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عقب استشهاد فارس بارود

االغتيال باإلهمال..فصل من فصول معاناة األسرى بالسجون
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
ت�س��تمر معان��اة الأ�س��رى الفل�س��طينيني
داخل ال�سجون الإ�سرائيلية ،وتت�ضاعف
تل��ك املعان��اة م��ع الأ�س��رى الذي��ن عانوا
وم��ا زال��وا يعان��ون م��ن �أمرا���ض �س��واء
مم��ن �أ�صيبوا به��ا داخل ال�سج��ون ب�سبب

ترميم اآلثار بغزة..
كنوز تستعيد
بريقها بعد فقدانه

05

الإهم��ال �أو �ضع��ف الرعاي��ة ال�صحي��ة،
وع��دم التعامل مع �أمرا�ضه��م بجدية من
قبل �سلطات االحتالل.
تل��ك املعان��اة توجت م�ؤخ��را با�ست�ش��هاد
الأ�س�ير فار���س ب��ارود م��ن قط��اع غ��زة،
املعتق��ل منذ ع��ام  ،1991وحك��م حينها

علي��ه بال�س��جن امل�ؤب��د و( 35عام��ا)،
وع��زل ل�س��نوات طويل��ة ج��دا ،تعر���ض
خاللها للإ�صابة بفايرو�س يف الكبد �أدى
�إىل ا�ست�شهاده.
ويتعر���ض الأ�س��رى للإهم��ال الطب��ي،
وع��دم توف�ير الأدوي��ة والع�لاج ال�لازم

“معلم لكل طالب” آلية
تعليمية نادرة تنتهجها
التعليم بغزة

06

للمر�ض��ى منه��م ،بل االكتفاء بامل�س��كنات
وغالب ًا يح�صلن فقط على م�سكن الأوجاع
الأكام��ول بديال عن الأدوية والعالجات
احلقيقية.
وي�س��تذكر الأ�س�ير املح��رر حمم��د كرمي
معانات��ه داخ��ل ال�س��جون الإ�س��رائيلية

هرولة التطبيع..
ترياق بقاء االحتالل
وخذالن “فلسطين”

07

الت��ي م��ر به��ا ،ومعان��اة زميل��ه الأ�س�ير
ال�ش��هيد ف�ض��ل �ش��اهني ال��ذي ا�ست�ش��هد
نتيجة الإهم��ال الطبي املتعم��د من قبل
�س��لطات االحتالل يف مثل هذه الأيام من
هذا ال�شهر.
ويق��ول ك��رمي بكلم��ات

09

إصدار “البطاقة الصحفية”
إنجاز اإلعالم الحكومي
لسد الحاجة إليها

08
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إدارة شئون الضباط ..ركيزة أساسية في تسهيل مهام عمل الهيئة
غزة -الر�أي
�ض��من جهدها املتوا�ص��ل وعمله��ا الد�ؤوب
تعت�بر �إدارة �ش��ئون ال�ض��باط بهيئ��ة
التنظي��م والإدارة ب��وزارة الداخلية من
�أه��م االدارات الفاعل��ة يف الهيئ��ة ,نظر ًا
مل��ا تق��وم ب��ه م��ن مه��ام و�أعم��ال حيوية
ت�س��اهم يف ت�سيري وا�ستمرار �أعمال ومهام
الهيئة والعامل�ين يف الأجهزة والإدارات
املركزية املختلفة.
وت�ض��م الإدارة عدة �أق�س��ام منها :دائرة
�شئون جلنة ال�ض��باط ,ودائرة التنقالت
والإج��راءات ,ودائ��رة �إنه��اء اخلدم��ات
والإع��ادة ودائرة الت�س��ويات والرتقيات
والت��ي تخت���ص ب�إقام��ة ال��دورات
الع�س��كرية يف ت�أهي��ل ال�ض��باط وق��ادة
ال�سرايا ,والتي ترنو للو�صول �إىل تدريب
منوذجي ل�ض��باط الأجهزة الأمنية فني ًا
ومهني ًا و�إداري ًا وتخ�ص�ص��ي ًا للو�ص��ول �إىل
الأداء الأمث��ل يف جميع �أعمالهم ,وتغيري
اجتاهاتهم و�س��لوكهم من خ�لال الربامج
التدريبية املختلفة.
بذات ال�س��ياق �أو�ض��ح مدير �إدارة �ش��ئون
ال�ض��باط الرائ��د يحي��ي جلمب��و �أن
"الإدارة تهت��م بالإ�ش��راف عل��ي كاف��ة
�شئون ال�ض��باط بوزارة الداخلية والأمن
الوطن��ي ومتابع��ة الأوام��ر الإداري��ة
ال�ص��ادرة بحقه��م من ت�س��ويات وترقيات
وتنق�لات و�إج��ازات وعقوب��ات وترق�ين
قي��د و�إنه��اء خدم��ات ودورات تدريبي��ة

والت��ي تعد الأب��رز يف عم��ل الإدارة �أداء
�أف��راد الأجه��زة الأمني��ة لالرتق��اء بهم
على كافة الأ�ص��عدة ،فبناء الإن�سان يعد
من �أولوي��ات وزارة الداخلية التي عملت
من��ذ اللحظة الأوىل على بناء �شخ�ص��ية
رج��ل الأم��ن الع�س��كرية والأمني��ة وف��ق
ال�ش��روط واملعاي�ير الدولي��ة وبفك��ر
متطور".
وتاب��ع �أن "الإدارة بالتعاون مع املديرية

العام��ة للتدريب ت�س��عي جاه��دة لإعداد
وتطوير �ض��باط وزارة الداخلية والأمن
الوطن��ي عل��ى �أعل��ى امل�س��تويات وجعلهم
با�س��تمرار على جاهزي��ة عالية ملواجهة
كاف��ة الظ��روف به��دف حماي��ة اجلبه��ة
الداخلي��ة وحت�ص�ين املجتم��ع وو�أد
اجلرمية".
و�أردف جلمب��و �أن "دائ��رة التدري��ب يف
الهيئ��ة تعم��ل ب�ش��كل منظ��م وم�س��تمر

للرتكي��ز عل��ي الف��رد لتحقي��ق تغ�ير يف
معارف��ه ومهارات��ه وقدرات��ه ملقابل��ة
احتياج��ات حمددة يف الو�ض��ع احلا�ض��ر
�أو امل�س��تقبلي يف �ض��وء متطلب��ات العم��ل
ال��ذي يقوم ب��ه املرء ويف �ض��وء تطلعاته
امل�س��تقبلية للوظيف��ة الت��ي يق��وم بها يف
املجتمع".
وي�شري �أن "الهدف من الدورات التدريبية
حتقي��ق ر�س��الة �س��امية لتنمي��ة املهارات

والق��درات لل�ض��باط يف ال��وزارة وتغي�ير
اجتاهاته��م و�س��لوكهم نح��و الأف�ض��ل,
حي��ث مت خ�لال �ش��هر دي�س��مرب احل��ايل
بالتع��اون مع املديري��ة العام��ة للتدريب
ب��وزارة الداخلية وق��وات الأمن الوطني
ت�س��يري �أكرث من (� )375ضابط ًا ,كما ومت
ت�س��يري (� )45ضابط ًا من الرتب ال�سامية
الجتيازهم دورة قادة ال�سرايا بنجاح" .
وا�س��تطرد قائال �أن "الدورات التدريبية
الع�س��كرية الت��ي يت��م اجنازه��ا بداخ��ل
املعاه��د واملراك��ز التدريبي��ة ب��وزارة
الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي ,ه��ي متث��ل
راف��د ًا حيوي�� ًا مهم�� ًا لتنمي��ة امل��وارد
الب�ش��رية وهي الأكرث مالئمة وان�سجام ًا
مع طبيعة العمل الأمني ,حيث تقوم هذه
الدورات علي فكرة التلمذة املهنية والتي
تعني �أ�سا�س ًا �أن يتلقي ال�ضابط التعليمات
والتوجيهات التي حتدد له �أ�سلوب العمل
لبن��اء قدرات��ه الأمني��ة والإدارية ورفع
كفاءته القتالية".
و�أكد جلمبو �أن "دورات ت�أهيل ال�ض��باط
ه��ي م��ن ال��دورات احلتمي��ة و�ش��رط ًا
�أ�سا�س��ي ًا م��ن �ش��روط اجتي��از ال�ض��ابط
للرتب��ة القادمة وفق قان��ون اخلدمة يف
ق��وي الأمن الفل�س��طيني ,والتي تزيد من
مهارات وخربات رجل الأمن �أثناء عمله,
لتحقيق الغايات والأهداف املرجوة ,ومن
خ�لال ه��ذه ال��دورات تت��وارث الأجي��ال
الأمنية خرباتها ومهاراتها الإبداعية".

وحدة الشئون القانونية ..ركيزة أساسية ووحدة فاعلة
في إستراتيجية عمل الهيئة
غزة -الر�أي
تهتم وحدة ال�ش��ئون القانونية بهيئة التنظيم والإدارة
بتجمي��ع ودرا�س��ة و�إع��داد وتهيئ��ة م�ش��اريع الن�ص��و�ص
القانوني��ة و�إب��داء ال��ر�أي فيه��ا وذل��ك بالتن�س��يق م��ع
خمتل��ف الإدارات الفن ّي��ة املعن ّي��ة �إ�ض��افة �إىل الإدالء
بالآراء القانونية حول خمتلف املوا�ض��يع التي تقدّ م لها
و�إب��داء الر�أي يف عدد من اال�ست�ش��ارات القانونية وعمل
الدار�سات الالزمة لالرتقاء مب�ستوي اخلدمات القانونية
املقدمة للعاملني مبا يتما�شي مع م�صلحة العمل.
من جهته �أو�ض��ح مدي��ر وحدة ال�ش��ئون القانونية املقدم
حمم��د ال�ش��وبكي �أن "وح��دة ال�ش��ئون القانوني��ة ت�ض��م
ق�س��مني رئي�س��يني هم��ا ق�س��م اال�ست�ش��ارات واملتابع��ة,
وق�س��م الدار�س��ات القانوني��ة ,واللذان يهتم��ان بتطوير
ال�سيا�س��ات والقواع��د والإج��راءات التي تنظم ن�ش��اط
الهيئة وتطبيقها بعد اعتمادها ,وفق ًا لل�ص��يغ القانونية
والنظامية املهنية".
وي�ش�ير �أن"الوح��دة ت�س��عى �إيل تق��دمي امل�ش��ورة
القانوني��ة يف كل م��ا يح��ال �إليه��ا من ق�ض��ايا وموا�ض��يع
وفق�� ًا للإج��راءات املعتم��دة ,وامل�ش��اركة يف التحقي��ق
يف املخالف��ات الإداري��ة ,و�إع��داد الإف��ادات القانوني��ة
الالزم��ة ,وجم��ع وتبوي��ب وحتدي��ث الأنظم��ة واللوائح
والق��رارات اخلا�ص��ة بالهيئ��ة ,من خالل نظام ت�ص��نيف

ي�ساعد علي �سهولة حفظها وا�سرتجاعها".
وي�ؤكد ال�ش��وبكي �أن "وحدة ال�ش��ئون القانونية بالهيئة
تعم��ل بالتن�س��يق م��ع الأجه��زة والإدارات املركزي��ة يف
وزارة الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي لعق��د حما�ض��رات
ودورات تدريبي��ة ح��ول قان��ون اخلدمة يف ق��وي الأمن

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

الفل�س��طيني ,والذي يعد �أحد �أب��رز القوانني التي حتكم
القط��اع الأمن��ي ,وي�ش��مل عل��ى الن�ص��و�ص الت��ي تنظ��م
احلقوق والواجبات التي تقع بحق �ض��باط و�أفراد قوي
الأمن الفل�سطيني  .ويو�ضح �أن"�إعداد التقارير الدورية
عن ن�ش��اط واجن��از الإدارة وال�ص��عوبات واملعوقات التي

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

تعرت�ض م�س�يرتها ,وتقدمي احللول املنا�سبة واملقرتحات
التطويرية لها ,هو هدف �أ�سا�س��ي ت�س��عى وحدة ال�شئون
القانونية للم�شاركة به مع الإدارات والوحدات الأخرى
بالهيئة لتحقيق التميز واالرتقاء يف العمل".
وتاب��ع ال�ش��وبكي �أن"الوح��دة ته��دف �إيل تعري��ف
العامل�ين يف ال�ش��ئون القانوني��ة وجمي��ع الإدارات الت��ي
لها عالق��ة بالقان��ون وبالت�ش��ريعات اجلدي��دة ,والعمل
عل��ى �إيج��اد احلل��ول املنا�س��بة للح��االت وامل�ش��اكل التي
ال ي�ش��ملها القانون �أو التي ال يوجد ت�ش��ريعات وا�ض��حة
بخ�صو�صها".
ون��وه �أن "ال�ش��ئون القانونية بالهيئة ت�ش��ارك يف اللجان
واالجتماعات التي تدعي �إليها و�إبداء الر�أي يف النتائج
والق��رارات وامل�ش��اركة يف الندوات القانوني��ة الداخلية
واخلارجية وذلك ح�س��ب التعليمات ال�ص��ادرة من رئي�س
الهيئة ,و�إعداد اخلطط الفرعية �أو الربامج التنفيذية
اخلا�ص��ة بال�ش��ئون القانوني��ة مب��ا يحق��ق الأه��داف
الرئي�سية للهيئة".
و�أك��د ال�ش��وبكي �أن "الوح��دة تهت��م بال��رد عل��ي كاف��ة
الأ�س��ئلة واال�ستف�س��ارات القانوني��ة الواردة م��ن �إدارات
ووح��دات الهيئ��ة وتق��دمي اال�ست�ش��ارات القانوني��ة يف
كل م��ا يخ�ص��ها ب�ش���أن احلق��وق القانوني��ة وااللتزامات
والواجبات".

