
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأن تفق��د عزي��زا علي��ك حت��ت عجالت 
ال�س��يارة، م�س��هد م���ؤمل ق��د ال يتنا�س��اه 
العقل الب�س��ري، وتظ��ل ذكراه حمف�رة 
داخ��ل قلب اأم اأو اأب فقدا فلذة كبدهما 
يف عم��ر الزه�ر، هي ذكرى قا�س��ية لكل 
زوجة غ��اب عنه��ا حتت ال��راب جراء 
�سائق مته�ر كان كل همه تعبئة جي�به 

وك�س��ب امل��ال، اأو �س��اب يج��ري جترب��ة 
فاأنه��ى  ال�س��يارة  قي��ادة  عل��ى  اأولي��ة 
بطي�س��ه حياة طفل اأو رجل اأو امراأة اأو 

حتى �سيخ كبري.
فئ��ة االأطفال هي االأك��ر عر�سة لتلك 
احل�ادث الت��ي تنهي اأعمارهم، وتخلف 
احل�سرة واالأمل يف قل�ب ذويهم، نتيجة 
اال�ستهت��ار م��ن قب��ل ال�سائق��ني اأو عدم 

ال�عي الكبري من قبل االأهايل ب�سرورة 
اأخذ احليطة واحلذر فيما يتعلق بعب�ر 
اأبنائه��م للطرق��ات، واتخ��اذ اإجراءات 
ال�سالم��ة التام��ة، كي ال يقع���ا �سحية 

لعجالت ال�سيارات املارة.
يف  حتدي��دا  ال�س��ري،  ح���ادث  وتك��ر 
املناط��ق ال�سيق��ة واملزدحم��ة بال�سكان 
مث��ل املخيم��ات واملع�سك��رات بغ��زة، اأو 

يف ال�س���ارع الرئي�سي��ة ال�سريع��ة مث��ل 
و�س��الح  "البح��ر"  الر�سي��د  �سارع��ي 

الدين.
وي���م اخلمي���س املا�س��ي، ت���يف امل�اطن 
ك��رم اأب� غ��ن )32 ع��ام(، وجنله اأمري 
اأب� غن )10 اأع�ام(، يف حادث مروري 
ُمروع، غرب مدينة غزة، جراء انقالب 
مركبة �سائق وفقدان��ه ال�سيطرة عليها 

نتيجة ال�سرعة الزائدة.
طيب��ة،  م���ؤازرة  ومل�س��ة  جميل��ة  لفت��ة 
تل��ك الت��ي اأظهرته��ا وزارة امل�ا�س��الت 
بغ��زة واالإدارة العام��ة ل�سرط��ة املرور 
بزي��ارة اأه��ايل �سحايا ح���ادث ال�سري، 
وكانت البداي��ة بزيارة اأهايل ال�سحايا 

م��ن االأطف��ال ال�سغار، يف 
حماول��ة منه��ا مل�ساندتهم 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة- الراأي- هنادي كر�س�ع : 
رغ��م حال��ة الت�تر الت��ي ت�سهده��ا ال�ساحة 
الفل�سطيني��ة، ورغ��م االأزمات الت��ي يعي�سها 
القط��اع اإال اأن جه��از ال�سرط��ة الزال ي���ؤدي 
مهام��ه املن�ط��ة به من حف��ظ االأم��ن ون�سر 

اال�ستقرار وال�سكينة واالأمن العام.
خ��الل  الفل�سطيني��ة  ال�سرط��ة  ا�ستطاع��ت 
2019 اأن ت�سخ��ر كاف��ة امكانياته��ا  الع��ام 
للحف��اظ عل��ى املنظ�م��ة االأمني��ة و تقدمي 
العديد من اخلدمات للم�اطنني ، باالإ�سافة 
التدريب��ي  الكب��ري يف اجلان��ب  التط���ر  اإىل 
الأفرادها و�سق��ل مهاراتهم وزيادة كفاءتهم 

يف اأداء اأعمالهم .
قط��اع  عل��ى  املفرو���س  احل�س��ار  اأن  ورغ��م 
غ��زة من��ذ ع��ام 2007 �س��كل عقب��ة كبرية 
اأم��ام عم��ل ال�سرط��ة الفل�سطينية وحتجيم 
اإمكانياته��ا *، وافتع��ال امل�س��اكل والت��ي م��ن 
اأهمه��ا اأزمة ال�ق�د وقل��ة االإمكانيات اإال اأن 
جه��از ال�سرط��ة عمل على التغل��ب على هذه 
االأزمات واأنه عمل باأق��ل االإمكانيات وحقق 

جناحا كبريا يف العمل االأمني .
واأك��د الناط��ق با�سم ال�سرط��ة الفل�سطينية 
العقيد اأمين البطنيج��ي اأن ال�سرطة قدمت 
خ��الل  للم�اطن��ني  خدم��ة   )552767(
واأن   ، اجل��اري  الع��ام  م��ن  االأول  الن�س��ف 

اإجمايل ال�سكاوي التي وردت جلهاز ال�سرطة 
ع��ر القن���ات املتع��ددة ال�ستقب��ال �سكاوي 
" 28092 *" *�سك���ى ،  امل�اطن��ني بلغ��ت 
تن�عت ما بني جرائم �سد حياة االأ�سخا�س 
، وجرائ��م الن�سب وال�سرق��ة ، وجرائم �سد 

النظام العام وغريها.
به��ا  قام��ت  الت��ي  االجن��ازات  ع��دد  وبل��غ 
حمافظ��ات  �سرط��ة  مراك��ز  يف  الدوري��ات 
غ��زة خالل الن�سف االأول م��ن العام اجلاري 
46071 تن�ع��ت م��ا ب��ني مهم��ات اعت��داء 
وم�ساج��رات واإزالة تعدي��ات ون�سر ح�اجز 

وتاأمني م�ق�فني .
العام��ة  املباح��ث  اأن  البطنيج��ي  واأو�س��ح 
ب��ني  م��ا  تن�ع��ت  مهم��ة   16251 اأجن��زت 
اجلرائ��م املتعلقة باالأم�ال ، واجلرائم التي 
تق��ع على االآداب العام��ة ،وج�الت ميدانية 
م��ع ال�سحة واالقت�س��اد والبلديات ،واتالف 
م�اد فا�سدة وغريها تق�م بتنفيذها مباحث 
التم�ي��ن ،من�ه��ًا اأن االإدارة العامة ملكافحة 
ق�سب��ة   *  3425 م��ع  تعامل��ت  املخ��درات 
تن�ع��ت م��ا ب��ني تعاط��ي وتروي��ج واجت��ار 
وزراعة الفتا اأن �سرط��ة مكافحة املخدرات 

ت�ا�سل الليل بالنهار ملحاربة هذه االآفة .
واأ�س��اف البطنيجي اأن ال�سرط��ة الق�سائية 
اأجن��زت ) 199988 ( مهم��ة منها مذكرات 

اح�س��ار خا�سع��ة وغ��ري خا�سع��ة للكفال��ة 
بلغ��ت ) *1003 ( مذك��رة ، ومهمات تنفيذ 
النظامي��ة  املحاك��م  ع��ن  �س��ادرة  بالغ��ات 
وال�سرعي��ة بلغت ) 62707 (بالغ ، وتنفيذ 
مهم��ات )نظامي��ة، و�سرعي��ة( بلغت ) 507 
( مهم��ة ، وتنفيذ مهم��ات وترحيل م�ق�فني 
) 65312 ( مهم��ة ، فيم��ا *�سرط��ة امل��رور 

تعاملت مع 
) 1685( ح��ادث طري��ق ، وحج��ز مركبات 
ودرجات نارية ) 7875 ( *، ا�سعار وحترير 
االر�س��اد  وعق��د   ،  )40008( خمالف��ات 
للمدار���س  حما�س��رات  امل��روري  والتدري��ب 
وريا���س االطف��ال *)1111( ، وبل��غ ع��دد 
املهام التي نفذتها �سرطة املرور)52883( .
ال�سرط��ة  اإدارة  اإن  البطنيج��ي  وق��ال 
�س��م  ب��ني  م��ا  مهامه��ا  تن�ع��ت  الن�سائي��ة 
ح�سان��ة واإح�س��ار ) 454( مهم��ة ،وتنفي��ذ 
اأوامر حب�س وترحي��ل �سجينات )656( *، 
امل�سارك��ة يف ق�سايا ومهمات )2339( ، وبلغ 
عدد امله��ام التي نفذته��ا ال�سرطة الن�سائية 
 ( الع��ام  ه��ذا  م��ن  االأول  الن�س��ف  خ��الل 
8804( مهمة، وفيما نفذت �سرطة هند�سة 
املتفجرات 1583 *تن�ع��ت فح�س اأج�سام 
و�سي��ارات م�سب�ه��ة ،مهمات حتقي��ق ما بعد 

االنفجار ، مهام اتالف ومهمات ت�عية .

ون�ه البطنيجي اأن اإدارة العمليات املركزية 
*نف��ذت ) 3701 ( مهم��ة تن�ع��ت م��ا ب��ني 
ا�س��دار اأوام��ر عملي��ات وتكالي��ف وخط��ط 
،من��ح ت�ساريح الإغ��الق الطرق��ات وفعاليات 
،تبالي��غ باحل�س�ر وغريه��ا ،وتن�عت مهمات 
ق���ات التدخل وحفظ النظ��ام متثلت بف�س 
م�ساج��رات عائلي��ة وم�س��ريات ،حف��ظ اأم��ن 
م�اطن��ني ،مهمات تاأم��ني )مباريات وم�اكب 

و�سجناء(، وبلغ عدد املهام )11716 *(.
واأفاد البطنيج��ي اأن اإدارة العالقات العامة 
نف��ذت *) 9162 ( مهم��ة *تن�عت ما بيت 
عق��ارات،  )اعت��داء،  �س��كاوى  *ا�ستقب��ال 
اأخ��رى( ،ق�ساي��ا حماي��ة  عائلي��ة، مالي��ة، 
م��ن  حم�ل��ة  ق�ساي��ا   ، والطف�ل��ة  اال�س��رة 
النياب��ة *، فيم��ا بل��غ ع��دد مه��ام �سرط��ة 
البلدي��ات ) 3181 ( مهم��ة تن�ع��ت ما بني 
�سب��ط واإتالف م�اد فا�س��دة ، ازالة تعديات 
وم��كاره �سحي��ة *، بينم��ا بل��غ ع��دد مه��ام 
اإدارة التدري��ب 975 *مهمة تن�عت ما بني 
تخري��ج دورة �سف ال�سب��اط ال� 25 ، دورات 

تخ�س�سية * وغريها .
وفيم��ا يخ�س اإدارة االدل��ة اجلنائية نفذت 
3672 *تن�ع��ت م��ا ب��ني معاين��ة ح�ادث 
وف��اة ، ومعاين��ة ح���ادث تفج��ري، ومعاينة 
اأ�سلح��ة ،فح���س ق�ساي��ا التزوي��ر  ح���ادث 

والتزيي��ف ، فح�س وتظه��ري ب�سمات ، وفيما 
يخ���س مه��ام اإدارة اأم��ن ال�سرط��ة *نف��ذت 
*2426( ( مهم��ة ، واإدارة االآلي��ات ) 559 
 )*  9322  ( والتجهي��ز  االم��داد  اإدارة   ،)
،ونف��ذت وحدة ال�س���ؤون القان�ني��ة ) 217 
*( مهمة ، وقام *املكتب االعالمي لل�سرطة 
اإدارة  ، وقام��ت  ( مهم��ة   663  ( *بتنفي��ذ 
 )  70202  ( بتنفي��ذ  واالإدارة  التنظي��م 
مهم��ة * ووح��دة اأم��ن الت�سريع��ي ) 1489 
*(مهم��ة *، مالي��ة ال�سرط��ة *) *6150 
( مهم��ة *، ووحدة مكتب مدي��ر ال�سرطة ) 
48554 * ( واإدارة التخطيط والتط�ير) 
اإدارة  مه��ام  ع��دد  وبل��غ   ، *مهم��ة   )  498
�سرط��ة احلرا�س��ات) 1152 ( مهم��ة، اإدارة 
*مهم��ة   )  )16356 والنج��دة  الدوري��ات 
اإدارة   ،  )  533 اأم��ن اجلامع��ات *)  اإدارة   ،
االت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات ) 3539 

*( ، مكتب مفت�س ال�سرطة 1603( 
الفل�سطيني��ة  ال�سرط��ة  ا�ستطاع��ت  وبه��ذا 
العدي��د  اجن��از  م��ن  االأول  الن�س��ف  خ��الل 
م��ن امله��ام وتق��دمي اخلدم��ات للم�اطن��ني ، 
واحق��اق احلق���ق الأهله��ا *واملحافظة على 
اجلبه��ة الداخلي��ة اآمنة م�ستق��رة ، وف�تت 
الفر�سة على كل م��ن اأراد اأن يفتعل امل�ساكل 

لزعزعة االأمن يف املجتمع .

