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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يبدو اأن حديث كتائب الق�سام عن وجود عرو�ض اإ�سرائيلية 
لإمتام �سفق��ة تبادل اأ�سرى جديدة مقاب��ل اجلنود الأ�سرى 
ل��دى املقاوم��ة الفل�سطينية بغزة، دليل جن��اح ا�سرتاتيجية 

مل��ف اجلن��ود واإدارته، واإمكاني��ة اإر�ساخ الحت��ال للقبول 
مبطال��ب املقاوم��ة، خا�س��ة بع��د ف��رتة طويل��ة م��ن ال�سمت 
والتجاه��ل من قب��ل اإ�سرائيل.  ويرى حملل��ون ومراقبون اأن 
"اإ�سرائيل" باتت لديها قناعة اأن العنف لن يجدي نفعا يف 

ا�ستع��ادة جنودها ل��دى املقاومة بغزة، مو�سح��ني اأن حديث 
الق�س��ام عن عرو�ض ا�سرائيلي��ة دليل تقدم ملف الأ�سرى من 

مرحل��ة ال�سم��ت والتجاه��ل اإىل مرحل��ة 
م��ن  الأ�س��رى   مل��ف  05الهتم��ام. حتري��ك 

محللون: عروض االحتالل  مناورة للحصول 
على معلومات حول الجنود األسرى

لصفقة جديدة

مزارعو العنب 
يشرعون بتقليم 
أشجارهم لضمان 

جودة الثمر

“ الزراعة “ تحمل 
االحتالل المسؤولية
 في إدخال حيوانات 

مصابة بالفيروس

والد الطفل أبو رحمة 
يأمل أن تنجح جهود 

األطباء القطريين 
بزراعة قوقعة له

موظفو غزة..
فرحة منقوصة 
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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 

مواجهة قضائية وسياسية
م��ن جانب��ه؛ اأك��د رئي���ض هيئ��ة مقاوم��ة 
يف  ع�س��اف  ولي��د  وال�ستيط��ان  اجل��دار 
حديث للراأي، اأن �سلطات الحتال ت�سعى 
م��ن ط��رح قان��ون �س��رعنة امل�س��توطنات 
عل��ى اأع�س��اء الكني�س��ت امل�س��مى "قان��ون 
الت�سوية"،والت�سويت عليه ، التهام املزيد 
من اأرا�سي املواطنني الفل�سطينيني خا�سة 
التي �سدر لأ�س��حابها قرارات من املحاكم 
التو�س��ع  �س��د  ل�س��احلهم  الإ�س��رائيلية 
اأرا�س��يهم  ح�س��اب  عل��ى  ال�س��تيطاين 

وممتلكاتهم .
وق��ال ع�س��اف "اإن ه��ذا القان��ون يعط��ي 
الحت��ال  حلكوم��ة  الأخ�س��ر  ال�س��وء 
الوح��دات  اآلف  ببن��اء  لل�س��روع 
املواطن��ني  اأرا�س��ي  عل��ى  ال�س��تيطانية 
اخلا�سة وما ي�س��مى اأرا�سي )الغائبني("، 
القوان��ني  ه��ذه  كل  اأن  عل��ى  م�س��دًدا 
والت�س��ريعات خمالف��ة للقان��ون ال��دويل 

وتعترب جرمية حرب حقيقية .
وح��ول اجله��ود احلكومية الفل�س��طينية 
يف مواجهة اخلطط ال�س��تيطانية ودعم 
،ب��نينّ  اأرا�س��يهم  عل��ى  املواطن��ني  �س��مود 
رئي�ض هيئة مقاومة اجلدار وال�ستيطان 
الوق��وف  ع��ن  تتوان��ى  مل  هيئت��ه  اأن 
بجان��ب املواط��ن خا�س��ة يف املناط��ق "ج" 

تاأت��ي يف  اأنه��ا  اإىل  م�س��رًا  الأغ��وار،  ويف 
اإف�س��ال  عل��ى  الفل�س��طيني  العم��ل  اإط��ار 
خمططات التهجر وال�س��م وال�س��تيطان 
الأرا�س��ي  �س��د  "الإ�س��رائيلية" 

الفل�سطينية.
وقال ع�س��اف " اإن املواجهة الفل�س��طينية 
والتو�س��ع  الإ�س��رائيلي  للت�س��عيد 
ال�س��تيطاين تت��م عل��ى اجتاه��ني، الأول 
امل�س��توى امليداين وال�سيا�سي حيث يتمثل 
املحام��ني  م��ن  فري��ق  اإع��داد  يف  الأول 
املحاك��م  يف  ق�س��ايا  لرف��ع  والقانوني��ني 
ق��رار  اأي  �س��د  والدولي��ة  الإ�س��رائيلية 
يق�سي مب�سادرة الأرا�سي الفل�سطينية ".
واأو�س��ح اأن الجت��اه الثاين "ال�سيا�س��ي"، 
عل��ى  الفل�س��طيني  احل��راك  يف  فيتمث��ل 
م��ن  وال�س��غط  احل�س��د  اإع��ادة  اأ�س��ا�ض 
الدولي��ة،  واملوؤ�س�س��ات  املنظم��ات  خ��ال 
وجمل�ض الأمن الدويل وحمكمة اجلناية 
الدولية،به��دف ال�س��غط باجت��اه الت��زام 
دولة الحتال بقرار جمل�ض الأمن قرار 

ال�ستيطان. �سد   2334
ت�س��ر  الت��ي  اخلط��ة  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
عليه��ا الهيئ��ة تق��وم عل��ى تعزيز �س��مود 
الفل�س��طينيني والبدو يف املناطق "ج" ويف 
الأغوار، ع��رب توفر احلماي��ة القانونية 
لهم واإع��ادة بناء ما يت��م هدمه، وتقدمي 
اخلدمات الأ�سا�س��ية مثل خدمات التعليم 

واخلدمات ال�س��حية والطبي��ة من خال 
العيادات املتنقلة وتوفر املاء والكهرباء، 
مبينًا اأن موازنة هذه اخلطة تقدر ب����25 

مليون �سيقل.
الأوىل  املرحل��ة  يف  اأن��ه  اإىل  ي�س��ار 
�س��يتم  القان��ون،  عل��ى  امل�س��ادقة  بع��د 
تو�س��يع البن��اء يف 16 م�س��توطنة وب��وؤرة 
ا�ستيطانية ملدة �سنة منذ اإعان القانون، 
وخال هذه ال�س��نة �س��يتم اإقرار م�سادرة 
الأرا�س��ي التي اأقيمت عليها هذه الأبنية 
ي�س��تخدمها  الت��ي  املتنقل��ة  البي��وت  اأو 

امل�ستوطنون يف بوؤرهم.

ضم الضفة "إلسرائيل"
�س��وؤون  يف  اخلب��ر  ق��ال  جهت��ه،  م��ن 
"لل��راأي""  التفكج��ي  ال�س��تيطان خلي��ل 
ال�س��فة  داخ��ل  الآن  يح��دث  م��ا  اإن 
الفل�س��طينية، وم��ا يتم الإع��ان عنه من 
خمططات اإ�سرائيلية تهدف ل�سم ال�سفة 
ب�س��كل  "لإ�س��رائيل"  كامل��ة  الغربي��ة 
تدريجي وفقا خلرائط مر�س��ومة م�س��بقًا 
م�س��ادق عليها، والآن يتم تنفيذها بعيدا 

عن اأي �سجيج اإعامي".
وذكر التفكجي اأن املمار�سات الإ�سرائيلية 
�سيا�س��ة  �س��من  تاأت��ي  الت�س��عيدية، 
الحت��ال الت��ي ت�س��عى للعم��ل دون قيام 

الدولة الفل�س��طينية امل�ستقلة، معتربًا اأن 
عملي��ة حتوي��ل 144 دومن من الأرا�س��ي 
الفل�س��طينية اإىل اأرا�س��ي دول��ة، مبثابة 
عملية �س��م تدريجي �سامت دون الإعان 

عنها.
اإ�س��رتاتيجية  وج��ود  اإىل  واأ�س��ار 
1983 عندما  "اإ�س��رائيلية" و�سعت عام 
�س��در الأم��ر الع�س��كري رق��م 50 للطرق، 
مبين��ًا اأنه مبثاب��ة عملية تفتيت لل�س��فة 
الفل�س��طينية من خال ال�سوارع الطولية 
ال�س��وارع  ه��ذه  اأن  لفت��ًا  والعر�س��ية، 
مرتبط��ة مب��ا مت الإعان عن��ه بالأم�ض، 
ح��ول رب��ط الكت��ل ال�س��تيطانية داخ��ل 

الدولة العربية.
خط��ة  بو�س��ع  التفكج��ي  وطال��ب 
متكامل��ة  فل�س��طينية  ا�س��رتاتيجية 
عل��ى  ق��ادرة  تك��ون  املع��امل،  ووا�س��حة 
مت  الت��ي  املخطط��ات  لكاف��ة  الت�س��دي 
،وه��ذا  الحت��ال  قب��ل  م��ن  اقراره��ا 
يحتاج لقرار �سيا�س��ي من اأعلى امل�ستويات 
بعي��دا ع��ن كل ال�س��غوطات والتدخ��ات 

اخلارجية .

االستيطان سيد يناير
اجل��دار  مقاوم��ة  لهيئ��ة  تقري��ر 
ال�س��هر  اإن  يق��ول  وال�س��تيطان، 

عل��ى  امل�س��ادقة  �س��هد  املا�س��ي)يناير( 
بناء2500 وحدة ا�س��تيطانية يف ال�سفة 

الغربية.
واأ�س��اف تقري��ر الهيئ��ة ال�س��ادر بتاري��خ 
2017-2-2، اأن الوح��دات توزعت على 
النح��و الآت��ي :900 وح��دة يف "اأرئيل"، 
يف  و21  اأدومي��م"،  "مع��ايل  يف  و90  
"اأفرات"، و18 وحد يف "األكانا"، و166 يف 
"عمانوئي��ل"، و86 يف "ميغرون"، و100 
"اأوراني��ت"،  يف  و150   اإي��ل"،  "بي��ت  يف 
و153  زئي��ف"،  "جفع��ات  يف  و100 
وحدة يف القد�ض ال�س��رقية، ا�س��افة اىل 
"راموت" و"رامات  560 وحدة اخرى يف 

�سلومو".
خط��ة  بح��ث  اأي�س��ا  مت  اأن��ه  اإىل  واأ�س��ار 
للم�س��ادقة عل��ى بن��اء نح��و 390 وحدة 
�س��كنية ا�س��تيطانية جدي��دة يف منطق��ة 

�سعفاط و�سط القد�ض.
ووثق التقرير هدم �س��لطات الحتال ما 
يقارب  144 منزل ومن�س��اآة وطرق خال 
�س��هر كانون الث��اين يف خمتلف حمافظات 

ال�سفة الغربية.
وفيما يتعلق بالعتداءات على الأرا�س��ي 
قام��ت �س��لطات الحت��ال وفق��ا للتقرير 
 1،198 م�س��احته  م��ا  عل��ى  بالعت��داء 
دومنا،  واقتلعت  حوايل 506  �سجرة من 

اأرا�سي املواطنني.

