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أكثر من 70 % من أطفال غزة يعانون 
اضطرابات نفسية واجتماعية

غزة- �لر�أي
�لتق��ى �لل��و�ء توفي��ق �أبو نعي��م وكيل 
وز�رة �لد�خلية و�لأمن �لوطني، ظهر� 
، ع��ددً� من �ل�صحفي��ن يف قطاع غزة، 
ق�صاي��ا  ومناق�ص��ة  �لتو��ص��ل  لتعزي��ز 

�لر�أي �لعام.
وح�ص��ر �للق��اء – �لذي نظم��ه �ملكتب 
�لإعالمي ل��وز�رة �لد�خلي��ة يف �صالة 
لروز� غ��رب مدين��ة غ��زة – كّل م��ن 
م�صاعد مدير عام قوى �لأمن �لد�خلي 
�أ. �ص��امي نوف��ل، ومدير ع��ام �لعالقات 
�لعام��ة و�لإعالم �لعمي��د عادل حامد 

و�ملتح��دث �لر�ص��مي ل��وز�رة �لد�خلية 
م��ن  ع��دد  جان��ب  �إىل  �لب��زم،  �إي��اد 

�ل�صحفين يف قطاع غزة.
�لعالق��ة  توثي��ق  �إىل  �للق��اء  وَه��َدف 
وزيادة �لتو��ص��ل و�لتن�صيق بن وز�رة 
�لد�خلية و�ل�ص��حفين، ل�ص��يما فيما 
�لت��ي  �لع��ام  �ل��ر�أي  بق�ص��ايا  يتعل��ق 
تتطل��ب موقف��ًا و��ص��حًا م��ن �ل��وز�رة 
�ص��ر�ئح  م��ع جمي��ع  وتعاون��ًا  جتاهه��ا 

�ملجتمع وخا�صة �ل�صحفين.
بدوره، �أثنى �للو�ء �أبو 
نعيم – خالل كلمته – 

الجمعيات الخيرية .. شعاع النور 
لألسر الفقيرة وسط ظلمات الحصار

غزة- �لر�أي- عبد�هلل كر�صوع
خلق �حل�صار �ملفرو�ض على قطاع 
غزة منذ 10 �ص��نو�ت �إىل تناف�ض 
�لعدي��د م��ن �جلمعي��ات �خلريية 
لتقدمي �مل�ص��اعدة وم��د يد �لعون 

لآلف �لأ�صر �لفقرية.
ويتباين عمل �جلمعيات �خلريية 
�مل�ص��اعد�ت  تق��دمي  ب��ن  م��ن 
غريه��ا  �أو  �لعيني��ة  �أو  �لنقدي��ة 
عم��ل  �أن  �إل  �مل�ص��اعد�ت؛  م��ن 
ه��ذه �ملوؤ�ص�ص��ات مرتب��ط بتقدمي 
�لأور�ق �لالزمة للجهات �ملخت�صة 

من �أج��ل ت�ص��هيل مهامها و�ص��مان 
�لفق��رية  �لأ�ص��ر  ��ص��تغالل  ع��دم 
و�ملتاج��رة  حقوقه��م  و�ص��رقة 

مبعاناتهم.
مدي��ر مباح��ث �ملوؤ�ص�ص��ات �لر�ئد 
�أحمد �لع�صار قال �إن �أّي موؤ�ص�صة 
تري��د �لعمل يف قط��اع غزة يجب 
�إجر�ء�ته��ا  جمي��ع  تتم��م  �أن 
�أن جمي��ع  �لقانوني��ة، لفت��ًا �إىل 
تق��دم  �أن  يج��ب  �ملوؤ�ص�ص��ات 

�ل�صنوي  تقريرها 
�ملايل و�لإد�ري.

تأهيل وإصالح 
الوسطى.. مشاريع 

إصالحية ربحية للنزالء

وزارة العدل تصدر 
عشرات االستشارات 

القانونية وتنفذ العديد 
من الفعاليات 

03

02 0410

لحرمانهم حقوقهم

عمال النظافة يندرجون خارج دائرة اإلنسانية

غزة- �لر�أي - �آلء �لنمر
ي�ص��ر لبا�ص��هم �لأزرق �لطوي��ل ع��ورة �لق�ص���ض و�لكو�لي���ض 
�لتي تدور يف حياتهم �ل�ص��عبة، لتبقى "�ملكن�ص��ة و�لق�صاطة" 
ب��اب �ل��رزق �ملفتوح لهم دون ب��و�در من رحم��ة تنع�ض بيوتهم 
و�أ�ص��رهم �لعط�ص��ى ملا بعد رغيف �خلبز، فم��ا �أن يطاأ �أحدهم 
�أعتاب �مل�صت�صفى حتى ين�صغل بالكن�ض و�لتنظيف بن �لغرف 

و�ملمر�ت و�أ�صفل �لأ�صّرة ي�صاحبه �صغف يف �إ�صباع �أطفاله.

ه��ذه �لفئ��ة م��ن �ل�ص��باب و�لن�ص��اء ه��م عاملي نظاف��ة د�خل 
�إد�رة  �ل�ص��حية بقط��اع غ��زة، حت��ت  و�ملر�ك��ز  �مل�صت�ص��فيات 
وتعي��ن �ص��ركات خا�ص��ة متفرق��ة، يتقا�ص��ون �أج��ورً� دنيا ل 
تكف��ي ل�ص��د حاجاته��م �لأ�صا�ص��ية، ع��د� ع��ن تنح��ي �جلهات 
�لر�ص��مية ع��ن �إعطائه��م �أدن��ى حقوقه��م �مل�ص��روعة قانونيًا 
بحجة �لأزمات �ملالية.  ولأجل �حلالة �ملاأ�صاوية �لتي مير بها 
عمال �لنظافة �أطلق ن�صطاء على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي 

مب�ص��اعدة من جهات قانونية وخمت�ص��ة، ه�ص��تاج #�لأجر_
بطعمي�ض_خب��ز، للمطالب��ة بتطبي��ق قان��ون �حل��د �لأدنى 
لالأجور.  و�صارك يف �لتغريد عرب مو�قع �لتو��صل �لجتماعي 
ع��دد كبري من عمال �لنظافة، موؤكدين �أن �ملبلغ �لذي يتلقونه 
من �ل�صركات �خلا�صة ل يلبي �حتياجاتهم من "ماأكٍل وملب�ض، 

وم�صرب، ومو��ص��الت" ول ميكنُهم من �لعي�ِض 
ويتلق��ى  م�ص��تقرة.   كرمي��ة  �آدمي��ة  07بحي��اة 
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و�أو�ص��حت �ل��وز�رة �أنه��ا قدمت 42 مذك��رة قانونية 
لع��دد م��ن �ل�صت�ص��ار�ت �لت��ي ًقدمت له��ا، �إىل جانب 
متابع��ة �لعم��ل يف �ملر�ف��ق �لتابع��ة لها وه��ي ديو�ن 
ملتابع��ة  �لفل�ص��طينية  �لهيئ��ة  و�لت�ص��ريع،  �لفت��وى 
جر�ئ��م �لحت��الل " توثي��ق"، �لإد�رة �لعامة للطب 

�ل�صرعي و�لإد�رة �لعامة للمعمل �جلنائي.
وبين��ت �ل��وز�رة يف تقريرها �ل�ص��نوي �ل�ص��ادر عنها 
موؤخ��رً� �أنه��ا �ص��ادقت عل��ى قي��د عدد م��ن �ملحكمن 
�جل��دد يف قو�ئم �ملحكمن، و�مل�ص��ادقة على جتديد 
قي��د ع��دد م��ن �ملحكم��ن بحي��ث ��ص��تملت �لقائم��ة 
�ملعتم��دة �مل�ص��ادق عليه��ا خ��الل �لع��ام �ملا�ص��ي على 

)132( حمكم يف كافة جمالت �لتحكيم. 

اجازات بيته
كما قال �لتقرير �أن �لوز�رة منحت )246( نزيل من 
مر�كز �لإ�ص��الح و�لتاأهيل ومر�كز �لتوقيف �إجاز�ت 

بيتيه، وذلك �صمن �ل�صالحيات �ملتعلقة بالوز�رة.
ويف �ملعم��ل �جلنائي مت فح�ض ع��دد كبري من عينات 
�ملخ��در�ت م��ن وتق��دمي �لتقاري��ر �لقانوني��ة بذل��ك 
وفح�ض40حال��ة من �حلالت �خلا�ص��ة، ومت كذلك 
�لط��ب  ح��الت  م��ن  حال��ة   )596( عل��ى  �لك�ص��ف 

�ل�صرعي و�إعد�د �لتقارير �خلا�صة بها.
و�أ�ص��درت �لإد�رة �لعامة لل�صئون �لقانونية بالوز�رة 
عم��ل  ور�ص��ة   19 وعق��دت  قانوني��ة  مذك��رة   42
و�صاركت بعدد من �للجان �لقانونية كما �أ�صدرت 22 

بيانًا �صحفيًا حول ق�صية قانونية ما.
ويف مكت��ب وكيل �ل��وز�رة �مل�صت�ص��ار عم��ر �لرب�ض مت 
��صتقبال ع�صر�ت �ملو�طنن و�ملر�جعن ب�صكل يومي، 
و�جللو���ض معه��م و�ل�ص��تماع �إىل �ص��كو�هم، وتقدمي 
�ل�صت�ص��ار�ت �لقانوني��ة �لالزم��ة له��م، و�لعمل على 
حل تلك �لإ�ص��كاليات من خالل �لتو��صل مع �جلهات 
�ملخت�ص��ة، و��صت�صافة و��ص��تقبال وفود من �ملنظمات 
�حلقوقي��ة �لدولي��ة ملناق�ص��ة ع��دد� م��ن �لق�ص��ايا 

�ملتعلقة بحقوق �لإن�صان و�حلريات بقطاع غزة.
ومن �ص��من �لأن�ص��طة �لت��ي نفذها مكت��ب �لوكيل مت 
�عتماد عدد من �لنقابات �جلديدة و�إ�صد�ر �صهاد�ت 
ت�ص��جيل لها، و�لإ�صر�ف على مكرمات نزلء موؤ�ص�صة 
�لربي��ع لرعاي��ة �لإح��د�ث بالتن�ص��يق م��ع موؤ�ص�ص��ة 
�لربي��ع، ومن��ح )246( نزي��ل م��ن مر�ك��ز �لإ�ص��الح 

و�لتاأهيل ومر�كز �لتوقيف �إجاز�ت بيتية.
كما قام ديو�ن �لفتوى و�لت�ص��ريع باإ�ص��د�ر �جلريدة 
�لر�ص��مية ومر�جع��ة وتقيي��م عددً� من �لإ�ص��د�ر�ت 
�لزي��ار�ت  و��ص��تمر�ر  �لوف��ود  و��ص��تقبال  �ل�ص��ابقة 

وتوطيد �لعالقة مع فئات �ملجتمع ذ�ت �لعالقة.
و��صاف �لتقرير �أن �لديو�ن قام عمل در��صة لإعادة 
طباعة �لأعد�د �لناق�صة من �لأعد�د �لعادية �لتي 
عليه��ا طلب وذل��ك بو�قع )50( ن�ص��خة لعدد)19( 

عددً� من �لوقائع �لأعد�د �لعادية، و�إبد�ء �لر�أي يف 
عدد من �لقر�ر�ت �لقانونية وع�ص��ر�ت �ل�صت�صار�ت 

�لقانونية �لأخرى.
وب��دوره ق��ام �ملعه��د �لعايل للق�ص��اء فق��د مت تنفيذ 
6 بر�م��ج تدريبية و30 دورة و202 لقاء تدريبي 
بو�ق��ع 791 �ص��اعة تدريبية لقر�ب��ة 930 متدربًا 
يف عدد من �ل��دور�ت �لقانونية مثل تدريب �ملحامن 
�ل�صرعين ويف جمال �لكتابة �لقانونية للم�صروعات 

وغريها من �لتدريبات �ملخت�صة.
ويف " توثي��ق" مت �لتو��ص��ل م��ع )وز�رة �لقت�ص��اد، 
�لطاق��ة،  �ص��لطة  �لأ�ص��غال،  وز�رة  �لزر�ع��ة،  وز�رة 
�ص��لطة �ملياه، �ص��لطة ج��ودة �لبيئة، �لدف��اع �ملدين( 
لت�ص��مية مندوب للتعاون مع �لهيئ��ة �أثناء �نتهاكات 
�ل�ص��حة  وز�رة  م��ع  و�لتو��ص��ل  �لحت��الل،  ق��و�ت 
لتزوي��د �لهيئ��ة ببيانات �ص��هد�ء وجرح��ى �لعدو�ن 
�لأخري على غزة عام 2014، و�لتو��ص��ل مع )وز�رة 
�لأ�ص��غال، وز�رة �ل�ص��باب و�لريا�ص��ية، �حت��اد ك��رة 
�لق��دم، �للجن��ة �لأوملبي��ة �لفل�ص��طينية، ف�ص��ائية 
�لكتاب، ف�ص��ائية �لأق�ص��ى، مرئية �لأق�صى، �إذ�عة 
للبح��ث  لالأنب��اء(  �ص��هاب  وكال��ة  �لأق�ص��ى،  �ص��وت 
بانتهاكات �لحتالل للقطاع �لريا�ص��ي خالل عدو�ن 
)2014-2012-2009(.كما مت يف توثيق �أر�صفة 
كافة �لأور�ق و�لتقارير �خلا�ص��ة بالهيئة �إلكرونيًا 

وحفظ ن�صخة منها خارج �لهيئة.

إدارات الوزارة
كاف��ة  به��ا  قام��ت  �لت��ي  �لأن�ص��طة  �لتقري��ر  وب��ن 
�إد�ر�ت �ل��وز�رة كالإد�رة �لعامة لل�ص��ئون �لقانونية 
�لت��ي �أع��دت 42 مذك��رة قانوني��ة و�ص��اركت يومي��ًا 
بيان��ًا   22 و�أ�ص��درت  خمتلف��ة  قانوني��ة  بلج��ان 
�ص��حفيا، فيم��ا قام��ت �لإد�رة �لعام��ة لتكنولوجي��ا 
�ملعلومات و�حلا�ص��وب بت�ص��ميم وبرجمة "4" مو�قع 
�لع��ايل  للمعه��د  موق��ع  وه��ي  جدي��دة  �إلكروني��ة 
للق�ص��اء، حتليل وت�ص��ميم موق��ع �لل��و�زم و�ملخازن، 
ت�ص��ميم وبرجمة موق��ع جديد للوز�رة �إ�ص��افة �إىل 
ربط برنامج �ل�ص��جل �لع��ديل بالدمغة �لإلكرونية 
وتوف��ري �إمكانية لطباعة �ل�ص��هاد�ت باأك��ر من لغة 
وبالإ�ص��افة �إىل �إمكاني��ة �لطباعة با�ص��تخد�م رقم 
ج��و�ز �ل�ص��فر، ومتابع��ة 11 برناجم��ًا �إلكرونيًا مت 

برجمتها خالل �لعام �ل�صابق.

