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"االقتصاد" تدعو إلى ضرورة اإلفراج 
 عن التجار وفتح المعابر

غزة ـــ �لر�أي:
طالبــت وز�رة �القت�صــاد يف غــزة �الحتالل 
"�الإ�صــر�ئيلي" باالإفر�ج �لفوري عن �لتجار 

�ملعتقلني لديه، وفتح �ملعابر مع قطاع غزة.

وقــال وكيــل �لــوز�رة حــامت عوي�صــة خالل 
موؤمتــر �صحفي عقدته �لــوز�رة بالتعاون مع 
وز�رة �الإعالم، �إن عدد �لتجار �ملعتقلني لدى 
�الحتالل بلــغ 19 ومت �عتقالهــم على معرب 

بيت حانون "�إيــرز"، وذلك بهدف �بتز�زهم، 
ومنعهم من جلب �لب�صائع للقطاع. و�أو�صح �أن 

�لو�قع �القت�صادي �لذي يعي�صه 
06�لقطــاع خطــر، وم�صــوه ب�صــبب 



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

االثنين 01  رجب  1436هـ  / 20  ابريل - نيسان  2015م
Monday - 20 April  2015  

تقرير

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

الـمشرف العام
م.ايهاب الغصين

مدير التحرير
نداء الدريملي

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

02

�لر�أي-�صامي جاد �هلل:
تعريف طلبة �ملد�ر�س بالبحوث �لعلمية 
و�أدو�تهــا وكيفيــة �إجر�ء هــذه �لبحوث 
هو م�صــروع تعكــف عليــه وز�رة �لرتبية 
و�لتعليــم �لعــايل يف �ملد�ر�ــس �حلكومية 
وذلك جلعل هذه �لبحوث ماألوفة للطلبة 
قبــل �أن ينتهــو� مــن �لدر��صــة �لثانويــة 

و�النتقال للجامعات .
�لرتبيــة  وز�رة  وكيــل  ثابــت  زيــاد  د. 
و�لتعليم �لعايل قــال:" �أن �لوز�رة تهتم 
يف �لبحــوث �لعلمية يف �ملد�ر�س لكن هذ� 
�مل�صــروع ياأتــي لتعريــف �لطالب ب�صــكل 
و�أ�صــولها  �لبحــوث  هــذه  ماهيــة  �أكــرب 
�لعلميــة وكيفيــة تطبيقهــا على ق�صــايا 

حياتية ب�صورة مو�صوعية.
معنيــة  �لــوز�رة   �أن  ثابــت  د.  و�أو�صــح 
�ملد�ر�ــس  يف  بحثيــة  �أن�صــطة  بتنفيــذ 
وتدعمهــا بــكل �الإمكانيــات �ملتاحــة ملــا 
لهــا مــن �أهمية كــربي يف تنميــه مهار�ت 
�لطلبة �لعلميــة، و ليميزو� بني �ملعلومة 
�لدقيقة و�لغر دقيقة و طرق �حل�صول 

عليها يف ظل �النت�صار �ملعريف �لكبر.
بن�صــر  معنيــة  �لــوز�رة  �أن  �إىل  م�صــر� 
�ملجتمــع  يف  �لعلمــي  �لبحــث  ثقافــة 
مــن  لــكاًل  وكذلــك  ككل،  �لفل�صــطيني 
�لطالــب و�ملعلم و�أوليــاء �الأمور الأن ذلك 
يبنــي وين�صــئ جمتمعــًا متعلمــًا مميــزً�، 
متمنيًا �أن ي�صــهد �إطاللة �لعام �لدر��صــي 
�ملقبل �إ�صرت�تيجية و��صحة لتنفيذ هذ� 
�مل�صــروع، ودليــل ملهــار�ت �لبحــث �لعلمي 
�ملدر�صــي ُمعــد مــن نخبــة مــن �خلــرب�ء 

و�ملخت�صني.
وطالب وكيل �لوز�رة باالهتمام باملعلمني 
ومنحهــم دور�ت متخ�ص�صــة يف مهــار�ت 
�لبحــث �لعلمــي و �أ�صــاليبه، الأن �لطالب 

هــذ�  �أن  مبينــًا  مبدر�صــيه،  يقتــدي 
�مل�صروع يحتاج لتكافل جميع �جلهود 

من �أجل �إجناحه.
لديهــم  �لطلبــة  �أن  ثابــت  د.  و�أكــد 
قــدر�ت و�أفــكار مميزة وهــم بحاجة 
ملــن ي�صــاندهم م�صــرً� �إىل �أن هنــاك 
�مل�صــاريع  مــن  علمــي  م�صــروع   370
قدمهــا  �لتــي  �ل�صــغرة  �ملدر�صــية 
�لطلبة يف �ملد�ر�س وهي نو�ة الأبحاث 

كبرة يف �مل�صتقبل. 

تنمية المهارات
�للجنــة  رئي�ــس  ديــاب  �صــهيل  د. 
�لتوجيهية للم�صــروع يف جمل�س �لبحث 
�لعلمــي بالوز�رة  قــال:" يهدف جمل�س 
�لبحــث �لعلمي من هذه �خلطوة تعزيز 
ثقافة �لبحث �لعلمي يف �لتعليم �لعام و 
موؤ�ص�صــاته، و جعله ماألوفًا لدي �لطلبة 
و�كت�صاف �لطلبة �ملوهوبني و�ل�صغوفني 
بالعلــم، وتنميــة مهار�تهــم ومعارفهــم 
�صــغار  دعــم  �إىل  �لبحثية،�إ�صــافة 
�ملوهوبــني لتمكينهــم من �صــلوك م�صــرة 

مهنية �صحيحة يف جمال �لبحث �لعلمي. 
د. خالد �لنويري ع�صو جلنة �مل�صروع يف 
جمل�ــس �لبحــث �لعلمي بالــوز�رة �أكد �أن 
هنــاك �هتمــام عاملــي بالبحــوث �لعلمي 
الأنهــا طريــق �لتنميــة، لذلــك كان هــذ� 
�مل�صــروع �لــذي يعــرف �لطلبــة بالبحث 
�ل�صــليم وجعلهــم ميار�صــونه يف  �لعلمــي 
�لتــي  �ملو��صــيع  خمتلــف  يف  �ملد�ر�ــس 

تعرت�صهم يف �ملنهاج 
�أن نثقــل  �أننــا ال نريــد  وبــني �لنويــري 
بالبحــث  تعريفهــم  لكــن  �لطلبــة  علــى 
مل�صــتقبلهم  �أمــر مهــم   �لعلمــي و�أ�صــوله 

خا�صــة ونحن �الآن يف ظل �لتقدم �ملعريف 
و�لعلمي �لكبر من حولنا.

نا�صــر �ل�صــدودي مدير �لد�ئــرة �لفنية 
عقــد  و�لــذي  خانيون�ــس  مبديريــة 
مديريته يومًا در��صيًا حول هذ� �ملو�صوع 
قــال:" هناك �أهميــة للبحــث �لعلمي يف 
�ملد�ر�س وهناك �أهمية و�صــرورة لتفعيل 
دور �الأنديــة �لعلميــة يف جمــال �لبحث 
�لبحثيــة  �مل�صــابقات  و�إجــر�ء  �لعلمــي 
وم�صــابقات �البتــكار �لعلمي، و��صــتغالل 
�ملكتبــة  دور  تفعيــل  يف  �لتكنولوجيــا 
�ملدر�صــية، وتدريب �ملعلمني على تطبيق 
�الأ�صــاليب �حلديثــة يف �لتعليــم، وعقــد 
دور�ت تدريبية يف جمال مهار�ت �لبحث 
�لعلمــي بهــدف غر�ــس هــذه �ملهــارة لدى 

�ملعلمني ونقلها �إىل �لطلبة.
و�أ�صــار �ل�صــدودي �إىل �أن وز�رة �لرتبيــة 
و�لتعليــم �لعــايل �أقــرت �لبحــث �لعلمي 
كمهــارة يتــم تدريــب �لطلبــة عليهــا يف 
�ملد�ر�ــس �لتابعة لها، م�صــيفًا �أن �لوز�رة 
�أحيــت هــذ� �ملنهــاج الأنها تهتم بتن�صــئة 
�إجــر�ء بحــث علمــي  جيــل قــادر علــى 
مدر�صــي متكامــل، باالإ�صــافة �إىل غر�س 
�ل�صغف �لعلمي يف نف�س �لطالب، و�لبحث 
عــن �ملعلومــة من خــالل �رتيــاد �ملكتبات 
�ملدر�صــية و�لعامــة، بحثــًا عــن �ل�صــوؤ�ل 

و�الإجابة.
وبني �ل�صــدودي �أهمية �الإعالم �لرتبوي 
و�ملدر�صــي يف ن�صر هذه �لثقافة من خالل 
�حلائــط   وجمــالت  �ملدر�صــية  �الإذ�عــة 
ومو�قع �لتو��صل �الجتماعي يف تعريف 
�لطلبة بقو�عد �لبحث �لعلمي بل وطرح 
ق�صــايا موجودة يف �ملنهاج من �أجل عمل 

بحوث ق�صرة عليها.

تفعيل البحث العلمي بالمدارس.. 
خطوة إليجاد جيل فلسطيني مبتكر

غزة-�لر�أي:
وكيــل  �ملدهــون  �لديــن  بهــاء  �أكــد 
وز�رة �الأ�صــرى و�ملحررين �أن ق�صية 
�الأ�صــرى وق�صــايانا �لوطنية تعتمد 
على �ل�صباب و�ملثقفني من �أبناء هذ� 
�لوطــن، �لــذي يحمــل هموم �صــعبه 
ر�أ�صــها   وعلــى  �ملت�صــابكة  وق�صــاياه 
ق�صــية �الأ�صرى �لفل�صطينيني د�خل 
�صــحو�  �لذيــن  �الحتــالل،  �صــجون 

بزهرة �صبابهم الأجلنا نحن .
جــاء ذلــك خــالل حفــل  م�صــابقة 

�الأ�صــرى  وز�رة  �أقامتهــا  �صــعرية 
ر�بطــة  مــع  بامل�صــاركة  و�ملحرريــن 
�لفل�صــطينيني  و�الأدبــاء  �لكتــاب 
�الأ�صــر  يــوم  فعاليــات  �صــمن 
للفائزيــن  وتكرميــا   �لفل�صــطيني 
باأف�صــل �الأعمال �ل�صعرية �خلا�صة 
�الحتــالل  �صــجون  يف  باالأ�صــرى 
بح�صــور رئي�ــس �لر�بطــة �لدكتــور 
عطا �هلل �أبو �ل�صبح   وجلنة حتكيم 
�مل�صــابقة ومكونــة كل مــن �لدكتــور 
عبــد �خلالــق �لعــف ، وعــن ر�بطــة 

�الأ�صــرى �ملحرريــن �الأ�صــر �ملحــرر 
على ع�صافرة .

و�أ�صاد �ملدهون بدور �ل�صباب �لو�عي 
�ملثقــف يف �إبــر�ز معاناة �صــعبنا �إىل 
جيلنــا  �أن  موؤكــد�  �خلــارج،  �لعــامل 

و�عي ومثقف ويعي �لق�صية جيد�.
وثمن جهود ر�بطة �لكتاب و�الأدباء 
�لفل�صــطينيني لرعايتــه لالإبد�عات 
�لتــي تخ�ــس �الأ�صــرى معتــرب� ذلك 
�نتمــاء� لق�صــية �الأ�صــرى وحــر�ك 
وطني مميــز  م�صــر� الأهمية كتابة 

�ل�صعر �لفل�صطيني و�إلقاوؤه و�إظهاره 
�لوطنيــة  �مل�صــتويات  كافــة  علــى 
و�لدوليــة لــرى �لعــامل مــا يعانيــه 

�أ�صر�نا .
وبدوره رحب د.عطاهلل �أبو �ل�صبح 
و�الأدبــاء  �لكتــاب  ر�بطــة  رئي�ــس 
�لفعاليــة  بتلــك  �لفل�صــطينيني  
هــو  �الأدبــي  �اللتقــاء  �إن  معتــرب� 
هــذه  مثــل  و�أن  بذ�تــه  �إن�صــاين 
روح  عــن  تعــرب  ر�قيــة   �ملحافــل  
�صامية م�صــدد� على �صرورة ت�صافر 

كل �جلهــود وكل �لو�صــائل لتحويل 
حتــي  ثــورة  �إىل  �الأ�صــرى  ق�صــية 

�الأمة .
و�صــارك يف �مل�صــابقة �لع�صــر�ت من 
�ل�صــعر�ء �لذين قدمــو� �لعديد من 
�ملقطوعات �ل�صعرية، وتاأهل ع�صرة 
�صعر�ء للم�صابقة �لنهائية ، قدمو� 
بعدهــا فقــرة �صــعر �رجتــايل عــن 
�ال�صر نائل �لربغوثي �لذي �م�صى 
يف �صــجون �الحتــالل مــا جمموعة 

عامًا.  35

بوزارة األسرى

"األسرى": قضية أسرانا لن تضيع بوجود جيل مثقف وواعي بقضيتهم
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و�أكــد �لبــاز علــى �أن �ال�صــتر�د مــن �جلانــب 
"�الإ�صــر�ئيلي" �صــيبقى م�صــتمر� طاملا �مل�صانع 
ال ز�لت مدمرة دون �إعمال ودون حت�صــني على 
�ملر�كــز �لتجاريــة �ملدمــرة ، كما يحــق للتجار 
�أو �الأخــرى  ��صــتبد�ل �لب�صــاعة باالأجنبيــة 
�لعربيــة وغرها على مد�ر هــذ� �لعجز �ملحلي 
، الفتــا �إىل تاأثــر �ال�صــتر�د علــى �القت�صــاد 
�ملحلــي ب�صــكل �صــلبي يفــوق �خل�صــارة �ملاديــة 

لتدمر �مل�صانع .
ووفق تقرير ل�صــحيفة “يديعــوت �أحرونوت” 
�لعربيــة بــاأن �لب�صــائع "�الإ�صــر�ئيلية" باتت 
تغزو �أ�صــو�ق غزة، فاإن هناك عالقات جتارية 
كبرة بني "�إ�صــر�ئيل" وغزة قلما يتم �لتطرق 
�إليهــا �إعالميــا، مبينــًة �أنه خالل عــام 2012 
بلــغ حجــم �لب�صــائع �الإ�صــر�ئيلية �لتي بيعت 
�إىل غــزة بنحو 1.3 مليار �صــيكل وهو ما ميثل 
الإ�صر�ئيل �صــوق مربح ومادي كبر جد� ود�فع 
�قت�صــادي �أكرب لها يف �ال�صــتثمار ب�صــوق غزة 
وخا�صــًة �أن �الأرباح �ملادية هي مقت�صرة فقط 

على �إ�صر�ئيل.
ويقول �ل�صــحفي “�إليئور ليفي” ُمعد �لتقرير، 
يف  �لتجاريــة  �ملحــال  يف  تــر�ه  مــا  جميــع  �أن 
"�إ�صــر�ئيل" يــر�ه �صــكان قطــاع غــزة ب�صــكل 
مفاجــئ علــى �لرفــوف عندهم �أي�صــا، م�صــر� 
�إىل �أن �صركة �الألبان "�الإ�صر�ئيلية" “تنوفا” 
مــن  طــن   200 �لقطــاع  �إىل  يوميــا  تدخــل 

منتجاتها وخا�صًة من �حلليب و�للنب.
ويرى يف �أن �أ�صــو�ق غزة “�أ�صــرة” العتبار�ت 
�صــيطرة "�إ�صــر�ئيل" علــى �حلركــة �لتجارية 
�لر�صــمية منها و�إليها و�صــهولة دخول ب�صــائع 
�ل�صــركات "�الإ�صــر�ئيلية" �إليهــا. م�صــيفا “يف 
حني تربح �إ�صــر�ئيل من بيــع منتجاتها، �إال �أن 
�صــكان �لقطــاع ال تتاح �أمامهم فر�صــة مماثلة، 
كتلــك �لتــي كانــت عــام 2007 حــني �صــدرت 
غزة %85 من ب�صــائعها يف �أ�صو�ق "�إ�صر�ئيل" 
و�ل�صــفة �لغربيــة، لكــن �صــيطرة حما�س على 
�لقطــاع عجل بقر�ر �إ�صــر�ئيلي لوقف ت�صــويق 

ب�صائع �لقطاع د�خل "�إ�صر�ئيل”.

