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عب��د  فل�س��طني  �ل��ر�أي-  غ��زة- 
�لكرمي 

�أي��ام قليل��ة ج��د� تف�س��ل طلبة 
ع��ن  و�أهاليه��م  غ��زة  قط��اع 
و�س��ط  �لدر��س��ي  �لع��ام  ب��دء 
قاه��رة  �قت�س��ادية  ظ��روف 
و�س��عبة خا�س��ة يف ظل �حل�سار 
من��ذ  �لقط��اع  عل��ى  �ملفرو���ض 

�أح��د ع�س��ر عاما. وم��ع �قرت�ب 
مو�س��م �ملد�ر�ض ت�س��ج �لأ�س��و�ق 
و�ملح��ال �لتجاري��ة بالكث��ر من 
مث��ل  �ملدر�س��ية،  �مل�س��تلزمات 
و�لدفات��ر  و�حلقائ��ب  �ملري��ول 
وبع���ض  و�لأحذي��ة،  و�لكت��ب 

�لأ�سياء �ل�سغرة 
يحتاجه��ا  �لت��ي 

موسم المدارس يرهق العائالت 
الفقيرة بغزة

سلطة المياه:1500 بئر 
غير مرخص في غزة 

تستنزف المياه

200 منقذ على الشاطئ 
ومعظم حاالت الغرق 

سجلت خارج ساعات الدوام
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غزة – �لر�أي- �آلء �لنمر
يف �لوق��ت �لذي حتتفي به ك��رى �جلامعات 
�لفل�سطينية بتخريج �أعد�د كبرة من طلبة 
�لتعلي��م �لع��ايل، يرتفع مع��دل �لبطالة عن 
معدله �لطبيعي، مما يكر�ض �لعقد �لنف�س��ية 

و�لتعليمية ل��دى �لطلبة �جلدد و�خلريجني 
�س��هاد�تهم  ينا�س��ب  عم��ل  �س��وق  �إيج��اد  يف 
�جلامعي��ة. �أفو�ج �خلريج��ني تتو�ىل تباعًا 
م��ن �س��تى �لتخ�س�س��ات �جلامعي��ة �ملع��رتف 
بها، وت��زد�د �أعد�د �جلامعات �لفل�س��طينية 

به��ا  �ملب��اين �خلا�س��ة  �ملرخ�س��ة وتتكد���ض 
د�خ��ل �أحي��اء قط��اع غ��زة، ورغ��م �أع��د�د 
�خلريجني يف �سفوف �لبطالة �ملهولة، �إل �أن 

�جلامع��ات �جلدي��دة متتل��ك قدرة 
كبرة عل��ى �بتالع �أع��د�د جديدة 

خريجو الجامعات .. زحام في طوابير البطالة

والدة الرضيع "عمر" تستصرخ 
العالم بإنقاذ حياته و تسريع 

تحويلته العالجية قبل فوات األوان
غزة- �لر�أي-نهى م�سلم

بحرق��ة و دم��وع و �أمل �عت�س��ر 
و�ل��دة  �ملكلوم��ة  �لأم  قل��ب 
�لر�س��يع عم��ر �أبو ظاه��ر )45 
يوما( من دير �لبلح و ت�ست�س��رخ 
�لعامل باإنقاذ حياة طفلها �لذي 
يقبع من��ذ ولدته يف ح�س��انات 

�مل�ست�سفيات بني �أجهزة �لتنف�ض 
بت�س��ريع  تنا�س��د  ،و  �ل�س��ناعي 
قب��ل  م��ن  �لعالجي��ة  حتويلت��ه 
�س��لطة ر�م �هلل نظ��ر� خلط��ورة 
حالته. تنهيدة حب�س��ت �أنفا�ض 

و�لدة �لر�س��يع و 
هي تنظر لطفلها 
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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 

ظروف صعبة
وحتاول �لكثر من �لعائالت بغزة �لبقاء 
عل��ى بع���ض �ملالب���ض �لقدمي��ة لأبنائه��ا 
�لكبار يف �ملد�ر�ض، و�إبقائه لالبن �لأ�سغر، 
يج��دون  �لأه��ايل  م��ن  �لكث��ر  �أن  حي��ث 
�لأطف��ال،  م��ن  ع��دد  ك�س��وة  يف  �س��عوبة 
خا�س��ة �أن كل و�ح��د منه��م يحت��اج مبل��غ 

كبر قد ي�سل �إىل �أكرث من 200 �سيكل.
وتق��ول �أم عل��ي غ��ن:" �إنه��ا مل ت�س��رتي 
�أج��و�ء  �س��تعي�ض  �لت��ي  لبنته��ا  مالب���ض 
�ملدر�س��ة لأول مرة، و�أنها مل تتمكن �أي�س��ا 
م��ن ت�س��جيل �بنه��ا يف رو�س��ة لالأطف��ال، 
فالظ��روف �ملادي��ة �لتي تعي�س��ها �لأ�س��رة 
�س��عبة، يف ح��ني �أن زوجه��ا ل يج��د عمال 

ب�سكل د�ئم".
وتوؤك��د غن يف حدي��ث لل��ر�أي، �أن تكلفة 
�سر�ء مالب�ض �ملدر�سة لبنتها قد ح�سبتها 
بال�س��يكل، و�أن �مل�س��تلزمات ت�س��ل �إىل م��ا 

يق��ارب م��ن 200 �س��يكل، ع��د� عن �س��ر�ء 
�لقرطا�سية وبقية �للو�زم �لأخرى.

وبالرغم من �أن �أم علي لديها �بنة و�حدة 
�س��تذهب للمدر�س��ة �إل �أنه��ا جت��د �لأم��ر 
�أ�س��به بالثق��ل �لكب��ر عليها وعل��ى زوجها 

ب�سبب �سوء �لأو�ساع و�حلياة �ملعي�سية.
�أمرة عبد �هلل ه��ي �لأخرى لديها ثالثة 
يف  �أمره��ا  يف  حتت��ار  �ملد�ر���ض،  يف  �أبن��اء 
كيفية ك�س��وتهم و�س��ر�ء مالب�ض �ملدر�س��ة 
�س��غرة  طفل��ة  وج��ود  جان��ب  �إىل  له��م، 

�ستذهب لرو�سة �أطفال.
�لظ��روف  �أن  لل��ر�أي،  �هلل  عب��د  وتو�س��ح 
ك�س��وة  �س��ر�ء  �ل�س��عب  م��ن  و�أن��ه  �س��يئة 
لثالث��ة، لأن ذل��ك يكلف كثر� خا�س��ة يف 
ظل �حلياة �ملعي�س��ية �ل�سعبة وقلة فر�ض 
�لعمل، م�سرة �إىل �أن كل و�حد من �أبنائها 
يحت��اج �إىل �أك��رث م��ن 150 �س��يكل ع��د� 

بع�ض �لحتياجات �لأخرى.

مؤسسات داعمة
ومع قرب مو�س��م �ملد�ر�ض كل عام، تن�سط 
�لكثر من �ملوؤ�س�س��ات و�جلمعي��ات �ملحلية 
بغ��زة م��ن �أج��ل مد ي��د �لع��ون للعديد من 
�لعائالت �لفقرة بغزة، وذلك يف حماولة 
منها للتخفيف من وطاأة �حل�سار �ملفرو�ض 

على �لأهايل.
ويقول عبد �لق��ادر �أبو �لنور رئي�ض جلنة 
زكاة �ل��درج:" �إن �للجن��ة قام��ت بتنفي��ذ 
م�س��روع �لزي �ملدر�سي �ألف طالب وطالبة 
م��ن �لبتد�ئي��ة و�لإعد�دية وم��ن بينهم 
�أيت��ام، حي��ث مت توزيع بنطل��ون وقمي�ض 
للذكور، فيم��ا مت توزيع بنطل��ون ومريول 

لالإناث".
ويوؤك��د �أب��و �لن��ور يف حدي��ث لل��ر�أي، �أن 
�للجنة تق��وم بالتح�س��ر لتعبئة حقائب 
فاخرة لتوزيعها عل��ى �ألف طالب وطالبة 
بد�خله��ا قرطا�س��ية كامل��ة، مو�س��حا �أن 

نتيج��ة  بيان��ات  قاع��دة  لديه��ا  �للجن��ة 
�لبحث �مليد�ين، حيث ت�س��تهدف �مل�ساريع 

�لتكافلية �لعائالت �لأ�سد فقر�.
وياأتي تنفيذ �مل�س��روع يف �إطار �س��عي زكاة 
�لدرج �جلاد للتخفيف من معاناة �لأهايل 
�لقت�س��ادية  �لأو�س��اع  �س��عوبة  ج��ر�ء 

وزيادة متطلبات �حلياة �ليومية.
�لأهلي��ة  �ملوؤ�س�س��ات  م��ن  �لكث��ر  وتع��اين 
ع��دم  �أو  �مل��ايل  �لدع��م  قل��ة  م��ن  بغ��زة 
�ل�س��ماح باإدخال �لأمو�ل نتيجة للح�س��ار 

و�لت�سييق �ملفرو�ض على �لقطاع.

غزة األكثر تضررا
م��ن جهته يوؤك��د �خلبر �لقت�س��ادي نهاد 
ن�سو�ن، �أن �خل�سومات على رو�تب موظفي 
�ل�س��لطة بغزة �س��توثر كثر� عل��ى �لو�قع 
�لقت�س��ادي، خا�س��ة �أن هن��اك عائ��الت 
تعي���ض حت��ت خ��ط �لفق��ر، و�أن �ملو�ط��ن 
حائر ما بني ك�سوة �ملد�ر�ض وك�سوة �لعيد.

ويق��ول ن�س��و�ن يف حدي��ث لل��ر�أي:" �إن��ه 
يج��ب �أن يت��م تعوي���ض �لنق���ض �حلاد يف 
�لق��وة �ل�س��ر�ئية بدع��م م��ن �جلمعي��ات 
و�لهيئ��ات و�ملوؤ�س�س��ات �ملحلي��ة و�لدولية، 
ب�سبب �رتفاع ن�س��بة �لبطالة وقلة فر�ض 

�لعمل نتيجة �حل�سار".
وتعتر �لفئات �لأكرث ت�سرر� من �لظروف 
فئ��ة  ه��ي  بغ��زة،  �ل�س��عبة  �لقت�س��ادية 
�لعم��ال و�لعاطل��ني ع��ن �لعم��ل وموظف��ي 
ر�م �هلل �لذي��ن �أحيل��و� للتقاع��د و�أي�س��ا 
�س��ريحة موظفي غ��زة، حي��ث �أن �لر�تب 
�ل�س��هري ل يلب��ي �حتياجاته��م ول يلب��ي 

�أدنى �ملقومات، وفق ما ذكره ن�سو�ن.
ويعي�ض قطاع غزة ح�سار� خانقا منذ �أكرث 
م��ن 11 عام��ا، وهو م��ا �أثر عل��ى �لظروف 
و�لقت�س��ادية  و�لجتماعي��ة  �ملعي�س��ية 
ن�س��بة  بارتف��اع  وت�س��بب  غ��زة،  لأه��ايل 
�لبطالة و�لفقر بني �لعائالت، و�أي�سا قلة 

فر�ض �لعمل.

بانتظار مساعدات من لجان الزكاة

موسم المدارس يرهق العائالت الفقيرة بغزة
غزة- �لر�أي- فل�سطني عبد �لكرمي 

�أي��ام قليل��ة ج��د� تف�س��ل طلب��ة قط��اع غ��زة 
و�س��ط  �لدر��س��ي  �لع��ام  ب��دء  ع��ن  و�أهاليه��م 
ظ��روف �قت�س��ادية قاه��رة و�س��عبة خا�س��ة 
يف ظ��ل �حل�س��ار �ملفرو���ض عل��ى �لقط��اع منذ 

�أحد ع�س��ر عاما. ومع �قرت�ب مو�س��م �ملد�ر�ض 
ت�س��ج �لأ�س��و�ق و�ملحال �لتجارية بالكثر من 
�مل�ستلزمات �ملدر�س��ية، مثل �ملريول و�حلقائب 
و�لدفاتر و�لكتب و�لأحذية، وبع�ض �لأ�سياء 
�ل�س��غرة �لت��ي يحتاجها �لطالب يف �ملدر�س��ة، 

وم��ع �نخفا�ض �لأ�س��عار بغزة جت��د �لكثر من 
�لأهايل يذهبون ل�س��ر�ء �مل�ستلزمات �خلا�سة 
باملد�ر�ض لأطفالهم، يف وقت يعجز �آخرون عن 
�ل�سر�ء ب�سبب �لظروف �لقت�سادية �ل�سعبة 

�لتي يعي�سونها وخا�سة �لعائالت �لفقرة.
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غزة- �لر�أي-نهى م�سلم
�لأم  قل��ب  �عت�س��ر  �أمل  و  دم��وع  و  بحرق��ة 
�ملكلوم��ة و�ل��دة �لر�س��يع عم��ر �أب��و ظاه��ر 
)45 يوما( من دير �لبلح و ت�ست�س��رخ �لعامل 
باإنق��اذ حياة طفلها �ل��ذي يقبع منذ ولدته 
يف ح�سانات �مل�ست�سفيات بني �أجهزة �لتنف�ض 
حتويلت��ه  بت�س��ريع  تنا�س��د  ،و  �ل�س��ناعي 
�لعالجي��ة م��ن قب��ل �س��لطة ر�م �هلل نظ��ر� 

خلطورة حالته.
تنهيدة حب�س��ت �أنفا�ض و�لدة �لر�سيع و هي 
تنظ��ر لطفله��ا على �س��رير �لعناي��ة �ملركزة 
لالأطفال يف م.غزة �لأوروبي و تقول بعر�ت 
خنقت �سوتها:"مل �أعد �أحتمل �ملعاناة �لتي 
يعانيها طفلي و هو بني �لأ�س��الك و �لأجهزة 
ووخز�ت �لإب��ر ، طفلي �لذي رزقني به �هلل 
بعد ثالث بنات،�لآن حتت�سنه تلك �لأجهزة 

بدل من ح�سني �لذي ��ستقاق له كثر�.
مل ت�س��تطع �لأم �ملكلومة متابع��ة حديثها و 
مل ت�سيطر على دموعها �لتي �نهمرت بغز�رة 
و حب�ست �أنفا�سها ،م�ست�سرخة باأعلى �سوتها 
لعله��ا جت��د جميب��ا لند�ئه��ا باإنق��اذ حي��اة 
ر�س��يعها �لتي تتدهور حالت��ه يوما بعد يوم 
، و ت�س��تغيث بامل�س��ئولني بت�س��ريع حتويلت��ه 
�لعالجي��ة �لعاجل��ة. د.�أمين �لزه��ار رئي�ض 

ق�س��م �لعناية �ملركزة لالأطفال مب�ست�سفى 
غ��زة �لأوروبي يح��ذر من خطورة �لو�س��ع 
�ل�س��حي للطفل عمر �ل��ذي مت حتويله من 
�حل�سانة �إىل �لعناية �ملركزة ل�سوء حالته 
حي��ث يعاين من �لتهاب رئوي حاد �أدى �إىل 
ف�س��ل يف �لتنف���ض و �لعالم��ات �حليوية يف 
�لقلب ، موؤكد� على نفاذ �لأدوية �خلا�س��ة 

بعالجه �لتي من �ملمكن �أن تنقذ حياته.

كتب��ت  �لطف��ل  �أن  عل��ى  د.�لزه��ار  �أك��د  و 
ل��ه حتويل��ة عالجي��ة طارئ��ة ج��د� و مل 
يت��م �ل��رد عليه��ا حت��ى �للحظة،منا�س��د� 
بع��ني  بالنظ��ر  ر�م  �س��لطة  يف  �مل�س��ئولني 
�لرحمة لهذ� �لطفل و �لإ�سر�ع يف حتويله 
لعله��ا تكون ط��وق جن��اة لإنق��اذ حياته ،و 
توف��ر �لأدوية �لالزمة لعالج �ملر�س��ى فى 

م�ست�سفيات قطاع غزة.

من قلب العناية المركزة باألوروبي 

والدة الرضيع "عمر" تستصرخ العالم بإنقاذ حياته و تسريع 
تحويلته العالجية قبل فوات األوان

غزة- �لر�أي –نهى م�سلم
��س��ليح  حمم��د  �أم  تنظ��ر  و�س��وق  بلهف��ة 
لر�س��يعها د�خ��ل �س��رير ح�س��انة جمم��ع 
نا�س��ر �لطب��ي �ل��ذي رزقت به بع��د ثالث 
�لتنف���ض  �أجه��زة  عل��ى  لتج��ده  �س��نو�ت 
�ل�س��ناعي ي�س��ارع م��ن �ج��ل �حلي��اة و هو 

ينتظر حتويلته �لعالجية.
حب�ست �أنفا�سها و بتنهيدة عابرة تقول �أم 
حممد:"من��ذ ولدة حممد و �أنا �أتنقل به 
م��ا بني �مل�ست�س��فى و �ملنزل حيث يعانى من 
ت�س��نجات و �زرقاق و غيبوبة بني �حلني و 
�لأخ��ر ، و �لآن يبلغ من عم��ره 25 يوما و 
هو يعانى و ممنوع من �لر�ساعة �لطبيعية 

�أي�سا حيث �أنه ل يتنف�ض ب�سكل طبيعي "
ت�س��يف و ه��ي حت��اول �أن حتب���ض دموعها 
عل��ى فلذة كبدها �لوحيد :"كل يوم �أزوره 
ف��ى �مل�ست�س��فى �أترق��ب حالت��ه و�أ�س��رتق 
�لنظر�ت من خلف �لأبو�ب حني ل ي�س��مح 
حل�سا�س��ية  �حل�س��انة  �إىل  بالدخ��ول  يل 
�لق�س��م ، هو �أول فرحت��ي لكنها مل تكتمل 
،خا�س��ة و �أن م�س��ره جمهول يف ظل عدم 
�لتحوي��الت  من��ع  و  �لت�س��خي�ض  معرف��ة 
�لعالجية،مت�س��ائلة :ه��ل �س��يعود حمم��د 

لأح�سنه مرة �أخرى؟ .
�مل�س��ئولني بتجني��ب  ت�س��تغيث  �أم حمم��د 
�ملر�سى �ملناكفات �ل�سيا�سية و �ل�سماح لهم 

بالعالج باخلارج لعله��ا تنقذ �أرو�ح بريئة 
ل ذنب لهم .

