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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
ال زال��ت حكومة الوفاق الوطني تعلن �سمتها جتاه �سرف 
املخ�س�سات املالية الأهايل �سهداء العدوان على قطاع غزة 
عام 2014؛ وترف�ض منحهم حقوقهم بحجة عدم توفر 
موازنة مالية لهم، يف وقت ت�سرف راتًبا �سهرًيا لكل �سهيد 

يرتق��ي بال�سف��ة املحتل��ة �سم��ن انتفا�سة القد���ض.   وال 
يدخ��ر اأهايل ال�سهداء جهدا اأيا كان حجمه، وما يرافقه 
من تعب وم�سقة يف حماولة منهم الإنهاء معاناتهم و�سرف 
رواتبهم التي مل يتقا�سوها منذ ما يزيد عن العامني على 
ا�ست�سه��اد اأبنائه��م، واأن يتم اعتم��اد ال�سهداء منذ حلظة 

ا�ست�سهاده��م واأن يت��م �س��رف رواتبه��م.   ويفرت�ض ب�سكل 
يوم��ي املئات من اأهايل ال�سهداء االأر�ض اأمام مقر موؤ�س�سة 
رعاي��ة اأ�سر ال�سهداء واجلرحى التابعة ملنظمة التحرير 

للمطالب��ة ب�س��رف رواتبه��م، وذلك منذ 
اأرهقته��م ظ��روف  اأن  بع��د  �سه��ور  ع��دة 

هل أعدمت حكومة التوافق
 حقوق أهالي شهداء 2014؟

تهديدات برفع قضية في محاكم رام الله 
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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 

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
ب�سب��ب احل�س��ار االإ�سرائيل��ي املفرو���ض عل��ى قطاع 
غ��زة من��ذ قراب��ة 10 اأع��وام ب��رًا وبح��رًا، وب�سبب 
تقلي���ض م�ساحة ال�سيد من قب��ل اآلة االحتالل بني 
الفين��ة واأخ��رى م��ن 3 اأمي��ال اإىل 6 ومن ث��م اإىل 9 
اأميال دف��ع ال�سيادين اإىل �سي��د االأ�سماك ال�سغرية 
ج��دًا والت��ي تتكاث��ر بالق��رب م��ن ال�ساط��ئ، ب�سبب 
ع��دم قدرتهم االإبح��ار اإىل امل�سافات التي تنمو فيها 

االأ�سماك الكبرية واملتنوعة.
وحول �سيد االأ�سماك ال�سغرية وما ي�سكله من خطر 
حم��دق على ال��روة ال�سمكية بغزة ق��ال مدير عام 
ال��روة ال�سمكية ب��وزارة الزراعة، ع��ادل عطا اهلل  
اإن وزارة الزراعة  ترى اأن ال�سيد اجلائر با�ستخدام 
ال�سب��اك ال�سغرية، من اأبرز االأ�سب��اب التي اأدت اإىل 
تهال��ك ال��روة ال�سمكية يف بحر غزة م��ا دفعها اإىل 
اأ�سم��اك  ملن��ع انقرا���ض  اتخ��اذ اج��راءات �سارم��ة 
ال�ساطئ، الفتًا اإىل اأن وزارته بداأت باتخاذ قرارات 
حماية االأ�سماك م��ن ال�سيد اجلائر مبنع ا�ستخدام 

ال�سباك التي تقل عيونها عن 10 ملم يف ال�سيد".
واأ�س��اف عط��ا اهلل :"  ا�ستخ��دام ال�سب��اك ال�سيقة 
على م��دار ال�سن��وات الع�سر ال�سابق��ة اأدى اإىل ندرة 
بع���ض االأ�سم��اك مث��ل الطرخ��ون اأو ال�سردي��ن، كما 
اأن ا�ستخ��دام ه��ذه ال�سباك يق�سي عل��ى بذرة كافة 
اأن��واع االأ�سم��اك املتواج��دة يف املنطق��ة ال�ساطئي��ة 

وخ�سو�س��ا يف مو�سم التفري��خ، وذلك يهدد ا�ستدامة 
املخزون ال�سمكي".

وب��ني اأن ا�سطي��اد ب��ذرة االأ�سم��اك الت��ي مل تبل��غ 
ن��درة  اأو  انقرا���ض  اإىل  ي��وؤدي  القان��وين  احلج��م 
مردوده��ا  يعت��ر  والت��ي  ال�ساطئي��ة،  االأ�سم��اك 

االقت�سادي غري جمٍد لل�سياد.
واأو�س��ح اأن البك�س��ة الت��ي يبل��غ وزنه��ا 20 كجم من 
ب��ذرة ال�سردي��ن حتت��وي عل��ى ع��دد 7000 �سمكة، 
ويت��م بيعها ب�سعر م��ن 10 اإىل 15 �سيكل ويفيِ اأحيان 
اأخ��رى ب 5 �سواكل، ول��و اأن هذا العدد من االأ�سماك 
ت��رك ومت ا�سطياده بع��د و�سوله للحج��م القانوين 
�ست�سب��ح 20 بك�س��ة ب�سعر 150 �سي��كل للواحدة لو 
ترك��ت يف بيئته��ا ال�ساطئي��ة، ناهي��ك ع��ن التكاث��ر 

الطبيعي.
وفّن��د عط��ا اهلل م��ررات ال�سيادي��ن ب��اأن االأ�سماك 
ال�سغ��رية التي يتم �سيدها تهاج��ر وال تعود ملنطقة 
ال�ست��ة اأميال مرة اأخرى، حيث يوؤك��د اأنها لو تركت 
�ستعود كب��رية بعد فرتة زمنية قليل��ة و�ستعمل على 

اإنعا�ض الروة ال�سمكية.
واأك��د يف نهاي��ة حديث��ه ب��اأن وزارت��ه عازم��ة عل��ى 
حت�سني الروة ال�سمكية خالل الفرتة املقبلة، حيث 
�ست�سه��د االأع��وام املقبلة ع��دة م�ساري��ع للمحافظة 

عليها.
ب��وزارة  اأجري��ت  الت��ي  االأبح��اث  نتائ��ج  وبح�س��ب 

القان��وين  االأ�سم��اك ذات احلج��م  بلغ��ت  الزراع��ة 
ن�سب��ة 70 %  م��ن اإجم��ايل كمي��ة ال�سيد، م��ع العلم 
اأن تو�سي��ة منظم��ة الغ��ذاء العاملية )الف��او( تقول 
اإذا بل��غ معدل االأ�سم��اك غري القانوني��ة من جمموع 
ال�سي��د الأي ن��وع ن�سب��ة 30 %  يجب اإيق��اف ال�سيد 
م��ن هذا النوع من ال�سمك ع��دة �سنوات ليتعافى هذا 

النوع من االنقرا�ض يف املنطقة.
وتن���ض القوان��ني الفل�سطينية القدمي��ة واحلديثة 
ه��ذه  ا�ستخ��دام  ع��دم  عل��ى  �سريح��ة  بن�سو���ض 
املخ��زون  تاأث��ري مدم��ر عل��ى  م��ن  له��ا  مل��ا  ال�سب��اك 
ال�سمكي وا�ستدامته )قانون م�سائد االأ�سماك ل�سنة 
اأن  كما   )1941/1945/1946/  1937/1940
القوانني والت�سريع��ات العاملية منعت ا�ستخدام هذه 

ال�سباك.

انقراض األسماك
ويف ذات ال�سياق؛ حذر نقيب ال�سيادين الفل�سطينيني 
نزار عيا�ض من انهيار الروة ال�سمكية يف قطاع غزة 
جراء ال�سيد اجلائر، منوهًا اإىل اأن اأنواع من ال�سمك 
�س��وف تنقر�ض خ��الل ال�سنوات القادم��ة اإذا ا�ستمر 

الو�سع على حاله.
ال�سي��د  "طريق��ة  �ساب��ق:  وق��ت  يف  عيا���ض  وق��ال 
توؤث��ر  احل��ايل  الوق��ت  يف  ال�ساحلي��ة  املنطق��ة  يف 

ب�س��كل كب��ري عل��ى �سي��د اأن��واع واأحج��ام كب��رية من 
االأ�سم��اك"، مبين��ًا اأن ه��ذه االأن��واع عندم��ا تك��ر 
يت��م  الت��ي  الكمي��ة  م��ن  م�ساعف��ة  اأ�سع��اف  تك��ون 
ا�سطياده��ا وهي �سغ��رية، وبالتايل يعد ه��ذا اإهدار 
كب��ري لل��روة ال�سمكي��ة.  واأ�س��اف عيا���ض اأن نقابة 
ال�سيادين والروة ال�سمكية بالتن�سيق مع احلكومة 
الفل�سطيني��ة، و�سع��وا رقاب��ة عل��ى �سي��د االأ�سماك 
ال�سغ��رية، مو�سح��ًا اأن االأو�س��اع املعي�سي��ة احلالي��ة 
تفر���ض اأن نك��ون مت�ساهل��ني م��ع ال�سيادي��ن الذي��ن 

ي�سطادون ال�سمك ال�سغري.
واأو�س��ح عيا�ض اأن ال�سي��ادون الذين يبلغ عددهم 4 
اآالف �سي��اد بحاج��ة ملمار�س��ة حياته��م وجلب قوت 
عي�سه��م، ويف ظل وجود م�ساح��ة 6-3 اأميال بحري 
فاإن �سي��د ال�سمك الكبري �سرب من امل�ستحيل ولذلك 
يت��م �سي��د ال�سم��ك ال�سغ��ري الأن��ه ال بدي��ل موجود 
عن��ه.  واأمل��ح اأن احلكومة مع ه��ذه االأو�ساع ال�سعبة 
لل�سيادين فاإنها ملزمة اأن توفر البديل لهم ليجلبوا 
ق��وت يومهم، ملفتًا اأن هذا االأمر �سعب وال تتوفر له 

االإمكانات املادية وال اجلغرافية.
وحم��ل عيا���ض االحت��الل االإ�سرائيل��ي كل االأو�ساع 
ال�سعب��ة التي يعي�سها ال�سي��اد الفل�سطيني، مبينًا اأن 
امل�ساحة التي فر�سه��ا االحتالل ويالحق ال�سيادين 
عليه��ا من��ع و�سوله��م لل�سم��ك الكب��ري اأو املحافظ��ة 

الثورة ال�سمكية.

