
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
الفل�سطيني��ة  ال�سح��ة  وزارة  تعم��ل 
بغ��زة عل��ى م��دار ال�ساع��ة لتق��دمي 
اأف�س��ل اخلدمات جلمه��ور املواطنني، 
وا�ستقبال احلاالت املر�سية بالرغم 
من قل��ة االإمكانيات، ونق���ص العديد 
م��ن االأدوي��ة وامل�ستلزم��ات الطبي��ة 
داخ��ل م�س��افيها. وبالرغم اأي�س��ا من 

ظ��روف العم��ل ال�س��اقة الت��ي تعمل 
فيه��ا الطواق��م الطبي��ة، اإال اأن تلك 
الطواق��م تبذل جه��ودا ا�س��تثنائية 
وكب��ارا  �س��غارا  املر�س��ى  لع��اج 
واالعتن��اء به��م ب�س��كل جي��د، لي��ا 

ونهارا دون كلل اأو ملل.
عل��ى  ال��وزارة  حر���ص  اإط��ار  ويف 
اخلدم��ة  مبتلق��ي  االهتم��ام 

واملراجعني من املر�س��ى، اأ�سدر وكيل 
وزارة ال�س��حة بغ��زة د. يو�س��ف اأب��و 
الري���ص ق��رارًا اإداري��ًا بالتاأكيد على 
ح�س��ن التعام��ل م��ع متلق��ي اخلدم��ة 
واملراجع��ني يف كاف��ة مواق��ع العمل، 
وق��ام بتكلي��ف الرقاب��ة الداخلي��ة 
املوظف��ني  الت��زام  ومتابع��ة  بر�س��د 
باأحكام هذا القرار. ويف نف�ص الوقت 

ال��ذي حتر���ص في��ه وزارة ال�س��حة 
على االهتمام مبراجعيها ومر�س��اها 
داخ��ل امل�س��ايف واملوؤ�س�س��ات الطبية، 
حر�س��ت ال��وزارة اأي�س��ا عل��ى توفري 
احلماي��ة واالأم��ن للطواق��م الطبية 
خدم��ة  يف  نه��ار  لي��ل  تعم��ل  الت��ي 
االأم��ن  توف��ري  خ��ال  م��ن  املر�س��ى، 
واحلماية، وكانت البداية من جممع 

ال�سفاء الطبي، باعتباره اأكرب م�سفى 
داخل قطاع غزة.

وي��وم اأم���ص، اأعلن��ت وزارة ال�س��حة 
الفل�س��طينية بغ��زة، ب��دء التطبي��ق 
الفعل��ي الإجراءات احلماية و�س��بط 

االأمن يف جممع ال�سفاء الطبي.
ال��وزارة  واأ�س��ارت 
اإىل  له��ا  ت�س��ريح  يف 
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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
ت�س��هد اأ�س��واق قط��اع غزة، رك��ودًا غري م�س��بوق 
واال�س��تعدادات  االأ�س��حية،  عل��ى  االإقب��ال  يف 
ملو�س��م عي��د االأ�س��حى املبارك، يف ظل االأو�س��اع 

االقت�سادية ال�سعبة التي يعي�سها القطاع. 
وبالرغم اختاف طقو�ص االحتفاالت يف العيد، 
تظل لاأ�س��حية يف عيد االأ�سحى رمزية دينية 
واأبع��اد اجتماعي��ة، يح��اول امل�س��لمون احلفاظ 

عليها رغم �سعوبة االأو�ساع االقت�سادية.

مصدر رزق وحيد
داخ��ل اإحدى م��زارع تربية وبيع االأبقار �س��رق 
مدين��ة غ��زة ، يع��رب اأب��و حمم��د �س��ربة ع��ن 

ا�س��تيائه وخيب��ة اأمل��ه ب�س��بب �س��عف احلركة 
ال�سرائية يف قطاع غزة.

االأ�س��احي  مو�س��م  اأنتظ��ر  "�س��ربة"  ويق��ول 
بف��ارغ ال�س��رب كي اأبيع املوا�س��ي التي ت�س��كل يل 
ولعائلتي م�س��در الرزق الوحيد" ؛ اإال اأن احلالة 
االقت�س��ادية ال�س��عبة التي يعي�س��ها �سكان غزة 
ت�سببت يف عزوف الكثري من املواطنني عن �سراء 
االأ�س��احي، وي��كاد االإقب��ال يك��ون معدوما هذا 

العام".
م��ن  "كث��ريا  اأن  الفل�س��طيني  التاج��ر  واأ�س��اف 
زبائن��ي ه��م م��ن فئ��ة املوظف��ني، وق��د عزف��وا 
ع��ن �س��راء االأ�س��احي ج��راء خ�س��م احلكوم��ة 

الفل�سطينية جزءا من رواتبهم".
ويع��اين قط��اع غ��زة اأزمات معي�س��ية واإن�س��انية 

الرئي���ص  اتخذه��ا  خط��وات  ج��راء  ح��ادة، 
الفل�س��طيني حممود عبا�ص، منها تقلي�ص رواتب 
موظف��ي احلكومة يف غزة، واإحالة االآالف منهم 

اإىل التقاعد املبّكر.

مراقبة قطاع المواشي 
اأك��دت وزارة الزراع��ة، اأن مو�س��م االأ�س��احي يف 
غ��زة ي�س��ري ب�س��كل طبيع��ي وفق ما ه��و خمطط 
له، م�س��رية اإىل اأنها تراقب كل ما يدخل القطاع 
ال��وزارة  با�س��م  املتح��دث  وق��ال  اللح��وم.  م��ن 
اأده��م الب�س��يوين يف بي��ان �س��حفي: "اإن كميات 
االأ�س��احي املتوفرة يف قطاع غزة تغطي حاجة 
املواطن��ني هذا العام"، م�س��رًيا اإىل وجود من 10 

اآالف اإىل 12 األ��ف راأ�ص عجل، وحوايل 25 اإىل 
وماعز. غنم  راأ�ص  األف   30

وحول اأ�سعار اال�س��احي يف غزة يف عام 2019، 
ذك��ر الب�س��يوين اأن ما ُيحدد االأ�س��عار هو ن�س��بة 
االإقب��ال والعر�ص والطلب، معت��ربا اأنه ال ميكن 

حتديدها باأي حال من االأحوال.
م�س��تمرة  متابع��ة  ج��والت  وج��ود  اإىل  ون��وه 
وامل�س��الخ  االأ�س��احي  كل  لفح���ص  ودقيق��ة 
واحليوانات اخلا�سة مبو�سم االأ�ساحي من حيث 

املوا�سفات ال�سحية والبيطرية يف قطاع غزة.
واأو�س��ح اأن كل م��ا يدخ��ل القط��اع ع��رب املع��رب 
التجاري يجري فح�س��ه واأخ��ذ عينات منه اإىل 
املختربات؛ للتاأكد من �س��امة و�سحة االأ�ساحي 

واللحوم.

بسبب عقوبات عباس المسامرة والحصار

األضاحي بغزة.. لمن يستطيع إليها سبيال
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غزة- الراأي- اإبراهيم �سقورة
مبجم��ع  اجلراح��ة  مل�ست�س��فى  زيارت��ك  ف��ور 
ال�س��فاء الطبي بغزة، ويف الق�سم الذي يبيت 
في��ه املر�س��ى مم��ن اأج��روا عملي��ات زراع��ة 
الكلى، ت�س��تطيع ب�س��هولة اأن ت�ست�سعر طاقة 

االأمل.
ففي ط��رف الليل هنا يف الغرف��ة 27 يتبادل 
اأبو اأحمد بخيت مع رفيقه يف الغرفة ال�س��اب 
مي�س��رة ، وكاهما اجري��ا عملية زراعة كلى، 
هواياته��م املفقودة ب�س��بب املر���ص، فا اأحد 
هن��ا يعل��م ق��در ال�س��حة، بق��در م��ن فقده��ا 

وا�ستعادها من جديد.
فاأب��و اأحم��د بخيت، �س��ياد يحل��م اأن يتنف�ص 
البحر من جديد، وياأمل اأن ي�ستطيع اخلروج 
�س��اعة الغروب عرب ميناء غ��زة ويعود فجرًا 

و�سفينته عامرًة بحال البحر.
فيم��ا يتح��دث ال�س��اب مي�س��رة والراق��د اإىل 
ج��واره، بعد اأن اأجريا العملية يف ذات اليوم، 

اإىل افتق��اده لعمل��ه، وللعدي��د م��ن اأ�س��ناف 
الطع��ام الت��ي حرمه املر�س��ى منها ل�س��نوات، 
اآمًا باأن يخرج من امل�ست�سفى ويبداأ مبمار�سة 

احلياة تدريجيا كما وعده االأطباء.
ا�ست�س��اري  م�س��عود  ولي��د  الطبي��ب  هاتفن��ا 
زراع��ة الكل��ى وه��و يف حلظات��ه االأخرية من 
مغ��ادرة قطاع غ��زة عرب حاجز بي��ت حانون 
، مل يتوقف للحظة عن التعبري عن �س��عادته 
بزيارة القطاع وحجم الرتحيب الذي وجده 
من اجلميع، م�س��ريًا اإىل اأنه �سيعود من جديد 
لغ��زة، اذا م��ا اأتيحت له الفر�س��ة بذلك بعد 
�س��هر ليزرع االأمل والفرح بني �سفوف مر�سى 

الكلى يف القطاع املحا�سر.
اإن  قائ��ًا،  تاب��ع  م�س��عود  ولي��د  الدكت��ور 
الزيارات القادمة �س��تحمل ب�س��ريات ملر�س��ى 
الكلى، حي��ث �س��يتم بالتدريج ا�س��افة اآليات 
جديدة لزراعة الكلى ت�ساهي اأحدث الطرق 
العاملي��ة، حي��ث �س��يتم ا�س��تخدام اجلراح��ة 

باملنظ��ار لزراعة الكل��ى يف قطاع غزة، مبديًا 
اعجاب��ه بعم��ل الطواق��م الطبي��ة املحلي��ة 
يف  ال�س��ريعة  اال�س��تجابة  عل��ى  وحر�س��ها 

خدمة املر�سى.
م��ن جانبه، ق��ال ا�ست�س��اري زراع��ة الكلى يف 
قطاع غزة الدكتور غازي اليازجي، اإن االأربع 
عملي��ات التي اأجراها الوف��د برفقة الطاقم 
املحل��ي حظي��ت بنج��اح كب��ري ومن املق��رر اأن 
يغ��ادر جمي��ع املر�س��ى امل�ست�س��فى بع��د جناح 

عملياتهم بن�سبة 100%.
ب��دوره، حت��دث مدي��ر ع��ام التع��اون الدويل 
بوزارة ال�س��حة د. اأ�س��رف اأبومهادي، عن اأن 
وزارته ما�سية يف ا�ستجاب الوفود ال�سحية 
االأف�س��ل عل��ى م�س��توى الع��امل، بالتع��اون مع 
�س��ركائها م��ن املوؤ�س�س��ات العربي��ة والدولية 
،من اج��ل انهاء معان��اة مر�س��انا ويخفف من 

وطاأة احل�سار الظامل بحقهم.
وب��ني د. اأبو مه��ادي اأن برنام��ج زراعة الكلى 

احلايل وال��ذي ياأتي بالتن�س��يق مع موؤ�س�س��ة 
اغاث��ة اطال فل�س��طني ه��و الربنام��ج الثاين 
لزراع��ة الكل��ى عل��ى م�س��توى قط��اع غ��زة ، 
وذك��ر ابو مهادي ان الربنام��ج االأول لزراعة 
الكل��ى بقي��ادة د.عب��د الق��ادر حم��اد رئي�ص 
وحدة زراعة االع�س��اء مب�ست�س��فى ليفربول 
اجلامع��ي والربنام��ج الثاين بقي��ادة د. وليد 
م�س��عود م�ست�س��ار جراحة االوعية الدموية 
االأع�س��اء  وزراع��ة  التداخلي��ة  واالأ�س��عة 
ا�ست�س��اري  رم��ح  اأب��و  �س��الح  د.  و  ب��االأردن 
اأول اأمرا���ص الكل��ى و�س��غط ال��دم يف املرك��ز 
اال�ست�ساري الأمرا�ص وزراعة الكلى باالأردن ، 
يعبدان الطريق الإن�ساء مركز وطني لزراعة 

الكلى يف قطاع غزة.
وجتدر اال�س��ارة اىل وزارة ال�س��حة يف قطاع 
غ��زة د�س��نت برنامج زراع��ة الكل��ى يف يناير 
2013، وقد حقق جناحا كبريًا باجراء 65 

عملية جراحية حتى اللحظة.

