
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 ) 403 ( السنة  السادسة

الخميس
14  جمادى األولى  1436هـ 

05 مارس - آذار  2015م
Thursday - 05 March  2015  

�إعادة من  “ �لتعليم” تتمكن 
 20 طالبًا من معاقي �حلرب 
�إىل مقاعد �لدر��سة

�أطباء غزة.. 
�جناز�ت طبية رغم قلة 
�المكانيات و�لرو�تب

يف غزة... بيع حلوم �حل�سان 
حالة غ�ش فردية و�نتهت  04

03

05

12

يف حو�ر خا�ش مع مدير عام �ملعلوماتية يف وز�رة �الت�ساالت �إ�سماعيل حمادة 

حوار

استبدلنا الدمغات 
التقليدية بأخرى 
إلكترونية  وفرت 
عناء الطباعة وحّدت 
من تزويرها 

خالل ورشة عمل حول تقييم أداء الحكومة

"التخطيط" تستعرض "الوفاق" باألرقام.. والوزراء مستنكفون عن الحضور

مطالبيين بالوحدة، فمنحهم من بيده �ملنح حكومة وفاق 
باتفاق وهمي الإجلام مطالب �مل�سيياكن �ملحا�سرين، ودرء 

�سييرهم حتييى ال ينقلييب لثييورة؛ وكانييت �أول 
�لدالئييل علييى وهمية �حلكوميية �أنها جمردة 

�لر�أي - �أميمه �لعبادلة:
مرَّ �أقل من عام على ت�سلم حكومة �لوفاق جدول �أعمالها، 
لكنهييا منذ حزير�ن/يونيو �ملا�سييي وهي ال تتجاوز كونها 
مطالييب  لييردع  �حلقييل؛  �ساحييب  و�سعهييا  فز�¬¬عيية 

لكن ال  �لو��سعة،  �أر�ش �هلل  �لعي�ش" من  بلقمة  "�لطيور 
�لفز�عيية طييردت �لطر وال �الأخيير �كتفييى، و�الأر�ش ال 
ز�لت قاحلة. �الأميير لي�ش فل�سفيا هنا، غزة كجزء �أ�سيل 
07ميين فل�سطن ملت فكرة �النق�سام وُبحت حنجرة �ساكنيها 
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وقال مدير عام �الإر�سيياد و�لرتبية �خلا�سة د. 
�أحمد �حلو�جري:” بعد خ�سوع هوؤالء �لطلبة 
للعيياج �جل�سمييي يف بع�ش �مل�ست�سفيييات �ملحلية 
�أو �خلارجييية مت تنفيييذ برنامييج مكثييف لهييم 
بالتعيياون مع جمعية مييرة �لرحميية لاأطفال 
وموؤ�س�سيية �لتعيياون �سميين م�سييروع “�خلدمييات 
ذوي  ميين  �حلييرب  م�سابييي  لاأطفييال  �ملقدميية 
خدمييات  تقييدمي  �مل�سييروع  و�سمييل  �العاقيية” 
متري�ييش وعيياج طبيعي �إ�سافيية �إىل تزويدهم 

باأدو�ت م�ساعدة.
و�أكييد د. �حلو�جييري �أن �لييوز�رة عملييت منييذ 
�نتهيياء �لعدو�ن علييى تنفيذ �لرنامييج �لوطني 
للدعييم �لنف�سي و�لذي ��ستهييدف جميع �لطلبة 
يف قطيياع غزة بهييدف ��ستعادتهم ب�سكل طبيعي 
للعملييية �لتعليمييية وميين بيين هييوؤالء �لطلبيية 
�أولئك �لطلبة �لذين تعر�سو� لاإعاقات بحيث 

يتم �لعمل على عاجهم ج�سديًا ونف�سيًا.
و�أو�سييح د.�حلو�جري �أن باقي �لطلبة �ملعاقن 
�ملد�ر�ييش  �إىل  �لو�سييول  ي�ستطيعييو�  مل  �لذييين 
يتييم متابعتهييم يف �لبيوت بحيث يتييم عاجهم 

ج�سميًا �أو نف�سيييًا و تقدمي �خلدمات �لتعليمية 
�الأكادميييية ومو��سليية تعليمهم حتييى ال ي�سيع 

عليهم �لعام �لدر��سي.
و�أكييد مدير عام �الإر�سيياد و�لرتبية �خلا�سة �أن 
وز�رة �لتعليييم ت�سهييل �ملهميية جلميييع �ملوؤ�س�سات 
و�لهيئات بالعمل على م�ساعدة �لطلبة وخا�سة 
�ملعاقيين ب�سييكل عييام ومعاقييي �حلييرب ب�سييكل 

خا�ش يف �ملد�ر�ش.
وجييدد د. �حلو�جييري منا�سييدة وز�رة �لتعليييم 
للموؤ�س�سات �لدولية و�ملجتمع �لدويل بالتدخل 
�لطلبيية  خا�سيية  �لقطيياع  طلبيية  وم�ساعييدة 
�مل�ساعييد�ت  وتقييدمي  �حلييرب  ميين  �مل�سابيين 
��ستعييادة  علييى  تعينهييم  �لتييي  لهييم  و�ملعينييات 
حياتهييم و�ندماجهم يف �لتعليييم ب�سكل طبيعي، 
فهنيياك �لكثر ميين �لطلبة من فقييدو� �أطر�فهم 
�أو �أ�سيبو� باإعاقات خا�سة ويحتاجون لرعاية 

د�ئمة.
دجمهم يف �حلياة �لتعليمية

وفيما يتعلييق مبتابعة �لطلبيية �ملعاقن و�لذين 
�أخ�سائييي �لعيياج  عييادو� �إىل �ملد�ر�ييش،  قييال 

ميين �إ�سابة يف بطنهييا و�أطر�فها �إنهييا بعد رحلة 
�لعيياج يف تركيييا عييادت �إىل �لدر��سيية م�سييرة 
�إىل �أنها وجييدت كل �ملودة و�حلب من �لطالبات 

خال ��ستقبالها.
و�أو�سحت �أبييو طويلة �أنه بالرغييم من ��سابتها 
و�حتمال عودتها للعيياج يف �خلارج مرة �أخرى 
فاإنهييا �ستبييذل كل �جلهييد ميين �أجييل �لدر��سيية 

و�لتفوق.
من جانبها، قالت مديييرة مدر�سة �لعبا�ش عبر 
جودة:” �إن هناك طالبتن معاقتن من �حلرب 
عادتييا �إىل �لدر��سة من بينهما �لطالبة مادلن 
�لتييي تدر�ييش يف �ل�سييف �ل�سابييع  �أبييو طويليية 
حيييث مت نقييل ف�سلها �إىل �لطابييق �الأر�سي لكي 
يتييم �لت�سهيييل عليهييا يف �خلييروج و�لدخول من 

�لف�سل.
ي�سييار �إىل �أنه جييرى موؤخرً� حفييل ��ستقبال يف 
مدر�سيية معيين ب�سي�سييو �سييرق غييزة ال�ستقبييال 
�لطلبة �ملعاقن �لعائدييين للدر��سة يف �ملد�ر�ش 
ب�سييرق غييزة كمييا مت ت�سليمهييم حقائييب وكتب 

وقرطا�سية مدر�سية.

�لطبيعييي يف مركييز م�سييادر �لرتبييية �خلا�سيية 
بييوز�رة �لتعليييم د. با�سييل �سبيير:” �إننييا نتابييع 
�أو�سيياع هوؤالء �لطلبة من خال �لعاج �ل�سحي 
و�لنف�سييي خا�سيية �الأطفييال �لذييين يعانون من 
�إعاقييات حركييية وذلييك يف �سبيييل دجمهييم يف 

�لو�قع �لتعليمي.
من جهته، قال م�سرف �لتعليم �جلامع مبديرية 
�سييرق غزة �إييياد �أبو رخييية "�إن �لطلبيية عادو� 
طو�قييم  �أن  مبينييًا  �لفعلييية"،  �لدر��سيية  �إىل 
�الإر�سيياد و�لرتبييية �خلا�سيية تعمييل مبختلييف 
�لطرق �لعلمية و�لنف�سييية و�الأكادميية لعودة 
�ملر�سييد  �إن  بحيييث  للدر��سيية،  �لطلبيية  هييوؤالء 
�لرتبييوي يف كل مدر�سيية يتبييع برنامج فردي يف 
�لدعييم �لنف�سييي و�الجتماعييي لييكل حاليية من 
هييذه �حليياالت للم�ساهمة يف �لتكيييف و�لتو�زن 

�لنف�سي و�الجتماعي.
ت�سهيات د�خل �ملدر�سة

وفيمييا يتعلق بالطلبة �لعائدين، قالت �لطالبة 
مادليين �أبييو طويليية ميين مدر�سيية �لعبا�ييش بيين 
�ملطلييب �الأ�سا�سييية ب�سييرق غييزة و �لتييي تعاين 

" التعليم" تتمكن من إعادة
 20 طالبًا من معاقي الحرب إلى مقاعد الدراسة

�لر�أي-�سامي جاد �هلل:
بعييد �أن خرج قطاع غييزة من �حلروب 
�لتييي طالييت �الأخ�سيير  �ال�سر�ئيلييية 
و�لياب�ييش ، ودمرت �لبيييوت و�مل�ساجد 
وقتلييت �ل�سيييوخ و�لن�سيياء و�الأطفييال 

دون �أدنى رحمة .
�لعديييد من �لق�س�ييش �ملاأ�ساوية طالت 
كل منييزل ميين منييازل �لقطيياع منهييم 

بالكامييل  وعائلتييه  منزلييه  فقييد  ميين 
باإعاقيية  �أ�سيييب  �الآخيير  و�لبع�ييش   ،
وميين   ، حياتييه  علييى  �ثييرت  د�ئميية 
هييذ� �ملنطلييق متكنييت وز�رة �لرتبييية 
و�لتعليييم �لعايل من �إعييادة 20 طالبًا 
وطالبة من م�سابي �لعدو�ن على غزة 
عييام 2014 �إىل مقاعييد �لدر��سيية يف 
�ملد�ر�ييش وحتديييدً� يف مديرية تعليم 

�سرق غزة، وذلك بعييد خ�سوعهم �إىل 
رحليية عيياج حملييية وخارجييية على 

�ل�سعيد �جل�سمي و�لنف�سي.
وهوؤالء �لطلبيية �لع�سرين جزء منهم 
م�ستييوى  علييى  وطالبيية  طالبييًا   75
�لقطيياع �أ�سيبو� باإعاقات على م�ستوى 
�ملد�ر�ييش �حلكومييية نتيجيية �لعدو�ن 

على غزة.

�لر�أي - �أميمه �لعبادلة:
مهما كنييت حاذقييًا، وعبقريييًا، وُملمًا بكل 
خبايييا �للغيية وتوظيييف �لباغيية فاإنييك 
ليين ت�ستطيييع �إي�سييال معنى �مليير�رة ملن مل 
يتذوقها كما تتذوقهييا �أنت، و�حلال ذ�ته 
يف و�سييف مع�سليية �نقطيياع �لكهرباء �سبه 
�لد�ئييم عن قطاع غييزة، فاالأمر بات �أكرث 
ميين مزعج بل �سييار ُمهددً� للحييياة بكل ما 
يت�سمنييه م�سطلييح "تهديييد �حلييياة" ميين 

معنى.
طبييية  و�أجهييزة  م�ست�سفيييات  بيين  فمييا 
تتوقف وت�سييع �ملر�سييى يف حالة حرجة 
علييى  و�مللقييون  �لكلييى،  غ�سيييل  كمر�سييى 
كييف �لرحمن يف غييرف �لعناييية �ملركزة، 
و�ملخييدرون يف غييرف �لعمليييات؛ ومييا بن 
�حلييياة  فارقييت  باأكملهييا  و�أ�سيير  بر�عييم 
كبديييل  �ل�سمييع  بفعييل  حرقييًا  متفحميية 
رخي�ش �لثميين لب�سطاء �حلييال، �أو جر�ء 
حدوث متا�ش كهربي عند مي�سوري �حلال 
�لذييين متكنو� ميين �بتياع مولييد كهربائي 
حو�ئجهييم  لق�سيياء  ي�سييرً�  ليعينهييم 

�الأ�سا�سية �ملرتبطة بالكهرباء.

مشاكل وهموم
قال �ملو�طن باهر فتييوح: "�أكرث من جهاز 
كهربائييي تعر�ش للتلييف يف منزيل جر�ء 
�النقطيياع �مل�ستمر و�لييذي يجعلك ت�سعر، 
�أحيانييًا، باأن من يعمل ما هو �إال ولد �سغر 
ي�سبكهييا ثييم يف�سلهييا كاأنه يلهييو بالقاب�ش 
دون مر�عيياة ملييا ُيحدثييه هييذ� ميين تلييف 

لاأجهزة �لكهربائية".
�أمييا �ملو�طنيية �أم وليييد فقالييت: "�ملعانيياة 
كبييرة خ�سو�سًا يف �ل�ستيياء �لذي بدى لنا 
وكاأنييه �أكرث برودة من كل عام فا تدفئة 
تعيننييا وال كهرباء تلهينييا، ويف �حلقيقة 
�أنييا �أعاين ب�سبييب �لكهربيياء مرتن: مرة 
�ملجييال  �لذييين ال يجييدون  �أوالدي  علييى 
منا�سبًا للدر��سة و��ستخد�م �لكمبيوتر يف 
�متام �أبحاثهم، ومييرة ب�سبب �سلل �حلياة 
�لكاملة �لييذي ي�سيبنا". م�سيفة: "كثر� 
مييا تو�فينييا �لكهرباء ليا ونحيين نيام فا 
�ل�سبيياح جميعنييا يف  ن�ستفيييد منهييا، ويف 
�لعمييل و�لدر��سة فا ن�ستفيييد منها �أي�سًا، 

�حلال �سيء الأبعد حد".
و�أو�سحييت �أن �ملنييح �لتي تاأتييي �ىل قطاع 

غييزة مييا هييي �ىل م�سكنييات لكييي ت�سكييت 
�ل�سعييب �لفل�سطينييي علييى ميير�رة �لعي�ش 
�لتي يعي�سها يف غييزة، مو�سحة �أننا ن�سمع 
على �ملنح �لتي تاأتي ل�سركة �لكهرباء لكن 
�ملعانيياة ال ز�لت قائمة ، و�مل�سكلة جممدة 
ال حيير�ك فيها فجدول �ل�سيييت �ساعات ال 
ز�ل موجود .ومل يطر�أ عليه �أي تغر�ت.

سياسة عليا
�جلميييع يعلييم يف قيير�رة نف�سييه �أن �الأميير 
�الأزميية  و�أن  �الأوىل  بالدرجيية  م�سي�ييش 
مفتعليية من �أجييل �ل�سغط علييى غزة بكل 
من فيها، و�جلهييود �مل�سنية من قبل �لقلة 
�لتييي يهمها ��ساح �حلييال وتخاف �هلل يف 
م�سوؤوليتها ُتقابل دوما مباين �لعر�قيل 

�جلائرة.
ب�سرتنا بع�ييش �ملو�قع �الإعامييية، �أم�ش، 
بخيير جميييل عيين دفعيية مالييية كمنحة 
مر�سليية ميين تركيييا بقيميية ن�سييف مليون 
دوالر ل�سالييح �سر�ء وقود ل�سركة كهرباء 
غزة، وبالتييايل �إ�ساءة غزة جمدد�، رغم 
�أن �جلميييع يفكر يف �إجابيية على: "وماذ� 

بعد؟"، حيث �أن غزة مرت بذ�ت �لتجربة 
ميير�ر� مع �ملنح �لقطرية و�ل�سعودية �لتي 

�أ�سعفونا بها م�سكورين.
�مليير يفر�ييش نف�سييه بقييوة علييى  �لو�قييع 
�أفكارنا رغما عنا، فمو�سوع �ملنح �ل�سخية 
هييذه لي�ييش حييا جذريييا ليقتلييع مع�سليية 
�نقطاع �لكهرباء من قاع جذورها، فاملقدم 
جميعييه موؤقت بهييذ� �خل�سو�ييش وي�سعنا 
دومييا �أ�سييرى ليد �لعييون، وهو مييا ي�سعفنا 

وي�سعف عز�ئمنا.