خالل النصف األول من العام الجاري

الشرطة الفلسطينية تنجز أكثر من "552" ألف مهمة
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غزة- الراأي- ح�ار �سامي جاداهلل
ال�كي��ل  الي��ازوري  اأمي��ن  الدكت���ر  اأك��د 
امل�ساع��د للتعلي��م الع��ايل اأن ق��رار اإلغ��اء 
االإدارة  الأكادميي��ة  الع��ام  االعتم��اد 
وال�سيا�س��ة للدرا�س��ات العلي��ا وب�لتكن��ك 
فل�سط��ني  وب�لتكن��ك امل�ستقب��ل يف غ��زة 
ق��د جاء بع��د عملي��ة تقييم علم��ي لهذه 
امل�ؤ�س�سات ونفاذ املهل املعطاة لها لت�س�يب 
اأو�ساعه��ا وف��ق القان���ن، حيث ُوج��د اأنها 
مل تلت��زم بالتعليم��ات ومل تل��ب �س��روط 
احل��د االأدن��ى املن�س��س عليه��ا يف اأنظمة 

االعتماد واجل�دة.
واأو�س��ح الي��ازوري خالل حدي��ث �سحفي 
مل�ق��ع ال�زارة اأن عملية التقييم مل�ؤ�س�سات 
منهج��ي  ب�س��كل  تت��م   الع��ايل  التعلي��م 
دقي��ق وفق االأ�س���ل العلمي��ة ومن خالل 
ع��دة اأم�ر منه��ا قيا���س فاعلي��ة الرامج 
االأكادميي��ة، حي��ث و�سعن��ا 3 ت�سنيف��ات 
للرام��ج االأكادميي��ة،  الت�سني��ف االأول: 
برام��ج فاعلة  وهي الرام��ج الذي ي�جد 
عليها عدد مقنع من الطلبة و االأكادمييني 

وهذه تبقى.
  والت�سني��ف الث��اين: برامج غ��ري فاعلة 
ي�سج��ل  اإغالقه��ا الأن��ه مل  قان�ني��ًا  ومت 
فيه��ا اأي طال��ب من��ذ افتتاحه��ا  وبالتايل 
ل�ج�ده��ا،   حقيقي��ة  حاج��ة  ي�ج��د  ال 
والت�سني��ف الثال��ث: برام��ج غ��ري فاعلة 
واقعي��ًا وهي التي التحق بها عدد حمدود 
م��ن الطلبة مل يتج��اوز 15 طالب��ًا خالل 
4 �سن���ات  وه��ذه الرام��ج مت جتميدها 
مل��دة �سنة حت��ى ت�س���ب اأو�ساعها وتط�ر 

بيئتها.

المنح
وفيم��ا يتعلق باملن��ح اأو�سح الي��ازوري اأنه 
من��ذ �سه��ر اأكت�بر م��ن الع��ام 2017 فاإن 
املنح متاح��ة للتقدم لها من نافذة ال�زارة 
بغ��زة وه� اأم��ر مل يكن متاح��ًا يف ال�سابق  
الت�سهي��الت  بغ��زة تق��دم كل  وال���زارة   ،
والت�جيه��ات حل�س���ل الطلب��ة على هذه 
املن��ح  الت��ي ُت��دار ب�سفافي��ة  وعدالة بني 
اأبن��اء ال�ط��ن ال�اح��د ، وه��ذه العدال��ة 
مرتبطة بعدد ال�سكان، فعلى �سبيل املثال 
ال�سف��ة  م��ن  الأبنائن��ا  مقاع��د   3 عندن��ا 

ومقعدين الأبنائنا بغزة.
وللمنح �سروط ومعاي��ري تناف�سية اأبرزها 
مع��دل الثان�ي��ة العام��ة، لكن ق��د تطلب 
اجله��ات املقدم��ة للمنحة �سروط��ًا اأخرى 
امتحان��ات  اأو  مقاب��الت  اإج��راء  مث��ل 
ال��ذكاء  حي��ث  اأو  اللغ��ات  حتريري��ة يف 
تق���م ال���زارة  بكاف��ة االإج��راءات التي 

ت�سهل هذا االأمر.

يف  الراغب��ني  الطلب��ة  الي��ازوري  ودع��ا 
احل�س�ل عل��ى املنح مراجعة اأيق�نة املنح 
ع��ر م�ق��ع ال���زارة، ومعرف��ة التفا�سيل 
ال���زارة  ملق��ر  احل�س���ر  اأو  وال�س��روط 
الت�جيه��ات  م��ن  املزي��د  عل��ى  للح�س���ل 
واالإر�س��ادات الالزم��ة الفت��ًا اإىل اأن املنح 
حق مكت�سب تاأتي مب�جب نظام العالقات 

بني دولة فل�سطني وغريها من الدول.  

مفاتيح القبول
اأو�س��ح  القب���ل  مفاتي��ح  يخ���س  وفيم��ا 
ال�كيل الي��ازوري  اأن ال�زارة عر م�قعها 
مفاتي��ح  دوري  ب�س��كل  تن�س��ر  الر�سم��ي 
القب���ل واجلامع��ات املعرف به��ا وهناك 
املر�س��د  ناف��ذة  وهن��اك  مكت���ب  دلي��ل 
االلك��روين عر م�قع ال���زارة ، وو�سعنا 
نقاط��ًا ار�سادي��ة للطلب��ة يف مدخل مبنى 
ال���زارة  ال�ستقب��ال اجلمه���ر واملراجعني 
عل��ى  وال��رد  وت�جيهه��م  والطلب��ة 
اال�ستف�س��ارات يف جمال املن��ح واجلامعات 
واختي��ار التخ�س�س املنا�س��ب، ونن�سح اأي 
طال��ب مبراجعة م�ق��ع ال���زارة واملر�سد 
االلك��روين اأو اال�ستف�سار قبل الت�سجيل 
يف اأي جامع��ة اأو تخ�س���س يف فل�سطني اأو 

خارجها.
واأو�س��ح اليازوري اأنه ال جديد يف مفاتيح 
لت�حي��د  ت�اف��ق  هن��اك  حي��ث  القب���ل 
تعليم��ات القب���ل ب��ني ال���زارة يف غ��زة 
ورام اهلل، كم��ا اأك��د اأن هن��اك ق��رارًا باأن 
مفتاح القب�ل لكلية الطب الب�سري وطب 
اأدن��ى وذل��ك  %80 كح��د  ه���  االأ�سن��ان 
للدار�س��ني يف داخ��ل فل�سط��ني وخارجه��ا، 
يتحم��ل  التعليم��ات  له��ذه  خمال��ف  واأي 
امل�س�ؤولي��ة الأنه ال يج���ز اأن يذهب طالب 

حا�س��ل على معدل متدين  لدرا�سة الطب 
فه��ذا اأم��ر غ��ري مقب���ل، يج��ب اأن يك���ن 
طلب��ة الطب لديهم معدل %80 فما ف�ق 
يف الثان�ي��ة العام��ة وم��ن الق�س��م العلمي 

فقط.
وب�س��كل اأو�س��ح ف��اإن املق�س�د م��ن حتديد 
مفت��اح الط��ب ه� حتذي��ر الطلب��ة الذين 
يف    80% م��ن  اأق��ل  مع��دالت  يحمل���ن 
ه��ذا  درا�س��ة  م��ن  العام��ة  الثان�ي��ة 
التخ�س�س خ��ارج فل�سطني مما ي�سبب لهم 
م�س��اكل يف عملي��ة االع��راف وت�سدي��ق 

ال�سهادات.

العالقة مع الوزارة برام اهلل
وح���ل العالق��ة م��ع ال���زارة ب��رام اهلل 
هن��اك  اأن  الي��ازوري  الدكت���ر  اأو�س��ح 
العم��ل  يف  التن�سي��ق  م��ن  عالي��ة  درج��ة 
التعلي��م  وزي��ر  باأخت��ام  ن�س��دق  ، فنح��ن 
د.  اهلل  ب��رام  العلم��ي  والبح��ث  الع��ايل 
حمم��د اأب��� م�ي���س  وجُن��ري االمتح��ان 
التطبيق��ي ال�سامل ب�سكل م�حد من حيث 
االج��راءات وامل�سادق��ة عل��ى  ال�سهادات 
كم��ا اأن املنح متاحة االآن من غزة كما هي 

ال�سفة.
وفيم��ا يخ���س الرامج الت��ي كانت جُمازة 
م��ن هيئ��ة االعتم��اد واجل���دة يف غ��زة 
ل�سال��ح م�ؤ�س�سات جمازة من رام اهلل فهذه 
الرام��ج �سدر قرار م��ن رام اهلل بت�سديق 
�سه��ادات خريجيها والطلب��ة على مقاعد 
اأو�ساعه��ا  ت�س�ي��ب  مقاب��ل  الدرا�س��ة 

امل�ستقبلية.
وبخ�س����س حل االإ�سكالي��ات بني ال�زارة 
برام اهلل وغ��زة اأو�سح اليازوري اأنه قبل 
اأكت�ب��ر م��ن الع��ام 2017 كان  التن�سي��ق 

بني غزة وال�سفة ي�ساوي �سفر وال ي�جد 
اأي م�ست�ى من  التن�سيق ، بينما االآن وبعد 
ع��ام ون�س��ف هناك حل الأك��ر من 60 يف 

املئة من الق�سايا العالقة.
ولفت اليازوري اإىل اأن هناك 3 اإ�سكاليات 
عالق��ة بني ال���زارة بغزة وال���زارة برام 
اأُجي��زت  الت��ي  امل�ؤ�س�س��ات  االأوىل:  اهلل  
م��ن غزة ومل يتم امل�سادق��ة عليها من رام 
اهلل  حتى االآن،  ه��ذه امل�ؤ�س�سات تعمل يف 
�س�ء اأنظمة هيئة اجل�دة بغزة، وت�سدق 
ة  ال���زارة  باأخت��ام  خريجيه��ا  �سه��ادات 
بغزة ولي�س باأخت��ام وزير التعليم العايل 
والبح��ث العلمي وهذه اأح��د اأهم الق�سايا 
العالقة بيننا ونريد اأن ن�سل حلل لذلك.

معادل��ة  ه��ي  الثاني��ة:  اال�سكالي��ة 
ال�سه��ادات، فكن��ا قب��ل �سه��ر اأكت�ب��ر م��ن 
الع��ام 2019 ُنعادل ال�سه��ادات بغزة كما 
وثيق��ة  وقعن��ا  حي��ث  بال�سف��ة،  ُتع��ادل 
مكت�ب��ة م��ع كب��ار م�ظف��ي ال���زارة برام 
اهلل عل��ى اأن يت��م االع��راف باملع��ادالت 
الت��ي اأُجري��ت بغ��زة ويت��م ت�سكيل جلنة 
علي��ا م�ح��دة للمع��ادالت وت�سب��ح هناك 
نافذة متاحة للمعادالت يف غزة وال�سفة  
اإال اأن ه��ذه ال�ثيق��ة مل تنفذ ومل تكتمل 

هذه الروؤية.
واالإ�سكالي��ة الثالثة: ه��ي مل ين�ساأ ج�سم 
ب��ني  لهيئ��ة االعتم��اد واجل���دة  م�ح��د 
ال�سف��ة وغ��زة ، لك��ن ما حدث ه��� تعيني 
رئي�س لهيئة اجل�دة يف رام اهلل ، واالأ�سل 
يت��م ت�س��كل ج�س��م م�حد وجمل���س متثل 
وال�سف��ة  وخ��راء  بغ��زة  ال���زارة  في��ه 

اأكادمييني من م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
وبخ�س��س هل هن��اك برامج غري معرف 
به��ا  مع��رف  جامع��ات  يف  م�ج���دة  به��ا 

م��ن ال���زارة  ب��رام اهلل اأو�س��ح الي��ازوري 
اأن جمي��ع امل�ؤ�س�س��ات املع��رف به��ا من رام 
اهلل ف��اإن براجمه��ا مع��رف بها، اأم��ا فيما 
يتعل��ق بامل�ؤ�س�سات الت��ي اأُجيزت من هيئة 
فراجمه��ا  بغ��زة   واجل���دة  االعتم��اد 
حتظى باالعراف والت�سديق من ال�زارة 
بغ��زة  وه��ذه مازال��ت قي��د خ��الف وقيد 

درا�سة ونقا�س مع ال�زارة برام اهلل.

االبتعاث
وح���ل ق�سي��ة االبتع��اث اأو�س��ح ال�كي��ل 
االبتع��اث  اأن  الع��ايل  للتعلي��م  امل�ساع��د 
ح��ق مكت�س��ب  للم�ظف��ني مب�ج��ب قان�ن 
اخلدم��ة املدني��ة ، واملبتع��ث ه��� م�ظ��ف 
اأكادمي��ي يج��ب اأن يك���ن م��ر عل��ى عمله 
االأكادمي��ي 3 �سن���ات، ويج��ب اأن ُيبتع��ث 
اأو  للق�س��م  حقيق��ي  احتي��اج  عل��ى  بن��اء 
الكلي��ة اأو اجلامع��ة التي يعم��ل بها ، نحن 
مع اتاحة االبتعاث  الأبنائنا االأكادمييني 
الأن��ه اأح��د النق��اط الرئي�سي��ة لتط�ي��ر 

م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلك�مية.
يج��ب  االبتع��اث  اأن  الي��ازوري  واأو�س��ح 
اأن يك���ن مب�ج��ب خط��ة معتم��دة داخل 
امل�ؤ�س�س��ة االأكادميية ت�سادق عليها وزارة 
التعلي��م ، واخلطة عادة ت��سع من منظ�ر 
تط�ي��ر  احتياج��ات  حت��دد  �سن���ات   5

امل�ؤ�س�سة خالل اخلم�س �سن�ات.
ت�جه��ًا  هن��اك  اأن  الي��ازوري  وك�س��ف 
ال���زراء  ملجل���س  العام��ة  االأمان��ة  ل��دى 
خ��الل  اأكادمي��ي    50 البتع��اث  بغ��زة 
العام��ني القادم��ني مم��ن ه��م عل��ى راأ���س 
اأعمالهم  داخل م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل 
احلك�مي��ة، حي��ث �سيت��م اختيارهم وفق 

معايري واإجراءات عادلة . 

جامعة األقصى
وفيم��ا يتعل��ق بجامع��ة االأق�س��ى اأو�س��ح 
ه��ي  االق�س��ى  جامع��ة  اأن  الي��ازوري 
جامع��ة حك�مي��ة به��ا اأكر م��ن 20 األف 
طال��ب وت��كاد تخدم كل بي��ت فل�سطيني ، 
وخ��الل الع�سر �سن�ات املا�سية كانت ُتدار 
بالت�افق من حيث تن�سيب قياداتها اأو من 
حي��ث تعاملها مع ال���زارة يف ال�سفة اأو يف 

غزة.
عقلي��ة  تبق��ى  اأن  اإىل  الي��ازوري  ودع��ا 
الت�اف��ق هي العقلية ال�سائ��دة يف اإدارتها 
بال��ذات يف تن�سي��ب امل�ست�ي��ات القيادية 
ون�اب��ه  اجلامع��ة  رئي���س  مث��ل  االأوىل 
والعمداء وجمل�س االأمن��اء الأن اأي اإمالء 
اإرادات م��ن ط��رف واح��د �سينعك���س �سلبًا  

على اجلامعة وج�دة العمل بداخلها.

