
غزة- الراأي - اآالء النمر
تخفيفًا من ن�س��بة العجز الذي يتفاقم 
عام��ًا بعد عام، ولك�س��ر روت��ن االأزمات 
القائم عل��ى قطاعات العم��ل يف كافات 
التخ�س�س��ات الت��ي تخ��رج منه��ا مئ��ات 
اآث��ر  االآالف م��ن خريج��ي اجلامع��ات، 
دي��وان املوظفن على اخل��روج من عنق 
الزجاجة باإعالنه عن وظائف جديدة 

تفت��ح الباب اأم��ام اخلريج��ن والعقود 
واأ�سح��اب االخت�سا���ص الإقحامه��م يف 

�سوق العمل.
والعقب��ات  واحل�س��ار  االأزم��ات  جت��اوز 
واالنت�س��ار على الظ��روف، تر�سخت يف 
مب��ادرة املنظوم��ة احلكومي��ة يف قطاع 
غ��زة يف االإعالن عن وظائ��ف جديدة، 
وتثبي��ت م��ن هم على بن��ود العقود منذ 

ع��ام2014، وذل��ك يف اإط��ار التخفيف 
ع��ن كاه��ل خريج��ن يف اإخراجه��م من 

حفرة البطالة.
"املنظوم��ة احلكومي��ة يف قط��اع غ��زة 
ت�س��عى ب�س��كل حثي��ث لتح�س��ن واق��ع 
العم��ل ورف��ع ج��ودة االأداء واخلدمات 
املقدم��ة الأبن��اء �س��عبنا، رغ��م االأزمات 
الت��ي  ال�س��عبة  والظ��روف  املتالحق��ة 

واالنق�س��ام  احل�س��ار  ج��راء  به��ا  من��ر 
واآثارهما عل��ى الو�سع العام"، ح�سب ما 
اأكده رئي���ص املكتب االإعالمي احلكومي 

�سالمة معروف.
اجله��ود  اإن  بقول��ه  مع��روف  وتاب��ع 
احلكومي��ة املبذولة ملعاجل��ة العجز يف 
الوظائ��ف واحل��د م��ن ن�سب��ة البطال��ة 
بن اخلريجن ما هي اإال جهود ع�سيبة 

للخال���ص بنتيج��ة تعك�ص واق��ع اأف�سل 
من ذي قبل، وذلك من خالل ا�ستحداث 
برام��ج متع��ددة للت�سغي��ل املوؤق��ت كان 
اأبرزه��ا برنامج طم��وح الذي مت متويله 
داخليا عرب وزارة املالية، وا�ستفاد منه 

موؤخرا 10اآالف خريج.
املكت��ب  رئي���ص  وب��رر 
احلكوم��ي  االإعالم��ي 
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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-فل�سطن عبد الكرمي
االحت��الل  �سلط��ات  توا�س��ل 
احتج��از  �سيا�س��ة  االإ�سرائيل��ي 
�سن��وات  من��ذ  ال�سه��داء  جثام��ن 
طويل��ة، يف حماولة ال�ستخدام هذا 
املل��ف كورق��ة �سغط عل��ى املقاومة 
ا�ستع��ادة  اأج��ل  م��ن  الفل�سطيني��ة، 
جنوده��ا االأ�س��رى يف قط��اع غ��ّزة، 
املطب��ق  ال��دويل  ال�سم��ت  ظ��ل  يف 
وعدم وجود م�سائلة قانونية تردع 
االحت��الل، وتقف �س��دا مانع��ا اأمام 
ا�ستم��رار انتهاكات��ه �س��د كل ما هو 

فل�سطيني.
العلي��ا  املحكم��ة  واأ�س��درت 
االإ�سرائيلي��ة، من��ذ يوم��ن، ق��رارًا 
االإ�سرائيلي��ة  لل�سلط��ات  يجي��ز 
جثام��ن  احتج��از  ا�ستم��رار 
ال�سه��داء على يد جي���ص االحتالل 
االإ�سرائيلي، وذلك بقرار اأغلبية 4 

ق�ساة مقابل 3.
وي�سمح هذا الق��رار املخالف الأ�س�ص 
القانون الدويل، ل�سلطات االحتالل 
جثام��ن  باحتج��از  اال�ستم��رار 
بغر���ص  الفل�سطيني��ن،  ال�سه��داء 
مبادلته��م باجلن��ود االأ�س��رى ل��دى 

املقاومة الفل�سطينية بغزة.

310 شهيد محتجز
االأ�س��رى  ب��وزارة  االع��الم  مدي��ر   
عب��ده،  ا�س��الم  بغ��زة  واملحرري��ن 
مقاب��ر  يف  يوج��د  اإن��ه  ق��ال:" 
االأرق��ام والذي��ن يحتجز االحتالل 
جثامينه��م 310 �سهي��دا من��ذ ع��ام 
االحت��الل  يحتج��ز  فيم��ا   ،1967
من��ذ انتفا�سة القد���ص 2015، 52 
االحت��الل  اأن  مو�سح��ا  �سهي��دا"، 
ميار���ص �سيا�س��ة احتج��از اجلثامن 
كن��وع من اأن��واع االنتقام م��ن هوؤالء 

ال�سهداء وذويهم اأي�سا.
العلي��ا  املحكم��ة  ق��رار  وح��ول 
جثام��ن  باحتج��از  االإ�سرائيلي��ة 
ال�سه��داء، اأ�س��اف عب��ده يف حديث 
دائم��ا  االحت��الل  اإن  ل�"ال��راأي": 
يح��اول ان ي�سرع��ن اأي ق��رار يقوم 
به، وق��رار املحكمة ظامل وجمحف 
الدولي��ة  للقوان��ن  وخمال��ف 
واالإن�سانية، وهو من �سمن القرارات 
العن�سرية التي تطبق على جثامن 

ال�سهداء.
ووف��ق ما ذكره ف��اإن اتخاذ مثل هذا 

الق��رار ه��و ت�س��اوق وا�س��ح م��ا ب��ن 
واحلكوم��ة  االإ�سرائيل��ي  الق�س��اء 
ه��ذه  ال�ستخ��دام  االإ�سرائيلي��ة 
الورق��ة كنوع من امل�ساوم��ة البتزاز 
املقاوم��ة الفل�سطيني��ة بغ��زة الت��ي 

حتتفظ باجلنود االأ�سرى لديها.
وحول دور وزارة االأ�سرى واملحررين 
جثام��ن  با�س��رداد  املطالب��ة  يف 
ال�سه��داء، يوؤك��د عب��ده اأن وزارت��ه 
�سارك��ت يف احلمل��ة الوطني��ة التي 
�سلط��ت ال�س��وء على ه��ذه الق�سية، 
اإال اأن الدور احلقيقي يبقى للجهات 

الر�سمية وال�سلطة الفل�سطينية.

انتهاك للقانون 
االنساني

م��ن جانبه اأك��د اخلب��ر يف القانون 
�سب��ر،  الك��رمي  عب��د  د.  ال��دويل 
االإ�سرائيلي��ة  املحكم��ة  ق��رار  اأن 
ب�سرعنة احتجاز جثامن ال�سهداء 
الفل�سطيني��ن ل��دى االحت��الل ه��و 
مبثابة حماية قانونية لالنتهاكات 
الت��ي تق��وم به��ا �سلط��ات االحتالل 
�س��د ال�سهداء من االأ�س��رى، مو�سحا 
�س��ارخ  انته��اك  الق��رار  ه��ذا  اأن 

التفاقية جني��ف الرابعة اخلا�سة 
بحماي��ة املدني��ن وحماية جثامن 

ال�سهداء.
وق��ال �سب��ر يف حديث ل�"ال��راأي": 
اإن الق��رار انته��اك خط��ر وجرمية 
ا�ستغ��الل  وه��و  االإن�ساني��ة،  �س��د 
جلثام��ن ال�سه��داء وو�سيل��ة �سغط 
عل��ى املقاوم��ة الفل�سطيني��ة يف اأي 
مفاو�س��ات قد جتري ب��ن املقاومة 

وقادة االحتالل".
وطال��ب يف حديثه ب�س��رورة تفعيل 
الهيئ��ة الوطنية اخلا�س��ة لتقدمي 
�سك��وى يف اجلنائي��ة الدولي��ة �س��د 
ق��ادة االحت��الل وحما�سبته��م على 
ع��دم  اأن  اإىل  الفت��ا  جرائمه��م، 
امل�سائلة الدولي��ة لالحتالل، وعدم 
الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة  تفعي��ل 
وا�ستغ��الل  الدولي��ة  لالتفاقي��ات 
اجلنائي��ة  يف  فل�سط��ن  ع�سوي��ة 
ا�ستم��رار  يف  �ساه��م  الدولي��ة 
االحت��الل النتهاكاته �سد ال�سهداء 

واالأ�سرى.

رفض األهالي
ال�سه��داء  عائ��الت  واأو�سح��ت 

املحتج��زة جثامينه��م يف ثالج��ات 
اأن  االأرق��ام،  ومقاب��ر  االحت��الل 
ق��رار حمكم��ة الع��دل اال�سرائيلية 
ج��اء بالت�ساوق م��ع �سيا�سة حكومة 
االحت��الل الت��ي متع��ن يف ت�سدي��د 
العقوب��ات اجلماعية عل��ى عائالت 
ال�سهداء مبا يتعار�ص مع كل اأحكام 
وقواع��د القانون الدويل االإن�ساين، 
وه��ي الهيئ��ة الق�سائي��ة االأوىل يف 
الع��امل الت��ي ت�سرع وت�س��وغ جرائم 

احلرب.
و�س��دد االأهايل عل��ى رف�سهم ب�سكل 
قاطع ربط ق�سية اأبنائهم ال�سهداء 
ب��اأي عملية تب��ادل اأ�سرى حمتملة، 
يف  االأحي��اء  اأ�سران��ا  اأن  موؤكدي��ن 
معتقالت االحت��الل اأوىل باحلرية 

من �سهدائنا.
وحتتج��ز �سلط��ات االحت��الل 310 
وع��رب  لفل�سطيني��ن  جثام��ن 
االإ�سرائيلي��ة  الع�ساب��ات  قتلته��م 
من��ذ احتالله��ا لل�سف��ة الغربية يف 
"مقربة  با�سم  يع��رف  فيما   ،1967
االأرق��ام"، ومن بن ه��وؤالء جثامن 
من��ذ  ا�ست�سه��دوا  فل�سطيني��ا   52

.2015

310 شهيد في مقبرة األرقام منذ 67

احتجاز جثامين الشهداء.. مساومة للمقاومة وانتهاك لإلنسانية



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

االثنين 17 محرم  1440هـ / 16  سبتمبر  2019م
Monday - 16 Septmper 2019

تقرير

03

غزة- الراأي- اأالء النمر
اأتي��ح  تخ�س�س��ا  ع�س��ر  اثن��ي 
املراك��ز  داخ��ل  لل�سب��اب 
الفر���ص  ملنحه��م  التدريبي��ة، 
اأوقاته��م  اغتن��ام  يف  اجل��ادة 
وف��راغ حياتهم م��ن االخت�سا�ص 
واالن�سغال مبا يفي��د م�ستقبلهم، 
كم��ا يعينهم على اإث��راء اأنف�سهم 
بالعل��م واملعرف��ة والدخ��ول اإىل 
الت��ي  االخت�سا���ص  جم��االت 
تنا�سب انتماءاتهم واهتماماتهم 

بنجاح.
ه��ذه الفر�ص املتع��ددة املجاالت 
منحته��ا وزارة الع��دل بالتع��اون 
والتعلي��م،  الربي��ة  وزارة  م��ع 
التخ�س�س��ات  عل��ى  للم�سادق��ة 
ينا�س��ب  مب�ست��وى  واإخراجه��ا 
التعلي��م املوث��وق ب��ه، كم��ا يدرج 
ال�س��روط  م��ن  ع��ددا  بن��ده  يف 
مل�ساع��دة  الب�سيط��ة  واملوؤه��الت 
ال�سب��اب يف �سع��ود �سلم جناحهم 

ب�سالم.

ومل تق�سر مراكز التدريب املهني 
على فئة دون غرها، فقد فتحت 
ب��اب الت�سجي��ل يف التخ�س�س��ات 
املهني��ة الت��ي جتم��ع ب��ن امل��واد 
العملي��ة،  والور�س��ات  النظري��ة 
بن��اء عل��ى ميول �ساح��ب الطلب 
باخت��الف التخ�س�س��ات تنوعها، 
م��ا ي�ساع��د عل��ى اإقب��ال الطلبة 
ب�سكل الف��ت جت��اه التخ�س�سات 

املختلفة.
املتعلق��ة  التفا�سي��ل  �سي��اق  يف 
الت��ي  املهني��ة  بالتخ�س�س��ات 
تقوم عل��ى اإدارته��ا وزارة العمل 
ووزارة الربي��ة والتعلي��م، ف��اإن 
مدي��ر  اإىل  حتدث��ت  "ال��راأي" 
دائ��رة التدريب املهن��ي يف مركز 
االإم��ام ال�سافع��ي "اأك��رم غ��ن"، 
وهو اأح��د اأهم املراكز الرئي�سية 
يف قط��اع غزة، وه��و املركز الذي 
التخ�س�س��ات  جمي��ع  يح��وي 
املدرجة �سمن ال��دورة ال�سنوية 

االعتيادية.

