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اللجنة القطرية لإلعمار تتفقد سير 
مشاريعها في غزة وتفتتح أخرى

غزة – خا�ص الراأي-حممد ال�سنوار 
ب��ات مع��ر بيت حان��ون الذي ت�س��ميه 
"الإ�س��رائيلي"،  الحت��ال  �س��لطات 
للفل�س��طينيني  اإيرز"، م�س��يدة  "مع��ر 
بامل�ست�س��فيات  الع��اج  يف  الراغب��ني 
يف  الفل�س��طينية  اأو  "الإ�س��رائيلية" 
ال�سف��ة املحتل��ة والقد���ص املحتلة، اإذ 
اأ�سح��ى املع��ر املفتوح فق��ط للحالت 
بغزي��ني  لاإيق��اع  و�سيل��ة  الإن�ساني��ة 
واعتقاله��م. ويقع املع��ر اأق�سى �سمال 

قطاع غ��زة، ويربط القطاع بالأرا�سي 
الفل�سطينية التي احتلت عام 1948، 
وه��و مم��ر اإجب��اري لكل م��ن يرغب يف 
ال�سفر من غزة اإىل اإ�سرائيل اأو ال�سفة 
املحتلة، وي�سمح فقط حلالت اإن�سانية 

وبت�سريح م�سبق باملرور عره.
ويق��ول م�سوؤولون وحقوقيون اإن املعر 
ال�سلط��ات  ت�ستخدمه��ا  و�سيل��ة  ب��ات 

لعتقال  الإ�سرائيلي��ة 
بع��د  الفل�سطيني��ني 

“الثقافة” تنظم ملتقى ثقافي 
لمعالجة اآلثار السلبية للتقنيات 

غزة- الراأي
نظمت وزارة الثقافة بالتعاون 
م��ع بلدية بي��ت لهي��ا ووزارة 
الإعام��ي  واملكت��ب  الأوق��اف 
احلكوم��ي، ملتقى ثق��ايف حول 
�سعف التوا�سل ال�سري و�سوء 
ا�ستخ��دام التقنيات احلديثة، 
املوؤمت��رات  بقاع��ة  وذل��ك 
ببلدية بيت لهيا �سمال قطاع 
غزة.وتخلل اللقاء العديد من 
املداخات التي متحورت حول 

�سع��ف التوا�س��ل الجتماع��ي 
يف ظ��ل التق��دم التكنولوج��ي 
ال��ذي ي�سهده الع��امل املعا�سر.
وافتت��ح اللق��اء د.موؤم��ن عب��د 
التدري��ب  مدي��ر  الواح��د 
باملكت��ب الإعام��ي احلكوم��ي، 
موؤكدًا عل��ى �سرورة تخ�سي�ص 
ب��ني  للتق��ارب  الوق��ت  بع���ص 
اأف��راد العائل��ة الواح��دة م��ن 

خ��ال اجلل�سات 
الت��ي تخل��و م��ن 

صور التأهيل واإلصالح 
تختتم مشروع “نسخ 

المصحف” بأيدي 
نزالئها

مديريات الداخلية ُتنجز 
أكثر من 35 ألف معاملة 

خالل يناير
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03
11 08

آثار غزة تواجه الحصار بأقل اإلمكانيات
غزة-الراأي-�سمر العرعري

رغم وج��ود ع�س��رات الأماكن ال�سياحي��ة والأثرية 
يف قط��اع غ��زة منذ اآلف ال�سن��ني، اإل اأن تلك املعامل 
الأثري��ة وال�سياحي��ة مل تاأخ��ذ حقه��ا يف الرعاي��ة 
الكامل��ة كي تبقى �سامدة على مر الع�سور ، و�ساهدة 
على ح�سارة �سعب متجذر يف تلك الأر�ص منذ القدم 

، حي��ث احل�س��ار املطب��ق ال��ذي ط��ال كاف��ة مناح��ي 
احلي��اة واأّث��ر على جمرياته��ا، الأمر ال��ذي اأدى اإىل 
ترمي��م بع�سها باأقل المكانيات املتواجدة حمليًا كي 
تبق��ى على قيد الوجود .و ت�سكل املعامل الأثرية يف 
قط��اع غزة احد روافد القت�ساد الفل�سطيني، الأمر 
الذي يحتاج اإىل ت�سافر اجلهود من اجل اإنعا�ص هذا 

القط��اع و ك��ي تكون كم��ا يجب ، م�س��در �سياحي يدر 
ذهبا على الباد مواقع اأثرية عدة تر�سد " الراأي" 
جزًء منها بالتعريف بها ، وتاريخ وجودها ، والتعرف 
على واقع الآث��ار وال�سياحة يف غزة ومنها موقع تل 

الرقي�ص الأثري عل��ى �ساطئ دير 
06البل��ح " وهو موقع اأث��ري يقع على 
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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 

خطورة العملية
تق��ول �سمرية ال�سوبك��ي )40 عاًما(: "حاول 
الأطب��اء مب�ست�سف��ى نا�س��ر ت�سخي�ص احلالة 
بع��د ا�ستقبايل يف ق�سم الط��وارئ، فاأخرتهم 
اأين خ�سع��ت لعملية قلب مفتوح قبل �سنوات، 
وب�سرع��ة مت حتويل��ي اإىل ق�س��م القلب حيث 
اأمرا���ص  اأخ�سائ��ي  زري��ق  رب��اح  د.  تعام��ل 
القلب م��ع حالتي، وبدوره اأحالن��ي اإىل ق�سم 

اجلراحة".
اأطب��اء  ت�سخي���ص  عل��ى  وبن��اء  وتابع��ت: 
اجلراح��ة ق��رر د. �سلي��م �سق��ر رئي���ص ق�سم 
لعملي��ة  اإخ�ساع��ي  �س��رورة  )اأ(  جراح��ة 

جراحية عاجلة خلطورة الو�سع".
وهن��ا وجب ح�س��ور ق�س��م القل��ب يف العملية 
ل�سع��ف نب�س��ات القل��ب ب�سبب تركي��ب �سمام 
�سناع��ي قبل �سن��وات اأدى اإىل ه��ذا ال�سعف، 
وتتطلب ه��ذا تركيب جهاز تنظي��م ل�سربات 
القل��ب قب��ل اإج��راء العملي��ة اجلراحية، ما 
يجع��ل ه��ذه العملي��ة معق��دة ومركب��ة ب��ني 

اجلراحة والقلب.
 وتقول ال�سوبكي: "اأبلغني الأطباء بخطورة 
احلال��ة م��ا يتطل��ب املوافق��ة من ط��ريف ومن 
ط��رف اأهل��ي، ل �سيما �سرورة اإج��راء عملية 

اأخرى قبل هذه العملية".
وتب��دي ال�سوبك��ي �سكره��ا اخلا���ص للدكتور 
منت�س��ر اإ�سماعيل اأخ�سائ��ي القلب، ود. �سليم 
�سقر اأخ�سائي اجلراح��ة والطواقم الطبية 
التابعة لق�س��م العمليات، واإدارة جممع نا�سر 
الطب��ي، قائلة: "احلم��د هلل جنحت العملية 

رغم اأنها كانت متعبة جًدا".

نجاح
تنف�ست ال�سعداء بع��د انتهاء احلديث كما لو 
اأنها خرجت لتّوها من العملية، ورم�ست بعيون 
مياأه��ا الإرهاق؛ ليلتهج ل�سانه��ا بعدها بحمد 
اهلل، كم��ا عادت لتك��رر عن �سعوب��ة العملية، 
والوق��ت واجله��د املب��ذولن، واأثن��ت على كل 

الطواقم يف جممع نا�سر الطبي.
وهن��ا اأ�سار الدكت��ور منت�س��ر اإ�سماعيل رئي�ص 
ق�سم القلب يف امل�ست�سفى، اأن املري�سة خ�سعت 
لعملي��ة تغيري ال�سم��ام الأورط��ي قبل خم�ص 
�سن��وات، وت��داوم عل��ى العاج��ات والأدوي��ة 
)دواء  الوارفري��ن  عق��ار  �سمنه��ا  م��ن  الت��ي 
ل�سيولة ال��دم(، ودخلت هذه امل��رة امل�ست�سفى 
ب�سب��ب مغ���ص واآلم يف البط��ن، اإ�ساف��ة اإىل 

دوار يف الراأ�ص.

ويو�سح د. اإ�سماعيل ماحظة الأطباء لبطء 
يف �سرب��ات قل��ب املري�س��ة ن��اجت ع��ن انح�سار 
كهربائ��ي يف القلب، فاأدخل��ت اإىل ق�سم القلب 

يف امل�ست�سفى.
ونتيج��ة اآلم البطن �سك الأطب��اء بالتهابات 
ح��ادة اأو م��ا ي�سم��ى ب� "بط��ن جراح��ي"، فتم 
ا�ستدعاء اأطباء اجلراح��ة العامة ل�ستكمال 
الفحو���ص م��ع املري�س��ة، والتاأك��د م��ن اأ�سباب 

الوجع.
ويف ال�سي��اق ذات��ه يوؤكد د. �سلي��م �سقر رئي�ص 
زميل��ه  كام  امل�ست�سف��ى  يف  اجلراح��ة  ق�س��م 
ال�ساب��ق، قائ��ًا: "تبني وجود بط��ن جراحي 
ل��دى املري�س��ة )وج��ود �سدي��د يف البطن(، ما 
ي��وؤدي اإىل ا�ستباه لوجود التهابات �سديدة يف 
الزائدة الدودية. وبني �سقر مدى ال�سعوبات 
التي �ستواجههم يف حال اإقرار العملية ب�سبب 

خا�س��ة  للمري�س��ة،  الع��ام  ال�سح��ي  الو�س��ع 
ب�سي��ط  و�سع��ف  البطيئ��ة،  القل��ب  �سرب��ات 
يف ع�سل��ة القل��ب، ه��ذا اإىل جان��ب ال�سيول��ة 

)INR 2.6( املفرطة للدم
كان ذلك كله ي�سكل عائًقا �سعًبا اأمام الأطباء 
بني �س��رورة اإجراء العملي��ة و�سعوبة الو�سع 
ال�سحي للمري�سة، من كل النواحي كالتخدير 
اإمكاني��ة  ب�سب��ب  العملي��ة  اأثن��اء  وال�سيول��ة 

حدوث نزيف �سديد.

اجتماع لجنة طبية
ويتجل��ى هن��ا التع��اون والتكام��ل ب��ني اأق�سام 
م�ست�سف��ى نا�س��ر والطواقم الطبي��ة باأكملها؛ 
فق��د تق��رر اجتم��اع جلن��ة مكونة م��ن اأطباء 
ق�س��م  واأطب��اء  القل��ب،  واأطب��اء  التخدي��ر، 

اجلراحة )اأ(.
واأ�س��ار �سقر اإىل اأنه تق��رر خال الجتماع 
اإجراء العملية بعد التحكم يف �سيولة الدم 
من خال نقل �ست وحدات بازما، وتركيب 
جه��از منظ��م ل�سرب��ات القلب يت��م اإدخاله 
ع��ر الوريد، موؤك��ًدا اأنه كان جمه��ود جبار 

جًدا.
وكان للحديث بقية مع د. اإ�سماعيل، فيقول: 
رئي���ص ق�سم  م��ع د. خال��د �سهري  "توا�سل��ت 
الأ�سع��ة للتمك��ن م��ن تركي��ب اجله��از املنظم 
املوؤق��ت )�سميكر( حت��ت اإر�س��اد الأ�سعة عر 
جه��از الفلور�سكبي، لتحقي��ق هدفني: التمكن 
م��ن تركي��ب اجله��از بوق��ت اأق�س��ر، وتقلي��ل 
امل�ساعفات، خا�سة بوجود ال�سيولة العالية، 
فبدون وجود دليل اإ�سعاعي يظهر م�سار �سلك 
اجله��از اأثن��اء دخوله للقل��ب، �ستك��ون ن�سبة 
امل�ساعف��ات اأكر و�سي�ستغ��رق تركيب اجلهاز 

واإجراء العملية وقًتا اأطول".
فت��م تركي��ب منظ��م �سرب��ات القل��ب املوؤق��ت 
ع��ر الوريد من الفخ��ذ الأمين، وبه��ذا كانت 
املري�س��ة جاه��زة م��ن الناحيت��ني؛ ال�سيول��ة 
بعده��ا  لتدخ��ل  القل��ب،  �سرب��ات  و�سرع��ة 
غرف��ة العمليات حي��ث كان طاقم اجلراحة، 
والتخدي��ر ومتري���ص العملي��ات بانتظاره��ا؛ 
فاأجري��ت العملي��ة ب�س��كل ف��وري وا�ستاأ�سلت 

الزائدة والكي�ص املائي. 
�س��اء اهلل بف�سل��ه ومنت��ه اأن جتت��از �سم��رية 
الأطب��اء  اأي��دي  عل��ى  عملي��ة  ال�سوبك��ي 
مب�ست�سف��ى نا�سر، فتكلل��ت بالنجاح من خال 
ت�ساف��ر اجله��ود الطبي��ة جمتمع��ة، ممثل��ة 
ب�ساح��ب ال��دور العظيم د.اأمي��ن الفرا مدير 
عل��ى  كان  ال��ذي  الطب��ي  نا�س��ر  م�ست�سف��ى 
اإط��اع باحلال��ة، ومتابع��ة تو�سي��ة الأطباء 
الأخ�سائي��ني، كما اأب��دى الدكت��وران منت�سر 

و�سليم خال حديثهما.
وبدوره اأثنى د. حممد خليل زقوت مدير عام 
جمم��ع نا�سر الطب��ي، على الطواق��م الطبية 
بامل�ست�سف��ى، بداي��ة من اأطب��اء الأ�سعة وعلى 
راأ�سه��م د. خال��د �سه��ري، واأطب��اء التخدي��ر 
وعل��ى راأ�سهم د. نبيل الأ�سطل، واأطباء القلب 
وعل��ى راأ�سه��م د. منت�س��ر اإ�سماعي��ل، واأطباء 
اجلراح��ة وعلى راأ�سه��م د. �سليم �سقر، مروًرا 
باأطب��اء العناية املركزة وعلى راأ�سهم د. عبد 
رب��ه الأطر���ص، انتهاء بق�س��م متري�ص القلب، 

وق�سم متري�ص العناية املركزة.
كم��ا اأك��د د. زق��وت على جه��ود جمم��ع نا�سر 
الإمكاني��ات  و�سع��ف  احل�س��ار  رغ��م  الطب��ي 

