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غزة - الراأي - حممد ال�سنوار:
ق��ال مدير ع��ام القيا���س والتق��ومي واالمتحانات يف 
وزارة الرتبي��ة والتعليم العايل بغزة مروان �س��رف: 
"اإن 81,000 طالب وطالبة موزعني على حمافظات 

الوطن �سيتقدمون المتحانات الثانوية العامة".
وم��ن املقرر اأن تبداأ اختب��ارات التوجيهي, �سباح يوم 
ال���30 من �سه��ر مايو/ اأي��ار اجلاري, مب��ادة الرتبية 

االإ�سالمية جلميع الفروع.
واأ�س��ار �س��رف خ��الل برنامج لق��اء مع م�سئ��ول نظمه 
املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي يف وزارة االإعالم بغزة, 

اإىل اأن ع��دد الطلب��ة الذي��ن �سيتقدم��ون 
المتحانات الثانوية العامة يف حمافظات 

"التعليم" : 81  
ألف طالب وطالبة 

سيتقدمون 
المتحانات 
"التوجيهي"

في حوار خاص مع وكيل وزارة األوقاف 

ال�سيفي: وفد االأوقاف 
الرتكي �سيعود لغزة بعد 
اأ�سبوعني

االأ�سري عدنان 
خ�سر .. يعود 

للموت لنيل 
كرامته

الراأي _ نداء اأبو كويك :
يع��د  مل  ال��ذي  الهزي��ل  بج�س��ده 
يق��وى عل��ى حتم��ل املعان��اة الت��ي 
يفر�سه��ا االحت��الل "اال�سرائيلي" 
عليه وعل��ى جميع االأ�س��رى داخل 
يع��ود  "اال�سرائيلي��ة"  ال�سج��ون 
االأ�س��ري خ�س��ر عدنان م��رة اأخرى  
ليعل��ن معرك��ة " االمع��اء اخلاوية 
مت�سلح��ًا  الطع��ام  ع��ن  " لي�س��رب 
باإرادت��ه ال�سلب��ة احتجاج��ًا على 
للم��رة  اداري��ًا  اعتقال��ه  متدي��د 
الثالث��ة بعدما ا�ستط��اع يف ال�سابق 
اأن ي�سجل انت�س��ارًا جديدًا ونوعيًا 
يف فل�سفة التحدي الإرادة ال�سجان 
االعتق��ال  وهمجي��ة  ال�سهي��وين 

االإداري.االأ�س��ري خ�س��ر 
جي��دًا  ي��درك  02عدن��ان 
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تدهور صحته
وع��ن الو�سع ال�سح��ي لالأ�سري عدن��ان اأكدت 
زوجته رندة مو�سى اأن و�سعه  ال�سحي ي�سهد 
تدهورًا خطريًا  ب�سب��ب ا�سرابه عن الطعام 
نح��و 21 يوم��ًا , فقد مت نقل��ه اإىل م�ست�سفى 
ب��داأ  وزن��ه  اأن  اإىل  م�س��رية  الرمل��ة,  �سج��ن 
يتناق�س �سيئُا ف�سيئًا ال �سيما واأنه ال يتناول 
�سوى امل��اء ويرف���س اأخذ اأية م��ن املدعمات 
الغذائي��ة الت��ي تق��وي ج�س��ده  باال�ستمرار 

عن اال�سراب.
واأو�سح��ت اأن عدنان ارادت��ه قوية و�سلبة , 
غ��ري مهتم كث��ريًا بتدهور �سحت��ه , فهو يعلم 
لك��ن  �سحت��ه,  عل��ى  �سيوؤث��ر  االإ�س��راب  اأن 
هدف��ه االأ�سمى والوحيد يجعل��ه يقف قويًا 
اأم��ام ال�سجان ليحق��ق ن�سرًا م��وؤزرًا ويحظى 

باحلرية.
�ساح��ب  زوج��ي  اإن    " مو�س��ى:  وقال��ت 
يخ�س��ى  ال  احل��ق  يف  وعني��د  قوي��ة,  اإرادة 
ع��دوه, ولدي��ه ا�س��رار ق��وي باال�ستمرار يف 
اال�س��راب عن الطعام  الأن��ه ال�سالح الوحيد 
ال��ذي ميتلك��ه  ملواجه��ة االعتق��ال االداري 

�سن��وات من عمره  �سرق  "التع�سف��ي" ال��ذي 
وحرمه من التواجد بني اأطفاله وعائلته".

عدن��ان  به��ا  يتمت��ع  الت��ي  ال�سلب��ة  االإرادة 
واإ�سراره على موقفه كانت �سببًا يف انت�ساره 
على االحتالل يف اإ�سرابه االأول ح�سب قول 
اأن م�سلح��ة ال�سج��ون  اإىل  زوجت��ه, الفت��ًة 
كان��ت ت�ستخدم العائل��ة كورقة �سغط عليه 
حيث �سمح لهم بزيارت��ه بامل�ست�سفى ب�سرط  

اعالنه انهاء اال�سراب.
ال�سج��ون  م�سلح��ة  اأن  مو�س��ى  واأو�سح��ت 
"تاأديبه"  "االإ�سرائيلي��ة" اأج��رت حمكم��ة 
لالأ�س��ري عدنان يف اليوم الثال��ث من اإ�سرابه 
حيث ح�س��ر عدد م��ن ال�سب��اط وامل�سوؤولني 
يف م�سلح��ة ال�سج��ون الإقناع��ه وثني��ه ع��ن 

موا�سلة االإ�سراب لكنه رف�س. 

خطوة مستقبلة
االأ�س��رى  مرك��ز  مدي��ر  اأك��د  جانب��ه,  م��ن 
للدرا�س��ات االأ�سري املحرر راأف��ت حمدونة اأن 
اخلط��وات الت��ي يخط��و به��ا االأ�س��ري عدنان 
باالإ�س��راب عن الطع��ام هي خط��وات قوية 

الدولي��ة املعني��ة بحق��وق االإن�س��ان لتعرية 
جرائم االحتالل بحق االأ�سرى.

قراقع
به��اء  االأ�س��رى  وزارة  وكي��ل  ح��ذر  ب��دوره, 
املده��ون من تده��ور الو�سع ال�سح��ي لالأ�سري 
عدنان, مطالبًا بو�سع ح��د ال�ستمرار قانون 
االعتق��ال االإداري الذي مبوجبه ال يزال ما 
يق��ارب 500 اأ�سريا معتقلني اداريا من بينهم 

الت�سريعي. املجل�س  يف  منتخبني  نواب   9
وحمل املدهون االحتالل امل�سوؤولية الكاملة 
ع��ن �سحة االأ�سري الذي ب��داأ و�سعه ال�سحي 
يتدهور حيث يرف�س تناول اأي من املدعمات 
الغذائي��ة, مو�سح��ًا اأن االأ�س��ري عدن��ان بعث 
موؤخرا ر�سالة جدي��دة عرب املحامي مفادها 
االحتجاجي��ة  خطوات��ه  يف  متوا�س��ل  اأن��ه 
واإ�سراب��ه عن الطعام حت��ى حتقيق مطالبه 

امل�سروعة اأو ال�سهادة.
واعت��رب اأن حت��دي عدن��ان الإدارة ال�سج��ون 
املجتم��ع  اإىل  ر�سال��ة  اخلاوي��ة  باأمعائ��ه 
ويوق��ف  يتح��رك  لك��ي  ال�سام��ت  ال��دويل 

وم�ستقبلية لكاف��ة االأ�سرى االإداريني, الفتًا 
اإىل اأن ق�سي��ة االأ�س��رى االإداري��ني م�ساأل��ة 
لت�سلي��ط  دائم��ًا  قدمي��ة جدي��دة بحاج��ة 
اآخ��ر  مناق�س��ة  اأج��ل  م��ن  عليه��ا  ال�س��وء 

تطوراتها.
واأ�س��ار املخت���س يف �س��وؤون االأ�س��رى اإىل اأن 
موا�سل��ة االإ�س��راب �سي�سب��ب ال�س��رًر لدولة 
االحت��الل الت��ي تن��ادي ب�س��رورة احلفاظ 
عل��ى احلري��ات واحلق��وق العام��ة لالإن�سان, 
بح��ق  الب�سع��ة  جرائمه��ا  يف�س��ح  الأن��ه 
الفل�سطيني��ني وخا�سة االأ�س��رى اأمام العامل 
االإ�س��راب  ه��ذا  يتكل��ل  اأن  اأجم��ع, متوقع��ًا 
بالنج��اح الأن االأ�س��رى تع��ودوا عل��ى ك�س��ر 
قي��ود املحت��ل ور�س��وخ �سجانه��م ملطالبهم يف 

كل معركة يخو�سونها. 
واأو�س��ح اأن قوات االحتالل ت�سعى من خالل 
الت�سيي��ق عل��ى ال�سي��خ خ�سر وك�س��ر قيمته 
املعنوي��ة يف تاري��خ ن�س��ال احلرك��ة االأ�سرية 
واالنت�س��ار على م�سلح��ة ال�سج��ون, مطالبًا 
الف�سائل الفل�سطينية واملنظمات احلقوقية 
مبمار�س��ة دوره��ا والتوا�س��ل م��ع املوؤ�س�س��ات 

�سيا�س��ة االعتق��ال االإداري, مطالبًا القيادة 
حتك��م  جلن��ة  اإىل  بالتوج��ه  الفل�سطيني��ة 
االج��راءات  يف  للنظ��ر  دولي��ة  قانوني��ة 
التع�سفي��ة لالحت��الل الت��ي اع��ادت فر���س 
اح��كام �سابقة على ا�سرى ح��رروا يف �سفقة 

�سيا�سية. 
واأ�س��ار اإىل اأن وزارة االأ�س��رى ب�سدد تنظيم 
حم��الت ت�سام��ن وم�سان��دة لالأ�س��ري عدنان, 
داعي��ًا كاف��ة املوؤ�س�س��ات احلقوقي��ة للب��دء 
بو�سع برنامج ت�سامني لن�سر ق�سية عدنان.
ُيذك��ر اأن االأ�س��ري خ�سر عدن��ان "37" عاما 
ي�س��رب ع��ن الطعام منف��ردًا للم��رة الثانية 
معرك��ة  وخو�س��ه  ال�سه��ري  اإ�سراب��ه  بع��د 
االأمعاء اخلاوية نهاية 2011 والتي اأف�ست 
اىل االف��راج عن��ه بع��د ا�سراب��ه الأك��ر من 
66 يومًا ب�سكل متوا�سل وعرف حينها باأنه 
االأط��ول واالأول م��ن نوع��ه �س��د االعتق��ال 
م�سابه��ة  اإ�سراب��ات  تبع��ه  وال��ذي  االإداري 
يف  اعتقال��ه  االحت��الل  واأع��اد  لالأ�س��رى, 
منت�س��ف 2014 وحولته لالعتقال االداري 

حيث يعد هذا االعتقال العا�سر له.

بعد مواصلة اضرابه لليوم الـ21 على التوالي 

األسير عدنان خضر .. يعود للموت لنيل كرامته
الراأي _ نداء اأبو كويك :

بج�س��ده الهزي��ل الذي مل يع��د يقوى على 
حتم��ل املعان��اة الت��ي يفر�سه��ا االحت��الل 
"اال�سرائيل��ي" عليه وعلى جميع االأ�سرى 
يع��ود  "اال�سرائيلي��ة"  ال�سج��ون  داخ��ل 
االأ�س��ري خ�س��ر عدنان م��رة اأخ��رى  ليعلن 

لي�س��رب   " اخلاوي��ة  االمع��اء   " معرك��ة 
ال�سلب��ة  باإرادت��ه  مت�سلح��ًا  الطع��ام  ع��ن 
احتجاج��ًا عل��ى متدي��د اعتقال��ه اداري��ًا 
للمرة الثالثة بعدما ا�ستطاع يف ال�سابق اأن 
ي�سج��ل انت�سارًا جدي��دًا ونوعيًا يف فل�سفة 
ال�سهي��وين  ال�سج��ان  الإرادة  التح��دي 

وهمجية االعتقال االإداري.
االأ�س��ري خ�سر عدنان يدرك جيدًا خماطر 
واعالن��ه  عليه��ا  اأق��دم  الت��ي  اخلط��وة 
االإ�س��راب املفتوح عن الطع��ام لكنه يوؤمن 
باأن ا�سراب��ه عن الطعام ال�س��الح الوحيد 

الذي �سيحطم به قيود ال�سجان.
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اكتفاء ذاتي
بدوره, قال رئي�س ق�سم اخل�سار يف وزارة 
الزراعة م. ح�سام اأبو �سعدة , اإنَّ وزارته 
ت��ويل  حم�س��ول البطي��خ  اهتماما كبريا 
, باعتب��اره م��ن املحا�سي��ل املهم��ة, فق��د 
متكن��ت الوزارة من حتقي��ق اكتفاء ذاتي 
م��ن حم�س��ول البطي��خ بن�سب��ة 100%, 
وحافظت على االكتفاء من ثمار البطيخ 
من��ذ قراب��ة 4 اأع��وام, م��ا حف��ز االإنتاج 

املحلي ودعم املزارع الغزي.
االإنت��اج  يف  فائ���س  وج��ود  اإىل  واأ�س��ار 
املحلي من ثم��ار البطيخ للمو�سم احلايل, 
ومبق��دور املزارع��ني ت�سديره��ا للخارج, 
لكن اإغالق املعابر يقف حائال دون امتام 

ذل��ك. وب��نينّ اأن �سعوب��ات ع��دة واجه��ت 
املزارع��ني يف قط��اع غ��زة مث��ل ال�سقي��ع  
�سرب��ت  الت��ي  املفاجئ��ة  واملنخف�س��ات 
ت�سبب��ت  الت��ي  الفل�سطيني��ة,  االأرا�س��ي 
يف ح��رق وتل��ف اأوراق البطي��خ يف بع�س 
املناط��ق ب�سب��ب ع��دم تغطية امل��زارع له 
بالنايل��ون املحاف��ظ, وال��ذي يعم��ل على 

حمايته من ال�سقيع.
واأو�س��ح اأن الو�س��ع االقت�س��ادي ال�سي��ئ 
اأثر على ذلك, فيلج��اأ املزارعون لزراعة 
حما�سيل اأقل تكلفة كالبطاطا والب�سل, 
بجان��ب زي��ادة ملوح��ة املي��اه فالبطي��خ 
يحتاج ملياه عذب��ة, وكمية االأمطار التي 
هطل��ت ه��ذه ال�سن��ة مل تعو���س الفاق��د 

اأطلعته��م  الت��ي  والفواك��ه  اخل�س��روات 
عليها الوزارة.