أرشفة جرائم االحتالل
وقام��ت �لإد�رة �لعامة للو�ص��ائل �لبديلة و�لنقابات 
باإع��د�د  و�لتطوي��ر  للتخطي��ط  �لعام��ة  و�لإد�رة 
ومر�فقه��ا  �لع��دل  ل��وز�رة  �لت�ص��غيلية  �خلط��ط 
وت�ص��ليمها ملجل���ض �ل��وزر�ء، و�إع��د�د )12( مق��رح 
م�صروع لت�صغيل �خلريجن، وم�صاريع لأيام در��صية.
باإع��د�د  و�لتخطي��ط  �لتطوي��ر  �إد�رة  قام��ت  كم��ا 

م�ص��روع �أر�ص��فة وتوثي��ق ملف��ات جر�ئ��م �لحتالل 
بالتعاون مع "توثيق" وعمل �لت�ص��ميمات �لأ�صا�صية 
وح�ص��اب �لتكالي��ف �لتقديرية مل�ص��روع مبنى �ملعهد 
�لعايل للق�ص��اء بغزة، وكتابة مقرح م�صروع متكامل 
مل�ص��روع �ملعم��ل �جلنائ��ي و�لط��ب �ل�ص��رعي، وكتابة 
مق��رح م�ص��روع متكام��ل مل�ص��روع �ملكتب��ة �لقانونية، 
وكتابة مق��رح م�ص��روع متكامل مل�ص��روع مبنى وز�رة 

�لعدل.
ويف وح��دة �لعالق��ات �لعام��ة و�لدولي��ة و�لإع��الم 
�لإد�ر�ت  ح��ول  تقري��ر  و33  خ��رب   85 �إ�ص��د�ر  مت 
�ملختلفة و�لأن�ص��طة �لتي تقوم بها و 11 بيان ومثلها 
م��ن �لإعالن��ات و�لقي��ام ب���39 زيارة �ص��من �أن�ص��طة 

�لعالقات �لعامة.
و�لإد�ر�ت  �لد�خلي��ة  �لرقاب��ة  وح��دة  وو��ص��لت 
�لأخرى �أعمالها حيث قامت وحدة �لرقابة بتنفيذ 
�لعديد م��ن �لزيار�ت و�لأعمال �لرقابية و�لتفتي�ض 
�مليد�ين و�ملر�جعات لل�ص��جالت و�مل�صتند�ت يف وز�رة 
�لع��دل ومر�فقه��ا �لعدلية وذلك وفق��ا للنظام �ملايل 
�لوطني��ة  و�ل�ص��لطة  �ملالي��ة  وز�رة  يف  ب��ه  �ملعم��ول 
�لفل�ص��طينية وقو�ن��ن و�أنظم��ة و�أو�م��ر وتعليم��ات 
لعم��ل  �لناظم��ة  �لقو�ن��ن  م��ن  وغريه��ا  �ل��وز�رة 

�لوز�ر�ت.
ويف جلن��ة �لتفتي���ض عل��ى �ل�ص��جون مت زي��ارة كافة 
مر�ك��ز �لإ�ص��الح و�لتاأهي��ل ورف��ع تقاري��ر خا�ص��ة 
طلب��ات  ��ص��تقبال  مت  كم��ا  �ملخت�ص��ة  جله��ات  به��ا 
�لإج��ازة �لبيتي��ه م��ن ذوي �لن��زلء ع��دد )630( 
 )246( من��ح  ومت  بيتي��ة،  �إج��از�ت  �أبنائه��م  ملن��ح 
منه��ا   )384( ع��دد  ورف���ض  بيتي��ه،  �إج��ازة  نزي��ل 
لع��دم �نطباق �ملعاي��ري �ملتبع��ة على �أو�ص��اعهم. كما 
مت �إع��د�د ورق��ة عم��ل بروؤي��ة وز�رة �لع��دل ب�ص��اأن 
�لت�ص��غيل ب��دل �حلب�ض و�مل�ص��اركة يف ور�ص��ات �لعمل 
بخ�ص��و�ض �آلي��ات و�ص��و�بط من��ح �لإج��ازة �لبيتيه 
ب��ن وز�رة �لع��دل ووز�رة �لد�خلية و�إع��د�د تقرير 
حول �أ�ص��باب ��ص��تقالة �ملقرر �خلا�ض لالأمم �ملتحدة 
حق��وق  بحال��ة  �ملعن��ى  �لفل�ص��طينية  �لأر��ص��ي  يف 
�لإن�صان "مكارمي ويبي�صونو"، و�مل�صاركة باجتماعات 
جلن��ة �حلكومة �مل�ص��كلة لإع��د�د در��ص��ة �إجر�ء�ت 
�لوقاي��ة من �لعنف و�ملر�أة و�لطف��ل �إىل جانب عدد 
من �مل�ص��اركات �لأخرى. ويف �لإد�رة �لعامة لل�ص��ئون 
�ملهنية و�لو�ص��ائل �لبديلة حل��ل �ملنازعات مت �لقيام 
بع��دد م��ن �لن�ص��اطات منه��ا �إ�ص��د�ر رخ�ض ع��دد من 
�ملرجم��ن باللغت��ن �لجنليزي��ة و�لعربي��ة و132 
�ملخت�ص��ة يف  �ل��وز�ر�ت  �جتم��اع  ملحكم��ن وح�ص��ور 
عم��ل جلمعي��ات �خلريي��ة يف مق��ر وز�رة �لد�خلي��ة، 
و�إبد�ء �لر�أي �لقانوين بخ�ص��و�ض ت�صجيل جمعيات�، 
وزي��ار�ت لع��دد م��ن �جلمعي��ات �لقائم��ة وت�ص��جيل 
نقابات جدي��دة، �إىل جانب عدد كب��ري من �لزيار�ت 
و�جلولت �لتفقدية للنقابات و�جلمعيات �ملختلفة.

تقرير
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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 

في تقريرها السنوي لعام 2016

وزارة العدل تصدر عشرات االستشارات القانونية وتنفذ العديد من الفعاليات 
غزة- �لر�أي

 2016 �لع��دل خ��الل ع��ام  �أ�ص��درت وز�رة 
�ملن�ص��رم ع�ص��ر�ت �ل�صت�ص��ار�ت �لقانوني��ة 
�لأج�ص��ام  بعم��ل  �ملخت�ص��ة  و�لق�ص��ائية 
�لق�ص��ائية يف قط��اع غ��زة، و�أ�ص��درت عددً� 
م��ن �لق��ر�ر�ت �خلا�ص��ة بالعم��ل �لقان��وين 
�لناظم للموؤ�ص�ص��ات �حلقوقية و�لق�ص��ائية 
عمل��ت  �أنه��ا  �ل��وز�رة  و�أك��دت  �لقط��اع.  يف 

�ل�ص��ابقة  و�لأع��و�م  �ملا�ص��ي  �لع��ام  خ��الل 
عل��ى خدمة �أهد�فها و�لتي ت�ص��ب يف تفعيل 
�لدور �لرقابي و�لإد�ري على عمل �لق�ص��اء 
دور  وم�ص��اندة  �لعام��ة،  �لنياب��ة  و�أع�ص��اء 
�لقو�ن��ن  �إ�ص��د�ر  يف  �لت�ص��ريعي  �ملجل���ض 
و�إعد�د �للو�ئ��ح �لتنفيذية وتطوير �لإطار 
�لقانوين و�لت�صريعي، ودعم حقوق �لإن�صان 
و�لنظر يف كافة �ص��كاوى �ملو�طن فيما يتعلق 

بالعد�ل��ة، وتطوي��ر �ملعه��د �لعايل للق�ص��اء 
ورف��ده بالكف��اء�ت �لقانوني��ة و�لأكادميية 
و�أع�ص��اء  �لق�ص��اة  مب�ص��توى  لالرتق��اء 
�لنياب��ة، و�إن�ص��اء معم��ل جنائ��ي وتطوي��ر 
مرك��ز �لط��ب �ل�ص��رعي وتزويدهم باأف�ص��ل 
�ملعد�ت و�لكو�در �لب�صرية و�لفنية و�ل�صعي 
�أم��ام  جر�ئم��ه  عل��ى  �لحت��الل  ملحاكم��ة 

�ملحاكم و�ملحافل �لدولية كمجرمي حرب.
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�لو�صطى- �لر�أي
يف �إط��ار �لعم��ل �مل�ص��تمر و�ملتو��ص��ل لإع��ادة �لنزي��ل 
للحياة �لطبيعية و�لعمل على �إ�صالح �صلوكه، و�إعادة 
تاأهيل��ه لالندم��اج باملجتم��ع، تعم��ل مر�ك��ز �لتاأهي��ل 
و�لإ�ص��الح يف قطاع غزة ومنها مركز تاأهيل و�إ�ص��الح 
�لنزي��ل  تخ��دم  �لت��ي  �مل�ص��اريع  باإع��د�د  �لو�ص��طى، 
وت�ص��اعده على تعلم حرفة يقت��ات منها د�خل �ملركز 

وبعد �نتهاء حمكوميته.
ويف ه��ذ� �ل�ص��ياق �أكد �لر�ئد �ص��فيان �أبو �ص��ر�ر مدير 
مرك��ز �إ�ص��الح وتاأهي��ل �لو�ص��طى �أن مر�كز �لإ�ص��الح 
م��ن  �أي�ص��ًا،  معنوي��ًا  �لن��زلء  تاأهي��ل  عل��ى  تعم��ل 
خ��الل �لرب�م��ج �لتثقيفي��ة و�لتوعوي��ة �لتي ت�ص��مل 
�ملحا�ص��ر�ت وتعلي��م �لق��ر�آن، �إ�ص��افة �إىل �لهتم��ام 

بالأن�صطة �لريا�صية و�لرفيهية للنزلء.

مشاريع متنوعة
و�أو�ص��ح �أبو �ص��ر�ر �أن من �أهم �مل�ص��اريع �لت��ي ينفذها 

م�ص��غل  " م�ص��روع  �لو�ص��طى  وتاأهي��ل  �إ�ص��الح  مرك��ز 
�خلياط��ة" وه��و مكون م��ن عدد م��ن �لآلت �خلياطة 

و�أدو�تها.
وب��ّن �أنه مت عقد دور�ت تدريبية بهذ� �ملجال، وذلك 
لتدريب �لنزلء على هذه �حلرفة و�إك�ص��ابهم �خلربة 
�لكافي��ة للتعام��ل م��ع ه��ذه �لآلت لتع��ود عليهم بعد 

ذلك بالك�صب �ملادي.
وفيم��ا يتعلق مب�ص��روع �لأعمال �ليدوي��ة ذكر �لر�ئد 
�أب��و �ص��ر�ر �أن �إن�ص��اء ه��ذ� �مل�ص��روع ياأت��ي ��ص��تكماًل 
ومه��ن  ح��رف  و�إك�ص��ابهم  �لن��زلء  تاأهي��ل  لرب�م��ج 
باأق��ل �لتكاليف و�لتجهي��ز�ت، وتوجي��ه �هتماماتهم 
بامل�ص��ار�ت �ل�ص��ليمة �لتي متكنهم من خدمة �أنف�ص��هم 

و�أ�صرهم.
و�أ�ص��اف �لر�ئ��د �أب��و �ص��ر�ر: " مت �إن�ص��اء خمب��ز �آيل 
)خمب��ز �لف��احت( د�خ��ل �ملرك��ز وه��و م�ص��روع ربح��ي 
يع��ود على �لن��زلء، وذلك بدعم من جمعية �ل�ص��الح 

�لإ�صالمية بدير �لبلح وجمعية �إدماج".

كما و�فتتح �ملركز �صالون حالقة، ومت جتهيزه بكافة 
متطلباته من �أثاث ومعد�ت، ويعمل يف �ل�ص��الون عدد 
م��ن �لن��زلء �ملنتج��ن، وذلك م��ن خالل ع��دة جهات 

متربعة.

االهتمام بالنزالء نفسيًا
ويف ه��ذ�، �أك��د مدي��ر مرك��ز �لإ�ص��الح و�لتاأهي��ل �أنه 
مت تنظي��م ع��دة �أي��ام ترفيهي��ة للن��زلء م��ع ذويهم 
و�أطفاله��م يف حديق��ة "�لبي��ارة" �لتابع��ة جلمعي��ة 
ن��وى للثقاف��ة و�لفن��ون �ملقابل��ة للمركز "�إميان��ًا منا" 
بامل�ص��اهمة م��ع �ملجتم��ع يف تعديل �ص��لوكيات �لنزلء 

ومنحهم فر�صًا لإ�صالح �صلوكهم وحياتهم.
بالرب�م��ج  ب��ل  فق��ط  بالعقوب��ة  "لي���ض  و�أ�ص��اف: 
و�لفعالي��ات �لت��ي تق��ام م��ن خ��الل �ملديري��ة �لعامة 
لل�ص��جون ومر�كزها �ملمتدة يف �لقطاع، لذ� مت تنظيم 
ي��وم ترفيه��ي للنزلء، بالإ�ص��افة �إىل جم��ع �لنزلء 
بذويهم و�أطفالهم و�إدخال �لفرحة و�لبت�صامة على 

وجوههم" و�أ�ص��ار �إىل �أنه يتم عقد �أن�ص��طة ريا�ص��ية 
متو��ص��لة ومتنوع��ة للن��زلء بالتن�ص��يق م��ع هيئ��ة 
�لتوجيه �ل�صيا�ص��ي و�ملعنوي بالو�ص��طى، لفتًا �إىل �أن 
هذه �لأن�صطة تلقى ��ص��تقباًل و��صعًا من �لنزلء فهي 
تفرغ �لطاقات و�ل�صغوطات �لنف�صية لديهم على حد 

قوله.

االهتمام بالنزالء صحيًا
�أردف �لر�ئ��د �أبو �ص��ر�ر �إنه مت تطوي��ر مبنى �لعيادة 
�لطبي��ة د�خل �ملركز بالتن�ص��يق مع جمعية �ل�ص��ليب 
�لأحم��ر �لدولية وذلك من خالل جتهيز خمترب طبي 
وغرفة ��ص��تقبال للنزلء �ملر�صى و�ص��يدلية وغرفة 

فح�ض وغرفة خا�صة بطبيب �لأ�صنان.
ونظرً� لأهمية �لو�ص��ع �ل�ص��حي للنزلء، ذكر �لر�ئد 
�أب��و �ص��ر�ر �أن��ه يت��م تنظي��م �أي��ام طبي��ة للن��زلء يف 
طبي��ة  مر�ك��ز  م��ع  بالتن�ص��يق  خمتلف��ة  تخ�ص�ص��ات 

وعياد�ت �صحية خارجية.

من خالل تعلمهم لمهن وحرف مختلفة

تأهيل وإصالح الوسطى.. مشاريع إصالحية ربحية للنزالء
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غزة- �لر�أي- عبد�هلل كر�صوع
خلق �حل�ص��ار �ملفرو���ض على قط��اع غزة منذ 
10 �صنو�ت �إىل تناف�ض �لعديد من �جلمعيات 
�خلريي��ة لتق��دمي �مل�ص��اعدة وم��د ي��د �لع��ون 

لآلف �لأ�صر �لفقرية.
ويتباي��ن عم��ل �جلمعي��ات �خلريي��ة م��ن ب��ن 
�أو  �لعيني��ة  �أو  �لنقدي��ة  �مل�ص��اعد�ت  تق��دمي 
ه��ذه  عم��ل  �أن  �إل  �مل�ص��اعد�ت؛  م��ن  غريه��ا 
�ملوؤ�ص�ص��ات مرتب��ط بتق��دمي �لأور�ق �لالزمة 
للجه��ات �ملخت�ص��ة م��ن �أج��ل ت�ص��هيل مهامه��ا 
و�صمان عدم ��ص��تغالل �لأ�صر �لفقرية و�صرقة 

حقوقهم و�ملتاجرة مبعاناتهم.

إجراءات قانونية
مدير مباحث �ملوؤ�ص�ص��ات �لر�ئد �أحمد �لع�صار 
قال �إن �أّي موؤ�ص�ص��ة تريد �لعمل يف قطاع غزة 
يج��ب �أن تتمم جمي��ع �إجر�ء�ته��ا �لقانونية، 
لفت��ًا �إىل �أن جميع �ملوؤ�ص�ص��ات يجب �أن تقدم 

تقريرها �ل�صنوي �ملايل و�لإد�ري.
�أي  �أن  "لل��ر�أي"  حديث��ه  يف  �لع�ص��ار  وب��ن 
موؤ�ص�ص��ة يثب��ت عليه��ا �ختال���ض يف �لأم��و�ل 
و�و �أي جت��اوز�ت �أخري يت��م حتويلها للنيابة 
�لإج��ر�ء�ت  باأخ��ذ  �لنياب��ة  وتق��وم  �لعام��ة 
�لالزم��ة وم��ن ث��م حتوي��ل �مللف م��رة لأخرى 
ملباح��ث مكافح��ة �لف�ص��اد وجر�ئ��م �لأم��و�ل 

للتحقيق يف هذ� �جلانب.
باملوؤ�ص�ص��ات  تربطه��م  �لت��ي  �لعالق��ة  و�ص��ف 
و�جلمعيات ب���� "�لإيجابي��ة"، ُمعقب��ًا: "نعمل 
با�ص��تمر�ر عل��ى تعزي��ز �لعالق��ة باملوؤ�ص�ص��ات 
ونح��رم عمله��م �لإن�ص��اين ونو�ص��ي بت�ص��هيل 
مهامهم يف كثرٍي من �لأحيان، وقد مل�ص��نا تعاونًا 
و��صحًا من �لقائمن عليها يف كافة �ملجالت".

