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بسبب اغالق معبر رفح 

"الحج والعمرة".. 
خوف يجتاح نفوس المعتمرين بعدم التلبية 

الراأي _ اآالء النمر
"وكلم��ا �ض��اقت حلقاته��ا فرج��ت , وكن��ت 
اأظنه��ا ال تفرُج" عب��ارة تعّلق به��ا الغززين 

عل��ى اأم��ل اأن حتل ق�ض��يتهم باأق��ل احلقوق 
واأقل احلري��ات التي ميكنهم ممار�ض��تها من 
خالل اخلروج ملوا�ض��م احلج والعمرة , واأنها 

كلم��ا �ض��اقت يف االأعوام ال�ض��ابقة �ض��يكتب 
الف��رج لغ��زة ومعابره��ا يف اأي��ام 
03و�ض��نوات مقبلة �ضتكون اأي�ضر مما 
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اإلشراف التربوي
 وفيم��ا يتعل��ق باالإ�ض��راف الرتب��وي, 
و�ض��ع  مت  اأن��ه  الربع��اوي  د.  اأك��د 
ت�ض��ور مقرتح لتطوير اأداء االإ�ضراف 
الرتب��وي يف �ض��بيل تزوي��د امل�ض��رف 
واملعل��م ومدي��ر املدر�ض��ة بالكفاي��ات 
الكفيل��ة  واملعلوم��ات  وامله��ارات 
بتح�ض��ن االأداء والناجت, مو�ض��حًا اأن 
االأمر يتلخ���ص يف االنتقال بالعملية 
الرتبوي��ة م��ن التعلي��م اإىل التعل��م, 
واالنتق��ال م��ن املعرف��ة اإىل تنمي��ة 
عل��ى  والرتكي��ز  التفك��ر,  اأن�ض��طة 
توظي��ف  اإىل  التقليدي��ة  الو�ض��ائل 
الو�ض��ائل التكنولوجي��ة احلديثة يف 

املوقف التعليمي.
ومن بن اخلطوات لتطوير االإ�ضراف  
اجلم��ع  تق��رر  اأن��ه  ذك��ر  بال��وزارة  
ه��ي  اإ�ض��راقية  اأمن��اط  ثالث��ة  ب��ن 
والت�ض��اركي  والتط��وري  العنق��ودي 
ويق�ضد بذلك م�ض��اعدة املعلمن على 
النمو املهني وتنفيذ اأن�ضطة تفاعلية 

تعليمية.
وحول اخلطوات االإجرائية لتطوير 
االإ�ضراف,  اأ�ضار د. الربعاوي اإىل اأنه 
مت تق�ضيم املعلمن ح�ضب الئحة كادر 
املعلمن, منوها اإىل اأنه �ضيتم تق�ضيم 
املديرية من 3 اإىل 5 مناطق اإ�ضرافيه 
به��دف حتقيق النمو املهن��ي للمعلمن 
يف  الفعلي��ة  م�ض��اركتهم  خ��الل  م��ن 
اتخاذ القرارات واإعداد االمتحانات 
وحتلي��ل الدرو�ص وغرها. واأ�ض��ار د. 
الربع��اوي اإىل اأن��ه مت و�ض��ع  خط��ة 
عم��ل ميك��ن تطبيقها يف جم��ال عمل 
االإ�ض��راف وترتكز ه��ذه اخلطة على 
دور االإ�ض��راف يف التخطي��ط والنم��و 
واإث��راء  وتطوي��ر  للمعلم��ن  املهن��ي 
املنه��اج واإعداد االمتحان��ات وتنفيذ 

امل�ضاريع الريادية التعليمية.

المباني
وفيم��ا يخ���ص حمور تطوي��ر االأبنية,  
ق��ال د. الربع��اوي:" اإن��ه مت التوافق 
مع ال��وزارة يف رام اهلل والقائمن على 
برنامج  KFW-FAW الدويل على 
اإم��داد ال��وزارة مب��ا يل��زم لبن��اء اأربع 
مدار�ص, الفت��ًا اإىل اأن هن��اك موافقة 
لبن��اء خم�ص مدار�ص جدي��دة اأخرى, 
واأربع ع�ض��رة مدر�ض��ة اأخرى بداًل من 
املهدم��ة اأو البالية, واأي�ض��ًا هناك 10 
مليون دوالر مقدمة من الكويت لدعم 

التعليم بغزة.
اإ�ض��افة لع��دة م�ض��اريع مت��ت املوافقة 
باالأجه��زة  غ��زة  كتزوي��د  عليه��ا 
حوا�ض��يب  م��ن  الالزم��ة  واملع��دات 
وماكين��ات ت�ض��وير, ومت اإم��داد غ��زة 

معلم��ي اللغ��ة العربي��ة فح�ض��ب, ب��ل 
والتوا�ضل مع اأولياء االأمور واطالعهم 
عل��ى اأهمية  م�ض��اركتهم واإ�ض��هامهم يف 

م�ضاعدة اأبنائهم.
و�ض��دد الربع��اوي عل��ى دم��ج و�ض��ائل 
التعليم��ي,  املوق��ف  يف  التكنولوجي��ا 
واإعداد الدرو�ص التعليمية مب�ض��اعدة 
وحدة التعليم التكنولوجي يف االإدارة 
العامة للحا�ضوب, حيث ت�ضعى الوزارة 
من خ��الل الدائرة العامة للم�ض��اريع, 
م��ن  كمي��ة  اأك��رب  عل��ى  للح�ض��ول 
ال�ضبورات الذكية واحلوا�ضيب, بحيث 
تب��داأ املرحل��ة االأويل ب�ض��بورة ذكية 
ل��كل مدر�ض��ة, حت��ى يت��م تزوي��د كل 
�ضف ب�ضبورة على مدار خم�ص �ضنوات 
مع العلم باأن اأغلب املدار�ص احلكومية 
مزودة مبخترب حا�ضوب وخمترب علوم 

بكمي��ات كب��رة م��ن االأثاث املدر�ض��ي, 
كم��ا اأن ال��وزارة �ض��تعمل عل��ى توف��ر 
�ض��بورة ذكية على االأقل لكل مدر�ض��ة 

يف املرحلة القريبة.

عام القراءة والكتابة
ع��ن  االإع��الن  مبح��ور  يتعل��ق  وفيم��ا 
الع��ام الدرا�ض��ي القادم عام��ًا للقراءة 
والكتابة ف��اإن هذا  املحور يعني العمل 
احلثي��ث عل��ى الق�ض��اء عل��ى م�ض��كلة 
�ض��عف القراءة والكتابة لدى الطلبة 
من ال�ض��ف االأول وحتى الرابع  وذلك 
م��ن خالل خط��ة اإجرائية مت و�ض��عها 
يف هذا ال�ضاأن مب�ض��اركة كافة املعلمن 
يف املباحث املختلف��ة يف دعم القراءة 
عل��ى  املهم��ة  تقت�ض��ر  وال  والكتاب��ة 

ومركز للم�ضادر.

المدرسة الفاعلة
ومن املح��اور االإدارات الرتبوية وفيها 
يتم العمل على تطوير مدراء املدار�ص 
اختيارهم و�ض��بل حتويل املدر�ضة اإىل 
منظوم��ة تتكام��ل عنا�ض��رها وت��وؤدي 
النظم��ي,  املنح��ى  وظائفه��ا يف �ض��وء 

لبناء املدر�ضة الفاعلة التكاملية.
وقال د. الربعاوي:” نريد اأن نح�ض��ل 
على مدار���ص متميزة فاعل��ة مرتفعة 
التح�ض��يل وبه��ا قي��ادات مهني��ة ذات 
مب��ادرات  وبه��ا  ت�ض��اركي,  مدخ��ل 
اإبداعية وبيئة جميلة, وتت�ضف هذه 
املدر�ض��ة مبراجعة خططتها الف�ضلية 
وال�ض��نوية ملواكبة م�ضتجدات الع�ضر, 
املجتم��ع  م��ع  وثيق��ة  عالق��ات  وله��ا 

اخلارجي".
واأو�ضح د. الربعاوي اأن الوزارة ت�ضعى 
لو�ض��ع معاير وموا�ض��فات” للمدر�ضة 
الفاعلة” ح�ض��ب الواقع الفل�ض��طيني 
با�ض��تثمار  املدار���ص  تق��وم  بحي��ث 
كاف��ة اجله��ود واالإمكاني��ات املوجودة 
لديها من اأجل اأن تكون �ض��من م�ض��اف 
املدار���ص الفاعل��ة, منوهًا اأن املدر�ض��ة 
الفاعل��ة م�ض��روع يقع �ض��من منظومة 
متكامل��ة ُي�ض��ارك فيه��ا املعل��م واملدير 
وامل�ض��رف والوزارة لنح�ضل يف النهاية 

على الطالب املتفوق واملتميز.
وفيما يتعلق مبحور االرتقاء ب�ض��لوك 
الطلب��ة فاأو�ض��ح د.الربع��اي اأنه يتم 
الدع��م  م�ض��روع  اإع��داد  العم��ل عل��ى 
بالواقعي��ة  يتمي��ز  ال��ذي  القيم��ي 
مبين��ًا  والتطبي��ق,  للقيا���ص  والقاب��ل 
اأن امل�ض��رفن م��ن الرتبية االإ�ض��المية 
واالإر�ضاد واالأن�ض��طة يقومون باإعداد 
القي��م  عل��ى  ترك��ز  متكامل��ة  خط��ة 

النظرية والعملية يف هذا ال�ضدد.

خالل حوار مع وكيل وزارة التعليم العالي المساعد للشؤون التعليمية د.أنور البرعاوي

بدأنا مشروع تطويري في اإلشراف والمدرسة الفاعلة والمباني المدرسية
هناك موافقة لبناء )3( مدار�ص جديدة و)14( مدر�ضة بداًل من املهدمة اأو البالية

العام الدرا�ضي القادم �ضيكون عاما للقراءةوالكتابة
الراأي– �ضامي جاد اهلل:

بالرغ��م من اآثار احلرب واحل�ض��ار املحكم على 
قطاع غزة, و�ض��ح امل��وارد املالي��ة, واالإمكانيات 
املتاح��ة, وعم��ل املعلمن والطواق��م التعليمية 
والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  اأن  اإال  روات��ب,  دون 
الع��ايل مازال��ت عن��د م�ض��ئولياتها يف  تق��دمي 
خدم��ة التعلي��م الأبن��اء �ض��عبنا, م��ع ب��ذل كل 
اجله��د للتح�ض��ن والتطوي��ر. وه��ذا ما ات�ض��ح 
ال��ذي  اجلدي��د  التطوي��ري  امل�ض��روع  خ��الل 

تعكف ال��وزارة على تنفيذه وي�ض��مل: التعليم, 
والتدريب, وال�ضلوك, والقيم.

التقت "ال��راأي" وكي��ل وزارة الرتبية والتعليم 
الع��ايل امل�ض��اعد لل�ض��وؤون التعليمي��ة د. اأن��ور 
امل�ض��روع  تفا�ض��يل  عل��ى  للوق��وف  الربع��اوي 
والذي اأو�ض��ح بدوره اأنه وبالرغم من الظروف 
العملي��ة  ا�ض��تمرار  هدفن��ا  اأن  اإال  ال�ض��عبة, 
قمن��ا  لذل��ك  وفعالي��ة؛  بكف��اءة  التعليمي��ة 
باإع��ادة النظ��ر يف واق��ع التعلي��م م��ن جمي��ع 

جوانبه مب�ضاركة لفيف من العاملن يف ميادين 
االإ�ض��راف واالإدارات املختلف��ة لقيا���ص ق��درة 

الوزارة خالل الفرتة املقبلة.
وبن د. الربعاوي اأن امل�ضروع قائم يف اجتاهن 
للط��الب,  التعليم��ي  امل�ض��توى  تطوي��ر  وهم��ا: 
وتطوير امل�ضتوى القيمي وال�ضلوكي, بعد اإعداد 
ت�ض��ور متكام��ل للنهو���ص بالعملي��ة التعليمية 
والعمل عل��ى تدعي��م القيم ب�ض��قيها النظرية 

والعملية لتذويبها يف �ضخ�ضية طالبنا.
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اجلمل وغرها من اأ�ضحاب احلاجات املا�ضة 
وال�ض��رورية لل�ض��فر األق��وا باأحم��ال هم��وم 
همومه��م و�ض��ط املتنف���ص الوحي��د لغزتهم 
وجعل��وه متلق��ف الدعوات ومف��ّرج االأزمات 
والهم��وم رمزي��ًا , ف�ض��ال عن تعا�ض��ة االآمال 
اإرفاج��ة  جت��اه  املعتمري��ن  يحمله��ا  الت��ي 
ت�ض��عف مو�ض��م العمرة كاإجراء طارئ الأقل 

احلقوق .

خسائر فادحة
اأ�ض��حاب �ض��ركات احل��ج والعم��رة يف قط��اع 
غزة  تكبدوا اخل�ض��ائر ب�ض��بب �ضياع مو�ضم 
العمرة ال�ض��تمرار اإغالق مع��رب رفح الربي, 
لل�ض��عودية,  رح��الت  اأي  ت�ض��ير  وع��دم 
منا�ض��دين الرئي���ص حمم��ود عبا���ص الإنقاذ 
املو�ضم والتدخل لدى م�ضر الإنهاء معاناتهم 

وفتح املعرب.
وبن رئي�ص جمعية اأ�ض��حاب �ض��ركات احلج 
والعم��رة يف قطاع غ��زة عو�ص اأب��و مذكور, 
اأن �ض��ركات العمرة تتكبد خ�ض��ائر �ض��هرية 
مبتو�ض��ط يبلغ 1300 دينار اأردين؛ ب�ض��بب 
توقفه��ا ع��ن العمل ال�ض��تمرار اإغ��الق معرب 
رف��ح, وتت��وزع م��ا ب��ن اأج��رة مق��ر واأج��رة 

عمال.

ولف��ت اأب��و مذك��ور اإىل اأن هن��اك خ�ض��ائر 
اإ�ض��افية تعر�ضت لها �ضركات العمرة ب�ضبب 
ع��دم ت�ض��ير رح��الت العم��رة من��ذ اأربع��ة 
اأ�ض��هر, حيث قامت ال�ض��ركات بعمل كفاالت 
بنكي��ة, ودفع��ت ر�ض��وم ترخي���ص للبلدية, 
ور�ض��وًما ل��وزارة االأوق��اف, وجمم��وع املبالغ 

م�ضرتدة. غر  دينار   1000
واأ�ضار اإىل اأنه توجد 77 �ضركة حج وعمرة 
يف القطاع حا�ض��لة عل��ى ترخي�ص من وزارة 
بعم��ل  قام��ت  �ض��ركة   25 منه��ا  االأوق��اف, 
عقود بداية مو�ض��م العمرة مع ال�ض��عودية, 
وتكلفت كل عقد 4000 دينار, وهذه املبالغ 
اأ�ضيفت كخ�ضائر اإ�ض��افية تكبدها اأ�ضحاب 

ال�ضركات.
وق��ال اأبو مذكور: "اإن �ض��ركات العمرة منذ 
الع��ام  العم��رة يف دي�ض��مرب  بداي��ة مو�ض��م 
املا�ض��ي يحذوه��ا االأم��ل بفت��ح مع��رب رف��ح 
لت�ض��ير رحالت العمرة, ولك��ن دون جدوى, 
ومل جتد �ض��وى خ�ض��ارة يف االأموال و�ض��ياع 

املو�ضم".
واأ�ض��اف: "تبق��ى على نهاية مو�ض��م العمرة 
�ض��هر ون�ض��ف, ويف حال ا�ض��تمر اإغالق معرب 
رف��ح �ض��تدخل ال�ض��ركات يف �ض��ائقة مالي��ة 
قد تدفع بع�ض��ها اإىل التوق��ف عن العمل اأو 

مو�ض��مهما  و�ض��ياع  واالنق�ض��ام,  ال�ضيا�ض��ية 
يعني خ�ضارة االأموال التي دفعت ال�ضتئجار 
ال�ضكن والكفاالت, وهي اأموال غر م�ضرتدة, 
كما نخ�ضى من �ضياع مو�ضم احلج الذي يبداأ 
ا�ض��تئجار ال�ض��كن للحج��اج يف �ض��هر �ض��عبان 

القادم".
تكبدته��ا  الت��ي  اخل�ض��ائر  اأن  اإىل  ولف��ت 
ل��ن توؤث��ر يف املعتمري��ن الذي��ن  ال�ض��ركات 
اإرج��اع  و�ض��يتم  الرحل��ة,  تكالي��ف  دفع��وا 

االأموال التي دفعوها دون خ�ضومات.
وقال حنيف: "منذ 40 عاًما مل ن�ضهد اأ�ضواأ 
من مو�ض��م العمرة احل��ايل, حتى يف احلرب 
االإ�ضرائيلية االأخرة �ُضّرت رحالت العمرة 
ومل تتوق��ف رغ��م الدم��ار والو�ض��ع االأمني 

اخلطر الذي عا�ضه القطاع".
وطالب حنيف واأبو مذكور حكومة التوافق 
والرئي���ص عبا�ص بالتدخ��ل لفتح معرب رفح 
الإنق��اذ م��ا ميك��ن اإنقاذه قب��ل انتهاء مو�ض��م 
لل�ض��ركات  تعوي�ض��ات  �ض��رف  اأو  العم��رة, 
عن اخل�ض��ائر الت��ي تكبدتها خالل االأ�ض��هر 

املا�ضية .

