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زيارة الحمد هلل ..  إثارة ألزمات غزة أم حل لعقدها ؟!
غزة - الراأي/ اأالء النمر

يف زيارة هي الثانية لرئي�س حكومة التوافق رامي احلمد 
اهلل لقطاع غزة، تدق الت�ش��اوؤالت واالأزمات التي يعي�شها 
قطاع غ��زة باب احلكومة م��رة اأخرى من اأر���س القطاع، 
عل��ى اأم��ل اأن جتد حلواُل له��ا، واآال توؤج��ل اأو تعرقل كما 

حدث خالل الزيارة املا�شية. فمجموع الت�شاوؤالت عادت 
وبق��وة بع��د موؤمتر احلم��د اهلل عق��ب الزي��ارة مبا�شرة، 
وال��ذي فتح به ملفات كبرية على راأ�شها املوظفني واملعابر 
وعملية اإعادة اإعمار القطاع، وتوعد بحلها كافة، وهو ما 

مل يتوقعه حمللون التقت بهم "الراأي".

زي��ارة  اأن  اأو�ش��ح  ال�ش��واف  ال�شيا�ش��ي م�شطف��ى  املحل��ل 
احلم��د هلل تاأت��ي يف اإطار اإخراج رئي���س ال�شلطة حممود 
عبا���س من االأزمة الواقع بها، با�شتخدام ورقة امل�شاحلة 

لتوجيه ر�شالة للحكم القادم لدى االحتالل، 
03مفاده��ا اإن مل ُيف��رج عن االأم��وال املحتجزة 

»إثارة الفضول اإللكتروني« 
جاسوسية بطرق حديثة !! 04تحقيق
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،ولي��د  خ�ش��ري  م�شت��ل  �شاح��ب 
خ�شري)35عام��ا( يف منطق��ة بي��ت الهيا 
قال ان ق��رار الوزارة ب�ش��راء اال�شتال من 
امل�شات��ل املحلية ه��و قرار �شائ��ب ويدعم 
املنت��ج املحلي خ�شو�ش��ا  ان معظم امل�شاتل 
تعر�ش��ت لتدمري كب��ري يف احلرب االخرية  
وتل��ف االالف منه��ا  ب�شب��ب ع��دم متك��ن 
ا�شحابه��ا م��ن الو�ش��ول اليه��ا، م�شريا اىل 
ان م�شتل��ه  تعر���س خل�شائ��ر فادحة اكرث 

من مره.
ق��ال :"اإن وف��د م��ن الزراع��ة مت االتفاق 
مع��ه عل��ى �ش��راء ا�شت��ال م��ن م�شتل��ه بعد 
الفح���س م��ن قب��ل وزارة الزراع��ة وق��د 
مت اختي��ار %60 م��ن اجم��ايل اال�شت��ال 

املوجودة يف م�شتله 
ووج��ه ع�شلي��ة  �شك��ره ل��وزارة الزراع��ة 
داعيا كاف��ة املوؤ�ش�شات الدولي��ة واملحلية 

اإىل �شرعة تقدمي امل�شاعدة الأهل القطاع 
م��ن خالل تبن��ي مثل ه��ذه امل�شاري��ع التي 
ت�شاه��م يف اإعادة تعمري م��ا دمره العدوان 

االإ�شرائيلي على غزة.
مدير عام وقاية النبات و احلجر الزراعي 
يف وزارة الزراع��ة بغ��زة م. وائ��ل ثاب��ت 
ق��ال:" بداأن��ا يف توزي��ع اال�شت��ال وذل��ك 
مل�ش��روع  االوىل  اخلط��وات  تنفي��ذ  بع��د  
التخ�ش��ري وذل��ك عرب االعالن ع��ن البدء 
واملواطن��ني  املزارع��ني  اأ�شم��اء  بت�شجي��ل 
الذين ميتلك��ون اأرا�س زراعي��ة ويرغبون 
يف زراعته��ا وذل��ك من خ��الل التوجه اىل 
مق��رات مديري��ات الزراع��ة اخلم�ش��ة يف 
قط��اع غزة م��ن اج��ل ت�شجي��ل بياناتهم ، 
ح�شب حاج��ات املزارعني وطبيعة الرتبة 

واملياه.
واأ�ش��ار م. ثابت اىل ان وفد من املحافظات 

 دعم المشاتل
وقال مدير ع��ام وقاية النب��ات وامل�شئول 
بع��ني  االأخ��ذ  مت  ان��ه   ": احلمل��ة  ع��ن 
االعتب��ار يف م�ش��روع "تخ�ش��ري فل�شط��ني"  
�ش��رورة دع��م ا�شحاب امل�شات��ل   لزراعية 
يف القط��اع وذلك من خالل �شراء االأ�شتال 
منهم و توزيعها على املزارعني واملواطنني، 
خ�شو�ش��ا ان قطاع امل�شاتل تعر�س لتدمري 
كب��ري خ��الل احل��روب الثالث��ة ومل تتلق 

دعما كافيا يتن�شاب  مع حجم الدمار.
 وق��ال ثابت :"ان��ه  مت اختيار 25 م�شتال 
توزيعه��ا،  �شيت��م  الت��ي  االأ�شت��ال  ل�ش��راء 
واملقايي���س  املوا�شف��ات  م��ع  وتتواف��ق 
الفل�شطينية". وع��ن اآلية توزيع اال�شتال 
ا�شاف قال:"  انها �شتوزع جمانا لكل مزارع 
ميتل��ك ار���س زراعي��ة فوق ال��دومن وفيها 

ال�شمالي��ة ح�ش��ر اىل غ��زة قب��ل ا�شابي��ع  
�ش��م اأع�شاء  م��ن وزارة الزراع��ة ،ووزارة 
املالي��ة، وموؤ�ش�ش��ة املوا�شف��ات واملقايي�س 
ممثل��ة  الفني��ة  اللجن��ة  قام��ت  حي��ث   ،
باالإدارات العامة  املعينة، وجلنة ال�شراء 
بتوقي��ع اتفاقي��ة �ش��راء 360 الف �شتلة 
مثم��رة من امل�شات��ل املرخ�شة ل��دي وزارة 
 ، م�شت��اًل   25 عدده��ا  والبال��غ  الزراع��ة 
وت�شم��ل  �ش��راء ا�شتال الزيت��ون باأ�شنافه 
املختلفة واحلم�شي��ات والعنب واالفوكاد 
والفواك��ه وغريها،م�ش��ريا ايل ان تكلف��ة 
امل�شروع  يف غزة هي )  3.5 مليون �شيكل(.
وبني م. ثاب��ت اأن وزارته بداأت  يف عملية 
فح���س اال�شت��ال يف خمترباته��ا اخلا�ش��ة 
وذل��ك لت�شلي��م ا�شتال �شليم��ة وخالية من 

االمرا�س واالآفات الزراعية.

م�ش��در مي��اه، باالإ�شاف��ة اىل املت�شرري��ن 
م��ن احل��روب الثالث��ة كم��ا ا�ش��ار اىل انه 
�شيتم توزيع%10 للموؤ�ش�شات واجلمعيات 

االهلية والبلديات.
وقال ثابت:" اإن وزارته ركزت على توزيع 
وزراع��ة االأ�شج��ار الت��ي ت�شل��ح زراعته��ا 
باالأرا�ش��ي الفل�شطيني��ة وتتحمل ظروف 
�شج��رة  ان  اىل  م�ش��ريا  واملي��اه،  الرتب��ة 
الزيتون   من االأ�شجار التي ت�شلح زراعتها 
باالأرا�ش��ي الفل�شطيني��ة وتتحمل ظروف 
الرتب��ة واملياه، باالإ�شاف��ة اإىل اأن الوزارة 
ت�شع��ى لتحقي��ق اكتف��اء ذاتي م��ن الزيت 
والزيت��ون ، كما ان امل�ش��روع �شيوفر الكثري 

من فر�س العمل يف قطاع غزة.
 و�شدد ثابت على اأن وزارته لن تاألو جهدًا 
يف اإع��ادة القط��اع الزراعي يف غزة اإىل ما 

كان عليه قبل العدوان وتطويره.

سيتم  توزيع  360 الف شتلة 

  "الزراعة" تبدأ بتنفيذ مشروع "تخضير فلسطين" بين الضفة وغزة 
الراأي- لوؤي رجب:

بع��د احلرب "االإ�شرائيلي��ة" االخرية على 
غزة، وما �شاحبها من تدمري ممنهج للقطاع 
واال�شت��ال  االأرا�ش��ي  الزراعي،وتدم��ري 
الزراعي��ة، جاءت فكرة م�ش��روع "تخ�شري 
فل�شط��ني"، لتعوي���س م��ا فقدت��ه الزراعة 
م��ن م�شاح��ات خ�ش��راء واإنت��اج يف املناطق 
املجرف��ة، باالإ�شاف��ة اإىل حت�ش��ني البيئة 

وتوفري فر�س عمل.
م�ش��روع تخ�شري"فل�شط��ني" ج��اء تنفي��ذا 

لق��رار جمل�س ال��وزراء يف حكومة التوافق 
الوطن��ي وال��ذي اأعل��ن ع��ن ب��دء  زراع��ة 
كاف��ة  يف  مثم��رة  �شتل��ة  ون�ش��ف  ملي��ون 
حمافظ��ات الوط��ن، وزير الزراع��ة �شوقي 
العي�شة، �شبق اأن بح��ث تنفيذ امل�شروع  مع 
اأركان ال��وزارة بغزة اأثن��اء زيارته للقطاع 

منذ عدة �شهور. 
  و�شرع��ت وزارة الزراع��ة بغ��زة  بتنفي��ذ  
مرحلة جديدة و�شفت ب "االأكرب واالأهم 
" ، وهو  "يف حمل��ة تخ�ش��ري قط��اع غ��زة 

م�ش��روع م�شرتك ب��ني �شقي الوط��ن، وذلك 
بتموي��ل م��ن وزارة املالي��ة، وال��ذي ينف��ذ 

الأول مرة  يف ال�شفة وغزة يف اآن واحد.
ا�شحاب امل�شات��ل الزراعية بغزة  بدورهم 
وزارة  الإط��الق  فرحته��م   ع��ن  ع��ربوا 
الزراع��ة حمل��ة "تخ�شري فل�شط��ني والتي 
م��ن �شاأنها امل�شاع��دة على ت�شغي��ل االيدي 
العامل��ة، ودعم  قط��اع امل�شات��ل الزراعية 
ال��ذي تعر�س لتدم��ري كبري اثن��اء احلرب 

االخرية.
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زيارة الحمدهلل .. إثارة ألزمات غزة أم حل لعقدها ؟!

غزة - الراأي/ اأالء النمر
يف زيارة ه��ي الثانية لرئي�س حكومة 
لقط��اع  اهلل  احلم��د  رام��ي  التواف��ق 
غزة، تدق الت�شاوؤالت واالأزمات التي 
يعي�شها قطاع غزة باب احلكومة مرة 
اأخرى من اأر�س القط��اع، على اأمل اأن 
جتد حلواُل لها، واآال توؤجل اأو تعرقل 

كما حدث خالل الزيارة املا�شية.
فمجم��وع الت�ش��اوؤالت ع��ادت وبق��وة 
بعد موؤمت��ر احلمد اهلل عقب الزيارة 
مبا�ش��رة، والذي فتح به ملفات كبرية 
على راأ�شها املوظفني واملعابر وعملية 
اإعادة اإعم��ار القط��اع، وتوعد بحلها 
كاف��ة، وه��و م��ا مل يتوقع��ه حملل��ون 

التقت بهم "الراأي".
املحل��ل ال�شيا�ش��ي م�شطف��ى ال�شواف 
اأو�ش��ح اأن زي��ارة احلم��د هلل تاأتي يف 
اإط��ار اإخراج رئي���س ال�شلطة حممود 
به��ا،  الواق��ع  االأزم��ة  م��ن  عبا���س 
با�شتخ��دام ورقة امل�شاحل��ة لتوجيه 

ر�شال��ة للحكم القادم لدى االحتالل، 
االأم��وال  ع��ن  ُيف��رج  مل  اإن  مفاده��ا 
املحتج��زة ف��ال �شبي��ل اإال امل�شاحل��ة 

والتوافق مع حما�س.
وب��نينّ ال�ش��واف ل�"ال��راأي" اأن املتاب��ع 
لت�شريح��ات نتنياه��و يعل��م اأنه طلب 
م��ن ال�شلط��ة اأن تقط��ع العالق��ة م��ع 
حما�س، لذل��ك ي�شعى عبا�س الإحراج 
نتنياه��و با�شتخ��دام حكوم��ة احلمد 
لتوجي��ه ر�شائل معينة ل��ه، وهذا اأمر 

الفائدة منه البتة.
واأ�ش��ار اإىل اأن الزيارة االأوىل جاءت 
الإي�ش��ال ر�شالة للمانح��ني باأن هناك 
حكوم��ة لل�شع��ب الفل�شطين��ي ولك��ن 
الواق��ع عك���س ذل��ك حي��ث ال وجود 
وكل  االأم��ر،  حقيق��ة  يف  حلكوم��ة 
�شيا�ش��ي  ا�شتخ��دام  ه��و  يح��دث  م��ا 

للم�شاحلة فقط.
واأ�شاف  اأن الزيارة الثانية لن حتمل 
حلواًل حقيق��ة ذو قيمة الأن اخلالف 

ب��ني املوظفني ب��داًل من ح��ل اأزماتهم 
وع��دم  رواتبه��م  بقط��ع  املتمثل��ة 
االع��رتاف به��م من��ذ ا�ش��الم حكومة 
التوافق رئا�شة احلكومة �شيف العام 

املا�شي.
ومل ي�شج��ع الدجن��ي اأه��ايل القطاع 
بتعلي��ق اأماله��م عل��ى ه��ذه الزي��ارة، 
قائ��اًل "م��ن املبك��ر تعلي��ق اآم��ال على 
زي��ارة احلم��د هلل وال��ذي مل يتطرق 
مللفات امل�شاحلة الفل�شطينية وامللفات 

العالقة �شوى ملف املوظفني".
وق��ال اإن احلكم بال�شل��ب اأو االإيجاب 
عل��ى زي��ارة احلم��د هلل يتوق��ف على 
النق��اط  و�ش��ع  يف  احلكوم��ة  نواي��ا 
عل��ى احل��روف ب�ش��اأن مل��ف موظف��ي 
غ��زة ومو�ش��وع دجمه��م يف الوظائف 
احلكومية، منوه��ًا اأن احلمد هلل اأكد 
على وحدة ال�شف��ة وغزة حتت راية 
واحدة جتمع بينهما دون اأدنى �شقاق 

اأو خالف.