�ل�ص��كاوى  م��ع  �لتعام��ل  �آلي��ة  ع��ن  وب�ص��وؤ�له 
"غالبي��ة  �لع�ص��ار:  ق��ال  �إليه��م  �ل��و�ردة 
�لق�ص��ايا ترد �إلين��ا بتكليٍف ر�ص��مي من رئي�ض 
نياب��ة �ملوؤ�ص�ص��ات، وحينه��ا نق��وم با�ص��تدعاء 
�ملُ�ص��تكى عليهم بو��صطة �ت�ص��اٍل هاتفي نظرً� 
حل�صا�ص��ية �ملوقف ومر�عاًة ل�ص��معة �ملوؤ�ص�صة، 
ويف ح��ال عدم ح�ص��ورهم ن�صت�ص��در �لأذونات 

�لالزم��ة ل�ص��تدعائهم و��ص��تجو�بهم، ومن ثم 
يت��م حتوي��ل �لق�ص��ية �إىل نياب��ة �ملوؤ�ص�ص��ات 

ل�صتكمالها قانونيًا".
وتاب��ع: "لدين��ا �ل�ص��الحيات �لقانوني��ة �لتي 
تخولنا للتو��ص��ل مع �لنيابة �لعامة، حيث �أن 
للد�ئ��رة مفت�ض حتقيق ُمعتم��د من ِقبل رئي�ض 

نيابة �ملوؤ�ص�صات".
و��ص��تطرد: "د�ئرة مباحث �ملوؤ�ص�ص��ات ع�ص��و 
يف جلن��ة �ملوؤ�ص�ص��ات �لت��ي ت�ص��م �لعدي��د م��ن 
جه��ة  تكلي��ف  ويت��م  و�لإد�ر�ت،  �لأجه��زة 
�لخت�ص��ا�ض يف متابعة �ملل��ف و�أخذ �لإجر�ء 
�لقان��وين �ل��الزم بن��اًء عل��ى �ملُعطي��ات �لت��ي 

ُتطرح يف �لجتماع �لدوري لهذه �للجنة".

تجفيف المنابع
رئي���ض جلن��ة زكاة �ص��مال �ل�ص��ربة �أب��و �ملعتز 
زي��ن �لدي��ن �أك��د �أن �حل�ص��ار �ملفرو���ض عل��ى 
قط��اع غ��زة �أدي ب�ص��دة �إىل �ص��رورة وج��ود 
�جلمعي��ات �خلريية ملد ي��د �لعون و�مل�ص��اعدة 

لالأ�صر �لفقرية.
وبن زين �لدين " للر�أي" �أن �حل�صار �ملفرو�ض 
على قطاع غزة �أوجد �ألف �حلالت من �لأ�صر 
�لفق��رية �لتي حتتاج �إىل م�ص��اعد�ت، مبينًا �أن 
و�ص��ع �ملوؤ�ص�ص��ات ي�ص��ري م��ن و�ص��ع �أ�ص��عب �إىل 
�أ�صعب نتيجة عدم دخول �لأمو�ل للموؤ�ص�صات 

�خلريية من �لحتالل و�أعو�نه.
وبن �أن عمل �ملوؤ�ص�ص��ات يتنوع بن �مل�صاعد�ت 
�لنقدية و�لعينية و�مل�صاعد�ت �لطارئة، لفتًا 
�إىل �أن عم��ل �ملوؤ�ص�ص��ات منظم من حيث توزيع 

مناطق �لخت�صا�ض.

تحايل على القانون
و�أك��د �لر�ئ��د �لع�ص���ار �أن مباح��ث �ملوؤ�ص�ص��ات 
�ملوؤ�ص�ص��ات  م��ن  ع��ددً�  _موؤخ��رً�_  �أغلق��ت 
و�جلمعي��ات �لت��ي ثب��ت وج��ود ف�ص��ادً� مالي��ًا 
�أو �إد�ري��ًا فيه��ا، ومت حتوي��ل �لقائم��ن عليه��ا 

للنيابة.
كم��ا مت �ص��بط �لعديد م��ن �لأ�ص��خا�ض �لذين 

ينتحل��ون �أ�ص��ماء جمعيات خريي��ة، ويقومون 
بالن�ص��ب عل��ى �ملو�طنن و��ص��تغالل حاجتهم 

للم�صاعد�ت.
ترخي���ض  �ص��رورة  عل��ى  �لع�ص��ار  و�ص��دد 
�ملوؤ�ص�ص��ات و�جلمعي��ات �لعامل��ة، مبين��ًا �أنه��م 
�ص��بطو� موؤ�ص�صات غري مرَخ�ص��ة تتحايل على 
�لقانون، وذلك من خالل متابعتهم للر�خي�ض 
و�ص��بط �صلوك عمل �ملوؤ�ص�صات، و�أخذ �ملقت�صى 

�لقانوين بحق �ملخالفن.
�ملو�طن��ن  �ملوؤ�ص�ص��ات  مباح��ث  مدي��ر  ر  وح��ذَّ
م��ن �لتعام��ل م��ع �أي جمعيات جمهول��ة �أو غري 
ُمرخ�صة قانونيًا، د�عيًا �إياهم يف �لوقت ذ�ته 
�إىل �لإبالغ عن �أي �ص��خ�ض جمهول ُي�صتبه به، 
وخ�صو�ص��ًا �أولئ��ك �لذي��ن ينتحلون �صخ�ص��ية 
باحث مي��د�ين ويزورون �ملن��ازل بحجة جمع 

�ملعلومات وتدوينها.

تسجيل جمعيات
�ل�ص��ق �ملدين  يف وز�رة �لد�خلية  �ص��جّل خالل 
�ص��هر يناير /كانون ثاين �ملن�ص��رم 9 جمعيات 
للعم��ل يف قط��اع غ��زة ، لي�ص��ل بذل��ك ع��دد 
�جلمعي��ات �ملُ�ص��جلة ل��دى وز�رة �لد�خلي��ة يف 
�لقط��اع حت��ى تاريخ��ه �إىل "914 جمعي��ة " 
منها "823 جمعية حملية "، �إ�صافة �إىل "91 

جمعية �أجنبية".
�لعام��ة  �لإد�رة  �أ�ص��درته  تقري��ر  وبح�ص��ب 
لل�ص��ئون �لعام��ة و�ملنظم��ات غ��ري �حلكومي��ة 
�خلريي��ة  �جلمعي��ات  �أن  �لد�خلي��ة  ب��وز�رة 
و�لهيئ��ات �لأهلي��ة يف حمافظ��ات قط��اع غزة 
جمعي��ة  �لت��ايل:481  �لنح��و  عل��ى  تت��وزع 
ُم�ص��جلة يف حمافظ��ة غ��زة، و"145 جمعي��ة 
 115" �إىل  �إ�ص��افة  �ل�ص��مال،  حمافظ��ة  " يف 
جمعي��ات " ُم�ص��جلة يف حمافظ��ة خانيون���ض، 
و"94 جمعي��ة" يف �ملحافظ��ة �لو�ص��طي، و79 

جمعية ُم�صجلة يف حمافظة رفح. 
و�أو�صحت �ل�ص��وؤون �لعامة �أن وز�رة �لد�خلية 
تعم��ل على تنظي��م عمل قطاع��ات �جلمعيات 
�لقطاع��ات  تد�خ��ل  دون  للحيلول��ة  وذل��ك 
م��ع بع�ص��ها �لبع���ض؛ كم��ا �أن �لعم��ل يف وز�رة 

�لد�خلي��ة ي�ص��ري بُخطى حثيثة حلل �مل�ص��اكل 
�ملتعلقة بعم��ل �جلمعيات. و�أو�ص��حت �لإد�رة 
�أنها تتاب��ع عمل �جلمعي��ات �خلريية وطبيعة 

عملها، و�لتحقق من �أور�قها �لثبوتية.

خصوصية العائالت
وز�رة �ل�ص��وؤون �لجتماعي��ة يف قط��اع غ��زة، 
�أ�ص��ارت يف وقت �ص��ابق عن وجود توجه لديها 
�لعالق��ة  ذ�ت  و�جلمعي��ات  �ملوؤ�ص�ص��ات  ملن��ع 
بالعم��ل �خلريي، ن�ص��ر �ص��ور �لأ�ص��ر و�لعو�ئل 

�ملحتاجة �أثناء تقدمي �مل�صاعد�ت لها.
للتنمي��ة  �لعام��ة  �لإد�رة  مدي��رة  وقال��ت 
و�لتخطيط يف �لوز�رة �عتماد �لطر�ص��اوي:” 
�إن عملية ن�صر �ل�صور، متثل �إهانة و�إذلل وهو 
ممن��وع قانونًي��ا”، وتابع��ت “�ص��نوجه دعو�ت 
للجمعي��ات بع��دم ن�ص��ر �ل�ص��ور، قب��ل �تخ��اذ 

�إجر�ء�ت فعلية ملنعها”.
ولفت��ت �إىل �أن “عملي��ة �لن�ص��ر يرت��ب عليها 
�أذى نف�ص��ي ومعن��وي ل يج��وز �لته��اون فيه”، 
م�صيفة �أن �لوز�رة و�صعت خطة مع �ملوؤ�ص�صات 
�خلريية ذ�ت �لعالقة، لتجنب �ل�ص��كاليات يف 
�لعمل �خلريي بغ��زة، مبينة �أن �أي جهة تاأتي 
باأم��و�ل تربع��ات وتوزعه��ا دون وج��ود عم��ل 

موؤ�ص�صي �صتخ�صع حتت طائلة �ملحا�صبة”.
ودعت �أ�ص��حاب �ملب��ادر�ت �لفردي��ة يف �لعمل 
�خلريي، �إىل �ص��رورة �لتوجه للوز�رة ل�ص��مان 
خ�ص��وعها ملعايري �ل�ص��فافية و�لنز�هة، لفتة 
�جلمعي��ات  م��ن   85% ح��و�يل  خ�ص��وع  �إىل 
و�ملوؤ�ص�صات مبا يف ذلك �لدولية لالإد�رة �لعامة 

بالوز�رة �لتي تتبع �إليها �جلمعيات.
وذك��رت �أن غالبي��ة �جلمعي��ات ب��د�أت بفلرة 
�ص��من  ت�ص��نف  و�لت��ي  �ملحتاج��ة  لالأ�ص��ماء 
�لتعري��ف �لوطني، باأنه��ا حتت خط �لفقر ول 
يتجاوز دخلها �ليومي 3 دولر؛ “ل�صمان �إفادة 

�أكرب عدد ممكن من �ملحتاجن”.

تخفيف من وطأة الحصار
وتعقيب�ً��ا على ظاهرة �لتكافل �لجتماعي من 
قبل �جلمعيات �خلريية وتقدمي م�صاعد�تها؛ 

يرى �أ�ص��تاذ عل��م �لقت�ص��اد يف جامعة �لأزهر 
مع��ن رجب، �أن هذه �ملظاه��ر تخفف من وطاأة 
�لأزمة �لقت�ص��ادية على عدد ل ي�ص��تهان به 
م��ن �لأ�ص��ر �ملتعففة خا�ص��ة ويف ظ��ل �لأزمات 
�ملتالحقة �لتي يعاين منها �أهايل قطاع غزة.

ويب��ن رجب ل��� "�ل��ر�أي": "�أن �هلل تعاىل وزع 
�لأرز�ق، فجع��ل هناك �لغن��ي و�لفقري حلكمٍة 
م��ا، كما �أن��ه فر�ض �ل��زكاة مل�ص��اعدة �لفقر�ء 
عل��ى تدب��ر �أم��ور حياته��م"، م�ص��ددً� عل��ى �أن 
وطاأة �حل�صار �ملفرو�ض على قطاع غزة يحّتم 
على �جلميع �ل�ص��عور بامل�ص��ئولية �أمام �لأ�ص��ر 

�مل�صتورة، للتخفيف عنهم.
و�أو�ص��ح �أن جمي��ع �ل�ص��ر�ئع �ل�ص��ماوية دعت 
وتر�ص��يخ  �أخي��ه  م��ع  �لت�ص��امن  �إىل  �لإن�ص��ان 
مب��د�أ �لتكاف��ل يف �ملْجتمع �لإن�ص��اين، وجاءت 
بعد ذلك �ل�ص��ر�ئع �لو�ص��عية ت�ص��ري على هذ� 
ر�ئب على �لأفر�د  �ملبد�أ �ل�ّصامي ففر�صت �ل�صّ
يف �ص��بيل �مل�ص��لحة �لعام��ة، وفر�ص��ت كذل��ك 
�لعقوبات على �خلارج��ن عن �لقو�نن، وذلك 
من �أجل حتقيق �ل�صالم �لجتماعي، و�عتربت 
ه��ذه �ل�ص��ر�ئع �أن �لف��رد علي��ه و�جب��ات نحو 
�ملجتمع كما �أن له حقوًقا عند �ملجتمع كذلك.
�لد�عي��ة ح��ازم �ل�ص��ر�ج �أك��د �أن �لتط��وع من 
ح��ث  �لت��ي  �لإيجابي��ة  و�لقي��م  �ل�ص��لوكيات 
عليها �ل�ص��رع �حلني��ف وندب �إليه��ا، ملا يرتب 
عل��ى �لعم��ل �لتطوع��ي من نفع �خللق وق�ص��اء 

حو�ئجهم.
وق��ال �ل�ص��ر�ج "لل��ر�أي": "�لعم��ل �لتطوع��ي 
ون�ص��ر  �ملجتم��ع  بن��اء  يف  �أ�صا�ص��ية  ركي��زة 
�لتما�ص��ك �لجتماعي بن �أفر�ده، ودليٌل على 

حياة �ملجتمع وحيويته".
و�أو�ص��ح �أن �لتكاف��ل �لجتماع��ي ياأتي �ص��من 
�لعمل �لتطوعي يف �لإ�ص��الم، م�ص��ددً� على �أنه 
لي�ض مق�ص��ورً� على �لنفع �مل��ادي و�إن كان ذلك 
ركًن��ا �أ�صا�ص��يًا في��ه؛ ب��ل يتج��اوزه �إىل جمي��ع 
حاج��ات �ملجتم��ع �أف��ر�دً� وجماع��ات، مادي��ة 
كان��ت تلك �حلاجة �أو معنوي��ة �أو فكرية على 
�أو�ص��ع مدى لهذه �ملفاهيم، فهي بذلك تت�ص��من 
جميع �حلقوق �لأ�صا�صية لالأفر�د و�جلماعات 

د�خل �لأمة.