تضارب وهمي!
"بن حانا ومانا ,�ضاعت حلانا" مثل �ضعبي 

ت�ض��رح موظفيه��ا, وفتح املعرب بي��د حكومة 
التوافق ورئي�ص ال�ضلطة حممود عبا�ص". 

وعرب رئي�ص جمعية اأ�ض��حاب �ضركات احلج 
والعمرة, عن خ�ض��يته من �ضياع مو�ضم احلج 
��ا هذا العام, حيث يبداأ التجهيز له من  اأي�ضً
قبل وزارة االأوقاف باإعالن اأ�ض��ماء احلجاج 

يف اأبريل احلايل.
واأو�ضح اأن وزارة االأوقاف ت�ضرف على مو�ضم 
احلج و�ض��تتحمل خ�ضائر �ض��ياع املو�ضم, كما 
ا الأنها  �ض��تلحق خ�ض��ائر ب�ض��ركات احلج اأي�ضً

لن تتمكن من تقدمي خدمات للحجاج.

إنقاذ الموسم
ب��دوره, ب��ن املدي��ر الع��ام ل�ض��ركة حني��ف 
للح��ج والعم��رة عي��د حني��ف, اأن خ�ض��ائر 
�ض��ركات العم��رة ال���77 العامل��ة يف القطاع 
تبل��غ 140 األ��ف دوالر �ض��هرًيا, ناهي��ك عن 
انته��اء  نتيج��ة  تكبدته��ا  الت��ي  اخل�ض��ائر 

احلجوزات يف ال�ضعودية.
واأو�ضح حنيف اأن مو�ضم العمرة �ضارف على 
االنته��اء حيث بداأ يف اخلام�ص من دي�ض��مرب 
رحل��ة,  اأي  ُت�ض��ّر  مل  االآن,  وحت��ى   2014
م�ض��يًفا: "احل��ج والعمرة لي�ص �ض��لعة ميكن 
االأو�ض��اع  �ض��حية  وال�ض��ركات  تخ��زن,  اأن 

متّث��ل عل��ى احلالة الت��ي يعي�ض��ها اأهل غزة 
بغ��زة  االأوق��اف  وزارة  ت�ض��ريحات  ب��ن 
الت��ي  الت�ض��ريحات  يف  املحتل��ة  وال�ض��فة 
تن�ص على ف�ض��ل مو�ض��م العمرة له��ذا العام 
ومطالب��ة املعتمري��ن ل�ض��حب اأمواله��م م��ن 

مكاتب احلج والعمرة حتى اإ�ضعار ال�ضفر .
وكيل وزارة االأوقاف بغزة ح�ض��ن ال�ض��يفي 
اأكد على وحدة الت�ض��ريحات التي �ض��درت 
ع��ن وزرات��ه يف ال�ض��فة املحتلة م��ن منطلق 
حر�ضه على اأموال النا�ص واأن �ضركات احلج 
والعمر تقع حتت اإمرة القطاع اخلا�ص دعا 
املواطن��ن ل�ض��حب اأموالهم اخلا�ض��ة حلن 

اإ�ضعارهم مبوعد موؤكد لفتح معرب رفح .
واأك��د وزير االأوق��اف يو�ض��ف ادعي�ص على 
اأنه مت ت�ض��كيل جلنة من الوزارة �ض��تتوجه 
اإىل م�ض��ر م��ن اأج��ل التباح��ث حول �ض��بل 
�ض��هر  حل��ول  قب��ل  العم��رة,  مو�ض��م  اإنق��اذ 

رم�ضان املبارك.
كم��ا اأك��د ادعي���ص يف ت�ض��ريح ل��ه تطاب��ق 
م��ع وكي��ل ال��وزارة يف غ��زة ال�ض��يفي ع��دم 
ف�ض��ل مو�ض��م العم��رة وال زال االأم��ل يحدو 
القائمن على اللجان العاملة بت�ض��ير اأمور 
املعتمري��ن واحلج��اج باالتفاق م��ع اجلهات 

امل�ضرية .

بسبب اغالق معبر رفح 

"الحج والعمرة".. خوف يجتاح نفوس المعتمرين بعدم التلبية 
الراأي _ اآالء النمر

"وكلم��ا �ض��اقت حلقاته��ا فرج��ت , وكن��ت 
اأظنه��ا ال تفرُج" عب��ارة تعّلق به��ا الغززين 
عل��ى اأم��ل اأن حتل ق�ض��يتهم باأق��ل احلقوق 
الت��ي ميكنه��م ممار�ض��تها  واأق��ل احلري��ات 
من خ��الل اخل��روج ملوا�ض��م احل��ج والعمرة 
, واأنه��ا كلم��ا �ض��اقت يف االأع��وام ال�ض��ابقة 
اأي��ام  يف  ومعابره��ا  لغ��زة  الف��رج  �ض��يكتب 
و�ض��نوات مقبل��ة �ض��تكون اأي�ض��ر مم��ا كان��ت 

علي��ه من قبل , اإال اأن الت�ض��ييق يبدو اأ�ض��د 
�ض��وءا ع��ن �ض��ابقه وال فرجة تل��وح يف اأفق 
�ضماء القطاع كما ياأمل احلجاج واملعتمرين 
واأ�ض��حاب ال�ض��ركات وكل م��ن ل��ه عالق��ة 

بتاأدية ال�ضعائر الدينية .
املواطنون اأ�ض��حاب احلاجات املا�ضة لل�ضفر 
اأ�ض��افوا اأزماتهم اإىل تل��ك التي يعاين منها 
املعتمري��ن وعلق��وا اأمني��ات ق�ض��اء حجات 

�ضفرهم جنبا اإىل جنب مع املعتمرين .

املواطنة الع�ض��رينية رح��اب اجلمل اأقامت 
حف��ل زفافها قبل خم�ض��ة اأ�ض��هر م��ن تاريخ 
اإعداد التقرير اأمال بال�ضفر خالل اإفراجة 
اأو  املعتمري��ن  ب�ض��فر  فيه��ا  ي�ض��مح  طارئ��ة 
احلج��اج نحو االأرا�ض��ي احلجازية , اإال اأنها 
وبع��د انقط��اع االأخب��ار وبرفقته��ا االآم��ال 
الت��ي ال ثق��ة فيه��ا واأدع��ت قلبه��ا ال�ض��رب 
وال�ضوان حتى اإ�ضعار اأمل اآخر يعيد لها ثقة 

االجتماع بزوجها خارج البالد .
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تغيير مسميات
اأك��د وزير االإعالم ال�ض��ابق د. يو�ض��ف رزقة اأن 
النهج املتبع يف الدول الكبرة اأن ترعى االإعالم 
وزارة  اإلغ��اء  م��ن خ��الل  بنف�ض��ها  اإدارت��ه  دون 
االإعالم, م�ض��رًا اإىل اأن الدور املنوط ب�"املجل�ص 
االأعل��ى لالإعالم" يتمث��ل بالرعاية والتن�ض��يق 
والتوجي��ه ولي�ص اإنتاجيًا كم��ا يحدث يف الدول 

العربية.
وق��ال د. رزق��ة: "الفكرة كان��ت مطروحة منذ 
عام 2006 ومت تكليف د. نبيل �ض��عث لت�ض��كيل 
جلن��ة تبح��ث االأم��ر غ��ر اأن االأم��ور مل تتم يف 
حين��ه, ومت طرح الفكرة جمددا يف بداية عهد 
حكوم��ة حما���ص برف��ع تو�ض��ية باإلغ��اء وزارة 
االإع��الم غر اأن اخلطوات مل ت�ض��تكمل اأي�ض��ا", 
مبين��ًا اأن ال��دول الت��ي مازال��ت تفر���ص وج��ود 
ال��دول  ه��ي  التقلي��دي  باملفه��وم  اإع��الم  وزارة 
ال�ض��مولية فق��ط, االأم��ر الذي يح��ول دون منح 
و�ض��ائل االإع��الم احلري��ة املرج��وه وامل�ض��اركة 

الفاعلة.
"اإن تطبي��ق الق��رار لي���ص  واأ�ض��اف د. رزق��ة: 
�ضيا�ض��ية,  الإرادة  يحت��اج  اإن��ه  حي��ث  باله��ن 
وت�ض��كيل جل��ان خمت�ض��ة, وم�ض��تلزمات تغي��ر 
عدي��دة" ؛ منوه��ا اإىل اأن احلالة الفل�ض��طينية 
رغم كل التو�ض��يات مل ت�ض��هد تغي��را فعليا, بل 
مت االكتفاء بتخفي�ص امل�ض��مى م��ن وزارة اإعالم 
اإىل مكت��ب اإعالم��ي حكوم��ي وهو م��ا مل ُيحدث 

تاأثرًا وتغيرًا اإعالميًا مرجوًا.
واأردف وزير االإعالم ال�ض��ابق د. يو�ض��ف رزقة: 

"م��ازال عمل املكات��ب االإعالمية احلكومية يف 
ال�ض��فة وغزة كما هو اإب��ان عهد وزارة االإعالم, 
فف��ي ال�ض��فة م��ازال االإ�ض��راف عل��ى تلفزي��ون 
وف��ا وجري��دة احلي��اة, ويف  ووكال��ة  فل�ض��طن 
غ��زة هن��اك �ض��بكة ال��راأي الت��ي ت�ض��م اإذاعة, 
و�ض��حيفة, ووكال��ة حت��ت م�ض��مى ال��راأي وه��ي 
وملوؤ�ض�ض��اتها,  للحكوم��ة  ر�ض��مية  روؤي��ا  تق��دم 

وبالتايل مازال التغير �ضكليًا بحتًا".
ودع��ا د. رزق��ة االإعالمين اإىل �ض��رورة الدفع 
وم�ض��تقل  ح��ر  اأعل��ى  جمل���ص  اإن�ض��اء  باجت��اه 
لالإع��الم, واأن يك��ون ذو دور دفاعي عن ال�ض��عب 
ومراقب��ًا لعم��ل احلكومي, واملطالب��ة اأن يتحرر 
املجل�ص م��ن كونه منتجا اإعالميا اإىل اأن ي�ض��بح 

ذو دور تن�ضيقي وتوجيهي.

مع القرار
من جهته, بن الوكيل امل�ضاعد يف وزارة االعالم 
بغ��زة م. اإيه��اب الغ�ض��ن اأن �ض��بب ع��دم وجود 
حقيب��ة وزاري��ة مب�ض��مى وزي��ر االإع��الم راجع 
االإع��الم  وزارة  بح��ل  حكومي��ة  تو�ض��ية  اإىل 
وت�ض��كيل "املجل���ص االأعلى لالأع��الم"  قبل اأربع 
�ض��نوات خالل فرتة حكومة الوحدة )احلكومة 
احلادية ع�ض��ر( حيث �ضهدت تلك الفرتة وجود 

اآخر وزير لالإعالم.
وق��ال م. الغ�ض��ن: "ج��اءت الفكرة متا�ض��يًا مع 
ال��دول املتقدم��ة التي تن��ادي بحري��ة االإعالم 
يف  احلكوم��ة  م�ض��ئولية  واإبع��اد  واالإعالمي��ن, 
ترخي�ص تلك الو�ض��ائل اأو التحكم, واإخ�ض��اعه 

ا�ض��تحداث املركز االإعالمي احلكومي وله مهام 
تختل��ف ع��ن مه��ام ال��وزارة وال يتب��ع جمل���ص 
ال��وزراء واإمن��ا رئي�ص ال��وزراء, واأي��ا كان االأمر 
ففك��رة املجل���ص االأعل��ى اأو الوطن��ي لالإع��الم 
فك��رة مطروح��ة من��ذ احلكومة التا�ض��عة وقد 
مت عمل درا�ضة حول املو�ضوع وكان هناك قرار 
ل  �ض��ابق يف ال�ض��فة بحل الوزارة ولكن��ه مل ُيَفعَّ
حل��ن اإق��رار القانون اخلا���ص باإن�ض��اء املجل�ص 

االأعلى".
وب��ن مع��روف اأن فكرة اإلغ��اء ال��وزارة ال غبار 
عليه��ا من الناحي��ة املهني��ة والقانونية, ولكنها 
تتطلب تهيئة لواقع خمتلف يتمثل يف �ض��رورة 
عدم وجود اإعالم ر�ضمي واإمنا اإعالم وطني يدار 
م��ن املجل�ص االأعلى ولي�ص الرئا�ض��ة اأو رئا�ض��ة 
ال��وزراء, اإ�ض��افة لتحديد املهام وال�ض��الحيات 
فيما يخ�ص التداخالت مع موؤ�ض�ضات لها عالقة 
االحت��ادات  اأو  كالنقاب��ة  ال�ض��حفي  باجل�ض��م 

لالإذاعات وغرها.

ل�ض��راكة جمتمعية", م�ضرا اإىل تاأييده للفكرة 
ح��رة  م�ض��احة  ت��رك  و�ض��رورة  املطروح��ة 

لالإعالمين.
وب��ن م. الغ�ض��ن اأن ع��دم تنفي��ذ الق��رار حتى 
االآن خل��ق حال��ة م��ن احل��رة, غ��ر اأن��ه قد مت 
ا�ض��تحداث املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي كبديل 
حاليًا يف غزة وال�ض��فة وكالهما ال يجمعهما اأي 
توا�ضل رغم اأن املكتب االإعالمي احلكومي يعمل 
عل��ى متابعة وتغطية اأخبار وفعاليات الوزارات 

يف احلكومة احلالية.
الروؤي��ا  و�ض��وح  ع��دم  عل��ى  الغ�ض��ن  م.  واأك��د 
يف م��دى اإمكاني��ة تطبي��ق الق��رار ب�ض��بب ع��دم 
التوا�ض��ل بن ال�ض��فة وغزة من جانب, وتردي 
االأو�ض��اع غر امل�ض��تقرة م��ن جانب اآخ��ر, الفتا 
اإىل اأن االأمر مرهون بقرار حكومي من الرئي�ص 

حممود عبا�ص.