غزة-الراأي-�سمر العرعر 
املوا�س��ي  ك�س��ف مزارع��ون يعمل��ون يف تربي��ة 
بقط��اع غ��زة، ع��ن اإ�س��ابة اأع��داد كب��رة م��ن 
الأبقار والأغنام مبر�س��ي "احلم��ى القاعية" 
ونف��وق ع��دد منها فيما ح��اول البع���ض التقليل 
م��ن خ�س��ائره بذبح بع�ض املوا�س��ي الت��ي تظهر 
عليه��ا اأعرا���ض املر�ض وبيعها باأثمان رخي�س��ة 

يف الأ�سواق. 
مرب��ي الأغن��ام اأحمد ر�س��وان م��ن مدينة غزة 
اأع��رب ع��ن قلق��ه م��ن و�س��ول مر���ض احلم��ي 
القاعي��ة والطاع��ون اإىل مزرعت��ه يف ظل منع 
الحت��ال اإدخ��ال اللقاح��ات املطلوب��ة لع��اج 

الأبقار امل�سابة باحلمى القاعية.
الط��رق  وبكاف��ة  يح��اول  اأن��ه  ر�س��وان  واأك��د 
مكافح��ة املر���ض داخ��ل مزرعته اخلا�س��ة من 
خ��ال من��ع دخ��ول اأي راأ���ض غن��م جدي��د اإىل 
مزرعت��ه بع��دم �س��راء املوا�س��ي م��ن الأ�س��واق 
ويق��ول لل��� " ال��راأي" :" ق��د اأق��وم باحلف��اظ 
على املوا�س��ي املتواجدة مبزرعتي بعدم �س��راء 
اأخ��رى، وع��دم الذهاب مب��ا هو ل��دي لبيعها يف 
�س��وق احلال " املوا�س��ي " الأمر الذي قد يوؤثر 
عل��ى عملي��ة ال�س��راء والبيع وي�س��كل خ�س��ارة 
ملربي املوا�س��ي  ." واأ�س��اف :" الأم��ر الذي اأدى 
اإىل انخفا���ض اأ�س��عار الأغنام واملوا�س��ي بغزة، 
حي��ث يبل��غ �س��عر  الكيل��و م��ن اللح��م  ب��� "30 

�سيقا" للعجل ومثلها اأو اأكرث قليا "لل�سان" 

ماهية المرض
للخدم��ات  الع��ام  املدي��ر  نائ��ب  ع��رج  ب��دوره، 
البيطرية يف وزارة الزراعة د. ح�سن عزام على 
اأن املر�ض م�س��توطن ي�س��يب املوا�س��ي والأغنام 
والأبق��ار وه��و مر���ض فرو�س��ي، لفت��ا اإىل اأن 
ال��وزارة تق��وم بعملي��ة حت�س��ني لتلك املوا�س��ي 
با�س��تمرار من خال حت�س��ينها باللقاحات التي 

يتم اإدخالها من اجلانب الإ�سرائيلي مبا�سرة .
واأك��د ع��زام اأن الأغنام حم�س��نة جميعها وقد 
مت ال�س��يطرة عل��ى املر���ض فيم��ا يخ�س��ها ، يف 
حني بلغت ن�س��بة الإ�س��ابة باملر���ض يف الأبقار 
من 20اىل %25 ، م�س��را اأن املر�ض قد ينت�سر 
وي�س��كل خطورة على الإنتاج احليواين  يف حال 
عدم التح�س��ني وا�ستمرار منع الحتال دخول 

اللقاح الازم للق�ساء على املر�ض .
وحمل ع��زام الحتال امل�س��وؤولية عن انت�س��ار 
املر�ض بني املوا�س��ي يف غزة، لإدخالها حيوانات 
م�س��ابة بالفرو���ض وغ��ر حم�س��نة م��ن قبل��ه 
تت��م  بو�س��ع  التح�س��ني  اأن عملي��ة  ، مو�س��حا 
احليوان��ات  يف منطق��ة تابعه ل��وزارة الزراعة 
يت��م  حي��ث  باحلج��ر  تع��رف  الإ�س��رائيلية 

حت�سينها قبل توريدها .

أعراض المرض
واأو�س��ح  نائب املدير العام للخدمات البيطرية 
اأن فرتة ح�س��انة املر���ض ترتاوح  بني 7-2 اأيام 
حيث  ترتف��ع درجة حرارة احلي��وان ويتكاثر 
الفرو���ض ب�س��رعة كب��رة يف ال��دم  وبعد ذلك 
تظهر حوي�س��ات مليئة ب�س��ائل �س��فاف  داخل 
الفم وبخا�سة الغ�ساء الطائى لل�سان وفى �سق 
الأظاف وعلى حلمات ال�سرع، ثم يزداد اإفراز 
اللعاب و�س��يولته وعندما تنفجر احلوي�س��ات 
ترتك منطق��ة قابلة للع��دوى بالبكتريا حيث 
تلته��ب وتتعف��ن وه��ذه الأن�س��جة امللتهب��ة ف��ى 
الف��م متنع احليوان من الأكل وعند وجودها يف 
الق��دم متنعه م��ن احلركة كما يق��ل اإنتاج اللنب 
.واأك��د اأن املر���ض يكون يف قمت��ه يف احليوانات 
الت��ي تعتمد عل��ى الرعي يف حياته��ا فهي تفقد 
الق��درة عل��ى احلرك��ة كم��ا تفقد الق��درة على 
الأكل فيق��ل وزنه��ا، وف��ى ال�س��غار تزيد ن�س��بة 
الوف��اة ع��ن %50 اأم��ا يف الكب��ار فاملر���ض غر 
قاتل ون�س��بة الوفاة ت�سل اإىل %5، ومن الآثار 
ال�س��يئة له��ذا املر�س��ى عل��ى احلي��وان امل�س��اب 
الإجها���ض، العق��م و�س��عف يف املوالي��د ونق�ض 
اإنتاج اللنب لفرتة كبرة ت�س��ل اإىل �س��تة اأ�س��هر 
اأو اأك��رث.  وقال عزام ل� " ال��راأي" :" لقد طلبنا 
اللقاح منذ قرابة ال�سهرين حيث كانت الكميات 
املتواج��دة لدين��ا  قليله ول تف��ي بالغر�ض ول 

تقوم بتح�س��ني جميع املوا�س��ي والأبقار موؤكدًا 
اأن القط��اع يحت��اج �س��نويا اإىل 30 األف جرعة 

من اللقاح " 
وق��دم ع��زام ن�س��ائح ملرب��ي املوا�س��ي والأبق��ار 
يف ح��ال ظه��ور اأعرا���ض املر���ض عل��ى اى م��ن 
احليوانات لدية بان يقوم اأول بتبليغ اخلدمات 
البيطري��ة من ثم يع��زل احليوان امل�س��اب فورًا 
باملطه��ر  امل��كان  وتعقي��م  منه��ا  ال�س��ليم  ونق��ل 
واأدوات التعقيم الازمة وا�س��تخدام العاجات 
املنا�س��بة لفت��ا اأن ذلك من �س��انه التخفيف من 

املر�ض ولي�ض الق�ساء عليه .
واأو�س��ح ع��زام اأن تناول حلوم الأبقار امل�س��ابة 

لينقل املر�ض لاإن�سان، باعتبار اأنه 
مر�ض فرو�سى ي�س��يب احليوانات فقط، موؤكدًا 
اأن هذا املر�ض ي�س��بب خ�س��ائر فادحة يف قطاع 
املوا�س��ي و اإنتاج اللحوم اإن مل يتم الق�س��اء على 

املر�ض نهائيًا باأخذ اللقاح املنا�سب .
التح�س��ني  الع��ادة  يف  يت��م  بالذك��ر،  جدي��ر 
للموا�س��ي والأبق��ار باللق��اح الثاث��ي الق��دمي 
 .Sat2"  " اجلدي��د  "Trivalentواللق��اح   "
ي�سار اإىل اأن قطاع غزة تعر�ض يف العام 2012 
ملوجة مماثلة بانت�سار �سالة جديدة من مر�ض 
احلم��ى القاعية ومت الق�س��اء عليها حيث انها 
ر�س��دت للمرة الأوىل يف م�س��ر وليبيا وت�سببت 

بنفوق اآلف املوا�سي.

في ظل انتشار الحمى القالعية

" الزراعة " تحمل االحتالل المسؤولية
 في إدخال حيوانات مصابة بالفيروس

قانون الكنيست يعطي الضوء األخضر لضم الضفة إلسرائيل
غزة- الراأي- ب�سام العطار

كل يوم مير تتك�س��ف النوايا احلقيقية 
ل  الت��ي  الحت��ال  حكوم��ة  لأركان 
الأرا�س��ي  و�س��لب  نه��ب  ع��ن  تتوان��ى 

املحتل��ة،  ال�س��فة  يف  الفل�س��طينية 
بالرغم م��ن حجم الدان��ات وان كانت 
خجولة �سواء حمليا اأو دوليا على هذه 
اخلط��ط خا�س��ة م�س��ادقة الكني�س��ت 

"�س��رعنة  قانون  "الإ�س��رائيلي" عل��ى 
ب�س��لب  ي�س��مح  وال��ذي  ال�س��تيطان"، 
الأرا�س��ي الفل�س��طينية وم�سادرتها من 

اأ�سحابها الفعليني.
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يبني مزارع العنب اأبو حممد �سملخ  اأن تقليم 
العن��ب يب��داأ يف اخلام���ض م��ن �س��هر فرباي��ر 
م��ن كل ع��ام، من اأج��ل اإطالة عمر ال�س��جرة 
وتهيئته��ا لاإثم��ار واإن�س��اج احل��ب يف �س��هر 
ابريل القادم حتى 25 من �س��هر مار�ض، قبل 
البدء بعملية ر�س��ه باملبيد احل�س��ري امل�ساد 

للفطريات.
ويو�س��ح �س��ملخ اأن عملي��ة تقلي��م العنب هي 
عب��ارة ع��ن ق���ض ج��زء من ع��ود ال�س��جرة، 
لتهيئت��ه لينمو م��ن جديد من اأج��ل اأن يثمر 
بعناقي��د عن��ب ذات ج��ودة عالي��ة، م�س��را 
اإىل اأن العود يحمل عنقودين، وميكن حتمل 