الطبية،  

أضيفت إلى سجل النجاحات لمستشفى ناصر

 لجنة أطباء تجري عملية جراحية خطرة لمريضة
 غزة- الراأي- مرمي حممد ال�سقا

التع��ب،  اكت�س��ت مام��ح وجهه��ا ب�سوداوي��ة 
وقيدته��ا الأجه��زة الطبية م��ن كل جوانبها، 
بع��د اإجرائها لعملي��ة جراحي��ة ل�ستئ�سال 
الزائ��دة الدودي��ة، وا�ستئ�س��ال كي���ص مائي 

فوق املبي�ص، كان الأمر �سيبدو �سهًا لول اأنها 
خ�سعت لعملية تغي��ري ال�سمام الأورطي قبل 
خم���ص �سنوات، بالإ�ساف��ة اإىل ح�سول بطء 
�سديد يف �سربات القلب، وهذا ما زاد العملية 
خطورة بالن�سبة اإىل و�سعها.   بداأت حديثها 

ع��ن ق�ستها بعدما اأخذت نف�ًسا عميًقا، وكاأنها 
تهي��ئ نف�سه��ا لرحل��ة �ساق��ة؛ فاأ�س��ارت اأنه��ا 
كانت تع��اين بدايًة من مغ���ص، فتوجهت اإىل 
م�ست�سف��ى اأب��و يو�سف النج��ار يف رفح، ثم مت 

حتويلها اإىل م�ست�سفى نا�سر بخان يون�ص.
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غزة- الراأي
اأجن��زت مديريات وزارة الداخلية 
-ال�س��ق املدين خ��ال يناير كانون 
و900  األ��ف   35 املا�س��ي    ث��اين 
يف  للمواطن��ني  و�سلمته��ا  معامل��ة 
حمافظات قطاع غ��زة خال وقت 

قيا�سي من ا�ستامها.
ال�سهري��ة  للتقاري��ر  ووفق��ًا 
"موق��ع  تل��َق  الت��ي  للمديري��ات، 
اأجن��زت  عنه��ا،  ن�سخ��ًا  ال��وزارة: 
مديري��ة داخلي��ة غزة م��ن خال 
اأرج��اء  يف  املنت�س��رة  فروعه��ا 
""12827""معامل��ة  املحافظ��ة 
للمواطن��ني، فيما اأجن��زت داخلية 
 6386 فرعيه��ا  ع��ر  ال�سم��ال 

معاملة.
بدورها، اأجن��زت مديرية داخلية 
الثاث��ة  مكاتبه��ا  ع��ر  الو�سط��ى 
للمواطن��ني،  معامل��ة   5070
داخلي��ة  مديري��ة  اأجن��زت  فيم��ا 

يف  فرعيه��ا  ع��ر  خانيون���ص 
كم��ا  7592معامل��ة،  املحافظ��ة 

واأجن��زت مديري��ة داخلي��ة رف��ح 
يف  للمواطن��ني  معامل��ة   4025

اجلنوبية.و�سمل��ت  املحافظ��ة 
الداخلي��ة  مديري��ات  معام��ات 

اخلم�س��ة ت�سجيل مواليد، وتباليغ 
بطاق��ات  واإ�س��دار  وفي��ات،  ع��ن 
هوي��ة اأوىل وبالي��ة وب��دل فاق��د 
وتعدي��ل  تعري��ف،  وبطاق��ات 
ح��الت اجتماعية، وتغيري عنوان 

وماحق وت�سديقات.
كما اأ�س��درت الداخلي��ات اخلم�ص، 
و�سل��وك،  �س��رية  ُح�س��ن  �سه��ادات 
بج��وازات  خا�س��ة  ومعام��ات 
ال�سف��ر، بالإ�ساف��ة اإىل معام��ات 
�سوؤون عام��ة للمنظم��ات الأهلية، 
و�س��وؤون  اإقام��ات  ومعام��ات 

قانونية".
وُتقدم مديري��ات وزارة الداخلية 
يف املحافظ��ات خدماته��ا لأكرث من 
مليوين ن�سمة هم �سكان قطاع غزة 
وتتمي��ز ب�سرعة وج��ودة اإجنازها 
ملعام��ات اجلمه��ور، كم��ا وحتر�ص 
راح��ة  عل��ى  الداخلي��ة  مكات��ب 

املراجعني قدر امل�ستطاع.

ول يخف��ي اأحمد اأبو �ساحل��ة من بلدة قريوت 
جنوب نابل���ص غ�سبه م��ن اأداء ال�سلطة وردها 
الب��وؤر ال�ستيطاني��ة؛  الباه��ت عل��ى �سرعن��ة 
حي��ث يق��ول اإن القانون يعني بط��ان الق�سية 
الت��ي رفعها عل��ى م�س��ادرة م�ستوطن��ة "عليه" 
ثبوتي��ة  اأوراق  ميل��ك  اأن��ه  حي��ث  لأرا�سي��ه، 

وقانونية مللكيتها له.
 واأ�س��اف:" ما بني عل��ى باطل فهو باطل، ولكن 
عل��ى ال�سلطة التي ل ت�ستطي��ع اأن متنع �سرقة 
وم�س��ادرة اأرا�سي مواطنيها اأن ترفع يديها عن 
�سعبه��ا، اأو عل��ى الأقل اأن تعل��ن اأنها غري قادرة 
عل��ى حماية �سعبها وتبحث عن طرق جديدة" 

.
ويقول املزارع حمم��ود الأحمد من كفر الديك 
غرب �سلفي��ت ، اإن اقرار القانون يعني اأن ثلثي 
اأر�س��ي البلدة اأ�سبحت م�س��ادرة ب�سكل قانوين 

م��ن قب��ل الحت��ال، لك��ن الحت��ال ه��و غري 
�سرعي وغري قانوين، وعلى ال�سلطة اأن حتمينا 
م��ن امل�ستوطنني وتعي��د اأرا�سين��ا واإن مل تقدر 
عل��ى ذلك فلت��رك من هم ق��ادرون على اإعادة 

الأر�ص وهي املقاومة.
اأم��ا  املواط��ن ه��ادي امل�س��ري م��ن بل��دة بورين 
ق��رب نابل�ص؛ قال اإن ال�ستيطان وامل�ستوطنون 
والطرق اللتفافية �سلبوه اأر�سه  �سمال وغرب 
البلدة؛ قبل اإق��رار القانون؛ ولن يختلف عليه 
�سيء بعد اإقرار القانون؛ لكن يبقى العتب على 

ال�سلطة كما يقول.
واأ�س��اف:" باملخت�س��ر املفي��د �سلط��ة الت��ي ل 
ت�ستطي��ع حماي��ة اأماك مواطنيه��ا واأرا�سيهم 
الزراعي��ة والرعوي��ة، عليها اأن تغ��ادر وتف�سح 
املجال لل�سعب مبقاوم��ة املحتل وحماية اأر�سه 
وممتلكاته، ول ي�سح اأنها ل تريد اأن تقاوم ول 

تري��د من غريه��ا اأن يقاوم، واإق��رار القانون ل 
ي�سح اأن يواجه بالغ�سب وال�ستنكار فقط؛ بل 

بخطوات عملية ت�سعيدية".
ب��دوره؛ اأك��د الأمني الع��ام للمب��ادرة الوطنية 
الفل�سطيني��ة م�سطف��ى الرغوث��ي اأن قان��ون 
الت�سوي��ة باطل كونه يتعار�ص مع قرار جمل�ص 
الأم��ن 2334، ويتعار���ص مع القان��ون الدويل 
ال��ذي يعت��ر ال�سف��ة الغربي��ة اأرا�س��ي ج��رى 
القان��ون  عليه��ا  وينطب��ق   67 ع��ام  احتاله��ا 
اأ�س��اف  القان��ون؛  م��ن  اله��دف  الدويل.وع��ن 
الرغوث��ي قائ��ا: اله��دف  ه��و حتوي��ل 120 
م�ستوطن��ات جدي��دة،  اإىل  ا�ستيطاني��ة  ب��وؤرة 
وال�ستي��اء على م��ا ي�سمى مبناط��ق "C" مما 
يعن��ي الق�س��اء على فك��رة اإمكانية قي��ام دولة 

فل�سطينية م�ستقلة وحقيقية.
ق��د  الإ�سرائيل��ي  "كني�س��ت" الحت��ال  وكان 

اأق��ّر ب�سف��ة نهائية م��ا ي�سمى بقان��ون تبيي�ص 
املحتل��ة،  الغربي��ة  ال�سف��ة  يف  امل�ستوطن��ات 
بقان��ون  الحت��ال  �سلط��ات  ل��دى  املع��روف 

الت�سوية .
ب��دوره اأكد الباحث  خالد  معايل انه ومبوجب 
هذا القان��ون اأ�سبح الحت��ال اأو اأي م�ستوطن 
ومبف��رده؛ باإمكانه اليوم اأن ي�سادر اأي اأر�ص يف 
ال�سفة الغربي��ة خا�سة يف  مناطق  "ج"؛ حتى 
ل��و كان �ساحبه��ا الفل�سطين��ي ميل��ك الوثائ��ق 

القانونية التي تثبت ملكيته لها.
واأ�س��ار مع��ايل اإىل اأن �سلط��ات الحتال وعر 
�س��ن القان��ون اجلدي��د تخط��و خط��وة لاأم��ام 
وب�س��كل  جدي يف �سم مناطق ال�سفة الغربية، 
خا�س��ة مناط��ق" ج"، وان القان��ون ي�ستدع��ي 
ح��راكا فل�سطيني��ا جديا ي��وازي خط��ة اإقرار 

القانون.

مت المعامالت في وقت قياسي سلَّ

مديريات الداخلية ُتنجز أكثر من 35 ألف معاملة خالل يناير

لعجزها عن حماية أراضيهم

شرعنة البؤر االستيطانية
 يفاقم غضب مواطني الضفة على السلطة 

رام اهلل/ خا�ص الراأي
مل ي�ستغ��رب مزارعون ومواطنون من ال�سفة 
الإ�سرائيل��ي  الكني�س��ت  ت�سوي��ت  الغربي��ة؛ 
عل��ى قان��ون الت�سوي��ة الذي ي�سرع��ن �سرقة 

الأرا�س��ي يف ال�سف��ة الغربي��ة؛ فه��ي ت�س��رق 
يث��ري  ال��ذي  لك��ن  م�س��اء؛  �سب��اح  وجت��رف 
ا�ستغرابه��م وا�ستهجانه��م، ويفاق��م غ�سبهم؛ 
ه��و اإ�س��رار ال�سلطة عل��ى ماحق��ة املقاومة 

ل  ال��ذي  الوق��ت  يف  ال�سف��ة؛  يف  ومنعه��ا 
ت�ستطي��ع حماية اأرا�سي واأم��اك مواطنيها، 
وه��و ما اأث��ار �سخطهم جمددا وع��دم ر�ساهم 

عن اأداء ال�سلطة.
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غزة- الراأي
اختتم��ت املديرية العامة ملراك��ز التاأهيل والإ�ساح 
الي��وم  �سب��اح  الوطن��ي  والأم��ن  الداخلي��ة  ب��وزارة 
امل�س��روع الأول م��ن نوع��ه "ن�س��خ امل�سح��ف ال�سريف 
بالر�سم العثماين"، باأيد نزلء مركز تاأهيل واإ�ساح 
الكتيبة، بال�سراك مع دار القراآن الكرمي وال�سنة.
وح�س��ر حفل الختت��ام، الذي اأقي��م يف قاعة ر�ساد 
ال�س��وا و�س��ط مدين��ة غ��زة، كٌل م��ن الدكت��ور اأحمد 
بح��ر النائ��ب الأول لرئي���ص املجل���ص الت�سريعي، د. 
عبد الرحم��ن اجلمل النائب يف املجل���ص الت�سريعي، 
والل��واء توفي��ق اأب��و نعي��م وكي��ل وزارة الداخلي��ة 
والأمن الوطني، والأ�ستاذ، �سامي نوفل م�ساعد وكيل 
ال��وزارة، والعقي��د ف��وؤاد اأب��و بطيحان مدي��ر مراكز 

التاأهيل والإ�ساح.
كما و�سارك يف احلفل قيادة وزارة الداخلية والأمن 
الوطن��ي وع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات اخلريي��ة والأهلية، 
والف�سائل والقوى الوطنية، ومدراء مراكز الإ�ساح 

والتاأهيل واأهايل النزلء.
وخ��ال كلمة له، اأك��د اللواء توفيق اأب��و نعيم وكيل 
وزارة الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي اأن الداخلية ومن 
خ��ال مراك��ز الإ�س��اح والتاأهي��ل التابع��ة، ت�سع��ى 
جاهدة ع��ر ا�سراتيجي��ة متكاملة لإع��ادة تاأهيل 
الن��زلء وفق برام��ج متخ�س�سة ليكون مع��اول بناء 

داخل املجتمع.
وق��ال اأبو نعيم خال احلف��ل: اإن الأ�سفاد واحلديد 
الطري��ق  جتع��ل  ول  الب�س��ر  ُت�سل��ح  ل  واجل��دران 

مي�س��ك  اأن  يج��ب  ينج��وا  اأن  اأراد  وم��ن  م�ستقيم��ة، 
بحب��ل النج��اة ونح��ن �سنق��دم ل��ه الع��ون مب��ا لدينا 
م��ن اإمكاني��ات وما يغطينا ب��ه القان��ون، لنقل هوؤلء 
الن��زلء نقل��ة نوعية ليع��ودوا اإىل املجتم��ع بنظرة 

جديدة واأمل جديد.
وتابع بقوله: "نعي�ص يف هذه الأثناء حلظات موؤثرة 
ن��رى فيه��ا جهد مراك��ز التاأهي��ل والإ�س��اح املتميز، 
فلدين��ا هنا كتاب اهلل الذي و�سع على هذه ال�سفينة 

للنجاة باحلياة، كتبه النزلء باأيديهم".
اأن الع��رثات الت��ي وق��ع به��ا  اأب��و نعي��م اإىل  واأ�س��ار 
ه��وؤلء الن��زلء هي نتيج��ة وجود الحت��ال الذي 
ي�ستخ��دم كافة ال�سبل من اأجل اخ�ساع اأبناء ال�سعب 

الفل�سطيني.
املوؤ�س�س��ات  اإىل  الداخلي��ة  وزارة  وكي��ل  وتوج��ه 
واجله��ات والهيئات احلقوقي��ة والإن�سانية واإىل كل 
من اأراد اأن يراق��ب ويتابع مراكز الإ�ساح والتاأهيل 
الت��ي اأغلق��ت يف بع���ص ال��دول عل��ى حد قول��ه، باأن 
اأبوبه��ا يف قط��اع غ��زة مفتوح��ة، لتق��دمي الن�س��ح 
وامل�ساع��دة، يف �سبي��ل الرتق��اء بنزلئه��ا، وحت�سني 