فيم��ا ع��ر �ملو�ط��ن حام��د �أب��و ع��ون عن 
قلقه �ل�س��ديد م��ن تاأخر حتويل��ة طفلته 
�س��لمى ذ�ت )37 يوم��ا ( و �لت��ي تعانى من 
حمو�س��ة يف �لدم كما يق��ول و حتتاج �إىل 
�لت�س��خي�ض و �لع��الج ملعرف��ة �س��بب ظهور 
�أعر��ض �لت�س��نجات �لتي ي�س��احبها قطع 

�لتنف�ض و �لغيبوبة �مل�ستمرة "
و يو�س��ح �أب��و ع��ون باأنه فق��د طفلته ذ�ت 
�لع��ام و �لن�س��ف قبل �س��تة �أع��و�م بنف�ض 
�أ�س��باب  �أعل��م  ل  و  توفي��ت  و  �لأعر����ض 
وفاته��ا لع��دم معرف��ة �لت�س��خي�ض ، �لأمر 

�ل��ذي ي�س��بب له��ا قلقا �س��ديد� ب��اأن يفكر 
بالإجن��اب مرة �أخ��رى خوفا من تعر�س��ه 

ل�سدمة جديدة "
ق�س��م  رئي���ض  �لب��و�ب  �لك��رمي  د.عب��د 
�حل�س��انة يف جمم��ع نا�س��ر �لطب��ي ح��ذر 
م��ن تدهور �س��حة هوؤلء �لأطف��ال يف كل 
يوم تاأخ��ر لتحويلته �لعالجي��ة و �لذين 
يعانو� من ت�س��نجات و غيبوبة ويتنف�سون 
ع��ن طري��ق �أجه��زة �لتنف�ض �ل�س��ناعي و 
مل يت��م معرفة �لت�س��خي�ض و �لأ�س��باب، و 
كتبت ل��ه حتويالت عالجي��ة عاجلة ومل 
يت��م �لرد عليها حتى �للحظة،م�س��ر� �إىل 
�أن هن��اك ثالث �أطفال توفو� يف �لق�س��م و 

هم ينتظرون حتويالتهم.
بتجني��ب  �مل�س��ئولني  ينا�س��د  د.�لب��و�ب 
�ملر�س��ى ع��ن �ملناكف��ات �ل�سيا�س��ية لأنه��ا 
ه��وؤلء  �أن  و  خا�س��ة  بحت��ة  �إن�س��انية 
�لأطفال ل ذنب لهم ، موؤكد� على �أن عامل 
�لوق��ت مهم ج��د� يف ��س��تمر�ر حياتهم �أو 

فقد�نها.
�حل�س��انة  ق�س��م  �إح�س��ائيات  ح�س��ب  و 
باملجم��ع فقد كتب��ت 14 حتويلة عالجية 
لأطفال حديثي �لولدة منذ مطلع �بريل 
�ملا�س��ي حتى �للحظة ، فمنه��م من ينتظر 
�لتحوي��ل و منه��م م��ن يرق��د عل��ى �أ�س��رة 
ح�س��انة �مل�ست�سفى ي�سارع من �أجل �حلياة 

بعد وقف التحويالت العالجية

أطفال حديثي الوالدة في حضانة مجمع ناصر الطبي 
ينتظرون مصيرا مجهواًل 
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1500 بئر غير مرخصة
ويوؤك��د نائ��ب رئي���ض �س��لطة �ملي��اه بغ��زة، م��ازن 
�لبن��ا، �أن �أزمة �ملياه �ملوجودة حاليا �س��ببها �أزمة 
�لكهرب��اء �لت��ي تتفاق��م يوميا، حي��ث �أن تقلي�ض 
�س��اعات �لتي��ار �لكهربائي يوؤثر ب�س��كل كبر على 
و�س��ول �ملياه ملن��ازل �ملو�طنني، مو�س��حا �أن �لآبار 
�ملنزلي��ة ت�س��اعد يف ح��ل �لأزم��ة يف ظ��ل عج��ز 

�لبلدية، حيث ي�ستفيد �ملو�طنني منها .
ويق��ول �لبنا يف حو�ر خا�ض لل��ر�أي:" منذ عامني 
بلدي��ة  م��ع  بالتع��اون  �لآب��ار  برتخي���ض  بد�أن��ا 
غ��زة ع��ن طري��ق ق��ر�ءة �لع��د�د�ت، حي��ث مامت 
ترخي�سه حتى �لآن و�سل �إىل 500 بئر موجودة 
بغزة، يف وقت ل يز�ل 1500 بئر ع�سو�ئي بدون 
ترخي�ض ".  وتقوم �س��لطة �ملياه يف متابعة �لآبار 
�لع�س��و�ئية و�لتي يقوم بحفره��ا �ملو�طنني، ومن 
ث��م تق��وم باإخطارهم م��ن �أجل ترخي�س��ها، حيث 
يت��م �لب��دء برتخي���ض �لآب��ار �ملتو�ج��دة بغ��زة 
لقربه��ا من مقر �س��لطة �ملي��اه، حيث ت�س��اهم تلك 

�لآبار على حل �زمة �ملياه لدى �لأهايل.

سلبيات الحفر العشوائي
ووف��ق ما ذكره �لبنا فاإن �س��لطة �ملي��اه تعمل على 
�ل��دو�م ملكافحة �لآبار �لغر مرخ�س��ة ملنع �ملزيد 
م��ن ��س��تنز�ف �خل��ز�ن �جل��ويف، حي��ث �أن حف��ر 
�لآب��ار و��س��تخد�مها بطريقة غ��ر منظمة يوؤدي 
�إىل ��س��تخر�ج كمي��ات كب��رة م��ن �ملي��اه ب��دون 

حمدد�ت.
وللمو�ط��ن �حلرية يف حفر �لآب��ار بحثا عن �ملاء 
ولك��ن عندم��ا يق��وم �لبع���ض باحلفر يت��م �حلفر 
بطريقة غر �س��ليمة وزيادة يف عم��ق �لبئر، وهو 
ما يت�س��بب يف و�س��ول مي��اه ماحلة كلم��ا ز�د عمق 
�لبئر، ويف حال قيام �ملو�طن بحفر بئر قريب من 
�آب��ار �أخرى فاإن ذلك يوؤثر �س��لبا وخا�س��ة �ذ� كان 

�لبئر قريب من �لبحر.
وح��ول �إجر�ء�ت �س��لطة �ملي��اه ملنع حف��ر �أي بئر 
ب��دون مو�فقته��ا، ي�س��يف �لبنا:" نحن يف �س��لطة 
�ملي��اه منن��ع هذه �لآب��ار و�أي بئر يتم �س��بطه يتم 
�لقانوني��ة  �لج��ر�ء�ت  و�تخ��اذ  �ملق��اول  وق��ف 
بحق��ه، ويف ح��ال ع��دم �إمكاني��ة ترخي�س��ه يت��م 

ردم��ه م��ن جهتن��ا"، م�س��ر� يف �ل�س��ياق ذ�ت��ه �إىل 
�أن��ه ل يوجد تن�س��يق بني �س��لطة �ملي��اه و�لبلدية 
و�أنهم يقومون باملهمة وحدهم، �إل يف حال وجود 
معلوم��ات ل��دى �لبلدية بوجود بئ��ر غر مرخ�ض 
فيت��م �لتعام��ل مع��ه، و�أن �سيا�س��ة �س��لطة �ملي��اه 

ترخي�ض تلك �لآبار ولي�ض ردمها.

عراقيل
وفيما يتعلق بالعر�قيل و�ل�س��عوبات �لتي تو�جه 
عمل كو�در �سلطة �ملياه، فاإن �أهم �لعر�قيل تكمن 
يف �س��عف �لمكاني��ات �للوج�س��تية و�ملادية �لتي 
حت��ول دون تنفي��ذ مهامها عل��ى �أكمل وج��ه، �إىل 
جانب �س��رورة توفر �سولر كامل من �أجل ت�سهيل 
�حلركة، و�أي�س��ا عدم وجود مانوف حلجز معد�ت 

�ملقاولني وهو ما يوؤدي ل�سعوبة تاأديتهم ملهامهم.
ويوؤك��د �لبن��ا �أنه من �ل�س��عوبة على �س��لطة �ملياه 
��ستئجار مانوف من �أجل �لعمل عليه لأن �أ�سحابها 
يخ�س��ون م��ن �لتعدي عل��ى �أ�س��حاب �ملانوفات من 
�ملقاول��ني، وبذل��ك يخ�س��ون م��ن �لتعام��ل معن��ا، 

مو�سحا �ن �س��لطة �ملياه طالبت ب�سرورة �أن يكون 
لديها ر�فعة" مانوف" خا�ض بهم من �أجل ت�س��هيل 

عملهم و�لقيام به �سريعا دون عر�قيل.
�لت��ي تبل��غ م�س��احتها  ويقط��ن يف مدين��ة غ��زة 
ح��و�يل "350" كيلو مرت مرب��ع �أكرث من 2 مليون 
ن�س��مة، حيث يحتاجون لأكرث م��ن "200" مليون 
مرت مكع��ب �س��نويًا ما يعادل ث��الث �أ�س��عاف �ملياه 

�جلوفية و�لتي تعادل "70" مليون مرت مكعب.
وبح�س��ب "قانون �ملياه" �لفل�سطيني �لذي �أ�سدره 
�ملجل���ض �لت�س��ريعي ع��ام 2002 يح��ق لل�س��لطات 
�ملخت�س��ة حما�س��بة �أي �س��خ�ض يق��دم على حفر 
�لآب��ار �لع�س��و�ئية، حيث ت�س��ل �لعقوبة �إىل حد 

�لغر�مة وردم �لبئر و�حلب�ض يف حال �لمتناع.
ويعتر �لقانون �أن جميع م�سادر �ملياه يف فل�سطني 
ملكي��ة عام��ة بن��اًء عل��ى �مل��ادة �لثالث��ة فيه، يف 
حني تو�س��ح �مل��ادة �لر�بع��ة يف ذ�ت �لبن��د �أن �أي 
عملي��ة حفر لآبار �ملياه ت�س��توجب ترخي�س��ا من 
�سلطة �ملياه، و�ملخالف ُيعاقب ب�"�لغر�مة و�لردم 

و�حلب�ض".

الكهرباء سببت أزمة حقيقية

سلطة المياه:1500 بئر غير مرخص في غزة تستنزف المياه
غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي

يوما بعد يوم ت��زد�د معاناة �أهايل مدينة 
غ��زة نتيج��ة ��س��تمر�ر �أزمة �ملي��اه جر�ء 
وتقلي���ض  �لكهرب��اء  م�س��كلة  ��س��تمر�ر 
�س��اعات �لو�س��ل �إىل �أقل من �أربع �ساعات 
م��ع  �ملي��اه  ج��دول  وت�س��ارب  متقطع��ة، 

�لكهرباء، وهو ما دعا �لكثر من �ملو�طنني 
�إىل حف��ر �آب��ار منزلي��ة ب�س��كل ع�س��و�ئي 
وكاجته��اد  �ملي��اه،  خط��وط  ع��ن  بحث��ا 
�سخ�س��ي منه��م حل��ل �لأزم��ة �لت��ي ب��ات 
يع��اين منها كل منزل غ��زي. وبالرغم من 
�أن حاجة �ملو�طنني للمياه كبرة خا�س��ة 

مع حلول ف�س��ل �ل�س��يف و�س��دة �حلر�رة، 
�إل �أن جل��وء �لكثر منهم حلفر �آبار بدون 
ترخي�ض وب�س��كل عميق ت�س��بب يف وجود 
مي��اه ماحل��ة خا�س��ة يف ح��ال قربه��ا م��ن 
�لبح��ر، يف حني تفتق��د �لكثر من �ملناطق 

و�ملنازل لو�سول �ملياه �إليها.
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غزة -�لر�أي 
وتكنولوجي��ا  �لت�س��الت  وز�رة  �علن��ت 
�ملعلوم��ات �نه��ا و��س��لت خالل �س��هر يوليو 
�ملا�س��ي جهودها �حلثيثة �لهادفة لتطوير 
قطاعات عمله��ا �لثالث �ملتمثلة يف �لريد 
�ملعلوم��ات  وتكنولوجي��ا  و�لت�س��الت 
وتعزي��ز �لعالق��ات م��ع موؤ�س�س��ات �ملجتمع 
يف  �ملو�طن��ني  �س��كاوى  ومتابع��ة  �ملحل��ي 

جمالت عمل �لوز�رة وحلها .

العالقات الخارجية 
والتشبيك 

�أب��رز  ح��ول  تقري��ر�  �ل��وز�رة  و��س��درت 
�جناز�ته��ا خ��الل �س��هر يولي��و �ملن�س��رم و 
منه��ا تنظي��م �لعمل يف جم��ال تكنولوجيا 
�ملعلوم��ات حي��ث �أعلنت �ل��وز�رة عن طرح 
�لت�س��ديق  خدم��ات  "تق��دمي  رخ�س��ة 
�لإلك��رتوين" و�لت��ي متك��ن �ملتعامل��ني من 
�ج��ر�ء معامالته��م �للكرتوني��ة ب�س��رية 

وموثوقية تامة.
ووقع��ت �لوز�رة مذك��رة تفاهم م��ع وز�رة 
�لعمل يف جمال تبادل �ملعلومات و�لبيانات 
ب��ني �لوز�رت��ني مب��ا ي�س��من تطوير�لعمل 
�س��وق  وتطوي��ر  �حلكوم��ي  �للك��رتوين 

�لعمل.
جتهيزم�س��اريع  مت  للتقريرفق��د  ووفق��ا 
�خلط��ة  �س��من  �ل��وز�رة  وبر�م��ج 
�ل�سرت�تيجية للحكومة)2017-2021 
( كم��ا مت جتهي��ز �لن�س��خة �لنهائي��ة م��ن 
�لتكنولوجي��ة  �حلا�س��نات  ��س��رت�تيجية 
�لتن�س��يقية  �للجن��ة  م��ع  بال�س��ر�كة   ،
و�لتو��س��ل   ، �لتكنولوجي��ة  للحا�س��نات 
م��ع جه��ات �لخت�س��ا�ض لإب��د�ء �آر�ئه��م 

ومالحظاتهم .
ويف �ط��ار تعزيز �لتو��س��ل م��ع �ملوطن مت 
�لنته��اء من تطوير نظام �د�رة �ل�س��كاوى 
�ل��وز�رة  و�ختتم��ت   ، �ملرك��زي  �حلكوم��ي 
دورة تدريبي��ة بعنو�ن "مكافحة �جلر�ئم 
�لإلكرتونية " بو�قع 30�ساعات تدريبية 
و مب�س��اركة )22( مت��درب م��ن منت�س��بي 

�لأجهزة �ل�سرطية �ملتخ�س�سني.
وبح�س��ب �لتقرير فقد �سهد �سهر متوزعقد 
ع��دة ور�ض عمل يف جم��الت عمل �لوز�رة 
م��ن بينها ور�س��ة عم��ل بعن��و�ن" �أولويات 
تطوي��ر �خلدم��ات �للكرتونية" بح�س��ور 
م�سئويل تكنولوجيا �ملعلومات يف �لوز�ر�ت 

و�ملوؤ�س�سات �حلكومية 
كم��ا عق��دت �ل��وز�رة بالتع��اون م��ع وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم ور�س��ة عمل متخ�س�س��ة 
ح��ول �آلي��ة ت�س��جيل �س��ركات تكنولوجيا 
�ملعلوم��ات ومر�كز �لتدري��ب ، كما مت عقد 
ور�سة فنية حول �سبل حل �مل�ساكل �لفنية 
�لت��ي تو�جه موظفي مكاتب �لريد �أثناء 

�لعمل .
ويف �طار متابعة تنظيم قطاع �لت�سالت 
ب�س��كل فع��ال وموؤث��ر وم��ن �ج��ل حتقي��ق 
ر�س��ا �ملو�ط��ن جت��اه خدمات �لت�س��الت 
وتكنولوجي��ا �ملعلوم��ات، مت��ت �ملتابعة مع 

بالت��ل  �لفل�س��طينية  �لت�س��الت  �س��ركة 
ج��و�ل  �خللوي��ة  �لت�س��الت  و�س��ركة 
ب�س��اأن �لإجر�ء�ت �ملتبعة ملعاجلة �سكاوى 

�مل�سرتكني.

قطاع البريد
�أب��رز �لإجن��از�ت و�لإح�س��ائيات  وح��ول 
�أن  �لتقري��ر  ذك��ر  بالري��د  تتعل��ق  �لت��ي 
مكات��ب  م��ن  �ملقبو�س��ات  معام��الت  ع��دد 
�لريد بلغ��ت )13،417( معاملة، وبلغت 
 )22،662( �لرو�ت��ب  �س��رف  معام��الت 
�مل�س��حوبات  معام��الت  وبلغ��ت  معامل��ة، 

)3،770( معاملة.
وب��ني �لتقري��ر �أن عدد �مل�س��رتكني �جلدد 
 )14( بل��غ  للكهرب��اء  �لآيل  �ل�س��د�د  يف 
م�س��تفيد�، كما بلغ عدد �مل�س��رتكني �جلدد 
 )344( للبلدي��ات  �لآيل  �ل�س��د�د  يف 

م�ستفيد.
وبل��غ ع��دد �لبعائ��ث �لريدي��ة �ل��و�ردة 
)7،507( كالتايل )"533" و�رد د�خلي ، 
"6،974" و�رد خارجي( يف حني بلغ عدد 
�لبعائ��ث �لريدي��ة �ل�س��ادرة )1،819( 
 "66" و  منه��ا )"1،753" �س��ادر د�خل��ي 

�سادر خارجي(.

قطاع االتصاالت
وحول �أبرز �لجناز�ت و�لح�سائيات �لتي 
تتعل��ق بقط��اع �لت�س��الت "�لرت�خي���ض 
و�ل��رتدد�ت و�لإر�س��ال" ذك��ر �لتقرير �نه 
مت منح مو�فق��ات خلدمة �لهاتف �ملحمول 

باإجمايل عدد )11(.
ومت �إعطاء مو�فق��ة على: تعديل حمطة 
�ر�س��ال خلوي��ة ع��دد )2( و�ملو�فق��ة على 

�ن�ساء حمطة �ر�سال خلوية عدد )10(.
ومت من��ح �س��هادة �عتم��اد �س��هادة �عتم��اد 

�لنوع )�ملو�فق��ة �لنوعي��ة( )8(و�عتماد 
رخ�س��ة جت��ارة �جهزة �ت�س��الت �س��لكية 
ول �س��لكية )13 ( ومن��ح �عتماد رخ�س��ة 
تقدمي نق��ل وتد�ول �لريد �ل�س��ريع)1( 
كما مت منح �عتماد رخ�س��ة تقدمي خدمة 

�لنرتنت عر تقنيةWIFI عدد )2(.