ال نعلم..!
ميين جانبييه ، م�سئييول �لعاقييات �لعاميية 
بييوز�رة �لطاقيية  �أحمييد �أبييو �لعمرييين: 
�ملنحة  �ية معلومات عيين  لدينييا  " لي�ييش 
�لرتكييية ، ونتابييع �الأميير  كمييا تابعتمييوه 
عيير �الإعام و�الإ�سكالييية �أن هذه �الأمور 
تتييم يف ر�م �هلل وهنيياك �سعييف كبيير يف 
�لتو��سل معنا ونحن دوما �آخر من يعلم".

ودعييا �أبييو �لعمرييين �ىل �سييرورة تفعيل 
، حر�سييًا  بيين ر�م �هلل وغييزة  �لتو��سييل 
علييى  م�سلحيية �ملو�طنيين وتوفيير �أجييود 

�أنييو�ع �خلدميية لكيين �ل�سيا�سيية �حلالييية 
يف �لتعامييل مييع �لقطاع حتييول دون ذلك، 
مطالبييًا �إىل �سييرورة �حل�سول على حلول 
يعيياين  �لتييي  �مل�سيياكل  جلميييع  جذرييية 
منهييا �أبناء قطيياع غزة وعلييى ر�أ�سها �أزمة 

�لكهرباء.
وثميين  تركيييا حكوميية و�سعبييا علييى هذه 
عييدد  زيييادة  يف  "�ست�سهييم  �لتييي  �ملنحيية 
�ساعييات توفيير �لكهربيياء للمو�طنيين يف 

�لقطاع خال �الأيام �لقادمة".
جدير بالذكر، �أن �سلطة �لطاقة و�ملو�رد 
�لطبيعية يف قطاع غييزة كانت قد �أعلنت 
�ملتوقييع  ميين  �إنييه  �ملا�سييي  �الثنيين  يييوم 
�إطفيياء حمطيية توليد �لكهربيياء بالكامل 
خييال هذ� �الأ�سبوع نظيير� النتهاء �ملنحة 
�لقطرييية لتغطييية وقود �لقطيياع تز�منا 
مع نفيياذ �ملبالغ �ملحّولة ميين �سركة توزيع 
�لكهربيياء ل�سر�ء �لوقود، علما �أن �ساعات 
�ساعييات   6 تتعييدى  ال  �ليومييية  �لو�سييل 
جمييز�أة يف كثيير ميين �الأحيييان يف �أح�سيين 
�لييازم  �الأحييو�ل ب�سبييب نق�ييش �لوقييود 

لت�سغيل �ملحطة.

بعد منحة تركيا نصف مليون دوالر 

كهرباء غزة.. المنح مؤقتة والمشكلة ال زالت قائمة 
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�لدموييية  �الأوعييية  ��ست�سيياري 
�لدكتييور  �لدقيقيية  و�جلر�حييات 
حممد كلوب، �أفاد �أنه متكن برفقة 
�لطاقييم �لطبييي يف ق�سييم �الأوعية 
�لدموية مب�ست�سفى غزة �الأوروبي 
ميين �جر�ء عييدة عمليييات ناجحة 
خييارج  �إىل  حتويلهييم  مت  ملر�سييى 

قطاع غزة.
وقييال:" ُقييررت لهييم عمليييات برت 
وبعيد رف�سهم وعودتهم �إىل قطاع 
غزة جنحييت �لطو�قييم �لطبية يف 
�جر�ء عمليييات جر�حية ناجحة 

دون برت �الأطر�ف”.
�ملري�ييش جمال �سعث �أحد �حلاالت 
�لطبييية  �لطو�قييم  قييررت  �لتييي 
�ر�سالييه لتلقييي �لعيياج يف �خلييارج 
الإجيير�ء ق�سطرة طرفية ل�سر�ين 
�ل�ساقيين لو�سع دعامييات، ونتيجة 
�لطبييية  �مل�ستهلييكات  لعييدم توفيير 
�خلا�سيية بالعملييية يف قطيياع غزة 

مت حتويله للخارج.
و�أ�ساف د. كلوب: " قررت �لطو�قم 
بييرت  بعملييية  باخلييارج  �لطبييية 
ل�سيياق �ملري�ش �سعييث وبعيد رف�سه 
وعودتييه �إىل قطيياع غييزة �أجييرى 
له �الأطبيياء بامل�ست�سفييى �الوروبي 
باإمكانياتهييم  ناجحيية  عملييية 
�لب�سيطة وهييو �الآن ب�سحة جيدة 

وي�ستطيع �ل�سر على قدميه".
لي�سييت  �سعييث  �ملري�ييش  حاليية 
خالهييا  ��ستطيياع  �لتييي  �لوحيييدة 
�لطاقييم �لطبييي يف ق�سييم �الأوعية 
�الأوروبييي  بامل�ست�سفييى  �لدموييية 
وحت�سيين  �ملري�ييش  حييياة  �نقيياذ 
حالتييه �ل�سحية ب�سييكل �أف�سل من 

�لعاج باخلارج.
فاملري�ييش �أحمييد �أبييو �سعبييان هييو 
كلييوب  �لدكتييور  متكيين  �الآخيير 
�لعامييل  �لطبييي  �لطاقييم  برفقيية 
معييه من �جر�ء عملييية �سخمة له 
مت خالهييا �ز�ليية �حييد �ل�سر�ييين 
�لتييي زرعييت لها باخلييارج و�أ�سيبت 
تييودي  �أن  وكادت  باالن�سييد�د 

بحياته.
" متكنييا خييال  كلييوب:  د.  وقييال 

�لعملية ميين �ز�لة �ل�سريان �ملزروع 
و�لييذي  �سعبييان  �أبييو  للمري�ييش 
زرع للمري�ييش ميين �أحييد تفرعييات 
�إىل  �ل�سييدري  �الأبهيير  �ل�سريييان 
�ل�سريييان  �إ�سابيية  وبعييد  �لفخييذ، 
باالن�سد�د بعد 3 �أ�سهر من زر�عته 
دخييل �ملري�ييش يف حاليية خطييرة 
�خلييارج  �إىل  حتويلييه  ومت  جييد� 
لكيين �الأطبيياء رف�سييو� �لتعامل مع 

حالته"
مييرة  �ملري�ييش  و�سلنييا   " وتابييع: 
حالتييه  وكانييت  غييزة  �إىل  �أخييرى 
لييه  و�أجرينييا  للغاييية  حرجيية 
عملييية جر�حييية �سخمة ومعقدة 
و�الآن �ملري�ييش بييات يتمتع ب�سحة 
�لعملييية  �أن  وبيين  جيييدة". 

وتت�سميين �لعمليييات �لكييرى وفقًا 
لكلييوب 5 عمليييات جر�حية لعدد 
ميين �ملر�سى من �أرجيياء قطاع غزة، 
�الأبهيير  �ل�سريييان  علييى  �أجريييت 
و�ل�سريان �ل�سباتييي وعر�ست على 
م�ستويات دولييية حيث مت عر�سها 
علييى موؤمتيير�ت عقييدت يف د�خييل 

فل�سطن وخارجها.
جر�حيية  ��ست�سيياري  و�أ�سيياف 
�الأوعييية �لدموية �جيير�ء طاقمه 
خييال  عملييية   400 لييي  �لطبييي 
�لعييام �ملن�سرم تعتيير من �لعمليات 
وتت�سميين  �ملتو�سطيية  �جلر�حييية 
وريدييية  لو�سييات  عمليييات 

و�سريانية.
جهييود  كلييوب  د.  �أو�سييح  كمييا 

�جلر�حييية للمري�ييش �أبييو �سعبييان 
�أدخلت كم�ساركيية يف ورقة علمية 
يف موؤمتر جر�حة �لقلب و�الأوعية 
�لعييام  لهييذ�  رو�سيييا  يف  �لدموييية 
كحالة جر�حية ناجحة ونوعية، 
باالإ�سافة �إىل م�ساركتها يف �ملوؤمتر 
للجر�حيية  �لرتكييي  �لفل�سطينييي 
و�ملقرر عقده يف 26 من �سهر مار�ش 

�حلايل.
�أجييرى  �أنييه  �إىل  كلييوب  د.  و�أ�سييار 
برفقة �لطاقم �لطبي يف م�ست�سفى 
 800 ميين  �أكييرث  �الأوروبييي  غييزة 
�لعييام  خييال  جر�حييية  عملييية 
تعتيير  عملييية   30 منهييا   ،2014
ميين �لعمليات �لكييرى �لتي تتطلب 

مهار�ت عالية و�جريت بنجاح.

�جيير�ء  يف  �لطبييية  �لطو�قييم 
�لعمليات �جلر�حية �ثناء �حلرب 
غييزة  قطيياع  علييى  �الإ�سر�ئيلييية 
الأكييرث ميين 120 عملييية جر�حية 
مت خالها �نقاذ حياة �جلرحى من 
حاالت �لنزيف على جميع �أجز�ء 

�جل�سم و�لذي يوؤدي �إىل �لوفاة.
وتتهييدد جناحييات �لدكتور حممد 
عبييد �ملجيييد كلييوب جيير�ء �لو�سع 
�لر�هيين للقطيياع �ل�سحييي يف غييزة 
�مل�سيياب �إىل جانييب �الأزمييات �لتي 
�ملوظفيين  تلقييي  بعييدم  يعانيهييا 

لرو�تبهم.
ويعييُد د. كلوب ��ست�سيياري جر�حة 
و�جلر�حييات  �لدموييية  �الأوعييية 
�لدقيقيية وحا�سييل علييى درجتييي 
جر�حيية  جمييال  يف  دكتييور�ه 
�ل�سريييان �الأبهيير وتفرعاتييه عند 
كبييار �ل�سيين، �إىل جانييب دكتييور�ه 
�ل�سريييان  جر�حيية  يف  �أخييرى 
�جللطييات  لتفييادي  �ل�سباتييي 

�لدماغية.
كا  كلييوب  �لدكتييور  يحمييل  كمييا 
ميين �لبييورد �لفل�سطينييي و�لرو�سي 
و�لزماليية �الأوروبييية يف جر�حيية 
�الأوعييية �لدموييية، وكانييت وز�رة 
�ل�سحيية بغييزة ��ستقطبتييه للعمييل 
يف م�ست�سفى غزة �الأوروبي بدعوة 
وطنييية  �سيا�سيية  �سميين  ر�سمييية 
تهدف جللب �لكفيياء�ت �لطبية يف 

�خلارج.
�أ�سييار د. كلييوب  ويف ذ�ت �ل�سييياق، 
�إىل �أن عييدم تلقيييه لر�تبه الأكرث 
ميين عام ونيييف و�نعكا�ش ذلك على 
�لو�سع �ملعي�سي له والأ�سرته كحال 
بقييية �أطبيياء قطيياع غييزة مما قد 
يدفعه �آ�سفًا ملغادرة �لقطاع و�لعمل 
باخلييارج ميين جديييد علييى �لرغييم 
ميين حر�سييه علييى خدميية وطنييه 
و�أبناء �سعبييه. ويحتاج قطاع غزة 
�لطبيييب  ملثييل  �ملر�سييى  وخا�سيية 
كلييوب يف ظل �حتمال �ندالع مزيد 
من �العتد�ء�ت �الإ�سر�ئيلية �لتي 
قد تييوؤدي �إىل ��سابات قد ال جتد 

من ينقذها.

أطباء غزة.. 
انجازات طبية رغم قلة االمكانيات والرواتب

�لر�أي- �إبر�هيم �سقورة":
تتو��سل �سل�سلة �لنجاحات �لتي يحققها 
ميين  �لرغييم  علييى  غييزة  قطيياع  �أطبيياء 
�حلاليية �ل�سحييية �ل�سعبة �لتييي يعي�سها 
�لقطيياع �ملحا�سيير منييذ �أكرث ميين ثمانية 
�سنييو�ت جيير�ء �الأزمييات �مل�ستمييرة �لتييي 
يتعمييد �الحتييال �غيير�ق غييزة بهيياو�ل 

دون �حليلوليية دون �حييد�ث �أي تطور يف 
�خلدمات �ل�سحية.

لكيين �لطو�قييم �لطبييية بييوز�رة �ل�سحة 
�لفل�سطينييية حتيياول ومبهار�تها �لعالية 
�ملعادليية  ك�سيير  �لقليليية  وباإمكانياتهييا 
نوعييية  �جنيياز�ت  عيير  �الإ�سر�ئيلييية 

تتو��سل يوما بعد يوم.

ق�سييم  يف  كان  �الجنيياز�ت  تلييك  �آخيير 
غييزة  مب�ست�سفييى  �لدموييية  �الأوعييية 
�الأوروبي جنوب قطاع غزة حيث متكنت 
�لطو�قييم �لطبييية ميين �نقيياذ �لعديد من 
�حليياالت �ل�سعبة ميين �لبييرت يف �ل�ساقن 
بعييد �أن �أقييرت ذلك �لطو�قييم �لطبية يف 

�خلارج.

في حوار خاص مع مدير عام المعلوماتية في وزارة االتصاالت إسماعيل حمادة 

استبدلنا الدمغات التقليدية بأخرى إلكترونية 
وفرت عناء الطباعة وحّدت من تزويرها 

�إد�رة  �إىل  �إ�سافييًة  �الإلكييرتوين،  �لييوز�رة 
�لعمييل و�ملهييام د�خييل �لييوز�رة ميين خييال 
نظييام �ملر��سييات �اللكرتونية، حيث ميكن 
�لنظييام �ملوظفيين من متابعيية جميع �ملهام 
عيين بعييد باال�سافيية �ىل  م�ساهمة �لنظام  
يف تقليييل �ملييو�رد �ملادييية ميين ورق و�أحبار 

طباعة  ونقل للريد بن �الد�ر�ت.
وذكيير حمييادة �أن �لتحول نحييو �لتعامات 
�الإلكرتونية يحتاج �إىل �يجاد �لت�سرعات 
�لقانونييية لذلييك وهييو مييا مت حتقيقه من 
خال �سن قانييون �لتعامييات �الإلكرتونية 
�للو�ئييح  و�إعييد�د   2013 عييام  نهاييية 

�لتنفيذية للقانون..
وقييال :" �إن من �أهم �الجناز�ت �لتي قامت 
بهييا �حلكوميية  هي �لبييدء بتنفيييذ م�سروع 
يف  ت�ساعد  �اللكرتونية" �لتي  "�حلكوميية 
ت�سهيييل �حل�سول على �ملعامات �حلكومية 
�مل�ستفيدة،وم�ساهمتييه  �جلهييات  لكافيية 
ليياد�ء  و�لفاعلييية  �لكفيياءة  رفييع  يف 
�حلكومييية وتعزيييز �ل�سفافييية، حيييث مت 
�لبييدء بامل�سييروع مييع بد�ييية عييام 2014 
وت�سييرف تطبيقييه جلنيية ��سر�فييية عليييا 
�ىل  باال�سافيية  حكومييية  وز�ر�ت    7 ميين 
�الد�ر�ت �لتنفيذييية يف وز�رة �الت�ساالت 
وتكنولوجيا �ملعلومييات �لتى بدورها تقوم 
�خلا�سيية  و�الن�سطيية  �لر�مييج  باجنيياز 

بامل�سروع.
�حلكوميية  مل�سييروع  �أن  حمييادة   وبيين 
�ملتطلبييات  ميين  جمموعيية  �اللكرتونييية 

وت�ساهييم يف �سبط �الييير�د�ت، وت�سهل من 
عمليات �لتدقيق و�ملتابعة.