الزراعة تمنع استخدام الشباك الضيقة في الصيد

الصيد الجائر.. تهديد الستدامة الثروة السمكية بغزة
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وبالتزام��ن م��ع اإع��الن وزارة الداخلية وهيئ��ة الق�ساء 
الع�سك��ري، ُعق��د موؤمت��ر �سحف��ي م�سرتك، ظه��ر اليوم، 
ح��ول حماكمة جت��ار املخ��درات انطلق و�س��م "ه�ستاق" 
عن��وان  حت��ت  االجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع  ع��ر 

املوت.  جتار-  #حماكمة- 
املواط��ن حمم��د ال�سرح��ي ق��ال:" م��ا يلف��ت االنتباه يف 
مل��ف اإع��دام جت��ار املخ��درات وحماكمته��م ه��و ال��راأي 
العام الوا�سح واملن�س��ف واملوؤازر لهذه االأحكام مما يعزز 
مفه��وم رقابة املجتمع ونخبه ووجوب االهتمام من قبل 
اأ�سحاب القرار يف بلدنا بالراأي العام واالأخذ مبا يريده 
النا���ض والنخب منه��م على وجه اخل�سو���ض وااللتفات 
للن��داءات املتك��ررة من قبل ق��ادة الراأي حل��ل كثري من 

االأزمات واإدارتها واالقرتاحات املنطقية يف ذلك".
م��ن جانب��ه قال املواط��ن ف��اروق الغلب��ان:" احلكم على 
جت��ار املوت ق��رار �سائب ولكنه متاأخ��ر ونتمنى تنظيف 
املجتمع ليكون رادع لكا من ت�سول له نف�سه بالتالعب يف 

اأرواح النا�ض ون�سر ال�سموم بينهم. 
املواط��ن اأ�سامة قديح قال :" تاجر املخدرات ال يختلف 
ع��ن "العمي��ل"؛ كالهم��ا يف�س��د املجتم��ع ، وال ب��د م��ن 
حما�سبت��ه واإن��زال اأق�س��ى العقوب��ات به، موؤي��دًا اأحكام 

االإعدام".
اأم��ا املواطن حممد بنات فقال :" يج��ب ال�سرب بيد من 
حدي��د وعدم الرتاجع عن الق��رار، وال بد من و�سع حد 

لهوؤالء التجار ".
وائل اأبو عمر بني اأن هذه االأحكام هي االأوىل من نوعها 
قائ��اًل:"  اإق��رار حك��م االإع��دام واملحكومي��ات العالي��ة 

واالأ�سغ��ال ال�ساق��ة بح��ق جت��ار املخ��درات ه��ي مبثابة 
اأول الطريق قانوني��ًا باإذن اهلل اجتاه الق�ساء على هذه 

االآفة املجتمعية".
حرك��ة االأح��رار بدوره��ا ثمن��ت دور وزارة الداخلي��ة 
واعتق��ال  مالحق��ة  يف  املخ��درات  مكافح��ة  و�سرط��ة 
وحماكم��ة جت��ار ال�سم��وم واملخ��درات وال�سم��وم الذين 
ي�ساركون االحتالل يف تدمري اأبناء �سعبنا داخل القطاع 

بل وميثلون يده واأدواته يف حتقيق ذلك.
واأكدت  احلركة اأن الكمي��ات الكبرية التي اأعلنت وزارة 
الداخلي��ة ع��ن �سبطها االأ�سه��ر املا�سية تن��ذر باخلطر 
ال�سدي��د االأم��ر ال��ذي ي�ستوج��ب اأن يق��ف اجلمي��ع م��ن 
اأم��ام  اأطياف��ه  وكاف��ة  احلي��ة  �سعبن��ا  وق��وى  ف�سائ��ل 

م�سوؤولياتهم ملواجهتها والت�سدي لها.

تكثيف الجهود
الناطق با�سم وزارة الداخلية اإياد البزم اأكد اأن �سرطة 
مكافح��ة املخ��درات كثف��ت اإجراءاته��ا خ��الل ال�سه��ور 
املا�سي��ة، مب�سان��دة االأجه��زة االأمني��ة كاف��ة م��ن اأجل 

�سرب جتار املخدرات وجتفيف منابعها.
القط��اع  الإغ��راق  خمط��ط  هن��اك  اأن  الب��زم  وق��ال   
باملخ��درات للنيل م��ن قوة ووحدة املجتم��ع الفل�سطيني 
ويف طليعته ال�سباب الذين ميثلون عن�سر القوة االأ�سا�ض 

يف جمتمعنا.
 واأكد �سعيهم لتح�س��ني املجتمع الفل�سطيني من املخاطر 
املختلف��ة التي ي�سعى من خاللها االحت��الل االإ�سرائيلي 

واأعداء �سعبنا اإىل ا�ستهداف بنيته املجتمعية.

 واأ�سار البزم اأن جهود �سرطة مكافحة املخدرات توجت 
بتوجي��ه �سرب��ات كرى للتج��ار كان اأبرزها �سبط مواد 
خم��درة ُتق��در مبا يزي��د على ملي��ون دوالر كان��ت معدة 

للتوزيع داخل قطاع غزة خالل يناير املا�سي .
املخ��درات  جت��ار  جت��اه  راأف��ة  تاأخذن��ا  "ل��ن  واأو�س��ح   
ومروجيها، و�سنوا�سل بذل كل اجلهود من اأجل تخلي�ض 
جمتمعن��ا م��ن ه��ذه االآف��ة القاتل��ة". واأ�س��ار اأن كل من 
يق��وم باالإجتار باملخدرات ال يقل جرمه عن املتخابرين 
م��ع االحت��الل، فهدفه��م واح��د وه��و تدم��ري املجتم��ع 

الفل�سطيني.
 وب��ني اأن م��ا ف�س��ل االحت��الل يف حتقيق��ه م��ن خ��الل 
احل��روب واحل�س��ار لن ُيفل��ح يف حتقيقه م��ن خالل ن�سر 

املخدرات وال�سموم بني اأبناء �سعبنا. 

أحكام رادعة
يف ذات ال�سي��اق، طال��ب العقي��د اأحم��د الق��درة مدي��ر 
ال�سرط��ة  يف  املخ��درات  ملكافح��ة  العام��ة  االإدارة 
اأح��كام  باإ�س��دار  الفل�سطين��ي  الق�س��اء  الفل�سطيني��ة، 
رادع��ة وقا�سي��ة بح��ق جت��ار املخ��درات الذي��ن ي�سعون 

لن�سر ال�سموم بني اأبناء �سعبنا.
واأو�س��ح القدرة، اأن املواد املخدرة املوجودة داخل قطاع 
غ��زة، يت��م تهريبه��ا اإىل القط��اع عر احل��دود وال يتم 

زراعة اأو ت�سنيع اأي مواد داخل القطاع.
فيم��ا ك�سف مدير �سرطة مكافحة املخ��درات، اأن 70% 
م��ن املواد املخدرة التي ي�ستخدمها املتعاطون هي حبوب 
خمدرة من ن��وع "ترامادول" و%25 ه��ي من احل�سي�ض، 

اأن ن�سب��ة �سب��ط امل��واد املخ��درة م��ن ن��وع  منوه��ًا اإىل 
�سفر%. هي   2016 عام  "باجنو" خالل 

إقرار شرعي
النائ��ب امل�ست�سار حممد فرج الغول �سدّد على اأن عقوبة 
االإعدام مقرة �سرعًا و قانونا يف القانون الفل�سطيني واأن 

�سدور اأحكام جتاه املروجني ت�سكل ردعا جلرائمهم.
وق��ال الغول :" عقوبة االإعدام لي�س��ت جديدة فالقانون 
الق��دمي وامل�س��ري كان يتحدث عن عقوب��ة االإعدام ،واأن 
االحت��الل اأبان احتالله لقطاع غ��زة اأ�سدر اأمرًا ع�سكريًا 
يلغ��ي حك��م االإع��دام وخف��ف ه��ذه العقوبة به��دف ن�سر 
الف�س��اد ب��ني املجتم��ع الفل�سطين��ي يف حماول��ة الإ�سق��اط 
�سبابن��ا اأخالقي��ا واأمني��ًا م�س��ريًا ايل اأن  ا�س��دار االحكام 
الي��وم ج��اء ت�سحيح��ا وفر�س��ا للقانون لو�سع ح��د لتجار 
املخ��درات.   وتاب��ع: " املجل���ض الت�سريعي �سع��ر بخطورة 
ه��ذه  اأن تخفي��ف  ووج��د  باملخ��درات  االإجت��ار  جرمي��ة 
ب��دوره  ،فق��ام  االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  يخ��دم  العقوب��ة 
عقوب��ة  وفر���ض  ال�سحي��ح  ن�ساب��ه  اإىل  االأم��ر  باإع��ادة 
االإع��دام واأعاده��ا مرة اأخرى حتى يحاف��ظ على الن�سيج 
املجتمع��ي الفل�سطيني.    واأو�س��ح النائب الغول اأن جتارة 
املخ��درات قتل��ت عائ��الت باأكمله��ا وهي جرمي��ة وتوازي 
العمالة والقتل لذلك كان ال بد من ت�سديد العقوبة حتى 
تك��ون رادعة ملن ت�س��ول له نف�سه بارت��كاب هذه اجلرمية 
وق��ال: كنا ننتظر ه��ذه املحاكمات منذ فرتة لتكون رادعا 

ملن ت�سول له نف�سه من ارتكاب مثل هذه اجلرمية.

تأييد فصائلي ومجتمعي بإعدام تجار المخدرات بغزة
غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع

اأو�س��اط  ت�س��ود  التذم��ر  م��ن  حال��ة 
الفل�سطيني��ني يف قط��اع غ��زة ج��راء 
باحلب��وب  االجت��ار  جرائ��م  تنام��ي 
املخ��درة ومواد منوع��ة من ممنوعات 
املخ��درات، ويتزايد االأم��ر مع �سعف 
الق��درة عل��ى ردع املتورط��ني الذي��ن 
يعود الكثري منهم اإىل معاودة ن�ساطه 

بع��د االإفراج عنه، ال��ذي دفع بوزارة 
اإ�س��دار  اإىل  والق�س��اء  الداخلي��ة 
اأح��كام الأول م��رة بح��ق التج��ار م��ن 
اأج��ل خل��ق بيئ��ة ردع لكل م��ن ت�سول 
ل��ه نف�سه ب�سل��وك الطريق.  املحكمة 
الع�سكري��ة التابع��ة لهيئ��ة الق�س��اء 
اأ�س��درت  غ��زة،  قط��اع  يف  الع�سك��ري 
اثن��ني  بح��ق  باالإع��دام  ُحكم��ني   ،

م��ن املُدان��ني بتج��ارة وتروي��ج املواد 
املخ��درة، وحكم��ًا ثالث��ًا بال�سج��ن مع 
االأ�سغ��ال ال�ساق��ة املوؤقت��ة.  ال�س��ارع 
الفل�سطين��ي خا�س��ة يف قط��اع غ��زة 
اأب��دى تاأييده لق��رار وزارة الداخلية 
الفل�سطيني��ة االأخري القا�سي بتنفيذ 
عقوبة االإعدام بحق جتار املخدرات 

وكل من له عالقة بالتجارة باملوت.
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وق��ال رئي���ض ق�س��م الط��ب الوقائ��ي برفح 
خال��د اله��ور، "اإن مر�ض احلم��ى القالعية 
االأوىل  بالدرج��ة  حي��واين  مر���ض  ه��و 
ومل  تذك��ر  ال  االإن�س��ان  عل��ى  وخماط��ره 
ت�سج��ل حاالت باإمكانية انتقاله للب�سر من 
خ��الل ا�ستهالك اللحوم وغ��ريه ، وبالتايل 
اليوج��د اأي خط��ورة �سحي��ة خا�س��ة بعد 
تعر�سها للفح�ض والك�سف من خالل طبيب 

امل�سلخ قبل وبعد الذبح".
  واأ�س��ار اإىل اأن احلي��وان يف ح��ال اأن كان 
م�س��اب باحلمى ب�سكل حاد مين��ع ذبحه اأو 
بيع��ه، اأم��ا يف حال ات�س��ح اأنه غ��ري م�ساب 
به��ذا املر�ض فيمك��ن ذبحه وتن��اول حلمه 

ب�سكل اآمن و�سحي .
وح��ذر الهور ب��دوره م��ن تداعي��ات املر�ض 
عل��ى الث��ورة احليوانية يف القط��اع، يف ظل 

ال�سح��ة  ل��وزارة  ال��وارد  التطعي��م  نق���ض 
تب��ذل  كب��رية  جه��ود  هن��اك  اأن  م�س��ريا   ،