وي�صــر �إىل �أنه خالل عام 2010، بعد حادثة 
جزئيــا  �إ�صــر�ئيل  خففــت  مرمــرة،  �أ�صــطول 
مــن قيودهــا و�صــمحت بت�صــدير ب�صــائع غزة 
مثــل �لتــوت و�لفر�ولة و�لبنــدورة عرب ميناء 
تفر�ــس  ز�لــت  ال  لكــن  �خلــارج،  �إىل  �أ�صــدود 
حظــر� على ت�صــويقها يف �إ�صــر�ئيل و�ل�صــفة ، 
الفتا �إىل جناح �إ�صــر�ئيل بال�صيطرة على عدد 
من �لتجار �لذين ي�صــمح لهم بزيارة �إ�صــر�ئيل 
و�لعمــل �مل�صــرتك مــع �صــركات �إ�صــر�ئيلية من 
خالل �حل�صــول علــى ت�صــاريح خا�صــة ووفقا 
ملعايــر معينــة منها �إثبــات �لتاجــر قدرته يف 
حجم مبيعات كبرة جد� من تلك �لتي يح�صل 
عليهــا مــن �إ�صــر�ئيل، فيما يحظر علــى �لتجار 
�الآخريــن مــن غــزة �أن ُيخرجــو� منهــا حتــى 
رزمة بريد، ما ت�صــبب ب�صــعف �ل�صادر�ت �لتي 
و�صــلت �إىل %2 فقــط، مع عدة قــدرة �لتجار 
�الآخرين ممن ميكن و�صفهم باأ�صحاب �لتجارة 
�ل�صغرة و�ملتو�صطة �حلال، على عدم �ملناف�صة 

و�ل�صمود �أمام �لكبار و�النهيار.

شروط تجارية
ويقــول رئي�ــس جمعية �ملز�رعني بغــزة، �أحمد 
�ل�صافعي ، �أنه يتم يوميا ت�صدير منتجات غزة 
�إىل �أوروبــا رغــم �أن م�صــلحة �لتاجــر �لغــزي 
�إ�صــر�ئيل.  �إىل  منتجاتــه  ت�صــدير  تقت�صــي 
فقــط  وننظــر  �ل�صيا�صــة  تعنينــا  “ال  م�صــيفا 

للجدوى �القت�صادية”.
يف  �ملز�رعــني  جمعيــة  رئي�ــس  يقــول  فيمــا 
�الأ�صــو�ق  �إن  �لنجــار،  جمــال  خانيون�ــس 
�ملرتبطــة يف �إ�صــر�ئيل و�ل�صــفة هي �الأ�صــو�ق 
�الأكرث �أهمية بالن�صــبة ملز�رعي غزة، وهدفنا 
�لرئي�صــي هــو �لعــودة لت�صــدير منتجاتنا �إىل 
هناك. وت�صر �الإح�صاء�ت �إىل �أنه منذ بد�ية 
�لعقد �ملا�صــي كان يدخل �صــنويا �إىل �إ�صر�ئيل 
نحــو 70 �ألــف طــن مــن �خل�صــار �لقادمــة من 
غــزة �إىل �إ�صــر�ئيل. وتقــول �ملحاميــة بي�ــس 
“�إ�صــر�ئيل تك�صب �أكرث من 100 مليون دوالر 
�صــنويا مــن بيــع منتجاتهــا بغــزة يف حــني �أن 

�قت�صاد غزة يزد�د �صعفا".

أسواق غزة .. غزو تجاري "إسرائيلي" يحدوه عجز محلي

�لر�أي _ �آالء �لنمر:
�أ�صــو�ق  �لتجاريــة  �حلركــة  �صــادت 
�لقطــاع برعايــة "�إ�صــر�ئيلية" بحتة 
�ملو�طنــني  مــن  �لعديــد  �فتتــاح  بعــد 
مل�صــاريع يعتربونها ر�بحة بالب�صــاعة 
علــى  �أكبــت  �لتــي  "�الإ�صــر�ئيلية" 
�الأ�صو�ق على حني فجاأة ، كما و��صتولت 
وغلبت على �حلركة �لتجارية �ملحلية 

و�لفئــات  �ملو�طنــون  يالحــظ  كمــا 
�لوكيــل  وقــال   . �لنا�ــس  مــن  �لعامــة 
�مل�صــاعد لوز�رة �القت�صــاد عماد �لباز 
كانــت  "�الإ�صــر�ئيلية"  �لب�صــائع  �أن 
ممنوعــة مــن دخــول �لقطــاع بكافــة 
�أ�صكالها ، �إال �أن عجز �الإنتاج �ملحلي يف 
غزة بعد �لعــدو�ن �الأخر �أنتج حاجة 
�لفل�صــطيني  �ل�صــارع  لــدى  �صــرورية 

باللجــوء �إىل ��صــتر�د �أنــو�ع عدة من 
�لب�صائع "�الإ�صر�ئيلية" .

ونفى �لباز �أن �حلكة �لتجارية �لغالبة 
متيل للب�صــاعة "�الإ�صــر�ئيلية" قائال 
:"�أنهــا مــن كافة مناحي �لعام خا�صــة 
�ل�صــني وتركيا" ، م�صــتدركا �أن �لعجز 
ذر�عيــه  يفتــح  �ل�صــوق  جعــل  �ملحلــي 

لالأ�صو�ق و�لب�صائع �خلارجية .
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بتمويل من هيئة األعمال الخيرية البريطانية

"الصحة" تطلق مشروع  تطوير  قسم العناية المكثفة بمجمع الشفاء 

غزة _ �لر�أي:
من �أبو�به تنبعث �الآمال يف �حلياة كما ميكن �أن يتحول ملبعث 
لالآالم و�خلوف لدى �ملر�صى وذويهم ، فكان من �لو�جب على 
�لقائمني مبجمع �ل�صــفاء �لطبي بتطوير وحت�صــني �لعنو�ن 

�الأول لد�ره "ق�صم �لعناية �ملكثفة" ، وذلك على �عتبار �أنه 
�ملركز �لرئي�س و�ملرجع �الأول جلميع م�صايف قطاع غزة .

وز�رة �ل�صــحة �لفل�صطينية د�صــنت م�صروع تطوير وجتهيز 
ق�صــم �لعناية �ملركزة مبجمع �ل�صفاء �لطبي بتمويل كرمي 

مــن هيئة �الأعمــال �خلريــة – مكتــب بريطانيا و�إ�صــر�ف 
مكتــب هيئة �الأعمال �خلرية مكتب غزة بقيمة 635 �ألف 
دوالر وذلك �صــمن �مل�صــاريع �لتنموية �لتي متولها وتنفذها 

�لهيئة ملختلف �لقطاعات �ل�صحية بوز�رة �ل�صحة

وبــارك وزير �لعمل يف �حلكومــة �لفل�صــطينية ماأمون �أبو 
�صــهال هذ� �الإجنــاز �لكبر معترب� �إياه �إ�صــافة على طريق 
�لنه�صــة �ل�صحية يف قطاع غزة و�إىل �أ�صرة جممع �ل�صفاء 
�لطبــي علــى وجه �خل�صــو�س، وخــالل كلمة لــه يف حفل 
�فتتــاح �لق�صــم ممثال عــن �حلكومــة �لفل�صــطينية ووزير 
�ل�صحة جو�د عو�د ، �أعلن عن بدء �حلكومة �لفل�صطينية 
با�صــتكمال و�جبــا وطنيــا �أ�صا�صــيا متمثــل يف حل م�صــكلة 
كافة �الإخوة و�الأخو�ت �ملوظفني و�ملتمثل بتحقيق �الأمان 
�لوظيفي جلميع �لذين مت تعينهم بعد 14/ 6/ 2007م.
و�أ�صــار �أبو �صــهال �إىل قــر�ر جمل�س �لــوزر�ء للبدء يف عمل 
�ملوظفــني  لت�صــكني  �لــوز�ر�ت  يف  �لعمــل  ملبا�صــرة  جلــان 
�لقد�مــى و�جلــدد طبقــا للخدمــة �ملدنية ليكونــو� جند� 
موحــدون يتحملون �الأمانة �لوطنية لكافة �لوطن �صــمن 
حكومــة و�حدة و�أنظمة و�حدة ، م�صــيفا �إىل �أن �لعملية 
بــد�أت فعليــا و�لتطبيــق و�النتهاء مــن كافــة �الإجر�ء�ت 

خالل عدة �أ�صابيع قليلة .
كما وتطرق �أبو �صهال �إىل �إعالن جمل�س �لوزر�ء يف تطبيق 
دو�م �لوزر�ء �أ�صــبوع يف غزة و�أ�صــبوع يف �ل�صــفة و�أن كافو 

�لوزر�ء �صي�صــلون �الأحد �إيل قطاع غزة ملبا�صرة �لعمل يف 
وز�ر�تهم .

وحتــدث عن م�صــاريع �إعــادة �الإعمــار يف غــزة و�لبدء يف 
خطــو�ت عملية علي �الأر�ــس كنتائج لزيــارة دولة رئي�س 
�لــوزر�ء د. ر�مــي �حلمــد �هلل �إيل �ل�صــعودية و�لكويــت 
وقطــر ، د�عيــا �جلميــع لالإندماج يف �إطــار عملية تنموية 
وطنية توفر �لعي�س �لكرمي للمو�طن �لفل�صــطيني عزيز� 
حــر� علــى �أر�صــه بكل مقومــات �لبنــاء من معابــر وميناء 
ومطار و�لتحول من دولة تنتظر �لتمويل و�مل�صاعد�ت �إيل 

دولة م�صدره ومنتجة يف كافة �ملجاالت
كمــا وتوجه بال�صــكر �إىل �الإمار�ت �لعربيــة �ملتحدة على 
دعمها وعطائها �لالحمدود ل�صــعبنا وقطاعاتنا �لوطنية 
�الأمر له طيب �الأثر يف تدعيم معوقات �ل�صــمود و�لعطاء 

�لفل�صطيني .

بصمة مميزة
ورحــب وكيــل وز�رة �ل�صــحة يو�صــف �أبو �لري�ــس بخطوة 
�فتتــاح �لق�صــم و�لذي ي�صــاف �إىل �صــجل �إجنــاز�ت وز�رة 

عمــاد �حلــد�د علــى دعمهم ووقوفهــم �مل�صــهود �إيل جانب 
�لعمــل �ل�صــحي وب�صــماتهم �لنوعيــة و�لتــي �أ�ص�صــت �إيل 
عمــل تنموي م�صــرتك يف �ملجال �ل�صــحي ودعمهــم لوز�رة 
�ل�صــحة يف �أ�صعب �لظروف خالل �حلرب وتوفر �الأدوية 
�لتطويــر  �صــركاء  كافــة  و�إيل   ، �لطبيــة  و�مل�صــتهلكات 

و�لنه�صة �ل�صحية من موؤ�ص�صات عربية ودولية

قلب العمل بالمجمع
و�عترب مدير عام جممع �ل�صــفاء �لطبي ن�صــر �لترت  ق�صم 
�لعنايــة �ملركزة باملجمع قلــب �لعمل باملجمع ملا له من دور 
م�صــهود يف كافــة مر�حــل �لعمل �لطبــي �صــلما وحربا وما 
بذلتــه طو�قــم هذ� �لق�صــم مــن �إبد�عات وحمــل لالأمانة 
لتقــدمي �أف�صــل �خلدمات �ل�صــحية للمري�س �لفل�صــطيني 
و�جلريح �لفل�صــطيني متقدما بال�صــكر �إىل هيئة �الأعمال 
�خلرية على وقوفهم وح�صــورهم �لد�ئم وب�صــمتهم على 
خمتلــف �مل�صــاريع �لتطويريــة �لتــي كان لها �لف�صــل بعد 
توفيق �هلل عز وجل يف تقدمي �أف�صــل �خلدمات �ل�صــحية 
يف جممع �ل�صفاء �لطبي �ملوؤ�ص�صة �لطبية �الأكرب و�لعنو�ن 

�ل�صــحة و�صــمن خارطــة تطويــر �خلدمــات �ل�صــحية يف 
قطاع غزة رغم �صعف �الإمكانيات وقلة �ملو�رد، م�صر� �إىل 
�أهمية ق�صــم �لعناية �ملركزة يف جممع �ل�صــفاء �لطبي وما 
قدمــه ويقدمه من خدمات �أ�صا�صــية جتلت خالل �لعدو�ن 
�الأخــر علــى قطاع غــزة ، ومــا بذلتــه �لطو�قــم �لطبية 
و�لتمري�صــية خا�صة يف هذ� �لق�صم من جهود مثلت ب�صمة 
مميــزة يف لوحة �ل�صــمود �ل�صــحي وعطاء� ي�صــار له بكل 

كلمات �لتقدير و�المتنان .
 و�أ�صــار �أبو �لري�ــس �إىل بع�س �الإ�صــكاليات و�ملعيقات �لتي 
تعرت�ــس عمــل �لــوز�رة مــن نق�ــس لالأدويــة و�مل�صــتهلكات 
�لطبية وقلة �لكادر �ل�صحي �لذي ميكنا من تد�صني �لعمل 
مبجموعة من �مل�صت�صــفيات �ملتخ�ص�صــة و�لتي نعول عليها 
�لكثر يف دفع عملية �لتطوير �ل�صحي �إىل �الأمام ، مطالبا 
وزيــر �لعمــل ماأمون �أبو �صــهال �إىل �إعــادة �لنظر يف بر�مج 
�لعمــل �ملوؤقــت و�لتي كانت �لوز�رة ت�صــتفيد منها وب�صــكل 

كبر يف تغطية �لعجز يف �لكو�در �لطبية.
كمــا وتقــدم د. �أبــو �لري�س بال�صــكر و�المتنــان �إيل هيئة 
�الأعمال �خلرية مكتب غزة وبريطانيا ، ممثلة باملهند�س 
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بتمويل من هيئة األعمال الخيرية البريطانية

"الصحة" تطلق مشروع  تطوير  قسم العناية المكثفة بمجمع الشفاء 

مــن هيئة �الأعمــال �خلريــة – مكتــب بريطانيا و�إ�صــر�ف 
مكتــب هيئة �الأعمال �خلرية مكتب غزة بقيمة 635 �ألف 
دوالر وذلك �صــمن �مل�صــاريع �لتنموية �لتي متولها وتنفذها 

�لهيئة ملختلف �لقطاعات �ل�صحية بوز�رة �ل�صحة

عمــاد �حلــد�د علــى دعمهم ووقوفهــم �مل�صــهود �إيل جانب 
�لعمــل �ل�صــحي وب�صــماتهم �لنوعيــة و�لتــي �أ�ص�صــت �إيل 
عمــل تنموي م�صــرتك يف �ملجال �ل�صــحي ودعمهــم لوز�رة 
�ل�صــحة يف �أ�صعب �لظروف خالل �حلرب وتوفر �الأدوية 
�لتطويــر  �صــركاء  كافــة  و�إيل   ، �لطبيــة  و�مل�صــتهلكات 

و�لنه�صة �ل�صحية من موؤ�ص�صات عربية ودولية

قلب العمل بالمجمع
و�عترب مدير عام جممع �ل�صــفاء �لطبي ن�صــر �لترت  ق�صم 
�لعنايــة �ملركزة باملجمع قلــب �لعمل باملجمع ملا له من دور 
م�صــهود يف كافــة مر�حــل �لعمل �لطبــي �صــلما وحربا وما 
بذلتــه طو�قــم هذ� �لق�صــم مــن �إبد�عات وحمــل لالأمانة 
لتقــدمي �أف�صــل �خلدمات �ل�صــحية للمري�س �لفل�صــطيني 
و�جلريح �لفل�صــطيني متقدما بال�صــكر �إىل هيئة �الأعمال 
�خلرية على وقوفهم وح�صــورهم �لد�ئم وب�صــمتهم على 
خمتلــف �مل�صــاريع �لتطويريــة �لتــي كان لها �لف�صــل بعد 
توفيق �هلل عز وجل يف تقدمي �أف�صــل �خلدمات �ل�صــحية 
يف جممع �ل�صفاء �لطبي �ملوؤ�ص�صة �لطبية �الأكرب و�لعنو�ن 

�الأبرز للعمل �لطبي يف فل�صطني .