ال�سجرة 500 كيلو عنب.
ويوؤك��د على �س��رورة تقليم اأغ�س��ان �س��جرة 
العنب �س��نويا، والتقليم يختلف من نوع عنب 
اإىل اآخ��ر، و"البنات��ي" يقل��م قب��ل 20 يوما 
م��ن الأن��واع الأخ��رى لأن��ه يت��م زراعت��ه يف 
الدفيئ��ات الزراعي��ة، ويف اآخ��ر "اأربعينية" 

ال�ستاء يقلم العنب "البلدي".
ومتتد كروم العنب على ال�س��ريط ال�س��احلي 
يع��رف  فيم��ا  غ��زة  مدين��ة  غ��رب  جن��وب 
مبنطقة ال�سيخ عجلني، مروًرا مبنطقة غرب 
مدين��ة الزه��راء اإىل خمي��م الن�س��رات يف 

املحافظة الو�سطى.
وي��زرع �س��ملخ 35 دومن��ا م��ن العن��ب ال��ذي 
يتج��اوز عمره 80 عاما، يق�س��ي 20 يوما يف 
تقليم اأغ�سانه مب�س��اعدة ابنه، م�سددا على 
اأن عملي��ة التقليم حتت��اج اإىل خربة عالية 
ول ميك��ن لأي �س��خ�ض اأن يقلمه، فال�س��جرة 
اإن مل تقلم تطرح ثمرا ولكنها تنعدم ومتوت 

بعدها.
ويق��ول :" بع��د 25 م��ن مار���ض مين��ع عل��ى 
امل��زارع تقلي��م اأ�س��جار العنب حت��ى يحتفظ 
باملي��اه املوج��ودة داخل الأع��واد ، لأنه قبل 
ه��ذا الوق��ت ير�س��ح بع�ض املي��اه من��ه بفعل 

التقليم.
والعن��ب من املحا�س��يل املطري��ة التي تعتمد 
ب�س��كل كل��ي عل��ى مي��اه الأمط��ار، والت��ي ل 

حتتاج اإىل تكاليف كثرة.
وي�س��ر اإىل اأن املرحل��ة الت��ي تل��ي التقلي��م 
ه��ي مرحل��ة �س��ند ال�س��جرة باخل�س��ب ورفع 
ال�س��جرة  "معر�ض" لها، ومن ثم بعد توريق 
يتم تخفيف الورق املحيط به، تبداأ مرحلة 
العناية الدائمة وامل�س��تمرة بال�سجرة حتى 

يحني قطافها.
ومن ثم يتم ر�ض اأ�سجار العنب مببيد ح�سري 

ثاث��ة  كل  ر���ض  ويت��م  للفطري��ات،  م�س��اد 
دومنات ب 500 لرت من هذا املبيد، وتعقيبها 
خم�ض ر�س��ات للق�ساء على الفطريات ودودة 

الثمر حتى ن�سوجه.
اأما املزارع اأبو �سادي قنديل، يبني اأن التقليم 
�سروري ل�س��جرة العنب لأن النمو اخل�سري 
ي�س��بح اأك��رث م��ن التغذي��ة، ويختل��ف �س��كل 

التقليم من نوع اإىل اآخر.
من��و  تنظي��م  اإىل  اأي�س��ًا  التقلي��م  ويه��دف 
جمموعه��ا  ب��ني  ت��وازن  باإح��داث  ال�س��جرة 
اخل�سري واجلذري، بحيث تكون قادرة على 
تغذية نف�سها ب�س��كل جيد واإعطاء حم�سول 

منتظم �سنويًا.
يعق��ب  التقلي��م  اأن  اإىل  قندي��ل  وي�س��ر 
انته��اء املطر  اأي بع��د  "اأربعيني��ة" ال�س��تاء 
وال�س��قيع، حي��ث يقلم اأ�س��جار 15 دومنا كل 

دومن ي�سم 30 اإىل 35 �سجرة.
وتكم��ن اأهمية التقليم بامل�س��اعدة يف تكوين 
�س��كل ال�س��جرة، واملحافظ��ة عليها، لت�س��هيل 
العملي��ات الزراعي��ة اخلا�س��ة به��ا، اإ�س��افة 
اإىل التوزي��ع اجلي��د لوح��دات الإثم��ار على 
ال�س��جرات ل�س��مان اإنت��اج حم�س��ول ع��ايل 

اجلودة وذي موا�سفات مرغوبة.

م��ن  اعت��رب  العن��ب  اأن  ذك��ره؛  واجلدي��ر 
املحا�س��يل املقاومة؛ نظرًا لإمكانية الو�سول 
طريق��ة  ولأن  الذات��ي،  الكتف��اء  اإىل  ب��ه 
زراعت��ه وتكاث��ره وخدمت��ه مي�س��رة، عاوة 
على اأن احتياجاته مل�ستلزمات الإنتاج قليلة 

والعائد املادي جيد.
قط��اع  يف  العن��ب  �س��جرة  تعر�س��ت  وق��د 
غ��زة لعت��داءات وجتري��ف من قب��ل قوات 
الحتال خال انتفا�س��ة الأق�س��ى وحرب 
الفرق��ان، وج��رى جتري��ف اأكرث م��ن ثاثة 

اآلف دومن.
بدوره بني رئي�ض ق�س��م الب�س��تنة ال�سجرية 
ب��وزارة الزراع��ة م. حمم��د اأب��و ع��ودة اأن 
حم�س��ول العنب هو املح�س��ول الأول من بني 
حما�س��يل الفاكهة من حي��ث الإنتاج العاملي، 
م��ن خ��ال  زراعت��ه تط��ورت  اأن  اإىل  لفت��ا 
اإدخال اأ�س��ناف جديدة اأو التو�س��ع الراأ�س��ي 

لزيادة الإنتاج وحت�سني اجلودة.
واأ�سار اإىل اأن القطاع ي�سم العديد من اأ�سناف 
والدبوق��ي،   ، ولب��ذري،   ، ب��ذري   : العن��ب 
والقري���ض ال��ذي ي�س��تحوذ عل��ى ن�س��بة 90 
اأ�س��ناف العنب، وتت��وزع زراعتها يف  % م��ن 

منطقة ال�سيخ عجلني، واأبو مدين.

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يب��دو اأن حدي��ث كتائ��ب الق�س��ام ع��ن وج��ود عرو���ض 
اإ�س��رائيلية لإمتام �س��فقة تبادل اأ�س��رى جديدة مقابل 
اجلنود الأ�س��رى لدى املقاومة الفل�سطينية بغزة، دليل 
جن��اح ا�س��رتاتيجية مل��ف اجلن��ود واإدارت��ه، واإمكانية 
اإر�س��اخ الحتال للقبول مبطالب املقاومة، خا�سة بعد 

فرتة طويلة من ال�سمت والتجاهل من قبل اإ�سرائيل. 
وي��رى حملل��ون ومراقب��ون اأن "اإ�س��رائيل" بات��ت لديها 
قناع��ة اأن العنف لن يج��دي نفعا يف ا�س��تعادة جنودها 
ل��دى املقاوم��ة بغ��زة، مو�س��حني اأن حديث الق�س��ام عن 
عرو�ض ا�سرائيلية دليل تقدم ملف الأ�سرى من مرحلة 

ال�سمت والتجاهل اإىل مرحلة الهتمام.

تحريك ملف األسرى
م��ن جهت��ه يوؤك��د الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي اإبراهي��م 
املده��ون، اأن العرو���ض الت��ي تتلقاه��ا كتائ��ب الق�س��ام 
م��ن  الحت��ال  وانتق��ال  الأ�س��رى،  مل��ف  تق��دم  دلي��ل 
مرحلة ال�س��مت والتجاهل ملطالب املقاومة اإىل مرحلة 
الهتم��ام، وم��ن مرحل��ة الرهان عل��ى الط��رق الأمنية 

والع�سكرية اإىل اأ�سلوب التعاطي ال�سيا�سي. 
اأن  لل��راأي:" يب��دو  يق��ول املده��ون يف حدي��ث خا���ض 
العرو���ض املقدم��ة ل ترتق��ي حت��ى اللحظة م��ن وجهة 
نظري للبدء ر�س��ميا بحوار حول �س��فقة  تبادل اأ�س��رى 
جدي��دة، وه��ذا يحت��اج من رئي���ض الوزراء ال�س��رائيلي 
بنيامني نتنياهو تقدمي عرو�ض جدية حتمل اأ�سا�سيات 

التفاو�ض، ويبنى عليها �سفقة تبادل. "
وفيما يتعلق بت�س��ريحات الق�س��ام ح��ول وجود عرو�ض 
مقدمة من قبل ا�س��رائيل لإمتام �س��فقة تبادل، يو�س��ح 
اأن��ه م��ن الطبيع��ي اأن تعلن كتائ��ب الق�س��ام عن حتريك 
امللف لطاع ال�سعب الفل�سطيني، ولدفع العملية لاأمام، 
ولإر�س��ال ايجابيته��ا يف التعاطي مع امللف وا�س��تعدادها 
لتلقي عرو�ض قادرة للو�س��ول ل�س��فقة جديدة، واأي�س��ا 

لإظهار ا�ستهتار الحتال بهذا امللف احل�سا�ض.
وياأت��ي اإع��ان الق�س��ام ب�س��كل ر�س��مي يف ه��ذا التوقيت 
ل�س��عور املقاومة اأن نتنياهو يخدع اأهايل اجلنود ويقول 
له��م ان��ه يت�س��رف مبنط��ق �س��ليم ويق��دم عرو���ض ول 
يخربه��م اأن عرو�س��ه ل ترق��ى لعرو�ض جدي��ة توؤدي 

اىل �س��فقات كم��ا ح��دث م��ع اجلن��دي �س��اليط، وفق ما 
ذكره املدهون.

معرفة مصير الجنود أوال
وي��رى الباح��ث يف ال�س��ئون ال�س��رائيلية د.ماأم��ون اأبو 
عام��ر، اأن حديث الق�س��ام ع��ن وجود عر�ض اإ�س��رائيلي 
لإمت��ام �س��فقة تب��ادل يوؤك��د اأن الفيدي��و ال��ذي ن�س��ره 
الق�س��ام يف يوم مياد �س��اوؤول اآرون هو ج��زء من عملية 

تفاو�سية بداأت منذ فرتة .
ووف��ق ما ذك��ره اأبو عام��ر يف حديث خا�ض لل��راأي، فاإن 
ا�س��رائيل باتت لديه��ا قناعة تامة ب��اأن حماولة اقناع 
ال��راأي الع��ام ال�س��رائيلي ب��اأن اجلن��ود قتل��ى ل��ن حتل 
امل�س��كلة، واأ�سبح لدى ا�سرائيل قناعة باأن الق�سام لديه 
اأحي��اء، م�س��را اإىل اأن الهدف من احلدي��ث عن عرو�ض 
لإمتام �س��فقة تبادل ي��دور مبدئيا ح��ول مرحلة اأوىل 

ملعرفة م�سر اجلنود.
وحول قدرة املقاومة بغزة لإمتام �س��فقة تبادل بزخم 
�س��فقة �س��اليط، يقول:" �سفقة �س��اليط و�سعت معيارا 
ي�س��عب التن��ازل عن��ه، وحالي��ا يوج��د اهتم��ام من قبل 
الحت��ال للتحرك جتاه اإحياء هذا امللف، كون حما�ض 

لديها اأكرث من جندى ".

