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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
بالرغم من ظروف احل�سار املفرو�ض 
منذ اأكرث من ع�س��ر �سنوات متوا�سلة، 
ورغم الت�سييق واخلناق على القطاع، 
اإال اأن وزارة الرتبي��ة والتعلي��م بغزة 
ا�س��تطاعت القي��ام بج��زء كب��ر م��ن 
م�س��وؤولياتها وواجباتها جت��اه اأبناء 
�س��عبها رغ��م التحدي��ات والعراقي��ل 

الكبرة.
و�س��هد القطاع التعليم��ي خالل العام 
املا�س��ي وبداي��ة هذا الع��ام اإجنازات 
امل��وؤمل،  الواق��ع  ظ��ل  يف  عدي��دة 
االإعم��ار  عملي��ة  ب��طء  وا�س��تمرار 
لعدد م��ن املدار�ض التي دمرتها قوات 
خ��الل  غ��زة،  قط��اع  يف  االحت��الل 

العدوان االأخر عام 2014م.

والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  وكي��ل 
بغ��زة د. زي��اد ثابت، اأك��د اأن وزارته 
حقق��ت الكثر من االجن��ازات والتي 
حتقق��ت م��ن حي��ث اإن�س��اء مدار���ض 
وافتت��اح  بن��اء  مت  حي��ث  بغ��زة، 
)7( مدار���ض جدي��دة مطل��ع الع��ام 
بتكلف��ة   2016-2017 الدرا�س��ي 
دوالر   )  4377000  ( اإجمالي��ة 
و) 2377000( ي��ورو، مو�س��حا اأنه 
يجري العمل عل��ى بناء مدار�ض قيد 
االإن�ساء واإعادة بناء )20( مدر�سة، 
حيث من املتوقع افتتاح هذه املدار�ض 
خالل العام الدرا�سي القادم -2017

.2018
ويف نف�ض الوقت الذي 
يتم في��ه بناء مدار�ض 

بالوثائق .. “األونروا” تنوي 
طمس الثوابت   وترسيخ وجود 

االحتالل في مناهجها
غزة- الراأي- هنادي كر�سوع

ال�س��رطة الن�س��ائية له��ا دور 
بارز يف حل الكثر من الق�سايا 
التي ترد اإىل مراكز ال�سرطة 
التخ�س�س��ية  واالإدارات 
جه��ة  وه��ي  العالق��ة  ذات 
مبهامه��ا  تق��وم  تنفيذي��ة 
ال�س��رطة.     امل�س��اندة الإدارات 
وتتواجد ال�س��رطة الن�سائية 
اخلم���ض  املحافظ��ات  يف 
ع��ام  مدي��ر  عليه��ا  وي�س��رف 
املق��دم  الن�س��ائية  ال�س��رطة 
نارميني عدوان وللحديث عن 
املهام املوكل��ة اإليها ودورها يف 

توعي��ة اجليل م��ن االنحراف 
املكت��ب  التق��ى  التكنولوج��ي 
االإعالم��ي لل�س��رطة مع مدير 
الن�س��ائية يف  ال�س��رطة  ف��رع 
حمافظة غزة الرائد عاهدة 

اخل�سري.
طبيعة العمل

واأو�س��حت الرائ��د اخل�س��ري 
يف  الن�س��ائية  ال�س��رطة  اأن 
ق��وة  ه��ي  غ��زة  حمافظ��ة 
م�س��اندة اأ�سا�س��ية تخ��رج مع 
العدي��د  يف  ال�س��رطة  اإدارات 

املهم��ات  م��ن 
ج��د  ا تتو و

وزارة االتصاالت تصدر 
تقريرا بأبرز انجازاتها  

خالل شهر فبراير الماضي

الصحة للرأي: توسيع 
مجانية التأمين الصحي 
لألطفال حتى 5 سنوات
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تعليم غزة..  إنجازات مميزة رغم 
الحصار والتحديات

أغلقت ملف التوظيف
مطالبات لحكومة الوفاق بتحمل مسئولياتها تجاه غزة

غزة – خا�ض الراأي - �سمر العرعر:
ما زال قطاع غزة يعاين جراء احل�س��ار املفرو�ض عليه 
من��ذ قراب��ة الع�س��ر �س��نوات، وتنك��ر حكوم��ة الوفاق 
للقي��ام بواجبها جتاهه يف كافة جماالت احلياة وعلى 
كاف��ة القطاع��ات حيث ال�س��حة والتعلي��م وغرها من 

القطاعات احليوية الفاعلة به.