الوفد األردني أجرى 4 عمليات زراعة كلى...

مرضى الكلى ما بعد الزراعة..
آمال وأحالم بالعودة للحياة الطبيعية
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
م��ع ا�س��تداد موج��ة احل��ر الت��ي األهبت 
بيوت املواطنني بغزة، تزدحم �سواطئ 
البحر باآالف امل�سطافني يوميا، خا�سة 
يف �س��اعات انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي، 
وال��ذي يحول تل��ك البيوت اإىل اأ�س��به 

ب�سفيح �ساخن.
ويف الوقت ال��ذي تذهب فيه الكثري من 
العائات اإىل �ساطئ البحر للرتفيه عن 
اأطفاله��ا، الأنه��ا ال متتلك ثم��ن الذهاب 
اىل "�س��اليه" خا���ص ب�س��بب االأو�س��اع 
االقت�س��ادية واالجتماعي��ة ال�س��يئة، 
متتنع عائات اأخرى عن الذهاب خوفا 
م��ن اإمكانية وجود تلوث ي�س��كل خطرا 

على �سحتهم و�سحة اأبنائهم.

ترفيه مصحوب بالقلق
يف  بي��ت  رب��ة  ح�س��نني،  املج��د  اأم 
تذه��ب  عمره��ا،  م��ن  الع�س��رينات 
اأ�س��بوعيا برفقة اأطفاله��ا االأربعة اإىل 
منطقة ميناء غزة اأو �ساطئ البحر، يف 
حماولة للرتفيه عنهم ب�س��بب ا�س��تداد 
موج��ة احلر الت��ي ال يتحملها ال�س��غار 

والكبار.
تقول اأم املجد يف حدي��ث ل�"الراأي": " 

لدي طفل يبلغ عام ونيف، وبالرغم من 
�س��غره اإال اأنه ال يحتمل ارتفاع حرارة 
اجلو وهو ما يجعله يدخل يف نوبة بكاء 
طويلة، ال يتوقف معها �س��وى من خال 
اأخ��ذه يف زاوي��ة ب��اردة و"مظللة" على 
�س��طح املن��زل، اأو بالذه��اب اإىل البحر 
وهو ما ي�س��عره بالف��رح، واأجده ينطلق 

كاحل�سان وهو يلهو على ال�ساطئ".
وت�س��يف:" خ�س��يت كثريا م��ن اإمكانية 
وجود تلوث، وما قد ي�سببه هذا التلوث 
م��ن اأمرا���ص ال يحمد عقباه��ا، اإال اأننا 
لي���ص بيدنا حيلة، فاأي��ن املفر، فالبحر 
هو املكان الوحيد الذي ميكننا الذهاب 
الي��ه وال يوج��د على دخوله اأي ر�س��وم 
اأو مبال��غ مالي��ة"، مو�س��حة اأنها �س��وف 
ت�س��عر باالطمئن��ان ل��و تاأكدت م��ن اأي 

جهة ر�سمية بعدم وجود تلوث.
اأب��و علي غنب هو االآخ��ر يذهب برفقة 
واأقارب��ه  وعائلت��ه  واأطفال��ه  زوجت��ه 
ب�س��كل �س��به يومي، اإىل �س��اطئ البحر 
يف منطق��ة ال�س��يخ عجل��ني، خا�س��ة يف 

�ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
يوؤكد غنب، اأن الفرحة التي يراها على 
مامح اأطفاله وهم يلهون ويلعبون على 
�س��اطئ البحر، جتعله ي�سعر بال�سعادة، 

مو�س��حا اأن اأطفال غ��زة حمرومون من 
كل �سيء حتى اللعب واللهو.

ويق��ول يف حدي��ث ل�"ال��راأي": نتمن��ى 
عل��ى البلدية اأن تقوم ب��اأداء دورها يف 
معاجلة اأي تلوث ي�سيب �ساطئ البحر، 
فهو املكان الوحيد الذي ميكننا الذهاب 

اليه يف ظل احلر ال�سديد.

نسبة التلوث "صفر"
م��ن جهت��ه يطمئ��ن مدي��ر ع��ام املي��اه 
غ��زة  بلدي��ة  يف  ال�س��حي  وال�س��رف 
م.رم��زي اأه��ل، املواطن��ني ب��اأن ن�س��بة 
التلوث يف �س��اطئ بحر غزة تكاد ت�سل 
ل��س��فر، نتيج��ة ل��دور البلدي��ة الكبري 
برف��ع كف��اءة حمط��ة املعاجل��ة وه��ي 
حمط��ة ال�س��يخ عجل��ني، حي��ث و�س��لت 

املعاجلة يف اأق�سى كفاءاتها.
وي�س��يف اأهل يف حديث ل�"الراأي": اإن 
البلدي��ة قامت بدور حثيث مع �س��ركة 
ا�س��تطاعت  الت��ي  الكهرب��اء،  توزي��ع 
ملحط��ات  دائ��م  كهرب��اء  خ��ط  توف��ري 
ال�س��خ املوج��ودة عل��ى �س��اطئ البح��ر، 
حيث جنحنا يف �س��حب كميات ال�س��رف 
ال�س��حي من داخل اأحياء مدينة غزة، 
وبالت��ايل ن�س��تطيع اأن نق��ول اأن ن�س��بة 

ت�س��ل  ت��كاد  البح��ر  مي��اه  يف  التل��وث 
لل�سفر". 

ويوؤك��د اأهل اأن ال�س��باحة على �س��اطئ 
ال  عجل��ني  ال�س��يخ  منطق��ة  يف  البح��ر 
الأن  امل�س��طافني  عل��ى  خط��را  ت�س��كل 
املنطق��ة خالي��ة من التل��وث، الفتا اإىل 
اأن التلوث يتواج��د فقط يف وادي غزة 

ويتم معاجلة امل�سكلة جزئيا.
التي��ار  انقط��اع  كان  �س��ابق،  وق��ت  ويف 
الكهربائي ب�س��كل متوا�س��ل يحول دون 
ح��ل م�س��كلة تلوث مياه البح��ر، وهو ما 
�س��اهم يف ذهاب مياه ال�س��رف ال�س��حي 
باجتاه البحر، اإال اأن��ه االآن ومع توفري 
خ��ط كهرب��اء دائم فقد �س��اهم ذلك يف 
معاجل��ة التلوث املوج��ود، وفق ما ذكره 

مدير عام املياه وال�سرف ال�سحي.

تحسن نوعي
ويف تاأكي��د مل��ا ج��اء عل��ى ل�س��ان بلدية 
�س��لطة  "ال��راأي" م��ع  توا�س��لت  غ��زة، 
اأماك��ن  عل��ى  للتع��رف  البيئ��ة  ج��ودة 
بح��ر  �س��اطئ  يف  املوج��ودة  التل��وث 
غ��زة، وقل��ق العدي��د م��ن املواطنني من 
ال�س��باحة يف البحر باعتب��اره املتنف�ص 

الوحيد الأهايل القطاع املحا�سر.

مدي��ر ع��ام احلماي��ة يف �س��لطة جودة 
البيئ��ة، بهاء االأغا، يوؤكد هو االآخر اأن 
هن��اك حت�س��نا نوعيا وكب��ريا يف جودة 
مياه �س��اطئ البحر خ�سو�سًا حمافظات 

غزة وال�سمال ورفح.
ويق��ول االأغ��ا يف حدي��ث ل�"ال��راأي":" 
اإن ه��ذا التح�س��ن نتيج��ة لرب��ط كامل 
منظوم��ة �س��خ ومعاجل��ة مياه ال�س��رف 
املذك��ورة  املحافظ��ات  يف  ال�س��حي 
بخط��وط كهرب��اء م�س��تمرة ومنتظمة 
ما �س��مح بعدم ت�س��ريف املي��اه العادمة 
يف  ومبعاجلته��ا  ال�س��اطئ  اإىل  اخل��ام 

حمطات املعاجلة قبل ت�سريفها".
ويتابع قوله:" مو�س��م ال�س��يف القادم 
�س��يكون �س��اطئ بحر غزة خ��ايل متاما 
االأ�س��بوع  اأن  اإىل  الفت��ا  التل��وث"،  م��ن 
الق��ادم �س��تقوم �س��لطة ج��ودة البيئ��ة 
بعم��ل حتالي��ل خمربي��ة لعين��ات م��ن 

�ساطئ البحر للتاأكيد على ذلك.
ه��ذا  اأن  اأك��دت  ق��د  البلدي��ة  وكان��ت 
النج��اح حتقق نتيج��ة لت�س��افر جهود 
جه��ات االخت�س��ا�ص من �س��ركة توزيع 
املحل��ي  احلك��م  ووزارة  الكهرب��اء 
بلدي��ات  مي��اه  وم�س��لحة  والبلدي��ات 

ال�ساحل.

