
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 ) 418 ( السنة  السادسة

االثنين
08  رجب  1436هـ 

27 ابريل - نيسان  2015م
 Monday - 27 April  2015  

التكبيل والتكميم للمرابطين 
باألقصى اسكاتًا لثورتهم ..!

استحداثنا برنامج الهدم الكلي بمبلغ 10 مليون يورو

نقص األدوية .. كابوس يتصدر أحالم المرضــى 

خالل حوار خا�ص مع وكيل وزارة ال�سوؤون االجتماعية د. يو�سف اإبراهيم

05

04

06



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

االثنين 08 رجب  1436هـ  / 27  ابريل - نيسان  2015م
Monday - 27 April  2015  

تقرير

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

الـمشرف العام
م.ايهاب الغصين

مدير التحرير
نداء الدريملي

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

02

زيادة ملفتة
االأ�س��رى  وزارة  با�س��م  الناط��ق  ق��ال 
واملحرري��ن اإ�س��الم عب��ده: "هن��اك 500 
معتق��ل اإداري عل��ى و�س��ك االنفج��ار وهم 
يكاب��دون ذك��رى االإ�س��راب املفت��وح الذي 
دام 63 يوم��ا كامل��ة، خالل الع��ام املا�سي، 
راف�س��ن به��ذا �سيا�سة االعتق��ال االإداري 
والتمدي��د املتك��رر ال��ذي ط��ال املواطن��ن 
العادي��ن، واالأ�س��رى املحرري��ن، ونواب من 

املجل�ص الت�سريعي".
واأردف عبده: "من اأجل ذلك طالعنا اأم�ص 
ر�سال��ة تهديد من ِقَبله��م وجهت للمحكمة 
الع�سكري��ة تدي��ن ال�سيا�س��ة التع�سفية يف 
فر���ص االعتق��ال االإداري مهددين بتكرار 
االإ�س��راب املفت��وح م��رة اأخ��رى ال حبا يف 
اجل��وع واملر�ص ب��ل الأن��ه اخلي��ار الوحيد 
واملط��روح اأمام االأ�س��رى فيما اأطلقوا عليه 

)جمزرة قتل االأعمار(".
وبن عب��ده اأن هذه الطريقة يف االعتقال 

تعمل على انه��اك االأ�سرى نف�سيا وج�سديا 
مل��ا يعاني��ه االأ�سري املعتق��ل اإداري��ا من قلق 
ح��ول �سب��ب اعتقال��ه ال��ذي يظ��ل �سري��ا، 
وم��دة حمكوميت��ه الت��ي ال تنته��ي وتظ��ل 
قابل��ة للتمدي��د اإىل ما ال نهاي��ة، حيث اإن 
كل اأ�س��ري يع��رف امل��دة التي يتوج��ب عليه 
ق�ساوؤها يف ال�سجن، اإال االأ�سرى االإداريون 
فاإنهم يبقون معلقن يف دوامة مفرغة دون 

معامل.
وذك��ر عب��ده اأن ع��دد االأ�سرى ه��ذا العام 
زادوا ال�سع��ف عن الع��ام املا�سي الذي كان 
فيه عدد املعتقل��ن االإدارين 220 اأ�سريا، 
بينم��ا و�س��ل عدده��م الي��وم اإىل اأكرث من 
العدد  زي��ادة  اأن  اإىل  اأ�س��ري، م�س��ريا   500
كان��ت بعد اختطاف االإ�سرائيلين الثالثة 

يف اخلليل العام املا�سي.
احلكومي��ة  املوؤ�س�س��ات  جمي��ع  اأن  واأك��د 
واخلا�س��ة الت��ي ُتعن��ى بق�سي��ة االأ�س��رى 
تهت��م بتحري��ك املل��ف �سيا�سي��ا، واإعالميا 

العتق��ال  "االإ�سرائيلي��ة"  االحت��الل 
املدني��ن الفل�سطيني��ن دون تهمة حمددة 
املعتق��ل  يح��رم  مم��ا  حماكم��ة،  ودون 
وحمامي��ه م��ن معرف��ة اأ�سب��اب االعتقال، 
ويح��ول ذلك دون بلورة دفاع فعال وموؤثر، 
اأم��ر االعتق��ال  وغالب��ًا م��ا يت��م جتدي��د 

االإداري بحق املعتقل وملرات متعددة. 
 ومتار���ص ق��وات االحت��الل "االإ�سرائيلي" 
اأوام��ر  با�ستخ��دام  االإداري  االعتق��ال 
االعتق��ال الت��ي ت��راوح مدته��ا م��ن �سه��ر 
واحد اإىل �ستة اأ�سهر، قابلة للتجديد دون 
حتديد عدد مرات التجديد، ت�سدر اأوامر 
االعتق��ال بن��اء عل��ى معلوم��ات �سري��ة ال 
يح��ق للمعتقل اأو حمامي��ه االطالع عليها، 
وه��ى ع��ادة ت�ستخدم ح��ن ال يوجد دليل 
الت��ي  الع�سكري��ة  االأوام��ر  مبوج��ب  كاف 
ال�سف��ة  عل��ى  االحت��الل  دول��ة  فر�سته��ا 
الغربي��ة العتقال املواطنن الفل�سطينين 
ويج��ري  ه��ذا،  للمحاكم��ة.  وتقدميه��م 

للمن��دوب  ر�سائ��ل  واإر�س��ال  واجتماعي��ا، 
ال�سام��ي واالأمم املتح��دة، الفت��ا اإىل اأن��ه 
وعل��ى الرغ��م من اأن��ه ملف �سائ��ك و�سعب 
ج��دا فعل��ى فل�سط��ن ا�ستغ��الل ان�سمامه��ا 

ملحكمة اجلنايات الدولية.

اعتقال إداري
ر�سال��ة  يف  االإداري��ون  االأ�س��رى  واأو�س��ح 
ال�سج��ون  م�سلح��ة  مدي��ر  اإىل  وجه��ت 
ووزعتها هيئة �س��وؤون االأ�سرى واملحررين، 
اأن اإدارة ال�سج��ون مل ت��رك له��م خي��ارا 
غري الع��ودة اإىل الفعاليات االحتجاجية، 
واأنه��م جاه��زون لالإ�س��راب، لي���ص رغب��ة 
يف اجل��وع اأو الت�سعي��د، اإمن��ا �سعي��ا الإنقاذ 
اأعماره��م وحريته��م، واأع��ادوا عل��ى اإث��ر 

ذلك وجبات الطعام املقدمة لهم.
ويعت��ر االعتق��ال االإداري، كم��ا تو�سحه 
موؤ�س�س��ة ال�سم��ري حلق��وق االإن�س��ان ع��ر 
موقعه��ا الر�سم��ي، اإج��راًء تلجاأ ل��ه قوات 

القي��ام باالعتق��ال االإداري يف "اإ�سرائيل" 
حت��ت غط��اء كب��ري م��ن ال�سري��ة، ال يتي��ح 
للمعتقلن اأن يدّبروا الأنف�سهم دفاعا الئقا 
ولوق��ت غ��ري حم��دود، ويعت��ر بال�س��ورة 
التي متار�سه��ا دولة االحتالل غري قانوين 
واعتق��ال تع�سف��ي، فبح�س��ب م��ا ج��اء يف 
القان��ون ال��دويل "اإن احلب���ص االإداري ال 
يت��م اإال اذا كان هناك خطر حقيقي يهدد 
االأم��ن القوم��ي للدول��ة"، وه��و بذل��ك ال 
ميك��ن اأن يكون غري حمدود  ولفرة زمنية 
طويلة. ويتعر�ص املعتقلون االإداريون اإىل 
كثري من اأ�س��كال املعاملة ال�سيئة والعقوبة 
القا�سي��ة االإحاط��ة بالكرام��ة االإن�سانية 
ومنها: االإهم��ال الطبي، ظروف االعتقال 
غري املالئم��ة، تقييد االت�س��ال باملحامن، 
والتعر���ص  العائلي��ة  الزي��ارات  من��ع 
للتعذي��ب اجل�سدي والنف�س��ي، كما وتنتزع 
طري��ق  ع��ن  املعتقل��ن  م��ن  االعراف��ات 

التعذيب.

األسرى اإلداريون يتحدون "مجزرة قتل األعمار" بإضرابهم المفتوح
الراأي – اأميمه العبادلة:

ال�سماوي��ة  ال�سرائ��ع  جمي��ع  ن��ادت 
والقوان��ن الب�سري��ة بح��ق االإن�س��ان يف 
اأن يعي���ص بكرام��ة وحري��ة يف ظ��روف 
اإن�سانية تام��ة، غري اأن "اإ�سرائيل" ت�سر 
عل��ى �س��رب كل ذل��ك بعر���ص احلائط ، 
متغطر�سة وكاأنها اإله على اأر�ص خ�س�ست 
له��ا والأهوائها غ��ري العقالني��ة. فتوالت 

النكبات على ال�سعب باعتقاالت طالتهم 
اأف��رادا ع��زل، واأ�س��رى ما حلق��وا ركوب 
اأم��واج الف��رح باإط��الق �سراحه��م حت��ى 
اعتقل��وا م��رة اأخ��رى، و�سيا�سين ونواب 
جمل���ص ت�سريع��ي جميعه��م وقعوا حتت 
طائل��ة اعتقال بالئح��ة اتهامات �سرية 
ال اأح��د يعرف ماهيتها، وال ميكن التكهن 
مبحدودية انق�ساء مدته��ا. لذلك، فقد 

هدد االأ�س��رى املعتقلون اإداريا يف �سجون 
االحت��الل، يف ذك��رى االإ�س��راب املفتوح 
ال�سن��وي له��م، بالت�سعي��د والع��ودة اإىل 
االإ�سراب املفتوح عن الطعام مرة اأخرى 
كرف���ص ل�سيا�س��ة املحكم��ة الع�سكري��ة 
"قت��ل  جرمي��ة  عل��ى  ال�سج��ون  واإدارة 
االإداري  االعتق��ال  خ��الل  اأعماره��م" 

الذي ال ينتهي.
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ضعيف مقارنة بالعام الماضي

توقعات بإنتاج ما يقارب )150( طن من العسل هذا العام

 الراأي- لوؤي رجب :
تنت��ج  اأن  الزراع��ة  وزارة  توقع��ت 
خالي��ا النح��ل يف قط��اع غ��زة ه��ذا 
الع��ام )150( طن ع�سل  يف فرتيه 
ح��ن  يف  وال�سيفي��ة،  الربيعي��ة، 
اإىل  املا�سي��ة  ال�سن��وات  يف  و�س��ل 
اأكرثمن200 ط��ن، واأرجعت ال�سبب 
اىل تعر���ص قط��اع النح��ل خل�سائر 
يف احلرب االأخرية حيث ت�سرر كليا 
وجزئيا اأكرث من 1000 خلية نحل  
م��ن اأ�س��ل 20 األ��ف، و ت�س��رر نح��و 
350 نح��ااًل ب�سكل كب��ري، عدا عن 
اأدوات املهنة،وتقدر خ�سائر اخللية 
الواحدة نحو 120 دوالر اأمريكي.  
  باالإ�ساف��ة اىل االأ�س��رار الناجتة 
عن املنخف�سات اجلوية،و املتغريات 

املناخي��ة االأخرية الت��ي ت�سببت يف 
الزراع��ي،  للقط��اع  خ�سائ��ر كب��رية 
خالي��ا  م��ن  كب��ري  ع��دد  وتدم��ري 
النحل، حيث اأدى انخفا�ص درجات 
يف  االأمط��ار  و�سق��وط  احل��رارة 
اال�سابيع املا�سي��ة ،اىل عدم خروج 
النحل و ا�سته��الك كمية كبرية  من 

الع�سل. 
يف  غ��زة  يف  النح��ل  مرب��و  ويب��داأ 
جني الع�س��ل الربيعي خ��الل الثلث 
االأول م��ن اإبريل من كل عام، وميتد 
لنح��و خم�سة اأيام، فيما يبداأ مو�سم 
اجلن��ي ال�سيف��ي منت�س��ف �سبتم��ر 

وميتد الأ�سبوع.
واأو�س��ح م. طاه��ر اأب��و حم��د مدير 
االإنت��اج احليواين ب��وزارة الزراعة 

اأن ع��دد اخلاليا يف قطاع غزة للعام 
احلايل تقدر ب ) 17 ( األف خلية .
واأك��د املهند�ص اأبو حم��د اأن القطاع 
الزراعي يف فل�سطن يعاين من نق�ص 
يف اإنت��اج كميات الع�سل بغزة،ب�سبب 
القط��اع،  عل��ى  املفرو���ص  احل�س��ار 
وقل��ة اأ�سج��ار الكيني��ا، وه��ي املادة 
االأ�سا�ص يف اإنتاج الع�سل، م�سريًا اإىل 
اأن الكمي��ات الت��ي تنت��ج يف غ��زة ال 

تكفي ل�سد احتياجات القطاع.
اأب��و حم��د  :" ُينت��ج قط��اع  وق��ال 
غ��زة �سنويًا ما يق��ارب 200 طن من 
الع�س��ل بجودة عالي��ة"، اإال اإن هذا 
الع��ام االإنت��اج اق��ل بكثري مبين��ًا اأن 
الكمية الت��ي ي�ستهلكها القطاع اأكر 
م��ن امُلنتجة، حيث تقدر احتياجات 

قطاع غزة م��ن الع�سل حوايل 500 
طن �سنويا.