اإخفاقات الوفاق
امل�ست�س��ار اأ�س��امة �س��عد نائب اأمني عام جمل�ض الوزراء 
اأك��د اأن حكوم��ة الوف��اق ومن��ذ توليه��ا اإدارة غ��زة مل 
تق��م بواجباتها املنوط��ة بها والت��ي مت االتفاق عليها 
وخا�س��ة فيم��ا يخ���ض ملف االإعم��ار واملوظف��ني ورفع 
احل�س��ار، م�س��يفا اأنه��ا )احلكوم��ة( ترك��ت القطاعات 

املهم��ة واحليوية بال اإدارة من قبله��م االأمر الذي اأدى 
اإىل حتمل وكالء الوزارات م�س��وؤولياتها منذ ذلك العام 

التقرير. هذا  اإعداد  وحتى   2014
وق��ال �س��عد ل�"ال��راأي": "اإن كل م��ا يع��اين من��ه قطاع 

تعاط��ي  ع��دم  ع��ن  ناجت��ة  غ��زة 
الرئي���ض حمم��ود عبا���ض واحلكومة 

“الزراعة “ تؤكد سعيها 
المتواصل لتحقيق األمن 

الغذائي
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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
تعك��ف وزارة الداخلية واالأم��ن الوطني على حتقيق 
االأمن املجتمعي و�س��يادة القانون، وت�س��عى اإىل زيادة 
درج��ات الدق��ة وال�س��فافية يف العم��ل، ع��ر قنوات 
املواطن��ني  �س��كاوى  ال�س��تقبال  اأوجدته��ا  خا�س��ة، 
املتعلق��ة بالعمل املوؤ�س�س��ي داخل الوزارة، باالإ�س��افة 

اإىل ا�ستقبال ال�سكاوى من خارج قطاع غزة.

قنوات متعددة
اخلا�س��ة  والتوا�س��ل  االت�س��ال  قن��وات  وتتن��وع 
با�س��تقبال ال�س��كاوى التي اأوجدتها وزارة الداخلية، 
حت��ى اأ�س��بحت �س��هلة ومتاحة لكل من لديه �س��كوى، 
حيث يتم التعامل مع كافة ال�سكاوى الواردة باهتمام 

ومتابعة جادة من قبل اجلهات املخت�سة.
وم��ن �س��من تل��ك القن��وات دائ��رة ال�س��كاوى التابعة 
لوحدة الرقابة الداخلية يف وزارة الداخلية ال�س��ق 
امل��دين وح�س��ب مدي��ر الوح��دة اأ. خمي���ض الداي��ة 
فاإن تلك الدائرة تهتم با�س��تقبال �س��كاوى املواطنني 
واملوظفني على اأداء العمل املوؤ�س�سي اخلا�ض بالوزارة، 
وذل��ك بالتوا�س��ل مع جهات االخت�س��ا�ض، واأ�س��حاب 
العالقة للعمل على اإرجاع احلقوق الأ�س��حابها، ف�ساًل 
ع��ن ا�س��تقبال اأي �س��كاوى اأخرى م��ن املواطنني حيث 
يت��م اإحالتها للجهات املخت�س��ة ومتابعته��ا حتى يتم 

اإجنازها.
واأو�س��ح اأن وحدة الرقابة الداخلي��ة مهمتها التاأكد 
اأن االأعم��ال يف الوزارة تتواف��ق مع القوانني واللوائح 

واالأنظم��ة والتعليم��ات ال�س��ادرة والناظم��ة لعملها، 
الت�س��غيلية  اخلط��ط  تنفي��ذ  متابع��ة  اإىل  اإ�س��افة 

واال�سرتاتيجية اخلا�سة بالوزارة.
واأ�س��ار اإىل اأن وح��دة الرقاب��ة ت�س��عى اإىل االرتقاء 
ب��االأداء الع��ام لوزارة الداخلية، ورفع م�س��توى ر�س��ا 
اجلمه��ور عن ذل��ك االأداء وفر���ض النظ��ام العام مبا 
يحف��ظ حق��وق املواطنني، ورفع م�س��توى االن�س��باط 