بجهود حكومية حثيثة

بحر غزة نظيف..فرحة انتظرها أهالي غزة
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 �سلفيت- خا�ص الراأي- مرا�سلنا
اأن تنج��ح واأن��ت �س��ليم معافى وب�س��حة 
جي��دة فهو اأمر ع��ادي ومتوق��ع، لكن اأن 
تنج��ح واأن��ت تعاين م��ن اإعاق��ة مزمنة 

فهذا هو التحدي.
الطالب��ة ديانا �س��الح من قرية �س��رطة 
والت��ي تعاين م��ن ال�س��م اإال اأن عزميتها 
ا�س��تكمال  اإىل  دفعته��ا  الفوالذي��ة 
درا�س��تها والتف��وق يف الثانوي��ة العام��ة 
واحل�س��ول عل��ى مع��دل %72.3، وه��و 
واكم��ال  طموحه��ا  ملوا�س��لة  دفعه��ا  م��ا 
تعليمه��ا، داعي��ة اىل ع��دم اال�ست�س��ام 

والياأ�ص.
التوجيه��ي  تق��دمي  م�س��وار  وع��ن 
كان��ت  بانه��ا  ديان��ا  تق��ول  والدرا�س��ة، 
تذهب من قرية �س��رطة حت��ى رام اهلل 
وهي رحلة طويلة، فيها م�س��قة ال�س��فر، 
كي توا�سل درا�س��ة التوجيهي، حتى من 
اهلل عليه��ا بالنج��اح يف االجن��از، وانه��ا 
احيانا كانت تنتظر ل�س��اعات كي تنتقل 
بوا�س��طة و�س��يلة نقل م��ن قريتها حتى 
مدين��ة رام اهلل الت��ي  تبع��د قرابة 30 

من الكيلومرتات.
 وع��ن طموحه��ا بع��د جناحها، ت�س��يف 
ك��ي  البن��وك  للعم��ل يف  اطم��ح  ديان��ا: 

اتعام��ل م��ع �س��ريحة ال�س��م والبك��م يف 
املعام��ات،  يف  اريحه��م  ولك��ي  البن��وك 
حيث ال يوج��د من يتعام��ل معهم حاليا 

يف البنوك املختلفة.
 م��ا �س��بق مل تقل��ه ديان��ا، ب��ل ترجمته 
الكف��ني  حرك��ة  طري��ق  ع��ن  �س��قيقتها 
واليدي��ن وال�س��فتني وح��ركات اجل�س��د 
كاف��ة، حي��ث يوج��د له��ا ث��اث ا�س��قاء 

يعانون من نف�ص امل�سكلة.
واالإرادة  التح��دي  ان  ديان��ا  وتو�س��ح 
ال ح��دود له��ا يف حال��ة الت�س��ميم عل��ى 

النجاح، وهو ما كان لها وجنحت به.
كان ن�س��يب عائل��ة  �س��الح م��ن االإعاقة 
االأ�س��عب؛ حيث اأجنب��ت العائلة ثاثة 
اأبن��اء يعان��ون م��ن ال�س��م، لينع��م اهلل 
والب�س��رية،  ال�س��رب  بنعم��ة  عليه��م 
ولتوا�سل العائلة حياتها كاأي حياة الأي 
اإن�سان وعائلة اأخرى  يف  قرية �سرطة.

وع��ن نتيجته��ا تتابع:" احلمد وال�س��كر 
هلل اأوال واأخ��ريا، ووال��دي لهما الف�س��ل 
ونتعل��م،  ننج��ح  ك��ي  امل�س��تحيل  وعم��ا 
ونعتمد على اأنف�س��نا، وال ن�سعر بالنق�ص 
العائل��ة  دع��م  ظ��ل   يف  باالإعاق��ة  وال 
لن��ا، ولكنن��ا نعت��ب عل��ى ع��دم الدع��م 
واالهتم��ام م��ن اخل��ارج، ويبق��ى االأم��ل 

ب��اهلل كب��ري ج��دا ، ورحمته و�س��عت كل 
�سيء.

وتت�س��اءل ديان��ا ع��ن الدع��م ال��ذي من 
املفرت���ص اأن يكون لكل من لديه اإعاقة، 

حي��ث ال يوجد منه �س��يء، واالأ�س��ل اأن 
يكون هناك اهتمام اأكرب باإعاقة ال�س��م 
والبك��م. تفوق وجناح ديان��ا كان عبارة 
عن ق�س��ة ف�س��ولها �س��عبة، حي��ث كنت 

ا�س��افر لوح��دي اىل رام اهلل، يف الوقت 
ال��ذي كان والد ووال��دة االخرين معهم 
اح�س��ر  وكن��ت  وم�س��اندتهم،  لدعمه��م 

وادر�ص لامتحانات بجد ومثابرة.
وتتمن��ى الطالبة ديانا وتطم��ح ان يتم 
يف  دعمه��ا  يت��م  وان  طموحه��ا،  تبن��ي 
موا�س��لة م�س��وار اجلامع��ة، حت��ى تنال 
وتخ��دم  املحا�س��بة  يف  البكالوريو���ص 

وطنها عرب �سهادتها.
وتق��ول ديان��ا ان معان��اة ذوي االعاق��ة 
املجتم��ع  يقبله��م  ك��ي  ج��دا  كب��رية 
وينخرط��وا فيه، وان من يريد موا�س��لة 
م�س��وار التعليم ال يكون بال�س��هولة التي 
يتمت��ع به��ا اال�س��حاء، وم��ن هن��ا وجب 

الوقوف اىل جانب اي فرد معاق.
وي�س��ار اإىل اأن قري��ة �س��رطة تعترب من 
�س��لفيت،  النائي��ة يف حمافظ��ة  الق��رى 
واأن الطلبة يتكبدون م�س��قة يف ال�س��فر 
والو�س��ول اإىل جامعاته��م ب�س��بب كرثة 
اال�س��تيطان واحلواج��ز، حي��ث حتي��ط 
بالقرية م�ستوطنات: بركان ال�سكانية، 
وبركان ال�س��ناعية، وبروخني، وطريق 
التف��ايف جعل اخل��روج منه��ا ال يتم اىل 
ع��رب طري��ق يو�س��ل لبل��دة بدي��ا غرب 

�سلفيت

�سلفيت- خا�ص الراأي- مرا�سلنا
من ق�سم غ�سيل الكلى بامل�ست�سفى 
اجلامع��ي بنابل�ص تلقت �سل�س��بيل 
عربا�س��ي خرب جناحه��ا وحمدت 
بي��د  مت�س��ك  وه��ي  كث��ريا،  اهلل 
والده��ا الذي كان يرافقها، وطبع 
قبلة على �س��باحها و�سط الدموع 
والفرح والبهجة التي ال تو�س��ف 
اجليا�س��ه،  بامل�س��اعر  ممزوج��ة 

حيث ح�سلت على معدل 78%.
تق��ول  للمر���ص  حتديه��ا  وع��ن 
ت�س��نع  "االإرادة  �سل�س��بيل:" 
القي��ود،  وحتط��م  امل�س��تحيل 
وال ياأ���ص م��ع احلي��اة، وال ي�س��ح 

اال�ست�سام للمر�ص".
واأ�س��افت: رغ��م مر�س��ي حتلي��ت 
بالق��وة وال�س��رب واأ�س��ريت عل��ى 
موا�س��لة م�س��واري العلمي باإرادة 
ومعنوي��ات عالي��ة واإ�س��رار كبري 
على النج��اح والتف��وق، متحدية 
كل العقب��ات، ومر�س��ي ل��ن يلغ��ي 
طاقت��ي لبل��وغ ه��ديف وااللتحاق 

باجلامعة لدرا�سة اللغات.
�سل�سبيل عربا�سي من قرية قريي 
ب�س��لفيت، تطم��ح درا�س��ة لغ��ات، 
واأن تخ��دم �س��عبها، رغم مر�س��ها 
ال�س��ديد املزمن بالف�س��ل الكلوي، 

الذي ي�س��رها، والتي تغ�س��ل كلى 
ب�س��كل دوري، حت��ى اأنه��ا قدم��ت 
امتحان��ات التوجيه��ي وهي تقوم 

بعملية غ�سيل الكلى.
 ت�س��يف:" كن��ت اأذهب م��ن بيتي 
اإىل م�ست�س��فى النج��اح بنابل���ص، 
 ، التوجيه��ي  درو���ص  واأح�س��ر 
بالنج��اح  علي��ا  اهلل  م��ّن  اأن  اإىل 

والتفوق". 
�سل�سبيل التي حتدت مر�ص الكلى 
وواجهت��ه ب��كل عزمي��ة واقتدار، 
املر���ص  بتداعي��ات  اآبه��ة  غ��ري 
االبت�س��امة  تف��ارق  وال  واآالم��ه، 

وجهها رغم اأملها.
�سل�س��بيل يدع��وا  �س��قيق  حم��زة 
ل�س��قيقته ويق��ول:" اهلل يوفقك 
اأخت��ي حبيبت��ي ويحق��ق ل��ك كل 
اأحام��ك، خليك��ي �سل�س��بيل اللي 
بعرفها م��ع العزمي��ة القوية واإن 
�س��اء اهلل بتح�س��دي املعدل اللي 
بتتمني��ه وبتبل�ص م�س��ريتك اللي 
بتتمنيه��ا مع اأحام��ك اللي ما لها 

حدود".
  �سل�س��بيل ، اأ�س��رت عل��ى حتقي��ق 
حلمه��ا يف الثانوي��ة العامة، رغم 
قبي��ل  الكل��ى  مبر���ص   اإ�س��ابتها 
امتحان��ات االجناز، وهو ما دفعها 

للتح��دي واملثاب��رة التي ال نظري 
لها.

من��زل عائل��ة عربا�س��ي بقري��ة 
ب��ني  بل�سل�س��بيل  احتف��ل  ق��ريي 
اأهله��ا و�س��ديقتها، و�س��ط حال��ة 
م��ن البهج��ة وال�س��رور عم��ت يف 
ال  الفرح��ة  ان  حي��ث  منزله��ا، 

تو�سف بح�سب العائلة.
وكت��ب اب��ن قريته��ا فري��د طعم 
اهلل ع��ن ق�س��ة جن��اح �سل�س��بيل 
مل��ا  اأروع  طع��م  للنج��اح  يق��ول: 
بظ��روف  مي��ر  االن�س��ان  يك��ون 
�س��عبة ويحقق النج��اح. اأفتخر 
الل��ي  ق��رية  بن��ت  �سل�س��بيل  يف 
جنح��ت بعام��ة 78 بالتوجيهي 
رغم انها قدم��ت االمتحانات من 
ق�س��م غ�س��يل الكلى يف م�ست�سفى 

النجاح.
وبارك��ت وزارة الرتبية والتعليم 
للطالبة �سل�سبيل اإحدى طالبات 
مدار�ص االإ�سرار والتي مل مينعها 

املر�ص من التفوق والتميز.
االمتحان��ات  جلن��ة  واأعلن��ت 
الرتبي��ة  وزارة  يف  العام��ة 
والتعليم العايل، اليوم اخلمي�ص، 
نتائج �س��هادة الدرا�س��ة الثانوية 

العامة للعام 2019.

"الصم" لم يمنع الطالبة ديانا من النجاح

المتفوقة أسيل .. 
تحدت مرض الكلى وأفرحت والديها بتفوقها بالتوجيهي
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غزة - الراأي
اأعلن��ت وزارة النق��ل واملوا�س��ات يف غزة عن 
اأهم االجن��ازات التي حققتها ال��وزارة خال 

الن�سف االأول من العام احلايل.
وق��ال مدير ع��ام الرتاخي�ص بال��وزارة خليل 
الزيان خال برنامج لقاء مع م�س��وؤول والذي 
اأ�س��بوعي  –ب�س��كل  االإع��ام  وزارة  تنظم��ه 
يف مقره��ا مبدين��ة غ��زة، اإن ع��دد املعامات 
الت��ي اأجنزته��ا ال��وزارة بلغ��ت )125794( 
معامل��ة، واأن مع��دل حت�س��يل االي��رادات بلغ 
)23475049(�سيكل وقيمة النفقات بلغت 

)53752(�سيكل.
واأ�س��اف الزي��ان، اأن اإجم��ايل ع��دد املركبات 
مركب��ة،   )74375( بل��غ  غ��زة  قط��اع  يف 
واإجمايل ن�س��بة �س��ريان املركبات املرخ�س��ة 
م��ن   )47.65%( ومنه��ا   )43.99%(
املركبات اخل�سو�س��ية ون�س��بة )42.26%( 

من املركبات التجارية.
وذكر اأن ن�س��بة العمومي والبا�سات املرخ�سة 
بلغ��ت )%25.44(، م�س��ريا اإىل اأن ال��وزارة 
م��ع  ولق��اءات  اجتماع��ات  �سل�س��لة  عق��دت 
موؤ�س�س��ات حكومي��ة ومدني��ة بخ�س��و�ص حل 

ق�سايا قطاع النقل واملوا�سات.
ولفت الزيان اإىل اأن الوزارة ا�س��درت العديد 
والفني��ة  واملالي��ة  االإداري��ة  الق��رارات  م��ن 
لت�س��هيل العم��ل يف اإدارات دوائ��ر ال��وزارة يف 
املج��ال االإداري وت�س��كيل العدي��د من اللجان 
ملعاجلة ق�س��ايا اجلمهور واإ�س��دار العديد من 
الق��رارات االإداري��ة بغر���ص تطوي��ر العم��ل 

االإداري وحل امل�ساكل.
ون��وه اإىل اأن ال��وزارة قامت بتنظي��م احلالة 

االإداري��ة يف اإدارات ودوائ��ر ال��وزارة كاف��ة 
، والدوائ��ر اخلدماتي��ة خا�س��ة مب��ا ي�س��من 
ت�سهيل تقدمي اخلدمات للجمهور، وكذلك يف 
املجال املايل وتي�سري دفعات ر�سوم الرتخي�ص 
الأ�س��حاب الدي��ون املرتاكم��ة عل��ى املركبات 
الر�س��وم  تق�س��يط  العم��ل يف  نظ��ام  واإع��ادة 
ت�س��هيل عم��ل  الفن��ي  املج��ال  الوزاري��ة ويف 
التج��ار والور�ص والكراجات الفنية و�س��وؤون 

ا�سرتداد املركبات.

