
h

A l r a y  N e w s p a p e r

صحيفة يومية شاملة تصدر نصف إسبوعيًا 
مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( عن وزارة اإلعالم

w w w . a l r a y . p s

)  12 ( صفحة

العدد ) 427 ( السنة  السادسة

الخميس
10  شعبان  1436هـ 

28 مايو - آيار  2015م
 Tursday - 28 May  2015  

طلبة التوجيهي... عيون ترنو نحو التفوق والمثابرة
مرض 

الهيموفيليا... 
نزيف ال يتوقف ..!!

02

03

التسول في غزة.. تحايل 
لغايات والقانون قاصر 

عن الردع!
04

الشائعات .. حرب 
فيسبوكية وهمية وهدوء 

ميداني بترقب
06

إعادة إعمار قطاع 
غزة على رصيف 

االنتظار ..!!
08



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

الخميس 10 شعبان  1436هـ  / 28  مايو - آيار  2015م
Thursday - 28 May  2015  

تقرير

صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن المكتب االعالمي الحكومي - وزارة اإلعالم

الـمشرف العام
م.ايهاب الغصين

مدير التحرير
نداء الدريملي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alray@gov.psalraygov@gmai l .com تليفون : 082889147

02

طفل مسجون داخل 
مرض

اإبراهيم يبلغ م��ن العمر7 اأعوام ، طفل 
ح�سا�س جدا ، ذكي ومتفوق فى مدر�سته 
قال��ت والدته:”بالرغ��م م��ن اإ�سابت��ه 
بهذا املر���س اإال اأنه يتفوق على اأقرانه 
ف��ى املدر�س��ة بذكائه واجته��اده، دائمًا 
يل��ح عليه��ا بال�س��وؤال "لي�س اأن��ا مري�س 

ولي�س متنعوين اللعب مثل اخواتى؟".
اأ�س��ئلة تتجرعها االأم مب��رارة وحتب�س 
دموعه��ا ولك��ن ب�س��رها وق��وة اإميانه��ا 
جتيبه:"ه��ذا املر�س من اهلل واأنت اإلك 
اجلن��ة ع�س��ان اإن��ت مري�س و�س��رت"، 
حماول��ة جاه��دة توعي��ة طفله��ا بهذا 
املر���س واأنه يج��ب املحافظ��ة عليه من 
اأي خدو�س اأو كدمات ي�س��اب بها تخوفًا 
من حدوث نزيف فى املفا�سل اأو الدماغ.
تاأقلم��ت  اأنه��ا  اإبراهي��م  اأم  وتوؤك��د 
وتفهم��ت مر���س ابنه��ا را�س��ية بالقدر 
وتق��ول:" ول��د اإبراهي��م به��ذا املر���س 
الأن��ه وراث��ي بالدرج��ة االوىل وعن��د 
والدته مت اجراء الفحو�س��ات ال�ساملة 
كاأي طف��ل ، وتب��ن اأن ن�س��بة الفاكت��ور 
لدي��ه عالية وبع��د الت�س��خي�س الكامل 
اأن��ه  اأظه��ر  العائل��ي  التاري��خ  ودرا�س��ة 

مري�س هيموفيليا وراثي”.
واأردفت:”منذ اللحظات االأوىل وحتى 
االآن ونحن فى البيت واملدر�سة نوفر له 
جو كامل حلمايته من اأى اإ�س��ابة خوفًا 
م��ن ح��دوث نزي��ف "، م�س��رة اإىل اأن��ه 
تعر���س الأكرث م��ن خد�س اأثن��اء اللعب 

ومت نقله مبا�سرة للم�ست�سفى.

حلم صغير ولكن؟
 واأ�س��افت :" ق��ام وال��ده قب��ل اأ�س��بوع 
اإىل  لي��ًا  العا�س��رة  ال�س��اعة  بنقل��ه 
امل�ست�س��فى لتعر�سه لكدمات اأثناء لعبه 
م��ع اإخوت��ه ليتلق��ى وح��دات الفاكت��ور 
8 ومل ينتظ��ر ب�س��عة ثوانى خوفًا من 
ا�ستمرار النزيف خا�سة واأنه يقطن فى 
منطقة الن�سرات ويحتاج لوقت اأطول 
حتى و�س��وله اإىل م�ست�س��فى الرنتي�سى 

بغزة ".
وتع��رب اأم اإبراهيم عن املها يف حتقيق 
اأم��ل �س��غر لطفله��ا، فهي حتل��م بتوفر 
جهاز كمبيوت��ر اأو الب توب يلعب عليه 
طفله��ا دون اأن يتعر���س للع��ب العني��ف 

ال��ذى �سي�س��يبه باجلروح، لكن الو�س��ع 
االقت�س��ادى كحال اجلمي��ع يحول دون 

ذلك.
تخف��ي  اأنه��ا  اإىل  اإبراهي��م  اأم  ولفت��ت 
عن��ه جميع االألعاب احل��ادة والثقيلة ، 
وتبع��د عن��ه اأي اأحد قد يقوم ب�س��ربه 
اأوتعنيف��ه خوفًا على حياته ال�س��حية 
ابراهي��م  اأن  اإىل  م�س��رة  والنف�س��ية، 

الن��زف  ج��راء  ابنه��ا  ل��دى  ال�س��حية 
مبج��رد  ل��ه  يتعر���س  ال��ذى  ال�س��ديد 
اإ�س��ابته باأى جرح اأو خد�س فى ج�سمه 
وقدميه ف��ى اأى وقت ، وبالتايل حدوث 
عواق��ب وخيمة قد ت��وؤدى اإىل املوت ال 

قدر اهلل.
خا�س��ة  ر�س��الة  ابراهي��م  اأم  ووجه��ت 
للمعنين بالنظر اإىل مثل هذه احلاالت 

تعر���س اإىل ا�س��ابات ح��رب ف��ى ي��ده 
الزال  املفا�س��ل  ف��ى  الكدم��ات  وبع���س 

يعانى من اآثارها حتى اللحظة .
ومتن��ت والدته من امل�س��ئولن فى وزارة 
ال�س��حة بتوفر عاج الفاكتور ملر�س��ى 
الهيموفيليا ب�س��كل دائم فى امل�ست�س��فى 
بدائ��ل  ا�س��تخدام  اأو  انقطاع��ه  الأن   ،
عنه �س��يوؤدى حتم��ًا اإىل تراجع احلالة 

وو�س��عها بع��ن االعتبار بتوف��ر فر�س 
عم��ل تلي��ق ب�س��حتهم ، م�س��رة اإىل اأن 
�سقيقها يبلغ من العمر 34 عاما وخريج 
وال  اأ�س��رة  ويع��ول  ومت��زوج  جامع��ة 
ي�س��تطيع العم��ل ب��اأي مهنة خوف��ًا على 

�سحته.

30 طفل مريض
ق�س��م  رئي���س  �س��عبان  اأب��و  د.حمم��د 
الرنتي�س��ى  مب�ست�س��فى  وال��دم  االأورام 
30 طف��ا  ق��ال:" يوج��د ف��ى الق�س��م 
مر�س��ى بالهيموفيليا يحتاجون �س��هريًا 
ع��دا   ، فاكت��ور  وح��دة  األ��ف   40 اإىل 
احلاالت الطارئة التى تاأت للم�ست�س��فى 
ب�س��كل طارئ وحتتاج اإىل وحدات اأكرث 
وبالتايل نحت��اج اإىل وحدات كمخزون 

ا�سرتاتيجى ملثل هذه احلاالت".
 وع��ّرف اأب��و �س��عبان الهيموفيلي��ا باأنها 
نق�س عامل التجل��ط رقم 8 وهو مر�س 
وراث��ى م��ن االأم اإىل االأبن��اء الذك��ور ، 
وتك��ون مناع��ة امل�س��اب �س��عيفة ج��دا 
ح��ال  ف��ى  �س��ديد  لنزي��ف  ويتعر���س 

لتعر�س لكدمات ب�سيطة.
الهيموفيلي��ا  مر�س��ى  ذوى  واأو�س��ى 
باإبع��اد اأطفالهم امل�س��ابن ع��ن االألعاب 
احل��ادة والن�س��اطات الت��ي ق��د ت��وؤدى 
اإىل االإ�س��ابة ب��اأي خدو���س اأو ج��روح، 
باالإ�سافة اإىل  لب�س بوت طويل ليحمى 

القدم من اأى كدمات.
ولف��ت اإىل اأه��م االأعرا���س التى تظهر 
عل��ى ج�س��م املري���س منه��ا نزي��ف ف��ى 
املفا�سل وتورمها وحتت اجللد واأعرا�س 
ن��زف ف��ى اأماك��ن اأخ��رى ، حي��ث تك��ون 
وا�س��حة كذلك اإىل حمدودية احلركة 
ل��دى املري���س ، كذل��ك �س��حوب يف ل��ون 
ج�س��م املري�س ونزي��ف داخلى فى املخ و 
قيء و�سداع، منوهًا اإىل اأن العاج يبداأ 

ب�سكل فورى خوفًا من حدوث النزيف.
ون��وه رئي�س ق�س��م ال��دم اأن نق�س عاج 
الفاكتور 8 �س��يعر�س حياة املر�سى اإىل 
النزيف ال�سديد ، ومن ثم اإىل الوفاة ال 
قدر اهلل خا�سة واأنه فى حال ا�ستخدام 
الع��اج البدي��ل �س��يعر�س حيات��ه اإىل 
اأمرا�س فرو�س��ية وح�سا�س��ية، م�س��رًا 
اإىل بع�س نواق�س فى ت�س��خي�س درجة 
�س��دة املر���س ف��ى املختر ون�س��طر اإىل 

حتويل املري�س للخارج .

مرض الهيموفيليا... نزيف ال يتوقف ..!!
الفاكتور"8"  لعقار  بحاجة  الرنتي�سي  مب�ست�سفى  طفل   30

غزة- الراأي:
اإىل  الطف��ل يف كل مرحل��ة عمري��ة  يحت��اج 
مترينات خا�س��ة لينمو �س��حيا، لكي تعزز منو 
الطفل وت�ساعده على تطوير �سحته من اأجل 
اخلطوات القادمة من منوه، ولكن عندما يقيد 

الق��در بع�س االأطفال مبر���س وراثي يحد من 
اإمكانياته��م عل��ى النم��و وحتى اللع��ب، االأمر 
الذي يجعلهم يحرمون من اأب�س��ط ما يتمنونه 
يحل��م   ، عم��ره  اأطف��ال  حياتهم.كباق��ي  يف 
الطف��ل اإبراهي��م عب��د اهلل ب�س��راء دراج��ة 

يلع��ب به��ا ، لكن اإ�س��ابته مبر���س الهيموفيليا 
وه��و )مر�س ع��دم جتلط الدم( حت��ول بينه 
وب��ن اال�س��تمتاع واللعب مبثل ه��ذه االألعاب، 
حي��ث اأن اأي اإ�س��ابة اأو خد���س يتعر���س له��ا 

اإبراهيم ي�ساب بالنزيف املبا�سر وال�سديد  .
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الراأي- �سامي جاد اهلل:
يف  املوؤمل��ة  وامل�س��اهد  الذكري��ات  تتقل��ب 
خميلة طلبة الثانوية العامة لق�س��وة عام 
م�سى من ذاكرتهم ، لتبداأ تلك االمتحانات 
وتف�س��لهم ع��ن ذكرى ع��دوان امتد جرمه 
تل��ك  اأن  اإال   ، يوم��ا  وخم�س��ن  لواح��د 
الذك��رى وغره��ا من الفرقع��ات التي تثار 
خ��ال االأحاديث بع��دوان مقبل على غزة 
وحما�س��ريها رفعت من عزائمهم واأمدتهم 

بالقوة واملثابرة رغم الظروف املحيطة .
وينتظ��م �س��باح ال�س��بت املقب��ل م��ا يقارب 
م��ن 81 األ��ف طال��ب وطال��ب عل��ى مقاعد  
جمي��ع  يف  العام��ة   الثانوي��ة  امتحان��ات 
حمافظات الوط��ن، والطلبة بداأوا يهيئون 
اأنف�س��هم خلو�س هذه التجرب��ة التعليمية 
ب��ن ه��وؤالء الطلب��ة طلب��ة  املهم��ة وم��ن 
قط��اع غ��زة الذي��ن يتقدم��ون للتوجيه��ي 
وعيونه��م نحو التفوق رغم بداية قا�س��ية 
ع��دوان2014،  نتيج��ة  الدرا�س��ي  للع��ام 
كم��ا اأن وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل 
اأكملت خمتلف اال�ستعدادات والتجهيزات 
النط��اق االمتحان��ات يف جو اآم��ن وتوفر 
االمتحان��ات  خل��روج  املواتي��ة  االأج��واء 

بال�سورة املطلوبة.

التوفيق والتميز
الطالب موؤن�س حمي�س��ن من مدر�سة جمال 
عب��د النا�س��ر الثانوي��ة للبن��ن ق��ال:" ال 
زل��ت ملتزمًا بج��دول املذاك��رة واملراجعة 
ال��ذي و�س��عته، من خال ف��رتات املذاكرة 
والراح��ة والنوم، كما بداأت تهيئة نف�س��ي 
لدخ��ول االمتحان��ات  يوم ال�س��بت املقبل، 
وادع��و اهلل ع��ز وج��ل اأن يوفقن��ي ويوفق 
جميع الطلبة يف النجاح والتميز، خا�س��ة 
واأن طلبة غزة عانوا كثرًا ب�سبب البداية 
نتيج��ة  الدرا�س��ي  للع��ام  طبيعي��ة  الغ��ر 

العدوان ال�سهيوين.
مدر�س��ة  م��ن  اأبوكر���س  حمم��د  الطال��ب 
الكرم��ل الثانوي��ة للبنن قال:"  �س��اعفت 
م��ن  لامتحان��ات،  والرتكي��ز  اال�س��تعداد 
خال الرتكيز وبذل اجلهد يف جميع املواد 
الدرا�س��ية، كم��ا اأنن��ي اأج��د الت�س��جيع من 
اأ�سرتي التي توفر كل الراحة والهدوء يل 

من اأجل مرور االمتحانات  ب�سكل ي�سر.

وضع خطة
الرتبي��ة  وزارة  وكي��ل  ثاب��ت  زي��اد  د. 
والتعلي��م الع��ايل ق��ال:" تب��داأ امتحانات 
الثانوية العامة يف الثاثن من �س��هر مايو 

احلايل ب�سكل توافقي بن جناحي الوطن 
، م�س��يفًا:" الوزارة و�س��عت خطة متكاملة 

خلروج االمتحانات بال�سورة املطلوبة".
واأو�س��ح اأن وزرات��ه قام��ت بالتن�س��يق م��ع 
وزارة الداخلي��ة لتوفر عنا�س��ر �س��رطية 
ومرك��زي  االمتحان��ات  قاع��ات  حلماي��ة 
الت�س��حيح ، ووزارة ال�س��حة لتوفر كوادر 
طبية لت�س��كل نقاطًا طبية يف جميع جلان 
االمتحان��ات لتك��ون جاه��زة للتعام��ل م��ع 
اأي ط��اريء. واأ�س��اف:" ف��رق التعلي��م من 
مر�س��دين ومراقبن وم�س��ححن ومعلمن 
واإداري��ن  وم�س��رفن  مدار���س   وم��دراء 
تهيئ��ة  يف  الكب��ر  ال��دور  له��م  �س��يكون 
لنج��اح  والقاع��ات  اللج��ان  يف  االأج��واء 

االمتحانات وخروجها ب�سكل اآمن.