ال�سلوكي واالأخالقي لدى موظفي الوزارة.
ولف��ت الداي��ة اإىل اأن الوحدة ُتقدم تقريرًا مف�س��ال 
باملالحظ��ات والتو�س��يات اإىل راأ���ض اله��رم بالوزارة، 
بهدف معاجل��ة االأخطاء وال�س��لبيات وتطوير العمل 

داخل اإدارات الوزارة.
ويتب��ع لوحدة الرقاب��ة الداخلية وال�س��كاوى، ثالث 
دوائ��ر وهي دائرة املتابعة ودائرة ال�س��كاوى ودائرة 

الرقابة والتفتي�ض.
ب��دوره ق��ال م. هاين �س��حادة مدير دائرة ال�س��كاوى 
اإن الدائ��رة  التابع��ة لوح��دة الرقاب��ة الداخلي��ة، 
ع��ر  اإليه��ا  ال��واردة  ال�س��كاوى  اإىل  بنظ��ر  تخت���ض 
القنوات املختلفة، ومعاجلتها وفًقا لالأنظمة واللوائح 

واالإجراءات القانونية ح�سب االأ�سول.
وبنينّ اأنه يتم التاأكد من ال�س��كاوى الواردة ودرا�س��تها 
وا�س��تيفائها لل�س��روط املطلوب��ة م��ن ث��م ت�س��نيفها 
ومتابعة تنفيذها وتوفر احلل��ول املالئمة والعادلة 

لها من ثم اإبالغ امل�ستكي بالنتيجة.
طرق ا�س��تقبالها واأو�س��ح اأن دائرة ال�سكاوى ت�ستقبل 
بوا�س��طة  اأو  "وجاه��ي"  مكاتبه��ا  ع��ر  ال�س��كاوى 

االت�س��ال على الرقم املج��اين 530 450 1800، اأو 
من خالل املوق��ع االإلكرتوين التابع لوزارة الداخلية 
عر اأيقونة خا�س��ة الإ�سافة ال�سكاوى، منوهًا اإىل اأن 
تل��ك االآلي��ة تتي��ح للجميع تق��دمي ال�س��كاوى من اأي 

مكان ويف اأي وقت.
وذك��ر �س��حادة اأن��ه مت ا�س��تقبال 656 �س��كوى خالل 
ع��ام 2016 املا�س��ي عر قن��وات التوا�س��ل املختلفة 
م��ن �س��منها 502 �س��كوى مت ا�س��تقبالها ع��ر املوق��ع 
االإلكرتوين، باالإ�سافة اإىل 142 �سكوى ا�ستقبلت من 

خالل الرقم املجاين اخلا�ض بدائرة ال�سكاوى.
واأف��اد اأن م��ن �س��من تل��ك ال�س��كاوى الت��ي وردت عر 
املوق��ع االإلك��رتوين �س��كوى مواط��ن مين��ي يقط��ن يف 
االإم��ارات تعر���ض لعملي��ة ن�س��ب م��ن قب��ل مواط��ن 
فل�س��طيني ي�س��كن يف غ��زة ع��ر حج��ز تذاكر �س��فر 
وهمي��ة، ودف��ع مبل��غ م��ايل بقيم��ة $2949 دوالر 
اأمريكي حيث مت التعامل مع ال�س��كوى والتوا�س��ل مع 
اجلهات املخت�س��ة، التي بدورها و�سلت اإىل املتهم ومت 

اإرجاع املبلغ املايل اإىل �ساحبه.

آلية تقديمها
وع��ن اآلية تقدمي ال�س��كاوى اأو�س��ح �س��حادة اأنه يتم 
تعبئة منوذج خا�ض بال�سكاوى مت�سمًنا كافة البيانات 
والتوقيع عليها من قبل امل�س��تكي، مع اإرفاق �سورة عن 
كافة الوثائق وامل�س��تندات املوؤيدة لل�س��كوى، ومن ثم 
اإب��الغ امل�س��تكي اأو م��ن ينوب عن��ه بقبول ال�س��كوى اأو 

رف�سها خالل ثالثة اأيام من تاريخ تقدميها.