�أمييا فيما يتعلق بقطيياع �الت�ساالت، �أ�ساف 
�ل�سييركات  تر�خي�ييش  نتابييع   ": حمييادة 
و�أي�سييًا  �الت�سيياالت،  جمييال  يف  �لعامليية 
�النرتنييت  خلدمييات  �ملييزودة  �ل�سييركات 
ونعمييل  �حلمييات  جميييع   ونر�قيييب 
علييى  �خلا�ييش  �لقطيياع  مييع  بال�سر�كيية 
�لتخفيييف عن �ملو�طنن �سييو�ء� من خال 
تخفي�ييش �ال�سعييار �أو ميين خييال جتويييد 
�خلدمييات �ملقدميية، حيث مت متابعيية �آثار 
�حلييرب يف جمال �الت�ساالت وخ�سو�سا يف 
�ملناطييق �ملدمرة ويتييم �لتن�سيق مع �سركة 
�الت�ساالت بهدف تو�سيل جميع �خلدمات 

�خلا�سة باملو�طنن يف هذه �ملناطق.
كمييا عملييت �لييوز�رة علييى ��سييد�ر ن�سر�ت 
توعوية يف كيفييية �ال�ستفادة من خدمات 
�النرتنت، و�سبييكات �لتو��سل �الإجتماعي، 
وتعريف بنظام �لدخول �ملوحد، وخماطر 
وحييد�ت �لبث، وتعريييف بر�مج �الجهزة 
�لزكييية ..  وغرها كما تعمل �لوز�رة على 
��ستقبال �ل�سكاوي و�ملقرتحات من �جلهات 
�لييوز�رة  موقييع  عيير  وذلييك  �مل�ستفيييدة 

�اللكرتوين .
ونوه �إىل حر�ش �لوز�رة على توفر مكاتب 
�لتجهيييز�ت  باحييدث  جمهييزة  بريدييية 
ال�ستقبييال  و�ملريحيية  �ملتقدميية  �لبنكييية 
�ملوظفيين و�ملر�جعن ، وتقييدمي �خلدمات 

ب�سكل ح�ساري ومميز .

�ال�سا�سييية �لتى نعمل علييى توفرها ومنها 
�لبيئيية �لتنظيمييية و�لقانونييية من خال 
و�سع �ل�س�سا�سات و�ال�سرت�تيجات وتطوير 
�لهيييكل �لتنظيمي لاد�رت �ملعنية بتنفيذ 
�لت�سريعييات  �سيين  �ىل  �إ�سافيية  �مل�سييروع 
و�لقو�نيين ذ�ت �لعاقيية، وتوفيير �لبيئيية 
�لفنية للم�سروع ميين �سبكة حكومية �آمنة 
ومركييز بيانات متقدم ي�ستطيييع ��ست�سافة 
وجلميييع  �اللكرتونييية  �خلدمييات  كافيية 

�لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات �حلكومية.
وعلى م�ستوى �الأنظمة �الد�رية �ملحو�سبة 
جمموعيية  �إجنيياز  مت  �أنييه  حمييادة  بيين 
ميين �النظميية �ملركزييية �لتييي تعمييل على 
تطوييير �الد�ء �حلكومي ومنه نظام �سوؤون 
�لت�سجيييل  نظييام   – �ملركييزي  �ملوظفيين 
�ملوحييد – نظام �لدفع �الإلكرتوين – نظام 
�ملر��سييات �الإلكرتونييية – بو�بيية تكامييل 

�لبيانات �حلكومية.
و�أو�سييح �أنييه يف جمييال �لدفييع �اللكرتوين 
�ملتعلييق بت�سديييد ر�سييوم �ملعامييات ب�سييكل 
�لدفييع  نظييام  تطوييير  مت  �إلكييرتوين 
�الإلكييرتوين من خييال ح�سابات �ملو�طنن 
لييدى بنييك �لريييد �أو ميين خييال �لدمغيية 
�الإلكرتونييية و�لتييي مت تطبيقييه موؤخيير� 
وجيياري  �لد�خلييية  وز�رة  معامييات  يف 
تعميييم �لنظام يف كافة معامييات �لدو�ئر 
�حلكومييية �ملختلفة، و��ستبييد�ل �لدمغات 
�لتقليدييية باأخييرى �إلكرتونية توفر عناء 
�لتزوييير  عمليييات  ميين  وحتييّد  �لطباعيية 

�لر�أي _ �آ�سال �أبو طاقية:
وز�رة  يف  �ملعلوماتييية  عييام  مدييير  �أو�سييح 
�ملعلومييات  وتكنولوجيييا  �الت�سيياالت 
�إ�سماعيييل حمييادة �أن �لييوز�رة هييي �جلهة 
�لناظمة لقطاع تكنولوجيا �ملعلومات على 
�مل�ستوى �لوطني يف كافة �لقطاعات �سو�ءً� 

�حلكومي �و �لقطاع �خلا�ش .
�الت�سيياالت  وز�رة  �جنيياز�ت  �أن  وذكيير 
خييال �لفييرتة �لقليليية �ملا�سييية متثلت يف 
" تكنولوجيييا  �لثيياث  �لييوز�رة  قطاعييات 
�لريييد"  و  و�الت�سيياالت،  �ملعلومييات، 
�ملعلومييات  تكنولوجيييا  يخ�ييش  وفيمييا     ،
فقييد مت حو�سبيية جميييع خدمات �لييوز�رة 
�إلكرتونيييًا ب�سييكل كامييل �سييو�ء� خدمييات 
و�لقطيياع  �جلمهييور  وخدمييات  للموظييف 
�خلا�ييش بحيييث يتييم  تقدميهييا ميين خال 
بو�بيية �خلدمييات �الإلكرتونييية على موقع 

وال ز�لييت وز�رة �الت�سيياالت كغرهييا ميين 
تتقا�سييى  ال  بغييزة  �ملختلفيية  �لييوز�ر�ت 
ميز�نيتهييا �لت�سغيلية من �حلكومة �إال �أنها 
تعمييل وفقييًا لاإمكانيييات �ملتاحة لهييا بناًء 
على تخطيط �سليم، وقد مت حتقيق �لكثر 

من �الجناز�ت بهذ� �ل�سدد . 
وللتعييرف علييى �ملعوقييات وبع�ييش �حللييول 
�لتييي ت�سهد عمييل �لوز�رة تابييع :" �لو�سع 
�أمنهييم  علييى  وخوفهييم  للموظفيين  �لعييام 
حييول  هو�ج�سهييم  وزيييادة  �لوظيفييي 
�لتثبيتييات و�لرو�تييب ي�سييكل عبئييًا علييى 
نفو�سهييم، �إال �أنهم باقييون يف �أماكن عملهم 
ويقدمييون خدماتهييم بعطاٍء �أكييرث مما هو 
متوقييع، وكذلييك �سييح �مليز�نييية يدفع �إىل 
�إىل  حتتيياج  ال  �لتييي  �لر�مييج  يف  �لعمييل 
تكلفيية مالييية عالييية؛ �الأمر �لييذي دفعنا 
و�لريييد  �لنقييل  تكلفيية  ميين  �حلييد  �إىل 
و�ملحابيير عيير تبنييي �الإد�رة �الإلكرتونية 

و�ملر��سات �الإد�رية.

�أجنزنا قانون 
�لتعامات 

�الإلكرتونية �لذي 
مل يكن موجود 

م�سبقًا

�حلكومة 
�اللكرتونية 

جاءت للتقليل 
من �الأعباء 
�لروتينية 

على �ملوظف  
و�ملو�طنن  

نتابع �ل�سركات 
�لعاملة يف قطاع 

�الت�ساالت 
ونر�جع �ال�سعار 

و�حلمات تخفيفًا 
عن �ملو�طنن

حو�سبنا 
خدمات �لوز�رة 
�إلكرتونيًا ب�سكل 
كامل للموظف 

و�جلمهور

نظام حجب 
�ملو�قع غر 
�الأخاقية 

وفر  ت�سفح �آمن 
لاإنرتنت حفاظًا 

على �أخاق 
جمتمعنا

�سح �مليز�نية 
دفعتنا لتحديد 

�أولويات  �لر�مج 
وحتقيقها وجتاوز 

�ملو�رد �ملالية
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كنيســـة نياحة العذراء

غزة-�لر�أي:
كني�سيية نياحة �لعذر�ء ، تقع على جبل �سهيون، �إىل �لغرب 
ميين مقام �لنبييي د�ود؛ يف�سييل بينها وبن �ملقييام زقاق �سيق 
مر�سوف؛ و�إىل �جلنوب من �ل�سور، على بعد ب�سعة �أمتار من 

�لباب �ملعروف بي"باب �لنبي د�ود".  
وهييذه �لكني�سيية ميين �أماك �الأملييان �لكاثوليييك؛ بنيت فوق 
�أر�ييش �أهد�هييم �إياهييا �ل�سلطييان عبييد �حلميييد.  ويعتقييد 
�مل�سيحيييون �أن �ل�سيييد �مل�سيح يف هذ� �ملييكان �أو بالقرب منه، 
تناول ع�ساءه �الأخر وغ�سل �أقد�م تاميذه، و�أن هذ� �ملكان 
�لتجيياأت �إليه مرمي �لعذر�ء بعد �سلييب �مل�سيح، و�أن �لعذر�ء 
ق�سييت نحبها فيييه؛ ولكنها دفنت يف �ملييكان �لذي تقوم عليه 

�الآن "كني�سة �سّتنا مرمي".  
وهييذه �لكني�سيية ت�سرف على �أكرث �أنحيياء �ملدينة، ولها قّبة 
مزينة بالف�سيف�ساء، وجر�سية ي�سعد �إليها يف 198 درجة.  
ويوجييد حتتهييا مغارة، هييي يف نظيير �مل�سيحين �أ�سييل �لبيت 
�لذي كان يعي�ش فيه مار يوحنا.  ويف هذه �ملغارة �ثنا ع�سر 
عمودً� ميين �لرخام �لغليظ؛ ويف و�سطها متثال �لعذر�ء وهي 
نائميية على فر��ش �ملوت؛ وفيهييا �أ�سطو�نة حجرية ال يزيد 
�رتفاعهييا عن مرت و�حييد، وهو من بقايييا �لكني�سة �لقدمية 
�لتييي يقييال: �إنهييا �أن�سئييت هنيياك يف �أو�خيير �لقييرن �لر�بع 

�مليادي.

دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

يف �لو�قييع �أ�سبح من �ململ �حلديييث جمدد� عن �لثامن من �آذ�ر ذلك 
�ليوم �لذي �أر�دته �لعامات يف �مل�سانع يوما �أكرث قربا من �حلرية 
و�لعد�لة لهن بعد ه�سم �حلقوق وتنكر �أرباب �لعمل لهن وتعر�سهن 
الأب�سييع �ملمار�سييات د�خل �مل�سانييع و�أماكن �لعمل بعييد دعاوى حترر 

�ملر�أة وخروجها من "�أ�سر" �ملنزل وقيد جدر�نه.
لكنييه لاأ�سف �أ�سبح ذكرى مكييررة للقهر و�ملزيد من �لعذ�ب و�ملزيد 
ميين �ال�سطهاد للمر�أة �لتييي جتر كل يوم لتف�سييي �لفقر و�حلاجة 
علييى �خلروج للعمل يف ظل �أ�سييو�أ �لظروف و�أ�سعبها، فلم يعد عملها 
برغبة منها وال لتطوير حياتها �أو خدمة جمتمعها، ولكن كلما جاع 

�أبناوؤها وعجز زوجها مل جتد بد� من �خلروج و�لعمل.
 متزقييت كل �لوجوه �جلميلة للقو�نن �لدولييية �ملطالبة باحلرية 
و�مل�سيياو�ة، بحماية �مليير�أة يف �لنز�عات �مل�سلحيية، بنبذ �لعنف �سد 
�مليير�أة، ومل تعد جتدي معهييا كل تلك �ملوؤمتيير�ت يف بكن و�لقاهرة 
�أو غرها، لرت�سيخ مبد�أ وهمي للحرية ال يريد من خاله �أ�سحابه 
�إال ت�سهيييل حرييية �لو�سول للمر�أة ال حرية �مليير�أة نف�سها، فلو كان 
كذلييك فاأين تلييك �لقو�نن �الآن و�مليير�أة �لفل�سطينييية تعاين للعام 

�لتا�سع على �لتو�يل ح�سار� خانقا للحياة، قاتا لكل �أمل..
ت�سعيية �أعو�م منييذ بدء �حل�سييار و�جهييت �مليير�أة �لفل�سطينية فيها 
�ألييو�ن �ستى من �لعذ�ب و�لقتل و�لتدميير وجتريف �الأر��سي و�ملنع 
ميين �ل�سفر، و�إهد�ر �لكر�مة �الإن�سانية بكل �لطرق، وثاثة حروب 
خرجت منهما �ملر�أة بغ�سة كبرة وفر�ق للعديد من �الأحبة، لكنها 
رغم ذلك ما تز�ل نا�سبة قامتها، ر�فعة هامتها، متجذرة يف �أر�سها، 

ر�ف�سة لكل حماوالت �لت�سويه و�لتغريب و�لتهجر..
هييذه �مليير�أة يف مر�حل ن�سالهييا �ملختلفة ظلت م�ستمييرة يف حمايتها 
�لد�ئميية لثو�بتها وهويتها ودفاعها �لييدءوب عن حقها يف ممار�سة 
كل مييا تقييدر عليه يف �سبيل بناء �لوطيين و�حلفاظ عليه، ورغم كل 
ذلييك ال جند ميين �ملوؤ�س�سييات �لدولية وميين يح�سل علييى متويلها يف 
جمتمعنييا �ملحلي ميين ينادي �إال بحماية �ملر�أة ميين �لعنف �جلن�سي، 
�أو ميين �لعنييف �ملجتمعي، وكل �ملعار�سن للقتييل على خلفية �ل�سرف 
وغرهييا �لكثر من �الأمييور �لتي ينادي بها �أ�سحابها،، فكل ذلك حق 
وال يجييب علينا �لتكتم عليه وال �لتخفي منه وكاأنه لي�ش موجود�، 
لكنييه ميكن �أن يعالييج بتكاتييف �الإر�د�ت وتعزيز �لقيييم �الإن�سانية 
وتطبيييق �حلقييوق �ل�سرعييية و�لقانونييية يف �ملجتمييع، وهييو ماز�ل 
يف �إطييار ميكيين �ل�سيطرة عليييه �إذ ال يعدو� كونه حيياالت و�أحد�ث 

متفرقة ال ت�سكل ظاهرة متف�سية يف �ملجتمع.
كل ذلك على عك�ش ما ميار�ش �سد �ملر�أة بخطط مدرو�سة وهجمات 
متتابعيية من �الحتييال، تنتهك �حلق يف �حلييياة و�حلرية كاأب�سط 
مقييوم من مقومات �لوجود على �الأر�ش، وال نكاد ن�سمع �سوتا حمليا 
�أو دوليا ينتقد ذلك ويدفع باجتاه �ال�ستفادة من �لقو�نن �لدولية 
�لتييي ت�سمن حماية �ملر�أة يف حييال �لنز�عات �مل�سلحة، �أو �حلروب، 

وال جند من يحمل �الحتال �مل�سئولية.
كل ذلييك يحمييل �لعديد ميين �جلهييات �مل�سئولية، بدء� ميين �جلهات 
�حلكومييية وموؤ�س�سييات حقوق �الإن�سييان �ملحلييية و�لدولية، وجميع 
�ملوؤ�س�سات �لعاملة يف جمال �ملر�أة، وحتى و�سائل �الإعام، فاحلاجة 
�ل�سعييب  رفييع �حل�سييار عيين  لاإ�سهييام يف  لت�سافيير �جلهييود  كبييرة 
�لفل�سطينييي عموما وعيين �ملر�أة على وجه �خل�سو�ييش، فكيف ميكن 
لهييا �أن متار�ش دورهييا يف �لبناء و�لرقي و�لتنمييية و�لرتبية وغره 
�لكثيير �إن كانييت متنييع ميين �أب�سييط مقومييات حياتها، فاملطلييب �الآن 
و�حد فقط، من هذه �ملر�أة، والأجلها، �خنقو� هذ� �حل�سار، و�قتلوه 
فهييو عار على جبن �لب�سرية، كفنوه بال�سييو�د و�ألقوه يف �جلحيم،، 

الأن تلك �ملر�أة ال يليق بها �إال �أو�سحة �حلرية و�لعزة و�النت�سار.