مكاتب منفصلة
م��ن جهته, قال مدي��ر عام الن�ض��ر واملطبوعات 
يف املكت��ب االإعالمي احلكومي �ض��المة معروف: 
املكتب االإعالمي  نتح��دث يف غزة عن  "عندما 
احلكومي فاإننا نعني وزارة االإعالم, وا�ضتحداث 
الت�ض��مية م��ا كان اإال للظروف ال�ضيا�ض��ية التي 
اأمل��ت بغ��زة بع��د 2007, وللقي��ام مبه��ام عم��ل 
النقاب��ة  غي��اب  ظ��ل  يف  االأح��داث  فر�ض��تها 
وا�ض��تحداث مه��ام مل تك��ن موج��ودة يف اط��ار 

الوزارة".
مت  فق��د  ال�ض��فة  يف  "اأم��ا  مع��روف:  واأردف 

نُخبة مؤهلة
ويف ذات ال�ضياق, اأو�ض��ح اأ�ضتاذ االإعالم امل�ضارك 
الدل��و  ج��واد  د.  اأ.  االإ�ض��المية  اجلامع��ة  يف 
ل�"ال��راأي" اأن ه��ذا التوج��ه كان مطروح��ًا من��ذ 
عه��د الرئي���ص الراح��ل يا�ض��ر عرف��ات, نظ��رًا 
الأن ال��دول الدميوقراطي��ة جميعه��ا ال يوج��د 
به��ا وزارة اإع��الم, لك��ن الق��رار مل ُيطب��ق فعلي��ا 
والتو�ضيات بحل الوزارة مل تغر �ضيئا بل مازال 

احلال على ما هو عليه.
وق��ال اأ. د. الدل��و: "اإن جن��اح وج��ود جمل���ص 
اأعل��ى لالإع��الم مرتب��ط ب��اأن يكون حت��ت اإدارة 
نخب��ة م��ن اخل��رباء يف االإع��الم, واالأكادميين, 
وال�ضخ�ض��يات االعتبارية, وامل�ض��تقلن, وخرباء 
ال�ضيا�ض��ة, وعلم النف���ص, وغرهم", مردفا: "ال 
خ��الف يف اأن حري��ة االإعالم وج��دوى التطبيق 
الفعل��ي ل�"املجل���ص االأعل��ى لالإع��الم" مرتب��ط 
بالنظام ال�ضيا�ض��ي املتبع يف الدولة دميوقراطيا 

"اإلعالم" بال حقيبة وزارية.. والبديل ينتظر موافقة "عباس"

معروف: اإلغاء الوزارة ال 
غبار عليه مهنيا وقانونيا لكن 

نحتاج لتهيئة واقع خمتلف

م. الغ�ضن: نوؤيد وجود جمل�ص 
اأعلى لالإعالم ل�ضرورة ترك 

م�ضاحة حرة لالإعالمين

د. رزقة: امل�ضادقة على 
جمل�ص اأعلى لالإعالم لي�ص 

�ضهال والتغير احلايل �ضكلي 

الراأي – اأميمه العبادلة:
رغ��م القوانن الت�ض��ريعية, والنقابات التي 
تدعو دوما حلرية ال�ض��حافة وال�ض��حفين 
واخل��روج م��ن بوتق��ة التقيي��د احلكوم��ي, 
ذات  االإعالمي��ة  والتوجه��ات  واحلزب��ي, 
الراأي الواحد, اإال اأن الو�ض��ع العام اخلا�ص 
بالعم��ل االإعالمي م��ازال حمفوفا بكثر من 

القيود, والعقبات, والت�ضويفات.

املتقدم��ة موؤخ��را دع��ت  ال��دول  توجه��ات 
الإلغ��اء تل��ك القيود ع��ن طريق ح��ل وزارة 
العربي��ة  ال��دول  مازال��ت  لك��ن  االإع��الم, 
وم��ن  اخل�ض��و�ص,  به��ذه  كث��رًا  متاأخ��رة 
ق��ام منه��م مبح��اكاة تطبي��ق الق��رار ظ��ل 
االأم��ر لديهم ح��ربا عل��ى ورق, وومل تخلوا 
باملالحق��ات  قائم��ة  م��ن  بع��د  �ض��حيفتهم 

االأمنية اأو احلكومية ال تنتهي.
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نُخبة مؤهلة
ويف ذات ال�ضياق, اأو�ض��ح اأ�ضتاذ االإعالم امل�ضارك 
الدل��و  ج��واد  د.  اأ.  االإ�ض��المية  اجلامع��ة  يف 
ل�"ال��راأي" اأن ه��ذا التوج��ه كان مطروح��ًا من��ذ 
عه��د الرئي���ص الراح��ل يا�ض��ر عرف��ات, نظ��رًا 
الأن ال��دول الدميوقراطي��ة جميعه��ا ال يوج��د 
به��ا وزارة اإع��الم, لك��ن الق��رار مل ُيطب��ق فعلي��ا 
والتو�ضيات بحل الوزارة مل تغر �ضيئا بل مازال 

احلال على ما هو عليه.
وق��ال اأ. د. الدل��و: "اإن جن��اح وج��ود جمل���ص 
اأعل��ى لالإع��الم مرتب��ط ب��اأن يكون حت��ت اإدارة 
نخب��ة م��ن اخل��رباء يف االإع��الم, واالأكادميين, 
وال�ضخ�ض��يات االعتبارية, وامل�ض��تقلن, وخرباء 
ال�ضيا�ض��ة, وعلم النف���ص, وغرهم", مردفا: "ال 
خ��الف يف اأن حري��ة االإعالم وج��دوى التطبيق 
الفعل��ي ل�"املجل���ص االأعل��ى لالإع��الم" مرتب��ط 
بالنظام ال�ضيا�ض��ي املتبع يف الدولة دميوقراطيا 

كان اأم خالف ذلك".
واأك��د اأ. د. الدل��و اأن��ه ق��دم مقرتح��ات واأوراق 
عم��ل عدي��دة تدع��و حل��ل وزارة االإع��الم واأنه 
م��ن اأول الداعن لهذا االأمر لبالغ اأهميته ودوره 
يف االرتق��اء باالإع��الم الفل�ض��طيني, واخل��روج 
م��ن بوتق��ة اأن يك��ون توجه االإع��الم يف الدولة 

حم�ضوبا على فئة معينة.
وطال��ب الدل��و ب�ض��رورة اأن ياأخ��ذ االإعالمي��ون 
باأهمي��ة  التوعي��ة  عاتقه��م  عل��ى  واملخت�ض��ون 
وج��ود جمل���ص م�ض��تقل لالإع��الم, واأن ال يك��ون 
حم�ض��وبا عل��ى ح��زب اأو فئ��ة معين��ة لالإ�ض��هام 

بتطور ورقي عمل االإعالم واالإعالمين.

قرار تطويري
ويف �ض��ياق مت�ض��ل, اأكد نائب نقيب ال�ض��حافين 
د. حت�ض��ن االأ�ض��طل اأن جمي��ع ال��دول املحيطة 
اأعل��ى  جمل���ص  اأو  اإع��الم  وزارة  اإم��ا  به��ا  بن��ا 
لالإع��الم, منوه��ًا اإىل اأن امل�ض��ادقة عل��ى اإن�ض��اء 

املجل�ص االأعلى لالإعالم من �ض��اأنه اأن يطور عمل 
املوؤ�ض�ض��ات االإعالمي��ة واالإعالمي��ن م��ن خ��الل 
و�ضع اال�ضرتاتيجيات واإعطاء اال�ضت�ضارات دون 
اأن تكون على املجل�ص اأدنى �ضلطة من احلكومة.

يتاأل��ف  اأن  �ض��رورة  عل��ى  االأ�ض��طل  د.  و�ض��دد 
املجل�ص, يف حال اإقراره ر�ضميا, من االأكادميين, 
االإعالمي��ة,  املوؤ�ض�ض��ات  وممثل��ي  واالإعالمي��ن, 
والنقابية كهيئة م�ض��تقلة ع��ن االإطار احلكومي 
الرئي���ص  داعي��ا  م�ض��رتكة,  لقوا�ض��م  للو�ض��ول 
حممود عبا�ص ل�ضرورة تفعيل املجل�ص الأهميته.
و�ض��رح د. االأ�ض��طل اأن عم��ل ال��وزارة يف عمومه 
يخت���ص ب�ض��ن القوان��ن والنظ��م بينما �ض��يكون 
عمل املجل�ص يف اإطار الت�ض��هيل وامل�ضاعدة بو�ضع 
خطط ا�ضرتاتيجية اأكرث حرية لتطور االإعالم 
واخل��روج به م��ن بوتقة "احلكومي��ة", مع عمل 
احلري��ات  فر���ص  باجت��اه  بال�ض��غط  النقاب��ات 
بع��د ر�ض��د اأي انتهاكات بحق ال�ض��حفين من اأي 
طرف والت�ض��ديد على احرتام القوانن املنظمة 

لعملهم.

خلفية الموضوع
وكان جمل���ص ال��وزراء الفل�ض��طيني برئا�ض��ة د. 
�ض��الم فيا�ص مطلع ع��ام 2010 قد �ض��ادق على 
ت�ض��كيل جلنة الإعداد و�ض��ياغة م�ض��روع قانون 
اإن�ض��اء املجل�ص االأعل��ى لتنظيم قط��اع االإعالم, 
ُبغي��ة تنظي��م وتطوي��ر عم��ل و�ض��ائل االإع��الم 
لالإ�ض��هام يف خل��ق بيئ��ة جدي��دة لعم��ل و�ض��ائل 
االإعالم ب�ض��كل هادف ومنفت��ح, ولتعزيز حرية 

الراأي والتعبر.
وكان مدير مركز االإعالم احلكومي الفل�ضطيني-
يف حين��ه- د. غ�ض��ان اخلطي��ب ق��د �ض��رح ب��اأن 
ت�ض��كيل هيئة اإعالم غ��ر حكومية جاء يف اإطار 
�ض��عي ال�ض��لطة الإلغاء وزارة االإع��الم احلكومية 
ذل��ك  ع��ن  م�ض��وؤولة  م�ض��تقلة  هيئ��ة  وت�ض��كيل 
القطاع حتت م�ض��مى "املجل�ص االأعلى لالإعالم", 
منوهًا اإىل اأن الهدف من ذلك هو اإبعاد م�ضوؤولية 
ل�ض��راكة  واإخ�ض��اعه  احلكوم��ة  ع��ن  االإع��الم 
جمتمعي��ة بعي��دة ع��ن احلكوم��ة, واتخ��ذ قرار 

بهذا االجتاه.
وم��ن حين��ه اإىل االآن مل ن��رى جديدا ح��ول اأي 
عم��ل ر�ض��مي باجت��اه ت�ض��كيل الهيئ��ة امل�ض��تقلة 
قب��ل  م��ن  علي��ه  وامل�ض��ادقة  قانونه��ا  واإق��رار 
الرئي���ص الفل�ض��طيني حمم��ود عبا���ص متهي��دا 

الإلغاء وزارة االإعالم كما قيل �ضابقًا.

دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

يفرت���ص اأن جمي��ع احل��ركات التحرري��ة يف الع��امل قام��ت الأجل 
رعاية م�ضالح االإن�ضان  ورفع الظلم عنه يف ظل تف�ضيه والرغبات 
اجلاحم��ة ل��دول عل��ى ح�ض��اب دول اأخ��رى وقبائ��ل �ض��د قبائل, 
ولل�ض��مال عل��ى اجلنوب وغرها مما �ض��هدته العق��ود االأخرة من  
وح�ض��ية اإن�ضانية و�ضطوة ل�ض��احب راأ�ص املال والبحث النهم عنه 
�ضد كل ما هو اإن�ضاين ومقيد لكل احلريات طاملا ال تخدم الرثوة.
وكذل��ك ب��داأت حرك��ة حت��رر امل��راأة الت��ي طالب��ت اأول م��ا بداأت 
بحري��ة متلكها وامكانية ممار�ض��تها اأي عمل ترغب به, ثم جاءت 
بعد ذلك ثورة على الثورة اإذ بداأت الن�ض��اء يطالنب بحمايتهن من 
ا�ض��تغالل مالك امل�ض��انع والتحر�ص بهن وغر ذلك من االنتهاكات 

اإ�ضافة المتهان حقهن يف اأجر م�ضاو للرجل.
اإال اأن تل��ك احلركات وما �ض��در عنها من موؤمت��رات وقوانن ركزت 
كث��را عل��ى املراأة كفرد جمتزاأ ع��ن بيئتها وحياتها واأ�ض��رتها وما 
له��ا داخل املجتمع م��ن اأدوار اجتماعية ورك��زت فقط على دورها 
الف��ردي, دون النظ��ر العتب��ارات االأطفال وال��زوج واالأهل وغر 
ذلك على اعتبار اأن معظمها معيقات اأمام تقدمها وخروجها الأداء 

دورها خارج اإطار االأ�ضرة.
فهي مثال عندما تطالب بحرية املراأة يف اخلروج للعمل واحل�ضول 
على م�ض��كن خا�ص غر م�ضكن الزوجية, وحرية املراأة يف ممار�ضة 
العالق��ات خارج اإط��ار الزواج وم��ن ثم االجها�ص وغ��ر ذلك مما 
يطلق��ون عليه "ال�ض��حة االإجنابي��ة" للم��راأة جند اأنها تتنا�ض��ى 
وج��ود اأي ف��رد اآخ��ر مع ه��ذه امل��راأة يف االأ�ض��رة بل تنكر اأ�ض��كال 
االأ�ض��رة ال�ض��حيحة ال�ض��ليمة معطية مناذج اأخرى لالأ�ض��رة التي 

ميكن اأن تكونها وتعي�ص فيها تلك املراأة.
ومقدمة مناذج ال اإن�ضانية تتنافى مع الطبيعة والفطرة الب�ضرية 
ال�ض��وية, فهي هنا تعطي حرية الف��رد املطلقة يف تطبيع ما لي�ص 
طبيعي��ا مث��ل زواج ال�ض��واذ والعالق��ات املثلي��ة وتكوي��ن االأ�ض��رة 
اأحادية اجلن�ص, وذلك لي�ص دفاعا عن حرية بع�ص االأفراد واإمنا 
رغب��ة يف اإ�ض��اعة ما هو خارج عن الطبيعة وجعل��ه ماألوفا وزيادة 

التحدي للذكر املقابل لالأنثى واإثبات قدرتها على العي�ص دونه.
امل�ضكلة اأن كل اأولئك االآن راأينا اتفاقياتهم وتفاهماتهم ال تزيد 
الن�ض��اء اإال �ض��عفا ووهن��ا وبع��دا ع��ن حقيق��ة دورها املن�ض��ود يف 
اإعمار املجتمع واإ�ض��الح حاله نظرا الإنغما�ضها يف فرديتها املطلقة 
والبح��ث الدائ��م عم��ا يحق��ق ذاته��ا ولو عل��ى ح�ض��اب االآخرين, 
بجان��ب اأن اأيا من تلك االتفاقيات مل تقف يوما مع املظلومات من 
خارج ما يوؤمن به,  فها هن االأ�ض��رات يف �ض��جون االحتالل يقبعن 
يف ظل ظروف بالغة ال�ض��عوبة مل ن�ضمع �ضوتا ينادي بتحريرهن 
وال يف اأَ�ض��يق االأحوال حت�ضن اأو�ضاعهن االعتقالية مبا يتنا�ضب 
مع مقاومات لالحتالل, ومقابل ال�ض��مت على ما يحدث للمعتقالت 
يف �ض��جون االنق��الب جن��د برام��ج امل��راأة يف هيئ��ة االأمم املتحدة 
تعم��ل عل��ى اإعادة تاأهيل املتحر�ض��ن جن�ض��يا واإن�ض��اء �ض��داقات 

بينهم وبن الن�ضاء اللواتي حتر�ضوا بهن!
وه��ا هي دع��اوى خلع احلج��اب ومليونياته االآن تثب��ت اأكرث زيف 
حديثهن ع��ن الدميقراطية واحلرية اإن تعار�ض��ت م��ع مطالبهن, 
فم��ن تخلع عفتها وطهارتها ت�ض��تحق التعاطف معها ومن تتعر�ص 

لالعتقال ب�ضبب حجابها ودينها ال ينظر لها ولو بطرف عن.
ه��ذه االزدواجي��ة يف الروؤية واملعاير تثبت زي��ف التحرير الذي 
اأرادوه للم��راأة فل��و كان كذل��ك لوقف��وا على االأقل موقفا م�ض��رفا 
جتاه ما تعر�ضت له الن�ض��اء الفل�ضطينيات يف العدوان االأخر من 
قت��ل وت�ض��ريد وانتهاك للحياة ف�ض��ال عن اأي �ض��يء اآخر, بجانب 
تدمر امل�ض��روعات االقت�ض��ادية واملنازل وغرها مم��ا يعيد املراأة 
هن��ا اإىل الوراء ل�ض��نوات عدي��دة فاأين منها التمكن االقت�ض��ادي 

والتنمية امل�ضتدامة وغرها من ممكنات احلرية للمراأة.