المؤسسات التي ُأجيزت من غزة، ومعادلة الشهادات ، وتوحيد هيئة الجودة.

"اليازوري" :  ثالث اشكاليات مع وزارة  التعليم برام اهلل
خالل حديث صحفي مع الوكيل المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري:

 إلغاء اعتماد  ل3 مؤسسات تعليم 
عالي بغزة جاء بعد عملية تقييم 
شامل ونفاذ المهل المعطاة لها.

  المقصود من تحديد مفتاح الطب منع 
طلبة  معدالتهم  أقل  من  %80 من 

دراسة  الطب خارج فلسطين.

 سيتم  خالل الفترة المقبلة  
ابتعاث 50 أكاديمي من قطاع 

غزة إلى الخارج
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غزة- الراأي
�س��دّد رئي�س �سلطة االأرا�سي  يف قط��اع غزة ماهر اأب� 
�سبحة اأن �سلطته �ست�ا�سل عملية اإزالة  التعديات يف 
حمافظات قطاع غزة ، وذلك �سمن اخلطة احلك�مية 

ل�قف النزيف يف تلك االأرا�سي.
واأو�س��ح اأن عملي��ة االإزالة، �ست�سته��دف كل التعديات 
احلديث��ة، واأن عملي��ة ت�س�ي��ة للتعدي��ات القدمي��ة، 
جت��ري وفق��ًا ملح��ددات واآلي��ات اأقرها نظ��ام ت�س�ية 
القان�ني��ة  االإج��راءات  اأن  اإىل  الفت��ًا  الع�س�ائي��ات، 
الت��ي يت��م اتخاذه��ا بحق��ه املعت��دي تك���ن بال�سجن 
مل��دة اأربع �سن���ات وغرامة مالية قدره��ا اأربعني األف 
دينار، ح�سب ما ن�س عليه قان�ن جترمي التعدي لعام 

.2017
وب��ني  اأب��� �سبحة اأن هن��اك 120 األ��ف دومن متعدى 
وق��ف  عل��ى  تعم��ل  ال�سلط��ة  اأن  اإىل  م�س��رًيا  عليه��ا، 
نزي��ف التعدي��ات، وتت�س��دى ملح��اوالت تزوير كبرية 
م��ن مزّوري��ن وجت��ار باعتمادها فقط عل��ى ال�سجالت 
ما بع��د ع��ام 1956م، والتدقي��ق يف املعام��الت كثريا 

للمحافظة على االأمالك العامة واخلا�سة.
واأف��اد ب��اأن �سلط��ة االأرا�س��ي ب��داأت مب�س��روع ح�س��ر 
االأرا�س��ي الزراعي��ة املتع��دى عليه��ا بال�سراك��ة م��ع 
برنام��ج االأمم املتح��دة االإمنائ��ي )UNDP(، الفتا 
احل�س��ر،  عملي��ة  م��ن   50% اأنه��ت  �سلطت��ه  اأن  اإىل 
وي�ستكم��ل الباحث�ن وامل�ساح���ن العمل يف حمافظات 
القط��اع كاف��ة، خا�س��ة مبحافظتي خ��ان ي�ن�س ورفح 
و�سم��ال القطاع، حل�س��ر حجم التع��دي ون�عه و�سبل 

معاجلته.

احتياجاتٌ وندرُة أراضى
وبني اأب� �سبحة اأن هناك ندرة يف االأرا�سي احلك�مية 
حينم��ا يتطلب االأم��ر بتخ�سي�س اأر���س ملرافق عامة، 
فهن��اك مناطق ال تت�افر فيها اأرا�ٍس حك�مية، جازما 
اأن مدين��ة غ��زة ال ي�ج��د فيه��ا دومن واح��د الأر���س 
حك�مي��ة فارغة، يف ح��ني تعاين املحافظ��ة ال��سطى 
من عدم وج���د مقرة ب�سبب امتالء املقابر ال�سابقة، 
وهم بحاجة لتخ�سي�س اأر�س ال�ستخدامها مقرة، ما 

ُيحت��م على ال�سلطة ا�ستمالك اأر�س طاب� وا�ستبدالها 
باأر�س اأخرى حك�مية.

ولف��ت اإىل ال�سلطة بحاج��ة لتخ�سي�س 80 دومنا من 
�س��رق حمافظة خ��ان ي�ن���س لغر�س م�س��روع الطاقة 
العادم��ة  املي��اه  حمط��ة  لت�سغي��ل  ال��الزم  ال�سم�سي��ة 
باملحافظة، قائ��ال: "خ�س�سنا االأر�س الت��ي �ست�سغلها 
ا لال�ستب��دال )..( ف��ال بد من  املحط��ة وال جن��د اأر�سً
اإزال��ة التعدي��ات ال�ستب��دال اأر�س طاب��� وا�ستمالكها 

وتع�ي�س اأ�سحابها باأر�س حك�مية".
واأ�س��اف: "هذه ال�سع�بات تدفعن��ا الإزالة التعديات، 
وه��ي تتم ي�ميا، ونعمل منذ ت�سعة اأ�سهر ل�قف نزيف 
التع��دي على االأرا�سي احلك�مية، نتفهم و�سع النا�س، 
لك��ن الذي يتع��دى غالبا ال يتعدى عل��ى 100 مر بل 
عل��ى 500 – 1000 م��ر، وهن��اك اأماك��ن ي�سل فيها 

�سعر الدومن اإىل ملي�ن دينار".

تسهيالت
ويف �سياق مت�سل، اأكد اأب� �سبحة على اإقرار جملة من 

الت�سهي��الت للم�اطنني بهدف ت�سجيعهم على ت�سجيل 
اأرا�سيه��م ل��دى االإدارة العام��ة لالأرا�س��ي والعق��ارات 
)الطاب���( منه��ا الب��دء يف تطبي��ق قان���ن ت�سجي��ل 
ال�سق��ق والطبق��ات، وت�سجيل االأرا�سي غ��ري امل�سجلة 
تاأج��ري  اإىل  باالإ�ساف��ة  ال�سب��ع"،  "حب��ال  امل�سم��اة 
االأرا�سي الزراعية بعد االنتهاء من اإزالة التعديات.

 كما ك�سف النقاب عن ت�جه احلك�مة الإعادة تفعيل 
عملية ت�سجيل االأرا�س��ي امل�سماة "املحل�ل واملندوب" 
وذل��ك بعد انته��اء اللج��ان املخت�سة م��ن درا�سة هذه 

الق�سية، واإقرار االإجراءات الالزمة.
ويف �س��اأن م�سكلة اأرا�س��ي "املحل�ل واملن��دوب" واآليات 
حلها، ب��ني اأن اأرا�س��ي "املندوب" ه��ي اأرا�س حك�مية 
كان��ت حتت ي��د ال�سكان منذ ع�س��رات ال�سنني، اأي منذ 
عه��د املندوب ال�سامي "الريطاين" الذي اأ�سدر قرارا 
بتط�يب االأرا�سي لل�سكان الذين و�سع�ا يدهم عليها، 
وفت��ح له��م املجال لتط�يبه��ا، وهناك من ط���ب ن�سبة 
معينة من االأر�س واأبقى جزًءا غري مط�ب، وهي التي 
عده��ا املن��دوب اأرا�سي حك�مية تتبع ل��ه، م��سًحا اأن 

هذه االأرا�سي تقع يف منطقة "امل�ا�سي" بخان ي�ن�س.
اأم��ا اأر���س املحل���ل فكان��ت يف عهد احلاك��م الع�سكري 
امل�س��ري ع��ام 1956م وه��ي مبنطق��ة الزيت���ن �سرق 
مدين��ة غ��زة، واأعط��ى ال�س��كان م��دة ث��الث �سن���ات 
لت�سجي��ل االأرا�س��ي الت��ي حت��ت اأيديه��م، فم��ن �سجل 
اأ�سبح��ت طاب�ا با�سم �ساحبها، يف حني اأ�سدر احلاكم 

قرارا بحل االتفاق مع من مل ي�سجل.

أراضي الموظفين
ويف م��س���ع ح�س���ل امل�ظفني عل��ى اأرا���سٍ حك�مية 
بع���س  ملعاجل��ة  احلك�م��ة  نفذت��ه  "امل�س��روع  ق��ال: 
م�ستحق��ات امل�ظفني املراكمة، ول�سمان حياة كرمية 
له��م، فا�ستف��اد م��ن امل�س��روع 13 األف م�ظ��ف، وتبقى 
18 األفا مل يح�سل�ا على اأرا�ٍس"، م�ؤكدا اأنه ال ميكن 
اال�ستم��رار يف تطبي��ق امل�س��روع لع��دم وج���د اأرا���سٍ 

حك�مية، فاأوقف وم�ستقبال لن يك�ن.

تعويض العشوائيات
وفيم��ا يخ���س تع�ي���س الع�س�ائيات ق��ال:" قبل 15 
�س، اأما بعد هذا التاريخ  ماي�/ اأي��ار 2010 كانت ُتع�َّ
فلي���س له��ا ح��ق، وُي��زال البن��اء دون احل�س���ل عل��ى 
تع�ي�سات"م�س��رًيا اإىل اأن احلك�مة ح�سرت االأ�سماء، 

ولديها �س�ر ج�ية تثبت م�ساحة االأر�س.
اأو�س��ح اأن احلك�م��ة اعتم��دت 26 ع�س�ائي��ة ومت��ت 
ت�س�يته��م ، وه��ي من��ازل مل�اطنني اأقيمت عل��ى اأرا�ٍس 
حك�مي��ة، مث��ل ع�س�ائي��ة بي��ت حان���ن، وع�س�ائية 
يت  منطق��ة "احلمامي��ة" غ��رب مدينة غزة الت��ي �ُس�ِّ

خارج املنطقة، اأي اأن ثمن االأر�س ال�سابط هنا.
ويف حال التع�ي�س اأو�سح اأن هناك قان�ن الع�س�ائية 
ال��ذي يعطي رئي�س �سلط��ة االأرا�سي احلق بتخ�سي�س 
م��ا ب��ني 150 اإىل 250 م��را لل�سخ�س ح�س��ب و�سعه 
االجتماع��ي وع��دد اأبنائ��ه املتزوج��ني، ويعف��ى م��ن 
%60 م��ن ثمن االأر�س، م��ع ت�سديد اأق�ساط االأر�س 
لع�س��ر �سن�ات، واإذا كان البي��ت املزال من "االإ�سب�ست" 
���س بثالث��ة اآالف دوالر، اأم��ا اإذا كان من الباط�ن  يع�َّ

�س بخم�سة اآالف. فيع�َّ

120 ألف دونم معتدى عليه

أبو صبحة: خطة محكمة لوقف نزيف التعديات على األراضي الحكومية

الراأي- اإبراهيم �سق�رة
يتفاج��اأ كثري من ال�ف�د الطبية القادمة 
اإىل قط��اع غ��زة بحج��م االجن��از الطبي 
املحا�س��ر،  غ��زة  قط��اع  مب�ست�سفي��ات 
باملراف��ق  املت�اج��د  الطب��ي  فال��كادر 
ال�سحي��ة وال�سيا�س��ات ال�سحية ال�سليمة 
م��ن قب��ل ادارات وزارة ال�سح��ة خلق��ت 
م��ن ال�اقع ال�سع��ب حتدي��ات وجناحات 
كب��رية انعك�س��ت على امل�ؤ�س��رات ال�سحية 
اأرادت  الت��ي  املع��ادالت  وقلب��ت  اإيجاب��ًا 
بالقط��اع ال�سحي االنهيار لت�سعد به نح� 

االزدهار.
الن�س��اء  ا�ست�س��اري  لطف��ي  اأحم��د  د. 
والت�لي��د وجراح��ة االأورام مب�ست�سف��ى 
خل���س  املتح��دة،  باململك��ة  ليفرب���ل 
�سه��ر  مل��دة  ا�ستم��رت  الت��ي  جتربت��ه 
مبجم��ع  والت�لي��د  الن�س��اء  مب�ست�سف��ى 
ال�سفاء الطبي، واعجابه بحجم االجناز 

باأن��ه ل��� ا�ستط��اع اأن ي�لد ابنت��ه يف غزة 
لفعل ذلك.

مب�ست���ى  تفاج��اأ  اأن��ه  لطف��ي  د.  ويب��ني 
الكف��اءة العالية والتدري��ب التي يحظى 
ال�سف��اء  مبجم��ع  ال���الدة  اأطب��اء  به��ا 
الطب��ي والت��ي ت�ساه��ي اأعل��ى امل�ست�يات 
عل��ى م�ست�ى العامل وال تق��ل باملطلق عن 

م�ست�ى االأطباء مب�ست�سفى ليفرب�ل.
ويلف��ت د. لطف��ي اإىل اأن ما ميي��ز اأطباء 
جمم��ع ال�سف��اء الطب��ي ع��ن غريه��م من 
االأطباء يف الع��امل قدرتهم الفائقة على 
العطاء وبذلهم جمه���د ال ي�ستطيع اأحد 

بالعامل القيام به.
واأج��رى د. لطف��ي بالتع��اون م��ع ال��كادر 
الطبي املحل��ي مب�ست�سفى الن�ساء الت�ليد 
عملي��ة   20 الطب��ي  ال�سف��اء  مبجم��ع 
جراحية معقدة ون�عية، �سملت عمليات 
واإزال��ة  الرح��م  داخ��ل  االأورام  الإزال��ة 

اخلالي��ا اللمفاوي��ة، اإىل جان��ب عمليات 
متعلق��ة بحاالت �سق���ط الرحم واأخرى 

با�ستخدام املنظار.
م�س��رية  خ��الل  لطف��ي  د.  ق��ًدم  كم��ا 
عط��اءه مبجم��ع ال�سف��اء الطب��ي ع��ددًا 
م��ن املحا�س��رات الطبية لالأطب��اء الذين 

الب���رد  برنام��ج  �سم��ن  يتخ�س�س���ن 
الفل�سطيني، برنام��ج التخ�س�سات الطبي 
ال�طن��ي، اإىل جانب تقدمي��ه حما�سرات 
ط��ب  ح���ل  الفل�سطيني��ة  اجلامع��ات  يف 

الن�ساء وال�الدة وجراحة االأورام.
وين�سح د. لطفي اأطباء الن�ساء وال�الدة 

وباملراف��ق  الطب��ي  ال�سف��اء  مبجم��ع 
ال�سحي��ة بت�ثيق احل��االت التي يجرون 
جان��ب  اإىل  اجلراحي��ة،  العملي��ات  له��ا 
اآخ��ر  عل��ى  االط��اًلع  يف  اال�ستم��رار 
امل�ستجدات يف طب الن�ساء والت�ليد على 

م�ست�ى العامل.
وياأت��ي ح�س���ر ال�فد الطب��ي الريطاين 
وجراح��ة  والت�لي��د  الن�س��اء  جم��ال  يف 
االأورام �سم��ن �سيا�س��ة وزارة ال�سح��ة يف 
ا�ستج��الب ال�ف���د الطبي��ة املتخ�س�س��ة 
وذات الكفاءة العالية للتخفيف من عبئ 
ال�سفر ومعان��اة التح�يل اإىل اخلارج عن 
اأبن��اء �سعبن��ا، اإىل جان��ب احل�س���ل على 
خ��رات جدي��دة لل��كادر الطب��ي املحل��ي 
يف ظ��ل الت�سيي��ق ومن��ع ابتع��اث الك�ادر 
اج��راءات  �سم��ن  للخ��ارج،  ال�سحي��ة 
احل�س��ار الظامل��ة املفرو�س��ة عل��ى قطاع 

غزة لل�سنة 13 على الت�ايل.