ولفت اإىل اأنه يتم الرد على اأ�س��حاب ال�سكاوى خالل 
اأ�س��بوعني من تقدمي ال�س��كوى بعد ورود النتيجة من 
اجله��ة املكلنّف��ة، ويف ح��ال مل يكن هن��اك رد من قبل 
تلك اجلهة يتم التوا�س��ل معها ال�س��تعجالها بت�س��ليم 

الرد.
ونبه اإىل اأنه يتم اإغالق ال�س��كوى يف حالتني: االأوىل 
بعد ا�س��تالم الرد من اجلهة املخت�سة واإبالغ امل�ستكي 
واإمتام تنفيذ القرار، واالأخرى طلب امل�س��تكي اإغالق 
اأو وق��ف متابعتها وذلك بتوقيع��ه على منوذج خا�ض 

اأو من خالل كتاب خطي موقع من قبله.
ون��وه مدير دائرة ال�س��كاوى اإىل اأنه ال يتم ا�س��تقبال 
املتعلق��ة  اأو  الق�س��اء  اأم��ام  املنظ��ورة  ال�س��كاوى 
بالنزاعات، اأو التي �سبق واأن �سدر يف مو�سوعها حكم 
ق�س��ائي قطعي، ومينع ا�س��تقبال ال�س��كاوى التي �سبق 
واأن ُعر�س��ت على دائرة ال�س��كاوى وقررت رف�س��ها اأو 
مت��ت معاجلتها واتخاذ قرار ب�س��اأنها، باالإ�س��افة اإىل 
ال�س��كاوى التي م��ر عليها اأك��رث من �س��نة، اإال يف حال 
ظه��ور وقائ��ع جدي��دة توؤث��ر يف مو�س��وعها وبطل��ب 
خط��ي م��ن امل�س��تكي وتعت��ر يف ه��ذه احلالة �س��كوى 

جديدة وم�ستقلة.
فف��ي منظوم��ة متكامل��ة ومرتابط��ة توا�س��ل وزارة 
الداخلي��ة واالأم��ن الوطن��ي اإر�س��اء دعائ��م �س��يادة 
القانون وال�س��فافية واملهنية، داخل اإدارتها ب�س��قيها 
"املدين، والع�س��كري" عر قنوات متعددة ت�س��تقبل 
م��ن خاللها �س��كاوى املواطنني، ودائرة ال�س��كاوى، هي 

قناة من �سمن عدة قنوات ر�سختها الوزارة.

دائرة الشكاوى "بالشق المدني".. 
قنـوات متعددة الستقبال شكاوى المواطنين
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غزة - الراأي
االت�س��االت  وزارة  ا�س��درت 
املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا 
ال��ذي  ال�س��هري  تقريره��ا 
اجم��ل اب��رز االعم��ال الت��ي 
حتقق��ت خالل �س��هر �س��باط 
يف  املن�س��رم  فراي��ر   /
الث��الث)  عمله��ا  قطاع��ات 
وتكنولوجي��ا  االت�س��االت 
   .  ) والري��د  املعلوم��ات 
اأب��رز االجن��ازات يف  وح��ول 
جم��ال العالق��ات اخلارجية 
ال��وزارة  ان  التقري��ر  ق��ال 
"اآلي��ة  وثيق��ة  اعتم��دت 
خط��وط  اأعط��ال  معاجل��ة 

 XDSL-BSAالنف��اذ وف��ق نظ��ام
بني �سركة االت�س��االت الفل�سطينية 
امل��زودة  وال�س��ركات  "بالت��ل" 
خلدم��ة االنرتن��ت" به��دف تطوي��ر 
م�س��توى خدم��ات االنرتن��ت املقدمة 
للم�س��رتكني و�س��مان تقدميها باأعلى 

جودة، .
واأطلقت الوزارة مب�س��اركة موؤ�س�سات 
اخلا���ض  والقط��اع  الع��ام  القط��اع 
واملجتم��ع املدين املبادرة التوعوية " 
نحو انرتنت اآم��ن ومفيد" تهدف اىل 
توفر الوعي والتثقيف االلكرتوين، 
واحلفاظ على الن�س��يج االجتماعي، 
احلمل��ة  راب��ط  اط��الق  مت  حي��ث 
انرتنت_باأم��ان"   #  " ها�س��تاج  و 