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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"التنمية االجتماعية" ..مسيرة من اإلنجاز والعطاء والمشاريع
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
تلع��ب وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة دور ًا
حموري�� ًا يف �إدارة العمل االجتماعي بغزة،
خا�ص��ة يف ظ��ل الظ��روف االقت�ص��ادية
واالجتماعي��ة الت��ي يعي�ش��ها القط��اع
املحا�ص��ر نتيج��ة احل�ص��ار املفرو���ض منذ
�س��نوات طويل��ة ،يف وق��ت جتته��د في��ه
مكافح��ة الفق��ر والتهمي���ش ،وتق��دمي يد
العون وامل�س��اندة للآالف من الأ�سر املعوزة
والت��ي تفتق��د �إىل توف�ير �أدن��ى مقوم��ات
احلياة الرغيدة.
وم��ن �أهم الإجن��ازات التي حققته��ا وزارة
التنمي��ة بغ��زة ،توزي��ع م�س��اعدات نقدية
عل��ى ع��دد م��ن الأ�س��ر املحتاج��ة والت��ي

بلغ��ت ح��وايل � 71110أ�س��رة ،فيم��ا بل��غ
ع��دد امل�س��تفيدين من الأف��راد 427877
ف��رد بتكلف��ة مالي��ة �س��نوية و�ص��لت ل��ـ
 120506248دوالر.
كم��ا بل��غ ع��دد امل�س��تفيدين م��ن �ش��هداء
الوط��ن نتيج��ة الفلت��ان الأمن��ي يف غ��زة،
 157عائلة بتكلفة مالية �سنوية تقدر بـ
� 1711022شيكل.
وعل��ى �ص��عيد املف�ص��ولني م��ن الوظيف��ة
العمومي��ة ،ا�س��تفادت حوايل � 237أ�س��رة
بغ��زة ،بتكلف��ة مالي��ة �س��نوية تق��در ب��ـ
� 2314586شيكل.
وفيم��ا يتعل��ق بامل�س��اعدات النقدي��ة
والطارئ��ة ،قدم��ت وزارة التنمي��ة

االجتماعي��ة م�س��اعدات نقدي��ة
ل��ـ � 1657أ�س��رة فق�يرة بغ��زة ،فم��ا
بل��غ ع��دد امل�س��تفيدين م��ن الأف��راد
 8285ف��رد بتكلف��ة �س��نوية و�ص��لت ل��ـ
2949389دوالر� ،أما امل�ساعدات العينية
الطارئ��ة فق��د بلغ ع��دد امل�س��تفيدين منها
� 1641أ�س��رة ،فيما بلغ عدد امل�ستفيدين
م��ن الأف��راد  9846ف��رد بتكلف��ة مالي��ة
و�ص��لت لـ � 246150ش��يكل .وفيما يخ�ص
امل�س��اعدات التمويني��ة" برنام��ج الغ��ذاء
العامل��ي" ،ا�س��تفادت  17100عائلة بغزة،
فيما ا�ستفاد  75000من الأفراد ،بتكلفة
�س��نوية و�ص��لت ل��ـ  8513514دوالر
�أمريك��ي ،فيم��ا مت ا�س��تهداف  4000ف��رد

م��ن برنام��ج التغذي��ة امل�ؤ�س�س��اتية مببل��غ
وقدره 227027دوالر.
وعل��ى �ص��عيد توف�ير الت�أم�ين ال�ص��حي،
ا�س��تفادت � 27427أ�س��رة بغ��زة ،بتكلف��ة
�س��نوية مالية قدرت ب��ـ  411405دوالر،
�أما على �صعيد التدريب املهني فقد ا�ستفاد
 750ف��رد م��ن امل�ش��روع بتكلف��ة �س��نوية
و�صلت لـ  273000دوالر.
ومن جانب �آخر ،عملت الوزارة على رعاية
وت�أهي��ل الأطفال الذين ه��م يف خالف مع
القان��ون �أي " الأح��داث اجلانحني" ،حيث
ا�س��تفاد م��ن م�ش��روع الرعاي��ة والت�أهي��ل
ح��وايل  1000طف��ل ،ومت توزيع ق�س��ائم
�شرائية من خالل التغذية امل�ؤ�س�ساتية.

وح��ول م��ا قام��ت ب��ه وزارة التنمي��ة على
�ص��عيد خدمة الن�ساء املعنفات وحمايتهن،
قام��ت وح��دة امل��ر�أة بال��وزارة بتق��دمي
خدم��ة الرعاي��ة ل��ـ  311ام��ر�أة معنف��ة
بغزة ،وذلك ب قيمة� 80000شيكل.
ويف ذات ال�س��ياق ،عمل��ت وزارة التنمي��ة
عل��ى برنام��ج متكني املر�أة حيث ا�س��تفادت
م��ن الربنامج � 10650س��يدة بغزة ،وذلك
بتكلف��ة مالية �س��نوية قدرت ب��ـ 54877
�شيكل.
وبخ�ص��و�ص م��ا قدم من خدم��ات يف جمال
الأ�سرة والطفولة فقد �شهد العام ،2018
تق��دمي الدعم والرعاي��ة  6104طفل يف
قطاع غزة بتكلفة مالية � 18840شيكل.

عام التحول اإللكتروني

العدالة الجنائية في غزة  ..تودع األوراق وتحوسب قضاياها
الر�أي _ �آالء النمر
ودع��ت املحاك��م ودور الق�ض��اء يف
ّ
غ��زة امللف��ات والأوراق الر�س��مية
الت��ي حت��وي بني �ص��فحاتها �أ�س��ماء
ومعلوم��ات وبيان��ات وتفا�ص��يل
ق�ض��ائية له��ا عالق��ة باجلمه��ور
الفل�س��طيني ،يف ذات الع��ام ال��ذي
�أطل��ق علي��ه النائ��ب الع��ام �ض��ياء
الدي��ن املده��ون ب�أن��ه ع��ام التح��ول
الإلك�تروين يف مرحل��ة انتقالي��ة
نوعية.
بني ملف��ات قدمية و�أخ��رى جديدة،
م��رت وزارة الق�ض��اء بالتع��اون م��ع
وزارة االت�ص��االت وتكنولوجي��ا
املعلوم��ات مبرحل��ة جتريبي��ة
ا�س��تمرت لأك�ثر م��ن ع��ام ،عمل��ت
خالله��ا و�س��ط كادر متخ�ص���ص يف
اجلان��ب الق�ض��ائي والتكنولوج��ي
ب�إدخال �أكرث من �35ألف ملف قدمي
وجدي��د عل��ى الربنام��ج الإلكرتوين
املوحد.
"ال��ر�أي" حتدث��ت ملدي��ر دائ��رة
احلا�س��وب يف النياب��ة العام��ة
املهند�س��ة رابح��ة القهوج��ي والت��ي
�أ�شرفت على عمل الربنامج وهند�سة
العم��ل احلكومي ،وقالت بخ�صو�ص��ه
�أن��ه برنام��ج متكام��ل ب�ين املحاك��م
والق�ض��اء وقريب��ا �س�يرتبط بالعمل
م��ع وزارة الداخلي��ة لتكام��ل العم��ل
وتق��دمي اخلدم��ة يف �أق�ص��رطرقها
للمواطن الفل�سطيني.
"النم��اذج الورقي��ة حتول��ت �إىل
من��اذج �إلكرتوني��ة حمو�س��بة ،م��ن
خ�لال �أر�ش��فة امللف��ات وحتويله��ا
عل��ى ال�شا�ش��ات" ،كم��ا �أو�ض��حت
القهوج��ي ،م�ش�يرة �إىل �أن العم��ل
الآن يتلخ���ص يف ت�س��جيل كل امللفات
اجلديدة وحو�س��بتها �ضمن الربنامج
الإلكرتوين اجلديد.

"�إقب��ال املواط��ن وت�س��جل �ش��كواه
كانت ت�س��تمر لأيام و�أ�س��ابيع تتمدد
على ح�س��ب و�ص��ول امللفات املطلوبة
لأ�ص��حابها م��ن اجله��ات اجلنائي��ة
املخت�ص��ة ،وبد ً
ال من ذلك اخت�ص��رت
تلك املدة الطويلة يف ثواين ودقائق
مع��دودة" ،بح�س��ب م��ا �أو�ض��حته
القهوج��ي بخ�ص��و�ص احلو�س��بة
وت�سهيل تقدمي اخلدمة.
بعد تطبيق عمل الربنامج ي�س��تطيع
املواط��ن واملحامي والقا�ض��ي واملوكل
باالجتم��اع يف حلق��ة متكامل��ة دون
نق�ص��ان و�أداء العم��ل يف وقت ق�ص�ير
ج��دا ،الأم��ر ال��ذي يح�س��ن الأداء
والعم��ل بجه��د ووق��ت �أق��ل �ض��من

طاق��م م�ؤه��ل ومتخ�ص���ص بالتعامل
مع املهمة امل�ستحدثة بالن�سبة للعمل
احلكومي كما تو�ضح القهوجي.
و�ض��ربت القهوجي �أمث��ال على �أنواع
الق�ض��ايا الت��ي �س��تعرب عل��ى دائ��رة
احلو�س��بة اجلنائي��ة ،وه��ي ميكن �أن
تكون توقيفات و�شكاوى ورفع ق�ضايا
ب�س��يطة و�أخ��رى معقدة ،كم��ا ميكن
�أن تتخل��ل الكثري الق�ض��ايا املرتبطة
باملحاك��م والق�ض��ايا الت��ي ت�ص��ل
الباحات اجلنائية.
املواط��ن �ص��احب احلاج��ة �س��يدخل
�أخري ًا على �ص��فحة الت�س��جل املوحد
يف خان��ة العم��ل احلكوم��ي ،وميكن��ه
من خالل ت�س��جيله للدخ��ول معرفة

م��ا يق��ع عل��ى عاتق��ه �أو يتحم��ل من
عقوبات �أو ق�ض��ايا عليه �أو �ض��ده �أو
حت��ى �أخرى يتحمل رفعها ،ما ي�س��هل
التعامل مع �شكواه وق�ضاياه.
التحول الإلكرتوين يف وزارة الق�ضاء
دف��ع لتوف�ير بيئ��ة فني��ة تقني��ة
م��زودة بج��ودة عالية م��ن الإنرتنت
والكهرب��اء ،كم��ا ت��زودت كاف��ة
النياب��ات ب�أجه��زة حا�س��وب حتم��ل
الربنامج للتعامل معه ب�سال�س��ة ،كما
�أو�ضحت القهوجي.

عدالة جنائية
الناط��ق با�س��م النائ��ب العام��ل
امل�ست�ش��ار زي��اد النم��رة ق��ال �أن

احلو�س��بة الإلكرتونية غريت الأداء
الق�ضائي �إىل �أف�ضل حال ،كما نه�ضت
مب�س��توي تنفيذ املهام اجلنائية نحو
عدال��ة جنائي��ة مطلع ع��ام التحول
الإلكرتوين.
و�أو�ض��ح النم��رة �أن الربنام��ج
م��ر مبرحل��ة جتريبي��ة طويل��ة
ّ
ال�س��تدراك �أي��ة �أخط��اء ميك��ن
الوق��وع به��ا حل�سا�س��ية الق�ض��ايا
وم�سا�س��ها باملواط��ن الفل�س��طيني،
كم��ا �أن ذل��ك ي�ؤه��ل طاق��م متكام��ل
خمت�ص يف العم��ل الربنامج اجلنائي
الإلكرتوين.
النم��رة ق��ال �إن الربنام��ج ي�ش��مل
طباع��ة مراح��ل ا�س��تجواب والكثري
م��ن الق�ض��ايا املهم��ة والب�س��يطة،
والهدف من ذل��ك كله توفري اخلدمة
يف �أق�صر طرقها دون امتدادها لأيام
وفرتة طويلة.
و�أ�شاد امل�ست�ش��ار بر�ؤية النائب العام
�ضياء الدين املدهون التي تقوم على
ربط �أركان عم��ل العدالة اجلنائية،
والتعامل مع املحاكم بدرجاتها.
و�أو�ض��ح النم��رة �أن العمل املحو�س��ب
يحت��اج �إىل طاق��ات خمت�ص��ة مت
�ض��خها وت�أهيله��ا ،م�ش�ير ًا �إىل العمل
قريب��ا بطريق��ة الرب��ط م��ع وزارة
الداخلي��ة وهيئ��ة املعاب��ر واحلدود
والكث�ير م��ن الدوائ��ر ذات ال�ص��لة
بح�سب الر�ؤية املو�ضوعة والتي يتم
ترتيبها بح�سب تنفيذ �أولوياتها.
حو�س��بة العم��ل احلكوم��ي ووزارة
الق�ض��اء عل��ى وج��ه اخل�ص��و�ص منح
العم��ل احلكوم��ي مرحل��ة انتقالي��ة
يف ع��امل التكنولوجي��ا وحو�س��بة
امللفات والق�ض��ايا ،ما �س��هل الو�ص��ول
للمعلوم��ات و�سال�س��ة التعام��ل م��ع
الق�ض��ايا دون الرج��وع �إىل مق��رات
النيابة العامة.
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وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تصدر تقريرا بأبرز
انجازاتها خالل عام 2018

غزة -الر�أي
�أ�ص��درت وزارة االت�ص��االت وتكنولوجي��ا
املعلومات تقرير ًا ب�أب��رز اجنازاتها خالل
الع��ام املا�ض��ي  2018يف قطاع��ات عملها
الث�لاث وه��ي االت�ص��االت وتكنولوجي��ا
املعلومات والربيد.
م�ؤ�شرات واح�صائيات
وا�س��تعر�ض التقري��ر بع���ض امل�ؤ�ش��رات
املتعلق��ة بعم��ل القطاع��ات الرئي�س��ية
الث�لاث يف ال��وزارة وه��ي االت�ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات والربيد.

قطاع االتصاالت
وحول �أبرز امل�ؤ�شرات يف قطاع االت�صاالت
ق��ال التقري��ر ان ع��دد طلب��ات خدم��ات
الطي��ف ال�ترددي واملواق��ع الراديوي��ة
( )170موافق��ة وبل��غ ع��دد موافق��ات
املواق��ع الراديوية  94موافق��ة فيما بلغ
عدد القنوات الرتددية املخ�ص�صة ()42
موافقة.
وو�ص��ل عدد الزيارات امليدانية والك�شف
الفن��ي ملقدم��ي خدم��ات االت�ص��االت
واملواق��ع الراديوي��ة ( )112موافق��ة،
كم��ا مت ا�ص��دار ( )187اعتم��اد رخ�ص��ة
االجت��ار ب�أجه��زة االت�ص��االت ال�س��لكية
والال�س��لكية ومت جتدي��د ( )8رخ���ص
لتق��دمي خدم��ة نق��ل وت��داول الربي��د
ال�س��ريع و�إ�ص��دار(� )113ش��هادات
موافق��ات نوعية كم��ا مت��ت املوافقة على
 5حمالت ت�سويقية ل�شركة االت�صاالت.