"لو بنتي حولدها بغزة".. طبيب في ليفربول يلخص تجربته بالقطاع
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
تنت�س��ر يف قط��اع غ��زة اأع��داد كبرية 
م��ن اجلمعي��ات واملراك��ز الت��ي تعنى 
اأع��داد  اأن  اإال  واالأ�س��رة،  بالطف�ل��ة 
قليل��ة فق��ط ت���يل اهتمام��ا باأطفال 
الت�ح��د، وتكاد تك�ن هذه اجلمعيات 
احل��د  متتل��ك  وال  ج��دا  مت�ا�سع��ة 
االأدن��ى م��ن االإمكاني��ات الالزمة، وال 
يت�ف��ر فيها اأخ�سائيني يف هذا املر�س 

الذي يرافق الطفل منذ ال�الدة.
واأثب��ت الدرا�سات الطبي��ة والبح�ث 
االأن�سط��ة  ممار�س��ة  اأن  العلمي��ة، 
ال�سباح��ة،  خا�س��ة  الريا�سي��ة 
تع���د بالكث��ري م��ن الف�ائ��د واحلل�ل 
الذي��ن  االأطف��ال  عل��ى  العالجي��ة 
يعان�ن طيف الت�حد، فهي اإىل جانب 
ك�نه��ا تعتر حافزًا مهمًا لرفع كفاءة 
اجل�سم، كما اأنه��ا ت�ساعد الطفل على 

�سقل مهاراته ذهنيا وج�سديا.
وزارة  حر�س��ت  املنطل��ق  ه��ذا  وم��ن 
ال�سباب والريا�س��ة ومن �سمن تنفيذ 
70 خميما �سيفيا لل�سباب واالأطفال، 
على تخ�سي�س خم�سة خميمات لذوي 

ال�سريح��ة  ه��ذه  االإعاق��ة، ومنح��ت 
املهم�سة جمتمعيا اهتماما كبريا.

وم��ن ب��ني ه��ذه املخيم��ات اخلم���س، 
رعت ال���زارة خميما خا�س��ا باأطفال 
"خمي��م  ا�س��م  حت��ت  ج��اء  الت�ح��د 
ال�سباح��ة واالألع��اب املائي��ة الأطفال 
خمي��م  اأول  وه���   ،" الت�ح��د  طي��ف 

�سيفي يتم تنفيذه لهذه الفئة.

السباحة أفضل عالج
االجتماعي��ة  االأخ�سائي��ة  وتق���ل 
ال�سع��ايف:"  �سف��اء  املخي��م  ومدي��رة 
اإن املخي��م ي�س��م 12 طف��ال من طيف 
اأطف��ال الت�ح��د، به��دف حتفيزه��م 
واملع��ريف  احلرك��ي  االدراك  عل��ى 
والت�ا�سل االجتماعي مع االأ�سخا�س 
الذي��ن يحيط���ن به��م"، م��سح��ة اأن 
طف��ل الت�ح��د يك���ن منط�ي��ا عل��ى 
نف�سه وه� يحتاج اإىل �سخ�س متدرب 
للتفاع��ل معه دون اأي �سع�ر بالغرابة 

منه.
حدي��ث  يف  ال�سع��ايف  وت�سي��ف 
ل�"ال��راأي": اإن الريا�س��ة املائي��ة من 

اأف�س��ل العالج��ات الأطف��ال الت�ح��د 
االأوعي��ة  ت��سي��ع  يف  ت�ساع��د  الأنه��ا 
الدم�ي��ة لديه��م، واإدراك طبيع��ة ما 

يحدث ح�لهم
وفيم��ا يتعلق ب�ج���د تفاعل من قبل 
اأطف��ال الت�ح��د م��ع تل��ك الريا�س��ة 
املائية، ت�ؤكد ال�سعايف اأن الي�م االأول 
�سع��ر  حي��ث  ممي��زا،  كان  املخي��م  يف 
االأطفال بالف��رح وال�سعادة، ومار�س�ا 

اللعب ب�سكل مريح.
وال متثل ال�سباحة املائية اأي خط�رة 
عل��ى ه��ذه ال�سريح��ة، اذ حتمل املياه 
ج�سم الطفل، ويك�ن اأكر خفة واأقل 
وزن��ا وثق��ال، وه��� م��ا ي�سه��ل حرك��ة 
ع�س��الت اليدي��ن والقدمني ومبجه�د 

اأقل.
ويت�اج��د داخ��ل املخي��م اأخ�سائيني 
مل�ساع��دة  ونف�سي��ني  اجتماعي��ني 
�ساع��ات  خ��الل  االأطف��ال  ه���ؤالء 
ال�سباحة داخل املاء، واأداء التمارين 
م�ساع��دة  جان��ب  اإىل  الريا�سي��ة، 
طف��ل الت�حد عل��ى كيفي��ة التفاعل 

االجتماعي. 

يعي��ق  عج��ز  ه���  الت�ح��د  ومر���س 
االجتماعي��ة  امله��ارات  تط�ي��ر 
لفظ��ي  والغ��ري  اللفظ��ي  والت�ا�س��ل 
واللع��ب التخيل��ي واالإبداع��ي، وه��� 
نتيج��ة ا�سط��راب ي�ؤثر عل��ى الطرق 
الت��ي يتم م��ن خاللها جم��ع املعل�مات 
ومعاجلته��ا ب�ا�سط��ة الدم��اغ م�سببة 
االجتماعي��ة،  امله��ارات  يف  م�س��كالت 
من��ذ  االأطف��ال  ي�سي��ب  مر���س  وه��� 
ال���الدة يف ال�سن���ات الث��الث االأوىل 
ن�سب��ة  وتعت��ر  الطف��ل،  عم��ر  م��ن 

اال�سابة بني االأوالد والبنات 4:1.

الوزارة تولي اهتماما 
من جهت��ه يق�ل وكي��ل وزارة ال�سباب 
والريا�س��ة اأحم��د حمي�سن يف حديث 
ل�"ال��راأي": اإن اله��دف م��ن املخيمات 
ته��دف  االإعاق��ة  ب��ذوي  اخلا�س��ة 
لر�س��م الب�سم��ة والف��رح عل��ى �سف��اه 
ه���ؤالء االأطف��ال، ومنحه��م الراح��ة 
اجل�سدي��ة، والتفري��غ النف�س��ي له��م 
م�اه��ب  واكت�س��اف  اأف��كار  وتط�ي��ر 
االأطف��ال  بع���س  ل��دى  وابداع��ات 

منهم".
قام��ت  ال���زارة  اأن  حمي�س��ن  وي�ؤك��د 
بج�ل��ة ملخيم��ات ت�س��م ذوي اإعاقة، 
متن�ع��ة  فعالي��ات  هن��اك  وكان 
واالألع��اب  والريا�س��ة  الفن���ن  مث��ل 
املختلف��ة، الفت��ا اإىل اأن وزارته ت�يل 

اهتماما كبريا بهذه ال�سريحة.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن كل الريا�س��ات 
له��ا ف�ائ��د بدني��ة وعقلي��ة ونف�سية 
وخا�س��ة  وج�سدي��ة  واجتماعي��ة 
ال�سباح��ة، وهي م��ن اأه��م الريا�سات 
كاف��ة  تن�سي��ط  عل��ى  تعم��ل  الأنه��ا 
االأجه��زة الداخلي��ة جل�س��م االن�سان 

ب�سكل عام.
والريا�س��ة  ال�سب��اب  وزارة  وكان��ت 
املخيم��ات  انط��الق  ع��ن  اأعلن��ت  ق��د 
�سع��ار  حت��ت  الع��ام  له��ذا  ال�سيفي��ة 
خالل  من   ،2019 القد�س  "خميمات 
تنظي��م )70( خميم��ًا �سيفيًا م�زعة 
عل��ى جميع حمافظ��ات غ��زة، ح�سب 
ال���زن الن�سب��ي ل��كل حمافظ��ة، كم��ا 
الفئ��ات  عل��ى  املخيم��ات  ت�زي��ع  مت 

والقطاعات يف املجتمع.

ألول مرة برعاية وزارة الشباب والرياضة

مخيم سباحة..يعيد أطفال التوحد إلى الواجهة
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غزة-الراأي-فل�سطني عد الكرمي
تت�ساع��ف معاناة االأ�س��رى الفل�سطينيني 
االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  �سج���ن  داخ��ل 
ي�م��ا بعد ي���م، وتت�ساعف تل��ك املعاناة 
حتديدا مع االأ�سرى املر�سى الذين تنفذ 
فيه��م م�سلحة ال�سج�ن اأح��كام االإعدام 
بطريقة غري مبا�سرة من خالل االإهمال 
الع��الج  املتعم��د وع��دم تق��دمي  الطب��ي 

الالزم لهم.
تل��ك ال�سيا�س��ة املمنهج��ة ت�ج��ت قب��ل 
املري���س  االأ�س��ري  با�ست�سه��اد  اأ�سب�ع��ني 
ن�س��ار طقاطق��ة )20 عام��ا(، م��ن بل��دة 
بي��ت فج��ار يف بي��ت حل��م، داخ��ل �سج��ن 
)نيت�س��ان( االإ�سرائيلي، اأثن��اء التعذيب 
ونتيج��ة لالإهم��ال الطب��ي داخ��ل العزل 

االنفرادي.

إهمال متعمد
ومل تت�ق��ف بع��د �سيا�س��ة االحت��الل يف 
اغتي��ال االأ�س��رى داخ��ل ال�سج�ن بطرق 
واأ�سالي��ب غري مبا�س��رة، ومل يكن االأ�سري 
طقاطق��ة ه��� االأخ��ري، فاالأ�س��ري حمم��د 
ف��اروق اأب��� ال��رب 45 عاما م��ن قباطية 

ق�س��اء جن��ني، يع��اين م��ن التهاب��ات يف 
يف  اآالم��ًا  ل��ه  ت�سب��ب  ال��سط��ى  االأذن 
الراأ���س ودوخ��ة، كم��ا يعاين م��ن م�ساكل 
يف عم��ل اأحد �سمامات القل��ب والتهابات 
يف الركبة الي�سرى، وال يعطى العالجات 
اأن��ه معتق��ل من��ذ الع��ام  الالزم��ة علم��ا 
2002 وحمك���م بال�سج��ن ل��� 30 عاما، 
وف��ق م��ا بينت��ه هيئ��ة �سئ���ن االأ�س��رى 

واملحررين يف تقرير لها.
واأو�سح��ت الهيئ��ة اأن االأ�س��ري عماد عبد 
الك��رمي اب��� زين��ة 30 عاما، م��ن اأريحا، 
يع��اين اأي�س��ا م��ن اإ�سابة يف ي��ده اليمنى 
ب�سب��ب م�س��اكل يف االأوت��ار واالأع�س��اب، 
كم��ا يعاين م��ن اآالم يف اخل�سيتني ب�سبب 
الدوايل وكي�س ماء، اإ�سافة اىل معاناته 

من انتفاخ وتهيج جلدي اأ�سفل العينني.
وتتجاه��ل م�سلح��ة �سج���ن االحت��الل، 
اإعط��اء املر�س��ى م��ن االأ�س��رى اأي ع��الج 
اأو اج��راء اأي عملي��ات، فاالأ�س��ري �ساه��ر 
اأب��� عمر" 35 عاما" م��ن قرية جماعني 
ق�س��اء نابل�س، يعاين ه��� االآخر من ك�سر 
مبرف��ق الي��د اليمن��ى ب�سب��ب االعت��داء 
الك�س��ر  التحقي��ق، وج��ر  علي��ه خ��الل 

بطريق��ة غ��ري �سحيح��ة، مم��ا اأدى اىل 
ب��روز وخل��ع باملرفق، وفيم��ا بعد وخالل 
نقله ب�سي��ارة الب��سطة تعر�س لل�سق�ط 
االإدارة  واكتف��ت  عليه��ا،  اأخ��رى  م��رة 
باإعطائ��ه م�س��د، دون تق���مي الك�س��ر اأو 

اإجراء العالج الطبي الالزم.
اأما االأ�سري عبد اهلل خاروف 30 عاما من 
نابل�س، فه� يعاين من دي�سك يف الفقرتان 
الرابعة واخلام�سة ومل جترى له ال�س�ر 
الالزم��ة اأو يعطى العالج��ات ال�سرورية 
حلالت��ه ال�سحي��ة، حيث تكتف��ي االدارة 

باإعطائه امل�سكنات فقط.
الكث��ري  �سف���ف  يف  االأمرا���س  وتنت�س��ر 
واالأزم��ات  كااللتهاب��ات  االأ�س��رى،  م��ن 
ال�سدري��ة واالأمرا�س اجللدية واأمرا�س 
والب�ا�س��ري،  املع��دة  وقرح��ة  العي���ن 
املرتبط��ة  البط��ن واالأمرا���س  وانتف��اخ 
بف�سل ال�سيف، واأي�سا االأمرا�س املزمنة 
والناجت��ة عن االإ�ساب��ة بالر�سا�س قبل 
االعتق��ال، اأو التعذي��ب بع��د االعتق��ال 

وبقائها دون عالج ودون رعاية �سحية.
الطب��ي،  لالإهم��ال  االأ�س��رى  ويتعر���س 
وع��دم ت�ف��ري االأدوي��ة والع��الج ال��الزم 

للمر�سى منه��م، بل االكتف��اء بامل�سكنات 
م�سك��ن  عل��ى  فق��ط  يح�سل���ن  وغالب��ًا 
االأوج��اع االأكام���ل بدي��ال ع��ن االأدوية 

والعالجات احلقيقية.