الجمعيات الخيرية .. شعاع النور لألسر الفقيرة وسط ظلمات الحصار



A l r a y  N e w s p a p e r

 الخميس  26 جمادي االولى  1438هــ  /23 فبراير - شباط  2017م
Thuresday - 23 February 2017

غزة- �لر�أي
يف  �مل��رور"  "هند�ص��ة  ق�ص��م  �أعل��ن 
�لإد�رة �لع��ام للهند�ص��ة و�لتخطي��ط 
يف بلدية غزة، ع��ن متكنه من تركيب 
) 23( �إ�ص��ارة مرورية جديدة، �صمن 
جهود �حلف��اظ على �ص��المة �حلركة 

�ملرورية يف �ملدينة.
و�أو�صح �لق�صم يف تقريره �ل�صهري، �أنه 
متكن من تركيب �لإ�ص��ار�ت يف مناطق 
خمتلف��ة م��ن �ملدين��ة �أهمها:تركي��ب 
) 14( �إ�ص��ارة مروري��ة يف �ص��ارع رق��م 
)10( جنوب �ملدينة، و) 4( �إ�ص��ار�ت 
يف �ص��ارع �لقد�ض جنوب غرب �ملدينة، 
مدر�ص��ة  حمي��ط  يف  �إ�ص��ار�ت   )3 و) 
�حلرية بح��ي �لزيتون، و�إ�ص��ارتن يف 

ميد�ن فل�صطن .
وبن �أن �لأعمال �ص��ملت �أي�ص��ًا تثبيت 
)16( �إ�ص��ارة مروري��ة، تنفيذ )14( 
عملي��ة �ص��يانة لإ�ص��ار�ت �ص��وئية يف 
 )27 مفرق��ات �ملدين��ة، وتركي��ب ) 

�ملروري��ة.  �لإ�ص��ار�ت  يف  جدي��دة  ملب��ة 
و�ملو�فق��ة عل��ى من��ح تر�خي�ض ل��� ) 22( 
يافط��ة �إعالنية م�ص��يئة، ودهان ) 2( من 

�ملطبات على �لطرق لإر�صاد �ل�صائقن.
وكذلك تنفيذ �أعمال دهان حلجر �جلبهة 
يف �ص��و�رع خمتلف��ة م��ن �ملدين��ة بط��ول ) 
1660( م��ر ط��ويل وده��ان )55( م��ر 
ط��ويل للخط��وط �مل�ص��اه، و�لك�ص��ف عل��ى 
 )30 3( �ص��كاوي مروري��ة، ودر��ص��ة )   (
خمططًا ملو�قف �ل�صيار�ت �أ�صفل �لبنايات 

يف �ملدينة.  
�ملدين��ة  يف  �ملو�طن��ن  �لبلدي��ة  ودع��ت 
�لإ�ص��ار�ت  عل��ى  �ملحافظ��ة  ل�ص��رورة 
�ملروري��ة وع��دم �لعب��ث به��ا حفاظ��ًا على 
�ص��المة �ملارين على �لطرق ومنع �حلو�دث 

�ملرورية .
وتبذل بلدية غزة جهودً� كبرية وم�صتمرة 
لتطوير �لطرق وتركيب �إ�ص��ار�ت مرورية 
جديدة يف مناطق �ملدينة �ص��من جهودها 

للحفاظ �صالمة �حلركة �ملرورية.

أخبار
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الداخلية ُتسجل 9 جمعيات بيناير وُتنسق 
مع 11 وزارة لتطوير العمل

غزة- �لر�أي
�ص��جلت وز�رة �لد�خلي��ة –�ل�ص��ق �ملدين 
خالل �ص��هر يناير /كانون ثاين �ملن�صرم 
9 جمعيات للعمل يف قطاع غزة ، لي�صل 
بذل��ك ع��دد �جلمعي��ات �ملُ�ص��جلة ل��دى 
وز�رة �لد�خلية يف �لقطاع حتى تاريخه 
�إىل "914 جمعية " منها "823 جمعية 
جمعي��ة   91" �إىل  �إ�ص��افة   ،" حملي��ة 

�أجنبية".
وبح�ص��ب تقرير �أ�ص��درته �أم���ض �لأحد 
�لإد�رة �لعامة لل�صئون �لعامة و�ملنظمات 
غ��ري �حلكومية بوز�رة �لد�خلية ح�ص��ل 
"موق��ع �لد�خلي��ة" عل��ى ن�ص��خًة منه " 
و�لهيئ��ات  �خلريي��ة  �جلمعي��ات  تت��وزع 
�لأهلي��ة يف حمافظ��ات قطاع غ��زة على 
ُم�ص��جلة  �لت��ايل:481 جمعي��ة  �لنح��و 
جمعي��ة  و"145  غ��زة،  حمافظ��ة  يف 
�إىل  �إ�ص��افة   ، �ل�ص��مال  حمافظ��ة  " يف 
" ُم�ص��جلة يف حمافظة  "115 جمعيات 
خانيون���ض، و"94 جمعية" يف �ملحافظة 
يف  ُم�ص��جلة  جمعي��ة  و79  �لو�ص��طي، 
�ل�ص��وؤون  و�أو�ص��حت    . رف��ح  حمافظ��ة 
�لعام��ة �أن وز�رة �لد�خلي��ة تعم��ل عل��ى 

تنظيم عمل قطاع��ات �جلمعيات  وذلك 
للحيلول��ة دون تد�خ��ل �لقطاع��ات م��ع 
بع�ص��ها �لبع���ض ؛كما �أن �لعم��ل يف وز�رة 
�لد�خلي��ة ي�ص��ري بُخط��ى حثيث��ة حل��ل 

�مل�صاكل �ملتعلقة بعمل �جلمعيات .

الداخلية تجتمع بـ "11 
وزارة " 

�لإد�رة  عق��دت  مت�ص��ل،  �ص��ياق  ويف 
�لع��ام لل�ص��وؤون �لعام��ة و�ملنظم��ات غ��ري 
وز�رة   11"" م��ع  �جتماع��ًا  �حلكومي��ة 
" بعم��ل �جلمعي��ات �خلريي��ة  خمت�ص��ة 
،وذل��ك يف مق��ر وز�رة �لد�خلي��ة غ��رب 

مدينة غزة.
و�أك��د �أمي��ن عاي���ض مدي��ر عام �ل�ص��وؤون 
لالجتم��اع  �لع��ام  �له��دف  �أن  �لعام��ة 
ه��و �لتن�ص��يق و�لتع��اون �مل�ص��رك فيم��ا 
يخ�ض متابعة وتطوي��ر عمل �جلمعيات 

وقطاعتها.
َ عاي���ض �أهمية تفعيل دور �لوز�ر�ت  وَبنَّ
�لفن��ي  �جلان��ب  يتعل��ق  مب��ا  �ملخت�ص��ة 
وزي��ادة   ، مل�ص��اريع �جلمعي��ات �خلريي��ة 

باأه��د�ف  �ملخت�ص��ة  �ل��وز�رة  �هتم��ام 
�إىل  حتت��اج  �لت��ي  �جلمعي��ات  وغاي��ات 

ت�صجيل جديد.

 المصلحة الوطنية
�لد�خلي��ة  وز�رة  يف  �لعم��ل  �أن  و�أ�ص��ح 
كاف��ة  م��ع  و�لت�ص��اور  بال�ص��ر�كة  ي�ص��ري 
ُن�ص��ب  و��ص��عن  �لخت�ص��ا�ض  جه��ات 
�لد�خلي��ة  وز�رة  م�ص��وؤولية  �أن  �أعينن��ا 
عن �لقطاع �لأهلي ، م�ص��وؤولية �أ�صا�ص��ية 
، ودوره��ا متع��دد وُمرك��ب حي��ث تتع��دد 
مر�حل �لعمل من �لت�صجيل �إىل �ملتابعة 
و�لتقيي��م و�لتفتي���ض و�لطمئن��ان على 
�ص��ري عمل �جلمعي��ات وف��ق �لقانون ومبا 
�لُعلي��ا  �لوطني��ة  �مل�ص��لحة  تقت�ص��يه 
�جتم��اع  يف  و�ص��ارك   . �ص��عبنا  لأبن��اء 
م��دة  ��ص��تمر  �ل��ذي  �لد�خلي��ة  وز�رة 
�ص��اعتن �صخ�ص��يات رفيع��ة م��ن وز�ر�ت 
�لع��الم،  ل�ص��حة،  لثقاف��ة،�  )�لع��دل،� 
�ل�صباب و�لريا�صة �ل�صوؤون �لجتماعية 
�لأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية ،�صوؤون �ملر�أة 
�لرقاب��ة  ودي��و�ن  �لتعلي��م،  ،�لزر�ع��ة، 

�ملالية(.

للحفاظ على سالمة الحركة المرورية

بلدية غزة ُتركب )23( إشارة مرورية جديدة في يناير الماضي

غزة- �لر�أي
جن��ح �أطب��اء ق�ص��م �لق�ص��طرة �لقلبي��ة يف 
جمم��ع �ل�ص��فاء �لطبي بغ��زة، م��ن �إجر�ء 
عملية نوعية ونادرة على م�ص��توى �لعامل، 
ن��ادر  نزي��ف  عل��ى  �ل�ص��يطرة  خالله��ا  مت 
�لق�ص��طرة  بو��ص��طة  �له�ص��مي  يف �جله��از 
�لتد�خلية، ملري�ص��ة م�صنة بعد عدم جناح 
رحل��ة عالجي��ة للمري�ص��ة يف �خلارج على 

�إثر حتويلة ح�صلت عليها.  
وق��ال ��صت�ص��اري ورئي�ض ق�ص��م �لق�ص��طرة 
د.  �لطب��ي   �ل�ص��فاء  مبجم��ع  �لقلبي��ة 
حممد حبي��ب، �إن �لطريق��ة �لتي متت بها 
�ل�ص��يطرة عل��ى �لنزيف لدى �ملري�ص��ة مل 
ت�ص��تخدم �ص��وى 300 م��رة عل��ى م�ص��توى 
كافة �مل�صت�ص��فيات يف �لع��امل، وهي �حلالة 

�لأوىل �لتي جتري على م�صتوى �لوطن.
وح��ول تفا�ص��يل �حلال��ة ذك��ر د. حبيب، 
�ل�ص��فاء  جمم��ع  �إىل  و�ص��لت  �ملري�ص��ة  �أن 
رئوي��ة  بجلط��ة  �إ�ص��ابتها  ج��ر�ء  �لطب��ي 
حادة ونزيف حاد؛ بعد �أن قام �لأطباء يف 
�خلارج باإجر�ء جر�حة للمري�ص��ة لإز�لة 

ورم �صرطاين �صخم.
وتاب��ع د. حبيب " �ثر ع��دم متكن �لطاقم 
�لطبي يف �خلارج من �إز�لة �لورم مت �غالق 
�ل�ص��ق �جلر�ح��ي، فيما عانت �ملري�ص��ة من 
نزيف حاد و�نخفا�ض م�صتوى كريات �لدم 

�حلمر�ء �إىل 6.8".
و�أ�ص��ار د. حبي��ب �أنه مت ��ص��عاف �ملري�ص��ة 
ب��� )28( وح��دة دم، مبينًا �أن �ملري�ص��ة مل 
يكن با�ص��تطاعتها مغادرة �مل�صت�صفى ب�صبب 
حاجته��ا �مل�ص��تمرة لنق��ل �ل��دم و�لنزي��ف 

�حلاد �لذي عانته.
وب��ن �أن حم��اولت عدي��دة من �أخ�ص��ائي 
�جله��از �له�ص��مي و�ملناظري بذل��ت من �أجل 

جمي��ع  �أن  �إل  �لنزي��ف،  عل��ى  �ل�ص��يطرة 
�لطو�ق��م �لطبي��ة �جمعت على ��ص��تحالة 

�ل�صيطرة على �حلالة �لطرق �لتقليدية.
وتاب��ع د. حبيب: " بع��د �أن �قتنع �جلميع 
�ل�ص��يطرة  �ل�ص��تحالة  م��ن  �حلال��ة  ب��اأن 
عليها، قرر ق�صم �لق�صطرة �لقلبية �جر�ء 
�لعملي��ة بطريق��ة �لق�ص��طرة �لتد�خلي��ة 

لل�صيطرة على �لنزيف".
�غ��الق  �لعملي��ة  خ��الل  مت  �أن��ه  و�أو�ص��ح 
ك��ر�ت  بو��ص��طة  �ل�ص��ريان  يف  �لنزي��ف 
معدني��ة، مبين��ًا �أنه بع��د �أن مت �ل�ص��يطرة 
على �لنزيف �رتفع م�ص��تويات كريات �لدم 
�حلم��ر�ء �إىل 11 و�أن �ملري�ص��ة �أ�ص��بحت 

بحالة جيدة وتتح�صن يومًا بعد يوم.
و�ص��ارك يف عملية �ملري�ص��ة �لت��ي �أجر�ها 
�لفريق �لطبي يف ق�ص��م �لق�صطرة �لقلبية 
كل م��ن د. حمم��د حبيب و د. حممد حل�ض 

�إىل جانب �لطاقم �لتمري�ض و�لتخدير.
بدوره��ا، وجهت �ملري�ص��ة عفانة، �ص��كرها 
�لعميق للطو�قم �لطبية يف جممع �ل�صفاء 
�لطبي وخ�صو�ص��ا �أطباء ق�ص��م �لق�ص��طرة 
�لقلبية �لذين �جرو� �لعملية، مثنية على 
حج��م �لهتم��ام �ل��ذي وجدت��ه يف جممع 

�ل�صفاء �لطبي و�حلر�ض على عالجها.
 كم��ا وجه ذوي �ملري�ص��ة �ص��كرهم �لعميق 
ل��وز�رة �ل�ص��حة و�لطو�ق��م �لطبي��ة �لتي 
عمل��ت عل��ى �نقاذ �أمه��م، بع��د �أن تدهورت 
جه��ود  عل��ى  مثني��ن  �ل�ص��حية،  حالته��ا 
�لأطب��اء �لذي��ن تابع��و� حال��ة و�لدته��م 
منذ �للحظ��ات �لأوىل �لتي و�ص��لت بها من 

�ل�صفة �لغربية.
وت�ص��تعد �ملو�طن��ة عفان��ة �لي��وم للع��ودة 
�إىل منزلها وتعافيها، بعد �أ�ص��بوع من �لمل 

و�لنزيف كاد �أن يودي بحياتها.

الحالة األولى التي تجري على مستوى الوطن

أطباء القسطرة القلبية ينجحون 
بالسيطرة على نزيف نادر الحدوث
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وق��ال ل��� " �ل��ر�أي" :" يج��ب �أن تك��ون حم��ل ثق��ة 
ل�ص��احب �لدكان �أو �مل�ص��تاأجر فاأنت �صاحبه وحبيبه 
وجت��ده مبت�ص��ما يف ح��ال جئ��ت �إلي��ه ومع��ك �لدين، 
وجت��د �لوج��ه �لآخ��ر و�ملعاملة بق�ص��وة ح��ال تاأخر 

�لر�تب دون حول منك ول قوة "
وي�ص��يف �لأب وه��و �ملعيل �لوحيد لأ�ص��رته  :" جتد 
�ص��احب �ملن��زل قب��ل حل��ول موع��د �لر�ت��ب بيومن 
تط��رق �لباب لالطمئنان مت�ص��ائلة عن موعد �ص��رف 
�لر�ت��ب ، �لأمر  �لذي يجعلن��ا عاجزين عن �لإجابة  
" ومتن��ى حممد بان جتد �جلهات �مل�ص��ئولة �حللول 
�لت��ي با�ص��تطاعتها �إخر�ج �ملوظف �ملقه��ور من دو�مة 

�لإيجار يف ظل غالء �ملعي�صة وحمدودية �لدخل .
يف حن �أ�صطر �ملوظف �أحمد للعودة �إىل منزل ذويه 
ليعي�ض يف غرفة ل تت�ص��ع ل�ص��بعه من �لأطفال ، بعد 
�أن قام �ص��احب �ل�ص��قة �لتي كان ي�ص��تاأجرها لطرده 

نظر� لتاأخر �صرف �لرو�تب وغالء �ملعي�صة .
�أم��ا ع��ن �أب��و �لعبد فيعت��رب �لإيج��ار نقم��ه تالحقه 
منذ قر�بة �لثمان �ص��نو�ت، حيث �لظروف �ملعي�ص��ية 
�ل�ص��عبة و�لرو�ت��ب �لتي ل تفي بامله��ام �ملنوطه منه 
كرب �لأ�صرة ، متمنيا �أن حتل م�صاكل �ملوظفن ويزيد 
�لر�ت��ب بحيث ينع���ض �ملوظف ويجعل��ه يعي�ض حياة 

كرمي��ه ، م�ص��دد� على �ص��رورة و�ص��ع �ملوظفن �لذين 
ي�ص��كنون بالإيجار على �صلم �لأولويات بانت�صالهم من 

�ملعاناة �لتي يعي�صونها باإيجاد حلول لهم .
معاناة ل تنتهي

وك�ص��ابقه م��ن �ملوظف��ن �لذي��ن يعان��و� م��ن �لإيجار 
و�ص��ف �ملوظ��ف ح�ص��ن حمم��ود معي�ص��ته بال�ص��عبة 
جد� و�زد�دت �ص��عوبة يف ظل مر�ض �ص��غريه بالأزمة 