في الثامن من آذار.. 
العالم أكثر فقرا وقسوة

وزارة شؤون المرأة

�لر�أي - �أميمه �لعبادلة:
مييرَّ �أقييل من عييام على ت�سلييم حكوميية �لوفاق 
جييدول �أعمالهييا، لكنهييا منييذ حزير�ن/يونيو 
�ملا�سييي وهييي ال تتجيياوز كونهييا فز�¬¬عيية 
و�سعهييا �ساحب �حلقل؛ لردع مطالب "�لطيور 
بلقميية �لعي�ييش" ميين �أر�ييش �هلل �لو��سعة، لكن 
ال �لفز�عيية طردت �لطيير وال �الأخر �كتفى، 

و�الأر�ش ال ز�لت قاحلة.
�الأمر لي�ييش فل�سفيا هنا، غزة كجزء �أ�سيل من 
فل�سطيين ملت فكرة �النق�سييام وُبحت حنجرة 
ميين  فمنحهييم  بالوحييدة،  مطالبيين  �ساكنيهييا 
بيده �ملنح حكومة وفاق باتفاق وهمي الإجلام 
�سرهييم  ودرء  �ملحا�سرييين،  �مل�ساكيين  مطالييب 
حتى ال ينقلب لثورة؛ وكانت �أول �لدالئل على 
وهمييية �حلكوميية �أنها جمييردة ميين �ل�سيا�سة 
وحقيبتهييا �ملعلنيية "ت�سييير �أعمييال" غيير �أن 
�لو�قييع يف�سييح عانييية �أنهييا جيياءت بحقيبة 

�أحو�ل". "�إيقاف 

مستنكفون
تقنعهييم  ال  �لتجييارة  كاأهييل  �ل�سيا�سيية  �أهييل 
�سييوى �الأرقام، وكل �حلديييث عندهم ال معنى 
لييه دون وجييود �ح�سيياء�ت، �الأميير �لييذي دفع 
مركييز �ملعلومات ودعم �تخيياذ �لقر�ر يف وز�رة 
ر�أي  و��ستطيياع  بحييث  �جيير�ء  �لتخطيييط  
�أد�ء  للخييروج بنتائييج دقيقيية حييول تقييييم 
حكوميية �لوفيياق، لعلهييا بذلييك تو�سييح فعليييا 
مطالييب �أهل غييزة للم�سئوليين، وت�سهم يف حل 

�الإ�سكالية �لتي طال �أمدها.
علييى �إثيير مييا �سبييق، عقييدت وز�رة �لتخطيط 
ر�أي  ��ستطيياع  نتائييج  الإعييان  عمييل  ور�سيية 
حول �أد�ء حكومة �لوفيياق بالتعاون مع مركز 
�ملعلومييات ودعييم �تخاذ �لقر�ر بالييوز�رة، لكن 
�لافييت �أكرث ميين �لنتائج �لتي كانييت متوقعة 
م�سبقييا -نظيير� لو�سوح �الأمييور- �أن ال �أحد من 
�أطيير�ف �حلكومة �الأربعيية �ملوجودين يف غزة 
كان حا�سيير� وال حتى من ينوب عنهم، رغم �أن 
ممثلييي وز�رة �لتخطيط �أكييدو� توجيه دعوة 

ر�سمية جادة جد�.

النتائج
وكانييت �لنتائج �ملعلنة قد بينت �أن غالبية من 
�ساركو� بر�أيهم يف �ال�ستطاع وجدو� �أن �إد�رة 
حكوميية �لتو�فييق الأزميية �حل�سييار �ملفرو�ييش 
علييى قطيياع غييزة كانييت �سيئيية خييال �ل�ستة 
�أ�سهر �ملا�سييية بن�سبة %69.4، و�أن 50.4% 
منهييم مييا عييادت لديهييم ثقيية يف قدرتهييا على 
ك�سيير �حل�سار وحت�سن �الو�سيياع �القت�سادية 
و�الجتماعييية م�ستقبييًا، ولن تعمييل ما يكفي 

من �أجل حتقيق �مل�ساحلة �لوطنية.
�مل�ساركيين  ميين   56.3% رف�ييش  فقييد  وعليييه 
يف �ال�ستطيياع جتديييد عمييل حكوميية �لوفاق 
�حلالييية ملييدة �ستيية �سهييور ��سافييية،  بينمييا 
%15.6 منهييم ظييل متحفظييًا علييى ر�أيه، يف 
حن %28.1 من �مل�ستطلعن مع جتديد عمل 
�حلكوميية �حلالية ملدة �سته �سهور ��سافية، مع 
تيقيين %42.3 من �أفيير�د �لعينة �لتي �ساركت 
يف �ال�ستطيياع �أن حكوميية �لتو�فييق يقت�سيير 
عملهييا على �ل�سفة �لغربييية دون غزة وما هي 

�إال ��ستمر�ر حلكومة �حلمد هلل �ل�سابقة.

ال هذه وال تلك
ويف �سييوؤ�ل لاختيييار بن حكومتيين "حكومة 
�لتو�فق �حلالية وحكومة غزة �ل�سابقة "عر 
%44.7 من �أفر�د �لعينة �أنهم لن يختارو� �أي 
منهييم، بينمييا %28.2 منهييم لييو خييرو� بيين 
�حلكومتن �سيقع �ختيارهم على حكومة غزة 
�ل�سابقيية، يف حيين %12.8 منهييم �سيختارون 
 13.2% بينمييا  �حلالييية،  �لتو�فييق  حكوميية 
ميين �مل�ساركيين يف �ال�ستطاع يف�سلييون �ختيار 

خليط من �حلكومتن.
مل ن�سييرد كل �لنتائييج هنييا فجميعهييا ت�سب يف 
�ملطروحيية،  �لق�سايييا  كل  �إز�ء  �ل�سييياق  ذ�ت 
ورغييم �ختيياف �لن�سب وتباينهييا �أو قربها من 
بع�سهييا �أحيانييا �إال �أننييا ال ميكيين �أن نغفييل �أي 
رقييم �سلبييي حتى لو كان و�حييد يف �ملئة، علينا 
�أن نو�جييه �خللييل ون�سلحيية ال �أن نتن�سل منه 

ونهمله.

إلى األسوأ
�أو�سييح وكيل وز�رة �لتخطيييط �إبر�هيم جابر 
�أن �لنتائييج �لنهائييية لا�ستطيياع �أكييدت على 
للحكوميية  �ملرجييو  وغيير  �ل�سعيييف  �الأد�ء 
�حلالييية و�أنه كلما ميير �لوقت على ذ�ت �حلال 
فكييرة  �أن  م�سيير�  �سييوء�"،  �الأمييور  �ستييزد�د 
�لييدول  جلميييع  حميياكاة  جيياءت  �ال�ستطيياع 
�ملتقدميية حييول �لعييامل �لتييي ت�سعييى جاهدة 
الإجر�ء تقييم دوري لعملها لتقف على مو�طن 
�خللييل وتتد�ركهييا �سريعييا، ونتيجيية لكثر من 
�المتعا�ييش �ملعلن من قبل �ملو�طنيين �أجريناه 
كجييزء ال يتجييز�أ ميين حكوميية �لوفيياق فنحن 
نعمييل �الآن حتييت لو�ءها رغم عييدم �عرت�فهم 
بنييا . ودعييا جابر �حلكوميية �أن ت�سعى جاهدة 
لر�أب �ل�سدع و�متام �ملهام �ملنوطة بها وتد�رك 
مييا ميكن تد�ركييه حتى ال تتفاقييم �الأمور �إىل 
�الأ�سييو�أ �لييذي ال يحمييد عقباه، موؤكييد� �سدق 
و�سفافييية �لبحييث �لييذي مت وحر�ييش �لوز�رة 
يف حينييه �أن تكييون �لعينة ممثليية للمو�طنن 

باختاف �أطيافهم و�نتمائهم.

مطالبات
و�سييدد مدير مركييز �ملعلومييات ودعم �لقيير�ر د. 
مييازن �ل�سيييخ علييى �أن �لق�سايا �لتي يييرى �سكان 
مدينة غييزة �أن على حكوميية �لتو�فق �الهتمام 
بهييا خييال �لعام 2015 جيياءت مرتبيية �بتد�ء 
�جنيياز  �حل�سييار،  ورفييع  �ملعابيير  فتييح  ب�سييرورة 
ملييف �عييادة �العمار، حييل م�سكليية �لكهرباء يف 
قطيياع غييزة، تهيئة �ملنيياخ �ل�سيا�سييي للم�ساحلة 
�لوطنييية، �حلييد ميين �لبطاليية، دمييج �لييوز�ر�ت 
وت�سوييية ملييف موظفي غييزة، و�نتهيياء� باجناز 
و�لت�سريعييية  �لرئا�سييية  �النتخابييات  ملييف 
و�ملحلييية، ال فتييا �أن �لعينيية قو�مهييا 506 فرد� 
طبقييا لعينيية طبقييية ع�سو�ئييية �سملييت �سييكان 
مدينة غزة �لبالغ عددههم 555308 مو�طنا، 
�إنيياث،   35.4% %64.6 ذكييور مقابييل  بو�قييع 
و��ستهدفييت �لفئيية �لعمرية ميين 18 �إىل ما فوق 
حيث كانت �لن�سبة �ملبحوثة �لعظمى متثل فئة 
�ل�سباب من 18 �إىل 30 �سنة على نحو 51.8%.

خالل ورشة عمل حول تقييم أداء الحكومة

"التخطيط" تستعرض "الوفاق" باألرقام.. 
والوزراء مستنكفون عن الحضور غزة-�لر�أي

للتخطيييط  �لعاميية  �الإد�رة  �أ�سييدرت 
تقرييير  �لعمييل  وز�رة  يف  و�ل�سيا�سييات 
بعنييو�ن " قيير�ءة مل�سييح �لقييوى �لعامليية 
للربييع �لر�بييع للعييام 2014 ميين خييال 
�ال�ستعانيية بتقارييير �الح�سيياء �ملركزي 
تنيياول   ،2014 للعييام  �لعامليية  للقييوي 
�أهييم �ملوؤ�سر�ت �الإح�سائييية حول �لقوى 
�لر�بييع  �لربييع  يف  بفل�سطيين  �لعامليية 
لعييام 2014م من حيث �لعييدد و�لتوزيع 
�جلغيير�يف، ومقارنتها مع �لفرتة �لزمنية 
�ملقابليية لها من �لعام �ملن�سرم، و مع نف�ش 
�لفييرتة من �لعام م 2013، بحيث يعك�ش 
�القت�سادييية  �الأو�سيياع  علييى  �لتغيير�ت 

وتباينها يف فل�سطن.
ميين �ساأنه �أو�سح �لتقرير �رتفاع يف معدل 
�مل�ساركيية يف �لقييوى �لعامليية بفل�سطيين 
�لثالييث  �لربييع  عيين   )0.8%( مبقييد�ر 
 ،)45.8%( بلييغ  فقييد  نف�سييه،  للعييام 
فل�سطيين  يف  �مل�ساركيين  عييدد  وو�سييل 
حييو�يل )1،273،100( �سخ�ييش، حيث 
بلييغ عددهم يف قطاع غييزة )455( �ألف 
�سخ�ييش مقابييل )818( �ألييف �سخ�ش يف 

�ل�سفة �لغربية.
و�أظهر �نخفا�ش ن�سبة �لبطالة يف قطاع 
غزة عن �لربع �ل�سابق مبعدل )4.6%(، 
فبلغييت يف �لربييع �لر�بييع لعييام 2014م 
�لربييع  %47.4 يف  )%42.8(، مقابييل 

�لثالييث، وكانت %38.5 يف �لربع �لر�بع 
للعييام 2013 م ، يف حيين �سهييدت �ل�سفة 
�لغربييية �نخفا�ييش ملحييوظ للمعدل من 
%19.2 يف �لربييع �لثالث �إىل 17.4% 
يف �لربييع �لر�بع للعييام نف�سه، و18.2% 

للربع �لر�بع للعام 2013.

ونوه �إىل �أنه الز�ل هناك تفاوت كبر يف 
معييدل �لبطالة بن قطاع غييزة و�ل�سفة 
�لغربييية ، م�سييرً� �إىل �أن عييدد �لعاطلن 
عن �لعمل ح�سب تعريييف منظمة �لعمل 
�لدولييية يف قطاع غزة بلييغ )195(�ألف 
�سخ�ش يف �لربع �لر�بع مقارنة مع �لربع 

�لثالييث فقييد بلييغ عددهييم )204( �ألف 
�سخ�ييش، مقابييل )156(�ألييف �سخ�ش يف 
�ل�سفيية �لغربية يف �لربع �لثالث ، مقابل 
)142(�ألييف �سخ�ييش يف �لربييع �لر�بييع 

لعام 2014م.
�الأجيير  معييدل  علييى  �نخفا�ييش  وك�سييف 

�ليومييي لنف�ييش �لفييرتة مبقييد�ر )3.8( 
بلييغ  حيييث  �لر�بييع،  �لربييع  يف  �سيييكل 
)66.1( �سيييكل يف �ملقابييل فقييد بلييغ يف 
 )69.9( �لعييام  لنف�ييش  �لثالييث  �لربييع 
�سيكل، مبينييًا �أن هناك �نخفا�ش طفيف 
جييدً� يف ن�سبيية �الأطفييال �لعاملن يف �سن 
17-10 �سنة من %3.3 يف �لربع �لثالث 
�لر�بييع  �لربييع  يف   3.2% �إىل  2014م 
2014م، خا�سيية يف ل�سفة �لغربية من 
%4.5 يف نف�ش �لفرتة، بينما  �إىل   5%
�رتفعت �لن�سبة يف قطاع غزة من 0.7% 

�إىل %1.2 يف نف�ش �لفرتة.
�رتفيياع  هنيياك  بييان  �لتقرييير  و�أ�سيياف 
ملحييوظ يف عدد �لعاملن بال�سوق �ملحلي 
ميين 771،400 عامييل يف �لربييع �لثالييث 
يف  عامييل   827،700 لي�سبييح  2014م 
�لربييع �لر�بع، فقد �رتفييع يف قطاع غزة 
مبقد�ر 34،500 عامل، يف حن �رتفع يف 
�ل�سفة �لغربية مبقد�ر 21،800 عامل.

ويتبيين لنييا ميين خال هييذ� �لتقرييير �أن 
قطاع �خلدمييات يعتر �الأكييرث ��ستيعابًا 
للعامليين يف �ل�سييوق �ملحلييي حيييث بلغييت 
ن�سبيية �لعامليين يف قطاع غييزة 58.4% 
مقابييل %31.8 يف �ل�سفيية �لغربية، �أما 
يف �لقطيياع �حلكومي فهناك %22.9 من 
�لعامليين يعملييون فيييه بو�قييع 39.6% 
�ل�سفيية  يف  و16.5%  غييزة  قطيياع  يف 

�لغربية.

خالل تقرير أعدته وزارة العمل
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فل�سطني ذاكرة  من 
اعداد/أميمة العبادلة:

قرى دمرها االحتالل: 
ـُْلق( الَزْنَغٍرّية )ُزح

غزة- �لر�أي :
من بن �لقرى �لتي دمرها �الحتال قرية �لزنغِرّية )زحلق( وهي 

و�حدة من قرى ق�ساء �سفد �سمال فل�سطن �ملحتلة.
 كانت تقع بجانب تل و��سع ينحدر �نحد�رً� خفيفًا نحو �ل�سرق.  يف 
مو�جييه ه�سبة �جلوالن، وت�سرف علييى و�دي �الأردن. هناك ينابيع 
عييدة �ىل �سمييال غييرب �لقرييية، علييى �متييد�د و�دي �لغييارة. كانت 

طريق تر�بية ت�سل �لزنغرية بالطريق �لعام �سفد ،طريا.

