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تشكيل هيئة إلدارة غزة .. 
هل يجبر خيبة أمل الغزيين بحكومة الوفاق!

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
الف�سائ��ل  اأ�ساب��ت  الت��ي  الأم��ل  خيب��ة  بع��د 
الفل�سطينية وال�س��ارع الغّزي باأكمله، من التق�سري 
الوا�س��ح حلكومة التوافق جتاه قط��اع غزة؛ اأعلن 

املجل���س الت�سريع��ي ع��ن توجه��ه لإيج��اد �سيغ��ة 
اإداري��ة تت��اءم م��ع الواق��ع يف القط��اع، ب�سفت��ه 
املرجعية القانونية لعمل وكاء الوزراء يف القطاع؛ 
من اأجل تخفيف ال�سغوطات التي يواجهونها، ومبا 

ي�س��كل رافع��ة للعم��ل الإداري.  حكوم��ة التواف��ق 
ومن��ذ ت�سكيله��ا يف 2/6/2014 اأي من��ذ قراب��ة 

ث��اث �سن��وات مل ياأتي رئي���س وزرائها 
رامي احلم��د اهلل اإىل قطاع غزة �سوى 

األخطاء الطبية .. تجاوزات يغفى
 عن محاسبتها القانون !

مطلع الربيع .. أراضي الحدود ميتة زراعيًا

جامعيون يزاولون 
مهن شاقة إلكمال 
تعليمهم بغزة

غزة – الراأي- اآلء النمر
الحت��ال  طائ��رات  تعتل��ي 
يف  القط��اع  �سم��اء  الإ�سرائيل��ي 
وبداياته��ا،  الأع��وام  نهاي��ات 
الأرا�س��ي  ف��وق  حتدي��دًا 
الزراعي��ة احلدودي��ة الفا�سلة 

الفل�سطيني��ة  الأرا�س��ي  ب��ن 
ع�سكري��ة،  لأغرا���س  املحتل��ة 
التع�سي��ب  اإخم��اد  به��دف 
احلدودي لع��دم تغبي�س الروؤية 

جتاه قطاع غزة.
الطائ��رة "الإ�سرائيلي��ة" الت��ي 

حتمل املبيدات احل�سرية وتبداأ 
بر�سه��ا م��ن الأعل��ى حت��ى ت�سل 
بالقم��ح  املزروع��ة  الأرا�س��ي 
وذل��ك  والأع�س��اب،  وال�سع��ري 

ب��ن  متيي��ز  دون 
طبيعة املزروعات 

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
مع �سب��اح كل يوم جدي��د، تخرج الطالب��ة اجلامعية 
�س��روق جرب��وع اإىل م��كان عمله��ا يف كابيت��ال م��ول 
كمندوب��ة مبيع��ات، على اأمل اأن تق��وم بت�سديد ر�سوم 

اجلامع��ة التي تراكمت عليها خا�سة يف 
10اآخر ف�س��ل درا�سي له��ا. وت�سعر جربوع 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

حكوم��ة التوافق وللعام الثال��ث على التوايل اأ�سقطت 
قطاع غ��زة من موازنتها الت�سغيلية وكاأنه مواطنيه ل 
يتبع��ون به��ذه احلكومة مما دفع باملجل���س الت�سريعي 

لاإعان عن ت�سكل هيئة اإدارية لإدارة القطاع.
الناط��ق با�س��م حرك��ة حما���س ح��ازم قا�سم ق��ال اإّن 
ال�سيغة يج��رى الإعداد لها لعتماده��ا �سريًعا، واأنه 
يف اأق��ل م��ن �سه��ر �سيج��رى اتخ��اذ اإج��راءات يلم�سها 
املواط��ن عل��ى ه��ذا ال�سعي��د؛ لتح�س��ن اإدارة الواق��ع 

احلكومي يف غزة.
و�س��دّد قا�سم اأن حركته قدمت الكث��ري من اأجل اإنهاء 
املوؤ�س�س��ات  وتوحي��د  امل�ساحل��ة  وحتقي��ق  النق�س��ام 
الفل�سطيني��ة ، لفت��ًا اإىل اأن��ه من��ذ اللحظ��ة الأوىل 
ات�سح��ت الني��ة املبيتة ل��دى رئي���س ال�سلطة حممود 
عبا���س ورئي���س احلكومة رام��ي احلمد اهلل ب��األ يتم 

التعامل مع قطاع غزة ول مع م�ساكله ومتطلباته".
 واأ�س��ار اإىل اأن حكوم��ة الوف��اق اأهمل��ت من��ذ الأي��ام 
الأوىل مل��ف املوظف��ن واملعابر والكهرب��اء وال�سحة، 
ووا�سل��ت م��ا و�سفها ب�سيا�س��ة الإهم��ال والتمييز بن 
منطق��ة اأخرى، معتربًا اأن احلكومة ل تقوم باأي جهد 
دبلوما�س��ي لرفع احل�س��ار عن القطاع وجع��ل ق�ساياه 

احلياتية مطروحة يف جدول اأعمالها.

اأم��ا ع�سو املكت��ب ال�سيا�س��ي للجبه��ة ال�سعبية جميل 
مزهر ف�سدّد على اأن هذا القرار خطوة غري حم�سوبة 

باجتاه تعميق النق�سام الفل�سطيني.
 وق��ال: " �سب��ق اأن رف�س��ت اجلبه��ة قبل �سن��وات هذا 
امل�س��روع  وتوؤك��د م��رة اأخ��رى اأن اأي م�ساري��ع من هذا 
الن��وع م��ن �ساأنها اأن تعم��ق النق�سام وتذه��ب بنا نحو 
النف�س��ال وهذا يلحق �سررا كب��ريا بامل�سروع الوطني 

الفل�سطيني".
ودع��ا مزهر حركة حما�س اإىل اإع��ادة النظر يف هذا 
الق��رار عل��ى قاعدة كيف ميك��ن اأن نع��زز دور ومكانة 
حكومة التوافق الوطني وكيف جنعلها تقوم بواجبها 
ودوره��ا جتاه قطاع غزة، لفتًا اإىل اأن ت�سكيل الهيئة 
يعم��ق الأزم��ة يف قطاع غ��زة ول ي�سكل ب��اأي حال من 

الأحوال حا بديا.

تمكين الحكومة
من جانبها؛ رف�ست حركة فتح اأي �سيغ جديدة لإدارة 
العم��ل احلكومة يف قطاع غزة، داعية حركة حما�س 

اإىل متكن حكومة التوافق من العمل يف القطاع.
وقال الناطق با�سم احلركة فايز اأبو عيطة اإن اإعادة 
حرك��ة حما�س ط��رح مو�س��وع اإدارة غ��زة اأمر خطري 

وه��ي مقدمة وحماولة منها لتكري�س النق�سام ويدلل 
على نواياها بف�سل غزة عن ال�سفة.

وطال��ب اأب��و عيط��ة حرك��ة حما���س بالتوج��ه نح��و 
الوحدة الوطنية بدل من التوجه لانف�سال”، م�سريًا 
اإىل اته��ام حرك��ة حما�س حلكومة الوف��اق بالتق�سري 
جت��اه قطاع غ��زة منافيًا حلقيقة اأم��ر الواقع، موجهًا 
اأ�سبع الته��ام حلركة حما�س بتعطي��ل عمل حكومة 

التوافق الوطني يف قطاع غزة.
“الأوىل ب��دل م��ن ت�سكي��ل جلن��ة  واأ�س��اف بالق��ول 
لإدارة غ��زة والبحث عن بدائل والرك�س وراء �سراب 
ل قيمة له، اأن ت�سمح حما�س حلكومة الوفاق الوطني 
املع��رف به��ا دوليا وج��اءت بتواف��ق معه��ا والف�سائل 
الوطني��ة والإ�سامي��ة، العم��ل بحري��ة يف القط��اع”، 

على حد تعبريه.

هيئة وطنية
الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�سي م�سطفى ال�س��واف قال اإن 
ت�سكي��ل هيئ��ة اإداري��ة لإدارة قط��اع غ��زة هو خطوة 
يف الجت��اه ال�سحي��ح؛ يف ظل تن�سل حكوم��ة الوفاق 
م��ن مهامه��ا لقط��اع غ��زة، موؤكدًا عل��ى اأن قط��اع غزة 
ي�س��م ما يقارب م��ن 2 مليون ن�سمة له��م احتياجاتهم 

اخلا�س��ة ول ب��دم م��ن توفريها له��م. واأك��د ال�سواف 
اأن ت�س��رك حرك��ة حما�س  " لل��راأي" عل��ى �س��رورة 
الف�سائ��ل الفل�سطيني��ة وذوي اخل��ربات والكف��اءات 
ول تقود وحدها هذه الهيئة الإدارية كي يكون الكل 
الفل�سطيني م�سوؤوًل عن قطاع غزة، ويف حال مل يفلح 

ذلك تقوم حركة حما�س وحده بهذه املهمة.
واتف��ق الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي ط��ال ع��وكل مع 
ال�س��واف ب�س��رورة اأن ت�س��رك حرك��ة حما���س ال��كل 
الفل�سطين��ي يف الهيئ��ة الإداري��ة لإدارة قط��اع غ��زة 

وخ�سو�سًا الف�سائل الفل�سطينية.
وق��ال عوكل خطوة ت�سكيل هيئ��ة اإدارية ت�ساف اإىل 
املعيق��ات الت��ي تزي��د الفج��وة يف حتقي��ق امل�ساحلة، 
مبواقفه��ا  متم�سك��ة  حما���س  حرك��ة  اأن  ودلي��ًا 
واإجراءاته��ا الت��ي ت�ساه��م يف زي��ادة النق�سام وعدم 
حتقي��ق امل�ساحلة، ف��ا بد م��ن ت�سكي��ل اإدارة وطنية 
حت��ى توؤك��د حما���س اأنه��ا ت�سع��ي يف طري��ق حتقي��ق 
امل�ساحلة". واأ�سار اأن قط��اع غزة كانت ت�سريه حركة 
حما���س يف ظل عدم تاأدية حكومة الوفاق لواجباتها 
جت��اه قط��اع غزة، مم��ا دفع حرك��ة حما���س لاإعان 
ر�سمي��ًا عن ت�سكيل هذه الهيئة مبا يتما�سى مع الو�سع 

القائم.