وق��ال غ��ن اإن ه��ذا الع��ام اأطلق 
التح��دي"، ب�سب��ب  "ع��ام  علي��ه 
االلتح��اق  طلب��ات  ت�ساع��د 
بتخ�س�سات املرك��ز والتي و�سلت 
م��ا  التح��اق،  طل��ب   1000 اإىل 
اأج��رب املركز على اإع��الن عجزه 
يف ا�ستقب��ال ه��ذا الع��دد الكب��ر 
م��ن الطلب��ات امللحة م��ن الطلبة 

وذويهم املهتمن.
ع��ادة  اال�ستيع��اب  "ن�سب��ة 
 200 باحت��واء  فق��ط  تك��ون 
طال��ب �سنوي��ا، ولك��ن ه��ذا العام 
اأن  بتح��دي  جت��اوزا  ح�س��ل 
حج��م اال�ستيع��اب �سي�س��ل ح��د 
فق��ط  الرق��م،  ه��ذا  م�ساعف��ة 
الأج��ل احت��واء ال�سب��اب وع��دم 
فراغه��م  ا�ستغ��الل  يف  تركه��م 
مبا ي�س��ر حياته��م وجمتمعهم"، 

ح�سب ما اأفاد "غن".
وكان خل��ف م�ساعفة هذا العدد 
تن�سيق��ا  الطلب��ة  ا�ستقب��ال  م��ن 
ر�سمي��ا بن �س��وق العم��ل ودوائر 

التدريب املهني، مب��ا يعن املركز 
على ا�ستقبال الطلبة ملدة ثالثة 
اأي��ام وترحي��ل دوامه��م يف ور�ص 
العمل ثالثة اأيام اأخرى، وبذلك 

يفرغ املكان لطلبة اآخرين.
يف  التخ�س�س��ات  وتنظ��م 
حاج��ة  ب�سح��ب  املحافظ��ات 
وعملي��ة  معين��ة  مله��ن  املنطق��ة 
ال�سب��اب  فئ��ة  وحاج��ة  الطل��ب 
له��ا، و�س��رب غن مث��ال بذلك اأن 
تخ�س�س��ات االن�س��اء والبن��اء يف 
املحافظ��ات ال�سمالي��ة يت�ساع��د 
طل��ب  بخ��الف  عليه��ا  الطل��ب 
غ��زة،  قط��اع  يف  به��ا  االلتح��اق 
نظ��رًا لك��ون ه��ذه املهن��ة موروث 

اجتماعي هناك.
ولفت غن يف حديث��ه ل�"الراأي" 
واملتم��ددة  الكب��رة  امل�سكل��ة  اأن 
الت��ي تع��اين منه��ا وزارة العم��ل 
من��ذ �سن��وات ومراك��ز التدري��ب 
املهن��ي على وج��ه اخل�سو�ص، هو 
انخفا���ص الق��درة اال�ستيعابي��ة 

للمتقدم��ن ب�س��كل الف��ت وكبر 
ج��دا، حت��ى ان دوائ��ر التدريب 
تتف��ادى ن�س��ر اإعالن��ات دوراتها 
ت�ساع��ف  م��ن  خوف��ا  املهني��ة 
يح�س��ل  ذل��ك  اأن  اإال  االأع��داد، 
رغ��م ع��دم االإع��الن عنه��ا ع��رب 

و�سائل االعالم وتعميمها.
وط��رح غن حاًل ي�ساع��د املراكز 
م��ن  املزي��د  ا�ستيع��اب  عل��ى 
امللتحق��ن بط��رق �سهل��ة ولكنه��ا 
حتت��اج اإىل اتباع نظ��ام املكافاأت 
ط��رق  فه��ي  للمدرب��ن،  املالي��ة 
امل�سائ��ي  التعلي��م  عل��ى  تعتم��د 
بعد انته��اء الف��رة ال�سباحية، 
الفتا اإىل اأن ه��ذا الطرح يحتاج 
دع��م وتبن��ي ر�سمي م��ن اجلهات 
االإداري��ة العلي��ا فه��و ي�سع��ى يف 
�سب��ل اال�ستيع��اب ال�سامل وعدم 
رف���ص اأي م��ن طلب��ات االلتحاق 
العمري��ة  بالفئ��ات  اخلا�س��ة 
املختلف��ة م��ا بع��د عم��ر ال�ساب��ع 

ع�سر.

بإدارة من وزارة العمل

"مراكز التدريب" استيعاب جاد لفئات تثري المجتمع عمليًا
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
االأطب��اء  يخو�سه��ا  حقيقي��ة  معرك��ة 
والطواقم الطبي��ة التي جندت كل طاقاتها 
واأوقاته��ا الإنقاذ حي��اة املر�سى وامل�سابن يف 
قطاع غزة الذي يلتف عليه احل�سار وي�سدد 
اخلناق عليه منذ اأكرث من 13 عاما، ويحاول 

تقوي�ص امكانياته.
اأن تل��ك الطواق��م تعم��ل يف  وبالرغ��م م��ن 
ظ��روف غاي��ة يف ال�سعوب��ة وامكانيات �سبه 
معدومة، اإال اأنها حققت اإجنازات كبرة على 
�سعيد تق��دمي اخلدمات املتع��ددة للمر�سى، 
يف ح��ن متكن��ت جمي��ع االأق�س��ام يف كاف��ة 
م�سايف غزة ويف وق��ت قيا�سي من اإنقاذ حياة 
االآالف م��ن املر�س��ى وتق��دمي الع��الج الالزم 

لهم.
واجلراح��ة  والط��وارئ  اال�ستقب��ال  اأق�س��ام 
والعناي��ات املكثف��ة والعي��ادات واخلارجية 
االأق�س��ام  م��ن  وغره��ا  وال��والدة  والن�س��اء 
االأخ��رى و�سع��ت ب�سمته��ا يف �سبي��ل االإبقاء 
تق��دمي  ووا�سل��ت  احلي��اة  موؤ�س��رات  عل��ى 
اخلدم��ات الطبية وال�سحي��ة الآالف املر�سى 

رغم كرب حجم التحديات.

أقسام طبية وعمل دؤوب
العام��ة  العالق��ات  وح��دة  مدي��ر  ويق��ول 
واالع��الم ب��وزارة ال�سح��ة بغ��زة د. اأ�سرف 
اإن  ل�"ال��راأي":  خا���ص  حدي��ث  يف  الق��درة 
وزارة ال�سح��ة ت��ويل اهتمام��ا كب��را الإنقاذ 
حياة املر�سى وت�سخر كل امكانياتها خلدمة 
املواطن وت�سعه عل��ى �سلم اأولوياتها، خا�سة 
اأن املر�س��ى يعي�س��ون يف ظ��روف ا�ستثنائي��ة 

جراء احل�سار املفرو�ص".
اأق�س��ام الط��وارئ يف م�س��ايف  وي�سي��ف:" اإن 

غزة ا�ستقبلت خالل االأ�سبوع االأول من �سهر 
33850 حال��ة مر�سي��ة  �سبتم��رب اجل��اري 
خمتلف��ة، وبع���ص احلاالت الت��ي تاأتي تكون 
بحاج��ة لرعاي��ة متو�سط��ة اأو انق��اذ حي��اة 
املري���ص وهو م��ا ي�ستدعي حتويله��ا الأق�سام 
العناي��ات املكثفة لتق��دمي الرعاية الفائقة 
له��ا". وتعد اأق�سام الط��وارئ بوزارة ال�سحة 
واحلديث للقدرة-البواب��ة الرئي�سية لعالج 
الكث��ر م��ن املر�س��ى وامل�ساب��ن، رغ��م �سعف 
االأدوي��ة  يف  احل��اد  والنق���ص  االإمكاني��ات 
وامل�ستلزم��ات الطبي��ة داخ��ل اأروق��ة وزارة 

ال�سحة.

عمليات ناجحة وأيدي ماهرة
وفيم��ا يتعل��ق بعمل اأق�س��ام اجلراحة داخل 
م�س��ايف وزارة ال�سح��ة، وطبيع��ة العملي��ات 
اجلراحي��ة الت��ي يجريه��ا االأطب��اء بغ��زة، 
يق��وم  العملي��ات  كاف��ة  اأن  الق��درة  يوؤك��د 
وه��ي  حملي��ة  طبي��ة  طواق��م  باإجرائه��ا 
وجمل��ة  كب��ران،  وجه��د  وق��ت  ت�ستغ��رق 
م��ن التجهي��زات واالع��دادات والكث��ر م��ن 
هن��اك  اأن  اإىل  الفت��ا  الطبي��ة،  امل�ستهل��كات 
االأطب��اء بغ��زة لديه��م ق��درات وامكاني��ات 
اخلدم��ات  تق��دمي  يف  مه��ارة  وذات  طبي��ة 

ال�سحية للمر�سى.
واإىل جانب تلك العمليات اجلراحية، جنحت 
وزارة ال�سح��ة والطواق��م الطبي��ة بغ��زة يف 
تطوير خدمة جراح��ة القلب املفتوح والتي 
اأع��ادت وزارة ال�سح��ة الفل�سطيني��ة العم��ل 
به��ا يف م�ست�سف��ى غ��زة االأوروب��ي م��ع نهاي��ة 
�سه��ر ابريل من العام اجل��اري، حيث ا�ستطاع 
ال��كادر الطبي املحلي بقي��ادة الدكتور حممد 
املفت��وح،  القل��ب  جراح��ة  ا�ست�س��اري  ن�س��ار 

حتقيق العديد من االجنازات املميزة، والتي 
جعلتها تتفوق عل��ى نظراتها باملنطقة، وهو 
جناح كب��ر يح�سب ل��وزارة ال�سح��ة وي�ساف 

اىل �سجل اإجنازاتها.

انجاز رغم التحديات
ووف��ق م��ا ذك��ره الق��درة ف��اإن وزارة ال�سحة 
بغ��زة تعم��ل عل��ى تعزي��ز و�سق��ل امله��ارات 
الطبي��ة ل��دى الطواقم الطبي��ة، اإىل جانب 
ا�ستق��دام العدي��د م��ن الطاق��ات اخلارجية 
لقط��اع غزة، وح�سول الكثر من اأطباء غزة 
على البورد اخلارجي، وهو ما رفع من م�ستوى 
اخلدم��ة املقدمة للمر�س��ى وا�ستيعاب جميع 

احلاالت املر�سية.
الت��ي  اجلراحي��ة  العملي��ات  �سم��ن  وم��ن 
اأجرته��ا الطواق��م الطبي��ة التابع��ة لوزارة 
ال�سح��ة رغ��م �سع��ف االإمكاني��ات الطبي��ة 
بجراح��ة  تتعل��ق  والتجهيزات-عملي��ات 
العظام وامل��خ والن�ساء وال��والدة وجراحات 
اإىل جان��ب جراح��ات  املتنوع��ة،  االأطف��ال 

االأورام، يقول القدرة.
ويتاب��ع قول��ه:" ه��ذه العملي��ات اجلراحية 
داخ��ل  يج��رى  ال  منه��ا  كب��ر  ج��زء  كان 
نق���ص  ب�سب��ب  احلكومي��ة  امل�ست�سفي��ات 
االإمكانيات املتاح��ة، اإال اأن اجلهود املبذولة 
م��ن قبل االأطباء وعلى م��دار ال�ساعة �ساهم 

يف جناح الكثر من تلك العمليات".
وي�سته��دف احل�س��ار االإ�سرائيل��ي املفرو���ص 
االإمكاني��ات  تقوي���ص  غ��زة  قط��اع  عل��ى 
والق��درات ل��دى الطواق��م الطبي��ة العاملة 
ت�س��م  الت��ي  الطواق��م  تل��ك  اأن  اإال  بغ��زة، 
اأطب��اء وممر�سن وحكم��اء تنا�سل يف كافة 
االجتاه��ات لتوف��ر كل ما ميك��ن توفره من 

اأجل تقدمي خدم��ة �سحية مميزة للمواطن 
الفل�سطيني.

عنايات فائقة تضع بصمتها
داخ��ل  املكثف��ة  العناي��ات  دور  وح��ول 
م�ست�سفيات وزارة ال�سحة، يلفت القدرة اإىل 
اأن اأق�س��ام العناي��ة تعطي كاف��ة االإمكانيات 
وهن��اك  للمر�س��ى،  والدوائي��ة  العالجي��ة 
يف  حققته��ا  الت��ي  النجاح��ات  م��ن  العدي��د 
�سبيل منح موؤ�سرات احلياة الأج�ساد املر�سى، 

وو�سعت ب�سمتها رغم قلة االإمكانيات.
اأما ح�سانات االأطفال والتي قدمت الرعاية 
الفائق��ة ل��� 333 طف��ل خداج خ��الل اأ�سبوع 
فق��ط، يب��ن الق��درة اأن هناك زي��ادة كبرة 
يف ع��دد حاالت االأطفال اخل��دج وم�ساعفة 
فيه��ا دخل م�س��ايف غ��زة، ورغم ذل��ك تعطي 
ح�سان��ات االأطف��ال رعاي��ة كامل��ة وخا�سة 

ال�ستكمال مرحل النمو لهوؤالء اخلدج.
وبالرغ��م من الرعاية الكامل��ة التي تقدمها 
بع���ص  هن��اك  اأن  اإال  للخ��دج،  احل�سان��ات 
العراقي��ل الت��ي تع��اين منه��ا، والت��ي ذكرها 
اأن  اإال  التنف���ص،  باأجه��زة  وتتعل��ق  الق��درة 
التوا�س��ل امل�ستم��ر م��ن قب��ل وزارة ال�سح��ة 
م��ع اجلهات املعنية مث��ل املوؤ�س�سات اليابانية 
وغره��ا لتوفر اأجه��زة التنف���ص �ساهم اإىل 

حد كبر يف حماية هوؤالء االأطفال.
ويتح��دث الق��درة ع��ن ح��ال وواق��ع الطواقم 
الطبية بغزة يف ظل تنكر ال�سلطة الفل�سطينية 
ب��رام اهلل لهم وممار�س��ة �سيا�سة قطع رواتبهم 
ظلم��ا واجحافا، قائال:" الطواق��م الطبية لها 
كل ال�سكر والتقدير، فهي رغم كل ما تعانيه اإال 
اأنه��ا تقف اأمام م�سئولياته��ا كاملة وت�سع حياة 
املر�س��ى عل��ى �سل��م اأولوياته��ا، وعل��ى اجلمي��ع 

دعمه��ا وم�ساندتها كي توا�سل تقدمي خدماتها 
املواطنن.