 وذك��ر اأب��و حم��د اأن  ع��دد مرب��ي 
النح��ل حوايل450مرب��ي ، ويق��در 
ع��دد مرب��ي النح��ل الذي��ن ميلكون 
ح��وايل  100خلي��ة  م��ن  اأك��رث 
ع��دد  ميلك��ون  ،والذي��ن  52مرب��ي 
يبل��غ  100-50خلي��ة  م��ن  خالي��ا 
من  اأقل  ميلكون  والباق��ي  87مربي 
139مربي  50خلي��ة نحل و يعتر 
نح��ل م�س��در رزقهم النح��ل  ميلكون 
قط��اع  يف  نح��ل  خلي��ة  األ��ف   20
ه��ذا  يف  �سنوي��ا  يعم��ل  غزة،كم��ا 
القط��اع ح��وايل 500 عام��ل ب�سكل 
العدي��د  وذك��ر  ومو�سم��ي  دائ��م 
م��ن  م�س��اكل تربي��ة النح��ل منه��ا 

ع��دم وج��ود مراعي كافي��ة جلميع 
اخلاليا،ع��دم الت��زام مرب��ي النحل 
بتقدمي العالج ب�سكل جماعي،عدم 
الق��درة على حت�سن �سالالت النحل 
الرتفاع اأ�سعار املل��كات ، ا�سافة اىل 
وج��ود خالي��ا النح��ل بالق��رب م��ن 
اإىل  اأدى  ال��ذي  االأم��ر  النبات��ات، 

تاأثري اخلاليا بالر�ص باملبيدات.
الع�س��ل  م��ن  املنت��ج  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
ال��دول  يناف���ص  الفل�سطين��ي 
املج��اورة م��ن حي��ث اجل��ودة، كونه 
ع�س��ل طبيع��ي بامتي��از، الفت��ًا اإىل 
اأن ال��وزارة ما�سي��ة باجت��اه اإقام��ة 
خمتر حتليل مادة الع�سل، لكي يتم 
التاأك��د من جودته��ا دون اال�ستعانة 

مبخترات اأخرى خارجية.
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دفعات متناسقة
اإىل  ت�سع��ى  ال��وزارة  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
بن��اء �سبك��ة حماي��ة لالأطف��ال خ��الل 
العام��ن القادمن بالتعاون م��ع موؤ�س�سة 

اليوني�سف الدولية.
اأم��ا بخ�سو���ص الذي��ن ت�س��ررت بيوتهم 
هن��اك  اأن  اإبراهي��م  ب��ّن  كل��ي  ب�س��كل 
برنام��ج مت ا�ستحداث��ه " برنام��ج الهدم 
الكل��ي "، مببل��غ 10 مليون ي��ورو ، �سيتم 
توزيعه��ا عل��ى �س��كل دفع��ات متنا�سق��ة 
ولي�س��ت رواتب �سهري��ة، وتراوح ما بن 

دفعة. كل  يف  �سيكل   1800  700-
و�ستكون الدفعات ح�سب معايري حمددة 
كعدد اأفراد االأ�سرة، االأفراد، واحلاالت 
املهم�س��ة فيها كاملر�سى، وكذلك اأن يكون 
م�سج��ل ل��دى وزارة االأ�سغ��ال ب��اأن لديه 
هدم كل��ي ، ويبل��غ ع��دد امل�ستفيدين من 
ه��ذا الرنام��ج م��ا ب��ن 10_15 األ��ف 

عائلة.
وفيم��ا يتعلق برنام��ج �سي��كات ال�سوؤون 
زي��ادة  هن��اك  اأن  اأو�س��ح  االجتماعي��ة 
عددي��ة يف كل دورة وق��د بلغ��ت ع��دد 

اآالف  اأربع��ة  ال��دورة  الزي��ادة يف ه��ذه 
االأع��داد  وه��ذه  م�ستفي��د،  وثالثمائ��ة 
الت��ي  الظ��روف  ب�سب��ب  ت��زداد  كب��رية 
يف  الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  منه��ا  يع��اين 
ظ��ل احل�س��ار، وزي��ادة اأع��داد البطالة، 
وكذلك توقف املن�ساآت االقت�سادية، اإال 
اأن عدد امل�ستفيدين لهذا الرنامج اأربعة 

و�سبعون األف وخم�سمئة م�ستفيد.

أزمة مالية
ون��وه اإىل اأن برنام��ج  �سي��كات ال�س��وؤون 
االجتماعية برعاي��ة االحتاد االأوربي 
يتاأث��ر  وبالت��ايل  الوطني��ة،  وال�سلط��ة 
باملوؤث��رات الت��ي حت�سل ل��دى الطرفن، 
ففي اآخ��ر دورت��ن كان التاأخر ناجت عن 
االأزم��ة املالي��ة الت��ي عا�سته��ا ال�سلط��ة 
الفل�سطيني��ة يف االآون��ة االأخ��رية، لك��ن 

هذا الرنامج بطبيعته منتظم .
ه��و  الوحي��د  ال��وزارة  واأ�س��اف :" ه��م 
رعاي��ة ال�سرائ��ح املجتمعي��ة املهم�س��ة؛ 
خا�س��ة يف ال�سن��وات االأخ��رية ، وكيفية 
تو�سيع ال�سرائح التي ت�سررت فيها، ومن 

اأكر االجن��ازات هو االرتف��اع الكبري يف 
برامج احلماية االجتماعية؛ اإال اأنه مع 
وج��ود حكومة التوافق ت�س��ررت برامج 
كثرية كان معم��ول بها �سابق��ًا، وبالتايل 

توقفت حتى هذه اللحظة ".
وطال��ب اإبراهي��م ب�س��رورة رعاية هذه 
الرامج؛ ك��ون الوزارة تتطل��ع اإىل دعم 
جمي��ع ال�سرائ��ح وخا�س��ة املر�سى منهم 
بتوفري تكاليف ال�سفر والعالج، عدا عن 
االأ�سر العائدة من ثورات الربيع العربي 
اجت��اه قط��اع غ��زة وال��ذي بل��غ عددها 
300 اأ�سرة تعاين من اأزمات اجتماعية 

خانقة وتوقف لبع�ص اخلدمات .

صعوبات عديدة
ال�سعوب��ات؛  بع���ص  ال��وزارة  وتواج��ه 
خا�س��ة تل��ك الت��ي تتعل��ق يف امليزاني��ة 
الت�سغيلي��ة، حي��ث تعم��ل ال��وزارة حتت 
�سغ��ط �سدي��د، ي��وؤدي اإىل تاأخري الكثري 
م��ن املعام��الت؛ ب�سب��ب نق���ص امليزاني��ة 
الت�سغيلي��ة، ولكن مت تخفيف هذا االأمر 
ب�س��رف بع���ص البن��ود من خ��الل وزارة 

املالية يف قطاع غزة.
وب��ن اأن التوا�س��ل بن ال��وزارة والوزير 
م�ستم��رة، ولك��ن هناك ق��رار �سيا�سي يف 
مو�س��وع امليزاني��ات الت�سغيلي��ة العام��ة 
لل��وزارات، حي��ث مت االق��راب م��ن عام 
موازن��ة  اأي  تلق��ي  في��ه  يت��م  مل  كام��ل 

ت�سغيلية خا�سة بنا حتى اللحظة .
ويف ظ��ل ال�سغ��ط الذي يع��اين منه اأهل 
قط��اع غ��زة، وتوج��ه الكثري منه��م اإىل 
ظ��ل  يف  االجتماعي��ة  ال�س��وؤون  وزارة 
اأزم��ة رواتب، و�سح املوارد ل��دى الوزارة، 
ت�س��ع ال��وزارة ا�سراتيجي��ة بالتوج��ه 
اإىل موؤ�س�سات املجتم��ع الدويل والعربي 
واملوؤ�س�سات االأهلية؛ يف حماولة لتغطية 
النق���ص يف الرامج التي توقفت، واأي�سًا 

الرامج التي تدعم الوزارة .

محاولة لسد العجز
وذك��ر اأن ال��وزارة توجه��ت اإىل اإح��دى 
املوؤ�س�س��ات االأجنبي��ة م��ن اأج��ل تغطية 
بالفع��ل   ومت   ، الب�س��ري  ال��كادر  نق���ص 
 6 مل��دة  120 كادر  ب����  ال��وزارة  تزوي��د 

�سه��ور؛ االأم��ر ال��ذي �ساع��د يف اإجناز ما 
يتم تقدميه من خدمات وم�ساعدات .

ال��دويل  م��ع املجتم��ع  التوا�س��ل  وج��اء 
يف حماول��ة خلل��ق ج�س��ر م��ن التع��اون 
واجلمعي��ات  ال��وزارة  ب��ن  والراب��ط  
االأخ��رى املختلف��ة؛ باعتب��ار اأن الفئات 
امل�ستهدف��ة م��ن برامج ال��وزارة ح�سا�سة 
وحتت��اج اإىل كثري من الدع��م املتوا�سل، 
ولي���ص توقف اخلدم��ات عنه��ا، وقد مت 
م��ن  كب��رية  م�ساع��دات  عل��ى  احل�س��ول 
احلكوم��ة الركي��ة لالأيت��ام واملوظف��ن 

واالأ�سر املحتاجة.
ووا�س��ل حديث��ه :" نتوج��ه اإىل الدول 
االأعم��ال  ورج��ال  والدولي��ة  العربي��ة 
اإىل م��د ي��د الع��ون؛ مل�ساع��دة ال�سرائ��ج 
املجتمعي��ة؛ خا�س��ة يف ظ��ل تزايد عدد 
الفئات املحتاجة مم��ن ت�سررت منازلهم 
ويعي�س��ون الي��وم دون م��اأوى، واملر�س��ى 
، واالأيت��ام؛ اأي اأن جم��ال عم��ل ال��وزارة 
جتنيب��ه  م��ن  ب��د  وال  بح��ت  اإن�س��اين 
ال�سراع��ات املختلف��ة، واأهمي��ة دعم��ه 

بال�سكل الالزم واملطلوب ". 

خالل حوار خاص مع وكيل وزارة الشؤون االجتماعية د. يوسف إبراهيم

استحداثنا برنامج الهدم الكلي بمبلغ 10 مليون يورو

الراأي _ اآ�سال اأبو طاقية :
اإبراهي��م  يو�س��ف  د.  ال�س��وؤون االجتماعي��ة  وزارة  وكي��ل  اأو�س��ح 
اأن ال��وزارة ت�س��كل حماي��ة ورعاي��ة للمجتم��ع الفل�سطين��ي بكافه 
�سرائح��ه، حي��ث تق��دم العدي��د م��ن الرام��ج النقدي��ة والعينية 

واملعرفية، وكذلك برامج الدعم النف�سي .
وتطرق اإىل بع�ص الرامج املتمثلة يف برنامج احلماية االجتماعية 
ال��ذي ي�ستفي��د من��ه 75 األف اأ�س��رة ، وبرنام��ج توزي��ع امل�ساعدات 
العيني��ة لع�سرات االآالف من امل�ستفيدي��ن، وبرامج خا�سة بحاالت 
الط��وارئ كاحلروب واملنخف�سات والك��وارث من خالل توزيع بع�ص 
امل�ساع��دات النقدي��ة والعيني��ة، اإىل جان��ب برام��ج خا�سة بدعم 
فئة املر�سى واملعاق��ن واالأيتام. وقال :" هناك برامج دعم نف�سي 
الأ�سر ال�سهداء ، وبرامج خا�سة باالأطفال بتوزيع بع�ص احلاجيات 
االأ�سا�سي��ة عليه��م ، واأحيان��ًا م�ساع��دات نقدي��ة؛ خا�س��ة للذي��ن 

يعي�سون يف ظروف �سعبة للغاية كاالأيتام واأبناء ال�سهداء ".

      سيتم توزيع دفعات وليس رواتب شهرية للمهدمة بيوتهم كليًا          نقدم برامج داعمة لكافة الفئات 
المهمشة في المجتمع الفلسطيني         نسعى إلى بناء شبكة حماية لألطفال خالل العامين القادمين         
هناك توجه إلى مؤسسات المجتمع الدولي لتغطية النقص في البرامج المقدمة         نطالب بمد يد العون 

لمساعدة الشرائح المجتمعية في ظل تزايدها
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إصرار مرابطين
املرابط��ة داخل باحات امل�سج��د االأق�سى 
الثالث  العق��د  "نف��ن" �ساحب��ة منت�سف 
م��ن عمره��ا قال��ت ل�"ال��راأي" :" امل�سج��د 
االأق�سى مثل �سجن ان دخلتيه الزم توزين 
�سرط��ة  يف  الن��ه  حرك��ة  وكل  كلم��ة  كل 
براقب وبتعتقل اأهم ا�سي عندهم ار�ساء 
امل�ستوطن��ن وتوف��ري اجل��و املنا�س��ب الهم 

طبعا على ح�ساب امل�سلمن هناك".
وتابعت املرابطة حديثها باأن امل�ستوطنن 
االأطف��ال حي��ث تق��ول  يالحق��ون حت��ى 
:"كان امل�ستوط��ن يراق��ب لعب��ة االأطفال 
بالك��رة داخ��ل االأق�سى ، فعنف��ه  �سابطه 
الفتي��ة  له��وؤالء  ل��ه كي��ف ت�سم��ح  وق��ال 
باإزع��اج امل�ستوطن��ن وال�سي��اح  و وكي��ف 
 ،  !! هن��ا  باللع��ب  اأ�سا�س��ا  له��م  ت�سمح��وا 
ف��رد علي��ه دقائ��ق و�سيكونوا خ��ارج هذه 

ال�ساحات ".
كاف��ة  اأو  معظ��م  اأن  املرابط��ة  واأك��دت 
اإزع��اج  بتهم��ة  تاأت��ي  االعتق��االت 
مالحقته��م  تت��م  لذل��ك  امل�ستوطن��ن 

وال�سيطرة عل��ى كافة حتركاتهم ، م�سرية 
اإىل اأن ق��وات االحتالل افتتحت �سباحها 
مبحاكم��ة ثالث فتي��ات من كاب��ول و�ساب 
م��ن قلن�س��وة اليوم كم��ا عملوا عل��ى اإبعاد 

الطفلة هديل عن امل�سجد االأق�سى .
و�س��ددت املرابط��ة  عل��ى اأن كل م��ن ياأتي 
للراب��ط داخ��ل باح��ات امل�سج��د االأق�سى 
ويالح��ق يع��ود اك��رث اإ�س��رارا وق��وة على 
اإثب��ات وجوده واإغاظة الع��دو ال�سهيوين 
، فكان��ت �س��ورة التكب��ري والتهلي��ل تتكرر 
يف كل حلظة �س��واء كان الوقت �سباحا اأم 

م�ساء بن كل من يتواجد هنا .