 وتوقعت وزارة الزراعة اأن ي�سل االإنتاج 
املحلي م��ن ثمار "البطيخ" خ��الل املو�سم 

احلايل  من 25اإىل 30 األف طن.
واأو�س��ح اأب��و �سعدة يف ت�سريح ل���” للراأي 
 3500 ”,اأن الع��ام اجلاري, �سهد زراعة 
دومن بثم��ار البطي��خ, متوقًع��ا اأن ي�س��ل 
حج��م االإنت��اج املحل��ي اإىل اأك��ر من 30 
األ��ف طن, مبيًن��ا يف الوقت ذات��ه اكتفاء 
القط��اع ال�ساحل��ي من حم�س��ول البطيخ, 

وا�ستغناءه عن منتجات االحتالل.
واأ�س��اف اأن "ه��ذه امل�ساح��ات يتوق��ع اأن 
ي�س��ل اإنتاجه��ا م��ن 25 ايل 30 األف طن 

م��ن املياه العذب��ة,  كما اأنَّ ارتف��اع ا�سعار 
اال�سمدة, وعدم تواف��ر املعقمات ب�سورة 
كافي��ة يوؤثر �سلبًا عل��ى املح�سول", الفتًا 
اإىل اأنَّ الوزارة حتر�س على �سبط جودة 
املح�س��ول من خالل منع تداول االأ�سمدة 
االأ�س��واق  يف  العالي��ة  ال�سمي��ة  ذات 
االأ�سم��دة  �س��رف  وع��دم  ك�"التيمي��ك" 
ك�"النيماك��ور" اإال  اخلط��ورة  متو�سط��ة 

بت�سريح من الوزارة.
حال��ة  اأي  ت�سجي��ل  يت��م  مل  اأن��ه  واأك��د 
ال�ستخ��دام املبيدات الكيماوي��ة ال�سارة 
يف زراع��ة "البطي��خ" يف القط��اع, م�سددا 
ب�س��روط  ملتزم��ني  املزارع��ني  اأن  عل��ى 
وكاف��ة  البطي��خ  زراع��ة  يف  ال�سالم��ة, 

م��ن ثمار البطيخ, رغ��م تاأثرها بال�سقيع 
غ��زة  يف  احل��رارة  درج��ات  وانخفا���س 
خ��الل �سه��ري مار���س وابري��ل املا�سيني, 
يف  امللح��وظ  الرتاج��ع  اإىل  باالإ�ساف��ة 

م�ساحة االأرا�سي املزروعة".
وبح�س��ب م�س��وؤويل وزارة الزراع��ة , فاإن 
البطي��خ  ي��زرع يف عروت��ني هم��ا ع��روة 
ونوفم��رب  دي�سم��رب  �سه��ور  يف  مبك��رة 
وفرباي��ر, يف دفيئ��ات زراعي��ة اأو حت��ت 
االأنف��اق البال�ستيكية, ويت��م ح�ساده يف 
�سهري اأبريل وماي��و , اأما العروة الثانية 
فت��زرع يف �سه��ور مار���س واأبري��ل وماي��و 
ويت��م ح�س��اده يف �سه��ور يوني��و ويولي��و 

واأغ�سط�س.

البطيخ يتربع على عرش فاكهة الصيف بغزة

الراأي-�سماح خليل اأبو العي�س:
ي�سه��د قطاع غ��زة, حالة م��ن االنتعا�س 
احل�س��ار  ا�ست��داد  رغ��م  الزراع��ي, 
من��ذ   , علي��ه  "االإ�سرائيل��ي" املفرو���س 
انت��اج  �سيم��ا  ال   ,2006 الع��ام  �سي��ف 
البطي��خ الذي يرتبع عل��ى عر�س فاكهة 
ال�سيف يف اأ�سواق القطاع بعد منع  وزارة 
الزراع��ة بغ��زة, م��ن عملي��ات ا�ست��رياد 
ال�سم��ام والبطي��خ من االأرا�س��ي املحتلة 

, من��ذ �سن��وات عدي��دة, لتعزي��ز املنت��ج 
املحل��ي ودعم �سم��ود املزارعني يف قطاع 
غزة, وذلك �سمن ا�سرتاتيجية التنمية 
الو�س��ول  اإىل  ته��دف  الت��ي  امل�ستدام��ة 
الكتف��اء ذات��ي يف معظ��م اخل�س��راوات 
والفواك��ه, والت��ي اأطل��ق عليه��ا �سيا�سة 

الواردات”. “اإحالل 
وثمن املزارع حممد عا�سور قرار الوزارة 
مبن��ع ا�ست��رياد البطي��خ "االإ�سرائيل��ي" 

االم��ر  الت��وايل  عل��ى  ال�ساد���س  للع��ام 
ال��ذي �سجع��ه وغريه م��ن املزارعني على 
زراع��ة ه��ذا املح�سول, قائ��اًل " اإنَّ انتاج 
البطي��خ لهذا الع��ام جيد, لك��نَّ االأ�سعار 
غ��ري امل�سجع��ة )رخي�س��ة(, ب�سبب �سوء 
االأو�ساع االقت�سادية  مما جعل العر�س 
اأك��ر من الطلب والفائدة اقل, مبيًنا اأن 
هذا العام �سهد زيادة يف جودة املح�سول, 

من حيث ال�سكل والطعم واللون.
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في حوار خاص مع وكيل وزارة األوقاف 

الصيفي: وفد األوقاف التركي سيعود لغزة بعد أسبوعين

الراأي-فل�سطني عبد الكرمي:
اأكد وكيل وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية بغزة د.ح�سن 
ال�سيف��ي اأن وف��د االأوق��اف الرتكي من املق��رر عودته اإىل 
قط��اع غزة بع��د اأ�سبوع��ني اأي مطلع �سهر رم�س��ان املبارك 
ملتابعة اآلية اإعادة اإعمار امل�ساجد املدمرة يف غزة , وو�سع 

اآلية لتنفيذ عدد من امل�ساريع الوقفية االأخرى .
وق��ال ال�سيفي يف ح��وار خا�س ل�سحيفة ال��راأي:" اإنه مت 
االتف��اق املبدئ��ي مع وزي��ر االأوق��اف الرتكي عل��ى تنفيذ 
كاف��ة امل�ساري��ع واال�ستثم��ارات الوقفية , واأنه من��ح �سيكًا 
مفتوح��ا ل��كل امل�ساع��دات االإغاثي��ة  , كم��ا اأعط��ى اأم��را 
مبا�س��را بال�س��روع الف��وري باإع��ادة اإعمار كاف��ة امل�ساجد 
املدم��رة ", منوه��ا اإىل اأن الوزي��ر الرتك��ي مبج��رد روؤيت��ه 
حجم الدمار الذي خلفته احلرب االأخرية على غزة تاأثر 

ب�سكل كبري جدًا .

زيارة تاريخية محققة 
وعن النتائج الت��ي متخ�ست عن الزيارة , اأ�ساف:" كنا قد 
وقعن��ا مع االأت��راك اتفاقية الإع��ادة اعم��ار 19 م�سجدا 
الت��ي دمرت خالل احل��رب, ولكن تاأث��ر الوزير الرتكي مبا 
�ساهده من حجم الدمار الذي حلق بامل�ساجد دفعه للتعهد 
ببن��اء جمي��ع امل�ساج��د املدم��رة , كم��ا مت��ت املوافقة على 

ابتع��اث 50-40 طالب��ا �سرعي��ا اىل املدار���س واجلامعات 
ال�سرعي��ة يف تركي���ا, وطرحنا عليهم املوافقة على اإقامة 

مقر دائم للعمل الن�سائي االإ�سالمي".
وب�س��اأن اآليات تنفيذ بدء اعم��ار امل�ساجد املدمرة وكيفية 
اإدخال مواد البناء للقطاع يف ظل احل�سار, اأو�سح ال�سيفي 
اأن تركي��ا لديه��ا اأدوات �سغط وهي �ساحب��ة نفوذ كدولة 
ال تقب��ل اأن تكون م�ساريعها مرتهن��ة بقرارات االحتالل , 
وبالتاأكي��د ل��ن يكون اأمامهم اأي عائ��ق لديهم يف حتقيق ما 
يري��دون , منوها انه طالب الوزير الرتكي باال�ستفادة من 

التجربة القطرية بهذا ال�ساأن. 

تركيا تبكي غزة
وح��ول زي��ارة قروم��از باعتب��اره اأول وزير اأوق��اف تركي 
يزور غزة , قال ال�سيفي:" اإن الوزير طلب اأن يزور مناذج 
من امل�ساجد املدمرة يف قطاع غزة, وتاأثر وبكى كثريا عند 
روؤيت��ه حلجم الدمار الذي خلفته احل��رب العدوانية ومل 

ي�ستطع اأن يقاوم عواطفه ".
واأ�س��ار اأن قروم��از مل يك��ن يتوق��ع اأن تك��ون غ��زة به��ذه 
العظمة والثبات وطلب التجول يف �سوارع القطاع , ومن ثم 
توج��ه للم�سجد العمري للم�ساركة يف االحتفالية الكربى 
مبنا�سبة"اال�س��راء واملع��راج " حي��ث األق��ى كلم��ة موؤثرة 

مل��دة �ساعتني ون�س��ف . وتابع قوله:" ي�سرفن��ا كثريًا هذه 
الزي��ارة بعد اأن مت��ت موافقة حممد قروم��از على املجيء 
اىل غ��زة , وللحقيقة هذه الزيارة له��ا جذور الأن الوزراء 
ال�سابق��ون وجه��وا دع��وات لزيارة غ��زة , ومل يتمكنوا من 
املج��يء وه��ذه امل��رة مت تلبية الدع��وة لزي��ارة فل�سطني , 
حي��ث اأ�سرت على وزير تركيا اأن يقوم بزيارة ال�سفة اأوال 
وقد ا�ستح�سن الفكرة كثريا , حيث مت ا�ستقباله ر�سميا من 

خالل وفد رفيع امل�ستوى ".

اتصاالت ومشاورات
واأ�س��اف:" تركيا دائما حا�سرة يف قلب اأهل غزة وال�سعب 
الفل�سطين��ي, ولديه��ا موؤ�س�سات تعمل بغ��زة تنقل ال�سورة 
املوجودة عن اأهلها وع��ن معاناتهم املتوا�سلة وكاأن ال�سعب 

الرتكي موجود فيها ".
واأك��د ال�سيفي وجود م�ساورات وات�ساالت بني اأوقاف غزة 
والوف��د الرتك��ي بعد مغادرت��ه  قطاع غزة , الفت��ا اأنهم يف 
وزارة االأوق��اف بغزة ب�سدد التوا�س��ل والت�ساور مع الوفد 
الرتك��ي عرب كاف��ة عدة و�سائل االت�سال �س��واء الفي�س اأو 
االإميل , وقال:" الن�ستطيع مغادرة القطاع ب�سبب احل�سار 
, ولك��ن �سنتوا�س��ل معه��م ب�س��كل مبا�س��ر كلم��ا �سنح��ت لنا 

الفر�سة للخروج من قطاع غزة ".

قروماز بكى غزة وأعطى أمرا مباشرا 
ببناء كافة مساجدها 

تركيا تبنت مشاريع وقفية ومنحت شيكا 
مفتوحا لكل المساعدات اإلغاثية 
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وتتف��ق ال�سحفي��ة اآ�س��ال اأب��و طاقية مع 
حمي��د يف وجه��ة نظره��ا حي��ث قال��ت " 
لق��د ُكرمت املراأة يف جميع املوا�سع ولها يف 
االإ�سالم املكانة العظيم��ة , ولكن طبيعتها 
االأنثوية ال تت��الءم الأن تكون " خمتارة " 
, الأن الرج��ل اأقدر واأكف��اأ يف هذه املوا�سع 
الت��ي يكر فيه��ا امل�ساكل فيحله��ا بالعقل , 
بينم��ا امل��راأة طبيعتها جتعله��ا حتكم بناًء 
عل��ى عواطفه��ا وبذلك ل��ن يك��ون حكمها 
�سليم��ًا و�سحيحًا وعاداًل , لكن ممكن يكون 
مرك��ز ن�سائي ا�ست�س��اري حلل النزاعات اأو 

تقدمي اال�ست�سارات والن�سائح .