قطاع تكنولوجيا 
المعلومات

�لجن��از�ت  �أب��رز  يتعل��ق  وفيم��ا 
بقط��اع  تتعل��ق  �لت��ي  و�لإح�س��ائيات 
تكنولوجي��ا �ملعلوماتق��ال �لتقرير �نه 
مت عقد �جتماع عمل مع وز�رة �ل�سحة 
�خلا�س��ة  �لتعدي��الت  �إجن��از  ملتابع��ة 
بنظ��ام �ملر��س��الت �لإلكرتونية ونظام 
�مل�س��اركة  مت��ت  كم��ا  �خلط��ط  �إد�رة 
بورق��ة عمل حول حتدي��ات �حلكومة 
�لإلكرتوني��ة �س��من �لن��دوة �لعلمي��ة 
�لد�رة  �كادميي��ة  �أقامته��ا  �لت��ي 

و�ل�سيا�سة. 
ووفق��ا للتقري��ر فقد مت عق��د �جتماع 
عم��ل م��ع وز�رة �لزر�ع��ة للم�س��اعدة 
يف �إع��د�د مذك��رة تو�س��يف لالأنظمة 
و�خلدمات �لإلكرتونية �خلا�سة بعمل 
كافة �إد�ر�ت ووحد�ت وز�رة �لزر�عة.
كما مت �إعد�د مذكرة تو�س��يف لنظام 
مرك��زي متكام��ل خا�ض ب�س��وق �لعمل 
�للجن��ة  م��ع  بالتع��اون  �لفل�س��طيني 
�ملكلفة يف وز�رة �لعمل. ومت �مل�س��اركة 
تطوي��ر  جلن��ة  منه��ا  جل��ان  ع��دة  يف 
منظومة �لعمل �للكرتوين يف �س��لطة 
�لر��س��ي وجلن��ة �ع��د�د �لمتحانات 
قو�ع��د  "مرم��ج  بوظيف��ة  �خلا�س��ة 
بيانات" و�خلا�س��ة بالإعالن �لد�خلي 

بديو�ن �ملوظفني �لعام.

الخدمات االلكترونية
يف  �ل�س��تمر�ر  مت  �ن��ه  �لتقري��ر  و�و�س��ح 
تق��دمي �لدع��م �لفن��ي لنظ��ام �لت�س��جيل 
ت�س��غيل  ومتابع��ة  �ملوح��د  �للك��رتوين 
�لنظ��ام ومت تطوي��ر خدمة �ل�س��حب على 
�ملك�س��وف للح�س��ابات �س��من نظ��ام بنك��ي 
�ل��الزم  �ل�س��الحيات  و�إعط��اء  لي��ن  �ون 
للموظف��ني �ملخت�س��ني. كم��ا مت��ت متابعة 
تقدمي �لدع��م �لفني للخدمات و�لنظمة 
�لدع��م  نظ��ام  خ��الل  م��ن  �للكرتوني��ة 
�لفن��ي �ملركزي.،متابع��ة خدمة ت�س��جيل 
�خلدمات �لإلكرتونية �حلكومية وتقدمي 

�لدعم �لفني للخدمة.
ومت متابعة تطوير تطبيق خا�ض باخلدمات 
�لريدي��ة �للكرتوني��ة "بنك��ي �ون لي��ن" 
بنظ��ام  �لعامل��ة  �لذكي��ة  �لجه��زة  عل��ى 
"مكتب��ي"  خدم��ة  ومتابع��ة  "�لندروي��د" 
لبو�ب��ة  �جلدي��د  بالإ�س��د�ر  و�خلا�س��ة 

�خلدمات �للكرتونية لوز�رة �لت�سالت .

البرامج والتطبيقات
�د�رة  برنام��ج  ت�س��غيل  متابع��ة  ومت��ت 
 )37 يف)  "ر��س��ل"  �حلكوم��ي  �لر�س��ائل 
وتق��دمي  حكومي��ة  وموؤ�س�س��ات  وز�ر�ت 
�لدع��م �لفني لكاف��ة �مل�س��تخدمني، حيث 
بلغ عدد �لر�س��ائل �لق�س��رة �ل�س��ادرة من 

�لنظام حو�يل) 599،560 ( ر�سالة.
وذك��ر �لتقري��ر �نه مت��ت متابعة ت�س��غيل 
نظ��ام �لبعائ��ث �لريدية حي��ث بلغ عدد 
�لبعائث �لريدية �مل�س��جلة على �لنظام) 
4،060(بعيثة وجاري �لعمل على تطوير 
�ل�س��د�ر �لث��اين م��ن تطبي��ق �ل�س��تعالم 
ع��ن  بال�س��تعالم  و�خلا���ض  �حلكوم��ي 

�لبيانات �حلكومية.
م��ن نظ��ام  �لث��اين  �إط��الق �ل�س��د�ر  ومت 
مت  كم��ا   ، �حلكومي��ة"  �ل�س��بكة  "�إد�رة 
تق��دمي �لدعم فن��ي للوز�ر�ت و�ملوؤ�س�س��ات 
و�لهيئ��ات �حلكومي��ة متعلق��ة بال�س��بكات 

و�ل�سبكة �حلكومية عدد 16.

خدمات الجمهور
وعلى �سعيد خدمات �جلمهور متت معاجلة 
ع��دد )18( �س��كوى م��ن خ��الل منظوم��ة 
�ل�س��كاوي و�ل�ستف�سار من خالل �لت�سال 
(�أو   102-101-1800  ( �لرق��م  عل��ى 
م��ن خالل �حل�س��ور �ملبا�س��ر ملركز خدمات 
�جلمهور وبلغ عدد �ملعامالت �لو�ردة ملركز 

خدمات �جلمهور )1350(.
ومت تق��دمي ن�س��ائح و�إر�س��اد�ت فني��ة يف 
جم��ال �لت�س��الت ونق��ل �لبيان��ات ع��دد 
)3( ومتابع��ة ور�س��د مالحظات خلدمات 
�لهات��ف �ملحمول عدد )2( ومت ��س��تيعاب 
ع��دد 4 متدرب��ني م��ن خريج��ي �جلامعات 
توزيعه��م  مت  حي��ث  �ملي��د�ين  و�لتدري��ب 
ح�سب تخ�س�س��اتهم على �لإد�ر�ت �لعامة 
�لتدري��ب  متابع��ة  مت��ت  كم��ا  بال��وز�رة 
�ل�س��يفي لع��دد )49( خريج��ا وخريجة 

تابعني من )5( جامعات .

وزارة االتصاالت تصدر تقريرا بأهم انجازاتها
 خالل شهر يوليو المنصرم
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة- �لر�أي- فل�سطني عبد �لكرمي
طردت �لع�س��ابات �ل�س��هيونية بقوة �ل�س��الح �أهايل 
530 مدينة وقرية وع�سرة �لعام 1948 و��ستولت 
على �أر��سيهم �لتي تبلغ م�ساحتها نحو 18.6 مليون 
دومن �أو ما ي�ساوي 92 يف �ملئة من م�ساحة �إ�سر�ئيل 
�لقائمة حالي��ا. و�قرتفت تلك �لع�س��ابات ما يزيد 
عل��ى 35 جم��زرة لكي يتحق��ق لهم �ل�س��تيالء على 

فل�سطني.
وتب��ني �مللف��ات �لإ�س��ر�ئيلية �لتي فتح��ت �أخرً� �أن 
89 يف �ملئة من �لقرى قد ُهجر �سكانها ب�سبب عمل 
�لنف�س��ية  ب�س��بب �حل��رب  �ملئ��ة  ع�س��كري، و10يف 
فق��ط  �ملئ��ة  �لرع��ب(، و1 يف  و�إث��ارة  )�لتخوي��ف 

ب�سبب قر�ر �أهايل �لقرية برتكها.
ويعي���ض يف �إ�س��ر�ئيل �لآن نح��و ملي��ون ومئتي �ألف 
فل�س��طيني، وه��م ي�س��كلون 18 يف �ملئ��ة م��ن جمم��ل 
�س��كان �لدولة �لعرية، 50 يف �ملئة منهم يف منطقة 
�جللي��ل م��ن مدين��ة �لنا�س��رة �أك��ر �مل��دن وحت��ى 
�حلدود �للبنانية و�ل�س��ورية، بينما يعي�ض �لن�س��ف 
�لآخ��ر �بت��د�ء من منطق��ة �ملثلث �ملحاذية ل�س��مال 
�ل�س��فة �لغربي��ة وو�س��طها وحتى �س��حر�ء �لنقب، 
ويعي�ض يف مدن �ل�س��احل من عكا وحيفا ويافا و�للد 

و�لرملة �أكرث من مئة �ألف فل�سطيني.
من بني �لقرى �لتي دمرها �لحتالل قرية �سحماتا 
�لو�قع��ة يف قل��ب �جللي��ل �لأعلى على قمت��ي تّلتني 
ت�س��رفان عل��ى �أر����ض منخف�س��ة يف كل �لجتاهات 
ع��د� �ل�س��مال، وكان مي��ر مبحاذ�ته��ا طري��ق ع��ام 
يربطها مبدينة �سفد ومبدينتي نهاريا وعكا وبع�ض 
�لق��رى �لأخ��رى، وترتف��ع عن �س��طح �لبح��ر 575 
م��رت�، وتبع��د ع��ن ع��كا 30 كيلوم��رت� وع��ن نهاري��ا 
لل�سرق 18 كيلومرت�. و�س��حماتا بلدة كنعانية وقد 

يكون ��س��مها حّرف من �ل�س��ريانية وتعني >>�لنور 
و�لإ�س��ر�ق<<، وت�س��هد �آثارها �لتاريخية على �نه 
حت��ى �لغ��زوة �لفار�س��ية 612 � 627 كانت عامرة، 
وق��د دمرتها هذه �لغ��زوة وتركتها خر�ب��ا، و�نتقل 
موقعها من �لتل �ل�س��مايل )�ملعروف با�س��م �لدوير( 
�إىل �لتل �جلنوبي، وفتحها �لعرب �مل�سلمون يف 636 
ميالديا و�أقام فيها عدد منهم وهكذ� �أ�س��بح �سكانها 

من �لعرب، من �مل�سيحيني و�مل�سلمني.
�حتله��ا �ل�س��ليبيون وترك��و� فيه��ا بع���ض �آثاره��م، 
ومنه��ا: �لقلعة يف �أع��ايل �حلارة �ل�س��رقية للقرية 
وفيها برج قائم �س��رقها ويف �أ�س��فلها خز�ن ماء كبر 
حلاج��ة �س��كان �لقلع��ة يف �حلرب و�ل�س��لم، و�ل�س��ور 
�ل��ذي كان يطّوق ج��زء� كبر� من �حل��ارة �لغربية 
و�لذي كانت حجارت��ه يف بع�ض �ملو�قع ترتفع عدة 
�أمتار، و�أ�سحى �ليوم بعد �حتالل �لقرية جزء� من 
�لدمار �أو حتت �أنقا�س��ه. وكانت هناك قطعة �ر�ض 
تع��رف با�س��م >>برن��ان<< وهي حتري��ف على ما 
يب��دو من كلم��ة >>برناند<< �ل�س��ليبي �لذي كان 

يت�سّرف بها.
و�أ�سبحت �سحماتا حتت حكم ظاهر �لعمر �لزيد�ين 
�ل��ذي �حت��ل مدين��ة ع��كا يف 1744 وحت��ول �إىل 
�حلاكم �لفعلي لفرتة ق�س��رة لفل�س��طني �ل�س��مالية 
يف �لن�س��ف �لث��اين من �لق��رن �لثامن ع�س��ر، وتوىل 
كذلك مدينة �سفد و��ستوىل على �لأقاليم �جلبلية 
�لتابع��ة لها. وق��د قام برتميم ما �أ�س��اب �لقلعة من 

دمار يف �حلروب �ل�سليبية.
بلغ عدد �سكان �سحماتا �حلديثة 1130 م�سلمًا و70 
م�س��يحيًا، وكان��ت من��ازل �لقرية مبني��ة باحلجارة 
يف  �لعثماني��ون  �أ�س�س��ها  �بتد�ئي��ة  مدر�س��ة  وفيه��ا 
1886، ومدر�سة زر�عية �أن�سئت يف فرتة �لنتد�ب 

�لريط��اين وكان فيها �أي�س��ًا 
م�سجد وكني�سة.

�س��قطت �لقري��ة يف �يدي �لع�س��ابات 
�ل�س��هيونية يف �ط��ار عملي��ة ح��ر�م �لتي 
�س��اركت فيها وح��د�ت من ل��و�ءي غولين 
�لأول  ت�س��رين   30 يف  وذل��ك  وعودي��د، 

)�كتوبر( 1948.
��س��تناد�  �ل�س��هيوين  �لأر�س��يف  وي�س��ر 
للرو�ية �لع�سكرية �لإ�س��ر�ئيلية �لر�سمية 

)تاريخ حرب �ل�ستقالل( �أن قرية �سمحاتا 
�أبدت بع�ض �ملقاومة، ول يذكر �ي �س��يء عن 

�س��كان �لقرية. لكن قرى جماورة )عوقبت( 
ب�س��بب مقاومتها فطرد �س��كانها ع��ر �حلدود 

نحو لبنان.
 27 �لقري��ة يف  �ر��س��ي  �قيم��ت عل��ى 

م�س��توطنة   1949 )ماي��و(  �أي��ار 
ت�سوريئيل. 

ويف �لعام ذ�ته �ن�س��ئت م�ستوطنة 
>>حو�سن<< �ي�سا.

فق��ط  �س��حماتا  �س��كان  م��ن  بق��ي 
48 و�لباقي  %7 د�خل �ر��س��ي �ل� 

هج��رو� �ىل خارج فل�س��طني. ويبلغ تع��د�د �ملتبقني 
م��ن �لقري��ة �لي��وم نح��و 600 ن�س��مة يقيم��ون يف 
ق��رى ف�س��وطة وتر�س��يحا و�لبقيع��ة وكف��ر �س��ميع 
و�لر�م��ة و�ملك��ر و�س��عب و�ملزرع��ة، ويف م��دن حيفا 
وعكا و�س��فاعمرو، لكنه��م حمرومون من �لعودة �إىل 

قريتهم.
موق��ع �لقرية مغطى بالأع�س��اب، وحطام �حليطان 
م��ن �ملنازل �حلجري��ة �ملتد�عية مبعرث بني �أ�س��جار 

�لزيتون �لتي تنمو هناك.

سحماتا 
 قضاء الجليل األعلى

غزة- �لر�أي
�ل�س��كاوي  منظوم��ة  �أن  غ��زة  بلدي��ة  �أك��دت 
�لإلكرتونية �لتي ��س��تحدثتها د�ئرة �لعالقات 
�س��هلت عملي��ة  �لبلدي��ة  و�لإع��الم يف  �لعام��ة 
ل�س��يما  �ملدين��ة  يف  �ملو�طن��ني  م��ع  �لتو��س��ل 
يف ��س��تقبال �ل�س��كاوي �لت��ي تتعل��ق بخدم��ات 

�لبلدية و�لرد عليها .
و�أف��ادت �لبلدي��ة يف تقرير �ل�س��كاوي �لن�س��ف 
�س��نوي �ل��ذي �أعدته د�ئ��رة �لعالق��ات �لعامة 
تفاع��ال  ح��دوث  �إىل  �لبلدي��ة  يف  و�لإع��الم 
�إيجابي��ا م��ن قب��ل �ملو�طنني يف عملي��ة تقدمي 
�س��جل  حي��ث  �ل��ردود،  و��س��تقبال  �ل�س��كاوي 
�ملو�طنني يف �سهر حزير�ن/ يونيو نحو )200( 
�لإلكرتوني��ة  �لتو��س��ل  بو�ب��ات  ع��ر  �س��كوى 

�ملختلفة فقط .
وبينت �أن��ه باإمكان �ملو�طنني تقدمي �س��كاويهم 
ع��ر  �ملختلف��ة  �لبلدي��ة  بخدم��ات  �ملتعلق��ة 
بو�ب��ات �لتو��س��ل �لإلكرتوني��ة وهي: �س��فحة 
�لجتماع��ي  �لتو��س��ل  موق��ع  عل��ى  �لبلدي��ة 
عل��ى  �لبلدي��ة  (،وموق��ع  ب��وك  في���ض   (
�لإنرتن��ت، وبرنام��ج �لو�ت���ض �آب عل��ى �لرق��م 

00970599815600، وتطبيق بلدية غزة 
على �لهو�تف �لذكية.