تسخير االمكانات
ب��دوره، اأكد وكي��ل وزارة التعليم امل�س��اعد 
لل�س��وؤون التعليمي��ة د. اأن��ور الرعاوي اأن 
وزارته �س��خرت كل اإمكاناتها وطاقاتها من 

العام��ة يف حمافظ��ات قطاع غ��زة جلميع 
الف��روع ، حي��ث �س��يكون هن��اك 24270  
طالب من فرع العلوم االإن�سانية، و6459 
الف��رع  م��ن  و370  العلم��ي،  الف��رع  م��ن 
ال�س��رعي، و300 من الف��رع املهني، مبينًا 
اأن االمتحانات �س��تكون موحدة و�س��تعقد 
يف اآن واحد وب�سكل متزامن وتوافقي بن 

جناحي الوطن يف ال�سفة وغزة. 
وبن �س��رف اأنه مت اإدخ��ال جميع بيانات 
الطلب��ة املتقدم��ن المتحان��ات الثانوية 
اجللو���س  بطاق��ات  واإ�س��دار  العام��ة، 
اخلا�س��ة به��م، مع حتدي��د مراكز وجلان 
تق��دمي االمتحان��ات والتي يبل��غ عددها 

القطاع. يف  قاعة   176
وق��ال �س��رف:" اإنه مت حتدي��د املراقبن 
يبل��غ  والذي��ن  باالمتحان��ات  اخلا�س��ن 
عددهم 5250 معلمًا ومعلمة، عو�سًا عن 
اإ�س��دار التكاليف اخلا�س��ة بامل�س��ححن 
من اأ�س��حاب اخلرة، مع حتديد مركزين 
لت�س��حيح االختبارات اأحدهما يف مدينة 
حي��ث  يون���س  خ��ان  يف  واالآخ��ر  غ��زة، 

اأج��ل اخل��روج بامتحانات م�س��رفة يفخر 
به��ا الع��امل كله وتوف��ر كل �س��بل الراحة 

وال�سامة للطلبة.
واأ�س��اف د. الرعاوي:" اأن��ه وعلى الرغم 
م��ن كل م��ا ح��دث من اأح��داث �س��بقت بدء 
العام الدرا�سي احلايل من عدوان �سهيوين 
اإال اأن �س��عبنا يثب��ت �س��موده وي�س��ر عل��ى 
موا�س��لة العل��م والتعلي��م، واإقام��ة عر�س 

الثانوية العامة الوطني.   
لل�س��ئون  امل�س��اعد  ال��وزارة  وكي��ل  واأثن��ى 
التعليمي��ة عل��ى م��ا يقدم��ه روؤ�س��اء جلان 
الثانوي��ة العامة  من عطاء وعمل وا�س��فًا 
اإياهم بفر�س��ان املي��دان وهم م��ن يحملون 

راية العلم.

الثانوية باألرقام
م��ن جهت��ه، اأو�س��ح مدي��ر ع��ام القيا���س 
والتق��ومي واالمتحان��ات ب��وزارة التعليم 
طالب��ًا   34.300 اإن  �س��رف:"  م��روان 
وطالبة �س��يتقدمون المتحانات الثانوية 

�س��ينتظم الت�س��حيح ف��ور  انته��اء تقدمي 
االمتحان االأول.

الدقة والمنهجية
ب��دوره، اأك��د نائب مدي��ر عام  االإ�س��راف 
املده��ون  زي��اد  د.  الرتب��وي   والتاأهي��ل 
العام��ة  م��ع االإدارة  اإدارت��ه تتع��اون  اأن 
للقيا�س والتقومي واالمتحانات وخمتلف 
االإدارات لتوف��ر طواق��م العاملن الذين 
�س��يعملون يف امتحان��ات التوجيه��ي، م��ن 
خال امل�س��رفن حيث مت حتديد روؤ�س��اء 
اللج��ان وحتديد املراقبن وامل�س��ححن، 
االإ�س��راف  طواق��م  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
والت�س��حيح موؤهل��ة للعم��ل ب��كل خ��رة 
االمتحان��ات  خ��روج  اأج��ل  م��ن  واإتق��ان 
ونتائ��ج التوجيه��ي ب�س��كل علم��ي ومهني 

دقيق.
وفيما يخ���س التهيئة النف�س����ية واإر�ساد 
اال�ستع��داد  كيفي����ة  ح��ول  الطلب��ة 
ر�س����اد  لامتحان����ات، اأك��د مدي��ر عام االإ
اأحم��د  د.  اخلا�س����ة  والرتبي����ة 
احلواج��ري، اأن طواق��م االإر�ساد ت�سارك 
يف جلان الثانوية العامة من خال تواجد 
املر�سد الرتبوي يف جلان االمتحان والذي 
يتمثل دوره يف االلتقاء بالطلبة يف اليوم 
االأول قب��ل دخ��ول االمتح��ان وتعريفهم 
ب��دوره امل�ساع��د والداع��م له��م باجلانب 
االإر�سادي والنف�سي وتخفيف حده القلق 
الناجمة عن اأجواء االمتحان باالإ�سافة 
اإىل متابع��ة احلاالت الفردية التي ميكن 

اأن تتاأثر خال فرتة االمتحان.
اأن هن��اك توعي��ة للمعلم��ن  ولف��ت اىل 
ب�س��رورة توف��ر بيئ��ة اآمن��ة بعي��دة عن 
االإج��راءات القانوني��ة ال�سارخ��ة الت��ي 
ترف��ع حالة التوت��ر وتوجي��ه تطمينات 
نف�سي��ة وتوفر اأج��واء ل�سر االمتحانات 
ب�س��كل ه��ادئ وعم��ل مراجع��ات للطلب��ة 
للت�سهي��ل عل��ى الطال��ب وتوف��ر اأج��واء 
نف�سي��ة هادئ��ة ت�سه��ل عملي��ة الرتكي��ز 
م��ع  توا�س��ًا  هن��اك  اأن  كم��ا  واحلف��ظ، 
اأولي��اء االأم��ور واملجتمع ب�س��رورة توفر 

البيئة املائمة الإجناح التوجيهي.
ب��دوره، اأكد مدير ع��ام ال�سحة املدر�سية 
االإيع��از  متَّ  اأن��ه   ، ال�سرف��ا  تي�س��ر  د. 
مل�س��ريف ال�سح��ة املدر�سي��ة يف املديري��ات 
واملدار���س اإىل اال�ستع��داد اجليد ملتابعة 
االمتحان��ات والقاعات وذل��ك بالتن�سيق 
اأج��ل  م��ن  ال�سح��ة  وزارة  طواق��م  م��ع 

معاجلة اأي حاالت خال االمتحانات.

رغم قسوة عام مضى

طلبة التوجيهي... عيون ترنو نحو التفوق والمثابرة

د. ثابت: و�سع 
خطة متكاملة لنجاح 
االمتحانات بال�سورة 

املطلوبة

د. الرعاوي: تنظيم 
االمتحانات اإجناز مهم 
رغم البداية ال�سعبة 

للدرا�سة نتيجة العدوان

طالب   األف  �سرف : 81  
يخو�سون االمتحانات 
والت�سحيح فور انتهاء 
تقدمي االمتحان االأول

د.احلواجري: 
طواقم االإر�ساد 

�ستتدخل لتخفيف 
التوتر والقلق



الخميس 10 شعبان  1436هـ  / 28  مايو - آيار  2015م
Thursday - 28 May  2015  

تحقيق

04A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

من الواقع
�سارك��ت املحا�سرة يف اجلامع��ة االإ�سامية 
بغ��زة د. خلود الفليت و�سف��ا مل�سهد م�سور، 
ذك��ره له��ا اأح��د معارفه��ا، ع��ر �سفحته��ا 
يف  "�سي��دة  في��ه:  ج��اء  الفي�سبوكي��ة 
ال�ستين��ات م��ن عمرها تتوكاأ عل��ى عكازين 
وتقف اأمام اإح��دى مدار�س الثانوية، كانت 
هيئته��ا تث��ر ال�سفق��َة لدرج��ة اأن طالبات 
ت�سابق��ن  املج��اورة  االإعدادي��ة  املدر�س��ة 
بينه��ن  ال�سخ�س��ي  م�سروفه��ن  القت�س��ام 

وبينها".
واأردف��ت: "عل��ى قارع��ة الطري��ق، كان��ت 
�سي��ارة يف انتظ��ار ال�سي��دة به��ا رج��ل يطل 
براأ�س��ه ب��ن فينة واأخ��رى ملتفت��ًا نحوها، 
بعد نهاي��ة الدوام حتركت امل��راأة واجتهت 
نح��و ال�سي��ارة و�سع��دت لتنطل��ق به��ا نحو 
مرك��ز املدين��ة اأيقْن��ُت حينه��ا اأنن��ي اأم��ام 

حالة ن�سٍب بامتياز".
وتكم��ل: "ف�س��ويل ق��ادين ملتابعته��ا حتى 
امل��راأُة  َل��ْت  ترجَّ وهن��اك  املدين��ة،  �س��وق 
كالفار���س الُهم��ام تارك��ًة عكازاه��ا خلفه��ا 
ا�س��رتت  وانت�س��ب،  ظهره��ا  اعت��دل  وق��د 
حلم��ًا واأ�سي��اَء اأخ��رى واأن��ا ال زل��ت خلفه��ا 
مدهو�س��ًا تتملكن��َي ال�سدمة حت��ى توقَفْت 
ال�سي��ارُة اأم��ام من��زٍل م��ن اأربع��ة طواب��ق، 
وب�س��وؤال اجل��ران تب��ن اأنه��ا بن��ت منزلها 
هذا من الت�سول رغم اأن لديها ثاثة اأبناء 

موظفون يف ال�سلطة ".

ليست الوحيدة
الق�س��ة ال�سابق��ة لي�س��ت الوحي��دة، حيث 

"كن��ت  زع��رب:  ي�س��رى  ال�سي��دة  قال��ت 
وج��اء  فل�سط��ن  بن��ك  بج��وار  بال�سدف��ة 
ه��ذا تزامن��ا م��ع ن��زول مرتب��ات موظف��ي 
ال�سلط��ة فا�ستوقفتني �سي��دة اأنيقة املظهر 
لتخ��رين اأنه��ا مندوب��ة جمعي��ة خري��ة 
ت�ساع��د املحتاجن وتدعمه��م وتطلب مني 
م��اال، ا�ست�سمحتها عذرا اأنني ال اأحمل مااًل 
االآن، وطلب��ت منها اإعطائ��ي ا�سم اجلمعية 

وعنوانها الأخر املهتمن بذلك".
للبي��ت  ع��دت  "عندم��ا  زع��رب:  واأكمل��ت 
حاول��ت اأن اأبح��ث جاه��دة ع��ن اجلمعي��ة 
ودلي��ل  االإنرتن��ت  طري��ق  ع��ن  املذك��ورة 
الهات��ف لك��ن مل اأج��د �سيئ��ا، لق��د كان��ت 

عملية ن�سب اأنيقة ال اأكرث".
اإياد حممود كان �ساه��دا على عملية ن�سب 
مماثل��ة دون التعر���س املبا�س��ر له��ا، حيث 
اأخرن��ا اأن��ه  �ساه��د �سي��ارة اأج��رة كب��رة 
بالق��رب  ن�س��اء   )6( اأنزل��ت  راك��ب(،   7(
م��ن القلعة و�س��ط مدين��ة خانيون�س وكان 
ال�سائ��ق يدلهم عل��ى االأماكن التي يجب اأن 

يتمركزوا فيها بغر�س الت�سول.
الف�س��ول متلك حممود لراقبه��م من بعيد 
فوج��د اأن الت��ي تن��ال م��اال من اأح��د املارة 
تبل��غ زمياته��ا ليتبعن��ه ويف نهاي��ة الي��وم 

تاأتيهم ذات ال�سيارة لتقلهم للمغادرة.
اأم��ا علي مطر اأخرن��ا �ساحك��ا: "يبدو اأن 
الت�سول تطور لي�سبح اإلكرتونيا، حيث اأنني 
تفاجاأت ب�سخ�س ال اأعرفه يطلب اإ�سافتي 
عر الفي�سب��وك ومن ثم ير�س��ل يل ر�سالة 
يطلب فيها مني 50 �سي��كا، وعندما �ساألت 
اأ�سدقائي اكت�سفت اأن الت�سول االإلكرتوين 

يت�سارع يومًا بعد يوم بطرق خمتلفة".

�سبي��ل املث��ال ال احل�س��ر م��ن يجل�س��ون يف 
منطق��ة اجلامع��ات م��ن املت�سول��ن يهتمون 
اأح��وال الطلب��ة ويدع��ون له��م  مبراقب��ة 

بالنجاح وقت االمتحانات.
وق�س��م الكحل��وت الت�س��ول يف القطاع لعدة 
اأق�سام، منه��ا: الت�سول الظاهري، والت�سول 
املقنع من خال بي��ع �سلع �سغرة، والت�سول 
املو�سم��ي املرتب��ط باملنا�سب��ات الدينية اأو 
االأعياد، والت�سول العر�سي "اال�سطراري" 
ال��ذي ي�سط��ر في��ه ال�سخ���س لا�ستدان��ة 
حلن اإيجاد عم��ل، واأخرا الت�سول احلريف 
كم�س��ح ال�سي��ارات مقابل مبلغ م��ايل زهيد، 
م�س��ددا على حاجة املجتمع امللحة لتفعيل 
حمل��ة وطني��ة مب�ساركة جمي��ع املوؤ�س�سات 
ظاه��رة  ملكافح��ة  واخلا�س��ة  احلكومي��ة 

الت�سول.

