��تمر 
بدرا�ستها وقالت لها اختها انهم لو ماتوا جميعا 
ف��ال يهم وعا�س��ت ه��ي فان ه��ذا هو امله��م وبعد 
ه��ذه الكلمات املوؤثرة اعتربت نف�س��ها يف حتدى 
لإجناز درا�س��تها على اكمل وجه وح�س��لت على 
درجة املاج�س��تري بامتياز كواحدة من اف�س��ل 3 
طالب على م�س��توى اجلامعة يف كليتها  وح�سلت 
على جائزة طالبة العام على م�ستوى بريطانيا 

كلها.
قام��ت بزي��ارة 35 مدين��ة اوروبي��ة ومل تاأل��و 
جه��دا ل�س��رح الق�س��ية الفل�س��طينية وجنح��ت 
بالتع��اون م��ع جمموع��ات ومت�س��امنن ان مترر 
ق��رار مبقاطع��ة الحت��الل يف جمل���س الطالب 
ال��ذى ميث��ل ح��واىل 7 ملي��ون طال��ب وطالب��ه 
ورغ��م ان هن��اك م��ن قل��ل م��ن اهمي��ة الق��رار 
واعت��ربه ح��ربا عل��ى ورق  لكن قال��ت باحلرف 
الواح��د " امل يكن وعد بلفور يف البداية حربا 
عل��ى ورق وانظ��ر اين نحن الن فالب��د ان ياأتي 

اليوم الذى يتحقق فيه قرارنا"
ملك��ة فتاة ّامن��ت باإمكانية التغي��ري ومل تكتفى 
الظ��روف  كل  رغ��م  عمل��ت  ب��ل  عن��ه  بال��كالم 
ه��ذا  لتحقي��ق  احيان��ا  واملحبط��ة  املحيط��ة 
التغي��ري ور�س��مت ب�س��مة ل متح��ى يف الطري��ق 
وخا�س��ة فى جمال يظ��ن الكثريون انه لموطئ 
ق��دم للم��راأة فيه وكانت منوذج��ا يحتذى  ، لذا 
فالدع��وة مفتوح��ة لكافة الن�س��اء للم�س��اهمة 
فى رفع الظلم عن هذا الوطن الغاىل ولنكتفى 

بالتمنى بل منتلك الرادة للتغيري . 

ارادة التغيير

وزارة شؤون المرأة

تغيرٌي للمعامل
وقال :" اأ�س��درنا هذا الكتاب �س��من حملة الأق�س��ى 
الف��رتة  خ��الل  الإع��الم  وزارة  اأعلنته��ا  الت��ي  لن��ا 
املا�سية وكانت بتمويل من املبادرة العمانية ملنا�سرة 
اأه��ل فل�س��طن، وه��ذا ياأت��ي م��ن اأج��ل التاأكي��د على 
اأحقي��ة امل�س��لمن يف مدين��ة القد���س، واأن مهما فعل 
الحت��الل الإ�س��رائيلي به��ا م��ن تهوي��د وا�س��تيطان 
وحفري��ات وتغي��ري املع��امل التاريخي��ة واجلغرافية 
والدميوغرافي��ة فاإن��ه ل��ن يفل��ح يف طم���س هويته��ا 

احلقيقية بالبّتة ". 
وتابع :" نريد من خالل اإ�س��دار هذا الكتاب تو�سيل 
املدين��ة  ب��اأن  الأط��راف  جمي��ع  اإىل  مهم��ة  ر�س��الة 
املقد�س��ة يف خطر �س��ديد، فالحتالل ل ي�سرتيح من 
املح��اولت اجلدي��ة لتهويد مدينة القد���س املحتلة، 
فيق��وم مب�س��ح كل ما يتعل��ق بعروبة القد���س ومعاملها 
الإ�س��المية وامل�س��يحية من مع��امل واآث��ار ومتعلقات، 
وي�س��بغها بال�س��بغة اليهودية املزيف��ة املكذوبة، يف 
حماول��ة لطم���س احلقائ��ق الدامغ��ة الت��ي ل ميك��ن 

تزييفها ". 
�سيا�سة الطرد

ب�س��كل  امل�س��توطنات  بن��اء  يف  الحت��الل  وي�س��تمر 
املدين��ة  داخ��ل  م�س��بوق  وغ��ري  وجمن��ون  مت�س��ارع 
وخارجه��ا، لرت�س��يخ واق��ع ا�س��تيطاين جدي��د، كم��ا 

ويكّر�س الحتالل �سيا�س��ة طرد املقد�س��ين اأ�سحاب 
وي�س��ادر  املقد�س��ة،  باملدين��ة  الوج��ود  يف  احل��ق 
ممتلكاتهم ومقدراتهم ومنازلهم، وي�س��تبدلهم بيهود 
وم�س��توطنن ا�س��تجلبهم من بقاع خمتلف��ة من الكرة 
الأر�س��ية، لي���س له��م اأدن��ى حق م��ن حق��وق العي�س 
يف مدين��ة القد���س، وذل��ك م��ن اأج��ل تغي��ري املع��امل 

الدميوغرافية ل�سالح الوجود "اليهودي .
وب��ن الثوابت��ة اأنه من خالل هذا الإ�س��دار فاإنهم يف 
وزارة الإعالم الفل�س��طينية يوؤكدون على اأن املدينة 
مازال��ت تتعر���س لأب�س��ع عملي��ة تهويد وا�س��تيطان 
املدين��ة  يف  والإ�س��المية  العربي��ة  للمع��امل  وقل��ب 
املقد�سة ل�سالح الرواية ال�س��هيونية "الإ�سرائيلية" 

الكاذبة .
واأو�س��ح اأن ه��ذه التط��ورات اخلط��رية الت��ي متر بها 
املدينة مل ت�س��مل فق��ط التغيري يف امل��كان، بل طالت 
اأي�س��ا التغي��ري يف الدميوغرافي��ا، ذل��ك فاإن��ه لب��د 
م��ن وقفة جاّدة اأم��ام كل ذلك، وقفة م��ن اأجل قطع 
الطريق اأمام التمدد اليهودي ال�س��هيوين يف املدينة، 
وبالت��ايل لوقف نزيف القد���س املحتلة التي تئن من 

ظلم الحتالل.
ويبقى امل�س��رى ي��اأُن على وط��اأة التهوي��د التي تغتال 
معامله ومقد�ساته، ت�ستهي يومًا ينتف�س فيه امل�سلمن 
م��ن اأج��ل ا�س��تعادة طهره وفك قي��وده الت��ي اأرهقته 

�سنن طويلة .

 ت�سدره وزارة الإعالم 

معالم مدينة القدس ... تسطير لتاريخ وعراقة البلدة المقدسة
الراأي _ اآ�سال اأبو طاقية: 

ا�س��تكماًل جلهوٍد مل تفت��اأ اأن ترتاجع 
حلظة واحدة، وبذٍل لعطاٍء دوؤوب من 
اأجل ن�س��رة امل�س��رى ومقد�س��اته التي 
تنته��ك يف كل حلظة على اأي��ٍد لعينة 
لتفتي��ت  خبيث��ة  �سيا�س��ٍة  انتهج��ت 
اأو�س��اله وتغري معامله  وتزويرها بكل 

ما ميكن عرب خطٍط حتاك لياًل ونهارًا 
دون م��ن يتحرك من اأج��ل الدفاع عن 
طهارته، ُت�س��در الي��وم وزارة الإعالم 
لتخ��ّط   " مقد�س��ية  مع��امل   " كت��اب 
اإبداع��ًا وب�س��مًة ُت�س��جل له��م طيل��ة 

الزمان .
 امل�سرف العام على حملة الأق�سى لنا 

اإ�سماعيل الثوابتة اأكّد اأن كتاب معامل 
مدينة القد�س هو كتاب �س��در موؤخرا 
– املكت��ب  ع��ن وزارة الإع��الم بغ��زة 
الإعالم��ي احلكوم��ي - حي��ث يتناول 
اأه��م مع��امل مدينة القد���س تاريخها، 
و  واأبوابه��ا  م�س��اجدها  وي�س��تعر�س 

اأ�سواقها وكنائ�سها واأديرتها .