�ل�صدرية وحاجته للعالج 
وقال حممود ل�" �لر�أي" �لر�تب ل يفي ول ي�صد رمق 
�ل�ص��غار ول �لكب��ار ول �أن يدفع �لإيج��ار حيث بلغت 
�ملر�كمات من �لإيجار حو�يل 11  �ألف �ص��يكل ، وفى 
ظ��ل مر���ض �ص��غريي ل ��ص��تطيع يف كثري من �ل�ص��هور 
�أن �أدف��ع �لإيجار فاأقوم بتق�ص��يطه ، ولول �أن �ملوؤجر 

متعاطف معي لأ�صبحت بال�صارع �أنا و�صغاري "
�مل�صت�ص��فى  يف  متو�ج��د  �ص��غريي  �لآن   ": و�أ�ص��اف 
ويحت��اج �إىل عالج��ات ت��ر�وح ما ب��ن 200 ل� 250 
�ص��يكل ب��دون م�صت�ص��فى يف حن يف��وق �ملبلغ �ل600 
�ص��يكل يف ح��ال كان نائ��م بامل�صت�ص��فى حلاجت��ه �إىل 

م�صاريف عالج .
و�أكد �نه يقوم بت�ص��ليك �أموره ب�ص��عوبة ول ي�صتطيع 
يف ظ��ل �إيج��ار وطف��ل مري���ض و�ص��غريه يف �لرو�ص��ة 

يحت��اج �إىل ر�ص��وم ، �لأم��ر �لذي دفعه خالل �لف�ص��ل 
�لف�ص��ل  �ن��ه يف ه��ذ�  �إل   ، �ملبل��غ  �ملا�ص��ي بتق�ص��يط 
يعج��ز عن دفع �لف�ص��ل �لثاين فتالحقه �لت�ص��الت 
للمطالبة بدفع ر�صوم �لطفلة و�إل �إرجاعها للمنزل .
و�أو�ص��ح ح�ص��ن �أن حالت��ه كحال��ة �ى موظ��ف يعي�ض 
بالإيجار ولكن ما يزيد من �ص��عوبة حالته هو مر�ض 
�ص��غريه وحاجته للعالج ، لفتا ب��ان عليه من �لديون 
لع��الج �ص��غريه بلغ��ت م��ن 7ل���8 �لآلف دولر، موؤكد� 
�أن طفل��ة يحت��اج للع��الج باخل��ارج و�ص��تقوم زوجت��ه 

بالذهاب  للعالج .
وتاب��ع :" لق��د �أ�ص��بت بن��وع م��ن �لياأ�ض لع��دم وجود 
م��ن �أ�ص��تلف من��ه لعالج��ه �لأمر �ل��ذي دفعن��ي لرفع 
كتاب ل��وز�رة �لأوق��اف وللمالي��ة وبعد جه��د وعناء 
قام��و� ب�ص��رف قر�ب��ة �ل��� 300 دولر، وخ�ص��مها من 
�مل�ص��تحقات ، مو�ص��حا �أن م�ص��اريف �لع��الج باخل��ارج 

تفوق �ل� 300 دولر"
و�أك��د �ملوظف �ن��ه وبالرغم م��ن تلقي��ه للر�تب قبل 
يومن، �إل �نه مل يتبقى منه �صوى 6 �صو�كل لن متكنه 
من �لذهاب �ىل �مل�صت�ص��فى  لروؤية �ص��غريه فال يعرف 
�إن ذهب كيف يعود فيقت�ص��ر على تطمينات �لزوجة 

له . 

جهود متواصلة
م��ن جانبه، �أكد د. حممد �ص��يام رئي���ض نقابة �ملوظفن 
�أن �لنقابة ت�ص��عى جاه��ده للتخفيف عن كاهل �ملوظفن 
لي�ض فقط يف م�ص��كلة �لإيجار ب��ل يف كل مناحي �حلياة، 
منوه��ًا �إىل فك��رة �إن�ص��اء �ص��ندوق �ملوظف وهو م�ص��روع 
خلدمة �ملوظفن وتلبيًة لبع�ض �حتياجاتهم و�لتخفيف 
عنه��م حتقيقًا ملب��د�أ �لتكافل �لجتماعي، حيث ت�ص��رف 
نقاب��ة �ملوظفن يف �لقطاع �لعام على �إد�رة �ل�ص��ندوق.، 
�لأمر �لذي ي�صاهم يف حل �لعديد من �مل�صاكل �لتي تقف 

عقبه يف وجه �ملوظف يف ظل تدين �لر�تب .
وقال �ص��يام لل� " �لر�أي" :" �لفكرة تقوم على �أن ي�ص��جل 
�ملوظ��ف وين�ص��م لل�ص��ندوق ع��رب �حلا�ص��وب �حلكوم��ي 
عل��ى �أن يو�فق على �ل�ص��روط �ملدونة بحيث يتم خ�ص��م 
5 �ص��و�كل م��ن ر�تب��ه  �بتد�ء من �ل�ص��هر �لق��ادم، على 
�أن ي�ص��تفيد م��ن �خلدم��ات �لت��ي يوفرها �ل�ص��ندوق بعد 
م��رور 6 �ص��هور من �نت�ص��اب �ملوظف "و�أ�ص��اف :" يف حال 
و�جهت �ملوظف �ملنت�ص��ب �أى م�ص��كلة يقوم بتقدمي كتاب 
ي�ص��رح فيها م�ص��كلته وظروفه ، و�للجنة �ملخت�ص��ة تقوم 
مبر�جعته و�لتحقق منه لتقدمي �مل�ص��اعدة له موؤكد� �أن 

تاريخ �لنت�صاب مفتوح ل نهاية له " 

موظفو غزة بين مطرقة تدنى الراتب وسندان اإليجار

غزة-�لر�أي-�صمر �لعرعري 
يف دو�م��ة �حلي��اة يعي���ض غالبي��ة �ملوظف��ن 
حي��اة و�ص��فوها باأ�ص��باه �حلي��اة ، ومنه��م م��ن 
و�ص��فها باأنه��ا دو�م��ة ل تنتهي فال يع��رف لها 
بد�ي��ة م��ن نهاي��ة حي��ث �مل�ص��اريف �لت��ي ل 
ترح��م يف ظ��ل ر�تب ل يكاد يف��ي باملطلوب �أو 
ي�صد رمق بطون تت�ص��ور من �جلوع ،�إىل جانب 

�مل�ص��كلة �لت��ي ل يكاد �ملوظف ينف��ك عنها �أل 
وه��ى مطاردة �ملوؤجر ل��ه و�لإيجار �لذي يزيد 

من �أعباءه ويرهق كاهله .
�ص��بح �لإيج��ار  �ملوظف��ن يطارده��م  غالبي��ه 
وعن��وة �ملوؤج��ر وتهدي��ده �ملتو��ص��ل يف ح��ال 
و�ص��ف  �هلل  عب��د  حمم��د   . �لر�ت��ب  تاأخ��ر 
�ملوظف �حلكومي وخا�صة يف حال عدم متلكه 

لبيت ويعي�ض بالإيجار بامل�ص��حوق �أو بالغريق 
�لذي ل ي�ص��تطيع �أن يتنف�ض ، و�أن جل حياته 
�أو �أيامه ك�ص��ابقتها منذ ��ص��تالم �لر�تب حيث 
تبد�أ �لقائمة من �إيجار �لبيت مرور� ب�صاحب 
�ل��دكان و�لذي ما يلب��ث �أن ميتنع عن بيعك �أو 
�إعط��اوؤك �ص��يئا حال تاأخرت علي��ه يف دفع ما 

عليك .
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غزة- �لر�أي - �آلء �لنمر
�لق�ص���ض  ع��ورة  �لطوي��ل  �لأزرق  لبا�ص��هم  ي�ص��ر 
و�لكو�لي���ض �لت��ي ت��دور يف حياتهم �ل�ص��عبة، لتبقى 
لهم دون  �ملفت��وح  �لرزق  و�لق�ص��اطة" باب  "�ملكن�ص��ة 
ب��و�در م��ن رحمة تنع���ض بيوتهم و�أ�ص��رهم �لعط�ص��ى 
مل��ا بع��د رغي��ف �خلب��ز، فم��ا �أن يط��اأ �أحده��م �أعتاب 
�مل�صت�ص��فى حت��ى ين�ص��غل بالكن���ض و�لتنظي��ف ب��ن 
�لغرف و�ملمر�ت و�أ�ص��فل �لأ�ص��ّرة ي�ص��احبه �ص��غف يف 

�إ�صباع �أطفاله.
ه��ذه �لفئ��ة من �ل�ص��باب و�لن�ص��اء هم عامل��ي نظافة 
د�خ��ل �مل�صت�ص��فيات و�ملر�كز �ل�ص��حية بقط��اع غزة، 
حتت �إد�رة وتعين �صركات خا�صة متفرقة، يتقا�صون 
�أج��ورً� دنيا ل تكفي ل�ص��د حاجاتهم �لأ�صا�ص��ية، عد� 
ع��ن تنح��ي �جله��ات �لر�ص��مية ع��ن �إعطائه��م �أدن��ى 

حقوقهم �مل�صروعة قانونيًا بحجة �لأزمات �ملالية.
ولأجل �حلالة �ملاأ�ص��اوية �لتي مير بها عمال �لنظافة 
�لجتماع��ي  �لتو��ص��ل  مو�ق��ع  عل��ى  ن�ص��طاء  �أطل��ق 
مب�ص��اعدة م��ن جه��ات قانوني��ة وخمت�ص��ة، ه�ص��تاج 
بتطبي��ق  للمطالب��ة  #�لأجر_بطعمي�ض_خب��ز، 

قانون �حلد �لأدنى لالأجور. 
و�ص��ارك يف �لتغريد عرب مو�قع �لتو��صل �لجتماعي 
ع��دد كبري من عمال �لنظافة، موؤكدين �أن �ملبلغ �لذي 
يتلقونه من �ل�ص��ركات �خلا�ص��ة ل يلبي �حتياجاتهم 
من "ماأكٍل وملب�ض، وم�ص��رب، ومو��ص��الت" ول ميكنُهم 

من �لعي�ِض بحياة �آدمية كرمية م�صتقرة.
 )730( �ص��هر  كل  نهاي��ة  �لنظاف��ة  عم��ال  ويتلق��ى 

�ص��يقل، فيم��ا �أن قان��ون �حل��د �لأدن��ى لالأجور ل�ص��نة 
2012 يطالب �ل�صركات �خلا�صة ب�صرف مبلغ وقدره 
)1450( �صيقل كحد �أدنى لكافة �صر�ئح �لعمال، كما 
يطال��ب �لعم��ال وز�رة )�ل�ص��حة - و�ملالي��ة( بتعديل 
�صروط �ملناق�صة �لتي تطرح �أمام �ل�صركات �خلا�صة.
حيث تن���ض �ملادة )45( من قانون �لعمل رقم 7 لعام 
2000 �أن للعامل �لذي �أم�ص��ى �صنة من �لعمل �حلق 
يف مكاف��اأة نهاية خدمة مقد�رها �أجر �ص��هر، ويحفظ 
قان��ون �لعم��ل بن���ض �مل��ادة )47( للعام��ل �ملف�ص��ول 
تع�ص��فيًا �حلق يف �لتعوي�ض �أجرة �صهرين عن كل �صنة 

عمل ،وهذ� غري معمول به على �لإطالق.

الواقع يجبرها
"�ل��ر�أي" قابل��ت �إح��دى �لعام��الت د�خل م�صت�ص��فى 
�ل��درة �حلكوم��ي و�لتي جتاوزت �ص��ن �خلم�ص��ن عامًا 
من عمره��ا، فال ترك��ن لر�حة جتاعي��د وجهها وكلتا 
يديه��ا ليبق��ى ب��اب رزقه��ا مفتوح��ًا لإدخ��ال �أرغف��ة 

�خلبز �إىل بيتها �مل�صقوف باألو�ح �لزينجو.
�مل�ص��نة �أم حمم��ود حت��اول جاه��دة �إخف��اء عجزه��ا 
و�إرهاقها �إىل ما بعد �إمتام دو�م عملها �مل�ص��تمر لأكر 
م��ن ثماين �ص��اعات لي��اًل، فه��ي �ملعي��ل �لوحي��د لبيت 
ي�صكنه خم�ص��ة من �أفر�د �أ�ص��رتها �لذي يكربه ولدها 
�ملقبل على حياة جامعي��ة يف حماولت منها لإحلاقه 
باأ�ص��دقائه  مقارن��ة  باحلرم��ان  ي�ص��عر  ل  ك��ي  به��ا 

و�أقر�نه.
وقال��ت �أم حمم��ود ل��� "�ل��ر�أي" �إن �لأو�ص��اع �ملادي��ة 

له��ا ولكاف��ة �لعاملن متدني��ة ول تكفي ل�ص��ر�ء �أدنى  
حتّم��ل  �أنه��ا  كم��ا  لبيوته��م،  �لأ�صا�ص��ية  �لأغر����ض 
�ل�ص��حية  �ملر�ك��ز  �إىل  للعم��ال  �ملوف��دة  �ل�ص��ركات 
و�ملوؤ�ص�ص��ات �حلكومي��ة م�ص��وؤولية �لأج��ور �لدنيئ��ة 
و�لت��ي ت�ص��عى لفر�ص��ها عل��ى �لعم��ال �أو خي��ار ت��رك 
�لعم��ل، �إىل �أنها جم��ربة لأن تركن للعمل حتى ل متد 

يدها للجمعيات و�ملوؤ�ص�صات �خلريية.
وعربت �أم حممود عن عدم خجلها من �للتحاق بعمل 
�لتنظيف لأجل لقمة �لعي�ض �ل�صعبة، مم�صكة بع�صى 
مكن�ص��تها وه��ي تق��ول :"هاي �ملكن�ص��ة برب��ي رجال 

وبتبني دور وبطعمي عي�ض".

"تجار بشر"
وكان ل��� "�ل��ر�أي" حديث مع �ص��ركة �ص��لفر د�ي �لذي 
يديره��ا �أب��و ح��ازم �لد�ي��ة وه��ي �إح��دى �ل�ص��ركات 
�ل�ص��حية  �ملر�ك��ز  �إىل  عامل��ن  بت�ص��دير  �ملخول��ة 

باإ�صر�ف و�إد�رة وزر�تي �ملالية و�لعمل.
�لد�ية قال باإن �ل�ص��ركات مبجملها ت�صكل خطرً� على 
عم��ال �لنظاف��ة ،و�لت��ي ت�ص��كل مناق�ص��ات وتفر���ض 
رو�تب��ًا دنيئ��ة جد� للعم��ال ،حيث يت��م �ملو�فقة على 
�أق��ل �ملناق�ص��ات تكلف��ة، مطلقا عليه��ا باأنها �ص��ركات 

تتاجر بالب�صر.
و�تهم �لد�ية بع�ض �ل�صركات باأنها متنح �لعامل ر�تب 
قيمت��ه 600�ص��يقل م��ع دو�م ل يق��ل عن �ثني ع�ص��ر 
�ص��اعة �أو حت��ى دو�م قانوين ي�ص��تمر لثماين �ص��اعات 
دون منح��ه �إجاز�ته �مل�ص��روعة ح�ص��ب قانون �لعمل، 

فق��ط لأج��ل ��ص��تغالله دون وجه رحم��ة وبعيد� عن 
�ملر�قبة �حلكومية �ل�صفافة.