قطاع تكنولوجيا
المعلومات
ويف قط��اع تكنولوجي��ا املعلوم��ات ق��ال
التقري��ر ان��ه مت توف�ير الدع��م الفن��ي
ال�س��تمرار تقدمي اخلدم��ات االلكرتونية
والربام��ج القيا�س��ية يف جميع امل�ؤ�س�س��ات
احلكومي��ة وعلى �ص��عيد منظومة �ش��ئون
املوظف�ين بلغ عدد امل�ؤ�س�س��ات امل�س��تفيدة

( )28م�ؤ�س�س��ة فيم��ا بلغ ع��دد املعامالت
( ) 323,828معاملة .
وبل��غ ع��دد م��رات ا�س��تخدام الت�س��جيل
املوح��د يف جمي��ع امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة
(17.4ملي��ون) ت�س��جيل وعل��ى �ص��عيد
برنام��ج �إدارة الر�س��ائل احلكوم��ي را�س��ل
(الر�سائل الق�ص�يرة) بلغ عدد امل�ؤ�س�سات
امل�س��تفيدة (  ) 37م�ؤ�س�س��ة وع��دد
املعام�لات ( )1,978,635معامل��ة
ام��ا نظ��ام الدف��ع االلك�تروين ،فق��د بل��غ
ع��دد امل�ؤ�س�س��ات ( )5م�ؤ�س�س��ات بواق��ع
(.)43,7671
وحول �أبرز م�ؤ�ش��رات احلا�سوب احلكومي
ق��ال التقري��ر ان عدد ا�ش�تراكات الربيد
االلك�تروين اجلدي��دة بلغ��ت 158
ا�ش�تراك فيم��ا بل��غ ع��دد اال�ست�ض��افات
اجلدي��دة للمواق��ع االلكرتوني��ة ()19
ا�ست�ض��افة وبل��غ ع��دد املق��رات اجلديدة
يف ال�ش��بكة احلكومية  9مقرات كما بلغ
ع��دد امل�س��تخدمني الن�ش��يطني يف الربيد
االلكرتوين ( )9,588م�ستخدم.
وق��ال التقري��ر ان ع��دد الهجم��ات
االلكرتوني��ة عل��ى ال�ش��بكة احلكومية (
 )2,077,635هجمة يف حني بلغ معدل
توفر خدمة الربط ال�ش��بكي 99.99%
وبلغ حجم ملفات الن�س��خ االحتياطي 42
تريا باي��ت .وبلغ حجم حزم��ة االنرتنت
املتوف��رة للحكوم��ة  1000ميجا بايت .
كما بلغ عدد احل�سابات اجلديدة يف نظام
الت�سجيل املوحد ( )146,107ح�ساب.
واو�ض��ح التقري��ر ان ع��دد ح��ركات
اال�س��تعالم ع��ن البيان��ات احلكومي��ة من
خالل قاعدة البيانات املركزية بلغ 218
مليون ا�س��تعالم يف حني بلغ عدد طلبات
الدع��م الفن��ي املعاجلة خارج ال��وزارة يف
ال�ش��بكة والأنظم��ة احلكومي��ة 3940
طلب.

قطاع البريد
وفيم��ا يتعل��ق ب�أن�ش��طة الربي��د ق��ال

التقري��ر ان ع��دد معام�لات املقبو�ض��ات
م��ن مكاتب الربي��د ( )106,233معاملة
فيم��ا بلغ ع��دد معامالت �ص��رف الرواتب
 332,808معامل��ة وبلع ع��دد معامالت
امل�س��حوبات ( )25,356معامل��ة ،كم��ا
بل��غ ع��دد البعائ��ث الربيدي��ة ال��واردة
 86,626بعيث��ة وال�ص��ادرة (داخل��ي
وخارجي) ( )88,384بعيثة.
وبلغ عدد ال�ش��كاوى امل�ستلمة � 246شكوى
مت معاجل��ة � 224ش��كوى منه��ا ،يف ح�ين
بلع عدد املعام�لات الواردة ملركز خدمات
اجلمهور138,265معاملة.

بالإ�ضافة �إىل تعليمات تنظيم ا�ستخدام
البني��ة التحتي��ة ل�ش��بكات االت�ص��االت
و�ش��كاوى االت�ص��االت وخدمات االنرتنت
وتعليم��ات مل��زودي خدم��ات احلو�س��بة
ال�سحابية.
وب�ين التقري��ر ان��ه مت ا�ص��دار تعليم��ات
احل�ص��ول على املوافقة النوعية لأجهزة
االت�ص��االت بالإ�ض��افة اىل اعداد اليات
عمل ال�ضبطية الق�ض��ائية كما مت ا�صدار
ال�ش��روط واملوا�ص��فات الفني��ة الالزم��ة
لل�سماح لل�شركات للتقدم لرخ�صة خدمات
النطاقات العري�ضة .Broadband

خطط وسياسات

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقال��ت ال��وزارة يف تقريرها انها وا�ص��لت
اع��داد اخلط��ط وال�سيا�س��ات وامل�ش��اريع
املتعلق��ة باالت�ص��االت وتكنولوجي��ا
املعلوم��ات والإ�ش��راف عل��ى تنفيذه��ا
بالتع��اون والتن�س��يق م��ع اجله��ات ذات
ال�ص��لة و�ش��ملت اع��داد برام��ج خط��ة
ا�س�تراتيجية لالت�ص��االت وتكنولوجي��ا
املعلوم��ات واع��داد ا�س�تراتيجية "العمل
ع��ن بعد " والب��دء بتفعيله��ا بالتعاون مع
وزارة العمل ،خللق بيئة متكينيه وتعزيز
وانت�شار جمال العمل عن بعد.
وا�شارت الوزارة �إىل انه مت متابعة تفعيل
ا�س�تراتيجية احلا�ض��نات التكنولوجي��ة
لدعم وت�ش��جيع م�ش��اريع ري��ادة الأعمال
وامل�ش��اريع ال�ص��غرية واملتو�سطة يف جمال
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات كما مت
اع��داد اخلطة الت�ش��غيلية لل��وزارة للعام
 2019وكذل��ك اع��داد مق�ترح �سيا�س��ة
حماية م�ستهلك خدمات االت�صاالت.

ضوابط ومعايير
وا�ش��ارت الوزارة يف تقريره��ا اىل انه مت
ا�ص��دار معايري تقييم احلمالت والعرو�ض
الرتويجي��ة خلدم��ات الهات��ف اخلليوي.
وتعليم��ات تنظ��م �آلي��ة تق��دمي خدم��ة
االنرتنت الال�سلكي عرب .WI-FI

وب�ين التقري��ر ان��ه مت توقيع ع��دد ()5
اتفاقي��ات ومذك��رات تفاه��م لتق��دمي
خدم��ات م�ص��رفية مالي��ة ع�بر مكات��ب
الربيد.
ومت توقي��ع مذك��رة تفاه��م م�ش�تركة
م��ع وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة ب�ش���أن
تطوير النظ��ام الوطني ملعلومات التنمية
االجتماعي��ة وجتدي��د اتفاقي��ة توزي��ع
الربي��د الداخل��ي لقط��اع غ��زة ل�ش��ركة
مر�س��ال ملدة عام ومت جتدي��د االتفاقية
بني الوزارة وبنك االنتاج حتى نهاية عام
.2019

مقترحات ومشاريع
وا�ش��ار التقري��ر اىل اعداد ال��وزارة عدة
مقرتح��ات وم�ش��اريع منها مق�ترح جائزة
�أف�ض��ل خدم��ة الكرتوني��ة حكومي��ة
واعتماده��ا م��ن الأمان��ة العام��ة واعداد
مق�ترح م�ش��روع ان�ش��اء بيئ��ة احتياطية
بديل��ة ملركز البيانات احلكومي وم�ش��روع
تطوير �أر�ش��يف مركزي لل��وزارة وجتهيز
درا�س��ة لتطوي��ر وزي��ادة اخلدم��ات
الربيدي��ة وتطوير بيئة العمل يف مكاتب
الربيد.

خدمات للشركات

وعل��ى �ص��عيد خدم��ات ال�ش��ركات مت
الب��دء ب�إج��راءات ت�س��جيل �ش��ركات
تكنولوجي��ا املعلوم��ات ومراك��ز التدريب
عل��ى املنظوم��ة املخ�ص�ص��ة لدى ال��وزارة
ومت توف�ير ت�س��هيالت ل�ش��ركات م��زودي
خدمات االنرتنت لإمكانية تقلي�ص حجم
االلتزامات على حزم االنرتنت مع �شركة
االت�ص��االت ومت تخفي�ض ر�س��وم رخ�ص��ة
االجت��ار ب�أجه��زة االت�ص��االت ال�س��لكية
والال�س��لكية بن�سبة  50%على ان ي�سري
على العام .2019

المشاركات وورش العمل
وب�ين التقري��ر ان��ه مت عقد ع��دد ()62
لق��اء م��ع نقاب��ات واحت��ادات و�ش��ركات
وجه��ات عامل��ة يف جماالت عم��ل الوزارة
من �أج��ل التنظيم والرقابة واال�ش��راف،
كم��ا مت عقد ع��دد ( )45لق��اء واجتماع
م��ع جه��ات حكومي��ة ب�ش���أن تعزي��ز
التح��ول االلكرتوني��ة و�آلي��ات تطبي��ق
الربامج القيا�سية وت�ش��غيلها يف الوزارات
وامل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة بالإ�ض��افة اىل
امل�ش��اركة يف جلان خارجية م��ع الوزارات
وال�ش��ركات اجله��ات العامل��ة يف املج��ال
ع��دد ( )24وامل�ش��اركة يف ( )7فعالي��ات
وم�ؤمت��رات لتعزيز تنمية وزيادة انت�ش��ار
وا�س��تثمار قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات.
 ،كم��ا عق��دت ال��وزارة عدد ( )12ور�ش��ة
عم��ل يف جم��ال الربجمي��ات وري��ادة
االعم��ال واالت�ص��االت وتكنولوجي��ا
املعلومات وال�شكاوى.

المعوقات والتحديات
وتطرق التقرير اىل �أبرز املعوقات ومنها
عدم �سماح االحتالل با�ستخدام ترددات
اجليل الثالث يف قطاع غزة وعدم ادخال
�أجهزة ومعدات اجليل الثالث وعدم توفر
بع���ض الأدوات امل�س��تخدمة يف تنظي��م
قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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بإشراف وزارة السياحة

ترميم اآلثار بغزة..كنوز تستعيد بريقها بعد فقدانه
عب��د

غزة-الر�أي-فل�س��طني
الكرمي
يف �إط��ار �س��عيها للحف��اظ عل��ى
امل��وروث التاريخ��ي والأث��ري،
والنهو���ض بالواق��ع ال�س��ياحي
بغ��زة ،تعم��ل وزارة ال�س��ياحة
والآثار على العديد من امل�ش��اريع
التنموي��ة الت��ي تهدف لتح�س�ين
واقع الأماكن الأثرية ،من خالل
�إع��ادة ت�أهيله��ا وترميمه��ا مب��ا
يتنا�س��ب مع قيمته��ا التاريخية،
وحتويله��ا �إىل مناطق �س��ياحية
ت�سر الناظرين من ال�سياح.
وبالرغ��م م��ن واق��ع الظ��روف
ال�ص��عبة يف قطاع غزة املحا�ص��ر
من��ذ �أك�ثر م��ن  12عام��ا� ،إال �أن
ال��وزارة تعم��ل يف كل ع��ام عل��ى
ترمي��م العدي��د م��ن املناط��ق
الأثري��ة وال�س��ياحية بغ��زة،
وتنف��ق عليه��ا املبال��غ املالي��ة يف
�سبيل تطويرها.
ويف بداي��ة ه��ذا الع��ام ،2019
ب��د�أت ال��وزارة م�ش��روع ترمي��م
�ص��يانة موق��ع ت��ل �أم عام��ر،
واملع��روف �أثري��ا مبوق��ع دي��ر
القدي�س هيالريون بالن�صريات.
ويق��ول ريا���ض الأ�ش��قر مدي��ر
وح��دة العالقات العام��ة بوزارة

ال�س��ياحة� ":إن ال��وزارة تق��وم
ب��دور اال�ش��راف واملتابع��ة عل��ى
م��دار ال�س��اعة ملجري��ات عملي��ة
الرتمي��م ،حي��ث يوج��د مهند�س
خمت���ص يتواج��د يف املوق��ع
ب�شكل دائم ليبا�ش��ر مع امل�ؤ�س�سة
القائم��ة عل��ى الرتمي��م وه��ي
"م�ؤ�س�س��ة االغاث��ة الأولي��ة
الدولية " وال��ذي ميوله املجل�س
الثق��ايف الربيط��اين ،وذل��ك م��ن
�أج��ل تذليل العقبات ال�س��تمرار
امل�شروع على �أكمل وجه" .
وي�ؤك��د الأ�ش��قر يف حديث��ه
لـ"ال��ر�أي"� ،أن ال��وزارة ت�ش��رف
عل��ى كل مرحل��ة م��ن مراح��ل
الرتمي��م ،وتطَ لع عل��ى اخلرائط
وامل�س��تندات اخلا�ص��ة ب��كل
مرحل��ة ،وتناق���ش م��ع اجله��ة
املانحة اخلطط والو�س��ائل التي
م��ن �ش���أنها �أن تخ��دم امل�ش��روع
بال�شكل الأمثل.
العم��ل يف م�ش��روع ترمي��م تل �أم
عام��ر ب��د�أ نهاي��ة الع��ام 2017
و�سوف ي�ستمر العمل حتى بداية
الع��ام  2020بتكلف��ة تقديرية
بلغت حوايل مليون دوالر.
وي�ض��يف الأ�ش��قر ":مت �إجن��از
العديد من الأعمال �ضمن امل�شروع