غزة-الراأي-�سمر العرعري 
م��ا اأن يتنا�س��ى املواطن��ن يف غزة ق�س��ة ذاك الرجل الذي 
ذه��ب بطفله للم�ست�سفى �سريًا على الأقدام لإجراء عمليه 
جراحي��ة ب�سيط��ة ليع��ود به وق��د اأ�سي��ب بال�سل��ل، وتلك 
امل��راأة التي ذهبت لت�سع مولوده��ا الأول فعادت وقد دمرت 
حياته��ا بانفج��ار الرح��م لديه��ا واإنقاذها من م��وت حمتم، 
واأخ��رى م��ن مل يتمكن الأطباء م��ن اإنقاذ حياته��ا فغادرت 

دون �سابق اإنذار كنتيجة لتلك الأخطاء الطبية  .
فب��ات يوؤرق م�ساجع الغزين فيتمنى املري�س اأن ميوت على 
فرا�سه قبل اأن يذهب اإىل تلك امل�ست�سفى احلكومي اأو ذاك 

اخلا�س لأن اخلطاأ وارد اأينما كان .
ال�ساب اأ�سرف خلف ذو ال�25 عاما من حي ال�سجاعية بغزة 
ه��و ال�سحي��ة اجلديدة عل��ى م�س��رح م�سرط طبي��ب واأمل 

مري�س بال�سفاء والعودة اإىل اأهلة وذويه �ساملًا معافى .
ذه��ب اأ�س��رف اإىل م�ست�سف��ى خا���س خ�سية عل��ى نف�سه من 
امل��وت عل��ى اأي��دي الأطب��اء يف امل�ست�سفي��ات احلكومي��ة ملا 
ي�سمع��ه دوم��ًا م��ن موت ف��ان وع��ان نتيج��ة خط��اأ طبي، 
وحت��ى يكون الهتم��ام به اأكرب ليكون امل�س��ري واحد، املوت 

اإثر عملية جراحية ب�سيطة تعرف ب� " الدواىل " .
ط��ارق خلف  اب��ن خال ال�سحي��ة ي��روى تفا�سيل اجلرمية 
فيق��ول ل� " ال��راأي"  :" لقد دخل اأ�سرف يوم ال�سبت املوافق 
4/3/2017 م�ست�سف��ى خا���س لعم��ل عملي��ة جراحي��ة 
تع��رف ب��� " ال��دوايل " لتاأخ��ره ع��ن الإجن��اب بع��د ولدة 
طفلت��ه الوحي��دة وبلوغه��ا ال�سب��ع �سن��وات، لتج��رى اإلي��ه 
العملي��ة اجلراحي��ة وبع��د رب��ع �ساع��ة يخرج وي�س��ل اإىل 

البيت "
وي�سي��ف :" بعد اأن و�سل اإىل البيت اأ�سبح يعانى من الآلم 
يف الظهر والرقبة وي�ساب بنوبة من القيء الأ�سود ما دفع 
اأهل��ه اإىل الت�س��ال بالطبيب الذي اأج��رى العملية ليكون 
ال��رد عليهم باأنها اأعرا�س طبيعية، فم��ا كان من ال�ساب اإل 
اأن ياأخ��ذ الع��اج وين��ام وفى ي��وم الأحد اأ�سب��ح يعانى من 
ق��يء واإ�سهال ليعاود الأهل الت�س��ال بالطبيب مرة اأخرى 
ليك��ون رده باأن يح�سروه اإىل امل�ست�سفى اخلا�س فقام بعمل 
فحو�س��ات له ليثبت الطبيب اأنه يعانى من قرحه يف املعدة 

وي�سعه حتت املراقبة مع اإعطاوؤه عاج للقرحة .
وتاب��ع :" عندم��ا جاء امل�س��اء وبينم��ا كان الطبيب املناوب 
وجد اأن حاله اأ�سرف غري طبيعية فقام باإجراء حتاليل له 
فوج��د اأن هناك ارتف��اع يف وظائف الكل��ى والكبد ما دفعه 
لتحويله �سباح الثنن اإىل م�ست�سفى ال�سفاء ليتم اإدخاله 

اإىل ق�س��م الأمرا�س ال�سدرية ، ف��كان يف كل ثانيه تتدهور 
حالت��ه ال�سحي��ة الأمر الذي دف��ع اأطباء ق�س��م الأمرا�س 
ال�سدري��ة لا�ستعانة باأطباء العناية املركزة ليتم حتويله 
اإىل العناية املرك��زة ليكت�سف اأنه يعاين من ت�سمم يف الدم 
وتوق��ف لكاف��ة وظائ��ف اجل�سم ليبق��ى اأ�س��رف يف تدهور 

م�ستمر حتى اإعان وفاته يوم اجلمعة املا�سي ".

جلطة
"الطبي��ب ال�سرع��ي ال��ذي عاي��ن ال�سحي��ة ب��ن اأن �سبب 
الوف��اة وجود جلط��ة يف القلب قد اأ�سي��ب بها قبل خم�سن 
�ساع��ة اأي فرة مكوثه يف غرف��ة العناية املركزة، متنا�سيا 
ال�سب��ب الرئي�س��ي الذي اأدخله العناي��ة املركزة " على حد 

قوله .
اأما عن ال�ساب فادي   فقد كان اأي�سًا �سحية خلطاأ طبي اأدى 
اإىل بر قدمه اإثر تعر�سه لك�سر يف القدم اأثناء لعبه لكرة 
الق��دم مع اأبناء اجلريان ، ليك��ون نتيجة هذا الك�سر وو�سع 
اجلبرية ب�سكل خاطئ اأن يفقد ذلك ال�ساب  قدمه والتي ما 

زال يعاين من اأثرها حتى يومنا هذا .
ويق��ول ف��ادى ل� " ال��راأي" :" لقد كنت يف ذل��ك الوقت اأبلغ 
م��ن العم��ر 14 عام��ًا وبينما األعب م��ع اأ�سدقائي م��ن اأبناء 
اجل��ريان كرة الق��دم ، اإذ بي اأ�ساب بك�س��ر الأمر الذي دفع 
اأهل��ي لاإ�س��راع بي للم�ست�سف��ى فما كان من الطبي��ب اإل اأن 
ق��ام بو�سع اجلبرية على قدمي على اأن اأعاود الك�سف عنها 
بع��د اأ�سب��وع وان األح��ظ اى تغ��ريات وبينما ه��ي كذلك اإذ 
تعر�س��ت قدم��ي للغرغرينة الت��ي ق�ست عل��ى قدمي حتى 

فوق الركبة ليكون م�سريها البر "
ي�سي��ف :" مل يك��ن الطبي��ب يتحمل ب��ان يلقى عل��ى نف�سه 
اللوم اأو اأن يوؤنب نف�سه بل كان النكران �سيد املوقف حممًا 
اأهل��ي امل�سوؤولية عن عدم املاحظة مع اأن ال�سبب الرئي�سي 

يف املو�سوع هو عدم و�سع اجلبرية ب�سكل �سحيح ".

حالة جديدة
اأم��ا ع��ن املواطنة نايف��ة ر�سوان وه��ى تبلغ م��ن العمر 54 
عام��ًا فق��د كان��ت تعان��ى من مي��اه بي�س��اء على الع��ن وقد 
مت حتدي��د اإج��راء عملي��ه له��ا يف م�ست�سف��ى العي��ون بغزة 
بع��د �سولت وج��ولت وفحو�س��ات عدة وفى ي��وم العملية 
كادت املواطن��ة اأن تفق��د حياتها نتيج��ة ال�ستهتار بحياة 
املواطن��ن لتخ��رج م��ن امل�ست�سفى ب�سل��ل يف اأ�سبعه��ا نتيجة 

اإعطائها ابره يف يدها اأدت ل�سلل اإ�سبعها .
لتق��ول ر�س��وان لل� " ال��راأي" :" احلم��د هلل اأنى قد خرجت 
ب�سلل با�سبعى ، ومل اأ�سجل �سمن احلالت التي ن�سمعها بن 
الفين��ة والأخرى عن وفاة �سخ�س هنا واأخر هناك نتيجة 
الأخط��اء الطبي��ة ، لتع��اود اإج��راء عمليته��ا يف م�ست�سفى 
خا���س خ�سية م��ن تلك الأخطاء الطبية الت��ي باتت توؤرق 

م�ساجع من يعاين الأمرا�س .
الأخطاء الطبية ..ودور الوزارة 

ب��دوره ، قال مدير عام ال�سئون القانونية يف وزارة ال�سحة 
�سعي��د البط��ة:" عندم��ا يتق��دم امل�ستك��ي ب�سك��وى ل��وزارة 
ال�سحة اأو النيابة العامة اأو املجل�س الت�سريعي اأو منظمات 
حقوق الن�سان العاملة يف القطاع، يتم التعامل مع ال�سكوى 

املقدمة ب�سكل فوري.
واأكد البطة عل��ى وجود دائرة خمت�سة يف الوزارة، مهمتها 
قب��ول �سكاوى الأخط��اء الطبية، م�س��رًيا اإىل اأنه فور ورود 
�سك��وى للوزارة بوج��ود خطاأ طبي يت��م ت�سكيل جلنة فنية 
خمت�سة؛ للتحقيق يف م�سمون ال�سكوى ملعرفة وجود اإهمال 

طبي اأو ل.
واأ�س��ار اإىل اأن اأع�س��اء اللجن��ة يت��م ت�سكيله��م م��ن خ��ارج 
امل�ست�سف��ى اأو املوق��ع امل�سك��و من��ه وذلك من ب��اب احليادية 
والنزاه��ة، لفًت��ا اإىل اأن اللجن��ة تت�س��كل م��ن اأع�س��اء من 
القانوني��ة،  لل�س��وؤون  العام��ة  والإدارة  التمري���س  وح��دة 

والإدارة العامة للرقابة. 
وق��ال: "تق��وم اللجن��ة بالتحقي��ق وتتحف��ظ عل��ى املل��ف 
الطب��ي للمري���س وال�ستماع ل��كل من له عاق��ة بال�سكوى 
�س��واء كان امل�ستك��ي نف�س��ه )املري���س(، اأو الطاق��م الطب��ي 
ال��ذي تعام��ل مع احلال��ة املر�سي��ة، ومن ثم تعم��ل اللجنة 
عل��ى رف��ع التقري��ر بتو�سيات��ه اإىل وزير ال�سح��ة، ورئي�س 

اللجنة".
واأ�س��اف: "بعد اعتماد التقرير يت��م اإعطاء مقدم ال�سكوى 
�س��ورة ع��ن النتيجة مو�سحا به��ا وجود خطاأ طب��ي اأو ل"، 
موؤكًدا اأنه يف حال تبن وجود خطاأ طبي اأو اإهمال �سدر من 
قبل الطاقم الطب��ي يتم معاقبة اأي موظف ق�سر اأو اأخطاأ 
وفًق��ا لقان��ون اخلدم��ة املدني��ة خا�س��ة ن�س امل��ادة )68( 

والتي ذكرت 10 عقوبات تقع على املق�سر.
وب��ن البطة اأنه يتم اإيقاع العقوبة على املوظف وفقا ملبداأ 
تنا�س��ب العقوبة مع املخالفة، م�س��رًيا اإىل اأن الأمر ينطبق 
عل��ى كاف��ة امل�ست�سفيات املنت�سرة يف قطاع غ��زة كون وزارة 
ال�سحة هي من مين��ح الرخي�س للقطاع اخلا�س �سواء كان 

ذل��ك م�ست�سفيات اأو عيادات اأو مراكز طبية، منوها اإىل اأن 
قان��ون ال�سحة العامة اأعطى ال�ساحي��ة للوزارة بالن�سبة 

لإن�سائها اأو اإغاقها اأو غري ذلك
يف ال�سي��اق ذات��ه ، نا�س��د البط��ة كاف��ة املواطن��ن وعن��د 
ال�ستب��اه بوج��ود جت��اوز م��ا م��ن اأح��د مقدم��ي اخلدم��ات 
ال�سحية �س��رورة التوجه اإىل اجلهات الر�سمية يف الوزارة 
لتق��دمي �سك��واه والبتع��اد ع��ن العت��داء عل��ى املراف��ق 
ال�سحي��ة واأطقم العمل ال�سح��ي لأن يف ذلك جتاوز يعاقب 
علي��ه القانون ، حيث اأ�سار اإىل وجود خدمة الرقم املبا�سر 
103 والذي ي�ستقبل �سكاوى املواطنن على مدار ال�ساعة 
ويعمل على ايجاد حلول مبا�سرة لهم بالإ�سافة اإىل وجود 
دائرة ال�سكاوى بالوزارة وهي تتبع مبا�سرة لديوان الوزير 

وتقوم على ا�ستقبال �سكاوى النا�س والتعامل معها.
وع��ن وجود اآلي��ة �سابطة ي�س��ار اإليها عند ح��دوث ا�ستباه 
بخط��اأ طب��ي ، ين�س��ف املري���س ومق��دم اخلدم��ة الطبية ، 
اأ�س��ار اأ. �سعي��د البطة اأن جهودا بذل��ت يف هذا ال�سياق قبل 
�سن��وات م��ن اأجل اخل��روج بقان��ون امل�سائلة الطبي��ة اإل اأن 
املنت��ج النهائي لهذا القانون مل يرى النور حتى الآن ب�سبب 

ظروف عديدة على راأ�سها النق�سام .