تحرير المرأة نغمات مستهلكة 
وحقوق على المشانق

وزارة شؤون المرأة

"اإلعالم" بال حقيبة وزارية.. والبديل ينتظر موافقة "عباس"

د. االأ�ضطل: اإن�ضاء املجل�ص 
�ضيطور عمل املوؤ�ض�ضات 
االإعالمية واالإعالمين

اأ.د. الدلو: جناح املجل�ص 
يحتاج لنخبة من املخت�ضن 
ونظام �ضيا�ضي دميوقراطي
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دير البنات

غزة-الراأي: 
دي��ر البنات دي��ر اأث��ري لل��روم االأرثوذك�ص, 
يق��ع داخ��ل اأ�ض��وار البل��دة القدمي��ة ملدين��ة 
القد���ص ,  بن دير مار دميرتي ودير العذراء, 
فيه كني�ض��تان اإحداهما اأر�ض��ية ُتعرف با�ضم 
كني�ض��ة القدي�ض��ة ميالن��ا, والثاني��ة فوقه��ا 
ُتعرف با�ض��م ا�ض��م كني�ض��ة مرمي الكب��رة اأو 

العذراء البكر. 
وي�ض��مى خرب��ة اقب��اال وهو دير خ��رب تابع 
لق�ض��اء القد���ص يق��ع اىل اجلنوب م��ن قرية 
اأرطا���ص و�ض��ط غابة بالق��رب من قري��ة اأبو 

غو�ص.
وكان الدي��ر عام��را يف العه��د ال�ض��ليبي , وما 
زال��ت بقاياه قائمة اىل اليوم , وي�ض��م اأبنية 

كبرة حجارتها منقورة باالأزميل.
هناك دير اآخر يحمل ا�ض��م دير البنات تابع 
اأي�ض��ا للقد�ص, وعدة اأديرة يف �ض��ورية حتمل 
اال�ض��م نف�ضه, وظاهر من اال�ضم اأن هذا النوع 
البن��ات  م��ن االأدي��رة كان حم�ض��نا الإقام��ة 

اللواتي يدخلن �ضلك الرهبنة.

 انت�ض��ار ه��ذه احل�ض��رات خل��ق امتعا�ض��ا 
طالب��وا  الذي��ن  ال�ض��كان  ل��دى  �ض��ديدا 
باإيجاد حل �ض��ريع وجذري وخا�ضة بعد 
تفاقم االأمر اأكرث مع احل�ض��ار ال�ضهيوين 

ومنع اإدخال املبيدات احل�ضرية.
املواطنة ندى حمد قال��ت :"اإن البعو�ص 
يغزو منزلها يف �ض��اعات امل�ض��اء ويت�ض��بب 
بل�ض��عات موؤمل��ة له��ا والأطفاله��ا, داعي��ًة 
حمارب��ة  يف  لالإ�ض��راع  غ��زة  بلدي��ة 

البعو�ص".
ب��اءت  حماوالت��ي  كل  حم��د:"  وقال��ت 
قم��ت  البعو���ص,  مواجه��ة  يف  بالف�ض��ل 
واأغل��ق  املن��زل  لزج��اج  �ض��بك  برتكي��ب 
االأب��واب عند الدخ��ول اأو اخلروج اإال اأن 

البعو�ص يكون �ضيف ثقيل علينا".
اأما املواطن حممد ح�ضان فقال:" االأو�ضاع 
اأ�ضبحت ال تطاق بالرغم من بداية ف�ضل 
لدرج��ات  التدريج��ي  واالإرتف��اع  الربي��ع 

احلرارة, فهناك هناك انت�ضار غر طبيعي 
املخت�ض��ة   اجله��ات  مطالب��ًا  للبعو���ص", 
باإيج��اد احلل االأمث��ل للم�ض��كلة القدمية 

احلديثة والتي طال احلديث عنها.

موسم البعوض
رئي�ص ق�ض��م ال�ض��حة الوقائية يف بلدية 
غ��زة م. كم��ال الكولك قال :" اإن �ض��هرّي 
ماي��و ويوني��و هم��ا ذروة ومو�ض��م ظه��ور 
يوج��ب  م��ا  غ��زة,  قط��اع  يف  البعو���ص 

مكافحته قبل انت�ضاره ب�ضورة كبرة".
و اأ�ض��ار الكول��ك اإىل اأن طواق��م مكافحة 
البعو���ص تعم��ل عل��ى مكافح��ة ح�ض��رة 
البعو�ص ب�ض��كل مبكر, حيث يتم التعامل 
م��ع امل�ض��كلة من��ذ نهاي��ة مو�ض��م ال�ض��تاء 
بالبح��ث عن جتمع��ات املياه التي ت�ض��كل 

حم�ضن لرقات البعو�ص.
وب��ن اأن منو البعو���ص يدخل يف 4 اأطوار 

مناطق مدينة غزة التي تتكاثر وتتوالد 
فيها احل�ض��رة, الفتًا اإىل اأنه مت اكت�ض��اف 
العديد من البوؤر وجتمعات املياه الراكدة 
يف العدي��د م��ن املناط��ق وبع���ص اأحي��اء 
معه��ا  التعام��ل  مت  بحي��ث  املدين��ة,  يف 

ومعاجلتها.
وق��ال:" نواجه م�ض��كلة يف بع�ص املناطق 
االأخ��رة  احل��رب  ب�ض��بب  نتج��ت  وه��ي 
عل��ى قطاع غزة حيث تب��ن وجود بع�ص 
ال��ربك حت��ت اأنقا���ص البي��وت وي�ض��عب 
اإنت�ض��ار  ي�ض��اهم يف  اإليه��ا مم��ا  الو�ض��ول 

البعو�ص".
ونا�ض��د الكولك املواطنن ب��اأن يتاأكدوا من 
عدم وج��ود مي��اه راكدة يف حمي��ط املنزل 
اأو يف املنطق��ة املج��اورة له��م, واأن يغلق��وا 
خزانات املياه وعدم تركها مك�ض��وفة حتى 
لتوال��د ح�ض��رة  اأماك��ن خ�ض��بة  تك��ون  ال 
الباعو�ص, وعدم ترك حنفيات اأو م�ضارف 

ه��ي " البي�ض��ة ث��م الرق��ة ث��م ع��ذراء 
لت�ض��بح بعدها ح�ض��رة كاملة, موؤكدًا اأنه 
يت��م مكافح��ة االأط��وار الثالث��ة االأوىل 
يف جتمع��ات املي��اه مم��ا يح��د من انت�ض��ار 

البعو�ص.
واأ�ض��اف:" اأم��ا احل�ض��رة الكامل��ة الت��ي 
تط��ر فيت��م مكافحته��ا بجه��از اإح��داث 
ال�ض��بات )الفوجر(, ويتم ر���ص املبيد يف 

املناطق املفتوحة يف الفرتة امل�ضائية.
واأك��د اأن بلديته �ض��رعت موؤخ��رًا بتنفيذ 
حملة وا�ض��عة للق�ض��اء على اأماكن توالد 
ح�ضرة الباعو�ص يف مناطق مدينة غزة, 
داعي��ًا املواطنن لعدم ال��رتدد يف االإبالغ 
ع��ن اأماك��ن املي��اه الراك��دة, اأو اأي اأماكن 
يحتمل اأن تتكاثر فيه ح�ضرة الباعو�ص.
وبن الكولك اأن ق�ض��م ال�ض��حة الوقائية 
يعم��ل عل��ى و�ض��ع ح��ل ج��ذري مل�ض��كلة 
جمي��ع  يف  الباعو���ص  ح�ض��رة  انت�ض��ار 

ت�ضاعد على تكوين جتمعات املياه .

طرق ميكانيكية
وب��ن الكول��ك اأنه يت��م مكافحة ح�ض��رة 
ال  ميكانيكي��ة  ط��رق  ع��رب  البعو���ص 
اأك��رث مثل �ض��فط املي��اه الراك��دة, وعمل 
اإ�ضالحات يف العديد من املناهل وموا�ضر 
ال�ضرف ال�ضحي حتى ال تتكاثر احل�ضرة 

يف مناطق عديدة من مدينة غزة.
واأو�ض��ح اأن طواقم البلدية تعمل مبجرد 
انتهاء ف�ضل ال�ض��تاء على تق�ضيم املدينة 
عل��ى هيئ��ة م�ض��ح البيوت من بي��ت لبيت, 

بحثًا عن اأي جتمعات للمياه .
وعن �ُضمية ح�ض��رة البعو�ص اأكد الكولك 
اأن البعو���ص يف قط��اع غ��زة ال يعد �ض��امًا 
اأوناق��اًل للع��دوى اأو االأمرا���ص املختلفة, 
بل يت�ضبب يف قر�ض��ة موؤملة واحمرارًا يف 

املكان.

مع حلول فصل الصيف

البعوض يؤرق مضاجع المواطنين والبلدية تكافح
الراأي- عبداهلل كر�ضوع: 

وارتف��اع  ال�ض��يف  ف�ض��ل  دخ��ول  م��ع 
معان��اة  تتج��دد  احل��رارة  درج��ات 
املواطن��ن كل ع��ام وخا�ض��ة القريبن 
من م�ضتنقعات املياه العادمة واأحوا�ص 

ال�ض��رف ال�ض��حي يف قط��اع غ��زة م��ع 
ح�ض��رة البعو�ص املوؤذي��ة التي تقلقهم 
لي��ال ونه��ارًا نتيج��ة ل�ض��عاتها و�ض��وت 
طنينه��ا. فالبعو�ص زائ��ر غر مرغوب 
فيه يطرق اأبواب املواطنن كل �ض��يف 

ويدخل بيوتهم دون ال�ض��ماح له بذلك 
حي��ث يجل��ب مع��ه ع�ض��رات االمرا�ص 
ال�ض��ارية واملعدي��ة مم��ا يجعل��ه اأ�ض��د 
اأعداء االإن�ضان من احل�ضرات و اأكرثها 

تاأثرا.
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 وبن م�ضئول احلملة  اأن فكرة ق�ص ال�ضعر جاءت من 
اأجل االقرتاب من االأطفال اأكرث وكي ي�ضعروا بقربنا 
منهم وحت�ض��ن الو�ضع النف�ض��ي لهم , مو�ضحًا اأن عدد 
ال�ض��باب الذين حلقوا روؤو�ض��هم كانت ما بن 18-20 

�ضاب .
 وتاب��ع  هوؤالء ال�ض��باب ن�ض��روا �ض��ورهم عل��ى مواقع 
التوا�ضل االجتماعي وانت�ضرت الفكرة اأكرث , وهناك 
تفك��ر بعم��ل فعاليات م�ض��ابهة للت�ض��امن مع مر�ض��ي 
ال�ض��رطان نظرا لتدهور حالتهم ال�ض��حية خ�ضو�ض��ا 

مر�ضي �ضرطان الدم . 

تحديًا للحصار
امل�ض��ور والنا�ض��ط على مواق��ع التوا�ض��ل االجتماعي 
عطية دروي�ص اأحد امل�ض��اركن يف حمل��ة فّكر بغرك 
, يقول : �ض��معت باحلملة عن طريق الفي�ص بوك واأم 
اأت��ردد بامل�ض��اركة فيها رغ��م اأنها اأث��رت على مظهري 

اخلارجي.  
واأ�ض��اف:" كن��ت �ض��عيد ج��دا واأن��ا اأ�ض��ارك االأطفال 
ال�ض��باب   ت�ض��جيع  اإىل  االأم��ر  امت��د  ب��ل   , معاناته��م 
باخلو�ص يف مثل هذا احلمالت التي تهدف بالت�ضامن 

مع االطفال الذين يعانون من املر�ص",
وب��رر الع�ض��ريني دروي�ص دواف��ع م�ض��اركته باحلملة 
باأنه غر قادر على تقدمي  �ض��يء للمر�ض��ى وهذا اأقل 
م��ا ميك��ن فعل��ه الأجله��م , مبين��ًا املر�ص انت�ض��ر كثرا 
يف القط��اع خا�ض��ة يف االآون��ة االأخرة  وال ي�ض��تطيع 
املعاب��ر  اإغ��الق  ب�ض��بب  للع��الج  اخل��روج  االأطف��ال 

وت�ضديد احل�ضار .
وق��ال :" اإنه ب�ض��بب معيقات خروجهم من غزة اأ�ض��ر 
عل��ى امل�ض��اركة يف احلمل��ة لتو�ض��يل �ض��ورتهم للعامل 
كي يتحركوا من اأجل هوؤالء االأطفال املر�ض��ي الذين 

يعانون تدهور �ضحي م�ضتمر" . 
ون��وه اإىل اأن��ه ب�ض��فته نا�ض��ط عل��ى مواقع التوا�ض��ل 

عاي�ضتها مع زوجته الأربع �ضنوات .
ويتاب��ع بع��د الفعالي��ة ن�ض��رت �ض��وري عل��ى الفي���ص 
لك��ي اأن�ض��ر الفكرة الأكرب ق��در ممكن , ون�ض��رتها على 
التلفزي��ون من خالل القناة الت��ي اأعمل بها وخرجت 

على الهواء و اأنا باملظهر اجلديد .
بح�ضب اإح�ض��ائيات ر�ض��مية, فاإن %7.9 من اإجمايل 
مر�ض��ى ال�ض��رطان يف قط��اع غ��زة ه��م م��ن االأطف��ال 
دون �ض��ن 12 �ض��نة, ومتو�ض��ط احلاالت اجلديدة 59 
حالة �ضنويًا, واأكرث ال�ضرطانات انت�ضارا بن االأطفال 
هو �ض��رطان ال��دم )اللوكيمي��ا( بن�ض��بة %31, يليه 
)الليمفوم��ا( بن�ض��بة %16.7 م��ن اإجم��ايل ح��االت 

�ضرطان االأطفال
وت�ض��بب احل�ض��ار املفرو�ص على قطاع غزة املتوا�ضل 
منذ 8 �ض��نوات بتعميق جراح مر�ضى ال�ضرطان, نظًرا 
الإغ��الق املعاب��ر وع��دم متكنه��م م��ن مغ��ادرة القطاع 

للعالج

ي�ض��تطيع اأن يو�ض��ل ال�ض��ورة م��ن خ��الل حل��ق راأ�ض��ه 
الأك��رب عدد و للعامل اخلارجي اي�ض��ا , م�ض��رًا اإىل اأنه 
ن�ضر �ض��ورته و�ض��ورة ال�ض��باب الذين حلقوا روؤو�ضهم 
كاالن�ض��تغرام  االجتماع��ى   التوا�ض��ل  مواق��ع  عل��ى 

والفي�ص بوك وتويرت وغرها من املواقع .