مختارات غزة 
املخت��ارة فات��ن حرب " اأم رم�س��ان " ) 41 
ع��ام(  من دير البل��ح وه��ى اأم الأربع بنات 
وول��د خريج��ة تعلي��م اأ�سا�س��ي قال��ت :" 
اإن كلم��ة املخت��ارة ولدت من �س��دة العنف 
ال��ذي واجهته امل��راأة ع��دم ح�سولها على 
حقوقه��ا ومترك��ز الق��رار بيد الرج��ل اأو 
االأب اأو ال��زوج مبعن��ى اأن امل��راأة ال يوجد 

لها الراأي .

وتابعت " هدف " املخرتة " املحافظة على 
الرتاب��ط االأ�سرى والتالح��م كون االأ�سرة 
ن��واة املجتم��ع يف ظ��ل االأو�س��اع ال�سعب��ة 
التي تعي�سها امراأة , مبينة وجود املختارة 
جان��ب ال�سي��دات �س��يء مهم حي��ث ت�سعر 
املراأة بالراحة يف احلديث اإذا كانت �سيدة 

. " بجانبها  " خمتارة 
و اأو�سح��ت ح��رب اأن امل�س��اكل التي حتلها 
املخت��ارات ه��ي ن�سوي��ة اأ�سري��ة , م�س��رية 
اأنه��ا واملخت��ارات يعت��ربن خمت��ارات  اإىل 
غزة ولي�س خمت��ارات عائالت اأنهن يعملن 
�سمن موؤ�س�سات ومت اختيارهن وفق معايري 

معينة .
للمرك��ز  يتبع��ن  اأنه��ن  اإىل  ونوه��ت 
الفل�سطيني للدميقراطية وحل النزاعات 
و يتابعه��م اأوال ب��اأول و اأي م�سكل��ة حتتاج 
ملحام��ي يت��م التوا�س��ل م��ع املرك��ز وحلها 

هناك .
اأن  بين��ت  معه��ا  النا���س  توا�س��ل  وع��ن 
التوا�سل يكون عن طريق اجلوال اخلا�س 
يت�سل��وا ب��ي النا���س او ع��ن طري��ق املركز 
وه��و يوجهن��ا ويف بع���س االحي��ان  نخرج 

للعدي��د من ال�سيدات حل��ني اختيار اأف�سل 
امل�س��اركات يف ه��ذه الدورة  وبع��د تدريب 
مكثف اخرتنا تقريبا 11 خمتارة موزعني 
على جميع حمافظ��ات القطاع من ال�سمال 
املخت��ارات  فك��رة  اأن  ب��ني  و   . للجن��وب 
جدي��دة وم�ستحدث��ة وكان هناك احجام 
يف البداي��ة للتعام��ل معه��م خ�سو�س��ا م��ن 
املخات��ري وما زال  موجود بع�س االعرا�س 
ع��ن وجودهم حت��ى اللحظة , اأم��ا النا�س 
يوج��د قب��ول جمتمعي منهم جت��اه وجود 
املخت��ارات . وع��ن معايري تعي��ني املختارة 
حت��دث الطهراوي ل�"الراأي"  حيث بني اأن 
العم��ر يجب اأن ال يقل ع��ن 35 عام , و اأن 
تكون املتقدم��ة للمخرتة تتمت��ع بالقبول 
االجتماع��ي وتك��ن �سخ�سيته��ا مقبولة  و 
لديه��ا تاأهي��ل يف اإدارة النزاع��ات وقانون 

التحكيم  و اإدارة جل�سات الو�ساطة.

مُصلحة وليست مختارة
رئي���س جمعي��ة خمات��ري فل�سط��ني املختار 
�سيف الدين  اأبو رم�سان " اأبو �سامر " قال 
: اإن مو�س��وع املخت��ارات اأث��ار بلبل��ة عند 

م��ع املخت��ار ,  وممك��ن املختار يك��ون لديه 
م�سكل��ة ويحت��اج ملخت��ارة ويوج��د تعاون 

فيما بيننا .
و اأ�س��ارت ح��رب اأن الن�س��اء " املختارات " 
االأق��در على حل الق�ساي��ا الن�سوية الأنهن 
يك��ن على عل��م ودراية كونه��ن ن�ساء ويكن 
اأك��ر,  الن�سوي��ة  بامل�س��اكل  دراي��ة  عل��ى 
منوه��ة اأن��ه ح�سل اأنه��ا حلنّ��ت م�سكلة من 
ه��ذا الن��وع عج��ز املخات��ري الرج��ال ع��ن 

حلها .
املرك��ز  يف  القانوني��ة   الوح��دة  مدي��ر   
الفل�سطيني للدميقراطية وحل النزاعات 
يون�س الطهراوى يقول : " اإن فكرة وجود 
يف  عملن��ا  خ��الل  م��ن  ج��اءت  املخت��ارات 
ق�سايا الدعم االإجتماعي والتدخل وحل 

امل�سكالت 
ظه��رت احلاج��ة لوج��ود خمت��ارة نتيجة 
وج��ود ق�ساي��ا حتت��اج للن��زول للمي��دان 
والدخ��ول للبيوت وتكون خا�سة باالأ�سرة 
والن�س��اء وم��ن ال�سعب حلها م��ع اأخ�سائي 

اجتماعي اأو خمتار .
ال��دورات  اأعددن��ا  البداي��ة  يف  واأو�س��ح 

النا���س ويف الراأي العام , مو�سحًا اأن املراأة 
مل ت�س��ارك الرجل يف جمال اال�سالح ومل 
يكن لها الدور من��ذ زمن , اأما خالل الوقت 
احل��ايل اأ�سبح��ت امل��راأة تطل��ب وتن��ادي 
بحقوقها  باملجاالت كافة  , ويعترب جمال 
تطال��ب  الت��ي  املج��االت  اأح��د  االإ�س��الح 

بامل�ساواة فيه اأي�سًا .
و اأك��د اأب��و رم�س��ان اأن ه��وؤالء الن�س��اء ال 
يطل��ق عليه��ن لق��ب خمت��ارات الأن املختار 
يع��ني ب�س��كل مبا�س��ر م��ن رئي���س ال�سلطة 

وهوؤالء الن�ساء مل يتم تعيينهن .
وي�س��رح  اأن��ه يتح��دث ب�سف��ة ر�سمي��ة و 
يتعام��ل كموؤ�س�س��ة ر�سمي��ة مرخ�س��ة م��ن 
ال��ذي  ال�سحي��ح  امل�سطل��ح  ,اأن  احلكوم��ة 
يطل��ق عليه��ن ه��و " م�سلح��ة اجتماعي��ة 
ولي���س خمت��ار , وميك��ن  اال�ستعان��ة فيهم 

بخ�سو�س االمراأة والن�ساء فقط . 
ويف ذات االإط��ار اأك��د وكي��ل وزارة احلك��م 
املحل��ى �سفيان اأبو �سم��رة اأنه ال يوجد اأي 
خمت��ارة تقدمت لل��وزارة لطل��ب احل�سول 
على ترخي�س ب�س��كل ر�سمي وال يوجد اأي 
امراأة متتلك متلك ختم ر�سمي كمختارة .

مشاطرة للرجال

نساء في غزة يمتهن " المخترة "
الراأي – �سها اأبودياب

يف م�سه��د اجتماعي جديد وغ��ري ماألوف 
ومث��ري لال�ستغ��راب , و يف اإط��ار امل�س��اواة 
ب��ني امل��راأة والرج��ل يف جم��االت احلياة 
كافة , ومنه��ا جماالت االإ�سالح وامل�ساكل 
االجتماعي��ة ظهرت موؤخرا على م�ستوى 
قط��اع غ��زة " خمت��ارات " حل��ل الق�سايا 

االجتماعي��ة اخلا�س��ة بالن�س��اء , ه��ذا 
املو�سوع اأثار ت�س��اوؤالت يف ال�سارع الغزي 
ح��ول �سح��ة تفعيله��ا اجتماعي��ا ح�سب 

العادات التي مت�س ال�سارع الغزي . 
ال�ساب��ة اآمن��ة حمي��د قال��ت : اإن خطوة 
جميل��ة  ن�س��اء  خمت��ارات  دور  تفعي��ل 
,ولكني اأرى اأن الن�ساء يحكمن بالعاطفة 

عل��ى االأمور وال يحتكمن  غالبا لتوظيف 
العق��ل , لذل��ك م��ن االأف�س��ل تفعي��ل دور 
املراأة يف جماالت اأكر تنا�سبا مع كيمياء 
امل��راأة ف�سيولوجيا واالبتع��اد عن تفعيل 
دورها واإعماله يف اإطار ي�سبهها بالرجال 
دينن��ا  م��ع  باعتق��ادي  يتناف��ى  فه��ذا 

االإ�سالمي .
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دير المخلص بالقدس

غزة-الراأي:
دي��ر املُخل���س اأو دي��ر الالت��ني الكاثولي��ك ه��و دي��ر لالت��ني 
البل��دة  اأ�س��وار  داخ��ل   1559 ع��ام  بن��اوؤه  مت  الكاثولي��ك, 
القدمي��ة ملدين��ة القد���س, يف �سم��ال غ��رب ح��ارة الن�س��ارى 

بالقرب من باب اجلديد.  
يقع يف اجله��ة الغربية ال�سمالية من ح��ارة الن�سارى , اأ�سله 
للن�سارى الكرج؛ حيث عرف بدير القدي�س يوحنا الالهوتي, 
ث��م ا�س��رتاه االآب��اء الفرن�سي��ون م��ن الك��رج يف �سن��ة )967 
ه���/ 1559 م(, ف�س��ار يع��رف بدي��ر الالتني ودي��ر الفرجن , 
باالإ�ساف��ة اإىل اأنه اأ�سب��ح قاعدة  الأديرتهم وكر�سيًا حلار�س 
االأر�س املقد�سة, وهو ي�ستمل على مكتبة ,ومدر�سة ,وكني�سة 

, و�سيدلية, ومطبعة, وفرن, ومطحنة عدة معامل حرفية.
كم��ا اأنه ي�س��رف على اإطع��ام واإ�س��كان العائ��الت الفقرية من 
الن�س��ارى الالتني الذي��ن بلغوا يف ع��ام 1945م نحو 2250 

عائلة.
هذا ويعم��ل املكتب الفن��ي التابع حلرا�سة االأر���س املقد�سة, 
و�سمن نطاق خطة ال�سيانة والرتميم املقررة الإحياء املباين 
الديني��ة الت��ي تديره��ا احلرا�س��ة يف قل��ب مدين��ة القد�س, 
عل��ى تنفيذ اعمال �سيان��ة يف ثالث مواقع داخ��ل مبنى دير 

املخل�س.

غزة - الراأي - حممد ال�سنوار:
والتق��ومي  القيا���س  ع��ام  مدي��ر  ق��ال 
واالمتحان��ات يف وزارة الرتبي��ة والتعليم 
العايل بغزة م��روان �سرف: "اإن 81,000 
طال��ب وطالب��ة موزع��ني عل��ى حمافظات 
الوط��ن �سيتقدم��ون المتحان��ات الثانوية 

العامة".
ومن املقرر اأن تب��داأ اختبارات التوجيهي, 
�سب��اح ي��وم ال���30 م��ن �سه��ر ماي��و/ اأي��ار 
اجلاري, مبادة الرتبية االإ�سالمية جلميع 

الفروع.
واأ�سار �سرف خالل برنامج لقاء مع م�سئول 
نظمه املكتب االإعالمي احلكومي يف وزارة 
االإع��الم بغزة, اإىل اأن عدد الطلبة الذين 
�سيتقدمون المتحانات الثانوية العامة يف 
حمافظ��ات قطاع غزة بلغ 34300 طالب 
وطالب��ة, 24270 منه��م م��ن ف��رع العلوم 
االإن�ساني��ة, و6459 م��ن الف��رع العلم��ي, 
م��ن  و300  ال�سرع��ي,  الف��رع  م��ن  و370 

الفرع املهني.
واأو�س��ح, اأن االمتحان��ات �ستنته��ي يف 17 
يوني��و/ حزي��ران القادم, مب��ادة الق�سايا 
املعا�سرة لفرع العل��وم االإن�سانية, والعلوم 
احلياتية للف��رع العلمي, والقراآن وعلومه 
للفرع ال�سرعي, والعلوم املالية وامل�سرفية 
للف��رع للتجاري, والعل��وم الزراعية للفرع 
للف��رع  ال�سناع��ي  والر�س��م  الزراع��ي, 

ال�سناعي.
ولفت اإىل اأن االمتحانات �ستكون موحدة, 
جمي��ع  يف  التوقي��ت  نف���س  يف  و�ستج��ري 
حمافظ��ات ال�سف��ة املحتل��ة وقط��اع غزة 
مبا فيها امل�ست�سفيات و�سجن غزة املركزي, 
وبتوجيه��ات ومتابعة من وزي��رة الرتبية 

والتعليم العايل د. خولة ال�سخ�سري.

وب��ني �سرف اأن��ه مت اإدخال جمي��ع بيانات 
الطلب��ة املتقدم��ني المتحان��ات الثانوي��ة 
اجللو���س  بطاق��ات  واإ�س��دار  العام��ة, 
اخلا�س��ة به��م, م��ع حتديد مراك��ز وجلان 
تقدمي االمتحان��ات والتي يبلغ عددها يف 
حمافظ��ات الوط��ن 626 منها 176 قاعة 

يف القطاع.