قائ��م عل��ى اأمر "دمج ال��وزارات"  ويف 
حال مل ُيحل هذا االأمر فاإن كل �شيء 

�شيكون عبثًا.
امل�ش��اكل  ح��ل  م��ن   99% ": وق��ال 
االأخ��رى ياأت��ي بع��د دم��ج ال��وزارات 
وح��ل ق�شي��ة املوظف��ني"، م�شتبع��دًا 
ح�ش��ول ذل��ك، الأن اأجندة احلمد هلل 
ال تت�شم��ن ه��ذا االأمر، وه��و ال ميلك 
حاًل فيه��ا الأن امل�شاأل��ة �شيا�شية وبيد 

عبا�س فقط .
اأما املحل��ل ال�شيا�شي ح�ش��ام الدجني 
وال��ذي ف�ش��ل الرتي��ث يف احلكم على 
زي��ارة رئي�س الوزراء رامي احلمد هلل 
الإعطائ��ه فر�ش��ة حل االأزم��ات التي 
�ش��رح به��ا خ��الل موؤمت��ره ال�شحف��ي 
ال��ذي عق��ده ف��ور و�شول��ه اإىل قطاع 

غزة.
ون��وه الدجن��ي اإىل اخلط��ر ال�شدي��د 
الذي يكمن يف ت�شريحات احلمد هلل، 
الت��ي قد توق��د فتيل اإقتت��ال داخلي 

واأك��د الدجن��ي على اأن زي��ارة احلمد 
مرتبط��ة  �شيا�شي��ة  دالالت  له��ا  هلل 
بالقمة العربية املنوي عقدها ب�شرم 
ال�شيخ خالل االأيام املقبلة مما يدعو 
احلمد هلل الإثارة امللفات العالقة بني 

غزة وال�شفة املحتلة.
وتباينت ردود اأفعال الفل�شطينيني يف 
قطاع غزة حول زيارة رئي�س حكومة 
الوف��اق الوطن��ي الفل�شطيني��ة رامي 
احلم��د اهلل الثاني��ة للقط��اع، لكنه��ا 
وج��دت يف نف���س الوقت حي��ًزا كبرًيا 

من التندر.
ومعار�ش��ون  موؤي��دون  ن�شط��اء  وكان 
للزي��ارة ق��د اأطلق��وا و�شوًم��ا للن�ش��ر 
يف  اآرائه��م  ع��ن  للتعب��ري  عربه��ا؛ 
الو�ش��وم  اأك��رث  وكان��ت  الزي��ارة، 
"#ف�س_�شم��ك"،  و�شم��ي  فعالي��ة 
مل��ا  انتظ��ارا  و"#الوفاق_بغ��زة" 
�شت��وؤل اإليه زي��ارة احلم��دهلل لقطاع 

غزة املت�شعب باالأزمات.
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فضول اإلجابة
اأ�ش��رف م�شتهى مدي��ر اأم��ن املعلومات 
يف وزارة الداخلي��ة ق��ال اأن احل�شول 
عل��ى اأكرب قدر م��ن املعلومات حتى لو 
مل يك��ن له��ا قيمة م��ن خ��الل مواقع 
التوا�ش��ل االجتماع��ي ي�شته��ني به��ا 
ال اأ�شخا���س باأنه��ا معلوم��ات ال متثل 
خط��را عل��ى حيات��ه اأو عل��ى حي��اة 

غريه .
عل��ى  االإجاب��ة  م��ن  م�شته��ى  وح��ذر 
اأيقون��ات  تطرحه��ا  الت��ي  االأ�شئل��ة 
االجتماع��ي  التوا�ش��ل  مواق��ع 
خا�ش��ة اأنه��ا مم��ن اأن ت�ش��رب العديد 
والت��ي  التج�ش�شي��ة  الربام��ج  م��ن 
يت��م ثبيته��ا م��ن خ��الل التطبيق��ات 
واالألع��اب والربام��ج الرتفيهية التي 

تاأخذ وقت املت�شفح .
واأك��د اأن اأجه��زة املخاب��رات متار���س 
احل��رب االإلكرتوني��ة ب�ش��كل مبا�ش��ر 
والت��ي يقوم بها علماء النف�س ، االأمر 
يف  بال�شب��اب  يوق��ع  اأن  ميك��ن  ال��ذي 
طرق غري حمبذ الو�شول اإليها وطرق 
العمالة بحذ ذاتها ، موؤكدا بالدرجة 
االأوىل على الربامج التج�ش�شية التي 
يت��م تطعيمها بني االألع��اب والربامج 
الرتفيهي��ة وه��ي اأكرث الربام��ج التي 

ي�شتهني بها املت�شفح .

واأو�ش��ح اأن اخلطر اأي�ش��ا يكمن �شمن 
املجموع��ات املغلق��ة واملفتوح��ة على 
املواقع والتي جتم��ع اأ�شئلة واإجابات 
جماني��ة  معلوم��ات  لتكوي��ن  عليه��ا 
الإكم��ال اأدوار املخاب��رات ال�شهيونية 
م��ن خالل ط��رح اأ�شئل��ة تفاعلية بني 
اجتهاته��م  ع��ن  والك�ش��ف  ال�شب��اب 
واإث��ارة ف�شوله��م ، منوه��ا اأن��ه يجب 
اأن يك��ون هن��اك وع��ي واإدراك ل��كل 
�شخ���س يتعام��ل مع مثل ه��ذه املواقع 

خا�ش��ة وانها مراقبة ب��كل تفا�شيلها 
م��ن اجلهات املخت�ش��ة واملخرتعة لها 
، فهم االأحر�س على االإم�شاك كافية 

املعلومات .

معلومات مجانية
اأب��و  ف�ش��ل  االجتماع��ي  املخت���س 
الفل�شطين��ي  املجتم��ع  اأن  ق��ال  ه��ني 
قاب��ل  قبل��ي ع�شائ��ري  ه��و جمتم��ع 
لالأحادي��ث والق��ال والقي��ل وترا�شق 
الق�ش�س واحلكاي��ات التي يعتربونها 
غري هامة ، فال يوجد رجل خمابرات 
املعلوم��ات  ه��ذه  م��ن  وي�شتفي��د  اإال 
املجاني��ة والت��ي يعتربه��ا راأ���س مال 

عمله .
واأكد اأبو هني اأن االأ�شئلة واالأيقونات 
عب��ارة  ه��ي  الزاهي��ة  االأل��وان  ذات 

ع��ن معلوم��ات جمانية بفع��ل حرمان 
عل��ى  عمالئ��ه  ن�ش��ر  م��ن  االحت��الل 
مكث��ف  ب�ش��كل  ومطاردته��م  االأر���س 
ودقي��ق ج��دا من قب��ل اأجه��زة االأمن 
�شلط��ات  دع��ا  مم��ا   ، الفل�شطيني��ة 
لط��رق  اللج��وء  اإىل  االحت��الل 
للجمه��ور  ج��ذب  اأك��رث  اإلكرتوني��ة 
الفل�شطين��ي عل��ى وج��ه اخل�شو���س 

ل�شحب معلوماته .
الزم��ن  مقارن��ا  ه��ني  اأب��و  و�شخ��ر 
االإلك��رتوين ب�شابق��ه بقول��ه "كان��ت 
امل��راأة يف زم��ن �شاب��ق ت��رزق بحم��ل 
ت�شع��ر باخلج��ل بي��ن قريناته��ا من 
ت��رزق  عندم��ا  الي��وم  اأم��ا   ، الن�ش��اء 
بحمل تعلن��ه بكل اأريحي��ة وب�شاطة 
عل��ى مواق��ع التوا�ش��ل االجتماعي ، 
وه��ذا مم��ا اأو�ش��ل املرحل��ة احلالي��ة 

ملرحلة معلوم��ات جماني��ة دون اأدنى 
�شعوبة من جهات االحتالل ".

وو�شل احلال بالنا�س باأنه تن�شر اأدق 
تفا�شيل حياتها على مواقع التوا�شل 
االجتماعي الإدم��ان وجودها نتيجة 
االجتاه��ات النف�شي��ة والت��ي لها اأثر 
كب��ري يف االإجنرار خل��ف الطرق التي 

حمل عناوين خطرية .
ون�شح االأ�ش��رة الفل�شطينية اأن تبقى 
بجانب ابنها �شغريا كان ام كبري حتى 
ال تفق��ده عل��ى حني غفل��ة ، �شيما ال 
واجل��و  االأ�ش��ري  باجلف��اف  ت�شع��ره 
العائل��ي وحت��ى ال يلج��اأ حلا�شن غري 
، فمواق��ع  البي��ت واالأ�ش��رة وااله��ل 
التوا�ش��ل ومواق��ع االنرتنن��ت تدعو 
وحده��ا  به��ا  لالحت�ش��ان  ال�شب��اب 

مبعزل عن االآخرين .

ال�شب��اب  اأن معظ��م  اأب��و ه��ني  وق��ال 
يعتق��د اأن الفي�س ب��وك وغريه �شمن 
املواق��ع االآمنة واأن��ه ال اأحد يراه من 
املحيط��ني ب��ه ، ف��ال يف�ش��ي تفا�شيل 
التوا�ش��ل  ملواق��ع  �ش��وى  حيات��ه 
عل��ى  خط��را  ي�ش��كل  مم��ا  اجلامع��ي 
اجت��اه �شخ�شيت��ه ، وهذا م��ا ينتظره 

رجال املخابرات من ال�شخ�س .
رج��ال  يح�ش��ل  ال  كي��ف  وت�شائ��ل 
واأن  يري��دوه  م��ا  عل��ى  املخاب��رات 
التوا�ش��ل  مواق��ع  عل��ى  القائم��ني 
االجتماعيني هم م��ن اأكرب املخت�شني 
النف�شي��ني والذي��ن يتمكن��وا ب��كل ما 
لديهم من خربة باخرتاق االأ�شخا�س 
اقناع��ه  وي�شتطي��ع  عالي��ة  مبه��ارة 
دون  االأ�شئل��ة  كل  عل��ى  واالإجاب��ة 
�شغ��ط اأو اإجب��ار من خ��الل احلديث 

اإليه ب�شكل مبا�شر .
ون��وه اأب��و ه��ني اإىل اأن هن��اك ح��رب 
معلوم��ات يق��وم بها رج��ال املخابرات 
لتنفيذ اأهداف معين��ة وللو�شول اإىل 

املعلومات ب�شكل جماين و�شهل .
اخلب��ري االأمني والذي اأكد على وقوع 
العدي��د من ال�شب��اب يف وحل العمالة 
الأيقوان��ات  االإ�شتجاب��ة  اإث��ر  عل��ى 
الفي�س بوك وتثبيت برامج جت�ش�شية 
دون ق�شد ، مم��ا يدعو جللب ال�شباب 
لطرق غري حمب��ذة اجتماعيا وميكن 
اأن تو�ش��ل للجا�شو�شية ب�ش��كل موؤكد 

دومنا ريب .
واأكد اخلبري االأمني على اأن التجاوب 
التوا�ش��ل  مواق��ع  عل��ى  واالإدم��ان 
االجتماعي يخلق ف�شول واجنرارات 
غ��ري منطقي��ة تو�ش��ل ال�ش��اب لغرف 
التحقيق��ات للداخلي��ة  ، حم��ذرا من 
التابع��ة  اجلدي��دة  الربام��ج  اتب��اع 
للمخاب��رات ال�شهيونية واال�شتجابة 

لها .

"إثارة الفضول اإللكتروني" جاسوسية بطرق حديثة !!

خبير أمني :
العدي��د م��ن الش��باب

 وقع في وح��ل العمالة 
الفض��ول  إث��ر  عل��ى 

أمن معلومات:
 الن��اس تجته��د لتوفير 
المجاني��ة  المعلوم��ات 
لمساعدة رجال المخابرات

مختص اجتماعي :
 بع��ض الن��اس يعتق��دون 
اإللكتروني��ة  المواق��ع  أن 
آمن��ة وه��ي عك��س ذل��ك

الراأي _ اآالء النمر:
ه��ل تريد اأن تعرف من ت�شبه ؟ ، وهل تريد 
اأن تتع��رف على ن�شبة ال��ذكاء التي متتلكها 
؟ ، وه��ل تع��رف م��ن االأق��رب اإىل قلبك من 
النا�س؟ ، وهل تعرف من اأكرث اهتماما بك ؟ 

وهل تعرف اأين يكمن مكانك املف�شل لل�شفر 
اإلي��ه ح��ول الع��امل ؟؟ ، وهل تري��د معرفة 

االألوان املف�شلة لديك  ؟!! .. اإلخ
الكث��ري م��ن الربام��ج الرتفيهي��ة واالأ�شئل��ة 
واالأيقون��ات التي تثري ف�ش��ول املعرفة لدى 

املت�شفح��ني ملواق��ع التوا�ش��ل االإجتماع��ي 
لالإجاب��ة عليه��ا ومن��ح االإجاب��ات املجانية 
دون اإرغ��ام اأو �شغ��ط عل��ى املت�شف��ح ، م��ن 
خ��الل اأغلف��ة مغري��ة تثري ف�ش��ول املعرفة 

لدى الكثري من النا�س .
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تحت السيطرة
وع��ن تعطي��ل �شرع��ة الف�ش��ل يف ق�شاي��ا 
الثوابت��ة  امل�شت�ش��ار  اأو�ش��ح  االأرا�ش��ي، 
اأن التعطي��ل لي���س م��ن املحكم��ة ب��ل م��ن 
اخل�ش��وم، فوكيل املدع��ي اأو وكيل املدعي 
علي��ه يراهن على الوقت ويقدم للمحكمة 
طلب��ات قانونية ت�شتوجب منه��ا الدرا�شة 
اأو �شماع بين��ات اأو ح�شور �شاهد اأو اإ�شدار 
ورق��ة واملحكم��ة اإذا اكتمل��ت البين��ات ال 
يك��ون اأمامها اإال الف�ش��ل يف الدعوى ويتم 

هذا خالل فرتة وجيزة.
واأو�شح ب��اأن ال�شخ�س الذي يقدم الدعوة 
تق��دمي  خ��الل  م��ن  الدع��وى  ُي�ش��ري  كان 
الئح��ة  ُتق��دم  عندم��ا  حالي��ًا  بينات��ه، 
اإرف��اق  املدع��ي  عل��ى  ُيوج��ب  الدع��وى 
�شيط��رة  حت��ت  لتبق��ى  فيه��ا  م�شتندات��ه 
واإدع��اءات  م�شاراته��ا  ويع��رف  القا�ش��ي 
اخل�ش��م والبين��ات التي يرغ��ب بتقدميها 

للمحكمة.