لتطويق املر�ض واحتوائه .
املر���ض  غ��زة  قط��اع  يف  اله��ور":"  وق��ال 
م�ستوطن والتعامل معه من خالل تطعيمات 
احليوان��ات ولي�ض اإعدامه��ا، واملر�ض يوؤثر 
ب�س��كل كبري على جممل الث��ورة احليوانية 
ب�سب��ب وجود ن�سب عاليه م��ن االأبقار التي 
اأ�سيب��ت باملر���ض، فيما تبل��غ ن�سبة النفوق 

% فقط".  10
والتن�سي��ق  املبذول��ة  اجله��ود  وا�ستعر���ض 
ع��ايل امل�ست��وى م��ع كاف��ة اجله��ات املعنية 
باالأمر لتطويق واحتواء املر�ض الذي ظهر 
يف م��زارع حمافظة رفح كباق��ي حمافظات 

قطاع غزة .
ويف ر�سال��ة تطمين��ة لكاف��ة املواطنني اأكد 

اله��ور وج��ود رقاب��ة �سارم��ة عل��ى كاف��ة 
الذبائ��ح الت��ي تعر���ض وتب��اع يف االأ�سواق 
عر جمموعة م��ن الفحو�س��ات البيطرية 
واأماك��ن  املوا�س��ي  م��زارع  الدائم��ة داخ��ل 

الذبح اي�سا .
مدير دائرة �سحة رفح يف الرعاية االأولية  
ف��واز اأب��و زي��ادة ق��ال "لل��راأي" "نري��د اأن 
نو�س��ح للمواطن��ني م��ن خالل ه��ذه الور�ض 
واللق��اءات اجلماهريية االأ�س��رار التي من 
املمك��ن اأن حت��دث يف ح��ال تناولهم اللحوم 

احلمراء".
"لل��راأي"  الزراع��ة  وزارة  واأك��دت 
"احلم��ى  مر���ض  اأن  �سابق��ة  بت�سريح��ات 
القالعي��ة" من االأمرا���ض الفريو�سية التي 
ال تنتق��ل لالإن�س��ان، وال ت�سكل �س��رًرا على 

�سحته.

ال�س��رر يق��ع اقت�سادي��ا عل��ى  اأن  وذك��رت 
املربني فقط، وذلك نتيجة امتناع احليوان 
ع��ن تن��اول الغ��ذاء، مم��ا ي�سب��ب خ�س��ارة 

كبرية يف وزنه، وكذلك جفاف احلليب.
ويجم��ع املخت�س��ون وكاف��ة امل�سوؤولني على 
اأهمي��ة املتابعة ال�سحي��ة امل�ستمرة للكافة 
اأن��واع االأغذي��ة الت��ي تب��اع يف االأ�س��واق، 
ودع��م اجله��ود ال�ساعي��ة ل�سم��ان �سالم��ة 

املواطن
ي�سار اأن مر�ض احل��ى القالعية م�سنف من 
قبل مكت��ب االأوبئة العامل��ي �سمن الدائرة 
 ، االأمرا���ض  اأخط��ر  ت�س��م  والت��ي  االأوىل 
حي��ث انت�س��ر يف كاف��ة حمافظ��ات قط��اع 
غزة ب�سرع��ة كبرية يف ظل من��ع ومماطلة 
الالزم��ة  االأم�س��ال  الإدخ��ال  االحت��الل 

ملكافحة املر�ض.

هل تشكل الحمى القالعية خطًرا صحًيا 
عند تناول اللحم األحمر؟

غزة- الراأي- ب�سام العطار
خم��اوف كثرية اأثاره��ا مر�ض احلمى 
القالعي��ة عند الكثري م��ن املواطنني 
التف�س��ي  بع��د  غ��زة،  قط��اع  يف 

احليوان��ات  ب��ني  للمر���ض  ال�سري��ع 
ذات اللح��وم احلم��راء م��ن االأبق��ار 
واالأغن��ام. وزارتا ال�سحة والزراعة 
وبال�سراك��ة م��ع بلدي��ة رف��ح ق��ررت 

عقد ور���ض عمل توعوي��ة يح�سرها 
جمموع��ة م��ن املواطن��ني للتعري��ف 
باملر�ض ومناق�سة اآثار مر�ض احلمى 

القالعية، وم�سبباته واأعرا�سه.
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�سمال غزة- الراأي
ُتق��ّدم عي��ادة حج��ازي التابع��ة للخدم��ات الطبي��ة 
الع�سكري��ة يف حمافظ��ة �سمال قطاع غ��زة، خدماتها 
الطبي��ة وال�سحي��ة لكافة املواطنني بجمي��ع فئاتهم، 
م��ن حمل��ة التاأمين��ات الع�سكري��ة واملدني��ة على حد 
�س��واء، عر جمموعة من التخ�س�س��ات املتنوعة، فهي 
ت�ستقب��ل �سهري��ًا نح��و 6 اآالف حالة مر�سي��ة، بواقع 

يوميًا. حالة   300
يتب��ع  متخ�س�س��ًا،  كادرًا  حج��ازي  عي��ادة  وت�س��م 
للخدم��ات الطبية الع�سكري��ة مكون من 28 موظفًا ما 
ب��ني "اأطباء وممر�سني واإداري��ني" يعملون خالل اأيام 

االأ�سبوع.
ويف ه��ذا ال�سي��اق، اأو�سح مقدم طبي��ب هاين القر�سلي 
مدير عي��ادة حج��ازي الع�سكرية "ملوق��ع الداخلية" 
اأن العي��ادة تّعمل عل��ى قدم و�ساق لتق��دمي اخلدمات 
طب��ي  كادر  قب��ل  م��ن  للمواطن��ني  الالزم��ة  الطبي��ة 
متخ�س���ض رغ��م قل��ة االإمكاني��ات املتاح��ة للعي��ادة 

والنق�ض العددي للعاملني.
واأو�س��ح اأن العي��ادة ت�س��م العدي��د م��ن التخ�س�س��ات 
والعي��ون  واالأطف��ال  "االأ�سن��ان  منه��ا  يومي��ًا  ب�س��كل 

والباطنة واملختر واخلدمات التمري�سية".

أرقام وإحصائيات
واأظه��رت اإح�سائية رقمية الإجن��ازات العيادة خالل 
2017، تقدمي اخلدمة الأكر من 10 اآالف حالة من 

حملة التاأمينات الع�سكرية واملدنية.
واأو�سح��ت االإح�سائي��ة تق��دمي اخلدم��ة ال�سحية ل� 
التمري�ض و2115 حالة بق�سم  1638 حالة بق�سم 
و5473  االأ�سن��ان  بعي��ادة  و1336حال��ة  املخت��ر 
خدمة طبية مقدمة من قبل ق�سم ال�سيدلة والعديد 

من التخ�س�سات االأخرى منذ بداية العام احلايل.
وحت��دث القر�سلي عن اأهم اخلطط التطويرية املعدة 
للعم��ل بها خ��الل ع��ام 2017 قائ��اًل: " اأن اخلدمات 
الطبي��ة الع�سكري��ة ت�سع��ي لتزوي��د عي��ادة حجازي 
باملزي��د م��ن التخ�س�س��ات، وتوف��ري املع��دات الطبي��ة 

الالزمة لتلك التخ�س�سات".
اأن��ه يت��م اإع��داد دورات اإداري��ة وفني��ة  واأ�س��ار اإىل 
متنوع��ة لل��كادر العام��ل م��ن قب��ل اخلدم��ات الطبية 

الع�سكرية لتطوير العمل بالعيادة.

تعاون مشترك
وا�ستط��رد القر�سلي يف حديث��ه اإىل التعاون امل�سرتك 

م��ا ب��ني عي��ادة حج��ازي وزارة ال�سح��ة وموؤ�س�س��ات 
املجتم��ع املحلي والقط��اع اخلا�ض، منوه��ًا اإىل اأهمية 
ذل��ك التع��اون من خ��الل توف��ري امل�ستلزم��ات الطبية 
يف  تن�سي��ق  وج��ود  م��ع  للعي��ادة  الالزم��ة  واالدوي��ة 
اإر�س��ال التحويالت املر�سية للمدنيني اإىل م�ست�سفيات 

ال�سحة.
كما ولفت اإىل التعاون امل�سرتك ما بني عيادة حجازي 
ومراكز اال�سالح والتاأهي��ل التابعة لوزارة الداخلية 
م��ن خالل اإر�س��ال كادر طبي على ف��رتات للك�سف على 
الن��زالء واإج��راء فح���ض �سامل لهم م��ع توفري طبيب 

لالأ�سنان وجلدية وتخ�س�سات اخري.
بينم��ا ت�سري مدي��ر �سيدلية العي��ادة د. مني الناعوق 
اإىل ا�ستقب��ال احل��االت م��ن كاف��ة �سرائ��ح املجتم��ع 
الفل�سطين��ي، مبين��ًة اأن ال�سيدلية تعاين من نق�ض يف 
كمي��ات واأ�سن��اف االأدوية التي ت�سله��م وعدم و�سول 
اأنواع اأخرى م��ن االأدوية ب�سبب عجز خمازن ال�سحة 

واخلدمات الطبية الع�سكرية توفريها.
وذك��رت اأنه يت��م �س��رف الع��الج والو�سف��ات الطبية 
لكاف��ة املواطن��ني عل��ى حٍد �س��واء مقابل مبل��غ رمزي 
م��ن املال، الفتًة اأن ق�سم ال�سيدلية يقّدم نحو 2500 

و�سفة طبية خالل ال�سهر.

من جانبه اأو�س��ح عقيد اأدهم اأبو �سعبان مدير عيادة 
االأ�سنان اأن العيادة ُتقدم اخلدمة اإىل ما يقارب 700 
حال��ة �سهري��ًا، م�سيدًا بكف��اءة ومتييز ال��كادر العامل 
العم��ل خ��الل تق��دمي  بالعي��ادة وحتمله��م �سغ��وط 

اخلدمة.

رضا المواطنين
الإج��راء  ج��اءت  الت��ي  حمم��د  اأم  احلاج��ة  وت�سي��د 
فح�ض خمري والع��الج بالعي��ادة، باملعاملة احل�سنة 
واالهتم��ام بها من قبل الكادر الطبي العامل بالعيادة 

وبتميز اخلدمة املقدمة من قبل ق�سم املختر.
ويب��نّي املواط��ن اأبو املجد اأن العيادة رغ��م �سغرها اإال 
اأنه��ا ت�س��م العديد م��ن التخ�س�س��ات الطبي��ة املميزة 
والغ��ري متوفرة يف بع�ض عيادات حمافظة �سمال غزة 

كق�سم االأ�سنان الذي يقدم اخلدمة ب�سكل يومي.
جدي��ر بالذكر اأن عيادة حج��ازي قدمت خالل العام 
2016 املا�سي56- األف و984 خدمة للمواطنني من 
�سمنه��م 29 األف و587 مواطنًا م��ن حملة التاأمينات 
حمل��ة  م��ن  مواطن��ًا  و397  األ��ف  و27  الع�سكري��ة، 

التاأمينات املدنية.