وين���ض قان��ون �لعمل يف �مل��ادة )75( عل��ى �أن للعامل 
�حل��ق يف �إج��ازة مدفوعة �لأج��ر يف �لأعياد �لدينية 
و�لر�ص��مية، ويف �مل��ادة )79( حف��ظ �لقان��ون للعامل 
�حلق يف �إجازة مر�ص��ية مدفوعة �لأجر خالل �ل�صنة 
�لو�ح��دة مدتها 14 يوم��ًا، ويف �ملادة )74( ي�ص��تحق 
�لعام��ل �إج��ازة �ص��نوية مدفوعة �لأجر تك��ون مدتها 
�أ�ص��بوعن عن كل �ص��نة �أم�ص��اها يف �لعمل، و3 �أ�صابيع 

للعامل يف �لأعمال �خلطرة �أو �ل�صارة بال�صحة.
حي��ث حت��رم �ص��ركات �لنظافة �لعمال م��ن �أي حق يف 
�لإجاز�ت �لتي �أقرها قانون �لعمل �ص��وى من �لإجازة 
�لأ�ص��بوعية )يوم �جلمعة(، �إذ بينت نتائج �لدر��ص��ة 
�أن %77.2 م��ن �لعمل ل يح�ص��لون على �لإجاز�ت يف 
�لأعي��اد �لدينية و�لر�ص��مية و%89.5 ل يح�ص��لون 
عل��ى �لإجازة �ل�ص��نوية، و%75.4 ل يح�ص��لون على 
�لإج��ازة �ملر�ص��ية مدفوع��ة �لأجر، و8.8 من ن�ص��بة 
�لعين��ة و%100 م��ن ع��دد �لعام��الت �لتي ت�ص��منهم 
�لبحث ل يح�ص��لن على �إجازة و�صع، ول يح�صلن على 
�ص��اعة ر�ص��اعة، يف �لوقت �لذي يعمل بع�ص��هم لأكر 
من 8 �ص��اعات يومي��ًا. هذ� ويتعر���ض عاملي �لنظافة 
�إىل �نته��اك حقوقهم وم�ص��تحقاتهم �ملفرو�ص��ة على 
�جلهات �لر�ص��مية من خ��الل فقد�ن �ل�ص��المة �ملهنية 
�إ�ص��ابات  وتعوي���ض  و�لإج��از�ت  �لر�ح��ة  و�ص��اعات 
�لعم��ل، فلم ينالو� م��ن حقوقهم �أدناه��ا لعتبار �أنهم 

خارج د�ئرة �لإن�صانية و�حلياة �لآدمية �لكرمية.

لحرمانهم حقوقهم

عمال النظافة يندرجون خارج دائرة اإلنسانية
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اخبار
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نصيحة ليحمي الخاضعون للعالج الكيماوي شعر رأسهم

ال�صحة واحلياة

غزة- �لر�أي
ك�ص��فت در��ص��تان حديثت��ان، �أن �حتم��ال �حتفاظ �لن�ص��اء 
�لالئ��ي يخ�ص��عن لع��الج كيم��اوي ل�ص��رطان �لث��دي باأغل��ب 

�صعرهن، يزيد مب�صاعدة �أجهزة تربد فروة �لر�أ�ض.
وت�ص��تغل تل��ك �لأجهزة بنف���ض طريقة عم��ل �لثالجات من 
خ��الل �ص��و�ئل متر عرب خوذة خا�ص��ة لتربيد ف��روة �لر�أ�ض 
قب��ل تلقي �لعالج �لكيماوي و�أثناءها وبعدها، بغر�ض �إبقاء 
�لأوعي��ة �لدموية حول ب�ص��يالت �ل�ص��عر يف حالة �نقبا�ض 

مبا يقلل �لن�صاط �لكيماوي فيها.
و�أو�صح دكتور هارولد بور�صتن، �ملخت�ض يف مكافحة �صرطان 
�لث��دي يف معه��د د�ن��ا فارب��ر لل�ص��رطان و�لأ�ص��تاذ �مل�ص��اعد 
يف كلي��ة هارف��ارد للطب يف بو�ص��طن، �أن تلك �لأجه��زة �أد�ة 
مثرية جد� لالهتمام على �عتبار �أن فقد�ن �ل�ص��عر و�حد من 

�لتبعات �لفظيعة للعالج �لكيماوي.
و�أوردت �إح��دى �لدر��ص��تن �جلديدت��ن �ملن�ص��ورة يف جملة 
�أغطية تربيد فروة  �أن  "جاما" لر�بطة �لطب �لأمريكية، 
�لر�أ���ض جدي��دة ن�ص��بيا يف �لولي��ات �ملتح��دة لكنها �ص��ائعة 

ومعتادة يف دول �أخرى.
ومن عر�قيل �نت�ص��ار ��صتخد�م �لأجهزة �ملربدة يف �لوليات 
�ملتح��دة،  ت�ص��ديق �إد�رة �لغ��ذ�ء و�ل��دو�ء �لأمريكي��ة على 
ن��وع و�حد منها فقط و��ص��تمر�ر طرح ت�ص��اوؤلت حول �أمانها 

وفاعليتها.   و�أجرى فريقان بحثيان يف �لدر��صتن، �ختبار�ت 
ع��ل نوعن خمتلفن من �أغطية تربيد فروة �لر�أ�ض، و�رتدت 
�لن�ص��اء غط��اء �لر�أ���ض لف��ر�ت خمتلف��ة قبل تلق��ي �لعالج 

و�أثن��اء �إجر�ءه وبع��د �إنهائه.    عقب ذلك، مت �لتقاط �ص��ور 
لف��روة ر�أ���ض كل م�ص��اركة يف �لبح��ث عل��ى مدى ف��رة �لعالج 

ليت�صنى لهن قيا�ض معدل ت�صاقط �صعرهن.

وبعد �أربعة �أ�ص��ابيع من تلقيهن �آخر جرعة للعالج �لكيماوي، 
ق��درت ن�ص��بة تبلغ نحو 66  باملئ��ة من �مل�ص��اركات �أنهن فقدن 

�أقل من ن�صف �صعرهن.

�إعد�د/ خ�صرة حمد�ن

غزة- �لر�أي- حممد �ل�صنو�ر
�أث��ار خ��رب تق��دمي �لأمم �ملتح��دة �قر�ح��ًا بت��ويل وزيرة 
�خلارجية �لإ�ص��ر�ئيلية �ل�ص��ابقة "ت�ص��يبي ليفني" ملن�صب 
�لأم��ن �لع��ام �مل�ص��اعد �لكثري من �لت�ص��اوؤلت، عل��ى �عتبار 
�أنها منظمة �أممي��ة من �ملفر�ض �أن تقوم على مبادئ �لعدل 
و�مل�ص��او�ة و�حر�م حقوق �ل�ص��عوب يف تقرير م�ص��ريها، �إل 
�أن �ل�صيا�صة �لدولية، وكما يقولون: ل يوجد بها حمرمات.
وم��ن غ��ري �مل�ص��تبعد �أن ت�ص��بح قاتل��ة �لأطف��ال "ت�ص��يبي 
عل��ى  �لتحري���ض  يف  �لكب��ري  بدوره��ا  �ملعروف��ة  ليفن��ي" 
�لفل�ص��طينين، �صاحبة �لتاريخ �لأ�ص��ود، �لتي ل ز�لت حتى 
�لآن تو�جه مالحقات ق�ص��ائية يف بريطانيا وبلجيكا عقب 
تقرير "غولد�ص��تون" �لذي حملها م�صوؤولية �رتكاب جر�ئم 
�ص��د �لإن�ص��انية وخرق للقان��ون �لدويل �إب��ان �لعدو�ن على 
غ��زة عام 2008 �لذي ��صت�ص��هد جر�ءه 1400 فل�ص��طيني 
وج��رح �آلف و�ص��رد ع�ص��ر�ت �لآلف، لي�ض من �مل�ص��تبعد �أن 
ت�ص��بح نائب �لأمن �لعام لالأمم �ملتحدة للمنظمات �لدولية 

يف غ�صون �لأيام �لقادمة.
ويرى �أ�ص��تاذ �لقان��ون يف جامعة �لنج��اح �لوطنية ر�ئد �أبو 
بدوية �أن تر�ص��يح "ت�ص��يبي ليفني" ملن�ص��ب م�ص��اعد �لأمن 
�لع��ام لالأمم �ملتح��دة له �لكثري م��ن �لتد�عيات �ل�صيا�ص��ية، 

د�عيًا �لقيادة �لفل�صطيني للت�صدي لهذ� �لقر�ر بكل قوة.  
و�أو�ص��ح �أبو بدوي��ة لوكالة "�ل��ر�أي"، �أن مماطلة �ل�ص��لطة 
يف �إحال��ة �ل�صخ�ص��يات �لإ�ص��ر�ئيلية �لت��ي �رتكبت جر�ئم 
حرب �صد �لفل�ص��طينين ملحكمة �جلنايات �لدولية �أو�صلنا 
�إىل ه��ذه �لنقط��ة �خلط��رية، موؤك��دً� �أن تر�ص��يحها ل��الأمم 
�ملتحدة من �ص��اأنه �أن ي�صهم يف تبيي�ض �صفحتها من �لناحية 

�لق�ص��ائية يف �ملحافل �لدولية، و�أن يع��زز �لنفوذ و�لهيمنة 
�لإ�صر�ئيلية على موؤ�ص�صات �لأمم �ملتحدة.

و�أو�ص��ح �أن �إحب��اط ت��ل �أبي��ب تعين �ص��الم فيا���ض مبعوثًا 
�أمميًا لليبيا وربطه بتعين ليفني ما هو �إل �صيا�صة �نتهازية 
وحماولة �بتز�ز لإحد�ث �نقالب يف �لأ�صرة �لدولية ل�صالح 

�لفل�صطينين. ح�صاب  "�إ�صر�ئيل" على 
وي��رى �أن ليفن��ي �لتي تعد �صخ�ص��ية مت�ص��لبة يف �ملوؤ�ص�ص��ة 
�لأمنية و�لع�ص��كرية باإ�ص��ر�ئيل بحكم ما�ص��يها يف �ملو�ص��اد 

ودورها �ل�صيا�ص��ي و�حلزبي، و�ص��ينعك�ض ما�ص��يها �إذ� عينت 
بالأمم �ملتحدة من خالل �إد�رة �صيا�ص��ية خارجية حمكومة 

ل�صالح "�إ�صر�ئيل".
و�نخرط��ت "ت�ص��يبي ليفن��ي" يف بد�ي��ة ثمانيني��ات �لقرن 
�ملا�ص��ي يف جهاز �ل�ص��تخبار�ت �خلارجي "�ملو�ص��اد" بعد �أن 
جم��دت تعليمها �لأكادميي للحق��وق يف جامعة "بار �إيالن"، 
وذل��ك عق��ب �إنهائها �خلدمة �لع�ص��كرية مالزم��ا يف �جلي�ض 
�لإ�ص��ر�ئيلي، وتنقل��ت ب��ن �لعو��ص��م �لأوروبي��ة، بع��د �أن 

حديثه��ا  مكنه��ا  �إذ  �لنخب��ة،  وح��دة  يف  عميل��ة  �أ�ص��بحت 
بطالقة باللغتن �لفرن�صية و�لإجنليزية �إ�صافة �إىل لغتها 
�لأم �لبولندية من �لتغلغل بن �ص��فوف �حلركات �لطالبية 

باجلامعات.
م��ن جهت��ه، ق��ال �ملحل��ل �ل�صيا�ص��ي �بر�هي��م �ملده��ون: �إن 
تر�ص��يح "ت�ص��يبي ليفني" لهذ� �ملن�ص��ب خطري جدً�، معتربً� 

�إياه �نحياز و��صح من �لأمم �ملتحدة ل� "�إ�صر�ئيل".
و�أ�ص��اف �ملده��ون، خالل �ت�ص��ال هاتف��ي لوكال��ة "�لر�أي"، 
لتبو�أ  �إ�صر�ئيلية  �ملتحدة حتاول فر�ض �صخ�ص��يات  "�لأمم 
منا�ص��ب دولي��ة، موؤك��دً� �أن مث��ل ه��ذه �لق��ر�ر�ت تقل��ل من 

فعالية �لأمم �ملتحدة.
�لفل�ص��طينية  �ل�ص��لطة  وقي��ادة  �لعربي��ة  �لق��وى  ودع��ا، 
�لق��ر�ر وت�ص��كيل لوب��ي �ص��اغط لتعطي��ل  له��ذ�  �لت�ص��دي 
متري��ره، مو�ص��حًا �أن �صخ�ص��ية "ليفن��ي" غري مهي��اأة لتويل 

هكذ� من�صب ح�صا�ض.
و�أ�ص��اف �ملده��ون، "حت��ى ول��و تقل��دت ه��ذ� �ملن�ص��ب فل��ن 
ت�ص��تطيع �أن تغ�ص��ل �أيده��ا �مللطخ��ة بدماء �لفل�ص��طينين، 

و�صتبقى �جلر�ئم �لتي �رتكبتها تالحقها �إىل �آخر نف�ض". 
وتع��ود ج��ذور ليفن��ي �إىل دول��ة بولن��د�، �إل �أنه��ا ولدت يف 
ت��ل �أبي��ب ع��ام 1958، وترعرع��ت عل��ى عقي��دة منظم��ة 
�ص��بيبة �ل�صهيونين �لت�ص��حيحين )بيتار(، و�كت�صبت قيم 
�ل�صهيونية من و�لديها �للذين ن�صطا يف �لع�صابات �ليهودية 
�لتي ت�صببت بالنكبة وت�صريد �ل�صعب �لفل�صطيني، فقد كان 
و�لدها �إيتان قائد �لعمليات يف حركة �لإيت�صل، �أما و�لدتها 
�ص��ارة فكانت جندية �ملهام �ل�صرية يف �حلركة، وقد تزوجا 

بعد حرب 1948 يوم �إعالن قيام ما ت�صمى ب� "�إ�صر�ئيل".

القاتلة "ليفني" تحمل غصن الزيتون بيديها الملطختين بالدماء
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غزة- �لر�أي
و  �لت�ص��الت  وز�رة  �أطلق��ت  
�لإ�ص��د�ر  �ملعلوم��ات،   تكنولوجي��ا 
�ص��وؤون  برنام��ج  لن�ص��خة  �لث��اين 
�ملوظفن �لقيا�ص��ي  و�خلا���ض باإد�رة 
للموظف��ن،  �لإد�ري��ة  �لعملي��ات 
�لإج��از�ت،  و�لن�ص��ر�ف،  �حل�ص��ور 
مهم��ات �لعم��ل، �لطالع عل��ى بيانات 

�ملوظفن، �لتقارير و�لإح�صائيات.
�لن�ص��خة  �أن    ، �ل��وز�رة  و�أو�ص��حت 
�جلدي��دة م��ن �لنظ��ام مت تطويره��ا 
ح�صب وثيقة معايري جودة �خلدمات 
�لإلكرونية �حلكومي��ة، كما تر�عي 
�لن�صخة �إمكانية ت�صغيل �لنظام على 

�لأجهزة �للوحية.
وبين��ت �ل��وز�رة، �أنه مت يف �لإ�ص��د�ر 
جدي��دة  جمموع��ة  �إ�ص��افة  �لث��اين 
م��ن �لوظائ��ف عل��ى �لنظ��ام  حي��ث 
�لت��ي  و  مت تفعي��ل خدم��ة بيانات��ي 
ت�صمل  عر�ض كافة �لبيانات �ملتعلقة 
باملوظ��ف مثل �لبيان��ات �لوظيفية و  
�لبيانات �ل�صخ�ص��ية و �صورة �ملوظف 

�ص��جل  و  للر�ت��ب  ��ص��تمارة  �أخ��ر  و 
�لذونات و �ص��جل �حل�ص��ور و �ص��جل 
�لإج��از�ت بالإ�ص��افة �إىل جمموعة 
جدي��دة م��ن �خلدم��ات �للكرونية 
خدم��ة  منه��ا  باملوظف��ن  �خلا�ص��ة 
�إدخال و�عتماد �لدور�ت �لتدريبية 
للموظف �حلكومي  و خدمة  �أر�صيف 
مل��ف �ملوظ��ف �لورق��ي. كما ت�ص��مل 
خدم��ة بطاق��ة �لو�ص��ف �لوظيف��ي 
للوظائف ح�ص��ب �لهيكلي��ة �ملعتمدة 
و خدمة �ص��جل �ملتابعات و�خلا�ص��ة 
كل  يف  �ملوظف��ن  �ص��وؤون  مبتابع��ات 

د�ئرة حكومية.
م��ن  �ملوظف��ن  �ص��وؤون  نظ��ام  ويع��ُد 
�لأنظمة �ملح�ص��وبية �لقيا�صية �لتي 
27 وز�رة وهيئ��ة  يت��م ت�ص��غليها يف 
حكومي��ة وي�ص��رف عل��ى تطويره��ا 
للمعلوماتي��ة  �لعام��ة  �لإد�رة  يف 
كادر متخ�ص���ض بوز�رة �لت�ص��الت 
وبالتعاون  �ملعلوماتي��ة  وتكنولوجيا 

مع  ديو�ن �ملوظفن �لعام.