واأ�ش��ار اإىل اأن��ه يف ح��ال ُقدم��ت الئح��ة 
الدع��وى يعل��م به��ا خ�شم��ه ف��ورًا مبجرد 
االأوىل  اجلل�ش��ة  يف  وبالت��ايل  تبليغ��ه 
ت�ش��ل املحكم��ة اإىل بي��ان نق��اط االتفاق 
واالختالف ومن ثم حت�شر نظرها ووقتها 
يف مو�ش��وع النزاع فقط مما مينع املماطلة 

والت�شويف من خ�شوم الدعوى.

محاكم متخصصة
واأك��د عل��ى اأن املجل���س االأعل��ى للق�ش��اء 
واملكت��ب الفن��ي طالب��وا م��ن ع��دة �شنوات 
بت�شكي��ل حماك��م متخ�ش�ش��ة يك��ون فيه��ا 
كمحاك��م  ومتخ�ش�ش��ون  اأكف��اء  الق�ش��اة 
نظ��ر  الأن  واأرا�ش��ي،  وتعوي���س  عمالي��ة 
الق�شايا اأم��ام حماكم متخ�ش�شة ي�شتغرق 

وقت اأقل من الوقت العادي .
واأ�شاف " حاليًا املحاكم تنظر كافة اأنواع 
الق�شاي��ا اإ�شاف��ة الأن ع��دد الق�ش��اة قليل 
مقارن��ة ب�ش��كان قط��اع غ��زة وال��ذي بل��غ 

وكذلك قوانني زم��ن االنتداب الربيطاين 
وبع���س التعدي��الت زم��ن االإدارة امل�شرية 

وهذه القوانني بحاجة لتوحيد.

قانون موحد
وا�شتكم��ل " نحن بحاج��ة لقوانني تواكب 
ال�شيا�ش��ي  اجلان��ب  يف  املجتمع��ات  تط��ور 
واالقت�ش��ادي واالجتماع��ي، نريد قانون 
اأرا�شي يح��ل االإ�شكاليات فالقوانني لدينا 
مت��ر على م��ا يقرب املائ��ة ع��ام"، مو�شحًا 
اإىل اأنه يف بع�س الدول تعدل القوانني كل 
خم���س �شنوات، وممك��ن تعديلها جزئيًا يف 

بع�س املواد لتواكب خمتلف التطورات.
قوان��ني  يف  م�شكل��ة  وج��ود  اإىل  واأ�ش��ار 
يف  له��ا  الناظم��ة  والقوان��ني  االأرا�ش��ي 
قط��اع غزة فه��ي تتباين مع تل��ك املطبقة 
يف ال�شف��ة الفل�شطيني��ة. م�شيف��ًا " نح��ن 
بحاج��ة الإ�ش��دار قانون موح��د لالأرا�شي 
الفل�شطيني��ة وذل��ك يتطل��ب عق��د ور���س 

ملي��ون وثمامنائ��ة األ��ف ن�شم��ة ويعمل يف 
القط��اع 46 قا�شي موزعني عل��ى اأكرث من 
ع�ش��ر حماكم، منه��م ق�شاة نق���س وق�شاة 

ا�شتئناف وكذلك �شلح و بداية"
وب��ني اأن قوان��ني االأرا�ش��ي قدمي��ة ج��دًا 
فمنه��ا قوان��ني حقب��ة احلك��م العثم��اين 

عم��ل طويل��ة للو�ش��ول ل�شيغ��ة حم��ددة 
م�شتحي��ل  لي���س  االأم��ر  موح��د،  وقان��ون 
ولكن بحاج��ة النعقاد املجل�س الت�شريعي، 

والعمل الدوؤوب الإ�شداره".

مساعد للمرأة
واأك��د اأن وظيفة الق�شاء تتمثل يف اإعطاء 
احلق��وق الأ�شحابها، اأما العرف فهي تنظر 
مل��رياث امل��راأة نظ��رة غريب��ة تتناق�س مع 
نظرة ال�شريع��ة االإ�شالمية ، وبالتايل كل 
م��راأة متظلمة م��ن مورثه��ا تلج��اأ للق�شاء 

وترفع ق�شية على باقي الورثة"
وتاب��ع "ويف الغال��ب يحك��م الع��ام له��ا يف 
وم�شتنداته��ا  للقان��ون  طبق��ًا  حقوقه��ا 
وبالت��ايل املحاك��م ه��ي م�شاعد للم��راأة يف 
احل�ش��ول عل��ى حقوقه��ا ولي�ش��ت معيق��ة 
لها، املعيق هي الع��ادات االجتماعية التي 
حترمها م��ن حقوقها، لك��ن املحاكم تعطي 

احلقوق الأ�شحابها".

الثوابتة يؤكد على أن القضاء يساعد المرأة في الحصول على حقوقها

الراأي- اإ�شالم بهار:
التنظي��م  مو�ش��وع  ع��ن  احلدي��ث  عن��د 
القان��وين مللكية االأرا�شي والعقارات فانه 
ي��دور يف االأذه��ان مبا�شرة م��دى التعقيد 
والت�شابك والتداخل يف مو�شوع االأرا�شي 
والعق��ارات وملكيته��ا عل��ى ار���س الواقع، 

وهو ما ي�شغل ب��ال الكثريين وحتى نغطي 
االأمر م��ن كافة جوانب��ه كان لزاما علينا 

مقابلة اأ�شحاب االخت�شا�س.
امل�شت�ش��ار زي��اد الثوابتة قا�ش��ي املحكمة 
العلي��ا بغ��زة ق��ال "اإن ق�شاي��ا االأرا�ش��ي 
معقدة وقد ت�شتغ��رق وقت طويل للف�شل 

فيه��ا، لك��ن حالي��ًا اأ�شب��ح الوق��ت حت��ت 
ال�شيط��رة بالن�شبة للمحاك��م مع تطبيق 
اأ�ش��ول املحاكم��ات ال��ذي يطل��ب  قان��ون 
االتف��اق  اأ�شب��اب  بي��ان  االأط��راف  م��ن 
واالختالف وتقدمي م�شتندات مع الئحة 

الدعوى".

الراأي-عبداهلل كر�شوع:
�شج��ون  داخ��ل  االأ�ش��رى  معان��اة 
زال��ت  ال  "اال�شرائيل��ي"  االحت��الل 
م�شتمرة �ش��واء كانت م��ن اآالم الفراق 
والبعد ع��ن ذويه��م وعائالتهم ، وبني 
باأج�شاده��م   تفت��ك  الت��ي  االأمرا���س 
يوم��ًا تلو االآخر ، حيث تتعمد �شلطات 
ب��ادارات م�شلح��ة  االحت��الل ممثل��ة 
ال�شجون باإ�شتخ��دام �شيا�شة االإهمال 
الطب��ي املتعم��د بح��ق االأ�ش��رى، مم��ا 
الو�ش��ع  وتده��ور  تفاق��م  اىل  اأدى 
ال�شح��ي لع��دد م��ن االأ�ش��رى املر�ش��ى 
وانت�شار بع�س االأمرا�س اخلطرية مثل 
ال�شرط��ان وال�شك��ري وال�شغط وعدد 
م��ن االأمرا���س االأخ��رى، ممار�ش��ة يف 
ذل��ك انته��اكًا وا�شحا الب�ش��ط حقوق 
وخدم��ات  الع��الج  تلق��ي  يف  االن�ش��ان 

الرعاية الطبية.
ذل��ك  وراء  م��ن  االحت��الل  ويه��دف 
اإتب��اع طري��ق ممنه��ج وخمط��ط خللق 
حال��ة م��ن ال�ش��راع ل��دى االأ�ش��رى مع 
االأمرا���س التي تغلغل��ت يف اأج�شادهم 
وخا�شة اأولئك االأ�شرى الذين يعانون 
م��ن االأمرا���س اخلط��رية كاالأمرا���س 

الع�شال.

أمراض مزمنة
راأف��ت  االأ�ش��رى  �ش��وؤون  يف  اخلب��ري 
حمدون��ة، بنينّ اأن ع�ش��رات االأ�شرى يف 
ال�شج��ون ومم��ن حترر بع��د االعتقال 
داخ��ل  مزمن��ة  اأمرا�ش��ًا  يحمل��ون 
ب�شب��ب  عنه��ا،  ي��درون  وال  ال�شج��ون 
عدم وجود فحو�شات خمربية دورية 
�شريع��ة  لعالج��ات  تعاطيه��م  وع��دم 
ومالئمة ، ولعدم عر�شهم على طواقم 

طبية متخ�ش�شة .
و�شددنّ حمدونة على اأن اإدارة ال�شجون 
ت�شته��رت بحي��اة االأ�ش��رى املر�شى و يف 
اإج��راء العملي��ات اجلراحية وتقدمي 
العالج��ات املنا�شب��ة له��م، وال ت�شم��ح 
وترف���س   ، طبي��ة  طواق��م  باإدخ��ال 
ت�شلي��م ملفاته��م لعر�شها عل��ى اأطباء 
خ��ارج ال�شج��ون ، االأم��ر ال��ذي يراكم 
احل��االت املر�شية وي�شاع��ف تاأثريها 
ال�شه��داء  عل��ى االأ�ش��رى وق��د يوق��ع 
بع��د  اأو  ال�شج��ون  يف  كان��وا  �ش��واء 
التحرر نتيجة االأمرا�س املزمنة التي 
يحملونه��ا داخل املعتق��الت والزنازين 

دون علم منهم عنها ودراية .
ودعا املوؤ�ش�شات احلقوقية واالإن�شانية 
مل�شان��دة االأ�ش��رى املر�ش��ى، وال�شغ��ط 

وامل��داواة باحلدي��ث معه��م م��ن خلف 
�شب��ك االأبواب، باالإ�شاف��ة اإىل تاأخري 
اإج��راء العمليات اجلراحي��ة لالأ�شرى 
طبي��ة  حتالي��ل  اإج��راء  اأو  املر�ش��ى، 
و�شور اإ�شاعة، لعدة �شنوات مما يفاقم 
حالته��م ال�شحي��ة ، وينع��دم االأمل يف 

�شفاوؤهم .
وبنّني املدهون اأن االأ�شري املحرر جمدي 
ال�شيا�شي��ة  حم��اد كان �شحاي��ا ه��ذه 
وال��ذي اأفرج عنه االحتالل يف �شفقة 
وف��اء االأحرار بع��د اأن اأم�شى اأكرث من 
ع�شري��ن عام��ًا يف �شج��ون االحت��الل، 
حيث ع��اين من مر�س القل��ب ورف�شت 
�شلط��ات االحت��الل تق��دمي العالج له 

خارج ال�شجن.
واأو�ش��ح اأن االحت��الل  تعم��د اعط��اء 
االأ�ش��رى املر�شى بع���س االأدوية التي 
م��ن �شاأنه��ا اأن تفاقم و�شعه��م ال�شحي 
واالإف��راج عن��ه بو�ش��ع �شح��ي خطري 
ليموت��وا خ��ارج ال�شج��ون، كم��ا حدث 
اأي�ش��ا مع االأ�شري اأ�شرف اأبو ذريع الذي 
توف��ى بع��د اأي��ام قليل��ة م��ن االف��راج 
عنه م��ن �شج��ون االحت��الل، وموؤخرًا 
م��ا ح��دث م��ع االأ�ش��ري املح��رر حمم��د 
التاج الذي دخل ال�شجن �شليمًا وخرج 

العالج��ات  لتق��دمي  االحت��الل  عل��ى 
والفحو�ش��ات  العملي��ات  واإج��راء 

املخربية للحفاظ على حياتهم .

55 أسير
اأكد وكيل وزارة االأ�شرى بهاء املدهون  
اأن االحت��الل "االإ�شرائيل��ي" ميار���س 
االإهم��ال الطبي بح��ق االأ�شرى داخل 
ال�شج��ون وف��ق �شيا�شة ممنهج��ة اأدت 
اإىل ارتف��اع معدالت االأ�ش��رى املر�شى 
ب�شكل خمي��ف وغري م�شب��وق، بالنظر 
اإىل اأع��داد االأ�ش��رى ال�شه��داء نتيجة 
االإهم��ال الطب��ي والذي ف��اق عددهم 

عن 55 اأ�شريًا منذ العام 67.
وقال املده��ون:" هذا خ��ري دليل على 
ا�شتهت��ار االحت��الل  بحي��اة االأ�ش��رى، 
وع��دم تقدمي العالج ال��الزم واملنا�شب 
لهم، وتركهم فري�شة لالأمرا�س تنه�س 
بفع��ل  اأ�ش��اًل  ال�شعيف��ة  اأج�شاده��م 
ظ��روف ال�شجن ال�شعبة، وقلة الغذاء 

ونوعيته ال�شيئة".
�شددنّ على اأن االحتالل يرف�س اإجراء 
فحو�شات دورية على االأ�شرى املر�شى، 
وغالبًا ما يتم معاينة االأ�شرى بالنظر 
دون مل���س االأ�ش��ري اأو اأخ��د عينات منه 

يعاين من املر�س.