أوجه المسؤولية
الأرا�س��ي  يف  ب��ه  املعم��ول  العقوب��ات  قان��ون  وبح�س��ب 
الفل�سطيني��ة يرتب على الطبيب ال��ذي ثبت وقوع اإهمال 
من��ه، ثاث��ة اأن��واع م��ن امل�سوؤولي��ة: م�سوؤولي��ة تاأديبي��ة 
تفر�سه��ا اجله��ة الت��ي يتبعه��ا الطبي��ب مهني��ا اأو وظيفيا، 
كنقاب��ة الأطب��اء اأو وزارة ال�سح��ة، وم�سوؤولي��ة جنائي��ة 
وم�سوؤولي��ة مدني��ة تفر�سهم��ا املحكم��ة بن��اء عل��ى طل��ب 

النيابة العامة، اأو مطالبة املت�سرر اأو ورثته. 
ويق�سد بامل�سوؤولي��ة اجلنائية حالة ال�سخ�س الذي ارتكب 
فع��ا �سبب �س��ررا للغري، م��ا ي�ستوجب م�ساءل��ة القانون له 
بعقوب��ة جزائي��ة. فقد يهم��ل الطبيب ويخ��ل بالتزاماته 
املهني��ة، فينتج عن عمله ه��ذا اإ�سرار بالغ��ري، ما ي�ستوجب  

م�ساءلته جنائيا. 
وتتن��وع  حالت الإهمال الطب��ي يف اإ�ساءة معاملة املر�سى، 
واإعط��اء كمية مرتفعة من املخدر ل تتاءم مع �سن اأو وزن 
املري���س، واإعط��اء وحدات دم ملوثة، وت��رك مواد يف بطن 
املري���س، وعدم دقة الت�سخي�س، كما اختلفت النتائج التي 
ّخلفه��ا الإهم��ال، فبع�سها نت��ج عنه �سرر ب�سي��ط باملري�س، 

لكن بع�سها الآخر اأدى اإىل الوفاة.

تشكيل هيئة إلدارة غزة .. 
هل يجبر خيبة أمل الغزيين بحكومة الوفاق!

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
بع��د خيب��ة الأمل الت��ي اأ�ساب��ت الف�سائل 
الفل�سطيني��ة وال�س��ارع الغ��ّزي باأكمله، من 
التق�س��ري الوا�س��ح حلكوم��ة التوافق جتاه 
قطاع غ��زة؛ اأعل��ن املجل���س الت�سريعي عن 
تت��اءم  اإداري��ة  توجه��ه لإيج��اد �سيغ��ة 

م��ع الواق��ع يف القط��اع، ب�سفت��ه املرجعية 
يف  ال��وزراء  وكاء  لعم��ل  القانوني��ة 
اأج��ل تخفي��ف ال�سغوط��ات  القط��اع؛ م��ن 
الت��ي يواجهونها، ومبا ي�س��كل رافعة للعمل 

الإداري. 
يف  ت�سكيله��ا  ومن��ذ  التواف��ق  حكوم��ة 

2/6/2014 اأي منذ قرابة ثاث �سنوات 
احلم��د  رام��ي  وزرائه��ا  رئي���س  ياأت��ي  مل 
اهلل اإىل قط��اع غ��زة �س��وى زي��ارة واح��دة 
ول�ساع��ات مع��دودة ، ول زال��ت تتن�سل من 
واجباتها جتاه القطاع بالرغم من معرفتها 

بتدهور جميع مناحي احلياة بداخله.

األخطاء الطبية .. تجاوزات يغفى عن محاسبتها القانون !
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غزة- الراأي
جل�ست��ه  يف  الت�سريع��ي  املجل���س  اأق��ر 
املنعق��دة الي��وم مبدينة غ��زة م�سروع 
الق�سائي��ة،  ال�سلط��ة  لقان��ون  مع��دل 
وم�س��روع قان��ون حظ��ر التع��دي عل��ى 
الأرا�سي احلكومية بالقراءة الأوىل.

ولف��ت النائ��ب امل�ست�س��ار حمم��د ف��رج 
القانوني��ة يف  اللجن��ة  رئي���س  الغ��ول 
املجل���س الت�سريعي اإىل اأن املجل�س اأقر 
قان��ون ال�سلط��ة الق�سائي��ة بالقراءة 
الأوىل لتع��ذر قي��ام رئي���س ال�سلط��ة 
و�سغ��ور من�سب��ه لنته��اء وليت��ه، مما 
اأثر �سلبا على اأداء ال�سلطة الق�سائية.

وتاب��ع" نتيج��ة للتط��ور والزي��ادة يف 
ع��دد ال�س��كان خ��ال الع�س��ر �سن��وات 
تعي��ن  اإىل  بحاج��ة  فاإن��ا  املا�سي��ة 
ق�س��اة جدد وفقا للقان��ون وبناء عليه 
كان ل ب��د م��ن تعدي��ل قان��وين منع��ا 
لتغ��ول مغت�سب��ي الرئا�س��ة وال�سلط��ة 
واج��راء  الق�س��اء  يف  التدخ��ل  م��ن 
القان��ون  ع��ن  خارج��ه  تعيين��ات 
الأ�سا�س��ي ومكونات ال�سلطة الق�سائية 
والقوان��ن ذات ال�سل��ة، ونظ��را ملكانة 

م��ن  ب��د  ل  كان  واأهميته��م  الق�س��اة 
حت�س��ن ه��ذه التعيين��ات لتكون حتت 
نظ��ر ممثل��ي ال�سع��ب الفل�سطيني منعا 
للتعيين��ات املزاجي��ة واحلزبي��ة التي 
ميار�سه��ا اأ�سحاب الأه��واء والنظرات 
احلزبي��ة ال�سيقة، وحت��ى يتم التاأكد 
م��ن تعي��ن الأكف��اأ والأ�سل��ح للمجتمع 

الفل�سطيني".
كما اأق��ر املجل�س م�سروع قان��ون ب�ساأن 
واملمتل��كات  العق��ارات  عل��ى  التع��دي 
التابعة للدولة وذلك ف اطار حماربة 
املتاجري��ن  م��ن  الأرا�س��ي  ع�ساب��ات 
باأرا�س��ي احلكوم��ة واملعتدي��ن عليه��ا، 
العق��ارات  وعل��ى  عليه��ا  واحلف��اظ 
اق�س��ى  وايق��اع  للدول��ة  اململوك��ة 
العقوبات لكل من يقوم بذلك. اإ�سافة 
اىل ا�سرج��اع اأي��ة مكا�سب قد يح�سل 
عليه��ا ه��ذا املعت��دي مهاما بلغ��ت تلك 

املكا�سب.
تل��ك  يف  والنق���س  الع��وار  وت�سحي��ح 
اإيق��اع  م��ن  تخل��و  والت��ي  القوان��ن 
عل��ى  للمتعدي��ن  رادع��ة  عقوب��ات 

الأرا�سي واملمتلكات العامة.

غزة- الراأي
دع��ت بلدية غزة املواطن��ن يف املدينة اإىل �سرورة 
اإتب��اع اإر�س��ادات النظاف��ة املعلن��ة واحلف��اظ عل��ى 
حاوي��ات النفاي��ات وع��دم اإحراقه��ا حفاظ��ًا عل��ى 

ال�سحة البيئية ونظافة املدينة . 
واأكدت البلدية اأنها جتري ب�سكل يومي ك�سفًا لكافة 
احلاويات يف املدينة وتق��وم بتفريغها من النفايات 
وا�ستب��دال احلاوي��ات التالف��ة نتيج��ة قي��ام بع�س 

املواطنن باإحراقها اأوب�سبب قدمها .
وبين��ت اأنه��ا ت��وزع نح��و ) 1700( حاوية خمتلفة 
الأحج��ام يف كاف��ة مناطق املدينة به��دف الت�سهيل 
عل��ى املواطن��ن يف عملي��ة التخل���س م��ن النفايات 
اإح��راق احلاوي��ات  اأن  املنزلي��ة يومي��ًا، مو�سح��ًة  
يت�سب��ب يف رف��ع ن�سبة التلوث البيئ��ي ويوؤذي �سحة 

املواطنن ويوؤدي اإىل تلف معدن احلاوية .
وكان��ت البلدية قد ن�سرت اإر�سادات للمواطنن عرب 
و�سائ��ل الإع��ام املختلف��ة ولوح��ات الإعان��ات يف 
ال�سوارع العامة دعتهم خالها اإىل �سرورة احلفاظ 
ال�سابع��ة  ال�ساع��ة  قب��ل  واإخ��راج  النظاف��ة  عل��ى 
حمكم��ة  با�ستكي��ة  اأكيا���س  يف  وو�سعه��ا  �سباح��ًا 
الإغاق لت�سهيل عملية  ترحيلها، وكذلك احلفاظ 

على حاويات النفايات .
واأو�سح��ت اأن طواقم النظافة تق��وم يوميًا بتفريغ 

احلاوي��ات من النفاي��ات وترحيلها ملحطة الريموك 
لرحي��ل النفاي��ات ث��م نقله��ا يف ذات الي��وم ملك��ب 
النفاي��ات الرئي���س يف منطق��ة جحر الدي��ك �سرق 

املدينة .
وتق��وم طواقم النظافة يف البلدية بجمع النفايات 
يف �ساع��ات ال�سب��اح الأوىل وترحيله��ا اإىل ) 25( 

حمطة فرعية يف املدينة ثم يتم نقلها من املحطات 
الفرعية للمكب الرئي�س �سرق املدينة .