وب��ني اأن ال��وزارة �س��اهمت يف جم��ال التنمية 
االجتماعي��ة واالقت�س��ادية املتعلقة بربامج 
الط��رق  مل�س��تخدمي  املروري��ة  ال�س��امة 
واحلف��اظ عل��ى مع��دالت جي��دة م��ن االأم��ن 
يف املوا�س��ات وتقلي��ل ن�س��ب حوادث ال�س��ري، 
التنمي��ة  جم��ال  يف  تتعام��ل  ال��وزارة  واأن 
االقت�س��ادية م��ع فئة كب��رية م��ن التجار من 
م�س��توردي مركب��ات وقط��ع غي��ار ومعار���ص 
وور�ص فنية، بن��اء عليه يظهر اإجنار الوزارة 

يف التنمية.
وذك��ر الزي��ان اأن الوزارة عمل��ت على متابعة 
ومراجع��ة  الط��رق  ح��وادث  اح�س��ائيات 
للط��رق  املروري��ة  املخطط��ات  واعتم��اد 
وامل�س��اريع ، وحتدي��د ت�س��عرية مدين��ة حمد 
وتنفي��ذ فعالي��ات ي��وم امل��رور العامل��ي واإنهاء 
اج��راءات الفح���ص ال�س��توي، والعم��ل عل��ى 
تنفي��ذ حم��ات توعوي��ة لل�س��ائقني ولطلبة 
املدار�ص واجلامعات ، وتنفيذ برامج للتوعية 

املروري��ة لكاف��ة الفئ��ات العمري��ة وتنفي��ذ 
اأعم��ال �س��يانة دورية داخ��ل ترخي�ص مرور 
املقدم��ة  اخلدم��ات  حت�س��ني  به��دف  غ��زة 
للجمهور . ويف �سياق مت�سل، حتدث الزيان اأن 
الوزارة يف جمال االجنازات اخلا�س��ة مبيناء 
غ��زة عمل��ت عل��ى �س��يانة املين��اء املح��اذي 
حلو���ص املين��اء وتركي��ب درابزي��ن حماي��ة 
للمواطن��ني، واإزالة الرمال من ل�س��ان امليناء، 
وتعمي��ق حو�ص املين��اء لتاأمني عم��ل مراكب 
ال�س��يد البح��ري، ومن��ح اأ�س��حاب الب�س��طات 
بطاق��ات تعريفية ل�س��بط وتنظيم احلركة 

التجارية للباعة واملتجولني داخل امليناء .
واأو�س��ح اأن ال��وزارة ب��داأت بتنفي��ذ م�س��روع 
واأنه��ت  للم�س��طافني  والكرا�س��ي  الط��اوالت 
الكهرب��اء  با�س��رتاك  اخلا�س��ة  االج��راءات 
اخلا���ص باملين��اء ، وجتدي��د رخ�ص و�س��ائط 
االبحار ونقل امللكية ب�س��كل دوري وامل�ساركة 
يف اجتم��اع جلن��ة غ��رف ال�س��يادين واتخاذ 
غ��ري  الغ��رف  بع���ص  باإخ��اء  الق��رارات 
امل�ستخدمة لغر�ص ال�سيد، كما ومت امل�ساركة 
بلجنة جتاوزات ال�س��يادين وو�س��ع الائحة 
بقط��اع  اخلا�س��ة  للمخالف��ات  التنفيذي��ة 

ال�سيد.
 واأ�س��اف اأن ال��وزارة تقوم مبتابع��ة النظافة 
وال�س��يانة الدوري��ة للمراف��ق داخ��ل امليناء 
واالجتماع املتك��رر للجنة تطوير ميناء غزة 
وتقدمي االقرتاحات للجنة البنية التحتية 
مبا يحقق تطوير امليناء وال�س��يانة الدورية 
لدورات املياه وال�س��رف ال�س��حي ب�س��كل عام 
واملتابعة مع ال�س��رطة البحرية ب�سكل يومي 

كافة االعمال داخل امليناء.

تقرير

06

ا�س��م  وه��ي   : ال�س��وافري 
لث��اث ق��رى: ال�س��وافري 
وال�س��وافري  ال�س��رقي، 
وال�س��وافري  الغرب��ي، 
ال�س��مايل، تق��ع جميعه��ا 
اإىل  6ك��م  بع��د  عل��ى 
ال�س��رقي  اجلن��وب 
وحتي��ط  اأ�س��دود،  م��ن 
ق��رى  اأرا�س��ي  باأرا�س��يها 
بيت درا�ص، وبيارتعبية، 
وجول���ص،  وعبد���ص، 
وت��ل  عف��ا،  وبي��ت 
واجللدي��ة،  الرتم���ص، 
وج�س��ري، وكرتي��ا، وحتا، 

والق�سطينة. 
املنظم��ات  قام��ت 
امل�س��لحة  ال�س��هيونية 
الث��اث  الق��رى  بتدم��ري 

 18 وت�س��ريد اأهله��ا، وكان ذل��ك يف 
ماي��و 1948م. ال�س��وافري الغرب��ي: 

تقع اإىل ال�سمال ال�سرقي من مدينة 
غزة، وتبع��د عنها 35ك��م، وترتفع 

البحر. �سطح  عن  50م 

 7،523 اأرا�س��يها  م�س��احة  وتبل��غ   
ع��ام  �س��كانها  ع��دد  وُق��در  دومن��ا. 
1922م حوايل )572( ن�سمة، ويف 

 )1،030( 1945م  ع��ام 
جمم��وع  ويبل��غ  ن�س��مة، 
ال�س��وافري  م��ن  الاجئ��ني 
1998م  ع��ام  الغرب��ي 
واأقيمت  )7،337(ن�سمة. 
م�س��تعمرة  اأرا�س��يها  عل��ى 
ع��ام  �س��بريا(  )م��ركاز 
وم�س��تعمرتا  1948م، 
يت�س��حاق(  )ع��وت 

و)تزورمي(عام 1949م.
 ال�س��وافري ال�س��مايل: تقع 
اإىل ال�س��مال ال�س��رقي م��ن 
مدين��ة غزة، وتبع��د عنها 
50م عن  33ك��م، وترتفع 
�سطح البحر، تبلغ م�ساحة 
دومن��ا.   5،861 اأرا�س��يها 
قامت املنظمات ال�سهيونية 
القري��ة  به��دم  امل�س��لحة 
وت�س��ريد اأهله��ا البال��غ عددهم عام 

)789(ن�سمة، 1948م 

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرى السوافير المهجرة

"النقل والمواصالت" ُتنجز )125794( معاملة خالل
 النصف األول من 2019
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مرا�سلنا – خا�ص الراأي- �سلفيت
مع اإعان نتائج التوجيهي �س��باح اليوم 
اخلمي���ص، �س��ارعت االأوىل على الوطن 
يف الف��رع التكنولوج��ي الطالب��ة اإميان 
�س��اهر �س��رفندي  م��ن �س��لفيت مبع��دل 
الت��ي  والدته��ا  الحت�س��ان   ،98.9%
تعب��ت وكدت عليها �س��باح م�س��اء  حتى 
االأول  املرك��ز  عل��ى  وح�س��لت  تفوق��ت 
، و�س��ط فرح��ة وبهج��ة ودم��وع الفرح 

الغزيرة.
انهمرت دموع الفرح على وجنتي اإميان 
ف��ور معرفتها مبعدلها واأنها االأوىل على 
الوط��ن؛ حي��ث تقول: بحم��د اهلل هذا 
من ف�سل ربي ، وم�ساعدة والدي اللذان 
راحت��ي  عل��ى  و�س��هرا  الأجل��ي  �س��حى 
وتعليم��ي حتى و�س��لت اىل م��ا انا عليه 

االن من تفوق .
 انع��م اهلل على اإميان باإميان را�س��خ اأنها 
متفوق��ة واأنه��ا جدي��رة بذل��ك فكانت 

كلها ثقة وهدوء ، حتى نالت ما نالت.
اإمي��ان حاله��ا كح��ال فتي��ات وطالب��ات 

فل�س��طني جميع��ا، فه��ن يرفع��ن الراأ�ص 
عاليا ويواجهن االحتال االإ�س��رائيلي 
باملزي��د م��ن العل��م والتعل��م والتف��وق، 
ويحقق��ن التمي��ز وال�س��ري نح��و املج��د 
فكان��ت  االأم��ة،  ه��ذه  فخ��ر  لي�س��بحن 
على ال��دوام مثاال يحتذى ب��ه يف العلم 
وحت��دي  االأخ��اق  وم��كارم  والتعل��م 
وع��دم  وال�س��عبة  القاه��رة  الظ��روف 

اال�ست�سام للواقع املر االليم.
كان��ت   ": اإمي��ان  وال��د  �س��اهر  يق��ول 
متفوق��ة دائم��ا يف مدر�س��تها وتوا�س��ل 
التعل��م ب�س��غف، وحتب العل��م واالميان 

والتعلم، فكان لها ما ارادت.
واإن كان��ت اإمي��ان ق��د اأدخل��ت الفرحة 
و�س��ديقاتها  عائلته��ا  قل��وب  عل��ى 
اأن  اإال  والوط��ن  ب�س��لفيت  واأقربائه��ا 
الفرح��ة كان��ت اأ�س��د واأك��رب  لوالدتها 
بال�س��كل  ترب��ي  كي��ف  عرف��ت  الت��ي 
االأخ��اق  حي��ث  وال�س��ليم،  ال�س��حيح 
والعل��م والتميز داعية م��ن مل يحالفه 
احل��ظ ان يج��د ويجتهد حت��ى النجاح 

فاحلي��اة م�س��وار طوي��ل في��ه الع��رثات 
اأحيانا التي تو�سل للنجاح .