جريمة قانونية
م��ن جانب��ه ع��دنّ مدي��ر مرك��ز امليزان 
اأن  يون���س؛  ع�ش��ام  االإن�ش��ان  حلق��وق 
التغا�ش��ي ع��ن اجلرمي��ة بح��د ذات��ه 
عليه��ا،  القان��ون  يعاق��ب  جرمي��ة 
و�شلطات االحتالل اليوم متار�س اأب�شع 
�ش��ور اجلرائ��م بح��ق االأ�ش��رى؛ الذي 
ت��زداد ظ��روف اعتقااله��م وحياتهم 
ي��وم؛  بع��د  يوم��ًا  �ش��وءًا  اليومي��ة 
مت�شائ��اًل: ملاذا يت��م التعام��ل مع ملف 

االأ�شرى على ها النحو"؟؟.
و�ش��دد نّيون���س اأن ال��رد احلقيقي على 
ممار�ش��ات االحت��الل ه��و الذهاب اإىل 
حمكم��ة اجلنايات الدولي��ة؛ ملحاكمة 
قادة االحتالل عن جرائمهم يف حرب 
غزة، وكذل��ك جرائمهم بحق االأ�شرى 
الطري��ق  ذل��ك  اأن  معت��ربًا  االأبط��ال، 
ه��و املدخ��ل الن�ش��اف ق�شي��ة اأ�شران��ا 
الظ��روف  اأن  اإىل  م�ش��ريًا  االأبط��ال؛ 
باملنطق��ة  اأحاط��ت  الت��ي  االإقليمي��ة 
الفل�شطيني��ة؛  الق�شي��ة  عل��ى  اأث��رت 
ج��دول  عل��ى  قلي��اًل  تتاأخ��ر  وجعله��ا 

اأعمال املجتمع الدويل

األسرى داخل السجون ... تعذيب ومعاناة ال تنتهى .... !!!
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دير  مار مرقص 

غزة-الراأي:
تع��د  الكنائ�س املوج��ودة يف فل�شطني من املناطق 
ال�شياحي��ة املهم��ة الت��ي ياأت��ي اليه��ا املواطن من 
كل مكان م��ن اأجل م�شاهدتها ومعرف��ة تفا�شيلها 
و�ش��وف نتح��دث اليوم يف هذا الع��دد من �شحيفة 
ال��راأي عن كني�شة "دير مارق���س"  والتي تقع يف 
الق�ش��م اجلنوبي من ح��ارة تاريخي��ة من حارات 
القد���س، كان��ت تع��رف ب�"ح��ارة التبان��ة"، التي 

ينت�شر ال�شريان اليوم فيها.  
 واأ�ش��ل ه��ذا الدي��ر كني�ش��ة بيزنطي��ة، عرف��ت 
ب�"كني�ش��ة الع��ذراء" الت��ي ال ت��زال قائمة.  كم 

ي�شتمل على دار الأ�شقفية ال�شريان. 
 وق��د خرب��ت الكني�ش��ة البيزنطي��ة من��ذ اأي��ام 
اخللفي��ة الفاطمي )احلاكم باأمر اهلل الفاطمي( 
)العا�ش��ر  الهج��ري  الراب��ع  الق��رن  اأواخ��ر 
املي��الدي(؛ وبقي مهجورًا حت��ى اأعيد ترميمه يف 
�شن��ة )1272 ه���/ 1855 م(، ث��م و�ش��ع يف عام 
)1298 ه���/ 1880 م(.  وت��رد اإ�ش��ارات اإلي��ه 
واإىل بع�س الرهب��ان ال�شريان و�شوؤونهم االأخرى 

يف بع�س حجج حمكمة القد�س ال�شرعية.

الراأي _ اآ�شال اأبو طاقية: 
يف ملع��ٍب ميار���س في��ه ال�شب��اب لعبة ك��رة القدم، مل 
ي�شتم��ر احلال واالإثارة كما ه��ي عليه دائمًا؛ ليتطور 
االأم��ر �شريع��ًا اإىل خ��الٍف ح��اد فيم��ا ب��ني الالعبني 
باألف��اٍظ نابي��ة وحادة، وي�ش��ل االأم��ر باأحدهم اإىل 
التهج��م على غ��ريه وطعنه ب�شك��ني؛ مت�شببًا يف جرٍح 
كبري يف ظهر املجنى عليه قد بلغ عالجها 95 غرزة.
ولي�س ببعيد ُيعاد االأمر بال�شاب "م . �س" الذي دفعه 
االنتقام اإىل الرت�شد جلاره " م.ع " يف اأر�شه اخلالية 
ب�شبب خالف عائلي ب�شيط، وعندما قدم "م.ع " اإىل 
اأر�شه البعيدة قلياًل عن بيته، اندفع ال�شاب " م. �س" 
نحو جاره وطعنه ب�شكني "مو�س"؛ فاأرداه اإىل االأر�س 
جريح��ًا، لتعتقل ال�شرطة اجل��اين وتزجه بال�شجن، 

ويتلقى املجنى عليه العالج يف امل�شت�شفى.

طريق الندامة
م�شت�شف��ى  يف  والط��وارئ  اال�شتقب��ال  ق�ش��م  مدي��ر 
ال�شف��اء د. اأمين ال�شحب��اين اأو�شح ب��اأن هناك بع�س 
الفين��ة  ب��ني  امل�شت�شف��ى  اإىل  ت�ش��ل  الت��ي  احل��االت 
واالأخ��رى م�شاب��ة جراء طعنه��ا بال�ش��الح االأبي�س؛ 
نتيج��ة العراك ب��ني العائ��الت اأو بع���س االأ�شخا�س 
وق��د حتت��اج اإىل عناي��ة مكثف��ة اأو تدخ��ل جراحي 

فوري ، وي�شل االأمر يف بع�س االأحيان اإىل الوفاة .
وق��ال :" لرمب��ا ال�شغ��ط الواق��ع عل��ى اأه��ايل قطاع 
غزة واحل�شار اخلان��ق واالأزمات املتتالية تلعب دورًا 
يف خل��ق مثل هكذا حاالت وتدف��ع ببع�س النا�س اإىل 
�شرع��ة االع��رتاك وخل��ق االعت��داءات، ولك��ن على 
االن�ش��ان اأن يعل��م اأن ه��ذه طري��ق الندام��ة وت�ش��ل 

باالإن�ش��ان اإىل ال�شجن اأو االعدام والرتحيل ومزيدًا 
م��ن امل�ش��اكل الت��ي ال حُت��ل ، وعلي��ه اأن يتج��ه اإىل 

ال�شرطة حلل اأموره بداًل من اأخذها باليد عنوًة ".

لتحقيق الذات المريضة
االأخ�شائ��ي النف�شي د. ف�ش��ل اأبو هني بنينّ اأن ظاهرة 
حمل " االأموا�س " بداأت منذ فرتة طويلة بني طالب 
املدار���س؛ كون��ه اأ�شهل ما ميكن اقتن��اءه وا�شتخدامه 
للدف��اع ع��ن النف���س؛ اإ�شاف��ة اإىل �شهول��ة اإخف��اءه 
وا�شتخدام��ه وق��ت ما ي�ش��اء، الأن ال�ش��الح الناري من 
ال�شع��ب �ش��راءه وي��ودي اإىل ا�شكالي��ات و�ش��دام مع 

القانون.
وق��ال :" يرتك��ز االأم��ر ب��ني فئ��ة املراهق��ني وميت��د 

اأحيان��ًا اإىل ال�شباب من اأجل اأن ي�شعر بالقوة وفر�س 
�شيطرته وذاته على االآخرين، الأنه يرى باأن الواقع 
الع��ادي ال مينحه حقوقه، في�شري عك�س تيار اجلميع 
لي�شن��ع ذاته، وي�شعر بن�ش��وة االنت�شار ويح�شل على 
م��ا يريد م��ن اأي �شخ���س بوا�شط��ة الرتهي��ب وباأقل 

تكلفة ممكنة".
ل��د  واأو�ش��ح اأن الو�ش��ع االإقت�ش��ادي ال�شع��ب ق��د يونّ
اأحيان��ًا مزي��دًا من التوتر والنزاع��ات وغياب ثقافة 
احل��وار، اإىل جان��ب عج��ز ال�شخ���س ع��ن حتقي��ق ما 
يري��د بل�شان��ه ، فيحققه ب���" العرب��دة "، ويعود هذا 
االأم��ر اإىل م�ش��اكل نف�شي��ة ومر�شي��ة يع��اين منه��ا، 
فيلج��اأ اإىل اخلروج ع��ن القانون والتم��رد لتعزيز ما 

يريد باأق�شى �شرعة .

حظر استخدامه
م�شت�ش��ار وزي��ر الداخلية لل�ش��وؤون القانوني��ة اأحمد 
عط��ااهلل اأك��د عل��ى اأن القان��ون الفل�شطين��ي حظ��ر 
عل��ى النا�س حيازة ال�ش��الح االأبي���س " االأموا�س" اأو 
ا�شتخدامه��ا ب�شب��ب م��ا ينت��ج عنها م��ن �ش��رر؛ اإال يف 
اري��ن وغريه��م مم��ن يحتاجونها يف  لل�ش��رورة كاجلزنّ

اأعمالهم .
ويف  اجلن��ب  عل��ى   " املو���س   " ا�شتخ��دام  اأن  وب��ني 
امل�شاج��رات ي��وؤدي ذل��ك اإىل اإزه��اق اأرواح اأو اإحل��اق 
اأذى مري��ر وت��رتاوح عقوبته مابني جنح��ة وجناية 
ي�ش��ل ح��ده االأق�شى اإىل 7 �شن��وات، ويف حال اإزهاق 
االأرواح تت�شاعف العقوبة وت�شبح جناية ت�شل اإىل 

حكم االإعدام باجلاين .
وذك��ر اأن اأك��رث الفئ��ات ا�شتخدام��ًا له��ذا ال�شالح هم 
ال�شباب ال��ذي يندفعون ويحبون الظه��ور والت�شلط، 
منوه��ًا اإىل اأن اأ�شباب��ه تع��ود اإىل رفق��اء ال�ش��وء اأو 
واجلن�شي��ة  العقلي��ة  للموؤث��رات  ال�شخ���س  تعاط��ي 
الت��ي ُتغيب��ه ع��ن وعي��ه فيت�ش��رف ب��دون عقالني��ة 
وال منطقي��ة، واأحيان��ًا الفراغ املوجود ل��دى ال�شباب 
وجتوله��م يف ال�شوارع دون فائ��دة، اإ�شافة اإىل نق�س 

الوازع الديني .
وق��ال :" يجب عل��ى امل�شلم اأن يعي حرم��ة دم امل�شلم 
عن��د اهلل �شبحانه وتعاىل، فاالإ�ش��الم نهى عن اإيذاء 
امل�شل��م الأخي��ه امل�شل��م اأو حت��ى ترويع��ه، ب��ل وح��ث 
عل��ى حماية االأ�شخا�س وقد�شي��ة دم االإن�شان، فعلى 
اجلمي��ع اأن ال ي�شته��ني به��ذه امل�شاألة الت��ي قد تكون 
�شبب��ًا لعقوبات زاجرة يف الدنيا واخللود يف نار جهنم 

باالآخرة " .

انتشر باآلونة األخير 

السالح األبيض ..إثبات لرجولة مريضة وطريٌق للهالك
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مشكلة أخرى
وبني م. الغريز اأن الوزارة تفاجاأت بقرار 
�شفهي من البنك االإ�شالمي - جدة باإيقاف 
منح��ة ال�ش��والر دون اإعالن م�شب��ق وقبل 
انتهاءه��ا، حي��ث اأن املنحة كان��ت تتجدد 
دوري��ا وتتكف��ل بتوف��ري ال�ش��والر ال��الزم 
لت�شغي��ل البلدي��ات املوزع��ة يف حمافظات 

قطاع غزة.
ال��دويل  البن��ك  اأن  الغري��ز  م.  واأو�ش��ح 
يلوم البلدي��ات اأنها ت�شط��ر ل�شراء �شوالر 
اإ�ش��ايف وال تكتفي بالكمي��ة املمنوحة من 
قبله��ا والتي ال تتج��اوز ال���340 األف لرت 

�شهريا، بينم��ا االحتياج الفعلي على وجه 
التقريب يقدر ب�650 األف لرت وهي ن�شبة 
متاأرجح��ة ق��د تختل��ف �شعودا م��ع حالة 

الطق�س �شيفا اأو �شتاًء .
ودعا اجلهات املعني��ة يف البنك اال�شالمي 
بع��ني  والنظ��ر  قراره��م  ع��ن  بالرتاج��ع 
االن�شانية للظ��روف ال�شعبة التي يعي�شها 
املواط��ن يف غ��زة والت��ي ال حتتم��ل فر�س 

�شغوطات اأكرث مما يعانيه.