و�أو�س��حت �لبلدي��ة �أنه��ا تب��ذل جه��ود� كبرة 
وم�س��تمرة لتطوي��ر �لأد�ء وحت�س��ني منظوم��ة 
�ل�س��كاوي و�س��رعة �ل��رد عليها �س��من جهودها 
�ملتعلق��ة  ل�س��يما  �ملو�طن��ني  م�س��اكل  حل��ل 
باخلدمات �لأ�سا�سية كاملياه و�لنظافة و�إ�سالح 

�لطرق . 
و�لإع��الم  �لعام��ة  �لعالق��ات  د�ئ��رة  و�أعلن��ت 
يف �لبلدي��ة  �أنه��ا تلق��ت خ��الل �لن�س��ف �لأول 
�لتو��س��ل  بو�ب��ات  ع��ر  �حل��ايل  �لع��ام  م��ن 
�لإلكرتوني��ة فق��ط نح��و ) 980( �س��كوى م��ن 
�ملو�طن��ني تتعل��ق بخدم��ات �لبلدية، مو�س��حًة 
�أنه مت �ل�س��تجابة ل�)882( �س��كوى بن�س��بة ) 
%90 ( من جممل عدد �ل�سكاوي �لو�ردة عر 

�ملنظومة �لإلكرتونية .
و�أف��ادت �لد�ئرة يف تقرير �ل�س��كاوي �ل�س��هري 
�أن �لع��دد �ل�س��كاوي �ملتبقية بلغ )98( �س��كوى 
بن�س��بة )10 % ( مل ي��رد عليها ويجري حاليا 
متابعتها و�س��يتم �إفادة �ملو�طن��ني بالردود فور 
تلقيه��ا م��ن �إد�ر�ت �لبلدي��ة  �ملختلف��ة �لتي مت 

حتويل �ل�سكاوي �إليها . 
و�أو�س��حت �أن �ل�س��كاوي توزعت عل��ى قطاعات 
خمتلف��ة كالتنظي��م و�ملياه و�لنظاف��ة و�لطرق 
جله��ات  حتويله��ا  ومت  �أخ��رى  وقطاع��ات 
�لخت�س��ا�ض يف �لبلدية ملعاجلته��ا و�لرد عليها 
�س��كاوي  ع��دد  �أن  مبين��ة  �ملو�طن��ني،  لإع��الم 
�ملي��اه �حتل��ت �ملرتبة �لأوىل م��ن �إجمايل عدد 
�ل�س��كاوي وبلغ )300( �س��كوى بن�س��بة بلغت ) 
�أ�س��عاف   % ( بزي��ادة قدرها نحو )6(   30.6
عن نف�ض �لفرتة من عام 2016 ب�سبب ��ستمر�ر 
�نقطاع �لتيار �لكهربائي ل�س��اعات طويلة �لذي 

�نعك�ض على �سخ �ملياه لبيوت �ملو�طنني.
و�أ�س��افت �أن �س��كاوي �لط��رق �حتل��ت �ملرتب��ة 
�لثانية وبلغت ) 182( �س��كوى بن�س��بة )18.5 
%(، وجاأت �سكاوي �ل�سحة  و�لبيئة و�حلد�ئق 
يف �ملرك��ز �لثالث بعدد )153( �س��كوى بن�س��بة 
)%15.6 (، و�سكاوي �ل�سرف �ل�سحي)130( 
�س��كوى بن�س��بة ) 27. %13 (، فيم��ا بلغ عدد 
 ( بن�س��بة  �س��كوى   )126  ( �لتنظي��م  �س��كاوي 

.)12.86%
وكذل��ك بل��غ ع��دد �س��كاوي �ل�س��وؤون �ملالي��ة ) 

%3.37(، فيم��ا بل��غ  33 ( �س��كوى بن�س��بة ) 
بن�س��بة  �س��كوى   )22( �لإن��ارة  �س��كاوي  ع��دد 
)%2.55(، بينم��ا بلغ عدد �ل�س��كاوي �ملتعلقة 
بقطاعات �أخرى يف �لبلدية نحو ) 34( �س��كوى 

 .
وفيم��ا يتعلق بت�س��نيف �ل�س��كاوي وف��ق �لقناة 
�لتي و�س��لت عرها �ل�س��كوى؛ �أو�سحت �لد�ئرة 
�أن ع��دد �ل�س��كاوي �لت��ي وردت ع��ر �لهات��ف ) 
115( كانت �لأعلى وبلغت نحو )288( �سكوى 
بن�س��بة ) %29.39 ( فيما بلغ عدد �ل�س��كاوي 
�لجتماع��ي  �لتو��س��ل  موق��ع  عل��ى  �ل��و�ردة 
 ( بن�س��بة  �س��كوى   )272( )في�س��بوك( 
%27.76 ( ، وبلغ عدد �ل�س��كاوي �لتي وردت 
عر برنامج ) �لو�ت�ض �أب ( نحو )182( �سكوى 

بن�سبة ) 18.57 % ( .
 بينم��ا بلغ��ت ع��دد �ل�س��كاوي �لت��ي وردت على 
موقع �لبلدية ) 80 ( �سكوى بن�سبة ) 8.16% 
(، و)81( �س��كاوي وردت ع��ر تطبيق �لبلدية 
بن�س��بة ) %8.27 ( ، وبلغ عدد �ل�سكاوي �لتي 
وردت من خالل زي��ارة �ملو�طنني ملكتب �لد�ئرة 

نحو ) 70( �سكوى بن�سبة ) 8.16% ( .

تلقت نحو )980( شكوى خالل النصف األول من2017

العالقات العامة: بوابات التواصل سهلت على المواطنين
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غزة- �لر�أي- ب�سام �لعطار
بعد تز�يد حالت �لغرق وظهور �أمر��ض جلدية 
نتيجة �ل�س��باحة يف �لأماكن �ملحظور �ل�سابحة 
قط��اع  يف  �حل��ايل  �ل�س��يف  بد�ي��ة  من��ذ  فيه��ا 
غ��زة، جددت �لبلدي��ات ووز�رة �ل�س��حة وجهاز 
�لدف��اع �ملدين و�ل�س��رطة �لبحرية، منا�س��دتها 
لكاف��ة �ملو�طن��ني و�مل�س��طافني، ب�س��رورة �إتباع 
�لإر�س��اد�ت وكاف��ة �لتعليمات �ل�س��ادرة، و�لتي 

ت�سب يف م�سلحة �ملو�طن قبل كل �سيء.
�ملدي��ر �لع��ام لل�س��حة و�لبيئ��ة يف بلدية غزة، 
عبد �لرحيم �أبو �لقمبز، قال �إن حالت �لوفاة 
�لناجت��ة عن غ��رق بع���ض �ملو�طن��ني يف �لبحر 
و�لتي �س��جلت يف �لع��ام 2017 تعتر �لأقل من 
�لناحي��ة �لإح�س��ائية، مقارن��ة ع��ن �لأع��و�م 
�ل�س��ابقة، و�لبالغ��ة ت�س��ع حالت حت��ى تاريخ 
�إعد�د ه��ذ� �لتقرير، موزع��ة على 3 حالت يف 
�س��مال غزة، وحالتني يف حمافظ��ة غزة، و�أربع 

حالت يف خانيون�ض و�لو�سطى.
و�أ�س��ار �إىل �أن �نخفا���ض �أع��د�د �لوفي��ات ه��ذ� 
�لت��ي تبذله��ا  للجه��ود �جلب��ارة  �لع��ام يرج��ع 
طو�ق��م �ملنقذي��ن بالرغم م��ن �س��ح �لإمكانيات 
باإنق��اذ مئ��ات �حل��الت م��ن �لغ��رق، لفت��ًا �إىل 

توف��ر  200 عق��د عم��ل عل��ى بن��د �لبطال��ة 
للمنقذين ملدة ل�س��تة �سهور بدل من ثالثة هذ� 
�ل�س��يف، بحي��ث تق��وم �لبلدي��ات �ملنت�س��رة يف 

�لقطاع بتغطية �لنق�ض.
و�أك��د �أن �س��بعة م��ن ح��الت �لغ��رق �لت�س��عة، 
�سجلت بعد �سالة �لفجر، �أي خارج �ساعات دو�م 
�ملنقذين، وهذ� �س��ببه حالة �ل�س��تهتار من قبل 
بع���ض �ملو�طن��ني، بالرغم من وج��ود قر�ر مينع 
�ل�سباحة خالل �ساعات �لليل و�ل�سباح �لباكر.

ووج��ه �أبو�لقمب��ز ع��ر" �ل��ر�أي"، ن��د�ء ل��كل 
�ملو�طنني بال�س��باحة يف �لأماكن �لتي يحددها 
وملوث��ة  وع��رة  �أماك��ن  هن��اك  لأن  �ملنقذي��ن، 
ول ت�س��لح لل�س��باحة، خا�س��ة �لتي تلتقي عند 

م�سبات �ملياه �لعادمة.
ونف��ى وج��ود تق�س��ر يف عم��ل �ملنقذي��ن، مبينا 
�أن هن��اك �أرب��ع جه��ات تعم��ل عل��ى مر�قبه��م 
لتعليم��ات  جت��اوزه  يثب��ت  وم��ن  وم�س��ائلتهم، 
�لبلدية يحول للجهات �ملخت�س��ة للتحقيق معه 

و�إ�سد�ر �لقر�ر �ملنا�سب بحقه.
بلدي��ة خانيون���ض بدوره��ا نا�س��دت �ملو�طن��ني 
�ل�س��اعة  م��ن  �بت��د�ًء  لي��اًل،  �ل�س��باحة  بع��دم 

�لثامنة م�ساًء وحتى �لثامنة �سباحا.

يف  �لأ�س��طل  يحي��ى  �لبلدي��ة  رئي���ض  وطال��ب 
ت�س��ريح "للر�أي"، جميع �مل�س��طافني باللتز�م 
�لبحري��ني،  �ملنقذي��ن  تعليم��ات  ومتابع��ة 
وذل��ك  �ملو�طن��ني،  حي��اة  عل��ى  للمحافظ��ة 
بع��د �حل��و�دث �ملوؤمل��ة و�ملتك��ررة على �س��اطيء 

خانيون�ض.
ولفت �إىل �أنه ويف �لأيام �ل�س��ابقة لوحظ عدم 
�لت��ز�م �ملو�طنني بالتعليمات �ل�س��ادرة من قبل 
�ملنقذي��ن، م��ا �أدى �إىل وف��اة عدد منه��م نتيجة 

�ل�ستهتار �لو��سح من بع�ض �مل�سطافني.
و�أك��د �لأ�س��طل عل��ى دور �لبلدي��ة يف توفر كل 
�إمكانياته��ا م��ن �أج��ل ر�ح��ة �مل�س��طافني له��ذ� 
�ملو�س��م و�لعم��ل عل��ى �إيجاد م�س��احات و��س��عة 
للعائ��الت و�لأف��ر�د وذوي �لإعاق��ة حتى ينعم 

�ملو�طنون ب�سيف ممتع.
�إ�س��د�ر  جه��از �لدف��اع �مل��دين مل يتو�ن��ى ع��ن 
�لعدي��د م��ن �لتحذير�ت و�لإر�س��اد�ت، خا�س��ة 
م��ا يتعلق ب�س��اعات عم��ل �ملنقذين على �س��اطئ 
�إ�س��ار�ت حتذيري��ة عل��ى  بح��ر غ��زة، وو�س��ع 
�لأوق��ات  يف  �ل�س��باحة  مبن��ع  تفي��د  �ل�س��اطئ 
و�لأماكن �خلطرة، حفاظًا على حياة �ملو�طنني 
و�س��المتهم. و�أرج��ع مدي��ر �لإنق��اذ �لبحري يف 

جه��از �لدف��اع �ملدين يحي��ى تاي��ه، �رتفاع عدد 
�لوفي��ات نتيجة �لغرق يف بحر غ��زة، �إىل عدم 
�لت��ي  �ل�س��باحة  مبو�عي��د  �مل�س��طافني  تقي��د 
تتو�ف��ق م��ع دو�م �ملنقذي��ن �لبحري��ني، وع��دم 

�لتز�مهم بالتعليمات �ل�سادرة عنه.
مدير د�ئ��رة �لطيب �لوقائي يف وز�رة �ل�س��حة 
جم��دي �أبوظهر، م��ن جهته، ق��ال" لل��ر�أي" �إن 
مي��اه �لبح��ر يف كث��ر م��ن �ملناط��ق على �س��احل 
قطاع غ��زة ملوثة مبياه �ل�س��رف �ل�س��حي غر 
�ملعاجلة �لأمر �لذي �ساعف من �لو�سع �لكارثي 
ه��ذ� �لع��ام ب�س��كل خا���ض، وكان �س��ببًا رئي�س��يا 
لظهور بع�ض �لأمر��ض خا�سة �جللدية منها ".

و�أو�س��ح �أن �لأمر��ض �لناجتة ع��ن هذ� �لتلوث 
كثرة مثل: �لتهاب �لكبد a، و�لأميبا و�جلارديا 
وبع���ض  �لفرو�س��ية  �لأمر����ض  م��ن  و�لكث��ر 
�لأمر��ض �لبكترية �أو �جلرثومية �لتي ت�سيب 

�جللد وت�سبب نوعا من �أنو�ع �لطفح �جللدي.
و�س��اطئ بحر غزة ه��و �ملتنف���ض �لرئي�ض لنحو 
مليوين ن�س��مة، يعي�سون يف قطاع غزة،  ويعانون 
من �أو�س��اع �قت�س��ادية و�س��حية وبطالة �سيئة 
يف ظل ��س��تمر�ر �حل�سار �لإ�س��ر�ئيلي �ملفرو�ض 

عليه لأكرث من ع�سر �سنو�ت.

تلوث مياه البحر يسبب أمراض جلدية

200 منقذ على الشاطئ ومعظم حاالت الغرق 
سجلت خارج ساعات الدوام
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احذر هذه األشياء حتى ال تصاب بالعمى!

غزة- �لر�أي
يعتر �لإب�س��ار من �أهم حو��ض �لإن�س��ان، 
و�لأك��رث قيم��ة، ودون��ه لن نك��ون قادرين 
على �لقيام ببع�ض �لأ�سياء �لتي نتمتع بها 
�أك��رث مثل �لقيادة، وم�س��اهدة �لتلفزيون، 
و�لقر�ءة، و�لر�سم، و�لكثر من �لأعمال.

وهن��اك �لكث��ر من 7 �أ�س��ياء نق��وم بها يف 
حياتن��ا �ليومية ت�س��كل تهدي��د� للروؤية 
�ل�س��حية، ولكن هذه �لعاد�ت �ل�سبعة هي 
�لأك��رث �س��يوًعا وميك��ن جتنبها ب�س��هولة، 
بح�سب موقع "ريبليد يور فيوجن"، وهي:

�لهاتف  -  1
�أو�س��ح �ملوقع �أن من �أهم هذه �لأ�سياء هو 
�س��وء �لهات��ف؛ حي��ث �إن �ل�س��وء �لأزرق 
�ملنبع��ث م��ن �لهات��ف �خلا���ض ب��ك ميك��ن 
�أن ي�س��بب ع��دم و�س��وح �لروؤي��ة، و�إجهاد 

وجفاف �لعني.
�ل�سم�ض �سوء   -  2

ي�سيب �سوء �ل�س��م�ض �لإن�سان بالعمى �إذ� 
حدق في��ه، فالأ�س��عة ف��وق �لبنف�س��جية 
تخرتق �لقرنية وميكن �أن توؤدي �إىل عدد 
من �لأمر��ض �ل�سارة، مبا يف ذلك �سرطان 
�جلفن، �س��رطان �مللتحمة، �إعتام عد�س��ة 

�لعني، �لتهاب �لقرنية �أو حروق �لقرنية.
�لكمبيوتر  -  3

�أ�س��بحت �أجه��زة �لكمبيوت��ر يف كل مكان 
�لآن، وميك��ن �أن توؤدي ه��ذه �لأجهزة �إىل 
متالزم��ة �لروؤية �لتي ت�س��مل �أعر��س��ها، 
روؤية غر و��سحة، �إجهاد �لعني، �ل�سد�ع.

�لال�سقة �لعد�سات   4-
ميك��ن �أن توؤدي �لعد�س��ات �لال�س��قة، �إىل 
بع�ض �للتهابات �خلطرة �لتي قد ت�سبب 

�لعمى.
�لتدخني  -  5

ميكن �أن يوؤدي �إىل فقد�ن �لب�سر و�لعمى، 
ويزد�د معه عدد من �لأمر��ض مثل �إعتام 

عد�سة �لعني، متالزمة �لعني �جلافة.
�لعني قطر�ت   6-

حتت��وي عل��ى مكون��ات حم��ددة لتخفيف 
عر���ض مع��ني، وبع���ض �مل��و�د �لكيميائية 
فع��ل  رد  �إىل  ت��وؤدي  ق��د  �مل�س��تخدمة 
حت�س�س��ي، م��ا يت�س��بب يف �إحم��ر�ر �لع��ني 
�ل�س��خ�ض  ه��و  �لعي��ون  وطبي��ب  �ملزم��ن، 
�لقادر على حتديد نوع �لقطرة �ملنا�س��بة 
ل��كل حال��ة عل��ى ح��دة لتنا�س��ب حال��ة 

عينك.

غزة- �لر�أي نهى م�سلم
)عقار �جللوبولني( هو م�ساألة حياة �أو 
موت للخم�س��ينية �س��بحية كما �أكدت 
لنا �إحدى �مل�سادر �لطبية ،حيث نفاذ 
ه��ذ� �لعقار بالكامل م��ن خمازن وز�رة 
�ل�سحة و تنتظر حتويلة �لعالجية و 

ل رد حتى �للحظة.
ب��د�أت ق�س��تها كما رو�ها �بن �س��قيقها 
ح��ر�رة  ي�س��احبها  رقبته��ا  يف  ب��اأمل 
مرتفع��ة ل تقاومه��ا �أدوية خاف�س��ة 
عن��د  �حل��ال  يتوق��ف  مل   ، �حل��ر�رة 
ذل��ك بل و�س��ل �إىل �رتخاء فجائي يف 
�لأع�س��اب ،��س��طرنا �لتوج��ه ب�س��كل 
عاج��ل �إىل �أق��رب م�ست�س��فى ،و بع��د 
تب��ني  �ملغناطي�س��ي  �لرن��ني  �إج��ر�ء 
وج��ود دمل خل��ف �حلنجرة �س��اغط 
عل��ى �لفق��ر�ت و �لنخ��اع �ل�س��وكى ،و 
مت �إج��ر�ء عملية جر�حي��ة لها بهذ� 
�خل�سو�ض لكن مل توؤتى �أكلها و ��ستمر 
�حلال معها �إىل �أن و�س��ل بها تدريجيا 

ب�سلل رباعي "
�س��رير  عل��ى  ترق��د  �أردف:"�لآن  و 
�لعناي��ة �ملرك��زة ل حترك �س��اكنا ،و 

تنتظ��ر رحمة ربها ،حي��ث حتتاج �إىل 
عقار �جللوبولني و هو �لعالج �لوحيد 
له��ا ل�س��تعادة حياتها ،كم��ا و تنتظر 
حتويل��ة عالجية عاجلة مل يتم �لرد 
عليها يف ظل تدهور �س��حتها يوما بعد 

يوم"
د.عب��د رب��ه �لأطر���ض رئي���ض ق�س��م 
نا�س��ر  جمم��ع  يف  �ملرك��زة  �لعناي��ة 
�لطب��ي �أك��د عل��ى �أن �ملري�س��ة ترقد 
يف ق�س��م �لعناية �ملرك��زة منذ ثمانية 
�أيام نتيجة �لتهاب يف �لدماغ و م�سكلة 
ف��ى �لأع�س��اب �أدى �إىل �س��للها ب�س��كل 
رباع��ي ،و كتب��ت له��ا حتويل��ة للعالج 
توف��ر  لع��دم  �أ�س��بوع  قب��ل  باخل��ارج 
عالجه��ا �خلا���ض به��ا كع��الج مناع��ي 
يحتوى على �أج�س��ام م�سادة للبكتريا 
و �لفرو�سات،�إ�س��افة �إىل ع��دم توفر 
�لبالزم��ا  بتغي��ر  �خلا���ض  �جله��از 
،حي��ث حتت��اج ه��ذه �ملري�س��ة لتغير 
�لبالزما ،م�سدد� على �سرورة �لإ�سر�ع 
بتحويلها ل�س��وء و�سعها �ل�سحي �لذي 
ي��زد�د يوم��ا ع��ن �لأخ��ر و ميك��ن �أن 

تفقد حياتها يف �أي حلظة.