غزة – الراأي:
وتكنولوجي��ا  الت�س��الت  وزارة  اأ�س��درت 
الطواب��ع  م��ن  جمموع��ات  ثم��اين  املعلوم��ات 
الربيدية خالل العام املن�سرم 2014 تتناول 

موا�سيع خمتلفة.
الطواب��ع  اإ�س��دارات  جلن��ة  رئي���س  وق��ال 
الربيدي��ة منذر ك��راز "اإن وزارة الت�س��الت 
الطواب��ع  اإ�س��دار  يف  اهتمامه��ا  ج��ل  اأول��ت 
منا�س��بات وطني��ة  تتن��اول  الت��ي  الربيدي��ة 

وثقافية خمتلفة".
جمي��ع  تابع��ت  اللجن��ة  اأن  ك��راز  واأ�س��اف 
الإ�س��دارات م��ن حي��ث الت�س��ميم والطباع��ة 
و�س��ول اإىل بيعه��ا له��واة الطواب��ع املحلي��ن 
والأجان��ب م��ن خ��الل ق�س��م اله��واة ب��وزارة 

الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات.
واأو�س��ح كراز اأن الإ�سدارات الثمانية تناولت 
موا�سيع خمتلفة منها موا�سيع دينية ج�سدت 
م�س��اجد وماآذن فل�سطن وق�س���س احليوانات 

يف القراآن الكرمي.
وذك��ر اأن الطوابع تناولت موا�س��يع ريا�س��ية 
حيث ج�س��دت اإدراج الريا�س��ة الفل�س��طينية 
يف مو�س��وعة غينت���س كم��ا تناول��ت موا�س��يع 
وطنية منها الذكرى 66 للنكبة ويوم الأ�س��ري 
ويوم الأر�س واأعالم فل�س��طن بالإ�سافة اإىل 
موا�سيع ثقافية منها معر�س فل�سطن الدويل 

ل�سينما الأطفال.
وقال ك��راز متيزت اإ�س��دارات 2014 بالتنوع 
يف موا�س��يع اإ�س��داراتها وجمال طباعتها مما 

زاد الطل��ب عليه��ا م��ن قب��ل اله��واة املحلي��ن 
والأجان��ب ، معت��ربًا ان ه��ذا يع��ود لهتم��ام 
جلنة الإ�س��دارات باختيار املوا�سيع املنا�سبة 
واملتابعة احلثيثة لإخراج الطوابع الربيدية 
باأجمل �سورة لتلبي احتياجات الهواة وكذلك 
ر�س��الة حتم��ل بن طياته��ا اجن��ازات ومعاناة 
وف�س��ح اجلرائم التي يقرتفها الحتالل بحق 

�سعبنا ومقد�ساتنا .
يذك��ر اأن الوزارة �س��كلت يف عام 2013 جلنة 
ت�س��م  الربيدي��ة  الطواب��ع  اإ�س��دار  تت��وىل 
كال م��ن ) من��ذر ك��راز، اأحم��د مه��اين ، رائ��د 
ال�س��فدي ، حممد النزيل، عبد اهلل احلايك( 
وق��د جنح��ت يف اإ�س��دار العديد م��ن الطوابع 

الربيدية.

" االتصاالت" تصدر ثماني مجموعات
 من الطوابع البريدية خالل 2014

غزة – الراأي- حممد ال�سنوار
للق�س��اء  الأعل��ى  املجل���س  رئي���س  ّب��ن 
ال�س��رعي ورئي�س املحكمة العليا ال�سرعية 
د. ح�س��ن علي اجلوج��و اأن املجل�س الأعلى  
للق�س��اء ال�س��رعي يواج��ه ع��دة معيق��ات 
يف عمل��ه، تتمث��ل يف احل�س��ار والنق�س��ام 
وعدم توحيد الق�س��اء ال�سرعي اإىل الآن، 
الروات��ب  انقط��اع  اأزم��ة  اإىل  بالإ�س��افة 
وقل��ة النفقات الت�س��غيلية والنق�س احلاد 
يف ع��دد املوظفن والق�س��اة عل��ى اختالف 

درجاتهم.
جاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي عقد يف مقر 

وزارة الع��الم بغزة، ق��ال فيه اجلوجو:" 
اإن جمموع املعام��الت التي اأجنزها املجل�س 

بلغت 449/227".
واأ�س��ار اإىل الطموح��ات الت��ي يرن��و اإليه��ا 
الق�س��اء ال�سرعي  والتي تاأتي  يف مقدمتها 
مالي��ًا  اإداري��ًا  ال�س��رعي  الق�س��اء  توحي��د 
مرجع��ه  ال�س��رعي  الق�س��اء  واأن  خا�س��ة 
ه��م  والق�س��اة  الإ�س��المية   ال�س��ريعة 
�سرعيون بحكم ال�سرع، ف�ساًل عن اخلطورة 
واخل�سو�س��ية يف اأعمالهم و�س��الحياتهم، 
فه��ي تتعلق باأخ�س خ�سو�س��يات الإن�س��ان 
الفل�س��طيني من الزواج والط��الق واملرياث 

الت�س��كيك  واأن  واحل�س��انة،  والنفق��ة 
ب�سرعيتهم هو ت�سكيك بكل املعامالت التي 
قام��وا به��ا خا�س��ة م��ا يتعل��ق بالأعرا�س 

والن�سب، ح�سب و�سفه.
يذكر اأن املجل�س الأعلى للق�س��اء ال�سرعي 
2014م،  ال�س��نوي لع��ام  اأ�س��در، تقري��ره 
الإجن��ازات  التقري��ر  ت�س��من  حي��ث 
والفعالي��ات الت��ي مت��ت يف هذا الع��ام على 
ال�س��عيدين الداخل��ي واخلارج��ي وكذل��ك 
الإح�س��ائيات باملعامالت الواردة للمحاكم 
ال�س��رعية ودوائر املجل�س الأعلى للق�ساء 

ال�سرعي.

الحصار واالنقسام أبرز معيقات عمل 
القضاء الشرعي بغزة
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فل�سطني ذاكرة  من 
اعداد/أميمة العبادلة:

غوير أبو شوشة

غزة _ الراأي :
تعد قرية غوير اأبو �سو�س��ة من قرى �س��واحي ق�س��اء طربيا حيث تقع 
عل��ى قمة تل �س��غري قليل الرتفاع م�س��رف على بحرية طربي��ا،  وكانت 

طريق فرعية تربط غوير اأبو �سو�سة بطريق طربيا .
 بل��غ ع��دد �س��كان القرية يف �س��نة 1945 حوايل 1240 ن�س��مة، وبلغت 
م�س��احة اأرا�س��يها نح��و 12098 دومنًا منه��ا 50 للط��رق والوديان وقد 

غر�س الربتقال يف 20 دومنًا .
حتيط باأرا�س��ي القرية اأرا�س��ي قرى ياقوق ، الطابغة ، القدرية ، املنار 
، والق��الع اليهودي��ة املج��اورة، وق��د كان ب��دو الغوارنة يزرع��ون معظم 
الأرا�س��ي اخل�سبة املمتدة يف الأ�س��فل من القرية ، كما وكانوا يتزودون 

مياه ال�سرب من ينابيع عدة .
�س��مت القري��ة خربة اأبو �سو�س��ة الت��ي احتوت على طواح��ن منهدمة 

ومعا�سر وبقايا جدران ومقام لويل حملي يدعى م�سلى ال�سيخ حممد.