بلدية غزة
مل يختل��ف م�شم��ون البيان ال��ذي ن�شرته 

اأن  عل��ى  بيانه��ا  يف  البلدي��ة  و�ش��ددت 
احتياط��ي ال�شوالر ل��دى البلدية ال يكفي 
ب�ش��كل كام��ل لتغطية العج��ز يف الكهرباء 
املي��اه  اآب��ار  مول��دات  ت�شغي��ل  حي��ث  م��ن 
وحمط��ات ال�ش��رف ال�شح��ي خا�ش��ة م��ع 
ق��رب ف�ش��ل ال�شيف وما يرتت��ب عليه من 

حاجة اأعلى لل�شوالر.
املواطن��ني  باالأخ��وة  البلدي��ة  واأهاب��ت 
مراع��اة الظ��روف الراهنة وع��دم العبث 
وم�شاع��دة  وتخريبه��ا  املي��اه  مبحاب���س 
العامل��ني يف �شب��كات توزي��ع املي��اه وع��دم 
ال�شم��اح باالعت��داء عل��ى �شب��كات توزيع 

بلدي��ة غ��زة خ��الل االأ�شب��وع املا�شي، عن 
م��ا تناولناه خ��الل التقري��ر حيث عربت 
البلدي��ة ع��ن قلقها ج��راء تك��رار انقطاع 
التي��ار الكهربائ��ي وانعكا�ش��ه �شلب��ا عل��ى 
انتظام تو�شي��ل مياه ال�ش��رب للمواطنني، 
داعي��ا املواطن��ني يف مدينة غ��زة ملراعاة 
الظ��روف الراهن��ة التي متر فيه��ا مدينة 
غ��زة والعمل على تر�شي��د ا�شتهالك املياه 
وع��دم اال�شراف يف ا�شتخدامه��ا، حيث اإن 
ت�شغيل االآب��ار بوا�شطة املولدات ال يعطي 
نف���س الكف��اءة م��ن حي��ث ن�شب��ة االإنت��اج 

وعدد �شاعات الت�شغيل.

املي��اه لعم��ل خط��وط بديل��ة، الفت��ا اإىل 
اأن ذل��ك يوؤث��ر على م�ش��ادر املي��اه ملناطق 

اأخرى، وبالتايل حرمانها من املياه.
جدير بالذك��ر، اأن بع���س و�شائل االإعالم 
املحلي��ة خرج��ت علينا من��ذ يومني بخرب 
"اأن وزارة احلك��م املحل��ي  مقل��ق يدع��ي: 
ح��ذرت م��ن اأن��ه، وخ��الل يوم��ني بالتمام 
والكم��ال، �شتتوقف خدم��ات: امداد مياه 
ال�ش��رب اإىل من��ازل املواطن��ني، وت�شريف 
املي��اه العادم��ة، وال�شلب��ة؛ االأم��ر ال��ذي 
و�شيك��ة  كب��رية  بيئي��ة  كارث��ة  اأن  يعن��ي 

احلدوث يف قطاع غزة.

"الحكم المحلي" تنفي انقطاع مياه الشرب في غزة 

الراأي - اأميمه العبادلة:
تلق��ى املواطن��ون من��ذ يومني خ��رب االنقطاع 
الو�شي��ك للمياه م��ن البلديات مم��ا اأثار بلبلة 
وا�شعة ب��ني املواطنني الذين بات��وا ال يدرون 
م��ن اأي��ن يتلق��ون ال�شرب��ات والوي��الت الت��ي 
�ش��ارت تنهال عليه��م كاملط��ر اال�شتوائي دون 

توقف.
ونف��ى وكي��ل وزارة احلك��م املحل��ي م. زه��دي 
الغري��ز  توقف خدمات مي��اه ال�شرب يف غزة  
، قائ��اًل : "مل اأ�شرح بهذا الكالم مطلقا هناك 

اأزم��ة لك��ن لي���س بالكيفي��ة الت��ي ُعر�شت من 
خالل اخلرب املن�شور".

يف  متمثل��ة  االأزم��ة  اإن   ": الغري��ز  م.  ق��ال 
ال���6  وج��دول  الكهرب��اء  باأزم��ة  ارتباطه��ا 
�شاع��ات احل��ايل وقرب ال�شيف ال��ذي يحتاج 
في��ه الفرد ال�شته��الك كميات اأك��رب من املياه 
وعلي��ه فال��وزارة تخ�شى م��ن اأن تتجه االأمور 
نح��و االأ�ش��واأ، لك��ن ال توقف للخدم��ات حتى 

االآن.
وبني م. الغريز اأن الوزارة تتخوف من تفاقم 

احتي��اج املواطن��ني ال�شته��الك كمي��ات اأك��رب 
م��ن املي��اه تزامنا مع ق��رب ال�شي��ف حيث اأن 
احتي��اج الفرد يف الظ��روف الطبيعية وطبقا 
للمعاي��ر الدولي��ة يتمث��ل يف ما يع��ادل 120 
لرت/يوم، بينما م��ا يتلقاه الفرد يف غزة قبل 
االأزمة اأثن��اء جدول كهرباء ال���8 �شاعات ال 
يتع��دى 80 لرت/ي��وم، متخوف��ًا م��ن اأن يق��ل 
و�شول الكميات املنا�شبة بعد تقلي�س �شاعات 
و�ش��ل الكهرباء مبا ال يكفي مع احتياج الفرد 

اليومي
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فل�سطني ذاكرة  من 
اعداد/أميمة العبادلة:

قرى دمرها االحتالل: 
العبيدية

غزة-الراأي:
م��ن بني القرى التي دمرها االحتالل قري��ة العبيدية، وهي واحدة من 
قرى ق�شاء طربيا، كانت تنه�س على تل �شغري م�شتدير ال�شكل يقع على 
ال�شف��ة الغربي��ة لنه��ر االأردن، تبع��د 2.5 كيلوم��رتات اإىل اجلنوب من 
بحرية طربيا، وكيلومرتًا واحدة اإىل اجلنوب من املكان الذي ي�شب فيه 

وادي الفجا�س مياهه يف نهر االأردن.
كان��ت عب��ارة ع��ن طري��ق فرعي��ة تربطه��ا بقري��ة �شم��خ عل��ى الطرف 
اجلنوب��ي لبح��رية طربيا، ويرج��ح الباحثون اأن تك��ون قرية العبيدية 
�شي��دت على اأنقا���س بلدة بيت �شم�س الكنعانية وق��د قيل لعامل الكتاب 
املقد���س االأمريك��ي ادوارد روبن�ش��ون، خ��الل رحلت��ه اإىل فل�شط��ني يف 

اأوا�شط القرن التا�شع ع�شر.
وو�شفه��ا موؤلفو كتاب "م�ش��ح فل�شطني الغربية" ع��ام 1881، العبيدية 
باأنه��ا قري��ة ي�شكنه��ا 200 ن�شم��ة من ال�ش��كان امل�شلمني وتق��وم على تل 

م�شتدير ال�شكل وجماور لنهر االأردن. 
وملا كانت القرية تقع عند منعطف حاد من منعطفات النهر، جاء �شكلها 
مطابقا ل�شمة ال�شطح هذه، فامتدت على حمور �شمايل جنوبي يف موازاة 

�شفة نهر االأردن واتخذت �شكال م�شتطياًل �شيقا يف طرفها اجلنوبي.
كانت منازل القرية مبنية من الطوب مبعظمها وم�شقوفة بالق�شب املغطى 
بطبق��ة م��ن الطني. وكان فيه��ا مطحنة ت�شغله��ا مياه جتر اليه��ا بوا�شطة 
قن��اة. كان��ت الزراع��ة عم��اد اقت�شاده��ا كم��ا كان��ت اأرا�شيه��ا الزراعي��ة 
متت��د بني موق��ع القرية وبني الطري��ق التي ت�شلها بقرية �شم��خ، من اأبرز 
الزراعات احلبوب واخل�شراوات، بينما كان �شجر النخيل يكرث يف املنطقة 

الواقعة �شمال القرية.
يف العه��د العثم��اين، اأن�شئت مدر�ش��ة ابتدائية ظلت تعمل اأي��ام االنتداب 
الربيط��اين. وي�ش��ري االأر�شي��ف ال�شهي��وين اىل اأن �شكان قري��ة العبيدية 
غادروه��ا وم�شوا اإىل منطقة النا�شرة يف 3 اآذار )مار�س( 1948. ويدعي 
امل��وؤرخ االإ�شرائيل��ي بين��ي موري���س ان رحي��ل اأه��ايل القري��ة كان نتيجة 
�شعوره��م بالعزلة واخلوف م��ن ال�شرر اإزاء هجوم يهودي مرتقب، يف وقت 
تعر�ش��ت منطق��ة اجللي��ل الغرب��ي لعدة غ��ارات متفرق��ة �شنته��ا ع�شابة 
"الهاغان��اه" يف اآذار )مار���س( 1948، ومنها هجوم يف اأوائل ال�شهر على 

قرية املنارة التي ال تبعد عنها اإال ب�شعة كيلومرتات. 
ويرج��ح ان تكون العبيدية هوجمت ب�ش��ورة مبا�شرة اأو ان تكون حت�شبت 

خلط��ر هجوم مماث��ل مع بداي��ة اأي��ار )مايو(، 
حيث �شغط ال�شكان اليهود يف املنطقة القريبة 

م��ن ال�شاط��ئ اجلنوبي لبحرية طربي��ا، من اجل 
اإقامة م�شتعمرات جديدة يف جوارها. ويقول 

ممثل��ني  اأر�شل��وا  انه��م  موري���س 
اح��د  اإىل  لالجتم��اع  عنه��م 
القوم��ي  ال�شن��دوق  م�ش��وؤويل 

اليهودي واإبالغ��ه ان العبيدية 
الع��رب  �شكانه��ا  م��ن  خل��ت 

ولالق��رتاح عليه ان يت��م ت�شييد 
م�شتعمرت��ني يف موقع��ني متاخمني 

لها.
ال م�شتعم��رات اإ�شرائيلية على اأرا�ش��ي القرية، لكن اقيمت م�شتعمرات 
�ش��رق موقعه��ا، واالأق��رب اإليه��ا ه��ي "بيت هزي��رع" الت��ي اأ�ش�ش��ت عام 
1926 على بعد كيلومرت، باالإ�شافة اىل م�شتوطنة "نحاميا" الواقعة 

مبحاذاة القرية.

غزة-الراأي
وتكنولوجي��ا  االت�ش��االت  وزارة  اأعلن��ت 
املعلوم��ات ع��ن تطبي��ق منظوم��ة �شئ��ون 
املوظف��ني يف معظم ال��وزارات واملوؤ�ش�شات 
امل�شتم��ر  �شعيه��ا  �شم��ن  احلكومي��ة 
قيا�شي��ة  واأنظم��ة  برنام��ج  ال�شتح��داث 
ت�شاه��م يف تعزيز التحول االلكرتوين يف 
العمل احلكومي وتوفري اجلهد والوقت يف 

املعامالت املتعلقة ب�شئون املوظفني.
وقال��ت الوزارة يف بي��ان �شحفي �شدر عن 
العالق��ات العامة واالإع��الم اأن املنظومة 
والت��ي تعمل وفق قان��ون اخلدمة املدنية 
ولوائحه التنفيذية حققت جناحا كبريا 
من��ذ اأن مت اعتماده��ا م��ن قب��ل دي��وان 
التوجيهي��ة  واللجن��ة  الع��ام  املوظف��ني 

مل�شروع احلكومة االإلكرتونية.
تطبي��ق  اأن  بيانه��ا  يف  ال��وزارة  وقال��ت 
م��ن  املنظوم��ة وت�شغيله��ا ي�ش��كل ج��زءا 

م�شروع احلكوم��ة االلكرتونية الذي بداأ 
اال�شرتتيجي��ة  اخلط��ة  �شم��ن  تنفي��ذه 
ويعم��ل   2014 الع��ام  بداي��ة  للم�ش��روع 
عل��ى حتقي��ق اأهداف��ه املتعلق��ة بتوف��ري 
بيئ��ة اإداري��ة متط��ورة تزيد م��ن كفاءة 
وفاعلية العم��ل يف املوؤ�ش�ش��ات والوزارات 
احلكومي��ة. واأو�شح البي��ان اأن املنظومة 

متابع��ة كاف��ة حت��ركات املوظف��ني �شواء 
واالن�ش��راف  احل�ش��ور  م�شت��وى  عل��ى 
واملهم��ات  واالإذون��ات  واالإج��ازات 
باأجه��زة  النظ��ام  رب��ط  اإىل  باالإ�شاف��ة 

ت�شجيل احل�شور واالن�شراف.
وذك��ر البي��ان اأن املنظوم��ة تعتم��د عل��ى 
الهيكلي��ة املعتم��دة ل��كل جه��ة حكومي��ة 

يف  والوق��ت  اجله��د  توف��ري  يف  �شاهم��ت 
وح�ش��ور  ب��دوام  املتعلق��ة  املعام��الت 
املوظف��ني و�شاع��دت يف اال�شتغن��اء ع��ن 
املوؤ�ش�ش��ات  داخ��ل  الورقي��ة  املعام��الت 

احلكومية.
وحول اأهمي��ة املنظومة اأو�شحت الوزارة 
اإمكاني��ة  الكرتوني��ًا  تتي��ح  املنظوم��ة  اأن 

و ت�شم��ل موظف��ي العقود مم��ا يعمل على 
متكامل��ة  الكرتوني��ة  خدم��ات  توف��ري 
للموظف��ني ويحق��ق التكاملي��ة يف بيانات 
املوظ��ف مع دي��وان املوظفني كم��ا ي�شاهم 

يف توفري اجلهد والوقت .
املنظوم��ة  عم��ل  اأن  ال��وزارة  واأو�شح��ت 
وب�ش��كل اإلك��رتوين ي�شاع��د عل��ى متابع��ة 
واإدارة كافة حتركات املوظفني �شواء على 
م�شت��وى احل�شور واالن�ش��راف واالإجازات 
واالأذون��ات واملهمات اخلارجي��ة وترتبط 
احل�ش��ور  ت�شجي��ل  باأجه��زة  املنظوم��ة 

واالن�شراف من خالل ب�شمة اال�شبع.
ون��وه البي��ان اإىل اأن املنظوم��ة مطبق��ة 
ووزارة  موؤ�ش�ش��ة  و  وزارة   23 يف  حالي��ًا 
حكومية و�شيتم متابعة ت�شغيلها وتقدمي 
م��ن خ��الل  الفن��ي  الدع��م  اأن��واع  كاف��ة 
النظام االلكرتوين ال�شتقبال املالحظات 

واالقرتاحات ومتابعة تنفيذها.