غزة- �لر�أي-نهى م�سلم
ت�س��نجات و غيبوب��ة و �ختن��اق.. ه��ذ� م��ا 
تعي�سه �لآن �لطفلة مينى �للوح ذ�ت �لثالثة 
�س��هور تق�س��يها ب��ني �أروقة �مل�ست�س��فى ما بني 
�حل�س��انة و �لعناي��ة �ملرك��زة لعله��ا جت��د يف 
ذل��ك ر�حة له��ا ،لكنه��ا �لآن تعي���ض معاناتها 
ب�س��مت من د�خل منزلها يف دير �لبلح تنتظر 
�أو  �لع��الج  للت�س��خي�ض و  حتويل��ة عالجي��ة 

تنتظر م�سر� جمهول يف ظل توقفها.
هذ� �مل�س��هد �لذي يعي�س��ه ع�س��ر�ت �لأطفال 
�ملر�س��ى عل��ى �أ�س��رة �مل�ست�س��فيات كل ينتظر 
ق��دره ، يف ظ��ل تع��دد �لأزم��ات �لت��ي يعان��ى 
منها �لقطاع �ل�س��حي من تقط��ر للتحويالت 
�مل�س��تهلكات  و  �لأدوي��ة  �أزم��ة  و  �لعالجي��ة 

�لطبية و �لوقود.
و�لد �لطفلة مينى ي�س��رد لنا معاناة طفلته و 
ه��ي وحي��دة و�لدتها و يق��ول :"منذ �لولدة 
و مين��ى تعان��ى م��ن ت�س��نجات و غيبوبة بني 
�حل��ني و �لأخر مم��ا ن�س��طر �إىل �لذهاب بها 
�إىل �مل�ست�سفى لتحاول ��ستعادة �أنفا�سها على 

�أجهزة �لتنف�ض �ل�سناعي "
و يقف و�لده��ا عاجز� �أمام معاناة طفلته ، و 
يت�س��اءل �إىل متى �س��تبقى مينى تتعذب كلما 

تاأتيه��ا نوبة حادة تقربه��ا من �ملوت و تتنقل 
ما بني �مل�ست�س��فى و �ملنزل ، �إىل متى �ل�س��مت 
و �لتالع��ب ب��اأرو�ح بريئ��ة ه��ي غالي��ة على 
ذويها ،منا�س��د� �مل�س��ئولني يف �س��لطة ر�م �هلل 
بالإف��ر�ج عن جمي��ع �لتحوي��الت �لعالجية 
للمر�س��ى و فتح �ملعاب��ر لعالجهم خارج قطاع 
غ��زة لعله��ا تنقذ م��ا ميكن �إنق��اذه م��ن �أرو�ح 

ت�سارع �ملوت.
د.و�س��ام �س��لتوت رئي���ض ق�س��م �حل�س��انة يف 
م�ست�سفى �سهد�ء �لأق�س��ى يقول :"��ستقبلنا 
�لر�س��يعة مينى يف و�سع حرج للغاية و ت�سنج 
�أجه��زة  عل��ى  وو�س��عناها  غيبوب��ة  و  كام��ل 
�لتنف���ض �ل�س��ناعي لعله��ا ت�س��تعيد �أنفا�س��ها 
،لك��ن هذ� �حل��ال مل يدم طوي��ال يف ظل عدم 
كفاية �لت�سخي�ض �لغر متوفر يف قطاع غزة 

و حتتاج �إىل حتويلة عالجية .
و يو�سح باأنه كتبت للطفلة حتويلة عالجية 
من��ذ مطلع يونيو �ملا�س��ي و مل يتم �لرد عليها 
حت��ى �للحظ��ة ،ف��ى ظ��ل غي��اب �لأ�س��ناف 
م��ن  ،حم��ذر�  بعالجه��ا  �خلا�س��ة  �لدو�ئي��ة 
تد�عيات ��ستمر�ر و�س��عها �ل�سحي على هذه 
�حلال��ة حيث م��ن �ملمكن �أن تفق��د حياتها يف 

�أي حلظة

صبحية تصارع الموت في قسم العناية 
المركزة بمجمع ناصر الطبي

بين نفاذ دوائها و تأخر تحويلتها العالجية..
وحيدة والدتها ..

يمنى ..طفولة يسلبها المرض بصمت
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وترز �لعالقة �لطردية بني �رتفاع عدد �جلامعات 
وع��دد �خلريجني من تخ�س�س��اتها �ملختلفة، �س��يما 
�أع��د�د �لبطال��ة �ملتوقع��ة خ��الل �لأع��و�م �ملقبلة، 
و�لتي فاقت �مل�ستوى �لطبيعي يف ظل جتميد عملية 
�لتوظي��ف يف �لدو�ئ��ر �حلكومي��ة بفع��ل �لنق�س��ام 

�لفل�سطيني.
�خلريج��ني  تخ�س�س��ات  ل�س��تى  �ملحت��وم  �مل�س��ر 
باللتح��اق بو�قع �لبطالة يثر قلق �لطلبة �جلدد، 
حيث يثر �رتفاع ن�س��ب �لبطالة يف �سفوف خريجي 
�جلامعات �لفل�س��طينية يف قطاع غ��زة، و�لتي بلغت 
وفق �أحدث �لإح�س��اء�ت ح��و�يل 67 %، تخوفات 
�لطلبة حاملي �سهادة �لثانوية �لعامة من مالقاتهم 

�مل�سر ذ�ته.
وبلغت معدلت �لبطالة يف غزة وفق تقرير "�لقوى 
�لعامل��ة" �ل�س��ادر ع��ن �جله��از �ملرك��زي لالإح�س��اء 
�لفل�س��طيني �لثالثاء �ملا�سي، حو�يل 44 % بو�قع 

�لقطاع. يف  فرد  �ألف   216.9
فيما تبلغ ن�س��بة خريجي �لتعلي��م �لعايل �لعاطلني 
�لعم��ل  وز�رة  وف��ق   %  67 ح��و�يل  �لعم��ل  م��ن 

�لفل�س��طينية يف غزة. ويف موؤ�س��ر على مدى فد�حة 
�مل�س��كلة، كانت نقابة �ملهند�سني يف غزة قد دعت يف 
يولي��و / متوز 2015 خريج��ي �لثانوية �لعامة �إىل 
عدم در��س��ة هذ� �لتخ�س���ض، نظر� لكتفاء �ل�سوق 

بخريجي �لهند�سة �لعاطلني من �لعمل.

فشل تنسيق
�لباح��ث يف �ل�س��اأن �لقت�س��ادي �أم��ني �أب��و عي�س��ة، 
ن��وه �إىل ع��دم وج��ود تو�فق ب��ني مدخ��الت �لنظام 

�جلامعي وخمرجاته مع �سوق �لعمل يف غزة.
وق��ال �أبو عي�س��ة �إن ه��ذه �لعو�م��ل جمتمعة عززت 
تلك �لأزمة، �إ�سافة �إىل �أن �لأزمة �ملالية للجامعات 
كان��ت �أح��د �لأ�س��باب �لت��ي دفعته��ا للتناف���ض على 

�أعد�د �لطلبة ولي�ض على جودة �لتعليم.
و�أ�س��اف "�جلامع��ات مل ت�س��ارك يف خدم��ة �ملجتمع 
�ملحل��ي، بل عملت عل��ى زيادة �لأعباء في��ه"، د�عيًا 
�إىل  و�لتعلي��م  �لرتبي��ة  وز�رة  يف  �جل��ودة  �إد�رة 

مر�قبة عمل �جلامعات.
وطالب �أبو عي�س��ة وز�رة �لرتبية و�لتعليم ب�سرورة 

رقاب��ة �جلامع��ات، وحتدي��د ن�س��بة موح��دة فيه��ا 
لقبول �لطلبة يف �لتخ�س�س��ات، �إ�س��افة �إىل توعية 
�لطلب��ة و�ملو�طن��ني باحتياج��ات �س��وق �لعمل قبل 
�ختيار �لتخ�س���ض، د�عيًا �إىل ت�سجيع �لتخ�س�سات 
نظ��رً�  �لأكادميي��ة،  م��ن  ب��دل  و�ملهني��ة،  �لتقني��ة 

لحتياج �سوق �لعمل �إليها.

تخصصات على ورق
29 موؤ�س�س��ة تعلي��م ع��ايل يف غزة، ُتخرج �س��نوًيا 
ح��و�يل 2500 طال��ب وطالب��ة يف �لقطاع، بح�س��ب 
�ح�س��ائيات لوز�رة �لرتبي��ة و�لتعليم، ب��دى وكاأنها 
جت�س��د و�قًع��ا موؤمل��ا يف ظ��ل م��ا يعي�س��ه �لقط��اع من 

�أجو�ء يخيم عليها �لياأ�ض و�لإحباط.
وبح�س��ب �ح�س��ائيات ر�س��مية، ف��اإن م��ا يزي��د ع��ن 
150 �أل��ف خري��ج جامعي عاطل عن �لعمل، �لأمر 
�ل��ذي ي�س��ر لزيادة �لع��دد يف وقتن��ا �حلا�س��ر، �أما 
ع��ن ن�س��بة �لبطال��ة يف غ��زة قر�ب��ة %41.5 وفق 
ما ذكره مركز �لإح�س��اء �لفل�س��طيني يف بيان ن�سره 
�سابًقا، يف حني �أن ن�سبة �لبطالة يف �ل�سفة �لغربية 

بلغ��ت %15.4. ه��ذ� يعن��ي �أن �لطلب��ة �لد�ر�س��ني 
للتخ�س�س��ات �جلامعية تنح�س��ر خرتهم و�س��نو�ت 
عمله��م يف تدريب��ات جامعي��ة معتم��دة يف �س��هادة 
علمية لي�ض �أكرث، غر �أنها ل متتد �إىل �س��وق �لعمل 
�لر�س��مي، م��ا يغيب ع��ن �لطلب��ة �ل�س��عور بالإجناز، 
ف�س��اًل ع��ن فقد�نه��م �لق��درة عل��ى �حل�س��ول عل��ى 

م�ستقبل م�ستقر حلياة زوجية �أف�سل.
حال��ة م��ن �لإحب��اط وميك��ن و�س��فها �أي�س��ا بالغر 
م�س��تقرة  تغل��ب عل��ى نفو���ض طلب��ة �جلامع��ات يف 
قطاع غزة، و�لذين �أجرهم �لو�س��ع �لعام على دمج 
�أنف�س��هم يف �أعم��ال �لبي��ع �حل��ر فوق �لأر�س��فة ويف 
�لطرق��ات، �أو �لبح��ث ع��ن فر�س��ة عمل مهم��ا كانت 
ب�س��يطة �مله��م �أن ي�س��د �س��يء من عجزه عن �س��مان 

يومه على �لأقل.
ويرز �أفو�ج �خلريجني �جلامعيني �لذين ين�س��مون 
�إىل طاب��ور �لبطال��ة كل ع��ام �س��ورة �س��لبية ع��ن 
حياته��م �ملهني��ة عق��ب تخرجه��م �جلامع��ي، حيث 
يبت�س��م �حل��ظ مل��ن ��س��تطاع �لعثور عل��ى وظيفة يف 

�إحدى �ملوؤ�س�سات �لأهلية �أو �خلا�سة بغزة.

خريجو الجامعات .. زحام في طوابير البطالة
غزة – �لر�أي- �آلء �لنمر

ك��رى  ب��ه  حتتف��ي  �ل��ذي  �لوق��ت  يف 
�جلامعات �لفل�سطينية بتخريج �أعد�د 
كب��رة من طلبة �لتعليم �لعايل، يرتفع 
مع��دل �لبطال��ة ع��ن معدل��ه �لطبيعي، 
مما يكر�ض �لعقد �لنف�س��ية و�لتعليمية 

�لطلب��ة �جل��دد و�خلريج��ني يف  ل��دى 
�إيج��اد �س��وق عم��ل ينا�س��ب �س��هاد�تهم 

�جلامعية.
�أفو�ج �خلريجني تتو�ىل تباعًا من �ستى 
�لتخ�س�س��ات �جلامعي��ة �ملع��رتف به��ا، 
وتزد�د �أعد�د �جلامعات �لفل�س��طينية 

�ملرخ�سة وتتكد�ض �ملباين �خلا�سة بها 
د�خل �أحياء قطاع غ��زة، ورغم �أعد�د 
�خلريجني يف �س��فوف �لبطالة �ملهولة، 
�إل �أن �جلامع��ات �جلديدة متتلك قدرة 
كب��رة على �بت��الع �أع��د�د جديدة من 

�لطلبة.
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غزة- �لر�أي- ب�سام �لعطار
ينتظ��ر عمال فل�س��طني بفارغ �ل�س��ر ت�س��كيل 
حماكم عمالية متخ�س�سة تقوم بف�ض نز�عات 
�لعم��ل �ملوج��ودة يف فل�س��طني، وه��م ي��رون �أن 
وج��ود عدد حمدود من �لق�س��اة �ملخت�س��ني يف 
�لب��ت بنز�ع��ات �لعم��ل ي�س��هم يف تعطيل �لبت 
بلك �لق�س��ايا �لتي ي�س��ل عددها �إىل �ملئات، يف 

�ملقابل ل يوجد �سوى ب�سع ق�ساة للبت فيها.
وكي��ل وز�رة �لع��دل يف قط��اع غ��زة، د. حممد 
�لنحال، �أك��د �أن فكرة �إن�س��اء حمكمة عمالية 
يف قط��اع غ��زة، هدفه حتدي��د �خت�سا�س��اتها 
و�لق�س��ايا  �لنز�ع��ات  يف  �لف�س��ل  و�س��رعة 
�لعمالي��ة، و�إيج��اد ق�س��اء متخ�س���ض يف ه��ذ� 

�ملجال. 
ولف��ت �لنح��ال" لل��ر�أي"، �أن �إن�س��اء حمكم��ة 
عمالي��ة يف ظ��ل �لظ��روف �لتي مير به��ا قطاع 
لكن��ه  �حل��ايل.  �لوق��ت  يف  ميك��ن  ل  غ��زة، 
��س��تدرك بالق��ول: �ملحاك��م �لعمالي��ة تعت��ر 
عمال منوذجيا يو�س��ح �مل�س��ئوليات و�لو�جبات 
و�حلق��وق، و�ل��ذي بدوره �س��ينقل �لعالقة بني 
�أط��ر�ف �لإنت��اج �إىل �لتكاملية وخل��ق �لبيئة 

�ل�سحية �ل�سليمة جلميع �لأطر�ف". 
و�أك��د �لنح��ال �ىل �أن �إن�س��اء �ملحكم��ة يحتاج 
�ملجل���ض  قب��ل  م��ن  جدي��د  ت�س��ريع  �س��ن  �ىل 
�لت�س��ريعي وه��ذ� يحتاج �ىل وقت، بالإ�س��افة 
�ىل �حلاج��ة لق�س��اء متخ�س�س��ني يف �لق�س��ايا 
�لعمالية وموظفني �إد�ريني بالإ�سافة للنفقات 

�للوج�ستية.
و�أ�س��ار �ىل �أنه �ذ� تو�فرت �ل�سروط �ل�سابقة، 
�إذ�  �أم��ا  �لعمالي��ة،  �ملحكم��ة  �إن�س��اء  ميك��ن 
مل تتوف��ر فيمك��ن تنفي��ذ �ق��رت�ح ث��ان وه��و 
تخ�س��ي�ض ق�ساة متخ�س��يني يف ق�سايا �لعمال، 
منوه��ا �ىل �أن �لق��رت�ح �لث��اين ليحتاج �س��ن 
ت�سريعات جديدة، �أو توظيف موظفني وق�ساة 

جدد.
و�أك��د" لل��ر�أي"، �أنه �س��يتم طرح ه��ذه �لأفكار 
�أم��ام جمل���ض �لأعل��ى للق�س��اء يف �أول جل�س��ة 
مقبلة، للبت يف مدى تعيني ق�س��اة متخ�س�س��ني 
�أن  �ىل  م�س��ر�  ح��ده،  عل��ى  حمافظ��ة  كل  يف 
�لعمالي��ة  �لنقاب��ات  �حت��اد  ب��ني  �لتو��س��ل 
و�جلهات �حلكومية وموؤ�س�س��ات �ملجتمع �ملدين 

�سيبقى م�ستمر� على كافة �مل�ستويات.

ودع��ا �ىل �س��رورة �ل�س��تفادة م��ن موؤ�س�س��ات 
ت��ويل �هتمام��ا كب��ر�  �لت��ي  �مل��دين  �ملجتم��ع 
بامل�س��اعدة حل��ل �لكث��ر من م�س��اكل �لق�س��ايا 
�لعمالية م��ن خالل �لتعاون م��ع وز�رتي �لعمل 

و�لعدل لالإ�سر�ع يف ت�سكيلها . 
ه��ي  �لعم��ال  �س��ريحة  �أن  د.�لنح��ال  و�أف��اد 
�ل�س��ريحة �لأو�سع و�لتي متثل عماد �لقت�ساد 
�لفل�سطيني و�لتي يجب على �جلميع موؤ�س�سات 
حكومية وموؤ�س�س��ات �ملجتمع �مل��دين �أن توليه 
�هتمام��ًا، موؤك��دً� �أن وز�رته ت�ست�س��عر م�س��كلة 
�لف�س��ل يف �لق�س��ايا �لعمالي��ة و�لت��ي تتعل��ق 
باملدة �لزمنية �لكبرة �لتي تنتظرها �لق�سايا 
يف �ملحاك��م، حي��ث ليوج��د �س��وى 36 قا�س��ي 

يخدمون 2 مليون مو�طن.
و�أ�س��ار وكي��ل �ل��وز�رة، �أن وز�رت��ه ت�س��عى �إىل 
�إح��د�ث ث��ورة �لتحكي��م �ملوؤ�س�س��ي م��ن خ��الل 
ترخي���ض 20 موؤ�س�س��ة حتكي��م يف قط��اع غزة 

حتت رقابة �إ�سر�ف �لوز�رة. 
ب��دوره طال��ب �لحت��اد �لع��ام لنقاب��ات عمال 
حماك��م  باإن�س��اء  �لأعل��ى  �ملجل���ض  فل�س��طني 

عمالية تخت�ض يف ق�سايا �لعمال خا�سة. 