مواجهة شرسة
وتعر���ص اأح��د �سب��اط ل��واء جفعات��ي– 
اأح��د األوي��ة النخبة يف جي���ص االحتالل 
االإ�سرائيلي- لهج��وم عنيف من جمموعة 
م��ن اليهود املتدينن )املتطرفن( مبدينة 
بتك�س��ري  قام��وا  حي��ث  املحتل��ة،  القد���ص 

نوافذ مركبته وكادوا يفتكون به.
وذك��ر موق��ع 0404 الع��ري اأن ال�سابط 
ال��ذي ي�سك��ن م�ستوطن��ة "كري��ات اأرب��ع" 

بعد  االن�سحاب  اإىل  ا�سط��ره  م��ا   ،2014
تكبيده ع�سرات القتلى ومئات االإ�سابات.
امل�س��ادر االإعالمي��ة  م��ن املدين��ة اأف��ادت 
اأن املواجه��ات ا�ستعل��ت جم��دًدا م��ع قوات 
وه��ي  القد���ص  اأحي��اء  يف  االحت��الل 
)�سعفاط، العي�سوي��ة، باب حطة، �سلوان، 
�سارع الواد، وح��ي الطور(، باالإ�سافة اإىل 
جميع املناطق املحيط��ة نتيجة االحداث 

املت�سارعة.
واأغلق��ت ق��وات االحت��الل قري��ة عناتة 
ا�ساف��ة  بالكام��ل،  القد���ص  �س��رق  �سم��ال 
انح��اء  جمي��ع  يف  الع�سكري��ة  للحواج��ز 
اأن  اإعالمي��ة  م�س��ادر  واأف��ادت  املدين��ة، 
"اإ�سرائيلي��ة"  ع�سكري��ة  ح�س��ودات 

تواجدت يف مناطق املوجهات.
ونقلت م�سادر من القد�ص عن اإ�سابة �ساب 
فل�سطين��ي بج��روح خط��رية يف "الراأ���ص" 
خ��الل املواجه��ات مع االحت��الل يف خميم 
�سعفاط ، كما واأ�سيب 3 جنود من ال�سرطة 
"االإ�سرائيلية" بجروح خمتلفة يف �ساعة 
متاأخ��رة الليل��ة يف عملي��ة ده���ص بح��ي 
الطور، وقال��ت �سحيفة يديعوت اأحرنوت 

�سع��ارمي"   "مئ��اآه  حل��ي  ق��دم  باخللي��ل 
بالقد���ص لزيارة ع��دد من جن��ود اجلي�ص 
املرتزق��ة، والذي��ن ي�سكن��ون وحيدين يف 
امل��كان قبل اأن يواج��ه بوابل من احلجارة 

والطوب يف حماولة لقتله.
وو�س��ف ال�سابط م��ا حدث باأن��ه حماولة 
وامل��وت  الكراهي��ة  "واأن  متعم��دة،  قت��ل 
راآه يف  م��ا  اأعينه��م ت�سب��ه  راآه��ا يف  الت��ي 
اأع��ن املقاتل��ن بخانيون�ص خ��الل احلرب 
االأخ��رية �سيف الع��ام املا�س��ي"، على حد 

قوله.
ومل يت�س��ح حتى االآن �سبب ه��ذا الهجوم، 
يف ح��ن يعتقد حمللون لل�ساأن االإ�سرائيلي 
اأن ال�سب��ب رمب��ا يع��ود لدخ��ول ال�ساب��ط 
خالل ف��رة "حرمة ال�سب��ت"، باالإ�سافة 
لكراهي��ة اليه��ود املدين��ن )املتطرف��ن( 
للجي���ص االإ�سرائيل��ي، ورف�سهم التجند يف 

�سفوفهم للتفرغ لعلوم التوراة.
تعر���ص  االحت��الل  جي���ص  وكان 
املقاوم��ة  ف�سائ��ل  م��ن  �سر�س��ة  ملقاوم��ة 
اإب��ان الع��دوان  خ��الل اجتياح��ه ال��ري 
االإ�سرائيل��ي االأخري على قط��اع غزة عام 

العري��ة اإن �سابط��ن و�سابط��ة اأ�سيب��وا 
بجروح، اأحدهم ا�سابته متو�سطة نتيجة 
الده�ص، فيما انقلبت �سيارة �سرطة اأثناء 

مطاردة منفذ العملية الذي الذ بالفرار.
املخت���ص بال�ساأن "االإ�سرائيل��ي" والقاطن 
طاه��ر  االأق�س��ى  امل�سج��د  باح��ات  ح��ول 
ال�سي��خ خلي��ل ق��ال ب��اأن ق��وات االحتالل 
تنفرد بال�سيط��رة على املرابطن واأكناف 
ق��وات  اأن  اإىل  م�س��ريا   ، املقد���ص  بي��ت 
االحتالل معنيون باإلزام �ساحات االأق�سى 
بال�سم��ت االإجباري حمافظ��ة على هدوء 
تل��ك البقع��ة وع��دم حتري��ك اأي بو�سل��ة 

نحو الثورة .
واأك��د ال�سي��خ خلي��ل عل��ى اخلط��ر ال��ذي 
يداه��م امل�سج��د االأق�سى من بن��ي �سهيون 
وذل��ك من خ��الل كت��م االأ�س��وات املنادية 
املعلي��ة  االأف��واه  وتكبي��ل  بن�سرت��ه 
�سوته��ا بالتكب��ري ملحاول��ة اإلغ��اء ال�سبغة 
االإ�سالمية عن مع��امل القد�ص و�سواحيها 
وبذل��ك يكن االحتالل ق��د ا�ستفاد وجنح 
اأي  دون  التهويدي��ة  خطت��ه  اإكم��ال  يف 

حراك عربي اأو اإ�سالمي .

سياسة يمارسها االحتالل

التكبيل والتكميم للمرابطين باألقصى اسكاتًا لثورتهم ..!
الراأي _ اآالء النمر:

اأعلت �سوتها مكرة مهللة بعبارات التوحيد 
والتكبري داخل باحات امل�سجد االأق�سى ، مل 
يك��ن تكبريها لن�سر قد حتق��ق وال لفرحة 
تعتلي قلبها ، ولك��ن تلك ال�سغرية والتي مل 
يتج��اوز عمره��ا الع�س��ر �سنوات علم��ت باأن 
اأذان  التكب��ريات تغي��ظ وت�ستف��ز  اأ�س��وات 
امل�ستطونن وتدفعه��م الأفعال جنونية دون 

دراية مبدى قوامها اأو �سحتها .
اأع��وام  الع�س��رة  �ساحب��ة  هدي��ل  الطفل��ة 
جتول��ت يف باح��ات امل�سج��د االأق�س��ى ب��كل 
ثق��ة وج��راأة ال ميتلكه��ا رج��ال الع��رب اأو 
دف��ع  مم��ا   ، الع�سكري��ة  رجاالته��م  حت��ى 
قوات االحت��الل املنت�س��رة بالتجمع حولها 
وت�سي��كل دائ��رة ح�س��ر حلركته��ا والقي��ام 
مبالحقته��ا وتهديده��ا باالعتق��ال �سب��اح 

الي��وم ، اإال اأن ذل��ك زاد م��ن اأ�سراره��ا على 
اإغاظتهم .

و�سه��دت مدين��ة القد�ص املحتل��ة مواجهات 
عنيفة بن ال�سبان الفل�سطينين الغا�سبن 
وقوات االحت��الل "االإ�سرائيل��ي" يف جميع 
اأحي��اء املدين��ة يف ظ��ل ت�س��ارع االأح��داث 
وا�ست�سه��اد فل�سطيني��ن على م��دار اليومن 

املا�سين.
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معاناة المرضى
به��ذه  القين��ه"  م���ص  الع��الج  حت��ى   "
الكلم��ات عّر احل��اج اأبو ف��ادى حم�سن عن 
وال��ذي يع��اين م��ن مر���ص تك�س��ر ال�سفائح 
ع��ن  اأع��وام،  ث��الث  م��ن  الأك��رث  الدموي��ة 
عل��ى  ح�سول��ه  لع��دم  ال�سدي��د  ا�ستي��اءه 
يتن��اول  فه��و  لعالج��ه،  الالزم��ة  االأدوي��ة 
ثماني��ة اأ�سن��اف دوائي��ة جميعه��ا مفقودة 
يف م�ست�سفي��ات القط��اع وال ت�سم��ح ظروفه 
املالية ب�سرائها من ال�سيدليات اخلارجية؛ 
الأن تكاليفها ت�سل اإىل اأكرث من األف دوالر.
ولع��ل ما يقلق حم�سن ب�سبب و�سعه ال�سحي 
وع��دم متكنه م��ن تن��اول عالج��ه بالكامل 
تناول��ه،  املفرو���ص  الع��الج  نق���ص  بفع��ل 
فيردد على امل�ست�سفيات ب�سكل دائم طالبًا 
للع��الج، ومنا�سدًا ل��وزارة ال�سحة واملعنين 
مبراع��اة اأح��وال املر�سى خا�س��ة امل�سابن 

باالأمرا�ص مزمنة.
ح��ال املري�ص حم�س��ن تعد واح��دة من بن 
مئ��ات احل��االت الت��ي ت��ردد كل ي��وم على 
املراكز وامل�س��ايف الطبية يف قطاع غزة، وال 
جت��د ما يلزمها من عالج الأمرا�سها املزمنة، 
اأم��ا البع���ص االآخر م��ن املر�س��ى املي�سورين 
احل��ال ا�سط��روا اإىل �س��راء عالجه��م م��ن 
�سيدلي��ات القط��اع اخلا���ص عل��ى نفقته��م 

اخلا�سة.

دواء مفقود
عدم توفر الدواء كان له االأثر الكبري على 
اأ�سح��اب االأمرا���ص املزمن��ة وم��ن �سمنهم 
امل�ساب��ون مبر�س��ى ال�سرط��ان الذين ذاقوا 
الوي��الت؛ ج��راء انع��دام بع���ص االأدوي��ة 

االأزمة لهم.
االكام��ول   " دواء  نف��اذ  م��ن  اأي��ام  فبع��د 
ملر�س��ى  للح��رارة  اخلاف���ص   " الوري��دي 
ال�سرطان والذي يحقن بال�سريان كان هذا 
االأم��ر كفي��اًل بتدهور �سح��ة الطفل اأجمد 

اأبو هاين امل�ساب ب�سرطان الدم.
ارتف��اع درج��ة ح��رارة اأبو ه��اين اأعلى من 
معدلها الطبيع��ي ب� "درجتن" دفع والدته 

حرارة ج�سم م�س��اب ب�سرطان الدم وعالج 
ارتفاع��ه ب�سكل كام��ل، وهل ت�س��كل بدياًل 
عن االأدوي��ة الكيماوية املفقودة من قطاع 

غزة؟!.