ون��وه اإىل اأن ال��وزارة اأ�س��درت اأي�س��ًا كتب 
اللج��ان  بروؤ�س��اء  اخلا�س��ة  التكالي��ف 
"التوجيه��ي",  المتحان��ات  العامل��ة 
واملراقب��ني واالإداري��ني وامل�ساعدين, فيما 
القاع��ات  روؤ�س��اء  م��ع  اجتماع��ًا  عق��دت 
لتحدي��د املحام��ي املراف��ع به��م م��ن اأج��ل 
وتق��دمي  للط��الب  هادئ��ة  بيئ��ة  توف��ري 

االمتحانات على اأح�سن وجه.
وق��ال �س��رف: اإن��ه مت حتدي��د املراقب��ني 
يبل��غ  والذي��ن  باالمتحان��ات  اخلا�س��ني 
عددهم 5250 معلم��ًا ومعلمة, عو�سًا عن 
اإ�س��دار التكالي��ف اخلا�س��ة بامل�سحح��ني 
م��ن اأ�سحاب اخلربة, م��ع حتديد مركزين 
يف  اأحدهم��ا  االختب��ارات  لت�سحي��ح 
مدين��ة غ��زة, واالآخ��ر يف خ��ان يون���س, 
باالإ�ساف��ة اإىل ثالثة اأخ��رى مبحافظات 
ال�سف��ة املحتل��ة. واأ�س��ار اإىل اأن وزارت��ه 
ال�سح��ة  وزارة  م��ع  بالتن�سي��ق  قام��ت 
لتوف��ري الك��وادر الطبي��ة الالزمة لتقدمي 
الرعاي��ة ال�سحي��ة للطلب��ة والعامل��ني يف 
ال�سرطي��ة  االأجه��زة  وم��ع  االمتحان��ات, 
لتوف��ري االأم��ن واحلماي��ة للج��ان ومراكز 
جمي��ع  اأن  �س��رف  واأ�س��اف  الت�سحي��ح. 
الت�سهي��الت واالإمكاني��ات متوفرة الإجناح 
كا�سًف��ا  انطالقه��ا,  املزم��ع  االمتحان��ات 
عل��ى  ال�سخ�س��ري  الوزي��رة  موافق��ة  ع��ن 
تزوي��د ال��وزارة بغزة بكام��ل القرطا�سية 

واملطبوعات الإجراء االمتحانات.
واأو�سح اأن وزيرة الرتبية والتعليم العايل 
د. خول��ة ال�سخ�س��ري اأ�س��درت تعليماته��ا 
بتقدمي موع��د امتحانات الثانوية العامة 
لتنتهي قب��ل بداية �سهر رم�س��ان املبارك, 
م�سريًا اإىل اأن الوزارة �سرتاعي ذلك خالل 

العام القادم اأي�سًا.

بجميع محافظات الوطن

"التعليم" : 81  ألف طالب وطالبة سيتقدمون المتحانات "التوجيهي"
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الراأي _ اآالء النمر:
يت�سائ��ل املوظ��ف ال��ذي يتقا�س��ى 10% 
م��ن راتبه كل �ستني يوم��ا على حد اأق�ساه 
, هل م��ن املمكن اال�ستفادة من امل�ستحقات 
الت��ي اأملكها ل�سد فواتري املي��اه والكهرباء 
اال�ستف��ادة  املمك��ن  م��ن  ه��ل  ؟  والهات��ف 
دف��ع  اأو  اأر���س  �س��راء  اأق�س��اط  �س��د  م��ن 
؟,  خا�س��ة  ل�سي��ارة  الرتخي���س  اأق�س��اط 
ه��ل اذا قدم��ت ا�ستقالت��ي �ساأح�س��ل على 
احل��ال  اأن  اأم  ب��ي  اخلا�س��ة  م�ستحقات��ي 
�سيبق��ى عل��ى ما ه��و علي��ه ؟ , والكثري من 
االأ�سئل��ة التي تراود نف���س املوظف الذي 

ال يتقا�سي راتبه كامال .
م��ن  لع�س��رة  واملعي��ل  احلكوم��ي  املوظ��ف 
حت��دث  حام��دة  اأب��و  حمم��د  االأطف��ال 
احتياج��ه  م��دى  ع��ن  ل�"ال��راأي" مع��ربا 

حلق��ه اخلا�س ب��ه وبقية راتب��ه الذي ال 
ي�سم��ع عنه �سوى يف الن�س��رات االإخبارية 
, حي��ث يق��ول :"راتبي ي��زداد وال اأعرف 
ه��ل اأح�سد نف�سي اأم اأغبطه��ا اأم اأم�سي يف 
الن��دب عل��ى ذاك احل��ظ ال��ذي اأوقعن��ي 
موظف��ا حكومي��ا ال يعرف معن��ى االأ�سياء 
م�ستحقات��ي  اأح�س��ب  وح��ني   , الكامل��ة 
اأمتنى ول��و احل�سول عل��ى ن�سفها والتربع 

بالن�سف االآخر للفقراء واملحتاجني".
اأب��و حام��دة حت��دث �ساخ��را م��ن الو�س��ع 
ال��ذي يعي�س��ه قائ��ال :"كمقاب��ر االأرق��ام 
جمه��ول امل�سري ه��ي م�ستحق��ات املوظفني 
ال يع��رف الواحد من��ا ه��ل �سيعي�س بقية 
عم��ره دون اأخذ م�ستحقات��ه ونفع اأوالده 
به��ا !" , هذا املوظ��ف اأبو حامدة ي�سبه يف 
حديث واآمال��ه اآالف املوظفني املحرومني 

اإكم��ال االأق�س��اط للم�ستحق��ات اخلا�سة 
باملوظف .

�س��راء  �سفق��ات  وج��ود  الكي��ايل  ونف��ى 
بي��ع  مين��ع  بحي��ث  للموظف��ني,  جدي��دة 
املوظ��ف قطع��ة اأر���س حكومي��ة , موؤكدا 
ر�سي��د  م��ن  ال�سح��ب  تطبي��ق  �سري��ان 
فوات��ري  ل�سال��ح  للموظ��ف  امل�ستحقق��ات 
الكهربة واملاء وت�سديد فاتورة الهاتف .

املالي��ة  وزارة  :"اإن  الكي��ايل  وق��ال 
حينم��ا ت�سمح للموظ��ف باال�ستف��ادة من 
م�ستحقاته بن�سبة معينة فاإن ذلك يطبق 
على كاف��ة املوظفني دون متيي��ز ", م�سريا 
كاف��ة  ت�سم��ل  املالي��ة  ال�سائق��ة  اأن  اإىل 
املوظف��ني وال يت��م متيي��ز اأي موظف على 
ح��دا خا�س��ة اأن جميع املوظف��ني يعانون 
ال�سائق��ة املالي��ة ذاته��ا وم��ا ينف��ذ عل��ى 

من اأن�س��اف رواتبهم وحقوقه��م املعي�سية 
الب�سيطة واأقلها على االإطالق .

بالت�ساوي
وكيل وزارة املالي��ة يو�سف الكيايل اأجاب 
عن تلك الت�ساوؤالت التي يخو�س املوظف 
يف طرحه��ا يف كل حديث يثري احتيجاته 
ال�"األ��ف"  ت�سده��ا  والت��ي ال  ال�سخ�سي��ة 
�سي��كل م��ن راتب��ه املو�سم��ي , حي��ث ق��ال 
الكي��ايل :"اإن املوظف الق��دمي الذي كان 
ق��د ا�س��رتى م�ساحة م��ن االأر���س فقد مت 
حتوي��ل بقي��ة املبل��غ مل�ستحقات��ه املالية , 
وكذل��ك من ا�س��رتى قدميا �سي��ارة خا�سة 
فق��د مت حتوي��ل اإكم��ال االأق�س��اط عل��ى 
, م�س��ريا  امل�ستحق��ات اخلا�س��ة بح�ساب��ه 
اإىل اأ�سح��اب ال�سقق ال�سكني��ة امل�سرتكني 
يف برام��ج االإ�س��كان يطب��ق عليهم حتويل 

واح��د م��ن املوظفني ي�س��ري عل��ى العامة 
دون تخ�سي�س .

واأ�س��اف الكيايل باأنه ال جديد يف مو�سوع 
امل�ستحق��ات , ويف ح��ني االإعالن انفراجة 
يف ال�سائق��ة املالي��ة �سيت��م  االإفراج عنها 
الأي��دي املوظفني , اإال اأنه��ا يف هذه الفرتة 
�سيتبق��ى �سم��ن احلقوق للموظف��ني , ويف 
رات��ب  يتح��ول  املوظ��ف  ا�ستقال��ة  ح��ال 

املوظف اإىل التقاعد ومنحه املعا�س .
واأ�س��ار الكيايل خ��الل حدي��ث ل�"الراأي" 
ل��كل  دوالر   50 �س��رف  �سيت��م  اأن��ه  اإىل 
املوظف��ني يف ف��رتة قريب��ة ج��دا , �سيم��ا 
اأعل��ن الكي��ايل خ��الل حديث��ه ل�"الراأي" 
اأنه �سيتم �سرف رواتب الت�س�سغيل املوؤقت 
وبرنام��ج ج��دارة وعق��ود التعلي��م الي��وم 

االثنني .

نتاج الضائقة المالية الممتدة

مستحقات الموظفين .. مستقرها مدافن األرقام اإللكترونية !

الراأي- فل�سطني عبد الكرمي:
اأك��د د.�سعي��د البط��ة امل�ست�س��ار القان��وين اأن وزارة ال�سح��ة بغزة 
قام��ت بت�سكيل جلنة حتقيق يف ال�سك��وى املقدمة من والد ال�سابة 
املتوفاة نعم��ة ماهر اجلمل ملعرفة اأ�سباب الوفاة , واأن التحقيقات 

النهائية �ستت�سح خالل االأيام القليلة القادمة .
وق��ال البطة يف ت�سريح خا�س ل�سحيفة "الراأي:" اإن وكيل وزارة 
ال�سح��ة بغزة اأعطى االأمر بالتحقيق بالق�سي��ة , واأنه فور انتهاء 
اللجن��ة م��ن عملها �س��وف يتم من��ح امل�ستكني كت��اب يت�سمن نتيجة 
التحقيق ", م�سريًا اإىل اأنه يف حال اأثبتت التحقيقات وجود اإهمال 

اأو خطاأ طبي ف�سوف توؤكد اللجنة ذلك.
وح��ول تاأخ��ر التحقيق��ات بالق�سي��ة, اأو�س��ح البط��ة اأن ال�سكوى 
املقدم��ة من ذوي ال�ساب��ة املتوفاة وردت حديث��ا , واأنه فور و�سول 
ال�سك��وى لل��وزارة مت ت�سكيل اللجن��ة , واأن املو�س��وع قيد التحقيق 

واملتابعة .
وح��ول الرواي��ة "اال�سرائيلي��ة" التي توؤكد اأن الوف��اة ناجتة عن 
تعر�س ال�ساب��ة لعملية ت�سويه يف ج�سدها واأن ال�سبب خطاأ طبي, 
ق��ال البط��ة:" تق��وم اللجن��ة حاليا باالإط��الع على املل��ف الطبي 
للمري�س��ة و�سم��اع اإفادة االأه��ل وكل م��ن لديه م�ستن��دات واأوراق 
ثبوتية, وكذلك اال�ستماع للطاقم الطبي الذي تعامل مع املري�سة 
ال�سيما واأن اللجنة م�سَكلة من اأ�سحاب االخت�سا�س واال�ست�ساريني 

وروؤ�ساء اأق�سام من خارج املجمع الطبي".
وحول اإمكاني��ة وجود اإهمال من قبل اأطباء يف ق�سية نعمة, تابع 

قوله:" ال نريد اأن ن�ستبق االأحداث والفي�سل يف املو�سوع هو قرار 
اللجن��ة , حيث يتم متابعة التقرير ال�سحي للمري�سة قبل الوفاة 
وبعده��ا , و�سيت��م موافاتنا بالتقرير الطب��ي النهائي خالل االأيام 

القليلة القادمة ".
واأ�س��اف البط��ة:" يف ح��ال ثب��ت وج��ود خط��اأ طب��ي اأدي لوف��اة 
املري�س��ة ف��اإن اللجنة ل��ن تتوان بتطبي��ق ن�س القان��ون والعقوبة 

الالزمة يف حق من تثبت اإدانته ".
واأو�س��ح اأن��ه يف ال�ساب��ق �سكل��ت ع�س��رات اللج��ان ومت التحقيق يف 
العدي��د م��ن ال�سكاوي من قب��ل املواطنني , وثب��ت اأن هناك اإهمال 
طب��ي واأقرت اللجنة بذلك ومت من��ح ذوى امل�ستكني كتب تفيد باأن 
هن��اك اإهم��ال وخطاأ , ومت رف��ع ق�سايا اأمام املحاك��م الفل�سطينية 
و�س��درت اأحكام يف بع�س الق�سايا باإل��زام وزارتي ال�سحة واملالية 
بدفع تعوي�س��ات للم�ستكني, وهذا يوؤكد نزاه��ة اللجان امل�سكلة يف 

تقاريرها املت�سمنة نتائج التحقيق .
وكان��ت املواطن��ة نعمة ماهر اجلمل��ة البالغة من العم��ر 18 عامًا  
ق��د توفيت وه��ي يف مقتبل حياتها اأثناء اإجرائه��ا عملية الوالدة 
يف م�ست�سف��ى دار ال�سف��اء الطب��ي مبدين��ة غ��زة , وه��ي اأم لطفلني 
االأول عم��ره �سنة  واالآخ��ر 20 يومًا , حيث دارت االأحاديث حول 
وجود خطاأ واإهمال طبي من قبل االأطباء امل�سرفني على حالتها يف 
جممع ال�سفاء الطبي , مت على اإثرها تقدمي �سكوى من قبل ذويها 

ومل تت�سح النتيجة النهائية للتحقيقات يف ملف الق�سية بعد . 