حت��ى بداية الع��ام  ،2018حيث
مت االنتهاء م��ن بناء مبنى اداري
يخ��دم موظف��ي املوق��ع وزواره،
وي�ش��مل غ��رف �إداري��ة وقاع��ات
عر���ض ،كما مت االنته��اء من بناء
�س��ور خارج��ي يحي��ط باملوقع من
جميع اجله��ات للحفاظ وحماية
املوق��ع� ،إىل جان��ب االنته��اء م��ن
تهيئ��ة مدخ��ل املوق��ع م��ن خالل
بن��اء معر���ش خ�ش��بي ،وكذل��ك
ممرات للحرك��ة مبلطة ومناطق
خ�ضراء و�سطية".
ويتاب��ع قول��ه ":يج��ري العم��ل
حالي��ا يف منطق��ة الدميا���س من
املوق��ع عل��ى اع��ادة بن��اء القب��و
الأث��ري با�س��تخدام الأحج��ار
الت��ي ق��ام ب�إجنازه��ا العم��ال
والطالب املتدربني ،حيث يتوقع
االنته��اء م��ن �أعمال بن��اء القبو
نهاي��ة �ش��هر فرباي��ر ،و�أي�ض��ا مت
االنته��اء م��ن �أعم��ال ترمي��م
اجل��دار اال�س��تنادي الأم��وي يف
املوق��ع ،والب��دء برتمي��م جدران
منطق��ة املدخ��ل ومنطق��ة غرف
الرهبان".
ويف ذات الإط��ار ،عمل��ت وزارة
ال�س��ياحة والآثار عل��ى االنتهاء
م��ن �أعم��ال احلماي��ة اخلا�ص��ة

ب�أر�ض��ية الفن��اء التابع��ة ملوق��ع
ت��ل �أم عام��ر ،كم��ا مت االنته��اء
م��ن ت�ص��ميم وجتهي��ز خمططات
مبنى التغطية اخلا�صة مبنطقة
احلم��ام الأث��ري ،حي��ث يتوق��ع
البدء بالعم��ل يف مبنى التغطية
يف �شهر مار�س القادم.9 .
ويجري حاليا �أعمال احلفريات
يف منطق��ة احلم��ام يف الأماك��ن
التي �س��يتم فيه��ا تنفي��ذ �أعمدة
خا�ص��ة مببن��ى التغطي��ة،
وكذل��ك يف م��كان ت�ص��ريف
مي��اه الأمط��ار ،وخ�لال اجن��از
امل�ش��روع مت االنتهاء م��ن تدريب
جمموعتني من ط�لاب اجلامعات
الفل�س��طينية خريج��ي ق�س��مي
الهند�س��ة املعماري��ة والتاري��خ
والآث��ار ،حي��ث مت تدريبهم على
�أعم��ال ق���ص ونح��ت الأحج��ار،
وكذل��ك ترمي��م الفخ��ار وعل��ى
�أعمال احلفري��ات الأثرية ،ومت
اختي��ار املتميزين منهم للعمل يف
املوقع ،فيم��ا يجري العمل حاليا
على تدري��ب جمموعة ثالثة من
الطالب.
وح��ول الهدف من ترميم و�إعادة
ت�أهي��ل دير القدي���س هيالريون،
ين��وه الأ�ش��قر �إىل �أن الهدف هو

احلف��اظ على هذا املكان الأثري
ال��ذي يع��د �أول و�أق��دم و�أك�بر
الأدي��رة التي ُبنيت يف فل�س��طني
خ�لال الع�ص��ر البيزنط��ي،
حي��ث يرج��ع تاريخ��ه �إىل ع��ام
(329م).
وتعت�بر ال��وزارة م�ش��روع الرتميم
م��ن امل�ش��روعات الهام��ة واملمي��زة
التي ت�س��تهدف موق��ع �أثري مدرج
عل��ى الئح��ة ال�تراث العامل��ي،
وكذل��ك تعترب �ص��يانة امل��كان من
�أولوي��ات عملها كراعي��ة للأماكن
الأثري��ة يف فل�س��طني ،وكذل��ك
يهدف امل�ش��روع اىل من��ع املتعدين
من الدخول لتخريب املوقع وذلك
من خالل حمايته ب�سور مرتفع.
وخالل عملية الرتميم ي�س��تقبل
املوق��ع م��ا ال يق��ل ع��ن 800
زائ��ر ب�ش��كل �ش��هري م��ن ط�لاب
املدار�س واجلامعات وامل�ؤ�س�س��ات
واجلالي��ات الأجنبي��ة ،فيم��ا
تطم��ح وزارة ال�س��ياحة بع��د
انته��اء الرتميم �أن ي�ص��بح املكان
جاه��زا ال�س��تقبال البعث��ات
والرح�لات ال�س��ياحية للتع��رف
عل��ى �أهمي��ة وتاريخ ه��ذا املكان
الأث��ري بواق��ع  1500زائ��ر
�شهرياً.

تقرير
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"معلم لكل طالب" آلية تعليمية نادرة تنتهجها التعليم بغزة

غزة -الر�أي � -آالء النمر
يف طريق��ة تعليمي��ة ن��ادرة ج��د ًا عل��ى
امل�س��توى العامل��ي ،تنته��ج وزارة الرتبية
والتعلي��م للع��ام الثال��ث عل��ى الت��وايل
منهجي��ة جدي��دة يف التعام��ل م��ع فئ��ة
طالبية من ذوي االحتياجات اخلا�صة،
يف طريقة حديث��ة لدجمهم يف املجتمع
العام.
وكيل وزارة الرتبية والتعليم بغزة زياد
ثابت ق��ال لـ"ال��ر�أي" �أن وزارته متكنت
من انته��اج طريقة تعليمي��ة حديثة يف
التعلي��م ،و�أطلق��ت عليها ا�س��م "التعليم
اجلام��ع" وه��ي �آلي��ة متبع��ة داخ��ل
املدار���س احلكومي��ة ،ويك��ون بداخله��ا

معلم خمت�ص بالرتبية اخلا�صة ،يتفرد
مب�س���ؤولية طالب من ذوي االحتياجات
اخلا�ص��ة تر�ش��ح من م�ؤ�س�س��ات الت�أهيل
العقل��ي بع��د و�ص��وله ملرحل��ة تعليمي��ة
معقولة.
وعن تفا�ص��يل املنهجي��ة املتبعة وتعيني
�أح��د ع�ش��ر معلم�� ًا لأح��د ع�ش��ر طالب��ا
داخ��ل املدرا���س احلكومي��ة ،حتدث��ت
"ال��ر�أي" م��ع املدي��ر الع��ام للإر�ش��اد
والرتبية اخلا�صة خالد �أبو ف�ضة.
وقال �أبو ف�ضة �أن هذه املنهجية طبقتها
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف غ��زة عل��ى
�أح��د ع�ش��ر طال��ب ووظف��ت له��م �أح��د
ع�ش��ر معلما من الرتبية اخلا�ص��ة ،منهم

قرية عقابا
محافظة (طوباس)
هي بلدة فل�س��طينية يف حمافظة
طوبا���س تق��ع ب�ين الزباب��دة
وطوبا���س و�ص�ير تق��ع على �س��فح
اجلب��ل الأق��رع و ع��دد �س��كانها
حوايل (�)7آالف ن�س��مة تقع على
اخلط ال�شرقي بني نابل�س وجنني
ت�ش��تهر بزراع��ة ا�ش��جار الزيتون
بها بلدية وث�لاث مدار�س للذكور
ومدر�س��تني للإناث ،يبلغ ارتفاعها
ع��ن �س��طح البح��ر  716م�تر م��ن
�أعل��ى نقطة لها مم��ا يجعلها تطل
�إطالل��ة متمي��زة عل��ى البح��ر
الأبي���ض املتو�س��ط غرب��ا و جب��ل
ال�ش��يخ يف لبن��ان �ش��ماال و جب��ال
عجلون �ش��رقا .ه��ذا املوقع يجعل
م��ن قري��ة عقاب��ا موئ�لا للعدي��د

ثماني��ة طالب هم من �أ�ص��حاب متالزمة
داون واثن�ين منه��م ه��م م��ن مر�ض��ى
التوحد العقلي.
"املعلم الذي يتوىل �أمل الطالب ي�سمى
معل��م الظ��ل ،ف��دوره ال يقت�ص��ر عل��ى
مالزم��ة الطال��ب بق��در م��ا يق��ع عل��ى
كاهله من دور تثقيف��ي وتوعوي ،لعامة
الطلب��ة با�س��تيعاب زميله��م والتعام��ل
مع��ه وخرط��ه يف املجتم��ع املدر�س��ي
االجتماع��ي والنف�س��ي والأكادمي��ي"
بح�سب �أبو ف�ضة.
تطبي��ق ه��ذه املنهجي��ة ه��ي جترب��ة
نادرة ج��داً ،فلم يح�ص��ل يف �أي املدار�س
احلكومي��ة تخ�ص��ي�ص معل��م واح��د

وتوظيف��ه لأج��ل طال��ب واح��د ،و�أك��د
�أب��و ف�ض��ة عل��ى جن��اح التجرب��ة وذلك
يف �إمكاني��ة دم��ج الطال��ب م��ن ذوي
االحتياج��ات اخلا�ص��ة ب�ين �ص��فوف
الطلب��ة الأ�س��وياء يف خط��وة للنهو���ض
مبجتمع مثقف واعي.
و�أ�ش��ار �أب��و ف�ض��ة �إىل �أن �آلي��ة التوزيع
عل��ى املدرا���س ب�ش��كل ع��ام ه��ي �إح��دى
و�س��ائل الدم��ج داخ��ل املدار���س� ،أما عن
جتميعه��م يف مدر�س��ة حكومي��ة واحدة
ه��ي طريقة م��ن طرق الع��زل ،فال ميكن
تخ�ص��ي�ص قاع��ة واح��دة جتم��ع ذوي
االحتياج��ات اخلا�ص��ة و�إال �س��تتحول
املدر�س��ة والقاع��ة �إىل م��كان خا���ص

يبتعد عن الطالب الأ�سوياء.
وتوج��ه وزارة الرتبي��ة والتعليم عقبة
كب�يرة يف فت��ح الب��اب �أم��ام زي��ادة عدد
الطلبة لت�أهيلهم لالندم��اج يف املدار�س،
فه��ي بحاجة كب�يرة �إىل موازن��ة مالية
تكف��ي لتوظي��ف املزي��د م��ن املعلمني من
الرتبي��ة اخلا�ص��ة لرت�أ���س العم��ل يف
املنهجية احلديثة التي تتبعها التعليم.
"التجرب��ة تثبت جناحها كلما ا�س��تمر
تطبيقه��ا ،فيمك��ن ان ي�ص��ل الطال��ب
الذي ي�ص��نف يف خان��ة التعامل اخلا�ص
�إىل مرحل��ة اال�س��تغناء ع��ن املعل��م
امل�لازم له واالعتماد على نف�س��ه وذاته
يف �إدارة �ش�ؤونه اخلا�صة واملدر�سية.

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

مم��ن يطلب��ون اله��واء النق��ي و
العليل يف ف�صل الربيع و ال�صيف.
طرقه��ا الداخلي��ة معب��دة
وم��ن �أ�ش��هر العائ�لات فيه��ا
أبوعرة�،أبوغن��ام ،امل�ص��ري،
(�
ّ
الأزه��ري� ،أب��و حمد,و القي�س��ي)
الذي��ن ينح��درون جميعه��م م��ن
�آل �أب��و ع��رة ..كم��ا يوج��د فيه��ا
العدي��د م��ن الأماك��ن الأثري��ة
الت��ي تع��ود �إىل العه��د العم��ري
والعه��د الروماين ،تبلغ امل�س��احة
امل�أهول��ة بال�س��كان ح��وايل  5كم
مرب��ع ،ميت��از موقع ه��ذه القرية
باالحرا���ش الت��ي حتيطه��ا م��ن
الغ��رب واجلن��وب وال�س��هول التي
حتيطها من ال�شرق
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التنسيق األمني مشجع

هرولة التطبيع..ترياق بقاء االحتالل وخذالن "فلسطين"
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
ته��رول العديد م��ن ال��دول العربية
لفت��ح قن��وات ات�ص��ال مبا�ش��رة
وتطبيعية مع االحتالل الإ�سرائيلي،
والتي و�صلت مل�ستويات غري م�سبوقة،
يف الوق��ت ال��ذي تثخن في��ه اجلراح
كاف��ة �أطي��اف ال�ش��عب الفل�س��طيني
املحا�صر منذ �أكرث من  12عاما.
تهاف��ت عربي كب�ير جتاه �إ�س��رائيل،
يف وقت تت�سابق فيه الوفود العربية
لك�س��ب ود رئي���س وزراء االحت�لال
بنيامني نتنياهو امللطخة يده بدماء
�أطف��ال فل�س��طني يف غ��زة وال�ض��فة
املحتل��ة ،يف ح�ين تتغا�ض��ى تل��ك
الوفود وتتنا�سى م�آ�سي الفل�سطينيني
يف كل مكان.
م�ؤمت��ر وار�س��و كان �آخ��ر مظاه��ر
التطبي��ع العرب��ي م��ع االحت�لال،
يف وق��ت كان في��ه نتنياه��و يتباه��ى
بت�س��ابق دول عربي��ة نح��و التطبيع
العلن��ي م��ع االحت�لال ،ومبجاورت��ه
وزي��ر اخلارجي��ة اليمن��ي ،وه��و م��ا
يخ��دم م�ص��لحته �أوال و�أخ�يرا ،يف
الق��ت ال��ذي ت�ش��هد في��ه الق�ض��ية
الفل�س��طينية حم��اوالت كب�ير
لت�ص��فيتها م��ن قب��ل �إدارة الرئي���س
الأمريكي دونالد ترامب.

وزراء اخلارجي��ة العرب لاللتقاء مع
نتنياهو ،وهي حماوالت �أمريكية من
�أجل تنفيذ �صفقة القرن.
ويق��ول ال�ص��واف يف حدي��ث
لـ"ال��ر�أي" :ه��ذا اللق��اء مل يحم��ل
�أي جدي��د� ،س��وى عاملي��ة اللق��اء
ب�ين الع��رب ونتنياه��و" ،مو�ض��حا �أن
التطبيع بات ب�ش��كل وا�ض��ح ،وجتاوز
مل��ا ج��اء يف املب��ادرة العربي��ة الت��ي
ت�ش�ترط حل الق�ض��ية الفل�سطينية
قبل التطبيع مع االحتالل.
وح��ول ت�أث�ير ه��ذا التطبي��ع عل��ى
م�س��تقبل الق�ض��ية الفل�س��طينية،
ي�ص��ف ال�ص��واف ه��ذا التطبي��ع
ب�أن��ه خيان��ة عربي��ة ،و�أن الق�ض��ية
الفل�س��طينية �س��تبقى ما بقي ال�شعب
الفل�س��طيني و�أنه��ا العن��وان الأب��رز
رغم حماوالت االحتالل لت�ص��فيتها،
و�أنه��ا �س��تبقى تواج��ه االحت�لال
مبقاومته��ا .وفيم��ا يتعل��ق بالهرولة
العربية جتاه التطبيع مع االحتالل،
ي�ض��يف ":التطبيع مع االحتالل هو
اجل�س��ر حلماية عرو���ش تلك الدول
العربي��ة لأنه��م يدرك��ون �أن هن��اك
خط��را حقيقي��ا يداه��م ممتلكاته��م
خا�ص��ة يف ظل الثورات التي تع�صف
بالعامل العربي.