و�أك��د رئي�ض �لحتاد �لعام �س��امي �لعم�س��ي يف 
حديث��ه" للر�أي"، على �س��رورة �إن�س��اء حماكم 
عمالية يف هذ� �لوقت �ل�س��عب حيث �أن �أو�ساع 
�لعمال �س��عبة جد� وتتطلب �سرعة �لق�ساء يف 

�ملحاكم. 
 3 �ىل  ت�س��ل  �لق�س��ايا  بع���ض  �أن  �ىل  ولف��ت 
�س��نو�ت، م��ا يجع��ل �لعام��ل يقب��ل ب��اأي ح��ل 
للح�س��ول عل��ى م�س��تحقاته �ملالية، و�إن و�س��ل 
�لأم��ر للتنازل ع��ن جزء كبر من حقه، �س��من 
�أرب��اب  قب��ل  م��ن  و��س��حة  �بت��ز�ز  �سيا�س��ية 

و�أ�سحاب �لعمل.
�أو  ق�س��اة  تخ�س��ي�ض  مت  �إذ�  �أن��ه  �ىل  و�أ�س��ار 
مر�ك��ز حتكيمي��ة يف حمافظ��ات غ��زة، ب��دل 
للظ��روف  نظ��ر�  خا�س��ة  حماك��م  �إن�س��اء  م��ن 
�لقت�س��ادية �ل�س��عبة �لت��ي مت��ر به��ا �للجنة 
�لإد�رية يف غزة، �سيعتر �أمر� �يجابيا وي�سب 
يف م�س��لحة �لعامل �لب�سيط، لأنه �سيوفر عليه 
�جله��د و�مل��ال و�لوق��ت. وقال:" م��ن �ملمكن �أن 
يح�س��ل �لعام��ل على قر�ر ق�س��ائي يف غ�س��ون 
�س��هر �أو �س��هرين ، يف حال مت تخ�س��ي�ض ق�ساة 

لق�سايا �لعمال وحقوقهم فقط".

المحاكم العمالية بغزة.. ضرورة ملحة وسط ظروف صعبة
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- �لر�أي
�أن  و�ملحرري��ن  �لأ�س��رى  وز�رة  �أف��ادت 
)13( �أ�س��رً� مري�سًا يقبعون يف “عيادة 
�س��جن �لرملة”، يعانون �أو�ساعًا �سحية 
وحياتي��ة قا�س��ية، فقد مّر عل��ى وجود 
بع�س��هم د�خ��ل “عي��ادة �لرمل��ة” �أكرث 
م��ن ع�س��ر �س��نو�ت، دون �أن يط��ر�أ تغير 
عل��ى �سيا�س��ات �إد�رة �س��جون �لحتالل 
تق��دمي  يف  �ملماطل��ة  و�أهمه��ا  بحقه��م، 

�لعالج.
�ملر�س��ى  �لأ�س��رى  �أن  �ل��وز�رة  وبين��ت 
م��ن �لنته��اكات  يتعر�س��ون  ملجموع��ة 

م�س��تمر،  وب�س��كل  بحقه��م  ُتنف��ذ  �لت��ي 
منها: �ملماطلة يف نقلهم �إىل �مل�ست�سفيات 
لإج��ر�ء �لفحو�ض �أو لإج��ر�ء عمليات 

جر�حية.
 وم��ن بني �لأ�س��رى �ملر�س��ى �ملتو�جدين 
�لأ�س��ر معت�س��م رد�د �ملحكوم بال�س��جن 
مل��دة )20( عام��ًا ، حيث طل��ب �لأطباء 
من��ه �س��رب م��ادة معين��ة وع��دم تناول 
�لفحو���ض  �إج��ر�ء  بغر���ض  �لطع��ام 
�لطبي��ة يف �مل�ست�س��فى، �إل �أن��ه ونتيجة 
للم�ست�س��فى،  نقل��ه  عملي��ة  يف  للتاأخ��ر 
رف���ض �لأطباء �إجر�ئها رغ��م ما تكبده 

من معاناة �إ�سافية خالل �لنقل، وطلبو� 
تعي��ني موع��د جدي��د علم��ًا �أن حتدي��د 

�ملوعد غالبًا ما يكون بعد عدة �سهور.
��س��تمر�ر  م��ن  �لأ�س��رى  ويع��اين  كم��ا 
�عت��د�ء�ت ق��و�ت “�لنح�س��ون” خ��الل 
عملي��ة نقلهم للمحاكم �أو �مل�ست�س��فيات، 
فقد �أفاد �لأ�سر �أمين �لكرد من �لقد�ض، 
عليه  “�لنح�س��ون” �عتدت  ق��و�ت  “�أن 
�ملحكم��ة  �إىل  نقل��ه  خ��الل  بال�س��رب 
بو��سطة ما ت�سمى بعربة “�لبو�سطة”، 
�لأمر �لذي ت�سبب ب�سقوطه عن كر�سيه 
�ملتح��رك، وبن��اء عل��ى ذلك فق��د تقدم 

�حلياتي��ة  �لظ��روف  ب�س��كوى.  �لأ�س��ر 
�لتي تزي��د من معاناتهم، منها: م�س��كلة 
�س��يق �لغرف و�س��احة �لفورة، و�لنق�ض 
�عتماده��م  �أ�س��بح  حي��ث  �لطع��ام،  يف 
عل��ى �ل�س��ر�ء م��ن “�لكانتينا”، خا�س��ة 
�أن ع��ددً� كب��رً� م��ن �لأ�س��رى �ملر�س��ى 
�ملحتجزي��ن يف �ل�س��جون �لأخ��رى، يتم 

نقلهم للعيادة ب�سكل موؤقت.
“عي��ادة  يف  �ملر�س��ى  �لأ�س��رى  �أ�س��ماء   
ذوي  م��ن  وغالبيته��م  �لرمل��ة”  �س��جن 

�لأحكام �لعالية وهم:
خالد �ل�ساوي�ض

يو�سف نو�جعة
من�سور موقده

�أ�سرف �بو �لهدى
معت�سم رد�د
ب�سام �ل�سائح

ناه�ض �لأقرع
�سالح �سالح

�حمد �بو خ�سر” ب�سار�ت”
حممد بر��ض

�أمين �لكرد
جالل �سرو�نة

وعزت غو�درة.

13أسيرًا مريضًا يقبعون 
في “عيادة سجن الرملة”

غزة- �لر�أي
مرك��ز �س��رطة �لرم��ال "�لعبا�ض" م��ن �أهم 
مر�كز �ل�سرطة يف حمافظة غزة و�أكرها، 
ويكت�س��ب �أهميت��ه م��ن ك��ون �أن �جلامع��ات 
�ل�س��يادية  و�ملوؤ�س�س��ات  �ل��وز�ر�ت  �لك��رى 
منطق��ة  يف  تق��ع  �لغ��وث،  وكال��ة  ومق��ر 
بك��رثة  لمتي��ازه  و�إ�س��افة  �خت�سا�س��ه 
�لأب��ر�ج �ل�س��كنية �لأمر �لذي ي�س��كل ثقاًل 
دميغر�فًيا كبًر�، وعبًئا �إ�س��افًيا على �إد�رة 
�ملرك��ز م��ن حي��ث �رتف��اع ع��دد �ل�س��كاوى 

و�لدوريات ومر�جعي �ملركز.

منطقة متشعبة
ويف هذ� �ل�سدد، �أو�سح مدير مركز  �سرطة 
�لرم��ال �لعقي��د حمم��د ر�س��و�ن �أن منطقة 
�خت�س��ا�ض �س��رطة �لرم��ال مت�س��عبة فه��ي 
�ملنطق��ة �لوحي��دة �لتي تطل على خم�س��ة 
حمافظ��ة  يف  �أخ��رى  �خت�س��ا�ض  مناط��ق 
غزة"، م�س��يًفا:" منطقة �لرمال لها حدود 
ومنطق��ة  و�لزيت��ون  �ل�س��اطئ  خمي��م  م��ع 
�إ�س��افة  و�ل�س��جاعية،  ر�س��و�ن  �ل�س��يخ 
حلدوده��ا م��ع �ملحافظة �لو�س��طى من جهة 

مدينة �لزهر�ء".
منطق��ة  �س��كان  ع��دد  �أن   " �إىل  و�أ�س��ار 
�خت�سا�س��ه لياًل ُيقدر ب� 400 �ألف ن�س��مة، 
فيما يزيد �لع��دد نهاًر� بفعل �لو�فدين �إىل 
منطقة �لخت�س��ا�ض �إىل 500 �ألف ن�س��مه 

تقريًبا.
�س��رطة  �خت�س��ا�ض  منطق��ة  "�إن  وق��ال 

�لرمال متتاز باحلركة �لد�ئمة و�مل�س��تمرة 
على مد�ر �ل�س��اعة من مو�طنني ومر�جعني 
وم�س��طافني ومتنزه��ني يف �لأماكن �لعامة، 
�أهب��ة  عل��ى  �لبق��اء  عل��ى  يجرن��ا  مم��ا 
�ل�س��تعد�د ب�س��كل د�ئم لأي طارئ"، وتابع 
بقول��ه:" رغ��م قل��ة �إمكاناتن��ا وندرتها من 
حيث �لكادر �لب�سري و�لإمكانات �ملادية �إل 
�أنن��ا نلبي جميع �ل�س��تغاثات من �ملو�طنني 

وباأ�سرع وقت ممكن".

مكافحة الجريمة
�جلرمي��ة  مكافح��ة  �أن  ر�س��و�ن  ��د  و�أكَّ
باأنو�عه��ا ومعاجل��ة ق�س��ايا �ملباح��ث عل��ى 
�خلالف��ات  �إىل  �إ�س��افة  �أولوياته��م،  ر�أ���ض 
لدين��ا  مو�س��ًحا"  �لعائلي��ة،  و�ل�س��جار�ت 
تن�س��يق كامل م��ع باقي مر�كز �ل�س��رطة يف 
�ملحافظة، �إ�س��افة للتن�س��يق �ملتو��س��ل بني 

�لأفرع د�خل �ملركز".
ورًد� عل��ى �س��وؤ�له ع��ن �لق�س��ايا �لتي وردت 
�إىل �س��رطة �لرم��ال خ��الل �لن�س��ف �لأول 
م��ن �لع��ام �جل��اري و�ملنج��ز منه��ا، �أو�س��ح 
ر�س��و�ن �أن �لق�س��ايا �لت��ي وردت �إىل مركز 
�س��رطة �لرم��ال من��ذ بد�ي��ة يناي��ر وحتى 
نهاي��ة يولي��و �ملا�س��ي بلغت 3073 ق�س��ية 
مبعدل 440 ق�س��ية �س��هرًيا، لفًت��ا �إىل �أن 
م��ن خارج منطقة  20 ق�س��ية مت حتويلها 
�لخت�سا�ض، يف حني مت حتويل 30 ق�سية 

�إىل مناطق �خت�سا�ض �أخرى.
ه �أن جميع �لق�سايا �لو�ردة �إىل �سرطة  ونوَّ

�لرم��ال و�ملحول��ة �إلي��ه مت �إجنازها ب�س��كل 
كامل وبن�س��بة �إجناز �أك��رث من %97، فيما 
تبق��ى 55 ق�س��ية يجري �لعم��ل عليها، من 
�س��منها ق�س��ايا حمول��ة م��ن و�إىل مناط��ق 
�خت�س��ا�ض �أخرى، لفًت��ا �إىل �أن �إجر�ء�ت 
�لتحوي��ل ُتوؤخ��ر بع���ض �لق�س��ايا وُيوؤج��ل 

�إجنازها �إىل حني.

حلول ودية
�إىل ذلك، ذكر ر�س��و�ن �أن �لعالقات �لعامة 

يف مرك��ز �س��رطة �لرم��ال تعم��ل عل��ى حل 
�ل�س��كاوى �لو�ردة �إليها ب�س��كل ودي وبر�سا 
جمي��ع �أط��ر�ف �ل�س��كوى، م�س��ًر� �إىل �أنه��ا 
��س��تقبلت من��ذ بد�ي��ة �لع��ام وحت��ى نهاية 
يولي��و 65 ق�س��ية حلته��ا جميعه��ا، ب�س��كل 
 169 �لنياب��ة  له��ا  حول��ت  ح��ني  يف  ودي، 
ق�س��ية �أجنزت منها 69 ق�س��ية و�أرجعت 9 
ق�سايا للنيابة للتعامل معها ح�سب �لقانون 
�ل��ودي،  �حل��ل  �لق�س��ايا  �أط��ر�ف  لرف���ض 

ويجري �لعمل على �إجناز بقية �لق�سايا.
ولف��ت �إىل �أن مكتب تنفيذ �س��رطة �لرمال 
��س��تقبل 8274 �أمر مبعدل 1100 �س��هرًيا 
و40 �أم��ًر� يومًي��ا، وبلغ��ت مه��ام �لدوري��ات 
3753 دوري��ة خ��الل �لن�س��ف �لأول م��ن 
�لعام �جلاري مبعدل 636 �سهرًيا و12-20 

مهمة يومًيا.
يف �ل�س��ياق ذ�ت��ه، ق��ال �إن مكت��ب �س��كاوى 
�لن�س��ف  ��س��تقبل خ��الل  �لرم��ال  �س��رطة 
�س��كوى   768 �جل��اري  �لع��ام  م��ن  �لأول 
جز�ئي��ة ومالية، م�س��ًر� �أن �أكرث من 70% 
من �لت�سالت �لتي ي�ستقبلها مركز �سرطة 
�ملجاني��ني  �لرقم��ني  م��ن  ل��ة  حموًّ �لرم��ال 
لل�سرطة 100، و�لعمليات �ملركزية 109.

ولف��ت �إىل �أن ع��دًد� من �لق�س��ايا �ملهمة مت 
�إجنازها خالل �لفرتة �ملا�س��ية، ذ�كًر� منها 
�أن �س��رطة �لرمال �ألقت �لقب�ض على �سبكة 
ل�س��و�ض �سطو� على عدة منازل، ومت �إعادة 
جزء كبر من �مل�س��روقات"، �إ�س��افة لإلقاء 
�لقب�ض على عدٍد من �ملطلوبني �لهاربني من 

وجه �لعد�لة و�إحالتهم للنيابة.
مرك��ز  يف  �لعم��ل  بطاق��م  يتعل��ق  وفيم��ا 
�س��رطة �لرمال، �أو�س��ح �لعقيد ر�س��و�ن �أن 
�لكادر �ملوج��ود يف �ملركز يقومون بالأعباء 
�ل�س��ابقة كافة، لفًت��ا �إىل �أن مركز �لرمال 
ل��كادر ب�س��ري ي�س��اعد يف  بحاج��ة ما�س��ة 
�لتخفيف من �أعباء �لعمل �لكبرة من على 

كاهل �سباط و�أفر�د �سرطة �لرمال.

عمل أكبر من اإلمكانات
و�س��دد ر�س��و�ن على �أن �لإمكان��ات �ملتاحة 
لديه��م ل تتو�فق م��ع �س��خامة �لعمل �لتي 
تق��وم ب��ه �س��رطة �لرم��ال وع��دد �ل�س��كان 
�إ�س��افة  �لخت�س��ا�ض،  منطق��ة  يف  �لكب��ر 
لالأع��د�د �لأخرى م��ن �ملو�طن��ني �لقادمني 
للتن��زه  �أخ��رى  �خت�س��ا�ض  مناط��ق  م��ن 
و�ل�س��طياف، مو�س��ًحا �أن �س��رطة �لعبا�ض 
و�لدوري��ات  للحرك��ة  ل�س��يار�ت  بحاج��ة 
لإجناز كافة �مله��ام �مللقاة على عاتقها على 

�أكمل وجه.
ويف ختام حديثه �أكد مدير �سرطة �لرمال 
�لعقيد ر�سو�ن على �أن �سباط و�أفر�د مركز 
�س��رطة �لرمال يبذلون ما بو�سعهم من �أجل 
�ل�سهر على ر�حة �ملو�طنني و�سبط �حلالة 
�لأمنية يف منطقة �لخت�سا�ض، مقدًما لهم 
�س��كره �جلزيل عل��ى �جلهود �مل�س��نية �لتي 
يبذلونه��ا يف خدمة �ملو�طنني، د�عًيا �إياهم 
�إىل تقدمي �ملزيد من �أجل ��ستمر�ر �حلالة 

�لأمنية �لتي ينعم بها �ملو�طنون.

منذ مطلع العام الجاري

مدير شرطة الرمال: أنجزنا أكثر من 97 % من القضايا الواردة إلينا
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غزة- �لر�أي
ُتويل مديري��ة �خلدمات �لطبية �لع�س��كرية بوز�رة 
�لد�خلي��ة و�لأم��ن �لوطن��ي �أهمي��ة كب��رة لد�ئ��رة 
�مل�س��تودعات �لتابع��ة له��ا و�لتي ت�س��م عدة �أق�س��ام 
ت�س��مل م�س��تودع �لأدوي��ة وم�س��تودع �لُعَه��د �لطبية 

وم�ستودع �لُعَهد غر �لطبية.
و�ملر�ك��ز  و�لعي��اد�ت  �مل�ست�س��فيات  �لد�ئ��رة  ومُت��د 
�لتابع��ة للخدم��ات �لطبي��ة يف خمتل��ف حمافظ��ات 
قطاع غ��زة بالأدوية و�لحتياج��ات �لطبية وتوفر 
بد�ية كل �س��هر �لأدوية و�مل�ستلزمات �لتي حتتاجها 

كل �لأق�سام �لفنية يف �مل�ست�سفيات و�لعياد�ت.
ويف ه��ذ� �ل�س��دد، يوؤك��د مدي��ر د�ئ��رة �مل�س��تودعات 
�ملق��دم �أمين دبو �أن �مل�س��تودعات �لطبية �أخذت على 
عاتقه��ا تغذي��ة وز�رة �لد�خلي��ة و�لأم��ن �لوطن��ي 
بالأدوية و�مل�س��تهلكات �لطبي��ة لتغطية �حتياجات 
مر�ك��ز  �إم��د�د  ذل��ك  وي�س��مل  �ملختلف��ة  �أجهزته��ا 

�لإ�سالح و�لتاأهيل �لنزلء بامل�ستلزمات �ل�سحية.
و�أو�س��ح �أن �لدع��م �ملقدم لهم من �أدوي��ة ومعد�ت ل 
يلبي �حتياجات �ملو�طنني و�ملر�جعني يف ظل �زدياد 
�لأمني��ة  لالأجه��زة  �ملنت�س��بني  و�أع��د�د  �حلاج��ات 

�خلدم��ات  مديري��ة  �إن  وق��ال  �لد�خلي��ة.  ب��وز�رة 
�لطبية �لع�سكرية تقوم بربط �مل�ستودعات �لطبية 
يف �خلدم��ات �لطبية بنظ��ام �حلو�س��بة �لإلكرتوين 
يف جمي��ع مر�ح��ل �لإدخ��ال و�ل�س��رف و�ل�س��تعالم 
عل��ى �أي �س��نف م��ن �لأدوي��ة وذلك بربطها ب�س��بكة 

�إلكرتونية مع �لإد�ر�ت �لأخرى يف �خلدمات.
�أدوي��ة   و�أ�س��ار �إىل �أن �خلدم��ات �لطبي��ة ت�س��رف 
وم�س��تلزمات طبي��ة بقيم��ة 7 مليون �س��يكل �س��نويا، 
كما �أنها تقوم بامل�س��اهمة يف �للجان �ملركزية لتوريد 
�إ�س��افة  �ملختلف��ة،  �لفني��ة  �لأق�س��ام  �حتياج��ات 

مل�ساهمتها يف جلان �لرت�سية و�لعطاء�ت.
م��ن جانبه، ب��نّي مدير �إد�رة �ل�س��يدلة �ملقدم حممد 
�س��هاب �أن لديه��م نق�ض ح��اد يف �لأدوية �لأ�سا�س��ية 
�لحتياج��ات،  و�زدي��اد  �ملو�زن��ات  نق���ض  ب�س��بب 
د�عي��ًا يف �لوقت نف�س��ه �ملوؤ�س�س��ات �ملحلية و�لدولية 
�لطبي��ة  �خلدم��ات  مديري��ة  م�س��اركة  �ملخت�س��ة 
تق��دمي  يف  بامل�س��اهمة  غ��زة  قط��اع  يف  �لع�س��كرية 
�أدوي��ة  م��ن  �لطبي��ة  و�مل�س��تلزمات  �لحتياج��ات 
ومع��د�ت ليت�س��نى للمديري��ة �ل�س��تمر�ر يف تقدمي 

خدماتها للمو�طنني.