ظروفهم.
بدوره قال الدكتور اأحمد بحر النائب الأول لرئي�ص 
املجل���ص الت�سريع��ي: "ل يوج��د بالعامل كل��ه نزلء 
يكتب��ون الق��راآن الكرمي وه��و اأمر م�س��رف اأن تظفر 
غ��زة به��ذا امل�سروع وه��و دليل عل��ى اأنها ح��رة واأنها 

�ست�سنع الن�سر القادم".
وتق��دم بح��ر بال�سك��ر اجلزي��ل م��ن وزارة الداخلية 

والأم��ن الوطني ملا تبذله من جه��ود كبرية بالتعاون 
م��ع دار الق��راآن وال�سن��ة يف تاأهيل واإ�س��اح النزلء 
املتنوع��ة  التاأهيلي��ة  وبراجمه��ا  م�ساريعه��ا  ع��ر 

واملتميزة.
و�سملت فق��رات احلفل عر�ص اأوبري��ت يحاكي واقع 
الن��زلء داخل مراك��ز الإ�ساح والتاأهي��ل، ويج�سد 
فك��رة تنفي��ذ م�س��روع ن�س��خ الق��راآن الك��رمي عل��ى 
اأيديه��م، �سمن م�ساهد متثيلية جميلة لقت اأعجاب 

كل من �ساهدها.
وخ��ال كلمة له ق��ال العقيد فوؤاد اأب��و بطيحان، اإن 
م�س��روع ن�س��خ الق��راآن الك��رمي كام��ًا هو نت��اج عمل 
متوا�س��ل تقوم به مراك��ز الإ�س��اح والتاأهيل دعوة 
اإىل اهلل وتربي��ة للنفو�ص واإ�ساحًا لهوؤلء النزلء، 
الذين وقع منهم اخلطاأ يف حق اأنف�سهم وحق غريهم.
والإ�س��اح  التاأهي��ل  مراك��ز  يف  "نق��وم  واأ�س��اف: 
با�ستثم��ار اأوق��ات الن��زلء جلعله��م م�ساري��ع جن��اح 
ودورات  تربوي��ة  م�ساري��ع  تنفي��ذ  عل��ى  ونحر���ص 

تدريبية واأعمال مهنية واإنتاجات اأدبية".
واأردف اأبو بطيحان: "مل متنعنا قلة الإمكانيات ول 
�سعوب��ة الأو�ساع ول �ساآلة م��ا يف اأيدينا من التفكري 
مبث��ل ه��ذه امل�ساري��ع والو�س��ول به��ا اإىل ب��ر الأم��ان 
والنج��اح، م�سريًا اإىل اأن هذا امل�سروع غي�ص من في�ص 

وقليل من كثري مما تقوم بها مراكز الإ�ساح".
واأو�س��ح اأن مراك��ز الإ�س��اح تعم��ل ب��كل الو�سائ��ل 
املمكن��ة لارتقاء بالن��زلء ليكونوا حم��اة ل�سعبهم، 
منوه��ًا اإىل اأنه �سيكون هناك من��ح ومكرمات مقدمة 

للن��زلء الذي��ن يتمتع��ون بح�س��ن ال�سل��وك وال��ذي 
الت��ي  والإ�س��اح،  التاأهي��ل  م�ساري��ع  يف  ي�ساك��رون 
ت�س��ب يف خدمتهم، كالإج��ازات املنزلي��ة والزيارات 

اخلا�سة، والإفراج بعد ق�ساء ثلثي املدة.
ودعا مدير مراك��ز التاأهيل والإ�ساح، نواب املجل�ص 
الت�سريع��ي ب�س��ن قانون يعمل ب��دوره على التخفيف 
من الأحكام ال�س��ادرة بحق النزلء الذين يحفظون 

القراآن الكرمي وال�سنة النبوية.
وتوج��ه بر�سال��ة �سك��ر للن��زلء الذي��ن نال��وا �سرف 
ن�س��خ القراآن الكرمي باأيديه��م، موؤكدًا على اأن مراكز 
الإ�س��اح �ستبقى ما�سية يف م�ساريعها نه�سة وارتقاًء 

بنزلئها واإ�سغال اأوقاتهم مبا هو مفيد لهم.
ويف كلم��ة لأه��ايل الن��زلء اأك��دوا خاله��ا عل��ى اأن 
مراك��ز التاأهي��ل والإ�س��اح كان لها الأث��ر الكبري يف 
اإ�س��اح �سل��وك اأبنائه��م واإع��ادة بن��اء �سخ�سيته��م 
وت�سحي��ح اأخطائه��م م��ن خ��ال الرام��ج وامل�ساريع 

املختلفة.
وع��ّروا ع��ن فرحته��م الكبرية ب��اأن مّن��ا اهلل عليهم 
ورف��ع روؤو�سهم ب��اأن اأمت اأبناوؤهم م�سروع��ًا فريدًا من 

نوعه باأيديهم وهو "ن�سخ القراآن الكرمي".
وتق��دم اأهايل الن��زلء بال�س��كل اجلزي��ل والعرفان 
اأبنائه��م  �س��ون  عل��ى  والتاأهي��ل  الإ�س��اح  ملراك��ز 
ه��ذا  يف  اإيجابي��ة  ب�سم��ة  له��م  ليك��ون  وتاأهيله��م 
الن��زلء  تك��رمي  مت  احلف��ل  خت��ام  ويف  املجتم��ع. 
امل�سارك��ني يف ه��ذا امل�س��روع، وكذلك تك��رمي اجلهات 

امل�سرفة على تنفيذه.

األول من نوعه

صور التأهيل واإلصالح تختتم مشروع "نسخ المصحف" بأيدي نزالئها
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
تتفنن �سلط��ات الحتال الإ�سرائيل��ي يف البحث 
ع��ن اأ�سالي��ب وط��رق عدي��دة م��ن اأج��ل حتقي��ق 
طموحاته��ا يف امل�سج��د الأق�س��ى، كخط��وة عل��ى 
طري��ق �سمه واعتب��اره مكان تاريخ��ي لإ�سرائيل 
وج��ود  فزعم��وا  ككل،  الإ�سرائيل��ي  واملجتم��ع 
اأ�سف��ل من��ه )الهي��كل املزع��وم(؛  معب��د يه��ودي 
��ا ديني��ة  وا�ستعان��وا بفت��اوى حاخامي��ة ون�سو�سً
ا لربط يهود الع��امل باأر�ص لي�ص  ي�سً �سمم��ت خ�سّ

لتاريخهم احلقيقي �سلة بها.
وحتاول "اإ�سرائيل"  يف كثري من الأحيان، التباكي 
واإظه��ار اأنها دول��ة لي�ست معادي��ة للفل�سطينيني، 
ك��ي تتاأك��د من وق��وف املجتم��ع ال��دويل بجانبها 
واأحقيته��ا يف القد�ص وامل�سج��د الأق�سى املبارك، 
وه��و م��ا ظهر موؤخ��را م��ن ت�سريحات عل��ى ل�سان 
الأم��ني العام ل��اأمم املتحدة انطوني��و غوتريي�ص 
الذي قال لاإذاعة الإ�سرائيلية العامة قبل اأكرث 
من اأ�سبوع:" اإن من الوا�سح متاما اأن الهيكل الذي 
دم��ره الروم��ان يف القد���ص كان هي��كا يهودي��ا"، 
وه��و ما يدعم املزاع��م الإ�سرائيلية ب��اأن امل�سجد 

الأق�سى اأقيم على ما ي�سمى اأنقا�ص الهيكل.

حقائق ال أساطير
ت�سريح��ات غوتريي���ص ب�س��اأن القد���ص وامل�سجد 
الأق�س��ى، اأث��ارت ا�ستياء الفل�سطيني��ني يف قطاع 
غ��زة املحا�س��ر، حي��ث رف��ع م�سارك��ون يف وقف��ة 
نظمته��ا رابط��ة علم��اء فل�سط��ني غرب��ي مدين��ة 

غ��زة، لفت��ات كت��ب عل��ى بع�سه��ا: الأم��ني العام 
والأمم  اأ�ساط��ري،  ل  حقائ��ق  يتبن��ى  اأن  يج��ب 

املتحدة جاءت لإن�ساف ال�سعوب ولي�ص لظلمها .
وا�ستنك��رت الرابط��ة يف قط��اع غ��زة ت�سريحات 
الأم��ني الع��ام اجلدي��د ل��اأمم املتح��دة اأنطونيو 
غوتريي���ص ب�ساأن القد�ص ومنع الأذان فيها، حيث 
�س��ارك يف الوقفة الحتجاجية جمع من العلماء 

والوجهاء ورجال الإ�ساح.
ودع��ا رئي���ص رابطة علم��اء فل�سطني م��روان اأبو 
را���ص، علم��اء الأم��ة للوق��وف عن��د م�سوؤولياتهم 
جتاه ما يتعر�ص ل��ه الأق�سى املبارك من تدني�ص 
واعتداءات متوا�سل��ة من قبل �سلطات الحتال 

الإ�سرائيلي.
واأكد اأن �سم��ت الأمة بحكامها وعلمائها اأدى اإىل 
جتروؤ العدو على امل�سا�ص بكل مقد�ساتنا، مبا فيها 
الأذان الذي يرف��ع من ماآذن القد�ص وامل�ساجد يف 
الأرا�س��ي املحتل��ة، م�س��ددا عل��ى اأن املقاومة هي 
احل��ل الوحي��د لتحري��ر الأق�س��ى وفل�سط��ني من 

الحتال.
ووف��ق ما ذكره بي��ان رابطة علم��اء فل�سطني فاإن 
ت�سري��ح الأم��ني الع��ام ي��دل دللة قاطع��ة على 
اأن الت��كال على ه��ذه املوؤ�س�س��ة �ساحبة املزاعم 
وحري��ة  الإن�س��ان  حلق��وق  برعايته��ا  العدي��دة 
الأديان، �سيفقدنا ما تبقى لنا من كرامة وانتماء 

لهذا الدين العظيم.
وم��ن �سم��ن م��ا �س��رح ب��ه الأم��ني الع��ام ل��اأمم 
املتح��دة اأنطونيو غوتريي���ص، اإنه يوؤم��ن بال�سلة 

ب��ني القد�ص واليهود، مو�سح��ا اأن الهيكل املقد�ص 
يف مدينة القد�ص الذي ق��ام الرومان بهدمه كان 

هيكا يهوديا"، على حد زعمه.
وعجزت الكثري م��ن التقارير و�سهادات ال�سهاينة 
ومن والهم عن اإيجاد اأي اأثر للهيكل وعن اإثبات 
اأي دلي��ل تاريخ��ي يوؤك��د وج��وده، فق��د عج��زت 
كذل��ك ع��ن اإثب��ات اأي اأث��ر اأو دلي��ل يقط��ع ب��اأن 
حائط الراق الذي ي�سمونه بحائط املبكى جزء 

من �سور كان حول هيكل �سليمان.

تجاوزات خطيرة
والدي��ار  القد���ص  مفت��ي  اعت��ر  جهت��ه  م��ن 
الفل�سطيني��ة وخطي��ب امل�سجد الأق�س��ى، ال�سيخ 
باأنه��ا  غوتريي���ص،  ت�سريح��ات  ح�س��ني  حمم��د 
"جت��اوزات خط��رية"، وحت��دث خرق��ًا يف معامل 

الو�سع املقر دوليًا بخ�سو�ص القد�ص.
واأك��د ال�سي��خ ح�س��ني، اأن امل�سج��د الأق�س��ى ه��و 
م�سج��د وحق خال���ص للم�سلمني وحدهم، ل يحق 
لأح��د �سواهم التدخ��ل يف �سئونه، وهو ذو اأهمية 
خا�س��ة ل��دى امل�سلم��ني يف اأنحاء الدني��ا جميعها، 
وق��رار امل�ص به خطري ومدان بكل املعايري، مذّكرًا 
بهذا ال�سدد بقرار منظمة اليون�سكو القا�سي باأن 
امل�سج��د الأق�س��ى للم�سلم��ني، واأن��ه ل وجود لأي 
عاق��ة لاحتال الإ�سرائيل��ي بامل�سجد واأ�سواره 

وباحاته واأ�سفله.
ويف حديثه وجه املفتي دعوة لاأمني العام لاأمم 
املتح��دة اإىل الط��اع عل��ى ق��رارات اليون�سك��و 

وجمل���ص الأمن الدويل واملنظم��ات الدولية التي 
املب��ارك،  الأق�س��ى  وم�سجده��ا  القد���ص  تخ���ص 
مطالب��ًا بتطبي��ق الق��رارات ال�سرعي��ة الدولي��ة 
باخل�سو���ص، ب��دًل من اإط��اق عب��ارات املجاملة 

املتحيزة اإر�ساء للمتطرفني وامل�ستوطنني.
 ونا�سد الأمتني العربية والإ�سامية، بذل اأق�سى 
الأق�س��ى  امل�سج��د  حلماي��ة  العملي��ة  جهودهم��ا 
الو�سائ��ل  ب��كل  ون�سرتهم��ا  والقد���ص،  املب��ارك 
والطرق املتاحة، للحفاظ عل��ى املدينة املقد�سة 
ومنع �سيا�سة فر�ص الأمر الواقع التي جتري على 
قدم و�ساق، عل��ى الأر���ص الفل�سطينية وبخا�سة 
يف مدينة القد�ص وحميطها، والتي تتمحور حول 

تغيري ماحمها العربية والإ�سامية.
والهي��كل املزعوم لدى اليه��ود يحتل مكانة كبرية 
يف وجدانه��م، اإذ ه��و بي��ت الإل��ه وم��كان العبادة 
املقد���ص عنده��م، وه��م ي�ستدلون علي��ه بق�س�ص 
وخرافات واأ�ساطري يف توراتهم املحرفة، ومل يرث 
اليهود مو�سوع البحث ع��ن هيكل �سليمان واإعادة 
بنائ��ه اإل يف القرن التا�سع ع�سر يف طيات البحث 
ع��ن مزاع��م تاريخي��ة لليه��ود بفل�سط��ني متهيًدا 
لإ�سدار وعد بلفور ال�سهري والبدء يف اإقامة دولة 

قومية لهم على الأرا�سي الفل�سطينية .
الهي��كل،  ه��ذا  واف��راء  اأ�سط��ورة  يوؤك��د  وم��ا 
رواياته��م  وتع��دد  واختافه��م  ا�سطرابه��م 
ونظرياته��م بتحديد مكانه، فكيف لأقد�ص مكان 
اأي م��ن  لديه��م يختلف��ون مبكان��ه، ومل يتو�س��ل 

الباحثني اليهود بتحديد مكانه ب�سكل قطعي.