مشروعين جديدين
وعن �مل�صــاريع حتدث مدير مكتب هيئة �الأعمال �خلرية 
يف غــزة عمــاد �حلد�د ، وما �صي�صــيفه مــن خدمات نوعية 
يف ق�صــم �لعنايــة �ملركــزة مبجمع �ل�صــفاء �لطبــي ، حيث 
بلغــت قيمة �مل�صــروع 635 �ألف دوالر ، معلنــا عن �نطالق 
�لعمل مب�صــروعني حيويــني للقطاع �ل�صــحي وهما تزويد 
بع�س �الأق�صــام يف م�صت�صفيات قطاع غزة باأجهزة �لطاقة 
�ل�صم�صــية للتغلب على �إ�صكاليات �نقطاع �لتيار �لكهربائي 
، و�إعــادة هيكليــة م�صت�صــفي كمــال عــدو�ن لتحويلــه �إيل 

م�صت�صفي �أطفال ووالدة .
و�أ�صــاد �حلــد�د بالتو��صــل �لد�ئــم مــع وز�رة �ل�صــحة يف 
تقــدمي �لدعــم يف خمتلــف �خلدمــات �ل�صــحية وحتقيق 
�الأف�صــل و�صــعي �لهيئــة يف ح�صــد �لتمويل �لــالزم لتنفيذ 
�مل�صاريع �لتي من �صــاأنها �إرفاد �لقطاع �ل�صحي �لفل�صطيني 
باالإمكانيــات �لتــي مــن خاللهــا متكنا جميعا مــن �حلفاظ 

على �صحة �الإن�صان �لفل�صطيني.

ألم ومعاناة
قالــت و�لــدة �لطفلة نور �لقا�صــي )7 �صــنو�ت(، وقد �أ�صــابها 
�لــورم يف ر�أ�صــها منــذ �صــهر يونيو مــن �لعــام �ملا�صــي: "بعدما 
�كت�صــفنا �ملر�ــس، مت حتويلنــا �إىل م�صت�صــفى مــار يو�صــف يف 
�لقد�ــس، حيــث قامــو� هنــاك با�صتئ�صــال �لــورم مــن ر�أ�صــها، 
وطلبو� مني �لعودة بعد �أ�صبوعني للمر�جعة و��صتكمال رحلة 

�لعالج".
تنهــدت �الأم بح�صــرة و�أمل لتو��صــل رحلــة حديثهــا �ملتعبــة 
كرحلة مر�س �بنتها: "كنا ذهبنا للقد�س بد�ية �صــهر رم�صان 
للعــام �ملا�صــي، وطبًعا جاءت �حلــرب لنعود بعد �صــهرين بدال 
�الأ�صــبوعني، ومــن هنــا كان �ملر�س قــد عاد ثانيــة، ولكن هذه 
�ملرة مت حتويلنا �إىل م�صت�صــفى �صــنايدر يف "�إ�صــر�ئيل" لتبد�أ 

رحلة �لعالج ثانيًة".
�بتلعت �الأم ُبرهة من �ل�صــمت لرتتاح من عناء �لطريق حيث 
�أنها و�صــلت منذ حلظات قليلة �إىل �مل�صت�صــفى من مدينة رفح، 
بعــد تعب �بنتها �لوحيدة ، ثم �أو�صــحت �أملًــا كاد �أن ينفجر يف 
�صدرها باأن �مل�صت�صفى رف�صت �إعادتها "الإ�صر�ئيل"، لعدم قدرة 

وز�رة �ل�صحة على تكاليف �لعالج �لباهظة �لتي تتحملها.

همومًا بكماء
على وجوههم �لت�صق �لوجع، ويف عينيهم دموًعا تروي �نفطار 
�لقلب، وخلــف �أحاديثهم �خلجولة هًما �أبكم، ال يختلف وجع 
حالة عن �الأخرى هناك، ورمبا كانت جدر�ن �مل�صت�صــفى تبكي 
ب�صــمٍت لبكاء �ل�صــغر �لــذي مل يتجاوز عمره �ل�صــنتني، وقد 

غلف وجعه ب�صر�خ تخلل �أروقة �مل�صت�صفى.
وعلــى �ل�صــرير �ملقابل جل�س �لطفل �أحمد ذو �ل�صــت �صــنو�ت، 
هــا علــى وجههــا، ينتظــر�ن  وو�لدتــه بجــو�ره وهــي ت�صــع كفَّ

�لطبيب �ملتابع حلالة �بنها، ليعطيه �لعالج.
روت �أم �أحمــد ق�صــة �بنهــا دون �أن تعــرف مــا تريــد قولــه، 
عندما �أ�صــابه �ملر�س يف �صــهر �صــبتمرب �ملا�صــي بعــد �لعدو�ن 
�الأخــر على قطاع غزة: "الحظنا ��صــفر�ًر� يف ج�صــم �لولد، 
فا�صــطحبناه �إىل �مل�صت�صــفى الإجر�ء �لفحو�صات له، فاأخربنا 

�الأطباء باأنه مر�س �لرقان، وهو عادي جًد�".
وو��صــلت �أم �أحمد وهي ت�صكي �صوء �لت�صخي�س يف م�صت�صفيات 
�لقطــاع: "�نتبهنــا �أن �ال�صــفر�ر مل يتوقــف لنعــود بــه مــرة 
�أخرى للم�صت�صــفى لتظهر �لتحاليل باأنها �أمالح، دون �أن نتلقى 
�أي عــالج، ويف �ملــرة �لثالثــة عندما �زد�د �ل�صــفار يف ج�صــمه 
ُعدُت به �إىل م�صت�صــفى �آخر لنكت�صــف حينها �أنه م�صــاب بورٍم 
يف �لــدم، وكان قــد و�صــل دمه حينــذ�ك �إىل 6 وحــد�ت، ومت 

حتويلنا �إىل هنا لتلقي جرعات دم".
و�أ�صــارت �أم �أحمد �إىل �ل�صــعوبات �لتي و�جهتهم يف �لتحويلة 

"الإ�صــر�ئيل" من �نتظار �لوقت و�لتن�صــيق، وعقبات �لطريق 
وطولــه، مثنيــًة يف �لوقــت ذ�تــه علــى مــا تقدمــه م�صت�صــفى 

�لرنتي�صي من خدمات لالأطفال.

إحصائيات
مــن ناحيتــه بــد�أ د. عو�ــس �لهالــول �أخ�صــائي دم و�أمر��ــس 
�أطفال حديثه عن ق�صــم �لدم و�الأور�م يف �مل�صت�صــفى مو�صًحا 
�أنه �لق�صــم �الأوحد يف �لقطاع حيث ي�صــتقبل حــاالت �الأور�م 
مــن رفــح حتــى بيت حانــون، �إىل جانــب حاالت �لــدم من دير 
�لبلــح حتى بيت حانــون، حيث يوجد ق�صــم الأمر��س �لدم يف 

م�صت�صفى �الأوروبي لالأطفال.
وعــن �إح�صــائيات �حلاالت �مل�صــابة، قــال �لهالول: "ت�صــجل 
لدينا حاالت �الأور�م )70-60( حالة جديدة �صنوًيا، وُيتابع 
لدينــا )450-400( حالة �أور�م د�خل �لق�صــم، �إ�صــافة �إىل 
�ملتو�صط". �الأبي�س  �لبحر  �أنيميا  حالة  و78  دم،  حالة   50

رحلة شاقة
و�صــرح �لهالــول رحلــة �لعــالج �لتــي ميــر بهــا �ملري�ــس بــدًء� 
مــن و�صــوله للم�صت�صــفى، وت�صخي�صــه، و�إجــر�ء �لفحو�صــات 
�ملخربيــة للتاأكد من �حلالــة، ويتم �أحياًنا �لقيام بفحو�صــات 
�أغلــب  "الإ�صــر�ئيل" يف  �إ�صــعاعية، مــروًر� بتحويــل �ملر�صــى 
�الأحيــان ال�صــتكمال بع�ــس �لتحاليل غــر �ملتوفــرة يف قطاع 

غزة �صو�ء كانت حتاليل خمربية �أو �إ�صعاعية.
وو�صــف �لهالول �صــعوبة رحلة �لعالج و�ملعاناة �لتي يتكبّدها 
�ملري�ــس وذويــه، مــن نق�ــس �لعــالج �لكيمــاوي �أحياًنــا، ومــا 
ي�صــاحبه مــن م�صــاعفات �صــديدة، وتــزد�د ذروة �ملعانــاة يف 
�لتحويلة "الإ�صــر�ئيل"، فهو يحتاج لالنتظــار، لتحديد موعد 
من �مل�صت�صفى �ملحول �إليه، ثم �لتن�صيق �الأمني الجتياز �ملعرب.
�أ�صــار �لهالــول �إىل �أن بع�ــس �حلــاالت  مت رف�ــس ��صــطحاب 
�ملر�فــق، ليبتعــد �لطفــل عن �لو�صــط �الأ�صــري، معتــربّ� ذلك 

ت�صتيت لالأ�صرة وله تاأثر�ته �لنف�صية على �لطفل �ملري�س.
دور وز�رة �ل�صحة

و�أ�صــاد �لهالــول بــدور وز�رة �ل�صــحة كونهــا تتحمــل جميــع 
�مل�صــاريف لــكل �حلــاالت �ملر�صــية ، وتقــوم بتغطيتها ب�صــكل 
كامل من حتاليل طبية و�صور مقطعية وغرها من �الجر�ء�ت 
، موؤكًد� �أن هذه �خلدمة تقدم يف فل�صــطني �أف�صــل من �ملناطق 

�ملجاورة.
و��صــتطرد �لهالــول قولــه: "يكمــن دورنا يف كتابــة �لتحويلة 
للمري�س فقط ثم ُتر�صل �إىل �لدو�ئر �ملخت�صة ليتم ��صتكمال 
�صــائر �الإجر�ء�ت، وعلينا تقدمي ُجــل �خلدمة للمري�س قدر 

�الإمكان، وخلق جو مريح له".

�لر�أي - مرمي �ل�صقا:
مــن بد�يــة دخولك للمــكان �صــتعانق �أنفك ر�ئحــة �ملر�س، فما بالــك باأطفال 
عانــق �ملر�س حياتهــم، ليكون معهم �أنانًيــا فال يريد رفيًقا �صــو�ه وَيحول بينه 
وبــني دنيــا طفولتــه، فهو ال يتجــرع مر�رة �لــدو�ء وال مــر�رة �الأمل �أو �ملعاناة 
فقــط، و�إمنا يتجرع علقم �ملر�رة ذ�تها حينما تغو�س يف �أح�صــائه، ناهيك عن 
�الأجهــزة �لطبية �لتي تطوق ج�صــده من �خلــارج، �أو ُحقنــة يف �لوريد تزوره 
بغتــة لتحمــل �إليــه �لدم. علــى قدر مــا �خرتقت �لعني مــن م�صــاهد، يف زيارة 
مل�صت�صــفى عبد �لعزيز �لرنتي�صي �لتخ�ص�صي لالأطفال، لن جتد �صدًى للو�صف، 
فكيف ت�صــتطيع و�صــًفا �إذ� كان �لوجع �أكرب، كيف تعرب عن ج�صــد م�صجى على 
�ل�صــرير دون ِحر�ك، وهل ت�صــتطيع �أن ت�صــف ملوحة دمًعا على �لعني، وماذ� 

تقول يف بحة �صوت �أٍم بوجه �صاحب.

رياح السرطان تعصف بزهور 
صغيرة نهشتها األوجاع
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الكاتدرائية المسكوبية

غزة-�لر�أي:
ــا با�صــم  كاتدر�ئيــة �لثالــوث �الأقد�ــس يف �لقد�ــس ُتعرف �أي�صً
�لكاتدر�ئيــة �مل�صــكوبية ، كني�صــة �أرثوذك�صــية رو�صــية يعــود 
بناوؤها �إىل نهاية �حلقبة �لعثمانية يف فل�صــطني. تقع يف و�صط 
مدينة �لقد�س، �صمن �ملجمع �لرو�صي �أو ما ُيعرف بامل�صكوبية.

ُت�صــكل �لكاتدر�ئية جزًء� كبر� من �ملجّمع، وقد تاأ�ص�صــت على 
يد مب�صــرين رو�ــس قدمو� �ملدينة خالل �لقرن �لتا�صــع ع�صــر، 
و�صــيدوها على �أر�س كانت ُت�صــكل م�صــماًر� للفرو�صــية، بعد �أن 

ح�صلو� على �إذن من �حلكومة �لعثمانية.
 �نتهــى �لعمــل على هذه �لكاتدر�ئية يف �صــنة 1863، لكنها مل 
ُتكّر�س ر�صــمًيا حتى �صــنة 1872. ُرممت خــالل �لفرتة �ملمتدة 
مــن عــام 1895 حتى عام 1897، وعانت �أ�صــر�ر كبرة جّر�ء 
حرب �صنة 1948، وهي حتت �لوالية �لق�صائية للبطريركية 

�مل�صكوفّية منذ عام 1948
وقــد كانــت �الأر�ــس �لتــي مت �لبنــاء عليها هبــة من �ل�صــلطان 
�لعثمــاين، �إىل �لقي�صــر �لرو�صــي، بعــد توقيــع �تفاق �ل�صــالم 
بينهمــا يف باري�س عام 1856 �ثر حرب �لقرم. وبلغت تكاليف 

بناء �مل�صكوبية مليون جنيه �إ�صرتليني.
وبعــد �صــقوط �لقد�ــس بيــد �جلي�ــس �لربيطاين عــام 1917، 
�لتابعــة  �حلكوميــة  لــالإد�رة  مركــز�  باأكملــه  �ملجمــع  �أ�صــبح 

لالإنتد�ب �لربيطاين. 
وقد حولت �ل�صــرطة �لربيطانية نزل �لرجال فيه �لذي يت�صع 

حلو�يل 300 �صــخ�س �إىل مقر لها وال�صــتخبار�تها و�ىل مركز 
للتوقيــف. وتعر�ــس �ملبنــى �إىل تفجريــني من قبــل �ملنظمات 
�ليهوديــة عــام 1944 وعــام 1945 وقد �أبقت �إ�صــر�ئيل مقر 

�ل�صرطة ومركز �لتوقيف كما هو حتى يومنا هذ�.
�أمــا �لنــزل �خلا�ــس بالن�صــاء �لــذي يت�صــع للعــدد نف�صــه مــن 

�حلجاج، فقد حولته �ل�صــرطة �لربيطانية �إىل �صــجن �لقد�س 
�ملركزي، قبل �ن تقوم وز�رة �لدفاع �ال�صر�ئيلية بتحويله �إىل 
متحف لتخليد ذكرى ما ت�صــميهم �ع�صاء �لتنظيمات �ليهودية 
�لتي قامت بتفجر�ت �صــد �أهد�ف بريطانية وكانت بريطانيا 

تعتربهم �إرهابيني.