تضامن مع زوجتى
ال�ض��حفي اأمين العالول اأحد امل�ضاركن باحلملة يقول 
:" �ض��معت عن احلملة عن طريق �ضديقي كامل منظم 
الفعالي��ة وكان��ت يف بدايته��ا حتدى بن ال�ض��باب من 

يحلق راأ�ضه مثل مر�ضي ال�ضرطان.
ومل ي��رتدد العالول بحلق راأ�ص الأنه كان يحلق راأ�ض��ه 
عندما كانت زوجته املتوفاة مري�ضة بال�ضرطان وكان 
ي�ض��قط �ض��عرها حينها كان يحلق راأ�ض��ه ه��و و اأبنائه 
ال�ض��تة ت�ض��امنا معه��ا , م�ض��رًا اإىل اأن��ه عندما �ض��مع 
بالفعالي��ة ت�ض��جع كث��را الأنه يع��رف معاناتهم حيث 

شباب غزة يتضامنون مع أطفال مرضى السرطان بـ"حلق الرأس" 

الراأي – �ضها اأبودياب:
رفق��ا به��م ومبا يحمل��ون من مر�ص ال ي�ض��من لهم 
احلي��اة الأج��ل بعي��د, حم��ل بع���ص ال�ض��باب على 
كاهله��م واجب التفكر بالغ��ر مهما كانت احلالة 
ت�ضكو ال�ضوء والهالك , حيث عزم ال�ضباب الغزي 
على حتدي مر�ص ال�ضرطان ت�ضامنا مع االأطفال 
وكل من يحمله يف غزة من خالل حلق ال�ضعر لكل 
اإعالمي اأو �ضيا�ضى اأو مدير موؤ�ض�ضة اأو رجل اأعمال 

اأو اأه��ل اخل��ر اأو متطوعن على طريقة املر�ض��ى 
اخلا�ضة بهم حتت عنوان "من �ضليم اجل�ضد؟!". 
م�ض��وؤول حملة "فكر بغرك" كامل الهيقي قال : 
" جاءت فكرة من �ض��ليم اجل�ض��د ؟!" بعد زيارة 
االأطفال املر�ض��ى , حيث كان التفكر كيف ممكن 
م�ض��اعدة االأطف��ال امل�ض��ابن مبر���ص ال�ض��رطان 
م��ن اأج��ل ت�ض��ليط ال�ض��وء االعالمي عليه��م , يف 
ظ��ل نق�ص االأدوية واحل�ض��ار وع��دم القدرة على 

ال�ض��فر لتلق��ي الع��الج, ويف ظ��ل االغ��الق املتكرر 
للمعابر وعدم القدرة على ال�ضفر للعالج للخارج. 
واأو�ض��ح  اأنهم من خالل فعالية من �ض��ليم اجل�ضد 
يحاولون لت نظر االأ�ض��خا�ص االأ�ض��حاء, للك�ضف 
عن اأنف�ض��هم وعن ذويهم والتاأك��د اأنهم ال يعانون 
م��ن هذا املر�ص الذي بات يفتك ب�ض��حة ال�ض��غار 
قب��ل الكبار, خا�ض��ة بعد تزايد اأعداد امل�ض��ابن 

به.
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ال�صحة واحلياة

غزة-الراأي: 
��كري ه��و ال��داء الذي تك��ون فيه م�ض��تويات �ض��كر  مر���ص ال�ُضّ
الّدم عالية جدًا, ياأتي ال�ض��كر م��ن االأطعمة التي نتناولها, اأما 
االأن�ض��ولن فهو الهرمون الذي ي�ض��اعد على دخول ال�ض��كر اإىل 
اخلالي��ا لك��ي يعطيها الطاقة؛ فف��ي مر�ص ال�ض��كري من النوع 
االأول ال يقوم اجل�ض��م باإفراز االأن�ضولن, ويف النوع الثاين وهو 

النوع االأكرث انت�ضارًا.
ومب��رور الزمن مُيكن اأن يوؤدي وجود الكثر من ال�ض��كر يف الّدم 
اإىل ظه��ور م�ض��اكل خطرة اإذ مُيكن��ه اأن يوؤذي العي��ون والِكلى 
واالأع�ض��اب, كما مُيكن اأن ي��وؤدي اإىل اأمرا�ص القلب وال�ض��كتة 
الّدماغي��ة, بل اإىل م�ض��اعفات ت�ض��تدعي برت اأح��د االأطراف, 
كما مُيكن اأن ت�ض��اب الن�ض��اء احلوامل مبر�ص ال�ضكري وي�ضمى 

احَلملي".  ال�ضكري  "مر�ص 
وم��ن اأعرا���ص النوع الث��اين: التعب , العط�ص , فق��دان الوزن , 
ت�ض��و�ص الروؤية وتك��رار التبول وال تبدو على بع�ص امل�ض��ابن 
اأي اأعرا�ص؛ لكن اختبارات الدم قادرة على الك�ضف عن وجود 
املر���ص , مُيك��ن للتماري��ن الريا�ض��ية و�ض��بط ال��وزن والتقي��د 
بج��دول حم��دد للوجب��ات اأن ت�ض��اعد عل��ى التحك��م مبر���ص 

ال�ضكري. 

ما هو السكري؟ 
يتك��ون اجل�ض��م من مالي��ن اخلاليا الت��ي حتت��اج اإىل الطاقة 
الأداء وظائفه��ا , ويتح��ول الطع��ام ال��ذي نتناوله اإىل ال�ض��كر 

املع��روف باجللوك��وز, وينتقل ال�ض��كر اإىل اخلالي��ا عرب جمرى 
الدم.

وثانيًا, توّفر مادة االأن�ضولن ال�ضرورية لفتح تلك امل�ضتقِبالت 
عن��د توف��ر هذي��ن ال�ض��رطن يدخ��ل اجللوك��وز اإىل اخللي��ة 
فت�ض��تخدمه الإنتاج الطاق��ة, فبدون تواف��ر الطاقة متوت كل 

اخلاليا. 
اإن االأن�ض��ولن هرمون كيميائ��ي ينتج��ه البنكريا�ص وتختلف 
اجللوك��وز  كمي��ة  باخت��الف  ال��دم  يف  االأن�ض��ولن  م�ض��تويات 
املوجودة يف الدم ويوؤدي ال�ضكري اإىل �ضعوبة ح�ضول اخلاليا 

على اجللوكوز الذي حتتاج اإليه الإنتاج الطاقة. 
وي��وؤدي ال�ض��كري اإىل �ض��عوبة ح�ض��ول خالي��ا اجل�ض��م عل��ى 
كمي��ات كافي��ة م��ن اجللوك��وز بطريقت��ن: االأوىل, عندم��ا ال 
ينت��ج البنكريا���ص هرمون االأن�ض��ولن ال�ض��روري لفت��ح اأبواب 
ر على �ضكر اجللوكوز الدخول اإىل اخلاليا,  امل�ض��تقبالت, فيتعذَّ
فرتفع م�ض��توى اجللوكوز يف الدم وهكذا يحدث النمط االأول 

من ال�ضكري. 
اأما النمط الثاين من ال�ضكري فيظهر رغم وجود كميات كافية 
من االأن�ض��ولن ب�ض��بب انخفا�ص عدد امل�ض��تقِبالت التي ت�ض��مح 
ل�ض��كر اجللوك��وز بالدخ��ول اإىل اخلاليا, فرغ��م وجود كميات 

كافية من االأن�ضولن, فاإنه ال ي�ضتفاد منه ا�ضتفادة فّعالة. 
اأعرا�ص ال�ضكري:

يكت�ض��ف الطبيب ال�ضكري عند مري�ض��ه حن يجد ارتفاعًا يف 
م�ض��توى ال�ض��كر يف ال��دم اأو البول لديه. وميكن احل�ض��ول على 

النتائج املوثوقة لقيا�ص �ضكر الدم بفح�ص الدم قبل تناول اأن 
يتناول االإن�ض��ان اأي طعام اأو �ضراب, وهذا ما يعرف ب�ضكر الدم 
على الريق اأو �ض��كر الدم ال�ض��ائم. اأما امل�ضتوى الطبيعي ل�ضكر 

الدم فيرتاوح بن 70 و 120 ميلي غرام لكل دي�ضي لرت. 
وت�ض��مل العالم��ات واالأعرا���ص ال�ض��ائعة لل�ض��كري / العط�ص 
املف��رط , التبول املتّكرر , اجلوع املفرط , فقدان الوزن , التعب 
, تغّرات يف الروؤية , التاأخر يف اندمال اجلروح , حكة جلدية 

م�ضتمرة.
واإذا مل ُيعاًل��ج ال�ض��كري ف�ض��يزداد م�ض��توى اجللوك��وز ازديادًا 
كب��رًا قد ي��وؤدي اإىل الغيبوبة اأو اإىل امل��وت , وتعتمد عالمات 

واأعرا�ص ال�ضكري على زمن اكت�ضافه لدى املري�ص .

عالج السكري
ال ميكن ال�ضفاء من ال�ضكري �ضفاًء تامًا, اإال اأن من املمكن �ضبط 
م�ض��توى ال�ض��كر يف ال��دم �ض��من امل�ض��توى الطبيع��ي , وتختلف 

معاجلة ال�ضكري وتدبره من مري�ص اإىل اآخر .
التحك��م بال�ض��كري/ ميكن للم�ض��اب بال�ض��كري حتقيق �ض��بط 
م�ض��توى �ض��كر ال��دم عرب تن��اول االأطعم��ة املالئمة وممار�ض��ة 
الريا�ض��ة , مراقب��ة م�ض��توى �ض��كر ال��دم , االلت��زام بتن��اول 

االأدوية التي و�ضفت له.
اإن االأهداف الثالثة من تناول االأطعمة ال�ضحّية هي:

التحك��م بال��وزن واملحافظ��ة عل��ى م�ض��توى �ض��كر ال��دم �ض��من 
احلدود ال�ضوية وخف�ص الدهون يف اجل�ضم.

اإعداد/ وزارة ال�ضحةمرض السكر أعراضه وطرق عالجه

الراأي- عاهد علوان:
�ض��مت ب�ض��ري يطب��ق عل��ى امل��كان ووجوه 
عي��ون  نظ��رات  املر���ص,  اأنهكه��ا  �ض��احبة 
الغرف��ة  ه��ذه  اإىل  ق��ادم  كل  ترتق��ب 
ال�ضا�ضعة, ال ت�ضمع اإال �ضوت طنن اأجهزة 
الغ�ض��يل املزع��ج الت��ي ترق��د بجان��ب كل 
مري�ص فت�ضلبه دمه ثم تعيده اإليه بعد اأن 

تكرره وتنقيه.
"ال��راأي" طاف��ت على املر�ض��ى واإ�ض��تمعت 
ل�ضكواهم فكان غياب حقن "الريكورمون" 
اأبرزه��ا, فهي ت�ض��مى ب��� ) اإيبويت��ن األفا ( 
هي هرمون يق��وم بتحفيز النخاع العظمى 
الإنت��اج خاليا الدم احلم��راء وخالل دورة 
غ�ض��يل الكل��ى ي�ض��عف دم مري���ص الف�ض��ل  
الكل��وي  وي�ض��بح بحاج��ة حلق��ن م��ن هذا 
الهرمون لتقوية دمه ولكنها منقطعة االآن 

عنهم.
اإله��ام  احلاج��ة  قال��ت   مبت�ض��م   بوج��ه   
ُق��رب  جتل���ص   وه��ي  اإي��اد(  )اأم  حم���ص 
جه��از الكلية ال�ض��ناعية "عند غياب هذه 
حقن "الريكورمون" ي�ض��عف دمي واأ�ض��اب 
اأ�ض��ل  بق��در  م��ا  حت��ى  ال�ض��ديد  بالتع��ب 
امل�ضت�ضفى  فاأ�ضطر اأخذ وحدات دم  بتاأثر 

ب�ضوء على �ضحتي ".

عالجٌ البُد منه
الكلي��ة  ق�ض��م  رئي���ص  ق��ال  جانب��ه,  م��ن 
ال�ض��ناعية الدكت��ور عبد اهلل القي�ض��اوي 
"مري�ص الف�ضل الكلوي ي�ضاب ب�ضعف الدم 
فيوؤثر ذلك �ض��لبًا على �ضحته فياأخذ حقن 
"الريكورمون" لتقوية الدم وعدم اأخذها 

ي�ض��بب له �ض��عف يف ن�ض��بة الهيموغلوبن 
بال��دم والكث��ر م��ن االأمرا�ص منها �ض��عف 
ع�ض��لة القل��ب واله��زال والتع��ب ال�ض��ديد 

وغرها".
ب��دوره, ق��ال نائ��ب رئي���ص التمري���ص يف 
ق�ض��م الكلي��ة ال�ض��ناعية احلكي��م ح��امت 

اأب��و ريال��ة "من اأبرز امل�ض��اكل الت��ي يعاين 
منها مر�ض��ى غ�ضيل الكلى هي انقطاع حقن 
"الريكورم��ون" وع��دم اإعطائها للمر�ض��ى 
مما يوؤثر ب�ضكل �ضلبي على الو�ضع ال�ضحي 
لهم , ناهيك عن نق�ص اأجهزة غ�ضيل الكلى 

يف ظل ازدياد عدد املر�ضى".

اأما املري�ص احلاج علي ال�ضامي )اأبوحامت( 
فيقول ب�ضوت غا�ض��ب "بداأنا نفقد احلقن 
كن��ا  م��رة غ�ض��يل  ف��كل  ب�ض��كل تدريج��ي 
نتح�ضل على واحدة منها بعدين خفو�ضها 
و�ض��ارت م��رة كل اأ�ض��بوع وبعدي��ن بطلن��ا 
ناأخذها وم�ص حنقدر ن�ضرتيها النو بكفينا 
دف��ع املوا�ض��الت والزم كل م�ض��وؤول يق��ف 

عند م�ضوؤوليته و يجيبوا النا هاحلقن "

تأجيل نقل الكلى
وذك��ر القي�ض��اوي اأنه ق��د مت تاأجيل ثالث 
عملي��ات نق��ل كل��ى ب�ض��بب انقط��اع ه��ذه 
احلقن وا�ضطرار االأطباء  لتزويد املر�ضى 
بوح��دات دم لتعوي�ص �ض��عف الدم لديهم 
فتقوم اأج�ض��ادهم بتكوين اأج�ض��ام م�ضادة 
تهاج��م الكلى عن��د زراعتها لذل��ك توؤجل 

العملية خوفًا من ف�ضلها.
وب��ن اأنه��م قام��وا بطل��ب ه��ذه احلقن من 
وزارة ال�ض��حة  بخطاب��ات وكت��ب ر�ض��مية 
واإعالمية ولكن دون جدوى,  فمنذ ت�ض��عة 
اأ�ض��هر وه��ذه احلق��ن منقطع��ة اأي من بعد 
يف  اجتم��اع  و�ض��يعقد   , االخ��رة  احل��رب 
االأيام املقبلة حلل م�ضكلة هذه احلقن وقد 

يثمر بحلها.

انقطاع "الريكورمون" يهدد صحة مرضى الكلى
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إعداد :  هدى أبو قينص

من واقع احلياة
وك�ضر عن اأنيابه دون اعتبار مل�ضاعر االأبوة.

واأفاد الناطق االإعالمي با�ض��م ال�ض��رطة املق��دم اأمين البطنيجي 
اأن��ه مت القب���ص عل��ى اجل��اين ال�ض��عيدين ف��ور و�ض��ول ال�ض��حية 
للم�ضت�ضفى واال�ضتباه بوقوع جرمية بحقه, وبعد التحقيقات مت 

االإفراج عنه من قبل النيابة ب�ضمان اأنه والد الطفل.
واأ�ض��ارت االإخ�ض��ائية النف�ض��ية يف مرك��ز ح��ل النزاع��ات �ض��مر 
قوي��در اأن للطف��ل حق��وق مكفول��ة داخ��ل االأ�ض��رة وخارجها من 
االأمان واحل��ب, والبعد كل البعد عن كافة و�ض��ائل العنف, وعلى 
البيئ��ة املحيط��ة توف��ر املن��اخ املنا�ض��ب والداف��ئ ليعي���ص حياة 
كرمي��ة يعمها احلن��ان واالطمئن��ان, موؤكدة على اأن��ه مهما اأخطاأ 
الطف��ل ال  يتوج��ب تعري�ض��ه لتعذيب وعقاب بهذا ال�ض��كل الذي 

اأدى للوفاه.
ونوه��ت قوي��در اإىل عزم مركز حل النزاع��ات على ترتيب زيارة 
بيتي��ة للعائل��ة املنكوب��ة لتفقدهم ورعايته��م خوفا م��ن التاأثر 
ال�ض��لبي التي عاد عليهم بعد فقدانهم ل�ض��قيقهم الطفل, اإ�ض��افة 
لتوفر اجلو املنا�ضب للدرا�ض��ة واال�ضتعداد لالمتحانات النهائية 

وت�ضهيل الرتتيبات الالزمة لدجمهم يف املجتمع.

اأثار مقتل الطفل حممد عاهد ال�ض��عيدين البالغ من العمر �ضبعة 
اأعوام ف�ضول املتابعن واملواطنن يف معرفة اجلاين احلقيقي.