عقب اعتراف أمينها العام بأن هيكل القدس يهوديًا 

األمم المتحدة تتحالف مع "إسرائيل" لسلب تاريخ األقصى
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غزة-الراأي-�سمر العرعري
رغ��م وج��ود ع�س��رات الأماك��ن ال�سياحي��ة والأثري��ة 
يف قط��اع غ��زة من��ذ اآلف ال�سن��ني، اإل اأن تل��ك املع��امل 
الرعاي��ة  يف  حقه��ا  تاأخ��ذ  مل  وال�سياحي��ة  الأثري��ة 
الكامل��ة كي تبق��ى �سامدة عل��ى مر الع�س��ور ، و�ساهدة 
عل��ى ح�سارة �سعب متجذر يف تل��ك الأر�ص منذ القدم ، 
حي��ث احل�سار املطب��ق الذي طال كاف��ة مناحي احلياة 
واأّث��ر عل��ى جمرياته��ا، الأم��ر ال��ذي اأدى اإىل ترمي��م 
بع�سها باأقل المكانيات املتواجدة حمليًا كي تبقى على 
قي��د الوج��ود .و ت�سكل املع��امل الأثري��ة يف قطاع غزة 
اح��د روافد القت�ساد الفل�سطين��ي، الأمر الذي يحتاج 
اإىل ت�ساف��ر اجلهود م��ن اجل اإنعا�ص ه��ذا القطاع و كي 

تكون كما يجب ، م�سدر �سياحي يدر ذهبا على الباد 
منه��ا  ج��زًء  ال��راأي"   " تر�س��د  ع��دة  اأثري��ة  مواق��ع 
بالتعري��ف به��ا ، وتاريخ وجوده��ا ، والتعرف على واقع 
الآث��ار وال�سياح��ة يف غ��زة ومنه��ا موق��ع ت��ل الرقي�ص 
الأث��ري عل��ى �ساط��ئ دي��ر البل��ح " وه��و موق��ع اأث��ري 
يق��ع عل��ى �ساح��ل دي��ر البل��ح مبا�س��رة، حي��ث ك�سف��ت 
عملي��ات التنقي��ب الت��ي ج��رت عل��ى الت��ل ع��ن وج��ود 
م�ستعم��رة فينيقي��ة كب��رية ومزده��رة، تبل��غ م�ساحتها 
ح��وايل ))650×150م، فيها اأ�س��وار دفاعية �سخمة 
طوله��ا ح��وايل 1600م، ومق��رة ذات طاب��ع فينيق��ي 
لدف��ن رماد اجلثث املحروق��ة، التي يع��ود تاريخها اإىل 
الع�سر احلدي��دي املتاأخر، وللف��رة الفار�سية )-538

332ق.م(.
ويوح��ي حج��م املوق��ع ودفاعات��ه باأن��ه كان يف يوم من 
الأي��ام مين��اًء بحري��ًا مهم��ًا، عل��ى الطري��ق التج��اري 
الدويل القدمي، وقد ك�سف املنقبون هنا اأنواعًا عديدة 
من القدور امل�سنوعة حمليًا من الفخار امل�سمى الرقي�ص، 

اإ�سافة اإىل قطع فخارية فينيقية وقر�سية .
اأم��ا ع��ن خان الأم��ري يون���ص )قلع��ة برقوق" فه��و يقع  
يف و�س��ط مدينة خ��ان يون�ص ،وقد مت بن��اء هذا اخلان 
�سن��ة 789 ه���/ 1387م، بن��اه الأم��ري يون���ص بن عبد 
اململوك��ي  ال�سلط��ان   ) كات��ب  الن��وروزي داودار )  اهلل 
الظاه��ر برق��وق، ول ت��زال واجه��ة اخل��ان باقية اإىل 
الآن، وتتمي��ز بالرنوك الكتابية والوظيفية والو�سائل 

الدفاعية والأبراج.
وق��د اأطل��ق على املنطق��ة الواقع فيها، ه��ذا اخلان ا�سم 

خان يون�ص ن�سبة اإليه.

قصر الباشا
املوقع: حي الدرج يف البلدة القدمية يف مدينة غزة.

تعود اأبنية هذا الق�سر للف��رة اململوكية ) الواجهة(، 
والع�س��ر العثم��اين ) باق��ي البن��اء (، وق��د كان مق��رًا 
اأم��ا  والعثم��اين،  اململوك��ي  الع�سري��ن  لنائ��ب غ��زة يف 

اأثن��اء النتداب الريطاين، فق��د كان مركزًا لل�سرطة، 
وق��د اأق��ام نابليون فيه ث��اث لياِل، اأثن��اء عودته بعد 
هزميت��ه يف ع��كا �سن��ة 1799م. مت ترميم��ه م��ن قب��ل 
وزارة ال�سياح��ة والآث��ار وحتويل��ه اإىل متح��ف لاآثار 

الفل�سطينيةعام 2010م.
الجامع العمري الكبير:

املوقع: يف حي الدرج بالبلدة القدمية يف مدينة غزة.
امل�ساج��د  اأك��ر  اأح��د  مبئذنت��ه،  اجلام��ع  ه��ذا  يعت��ر 
الأثرية، واأهمها يف مدينة غزة، واأقدم جزء يف اجلامع 
العمري، هو بيت ال�ساة البازيليكي الطراز، ويعود اإىل 
القرن الثاين ع�سر امليادي منذ الفرة ال�سليبية، وقد 
اأ�سي��ف للم�سجد ع��دة اإ�ساف��ات يف الع�سري��ن اململوكي 
والعثماين.ت��ل اأم عام��ر« الدي��ر امل�سيح��ي الأق��دم يف 

فل�سطني
يعتر تل اأم عامر واملعروف« بدير القدي�ص هياريون« 
م��ن اأه��م املواق��ع الأثري��ة يف فل�سط��ني، وه��و اأول دير 
م�سيحي و�سع يف الباد، ويعود تاريخ بنائه اإىل مراحل 
زمني��ة قدمية، تبداأ من منت�سف القرن الرابع امليادي 

حتى القرن الثامن امليادي.
وم��ا زال��ت عملي��ات التنقي��ب م�ستم��رة في��ه لكت�ساف 
املزي��د م��ن الآث��ار، وح��ل الكثري م��ن الألغاز م��ن خال 

تف�سري النقو�ص واللغات املكتوبة على بع�ص لوحاته.
وميث��ل تل اأم عامر معلما تاريخيا كبريا، ومكانا للجذب 
ال�سياح��ي لكن��ه بحاج��ة اإىل عناي��ة واهتم��ام ر�سم��ي 

لتحويله اإىل موقع اثري يجذب الزوار. 

حمام السمرا غزة 
يقدر عمر حمام ال�سمرا بغزة بحوايل األف �سنة ح�سب 
اللوح��ة املوج��ودة والتي ت�سري اإىل ان��ه مت اإعادة بناء 
وترمي��م احلم��ام عل��ي يد �سنق��ل بن عب��د اهلل املوؤيدي 
يف اأوائ��ل العهد اململوكي �سن��ة 656 ه� ، ويعتر احلمام 
من الأماك��ن املباركة التي تفيد ج�س��م الإن�سان ويق�سم 
حم��ام ال�سمرا اإىل ثاثة اأق�س��ام مق�سمة ح�سب درجة 
احل��رارة، ويقول مدير حمام ال�سمرا �سليم الوزير »لقد 
قام��ت اجلامعة الإ�سامي��ة بالتعاون م��ع اإدارة احلمام 

وموؤ�س�سة اكويكرز برميم هذا احلمام«.

كنيسة القديس برفيريوس غزة
ويع��ود اإقام��ة كني�س��ة القدي���ص برفرييو���ص اإىل �سنة 
402 م ، ويق��ول مدي��ر العاق��ات العامة يف الكني�سة 
كام��ل عياد »الكني�سة تقع يف �سلطة الوقف امل�سيحي يف 
البطراقي��ة يف القد�ص هي امل�سئولة عنها«، موؤكدًا عدم 
وجود متييز بني الآثار الإ�سامية وامل�سيحية لأنها اآثار 

فل�سطينية.

متحف العقاد
 اأخذته الغرية الوطنية على التاريخ الفل�سطيني، فبادر 
ولي��د العقاد �ساحب متحف خان يون�ص لإن�ساء املتحف 
يف ظ��ل الحتال قب��ل 35 عاما للحف��اظ على الراث 
وال�سرق��ة  للتدم��ري  يتعر���ص  كان  ال��ذي  الفل�سطين��ي 

والتخريب من قبل قوات الحتال الإ�سرائيلي. 
ويقول العقاد »طبعا يتم الهتمام بهذا املتحف ب�سورة 
دائم��ة باملحافظ��ة عل��ى تل��ك املقتني��ات دائم��ا، ه��ذا 
املتح��ف مفتوح للجميع ولي�ص ملك لعائلة العقاد بل هو 

لكل فل�سطيني لأنه ميثل تاريخ وح�سارة �سعب. 

البالخية 
يقع موق��ع الباخية )الأنثيدون( مين��اء غزة القدمي 
على بعد 6 كيلو مرات تقريبا �سمال غرب مدينة غزة 
القدمية، ويغطي م�ساحة تقدر ب� كيلومر مربع تقريبا 
ت�سم��ل اجل��زء ال�سم��ايل الغرب��ي م��ن خمي��م ال�ساط��ئ 
لاجئ��ني واملنطق��ة ال�ساحلي��ة املجاورة ل��ه واملعروفة 
با�س��م منطق��ة امل�ستل حتى حدود ال�س��ارع الذي يربط 
منطقة ال�سي��خ ر�سوان ب�سارع البحر، يوجد ميناء غزة 
يف الف��رة الآ�سوري��ة واليوناني��ة والرومانية، ومقرة 
بيزنطي��ة، واأ�سوار من الطوب الل��ن، واأ�سوار من احلجر 
الرمل��ي، ويع��ود اإىل الف��رة الزمني��ة : 1200ق.م – 

324م.

جهود متواصلة لحمايتها
ب��دوره، اأكد نائ��ب مدير عام الآث��ار يف وزارة ال�سياحة 
والآث��ار م. اأحم��د الر�ص على اأهمي��ة املواقع الأثرية 
يف قط��اع غزة ، فعمرها ميتد يف ج��ذور التاريخ، ولكنها 
حتت��اج اإىل مزي��د م��ن اجله��ود والإمكاني��ات واخلراء 
للحف��اظ عليه��ا وترميمه��ا حت��ى ت�ستقب��ل الزائري��ن 
واملهتم��ني ب�س��كل يليق به��م، موؤك��دًا بان ال��وزارة تعمل 
ب��كل طاقتها من اج��ل حماية تلك الآثار م��ن العابثني 

والل�سو�ص .
وب��ني الر���ص اأن ال��وزارة تعم��ل �سم��ن ث��اث برام��ج 
وه��و  واحلفري��ات  التنقي��ب  برنام��ج  اأوله��ا  اأ�سا�سي��ة 
عب��ارة ع��ن م�ساري��ع للتنقي��ب والتح��ري والبح��ث عن 
القط��ع الأثري��ة واملواق��ع، يف ح��ني ي�سته��دف  برنامج 
الرمي��م وال�سيانة الآث��ار الثابتة كالبي��وت وامل�ساجد 
والف�سيف�س��اء لت�سب��ح بحل��ة جميل��ه ، اأم��ا ع��ن برنامج 
التوعي��ة والإر�ساد فيتمثل يف ت�سي��ري الرحات لطلبة 
الأجان��ب  وال��زوار  واجلامع��ات  املدار���ص  وطالب��ات 

للتوعية وتو�سيح اأهمية الآثار .
واأو�س��ح الر���ص اأن دور ال��وزارة مل يقت�س��ر عل��ى ذلك 
ب��ل افتتح متحفني حكوميني ق�س��ر البا�سا ومتحف دبر 

البلح ، واإقامة عدد من املعار�ص املتنقلة لكل حمافظة، 
لفتا اأنهم ب�سدد ا�سته��داف املناطق اجلنوبية لتوعية 
الفل�سطيني��ة  الآث��ار  باأهمي��ة  الفل�سطين��ي  اجلي��ل 

وعراقتها .
وق��ال الر���ص لل��� ال��راأي" :" يواج��ه برنام��ج التمويل 
�سعوبات تتمثل يف حاجت��ه اإىل دعم مادي كبري، وهذا 
متوقف منذ فر�ص احل�سار الأمر الذي يدفعنا للتنقيب 

باأقل الإمكانيات املتاحة "
و�سدد على اأهمية الآثار باعتبارها دلله وا�سحة على 
وج��ود ال�سعب الفل�سطيني بداأ م��ن احل�سارة الكنعانية 
باأنه��ا فل�سطيني��ة وتثب��ت ب��اأن غ��زة وفل�سط��ني ملتقى 
احل�س��ارات املختلف��ة ولو ب�سيء ب�سيط ، كم��ا اأنها دليل 
عل��ى اأن فل�سط��ني مهد الديان��ات ال�سماوي��ة ولها تاريخ 
من��ذ الوج��ود .واأك��د نائ��ب مدير ع��ام الآث��ار على انه 
وح�س��ب الإح�سائي��ات ال��واردة ع��ن الوزارة ف��اإن عدد 
الأماكن الأثري��ة جمملة يف القطاع 210 موقع ومبني 
اأثرى جلها يوجد يف البلدة القدمية يف غزة ها�سم منها 
100 بي��ت اثري والباقي عب��ارة عن م�ساجد وق�سور 
وحمام��ات ومقام��ات، م�س��ريا اأن امل�سج��د العم��ري ه��و 
اأقدمه��ا بل يع��د �ساهدا على احل�س��ارات القدمية كونه 

يرجع اإىل اأكرث من 3 الآلف عام .
وتط��رق الر���ص اإىل ال�سعوب��ات الت��ي تواج��ه قط��اع 
ال�سياح��ة والآث��ار واملتمثل��ة يف احل�س��ار الإ�سرائيل��ي 
ومن��ع الوف��ود املتخ�س�س��ة م��ن الدخ��ول اإىل القط��اع 
وعدم وتع��اون احلكومات لتوفري الدعم الازم للرميم 
والتنقي��ب، اإ�ساف��ة اإىل ع��دم اإدخ��ال امل��واد الازم��ة 
للرميم، مو�سحا اأن معظم عمليات الرميم تتم بطرق 

تقليدية للحفاظ عليها 
وب��ني اأن ال�سياح��ة يف غ��زة تقت�س��ر عل��ى ال�سياح��ة 
الداخلي��ة فق��ط، اأما على �سعي��د ال�سياح��ة خلارجية 
فه��ي �سب��ه متوقف��ة ب�سب��ب املعاب��ر والغاق��ات حيث 
احل�س��ار املطبق، ما يوؤث��ر بال�سلب عل��ى اقت�ساد الباد 

ويلحق بها خ�سائر مبا�سرة وغري مبا�سرة .
يف  العامل��ة  واملحلي��ة  الدولي��ة  املنظم��ات  ونا�س��د 
املج��ال بتوف��ري الدع��م املايل ال��ازم حلمايته��ا وتوفري 
املتخ�س�س��ني املوؤهلني واملدربني لتدري��ب كادر مبقدرته 
حماي��ة الآث��ار واحلف��اظ عل��ى جماليته��ا ، كم��ا نا�سد 
حكوم��ة الوفاق ب��اأن تاأخذ دورها يف حماي��ة املمتلكات 
واملواق��ع الأثري��ة الفل�سطيني��ة .جدي��ر بالذك��ر، اأن 
املواق��ع الأثرية تعر�ست لعملي��ة �سرقة ونهب منظمة 
م��ن قب��ل ق��وات الحت��ال الإ�سرائيل��ي كما ح��دث من 
تزوي��ر بع���ص القط��ع الذهبي��ة والتوابي��ت وع��دد من 
الأحج��ار والآثار الت��ي كانت موجودة يف ت��ل رفح على 
اأنه��ا قط��ع اأثرية تع��ود لليه��ود وغريها م��ن املمار�سات 

الهادفة لتزوير احلقائق والتاريخ الإن�ساين.