وجل��اأت البلدي��ة ل�ستخ��دام الكارات الت��ي يجرها 
الآلي��ات  ع��دد  النق���س احل��اد يف  ب�سب��ب  حي��وان 
الازم��ة لعملي��ة ترحي��ل النفاي��ات نتيج��ة من��ع 

الحتال لدخولها منذ اأكرث من ) 10( اأعوام .
ومتكنت طواق��م البلدية خ��ال ال�سهرين املا�سين 
م��ن جمع نحو ) 36( األف طن من النفايات ال�سلبة 
وترحيلها للمكب الرئي�س �سرق املدينة وكن�س )3( 

األف مر مكعب من اأتربة ال�سوارع .
وا�ستقب��ل مكب النفايات الرئي���س يف منطقة جحر 
الدي��ك نح��و ) 45( األ��ف ط��ن خال نف���س الفرة 
منه��ا ) 36( األ��ف ط��ن م��ن بلدية غ��زة و) 9( األف 
طن من وكالة غوث وت�سغيل الاجئن الفل�سطينن 
واملغراق��ة،  لهي��ا،  بي��ت  وبلدي��ات   ،) الأون��روا   (

والزهراء .
ولإمت��ام عملي��ة نظاف��ة املدين��ة ت�سغ��ل البلدي��ة 
 ( ونح��و  النظاف��ة  ق�س��م  موظف��ي  كاف��ة  �سهري��ا 
220( عام��ًا مع كاره بتمويل من �سندوق تطوير 
واإقرا�س البلديات وموؤ�س�سات اأخرى ونحو ) 140( 
عام��ًا لكن�س اأترب��ة ال�س��وارع بتمويل م��ن برنامج 
خل��ق فر�س عم��ل ووكالة غوث وت�سغي��ل الاجئن 

الفل�سطينين ) الأونروا(.

أخبار أخبار

0607

غزة- الراأي
بحث رئي���س بلدية غزة، م. ن��زار حجازي، 
م��ع وف��ٍد م��ن ال�سرط��ة البحري��ة، يراأ�سه 
العمي��د حمم��د خل��ف، مو�س��م ال�سطي��اف 
وملف املنقذي��ن البحرين، وتعزيز التعاون 

امل�سرك.
اجله��از  ع��ام  مدي��ر  الزائ��ر  الوف��د  و�س��م 
العميد حممد خل��ف، ونائبه العميد حممد 
النخالة، ومدير حمافظة غزة العقيد ركن 
يا�س��ر من�س��ور، ومدي��ر الإم��داد والتجهيز 
املقدم عادل خلف، ومدير العاقات العامة 
ومدي��ر  �سي��ام،  عرف��ات  املق��دم  والإع��ام 

العمليات املركزية املقدم �سهيل اأبو �سمرة.
وكان يف ا�ستقب��ال الوف��د اإىل جان��ب رئي�س 
البلدي��ة، مدي��ر ع��ام ال�سح��ة والبيئ��ة م. 

القمب��ز، ومدي��ر ع��ام  اأب��و  عب��د الرحي��م 
ال�سوؤون املالية فايز املحاوي، ورئي�س ق�سم 

العاقات العامة م. ح�سن عودة.
ورح��ب رئي���س البلدي��ة يف بداي��ة اللق��اء 
موؤك��ًدا  البحري��ة،  ال�سرط��ة  جه��از  بوف��د 
عل��ى اأهمي��ة زي��ادة التع��اون امل�س��رك بن 
اجلانب��ن. وقدم �سكره لل�سرط��ة البحرية 
على جهودها يف حفظ الأمن وب�سط النظام 
على طول �ساحل قطاع غزة، وعلى خدماته 

لل�سيادين واملواطنن. 
واأطل��ع املهند�س حج��ازي، الوفد على جهود 
البلدية يف احلفاظ على �سامة امل�سطافن 
اإىل  م�س��رًيا  غ��زة،  �ساح��ل  ط��ول  عل��ى 
ال�سعوب��ات الت��ي تواجه البلدي��ة يف تاأمن 
و�سيان��ة  ومعداته��م  البحري��ن  املنقذي��ن 

وترميم اأبراج الإنقاذ املنت�سرة على �ساطئ 
البحر.

�سك��ره  خل��ف  العمي��د  ق��دم  جهت��ه،  م��ن 
للبلدية على جهوده��ا يف خدمة املواطنن، 
��ا العدي��د من الق�ساي��ا ذات العمل  م�ستعر�سً

امل�سرك بن اجلانبن.
ب�ساح��ل  تتعل��ق  ق�ساي��ا  اجلانب��ان  وبح��ث 
ونظافتهم��ا،  غ��زة  وكورني���س  البح��ر 
ل�ستقب��ال  وال�ستع��دادات  والتجهي��زات 
مو�س��م ال�سطياف، وم�ستلزم��ات جناح هذا 
املو�س��م، وملف املنقذي��ن البحرين، وملفات 
اأخ��رى منها ق�سي��ة ت��اآكل ال�ساطئ، وجتمع 

الرمال داخل حو�س امليناء.
كم��ا ناق���س الطرفان اآلي��ة تنفي��ذ م�ساريع 

م�ستقبلية لتنظيف وجتميل ميناء غزة.

غزة- الراأي
متابعته��ا  بغ��زة،  ال�سح��ة  وزارة  اأك��دت 
اأ�س��رف  ال�س��اب  وف��اة  باهتم��ام حيثي��ات 
تقري��ر  نتائ��ج  بانتظ��ار  واأنه��ا  خل��ف، 

الت�سريح للتحقيق يف ماب�سات وفاته.
ان��ه مت  ال��وزارة يف بي��ان له��ا  واأو�سح��ت 
حتويل جث��ة  ال�س��اب اإىل الطب ال�سرعي 
التابع لوزارة العدل، لفتة اإىل اأن تقرير 
الت�سريح وجميع حيثيات عاجه، �ستكون 
اأم��ام  جلن��ة خمت�س��ة حتق��ق يف  ماثل��ة 

ماب�سات وفاته.
وقدرت ال��وزارة املوق��ف  امل�سئ��ول لعائلة 
خل��ف الت��ي ب��ادرت بالتوا�س��ل م��ع وزارة 
ال�سح��ة موؤك��دة رف�سه��ا مل��ا ق��ام ب��ه نف��ر 
الطبي��ب  عل��ى  بالعت��داء  اأبنائه��ا  م��ن 
ال��ذي عال��ج الفقي��د يف م�ست�سف��ى خا�س،  

�سي��ارة  عل��ى  العت��داء  اإىل  بالإ�ساف��ة 
اإ�سع��اف تابع��ة لل��وزارة و تروي��ع الكوادر 
الطبية العاملة يف جممع ال�سفاء الطبي.

واأك��دت اأن القان��ون يكف��ل ح��ق التقا�سي 
الأ�س��ول،  وف��ق  للجمي��ع  والخت�س��ام 
واأن العت��داءات الت��ي تتج��اوز القان��ون 
اأو  اأي كان بواعثه��ا  م�ستهجن��ة و مدان��ة 

مرتكبيها.
وقال��ت اإن��ه �سيت��م  اط��اع ذوي املتوف��ى 
خلف وجميع اجلهات املخت�سة على نتائج 

التحقيق.
وق��ال اأحد اأقارب ال�ساب خل��ف، اإنه تويف 
ب�سب��ب خط��اأ طبي ج��رى خ��ال اإجرائه 
اخلدم��ة  م�ست�سف��ى  يف  دوايل  عملي��ة 
العام��ة، حي��ث عانى م��ن م�ساعف��ات بعد 

العملية اأدت لوفاته اأم�س اجلمعة.

جمعت )36( ألف طن خالل الشهرين الماضيين 

البلدية تدعو المواطنين للحفاظ على حاويات النفايات

الصحة: نتابع حيثيات وفاة 
الشاب خلف وننتظر نتائج 

التحقيق بوفاته

ناقشا آلية تنفيذ مشاريع مستقبلية

حجازي يبحث موسم االصطياف 
األشغال: إجراء القرعة المكانية لشققمع الشرطة البحرية

 حمد األسبوع الجاري

غزة- الراأي
نظمت اللجنة العلمية يف م�ست�سفى غزة 
الأوروب��ي الي��وم العلمي الث��اين للمو�سم 
املميزة  بعر�س احلالت  وذل��ك   ،2017
والنوعي��ة من العملي��ات مت اجراوؤها يف 

عام 2016.
م��ن   ع��ددا  العلم��ي،  الي��وم  يف  و�س��ارك 
املحا�سري��ن  تناول��وا �سب��ع  حما�س��رات 
علمي��ة،  عر�س خاله��ا عدة حالت  مت 
عاجه��ا يف امل�ست�سف��ى الأوروبي يف عدة 
اأق�سام، مبا يف فيها ق�سم العناية املركزة، 
كم��ا مت عر�س حالة ملري���س اأجريت له 

عملية معقدة يف ال�سدر.
واأك��د رئي�س اللجن��ة العلمية د. حممود 
عر�سه��ا  مت  الت��ي  احل��الت  اأن  ال�سي��خ، 

كان��ت ح��الت متميزة، وكان��ت م�سركة 
وكذل��ك  واجلراح��ة،  الباطن��ة  ب��ن 
عر�س��ت حال��ة ن��ادرة مت ت�سخي�سه��ا يف 

ق�سم الأورام.
واأ�س��اف ال�سي��خ، اأن جراح��ة الأطف��ال 
والباطن��ة لاأطف��ال كان له��ا ن�سي��ب يف 
عر���س حالة م�سركة بينهم��ا،  يف ق�سم 
الباطنة. ويف ختام اليوم العلمي، عر�س 
الدموي��ة يف  فري��ق جراح��ة الأوعي��ة 
جم��ال اجلراحة  حال��ة ملر�سى م�سابن 

بجلطات دماغية.
و�سارك يف اليوم العلمي عدة تخ�س�سات، 
ومتي��ز بتفاع��ل العديد م��ن احل�سور مع 
املوا�سي��ع املطروح��ة من خ��ال النقا�س 

املتبادل.

الو�سطى- الراأي
ال�سيا�س��ي  التوجي��ه  هيئ��ة  اأطلق��ت 
واملعن��وي يف حمافظ��ة الو�سط��ى حملة 
عن "اللبا�س ال�سرعي" لطالبات مدار�س 
الثانوية باملحافظة، وذلك بالتعاون مع 

مديرية الأوقاف.
و�س��ارك يف احلمل��ة امل��ازم اأول عي�س��ى 

مقداد، وال�سيخ حممد ال�سلقاوي.
و يف ه��ذا ال�س��دد، ق��ال النقي��ب مع��اذ 
عل��وان مدي��ر مل��ف املدار���س يف توجيه 
الو�سطى، اإن "احلمل��ة ا�ستهدفت جميع 

مدار���س الثانوي��ة للطالب��ات لفتًا اإىل 
توزي��ع ن�س��رات ع��ن اللبا���س ال�سرع��ي، 
وكلم��ة مل��دة ع�س��ر دقائ��ق يف كل ف�س��ل 
ع��ن اللبا���س ال�سرع��ي و التحذي��ر م��ن 

املخالفات ال�سرعية يف اللبا�س".
م��ن جانب��ه، اأكد امل��ازم اأول مق��داد اأن 
احلمل��ة  "اأطلق��ت  الو�سط��ى  توجي��ه 
املخالف��ات  انت�س��ار  ظاه��رة  ملواجه��ة 
ال�سرعية يف اللبا�س ، و مت �سرح عقوبة 
ه��ذا اللبا�س من كتاب اهلل و �سنة النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم".