وبعد جهود حثيثة ك�ضفت "الراأي" خيوط اجلرمية التي اأظهرت 
اأنه��ا بفع��ل وال��ده ال��ذي جترد من ج��ل م�ض��اعر االأب��وة, مرتكبا 
بذل��ك جرما بحق نف�ض��ه وحق ابنه الذي عذب��ه حتى املوت بيد 

باردة قادت الطفل ال�ضعيدين اإىل نهاية مفجعة وموؤ�ضفة.
واأفادت املعلومات ال��واردة من اجلهات االأمنية حول اجلرمية اأن 
الطفل ال�ضعيدين ق�ض��ى متاأثرا باإ�ضابات بالغة يف اأنحاء ج�ضده 
ج��راء �ض��رب م��ربح ترك كدم��ات وعالم��ات تعذيب �ض��ارمة من 

�ضخ�ص مفرت�ص ال يعرف للرحمة �ضبيال.
وو�ض��ل الطفل ال�ض��عيدين اإىل م�ضت�ضفى �ض��هداء االأق�ضى يف دير 
البل��ح فاق��دًا للوع��ي ويف حال��ة خطرة, ليكت�ض��ف االأطب��اء اأنه 
م�ضاب بنزيف يف الدماغ و ك�ضور ور�ضو�ص , االأمر الذي ا�ضتدعى 

حتويله ب�ضكل عاجل اإىل جممع ال�ضفاء الطبي مبدينة غزة.
حال��ة الطف��ل كان��ت خط��رة لدرج��ة اأنه لق��ي حتف��ه يف اليوم 
اإىل  نقل��ه  ب��اءت كل حم��اوالت  اأن  م��ن و�ض��وله بع��د  اخلام���ص 

م�ضت�ضفيات خارج للعالج بالف�ضل.

وبين��ت التحقيق��ات االأولية بوجود �ض��بهة جنائي��ة حول مقتل 
الطفل ال�ضعيدين, حيث قال والده: "لقد �ضقط حممد عن �ضطح 
من��زل العائلة", اإال اأن الفحو�ض��ات الطبي��ة اأظهرت وجود تهتك 
يف اأجزاء من ج�ض��د الطفل بفعل تعر�ض��ه لل�ض��رب والتعذيب ما 

اأدى اإىل وفاته الحقا.
ت�ض��اربت االأقاوي��ل داخ��ل العائلة موجه��ة اأ�ض��ابع االتهام اإىل 
زوج��ة وال��ده كونها كانت �ض��ببا يف ط��الق والدته م��ن قبل؛ غر 
اأن التحقيق��ات جاءت ل�ض��الح زوجة االأب مبين��ة اأنه مل يكن لها 
عالق��ة باجلرمي��ة ال من قري��ب وال من بعي��د, واأن وال��ده عاهد 
ال�ض��عيدين هو من قام ب�ضربه بعنف مفرط بعد تلقيه �ضكوى من 

املدر�ضة حول افتعاله مل�ضاكل مع زمالئه.
اع��رتف الوال��د اأخرا بجرميت��ه النكراء بعد حم��اوالت عديدة 
للته��رب, رغ��م اأنه بكامل قواه العقلية والنف�ض��ية بدعوى اأنه مل 
يك��ن ين��وي قتله بل تربيت��ه بعد تخلى والدته عن��ه منذ نعومة 

اأظافره.
يف ذات ال�ض��ياق, اأكدت اجلهات املعنية اأن القانون �ضياأخذ جمراه 
بح��ق والد الطفل ال��ذي تلذذ وتفنن يف تعذيب فلذة كبده بعدما 
جت��رد م��ن كل معامل االإن�ض��انية وارتدى ثوب الغ�ض��ب واالإجرام 

الطفل السعيدني.. طفولته البريئة لم 
تنقذه من بطش والده

الراأي-فل�ضطن عبد الكرمي:
الزال 50 األفًا من موظفي غزة يعانون من 
اأزمة اقت�ض��ادية واإن�ض��انية حادة, تخنق 
وجتعله��م  اليومي��ة,  حياته��م  تفا�ض��يل 
متطلب��ات  اأدن��ى  توف��ر  ع��ن  عاجزي��ن 
�ض��رف  ع��دم  ب�ض��بب  وذويه��م,  اأ�ض��رهم 
رواتبه��م ب�ض��كل كامل منذ عام��ن , حيث 
تفاقم��ت اأزمته��م عق��ب ت�ض��كيل حكومة 

التوافق .
حم��زة اأب��و ل��نب موظف ت�ض��ميم ب��وزارة 
االأوق��اف بغ��زة متزوج ولدي��ه 3 اأطفال , 
ويعي�ص يف بي��ت من الزينجو , يف البداية 
عم��ل بال��وزارة حت��ت بن��د البطال��ة عام 
2007 , ومن ثم مت تثبيته عام 2008, 
وهو حاليا يتقا�ض��ى راتب 1000 �ض��يكل 
منذ عام��ن, وي�ض��تدين اىل جانب االألف 

�ضيكل األف اأخرى.
 خصومات وديون

وعن ظروف حياته يقول حمزة:" عندي  
طفل��ة ر�ض��يعة وه��ي بحاج��ة لوحده��ا 
تقريب��ا 120 �ض��يكل "بام��ربز" , وبنت يف 
ال�ض��ف االأول بحاجة اإىل م�ضروف يومي 
اإىل جان��ب الكتب واالأن�ض��طة التي تطلب 
منه��م , والبنت الثانية يف الرو�ض��ة مابن 

ر�ضوم �ضهرية وم�ضروف".

ويوؤك��د حم��زة اأن ما يتقا�ض��اه م��ن راتب 
ال يكف��ى احتياجات االأ�ض��رة ومتطلباتها 
الرات��ب  معظ��م  يذه��ب  حي��ث  كام��ال, 
خل�ضومات فواتر الكهرباء واملياه و�ضداد 
بع���ص الدي��ون , وال يع��ود اإىل املن��زل اإال 
ب���200 �ض��يكل فق��ط , ي�ض��طر عقب ذلك 

اإىل اال�ض��تدانة مايق��ارب 1000 �ض��يكل 
اأخرى غر الراتب.

 
وي�ض��يف:" البي��ت الذي اأعي���ص فيه غر 
جاه��ز لل�ض��كن , والدي��ون املرتاكم��ة علي 
و�ض��لت ح��وايل 5000دوالر , وكموظ��ف 
اأعي���ص اأزم��ة كبرة, ومل اأعد ق��ادرا على 

تلبية االحتياجات اليومية ال�ضريعة".
يحرجونن��ي  أطفال��ي   

بطلباتهم
وي�ض��تذكر حمزة الكثر من املواقف التي 
جعلته ي�ض��عر باالإحراج م��ن اأطفاله عند 
طلبه��م �ض��ىء مع��ن الي�ض��تطيع تلبيت��ه, 
حي��ث يق��ول:" كث��را م��ا يطل��ب اأطفايل 
الذه��اب اىل البحر اأو اإىل مدينة املالهي 
اأو للمنتجعات, اأحيانا ا�ضطر اىل اأخذهم 

التواف��ق الوطن��ي لغ��زة , ق��ال حم��زة:" 
مثل��ي مث��ل غ��ري م��ن املوظف��ن , عندما 
ن�ض��مع عن زيارة وزراء احلكومة �ض��ياأتون 
لغ��زة بهدف حل م�ض��اكل املوظفن ن�ض��عر 
باالأمل , ومن ثم ن�ضاب باالإحباط ب�ضبب 
عدم اتفاق االأطراف ال�ضيا�ضية على حل 
معن , والزلنا ن�ض��مع الكثر من الوعودات 
اأر���ص  الت��ي مل ن�ض��هد له��ا وج��ودا عل��ى 
الواقع , لقد خذلونا مرات كثرة والزالوا 

يخذلوننا ". 
التواف��ق  حكوم��ة  حم��زة  وحَم��ل 
ع��ن  الكامل��ة  امل�ض��وؤولية  الفل�ض��طيني 
حي��اة املوظف��ن بغ��زة, قائال:" امل�ض��ئول 
عما و�ض��لنا اإلي��ه من ظروف ه��و الرئي�ص 
اأوال وحكومت��ه والف�ض��ائل ب�ض��كل ع��ام, 
واملطل��وب اأن يخرج��وا املوظف��ن خ��ارج 

مل��كان ال يتطل��ب تكالي��ف كث��رة واأحيانا 
اأظل �ض��امتا ويكون ال�ض��مت هو ردي على 

طلبهم ".
وي�ض��يف:" ه��وؤالء اأطفال لي���ص لهم ذنب 
فيما نواجهه من م�ضاعب واأزمات �ضيا�ضية 
تلق��ي بظاللها على حياتن��ا االجتماعية 
واملعي�ض��ية, مت�ض��ائال: "اإىل متى  �ض��اأظل 
عاج��ًزا عن تلبية رغب��ات اأبنائي التي ال 

تنتهي , الأنني ال اأملك املال الكايف ". 

خذلونا مرات عديدة
ومث��ل اأي موظف اآخر مُيِني حمزة نف�ض��ه 
دائم��ا باأن الف��رج بات قريب��ا, لكنه يعود 
وي�ضعر باخليبة واخلذالن يف حال و�ضلت 
االأمور بن ال�ضيا�ض��ين اىل طريق م�ضدود 
.وع��ن كيفية ا�ض��تقباله لزيارات حكومة 

ال�ضيا�ض��ة القاتلة التي خلفت العديد من 
امل�ض��اكل �ض��واء ال�ض��رقة اأو القت��ل وقب��ل 
�ض��اهدنا جميع��ا يف غ��زة موظ��ف  ف��رتة 
مت ط��رده من قبل �ض��احب البي��ت , وقام 

باحلجز على عف�ضه ".
واأن  امل�ض��اكل  ت��زول كل ه��ذه  اأن  ومتن��ى 
يبقى املوظف خارج �ضيا�ض��ة قطع االأرزاق 
الأن املوظف اليعي�ص لوحده , فكل موظف 
خلفه اأ�ضرة , معربا عن اأمله اأن ياأتي �ضهر 
رم�ضان الف�ضيل وتكون كل امل�ضاكل انتهت 

.
غ��زة  ع��دد موظف��ي  اأن  بالذك��ر  جدي��ر 
اأ�ض��هر  ع��ن  روات��ب  يتقا�ض��وا  مل  الذي��ن 
)ماي��و/ اآيار, ويونيو/ حزيران, ويوليو/ 
مت��وز( املا�ض��ية, بلغ نح��و 50 األف��ا , تبلغ 
 40 قراب��ة  ال�ض��هرية  رواتبه��م  فات��ورة 

مليون دوالر.
وكان��ت حركة حما���ص قد اتفق��ت نهاية 
�ض��هر اإبريل/ ني�ض��ان املا�ض��ي, م��ع حركة 
التواف��ق  حكوم��ة  تت��وىل  اأن  عل��ى  فت��ح 
دف��ع روات��ب كاف��ة موظف��ي احلكومت��ن 
ال�ضابقتن يف ال�ضفة وغزة , لكن الرواتب 
الفل�ض��طينية  احلكوم��ة  اأر�ض��لتها  الت��ي 
اجلديدة, اقت�ض��رت على موظفي حكومة 
حكوم��ة  موظف��ي  ت�ض��مل  ومل   , اهلل  رام 

حما�ص ال�ضابقة.
وكان رئي���ص الوزراء يف حكوم��ة التوافق 
الوطن��ي, رامي احلمد اهلل قال :" اإن حل 
اأزمة موظفي غزة مرتبط ب�ض��كل مبا�ض��ر 
م��ع ح��ل ق�ض��ية ال�ض��يطرة عل��ى املعابر, 
واأنه �ض��يتم حل م�ض��كلة املوظفن يف حال 
مت االتف��اق على ت��ويل حكوم��ة التوافق 

ال�ضيطرة على معابر قطاع غزة ".

في ظل انقطاع الرواتب

الديون المتراكمة تثقل كاهل موظفي غزة
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إعداد: أميمه العبادلة

مدير دائرة الوعظ 
واالرشاد بوزارة األوقاف

يوسف فرحات

 

يعي���ص ال�ض��عب الفل�ض��طيني ه��ذه االأي��ام الذك��رى ال�ض��ابعة 
وال�ض��تن للنكب��ة, حيث يطرح يف ذه��ن كل فل�ض��طيني, اأما اآن 

لهذه النكبة اأن تزول, واأن يعود امل�ضردون اإىل اأر�ضهم؟
واجل��واب عل��ى ذل��ك من تاري��خ بنى اإ�ض��رائيل الذي تعر�ض��ه 
االأع��داء  �ض��لَّط اهلل عليه��م  وذل��ك حينم��ا  البق��رة,  �ض��ورة 
فاأخرجوه��م م��ن دياره��م واأبنائهم و�ض��ردوهم م��ن اأوطانهم 
وذل��ك عندم��ا انحرفوا ع��ن منه��ج اأنبيائهم, وظل��وا على هذا 
احلال م�ض��ردين اإىل اأن جاء جيل جديد عرف طريق االإميان 
فتحرك��ت فيه النخوة لتحرير الديار فطلب��وا من نبٍي لهم اأن 
يبعث لهم ملكًا يقاتلون معه يف �ض��بيل اهلل, فخ�ض��ي هذا النبي 
من نكو�ض��هم فاأراد اأن يتثبت من ثباتهم و�ضربهم فقال لهم ﴿
َه��ْل َع�َض��ْيُتْم اإِن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَت��اُل اأَالَّ ُتَقاِتُلوْا ﴿ فردوا عليه 
قائلن :﴿ َقاُلوْا َوَما َلَنا اأَالَّ ُنَقاِتَل يِف �َض��ِبيِل اهلّلِ َوَقْد اأُْخِرْجَنا 

ِمن ِدَياِرَنا َواأَْبَناآِئَنا﴿
اإن م��ن اأك��رب امل�ض��وغات للقت��ال اأن ُيخرَج االإن�ض��ان م��ن دياره 
واأوطانه, لذا ا�ض��تجاب نبيهم لطلبهم فقال لهم: ﴿اإنَّ اهلَل قْد 
بع��َث َلكْم َطالوَت ملكًا﴿ وكان من �ض��فات هذا امللك القائد: اأن 
اهلل قد زاده ب�ض��طة يف العلم واجل�ضم, وهذه �ضفات �ضرورية 

الأي قائد يريد اأن يقاتل باالأمة اأعداءها. 
وق��د متك��ن طال��وت وجن��ح يف حترير االأوط��ان بفئ��ة موؤمنة 
قليل��ة ه��ي التي �ض��ربت معه وجنح��ت يف اختب��ار االإرادة, يف 

اختبار �ضهوتي البطن والفرج.
ال ب��د لن��ا اأن نتعل��م م��ن التاري��خ , اأن نتعلم من ق�ض��ة طالوت 
والتي تر�ض��دنا اأن عملي��ة التحرير حتت��اج اإىل قيادة موؤمنه 
واإىل اأم��ة موؤمن��ة تع�ض��ق اجله��اد يف �ض��بيل اهلل ول��ذا عق��ب 
االأ�ض��تاذ �ض��عيد حوى رحم��ه اهلل علي هذه االآي��ات بقوله: " 
ال تنطب��ق هذه الق�ض��ة عل��ي واقعة كما تنطبق علي م�ض��لمي 
فل�ض��طن فق��د اأُخرج��وا م��ن دياره��م واأمواله��م واإن طريقهم 

للتحرير امراأة وجهاٌد وغر ذلك لي�ص طريقا".
ال ب��د اأن نتذك��ر ونح��ن نحي��ي ذك��رى النكب��ة اأن من اأ�ض��باب 
النكب��ة ب��ل من معوقات الن�ض��ر ه��ذه احلكومات الت��ي اأعطت 
الوالء لالأعداء, هذه احلكومات التي متنع �ض��عوبها وحترمهم 
من اجلهاد يف �ضبيل اهلل ون�ضرة اإخوانهم يف فل�ضطن, مما كان 
�ضببًا اأن تعي�ص االأمة حالة من الذلة واالنك�ضار اأمام اأعدائها, 
وهذا ُي�ض��دق م��ا قاله ال�ض��ديق اأبو بكر ر�ض��ي اهلل عنه: "ما 

ترك قوم اجلهاد اإال ذلوا".
ولكن هناك اأمل فاأملنا يزداد كل يوم بهذه الع�ض��بة املجاهدة 
من اأبناء فل�ض��طن التي اأذلت العدو وحطمت اأ�ضطورة اجلي�ص 
الذي ال يقهر واأو�ضلت �ضواريخها اإىل اأبعد نقطة يف فل�ضطن, 

لت�ضدم العدو بهذا االإبداع املقاوم. 
ن�ض��األ اهلل �ض��بحانه وتعاىل اأن يبعث لهذه االأمة اإمامًا م�ضلمًا 

ي�ضحح لها امل�ضار ويغ�ضل عنها العار ويحرر اهلل به الديار. 