اأغار اأربعن من رجال امليلي�س��يا اليهود على غوير اأبو �سو�س��ة يف ال�س��اعة 
الثالث��ة من �س��باح 3 كان��ون الثاين )يناي��ر( 1948 وقد اأ�س��فرت الغارة، 
الت��ي جابهها �س��كان القرية، عن مقتل ابن املختار وامراأة مل يذكر ا�س��مها 

كما قتل ثالثة من املهاجمن. 
وقد اأدى ذعر �س��كان القرية اإىل)النزوح( بعد ثالثة اأ�س��هر، وذلك عقب 

�سقوط مدينة طربيا، ومركز الق�ساء.
وي�س��ري موري���س اأن اإىل اإخ��الء غوير اأبو �سو�س��ة ا�س��عف معنويات �س��كان 
�س��فد، وعج��ل يف �س��قوطها، عل��ى دفعت��ن يف 21 و28 ني�س��ان )ابري��ل( 

.1948
وهجر �س��كان القرية اإىل قرية الرام��ة اجلليلية، وعندما احتلت القوات 
الإ�س��رائيلية ه��ذه القري��ة يف اآخ��ر ت�س��رين الأول )اكتوب��ر( اأمرته��م 

بالنتقال ثانية واجتياز احلدود اللبنانية هذه املرة. 
وكان��ت اأقيم��ت يف الع��ام 1937 م�س��تعمرة "غينو�س��ار" اإىل ال�س��رق م��ن 

القري��ة عل��ى اأرا���س كان��ت تقليديا تابع��ة بها، 
اأم��ا م�س��تعمرة "لفني��م" التي اأقيم��ت يف 1982 

على اأرا�سي القرية، تقع على بعد نحو 
كيلومرت اإىل ال�سمال الغربي.

ركام  ب��ن  ي�س��اهد  ي��زال  ل 
اأ�س��جار  وبع���س  احلج��ارة 

الزيت��ون، مق��ام ال�س��يخ حمم��د 
وبقاي��ا طاحون��ة، اأما الأرا�س��ي 

فيه��ا  فت�س��تنبت  املنخف�س��ة 
احلم�س��يات وامل��وز، بينم��ا ي�س��تعمل الإ�س��رائيليون املرتفع��ات مرع��ى 
للموا�س��ي. يف 19 ايلول )�س��بتمرب( 2001 حول امل�س��تعمرون م�س��جد 
القري��ة اإىل كني���س يه��ودي، وقام��وا مب�س��ح عب��ارات وجم��ل عربي��ة، 

وو�سعوا مكانها جمال وكلمات عربية.

إعداد :  هدى أبو قينص

من واقع احلياة
من فئة املائتي �س��يكل، �س��لمتها ل�س��احب املحل، وخرجت وهى حتمل يف 

يديها علبتن فاخرتن من الذهب .
ث��م توجه��ت اإىل ح��ي الرم��ال بغ��زة، و اأم��ام اأح��ِد املح��ال ترجلت من 
ال�س��يارة لبيع الطقم��ن لأحد التج��ار، وبعد معاينة الب�س��اعة وقبول 
البي��ع، طلب �س��احب املحل �س��ورة هويتها م��ن اأجل اإمت��ام عملية البيع 
، فم��ا كان منه��ا اإل اإب��راُز بطاقِتها اجلامعيِة، وهى كل م��ا كانت حتمله، 

وغادرت املحل دوَن اأْن تدري اأنها نهاية عملها واحتيالها .
بعد �س��اعات قليلة اكت�سف �س��احب املحل الأول اأّن املبالغ التي بحوزته 
مزورة، فاأ�سرع باإبالغ رجال ال�سرطة التي تعاملت مع الق�سية على وجه 
ال�س��رعة، ون�س��رت رجال املباحث بن جتار الذهب لع��دم وقوع حادثة 
��ي علموا اأنها فتاة بذات املوا�سفات؛ باعت  اأخرى م�س��ابهة، وبعَد التق�سِّ
الطقمن اإىل تاجر اآَخر، و�سرعان ما تتابعت الإجراءات ليتبنَّ هويتها 
، تقبُع الآن يف اأحد ال�سجون بتهمة الن�سب والحتيال وترويج العمالِت 

املَزورة .

 منذ �س��نواِت مراهقِتها الأوىل ، ا�س��تنتَج اجلميُع حبَّ "ك.ق.21 عاما"  
للماِل والبذِخ و اخلروِج وحبِّ املالب�ِس واملاكياج والك�س�سورات ، وعندما 
؛ ل�سيما و اأنها ترى داخَل اأ�سواِرها  دخلْت اجلامعَة ذاد هو�ُس��ها مبا حتبُّ
مئ��اِت املوديالِت والألب�س��ِة والأ�س��ياِء الت��ي مل تَرها م�س��ّبقًا يف حياِتها 

داخَل احليِّ ال�سعبيِّ الذي ُولدْت فيه.
هو�سها دفَعها لالختالط بفتيات كثريات ، اإحداهنَّ كانت " م.م. 23 عاما 
" من عائلة غنية؛ قيل اأنها اأ�سبحت فجاأة غنية ،و�سرعاَن ما اندجمْت 
به��ذه ال�س��ديقِة، و تعّرف��ْت عل��ى عائلته��ا بالكام��ل، وب��داأت تزورها يف 
منزلهم. بعد �س��هوٍر قليلة كانت العائلة بالكام��ل تعرف طبيعة حياتها 
وظروفه��ا الجتماعي��ة ، واأب��رز �س��فاتها ال�سخ�س��ية حول ح��ب املاِل، 
واقتناء كل ما هو جديد ، وهذا ما دفع �سقيَق "م. م" اإىل التعرف عليها 
وبناء عالقة �س��ريعة معها، واأغدق عليها الكثري من الهدايا والألب�س��ة ، 
ومل مت���س اأيام حتى عر�س عليها العمل معه يف ترويج العمالت املزورة 
، حيُث تنح�س��ُر مهمتها يف ت�س��ريف العملة امل��زورة ، من خالل ترددها 

عل��ى بع���س املح��ال التجاري��ة ال�س��خمة و ال�س��وبر مارك��ت املرك��زي ، 
وبالفعِل بداأْت ن�س��اطها الرتويجي ب�سرعة فائقة وبرتتيب فائق الدقة 
، ومالب�س غاية يف الأناقِة؛ ل تدل اإل على فتاة من عائلة غنية جدًا .