أخبار
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إعداد / وزارة األسرى

�إعد�د جمعية و�عد لالأ�صرى و�ملحررين
يف �لوقت �لذي كان يتقّدم فيه �لطفل �أحمد 
ثو�بتة )16عاًما( لمتحانات نهاية �لف�صل 
�لدر��ص��ي �لأول، �قتحم��ت ق��و�ت �لحتالل 
�لإ�ص��ر�ئيلي منزل��ه و�عتقلت��ه، فغيبته عن 
منزله ومدر�ص��ته، يف حملة طال��ت عدًد� من 
طلب��ة �ملد�ر���ض يف بل��دة بي��ت فّج��ار جنوب 
��فة �لغربية  حمافظ��ة بيت حلم جنوب �ل�صّ

�ملحتلة.
ويقب��ع د�خ��ل �ص��جون �لحت��الل نحو 350 
طفاًل فل�ص��طينًيا، وُيرجح خمت�ص��ون ب�صئون 
�لأ�ص��رى �أن ه��ذ� �لع��دد م��ن �لأطف��ال رمب��ا 

يكون �لأكرب يف تاريخ �حلركة �لأ�صرية.

اعتقال مفزع
وتقول و�لدة حممد �إن قوة كبرية من جي�ض 
�لحت��الل د�هم��ت �ملن��زل، منت�ص��ف �للي��ل 
ب�ص��كل مف��زع، و�حتجزت �لعائل��ة يف غرفة 
و�ح��دة، با�ص��تثناء حممد �ل��ذي �حتجزوه 
يف غرف��ة �أخ��رى، ث��م �عتقلوه بع��د تفتي�ض 

�ملنزل بدقة.
وتع��رب �لو�لدة،  عن تخّوفها على م�ص��تقبل 
جنله��ا، وقال��ت: “�أخ�ص��ى �ص��ياع م�ص��تقبله 
�إكم��ال  م��ن  وحرمان��ه  �لعتق��ال،  بفع��ل 

�متحاناته”.
ويتكرر �حلال نف�ص��ه، يف منزل عائلة �لطفل 
حمم��ود طقاطقة )16 عاًم��ا(، و�لذي جرى 

ا يف نف�ض �حلملة. �عتقاله �أي�صً
وتذكر و�لدت��ه، �أّن جنود �لحتالل �أقدمو� 
على خلع جزء من بالط �ملنزل �أثناء عملية 

�لعتقال، وبّثو� �لّرعب يف قلوب �لأطفال.
وت�صيف “�صاألت �ل�ص��ابط �مل�صوؤول عن �صبب 
�لعتق��ال، فق��ال �إن��ه يري��د ��ص��تجو�به مع 
و�ل��ده �ل��ذي ج��رى ت�ص��ليمه ب��الغ مقابل��ة 

ملخابر�ت �لحتالل”.
مع�ص��كر  يف  للمقابل��ة  �لأب  وتوّج��ه 

“عت�ص��يون” �لقري��ب م��ن �لبل��دة يف وق��ت 
لحق، عل��ى �أم��ل �أن يفي �لحت��الل بوعده 
يف ت�ص��ليمه جنله، لكّنه عاد “�صفر �ليدين” 

دون جنله.

استهداف األطفال
“بي��ت  م��ن جانب��ه، يو�ص��ح مدي��ر �ص��فحة 
فجار” �ملخت�صة بتوثيق �نتهاكات �لحتالل 
حمم��د ديرية �أّن �ص��لطات �لحت��الل تعتقل 
نح��و 160 مو�طًن��ا، م��ن �لبل��دة بينه��م نحو 

طفاًل.  40
وي�ص��ري ديرية، �إىل �أّن �لحتالل ي�صّن حملة 

�عتق��الت تط��ال �أطف��ال �لبل��دة على وجه 
�لتحديد.

وتق��ع “بي��ت فج��ار” على بع��د نح��و ثالثة 
كيلو م��ر�ت من مفرق عت�ص��يون، وهو بوؤرة 

�حتكاك بن �ملو�طنن وقّو�ت �لحتالل.
وينق��ل ديري��ة تخ��ّوف �لأهايل م��ن تعّر�ض 
�أثن��اء  و�ل�ص��غط  لالبت��ز�ز،  �لأطف��ال 
�أي�ص��ا  �لأم��ر  �أّن  �إىل  لفًت��ا  �لعتق��ال، 
�لعلم��ي،  �لأطف��ال  حت�ص��يل  عل��ى  ينعك���ض 
وعلى م�ص��تقبلهم، وي�ص��ّكل حال��ة قلق عاّمة 

لالأهايل، لكرة �أعد�د �لأطفال �ملعتقلن.

تهم مختلقة
م��ن جهته، يرى مدير هيئة �ص��وؤون �لأ�ص��رى 
و�ملحررين يف بي��ت حلم منقذ �أبو عطو�ن �أّن 
�لأطفال �لفل�ص��طينين يف �ملناطق �ملتاخمة 
��فة �لغربي��ة �ملحتلة،  لنق��اط �لتما�ض بال�صّ
م�ص��تهدفون بالدرجة �لأوىل يف �لعتقالت 

�ليومية �لتي ي�صّنها جي�ض �لحتالل.
ويو�ص��ح، �أّن �أبرز �لّتهم �لتي يجري توجيهها 
ر�ص��ق  بعملي��ات  تتعل��ق  �لأطف��ال،  له��وؤلء 
�حلج��ارة �أو �إلق��اء عب��و�ت متفج��رة عل��ى 
�أهد�ف جي�ض �لحتالل و�مل�ص��توطنن، لكّنه 

يعتقد �أّن �لّتهم خمتلقة من جانب خمابر�ت 
�لحتالل.

ويدل��ل �أب��و عط��و�ن عل��ى ق�ص��ية �ص��ناعة 
�لّته��م، مبا جرى بّثه �لعام �ملا�ص��ي من مقطع 
فيدي��و للتحقي��ق �لقا�ص��ي مع �لطف��ل �أحمد 

منا�صرة يف �صجون �لحتالل.
ويلفت �لنتباه �إىل �أن �لتحقيق مع �لأطفال 
يك��ون يف غاي��ة �لق�ص��وة، من خالل �ل�ص��رب 
و�لغت�ص��اب،  �لعر���ض  بهت��ك  و�لتهدي��د 

و�عتقال �لأم �أو �ل�صقيقات.
ب�ص��كل  �لأطف��ال  ل��ه  يتعّر���ض  م��ا  وي�ص��ف 
و�لتحقي��ق  �لعتق��ال  �إج��ر�ء�ت  م��ن  ع��ام 
ب�”�ملجزرة” �لتي ت�ص��تهدف �ص��رب �لأطفال 
نف�ص��ًيا، وحماولة �إ�صقاط بع�ص��هم يف �صباك 

�ملخابر�ت �لإ�صر�ئيلية.
�ملوّجه��ة  �لته��م  �أّن  عط��و�ن  �أب��و  ويب��ن 
م�ص��ئولية  لتحميله��م  حم��اولت  لالأطف��ال، 
�لإ�صابات يف �صفوف �جلنود و�مل�صتوطنن يف 
عمليات ر�صق �حلجارة �ملتكررة على �ل�صو�رع 

فة �لغربية. �للتفافية بال�صّ
وي��رى �أن بع�ض عمليات �لعتقال لها عالقة 
مبا�صرة بتدريبات ينفذها جي�ض �لحتالل، 
ملحاكاة عمليات مو�ّص��عة وطارئة للجي�ض يف 

هذه �ملناطق.

تالميذ غابوا عن امتحاناتهم 
بسبب االعتقال

وزارة االتصاالت تطلق اإلصدار الثاني لبرنامج شؤون الموظفين
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غزة-�لر�أي-فل�صطن عبد �لكرمي
يع��اين �لأطف��ال يف قط��اع غ��زة �ملحا�ص��ر م��ن م�ص��اكل 
و�صعوبات مز�جية خم�صة �أ�صعاف �أقر�نهم يف �ملجتمعات 
�لأخ��رى، وم��ن �أب��رز تل��ك �مل�ص��اكل، تغي��ري�ت يف �لدورة 
�لطبيعي��ة للن��وم، �خل��وف و�لهل��ع �لليلي وهلو�ص��ات، �إىل 
جانب ��ص��طر�بات مرتبطة بالتغذية يف رف�صهم للطعام، 
وتغي��ري�ت  �لنم��و  يف  و��ص��طر�بات  �ل��وزن  و�نخفا���ض 

عاطفية، و��صطر�بات يف �صلوك �ملر�هقن. 
ويع��ود �أغل��ب تل��ك �مل�ص��اكل �لت��ي يع��اين منه��ا �لأطفال 
وخا�ص��ة طلب��ة �ملد�ر���ض نتيج��ة للحروب �لثالث��ة �لتي 
��ص��تهدفت قطاع غ��زة، حيث مت تدمري ثالثة وع�ص��رون 
مدر�صة تدمريً� كاماًل، فيما �أ�صيبت مائة و�ثنن و�أربعون 
مدر�صة تدمريً� جزئيًا، وحتى مر�كز �لإيو�ء مل ت�صلم من 
�لغار�ت �لإ�ص��ر�ئيلية �لوح�صية و�لتي يقطنها �لكثري من 
�لأطفال وعائالتهم، و�لتي �أثرت على ظروفهم �لنف�صية 

و�ملعي�صية.
وكانت وكال��ة �لأمم �ملتحدة لإغاثة وت�ص��غيل �لالجئن 
�لفل�صطينين )�أونرو�(، قدرت �أنه ب�صبب �حل�صار وتكر�ر 
�حلروب على قطاع غزة، يحتاج حو�يل %30 من طالب 

�لأونرو� �إىل تدخالت نف�صية و�جتماعية منتظمة.

دور المعلم والمدرسة
�ملعل��م موؤم��ن م�ص��تهى، ي��رى م��ن وجه��ة نظ��ره �أن ن�ص��بة 
�لأطف��ال �لذي��ن يعانون ظروف نف�ص��ية �ص��عبة �أكرب من 
%30، وخا�ص��ة يف ظ��ل �حل��روب �ملتتالي��ة على قطاع 

غزة.
ويع��دد م�ص��تهى �أه��م �مل�ص��اكل �لت��ي يع��اين منه��ا طلب��ة 
�ملد�ر���ض، منه��ا �ل�ص��رود �لذهني د�خل �حل�ص��ة،  �لتبول 
�ل��ال�إر�دي وح��ركات عدو�نية، وم�ص��اكل �جتماعية مثل 
�نف�ص��ال �لأبوين، و�أي�ص��ا �لغياب �ملتكرر، وكل ذلك يوؤثر 
عل��ى حت�ص��يله �لدر��ص��ي"، م�ص��ري� �إىل �أن هناك م�ص��اكل 

نف�صية حتول �ىل �ملر�صد �لربوي �ملخت�ض ملتابعتها.
وفيم��ا يتعل��ق مبعاملت��ه للطلب��ة د�خ��ل �لف�ص��ل، يق��ول 
للر�أي:" كمدر�ض �أول من خالل �ملالحظة د�خل �لف�ص��ل 
للطالب �أ�ص��عر باأن �لطالب مير مب�ص��كلة نف�صية من خالل 
عدم م�ص��اركته �لفعالة مثل بقية �لط��الب، وهنا �أفهم ما 
مي��ر ب��ه �لطالب و�أح��اول قدر �لم��كان حتديد �مل�ص��كلة 
وحله��ا و�إن تطلب �لأمر ��ص��تدعاء ويل �أم��ر �لطالب �إىل 

جانب م�صاركة ومتابعة من قبل �ملر�صد �لربوي".
وي�ص��يف:" هن��اك ح��الت بالإم��كان حلها بنف���ض �ليوم 
وهن��اك حالت نف�ص��ية �أخ��رى تاأخذ وقت �أط��ول وذلك 
ح�ص��ب �حلال��ة �لتي مي��ر به��ا �لطالب، وه��و ما يعن��ي �أن 
هناك م�ص��اكل تتطلب عقد جل�صات متابعة من قبلي ومن 
قبل �ملر�صد �لربوي و�إ�صر�ك ويل �أمر �لطالب وحماولة 

و�صع حلول منا�صبة للم�صكلة".
وي�ص��رد م�ص��تهى ق�ص��ة طفل يعاين من �نف�ص��ال و�لديه، 
وكان حت�ص��يله �لدر��ص��ي �ص��فر يف بد�ية �لع��ام ولكن من 
خ��الل �ملتابع��ة و��ص��تدعاء ويل �أم��ره، مت �لتعام��ل م��ع 

�مل�صكلة و�أ�صبح �ملعدل �لدر��صي للطفل جيد�.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن هن��اك ط��الب يعان��ون م��ن تاأت��اأة 
وتلعث��م لك��ن من خ��الل ��ص��ر�كهم باأن�ص��طة �ص��فية وبث 
روح �لتناف���ض و�إعطاءهم نوع من �لثقة بالنف�ض يعودون 

�أ�صخا�ض طبيعين.
جدير بالذكر �أن �مل�ص��كلة �لنف�صية �صو�ء عند �لطالب �أو 
�أي �ن�ص��ان �آخر يج��ب متابعتها ويتطلب ذل��ك �لتعاون ما 

بن �لأهل وما بن �ملخت�ض بذلك وبن �ملعلم نف�صه.

ضغوطات الحياة
ويف تعقيبه على تر�كم �مل�ص��اكل �لجتماعية و�لأ�صرية 
نتيج��ة �حل�ص��ار و�لظ��روف �لقت�ص��ادية �ل�ص��يئة بغزة 
و�أثره��ا عل��ى حي��اة �لطف��ل، يقول �لأخ�ص��ائي �لنف�ص��ي 
زه��ري مالخة:" هن��اك زيادة يف �ص��غوطات �حلي��اة �لتي 
ت�صيب �ملجتمع �لفل�صطيني بغزة، وبالتايل يتاأثر �لطفل 

و�لطالب و�أفر�د �ملجتمع نتيجة ذلك �ل�صغط".
وي�ص��يف يف حديث للر�أي:" ت�ص��ورو� طفل يعي�ض باأ�صرة 
بئي�ص��ة �مل�ص��كن، �أو دخ��ل �لو�لد حمدود على ق��در �ملاأكل 
و�مل�ص��رب، �أو نتيج��ة تعر���ض �ملجتم��ع حل��روب متتالي��ة 
�أوج��دت كث��ري م��ن �ل�ص��طر�بات و�لأعر��ض �لنف�ص��ية، 
�أو يف ظ��ل ��ص��تهد�ف �ملجتمع لتفكيك ق��و�ه ملجموعة من 
�لآفات"، موؤكد� �أن هذ� كله يولد �صغط �أ�صري وجمتمعي 
يه��در �لطاقات ويرك �حل�ص��رة يف قلب �لطفل، �إ�ص��افة 
�إىل ما يرتب عنه من �أ�صر متفككة وجر�ئم تن�صر �لفزع 

و�خلوف.
ويحت��اج �لأطفال بغزة ب�ص��بب �لظروف �لتي يعي�ص��ونها، 
�لقي��م  و�ص��قل  �لنتم��اء  مع��اين  وتكوي��ن  �حلن��ان  �إىل 
وبن��اء �ل�صخ�ص��ية مبفاهيمها �لإيجابية ب�ص��كل �أكرب من 

حاجتهم للعطاء �ملادي، و�إن كان مهما باعتد�ل.
ووف��ق م��ا ذك��ره مالخ��ة يف حديثه، ف��اإن كل ذل��ك يولد 
يف جمتمعن��ا بغ��زة �ص��ريحة كبرية م��ن �لطلب��ة بحاجة 
لتدخ��ل نف�ص��ي يف ظ��ل غي��اب كامل للدول��ة و�ملوؤ�ص�ص��ات 
�لأهلية و�ملجتمعية عن �لرب�مج �لنف�صية و�لجتماعية 
و�ل�ص��حية، و�لكتف��اء فق��ط مب��ا يق��دم م��ن �ملوؤ�ص�ص��ات 

�ملانحة وب�صكل موؤقت وبن فرة و�أخرى.
وعل��ى �لرغم من وجود �لعديد من �ملوؤ�ص�ص��ات �لتي تعمل 
على �لأر�ض لدعم �لأهايل وخا�صة �لأطفال بعد �حلرب 
لكنه��ا ل تف��ي بحج��م �مل�ص��كلة، حي��ث يوج��د تز�ي��د يف 
�أعد�د من تعر�ص��و� لأزمات نف�ص��ية و�ص��دمات مزمنة مع 

مرور �لزمن.