حول غموض وفاة العشرينية "الجملة" 

"الصحة": نتائج التحقيق خالل أيام وسنطبق القانون بحق من تثبت ادانته 
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ال�صحة واحلياة

غزة –الراأي:
كل م��ن جتاوز الثالثني ي�سكو بني ف��رتة واأخرى من اآالم يف 
الرقب��ة اأو الظه��ر اأو الكتف��ني, واأول م��ا يلجاأ اإلي��ه النا�س 
ملقاوم��ة االأمل هو ل��زوم الفرا�س والكف عن احلركة, وهذا 
ه��و اخلطاأ بعينه. لك��ن ما هي الطريق��ة االأف�سل للتخل�س 

من هذه االآالم؟
وال�سب��ب االأب��رز الآالم الظهر والرقبة وحت��ى الكتفني هو 
ت�سنج وتقل�س الع�سالت الناجت اأغلب االأحيان عن اجللو�س 
اأو الرقود ب�سكل غري �سحيح, فمثال من يجل�س لعدة �ساعات 
اأم��ام الكمبيوتر ب��دون ا�سرتاحة وم��ن دون ممار�سة بع�س 
احل��ركات التي ت�ساع��د على اال�سرتخ��اء, �سيعاين من اآالم 
يف الرقب��ة عاج��ال اأم اآجال, ح�س��ب موق��ع "غوزيندهيت" 

االأملاين لالإر�سادات والن�سائح الطبية.
ويعتقد االأطباء اأن �سبب اآالم الرقبة والظهر هو احتكاك 
فق��رات العمود الفقري ب�سبب تكل�س وتاآكل الغ�سارف التي 
تف�س��ل بينه��ا, نتيجة قل��ة احلركة اأو احلرك��ة اخلاطئة, 
وغالب��ا م��ا يكون هن��اك �سم��ور يف ع�سالت املر�س��ى الذين 

يعانون من هذه االآالم.
لكن ال��ربد والتيار الهوائي اأي�سا ي�سبب��ان اآالما يف الرقبة, 
ولكنه��ا غالبا ما تختفي من تلقاء نف�سها بعد يومني, كذلك 
امل�س��اكل النف�سية ميكن اأن اأي�س��ا اأن ت�سبب االأمل مثلها مثل 

اجللو�س اخلاطئ.
احلركة واقية ومفيدة

وغالبا ما يعاين االأ�سخا�س الذين يجل�سون لفرتات طويلة 
م��ن اآالم يف الرقب��ة, وبالتايل فاإن احلرك��ة �سرورية جدا 
بالن�سب��ة لهم, ف��اإىل جانب اجللو�س ال�سح��ي والوقاية من 
ال��ربد والتيار الهوائي تعترب متاري��ن اال�سرتخاء وقبل كل 

�سيء احلركة من اأف�سل الو�سائل لتجنب اآالم الرقبة.
فاحلركة, وكما جاء يف تقرير ملوقع "غوزيندهيت" ت�ساهم 
يف ثب��ات العظام وتقوية الع�س��الت, وحتى لدى وجود اأمل 

�سديد يجب عدم اال�ستلقاء يف الفرا�س ملدة طويلة.
واأظه��رت اأبحاث حديث��ة اأن احلركة وممار�س��ة الريا�سة 
ب�س��كل منتظم ت�ساهم يف تقلي���س االآالم وخف�سها بل حتى 
يف اختفائها اأي�سا, ومن ال ميار�سون الريا�سة عليهم التنزه 

اأو قي��ادة الدراجة الهوائية اأو ال�سباحة من خم�س دقائق 
اإىل ع�سري��ن دقيق��ة يوميا, ومن لي�س لدي��ه الوقت لذلك, 
فيمكن على االأقل اأن ي�سعد الدرج بدل ا�ستخدام امل�سعد اأو 

اال�ستغناء عن ال�سيارة اأحيانا وال�سري على االأقدام.
اأم��ا اإذا ا�ستم��ر االأمل الأكر من ثالثة اأ�سه��ر, فحينها ميكن 
احلدي��ث عن مر���س �سري��ري, وقليال ما تكون ه��ذه االآالم 
اأو  الروماتي��زم  مث��ل  حقيقي��ة  باأمرا���س  تن��ذر  اإ�س��ارات 
ه�سا�س��ة العظ��ام اأو ان��زالق الفق��رات الذي يع��رف �سعبيا 

با�سم مر�س الدي�سك.
الدفء للتخل�س من االأمل 

كم��ا ميكن ا�ستخ��دام االأكيا���س ال�ساخن��ة كو�سيلة ملعاجلة 
اآالم الرقب��ة والظه��ر, فه��ي حتتوي على م�سح��وق احلديد 
ال��ذي ي�سخن لدرجة اأربعني مئوية ويحافظ على حرارته 
لنح��و ثم��اين �ساع��ات, كذل��ك ميك��ن ا�ستخ��دام الكمادات 
ال�ساخن��ة للع��الج, وذل��ك الأن الدفء ي�ساه��م يف ا�سرتخاء 
الع�س��الت والتخل���س م��ن الت�سن��ج, وبالت��ايل التخل�س من 

االأمل.

اإعداد/ وزارة ال�سحةآالم الظهر وعالجها في متناول اليد

الراأي-�سماح اأبو العي�س:
يف االآون��ة االأخ��رية , ب��داأ يالح��ظ املواطن 
الغ��زي انت�سار العديد م��ن احلاجز االأمنية 
جمي��ع  يف  غ��زة  �سرط��ة  تن�سبه��ا  الت��ي 
املحافظ��ات يف �ساع��ات متاأخ��رة م��ن امل�س�اء 
وتنظي��م  واالأم��ان,  االأم��ن  حف��ظ  به��دف 
حرك��ة املواطن��ني ال �سيَّما مع دخ��ول ف�سل 
ال�سي��ف واالإجازات ال�سنوي��ة. وقد عك�ست 
تلك احلواجز حت�سني احلالة االأمنية التي 
يعي�سه��ا القط��اع , حي��ث ال مت��ر �سي��ارة اأية 
مواط��ن دون تفتي���س من قبل رج��ال االأمن 

املتواجدين على تلك احلواجز االأمنية .
يف  اأعلن��ت  الفل�سطيني��ة  ال�سرط��ة  وكان��ت 
وق��ت �ساب��ق ع��ن خط��ة ب�س��ط ال�سيط��رة 
والتحك��م والت��ي تت�سمن توزي��ع العديد من 

. القطاع  الليلية" يف  "احلواجز 
وثم��ن املواطنون وج��ود وانت�س��ار احلواجز 
االأمني��ة يف القطاع  كونه��ا تقوم على حفظ 

االأمن واالمان واحلفاظ على ممتلكاتهم .
قال املواطن عبد الرحمن كمال " اإن الو�سع 
ال��ذي يعي�س��ه  القط��اع يحت��اج اىل وج��ود 
باالأم��ان  ت�سع��رين  كونه��ا  احلواج��ز  تل��ك 
واالطمئن��ان فنح��ن كمواطن��ني ال ب��د واأن 
نتحم��ل تل��ك االج��راءات الأنه��ا تهدف اىل 

م�سلحتنا".
ويف ذات ال�سي��اق, قال املواط��ن فوؤاد قدار " 
انت�س��ار احلواجز يف قطاع غزة يعطي هيبة 
للم��كان , ويبع��د الفا�سدي��ن العابثني الذين 
يحاولون العبث او ال�سرقة , فاأنا عند اأعود 
اىل من��زيل متاأخ��رًا  واأج��د تل��ك احلواجز  
اأ�سع��ر باالأم��ان و الفخ��ر ب��اأن هن��اك اأنا�سا 

ي�سه��رون على راحتنا, ب��دون مقابل خا�سة 
يف ظل غياب الرواتب ". 

واأثن��ى املواط��ن وليد املين��اوي على اجلهود 
امل�سني��ة الت��ي يق��وم به��ا اأف��راد ال�سرط��ة 
الذي��ن ي�سه��رون ويقف��ون يف ال�س��وارع لي��اًل 

النفو�س.

رسالة طمأنينة
املركزي��ة  العملي��ات  مدي��ر  اأك��د  ب��دوره, 
بال�سرط��ة العمي��د فايق املبح��وح اأن وجود 

وه��م ال يتقا�س��وا راتب��ا كام��ال ب��ل بع�سهم 
يعي���س عل��ى ال���� ١٠٠٠ �سي��كل وه��و يعي��ل 
اأ�س��رة ورغ��م ذل��ك فانه��م يبذل��ون جه��ودًا 
م�سني��ة لتوفري االأمان يف غ��زة وعدم وقوع 
فلت��ان اأمني و�سبط البل��د وبعث الراحة يف 

حتقي��ق  اىل  يه��دف  الليلي��ة  احلواج��ز 
الطماأنينة للمواطنني وعيون �ساهرة ل�سيد 
للعابث��ني,  موؤكًدا على وج��ود تن�سيق ما بني 
احلواجز املنت�سرة لل�سيطرة على حماوالت 
اله��روب , اإ�سافًة لوجود وح��دة اإ�سناد على 
م��دار ال��� 24 �ساع��ة  تك��ون ره��ن االإ�س��ارة 

وجاهزة للتعامل مع اأي طارئ.
ولفت اإىل اأن عمليات ال�سطو وال�سرقة على 
املمتل��كات اخلا�س��ة والعام��ة _ من��ذ بدء 
احلمل��ة _ انخف�س ب�س��كٍل وا�سح وخا�سة 

يف املناطق التجارية.
ه املبحوح اإىل اأن ال�سرطة املنت�سرة على  ونوَّ
اخل��ط ال�ساحلي �ستمن��ع الدراجات النارية 
من ال�س��ري يف تل��ك االأماكن يوم��ي اخلمي�س 
واجلمع��ة م��ن كل اأ�سب��وع وذل��ك للحف��اظ 
عل��ى حي��اة املواطن��ني واحلد م��ن احلوادث 
اجله��ود  عل��ى  املبح��وح  واأثن��ى  املروري��ة. 
ال�سرط��ة  اأف��راد  يبذله��ا  الت��ي  العظيم��ة 
رغ��م كاف��ة املُعيق��ات م��ن ا�ستم��رار تن�س��ل 
حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي م��ن م�سوؤولياتها 
جتاهه��م , م��رورًا ب�ُس��ح االإمكاني��ات وع��دم 
توف��ر امليزانيات الت�سغيلي��ة , وانتهاًء بعدم 
حكوم��ة  ت��ويل  من��ذ  رواتبه��م  تقا�سيه��م 
التوافق الوطني مهامها مطلع يونيو املا�سي.
بكاف��ة  ال�سرط��ة  اأن  املواطن��ني  وطم��اأن 
كوادره��ا و�سباطه��ا واأفراده��ا عل��ى راأ���س 
عمله��م يتواج��دون خدم��ًة الأبن��اء �سعبنا , 
ل له نف�سه امل�سا�س باأمن  حم��ذرًا كل من ت�سوِّ
القطاع , م�سددًا يف الوقت ذاته على اأنه " ال 
عودة للفلت��ان االأمني مهما كانت الظروف " 

, ح�سب تعبريه.