يف اأح��د امل��رات اأرادت تنفي��ذ عملي��ة عل��ى م�س��توى ع��ال م��ن اجل��ودة 
والإح��كام؛ حي��ث ذهب��ت اإىل حمالت لبي��ع الذهب وترّجلْت من �س��يارة 
موديل 2012 ،وما اإْن خطت اإىل املحل ؛حتى بداأت بالنظر اإىل ال�س��لع 
املعرو�س��ة واأخ��ربت �س��احبها اأنه��ا تبحث عن طق��م من الذه��ِب املمّيز، 
وبالفع��ل ب��داأ يعر���س عليها ع�س��رات القط��ع الذهبية اآِم��اًل اأن تعجبها 
اإحداه��ا يف ظ��ل حركة الركود التي يعي�س��ها غالبية التج��ار ، وبالفعل 
بعد اأكرث من ن�س��ف �س��اعة من الختياِر؛ اختارْت طقمِن يتجاوُز �س��عُر 
الواح��ِد منهم��ا قرابة اأربع��ة اآلف دولر ، ثم طلبْت من �س��احِب املحل 
اأن ير�س��ل واح��دًا ليطل��ب �س��ائَقها، وم��ا اإن جاء ال�س��ائق حت��ى اأعطته 
بطاقة ال�سّراف الآيّل، وطلبت منه الذهاب اإىل البنِك ل�سحِب املبلِغ من 
ر�س��يِدها واإح�ساِره باأق�س��ى �سرعٍة ، ومل يغب ال�س��ائق �سوى ربع �ساعة 
فقط، ثم عاد وبحوزته املبلغ املطلوب بعملة "ال�س��يكِل" وجميعها اأوراق 

هوُس الماِل ال يجنى إال الخيبَة

غزة – الراأي:
وزعت وزارة ال�س��وؤون الجتماعي��ة بالتعاون 
والتنمي��ة  لالإغاث��ة  الزيت��ون  جمعي��ة  م��ع 
والتطوي��ر م�س��اعدات عيني��ة عل��ى اجلالي��ة 
البطريركي��ة  م��ع  بالتن�س��يق  امل�س��يحية 
الالتيني��ة والأب ماري��و راع��ي كني�س��ة دي��ر 

الالتن بغزة.
و�س��كر  وكي��ل الوزارة يو�س��ف اإبراهي��م الأب 
ماريو وكافة املقيمن يف كني�س��ة دير الالتن، 
قائاًل: "اإننا جميعا منثل ال�س��عب الفل�سطيني 

بغ�س النظر عن الدين واللون والنتماء".
واأطل��ع اإبراهيم عل��ى اأحوال امل�س��نن داخلها 
والرعاي��ة املقدم��ة له��م، وكذل��ك يف راهبات 
اإر�سالية الوردية، حيث تفقد كني�سة العائلة 
ال�س��فوف  م��ن  ع��ددا  ت�س��م  الت��ي  املقد�س��ة 
ع��دد  ويق��در  الأطف��ال،  وريا���س  املدر�س��ية 
الدار�س��ن فيها 550 طالبا %10 فقط منهم 
م�س��يحين والباقي م�س��لمن، كما زار معر�س��ا 

لل�س��ور يف مدينة غزة القدمية للر�سام حممد 
الغ��ف وال��ذي ج�س��د يف �س��وره مع��امل غ��زة 

القدمية.
واأك��د اأن ه��ذه اخلط��وة ج��اءت مبثابة دعوة 
للم�س��يحين ور�س��الة حمب��ة و�س��الم ولنقول 
للعامل ل فرق بن م�س��لم وم�س��يحي يف تقدمي 
اخلدم��ات، فال��كل عندن��ا واح��د اإذا احت��اج 

ب�سرف النظر عن عرقه ودينه.
ب��دوره، اأو�س��ح رئي�س جمل���س اإدارة اجلمعية 
اأدهم اأبو �س��فيان اأن ه��ذه الزيارة هي الأوىل 
من نوعها مل�سئول حكومي داخل غزة القدمية 
ويف بي��وت وموؤ�س�س��ات امل�س��يحين، مع��ربا عن 
اعت��زازه به��ذه اخلطوة التي ج��اءت مببادرة 
كب��ريا  قب��ول  لق��ت  والت��ي  اجلمعي��ة  م��ن 
وترحيبا من قبل وزارة ال�سوؤون الجتماعية 
والتي بدورها تخدم الفئات املحتاجة وتقدم 
كل م��ا يف و�س��عها م��ن اأج��ل حماي��ة ورعاي��ة 

فقراء ال�سعب الفل�سطيني.

"الشؤون االجتماعية" توزع مساعدات عينية على الجالية المسيحية

غزة – الراأي:
طالبت وزارة ال�س��حة حكومة التوافق الوطني بتجنيب مر�س��ى 
قطاع غزة تداعيات الإ�س��رابات اخلطرية، وحتمل م�س��ئولياتها 
الوطنية والقانونية والأخالقية جتاه كافة املوظفن بال متييز

ودع��ا الناط��ق با�س��م ال��وزارة اأ�س��رف الق��درة يف ت�س��ريح ل��ه، 
الثالث��اء، احلكوم��ة بدم��ج موؤ�س�س��ات الوط��ن بال�س��كل الوظيفي 
الكام��ل ال��ذي يحم��ي خدماتنا الوطنية ل �س��يما ال�س��حية منها 

وجتنيب مر�سانا تداعيات الإ�سرابات اخلطرية.
وت�س��رب وزارات غ��زة ع��ن العمل ب�س��كل كلي بن احل��ن والآخر 
ا�س��تجابًة لقرارات نقابة املوظفن احتجاًجا على توا�س��ل تنكر 

احلكومة حلقوق املوظفن وعدم �سرف رواتبهم.

الصحة" تطالب 
الحكومة بتجنيب 
المرضى تداعيات 

اإلضرابات"

واأ�سار اإىل اأن عملية تعبئة  ن�سف ا�سطوانة  
غاز الطهي هي  حل موؤقت ومرحلي لتجنب 
فق��دان الغ��از م��ن بع���س البي��وت، وق��ال: 
"هن��اك منازل فقدت الغاز وبداأت بالطهي 
على احلطب وغريه  نحن نوؤمن جزء ب�سيط 
للمواط��ن ف�س��ال ع��ن اأن يبحث ع��ن بدائل 

اأخرى".
 واأف��اد اأن الكمية املدخلة من غاز الطهي ل 
تفي بالكمية املطلوبة  حيث يدخل للقطاع 
م��ن  180 ط��ن اىل 220 ط��ن، وقب��ل اأزمة 
الغاز يف �س��هر 12 املا�سي كان يدخل   250 
طن،  مبين��ّا اأن الكمي��ة احلقيقية  الكافية 
ل�سد  خدمات القطاع هي 350 طن  يوميًا .

تعمل على ا�سطوانة الغاز.
 وتابع قوله :" نحن ن�سعر باأن ذلك ت�سييق 
عل��ى ال�س��ائق ووقوع��ه يف م�س��كلة توف��ري 
الوقود، ولكن  الأولوية يجب اأن يكون  غاز 

الطهي للمنازل".
لت�س��ريع  الفل�س��طينية   ال�س��لطة  وطال��ب 
قرار تو�س��يع  مع��رب كارم اأبو �س��امل والعمل 
على اإدخ��ال الكمية الالزمة من غاز الطهي 
لقط��اع غزة، لفت��ا اإىل اأن��ه ل يوجد حتى 

اللحظة اأي بدء يف خطة تو�سيع املعرب.
عملي��ة   ملمو�س��ة  خط��وة  وق��ال:" نري��د   
يلم�سها املوظفن يف املعابر  لتو�سيع املعرب  و 

لزيادة الكمية املدخلة".