آثار غزة تواجه الحصار بأقل اإلمكانيات
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غزة- الراأي
اأ�سدر وكيل وزارة الداخلية والأمن 
الوطن��ي الل��واء توفي��ق اأب��و نعي��م 
تعليماته لقي��ادة الأجهزة الأمنية 
بزي��ادة الإج��راءات املبذولة على 
امل�سري��ة  الفل�سطيني��ة  احل��دود 
مب��ا ُيع��زز ال�سبط وال�سيط��رة على 

احلدود.
ج��اء ذل��ك خ��ال جول��ة تفقدي��ة 
اإط��ار  يف  ال��وزارة،  قي��ادة  نظمته��ا 
غ��زة  قط��اع  ب��ني  احل��دود  تفق��د 
وجمهورية م�سر العربية والطاع 
الأمني��ة. الأجه��زة  انت�س��ار  عل��ى 
و�سارك يف اجلولة اإىل جانب اللواء 
اأب��و نعيم كّل من قائد ق��وات الأمن 
الع��ام اللواء ركن ح�سني اأبو عاذرة، 
وقائد ق��وات الأمن الوطني العميد 
نعيم الغ��ول والعميد جهاد حمي�سن 

الع�سكري��ة  ال�سرط��ة  قائ��د جه��از 
قائ��د  امل�سات��ي  عل��ي  والعقي��د 
املنطق��ة اجلنوبي��ة بق��وات الأم��ن 
الوطن��ي، وم�ساعد مدي��ر عام جهاز 
الأمن الداخل��ي ل�سئون املحافظات، 
واملتحدث با�سم الوزارة اإياد البزم، 
اإىل جانب عدد من مدراء الإدارات 
ال�سرطية يف حمافظة رفح و�سباط 

من هيئة اأمن احلدود.
بدوره، اأكد املتح��دث با�سم الوزارة 
لديه��ا  الداخلي��ة  اأن  الب��زم  اإي��اد 
اأم��ن  حف��ظ  يف  ثابت��ة  �سيا�س��ة 
وا�ستقرار القط��اع وخا�سة احلدود 

واأل يكون هناك اأي تهديدات.
وق��ال الب��زم يف ت�سري��ح ل�"موق��ع 
اجلول��ة  "ه��دف  اإَنّ  الداخلي��ة" 
التفقدي��ة الطاع عل��ى �سري عمل 
الق��وات الأمنية العامل��ة يف �سبط 

احل��دود"، ُم�س��ريًا اإىل اأن اللواء اأبو 
نعي��م تفق��د احل��دود الفل�سطينية 
امل�سري��ة واطلع عل��ى حجم اجلهد 
املب��ذول م��ن قب��ل الق��وات الأمنية 
العامل��ة عل��ى ط��ول احل��دود، كم��ا 
ا�ستم��ع اإىل �س��رح مف�س��ل لطبيع��ة 
عم��ل الأجهزة الأمني��ة ودورها يف 

تاأمني احلدود مع م�سر.
ولف��ت الب��زم اإىل اأن وكي��ل الوزارة 
الأجه��زة  لق��ادة  تعليم��ات  اأ�س��در 
الأمنية بزي��ادة الإجراءات وبذل 
الأمني��ة  الحتياط��ات  م��ن  مزي��د 
للمحافظة عل��ى ا�ستق��رار املنطقة 
احلدودية.وج��دد املتح��دث با�س��م 
حر���ص  عل��ى  تاأكي��ده  الداخلي��ة 
الوزارة اأن تكون ح��دود القطاع مع 
م�س��ر هادئ��ة ل ُته��دد ال�ستق��رار 

امل�سري اأو الفل�سطيني.

غزة- الراأي
اأطلقت وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات 
، مب��ادرة "انرن��ت اآم��ن ومفي��د" به��دف توفري 
الوع��ي ال��ازم لأبن��اء قط��اع غ��زة وخ�سو�س��ًا 
الأطف��ال وال�سب��اب، وذلك مب�سارك��ة موؤ�س�سات 
القطاع الع��ام واخلا�ص واملجتم��ع املدين.وقال 
وكيل الوزارة �سهيل مدوخ، خال موؤمتر �سحفي 
عق��د يف مق��ر وزارة الإع��ام بغ��زة: "اإن��ه ويف 
ظ��ل التطور احلا�س��ل يف خدم��ات النرنت من 
حيث مدى النت�س��ار وزيارة ال�سرعات وم�ستوى 
الإتاحة ي�سعب حج��ب املواقع املخلة بالآداب 

ب�سكل كامل؛ فكانت هذه احلملة التوعوية".
فر�س��ت  الأ�سي��اء  ه��ذه  "اأن  م��دوخ:  واأ�س��اف 
العدي��د م��ن التحدي��ات لتعظي��م الفائ��دة م��ن 

اآثارها ال�سلبية الناجمة عن �سوء ا�ستخدامها|، 
م�س��ريًا اإىل اأن ه��ذه املواق��ع ت�سبب��ت يف الكث��ري 
م��ن ح��الت )التوح��د، والعزل��ة اللكرونية، 
التفكك الأ�سري(.وذكر اأن وزارته �ستعمل على 
تعزي��ز ال�ستغ��ال الأمثل لاإنرن��ت من خال 
تعظيم الإيجابيات وتقليل ال�سلبيات الناجمة 
عن ال�ستخ��دام ال�سيئ، مو�سح��ًا اأن الهدف من 
ه��ذه احلملة تاأتي يف �سياق حر�ص الوزارة على 
م�ستقبل ال�سباب الذين ي�سكلون الن�سبة الأكرث 

ا�ستخدامًا خلدمات النرنت.
وبني م��دوخ اأن الو�سائ��ل والأدوات التقنية من 
فل��رة وحتك��م وحده��ا غ��ري كافي��ة للح��د من 
ال�ستخدام��ات ال�سلبي��ة واخلاطئ��ة خلدم��ات 

النرنت.

غزة- الراأي
اأعلنت دائ��رة خدمات اجلمهور يف 
بلدية غ��زة، اأنها متكنت من اإجناز 
نحو )14( األف معاملة للمواطنني 
ب�س��كل كل��ي خ��ال الع��ام املا�سي، 
خ��ال  تعامل��ت  اأنه��ا  مو�سح��ًة 
نف���ص الف��رة ب�س��كل جزئ��ي مع ) 
و�سيتم  اأخ��رى  معاملة  األ��ف   )15
اجنازه��ا ف��ور ا�ستيف��اء اأ�سحابه��ا 

لاإجراءات القانونية املتبعة.
تقريره��ا  يف  الدائ��رة  واأف��ادت 
ال�سن��وي، اأن املعامات مت اإجنازها 
وفق��ًا للقوان��ني واللوائ��ح املتبع��ة 

معام��ات  ماب��ني  وتنوع��ت  البلدي��ة  يف 
رخ���ص بن��اء، وترخي���ص ح��رف خمتلف��ة، 
وا�س��راك مياه وكهرباء، ومعامات لدوائر 
و�سمل��ت  البلدي��ة.   يف  اأخ��رى  واأق�س��ام 
 )294( كل��ي  ب�س��كل  املنج��زة  املعام��ات 
معامل��ة ا�سراك كهرب��اء جديد، و)519( 
رخ�س��ة  اإلغ��اء  و)400(  مي��اه،  ا�س��راك 
حرف��ة، و)2240( معاملة بي��ان لل�سروط 
التنظيمي��ة اخلا�سة  بالأبنية واملن�ساآت يف 
املدين��ة، بالإ�ساف��ة اإىل جتدي��د تلقائي ل� 
)1775( رخ�سة حرفة، و)751( جتديد 
  )339( ومن��ح  �سابق��ة،  حرف��ة  رخ�س��ة 
رخ�س��ة حلرف��ة جدي��دة يف املدين��ة.   كما 

 )116( اأي�س��ًا  املنج��زة  املعام��ات  �سمل��ت 
معام��ات  و)4(  م�ساف��ة،  حتدي��د  معامل��ة 
حتديد من�سوب ل�س��وارع يف مناطق خمتلفة 
م��ن املدينة، ومنح )863( ترخي�ص لأبنية 
يف املدين��ة، و)60( معامل��ة تطبي��ق نظ��ام 
م��اك  تعدي��ل  معامل��ة  و)301(  �سمن��ي، 
اإلغ��اء �سريب��ة  رخ�س��ة احل��رف،و)488( 
تغي��ري   )1070( اإىل  بالإ�ساف��ة  حرف��ة، 
ا�س��م م�س��رك، و)31( معامل��ة تغي��ري ا�سم 
منتف��ع .وكذل��ك �سمل��ت املعام��ات اإ�س��دار 
)644( خل��و ط��رف، و)426( خل��و ط��رف 
خمف�ص، و)636( طل��ب ا�ستثناء لل�سروط 
التنظيمي��ة، و)61( رخ�س��ة له��دم من��ازل، 
و)17( معامل��ة �سف��ط بئ��ر �س��رف �سح��ي، 

 )552  ( اإ�س��دار  اإىل  بالإ�ساف��ة 
اإذن بناء مرحلة ثانية، و) 217( 
طل��ب   )33 و)  ثالث��ة،  مرحل��ة 

ا�ستدعاء للنظر يف م�سكلة،
و) 22( ا�س��رداد اأمان��ات، و) 5( 
اإ�س��ارات تنظي��م، و) 13( رخ�سة 
76( اعرا���ص  بن��اء نهائي��ة، و) 
عل��ى خمط��ط تف�سيل��ي، و) 16( 
معاملة اإفراز ق�سائم.واأ�سحت اأنه 
مت اأي�س��ًا اإجن��از ) 685( معامل��ة 
ت�سجي��ل بن��اء جدي��د، و) 250( 
اإيج��ار،  عق��د  ت�سجي��ل  معامل��ة 
و)17( �سه��ادة اإثب��ات مهن��ة، و) 
65( �سحب اإ�سراف، و) 203( فح�ص بناء 
جدي��د مرحل��ة ثاني��ة، و) 138( فح���ص 
معامل��ة   )386 و)  ثالث��ة،  مرحل��ة  بن��اء 
اأخ��رى خمتلفة .وتبذل بلدية غزة جهودًا 
الأنظم��ة  وحتدي��ث  لتطوي��ر  متوا�سل��ة 
املعم��ول بها لت�سريع عملية اإجناز املعامات 
املدينة.ومتكن��ت  للمواطن��ني يف  املختلف��ة 
البلدي��ة من اإدخ��ال الو�سائ��ل الإلكرونية 
يف تق��دمي ومتابع��ة ال�س��كاوي منها تطبيق 
البلدي��ة عل��ى الهوات��ف الذكي��ة، و�سفحة 
البلدي��ة على موق��ع التوا�س��ل الجتماعي 
البلدي��ة عل��ى  "، وموق��ع  ب��وك  " الفي���ص 
الإنرنت ورقم الطوارئ املخت�سر ) 115(.

غزة- الراأي
 – احلكوم��ي  الإعام��ي  املكت��ب  طال��ب 
واملنظم��ات  املوؤ�س�س��ات  الإع��ام  وزارة 
الدولي��ة املعني��ة بحملة �سغ��ط دولية 
الإف��راج  اج��ل  م��ن  الحت��ال  عل��ى 
ع��ن ال�سحف��ي حمم��د القي��ق وزمائ��ه 
العتق��ال  مل��ف  واإغ��اق  ال�سحفي��ني 

التع�سفي بحق ال�سحفيني.
وحذر املكتب يف بيان له من خطورة تلك 
املمار�س��ات املتك��ررة ومنه��ا العتقالت 
وم�س��ادرة  ال�سحفي��ني  تط��ال  الت��ي 
مع��دات عمله��م ال�سحف��ي، وكث��رية هي 
اأ�سم��اء ال�سحفي��ني القابع��ني يف �سجون 
الحت��ال وب��دون تهم��ة وم��ن بينه��م 
ال�سحفي حممد القيق الذي عاد لاأ�سر 
م��ن جديد وب��داأ يف اإ�سراب ع��ن الطعام 
اأم���ص الثن��ني بع��د ق��رار  م��ن جدي��د 
الحت��ال حتويل��ه لاعتق��ال الإداري 

مدة 6 �سهور.
الفل�سطيني��ة  الإع��ام  و�سائ��ل  دع��ا 
مل�ساندة اإ�سراب القي��ق وت�سليط ال�سوء 
يف  القابع��ني  ال�سحفي��ني  ق�سي��ة  عل��ى 

�سجون الحتال.
وطال��ب باأك��ر حمل��ة منا�س��رة ر�سمية 
�سج��ون  يف  الأ�س��رى  ملطال��ب  و�سعبي��ة 
الأ�س��رى  �سمنه��م  وم��ن  الحت��ال 
ووق��ف  عنه��م  بالإف��راج  ال�سحفي��ني 

م�سل�سل العتداء عليهم.
واأكد املكتب على �سرورة النتباه حلجم 
احلرك��ة  اأ�س��رى  تط��ال  الت��ي  املعان��اة 
الإعامية يف �سج��ون الحتال، داعيا 
للعم��ل اجلاد من اأج��ل اإنهائها والإفراج 

عن جميع الأ�سرى.
ال��دويل  لاحت��اد  مطالبت��ه  وج��دد 
لل�سحفي��ني بالتح��رك اجل��اد وامل�سئول 
ال�سحف��ي  ل��ه  يتعر���ص  م��ا  جت��اه 
اأم��ام  للوق��وف  وندع��وه  الفل�سطين��ي 
م�سئوليات��ه والنظر بجدية يف ع�سوية 

الحتال بالحتاد.