الحواجز الليلية .. عيون ساهرة لحفظ  األمن في الشارع الغزي
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و بنَينّ اأن من �سمن الفعاليات التي نظموها 
اإر�سادي��ة  ويافط��ات  مل�سق��ات  اإع��داد 
اإ�ساف��ة  مروري��ة,  واإ�س��ارات  وتوعوي��ة 
لعقد عدة لق��اءات ون��دوات يف اجلامعات 
واملوؤ�س�س��ات اخلا�س��ة واملدار���س وتوزي��ع 

الورود على ال�سائقني.
وذك��ر الن��ادي: "االإدارة العام��ة ل�سرطة 
امل��رور قدم��ت معار���س ملركب��ات مدم��رة 
لتنبيه ال�سائق��ني, واأخذ العربة من خطر 
احل��وادث وتو�سيح اأثر ال�سرعة املفرطة, 
ف�س��ال ع��ن القي��ام بتوزي��ع الربو�س��ورات 
املروري��ة  الثقاف��ة  لزي��ادة  والتعليم��ات 

لل�سائق".
خ��الل  اأن��ه  اإىل  الن��ادي  العقي��د  واأ�س��ار 
الف��رتة املقبل��ة يت��م التخطي��ط الإقام��ة 
الدي��ن  �س��الح  كطري��ق  جدي��دة  ط��رق 
والطري��ق ال�ساحلي, وتثبيت دوريات على 

مدار ال�ساعة لتنظيمها.
واأ�س��اف: "يوج��د لدين��ا املعه��د امل��روري 
املخت���س واملكون من طاق��م  متخ�س�س من 
�سب��اط ذوي خ��ربة وكف��اءة, باالإ�ساف��ة 
كاف��ة  يف  احل��وادث  مكات��ب  لوج��ود 

التخطي��ط" الفت��ًا  ومكات��ب  املحافظ��ات 
اإىل اأنهم يعكف��ون حاليًا على اإن�ساء مركز 

للدرا�سات وحتليل احلوادث املرورية.
وو�سف النادي �سرطي املرور مبثابة مراآة 
احلكوم��ة كونه ميثل جه��از باأكمله, وذلك 
باالإ�س��ارة للمه��ام االأخ��رى الت��ي يتحملها 

اإىل جانب املهام املناطة به .
وك�س��ف الن��ادي ع��ن اآخ��ر االإح�سائي��ات 
املتعلقة باحلوادث الت��ي وقعت يف القطاع 
خ��الل االأع��وام اخلم���س املا�سي��ة والت��ي 
بين��ت انخفا�س وا�س��ح وملمو�س يف معدل 

الوفيات. 
ع��ن  نت��ج   2010 ع��ام  يف  اأن  واأو�س��ح 
احل��وادث املروري��ة 124 حالة وف��اة, اأما 
يف ع��ام 2011 فق��د وقع��ت 105 حاالت 
احل��وادث   اأدت   2012 ع��ام  ويف  وف��اة.  
لوق��وع 93 حالة وف��اة, و�سقط 85 حالة 
وف��اة يف ع��ام 2013, باالإ�ساف��ة اإىل 76 

حالة وفاة وقعت خالل عام 2014.
واأرج��ع النادي ذل��ك االنخفا�س امللحوظ 
للحوادث املروري��ة والوفيات, اإىل تكاثف 
جه��ود طواقم �سرطة امل��رور وتعاونهم مع 

لل�سواطئ يومي اخلمي�س واجلمعة نتيجة 
االأذى ال��ذي حتدث��ه للمواطن��ني" داعي��ًا 

اأ�سحابها لو�سعها يف االأماكن املخ�س�سة.
ل�سرط��ة  العام��ة  االإدارة  مدي��ر  وتاب��ع 
املواط��ن  عل��ى  اأب��دًا  نتجن��ى  "ال  امل��رور: 
ونراع��ي ال�سائق��ني الأبعد احل��دود وكثري 
م��ن املخالف��ات التي يقع��ون فيه��ا نتجاوز 

عنها على حد قوله".
متابع��ة  عل��ى  العم��ل  اإىل  الن��ادي  ون��وه 
ال�سي��ارة ال�سبع��ة راك��ب يف العم��ل خ��ارج 
امل��دن واالربعة راك��ب داخل امل��دن, ومنع 
اج��رة  ك�سائق��ي  العم��ل  م��ن  املوظف��ني 
مب��ا فيه��م موظف��ي غ��زة م��ن اأج��ل ع��دم 
م��ن  غريه��م  فر���س  عل��ى  اال�ستح��واذ 
املواطن��ني يف �سبيل م�ساع��دة اأبناء �سعبنا 

والتخفيف عنهم.
املقبل��ة  الف��رتة  اأن��ه خ��الل  اإىل  وك�س��ف 
م��ن  مركب��ة  كل  جانب��ي  عل��ى  �ستو�س��ع 
الداخ��ل بطاق��ة تعريفي��ة حتت��وي على 
ا�سم مالك املركبة وبطاق��ة با�سم �سائقها 
�سيعر���س  ي�سعه��ا  ال  م��ن  وكل  وبيانات��ه 
نف�س��ه للم�ساءل��ة. ودعا الراك��ب يف حال 

اجلهات االأخرى ذات االخت�سا�س, اإ�سافة 
لفاعلي��ة االإجراءات الت��ي تطبقها اإدارة 
�سرطة املرور م��ن اإقامة احلواجز وتاأمني 

الطرق واملفرتقات الرئي�سية.
"لكنن��ا  وتاب��ع الن��ادي يف ذات ال�سي��اق: 
ورغ��م ال�سع��اب الت��ي نواجهها م��ن �سعف  
يف االمكان��ات وانقط��اع روات��ب املوظف��ني 
الناج��م  الت�سغيلي��ة  امليزاني��ة  ونق���س 
ع��ن ع��دم الت��زام احلكوم��ة م��ن االإيف��اء 
جه��د  اأي  ناأل��وا  ال  اأنن��ا  اإال  بواجباته��ا 
يف �سبي��ل حماول��ة من��ع وق��وع احل��وادث 

وتخفيف االزدحام املروري". 
وحتدث النادي عن اأ�سباب وقوع احلوادث 
ال�سرع��ة  اأبرزه��ا  م��ن  والت��ي  املروري��ة 
املفرط��ة م��ن ال�سائقني, واخلل��ل يف بع�س 
املركب��ات وغي��اب اال�س��اءة, و�س��وء و�سع 
بع�س الطرقات وال�سوارع اإ�سافة للكثافة 
الكب��ري  والع��دد  القط��اع  يف  ال�سكاني��ة 

للمركبات.
وم�سى يقول: "لدينا قرار مبنع الدراجات 
النارية والعربات التي جترها الدواب من 
ال�س��ري عل��ى الطري��ق ال�ساحل��ي والتوجه 

راأوا ت�سرف��ات غ��ري الئق��ة م��ن ال�سائقني 
اأو فقدانه��م ل�س��يء  داخ��ل املركب��ة الت��ي 
 177 الرق��م  عل��ى  االت�س��ال  ارتاده��ا 
اخلا���س ب�سرط��ة امل��رور اأو عل��ى الرق��م 
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ولف��ت العقي��د الن��ادي اإىل وج��ود ارتياح 
كب��ري ب��ني �سرط��ة امل��رور وب��ني ال�سائقني 
ون عالق��ات جيدة وتوا�س��ل دائم مع  وتكنّ
نقاب��ة ال�سائقني من خالل تلبية طلباتهم 

وحل امل�ساكل التي تواجههم.
يف  التمي��ز  يف  "جنته��د  قائ��اًل:  واأكم��ل 
االداء وح�سن اخلل��ق والتعامل مع النا�س 
اأي �سرط��ي يرتك��ب جت��اوزات  ونحا�س��ب 
اأو يق�س��ر يف عمله" م�سيف��ًا: "اإن مكاتبنا 
مفتوحة ل�سماع �س��كاوى املواطنني خا�سة 
فئة ال�سائق��ني". ويف ختام حديثه اأ�ساف 
الن��ادي: "اإن ر�سالتن��ا ر�سال��ة دي��ن ونحن 
الفل�سطيني��ة  املنظوم��ة  م��ن ه��ذه  ج��زء 
فبالرغم من الهم��وم الكبرية التي يعي�سها 
�سرط��ي املرور اإال اأنن��ا ال نلتفت لها فلدينا 
ا�ستمراري��ة بالعمل و�سنوؤدي واجبنا على 

اأكمل وجه".

في ظل الظروف الصعبة 

شرطة المرور جهود مضنية لتحقيق السالمة للمواطن خالل الصيف
العقيد النادي: نمتلك خطط موسمية لرسم الصورة الحضارية

الراأي- حممود البزم:
اإميانًا منه��ا بالدور الكبري يف املحافظة 
على �سالم��ة املواطن, وعك�س االنطباع 
املتميز عن ال�سورة احل�سارية يف قطاع 
غ��زة, تق��ف االإدارة العام��ة ل�سرط��ة 
املرور يف وزارة الداخلية الفل�سطينية 
م��ا  كل  اأم��ام  االنك�س��ار  عل��ى  ع�سي��ة 

يواجهها من حتديات و�سعاب.
به��ذا ال�سدد قال مدير االإدارة العامة 
ل�سرطة امل��رور العقيد عل��ي النادي:" 
كاف��ة  يف  مو�سمي��ة  خط��ط  منتل��ك 
املنا�سب��ات واالأحداث, مب��ا فيها خطة 
ف�س��ل ال�سي��ف الت��ي يقع عل��ى عاتقنا 

العبء االأكرب يف تنفيذها".

واأك��د الن��ادي عل��ى اأن اإدارت��ه نظمت 
اأ�سبوعًا كاماًل من الفعاليات واالأن�سطة 
ال�سي��ف  مو�س��م  ال�ستقب��ال  املختلف��ة 
بداأتها بعر�س مروري ل�سيارات �سرطة 
اجله��ات  وكاف��ة  واال�سعاف��ات  امل��رور 
املرتبط��ة بالعم��ل امل��روري, والذي مت 

بالتعاون مع وزارة النقل واملوا�سالت.
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سكرتير التحرير

ماجد حبيب

 

هكذا علمتني احلياة
م�سطفى ال�سباعي

حافظ على إيجابيتك : 
لدى اجلميع اأفكار �سلبية, ولدى اجلميع عادات 
�سيئ��ة يطمح��ون للتخل���س منه��ا وا�ستبداله��ا 
باأف��كار اإيجابي��ة, ال�س��يء امله��م ه��و اأن تدرك 
م��ا هي االف��كار ال�سلبي��ة املراد التخل���س منها, 
وكي��ف ميك��ن يل ذل��ك, وم��ا ه��ي اأ�سه��ل واأي�سر 
الط��رق لعم��ل ذل��ك, وم��ا ه��ي الو�سائ��ل الت��ي 
ميك��ن ا�ستخدامها من اأجل تغيري �سلوك خاطئ 

موجود.
وترافق االإن�سان عن تغيري �سلوك خاطئ اأو عادة 
�سيئ��ة حالة من احلن��ني اإىل الع��ادة اأو ال�سلوك 
وه��ي حالة ال مفر منه��ا, ولكن هي موؤقتة وميكن 
هزميته��ا, تاأتي يف موجوات متفاوت��ة من القوة, 
كل ما يحتاجه االإن�س��ان للتغلب عليها هو ال�سرب 

واملقاومة واإلهاء النف�س باالمور احل�سنة.

 استعد لالنهزاميين : 
 �سيكون هناك دائما ا�سخا�س �سلبني, يحاولون 
اإحباط��ك لتع��ود له��ذه الع��ادة القدمي��ة.  كن 
وك��ن  ومواجهته��م,  ال�ستقباله��م.  م�ستع��دا 
مبا�س��را: اأنت ال حتت��اج اإليهم ملحاولة تخريب 
م��ا تفعله, انت فى حاج��ة اىل دعمهم, واإذا مل 
يتمكن��وا من تق��دمي الدعم لك فاإن��ه ال ينبغى 

وجودهم حولك.

 تحدث إلى نفسك :
كن امل�سج��ع اخلا���س لنف�سك, واعط��ي لنف�سك 
احلما�س الذى حتتاجه, كرر الت�سجيع لنف�سك, 
و ال تخ��اف ان تب��دو جمنون��ا ام��ام االآخرين. 
�س��رتى م��ن ه��و املجن��ون عندم��ا  تغ��ري عادتك 
وانه��م م��ا زال��وا ك�س��اىل, ومتم�سكني بع��ادات و 

�سلوكيات غري �سحية !
الت�س��ور ل��ه تاأثري كبري ج��دا. �س��وره حية, يف 
راأ�س��ك, لنجاحك فى تغيري عادتك او �سلوكك. 
ت�س��ور قيام��ك بعادتك اجلديده بع��د كل مثري 
له��ا, والتغل��ب على احلنني داخل��ك, وما �سيبدو 

علي��ه حالك عن��د االنتهاء من التغي��ري متاما و 
تخل�س��ك م��ن ال�سلوك او الع��اده ال�سيئه.  هذه 
ال�س��وره حمف��زه ج��دا لال�ستم��رار و مقاوم��ه 

حلظات ال�سعف.
وميك��ن لالإن�س��اء اأن يت�سخ��دم مب��داأ املكاف��اآت 
والت��ي قد ينظر لها كر�س��اوى,  ولكن يف الواقع 
اإيجابي��ة. �س��ع ه��ذه  انه��ا جم��رد ردود فع��ل 
املكاف��اآت م��ع االإجناز الذى ت�ستحقه��ا عليه فى 

خطتك.

ال إستثناءات :
هذا يبدو قا�سيا, لكنها �سرورة: عندما حتاول 
ك�س��ر الروابط بني العادة القدمي��ة, واملثريات 
املحف��ز  ب��ني  جدي��دة  رابط��ة  وت�سكي��ل  له��ا, 
والعادة اجلديدة, حتت��اج اإىل اأن تكون مثابرا 
مت�سقا مع نف�سك بالفعل. ال ميكنك القيام بغري 
ذل��ك, و اال لن تكون هن��اك �سلوكيات اأو عادات 
جدي��دة , اأو عل��ى االأقل �س��وف ي�ستغ��رق وقتا 
طوي��ال جدا ج��دا لتت�س��كل.  ال حتت��اج اإىل اأن 
يكون هن��اك اى ا�ستثناءات. يف كل مرة يحدث 
احلنني, ما عليك اال القي��ام بالعادة اجلديدة, 

ولي���س القدمي��ه.  اذا �سعفت م��ره , اأو عدت ملا 
كن��ت تفعله. ال ترتبك , هدىء نف�سك , وارجع 
للخطة املو�سوع��ه, وحاول مرة اأخرى بعزميه 

و االأهم ال تياأ�س.