 اإمي��ان زادها حبه��ا لوطنه��ا ولوالديها 
وعائلته��ا؛ لتنج��ز لهم��ا م��ا يحبان��ه ؛ 
ولتنج��ز اإجن��ازا رائع��ا لته��دي تفوقها 
فل�س��طني  ل�س��هداء  الرائ��ع  واجنازه��ا 
اأح�س��نا  الل��ذان  ولوالديه��ا  واأ�س��راها 
تربيته��ا و�س��هرا على راحته��ا وتفوقها 

املميز، كما تقول .
وع��ن اأي��ام الدرا�س��ة  تقول اإمي��ان اإنها 
كان��ت تب��داأ يومه��ا  ب�سا�س��ة ورتاب��ة؛ 
وم��ن ث��م تدر���ص وتدر���ص دون اره��اق 
او تع��ب وان �س��عرت باالإره��اق ترت��اح 
قلي��ا ، وكان اهلل معها يف كل خطواتها 
املبارك��ة نح��و طل��ب املزي��د م��ن العل��م 
الذي كانت  حتفها املائكة باأجنحتها .
اإميان كانت م�س��ممة على التعليم كنوع 
ي�س��عى  ال��ذي  االحت��ال  حت��دي  م��ن 
الإفراغ ال�س��عب الفل�سطيني من حمتواه 
حي��ث  التعلي��م  جم��االت  يف  الن�س��ايل 
تطم��ح الإكم��ال درا�س��تها اجلامعي��ة يف 

املجال التكنولوجي.
تق��ول ب��اأن تفوقه��ا كان ه��و الفرح��ة 
اأفرح��ت  كونه��ا  حياته��ا  يف  االأوىل 
ت�س��عهما  مل  االر���ص  حي��ث  والدته��ا 

لفرحتهما الغالية واالأوىل.
وتتاب��ع:" االأخاق والعلم �س��اح فعال 
وو�س��يلة اأوىل لتحري��ر الوط��ن مقابل 
وال�س��ناعة،  بالعل��م  مت�س��لح  احت��ال 
فق��ط  تك��ون  ال  االحت��ال  ومقاوم��ة 
والتق��وى  بالعل��م  اأي�س��ا  ب��ل  بال�س��اح 
باجل��د  اهلل،  بكت��اب  والتم�س��ك 
واالجته��اد وخدمة الوط��ن يف خمتلف 

املجاالت.
وت�س��يف، تهانينا لكل من اجتهد وجنح 
فم��ن ج��د وج��د؛ وه��ذه ه��ي اخلط��وة 
يف  امل�س��رية  وموا�س��لة  للنج��اح  االأوىل 
خدم��ة وطنه��م ورفع��ة �س��انه وتطوره 

و�سموه.
بفرح��ة  اأ�س��عر  امي��ان:  وتوا�س��ل   
ب�س��بب  النتيج��ة  كان��ت  فق��د  كب��رية 
هدوء النف���ص باالإمي��ان والثقة باهلل، 

واجتهاد ودرا�س��ة م�س��تمرة وتخطيط 
�س��ليم ودع��م اأ�س��ري كب��ري ووقفة ممن 
اأحبني فله��م جميعا اأهدي هذا النجاح 
ول��كل من ق��دم للوطن �س��هداء واأ�س��رى 

وجرحى وابطال.
وعن تفا�س��يل قراءتها تقول:": كنت 
اأق��وم بواجبات��ي الديني��ة واالأ�س��رية 
كاملة، فقد كنت اأ�س��لي الفجر حا�سرا 
واأق��را م��ا تي�س��ر م��ن الق��راآن واأ�س��وم 
يوم��ي ب�س��كل ع��ادي ، وم��ن ث��م اأدر�ص 
ب�س��كل طبيعي وعادي ج��دا دون توتر، 
كل  بداي��ة  م��ع  ب�س��يطا  كان  والتوت��ر 
امتحان ويتا�س��ى مع الب��دء باالإجابة 
يف  م�س��اعدتها  وع��ن  االأ�س��ئلة.  ع��ن 
الدرا�س��ة تق��ول: والدت��ي كان��ت مع��ي 
ت�س��جعني  وكان��ت  الدرا�س��ة  خ��ال 
ان�س��ى  ال  وكذل��ك  همت��ي،    وت�س��حذ 
مديرة مدر�ستي  ومعلماتي جميعا التي 
مل  املدر�س��ة  يف  التدري�س��ية  وبهيئته��ا 
يبخلوا بل قدموا و�سحوا الأجل متيزنا 

وتفوقنا والتي بانت ثماره.

إيمان صرفندي...إيمان راسخ جعلها األولى 
على الوطن في الفرع التكنولوجي % 98.9
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أبعد نفسك عن اإلحراج.. 5 أكالت تحارب رائحة الفم الكريهة

رائح��ة الف��م الكريهة واح��دة من 
امل�س��اكل املزعجة التي يتعر�ص لها 
الكث��ريون، ق��د يك��ون ذل��ك نتيجة 
اال�س��ابة ببع���ص االمرا���ص ومنها 
الته��اب املعدة اأو ت�س��و�ص االأ�س��نان 
والتهاب اللث��ة وتراكم الطعام بني 

اال�سنان.
smi - موق��ع ذك��ره  مل��ا   ووفق��ا 

بع���ص  فهن��اك   edirectclub
رائح��ة  م��ن  تقل��ل  الت��ي  االكات 
الف��م الكريه��ة، وذل��ك الحتوائه��ا 
على م��ادة البوليفينول الذى يقتل 

اجلراثيم والبكترييا ومنها:

أوراق النعناع
حتت��وى اأوراق النعن��اع عل��ى بع�ص 

اخل�سائ�ص التى تعمل على الق�ساء 
على رائحة الفم الكريهة وت�ساعد 
على ال�س��عور باالنتعا�ص، وذلك عن 
طري��ق م�س��غ اأوراق النعناع كل يوم 

وخ�سو�سا يف ال�سباح.
ال�ساى االأخ�سر

من ال�سوائل التي حتتوى على ن�سبة 
عالية م��ن الفيتامينات والعنا�س��ر 

رائح��ة  الت��ي تعم��ل عل��ى تعزي��ز 
البكتريي��ا  م��ن  والتخل���ص  الف��م 
والفريو�س��ات التي تزيد من رائحة 

الفم الكريهة.

الزنجبيل
يحتوى على بع�ص اخل�سائ�ص التي 
تعم��ل عل��ى احلد م��ن رائح��ة الفم 

الكريهة ويعمل على قتل البكترييا 
يف الفم.

القرفة
تقل��ل م��ن رائح��ة الف��م الكريه��ة، 
وتقاوم البكترييا حيث اأنها  حتتوى 
على مركبات كربيتية متطايرة فى 

الفم.

غزة- الراأي
اأ�سدرت وزارة االت�ساالت وتكنولوجيا 
املعلومات التقرير الن�سف �سنوي الذي 
ت�س��من ابرز اجنازاتها خال الن�س��ف 
االول م��ن الع��ام احل��ايل  يف قطاعات 
االت�س��االت  وه��ي  الث��اث  عمله��ا 

وتكنولوجيا املعلومات والربيد   .
واو�س��حت الوزارة يف تقريرها انه مت  
خال الن�س��ف االول من العام احلايل 
حتقي��ق العديد م��ن االجن��ازات، منها 
خدم��ات  لتنظي��م  تعليم��ات  اعتم��اد 
 ،)2( ع��دد  واالنرتن��ت  االت�س��االت 
ومتابعته��ا  لتنفيذه��ا  اآلي��ات  وو�س��ع 
حماي��ة  �سيا�س��ة  م�س��ودة  واع��داد   ،

امل�ستهلك . 
الب��دء  مت  ان��ه  اىل  التقري��ر  وا�س��ار 
م�س��اريع   )3( مقرتح��ات  بتنفي��ذ 
خا�سة بتطوير اخلدمات االلكرتونية 
داخ��ل  التح��ول  وتعزي��ز  احلكومي��ة 
 ، احلكومي��ة  واملوؤ�س�س��ات  ال��وزارات 
واالنته��اء م��ن تقيي��م  اف�س��ل خدم��ة 

الكرتونية حكومية لعام 2019.
ال��وزارة  قدم��ت  للتقري��ر  ووفق��ا 
جمموع��ة  م��ن الت�س��هيات احلكومية 
للمواطنني واملوظفني  كما مت االنتهاء 
من تطوير منظومة حكومية لت�س��ديد 
املعام��ات احلكومي��ة م��ن امل�س��تحقات 
وربط��ه م��ع نظ��ام الدف��ع االلكرتوين 

املركزي . 
وذكر التقرير، اأنه مت  اإدارة وتخطيط 
وتخ�سي�س��ها  الوطني��ة  ال��رتددات 
ومراقبتها من خال )28( جولة م�سح 
ميدانية ومنح واعتم��اد عدد )155( 
 ، نوعي��ة  وموافق��ات  رخ���ص  معامل��ة 
كم��ا مت جتديد ع��دد )81(  ترخي�ص 
م�س��غلي  ل��دى  معتم��د  وكي��ل  ملعر���ص 

الهات��ف اخللوي ، ومت اإ�س��دار موافقة 
الفاي��رب  كواب��ل  لتمدي��د  ل�س��ركتني  
عل��ى اعمدة �س��ركة الكهرباء، وكذلك 
اعط��اء املوافق��ة ب�س��اأن عم��ل تطبيق 
ك��رمي يف قط��اع غ��زة ،واط��اق حملة 
 DSL بي��ع االنرتنت على خط��وط ال

ل�سركة االت�ساالت الفل�سطينية.
واو�سح التقرير، ان الن�سف االول �سهد  
تطوير ومتابع��ة )3(  اأنظمة وبرامج 
خدم��ات  وتطوي��ر)4(  ال��وزارة  يف 
وت�س��غيل)4(  لل��وزارة  الكرتوني��ة 
موؤ�س�س��ات    )9( يف  قيا�س��ية  برام��ج 
حكومي��ة وكذلك ت�س��غيل نظ��ام ادارة 

اخلطط االلكرتوين يف كافة الوزارات 
تطوي��ر  ومت  احلكومي��ة،  واملوؤ�س�س��ات 
ع��دد )3( تطبيقات الهاتف املحمول ، 
فيم��ا بلغ عدد احل�س��ابات اجلديدة يف 
الت�س��جيل املوحد)66،348( ح�س��ابا 
ع��ن  اال�س��تعام  وبل��غ ع��دد عملي��ات 
البيانات احلكومي��ة )218.6( مليون 

ا�ستعام .
الب��دء  مت  فق��د   ، للتقري��ر  ووفق��ا 
عملي��ات  تعزي��ز  مب��ادرة  بتنفي��ذ 
الربط االلك��رتوين وتكام��ل البيانات 
ومتابع��ة  احلكومي��ة،  الدوائ��ر  ب��ني 
الرب��ط  خدم��ة  توف��ر  ا�س��تمرارية  

املرك��زي  البيان��ات  ومرك��ز  ال�س��بكي 
م��ن  لل��وزارات  اخلدم��ات  وتق��دمي 
ا�ست�س��افة مواق��ع الكرتونية وتركيب 
)24(خ��ط BSA، ورفع �س��رعة)50 
VPN،وجتهي��ز   )15( و   ،BSA   (
نطاق��ات DNS ع��دد)4(،  و متابعة 
طلبات الدعم الفني حيث مت ا�ستقبال 
 )285( اجن��از  ومت  طل��ب،   )360(

طلب .
وبينت الوزارة ان  الن�سف االول �سهد 
تقدمي خدمات مالية وم�سرفية عرب 
بنك الربيد  حيث بلغ عدد معامات 
69،554(،معامل��ة   ( املقبو�س��ات 