غزة- الراأي
العام��ة  الأ�سغ��ال  وزارة  وكي��ل  اأعل��ن 
ناج��ي �سرح��ان ع��ن  والإ�س��كان يف غ��زة 
اإج��راء القرع��ة املكاني��ة ل�سق��ق مدين��ة 
حمد ال�سكنية مبدينة خان يون�س جنوب 
الأ�سب��وع  الثاني��ة  املرحل��ة  غ��زة  قط��اع 

اجلاري.
وذك��ر �سرح��ان خ��ال لق��اء م��ع م�س��وؤول 
الذي ينظمه املكت��ب الإعامي احلكومي، 
ي�ستكم��ل  مواط��ن  كل  اأن  الأح��د،  الي��وم 
الإجراءات الازمة �سي�ستلم مفتاح �سقته 

على الفور.
املا�س��ي  11 فرباي��ر  ال��وزارة يف  و�سّلم��ت 

كت��ب تخ�سي���س للم�ستفيدين م��ن ال�سقق 
ال�سكني��ة يف املرحل��ة الثانية م��ن مدينة 
�سمو ال�سيخ حمد ال�سكنية والبالغ عددها 

) 1264( �سقة �سكنية.
الوح��دات  ع��دد  اأن  �سرح��ان  واأو�س��ح 
ال�سكني��ة الت��ي دمره��ا الحت��ال خ��ال 
ع��دوان 2014 بلغ��ت قراب��ة 173،500 
وح��دة �سكنية م��ن بينه��ا 11 األف وحدة 
�سكنية دمرت ب�سكل كامل، و6954 ب�سكل 
بليغ، و6454 ب�س��كل جزئي و149،081 

ب�سكل جزئي طفيف.
ال��دول  اإن  الق��ول  ن�ستطي��ع  "ل  وق��ال: 
العربي��ة مل تِف بتعهداته��ا، حيث اأنه مت 

�س��رف 60 ملي��ون دولر للمت�سرري��ن م��ن 
املنح��ة الكويتي��ة واملقدرة ب���200 مليون 
دولر، واململك��ة ال�سعودية دفعت ما يزيد 
عن 100 مليون دولوؤ، وقطر قدمت اأكرث 
م��ن 70 مليون على غ��رار املن��ح القطرية 
القدمي��ة والبالغ��ة 400 ملي��ون وغريه��ا 

القادمة".
واأ�س��ار �سرح��ان اإىل اأن دول "ال�سعودي��ة 
وقط��ر والكوي��ت" ه��ي م��ن تق��ود عملي��ة 
الإعم��ار، م�ستدركًا: "لك��ن هناك دوًل مل 
تتق��دم بتعهداته��ا حت��ى الآن كالإم��ارات 
وعم��ان وتركيا"، متمنيًا اأن يكون لها دورًا 

اأكرب خال الفرة املقبلة.

مستشفى األوروبي يعقد 
"اليوم العلمي الثاني " 

للموسم2017

حملة شرعية لطالبات مدارس 
الثانوية بالوسطى

التشريعي يقر مشروع معدل لقانون السلطة القضائية بالقراءة األولى
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

تق��ع كوي��كات على بعد 9 ك��م �سمال �سرق ع��كا على الطريق 
املو�سل بن مفرق العيا�سية )�سارع عكا �سفد( جنوبا وقرية 
الكابري املهج��ره �سمال، اأقرب الق��رى لقرية الكويكات هي 
قري��ة اأبو �سنان، التي اأ�سبحت مكان �سكن ق�سري لق�سم كبري 

من اأهايل كويكات املهجرة.
كوي��كات قري��ة �ساحلي��ة تنت�سر عل��ى تل قلي��ل الرتفاع يف 
اجل��زء ال�سرق��ي من �سهل ع��كا، وهي اإحدى ق��رى ق�ساء عكا 
يف لواء اجلليل الأعلى، ترتفع خم�سن مًرا عن �سطح البحر 
تعت��رب القري��ة موقًع��ا اأثرًيا يحت��وى على نح��ت يف ال�سخور 
ومغ��ارات كث��رية به��ا مقاب��ر وتوابي��ت واأواين فخارية وبئر 
قدمي��ة واأنقا���س معا�س��ر زيت��ون يدوي��ة وطاول��ة وكرا�سي 

حجرية.

 
ي�ستنت��ج منها اأنه��ا كانت اآهل��ة بال�سكان يف الع�س��ر الكنعاين 
عل��ى الأرج��ح، وه��ي واح��دة م��ن الأماك��ن الت��ي له��ا ذكر يف 
املراج��ع �سمن اأ�سم��اء قرى ومدن فل�سط��ن يف اأواخر احلكم 

العثماين.
 ذكره��ا الإف��رجن بعد احتاله��م لفل�سطن ع��ام 1936 مرة 
با�س��م كوكي��ت وم��رة با�س��م كاكي��ت، كم��ا وردت يف احلولية 
ال�سنوية لولي��ة بريوت عام 1335 هجرية 19166 با�سم 
القويق��ات يحدها من ال�سرق قرية عمق��ا ومن الغرب قرية 
املزرع��ة، ومن ال�سمال ال�سيخ دنون ومن اجلنوب كفر يا�سيف 

واأبو �سنان.
 مل يب��ق من القرية اليوم �سيء يذك��ر �سوى املقربة املهجورة 

الت��ي تغطيه��ا احل�سائ���س 
الربي��ة وركام املنازل، وثمة 

نق�س��ان ب��ارزان على قربي��ن يذكر 
الأول ا�س��م حم��د عي�سى احل��اج والثاين 
ا�سم ال�سيخ �سالح ا�سكندر الذي تويف عام 

.1940
هذا ول يزال مقام ال�سيخ حممد القري�سي 

قائًم��ا غري اأن قاعدته ال�سخرية مك�سورة 
ومتداعي��ة، وقد غر�ست غابة م��ن اأ�سجار 

ال�سنوب��ر والكينا يف املوق��ع، وقد مت اإن�ساء 
القري��ة،  اأرا�س��ي  عل��ى  كيبوت���س هبوني��م 

ويف وق��ت لح��ق اأعي��دت ت�سميت��ه فاأ�سب��ح 
يع��رف با�س��م بيت هعيم��ك وكان �س��كان هذا 

الكيبوت�س م��ن اليهود الذين اأتوا من اإجنلرا 
وهنغاريا وهولندا.

بل��غ ع��دد �سكانه��ا ع��ام 1922 
ع��ام  ويف  ن�سم��ات.   604 نح��و 
1931 بلغ عددهم 789 ن�سمة 

كان��وا يقيم��ون يف 163 بيتًا، ثم 
ارتف��ع العدد يف ع��ام 1945 اإىل 

ن�سمة.  1.050
 ويف ع��ام 1948 قامت �سلطات الحتال الإ�سرائيلي بطرد 
ال�س��كان ودم��رت القري��ة واأن�س��اأت ف��وق اأرا�سيه��ا م�ستعمرة 
بريطاني��ا  م��ن  املهاج��رون  �سكنه��ا  هاعيم��ق” الت��ي  “بي��ت 

وهنغاريا وهولندة.
العائ��ات الت��ي �سكن��ت القرية حت��ى �سن��ة 1948 ، ابريق، 
ا�سكن��در، اأب��و قا�س��م، اإي��راين، البيت��م، برقج��ي، اجل�س��ي، 
الني���س، ح�سن، اخلطيب، دروي�س،  ذياب، �سنوبر، عطعوط، 
عو���س، عبد اللطي��ف، الغ�سب��ان، قا�س��م ن�س��ره، امل�ساحله، 
ن�س��ار، النابل�سي، ال�سعيد، �سح��اده، ال�سالح، �سنونو، الهابط، 

الراغب، عبد الرازق، يحيى.

كويكات قضاء عكا

رفح- الراأي
تاأدي��ة  رف��ح  �سرط��ة  يوا�س��ل مرك��ز 
واجبات��ه عل��ى اأكم��ل وج��ه يف ب�سط 
ممتل��كات  عل��ى  واملحافظ��ة  الأم��ن 
املواطنن وماحق��ة العابثن باأمنهم 

عرب اأق�سامه املختلفة.
ويف ه��ذا ال�س��دد، ق��ال مدي��ر مرك��ز 
�سرط��ة رف��ح املقدم اأن��ور زع��رب اننا 
نعم��ل وبجه��ود املخل�س��ن م��ن اأبن��اء 
ال�سرط��ة الفل�سطيني��ة عل��ى �سب��ط 
احلالة الأمنية واملحافظة على حالة 

الأمن والأمان التي ت�سود القطاع.
واأو�سح املقدم زعرب اأن مركز �سرطة 
املدين��ة مبحافظ��ة رف��ح ورغ��م قل��ة 
الإمكانيات فقد اجنز"1085" مهمة 
م��ن خال اأق�سامه خال �سهري يناير 

وفرباير املا�سين.
واأظه��ر تقري��ر اإح�سائ��ي �س��ادر ع��ن 
املرك��ز اأن الق�ساي��ا املنج��زة تنوع��ت 
م��ا بن ق�سايا حتقيق ،وق�سايا مالية، 
وتنفي��ذ اأوام��ر حب���س ،واعت��داءات 

،وم�ساجرات وغريها.
ا�ستقب��ال  اإىل  الإح�سائي��ة  واأ�س��ارت 

ب��اغ   "360" التحقي��ق  مكت��ب 
منه��ا،  اجن��از"335"  مت  وا�ست��دلل 
بالإ�ساف��ة اإىل توزيع "560" باغ يف 

تلك الفرة.
وعل��ى �سعي��د اأوام��ر احلب���س بالذمة 
املالي��ة بلغ��ت" 620" اأم��ر حب���س مت 
اإجن��از "535" منه��ا، يف ح��ن بلغ��ت 
اوام��ر قب�س م��ن النياب��ة "370" مت 
اأوام��ر  اجن��از" 266" منه��ا، وبلغ��ت 
حب���س بالغرام��ة "30" تنفيذ "23" 

منها.
وب��دوره، اأنهى مكتب ال�س��كاوى املالية 
يف املرك��ز عددًا من الق�سايا اخلافية 
بن املواطنن وا�س��ردت مبالغ مالية 
بالإ�ساف��ة"  تقدر13944"�سي��كل 

اأردين. و"340" دينار  800"دولر 
وخت��م املقدم زعرب حديث��ه بر�سالة 
اإيل اأبن��اء �سعبن��ا ال�سام��د يف القطاع 
ب�سرورة ع��دم التعاطي مع الإ�ساعات 
الت��ي يطلقه��ا اع��داء الوط��ن لينالوا 
م��ن �سمودك��م الأ�سط��وري، و�سنعم��ل 
على ماحقة مروجي الإ�ساعات وفق 

القانون.

إعدام مباشر
ويت��وزع رذاذ املبيدات احل�سري��ة فوق املزروعات 
بكمي��ات متفاوتة، حيث حتكمه الأجواء العامة 
للمنطقة املتمثلة بقوة الرياح وطبيعة الأجواء 
اإن كان��ت ماطرة اأو غري ذل��ك، فكلما ا�ستد هبوب 
الري��ح ت��زداد املزروع��ات املحك��وم عليه��ا باملوت 

بفعل املبيد املر�سو�س عليها.
مزارع��و احل��دود يف كل ع��ام وقب��ل ب��دء عملية 
الر���س يب��دوؤون باملنا�سدة وطلب تقلي��ل امل�سافة 
اأن  اإىل  امل�ستهدف��ة،  والأرا�س��ي  الطائ��رة  ب��ن 
الحت��ال ل ي�ستجي��ب ل لأ�س��وات العام��ة ول 

لاأ�سوات الر�سمية املطالبة ب�سبط العملية.
امل��زارع ح�س��ن عب��د رب��ه ا�ستك��ى ل�"ال��راأي" عن 
حج��م املعان��اة الت��ي يخو�سها كم��ا كل املزارعن 
داخ��ل الأرا�س��ي احلدودي��ة، فبع��د اأن ي�سقى يف 
زراعة اأر�سه باأنواع خمتلفة من املحا�سيل ُيحكم 
على كل ما يتم زراعته بالإعدام املبا�سر من قبل 

رذاذ املبيدات املر�سو�سة.