الحصول على راحة :
التعب يرتكنا عر�سة لالنتكا�س. احل�سول على 
الكث��ري م��ن الراح��ة حت��ى تتمكن م��ن تكثيف 
الطاقة للتغلب على الرغبه فى العوده لل�سلوك 
الق��دمي, و ذك��ر نف�س��ك بالتزام��ك كل �ساع��ة, 
وعن��د بداية ونهاي��ة كل يوم. ق��راءة اخلطة 
دائم��ا لتتذك��ر اخلط��وات املطلوب��ه. احتف��ل 

بنجاحك .اعد نف�سك للعقبات واملثريات.
و  جتنب املواقف التي كنت تفعل فيها ال�سلوك 
اأو الع��ادة القدمي��ة, عل��ى االأق��ل لف��رتة م��ن 
الوقت, لتجع��ل االأمور اأ�سهل عل��ى نف�سك, واإذا 
ف�سل��ت, اعرف م��ا حدث  وح��دد م��كان اخلطاأ, 
وع��دل خطت��ك , وح��اول م��رة اأخ��رى. ال تدع 
الف�س��ل وال�سع��ور بالذن��ب يوقف��ك. انها جمرد 
عقب��ات, ولكن ميك��ن التغلب عليه��ا. يف الواقع, 
اإذا كن��ت تتعلم م��ن بع�س الف�س��ل, فاإنها ت�سبح 
نف�س��ك.  تنظي��م  اع��ادة  لنجاح��ك.  كا�سا���س 

من أقـــوال  عبرة في صورة
العقالء

لي�س لدينا �ساب عاطل,, 
بل ُمعطل,, ولي�س لدينا 

مواطن جاهل,, بل جُمهل,, 
لي�س لدينا �سعب غائب,, بل 

ُمغيب.
جالل عامر

ال يقا�س احلق بالرجال,,, 
اعرف احلق تعرف اأهله

علي بن اأبي طالب

ن�صائح اإدارية

ميكنهم هزميتنا,,, 
اإذا,,,,, جنحوا باخرتاق 

معنوياتنا..
عمر املختار

ع��ن  اخل��روج  باري���س  يف  والرو�س��ي  االأمريك��ي  ال�سف��ريان  اأراد 
الربوتوك��ول الر�سم��ي والقيام بن�س��اط ان�ساين م�س��رتك, فاأقاما 
�سباق��ًا للرك���س مل ي�س��رتك في��ه اأح��د غريهما, فكان��ت النتيجة 
خ�س��ارة ال�سفري الرو�سي, فكانت املهمة �سهل��ة اأمام حمرر االأخبار 
االأمريك��ي وه��و اأن ين�س��ر خ��رب ف��وز �سفريه��م باملرتب��ة االأوىل, 
ولك��ن املهمة مل تكن كذلك بالن�سب��ة ملحرر االأخبار الرو�سي, فقد 
كان��ت اخليارات لديه اأ�سعب, حي��ث كان ميكنه اأن يتجاهل اخلرب 
ويغم���س عيني��ه, اأو اأن ير�س��ل اإىل مو�سوك��و باأن �سف��ري بالده قد 
خ�س��ر ال�سباق, بكل ما للخرب من اآثار �سلبية على بالده التي كانت 
حت�س��ب كل �سغرية وكب��رية يف اطار �سباقها املحم��وم مع الواليات 

املتحدة.
باخت�سار, ق��ام مرا�سل االأخبار بتحرير اخلرب ون�سره على النحو 
الت��ايل: "يف �سب��اق ج��ري ب��ني �سف��راء يف العا�سم��ة الفرن�سي��ة, 
ج��اء ال�سف��ري ال�سوفيتي يف املرتب��ة الثانية, يف ح��ني حل ال�سفري 

االأمريكي يف املرتبة قبل االأخرية".
كان ه��ذا مثااًل وا�سحًا لكيفية جتي��ري املعلومات واحلقائق ل�سالح 
كل جه��ة, ف��كل جه��ة ت�ستطي��ع اأن تاأخ��ذ م��ن املعلومات م��ا يوؤيد 
فكره��ا, وم��ا يدعم راأيه��ا, وم��ا ي�ستطي��ع اأن يجمل �سورته��ا اأمام 
غريه��ا م��ن اجله��ات االأخرى الت��ي اإن مل توجد يف خان��ة العداء, 

فهي على االأقل يف خانة املناف�سة.
يف ال�ساب��ق, عند درا�ستنا لالإعالم تعلمن��ا الكثري من امل�سطلحات, 
منه��ا )املو�سوعي��ة(, و )املهني��ة( و )امل�سداقي��ة(, ولك��ن عندما 
انتقلن��ا م��ن التعليم اإىل العمل, عرفنا اأنها عب��ارة عن م�سطلحات 
يتغن��ى بها رجال حقوق االإن�س��ان واالإعالميني املت�سدقني بحرية 

الراأي والتعبري.
ه��ي تعبريات وا�سعة, وي�ستطي��ع كل اعالمي اأن يطلب من مناف�سه 
االلت��زام بها, يف ح��ني هو ال يلتزم, واأنا اأقول اأن املو�سوعية �سيء 
مثايل غري موجود �سوى يف �سفحات الكتب القدمية لالإعالم, التي 
انتهى �سالحية طبعاتها, وامل�سداقية كذلك, ويلحق بهما املهنية, 
ف��كل اإعالمي يعت��رب اأنه مهني ويطل��ب من غريه نق��ل روايته على 
اأنها هي عني املهنية, واالآخر ياأخذ من الرواية جانبه, ويطلب من 
مناف�سه اأن ينقلها كما نقلها, وان يتعامل معها كما تعامل هو معها.
اجلمي��ع يعتقد اأنه هو ال�سواب, ولكن بينهم وبني اأنف�سهم وبينهم 
وب��ني موؤ�س�سات يعرفون ويعرتف��ون باأنهم ينفذون �سيا�سة تفر�س 
عليه��م طريقة معين��ة لتغطية االأخب��ار, والتعامل م��ع املعلومات 
الت��ي ت�سلهم, وجيريها ملا ينا�سب فكرهم والتعامل معها مبا يوائم 

اأهدافهم, يتقا�سون رواتبهم مقابل ذلك.
وظه��ر على ال�سطح ق��ول الكثري من االإعالمي��ني, ولالأ�سف, )لي�س 
بال�س��رورة اأن اأقتن��ع, ولكنن��ي اأ�ستطي��ع اأن اأنف��ذ �سيا�سة فر�ست 
عل��ي(, هن��اك الكثري م��ن االإعالمي��ني يعرف ب��اأن ما ينقل��ه لي�س 
�سحيح��ًا اأو ه��و ج��زء مقتط��ع احلقيق��ة تظهره��ا ب�س��كل خاطئ 

وناق�س, ولكن هذا ما يطلب منه وما يتقا�سى رابت مقابه.
القليل��ون م��ن يقتنعون باأن اأكون �سادقًا اإىل ح��ٍد ما, ولكن االأكر 
هم من يعتقدون اأن االإعالم �سالح يجب اأن ي�ستخدمه, ولكن نقول 
للجمي��ع, �سحي��ح اأن االإعالم �س��الح, ولكن يجب اأن تك��ون �سادقًا 
يف ا�ستخدام��ك له, وال نطل��ب املثالية, فاأ�سحاب حق��وق االإن�سان 
ين��ادون بها من��ذ �سنني, ولكن نطل��ب فقط اإعم��ال العقل, وتغليب 
امل�سلحة العامة, وعدم االقت�سار على امل�سلحة اخلا�سة ال�سيقة, 
فامل�سحل��ة العامة هي التي حتكم مهني��ة وم�سداقية ومو�سوعية 

املادة االإعالمية, فلتكن امل�سحلة العامة هي الفي�سل يف ذلك.

إعالم المصحلة العامة

من سمع..
فلم...

م��ن �سم��ع الق��راآن فلم يخ�سع, وذك��ر الذنب فلم يح��زن, وراأى العربة فل��م يعترب, و�سمع 
الكارث��ة فلم يتاأمل, وجال�س العلماء فلم يتعلم, و�ساحب احلكماء فلم يتفهم, وقراأ عن 

العظماء فلم تتحرك همته, فهو حيوان ياأكل وي�سرب, واإن كان اإن�سانًا ينطق ويتكلم.

إعداد/ ماجد حبيب
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من خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

الرتبي��ة  يف  البكالوريو���س  �سه��ادة 
االإ�سالمية من جامعة القد�س.

ومن��ذ  نا�سي��ف  كان  عائلت��ه:"  تق��ول 
نعومة اأظف��اره مهتًما بالعم��ل االإ�سالمي 
والدع��وي, فانخ��رط يف �سف��وف حركة 
حما���س من��ذ بداي��ة تاأ�سي�سه��ا, واأ�سبح 
م��ع م��رور االأي��ام اأح��د اأب��رز القي��ادات 

الراأي-اإ�سالم عبده:
يجب اإيق��اف املهزلة الت��ي ترتكب بحق 
"االإ�سرائيلية"  اأ�سرانا داخ��ل ال�سج��ون 
واالإهمال الطبي املمنهج داخل ال�سجون 
اال�سرائيلي��ة, وال��ذي اأ�سف��رت نتائج��ه 
اإىل االعتداءات املتوا�سلة على االأ�سرى 
املر�سى يف كافة ال�سجون "االإ�سرائيلية" 
باإ�ساب��ات بالغ��ة  واإ�ساب��ة ع��دد منه��م 
املجتم��ع  موؤ�س�س��ات  وعل��ى  اخلط��ورة,  
ال��دويل واجله��ات الر�سمي��ة احلكومية 
بتحم��ل م�سوؤولياته��ا بغ���س طرفه��ا عن 
جرائ��م االحت��الل ال�سهي��وين امل�ستمرة 
كلماته��ا  ب��داأت  هك��ذا  االأ�س��رى,  بح��ق 

عائلة االأ�سري راأفت نا�سيف .
الرحم��ن  عب��د  جمي��ل  راأف��ت  االأ�س��ري 
ول��د  �سهي��ب",  "باأب��ي  امللق��ب  نا�سي��ف, 
بتاريخ 2/4/1966 يف مدينة طولكرم 
الأ�سرة حمافظ��ة ُعرفت بالتدي��ن, اأنهى 
تعليمه االبتدائي واالإعدادي والثانوي, 
لينتق��ل اإىل املرحل��ة اجلامعي��ة, وينال 

اأن��ه  اإىل  الفت��ًة  طولك��رم",  مدين��ة  يف 
عم��ل خ��ارج وداخ��ل �سج��ون االحتالل 
قيادي��ة  مواق��ع  ع��دة  "االإ�سرائيل��ي" 
يف حرك��ة حما���س, وكان ل��ه دور فاع��ل 
العم��ل  يف  نوعي��ة  نق��الت  اإح��داث  يف 
الوطن��ي  االإجن��از  ويف  التنظيم��ي, 

الفل�سطيني ب�سكل عام.
"نا�سي��ف"  االأ�س��ري  اأن  العائل��ة  وتب��ني 
االعتباري��ة  ال�سخ�سي��ات  اأح��د  يعت��رب 
والقيادية يف طولك��رم, وقد اعتقل بعد 
 , طولك��رم  مدين��ة  يف  منزل��ه  اقتح��ام 
خالل حملة طالت الع�سرات من قيادات 
وك��وادر حرك��ة حما���س يف ال�سف��ة م��ن 
بينهم نواب يف املجل���س الت�سريعي �سمن 
حمل��ة اأطل��ق عليه��ا االحت��الل "حمل��ة 

ق�س الع�سب"
وت�سيف ب��اأن �سلط��ات االحتالل جددت 
ل����" راأف��ت" للم��رة  االإداري  االعتق��ال 
ال�ساد�سة على التوايل ملدة 4 اأ�سهر, واأن 
جنله��ا اأم�س��ى ما يزي��د ع��ن 13 عامًا يف 

�سجون االحت��الل, وكان اأخره��ا بتاريخ 
12/2/ 2013 , وليم�س��ى على اإطالق 
�سراح��ه من �سج��ون االحت��الل, �سوى 3 
اأ�سهر, كان قد تزوج خاللها واعتقل بعد 
�سهر م��ن زواجه, حيث خ�س��ع لالعتقال 
االإداري ال��ذي جدد له 6 مرات متتالية 
واأم�س��ى يف االعتق��ال قب��ل االأخري نحو 
44 �سه��رًا حي��ث كان يطلق عليه عميد 
وق��د  حين��ه,  يف  االإداري��ني  االأ�س��رى 
 ," "جن��ي  البك��ر  االأوىل  ابنت��ه  اأجن��ب 
بعد اعتقاله بعدة اأ�سهر, وهي الوحيدة 
لوالديه��ا , ب�سب��ب االعتق��االت املتكررة 

واملتالحقة .
وت�سيف:" اإن  انتقل خالل اعتقاله بني 
غياه��ب ال�سج��ون, ف�سمع ط��رق اأبوابها, 
اأن  اإال  فيه��ا,  االأ�س��رى  معان��اة  وعاي���س 
ذل��ك مل ي�س��ف غلي��ل االحت��الل من��ه, 
ومل يكفه��م االقت�سا���س منه خالل تلك 
االأعوام, فكان القرار االإ�سرائيلي املغلظ 

يقوم بت�سديد االعتق��ال االإداري بحقه 
ه لالأ�سري, فهو  الذي ال يحتاج لته��م توجنّ
امل��الذ ال��ذي جلاأ ل��ه االحت��الل ملوا�سلة 
اعتقاله ومنعه من العمل والتوجيه بني 
قاعدته ال�سعبي��ة يف حمافظات ال�سفة 

الغربية.
تق��ول  نا�سي��ف  االأ�س��ري  معان��اة  وع��ن 
عائلت��ه:" عان��ى االأ�س��ري م��ن االعتق��ال 
املتك��رر ل��دى �سلط��ات االحت��الل ورغ��م 
احلال��ة ال�سحي��ة املرتدي��ة الت��ي يع��اين 
منها القيادي نا�سيف, اإال اأن ذلك مل يقف 
حائال اأمامه ليكون يف ال�سفوف االأمامية 
االأوىل الإ�سراب االأ�سرى االإداريني داخل 
 18 من��ذ  �سج��ون االحت��الل واملتوا�س��ل 
يوًم��ا, فهو يع��اين اأي�سا من ع��دة اأمرا�س 
اأهمها مر�س ال�سقيق��ة الذي يالزمه منذ 
�سن��ني طويل��ة, اإ�ساف��ة اإىل القرح��ة يف 
املع��دة, ما يجعله بحاج��ة ما�سة ودائمة 

لتلقي العالج ب�سكل م�ستمر.