��سمهييا هييو ن�سبيية لعرب �لزنغرييية من �لبييدو، �لذين كانييو� �أول من 
��ستخييدم �ملوقييع م�سربًا خليامهم ثم ��ستوطنو� فيييه بالتدريج. �أما 
�ال�سييم �الآخر، زْحلق، فرجح �نه منقول من كون �ل�سفح �لذي كانت 

مبنية عليه، عر�سة النزالق �الأر�ش.
يف  و�سكانهييا  و�حلجييارة  بالطيين  مبنييية  �لزنغرييية  منييازل  كانييت 

غالبيتهييم من �مل�سلمن، وت�ستخدم �الأر��سييي �ملحيطة بالقرية �أ�سا�سًا 
مرعييى للمو��سي، و ت�ستغييل للزر�عة �لبعلية و�ملروييية. وكان �ل�سكان 

يزرعون �حلبوب و�لفاكهة و�لب�سل، ويربون �الأغنام و�جلو�مي�ش.

 �سنت ع�سابة "�لهاغاناه" هجومًا على �لقرية �سمن عملية "مْطاأَطي 
ي �ملكن�سيية" يف 4 �أيييار )مايو( 1948، يف �سييياق عملية "يفتاح". كانت 
غاية �لهجوم تطهر �ملنطقة �لو�قعة �إىل �ل�سرق من �سفد و�لقريبة 

من نهر �الأردن.
ويف �ليييوم �لتييايل، ن�سف �للّغامون ن�سفًا منظمييًا �أكرث من 50 منزاًل يف 

�لزنغرية وغرها من �لقرى. 

وبعييد مييرور �أ�سبوع علييى �لهدنيية �الأوىل يف �حلرب، نقلييت "نيويورك 
تاميز" عيين م�سوؤولن �سورين قولهم �ن �لقييو�ت �الإ�سر�ئيلية خرقت 

يف 17 حزير�ن )يونيو(، �تفاق وقف �إطاق 
�لنار باإ�سر�مهييا �لنار يف �لزنغرية، ورمبا كان 

ذلك �إكمااًل لتدمر �لقرية.
عييام 1949، �أن�ساأت �إ�سر�ئيل 
م�ستعمييرة "�ليفيليييط" على 
�إىل �لغرب من موقع �لقرية.

مل يبق من �لقرية �إال كتل من 
حجييارة �لبازلييت كانييت، فيما 

م�سييى، �أجييز�ء ميين 12 منييزاًل. 
ومع �ن �ملنازل ُخرقت، لكن بع�ش حيطانها ال يز�ل قائمًا. وُي�ساهد 
بالقييرب ميين بقايا �ملنييازل بع�ييش �حلو�جييز �حلجرييية �مل�ستعملة 
حظائيير للمو��سي. وت�ستعمل �ملنطقة مرعى ملو��سي مزرعة "كاري 

دي�سي" �الإ�سر�ئيلية �ملجاورة و�لو�قعة جنوب غرب �ملوقع.

إعداد :  هدى أبو قينص

من واقع احلياة
�للحظيية �الأوىل لفقييد�ن �أمييه ميين �ملنييزل ؛ كونييه م�ستاأجر مبنزل 
خا�ييش بعائليية عو�ييش �هلل �لقييدمي يف منطقيية مع�سكيير جباليييا، 
و�لقريييب من منييزل �حلجة �سميحة �حلايل ويعييرف مو�عيد عمل 

�أبنائها باعتباره فردً� مقربًا �إليهم .
وو�سييف جنلهييا و�لدته �أنهييا تتزين باحللي و�مل�سيياغ �لذهبي، �لذي 
قييام ب�سرقتهييم  �جليياين، حيين غوى قلبييه و�أعمييى ب�سييره �لطمع 

و�جل�سع.
خييان �الأمانيية بعدما عذبها بق�سييوة �سديدة لتعييرتف على �الأمو�ل 
�لتييي حتتفييظ بها، لكيين كل حماوالته باءت بالف�سييل بعد ما حقق 
معهييا طويًا، ومل  تعييرتف  باأي �سيء وف�سلت �ملييوت على �أن تف�سح 
�سر بيتها ومكان قوت �أوالدها �لتي حافظت عليه ل�سنو�ت طويلة .
مل يثنيييه �سعييف �حلاجيية �سميحة وال �سليية �ملحبة و�ملييودة �لتي 
تربطهييم ميين زميين بعيييد، و��ستغييل طيبتهييا وثقتهييا �لعمييياء بييه 
�إىل جانييب وجودهييا وحيييدة بالبيييت و�سكنهييا بالطابييق �ل�سفلييي 
لكيير �سنهييا، فقام بقتلها بعييد تعذيبها ثييم قام بتغطيتهييا باأكيا�ش 
با�ستيكييية و�أغطية قما�سية ، �ساعدت يف �خفاء �جلرمية لع�سرة 

�أيام متو��سلة .

�مل�سنة �سميحة عو�ش �هلل " �سبعينية �لعمر "، عملت قابلة ل�سنن 
طويليية ي�سهد لهييا �جلميع بوفائها و�حرت�مهييا و�سمعتها �لطيبة يف 

كل �أرجاء �ملنطقة.
 عا�سييت عو�ييش �هلل  حياتها وحيدة منييذ �أو�ئييل �ل�سبعينات، ربت 
�أطفالهييا بعد �عتقال زوجها �لذى ��ست�سهد د�خل �سجون �الحتال 
"�الإ�سر�ئيلييي" عييام 1975 لتزد�د �مل�سئولية �مللقاه على عاتقها، 
حيين �أ�سبحت �ميير�أة  �أرملة �إال �أنها نف�ست غبييار ح�سرتها وحزنها 
علييى فقد�ن زوجهييا، حن �أفنت زهييرة �سبابها على تربييية �أبنائها 

وتعليمهم لي�سبح �ثنن منهم �أطباء.
 كانييت �حلاجيية �سميحيية مبثابيية  �الإن�سانيية �مل�سحييية و�ملعطيياءة 
و�لكرمييية فقد كان تعن �جلميع ،وكثييرون من ي�ستلفون منها �ملال 
ل�سائقيية مالية �أو غرها �سو�ء من �الأقييارب �أو �جلر�ن ومل تبخل 

على �أي منهم على �الطاق. 
يف �حدى �الأيام خرجت عو�ش �هلل ومل تعد ليفتقدها �بنائها على 
�لفييور؛ حيييث �أنها مل تعتيياد  �خلروج مبفردها، ليتوجهييو� ل�سائقها 
�خلا�ش لل�سوؤ�ل عنها �أكرث من مرة ، ولكنه نكر روؤيتها �أو م�ساهدتها 
ذ�ك �ليييوم، رغم �أن د�ئرة �ل�سك كانت حتوم حوله من �أول حلظة 

فقدت فيها �ملغدورة على حد قول جنلها �لطبيب .
بعييد غياب د�م ع�سييرة �أيام وعمليات بحث مكثفيية و�سديدة يف كل 
مييكان بعيييد،  بييد�أت �لق�سييية �الكرث غمو�سييا يف �حلييل ، باكت�ساف 
جثتها د�خل غرفتها مقتولة وعليها �آثار �لتعذيب بعد دخول �بنها 

للغرفة بال�سدفة للبحث عن �أغر��ش خا�سة لها .
زيارتييه كانييت بال�سدفيية لكنهييا حلت لغييز �لق�سييية حينمييا ��ستم 
ر�ئحيية كريهة كلما �قرتب من �ملكان  وبا�سر بالدخول ليكت�سف �أن 
و�لدته ملقاة على �الر�ش غارقة بدمائها �لطاهرة باالإ�سافة �ىل 
وجود مييادة �سائلة �سفيير�ء �للون على مقربة ميين �جلثة، لتنتابه  
�سدمة ع�سبية قوية �فقدته وعيه لي�سيطر عليه  �لذهول ويكون 

�ل�سر�خ و�لبكاء �سيد �ملوقف. 
مت �إبيياغ �ل�سرطيية على �لفور مبييكان �حلادث وتلقييي �لقب�ش على 
�سائقهييا �خلا�ش  بعد �الثباتات و�لدالئل على تورطه يف �جلرمية 
ليعييرتف بكل تفا�سيل جرميته، على �لرغم ميين �أن �ملغدورة  كانت 
تعتره مثل �بنائها ورفيق دربها يف كل م�ساويرها �خلا�سة و�لعامة؛ 
كونه يدخل بيتها ب�سكل د�ئم ويتناول معها �لطعام ويقرت�ش منها 

�الأمو�ل، وهي ال تبخل عليه باأي �سيء على �الطاق .
و�أ�سييار جنلهييا  يف حديثييه �أن �ل�سائييق كان �سمن د�ئييرة �ل�سك منذ 

استغل طيبتها فقتلها 
ليسرق مصاغها

�لر�أي - لوؤي رجب : 
بعييد �أن ت�ساقطييت �أمطييار �خليير علييى قطاع 
غزة خييال �ملنخف�ش �جلوي �الأخر "جني" 
�لييذي �سييرب �الأر��سي �لفل�سطينييية �ملحتلة 
منخف�ييش  قبلييه  كان  ومييا  ��سبوعيين  قبييل 
م�ستمر  ب�سكل  �المطييار  ت�ساقطت  "هييدى" ، 
�ملتو�سييط  بلييغ  حيييث  �الأيييام،  هييذه  خييال 
�ل�سنييوي للهطول لهييذ� �ملو�سم خال �الأعو�م 
2015-2014 بن�سبة %131 من �ملتو�سط 
�لعييام وهي ن�سبة تعييادل بن�سبة 467.9ملم  
متجاوز� �ملعييدل �ل�سنوي، فيمييا قدرت كمية 
�لهطييول بن�سبيية 158.2 مليون مييرت مكعب، 
حيث جتاوزت كل �ملحطات �ملطرية �ملتو�سط 
�ل�سنييوي �لعييام، �الميير �لييذي يب�سيير مبو�سم 

مطري وفر.
 وعليييه يت�سيياءل �لكثر ميين �ملو�طنن ماهي 
��ستفييادة �خلييز�ن �جلييويف ميين كميييات مياه 
�المطييار �لتي هطلت علي قطاع غزة؟ وكيف 

ميكن ��ستثمارها ؟
 مدييير عام �لرتبيية و�لري بييوز�رة �لزر�عة، 
�خلييز�ن  �إن  قييال:"  �لوحيييدي  نييز�ر  م. 
�جلييويف �ل�ساحلي هو �مل�سييدر �لوحيد لتلبية 
�الحتياجييات �ملائية ل�سكان قطاع غزة ، و�أن 
�مل�سييادر �لرئي�سييية �لتي تغييذي هذ� �خلز�ن 
هي مييياه �الأمطار، باالإ�سافيية �إيل �الن�سياب 
�لطبيعييي للمييياه �جلوفييية من جهيية �ل�سرق  
و�لعائد من �ملياه �مل�ستخدمة الأغر��ش �لري 

و�سبكات �ملياه �ملنزلية.

تفاؤل كبير
وقييال م. �لوحيييدي يف حديييث ليييي "�ليير�أي" 
�إن كمييية �ملييياه �لتي و�سلت للخييز�ن �جلويف 
و�لتي تقييدر بحو�يل حييو�يل 30 مليون مرت 
مكعييب تنظيير �إليهييا وز�رة �لزر�عيية بتفاوؤل 
كبيير و�أمنيات با�ستميير�ر �زدياد �ملخزون من 

مياه �الأمطار حتى تعيد �الأمل للمز�رعن .
وبيين �لوحيدي �أن �لرتبة �لتييي غ�سلت منها 
�الأميياح �أ�سبحت �الآن موؤهليية الإنتاج زر�عي 
�أف�سييل بعييد �أن حت�سنييت مو��سفييات �لرتبيية 

ونظامها �لبيئي.
و�أو�سح �أن �ملحا�سيل �ل�ستائية �لتي جنت من 
�الإع�سار هي �أملنا يف مو�سم متميز باالإ�سافة 
للمحا�سيييل �حلقلييية �لتييي ناأمييل �أن تكييون 

�أح�سن منو� و�أكرث �إنتاجا
و�عتيير �لوحيييدي �أن كمييية �الأمطييار �لتييي 
هطلييت علييى �الأر��سييي �لفل�سطينييية ، تب�سر 
مبو�سم زر�عي جيد يعيد �حلياة للمز�رعن .
و�أو�سييح �لوحيييدي �أن  كميييات �الأمطار �لتي 
هطلييت مهمة جدً� لييري �ملحا�سيل �لزر�عية 
�لبعلييية �لتييي تعتمييد عليهييا مييياه �الأمطييار 
وب�ساتن وزر�عييات �خل�سار، وت�ساعد كميات 
�الأمطييار علييي غ�سيييل �الأميياح �ملرت�كمة يف 

عادت �لروح و�لتفاوؤل من جديد.
ميين جانبييه، قييال مدير نائييب رئي�ييش �سلطة 
�ملييياه يف قطاع غييزة م. مازن �لبنييا �إن �أمطار 
هييذ� �لعام   كانت �الأكرث هطوال  منذ  �سنو�ت 
وخا�سيية �أن مييياه �المطار تعتيير هي �مل�سدر 
�لرئي�سييي لتغذية �خلز�ن �جلييويف �ل�ساحلي 
يف قطاع غييزة و�لذي يعتيير �مل�سدر �لوحيد 
هييذ�  ل�سييكان  �ملائييية  لتلبييية �الحتياجييات 

�لقطاع.
و�أ�سييار م .�لبنييا  �إىل �أن �ملعييدل �ل�سنييوي ز�د 
عيين %30،و �أن �المطييار �لتييي ت�سربييت �ىل 
�خلز�ن �جلويف خال فييرتة �ملنخف�ش و�لتي 
تقدر بحو�يل 10 مليون مرت مكعب حيث يتم 
ت�سريييب هييذه �ملييياه �ىل �خلييز�ن �جلويف يف 
�ملناطق غر �ملعبدة وهناك �حتمالية كبرة 
لت�ساقييط �ملزيد من مياه �المطار حتى نهاية 
هييذ� �ملو�سم، وعليييه �ستكون هنيياك ��ستفادة 

�لرتبيية و�لناجتيية من �لييري باملييياه �ملاحلة 
يف  منهييا  وي�ستفيياد  �ل�سابييق  �ملو�سييم  خييال 
جتميييع مييياه �الأمطييار _ بييرك �لتجميييع  
)�حل�سيياد �ملائييي ( خللطهييا مييع مييياه �الآبار 
�حل�سا�سيية  �ملحا�سيييل  ري  يف  و��ستخد�مهييا 
لاأميياح خا�سيية �أن  قطيياع غييزة  يعيياين من 
�أزميية مييياه كبييرة، مو�سحًا �أن ن�سبيية �لعجز 

�سنويًا �أكرث من 60 مليون مرت مكعب.

الصراع "االسرائيلي"
وتابع �لوحيدي :"�إن  �أزمة �ملياه هي �لعقدة 
�الأهييم يف �ل�سر�ع مع �الحتييال �ل�سهيوين. 
موؤكييدً� �أن تلييك �الأزميية تقييف حائييًا �أمييام 
�مل�ستد�ميية  و�لتنمييية  �لزر�عييي  �لتو�سييع 
�لييذي  �لن�سبييي  �لغذ�ئييي  �الأميين  وحتقيييق 
ينزعييج �الحتييال من حتقيقه علييى �الأر�ش 
�أن كمييية �المطييار �الخييرة  غيير  �ملحييررة 

��سافيه للخز�ن �جلويف .
�خلييز�ن  ��ستفييادة  �أن  �ىل  �لبنييا  م.  وبيين 
�جلييويف من مييياه �المطار تقييدر بحو�يل 40 
- 30 %ميين كميات مياه  �المطار �ملت�ساقطة 
علييى قطاع غزة �لتي ت�سل �ىل حو�يل 130 

مليون مرت مكعب �سنويا .
 و�أو�سييح �لبنييا  باأنييه الز�لييت �الحتياجييات 
�ملائييية ل�سييكان �لقطاع و�لتي تقييدر بحو�يل 
210مليييون مرت مكعييب �سنويا تفوق كميات 
�لتغذييية ب�سييكل كبيير ولذلييك فييان �خلييزن 
�جلويف �ل�ساحلييي يف قطاع غزة �سيظل حتت 
�سغط كبر ب�سبب �ال�ستنز�ف، م�سر� �ىل �ن 
�لن�سبة �ملئوية ال�ستفادة �خلز�ن �جلويف من 
مياه �المطار تعتر منخف�سة ن�سبيا، والز�ل 

�لعجز كبر� .