وق��ال عبد رب��ه :"ل��و اأن الحت��ال يتوقف عن 
ر���س تل��ك املواد ونق��وم نح��ن باقت��اع الأع�ساب 
دون امل�س مبحا�سيلنا الزراعية وقتلها دون وجه 
ح��ق"، وينوه امل��زارع عبد رب��ه اإىل اأن الحتال 
ل يعط��ي الأولوي��ة �س��وى لنف�س��ه باحلي��از على 
م�سلحت��ه اخلا�سة، وذلك بالتحكم مبا نزرع ومبا 
نقل��ع ونح�س��د ومبا ن�سّوق ومبا ن��اأكل ومبا ندخله 

يف جيوبنا!.
وتتوا�سل معاناة عبد ربه كغريه من املزارعن مع 
هذه امل�سكل��ة منذ اأكرث من اأرب��ع �سنوات ما�سية، 
جه��ة  اأي  م��ن  تعوي�س��ات  عل��ى  ح�سوله��م  دون 

ر�سمية تتكفل باخل�سائر الواقعية.

األجواء العامة
املهند�س الزراعي ومدير  اإىل  "ال��راأي" حتدثت 
كم��ال  الزراع��ة  وزارة  يف  خانيون���س  مديري��ة 
عقي��ل، والذي اأف��اد باأن كل م��ن مزروعات القمح 
وال�سع��ري ه��ي اأك��رث املزروع��ات ت�سررا م��ن اآلية 

الر���س التي تنتهجه��ا قوات الحت��ال ل�ساحلها 
كاأولوية دون النظر يف خماطر تلك العملية على 
الأرا�س��ي الزراعي��ة وحج��م خ�سائ��ر املزارعن 

التي تقدر باآلف ال�سواقل.
وقال املهند���س الزراعي عقيل اأن وزارة الزراعة 
تقدم��ت بطل��ب لق��وات الحت��ال ع��رب الهيئ��ة 
الدولي��ة لل�سليب الأحمر باإيق��اف عملية الر�س 
م��ن م�سافات عالية، بحيث تتوىل وزارة الزراعة 
عملي��ة حراث��ة الأرا�س��ي القريبة م��ن احلدود 
لإبع��اد  يدوي��ة  اآلت  ع��رب  الأع�س��اب  واقت��اع 
ال�س��رر عن بقي��ة املزروع��ات اإل اأن طلبها قوبل 

بالرف�س التام.
واأك��د عقي��ل عل��ى اأن امل�ساح��ة امل�ستهدفة تكون 
م��ع  اأنه��ا  اإل  مق��درة بع��دة دومن��ات حدودي��ة، 
عملية الر�س من الأعلى تتجاوز م�ساحة الكيلو، 
مم��ا يزيد من اخل�سائ��ر والأ�س��رار الناجمة عن 
عملي��ة الر�س كم��ا ويزيد م��ن اخل�سائ��ر املادية 
وت��ودي بالعديد م��ن املزروع��ات النا�سجة التي 

تقرب من اجلني والت�سويق.
واأ�س��ار عقي��ل اإىل اأن الحتال يتذرع يف كل مرة 
يقوم فيها بر�س الأرا�سي الزراعية على احلدود، 
مو�سحا اأن الحتال يتحجج باأن املحا�سيل التي 
تقوم طائراته بر�سها حتجب الروؤية عن قواتها 

املتواجدة على احلدود مع غزة.
اله��دف  اأن  الزراع��ي  املهند���س  وي�سي��ف  كم��ا 
الأ�سا�سي من اإبادة املحا�سيل على حدود غزة هو 
تدمري القت�س��اد الفل�سطيني، وتهجري املزارعن 
م��ن اأرا�سيه��م ومن��ع الفل�سطينين م��ن العتماد 

على اإنتاجهم الزراعي.
وحول طبيعة املبيدات التي ت�ستخدمها طائرات 
الحت��ال يف عملية الر�س، يو�سح عقيل اأن على 
الأغل��ب هي مبيدات اأع�ساب حترق كل املحا�سيل 
الزراعية ول تبق��ي �سيئا منها، م�سريا اإىل اأنه ل 
ميك��ن زراعة الأر�س بع��د تعر�سها لعملية الر�س 
اإل بع��د �ست��ة اأ�سه��ر، وال��ذي ينتج عن��ه تعطيل 

لاأرا�سي التي �سقط عليها املبيد.

شرطة رفح تنجز" 1085" مهمة خالل يناير وفبراير

غزة – الراأي- اآلء النمر
الحت��ال  طائ��رات  تعتل��ي 
الإ�سرائيل��ي �سماء القطاع يف نهايات 
الأع��وام وبداياته��ا، حتدي��دًا ف��وق 
احلدودي��ة  الزراعي��ة  الأرا�س��ي 
الفا�سلة ب��ن الأرا�سي الفل�سطينية 

املحتل��ة لأغرا���س ع�سكرية، بهدف 
اإخم��اد التع�سي��ب احل��دودي لع��دم 

تغبي�س الروؤية جتاه قطاع غزة.
الت��ي  "الإ�سرائيلي��ة"  الطائ��رة 
حتم��ل املبي��دات احل�سري��ة وتب��داأ 
ت�س��ل  حت��ى  الأعل��ى  م��ن  بر�سه��ا 

الأرا�سي املزروع��ة بالقمح وال�سعري 
والأع�س��اب، وذل��ك دون متيي��ز ب��ن 
تغر�سه��ا  الت��ي  املزروع��ات  طبيع��ة 
اأي��دي املزارع��ن لتح�سي��ل اأرزاقهم 
وق��وت ي��وم عوائله��م ذات الأو�س��اع 

املادية املتدنية.

مطلع الربيع .. أراضي الحدود ميتة زراعيًا
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حت��اول اأم عل��ي اأن تك��ون مث��ال الأم 
ال�ساب��رة، لأج��ل كلمٍة رددته��ا ابنتها 
كث��ريًا اأثن��اء نط��ق الحت��ال احلكم 
الت��ي  اللحظ��ة  تل��ك  لأج��ل  بحقه��ا، 
فقال��ت  تن��زل،  اأن  دموعه��ا  اأو�سك��ت 
له��ا ابنته��ا الأ�س��رية لي���س احلك��م م��ا 
�سيقتلن��ي ب��ل ه��ي دموع��ك، فم�سحت 
تك��ون  اأن  وتعه��دت  �سريع��ًا،  دموعه��ا 

قوية لأجلها.
اأم عل��ي، وال��دة الأ�س��رية �ساتي��ا اأبو 
عي��ادة )24عام��ًا( من كف��ر قا�سم، ل 
ت��زال حتتفظ بقوتها و�سربها، لأجل 
وع��ٍد قطعته لبنته��ا اأن تكون قوية، 
وه��ي التي ل تذك��ر كي��ف و�سلت بهم 
احلياة اإىل هذه الطريق، وكيف تقرر 
اأن تق�س��ي ابنته��ا يف �سجون الحتال 
ملدة 16 عام��ًا. ل يزال احلكم مبثابة 

ال�ساعق��ة التي نزلت ب�سكٍل مفاجئ على 
اأم عل��ي، فهي اإىل هذه اللحظ��ة، ت�ستمر 
يف الق��ول ب��اأن ابنته��ا ل ميك��ن اأن توؤذي 

ذبابة، وه��ي الإن�سانة اخللوقة �ساحبة 
الدي��ن، وكي��ف اأنه��ا تتواج��د الآن خلف 
الق�سبان، يف حن ل متلك عائلتها، واأمها 

ب�سكٍل خا�س، �سوى الأمل وعد الأيام.

ما قبل االعتقال
مل يك��ن احلك��م فق��ط م��ا �س��دم عائلة 
الغرام��ة  ه��ي  ب��ل  �ساتي��ا  الأ�س��رية 

العالي��ة، وقيمته��ا 100 األ��ف �سيقل، 
ه��ذه  ب��اأن  العائل��ة  اإخب��ار  مت  وق��د 
الغرام��ة بلغ��ت ه��ذا الق��در لدع��اء 
املحكم��ة باأن �ساتيا ق��د �سببت �سررًا 
كبريًا ج�سديًا ونف�سيًا بحق امل�ستوطنة 

التي اأقدمت على طعنها.
تتذكر اأم علي اأنها كانت يف زيارة حن 
ورده��ا خرب اعتق��ال ابنته��ا، ووتذكر 
اأن جنله��ا اأخربه��ا اأن �ساتي��ا رتب��ت 
البي��ت �سباحًا، وح�س��رت لكي تعد له 
طع��ام الغداء، وذهبت لإح�سار اإحدى 
الأغرا���س، ليفاج��ئ بات�س��اٍل يخربه 
ب��اأن �سقيقته ق��د مت اعتقالها، بعد اأن 
اأقدم��ت عل��ى طع��ن م�ستوطن��ة ق��رب 

منطقة راأ�س العن.
ت��روي اأم عل��ي كي��ف و�سله��ا اخل��رب، 
وكي��ف ا�ستيقظت لحق��ًا لتجد نف�سها 
اأم��ًا لأ�س��ريٍة، ت��ردد عل��ى املحاكم، ول 
تت�سور اأن ابنتها تتواجد خلف ق�سبان 

الأ�سر.

م��ن  نف�سه��ا  متن��ع  اأن  عل��ي  اأم  حت��اول 
التفك��ري مبقدار ال�سرر ال��ذي �ست�سببه 
16 �سن��ة بحق ابنتها، ال�سرر النف�سي 
علمه��ا  رغ��م  واملعن��وي،  وال�سح��ي 
قوي��ة  �سخ�سي��ة  متل��ك  ابنته��ا  ب��اأن 
وموؤمن��ة، وتوؤكد باأنه��ا �ست�سعى جاهدة 
كاف��ة  وتوف��ري  ابنته��ا  م�ساع��دة  اإىل 
الحتياج��ات الت��ي تريدها له��ا، ومنها 

اإكمال التعليم.
اأن  عل��ي  اأم  توؤك��د  الوق��ت،  ذات  ويف 
بح��ق  �س��درت  الت��ي  املالي��ة  الغرام��ة 
ابنته��م تثق��ل كاهله��م، ولي�س��ت �س��وى 
ممار�ست��ه  الحت��ال  يتعم��د  ع��ذاٍب 
بحقه��ا وبح��ق عائلته��ا، وتوؤك��د اأن ل 
احتم��ال  عل��ى  ق��ادرة  يجعله��ا  �س��يء 
ه��ذا الختب��ار �س��وى ابت�سام��ة ابنته��ا 
و�سربه��ا وثباته��ا، ولكنه��ا تتمن��ى اأن 
ل تنته��ي زهرة �سباب ابنته��ا ال�سغرية 
خل��ف ق�سب��ان الحت��ال، واأن حتظى 

بحريتها قريبًا.