أزمة حادة
م��ن جانب��ه، اأك��د مدي��ر ع��ام ال�سيادل��ة 
ب��وزارة ال�سحة اأ�سرف اأبو مهادي اأن قطاع 

اإىل معاجلته بالط��رق البدائية للتخفيف 
م��ن ح��دة اآالم ج�س��ده، يف حماول��ة منه��ا 
الإيجاد بديل عن الدواء املفقود يف القطاع 
فا�ستعان��ت "بقما�سة" مبللة باملياه الباردة 

لت�سعها على جبن طفلها.
اإىل  ب�يده��ا  ه��اين  اأب��و  وال��دة  واأ�س��ارت 
 ": مت�سائل��ًة  الب��اردة  املي��اه  "قما�س��ة" 
ه��ل تكف��ي ه��ذه القما�س��ة خلف���ص درجة 

غ��زة يع��اين م��ن نق���ص ح��اد يف االأدوية، 
واأن عدد االأ�سن��اف ال�سفرية من االأدوية 
 25% بن�سب��ة  �سن��ف   118 اإىل  و�سل��ت 
ال�سفري��ة  االأ�سن��اف  فيم��ا و�سل��ت ع��دد 
�سن��ف   334 اإىل  الطبي��ة  للم�ستهل��كات 
بن�سبة %37 ب�سبب احل�سار اخلانق الذي 

ي�سهده القطاع.
ولف��ت اإىل ارتفاع ن�سبة نق���ص امل�ستهلكات 
القلبي��ة  بالق�سط��رة  اخلا�س��ة  الطبي��ة 
والقل��ب املفتوح والتي و�سل��ت اإىل %80 ؛ 
االأمر ال��ذي �سي�ساهم يف زيادة التحويالت 

الطبية اإىل اخلارج.
وب��ن اأب��و مه��ادي اأن هناك ع��دة خدمات 
تاأثرت بنق�ص االأدوية؛ اأهمها نق�ص اأدوية 
بلغ��ت ر�سيده��ا  الت��ي  االأولي��ة  الرعاي��ة 
نف��اذ  اإىل  باالإ�ساف��ة   ،  32% ال�سف��ري 
املناعة واالأوبئة، فيما  اأدوي��ة  %54 من 
نفذت %30 م��ن اأدوية االأورام االأ�سا�سية 
االأمر ال��ذي ينذر مب�س��اكل �سحية �ستعود 

على املر�سى املزمنن واالورام.
يف  االأدوي��ة  نق���ص  ا�ستم��رار  م��ن  وح��ذر 
م�ستودع��ات ال��وزارة؛ الأن ذل��ك �سي�ساه��م 
بتعقي��د امل�سكلة وتاأزمه��ا يف حال ا�ستمرت 
اأك��رث من ذل��ك، مطالب��ًا اجله��ات املخت�سة 
االأحم��ر  لل�سلي��ب  الدولي��ة  واللجن��ة 
ومنظم��ة ال�سح��ة العاملي��ة بال�سغط على 
حكوم��ة االحت��الل لرف��ع احل�س��ار وفت��ح 

املعابر.
يذكر اأن احل�سار املفرو�ص على قطاع غزة 
من��ذ ت�سع��ة اأع��وام اأدى اإىل نق�ص حاد يف 
االأ�سناف الطبية، حي��ث اأغلقت ال�سلطات 
م�س��ر  م��ع  احلدودي��ة  االأنف��اق  امل�سري��ة 

والتي كان يدخل منها بع�ص االأدوية.

بعد نفاذ %62 صنفًا

نقص األدوية .. كابوس يتصدر أحالم المرضــى 
الراأي _ نداء اأبو كويك :

يف ظل االأزمات التي تع�سف بالقطاع 
م��ن اغالق للمعاب��ر ، وتعطيل حركة 
عل��ى  تتج��دد  القط��اع،  يف  االعم��ار 
يف  االأدوي��ة  نق���ص  اأزم��ة  ال�سط��ح 

امل�ست�سفي��ات التي يحتاجه��ا املواطن 
الفل�سطين��ي  يف الع��الج، فعدم توافر 
اأن��واع خمتلف��ة م��ن االأدوي��ة املهم��ة 
ميث��ل  بدائله��ا  وكذل��ك  للمر�س��ى 
خط��ورة كب��رية عل��ى حي��اة و�سالمة 

اأ�سح��اب  م��ع  خا�س��ة  ؛  املواطن��ن 
غن��ى  ال  الذي��ن  املزمن��ة  االأمرا���ص 
له��م عنه��ا وال بديل ملعظ��م اأدويتهم، 
اأ�سع��ب  يف  املعان��اة  تتجل��ى  وبذل��ك 

ظروفها وحاالتها.

الراأي-حممد امليدنة:
نظ��رت ب�سعوب��ة اإىل عق��ارب ال�ساع��ة الت��ي حتي��ط 
مبع�سمها، فقالت خماطبًة طفلها ال�سغري �ساحب العام 
والن�س��ف، "ما ت��زال ال�ساعة التا�سعة وباق��ي تقريبًا 
�ساعة ون�سف حتى تع��ود الكهرباء"، ورغم حتذيرات 
زوجه��ا املتكررة باحل��ذر عند اإ�سع��ال ال�سمع يف البيت، 
اإال اأن �سعوره��ا بالتع��ب وكرثة التثاوؤب كان��ا اأ�سرع من 
اأن تفك��ر بتنبيهات الزوج ال��ذي بداأ عمله لليوم االأول 

حار�سًا يف عمارة �سكنية مبنطقة ال�سيخ عجلن.
اأ�سعل��ت الزوج��ة �سمعته��ا الوحي��دة الت��ي وجدتها يف 
"درج اخلزان��ة" وو�سعتها عل��ى �سطح بال�ستيكي على 
"�سماع��ة طق��م الن��وم اخل�سبي��ة" وقال��ت يف نف�سه��ا 
وطفله��ا يغ��ط بالن��وم بجواره��ا "�ساأبق��ى م�ستيقظ��ة 

اأنتظ��ر ع��ودة الكهرباء، ونظ��رت اإىل عق��ارب �ساعتها 
م��رًة اأخ��رى، لكن ما زال��ت ال�ساعة التا�سع��ة والن�سف 

م�ساء".
مل تتج��اوز ال�ساع��ة العا�س��رة، حتى ت�سل��ل النوم اإىل 
عين��ي الزوج��ة امل�سكين��ة، فغط��ت يف ن��وٍم عميق، غري 
متوقع��ة العاقب��ة املفجعة، وحتركت عق��ارب ال�ساعة 
ب�سرع��ة كبرية، واأخ��ذت ال�سمعة طريقه��ا يف الذوبان 
حتى و�سلت اإىل احلائل البال�ستيكي، راف�سًة التوقف، 
وتوغل��ت الن��ريان اإىل �سط��ح "ال�سماع��ة اخل�سبي��ة"، 
فالتهمته��ا، ووا�سل��ت طريقه��ا اإىل اأج��زاء اأخ��رى م��ن 

الغرفة، واالأم وطفلها ما زاال يغطان يف نوٍم عميق.
ع��اد التي��ار الكهربائ��ي، لك��ن االأم مل ت�سع��ر بذل��ك، 
اقرب��ت ال�ساعة من احلادية ع�سر، واإذ بطفلها ي�سدر 

�س��وت �سعال، كاأن��ه ي�سدر ن��داءات ا�ستغاث��ة، ولكرثة 
�س��وت الطف��ل وحركاته غ��ري الطبيعي��ة، فتحت االأم 
املرهق��ة اإح��دى عينيه��ا الثقيلت��ن مغم�س��ًة االأخرى، 
لتفاج��اأ باأل�سن��ة الن��ريان ودخ��ان اأ�سود كثي��ف داخل 
غرفتهم، فقالت وهي بغري وعيها " لعلي اأحلم " ، لكنها 

احلقيقة، حقيقة االإهمال.
�سرخ��ت االأم �سرخ��اٍت مدوية، لكنها ل��ن تعيد احلياة 
لطفله��ا الر�سي��ع، لي�س��َل اإىل امل�ست�سف��ى جث��ًة هامدة 
، ومل تتوق��ف امل�سيب��ة هن��ا، الأن االأم كان��ت حتم��ل يف 
اأح�سائه��ا طف��اًل يف ال�سه��ر الث��اين، ول��وال لط��ف اهلل 
لفارق��ت احلياة هي اأي�سًا، لكنَّ االأطباء متكنوا _ بعد 
جه��د _ من اإنقاذ حياتها اإال اأنهم مل ي�ستطيعوا اإنقاذ 

حياة جنينها.

هذه �س��ورة من �سور االإهمال حدث��ت مع اأ�سرة يف حي 
الزيت��ون، وما نزال نعاين كثريًا م��ن مثل هذه النماذج، 
م��ع اإدراكنا باأن احل�سار املطبق علينا هو االأ�سا�ص، لكن 
نوؤك��د اأي�س��ًا اأن مبقدورنا اأن نتجنب كث��ريًا من خماطر 

هذا احل�سار الظامل واآثاره ال�سيئة.
الدف��اع امل��دين يف قط��اع غ��زة كان ل��ه كلمت��ه، وح��ذر 
مرارًا وتك��رارًا من خماطر ا�ستخدام الو�سائل البديلة 
لالإن��ارة ، ون�س��ر اإر�سادات��ه ع��ر الو�سائ��ل االإعالمي��ة 
تل��ك  اإتب��اع  بوج��وب  املواطن��ن  ونا�س��د   ، املختلف��ة 
االإر�سادات والتعليم��ات حفظًا الأرواحهم ومقدراتهم ، 

لكن لالأ�سف ما زلنا نعاين من هذا االإهمال.
اأبنائن��ا و�سالم��ة  اأرواح  �ستبق��ى  ه��ل  وال�س��وؤال هن��ا، 

مقدراتنا يهددها هذا االإهمال، وعدم املباالة ؟!

بسبب اإلهمال

"شمعة" أذابت حيـاة طفٍل فوق األرض وآخٌر في أحشائها
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وب��ن د. احلواجري اأن "الو�ساط��ة" يعمل على 
حتقي��ق التع��اون ب��ن الطلب��ة اأنف�سه��م يف ح��ل 
امل�سكالت املختلف��ة ومنحهم املهارات واالأ�ساليب 
والتكتي��كات يف ح��ل امل�س��كالت والق�س��اء عل��ى 
حاالت العنف التي ميك��ن اأن حتدث يف املدار�ص 
مث��ل العن��ف اجل�س��دي اأو اللفظ��ي، اإ�سافة اإىل 

تعزيز االحرام املتبادل.
واأ�س��اف :" نق��وم بتدري��ب الطلبة عل��ى العمل  
يف جمموع��ات ومناق�سة ق�ساي��ا تخ�ص واقعهم 
التعليمي، كما ندربهم عل��ى كيفية التخل�ص من 
م�سكلة معينة من خالل  عالجها بن اأنف�سهم اأو 

تدخل طرف ثالث من طلبة املدر�سة.

مواصفات الطالب الوسيط
وحول املفاهيم التي يتم تطبيقها ذكر اأ.خالد 
اأب��و ف�س��ة نائب مدير ع��ام االإر�س��اد والربية 

وه��ي   الو�ساط��ة  مفه��وم  هن��اك  اأن  اخلا�س��ة 
اأ�س��كال م��ن اأ�س��كال التفاو���ص وتعن��ي عملي��ة 
تطوعي��ة تتمث��ل يف تدخ��ل ط��رف ثال��ث بن 
طرف��ن مل�ساعدته��م للو�سول حلل��ول م�سركة 
وباأنف�سه��م، اأم��ا الو�سي��ط فه��و �سخ���ص موثوق 
طوع��ي  ب�س��كل  االأط��راف  ب��ن  للتدخ��ل  ب��ه 
مل�ساعدته��م حلل م�سكالته��م باأنف�سهم، وهناك 
 ، االتفاقيات،الن��زاع  امل�س��كالت،  مفاهي��م 

ال�سراع، االختالف..
وفيم��ا يخ�ص موا�سفات الو�سيط التي يجب اأن 
يتحلى بها الطالب فهو �سخ�ص حيادي – داعم 
– اأمن - واقعي – موثوق به – �سبور – متزن 
– ع��ادل – ي�ساع��د االأطراف للو�سول حللول 
منا�سبة باأنف�سهم، كم��ا اأن الو�سيط لي�ص قا�ٍص 
يفر���ص اآراوؤه – ال يتحيز الأحد االأطراف – ال 
يفر���ص نف�س��ه للتدخل يف الن��زاع – ال يفر�ص 

حلول على اأٍي من االأطراف.

طرح الحلول
وبالن�سب��ة ملراحل الو�ساط��ة التي يتم تعليمها 
للطلبة فقال اأ.اأنور اأحمد رئي�ص ق�سم االإر�ساد 
الرب��وي:" اأنن��ا نعل��م طلبتن��ا ع��دة مراح��ل 
للو�ساط��ة منه��ا مرحل��ة االأدوار ويت��م خاللها 
و�س��رح  واالأط��راف،  الو�سي��ط  ب��ن  التع��ارف 
املرحل��ة  ه��ذه  وتنته��ي   ، واالأدوار  القواع��د، 
باالتف��اق على اختي��ار من �سيب��داأ يف التحدث 
من االأطراف، اأما املرحلة الثانية فهي  مرحلة 
�سم��اع الطلب��ة للق�سة وجم��ع املعلوم��ات وفيها 
يتمك��ن كل ط��رف م��ن ط��رح اأف��كاره وم�ساعره 

بحرية.
اأما املرحل��ة الثالثة فهي مرحلة  طرح احللول 
والبدائ��ل وخالله��ا يت��م ع�س��ر الدم��اغ وطرح 

احللول واملقرحات ح��ول امل�سكلة، وهنا ندرب 
الطلب��ة عل��ى العمل التعاوين يف ط��رح االأفكار 
مع التاأكيد على عدم اال�ستخفاف بوجهة نظر 
اأي ط��رف ب��ل يجب احرامه��ا وتقديرها فهذا 
ي�سه��ل عملية الو�سول للح��ل بطريقة مقبولة 

على االأطراف.
اأم��ا املرحل��ة الرابع��ة: فه��ي مرحل��ة  كتاب��ة 
االتفاقي��ة وه��ي املرحل��ة النهائي��ة يف عملية 
الو�ساط��ة حي��ث يت��م خالله��ا تدوي��ن احللول 
وكتابته��ا على هيئ��ة اتفاقية حم��ددة البنود 
يذك��ر فيه��ا دور كل ط��رف ون��وع احل��ل ودور 
كل ط��رف يف احل��ل، واالإجاب��ة عل��ى االأ�سئل��ة 

اخلا�سة باحلل لكل طرف
ويف نهاي��ة عملي��ة الو�ساط��ة يق��وم الو�سي��ط 
بالت�سليم على االأط��راف وحتيتهم وتقديرهم 

على اجلهود التي بذلوها.