النكبة كيف تزول من حياتنا؟

يف رحاب اآية

ُه َقْد  ْن اإَلٍه َغْرُ َ َما َلُكم مِّ {َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللَّ
ُكْم َفاأَْوُفوا الَكْيَل وامْلِيَزاَن وال  بِّ ن رَّ َنٌة مِّ َجاَءْتُكم َبيِّ
ا�َص اأَ�ْضَياَءُهْم وال ُتْف�ِضُدوا يِف االأَْر�ِص  َتْبَخ�ُضوا النَّ

وؤِْمِنَن} الِحَها َذِلُكْم َخْرٌ لَُّكْم اإن ُكنُتم مُّ َبْعَد اإ�ضْ

 د.ماهر السوسي اأنت ت�ساأل واملفتي يجيب

ح��ال  بح�ض��ب  اجل��واب  يتق��رر  ج���: 
كان  ف��اإذا  العم��ل,  وظ��روف  املراجع��ن, 
املراجع��ون كثرون وم�ض��ى على وجودهم 
وقت��ا طويال بانتظار املوظ��ف الذي يقدم 
له��م اخلدم��ة, ف��ال باأ���ص ب��اأن ي�ض��لي يف 
املكتب بحيث ال يت�ضبب باالإ�ضرار مب�ضالح 

املراجعن, حيث القاعدة يف االإ�ض��الم اإنه 
"ال �ض��رر وال �ض��رار" ب�ض��رط اأن ي�ض��لي 
ال�ض��الة يف وقتها وال يفوته��ا عليه بحال 
من االأحوال؛ وال�ض��بب يف ذلك اأن املوظف 
يف وظيفت��ه يقوم باحلفاظ على م�ض��لحة 
اإحل��اق  يج��وز  امل�ض��لمن وال  م�ض��الح  م��ن 

ال�ضرر مب�ضالح النا�ص.
اإذا كان يف االأم��ر مت�ض��ع وال يوج��د  اأم��ا 
اأن  فباإمكان��ه  املوظ��ف  عن��د  مراجع��ن 
ي�ضلي يف امل�ضجد على اأن يكون ذهابه اإىل 
ال�ض��الة وعودته منها يف اأقل وقت ممكن, 

واهلل اأعلم.

ِم��ن  اْلَف��اُرْوق  ُعَم��ر  َطَل��ب 
��ن َيْعِرفه  َرُج��ل اأَن َياأِْتَيه مِبَ
يِف  ِلِي�ض��منه  امْلَْعِرَف��ة  َح��ق 
ُج��ل  ِباْلَرّ َج��اَءه  ��ا  َفَلَمّ َلة,  َم�ْض��اأَ
اْبَتَدَره اْلَفاُرْوق �َضاِئاًل: )اأَْنت َجاُره 
َفَق��د  اإَِذن  َق��ال:  َق��ال: ال,  االأَْدَن��ى؟ 
َراَفَقْته يِف �َضَفر؟ َقال: ال ؟ َقال: َفَلَعَلّك 
ال,  َق��ال:  ْيَن��ار؟  َواْلِدّ رْه��م  ِباْلُدّ َعاَمْلَت��ه 
��ْرُته يِف امْلَ�ْض��ِجد َيْرَفع  َقال: اإَِذن َفَلَعَلّك اأَْب�ضَ
��ه َتاَرة ؛ َق��ال: َنَعم, َقال:  َراأْ�َض��ه َتاَرة َوَيْخِف�ضُ
اْذَه��ب َفاإَِنّ��ك ال َتْعِرُف��ه(. َفاْنُظ��ُرْوا َكْي��ف َجَعل 
اْلَف��اُرْوق امْلَُعاَمَل��ة ِمْعَيار احلكم على اأق��دار النا�ص 
ولي�ض��ت املظاه��ر التعبدي��ة الت��ي ق��د يتظاه��ر به��ا 
�ض��عاف االإميان, كما يخادع به��ا املنافقون } َواإَِذا َقاُموْا 
ا���َص َواَل َيْذُكُروَن  وَن الَنّ ��اَلِة َقاُموْا ُك�َض��اىَل ُي��َراآوؤُ اإِىَل ال�ضَّ

اإِاَلّ  َقِلياًل { )الن�ضاء 142 (.اهلّلَ 
 اإن ح�ض��ن التعامل مع النا�ص اأك�ض��ر ناجع لك�ض��ب قلوبهم ونيل ر�ض��اهم, ومع اأن 
ذل��ك ال يكلف كثرا, لكن اآثاره الطيبة عظيمة على م�ض��توى النف�ص واملجتمع. 
فم��ن اأحب اأن يعي�ص حقيقة دين��ه وتدينه فليعامل النا�ص بكرمي االأخالق كما 
يحب اأن يعاملوه, فاإن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم يقول: )ال يوؤمن اأحدكم حتى 

يحب الأخيه ما يحب لنف�ضه( )متفق عليه(.
فبُح�ض��ن اخللق عمال ومعاملة ي�ض��تقيم اجلانب ال�ض��لوكي م��ن الدين, ويتجان�ص 
م��ع اجلوان��ب االأخرى يف العقائ��د والعبادات, وذلك اأ�ض��ا�ص احلياة االإ�ض��المية 
الطيبة الراقية, وهي اأقوى �ض��اهد وبرهان لالقتناع واالإقناع بربانية االإ�ضالم 

ومتيزه وامتيازه.
قب��ل  �ض��يوعيا  فيل�ض��وفا  روجي��ه ج��ارودي )وكان  يق��ول 
اإ�ض��المه(: "كنت مع جمموع��ة اجلنود الفرن�ض��ين الذين 
كان��وا يحارب��ون امل�ض��لمن اجلزائري��ن يف ث��ورة اجلزائ��ر 
1960 ومت القب���ص عل��يَّ بوا�ض��طة جمموع��ة م��ن  ع��ام 
ليت��وىل  اأحده��م  اإىل  و�ض��لموين  امل�ض��لمن,  املجاهدي��ن 
اإعدام��ي يف اجلب��ل, وح��ن انف��رد ب��ي �ض��األني: )هل معك 
�ض��الح؟( فقلت له: )ال , لي�ص معي �ض��الح( , فقال: )وكيف 

اأقتل رجاًل لي�ص معه �ضالح؟", واأطلق �ضراحي" .
ق��ال ج��ارودي: “وبقَيْت هذه الق�ض��ة تتفاعل يف �ض��مري 
�ض��نن كثرة, حتى قمت بدرا�ضة االإ�ض��الم فاأيقنت اأن هذا 
املجاه��د كان ينطل��ق يف ت�ض��رفه مع��ي م��ن واق��ع العقيدة 
واالأخ��الق االإ�ض��المية, ف��كان لهذا احلادث اأث��ره البالغ يف 

اإ�ضالمي الذي هز العامل باأ�ضره.
 وح��دث مثل ذلك مع م�ض��لم اأملاين )يحي �ضوف�ض��كه(  حن 
ركب م��ع زوجته ناقلة عمومية يف اأمريكا, ف�ض��عد اإفريقّي 
ه��رم اأ�ض��ود, فقام له واأجل�ض��ه مكانه, ف��اإذا بالرجل يبكي, 
ومل��ا كان يحي��ى ال يع��رف االإجنليزي��ة فق��د �ض��األ جرانه 
مل��اذا يبكي الرجل؟ قالوا ل��ه: اإنه قادم من جنوب اإفريقيا 
والأول م��رة يف حيات��ه يرى رجاًل اأبي�ص يقوم له ويجل�ض��ه 
مكانه. يحكي يحيى الق�ض��ة, ويقول: “هذا هو االإ�ضالم". 
كذا كان ح�ض��ن املعاملة و�ضفة �ضحرية لولوج قلوب النا�ص 
وامتالكها, ويكون ذلك قدوة طيبة و�ضهادة عملية �ضادقة 

على عظمة االإ�ضالم.

س: ما حكم أداء صالء الظهر في المكتب أثناء العمل رغم أن المسجد ال يبعد 
عنا كثيرا بحجة عدم تعطيل العمل؟

و�ض��ياق االآية واإن كان يدل يف ظاهره 
بكلم��ة  املبا�ض��ر  املق�ض��ود  اأن  عل��ى 
)اأ�ض��ياءهم( ي��دل عل��ى م��ا يتبادل��ه 
النا���ص يف معامالته��م م��ن املت��اع, اإال 
اأن م��ا ميلكه النا���ص ويتمتعون به من 
اأخ��الق واأف��كار وتاري��خ اأوىل باإقامة 
الع��دل واإنزال��ه يف منازل��ه م��ن غ��ر 
عل��ى  يرتت��ب  مل��ا  �ض��طط  وال  بخ���ص 

االإخالل بذلك م��ن احلقد والقطيعة 
والفرقة.

ومل��ا كان��ت اأ�ض��ول دع��وات االأنبياء - 
عليه��م ال�ض��الم - واح��دة ف��اإن االأمر 
بالع��دل  واحلك��م  املوازي��ن  باإقام��ة 
اخلال��دة  الو�ض��ية  ظ��ل  واالإن�ض��اف 
الت��ي يوجهها كل نبي اإىل قومه؛ الأنه 

بالعدل قامت ال�ضماوات واالأر�ص.

قال تعاىل

)االأعراف : 85(

من منهاج احلياة

الدين المعاملة
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من خلف الق�سبان
إعداد / وزارة األسرى

يت��م تق��دمي الع��الج ل��ه, وعر�ض��ه عل��ى 
طبي��ب ال�ض��جن, ولكن مت اإبالغ��ه اأنه ال 
يوج��د اأي �ض��يء, علما ب��اأن كي�ص الدهن 
وا�ض��ح ويتوجع منه با�ض��تمرار, اإ�ض��افة 
اإىل ظهور بع�ص البثور على ج�ض��مه مرة 
كل �ض��هر اإال اإنه مل يقدم له اأي �ض��يء من 

العالج.

الراأي-حممد اأبوعم�ضة:
تغر���ص االأمرا���ص يف اأج�ض��ادهم ب�ض��كل 
متعم��د من قبل ال�ض��جانن, ويتعر�ض��ون 
ممنهج��ة,  طب��ي  اإهم��ال  �ضيا�ض��ية  اإىل 
اأو�ض��اع  يف  منه��م   الع�ض��رات  وهن��اك 
�ض��عبة جدا وبحاج��ة اإىل تدخل فوري 
اإدارة  لعالجه��م, خ�ضو�ض��ا واأن �ض��لطات 
ال�ض��جون ال تق��دم له��م �ض��وى امل�ض��كنات 
الت��ي ال تف��ي ب��اأي غر�ص عالج��ي, ففي 
�ض��جون االحتالل "االإ�ضرائيلي", ق�ض�ص 
وحكاي��ات تعي�ص م��ع االأمل واملر�ص يوما 
بيوم, والتي اأ�ضبحت تطفو على ال�ضطح, 
يحفه��ا خط��ر حم��دق بحيات��ه يتهددها 

املر�ص.
االأ�ض��ر املري�ص خالد دالي�ضة البالغ من 
العم��ر)21( عاًم��ا م��ن رام اهلل, ويقب��ع 
االآن يف �ض��جن نفحة ال�ضحراوي, والذي 
يع��اين م��ن �ض��ظايا بقدمي��ه ت�ض��بب ل��ه 
االأمل ب��ن احل��ن واالآخر, وظه��ور كي�ص 
ده��ن مبوؤخ��رة راأ�ض��ه, طال��ب م��راًرا باأن 

خطير للغاية
قالت عائلة االأ�ض��ر دالي�ض��ة "اإن الو�ض��ع 
ال�ض��حي البنه��م االأ�ض��ر داخ��ل ال�ض��جن 
خط��ر للغاية واأن ما يتناوله من اأدوية ال 
جتدي نفعا بل فاقمت من و�ض��عه ال�ضحي 
مت�ض��ببة ل��ه يف اأعرا���ص �ض��حية خطرة 
ومو�ض��حة اأنه يف بع���ص االأحيان ال يكون 
ال��دواء ملر�ض��ه واإمن��ا العك���ص يزي��د م��ن 

مر�ضه وما يعانيه من اأمرا�ص اأخرى".
واأو�ض��حت عائل��ة االأ�ض��ر اأن جنله��ا طلب 
اإدارة ال�ضجون املزيد من االهتمام بحالته 
لت�ض��خي�ص  طبي��ب  واإدخ��ال  ال�ض��حية 
حالت��ه, والتخفي��ف م��ن معانات��ه, ولك��ن 
ادراة ال�ضجن تعمدت اإهماله مما اأدي اإىل 
تفاقم و�ض��عه ال�ض��حي وزيادة اأمله نتيجة 
الظل��م الواق��ع علي��ه والقهر الذي ي�ض��عر 
ب��ه, فه��و يع��اين وي��زداد مر�ض��ا ومعاناة , 
وال�ضجان يزداد حقدا وعنجهية, والعامل 
يق��ف عاج��زا اأمام تل��ك االنته��اكات التي 

ن�ضمع عنها من داخل ال�ضجون.
وعن حياته اليومية داخل ال�ض��جن تقول 
العائل��ة قام خالد بتقدمي ملفه جلمعيات 
حق��وق االإن�ض��ان عل��ى اأمل التدخ��ل ورفع 
وتخفيف املعاناة عنه من ق�ض��وة ال�ضجان 
التي يتعر�ص لها ولكن اإدارة ال�ض��جن فوق 
كل ه��ذه املوؤ�ض�ض��ات القانوني��ة ومن يعمل 
بالقان��ون فه��ي  متار���ص �ض��غوطًا قا�ض��ية 
ب�ض��كل يوم��ي على االأ�ض��ر خالد م��ن اأجل 
اإخ�ض��اعه ل�ضروط ال�ض��جان وظلمه, ومن 
اأجل انتزاع اعرتافات, م�ضرة باأنه �ضامدا 
�ض��اخما يف وج��ه القه��ر والطغيان  واأ�ض��ر 
على اأنه لن ينك�ض��ر اإال بتحقيق مطلبِه اأال 

وهو اإنهاء اعتقاله الظامل.

ظلم السجان
وحملت العائلة االحتالل كامل امل�ضوؤولية 
ع��ن حياة جنلن��ا االأ�ض��ر اأحم��د, وعتبت 
احلقوقي��ة  املوؤ�ض�ض��ات  م��ن  الكث��ر  عل��ى 

خا�ض��ة موؤ�ض�ض��ة ال�ض��ليب االأحم��ر, التي 
وخا�ض��ة  االأ�ض��رى  مبل��ف  تهت��م  تع��د  مل 
املر�ضي منهم, م�ضرة اإىل اأنها مل تعد ترى 
اهتمام��ا كافي��ا بق�ض��يتهم, مع العل��م اأنهم 
ميوتون كل يوم اأمام ال�ضجان الظامل, كما 
اأنه��م م�ض��تاءون من امل�ض��ئولن الذين تلكوؤ 
كث��را يف ملفه وغ��ره من االأ�ض��رى الذين 
اأح��د  ويتاأمل��ون كل دقيق��ة وال  يعي�ض��ون 

يحرك �ضاكنا.
ووجه والد االأ�ض��ر ر�ض��الة لكل امل�ضئولن 
بالعم��ل الف��وري والعاج��ل عل��ى اإدخ��ال 
الفحو�ض��ات  الإج��راء  خمت�ض��ن  اأطب��اء 
الالزم��ة ل��ه وكتاب��ة تقري��ر طبي ر�ض��مي 
للوق��وف عل��ى و�ض��عه ال�ض��حي احلقيق��ي 
واإعطائ��ه الع��الج املنا�ض��ب. كم��ا طالب��ت 
ال�ض��هيوين  االحت��الل  دول��ة  بف�ض��ح 
وم�ضلحة �ضجونها على جرائمها امل�ضتمرة 
بحق االأ�ض��رى املر�ض��ى عرب كافة و�ض��ائل 

االإعالم العاملية بكل الو�ضائل املتاحة.