واجناز عدد )21( فعالية.
عق��دت  فق��د  التقري��ر  وبح�س��ب 
الكلي��ة  م��ع  بالتع��اون  ال��وزارة 
اجلامعية للعلوم التطبيقية - ق�س��م 
املحو�س��بة  املعلوم��ات  اأم��ن  هند�س��ة 
يوم��ا علميا بعن��وان "اأم��ن املعلومات 
ال��وزارة  وكي��ل  بح�س��ور   ،"2017
ورئي�ض الكلية، وعدد من املخت�س��ني 
واخل��راء يف جمال اأم��ن املعلومات و 

الطلبة املخت�سني.
كما �س��اركت ال��وزارة بورقة عمل يف 
حم��ور" البني��ة التحتي��ة" للتح��ول 
الرقم��ي للب��ث االإذاع��ي والتلف��زي 
يف موؤمت��ر املب��ادرة الوطنية لتطوير 
ال��ذي نظم��ه  الفل�س��طيني  االإع��الم 
بجامع��ة  االإع��الم  تطوي��ر  مرك��ز 
نقاب��ة  م��ع  بالتع��اون  برزي��ت 

ال�سحفيني الفل�سطينيني.
ووفق��ا للتقري��ر فقد عق��دت الوزارة 
اتفاقيت��ني مع كل م��ن جامعة االمة 
للتعلي��م املفت��وح- و �س��ركة جول��دن 
لتق��دمي  العام��ة  للتج��ارة  بي�س��ان 

خدمات مالية عر الريد.

لقاءات:
عق��د  مت  فق��د  التقري��ر  وبح�س��ب 
كلي��ة  م��ع  ال��وزارة  لوكي��ل  لق��اءات 
ونقاب��ة  الرب��اط  وكلي��ة  الع��ودة 
التمري�ض لتعزيز التعاون امل�س��رتك 
بني ال��وزارة واملوؤ�س�س��ات االأكادميية 

اال�ست�س��افة  وتوف��ر  والنقاب��ات 
للخدم��ات االإلكرتونية واال�س��تفادة 
ل��دى  املحو�س��بة  التطبيق��ات  م��ن 
ال��وزارة كم��ا مت عق��د ع��دة لقاءات 
اآخرى مع املوؤ�س�سات العاملة يف جمال 

االت�ساالت و تكنولوجيا املعلومات.

قطاع البريد
اخلا�س��ة  االجن��ازات  اب��رز  وح��ول 
ع��دد  ان  التقري��ر  ق��ال  بالري��د 
مكات��ب  م��ن  املقبو�س��ات  معام��الت 
معامل��ة،   )14،814( بل��غ  الري��د 
الروات��ب  �س��رف  معام��الت  وبلغ��ت 
)21،419( معاملة، وبلغت معامالت 

امل�سحوبات )4،943( معاملة.
ع��دد  بل��غ  فق��د  التقري��ر  وبح�س��ب 
ال�س��داد  يف  اجل��دد  امل�س��رتكني 
م�س��تفيدا،   )36( للكهرب��اء  االآيل 
والبلديات )434( م�ستفيدا يف حني 
بلغ عدد البعائ��ث الريدية الواردة 
البعائ��ث  ع��دد  بل��غ  و   )8،375(
الريدي��ة ال�س��ادرة )2،854( وبلغ 
ع��دد املوظف��ني الذي��ن ح�س��لوا على 

خلو طرف )49( �سخ�ض .

قطاع االتصاالت
االجن��ازات  اأب��رز  وح��ول 
واالح�س��ائيات الت��ي تتعل��ق بقط��اع 
االت�س��االت "الرتاخي�ض والرتددات 
واالإر�س��ال" ، وق��ال التقري��ر ان��ه مت 
الهات��ف  حمط��ات  طلب��ات  معاجل��ة 
اج��راء  ومت   )33( ع��دد  املحم��ول 
املحم��ول  الهات��ف  خدم��ات  زي��ارات 
 ) يل تعد - ء لغا ا - ء ن�س��ا ا - ت�سغيل (
عدد )22( كما مت درا�س��ة ومعاجله 
ع��دد )9( طلبات جتديد ا�س��تخدام 
 2017 ل�س��نه  ت��ردد  وتخ�س��ي�ض 