األسير / رأفت ناصيف...
 اعتقاالت إدارية متكررة 

الراأي-هنادي كر�سوع:
 اأك��د الل��واء تي�س��ري البط���س مدي��ر ع��ام 
اأهمي��ة  عل��ى  الفل�سطيني��ة  ال�سرط��ة 
االإع��الم االأمن��ي ال�سرطي باعتب��اره اأحد 
اأهم االأ�سلحة �سد كل من يحاول الرتب�س 
والعب��ث باملنظوم��ة االأمني��ة القوي��ة يف 

قطاع غزة.
 واأكد اللواء البط�س اأن العالقة بني االأمن 
فاالإع��الم   , تكاملي��ة  عالق��ة  واالإع��الم 
املق��روءة  املختلف��ة  بو�سائل��ه  ال�سرط��ي 
وامل�سموع��ة واملرئي��ة يلع��ب دورًا بارزًا يف 
اإظه��ار اإجن��ازات ال�سرط��ة الفل�سطيني��ة 
ويوؤث��ر بفعالي��ة يف دع��م ون�س��ر الوع��ي 

واملعرفة االأمنية لدى املواطنني.
 واأ�س��ار مدي��ر ع��ام ال�سرط��ة اإىل اأن م��ا 
خان��ق  ح�س��ار  م��ن  غ��زة  قط��اع  يعي�س��ه 
احلي��اة  و�سي��ق  للروات��ب  وانقط��اع 
احلي��اة  عل��ى  �سلب��ًا  يوؤث��ر  االقت�سادي��ة 
االجتماعي��ة وم��ا ينت��ج عنها م��ن مظاهر 
عن��ف يف بع���س االأحي��ان , وم��ن واج��ب 

اإن��ارة  يف  ي�ساه��م  اأن  ال�سرط��ي  االإع��الم 
ال��راأي الع��ام ع��ن اأ�سب��اب ه��ذه الظواهر 
وتكثي��ف حمالته��م التوعوي��ة حتى يتم 

جتنب العديد من هذه االإ�سكاليات.

احل��وادث  ع��ن  والك�س��ف   , اجلرائ��م 
املهم��ة , واإب��راز التط��ورات احلا�سل��ة يف 
العلمي��ة  اجلوان��ب  يف  ال�سرط��ة  جه��از 
والتكنلوجي��ة , واإظه��ار ال�سرط��ة كهيئ��ة 

 وق��ال البط���س : "هن��اك ع��دة جم��االت 
حيوي��ة لتعزي��ز واإبراز اجله��ود املبذولة 
يف جه��از ال�سرط��ة م��ن عر���س لن�ساطات 
م��ن  احل��د  جم��ال  يف  ال�سرط��ة  وجه��ود 

ت�سع��ى للو�سول الأف�س��ل النتائج من خالل 
منهج يعتمد على تخطيط علمي �سائب".

 وا�ستط��رد : "كذل��ك الب��د م��ن ت�سجي��ع 
اجلمهور على التعاون مع ال�سرطة والعمل 
عل��ى تكوي��ن راأي ع��ام م�ستن��ري, وتثقيف 
اجلمهور ب��دوره يف جمال االأمن ومكافحة 
اأهمي��ة  اجلمه��ور  يع��رف  واأن  اجلرمي��ة 
االأم��ن  االأم��ن يف فر���س  رج��ل  م�ساع��دة 
والنظ��ام العام , وكل ذل��ك ال يكون اإال من 

خالل اإعالم �سرطي جمهز وقوي".
 ب��دوره �سك��ر املق��دم البطنيج��ي الل��واء 
البط���س عل��ى ه��ذه الزي��ارة والت��ي ترفع 
من معنويات وهم��ة �سباط واأفراد املكتب 
االعالم��ي , مثمن��ًا اجله��ود املبذول��ة م��ن 

قيادة ال�سرطة لدعم املكتب االإعالمي.
 وا�ستعر���س البطنيج��ي اإجن��ازات مكتبه 
 ,  2015 ع��ام  م��ن  االأول  الرب��ع  خ��الل 
واملطبوع��ة  املرئي��ة  االإ�س��دارات  واأه��م 
واالإلكرتوني��ة واملن�سورة م��ن خالل موقع 

ال�سرطة الفل�سطينية على االإنرتنت.

خالل زيارة له لمكتب إعالم الشرطة

اللواء البطش: اإلعالم الُشرطي سالحنا ضد المتربصين بأمن مجتمعنا
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الراأي- عبداهلل كر�سوع:
حتول��ت امل�ساج��رات العائلي��ة يف االآون��ة 
االأخ��رية اإىل ظاه��رة اجتماعية وفو�سى 
اأمني��ة ينج��م عنه��ا �سق��وط العدي��د م��ن 
ال�سحاي��ا معظمهم من الن�س��اء واالأطفال, 
يف  ال�س��الح  ا�ستخ��دام  ظ��ل  يف  �سيم��ا  ال 
اأو  العائ��الت  ب��ني  تق��ع  الت��ي  النزاع��ات 
الت��ي حتدث منف��ردة واتخ��اذ العديد من 
املواطن��ني اإىل اأخذ القان��ون باليد يف ظل 

غياب االجراءات القانونية الالزمة.
العدي��د من املواطن��ني قال��وا "اإن احل�سار 
"االإ�سرائيلي" وا�ستداد حلقاته يومًا بعد 
يوم امل�سدد ق�سى على كامل اقت�ساد قطاع 
غ��زة, واألق��ى باآماله��م اإىل واد �سحيق مما 

زاد من اجلرائم" . 
املواطنون يف غزة والذين تابعوا باهتمام 
بال��غ ح��وادث القتل االأخ��رية واعتربوها 
االحت��الل  يكاف��ح  �سع��ب  عل��ى  غريب��ة 
ولي�س��ت من اأخالقه اأ�سبحت موؤ�سر خطري 
على انعدام ال��وازع الديني باالإ�سافة اىل 
امل�س��اكل االقت�سادية الت��ي تراكمت على 

النا�س على حد و�سفهم. 
املواط��ن عاط��ف عاب��د ق��ال:" الفا�س��ي 
املث��ل  يف  يق��ال  م��ا  مث��ل  قا�س��ي  بيعم��ل 
ال�سعب��ي, هن��اك ان�س��داد لالأف��ق يف قطاع 
غ��زه وحالة رك��ود يف كل �س��يء؛ البطالة 
تزداد يوميًا وعدد كبري من اأفراد العائلة 
يف داخ��ل ال يجدون غري النوم يف حياتهم 
نتيجة ت��ردى االأو�ساع االقت�سادية وقلة 
العمل ؛ وه��ذا يولد امل�ساحن��ة بني الوالد 

ووالده والرجل وزوجت��ه واالأخ واأخواته 
لتتط��ور  م��ع اجل��ريان  ا�سكالي��ات  ويول��د 

وحتدث اجلرمية بعدها".
اأما املواط��ن حممد البورنو فقال:"  الفقر 
هو من اأكرب الدوافع التي  تدفع لقتل االأخ 
طمع��ًا, واآخر يقتل ملبلغ زهي��د, باالإ�سافة 
اإىل ال�سبب االرتكازي لهذه اجلرائم وهي 
امل�س��كالت املتتالي��ة الت��ي يعي�سه��ا �سعبن��ا 
بغ��زة كالبطالة والفق��ر وحالة االنق�سام 

يف  التحقيق��ات  اأن  البطنيج��ي  واأك��د 
اجلرائ��م التي حدثت تب��ني اأنه ال يوجد 
عالق��ة ب��ني جرمي��ة واأخ��رى, الفت��ًا اأن 
به��دف  تك��ون  اأن  اإم��ا  اجلرائ��م  معظ��م 
ال�سرق��ة اأو �سجار عائل��ي وكل جرمية لها 

�سفتها اخلا�سة. 
االإج��راءات  اتخ��اذ  يت��م  اأن��ه  و�س��ددنّ 
القانوني��ة ال�سارمة بحق كل من ت�سول له 
نف�سه بارتكاب اجلرائ��م حفاظًا على اأمن 

التي مل ال�سعب منها ".

ال عالقة
الفل�سطيني��ة   ال�سرط��ة  با�س��م  الناط��ق 
املق��دم اأمين البطنيجي ق��ال "اإنه ال ميكن 
ربط امل�ساج��رات العائلية واجلرائم التي 
حت��دث يف قط��اع غزة من ت��ردي االو�ساع 
االقت�سادي��ة", مبين��ًا اأن اجلرائم حتدث 

باالأ�سا�س نتيجة نق�س الوازع الديني.

واأمان ن�سيج املجتمع الفل�سطيني.

تأثير كبير
النف�سي��ة  ال�سح��ة  برنام��ج  يف  امل�س��رف 
االأو�س��اع  ت��ردى  اإن  قال��ت  احل��اج  اأي��ة 
االقت�سادية يف قطاع غزة نتيجة احل�سار 
املفرو���س من��ذ اأك��ر م��ن ثماني��ة �سنوات 
ودخول��ه يف العام التا�س��ع اأثر ب�سكل كبري 
عل��ى الن�سي��ج االجتماع��ي واالقت�س��ادي 

والنف�سي للمواطن يف قطاع غزة.
وبينت احلاج اأن احل�سار ت�سبب يف تفتيت 
الن�سي��ج االإجتماع��ي مم��ا اأدى اإىل ظه��ور 
بع���س ال�سلوكي��ات ال�سلبي��ة مث��ل القت��ل 
وال�سرق��ة والت�سول, م�س��ريًة اإىل اأن بع�س 
اجلرائ��م التي حتدث يف قطاع غزة �سببها 
الفقر وت��ردي الو�سع االقت�س��ادي للفرد 

الواحد.
وقال��ت:" اإن رب االأ�س��رة وال��ذي حتت��اج 
اأ�سرت��ه اإىل العدي��د من متطلب��ات احلياة 
وهو ال ميلك االأم��وال يتعر�س اإىل الكثري 
اإىل  في�سط��ر  اليومي��ة,  ال�سغوط��ات  م��ن 
�سل��وك طرق غري �سحيح��ة للح�سول على 
االأم��وال لتلبي��ة حاج��ات اأ�سرت��ه اأبرزها 
ال�سرقة وقد تدفعه ال�سرقة اإىل القتل".
وقالت:" العديد من اجلرائم التي حتدث 
يف غ��زة ه��ي نتيج��ة الفق��ر والدليل على 
ذل��ك اأنه يف عام الرم��ادة يف عهد عمر بن 
اخلط��اب وا�ست��داد الفق��ر والقح��ط ب��ني 
امل�سلم��ني األغى الفاروق عم��ر احلدود الأن 
امل�سلمني كانوا ال ميلك��ون �سيئًا من الطعام 

المشاجرات العائلية ..
 بين تردي األوضاع االقتصادية وغياب الوازع الديني

فتح معرب رفح الثالثاء 
واالأربعاء للعالقني 
باجلانب بامل�سري

غزة – الراأي:
ق��ررت ال�سلط��ات امل�سري��ة, اليوم االأح��د, فتح معرب 
الثالث��اء  ال��ربي جن��وب قط��اع غ��زة, يوم��ي  رف��ح 
واالأربع��اء القادم��ني لدخ��ول العالق��ني يف اجلان��ب 

امل�سري فقط.
واأك��د مدير هيئة املعابر واحل��دود ماهر اأبو �سبحة 
اجلان��ب  اأننّ  "ال��راأي",  لوكال��ة  خا���س  ت�سري��ح  يف 
امل�س��ري اأبلغه��م ر�سمي��ًا بفت��ح املع��رب باجت��اه واحد 

للعالقني.
الفل�سطيني��ة يف  ال�سف��ارة  اأننّ  اأب��و �سبح��ة  واأو�س��ح 
القاه��رة طالب��ت بفت��ح املع��رب للعالقني فق��ط الأنهم 
ُي�سكل��ون و�سيلة �سغط عليه��م, معربًا عن رف�سه لهذا 
املق��رتح يف ال�ساب��ق الأننّ االأو�س��اع االإن�ساني��ة �سعبة 

للم�سافرين يف قطاع غزة.
واأ�س��ار اإىل اأننّ اإغ��الق املع��رب م��ا يزي��د ع��ن 86 يومًا 
ب�سكٍل متوا�سل يفاقم االأو�ساع االإن�سانية يف القطاع, 
داعيًا اجلهات امل�سرية لفتح املعرب يف كال االجتاهني 
لتخفي��ف االأزمة. ومل تفتح ال�سلطات امل�سرية معرب 
رف��ح ال��ربي منذ بداي��ة العام اجل��اري �س��وى 5 اأيام 
فقط, يف حني اأغلقته 138 يوًما, يف ظل تفاقم اأزمة 
امل�سافري��ن الذي��ن و�سل ع��دد امل�سجل��ني يف ك�سوفات 

وزارة الداخلية 20 األف مواطن. 