�لو�سطى- �لر�أي
مركز �سرطة �لن�سر�ت يقع يف �ل�سق �ل�سمايل �لغربي 
للمحافظ��ة �لو�س��طي حي��ث يغط��ي جغر�في��ا ثالثة 
مناط��ق متو�زي��ة مب�س��احة 36 ك��م2 ت�س��مل خمي��م 
�لن�س��ر�ت و �لزو�ي��دة و �ملغر�قة ومدين��ة �لزهر�ء 
، يحده��ا من �ل�س��مال مدينة غزة وم��ن �لغرب �لبحر 
�ملتو�سط ومن �ل�س��رق �سارع �سالح �لدين ومن �جلنوب 

قرية �لزو�يدة.
�لتقى �ملكتب �لإعالمي لل�س��رطة مبدير مركز �سرطة 
�لن�س��ر�ت �ملقدم �إ�س��ماعيل نوفل للحديث عن �ملركز 

وما هي مهامه و�جناز�ته .
وق��ال �ملق��دم نوف��ل : " �إن مرك��ز �س��رطة �لن�س��ر�ت 
خل��ق م��ن رحم �ملعان��اة ، وهو يوؤدي عمله رغم �س��عف 
�لمكان��ات و �لأفر�د ورغم عدم وج��ود مركز مكتمل 
�لأركان خم�س���ض للعم��ل وذل��ك بعد تعر�س��ه �س��ابقًا 
للق�سف من قو�ت �لحتالل و�نتقاله من موقعه ملوقع 

�خر لكي يخدم �أكر �سريحة من �ملو�طنني ".
وتابع نوفل �أننا " مبركز �سرطة �لن�سر�ت نعمل على 
قدم و�س��اق بطاق��م ل يعرف �لكل و�ملل��ل كخليه نحل 
هدفه خدمة �ملو�طن وتوفر �لمن و�ل�سكنية و�إعادة 
�حلقوق لأ�سحابها ومكافحة �جلرمية بكافة �أنو�عها 

و�أ�سكالها " .
يعم��ل  �لن�س��ر�ت  �س��رطة  مرك��ز  �أن  نوف��ل  و�أ�س��ار 
عل��ى �يج��اد وتوف��ر �أكر قدر منا�س��ب م��ن �خلدمات 
للموقوفني د�خل �لنظارة حيث يقدم لهم �لفحو�سات 
�لطبي��ة �مل�س��تمرة بالتن�س��يق م��ع �خلدم��ات �لطبية 
�لع�سكرية ، كما يعمل على تاأهيل �ملوقوفني ومعاجلة 

ق�س��اياهم و �ل�س��عي يف �ل�س��لح و�حت�س��ان �ملو�طن��ني 
للتخفيف عنهم وعن �آلمهم ".

وبنّي نوفل يتم �عطائهم دور�ت وحما�سر�ت توعوية 
و�ميانية و �سلوكية لتدعيم �لر�بط �لديني و�ل�سلوك 
�لخالق��ي لديه��م ، من خالل �لتن�س��يق م��ع �لعالقات 
�لعامة ب�س��رطة �لو�س��طى وكذلك مع هيئة �لتوجيه 

�ل�سيا�سي و�ملعنوي .
و�أو�س��ح نوفل ب��اأن لديهم للتعامل مع �أ�س��حاب �لذمم 
�ملالي��ة �آلي��ة متبع��ة وقانوني��ة كم��ا هي موج��ودة يف 
جمي��ع مر�ك��ز �ل�س��رطة يف كل �ملحافظ��ات ، �إذ تقوم 
�ملحكم��ة باإر�س��ال �و�م��ر حب���ض �ملتهم��ني عل��ى ذمم 
مالي��ة ، ويق��وم مكت��ب �لتنفيذ �لتاب��ع للمركز مبهمة 
�لقاء �لقب�ض على �ملتهمني وتوقيفهم ح�س��ب �لأ�سول 
، وي�س��رتط علي��ه �إم��ا دف��ع �ملبل��غ �مل�س��تحق علي��ه �أو 

توقيفه ح�سب �ملدة �لقانونية �ملقررة عليه .
وع��ن عالقته��م برج��ال �لإ�س��الح و�لوجهاء و�س��فها 
�ملقدم نوف��ل بالعالقة �ملتينة و�لقوي��ة فهم جزء من 
عملن��ا يف �حق��اق �حل��ق وع��ودة �حلقوق لأ�س��حابها 
، كم��ا له��م �ل�س��بق يف ح��ل �خلالق��ات ب��ني �لنا���ض و 
�ف�س��اء �ل�سلح بينهم ، وقّدم لهم �ل�سكر على جهودهم 
لإع��ادة  و  �لظل��م  طري��ق  يف  �لوق��وف  يف  �ملعط��اءة 
�حلقوق لأ�س��حابها و ف�ض �لنز�ع��ات و�خلالفات بني 

�ملو�طنني .
و عن �إجناز�ت مركز �س��رطة �لن�س��ر�ت �أو�سح �ملقدم 
نفل �أن مكتب �لتنفيذ ��س��تقبل "746" ق�سية ومكتب 
�ل�س��كاوى ��س��تقبل " 215" �س��كوى، ومكتب �لتحقيق 

��ستقبل " 237" ق�سية .

نقص حاد في المستلزمات الصحية

مستودعات الخدمات الطبية تعمل رغم نقص إمكانياتها

رغم قصف مقرها

شرطة النصيرات مستمرة في تقديم الخدمات األمنية للمواطنين
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غزة- �لر�أي- هنادي كر�سوع
يقوم عمل �لأدلة �جلنائية يف جهاز �ل�سرطة �لفل�سطينية 
على معاينة م�س��رح �جلرمية و�حلفاظ عليه وجمع �لآثار 
�ملوجودة فيه بال�س��كل �لعلمي �ل�س��حيح ومن ثم �إخ�ساعها 
للفح���ض �لدقي��ق *و�س��اهمت �لأدل��ة �جلنائي��ة يف ح��ل 
�لعدي��د م��ن �لق�س��ايا و�جلر�ئ��م �لت��ي حدثت و�لت��ي كان 
يعرتيه��ا �لغمو���ض ونق�ض �لأدلة مما �س��هل عل��ى �لأجهزة 

�لأمنية ك�سف �لق�سايا.
ف �لأدلة  مدير �لأدلة �جلنائية �لعقيد �سامح �ل�سلطان عرَّ
�جلنائي��ة باأنها �إد�رة مركزية تعن��ى باجلرمية بالتحديد 
ويق��وم عملها �لأ�سا�س��ي على تتبع �جلناة م��ن خالل �لآثار 
�ملادي��ة �لت��ي يرتكه��ا �جلن��اة م��ن غ��ر ق�س��د يف م�س��رح 
�جلرمي��ة، ويوج��د فيها عدة �أق�س��ام بالإ�س��افة �إىل فروع 
م�س��رح �جلرمية �ملنت�سرة على م�ستوى �ملحافظات �خلم�سة 
و�لإد�ري��ة  �ملالي��ة  كال�س��ئون  �مل�س��اعدة  �لأق�س��ام  كذل��ك 
بالإ�س��افة �إىل د�ئ��رة �ملعم��ل �جلنائي و�لتي تنق�س��م �إىل 
ع��دة �ق�س��ام متخ�س�س��ة كله��ا تخ��دم �لقط��اع �لأمن��ي من 
خ��الل تقدمي �لأ�س��ئلة �ل�س��افية مبا هو جمهول يف م�س��رح 

�جلرمية.
وق��ال :" �إن �إد�رة �لأدل��ة �جلنائي��ة تتو�ج��د يف م�س��رح 
�جلرمي��ة خا�س��ة يف �لق�س��ايا �لت��ي تث��ر �ل��ر�أي �لع��ام ، 
�إذ تق��وم �لأدل��ة بعمله��ا �لفن��ي *و�لتخ�س�س��ي م��ن فح�ض 
لالأث��ار �ملختلفة �ملادية �س��و�ء كانت حيوية �أو غر حيوية 
حيث تقوم *بفح�س��ها *ون�س��بها للجاين من خالل �لطرق 

�لعلمية *�ملعروفة عامليا ".
و�أو�سح �ل�س��لطان �أن عمل �لأدلة �جلنائية يبد�أ من بد�ية 
تلقي �إ�س��ارة بوجود �أي جرمية �سو�ء قتل �أو جر�ئم �إيذ�ء 
�لنف���ض �أو جر�ئ��م �ل�س��طو وجر�ئ��م �ل�س��رقة �أو �حل��رق 
�جلنائي �أو �أي جرمية *ي�س��تدعى �إليه��ا �لأدلة �جلنائية 
م��ن خ��الل دوريات �ل�س��رطة �لت��ي *يتم من خالله��ا تلقي 
�إ�س��ارة ب�س��رورة *وجود �س��ابط �لأدلة *لوجود �أي �سيء 

غام�ض �أو �أج�سام حتتاج �إىل فح�ض �أو �غالق .
وبنّي �أن وجود وح�سور �لأدلة �إىل م�سرح �جلرمية ب�سرعة 
ي��وؤدي �إىل جناح �لنتائج يف ك�س��ف �جلرمي��ة وهناك بع�ض 

�جلر�ئم و�لعتد�ء�ت ل يك��ون لالأدلة �جلنائية دور فيها 
فكث��ر م��ن �جلر�ئ��م و�ملخالف��ات ل حتت��اج �ىل تدخل منا 
فدورنا يكون يف حالة �لغمو�ض �أو يف حال وجود �سيء غر 

و��سح يف م�سرح �جلرمية. 

كادر متخصص
و�أ�س��ار �لعقي��د �ل�س��لطان �أن هناك كادر منت�س��ر يف �خلم�ض 
حمافظ��ات ق��ادر عل��ى �لعم��ل عل��ى م��د�ر �ل�س��اعة ، ومنذ 
و�س��ول �لأدل��ة يت��م �غالق م�س��رح �حل��دث وعادة م��ا يتم 
�غالق��ه م��ن قب��ل دوري��ات �ل�س��رطة قبل و�س��ول �س��ابط 
�لأدل��ة، موؤكد� �أن هناك تطور و��س��ح للعاملني يف �لأجهزة 
�لأمني��ة وذلك م��ن خ��الل �لن�س��ر�ت و�ملحا�س��ر�ت جلميع 
�لعامل��ني يف �لد�خلية ومن خالل �لتعليمات �لو��س��حة من 
�لقيادة باأن كل من يتو�جد يف م�س��رح �جلرمية ول عمل له 

فيه يتعر�ض للمحا�سبة .

م�س��رح  م��ن  �لتحق��ق  مت  ح��ال  ويف  �أن��ه  �ل�س��لطان  ون��وه 
*�جلرمية فاإن ذلك مبثابة كنز ل�س��باط �لأدلة ،فم�س��رح 
�جلرمية هو �ملكان �ل��ذي وقعت فيه �جلرمية وكل جرمية 
له��ا م�س��رح �أو مكان وقعت فيه �س��و�ء كان �أر��س��ي �أو مباين 
�أو من�س��اآت �أو م�س��انع �أو �س��و�رع عامة كل م��كان وقعت فيه 
�جلرمي��ة هو م�س��رح وقد يتعدد م�س��رح �جلرمي��ة يف حال 

�نتقل �جلناة �ىل �كرث من مكان .
�أن هن��اك فري��ق عم��ل متكام��ل يتك��ون  �ل�س��لطان  وذك��ر 
م��ن �س��ابط �ملباح��ث و�س��ابط �لأدل��ة ودوري��ات وحمققي 
�ل�س��رطة كل ه��وؤلء ي�س��كلون فري��ق عمل متكامل لك�س��ف 
خي��وط �جلرمي��ة، وهن��اك دور ل��كل �جلهات �ملذك��ورة كل 

ح�سب دوره وتخ�س�سه .
وع��ن دور �لنياب��ة �لعام��ة يف م�س��رح �جلرمية ب��ني �لعقيد 
�ل�س��لطان �أنها تكون حا�سرة يف �جلنايات ويف ق�سايا �لر�أي 
�لع��ام وتعطي �ملعلوم��ة �لقانونية يف حتري��ز �لآثار �ملادية 
ويف فح���ض �جلثث هن��اك تعامل ميد�ين �أي�س��ا مع �لنيابة 

�لعامة �إىل جانب �لفريق �ملتكامل.
و�أ�سار �لعقيد �ل�سلطان �أن �أ�سعب �لق�سايا �لتي يتم �لتعامل 
معها هي �لق�س��ايا �لتي تكون يف �جل��و �ملاطر حيث �ختفاء 
�لآثار يف م�س��رح �جلرمية وق�س��ايا �ل��ر�أي �لعام �لتي يكون 

فيها جتمهر للمو�طنني.
و�أك��د �لعقيد �ل�س��لطان �أن �لأدل��ة �جلنائية م��ن �لإد�ر�ت 
�لت��ي تو�ك��ب �لتط��ور ب�س��كل د�ئم وك��و�در �لأدل��ة تتطور 
ب�س��كل ملح��وظ وذلك من خالل �س��بكة �لنرتن��ت يقومون 
مبتابع��ة هذه �لتطور�ت يف حماولة منه��م لالرتقاء باإد�رة 
�لأدل��ة م��ن رغ��م قل��ة �لإمكانيات ورغ��م ع��دم �لتمكن من 
�ل�س��فر للح�س��ول عل��ى �ل��دور�ت و��س��تجالب �لآلت �لت��ي 

ت�سهل �لك�سف عن �جلر�ئم

جهاز تظهير البصمة
وع��ن جهاز تظهر �لب�س��مة قال �ل�س��لطان :" �إن��ه ياأتي يف 
�إط��ار تطوي��ر عم��ل �لأدل��ة وه��و جه��از يعمل عل��ى تظهر 
�لب�س��مات *من على �ل�سطح �ملل�س��اء وهو �جلهاز �لأ�سا�سي 
يف �إد�رة �لأدل��ة ، وه��و جه��از ق��ام �ملعم��ل �جلنائي بو�س��ع 
�للبن��ة �لأ�سا�س��ية ل��ه قبل عام ون�س��ف وكان جه��از و�حد 
و�س��ارف على �له��رت�ء مما ��س��تدعى �ىل �لعمل ل�س��ناعة 
جهاز جديد مع بع�ض �لتعديالت �لتي ت�سمن جودة �لنتائج 

و�سالمة �لعاملني كونه ي�سدر مو�د كيماوية �سامة ".
وتاب��ع �لعقي��د :" �أن��ه مت �لتعاق��د م��ع �ح��دى �ل�س��ركات 
يف غ��زة لإن�س��اء جه��از مرك��زي ومن ثم �ن�س��اء جه��از لكل 
حمافظ��ة وق��د مت عر���ض �جلهاز عل��ى خ��ر�ء دوليني من 
خالل �س��بكات �لنرتنت و�أثن��و� عليه وعليه مت بدء �لعمل 
ب��ه " . و�أو�س��ح �ل�س��لطان �أن �ملن��اورة �لتي متت يف �ل�س��مال 
كان��ت يف �ط��ار جتري��ب �جله��از �جلدي��د ودخول��ه �لعم��ل 
وكان��ت مبب��ادرة من حمافظة �ل�س��مال ليت��م فح�ض �جلهاز 
من خالل مناورة وقد مت و�سع �سيناريو من خالل �ملحافظة 
دون �طالع �لأدلة وهي عبارة عن عملية �س��طو قام خر�ء 
�لأدلة بك�س��ف ومعاينة للمكان وتظهر 4 ب�س��مات ومن ثم 
معرفة �جلناة وكانت �لنتائج �س��حيحة و�أثنى عليها مدير 

عام �ل�سرطة �لذي كان حا�سر� عند عر�ض �لنتائج .
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غزة- �لر�ي
ق��ال رئي���ض �لبعث��ة �لوعظي��ة للدي��ار �حلجازي��ة 
د. يو�س��ف فرح��ات، �إن ع��دد حج��اج قط��اع غ��زة 
بلغ ه��ذ� �لعام، قر�ب��ة 2900 ح��اج، ير�فقهم 60 
و�عظ��ا تابعون لوز�رة �لأوقاف و�ل�س��وؤون �لدينية 

وبالتن�سيق �لكامل مع وز�رة �حلج �ل�سعودية.
و�أو�س��ح فرحات يف حو�ر خا�ض م��ع موفد" �لر�أي" 
للدي��ار �ملقد�س��ة، �أن �لوع��اظ ر�فق��و� �حلجاج منذ 
�للحظ��ة �لأوىل ل�س��فرهم �نطالقا م��ن قطاع غزة 
حي��ث  وبالعك���ض،  �حلجازي��ة  للدي��ار  وو�س��ولهم 