األسير خالد داليشة... 
أمراض تجتاح جسده وسط اهمال طبي 

متعمد  

الراأي- حممد عبيد:
يف  اخلارجي��ة  العي��ادة  يف  العم��ل  ي�ض��هد 
م�ضت�ض��فى ال�ض��هيد حممد ال��درة لالأطفال 
 : ه��ي  خمتلف��ة  تخ�ض�ض��ات  ت�ض��م  الت��ي 
عيادة اجلهاز اله�ض��مي, عيادة االأع�ض��اب, 
الت�ضنجات, عيادة ال�ضدرية, عيادة الغدد 
وال��دم واحلم��ى ال�ض��وكية وعي��ادة الكلى 
وعيادات االأق�ضام العامة تطور يف عملها.

وق��ال رئي�ص ق�ض��م خدم��ات املر�ض��ى بهاء 
طبي��ل" نحر���ص عل��ى راح��ة املراجع��ن, 
حي��ث نقوم بت�ض��هيل املراجع��ات من خالل 
التن�ض��يق مع م�ضت�ض��فيات القطاع واملراكز 

ال�ضحية املنت�ضرة يف قطاع غزة".
واأ�ض��اف " يت��م ا�ض��تخدام احلجز امل�ض��بق 
االأخ��رى  امل�ضت�ض��فيات  يف  للح��االت 
اأه��ل  معان��اة  دون  الهات��ف  با�ض��تخدام 
يف  بنف�ض��ه  للحج��ز  الذه��اب  يف  املري���ص 
 –  EEG – C.T( مث��ل  امل�ضت�ض��فى 
ال�ض��ور  وباق��ي  املخربي��ة  الفحو�ض��ات 

املطلوبة يف العيادات(.
وتاب��ع" نقوم بالتن�ض��يق مع جمي��ع مراكز 
الرعاي��ة االأولي��ة مب��ا يخ���ص حج��وزات 
العي��ادة اخلارجي��ة وت�ض��هيل احلج��وزات 

على الهات��ف, وكذلك التن�ض��يق مع عيادة 
احت��اد الكنائ�ص ملر�ض��ى اجلهاز اله�ض��مي, 
باحلج��ز عل��ى الهات��ف دون ح�ض��ور اأه��ل 
املري�ص الأخذ احلجز كال�ضابق, حيث جاء 
ذل��ك بع��د قيام وف��د م��ن العي��ادة بزيارة 
امل�ضت�ض��فى واإب��داء ا�ض��تعداها للتعاون مع 

امل�ضت�ضفى يف هذا االإطار.
واأك��د اأن فرتة ما بعد احلرب كانت �ض��عبة 

لع��دم وج��ود �ض��بكة مركزي��ة للحا�ض��وب, 
فقد ا�ض��طرت امل�ضت�ض��فى لعم��ل حجوزات 
واإح�ض��ائيات ب�ض��كل ي��دوي وبعد اإ�ض��الح 
ال�ض��بكة ا�ض��تمر العمل بنظ��ام احلجوزات 
عل��ى الكمبيوتر كال�ض��ابق بجان��ب النظام 
الي��دوي, كما مت فتح عي��ادة اأمرا�ص الدم 

للطبيب اأحمد ب�ضل.
واأ�ض��ار اإىل قي��ام امل�ضت�ض��فى باإ�ض��الح م��ا 

اخلارجي��ة  العي��ادة  اأق�ض��ام  م��ن  ت�ض��رر 
عل��ى  االأخ��ر  الع��دوان  ج��راء  املختلف��ة 
قط��اع غ��زة, من خ��الل جه��ود ذاتي��ة من 
قب��ل العامل��ن, وبت��ربع م��ن فاع��ل خ��ر, 
بحيث اأ�ض��بحت تليق با�ض��تقبال الزائرين 

ومرافقيهم.
واأكد د. طبيل وجود خطة وروؤية لتطوير 
عم��ل العي��ادة اخلارجية, قائ��اًل " جنتهد 

لتوفر مكيفات ل�ض��الة االنتظار ومكيفات 
ور�ض��يفر لعر�ص برامج لالأطفال اأو لعر�ص 
دورات تعليمي��ة وتثقيفية لذوي املر�ض��ى 
وتوف��ر مل�ض��قات عل��ى احلائ��ط لالأطفال 
باأج��راء  االأه��ايل  ل��دي  الوع��ي  وزي��ادة 
دورات تثقيفي��ة ل��ذوي املر�ض��ي من جانب 
االأطب��اء وذل��ك بع��د التوا�ض��ل م��ع املدير 
املخربي��ة  الفحو�ض��ات  وم��واد  الطب��ي 

اخلا�ضة للعيادة اخلارجية..
وتابع لقيا�ص مدي ر�ض��ا اجلمهور, تخطط 
�ض��ندوق  الإن�ض��اء  اخلارجي��ة  العي��ادة 
ا�ض��تبيان  وتوزي��ع  و�ض��كاوي,   مقرتح��ات 
لقيا�ص ر�ض��ا متلقي اخلدمات ال�ض��حية يف 

العيادة واال�ضتقبال.
للعي��ادة  املرتددي��ن  ع��دد  بل��غ  واأ�ض��اف 
اخلارجي��ة خالل الن�ض��ف االأول من العام 
املا�ض��ي)  3453 ( حالة مبتو�ض��ط �ضهري 
مع عدد  وباملقارن��ة  �ض��هريًا,  576 حال��ة 
احلاالت املراجعة للعيادة اخلارجية لعام 
)2013( ما جمموع��ه )6940( مراجع, 
بينم��ا بل��غ ع��دد املرتددي��ن عل��ى العيادة 
اخلارجي��ة يف الربع االأول من هذا العام  )  

حالة.  )  1789

"الصحة": العيادة الخارجية لمستشفى الدرة لألطفال تشهد تطور في عملها
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الراأي - نداء اأبو كويك :
ال�ض��يف عن��وان كب��ر للبح��ر واال�ض��طياف, 
مالي��ن  واالأم��واج  الرم��ال  جت��ذب  ومثلم��ا 
االأ�ض��خا�ص الباحثن عن اأوقات الراحة بعد 
مو�ض��م �ض��اق, فال�ض��يف اأي�ضًا منا�ض��بة ثمينة 
للكثري��ن م��ن العاطل��ن للبح��ث ع��ن العم��ل 
والك�ض��ب احلالل واحل�ض��ول على االأموال من 
اأج��ل توف��ر لقم��ة العي���ص يف ظ��ل الظ��روف 

ال�ضعبة التي يعاي�ضها القطاع يف غزة.
ظروف احل�ضار واحلالة االقت�ضادية ال�ضيئة 
التي تع�ض��ف بال�ض��باب يف غزة, دفعت الكثر 
م��ن العاطلن عن العمل بالتفكر يف ا�ض��تغالل 
�ض��اطئ البح��ر, لتك��ون م�ض��در دخٍل له��م ولو 
لفرتة ال�ض��يف فقط, وبذلك ت�ض��هد �ض��واطئ 
غزة رواجا ون�ض��اطا لع�ض��رات احل��رف واملهن 
ذهبي��ة  فر�ض��ة  اأ�ض��حابها  فيه��ا  ي��رى  الت��ي 
للخ��روج م��ن الك�ض��اد, والبطال��ة ول��و ب�ض��كل 

موؤقت اأو مو�ضمي.

أكسجين الرزق
يرتقب جمال ال�ضعيدي بلهفة ثمرة البطاطا 
احللوة اأثناء �ض��يها على �ض��اطئ بحر غزة, ال 
من اأجل تقدميها ل�ض��غاره كما يفعل االآباء بل 
للم�ض��طافن الذين يرت��ادون ال�ض��اطئ بحثًا 

عن قوت يومهم.
ال�ضعيدي رب الأ�ضرة تتكون من ثمانية اأفراد, 
وه��و من��وذج م��ن اآالف النماذج املن�ض��من اإىل 
�ض��فوف العاطل��ن ع��ن العمل يف قط��اع غزة, 
وارتف��اع  الو�ض��ع االقت�ض��ادي  ت��ردي  بفع��ل 

معدالت البطالة اإىل نحو غر م�ضبوق.
ق��ال ال�ض��عيدي, وه��و يقل��ب حب��ات البطاطا 
على موقد نار �ض��غر: "مل اأجد م�ضدرًا للرزق 
�ضوى بيع البطاطا امل�ضوية على �ضاطئ البحر, 

ال��ذي بات ك�"الرئة" متد العاطلن عن العمل 
باأوك�ضجن الرزق".

ي��وم ال�ض��عيدي على �ض��اطئ البح��ر ممتُد من 
�ض��اعات  وحت��ى  �ض��باحا  العا�ض��رة  ال�ض��اعة 
امل�ض��اء املتاأخ��رة, ال ينف��ك عن التج��وال فيه 
ب��ن املظ��الت والكرا�ض��ي عل��ى اأمل احل�ض��ول 
عل��ى يوميت��ه الت��ي تتاأرج��ح ما ب��ن 50 اإىل 
اليومي  امل�ضروف  وبالكاد توفر  �ضيكال,   100
الأ�ض��رته, معتربًا اأن اأجمل اأيامه عند فراغه 
باكرا م��ن بي��ع كل الكمية ليقتن�ص �ض��يئا من 

وقت مي�ضيه ب�ضحبة اأطفاله وعائلته.

شاقة ومتعبة
وعل��ى م�ض��افة لي�ض��ت ببعيدة من ال�ض��عيدي, 
وق��ف اأب��و راأف��ت ج��رب عل��ى عرب��ة الرتم�ص 

بعد اأن وجد نف�ض��ه مطاردًا من �ضبح البطالة, 
لكنه رغم ذلك تكبد م�ضقة كبرة اأثناء عمله 

جراء حرارة ال�ضم�ص امللتهبة خالل النهار.

عائد بسيط
للرتفي��ه  مكان��ًا  غ��زة  بح��ر  �ض��اطئ  يع��د  مل 
وال�ض��باحة والرتوي��ح ع��ن النف���ص, اإذ ب��ات 
يق��ول  كم��ا  العم��ل  ع��ن  للعاطل��ن  متنف�ض��ًا 
اأحم��د م�ض��عود بائ��ع حل��وى )غ��زل البنات( 
تواف��د  كلم��ا  غام��رة  ب�ض��عادة  ي�ض��عر  ال��ذي 
علي��ه االأطف��ال لل�ض��راء قائ��اًل: "العائ��د من 
ه��ذا العمل لي�ص كب��رًا الأن االأطف��ال ياأكلون 
احللوي��ات املغلفة مثل ال�ض��ب�ص والب�ض��كويت, 

فاملك�ضب ال يكفيني".
م�ض��عود عم��ل �ض��ابقًا يف بن��اء املن��ازل لكن مع 

واملك�ض��رات الت��ي بحوزت��ه بانتظ��ار اأكرب عدد 
من امل�ض��رتين, مو�ضحًا ل�"الراأي" اأنه يعمل منذ 
ف��رتة يف ه��ذه املهن��ة على �ض��واطئ البح��ر اأما 
يف ال�ض��تاء في�ض��تغل االأماكن العامة للبيع فيها 

نظرًا لعدم وجود النا�ص على ال�ضواطئ.
ال يتوانى جرب كل �ض��يف لالن�ض��مام ل�ض��واطئ 
غ��زة بحث��ا ع��ن عم��ل يوفر ل��ه مدخ��را ماليا 
يعينه عل��ى نفقات احلياة, مو�ض��حا ل�"الراأي" 
لطلب��ات  اال�ض��تجابة  يف  انهماك��ه  خ��الل 
امل�ض��طافن اأن البي��ع اأف�ض��ل م��ن ذي قب��ل الأن 
اأعداد امل�ض��طافن زادت خ�ضو�ض��ًا م��ع انقطاع 
التي��ار الكهربائ��ي وارتف��اع درج��ات احل��رارة 

ب�ضكل كبر.
جرب جلاأ للعمل يف ه��ذه املهنة التي تعود عليه 
بالدخ��ل الب�ض��يط اإىل ح��د م��ا خ��الل �ض��هور 
ال�ض��يف الأ�ض��رته املكون��ة م��ن طفل��ن وزوجة 

اإغالق املعابر ومنع مواد البناء ا�ض��طر للعمل 
يف تل��ك املهن��ة التي ت�ض��اعده على �ض��د بع�ص 
انخفا���ص  اأن  غ��ر  ال�ض��رورية,  احلاجي��ات 
املك�ض��ب املايل املقرتن بق�ض��ر مو�ض��م ال�ض��يف 

اأودى باأحالمه مهب الريح.
ويتف��ق مع��ه ال�ض��اب �ض��عيد دولة ال��ذي يجر 
عربة �ض��غرة يركبه��ا االأطفال يف نزهة على 
ر�ض��يف الكورني���ص عل��ى الرغ��م م��ن العائ��د 

الب�ضيط والذي يكاد يوفر لقمة العي�ص.

200 ألف عاطل
ب��دوره, اأك��د وزير العم��ل يف حكوم��ة الوفاق 
الوطن��ي د. ماأم��ون اأب��و �ض��هال على ان ن�ض��بة 
البطال��ة يف قط��اع غ��زة ارتفع��ت لت�ض��ل اإىل 
%64 واأن ع��دد العاطل��ن عن العمل جتاوز 
ال��وزارة  اأن  األ��ف �ض��خ�ص, مو�ض��حًا  ال���200 
تعمل من اأجل التخفيف عن العمال من خالل 
قيامها بالعديد من امل�ض��اريع الت�ض��غيل املوؤقت 

بال�ضراكة مع املوؤ�ض�ضات الدولية.
ونوه اإىل اأن الوزارة تعكف حاليًا على ت�ضغيل 
برنامج احلماية االجتماعية والذي ينق�ض��م 
لربناجم��ن احدهم��ا خا���ص بدعم امل�ض��اريع 
ولف��رتة  فوائ��د  دون  للخريج��ن  ال�ض��غرة 
ت�ض��ديد طويلة ومي�ض��رة لت�ض��جيع اال�ضتثمار 
وفتح االأ�ض��واق وتقليل البطالة, اأما الربنامج 
الثاين �ض��يكون عرب �ض��ندوق الت�ضغيل املوؤقت 
وال��ذي �ض��يعمل عل��ى ا�ض��تيعاب اآالف فر���ص 

العمل.
ويعد بحر غزة بالن�ضبة الأهايل القطاع املفر 
الوحي��د للتنزه, نظ��را الإغ��الق املعابر وعدم 
متك��ن الكثرين منهم ال�ض��فر خارجا, عدا عن 

تردي احلال االقت�ضادي. 

شواطئ غزة .. أرزاق صيف العاطلين عن العمل  

غزة-الراأي:
ب��داأت وزارة العمل االمتحانات النهائية للعام -2014 
2015 لعدد "600 "طالب يف مراكز التدريب املهني يف 
عدد 14 مهنة حرفية , بدءًا من الثامن ع�ض��ر من مايو 

حتى نهاية ال�ضهر اجلاري.
اأن  النج��ار  اأحم��د  م.  املراك��ز  دائ��رة  مدي��ر  واأو�ض��ح 
اإدارته اأنهت كافة اال�ض��تعدادات  و�ضتعقد االمتحانات 
النظرية يوم االثنن, باال�ضافة اىل عقد االمتحانات 
العملي��ة رغم عدم توفر املواد اخل��ام الالزمة لها على 
اأن يت��م عقدها وف��ق االمكانيات املوجودة يف االأق�ض��ام 
ال�ضتكمال امل�ضرة التدريبية,منوها اإىل اأنه مت ت�ضكيل 
جلن��ة لالإ�ض��راف على االمتحان��ات ومتابعته��ا يف كافة 

املراكز .
ون��وه عل��ى حر���ص اإدارته على �ض��ر االمتحان��ات على 
اأكم��ل وج��ه دون اأي معوق��ات , ومتمني��ا النجاح لكافة 

الطالب .
واأ�ض��ار النج��ار اإىل اأن��ه �ض��يعقب االمتحان��ات العملية 
والنظري��ة �ض��هر للتدريب املي��داين, وذلك ال�ض��تكمال 
عملي��ة التدري��ب املي��داين به��دف متك��ن الطال��ب من 
تطبي��ق امله��ارات العملي��ة الت��ي اكت�ض��بها خ��الل العام 
واإعداد الك��وادر الب�ض��رية املوؤهلة لتلبي��ة احتياجات 

�ضوق العمل الفعلية.

" بدء  "العمل 
االمتحانات النهائية 
ملراكز التدريب املهني 