غزة ـــ �لر�أي:
"�الإ�صــر�ئيلي"  �الحتــالل  غــزة  يف  �القت�صــاد  وز�رة  طالبــت 
باالإفــر�ج �لفــوري عــن �لتجــار �ملعتقلني لديــه، وفتــح �ملعابر مع 

قطاع غزة.
وقال وكيل �لوز�رة حامت عوي�صــة خالل موؤمتر �صــحفي عقدته 
�لوز�رة بالتعاون مع وز�رة �الإعالم، �إن عدد �لتجار �ملعتقلني لدى 
�الحتــالل بلغ 19 ومت �عتقالهم على معرب بيــت حانون "�إيرز"، 

وذلك بهدف �بتز�زهم، ومنعهم من جلب �لب�صائع للقطاع.
و�أو�صــح �أن �لو�قــع �القت�صــادي �لــذي يعي�صــه �لقطــاع خطــر، 
وم�صوه ب�صبب �حل�صار "�الإ�صر�ئيلي" حيث هبط موؤ�صر �القت�صاد 

�إىل %0.7 بعد �أن كان يفوق �لـ 14% .
ووجه عوي�صــة خالل حديثه لو�صائل �الإعالم 3 ر�صائل، �الأوىل 
�أهــل غــزة  "�الإ�صــر�ئيلي" قائــاًل:" لقــد �ختــربمت  لالحتــالل 
باحلروب �الأخرة، و�صدوكم ب�صمودهم �الأ�صطوري، و�إن �ل�صعور 
بالظلــم ير�كم درجات خمتلفة من �لغ�صــب، فحذ�ري من غ�صــب 

غزة".
وطالــب مــن �لتجــار �ملعتقلني لــدى �الحتــالل �لتحلي بال�صــرب، 
و�عــدً� باالإفــر�ج عنهــم قريبــًا، وم�صــيدً� ب�صــمودهم وحتملهــم 
خ�صائر جَمة د�خل �لقطاع �لتجاري، نتيجة �حل�صار و�حلروب.
كلك دعا حكومة �لوفاق �إىل �صــرورة �مل�صاو�ة بني �أبناء �لوطن، 
و�البتعاد عن ت�صــنيف �ملو�طنني لفئات معينة، الفتًا �إىل �أهمية 

�العتماد على �صجل �ملو�طن و�لوطن فقط.
و�أ�صاف:" �أنتم �أمام م�صوؤولية تاريخية، علينا وعليكم جميعًا �أال 
تخذلــو� وطنكم، بادرو� باأد�ء و�جبكــم، و�بتعدو� عن �ملنازعات 

�ل�صيا�صية، و�رحمو� �أبناء �صعبكم ".
يذكر �أن �لتجار �لفل�صــطينيني يعانون من �إجر�ء�ت م�صَددة على 
�ل�صــلع من قبل �الإحتالل، ما يوؤدي �إىل تلقيهم خ�صــائر فادحة، 

ف�صاًل عن �رتفاع وتر�كم �لر�صوم.

"االقتصاد" تدعو إلى ضرورة اإلفراج عن التجار وفتح المعابر
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مماطلة حقيقة
�ملحلل و�لكاتب �ل�صيا�صــي عالء �لرمياوي 
�أو�صــح �أن ت�صــريحات �أبو �صــهال لــن تاأتي 
بجديد، الأنه ُي�صــدر يف كل مرة ت�صــريحًا 
ومــن ثــم ياأتــي �لنفــي �لقاطــع مــن قبــل 
�ل�صــلطة و�لتنكــر ملــا قيــل، وبذلــك فــاإن 
مــن ميلك مفتــاح �الأمر هو حممــود عبا�س 

و�لوزر�ء هم �أد�ة فقط يف يده .
و�أ�صــار �إىل �أن ملــف �ملوظفــني �صــيبقى يف 
�إطار �ملماطلــة �حلقيقية �لباقية، فاالأمر 
لي�س �إعاقة ماليــة وعبء جديد بقدر ما 
هو �إعاقــة �صيا�صــية يريدهــا عبا�س، وما 
زيــار�ت �لــوزر�ء وقــر�ر دو�مهم �أ�صــبوعًا 
يف غــزة و�آخر يف �ل�صــفة �إال �أمور �صــكلية 

و�الأدلة و��صحة على ذلك .
وقال:" عمــل �للجنة لن ينجح لعدة �أمور 
�أهمها؛ �أن ت�صكيل �للجنة �الإد�رية جاءت 
من و�قع �صيا�صي ومن طرف و�حد " فتح "، 
�إىل جانــب عدم وجود حالــة من �لتو�فق 
�ل�صيا�صــي عليهــا ووجــود �أحاديــة �لر�أي 
فيهــا" ، موؤكــدً� علــى �أن مــن �أر�د �لوحدة 
�حلقيقة عليه �أن ياأخذ دورً� يف �النغما�س 

فيها ولي�س تر�صيخها بني �جلميع .
ر��صــخة  �مل�صــكلة  �أن  �لرميــاوي  وبــني 

ماد�مت �ل�صــلطة �لفل�صــطينية ترف�س يف 
د�خلها �العرت�ف مبوظفــي غزة، وتتنكر 
�ملوظفــني  حــول  �مل�صــاحلة  التفاقيــات 
مــن  والبــد  �ل�صــرعية،  بعــدم  و�تهامهــم 
عنــد  �ل�صيا�صــي  �البتــز�ز  عــن  �البتعــاد 

�لتعامل مع هذ� �مللف ب�صكل كامل .

يقبلها كما هي
و�أ�صــاف :" لقــد �رتكبــت حما�ــس خطــاأ 
عندمــا تعاملــت مع ملــف �ملوظفني �صــمن 
وع�صــكري،  مــدين  �أي  �لت�صــنيف  د�ئــرة 
و�إعطاءهــا للجنــة �الإد�ريــة تخويــاًل يف 
هــذ� �مللف، وعليها �أن تتــد�رك هذ� �الأمر 

قبل بدء �للجان ".
غــزة  موظفــي  دمــج  يف  يتلــكاأ  مــن  ويف 
�لع�صــاكر فعليــه �أن يتوقف، الأنه كما قبل 
غــزة  يتقبــل  �أن  عليــه  بحالهــا؛  �ل�صــفة 
بكامــل موظفيهــا كمــا هــي عليهــا، وعــدم 
�تباع �أ�صلوب �لتمييز وتق�صيم �ل�صعب �إىل 
�ألــو�ن، فاجلميع لديهم �الأ�صــر ومن حقهم 
�لعمــل و�أخــذ حقوقهــم كاملــة كمــا ن�س 

عليها �لقانون _ ح�صب �لرمياوي _ .
وتابــع :" ال ميكــن �ملماثلــة بني مــن تبقى 
علــى ر�أ�س عمله وبني من ��صــتنكف الأعو�م 

�إقر�رهــا �صيا�صــيًا، ولكــن �صــاحب �لقــر�ر 
�ل�صيا�صــي " عبا�ــس " طالــب بخــروج ر�أي 
ُيخالف �لتفاهمــات وُينكرها؛ �الأمر �لذي 
مفاهمــات  �أي  تعطيــل  يف  �صــببا ً ي�صــكون 

قادمة .
�عرت��صــات  �للجــان  :" �صــتو�جه  وقــال 
علــى  و�لقائمــني  �ملوظفــني  مــن  كثــرة 
�لوز�ر�ت مامل ي�صمنو� حقهم يف �لوظيفة 
جــرت،  �لتــي  �لتفاهمــات  �صــمن  �لعامــة 
وهذ� �صــيجعل قر�ر�ت �للجنة غر قابلة 
للتنفيــذ علــى �أر�ــس �لو�قع، مــاد�م �الأمر 

يوؤخذ بتفرٍد من قبل حممود عبا�س ".

إلقناع األوروبيون فقط !
وحول �لزيار�ت �ملتكررة للوزر�ء �إىل غزة 
�أ�صار �إىل �أن رئي�س �لوزر�ء �حلمد هلل قدم 
بنف�صــه وتو�فق على بع�س �لق�صايا، ولكن 
�الأمــر �ختلــف بعد عودتــه �إىل �ل�صــفة، 
وزيارتــه جاءت الأ�صــباب �صيا�صــية تتعلق 

باالأمو�ل و�لد�عمني .
و�أ�صــاف :" �ليــوم يتكــرر �الأمــر ليقولــو� 
للد�عمــني �أن �حلكومــة هي �مل�صــيطرة يف 
غزة؛ كون �ملانحني ي�صغطون عليهم ب�صكل 
م�صــتمر حلــل �لق�صــايا �خلالفية وب�صــط 

طويلة، ومن غــر �ملقبول حتميل �ملوظفني 
تبعــات �النق�صــام �ل�صيا�صــي و�ل�صــر�عات 
�حلزبية، باعتباره ملفهم �جنازً� حقيقًا ".  
وذكر �أن �للجنة �صــتو�جه م�صــاكل عديدة 
تتمثل يف عــدم �العتقاد مب�صــد�قية هذه 
�للجان؛ كونهــا تعرب عن لون و�حد، وتقوم 
علــى قاعــدة �لتخل�ــس مــن �مللف؛ �صــُينتج 
�لكثر من �ملف�صــولني، �إ�صافًة �إىل تعاطيها 
�ملــدين دون �لع�صــكري، وهــذه  مــع �ل�صــق 
�الأمــور كفيلــة بن�صــف �مللف ب�صــكل كامل؛ 
الأنها �ُصتنتج يف نهاية �ملطاف جنينًا م�صوهًا 

غر مقبول به لدى �الأطر�ف .

سببٌ للتعطيل !
بــدوره، �أكــد �لكاتــب و�ملحلــل �ل�صيا�صــي 
�ملوظفــني  �أن ق�صــية  �ل�صــو�ف  م�صــطفى 
ال بــد و�أن يتــم حلها ب�صــكل �صــامل ولي�س 
بتجزئتها، وخطوة دمج �ملوظفني �الأخرة 
خطوة غر �صليمة، وال ميكن �أن توؤدي �إىل 

�إنهاءها على هذه �ل�صاكلة .
و�أو�صــح �أن هناك �تفــاق جرى بني ممثلي 
حلــل  حما�ــس  وبــني  �لتو�فــق  حكومــة 
�ال�صكاليات �لعالقة، وقد تو�صل �لطرفان 
�إىل جملــة مــن �لتفاهمــات وحتتــاج �إىل 

�ل�صــيطرة �إد�ريــًا، وهــم بذلــك يحاولــو� 
�إقنــاع �الأوربيــون �أنهــم يف طريقهــم �إىل 
�حلل، ولكــن �الأوربيون يفهمــو� ما يحدث 

على �أر�س �لو�قع ". 
وبــني �أن �لــوز�ر�ت �حلكوميــة تعــاين من 
ت�صخم وظيفي و�إن �صاءت �حلكومة �إيجاد 
�حللــول، فهنــاك حلــول جذريــة ومميزة 
�صــتحل كافة �ال�صــكاليات منهــا؛ �لتقاعد 
�ملبكــر ملن جتــاوز عمــره �لــ 50 عامــًا فما 
فوق، �إ�صــافًة �إىل �مكانيــة �لتقاعد �ملبكر 

ملن خدم �أكرث من 18 عامًا .

نتائج باطلة
فيمــا �عتــربت حركــة حما�ــس حكومــة 
�لتو�فق باأنها �أ�صبحت جمرد "�أد�ة" يف يد 
رئي�س �ل�صــلطة حممود عبا�ــس، لتكري�س 

�النق�صام ومعاقبة �أهايل غزة .
ت�صــكيل  تعتــرب  �حلركــة  �أن  و�أو�صــحت 
و�الإد�ريــة  �لقانونيــة  للجنــة  �حلكومــة 
ب�صــكٍل منفــرد يعتــرب تنكــرً� للتفاهمــات 
�لتــي حدثت �أخــرً� بني �لطرفــني، و�لتي 
تن�ــس علــى �أن تكــون �للجنــة بالتو�فــق، 
وبذلــك فــاإن كافــة �لنتائــج �لتــي ترتتب 
على ت�صكيل �للجان باطلة وال قيمة لها .

دمج الموظفين .. تصريحات تخديريه ..واالنتظار قائم ..!

�لر�أي _ �آ�صال �أبو طاقية :
�الآخــر  بعــد  يومــًا  �ل�صــطح  علــى  تطفــو 
ت�صــريحاٌت لتطمني �ملوظفني يف قطاع غزة، 
لتتبعهــا �أخرى وتن�صــفها مبجلها وتف�صــيلها، 
ومــاز�ل �لت�صــارب يف �الأمــر يت�صــدر عنــو�ن 

�حلالــة �لتي يعي�صــها �ملوظــف يف كل حلظة 
من يومه.

موؤخــرً� ، وقبــل �أ�صــبوع مــن �الآن �أكــد وزيــر 
دمــج  عمليــة  �أن  �صــهال  �أبــو  ماأمــون  �لعمــل 
�ملوظفــني �ملعينــني قبــل وبعــد عــام 2007 

�صــتنتهي خالل �صهر و�حد على �أبعد تقدير، 
و�صــبقها �لعديد من �لت�صــريحات مــن وزر�ء 
حكومة �لتو�فق، فهل �صــيطول �ل�صــهر �لذي 
�أعلــن عنــه �إىل �إ�صــعار �آخــر كمــا يف �ملــر�ت 

�ل�صابقة، �أم �الأمر �صُيحل ؟!
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ال�صحة واحلياة

تعترب م�صــكلة ت�صقق �لقدمني من �الأ�صياء �لتي حترج 
�ملر�أة، الأنها ت�صّوه مظهر �لقدمني، وهي �إىل جانب ذلك 
موؤملة يف �لكثر من �حلاالت، وهذه �مل�صــكلة ال تقت�صــر 
علــى كبــار �ل�صــن، بــل ميكن �أن حت�صــل يف �صــن مبكرة 
وتكــون م�صــحوبة باآالم مربحــة عند �لوقــوف، وقد 

يتطور �الأمر �إىل حدوث فطريات وبكتريا ونزيف.