احصائيات مميزة
اح�سائي��ات  بغ��زة  ال�سح��ة  وزارة  ون�س��رت 
يف  للمر�س��ى  املقدم��ة  ال�سحي��ة  الرعاي��ة 
م�ست�سفياته��ا خالل االأ�سب��وع االأول من �سهر 
�سبتم��رب اجل��اري، والت��ي تتمث��ل يف تعام��ل 
اأق�س��ام الطوارئ م��ع 33850 حالة مر�سية 
العي��ادات  تق��دمي  جان��ب  اإىل  متنوع��ة، 
حال��ة   11815 ل���  خدماته��ا  اخلارجي��ة 

مر�سية لتخ�س�سات خمتلفة.
اإىل جان��ب ذل��ك، اأج��رت اأق�س��ام اجلراح��ة 
309 عملية  468 عملي��ة جراحي��ة منه��ا 
ك��ربى وذات مه��ارة، كم��ا اأج��رت الطواق��م 
فح���ص  األ��ف   49 املخت��ربات  يف  الفني��ة 
خم��ربي للمر�س��ى، يف وق��ت قدم��ت اق�س��ام 
ال��والدة الرعاية ال�سحية ل��� 1296 �سيدة 

منها 160 حالة حمل خطر.
ومن �سمن اخلدم��ات ال�سحية اأي�سا، تقدمي 
ح�سانات االطفال الرعاية الفائقة ل� 333 
110 مر�س��ى  طف��ل خ��داج، وانق��اذ حي��اة 
الرعاي��ة  وتق��دمي  املرك��زة،  العناي��ات  يف 
ال�سريري��ة ل� 3860 مري���ص منوم يف اأق�سام 

اجلراحة والباطنة واالأطفال.
وكان رئي���ص ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة حممود 
عبا���ص، ق��د فر���ص قب��ل اأك��رث م��ن عام��ن 
اإج��راءات عقابية على قطاع غ��زة، اأبرزها 
تقلي�ص كمية الكهرباء ال��واردة له، وخ�سم 
م��ا ن�سبت��ه %50-30 م��ن روات��ب موظف��ي 
ال�سلط��ة، واإح��االت باجلمل��ة للتقاع��د م��ن 
تقلي���ص  ع��ن  ع��دا  طبي��ة،  ك��وادر  بينه��م 

التحويالت الطبية للمر�سى.

إنجازات في وقت قياسي

صحة غزة.. صراع من أجل استمرار الخدمة
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القد�ص املحتلة - الراأي
يف  املوق��ع  اأو�سل��و  التف��اق  كان��ت 
عل��ى  كارثي��ة  تداعي��ات   13/9/1993
الق�سي��ة الفل�سطيني��ة برّمته��ا، وم��ن ذلك 
ق�ساي��ا  اإىل  الق�سي��ة  ق�ّس��م  االتف��اق  اأّن 
وملف��ات، منه��ا مل��ف القد�ص، الت��ي �سنفت 
�سمن ق�ساي��ا احلّل النهائ��ي. وفتحت هذه 
التجزئ��ة الب��اب اأم��ام التفاو���ص عل��ى ما 
عمل��ت  فيم��ا  اأ�سا�ًس��ا،  امل�ساوم��ة  يقب��ل  ال 
دول��ة االحتالل على فر���ص احلقائق على 
االأر���ص، ال �سيما على م�ست��وى اال�ستيطان 

يف القد�ص وحميطها.

 االحتالل يستأثر بالقدس 
ويعزّز مشروعه التّهويدي 

في المدينة
ال�سلط��ة  ول��دت  اأو�سل��و،  اتف��اق  مبوج��ب 
الفل�سطينية ع��ام 1994 ميتة يف القد�ص، 
املحتّل��ة،  املدين��ة  يف  وجوده��ا  ممن��وع  اإذ 
اأغلق��ت  اأن  ومل تلب��ث �سلط��ات االحت��الل 
املوؤ�ّس�س��ات الفل�سطيني��ة يف القد�ص، ومنها 
بيت ال�س��رق، والغرفة التجارية، واملجل�ص 
الفل�سطين��ي  واملرك��ز  لل�سياح��ة،  االأعل��ى 
الفل�سطين��ي،  االأ�س��ر  ون��ادي  للدرا�س��ات، 
االجتماعي��ة  الّدرا�س��ات  ومكت��ب 
اأوام��ر  جت��دد  ت��زال  وال  واالإح�سائي��ة، 

االإغالق عاًم��ا بعد عام ا�ستناًدا اإىل قانون 
اإ�سرائيلي �سادر ع��ام 1994 مينع ال�سلطة 
الفل�سطيني��ة م��ن فتح مكاتب متثي��ل لها اأو 
ممار�سة ن�ساطات داخل مناطق اإ�سرائيلّية، 

اإ�سافة اإىل اإمكانية منع هذه الن�ساطات.
حاول��ت ال�سلطة �س��ر غيابها ع��ن القد�ص 
والتعوي���ص عن غي��اب قي��ادة وطنية فيها 
مبنا�س��ب رمزّي��ة، فظه��ر م�سوؤول��ون ملل��ف 
القد���ص يف حرك��ة فت��ح، ويف ال�سلطة، ويف 
دي��وان الرئا�سة الفل�سطينّي��ة، اإ�سافة اإىل 
وزارة �س��وؤون القد�ص، وه��ي عناوين رمزّية 
اأكرث من كونها مرجعية قيادية قادرة على 
دع��م املقد�سي��ن اأو التح��رك ال�سيا�سي يف 

القد�ص.
جه��وده  االحت��الل  �ساع��ف  املقاب��ل،  ويف 
لتهوي��د املدين��ة، ال �سّيما ال�ّسط��ر ال�سرقي 
منه��ا، ليفر���ص م�سروع��ه التهوي��دي كاأمر 
واق��ع ميك��ن اأن يفر���ص خمرجات��ه عل��ى 
معه��م  الّتفاو���ص  ح��ال  يف  الفل�سطينّي��ن 
على اّتفاق نهائي. وال ميكن االإحاطة بكّل 
جوانب الّتهويد الت��ي فر�سها االحتالل يف 
القد���ص ولك��ن ميك��ن االإ�س��ارة اإىل اجلدار 
الع��ازل، و�سح��ب الهوي��ات م��ن املقد�سي��ن، 
امل�سج��د  ل��ه  يتعر���ص  ال��ذي  والتهوي��د 
التعلي��م،  قط��اع  يف  والّتهوي��د  االأق�س��ى، 
واال�ستيط��ان، وم�س��ادرة االأرا�س��ي لتنفيذ 
م�ساري��ع ا�ستيطانية، وهدم املنازل بذريعة 

اإىل  الرج��وع  وميك��ن  الّرخي���ص.  ع��دم 
تقرير حال القد���ص ال�سنوي لعام 2018، 
الدولي��ة،  القد���ص  ال�س��ادر ع��ن موؤ�س�س��ة 
للتفا�سي��ل حول تط��ور م�سروت التهويد يف 

املدينة املحتلة.
 بع��د اتف��اق اأو�سلو، وّقع��ت وثيقة عبا�ص-
اأن  ��ت عل��ى  الت��ي ن�سّ  ،1995 بيل��ن ع��ام 
تك��ون اأب��و دي���ص، بع��د تو�سعته��ا لت�سم��ل 
القد���ص  ه��ي  جم��اورة،  مقد�سي��ة  اأحي��اء 
الفل�سطينّي��ة. يف ع��ام 2017 ع��ادت اأب��و 
دي���ص لتط��ّل براأ�سها يف تقري��ر لنيويورك 
تامي��ز يف 3/12/2017 نق��ل عن حممود 
عبا���ص قول��ه ب��اأّن جه��ات عربّي��ة ت�سغط 
عل��ى الفل�سطيني��ن للقب��ول ب�ه��ا عا�سم��ة 

فل�سطينية.
 ث��ّم ج��اء ترم��ب ليعل��ن اع��راف اإدارت��ه 
يف  االحت��الل  لدول��ة  عا�سم��ة  بالقد���ص 
توال��ت  ذل��ك  بع��د  وم��ن   ،6/12/2017
القد���ص  اأّن  اأّك��د فيه��ا  الت��ي  ت�سريحات��ه 
اأزيل��ت ع��ن طاول��ة املفاو�س��ات، واأّن ذل��ك 
يفت��ح املج��ال اأم��ام التق��ّدم يف املفاو�س��ات 
طاملا اأّن املو�س��وع االأ�سعب واالأكرث تعقيًدا 
مل يع��د عقبة ميك��ن الفل�سطيني��ن التذّرع 
منت��دى  يف  ت�سريحات��ه  ذل��ك  وم��ن  به��ا. 
دافو���ص االقت�سادي يف كان��ون ثاٍن/يناير 
2018، ومقابل��ة م��ع جري��دة "اإ�سرائي��ل 
الي��وم" يف �سباط/فرباي��ر 2018، عالوة 

عل��ى خطاب��ه يف لق��اء انتخاب��ي يف مدينة 
ت�سارل�ست��ون االأمريكي��ة يف اآب/اأغ�سط���ص 

.2018

حماسة إسرائيلية لطرد 
األونروا من القدس المحتّلة

م��ن موق��ف حي��ال  اأعلن��ه ترم��ب  بعدم��ا 
القد���ص، ج��اء دور ق�سي��ة الالجئن، وهي 
ف�س��ل اآخر من ق�ساي��ا احل��ّل النهائي التي 
التخّل���ص  اإىل  االحت��الل  دول��ة  ت�سع��ى 
منه��ا نهائًي��ا ع��رب ح��ّل ي�سم��ل اإن��كار ح��ّق 
الفل�سطيني��ن  الالجئ��ن  عل��ى  الع��ودة 
الذي��ن هّجرتهم م��ن اأر�سهم ع��ام 1948. 
واحل��ّل االأمريك��ي ج��اء ب�سيغ��ة ت�سفي��ة 
الع��ودة  ح��ّق  الإنه��اء  متهي��ًدا  االأون��روا 
وتوط��ن الالجئ��ن الفل�سطيني��ن يف دول 
اللجوء. وقد ك�سفت جملة فورين بولي�سي 
االأمريكية عن مرا�سالت اإلكرونية �سرية 
م��ن جاري��د كو�سرن، �سه��ر الرئي���ص ترمب 
وكب��ر م�ست�ساريه، اإىل عدد م��ن امل�سوؤولن 
االأمريكين يقول فيها اإّن االأونروا منّظمة 
فا�س��دة، وغ��ر فّعال��ة، واإّنه��ا تخل��د االأمر 
ال�س��الم يف  الواق��ع، وال ت�ساع��د يف �سن��ع 
املنطق��ة. كذل��ك، ب��رز احلدي��ث ع��ن �سعي 
اأع�س��اء يف الكونغر���ص اإىل بل��ورة م�س��روع 
املق��ّدم  االأمريك��ي  الّدع��م  يقّل���ص  قان��ون 
ل�لوكال��ة ب�سكل كبر ع��رب االعراف بعدد 

ا م��ن الالجئن ال يتج��اوز 40  �سئي��ل ج��دًّ
األ��ف الجئ، ما يعن��ي اإ�سقاط ح��ّق العودة 

عن اأكرث من 5 مالين الجئ فل�سطيني.
ال�ساب��ق  الرئي���ص  ب��ركات،  ن��ر  وق��ال   
لبلدّي��ة االحت��الل يف القد���ص، يف 2018، 
اإّن��ه من ال��الزم ط��رد االأونروا م��ن القد�ص 
م��ن  اخلط��وة  اإّن  اإىل  م�س��ًرا  املحتل��ة، 
عل��ى  اإ�سرائي��ل  �سي��ادة  "تع��ّزز  اأن  �ساأنه��ا 
القد���ص ووح��دة املدين��ة". وق��ال بركات 
اإن االأون��روا "تدي��ر ع��دًدا م��ن املدار�ص يف 
�س��رق القد���ص التي حتّر�ص �س��د اإ�سرائيل 
عرب منهجها التعليمي"، و"اإّننا �سنغلق هذه 
املدار���ص ون�ستعي�ص عن خدماتهم الفا�سلة 
خمّطط��ات  بذل��ك  واملق�س��ود  بخطتن��ا"، 

اأ�سرلة التعليم يف القد�ص.
القب�س��ة  اأو�سل��و  اتف��اق  ع��ّزز  اإًذا، 
املحتّل��ة،  القد���ص  عل��ى  االإ�سرائيلي��ة 
فا�ستفادت دولة االحتالل من االتفاق ملنع 
الوج��ود الفل�سطين��ي الر�سم��ي يف املدينة، 
وممار�س��ة  املقد�سي��ن  عل��ى  ولالنق�سا���ص 
�سيا�سات التهويد والتهجر �سّدهم، و�سوالأً 
اإىل م��ا ن�سه��ده الي��وم م��ن دع��م اأعم��ى من 
ح��ول  االحت��الل  لرواي��ة  ترم��ب  اإدارة 
القد���ص، وجهود حثيث��ة لت�سفية الوجود 
الفل�سطين��ي يف القد���ص يف اإط��ار ت�سفي��ة 