ومتتل��ك كتائ��ب الق�س��ام ورق��ة ق��وة وو�س��ائل �س��غط 
عل��ى ا�س��رائيل م��ن ناحية تتعل��ق باجلن��ود املاأ�س��ورين 
ل��دى املقاومة الفل�س��طينية يف قطاع غ��زة، الأمر الذي 
�س��يجعل الحتال يتح��رك لإعادتهم وتلبية �س��روط 

الق�سام.
ويوؤك��د الباح��ث يف ال�س��ئون ال�س��رائيلية اأن��ه يف ظ��ل 
الإعان عن عرو�ض من قبل الحتال لتبادل الأ�س��رى 
بعد عودة الوفد الأمني اإىل غزة من م�س��ر، فهذا موؤ�سر 
اإىل اأن م�س��ر هي بوابة التفاو�ض احلالية بني اإ�سرائيل 

وحما�ض.

مناورة اسرائيلية
ويف ظ��ل احلدي��ث ع��ن اإمكاني��ة اإمت��ام �س��فقة تب��ادل 
اأ�س��رى بني ا�س��رائيل والق�س��ام، يقول املخت�ض يف ال�ساأن 
ال�س��رائيلي حممود مرداوي:" اإن حديث ا�سرائيل عن 
�س��فقة تبادل جديدة وعرو�ض مقدم��ة، مناورة لإيهام 
اأه��ايل اجلنود الأ�س��رى باأن مل��ف اأبنائه��م على جدول 

اأولويات احلكومة".
وي�س��دد م��رداوي يف حدي��ث خا���ض لل��راأي اأن حكوم��ة 
اإ�س��رائيل غ��ر مهتمة كثرا مبو�س��وع جنودها الأ�س��رى 
ل��دى املقاومة الفل�س��طينية بغ��زة، موؤكدا اأنه��ا ل متلك 

القرار ال�سيا�سي باإعادتهم.
وي��رى اأن م��ا تق��وم به ت��ل اأبيب م��ن ات�س��الت مع عدة 
اأط��راف �س��واء م�س��ر اأو تركيا ح��ول هذا ال�س��اأن هو من 
ب��اب املن��اورة، كي تظه��ر لأه��ايل اجلنود اأنه��ا تتحرك 
ل�س��تعادتهم، فه��ي ل ميكنها اأن تقول له��م اإنه ل يوجد 

اأي توا�سل يف هذا ال�ساأن واأنها اأغلقت امللف من طرفها.
وي�س��يف:" اإن الهدف ال��ذي ت�س��عى لتحقيقه احلكومة 
ال�س��رائيلية ه��و اأمن��ي فق��ط للح�س��ول عل��ى معلومات 
ب�س��اأن جنوده��ا ل��دى املقاوم��ة، ولي���ض اإمت��ام �س��فقة 
تب��ادل"، م�س��را اإىل اأن حركة حما�ض و�س��عت �س��روًطا 
لفت��ح مل��ف املفاو�س��ات م��ع الحت��ال ح��ول جن��وده؛ 
اأبرزه��ا الإف��راج عن حم��رري "وف��اء الأح��رار" الذين 

اأعيد اعتقالهم.
اجلن��اح  الق�س��ام  الدي��ن  ع��ز  ال�س��هيد  كتائ��ب  وكان��ت 
الع�س��كري حلرك��ة حما���ض، ق��د ك�س��فت ي��وم الأربعاء 
��ا اإ�س��رائيلية ع��رب و�س��طاء  املا�س��ي ع��ن تلقيه��ا عرو�سً

لإجراء �سفقة تبادل اأ�سرى جديدة.
وقالت الكتائب لقناة اجلزيرة القطرية:" اإن ال�س��يغة 
الت��ي قدمته��ا اإ�س��رائيل ل ترق��ى اإىل احل��د الأدنى من 
مطالبن��ا."ويف اإبري��ل 2016 عر�س��ت كتائ��ب الق�س��ام 
�س��ور اأربعة جنود اإ�س��رائيليني قالت اإنهم اأ�س��رى لديها، 

واأكدت اأنها لن تك�سف اأي  معلومات عنهم دون مقابل.
وترف���ض حركة حما�ض البدء يف اأي مفاو�س��ات لإبرام 
�س��فقة تبادل جديدة مع "اإ�سرائيل" قبل اإطاق �سراح 
الأ�سرى الذين اأعادت اعتقالهم مرة اأخرى بعد الإفراج 
عنه��م عق��ب �س��فقة وف��اء الأح��رار الت��ي مت مبوجبها 

اإطاق �سراح اجلندي جلعاد �ساليط.
الحت��ال  م��ع  مفاو�س��ات  اأي  اأننّ  حما���ض  وت�س��رتط 
الإ�س��رائيلي تتعل��ق ب�س��فقة تبادل اأ�س��رى، ل��ن تتم اإل 
بع��د الإفراج عن حمرري �س��فقة �س��اليط الذي��ن اأعيد 

اعتقالهم موؤخًرا.
ي�س��ار اإىل اأن الحت��ال اأعاد اعتقال ع��دد من حمرري 
ال�س��فقة الت��ي مت��ت ع��ام 2011، واأف��رج مبوجبها عن 
األف اأ�س��ر من ذوي الأحكام العالية مقابل اإطاق �سراج 
اجلندي جلعاد �س��اليط الذي اأ�سر من على حدود قطاع 
غ��زة �س��يف 2006، وبق��ي يف قب�س��ة املقاوم��ة خم���ض 

�سنوات.

مزارعو العنب يشرعون بتقليم أشجارهم لضمان جودة الثمر 

غزة- الراأي
غ��زة  قط��اع  يف  العن��ب  مزارع��و  �س��رع 
انته��اء  بع��د  اأ�س��جارهم،  بتقلي��م 
لتوق��ف  نظ��رًا  ال�س��تاء،  "اأربعيني��ة" 

اأج��واء  ي�س��ود  ال��ذي  وال�س��قيع  املط��ر 
تل��ك الفرتة، ا�س��تعداًدا ملو�س��م ح�س��اد 
جيد يدر عليهم دخ��ا. ويعرف التقليم 
باأنه فن وعلم، يق�س��د ب��ه اإزالة اأجزاء 

خ�سرية من ال�سجرات، �سواء كان ذلك 
ق�س��بات اأو دواب��ر اأو اأوراق، ويف العادة 
ي��زال عند التقليم حوايل 50 - 90 % 

من النموات عمر ال�سنة.

لصفقة جديدة

محللون: عروض االحتالل مناورة
 للحصول على معلومات حول الجنود األسرى
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إعداد / وزارة األسرى

اإعداد جمعية واعد لاأ�سرى واملحررين
ل يزال املنع الأمني ال�سماعة التي يتذرع 
به��ا الحت��ال ملنع عائ��ات الأ�س��رى من 
زي��ارة اأبنائهم، وهي الذريع��ة التي باتت 
اأن  لكنه��ا الأح��داث ت�س��تحق  مك�س��وفة، 
ت�س��رد حني متنع اأمهات الأ�س��رى كبرات 
ال�س��ن، واللواتي ل�س��ن قادراٍت على ال�سر 
اإل مب�س��اعدة اآخرين، من زي��ارة اأبنائهن 

الأ�سرى.

الحلوى والمنع األمني
وال��دة الأ�س��ر ع��اء حمم��د ال�س��عيبي، 
م��ن كف��ر ع��ني، ق�س��اء مدين��ة رام اهلل، 
م��ن  له��ا  الحت��ال  من��ع  م��ن  م�س��دومة 

زي��ارة ابنه��ا الأ�س��ر، وقال��ت يف حدي��ٍث 
الأ�س��ر  ابن��ي  الأ�س��رى”  اإع��ام  ملكت��ب 
حم��روم م��ن الزي��ارة من��ذ �س��نوات، وقد 
�س��در بحق��ه حك��ٌم بال�س��جن الفعلي ملدة 
خم�س��ة ع�س��ر عام ون�س��ف، وذلك بتهمة 
مقاومة الحتال، وق��د عقد قرانه وهو 
داخ��ل ال�س��جن، والحت��ال عاقبن��ي اأنا 
وخطيبت��ه ب�س��بب توزي��ع احلل��وى عل��ى 
عائ��ات الأ�س��رى يف اإحدى الزي��ارات يف 

قاعة النتظار”.
املري���ض  الأ�س��ر  وال��دة  رداد،  اأمن��ة 
بل��دة  م��ن  رداد،  معت�س��م  بال�س��رطان 
�س��يدا �س��مال طولكرم تقول ملكتب اإعام 
يف  �س��اركت  املا�س��ي  الأ�س��رى” الأ�س��بوع 

اعت�س��ام ت�س��امني م��ع الأ�س��رى املر�س��ى 
اأمام مقر ال�سليب الأحمر و�سط طولكرم، 
واأن��ا ممنوع��ة م��ن زي��ارة ابن��ي املري���ض 

معت�سم”.
وت�س��يف اأم معت�س��م” ه��ذا املن��ع املتعمد 
ياأت��ي م��ن اأج��ل زي��ادة اأمل ابن��ي وال��ذي 
اخلط��ر،  مر�س��ه  ظ��ل  يف  من��ه  يع��اين 
فالحت��ال ي�س��عى اإىل �س��رب معنوي��ات 
الأ�س��رى، وخ�سو�س��ًا املر�س��ى، وذل��ك من 
خال منع زي��ارة العائلة، وب�س��كٍل خا�ض 
من��ع الأم، واأن��ا يف ه��ذا العم��ر، يخ�س��ى 
كب��دي  لفل��ذة  زيارت��ي  م��ن  الحت��ال 
معت�س��م، م��ا يدلل عل��ى �سيا�س��ة متعمدة 

تتق�سد زيادة معانتنا”.