انشاء نظم مياه
 و�كييد �أنييه يجييب �ال�ستفادة ب�سييكل �أكر من 
مييياه �الأمطار من خييال �ن�سيياء نظم جتميع 
و�ملنييازل  �ل�سييو�رع  يف  �المطييار  مييياه  و�سييخ 
وتخ�سي�ييش �مل�ساحييات �ل�سرورييية لرت�سيييح 
هييذه �ملييياه بييدال ميين �ن تييودي �ىل حييدوث 
�لفي�سانييات يف �ملناطييق �ل�سكنييية �ملنخف�سة 
�أو �أن تذهب هد�ر �ىل �لبحر دون �ال�ستفادة 
منها يف تغذية �ملياه �جلوفية من �جل زيادة 
��ستيعاب هذه �لرك لعملية �لرت�سح وكذلك 
يجييب �لعمييل تطوييير �لييرك �لقائميية �لتي 
تتجمع فيها �المطييار حيث �لعمل على زيارة 

تر�سيح ن�سب �ملياه.
وعيين �لعو�مييل و�ال�سبيياب  �لتييي تتحكييم  يف 
ن�سبيية ��ستفييادة �خلييز�ن �جلييويف ميين مييياه 
�المطار ،قييال :"�أن هناك كثيير من �لعو�مل 
،طبيعيية  �ل�سطحييية  �لرتبيية  نوعييية  منهييا 
��ستخد�مييات �الأر��سييي، عمييق م�ستييوى �ملياه 

�جلوفية  ، �لعو�مل �ملناخية".

ما مدى استفادة الخزان الجوفي من األمطار التي هطلت على غزة ؟
�إميييان   _ عا�سييور  �لدييين  نييور  �ليير�أي- 

عا�سور:
�عتيير د. �سبحييي �سكيييك رئي�ييش موؤمتيير 
�جلر�حيية �لفل�سطينييي �لرتكييي �الأول يف 
�جلر�حيية يف فل�سطن ،�أن �نعقيياد �ملوؤمتر 
يف قطيياع غييزة �ملحا�سرة دوليييا و�إقليميا 
للمعابيير  �لكامييل  و�الإغيياق  د�خليييا  و 
وخا�سيية فيمييا نتج عيين �لعييدو�ن �الأخر 
من جرحي و�إعاقييات، يعد فر�سة نوعية 
لنقل �خلر�ت بن �جلر�حين و�لتو��سل 
و �الإطيياع علييى كل مييا هييوة جديييد يف 
فييروع �لتخ�س�سييات �جلر�حية وجر�حة 
�الأع�سيياء  زر�عيية  جر�حيية  و  �ملناظيير 

�لب�سرية.

تطوير الخدمة
و�أكييد د. �سكيييك علييى �أن ر�ساليية �ملوؤمتيير 
هدفهييا ربييط �جلر�حيين يف فل�سطيين مع 
�جلر�حن د�خل و خارج فل�سطن ، م�سر� 
�إىل �أن �أهييد�ف �ملوؤمتر تاأتي يف �إطار خلق 
نييوع من �لتو��سل بيين �جلر�حين خا�سة 
باأ�سييرة  للعييامل  موحييدة  �لطييب  لغيية  �أن 

وكذلييك �إظهار �جلر�حييات �ملختلفة �لتي 
جتييري يف فل�سطيين ومقارنتهييا مبا يجري 

يف �خلارج 
�لنتائييج  �أن  �إيل  �سكيييك  د.  و�أ�سيياف   ،
�أن هنيياك تقييييم  �ملوؤمتيير  ميين  �ملتوقعيية 
ميين جر�حييات  مييا مت  �إيجابييي لطبيعيية 
متميييزة د�خييل �لوطيين و�ال�ستفييادة ميين 
�لتقييم يف حت�سن �الأد�ء و�إدخال ما هوة 
جديييد ومفيييد وممكيين �إيل م�ست�سفياتنييا 
خلدميية مر�سانييا ملييا ي�ستحقوه ميين �أف�سل 
و�أحييدث خدميية �سحييية ، كذلييك حتفيز 
�جلر�حييين الإجيير�ء �لبحييوث �لعلمييية 
خا�سيية و�أنه يوجد لدينييا يف �مل�ست�سفيات 
م�سييادر كثرة للبحث فيما يتعلق بطبيعة 
�حلييروب  نتائييج  وتقييييم   ، �جلر�حييات 
�لثيياث على قطيياع غزة خا�سيية �لعدو�ن 
�الأخر و�لذي ��ستمر ملدة 51 يوما، حيث 
قدمييت �الأبحيياث و�الأور�ق �لعلمييية عيين 

�حلروب �ل�سابقة .
بييدوره دعييا د. مييرو�ن �أبييو �سعييده مدير 
�للجنيية  ورئي�ييش  �جلر�حيية  م�ست�سفييى 
�لعلمييية للموؤمتر كافة �أطبيياء �جلر�حة 

�ىل �ال�سهام بتقييدمي وعر�ش �جناز�تهم 
�لطبييية يف هييذ� �ملحفييل �لطبييي �لوطني 
و�لذي يعتر ر�سالة لك�سر �حل�سار �لعلمي 
�لطبي عن غزة و�ثبات مدى قدرة �لكادر 
�لوطنييي على تقييدمي �البد�عات �لطبيه 
يف جمييال �جلر�حييات �لتخ�س�سييية ، كون 
كو�درنا عملت وقدمت يف �أ�سعب �لظروف 
�ملهنييية �لتييي ميكيين �لعمييل بهييا نتيجيية 
نق�ييش �الإمكانيييات و�لتجهيييز�ت �لطبية 

و�العتد�ء�ت �مل�ستمرة على �لقطاع .

مشاركة واسعة
و�أ�سييار د. �أبييو �سعييدة �ىل �أن جممييوع مييا 
يف  للم�ساركيية  علمييية  �أور�ق  ميين  و�سييل 

�ملوؤمتر بلغ 45 ورقة علمية 
يف  �ملوؤمتيير  هييذ�  يف  مييرة  الأول  ت�سييارك 
معتيير�  �ملتعييددة  �جلر�حيية  جميياالت 
�إياهييا �إ�سافيية نوعييية يف �لعمييل �لطبييي 
يف فل�سطيين و�لعمييل �لبحثييي علييى وجييه 

�خل�سو�ش .
د.  حتييدث  �جلر�حيية  م�ست�سفييى  وحييول 
�بييو �سعييدة �أن �مل�ست�سفييى ميين �لعناوييين 

�لرئي�سييية يف �لعمييل �لطبييي يف غييزة ملييا 
ي�سمييه ميين تخ�س�سات مميييزة ��ستطاعت 
�ن ت�سيييف �جلديد يف جمييال �جلر�حات 
�لتخ�س�سييية مثل جر�حات �لقلب �ملفتوح 
وجر�حات �لعظييام وخ�سو�سييا جر�حات 
ترميييم  وجر�حييات  �لفقييري  �لعمييود 
�لعظام لاأطر�ف باالإ�سافة �ىل جر�حة 
�ملناظر و�لتي �سهدت تطور� ملحوظا مثل 
عمليات فتق �حلجاب �حلاجز و��ستئ�سال 
باملنظييار  �لقولييون  وعمليييات  �لطحييال 
وجر�حيية  �لبولييية  �مل�سالييك  وجر�حيية 
�الطفال و�الع�ساب و�الأوعية �لدموية ، 
م�سيير� �ىل �الجناز �لذي حقق يف برنامج 
زر�عة �لكلى �سمن برنامج وطني مت�سل�سل 
حيييث مت زر�عيية 15 حاليية بنجيياح كبر 
و�أن �لفرتة �لقليلة �ملقبلة �ست�سهد زر�عة 
5 حاالت جديدة وهناك توجه البتعاث 
�ثنيين ميين �الأطبيياء لالتحيياق برنامييج 
م�ست�سفييى  يف  �لكلييى  لزر�عيية  تدريبييي 
جامعيية ليفربول بريطانيييا ، و�أ�ساف د. 
�بييو �سعييدة �ىل �خلدمييات �لكبييرة �لتييي 
قدمها م�ست�سفييى �جلر�حة خال �حلرب 

�الأخييرة ميين خييال �لتعامل مييع خمتلف 
�حلاالت �خلطرة و�جر�ء عمليات بالغة 

�لتعقيد .

أعباء كبيرة
و��ستعر�ييش د. �أبييو �سعييده �أبييرز �ملعيقات 
�لتي تو�جه �لعمل يف م�ست�سفى �جلر�حة 
لكر حجم �لعمل بامل�ست�سفى مع قلة عدد 
غييرف �لعمليييات وعدد �ال�سييرة ، و�زدياد 
قو�ئييم �نتظييار �لعمليييات حتييى 2017 ، 
م�سيير� �ىل �أن �فتتيياح مبنييى �جلر�حييات 
�لتخ�س�سييية �جلديد �سيمكيين من تطوير 

�لعمل و�لتغلب على �ال�سكاليات .
وتطييرق د. �أبو �سعدة �ىل �لوفود �لطبية 
�لتييي ��ستقبلهييا �مل�ست�سفييى خييال �لفرتة 
يف  �لتخ�س�سييات  خمتلييف  ميين  �ملا�سييية 
و�جلهيياز  �لدموييية  �الوعييية  جر�حيية 
�له�سمييي و�ملناظيير و�لتجميييل وجر�حة 
�الطفال من �مريكا وبريطانيا و��سرت�ليا 
وفرن�سا و�الردن وم�سيير ،�المر �لذي �سام 
وب�سكل كبر يف خف�ش قو�ئم �لتحويات 

للعاج باخلارج .

فرصة لعرض االنجازات الطبية الوطنية

د. سكيك : مؤتمر الجراحة الفلسطيني التركي نقلة نوعية لكسر الحصار الطبي والعلمي 
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من خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

وقد �أ�سدرت حمكمة عوفر �لع�سكرية 
عليه حكمًا بال�سجن مدة �أربعة �أ�سهر 
وغر�ميية مالية قدرهييا 2000 �سيكل 
بعييد عر�سه عليها �أربييع مر�ت ويف كل 
مييرة كان قر�رها هييو �لتاأجيل ، وذلك 

بتهمة  �ألقاء �حلجارة.
وتتعمد �حلكومة �ل�سهيونية �عتقال 
للييدويل  �لتعريييف  وفييق  �الطفييال، 
للطفل، وهييو �لذي يقل عمره عن 18 
�سنيية، ميين دون �أييية مر�عيياة حلقييوق 
وللقو�نيين  والأعمارهييم،  �الأطفييال، 

�لدولية و�الإن�سانية، 
%90 ميين هييوؤالء �الطفييال  كمييا �أن 
�عتقلييو� ميين بيوتهييم بعييد منت�سييف 

�لر�أي-�إ�سام عبده :
بر�عييم غيبهييا �ل�سجييان عيين �ساحيية 
مقعييد  عيين   ، �لطريييق  و�سييط  �للعييب 
�لدر��سيية يف مدر�سة �حلييي عن ذكرى 
عزيييزة وحنييان د�فييئ كان يحيطييه 
د�خييل �لبيت، فجاأة �نقطع هذ� �حلب 
ليتحول �ىل خوف كا�سر، يكر كل يوم 
مرتيين مييرة بزيادة عمييره ، وبزيادة 
ومر�رتييه،  �العتقييال  يف  جتربتييه 
�لزنازييين  ق�سبييان  خلييف  �سجنييوك 
تبحث عن طفولتك �ل�سائعة يف مقر 

�الأحياء.
�لطفييل �الأ�سر خالد �ل�سيخ �لبالغ من 
�لعمر 15 عاما يف �ل�سف �لعا�سر �لذي 
�عتقله �الحتييال "�الإ�سر�ئيلي" منذ 
يييوؤدي  كان  25/12/2014.حيييث 
�متحانييات ن�سييف �لعييام يف مدر�ستييه 
ذكييور بيييت عنييان �لثانوييية و�عتقييل 
و�إ�سعييال  �حلجييارة  �إلقيياء  بتهميية 
�إطييار�ت �ل�سيار�ت �أمييام جد�ر �لف�سل 
�لعن�سييري يف قرييية بيييت عنييان وهو 
�الآن قابييع يف �سجن عوفر �لقريب من 

حمافظة ر�م �هلل.

لل�سييرب  تعر�سييو�  و�نهييم  �لليييل، 
�نتييز�ع  وجييرى  و�لتنكيييل،  و�الإذالل 
�عرت�فييات منهييم بالقييوة، و�جبارهم 
�إفيياد�ت باللغيية  علييى �لتوقيييع علييى 
�لعرييية، ال يعرفون م�سمونها. و�أ�سار 
�ىل �أن �الأطفييال يحاكمون يف حماكم 
ع�سكرية، مثل �لكبار، وتفر�ش عليهم 
�أحكام ر�دعة وغر�مات مالية عالية، 
ويفر�ييش علييى عييدد منهييم �القامات 

�ملنزلية.
تقييول نادييية �ل�سيييخ و�لييدة �الأ�سيير 
�سجييون  يف  قابييع  ولييدي  "�إن  خالييد 
�لييدم  فقيير  ميين  يعيياين  و  �الحتييال 
وقييوة دمه 7 درجات فهو بحاجة �إىل 
�لييدو�ء �لييازم و�حلديييد لرفييع قييوة 
دمييه فهييو يعاين ميين �الإغميياء �ملتكرر 

وهبوط عام يف ج�سده".
وت�سيف “حمكمة ولدي تاأجلت الأربع 
مر�ت �أثناء روؤيته يف �ملحكمة �الأوىل 
ر�أيت علييى وجه ولدي �آثييار �لتعذيب 
�لو��سييح علييى ج�سييده ومت  و�لهييز�ل 
تاأجيييل �حلكييم �إىل �ملحكميية �لثانية 
وكان عنييدي �أمييل بخروجه و�الإفر�ج 

عنه حيث عملت له ما يطيب خاطره 
ولكيين �سر��سيية �ل�سجييان �أجييل �حلكم 
�إىل  �ملحكمة �لثالثيية و�لر�بعة لعدم 
وجود جنود ي�سهييدون �سد ولدي �إىل 
�أن �أ�سبحييت �أفقد �الأمييل لاإفر�ج عن 
�خلام�سيية  �ملحكميية  فموعييد  ولييدي 
�أ�سبييح يف 25/2/2015، و�أتاأمل من 
�هلل �أن يفييرج كربه ويعود لنا فدمعي 
مل يجييف ميين عينييي ميين �سييدة قهري 

على ولدي”.
�الحتييال  �سلطييات  تييز�ل  وال 
يقييارب  مييا  حتتجييز  "�الإ�سر�ئيلييي" 
300 طفًا يف �سجن »�ل�سارون« �لذي 
يفتقييد لييكل �ملقومييات �الإن�سانية، هو 
�سجيين قدمي، و�آيييل لل�سقوط، ومملوء 
بالرطوبيية و�حل�سيير�ت �ل�سييارة، مما 
عر�ييش للكثر من �الأ�سييرى �لقا�سرين 
جلدييية  باأمر��ييش  �الإ�سابيية  �إىل 

خمتلفة.
ظروفييا  �ملعتقليين  �الأطفييال  يعيياين 
تع�سفييية قا�سييية ترتجييم عن�سرييية 
�إ�سر�ئيييل و�لتييي هييي جييزء ال يتجز�أ 

من �يدولوجية توؤكد �لتمييز �لعرقي 
وتعيير عن �سيطنيية �الحتييال ل�سلب 
حقوق �الأطفال و�لتييي يجب �أن ت�سن 
حمليية قوييية لرفييع �ل�سوت ميين �أجل 
حرييية �لطفييل و�الأ�سييرى ميين كافيية 
�سجون �الحتييال و�لتوحييد من �أجل 
ق�سيتهييم وت�سكيييل زي عييام للتعريف 

بق�سية �الأ�سر �لطفل.
�أبييدت �لعائليية قلقهييا �إز�ء �ال�ستمر�ر 
باعتقييال �بنهييا يف ظييروف �عتقالييه 
�سعبيية، وو�سييط حرمييان ميين �لعيياج 
�لذي ينا�سب و�سعه �ل�سحي، وطالبت 

بالعمل على �ل�سماح لها بزيارته.
يف  مدر�سييي  طالييب  �لطفييل  �أن  ي�سييار 
�الحتييال  �عتقلييه  �لعا�سيير،  �ل�سييف 
بجانب �جلييد�ر �لفا�سل قرب قريته، 
�سجن“عوفيير”  يف  حاليييا  ويحتجييزه 
لييه  وعقييد  �هلل،  ر�م  مدينيية  قييرب 
�الحتييال حتييى �الآن ثيياث جل�سييات 
حماكميية، و�جلل�سة �لقادميية �ستعقد 
�ل�سهيير  ميين  و�لع�سرييين  �خلام�ييش  يف 

�جلاري.