خلفيات متعددة
ب��دوره، �س��رح م�سئ��ول ق�س��م املعلوم��ات يف 
زع��رب  خلي��ل  النقي��ب  العام��ة  املباح��ث 
غ��زة  قط��اع  يف  املت�سول��ن  اأن  ل�"ال��راأي" 
والذين ينت�س��رون يف الطرق��ات م�سنفون، 
ثاث��ة  اإىل  االأمني��ة  الق��وى  بح�س��ب 
اأق�س��ام: فمنه��م ج��زء ال ي�سته��ان به��م من 
ذوي اخللفي��ات اجلنائي��ة واالأمنية الذين 
بق�س��د  الت�س��ول  غط��اء  خل��ف  يت�س��رتون 
مطلوب��ن  اأو  م�سئول��ن  حترك��ات  ر�س��د 

ل�"اإ�سرائيل" وهم االأكرث خطرًا.
واأكم��ل النقيب زعرب حديث��ه ل�"الراأي": 
يف  يعمل��ون  املت�سول��ن  م��ن  اآخ��ر  "وج��زء 
اإط��ار �سبكات منظمة لر�س��د املنازل بهدف 
ال�سرقة وه��وؤالء ذوي خلفية جنائية، اأما 

سيكولوجية التسول
يف االإط��ار ذاته، ق��ال رئي�س �سعبة االأ�سرة 
والطفولة مبديرية غزة حممد الكحلوت: 
ال�سيء يف غزة فاقم  "الو�سع االقت�سادي 
م��ن ظه��ور اأ�سالي��ب دخيل��ة، االأم��ر ال��ذي 
دفعنا الإطاق حملة مع بداية عام 2013 
لتعقب املت�سول��ن بغر���س اإدراج اأ�سماءهم 
�سم��ن ك�سوفات ال�سئ��ون االجتماعية، لكن 
م��ا تفاجاأنا ب��ه اأن الغالبي��ة العظمى منهم 

من امل�ستفيدين فعا من برنامج ال�سئون".
وب��ن الكحل��وت اأن ال�سئ��ون االجتماعي��ة 
اإغاثي��ة  م�ساع��دات  للم�ستفيدي��ن  تق��دم 
ك�س��رف �سيك��ات وط��رود غذائي��ة وتاأمن 
�سح��ي واإعفاء ر�سوم الأبنائه��م يف املدار�س 
اأو توف��ر منح ملن ه��م يف اجلامعات، اإ�سافة 
لتقدمي جوانب تنموي��ة ملن يرغب باإن�ساء 

م�سروع �سغر".
واأك��د الكحل��وت اأن الكث��ر م��ن املت�سول��ن 
اأو يفرت�س��ون  الطرق��ات  الذي��ن يجوب��ون 
يتجنب��ون  اإنه��م  حي��ث  كاذب��ون  املف��ارق 
يف  االجتماع��ي  البح��ث  موظف��ي  اإعط��اء 
ال�سئ��ون االجتماعية اأ�سمائهم وعناوينهم 
احلقيقية حت��ى ال تنك�سف عدم اأحقيتهم 
بال�سوؤال، مبينًا اأنهم يعانون من خلل نف�سي 

مرتبط ب�"�سيكولوجية الت�سول".

ذكاء اجتماعي
م��ا  ع��ادة  املت�سول��ون  اأن  الكحل��وت  وب��ن 
يتمتع��ون بذك��اء اجتماعي ع��ايل جدا يف 
املوؤث��رة والت��ي  الرنان��ة  الكلم��ات  انتق��اء 
تتنا�س��ب مع ك��ل �سخ���س على ح��دا، فعلى 

اجل��زء االأكر منهم م��ن يحرتفون الت�سول 
كمهن��ة جلني املال بدال من ممار�سة اأعمال 

حرفية عادية".
واأف��اد النقيب زعرب اأن كث��ر من احلاالت 
الت��ي يك��ون فيه��ا املت�سول��ون برفق��ة طفل 
�سغ��ر غالب��ا م��ا يك��ون فيه��ا ه��ذا الطف��ل 
م�ستاأج��را م��ن ذوي��ه بهدف الت�س��ول اأو من 
دون علم عائلته، واأن هناك عائات تر�سل 
اأبنائه��ا، ق�س��دا، مع املت�سول��ن للتك�سب من 

ورائهم .

القانون غائب
اأطلعن��ا عليه��ا  الت��ي  ال�سادم��ة  احلقيق��ة 
ق�س��م  م�سئ��ول  زع��رب  خلي��ل  النقي��ب 
املعلوم��ات يف املباحث العام��ة اأنه ال توجد 
م��ادة يف القان��ون جترم املت�س��ول اأو تق�سي 
بحب�س��ه وعقاب��ه، الفت��ًا اإىل اأن االأجه��زة 
االأمني��ة يف غ��زة تاقي �سعوب��ة بالغة يف 
ح��االت توقيف املتهمن ب�سبب عدم �سرف 
موازن��ة ت�سغيلية من ِقَب��ل حكومة الوفاق 
ل��وزارة الداخلي��ة االأم��ر ال��ذي اأث��ر عل��ى 
النفق��ات الازم��ة لل�سجن��اء وعل��ى توفر 

اأماكن حجز وتاأهيل مائمة.
يف ذات ال�سي��اق، ج��اء حدي��ث نائ��ب مدير 
ع��ام ق�سم ال�سرطة الن�سائية الرائد مرمي 
الناع��وق موافقا ل�سابقه��ا يف اأن القانون ال 
ي�سم��ح باإيق��اف املتهم اأكرث م��ن 48 �ساعة، 
م��ن  لكث��ر  يتعر�س��ون  اأنه��م  اإىل  منوه��ة 
احلاالت اجلنائي��ة التي حتمل يف ظاهرها 
اأو  جنائي��ة،  لبواط��ن  كغط��اء  الت�س��ول 

عمالة، اأو جتارة ممنوعات.
واأظه��رت الرائ��د الناع��وق ل�"ال��راأي" اأن 

التسول في غزة.. تحايل لغايات والقانون قاصر عن الردع!
الكحلوت: اأغلب املت�سولن م�ستفيدون من برنامج ال�سئون االجتماعية

زعرب: ال قانون يجرم الت�سول يف فل�سطن و"التوافق" غر مهتمة باالأمر 
الناعوق: القانون ال ي�سمح باإيقاف املت�سول اأكرث من 48 �ساعة

اأبو �سمالة: غياب النظام ال�سيا�سي والت�سريعي عائق اأمام عمل حقوق االإن�سان
�سليم: جلان الزكاة توفر م�ساعدات للمحتاجن بكل منطقة

د. فرحات: املت�سولون الكاذبون مينعون �سرف املال للمحتاجن فعًا

خرج الت�سول من كونه بحث عما ي�سد رمق املحتاج بقدر كفايته، 
و�س��ار اأهل��ه م�ستغل��ون ب��ه عاني��ة ب��ا حي��اء وحق فيه��م قول 
امل�سطفى عليه ال�سام: )اإن مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت(. فالنف�س 
احل��رة تاأبى اأن تهان اأو يقل �ساأنها ب��ن اأقرانها من اخلائق، ولو 

اأمل��ت باالإن�س��ان فاقة اأجرت��ه اأن ي�س��األ اأحدا ملعاونت��ه فاملنطق 
يق��ول اأن ت�ساأل �سخ�سا من معارفك بق��در حاجتك دون اأن يدري 

عنك االآخرون.
اأم��ا اأن جت��د ال�سائل قاب��ع يف ذات النقطة، يومي��ًا، ي�ستجدي كل 

الراأي – اأميمه العبادلة:
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وزارات  مب�سارك��ة:  احلكومي��ة  املوؤ�س�س��ات 
ال�سح��ة والتعلي��م واالأوق��اف والداخلي��ة 
واملوؤ�س�س��ات احلقوقي��ة �سكل��ت م��ا ي�سم��ى 
م��ن  للح��د  الطفول��ة"  حماي��ة  ب�"�سبك��ة 
ظاه��رة الت�س��ول عموما وت�س��ول االأطفال 
ل��رب  عم��ل  توف��ر  خ��ال  م��ن  خ�سو�س��ا 
ال�س��وؤون يف  اإحلاق��ه برنام��ج  اأو  االأ�س��رة 
ح��ال ك��ان االأب مري�س��ا مر�س��ا مينع��ه من 
العم��ل، اأو م�ساعدة الطفل بتعلم حرفة ما 

تعينه على الك�سب امل�سروع.
واأطلعتنا الرائد الناعوق ل�"الراأي" وجود 
كثر من احلاالت التي تبداأ بداية ب�سيطة 
بالت�س��ول لكنها تتط��ور لتق��ود �ساحبها اأو 
�ساحبتها ملهاوي ال خا�س منها كا�ستخدام 
�سي��ارات  ب��ن  يبيع��ون  الذي��ن  االأطف��ال 
االأج��رة لتو�سيل املخ��درات والرتامال بن 
التج��ار وبع�سه��م، اأو كا�ستغ��ال الن�س��اء 
اأو العمال��ة  الأعم��ال منافي��ة لاأخ��اق، 

والر�سد للمطلوبن ل�"اإ�سرائيل"".

كسب غير مشروع
وللوق��وف اأك��رث عل��ى راأي اأه��ل القانون، 
اأطلعن��ا مدي��ر موؤ�س�س��ة ال�سم��ر حلق��وق 
االإن�س��ان وع�س��و جلن��ة احلري��ات خلي��ل 
الفل�سطين��ي  املجتم��ع  اأن  �سمال��ة  اأب��و 
يعي�س حالة متقدمة من م�ستويات الفقر 
ال  الت��ي  والعائ��ات  العالي��ة  والبطال��ة 
جتد قوت يومها لكنه��م  رغم ذلك اأعفاء 

النف�س وال يطلبون �سيئا من اأحد.
االأمني��ة  باجله��ات  �سمال��ة  اأب��و  واأه��اب 
اإطاع الراأي العام على حقيقة املت�سولن 
الذين ينت�سرون يف الطرقات وخطورتهم 
كما تظهره��ا االإح�س��اءات والت�سنيفات 
م��ن قب��ل املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة املعني��ة 
مبتابعته��م، الفت��ا اأن االأك��رث خطورة هم 
فئة االأطف��ال املت�سولن حت��ت قناع العمل 
ببيع منتجات ب�سيطة حيث اإنهم م�سئولية 
احلكومة بالدرج��ة االأوىل قبل اأن يكونوا 

م�سئولية اأ�سرهم.

اعتباري عن طريق تواطوؤ مع اأي �سخ�س 
من اخلا�سعن لهذا القانون على ا�ستغال 
وظيفته اأو �سفت��ه، فالك�سب غر امل�سروع 
العام��ة  الوظيف��ة  وراء  م��ن  اإث��راء  ه��و 
واملت�س��ول بطبيع��ة احلال غ��ر متنفذ يف 

وظيفة عامة.

تفسير مغلوط
ويف ذات االإطار، بن مدير دائرة الوعظ 
واالإر�س��اد يف وزارة االأوق��اف د. يو�س��ف 
فرحات اأن االإ�سام حارب الت�سول وو�سع 
عاج��ا للظاه��رة م��ن خال ه��دي النبي 

عليه ال�ساة وال�سام.
اأم��ا فيم��ا يخ���س النه��ي ال��وارد يف االآية 
الكرمية: )فاأما ال�سائل فا تنهر( ف�سدد 
د. فرح��ات عل��ى اأن املق�سود هن��ا بال�سائل 
لي���س عل��ى اإطاق��ه ب��ل املق�س��ود ال�سائ��ل 
احلقيق��ي ولي�س الك��اذب، فالبع�س يت�سول 
وهو غر حمتاج وهو بذلك ي�سر حمتاجن 
حقيقي��ن ومين��ع و�س��ول ال�سدق��ة اإليهم، 

وعزا اأبو �سمالة تردي االأحوال القانونية 
وق�سوره��ا يف �س��ن بع���س الت�سريع��ات اإىل 
غياب وجود نظ��ام �سيا�سي وت�سريعي ميكن 
لهيئ��ات حق��وق االإن�س��ان يف ظل��ه تق��دمي 
مقرتحات وم�سودات مل�ساريع ترثي القانون 
املعمول به وتراأب نواق�سه، اإ�سافة اإىل اأن 
انعدام املوازن��ات واملتابعة اأدت جلعل كثر 
من القوان��ن حرا عل��ى ورق دون اإمكانية 

تنفيذها.
ميك��ن  ال  اأن��ه  تب��ن  القان��ون  ومبراجع��ة 
جت��رمي املت�سول��ن حتت بن��د "الك�سب غر 
امل�س��روع" مث��ا، نظ��را الأن القان��ون عرفه 
كالت��ايل: " ك��ل م��ال ح�س��ل علي��ه اأح��د 
اخلا�سعن الأحكام ه��ذا القانون لنف�سه اأو 
لغره ب�سبب ا�ستغ��ال الوظيفة اأو ال�سفة 
اأو نتيج��ة ل�سل��وك خمال��ف لن���س قانوين 
اأو ل��اآداب العام��ة اأو باأي��ة طريق��ة غر 

م�سروعة واإن مل ت�سكل جرما.
ويدخل يف حك��م الك�سب غر امل�سروع كل 
م��ال ح�س��ل علي��ه اأي �سخ���س طبيعي اأو 

قائ��ا: "من خ��ال التجرب��ة الكثرون يف 
غ��زة يتخ��ذون الت�سول كمهن��ة ويرف�سون 
العمل بحجة اأن مهن��ة الت�سول تدر عليهم 
دخ��ا اأعلى من االأج��رة اليومية الأي عمل 

اآخرا".
و دع��ا د. فرحات اأن تق��وم اجلهات املعنية 
بو�س��ع حد حا�س��م للظاه��رة خ�سو�سا اأنه 
مت القب���س عل��ى الكثر منه��م الإثبات اأنهم 
يتبعون اأ�سالي��ب ن�سب وحتايل وملا ي�سببوه 
م��ن تعطي��ل يف املجتم��ع م��ن اإي�س��ال امل��ال 

الأ�سحاب احلق االأ�سيل فيه.

واقع مقلق
واأو�س��ح مدي��ر االإدارة العام��ة للزك��اة يف 
وزارة االأوق��اف اأ�سامة �سلي��م ل�"الراأي" اأن 
وج��ود مثل ه��ذه الظاه��رة اأمر مقل��ق واأن 
�س��وء االأو�ساع االقت�سادي��ة يف قطاع غزة 
اأ�سه��م يف خلق مثل هذا الواقع املر واالأليم، 
مبينا اأن ال��وزارة تواجه ال�سكاوى من هذه 
احل��االت عن طري��ق التوا�سل م��ع اجلهات 
املعنية كاملباحث للجم هذه الظاهرة بقدر 

االإمكان.
واأكد �سلي��م اأن دور وزارة االأوقاف يتمحور 
حول توف��ر م�ساعدات للفق��راء من خال 
جل��ان الزك��اة الت��ي حت��دث دوري��ا قاعدة 
بيان��ات باأ�سم��اء املحتاج��ن ل��كل منطقة، 
اإ�ساف��ة لعم��ل زي��ارات ليلية تع��رف با�سم 
الزي��ارات العمري��ة، وتوف��ر ب��دل اإيجار، 
املهددي��ن  البي��وت  الأ�سح��اب  موؤخ��را، 

بالطرد، ومتويل 170 اأ�سرة ملدة 6 اأ�سهر.
االآراء ال��واردة م��ن قب��ل املخت�س��ن ح��ول 
ه��ذا املو�س��وع بالغ��ة االأهمي��ة واخلطورة 
يف اآن، االأم��ر ال��ذي ي�ستدع��ي حتركا جادا 
بتفعيل قوان��ن وت�سريعات حتمي املجتمع 
من ظواه��ر �سيئة كالت�سول وم��ا قد يتبعه 

من �سلبيات كثرة.
وكان رئي���س املجل���س الت�سريع��ي باالإنابة 
د. اأحمد بحر ق��د طالب رئي�س الوزراء د. 
رامي احلمد هلل، باعتباره وزيرا للداخلية 
واالإ�س��راف  غ��زة  اإىل  باحل�س��ور  اأي�س��ا، 
املبا�س��ر عل��ى االأجه��زة االأمني��ة وحتم��ل 
م�سئوليات��ه كاملة جتاهه��ا وتوفر الدعم 

الازم لعملها.
وح��ذر د. بحر من حم��اوالت البع�س لعمل 
االأجه��زة  اأن  موؤك��د  بغ��زة،  اأمن��ي  فلت��ان 
االأمني��ة يف غ��زة لن ت�سم��ح بالعب��ث باأمن 
املواط��ن الفل�سطين��ي، قائ��ا: "م��ن يري��د 
املقاوم��ة فليوج��ه �ساح��ه نح��و القد���س 

وحترر فل�سطن".