تنفذه "التعليم"

مشروع الوساطة.. 
تدريب الطلبة على مهارة التفاوض وحل النزاعات

الراأي -�سامي جاد اهلل:
ت�سعى وزارة الربية والتعليم العايل اىل 
تطوير مهارات الطلبة يف املدار�ص لتنمية 
الق��درات العقلي��ة واجل�سمي��ة لدريه��م ، 
ومن ه��ذا املنطلق �سرع��ت االإدارة العامة 
بال��وزارة  اخلا�س��ة  والربي��ة  لالإر�س��اد 
الطالبي��ة  الو�ساط��ة  م�س��روع  تنفي��ذ  يف 

املرحل��ة  يف  املدار���ص  طلب��ة  لتدري��ب 
الثانوي��ة عل��ى  مه��ارات التفاو���ص وح��ل 

النزاعات.
والربي��ة  االإر�س��اد  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
اخلا�سة د. اأحمد احلواجري:" اإن الهدف 
م��ن امل�س��روع اإك�س��اب الطلبة مه��ارات حل 
النزاعات وامل�سكالت والتفاو�ص وخطوات 

الو�ساط��ة  الطالبي��ة وتعريفه��م مبفهوم 
الن��زاع وال�سراع، واأ�س��اف :" ي�ستفيد من 
امل�سروع طلبة ال�سف��وف العا�سر واحلادي 
ع�س��ر يف 100 مدر�س��ة ثانوي��ة، كم��ا اأن 
اليون�سي��ف  م��ن  بتموي��ل  ينف��ذ  امل�س��روع 
�سمن م�سروع تعزيز االن�سباط واحلد من 

العنف الذي تقوم عليه الوزارة.
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ال�صحة واحلياة

غزة-الراأي:
تع��د الركب��ة هي اجل��زء االأكرث ب��روزًا يف ج�س��م االإن�س��ان كونها 
توؤدي العديد من الوظائف الهامة و االأن�سطة االأكرث حيوية مثل 
الوقوف و امل�سي و �سعود و هبوط ال�سالمل . و قد ًت�ساب ب�سغوط 

الركبة اأو اإ�سابات الركبة . 
و م��ع التق��دم يف ال�سن قد ت�ساب بخ�سون��ة يف غ�سروف الركبة اأو 
ليونة يف العظام . وتتعر�ص الركبة للعديد من التغريات التي قد 
ت��وؤدي اإيل املزي��د م��ن االأمل و االلتهاب و الت��ورم . و تعد خ�سونة 
الركب��ة هي مر�ص ينتج عن تاأكل الغ�ساريف الناعمة التي تغطي 
�سط��ح املف�سل و بالتايل ت��وؤدي اإىل نعومة احلركة . حيث يحدث 
�سع��ف يف متا�سك هذه الغ�ساريف مما ي��وؤدي اإيل ت�سقق �سطحها و 
تاأكلها  تدريجيًا اإىل اأن ي�سبح العظمة خالية من الغ�ساريف التي 
حتميه��ا .و حتدث املزي��د من االأمل . و ت��زداد خ�سونة الركبة مع 

التقدم يف ال�سن.

أسباب خشونة الركبة :
•  يعد التقدم يف العمر من اأهم االأ�سباب وراء خ�سونة الركبة  ، 

وهناك عوامل اأخري ت�سارك يف زيادة ن�سبة االإ�سابة :
. الوراثية  •  العوامل 

. الزائد  •  الوزن 
•  الع��ادات اخلاطئ��ة مث��ل اجللو�ص يف و�سع خاط��ئ و الوقوف 

لفرات طويلة و عدم ممار�سة التمارين الريا�سية .
•  اإ�ساب��ات الركب��ة مثل االلتهاب��ات و الك�سور و متزق االأربطة 

اأو الغ�ساريف الهاللية.
•  االإجه��اد الق��وي للركبة مثل تكرار �سع��ود و هبوط ال�سلم و 

ممار�سة الريا�سات العنيفة .

•  االإف��راط يف تن��اول اللح��وم و البقوليات مما يزيد من ن�سبة 
حم�ص البوليك و هو ما ي�سبب خ�سونة الركبة .

، و ه��ذا ي�ساعد علي  •  تعر���ص املف�س��ل لتي��ارات الهواء البارد 
زيادة خ�سونة الركبة .

اأجزاء  زائد علي  اإيل حدوث حتميل  يوؤدي   ، ال�ساقن  •  تقو�ص 
حمددة يف املف�سل .

أعراض خشونة الركبة :
. عليها  ال�سغط  اأثناء  الركبة  بف�سل  اأمل  •  يحدث 

. التورمات  بع�ص  تظهر  •  قد 
•  ق��د ت�سم��ع �س��وت احتكاك داخل املف�سل اأثن��اء حتريكه ، و 

ذلك ب�سبب التاأكل الذي حدث .
•  حت��دث تقل�س��ات و ت�سنج��ات ع�سلي��ة ح��ول مف�س��ل الركبة 

امل�ساب .
•  يح��دث تيب���ص يف املف�س��ل بع��د اال�ستيقاظ مبا�س��رة و يزول 

بعد مرور �ساعة .

إرشادات لعالج خشونة الركبة :
•  جتن��ب الوق��وف لف��رات طويل��ة و �سع��ود ال�سل��م و هبوط��ه 
ب�س��كل متك��رر الأن ه��ذا ي��وؤدي اإىل زي��ادة ال�سغ��ط عل��ى مف�س��ل 

الركبة مما يزيد من خ�سونة الركبة و االمل الركبة .
•  جتن��ب  ثن��ي مف�س��ل الركب��ة م��ا بع��د ت�سع��ن درج��ة �سواء 
بتثبيته��ا حت��ت الكر�س��ي ال��ذي جتل���ص علي��ه اأو باجللو���ص عل��ى 
كر�س��ي منخف���ص اأو بثنيه��ا اأثن��اء ال�س��الة خا�سة و �س��ع قراءة 

�سورة الت�سهد ، حيث يجب اأن جتل�ص علي كر�سي .

•  جتن��ب بع���ص اأو�س��اع اجللو���ص اخلاطئ��ة كو�س��ع القرف�ساء 
اأو  تربي��ع ال�ساق��ن او اجللو���ص عل��ي االأر�ص مع ثن��ي ال�ساق اإيل 

اأ�سفل اجل�سم .
اأنها  اأو املتحرك��ة، حيث  •  جتن��ب ا�ستخ��دام الدراج��ة الثابتة 
ت��وؤدي اإيل زي��ادة االحتكاك ب��ن املفا�سل ، و اأي�س��ًا حاول جتنب 

كل ما يوؤدي اإيل حدوث طرقعة  يف الركبة .
•  ي��وؤدي امل�س��ي بانتظام اإىل حت�سن الدورة الدموية لغ�ساريف 
و اأن�سج��ة الركب��ة و تقوي��ة الع�س��الت  ، و لكن يج��ب اأن يتم ذلك 
ب��دون ح��دوث اإجه��اد ملف�سل الركب��ة . و يف�سل امل�س��ي على �سطح 
م�ستوي مثل اأر�سية النادي الناعمة و احلديقة .و يف�سل ارتداء 
االأحذية الريا�سية اأثناء امل�سي ، فهي مهمة الأولئك الذين يعانوا 

من خ�سونة الركبة .
•  ي�ساع��د فق��دان ال��وزن عل��ى تخفي���ص االأحمال عل��ى مف�سل 
الركب��ة ، لذل��ك يج��ب احل��د م��ن الن�سوي��ات و الده��ون وتن��اول 

املزيد من الفواكه و اخل�سروات و ممار�سة التمارين الريا�سية .
•  ميكن��ك ا�ستخ��دام ع�س��ا اأثن��اء امل�س��ي لتقلي��ل ال�سغ��ط على 
الركب��ة و اإذا كان لدي��ك ركب��ة م�ساب��ة ميكن��ك م�س��ك الع�س��ا يف 
االجت��اه املعاك�ص فمث��اًل اإذا كان لديك اإ�ساب��ة يف الركبة اليمني 

، مت�سك الع�سا يف اليد الي�سرى .
للركب��ة  الرباعي��ة  للع�سل��ة  �ساكن��ة  مترين��ات  اأداء  يج��ب    •

لتقويتها و هي كالتايل :
•  و�سع فوطة مرومة اأ�سفل الركبة ثم ال�سغط عليها بالركبة 
م��ع �سد �سابون��ة الركبة و م�سط الرجل الأعل��ي و على االإ�ستمرار 
يف ه��ذا الو�س��ع الأرب��ع ث��وان و اال�سرخ��اء الأرب��ع ث��وان و يك��رر 

التمرين ع�سر مرات 

اإعداد/ وزارة ال�سحةخشونة الركبة اسبابها وعالجها وكيف تتخلص منها

غزة – الراأي : 
اأك��دت وزارة ال�سحة اأنه��ا وقعت نحو  
وم�ساري��ع  جم��االت  يف  اتفاقي��ة   31
�سحي��ة ، منه��ا 16 اتفاقي��ة حمددة 
التكلف��ة بقيم��ة ح��وايل 31 ملي��ون 
غ��ري  اأخ��رى  اتفاقي��ة  و15  دوالر، 
 2014 خ��الل  التكلف��ة  حم��ددة 

املن�سرم.
تقريره��ا  يف  ال��وزارة  واأو�سح��ت 
ال�سن��وي ال�س��ادر ع��ن االإدارة العامة 
الوف��ود  ع��دد  اأّن  ال��دويل  للتع��اون 
 93 بل��غ  غ��زة  لقط��اع  الزائ��رة 
85 منه��ا وف��ودًا �سحي��ة  وف��دًا، كان 
وم��ن  واإ�سالمي��ة  وعربي��ة  اأوروبي��ة 
كان  خمتلف��ة  طبي��ة  تخ�س�س��ات 
اأغلبه��ا يف تخ�س�س��ات القلب والعظام 
وامل�سال��ك  والتجمي��ل  واالأع�س��اب، 
واالأوعي��ة  الكل��ى  وزراع��ة  البولي��ة 

الدموية".
واأف��اد باأن قيم��ة الترع��ات العينية 
خ��الل العدوان وم��ا بع��ده، بلغت 11 
ملي��ون دوالر، باالإ�سافة اإىل ترعات 
واالأقم�س��ة  االأغذي��ة  مث��ل  اأخ��رى 
واالأغطية واملع��دات الطبية وغريها 
األ��ف   642 بح��وايل  ق��درت  والت��ي 

دوالر.
وذكر التقري��ر اأن  عدد االحتياجات 
 2014 خ��الل  امل�سوق��ة  وامل�ساري��ع 
بل��غ  نح��و )169 ( م�سروع��ًا، وع��دد 
امل�ساري��ع قي��د التنفي��ذ 89 م�سروع��ًا 
للم�ساري��ع  اإجمالي��ة  ومبيزاني��ة 
ح��وايل  تبل��غ  التكلف��ة"  "حم��ددة 
وكان  اأمريك��ي  دوالر  ملي��ون   83.27
اأكرثه��ا بتمويل من البن��ك االإ�سالمي 
للتنمية وبتكلفة حوايل 40.7 مليون 
دوالر ، تليه اللجنة القطرية الإعادة 
 15.5 اإعم��ار غ��زة بتكلف��ة ح��وايل 

مليون دوالر".
ع��دد  بل��غ  "كم��ا  التقري��ر:  وتاب��ع 
م�س��روع   83 املنف��ذة  امل�ساري��ع 
للم�ساري��ع  اإجمالي��ة  ومبيزاني��ة 
 13 حوايل  التكلف��ة" تبلغ  "حمددة 
بتموي��ل  اأكرثه��ا  كان  دوالر،  ملي��ون 
م��ن اللجن��ة القطرية الإع��ادة اإعمار 
2.45 ملي��ون  غ��زة بتكلف��ة ح��وايل 
دوالر معظمه��ا خ��الل ف��رة العدوان 
كا�ستجاب��ة طارئة للو�س��ع االإن�ساين 
ودعما ل�سمود النظام ال�سحي، ويليه 
بج��دة  للتنمي��ة  االإ�سالم��ي  البن��ك 

بتكلفة حوايل 2.18 مليون دوالر".

الصحة" توقع )31( اتفاقية خالل العام الماضي"
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بقلم - أميمه العبادلة:

توافق ظالم
غريب اأمر "التوافق" الذي مازال اأحد ال يعلم على ماذا كان حقيقة، 
فكل ما نراه زيارات اإعالمية و�سور ت�سدعنا من كرثة ما بها من نفاق.
اأك��رث الغريب فيه اأن يتلقى موظفون م�ستنكفون، ومتغيبون عمدا عن 
تاأدية مهام عملهم، كامل رواتبهم وهم بكامل راحتهم يف منازلهم بعد 
اأن وط��دوا اأنف�سه��م عل��ى نفقات اإ�سافي��ة جراء اأعمال اأخ��رى، بينما 
موظف��و غ��زة الذين ه��م على راأ���ص عمله��م، وال م�س��در رزق اآخر لهم 
�سواه، ال يتلقون �سوى فتات بعد الئحة خ�سومات تخ�سف الراتب وال 

تبقي عليه �سيئا.
والتفرق��ة العن�سري��ة الفجة الت��ي مازالت تق�سم الوط��ن وتفتك به 
ك��دودة خبيثة ال ب��د اأن تنتهي، �سئمنا التفرقة ب��ن مواطن والجئ، 
وغ��زة و�سف��ة، وفتح وحما���ص. لقد ن�سين��ا جميعنا اأنن��ا فل�سطينيون 
يح��ق لن��ا كل �س��يء عل��ى ه��ذه االأر���ص الت��ي نح��ارب م��ن اأج��ل نيلها 

وحتريرها.