اللواء أبو نعيم ُيصدر تعليماته بزيادة 
اإلجراءات األمنية على الحدود المصرية

"االتصاالت" تطلق مبادرة "انترنت آمن" 
لنشر الوعي االلكتروني

اإلعالم الحكومي يطالب بحملة 
دولية لإلفراج عن الصحفي القيق

تعاملت مع ) 15( ألف معاملة أخرى بشكل جزئي

بلدية غزة تنجز ) 14( ألف معاملة للمواطنين 
خالل العام الماضي
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كيف تتأكد من سالمة عيون الطفل حديث الوالدة؟

ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
من الن��ادر اكت�ساف وج��ود م�سكلة يف عيون 
الطف��ل قب��ل بلوغ��ه �سهرين، ويظ��ل الأمر 
�سعب��ًا بع�ص ال�سئ حتى بعد بلوغه �سهرين، 
لأن الطف��ل ل ي�ستطي��ع اأن يعر عن نف�سه. 
بع���ص الأطف��ال يول��دون ولديه��م م�س��اكل 
يف العي��ون، وق��د ي��وؤدي ع��دم اكت�ساف هذه 
امل�س��اكل اإىل تدهوره��ا، وال��ذي ق��د ي�س��ل 
اإىل فق��دان الب�سر. هناك بع���ص العامات 
ميك��ن اأن حتّذر م��ن وجود م�س��اكل يف عيون 
الر�سي��ع، ومن ال�س��روري مراجعة الطبيب 

عند ماحظتها. اإليك كيف تر�سدها:
اخلطوة الأوىل. راق��ب مدى توافق حركة 
العين��ني مع��ًا. معظ��م  م�س��اكل العي��ون لدى 

العين��ان  تعم��ل  ل  عندم��ا  تب��داأ  الأطف��ال 
بتوافق يف احلركة. ق��د ي�سري ذلك وجود حول، والذي يعني 

انحراف يف حركة العينني.
اإذا مل يتم ت�سخي�ص احلول وعاجه يف �سن مبكرة قد ي�ستمر 
ويتطّور اإىل ك�سل يف العني. وينبغي اأن تاأخذ يف اعتبارك اأنه 
يف كث��ري م��ن الأحيان يحتاج الطف��ل ال�سغري ع��دة اأ�سهر بعد 

ولدت��ه حتى تتوافق حركة عينيه، لكن اإذا لحظت يف وقت 
مبكر عدم توافق وا�سح بني حركة العينني ا�ست�سر الطبيب.

اخلط��وة الثانية. راقب بوؤبوؤ عني الطفل، اإذا كان لون البوؤبوؤ 
اأبي���ص يعني ذلك وجود "كتاراك��ت" اأو مياه بي�ساء  على عني 
الر�سي��ع، اأو انف�سال يف ال�سبكية، اأو التهاب. اأما اإذا كان اأحد 
البوؤبوؤي��ن اأكر من الثاين فقد ي�سري ذلك اإىل تلف يف الع�سب 

الب�سري، اأو وج��ود ورم. واإذا كان جزء من 
قزحي��ة العني مفقودًا فق��د ي�سري ذلك اإىل 

وجود ت�سّوه خلقي داخل العني.
اخلط��وة الثالث��ة. انظ��ر جي��دًا اإىل جف��ن 
وقرني��ة عني الر�سيع والت��ي ت�سكل اجلزء 
كان��ت  اإذا   الع��ني.  م��ن  الأمام��ي  الوا�س��ح 
قرني��ة العني كبرية اأكرث مما هو عادي فقد 
ي�سري ذل��ك اإىل م�سكل��ة اجللوكوما، خا�سة 
اإذا لحظ��ت اأن ع��ني الطف��ل ح�سا�سة جدًا 

لل�سوء.
اأم��ا انتف��اخ جفن الع��ني وتدلي��ه، اأو وجود 
كتل��ة متورم��ة من��ه فق��د ت�س��ري اإىل وجود 
الته��اب. يف حال احمرار ه��ذا اجلفن اأي�سًا 
حاول مل�سه ف��اإذا وج��دت حرارته مرتفعة 
عليك عر�ص طفلك على الطبيب، فقد ي�سري 

ذلك اإىل وجود �سعف يف ع�سات العني.
اخلط��وة الرابعة. راقب و�سعية راأ�ص الطفل، اإذا كان يحّرك 
راأ�س��ه دائمًا نح��و اأحد اجلانبني اأو ي�س��ري بذقنه اإىل الأ�سفل 

رمبا يحاول العتياد على ازدواجية الروؤية اأو �سبابيتها.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة- الراأي
نظم��ت وزارة الثقاف��ة بالتع��اون م��ع 
بلدي��ة بي��ت لهي��ا ووزارة الأوق��اف 
واملكت��ب الإعامي احلكوم��ي، ملتقى 
ثقايف حول �سع��ف التوا�سل ال�سري 
و�سوء ا�ستخ��دام التقنيات احلديثة، 
وذلك بقاعة املوؤمت��رات ببلدية بيت 

لهيا �سمال قطاع غزة.
وتخلل اللقاء العدي��د من املداخات 
الت��ي متحورت حول �سع��ف التوا�سل 
التق��دم  ظ��ل  يف  الجتماع��ي 
الع��امل  ي�سه��ده  ال��ذي  التكنولوج��ي 

املعا�سر.
وافتت��ح اللقاء د.موؤم��ن عبد الواحد 
الإعام��ي  باملكت��ب  التدري��ب  مدي��ر 
�س��رورة  عل��ى  موؤك��دًا  احلكوم��ي، 
تخ�سي���ص بع�ص الوق��ت للتقارب بني 
اأف��راد العائل��ة الواح��دة م��ن خ��ال 
اجلل�س��ات الت��ي تخل��و م��ن الأجه��زة 

الذكية.
ه��ذه  "اإن  الواح��د:  عب��د  د.  وق��ال 
زي��ادة  ب��اب  م��ن  تاأت��ي  الفعالي��ات 
قطاع��ات  م��ع  والراب��ط  التوا�س��ل 
باأف��كار  للخ��روج  امل��دين  املجتم��ع 
املواط��ن  جدي��دة حتق��ق طموح��ات 
امل�س��اكل  بع���ص  الفل�سطيني".وذك��ر 
التي تعاين منها ال�سر الفل�سطينية، 
اخلاط��ئ  ال�ستخ��دام  اأن  مبين��ًا 
للتكنلوجي��ا ومواق��ع التوا�س��ل اآف��ة 
اأ�ساب��ت الكثري م��ن املجتمع��ات حول 
اإىل  الي��وم  "جئن��ا  العامل.وق��ال 

ق�ساي��ا  عل��ى  لتع��رف  لهي��ا  بي��ت 
املواطن الفل�سطين��ي وتلم�ص م�ساكله 

وامل�ساهمة يف حلها".
من جهته، اأك��د اأ.وائل املبحوح مدير 
دائ��رة التدري��ب والتطوي��ر ب��وزارة 
ي�سع��ى  امللتق��ى  ه��ذا  اأن  الثقاف��ة، 
بات��ت  اجتماعي��ة  م�سكل��ة  ملعاجل��ة 
ت��وؤرق املواط��ن الفل�سطين��ي والأ�س��ر 
الغزي��ة، م�س��ريًا اإىل اأن ال�ستخ��دام 
ومواق��ع  للتكنولوجي��ا  اخلاط��ئ 
عل��ى  اإىل  �سلبي��ًا  يوؤث��ر  التوا�س��ل 
التوا�سل الجتماعي داخل املجتمع.

وذك��ر املبحوح، اأن ال�ستخدام ال�سيئ 
للتكنولوجي��ا احلديث��ة اأفق��د ال�سر 
اأن  اإىل  م�س��ريًا  والتق��ارب،  احلن��ان 
الزي��ارات العائلي��ة اأ�سبح��ت لتبادل 
التقني��ات ولي�ص للتق��ارب بني الهل 

والأ�سدقاء.
وف��ق  �ستق��وم  ال��وزارة  اأن  واأ�س��اف 
خطتها للع��ام 2017 بر�سد ومتابعة 
كاف��ة الظواه��ر ال�سلوكي��ة الدخيلة 
عل��ى املجتم��ع الفل�سطين��ي والثقافة 
الفل�سطينية وو�سع اخلطط الكفيلة 
واحللول اخلاقة ملعاجلتها وتخفيف 

اآثارها.
وتخل��ل امللتقى ال��ذي ح�س��ره لفيف 
من اأولي��اء الأمور وخمات��ري ووجهاء 
البلدة؛ بع�ص العرو���ص املرئية التي 
تو�س��ح خماط��ر ال�ستخ��دام ال�سيء 
التوا�س��ل  ومواق��ع  للتكنولوجي��ا 

الجتماعي.

"الثقافة" تنظم ملتقى ثقافي لمعالجة اآلثار السلبية للتقنيات الحديثة
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إعداد / وزارة األسرى

اإعداد جمعية واعد لاأ�سرى واملحررين
تتن��وع ط��رق ح�س��د الكرامة يف ب��اٍد ما 
ت��زال تقبع حت��ت وطاأة الحت��ال، ففي 
ح��ني،  كل  يف  الكرام��ة  تول��د  فل�سط��ني 
فق��ط مبجرد �سم��اع نباأ ارتق��اء �سهيٍد ما، 
اأو اإط��اق الر�سا���ص عل��ى طف��ٍل مل يبلغ 
العا�س��رة، اأو حت��ى عق��ب اعتق��ال اأ�س��رٍي 
وو�سع��ه يف �سج��ون الحت��ال يف ح��دود 
رق��ٍم ت�س��اء حماكم��ه اأن تخت��اره ب�س��كٍل 
غ��ري مفه��وم، هن��ا، يف فل�سط��ني ل يكف��ي 
اأن يرحت��ل اأ�سدقاوؤك �سه��داًء ويركوك 
اأ�سريًا تت�ساءل عن اأقدارك، هنا كل بقعة 
حتتم��ل اختزال ق�س��ٍة متف��ردة لعا�سقي 
الوط��ن املجهولني.قدمت مدينة طولكرم 
وم��ا ت��زال كاأي مدينة فل�سطيني��ة عددًا 
غري قليٍل من الت�سحيات، ت�سحياٌت اختار 
ابن املدينة اأن يقدمها دون اأن توّلد لديه 
اأي �سع��وٍر بالن��دم، ف��كان الأ�س��ري وجدي 
ه��وؤلء  اأح��د  اجلاد)36عام��ًا(  اأحم��د 

امل�سحني.

اغتياٌل واعتقال
مدار�سه��ا  ويف  ن�س��اأ  طولك��رم  مدين��ة  يف 
نه��ل العل��م، واكتف��ت ح��دوده بالدرا�س��ة 
الأ�سا�سي��ة ليلتف��ت �س��وب اأم��وٍر يعترها 

م��ن  اأهمي��ًة  اأك��رث  هن��ا  الفل�سطيني��ون 
اأح��اٍم ق�س��رية الأم��د، الأ�س��ري وجدي 
الإ�سرائيل��ي  لاحت��ال  ق��دم  لب��د 
�سفعاٍت موؤملة وهدد اأمنه بكل ما اأوتي 
من قوة، وميكن اأن يتاأكد الإن�سان من 
�سخ�سية هذا ال�س��اب عندما ي�ستمع 

اإىل ق�سة اعتقاله ال�سهرية.
لقد �سه��دت اأح��د منتزه��ات مدينة 
طولك��رم عل��ى اإق��دام ق��وة خا�س��ة 
من قوات الحت��ال ال�سهيوين على 
اغتيال جمموعة من �سباب طولكرم 
كان الأ�س��ري اجل��اد بينه��م، ومتك��ن 
الحتال الإ�سرائيلي يف تلك الليلة 
اأح��ام  يغت��ال  اأن   2001 ع��ام  م��ن 
وي�س��ع  فل�سطيني��ني  �سب��ان  ثاث��ة 

اأح��ام �س��اٍب راب��ع متك��ن م��ن الف��رار 
�سوب عينيه.

وج��دي  لاأ�س��ري  الأق��دار  اخت��ارت 
اجلاد �سلوك درٍب مغايٍر، وعا�ص بعد 
تلك احلادثة مطاردًا يف اأر�سه يحمل 
معه ذكري��ات تلك احلادث��ة واإ�سابة 
تعر���ص له��ا يف تل��ك الليل��ة يف قدمه 
الأ�س��ري  اأم�ساهم��ا  �سنت��ان  الي�س��رى، 
وجدي اجلاد بعي��دًا عن بلدته وعن 
ذوي��ه وع��ن حيات��ه الب�سيط��ة الت��ي 

اعتادها.

ولأن الحت��ال مل ي�ستط��ع الو�س��ول 
اإىل الأ�سري املطل��وب فقد اأذاق عائلته 
�سن��وف الع��ذاب والتنكي��ل، واقتح��م 
ج��ل  واعتق��ل  متك��رر  ب�س��كٍل  منزل��ه 
اإخوته، كما عمد ذات مرة اإىل اإخاء 
كام��ل العم��ارة ال�سكني��ة الت��ي يعي�ص 
اإىل  يتو�سل��وا  مل  لكنه��م  ذووه،  فيه��ا 

خيٍط من �ساأنه اأن يقودهم اإليه.
مل يك��ن الأ�س��ري اجل��اد ليمك��ث ج��ل 
حيات��ه مط��اردًا، فم��ا اأن ح��ل الي��وم 
لع��ام  اآذار  �سه��ر  م��ن  ع�س��ر  اخلام���ص 

اجل��اد  وج��دي  وق��ع  حت��ى   2002
اأ�س��ريًا يف �سجون الحتال، فقد ُن�سب 
ل��ه كم��نٌي عل��ى حاج��ز بالق��رب م��ن 
مدينت��ه طولكرم، ولأنه كان �سوكة يف 
حل��ق الحت��ال فقد �سدر حك��ٌم يبلغ 
ما يقارب  �سنة بحقه، ق�سى منها   18

. عامًا   14

قسوة االعتقال
الأ�سري  لي��زور  14 عام��ًا كانت كافية 
وج��دي اجل��اد فيها ع��ددًا كب��ريًا من 
فق��د  ال�سهي��وين  الحت��ال  �سج��ون 
�سه��دت اأ�س��وار �سج��ن ع�سق��ان عليه، 
وه��دارمي  الرمل��ة  �سج��ن  وكذل��ك 
واإي�سي��ل وه�س��ارون و�سط��ة وجلب��وع، 
واأخ��ريًا �سج��ن جم��دو، ومتك��ن خال 
يكم��ل  اأن  الطويل��ة  اعتقال��ه  �سن��ني 
حلم��ه ال��ذي اأبعدت��ه ظ��روف احلياة 
م��ن  الثانوي��ة  املرحل��ة  واأمت  عن��ه، 

الدرا�سة.
مل يك��ن ال�سجن ليرك الأ�سري اجلاد 
اإج��راءات  فم��ن  كث��رية،  اأوج��اٍع  دون 

الزيارة املجحف��ة والتي منع منها جل 
اأ�سقائ��ه، اإىل وف��اة وال��ده بع��د ي��وٍم 
واحٍد فقط م��ن زيارته، حيث تعر�ص 
لأزم��ة قلبية تويف عل��ى اإثرها وو�سل 
خ��ر وفات��ه اإىل ابن��ه داخ��ل �سجون 
الأخ��ري  ي�ستطي��ع  اأن  الحت��ال دون 

توديعه واإلقاء نظرة الوداع عليه.
اجل��اد  الأ�س��ري  اإ�ساب��ة  اآث��ار  بقي��ت 
الت��ي تعر���ص له��ا ع��ام2001 ماثل��ًة 
باأوجاعها، فقد ا�ستطاع الأ�سري اجلاد 
ا�ستكم��ال عاج��ه ال��ذي ب��داأه قب��ل 
اعتقال��ه يف م�ست�سف��ى الرمل��ة غري اأن 
الع��اج مل ي�ستمر وعاد الأ�سري ليتلقى 

حبوبًا م�سكنة ين�سى بها اأوجاعه.
الأ�س��ري اجلاد خا���ص حربًا مع نف�سه 
قب��ل اأن يخو���ص حربًا م��ع الحتال 
بني��ل  رغبت��ه  فيه��ا  انت�س��رت  حرب��ًا 
احلري��ة واحل��د الأدنى م��ن الكرامة، 
وهو اإذ يفخر اليوم فاإمنا يفخر بذلك 
الختي��ار ال��ذي واإن كان كلف��ه �سنينًا 
طويل��ًة من عم��ره اإل اأن��ه ا�ستطاع اأن 
يزي��ل ب��وادر ال��ذل واملهان��ة التي كان 
الأ�س��ري يراه��ا اأينم��ا وقع��ت عيناه يف 

هذا الوطن.