توؤكد والدة الأ�س��ر معت�س��م رداد اأن منع 
الزيارة يجب اأن يتوقف، ويجب م�س��اندة 
الأ�س��رى املر�س��ى، فالحت��ال مينعها من 
روؤي��ة ابنها الذي يتن��اول 25 حبة دواء 
يوميًا، وهو متواجد يف �سجن الرملة، وقد 
اأم�س��ى اإىل الآن، اأحد ع�س��ر عامًا، ودخل 
يف عام��ه الثاين ع�س��ر، وهو يواجه حكمًا 

بال�سجن الفعلي ملدة 20 عامًا”.

عقبات لمنع الزيارة
زوج��ة الأ�س��ر رائد حوت��ري، اأم املقداد، 
تتح��دث عن معاناة زوجها املري�ض ومنعه 
الأ�س��ر  ” وال��دة   : تق��ول  الزي��ارة  م��ن 

رائ��د حوت��ري مل تع��د تقو عل��ى الزيارة 
ب�س��بب مر�س��ها، والحتال ي�سع عقبات 
اإ�س��عاف، فمن��ع  �س��يارة  زيارته��ا يف  عل��ى 
الحتال لوالدة الأ�سر رائد ياأخذ �سكل 
الإج��راءات الفني��ة، فالحت��ال يبتكر 
و�سائل جهنمية من اأجل منع زيارة عائلة 
وزوج��ي  الوالدي��ن،  وخ�سو�س��ًا  الأ�س��ر 
يعاين من عدة اأمرا�ض، والزيارة �س��تكون 

عامل تخفيف لنا كعائلة “.
تتعج��ب اأم مق��داد وتق��ول ” ل اأعل��م م��ا 
زوج��ي  وال��دة  �ست�س��كله  ال��ذي  اخلط��ر 
املري�س��ة على اأمن الحتال، وهي داخل 

�سيارة اإ�سعاف ل ت�ستطيع اأن تغادرها “.

المنع األمني: ذريعة لحرمان عائالت األسرى 
من حق زيارة أبنائهم في سجون االحتالل

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
خرب��ة جدين هي قرية فل�س��طينية يف اجلليل تقع �س��مال �س��رق 
مدين��ة ع��كا على بعد 16 ك��م، وفقا لإح�س��اء ع��ام 1945، كان 
القرية عدد �سكانها م�سلمني 1،500، وبلغ اإجمايل اأرا�سي خربة 
جيدين دومن 7،587، 4،238 التي ميلكها العرب و 3،349 دومن 

مملوكة لليهود، اأن�سئ كيبوت�ض ييهيام يف املوقع يف عام 1946.
ودع��ا ال�س��ليبيني القري��ة جودي��ن اأو اأيودي��ن، وق��د بن��ي قلعة 
ال�س��ليبية هن��اك بع���ض الوق��ت بع��د 1220 اأيار/ماي��و، عندما 
اكت�س��ب النظ��ام توت��وين القري��ة القريب��ة من �س��فيع، �س��قطت 

القرية اإىل ال�سلطان بيرب�ض بني 1268 و 1271 .
يف 1283 و�س��ف بور�س��ار �س��يون جب��ل قلعة مدمرة عل��ى املوقع 
والت��ي كانت تنتمي "النظام توتوين"، وبنيت القلعة اأبراج حول 
اثن��ني مع جدار خارجي �س��ميمة، اأعيد بناوؤه��ا يف القرن الثامن 
ع�سر بظاهر بن عمر، زعيم البدو الذين اأ�سبح احلاكم العثماين 
من منطقة اجلليل، جدران العلبة اخلارجي واخلندق مت بناوؤها، 
جنبا اإىل جنب مع احلرا�سة مدخل زاوية، مت بناء قاعة مقببة 

على اجلدران ال�سليبية.
 كان��ت هذه القاعة الطابق ال�س��فلي من م�س��كن فخم التي �س��ملت 

عموم��ي،  وحم��ام  م�س��جد 
اإىل  ت�س��تند  مقب��ب  �س��قف 

�سل�س��لة م��ن الأعم��دة املربع��ة عل��ى 
جان��ب التل، ظه��رت اجلدران مه��اوي جيدا 

وبندقية ال�سقوق. 
وكان امل�س��جد مبن��ى مرب��ع �س��غر م�س��قوف 
اأ�س��ًا مع اأربعة من خزائنه ال�سليب ي�سرتيح 

على ركيزة حمورية. وكان املنزل حمام مبنى 
�س��غر تت��زود باملي��اه من الآب��ار اأدن��اه، راهب 

اإيط��ايل، مارت��ي، ال��ذي �س��افر اإىل "جدي��ن" 
يف خ�س��عوا، يق��ول اأنه اأعطيت حفل ا�س��تقبال 

�س��خية م��ن قبل ال�س��يخ املحلي الذي ق��اد مكان 
�س��اهر با�س��ا اجلزار قطعة اأر�ض القلعة حوايل 

 .1775
قب��ل ع��ام 1948، احتل��ت القلع��ة املهدمة 

م��ن قب��ل ب��دو قبيل��ة ال�س��ويطات 
كان��ت  الت��ي  الأولي��ة  الحت��ال 
ع��ام  يف  احليوان��ات،  تربي��ة 

1944/45، يزرع اأي�سا القليل من 
ال�سعر والتبغ على ما جمموعة 22 

دومنا من الأر�ض.
تق��ع القري��ة يف الأرا�س��ي املخ�س�س��ة للدول��ة العربي��ة مبوجب 
11 يوليه  1947 يف الأمم املتحدة، يف  "خطة التق�س��يم" ع��ام 
1948، مت  اأثن��اء احل��رب العربية-الإ�س��رائيلية عام   ،1948
القب���ض عل��ى القرية م��ن بئر ال�س��بع يف اإ�س��رائيل 'ل��واء كجزء 
ت��ام،  ب�س��كل  دي��كل" خرب��ة جيدي��ن وكان دم��رت  من"عملي��ة 
با�س��تثناء القلعة ال�سليبية اآند مواقف معركة عام 1948، وقد 

مت احلفاظ عليه كمنتزه وطني.

خربة جدين قضاء عكا

غزة- الراأي
ياأم��ل وال��د الطفل حمم��د اأب��و رحمة من 
اأن  �س��كان الن�س��رات و�س��ط قط��اع غ��زة 
تتمك��ن الطواق��م الطبي��ة القطري��ة م��ن 
القوقع��ة لطفل��ه لإنق��اذ حا�س��ة  زراع��ة 
ال�س��مع لدي��ه، بعد ع��دم جن��اح جهوده يف 
انق��اذ طفل��ه الأول امل�س��اب ب��ذات املر�ض 
احل�س��ار  �سيا�س��ة  ب�س��بب  ال��ولدة  من��ذ 
واغاق املعابر املفرو�س��ة على قطاع غزة 
نع مبوجبها العديد من املواطنني  والت��ي ميمُ

الفل�سطينيني من تلقي العاج باخلارج.
يقول وال��د الطفل حممد: ” ناأمل من اهلل 
اأن تنج��ح جه��ود الطب��اء القطري��ني يف 
اجراء عملية زراعة القوقعة واأن ي�س��بح 
ابن��ي حمم��د ق��ادر عل��ى ال�س��مع ويتمك��ن 
م��ن احلدي��ث �س��اأنه �س��اأن بقي��ة الأطفال 
الآخري��ن، بع��د اأن فق��دت الأم��ل يف انقاذ 

طفلي الأول”.
لي�س��ت الوحي��دة،  حال��ة الطف��ل حمم��د 
لزراع��ة  بحاج��ة  ه��م  الأطف��ال  ف��اآلف 
القوقع��ة لإنقاذه��م م��ن م�س��كلة العاقة 
ال�سمعية والتي ت�سنف كثاين اأكرث اعاقة 

انت�سارًا يف قطاع غزة.
واحلنج��رة  والأذن  الأن��ف  ق�س��م  رئي���ض 
يف جمم��ع ال�س��فاء الطب��ي د. من��ذر اأه��ل، 
ق��ال اإن��ه مت التف��اق م��ع الوف��د القطري 
على اج��راء 22 عملية زراع��ة قوقعة يف 
قطاع غزة، على اأن ت�س��ارك طواقم طبية 
زراع��ة  عملي��ات  ح�س��ور  يف  فل�س��طينية 

القوقعة، مب��ا ميكنها م�س��تقبًا من اجراء 
مث��ل هذه العمليات ب�س��كل متقن يف مرافق 

وزارة ال�سحة.
واأك��د د. اأهل، اإىل اأن وزارته تعمل �س��من 
م�س��روع يف جم��ال زراعة القوقع��ة يهدف 
اإىل توف��ر جه��از قوقع��ة الك��رتوين ل��كل 
طفل فل�س��طيني حمتاج، مبا يعيد الأمل يف 
احلي��اة لهوؤلء الأطفال وذويهم ويحد من 
م�س��كات انت�س��ار العاقات ال�س��معية بني 

الأطفال يف القطاع.
ويب��ني د. اأهل اأن م�س��روع زراعة القوقعة 
مت ب��دء العمل عليه منذ اأك��رث من عامني، 
حيث مت ف��رز احلالت التي �س��يتم اجراء 
العمليات لها �س��من معاير دولية للح�سول 

على اأف�سل درجة جناح.
القوقع��ة  زراع��ة  عملي��ة  اأن  اإىل  ولف��ت 
معق��دة وحتت��اج لف��رتة م��ن ال�تاأهيل قبل 

وبعد زراعة القوقعة متتد لعدة �سنوات.
ونوه اإىل اأن الطواقم الطبية قبل ح�س��ور 
الوف��د كانت ت�س��طر للتحوي��ات ومل يكن 
هنالك فريق متخ�س�ض ملتابعة احلالت.  

واأك��د اأن وزارة ال�س��حة ت�س��عى وبالتعاون 
مع جميع �س��ركاءها مبا يف ذلك م�ست�س��فى 
انه��اء  اإىل  ال�س��ناعية  لاأط��راف  حم��د 
معان��اة املواطن��ني وذلك بتمك��ني عاجهم 
يف قط��اع غ��زة مب��ا يوف��ر عل��ى املواط��ن 
والتكالي��ف  ال�س��فر  عن��اء  الفل�س��طيني 

املالية.