اعدام صامت
ويق�ل مدي��ر االع��الم يف وزارة االأ�سرى 
واملحررين بغزة، ا�سالم عبدو:" اإن اأكر 
م��ن 1200 اأ�س��ري مري���س يت�اجدون يف 
خمتلف��ة  باأمرا���س  االحت��الل،  �سج���ن 
م��ا بني املزمن��ة واخلط��رية وامل��سمية "، 
م�ؤك��دا ان 24 اأ�س��ري مري���س بال�سرطان 

بكافة ان�اعه.
وي�سي��ف عب��دو يف حدي��ث ل� "ال��راأي": 
18 اأ�س��ريا يقيم���ن ب�س��كل دائ��م يف  اإن 
عي��ادة الرملة التي ي��س��ع فيها االأ�سرى 
الذي��ن يعجزون عن احلرك��ة اأو حالتهم 
اأ�س��ريا   70 اأن  اإىل  الفت��ا  خط��رية"، 

يحتاج�ن لعمليات جراحية عاجلة.
�سج���ن  اإدارة  ف��اإن  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
االحت��الل تتعم��د اال�ستهت��ار واالإهمال 
تق��دمي  وع��دم  االأ�س��رى  بح��ق  الطب��ي 
الع��الج ال��الزم له��م، وا�ستغ��الل ه���ؤالء 

ط��الب  وتدري��ب  التج��ارب  يف  املر�س��ى 
اجلامع��ات اليه�دي��ة عليهم، وه��ذه كلها 
وقائع حقيقية و�س�اهد من قبل االأ�سرى 

اأنف�سهم.
االإهم��ال  �سيا�س��ة  اأن  عب��دو  وي�ؤك��د 
بح��ق االأ�سرى ن���ع من عملي��ات االإعدام 
ال�سام��ت، م��ن خ��الل زرع املر���س وتركه 
يتغلغ��ل داخ��ل االأ�س��ري دون اإج��راء اأي 
فح��س��ات اأو تق��دمي ع��الج، وه��ذا كل��ه 

يهدف لرك االأ�سرى عر�سة للم�ت.
ويتاب��ع ق�له:" حت��ى بعد االف��راج عن 
االأ�س��ري، يبق��ى االأ�س��ري رهين��ة للمر�س، 
وهن��اك الكث��ري من االأ�س��رى الذين كان�ا 
مر�سى داخ��ل ال�سج�ن، ا�ست�سهدوا عقب 
االف��راج عنهم بفرة ق�س��رية جدا، مثل 
االأ�سري جمدي حماد الذي كان يعاين من 

مر�س مزمن".
ويقب��ع يف �سج���ن االحت��الل اأك��ر م��ن 
م�زع��ني  فل�سطين��ي  اأ�س��ري  اأالف   6000
عل��ى 17 �سجن ومعتق��ل ومركز ت�قيف، 
يعان�ن من ظروف قا�سية و�سعبة يف ظل 
ا�ستم��رار ال�سم��ت ال��دويل عل��ى جرائم 

االحتالل بحقهم. 

اإلعدام الصامت..خباثة االحتالل للفتك باألسرى
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غزة - الراأي - اآالء النمر
ل��ن يهداأ �سراع قائ��م على انتزاع 
اأر�س��ًا  �سرق��ت  ي��د  م��ن  احل��ق 
ل�سع��ب اأع��زل، فهن��ا عل��ى اأر���س 
فل�سط��ني وحتديدًا اأم��ام املناطق 
احلدودية الت��ي يقع اإىل جانبها 
قط��اع غ��زة، مل يتخل��ى االأخ��ري 
االحت��الل  مقارع��ة  ع��ن  ي�م��ًا 
االإ�سرائيلي حت��ى يف اأيام ت�ارت 

يف مظهر الهدوء الن�سبي.
احلقيق��ة  تغيي��ب  �سبي��ل  ويف 
املحلي��ة  االإع��الم  و�سائ��ل  ع��ن 
والدولي��ة وتلك الت��ي ت�سل اإىل 
ال��دول االأوروبي��ة، ف��اإن املحت��ل 
ر�سا�ست��ه  يطل��ق  ال�سهي���ين 
القاتلة نح��� �س��دور ال�سحفيني 
اأو  رادع  اأي  يردع��ه  اأن  دون 
يحكم��ه اأي قان���ن دويل ين���س 
بحري��ة  امل�سا���س  حت��رمي  عل��ى 
ت�اج��ده  ح��ل  اأينم��ا  ال�سحف��ي 
وحت��ى يف مناطق ال�س��راع ح�ل 
يف  ال�سحف��ي  اأن  اإال  الع��امل. 

قطاع غ��زة على وجه اخل�س��س 
يح�س��ل عل��ى ا�ستثن��اء لي���س له 
مثي��ل، فخروجه من بيت��ه اأو من 
م��كان عمل��ه ال يعن��ي بال�سرورة 
اأن يع���د �سامل��ًا دون اأي اأذى، م��ا 
يدفع��ه للقيام باأ�سكال من ال�داع 
ال�سري��ع لذوي��ه وزمالئ��ه بعدما 
مت�سك باأ�سب��اب ال�قاية وارتدى 
اخل���ذة والب��زة التي كت��ب على 

.Press سدرها�
ويف اآخ��ر م��ا ح�س��ده االحت��الل 
م��ن اأرواح ح��رة حتل��ق يف �سم��اء 
احلقيقة، فقد ا�ستهدف بدم بارد 
امل�س���ر ال�سحفي �سام��ي م�سران، 
وال��ذي ر�سدت��ه قنا�س��ة الع��دو 
االإ�سرائيل��ي وه��� يالحق ت�ثيق 
م�س��ريات  مي��دان  يف  احلقيق��ة 
الع���دة الك��رى ورف��ع احل�س��ار 
وه��� يبعد ع��ن ال�سي��اج الفا�سل 

قرابة ال�500 مر.
ال�سحف��ي امل�س�ر �سام��ي م�سران 
م�ست�سفي��ات  داخ��ل  االن  يرق��د 

بطل��ق  اأ�سي��ب  بعدم��ا  القط��اع 
الي�س��رى  عين��ه  اأ�س��اب  ن��اري 
ب�س��كل مبا�سر، وه��� االآن ي�سارع 
اأ�س��رة امل�س��ايف يف طريقه للنجاة 
مي��دان  اإىل  والع���دة  بروح��ه 
العمل واإكم��ال م�س���ار احلقيقة 

الذي بداأه.
ه��ي  م�س��ران  اإ�ساب��ة  تك��ن  ومل 
م��ن  ع��دد  �سبقته��ا  ب��ل  االأوىل، 
االإ�ساب��ات �س�اء كان��ت بعيارات 
مطاطي��ة اأو بالغ��از ال�س��ام الذي 
ت�سب��ب بنقل��ه م��رات ع��دة اإىل 
م�س��ايف القط��اع، مل يثني��ه ذل��ك 
ع��ن التاأخ��ر حلظة واح��دة عن 

ممار�سة عمله االإعالمي احلر.
ال ت��كاد تخل���ا فعالي��ة كب��رية، 
م�س��ريات  جم��ع  م��ن  جمع��ة  اأو 
الع�دة، اإال ويتعر�س ال�سحفي�ن 
ال�سته��داف مبا�س��ر ومتعم��د من 
ق���ات االحت��الل"، م�ؤكدا اأن كل 
ذل��ك ي�س��اف اإىل �سجل��ه االأ�س�د 

يف ا�ستهداف ال�سحفيني.

سياسة القوة 
المفرطة

االإعالم��ي  املكت��ب  وبح�س��ب 
عل��ى  اأك��د  فق��د  احلك�م��ي 
ميار���س  ي��زال  ال  االحت��الل 
بح��ق  االف���اه  تكمي��م  �سيا�س��ة 
يف  واالعالمي��ني  ال�سحفي��ني 
االرا�س��ي الفل�سطيني��ة املحتلة، 
وتقييد حري��ة العمل ال�سحفي، 
حيث ر�سد املكتب ما يقارب 300 
انتهاك بحق االإعالميني من قبل 

ق�ات االحتالل االإ�سرائيلي.
بح��ق  االنته��اكات  تقري��ر  ب��ني 
ال�سحفي��ني اأن ق���ات االحتالل 
ا�ستخ��دام  تتعم��د  اال�سرائيل��ي 
الق���ة املبا�سرة واملفرط��ة لقمع 
ال�سحافي��ني وو�سائل االعالم من 
اأج��ل اق�سائه��م وابعاده��م ع��ن 
املي��دان ومنع عملي��ات التغطية، 
بال�س��رب  عليه��م  واالعت��داء 
و�سائ��ل  م��ن  وغ��ريه  والتهدي��د 
العن��ف اأو االإهانة واملعاملة التي 

حتط بالكرامة واالإن�سانية.
ووثق التقري��ر اأن���اع االإ�سابات 
يف قط��اع غ��زة ج��راء ا�ستهداف 
ال�سحفي��ني  االحت��الل  ق���ات 
عل��ى ح��دود قط��اع غ��زة خ��الل 
الع���دة  م�س��ريات  تغطيته��م 
حال��ة،   68 عدده��م  ال�سلمي��ة، 

بينهم 7�سحفيات.
عن��د  االحت��الل  يكت��ف  ومل 
ه��ذا احل��د ب��ل �س��ن هج���م �سد 
والتاآم��ر  الفل�سطين��ي  املحت���ي 
م��ع اإدارة الفي���س ب���ك، وم�اقع 
به��دف  االجتماع��ي  الت�ا�س��ل 
التحري���س واالته��ام وامل�سايقة 
وامل�ؤ�س�س��ات  ال�سحفي��ني  بح��ق 
تخلل��ه اغ��الق وحظ��ر وح��ذف 
املئ��ات م��ن �سفح��ات وح�ساب��ات 
وم�اق��ع لل�سحفيني واالإعالميني 
بح��د  ت�سجي��ل  مت  والنا�سط��ني، 
حال��ة  يق��ارب)71(  م��ا  اأدن��ى 
اغالق وحذف واتهام وحتري�س.

Top of Form

عبر استهداف الصحفيين

قنص عين الحقيقة .. مهمة يتعّمد االحتالل تغييبها
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غزة- الراأي- اآالء النمر
ع�س��رة اآالف م�سطاف��ًا ي�مي��ًا م��ن 
قط��اع غزة يحل���ن �سباحًا وحتى 
�ساع��ات امل�ساء املتاأخ��رة من الليل 
عل��ى طرق��ات امليناء املطل��ة على 
مراك��ب ال�سيادي��ن، ويرتف��ع هذا 
الع��دد ب�س��كل اأك��ر م�ساعف��ة يف 
اأيام العيد والعطل الر�سمية، على 
اعتبار اأن ميناء غزة هي االإطاللة 
عل��ى  ات�ساع��ًا  واالأك��ر  االأجم��ل 
م�ساح��ات املي��اه املنتهي��ة باأم���اج 

تك�سر �سمت امل�انئ.
ه��ذا الع��دد يعت��ر طبيعي��ًا ج��دًا 
يف  الي�م��ي  لالزدح��ام  بالن�سب��ة 
اأنحاء املين��اء، ويعتر ميناء غزة 
البح��ري قبل��ة يت�جه له��ا اأهايل 
قطاع غزة من �سماله اإىل جن�به؛ 
حي��ث  جماني��ا،  مكان��ًا  العتب��اره 
يلج��اأ الي��ه الكث��ري م��ن العائ��الت 
الت��ي ال ت�ستطي��ع زي��ارة االأماك��ن 
واملنتجع��ات ال�سياحي��ة لغالئه��ا، 

الف��رة  يف  امل��كان  اأ�سب��ح  حي��ث 
االأخرية م��زارًا عامًا بع��د ال�سماح 
للم�اطنني بالدخ�ل اإليه وت�فري 

اأماكن خا�سة.
وي�ستمتع الزائرين مب�سهد مرافئ 
املراك��ب امل�سطف��ة ب�س��كل جمايل 
منا�سب على وج��ه املياه ال�ساكنة، 
واالأ�سا�س��ي  االأول  املرتك��ز  فه��ي 
باأغرا���س  املبحري��ن  لل�سيادي��ن 
م��ن  اأرزاقه��م  ولتلبي��ة  �سياحي��ة 

�سيد االأ�سماك يف م�ا�سمها.
النق��ل  وزارة  با�س��م  الناط��ق 
وامل�ا�س��الت خلي��ل الزيان حتدث 
ل�"ال��راأي"، وق��ال اإن مين��اء غ��زة 
دوري  ب�س��كل  لل�سيان��ة  تتعر���س 
كل �ست��ة اأ�سه��ر يف �سبي��ل دعمه��ا 
واإي�ساله��ا الأه��م حمط��ات االأمان 
وخا�س لل�سيادي��ن، حفظًا ملراكب 
ال�سيادين من اخلراب اأو التعر�س 
م��ع  ارتطامه��ا  نتيج��ة  للته�س��م 
حرك��ة االأم���اج ب�سخ���ر الل�سان 