عالمية اللقاء

التنسيق األمني سبب

وي��رى الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي
م�ص��طفى ال�ص��واف� ،أن م�ؤمتر وار�سو
جن��ح يف جانب جم��ع ه��ذا العدد من

م��ن جهته يرى املحلل ال�سيا�س��ي �إياد
جرب� ،أن علينا كفل�سطينيني �أن نقتنع
ب���أن ق�ض��يتنا لي�س��ت ق�ض��ية الع��رب

االوىل وال الأخ�يرة كم��ا ُي��ردد يف
االعالم ،وه��ذا لي�س بجديد ،فهناك
درا�س��ات عربي��ة موثق��ة �أجري��ت
ح��ول ه��ذا املو�ض��وع يف ثمانين��ات
الق��رن املا�ض��ي �أك��دت �أن الق�ض��ية
الفل�س��طينية مل تكن ق�ض��ية العرب،
وق��د كان��ت ومازال��ت ق�ض��ية النظم
العربي��ة ،و�أزماته��ا ه��ي م��ن حتت��ل
دائما االهتمام الر�سمي العربي.
ويقول جرب يف حديث لـ"الر�أي" :مع
توقيع منظمة التحري��ر على اتفاق
�أو�س��لو دخلت الق�ض��ية الفل�سطينية
يف مرحل��ة جدي��دة ،ودائم��ا ي�برر
املوقعني عل��ى االتفاقية من قيادات
املنظم��ة توقيعهم عليها بال�ض��غوط
الت��ي مور�س��ت عليه��م وهي �ض��غوط
عربية قبل �أن تكون غربية".
وي�ؤك��د �أن ه��ذه االتفاقي��ة كان��ت
مدخ�لا حقيقي��ا للتطبي��ع العرب��ي
م��ع االحت�لال ،لأن��ه طامل��ا ي�ش��اهد
املواط��ن العربي الفل�س��طيني ين�س��ق
مع االحتالل ويجري لقاءات ر�سمية
مع االحتالل فلن يزعجه �أي لقاءات
لأي م�س���ؤول يف ب�لاده م��ع قي��ادات
�إ�سرائيلية.
وح��ول هرول��ة ال��دول العربية نحو
التطبي��ع م��ع االحت�لال ،ي��رى جرب
�أن التطبيع لي�س ب�ش��يء جديد لكنه
انتق��ل من مرحلة ال�س��ر اىل مرحلة
العل��ن ،وال�س��بب الأب��رز يف ذل��ك هو
الفل�س��طينيون �أنف�سهم �أو ب�شكل �أدق
منظمة التحرير.

ويتاب��ع قول��ه� ":إ�س��رائيل ق��وة ال
ي�س��تهان بها يف املنطقة ،ومع الأ�سف
هن��اك قناع��ة عربي��ة وخليجي��ة
عل��ى وجه اخل�ص��و�ص ب���أن ال�ص��راع
م��ع �إي��ران ه��و امل�ش��كلة احلقيقي��ة،
و�أن ا�س��رائيل مل تع��د ع��دو ،وه��ذا
م��ا �أكدت��ه ت�ص��ريحات الكث�ير م��ن
امل�س���ؤولني الع��رب وكذل��ك بع���ض
الإعالمي�ين ،وق��د جنحت �إ�س��رائيل
يف ذلك عرب اقناعه��ا للكثري من دول
اخللي��ج ب���أن ال�ص��راع الأ�سا�س��ي م��ع
�إيران ولي�س معها".
ويعت�بر ال�ض��غط الأمريك��ي الكب�ير
على الأنظم��ة العربية اله�ش��ة التي
تُ ع��اين م��ن عق��دة الأم��ن ،جعله��ا
تتوجه نحو �إ�س��رائيل كمظلة �أمنية
يف مواجهته��ا املُفرت�ض��ة م��ع �إي��ران
كبديل ع��ن املظل��ة الأمريكية ،وفق
حديث جرب.

أسباب بارزة للتطبيع
ب��دوره يع��دد الكات��ب واملحل��ل
ال�سيا�س��ي ح�س��ام الدجن��ي� ،أ�س��باب
الهرول��ة العربي��ة نح��و التطبيع مع
االحت�لال ،وم��ن �أهمه��ا �أن الق�ض��ية
الفل�س��طينية مل تعد كما يف ال�سابق،
و�أن التق��اط ال�ص��ور واللق��اءات
الفل�سطينية املتكررة واحلميمية مع
قادة االحتالل هي ال�سبب.
وي�ؤك��د يف حدي��ث لـ"ال��ر�أي"� ،أن
ان�ش��غال الأمة العربية والإ�سالمية
باهتماماته��ا اخلا�ص��ة وان�ش��غالهم

بها هو من �أ�س��باب هرولته��ا للتطبيع
م��ع �إ�س��رائيل� ،إىل جان��ب جن��اح
الدبلوما�س��ية الإ�س��رائيلية يف جعل
ه���ؤالء الع��رب يعمل��ون م��ن �أج��ل
احلفاظ على بقاء عرو�ش��هم وخوفا
عليها من االنهيار.
ووف��ق ما ذك��ره ف���إن بناء �إ�س��رائيل
الك�برى هو طم��وح االحتالل الأكرب
الذي ي�س��عى الي��ه ،و�أن �إ�س��رائيل ال
ميكن �أن تلتفت �إىل ما يتعلق بتحقيق
ما يتطلع اليه الفل�سطينيني.

التطبيع خيانة
و�أطل��ق ن�ش��طاء ومثقف��ون ،م�س��اء
�أم�س ال�س��بت ،حمل��ة دولية للتغريد
عل��ى ها�ش��تاق "التطبي��ع خيان��ة"،
الذي ُيج��رم جميع �أعم��ال التطبيع
العربي��ة مع االحتالل اال�س��رائيلي،
والتي و�صلت مل�ستويات غري م�سبوقة.
و�أطلق��ت الهيئ��ة العلي��ا مل�س�يرات
الع��ودة وك�س��ر احل�ص��ار ها�ش��تاق
"التطبي��ع خيانة" ،مطالبة اجلميع
بالتغري��د علي��ه رف�ض�� ًا للتطبي��ع
العربي مع "�إ�سرائيل".
وا�ص��طف رئي���س وزراء االحت�لال
ّ
الإ�س��رائيلي بنيام�ين نتنياه��و
وم�س���ؤولون عرب على من�صة واحدة
يف م�ؤمت��ر "وار�س��و" اللتقاط �ص��ورة
جماعي��ة للم�ش��اركني يف �أعم��ال
عد اللقاء
امل�ؤمت��ر ،وكان نتنياهو قد ّ
وار�س��و منعطفا تاريخيا يف العالقات
الإ�سرائيلية العربية.

تقرير
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ضبطا للمسيرة اإلعالمية
ً

إصدار "البطاقة الصحفية" إنجاز اإلعالم الحكومي لسد الحاجة إليها
غزة -الر�أي � -آالء النمر
يف خط��وة جدي��دة ُيق��دم عليه��ا
املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي بغ��زة
ب�ش���أن �إ�ص��دار بطاقة �ص��حفية وفق
�ش��روط مهني��ة للإعالمي�ين ،والت��ي
ج��اءت يف مرحل��ة تغ ّي��ب فعل��ي
للجه��ات الإعالمي��ة الر�س��مية الت��ي
تتبن��ى ال�ص��حفي وت�س��هل حركته يف
ممار�سه عمله وتنقله لأداء مهامه يف
�إجراء املقاب�لات وتغطية الفعاليات
والأح��داث اجلاري��ة داخ��ل قط��اع
غزة.
الف��راغ والفج��وة الت��ي تت�س��ع ب�ين
ف�ترة و�أخرى بان�ض��مام �أعداد كبرية
م��ن الإعالميني وخريج��ي اجلامعات
ملي��دان العم��ل من ذات االخت�ص��ا�ص،
ج��اء املك��ب الإعالم��ي احلكوم��ي
ل�س��دها �إىل حد ما ،من خالل تنظيم
العملية الإعالمية و�ضبط م�سريتها،
تبع��ا ل�ش��روط مهني��ة توافقي��ة بني
الأط��ر الإعالمي��ة ووزارة الإع�لام
بغزة .مدير دائ��رة العالقات العامة

والتدري��ب يف املكت��ب الإعالم��ي
احلكوم��ي م�ؤم��ن عبدالواح��د ،ق��ال
لـ"ال��ر�أي" �أن �إ�ص��دار البطاق��ة
ال�ص��حفية لي�س��ت �س��ابقة �أوىل م��ن
نوعه��ا ،فق��د كانت ت�ص��در م��ن خالل
املكتب ما قبل ع��ام  2007حتى عام
� ،2013إال �أن توقفه��ا كان لظروف
�سيا�سية بحتة.
"احلاج��ة املا�س��ة حلمله��ا ومطالبة
ع��دد كبري من الإعالمي�ين القتنائها
لأ�س��باب تع��ود لت�س��هيل مهماه��م يف
امل�ؤ�س�س��ات احلكومية وغريها ،خ�ضع
املكت��ب الإع�لام احلكوم��ي لتكد���س
الطلب��ات واحلاجة امللحة بتنفيذها،
وه��ي متث��ل بطاق��ة تعريفي��ة
بال�صحفي واعرتاف الوزارة بوجوده
املهني يف مي��دان العمل ،وهي ال متثل
بديل نهائي عن �أي م�ؤ�س�سة �إعالمية
ينتم��ي �إليه��ا الإعالم��ي بق��در م��ا
ه��ي �ض��ابط ومنظ��م ل�س�ير العملي��ة
الإعالمية" ،يو�ضح عبد الواحد.
و�أ�ش��ار عبدالواح��د �إىل �أن املكت��ب

الإعالمي احلكومي هو اجلهة املناطة
باحتواء اجلمه��ور الإعالمي ،والذي
ت�ش��عب ب�ين �ص��حفي ح��ر و�ص��حفي
ر�سمي يعمل ل�صالح م�ؤ�س�سة �إعالمية
معروف��ة والكث�ير م��ن الإعالمي�ين
اجلدد املنت�شرين يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي.
وحتم��ل البطاق��ة ال�ص��حفية ثق��ل
تعريف��ي يتمث��ل يف قيمته��ا الت��ي
حتف��ظ عل��ى ال�ص��حفي وج��وده يف
الأماك��ن الر�س��مية ،حي��ث ت�س��مح
لل�ص��حفي التعامل بحرية والتحرك
�ضمن امل�سموح به.
ولت�أم�ين الت�س��هيالت الت��ي حتمله��ا
البطاق��ة ال�ص��حفية الت��ي �س��يتم
منحه��ا للإعالميني ،قال مدير دائرة
العالق��ات العامة م�ؤم��ن عبدالواحد
�أن وزارة الإع�لام بغزة �س��تعمم على
اجله��ات احلكومي��ة والأمني��ة كافة
بال�س��ماح حلامل البطاق��ة بالدخول
وت�س��هيل مهام��ه والتعام��ل مع��ه على
�أنه �صحفي له مكانة حمفوظة.

واجتم��ع املكتب الإعالم��ي احلكومي
م��ع الأط��ر الإعالمي��ة بخ�ص��و�ص
�إ�ص��دار البطاق��ة ال�ص��حفية لتك��ون
بطاق��ة توافقية �إىل ح��د كبري ،كما
�أن��ه ي�س��عى لتعبي��د ط��رق التواف��ق
الوطن��ي و�إنه��اء حال��ة االنق�س��ام
الفل�سطيني يف خانة العمل الإعالمي
على الأقل.
ب��دوره ق��ال الإعالمي ن�ض��ال عثمان
لـ"ال��ر�أي"� ،أن��ه وب�ص��فته �إعالم��ي
يعم��ل داخ��ل امل�ؤ�س�س��ات اخلريي��ة،
يلزم��ه تعري��ف ر�س��مي ب�شخ�ص��ه
لتح�س�س العامة من النا�س وتخوفهم
من كونه ال يعمل يف دائرة الإعالم.
و�أك��د ال�ص��حفي عب��داهلل عي�س��ى
عل��ى ذات املبد�أ ،م�ش�ير ًا �إىل �ض��رورة
تعريف ال�ص��حفي من خ�لال بطاقة
م�ص��دقة م��ن وزارة الإع�لام وو�ض��ع
�ض��مانات عل��ى حامله��ا تتكف��ل �أمنه
واحلف��اظ عل��ى خ��ط �س�يره دون
عراقي��ل ،خا�ص��ة لأ�ص��حاب العم��ل
امليداين الذي يقابل بعوار�ض �أمنية

طبيعية.
و�أيد خريجي اجلامعات من تخ�ص�ص
ال�ص��حافة والإع�لام والعالق��ات
العام��ة م��ن تنفي��ذ ق��رار املكت��ب
الإعالم��ي ب�إ�ص��دار بطاقة �ص��حفية
ت�س��هل مهامه��م وت�س��هل التعري��ف
ب�أنف�س��هم �أم��ام اجله��ات الأمني��ة
والر�سمية دون الت�شكيك مب�صداقية
حاملها.
فيم��ا �أف��اد العدي��د م��ن الإعالمي�ين
ب�ض��رورة احلف��اظ عل��ى كينون��ة
ح�ض��ورهم الإعالمي با�ستنادهم �إىل
جهة ر�س��مية حتتويهم ،والتي متثلت
ب��وزارة الإع�لام واملكت��ب الإعالم��ي
احلكومي.
اجلدي��ر بذكره �أن املكت��ب الإعالمي
احلكومي �ش��كل جلنة خا�صة بتفنيد
الإعالمي�ين امل�س��تحقني حلم��ل
البطاق��ة من غريهم ،كم��ا �أنه اعترب
ال�صحفي احلر ممن يحق له احل�صول
عليها و�سط حالة التيه الذي يعي�شه
ال�صحفي الفل�سطيني يف قطاع غزة.

كل منها لحد ما تزهق ..وجبات ال تساعد على زيادة الوزن
�إنقا�ص الوزن.