األسباب:
•  جفــاف �جللــد: وخا�صــة �جللــد �ملحيــط بالكعب 
�لذي يكون يف هذه �حلالة �صــميًكا، وال ي�صــمح للب�صرة 
بالتمــدد، وتــزد�د �الأمــور �صــوًء� مع حــر�رة �لطق�س 
وجفافه، مما يجعل �جللد جاًفا �أكرث و�صلًبا، وبالتايل 

ه�ًصا، في�صبح �صبه متك�صر �أثناء �ل�صغط عليه.
لت�صــقق  �ملوؤدية  �الأ�صــباب  من  �لز�ئد: وهو  •  �لوزن 
�لقدمــني، فمــع �زدياد �لثقــل على �لقدمني ي�صــبحان 

�أكرث عر�صة للت�صققات.
•  �الأحذيــة: تلعــب �الأحذيــة دوًر� مهًمــا يف ظهــور 
هذه �مل�صــكلة �أو تفاقمهــا، الأن �الأحذية �لقا�صــية مع 
�ل�صــغط �ملماَر�ــس علــى �لقدمني يوؤديان �إىل ه�صا�صــة 

�لقدمني، وخا�صة �الأحذية �ملفتوحة من �خللف.
•  �لوقوف �ملطّول �أثناء تاأدية �لعمل �أو حني �لقيام 
باالأعمــال �ملنزليــة، وهــذ� مــن �صــاأنه �أن يــوؤدي �إىل 

ت�صقق �لقدمني.

العالج:
يجب �أواًل معرفة �الأ�صــباب من �أجل تقدمي حلول 
ناجحة، و�إليك بع�س �لن�صائح �لتي تهمك يف هذ� 

�ملو�صوع:
•  �حذري كل �حلذر ��صتعمال �أد�ة حاّدة الإز�لة 
�جللــد �مليــت، الأنــك قــد ت�صــيبني قدمــِك، وهــو 

مــا قــد يــوؤدي �إىل م�صــاكل �أخــرى نظًر� النت�صــار 
�لبكتريا.

ثــم  د�فــئ،  مــاء  يف  �لقدمــني  بنقــع  ين�صــح    •
ثــم  �خُلّفــاف،  �مليتــة باحلجــر  �لطبقــة  تق�صــر 
�إعــادة �لقدمــني �إىل �ملــاء �لد�فــئ، وبعــد ذلــك 
جتفيفهمــا بو��صــطة قطعــة قطنيــة، ثــم دهنها 
فوًر� بالفازلــني حلب�س �لرطوبة فيهما، ولفهما يف 

كي�س من �لبال�صتيك ثم �رتد�ء �صيء خفيف.
•  كما ين�صــح بالقيام برتطيب �لقدمني ب�صــفة 
يوميــة با�صــتعمال مرطــب، مع جتنب �مل�صــي دون 

�رتد�ء �أي �صيء يف �لقدمني.
•  �الإكثار من �صــرب �ملاء، وهذ� مفيد يف حاالت 
جفــاف �جللــد، وخا�صــة يف �ملناخ �حلــار، �إذ يجب 
�صــرب مــا ال يقــل عــن لرتيــن مــن �ملــاء يومًيــا يف 

�حلر للحفاظ على رطوبة �جللد.

�إعد�د/ وز�رة �ل�صحةتشقق القدمين األسباب والعالج ..!؟

غزة-�لر�أي:
وتكنولوجيــا  �الت�صــاالت  وز�رة  �أجنــزت 
�ملعلومــات نظام �لدفــع �اللكرتوين �لذي ميكن 
مــن  �لــوز�ر�ت  كافــة  يف  �حلكوميــة  �لدو�ئــر 
��صــتخد�م �لنظــام يف معامالتهــا �اللكرتونيــة 

و�لتي تطلب ت�صديد ر�صوم مالية . 
  و�أعلنــت �لــوز�رة خــالل تقريــر �صــهر مار�ــس 
�ملا�صــي عن تطبيــق منظومة �صــئون �ملوظفني 
يف )23( وز�رة وموؤ�ص�صــة حكوميــة، و�صــيتم 
متابعــة ت�صــغيلها وتقــدمي كافة �أنــو�ع �لدعم 
�لفني من خالل �لنظام �الإلكرتوين ال�صــتقبال 

�ملالحظات و�القرت�حات.
وذكــرت �لــوز�رة يف تقريرهــا �أنــه مت تقــدمي 
�لدعم �لفني للوز�ر�ت �صــملت  �أنظمة عدد13 

و �صبكات عدد19و �صيانة عدد225(.
    و�أو�صــحت باأنــه قد مت تطويــر نظام بر�ءة 
�لــذمم �حلكومية ، كما طورت �لــوز�رة خدمة 
جتديد �لرخ�س �خلا�صة باالت�صاالت وب�صكل 
�إلكــرتوين مــع ربطهــا بنظــام بــر�ءة �لــذمم 
�حلكومــي ونظــام �لدفــع �الإلكــرتوين وقامــت 
�لــوز�رة بتطوير و�إعد�د بيانات �ل�صــركات من 

.GIS خالل منظومة
ن�صــخة  تطويــر  مت  فقــد  �لتقريــر  وبح�صــب 
خا�صــة من نظــام �ملر��صــالت �الإلكرتونية يتم 
��صــتخد�مها لــدى �ملوؤ�ص�صــات �الأكادميية �لتي 

ترغــب بذلك ، كما مت �إجــر�ء حتديثات لعدة 
خدمات على �خلادم �خلا�س با�صت�صــافة موقع 

�ل�صرطة �لفل�صطينية.
وفيمــا يتعلق بالدعــم �لفني لنظام �لت�صــجيل 
�ملوحــد فقــد بلــغ �إجمــايل عــدد �حل�صــابات 
قدرهــا  بزيــادة  ح�صــاب،   )171505(
ومت  �ملا�صــي،  �ل�صــهر  عــن  ح�صــاب   )1067(
تقــدمي �لدعم �لفنــي للخدمــات �الإلكرتونية 

على موقع �لوز�رة،.
  وذكــرت �لــوز�رة يف تقريرهــا �أنــه مت متابعة 
�حلكومــي  �لر�صــائل  �إد�رة  برنامــج  ت�صــغيل 
"ر��صــل" يف )23( وز�رة وموؤ�ص�صــة حكوميــة 
حيــث بلغ عــدد �لر�صــائل �لتــي �أر�صــلت خالل 

�ل�صهر)280307( ر�صالة.
  وفيمــا يتعلــق بــاالد�رة �لعامــة للربيــد ذكر 
�لتقريــر �نــه متــت متابعــة �الأعمــال �ليومية 
للح�صــابات �ملالية �خلا�صة بالربيد، حيث بلغ 
عدد معامــالت �ملقبو�صــات من مكاتــب �لربيد 
)17.800( معاملــة، وبلغــت معامالت �صــرف 
�لرو�تب ) 16.349( معاملة، وبلغت معامالت 

�مل�صحوبات)2،201( معاملة. 
وعلى �صــعيد  عمل �الد�رة �لعامة للرت�خي�س 
�لتقريــر  قــال  للــرتدد�ت  �لعامــة  و�الد�رة 
�نــه متــت معاجلــة )25( طلب حجــب/ �إز�لة 
�حلجــب علــى �ملو�قــع �الإلكرتونية ودر��صــتها 

و�إعطــاء �لرد �لنهائــي عليها، و�إر�صــال قائمة 
�ملو�قــع لل�صــركات لتطبيــق �لفلــرتة، و�إجر�ء 
فحو�صــات دوريــة علــى مــدى �لتز�م �صــركات 

�الإنرتنت لفلرتة �ملو�قع �الإباحية.
وذكــرت �لــوز�رة �نه متت �ملو�فقة على �إن�صــاء 
حمطات �إر�صــال خلويــة تابعة ل�صــركة جو�ل 
عــدد)4(، ومت جتديد ترخي�س عدد )4( من 
موزعي �صــركة جــو�ل، وعــدد )5( من معر�س 
جــو�ل، وعــدد)1( معر�ــس ل�صــيانة �أجهــزة 

�الت�صاالت بوكالة.
تخ�صــي�س  مت  باأنــه  �لتقريــر  و�أو�صــح    
�لــرتدد104.7 ميجاهرتــز الإذ�عــة طيــف، 
وتــردد 99.6  ميجاهرتز الإذ�عة �ل�صــحابة 
ومتابعــة �لبــث �لتجريبــي لهاتــني �الإذ�عتني 

وفق �ملعمول به. 
    كمــا قامت �لوز�رة باإ�صــد�ر ن�صــرة تعريفية 
�ملقدمــة  �خلدمــات  �أهــم  تو�صــح  �إلكرتونيــة 
للمو�طنني وبيان كيفية �لتعامل مع �ل�صــركات 

�ملقدمة للخدمات "�حلمالت و�لعرو�س".
�لــوز�رة قامــت  مبتابعــة  �لتقريــر �ن  وذكــر 
مت  كمــا  �ملو�طنــني،  �صــكاوى  مــن  عــدد)85( 
عمــل  جمــال  يف  فنيــة  خمالفــات  ر�صــد)4( 
�لرتدد�ت و�الإر�صال، ومتابعة �صكاوى ت�صوي�س 
وتد�خل عدد)2(، ومتابعة ��صتف�صار�ت حول 
تعبئة مناذج وطلبات مع �ل�صركات عدد)21(، 

وتقــدمي ن�صــائح و�إر�صــاد�ت فنيــة يف جمــال 
�الت�صاالت ونقل �لبيانات عدد)32(.

   وبح�صــب �لتقرير فقــد  نفذت �لوز�رة )11( 
زيــارة رقابيــة تفتي�صــية دوريــة و مفاجئــة 
للدو�ئر �ملختلفة و من جانب �لعالقات �لعامة 
�لتي رتبت �الأمور �للوجي�صتية لعدد )10( من 
�لفعاليات وور�س �لعمل و ن�صــر �أخبار �إعالمية 
على موقــع �لوز�رة ومو�قع �أخــرى عدد)10( 
ومتابعــة �الجتماعيــات مــن تعــازي وتهــاين 
عدد)6(، و�إ�صــد�ر ن�صرة م�صورة حول �أن�صطة 

�لوز�رة ل�صهر2/2015.
     كما عقدت �لعديد من �للقاء�ت وور�س �لعمل 
�لتفاعلية و�لدور�ت �لتدريبية وذلك يف �إطار 
تبادل �خلــرب�ت وتطويــر �أد�ء �ملوظفني بناء 
على �الحتياجات �لتدريبية لديهم �صــرً� على 

�خلطة �لتي مت �إعد�دها لعام 2015.
  وحر�صــًا علــى تطبيق معاير �جلــودة، تبنت 
�لــوز�رة جائــزة �الإبــد�ع و�البتــكار �ملوجهــة 

ل�صاحب �لفكرة �جلديدة و�لقابلة للتطبيق.
    وبــني �لتقريــر �أنــه مت �إجنــاز �لعديــد مــن 
�لــوز�رة  عمــل  لتطويــر  �لهادفــة  �لفعاليــات 
�ملختلفــة  �خلدمــات  تقــدمي  يف  و�ال�صــتمر�ر 
للجمهور و�ل�صركات ب�صــكل عام، و�صيتم �إجناز 
�ملزيــد مــن �الأن�صــطة �مل�صــتقبلية و��صــتكمال 

بع�س �الأن�صطة.  

خالل شهر مارس الماضي 

االتصاالت" تطور نظام الدفع االلكتروني في كافة الوزارات الحكومية"
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بقلم - أميمه العبادلة:

تفريغ انفعالي
ما �أن �نتهى �لعدو�ن �الأخر على قطاع غزة حتى هلت علينا حمالت 
مــن مر�كــز وموؤ�ص�صــات متخ�ص�صــة تدعو لتنظيــم �أيام خا�صــة مبا 
ي�صــمى �لعالج بـ"�لتفريغ �النفعايل"، قد يكون هذ� �لعالج �لنف�صــي 
مريحــًا يف حينــه، خ�صو�صــا �أن �الن�صــان يرتاح نوعًا مــا بعد عملية 

�لبوح و�لنوح �إن جاز لنا �لتعبر.
لكن �مل�صكلة �أن �أهل غزة ��صتمرو� يف �لتفريغ �النفعايل دون توقف، 
فاملدير يفرغ �نفعاله يف موظفيه دون مر�عاة مل�صــاعرهم �أو مر�عاة 
�أنهم ال دخل لهم �أ�صاًل يف م�صاكله �ل�صخ�صية، و�أ�صتاذ �جلامعة يفرغ 
غ�صــبه مــن طالب و�حــد يف كل �لطــالب، و�لعاطل عــن �لعمل يفرغ 
�نفعالــه يف زوجته �لتي حتتاج �لكثر الأطفالها ومنزلها، و�الأم تفرغ 

�نفعالها يف �ل�صغار �مل�صاكني، و�لد�ئرة ال تنتهي .
جميعنــا نطبــق �لتفريغ �النفعايل ب�صــكل خاطــئ ويف �جتاه خاطئ 
ممــا جعله و�صــيلة عنف ال و�صــيلة عــالج؛ �الأمر يحتاج منــا لوقفة 

وتفكر.

سذاجة
�أعجبنــي تعليــق خمت�صــر الأحد �لزمــالء قال 
فيــه: "جــدي، وبــاب، وببغــاء �أحــد�ث تافهة 
حتولــت لق�صــايا ر�أي عــام وحديــث �ل�صــارع"، 
فعــال، فلالأ�صــف �ل�صــديد كان مــا �صــبق عبــارة 
عــن �أبطــال �أخبــار �صــاخنة يف غــزة �جتاحت 
تــد�والت مــن �جلميع ولفتــت �النتبــاه، بينما 
كانــت �الأخبار �ل�صــاخنة �حلقيقيــة دون ثقل 

�أو �أهمية.
فلــو �أن �جلميــع �أثارو� ق�صــايا كدمج �ملوظفني، 
�ل�صــجون  مــن  �الأ�صــرى  �صــر�ح  و�إطــالق 
�الإ�صر�ئيلية، و�إ�صــالح و�صع غزة �ملزري بذ�ت 
�حلرقة �لتي تناولو� بها �لق�صــايا �آنفة �لذكر 
لكان غالب �لظــن �أن بع�س �حللحلة و�النفر�ج 

�صتتم.

إلحاد
طالعُت عنو�نًا باالأم�س الآخر �الح�صائيات يقول �أن "تلث �لعامل ملحدون"، لقد 

�بت�صمت حقا من هذ� �لعنو�ن وتذكرت نكتة تدور بني �صخ�صني:
"�الأول: هل �أنت ملحد؟ / �لثاين: نعم. / �الأول: ح�صنا، �حلف الأ�صدقك! / 

�لثاين: و�هلل �لعظيم �أنا ملحد."
يف �حلقيقة تابعت كثرً� ممن ي�صــمون �أنف�صهم ملحدين، د�خل وخارج فل�صطني، 
ووجــدت �أن غالبهم يتخذ �الحلاد كهروب من �أد�ء �لو�جبات �لدينية لي�س �إال، 

لكنه يف قر�رة نف�صه يعلم بوجود �هلل.
جــزء �آخــر منهم ملحد كنوع من لفــت �لنظر لذ�ته، و�لو�صــيلة �لوحيدة ليكون 
م�صــهورً� وذ�ئع �ل�صــيت تتمثــل يف كلمتني من وجهة نظره: "كــن خمتلفا"، ومثل 
هذ� يعاين من ق�صــور فظيــع يف �لوعي، فاالختالف �ملطلــوب بالتميز و�لرقي ال 

بالكفر.
جزء �آخر منهم مل يتلقى تعليمًا دينيًا حقيقيًا من �أ�صــخا�س خرب�ء، بل تعر�س 
يف حياته الأ�صــخا�س م�صــوهي �لفكر و�ل�صــلوك وحم�صــوبون على �لدين باال�صم 

فقط �الأمر �لذي �صوه مفهوم �لدين يف خميلته و�أكرهه عليه.