املمتد داخل امليناء.
وو�س��ف الزي��ان املين��اء البح��ري 
املت�س��كل على هيئ��ة ل�سان �سخري 
مدع��م بكت��ل �سخرية عل��ى �سكل 
املتنف���س  باأن��ه  غ��راب"،  "رج��ل 
االأول مل�اطني قطاع غزة، وه� يف 
ذات ال�ق��ت منف�س بحري ونقطة 
الع��امل  اإىل  امل�سافري��ن  انط��الق 
اخلارج��ي يف م�ستقبل غ��ري معل�م 

وقته.
واأ�س��اف اأن ال�زارة مبا فيها �سلطة 
امل�ان��ئ تق���م مبتابع��ة و�سياغ��ة 
الدوري��ة  وال�سيان��ة  املخطط��ات، 
للمرافق داخ��ل امليناء واالجتماع 
املتكرر للجن��ة تط�ير ميناء غزة 
للجن��ة  االقراح��ات  وتق��دمي 
البنية التحتية مبا يحقق تط�ير 
امليناء وال�سيانة الدورية لدورات 
املياه وال�سرف ال�سحي ب�سكل عام 
واملتابع��ة م��ع ال�سرط��ة البحرية 
ب�سكل ي�م��ي كافة االعمال داخل 

امليناء.
فيم��ا تبل��غ تكلف��ة تدعي��م كا�سر 
امل���ج بالكت��ل اال�سمنتي��ة امل�سماة 
الغ��راب" بح���ايل600  ب�"رج��ل 
االأوىل  املرحل��ة  رج��ل غ��راب يف 
بكلف��ة2 ملي���ن دوالر، حيث تبلغ 
تكلفة الكتل��ة االإ�سمنتية ال�احد 
اأن  كم��ا  600دوالر،  بح���ايل 
ل�س��ان املين��اء يحت��اج اإىل تبليط 
ملنع دخ���ل املياه ع��ر كا�سر امل�ج 
اإىل ح����س املين��اء، ويحت��اج هذا 
ملي���ن   1.5 مبل��غ  اإىل  امل�س��روع 

دوالر.
االإدارة العام��ة للط��رق وامل�ساريع 
يف وزارة النق��ل وامل�ا�سالت قامت 
امل�ساري��ع  م��ن  العدي��د  بتنفي��ذ 
احلي�ية وال�سخمة يف ميناء غزة 
البح��ري وقامت بتط�ي��ره خالل 
ال�سن���ات املا�سية، ولكن��ه يحتاج 
اإىل املزي��د م��ن امل�ساري��ع حلمايته 
مين��اء  اإىل  وحت�يل��ه  وتدعيم��ه 

اآمن يحت�س��ن امل�سافرين الذاهبني 
والعائدين.

الت��اآكل امل�ستم��ر وغي��اب مق�مات 
يف  ال�حي��د  باملين��اء  ال�سالم��ة 
القط��اع وال��ذي �سرع��ان ما حت�ل 
اإىل مرف��اأ �سياح��ي يق�س��ده اآالف 
امل�اطنني، ما يدف��ع �سلطة امل�انئ 
ب�س��كل  باملكعب��ات  تدعيم��ه  اإىل 
ن�س��ف �سن���ي فق��ط الإي�ساله اإىل 

مت��سط مراحل االأمان.
الزيان علل ت�قف تنفيذ امل�ساريع 
املتعلق��ة  ال�سخم��ة  الهند�سي��ة 
اإىل  وحت�يله��ا  املين��اء  بتط�ي��ر 
مرف��ئ �سياح��ي دويل على احلالة 
ال�سيا�سية القائمة يف قطاع غزة، 
ما ي�ؤجل ه��ذه املخططات وي�ؤجل 
عم��ل بع�سه��ا والتي تبل��غ تكلفتها 
اإىل اأك��ر م��ن ع�س��رة اآالف دوالر 
للخط��ة ال�احدة، وذلك اإىل حني 
واق��ع  تغ��ري  �سيا�سي��ة  انفراج��ه 

احل�سار املفرو�س.

"لسان الميناء" .. أعمال إنقاذية تدعم وجوده إلى حين انفراجه
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأن تفقد عزيزا عليك حتت عجالت ال�سيارة، 
م�سه��د م�ؤمل ق��د ال يتنا�ساه العق��ل الب�سري، 
وتظ��ل ذكراه حمف���رة داخل قل��ب اأم اأو اأب 
فق��دا فل��ذة كبدهم��ا يف عم��ر الزه���ر، ه��ي 
ذك��رى قا�سي��ة ل��كل زوج��ة غ��اب عنها حتت 
ال��راب ج��راء �سائ��ق مته���ر كان كل هم��ه 
تعبئ��ة جي�به وك�س��ب امل��ال، اأو �ساب يجري 
جترب��ة اأولي��ة عل��ى قي��ادة ال�سي��ارة فاأنهى 
بطي�س��ه حياة طفل اأو رجل اأو امراأة اأو حتى 

�سيخ كبري.
لتل��ك  عر�س��ة  االأك��ر  ه��ي  االأطف��ال  فئ��ة 
وتخل��ف  اأعماره��م،  تنه��ي  الت��ي  احل���ادث 
نتيج��ة  ذويه��م،  قل���ب  يف  واالأمل  احل�س��رة 
اال�ستهت��ار من قبل ال�سائق��ني اأو عدم ال�عي 
اأخ��ذ  ب�س��رورة  االأه��ايل  قب��ل  م��ن  الكب��ري 
احليط��ة واحل��ذر فيما يتعلق بعب���ر اأبنائهم 
ال�سالم��ة  اإج��راءات  واتخ��اذ  للطرق��ات، 
لعج��الت  �سحي��ة  يقع���ا  ال  ك��ي  التام��ة، 

ال�سيارات املارة.
وتك��ر ح���ادث ال�س��ري، حتدي��دا يف املناطق 
ال�سيق��ة واملزدحمة بال�س��كان مثل املخيمات 
واملع�سك��رات بغزة، اأو يف ال�س���ارع الرئي�سية 
"البح��ر"  الر�سي��د  �سارع��ي  مث��ل  ال�سريع��ة 

و�سالح الدين.
وي���م اخلمي�س املا�سي، ت�يف امل�اطن كرم اأب� 
غ��ن )32 ع��ام(، وجنله اأمري اأب��� غن )10 
اأع�ام(، يف حادث مروري ُمروع، غرب مدينة 
غ��زة، جراء انق��الب مركبة �سائ��ق وفقدانه 

ال�سيطرة عليها نتيجة ال�سرعة الزائدة.

مؤازرة وتضامن
لفت��ة جميلة ومل�سة م���ؤازرة طيبة، تلك التي 
واالإدارة  بغ��زة  امل�ا�س��الت  وزارة  اأظهرته��ا 
العام��ة ل�سرطة املرور بزي��ارة اأهايل �سحايا 
ح�ادث ال�سري، وكانت البداية بزيارة اأهايل 
ال�سحاي��ا م��ن االأطف��ال ال�سغ��ار، يف حماولة 
منها مل�ساندتهم وم�ؤازرتهم يف م�سابهم اجللل.

العائ��الت،  تل��ك  م��ع  الت�سامني��ة  الزي��ارات 
نفذته��ا االإدارة العام��ة للهند�س��ة وال�سالمة 
يف  العام��ة  العالق��ات  مب�سارك��ة  املروري��ة 
العام��ة  االإدارة  م��ع  وبالتع��اون  ال���زارة، 
ل�سرط��ة امل��رور وجمعي��ة فل�سط��ني لل�سالمة 
ح���ادث  ملن��ع  االأهل��ي  واملجل���س  املروري��ة 

الطرق، وجمعية اأ�سحاب املدار�س.
م. حمم��د الكحل���ت رئي���س قط��اع ال�س���ؤون 
الفني��ة والهند�سية بال���زارة اأو�سح، اأن هذه 
الزي��ارات �ست�سم��ل كاف��ة حمافظ��ات قط��اع 
غزة، والتي ت�سته��دف اأهايل �سحايا ح�ادث 
ال�س��ري م��ن االأطف��ال، حي��ث انطلق��ت ه��ذه 
الزيارات من حمافظة ال�سمال ثم حمافظات 

اجلن�ب.
ه��ذه  م��ن  اله��دف  اإن  الكحل���ت:"  واأ�س��اف 
الزي��ارات ه��ي الت�ا�س��ل مع اأه��ايل ال�سحايا 
الدع��م  وتق��دمي  اأياديه��م  عل��ى  وال�س��د 
املعن�ي له��م، وكذلك االطالع عل��ى �سك�اهم 

ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها. "

وب��ني اأن ال���زارة تت�سامن م��ع اأهايل ح�ادث 
اأج��ل  م��ن  ال�سائق��ني  كاف��ة  وتدع���  ال�س��ري 
تخفي��ف ال�سرع��ة الزائ��دة، وع��دم الته���ر 

اأثناء القيادة على الطريق.
وتاأت��ي ه��ذه الزي��ارات ا�ستكم��ااًل لفعالي��ات 
الرب��ع  يف  االإدارة  نفذته��ا  الت��ي  الزي��ارات 
االأول م��ن العام اجل��اري، وتعمل وزارة النقل 
وامل�ا�سالت �سم��ن اخلطة ال�طنية للت�عية 
وال�سالم��ة املروري��ة م��ن اأج��ل ن�س��ر ثقاف��ة 

ال�عي املروري لكافة �سرائح اأبناء �سعبنا.

39 حالة وفاة
م��ن جهت��ه اأك��د املق��دم فه��د ح��رب مفت���س 
حتقيق��ات احل�ادث يف حدي��ث ل�"الراأي"، اأن 
عدد حاالت ال�فاة نتيجة ح�ادث ال�سري 39 

حالة، من بينها 28 من االأطفال.
واأو�سح حرب اأن من بني تلك احلاالت ثالثة 
نتيج��ة ح���ادث دراج��ات ناري��ة، اىل جانب 

خطرية. اإ�سابة   45

بمشاركة المواصالت والمرور

زيارة أهالي ضحايا "حوادث السير".. لمسة مؤازرة إنسانية
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غزة - الراأي - اآالء النمر
اأي��ام قليلة لكنه��ا ثقيلة ج��دًا، يزنها 
اأبنائه��م  بع��دد  واالأه��ايل  االآب��اء 
امللتحق��ني بعام درا�س��ي جديد، قيا�سًا 
وم�سروفاته��م  احتياجاته��م  عل��ى 
قائم��ة  عل��ى  امل�سجل��ة  ومتطلباته��م 
ال�ستقب��ال  ا�ستع��دادًا  ال�سروري��ات، 
اإلي��ه  ين�س��م  جدي��د  درا�س��ي  م��س��م 
مئ��ات االآالف من الطلبة، لكنه يحمل 
مع��ه اأعباء وواجبات تق��ع على كاهل 

االأمهات واالآباء.
خم�سة من االأبن��اء يقع�ن على عاتق 
بع��د  االأول  عام��ه  اأمت  ال��ذي  اأبيه��م 
الثالث��ني عام��ًا، فمن غ��ري املحتمل اأن 
يفك��ر وال��د االأطف��ال حمم���د عبيد 
بتجهي��ز اأطفال��ه اخلم�س��ة وت�سجيل 
اثنني منهم لاللتح��اق مبقاعد ريا�س 
مدار���س  ويف  والبقي��ة  االأطف��ال، 

التعليم االأ�سا�سي.
م��ا  ل�"ال��راأي" بع��د  "عبي��د"،  يق���ل 
اأف��رغ ما ب��سعه من دف��ع املال الإعداد 
اأطفال��ه مل��سم درا�سي جديد، "يف ظل 
علين��ا  ال�سع��ب  االقت�س��ادي  ال��س��ع 
جميع��ا، ب��داأت بتح�س��ري اأطف��ايل يف 
املرحل��ة االأ�سا�سي��ة م��ن التعليم قبل 

اإخ�انه��م م��ن ريا���س االأطف��ال، فاأن��ا 
اأ�س��ري عل��ى قاع��د االأول�ي��ات بح�سب 
ما اأ�ستطيع، فيمكن اأن اأعتذر لطفالي 
ال�سغريي��ن واإبقائهم��ا حبي�س��ا البيت 
اإىل اأن اأ�ستطيع اإمتام دفع ر�س�مهما".

ميكن��ه  ال  "عبي��د"  االأطف��ال  وال��د 
بدخله املحدود والغري منتظم تغطية 
ر�س�م اأطفال��ه، وتغطية احتياجاتهم 
املدر�سي��ة، وتلبية رغباته��م يف �سراء 
ك�س�ة عي��د االأ�سحى، فم��ن املمكن اأن 
ي�ستع��ني مبال���س عي��د الفط��ر ومن��ح 

االأول�ية لك�س�ة املدار�س، بح�سبه.
ال يختل��ف "عبي��د" ع��ن �سابق��ه م��ن 
االآب��اء املغل�ب��ني عل��ى اأمره��م، فم��ن 
قط��اع  يف  وخا�س��ة  ج��دًا  الطبيع��ي 
غزة اتب��اع �سيا�سة االأول�يات وجعلها 
�سلم��ًا رئي�سًا يتبعه االأه��ايل يف ك�س�ة 
يف  واأبنائه��م  واأطفاله��م  �سغاره��م 
مراح��ل درا�ساته��م املختلف��ة، �س���اء 
كانت تختلف مع ك�نها مراحل دنيا اأو 
مراحل اأ�سا�سية اأو حتى تعليما عاليا 

ميتد للجامعات.