أشاد بها المواطنون

صور "عيادة حجازي" العسكرية .. تخصصات مختلفة وخدمات مميزة



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

 الخميس   24 جمادي األخرة  1438هــ  /23 مارس - آذار  2017م
Thuresday - 23 March 2017

تقرير

06

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
ال زال��ت حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي تعل��ن 
�سمته��ا جت��اه �س��رف املخ�س�س��ات املالي��ة 
الأه��ايل �سه��داء العدوان عل��ى قطاع غزة 
ع��ام 2014؛ وترف���ض منحه��م حقوقه��م 
بحج��ة ع��دم توف��ر موازن��ة مالي��ة له��م، 
يف وق��ت ت�س��رف راتًب��ا �سهرًيا ل��كل �سهيد 
يرتق��ي بال�سف��ة املحتلة �سم��ن انتفا�سة 

القد�ض.
وال يدخ��ر اأهايل ال�سهداء جه��دا اأيا كان 
حجم��ه، وم��ا يرافقه من تع��ب وم�سقة يف 
حماول��ة منه��م الإنه��اء معاناته��م و�سرف 
رواتبه��م الت��ي مل يتقا�سوها منذ ما يزيد 
اأبنائه��م،  ا�ست�سه��اد  عل��ى  العام��ني  ع��ن 
واأن يت��م اعتم��اد ال�سه��داء من��ذ حلظ��ة 

ا�ست�سهادهم واأن يتم �سرف رواتبهم.
ويفرت���ض ب�س��كل يوم��ي املئات م��ن اأهايل 
ال�سهداء االأر�ض اأمام مقر موؤ�س�سة رعاية 
اأ�س��ر ال�سهداء واجلرح��ى التابعة ملنظمة 
رواتبه��م،  ب�س��رف  للمطالب��ة  التحري��ر 
وذل��ك من��ذ ع��دة �سه��ور بع��د اأن اأرهقتهم 
ظ��روف احلي��اة القا�سي��ة بفع��ل احل�س��ار 
املفرو�ض على القطاع منذ �سنوات طويلة.

اأم عل��ي القاي���ض وهي اأم لثالث��ة �سهداء، 
تكابد كل ي��وم لتاأتي اإىل مكان االعت�سام 
اأمام موؤ�س�سة رعاي��ة اجلرحى وال�سهداء، 
املخ�س�س��ات  منحه��ا  يت��م  اأن  اأم��ل  عل��ى 

ال�سهرية الأوالدها ال�سهداء.
تقول القاي�ض لل��راأي:" اإنها تعاين جراء 
ع��دم ح�سوله��ا عل��ى  املخ�س�س��ات املالية 
الأبنائها ال�سهداء، واأنها جترعت احل�سرة 
واالأمل خ��الل احل��رب على فل��ذات كبدها 
اإىل جان��ب الت�سرد من منزلها، يف وقت مل 

ميد فيه اأحد يد العون وامل�ساندة لها".
وكغريها م��ن اأهايل ال�سهداء، ح�سلت االأم 
املكلوم��ة عل��ى وع��ودات كث��رية م��ن قب��ل 
املوؤ�س�س��ة ب�س��اأن ا�ستالم رواتبه��م، ويف كل 
مرة كان��ت متنحهم اأع��ذار ووعودات دون 

فائدة.
 وتلفت يف حديثها اإىل اأن اأهايل ال�سهداء 
ل��ن يرتك��وا مكانه��م حت��ى يح�سل��وا عل��ى 
يوا�سل��ون  و�س��وف  �سهدائه��م،  روات��ب 
�سيظل��ون  واأنه��م  العادل��ة،  مطالبه��م 

يفرت�سون االأر�ض اأمام مقر املوؤ�س�سة .
وت�س��رف موؤ�س�س��ة رعاي��ة اأ�س��ر ال�سهداء 
واجلرحى الت��ي اأن�ساأتها منظمة التحرير 

ع��ام -1965 لعائلة ال�سهي��د غري املتزوج 
 380( �سهري��ا  �سي��كل  واأربعمائ��ة  األف��ا 
دوالرا(، اأما املتزوج ولديه اأبناء فت�سرف 
لعائلته األفي �سي��كل )5400 دوالرا( فما 

فوق.
ب�س��رف  املطالب��ات  ك��رة  م��ن  وبالرغ��م 
م�ستحق��ات اأه��ايل ال�سهداء بغ��زة، اإال اأن 
حكوم��ة التوافق ال ت��زال تتنك��ر لهوؤالء 
ومتاط��ل يف منحهم حقوقهم بدعوى عدم 
وجود ميزانية، اأو تقوم مبنحهم وعودات 

متوا�سلة كاذبة .
اأه��ايل  ويف وق��ت �ساب��ق، ق��ام ع��دد م��ن 
ال�سه��داء باقتح��ام موؤ�س�س��ة رعاي��ة اأ�سر 
ال�سه��داء واجلرح��ى يف مدينة غزة لعدة 
�ساع��ات قب��ل اأن ين�سحب��وا بع��د تلقيه��م 

وعودات ب�سرف رواتبهم .

رفع قضية
م��ن جهت��ه يوؤك��د املتح��دث با�س��م اأه��ايل 
�سه��داء غ��زة ع��الء الدي��ن ال��راوي، اأن 
هن��اك �سع��ي حثي��ث وقي��د الدرا�س��ة م��ع 
املحام��ني لفت��ح مل��ف ق�سي��ة املخ�س�سات 

املالية لالأهايل ورف��ع ق�سية �سد موؤ�س�سة 
يف  وال�سه��داء  اجلرح��ى  اأ�س��ر  رعاي��ة 
حماك��م رام اهلل ب�سب��ب تواط��وؤ املوؤ�س�سة 
يف اإنهاء معاناة االأهايل ومنحهم حقوقهم 

امل�سروعة لهم.
ويقول الراوي يف حديث خا�ض للراأي:" 
اإن اأكر من 1943 عائلة �سهيد مل يتلقوا 
خم�س�ساته��م املالي��ة بغ��زة، يف وق��ت مل 
يتل��ق 800 جري��ح ب��رتت اأع�سائه��م- اأي 
�سعوب��ة  م��ن  بالرغ��م  االآن  حت��ى  رات��ب 
اأن  مو�سح��ا  يعي�سونه��ا"،  الت��ي  الظ��روف 
�سرف املخ�س�سات املالية الأهايل ال�سهداء 

حق ال ي�سقط بالتقادم.
وحتتاج هذه العائالت التي فقدت اأبنائها 
�س��رف  غ��زة،  عل��ى  االأخ��ري  الع��دوان  يف 
املخ�س�س��ات املالية ب�س��كل عاجل، خا�سة 
يف ظ��ل ا�ست�سه��اد الوال��دان، ويف ح��ال مل 
يتبق اإال االأطفال وحدهم، وفق الراوي.
وطالب ال��راوي يف حديثه بعدم التمييز 
ب��ني اأهاىل �سه��داء 2014 وبقي��ة اأهاىل 
ال�سه��داء بغ��زة ب�س��كل ع��ام، مو�سح��ا اأن 
الأج��ل  ا�ست�سه��دوا  جميعه��م  ال�سه��داء 

الوطن.

تهديدات برفع قضية في محاكم رام الله 

هل أعدمت حكومة التوافق حقوق أهالي شهداء 2014؟
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دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

دعاء عمار
غري��ب اأم��ر ال�سه��داء، نعرفه��م فج��اأة بع��د عم��ر ق�س��وه يف 
التخف��ي، "ع�ض ني�س��ا وقاتل كالرغوث" هك��ذا كان معظمهم 
يعي���ض �س��واء كتب ذل��ك ك "با�سل" اأو مل يك��ن ممن احرتفوا 
الكتاب��ة من قبل، املهم اأنهم ي�سبهون بع�سهم كثريا، على االأقل 
يف تل��ك االبت�سامة التي تقربهم اإلينا كلما بحثنا عن �سورهم 

وحياتهم كي نتعرف عليهم اأكر بعد ا�ست�سهادهم.
غ��ري اأن اأك��ر ال�س��ور ر�سوخ��ا يف الذه��ن ابت�سامته��ا ه��ي، اأم 
ال�سهي��د اأيا كان��ت، عندما تبدوا كالقمر امل�س��يء بني كل تلك 
الباكيات من الن�ساء، وحدها تعرف �سدق ما اأراد، ومدى ر�ساه 
عن نف�سه وعما فعل، لرمبا تبداأ بالبكاء الحقا، �سوقا وحنينا 

ال ينقطع مهما تقادم الزمن ومرت االأيام.
مي��ر يوم املراأة ثم ياأتي يوم االأم، في�سب��ح مار�ض اأكر ال�سهور 
عطاء الأجلها وكاأنه اقتب�ض من اأفعالها وحاول جماراتها فيما 
تق��دم كل يوم عل��ى مدار اأع��وام منذ عرفت وجهته��ا واأدركت 
ح�س��ن مق�سده��ا واأنها مهما تعب��ت وتاأملت، قدم��ت الت�سحيات 
وبذلت من املال والنف�ض والولد فاإمنا هي الرابحة.. وجوابها 

االأكيد دوما "ربح البيع" اإن كان اهلل ا�سرتى، وقد فعل.
اأم��ا تلك ال�س��ورة االأخ��رية.. با�س��م بقامته الطويل��ة مي�سك 
بكفي��ه وج��ه اأم��ه، ويقبله��ا على اأح��د خديها، رمب��ا كان ذلك 
بع��د االإف��راج عن��ه م��رة م��ن �سج��ون ذوي القرب��ى، ذكرتني 
تل��ك ال�س��ورة ب�سغ��ريي عندما يعود م��ن املدر�س��ة فيتعلق بي 
ومي�سكن��ي ذات امل�سك��ة ويقبلن��ي .. اأجت��اوز عنه م��رة واأنهره 
م��رة الأنه مل يغ�سل يديه عندما دخ��ل املنزل.. تراها نهرته، 
هل قالت له ما زالت رائحة البارود تعبق يف يدك، اأم اأن حر 
الكت��ب التي طامل��ا اأم�سكتها �سارت قرين��ا لرائحتك، هل قالت 

له مرة "اغ�سل يديك".
ال اأع��رف، لكن ما اأعرفه اأين لن اأع��ود اأطلب منه ذلك عندما 
يحيطن��ي بكفي��ه، اأو حت��ى عندم��ا يك��ر قلي��ال فتحيطن��ي 
ذراعي��ه، �سواء امتالأ بالغبار، اأو كان مك�سوا بالطني، متاما كما 
توقف��ت عن نهره عندم��ا كان يخرب�ض على ج��دران املنزل يف 
�سغ��ره، بب�ساط��ة الأين راأيت الكثري من اجل��دران املهدمة، هل 
كان��ت اأم اأولئك ال�سغار تنهره��م! اأم تراها بعد فقدهم متنت 
عودته��م ول��و ملئوا األ��ف جدار بكل م��ا و�سل اإليهم م��ن األوان 

واأقالم.
يف نهاية يوم طويل، كانوا ي�سحكون ب�سخب.. �ساألني والدهم 
ع��ن �سبب �سحكه��م فاأجبته يبدو اأنهم يقوم��ون مب�سيبة على 
اجل��دران، وم��ا اأدراك؟ �ساألن��ي.. فقل��ت، اأ�س��م رائح��ة احلر 
وط��الء االأظافر.. كي��ف �ستعاقبينهم؟ فاأجبت��ه، بعد اأعوام، 
�ساأح�سر دلو طالء، وفر�ساة كبرية، واأ�سرتك معهم يف ال�سحك 

من جديد، ونحن ن�سلح ما اأف�سدوه االآن!
هل تخليت هنا عن حذر االأمهات، وهل ركنت كل املظاهر عندما 
جاءتن��ي تل��ك ال�سيفة ف��راأت غرفته��م وقد امت��الأت بالكتابة 
والر�سوم على اجلدار، حقيقة مل يعد كل ذلك يهم، املهم هو اأن 
منتلئ معا بالذكريات .. بال�سخب ال�ساحك، والكثري من االأمور 
امل�سرتك��ة، الكثري م��ن الوج��وه املبت�سمة.. نخبئه��ا ونلملمها يف 
و�س��ادة الأي��ام ال نع��رف فيها كيف �سنف��رتق، وال مت��ى �سنلتقي، 

فن�سع عليها روؤو�سنا.. ثم نبكي طويال.. اإىل حني.