مدير الشرطة القضائية: مهمتنا تنفيذ أحكام القضاء بهدف إرساء القانون

�لد�خليــة  بــوز�رة  �لع�صــكرية  �ملاليــة 
و�لتي يتم تنفيذها من ِقبلهم.

كما تتابــع �ل�صــرطة �لق�صــائية تنفيذ 
جميــع �أو�مر �حلب�ــس بنظــار�ت مر�كز 
�ل�صــرطة باملحافظــة ، وتر�صــل جميــع 
�أو�مــر �الإفــر�ج �ل�صــادرة مــن �ملحاكــم 

و�أ�صــاف : "هنــاك ق�صــم �لتباليغ يقوم 
بتوزيــع جميــع �لتباليــغ �ل�صــادرة مــن 
�ملحاكــم و�لنيابــات على �ملعنيــني ومنها 
�أو�مر �حلب�س ، وتباليغ ح�صــور جل�صات 
�ملحاكم �لنظامية و�ل�صرعية ومذكر�ت 
�خلا�صــعة  و�لغــر  �خلا�صــعة  �إح�صــار 
و�أو�مــر  بالغر�مــة  و�حلب�ــس  للكفالــة 

�الإفر�ج وغرها".
�أما ق�صم تاأمني �ملوقوفني فمهمته تاأمني 
للمحاكــم  �ملطلوبــني  �ملوقوفــني  جميــع 
�لنظاميــة و�لنيابات �صــو�ء �ملوجودين 
مبر�كز �الإ�صــالح و�لتاأهيل �أو بنظار�ت 
مر�كز �ل�صــرطة ، حيث يتم �إح�صــارهم 
و�إعادتهــم  و�لنيابــات  �ملحاكــم  �إىل 

للتوقيف بعد �النتهاء من حماكمتهم.
�الأمــن  ق�صــم  وجــود  �إىل  حمــد  ولفــت 
و�ل�صــرعية  �لنظاميــة  باملحاكــم 
، ووظيفتــه �حلفــاظ علــى  و�لنيابــات 
�الأمــن �لعــام مبــكان �ملحكمــة وتفتي�س 
�ملو�طنني قبل دخولهم جل�صات �ملحاكم 
، ف�صاًل عن ق�صــم �حلر��صات �لذي يقوم 
بدوره بحر��صة �ملبنى �حلكومي �خلا�س 
 24 مــد�ر  علــى  �لنظاميــة  باملحاكــم 

�صاعة.
�ل�صــرطة  م�صــوؤولية  �إىل  حمــد  ونــوه 
�لق�صائية عن �حلجز و�ملتمثلة باأحكام 
�ملنــع مــن �ل�صــفر ، و�أحــكام �حلجز على 
�لر�تــب �ل�صــادرة مــن �ملحاكــم الإد�رة 

�ل�صــرعية  و�ملحكمــة   ، جباليــا  ببلــدة 
و�ملحكمــة   ، بجباليــا  �البتد�ئيــة 

�ل�صرعية �البتد�ئية بال�صمال" .
�ل�صــرطة  باإجنــاز�ت  حمــد  و�أ�صــاد 
�صــيادة  بب�صــط  �ملتمثلــة  �لق�صــائية 
�لقانون ، حيث �أ�صــبح جميــع �ملو�طنني 

�لنظاميــة �إىل كافــة مر�كــز �الإ�صــالح 
و�لتاأهيل ومر�كز �ل�صرطة بقطاع غزة.

و��صــتطرد قائــاًل : "نقــوم مبهــام عملنا 
بد�ئرة �ل�صــرطة �لق�صــائية بال�صــمال 
بكادر مكون من 33 �صابط وفرد يعملون 
مبحكمة �صــلح ونيابة �ل�صمال �جلزئية 

يلجــوؤون للق�صــاء للمطالبــة بحقوقهم 
بينهــم  تن�صــاأ  �لتــي  �لنز�عــات  وحلــل 
بالطــرق �لقانونيــة ، �إذ تقوم �ل�صــرطة 
�الأحــكام  جميــع  بتنفيــذ  �لق�صــائية 
�لنظاميــة  �ملحاكــم  مــن  �ل�صــادرة 

و�ل�صرعية.
ويف �إح�صــائية عددية الإجناز�ت د�ئرة 
خــالل  بال�صــمال  �لق�صــائية  �ل�صــرطة 
�لربــع �الأول للعــام �جلــاري تبــني �أنــه 
مت توزيــع �أكــرث مــن �صــبعة �آالف بــالغ 
 2428 ت�صــليم  ومت  �ملو�طنــني،  علــى 
�أمــر حب�ــس، وتنفيذ 59 مهمــة نظامية 
و�صرعية، �إ�صــافة �إىل ت�صليم 144 �أمر 
�إفر�ج ملر�كز �الإ�صالح و�لتاأهيل ومر�كز 
�ل�صــرطة ، وتنفيذ قر�بة 1500 مهمة 

تاأمني موقوفني.
وعن �ملعيقات �صــدد حمد على حاجتهم 
�ملا�صــة لعدد �أكرب من �لكو�در �لب�صــرية 
نظرً� لوجود �أعد�د هائلة من �لبالغات 
�لتــي يجب �أن ت�صــل الأ�صــحابها ، ُمعربً� 
عــن �أمله يف توفر و�صــائل مو��صــالت  " 
در�جــات نارية " للمبلغــني وذلك الإمتام 
توزيــع �لتباليغ وتوفــر �لوقت و�جلهد 
، موؤكــدً� �أن �ملُبلغــني يوزعــون �لتباليــغ 
�صــرً� علــى �الأقــد�م وذلك ب�صــبب عدم 
و�ملو�زنــات  �لناريــة  �لدر�جــات  توفــر 
�لت�صــغيلية �لالزمــة منذ تــويل حكومة 

�لتو�فق �لوطني مهامها.

�لر�أي- �إياد ر�صو�ن:
مبحافظــة  �لق�صــائية  �ل�صــرطة  د�ئــرة 
�ل�صــمال مال�صقة للق�صــاء �صو�ء كان مدين 
�أو �صــرعي �أو نيابــة عامــة ونيابة جزئية، 
و�لعالقة �لتي تربطها باملحاكم و�لنيابات 
عالقة تكاملية ، حيث تتعدد �ملهام �ملوكلة 
�إليها بالرغم من قلة �الإمكانيات �لب�صــرية 

و�ملادية.
�ل�صــرطة  مديــر  ذكــر   ، �ل�صــدد  وبهــذ� 
�لق�صائية بال�صــمال �لر�ئد ن�صال حمد �أن 
�ل�صــرطة �لق�صــائية ال تتخــذ �أي �إجــر�ء 
�لقــر�ر  تنفيــذ  يخالــف  �صــخ�س  �أي  �صــد 
�لق�صائي �إال مبقت�صى �لن�صو�س �لقانونية. 
وقال حمد �إن مهام �ل�صــرطة �لق�صــائية 

تتمثل يف تنفيذ جميع �الأحكام �ل�صادرة 
مــن �ملحاكــم �ملدنيــة و�ل�صــرعية ، ومنها 
�أمــر �إخالء ماأجــور �أو حجز على عقار �أو 
غرها بالن�صــبة للمحاكــم �لنظامية ، �أو 
حكم �صم �أو م�صاهدة طفل �أو م�صروحات 
ومالب�ــس وغرهــا من �الأحكام بالن�صــبة 

للمحاكم �ل�صرعية.
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�عد�د/ �أ.ن�صال جر�دة 
�أ . حممد �ل�صو�صي

ماأذون �صرعي

�أو�صــح �ملاأذون �ل�صــرعي �ل�صو�صــي �أن �الإ�صــالم يطالب–
�بتد�ء- كال من �لرجل و�ملر�أة �أن يح�صن �ختيار �صاحبه 
عنــد �الإقد�م على �لــزو�ج، كما يطالب �الإ�صــالم �لرجل 
و�ملــر�أة �إىل �حلر�س على �أن يكون �ختيار �صــريك �لعمر 
يف رحلة �حلياة مناطه �العت�صام بالدين و�خللق، فذلك 
وحده هو �ل�صــبيل �مل�صــتقيم لبناء �أ�صــرة قوية ال تعرف 

�لتفكك.
و�أ�صــاف �أن �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم  حث �أن يختار 
�ملرء زوجته من بيئة �صاحلة طاهرة؛ الأن �لعرق د�صا�س، 
فعــن عــروة بن �لزبــر عن �لنبي �صــلى �هلل عليه و�صــلم 
فقــال:  تخــرو� لنطفكم[ فالزوجــة �إذ� كانت كرمية 
�لعن�صــر طيبة �لن�صاأة فاإنها متالأ بيتها باأ�صباب �ل�صعادة، 
وَتُبــت يف �أوالدهــا كل خلــق حميــد، وجتنبهــم كل خلــق 

قبيح.
و�أو�صــح �أن �الإ�صــالم دعــا �لزوجــني �أن َي�صــعر كل و�حد 
منهما مب�صــوؤوليته جتاه �الأخر ونحو �أوالدهما �أمام �هلل 
�صــلى �هلل عليــه و�صــلم فهــو �ملطلع على ح�صــن �صــلوكهما 
�أو �نحر�فهمــا، وقــد ُجِعــَل كال منهمــا ر�عيــًا وم�صــئواًل، 
كمــا حــث �الإ�صــالم كل و�حد مــن �لزوجني على �إح�صــان 
�لعالقة باالآخر و�لقيام بو�جبه جتاهه مما يقلل فر�س 
�ل�صــقاق ويــزرع �حلب و�ملــودة يف قلــب كل و�حــد منهما 

جتاه �الآخر.
و�أ�صــاف �أن �الإ�صــالم دعــا �لــزوج �إىل �لتاأين قبــل �إيقاع 
�لطــالق؛ وذلــك يف حــال ن�صــوز �لزوجــة وخروجها عن 
طاعتــه بغــر مربر �صــرعي، وحــدد له عدة طــرق لعالج 
ِتــي َتَخاُفوَن  ن�صــوز زوجته و�ملتمثلــة يف قوله  : (و�لالَّ
ــِرُبوُهنَّ  ــاِجِع َو��صْ ُن�ُصــوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو�ْهُجُروُهنَّ يِف �مْلَ�صَ
َفــاإِْن �أََطْعَنُكــْم َفــاَل َتْبُغوْ� َعَلْيِهــنَّ �َصــِبياًل �إِنَّ �هلّلَ َكاَن َعِلّيًا 
َكِبرً� ) ]�لن�صــاء: 34[، ويتمثل �ملنهج �الإ�صالمي يف 

عالج ظاهرة �لن�صوز مبنهجني �أ�صا�صني:
�ملنهج �الأول: منهج وقائي:

�أي وقايــة �الأ�صــرة �مل�صــلمة و�ملتمثل يف تنميــة وتعميق 
�لزوجيــة  �حليــاة  بقيــم  �لــزو�ج  علــى  �ملقبلــني  وعــي 

و�ملتعلقة بح�صن �الختيار وح�صن �لع�صرة.
�ملنهج �لثاين: منهج عالجي:

وهو منهج ��صتدر�كي هدفه ��صتدر�ك �لتق�صر يف �أ�صباب 
�لوقاية، وله طرق، هي:

�أوال: �لوعظ �الإر�صاد: فاإذ� حدث �خلالف بني �لزوجني 
وكانــت �لزوجة هي �مل�صاك�صــة فللزوج �حلــق يف تاأديبها 

عند ن�صوزها عن طرق �لوعظ و�الإر�صاد.
ثانيًا: �لهجر يف �مل�صــجع: فاإذ� خالفت �لزوجة وع�صــت 

زوجها فللزوج �حلق فيهجرها يف �مل�صجع. 
ثالثــًا: �ل�صــرب غــر �ملــربح: فــان �أ�صــرت �لزوجة على 
�لن�صــوز �صربها عندئذ �صربًا غر مربح، لقوله �صلى �هلل 

.( ِرُبوُهنَّ عليه و�صلم : ( َو��صْ
ر�بعًا: تدخل �حلكمان: فاإذ� ��صت�صــرى �خلالف ومل يعد 
�أحدهما يحتمل �الآخر �وجب �الإ�صــالم �إر�صــال �حلكمني 
�إليهمــا، حكما من �أهله وحكما من �أهلها، ينظر�ن �أ�صــباب 
�خلالف وعو�مله، ويحاوالن �الإ�صالح، قال تعاىل: (َو�إِْن 
ْن  ْهِلــِه َوَحَكمًا مِّ ْن �أَ ِخْفُتْم �ِصــَقاَق َبْيِنِهَمــا َفاْبَعُثوْ� َحَكمًا مِّ
ــِق �هلّلُ َبْيَنُهَمــا �إِنَّ �هلّلَ َكاَن  ــاَلحًا ُيَوفِّ �أَْهِلَهــا �إِن ُيِريَد� �إِ�صْ

َعِليمًا َخِبرً� ).
خام�صــا: �إذ� ف�صــل �حلكمــان يف �الإ�صــالح بــني �لزوجني 
و�أ�صــر كل مــن �لطرفني على موقفــه و�أر�د �لــزوج �إيقاع 
�لطــالق فعليــه �أن ي�صــلك فيه م�صــلكا يقيه �صــر �لعجلة 
و�لت�صــرع و�لغ�صــب، فقد �أوجب �الإ�صــالم علــى �لزوج �أن 
يوقــع �لطالق وزوجتــه يف حالة طهــر مل يجامعها فيه: 
وهذ� هو طالق �ل�صــنة �أو �أح�صــن �لطــالق، �أو �أن يطلقها 

رجعيًا.