شاتيال أبو عيادة .. غرامٌة مالية تثقل كاهل 
عائلتها وحكٌم جائر يقف سدًا بينها 

وبين أحالمها

غزة- الراأي
منذ نهاية احلرب على غزة عام 2014 
�سعى اجلي�س ال�سهيوين لفر�س معادلة 
جدي��دة مقاب��ل كل �س��اروخ ي�سقط من 
املحتل��ة،  الأرا�س��ي  عل��ى  غ��زة  قط��اع 
تتمث��ل يف ا�سته��داف م��ا يحل��و ل��ه م��ن 
املواق��ع والأهداف الع�سكري��ة التابعة 

للمقاومة متذرعًا باأنها "ردة فعل".
ا�سرائيل تع��رف اأن املعادلة التي تعمل 
تتمث��ل  حم��راء  خط��وط  له��ا  عليه��ا 
بع��دم الو�س��ول لأ�س��رار ب�سري��ة لدى 
الفل�سطيني��ن، وتعرف اأي�سًا اأن معادلة 
اللعب��ة ق��د تتغ��ري يف حال جت��اوز تلك 
اخلط��وط وقد يح��دث ت�سعي��د عقباه 

غري حممودة. 
وبرغم ذلك فاإن املعادلة القائمة باتت 
مرفو�س��ة ل��دى املقاوم��ة الفل�سطينية 
وب��ات ال��راأي العام يف قط��اع غزة يرى 
ب�سرورة اأن يك��ون هناك رد عليها لأنها 

موؤذية بدرجة اأ�سا�سية.
الت��ي  ال�سابق��ة  التقدي��رات  وبخ��اف 

حتدث��ت ع��ن اأن املقاوم��ة ت�ستطي��ع اأن 
متت���س اأي ا�ستف��زازات �سهيوني��ة يف قط��اع غزة 
اإل اأن التوجه العام حاليًا بات ينذر باأننا �سنكون 

اأم��ام مرحل��ة ع��دم ال�سم��ت وال��رد وفر���س حل 
يوقف هذه ال�سيا�سة الهوجاء.

اإن كان��ت دول��ة الكي��ان تريد مزيدًا م��ن التهدئة 

املعادل��ة  اأن  تع��ي  اأن  فعليه��ا  غ��زة  جبه��ة  عل��ى 
�ستختل��ف ورمب��ا تاأخذ منحى الق�س��ف بالق�سف، 

وموقع ع�سكري مبوقع ع�سكري، وهدف بهدف.

رمب��ا تك��ون املقاوم��ة �سمت��ت يف ه��ذه 
املرة، نتيج��ة ظروف ومعطيات خا�سة 
به��ا، اإل اأن العتقاد ال�سائ��د الآن باأن 
اأي اعت��داء يف امل��رات املقبل��ة �سيقابل 
ع��ن  ومغاي��رة  خمتلف��ة  بطريق��ة 
ال�ساب��ق. يف ال�ساب��ق كان��ت املقاومة يف 
قط��اع غ��زة تتعام��ل بحكم��ة وتعال��ج 
ح��الت النفات ال�ساروخي��ة داخليًا 
العت��داءات  ع��ن  الط��رف  وتغ���س 
عل��ى  احلف��اظ  به��دف  ال�سهيوني��ة 
التهدئ��ة وموا�سل��ة البن��اء والعداد، 
اإل اأن ا�ستغ��ال دول��ة الكيان ملثل هذه 
احل��وادث يف �سرب مق��درات للمقاومة 
جعلها اأمام حتٍد حقيقي وكبري ي�ساهي 
عمليات التوغل احلدودي داخل قطاع 
غزة التي كانت يف ال�سابق والتي انتهت 
بفر�س املقاومة معادلة جديدة اأف�ست 

لإيقافها.
التحدي الأخ��ري الذي بات��ت املقاومة 
يف مواجهت��ه، ين��ذر اأننا اأم��ام �سيناريو 
التوغ��ات  ملعادل��ة  م�ساب��ه  مواجه��ة 
و�س��وًل لك�س��ر ه��ذه املعادلة، حت��ى واإن 
ت�ساع��دت الأمور واأ�سبحت اأك��رث �سخونة، وذلك 

وفًقا ملا ن�سره موقع املجد الأمني .

هل تكون المعادلة بغزة صاروخ بصاروخ وموقع بموقع ؟!

في مواجهة الحصار

جامعيون يزاولون مهن شاقة إلكمال تعليمهم بغزة

ودر�ست الطالبة جربوع تخ�س�س �سكرتاريا 
دولي��ة، ثم عملت خ��ال درا�ستها اجلامعية 
ك��ون  الفوتوغ��رايف،  الت�سوي��ر  جم��ال  يف 
للعائل��ة  والقت�سادي��ة  املادي��ة  الظ��روف 
دفعته��ا لذلك، حيث ت�سطر للعمل اخلارجي 
ويف بع�س الأحي��ان اإىل �ساعات متاأخرة من 

الليل خا�سة يف املنا�سبات والأفراح.

عمل شاق ولكن؟
وتق��ول يف حدي��ث لل��راأي:" احلي��اة �سعبة 
والظ��روف قا�سي��ة ج��دا، وخ��ال عمل��ي يف 
جم��ال الت�سوي��ر كث��ريا م��ا كن��ت اأتعر���س 
�ساح��ب  قب��ل  م��ن  وال�ستف��زاز  ل��اإذلل 
العمل، وقيامه برفع �سوته علي بدون �سبب 
يذك��ر"، مو�سح��ة اأنها حاليا تعم��ل يف اأكرب 
م��ول بغزة، واأن هذا العم��ل وَفر لها الراحة 
املادية كثريا عما كان��ت تواجهه من م�ساكل 

يف اإنهاء درا�ستها اجلامعية.
وبالرغ��م من التع��ب والإرهاق ال��ذي ت�سعر 
به خ��ال وجوده��ا يف عمله��ا بامل��ول، كونه 
بحاج��ة لهتم��ام اأول ب��اأول، اإل اأنها ت�سعر 
ه��ذا  عل��ى  حل�سوله��ا  الفائق��ة  بال�سع��ادة 

العمل.
ولي���س بعي��دا ع��ن حال��ة ال�ساب��ة جرب��وع، 
حيث مل يردد ال�ساب اجلامعي حامت �سعيد 
والذي يدر�س حما�سب��ة يف جامعة الأق�سى 
بغ��زة، يف العم��ل مبج��ال البن��اء عل��ى مدار 

عدة �سن��وات م�س��ت، ويعتمد عل��ى عمله يف 
والدت��ه  واحتياج��ات  احتياجات��ه  توف��ري 
واأ�سقائ��ه و�س��راء كتبه اجلامعي��ة من تعبه 

وعرقه.
ورغ��م اأن عم��ل ه��ذا ال�س��اب اب��ن اخلام�سة 
ع��ن  البع��د  كل  بعي��دا  عام��ًا،  والع�سري��ن 
تخ�س�س��ه ال��ذي يع�سق��ه، ويتمن��ى اأن ياأتي 
الي��وم الذي يعمل به ك��ي يرتاح من التفكري 
يف امل�ستقب��ل، اإل اأن��ه مل يج��د بدي��ا اأمامه 

اأف�سل من ذلك، وفق ما ذكره.
يق��ول �سعي��د لل��راأي:" تقدم��ت للكث��ري م��ن 
يف  �س��واء  والعادي��ة  احلكومي��ة  الوظائ��ف 
موؤ�س�سات اأو غريه��ا وتعبت من كرثة التقدم 
بطلبات للتوظيف، مما دفعني لاختيار بن 
العم��ل يف اأي جم��ال بعي��دا ع��ن تخ�س�س��ي 
اجلامعي، واإل �سوف اأقف واأنتظر يف �سفوف 
الذي��ن  اجلامعي��ن  العاطل��ن  م��ن  الكث��ري 

ارتفعت ن�سبتهم يف قطاع غزة".

جيش من الخريجين
ول يبدو ال�ساب منزعجا من اختياره العمل 
البن��اء  يف  العم��ل  وه��و  �ساق��ة،  حرف��ة  يف 
والطوب��ار لأن��ه ح�س��ب و�سفه يبق��ى اأف�سل 
ح��ال من جي�س اخلريجن القابعن يف غزة 
دون اأمل يف احل�سول على فر�سة عمل يف اأي 

جمال كان.
ويعم��ل �سعيد يف البناء برفقة اأحد اأقاربه، 

حتى يف ي��وم العطلة الأ�سبوعية" اجلمعة" 
حي��ث يخرج مع �سباح كل ي��وم ول يعود اإل 
م��ع اآذان املغ��رب، على اأم��ل اأن ينهي درا�سته 
اجلامعية الت��ي طالت ب�سب��ب تراكم املبالغ 
علي��ه وعلى اأم��ل ح�سوله عل��ى ال�سهادة، يف 
وق��ت يك��ون التعب اجل�سدي قد ن��ال منه ما 

نال.
وبالرغ��م من م�سق��ة العمل يف مهن��ة البناء 
للخط��ر  فيه��ا  العامل��ن  تعر���س  واإمكاني��ة 
يف  ي�ستك��ي  �سعي��د  ال�س��اب  اأن  اإل  اأحيان��ا، 
حديثه م��ن قلة اأي��ام العمل اأحيان��ا، وذلك 
بفع��ل �س��ح م��واد البن��اء اخل��ام وانقطاعها 
اأحيان��ا كث��رية، ب�سبب اإج��راءات الحتال 
الإ�سرائيل��ي املن�سجمة م��ع �سيا�سة احل�سار 
امل�س��روب عل��ى قطاع غزة لأك��رث من ع�سرة 

اأعوام على التوايل.
وم��ا دف��ع ه��ذا ال�س��اب وغ��ريه م��ن الكث��ري 
م��ن الطلب��ة وال�سب��اب الذي��ن ه��م يف عم��ر 
الزه��ور للعم��ل يف مه��ن �ساقة، ه��و الظروف 
القت�سادي��ة ال�سعبة الت��ي تعي�سها الآلف 
من الأ�سر الفل�سطينية بغزة جراء احل�سار.
يف  اخلريج��ن  م��ن  الآلف  وانخ��رط 
قط��اع غ��زة يف الكثري م��ن املج��الت يف غري 
يف  للعم��ل  جل��اأ  م��ن  فمنه��م  تخ�س�ساته��م، 
احل��رف، وهناك من جل��اأ للتج��ارة اأو العمل 
يف البن��اء واحلدي��د اأو غريها م��ن املجالت 

القريبة اأو البعيدة عن تخ�س�ساتهم.