على طريق تنفيذ مشروع الحكومة االلكترونية

"االتصاالت": منظومة شئون الموظفين خطوة مهمة
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إعداد :  هدى أبو قينص

من واقع احلياة

املقاوم��ني ومواقع التدريب الع�شك��ري، وكافاأه االحتالل على ذلك باأول 
مرتب بقيمة الف دوالر، التي توالت بعد ذلك مقابل كل معلومة دقيقه 
اأو تتب��ع اأو ر�شد لتح��ركات املجاهدين على املناط��ق احلدودية وبذلك 

�شعد �شلم التعامل والتخابر وتوا�شل معهم مرات عديدة.
اأ�شب��ح العمي��ل م. ع. دمي��ة ا�شفنجية مت�شهينة، متت�س دم��اء ال�شهداء 
الطاهري��ن واالأطف��ال االأبري��اء دون اى رحمة تذكر، ب��ل كان عن�شرا 
ن�شط��ًا ومهما لديه��م، كونه دقيق االأه��داف واملعلومات عل��ى حد �شواء، 
نظ��را لكون��ه يف االأ�شا�س اأح��د املرابطني اخلونة بني �شف��وف املقاومني 

الطاهرين الذين بذلوا انف�شهم حلماية الثغور والوطن.
لك��ن ومبا اأن ال�ش��ر ال يدوم لالأبد، كانت الليل��ة احلا�شمة التي اأراد اهلل 
فيه��ا ك�ش��ف �شوءت��ه، ففي اح��دى الليايل وه��و ميث��ل دور املرابط على 
احل��دود مت اكت�ش��اف خيانت��ه من قبل اح��د زمالئ��ه املجاهدين، خالل 
تك��راره االت�شال مرة تلو االأخرى مما كان ملفتا للنظر، ومت على الفور 
ت�شليم��ه لالأمن الداخل��ي ليبا�شر االأخري بالتحقي��ق معه، ويعرتف م.ع. 
بارتباط��ه ومب�شل�شل جرائم��ه بحق نف�شه وحق وطن��ه واأبناء جلدته، 

ُك�شف اأمره بعدما اأودي بنف�شه وعائلته اىل الهاوية.

الراأي _ هدى اأبو قين�س:
ب��اع نف�ش��ه بحفنات قليلة م��ن مال ال يغني وال ي�شمن م��ن جوع، و اأغرق 
نف�ش��ه يف �شي��ل من الظل��م واالإجرام دون تردد، وف�ش��ل حب الدنيا على 
االآخ��رة عابث��ًا باأرواح بريئة ال ذن��ب لها �شوى اإخال�شه��ا وحبها لدينها 
ووطنه��ا امل�شل��وب مدرجًا نف�ش��ه يف م�شتنق��ع العمالة بو�شم��ة عار مدى 

احلياة.
ال�شاب م. ع. البالغ من العمر )30 عاما( متزوج وله ثالثة من االأبناء، 
منذ اأن تراه للمرة االأوىل تالحظ اأنه كثري احلركة والكالم ، و�شاحب 
�ش��وت جه��ور؛ بداأنا حديث��ه ب�شوته العاٍل ي��روي لنا حكايت��ه، قائاًل: 
"عمل��ت يف العمال��ة منذ الع��ام 2004 عن طريق �شديقي املقرب، كنا 
نعم��ل �شويًا �شم��ن �شف��وف املقاوم��ة، كان �شديقي ي�شافر ك��رثا لداخل 
اخل��ط االأخ�شر نظرا الأن زوجته من ع��رب اإ�شرائيل فكان من الطبيعي 

اأن يتكرر �شفره بحجة زيارتها واالطمئنان على اأوالده".
�شم��ت م. ع. قليال م�شرتجعا ذاكرته لل��وراء وتابع: "مرت فرتة طويلة 
و�شديقي على ذاك احلال، ويف ذات مرة مت القب�س عليه وهو يف طريقه 
لزوجته و�شجن داخل ال�شجون "االإ�شرائيلية" ملدة خم�شة �شنوات ليقع 

يف تل��ك الف��رتة يف �شباك املو�ش��اد ويت��م ا�شقاطه من قب��ل املخابرات"، 
مكم��ال: "منع��وه م��ن التح��رك وال�شف��ر لزيارة ذوي��ه، م��ع اإجبارهم له 

مبدهم مبعلومات عن املقاومة واملقاومني داخل غزة".
وخرج �شديق العمر من ال�شجن بعد اأعوام �شائق ال�شدر فهرول اإليه م. 
ع. ليقابله ويطمئن على اأحواله ففاجاأه ب�شره اخلطري الذي اأخفاه بني 
جنبات��ه طوال ف��رتة حمكوميته، قائال: "قابلن��ي وكان م�شفر الوجهه 
ومرتب��كا، ليفاج��اأين بخرب ارتباط��ه بالعمالة داخ��ل ال�شجن، وما لبث 
خ��الل حديثنا �شويًا اأن ات�ش��ل عليه ال�شابط اال�شرائيلي اأكرث من مره، 
فطل��ب منى اأن اأرد على ات�شاله بحج��ة اأنه ال ي�شتطيع الكالم ونف�شيته 

منهكة وال يحتمل".
ب�شمت اآخر تاله ا�شتكمال حديثه لنا: "مل اأفكر كثريا، اأم�شكت اجلوال 
دون تردد وحتدثت معه ويف هذه اللحظة مت ا�شقاطي على الفور، حيث 
اأن املكامل��ة كان��ت م�شجلة دون اأن اأدري"، وهن��ا اأوقع نف�شه مبكاملته هذه 
بني فكى االحتالل، و�شمح لنف�شه اأن يغو�س نف�شه يف بحر االجرام دون 
ت��ردد لريتب��ط معهم، وبن��ى لنف�شه جدار عازال اأعم��ى ب�شره عن احلق 

وال�شواب بكل اريحية �شالكا طريقا خمالفا لل�شرع والقانون.
�ش��ار م. ع. عبارة عن منب��ع ثري للمعلومات عن اأماك��ن ال�شالح، وجتمع 

أجاب عن الهاتف بالنيابة عن صديقة .. 
فوقع في براثن العمالة ..!!

الراأي-�شامي جاد اهلل:
واالرتب��اك  النف�ش��ي   وال�شغ��ط  التوت��ر 
م��ن  االأطعم��ة  بع���س  واإهم��ال  الغذائ��ي 
االأمور التي ق��د يواجهها طلبة التوجيهي 
يف ف��رتة م��ا قب��ل االمتحان��ات، وم��ن هذا 
املنطل��ق حر�شت وزارة الرتبي��ة والتعليم 
لطلب��ة  توجيه��ات  تق��دمي  عل��ى  الع��ايل 
النف�ش��ي  املج��ال  يف  العام��ة  الثانوي��ة 
وال�شحي والغذائي قبيل بدء االمتحانات 
يف ال30 م��ن مايو املقبل م��ن اأجل اجتياز 

االمتحانات باأمان وجناح.
خال��د اأبو ف�ش��ة نائب مدير ع��ام االإر�شاد 
والرتبية اخلا�شة ب��وزارة التعليم  اأو�شح 
اأن  ال��وزارة ت��ويل اأهمي��ة خا�ش��ة ملل��ف 
اجلوان��ب  جمي��ع  م��ن  العام��ة  الثانوي��ة 
وخا�شة مو�شوع رعاية الطلبة وتوجيههم 
الجتي��از هذه املرحل��ة، مبين��ا اأن الطلبة 
ه��ذا الع��ام يحتاج��ون لرعاي��ة وتوجي��ه 
م��ن ن��وع خا���س ال�شيم��ا واأنه��م يتقدمون 
للتوجيه��ي بع��د معاي�شته��م للح��رب التي 

تركت عليهم اأثارًا  نف�شية �شيئة.
وب��ني اأب��و ف�ش��ة اأننا ن�ش��ل ل��كل الف�شول 
جمعي��ة  اأو  فردي��ة  توجيه��ات  ونق��دم 
الذي��ن  الطلب��ة  اأو  ع��ام  ب�ش��كل  للطلب��ة 
يف  اأقربائه��م  اأح��د  فق��دوا  اأو  اأ�شيب��وا 
احل��رب، ن�ش��ل اإليه��م ونح��اول التخفيف 
واالجته��اد  اجل��د  عل��ى  ونحثه��م  عنه��م 
والرتكي��ز  خالل الف��رتة القليلة املتبقية 

قبل دخول االمتحانات.
ون��وه نائب مدير ع��ام االإر�ش��اد اأننا نعمل 
عل��ى تخلي�س الطلب��ة من القل��ق والتوتر 

ب�شب��ب احلرب اأو اآث��ار االأو�ش��اع القائمة 
اهلل   ذك��ر  عل��ى   نحثه��م  ب��اأن  واحل�ش��ار 
وال�ش��الة  وت��الوة الق��راآن  والت��وكل على 
راح��ة  ه��ي  االأم��ور  فه��ذه  وال�ش��رب  اهلل  
الطماأنين��ة  النف���س  يف  وتث��ري  نف�شي��ة  
وال�شكين��ة، كم��ا نعلنّ��م الطلب��ة على طرق 
الوق��ت  وتنظي��م  واال�شرتخ��اء   اله��دوء 
واملذاكرة اجليدة و ا�شت�شارة االأب اأو االأم 
يف البي��ت اأو املعل��م  واملر�شد يف املدر�شة يف 

اأي م�شكلة وق�شية.

طرق االستعداد الجيد

ال�شح��ة املدر�شي��ة، ق��ال:”  م��ن االأ�شباب 
الرئي�شي��ة للقل��ق والتوت��ر عن��د  طلب��ة 
التوجيه��ي ه��و ع��دم االهتم��ام بالتغذية 
ال�شليم��ة، فهناك م��ن الطلب��ة  ال يهتمون  
بع���س  ويهمل��ون  اجلان��ب  ه��ذا  يف  كث��ريًا 
االأطعمة التي ت�شاعد على زيادة الرتكيز 

والفهم.
ال�شح��ة  طواق��م  اأن  �شمع��ان  اأب��و  وب��ني 
املدر�شي��ة واملعلم��ني يقوم��ون ب��دور مه��م 
يف جان��ب توعي��ة الطلب��ة يف ه��ذا املجال 
والتاأكي��د ب��اأن الغ��ذاء ال�شح��ي املت��وازن 
م��ن اأه��م االأمور الت��ي يجب االعتن��اء بها 

د.تغريد عبد الهادي رئي�س ق�شم ال�شحة 
النف�شي��ة بال��وزارة قال��ت:” نق��وم بعق��د 
لق��اءات  توعوي��ة ونق��دم لق��اء توجيهيًا 
الرتبي��ة  �ش��وت  اإذاع��ة  ع��رب  اأ�شبوعي��ًا 
القل��ق  خف���س  اأ�شالي��ب  ح��ول  والتعلي��م 
والتوت��ر وطرق تنظيم الوق��ت واملذاكرة 
اجلي��دة  واال�شتع��داد اجلي��د لالمتح��ان 
كم��ا نبني الأولياء االأم��ور واملجتمع اأهمية 
لك��ي  للطلب��ة  الطيب��ة  االأج��واء  توف��ري 
يراجع��وا درو�شهم بعيدًا ع��ن  امل�شاحنات 

وال�شغوط .
ع��ام  مدي��ر  نائ��ب  �شمع��ان  اأب��و  حمم��ود 

الأنه مي��د اجل�شم بالطاق��ة الالزمة لبذل 
املجه��ود الذهني الذي يقوم به الطالب يف 

هذه املرحلة.
وح��ول الر�شائل التغذوي��ة ال�شحية دعا 
اإىل الرتكي��ز عل��ى  اأب��و �شمع��ان الطلب��ة 
وجبه االإفطار حيث اإنها من اأهم الوجبات 
الت��ي تعطي الطاقة وتزي��د الن�شاط ومن 
اأمثل��ة وجبات االإفط��ار املالءم��ة للطلبة 
التم��ر ، البي�س امل�شل��وق، اأجبان بي�شاء اأو 
�شف��راء قليل��ة الد�شم، كوب م��ن احلليب، 
امله��م  الفواك��ة، وم��ن  الزع��رت والزي��ت،  
التقلي��ل اأو جتنب الوجب��ات التي حتتوي 
على م�شدر غني بال�شكريات مثل احلالوة 
وال�شوكوالت��ه حي��ث اإن هذه امل��واد ترفع 
م��ن م�شت��وى ال�شكر يف ال��دم وت�شاعد على 
الرتكي��ز يف البداية اإال اأنها ت�شبب باإفراز 
ال��دم  يف  االأن�شول��ني  م��ن  ع��ايل  م�شت��وى 
وهبوط حاد يف ال�شكر فيما بعد مما يوؤدي 
اإىل االإرهاق الفكري والتعب املفاجئ، اأما 
طع��ام الغذاء فين�ش��ح بوجب��ات  متوازنة 
مثل ال�شمك، الدج��اج، اللحوم، الن�شويات 
املحدودة، وطعام  الع�شاء فين�شح اأن يكون 
خفيف��ًا  وميك��ن اأن ي�ش��م فواك��ة اأو ك��وب 
حلي��ب اأو ين�ش��ون وباب��وجن فاإنه��ا تدع��م 
بع��دم  حتذي��ر  وهن��اك  اله��اديء  الن��وم 
�شرب كميات كبرية من القهوة وامل�شروبات 

الغازية.
ويف املح�شلة يجب عل��ى الطلبة االهتمام 
ممار�ش��ة  و  املت��وازن  ال�شح��ي  بالغ��ذاء 
التماري��ن الريا�شي��ة والق�ش��ط الكايف من 

النوم.