دائ��م  ات�س��ال  عل��ى  الهيئ��ة  اأن  واأو�س��ح   
بالهيئة العامة للبرتول يف رام اهلل لتزويد 
قط��اع غ��زة بالكمي��ة املنا�س��بة، معربا عن 
اأ�س��فه لع��دم وج��ود توري��د منتظ��م لقطاع 
غ��زة وقال: نحن نوؤك��د على هيئة البرتول 
غ��از  لإدخ��ال  اأولوي��ة  لعم��ل   اهلل  رام  يف 

لغزة”.
غ��از  وا�س��تهالك  ال�س��ائقن  اأزم��ة  وب�س��اأن 
مت  اأن��ه  اأف��اد  لل�س��يارات،  كوق��ود  الطه��ي 
ت�سكيل جلنة لإدارة  هذه الأزمة بالتن�سيق 
م��ع   وزارة الداخلي��ة والقت�س��اد الوطني 
واملوا�س��الت، وت�س��كيل حملة  عل��ى الطرق 
ل�س��رطة املرور للبح��ث عن ال�س��يارات التي 

الشنطي: تعبئة أسطوانة غاز الطهي 6 كيلو لحل األزمة مؤقتًا
غزة- الراأي:
 اأكد  مدير عام هيئة البرتول اأحمد ال�سنطي، اأن 
الهيئة ت�سعى حلل جزء ب�سيط من اأزمة الغاز يف 
قطاع غزة من خالل تعبئة ا�سطوانة الغاز اىل 
الن�سف اأي من 12 كيلو اىل 6 كيلو ل�سمان و�سول  
غاز الطهي جلميع املنازل.
 وقال ال�سنطي:" بداأ فعليا تعبئة الغاز 6 كيلو 
بدل من 12 كيلو، لزيادة عدد ال�سطوانة املعبئة 
من البيوت،  وهذا يعمل اإ�سعاف اأويل لعدد البيوت 
التي ل يوجد بها غاز ون�سمن ان كل بيت به غاز".
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من خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

الحت��الل جعلت العائل��ة ل تهناأ 
بعي�س طاملا ل يزال ابنهم الأ�س��ري 
داخل ال�س��جن، اإ�سافة اإىل جملة 
م��ن الأمرا���س ت�س��توطن ج�س��ده 
معانات��ه  ف��وق  معان��اة  لتزي��ده 

ومعاناة عائلته.
ع��ربت العائلة عن قلقها ال�س��ديد 
عاه��د  لالأ�س��ري  يح��دث  م��ا  اإزاء 
الإ�س��رائيلية،  ال�س��جون  داخ��ل 
بحيث اأ�سبح و�سعه ال�سحي �سعب 
ومقلق للغاية، ويعاين من م�س��اكل 

الأ�سرى _ حممد اأبو عم�سة :
ت�س��يطر حال��ة م��ن القلق ب�س��كل 
دائم عليهم، يعي�سونه باليوم األف 
م��رة ومرة، ويذوق��ون اأمل املعاناة 
الحت��الل  كان  فق��د  با�س��تمرار، 
ول ي��زال هو امل�س��بب الوحيد لها، 
وو�س��ولها له��ذه احلال��ة م��ن عدم 

ال�سعور بالطماأنينة.
 اإنها عائلة الأ�س��ري عاهد من�س��ور 
)25 عام��ا( ، من بلدة دير ا�س��تيا 
ق�س��اء �س��لفيت، معتقل منذ تاريخ 
علي��ه  وحمك��وم   16/9/2013
بال�س��جن م��دة 22 �س��هرًا، اأم�س��ى 
منه��ا حت��ى الآن 16 �س��هرا، وه��و 
اأ�سري �س��ابق اعتقل يف اأوا�سط عام 
2010، واأم�س��ى ثالثة �س��هور يف 

�سجون الحتالل.  
م��ن  ه��و وح��ده  لي���س العتق��ال 
يفر���س القلق على عائلة الأ�س��ري 
املر���س  اأوج��اع  اإن  ب��ل  من�س��ور 
الت��ي يع��اين منه��ا داخ��ل �س��جون 

�س��حية عدة، اأدت لعدم اإح�سا�سه 
باجلهة الي�س��رى من الوجه ب�سكل 
خ��دران  اإىل  بالإ�س��افة  كام��ل 
بالي��د الي�س��رى والقدم الي�س��رى، 
اإىل  والأن��ف  بالف��م  وانح��راف 

اجلهة اليمنى واأوجاع بالرقبة.
الأمرا���س  جمل��ة  م��ن  وبالرغ��م 
التي ت�س��كن ج�س��د الأ�س��ري القابع 
حالي��ا يف �س��جن “النق��ب” اإل اأن 
الحتالل ل ياأبه لو�سعه ال�سحي، 
الحت��الل  اأن  عائلت��ه  وتوؤك��د 
ينا�س��ب  ال��ذي  الع��الج  يق��دم  ل 
الو�سع ال�س��حي لالأ�س��ري، ويكتفي 
فق��ط باإعطائه عالج لل�س��غط يف 
ح��ن يهمل عالج بقي��ة الأمرا�س 

اخلطرية التي تهدد حياته.
ويقول عزت من�س��ور والد الأ�س��ري 
عاهد:"،ب��اأن جنل��ه مل يق��دم ل��ه 
اأي عالج��ات با�س��تثناء امل�س��كنات 
يف  ت�س��اعده  الت��ي  واملنظم��ات 
التخفيف م��ن األآمه، واأنه يتناول 

م��ن  اأن��واع   10 م��ن  اأك��رث  حالي��ًا 
م��ن  الكث��ري  اأن  م�س��ريًا  الأدوي��ة، 
عل��ى  ي�س��ريون  املر�س��ي  الأ�س��رى 
نف�س املنهاج الذي ي�سري عليه ابنه 
عاهد داخ��ل ال�س��جن، واأن اأعداد 
املر�س��ى  الفل�س��طينين  الأ�س��رى 
تزاي��د  يف  الحت��الل  �س��جون  يف 
م�س��تمر اإذ بل��غ عدده��م باملئ��ات، 
ومعظمه��م يعان��ون م��ن م�س��كالت 
ويف  خمتلف��ة،  واأمرا���س  �س��حية 
املقاب��ل ل يزال الحت��الل ينتهج 
�سيا�س��ة الإهم��ال الطب��ي املتعمد 

بحقهم.
 واأردف الوال��د قائ��ال:" فوجئ��ت 
بفقدان الوزن احلاد الذي اأ�س��اب 
ابني يف اأخر زيارة قمت فيها له يف 
�سجن النقب ال�س��حراوي، اإ�سافة 
والإجه��اد  التع��ب  عالم��ات  اإيل 
وحال��ة  وجه��ه  عل��ي  الظاه��رة 
الهزال وال�س��عف الع��ام التي بدت 

علي ج�سده ب�سكل وا�سح ".
راأين��ا عاه��د  اأن  واأ�س��اف:" بع��د 
يف ه��ذه احلالة املاأ�س��اوية اأطلقنا 
طالبن��ا  املنا�س��دات،  م��ن  العدي��د 
فيها ب�سرورة التدخل لعالج ابني 
واإنق��اذ حيات��ه، ول ن��زال نطالب 
فح���س  اإج��راء  باأهمي��ة  حالي��ًا 
للحالة ال�س��حية لالأ�س��ري ليت�سنى 
ينا�س��ب  ال��ذي  الع��الج  حتدي��د 

مر�سه  " .
وح��ذر وال��د الأ�س��ري م��ن تفاق��م 
خط��ورة الو�س��ع ال�س��حي لنجل��ه 
عاه��د، مطالب��ًا ب�س��رورة اتخ��اذ 
موق��ف جدي م��ن قبل املوؤ�س�س��ات 
اأج��ل  م��ن  العاملي��ة  احلقوقي��ة 
اأعل��ى  عل��ى  والتدخ��ل  التح��رك 
انته��اكات  لوق��ف  امل�س��تويات 
الأ�س��رى  بح��ق  الحت��الل 
الفل�س��طينين واملر�سى منهم على 

وجه اخل�سو�س.