كف صغيرة، قبلة، وبندقية

وزارة شؤون المرأة

غزة- الراأي- ب�سام العطار
قال وكيل وزارة املالية يف غزة يو�سف 
الكي��ايل ، اأن هن��اك فئاتا كثرية تقوم 
م��ن  العدي��د  بتق��دمي  املالي��ة   وزارة 
اخلدمات الهامة لهم �سواء للمواطنني 

اأو املوظفني يف غزة على حد �سواء . 
واأ�ساف الكيايل يف ح��وار مع "الراأي" 
عاتقه��ا  عل��ى  حتم��ل  وزارت��ه  اأن 
م�سوؤولي��ة توف��ري روات��ب ل43 األ��ف 
موظ��ف عموم��ي يعمل��ون يف خمتل��ف 
ال��وزارات واملوؤ�س�س��ات احلكومي��ة، يف 
ظ��ل ظ��روف �سعب��ة واقت�سادية متر 
ب�سب��ب تخل��ي حكوم��ة  ال��وزارة  به��ا 
الوفاق الوطني عن م�سوؤولياتها اجتاه 

قطاع غزة.
وب��ني الكي��ايل اأن املالي��ة ال يقت�س��ر 
روات��ب  توف��ري  عل��ى  فق��ط  عمله��ا 
املوظف��ني بل تعمل اي�س��ا على تقدمي 
خدماتها للجمه��ور الفل�سطيني ب�سكل 

االي��رادات  دوائ��ر  خ��الل  م��ن   ، ع��ام 
واملعابر وغريها .

وعن اأب��رز ال�سعوبات وامل�س��كالت التي 
تواج��ه عم��ل وزارة املالي��ة يف الوق��ت 
اأب��رز  "اأن  الكي��ايل  اأو�س��ح  احل��ايل، 
العقب��ات ه��و احل�سار وم��ا يرتتب عنه 
م��ن نتائج مالي��ة واقت�سادي��ة ، ا�سافة 
ل�س��ح االمكاني��ات الت��ي تتعام��ل معه��ا 
ال��وزارة ن�س��اأ عنه��ا ع��دة اأزم��ات ،تقف 
على راأ�سها اأزمة الرواتب وعدم متكننا 
م��ن �سرف فاتورة الرواتب ب�سك كامل، 

منذ اأكر من ثالث �سنوات" .
وزارة  ا�ستطاع��ت  "موؤخ��را  وتاب��ع   
املالي��ة وبجهوده��ا الت��ي مل تقف عند 
ح��د معني اأن ت�سرف م��ا مقداره 50% 
من قيم��ة الراتب ل��دى كافة املوظفني 
يف  ملح��وظ  حت�س��ن  بع��د  احلكومي��ني 

حجم االإيرادات املحلية" .
املالي��ة  وزارة  به��ا  مت��ر  الت��ي  االأزم��ة 
جعلت م��ن القائم��ني عليه��ا اأن يبحثوا 
عن حلول مرحلية وموؤقتة ، حيث بني 
وكيل املالية اأن االعتماد االأكر حاليا 
هو عل��ى االي��رادات وما يت��م حت�سيله 
اأن  ال��وزارة  ميك��ن  ال  وه��ذا  حملي��ا 
تقف��ز قف��زات اأكر ب�ساأن زي��ادة قيمة 
الرواتب اأو تاأمينه��ا بالكامل باأي حال 
م��ن االأح��وال .  واأ�س��ار اىل اأن هن��اك 
جه��ود م�سني��ة وكب��رية ج��دا تبذله��ا 
ال��وزارة لكي يت��م توفري م�س��ادر مالية 
ن�سب��ة  اىل  الو�س��ول  به��دف   ، اأخ��رى 
�س��رف اأك��ر عما هو علي��ه حاليا ، لكن 
حت��ى االآن ال توج��د م�س��ادر خارجية 
اأخ��رى ب�س��كل حم��دد ودوري كاملنح��ة 
القطري��ة الت��ي خففت فق��ط من حدة 
االأزم��ة.    اأم��ا املواطن فل��م تغفل عنه 
كاف��ة  ل��ه  تق��دم  املالي��ة حي��ث  وزارة 
ال��وزارات  خمتل��ف  يف  اأف�س��ل  خدم��ة 
ع��ر زيادة امل�ساري��ف الت�سغيلية وهذا 
م��ا ح�س��ل ال�سه��ر املا�سي بالت��وازي مع 
زي��ادة ن�سبة �س��رف الرواتب ل50%، 
م��ع امكانية حت�سني ه��ذه امل�ساريف يف 

االأ�سهر القادمة.

تحسين الرواتب
وع��ن امكاني��ة حت�س��ني ن�سب��ة ال�سرف 
م��ن  امل�ستقب��ل  يف  املوظف��ني  لروات��ب 
خالل اجلهود التي تبذلها املالية ب�ساأن 
البح��ث ع��ن م�س��ادر خارجي��ة ، ق��ال 
الكيايل اإن العم��ل م�ستمر خللق م�سادر 
اأخ��رى م��ن اخل��ارج لتموي��ل الرواتب، 
كما حدث م��ع املنحة القطرية وهناك 
توا�س��ل م��ع جه��ات اأخ��رى عل��ى غرار 
ه��ذه املنحة ل�تاأمني ج��زء من الرواتب 
اأو امل�ساع��دة يف حت�سني ن�سبة الرواتب 
على غرار ماح�سل مع القطريني الذين 
ا�ستجاب��وا لتموي��ل �سه��ر م��ن الرواتب 
، متمني��ا اأن تثم��ر اجله��ود يف االأ�سه��ر 

القليلة القادمة .

التقاعد المبكر
وع��رج الكيايل يف حديثه ع��ن مو�سوع 
التقاعد املبك��ر واإمكانية �سراء �سنوات 
ا�سافي��ة م��ن امل�ستحق��ات املالي��ة ل��كل 
اأو�س��ح  موظ��ف يرغ��ب بذل��ك، حي��ث 
اأن التعاق��د املبك��ر حمك��وم بقان��ون مت 
عر�سه على املجل���ض الت�سريعي والذي 
مل يتم حت��ى اللحظ��ة امل�سادقة عليه 
ب�سكل نهائي حتى يتم تطبيقه من قبل 

وزارة املالية بعد ذلك .
اللجن��ة  اأن  اأك��د  املالي��ة  وكي��ل  لك��ن 
االإدارية قررت تطبيق قانون التقاعد 
الفل�سطين��ي عل��ى املوظف��ني يف القطاع 
التقاع��د  ادارة  تفعي��ل  ومت  امل��دين، 
داخ��ل االإدارة العام��ة للرواتب، حيث 
يت��م االآن �س��رف روات��ب ل25 موظ��ف 
احيل��وا عل��ى التقاع��د ب��ذات االآلي��ة 
التي تتبعها هيئة التعاقد من اخلزينة 

العامة .

 تعيينات جديدة 
اأن��ه ال  اأ�س��ار اىل  وكي��ل وزارة املالي��ة 
اأي  تثبي��ت  احل��ايل  الوق��ت  يف  ميك��ن 
موظ��ف عل��ى ال��كادر الوظيف��ي املدين 
اأو الع�سك��ري اأو حت��ى فت��ح املجال اأمام 

تعيين��ات جديدة ، با�ستثن��اء ما حدث 
 500 بتعي��ني  ال�سابق��ة  االأ�سه��ر  يف 
الداخلي��ة  وزارة  يف  م�ستج��د  جن��دي 

ل�سد االحتياج الكبري للوزارة .

شواغر وظيفية 
خ��الل الث��الث �سن��وات االأخ��رية وكما 
اأي  تعي��ني  يت��م  مل  الكي��ايل  يفي��د 
ال�سواغ��ر  بن��د  عل��ى  جدي��د  موظ��ف 
ب�سب��ب تعاق��د اأو ا�ستقال��ة اأو وف��اة اأو 
ت��رك اخلدم��ة ، حيث بلغ��ت ال�سواغر 
املتحقق��ة يف ال��وزارات املختلفة حاليا 
اأك��ر م��ن 2000  موظ��ف م��ن املمك��ن 
يحت��اج  لك��ن  غريه��م  �سواغ��ر  تعي��ني 
ملوؤه��ا لقرار ر�سمي، وم��ا يتم حاليا هو 
�سد احلاجي��ات الطارئة لل��وزارات عن 

طريق موظفي العقود .

موظفي العقود
ي�سي��ف وكيل املالية اأن موظفي العقود 
يتوزع��ون عل��ى خمتل��ف وزارات غ��زة 
احلكومي��ة املختلفة ، فيم��ا مت حتويل 
للكادر  الداخلية  وزارة  يف  عق��د   400
الع�سكري كان��وا يعملون يف جهاز االأمن 

الوطني .
تعيينه��م  باإمكاني��ة  يتعل��ق  م��ا  اأم��ا 
وتثبيته��م م�ستقب��ال ، قال الكي��ايل اأن 
موظف��ي العقود �سيح�سل��ون على ن�سبة 
و�سيت��م  التحفي��ز،  ن�س��ب  م��ن  معين��ة 
بدخوله��م  القان��ون  ح�س��ب  تعيينه��م 
دي��وان  ينظم��ا  وامتحان��ات  م�سابق��ة 

املوظفني العام .   

رؤية 2017 
 واأ�سار الكيايل اأن وزارة املالية اأعدت 
خطة طموحة للع��ام احلايل 2017 
االدارات  ملختل��ف  تطوي��ر  تت�سم��ن 
يف ال��وزارة  وحت�س��ني يف االي��رادات 
وبالتايل رفع ن�سب��ة ال�سرف لرواتب 

الكيالي لـ "الرأي": جهود إليجاد بدائل 
لزيادة رواتب الموظفين



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

 الخميس   24 جمادي األخرة  1438هــ  /23 مارس - آذار  2017م
Thuresday - 23 March 2017

اخبار

08

مشروبات فائدتها أعلى من الماء

ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
قّل��ة قليل��ة جدًا م��ن امل�سروب��ات ميكن اأن 
تعّو���ض املي��اه، وتع��ود بالنفع عل��ى ج�سد 
االإن�س��ان. فاملاء ه��و عن�سر مه��م جدًا، ال 
ميكن اال�ستغناء عن��ه يف النظام الغذائي 
اليوم��ي، ودون املاء ال ميكن احلفاظ على 

ال�سحة وال على احلياة اأ�ساًل.
يف املقاب��ل، م��ن املفي��د، اأحيان��ًا، ا�ستبدال 
امل��اء مب�سروبات اأخرى لي�س��ت اأقل فائدة 
من��ه، بل حت��ى اإنها تع��د اأف�سل م��ن املاء، 

ومن ال�سهل اإعدادها يف املنزل.