األسير وجدي الجالد علٌم مقاوم
 يقبع داخل سجون االحتالل منذ 14 عامًا

جباليا- الراأي
ق��ال رئي���ص بلدية جبالي��ا النزلة ع�س��ام ج��ودة، اإن البلدية انتهت 
م��ن اجناز �س��ارع املدخل اجلنوب��ي حلي النزلة م��ع تفرعاته بتكلفة 
اإجمالي��ة بلغ��ت 142 األ��ف دولر، مو�سحًا اأن م�ساحت��ه تبلغ 4150 
مر مربع، ويقارب طول ال�سارع مع تفرعاته 400 مر.واأفاد جودة، 
اأن �س��ارع مدر�س��ة ذات ال�سواري اأجنز بتكلفة تبل��غ 195 األف دولر 
اأمريكي، و�سيخدم احلي املحيط باملدر�سة الواقعة يف منطقة م�سروع 
عامر غرب مدينة جباليا وي�سهل حركة املرور يف املنطقة.كما اأ�ساف 
اأن �سارع اأر�ص خلف يف منطقة العلمي، و9 �سوارع يف حي اأبو ح�سرية 
وتل الزعر �سمال �سرق خميم جباليا اأجنزت بتكلفة اإجمالية تبلغ 

اأن اإجمايل م�ساح��ة تلك ال�سوارع  اأمريكي.وب��نّي  األ��ف دولر   379
تبل��غ 17 األف م��ر مربع، وجمم��وع اأطوالها 1460 م��ر، موؤكدًا باأن 
امل�س��روع له فوائد ع��دة للمنطقة م��ن اأهمها اأنه يح��ل م�سكلة جتمع 
مي��اه الأمطار وي�سهل حرك��ة املرور فيها وي�ساه��م يف احلد من الغبار 
وم�س��ادر الأتربة.ون��و جودة اإىل اأن هناك �س��وارع اأخرى يف املدينة 
قي��د الإن�ساء يف املدينة على و�سك النتهاء م��ن اإجنازها اأهمها �سارع 
مق��رة الفالوجا ال�سرقي وم�سروع تطوي��ر منطقة عثمان بن عفان.
وب�ّس��ر رئي�ص البلدية اأهل مدينة جبالي��ا، اأن كا من م�ساريع املنحة 
الكويتي��ة وم�س��روع حو�ص تر�سي��ح اأمط��ار النزلة وم�س��روع تطوير 

منطقة اليازجي ومنطقة مناع قيد اإجراءات الر�سية.

بلدية جباليا النزلة تفتتح 12 شارعًا

غزة- الراأي
�سرع��ت وزارة الربي��ة والتعلي��م العايل، 
بتطبي��ق م�س��روع "الأم��ل"؛ لدع��م تعليم 
الق��راءة والكتاب��ة يف املدار�ص احلكومية 
الربي��ة  وزارة  غزة.واأك��دت  بقط��اع 
 5000 ي�سته��دف  امل�س��روع  اأن  والتعلي��م 
الراب��ع  ال�سف��وف  م��ن  وطالب��ة  طال��ب 
مدر�س��ة   50 يف  وال�ساد���ص  واخلام���ص 
حكومية، كما يت�سمن ت�سغيل 100 خريج 
م��ن تخ�س���ص التعلي��م الأ�سا�سي.ونوه��ت 
اإىل، اأن امل�س��روع  يقوم على تطبيق برامج 
متقدم��ة   وتعليمي��ة  تربوي��ة  واأن�سط��ة 
به��دف زي��ادة متك��ني الطلب��ة يف مه��ارات 
عق��دت  ذل��ك،  اإىل  والكتاب��ة.  الق��راءة 
ملناق�س��ة  بغ��زة،   لق��ًاء مبقره��ا  ال��وزارة 
وكي��ل  ثاب��ت  زي��اد  د.  بح�س��ور  امل�س��روع 
وزارة الربية والتعلي��م العايل، وحممود 
والتاأهي��ل  الإ�س��راف  ع��ام  مدي��ر  مط��ر 
الربوي وع��دد من امل�سرفي��ني الربويني 

يف املديريات.وقال��د. ثاب��ت:" اإن الوزارة 
الق��راءة  لدع��م  الأم��ل  م�س��روع  تطب��ق 
والكتابة  �سمن خططتها للنهو�ص بال�ساأن 
التعليمي و�سم��ن توجهنا للوقوف على اأي 
م�سكلة تعليمي��ة وو�سع احلل��ول املنا�سبة 

لها وهذا من �سمن التطوير الربوي".
واأك��د ثاب��ت اأن من �س��اأن هذا امل�س��روع اأن 
يفي��د يف عاج �سع��ف الق��راءة والكتابة 
والنهو���ص  الطلب��ة  بع���ص  فئ��ات  عن��د 
اأك��د  جهت��ه،  التح�سيلي.م��ن  مب�ستواه��م 
مطر اأن الوزارة تطبق امل�سروع يف املدار�ص 
�سمن خطة فني��ة تت�سمن اختيار معلمني 
اختي��ار  يت��م  اأن��ه  وتدريبهم.واأ�س��اف 
الطلب��ة  امل�ستهدف��ني ثم اإع��داد وتطبيق 
م��واد تعليمي��ة عاجية وتنفي��ذ اأن�سطة 
متنوعة مع تقومي م�ستم��ر و�سوًل لنجاح 
امل�س��روع وحتقيق هدف��ه الرئي�ص بتمكني 
والكتاب��ة  الق��راءة  م��ن  الطلب��ة  ه��وؤلء 

بال�سكل املطلوب.

" التعليم " تشرع بتطبيق مشروع 
األمل لدعم القراءة والكتابة
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غزة- الراأي
واحلماي��ة  للت�سغي��ل  الفل�سطين��ي  ال�سن��دوق  اأطل��ق 
الجتماعي��ة للعم��ال وب�س��كل ر�سم��ي م�س��روع الت�سغيل 
جمل���ص  دول  برنام��ج  م��ن  املم��ول  التنمي��ة  اج��ل  م��ن 
الإ�سام��ي  البن��ك  م��ع  بالتع��اون  اخلليج��ي  التع��اون 
للتنمي��ة وبال�سراكة مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
فن��دق  يف  ال�سن��دوق  نظم��ه  حف��ل  خ��ال   "undp"

الروت�ص مبدينة غزة اليوم الثنني.
وح�س��ر الحتفال ماأم��ون اأبو �سها وزي��ر العمل، رئي�ص 
جمل���ص اإدارة �سن��دوق الت�سغي��ل ووزي��رة امل��راآة هيفاء 
الغ��ا واملدي��ر التنفي��ذي لل�سن��دوق ابت�س��ام احل�سري 
وممثل��ون عن خمتلف الوزارات والقطاع��ات واملوؤ�س�سات 
الأجنبية واملحلي��ة والإ�سامي��ة والعربية واجلامعات 

واملعاهد ومراكز التدريب.
ويف كلم��ة له قال رئي�ص جمل���ص اإدارة ال�سندوق الوزير 
اإن الحت��ال الإ�سرائيل��ي يتحم��ل  اأب��و �سه��ا  ماأم��ون 
امل�سوؤولية الرئي�سية والكرى يف تفاقم م�سكلة البطالة 
يف فل�سط��ني ب�سب��ب احل�سار ال�سامل ال��ذي يفر�سه على 
دخول املواد اخلام وحت��رك الفراد وغريها من القيود 

املمتدة منذ ع�سرات ال�سنني.
واك��د اأن م�سكل��ة البطال��ة يف فل�سط��ني و�سل��ت مل�ست��وى 
خط��ري جدا بعد ان ارتفع عدد املتعطلني عن العمل اإىل 
اك��رث من 400 الف عاطل عن العمل يف ال�سفة الغربية 
وقط��اع غزة بواقع 230 ال��ف يف القطاع و170 الف يف 
ال�سفة "كما و�سل ع��دد العوائل التي تعي�ص حتت خط 
الفق��ر اىل اك��رث م��ن 320 ال��ف عائل��ة".    واأو�سح اأبو 
�سها اأن �سن��دوق الت�سغيل ومن خ��ال م�سروع الت�سغيل 
والتنمية والبالغ��ة قيمته 5 مايني دولر �سي�سغل نحو 
3000 خريج وخريجة من كافة التخ�س�سات بواقع 3 
ا�سهر لكل خريج عل��ى مدار عامني، م�سيفًا ان ال�سندوق 
يعم��ل وبكل جه��د من اجل احل�سول عل��ى متويل بقيمة 
ملي��ار دولر خ��ال ال�سن��وات الث��اث القادم��ة ملواجهة 
ازم��ة البطال��ة م��ن خ��ال ت�سخ��ري ه��ذا املبل��غ يف من��ح 

القرو���ص املي�س��رة لإقام��ة امل�ساري��ع ال�سغ��رية امل��درة 
للدخ��ل وامل�سغلة لل�سباب.    ولفت اإىل اأن اكرث العاطلني 
ع��ن العم��ل هم م��ن قط��اع ال�سب��اب واخلريج��ني الذين 
يتخرجون �سنويًا باألف وين�سمون اىل جي�ص العاطلني 
ع��ن العم��ل.    وق��ال اأب��و �سها ان �س��وق العم��ل املحلية 
ه�س��ة و�سعيفة املهارات العلمي��ة والعملية غري منا�سبة 
والتدري��ب حمدود وغري متط��ور وادى اىل وجود فجوة 
مه��ارات يف �س��وق العمل، مبين��ًا ان خمرج��ات املوؤ�س�سات 

التعليمية غري منا�سبة لحتياجات �سوق العمل.
وانتقد قط��اع التعليم العايل لعدم مراعاته احتياجات 
ال�س��وق املحلي��ة ، مو�سح��ًا ان 80 يف املئ��ة م��ن خريجي 
اجلامع��ات هم م��ن حملة ال�سه��ادات الإن�سانية والتي ل 

تتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل من الوظائف.
واك��د اأب��و �سها ان خمرجات التعلي��م حتتاج اىل وقفة 
عميق��ة م�س��ددًا على اأهمية تطوير مه��ارات اخلريجني 

مبا يتوائم مع �سوق العمل.
وب��ني وزير العم��ل ان وزارته اعتم��دت �سيا�سة جديدة 
للم�ساهمة بحل م�سكل��ة اخلريجني عر اإعادة اخلريج 
اىل مراك��ز التدريب لتغيري م�س��ار حياته حتى تتاح له 
احل�س��ول عل��ى وظيف��ة بالإ�ساف��ة اىل رف��ع املنت�سبني 
ملراك��ز التدري��ب املهن��ي م��ن 12 ال��ف طال��ب اىل 30 
ال��ف خال الث��اث �سن��وات القادمة.   وب��ني ان مراكز 
التدري��ب واملهن��ي حتت��اج اىل مب��ان جدي��دة ومع��دات 
ومواد خ��ام وم�ساقات جديدة داعيًا ال�سركاء الدوليني 

اىل العمل وفق احتياجات ال�سوق الفل�سطينية املحلية.
وق��ال اأب��و �سها ان��ه �سيتم ت�سكي��ل جمال���ص ت�سغيل يف 
كل حمافظ��ة م��ن حمافظات الوط��ن يف ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة.   من جانبه اكد املهند�ص جمعة النجار من 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي undp يف كلمة له على  
اأهمي��ة تنفي��ذ امل�ساري��ع الت�سغيلي��ة والتنموي��ة يف حل 
ازمة البطالة، م�سريًا اىل ان برنامج الأمم املتحدة يهتم 
يف هذا اجلانب ويف �سقل مهارات اخلريجني امل�ستفيدين 

من هذه امل�ساريع.
م��ن جانبه دعا الدكتور �سامة اأبو زعير ع�سو الأمانة 
لحت��اد نقابات عمال فل�سط��ني يف كلمة له على �سرورة 
مب��ادئ ومعاي��ري  الت�سغي��ل عل��ى  ان يحاف��ظ �سن��دوق 
احلوكم��ة يف اإدارة براجم��ه وم�ساريع��ه وان�سطت��ه مب��ا 
ي�سم��ن ال�سفافي��ة والنزاه��ة والعدال��ة لكاف��ة الفئات 

امل�ستهدفة من عمال ومهنيني وخريجني.
كم��ا �س��دد عل��ى �س��رورة العم��ل عل��ى تعزي��ز الرام��ج 
التنموي��ة الهادف��ة واملنتج��ة وخا�س��ة يف القطاع��ات 
القت�سادية التي ت�سمح بالتو�سع وا�ستيعاب عمال جدد 

مبا يحقق ال�ستدامة يف العمل.
وطال��ب اأبو زعي��ر مبراعاة كاف��ة الرام��ج الت�سغيلية 
وتطبي��ق احلد الأدن��ى لاأج��ور ومتييز الفئ��ات املهنية 

املنتجة باأجور منا�سبة وكرمية.
م��ن جانبه دعا عبد ال�سام البن��ا يف كلمة له نيابة عن 
اخلريجني امل�ستفيدي��ن من امل�سروع احلكومة والوزارات 
واملوؤ�س�س��ات الدولي��ة والعربية والإ�سامي��ة والممية 
واملحلي��ة اىل توجي��ه كل اهتمامه��ا لتنفي��ذ امل�ساري��ع 
ال�سغ��رية الت��ي ت�ستوع��ب اخلريج��ني واملتعطل��ني ع��ن 

العمل من اجل توفري فر�ص عمل دائمة.
و�سك��ر البن��ا ال�سن��دوق الفل�سطين��ي للت�سغي��ل ورئي���ص 
جمل���ص ادارته الوزي��ر ماأم��ون اأبو �سه��ا رئي�ص جمل�ص 
الإدارة واأع�ساء جمل�ص الإدارة وطاقم ال�سندوق الذي 
راف��ق اخلريج��ني ط��وال الوق��ت بالتوجي��ه وال�سراف 

واملتابعة والتدريب.