األسير / عاهد منصور ..
 تدهوٌر لصحته وتفاقٌم لمعاناة ذوية

خريٌف اأخ�سر
عًا على ِفرا�ِسه ير�سُم اأهداَفه  بِّ ُمرَتَ

على ورقة ..
بيتًا و �ُسرفًة و حديقًة و كثريًا ِمن 

اليا�سمن ..
زوجًة جميلًة و اأبناًء ثالثًة اأو 

اثنن يكفي ..
اأُناِف�ُس ِلأكوَن خُمتارًا فرئي�سًا 

ِلبلديتي فناِئبًا فوزيرًا ..
ينتِف�ُس ُم�سيحًا ِبُعّكاِزه �ساِرخًا 

فوا وَرَقته ِباأحفاِده الذين َتَخطَّ
فن عن الَعَبِث  ُمت�ساِحكن ُمتوقِّ

ِب�َسعِر اأُذنْيه و حاِجَبْيه الكثيَفْن ..
_ اأحالمي يا اأولد .. ُرّدوا اإيلَّ 

اأحالمي .

نزيف
اإ�سعاٌف ُيَدّوي ُم�سِرعًا ..

َمرَكباٌت حُتاذي الر�سيَف ُتف�ِسُح و 
ُف اأن اأ�سِرعوا .. ا�سِتغاثاٌت ل َتَتَوقَّ

ُم�سِعفون يقِفزون جَنَدًة .. 
يخرِتقون جماهرَي َحَب�َست الأنفا�َس 

قة .. دِّ حُمَ
يَتَوَقفون .. َيحِب�سوَن الأنفا�َس 

ر . عاِجزين اأمام َوَطٍن يحَت�سِ

ليلة باردة اإىل َحدِّ 
د   الَتَجمُّ

د  الليلة ليلة باردة اإىل َحدِّ الَتَجمُّ
..

ن داخل كومة اأ�سواف  واأنا ُمَتَح�سِّ
و اأرواب

اأُطلُّ بعيناي على �سا�سة جهازي
اأحت�سي قهوتي ال�ساخنة و بجانبي 

مدفاأة ..
رُت �سبابًا و �سبايا عرايا َتَذكَّ

ُمَعلَّقون باأ�سُقف اأقبية اأ�َسدُّ بردًا من 
حيث اأنا الن يتاأوهون َبردًا و عذابا

َفَخِجلُت من نف�سي، وتركت قهوتي 
واملدفاأة، وخَلعُت اأروابي.

اعداد- ا�سالم بهار

الراأي- ا�سالم بهار:
��ا َيْخُل َلُكْم َوْجُه اأَِبيُك��ْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما   "اْقُتُلوا ُيو�ُس��َف اأَِو اْطَرُحوُه اأَْر�سً
َن" �سدق  اهلل العظيم ... وفق هذه املنهجية يتعامل بنو ا�سرائيل عندما  احِلِ �سَ
ي�س��ل اجل�س��ع مبلغ��ه لرغبته��م يف  امتالك ال�س��ياء ..ه��و التاريخ نف�س��ة الذي 
يتك��رر وهو  املبداأ الذي تعامل به بنو ا�س��رائيل يف  طرد الفل�س��طيني من اأر�س��ه 
منذ عام 1948ي�س��عى الحتالل اىل طم�س الوجود الفل�س��طيني  بتغري التاريخ 
و�س��رقة الرتاث والتهجري الق�س��ري لكل ما هو فل�س��طيني ولكن مل يدرك الكيان 
 منذ ذلك الوقت ان الفل�س��طيني متجذر يف الر�س مت�سبث يف هويته ووطنه وان 

اجرب على  تركها. 

من داخل الجرح
فهل الفل�س��طيني كال�س��مك تفارقه احلياة اإذا غادر موطنه املاء؟ اأم اأن ال�س��مك 
الفل�س��طيني برمائ��ي  ح�س��را؟ كل �س��عوب الأر���س تت��وارث الفن��ون و العل��وم و 
تتقا�س��م ال��رب والبح��ر، اأم��ا الفل�س��طيني  فه��و وح��ده يت��وارث اللج��وء واجلوع  
وحكايات الأجداد، و يتقا�سم عذابات الهوية و النتماء، و  احلفاظ على مفتاح 

بيته وحقه يف الرجوع.  
هذا، على الأقل، ما يوؤكده ال�ساب الفل�سطيني حممد عرفات 22�سنة من مدينة 
غ��زة و"رم��زي"  بط��ل روايت��ه الت��ي كتبت باللغ��ة الإجنليزي��ة "مازل��ت اأعي�س 
هناك" من  داخل اجلرح الفل�س��طيني امل�س��رع على اأبواب ال�س��م�س والعذاب منذ 
ما يزيد على �س��تة عقود،  هي عمري و عمر حممد عرفات نف�س��ه، و عمر الذين 

عا�سوا النكبة اأو تداعياتها. 

رمزي بطل الرواية
الرواية تتكون من "5" ف�س��ول حتدث الكاتب يف كل ف�سل عن حقبة من الزمان 
وجمموعة  ق�س��ايا فتحدث عن الهجرة وجمال الطبيعة الفل�س��طينية اخلالبة 

ومعاناة الأ�سرى الفل�سطينين،  ا�سافة لق�سية القد�س والعودة اإىل الديار. 
بطل الرواية "رمزي"  �س��اب فل�س��طيني يف الع�س��رينيات من العمر، يحمل ا�س��م 
�س��ديقه الذي  فقده يف اإحدى احلروب، اأحب وطنه وحلم بتحرير كل فل�س��طن 
والع��ودة اإىل مدينت��ه الت��ي هجر  منه��ا هو وعائلت��ه والفل�س��طينين فهو يحمل 

حكاية �سعب. 
يعي���س رمزي ماأ�س��اة الهجرة الفل�س��طينية التي حدثت يف ع��ام 1948م، مرورًا 

باأح��داث 1967،  ويتط��رق الكاتب اإىل تكرار الهج��رة واللجوء التي حدثت يف 
حرب الع�س��ف املاأكول بق�س��ة  حقيقة وبطلها الكاتب نف�سه الذي يقطن يف حي 
ال�سجاعية واأجرب يف احلرب على غزة  باللجوء وترك بيته ليذوق طعم املرارة 
الت��ي جترعه��ا يف دهاليز النزوح والهج��رة، ويوؤكد  على اأن التاريخ يعيد نف�س��ه 

واأن �سيا�سة املحتل مل تتغري. 

رحلة العودة
و رغم ات�س��اع اجلرح الفل�س��طيني بن الطعنة و الآه، و بن اأنن الغريب املوجوع  
بجراح��ات  الوط��ن و دم��وع الأمه��ات و الأخوات، بقي��ت عذابات الفل�س��طينين 

الذين قب�س��وا على اجلمر يف  قراهم و حماجرهم، وهم  ي�س��تلون من ال�س��خر ما 
يطعمهم من جوع و يك�سيهم من عري،  ماثلة اأبدا و ل تفارقهم. 