خ��وف وترق��ب بتغ�ير مقا�س��ات املالب�س،
ه��و �س��يناريو يخط��ر بب��ال الكثريي��ن
نتيجة زيادة الوزن با�س��تمرار بعد تناول
الأطعم��ة وامل�أك��والت املف�ض��لة ،حت��ى
ر�ص��د �أحد املواقع املهتمة بالطعام بع�ض
الأطعم��ة الت��ى ال ت�س��اعد عل��ى زي��ادة
الوزن .ووف ًق��ا ملوقع "هيلثي �آند بريتي"،
ف�أن القائمة ت�ض��منت � 8أطعمة ال ت�سمح
بزي��ادة الوزن ف��ى ح�ين �أن تناولت منها
كمي��ات كب�يرة و�أ�ش��بعت م��ن خالله��ا
معدتك.

المكسرات
بالرغ��م م��ن احتوائه��ا عل��ى م�س��تويات
عالي��ة من الده��ون� ،إال �أنها ال ت�ؤدي �إىل
زيادة الوزن ،وت�ساعد يف وحت�سني فقدان
الوزن.

خل التفاح
يعت�بر م��ن الإ�ض��افات الت��ى ت�س��اعد
ب�ش��كل كبري عل��ى �إنقا�ص الوزن ،وين�ص��ح
ب�إ�ض��افتها عل��ى امل�أك��والت الت��ى حتت��وى
عل��ى كمي��ات عالي��ة م��ن الكربوهيدرات
والت��ى �س��تعطى �ش��عور بال�ش��بع لف�ترة
طويلة.

الخضراوات
مقارن��ة باللح��وم ،ف���إن اخل�ض��راوات
وامل�أك��والت اخل�ض��راء تتمت��ع ب�س��عرات
حراري��ة ال تذك��ر ،وميك��ن التن��اول منها
حت��ى ال�ش��عور بال�ش��بع ول��ن تزي��د ف��ى
الوزن.

م��ن الألياف ،وال��ذى يعد وجب��ة خفيفة
ين�صح بها الأخ�صائيون.

عل��ى �أحما���ض دهني��ة �أ�سا�س��ية ،وال
حتتوى على �سعرات حرارية تذكر.

الفشار

التونة

الفاصوليا

ي�أتى الف�ش��ار فى �أوائ��ل قائمة امل�أكوالت
الت��ى ال تتمت��ع ب�س��عرات حرارية كثرية
ت�ساعد على زيادة الوزن ،لتمتعه بالكثري

تع��د الأكل��ة املف�ض��لة لالعب��ى كم��ال
الأج�سام والريا�ضيني املحرتفني ،لتمتعها
بالربوت�ين لبن��اء الع�ض�لات واحتوائه��ا

فى مقدمة البقوليات التى تتمتع بالكثري
م��ن الألياف والربوتني ،ت�أتى الفا�ص��وليا
�س��واء كان��ت بي�ض��اء �أو �س��وداء ،والت��ى

ت�ساعد ب�شكل كبري على �إنقا�ص الوزن.

الفلفل الحار

األفوكادو

ي�س��تخدم دائ ًم��ا الفلف��ل احل��ار كعن�ص��ر
فع��ال يف حب��وب �إنقا�ص الوزن ،وت�س��اعد
احل��رارة الطبيعية التي ي�س��ببها الفلفل
عل��ى ح��رق الده��ون الزائدة يف اجل�س��م
والت��ى ترتك��ز بالتحدي��د ف��ى منطق��ة
اخل�صر.

ثم��رة الأف��وكادو حتتوى على م�س��تويات
هائلة من الدهون ال�ص��حية غري ال�ض��ارة
على ج�س��د الإن�س��ان الختالطه��ا بالكثري
من املياه  ،والتى ت�س��اعد ب�شكل كبري على
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عقب استشهاد فارس بارود

االغتيال باإلهمال..فصل من فصول معاناة األسرى بالسجون

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
ت�ستمر معاناة الأ�س��رى الفل�سطينيني
داخ��ل ال�س��جون الإ�س��رائيلية،
وتت�ض��اعف تل��ك املعاناة مع الأ�س��رى
الذي��ن عان��وا وم��ا زال��وا يعان��ون م��ن
�أمرا�ض �س��واء ممن �أ�صيبوا بها داخل
ال�س��جون ب�س��بب الإهم��ال �أو �ض��عف
الرعاية ال�ص��حية ،وعدم التعامل مع
�أمرا�ض��هم بجدي��ة م��ن قبل �س��لطات
االحتالل.
تلك املعاناة توجت م�ؤخرا با�ست�ش��هاد
الأ�س�ير فار�س ب��ارود من قط��اع غزة،
املعتقل منذ عام  ،1991وحكم حينها
علي��ه بال�س��جن امل�ؤب��د و( 35عاما)،
وعزل ل�س��نوات طويلة ج��دا ،تعر�ض
خالله��ا للإ�ص��ابة بفايرو�س يف الكبد
�أدى �إىل ا�ست�شهاده.
ويتعر���ض الأ�س��رى للإهم��ال الطبي،
وع��دم توف�ير الأدوي��ة والع�لاج
ال�لازم للمر�ض��ى منه��م ،ب��ل االكتفاء
بامل�س��كنات وغالب ًا يح�ص��لن فقط على
م�س��كن الأوج��اع الأكام��ول بديال عن
الأدوية والعالجات احلقيقية.

أشبه ببطن مقبرة
وي�س��تذكر الأ�سري املحرر حممد كرمي
معاناته داخل ال�س��جون الإ�سرائيلية
الت��ي مر به��ا ،ومعان��اة زميله الأ�س�ير
ال�ش��هيد ف�ض��ل �ش��اهني الذي ا�ست�شهد

نتيج��ة الإهم��ال الطب��ي املتعم��د من
قب��ل �س��لطات االحت�لال يف مثل هذه
الأيام من هذا ال�شهر.
ويقول كرمي بكلمات حزينة وموجعة
يف حدي��ث لـ"الر�أي" :يف عام ،2006
مت �إدخايل مل�ست�ش��فى الرمل��ة ،ور�أيت
حينها العديد من الأ�سرى املر�ضى من
بينهم الأ�س�ير �ش��اهني" ،وا�صفا املكان
�أ�ش��به ببطن مقربة ن�ص��ف �أحي��اء �أو
�أقل من ذلك.
ويع��ود بذاكرت��ه �إىل م�ش��هد عمي��د
الأ�س��رى املر�ض��ى من�ص��ور موق��دة،
املحك��وم ح��وايل �200س��نة والزال
من�ص��ور موقدة م�صاب بعدة ر�صا�صات
وم�ش��لول ال يتح��رك في��ه �إال ي��ده
ووجهه.
وخ�لال ف�ترة مر���ض الأ�س�ير املح��رر
ك��رمي ،كان مقي��دا بخم�س��ة قي��ود
يف القدم�ين واليدي��ن� ،س��واء خ�لال
ترحيل��ه يف �س��يارة الإ�س��عاف �أو على
�س��رير امل�ش��فى ،فق��د كان��ت القي��ود
ال تفارق��ه� ،إال �أن رحل��ة الع��ذاب
كان��ت تبد�أ م��ن خالل التنق��ل بعربة
البو�س��طة م��ن ال�س��اعة ال�س��ابعة
�ص��باحا حتى ال�س��اعة احلادية ع�شر
لي�لا ،وه��و م��ا كان ي�ض��اعف �أوج��اع
الأ�سرى ويزيد من معاناتهم.
وتنت�ش��ر الأمرا�ض يف �ص��فوف الكثري
م��ن الأ�س��رى ،كااللتهاب��ات والأزمات

ال�ص��درية والأمرا���ض اجللدي��ة
و�أمرا���ض العي��ون وقرح��ة املع��دة
والبوا�سري ،وانتفاخ البطن والأمرا�ض
املرتبط��ة بف�ص��ل ال�ش��تاء ،و�أي�ض��ا
الأمرا���ض املزمن��ة والناجت��ة ع��ن
الإ�ص��ابة بالر�ص��ا�ص قبل االعتقال،
�أو التعذي��ب بع��د االعتق��ال وبقائه��ا
دون عالج ودون رعاية �صحية.
كم��ا ي�ش��تكي الأ�س��رى م��ن النق�ص يف
كمي��ات الأدوي��ة املقدم��ة لهم و�س��وء
نوعيت��ه واملماطلة يف العالج �أو النقل
�إىل امل�ست�شفيات يف احلاالت الطارئة،
فيما تُلزم �أهايل الأ�س��رى املر�ض��ى يف
كث�ير من احل��االت بدف��ع م�س��تلزمات
العالج.

عقوبات جماعية
ويف تقريره��ا ال�س��نوي لع��ام ،2018
ك�شفت وزارة الأ�سرى واملحررين بغزة
عن حجم االنتهاكات التي تعر�ض لها
الأ�سرى يف العام املا�ضي ،حيث و�صفته
ب�أن��ه الأ�س��و�أ عل��ى احلركة الأ�س�يرة
من��ذ �س��نوات ،و�أن��ه ع��ام العقوب��ات
اجلماعي��ة عل��ى الأ�س��رى ،نتيج��ة
تعر�ض��هم ل�سل�س��لة م��ن االج��راءات
التع�سفية واالنق�ضا�ض على حقوقهم
االن�سانية واملعي�شية.
وقال��ت ال��وزارة يف تقريره��ا� ":إن
ق��وات االحت�لال اعتقلت خ�لال هذا

الع��ام م��ا يقارب م��ن � 3533أ�س�ير من
خمتل��ف حمافظ��ات ال�ض��فة الغربية
والقد���س وقط��اع غ��زة ،م��ن �ض��منهم
� 140أ�س�يرة ،وما يق��ارب الــ 1000
طف��ل مم��ن تق��ل �أعماره��م ع��ن 18
عام��اً ،بالإ�ض��افة اىل اعتق��ال  8م��ن
نواب املجل�س الت�شريعي ،و�صدور �أكرث
م��ن  1700ق��رار �إداري م��ا ب�ين قرار
جديد ومتديد االعتقال الإداري".
وم��ن �أب��رز الق�ض��ايا الت��ي عان��ى منها
الأ�س��رى خ�لال ع��ام  ،2018يق��ول
مدي��ر االع�لام يف وزارة الأ�س��رى،
ا�س�لام عب��دو� ":إن االحتالل وا�ص��ل
�سيا�سة الإهمال الطبي بحق الأ�سرى،
م��ا �أدى اىل ازدي��اد ع��دد الأ�س��رى
املر�ض��ى ب�س��بب اعتق��ال اجلرح��ى
وامل�ص��ابني ،وه��و ما رفع عدد املر�ض��ى
ب�ش��كل عام اىل �أكرث من  1800حالة
مر�ض��ية منه��م م��ا يق��ارب  95حال��ة
م�صابة بالإعاقة وال�شلل ،و 25حالة
م�ص��ابة بال�س��رطان والأورام ،و23
�أ�س�ير ًا يقيم ب�ش��كل دائ��م فيما يعرف
بعيادة �سجن الرملة".
وم��ن �أ�ش��هر احل��االت املر�ض��ية خالل
العام  ،2018حالة الأ�س�يرة ا�س��راء
جعابي���ص ،وه��ي �أ�س�يرة فل�س��طينية
اعتقل��ت بعد حريق �ش��ب يف �س��يارتها
و�أ�ص��يبت عل��ى �إث��ره بح��روق م��ن
الدرج��ة الأوىل والثاني��ة والثالث��ة

يف  50%م��ن ج�س��دها ،وفق��دت  8من
�أ�ص��ابع يديها ،و�أ�ص��ابتها ت�شوهات يف
منطقة الوجه والظهر.

 7شهداء
وي�ؤك��د عب��دو يف حدي��ث لـ"ال��ر�أي"،
�أنه يف عام  2018ا�ست�ش��هد � 7أ�س��رى
يف ظ��روف خمتلف��ة� ،إ�ض��افة �إىل
مناق�شة و�إقرار االحتالل العديد من
القوانني التي ت�س��تهدف الأ�سرى منها
قانون �إعدام الأ�س��رى ،وقانون خ�صم
الأموال التي تدفعها ال�سلطة للأ�سرى
م��ن �أم��وال ال�ض��رائب (املقا�ص��ة)،
وقان��ون من��ع زي��ارات �أ�س��رى ينتمون
لتنظيم��ات حتتج��ز �إ�س��رائيليني،
وقان��ون ع��دم متوي��ل عالج الأ�س��رى،
وقان��ون �إبع��اد عائ�لات منف��ذي
العملي��ات ،وقان��ون ي�س��مح باحتج��از
جثامني ال�شهداء.
ويتواج��د حاليا يف �س��جون االحتالل
 6500ا�س�ير فل�س��طيني يتوزع��ون
عل��ى � 22س��جن ومع�س��كر ومرك��ز
توقي��ف ،وم��ن ب�ين الأ�س��رى 350
طف��ل و� 62أ�س�يرة بينه��ن (� )21أ ًما،
و( )8قا�ص��رات و 500معتق��ل �إداري
و 6ن��واب و�23ص��حافيا ،يتعر�ض��ون
لعقوب��ات فردي��ة وجماعية وحرمان
من �أب�سط حقوقهم الأ�سا�سية.