غزة- الراأي
ف��ى  الت�سخي�سي��ة  املناظ��ري  ق�س��م  اأج��رى 
م.الرنتي�س��ى لاأطف��ال )536( خ��ال  الع��ام 
املن�س��رم 2016، منه��ا )210 ( حال��ة منظ��ار 
حال��ة   )  326( اإىل  بالإ�ساف��ة   ، ال�سدري��ة 
منظ��ار يف اجله��از اله�سم��ي.   واأو�س��ح د.عب��د 
ال�سدري��ة  ق�س��م  رئي���ص  اهلل،  ح�س��ب  اهلل 
ف��ى امل�ست�سف��ى، اأن��ه يت��م ا�ستقب��ال احل��الت 
اخلا�س��ة مبنظ��ار ال�سدري��ة ي��وم الثن��ني من 
اأ�سب��وع، بواق��ع20_30 حال��ة �سهري��ا ،  كل 
حي��ث يت��م اج��راء ع��دة عملي��ات دقيق��ة من 
خ��ال املنظ��ار كعملي��ات ا�ستخ��راج الأج�س��ام 
واكت�س��اف  الأورام  وت�سخي���ص  الغريب��ة 
ت�سوه��ات خلقي��ة عن��د الأطف��ال .  اإىل ذل��ك،  
حت��دث د.راغب ور���ص اأغا رئي���ص ق�سم اجلهاز 
املنظ��ار  ح��الت  م��ن  نوع��ني  ع��ن  اله�سم��ي، 
للجهاز اله�سم��ي العلوي وال�سفل��ي )القولون(، 
حيث يخت���ص منظار اجله��از اله�سم��ي العلوي 
ال��دوايل  نزي��ف  ح��الت  وع��اج  لت�سخي���ص 
والق��رح والثنى ع�س��ر واملعدة وح��الت ربط 
دوايل امل��رئ.  واأ�ساف:”يت��م اأخ��ذ الكث��ري من 
امل��واد  ورف��ع  الأمرا���ص  لت�سخي���ص  العين��ات 

احلارق��ة وتو�سي��ع ال�سيق يف امل��رئ الناجت عن 
تن��اول امل��واد احلارق��ة وم�ساعف��ات جراحة 
امل��رئ، بينما اجلهاز اله�سم��ى ال�سفلي يتم فيه 
ت�سخي���ص ومعاجل��ة ح��الت مث��ل ا�ستئ�س��ال 
للت�سخي���ص  واأخ��ذ عين��ات  القول��ون  حلمي��ة 
كم��ا يتم عم��ل خزعات م��ن الكب��د لت�سخي�ص 
الكثري من الأمرا���ص املتعلقة باجلهاز اله�سمي 
والوراث��ة .  ونوه د.اأغا، اىل اأنه يتم ا�ستقبال 
ح��الت منظ��ار اله�سمي العل��وي والقولون كل 
يوم خمي�ص، حيث اأجريت 326 عملية منظار 
خ��ال الع��ام املا�س��ي منه��ا 44 منظ��ار قولون 
و282 منظ��ار اله�سم��ي، موؤك��دًا عل��ى اأن هذه 
احل��الت كانت حتول �سابق��ا اإىل اخلارج لعدم 
توف��ر جه��از مناظ��ري اآن��ذاك.  يذك��ر اأن��ه مت 
افتتاح مناظري اجله��از اله�سمي يف عام 2009  
، بينم��ا منظ��ار اجله��از التنف�س��ي ع��ام 2010 
، حي��ث يعم��ل ق�س��م املناظ��ري عل��ى ت�سخي���ص 
ومنظ��ار  اله�سم��ي  اجله��از  ح��الت  ومعاجل��ة 
القول��ون ومنظ��ار الرئت��ني .   ويت��م ا�ستقب��ال 
احل��الت م��ن جمي��ع م�ست�سفي��ات القط��اع من 
اأق�س��ام اجلراحة والباطن��ة ) اأطفال( لغاية 
عمر 12 عام لكونه اجلهاز الوحيد يف القطاع.

صندوق التشغيل يطلق مشروع التشغيل
 من أجل التنمية بـ 5 ماليين دوالر

الرنتيسي لألطفال يجري )536( عملية 
مناظير تشخيصية خالل 2016
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غزة – الراأي-حممد ال�سنوار 
اأج��رى الدكتور املهند���ص "يو�سف الغري��ز"، م�ست�سار 
رئي���ص اللجن��ة القطرية لإعادة اإعم��ار غزة، جولة 
تفقدي��ة ميداني��ة مل�ساري��ع اللجن��ة يف قط��اع غ��زة، 
واملُنفذة �سمن منحة الأمري ال�سابق "حمد بن خليفة 

اآل ثاين"، والبالغة قيمتها 407 مايني دولر.
و�سمل��ت اجلولة الت��ي �سارك فيها وف��د رفيع امل�ستوى 
م��ن �سندوق قطر للتنمية على راأ�سه مدير ال�سندوق 
خمت���ص،  طب��ي  ووف��د  الك��واري،  خليف��ة  ال�سي��د 

و�سخ�سيات قطري��ة اأخرى، زيارة لعدد من م�ساريعها 
يف غ��زة، ب��دًءا م��ن م�ست�سف��ى الأط��راف ال�سناعي��ة 
ومدين��ة ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين ال�سكنية يف 

حمافظة خان يون�ص جنوب القطاع.
وكان رئي���ص اللجن��ة القطري��ة لإع��ادة اإعم��ار غزة 
ال�سف��ري حمم��د العمادي، و�س��ل الي��وم الأربعاء، اإىل 

قطاع غزة، مع وفد رفيع امل�ستوى.
وم��ن املق��رر اأن يح�س��ر العم��ادي والوف��د املراف��ق له 
مرا�س��م احتف��ال ت�سلي��م �سق��ق املرحل��ة الثاني��ة من 

مدين��ة �سم��و ال�سي��خ حم��د ب��ن خليف��ة اآل ث��اين يف 
ال�سق��ق  ت�سلي��م  واحتف��الت  خانيون���ص،  حمافظ��ة 
ال�سكنية مل�سروع اإن�ساء العم��ارات املتفرقة يف اأحياء 

)الق�سطل - الهدى - بي�سان(.
وي�س��م الوفد الزائر اأطباء وخمت�سني، ومن املقرر اأن 
يقوم��وا باإجراء عمليات جراحي��ة لزراعة القوقعة 
ال�سمعي��ة لعدد من احلالت الإن�سانية يف قطاع غزة، 
متت اإج��راءات تاأهيلهم وتهيئته��م يف م�ست�سفى �سمو 
ال�سي��خ حمد بن خليفة اآل ثاين.ومن املقرر اأن يفتتح 

الوف��د الزائ��ر اأي�س��ًا ق�س��م ال�سمعي��ات يف م�ست�سف��ى 
ال�سي��خ حم��د بن خليفة اآل ثاين �سم��ال غرب مدينة 
غزة، كما �سي�سع حجر الأ�سا�ص ملركز حمد بن جا�سم 

للرعاية اليومية املجاور مل�ست�سفى حمد.
وم��ن املتوق��ع اأن ت�ستم��ر الزي��ارة لأك��رث م��ن اأ�سبوع، 
يّطلع فيها ال�سفري العمادي، على �سري اأعمال وم�ساريع 
اللجنة القطرية يف قطاع غزة، واملنفذة �سمن منحة 
الأم��ري الوالد حمد بن خليفة اآل ثاين البالغ قيمتها 

اأخرى. ومنح  اأمريكي،  دولر  مليون   407

اللجنة القطرية لإلعمار تتفقد سير مشاريعها في غزة وتفتتح أخرى 
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"الصحة" تستحدث وحدة 
تنظير القنوات المرارية 

والبنكرياسية بالشفاء
غزة- الراأي

تنظ��ري  وح��دة  ال�سح��ة  وزارة  ا�ستحدث��ت 
القن��وات املراري��ة والبنكريا�سي��ة، يف جممع 
احل��الت  ت�ستقب��ل  والت��ى  الطب��ي،  ال�سف��اء 
م��ن جمي��ع حمافظ��ات قط��اع غ��زة، وذلك يف 
اإط��ار تعزيز و دع��م ثقة املواط��ن باخلدمات 
الأحم��ر  اله��ال  م��ن  وبدع��م  ال�سحي��ة، 
القطري.واأو�س��ح د. م��روان اأب��و �سعدة مدير 
الوح��دة  اأن  باملجم��ع،  اجلراح��ة  م�ست�سف��ى 
قام��ت باإج��راء "7" ح��الت تنظ��ري للقنوات 
املراري��ة و البنكريا�سية.ون��وه اأبو �سعدة اإىل 
اأنه �سيتم اإجراء من )-3 5 ( حالت اأ�سبوعيًا، 
لفتًا اإىل اأن معدل احلالت املر�سية ال�سهري 
ي��راوح م��ا ب��ني -10 15 حال��ة .واأك��د على 
اأن وزارت��ه حتر���ص و ت�سعى جاه��دة لتطوير 
ه��ذا التخ�س���ص والرق��ى مب�ست��وى الكفاءات 
الطبي��ة و�س��ول اإىل اإحداث نقل��ة نوعية يف 
عم��ل فري��ق وحدة تنظ��ري القن��وات املرارية 

والبنكريا�سية باملجمع.

غزة- الراأي
اأك��د مدي��ر عام العاق��ات العام��ة والإع��ام يف وزارة 
الأ�س��رى اأ�س��رف ح�س��ني، اأن الأ�س��رى داخ��ل �سج��ون 
النته��اكات  اأن��واع  لأب�س��ع  يتعر�س��ون  الحت��ال 
املمنهجة، والتي ي�سعي الحتال من خالها ا�ستهداف 
وقف��ة  خ��ال  ذل��ك،  ومعنوياتهم.ج��اء  اأج�ساده��م 
اأم���ص  الأ�س��رى،  وزارة  نظمته��ا  ا�سنادي��ة،  ت�سامني��ة 
الأربع��اء، يف مق��ر ال��وزارة مب�سارك��ة حرك��ة املقاومة 
ال�سعبي��ة، واجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني، وجلنة 
الأ�س��رى للقوي الوطنية والإ�سامية، واأهايل الأ�سرى 
والأ�س��رى املحررون.و�س��دد ح�س��ني، عل��ى �س��رورة اأن 
يبق��ى الأ�س��رى  عنوانًا للعم��ل الوح��دوي الفل�سطيني 
اجل��اد وال��دوؤوب بعيدًا ع��ن كل اخلاف��ات ال�سيا�سية، 
واأن ترتق��ي اجله��ات الر�سمية واملوؤ�س�س��ات املجتمعية 

العامل��ة يف ق�ساي��ا الأ�س��رى، اىل م�ست��وى ت�سحي��ات 
اجله��ود  كل  وتكثي��ف  ومعاناته��م،  واآلمه��م  اأ�سران��ا 
للخروج برنام��ج وطني فاعل .من جهت��ه، �سدد خالد 
املقاوم��ة  حرك��ة  با�س��م  الر�سم��ي  الناط��ق  الأزب��ط، 
ال�سعبي��ة، عل��ى �س��رورة اأن ي�سكل كافة اأبن��اء ال�سعب 
الفل�سطين��ي مبوؤ�س�سات��ه ومنظمات��ه حا�سنة م�ستمرة 
لنتفا�س��ة الأ�س��رى، واأن يكون��وا خلفه��م، م�س��ريًا اإىل 
اأن معرك��ة الأ�سرى مع الحت��ال لزالت م�ستمرة ولن 
تتوق��ف ال بزواله.ويف �سياق مت�س��ل، دعا عمر تايه، 
القي��ادي يف اجلبهة ال�سعبية لتحري��ر فل�سطني، كافة 
قوى املقاومة الفل�سطيني��ة للتناف�ص من اأجل اأن يبقى 
ه��دف خط��ف اجلن��ود ومبادلته��م ج��زء م��ن العقيدة 
اجلهادي��ة الن�سالي��ة ،  حت��ي تنته��ي معان��اة الأ�س��رى 

وينالوا حريتهم.

خالل وقفة تضامنية مع األسرى

"حسين": األسرى داخل السجون 
يتعرضون لعملية استهداف مدروسة

غزة- الراأي
تنظ��ري  وح��دة  ال�سح��ة  وزارة  ا�ستحدث��ت 
القن��وات املراري��ة والبنكريا�سي��ة، يف جمم��ع 
احل��الت  ت�ستقب��ل  والت��ى  الطب��ي،  ال�سف��اء 
م��ن جمي��ع حمافظ��ات قط��اع غ��زة، وذلك يف 
اإط��ار تعزيز و دع��م ثقة املواط��ن باخلدمات 
ال�سحية، وبدعم من الهال الأحمر القطري.
واأو�س��ح د. م��روان اأبو �سعدة مدي��ر م�ست�سفى 
اجلراح��ة باملجمع، اأن الوحدة قامت باإجراء 
و  املراري��ة  للقن��وات  تنظ��ري  ح��الت   "7"

البنكريا�سية.
ون��وه اأب��و �سع��دة اإىل اأن��ه �سيت��م اإج��راء م��ن 
اأن  اإىل  لفت��ًا  اأ�سبوعي��ًا،  ح��الت   )  5  3-(
معدل احل��الت املر�سي��ة ال�سهري ي��راوح ما 
ب��ني -10 15 حال��ة .  واأك��د عل��ى اأن وزارته 
ه��ذا  لتطوي��ر  جاه��دة  ت�سع��ى  و  حتر���ص 
التخ�س�ص والرقى مب�ستوى الكفاءات الطبية 
و�سول اإىل اإحداث نقلة نوعية يف عمل فريق 
وحدة تنظري القنوات املرارية والبنكريا�سية 

باملجمع.

"الصحة" تستحدث وحدة
 تنظير القنوات المرارية
 والبنكرياسية بالشفاء