الق�سية الفل�سطينية عموًما.
امل�سدر: موؤ�س�سة القد�ص الدولية

اتفاق أوسلو وتداعياته على القدس المحتّلة
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غزة - الراأي
الع��ام  املوظف��ن  دي��وان  اأعل��ن 
بغ��زة، اليوم االأح��د، عن 1000 
القط��اع  يف  جدي��دة  وظيف��ة 
احلكومي وبدء اإجراءات تثبيت 
بن��د  عل��ى  يعمل��ون  مم��ن   951
العق��ود، وذل��ك به��دف امل�ساهمة 
يف التخفي��ف م��ن ح��دة البطالة 
م��ع  ومتا�سًي��ا  غ��زة،  قط��اع  يف 
لعم��ل  ال�سروري��ة  االحتياج��ات 
ال��وزارات واملوؤ�س�س��ات احلكومية 
التوظي��ف  عملي��ة  توق��ف  بع��د 
من��ذ اإع��الن اتف��اق ال�ساطئ عام 

.2014
يو�س��ف  الدي��وان  رئي���ص  وق��ال 
الكيايل خالل "لقاء مع م�سوؤول" 
مبقر املكت��ب االإعالمي احلكومي 
اجلدي��دة  الوظائ��ف  اإن  بغ��زة، 
�ستكون على بن��د العقود املنتهية 

بالتعين لعام 2019.
ه��ذه  اأن  الكي��ايل  واأ�س��اف 
كاالآت��ي:  موزع��ة  الوظائ��ف 
)350( وظيفة يف وزارة ال�سحة 
التخ�س�س��ات  خمتل��ف  ع��رب 
والهند�سي��ة،  والفني��ة  الطبي��ة 
مب��ا ي�سم��ل االأطب��اء واملمر�س��ن 
وال�سيادل��ة  الطبيع��ي  والع��الج 
ومهند�س��ي  املخت��ربات  وفني��ي 
االأجه��زة الطبي��ة وال�سكرتارية 
يف  وظيف��ة  و)500(  الطبي��ة، 
وزارة الربي��ة والتعليم، موزعة 
التدري�سي��ة  التخ�س�س��ات  عل��ى 
معل��م،  وظيف��ة  �سيم��ا  والفني��ة، 

علم��ا اأن اختي��ار املر�سح��ن لهذه 
خ��الل  م��ن  �سيك��ون  الوظائ��ف 
اخلا�س��ة  الوظيفي��ة  االأدوار 
2019/2020م،  للعام  بالتعليم 
و)150( وظيف��ة موزع��ة عل��ى 
واملوؤ�س�س��ات  ال��وزارات  بقي��ة 

لالحتياج��ات  وفق��ًا  احلكومي��ة، 
اأهمي��ة،  االأك��رث  التخ�س�سي��ة 
ع��دد  تخ�سي���ص  مت  حي��ث 
ل�سال��ح  منه��ا  وظيف��ة   )19(
كم��ا  للق�س��اء،  االأعل��ى  املجل���ص 
مت االإع��الن ع��ن )25( وظيف��ة 

اأخ��رى يف النياب��ة العام��ة. فيما 
يخ���ص تثبيت العق��ود، اأ�سار اإىل 
اأن دي��وان املوظف��ن ب��داأ ر�سميًا، 
اإج��راءات تثبي��ت عقود )951( 
متعاق��دًا يعمل��ون يف تخ�س�س��ات 
خمتلفة عرب الوزارات اخلدمية، 

مت االنتهاء من اإ�سدار قرار تعين 
وبح�س��ب  عق��د.   )381( لع��دد 
الكيايل، فقد ح�سل��ت وزارة على 
عدد )612( مر�سحًا للتعين من 
اأ�سل )951( متعاقدًا، بينما كان 
ن�سي��ب وزارة الربي��ة والتعلي��م 
الع��ايل )334( متعاقدًا مر�سحًا 

للتعين.
وذكر اأن ديوان املوظفن يعمل يف 
الوق��ت الراهن عل��ى االنتهاء من 
اإجراءات تثبيت العقود املتبقية 
وعدده��م )570( عق��د، و�س��ط 
توقع��ات بانته��اء ه��ذه امل�س��روع 

خالل فرة زمنية وجيزة.
واأك��د الكي��ايل اأن��ه �سيت��م العمل 
وظيفي��ة  حال��ة  حتقي��ق  عل��ى 
تتي��ح لل�سباب الفل�سطيني فر�سة 
احلكوم��ي،  بالعم��ل  االلتح��اق 
موؤ�س�سات��ه  اإىل  واالن�سم��ام 
م�سابق��ات  ع��رب  املختلف��ة، 
واختب��ارات تعتم��د ب�س��كل كامل 
معاير النزاهة وال�سفافية، وفقًا 

ل�سهادة كافة املتابعن.
ودع��ا اخلريج��ن ملتابع��ة املوقع 
ملعرف��ة  للدي��وان  االلك��روين 
عملي��ة  وتف�سي��الت  الوظائ��ف 
اأن  عل��ى  م�س��ددا  له��ا،  التق��دمي 
�سيحك��م  ال��ذي  الوحي��د  املعي��ار 
عملي��ة التوظي��ف ه��و الكف��اءة، 
واأن ب��اب املناف�سة مفتوح للجميع 
ب��ال ا�ستثن��اء وفق اأعل��ى درجات 
كاف��ة  يف  وال�سفافي��ة  النزاه��ة 

مراحل واإجراءات التوظيف.

تقرير

06

العبا�سي��ة كان��ت بل��دة فل�سطيني��ة وقع��ت اإىل 
ال�سرق من مدينة يافا حتى خربت عام 1948؛ 
احتلتها قوات االحتالل اال�سرائيلي يف 14 ايار 

.1948
عل��ى اأرا�سيه��ا واأرا�س��ي الق��رى املج��اورة لها مت 
بناء مدينة يهود مونو�سون واالأجزاء اجلديدة 
م��ن مطار بن غوريون )مط��ار اللد �سابقا( التابع 

الكيان ال�سهيوين .
كان��ت تعت��رب اأك��رب الق��رى الفل�سطيني��ة، كانت 

تعترب مركز ت�سوق للقرى املجاورة .
كان يطل��ق عليها ا�سم ن��وارة يافا، كان فيها ثاين 
اأك��رب مدر�س��ة زراعي��ة يف فل�سط��ن بع��د كلي��ة 

خ�سوري.
كان ع��دد �سكانها يتج��اوز 7 اآالف ن�سمة ، وكانت 
امل��دن  كباق��ي  احلم�سي��ات  بزراع��ة  م�سه��ورة 

والقرى الفل�سطينية. ولكنها كانت م�سهورة

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

بلدة العباسية المهجرة 
قضاء يافا

الكفاءة هو المعيار الوحيد للتعيين

ديوان الموظفين يعلن عن 1000 وظيفة جديدة وتثبيت 951 عقد
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القد�ص املحتلة- الراأي
مل تدخ��ر م��ا ت�سم��ى "جماع��ات الهيكل" 
وا�ستخدمته��ا  اإال  و�سيل��ة  وال  جه��ًدا 
الأج��ل الروي��ج له��دم امل�سج��د االأق�س��ى 
املب��ارك وبناء "الهي��كل" املزع��وم مكانه، 
وتكثيف االقتحام��ات املركزية والربامج 
االإر�سادي��ة، وزيادة �ساع��ات االقتحامات 
والوجود اليهودي يف امل�سجد، مع دعواتها 
الرحم��ة  ب��اب  املتك��ررة الإغ��الق م�سل��ى 

وحتويله لكني�ص يهودي.
زال  وال  كان  املا�سي��ة،  ال�سن��وات  وطيل��ة 
ا�سراتيجًي��ا  هدًف��ا  االأق�س��ى  امل�سج��د 
للجماعات اليهودية املتطرفة التي بداأت 
تت�س��ع دائرتها م��ن حيث الع��دد والنفوذ، 
االحت��الل،  حكوم��ة  يف  تتغلغ��ل  وبات��ت 
ب�س��اأن  له��ا  العام��ة  ال�سيا�س��ات  وحت��دد 
وحتدي��ًدا  ومقد�ساته��م،  الفل�سطيني��ن 

االأق�سى.
وم��ع اقراب انتخاب��ات الكني�ست، ت�ستغل 
هذه اجلماعات ق�سية ا�ستهداف االأق�سى، 
والدع��وات لبناء "الهيكل"، كورقة �سغط 
الذي��ن  "االإ�سرائيلي��ن"  ال�سا�س��ة  عل��ى 
يخو�س��ون �سب��اق االنتخاب��ات املق��ررة يف 

اجلاري. �سبتمرب  اأيلول/   17
وعادًة ما ُت�سعد خ��الل االأعياد اليهودية 
اأن�سطته��ا الرويجية لهدم االأق�سى وبناء 
"الهيكل"، ودعواتها لتغير الو�سع القائم 
يف امل�سج��د، واإتاحة املج��ال لليهود الأداء 
�سلواته��م وطقو�سه��م التلمودي��ة بداخله 

دون قيود اأو �سروط.
الهي��كل" م��ن  "اإحي��اء  جماع��ة  وتعت��رب 
اأب��رز اجلماع��ات الديني��ة املتطرفة التي 

ترب���ص باالأق�س��ى، وهي االأك��رث تطرًفا، 
وت�سع��ى ل�سم اجلماعات اليهودية املهتمة 

بهدم االأق�سى يف جماعة واحدة.
وهن��اك جماع��ات متطرفة اأخ��رى ت�سعى 
"جماع��ة  وه��ي  اله��دف،  ذات  لتحقي��ق 
حرا���ص الهي��كل، بن��اء الهي��كل، اإ�سرائيل 
الفت��اة، كاخ، اأمن��اء الهي��كل، حركة ن�ساء 
م��ن اأجل الهي��كل، التاج الكهنوت��ي، اإعادة 
التاج، جماع��ة اال�ستيالء عل��ى االأق�سى، 

وحركة عائدون اإىل اجلبل".
ويعد وزير االأم��ن الداخلي "االإ�سرائيلي" 
"منظم��ات  اأردان رج��ل  املتط��رف جلع��اد 
الهي��كل" يف حكومة االحت��الل واحًدا من 
اأق��رب وزراء "ح��زب الليك��ود" اإىل تل��ك 
املنظم��ات، واأك��رث �سعبي��ة ومر�س��ح لديها 
النتخاب��ات  احل��زب  قوائ��م  يف  تقدًم��ا 

الكني�ست القادمة.
وكثًرا ما دعا "اأردان" يف ت�سريحاته اإىل 
تغي��ر الو�س��ع القائ��م يف االأق�س��ى، حيث 
اعت��رب اأن الو�س��ع احل��ايل "جمحف بحق 
اليهود"، الأن جبل الهيكل هو اأقد�ص مكان 

بالن�سبة لليهود".
وتفاخر خالل لقاء تلفزيوين، ب�"التغير 
الكب��ر يف قواعد دخول املقتحمن اليهود 
والت�سهي��الت املمنوح��ة له��م يف االأق�س��ى 

منذ توليه من�سبه يف عام 2015".
وق��ال: اإن "ال��وزراء املقربن من جماعات 
الهي��كل كان عليه��م اأن ي�سرط��وا ال�سماح 
ب�س��الة اليهود يف االأق�س��ى قبل االن�سمام 
حلكومة نتنياهو، يف متهيد ملحاولة فر�ص 

هذا ال�سرط بعد االنتخابات املقبلة".
ومل يتوق��ف هذا االأمر عل��ى "اأردان"، بل 

اتف��ق رئي���ص "ح��زب الهوي��ة" املتط��رف 
ال��وزراء  رئي���ص  م��ع  فيجل��ن  مو�س��ي 
نهاي��ة  نتنياه��و  بنيام��ن  االإ�سرائيل��ي 
حزب��ه  َح��لِّ  عل��ى  املا�س��ي،  اأغ�سط���ص 
"الليك��ود"  كتل��ة  يف  بالكام��ل  واإدخال��ه 
باالنتخابات مقاب��ل منحه عدة امتيازات 

خا�سة ل� "جماعات الهيكل".
ومن اأب��رز ه��ذه االمتيازات، وف��ق ما جاء 
يف االتفاق، "حت�سن اخلدمات واملعلومات 
وتق�س��ر ف��رة انتظار اليه��ود اأمام "جبل 
الهي��كل"، م��ا يعن��ي ت�سهي��ل اقتحاماته��م 
واإطال��ة مدتها واح�سار يافط��ات واأدوات 

تعريفية خا�سة بهم يف االأق�سى.
وتعقيًب��ا على هذا االتف��اق، اعترب احتاد 
اإجناز  اأكرب  الهيكل" اأن" ه��ذا  "منظم��ات 
�سيا�س��ي يحققون��ه من��ذ احت��الل القد�ص 
عام 1967 يف الطريق نحو بناء "الهيكل" 

املزعوم مكان م�سجد قبة ال�سخرة".
وقال النا�س��ط املقد�سي املخت�ص يف �سوؤون 
القد���ص فخ��ري اأب��و دي��اب ان "جماعات 
الهي��كل" ت�س��كل راأ���ص احلرب��ة يف تنفيذ 
خمط��ط "اإ�سرائيل��ي" ي�سته��دف االأق�سى 
وتغي��ر الو�سع القائم في��ه، وفر�ص واقع 