التسول في غزة.. تحايل لغايات والقانون قاصر عن الردع!

اأمل��ت باالإن�س��ان فاقة اأجرت��ه اأن ي�س��األ اأحدا ملعاونت��ه فاملنطق 
يق��ول اأن ت�ساأل �سخ�سا من معارفك بق��در حاجتك دون اأن يدري 

عنك االآخرون.
اأم��ا اأن جت��د ال�سائل قاب��ع يف ذات النقطة، يومي��ًا، ي�ستجدي كل 

املاري��ن يعر من اأمام��ه بعبارات مبتكرة تنا�س��ب احلالة فهو اأمر 
يث��ر الريب��ة، وما يثرها اأك��رث اأن جتد �سابة اأنيق��ة اأو رجا ذو 
ق��درات ج�سدي��ة ا�ست�سهل��وا مد اأيديه��م بال�سوؤال عل��ى حتريكها 

بالعمل ال�سريف العفيف.
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دير الكازانوفا بالقدس

غزة-الراأي:
دير الكازانوفا هو دير كاثوليكي يقع داخل اأ�سوار البلدة القدمية 
ملدين��ة القد���س  ،يف �سمال غرب حارة الن�س��ارى ، بالقرب من باب 

اجلديد، وهو من مقد�سات االإر�ساليات الكاثوليكية يف املدينة.
ال�سياف��ة،  بي��ت  جم��ددا  املقد�س��ة  االأر���س  حرا�س��ة  وافتتح��ت 
الكازانوف��ا، يف النا�س��رة بع��د اأعم��ال ترمي��م دام��ت خم�سة ع�سر 

�سهرًا، واحتفلت اأي�سًا بر�سامة كاهن واثنن من ال�سمام�سة.
وكازانوف��ا ه��ي اأق��دم بن��اء يع��ود لاآب��اء الفرن�سي�سك��ان، وكان��ت 
تدع��ى "امل�ساف��ة الفرن�سي�سكاني��ة"، وقب��ل نح��و مائة ع��ام، بعد 
ف�س��ل كازانوفا القد�س عن الدي��ر الفرن�سي�سكاين، تغر اال�سم من 

امل�سافة الفرن�سي�سكانية اإىل كازانوفا.
جانفرانك��و ه��و مدير كازانوف��ا النا�سرة التي تق��ع مقابل كني�سة 
الب�س��ارة، وق��د اأعيَد افتتاحه��ا بعد عملية ترمي��م ا�ستمرت فرتة 

طويلة.
وبع��د اأن قام��ت حرا�س��ة االأر���س املقد�س��ة باإع��ادة ترمي��م ه��ذا 
البي��ت، بات ي�ستقبل حوايل مائة وخم�سن حاجا يوميا، حيث مت 

افتتاحه بعد عملية ترميم ا�ستغرقت خم�سة ع�سر �سهرًا .
ه��ذا وت�ستقب��ل االأر���س املقد�س��ة احلجاج من ك��ل اأنح��اء العامل، 
م��ن بل��دان وثقافات خمتلف��ة، فياأت��ون حاملن معه��م احتياجات 

ورغبات خمتلفة .

الراأي- عبد اهلل كر�سوع:
"يوج��د توغ��ل يف ال�سم��ال ، واملقاوم��ة تطلق عدة 
�سواري��خ جت��اه االحت��ال وال�سرط��ة الفل�سطيني��ة 
، �سكله��ا  املقاوم��ة تخل��ي كاف��ة مقراته��ا  وعنا�س��ر 
احل��رب بدت"، ه��ذه �سائعة من ب��ن اآالف ال�سائعات 
الت��ي يطلقها املواطنون بن الفينة واالأخرى قبل اأن 
تتم ح��رب الع�س��ف املاأك��ول عامه��ا االأول، حتى بلغ 
االأم��ر باخرتاع ق�س�س كاذبة وتناق��ل اأخبار عارية 

عن ال�سحة.
و�سرع��ان م��ا انت�س��رت العديد م��ن ال�سائع��ات الليلة 
عر التوا�س��ل االجتماعي والتي كان م��ن اأبرزها اأن 
الدقائ��ق االأوىل من احل��رب قد ب��داأت بالتزامن مع 
اإط��اق عدة �سواريخ كما يزع��م االحتال من قطاع 

غزة مما اأثار الرعب واخلوف يف قلوب املواطنن.

عدم التهويل
وكي��ل وزارة االإع��ام م. اإيه��اب الغ�س��ن ن�س��ر عل��ى 
�سفحت��ه اخلا�سة عل��ى موقع التوا�س��ل االجتماعي 
الفي���س بوك ر�سال��ة مفادها:" نداء ن��داء نداء اإىل 
االأحب��اب جميع��ًا ن�سط��اء االع��ام اجلدي��د، فلنتق 
اهلل جميع��ًا ولنكن مو�سوعي��ن متوازنن ، الت�سخيم 
والتهوي��ل والتخوي��ف لي�س��ت م��ن الدي��ن وال املهنية 
التحلي��ل  بع��دم  اجلمي��ع  مطالب��ًا   ،" امل�سوؤولي��ة  وال 
واال�ستنت��اج فه��ذا ال يفي��د ب��ل ي�س��ر �سعبن��ا يف ظل 

االأو�ساع ال�سعبة ، على حد قوله.

ويف تعقي��ب له ق��ال الناط��ق با�س��م وزارة الداخلية 
واالأم��ن الوطن��ي اإي��اد الب��زم:" اإن ال��وزارة تتاب��ع 
تط��ورات االأو�س��اع امليداني��ة ، واأن��ه مت اتخاذ كافة 
اإ�سرائيل��ي  التداب��ر الازم��ة حت�سب��ًا الأي ت�سعي��د 

ُمتوقع ".

وطال��ب الب��زم يف ت�سري��ح �سحفي له عل��ى �سفحته 
االإع��ام  و�سائ��ل  ب��وك" كاف��ة  "في���س  ال�سخ�سي��ة 
م��ن  واأخذه��ا  االأخب��ار  نق��ل  يف  ال��رتوي  ب�س��رورة 
م�سادره��ا الر�سمي��ة ، حت��ى ال يت��م ال�سم��اح بن�س��ر 
ال�سائع��ات التي توؤث��ر على ا�ستق��رار املجتمع يف مثل 

عل��م، باالإ�ساف��ة اإىل الن��وع الث��اين ال��ذي يت��داول 
ال�سائع��ة بهدف اإ�سعاف اجلبه��ة الداخلية وبث روح 

الهزمية واخلوف بن املواطنن.
ودع��ا املواطن��ن اإىل ع��دم التعاط��ي م��ع ال�سائع��ات 
الت��ي يعم��ل عل��ى بثه��ا االحت��ال واأعوان��ه ل�س��رب 
اجلبه��ة الداخلي��ة، مطالبًا ن�سطاء مواق��ع التوا�سل 
نق��ل  يف  الدق��ة  بتح��رى  واملواطن��ن  االجتماع��ي 

املعلومات وعدم التهويل .
كم��ا طال��ب املواطن��ن باأخ��ذ االأخب��ار م��ن اجله��ات 
فق��ط  تهت��م  اإع��ام  و�سائ��ل  م��ن  ولي���س  الر�سمي��ة 
باإح��داث ال�سب��ق ال�سحف��ي عل��ى ح�س��اب معنوي��ات 

ال�سعب الفل�سطيني.   
في��ه  تغي��ب  ال  زم��ن  يف  البطنيج��ي:" نح��ن  وق��ال 
نق��ل  عل��ى  يعم��ل  االع��ام  وال�س��ورة،  احلقيق��ة 
ماحق��ة  ع��دم  اإىل  املواطن��ن  داعي��ًا  احلقيق��ة"، 
االإ�ساع��ات وتناوله��ا واأال تكون العق��ول كاحلافظات 

والناقات تبث االإ�ساعات. 
واالأق��وال  االأحادي��ث  ه��ي  تع��رف  كم��ا  وال�سائع��ة 
واالأخبار والرواي��ات التي يتناقلها النا�س دون تاأكد 
م��ن �سحته��ا ، وقد ي�سيف��ون اإليها بع���س التف�سيات 
اجلدي��دة "زي ايل يك��ذب كذبه وي�سدقه��ا"، كما اأن 
ال�سخ���س ال��ذي يروج ع��ن االإ�ساع��ة يه��دف اأحيانا 

الإثارة القلق والرعب يف نفو�س اأفراد املجتمع.
املجتمع��ي  الن�سي��ج  بتدم��ر  ال�سائع��ات  وتت�سب��ب 
وتق��ذف يف قلوب مواطنيه اخلوف والقلق مما يخدم 

االحتال يف خمططاته القذرة �سد قطاع غزة.

هذه االأو�ساع .

زعزعة داخلية
الناط��ق با�س��م ال�سرط��ة الفل�سطيني��ة املق��دم اأمين 
البطنيج��ي ، اأك��د اأن ال�سائع��ات تعمل عل��ى زعزعة 
اجلبه��ة الداخلي��ة واإ�سعافه��ا وتخويفه��ا ، مو�سح��ا 
اأن ه��ذا ما يحاول االحت��ال اأن ي�سل اإليه دون جهد 

منه.
واأو�سح البطنيجي يف ت�سريح خا�س للراأي اأن هناك 
نوع��ن من املواطن��ن الذين يتعاطون م��ع اال�ساعات 
، وه��م املواط��ن اجلاهل ال��ذي ي��ردد االإ�ساعات دون 

بعد عدة غارات "اسرائيلية"

الشائعات .. حرب فيسبوكية وهمية وهدوء ميداني بترقب
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دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

بائ���س حق��ا ذلك ال�سخ���س الذي يجعل م��ن اأحبت��ه واختارت اأن 
تق�س��ي معه عمرا طوي��ا مليئا بال�سع��ادة والفرح ح�س��ب خيالها 
تتمن��ى اأخ��را رحيل��ه ع��ن عامله��ا مف�سل��ة البق��اء وحي��دة دون 
"�سند"، فبع�س الرجال مل ي�سمع مطلقا "خركم خركم الأهله"، 
ومل يفك��ر يف معنى املودة والرحم��ة، ومل ياأخذ من القوامة �سوى 
"فا�سربوهن"، وجهل اأو جتاهل اأنها االأمان واالإخاء، واأن القيام 
باأم��ر م��ا يعني تدب��ر �سوؤون��ه واالعتن��اء باحتياجات��ه، وتي�سر 
ال�سعاب فيه، وتدليل اأهله، ورعاية م�ساحلهم والكثر الكثر مما 

يجب عليه القيام به قبل اأن يدعي اأنه "رجل".

بالطب��ع يع��د احلديث ع��ن احلي��اة والتوافق الزوج��ي مهم يف كل 
مك��ان لكنه لدين��ا اأكرث اأهمية مل��ا نعي�سه كمجتمع م��ن ظلم وقهر 
واق��ع علينا جميع��ا، فا اأقل م��ن اأن جنعل بيوتن��ا عامرة باحلب 
واله��دوء وال�سكينة، لي���س فقط لنكون �سعداء ولك��ن الأن هذا هو 
حاج��ز االأم��ان االأول واحل�س��ن االأك��رث قوة لن��ا اأم��ام االحتال 
والعن��ف وال�سغط واحل�س��ار وقلة االأموال وغره��ا مما ي�سكل ال 

حمال الكثر من االأمل واالأرق والقلق.
ولك��ن كي��ف ي�س��ل االأم��ر اأن تتمن��ى اإحداهن م��وت زوجه��ا، قبل 
�سن��وات ق��ال اأحده��م اأن امراأة متن��ت ذلك كي حت�سل م��ن ورائه 
على "كابونة" تقيت بها اأبناءها ب�سبب فقرهم وعجزه عن توفر 
متطلب��ات احلياة الكرمية لهم يف اأب�سط �سورها، وقبل عدة اأ�سهر 
يف الع��دوان االأخر �ساهدنا بع�س الرجال يرتك زوجته واأطفاله 
يف مك��ان ويذه��ب ملك��ان اآخ��ر الأن��ه مل يع��د يتحم��ل مطالبه��م له 
بتوف��ر الغذاء والدواء وهو ال ميلك امل��ال فف�سل االبتعاد عنهم، 

واإلغاء نف�سه من واقعهم!
ورغ��م اأن ه��ذه احل��االت قليلة ج��دا لكنه��ا تعطي اإن��ذارا يف فهم 
مقوم��ات ومتطلب��ات احلي��اة االأ�سري��ة والزوجي��ة املتما�سك��ة يف 
مواجه��ة امل�ساعب والتحدي��ات، هذا ف�سا عم��ا ن�سمعه يوميا من 
اأم��ور اأك��رث انت�سارا من بع�س ح��االت ال�سرب للزوج��ة اأو االأبناء 
اأو التعن��ت يف امل�ساري��ف والبخل اأو تغليب م�سلحة بع�س االأقارب 
عل��ى م�سلحة االأ�سرة، و�سوء اخلل��ق وغر ذلك الكثر مما يفر�س 
توت��را دائم��ا ونف��ورا ب��ن الزوج��ن ينعك���س ال بد عل��ى االأبناء 
فتك��ون االأ�س��رة مفكك��ة متباع��دة امل�ساع��ر قليل��ة التوا�سل فيما 

بينها.
وكم��ا يف معظ��م االأ�سر حملي��ا وعاملي��ا ال تخرج م�س��كات االأ�سرة 
االأ�سا�سي��ة لدين��ا عن �سوء يف فه��م طبيعة العاق��ة الزوجية، اأو 
خاف��ات على االأبناء، اأو على االأمور املادية، طبعا بجوار العديد 

من االأمور االأقل اأهمية وتاأثرا يف احلياة االأ�سرية.
وكث��را ما كانت املطالبات ب��دورات توعوية للمقبلن على الزواج 
يفه��م فيها ال�ساب��ان احلق��وق والواجب��ات ال�سرعي��ة وتفرعاتها 
املادي��ة واالإن�سانية وبع���س املفاهيم االأ�سا�سي��ة للقوامة والتعدد 
وغره��ا مم��ا تعت��ر مثارات ج��دل ونقا�س غ��ر منته��ي، وعن دور 
ك��ل منهم��ا يف االأ�سرة، وكيفي��ة احرتام وتقبل الع�س��رة امل�سرتكة 
دون فر���س راأي اأو تعنت من اأحدهما على االآخر، وكيف هو احلق 
يف التفري��ق والت�سري��ح باإح�س��ان اإن مل ي�ستم��ر ال��ود واالن�سجام 
والق��درة عل��ى اإبق��اء االأ�سرة موحدة، ث��م التعام��ل برقي ي�سمن 

بقاء االأب واالأم مناذج ح�سنة اأمام االأبناء حتى بعد الفراق.
فم��ا ن�ساه��ده من زيادة ح��االت الطاق وما يليها م��ن م�ساكل على 
االأبناء وامل��ال والنفقات وغرها يجعلنا نعي��د التفكر يف طبيعة 
فهمن��ا لدينن��ا اأوال ولطبيعة التعامات االأخاقي��ة الراقية بن 
النا���س وحر�سهم على اإظه��ار اأف�سل ما لديهم، ك��ي ال ت�سل املراأة 
يوم��ا اإىل درجة تتمنى فيها م��وت ن�سفها االآخر كي تعي�س ب�سام 
م��ع اأطفالها دون منغ�سات اأو مك��درات مل تكن حتلم بها اأبدا حن 
ارت�ست��ه �سريك��ا حلياتها ومقا�سم��ا لها على احللوة وامل��رة، بل اأن 

يكون هو املر بحد ذاته لدرجة ال ت�ستمر معها احلياة.