للتخلص من التوتر والقلق 

فرق التعليم تشرع بلقاءات إرشادية للطلبة في المدارس الثانوية  
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اإعداد: ماجد حبيب

سكرتير التحرير

ماجد حبيب

 

يحك��ي ان طاع��ون اجلن��ون ن��زل يف نهر ي�ش��ري يف مدينة 
..ف�ش��ار النا���س كلم��ا �ش��رب منهم احد م��ن النه��ر ي�شاب 
باجلن��ون ...وكان املجانني يجتمع��ون ويتحدثون بلغة ال 
يفهمه��ا العقالء ..واج��ه امللك الطاعون وح��ارب اجلنون 
..حت��ى اذا ما اتي �شباح يوم ا�شتيقظ امللك واذا امللكة قد 
جن��ت.. و�شارت امللكة جتتمع م��ع ثلة من املجانني ت�شتكي 

من جنون امللك !!
ن��ادى املل��ك بالوزي��ر : ي��ا وزي��ر ،امللك��ة جن��ت اأي��ن كان 
احلر���س، الوزي��ر : قد جن احلر�س يا م��والي، امللك : اذن 
اطل��ب الطبي��ب فورا، الوزير : قد ج��ن الطبيب يا موالي، 
املل��ك : ما هذا امل�شاب ، من بقي يف هذه املدينة مل يجن ؟،  
رد الوزي��ر : لالأ�شف يا م��والي مل يبقى يف هذه املدينة مل 

يجن �شوى اأنت واأنا .
املل��ك : ي��ا اهلل اأاأحك��م مدين��ة م��ن املجان��ني!! ، الوزير : 
ع��ذرا ي��ا موالي، ف��ان املجانني يدع��ون اأنهم ه��م العقالء، 
وال يوج��د يف ه��ذه املدينة جمنون �شوى اأن��ت واأنا ! ، امللك 
: م��ا ه��ذا اله��راء ! هم م��ن �شرب م��ن النه��ر وبالتايل هم 
م��ن اأ�شابه��م اجلنون !، الوزي��ر : احلقيقة يا م��والي اأنهم 
يقول��ون اإنهم �شربوا، م��ن النهر لكي يتجنبوا اجلنون،  لذا 
فاإنن��ا جمنونان الأننا مل ن�شرب، ما نحن يا موالي اإال حبتا 
رم��ل االآن .. هم االأغلبي��ة .. هم من ميلكون احلق والعدل 
والف�شيلة  ..  هم االآن من ي�شعون احلد الفا�شل بني العقل 
واجلن��ون .. هنا قال املل��ك : يا وزير اأغدق علي بكاأ�س من 

نهر اجلنون،  اإن اجلنون اأن تظل عاقال يف دنيا املجانني.
بالتاأكي��د اخليار �شع��ب ..عندما تنف��رد بقناعة تختلف 
ع��ن كل قناعات االآخرين ..عندم��ا يكون �شقف طموحك 
مرتف��ع جدا عن الواقع املحيط ..هل �شت�شلم لالآخرين .. 

وتخ�شع للواقع .. وت�شرب الكاأ�س ؟ 
ه��ل ق��ال لك احده��م : معقولة ف��الن وفالن وف��الن كلهم 
عل��ى خطاأ واأنت وحدك ال�ش��ح !اذا وجه اإليك هذا الكالم 
فاعلم انه عر�س عليك لت�شرب من الكاأ�س ؟ عندما تدخل 
جم��ال العم��ل بكل طم��وح وطاق��ة واجناز، وجت��د زميلك 
الذي ياأتي متاأخرا واجنازه متوا�شع يتقدم ويرتقى وانت 
يف حمل��ك ..  ه��ل يتوق��ف طموحك .. وتقل��ل اجنازك .. 

وت�شرب الكاأ�س؟
رغ��م اأن النا���س يقول��ون اأن ال تك��رتث بقل��ة ال�شالكني يف 
طري��ق احلق، ويجب ان ت�ش��ر على �شوكك له��ذا الطريق، 
ولكنه��م �شرع��ان م��ا ينتق��دون عندم��ا ت�ش��ر عل��ى احلق، 
فراأي فردي مقاب��ل راأي جماعي، منطقيا الراأي اجلماعي 

يعطينا الراأي االأكرث �شعبية 
ولي���س بال�شرورة االأك��رث �شحة ، قد تق��ول اذن ال ا�شرب 

الكاأ�س ... حلظه !!!!
يف نف���س الوق��ت ن�شب��ة اخلط��اأ يف ال��راأي اجلماع��ي، اأقل 
بكثري من ن�شبة اخلطاأ يف الراأي الفردي ، اذن تقول ن�شرب 
الكاأ�س .. متهل قليال !!!من ي�شمن انه يف هذه اللحظة ويف 
ه��ذه الق�شية كانت ن�شبة ال�ش��واب يف �شاحلك ، اعرف اأن 
االأم��ر حم��ري واالن ال�ش��وؤال موجه لك ان��ت ...اذا عر�س 
علي��ك الكاأ���س ..هل تف�ش��ل ان تكون جمنونا م��ع النا�س ! 

او تكون عاقال وحدك

صعوبة االختيارات

اغتنم

ساعة نشاطك

للنف���س �شاع��ات تن�ش��ط فيه��ا للخ��ري، و�شاعات حت��رن فيها، ف��اإذا ن�شطت 
فاأك��رث، واإذا حرنت فاأق�ش��ر، فاإنك اإن اأكرهتها عل��ى اخلري وهي ال تريده 

كانت كالدابة التي تركبها مرغمة، ال تاأمن اأن تلقي بك واأنت ُحَطَمة!

هكذا علمتني احلياة
م�شطفى ال�شباعي

السلوك اإلنساني
ال�شل��وك االإن�شاين هو كل م��ا ي�شدر عن الفرد 
م��ن ن�ش��اط ظاهر كال��كالم اأو امل�ش��ي اأو ن�شاط 
باط��ن كالتفكري والتذكر وال�شع��ور باالأنفعال، 
وم��ن احلقائق املعلوفة ع��ن ال�شلوك االإن�شاين 
اأق��وال،  اأفع��ال،   ، ت�شرف��ات  يف  يب��دو  اأن��ه 
اإميائ��ات، تلميح��ات، ظاهرة كم��ا يتخذ �شورًا 
غ��ري ظاه��رة، وجهات نظ��ر، اأراء غ��ري معلنة، 
حتي��زات، تف�شيالت، رغبات مكبوت��ة، كما اأن 
ال�شل��وك االإن�ش��اين و�شيلة نح��و حتقيق هدف 
ال�شل��وك، فال�شل��وك لي�س هدف��ًا يف حد ذاته، 
حي��ث ال يعم��ل االإن�شان حب��ًا يف العمل لذاته، 

ولكن لتحقيق ماآرب اأخرى من وراء العمل.
كما اأن ال�شلوك االإن�شان متغري ميكن القول اإنه 
متج��دد وقد يك��ون اأحيانًا متقلب��ًا ولكن لي�س 
ثابت��ًا عل��ى منوال واح��دة، كم��ا اأن التاأثريات 
وتوجي��ه  ت�شكي��ل  يف  توؤث��ر  االجتماعي��ة 
ال�شل��وك يف اجتاه��ات معين��ة، حي��ث اأنه لكل 
�شل��وك �شب��ب اأو اأ�شب��اب، كم��ا اأن ل��كل �شل��وك 

نهاي.

مقومات السلوك
يختلف �شلوك كل فرد عن االآخر، كما يختلف 
�شل��وك الف��رد نف�شه م��ن وقت الآخ��ر، ف�شلوك 
االإ�شن�ش��ان م��ا ه��و اإال حم�شل��ة التفاع��ل بني 
عاملي الوراث��ة والبيئة، فعامل الوراثة يعني 
العنا�ش��ر الت��ي يتلقاه��ا الف��رد يف �شخ�شيت��ه 
وكيان��ه الع�شوي والنغ�س عن اأبي��ه واأمه ومن 
خاللهم��ا عن اأجداده االأوائل، كم��ا اأن البيئة 
تعني جمموعة املوؤثرات التي يتلقاها االإن�شان 
منذ بداية ن�شاأته وتكوينه اإىل مماته، ويكون 
م�شدرها يف الو�شط الذي يعي�س فيه االإن�شان: 
�ش��واء اأخذن��ا ه��ذا الو�ش��ط باملعن��ى ال�شي��ق 
واملتمث��ل يف االأ�ش��رة اأو املعن��ى الع��ام والوا�شع 

واملتمثل يف املجتمع.

أسباب التغير في السلوك
هن��اك املعديد م��ن االأ�شب��اب واملقوم��ات التي 
تتحكم يف ال�شلوك االإن�شاين، حيث اأهما ال�شن 
الذي يعترب املحرك االأهم لل�شلوك االإن�شاين، 
ث��م اأن هن��اك اجلن���س الذي يعترب ث��اين اأهم 
الرتكي��ب  اأن  حي��ث  ال�شل��وك،  له��ذا  حم��رك 
الب�ش��ري يختل��ف م��ن الذك��ر لالأنث��ى، وثالث 
هذه املقومات ه��و خ�شائ�س ال�شخ�شية، حيث 
ان النا���س خمتلفون، كما اأن الو�شط اأو االطار 
ال��ذي يعي���س في��ه الف��رد يتحك��م يف �شل��وك، 
وكذل��ك العوام��ل البيئي��ة املحيط��ة يف الفرد 

والذي يت�شرف بناء على ما يوؤثر بها.

أنواع السلوك اإلنساني
االإن�ش��اين  ال�شل��وك  تق�شيم��ات  تختل��ف   
بن��اء عل��ى عدد م��ن املح��ددات، ولك��ن اأ�شهر 
التق�شيم��ات، هو تق�شيمه��ا اإىل �شلوك فردي 
ال�شل��وك  يعت��رب  حي��ث  جماع��ي،  و�شل��وك 
الفردي من اأب�شط �شور ال�شلوك حيث يتعلق 
بف��رد معني، ف��كل فرد من��ا يتعر���س ملواقف 
متع��ددة يف حيات��ه اليومية، يطل��ق على كل 
موق��ف منها لفظ )موؤث��ر( ويختلف االأفراد 
الواح��د  املوق��ف  جت��اه  اأفعاله��م  ردود  يف 
)اال�شتجاب��ة( ويرج��ع ذل��ك اإىل اخت��الف 
اأم��ا  املتغ��ريات الت��ي حتك��م �شل��وك الف��رد، 
ال�شل��وك اجلماعي هو ال�شل��وك الذي يتمثل 
يف عالق��ة الف��د بغ��ريه م��ن اأف��راد اجلماعة 
�شائ��ع يف  �شل��وك  اإليه��ا، وه��و  الت��ي ينتم��ي 

من أقـــوال  عبرة في صورة
العقالء

اإن حرية التعبري والكالم واملعتقد 
م�شمونة جلميع فئات ال�شعب، 
وي�شتطيع اأي مواطن عربي يف 

اأي بلد عربي اأن يدخل على اأي 
م�شوؤول ويقول ما ي�شاء، ولكن متى 

يخرج فهذه م�شاألة اأخرى
م�شطفى حممود

لي�شت احلرية اأن تختار بني 
االأ�شود واالأبي�س، بل اأن تبتعد 
عن االختيارات املحددة م�شبقًا

تيودور اأدورنو

ن�صائح اإدارية

الثمن الذي يدفعه الطيبون 
لقاء  المباالتهم، هو اأن 

يحكمهم االأ�شرار
اأفالطون
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من خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

يف القد�س، متزوج وله من االأبناء اأربعة اأبناء.
اإن  االأ�ش��ري)اأم م�شع��ب قا�ش��م(  تق��ول زوج��ة 
ق��وات االحت��الل اعتقلت وائ��ل يف عام 2002 
اأثن��اء تواجده يف اأحد �ش��وارع القد�س املحتلة، 
وو�شل اخل��رب اإلينا عن طريق بع�س االأ�شدقاء 
واالأقارب الذين قال��وا لنا اإنه مت اعتقال وائل 

مع اأحد ال�شبان".
اعتق��ل   1997 ع��ام  الزوج��ة:" يف  وت�شي��ف 
االأوىل،  للم��رة  االحت��الل  �شج��ون  يف  قا�ش��م 
حي��ث ت��روي زوجت��ه يف حديثها ع��رب الهاتف 

الراأي-حممد اأبوعم�شة:
معان��اة االأ�ش��رى الفل�شطيني��ني ق�شي��ة ق��د ال 
حتت��اج روؤيته��ا لغ��ري الع��ني املج��ردة ،فال�شجن 
ه��و الع��زل ه��و احلرمان م��ن احلري��ة واحلياة 
الطبيعي��ة وه��و يف احل��ال الفل�شطين��ي يت�ش��م 
بخ�شو�شي��ة �شدي��دة التعقي��د ب�شب��ب ات�ش��اع 
ظاه��رة االعتقال االأمني وال�شيا�شي على اأيدي 
ق��وات االحت��الل لتط��ال ع�ش��رات االآالف م��ن 
اأبن��اء فل�شط��ني يف الوط��ن وال�شت��ات ،ولتحف��ر 
حي��اة  يف  لب�شماته��ا  عميق��ا  مو�شع��ا  لذل��ك 
املعتقل��ني اأنف�شهم كما يف حياة اأ�شرهم اأطفالهم 
واأمهاته��م وزوجاتهم ال بل قد يتعدي ذلك اإىل 

حياة املجتمع ككل .