الحرمان العاطفي واألسري
�لأخ�ص��ائي �لجتماع��ي و�لرب��وي نور �لدين حمي�ص��ن، 
ه��و �لآخ��ر ي��رى �أن �حلرم��ان �لعاطف��ي و�لأ�ص��رى م��ن 
قب��ل �لو�لدي��ن و�لأه��ايل ينعك�ض عل��ى نف�ص��ية �لطالب 
و�لطفل ب�صكل عام، فهناك بيوت يكون فيها �لو�لد حلقة 

مفقودة.
ويرف���ض حمي�ص��ن و�ص��ع �حل��روب �لت��ي حدث��ت بغ��زة 
�ص��ماعة نعلق عليها كافة �مل�ص��اكل و�لأزمات �لتي تع�صف 
بالقطاع �ملحا�ص��ر، مو�صحا �أن �لطفل عندما يرى �نطالق 
�ل�ص��اروخ جت��ده �أول من ي�ص��ارع لإلقاء نظ��رة على مكان 

تو�جده، ويهلل �أمام ذلك �مل�صهد.
و�إىل جانب �لو�صع �لقت�صادي و�ملعي�صي �ل�صيئ و�ل�صعب 
بغ��زة لالأ�ص��ر، ف��اإن �أك��ر م��ا يوؤث��ر عل��ى حال��ة �لطف��ل 
�لنف�ص��ية، �إدمان �أح��د �لو�لدين وغي��اب �لرقابة د�خل 
�لبي��ت من قب��ل �لأهايل �لأمر �لذي يوؤثر على حت�ص��يله 

�لدر��صي.
ووف��ق م��ا ذك��ره حمي�ص��ن يف حديثه لل��ر�أي، ف��اإن 70% 
من �أطفال غ��زة يعانون من �حلرمان �لعاطفي و�لأ�ص��ري 
و�لنطو�ئية و�خلجل، فالأب باحتياج �أولده و�لأطفال 
كذل��ك، ويف ح��ال �إهم��ال �لأب لطفل��ه ف��اإن ذل��ك يجعل 
�لطفل ميد يده للم�ص��اعدة من قبل �لغري، وبالتايل يوؤثر 

على در��صته وو�صعه �ملعي�صي و�لنف�صي.
وع��ن �ملطل��وب م��ن �لأ�ص��رة توف��ريه لالأطف��ال م��ن �أج��ل 
�لتخفي��ف عنه��م حت��ى يف ظل وج��ود �أعباء �قت�ص��ادية 
عليه��ا، ي�ص��يف:" �إن �ملطل��وب م��ن �لأ�ص��رة ه��و مر�قب��ة 

�أطفاله��ا و�لتق��رب منه��م و�لتعام��ل معهم ب��كل طماأنينة 
ور�حة حت��ى ل يوؤثر ذلك على عقلي��ة �لطفل و�رتباكه 

وعدم �إيجاد خلل يف �صخ�صيته ".
ويبن حمي�ص��ن �أن �أغلب �حل��الت �لتي تعامل معها خالل 
عمل��ه، تع��ود لأطف��ال يعانون حتر�ص��ات جن�ص��ية د�خل 
�لبي��ت، �إىل جانب �لنطو�ء و�حلرك��ة �لز�ئدة و�لتبول 

�لال�إر�دي وم�صاكل نف�صية �أخرى.
ي�ص��كل  �لفل�ص��طيني،  �لإح�ص��اء  مرك��ز  لتقاري��ر  ووفق��ًا 
�لأطفال حو�يل %60 من �ل�ص��كان، يف حن يعانى 30% 

�أمر��ض نف�صية تالزمهم طيلة فرة حياتهم .

دور خاطئ لألهل
م��ن جهت��ه يق��ول دكتور عل��م �لنف���ض بجامعة �لأق�ص��ى 
بغزة د.ف�ص��ل �أبو هن:" �إن �أهم �مل�صاكل �لتي يعاين منها 
�لأطف��ال تتمث��ل يف �لقل��ق و�لتوتر و�لع�ص��بية و�خلوف 
و�حلزن و�لكتئاب و�لنطو�ء و�لتبول �لليلي "، مو�ص��حا 
�أن �لأه��ايل يتبعون �أ�ص��اليب خاطئ��ة يف تربية �أطفالهم 
م��ن خالل �ل�ص��رب و�لتوبيخ و�لتقليل من �ص��اأنهم، كما �أن 

�لو�صع �لقت�صادي يفرز مثل هكذ� م�صاكل.
ويوؤك��د �أبو هن يف حدي��ث للر�أي، �أنه مت �إجر�ء در��ص��ة 
و��ص��عة عل��ى عين��ة ت�ص��ل �إىل 2900 طفل ماب��ن ذكور 

و�إناث حيث كانت �لنتائج موؤثرة.
ووفق ما ذكره فاإن �أهم ما ت�ص��عى �إليه �ملوؤ�ص�ص��ات �لأهلية 
بغزة هو �لتن�ص��يق مع بع�صها �لبع�ض من �أجل �لتعامل مع 

�لأطفال بهدف �لتفريغ �لنف�صي.
وح��ول جرمي��ة رفح �لتي ر�ح �ص��حيتها 3 �أ�ص��قاء ب�ص��بب 
مقتلهم على يد و�لدهم، يو�ص��ح �أب��و هن �أن هناك �ملئات 
من �حلالت �لنف�ص��ية مت��ر عليهم ومل يرتك��ب �أحد مثل 
ه��ذ� �جل��رم، م�ص��ري� �إىل �أن �لرجل يعاين من �نف�ص��ام يف 
�ل�صخ�ص��ية وحتطم يف عقليته �لأمر �لذي �أدى لرتكابه 

�جلرمية.
جدي��ر بالذكر �أن يف �لعدو�نن �لإ�ص��ر�ئيلين �لغا�ص��من 
عل��ى غزة يف ع��ام 2008 وع��ام 2012، ��صت�ص��هد �ملئات 
لف منهم، حي��ث كان �لعدو�ن  م��ن �لأطف��ال و�أ�ص��يب �لآ
عن��ف و�لأ�ص��د فت��كا بالأطف��ال وطلب��ة  خ��ري ه��و �لأ �لأ
�أثن��اء �لع��دو�ن  544 طف��اًل  �ملد�ر���ض، حي��ث ��صت�ص��هد 
�لإ�ص��ر�ئيلي على �لقطاع، و�أ�صيب 3258 طفاًل باإ�صابات 

متنوعة وبليغة.

تقرير

10
الحرمان والتشتت األسري سبب رئيسي

أكثر من 70 % من أطفال غزة يعانون اضطرابات نفسية واجتماعية
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غزة- �لر�أي
م��ن قلب موق��ع ع�ص��قالن �لتدريب��ي �لتابع للمديري��ة �لعام��ة للتدريب، 
بر�جمه��ا  �لأف��ر�د"  "بوظائ��ف  �خلا�ص��ة  �مل�ص��تجدين  دورة  تو��ص��ل 

�لتدريبية �ملتنوعة مب�صاركة 500 م�صتجد.

وتهدف وز�رة �لد�خلية من خالل هذه �لرب�مج �لتدريبية لإعادة �ص��قل 
�صخ�ص��ية ه��وؤلء �مل�ص��تجدين، و�إخر�جه��ا م��ن �ملدني��ة �إىل �ل�صخ�ص��ية 
�لع�صكرية، �لتي متتلك �لقدرة على �لتعامل مع �لأو�صاع �ل�صعبة وجت�صد 

فيها حب �لنتماء و�للتز�م و�لن�صباط �لع�صكري.

و�فتتحت دورة �مل�صتجدين �خلا�صة "بوظائف �لأفر�د" مطلع �صهر يناير 
�ملا�صي، بعد �جتياز 500 طالب لالختبار�ت �خلا�صة بتلك �لوظيفة.

وم��ن د�خل ميد�ن �لتدريب، �لتقطت كامري� �لد�خلية بع�ص��ًا من �ل�ص��ور 
�خلا�صة بالعملية �لتدريبة لهذه �لدورة.

500 مستجد يخضون غمار التدريبات الميدانية الشاقة

صور تدريبات ميدانية لدورة المستجدين الخاصة "بوظائف األفراد"
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"لجنة الحج" تؤكد 
على سعيها لتفادي 
عقبات الموسم لهذا 

العام
غزة- �لر�أي

�أكدت جلنة �حلج �مل�صركة يف وز�رة �لأوقاف، 
�أنه��ا ت�ص��عى جاه��دة لتف��ادي كاف��ة �لعقبات 
و�ل�ص��عوبات �لت��ي تو�ج��ه مو��ص��م �حل��ج يف 
كل ع��ام.   ج��اء ذلك، خالل �جتم��اع �للجنة 
�مل�ص��ركة، ب��اإد�رة جمل���ض جمعية �أ�ص��حاب 
�ص��ركات ومكاتب �حل��ج و�لعم��رة �جلديد يف 
قط��اع غ��زة، وذلك من �أجل مناق�ص��ة وو�ص��ع 
�لرتيبات �خلا�ص��ة مو�ص��م �حلج وبحث �أخر 

م�صتجد�ت مو�صم �لعمرة و�حلج لهذ� �لعام.
��دت �للجن��ة عل��ى �أهمي��ة م��ا تق��وم ب��ه  و�أكَّ
�ص��ركات �حلج و�لعمرة يف خدمة حجاج بيت 
�هلل �حل��ر�م، مباركًة ملجل���ض �إد�رة �جلمعية 

�ملنتخبة، متمنيًة لهم �لتوفيق و�ل�صد�د.
 وطالب��ت �للجن��ة �ص��ركات �حل��ج و�ملجل���ض 
و�لقو�ن��ن  باللو�ئ��ح  باللت��ز�م  �جلدي��د 

و�لتعليمات �ل�صادرة عن �لوز�رة.

غزة- �لر�أي
�أك��د د.�أن��ور �لربع��اوي وكي��ل م�ص��اعد وز�رة 
�لثقاف��ة، �أن و�ص��ائل �لإع��الم تعترب م��ن �أبرز 
�لحت��الل  مقاوم��ة  يف  �لن�ص��الية  �لأدو�ت 
�لإ�ص��ر�ئيلي، وتعري��ة وجه��ه �حلقيق��ي  �أمام 
�لعامل من خالل ك�ص��ف جر�ئمه �لال�إن�ص��انية 

�لتي يرتكبها بحق �ل�صعب �لفل�صطيني.
جاء ذل��ك، خالل زيارة قام بها برفقة �أ.و�ئل 
بال��وز�رة،  �لإع��الم  وح��دة  مدي��ر  �ملبح��وح 
�أ.حمم��د غني��م مدي��ر مكتب �لوكي��ل، ملعر�ض 
موؤ�ص�ص��ة  تُقيم��ه  �ل��ذي  وم�ص��رية"  "�ص��ورة 

�لر�ص��الة مبنا�ص��بة م��رور  ع�ص��رين عامًا على 
�نطالقتها، وكان يف ��ص��تقبالهم مديرها �لعام 

�أ.و�صام عفيفة.
�ل��ذي  �لهائ��ل  بالتط��ور  �لربع��اوي،  و�أ�ص��اد 
مت��ر به موؤ�ص�ص��ة �لر�ص��الة على �ص��عيد �لعمل 
�لإعالم��ي وتن��وع جمالت عملها ب��ن �ملكتوب 
ودوره��ا  و�لإلك��روين،  و�ملرئ��ي  و�مل�ص��موع 
�ل�ص��احة  �لب��ارز يف تغطي��ة �لأح��د�ث عل��ى 
�لفل�ص��طينية ونقل معاناة �صعبنا، و�لعمل على 
توعية �ملو�طنن حول �لق�ص��ايا �لجتماعية 

و�لوطنية �لهامة.

من جهته، �أكد عفيفة �أن �لر�ص��الة ��صتطاعت 
�ملحافظة على �صيا�صاتها ومبادئها �لعامة �لتي 
�نطلق��ت بها رغ��م حم��اولت �لت�ص��ييق و�ملنع 

و�ملالحقات و�لق�صف و�لظروف �ل�صعبة.
ي�صار  �إىل �أن م�صرية موؤ�ص�صة �لر�صالة لالإعالم 
ب��د�أت مع �نطالق �ص��حيفتها يف يناير 1996، 
وهي �صحيفة فل�ص��طينية يومية ت�صدر ن�صف 
�أ�صبوعية موؤقتًا، وي�صم �ملعر�ض زو�يا عديدة 
بد�أت ب�ص��ور جلريدة �لر�ص��الة منذ �أول ظهور 
له��ا و�جتماع��ات موؤ�ص�ص��يها وعم��ل طو�قمه��ا 

خالل فر�ت �حلروب.

خالل زيارته لمعرض "الرسالة"

"البرعاوي": اإلعالم من أبرز أدوات 
مقاومة االحتالل

غزة- �لر�أي
مو�ص��ي  �لعم��ل  �ل��وز�رة   وكي��ل  �أك��د 
�ل�ص��ماك، عل��ى �ص��رورة و�ص��ع خط��ة 
لتحدي��د �أه��م �لحتياج��ات �لالزم��ة 
ملديري��ات �لوز�رة ل�ص��تمر�رية �لعمل 
وحت�صن �لأد�ء بجودة �أكرب يف خدمة 

�ملو�طنن .
م��ن  �صل�ص��لة  �إط��ار  يف  ذل��ك،  ج��اء    
�جل��ولت �لتفقدي��ة �لت��ي ق��ام به��ار 
�ل�ص��ماك، ملديري��ات �لعم��ل يف مدينة 
و�لو�ص��طي   يون���ض،  وخ��ان  رف��ح، 
مب�ص��اركة ع��دد م��ن �مل��در�ء �لعام��ون 
لالطالع على �ص��ري �لعمل و�حتياجات 
�ملعيق��ات  �إىل  و�ل�ص��تماع  �ملوظف��ن 
و�مل�ص��اكل �لتي تو�جه �ملوظفن �أثناء 
تاأدية �لعمل ، حيث كان يف ��صتقبالهم 
م��در�ء �ملديريات و�ملوظف��ن �لعاملن 
بها . و�أ�ص��اد �ل�ص��ماك بعمل �ملديريات 
�لفاع��ل بتلبي��ة وتلم���ض �حتياج��ات 

و�خلريج��ن  �لعم��ال  م��ن  �ملو�طن��ن 
وعل��ي كف��اءة �لعامل��ن يف مديري��ات 

�لعمل .
م��ع  �لتو��ص��ل  تعزي��ز  عل��ى  و�ص��دد   
�ملجتم��ع �ملحل��ي و�ل�ص��عي حلل ق�ص��ايا 
م��ن  ذل��ك  و�أن  و�لعم��ال  �خلريج��ن 
و�أن  و�هتمامن��ا  عملن��ا  �أولوي��ات 
�ملديري��ات ه��ي �لو�جه��ة �لتنفيذي��ة 

لرب�مج �لوز�رة .
م��در�ء  �أب��دى  مت�ص��ل،  �ص��ياق  ويف   
�ملديريات مدى �صعادتهم لهذه �لزيارة 
�لطيبة لكونها زيارة تفقدية لالطالع 
على همومهم وو�ص��ع �حللول �ملنا�ص��بة 

لها.
 ويف نهاية �جلولة، �أ�ص��ار �ل�صماك �إيل 
بذل كل �جله��ود لتوفري كل ما يلزمكم 
من �حتياجات لتاأدية عمل �ملديريات 
ب�ص��كل �أف�ص��ل لتطوي��ر �لأد�ء مل��ا فيه 

خدمة للم�صلحة �لعامة .

"السماك" : وضع خطة 
لتحديد احتياجات وزارة 

العمل في المديريات