الطفل  / خالد الشيخ 
براءة ُتعذب داخل غياهب سجون االحتالل  

بقلم / 
�أ. يو�سف �ل�سر�يرة 

للقو�لييب  تخ�سييع  ال  �لتييي  �لفنييون  ميين  �لفطييري  �لفيين  يعييّد 
�الأكادميييية،�إذ نيياأى هييذ� �لفن �لذي ُعييرف منذ �أقييدم �لع�سور 
بنف�سه عن �سلطة �ملعلم �لتقليدي، و�رتبط بالطقو�ش �لدينية 

�ملعروفة، بالرغم من وجوده منذ خلق �الإن�سان.
وقييد ُعييرث على ر�سييوم لهييذ� �لفيين يف �لكهييوف و�ملغر، مييا تز�ل 
ماثليية ك�ساهد عيان عليييه، وجتلى هذ� �لفن ميين خال �لر�سم 
علييى �الألييو�ح �لطينييية يف ح�سارة مييا بن �لنهرييين و�حل�سارة 
�حلقييب  باختيياف  ورمييوزه  �أ�ساليبييه  و�ختلفييت  �لفرعونييية، 

و�حل�سار�ت �ملتعاقبة.
ولعله ي�سعب على �لباحثن يف جمال هذ� �لفن حتديد مفهومه 
ب�سييكل دقيييق، �إذ مت �إلغاء �جلانييب �لديني منييه، خ�سو�سًا بعد 
نزول �لر�ساالت �ل�سماوية، وقد ��سُتح�سر �جلانب �الإن�ساين يل 
�أخذ يف وقٍت الحق بعدً� بر�غماتيًا و�أحيانًا َتَرفيًا �أو تزويقيًا.
ويييرى �لباحثون �أن هييذ� �لفن �أحييد �لفنون �لتلقائييية، لكونه 
ال يتنا�سييب وقو�لييب �لفنييون �الأكادميييية �ملعروفيية ميين حيث 
�لت�سريييح و�الألييو�ن و�خلطوط، مييا يجعله يخلو ميين �أي تعقيد 
�أو غمو�ييش، ويكميين �سر جماله يف �أنه يت�سييم بالب�ساطة الأنه ال 

يخ�سع الأي رقابة نقدية �أو فنية.
و�لفيين �لفطييري هو فيين قائييم بذ�ته، �أكييد ح�سييوره �لقوي يف 
�ل�ساحيية �لت�سكيلييية �ليوم، خ�سو�سًا يف �لغييرب �لذي رّحب به 
ب�سييكل الفت، وحتديييدً� ميين ذوي �الحتياجييات �خلا�سة، وقد 
�نق�سييم نقاد هذ� �لفن بن �ملرّحب بييه و�لر�ف�ش له، فمنهم من 
عييّده فنًا �ساذجييًا م�ست�سهدين باأنه �نت�سيير يف �لبلد�ن �خلا�سعة 
لا�ستعمييار فقط، ما يعني عدم �إمكانية ت�سنيفه �سمن �ملد�ر�ش 

�لفنية �حلديثة،
يف حيين عييّده بع�ييش �لنقيياد يف مييا بعييد �البيين غيير �ل�سرعييي 
للحركة �لت�سكيلية، غر �أن هناك ر�أيًا �آخر ينظر �إليه على �أنه 
جييزء ال يتجز�أ من �لثقافة �ل�سعبية للمنطقة ينبغي �الهتمام 

به ودر��سته،فهو
بفطريتييه يلتقييي مييع كثيير ميين �ملد�ر�ييش و�لتيييار�ت �لفنييية 
�لتيييار�ت  ميين  وغرهييا  و�لوح�سييية  كالتعبرييية  �ملعا�سييرة؛ 
�حلديثيية. �أمييا يف �لعييامل �لعربييي، فقييد تنامى هييذ� �لفن �إىل 
جانييب �ت�ساع م�ساحة �لتعبر عن خمزون �لذ�كرة �ل�سعبية يف 
بعَديها �الجتماعي و�ل�سيا�سي، وقد ��ستطاع هذ� �لفن �لنهو�ش 
وب�سييكل مت�سييارع ميين خال �ت�سيياع د�ئييرة �ملعرفيية �ملعلوماتية 
يف تنمييية �لقييدر�ت �لفنييية و�إك�سابها نوعًا ميين �لن�سوج �لفني 
و�ملهيياري. �إن �جلهييات �ملعنييية مدعييّوة لاهتمام بهييذ� �لفن من 
خال �إقامة �ملعار�ش و �إ�سد�ر �ملطبوعات وعقد �لور�ش �لفنية 

�خلا�سة به، كونه ميثل جزءً� من �لذ�كرة �ل�سعبية و�لفنية.

الفن الفطري

الدولة العلمية
رت �أوروبا �لدولة �لعلمية �لطالعة  وهكذ� دمَّ
يف �ل�سييرق، و �ألزمييت حممد علييي على تدمر 
�أ�سلحتييه و�أ�سطوله ومع �حلربن بد�أت �أوروبا 
�ل�سييرق  �سعييوب  �إىل  �أوروبيتهييا«   « بت�سدييير 
و�أممييه يف زمٍن قيا�سّي. فقييد فر�ست –كنظام 
ُمنت�سر- �أ�سلحتها وقو�نينها ولغاتها وثقافتها 
يف �أ�سييّد �سييور �لهيمنيية و�أ�سرعهييا، بالقيا�ييش 
�إىل مييا �سهييده �لتاريييخ ميين عمليييات �سغييط 

ح�سارية..
وميين �لطبيعي �أن يجد نظييام �لدولة �ل�سرقي 
�ملتخلفة-  و�سلطناتييه  وممالكييه  –باإمار�تييه 
نف�سه �أمييام �سل�سلة من �ل�سرور�ت �لتي ينبغي 
تاأمينهييا لي�ستمر يف �حلياة. ف�سرعان ما يفتح 
�أ�سو�قه للتجارة �الأوروبية، ويطرح خاماته، 
وي�سّن �لقو�نن وينظم �جليو�ش وقو�ت �الأمن 
حلماية �لعمليييات �الجتماعية �القت�سادية 
�جلديييدة م�ستعينييًا باخلبيير وبعدهييا ي�سبح 
�جلنييدي تابعييًا للمييدرب �الأجنبييي، ويخ�سييع 
وتقنياتييه  وقيادتييه  وت�سليحييه  لنظامييه 
�لع�سكرييية، كمييا يتبييع �لتاجيير و�ل �سيا�سييي 
يكييون  وال  �الأجنبييي،  للدبلوما�سييي  �ملحلييي 
بو�سييع �حلكومييات �ملحلييية يف هييذه �لعاقيية 
غر �ملتكافئيية �إال �خل�سوع ملتطلبييات �لقيادة 
�لفعلية لعمليييات �لتغييير �الجتماعي، �لذي 
ي�سمييل كل �مليادين، مبا يف ذلييك �لثقافة �لتي 

يتّم �لرتكيز عليها لت�سويغ كل ما يجري.

األساس التقليدي
وهنييا ت�سعيير �لقييوى �الجتماعييية �ملحافظة 
بيياأّن �الأ�سا�ييش �لتقليييدي �لييذي يقييوم عليييه 
�ملجتمعييات يتعر�ييش للخطيير و�لتعييب �سرعة 
قيا�سييية وبفعييل فاعييل! ولي�ييش بفعييل تطوٍر 
الت جتري  طبيعّي بطيييٍء متناٍم. فييكل �لتبدُّ
يف �جليل �لو�حد! وي�سبح �ل�سد�م �أكرث حّدة 
كلمييا �حتمييى �ملحافظييون باملييوروث �لقد�سي، 
�لتييي  �لثقافييية  باملرجعييية  ميّدهييم  �لييذي 
ت�سطييّف لت�سييكل منظوميية �سادميية يف وجييه 
ل وتبييدو ظاهرة �الأدبيياء يف �ل�سن،  �أّي تبييدُّ
و�لعلميياء يف �الإ�سييام، �أمثليية حّييية على ذلك 
�ل�سد�م �لقائم بيين ح�سارتن وثقافتن.ويف 
الت، تبدو �الختافات  هييذ� �ملوقع من �لتحييوُّ
�ملد�فعيية. �لثقافيية  �أطيير�ف  بيين  �لقائميية 
بيين �لييرّد �ل�سلفييي �ملييوروث و�لييرّد �لعلميياين 
قا�سرتيين  رئي�ستيين  فكرّيتيين  كمرجعيتيين 
يف �لغالييب عيين �لدفاع عيين �لثقافيية �لقومية 

و�إعادة �سياغتها مبا يتطلبه �لع�سر.

أيديولوجية الظالم
وفيمييا يعاين �لتيييار �لعلماين ميين �النتقائية 
و�لنظييرة �لرومان�سييية يف كثر ميين �حلاالت، 
فيياإّن �لتيار �ل�سلفي يعتقييد �أّن �مل�ساألة ال تعدو 
�أزمة �أخاقية ال عاقة لها بالتطور و�لتقدم 
وماقيياة �لع�سيير، بييل باالإ�سيياح �الأخاقييي 
�سييرة  و  �مليمونيية الإحييياء �سفييات  و�لعييودة 

�الآبيياء و�الأجييد�د وهكذ�، تييرتدد يف �ملجتمع 
عبييار�ت �الأ�ساليية، و�لييرت�ث، و�ملجييد �لغابر، 
و�لعييودة �إىل �جلذور ومييا �إىل ذلك.. وت�سيع 
فر�ييش �ملو�جهة بن �ملحافظيين �لد�عن �إىل 
�الأ�ساليية، و�لثورين �لد�عيين �إىل �لتجديد، 
وبع�ييش �لد�عيين �إىل �ال�ست�سييام �أمييام هييذه 
�ملوجيية �لطاغية ومع ��ستد�د موجة �لزحف 
و�الجتييياح �لطاغييية تتو�لد �الأفييكار �الأكرث 
�سلفية ورجعييية لتوؤ�س�ش �أيديولوجيا �لظام 
�ملتطرفيية �لتييي ت�سييع �ملجتمع خييارج �لتاريخ 

وخارج �لع�سر!!

إلى أين نمضي
و�مل�ستهجيين �أّن �لغييرب �لر�أ�سمييايل، �لد�عييي 
رييياًء �إىل �لتنوييير و�للير�لييية يدعييم تلييك 
�لظامييية، وميّدهييا مبييا ي�سميين  �لتوجهييات 
مييا  متامييًا  هييو  �ليييوم،  يحييدث  مييا  �سر��ستهييا 
�أو�سحنييا �الأ�سا�ييش �لنظري له، ولقييد تفاقم 
�لدميقر�طييية،  حتييّدي  مييع  ييط  �لتخبُّ هييذ� 
ومييع وحدة �لعييامل، و�رتقيياء �إدر�ك �الإن�سان 
�الإن�سييان،  حقييوق  ملفهييوم  �ل�سرقييي  �لعربييي 

و�لتقدم و��ستعادة �لدور �لتاريخي لاأمة.
هييوؤالء  يذهييب  �أييين  �إىل  من�سييي؟  �أييين  �إىل 
باأمتنييا؟ بدولنييا و�أنظمتها �حلديثيية..؟ �إنهم 
يعيدوننييا �إىل مرحلة ما قبييل �لدولة. وتلك 
د  هي خطورة هذ� �ملنحييى �لظامي �لذي يهدِّ

كل تنوير يف �لثقافة �لعربية..

ال وقييت للنييدم و�لبييكاء، وال وقييت للثغيياء عن 
�جلوع و�ل�سياع و�ملوت، هذ� قدرك.

�فتييح �أزر�ر قمي�ييش روحييك �لثكلييى عيين �مر�أة 
فيية ت�سيير �الآن نحو نهاية �لبيييوت �له�سة،  مزيَّ
يقطنهييا  �لاجئيين،  جتمعييات  ت�سمييى  �لتييي 
م�سييردون حم�سييورون يف �سناديييق مق�سو�سيية 
�جلييذور، ال تعييرتف بها �لن�سيير�ت �جلوية، وال 

حبات �ملطر �ل�ساقطة من �ل�سماء.
يف وجييه �أبيَك، ترك �لزمان تو�قيعه �الأليمة، 
حييزن يختلييط باإحبيياط، خريطيية منقوعيية 
بالدم و�لذكريات �ملّرة و�لتح�سر و�ال�ستفهام.

كل طييرق �ل�ستييات �حتفت ببقع �لييدم �حلارة، 
وما خلفته �لن�ساء من ذهب و�أطفال ودموع، ثم 
جتل�ييش على �سخرة مرتفعة مييكان لقاء �لثو�ر 
تطّل على و�د �سحيق يلف �ملخيم كاأفعى �سامة.

وكم كنييا نهرع لفتييح �لنو�فييذ، �أو �ل�سعود على 
�أ�سطييح �لبيوت لن�ساهد �مل�سيير�ت و�لتظاهر�ت 
�أو �جلناز�ت وهي ذ�هبيية للت�سييع وما �أكرثها، 
ميين �الأحيييان،  ل، يف كثيير  وكييم كانييت تتحييوَّ

ال�ستباكات قذرة.
تفكيير  يجعلييك  �ل�سم�ييش  قر�ييش  �سحيياب  �ن 
تعييود  �لليييل،  هطييول  قبييل  مبكييرً�  بالعييودة 
وبد�خلك ثور�ت قدمية مكبوتة جمرد �أوهام 
ماأت ذ�كرتك �ملثقوبة ميين �نت�سار�ت وهمية، 

�ستعود خا�سرً� حمبطًا
كما كان يعود �أجد�دك من حروبهم �الأخرة.

قييد تذهب لعلبيية �سفيحك، للوجييه �ل�ساحب، 
جتل�ييش على ح�سييرة عفنيية، تفرُّ ميين عينيك 
�إىل  "جييازر"  ميين  متتييد  حارقيية  دمعييات 
مقهييى  �إىل  لتذهييب  مت�سحهييا  "�ملهاجرييين"، 

يقب�ييش عليكمييا، ي�سوقكما �إىل �إحييدى �لبيوت 
�ملهجييورة حيييث ت�سبحييون عائليية ميين خم�سة 
ليييًا، ويف �ل�سبيياح  �لهييم  �أ�سخا�ييش يوحدكييم 

تفرقكم �أ�سياط �ل�سم�ش �لاهبة.
و�ستطييلُّ "و�سحييا"؛ قمر "�ملهاجرييين" بوجهها 
�لبهييّي تبحث عيين حبيبهييا يف عربييات �خليل، 

تقلب وجوه �لقتلى و�ملنفين..
لتغيب يف غبييار �آخر �ساحنة �أفرغت حمولتها، 

ثم طوتها �لطريق.
ولكن ماذ� بعد كل هذه �لتنازالت؟!

جتّف بحار دمائنا ب�سرعة؟
نن�سى �سهد�ءنا ب�سرعة؟

قبييل �أن تعييود حتمًا �ستمييوت، وقبييل �أن متوت 
وكل  �الأكاذيييب،  وكل  �الأ�سيير�ر  كل  �ستعييرف 

�ملوؤ�مر�ت وزيف �حل�سار�ت.