تقرير
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غزة :الرياضة المدرسية منبع المواهب الكروية الوطنية
غزة -الر�أي
الريا�ض��ة املدر�سية رافد مهم للريا�ض��ة على امل�ستوى
الوطن��ي ،وه��ذا م��ا يظه��ر ب�ش��كل وا�ض��ح ب���أن جميع
الالعب�ين يف الأندي��ة والف��رق املحلي��ة كان��ت لديهم
�إبداع��ات ومواه��ب يف املدار���س وق��د وج��دوا اجل��و
املدر�سي امل�شجع.
وم��ن النم��اذج الكروي��ة الت��ي ظه��رت يف ه��ذا املجال
م�ؤخر ًا هما ":الطالبان بدر مو�س��ى و�أن�س ال�ش��خريت
والل��ذان �أنهي��ا درا�س��ة الثانوي��ة العام��ة مبدر�س��ة
الدوح��ة احلكومية مبديرية تعلي��م رفح قبل عامني

وكان��ت لهم��ا مواه��ب يف كرة الق��دم وقد انت�س��با �إىل
ن��ادي خدم��ات رف��ح منذ �س��نوات ع��دة ،والي��وم جاء
الق��رار بان�ض��مامهما للمنتخ��ب الأوملبي الفل�س��طيني
وانهالت عليهما العرو�ض الكروية.
و متك��ن ه��ذان الالعب��ان م��ن اثب��ات جدارتهم��ا يف
العدي��د من البطوالت منها بطولة الدوري العام وهي
�أك�بر بطول��ة كروية على م�س��توى حمافظ��ات قطاع
غزة وا�س��تطاع الالعب��ان �أن ي�س��اهما يف فوز خدمات
رفح بالدوري هذا الأ�سبوع.
يق��ول الالع��ب ب��در مو�س��ى ”:كان��ت ل��دي مواهب يف

ك��رة الق��دم ومت تنميته��ا يف املدار���س �س��يما املدار�س
الثانوي��ة؛ حيث كان هناك اهتمام ًا من قبل املدر�س��ة
واملديري��ة ووزارة التعلي��م يف الريا�ض��ة املدر�س��ية
وتن�ش��ئتنا تن�ش��ئة �س��ليمة وبفعل موهبتي ان�ض��ممت
خلدم��ات رفح قبل خم�س��ة �أعوام يف قطاع النا�ش��ئني
ثم الفريق الأول و�ش��اركت هذا العام بجميع مباريات
ال��دوري حي��ث كنت �ألع��ب يف موقع مهاج��م و�أحرزت
ثمانية �أهداف".
ب��دوره يق��ول الالع��ب ال�ش��خريت  ”:املدر�س��ة فع� ً
لا
مكان حقيق��ي للإبداع واملواهب يف كل املجاالت ومنها

املجال الكروي  ،وبدون �شك ف�إن البطوالت التي ُتنفذ
على م�ستوى املديرية �أو الوزارة كان لها الدور املهم يف
زيادة اللياقة واالبداع واملهارات الريا�ضية.
�إذن املدر�س��ة الفل�سطينية هي النبع ال�صايف للمواهب
يف خمتل��ف املج��االت ومنها املج��ال الريا�ض��ي ،لذلك
ين�ص��ب اهتم��ام وزارة الرتبية والتعلي��م العايل بغزة
دوم ًا بت�ش��جيع الطلبة النا�ش��ئني وفق برامج ريا�ضية
مرك��زة بهدف احل�ص��ول عل��ى طاقات ريا�ض��ية ترفع
ا�سم و�ش�أن فل�سطني على امل�ستوى املحلي والعاملي.

أوقاف غزة..مشاريع تكافلية وأيادي خير تخفف الحصار
ا�س��تفادت من ه��ذا امل�ش��روع  66190عائلة،
مببلغ وقدره  741049دوالر �أمريكي.

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
�س��طرت وزارة الأوق��اف وال�ش��ئون الديني��ة
بغ��زة العدي��د م��ن الإجن��ازات وامل�ش��اريع
النوعية يف �شتى املجاالت خالل عام ،2018
مع��ززة بالأرق��ام واالح�ص��ائيات �س��واء يف
جانب امل�س��اعدات املالية �أو كف��االت الأيتام
وامل�شاريع ال�صغرية وترميم املنازل وامل�ساجد
وغريها من امل�شاريع الأخرى املتنوعة.
وم��ن �أه��م الإجن��ازات الت��ي نفذته��ا الإدارة
العام��ة للزكاة وجلانها ،م�ش��روع امل�س��اعدات
املالي��ة بـقيم��ة  3377249دوالر �أمريك��ي،
حي��ث و�ص��ل ع��دد امل�س��تفيدين من امل�ش��روع
� 74621أ�سرة فقرية.

مشاريع متنوعة
وفيما يتعلق مب�ش��روع الكفاالت والتي ت�شمل
الأيتام والأ�س��ر الفق�يرة والطالب واملعاقني
حركي��ا وتوفري العالج لهم ،و�أي�ض��ا العائالت
الت��ي تعي���ش يف من��ازل بالإيج��ار ،فق��د مت
ا�س��تفادة  15111عائلة من امل�شروع ،وذلك
بقيمة  1271064دوالر.
�أم��ا م�ش��روع الط��رود والوجب��ات الغذائي��ة
الت��ي قدمته��ا الإدارة العام��ة لل��زكاة ،فق��د
ا�ستفادت منه 133726عائلة،
مببل��غ وق��دره  2890218دوالر �أمريك��ي،

مساعدات عينية

كم��ا قامت ال��زكاة بتوزيع ق�س��ائم �ش��رائية
مببل��غ وق��دره  224528دوالر ل��ـ 5734
�أ�سرة معوزة يف قطاع غزة.
وا�س��تكماال للم�ش��اريع وامل�س��اعدات اخلا�صة
بالعائالت الفق�يرة واملحتاجة بغزة ،قدمت
جلن��ة ال��زكاة بالأوقاف �س�لال خ�ض��ار على
� 9516أ�سرة من خمتلفة حمافظات القطاع
املحا�ص��ر ،مببل��غ وق��دره  126254دوالر،
فيم��ا نف��ذت م�ش��روع الرغيف اخل�يري على
 2943م�س��تفيد مببلغ و�ص��ل �إىل 35334
دوالر.
وعلى �ص��عيد ترمي��م املنازل وامل�س��اجد التي

حتتاج لإع��ادة جتديد البن��اء ،عملت جلنة
ال��زكاة على ترميم  10478م�س��جد ومنزل
يف غ��زة مببل��غ وق��دره  942912دوالر
�أمريك��ي ،كما نف��ذت اللجنة م�ش��روع االنارة
الآمن��ة يف قطاع غزة ،وا�س��تفاد من امل�ش��روع
 37عائلة ،بتكلفة مالية  14529دوالر.

مشاريع صغيرة داعمة
كم��ا نف��ذت اللجن��ة العدي��د م��ن امل�ش��اريع
ال�ص��غرية الت��ي تخ��دم املواطن�ين بغ��زة يف
حماول��ة للتخفيف من وط�أة احل�ص��ار ،حيث
ا�س��تفاد من تلك امل�شاريع � 79شخ�صا بتكلفة

مالية و�صلت لـ 82011دوالر.
ويف �س��ياق امل�ش��اريع وامل�س��اعدات ،نف��ذت
الإدارة العام��ة للجن��ة ال��زكاة بالأوق��اف
م�ش��روع ك�س��وة املدار���س والعي��د خ�لال عام
 ،2018وذل��ك لإعان��ة الأ�س��ر املتعفف��ة،
حيث ا�س��تهدف من امل�شروع � 14336شخ�صا،
بتكلفة مالية و�صلت لـ  291649دوالر.
كما نف��ذت م�ش��روع توزيع قطع �أث��اث منازل
و�أغطي��ة وفرا���ش ،ل��ـ 3216عائل��ة فق�يرة
بغزة ،بتكلفة مالية و�صلت لـ	
 84548دوالر ،كم��ا وزع��ت حل��وم طازجة
وجمم��دات عل��ى عائ�لات فق�يرة ،حي��ث

ويف �إط��ار توزي��ع اللح��وم عل��ى العائ�لات
الفقرية ،وزعت جلنة زكاة �أوقاف غزة حلوم
الأ�ض��احي عل��ى 47530عائل��ة بالقط��اع،
بتكلف��ة مالي��ة و�ص��لت ل��ـ  607435دوالر،
فيم��ا نف��ذت م�ش��روع احلقائ��ب املدر�س��ية
لأطف��ال العائ�لات الفق�يرة ،حي��ث ا�س��تفاد
م��ن امل�ش��روع  2539طال��ب بتكلف��ة مالي��ة
 30457دوالر.
و�إىل جان��ب تل��ك امل�ش��اريع وامل�س��اعدات
املالي��ة والعيني��ة املتنوع��ة ،نف��ذت جلن��ة
زكاة الأوقاف يف غزة م�ش��روع افطار و�سحور
ال�ص��ائم ،حي��ث ا�س��تفاد م��ن ذل��ك امل�ش��روع
 67342عائل��ة بغ��زة ،بتكلف��ة مالي��ة
 643542دوالر �أمريكي.
كم��ا نف��ذت جلن��ة ال��زكاة م�ش��روع ك�س��وة
�أ�س��طح املن��ازل بالنايل��ون لع��دد ()875
من��زل مه�ترئ وتت�س��رب املي��اه م��ن خ�لال
�أ�سقفه ،وذلك بتكلفة مالية و�صلت 18716
دوالر �أمريك��ي ،لت�ص��ل �إجمايل كل امل�ش��اريع
وامل�س��اعدات  11381497دوالر ،ا�س��تفاد
منها 454273عائلة بغزة.
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الشؤون االدارية والمالية ..وحدة فاعلة في تسهيل مهام عمل الهيئة
غزة -الر�أي
تعترب وحدة ال�ش��ئون الإدارية واملالية بهيئة
التنظي��م والإدارة ب��وزارة الداخلي��ة ركي��زة
�أ�سا�س��ية ووح��دة فاعلة يف عم��ل الهيئة ,فهي
تخت�ص بجميع الأم��ور الإدارية واملالية التي
ُتعني باملوظفني وما يتعلق بهم من �أمور �إدارية
ومالية,للو�ص��ول �إيل التمي��ز واالرتق��اء وفق
معايري اجلودة ال�شاملة.
وت�ض��م الوح��دة ع��دة �أق�س��ام منه��ا :ق�س��م
التنظي��م والإدارة ,وق�س��م املالي��ة ,وق�س��م
الإمداد والتجهيز ,وق�سم الأمن ,والتي تهدف
لرفع م�س��توي �أداء املوظفني يف هيئة التنظيم
والإدارة و�ضبط العمل بداخل الهيئة.
من جانبه �أكد الرائد ب�شري جابر مدير وحدة
ال�شئون الإدارية واملالية بالهيئة "�أننا نتطلع
دوم ًا لو�ض��ع الأ�س���س ال�س��ليمة للعمل االداري
وامل��ايل ,وذل��ك لتح�س�ين م�س��توي اخلدم��ات
املقدم��ة والت��ي ُتلب��ي احتياج��ات موظف��ي
الهيئة".
وتابع تهدف الوحدة �إيل �ض��مان جودة العمل
ج��زء ال
وجع��ل ثقاف��ة الرقاب��ة والتدقي��ق
ً
يتج��ز�أ من العمل امل�ؤ�س�س��ي يف الهيئة خا�ص��ة
بعد قناعتنا ب�ضرورة بناء نظام �إداري ومايل
داخلي �سليم وفعال" .
وي�ش�ير جاب��ر "�أن من �أب��رز مه��ام الوحدة هو

دعم املوارد الب�شرية ودعم احتياجات الهيئة
املالية والإدارية,مبا ي�ساعد على �إيجاد بيئة
تدعم عمل ون�ش��اطات الهيئة بالإ�ض��افة �إيل
تعزيز وتطوير ال�سيا�سات املالية واالدارية".
ويو�ض��ح �أن "ال�ش��ئون الإداري��ة واملالية تعمل
عل��ى و�ض��ع املوازن��ات والإج��راءات الت��ي
تكف��ل �س�لامة الوح��دة املالية و�ض��بط العمل

والنفق��ات الر�أ�س��مالية ,وحف��ظ ال�س��جالت
والقي��ام بالتحليالت املالية املالئمة من خالل
نظ��ام معلوماتي مايل و�إداري حمو�س��ب ,خللق
بيئة عمل مالئمة لتعزي��ز القدرات واملهارات
املختلفة ".
ون��وه جابر "�إيل قيام الوح��دة بتوفري الدعم
اللوج�س��تي من مركبات ووقود ومتوين و�سالح

وم�ش�تريات وجتهيز مقر الهيئة مبا يلزمه من
�أجه��زة و�إن�ش��اءات و�أعم��ال �ص��يانة للأجهزة
االلكرتوني��ة واملركب��ات ل�ض��مان �س�ير العم��ل
بالهيئ��ة عل��ى �أكم��ل وج��ه دون �أي معيق��ات
بالرغم من قلة املوازنات الت�شغيلية" .
وي�ؤك��د جابر �أننا "نهدف ملتابع��ة توزيع املهام
عل��ي املوظفني داخ��ل الهيئ��ة ,ودرا�س��ة مدي

احتياج��ات الوح��دات م��ن الق��وي الب�ش��رية
والعم��ل عل��ى ا�س��تقطابها وتطويره��ا وف��ق
الأنظم��ة والقوان�ين ومب��ا يكف��ل الكف��اءة
والتميز بالعمل" .
و�أردف �إيل "اهتم��ام الوح��دة امل�س��تمرة
لإج��راءات احل�ض��ور واالن�ص��راف للعامل�ين
يف الهيئ��ة ل�ض��مان انتظامه��م يف العمل,وذلك
لو�ض��ع الأ�س���س ال�س��ليمة للعم��ل االداري مب��ا
يُوف��ر بيئ��ة عم��ل متمي��زة وفاعل��ة ,و�أي�ض�� ًا
الإ�ش��راف عل��ى الأعم��ال املتعلق��ة باخلدمات
الإداري��ة والوظيفي��ة للعامل�ين بالهيئ��ة,
و�إع��داد اخلط��ط والبيان��ات الإح�ص��ائية
ملنت�س��بي الهيئ��ة املتعلق��ة باحل�ض��ور والغياب
واملهمات" .
وا�س��تطرد قائ� ً
لا �إيل "�أننا نعمل عل��ى التزود
باملعلوم��ات الإداري��ة واملالي��ة الدقيق��ة
واملحايدة الالزمة التخ��اذ القرارات واختيار
البديل الأف�ض��ل من البدائل املتاحة,وتقدمي
االقرتاحات وفق االحتياجات لتن�سجم مع ما
ي�ستجد من تطورات".
وتوا�ص��ل وح��دة ال�ش��ئون الإداري��ة واملالي��ة
عملها على �أكمل وجه التباع �أف�ض��ل الو�س��ائل
العلمي��ة والتكنولوجي��ة احلديث��ة ومواكب��ة
التطور التكنولوجي لتطوير العمل واالرتقاء
بالأداء املهني واالداري للعاملني فيها.