تلمودي يهودي جديد.
اليهودي��ة  اجلماع��ات  اأن  اإىل  ولف��ت 
ُوظف��ت  العاملي��ة  وال�سهيوني��ة  الديني��ة 
الأج��ل تق�سي��م االأق�س��ى اأو اقتط��اع جزء 
من��ه، وخا�س��ة يف املنطق��ة ال�سرقية، كي 
مته��د الطريق اأم��ام هدمه، ل�سال��ح اإقامة 

اأنقا�سه. "الهيكل" فوق 
يف  االحت��الل  اجلماع��ات  ه��ذه  وتدع��م 
�سيا�ست��ه بتفري��غ االأق�س��ى م��ن امل�سلمن، 

وتطال��ب بفت��ح ب��اب املغارب��ة عل��ى مدار 
للمتطرف��ن  املج��ال  الإتاح��ة  ال�ساع��ة 
ا كافة الر�سائل التي  لتدني�سه، وتبث اأي�سً
تريد تو�سيلها حكومة االحتالل، خا�سة 

مع اقراب االنتخابات.
واأو�س��ح اأبو دي��اب اأن "جماع��ات الهيكل" 
تعترب االأداة التنفيذية لالحتالل لتغير 
الواقع باالأق�سى، خا�سة اأن هناك 60% 
م��ن االإ�سرائيلي��ن يوؤي��دون م��ا تق��وم به 
تلك اجلماعات، لكنه��م يرون اأن الظروف 
غ��ر مواتي��ة بع��د لتنفيذ خمططه��ا �سد 

امل�سجد.
ال��راأي  ا�ستطالع��ات  وف��ق  املتوق��ع  وم��ن 
اجلماع��ات  جتت��از  اأن  "االإ�سرائيلي��ة" 
املتطرفة ن�سبة احل�س��م باالنتخابات واأن 
يك��ون لها متثي��ل داخ��ل الكني�س��ت، وهذا 
ما �سيكون ل��ه انعكا�ص �سلب��ي على امل�سجد 

االأق�سى، وفق اأبو دياب
ت�سه��د  اأن  املقد�س��ي  النا�س��ط  ويتوق��ع 
اإ�سرائيلًي��ا  ت�سعي��ًدا  واالأق�س��ى  القد���ص 
كب��ًرا و�ساح��ة مواجه��ة، حي��ث �سيحاول 
تطبي��ق  "االإ�سرائيلي��ون"  ال�سا�س��ة 
عل��ى  والت��ي  االنتخابي��ة،  براجمه��م 
اأجندته��ا االأق�س��ى، وكذل��ك تطبي��ق م��ا 

تطالب به اجلماعات اليهودية.
عل��ى  �سي��زداد  ال�سغ��ط  اأن  اإىل  وي�س��ر 
حم��اوالت  و�س��ط  االأق�س��ى،  يف  امل�سل��ن 
كني���ص  الإقام��ة  من��ه،  ج��زء  القتط��اع 
يهودي، فالقادم �سيكون �سعب اإن مل تتغر 

الظروف.
ل���  الداعم��ن  احلاخام��ات  ب��ن  وم��ن 
"يه��ودا  املتط��رف  الهي��كل"  "جماع��ات 

علي��ك"، ال��ذي يع��د م��ن اأب��رز املدافع��ن 
عم��ا ي�سمى "جبل الهي��كل"، وعراب فكرة 
اقتحام��ات االأق�سى وتغير الو�سع القائم 

فيه بالقوة.
وي��رى املخت���ص يف �س��وؤون القد���ص جم��ال 
عم��رو اأن "جماع��ات الهي��كل" اأداة مهم��ة 
و�سالًح��ا ل��دى حكوم��ة االحت��الل بغي��ة 
بالقد���ص  املتعلق��ة  خمططاته��ا  تنفي��ذ 
واالأق�سى، حيث اأنها حتظى بدعم حكومي 
ر�سم��ي وا�س��ع مادًي��ا و�سيا�سًي��ا ومعنوًي��ا. 
ولف��ت عمرو اإىل اأن هذه اجلماعات البالغ 
عدده��ا نح��و )28 منظم��ة( حقق��ت على 
م��دار ال�سن��وات املا�سي��ة اجن��اًزا وتقدًم��ا 
�سعي��د  عل��ى  وخا�س��ة  االأق�س��ى،  ب�س��اأن 
اأداء  وحماول��ة  االقتحام��ات  تكثي��ف 
�سل��وات تلمودي��ة، وكذل��ك الو�س��ول اإىل 

مراكز القرار يف حكومة االحتالل.
"االإ�سرائيل��ي"  املجتم��ع  ف��اإن  وبح�سب��ه، 
اأ�سب��ح الي��وم اأك��رث تطرًف��ا م��ن ذي قبل، 
وبات ميي��ل اإىل اليمن املتطرف، ويوظف 
اجلماعات الديني��ة كاأداة يف االنتخابات 

املقبلة.
اجلماع��ات  تل��ك  تاأث��ر  م��دى  وح��ول 
عل��ى االأق�س��ى، يوؤك��د عم��رو اأنه��ا ت�سكل 
خط��ًرا داهًم��ا عل��ى القد���ص واالأق�س��ى، 
باعتبارهم��ا جوه��ر ال�س��راع الفل�سطيني 

"االإ�سرائيلي".
ويتوقع اأن ي�سه��د االأق�سى مرحلة �سعبة 
وخط��رة واأياًم��ا ع�سيب��ة خا�س��ة ما بعد 
انتخاب��ات الكني�س��ت، وذل��ك عل��ى �سعيد 
االقتحام��ات و�سل��وات اليه��ود والتق�سيم 

الزماين واملكاين للم�سجد، وغرها.

"جماعات الهيكل".. أداة االحتالل التنفيذية لتغيير الواقع باألقصى



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

االثنين 17 محرم  1440هـ / 16  سبتمبر  2019م
Monday - 16 Septmper 2019 

تقرير

08

أغذية "تربك" عمل الغدة الدرقية.. توقفوا عن تناولها

ح��ن تن�س��ط الغ��دة الدرقية يف 
ج�س��م االإن�سان، ب�س��كل زائد عما 
هو مطلوب، فاإن االأطباء يو�سون 
اخلط��وات  م��ن  ع��دد  مبراع��اة 
الغذائي��ة، �س��واًء ع��رب االإقب��ال 
عل��ى بع�ص االأطعم��ة اأو االبتعاد 

عن اأخرى.
ويق��ع ه��ذا اال�سط��راب ال�سحي 
حن تقوم الغدة الدرقية باإنتاج 
ع��دد كبر من الهرمونات، ويظهر 
املر�ص من خ��الل اأعرا�ص ت�سمل 
النق���ص املفاج��ئ لل��وزن والقل��ق 
والتع��رق و�سعوبة الن��وم اإ�سافة 

اإىل �سع��ف الع�س��الت. وبح�س��ب 
موق��ع "ميدي��كال نيوز ت��وداي"، 
ف��اإن مر���ص ف��رط ن�س��اط الغدة 
الدرقي��ة ي�سي��ب الن�س��اء ب�سكل 

اأكرب مقارنة بالرجال.
ويحت��اج امل�ساب��ون بفرط ن�ساط 
االنتب��اه  اإىل  الدرقي��ة  الغ��دة 
ب�س��دة مل��ا ياأكلون��ه، وال�سب��ب هو 
اإنت��اج  عل��ى  يوؤث��ر  الغ��ذاء  اأن 
عمله��ا  وكيفي��ة  الهرمون��ات 
االأطب��اء  ويو�س��ي  الغ��دة.  يف 
الت��ي  االأغذي��ة  ع��ن  باالبتع��اد 
حتت��وي ن�سب��ة عالي��ة م��ن م��ادة 

"الي��ود"، الأن االإكثار منها يوؤدي 
اإىل ارتف��اع اإنت��اج هرم��ون الغدة 
الدرقية، وهذا ينطبق اأي�سا على 

م�سروبات "الكافين".
ويرتفع معدل الي��ود ب�سكل كبر 
يف ماأكوالت البحر و�سمك التونة، 
االألب��ان  منتج��ات  اإىل  اإ�ساف��ة 
وبع�ص احلبوب. ولتفادي الن�سب 
العالي��ة من اليود، ميك��ن اللجوء 
واخل�س��ار  البي���ص  بيا���ص  اإىل 
الطازج��ة ف�س��ال ع��ن املل��ح غ��ر 
اأم��ا  والنبات��ات،  بالي��ود  امل��زود 
حل��وم البق��ر والدج��اج وال�س��اأن 

فيتوجب اأكلها، ب�سكل معتدل.
وامللف��وف  القرنبي��ط  وي�ساع��د 
عل��ى خف�ص اإنتاج هرم��ون الغدة 
الدرقية، ويف املقابل، ينبغي على 
ال�سخ���ص الذي يع��اين ق�سورا يف 
ن�ساط هذا الع�سو، اأن يبتعد قدر 

االإمكان عن هذه اخل�سراوات.
ويف ال�سي��اق، ين�س��ح االأطباء من 
يعانون هذا اال�سطراب ال�سحي، 
بتن��اول ما يكف��ي م��ن الكال�سيوم 
وفيتام��ن "د" الأن فرط الن�ساط 
يف الغ��دة الدرقي��ة م��ن �ساأن��ه اأن 
يوؤث��ر عل��ى �سحة العظ��ام. والأن 

ج�سمن��ا يحتاج اإىل مادة احلديد 
املطل��وب،  بال�س��كل  يعم��ل  حت��ى 
ف��اإن حدوث نق�ص في��ه، يزيد من 
عر�سة االإ�سابة بفرط الن�ساط 

يف الغدة الدرقية.
وي�ساع��د احلدي��د، خالي��ا كرات 
حم��ل  عل��ى  احلم��راء  ال��دم 
االأوك�سجن اإىل باقي اخلاليا يف 
ج�سم االإن�سان، وميكن اال�ستفادة 
من ه��ذه امل��ادة الغذائي��ة املهمة 
يف اأغذي��ة مث��ل ال�سم��ك والفول 
واحلم���ص  وال�سبان��خ  والعد���ص 

والزبيب.

غزة-الراأي
اأك��د الدكتور اأحم��د بحر رئي�ص املجل���ص الت�سريعي 
الفل�سطيني باالإنابة على  اأن اتفاقية او�سلو تنازلت 
عن حقوق �سعبنا، وكانت �سبب االنق�سام الفل�سطيني 

وباإنهائها تتحقق الوحدة.
وقال خالل م�ساركت��ه يف م�سرة العودة �سرق خميم 
الربي��ج:"  اإن احلق��وق والثواب��ت الفل�سطيني��ة ال 
ميك��ن ان ت�سقط بالتقادم ول��ن ت�سيع ما دام وراءها 
اخلي��ار  ه��ي  اأ�سكاله��ا  ب��كل  املقاوم��ة  واأن  مطال��ب 
اال�سراتيج��ي الكفيل با�س��رداد احلقوق املغت�سبة 

وكن�ص االحتالل عن اأر�سنا ومقد�ساتنا".

وم�س��ى يقول "�ستة وع�س��رون عامًا مرت على اتفاق 
اأو�سلو امل�سوؤوم ال��ذي اعرفت فيه منظمة التحرير 
وحرك��ة فت��ح بوج��ود الكي��ان ال�سهي��وين واأق��رت 
باغت�ساب��ه حلقوقن��ا امل�سروع��ة وتنازل��ت مبوجب 
ذل��ك عن %78 من اأر�ص فل�سطن مقابل حكم ذاتي 

هزيل".
  ولف��ت اإىل اأن اتف��اق اأو�سل��و اتفاق��ًا اأمني��ًا بامتياز 
هدفه حماية الكي��ان ال�سهيوين ومالحقة املقاومة 
الفل�سطيني��ة من خ��الل التن�سيق والتع��اون االأمني 
الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة  اأم��ن  اأجه��زة  ب��ن  املقد���ص 
اآث��اره  جتل��ت  وال��ذي  االحت��الل،  اأم��ن  واأجه��زة 

املقاوم��ة  ُبن��ى  اإ�سع��اف  يف  الكارثي��ة  وتداعيات��ه 
ومالحق��ة  واعتق��ال  واغتي��ال  الغربي��ة  بال�سف��ة 
املقاوم��ن واالأ�س��رى املحرري��ن وت��رك م��دن وق��رى 
وخميمات ال�سفة �ساحة م�ستباحة لبط�ص وعدوان 

وعربدة االحتالل وم�ستوطنيه.
وتاب��ع "ف��وق كل ذلك فق��د ربطت اتفاقي��ة باري�ص 
االقت�سادي��ة، االقت�س��اد الفل�سطين��ي باالقت�س��اد 
ال�سهي��وين، وجعلت��ه تابعًا ل��ه ورهن��ًا الإرادته، مما 
ه��و  كم��ا  الفل�سطين��ي  اإىل تده��ور االقت�س��اد  اأدى 

احلال اليوم".
ولف��ت اإىل اأن عبا���ص ال زال م�س��رًا عل��ى التن�سي��ق 

وال�سراك��ة  امل�ساحل��ة  ورف���ص  االأمن��ي  والتع��اون 
الوطني��ة وفر���ص العقوب��ات االإجرامي��ة على غزة 
واأهله��ا ال�سامدي��ن وقطع الروات��ب وخا�سة رواتب 
ا�سران��ا االأبط��ال يف �سج��ون االحت��الل، وت�ساوق��ه 
م��ع اجلهود املحمومة وامل�ساري��ع ال�سيا�سية ال�سوداء 
متري��ر  وخا�س��ة  الفل�سطيني��ة  الق�سي��ة  لت�سفي��ة 
ال��كل الوطن��ي  �سفق��ة الق��رن مم��ا ي�ستدع��ي م��ن 
الفل�سطين��ي الوقوف �سفًا واحدًا يف وجه االحتالل 
ال�سهي��وين وخمطط��ات ترام��ب الت�سفوي��ة حت��ى 

ا�سقاطها.
وع��د د. بح��ر اتفاقي��ة اأو�سلو الت��ي وقعتها منظمة 

التحري��ر م��ع دول��ة الكي��ان  باطل��ة كاأن مل تك��ن، 
حمم��ال كل م��ن �س��ارك به��ا امل�سوؤولي��ة ع��ن اآثاره��ا 
املدم��رة لق�سيتنا وعلى راأ�سه��م حممود عبا�ص الذي 
كان مهند�سًا لهذه االتفاقية وقدمها خدمة جمانيًة 
لالحتالل لتحقيق اأهدافه اال�ستعمارية يف املنطقة 
االأمر الذي ي�ستلزم مالحقة عبا�ص وزمرته ق�سائيًا 

بتهمة اخليانة العظمى وفقًا للقانون الفل�سطيني.
واأك��د اأن املقاوم��ة �ست�ستمر حامي��ة مل�سرات العودة 
مراقبة له��ا، وم�ساندة جلميع اأبن��اء �سعبنا يف كافة 
اأماكن تواجده ولن تخذله، وهي خط الدفاع االأول 

عن �سعبنا وم�سرات العودة.