وبلغ  و عدد معامات �سرف الرواتب 
واملن��ح )484،110(  معاملة و عدد 
 )13،447( امل�س��حوبات  معام��ات 
البعائ��ث  ع��دد  وبل��غ   ، معامل��ة 
الربيدية ال��واردة لل��وزارة )داخلي 
و خارجي(، عدد )44،725( وبلغت 
ع��دد امل�س��رتكني اجل��دد يف ال�س��داد 

االآيل) 495(.
وذك��ر التقري��ر، اأنه تعزي��ز التعاون 
اخلارجي��ة  اجله��ات  م��ع  والعاق��ة 
العامل��ة يف جم��ال عم��ل ال��وزارة من 
خ��ال تنظي��م فعالي��ات )مبنا�س��بة 
الي��وم العامل��ي لات�س��االت وجمتمع 
املعلوم��ات للعام 2019 بعنوان "�س��د 
الفجوة التقيي�س��ية "  واليوم العاملي 
لاإنرتنت االآمن بعنوان  "معًا من اأجل 
اإنرتنت اأف�سل"، وكذلك رعاية اليوم 
الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات، واط��اق برنامج التدريب 
اإع��داد  يف  وامل�س��اركة  ال�س��يفي،  
مذك��رة تفاهم ب��ني مرك��ز التحكيم 
يف نقابة املهند�س��ني واحتاد �س��ركات 
اأنظم��ة املعلومات بيتا، وامل�س��اركة يف 
اللجنة التح�سريية والعلمية ملوؤمتر 

التحكيم الهند�سي.
ونوهت الوزارة اىل انها عقدت خال 
الن�س��ف االول   )8( ور�سات  عمل يف 
جم��ال عم��ل ال��وزارة ، وم�س��اركة يف 
|)8( جل��ان حكومي��ة وعق��د  ع��دد 
)22( لق��اء واجتم��اع مع ال�س��ركاء، 
وا�س��دار ع��دد)21( ق��رار لتنظي��م 
ال�س��كاوى  جمي��ع  ومعاجل��ة  العم��ل 
 )56( وعدده��ا  لل��وزارة  ال��واردة 
�س��كوى ، وبل��غ ع��د معام��ات مرك��ز 
 )52،020( اجلمه��ور  خدم��ات 

معاملة .

وزارة االتصاالت تصدر تقريرًا 
حول انجازاتها خالل النصف االول للعام الحالي
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القد�ص املحتلة- الراأي
وادي  منطق��ة  �س��كان  م��ن  قليل��ون 
احلم���ص جنوب �س��رق القد���ص يعون 
ال�س��عب  ونك�س��ة  نكب��ة  عاي�س��وا  اأو 
الفل�س��طيني عام��ي 1948 و 1967، 
لكنه��م جميع��ا عا�س��وا ي��وم االثن��ني 
م�س��ابهة  حلظ��ات   )22/7/2019(
للنكب��ة، وعل��ى م��راأى وم�س��مع العامل 
م��ن  الفل�س��طيني  يقتل��ع  كي��ف  كل��ه، 
بق��وة  عن��ه  بعي��دًا  وُيهّج��ر  منزل��ه 
الظه��ر  واإدارة  واال�س��تعاء  البط���ص 
)ال�س��ماوية  الك��ون  �س��رائع  ل��كل 

والقانونية(.
عائلة املواطن اإ�سماعيل اأبو �سرحان، 
كغريها من العائ��ات التي اختارت اأن 
تعي���ص يف ه��ذه املنطقة وو�س��عت كل 
مدخ��رات عمرها وتعب ال�س��نني لكي 
ت�س��تقر يف منزل ظنًا منها اأن البناية 
لن تطالها يد الهدم التابعة لاحتال 

لكونها تقع خلف اجلدار العن�سري.
فج��ر  تعر�س��ت  اإنه��ا  قال��ت  العائل��ة 
اليوم العتداء وح�س��ي من قبل جنود 
بال�س��رب  انهال��وا  الذي��ن  االحت��ال 

عل��ى اأف��راد االأ�س��رة الإجبارهم ترك 
واخ��اء املن��زل، كم��ا اعت��دوا بر���ص 
الغ��از على وجوههم، ف�س��ًا عن القاء 
قناب��ل �س��وتية داخل املن��زل لرتويع 

من فيه.
بنح��و  دف��ع  االإ�س��رائيلي  االحت��ال 
األ��ف من عنا�س��ره وع�س��رات االآليات 
ال�س��خمة  والبول��دزرات  الع�س��كرية 
اأك��رب عملي��ة  لتنفي��ذ  املنطق��ة،  اىل 
هدم جماع��ي يف القد�ص بحجة قرب 
البناي��ات م��ن جدار ال�س��م والتو�س��ع 

العن�سري.
ه��دوان  اأب��و  غال��ب  املقد�س��ي  امل�س��ن 
يق��ول: "كل م��ا ادخرته اأن��ا واأبنائي 
ا�س��رتيت  املن��زل..  ه��ذا  و�س��عناه يف 
االأر���ص قب��ل اأربع��ة اأع��وام، الأن��ه ال 
ق��درة لنا على ال�س��راء والبناء داخل 
حدود بلدي��ة القد���ص، واأوقفونا عن 
البن��اء، حتملنا رداءة البنى التحتية 
يف املنطق��ة، وحاولن��ا حت�س��ينها عرب 
�س��ق �س��ارع ي�س��ل ملنزلن��ا لك��ن جي���ص 

االحتال جّرفه يف وقت �سابق.
وتعي���ص عل��ى بع��د اأمت��ار م��ن من��زل 

اأبو ه��دوان اأ�س��رة املواطن اإ�س��ماعيل 
عبيدية م��ع زوجته واأطفاله ال�س��تة 
يف منزل ي�س��ل اإليه الزائر بعد ال�سري 
يف �سارع �سيق �س��ديد االنحدار وقعت 

فيه عدة حوادث �سري خطرة.
تبدد االأحام

ب��دت احل�س��رة عل��ى وجه��ه، وق��ال: 
من��زل  يف  و�س��عته  عم��ري  �س��قاء 
م��ن  اإفراغ��ه  اأحام��ي، ق��ررُت ع��دم 
حمتويات��ه، لك��ن االحت��ال ال يعرف 
معان��اة  اىل  يلتف��ت  وال  االن�س��انية 

الفل�سطيني.
من جانبه، ق��ال رئي�ص جلنة خدمات 
ح��ي وادي احلم���ص حم��ادة حم��ادة 
اإن عدد �س��كان احلي ي�س��ل اإىل �س��تة 
م��ن  املت�س��ررين  لك��ن  ن�س��مة،  اآالف 
ق��رار حمكمة االحت��ال العلي��ا يبلغ 
ثاثني األف ن�س��مة وهم جميع اأهايل 
�س��ور باه��ر، ويعت��رب احل��ي امت��دادا 
الأرا�سيهم. ُم�سيفا اأن االحتال تعمد 
اإحلاق �س��رر نف�س��ي واقت�س��ادي فادح 
باالأه��ايل، الأن��ه انتظ��ر حت��ى انتهوا 
م��ن البناء الذي ا�س��تنفد كل طاقتهم 

االقت�س��ادية، ث��م قرر من��ع البناء يف 
املنطقة وهدم ما ُبني من منازل.

اجلدار الفا�سل
وقال ع�س��و جلن��ة الدفاع ع��ن منازل 
احلي حممد اأبو طري، اإّن ق�سية وادي 
جي���ص  وزع  عندم��ا  ب��داأت  احلم���ص 
االحتال اأوامر ه��دم جماعية ل� 16 
بناي��ة �س��كنية بقراٍر م��ن قائد جي�ص 
االحت��ال الع�س��كري، بذريع��ة قرب 
املنازل من اجلدار الفا�سل بني القد�ص 
تق��دمي  االأه��ايل  فق��رر  وال�س��فة، 
التما���ٍص للمحكمة العلي��ا لاعرتا�ص 
عل��ى الق��رار قانونًي��ا، لك��ن املحكم��ة 
رف�ست االلتما�ص واأيَّدت قرار اجلي�ص 
به��دم جميع املنازل املج��اورة للجدار، 
ومنع ا�ستخدام اأرا�سي املواطنني على 

بعد 250 مرًتا منه.
ويعت��رب ح��ي وادي احلم���ص امتدادا 
لبلدة �سور باهر الواقعة جنوب �سرق 
القد���ص وتبلغ م�س��احة اأرا�س��يه نحو 
ثاث��ة اآالف دومن، وق��د ح��رم جي�ص 
االحت��ال ال�س��كان في��ه م��ن البن��اء 
على ن�س��ف امل�س��احة تقريب��ا، بحجة 

ق��رب االأرا�س��ي م��ن اجل��دار الع��ازل 
الذي يف�سل احلي عن عدة قرى تتبع 

حمافظة بيت حلم.
يق��ع حي وادي احلم���ص خارج حدود 
غالبي��ة  وت�س��نف  القد���ص  بلدي��ة 
"اأ" التابع��ة  اأرا�س��يه �س��من مناط��ق 
لل�س��لطة الفل�س��طينية، االأم��ر ال��ذي 
ل�س��راء  املقد�س��يني  م��ن  بكث��ري  دف��ع 
اأرا���ص يف احل��ي لع��دم قدرته��م عل��ى 
ال�س��راء والبن��اء يف املناط��ق الواقعة 
داخل حدود البلدية، ب�سبب االأ�سعار 
وا�ست�س��دار  لاأرا�س��ي  اخليالي��ة 
ح�س��لوا  وق��د  البن��اء،  تراخي���ص 
جميعهم على رخ�سة البناء من وزارة 

احلكم املحلي الفل�سطينية.
االحت��ال  �س��لطات  ر�س��مت  وعندم��ا 
م�س��ار اجل��دار يف تل��ك املنطق��ة ع��ام 
2003 وقع��ت بع���ص املنازل خارجه 
التما���ص  لتق��دمي  االأه��ايل  فا�س��طر 
�س��د امل�س��ار ال��ذي مي��ر و�س��ط قري��ة 
�س��ور باهر، ووق��ع احل��ي يف "اجلانب 
االإ�س��رائيلي" م��ن اجل��دار لكن��ه بقي 

خارج نفوذ بلدية االحتال.

"وادي الحمص" نكبة جديدة وتهجير جماعي
 على مرأى ومسمع العالم!!!
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
الفل�س��طينية  ال�س��حة  وزارة  تعم��ل 
بغزة على مدار ال�س��اعة لتقدمي اأف�سل 
اخلدمات جلمهور املواطنني، وا�س��تقبال 
قل��ة  م��ن  بالرغ��م  املر�س��ية  احل��االت 
االإمكاني��ات، ونق�ص العديد من االأدوية 

وامل�ستلزمات الطبية داخل م�سافيها.
وبالرغم اأي�سا من ظروف العمل ال�ساقة 
التي تعمل فيها الطواقم الطبية، اإال اأن 
تلك الطواقم تبذل جهودا ا�س��تثنائية 
لعاج املر�سى �س��غارا وكبارا واالعتناء 
بهم ب�س��كل جيد، ليا ونهارا دون كلل اأو 

ملل.
ويف اإطار حر�ص ال��وزارة على االهتمام 
مبتلقي اخلدمة واملراجعني من املر�سى، 
بغ��زة  ال�س��حة  وزارة  وكي��ل  اأ�س��در 
اإداري��ًا  اأب��و الري���ص ق��رارًا  د. يو�س��ف 

بالتاأكي��د على ح�س��ن التعامل مع متلقي 
اخلدم��ة واملراجع��ني يف كاف��ة مواق��ع 
العمل، وقام بتكليف الرقابة الداخلية 
بر�سد ومتابعة التزام املوظفني باأحكام 

هذا القرار.
ويف نف���ص الوق��ت ال��ذي حتر���ص في��ه 
وزارة ال�سحة على االهتمام مبراجعيها 
واملوؤ�س�س��ات  امل�س��ايف  داخ��ل  ومر�س��اها 
الطبي��ة، حر�س��ت ال��وزارة اأي�س��ا عل��ى 
للطواق��م  واالأم��ن  احلماي��ة  توف��ري 
الطبي��ة الت��ي تعمل ليل نه��ار يف خدمة 
االأم��ن  توف��ري  خ��ال  م��ن  املر�س��ى، 
واحلماي��ة، وكان��ت البداي��ة من جممع 
ال�س��فاء الطب��ي، باعتباره اأكرب م�س��فى 

داخل قطاع غزة.
ال�س��حة  وزارة  اأعلن��ت  اأم���ص،  وي��وم 
التطبي��ق  ب��دء  بغ��زة،  الفل�س��طينية 

و�س��بط  احلماي��ة  الإج��راءات  الفعل��ي 
االأمن يف جممع ال�سفاء الطبي.