إعداد  /جمعية واعد لألسرى والمحررين

واعد  :باشتداد فصل الشتاء..
تزداد معاناة االسرى خلف القضبان

ت�س��اقط الثل��وج وال�برد ي�ش��عر االن�س��ان
بال�س��عاة وملة العائلة ح��ول املدفئة او النار
امل�شتعلة للتدفئة و�شوي ا�شهى الأطعمة اال
�أن تقل��ب املن��اخ والف�ص��ول يزيد م��ن معاناة
الأ�س��رى �أمل وعذاب��ات ف��وق عذاباته��م
فال�ش��تاء يزيدهم برد ًا و�أمرا�ض�� ًا وال�صيف
يزيده��م ح��رار ًة وانت�ش��ار للح�ش��رات
والقوار���ض والأمرا�ض املختلفة التي تفتك
ب�أج�س��ادهم ،فارتف��اع الرطوب��ة ،وانت�ش��ار
العف��ن يف الزنازي��ن ووجود الفر�ش��ات التي
ال يتج��اوز �س��مكها � 2س��م ق��ذرة ،ورائحته��ا
ال ُتط��اق جراء انت�ش��ار العف��ن عليها زاد من
معاناته��م و�س��بب لهم العديد م��ن الأمرا�ض
املختلفة.
و�أك��د الأ�س��رى جلمعي��ة واع��د اال�س��رى �أن
�إدارة ال�س��جون م��ا ت��زال ترف���ض ال�س��ماح
للأ�سرى بامتالك �أجهزة تدفئة �إ�ضافية يف
كل ق�سم �أ�سوة ب�سجن النقب.

وم��ع ا�ش��تداد الري��اح ت��زداد الغب��ار الت��ي
ت�ؤذي اال�سرى خا�صة من يعاين من اجليوب
االنفي��ة و االمرا���ض ال�ص��درية وغريها من
الأمرا�ض.

تنقالت مثلجة
و كلما ازدادت برودة الطق�س� ،أو ت�س��اقطت
الثلوج والأمطار ،تكون املعاناة �أ�ش��د لأولئك
الذي��ن يُعتقلون حديث�� ًا� ،أو تتوافق مواعيد
حماكماته��م مع موج��ات الربد والعوا�ص��ف
اجلوية.
وم��ع ا�س��تمرار منع الزي��ارات الإ�س��رائيلية
ل��ذوي الأ�س��رى يحرم اال�س��رى م��ن �إدخال
و�س��ائل التدفئ��ة واملالب���س ال�ش��توية
لأبنائه��م ،و�إجباره��م عل��ى �ش��رائها م��ن
“الكانتين��ا” ب�أ�س��عار مرتفع��ة وم�ض��اعفة،
�إىل جان��ب �سيا�س��ة الإهم��ال الطب��ي وقلة
الرعاية ال�صحية.

وذكر اال�س��رى يف حديثهم �أن طبيعة غرف
ال�س��جون ،وع��دم دخ��ول ال�ش��م�س �إليه��ا،
وارتف��اع ن�س��بة ال�برودة والرطوب��ة فيه��ا،
ي�س��اهم يف تفاقم معاناة الأ�سرى وتع ّر�ضهم
للإ�ص��ابة ب�أمرا���ض عدي��دة كالإنفلون��زا
ون��زالت ال�برد وغريه��ا� ،إ�ض��افة �إىل تعمد
�إدارة �س��جون االحتالل اتباع “و�سائل قمع
َتزيد من معاناة الأ�س��رى يف ف�ص��ل ال�ش��تاء،
كاقتح��ام �أق�س��امهم لي�ًل،اً  ،و�إجباره��م على
اجللو�س يف ال�ساحة ل�ساعات طويلة بحجة
التفتي���ش ،وحرمانه��م م��ن املياه ال�س��اخنة،
ويف �أحي��ان عدي��دة تعاقبه��م ب�س��حب
الأغطية منهم.

اقسى عقوبة
م�ش�يرين �إىل �أن �إدارة ال�س��جون �ص��عدت
يف الآون��ة الأخ�يرة وخا�ص��ة م��ع ا�ش��تداد
املنخف���ض القطب��ي م��ن اعتداءاته��ا عل��ى

الأ�س��رى وقام��ت باقتح��ام العدي��د م��ن
الأق�سام � ،إ�ضافة �إىل اعتداءات وتفتي�شات
متوا�ص��لة بحق الأ�س��رى و�إخراجهم للعراء
يف ظل الربد القار�س.
كم��ا قال��وا ب���إن عملي��ات االقتح��ام الت��ي
تنفذه��ا �إدارة م�ص��لحة ال�س��جون برفق��ة
الوحدات اخلا�ص��ة يف ف�ص��ل ال�ش��تاء تعترب
م��ن �أق�س��ى �أن��واع التنكي��ل به��م ويتعم��د
االحت�لال ت�ص��عيدها يف مثل ه��ذه الأوقات
من العام .
و�أو�ض��ح الأ�س��رى �أن االحت�لال يتعمد عند
�إج��راء عملي��ة اقتح��ام لأح��د الأق�س��ام
�أو ال�س��جون �إخ��راج الأ�س��رى يف �س��احات
وا�س��عة يف ال�برد القار���ص ،دون �إعطاءه��م
الفر�ص��ة الرت��داء مالب���س ثقيل��ة حي��ث
تك��ون االقتحام��ات مفاجئ��ة والأ�س��رى
ني��ام  ،وف��ى بع�ض الأحي��ان يت��م �إخراجهم
مبالب���س الن��وم �إىل العراء يف �أوق��ات الليل

�أو �س��اعات الفج��ر الأوىل  ،فالربد ال�ش��ديد
يفتك ب�أج�س��ام ل�ساعات حتى تنتهى عملية
التفتي�ش.
حي��ث يت��م حتطي��م �أغرا�ض��هم وم�ص��ادرة
بع�ض��ها ،والت�ض��ييق عليه��م ،بينم��ا كم��ا ال
ي�س��مح له��م با�ص��طحاب �أغطيه �أو فر�ش��ات
للجلو���س عليه��ا ب��د ًال م��ن اجللو���س عل��ى
الأر���ض يف ال�برد و�أحيان��ا تك��ون الأر���ض
مبتلة باملاء نتيجة املطر.
و يخ�ش��ى اال�س��رى تك��رار �أح��داث مو�س��م
ال�ش��تاء الع��ام املا�ض��ي ،عندما غم��رت املياه
�أح��د الأق�س��ام ،وت�س��ببت بتل��ف �أغرا���ض
الأ�سرى.
وبالرغ��م م��ن ذل��ك �أك��د الأ�س��رى �أنه��م
يتكيف��ون دوم��ا م��ع �أج��واء ال�ش��تاء
بالإمكاني��ات املتوف��رة ،من خ�لال تكاتفهم
م��ع بع�ض��هم البع�ض ،مم��ا يخفف م��ن وط�أة
الو�ضع ال�صعب
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الداخلية ُتعقب على
انسحاب موظفي
السلطة من "كرم
أبو سالم"
غزة -الر�أي
�أ�ص��درت وزارة الداخلي��ة والأم��ن الوطني
ت�ص��ريحا �ص��حف ًيا تعقي ًب��ا
يف قط��اع غ��زة
ً
عل��ى ان�س��حاب موظف��ي املعابر يف ال�س��لطة
الفل�سطينية من معرب "كرم �أبو �سامل".
وقال املتحدث با�سم الوزارة �إياد البزم "�إن
ما تقوم به الأجهزة الأمنية على معرب كرم
�أبو �س��امل هو �إج��راءات تتطلبها ال�ض��رورة
الأمنية ،خا�ص��ة بعد الأحداث التي وقعت
م�ؤخر ًا يف قطاع غزة".
و�أ�ش��ار الب��زم �إىل �أن موظف��ي ال�س��لطة
ق��د رف�ض��وا التع��اون مع تل��ك الإج��راءات
منذ ع��دة �أيام" ،والي��وم تفاج�أن��ا مبغادرة
املوظفني للمعرب".
وتاب��ع "حفاظ�� ًا عل��ى املق��درات العام��ة يف
املع�بر وحر�ص�� ًا على م�ص��الح �ش��عبنا؛ تقوم
الأجهزة واجلهات املخت�صة بتوفري احلماية
للمعرب الذي ال زال يعمل كاملعتاد".

"التعليم" ُتغلق برامج
ماجستير وبكالوريوس
بجامعة األقصى
رام اهلل -الر�أي
�أعلن��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م العايل
يف حكوم��ة احلم��د اهلل� ،أم���س ال�س��بت،
ع��ن �إغ�لاق ع��دد م��ن برامج املاج�س��تري
والبكالوريو���س بجامع��ة الأق�ص��ى يف
غزة.
و�أ�ش��ارت ال��وزارة يف بي��ان له��ا� ،إىل �أن
هذه اخلطوة جاءت بقرار �أ�ص��دره وزير
الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل د� .ص�بري
�ص��يدم� ،إث��ر الزي��ارة الأخ�يرة لهيئ��ة
االعتماد واجلودة يف م�ؤ�س�س��ات التعليم
الع��ايل لقط��اع غ��زة وتو�ص��يتها ب�ش���أن
ت�صويب �أو�ضاع برامج جامعة الأق�صى.
وذك��رت �أن��ه �س��يتم �إغ�لاق برام��ج:
ماج�ستري اللغة العربية /الأدب والنقد،
وماج�س��تري اللغة العربي��ة /نحو ولغة،
وبكالوريو���س :الإذاع��ة والتلفزي��ون،
والعالق��ات العام��ة ،وال�ص��حافة،
وال�سنة وال�س�يرة وحتقيق املخطوطات،
ُ
ً
الفتة
والدع��وة والإر�ش��اد واخلطاب��ة،
�إىل �أن الق��رار يت�ض��من امل�ص��ادقة عل��ى
�شهادات الطلبة بعد تخرجهم و�شهادات
خريج��ي ه��ذه التخ�ص�ص��ات م��ع ع��دم
ا�ستقبال طلبة جدد فيها.
كما ج��اء يف ن���ص القرار تعديل م�س��مى
وحمت��وى تخ�ص���ص بكالوريو���س نظ��م
املعلومات الإدارية ،لي�ص��بح بكالوريو�س

النظم الإدارية والتجارية املعا�صرة� ،إذ
�س��يعتمد من الهيئة الوطني��ة لالعتماد
واجلودة والنوعية ح�س��ب الأ�ص��ول مبا
يتنا�سب واحتياجات �سوق العمل.
ويف ال�سياق� ،أو�ضح �صيدم �أن هذا القرار
والذي جاء بالتوافق مع رئا�سة اجلامعة
ي�أتي ا�س��تكما ً
ال للخط��وات والإجراءات
ال�س��ابقة الت��ي �أطلقته��ا ال��وزارة به��ذا
ال�ش���أن ،وذل��ك من �أج��ل "حل م�ش��كالت
�آالف خريجي م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل
يف القطاع ،وت�أكيد ًا على �ضمان احلفاظ
عل��ى االلتزام��ات الوطني��ة والعربي��ة
والدولي��ة للإبق��اء على امل�س��توى الالزم
م��ن االع�تراف ب�ش��هادات خريج��ي
م�ؤ�س�سات التعليمالعايل الفل�سطينية".
و�أ�ش��اد بجميع م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل
والطلب��ة يف قطاع غ��زة ،م�ؤكد ًا دميومة
العمل ب��روح �إيجابية لإنه��اء هذا امللف
ال�ش��ائك وتكثي��ف التخ�ص�ص��ات املهنية
والتقني��ة الت��ي م��ن �ش���أنها خل��ق فر�ص
عمل منا�س��بة لل�شباب توائم احتياجات
�سوق العمل.
و�أ�ش��ار �ص��يدم �إىل �أن "الرتبية" �س��تعلن
خالل الفرتة املقبلة عن خطوات �أخرى
ت�س��تهدف ا�س��تكمال ت�س��وية �أو�ض��اع
خريج��ي م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل يف
قطاع غزة.

دعت للحد من تداعيات ذلك على حياة المرضى

الصحة :قطع رواتب الموظفين ضربة
قاسمة لمنظومة الصحة

غزة  -الر�أي
�أك��دت وزارة ال�ص��حة بغ��زة� ،أن �إج��راءات قط��ع روات��ب
الك��وادر ال�ص��حية ،تع��د �إمعا ًن��ا يف ت�س��ديد املزي��د م��ن
ال�ضربات القا�سمة لع�صب املنظومة ال�صحية.
وق��ال الناط��ق با�س��م ال��وزارة �أ�ش��رف الق��درة خ�لال
برنام��ج "لقاء مع م�س��ئول" ب��وزارة الإعالم بغ��زة �إن تلك
الإج��راءات ته��دف �إىل �إفق��ار اخلدم��ات ال�ص��حية م��ن
مكوناتها الأ�سا�سية ،وهذه املرة "الكادر التخ�ص�صي" الذي
هو املحور الرئي�س يف عمل وزارة ال�صحة.
وذك��ر �أن م��ن ب�ين الفئ��ات التي طاله��ا قط��ع الرواتب 71
طبيبا تخ�ص�ص��يا ،و 59متري�ض ومهن �صحية ،و� 75إداري
وخدمات وفنيني هند�سة و�صيانة ،و 41من املهن الأخرى.
وعدّ القدرة التفريط يف املقدرات الب�ش��رية وتعمد ت�ضيع
حقوقه��م الوظيفية �إهدار ًا ملا بذلته وزارة ال�ص��حة خالل
الأعوام املا�ضية من برامج بناء وتعزيز القدرات الب�شرية

يف كافة التخ�ص�صات ال�صحية ،لتح�سني م�ستويات اخلدمة
املقدمة لـ  2مليون مواطن يعي�شون حتت ح�صار ظامل.
و�أكد �أن معادلة �س��لب املر�ض��ى يف حقهم بال�ص��حة اكتملت
بعد �إجراءات ال�س��لطة الفل�سطينية قطع رواتب  262من
كوادر وزارة ال�صحة يف خمتلف التخ�ص�صات ال�صحية.
و�أو�ض��ح الق��درة �أن وزارة ال�ص��حة مت��ر ب�أزم��ات معق��دة
ومركبة ال تزال جاثمة على مفا�ص��ل املنظومة ال�ص��حية،
م�ضيفا" :على مدار  13عاما تتوا�صل املمار�سات التي يراد
منها جتري��د املري�ض الفل�س��طيني من حقوق��ه العالجية،
ف�نراه يحارب يف حب��ة الدواء ت��ارة ،ويف مكونات اخلدمة
ال�صحية تارة �أخرى".
ودع��ا كاف��ة اجله��ات الر�س��مية واملجتمعي��ة والقانوني��ة
حلماي��ة حقوق املوظفني املكفول��ة مبوجب قانون اخلدمة
املدني��ة ،وال�ض��غط باجت��اه وقفه��ا واحل��د م��ن تداعياتها
اخلطرية على حياة املر�ضى.