جهل مركب
"االعتق��ال االإداري لالأ�س��رى" م�سطل��ح ي��ردده العامة دون 
اأن يفهم��وا معن��اه، لي���ص وح��ده كثري م��ن ق�ساي��ا االأ�سرى ال 
يعل��م خلفيته��ا الكث��ريون، هن��اك تق�س��ري وا�س��ح م��ن و�سائل 
االإع��الم الت��ي اتخذت من االأ�سرى ق�سي��ة مو�سمية تطرح يف 
العام��ة مرة وال تذكر على الدوام طيل��ة العام، لذلك بتنا ال 
جند تفاعال كبريا مع ق�ساياهم اإال من قبل ذويهم املنكوبن.
عامة ال�سعب اأوىل النا�ص برفع وعيهم واإدراكهم جتاه ق�سية 
االأ�س��رى وباقي ق�سايا الثوابت الوطنية، ومن ثم �سيعمل كل 
ف��رد من ال�سعب كو�سيل��ة �سغط ومنا�سرة ال اإراديا دفاعا عن 

االأ�سرى وحقوقهم وق�سيتهم العادلة.
االعتقال االإداري هو موت بطيء ال رحمة فيه بحق االأ�سرى 
الذي��ن ال يعلمون كيف ومل��اذا مت اعتقالهم وال ميكن الأحد اأن 

يتكهن بوقت االإفراج عنهم، هل يعلم اجلميع هذا االأمر؟!

ضعف توجيه
امل�س��اكل االجتماعي��ة الت��ي توؤث��ر �سلب��ا يف املجتمع وتط��ال �سريح��ة ال باأ�ص بها 
حتت��اج لوقف��ة جادة با�س��م احلكومة وجمي��ع موؤ�س�ساتها ودوائره��ا وال اأن ترك 
ملوؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين الت��ي تتبع الأجن��دات خا�س��ة م�سكوكة االأه��داف، الأن 

املواطن وم�ساكلة يف االأ�سل يجب �سمن االهتمامات واالأولويات العليا للدولة.
اأث��ارت انتباه��ي الفت��ة كبرية و�س��ع يف �س��ارع رئي�ص مكت��وب عليه��ا: "مرياثي من 

حقي"، مع ر�سم �سريايل يدل على امراأة وانتهى االأمر.
فهم��ت من متابعت��ي اأن االأمر مرتبط بتوعي��ة املجتمع بحق امل��راأة يف املرياث لكن 
غ��اب ع��ن القائمن عليه طبيعة اجلمهور امل�ستهدف، فغالب��ا الذين مينعون االإناث 
من املرياث هم اإما جهلة اأميون اأو جهلة بتعاليم الدين ونواهيه ويف احلالتن هذه 

الالفتة الركيكة ال تفيد.
فال�سن��ف االأول بحاج��ة لو�سيل��ة تاأث��ري قوية بل�س��ان ف�سيح يخاط��ب اجلماهري 
بال��كالم املحكي ال املكتوب، وال�سنف الثاين بحاجة لتوعية دينية قوية وبحجج 

من القراآن وال�سنة ال مبجرد جملة خجولة ال توؤثر يف نف�سية اأحد باملطلق.

موضة
ق��ال ال�س��اب خال��د الراع��ي )25 عام��ا( 
اأن��ه يجد نف�س��ه نكره اإن مل يغ��رد يف ذات 
ال�ساع��ة  حدي��ث  يك��ون  ال��ذي  ال�سي��اق 
على مواق��ع التوا�س��ل االجتماعي، لذلك 
وليك��ون كباق��ي اأ�سدقائ��ه االإلكروني��ن 

فعليه جماراة الواقع.
بينما تختلف معه بي�سان نعيم ) 22 عاما 
( والتي ترف�ص اأن تكون �سائرة يف القطيع 
دون اأن تفه��م اأو دون اأن يك��ون م��ن �سم��ن 
"اأك��ره الفي�سب��وك  اهتماماته��ا، قائل��ة: 
عندم��ا اأفتح��ه فاأج��د اجلمي��ع كالببغ��اء 
يقل��دون بع�سه��م دون اأن يك��ون الأي منهم 

راأيه وفكره اخلا�ص.
وراأى غ�س��ان �سلي��م )30 عام��ا( اأن كث��ري 
من الق�ساي��ا النبيلة فقدت قيمتها حينما 
�سار اأق�سى غاي��ات النا�سطن اأن يلتقطوا 
�سور "�سيلفي" للرويج لذاتهم ال للق�سية 

نف�سها.

طقوس إلكترونية
ب��ن االأ�ست��اذ امل�ساعد يف ق�س��م ال�سحافة 
د.  االإ�سالمي��ة  اجلامع��ة  يف  واالإع��الم 
طلع��ت عي�س��ى اأن جمي��ع الق�ساي��ا الهامة 
يف حياتنا وتاريخن��ا كفل�سطينين �سارت 
ُتط��رح مو�سمي��ًا وه��و م��ا ال يتنا�س��ب م��ع 

تفعيل الق�سايا بال�سكل املطلوب.
عل��ى  العم��ل  "حت��ول  عي�س��ى:  د.  وق��ال 
االإنرن��ت حلال��ة طقو�سية يكت��ب خاللها 
ال�سخ�ص ما يري��ح �سمرييه جتاه الق�سية 

املطروح��ة وم��ا يلب��ث اأن يغل��ق ال�سفحة 
لينتق��ل ال حق��ا ملتابع��ة ق�سي��ة اأخ��رى"، 
م�سريا اإىل اأن اال�ستعانة مبواقع التوا�سل 
االجتماعي جيد لكن دون االعتماد الكلي 
عليها فاإبداء مظاه��ر حقيقية كالتظاهر 
والتكات��ف الفعلي على اأر���ص الواقع مهم 

وال غنى عنه.
ودع��ى د. عي�س��ى اإىل �س��رورة اأن تعم��ل 
مبنهجي��ة  االإع��الم  و�سائ��ل  جمي��ع 

الق�سايا املطروحة.

موسميات
م��ن جهته، علق االأ�ست��اذ امل�سارك يف ق�سم 
ال�سحاف��ة واالإع��الم يف جامع��ة االأق�سى 
د. ماج��د ترب��ان عل��ى طريق��ة التعاط��ي 
امل�ستحدثة مع ق�سية االأ�سرى عر مواقع 
التوا�سل االجتماع��ي بقوله: "املنا�سبات 

وا�سراتيجي��ة موح��دة يت��م م��ن خالله��ا 
تفعيل الق�سايا املطروحة وخ�سو�سا التي 
ت�سب يف بوتق��ة ق�سايا الثوابت الوطنية 
اللغ��ات،  بجمي��ع  املختلف��ة  بتف�سيالته��ا 
تفعي��ل  م��ن  املرج��وة  الغاي��ة  اأن  منوه��ا 
اأي ق�سي��ة ال ي��راد من��ه احل��ل ال�سري��ع 
وال�سح��ري واإمنا يه��دف بالدرجة االأوىل 
لرفع الوع��ي، وتقومي ال�سل��وك نظرا الأن 
الكثريين من العامة ال يعرفون الكثري عن 

)نوج��ه  ب���  تب��داأ  عموم��ا،  الوطني��ة، 
ال�سك��ر(، ث��م )نطال��ب ب���(؟ ث��م تنتهي ب� 
)لك��م اهلل("، مرجع��ا ال�سب��ب وراء حالة 
االهتم��ام املوؤق��ت ه��ذه هو ا�ست��داد وطاأة 
احلال��ة الفل�سطيني��ة املليئ��ة باالأحداث، 
وتع��دد ال�سغوط��ات التي جعل��ت االإعالم 

الفل�سطيني مو�سميا.
واأك��د د. ترب��ان عل��ى اأن النا���ص ولي��دة 
البيئ��ة ويهتم��ون باالأ�سا�سي��ات املتداولة 
كحالتن��ا  حال��ة  يف  واأن��ه  حميطه��م،  يف 
كن�س��رة  الهام��ة  الق�ساي��ا  الفل�سطيني��ة 
االنق�س��ام  واإنه��اء  واالأ�س��رى،  االأق�س��ى، 
باتت ال تلفت اهتم��ام الكثريين نظرا الأن 
االأولوي��ات حم�س��ورة يف ع��ودة الكهرباء 

وحت�سن الو�سع املادي واالقت�سادي.
وج��اء راأي د. ترب��ان متوافق��ا م��ع �سابقه 
على �سرورة و�س��ع ا�سراتيجية اإعالمية 
�ساملة جلعل ق�ساي��ا الثوابت الوطنية يف 
�س��دارة االإع��الم، للخ��روج م��ن املو�سمية 
واالهتم��ام فق��ط باخل��روج للمظاه��رات 
اللتق��اط �س��ور ال�سلف��ي للتباه��ي والعمل 

الدعائي.
يف  ق�س��ور  هن��اك  اأن  ترب��ان  د.  ولف��ت 
التوا�س��ل  مواق��ع  م��ع  البن��اء  التفاع��ل 
االجتماع��ي التي حتولت من كونها و�سيلة 
للتوا�س��ل وتب��ادل اخل��رات واالآراء اإىل 
م�ساحة �سخ�سي��ة لعر�ص دعاية م�سغرة، 
داعي��ا اإىل �س��رورة عم��ل تدري��ب فئ��وي 
عل��ى  العم��ل  بغر���ص  اجلامع��ات  لطلب��ة 

ق�سية الدعم واملنا�سرة.

قضايا الفيسبوك.. هبات موسمية و"سيلفي" للشهرة
الراأي - اأميمه العبادلة:

عامل مواقع التوا�سل االجتماعي غريب 
اإىل ح��د ما، فيوميا هن��اك مو�سوع موؤمل 
ي�سدن��ا �سوب ه��ذا، ومو�س��وع اآخر مبهج 
يجذبنا �سوب ذاك، وما اأن ينتهي امل�سهد 

حتى نع��اود اندماجنا ب�س��كل طبيعي يف 
احلياة الت��ي ال تتوقف والوقت الذي ال 
ينتظ��ر اأح��دا؛ واإن �ساألت اأح��دا �سيقول 

لك: "باخت�سار، هذه هي احلياة"!
ومع كل هذا التقدم التكنولوجي كان من 

املتوقع اأن يكون تفعيل كثري من الق�سايا 
االإن�سانية وح�سد املنا�سرة لها، وال�سغط 
حلله��ا اأف�سل بكث��ري من ال�ساب��ق، غري اأن 
الالفت وج��ود تراجع ملمو���ص وتخاذل 

وانتفاء اأهمية يف كثري من االأحيان.
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إدارية

سكرتير التحرير

ماجد حبيب

 

ال�س��ر عل��ى الزوج��ة من خ��ري االأعم��ال، ولون م��ن األوان 
القرب��ة والطاع��ة، وم��ن اأعظ��م اال�سب��اب لبق��اء احلي��اة 
الزوجي��ة، وا�ستم��رار امل��ودة وال�سع��ادة، فامل��راأة ال ت�سل��م 
احيان��ا من املخالف��ات اأو جت��اوزات يف الت�سرف��ات اأحيانا، 
وع��ن اب��ي هريرة - ر�س��ي اهلل عنه - عن النب��ي �سلى اهلل 
علي��ه و�سل��م اأن��ه ق��ال: "ا�ستو�سوا بالن�س��اء خ��ريًا، فاإنهن 
خلق��ن م��ن �سل��ع، واأع��وج م��ا يف ال�سلع اأع��اله، ف��اإن ذهبت 
تقيم��ه ك�سرت��ه، واإن تركت��ه ا�ستمتع��ت به��ا على م��ا فيها، 

فا�ستو�سوا بالن�ساء خريا".
وال�س��ر عل��ى الزوج��ة من خري االأعم��ال، ولون م��ن األوان 
القرب��ة والطاع��ة، وم��ن اأعظ��م االأ�سب��اب لبق��اء احلي��اة 
الزوجي��ة، وا�ستم��رار امل��ودة وال�سع��ادة، لكن مت��ى ظهرت 
من املراأة اأم��ارات الع�سيان والتع��ايل والتمرد على زوجها، 
مث��ل ان تتثاق��ل اإذا دعاه��ا وال ت�ستجيب اإلي��ه اإال بتكره، 
وتخالف اأمره ومتتن��ع من فرا�سه اأو تخرج من منزله بغري 
اذن��ه، فلل��زوج اإذًا اأن يتبع االأ�سلوب الق��راآين يف العالج من 
خ��الل قوله تعاىل: )والالتي تخاف��ون ن�سوزهن فعظوهن 
واهجروهن يف امل�ساجع وا�سربوهن فاإن اأطعنكم فال تبغوا 