نعم.. ليته يموت !

وزارة شؤون المرأة

الراأي- عبداهلل كر�سوع:
الهيمن��ة وعم��ق  اأعتاب��ه تتج�س��د  اأم��ام  م��ن 
التواج��د ، حي��ث تغل��ب اللغ��ة الهيودية على 
بي��ت املقد���س رغ��م ات�سامه مبام��ح مقد�سية 
يح��اول االحت��ال تغييبه��ا واخفاوؤه��ا ق�سرا 
ع��ن جم��وع املرابط��ن م��ن الن�س��اء واالأطفال 
بالداخ��ل ، فيوم��ا بع��د ي��وم ت��زداد هيمن��ة 
االحت��ال "االإ�سرائيلي" عل��ى مدينة القد�س 
وامل�سج��د االأق�سى من اأجل فر�س �سيطرته يف 
ظل تخاذل اإ�سامي وعربي ودويل مهن يندى 

له جبن كل م�سلم غيور على مقد�ساته .
ملدين��ة  اال�سرائيل��ي  الكي��ان  احت��ال  فمن��ذ 
جاه��دًا  يعم��ل  وه��و   ،1967 ع��ام  القد���س 
وتعمي��ق  معامله��ا،  وتغي��ر  عليه��ا  لل�سيط��رة 
وال�سيط��رة عليه��ا  تهويده��ا  به��دف  وج��وده 
واإنه��اء الوج��ود العرب��ي فيه��ا، حي��ث اأ�سحى 
امل�سجد االأق�سى حتت وقع ال�سيطرة والتهويد 

االإ�سرائيلي.
ولع��ل م��ا ك��ان عل��ى اأعت��اب اخلط��وط احلمر 
ال��ذي اجتازها االحت��ال هواإط��اق الدعوة 
اجلماعي��ة مل��ا اأ�سم��اه باحل��ج اجلماع��ي جتاه 

امل�سجد االأق�سى وباحاته.

منظمات عدة
الديني��ة  وال�سئ��ون  االأوق��اف  وزارة  وكي��ل 
دعوة"منظم��ات  ا�ستنك��ر  ال�سيف��ي  ح�س��ن  ا 
"باحل��ٍج  اأ�سمت��ه  م��ا  اإىل  املزع��وم  الهي��كل" 
اجلماعي" القا�س��ي باقتحام امل�سجد االأق�سى 
ب�س��كل مكث��ف وجماع��ي الي��وم االأح��د وغدًا 
االثنن مبنا�سبة عي��د '�سفوعوت' العري، اأو 

'نزول التوراة،
�سم��ن  املنظم��ات  ه��ذه  اأن  ال�سيف��ي  واأو�س��ح 

دعوته��ا طالب��ت حكوم��ة االحت��ال بتاأم��ن 
االقتحام��ات من قبل ق��وات ال�سرطة واتخاذ 
اإج��راءات م�س��ددة بح��ق امل�سل��ن واملرابطن 

حال ت�سديهم لهم.
واأ�س��ار اإىل اأن تل��ك املنظم��ات "ال�سهيوني��ة" 
تتاألف من 'طاب م��ن اأجل الهيكل' و'عائدون 
جلب��ل الهي��كل' و'االئت��اف من اأج��ل الهيكل' 
و'يرئي��ه'، حي��ث اأ�س��دروا بيان��ات واإعان��ات 
االقتح��ام  اإىل  تدع��و  وجمتمع��ة  منف��ردة 
املذكور يف الفرتة ال�سباحية وفرتة الظهرة.

املزع��وم'  الهي��كل'  'معه��د  :"اأم��ا  واأ�س��اف 
ومنظمة 'ن�س��اء من اأجل الهي��كل' و'االئتاف 
م��ن اأجل الهي��كل املزع��وم' دع��ت امل�ستوطنن 
املرا�سي��م  عل��ى  الت��درب  يف  امل�سارك��ة  اإىل 
االفرتا�سي��ة وال�سعائ��ر التلمودي��ة املتعلق��ة 
بتل��ك االقتحام��ات عن��د تل��ة جب��ل املك��ر، 

جنوب �سرق القد�س املحتلة".
��د اأن هذه الدعوة اأثارت حالة من الغليان  واأكَّ
،م�س��ددًا  الفل�سطين��ي  ال�س��ارع  يف  وال�سخ��ط 
عل��ى �س��رورة الت�س��دي ملث��ل ه��ذه املخططات 
والدعوات اخلائبة التي تنم عن حالة الفراغ 
ال�سيا�س��ي واالأمن��ي والتخب��ط" ال�سهي��وين" 
ال��ذي يعي�س��ه الكي��ان "ال�سهي��وين" الفا�سل ، 
مم��ا ي�سط��ر اإىل ت�سدير اأزمات��ه نحو القد�س 
واالأق�س��ى وه��ذا يقودنا كع��رب و م�سلمن اإىل 
�سرورة اإحباط هذه املخططات "ال�سهيونية" 

الغا�سمة. 

وقف االقتحامات
"  دعا منظمة  مركز "حماية حلقوق االإن�سان
والثقاف��ة  والعل��م  للرتبي��ة  املتح��دة  االأمم 
لوق��ف  الف��وري  بالتح��رك  "اليون�سك��و" 

اقتح��ام اجلماع��ات اال�ستيطاني��ة امل�سج��د 
االأق�س��ى املبارك وانته��اك االأماكن املقد�سة 

يف القد�س املحتلة.
واأدان املرك��ز يف بي��ان ل��ه اقتح��ام ع�س��رات 
امل�سج��د  لباح��ات  املتطرف��ن  امل�ستوطن��ن 
االأق�سى من جهة باب املغاربة و�سط حرا�سة 
م�س��ددة من �سرطة االحت��ال لاحتفال مبا 
ي�سم��ى "احل��ج اجلماع��ي" مبنا�سب��ة "نزول 
ياأت��ي  ه��ذا االقتح��ام  اأن  وذك��ر  الت��وراة". 
�سم��ن �سل�سة م��ن االقتحامات الت��ي تنفذها 
اجلماعات اليهودي��ة املتطرفة بحق امل�سجد 
االأق�س��ى، ونت��اج دع��وات منظم��ات )الهيكل 
املزعوم( التى دعت اىل ما اأ�سمته "باحلج". 

مخالفة للقوانين
امل�سج��د  اأن تك��رار عملي��ات اقتح��ام  واأك��د 
االأق�س��ى "ت�سكل خمالف��ة لقواع��د القانون 
الدويل االإن�ساين والأحك��ام اتفاقية جنيف 
الرابع��ة واملتعلقة بحماية االأماكن املقد�سة 
ودور العب��ادة وانتهاك��ا خط��را لن���س املادة 
)18( من االإعان العاملي حلقوق االإن�سان".

ونب��ه املرك��ز احلقوقي اإىل خط��ورة اقتحام 
واأن  االأق�س��ى،  للم�سج��د  امل�ستوطن��ن 
ا�ستمراره��ا �سي��وؤدي اإىل انفج��ار الو�س��ع يف 

املنطقة ب�سكل قد ال تتم ال�سيطرة عليه.
كما وطالب املركز الدول ال�سامية واملتعاقدة 
الرابع��ة بوق��ف  عل��ى اتفاقي��ة )جني��ف( 
ه��ذه االنتهاك��ات م��ن قب��ل ق��وات االحتال 
وجماع��ات امل�ستوطن��ن بح��ق دور العب��ادة 
واالأماك��ن املقد�س��ة والعم��ل عل��ى حما�سبتها 

على خمالفتها الأحكام هذه االتفاقية.

دعت إليه منظمات "إسرائيلية"

الحج الجماعي داخل الباحات .. تهويد 
لألقصى وتغييب لمعالمه المقدسية
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وي�سيف:" نح��ن كمقاول��ن وعمال نعاين 
ظروفا اقت�سادية ومعي�سية �سعبة نتيجة 
احل�س��ار املفرو�س على غ��زة ، وا�سطررت 
جم��را على قبول هذا العم��ل بعد اأن قام 
م�سئ��ول ال�سرك��ة القائم��ة عل��ى امل�س��روع 
بو�سعي اأمام خياري��ن ، اإما الر�سا بالقليل 
اأو ت��رك العمل ، فهن��اك الكثرين يقبلون 
باأج��ر قلي��ل ب�سب��ب الظ��روف ال�سعبة يف 

غزة ، على حد قوله ".
وح�س��ب اأبو حممد فاإنه يخرج كل يوم من 
منزل��ه قا�سدا اهلل ، اآم��ا اأن يرزقه بعمل 
ي�ستطي��ع من خال��ه توفر لقم��ة العي�س 
الأطفاله والأ�سرت��ه ، مو�سحا اأنهم يعملون 

ب�سقاء وتعب يف هذه املهنة .
وكونه يعمل يف م�س��روع العائد املادي منه 
�سعيف فاإنه يقبل به كما يقبل به العمال 
ي�سط��ره  مم��ا  برفقت��ه،  يعمل��ون  الذي��ن 
اىل اأن يقل��ل م��ن ايج��ار العام��ل ، واإجهاد 

العاملن يف العمل .

مباحثات أممية اسرائيلية
وكيل وزارة االأ�سغ��ال العامة واالإ�سكان يف 
غزة، ناج��ي �سرحان اأكد اأن وزارته تبذل 
جه��ود جب��ارة وكثيف��ة م��ن اأج��ل ت�سهيل 
اإدخ��ال مواد البن��اء لقطاع غ��زة ، م�سرا 
اإىل وج��ود حائط م��ن اخلرا�س��ان العايل 
ت�سي��ده "ا�سرائي��ل" ب�س��اأن ال�سم��اح مل��واد 

االعمار بالدخول لغزة .
وك�سف �سرحان يف حديث خا�س ل�سحيفة 
يت��م  مل  اللحظ��ة  حت��ى  اأن��ه  "ال��راأي" ، 
اعتم��اد اآلية معينة الإدخال م��واد البناء 
م��ن اأجل اعم��ار ما دم��ره االحتال خال 
حرب��ه االأخ��رة عل��ى غ��زة ، ويف الوق��ت 
اجله��ات  ب��ن  مباحث��ات  جت��رى  احل��ايل 
االأممية واجلان��ب "اال�سرائيلي" لتحديد 
واالعم��ار  البن��اء  م��واد  الإدخ��ال  اآلي��ة 
للقط��اع ، مو�سح��ا اأن مايت��م ادخاله لغزة 
م��ن كميات قليل��ة ال تكفي الإع��ادة اعمار 

جزء ب�سيط من البيوت املدمرة . 
وق��ال �سرح��ان:" اإن الو�سع يف قطاع غزة 
ال يحتم��ل وكارثي ، فغ��زة تعاين الويات 
والنا�س م�سردين وم�ستتن ويعي�سون حتت 
ركام البيوت ، ونحن بالوزارة نبذل اأق�سى 

جهودنا للتخفيف م��ن معاناتهم وحماولة 
وقفها ".

تمويل لبناء 200 منزل
من جهت��ه، اأكد امل�ست�سار االإعامي لوكالة 
الغ��وث وت�سغي��ل الاجئ��ن الفل�سطينين 
"االأونروا"عدن��ان اأب��و ح�سنة اأن حوايل 
61 األ��ف عائلة بغ��زة ت�سلمت تعوي�سات 

اإعم��ار قطاع غ��زة "، موؤك��دا اأن جمموعة 
املانح��ن تتحمل م�سئولي��ة تاأخر االعمار 
بغ��زة بع��د اأن وعدوا بتق��دمي االأموال يف 
موؤمت��ر املانحن ، لكن مل يتم ا�ستام �سيء 

من هذه االأموال .
احل�س��ول  يت��م  اأن  مبج��رد  واأ�س��اف:" 
عل��ى التمويل ال��ازم ، �ستتمك��ن االأونروا 
م��ن توزي��ع املعون��ة املالي��ة الازم��ة على 

من اأجل ا�ستكمال اإ�ساح منازلها املت�سررة 
،  م�سرا اأن ما ت�سلمته الوكالة من التمويل 
ال يكفي اإال الإعادة بناء 200 منزل مدمر 

ب�سكل كامل فقط.
خا���س  حدي��ث  يف  ح�سن��ة  اأب��و  وق��ال 
ل�سحيف��ة الراأي :" تق��وم االأونروا حاليا 
باإج��راء ات�س��االت م�ستم��رة ومكثف��ة مع 
املانح��ن م��ن اأجل جل��ب االأم��وال الإعادة 

االأ�س��ر امل�س��ردة بغ��زة"، معربا ع��ن قلقه 
ال�سديد من تده��ور االأو�ساع االقت�سادية 

واملعي�سية لل�سكان بغزة .
وتابع:" قط��اع غزة يعي���س ماأ�ساة وكارثة 
حقيقية م��ن حيث ارتف��اع ن�سب��ة البطالة 
والتدهور االقت�سادي وقلة فر�س العمل ".

تشديد محكم للحصار
ب��دوره، ق��ال مدي��ر معر ك��رم اأب��و �سامل 
من��ر الغلب��ان :" اإن اإدارة املعر ال تتحكم 
بكمي��ة م��واد البن��اء الداخل��ة اإىل قطاع 
غ��زة �س��واء كان��ت للم�ساري��ع الدولي��ة اأو 
للتج��ار"، موؤك��دا اأن اإدارت��ه تعم��ل عل��ى 
ت�سهي��ل دخ��ول م��واد البن��اء واال�سمن��ت 

وتن�سيق دخولها فقط .
واأو�س��ح الغلبان اأن الكميات ال�سئيلة التي 
تدخل غزة من مواد البناء ما هي اإال اإدارة 
حمكمة لت�سديد احل�سار اال�سرائيلي على 
غ��زة ، الفت��ا اإىل اأن ال�ساحن��ات املحمل��ة 
مب��واد البن��اء مازال��ت تدخل ع��ر املعر 

دون حدوث اأي اإ�سكاليات بذلك.
واأ�س��اف :" النق���س ال�سدي��د يف كمي��ات 
االأ�سمن��ت وتق�سي��ط دخوله��ا اإىل قط��اع 
غ��زة بعد احل��رب �سبب اأزم��ة يف حاجات 
النا���س  اأ�سب��ح  حي��ث  الع��ادي،  املواط��ن 
يبحث��ون عن االأ�سمنت لعدم توفره ب�سبب 
ا�ستم��رار احل�سار "، موؤكدا عدم وجود اأي 
حت�سن على ادخال مواد البناء واال�سمنت 
لاعم��ار  فق��ط  مايدخ��ل  واأن   ، للقط��اع 

اجلزئي .
ويعت��ر مع��ر "ك��رم اأب��و �س��امل" املنف��ذ 
من��ه  تدخ��ل  ال��ذي  الوحي��د  التج��اري 
الب�سائع والوقود اإىل قطاع غزة، وتغلقه 
�سلطات االحت��ال يومي اجلمعة وال�سبت 

من كل اأ�سبوع وخال االأعياد اليهودية.
ه��ذا وال ي��زال اأ�سح��اب املن��ازل واملن�ساآت 
ال�سكني��ة التي ُدمرت كلي��ًا وجزئيًا خال 
الع��دوان االإ�سرائيل��ي عل��ى قط��اع غ��زة 
�سي��ف الع��ام املا�س��ي، يف انتظ��ار اإعمار ما 
دمرت��ه اآلة احل��رب االإ�سرائيلية، وتوفر 
وم�ستلزمات��ه  البن��اء  وم��واد  االأم��وال 
الت��ي تنا�س��ب حج��م الدم��ار ال��ذي ح��ل 

مبمتلكاتهم. 