الكات��ب يف الرواي��ة زرع ج��زًء م��ن الأمل يف زي��ارة البط��ل للقد���س وال�س��الة يف 
امل�س��جد الأق�سى  والتغني بجمال القد�س واأهلها، وو�سف الطبيعة اخلالبة فيها 

ا�سافة ملعاناة املقد�سين  والت�سييق عليهم من قبل املحتل. 
يف نهاي��ة الرواي��ة ير�س��م الكات��ب رحل��ة الع��ودة اإىل “ياف��ا” احلل��م املنتظ��ر 
ل��ُكل فل�س��طيني، وي�س��ور  كذلك و�س��ول البط��ل اإىل منزله القدمي الذي �س��كنه 
الإ�س��رائيليون وال��ذي متنى العي���س فيه، ليجد  طف��اًل ا�س��رائيلًيا يخربه رمزي 
بق�سة الهجرة والت�سرد فيبكي الطفل من احلقيقة التي علم بها  فتظهر والدته 
وتبك��ي اأي�س��ًا ولكن على عك���س املتوقع من اأن تكون نهاية �س��عيدة، فيقتل رمزي 

 على يد والد الطفل يف اليوم التايل. 

فكرة الرواية
يقول حممد عرفات كاتب الرواية " جاءت فكرة الرواية من م�سل�سل التغريبة 
الفل�س��طينية،  وقررت ان اأو�س��ل الفكرة للعامل الغربي باللغ��ة الجنليزية عن 
الهجرة ومعاناة ال�س��عب  الفل�س��طيني والأمل الذي جترع��ه، وبالفعل مت ذلك "   
وي�س��يف" بعد اأن انتهيت من كتابة الرواية عر�س��تها على عدة جهات ولالأ�سف 
مل اأج��د م��ن  يدعمن��ي لن�س��رها، اإىل اأن تعرف��ت على �س��ديق من كندا وا�س��تعد 
مل�س��اعدتي ب�سرط احل�س��ول  على ن�س��بة من املبيعات فوافقت على ذلك، ون�سرت 

يف بريطانيا واأمريكا" 
واأو�سح باأن العديد من الأ�سدقاء والقراء الأجانب توا�سلوا معه واأخربوه باأنه 
ا�ستطاع تغيري  ال�سورة النمطية عن ال�سعب الفل�سطيني يف عقولهم وك�سف جزًء 

من حقيقة ظلم الحتالل  ال�سرائيلي للفل�سطينين. 

نقل معاناة الوطن
واأكد عرفات على اأنه يقع على كاهل كل فل�س��طيني نقل معاناة الوطن وال�س��عب 
كُل بطريقت��ه  لك�س��ف زي��ف املحت��ل الذي يح��اول دائم��ًا اثبات ب��اأن اجلالد هو 
ال�س��حية وال�س��حية هي اجلالد.  لقد متكن حممد عرفات، بكل اقتدار اأن يقدم  
للعامل الغربي  لوحة نا�سجة مكتملة املعامل  واحلدود باألوان العلم الفل�سطيني، 
باأل��وان طيف �س��م�س يافا ، ج�س��دها على كروم التن الزيت��ون  بغزة، وروحها يف 

القد�س ويف احلواري والطرقات. 

 " مازلت أعيش هناك" رواية حملت قضية شعب من غزة  ألوروبا

اأن تكتب يعني اأن تنزع كل مرة جلدة 
الروح امليتة التي ترتاكم يوميًا بفعل 
�س  ظروف احلي��اة املختلفة، و اأن تعرِّ
ولالأك�س��جن،  لله��واء  احل��ي  اللح��م 
واأن  تتنف���س،  اأن��ت  فيم��ا  تت��اأمل  اأن 
ترتفع عن الأر�س فيما اأنت ت�س��طدم 
فيه��ا،  ترتف��ع  الت��ي  اجل��و  بطبق��ات 
وحتتمل ما تالقيه يف ال�سعود من لذة 
واأمل. الكتابة مهّمة �س��عبة وقا�س��ية 
لأنه��ا ت�س��تنزف �س��احبها ح��ن يكون 
يذه��ب  ال��ذي  لك��ن  و�س��ادقًا،  ج��ادًا 
اإليها طائعًا يع��رف اأّي متعة وجودية 
يالقيه��ا وه��و يحف��ر باأظاف��ره تربة 
اللغة الوا�س��عة والعميقة، ويعرف اأّن 
هذه املغام��رة التي ل تتعدى اأن تكون 
حروفًا على الورق قد تقوده يف رحلة 
األي���س يف ب��الد العجائ��ب، وق��د يعود 
منه��ا وق��د اكت�س��ف الع��امل اجلدي��د 
ال��ذي ل يخ���سُ اأح��دًا �س��واه، وقد ل 

يعود اأي�سًا.
الكتاب��ة  م��ن  خا���س  ن��وع  ه��ذا  لك��ّن 
والتعب��ري ميت��از بالقدرة عل��ى التاأثري 
عل��ى النا���س، وعل��ى التغي��ري اأي�س��ًا: 

نق��ر  واملجتمع��ات،  الأف��راد  تغي��ري 
الأر���س القاحل��ة ب اإب��رة وحتويله��ا 
اإىل جنة يف الأر�س ولو يف خيال قارئ 
واح��د، هذا النوع يختلف عن الكتابة 
تتح��ول  الت��ي  والرائج��ة  ال�س��ائدة 
بالعادة وال�ست�سهال اإىل فعل روتيني 
واجبه��ا  ت��وؤدي  الأح��وال،  اأف�س��ل  يف 
م اأو توؤخ��ر، ب��ل لعله��ا ل  دون اأن تق��دِّ
توؤدي واجبه��ا وتوؤخر وتزيد الفجوة 
ات�س��اعًا بن الكاتب والق��ارئ. اإنها ما 
مي��الأ ف�س��اءنا الثق��ايف اليوم بو�س��ائل 
الت�س��ال الثقافية املختلف��ة. ما ميالأ 
�سفحات الفي�سبوك وتويرت وال�سحف 
واملالح��ق  والورقي��ة  الإلكرتوني��ة 
الثقافية وغريها، في�س��يبنا بال�س��جر 
بالإحب��اط  ي�س��يبنا  كم��ا  والغثي��ان، 
ال�س��تعرا�س  ح��الت  م��ن  والياأ���س 
ل الكات��ب اإىل  ال�س��خيفة الت��ي حت��وِّ
م��ا ي�س��به مهرجًا يف �س��ريك، ب��دًل من 

قيامه بدوره احلقيقي القيادي. 
الكتاب��ة  ع��ن  هن��ا  اأحت��دث  ل  واأن��ا 
اإمن��ا  و  خا���س،  بوج��ه  الإبداعي��ة 
ع��ن الكتابة اجل��ادة عموم��ًا حتى لو 

كان��ت تعليق��ًا عل��ى خرب يف �س��حيفة 
اإلكرتونية.