د. بحر:بانهاء اتفاقية أوسلو تتحقق الوحدة الوطنية
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غزة - الراأي - ملكة ال�سريف
اأطف��ال يف عم��ر الزهور يجمعه��م العمر 
واملعان��اة املتج��ددة عل��ى اأ�ّس��رة املر���ص 
يف  “الديل��زة"  الكل��ى  غ�سي��ل  ق�س��م  يف 
الرنتي�س��ي  العزي��ز  عب��د  د.  م�ست�سف��ى 
عل��ى  �سربه��م  ليج��ربك  لالأطف��ال، 
"الربابي���ص" املو�سولة مباكينة الغ�سيل 

الكلوي على معاي�سة اأملهم.
)10�سن��وات(  ال�سمن��ة  يحي��ى  الطف��ل 
يف ال�س��ف اخلام���ص االبتدائ��ي تتج��دد 
معانات��ه �سب��ه اليومية م��ع املر�ص والتي 
ب��داأت مع��ه من��ذ بلوغ��ه االأربع��ة �سهور 

اعرا���ص  علي��ه  تظه��ر  ب��داأت  حينم��ا 
غريب��ة ومت عمل التحالي��ل الالزمة له، 

لتبداأ رحلة معاناته مع املر�ص.
ال�سح��ة  "وزارة  قال��ت:  يحي��ى  وال��دة 
ق��در  معاناتن��ا  يف  م�ساعدتن��ا  حت��اول 
االإم��كان بتوفر �سي��ارة الإي�سال املر�سى، 
والتع��اون م��ع مدر�س��ة "�سج��ى" لتعلي��م 
اأ�س��وة  الدرا�سي��ة  ومتابعته��م  اأبنائن��ا 
بزمالئه��م وخا�س��ة انه��م ال ي�ستطيعون 
االلت��زام مبقاعده��م الدرا�سي��ة ب�سب��ب 
�سا�س��ات  وتوف��ر  ال�سحي��ة،  حالته��م 
تلفزيون الإدخال الفرحة على قلوبهم".

واأ�ساف��ت: "نحن قلقون ج��دا على حياة 
تتده��ور  ال�سحي��ة  فحالته��م  ابنائن��ا 
لالأ�سواأ اأمام اأعيننا ب�سبب نق�ص االأدوية 
الهامة لهم والتي ت�ساعدهم يف معاناتهم 

."
االأنق��ح  ع��وين  د.  اأو�س��ح  جهت��ه  م��ن 
اأن  املتخ�س���ص يف ط��ب وكل��ى االأطف��ال 
م�ست�سف��ى الرنتي�س��ي ي�ستقب��ل االأطفال 
امل�سابن بالف�سل الكلوي من جميع اأنحاء 
قط��اع غزة، واأن ال��وزارة حتاول جاهدة 
جتهي��ز الق�س��م بكل م��ا يلزم م��ن اأجهزة 
للتخفي��ف  لالأطف��ال  ترفي��ه  وو�سائ��ل 

م��ن معاناته��م، م�س��را ان��ه تت��م عملي��ة 
الغ�سي��ل الكلوي لهم بواقع 3_4 غ�سلة 
اأ�سبوعي��ا، والذي ي�ستمر مل��دة 4 �ساعات 

للغ�سلة الواحدة.
واأ�س��ار االأنق��ح اإىل اأن هن��اك نق�ص كبر 
توؤث��ر  والت��ي  الكل��ى  اأدوي��ة مر�س��ى  يف 
نق���ص  منه��ا  ال�سحي��ة  حالته��م  عل��ى 
هرم��ون النم��و اخلا���ص بنم��و االأطفال، 
العظ��ام،  ل��ن  ال��ذي مين��ع  والكال�سي��وم 
عملي��ة  يف  ي�س��ارك  ال��ذي  واحلدي��د 
تكوين الدم، اإ�سافة اىل نق�ص الو�سالت 

الطبية الالزمة للغ�سيل الكلى.

بدوره��ا، ذك��رت غ��ادة االأ�ست��اذ والت��ي 
تعمل �سمن فري��ق العمل الطبي يف ق�سم 
الغ�سي��ل الكل��وي اأن الق�س��م ي�ستقبل 45 
طفل من جميع انحاء قطاع غزة، م�سرة 
تق��دمي  يف  التمري���ص  فري��ق  دور  اإىل 
الدع��م النف�سي لالأطف��ال املر�سى ب�سبب 
�سعورهم بالتعب وامللل، اإ�سافة للمتابعة 
الغ�سي��ل  عملي��ة  اأثن��اء  له��م  احلثيث��ة 
مبتابعة ال�سغط �سواء يف حالة نزوله او 
ارتفاع��ه، ويف حال ح��دوث مغ�ص اأثناء 
عملي��ة الغ�سي��ل، وحق��ن اجله��از املو�سل 

للدم بالهيبارين ملنع جتلط الدم.

غزة - الراأي
اأك��د رئي���ص املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي 
�سالم��ة معروف، اأن اله��دف االأ�سا�ص ملئات 
عنه��ا  اأعل��ن  الت��ي  اجلدي��دة  الوظائ��ف 
بواق��ع  النهو���ص  ه��و  املوظف��ن  دي��وان 
االأداء احلكوم��ي مب��ا يع��ود بالنف��ع عل��ى 
املواط��ن، وامل�ساهم��ة يف احل��د م��ن ن�سبة 
البطال��ة �سيم��ا ب��ن اخلريج��ن، ول�س��خ 
دم��اء جدي��دة يف املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة 
بوظائ��ف متث��ل %5 تقريبا م��ن اإجمايل 

عدد املوظفن.
وذك��ر معروف يف كلمة له خالل "لقاء مع 
م�سووؤل" لالإعالن ع��ن تفا�سيل الوظائف 
يف  احلكومي��ة  املنظوم��ة  اأن  اجلدي��دة، 
قطاع غ��زة ت�سعى ب�س��كل حثيث لتح�سن 
واقع العمل ورفع جودة االأداء واخلدمات 
االأزم��ات  رغ��م  �سعبن��ا،  الأبن��اء  املقدم��ة 
املتالحق��ة والظ��روف ال�سعب��ة التي منر 

بها جراء احل�سار واالنق�سام.
م��دى  اأح��د  عل��ى  يخف��ى  "ال  وق��ال: 
اجله��ود املبذول��ة �سابق��ا ملعاجل��ة العجز 
يف الوظائ��ف واحل��د م��ن ن�س��ب البطال��ة 
ب��ن اخلريج��ن، ع��رب ا�ستح��داث برامج 
اأبرزه��ا  كان  املوؤق��ت  للت�سغي��ل  متع��ددة 
برنام��ج طم��وح ال��ذي مت متويل��ه داخليا 
ع��رب وزارة املالي��ة، وا�ستفاد من��ه موؤخرا 

خريج". 10االف 
واأو�سح مع��روف اأن هناك 1000 وظيفة 
ت�سكي��الت  �سم��ن  جدي��دة  حكومي��ة 
الوظائف وال�سواغر للعام احلايل موزعة 
احلكومي��ة  واملوؤ�س�س��ات  ال��وزارات  ب��ن 
الداخلي��ة  وزارة  با�ستثن��اء  املدني��ة 
واالأم��ن الوطني التي �سيت��م االإعالن عن 
اإ�ساف��ة حل��وايل  اأي��ام،  وظائفه��ا خ��الل 
1000 وظيفة اأخرى يف وزارتي ال�سحة 
والتعليم يج��ري االآن تثبيتهم من العقود 

ال�سابق��ة بعد اجتيازه��م كافة اإجراءات 
التعين.

وبن اأن ه��ذه الوظائف تاأتي بعد �سنوات 

املوؤ�س�س��ات  داخ��ل  التعي��ن  توق��ف  م��ن 
احلكومي��ة، من��ذ توقيع اتف��اق ال�ساطئ، 
انتظارا لتحمل حكوم��ة الوفاق يف حينه 

مل�سوؤوليته��ا جت��اه قط��اع غ��زة، والإف�س��اح 
املج��ال لتطبي��ق بن��ود اتف��اق امل�ساحلة، 
يف  العج��ز  لزي��ادة  اأدى  ال��ذي  االأم��ر 
الت�سكي��الت الوظيفي��ة ج��راء ال�سواغ��ر 

على مدى ال�سنوات املا�سية.
و�س��دد عل��ى اأن ه��ذه الوظائ��ف �ستعك�ص 
حر�ص ه��ذه الوظائ��ف اأولوي��ات اهتمام 
اجله��ات احلكومي��ة باخلدم��ات املقدم��ة 
للجمه��ور، لذا جاءت اأغلبها يف القطاعات 
اخلدماتي��ة املبا�سرة كال�سح��ة والتعليم 
واالأم��ن، م�س��را اإىل اأن  كاف��ة الوظائ��ف 
واآلي��ات  تفا�سيله��ا  ع��ن  االإع��الن  �سيت��م 
املناف�س��ة فيها وفقا ملعيار واحد فقط وهو 
الكفاءة، لتحقيق اأعلى درجات ال�سفافية 
والنزاه��ة يف االجراءات املق��ررة الإمتام 
عملي��ة التعين، م��ع مراعاة بن��د �سنوات 
اخلربة ليت�سنى للخريجن اجلدد التقدم 

واملناف�سة على الوظائف املطروحة.

أطفال الفشل الكلوي بغزة .. زهور ذابلة تنشد الحياة

رغم األزمات المتالحقة والظروف الصعبة

معروف: الوظائف الجديدة تهدف للنهوض بواقع األداء الحكومي
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غزة- الراأي - اآالء النمر
تخفيف��ًا من ن�سبة العج��ز الذي يتفاقم 
عام��ًا بع��د ع��ام، ولك�سر روت��ن االأزمات 
القائ��م عل��ى قطاع��ات العم��ل يف كافات 
الت��ي تخ��رج منه��ا مئ��ات  التخ�س�س��ات 
اآث��ر  اجلامع��ات،  خريج��ي  م��ن  االآالف 
دي��وان املوظف��ن على اخل��روج من عنق 
الزجاج��ة باإعالنه عن وظائف جديدة 
تفت��ح الب��اب اأم��ام اخلريج��ن والعقود 
يف  الإقحامه��م  االخت�سا���ص  واأ�سح��اب 

�سوق العمل.
والعقب��ات  واحل�س��ار  االأزم��ات  جت��اوز 
واالنت�س��ار عل��ى الظ��روف، تر�سخ��ت يف 
مب��ادرة املنظوم��ة احلكومي��ة يف قط��اع 
غ��زة يف االإعالن ع��ن وظائ��ف جديدة، 
وتثبي��ت م��ن هم عل��ى بنود العق��ود منذ 
عام2014، وذلك يف اإطار التخفيف عن 
كاه��ل خريج��ن يف اإخراجهم من حفرة 

البطالة.
غ��زة  قط��اع  يف  احلكومي��ة  "املنظوم��ة 
واق��ع  لتح�س��ن  حثي��ث  ب�س��كل  ت�سع��ى 
العم��ل ورف��ع ج��ودة االأداء واخلدم��ات 
املقدم��ة الأبن��اء �سعبن��ا، رغ��م االأزم��ات 
املتالحق��ة والظ��روف ال�سعبة التي منر 
بها ج��راء احل�سار واالنق�س��ام واآثارهما 
عل��ى الو�س��ع الع��ام"، ح�س��ب م��ا اأك��ده 

رئي�ص املكتب االإعالمي احلكومي �سالمة 
معروف.