قريبة يتنف�ش فيهييا �لغرباء بع�سًا من �لوقت، 
يتجييادل فيهييا �حلا�سرون عن �أ�سبيياب �لهز�ئم 
و�النك�سييار�ت، عيين �لثييور�ت و�خليانييات، عيين 
�حل�سييار�ت �لتييي نق�سييت �أ�سماءهييا يف �لكهوف 

وعلى �ل�سخور
لتوؤكد �سرعية من، وتفند �أكذوبة من.

ر �أ�سو�تنا �ملقموعة ميين �أفو�هنا؟  متييى �سنحييرِّ
وندفن كل �ملمار�سات �ل�سرية؟

بقاليية  بقييرب  يجل�ييش  كثييرة،  �أحيانييا  كان، 
"م�سرب�ييش". كنَت تيير�ه..، ثم تنحدر�ن عند 
�أوجاع �لب  �لعيين"، ت�سربان وتغنيييان  "ر�أ�ييش 

�سرية كلها.
فة،  كان يحدثييك عيين عبقريييات وممالييك مزيَّ
و�أنييَت كنييَت مغرمًا بال�سعيير و�لتاريييخ و�لغناء، 
ثمييل  �سرطييي  فيلتقيكمييا  �لعييودة،  حتيياوالن 

�ستعييرف �لوجييه �الآخيير لييكل �سيييء، وتتفاجاأ 
�أّن �ملتنبييي كان �ساذجييًا ومل يكيين فار�سًا قوميًا، 
و�لدميقر�طيييات �ل�سائدة ما هييي �إال ��ستبد�د 
�أحاديييث  �إىل  �سرتجييع  و..  و..  و..  حكيييم.. 
جييدك فييرت�ه، كييم كان م�سيبييًا رغييم جهلييه، 
وكييم كنا خمطئيين رغييم علمنييا.. �ستقف على 

�ل�سخرة،
وال �أدري هييل �ستبكييي كما كنَت تبكييي د�ئمًا.. 
بكيتييه؟  �لييذي  �لبييكاء  علييى  ندمييًا  تبكييي  �أم 
�ململييوءة  �ل�سفيييح  علييب  بيييدك  �ستتح�س�ييّش 
باملوتييى �الأحييياء وهييم يتمنييون ليليية و�حدة 
دون مييوت �أو حييزن �أو بييكاء، �سيقتلونييك حيث 
�أنييت الأنهم يخ�سونك حيييًا، ويرتع�سون من لون 
دمك �أكييرث الأنه يتوّحد مييع دم "كنعان" �ملعتق 

يف بطن �أمه �لوحيدة، منذ �آالف �ل�سنن.

�إعد�د- �إ�سام بهار

التحدي األكبر للثقافة العربية والفكر العربي
بقلم / د. �سليمان �الأزرعي
�ململكة �الأردنية �لها�سمية

لقييد �أوقفت �حلقبيية �لعثمانية ومييا �سبقها مّد 
�لثقافيية �لعربييية خييال قرون، ورغييم �لعد�ء 
�لقائم بن �أوروبا �ل�سناعية �لرجو�زية وبن 
�الإمر�طورييية �لعثمانية �الإقطاعية كنمطن 
ميين �أمنيياط �الإنتيياج، و�سكليين ينق�ييش �أحدهما 
هت للخطورة  �الآخيير تناحريًا،�إال �أّن �أوروبا تنبَّ
�لتي بد�أ حممد علي با�سا �لنه�سوي ي�سكلها على 

نة،  �إد�رة تلييك �الإمر�طورييية �لعثمانية �ملتعفِّ
وبالتييايل علييى �أوروبا �ل�سناعييية.. ولهذ� قرر 
�لغرب، بقيييادة بريطانيييا، عييام 1840�إيقاف 
زحييف حممييد علييي علييى �لبيياب �لعييايل! فقييد 
ر، خلطورة �الأ�سا�ش  تنبهييت �أوروبا، وب�سكل مبكِّ
�ملييادي �لييذي كان حممييد علي ي�سيييده من �أجل 

م�سر عظيمة وَم�سرق �أعظم.

�لكاتب- ر�ساد رد�دإبداعات" كنعان"

مييو�د  �سحفييي  بيييان  يف  �لييوز�رة  وحييددت 
�أن  فيييه  وجيياء  �لروتوكييول،  وحيثيييات 
كافيية �ملنتجات �مل�ستييوردة تخ�سييع ل�سروط 
�ال�ستيير�د �ملتبعة بيين �لييدول وي�سمل ذلك 
�الأ�سلييية  �لر�سمييية  �ل�سحييية  �ل�سهيياد�ت 
�ملر�فقيية لييكل �سحنيية، و�لتي ُتثبييت خلوها 
ميين �الأمر��ييش، و�أي �سهاد�ت �أخييرى تطلبها 

�الإد�رة �لعامة للخدمات �لبيطرية.

ميين  �ال�ستيير�د  مُينييع  �لروتوكييول  ووفييق 
حاليية  �أي  ظهييور  عنييد  بالكامييل  �ملنطقيية 
�إ�سابيية، وذلييك ح�سييب �لتق�سيييم �جلغيير�يف 
د�خل فل�سطن �ملحتلة عام 1948م )�سمال 
باال�ستر�د من  ويكتفى  – جنوب(  – و�سط 
�ملناطق �خلالييية، وب�سرط ُبعدهييا عن بوؤرة 
�الإ�سابة م�سافة ال تقل عن 30 كيلو مرت. يف 
حن ُي�سمييح با�ستر�د �لدو�جيين ومنتجاتها 

�لبيطري �ملعلنة.
و�أكد �لروتوكول �أنه �سُتعدم كافة �لكميات 
�لتي يثبييت �إ�سابتها باملر�ييش، ُوت�سادر كافة 
و�سييروط  للمو��سفييات  �ملخالفيية  �لكميييات 
�ال�ستيير�د وتاريييخ �الإنتاج، د�عيييًا �ملوردين 
�لتوقيع على تعهد عديل لدى د�ئرة �ل�سئون 
�لقانونييية بالييوز�رة لالتز�م مبييا ورد �أعاه 

قبل �حل�سول على �إذن �ال�ستر�د.

بدءً� من 1 مار�ش 2015م ومُينع ��ستر�د ما 
مت ذبحه قبل ذلك �لتاريخ.

وين�ييش �لروتوكييول علييى �أن يلتييزم �ملييورد 
بتوفيير م�ستلزمات �لفح�ييش �ملخري لوز�رة 
�لزر�عيية من "كتييات" وخافه، علييى �أن يتم 
عملييية  قبييل  �لييوز�رة  ملختيير�ت  توريدهييا 
�لتوريييد، م�سددً� على عييدم مرور �ل�ساحنات 
�لناقلة ملنتجات �لدو�جن من مناطق �حلجر 

وقاية من انفلونزا الطيور

"الزراعة" ُتصدر "بروتوكول" خاص باستيراد الدواجن ومنتجاتها
غزة-�لر�أي:

�أ�سييدرت وز�رة �لزر�عيية �لروتوكول �خلا�ش با�ستيير�د �لدو�جن ومنتجاتها يف حالة ظهييور مر�ش �أنفلونز� 
�لطيور، وذلك حفاظًا على �ل�سحة �لعامة ووقايًة من �ملر�ش، د�عية جميع �جلهات كافة – كل فيما يخ�سه 

. �لقر�ر  هذ�  �أحكام  – تنفيذ 
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�لر�أي - �أميمه �لعبادلة:
بيياغ �سباحي عاجييل هز هو�تييف بلدية 
غزة، ومباحث �لتموين، ووز�رة �القت�ساد 
�لوطني، مطلع �الأربعاء �ملا�سي ، مفاده �أن 
رجييا ما �سييرع يف بيع حلم بقييري رخي�ش 
ي�سل لن�سييف ثمن �للحييوم �ملتعارف عليه 
يف حييي �ل�سيخ ر�سييو�ن و�سط قطيياع غزة 
بيياأن هنيياك �سبهة من لون �للحييم �لغريب 
�لبائييع ي�ستغييل  و�أن  بيياأن يكييون فا�سييد�، 
ليبيييع  �ل�سعبيية  �القت�سادييية  �لظييروف 
�للحييم زهيييد� للب�سطيياء �لذييين تفاعييل 
بع�سهم مع �ل�سعيير و��سمئز �لبع�ش �الآخر 

من �سكل �للحم غر �ملريح.

لن نشتري اللحم
تابعنييا ردود �أفعال �ملو�طنن حول �خلر 
حيييث قالييت �أم �أيهم وهي ربيية منزل لقد 
فزعييت ميين �خليير حينمييا طالعتييه عيير 
موقع �لفي�ش بوك وطلبت من زوجي �أن ال 
يدخل �للحم لبيتنييا و�أن نكتفي بالدجاج 

بدال عنه.
�أن �للحييم  �أظيين  �أمييا جهيياد عييياد فقييال 
�ملجمد �أ�سلم من �للحم �لطازج على �الأقل 
مت فح�سييه وختمييه بعناييية للتاأكييد ميين 
نوعييه ومن �سامته، �أمييا �للحم �لطازج يف 

غزة م�سكوك فيه بعد هذه �لو�قعة.
وميين جهتييه �أكييد �أبو عميير مقييد�د �أنه ال 
يبتيياع �للحييم �لطييازج ميين حمييل م�سهييور 
ومعييروف منييذ زميين وهييو ال يوؤيييد فكييرة 
�سيير�ء �للحييوم رخي�سيية �لثميين و�لتييي ال 
تبيياع يف �أماكيين موثوقيية من بيياب �لغايل 

ثمنه فيه.
وميين �ملتعييارف �أن هناك جنييود جمهولن 
ميين مباحث �لتموين ينت�سرون ب�سكل غر 
علني بن جنبات �لطييرق ملتابعة �آثار كل 
�لذييين يعتييدون علييى �ساميية �ملو�طنيين 
�الأول  �لبيياغ  �سييدرو�  و�لذييين  و�أمنهييم، 
لييكل من بلدييية غييزة ولييوز�رة �القت�ساد 
�لوطنييي و�لذييين و�فو� �ملييكان �مل�ستبه به 
فييور� لتحديييد ماهية �للحييم و�ساحيته 

من عدمه.

مفاجأة
"كان �لبيياغ ين�ييش على بيييع حلم عجل 

حل�سييان �أو حمييار ، وعليييه تغيير  م�سييار 
�ل�سكوى من كونها حلم عجل ميت �أو فا�سد 

�ىل كونها جرمية غ�ش من نوع �آخر".
و�أكييد د. �سامييية �أن هييذه �حلاليية نييادرة 
وغيير متكييررة �حلييدوث نظيير� للرقابيية 
�ل�سارميية �لتي تفر�سهييا وز�رة �القت�ساد 
�لوطنييي بالتز�ميين مع مكاتبهييا �لفرعية 
يف جميييع حمافظييات قطيياع غييزة، الفتييا 
�إىل �أنييه يتوجييب علييى جميييع �ملو�طنيين 
�ليقظيية و�لتنبييه الأي عامييات غريبيية 
يف �ملنتييج �لييذي يييودون �سيير�ءُه و�لتحلي 
بييروح �إيجابية فاعلة عيين طريق �لتبليغ 
مباحييث  �أو  �القت�سيياد  لييوز�رة  �لفييوري 

جيياء  بخ�ييش"،  بثميين  وتوزيعييه  ميييت 
هييذ� علييى ل�سييان �ملدييير �لفنييي ملوؤ�س�سيية 
�ملو��سفييات و�ملقايي�ييش بييوز�رة �القت�ساد 
م�سيفييا:  �سامييية،  رم�سييان  د.  �لوطنييي 
بالفح�ش  �ملفاجيياأة عندما قمنييا  "كانييت 
و�ملتابعة  تفاجاأنا باأن لون �للحم خمتلف 
عن طبيعيية �للحوم من �لف�سيلة �لبقرية 
فقييد  كان غامقييا مائييا لل�سييو�د �ملتمييوج 
كلمييا تعر�ييش لل�سم�ييش و�لهييو�ء، و�لدهن 
قليل ولونييه ع�سلي ذو قييو�م زيتي، و�سكل 
�أي�سييا، وهييو  �لعظييم و�الأ�سيياع خمتلييف 
بييكل مو��سفاتييه �لتييي عايناهييا تتطابق 
مع �لف�سيليية �خليلية �أي �أن �للحم يرجع 

�لتموين وعدم �ل�سكوت نظر� الأن �ل�سمت 
�ل�سلبي من �ساأنه �أن ي�سر �ملجتمع باأ�سره.

اكتشاف الغش
وحدد د. �سامية �أبرز �لفروقات بن حلم 
�خليييل وحلييم �لبقيير �أولهييا هييي �ن ن�سبة 
�لدهييون قليليية يف �خليييل ومتيييل لقييو�م 
زيتييي ع�سلي �للييوم بينمييا يف �لبقر �أبي�ش 
�للييون �أو مائييل لل�سفييرة ، مرجعييًا �ل�سبب 
يف ذلييك �إىل نييوع �لعلييف و�ملييو�د �مل�سافة 
�إليييه، م�سر� �إىل �أن �سييكل �للحم يف �لبقر 
�أحميير ذو �ألييياف خ�سنة بينمييا يف �خليل 
مييييل لون �للحم الأحميير غامق قريب من 
�الأ�سود �لذي يتمييوج حتت �أ�سعة �ل�سم�ش 
ويف �لهييو�ء، كما �أن �الألييياف تكون مل�ساء 

�أكرث نظر� لوجود مادة �جلايكوجن.
دقيقيية  فروقييات  هنيياك  �أن  �إىل   ونييوه 
حتتيياج خلييرة طبيييب بيطييري خمت�ييش 
�لبيطرييية �ساعدتييه علييى  و�أن در��ستييه 
�للحييم  م�سييدر  علييى  ب�سهوليية  �لتعييرف 
�لبقيير  يف  �حلاجييز  �حلجيياب  �أن  حيييث 
يكييون �أقييل �سمييكا، و�أي�سا �سييكل �الأ�ساع 
وعددهييا خمتلييف حيييث تكييون يف �لبقر 
�أن  18 �سلعا، مبينا  13 �سلعا ويف �خليل 
ما �سبق يعتر فح�سا ظاهريا �أما �لفح�ش 
ب�سميية  حتليييل  يف  يتلخ�ييش  �ملخييري 
�لدهييون، �أما و�حلديييث هنا لييي د. �سامية 
:"ميكيين �أن تييدرك �ل�سيييدة يف �ملنزل نوع 
�للحييم ميين خييال �جيير�ء عملييية �ل�سلق 
�لتييي ت�سفر عيين �نطاق ر�ئحيية م�سابهة 

متاما لر�ئحة �ال�سطبل.

نظرا للرقابة الصارمة التي تفرضها "االقتصاد" 

في غزة... بيع لحوم الحصان حالة غش فردية وانتهت 

غزة ييي �لر�أي :
�أعليين جمل�ييش �لييوزر�ء يف �حلكوميية 
�لفل�سطينييية �ليييوم �لثاثيياء ، باأنه 
�سيبد�أ �لعمييل بالتوقيت �ل�سيفي من 
ليليية �جلمعيية/ �ل�سبييت، �ملو�فق 28 

مار�ش �لقادم.
وبنيياء على ذلك يتم تقييدمي عقارب 

�ل�ساعة 60 دقيقة .
ويف �سييياق �آخر ، هنيياأ جمل�ش �لوزر�ء 
يييوم  �لفل�سطينييية مبنا�سبيية  �مليير�أة 
�مليير�أة �لعاملي �لييذي ي�سييادف �لثامن 

من مار�ش �جلاري.
�ملو�فييق  �الأحييد  �أن  �إىل  و�أ�سييار 
عطليية  �سيكييون   08/03/2015
ر�سمية يف كافة �لوز�ر�ت و�ملوؤ�س�سات 
�خلا�سيية  و�ملوؤ�س�سييات  �حلكومييية 

و�الأهلية بهذه �ملنا�سبة.

بدء العمل 
بالتوقيت الصيفي 

نهاية الشهر 
الجاري