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة الرتبي��ة والتعليم الع��ايل، عن عقد 
امتح��ان اإكمال للثانوي��ة العام��ة 2017) النظام 
القدمي- دور الكمال(، وذلك يوم ال�س��بت  بتاريخ 

25/2/2017
وقالت الوزارة  يف ت�س��ريح لها اإن المتحان �سيعقد 
مل��ن تق��دم لامتحان يف دورة �س��هر يناير املا�س��ي) 
كان��ون الثاين( ومل ي�س��تكمل يف مبحث اأو مبحثني 
فقط، كما �س��يعقد اأي�س��ًا ملن تق��دم لامتحان لأول 
م��رة يف الع��ام 2016 ومل ي�س��تكمل يف مبح��ث اأو 
مبحثني فق��ط ومل يتمكن  من التقدم لامتحان يف 

دورة يناير املا�سي )كانون الثاين(  2017
له��ذا  الت�س��جيل  يب��داأ  اأن��ه  ال��وزارة   واأو�س��حت 

 13/2/2017 الثن��ني  ي��وم  �س��باح  المتح��ان 
وينتهي م�ساء الثنني 20/2/2017 يف مديريات 
التعليم، وهذه اآخر فر�س��ة للتقدم ح�س��ب النظام 
الق��دمي مع العل��م اأن ر�س��وم ال�س��رتاك لامتحان 

�سيكل.  200
ونوه��ت اإىل اأن��ه ل يح��ق مل��ن تق��دم يف دورة �س��هر 
يناير اأو الدورة ال�س��تكمالية اأن ي�سجل لامتحان 
وفق النظام اجلديد يف دورة �سهر حزيران 2017 
واإمنا يحق له التقدم كم�س��رتك درا�سة جديد عام 
2018    ي�س��ار اإىل اأن ال��وزارة كان��ت قد اأعلنت 
الي��وم اخلمي�ض نتائ��ج امتحان��ات الثانوية العامة 
ح�س��ب النظام القدمي والت��ي مت تقدمي المتحان 

لها يف يناير املا�سي.

غزة- الراأي
اأكدت د.هيف��اء الأغا وزير �س��ئون املراأة، على 
اأهمية دور الإعام وقدرته على تقلي�ض ن�سبة 
العن��ف يف املجتم��ع الفل�س��طيني �س��د امل��راأة، 
لفتة اإىل اأن قوة املجتمع وتطوره تعرف بقوة 

املراأة ومدى احرتامه لها .
ج��اء ذل��ك، خ��ال اجتم��اع عقدته الأغ��ا، مع 
اأع�ساء ال�سبكة الإعامية الن�سوية الكرتونية 
ملناه�س��ة العنف �س��د املراأة )�س��بكة املراأة (، ، 
يف مق��ر ال��وزارة مبدينة غ��زة .   وبينت الأغا 
خ��ال الجتم��اع، اأن املراأة الفل�س��طينية التي 
ا�س��تطاعت اأن حتق��ق العدي��د م��ن النجاحات 
والتف��وق يف العدي��د م��ن املج��الت وان تثب��ت 

جدارته��ا عل��ى م�س��توى الع��امل م��ن حقه��ا اأن 
يحميها املجتمع من العنف الواقع عليها.

واأ�س��ارت اإىل اأن الوزارة �س��توقع وثيقة تفاهم 
م��ع العدي��د م��ن املوؤ�س�س��ات الإعامي��ة الت��ي 
ت�سدر يف املحافظات اجلنوبية لت�سليط ال�سوء 
على اأن��واع العنف املختلف املمار�ض �س��د املراأة 
وتوجي��ه الراأي العام واملثقفني و�س��ناع القرار 
لتبن��ي اآراء ت�س��اهم يف تعزي��ز دور الن�س��اء يف 

املجتمع .
ي�س��ار اإىل اأن وزارة �س��ئون امل��راأة اأعلن��ت ع��ن 
اإطاق ال�س��بكة الإعامية للم��راأة بتاريخ 20 
/10/2016 بع��د اأن مت تدري��ب 25 اإعام��ي 

يف اآلية التغطية الإعامية لق�سايا املراأة.

التعليم: امتحان إكمال للثانوية 
العامة في 25 فبراير الحالي

األغا: تؤكد على دور اإلعالم
 في تقليص نسبة العنف ضد المرأة

والد الطفل أبو رحمة يأمل أن تنجح جهود
 األطباء القطريين بزراعة قوقعة له
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غزة- الراأي
الإعام��ي  املكت��ب  رئي���ض  مع��روف  �س��امة  ثم��ن 
احلكوم��ي،  اجلهود املبذولة من قبل ديوان الفتوى 
والت�س��ريع مب��ا يتعلق بتقدمي امل�س��اريع  وامل�س��ورة 
للحكومة واملجل�ض الت�سريعي مبا يعود بالنفع على 

املواطن الفل�سطيني.
 ج��اء ذلك، خ��ال زيارة وفد م��ن املكتب الإعامي 
احلكومي،  ملق��ر ديوان الفتوى والت�س��ريع واجتمع 
مع رئي�ض ديوان الفتوى والت�سريع ،د. عماد الباز.
وتاأتي هذه الزيارة  �س��من �سل�سلة زيارات وتوا�سل 

ينظمه��ا الإع��ام احلكومي للموؤ�س�س��ات احلكومية 
وهناأ معروف، د.الب��از بتويل مكان العمل اجلديد، 
داعيًا اهلل اأن يعينه على هذه املهمة ملا فيه خدمة 

الوطن واملواطن.
وبحث الطرفان �س��بل التطوير والتعاون امل�س��رتك 
م��ع تطوي��ر ودع��م اجلان��ب الإعام��ي يف دي��وان 

الفتوى والت�سريع.
م��ن جهت��ه، �س��كر الب��از رئي���ض املكت��ب الإعام��ي 
والوف��د املراف��ق لهذه الزي��ارة، مثمنًا ال��دور الذي 

يقوم به يف ميدان الإعام واحلقل ال�سحفي.

غزة- الراأي
ع��دد  م��ن  املك��ون  القط��ري  الطب��ي  الوف��د  اأج��رى 
م��ن الأطب��اء القطري��ني وبالتع��اون م��ع نظرائه��م 
الفل�س��طينيني على مدار يومني ال�س��ابقني 8 عمليات 

زراعة القوقعة تكللت جميعها بالنجاح.
وقال رئي�ض ق�سم جراحة النف والأذن واحلنجرة 
جمي��ع  اإن  اأه��ل،  من��ذر  الطب��ي  ال�س��فاء  جمم��ع  يف 
الأطفال الذين اأجريت لهم العمليات خال اليومني 
املا�س��يني مت زيارته��م وتفقدهم من جان��ب الأطباء 
واأن حالتهم م�ستقرة، م�سرًا اإىل اأن جميع املوؤ�سرات 

حتى اللحظة تو�سح جناح العمليات اخلا�سة بهم.
ولفت اأهل اإىل اأن��ه مت افتتاح غرفتي عمليات وذلك 
لإمت��ام جميع العمليات ال� )22( املقررة خال فرتة 

اقامة الوفد يف قطاع غزة.
وذك��ر اأن وزارة ال�س��حة بغ��زة ت�س��عى �س��من خط��ة 
و�س��عتها اإىل انه��اء معان��اة جمي��ع الأطف��ال الذي��ن 
هم بحاج��ة اإىل زراعة قوقعة وذلك بالتن�س��يق مع 
دولة قطر، حيث من املق��رر اأن يتم اجراء العمليات 
اخلا�س��ة بزراعة القوقعة ب�سكل م�ستقل على اأيدي 

الأطباء الفل�سطينيني م�ستقبًا.

غزة- الراأي
التاب��ع  الإعامي��ة  العاق��ات  ق�س��م  اأ�س��در 
للمكت��ب الإعامي ب��وزارة الداخلي��ة والأمن 
عم��ل  لت�س��هيل  ت�س��ريحًا   382 الوطن��ي، 
يف  املختلف��ة  الإع��ام  وو�س��ائل  ال�س��حفيني 
تغطي��ة الفعاليات واإبراز اأداء اأجهزة الوزارة 
واإداراته��ا، وذلك خال �س��هر كان��ون الثاين / 

يناير املا�سي.
واأو�سح ق�س��م العاقات الإعامية يف تقريره 
ال�س��هري اأن الق�س��م عم��ل عل��ى حل ع��دد من 
يف  الإعامي��ني  تواج��ه  الت��ي  الإ�س��كاليات 
التعام��ل م��ع رج��ال الأم��ن خ��ال الفعالي��ات 
اأثن��اء  ميداني��ًا  ل��ت  حمُ اأغلبه��ا  والتغطي��ات، 

تغطية الفعاليات املختلفة.
زي��ارات  �سل�س��لة  الق�س��م  تنظي��م  اإىل  واأ�س��ار 
لو�س��ائل اإعامي��ة تعمل يف قطاع غزة �س��ملت 
اإذاعتي: �سوت القد�ض و�سوت ال�سعب واملركز 

ال�سبابي الإعامي.
وفيم��ا يتعل��ق مبهام ت�س��هيل عمل ال�س��حفيني 
وو�س��ائل الإع��ام، ن��وه التقرير اإىل اأن ق�س��م 
العاق��ات الإعامي��ة ق��ام بتن�س��يق وترتيب 
تخري��ج  احتف��ال  خ��ال  الإعام��ي  العم��ل 
دورة ال�س��باط وقادة ال�س��رايا بق��وات الأمن 
املث��ايل  املوظ��ف  تك��رمي  وحف��ل  الوطن��ي، 
للفائزين بجائزة ال�سهيد الوزير �سعيد �سيام.
كم��ا منح الق�س��م )102( ت�س��ريحًا وت�س��هيًا 
لعم��ل ال�س��حفيني اأثن��اء فرتة فت��ح معرب رفح 
ال��ربي ا�س��تثنائيًا لعب��ور الأف��راد والب�س��ائع 
خال الأيام الأربعة الأخرة من �سهر يناير.
ولف��ت اإىل اأن الق�س��م ق��ام بتن�س��يق تواج��د 
وتغطيته��م  الإع��ام  وو�س��ائل  ال�س��حفيني 
للجول��ة الليلي��ة لقي��ادة ال��وزارة وال�س��رطة 
�س��من خطة ال�س��بط وال�س��يطرة واإب��راز دور 

الأجهزة الأمنية.