اجله��ود  اإن  بقول��ه  مع��روف  وتاب��ع 
احلكومي��ة املبذول��ة ملعاجل��ة العج��ز يف 
الوظائف واحلد م��ن ن�سبة البطالة بن 
اخلريج��ن م��ا ه��ي اإال جه��ود ع�سيب��ة 
للخال���ص بنتيج��ة تعك���ص واق��ع اأف�سل 
من ذي قبل، وذلك م��ن خالل ا�ستحداث 
كان  املوؤق��ت  للت�سغي��ل  متع��ددة  برام��ج 
اأبرزه��ا برنام��ج طموح ال��ذي مت متويله 
داخليا عرب وزارة املالي��ة، وا�ستفاد منه 

موؤخرا 10اآالف خريج.
وبرر رئي���ص املكتب االإعالم��ي احلكومي 
ب��اأن االإع��الن عن ه��ذه الوظائ��ف ياأتي 
بع��د �سن��وات من توق��ف التعي��ن داخل 
املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة، حي��ث اأغلق باب 
التوظي��ف من��ذ توقيع اتف��اق ال�ساطئ، 
انتظارا لتحمل حكومة الوفاق يف حينه 
مل�سوؤوليته��ا جت��اه قطاع غ��زة، والإف�ساح 
املج��ال لتطبيق بن��ود اتف��اق امل�ساحلة، 
يف  العج��ز  لزي��ادة  اأدى  ال��ذي  االأم��ر 
الت�سكي��الت الوظيفية ج��راء ال�سواغر 

على مدى ال�سنوات املا�سية.
ه��ذه الوظائ��ف ق�سدت عك���ص اأولويات 
اهتم��ام اجله��ات احلكومي��ة باخلدم��ات 
املقدم��ة للجمه��ور، ل��ذا ج��اءت اأغلبه��ا 

املبا�س��رة  اخلدماتي��ة  القطاع��ات  يف 
اأن  علم��ا  واالأم��ن،  والتعلي��م  كال�سح��ة 
ع��ن  االإع��الن  �سيت��م  الوظائ��ف  كاف��ة 
تفا�سيله��ا واآلي��ات املناف�س��ة فيه��ا وفق��ا 
ملعيار واحد فقط وهو الكفاءة، لتحقيق 
والنزاه��ة  ال�سفافي��ة  درج��ات  اأعل��ى 
يف االج��راءات املق��ررة الإمت��ام عملي��ة 
التعين، م��ع مراعاة بند �سنوات اخلربة 
التق��دم  اجل��دد  للخريج��ن  ليت�سن��ى 
واملناف�س��ة عل��ى الوظائ��ف املطروح��ة، 

ح�سب ما اأو�سحه معروف.
تتوزع الوظائف احلكومية بن الوزارات 
واملوؤ�س�سات احلكومي��ة املدنية با�ستثناء 
وزارة الداخلية واالأمن الوطني، وتركز 
وزارت��ي  يف  اخلدم��ات  قطاع��ي  عل��ى 
ال�سح��ة والتعلي��م، حيث يج��ري تثبيت 
بع��د اجتيازه��م  العق��ود  بن��د  م��ن ه��م 
كافة االإج��راءات القانونية، وا�ستقبال 

خريجن جدد لذات املجاالت.

بنسبة 5%
يو�س��ف  املوظف��ن  دي��وان  رئي���ص 
الكي��ايل دع��ا اخلريجن ملتابع��ة املوقع 
االلك��روين للدي��وان ملعرف��ة الوظائف 
وتف�سيالت عملية التق��دمي لها، م�سددا 
عل��ى اأن املعي��ار الوحي��د ال��ذي �سيحكم 

عملي��ة التوظيف هو الكف��اءة، واأن باب 
املناف�س��ة مفت��وح للجمي��ع ب��ال ا�ستثناء 
وف��ق اأعلى درجات النزاه��ة وال�سفافية 

يف كافة مراحل واإجراءات التوظيف.
واأك��د الكي��ايل اأن��ه �سيت��م العم��ل عل��ى 
حتقي��ق حال��ة وظيفي��ة تتي��ح لل�سب��اب 
الفل�سطين��ي فر�س��ة االلتح��اق بالعم��ل 
موؤ�س�سات��ه  اإىل  واالن�سم��ام  احلكوم��ي، 
واختب��ارات  م�سابق��ات  ع��رب  املختلف��ة، 
تعتم��د ب�س��كل كام��ل معاي��ر النزاه��ة 
وال�سفافية، وفقًا ل�سهادة كافة املتابعن.

وذكر اأن ديوان املوظفن يعمل يف الوقت 
اإج��راءات  م��ن  االنته��اء  عل��ى  الراه��ن 
وعدده��م  املتبقي��ة  العق��ود  تثبي��ت 
)570( عق��د، و�س��ط توقع��ات بانته��اء 
هذه امل�سروع خالل فرة زمنية وجيزة.

وبلغ��ت تعيينات التوظي��ف لعام 2019 
بلغ��ت 1000وظيف��ة حكومية جديدة، 
وتثبي��ت عق��ود 951 متعاق��ًدا يعمل��ون 
بال��وزارات  خمتلف��ة  تخ�س�س��ات  يف 
احلكومية، غالبيتها بالتعليم وال�سحة.

اأم��ام  املج��ال  بفت��ح  املط��اف  وينته��ي 
الإقحامه��م   ،5% بن�سب��ة  اخلريج��ن 
يف العم��ل داخ��ل املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة 
واإثب��ات  العملي��ة  جتاربه��م  وفر���ص 
جناحه��م اأمام �سيق الظ��روف الواقعية 

ال�سعبة.

تعزيز الخدمات الصحية
مدي��ر ع��ام ال�س��وؤون االإداري��ة يف وزارة 
اإن ه��ذه  ق��ال  ال�سح��ة حمم��ود حم��اد 
الوظائ��ف تاأت��ي يف �سي��اق تعزيز وجود 
الكوادر ال�سحي��ة وتقدير اأماكن عملهم 
ه��ذه  اأن  اإىل  م�س��رًا  اأروقته��م،  داخ��ل 
ال�سحي��ة  اخلدم��ات  تعزي��ز  اخلط��وة 

والطبية.
لك��وادر  احلاج��ة  اأن  عل��ى  اأك��د  حم��اد 
اأك��رب بكث��ر م��ن ه��ذه االأرق��ام  طبي��ة 
الت��ي اأعل��ن عنه��ا دي��وان املوظف��ن، اإال 
اأنه��ا تاأتي م�سعفة لل�سواغ��ر التي تركها 
املتقاع��دون اأو املتغيبون ع��ن وظائفهم، 
وتعو�ص اخللل والفراغ الطبي يف الكثر 
م��ن االأروقة، �سواء كان��ت م�ست�سفيات اأو 

عيادات.
ل�"ال��راأي" اأن ال�سواغ��ر  و�س��رح حم��اد 
م��ن  كب��رة  الأع��داد  حتت��اج  الطبي��ة 
اخلريج��ن و�سخه��ا لدماء جدي��دة، اإال 
اأن خط��وة دي��وان املوظف��ن يف االإعالن 
ع��ن وظائ��ف جدي��دة ياأتي بع��د توقف 
باالنق�س��ام  متاأث��رًا  التوظي��ف  برام��ج 
الفل�سطين��ي وه��ي مبثاب��ة تعزيز وجود 

الكوادر الب�سرية يف وزارة ال�سحة.

رغم األزمات وظروف الحصار

 1000 وظيفة حكومية تنشل الخريجين من طوابير البطالة
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غزة- الراأي
العدي��د  والتعلي��م  الربي��ة  وزارة  حقق��ت 
الدرا�س��ي  الع��ام  خ��الل  االجن��ازات  م��ن 
عل��ى  مهم��ة  مقدم��ة  وه��ي   2018/2019
�سعي��د وتطوي��ر التعلي��م وحتقي��ق اجن��ازات 

اأكرب يف االأعوام املقبلة.
وبالرغ��م من ظ��روف احل�س��ار املفرو�ص منذ 
اأك��رث من 13 ع��ام متوا�سلة، ورغ��م الت�سييق 
واخلن��اق عل��ى القط��اع، اإال اأن وزارة الربية 
والتعلي��م بغزة ا�ستطاع��ت القيام بجزء كبر 
من م�سوؤولياته��ا وواجباتها جتاه اأبناء �سعبها 

رغم التحديات والعراقيل الكبرة.

مجال األبنية والمرافق 
المدرسية..

قط��اع  يف  والتعلي��م  الربي��ة  وزارة  عم��دت 
غزة عل اإن�ساء 8 مب��اين مدر�سية، باالإ�سافة 
ل�15 حمط��ة حتلية و6 وح��دات �سم�سية و6 

مقا�سف مدر�سية.
كذلك قامت الوزارة ب�سيانة 59 مدر�سة و10 
ريا�ص اأطفال ؛ باالإ�سافة ل�سيانة 19 حمطة 
حتلية و 11 وحدة �سحية و تقييم فني ل� 90 

حمطة حتلية.
وذكرت ال��وزارة يف تقرير لها حول اجنازاتها  
يف الع��ام الدرا�س��ي 2019-2018 اأنها عملت 
على �سيانة م�ستم��رة الأثاث واأجهزة املدار�ص 
حي��ث اأنها قامت ب�سيانة 7000 كر�سي طالب 
كر�س��ي   2000 و  طال��ب  طاول��ة   5000 و 
اإداري، باالإ�سافة اإىل اإنتاج  40 كر�سي خا�ص 

بالطلبة من ذوي االإعاقة.
واأ�سافت الوزارة يف تقريرها :" مت تزويد 21 
مدر�سة باأثاث طالبي كامل، كذلك تزويد 35 
مدر�سة باأث��اث اإداري كام��ل وتزويد املدار�ص 
ب���41 ماكينة ت�سوي��ر وتزويد املدار�ص ب� 29 
طابعة ليزر و 40 �سبورة تفاعلية؛ باالإ�سافة 
اإىل  توف��ر 500 جه��از الب ت��وب للمدار���ص 

وجتهيز )41( خمترب علمي.
 168 تزوي��د  مت   ": تقريره��ا  يف  وتابع��ت 

مدر�س��ة م��ن مدار���ص الدم��ج  �سف��وف 7.8.9 
لدم��ج  وجتهي��زات  وم��واد  عر���ص  ب�سا�س��ات 
التعلي��م املهني، باالإ�سافة اإىل تاأثيث وجتهيز 
التلفزي��وين  للت�سوي��ر  االإذاع��ة  ا�ستودي��و 
ل���   لالإنرن��ت  ال�سلكي��ة  بني��ة  وجتهي��ز 

." 12مدر�سة 

على صعيد رعاية الموهبين
وعلى �سعي��د رعاية املوهوبن قام��ت الوزارة 
االفرا�س��ي  الع��امل  ق��ادة  م�س��روع  بتنفي��ذ 
بتموي��ل  وطالب��ة   طال��ب   4500 مب�سارك��ة 
اليون�سي��ف وتنفي��ذ موؤ�س�سة الني��زك، كذلك 
ال�سبابي��ة  الطالئ��ع  م�ساري��ع  تنفي��ذ  مت 
مب�سارك��ة 5000 طال��ب وطالب��ة بتمويل من 
اليون�سي��ف وتنفي��ذ الكلية اجلامعي��ة للعلوم 

التطبيقية.
كم��ا ونف��ذت ال��وزارة معر�ص فل�سط��ن للعلوم 
والتكنولوجي��ا 2019 مب�سارك��ة 26 م�س��روع 
وابت��كار علمي، باالإ�سافة اإىل تنفيذ م�سابقة 
طال��ب   67 مب�سارك��ة  ال�سناع��ي  ال��ذكاء 
وطالب��ة، كم��ا مت تنفي��ذ م�سابق��ة اأ�سدق��اء 
1200 طال��ب  8 مب�سارك��ة  العلم��ي  املخت��رب 
ال�سالم��ة  وطالب��ة، كذل��ك تنفي��ذ م�سابق��ة 
املروري��ة وتدري��ب 560 طال��ب م��ن ال�س��ف 
ري��ادة  جم��ال  يف  مدر�س��ة   14 يف  العا�س��ر 

االأعمال وتنمية مهارات التفكر.
على �سعيد الثانوية العامة

وفيم��ا يخ���ص ط��الب الثانوي��ة العام��ة فق��د 
قام��ت الوزارة باإنت��اج 2000 فيدي��و تعليمي 
ل�س��رح درو���ص الثانوية العامة �س��وت و�سورة 
للق�سم��ن العلم��ي واالأدب��ي يف جمي��ع مباحث 
اإذاع��ي �سوت��ي  لب��ث  باالإ�ساف��ة  الدرا�سي��ة، 
لدرو�ص الثانوية العامة ودرو�ص املراجعة من 

خالل اإذاعة �سوت الربية والتعليم

على صعيد المناهج الدراسية 
واألدلة التعليمية

وتناول��ت الوزارة يف تقريره��ا للعام الدرا�سي 

املن�س��رم اأنه��ا اأع��دت  8 اأدل��ة تعليمي��ة لعدد 
م��ن الكتب املدر�سي��ة، باالإ�سافة اإىل  حتديث 
منه��اج ICT املق��رر يف املدار�ص املهنية واإنتاج 
منه��اج  لتعلي��م  الكروني��ة  حقيب��ة   1267

التكنولوجيا.
رعاية ذوي االإعاقة

وفيم��ا يخ���ص رعاي��ة ذوي االإعاق��ة ذك��رت 
ال��وزارة اأن��ه مت طباع��ة كتب مك��ربة ل� 217 
طال��ب وطالبة م��ن �سعاف الب�س��ر، كذلك مت 
20 ن�سخ��ة م��ن امل�سح��ف ال�سري��ف  تق��دمي 

مطبوعة بطريقة بريل للطلبة املكفوفن.
و�سع��ت ال��وزارة اإىل موائم��ة املدار�ص وتوفر 
االأدوات امل�ساع��دة للطلب��ة ذوي االإعاق��ة يف 
املنه��اج  الإدخ��ال  باالإ�ساف��ة  مدر�س��ة،   104
اأجه��زة  عل��ى  العا�س��ر  لل�س��ف  االإلك��روين 
الب�سري��ة  االإعاق��ة  ذوي  للطلب��ة  االآيب��اد 

اجلزئية.