عصير البنجر
م��ن ال�سه��ل جدًا اإع��داد ه��ذا امل�سروب يف 
وميك��ن  الع�س��ر،  اآل��ة  با�ستعم��ال  املن��زل 

�سربه دون اأي اإ�سافات اأخرى.
فعل��ى الرغ��م م��ن طعم��ه ال��الذع، اإال اأن 
م��ن  الكث��ري  الع�س��ري يحت��وي عل��ى  ه��ذا 
)ب(  فيتام��ني  غ��رار  عل��ى  الفيتامين��ات 

و)اأ( و)�ض(.
ع��الوة عل��ى ذل��ك، يحت��وي ه��ذا الع�س��ري 
على البوتا�سي��وم واملغني�سيوم واالأحما�ض 
االأمينية وم�س��ادات االأك�سدة، كما ي�ساعد 

على تطهري االأمعاء.

مشروب األلوفيرا
ت�ستعم��ل ه��ذه النبت��ة منذ �سن��ني، ويف كل 

�سن��ة يكت�س��ف العلم��اء خ�سائ���ض جديدة 
االألوف��ريا  اأن  علي��ه  املتع��ارف  فم��ن  له��ا. 
وتنظ��م  النزي��ف،  توق��ف  عل��ى  ت�ساع��د 
الكول�سرتول يف الدم، وتنتج املواد املكافحة 

للبكترييا ال�سارة.
االألوف��ريا  ع�س��ري  يحم��ي  الواق��ع،  ويف 
م��ن ال�سيخوخ��ة املبك��رة، ويحت��وي على 
املواد امل�س��ادة لالأك�سدة، خا�س��ة اأنه يعد 
امل�س��روب البدي��ل االأه��م عل��ى االإط��الق 

للماء.

الفاكهة والتوت
اأحيان��ًا، يك��ون من املفي��د ج��دًا ا�ستبدال 
عل��ى  فاكه��ة؛  بع�س��ري  امل��اء  م��ن  ك��وب 
غ��رار ع�س��ري البطي��خ، والت��وت، واخليار، 
والفراولة، والعنب، والبن��دورة. كما اأنه 
من املمك��ن اختي��ار الع�سري ال��ذي تف�سله 
ح�سب ذوق��ك وح�سب النوع املتوفر يف كل 

مو�سم.
اإ�ساف��ة  ميك��ن  ذل��ك،  اإىل  باالإ�ساف��ة 
القلي��ل من امل��اء يف الع�س��ري حتى تخفف 
م��ن م�ساعف��ات قرح��ة املع��دة بالن�سب��ة 

للفاكهة احلام�سة.
عن�س��ر  امل��اء  اأن  اإىل  االإ�س��ارة  وجت��در 
غذائ��ي مهم، اإال اأنه ال يحتوي على املعادن 
والفيتامينات التي قد حتتويها امل�سروبات 

االأخرى.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة- الراأي
قال مدير ع��ام التخطيط يف 
�سلطة املياه منذر �سامل للراأي 
"اإن واقع املياه يف قطاع غزة 
املي��اه  و�سلط��ة  مري��ر،  واق��ع 
حت��اول اأن تتاأقلم م��ع الو�سع 
املائي املري��ر وال�سعب، حالنا 
ولك��ن  الع��امل  دول  كح��ال 
احل�سار واإغ��الق املعابر فاقم 

هذه امل�سكلة ب�سكل كبري".
وع��ن ن�سب��ة العج��ز يف كمية 
املياه يف قطاع غزة، اأو�سح اأن 
هن��اك عجزا �سنوي��ا مرتاكما 
يق��در ب100-90 مليون مرت 
، ب�سب��ب ع��دم ق��درة  مكع��ب 
ال�سلط��ة عل��ى تعوي���ض ه��ذا 

العجز الكبري.   واأكد �سامل اأن �سلطة املياه تبحث دائما عن البدائل التي 
ت�ساع��د اخلزان اجلويف امل�سدر الوحيد واالأوحد ملد املواطنني باملياه يف 
�ست��ى القطاعات واملج��االت من زراعي��ة و�سناعي��ة، واملحافظة على ما 
تبق��ى من خم��زون املي��اه اجلويف ال��ذي اأ�سب��ح معطوبا وم�س��اب ببع�ض 
اال�سكالي��ات من تلوث وارتف��اع يف ن�سبة امللوحة وامللوث��ات الكيمائية .  
واأ�س��اف "اإن احتف��ال �سلطة املي��اه باليوم العاملي للمياه ج��اء هذا العام 
حت��ت عن��وان "املياه واملي��اه العادمة"، وهناك ور�ض عم��ل ا�سرتاتيجية 

االأم��ل  معه��د  يف  �ستعق��د 
خ��رات  لعر���ض   ، لالأيت��ام 
 ، العالق��ة  ذات  املوؤ�س�س��ات 
�س��واء كانت حكومي��ة اأو غري 
حكومي��ة م�سارك��ة يف قط��اع 
املي��اه واإيجاد حل��ول وبدائل 
لق�سية املياه واملياه العادمة.
كمي��ات  �سكلت��ه  م��ا  وح��ول 
االأمط��ار الت��ي هطل��ت خالل 
م��ن  املن�س��رم  ال�ست��اء  ف�س��ل 
تخفيف ح��دة االأزمة املائية 
التي يعاين منها القطاع ، قال 
�س��امل :" زودت االأمطار حتى 
م��ن   70% مق��داره  م��ا  االآن 
املع��دل ال�سن��وي الع��ام، وهي 
كمي��ة غ��ري كافي��ة حت��ى ل��و 
و�سل��ت ن�سب��ة الهط��ول 100 % فهن��اك عجز يق��در ب 100 مليون مرت 
مكعب".    وطالب �سامل �سلطات االحتالل با�سرتداد حقوقنا ومقدراتنا 
املائية من كامل فل�سطني، من اآبار واأودية واأنهار وخزانات جوفية، حيث 
ي�ستفيد قطاع غزة فقط من خزان واحد من جمموع 3 خزانات للمياه.
ودع��ا حكوم��ة الوفاق الوطن��ي للتعاون الوثيق مع �سلط��ة املياه يف غزة 
والعم��ل مع��ا للم�ساعدة يف احلل��ول واملبادرة يف اجن��از امل�ساريع البديلة 

الإنقاذ قطاع املياه قبل فوات االآوان.

سلطة المياه "للرأي": نحاول التأقلم
 مع الوضع المائي المرير بغزة

المواصالت" تشيد بحيوية العالقة 
مع إدارة المعابر لتحسين الخدمات

غزة- الراأي
واملوا�س��الت  النق��ل  وزارة  اأك��دت 
ب��ني  م��ا  العالق��ة  حيوي��ة  عل��ى 
ال��وزارة واإدارة املعاب��ر، م��ن اأج��ل 
حت�س��ني اخلدمات املقدم��ة للتجار 
و م�ست��وردي املركب��ات واملنتج��ات 
املروري��ة الت��ي يت��م اإدخاله��ا م��ن 
خ��الل مع��ر بي��ت حان��ون �سم��ال 
االإمكاني��ات  بكاف��ة  غ��زة،  قط��اع 

املتاحة الإدارة املعر.

ج��اء ذل��ك، خ��الل زي��ارة وفد من 
الوزارة معر بي��ت حانون، لتهنئة 
مبنا�سب��ة  حم��اد  يحي��ي  العمي��د 
توليه من�سبه اجلديد مديرًا عامًا 

للمعر .
بالوف��د  حم��اد،  العمي��د  رح��ب  و 
الزائ��ر، مبديًا ا�ستع��داده للتعاون 
الت��ام مع ال��وزارة يف �سبي��ل اجناز 
الفني��ة اخلا�س��ة بقط��اع  مهامه��ا 

النقل واملوا�سالت يف املعر

خالل تهنئة حماد لتوليه منصب مدير معبر بيت حانون
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باحل�س��ور،  م��دوخ  م.  رّح��ب  الور�س��ة  بداي��ة  يف  و 
مو�سح��ًا باأن هذه الور�س��ة تاأتي يف اإطار حر�ض وزارة 
االت�س��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات عل��ى التوا�س��ل 
مع اجله��ات املعنية وذات العالق��ة يف تقدمي خدمات 
االنرتن��ت، لتكامل اجله��ود وتقدمي اأف�س��ل اخلدمات 

للمواطنني .
حيث اأكد م. مدوخ على اأن هذه الور�سة تاأتي يف �سياق 
تكام��ل اجله��ود بني �سرك��ة االت�س��االت الفل�سطينية 
"بالت��ل" وال�س��ركات امل��زودة لالإنرتن��ت فيم��ا يتعلق 

باآلية معاجلة اأعطال خطوط النفاذ .
واأو�س��ح اأن الور�سة ته��دف اإىل و�سع اإطار عمل وا�سح 
مل�سوؤولي��ات كل م��ن �سرك��ة االت�س��االت الفل�سطيني��ة 

وال�سركات املزودة خلدمة االنرتنت. 
ب��دوره �سكر م. خليل اأبو �سليم جهود الوزارة الرامية 
اإىل تطوي��ر قطاع االت�س��االت وتكنولوجيا املعلومات 

موؤك��دًا على اأن �سركة االت�ساالت الفل�سطينية ت�سعى 
اإىل زي��ادة انت�سار خدمات االت�س��االت واالنرتنت من 

خالل العديد من احلمالت املميزة .
و اأو�س��ح اأن ال�سرك��ة تعمل ب�سكل م�ستم��ر على زيادة 
ج��ودة اخلدم��ات املقدم��ة للمواطن��ني وتقلي��ل زم��ن 

اعطال خطوط االنرتنت.
ب��دوره عر���ض م. زي��اد ال�سيخ دي��ب بع���ض املوؤ�سرات 
خلدم��ة االنرتن��ت للع��ام 2016م، مو�سح��ا اأن ن�سبة 
الع��دد االإجم��ايل للم�سرتك��ني يف خدم��ة االنرتن��ت 
بنظ��ام xDSL-BSA ارتفع��ت خ��الل العام 2016 
بن�سب��ة 22.3 % مقارن��ة م��ع ن�سب��ة %21 يف الع��ام 
اأن متو�س��ط �سرع��ة االنرتن��ت  اإىل  واأ�س��ار  2015م، 
ارتف��ع خالل الع��ام 2016 اإىل 6.6 ميج��ا مقارنة ب 

2015م. العام  يف  ميجا   3.3
و ن��وه ال�سي��خ دي��ب اإىل انخفا���ض �سعر احل��د االأدنى 

ل�سرع��ة االنرتن��ت م��ن 64 �سي��كل اإىل 45 �سي��كل يف 
اآلي��ة  2016م كم��ا وعر���ض م. ال�سي��خ دي��ب  الع��ام 
معاجل��ة اأعطال خطوط النف��اذ xDSL-BSA بني 
�سرك��ة االت�س��االت الفل�سطينية "بالت��ل" وال�سركات 
املزودة خلدم��ة االإنرتنت مو�سحا اأهداف هذه االآلية 

وم�سوؤوليات جميع االأطراف لتنفيذها. 
ل��دى  االنرتن��ت  اأعط��ال  ع��ن  حديث��ه  معر���ض  ويف 
ال�سركات امل��زودة للخدمة، قّدم م. وائل نبهان املدير 
التنفي��ذي ل�سرك��ة �سبيد كلي��ك عر�س��ًا مف�ساًل حول 
ع��دد وطبيعة االأعطال التي ا�ستلمتها ال�سركة خالل 
الع��ام 2016، ومقارن��ة ن�س��ب االأع��داد م��ع االأع��وام 
ال�سابقة، م�سريا اإىل كيفية معاجلتها واالأ�ساليب التي 
تتبعه��ا ال�سركات يف معاجل��ة اأعطال اخلدمة لتقدمي 
اأف�س��ل اخلدمات للمواطنني موؤكدًا على وجود حت�سنًا 
ملحوظًا على جمي��ع موؤ�سرات اأعطال االنرتنت خالل 

العام 2016. 
من جانبها قدمت اأ. رنيم عفانة من �سركة االت�ساالت 
التي طّورتها  اأو�سحت فيه اخلطوات  "بالتل" عر�سًا 
�سرك��ة االت�س��االت الفل�سطيني��ة ال�ستقب��ال طلب��ات 
االأعط��ال، وتطوي��ر برنام��ج التوا�س��ل ب��ني ال�سركة 
وال�سركات امل��زودة للخدمة، وتفعيل امكانية توا�سل 
ف��رق الدع��م الفن��ي يف ال�س��ركات املزودة م��ع الدعم 

الفني اخلا�ض ب�سركة االت�ساالت. 
و  النقا���ض  ب��اب  فت��ح  مت  العم��ل  ور�س��ة  خت��ام  ويف 
التو�سي��ات، حي��ث اأك��د وكي��ل ال��وزارة عل��ى �سرورة 
و�س��ع ا�سرتاتيجية حم��ددة لتقليل اأعط��ال خطوط 
االنرتن��ت ت�سم��ل موؤ�س��ر قيا���ض م��دى تاأث��ري تطبيق 
اآلي��ة معاجل��ة االأعطال على جودة اخلدم��ة و موؤكدًا 
ب��اأن هذه الور�سة �ستكون �سمن عدد من ور�سات العمل 

ملتابعة تنفيذ االآلية.