واأ�س��ارت الوزارة يف ت�سريح لها اإىل بدء 
انت�سار عنا�سر جهاز "االأمن واحلماية" 
داخ��ل اأروق��ة جمم��ع ال�س��فاء الطب��ي، 
مبدينة غ��زة، للبدء بتطبيق اجراءات 
الطب��ي  ال�س��فاء  داخ��ل جمم��ع  االأم��ن 

بالتعاون مع اإدارة املجمع.
واأكدت الوزارة اأن ه��ذا االإجراء يهدف 
اإىل اإنه��اء االزدحام، واتاحة الفر�س��ة 
خدماته��ا  لتق��دمي  الطبي��ة  للطواق��م 
ر�س��ى  يحق��ق  ومب��ا  املطل��وب  بال�س��كل 

املر�سى واملواطنني.
ويعت��رب جمم��ع ال�س��فاء اأك��رب موؤ�س�س��ة 
�س��حية طبي��ة داخ��ل قطاع غ��زة وهو 
جمم��ع طبي ي�س��م ث��اث اأق�س��ام، هي: 
ق�س��م اجلراحة وق�س��م الباطنة وق�سم 

الن�ساء والتوليد.
و�س��هد القطاع ال�س��حي، االعتداء على 
عدد م��ن االأطب��اء يف ح��وادث خمتلفة 

وهم على راأ�ص عملهم يف قطاع غزة.
الواق��ع  اأن  رغ��م  ان��ه  بالذك��ر  جدي��ر 
ال�س��تة  االأ�س��هر  خ��ال  �س��هد  ال�س��حي 
االأوىل من العام احلايل اإجنازات نوعية 
يف خمتل��ف جم��االت القطاع ال�س��حي"، 
اإال اأن وزارة ال�س��حة تواج��ه جمموعة 
م��ن التحديات، اأبرزها النق�ص احلاد يف 
قوائ��م االأدوي��ة وامل�س��تهلكات الطبية، 

وعدم توفر املوازنات الت�سغيلية.
غ��ري  اأزم��ة  م��ن  غ��زة  م�س��ايف  وتع��اين 
م�سبوقة من نق�ص االأدوية وامل�ستهلكات 
الطبية االأ�سا�سية، وهي االأزمة االأ�سعب 
خال �سنوات احل�سار االإ�سرائيلي لغزة 

منذ اأكرث من 13 عاما.

معاملة حسنة للمراجعين وحماية للطواقم

صحة غزة.. لكل ذي حق حقه
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غزة-الراأي-  اإ�سام بهار
ال تخل��و الطبيع��ة القانوني��ة للدع��اوى م��ن 
الت��ي  احلقيق��ة  اإىل  للو�س��ول  فني��ة  جنب��ة 
يبحث عنها الق�س��اء يف اإجراءاته، ولعل ذلك 
يتمث��ل باخل��ربة، وهي م��ا عدها امل�س��رع اأحد 
اأدلة االإثبات وميكن اعتبارها �س��ببًا الإ�س��دار 

احلكم.
ومب��ا اأن القا�س��ي ال يحك��م بعلمه ال�سخ�س��ي، 
وه��و كب��ري اخل��رباء يف جم��ال عمله ح�س��رًا، 
فيجوز للمحكمة  عند االقت�س��اء اال�س��تعانة 
بخبري اأو اأكرث لا�ستئنا�ص باآرائهم يف امل�سائل 
املعرو�س��ة عليها والتي ي�س��تلزمها الف�س��ل يف 

الدعوى.
واخل��ربة هي ن��وع م��ن املعاين��ة الت��ي  حتتاج 
اإىل االإمل��ام بعل��م اأو فن ال يتوافر يف القا�س��ي 
والزراع��ة  والبن��اء  والهند�س��ة  كالط��ب 
واالإلكرتونيات وغ��ري ذلك، وقد يتوقف البت 
يف الدع��وى املعرو�س��ة عل��ى املحكم��ة وعليها 
التحق��ق م��ن بع���ص امل�س��ائل الفني��ة الت��ي ال 

ي�ستطيع القا�سي االإملام بها.
وعل��ى ذل��ك ال يج��وز للقا�س��ي اأن ميتن��ع ع��ن 
احلكم يف اأي ن��زاع معرو�ص اأمامه بل يتوجب 
علي��ه الف�س��ل يف كل نزاع م�س��تعينًا مبا يتوفر 
لديه من خربة ق�س��ائية باالإ�س��افة للخرباء 
الذين اأجاز القانون اال�س��تعانة بهم يف ح�س��م 

ق�ساياه.

قانون البينات
عن��د  للمحكم��ة  ف��اإن  القان��ون  وح�س��ب 
االقت�س��اء اأن حتك��م بن��دب خب��ري واح��د اأو 
اأك��رث لا�س��تئنا�ص باآرائه��م يف امل�س��ائل الت��ي 
ي�ستلزمها الف�سل يف الدعوى، ويجب اأن تذكر 
يف منط��وق حكمه��ا بيان��ًا دقيق��ًا ملهمة اخلبري 

والتدابري العاجلة التي يوؤذن لها يف اتخاذها، 
اإ�سافة للوديعة التي يجب اإيداعها يف خزانة 
املحكمة حل�س��اب م�س��روفات اخلبري واأتعابه، 
واخل�سم الذي يكلف باإيداع الوديعة، واالأجل 
ال��ذي يجب في��ه االإيداع، واملبل��غ الذي يجوز 
للخب��ري �س��حبه مل�س��روفاته، وكذل��ك االأج��ل 
تاري��خ  واأخ��ريًا  التقري��ر،  الإي��داع  امل�س��روب 
اجلل�س��ة التي توؤجل اإليها الق�س��ية للمرافعة 
يف حالة اإيداع الوديعة، وجل�سة اأخرى اأقرب 

منها لنظر الق�سية يف حالة عدم اإيداعها.
وح�س��ب امل��ادة )184( م��ن قان��ون البين��ات 
يف امل��واد املدني��ة والتجارية رقم )4( ل�س��نة 
اإىل  املهم��ة  تعي��د  اأن  للمحكم��ة  2001م 
اخلبري ليت��دارك ما تبينته م��ن وجوه اخلطاأ 
اأو النق���ص يف عمله اأو تقري��ره، ولها اأن تعهد 
بذلك اإىل خبري اآخر اأو اأكرث، واملادة )185( 
والت��ي تن���ص عل��ى اأن راأي اخلب��ري ال يقي��د 
املحكم��ة ولكنه��ا ت�س��تاأن�ص ب��ه، واإذا حكم��ت 
خافًا لراأي اخلبري وجب عليها بيان االأ�سباب 
التي اأوجبت اإهمال هذا الراأي كله اأو بع�سه.

اختيار خبير
م��ن جهت��ه ق��ال امل�ست�س��ار حمم��د الدري��وي 
رئي���ص حمكمة النق�ص اإن " املحكمة ت�س��تعني 
باخل��رباء يف االأم��ور الغري قانوني��ة مثل راأي 
اخلبري يف تقدير ن�س��بة العجز لدى م�ساب يف 
ق�س��ايا التعوي�ص اأو تعيني مثمنني يف ق�س��ايا 
املحكم��ة  ب��اأن  مو�س��حًا  وهك��ذا".  االأرا�س��ي 
تعر���ص عل��ى اأطراف الق�س��ية اختي��ار خبري 
ف��اإن اتفقوا عليه كان بها وان مل يتفقوا تعني 

املحكمة خبري من طرفها.
واأ�س��ار اإىل اإمكاني��ة االتف��اق عل��ى خب��ري يف 
نف�ص اجلل�س��ة اأو متنحهم املحكمة مدة اأخرى 

لاتف��اق، واإذا تواف��رت اأ�س��باب تخ��وف اأحد 
االأط��راف م��ن مي��ل اخلب��ري للط��رف االآخ��ر 
يطل��ب رد ه��ذا اخلبري ب�س��رط توافر اأ�س��باب 
الرف���ص يف حال عين��ت املحكمة اخلب��ري، اأما 

اإذا كان  بتوافق االأطراف فا يجوز رده.

مباشرة العمل
واأكد على اأن املادة "171" من قانون البينات 
ن�س��ت عل��ى اأن��ه "ال يقبل م��ن اأحد اخل�س��وم 
طلب رد اخلبري املعني بناًء على اختيارهم اإال 

اإذا كان �سبب الرد قد حدث بعد تعيينه".
واأو�س��ح رئي���ص حمكم��ة النق�ص ب��اأن اخلبري 
يتع��ني بن�ص امل��ادة "173 " فعل��ى اخلبري اأن 
يح��دد لبدء عمله تاريخًا ال يتجاوز خم�س��ة 
ع�س��ر يوم��ًا م��ن تاري��خ اطاع��ه عل��ى مل��ف 
الدع��وى وت�س��لمه �س��ورة الق��رار، وعلي��ه اأن 
يدعو اخل�سوم بكتب م�سجلة تر�سل قبل ذلك 
التاريخ ب�سبعة اأيام على االأقل يخربهم فيها 
مب��كان اأول اجتم��اع ويومه و�س��اعته" ويجوز 
للمحكمة يف حاالت اال�س��تعجال التجاوز عن 
امل��دد امل�س��ار اإليه��ا وتكليف اخلبري مببا�س��رة 
املهم��ة فورًا ودعوة اخل�س��وم باإ�س��ارة برقية 
للح�س��ور يف احل��ال ويرتتب على ع��دم دعوة 

اخل�سوم بطان عمل اخلبري.
وبني ب��اأن اخلبري يج��ب عليه القي��ام باملهمة 
املوكل��ة اإلي��ه �سخ�س��يًا وال يج��وز اأن ين��دب 
اأح��دًا غ��ريه  وميكن��ه اال�س��تعانة مبعاون��ني، 
مع �س��رورة ع��دم االإطالة يف كتاب��ة التقرير 

واإر�ساله يجب اأن يكون بالوقت املحدد.
وق��ال رئي���ص حمكم��ة النق���ص " بع��د انتهاء 
اخلبري م��ن كتابة تقريره يوقع منه ويعر�ص 
راأي��ه واالأدلة التي ا�س��تند عليه��ا ، ويف بع�ص 
احل��االت يك��ون يف الق�س��ية اأك��رث م��ن خبري، 

يف ه��ذه احلالة على كل خب��ري تقدمي تقرير 
م�س��تقل براأي��ه اإال اإذا اتفق��وا عل��ى تق��دمي 
تقري��ر واحد يجم��ع كل االآراء، بحيث يكتب 

كل خبري راأيه ويوقع عليه".