المعالجات الشرعية للحد من 
ظاهرة الطالق

 )الوقاية والعالج(

االستشارة القانونية 

�لر�أي-��صالم بهار:
قال �مل�صت�صــار زياد �لثو�بتة قا�صي �ملحكمة �لعليا 
يتميــز  قانونيــة  كفكــرة  �لتنفيــذي  "�ل�صــند  �إن 
باأنــه مفرت�س �صــروري للتنفيذ، فــال يجوز �إجر�ء 
�لتنفيــذ �جلــربي بغــر �صــند تنفيــذي، باعتباره 
�لو�صــيلة �لوحيدة �لتي �عتربتها �لقو�نني موؤكدة 

لوجود حق �لد�ئن عند �إجر�ء �لتنفيذ"
و�أ�صــاف �لثو�بتــة "ال يقبــل مــن �لد�ئــن تقــدمي 
�أي دليــل غــره ملوظفــي �لتنفيذ الإثبــات �حلق يف 
�لتنفيــذ مهما كان حا�صــمًا الأن �لتنفيــذ يوؤدي �إىل 
�آثــار خطــرة بالن�صــبة للمديــن ، لذلــك يجــب �أن 
يكــون هنــاك �صــند يعطــي �حتمــااًل قويــًا بوجود 
حــق �لد�ئــن ويحــوى عمــاًل قانونيــًا مــن �الأعمال 
�لتــي قدرهــا �لقانــون مقدمــًا و�عتربها �صــندً� من 
�ل�صــند�ت �لتنفيذيــة ، ويجــب �أن يوجــد �ل�صــند 
�لتنفيــذي عنــد �لبــدء يف �لتنفيذ ولهــذ� فاإنه �إذ� 

بد�أ �لتنفيذ بغر وجود �صند تنفيذي فال ي�صح ".
�ل�صند له قوة ذ�تية

فال�صــند  للتنفيــذ  كايف  مفرت�ــس  باأنــه  و�أو�صــح 
�لتنفيذي لــه قوة ذ�تية، فهو يعطــي بذ�ته �حلق 
�لنظــر  ب�صــرف  عليــه  بنــاء  فيبــد�أ  �لتنفيــذ،  يف 
عــن �لوجــود �حلقيقــي للحــق �ملو�صــوعي ، ولهــذ� 
فالد�ئن �لذي يتقدم �إىل موظفي �لتنفيذ ب�صــنده 
�لتنفيــذي ، يتقــدم طالبــًا �لتنفيذ ولي�ــس الإثبات 
حقه �ملو�صــوعي الأنه من �ملفرت�س �أن يوؤكد �ل�صند 

�لتنفيذي وجود ذلك �حلق .
و�أكــد علــى وجود �صــروط يجب توفرهــا يف �حلق 

حمل �ل�صــند �لتنفيــذي ومنها �أن يكــون هذ� �حلق 
حمقــق �لوجــود �أي �أن يكــون �حلــق ثابتــًا يف ذمة 
�ملدين حااًل غر معلق على �صرط و�قف مل يتحقق 
بعــد ، فالدين ال يكون حمقق �لوجـود �إذ� كان دينًا 

�حتماليا �أو معلقًا على �صرط لـم يتحقق بعد .
و�أ�صــار �إىل �أن �حلقوق �ملتنازع على ترتبها بالذمة 
يجب ت�صفية �لنز�ع ب�صاأنها قبل �إجبار �ملدين على 
�لوفــاء بها ، فوجود �حلق من عدمه يف ذمة �ملدين 
ال يعتــرب �صــرطًا يف �حلــق �ملو�صــوعي بقــدر ما هو 

�صرط يف �ل�صند �لتنفيذي.
وجود �حلق �ملو�صوعي

وبني على �أن �ل�صــند �لتنفيذي يجــب �أن يدل على 
وجــود �حلــق �ملو�صــوعي ، وهذه �لداللــة هي �لتي 
توجــب متييــز �حلق مــن حيــث �أ�صخا�صــه وحملة 
فيجــب �أن مييــز �ل�صــند �لتنفيــذي �صــاحب �حلق 
و�ملديــن بــه ، و�أن مييــز حمــل �حلــق و�إن مل يعــني 

مقد�ره.
و��صتكمل "ال يجوز �لتنفيذ بحكم بتقدمي ح�صاب، 
الأنه قد ي�صــفر �حل�صاب عن بر�ءة ذمة �ملدين كما 
ال يجوز تنفيذ حكــم باأد�ء �لتز�م تخري قبل �أن 

يختار �ملدين �أحد �اللتز�مني".
 وتابــع " من �ل�صــروط �أي�صــًا �أن يكــون �حلق معني 
�ملقــد�ر، وذلــك الأن �لد�ئن ال يجوز له �أن يقت�صــي 
بالتنفيذ �إال حقه، ولي�س له �أن يقت�صــي من �ملدين 
�أكرث من ذلك، وهذ� �ل�صــرط يعطي �ملدين فر�صــة 
تفــادي �لتنفيــذ �جلربي بالوفاء، لذلــك وجب �أن 
يكــون هذ� �حلــق معني �ملقــد�ر، حتى يقــوم �ملدين 

بالوفاء بهذ� �ملقد�ر فقط".

الحق معين المقدار
و�أو�صح ب�صرورة �أن يكون حق �لد�ئن حال �الأد�ء، 
�أي غــر مطــاٍف �إىل �أجــل، فــاإذ� كانــت �لدعوى ال 
تقبــل للمطالبــة بحق مل يحل �أجله بعــد فاإنه من 
بــاب �أوىل ال يجــوز �قت�صــاء هذ� �حلق مــن �ملدين 
و�إكر�هــه على �لوفاء به ، قبــل حلول �أجل �لوفاء 
بــه ، و�إذ� كان �لتنفيذ يتم مبقت�صــى حكم ، فيغلب 
�أن تكــون �ل�صــروط �لثالثــة �ملتقدمــة متحققــة ، 
الأن �لف�صل يف �خل�صــومة يقت�صي ت�صفية �حلقوق 
�ملتنــازع عليهــا وقطع �لنــز�ع فيها ولكــن يف �لعقود 
�لر�صــمية، يكــرث �أن تكون �لديــون �لثابتة موؤجلة 
�أو معلقــة على �صــرط ، ويغلــب �أن ينــازع �ملدين يف 

مقد�رها �أو يف وجودها .

ضرورة توافر الشروط
و�أكــد علــى �صــرورة تو�فــر �ل�صــروط عنــد �لبدء 
يف �لتنفيــذ ، وعلــى ذلك ال ي�صــرتط تو�فرها عند 
تكوين �ل�صــند �لتنفيذي ، فيكفي �أن يحدد �ل�صــند 
�أجــاًل �أو يعلــق علــى �صــرط ويجــري �لتنفيذ عند 
حلول �الأجل �أو حتقق �ل�صرط ، ومن ناحية �أخرى 
ال يكفي �أن تتو�فر هذه �ل�صروط يف حلظة الحقة 
على �لبدء يف �لتنفيذ ، الأن �لتنفيذ �إذ� مت يف هذه 
�حلالة يكون باطــاًل ، وعله ذلك �أن �لتنفيذ يرتب 
�آثــارً� خطرة يف ذمة �ملديــن تتمثل يف حب�س ماله 
و�مل�صــا�س ب�صــمعته �الأدبية و�ملالية ، وال ي�صــتثني 
مــن ذلــك �إال ملحقــات �لدين �الأ�صــلي كم�صــاريف 

�لتنفيذ.

ما مدى قانونية حسم أيام العطلة 
األسبوعية إذا تخللت إجازة؟.

من �ملعلوم �أن �لعطلة �الأ�صبوعية يوم �جلمعة �أو يومي �خلمي�س و�جلمعة 
عطلــة ر�صــمية ومن�صــو�س عليهــا يف نظــام �لعمــل �أو قانون �لعمــل، وقد 
درجــت بع�س جهــات �لعمل على �أنه يتم ح�صــم �أيام �لعطلة �الأ�صــبوعية 
�إذ� تخللــت �الإجازة، مثاًل �إذ� كانت �الإجازة ليومي �الأربعاء و�ل�صــبت يتم 
ح�صــم �أربعة �أيام مبا فيهــا يومي �خلمي�س و�جلمعة من ر�صــيد �الإجاز�ت 
للعامــل �ملعنــي، يف حــني �إذ� كانت �الإجــازة تنتهي يــوم �الأربعــاء مثاًل ملن 
يعطلون يومي �خلمي�س و�جلمعة يكون دو�مه يوم �ل�صــبت و�إن تغيب يوم 

�ل�صبت مت خ�صم �أيام �خلمي�س و�جلمعة و�ل�صبت.
يف �ملقابــل �لعامل �لذي هو علــى ر�أ�س �لعمل يتمتع بالعطلة �الأ�صــبوعية 
مثلــه مثــل زميلــه يف �الأمثلة �ل�صــابقة وال ي�صــتقطع مــن ر�صــيد �إجازته 

�صــيئًا. وبالرجــوع �إىل قانــون �لعمل �لفل�صــطيني ال يوجد �صــند قانوين 
ملثــل هــذ� �الإجر�ء. بــل �إن �ملادة 73 منــه تن�س على يوم �إجــازة للعامل، 
هــو يــوم م�صــتحق لــه، وذلــك علــى خــالف �الإجــازة �ل�صــنوية، فالعامــل 
باالأجــرة �ل�صــهرية مثــاًل، ال يــد�وم يف عملــه 30 يــوم، و�إمنــا 26 يــوم 
بعــد خ�صــم �الإجــازة �الأ�صــبوعية، و�لر�أي عنــدي دون �عتبار لالت�صــال 
و�النف�صــال بالن�صــبة لالإجازة عدم ح�صــم �أيام �لعطلة �الأ�صبوعية �لتي 
تتخلل �الإجازة، فال ميكن �أن حت�صــب للعامل �لذي على ر�أ�س عمله �إجازة 
ويتمتع بها، يف مقابل �أن �لعامل �لذي ح�صل على �جازة �ت�صلت مع �جازة 

�أ�صبوعية.
الأن �لر�حة �الأ�صــبوعية متنح مقابل �صــتة �أيام عمــل ويجب �أن ياأخذ يف 
�العتبــار �ن �أيام ر�صــيد �الإجــاز�ت تعترب من �أيام �لعمــل ولكن �أيام عمل 

�صلبية يح�صب عليها �جر بدون عمل فعلي.

المستشار الثوابتة  : ال يجوز إجراء التنفيذ 
الجبري بغير سند تنفيذي
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من خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

الإجــر�ء  �لرملــة  م�صت�صــفى  �إىل 
�لفحو�صات ومل يتلق �لعالج �لالزم، 
وعندما مت نقله يف �الأ�صــبوع �ملا�صي 
�إىل م�صت�صفى �صوروكا "�الإ�صر�ئيلي" 
تبني �نه م�صاب باأور�م �صرطانية يف 
�الأمعــاء وبحاجــة ما�صــة الإجــر�ء 

عملية جر�حية.

يكونــو�  �أن  �ملفرت�ــس  مــن  وحتــى 
مالئكــة �لرحمــة �الأطبــاء فاإنهــم 
رف�صــو� �إجر�ء �لعملية ال�صتئ�صــال 
�لورم ب�صبب خطورة حالته ووجود 

�لر�أي-�إ�صالم عبده :
�صــبح مرعب �أ�صبح يالحق �الأ�صرى، 
غــول مبعنــي �لكلمة يهجــم ويق�س 
رقيــب  �أو  ح�صــيب  بــال  م�صــاجعهم 
و�صــمت مطبق للمعانــاة �لتي تزد�د 
كل يــوم ، ويدخــل �أعــد�دً� جديدة 
منهــم �ىل قائمــة �ملــوت �لبطيء �و 

�العد�م �ل�صامت 
�الأ�صــر �إيا�ــس عبد حمــد �لرفاعي 
مــن  عامــًا   31 �لعمــر  مــن  �لبالــغ 
�هلل  ر�م  ق�صــاء  عــني  كفــر  �صــكان 
و�لذي يقبع يف �صــجن �أي�صل �أ�صحى 
حتــت وقع هــذ� �العــد�م �ل�صــامت 
�لــذي طــال �لع�صــر�ت من �ال�صــرى 
قبلــه، بعد تدهور حالته �ل�صــحية 
يف  للمــوت  معر�صــة  �أ�صــحت  �لتــي 
�أيــة حلظة ب�صــبب ��صــابته مبر�س 

�صرطان �الأمعاء .
 9 �أم�صــى  �لــذي  �لرفاعــي  �الأ�صــر 
�صــنو�ت يف �صــجون �الحتالل وبقى 
�ل�صــجن،  يف  يق�صــيها  عامــان  لــه 
دخلت حالته �ل�صــحية مرة �خلطر 
�ل�صــديد بعد �أن مت  نقله عدة مر�ت 

�لتهابــات حــادة يف �الأمعــاء و�أعيد 
�أنــه فقــد  �أي�صــل حتــى  �صــجن  �إىل 
مــن وزنــه 25 كغــم وحالته ت�صــوء 
عمليــة  �إىل  وبحاجــة  ب�صــرعة 

جر�حية عاجلة.
وقــد تقرر رفــع �لتما�ــس عاجل من 
قبل حمامي �لــوز�رة لالإفر�ج �ملبكر 
عن �الأ�صــر �لرفاعي نظر� خلطورة 
حالته �ل�صــحية ويذكر �نه حمكوم 
�صــنة بقي منها عامان ون�صــف   11

فقط.
رغــم  �أنــه  �لرفاعــي  �الأ�صــر  �أفــاد 
تدهــور حالتــه �ل�صــحية �حلرجة 
جدً� �إال �ن �إد�رة م�صــلحة �ل�صجون 
�إىل  باإعادتــه  قامــت  �ل�صــهيونية 
�صجن �ي�صل؛ وقد نال منه �ل�صرطان 
يف  �صــديدة  بالتهابــات  باإ�صــابته 
منطقــة �لبطــن و�ل�صــدر؛ ونزيــف 
رئــوي  و�لتهــاب  �الأمعــاء؛  يف  حــاد 
�مل�صــكلة  �أن  الحقــا  وتبــني  حــاد؛ 
ت�صــاعفت  �الأمعــاء  يف  �ل�صــحية 
لت�صبح �لتو�ء يف �الأمعاء؛ و�أ�صبحت 
�الآالم �أ�صد من �ل�صابق؛ وهو بحاجة 

فوريــة لعمليــة ��صتئ�صــال �لز�ئدة 
�أطبــاء  كالم  ح�صــب  �لدوديــة 
�ل�صــهيونية؛  �ل�صــجون  م�صــلحة 
�لذين ما ز�لو� مياطلــون باإجر�ئها؛ 
مبينا �أنه تعر�س النتكا�صــة �صحية 
جديدة وو�صلت �اللتهابات للقولون 
و�الأطر�ف �ل�صفلية قبل عدة �أيام؛ 
ونقــل علــى �إثرها مل�صــفى �صــوروكا؛ 
ليتبــني الحقــا �أنــه م�صــاب مبر�س 

�صرطان �الأمعاء.
و�أ�صــاف �الأ�صــر �لرفاعــي :" �أنــه 
فقــد مــن وزنــه مــا يزيــد عــن 30 
كيلوجر�م؛ ب�صبب معاناته �مل�صتمرة 
مــن �الآالم و�اللتهابــات يف منطقــة 
�لنــوم  مــن  متنعــه  و�لتــي  �لبطــن 
م�صــاب  �أنــه  �إذ  و�حلركــة  و�الأكل؛ 
بهــز�ل �صــديد يف �جل�صــم يحــد من 
�إال  �مل�صــي  ي�صــتطيع  وال  حركتــه؛ 

مب�صاعدة �آخرين".
و�أ�صــار �إىل �أن �أطباء �إد�رة م�صلحة 
�أخــربوه  �ل�صــهيونية  �ل�صــجون 
�إخ�صــاعه  ي�صــتطيعون  ال  باأنهــم 

يف  �ل�صــرطان  ��صتئ�صــال  لعمليــة 
�أمعائه؛ ب�صــبب �اللتهابات �ل�صديد 
و�لنزيــف �حلاد يف �الأمعاء؛ وحالة 
�لهز�ل �ل�صــديد �لتي �أ�صابته بفعل 

�ل�صرطان.
�الأ�صــرى  مــن جهتهــا حملــت وز�رة 
�إد�رة �صــجون �الحتالل �مل�صــوؤولية 
�لكاملــة عــن حيــاة �الأ�صــر �إيا�ــس 
�حلالــة  تدهــور  وعــن  �لرفاعــي 
موؤخــر�  تبــني  و�لــذي   ، �ل�صــحية 
�الأمعــاء؛  ب�صــرطان  م�صــاب  �أنــه 
معتربة �أن �إد�رة م�صــلحة �ل�صــجون 
�إطــار  يف  متعمــد  ب�صــكل  تاأخــرت 
�صيا�صــة �الإهمال �لطبــي �ملتعمد يف 
ت�صــخي�س حالته و�كتفت باإعطائه 
�مل�صــكنات حتــى نال منه �ل�صــرطان 
مطالبــة  ج�صــده؛  يف  وتف�صــى 
موؤ�ص�صــات حقــوق �الن�صــان �ملحلية 
و�لدوليــة و�جلمعيــات �لتــي تعنى 
ب�صــئون �الأ�صــرى ب�صــرورة �لتدخل 
�لفوري لتمكني �الأ�صــرى �ملر�صى من 

حقوقهم يف �لعالج و�حلرية.