نصف راتب
فيما حت���ل الع��ام الدرا�س��ي اجلديد 

يف نظ��ر وال��د االأبن��اء االأربعة طارق 
اأب� ي��س��ف اأربع�ن عام��ا اإىل كاب��س 
يتمنى انتهائ��ه باأي �سكل، حيث يق�ل 
كان  املدار���س  "م��س��م  ل�"ال��راأي": 
ُيعّد م��ن امل�ا�س��م املُفرح��ة للعائالت؛ 
رغب��ات  نلّب��ي  عندم��ا  َن�سع��د  فكّن��ا 
اأوالدن��ا، ون�س��ري لهم م��ا يحتاج�نه 
للمدر�س��ة  ومالب���س  قرطا�سي��ة  م��ن 
واأحذي��ة وم�سري��ات زاهية جتذبهم 

وت�سحذ فيهم الهمة".
"اأب��� ي��س��ف" ب��اأن ه��ذا  وا�ست��درك 
امل��س��م اأ�سب��ح ثقي��اًل ج��ًدا علي��ه؛ ملا 
يحتاج��ه من تكالي��ف كبرية يف ك�س�ة 
الط��الب يف ظ��ل  اأبنائ��ه  م��ن  اأربع��ة 
ا�ستم��رار خ�س�مات ال�سلط��ة الكبرية 

التي "ابتلعت" ن�سف راتبه.
"اأب� ي��سف" بدا �سريحا يف حديثه، 
حي��ث ق��ال اإن��ه جلب ل��كل واح��د من 
فق��ط  واح��ًدا  ��ا  زيًّ االأربع��ة  اأبنائ��ه 
م��ن  لديه��م  م��ا  بجان��ب  للمدر�س��ة، 
مالب���س قدمي��ة، و�سجله��م يف اإح��دى 
اجلمعي��ات اخلريية لي�ستلم كل واحد 
منهم حقيب��ة مدر�سية، فيما �سيكتفي 
كل واح��د م��ن اأبنائه مب��ا ا�سروه من 
ك�س���ة يف عيد الفطر الذي م�سى على 

انق�سائه �سبعني ي�ما.
ويعي�س قطاع غزة ظروًفا اقت�سادية 
13 عاًم��ا نتيج��ة  �سعب��ة من��ذ نح��� 
للح�س��ار االإ�سرائيل��ي املفرو���س على 
القطاع، اإال اأن االأو�ساع ازدادت �س�ًءا 
بعد فر�س ال�سلطة الفل�سطينية برام 
اهلل عق�ب��ات عل��ى القط��اع املحا�س��ر 
�سملت خ�س�مات على رواتب م�ظفيها 
خم�س�س��ات  �س��رف  ووق��ف  بغ��زة، 

االأ�سرى وال�سهداء.
ويف اإطار امل�ساهمة وامل�ساعدة واإعانة 
االأ�س��ر الفقرية عل��ى اإعدادهم مل��سم 
م�ؤ�س�س��ات  تكلف��ت  فق��د  املدار���س، 
املجتم��ع امل��دين بت�زيع املع�ن��ات وما 
�س��د  �سبي��ل  يف  حت�سيل��ه  ا�ستطاع��ت 

احلاجات.
فق��د وزع��ت جلن��ة زكاة بي��ت حان�ن 
التابعة لالإدارة العامة للزكاة ب�زارة 
االأوقاف م�ساع��دات نقدية على عدة 
اأ�س��ر فقرية ومتعففة، بترع كرمي من 
فاع��ل خري، م��سحة اأن ه��ذا امل�سروع 
ياأت��ي ل�س��د االحتياج��ات االأ�سا�سي��ة 
الظ��روف  ظ��ل  يف  االأ�س��ر  لتل��ك 

االقت�سادية ال�سعبة.
ودع��ت اللجنة ل�سرورة التخفيف من 

حدة الفقر لدى املحتاجني والفقراء 
االقت�سادي��ة  االأو�س��اع  ظ��ل  يف 
يعانيه��ا  الت��ي  ال�سعب��ة  واملعي�سي��ة 

ال�سعب الفل�سطيني يف قطاع غزة.
بينما نفذت جلنة زكاة الدرج، م�سروع 
لالأطف��ال  االأ�سح��ى"  عي��د  "ك�س���ة 
ق��دره  اجم��ايل  مببل��غ  املحتاج��ني 
 300 منها  ا�ستف��اد  �سيق��ل،   42855
اأ�س��رة من منطقة ال��درج �سرق مدينة 
غزة بك�س�ة اأربعة من اأطفالها، بدعم 

من م�ؤ�س�سة طفل ف��سى احلرب.
واأو�سح رام��ي الع�سي املدير التنفيذي 
للجن��ة، اأن تقدمي الك�س�ة ياأتي �سمن 
امل�ساري��ع االإغاثية التي تنفذها زكاة 
وال�ق��ف  املحتاج��ني  لدع��م  ال��درج 
بجانبهم و�سط االأو�ساع االقت�سادية 
قط��اع  يف  يعي�س�نه��ا  الت��ي  ال�سعب��ة 
غ��زة، باالإ�سافة اإىل ادخ��ال ال�سرور 

للفقراء خالل اأيام العيد.
وتاأت��ي هذه االجتهادات من م�ؤ�س�سات 
املجتمع املدين كداعم ال ي�سمل االأ�سر 
كاف��ة وال ت�س��د عجزا وا�سح��ًا، لكنها 
ت�سعى مب��ا ت�ستطي��ع، وي�ستند الدعم 
على كم ون�ع امل�ساريع وطبيعة دعمها 

والطريقة اأي�سًا.

"األضحى" في غزة..فرحة ُينغصها االقتصاد المتدهور
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غزة - ب�سام العطار - الراأي
الفل�سطيني��ة  العم��ل  وزارة  ت���يل 
واالأعم��ال  للتدري��ب  كب��ريا  اهتمام��ا 
تط�ي��ر  يف  ت�ساه��م   الت��ي  املهني��ة 
الق�م��ي،  الدخ��ل  وزي��ادة  املجتم��ع، 
ورفع كف��اءة العم��ال املمار�سني، وذلك 
باإحلاقه��م يف دورات مهني��ة منظم��ة، 

ماي�ساهم يف احلد من البطالة.
العام��ة  ب��االإدارة  املهن��ي  امل�س��رف 
للتدري��ب املهن��ي ب���زارة العم��ل رائ��د 
مراك��ز  اأن  ل�"ال��راأي"،  اأك��د  اأب��سه��ال 
التدري��ب املهن��ي جنح��ت يف ا�ستيع��اب 
مل  الذي��ن  وال�سب��اب  العم��ال  مئ��ات 
يح�سل���ا عل��ى فر���س عم��ل، وفتح��ت 
لهم اآف��اق جديدة ووا�سع��ة يف ج�انب 
احلي��اة املختلف��ة، من خ��الل تعليمهم 

العديد من احلرف واملهن.
املهن��ي  التدري��ب  ومراك��ز  م�ؤ�س�س��ات 
التعلي��م  اأي�س��ا  تق��دم  اأن  ا�ستطاع��ت 
املهني التطبيقي لكال اجلن�سني، الذين 
اأنه�ا املرحلة االأ�سا�سية يف التعليم، من 
خالل برام��ج تدريبية، ت�س��رف عليها 
وزارة العم��ل ، فيما ي�سيف اأب��سهال اأن 
هن��اك 16 تخح�سا مهني��ا وتطبيقيا، 
ميكن الطال��ب والطالبة، من االلتحاق 
ب�س�ق العمل مبا�سرة، بعد االنتهاء من 

الفرة التدريبية املقررة لهم.
املهن��ي  التدري��ب  مراك��ز  واأن�سئ��ت 
مبحافظ��ات  العم��ل  ل���زارة  التابع��ة 
غ��زة يف ال�ستيني��ات من الق��رن املا�سي 
يف ظ��ل االإدارة امل�سري��ة لقطاع غزةن 
حي��ث تط�ر مفه�م التدري��ب املهني يف 

وقتن��ا احل��ايل لي�سب��ح حاج��ة ملحة 
و�سرورية للمجتمع املحلي.

خطة استراتيجية
خطته��ا  يف  العم��ل  وزارة  وو�سع��ت 
التدري��ب،  جم��ال  يف  اال�سراتيجي��ة 
اأهمي��ة كب��رية للت�سبيك والتع��اون مع 
بع�س امل�ؤ�س�سات يف �س�ق العمل، الهدف 
منه��ا كم��ا ي��س��ح اأب��سهال ل�"ال��راأي"، 
دم��ج املتدرب��ني يف �س���ق العم��ل، �سمن 

منهجة "التعليم من خالل العمل".
وال يخف��ى على كائن كان، اأن الظروف 
املعي�سي��ة ل�س��كان قط��اع غ��زة، �سعبة 
للغاي��ة يف ظ��ل احل�س��ار وع��دم ت�ف��ر 
فر�س عمل �س�اء للعمال اأو للخريجني، 
مايحتم على وزارة العمل اأن تراعي يف 
خططه��ا االأو�س��اع االقت�سادية، حتى 
حتقق هدفها الرئي�سي واال�سراتيجي 
وه� ال��س���ل اىل نظ��ام تدريب مهني 
متط���ر، كما يق���ل اأب��سهال، قادر على 
واإك�سابه��ا  الب�سري��ة،  امل���ارد  تاأهي��ل 
للمهارات، وفق احتياجات �س�ق العمل

اأب��سهال بني اأن ر�سالة مراكز التدريب 
املهني، ه��ي امل�ساهمة يف تط�ير امل�ارد 
الب�سرية يف فل�سطني عن طريق تقدمي 
خدمات تدريبية يف تخ�س�سات مهنية 
خدم��ات  وتق��دمي  ريادي��ة،  متن�ع��ة 
اإر�سادي��ة مهنية وخدم��ات ا�ست�سارية 
الأ�سحاب العم��ل وامل�ساهمة يف تنظيم 
عم��ل  منطق��ة  �سم��ن  املهن��ي  العم��ل 

املركز.
ه��ذه الر�سال��ة تتمت��د لت�سم��ل اأي�س��ا 

يف  املهن��ي  التدري��ب  عملي��ة  تنظي��م 
القطاع��ني االأهل��ي واخلا���س، وكذلك 
وف��ق  التدري��ب،  مناه��ج  تط�ي��ر 
املنهجي��ات احلديث��ة، ومن��ح االإج��ازة 
املهنية، ومزاول��ة املهنة لفئة العاملني 
املهنيني يف �س���ق العمل، ون�سر وتعزيز 
عجل��ة  لدف��ع  املجتمع��ي،  ال�ع��ي 
تكاف���ؤ  ال�طن��ي، ومرع��اة  االقت�س��اد 

الفر�س.
اأم��ا ع��ن كيفي��ة معرف��ة احتياج��ات 
املهن��ي  امل�س��رف  اأك��د  العم��ل،  �س���ق 
املهن��ي  للتدري��ب  العام��ة  ب��االإدارة 
ب���زارة العم��ل رائد اأب��سه��ال، اأن ذلك 
يح�سل بامل�سارك��ة والت�سبيك مع كافة 
وخا�س��ة  العالق��ة،  ذات  االأط��راف 
القطاع ال�سناعي )احت��اد ال�سناعات، 
الغرفة التجاري��ة، امل�ؤ�س�سات املانحة، 

و�س�ال مل�ؤ�س�سات التدريب املهني(.
وال يقف االأمر عن هذا احلد، فم�اكبة 
التط���ر احلا�س��ل الفن��ي واملهن��ي على 

امل�ست�ى املحلي والعربي والدويل.
ه��ي خم�س��ة مراك��ز للتدري��ب املهن��ي 
قط��اع  حمافظ��ات  كاف��ة  يف  منت�س��رة 
غ��زة، تقدم 18 ع�س��ر تخ�س�سا مهنيا، 
ماب��ني التعلي��م النظام��ي مل��دة ت�سع��ة 
ت�سم��ل  الق�س��رية  وال��دورات  �سه���ر، 
60 �ساع��ة تدريبي��ة، م��ع وج�د روؤيا 
وفق��ا  التخ�س�س��ات،  ع��دد  لزي��ادة 
العم��ل، حي��ث ي��س��ح  �س���ق  حلاج��ة 
اأب��سه��ال يف حديث��ه، اأن التخ�س�س��ات 
ت�سم��ل احل��دادة والنج��ارة واالأملني�م 
وال�سباك��ة، واأعمال مكاني��كا وكهرباء 

للطلب��ة  وذل��ك  ال�سي��ارات،  و�سمك��رة 
الذك���ر، فيم��ا ت�س��كل مه��ن اخلياط��ة 
واأعمال الك�افري والتجميل واخلياطة 

والتطريز للطلبة االإناث.
واأو�سح اأب��سهال اأن الدورات التدريبية 
النظامية ت�سم��ل الفئة امل�ستهدفة من 
)25-16( عام��ًا، ب�س��رط اأن يح�س��ل 
كحد اأدنى عل��ى �سهادة ال�سف التا�سع، 
واأن يك�ن قادر على القراءة والكتابة، 
والئق بدني��ان واجتي��ازه االمتحانات 
�سم��ن  الفني��ة،  واملقاب��الت  املكت�ب��ة 
جل��ان متخ�س�سة، اإ�سافة ملن يرغب يف 
احل�س���ل على اإج��ازة العم��ل اأو املهنة 

التي يعمل بها.
خمرج��ات عملي��ة التدري��ب يف عامي 
ع��دد  اأن  ت��س��ح   ،2018-2019
طلبات االنت�ساب، جتاوز االألفي طلب، 
وه��ذا ع��دد يف���ق اإمكاني��ات ال���زارة 
املح��دودة، حي��ث مت تخري��ج "435" 
خري��ج نظام��ي، و"555" خري��ج م��ن 
ال��دورات الق�س��رية، لي�س��ل العدد اىل 
مايق��ارب االألف خري��ج، م�ؤهلني اي�سا 
الفتت��اح م�ساريع �سغ��رية وفقا ملهنتهم، 
ظ��ل  يف  جناح��ا  اأب��سه��ال  مااعت��ره 
االأو�ساع الغري م�ستقرة يف قطاع غزة.

له���ؤالء  العم��ل  وزارة  م�ساهم��ة   
امل�ستفدي��ن من عملي��ة التدريب املهني 
ال تقت�س��ر فق��ط عل��ى التعلي��م فقط، 
الت�سبي��ك  عملي��ات  خ��الل  وم��ن  ب��ل 
املم�ل��ة  والقطاع��ات  امل�ؤ�س�س��ات  م��ع 
للم�ساري��ع ال�سغرية، يت��م ت�فري فر�س 
عم��ل م�ؤقتة، م��ن خالل ف��رز عدد من 

اخلرجني، مع اإمكاني��ة ت�ظيف اأوائل 
الطلبة، بنظام عق�د من 6-3 �سه�ر.