غزة- الراأي
كثف��ت دائرة البيطرة يف بلدية غ��زة من جهود مراقبة 
حم��ات بي��ع اللح��وم " اجل��زارة "  خ��ال العام املا�س��ي  
�س��من جهودها للمحافظة على ال�س��حة العامة و�سامة 

املواطنني يف املدينة .
اأنه��ا نف��ذت  واأو�س��حت الدائ��رة يف تقريره��ا ال�س��نوي 
خال العام املا�س��ي نحو ) 4( األف ك�س��ٍف �س��حٍي عادٍي 
و) 120( ك�س��فًا �س��حيًا طارئ��ًا عل��ى حم��ات اجل��زارة 
وبي��ع اللح��وم يف املدين��ة .  ودع��ت اجلزاري��ن اأ�س��حاب 
حم��ات بي��ع اللحوم الطازجة ل�س��رورة اللت��زام بقرار 
�س��امتها  م��ن  للتاأك��د  البل��دي  امل�س��لخ  يف  املا�س��ية  ذب��ح 
و�س��حة بيعه��ا للمواطن��ني، مبينة اأن اأكرث م��ن )  95 % 
( من التجار ملتزمون بالقرار.  وبينت اأنها جتري ب�س��كل 
دوري جولت ك�سفية على حمات بيع اللحوم يف املدينة 
للتاأك��د من التزامها بالق��رار، موؤكدًا اأنه يت��م حتويل اأي 
خمال��ف ملحكمة البلدية لتخاذ الإج��راءات القانونية 
بحق��ه حفاظ��ًا عل��ى �س��حة املواطن��ني .   واأ�س��افت اأن 
امل�س��لخ جمه��ز بكاف��ة اإج��راءات ال�س��امة ويعر���ض ب��ه 
التج��ار اللح��وم املذبوحة للبي��ع يف اأماكن خم�س�س��ة يف 
امل�س��لخ ويت��م نق��ل اللح��وم املباع��ة لتج��ار التجزئ��ة يف 
�س��يارة خم�س�س��ة لنقل اللحوم،مبينًة اأن جميع املوا�س��ي 

التي تذبح يف امل�س��لخ تخ�س��ع لإ�س��راف طبي قبل عملية 
الذب��ح وبع��ده للتاأكد من �س��امتها ال�س��حية و�س��احية 
بيعه��ا للمواطنني من خال التجار .   واأو�س��حت الدائرة 
اأنها طواقمها اأ�س��رفت خال العام املا�س��ي على ذبح نحو 
) 10( األف وثاثمائ��ة راأ���ٍض م��ن املا�س��ية منه��ا: ) 8( 
األف وخم�سمائة راأ�ٍض من العجول و الأبقار واجلمال و) 
اإتاف   مت  اأنه  مبينًة  وال�سان،  املاعز  من  راأ�ٍض   )  1800
نحو ) 16( طنًا من حلوم املا�سية املذبوحة يف امل�سلخ بعد 
التاأك��د م��ن خال الفح�ض عدم �س��احيتها لا�س��تهاك 
اأن عملي��ة الذب��ح ج��رت ع��رب  والبي��ع.   واأ�س��ارت اإىل 
ثاث��ة مراحل، حيث ب��داأت باإجراء الك�س��ف الطبي من 
قب��ل الأطب��اء البيطريني ثم اإثباتها يف الك�س��ف متهيدًا 
لذبحه��ا وبع��د عملية الذبح ج��رى الك�س��ف الطبي على 
اللحوم مرة اأخرى للتاأكد من �س��امتها ال�س��حية، مبينًة 
اأن��ه يت��م ختم اللحوم ال�س��احلة ونقلها ب�س��يارة خا�س��ة 
تابع��ة للبلدية ملحات اجلزارة وبي��ع اللحوم يف املدينة 
. و لفت��ت الدائ��رة اإىل اأن طواقمها جت��ري يوميًا اأعمال 
تنظيف وتطهر للم�س��لخ بعد عملية الذبح ويتم اإعداده 
للي��وم التايل، كما يتم ترحيل النفايات وخملفات الذبح 
اإىل حمط��ة الرتحيل الفرعية متهي��دًا للتخل�ض منها يف 

املكب الرئي�ض يف منطقة جحر الديك �سرق املدينة.

"اإلعالم الحكومي" يثمن دور ديوان 
الفتوى والتشريع

الوفد الطبي القطري يجري 8 عمليات 
ناجحة لزراعة القوقعة بغزة

"العالقات اإلعالمية" بالداخلية ُتصدر 
382 تصريحًا للصحفيين خالل يناير

نفذت )4( أالف كشٍف صحٍي خالل العام الماضي

البيطرة " تكثف جهود مراقبة
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي محالت الجزارة "

بالرغ��م م��ن الفرح��ة وال�س��رور ال��ذي اع��رتى 
عل��ى   5% زي��ادة  خ��رب  ب�س��ماع  غ��زة  موظف��ي 
ن�س��بة الرات��ب، اإل اأن املوظ��ف ل ي��زال ي�س��عر 
بالتوج���ض واخل��وف من ناحي��ة اإمكانية خ�س��م 
فوات��ر اجل��وال والكهرب��اء من الرات��ب كونه ل 
يلب��ي احتياجات كافة املوظفني يف ظل احل�س��ار 
املفرو���ض عل��ى قطاع غ��زة من��ذ اأكرث من ع�س��ر 

�سنوات متوا�سلة. 
م��ع  اللق��اءات  م��ن  العدي��د  اأج��رت  "ال��راأي" 
املوظف��ي يف بع�ض الوزارات بغ��زة وخرجت بهذا 

التقرير:
املوظ��ف يف وزارة الأوق��اف وال�س��ئون الديني��ة 
اإىل  الرات��ب  زي��ادة  اأن  اأك��د  املدل��ل،  اإكرام��ي 
ن�س��بة %50 ل ي�س��اهم يف التخفي��ف من معاناة 
املوظف��ني، ك��ون اأن املوظف يواج��ه حتديا كبرا 

يف حياته.

 فرحة منقوصة
وق��ال املدل��ل يف حديث لل��راأي:" اإن عدم �س��عور 
ك��رثة  اإىل  يع��ود  كث��را،  بالفرح��ة  املوظ��ف 
الدي��ون املرتاكم��ة علي��ه �س��واء اإيج��ار بي��ت اأو 
ديون املح��ات، اإىل جانب ديون الكهرباء واملياه 
واخل�س��ومات الت��ي ي�س��طدم به��ا اأثن��اء توجهه 

للبنك".
وبالرغ��م من احلدي��ث عن �س��عوبة احلياة التي 
يعي�س��ها املوظف��ني كاف��ة، اإل اأن املوظ��ف املدل��ل 
اأ�س��اد بهذا الجراء املتمثل بالزيادة، معربا عن 
اأمله يف اخلروج بحلول ابداعية لرفع الظلم عن 
املوظ��ف والتخفيف عنه حتى ي�س��تطيع اأن يويف 

التزاماته مبا يحفظ كرامته اأمام اجلميع.
وتكنولوجي��ا  الت�س��الت  وزارة  يف  املوظ��ف 
املعلومات، حممد النزيل، هو الآخر يرى اأن هذه 

الزيادة متثل خطوة يف الجتاه ال�سحيح وتعمل 
املالي��ة ت�س��عى  اأن وزارة  املوظ��ف  عل��ى طماأن��ة 

لإعطاء املوظف حقوقه.
وطال��ب الن��زيل يف حدي��ث لل��راأي، وزارة املالية 
بغزة ب�سرورة ال�سعى احلثيث والعمل على �سرف 
رات��ب كام��ل والعم��ل عل��ى جدول��ة امل�س��تحقات 
للمزيد من �سموده يف وجه احل�سار ال�سرائيلي، 
داعيا حكومة رام اهلل اإىل �سرورة و�سع موظفي 
غزة يف عني العتبار، لأن هذا التهمي�ض ل ي�سب 

يف م�سلحة اأحد.
اللخ��اوي  عم��اد  الأوق��اف  وزارة  يف  املوظ��ف 
اعت��رب اأي�س��ا اأن الزيادة يف الرات��ب حق طبيعي 
للموظ��ف، مو�س��حا اأن م��ن واج��ب وزارة املالي��ة 
العم��ل على زي��ادة الن�س��بة لأنها تعل��م الظروف 
املعي�س��ية والقت�س��ادية ال�س��عبة الت��ي مير بها 

املوظف.
ووف��ق ما ذك��ره اللخ��اوي يف حديث لل��راأي، فاإن 
الزي��ادة بن�س��بة %5 على الراتب ن�س��بة قليلة 
ولكنه��ا �ستح�س��ن الن�س��بة عن��د كب��ار املوظفني، 
منوه��ا اإىل اأن زي��ادة احل��د الأدن��ى اىل 1400 
�سيقل لن يقدم ولن يوؤخر عند ال�سريحة الأكرب 

من املوظفني.

خطوة صحيحة ولكن؟
املوظ��ف يف وزارة الزراعة بغزة ل��وؤي رجب قال 
ه��و الآخ��ر:" اإن الزيادة يف ن�س��بة الراتب 5% 
خطوة يف الجتاه ال�س��حيح، واأنها �س��وف ت�ساهم 
بج��زء ب�س��يط يف ظ��ل تزاي��د اأعب��اء وتكالي��ف 
احلي��اة"، معربا عن اأمله األ تك��ون هذه الزيادة 
م��ربر لزيادة ن�س��بة اخل�س��م من فوات��ر اجلوال 

والكهرباء وغرها.
مدير دائرة العاقات العامة والإعام باملجل�ض 
الأعل��ى للق�س��اء املوظف��ة ا�س��ام به��ار، قالت:" 

اإن الزي��ادة كن��ا بنتمناه��ا، ب�ض �س��راحة هي ل 
تكاف��ئ موظ��ف يعمل بج��د واجته��اد ودون كلل 
يف ظل نق�ض الرواتب وغاء الأ�س��عار واحل�س��ار 
املوظ��ف ال��ذي مل يت��وان ع��ن اأداء عمل��ه بج��د 
واجته��اد، ومل يجع��ل الراتب عائ��ق اأمام خدمة 
املواط��ن، املوظ��ف ال��ذي ج�س��د مع��اين النتماء 
وخدم��ة الوط��ن واملواطن��ني بع��د ثاث �س��نوات 
زيادة ب�سيطة اذا اأردنا احل�سول على راتب كامل 

�سننتظر �سنوات كبرة".
واأ�س��افت يف حدي��ث لل��راأي:" اأ�س��بحنا نحتفل 
بزيادة راتب واأ�سبح اأ�سمى اأمنياتنا، ون�سينا اأن 
لن��ا حق وهو رات��ب كامل وم�س��تحقات"، منوهة 

اإىل اأن الزيادة حق ولي�ض منة.
 واأعرب��ت عن اأملها احل�س��ول عل��ى راتب كامل، 
يعم��ل ويجل���ض يف منزل��ه  قائل��ة:" غرن��ا ل 

ويح�سل على راتب كامل دون تعب ".
بدوره اعترب املوظف يف وزارة ال�س��حة د.اإيهاب 
النحال، زيادة الراتب اإىل ن�س��بة %50 خطوة 
ه��ذه  تك��ون  األ  داعي��ا  ال�س��حيح،  يف الجت��اه 
الزي��ادة نقم��ة، واأل تك��ون مربر لزيادة ن�س��بة 
اخل�س��م من املرابحات وغره من فواتر اجلوال 

والكهرباء.
 وقال النحال على �سفحته على موقع التوا�سل 
الجتماع��ي "الفي���ض ب��وك":" ما ج��اءت هذه 
الزي��ادة اإل باإ�س��رار املوظفني اأنف�س��هم وجهود 