إعادة إعمار قطاع غزة على رصيف االنتظار ..!!

  �سرحان:   
 مباحثات اأممية "ا�سرائيلية" لتحديد اآلية 
الإدخال مواد االعمار للقطاع

اأبو ح�سنة:  
 ت�سلمنا متويا الإعادة بناء 200 منزل ومنحنا 
تعوي�سا ل� 61 األف عائلة

الغلبان:  
 تق�سيط اإدخال مواد البناء لغزة اإدارة حمكمة 
لت�سديد احل�سار 

الراأي- فل�سطن عبد الكرمي: 
ال زال اعادة اعمار غزة بعد احلرب "اال�سرائيلية" التي �سنها االحتال على قطاع غزة قيد 

االنتظار ، فحتى هذه اللحظة ال �سئ  يب�سر الغزين بقرب الفرج ، فاالأو�ساع  املعي�سية يف 
غزة �سعبة للغاية تبعث االحباط ، فا اجراءات عملية لبدء عملية االإعمار، وال موافقة 

على اإدخال مواد البناء وم�ستلزمات االإعمار، وال حتويل الأموال امل�ساعدات، وال �سماح جلهاٍت 
مانحة واأطراف ترغب يف امل�ساعدة باإدخال االأموال اأو املوؤن واملعدات، وال ت�سهيات على 

املعابر، وال نية حقيقية الأي جهٍد جاٍد، وال عمل فاعل.
املقاول اأبو حممد ك�ساب عاطل عن العمل منذ عامن ون�سف ، قال:" ن�سمع كل يوم عن 

اإدخال مواد بناء اإىل قطاع غزة ب�سكل حمدود لكن مل ن�سهد حتى االآن اأي تغير يف اأو�ساع 
النا�س والبيوت املدمرة ، وكنا ناأمل عقب انتهاء احلرب اأن تتح�سن ظروفنا من خال 

احل�سول على فر�س عمل للكثر من العاطلن منذ �سنوات طويلة ".
 واأكد ك�ساب اأنه ح�سل على فر�سة للعمل مب�سروع للوكالة بعد اأكرث من عامن ق�ساها بحثا 

عن اأي عمل ي�سد الرمق، واأن امل�سروع الذي يعمل فيه لت�سريف مياه االأمطار يف مع�سكر 
ال�ساطئ بغزة ، حيث تقوم االأونروا بتوفر مواد البناء واالأ�سمنت للم�سروع.
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تنبض بالروح
�س��ورة "طفل��ة البح��ر" اأث��ارت اهتمام��ا وا�سع��ًا من 
الذين �ساهدوا ال�س��ورة  ، متفقن اأن ال�سورة  عبارة 
ع��ن لوح��ة فني��ة متكاملة جت�س��د كل مع��اين االأمل 
واجلم��ال يف ظ��ل الظ��روف ال�سعب��ة الت��ي يعي�سه��ا 

اأطفال القطاع من حروب ودمار وفقر وجوع .  
حظ��ى م�س��ور ال�س��ورة ف��رج ب��االآراء الداعم��ة من 
كب��ار امل�سوري��ن يف غزة، حي��ث عر م�س��ور الوكالة 
ال�سدي��د  اإعجاب��ه  ع��ن  الباب��ا  حمم��د  الفرن�سي��ة 
بال�س��ورة قائًا: "ال�سورة اإح��دى الفنون الب�سرية 
املهم��ة الت��ي جمع��ت ما ب��ن الر�سم بالري�س��ة، وبن 
الت�سوي��ر الرقم��ي؛ فب��دت كلوح��ة اإن�سانية جميلة 
حامل��ة العديدة م��ن الر�سائ��ل اأهمها ح��ب االن�سان 
للحياة، وتوق��ه و�سوقه للحري��ة املتمثلة بخ�سات 

�سعر الطفلة املتطاير ممزوج بقطرات املاء". 
واتفق معه امل�سور �سادي الع�سار الذي يعمل يف اأحد 
ال�سح��ف  الريطانية حي��ث راأي اأن ال�سورة تنب�س 
بال��روح ، فه��ي كامل��ة متكامل��ة وملتقط��ة بطريقة 
رائع��ة، معترًا اأن ال�سورة ت�ستح��ق اأن تكون مبثابة 
اأف�س��ل �سورة اأخ��ذت يف غزة لع��ام 2015  واأن فرج 

قد وفق يف التقاط وتوقيت ال�سورة.
وعن اأ�سلوب فرج يف التقاط ال�سور، اأ�سار الع�سار اإىل 
اأن فرج طور نف�سه ب�سكل اأكرث من املعتاد وقفز قفزة 

نوعي��ة يف جم��ال الت�سوي��ر الفوتوغ��رايف وارتق��ى 
اإىل م�ستوى العمل الفن��ي احلريف من ناحية الفكرة 

واالإ�ساءة وزاوية الت�سوير. 

التقاط الفرح
ابراهي��م ف��رج الع�سرين��ي وامل�س��ور وكال��ة ال��راأي 
احلكومية الذي يعمل يف �سبكة الراأي الفل�سطينية، 
عك��ف عل��ى تكري���س وقت��ه وجه��ده يف البح��ث عن 
اجلانب امل�سرق واملختبئ يف تفا�سيل احلياة اليومية 

داخل قطاع غزة املحا�سر.
ق��ال ف��رج ل��� "ال��راأي" : " �سج��رت من ال�س��ور التي 
التقطته��ا عن احل��روب والدم��ار والهم��وم الفائ�سة 
يف جي��وب وقلوب الغزين فبت اأبحث لهم عن الفرح 
والتف��اوؤل واالأم��ل كي اأو�س��ل ر�سالة للع��امل اأن غزة 
جميلة حتب احلي��اة"، مبينا اأن املواطن الفل�سطيني 
مل يع��د لدي��ه الرغب��ة يف روؤي��ة الدم��ار واخلراب ، 
فهن��اك الكث��ر م��ن املناظ��ر واجلوان��ب امل�سرق��ة يف 
القطاع التي يفرت���س اأن نعمل على نقلها اإىل العامل 
وهي مبثابة كنوز مل ت�ستغل واملواطن الفل�سطيني ال 

زال يجهلها.
وا�ستط��رد قائ��ا: "امل�س��ور ال يحت��اج اإىل عد�س��ة 
حديث��ة لك��ي يط��ور قدرات��ه يف الفوتوغ��راف اإمنا 
يحت��اج اإىل اأن يتاأم��ل اجلم��ال ويب��دع يف اأن يلتقط 

يبح��ث دائما عن تكوينات جميل��ة لاأماكن واملواقع 
التي مير بها والتي عادًة ما تكون فيها كامرا "فرج" 

جاهزة اللتقاطها. 

بألف كلمة
م.  غ��زة  يف  االإع��ام  وزارة  وكي��ل  اأثن��ى  ب��دوره، 
اإيه��اب الغ�سن عل��ى اجلهود امل�سنية الت��ي يقوم بها 
امل�سوري��ن يف قط��اع غ��زة وف�سح  جرائ��م االحتال 
ونقل �سورة غزة اإىل العامل ال �سيما اأثناء احلروب، 
منوه��ًا اإىل اأن امل�سور، من خ��ال مهنته، ي�ستطيع اأن 
ي�س��كل لغ��ة عاملية جت��اوزت كل احل��دود بح�سورها 

املكثف يف االأو�ساط االعامية.
وراأى م. الغ�س��ن اأن ال�س��ورة الفوتوغرافي��ة لديها 
ح�س��ور ب��ارز يف وقتن��ا احل��ايل ، ولها تاأث��ر كبر يف 
نق��ل ال�سورة واي�سال الفك��رة وامل�سهد االإن�ساين اىل 
اجلماه��ر ، م�سيفًا: " نحن بحاجة االآن اإىل تقدمي 
اأنف�سنا ب�سكل اأف�سل عن طريق ال�سورة فهي الو�سيلة 
االأ�سه��ل انت�س��ارا وتاأث��را خا�سة يف عملي��ة تعزيز 

الفهم االإن�ساين بامل�ساهد املختلفة".
واأ�س��اد م. الغ�سن باللقطات وال�سور الفوتوغرافية 
للم�س��ور ف��رج كون��ه انتق��ل م��ن ت�سوي��ر احل��روب 
والدمار اىل اللحظ��ات اجلميلة التي يعي�سها اأطفال 

غزة و�سط الدمار .

ويخل��ق اأفك��ار جدي��دة يف ع��امل الت�سوي��ر ويج�سد 
االأم��ل على الرغم م��ن حجم اخلراب ال��ذي يحيط 

بغزة".
وحول �سورة فتاة البحر، اأكد فرج اأنها جاءت ب�سكل 
عف��وي اأثن��اء �سباح��ة الطفل��ة يف البح��ر، فطلب��ت 
االإذن م��ن اأه��ل الطفلة لت�سويره��ا والذين بدورهم 
رحبوا باالأمر، مو�سحًا اأن �ساحبة ال�سورة طفلة مل 

تتعدى احلادية ع�سر.
وتابع فرج: " �سعرت بالبهجة عندما وجدت �سوري 
تتناثر عر مواقع التوا�سل االجتماعي ومما زادين 
بهج��ة ر�سائ��ل االعج��اب والدع��م الت��ي تلقيتها من 
كبار امل�سورين فلم اأكن اأتوقع قوة انت�سار ال�سورة يف 
العدي��د من الدول خارج القطاع فقد حققت ال�سورة 
جناح��ًا كب��رًا "، موؤك��دًا اأن الكام��را اأعطت��ه ح��ب 
النا���س وال�سه��رة والدخ��ول لقلوب ع�س��اق اللقطات 

اجلميلة دون ا�ستئذان.
ويتمن��ى ف��رج اأن يط��ور نف�س��ه يف جم��ال الت�سوي��ر 
وي�سع��ى الإن�س��اء معر�س لل�سور خ��ارج القطاع، الفتًا 
اأن��ه ح��از، م�سبق��ا، عل��ى املرك��ز االأول يف  اأن��ه  اإىل 
م�سابق��ة "غ��زة يف عيونكم" الت��ي نظمته��ا موؤ�س�سة 

التعاون الدويل.
الف��رح واالأمل واحلياة اأمور تث��ر انتباه كامرا فرج  
وح��اول اأن يك��ون جاهزًا اللتقاط �س��ور مل يلتقطها 
اأح��د فالت�سوير بالن�سبة لفرج حالة خا�سة جعلته 

إبراهيم فرج .. قناص لقطات األمل من بين ركام غزة

الراأي _ نداء اأبو كويك :
االجتماع��ي،  التوا�س��ل  مواق��ع  اجتاح��ت 
موؤخرًا، �سورة طفلة يف ربيع عنفوان الطفولة 
ج�س��دت حال��ة من اجلم��ال واالندم��اج التام 
م��ع البحر، وزاد م��ن حجم االإب��داع  والتميز 

اللقط��ة  ف��رج"  "اإبراهي��م  امل�س��ور  اختي��ار 
ال�س��ورة  التق��اط  يف  املتمي��زة  االحرتافي��ة 
لي�سم��ت اأ�سح��اب ال�سخ�سي��ات الفني��ة اأمام 
روع��ة ال�س��ورة التي ج�سدت ب��راءة  وجمال 
طفل��ة  تله��و يف البحر. قدم ف��رج وهو م�سور 

وكال��ة الراأي الفل�سطيني��ة من خال �سورته 
اأم��ا وفرحا وحي��اة و�سط ركام غ��زة ليك�سر 
ال�س��ورة النمطي��ة الت��ي ارتبطت به��ا، االأمر 
ال��ذي اأدى لتع��دد االآراء حول ال�س��ورة التي 

مت تداولها ب�سكل مكثف.
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اعداد: المركز الشبابي 

لنشر صوركم هنا غردوا بها على هاشتاق: #طالئع_التحرير

قنوات ننصح باالشتراك بها :
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مشاهد مختارة
ك��ل رم��ز يحت��وي عل��ى مقط��ع فيديو، 
مل�ساهدته مرر جهازك الذي با�ستخدام 

 Qr Code تطبيق قراءة

Amani فل�سطن
 @AmSenwar

مدون وناشط إعالمي

خالد صافي

كالم نت

@khaledsafi

/fattabiouni
fattabiouni | فاتبعوني

باللغ��ة  االآيل  الرج��ل  اأو  "الروب��وت"  تعن��ي  الكلم��ة 
االإجنليزي��ة، ومت��ت ت�سميت��ه على نظ��ام ت�سغي��ل خم�س�س 
للهواتف الذكية اأو االأجهزة اللوحية اأو اأي جهاز اإلكرتوين، 
وه��و نظ��ام جم��اين مفتوح امل�س��در مبن��ي على ن��واة لينك�س 
ّمم اأ�سا�ًسا لاأجهزة ذات �سا�سات اللم�س، ويتم تطويره من  �سُ
قبل التحالف املفت��وح للهواتف النقالة الذي تديره �سركة 

جوجل.
ا�س��رتت جوجل نظ��ام اأندرويد م��ن املطوري��ن االأ�سا�سين يف 
2005، يف ح��ن ك��ان االإعان الر�سم��ي عنه يف 5 نوفمر 
2007 بالتزام��ن م��ع انط��اق التحال��ف املفت��وح للهواتف 

النقالة.
طرح��ت جوجل نظ��ام اأندرويد كنظام مفت��وح امل�سدر حتت 
 )AOSP( رخ�سة اأبات�سي، م�سروع اأندرويد مفتوح امل�سدر

هو الفريق امل�سئول عن تطوير وحتديث واإ�ساح النظام.
ل��دى اأندروي��د جمتمع �سخ��م م��ن املطورين الذي��ن يقومون 
بكتابة وتطوير الرامج والتطبيقات لاأندرويد، ويعتمدون 

.Java | ب�سكل اأ�سا�سي على الكتابة بلغة اجلافا
يعت��ر نظام اأندرويد اأك��ر نظام جماين، حي��ث التطبيقات 
املجاني��ة في��ه يفوق ع��دد التطبيق��ات املدفوع��ة، وجوجل 
ب��اي | Google Play ه��و متج��ر مت��اح عل��ى االإنرتن��ت، 
وكتطبي��ق على هواتف اأندرويد ُي��دار بوا�سطة جوجل، كما 

يعد االأندرويد حالًيا النظام االأكرث انت�ساًرا.
�سه��د نظ��ام االأندرويد ع��دًدا م��ن التحديث��ات اأهمها: خبز 
Hone | Gingerbread، قر���س الع�سل |-  للزجنبي��ل
Ice Cream San - | comb، اآي���س كرمي �ساندوي�س 

.Lollipop بوب  لويل   ،KitKat | كات  كيت   ،wich

/Abaleeso

/BadalDaye3
BadalDaye3 | بدل ضايع

من اآلن.. الله يرحم الشهداء المصرين تبعون بكرة، 
ألن معبر رفح راح يفتح بعد بكرة .. 