تقرير الخبير غير مقيد
وعن دف��ع اأجرة اخلب��ري اأردف " املحكمة هي 
الت��ي تق��رر الط��رف الذي علي��ه دف��ع اأجرة 
اخلبري ويحق له يف حال تاأخر الدفع اللجوء 

للمحكمة لتح�سيل اأتعابه"
وا�س��تعر�ص ن�ص امل��ادة 185 من ذات القانون 
يقي��د  ال  اخلب��ري  "راأي  عل��ى  تن���ص  والت��ي 
املحكم��ة ولكنه��ا ت�س��تاأن�ص ب��ه، واإذا حكم��ت 
بي��ان  عليه��ا  وج��ب  اخلب��ري  ل��راأي  خاف��ًا 
االأ�س��باب التي اأوجبت اإهمال هذا الراأي كله 
اأو بع�سه".فالقا�س��ي ال يتقي��د بال��راأي ولكن 
ي�س��تاأن�ص ب��ه واإذا مل ياأخ��ذ القا�س��ي ب��راأي 

اخلبري عليه بيان اأ�سباب ذلك.
واأك��د امل�ست�س��ار حممد الدري��وي على وجوب 
اأخذ القا�س��ي براأي اخلبري اإذا اتفق اخل�سوم 
�س��لفًا على قبول��ه �س��ريطة اأن تتواف��ر فيهم 
اأهلية الت�سرف يف مو�سوع النزاع الأن التفاهم 
يك��ون اأقرب للتحكيم يف هذه احلالة. م�س��ريًا 
اإىل اأن للخب��ري ول��كل خ�س��م يف الدع��وى اأن 
يتظلم من اأمر التقرير، وذلك خال الثمانية 

اأيام التالية الإعانه.
اذًا ميكنن��ا الق��ول باأن��ه يج��ب عل��ى اخلب��ري 
الق�سائي اأال يبقى بعيدا عن اإ�ساح املنظومة 
الق�س��ائية، ب��ل ينبغي  حت�س��ني ظروف عمله 
م��ن اأج��ل الرف��ع م��ن ج��ودة عطائ��ه، فلي�ص 
هناك اإ�ساح فعال للمنظومة الق�سائية دون 
اإ�ساح حال هذه الفئة باعتبارها من مكونات 

العدالة.

الخبرة أداة القاضي الفنية والدليل "الحاسم" لبعض أحكامه
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غزة - الراأي
ق��ال املتح��دث با�س��م وزارة الزراعة يف غزة 
االأ�س��احي  كمي��ات  اإن  الب�س��يوين،  اأده��م 
حاج��ة  تغط��ي  غ��زة  قط��اع  يف  املتوف��رة 
املواطن��ني هذا الع��ام، م�س��رًيا اإىل وجود من 
10 اآالف اإىل 12 األف راأ�ص عجل، وحوايل 

وماعز. غنم  راأ�ص  األف   30 اإىل   25
اأ�س��عار اال�س��احي يف غ��زة يف ع��ام  وح��ول 
2019، ذكر الب�س��يوين يف ت�س��ريح و�س��ل" 
ال��راأي" م�س��اء الي��وم االأح��د، اأن م��ا ُيح��دد 
االأ�سعار هو ن�سبة االإقبال والعر�ص والطلب، 
معت��ربا اأنه ال ميكن حتديدها ب��اأي حال من 

االأحوال.
ون��وه اإىل وج��ود ج��والت متابع��ة م�س��تمرة 
وامل�س��الخ  االأ�س��احي  كل  لفح���ص  ودقيق��ة 
واحليوانات اخلا�س��ة مبو�س��م االأ�ساحي من 
حي��ث املوا�س��فات ال�س��حية والبيطري��ة يف 

قطاع غزة.
واأو�س��ح الب�س��يوين اأن كل ما يدخ��ل القطاع 
ع��رب املع��رب التج��اري يج��ري فح�س��ه ويتم 
اأخ��ذ عينات منه اإىل املخت��ربات، للتاأكد من 

�سامة و�سحة االأ�ساحي واللحوم.

البسيوني: أسعار 
األضاحي تحددها 

نسبة اإلقبال والطلب

غزة- الراأي
كّرم��ت وزارة الرتبية والتعلي��م العايل بغزة ، 
اأوائل الثانوية العامة" االإجناز" على م�ستوى 
حمافظات قط��اع غزة،  وذلك خ��ال احتفال 
نوع��ي  اأُقيم مبقر ال��وزارة بغزة حتت عنوان" 
ال�س��مود  فل�س��طني   – الع��ودة  �س��هداء  ف��وج 

واالإجناز.
و�س��ارك يف االحتفال ،  النائ��ب االأول لرئي�ص 
املجل���ص الت�س��ريعي د. اأحم��د بح��ر، ورئي���ص 
متابع��ة العم��ل احلكوم��ي اأ.د. حمم��د عو�ص، 
ووكي��ل وزارة الرتبية والتعليم العايل د. زياد 
ثابت، وح�س��د من االأ�س��رة الرتبوية والطلبة 
االأوائل وذويهم، وجاء االحتفال حتت رعاية 
رئي���ص متابعة العمل احلكومي ، وبدعم كرمي 

من قافلة اأميال من االبت�سامات.
وقال د. بحر: اأتقدم با�سم املجل�ص الت�سريعي 
ونوابه، وبا�س��م رئي�ص املجل�ص د. عزيز دويك 
بالتهنئ��ة القلبي��ة احل��ارة لطلبتن��ا املتفوقني 

بهذا النجاح والتميز.
واأ�س��اف:" لقد تابعنا نتائ��ج الثانوية العامة 
وراأينا كيف ارت�س��مت مام��ح البهجة و الفرح 
على وجوه جمتمعنا و�سعبنا الفل�سطيني، هذا 
ال�س��عب املتقدم يف كل �س��يء، فن�سبة املتعلمني 
يف فل�س��طني هي االأعلى عربيًا، واأن اأقل ن�سبة  
اأُمي��ة يف الع��امل هي يف فل�س��طني، كما ن�س��اهد 
دوم��ًا اأن فل�س��طني ُتخرج الكثري م��ن املتميزين 
من حق��ل التعليم عرب العامل وم��ن اأمثلة ذلك 
املعلمة حنان احلروب اأف�سل معلم على العامل، 
واملعلم جميل الدربا�سي اأف�سل معلم ملهم على 

العامل اأي�سًا.
واأو�سح بحر،  اأن هذا التميز الفل�سطيني ياأتي  

بالرغ��م م��ن االحت��ال ال�س��هيوين واحل�س��ار 
وع��دوان االحتال املتكرر على �س��عبنا والذي 
والتطه��ري  للبي��وت  االحت��ال  ه��دم  اآخ��ره 
العرقي يف وادي احلم�ص �سمن عمليات تهويد 

القد�ص التي لن تنجح يف ظل �سمود �سعبنا.
وقّدم بحر التحية لطواقم الوزارة يف ال�سفة 
الذي��ن  املتفوق��ني  االأوائ��ل  هن��اأ  و  والقط��اع، 
اأبدع��وا، الفت��ًا اإىل اأن ع��ددًا كب��ريًا منه��م من 
اأبن��اء ال�س��هداء واالأ�س��رى وحفظ��ة الق��راآن 

الك��رمي مث��ل االأوىل عل��ى فل�س��طني يف الف��رع 
العلم��ي  الطالبة اآالء عب��د العاطي احلافظة 

لكتاب اهلل عز وجل.
وخاطب بح��ر الطلب��ة االأوائل قائ��ًا:" اأنتم 
التغي��ري  وق��ادة  الدي��ار  وحم��اة  االأم��ة  اأم��ل 
يف  �ست�س��اهمون  والتحري��ر،  الن�س��ر  وطائ��ع 
متهيد الطريق النت�س��ار �سعبنا والذهاب لبيت 
املقد�ص فاحت��ني:" من جهته،  قال اأ.دعو�ص: 
اأوائ��ل  تك��رمي  حف��ل  يف  بامل�س��اركة  نت�س��رف 

الثانوي��ة العامة  ال��ذي اأطلق عليه ا�س��م فوج 
�س��هداء العودة، فعندما ندقق يف كلمة العودة 
بعم��ق جنده��ا تعن��ي بداي��ة جدي��دة يف ظ��ل 
واقع موؤمل  وح�س��ار وح��روب متاحقة،  فمن 
ح��ق االأوائ��ل اأن يفتخ��روا وه��م ف��وج العودة 
واالنت�س��ار وحترير فل�س��طني وهم اأمل بداية 

الن�سر والعودة للديار.
يك��ون  اأن  غريب��ًا  لي���ص  عو���ص:"  واأ�س��اف 
االحتف��ال عل��ى اأر���ص ال��وزارة فه��ي  املن�س��اأ  

وحا�س��نة االب��داع والتف��وق، كم��ا اأنه��ا ت�س��ع 
اخلط��ط لرق��ي التعليم، وقب��ل فرتة ناق�س��نا 
خط��ط ال��وزارة ووجدنا ل��دى ال��وزارة الكثري 
م��ن الربامج املميزة ومنه��ا كيفية بناء عاقة 
الطال��ب برب��ه وجمتمع��ه وكيفي��ة الو�س��ول 
للطال��ب املتمي��ز  يف ع��امل املعرف��ة املتقدم من 
حولنا. ومتنى عو�ص التوفيق للطلبة االأوائل 
يف م�س��تقبلهم داعي��ًا اأن يكون��وا خ��ري �س��فراء 
لفل�سطني و�سعبنا وق�سيتنا  يف جامعاتهم عرب 

العامل.
م��ن جانب��ه  ق��ّدم د. ثاب��ت  ال�س��كر لرئا�س��ة 
املجل���ص الت�س��ريعي والن��واب ورئي���ص متابعة 
العمل احلكومي وحر�س��هم عل��ى دعم العملية 
اأف��راح  يف  وامل�س��اركة  وتطويره��ا  التعليمي��ة 
احتف��االت الثانوي��ة العامة، كما قّدم ال�س��كر 
لكل من �س��اهم يف اجن��اح الثانوي��ة العامة من 
موؤ�س�س��ات ووزارات ومنها: الداخلية وال�سحة 
الطاق��ة  و�س��لطة  املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا 

و�سركة الكهرباء واملجتمع املحلي.
وهّن��اأ ثاب��ت الطلبة املتفوق��ني واأولياء االأمور 
وجمتمعنا الفل�س��طيني، ووجه ال�س��كر جلميع 
العامل��ني يف ال��وزارة الذين اأجنح��وا الثانوية 
الع��ايل  للتعلي��م  ال�س��كر  وج��ه  كم��ا  العام��ة، 
الذي��ن يعمل��ون االآن على توفري املن��ح للطلبة، 
ووّجه ثابت الدعوة للطلبة خا�س��ة اأ�س��حاب 
املعدالت العالية ملتابعة الوزارة للح�سول على 

املنح ومعرفة التفا�سيل اخلا�سة بذلك.
واأو�س��ح وكيل وزارة التعليم اأن نتائج الثانوية 
العام��ة هذا العام م�س��رفة ومتقدمة ونحن يف 
الوزارة نعكف االآن على و�س��ع خطة لارتقاء 

ب�سكل اأكرب يف النتائج والتطوير التعليمي.

وزارة التعليم تكرم أوائل الثانوية العامة 2019 