اإنن��ا نحت��اج يف ه��ذا الزم��ان اإىل قدٍر 
م��ن املروءة ح��ن نكت��ب، لأّن الكتابة 
اأخالق مبق��دار ما هي معي��ار وموهبة 
وخ��ربة ومعرفة، حن ي�س��مو الكاتب 
الرته��ات،  عل��ى  وبَحرِف��ه  بنف�س��ه 
ويجع��ل م��ن قلم��ه �س��يفًا ي��ذود ع��ن 
احل��ق واخل��ري واجلم��ال، ل خنج��رًا 
لطعن نف�سه، وت�سويه �سورته و�سورة 
الكتابة اأم��ام الأجيال القادمة واأمام 
التاري��خ، فالكتابة م�س��وؤولية الكاتب 
اأمام �سمريه عما �س��توؤول اإليه كلمته، 
ودوره��ا احلقيق��ي، مهما كان �س��ئياًل، 
يف �سياغة الفرق بن احلابل والنابل 
ال��ذي يختلط علين��ا اليوم وي�س��يبنا 

بال�سياع ويوؤدي اإىل التهلكة.
و اأخ��ريًا فلعّل بع�س ه��ذا الكالم يبدو 
در�سًا نظريًا من اأ�ستاذة جامعية، فيما 
هو �س��رخة احتجاج من قارئة ت�س��ل 
يوميًا بن ال�س��فحات وال�س��طور بحثًا 
عن قطرة تبّل الريق، وجتعل احلياة 

حمتملة على هذا الكوكب.

مررُت علىالمروءة وهي تبكي
د. مها العتوم
كاتبة واأكادميية اأردنية

ابداعات قصيرة
بقلم- ب�سام الأ�سرم من فل�سطن

غزة – الراأي:
طالبت وزارة الزراعة بحماية ال�سيادين 
الفل�س��طينين واإنه��اء معاناته��م اليومية 
يف بح��ر قط��اع غ��زة، من��ددة مبمار�س��ات 
بح��ق  الحتالل)الإ�سرائيلي(امل�س��تمرة 
ال�س��يادين والت��ي كان اآخره��ا اختط��اف 
اأربع��ة �س��يادين واإغ��راق قاربه��م اأم���س 
الثن��ن ببح��ر قبال��ة �س��واطئ مدين��ة 

غزة.
وحمل��ت ال��وزارة يف بي��ان و�س��ل "الراأي" 
ن�س��خة عن��ه، الحت��الل امل�س��ئولية ع��ن 
املختطف��ن،  الأربع��ة  ال�س��يادين  حي��اة 
مطالب��ًة بالإفراج الف��وري عنهم واإرجاع 
ق��وارب وممتل��كات كث��رية لل�س��يادين مت 
م�س��ادرتها يف الآون��ة الأخ��رية، م�س��ريًة 
اإىل اأن الحتالل يحارب �سيادين غزة يف 

م�سدر رزقهم الوحيد.
ودع��ت املنظم��ات الدولي��ة واحلقوقي��ة 
ال�س��يادين  حلماي��ة  التدخ��ل  ب�س��رعة 

وع��دم تركه��م ُعر�س��ة لالحت��الل ال��ذي 
ي�س��تفرد به��م يومي��ًا ويطلق الن��ار عليهم 
بغر���س القت��ل اأو الإ�س��ابة اأو التخويف 
وتعري�س��هم لالعتق��ال وم�س��اومتهم على 
العم��ل م��ع الحتالل اأو املنع من ممار�س��ة 
ال�س��يد مما ي�س��كل انتهاكًا �سارخًا حلقوق 

الإن�سان.
الحت��الل  اأن  ال��وزارة  واأو�س��حت 
مبمار�س��اته اليومي��ة يف بح��ر غزة ُي�س��ر 
عل��ى  البح��ري  احل�س��ار  موا�س��لة  عل��ى 
احلم��الت  تكثي��ف  اإىل  داعي��ة  القط��اع، 
ال�س��عب  ع��ن  احل�س��ار  لف��ك  الدولي��ة 

الفل�سطيني.
وذكرت اأن مهنة ال�سيد يعتمد عليها اأكرث 
من 3500 �س��ياد فل�س��طيني ي�ساف اإليهم 
عدد م��ن امل�س��اعدين يعيل��ون بالإجمايل 
اأكرث من 45000 اإن�س��ان لي�س لهم م�سدر 
دخل �سوى هذه املهنة التي طور الحتالل 

ا�ستهدافه لها ب�سكل مكثف ومق�سود.

"الزراعة" تطالب بحماية الصيادين وإنهاء معاناتهم اليومية
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غزة – الراأي:
لك�س��ر  احلكومي��ة  اللجن��ة  اأعلن��ت 
رحل��ة  اأول  انط��الق  ع��ن  احل�س��ار، 
م��ن  بحري��ة ت�س��م مر�س��ى وط��الب 
مين��اء غ��زة، وذل��ك بعد �س��هرين من 

الآن، وتعد الأوىل من نوعها.
وق��ال ع��الء الدي��ن البط��ة املتحدث 
با�س��م اللجنة خ��الل موؤمتر �س��حفي 
يف مين��اء غ��زة، "اإن اللجن��ة تعك��ف 
عل��ى جتهي��ز �س��فينة حتمل املر�س��ى 
والط��الب بع��د �س��هرين وذل��ك كاأول 

رحلة بحرية من ميناء غزة".
واأك��د البط��ة اأن افتت��اح مم��ر بحري 
للفل�س��طينين ه��و حق طبيعي �س��من 
احلقوق التي كفله��ا القانون الدويل، 
ون�س��ت عليه��ا اتفاقية اأو�س��لو، لفتًا 
ع��دة  دول  م��ن  موافق��ة  وج��ود  اإىل 

للبدء بتنفيذ املمر البحري.
وقال: "�سن�س��رع بعم��ل بالإجراءات 
الالزم��ة للممر املائ��ي، للتمهيد لبناء 
املين��اء البح��ري ال��ذي ي�س��ل قط��اع 

غزة بالعامل اخلارجي".
م��ن جهت��ه، و�س��ف النائ��ب الأردين 
حمم��د الدوامي��ة يف كلمة ل��ه خالل 
الوقف��ة، الو�س��ع يف غ��زة باخلط��ري 
للغاية وعلى و�س��ك النفج��ار، متهمًا 
عبا���س  حمم��ود  ال�س��لطة  رئي���س 
اأهل��ي  جت��اه  بالتق�س��ري  واحلكوم��ة 

غزة.

بدء تأهيل ميناء غزة

اطالق أول رحلة بحرية من ميناء غزة بعد شهرين

" األسرى" تستنكر 
االعتداء على مكتب 

الوزارة بعزة
غزة-الراأي:

واملحرري��ن  الأ�س��رى  وزارة  ا�س��تنكرت 
اعت��داء جمهولن على ح��رق مكتب وزارة 
الأ�س��رى واملحرري��ن مبدينة غزة و�س��رق 
بع���س حمتويات��ه، واعت��ربت ه��ذا العمل 
اجرام��ي وتخريب��ي يه��دف اىل امل�س��ا�س 

بق�سية الأ�سرى ب�سكل عام .
واأكد وكيل وزارة الأ�سرى واملحررين بهاء 
املده��ون اأن الق��دام عل��ى ح��رق مكت��ب 
موؤ�س�س��ة  عل��ى  اعت��داء  ي�س��كل  الأ�س��رى 
وطنية تقدم اخلدمة لالأ�س��رى واملحررين 
وذويه��م ويه��دف م��ن خ��الل ه��ذا العم��ل 
التخريبي اإىل النيل من ق�س��ية الأ�س��رى 
ال�س��مود  يف  رائ��ع  مث��ال  يقدم��ون  ال��ذي 

والثبات يف وجه ال�سجان املجرم.
غ��زة،  يف  الأمني��ة  الأجه��زة  وطال��ب 
ب�س��رورة فتح حتقيق عاجل والك�سف عن 
اجلناة وحما�سبتهم، م�س��ددًا على �سرورة 
وق��وف اجلميع عن��د م�س��وؤولياته ورعاية 
الق�س��ية الوطنية التي يج��ب اأن تتظافر 

اجلهود من اأجلها.