Android اأندرويد

األكثر تداوال 
ها�ستاق انت�سر التغريد موؤخرًا عليه يف فل�سطن

#افتحوا_معر_رفح
#�سارع_جكر

WelcomeFlotilla3#
اأ�سطول احلرية 3ما هذا؟ لو كنت م�سئول

ع فكرة ال نطالب فتح المعبر للخروج في سياحة وقضاء 
االجازة الصيفية في جزر المالديف

بل ألن هناك 4000 مريض بحاجة ماسة للعالج  

Gaza هبة من غزة
 @hebagaza

ق����ال اب����ن القي����م : » من أعظ����م الظل����م والجهل أن 
تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال 

من تعظيم الله وتوقيره.« !!
 »احترم نفسك يحترمك الناس«

 Hani Rashed - Gaza
 @hanisaleem

Abaleeso | أباليسو

تتوف��ر يف االأ�س��واق الكث��ر م��ن الهوات��ف التي 
تعمل بنظام اأندروي��د، وذلك الأن جوجل توفر 
نظ��ام اأندرويد الأي �سركة تريد ت�سغيل النظام 
على هاتفها اخلا�س؛ ل��ذا يزخر �سوق الهواتف 
املحمول��ة بالعدي��د م��ن االختي��ارات الت��ي قد 
يق��ف امل�ستخدم بينها حائرًا ال ي�ستطيع اتخاذ 

قراره ب�سراء هاتف معن.
هن��ا جمموعة م��ن االأجه��زة التي متث��ل اأف�سل 
هوات��ف اأندروي��د ميكن��ك �سراوؤه��ا يف الوق��ت 

احلايل:
جالك�سي اإ�س 6 وجالك�سي اإ�س 6 اإيدج

 Galaxy S6، Galaxy S6 الهاتف��ان  يع��د 
Edge اأقوى هاتفن اأطلقتهما �سام�سوجن حتى 
االآن، اإذ اأن الهاتف��ن ميتلك��ان �سا�س��ة بقيا���س 
 Exynos 7420 2K مع معالج  5.1" بدق��ة 
متمي��زة  وكام��را   ،3Gb ،وذاك��رة ع�سوائي��ة 
بقيا���س 16MP وت�سوي��ر فيديو 4K، ويعتر 
الهاتف��ن من اأف�س��ل هواتف اأندروي��د املتوفرة 
يف ال�س��وق لت�سميمهما املتميز واحلديث، ولقوة 

اأدائهما وموا�سفاتهما العتادية.

نيكسوس 6
يعت��ر Nexus 6 االأح��دث من اإنت��اج جوجل، 
حي��ث يق��دم الهات��ف �سا�س��ة �سخم��ة بقيا���س 
وذاك��رة  ق��وي  ومعال��ج   ،  2K بدق��ة   "5.9
ع�سوائي��ة 3Gb وكام��را 13MP م��ع تقنية 
التثبي��ت الب�س��ري “OIS”، وت�سوي��ر فيدي��و 

.4K
ويتمي��ز الهات��ف باأن��ه حت��ت رعاي��ة جوج��ل 
مبا�سرًة من الناحية الرجمية، ويعمل الهاتف 
بن�سخ��ة اأندروي��د اخلام ب��دون اأي تعديات اأو 

اإ�سافات.

جالكسي نوت 4
اأ�سه��ر  م��ن   Galaxy Note 4 هات��ف  يع��د 
الهواتف اللوحي��ة املتواجدة يف االأ�سواق االآن، 
 2K وميتلك الهاتف �سا�سة بقيا�س 5.7" بدقة
، ومعالج �سنابدراجون 805، وذاكرة ع�سوائية 
16MP م��ع تقنية التثبيت  3Gb ، وكام��را 

.4K الب�سري، وت�سوير فيديو
 S Pen ويق��دم الهات��ف قلم �سام�س��وجن ال�سهر
ال��ذي ط��ورت �سام�س��وجن مميزاته ب�س��كل كبر 
يف جالك�س��ي ن��وت 4، ويعت��ر الهات��ف منا�سب��ًا 
ملحب��ي الهوات��ف ذات احلجم الكب��ر "الهواتف 
اللوحي��ة"، حي��ث يع��د م��ن اأق��وى هواتف هذه 

الفئة ملميزاته املتعددة، وموا�سفاته القوية.
موتو اإك�س )اجليل الثاين(

 Moto X 2n Gen ت�س��ّوق موتوروال هات��ف
 ،Moto عل��ى اأن��ه الهاتف االأق��وى يف �سل�سل��ة
حي��ث يعر���س الهات��ف حمتوياته ع��ر �سا�سة 
 ،FullHD 1080p بدق��ة   "5.2 بقيا���س 
م��ع معال��ج �سنابدراجون 801، ويق��دم الهاتف 
كام��را بدقة 13MP مع ت�سوير فيديو بدقة 

.4K
ويع��د الهاتف منا�سًب��ا الأولئك الذي��ن يريدون 
احل�س��ول عل��ى هات��ف نيك�سو���س 6 لكن بحجم 

�سا�سة اأ�سغر من 5.9"

موتو جي )الجيل الثاني(
يعت��ر هات��ف Moto G 2nd Gen اأف�س��ل 
هات��ف ذكي بالن�سب��ة ل�سعره، ال��ذي ال يتجاوز 
180دوالر، حيث ميكنك اأن حت�سل بهذا ال�سعر 
عل��ى هات��ف ب�سا�سة 5" بدق��ة 720p، ومعالج 
 ، 1Gb سنابدراج��ون 400، وذاكرة ع�سوائية�
مع كامرا بدقة 8MP ، وت�سوير فيديو بدقة 

720p. ويعد الهاتف من اأف�سل هواتف الفئة 
املتو�سط��ة، مل��ا يقدم��ه م��ن موا�سف��ات عالي��ة، 
و�سرعة حتديثات ممت��ازة من موتوروال، و�سعر 

منا�سب ملعظم الفئات.
اإل جي جي 3

ي�س��ار اإىل هاتف LG G3 اإىل اأنه اأقوى هاتف 
م��ن LG متوف��ر االآن يف االأ�س��واق حيث ميتلك 
معال��ج  م��ع   ،2K 5.5"بدق��ة  بقيا���س  �سا�س��ة 
 ،2Gb سنابدراج��ون 801 وذاك��رة ع�سوائية�
 ،4K 13وت�سوي��ر فيديوMP وكام��را بدق��ة

وتقنية التثبيت الب�سري.
الب��ويل  م��ادة  م��ن  ب�سنع��ه  الهات��ف  ويتمي��ز 
كاربوني��ت التي تعطي انطباع��ًا اأنه م�سنوع من 
املع��دن، والتي توف��ر ت�سميم راق��ي مع خفة يف 

الوزن.
اإت�س تي �سي ون اإم 9

يع��د هات��ف  HTC One M9 ه��و الهات��ف 
االأق��وى م��ن �سرك��ة HTC التايواني��ة، حيث 
بدق��ة   "5.0 بقيا���س  �سا�س��ة  الهات��ف  يق��دم 
�سنابدراج��ون  ومعال��ج   ،FullHD 1080p
3Gb، وياأتي الهاتف  810 وذاكرة ع�سوائية 

.4K 20 وت�سوير فيديوMP بكامرا بدقة
ويتمي��ز الهاتف بت�سميم مع��دين كامل، و�سبيه 

بدرجة كبرة للجيل ال�سابق من الهاتف.

إل جي جي فليكس 2
يعد هاتف LG G Flex 2 من هواتف اأندرويد 
املتمي��زة، ب�سب��ب هيكل��ه و�سا�ست��ه املنحنيتن، 
مم��ا يعطيه ت�سميم��ًا فريدًا م��ن نوعه، وميتلك 
 FullHD سا�سة منحنية بقيا�س 5.5" بدقة�
810 وذاكرة  �سنابدراجون  1080p، ومعال��ج 
 13MP 2 ، م��ع كام��را بدق��ةGb ع�سوائي��ة

.4K وت�سوير فيديو بدقة

ما هو أفضل هاتف يعمل 
بنظام أندرويد تشتريه في عام 2015؟

ibrahimfarajho_d89_7othifadr_abuwadee3
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من خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

حوَل سجنه منارة
مل تتوق��ف حي��اة ال�سرباتي عن��د دخوله 
ال�سج��ن ، حي��ث ح��ّول �سجن��ه اإىل من��ارة 
الكت��اب  جلن��ة  يف  ع�س��وًا  واأ�سب��ح   ، عل��م 
العرب، وله العديد من الكتابات التي فازت 
بجوائز حملية من جه��ات فل�سطينية منها 
جائ��زة م��ن وزارة الثقاف��ة الفل�سطيني��ة، 
فل�سط��ن  تلفزي��ون  م��ن  اأخ��رى  وجائ��زة 
، باالإ�ساف��ة اإىل اأّن��ه ق��ام بن�س��ر العدي��د 

الراأي-حممد اأبو عم�سة: 
وق�س���س  ال�سج��ون  عتم��ة  م��ن  بالرغ��م 
التعذي��ب، وق�سب��ان االأمل احلديدي��ة، اإال 
اأنه��ا مل تفل��ح يف اإ�سك��ات ال�س��وت املق��اوم 
والتف��وق يف نفو�س االأ�س��رى الفل�سطينين 
فكان��ت  ال�سهيوني��ة،  ال�سج��ون  داخ��ل 
اإراداته��م اأ�سل��ب واأقوى من ظل��م ال�سجان 
،�سنعته��ا قيادات جب��ارة يف ال�سجون، اأبت 

االنك�سار رغم كل املحاوالت.
االأ�س��ر الفل�سطيني اأمي��ن ربحي ال�سرباتي 
م��ن القد���س ، من��وذج عظيم للدالل��ة على 
يدخ��ل  حي��ث   ، االأ�س��رى  وعظم��ة  ثب��ات 
عام��ه الثامن ع�سر عل��ى التوايل يف �سجون 
االحت��ال االإ�سرائيل��ي ، وه��و م��ن �سك��ان 
العيزرية �سرقي القد�س املحتلة ، وكان قد 
اعتقل من متجٍر لعائلته يف البلدة القدمية 
للقد���س يف ال�ساد���س ع�س��ر م��ن اآذار لع��ام 
1998، وحكم��ت عليه حمكمة االحتال 
بال�سجن املوؤبد بدع��وى اإطاقه النار على 
جمموعة من اجلن��ود وامل�ستوطنن ، وذلك 
اأثن��اء قيامه��م بال�سيط��رة عل��ى ع��دد من 
بيوت البلدة القدمية لتحويلها اإىل كني�س 

ومعبد لليهود.

من املق��االت يف جري��دة ال�سف��ر اللبنانية 
و�سحيف��ة القد���س الفل�سطيني��ة وجريدة 

القد�س العربي.
اأربع��ة  ول��ه  مت��زوج  ال�سربات��ي  واالأ�س��ر 
اأبن��اء تركهم خلفه ، اأكرهم مل يتّم عامه 
ال�ساد���س، وذلك يف بي��ٍت م�ستاأجر طردهم 
�ساح��ب البي��ت من��ه بع��د م��رور اأ�سه��ر مل 

ي�ستطيعوا فيها دفع اأجرته.
تقول زوجت��ه اأم عاء الت��ي اأنهكها التنقل 
لزيارت��ه م��ن �سجٍن اإىل اآخ��ر:" قام زوجي 
باإن��زال العل��م االإ�سرائيل��ي يف �سجن نفحة 
وحرق��ه ، وحينه��ا قامت ق��وات االحتال 
باإع��ان حال��ة اال�ستنف��ار داخ��ل ال�سج��ن 
، ونق��ل زوج��ي عل��ى اأثره��ا اإىل الزنازي��ن 
قا�س��ي  لتعذي��ب  وتعر���س  االنفرادي��ة، 

وممنهج من قبل ال�سجان ".

إذالل وأساليب قاسية
"م��ن اأج��ل روؤيته ك��ل �سيء يه��ون"، بهذه 
الكلم��ات وا�سل��ت زوج��ة االأ�س��ر حديثه��ا 
عن معاناته��ا يف زيارتها لزوجه��ا، وتكمل: 
"معانات��ي تب��داأ م��ن ال�سب��اح الباك��ر اإىل 

�ساع��ات متاأخ��رة م��ن اللي��ل، واأن��ا اأع��اين 
االأمري��ن لتت�ساعف معانات��ي عند و�سع ما 
يقارب الثاثن �سخ�س��ا من اأهايل االأ�سرى 
يف غرف��ة واحدة م�ساحتها 6 اأمتار تقريبا 
، ولي���س له��ا متنف���س وال يوجد فيه��ا مياه 
لل�س��رب، وبالتايل يكون املكان �سيق ويكون 
و�سعن��ا �سعبا للغاية، وخ�سو�سا كبار ال�سن 
والذين يعانوا من اأمرا�س عاوة على ذلك 
التفتي���س وطريقته امل�ستف��زة وفيه اإهانة 

لاإن�سان ".
وع��ن االأ�سالي��ب القا�سي��ة الت��ي يواجهه��ا 
ت�سي��ف  االحت��ال،  �سج��ون  يف  االأ�س��رى 
الزوج��ة:" اإن االحتال ي�ستخ��دم اأ�سلوبا 
 ، اأه��ايل االأ�س��رى  م��ع  التعام��ل  قا�سي��ا يف 
وه��و اإرج��اع بع���س االأهايل الذي��ن قطعوا 
م�ساف��ات طويلة وجاءوا لزي��ارات اأبنائهم 
و�س��ع  طري��ق  ع��ن  الزي��ارة  م��ن  ومنعه��م 
اإ�س��ارات عل��ى ت�ساريحه��م تدل عل��ى املنع 
املطل��ق من الزيارة، مم��ا ي�سبب اأملًا كبرًا يف 

اأنف�سنا ".
وا�ستنك��رت زوجة االأ�سر حالة الامباالة 
الت��ي يعي�سه��ا الع��امل وامل�سئول��ن والذي��ن 

اجت��اه  واحلري��ة  الدميقراطي��ة  يدع��ون 
معان��اة زوجها االأ�س��ر، م�سرة ب��اأن حالته 
�س��وت  اأي  �سم��اع  دون  تتده��ور  ال�سحي��ة 
ينت�سر له اأو يقف بجانبه من اأجل االإفراج 
عنه اأو حتى التخفيف من معاناته التي ال 

تفارقه ليا نهارا.

مناشدة وأمل
وت�ساءل��ت:" اأال يكف��ي لاحتال ما يفعله 
بن��ا، حرمانن��ا كن�ساء م��ن اأزواجن��ا وحرم 
االأطف��ال م��ن اآبائه��م ، اأي��ن االإن�سانية مما 

هم فيه؟".
ونا�سدت الزوجة كافة منظمات وجمعيات 
حقوق االإن�سان ب�س��رورة االإ�سراع يف اإنقاذ 
االأ�سرى الفل�سطينين من مقابر االأحياء .