عليهن �سبياًل(.
ولنقراأ حديث اأ�سماء بنت زيد بن عبداالأ�سهل حن جاءت 
اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وهو بن اأ�سحابه، فقالت: 
ال�س��الم علي��ك يا�سي��دي يار�س��ول اهلل باأبي اأن��ت واأمي، اأنا 
واف��دة الن�س��اء اليك، اإن اهلل عز وجل بعث��ك اإىل الرجال 
والن�ساء كافة، فاآمنا بك وباإلهك، ومبا جئت به، واإنا مع�سر 
الن�س��اء حم�س��ورات مق�س��ورات، قواعد بيوتك��م، ومق�سي 
الرج��ال  مع�س��ر  واإنك��م  اأوالدك��م،  وحام��الت  �سهواتك��م، 
ف�سلتم علينا باجلمع واجلماعات، وعيادة املر�سى، و�سهود 
اجلنائ��ز، واحل��ج والعم��رة بعد العم��رة، واأف�س��ل من ذلك 
اجله��اد يف �سبيل اهلل عز وجل، واإن الرجل اذا خرج حاجا 
اأو معتم��را اأو جماه��دا، حفظنا لكم اأموالك��م، وغزلنا لكم 
اأثوابكم، وربينا لكم اأوالدكم، اأفال ن�سارككم يف هذا االأجر 
واخلري؟ فالتف��ت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل اأ�سحابه 
بوجه��ه كله، ثم قال: ه��ل �سمعتم مقالة امراأة قط اأح�سن 
م��ن م�سائلتها يف اأمر دينها من ه��ذه؟ فقالوا: يار�سول اهلل، 
ما ظننا اأن امراأة تهتدي اىل مثل هذا، فالتفت النبي �سلى 
اهلل علي��ه و�سل��م اإليها فق��ال: اأفهمي اأيتها امل��راأة، واأعلمي 
م��ن خلفك من الن�ساء اأن ح�سن تبعل املراأة لزوجها وطلبها 
مر�سات��ه، واتباعها موافقت��ه يعدل ذلك كل��ه: فان�سرفت 
امل��راأة وهي تهلل(. واإذا مل يبل��غ الزوج الغاية ومل يتحقق 
له الهدف يف اإعادة امل��راأة اإىل �سوابها بالوعظ فاإنه يعمل 
عل��ى ا�ستجا�س��ة م�ساعره��ا واإث��ارة عواطفه��ا وا�ستنها�ص 
عزميته��ا وتذكريه��ا مب��كارم االأخ��الق وحما�س��ن الفع��ال 
وامل�سالح العظيم��ة املرتبة على امتداد احلياة الزوجية، 
وببيان امل�ساوئ واالأ�سرار واملفا�سد وال�سرور التي تنتج عن 
الفرق��ة بالط��الق على امل��راأة وعل��ى الذرية وعل��ى الزوج 
وعل��ى اأ�سرتيهما ب��ل وعلى املجتمع واالآث��ار التي متتد اإىل 
البيئ��ة م��ن ج��راء ت�سدع االأ�س��رة، واإذا مل يج��د ذلك كله 

انتقل اإىل عالج الن�سوز بالهجر.

الصبر على الزوجة

إعداد/ ماجد حبيب

احتفظ برباطة جأشك 

في سبعة

احتف��ظ برباطة جاأ�سك يف �سبع��ة مواطن: لقاء االأع��داء، ومقابلة 
�ص ال�س��ر، وانت�سار الب��الء، و�سجون  الطغ��اة، وا�ست��داد الفتن��ة، وترُبّ

املت�سلطن، وطي�ص الزوجة الرعناء.

هكذا علمتني احلياة
م�سطفى ال�سباعي

ألوان التفكير )القبعات الست(
مت اختي��ار األوان االأمناط ال�ست��ة لت�سفي نوعا 
من اجلو النف�سي على عملية التفكري، فقد ثبت 
علمي��ا م��ا لالألوان م��ن تاأثري نف�سي عل��ى الب�سر 
من خ��الل جتارب عملي��ة تبن م��ن خاللها دور 
االأل��وان يف ا�ستث��ارة م�ساع��ر نف�سي��ة خمتلفة، 
وق��د ارتبط��ت بع���ص االأل��وان يف الوع��ي كث��ري 
م��ن النا�ص عل��ى مر الع�س��ور مب�ساع��ر حمددة، 
فاالأحم��ر يرمز اإىل احلب ولذل��ك اختري ليدل 
عل��ى التفكري العاطف��ي، اأما االأ�سف��ر فقد ربط 
بالتفكري االإيجابي وهو ماأخوذ من لون ال�سم�ص 
ال�سف��راء ملا لها من دور عظيم يف عملية احلياة 
والنم��و عل��ى �سط��ح االأر���ص فهي م�س��در جميع 
اأنواع الطاق��ة، اأما االأ�س��ود فارتباطه بالتفكري 
الت�ساوؤم��ي وا�سح وال يحت��اج ملزيد بيان، واللون 
االأبي���ص يرم��ز اإىل النق��اء وال�سف��اء ولذل��ك 
جع��ل رمزا على التفك��ري املحايد الذي ال يحمل 
اأي��ة توجه��ات م�سبق��ة ال اإيجابي��ة وال �سلبية، 
اأما االأخ�سر فريم��ز اإىل التفكري االإبداعي وهو 
لون النباتات مل��ا فيها من عظيم بديع خلق اهلل 
الظاه��ر للعي��ان، واأخ��ري االأزرق يرم��ز للتفك��ري 
ال�سم��ويل وهو ل��ون ال�سم��اء الزرق��اء املحيطة 

باالأر�ص كما اأنه لون البحر املحيط بالياب�سة.

القبعة البيضاء 
القبع��ة البي�س��اء ت�س��ري اإىل النم��ط املحايد، 
معلوم��ات  جم��ع  عملي��ة  هن��ا  ب��ه  واملق�س��ود 
حول مو�س��وع التفكري. م��كان اإقام��ة امل�سروع 
والتكالي��ف،  والكمي��ات  االأ�سع��ار  الفك��رة،  اأو 
معلوم��ات ح��ول البيئ��ة املحيط��ة والظ��روف 
املحيطة، معلوم��ات حول م�سروع��ات م�سابهة 
اإن وج��دت. الح��ظ اأن مث��ل ه��ذه املعلوم��ات 
�سلبي��ة  وال  اإيجابي��ة  ال  حماي��دة  معلوم��ات 

ولذلك اخرنا اللون االأبي�ص.

القبعة الصفراء

القبع��ة ال�سفراء ت�سري اإىل التفكري االإيجابي 
وه��ي ماأخ��وذة م��ن ل��ون ال�سم���ص رم��ز النماء 
القبع��ة  ارت��داء  عن��د  الطاق��ة.  وم�س��در 
االإيجابي��ة  اجلوان��ب  يف  نفك��ر  ال�سف��راء 
للفك��رة، كي��ف تزي��د ه��ذه الفكرة م��ن دخلنا 
عل��ى �سبي��ل املث��ال اأو كيف حت�سن م��ن ظروف 

العمل واحلياة

القبعة السوداء
اإىل التفك��ري الت�ساوؤم��ي  ال�س��وداء ت�س��ري  القبع��ة 
وعن��د ارتدائها، وكثريا ما نرتديه��ا دون اأن ن�سعر، 
نفكر يف اجلوانب ال�سلبية للم�سروع، اخل�سائر التي 

ميكن اأن نتكبدها وال�سعوبات التي �سنواجهها.

القبعة الحمراء
القبعة احلمراء ت�سري اإىل التفكري العاطفي وعند 
ارتدائه��ا نفك��ر يف امل�س��روع ب�س��كل عاطف��ي �سرف 
دون النظ��ر اإىل العوام��ل املنطقي��ة وااليجابي��ات 
وال�سلبي��ات، ما هي العواط��ف التي تدفعك خلو�ص 
غمار هذا امل�سروع ماهي املتع التي �ستجنيها نتيجة 
لذلك هل ت�سعر مب�ساع��ر فخر اأو اعتزاز اأو غريها 

عند دخولك اأو تبنيك ملثل هذا االأمر...

القبعة الخضراء
القبعة اخل�سراء ترمز اإىل التفكري االإبداعي 
وه��ي ماأخ��وذة م��ن ل��ون االأ�سج��ار وم��ا فيه��ا 
م��ن مع��اين االإب��داع والتجديد، عن��د ارتداء 
القبعة اخل�س��راء نبحث عن اأفكار جديدة مل 
ي�سبق اأن طرقت. فمثال نفكر يف اأ�سل املو�سوع 
، امل�س��روع، مل��اذا ال نبح��ث ع��ن م�س��روع ميث��ل 
فك��رة جديدة ورائ��دة؟ ثم ميك��ن اأن نفكر يف 
ال�سلبيات كيف ميكن اأن نتجاوز هذه ال�سلبيات 
ب�س��كل اإبداع��ي ونحوله��ا اإىل اإيجابيات؟ كما 
ميك��ن اأن نفك��ر يف مزيد م��ن االإيجابيات التي 
ميك��ن اأن ي�سيفه��ا امل�س��روع؟ ث��م نفك��ر ب�سكل 
اإبداع��ي عن دور العواطف وامل�ساعر يف اإجناح 
ه��ذا امل�سروع؟ وهكذا تتفتح لن��ا اآفاق جديدة 
للتفك��ري ميك��ن اأن تو�سلنا اإىل اأف��كار مل ي�سبق 

لها مثيل.

القبعة الزرقاء
القبعة الزرق��اء ترم��ز اإىل التفكري ال�سمويل 
وياأت��ي دوره��ا للتحق��ق م��ن ا�ستعم��ال جمي��ع 
اأمناط التفكري الداخل��ة يف تعريف التقنية. 
فقبل انهاء عملي��ة التفكري يطرح ال�سوؤال هل 

من أقـــوال  عبرة في صورة
العقالء

اأولئك الذين ا�ست�سهدوا يف �ساحات 
القتال هم اأ�سدق الع�ساق، وحدهم 

ال يكذبون بع�سهم للوطن، هم 
يتو�سوؤون برابه وهو يتو�سئ 

بدمائهم حتى ال�سهادة هي من اأتت 
اإليهم وكاأنها فتاة تريد حبيبها

م�سطفى حممد

تبداأ احلرية حن ينتهي اجلهل 
الأن منح احلرية جلاهل كمنح 

�سالح ملجنون
فيكتور هوغو

ن�صائح اإدارية

يف العامل الثالث.. ميتلك 
احلاكم حكمة لقمان.. وميتلك 

رجال االأعمال مال قارون.. 
وميتلك ال�سعب �سر اأيوب

جالل عامر
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من خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

لع��دم  اإ�ساف��ة  الطارئ��ة،  احل��االت 
وج��ود م�سرفن ومعاجل��ن نف�سين، 
حي��ث يوج��د العدي��د م��ن احلاالت 
النف�سية، الت��ي بحاجة اإىل اإ�سراف 
خا���ص وم��ن �سم��ن ه��ذه احل��االت 

االأ�سري عنان.
وعن حالة االأ�سري ال�سحية اأو�سحت 
العائل��ة ، اأن عالم��ات املر���ص تب��دو 
علي��ه ب�س��كل وا�س��ح وتن��ذر ب�س��يء 
كارث��ي وخط��ري اإن مل يت��م متابع��ة 
حالته ال�سحي��ة باأ�سرع وقت ممكن، 
ملحامي��ه  زي��ارة  اأخ��ر  ب��اأن  م�س��رية 

الراأي-حممد اأبوعم�سة:
تتمث��ل االنته��اكات ال�سحي��ة الت��ي 
يتعر�ص لها االأ�س��رى الفل�سطينين، 
باالإهم��ال ال�سحي املتكرر واملماطلة 
ع��ن  واالمتن��اع  الع��الج  تق��دمي  يف 
اجلراحي��ة  العملي��ات  اإج��راء 
لالأ�سرى املر�سى، واأي�سا عدم تقدمي 
العالج املنا�س��ب لالأ�سرى املر�سى كل 
ح�س��ب طبيعة مر�س��ه، فالطبيب يف 
ال�سجون "االإ�سرائيلية" هو الطبيب 
الوحيد يف العامل الذي يعالج جميع 
االأمرا�ص بقر�ص االأكامول اأو بكاأ�ص 
ماء، وت�ستكي تلك ال�سجون من عدم 

وجود اأطباء اخت�سا�سن .
عب��د  عن��ان  االأ�س��ري  عائل��ة  تق��ول 
م��ن  عام��ا   )52( ج��الد  الرحي��م 
حالي��ا  والقاب��ع  طولك��رم،  مدين��ة 
يف م��ا يع��رف مب�سف��ى الرمل��ة، ب��اأن 
جنله��ا يع��اين م��ن ظ��روف اعتق��ال 
توف��ر  ع��دم  يف  تتمث��ل  �سيئ��ة، 
االأجه��زة الطبي��ة ، باالإ�ساف��ة اإىل 
اإىل  تفتق��ر  ال�سج��ون  عي��ادات  اأن 
وج��ود اأطب��اء مناوب��ن لي��اًل لعالج 

داخ��ل م�سفي �سج��ن الرملة وعندما 
ح�س��ر للزيارة كان يرتعد ويرجتف 
وال ي�ستطي��ع ال�سيط��رة على كالمه، 
واأن��ه يعاين من الن�سي��ان وال يتذكر 
حيات��ه،  يف  �سابق��ة  تفا�سي��ل  اأي 
وي�ستع��ن بزمالئ��ه داخ��ل ال�سج��ن 
ب��كل ما يل��زم احتياجات��ه اليومية، 
واأي�س��ا ي�ستع��ن بزمالئ��ه لالإجابة 
ع��ن بع���ص االأ�سئل��ة الت��ي يطرحها 