مع "بالتل" والشركات المزودة لخدمة اإلنترنت

وزارة االتصاالت تناقش آلية معالجة أعطال خطوط النفاذ 

غزة - الراأي 
االت�س��االت  وزارة  عق��دت 
وتكنولوجي��ا املعلوم��ات ور�س��ة عمل 
اإ�س��الح  اآلي��ة  ملناق�س��ة  متخ�س�س��ة 
xDSL- النف��اذ  خط��وط  اأعط��ال 
االت�س��االت  �سرك��ة  ب��ني   BSA
وال�س��ركات  "بالت��ل"  الفل�سطيني��ة 

املزودة خلدمة االإنرتنت.
وح�سر الور�سة كال من وكيل الوزارة 
اأب��و  خلي��ل  م.  و  م��دوخ،  �سهي��ل  م. 
�سلي��م مدي��ر اقلي��م غ��زة يف �سرك��ة 
"بالتل"و  االت�س��االت الفل�سطيني��ة 
ع��ام  مدي��ر  دي��ب  ال�سي��خ  زي��اد  م. 
�سم��ري  اأ.  و  ال��وزارة  يف  الرتاخي���ض 

حمتو مدير وحدة العالقات العامة 
�س��ركات  وم��دراء   ، و  ال��وزارة  يف 
بنظ��ام  االنرتن��ت  خدم��ة  تق��دمي 
�سرك��ة  يف  الفني��ة  واالإدارة   BSA
االت�ساالت "بالت��ل" واأق�سام الدعم 
الفن��ي يف �س��ركات تق��دمي خدم��ات 
االنرتنت وعدد من مهند�سي الوزارة. 
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أمهات األسرى يحملن الورود 

خالل اعتصامهم األسبوعي بالتزامن مع قدوم يوم األم 
تصوير/ عطية درويش
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وال ي��كاد مي��ر ي��وم واح��د اإال وتق��وم خالل��ه ق��وات 
االحت��الل باختطاف اأحد النواب من بيته عنوة دون 
احرتام ملكانته وطبيعة عمله، كما ويغم�ض االحتالل 
عيون��ه ع��ن القان��ون ال��دويل ال��ذي يحم��ي ب��دوره 

�سخ�سية الرملاين بحد ذاته.

100 منشور
وكان اآخ��ر ن��واب الت�سريع��ي ال��ذي اأق��دم االحت��الل 
على اختطاف��ه، النائب يف املجل���ض الت�سريعي �سمرية 
احلاليق��ة، حيث جاء اعتق��ال االحتالل االإ�سرائيلي 
له��ا بع��د اتهامها ب��� "200 من�سور لها عل��ى في�سبوك" 

قال اإنها حتمل م�سمونا حتري�سيا �سده.
الكني�س��ت اال�سرائيل��ي كان قد ناق���ض ق�سية النائب 
احلاليق��ة يف جل�س��ة له، اخلمي���ض املا�س��ي، قائال اإن 
"احلاليق��ة، النائ��ب الوحي��د ال��ذي مل يعتق��ل م��ن 

االحتالل اإال قبل10 اأيام".
النائ��ب ناي��ف الرج��وب عل��ق ب�س��اأن اعتق��ال النائب 

�سم��رية احلاليق��ة ع��ر �سفحت��ه يف مواق��ع التوا�سل 
االجتماع��ي، اأن املواط��ن ال�سري��ف يف ال�سف��ة ب��ات 
يجلد ب�سوطني، هما االحتالل وال�سلطة، وفق تعبريه، 
منوه��ا اإىل اأن االحت��الل يخال��ف االأع��راف الدولية 

باختطافه للنواب.
واأكد الرج��وب على اأن االحتالل يحاول تثبيت حكم 
االإداري للنائب احلاليقة كما جميع النواب املعتقلني 

يف �سجونه الذي يتمثل ب�سجن �ستة اأ�سهر متجددة.
ويف ذات ال�سي��اق اأكدت منى من�س��ور النائب عن كتلة 
التغيري واالإ�سالح التابعة حلركة حما�ض، اأن اعتقال 
زميلته��ا �سمرية حاليقة ونواب اآخرين، ياأتي يف �سياق 
حتجي��م تاأثريه��م عل��ى االنتخاب��ات املحلي��ة املزم��ع 

اإجراوؤها بال�سفة املحتلة يف مايو املقبل.
وقال��ت من�س��ور اإّن هن��اك خ�سي��ة م��ن دور وتاأثري 
اأن  اإىل  الناخب��ني، م�س��رية  الن��واب عل��ى  ه��وؤالء 
النائ��ب حاليق��ة تعر�ست اأكر من م��رة القتحام 
اأن  وذك��رت  وزوجه��ا.  جنله��ا  واعتق��ال  منزله��ا، 
االحت��الل  حممل��ة  اآالم،  م��ن  تع��اين  حاليق��ة 

امل�سوؤولية الكاملة عن تدهور �سحتها.

انحطاط أخالقي
كتلة التغيري واال�س��الح يف املجل�ض الت�سريعي قال اإن 
الع��دو "االإ�سرائيل��ي" ميار�ض اإره��اب منظم من خالل 
اختطاف��ه للن��واب، وال��ذى كان اآخ��ره اقتح��ام منزل 
النائ��ب نا�سر عب��د اجل��واد واعتقال جنل��ه "اأوي�ض" 
مرورًا باختطاف النائب �سم��رية احلاليقة ومن قبلها 

النائبني خالد طاف�ض واأنور الزبون.
الن��واب  اختط��اف  �سيا�سي��ة  اأن  الكتل��ة  واأو�سح��ت 
تع��ر عن حقيق��ة ه��ذا الع��دو وم�ست��وى االنحطاط 
االأخالقي ال��ذي و�سل اإليه، معترتًا اإياه جتاوزا لكل 
القي��م واالأخالق ل�سال��ح م�سروع الت�سوي��ة والتن�سيق 

االأمني.
واأ�ساف��ت:" ي�س��ر االحت��الل عل��ى �سيا�س��ة اختطاف 
الن��واب والت�سيي��ق عل��ى ذويه��م م��ن خ��الل اإع��ادة 
ا�ستن�س��اخ حملت��ه م��ن جدي��د �س��د الن��واب"، وهو ما 

ي�ستوج��ب عل��ى كل الرملان��ات العربي��ة واالإ�سالمية 
والدولي��ة لتحم��ل م�سوؤولياتها لوقف ه��ذا االنتهاك 

ال�سارخ للح�سانة الرملانية.
وتابع��ت:" اإن كل حم��اوالت االحتالل ل��ن توؤثر على 
اإرادة �سعبن��ا وقادته ورموز �سرعيته الذين يت�سبثون 
مي��دان  يف  اأنف�سه��م  ويقدم��ون  والثواب��ت  باحلق��وق 

الت�سحية والفداء دون خ�سوع الإرادة املحتل".
ه��ذا وقال النائ��ب يف املجل�ض الت�سريع��ي بقطاع غزة 
ا�سماعي��ل االأ�سق��ر ب�س��اأن اختط��اف الن��واب بح�سور 
وتن�سي��ق ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة :"يج��ري اختطاف 
الن��واب لتغي��ري موازي��ن الق��وى يف ال�سف��ة املحتل��ة، 
وتغيي��ب القيادات واإف��راغ ال�سف��ة الغربية والقد�ض 

من نوابها".
وكان��ت قوات االحت��الل قد اعتقل��ت االأ�سبوع املا�سي 
خال��د  ه��م  الت�سريع��ي  املجل���ض  م��ن  ن��واب  ثالث��ة 
طاف���ض، واأن��ور زب��ون، و�سم��رية احلاليق��ة م��ن كتل��ة 
التغ��ري واالإ�سالح، لريتفع عدد الن��واب املعتقلني لدى 

االحتالل اإىل 10 نواب

10 منهم داخل السجون

"نواب الضفة" بين سوطّي السلطة واالحتالل
غزة- الراأي - اآالء النمر

ت�ستم��ر ممار�س��ات االختطاف بحق 
بطريق��ة  املحتل��ة  ال�سف��ة  ن��واب 
الرتكي��ز  ويج��ري  يومي��ة،  �سب��ه 
قائم��ة  عل��ى  اخل�سو���ض  بوج��ه 
تعط��ل  رغ��م  واالإ�س��الح  التغي��ري 
عمله��ا ب�س��كل كام��ل ج��راء تكبيل 

اأيديه��م واأفواههم بوج��ود ال�سلطة 
الفل�سطينية التي ال ت�ستند يف اإمالء 
الت�سريع��ي  املجل���ض  اإىل  قراراته��ا 
حم��الت  اأن  ورغ��م  الفل�سطين��ي.   
املن��ازل  ومداهم��ات  االختط��اف 
ه��ي باالأ�سا���ض يف امل��دن اخلا�سع��ة 
ل�سيط��رة ال�سلطة، وطال��ت نواًبا يف 

املجل���ض الت�سريع��ي اإال اأنه��ا تكتفي 
مبتابع��ة االأح��داث دون اأي تدخل 
وتلت��زم ب��دور "ال�ساه��د االأخر�ض" 
يف الوق��ت ال��ذي "ت�س��ول وجتول" 
ق��وات االحت��الل يف م��دن ال�سف��ة 
الغربي��ة با�ستمرار مب��ا ميثل ك�سًرا 

لهيبة ال�سلطة اأمام املواطنني.
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تعليم رام اهلل تبدأ 
فرز طلبات المعلمين 

للعمل في الكويت.
رام اهلل- الراأي

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم العايل برام اهلل، يف بيان 
له��ا ، الب��دء باأعم��ال فرز طلب��ات املتقدمني م��ن املعلمني 
احلكومي��ني وغري احلكومي��ني الراغبني يف العمل بدولة 
الكويت، للعمل  ح�س��ب االأ�س�ض واملعايري التي اأعلن عنها 
�سابق��ًا.  واأو�سح��ت ال��وزارة، اأن هذه االإج��راءات تاأتي 
به��دف ت�سني��ف املتقدم��ني كل ح�س��ب التخ�س���ض الذي 
تقدم ل��ه، والتاأكد من ا�ستكمال جميع االأوراق الر�سمية 
املطلوب��ة والتحق��ق منها مب��ا ي�سمن تكاف��وؤ الفر�ض بني 
املتقدم��ني متهي��دًا لب��دء اأعم��ال اللجان املخت�س��ة بهذا 
ال�ساأن.   واأ�سارت اإىل اأن عدد املتقدمني للعمل يف الكويت 
بلغ 1173 معلمًا ومعلمة، منهم 348 من الذكور، و114 
م��ن االإن��اث يف املحافظات ال�سمالي��ة، و402 من الذكور، 
كم��ا  اجلنوبي��ة.    املحافظ��ات  يف  االإن��اث  م��ن  و309 
اأك��دت ال��وزارة اأن عملي��ة الرتتيب للخط��وات الالحقة 
فيم��ا يخ���ض املقاب��الت والرت�سي��ح لل��دورات التدريبية 
املتخ�س�س��ة �ستتم بع��د االنتهاء من فرز كاف��ة الطلبات 
ح�س��ب االأ�س��ول.  واأو�سح��ت اأن هن��اك فري��ق كويت��ي 
متخ�س���ض �سي��زور فل�سط��ني الحق��ًا، و�سيق��وم باختي��ار 

املعلمني/ات بناء على املقابلة التي �سي�سرف عليها.