األسير المريض إياس الرفاعي ... يضاف إلى 
قائمة األسرى المصابين بالسرطان

رفح-�لر�أي-عالء �أبو معمر:
حملــة  �لوطنــي  و�الأمــن  �لد�خليــة  وز�رة  �أطلقــت 
لزر�عــة مئات �أ�صــجار �لزيتون و�حلم�صــيات بعنو�ن 
"تخ�صر قطاع غزة" �نطالقًا من �ل�صريط �حلدودي 
�لفا�صل بني م�صر وقطاع غزة ملا حتمله هذه �ملنطقة 

من رمزية تاريخية.
و�فتتــح �حلملــة عدد مــن قيــادة �الأجهــزة �الأمنية 
بالقطــاع علــى ر�أ�صــهم �للــو�ء �أبــو عبيــدة �جلــر�ح 
قائــد قو�ت �الأمن �لوطني بغــزة ، و�لعقيد كمال �أبو 
ندى م�صــئول وحــدة �حلمــالت و�لفعاليــات يف وز�رة 
�لد�خلية ، و�لعقيد �صــامي �صــالح مدير �صرطة رفح، 
و�ملهند�س عي�صــى �لن�صار رئي�س م�صلحة مياه بلديات 
�ل�صاحل ،و�لعقيد طارق �أبو ها�صم نائب قائد �لقو�ت 

وعدد من قياد�ت �الأجهزة �الأمنية يف �ملدينة.
بدوره ، �أو�صح �لعقيد كمال �أبو ندي �أن هذه �لفعالية 
�لد�خليــة  وز�رة  نظمتهــا  حملــة  �إطــار  يف  تاأتــي 
باال�صرت�ك مع وز�رة �لزر�عة لزر�عة �أكرث من ن�صف 

مليون �صــجرة يف �الأر��صــي �لغر م�صــجرة ، و�صتطال 
جميــع �مل�صــاحات �خلالية يف قطاع غــزة مبا يف ذلك 
�ملناطق �حلدودية �جلنوبية و�ل�صرقية و�ل�صمالية.
وز�رة  مر�فــق  جميــع  �صت�صــمل  �حلملــة  �أن  وبــني 

�لد�خلية، وباإمكان كل فرد ينت�صب لوز�رة �لد�خلية 
وميتلــك قطعــة �أر�ــس �أن ي�صــتفيد من هــذه �حلملة 

وي�صجر �أر�صه.
و�أكــد �لعقيــد �أبو نــدى �أن �لهدف من هــذه �حلمالت 

حتقيــق �الأمــن �لبيئــي و�مل�صــاعدة يف توفــر �الأمــن 
�ل�صــحي ملا حتمله �الأ�صجار من فو�ئد بيئية و�صحية 
لالإن�صــان و�لبيئــة على حٍد �صــو�ء، ف�صــاًل عن توفر 
منتجــات ت�صــاعد �الأفر�د و�الأجهــزة يف توفر بع�س 

�الحتياجات �لغذ�ئية و�لزر�عية.
ونــوه م�صــئول وحــدة �حلمــالت بالد�خليــة �إىل �أن 
وز�رة �لزر�عة م�صــكورة قامت بتجهيز م�صــتل خا�س 
يف منطقــة �أ�صــد�ء بخانيون�ــس لتغطيــة �حتياجات 

هذه �حلملة من �الأ�صجار مبختلف �أنو�عها.
مــن جهتــه ، تقــدم �لعقيــد طــارق �أبــو ها�صــم قائــد 
�ملنطقة �جلنوبية يف �الأمن �لوطني بال�صكر �جلزيل 
�صــكر  ، وكذلــك  هــذه �حلملــة  علــى  �لقائمــني  مــن 
قــادة �الأجهــزة �لذيــن قامــو� بافتتاح هــذه �حلملة 
يف منطقــة رفــح، وزر�عــة �مل�صــاحات �خلاليــة علــى 
�ل�صــريط �حلدودي بني قطاع غزة وم�صر باالأ�صجار 
�ملثمرة و�لتي من �صــاأنها �أن تعطي منظر طبيعي ر�ئع 

لهذه �ملنطقة �حلدودية �ملدمرة.

بالتعاون مع وزارة الزراعة

"الداخلية" تشرع بحملة زراعة نصف مليون شجرة بالقطاع
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غزة-�لر�أي:
وقــع وكيــل وز�رة �ل�صــوؤون �الجتماعيــة د. يو�صــف 
�إبر�هيــم بروتوكول تعاون م�صــرتك مع وزير �صــوؤون 
�ملــر�أة د. هيفــاء �الأغــا يت�صــمن تعزيــز دور �لفئــات 
�له�صــة من �جلن�صــني ، ومو�كبة لكافــة �الحتياجات 
�لفئــة  بتلــك  للنهو�ــس  �الجتماعيــة  �لو�قعيــة 

وتطويرها و�إبعادها عن جو�نب �لعوز  
هــي  �التفاقيــة  هــذه  �ن  �إبر�هيــم  د.  �كــد  بــدوره 
باكــورة �لتعــاون بــني �ل�صــوؤون �الجتماعيــة و�ملر�أة 
بهــدف خدمــة �ملجتمــع وحتقيــق �لوحــدة �لوطنية 
باملــر�أة  يتعلــق  فيمــا  ، خا�صــة  �ل�صــفة وغــزة  بــني 
�أن  ، معلنــا  �أو غــزة  �لفل�صــطينية �صــو�ء يف �ل�صــفة 
وز�رته �صــتقدم ق�صــط خا�س للوز�رة من م�صــاعدتها 

لتقدميه للمر�أة �لفل�صطينية
ويف ذ�ت �ل�صــياق، �صــدد �إبر�هيم على رغبته �لكاملة 
يف م�صاعدة وخدمة �ل�صتات �لفل�صطيني خا�صة �أزمة 
خيــم �لرموك �لقائمــة ، مبينًا �أن �لوز�رتان د�صــتان 
مرحلــة مهمــة مــن �لتعــاون �مل�صــرتك خا�صــة فيمــا 
يتعلق باالأ�صــرة و�ملر�أة ، الفتا �إىل �أنه بد� �لعمل بني 

�لوز�رتني كاأ�صرة و�حدة 
�ل�صــوؤون  وز�رة  جهــود  �الأغــا  ثمنــت  جانبهــا،  مــن 
�الجتماعية خا�صة يف جمال �ملر�أة و�لطفل و�الأيتام 
على وجه �لتحديــد ، موؤكدة على تكاملية �لعمل بني 
�لوز�رتــني و�أنهــم يف وز�رة �ملــر�أة علــى ��صــتعد�د تام 
للتعــاون وتبــادل �خلرب�ت و�الأ�صــماء بــني �لوز�رتني 
للتخفيــف مــن �الإعيــاء �مللقــاة علــى عاتــق �ل�صــعب 

�لفل�صطيني.
�صــرح وكيــل وز�رة �ل�صــئون �الجتماعيــة د. يو�صــف 
�إبر�هيم �أن وز�رته ب�صــد توزيع 3000 �صلة غذ�ئية 
و�أ�صــحاب  �لفقــرة  �الأ�صــر  علــى  دوالر   50 بقيمــة 

�لعــوز باالإ�صــافة �إىل قطاعــات و�صــر�ئح �أخــرى من 
�ملحتاجني. 

و�أو�صــح �أن ذلــك جــاء ��صــتمر�ر� ل�صيا�صــة �لــوز�رة 
الأبنــاء  و�مل�صــاعدة  �لعــون  يــد  بتقــدمي  �لقا�صــية 
�ملجتمــع �لفل�صــطيني رغــم قلــة �الإمكانيــات وعــدم 
وجــود مو�زنــات ت�صــغيلية م�صــيفا �أن وز�رتــه تبذل 
جهــودُ� كبــرة وجبــارة يف هــذ� �الإطار معتمــدة على 
�هلل ثــم على عالقتهــا �ملتينة و�ملميزة �لتــي �أقامتها 
�لوز�رة خالل �لفرتة �ل�صــابقة مع �ملوؤ�ص�صــات �ملحلية 
و�لعربيــة و�لدوليــة �لتــي مــا كان لهــا �أن تكــون �إال 
لثقتهــا بالعمــل و�جلهد �لكبر �لتي تقــوم به �لوز�رة 

و�لتي بات و��صح للقا�صي و�لد�ين. 
و�أ�صــار وكيــل �لــوز�رة �أن �الأ�صــبوع �لقــادم �صي�صــهد 
توزيع هذه �لطــرود �لغذ�ئية �لتي حتتوي على مو�د 
متوينيــة يحتاجهــا كل بيــت فل�صــطيني مثــل �ل�صــكر 

و�ل�صــرج و�الأرز و�ل�صــمنة وزيــت �لزيتــون و�جلبنة 
و�لزعــرت و�ل�صــاي وجمموعة مــن �ملعلبات و�صي�صــمل 

�لتوزيع 3000 �أالف �أ�صرة فقرة. 
�أن وز�رتــه ومــن خــالل مديرياتــه  �إبر�هيــم  وبــني 
�ملنت�صــرة يف خمتلــف مــدن قطــاع غــزة قــد �أعلنــت 
حالة �ال�صــتنفار �لق�صــوى للبدء يف ت�صجيل �أ�صحاب 
�لبيــوت �ملدمرة عــرب برنامج �حلمايــة �الجتماعية 
و�لــذي يق�صــي بتعوي�صــهم جزئيــا من خــالل تقدمي 
م�صــاعد�ت مالية تن�صــجم مع �صيا�صــة ومعاير �لعمل 
بربنامج �حلماية �الجتماعية منوها �إىل �أن �ملرحلة 
�ملقبلة �صت�صــهد �لبدء برتميم 100 بيت من �أ�صــحاب 
�لبيــوت �لفقــرة يف حمافظــة غــزة وم�صــر� �إيل �أن 
�لوز�رة �أي�صــا قدمت �مل�صــاعد�ت �لنقدية للعديد من 
�أ�صحاب �لتحويالت �ملر�صــية من �الأمر��س �خلطرة 
و�مل�صتع�صية خمتتما حديثه: �صنبقى على هذ� �لعهد 

و�صن�صــعى د�ئمــا مل�صــاعدة �لنا�س ومد يــد �لعون لهم 
وتوفر �حتياجاتهم وفق �ملتاح.

ويف ذ�ت �ل�صــياق، عقدت وز�رة �ل�صــوؤون �الجتماعية 
�الجتماعيــة  للحمايــة  �لعامــة  �الإد�رة  يف  ممثلــة 
�ملحافظــة  يف  �أر�صــدين  حملــة  �صــمن  عمــل  ور�صــة 
�لو�صطى بح�صــور كافة �جلهات �لقائمة على �حلملة 
’ �إ�صــافة �إىل مديــر مديريــة ديــر �لبلــح �أ. �صــالح 
�لبطة  وجمموعة من �ملوؤ�ص�صــات �ملدنية وممثلني عن 

�لبلديات وم�صتفيدي �لربنامج
مــن جانبــه، قدم مديــر عــام �حلمايــة �الجتماعية 
ريا�س �لبيطار �صرحا تف�صيليا عن برنامج �مل�صاعد�ت 
�لنقذية وبرنامج �لتامني �ل�صحي وبر�مج �مل�صاعد�ت 
�لغذ�ئيــة وبرنامــج �لغــذ�ء �لعاملي وبرنامــج �لتامني 
�ل�صــحي ، مبينــا �ن �مل�صــاعد�ت �لنقديــة مقدمة من 

�الحتاد �الوربي و�لبنك �لدويل و�حلكومة
ويف ذ�ت �ل�صــياق �أ�صــار �إىل �أن �لعالقــة بــني �لــوز�رة 
وبني �ملو�طن عالقة تبادلية و�مل�صاعد�ت  لي�صت حق 
مكت�صــب ، م�صــيفا �ن �لوز�رة تقوم بتدقيــق �لبيانات 

�خلا�صة باملنتفعني.
بــدوره لفــت من�صــق برنامــج �لغــذ�ء �لعاملــي �ن عدد 
�مل�صــتفيدين مــن برنامج �لغــذ�ء �لعاملي هــو 20 �ألف 
�أ�صــرة مــن غــر �لالجئني ويقعــون حتت خــط �لفقر 
�ل�صــديد ، و�أن �لربنامج �صــريك �أ�صا�صــي مــع �لوز�رة ، 

chfوهناك �صركاء �آخرون مثل �أوك�صفام و
ونا�صد �ل�صويركي �ملو�طنني بعدم بيع �ملو�د �لتموينية 
مطالبا �إياهم باإعطاء �ملعلومات �ل�صــحيحة للربنامج 
و�اللتــز�م بــدورة �لتوزيــع و�حلفاظ علــى �لبطاقة 
�لتموينية ، م�صــرً� �إىل �أن �لربنامج ي�صتهدف 4000 
فرد من خالل م�صــروع �لتغذية �ملوؤ�ص�صاتية لعدد 35 

موؤ�ص�صة.

"الشؤون االجتماعية" توقع بروتوكول تعاون 
مع المرأة لخدمة الفئات الهشة

غزة-�لر�أي:
قــال �ملتحــدث با�صــم وز�رة �لد�خليــة و�الأمــن 
�لوطني �إياد �لبزم �إن �لعام �حلايل ُيعد �الأ�صــو�أ 

يف عمل معرب رفح �لربي منذ �لعام 2009.
و�أ�صاف �لبزم يف ت�صريح �صحفي �أن "�أيام �إغالق 
�ملعــرب منذ بدء �لعــام 2015 جتــاوزت �لـ 100 
يومًا، بينما مت فتح �ملعرب ب�صــكل جزئي خلم�صــة 

�أيام فقط".
لـــ  �مل�صــرية  لل�صــلطات  دعوتــه  �لبــزم  وجــدد 
�صيا�صــاتها بهذ� �خل�صــو�س وتقدير  "مر�جعــة 
معاناة قر�بة 2 مليون فل�صطيني حما�صرين منذ 

�صنو�ت".  8
ُيذكر �أن �ل�صــلطات �مل�صرية تو��صل �إغالق معرب 
رفح منذ قر�بة �لعامني، وال يتم فتح �ملعرب �إال يف 
��صتثنائيًا ويف حاالت نادرة ملدة يومني �أو ثالثة 
ال تلبي �حلاجات �الإن�صانية الأهايل قطاع غزة.

أغلق المعبر أكثر من 100 
يومًا منذ بداية العام

البزم: عام 
2015 األسوأ في 
عمل معبر رفح