اأخ��رى  فر�س��ة  يف  اأمله��ا  ع��ن  واأعرب��ت 
قريب��ة يت��م فيها اإط��اق �س��راح االأ�سرى ، 
موؤك��دة اأن��ه ال حرية له��وؤالء االأبطال من 
�سج��ون االحت��ال اإال عر خط��ف اجلنود 
ومبادلته��م، الأن املفاو�س��ات مل تف��رج ع��ن 
 ، ب��اهلل  واالأم��ل  الفل�سطيني��ن،  االأ�س��رى 

وب�سواعد املقاومة االأ�سيلة.

حَول سجنه لمنارة علم
األسير المقدسي أيمن الشرباتي يدخل عامه 

18 في سجون االحتالل

غزة/ال�سفة–الراأي:
اأكد جه��از ال�سرط��ة الفل�سطينية يف قطاع 
ا�ستع��داه  عل��ى  الغربي��ة  وال�سف��ة  غ��زة 
الكام��ل لتاأمن امتحان��ات الثانوية العامة 
ال�سب��ت  ي��وم  �ستب��داأ  الت��ي  "التوجيه��ي" 

القادم ب�سكل موحد.
واأك��د م�ساعد مدير عام ال�سرطة للعمليات 
والتدري��ب يف غزة العميد فايق املبحوح اأن 
ال�سرط��ة اأنه��ت كاف��ة ا�ستعداداتها لتاأمن 
" جلن��ة وقاع��ة امتحانات لطلبة   166 "

"التوجيهي."
تعم��ل  ال�سرط��ة  اأن  اإىل  املبح��وح  واأ�س��ار 
بكاف��ة اإمكانياته��ا لتاأم��ن �س��ر االمتحان 
ه��ذا الع��ام وف��ق خط��ة مرن��ة وحمكم��ة 
تت�سم��ن التن�سي��ق الكام��ل، وتوزي��ع امله��ام 
واالأدوار عل��ى اإدارات املحافظ��ات، اإ�سافة 
لوج��ود خط��ة بديل��ة جتنب��ًا حل��دوث اأي 

طارئ.
وق��ال: "القي��ادة �ستتاب��ع ع��ن كث��ب عمل 
االأف��راد بامليدان خال تاأمن االمتحانات، 

واأعطين��ا التعليم��ات الازم��ة الإجناحه��ا، 
والعمل على توفر االأمن وال�سكينة العامة 
للطلب��ة اأثن��اء تق��دمي االمتحان��ات كونها 

تعد مرحلة مف�سلية يف حياتهم."
واأو�س��ح اأن هن��اك توا�س��ل وتن�سي��ق كامل 
الرتبي��ة  ووزارة  ال�سرط��ة  ب��ن  ومبا�س��ر 

الت��ي  اخلط��ط  كاف��ة  لتغطي��ة  تام��ة 
وخط��ة  ال�سي��ف  خط��ة  م��ن  اأعددناه��ا 
الب�سط وال�سيطرة وخطة تاأمن امتحانات 
الثانوي��ة العام��ة مب��ا يت��اءم م��ع قدرات 

واإمكانيات ال�سرطة."
بدوره، اأعلنت ال�سرطة يف ال�سفة الغربية 

والتعليم، حيث �سيتم تعزيز هذا التوا�سل 
اأثن��اء االمتحان��ات، الفت��ًا اإىل عق��د عدة 
اجتماعات بن الطرفن للتن�سيق وترتيب 

خطة تاأمن اللجان واملدار�س.
واأ�س��اف "رغم قل��ة االإمكاني��ات واالأزمات 
الت��ي نتعر���س له��ا اإال اأنن��ا عل��ى جاهزية 

اإمت��ام ا�ستعداداته��ا لتاأمن �س��ر امتحانات 
الثانوي��ة العامة بواق��ع )1468( �سرطي 
ع��ر خط��ة و�سعته��ا العملي��ات املركزي��ة 
تبداأ من ي��وم 2015-5-29 وحتى �سدور 

نتائج االمتحانات.
واأو�سح��ت ال�سرط��ة يف بي��ان له��ا اليوم اأن 
ا�ستع��دادات ال�سرط��ة تت�سمن تاأمن 425 
للرتبي��ة  مديري��ة  و15  امتح��ان  قاع��ة 
والتعلي��م يف كاف��ة املحافظ��ات، اإ�ساف��ة ل��� 
13 مركز ت�سحيح وتخزين يف حمافظات 
نابل���س، رام اهلل واخللي��ل، ونق��ل االأ�سئل��ة 
ملراك��ز  االإجاب��ة   ودفات��ر  القاع��ات  اإىل 

الت�سحيح.
ودعت كافة املواطنن اإىل �سرورة التعاون 
م��ع ال�سرط��ة م��ن خ��ال توف��ر االأج��واء 
الدرا�سية املنا�سبة للطلبة واإباغ ال�سرطة 
على الرق��م املجاين 100 عن اأية عراقيل 
الطلب��ة  عل��ى  ت�سو���س  ق��د  معوق��ات  اأو 
واالبتع��اد ع��ن ا�ستخدام مك��رات ال�سوت 

واملفرقعات واالحتفاالت ال�ساخبة.

الشرطة تؤكد استعدادها لتأمين امتحانات "التوجيهي" بالضفة وغزة
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ج��اءت ردود اأفع��ال املواطن��ن يف غالبه��ا 
متقارب��ة عن��د �سوؤالهم حول م��ا يريدونه 
م��ن طواقم وزارة االقت�ساد الوطني بغزة 
بح��ق االأ�س��واق خال �سه��ر رم�سان، حيث 
ق��ال جم��ال حم��ارب: "يهمن��ي اأن تك��ون 
االأ�سع��ار متنا�سبة م��ع االأو�س��اع املعي�سية 
غ��زة،  قط��اع  يف  نعي�سه��ا  الت��ي  ال�سعب��ة 
وب�سراح��ة متطلب��ات رم�س��ان وا�ستغ��ال 
التج��ار له��ذا املو�س��م ورف��ع االأ�سع��ار اأم��ر 

يوؤرقني ب�سدة".
ووافقه حم�سن توفيق ذات الراأي م�سيفًا: 
اأن  نحت��اج  االأ�سع��ار  ل�سب��ط  "باالإ�ساف��ة 
الغذائي��ة  املنتج��ات  ل�سام��ة  نطمئ��ن 
بع��د  خ�سو�س��ا  ا�ستخدامه��ا  و�ساحي��ة 
اطاعنا يف و�سائل االإعام لكميات كبرة 
اإغ��اق  اأو  لف�ساده��ا  لاإت��اف  تعر�س��ت 

لبع�س املطاعم واملخابز".

نموذج أسعار
وخططه��ا  االقت�س��اد  وزارة  وب�س��وؤال 

حلماي��ة املواطن��ن وال�س��وق اال�ستهاكي 
الفل�سطين��ي خ��ال �سه��ر رم�س��ان املقب��ل، 
امل�ستهل��ك  حماي��ة  ع��ام  مدي��ر  اأطلعن��ا 
واملكات��ب الفرعي��ة د. رائ��د اجل��زار على 
اأن ال��وزارة ب�س��دد تنفي��ذ خط��ة خا�سة 
للتعامل مع التجار واملنتجات اال�ستهاكية 
االأ�سا�سية خال ال�سه��ر الف�سيل للو�سول 
اإىل راح��ة املواطن��ن املادي��ة وال�سحي��ة 

على حد �سواء.
قائم��ة  هن��اك  اأن  اجل��زار  د.  واأو�س��ح 
بطباعته��ا  ال��وزارة  �ستق��وم  باالأ�سع��ار 
�سبك��ة  ع��ر  املواطن��ن  عل��ى  وتوزيعه��ا 
االإنرتنت ويف امل�ساجد ت�سبه تلك اخلا�سة 
مبواقيت ال�س��اة بغر�س اإر�ساد املواطنن 
ح��ول �سعر كل �سلعة للحد من رفع االأ�سعار 
م��ن ِقَب��ل التج��ار، منوه��ا اإىل اأن ال��وزارة 
ه��ذا  اإ�س��دار  ا�ستمراري��ة  عل��ى  تعك��ف 
النموذج اال�سرت�س��ادي دوريا بعد انق�ساء 

�سهر رم�سان الف�سيل.
باملواطن��ن ب�س��رورة  واأه��اب د. اجل��زار 

اإباغ الوزارة من خ��ال مكاتبها الفرعية 
يف املحافظات باأي خمالفات لاأ�سعار يقوم 
به��ا التجار وعدم اخل�س��وع الأي حماوالت 
اأو ال�سك��وت عنه��ا، موؤك��د ب��اأن  ا�ستغ��ال 
ال��وزارة لن تتوان��ى يف التعام��ل بحزم مع 

من يخالف القانون.

فرق متخصصة
واأ�س��ار د. اجلزار اأن الوزارة �سممت خطة 
للفرق التفتي�سية �سيتم مبقت�ساها تق�سيم 
الف��رق لفرتت��ن ملتابعة االأ�س��واق وال�سلع 
خ��ال النه��ار وفرتة م��ا قب��ل اآذان املغرب 
الت��ي تن�سط فيه��ا عملية البي��ع وال�سراء 
عادة، على اأن يت��م تكثيف دوريات الفرق 
التفتي�سي��ة لث��اث ف��رتات متت��د ل�ساعات 
االأواخ��ر  الع�س��ر  خ��ال  االأوىل  الفج��ر 
ملتابع��ة م�ستلزم��ات العي��د م��ن مك�س��رات 

وحلويات وغرها.
واأطلعن��ا د. اجلزار على اآلية عمل طواقم 
التفتي�س اخلا�سة بق�سم حماية امل�ستهلك 

التابع��ة ل��وزارة االقت�ساد الوطن��ي باأنها 
مبعاي��ر  االأوىل  بالدرج��ة  مرتبط��ة 
تراع��ي  والت��ي  الفل�سطيني��ة  املوا�سف��ة 
الف��روق يف درج��ة الرطوب��ة واالأح��وال 
ال�ساحي��ة  بتاري��خ  اجلوي��ة وارتباطه��ا 
املنا�سب حلالتنا الفل�سطينية والتي غالبا 
م��ا تختلف اختافا طفيفا ع��ن بلد املن�ساأ 

االأجنبي.
وبالع��ودة لعم��ل الف��رق التفتي�سي��ة، اأكد 
د. اجل��زار على اهتمام املفت�سن بالدرجة 
االأوىل باملنتج��ات الت��ي يك��رث ا�ستهاكها 
خال �سه��ر رم�سان كالتم��ور، قمر الدين، 
والقطايف، واملخل��ات، واللحوم البي�ساء 
كال�سمبو�س��ك،  واملعجن��ات  واحلم��راء، 
وغرها؛ الفتا اأن ال��وزارة ارتاأت اأن تكون 
م��دة �ساحي��ة عجين��ة ال�سمبو�سك �ستة 
اأ�سه��ر ب��دال من ع��ام كامل نظ��را الأحوال 
انقط��اع الكهرب��اء الت��ي توؤث��ر �سلب��ا على 

املنتج.

جهد كبير
م��ن جه��ة اأخ��رى، وفيم��ا يخ���س اأ�س��واق 
الرقاب��ة  ونق���س  واالأحذي��ة  املاب���س 
عليه��ا و�سب��ط االأ�سع��ار، عل��ل د. اجل��زار 
اأن ه��ذا االأم��ر يحت��اج ملجه��ود كب��ر جدا 
وفرق تفتي�سي��ة متخ�س�س��ة لتقييم مدى 
له��ا،  املنا�س��ب  وال�سع��ر  القطع��ة  ج��ودة 
ومرج��اأ ه��ذا االأم��ر لوق��ت الح��ق نظ��را 
ت��ويل  احل��ايل  الوق��ت  يف  ال��وزارة  الأن 
اال�ستهاكي��ة  للمنتج��ات  اهتمامه��ا  ج��ل 
الغذائي��ة ال�سروري��ة للمواط��ن. م�سي��دا 
بدور الفرق التفتي�سي��ة يف دائرة حماية 
امل�ستهلك والذين ال ياألون جهدا يف متابعة 
االأ�س��واق على م��دار الي��وم، وتتبعهم الأي 
خمالفات دراأ الأي خماطر حتيط ب�سامة 
الف��رق  عم��ل  اأن  اإىل  واأ�س��ار  املواطن��ن، 
ميتد اإىل �ساعات الفج��ر اأوقات احلمات 
املركزي��ة التي تتم دوري��ا ملتابعة و�سبط 
�سام��ة املنتج��ات واأ�سعاره��ا، كاالإ�سمن��ت 
والدجاج، واللحوم، واملحروقات، وغرها.

على غرار مواقيت الصالة 

"االقتصاد": نماذج استرشاديه ألسعار السلع األساسية في رمضان
الراأي – اأميمه العبادلة:

م��ع ق��رب حلول �سه��ر رم�سان الف�سيل يكرث قلق اأرب��اب االأ�سر بتوفر احتياجات اأ�سره��م التي يتزامن الطلب عليه��ا، عادة، مع ارتفاع 
جن��وين يف اأ�سع��ار الب�سائ��ع وال�سلع ب�س��كل يفوق القدرة ال�سرائي��ة لدى املواطن الذي اأنه��ك كاهله ل�سوء االأح��وال االقت�سادية التي 
ترتدى يوما بعد يوم. قلق املواطنن هذا دفعهم لرتقب رد فعل املوؤ�س�سات احلكومية املخت�سة ومدى تعاونها خلدمة املواطن وتخفيف 

االأعباء عنه لينعم ب�سهر ف�سيل يكفيه منه عناء حرارة ال�سيف دون حرارة ارتفاع االأ�سعار.

 2.5 "ال�سحة" تتلف 
طن جبنه مثلثات 

فا�سدة 
غزة-الراأي:

�سبطت فرقة مراقب��ة االأغذية بدائرة الطب 
للرعاي��ة  العام��ة  ل��اإدارة  التابع��ة  الوقائ��ي 
اأح��د  يف  ال�سح��ة،  ب��وزارة  االأولي��ة  ال�سحي��ة 
املخ��ازن املخ�س�س��ة للمواد الغذائي��ة ، 2.5 طن 

جبنه مثلثات ظهر عليها عامات الف�ساد.
واأ�سارت فرق��ة مراقبة االأغذية اإىل اأنه خال 
جوالته��ا االعتيادي��ة عل��ى املخ��ازن التجارية 
يف االأ�س��واق، مّت التحف��ظ عل��ى كمي��ة كب��رة 
من جبن��ه مثلثات ظه��ر عليها عام��ات الف�ساد، 
وبع��د فح���س الكمي��ة تب��ن اأنه��ا غ��ر �ساحلة 
لا�ستخ��دام االآدم��ي، وق��د مت اإتافه��ا مبح�سر 

اإتاف ر�سمي.
واأف��ادت فرق��ة مراقب��ة االأغذي��ة مبحافظ��ة 
ال�سم��ال اأنه��ا �ست�ساع��ف جهوده��ا يف الرقاب��ة 
خا�س��ة  واملح��ات،  التجاري��ة  االأ�س��واق  عل��ى 
واأنن��ا مقبلن على �سهر رم�سان الك��رمي ، للتاأكد 
من �ساحي��ة املنتجات الغذائي��ة، وعدم وجود 
امل�ستهلك��ن،  عل��ى  وحتاي��ل  غ���س،  ممار�س��ات 
وا�ستغال االإقبال على ال�سراء يف بيع وت�سويق 

املنتجات الفا�سدة واملنتهية ال�ساحية.