التعليم المهني وتطوير 
الكادر البشري

وعل��ى �سعي��د التعلي��م املهن��ي نف��ذت ال��وزارة 
العدي��د م��ن املخيم��ات املهنية ل��� 320 طالب 

وطالبة.
كذلك نف��ذت وزارة الربي��ة والتعليم العايل 
 2553 ل���  عن��وان   38 م��ن  تدريبي��ة  دورات 
موظفا يف جمال احلا�س��وب واللغات والتنمية 
مر�س��دا   45 لتدري��ب  باالإ�ساف��ة  الب�سري��ة، 
�سم��ن م�س��روع توعي��ة ال�سب��اب و 120 معلما 

ومعلمة �سمن م�سروع العامل االفرا�سي.
وبينت الوزارة اأنها قامت بتدريب 54 مر�سدا 
م�س��روع  �سم��ن  اخلا�س��ة  للربي��ة  ومعلم��ا 
تدري��ب  اإىل  باالإ�ساف��ة  الق�س��ة،  ا�ستخ��دام 
1200 م��ن معلمي �سف��وف الثاين ع�سر على 
تنفيذ املناهج اجلدي��دة وتدريب 185 معلما 
م��ن املعلم��ن مت تدريبهم عل��ى برنامج طموح 

ملدة 50 �ساعة تدريبة.
كم��ا ومت تدري��ب 35 معلم��ا عل��ى ا�ستخ��دام 
تقني��ات التلعي��ب يف التعلي��م، وتدري��ب 200 

مدي��ر مدر�س��ة ح��ول مو�س��وع املدي��ر متع��دد 
الق��درات، باالإ�ساف��ة اإىل 100معلم وم�سرف 
مت تدريبهم للعمل اأمام الكامرا �سمن ت�سوير 

درو�ص الثانوية العامة. 
ال��كادر  تطوي��ر  خ��الل  م��ن  ال��وزارة  و�سع��ت 
م��ن  معلم��ا   120 تدري��ب  اإىل  الب�س��ري 
اخلريج��ن �سم��ن م�س��روع التعلي��م العالجي، 
املعلم��ن  م��ن   210 تدري��ب  اإىل  باالإ�ساف��ة 
التدري���ص  ا�سراتيجي��ات  عل��ى  العائدي��ن 
احلديث��ة واإدارة ال�س��ف، و50 اآخري��ن �سمن 

م�سروع متكن الطالئع ال�سبابية.
الفعالي��ات  م��ن  العدي��د  ال��وزارة  ونف��ذت 
املعلم��ن  كفاي��ات  لتطوي��ر  االإ�سراقي��ة 
ت�سمن��ت: 692 در�سا تو�سيحي��ا و230 يوما 
درا�سي��ا و836 ور�سة عمل، باالإ�سافة لتنفيذ 
اإعالمي��ا  من�سق��ا   70 ل���  تدريبي��ة  دورات   9
ح��ول التعام��ل م��ع و�سائ��ل االإع��الم والفنون 

ال�سحفية.
واأم��ا يف جم��ال االإر�س��اد والربي��ة اخلا�س��ة 
والتوعي��ة ال�سحي��ة مت تنفي��ذ م�س��روع نحو 
تعلي��م اأف�سل يف 80 مدر�س��ة، كذلك متتقدمي 
42 مب��ادرة �سمن م�سروع املبادرات ال�سحية 
م�س��روع  210 طال��ب وطالب��ة يف  وم�سارك��ة 
القل��ب  وانعا���ص  االأويل  االإ�سع��اف  مه��ارات 
حي��ث مت توزيع 8800 وجبة غذائية يف 18 

مدر�سة.
و�سع��ت ال��وزارة اإىل تنفي��ذ دورات االخ��الء 
االآم��ن يف 10 مدار���ص وم�س��روع التوعي��ة من 
خملف��ات احل��رب يف 20 مدر�س��ة، باالإ�ساف��ة 
اإىل تنفي��ذ الفح���ص الطب��ي جلمي��ع طلب��ة 
ال�س��ف االأول، وتنفيذ برنام��ج فح�ص ال�سمع 

ل� 350 من اأطفال ريا�ص االأطفال.

األنظمة والخدمات 
االلكترونية: 

وفيما يخ�ص تطوير بوابة املر�سد االلكروين 
الإر�ساد وتوجي��ه خريجي الثانوية العامة يف 
االأكادمي��ي مت حو�سب��ة  اختي��ار تخ�س�سه��م 

التطبيق��ي  المتح��ان  الت�سجي��ل  اإج��راءات 
منظوم��ة  تطوي��ر  عل��ى  والعم��ل  ال�سام��ل 
ال�س��وؤون االإدارية ) موظفن- طالب- طلبات 
اآلي��ة  تطوي��ر  اإىل  باالإ�ساف��ة  ترخي���ص(؛ 
اإلكروني��ة لت�سهي��ل اإدخ��ال عالم��ات ط��الب 

املدار�ص اخلا�سة.
و�سعت ال��وزارة اإىل تطوي��ر منظومة امتحان 
اإدارة  ف�س��ل  طري��ق  ع��ن  العام��ة  الثانوي��ة 
االمتح��ان النظ��ري ع��ن االمتح��ان العمل��ي، 
كذل��ك الربط االإلكروين مع ديوان املوظفن 
الع��ام فيما يخ���ص عناوين املدار���ص وت�سكن 

املوظفن واإجراءاتها.
التطبيق��ي  االمتح��ان  تطوي��ر  اأن��ه  واأك��دت 
ال�سامل فيما يخ�ص تطبيق االمتحان النظري 
اإلكروني��ا وتوف��ر �سا�سات الإدخ��ال البيانات 

االأر�سيفية لالأعوام ما قبل االلكروين.

جوائز حصلت عليها وزارة 
التربية والتعليم

وح�س��دت الوزارة العديد م��ن اجلوائز خالل 
الع��ام الدرا�س��ي املن�س��رم حيث ح�س��ل موقع 
رواف��د التعليم��ي التاب��ع للوزارة عل��ى جائزة 
ال�سي��خ �س��امل ال�سب��اح �سم��ن اأف�س��ل ع�س��رة 
مواقع الكرونية على م�ستوى الوطن العربي.

كذل��ك ح�سلت اإذاعة �سوت الربية والتعليم 
عل��ى املرتب��ة االأوىل كاأف�س��ل برنام��ج اإذاعي 
ح��واري على م�ستوى االإذاعات العربية �سمن 
امل�سابق��ة التي نظمتها جامعة الدول العربية 
بتون���ص، باالإ�ساف��ة اإىل ت�سني��ف املعلم��ة رنا 
زي��ادة �سم��ن اأف�س��ل 50 معل��م عل��ى م�ست��وى 
العامل �سم��ن امل�سابقة الدولي��ة التي جتريها 

موؤ�س�سة "فاركي".
فيم��ا ح�سلت املعلمة هبة الهندي على جائزة 
منظمة الع��امل االإ�سالم��ي للم��راأة الريادية، 
وف��وز املر�س��دة الربوي��ة هنادي اأب��و رم�سان 
عل��ى لقب ملك��ة امل�سئولي��ة االجتماعية على 
م�ست��وى فل�سط��ن ث��م عل��ى م�ست��وى الع��امل 

العربي.

انجازات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2018-2019
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غزة - الراأي
اإن  غ��زة  يف  الزراع��ة  وزارة  قال��ت 
اأ�سع��ار الدجاج يف قط��اع غزة �ستعود 
القليل��ة  االأي��ام  خ��الل  لطبيعته��ا 

القادمة.
وذك��ر املتحدث با�س��م ال��وزارة اأدهم 
الب�سيوين لوكالة "الراأي" اأن وزارته 
اتخ��ذت �سل�سل��ة اإج��راءات للحد من 
ارتف��اع اأ�سع��ار الدواج��ن امللحوظ يف 
االأ�سبوع��ن  خ��الل  القط��اع  اأ�س��واق 

املا�سين.
ه��ذه  اأن  اإىل  الب�سي��وين،  واأ�س��ار 
ال�سم��اح  يف  تتمث��ل  االإج��راءات 
واإدخ��ال  امل��ربد،  الدج��اج  باإدخ��ال 

البي�ص املخ�سب بكميات كافية.
اأ�سع��ار  ارتف��اع  �سب��ب  اأن  واأو�س��ح 
�س��ح  االأخ��رة  بالف��رة  الدواج��ن 
وع��زوف  املخ�س��ب،  البي���ص  اإدخ��ال 
ال�ست��داد  الربي��ة  ع��ن  املزارع��ن 
الت��ي  واخل�سائ��ر  احل��رارة  درج��ات 

تكبدوها موؤخًرا.

الزراعة: عودة أسعار 
الدواجن لطبيعتها 

خالل أيام

غزة-الراأي
املواطن��ن يف  بلدي��ة غ��زة  دع��ت 
اإلق��اء  ع��دم  ل�س��رورة  املدين��ة 
حاوي��ات  يف  البن��اء  خملف��ات 
اأ�س��رار  يف  لت�سببه��ا  النفاي��ات 
الغب��ار  نتيج��ة  وبيئي��ة  �سحي��ة 
املنبع��ث منه��ا باالإ�ساف��ة اإىل اأنه��ا 
تت�سبب يف زيادة وزن احلاوية مما 
ُي�سعب عملية تفريغها وترحيلها .

باملواطن��ن  البلدي��ة  واأهاب��ت 
ب�س��رورة اإتباع اإر�س��ادات النظافة 
املعلن��ة واإخ��راج النفاي��ات مبكرًا 
وقب��ل ال�ساعة 7 �سباح��ا وو�سعها 
يف اأكيا���ص بال�ستكي��ة مغلقة حتى 
يت�سن��ى لعم��ال النظاف��ة ترحيلها 
يف نف���ص اليوم وع��دم مبيتها لليوم 

التايل .
اإر�س��ادات  اأن  البلدي��ة  واأو�سح��ت 
رم��ي  ع��دم  ت�سم��ل؛  النظاف��ة 
واالأماك��ن  ال�س��وارع  يف  النفاي��ات 
العام��ة، واحلفاظ عل��ى احلاويات 
وع��دم اإحراقها، وو�س��ع النفايات 
مغلق��ة  بال�ستكي��ة  اأكيا���ص  يف 
وركنه��ا يف م��كان ي�سهل م��ن عملية 
ترحيله��ا، باالإ�سافة اإىل التخل�ص 
من النفايات بو�سعها يف احلاويات، 
ج��زر  يف  النفاي��ات  اإلق��اء  وع��دم 
ال�س��وارع اأو يف االأرا�س��ي الفارغ��ة 

املجاورة لبيوت املواطنن. 
واأك��دت اأن��ه مت خ��الل �سه��ر اآب / 
 280 حتري��ر  املا�س��ي  اأغ�سط���ص 
اإخط��ارًا خمالف��ًة لغ��ر امللتزم��ن 
به��ا  املعم��ول  النظاف��ة  ب�س��روط 
وتوزع��ت االإخط��ارات واملخالفات 
اإه��دار مي��اه يف ال�س��وارع،  ماب��ن؛ 

وان�سي��اب باط��ون م��ن اخلالط��ات 
يف ال�س��ارع الع��ام، ت�سوي��ن الرم��ل 
واإلق��اء  ال�س��وارع،  يف  والباط��ون 
االأرا�س��ي  يف  االأبني��ة  خملف��ات 
للمناط��ق  املج��اورة  الفارغ��ة 
اإلق��اء  اإىل  باالإ�ساف��ة  ال�سكني��ة، 
خملفات املحالت التجارية يف جزر 

ال�سوارع . 
وبين��ت اأن طواقمه��ا تق��وم يومي��ًا 
بجم��ع النفاي��ات من كاف��ة اأحياء 
ومناطق املدينة يف �ساعات ال�سباح 
وجمع وتنظيف االأ�سواق واملناطق 
التجاري��ة يف �ساع��ات امل�س��اء ث��م 
نقلها اإىل حمط��ات فرعية ثم اإىل 

مك��ب النفايات الرئي�ص يف منطقة 
جحر الديك �سرق املدينة .

وفيم��ا يتعل��ق باالأعم��ال ال�سهرية 
يف جمال جمع وترحي��ل النفايات 
ذك��ر رئي���ص ق�س��م جم��ع وترحيل 
النفاي��ات ال�سلب��ة م. نعي��م كحيل 
اأنه مت جم��ع وترحيل نحو )16 ( 
األف طن من النفايات خالل ال�سهر 
املا�س��ي �سمن جه��ود احلفاظ على 

نظافة و�سحة املدينة .
واأ�س��اف اأن االأعمال �سمل��ت اأي�سًا؛ 
تنظيم حم��الت للنظافة بالتعاون 
م��ع موؤ�س�س��ات خمتلف��ة، وتنظيف 
قطع اأرا�سي فارغ��ة من النفايات، 
ومتابع��ة يومي��ة لعم��ال النظافة 
يف كاف��ة اأنح��اء املدين��ة، وتنظيم 
حم��الت لكن�ص ال�س��وارع وتنظيف 
احلاوي��ات  وا�ستب��دال  اجل��زر، 

التالفة باأخرى جديدة . 
يذك��ر اأن البلدي��ة تعاين من نق�ص 
حاد يف عدد االآليات الالزمة جلمع 
النفاي��ات ب�سب��ب من��ع االحت��الل 
�سن��وات مم��ا  ع��دة  من��ذ  دخوله��ا 
ال�ستخ��دام  البلدي��ة  ا�سط��ر 
حي��وان  يجره��ا  الت��ي  ال��كارات 
جلمع النفايات وحل م�سكلة نق�ص 
ال�سيارات والوق��ود الالزم لت�سغيل 

االآليات واملرافق .

"بلدية غزة "تدعو المواطنين بعدم إلقاء
 ُمخلفات البناء في حاويات النفايات