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
عل��ى مف��رتق ال�سراي��ا ال�سهري بغ��زة، تراه��م كل �سباح، 
ي�سرع��ون اإىل ال�سي��ارات حامل��ني عل��ب علك��ة واأكيا�ض 
من املح��ارم الورقي��ة، يدخل��ون بروؤو�سهم م��ن النافذة، 
وم��ن ث��م يب��دوؤون باحلدي��ث م��ع ال��ركاب كعادتهم كل 
ي��وم" اهلل ير�س��ى علي��ك..اهلل يوفق��ك ويعطي��ك اللي 
ببالك..ا�سرتي مني.. اهلل يحفظلك اأوالدك، �ساعدين 

بال�سيكل".
عب��ارات كث��رية وخمتلف��ة ن�سمعه��ا م��ن اأطف��ال �سغ��ار 
يقفون على ب��اب كل �سيارة مارة يحملون باأيديهم علبة 
�سوكوالتة اأو �سكاكر اأو ورق حمارم �سغرية.. ي�ستجدون 
كل راك��ب ب�س��رورة ال�سراء ومي��دون اأيديه��م رغما عن 
ال�سائق لعل قلبك يئن وجعا وعطفا عليهم، واأكر ما قد 
ميزق قلبك ه��و تلك املالب�ض البالي��ة التي قد يرتديها 
اأح��د هوؤالء، فيك��ون يف حالة يرثى له��ا ووجهه �ساحبا 
من كرة التجول والوقوف طوال �ساعات النهار متنقلني 

بني ال�سيارات.
هذه �سريحة من االأطفال الذين يت�سرتون بعباءة البيع 
يف حماولة ال�ستعطاف املارة من املواطنني، وعلى اجلانب 
االآخ��ر هن��اك اأطف��ال يحمل��ون طفولته��م ومالحمه��م 
الريئة، ويعر�سونه��ا �سباح م�ساء على اأر�سفة احلاجة 
وال�سي��اع لتك��ون عر�سة للتلوث، وبع�سه��م يثري ال�سفقة 
فيج��د من يحن��و عليه والبع���ض االآخر ينف��ر يف وجهه 

غري مباليا باآالمه وحاجاته.

األسباب كثيرة
يقول االأخ�سائي االجتماع��ي والنف�سي زهري مالخة:" 
اإن ظاهرة الت�سول ومد اليد ال يقت�سر على فئة االأطفال 
فقط واإمنا الن�ساء اأي�سا، فبع�ض الن�ساء ميار�سن الت�سول 
من دافع التعود عل��ى ال�سيء، كذلك االأطفال انت�سارهم 
عل��ى الطرقات للبي��ع والرتجي من اأج��ل احل�سول على 
املال هو مدفوع من االأهل كاالأب واالأم"، موؤكدا اأن غياب 
ال�سمري عند بع�ض اأولياء االأمور يدفع باالأبناء ملثل هذا 

الت�سرف.
وي�سي��ف مالخ��ة يف حديث لل��راأي:" اإن بع�ض االأطفال 

املوجودين بني عوائ��ل اأو مبناطق فيها اأطفال ميار�سون 
الت�سول، ف��اإن هذا االأمر يدفعهم للتقلي��د والعمل باملثل 
حت��ى ي�ستطي��ع احل�س��ول على امل��ال"، مو�سح��ا اأن ذلك 
ياأتي نتيج��ة غياب رعاية الوالدين وجهل بع�ض االآباء 
والدفع باأبنائهم ب�سب��ب احلاجة والفقر، اأو عدم قدرة 
الوال��د عل��ى العم��ل ملر���ض م��ا، وه��و م��ا دف��ع بالبع���ض 

لال�ستعانة باالأطفال، كذلك ال�سحبة ال�سيئة ".
ويلعب ت�س��رب االأطفال من املدار���ض وتوجههم لل�سوارع 
والطرق��ات دورا كب��ريا يف انت�س��ار ظاه��رة العمال��ة يف 
قط��اع غزة املحا�سر منذ �سن��وات طويلة، حيث يقومون 
ببي��ع العلك��ة وكت��ب ديني��ة �سغ��رية احلج��م اأو حمارم 
ورقية يف طريق��ة هي االأقرب للت�سول واال�ستجداء من 

اأجل ال�سراء، وفق ما ذكره االأخ�سائي االجتماعي.
 ويعك���ض جل��وء االأطفال للعمل يف ال�س��وارع والطرقات، 
�س��ور �سلبية على ال�سعيد االجتماعي والنف�سي ويعك�ض 
ماأ�ساة بع�ض العائ��الت ورمبا �سريحة من املجتمع، حيث 
يب��ني مدى الظلم ال��ذي ميار�سه بع�ض اأولي��اء االأمور اأو 
�س��وء احلال وغي��اب دور رعاي��ة االأ�سر امل�ست��ورة والتي 
ا�سطرت للدفع باأوالدها للطرقات ومد اليد، اأي�سا بقاء 

م�سه��د االأطف��ال املتك��رر بنف���ض االأ�سخا���ض ويف بع�ض 
املناطق يوح��ي باإهمال من قبل املخت�سني ملتابعة االأمر 

وو�سع احللول الإنهاء ذلك ال�سلوك.

حقوق الطفل مهدورة
وتاب��ع مالخ��ة قول��ه:" للحف��اظ عل��ى ح��ق الطفل يف 
ممار�س��ة حيات��ه، يج��ب حتقي��ق التكاف��ل االجتماعي 
حلل م�سكلة اأ�سحاب احلاج��ة، كذلك متابعة من دفعوا 
باأبنائهم ظلما واإلزامه��م بالوقوف عند حقوق اأبنائهم 
ط��رق  اأن  كم��ا  املختلف��ة،  بالط��رق  باالأم��ر  واإلزامه��م 
التوعي��ة واالإر�ساد واملتابعة االن�ساني��ة وامليدانية اأمر 

مهم مع الدميومة واال�ستمرارية للحل".
مناط��ق كث��رية بغ��زة �ساه��دة على حج��م املاأ�س��اة التي 
احل�س��ار  نتيج��ة  غ��زة  قط��اع  يف  االأطف��ال  يعانيه��ا 
والظ��روف القا�سي��ة ال�سعب��ة، فللوهل��ة االأوىل وخالل 
م��رورك من اأم��ام منتزه اجلندي املجه��ول و�سط مدينة 
غ��زة، ت��رى االأطف��ال الذي��ن يبيع��ون عل��ب ال�سجائ��ر 
وال�س��اي واحلل��وى وال�سكاكر، تبدو عليه��م مالمح االأمل 
واحل��زن وال�سح��وب، االأم��ر ال��ذي يجعلك تعتق��د اأنهم 

بدون اآباء واأيتام اأو ماأجورين مقابل مبلغ زهيد.
واملراق��ب ملثل ه��ذه الظواهر يالحظ بو�س��وح اأن بع�ض 
املواطن��ني ي�سجع��ون بغري ق�س��د ظاه��رة الت�سول حيث 
تعط��ى االأموال للمت�سول��ني ب�ستى اأنواعه��م دون التاأكد 

من حاجة طالبيها.

ظروف قاهرة
م��ن جهت��ه ي��رد الناط��ق با�س��م ال�سرط��ة الفل�سطينية 
اإىل  املت�سول��ني  البطنيج��ي، عل��ى ع��ودة  اأمي��ن  املق��دم 
ال�س��وارع، قائ��ال:" اإن الظروف االقت�سادي��ة واملعي�سية 
بغزة بائ�سة جدا، وو�سلت اإىل حد التدهور، واأن الكثري 
م��ن االأطفال يف ال�س��وارع جلئوا للعمل على االأر�سفة من 

اأجل �سد حاجة اأهاليهم ب�سبب الفقر واملر�ض ".
وق��ال البطنيج��ي يف حدي��ث لل��راأي:" اإن ال�سرط��ة ال 
ميك��ن اأن تقوم ب��ني الفينة واالأخ��رى مبالحقة هوؤالء، 
فه��م يبحث��ون ع��ن لقمة عي�سه��م الأن الظ��روف دفعتهم 
لذل��ك، واأن ال�سرط��ة تق��در م��ا يعي�س��ه ه��وؤالء من فقر 

مدقع".
ال�سرط��ة  به��ا  قام��ت  الت��ي  احلمل��ة  م��ن  وبالرغ��م 
الفل�سطينية بغ��زة �سابقا لوقف ظاهرة الت�سول، اإال اأن 
البع���ض مل يرتدع وعاد اإىل ال�س��وارع مرة اأخرى ب�سبب 
ت��ردي االأو�س��اع االقت�سادي��ة، حيث فر�س��ت الظروف 
على بع�ض العائالت اللجوء اإىل الت�سّول كو�سيلة لتوفري 
م�ستلزمات احلياة، والبع�ض االآخر ا�ستغل تلك االأو�ساع 

لتح�سني ظروفه اأكر فاأكر.
جدي��ر بالذك��ر اأن بع���ض ه��وؤالء االأطف��ال املت�سول��ني 
ه��م فع��ال مل يج��دوا خي��ارًا اأمامه��م �سوى ط��رق جيوب 
االآخري��ن بحث��ا ع��ن رزقه��م اأو الع��الج لبع�سه��م، حتت 
ظروف اقت�سادية اأجرتهم على الت�سّول الق�سري ولكن 

بطريقة اأخرى.
وتنت�سر يف �س��وارع غزة الكثري من حاالت الت�سول �سواء 
م��ن قب��ل اأطفال يف عم��ر الزه��ور ي�ستعطف��ون املارة من 
اأج��ل احل�س��ول على بع���ض ال�سواكل، فيم��ا ميتهن بع�ض 
الن�س��اء الت�س��ول م��ن خالل اجللو���ض على الطرق��ات اأو 

زوايا االأ�سواق اأو قرب املحال التجارية.

أطفال بغزة يبيعون براءتهم على قارعة الحزن