2000 خريج
ويف وقت �سابق، اأعلنت وزارة العمل يف غزة، 
ع��ن اأ�سماء الدفعة الثاني��ة لت�سغيل 2000 
خري��ج وعامل ل�م��دة 3 �سهور �سم��ن برنامج 
واإك�سابه��م  واخلريج��ن  ال�سب��اب  متك��ن 
مهارات وخربات لانخ��راط يف �سوق العمل 

الفل�سطيني والإقليمي.  
وقال��ت الوزارة يف بي��ان لها:" اإن��ه من واقع 
اهتمامنا وا�ست�سعارنا بحجم املحنة وال�سعي 
احلثي��ث للتخفي��ف م��ن الأعب��اء املعي�سي��ة 
والقت�سادي��ة والبطال��ة بن فئ��ة ال�سباب 
من العم��ال واخلريجن، نعلن ع��ن ا�ستكمال 
املرحل��ة الثاني��ة من برنامج متك��ن ال�سباب 
واخلريج��ن وال��ذي ا�سته��دف يف املرحل��ة 

الأوىل )2000( من العمال واخلريجن".
اقت�سادي��ة  ظروف��ًا  غ��زة  قط��اع  ويع��اين 
�سعبة، ب�سبب احل�س��ار ال�سرائيلي املفرو�س 
علي��ه من��ذ اأكرث من ع�س��ر �سن��وات متوا�سلة، 
حت��ى ارتفع��ت ن�سبة البطالة ب��ن الكثري من 
اخلريجن الذين اأ�سبحت اأعدادهم بالآلف 
. واأثرت زيادة ن�سبة البطالة بن اخلريجن 
ب�س��كل كبري عل��ى املجتم��ع الفل�سطيني، حيث 
ُتخ��رج اجلامع��ات مئ��ات الطلب��ة يف كل ع��ام 
للوظائ��ف،  املنتظري��ن  لطاب��ور  وين�سم��ون 
�سهادت��ه  لو�س��ع  ي�سط��ر  الآخ��ر  والبع���س 
اجلامعي��ة جانب��ًا والعم��ل يف مه��ن ب�سيط��ة 

وذلك من اأجل توفري لقمة العي�س.

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
م��ع �سب��اح كل ي��وم جدي��د، تخ��رج الطالب��ة اجلامعي��ة �سروق 
جربوع اإىل مكان عملها يف كابيتال مول كمندوبة مبيعات، على 
اأمل اأن تقوم بت�سديد ر�سوم اجلامعة التي تراكمت عليها خا�سة 
يف اآخ��ر ف�س��ل درا�س��ي له��ا. وت�سع��ر جرب��وع بالإره��اق والتعب 

ال�سديدي��ن ج��راء طبيع��ة عملها ال��ذي ي�س��ل اإىل اأكرث من 15 
�ساع��ة متوا�سل��ة، حيث ت�سطر طوال فرة العم��ل اإىل الوقوف 
عل��ى القدمن خا�سة يف ظل وجود عدد كبري من الزبائن الذين 
ياأتون لل�س��راء، ويف بع�س الأحيان ياأتون فقط من اأجل التفرج 

وقيا�س املاب�س ومن ثم اإلقائها على الأر�س دون اهتمام.
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ال�سيفي رًدا على قانون 
الأذان: من يزعجه 

الأذان فلريحل
غزة- الراأي

قال وكيل وزارة الأوقاف وال�سئون الدينية ح�سن 
الإ�سرائيل��ي"  "الكني�س��ت  اإق��رار  ال�سيف��ي:"اإن 
يف  التمهيدي��ة  بالق��راءة  الآذن  حظ��ر  لقان��ون 
م�ساج��د القد���س والداخل املحتل ه��و جرمية"، 
موؤكدا اأنه �سيتم رفع الأذان يف م�ساجد غزة رغمًا 

عن الحتال وقوانينه العن�سرية.
وتاب��ع "اإن وزارة الأوقاف بع��زة اأ�سدرت تعميمًا 
حمافظ��ات  جمي��ع  يف  كاف��ة  امل�ساج��د  لأئم��ة 
قط��اع غ��زة برف��ع الأذان وقت الع�س��اء وتكراره 
ع��دة م��رات، داعي��ًا وزارات الأوق��اف يف ال��دول 
العربي��ة والإ�سامية اإىل اتخاذ ذات اخلطوة يف 

م�ساجدها ردًا على جرمية الحتال.
واأ�ساف ال�سيفي "اإن من ُيزعجه الأذان فلريحل، 
والقرار ال�سرائيلي ه��و تطور خطري ياأتي �سمن 
خمط��ط مدرو���س لتهوي��د القد���س وكل م��ا ه��و 

اإ�سامي وعربي يف فل�سطن".
وح��ذر من تداعيات ه��ذا القرار م�س��ددًا على اأن 
ال�سع��ب الفل�سطين��ي يف كل فل�سط��ن وخا�سة يف 
القد�س والداخل املحتل ل��ن ير�سخ لهذا القانون 

�سي�ستمر يف رفع الأذان يف جميع امل�ساجد.

غزة- الراأي
اأك��دت وزارة الع��دل، اأن اإق��رار 
الكني�س��ت الإ�سرائيل��ي لقان��ون 
منع الأذان يف امل�ساجد بالقد�س 
لع��ام  ال�محتل��ة  والأرا�س��ي 
الأوىل؛  بالق��راءة  1948م 
مبثاب��ة خ��رق وا�س��ح للقوان��ن 
حلري��ة  وانته��اك  الدولي��ة 

العبادة.
له��ا  بي��ان  يف  ال��وزارة  وقال��ت 
تلق��ت" الراأي" نخ�س��ة عنه ، اإن 
ه��ذا القانون  العن�س��ري يندرج 
�سم��ن القوان��ن املمنهج��ة التي 
وكل  الفل�سطيني��ن  ت�سته��دف 
م��ن ه��و م�سل��م وانته��اكًا �سارخًا 

حلرية العبادة والأديان".
واأف��ادت اأن ه��ذا الق��رار ياأت��ي 
ال�سعائ��ر  ممار�س��ة  ح��ق  لقم��ع 
الديني��ة الت��ي كفلته��ا ال�سرائع 
ل�سيم��ا  الدولي��ة،  واملواثي��ق 
حلق��وق  العامل��ي  الإع��ان 
الإن�سان والعهد الدويل اخلا�س 
وال�سيا�سي��ة  املدني��ة  باحلق��وق 
حري��ة  عل��ى  اأك��دت  والت��ي 

الديانة اأو املعتقد.
واأ�سارت ال��وزارة اإىل ن�س املادة 
18 م��ن الإعان العاملي حلقوق 
الإن�س��ان الت��ي تن���س عل��ى اأنه 

لكل �سخ�س حق يف حرية الفكر 
والوجدان والدي��ن وي�سمل هذا 
احل��ق حريت��ه يف تغي��ري دين��ه 
اأو معتق��ده، وحريت��ه يف اظه��ار 
دينه اأو معتقده بالتعبد واأقامه 
والتعلي��م،  واملمار�س��ة  ال�سعائ��ر 
مبف��رده اأو م��ع جماع��ة، واأم��ام 

املاأ اأو على حدا.
رف�سه��ا  عل��ى  الع��دل  واأك��دت 
للقان��ون م�س��رية اإىل اأنه يعك�س 
�سيا�س��ة احلكوم��ة الإ�سرائيلية 
با�سته��داف ال�سع��ب الفل�سطيني 
وامل�سلم��ن وحريت��ه م��ن خ��ال 
عن�سري��ة  قوان��ن  اإق��رار 
تع��رب ب�س��كل ع��ام ع��ن طبيع��ة 
واأن  الفا�س��ي،  الحت��ال 
اإ�سرائي��ل ت�سعى م��ن خال هذه 
القوان��ن لتثبيت نظ��ام الف�سل 
والتميي��ز العن�س��ري م��ن خال 
نظام��ن وقانون��ن واحد لليهود 

واآخر للعرب
وطالبت الوزارة املجتمع الدويل 
للت�س��دي ملث��ل ه��ذه املمار�س��ات 
العن�سري��ة والوق��وف يف وج��ه 
وال�سغ��ط  القوان��ن  ه��ذه  مث��ل 
على حكومة الحتال باحرام 
مبادئ القانون الدويل الإن�ساين 

واملواثيق الدولية.

غزة- الراأي
تكنولوجي��ا  و  الت�س��الت  وزارة  نظم��ت 
املعلوم��ات لق��ًاء مو�سعًا م��ع  ن�سطاء مواقع 
به��دف  غ��زة،  يف  الجتماع��ي  التوا�س��ل 
اطاعه��م عل��ى تفا�سيل مب��ادرة "اإنرنت 
ال��وزارة  اأطلقته��ا  الت��ي  مفي��د"  و  اآم��ن 
لاإنرن��ت  العامل��ي  "الي��وم  م��ع  بالتزام��ن 
ال�سراتيجي��ة  م��ع  ان�سجام��ا  و  الآم��ن 
وتكنولوجي��ا  لات�س��الت  الوطني��ة 

املعلومات.
وح�س��ر اللقاء م. �سهيل مدوخ وكيل وزارة 
الت�س��الت و تكنولوجي��ا املعلومات، و م. 
بهج��ت الغف��ري مدي��ر ع��ام التنمي��ة، و د. 
حممد العب�س��ي م�ست�سار ال�سئ��ون الفنية، 
و م. عل��ى عكيلة من�سق املب��ادرة، و حممد 

النزيل من�سق الإعام يف الوزارة.
واأك��د م. م��دوخ عل��ى اأهمي��ة التوا�سل مع 
هذه ال�سريحة املهمة يف املجال الإعامي، 
م�س��ددًا عل��ى اأهمي��ة م�سارك��ة الن�سط��اء 

مببادرة "انرنت و مفيد" .
التوا�س��ل  مواق��ع  لن�سط��اء  اأن  وذك��ر 
املب��ادرة  ه��ذه  ه��ام يف   دور  الجتماع��ي 
وا�ستثمارها مبا يخدم الق�سايا املجتمعية 

الفل�سطينية .
الت��ي ت�سمنته��ا  الر�سال��ة  ع��ن   وحت��دث 
املب��ادرة و املتعلق��ة بال�سلوكي��ات وكيفية 
تطويرها، موؤكدًا على �سرورة ال�ستخدام 
الأمثل لاإنرنت حي��ث اأن املبادرة  ت�سعى 
لتحقي��ق ه��دف وطن��ي لب��د م��ن اجلميع 

امل�ساركة يف حتقيقه.

ب�س��كل مف�س��ل  ب��دوره، ذك��ر  م. عكيل��ة 
ع��ن مب��ادرة "انرنت اآمن و مفي��د" و التي 
اأطلقتها الوزارة وبال�سراكة مع العديد من 
الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات 

القطاع اخلا�س واملجتمع املدين .
�سبك��ة  ا�ستخ��دام  خماط��ر  واأو�س��ح 
الحتيالي��ة  الط��رق  واأب��رز  النرن��ت، 
الت��ي يت��م ا�ستخدامه��ا من قب��ل قرا�سنة 

الإنرنت لتحقيق اأهدافهم اخلبيثة.
وجرى خال اللقاء، مناق�سات ومداخات 
واقراح��ات وتطبيق��ات عملي��ة لإجن��اح 
املب��ادرة، و اأك��د امل�سارك��ون  ا�ستعداده��م 
للعم��ل يف ه��ذه املب��ادرة باعتبارها حملة 
املجتم��ع  حماي��ة  يف  ت�ساه��م  وطني��ة 

الفل�سطيني.

"االتصاالت" تنظم لقًاء لنشطاء مواقع 
التواصل اإلجتماعي "العدل": االحتالل يفرض 

قوانين عنصرية تستهدف 
حرية العبادة