بداية الحكاية 
ولد االأ�شري وائل حممود علي قا�شم عام 1971 
يف ح��ي �شلوان بالقد���س ودر���س االإعدادية يف 
مدر�شة �شلوان والثانوية يف مدر�شة الر�شادية، 
ث��م ح�ش��ل عل��ى �شه��ادة الدبل��وم يف املحا�شبة 
وبرجم��ة الكمبيوتر م��ن الكلي��ة االإبراهيمية 

:"اعتق��ال زوجه��ا  مل��دة )70 يوم��ا( يف مرك��ز 
حتقي��ق امل�شكوبية، وبعده��ا اأُطلق �شراحه بعد 

عدم ثبوت اأي تهمة بحقه".
وتكمل ع��ن تفا�شي��ل االعتقال االأخ��ري:" باأن 
االحت��الل نق��ل وائ��ل اإىل التحقي��ق الأكرث من 
ثالث��ة اأ�شه��ر وبع��د ع��دة جل�ش��ات مت اإ�ش��دار 
35 م��رة و50  احلك��م علي��ه بال�شج��ن املوؤب��د 
الت��ي  �شل��وان  خللي��ة  االنتم��اء  بتهم��ة  عام��ا 
�شكلته��ا كتائ��ب ال�شهي��د ع��ز الدي��ن الق�شام يف 
القد���س، مبين��ة باأن ق��وات االحت��الل داهمت 
منزل��ه وروعت اأطفاله وزوجته واأغلقت منزله 
م��ن  اأح��د  اأي  ومنع��ت  اخلر�ش��اين  باالأ�شمن��ت 

ا�شتخدامه.

صدمة !
وت�ش��ري اإىل اأن احلكم كان عليه��ا وعلى العائلة 
باأكمله��ا �شادما به��ذه ال�شنوات الطويل��ة واأنها 
مل تك��ن تتوقع اأبدا اأن وائ��ل �شيكون على راأ�س 

املطلوبني لالحتالل.
مل يكتف االحتالل باإ�شدار حكمه على االأ�شري 

قا�ش��م ب��ل �ش��ارع بط��رد اأ�شرته خ��ارج منطقة 
القد���س، حي��ث تق��ول زوجته:"بع��د اعتق��ال 
وائ��ل ا�ش��در االحتالل اأم��را ع�شكري��ا باإغالق 
بيتنا يف �شلوان وهو ما كان بالفعل حيث اأغلقوه 
باالأ�شمنت، كما �شحبوا مني االإقامة وطردوين 
واأوالدي خ��ارج القد���س واالآن ا�شك��ن يف �شق��ة 

ببلدة اأبو دي�س".

أمراض مزمنة
وع��ن تفا�شيل الزيارة تقول زوج��ة االأ�شري  اأن 
االحت��الل ي�شمح لها بزيارة زوجها مرة واحدة 
كل �شت��ة اأ�شهر، مع انه يعاين من اأمرا�س �شغط 
ال��دم وتر�شبات يف الكلية، حي��ث اأجرى عملية 
يف امل�شال��ك البولية، م�شرية اإىل انه يقبع اليوم 

يف �شجن رميون.
ت�شي��ف  قا�ش��م،  حماكم��ة  جل�ش��ات  وع��ن 
الذي��ن  القتل��ى  عائ��الت  الزوجة:"اح�ش��روا 
قتلوا يف العمليات التي نفذتها اخللية واعتدوا 
عل��ى عائل��ة زوج��ي اأم��ام املحكم��ة و�شتموه��م 

باألفاظ قبيحة، وطالبوا باإعدام قا�شم واأفراد 
جمموعته".

نهاي��ة  حديثه��ا :" كن��ا  الزوج��ة يف  وتق��ول 
ح��ني �شدر احلكم بحق وائ��ل متخوفني وقلقني 
ومل نتخي��ل اأنه من املمك��ن اأن يتحرر من االأ�شر 
ولكن ح��ني اأبرمت �شفقة وفاء االأحرار تغريت 
ال�ش��ورة لدين��ا كثريا وب��ات االأمل يظه��ر �شيئا 
ف�شيئ��ا لدينا، وت�ش��ري بان االأنب��اء ال�شارة التي 
اأوردته��ا املقاومة خ��الل الع��دوان االأخري على 
قطاع غزة كانت مبثابة ف�شحة كبرية من االأمل 

واحللم بحرية وائل واإخوانه االأ�شرى .
وختمت الزوجة حديثها مبنا�شدة كل �شخ�س، 
بغ���س النظ��ر ع��ن الع��رق اأو الدين، عل��ى بذل 
اجله��د واإن كان ي�شتطي��ع اأن ي�شاع��د بكلم��ة اأو 
فع��ل اأو مظاهرة اأو من�ش��ور باأال يرتدد عن ذلك 
وطالبت كافة املوؤ�ش�شات احلقوقية واالإن�شانية 
بال�شغ��ط علي �شلط��ات االحت��الل لالإفراج عن 
زوجه��ا، وكاف��ة االأ�ش��رى يف �شج��ون االحتالل، 

واالكتفاء مبا اأم�شاه يف �شجونها.

األسير/ وائل قاسم .. 
ُحكم بــ “35” مؤبدًا و50 عامًا  

غزة- الراأي:
متك��ن الفريق الطبي امل�شرف على عمليات 
زراع��ة الكل��ى برئا�شة عبد الق��ادر حماد 
يف  االأع�ش��اء  جراح��ة  مرك��ز  رئي���س 
م�شت�شف��ى ليفربول بربيطانيا، من اإجراء 
عمليتي زراعة كلى مبجمع ال�شفاء الطبي 
�شمن املرحلة ال�شاد�شة من برنامج زراعة 

الكلى ونقل اخلربات.
واأو�شح عب��د اهلل القي�ش��اوي رئي�س ق�شم 
الكلي��ة ال�شناعي��ة يف جمم��ع ال�شف��اء اأن 
ملري���س  العملي��ات  اأوىل  اأج��رى  الطاق��م 
يبل��غ م��ن العم��ر 18 عامًا يع��اين من ف�شل 
كلوي مزمن نتيجة مر�س وراثي منذ عدة 

�شنوات، وجترى له جل�شات غ�شيل كلوي.
واأف��اد القي�ش��اوي باأن��ه مت اأخ��ذ عين��ات 
لفح�س االأن�شجة وتطابقها حيث تربع له 
اأخ��وه 26 عاما بالكلي��ة، واحلالة الثانية 
اأجري��ت ملري�شة تبلغ م��ن العمر 21 عاما 
تع��اين م��ن �شم��ور خلق��ي يف الكل��ي حيث 
ب��داأت الغ�شي��ل من��ذ 11 �شه��ر ومت اخ��ذ 

عينات لفح���س االأن�شجة وتطابقها حيث 
تربعت والدتها 51 عاما لها بالكلية .

اأب��و الري���س وكي��ل  ب��دوره، ع��دنّ يو�ش��ف 
ال�شح��ة  وزارة  جن��اح  اأن  ال�شح��ة  وزارة 

تطوير وحت�شني جودة اخلدمات ال�شحية 
والتخفي��ف م��ن معان��اة املر�ش��ى خا�ش��ة 
مر�ش��ى الف�ش��ل الكل��وي والذي��ن جترعوا 
كغريهم من املر�شى مرارة احل�شار واإغالق 

يف اال�شتم��رار بهذا الربنام��ج النوعي ويف 
الت��ي  اال�شتثنائي��ة  الظ��روف  ه��ذه  ظ��ل 
يعي�شه��ا اأهلن��ا يف قط��اع غ��زة، ما ه��ي اإال 
ر�شالة على ت�شميم طواقمنا الطبية على 

املعابر.
وق��دم اأب��و الري���س �شك��ره وتقدي��ره اإىل 
لزراع��ة  الدولي��ة  ليفرب��ول  مب��ادرة 
االأع�ش��اء، وللدكت��ور عب��د الق��ادر حماد 
رئي�س مرك��ز زراعة االأع�ش��اء مب�شت�شفى 
جامع��ة ليفرب��ول بربيطاني��ا، وللطاق��م 
الطبي املحلي وفريق العون ال�شحي املمول 
للربنام��ج واىل من�ش��ق وم�ش��رف الربنامج 

�شركة اخلربة لال�شت�شارات والتنمية.
وم��ن جانبه، حتدث �شبح��ي �شكيك رئي�س 
جلن��ة زراعة الكلى واملدير الطبي مبجمع 
ال�شف��اء، ع��ن املرحل��ة ال�شاد�ش��ة والت��ي 
تت�شم��ن اإجراء اأربع عملي��ات اإ�شافة اإىل 
اخلا���س  التدريب��ي  للربنام��ج  ا�شتكم��ال 
للطاقم الطبي واملعلوماتي مبر�شى الكلى.
واأ�شار اإىل كفاءة الطواقم الطبية املحلية 
يف اجنازه��ا لهذه اخلدمة النوعية، والتي 
تعد بارق��ة اأمل ملر�شى الف�ش��ل الكلوي يف 

قطاع غزة.

اعتبرها بارقة أمل للمرضى

الصحة" : نجاح عمليتي زراعة كلى بغزة"
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�شمال غزة-حممد ن�شار:
ط��الب  الإع��داد  يه��دف  الفت��وة  برنام��ج 
قادري��ن عل��ى حم��ل االأعب��اء ومواجه��ة 
�شعوبات احلياة ب��كل �شرب ورباطة جاأ�س 
، فالعل��م واملعرفة ت�شق��ل النفو�س وتزيد 
االإن�شاني��ة  والقي��م  االإيجابي��ة  امله��ارات 
م�شاكله��م  ح��ل  يف  وت�شاعده��م  للط��الب 

االجتماعية والنف�شية.
يف  الك��ربى  املوؤ�ش�ش��ة  املدر�ش��ة  وُتعت��رب 
املجتمع حيث ت�شرف على عملية التن�شئة 
خط��ة  كان��ت  هن��ا  وم��ن   ، االجتماعي��ة 
والتعلي��م  والرتبي��ة  الداخلي��ة  وزارت��ي 
ال�شائب��ة يف اإدخ��ال ه��ذا الربنام��ج وهذا 

التوجه اإىل مدار�س قطاع غزة.
وبه��ذا ال�ش��دد، اأك��د قائ��د فت��وة ال�شمال 
الرائ��د �شع��دي �ش��رور خالل لق��اء خا�س 
اإجنازه��م  عل��ى  الداخلي��ة  اإع��الم  م��ع 
ع��دة اأن�شط��ة كان اأهمها اإع��داد خميمني 
�شيفي��ني ل���� 3800 طالب ، حيث بلغ عدد 
الطالب امل�شاركني بربنامج الفتوة 8 اأالف 
طال��ب موزعني عل��ى 11 مدر�ش��ة ثانوية 

بال�شمال.
واأ�شار اإىل حتقيق اأهداف تربية املقاومة 
م��ن خ��الل برنام��ج يحم��ل اأخ��الق عالية 
يف �ش��ن املراهق��ة واإعداد الط��الب وطنيًا 
التحدي��ات،  ملواجه��ة  واأخالقي��ًا  وديني��ًا 
مبين��ًا اإن�ش��اء جي��ل يحم��ل فك��رة حترير 

اأرا�شينا املحتلة.
ولف��ت �ش��رور اإىل اإع��داد الط��الب معنويًا 
وبدني��ًا ليكون��وا قادرين عل��ى الدفاع عن 
امل�شئولي��ة  وحتم��ل  الوطني��ة  حقوقه��م 
داعًي��ا  ال�شائب��ة،  الق��رارات  واتخ��اذ 
الفت��وة  بربنام��ج  االهتم��ام  زي��ادة  اإىل 

" ، واأي�ش��ًا اال�شتخ��دام ال�شلب��ي لو�شائ��ل 
التكنولوجيا احلديثة والتي منها الهاتف 
املحم��ول وو�شائ��ل التوا�ش��ل االجتماع��ي 

)الفي�س بوك وتويرت(.
وب��نينَّ �ش��رور اأن برنام��ج الفت��وة ي�شتم��ل 
وحما�ش��رات  ال�شب��اح  طاب��ور  عل��ى 

وم�شاعدتها بتوفري مزيد من الدعم لها من 
قبل وزارة الداخلي��ة والرتبية والتعليم. 
واأو�ش��ح اأن��ه مت عقد ع��دة دورات لطالب 
الط��الب  لتوعي��ة  باملدار���س  الثانوي��ة 
حول االأ�شرار الناجم��ة من تعاطي املواد 
املخدرة واأهمها املادة املخدرة " االأترامال 

االإ�شع��اف االأويل والدفاع املدين وهند�شة 
املتفج��رات والثقاف��ة الع�شكرية ومهارات 
املي��دان وال�شاعق��ة ، وتدريب��ات متنوعة 

على ا�شتخدام ال�شالح مبختلف اأنواعه.
واأ�شاد مب�شاركة ط��الب الثانوية التابعني 
لربنام��ج الفتوة بع��دة اأن�شط��ة وفعاليات 
ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م منه��ا امل�شاركة 
املنخف���س  اأثن��اء  املواطن��ني  مب�شاع��دة 
 ، الفالوج��ا  مق��ربة  وتنظي��ف   ، اجل��وي 

وامل�شاركة مبعر�س االأ�شرى.
م��ن  فرق��ة  تكوي��ن  ع��ن  �ش��رور  وك�ش��ف 
طالب الفت��وة يف جميع مدار���س الثانوية 
االإمكاني��ات  باأح��دث  جمه��زة  بال�شم��ال 
ومدرب��ة بكف��اءة عالي��ة لال�شتعان��ة به��ا 

اأثناء حاالت الطوارئ.
مبدر�ش��ة  الفت��وة  و�شاب��ط  م��درب  ون��وه 
اأ�شام��ة ب��ن زي��د النقيب رام��ي حم�س اإىل 
متابع��ة الطالب ب�شكٍل م�شتمر وحل بع�س 
امل�ش��اكل التي تواجهه��م ، مبينًا اأن برنامج 
االن�شب��اط  عل��ى  الط��الب  د  ع��ونَّ الفت��وة 

والنظام.
وم��ن ناحي��ة اأخ��رى اأ�ش��اد مدي��ر مدر�شة 
اأ�شام��ة ب��ن زي��د الثانوية للبن��ني االأ�شتاذ 
االإيجاب��ي  بال��دور  القان��وع  عاط��ف 
لربنام��ج الفت��وة يف تعزي��ز روح املب��ادرة 
ل��دى الطلب��ة، مو�شح��ًا انخفا���س ن�شب��ة 

املخالفات االن�شباطية لديهم.

برنامج الفتوة.. تهذيٌب للنفس وتعزيٌز لقدرات الطلبة