عليه املحامى خالل الزيارة.
واأكدت العائل��ة اأن احلالة النف�سية 
لالأ�سري جالد �سعب��ة للغاية، اإ�سافة 
يف  دموي��ة  جتلط��ات  م��ن  ملعانات��ه 
الق��دم وقرحة يف املع��دة، واأ�سافت، 
اأن االأ�س��ري اجل��الد كان قد نقل قبل 
م��دة اإىل م�ست�سفى العفولة الإجراء 
عملي��ه يف االأمع��اء حي��ث اأن االأ�سري 
عان��ى حينها م��ن مت��زق يف االأمعاء، 
وا�سطرت اإدارة �سجن جميدو لنقله 
باأ�سرع وق��ت اإىل م�ست�سفى العفولة 
االأ�س��ري  ومك��ث  العملي��ة،  الإج��راء 
هن��اك حتى ا�ستق��ر و�سع��ه، بعدها 
نق��ل اإىل م��ا يع��رف مب�سف��ى الرملة 

للمراقبة الطبية.
و�سرح��ت العائل��ة ظ��روف اعتق��ال 
اإبالغه��ا  يت��م  املري���ص كم��ا  جنله��ا 
م��ن قب��ل املحام��ي اأثن��اء زيارته له 
وع��ن  قائل��ة:"  الرمل��ة  �سج��ن  يف 
م�ست�سف��ى �سجن الرمل��ة الذي ينقل 
اإلي��ه االأ�س��رى املر�س��ى، فح��دث بال 
حرج، فه��و يفتقر للمقومات الطبية 
ع��ن  يختل��ف  ال  حي��ث  وال�سحي��ة، 
واملعامل��ة  االإج��راءات  يف  ال�سج��ن 

القا�سية لالأ�سرى املر�سى.
 واأ�سافت:" يع��اين عنان من ظروف 
قل��ة  يف:  تتمث��ل  �سيئ��ة،  اعتق��ال 
ال�سدي��دة،  والرطوب��ة  التهوي��ة، 
باالإ�ساف��ة  الهائ��ل،  واالكتظ��اظ 
اإىل ع��دم تق��دمي وجب��ات غذائية 
�سحي��ة منا�سب��ة له ولباق��ي زمالوؤه 
م��ن االأ�س��رى املر�س��ي، تتما�س��ى م��ع 
االأمرا�ص املزمن��ة التي يعانون منها 
كمر�ص ال�سكري، وال�سغط، والقلب، 
والكل��ى، وغريها، وعدم وجود غرف 
اأو عناب��ر ع��زل للمر�س��ى امل�ساب��ن 

باأمرا�ص معدية، كالتهابات االأمعاء 
الفريو�سية احلادة واملعدية.

نق��ل  ع��ن  ناهي��ك  م�سيف��ة:" 
املر�س��ى االأ�س��رى لتلق��ي الع��الج يف 
امل�ست�سفي��ات، وه��م مكبل��ي االأي��دي 
واالأرج��ل، يف �سي��ارات �سحن عدمية 
التهوي��ة، بداًل من نقله��م يف �سيارات 

اإ�سعاف جمهزة ومريحة.
يذك��ر اأن 17 اأ�س��ريًا مري�سًا يقبعون 
يف 'عيادة �سج��ن الرملة'، غالبيتهم 
من االأ�س��رى امل�سابن خالل عمليات 
اعتقالهم، والذين تعّر�سوا وال زالوا 
لالإهم��ال الطبي عل��ى اأيدي �سجاين 

م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية.
وفى نهاية احلدي��ث اأطلقت العائلة 
منا�س��دة عاجل��ة  لكاف��ة امل�سئول��ن  
حكوم��ة  عل��ى  ال�سغ��ط  ب�س��رورة 
اأج��ل  م��ن  االإ�سرائيل��ي  االحت��الل 
االإف��راج الفوري والعاجل عن جنلها 
االأ�سري عنان اجلالد خلطورة و�سعه 
ال�سحي والذي يف تدهور م�ستمر مما 

ي�سكل خطرا �سديدا على حياته .

األسير عنان الجالد :  يعيش أوضاعًا صعبة تنذر 
بكارثة خطيرة على حياته

غزة – الراأي:
ب��دء  ع��ن  بغ��زة  العم��ل  وزارة  اأعلن��ت 
الت�سجي��ل مل�س��روع ت�سغي��ل موؤق��ت خا�ص 
اجلامعي��ة  الدرج��ة  حمل��ة  باخلريج��ن 
قب��ل  م��ن  واملم��ول  بكالوريو���ص  االأوىل 
الوكال��ة ال�سوي�سري��ة للتنمي��ة والتعاون 
االأمم  برنام��ج  تنف��ذه  وال��ذي   )SDC(
املتح��دة االإمنائ��ي )UNDP( بالتعاون 

مع الوزارة.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان و�س��ل "ال��راأي" 
ن�سخ��ة عنه، اإن امل�سروع ي�سمل تخ�س�سات 
اإىل  اإ�ساف��ة  والتمري���ص  الهند�س��ة 
م�ستهدف��ًا  م�سان��دة،  اأخ��رى  تخ�س�س��ات 

الفئة العمرية من 35-22 �سنة .
واأك��دت اأن امل�سروع يهدف لدعم املوؤ�س�سات 
احلكومي��ة والغري حكومي��ة يف قطاع غزة 
م��ن خ��الل توف��ري فر���ص الت�سغي��ل لنحو 
مل��دة تراوح بن  250 خري��ج وخريجة 
7 �سه��ور الإك�سابه��م مه��ارات فنية  3 اإىل 

واإدارية ومنحهم فر�ص حقيقية يف العمل 
االأهل��ي  القط��اع  اأو  احلكوم��ي  بالقط��اع 
يف  االندم��اج  عل��ى  ت�ساعده��م  واخلا���ص 

�سوق العمل.

�سي�ساه��م  امل�س��روع  اأن  ال��وزارة  وبين��ت 
يف التخفي��ف م��ن ح��دة البطال��ة، حي��ث 
ت�س��ري االأرق��ام االإح�سائي��ة اإىل ارتف��اع 
مع��دالت البطال��ة بنح��و اأكرث م��ن 60% 

خ��الل االأع��وام الثالث��ة املا�سي��ة، ودعم 
القط��اع احلكومي واملوؤ�س�س��ات االأهلية من 
خ��الل توف��ري الباحث��ن عن عم��ل من كال 
اجلن�سن ب�سكل مبا�سر، وكذلك التخفيف 

واالقت�سادي��ة  املعي�سي��ة  الظ��روف  م��ن 
الأ�سرهم.

ولفتت ال��وزارة اإىل اأن امل�سروع يهدف اإىل 
حت�س��ن اخلدم��ات الطبيعي��ة يف القط��اع 
ال�سح��ي احلكومي من خ��الل توفري فر�ص 
واالإر�س��اد  والتوعي��ة  للممر�س��ن  عم��ل 
يف القط��اع الزراع��ي بت�سغي��ل ع��دد م��ن 

املهند�سن يف هذا املجال.
كم��ا اأن امل�سروع ي�سته��دف تاأهيل وتدريب 
لديه��م  الذي��ن  االإعاق��ة  ذوى  وت�سغي��ل 
اإعاقة حركي��ة اأو اإعاقة ب�سرية جزئية 
اأو اإعاقة �سمعية جزئي��ة للفئة العمرية 
جم��االت  ع��دة  يف  �سن��ة   18-35 م��ن 
حرفي��ة، واأ�سارت ال��وزارة اإىل اأن ت�سجيل 
اخلريج��ن يت��م يف مديري��ات العم��ل يف 
مناط��ق �سكناهم ملدة اأ�سب��وع، على اأن يتم 
االختي��ار يف التخ�س�س��ات املطلوب��ة وفقًا 
ملعايري برنامج الت�سغيل املوؤقت املعمول به 

يف الوزارة.

"العمل" تعلن بدء التسجيل لمشروع مؤقت لخريجي غزة
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غزة- الراأي:
توا�س��ل وزارة الزراعة حمل��ة تخ�سري قطاع 
غزة، وذل��ك �سمن حملة تخ�س��ري "فل�سطن" 
الت��ي بداأته��ا ال��وزارة من��ذ �سهري��ن وت�سم��ل  
زراع��ة )360 األ��ف( �سجرة مثم��رة يف كافة 

حمافظات القطاع. 
 �سرع��ت مديري��ة زراعة غ��زة اأم���ص بتوزيع 
عل��ى  واحلم�سي��ات  الزيت��ون،  م��ن  اأ�ست��ال 
الع��دوان  ج��راء  املت�سرري��ن  املزارع��ن 

االإ�سرائيلي االأخري على غزة .
 وق��ال مدي��ر زراع��ة غ��زة م. حمم��د م�ستهي 
:"اإن��ه مت توزي��ع اال�ست��ال للمزارع��ن الذين 
تقدم��وا بطلب��ات لزراع��ة ارا�سيه��م وقد مت 
ا�ستقبال املزارع��ن امل�سجلن والبالغ عددهم  
حوايل 50مزارعا ممن ميلكون دومنا فما فوق 

ومت تقدير اال�ستال املطلوبه 5000�ستلة.
وب��ن م�ستهي انه مت توزي��ع حوايل )3400( 
على 34مزارعا يف منطق��ة جغرافية واحدة 

حملة تخ�سري "فل�سطن" التي بداأتها الوزارة 
من��ذ �سهري��ن وت�سم��ل  زراع��ة )360 األ��ف( 

�سجرة مثمرة يف كافة حمافظات القطاع. 
الو�سط��ى  زراع��ة  قام��ت  اأخ��رى،  جه��ة  م��ن 
بالتع��اون م��ع  جمعي��ة االإغاث��ة الزراعي��ة، 
م��ن  بتموي��ل  ،و  ال�سب��اب  تنمي��ة  وجمعي��ة 
،بتوزي��ع   Japan Platform موؤ�س�س��ة  
مدخ��الت زراعي��ة على 100 م��زارع م�ستفيد 
م��ن امل�س��روع ، وبح�س��ور ع�س��و م��ن املوؤ�س�س��ة 

وه��ي جح��ر الدي��ك وذل��ك بع��د التاأك��د م��ن 
جهوزي��ة اأرا�سيه��م للزراع��ة، م�س��ريا اىل اأن 
بع�ص املزارعن قد تاأخر يف الت�سجيل و�سيتم 
فت��ح ب��اب الت�سجيل لهم الحق��ا، وذلك ح�سب 

كمية االأ�ستال املوجودة .
كم��ا �سرع��ت زراع��ة الو�سط��ى، بتوزي��ع اأول 
الزيتون،واحلم�سي��ات  اأ�ست��ال  م��ن  دفع��ة 
عل��ى املزارع��ن املت�سرري��ن ج��راء الع��دوان 
االإ�سرائيل��ي االأخ��ري عل��ى غزة ،وذل��ك �سمن 

املمول��ة ، ومندوب اجلمعية ، ومدير مديرية 
زراع��ة الو�سط��ى ،و�سمل��ت تل��ك املدخالت )، 
 1  ، 1 كريك   ، 1 عربة يد   ، 1 م�س��ط اأر���ص 
طلمبة ر�ص ، 1 لر مبيد ، 10 كي�ص كومب�ست 
، 8 ل��ر �سيف��ح ، 1 باك��و �سك�سري��ن ، 4 ل��ر 
عنا�س��ر �سغ��رى ، 1 طوري��ة ،  3 كي���ص �سماد 
مرك��ب ( ، و�سي�ستفي��د ه��وؤالء املزارع��ن من 
بي��ع االإنت��اج ، لعمل �سل��ة غذائي��ة  للعائالت 

الفقرية فيما بعد . 

ضمن مشروع تخضير فلسطين 

"الزراعة" تواصل حملة توزيع
 اشتال الحمضيات والزيتون على المزارعين

غزة – الراأي:
قال مدير هيئة املعابر واحلدود ماهر اأبو �سبحة اإنه 
ال يوج��د اأي قرار �سيا�سي لدى ال�سلطة الفل�سطينية 

بخ�سو�ص املعابر.
وب��ن اأب��و �سبح��ة يف ت�سريح �سحف��ي ، اأنه ال توجد 
جه��ود حقيقي��ة تبذل من اأي اأح��د بخ�سو�ص اإعادة 
فت��ح املعر بل هي ن��داءات مو�سمية وعلى ا�ستحياء. 
واأو�س��ح اأن ما اأ�سيع يف و�سائ��ل االإعالم عن فتح معر 
رف��ح اال�سب��وع املقبل جم��رد توقعات، الفت��ا اإىل اأنه 
حينما تقرر ال�سلطات امل�سرية فتح املعر يتم اأخبار 
ال�سفارة الفل�سطيني��ة يف القاهرة واإخبار الهيئة  يف 

نف�ص الوقت.
ويف ال�سي��اق، اأ�س��ار اأب��و �سبح��ة اإىل اأن ع��دد من هم 
بحاج��ة لل�سفر من احلاالت االإن�ساني��ة اأكرث من 90 
األ��ف مواط��ن ، فيم��ا ج��رى ت�سجي��ل االأك��رث حاجة 

لل�سفر وعددهم 15 الف �سخ�ص .
وع��ّر ع��ن اأمل��ه ب��اأن تنته��ي م�سكل��ة املعاب��ر، داعيا 
ال�سلط��ات امل�سري��ة بفت��ح املعر وب�س��كل عاجل على 

مدار ال�ساعة.
واأكد على وجوب اأن تتوجه جهود اجلميع للمطالبة 
بفت��ح معر رفح لي�ص يومن اأو ثالثة بل ب�سكل كامل 

الأن املواطن يعاين اأ�سد املعاناة ب�سبب اإغالقه.

اأبو �سبحة : 90 األف 
مواطن بحاجة لل�سفر