وع��ن املعيق��ات واأب��رز العقب��ات الت��ي 
مت��ر به��ا عملي��ة التدري��ب املهن��ي، ه� 
م��ن  املخرج��ات  وم�ست���ى  طبيع��ة  يف 
م�ؤ�س�سة اىل اأخرى كما يفيد اأب��سهال، 
مايحت��م عل��ى وزارة العم��ل اأن ت�س��ع 
االأط��راف  جلمي��ع  �سابط��ة  معاي��ري 
اأن هن��اك �سع�ب��ة  واملراك��ز، م�سيف��ا 
العم��ل،  �س���ق  حاج��ات  معرف��ة  يف 
ب�سب��ب احل�سار وع��دم ت�ف��ر امل�ازات 
احلك�مي��ة وامل���ارد املالي��ة املطل�ب��ة 
روات��ب  العم��ل ودف��ع  بيئ��ة  لتط�ي��ر 
وخط��ط  برام��ج  وو�س��ع  امل�ظف��ني، 

ودرا�سات جديدة م�سركة ودورية.
ووجه اأب��سهال ر�سالة اىل اأولياء اأم�ر 
الثان�ي��ة  يف  الناجح��ني  م��ن  الطلب��ة 
�سه��ادات  عل��ى  احلا�سل��ني  اأو  العام��ة 
جامعي��ة مبعدالت عالي��ة، اأن يبادروا 
الت��ي  املهني��ة،  بال��دورات  بااللتح��اق 
تعمل عل��ى اإك�سابهم مه��ارات ميدانية 
اإبداعي��ة جدي��دة، ت�ؤهله��م لالندماج 
يف �س�ق العمل، وبناء اأو اإن�ساء م�ساريع 

�سغرية خا�سة بهم.
العمل والتدريب املهني احلك�مي ي�سري 
تكاملي��ة  عمل��ة  يف  جن��ب  اىل  جنب��ا 
م��ع مراك��ز التدري��ب التابع��ة للقطاع 
اخلا���س، حيث تعمل وزارة العمل على 
تاأهي��ل واإ�س��دار ومتابع��ة الراخي�س 
املراك��ز  ه��ذه  تق��دم  ك��ي  املطل�ب��ة، 
خدمة بامل�ست���ى املطل�ب، وفقا ملعايري 

حمددة.

التدريب المهني..سبيل حكومي يؤهل الطالب لسوق العمل
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غزة - الراأي
ت�ؤكد وكالة ال��راأي الفل�سطينية 
بع���س  هن��اك  اأن  لالإع��الم 
تنتح��ل  امل��زورة  ال�سفح��ات 
وا�سمه��ا  ال�كال��ة  �سخ�سي��ة 
اأخب��ار  بن�س��ر  وتق���م  و�سعاره��ا 
اأه��داف  وله��ا  ومفرك��ة  كاذب��ة 
معين��ة، وه��ذه ال�سفح��ات تتب��ع 
حتقي��ق  حت��اول  اأمني��ة  جله��ات 

اأهداف ال عالقة لنا بها.
كم��ا وت�ؤكد ال�كال��ة اأن �سفحتها 
و�سائ��ل  وعل��ى  في�سب���ك  عل��ى 
التابع��ة  االجتماع��ي  الت�ا�س��ل 
لها؛ معروف��ة ومثّبتة على امل�قع 
الر�سم��ي لل�كال��ة عل��ى الراب��ط 

التايل: 

www.alray.ps

لذا اقت�سى التن�يه..

توضيح صادر 
عن وكالة الرأي 

الفلسطينية لإلعالم..

غزة- الراأي
االإعالم��ي  املكت��ب   – االإع��الم  وزارة  نظم��ت 
ال�سيا�سي��ة  الدرا�س��ات  ومرك��ز  احلك�م��ي، 
والتنم�ي��ة، الي���م االثن��ني، ن��دوة ح�اري��ة 
�سفق��ة  ازاء  الدولي��ة  "التفاع��الت  بعن���ان 
ذل��ك  ج��اء   ، والتاأث��ريات"  االبع��اد  الق��رن، 
بح�س���ر لفي��ف كبري م��ن ال�سحفي��ني والكتاب 

واملحللني ال�سيا�سيني .
ورح��ب حم��اور الن��دوة د. عدن��ان اأب��� عام��ر 
باملتحدث��ني واحل�س���ر، �ساك��را وزارة االإعالم 
ومرك��ز الدرا�سات ال�سيا�سي��ة والتنم�ية على 
تنظيمه��م الن��دوة احل�اري��ة الهام��ة والت��ي 
تتن��اول ق�سي��ة �سفق��ة الق��رن وم��ا يع�س��ف 

بالق�سية الفل�سطينية يف املرحلة احلالية.

"تطورات صفقة القرن في 
المشهد"

بدوره، �سدد  د. اأحمد ي��سف رئي�س معهد بيت 
احلكمة للدرا�سات ، خالل الندوة احل�ارية يف 
حم�ر "تط�رات �سفقة القرن يف امل�سهد"  على 
وق�ف جمي��ع الفل�سطينيني �سد �سفقة القرن 
يف ظ��ل ان�سغال ال��دول العربي��ة ، واأن اجلانب 
ال�سيا�س��ي لل�سفقة مغي��ب وال تتناوله و�سائل 
االإعالم االأمريكية، م�سريا  اإىل اأن ال�سا�سة يف 
اأمري��كا ال يتحدث�ن عن ال�سفق��ة اأو يعط�نها 
اأي اهتمام ، واأن الغريب اأن ترامب جتاهل كل 

م��ن له �سل��ة بامللف اال�سرائيل��ي ومل ين�سر اأي 
مراك��ز درا�سات اأي بن�د لل�سفقة ، واأن اأمريكا 
وا�سرائيل �سي�سعيان ل��س��ع اللم�سات االأخرية 
ل�سفقة القرن وال�سق االقت�سادي لل�سفقة ه� 
من اأفكار االأمارات وحممد بن زايد ه� الالعب 

الرئي�سي وه� خمطط لل�سفقة .
 واأو�س��ح  ي��س��ف، اأن ال�سفق��ة ال حتت�ي على 
دول��ة فل�سطيني��ة يف �سين��اء اأو ح��ل الدولتني 
1967م  اأو دول��ة فل�سطيني��ة عل��ى ح��دود   ،
وه��ي عب��ارة ع��ن حكم ذات��ي ال حتت���ي على 
حق���ق مبدئية اأو �سيا�سي��ة ال تعرف بحق�ق 
الالجئ��ني ، واأن الت�س�ي��ق ل�سفق��ة القرن اأهم 
منها وهدفها دعائ��ي لرامب ونتنياه� ، واأنهم 
يريدون اعطاء ر�سالة للعامل اأن الفل�سطينيني 

يرف�س�ن اأي حل جذري لق�سيتهم.
�سفق��ة  اإزاء  الفل�سطين��ي  امل�ق��ف  مالم��ح   "
الق��رن" احلق�ق��ي �س��الح عبد العاط��ي مدير 
مركز م�س��ارات ،  اأكد خالل الن��دوة اأن التقاء 
ال�س��راع  اإدارة  يف  حت���ل  املتح��دة  ال�الي��ات 
ب��داأت  ا�سرائي��ل  واأن   ، ال�س��راع  ح�س��م  اإىل 
ب�س��م مناط��ق يف ال�سف��ة الغربي��ة، واإع��الن 
ترام��ب اأن القد���س عا�سمة لدول��ة االحتالل 
واأن   ، ال�سفق��ة  ح���ل  تناق�س��ات  ووج���د   ،
امل�ق��ف الفل�سطين��ي الر�سم��ي ب��داأ م�افق من 
بع���س امل�اقف ثم الرف���س، م�سيفا اأن امل�قف 
 ، �سام��ت  الغربي��ة  ال�سف��ة  يف  الفل�سطين��ي 

واملطل���ب خ��روج كامل عن امل�ق��ف االأمريكي 
حي��ة  �ستبق��ى  الفل�سطيني��ة  الق�سي��ة  واأن   ،
و�سنق��اوم االحت��الل ،واملطل���ب مراجع��ة كل 
االتفاقي��ات امل�قع��ة مع االحت��الل ، وامل�قف 

الفل�سطيني �ساهم يف عرقلة �سفقة القرن.
الر�سم��ي  امل�ق��ف  اأن  العاط��ي،  عب��د  وتاب��ع 
الفل�سطين��ي لل�سلطة يحمل تناق�سا والرئي�س 
عبا�س خ��الل لقائه بالرئي�س االأمريكي اأظهر 
م�اقف مثرية للجدل ، الفتا اأن حركة حما�س 
واجه��ت �سفق��ة الق��رن م��ن خ��الل م�س��ريات 
الع���دة رغ��م اتهام��ات ل�سلط��ة له��ا بالت�ساوق 
مع ال�سفقة ، واجله���د الفل�سطينية الر�سمية 
ال�سفق��ة  واأن   ، ال�سفق��ة  مل�اجه��ة  مت�افق��ة 
م�ستم��رة ووج���د �سغ���ط كبرية عل��ى الدول 
العربي��ة ، واملطل���ب ف���را  احب��اط ال�سفق��ة 
وحتقي��ق  الفل�سطيني��ة  ال�ح��دة  خ��الل  م��ن 

ال�ساحلة .

"موقف المجتمع الدولي إزاء 
صفقة القرن"

حت��دث الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي م. حمم��د 
ر�س���ان خ��الل الن��دوة احل�اري��ة اأن ت�قي��ت 
ال�سفق��ة ج��اء يف ظل وج�د هيمن��ة اأمريكية 
وتطبيق عربي و�سخ�سيات امريكية  لل�سفقة 
واأ�سح��اب املال ، واأنه مت الروي��ج اأن ال�سفقة 
اأن  ن�س��رت  الريطاني��ة  ال�سحاف��ة  ،و  ف�سل��ت 

ال�سفق��ة تعر تطبيقها ، واأن تطبيق ال�سفقة 
�سيجلب االزدهار للفل�سطينيني .

واأ�س��ار اأن االحت��الل �سع��ى للروي��ج ل�سفق��ة 
القرن م��ن خالل االع��راف بالقد�س عا�سمة 
لالحتالل ، ونقل ال�سف��ارة االأمريكية للقد�س 
ل�كال��ة  املتح��دة  ال�الي��ات  وق��ف  كذل��ك  ،و 
االأون��روا لزيادة ال�سغط عل��ى الفل�سطينيني ، 
ومن �سمات �سفقة القرن ظهرت من خالل �سم 

اجل�الن و�سيا�سية �سم ال�سفة الغربية.
متحدث��ني  �س��رورة  اإىل  ر�س���ان  واأ�س��اف 
للحدي��ث ع��ن امل�اق��ف الراف�س��ة لل�سفق��ة ، 
واالتفاق على برنامج عمل فل�سطيني وتقدمي 
خط��ة عم��ل ، وباالإ�ساف��ة اإىل تنظي��م ج�لة 
خارجية للدول للحديث عن خماطر ال�سفقة 
املن�س��ات  كاف��ة  وا�ستخ��دام   ، الق�سي��ة  عل��ى 
 ، االجتماع��ي  ت�ا�س��ل  وم�اق��ع  االعالمي��ة 
وعق��د لقاءات مع ال�سحاف��ة الدولية للتاأكيد 
على امل�قف الفل�سطيني جتاه ال�سفقة ، وعقد 
لق��اءات اعالمية م�سركة عل��ى م�ست�ي دويل 
�سام��ل ، و�س��رورة االجتماع بالكت��اب والنخب 

العربية والدولية.

"ورشة غزة عن صفقة القرن"
الكاتب والباحث الفل�سطيني ماجد كيايل اأكد 
اأن ه��دف �سفق��ة الق��رن بالدرج��ة االأوىل من 
ت�سفي��ة الق�سي��ة الفل�سطيني��ة ف�سل غزة عن 

ال�سف��ة ت�سفي��ة ق�سي��ة الالجئ��ني، واأن االأمر 
اأخطر من ذلك،  وقد مت ترتيب هذا اخلطة من 
ف��رة ط�يلة وب�سكل اأعمق واكر من ترتيبات 
�سيا�سي��ة وهند�سي��ة وله��ا ابع��اد منه��ا تفكيك 
وحدة ال�سع��ب الفل�سطين��ي ،وجتزئة احلق�ق 
ال�طني��ة الفل�سطيني��ة وكيفي��ة التعام��ل م��ع 
ت�اجده��م  اأماك��ن  خمتل��ف  يف  الفل�سطيني��ني 
اول�ي��ات  الفل�سطيني��ني لديه��م  اأن  واأ�س��اف   .
فردية او وطني��ة تختلف عن االخر يف اأماكن 
ت�اجده��م  ، واأن الق�سية الفل�سطينية مل تعد  
ق�سي��ة ع��ام 1948 ب��ل اأ�سبح��ت عل��ى حدود 
67 ، ووج���د اأرا�سي متنازع عليها، واأن البعد 
ولي���س  لل�سع��ب  الذات��ي  الفل�سطين��ي  للكي��ان 
لالأر���س والعمل على اغالق املل��ف الفل�سطيني 
احل��ايل ، م�س��ريا اأن البعد االآخ��ر لل�سفقة فك 
االرتب��اط بالق�سي��ة الفل�سطيني��ة كحك�مات 

عربية ولي�س ك�سع�ب .
وذكر كي��ايل اأن املرحلة احلالي��ة تعتمد على 
التطبيع مع ال��دول العربية واعتبار ا�سرائيل 
ك�سري��ك يف املنطق��ة ، واالع��الن ع��ن �سرعنة 
الرتيب��ات الت��ي ج��رت م�ؤجرا ووج���د كيان 
�سلط��ة فل�سطيني��ة حتت االحت��الل يف ظل اأن 
اتفاق او�سل�ا  مل ي��س��ح ماهية احلل النهائي 
ب��ني الطرفني ، م�ؤكدا ان ال�سفقة �ستعمل على 
جتزئة احلق���ق الفل�سطيني��ة ، وان اإ�سرائيل 

تتحكم بكل �سيء وهيمنة كاملة

بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والتنموية

"اإلعالم الحكومي" ينظم ندوة حوارية بعنوان
 "التفاعالت الدولية ازاء صفقة القرن"