خ�س�ض لكل 45 حاج و�عظا و�إد�ريا.
�لبعث��ة  �أع�س��اء  لختي��ار  �ملتبع��ة  �لآلي��ة  وع��ن 
هن��اك  �أن  فرح��ات  ب��ني  و�لإد�ري��ة،  �لوعظي��ة 
�أن  م�س��ر�  وحم��ددة،  �س��ارمة  ومعاي��ر  �س��و�بط 
�لبعث��ة �لوعظي��ة تتك��ون م��ن ق�س��مني: �لوع��اظ 
�لذين مل ي�س��بق لهم �أن �أدو� منا�س��ك �حلج وو�سلت 
ن�س��بتهم هذ� �لعام �ىل %57، وهي ن�س��بة مرتفعة 
نوعا ما، بهدف �إعطائهم �لفر�س��ة لكت�ساب �ملزيد 

من �خلرة يف هذ� �ملجال.
�أما �لق�س��م �لث��اين، فيتكون كما يق��ول فرحات، من 
�لوعاظ �لذين �س��بق لهم �حلج يف �س��نو�ت �س��ابقة، 
وتبلغ ن�سبتهم %43 فقط وهي ن�سبة تعتر �لأقل 
ه��ذ� �لع��ام، ع��اد� ذلك نوع��ا م��ن �ملجازفة ب�س��بب 

خرتهم يف جمال �حلج و�لعمرة.
م��ن  يك��ون  �أن  لب��د  ه��وؤلء  تر�س��يح  �أن  و�أو�س��ح 

�لأوق��اف  ب��وز�رة  �لعامل��ني  و�لوع��اظ  �خلطب��اء 
بث��الث  �لعملي��ة  ه��ذه  ومت��ر  �لديني��ة،  و�ل�س��وؤون 
مر�ح��ل، �ملرحل��ة �لأوىل مت��ر برت�س��يح �ملديري��ة 
لبع�ض �لأ�س��ماء �لتي يتم ت�س��لميها لالإد�رة �لعامة 
للوعظ و�لإر�س��اد، وم��ن ثم تبد�أ �ملرحل��ة �لثانية، 
وهي فرز و�ختيار �لأ�س��ماء �ملر�س��حة من مديريات 
�لأوقاف، ح�س��ب �ملعاير �لتي �أر�سلت لها، وعلى �إثر 

ذلك يتم �ختيار �لوعاظ.
و�أ�س��ار �ىل �أن��ه يف كل ع��ام يت��م تقيي��م �لوع��اظ 
و�ملر�س��دين �لذين �سبق لهم و�أن �أدو� منا�سك �حلج، 
و�لختي��ار بع��د ذل��ك يت��م للحا�س��لني عل��ى درجة 
ممتاز فما فوق، ويبلغ عددهم 60 و�عظا منا�س��فة 

بني موظفي غزة ور�م �هلل.
ون��وه �ىل �أن �لقائم��ة �لتي مت تقييمه��ا و�ختيارها 
يت��م رفعها �ىل جلنة عليا خا�س��ة، مكونة من وكيل 
�ل��وز�رة، ومدي��ر ع��ام �حل��ج و�لعم��رة، ومدير عام 
�لوعظ و�لإر�س��اد، ومدي��ر عام �ل�س��وؤون �لإد�رية، 
ومدير عام �ملالية، وهي من تقرر �لختيار �لنهائي 

لأع�ساء �لبعثة.
�أم��ا �مله��ام �لت��ي ت��وكل له��ذه �لبعث��ة خالل مو�س��م 
�حلج، قال فرحات �أنه على كل و�عظ �أو مر�س��د �أن 
يزود �حلجاج مبجموعة من �لإر�ساد�ت و�لن�سائح، 
وو�س��عهم يف تفا�س��يل �أد�ئه��م منا�س��ك �حلج حيث 
مت تزويده��م ب"دليل �لو�ع��ظ"، مت طباعته على 
�سكل كتاب يتكون من 80-70 �سفحة، يحتوي على 

جمموعة من �لتوجيهات لأع�ساء �لبعثة �لوعظية 
ومابعده��ا،  �لعم��رة  �ل�س��فر،   ( �ملحط��ات،  كل  يف 
وم��ز�ر�ت �ملدين��ة �ملن��ورة وكاف��ة وكاف��ة منا�س��ك 
ومر�ح��ل �حلج(، و��س��فا مه��ام هذه �لبعث��ة باملهام 

�ل�ساقة و�ملتعبة.
و�س��دد فرحات �ىل �أنه وبعد �كتمال و�سول حجاج 
قط��اع غ��زة ملك��ة �ملكرمة، يت��م عمل زيارة خا�س��ة 
لأماك��ن �س��كانهم، للتاأك��د م��ن �أعد�ده��م وكيفي��ة 
�أد�ئه��م منا�س��ك �لعم��رة حلظ��ة و�س��ولهم �لدي��ار 
�ملقد�س��ة عل��ى �أكمل وجه��ن ومعاجل��ة مايحدث من 

تق�سر.
وبعد ذل��ك �أكد فرحات �أن �لوعاظ يقومون باإلقاء 
�أم�س��يات ودرو�ض توعوية يومية، �س��باحا وم�س��اء، 
تتعل��ق بكيفية �أد�ء �حلاج ملنا�س��ك �حلج على �أكمل 
وجه، و�لذي �س��يبد�أ فعليا بعد 8 �أيام مع تخ�سي�ض 
�س��اعات معين��ة لت�س��اوؤلت و��ستف�س��ار�ت �حلجيج، 
�لإر�س��اد  مهمته��م  و�عظ��ات   6 هن��اك  �أن  علم��ا 
مل�س��ائل  و�ل�س��تماع  �حلاج��ات،  للن�س��اء  و�لدع��وة 

�لن�ساء �خلا�سة.
و�أفاد رئي���ض �لبعثة �لوعظية للديار �ملقد�س��ة، �أن 
هناك فريقا خا�س��ا مكون من �أربعة رجال �لإفتاء، 
بحيث يتو��سل معهم �حلجيج ب�سكل متو��سل �أي�سا.
وق��ال فرح��ات �إن��ه يف �لي��وم �لثام��ن من �س��هر ذي 
�حلجة ) ي��وم �لرتوية(، تقوم �لد�ئرة مرة �أخرى 
بتوزي��ع جميع �لوعاظ، على با�س��ات �حلجاج �لتي 

�ستنطلق مل�سعر عرفات مبا�سرة دون �ملبيت يف م�سعر 
منى، لتجنب �لزدحام �لذي قد يحول دون و�سول 
�لوع��اظ و�حلجي��ج �ىل عرف��ات �لرك��ن �لأعظ��م 
للح��ج، علما �أن��ه مت عمل زي��ار�ت ميد�نية �س��ابقة 
لفري��ق �لبعث��ة عل��ى كافة �مل�س��اعر �ملقد�س��ة �لتي 

�ست�سهد �زدحاما �سديد� مع بدء مو�سم �حلج.

�أنا على �سعيد عرفات �ليوم �لتا�سع من ذي �حلجة، 
�أو�سح فرحات �أن هناك برناجما خا�سا يبد�أ غالبا 
بع��د �ل��زو�ل، ي�س��تمل عل��ى جمموعة م��ن �ملو�عظ 
و�لأدعي��ة و�لأذكار، ت�س��رف عليه��ا �لبعث��ة بحيث 
ير�ف��ق كل و�ع��ظ جمموع��ة معين��ة وحم��ددة من 
�حلج��اج . ومن ثم كما ي�س��يف يتم فت��ح دمج كافة 
�خليام �لتابعة للحج��اج لإلقاء خطبة يوم عرفة، 
ومن ث��م ير�ف��ق �لو�ع��ظ حجاجه عند �لإفا�س��ة 
م��ن عرف��ات للمزدلف��ة، ومن ث��م ملك��ة �ملكرمة يوم 
�لعي��د، و�لب��دء برمي �جلمر�ت مب�س��عر منى خالل 
�أيام �لت�سريق، مع مر�عاة �أو�ساع �حلجاج �ل�سحية 

خا�سة و�أن غالبيتهم من كبار �ل�سن .
وب��ني فرح��ات �أن��ه وخ��الل �أي��ام �لت�س��ريق تق��وم 
�لبعثة �لوعظية بعمل �أم�س��يات وم�سابقات ثقافية 
لكافة �حلج��اج وتوزيع �جلو�ئ��ز عليهم، للتخفيف 
و�لرتفي��ه عنه��م، وبالتن�س��يق بني جائ��رة �لوعظ 
و�لإر�س��اد كافة �س��ركات �حلج �لعاملة يف �لأر��سي 

�ملقد�سة.

األوقاف: شروط ومعايير صارمة عند اختيار أعضاء البعثة الوعظية
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غزة- �لر�أي
توجه نح��و مليون وربع �ملليون طالب 
وطالب��ة، �أم�ض �لأربع��اء، �إىل ثالثة 
�لغربي��ة  �ل�س��فة  يف  مدر�س��ة  �آلف 
وقط��اع غزة، مع بدء �لعام �لدر��س��ي 

�جلديد.
وقال��ت وز�رة �لرتبي��ة و�لتعلي��م، �إن 
�لع��ام �لدر��س��ي �جلديد �س��هد توجه 
قر�ب��ة مليون ومئتني وخم�س��ني �ألف 
ثالث��ة  �إىل   )1258835( طال��ب 

�آلف مدر�سة يف �ل�سفة و�لقطاع.
وكان��ت �لوز�رة بغ��زة، �أعلنت موؤخر� 
ع��ن �فتت��اح ت�س��عة مد�ر���ض جديدة 
بنظ��ام  تعم��ل  مر�فقه��ا  بكاف��ة 
�لفرتت��ني، فيم��ا �نته��ت م��ن تو�س��عة 
�إط��ار  يف  وذل��ك  مد�ر���ض،  ت�س��عة 

جهوزيتها للعام �لدر��سي �حلايل.
كم��ا �نته��ت �ل��وز�رة م��ن �س��يانة 44 
�ملد�ر���ض  ع��دد  لت�س��بح  مدر�س��ة، 
�حلكومي��ة مع بد�ية �لعام �لدر��س��ي 
�جلدي��د 397 يدر���ض به��ا نحو 260 

�ألف طالب وطالبة.

مليون وربع طالب 
وطالبة يتوجهون 

للمدارس بغزة والضفة

غزة- �لر�أي
�أنه��ت �لإد�رة �لعام��ة ل�س��رطة �مل��رور ��س��تعد�د�تها 
ل�ستقبال �لعام �لدر��سي �جلديد يف حمافظات قطاع 

غزة و�لذي بد�أ ر�سمًيا يوم �أم�ض �لأربعاء.
�لعام��ة  �أك��د مدي��ر ع��ام �لإد�رة  �ل�س��دد،  ويف ه��ذ� 
ل�س��رطة �ملرور �لعقي��د �إيهاب مهنا �ن �إد�رته و�س��عت 
خط��ة متكامل��ة لتنظي��م ومر�قبة �حلرك��ة �ملرورية 
خالل �لعام �لدر��سي 2017 – 2018 وذلك من �أجل 
�س��مان توفر �ل�س��المة �ملرورية على �ل�سو�رع �لعامة 
جلمي��ع م�س��تخدميها م��ن �لطلبة و�ملو�طنني، ل�س��يما 
يف �أوق��ات �ل��ذروة و�أماك��ن �لزدحام بق��رب �ملد�ر�ض 

�جلديد".
و�أ�س��ار مهنا -خالل حو�ر خا���ض مع موقع �لد�خلية-
�إىل "�أن �لإد�رة خ�س�س��ت ُج��ل كو�درها من �ل�س��باط 
و�لأفر�د للتعامل مع �لزيادة �ملتوقعة يف حجم �ملرور 

على �لطرق �لعامة مع بدء �لعام �لدر��سي".
و�أو�س��ح �أن "�لتد�ب��ر �لت��ي �تخذته��ا �س��رطة �ملرور 
وز�رة  ت�س��عها  �لت��ي  �ل�س��رت�تيجية  �س��من  تاأت��ي 
�لد�خلية كل عام بالتز�من مع بدء �لعام �لدر��سي يف 

�ملد�ر�ض و�جلامعات �لفل�سطينية".
وق��ال مهنا �إن �س��رطة �ملرور �ستنت�س��ر حول جتمعات 
�ملد�ر���ض �ملوج��ودة عل��ى �ل�س��و�رع �لرئي�س��ية خ��الل 
�ل�س��باحية  �لفرتت��ني  يف  �لطلب��ة  و�إي��اب  ذه��اب 
و�مل�س��ائية، للمحافظة على �س��المة �لطالب و�س��مان 

حركة مرورية �سل�سة للمركبات.

استنفار كامل
وحول ��س��تعد�د�ت �س��رطة �ملرور للع��ام �جلديد على 
مفرتقات �لطرق و�أمام �ملد�ر�ض، �أفاد مهنا �أن �س��رطة 
�ملرور م�س��تنفرة بكام��ل طاقاتها للعمل من��ذ �أول يوم 
من �أيام �لعام �لدر��سي �جلديد، لفًتا �إىل �أنه �سيكون 

��د  عل��ى ر�أ���ض نخب��ة م��ن قي��ادة �س��رطة �مل��رور لتفقُّ
وذل��ك  �لرئي�س��ة  �ملدر�س��ية  و�لتجمع��ات  �ملفرتق��ات 

لالطمئنان على �سر �لعمل.
د عل��ى �أن �س��رطة �مل��رور يف كاف��ة �ملحافظ��ات  و�س��دَّ
�ستن�س��ر �س��باح غ��ٍد �لدوري��ات �لثابت��ة و�ملتحرك��ة 
ح��ول �ملد�ر�ض �لو�قعة على �لط��رق �لعامة يف جميع 
حمافظ��ات �لقطاع، من �أجل متابعة �س��المة �ملركبات 
و�لأور�ق �خلا�س��ة به��ا، و�س��الحية �ل�س��ر ومتابع��ة 
�لتج��اوز�ت كال�س��رعة �لز�ئ��دة و�لدخ��ول �ملعاك�ض، 

�إ�سافًة لت�سهيل دخول وخروج �لطالب.
ونبه مهنا �إىل �أن �ل�سرعة �لز�ئدة و�لدخول �ملعاك�ض 

�أم��ام �ملد�ر�ض وجتمع��ات �لطلبة و�حلمول��ة �لز�ئدة 
ه��ي م��ن �أك��رث �أ�س��باب ح��و�دث �ل�س��ر يف �ل�س��نو�ت 
�لفائتة، منوًها �إىل �أن �س��رطة �ملرور �س��تتابع ب�س��كل 
حثي��ث لل�س��ائقني للح��د م��ن ه��ذه �لظو�هر �ل�س��يئة 
�إ�س��افة ملنع ��س��تخد�م �أبو�ق �ل�س��يار�ت �أمام �ملد�ر�ض 

باأريحية. �ملرور  حق  له  فالطالب  "�لز�مور"، 
و�أو�س��ح �أن �س��رطة �ملرور من خالل �لتن�سيق مع وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم �أن�ساأت "فريق م�ساعد �سرطي مرور" 
مكون من طلبة �ملد�ر�ض مزودين باإ�سار�ت مرورية وزي 
خا���ض، حيث يقفون �أمام �ملد�ر�ض �لأكرث �كتظاًظا يف 
ف��رتة ذهاب و�ي��اب �لطالب �إىل جانب �س��رطي �ملرور 

للم�ساعدة �لطلبة يف قطع �لطرق باأمان.

محاضرات توعوية
من جهة �أخرى، �أكد مدير عام �لإد�رة �لعامة للمرور 
�أن �ملعهد �ملروري �لتابع ل�سرطة �ملرور، �أعد برناجمه 
�لتوع��وي �لتثقيف��ي من خ��الل حما�س��ر�ت تثقيفية 
وتوعوية يتم عقدها يف �ملد�ر�ض �حلكومية ومد�ر�ض 
وكال��ة �لغ��وث لتعلي��م �لطال��ب كيفي��ة عبور �ل�س��ارع 
و�للت��ز�م بالإ�س��ار�ت �ملرورية من خالل حما�س��ر�ت 

نظرية وعملية تعقد �أمام بو�بات �ملد�ر�ض.
وتاب��ع مهنا حديثه، مردًفا: " هناك و�س��ائل توعوية 
تثقيفي��ة �عت��ادت �إد�رة معهد �مل��رور تنفيذها بد�ية 
كل عام در��سي و�لتي ت�ستهدف �مل�ستجدين من �لطلبة 

لغر�ض مفاهيم �لثقافة �ملرورية لديهم.
وحث مهنا �ل�س��ائقني و�ملو�طنني على �سرورة �لتعاون 
مع �س��رطة �ملرور مما ي�س��هم بدرجة كبرة يف ت�سهيل 

�حلركة �ملرورية و�ملحافظة على �سالمة �لطلبة.
وطال��ب �أولي��اء �لأم��ور ب�س��رورة ��س��طحاب �أبنائهم 
�إىل مد�ر�س��هم يف �ليوم �لدر��س��ي �لأول ل�سيما طلبة 
�ل�س��ف �لأول �لبتد�ئي منهم، وحثه��م على �للتز�م 
بالقو�ع��د �ملروري��ة وع��دم عب��ور �لطري��ق �إل بع��د 

�لتاأكد من خلوه من حركة �ملركبات.
 وق��ال مهن��ا: " �أعطين��ا توجيهاتن��ا ل�س��رطة �مل��رور 
بت�س��هيل عبور �لطلبة وم�س��ك �أيديهم �أثناء عبورهم 
�لطري��ق �إن ل��زم �لأم��ر، متمنيًا للجميع عاما در��س��يا 

ناجحا خال من �حلو�دث �ملرورية.
ويف خت��ام حديث��ه، دع��ا مدي��ر ع��ام �لإد�رة �لع��ام 
ل�س��رطة �مل��رور �لعقي��د مهن��ا، جمي��ع �لأط��ر�ف ذ�ت 
�لعالقة لتحمل م�س��ئوليتها من �أجل �س��مان �ل�سالمة 
�ملرورية عل��ى �لطريق، وجتني��ب �ملو�طنني �حلو�دث 

�ملرورية.

أعدت خطة للحفاظ على سالمة الطلبة

شرطة المرور ُتنهي استعداداتها الستقبال العام الدراسي الجديد