كل املخل�سني لق�سيتهم العادلة".
دروي���ض،  اأم��رة  الع��ام  وزارة  يف  املوظف��ة 
بع��رق  زال��ت تعب��ث  اأن احلكوم��ة ل  اأو�س��حت 
املوظف دون الكرتاث ملتطلبات احلياة ال�سعبة 
الت��ي يعي�س��ها املوظ��ف يف قطاع غزة املحا�س��ر، 
مو�س��حة اأنها ترحب بزي��ادة الراتب ولكن اإىل 

متى يبقى حال املوظف هكذا؟

زيادة 5%
وكان وكيل وزارة املالية يف غزة يو�س��ف الكيايل، 
ق��د اأعل��ن عن زي��ادة الدفع��ة املالية ال�س��هرية 
ملوظفي غزة لت�س��بح بن�سبة %50 وبحد اأدنى 

�سيكل.  14000
لوكال��ة  خا���ض  ت�س��ريح  يف  الكي��ايل  وذك��ر 
اأن الإع��ان عن ه��ذه الزيادة جاء  "ال��راأي"، 
بعد حت�سن الإيرادات ب�سكل حمدود، وبتن�سيق 
ع��اِل م��ع نقاب��ة املوظف��ني، مبين��ا اأن 22 األ��ف 

موظف �سي�ستفيدون من زيادة احلد الأدنى.
املالي��ة  الدفع��ة  �س��رف  �س��يتم  اأن��ه  واأو�س��ح 
للموظفني عن �س��هر يناير املا�س��ي يوم الثنني 
20 فرباير املقبل، م�سرا اإىل اإىل اأنه بالتوازي 
م��ع زي��ادة الروات��ب �س��يكون هناك حت�س��نًا يف 
توفر النفقات الت�س��غيلية لل��وزارات املختلفة، 
اأف�س��ل  خدم��ة  تق��دمي  م��ن  لتمكينه��ا  وذل��ك 

جلمهور املواطنني.
ووف��ق ما ذك��ره يف حديثه فاإن ه��ذه الزيادة ل 
توازي �س��رب املوظف��ني و�س��مودهم طيلة ثاث 
�سنوات هي عمر اأزمة الرواتب، فهم ي�ستحقون 

اأكرث من ذلك بكثر.
املوظف��ني  روات��ب  ق�س��ية  "�س��تبقى  واأ�س��اف: 
عل��ى راأ���ض اأولوياتنا، و�س��نظل ن�س��عى لتح�س��ن 
الدفعة كلما متكنا من ذلك و�س��وًل اإىل الراتب 

الكامل".
واأ�س��ار الكي��ايل اإىل اأن وزارته قامت بتخفي�ض 
اأ�س��حاب  م��ن  املكلف��ني  ال�س��رائب عل��ى �س��غار 
ال�س��يارات العمومي��ة م��ن باب امل�س��ئولية جتاه 
م�س��تلزمات  جمي��ع  اإعف��اء  وكذل��ك  املجتم��ع، 
اجلمركي��ة،  الر�س��وم  م��ن  البديل��ة  الطاق��ة 
واإعفاء م�س��روعات مول��دات الكهرباء يف املدن 

والأحياء من جميع ال�سرائب. 

عقب زيادة %5 على الراتب

موظفو غزة..فرحة منقوصة وتوجس من الخصومات
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جاد اهلل: الزراعة تكافح 
"الحمى القالعية"

غزة- الراأي
اإن  اهلل  ج��اد  حمم��د  الزراع��ة  ة  وزار  وكي��ل  ق��ال 
ال��وزارة تكاف��ح مر���ض احلم��ى القاعي��ة يف قط��اع 
غزة، م�س��را اإىل اأن��ه يعد من الأمرا�ض امل�س��توطنة 
يف القطاع.  واأكد جاد اهلل يف ت�س��ريح لوكالة الراأي 
اإنه جرى توفر اللقاحات الازمة لاأغنام وحت�سني 
جمي��ع الأغن��ام اأثناء ف��رتة حجرها، لفت��ا اإىل اأن 
ال��وزارة طلبت م��ن الوزارة ب��رام اهلل اللقاح اخلا�ض 
بالأبق��ار من��ذ اأك��رث م��ن �س��هرين.ولفت اإىل وج��ود 
بع���ض الإ�س��ابات الفردي��ة لدى بع���ض املزارعني يف 
منطقة �سمال القطاع، موؤكدا عدم وجود اأي اإ�سابات 
مبدينة غزة واملحافظة الو�سطة واجلنوبية.واأ�سار 
لكت�ساف اإ�سابة لدى اأحد مربي الأبقار يف مزرعته 
بن�س��بة %15 من املزرعة، م�سددا على اتخاذ كافة 
الج��راءات ملنع نقل العدوى.واأ�س��اف ج��اد اهلل اأن 
جرى التوا�س��ل مع كافة اجلهات بخ�سو�ض احل�سول 
على اللق��اح اللقاح مثل منظمة الف��او والوزارة برام 
اهلل، مو�س��حا اأن الوزي��ر وع��د بعمل ال��ازم واأجرى 
توا�س��ل م��ع الحتال للح�س��ول على التح�س��ينات.
و�س��دد الوكيل على اأن املر���ض ل ينتقل من احليوان 

لاإن�سان، داعيا املواطنني اإىل عدم القلق.

غزة- الراأي
اأعلنت دائرة احلدائق يف بلدية غزة 
اأنها متكنت من زراعة نحو ) 20( األف 
�س��تلة خال العام املا�سي �سمن جهود 
زيادة امل�س��احات اخل�سراء يف املدينة 

وحت�سني جودة البيئة .
وذكرت الدائرة يف تقريرها ال�س��نوي 
زراع��ة  عل��ى  ترك��زت  الأعم��ال  اأن 
العام��ة  ال�س��وارع  ج��زر  يف  الأ�س��تال 
واحلدائق واملوؤ�س�س��ات و ق�ض وتقليم 
الأ�س��جار الت��ي تعيق روؤية ال�س��ائقني 
وجتوي��ر الأ�س��جار وتركيب واإ�س��اح 

�سبكات ري جديدة .
واأو�س��حت اأن عدد الأ�ستال املزروعة 
ازداد خال العام 2016  مبقدار األف 

�س��تلة ع��ن الع��ام 2015 ونح��و )4( 
األف �س��تلة عن الع��ام 2014، بحيث 
مت زراع��ة ) 19( األف �س��تلة يف العام 
العام 2015 و نحو )16( األف �س��تلة 

يف العام 2014 . 
وبين��ت اأن الأ�س��تال املزروع��ة خال 
الع��ام املا�س��ي توزع��ت ماب��ني؛ ) 3( 
األف ومائتي �س��جرة، و)6( األف من 
ال�س��جرات، و) 160( �س��تلة فواكه، 
و) 730( �س��تلة ا�س��طوانيا وكن��اري، 
و) 520( �ستلة زينة، و) 9( األف من 

احلوليات. 
وتعت��رب احلديقة الرئي�س��ة يف �س��ارع 
اجلن��دي  وحديق��ة  املخت��ار،  عم��ر 
املجه��ول وحديق��ة احلي��وان يف ح��ي 

الزيت��ون، وحديق��ة بر�س��لونه يف تل 
الهوا من اأبرز احلدائق يف املدينة .

وتوا�س��ل بلدي��ة غزة تنفيذ م�س��روع 
اإع��ادة اإعم��ار حديقة القب��ة يف حي 
ال�س��جاعية الت��ي دمره��ا الحت��ال 
الإ�س��رائيلي خال العدوان يف �س��يف 
م�سروع تطوير بركة  2014 وكذلك 
تطويره��ا  يج��ري  الت��ي  ع�س��قولة 
حاليا لت�س��بح حديقة عامة وحو�ض 

لرت�سيح مياه الأمطار. 
وكان��ت البلدي��ة ق��د دع��ت املواطنني 
املحافظ��ة  �س��رورة  اإىل  املدين��ة  يف 
عل��ى الأ�س��جار والعتناء بالأ�س��جار 
التي اأمام بيوته��م حفاظا على جمال 

و�سحة املدينة .  

غزة – الراأي
اأعلن وكي��ل وزارة املالية يف غزة 
يو�سف الكيايل عن زيادة الدفعة 
املالي��ة ال�س��هرية ملوظف��ي غ��زة 
واحل��د   50% بن�س��بة  لت�س��بح 

الأدنى 1400 �سيكل.
وذك��ر الكيايل يف ت�س��ريح خا�ض 
لوكال��ة "ال��راأي" اأنه �سي�س��تفيد 
من هذه الزيادة جميع املوظفني، 
فيم��ا �سي�س��تفيد م��ن م��ن زي��ادة 
األ��ف   22 ع��دد  الأدن��ى  احل��د 

موظفًا.
واأو�س��ح اإن��ه بالتوازي م��ع زيادة 
الروات��ب �س��يكون هناك حت�س��نًا 
الت�س��غيلية  النفق��ات  توف��ر  يف 
وذل��ك  املختلف��ة،  لل��وزارات 
خدم��ة  تق��دمي  م��ن  لتمكينه��ا 

اأف�سل جلمهور املواطنني.
وق��ال الكيايل: "اإن هذه الزيادة 

و  املوظف��ني  �س��رب  ت��وازي  ل 
�س��مودهم طيل��ة ث��اث �س��نوات 
ه��ي عم��ر اأزم��ة الروات��ب، فه��م 
ي�ستحقون اأكرث من ذلك بكثر".

واأ�ساف: "�س��تبقى ق�سية رواتب 
املوظف��ني عل��ى راأ���ض اأولوياتنا، 
و�س��نظل ن�س��عى لتح�س��ن الدفعة 
كلم��ا متكنا م��ن ذلك و�س��وًل اإىل 

الراتب الكامل".
واأ�س��ار الكيايل اإىل وزارته قامت 
بتخفي�ض ال�س��رائب على �س��غار 
املكلف��ني م��ن اأ�س��حاب ال�س��يارات 
امل�س��ئولية  ب��اب  م��ن  العمومي��ة 
جت��اه املجتم��ع، وكذل��ك اإعف��اء 
الطاق��ة  م�س��تلزمات  جمي��ع 
البديلة من الر�س��وم اجلمركية، 
مول��دات  م�س��روعات  واإعف��اء 
الكهرباء يف امل��دن و الأحياء من 

جميع ال�سرائب.

الكيالي: زيادة الدفعة الشهرية 
والحد األدنى للموظفين

ضمن جهود تحسين جودة البيئة في المدينة

الحدائق تزرع 20 ألف شتلة
 خالل العام الماضي