ل�سركات البث. 
ووفق��ا للتقري��ر فق��د مت تنفيذ عدد 
)7( زي��ارات ميدان��ه ل�س��ركات البث 
وح�سر عدد )4( خمالفات ل�سركات 
البث وتنفيذ عدد )5( ك�س��وف فنيه 
عل��ى اأجه��زة البث وق��درة االإر�س��ال 
امل�س��تخدمة م��ن قب��ل �س��ركات البث 

املرخ�سة واملوا�سفات الفنية. 
ومت اإعط��اء موافق��ة عل��ى �س��هادات 

باأجه��زة  االجت��ار  رخ�س��ة  اعتم��اد 
والال�س��لكية  ال�س��لكية  االت�س��االت 
)1(. و�س��هادة اعتم��اد ن��وع الأجهزة 
النوعي��ة"  "املوافق��ة  االت�س��االت 
ع��دد )2( ومت اعط��اء املوافقة على 
تعدي��ل حمطة ار�س��ال خلوية جوال 
ع��دد )5( ومت اعط��اء املوافقة على 
ان�س��اء حمط��ة ار�س��ال خلوية جوال 
املوافق��ة  اعط��اء  ومت   )3( ع��دد 
عل��ى ان�س��اء حمط��ة ار�س��ال خلوي��ة 
)الوطنية( عدد )8( ومتت املوافقة 
على اإطالق عدد )2( حملة لت�سويق 

خدمات االنرتنت.

قطاع تكنولوجيا 
المعلومات

وح��ول اب��رز االجنازات الت��ي تتعلق 
بقط��اع تكنولوجي��ا املعلوم��ات عل��ى 
العام��ة  االإدارة  اأن�س��طة  �س��عيد 
للمعلوماتي��ة و ق��ال التقري��ر انه مت 
و�س��ع خط��ة عم��ل لتاأهي��ل موظف��ي 
الت�س��غيل املوؤقت لتطوير قدراتهم و 
لال�س��تفادة منهم يف امل�ساركة الإجناز 
االأن�س��طة واملهام .   كما مت عقد لقاء 
تعريف��ي ل�س��رح وظائف نظ��ام ادارة 
املركب��ات والوق��ود املرك��زي ملوظفي 
االداري��ة  لل�س��وؤون  العام��ة  االدارة 
واملالية املكلفني بالعمل على النظام.
ومت اإج��راء لق��اء اإذاعي ع��دد 2 مع 
للحدي��ث  احلكومي��ة  ال��راأي  وكال��ة 
ع��ن اال�س��دار الث��اين لنظام �س��وؤون 

املوظفني املركزي.
االدارة  م��ع  عم��ل  لق��اء  عق��د  ومت 
ت�س��غيل  لبح��ث  للرقاب��ة  العام��ة 
وتطبي��ق نظ��ام الرقاب��ة املحو�س��ب 
م��ع  عم��ل  لق��اء  عق��د  ومت  طرفه��م 
جه��از االم��ن واحلماي��ة الطالعه��م 
عل��ى نظ��ام املرا�س��الت االإلكرتوني��ة 
ومدى اإمكانية اال�ستفادة من النظام 
طرفهم ومت عقد ور�سة عمل ملندوبي 
وزارة الداخلية لبحث اليات ت�سغيل 

نظام �سوؤون املوظفني طرفهم.
و يف جم��ال اخلدم��ات االلكرتوني��ة 
قال التقرير انه مت ا�س��تمرار تقدمي 
الت�س��جيل  لنظ��ام  الفن��ي  الدع��م 
ومتابع��ة  املوح��د  االلك��رتوين 

ت�س��غيل النظ��ام كم��ا مت��ت متابع��ة 
للخدم��ات  الفن��ي  الدع��م  تق��دمي 
واالنظم��ة االلكرتوني��ة م��ن خ��الل 
نظ��ام الدعم الفن��ي املركزي وكذلك 
"فوات��ري  متابع��ة ت�س��غيل خدم��ة 
و  االإلكرتوني��ة  م�س��تحقاتي"  م��ن 
متابع��ة خدم��ة ت�س��جيل اخلدم��ات 
وتق��دمي  احلكومي��ة  االإلكرتوني��ة 

الدعم الفني للخدمة.
وبح�س��ب التقري��ر فقد مت��ت متابعة 
اخلزين��ة  "تقري��ر  خدم��ة  ت�س��غيل 
املالي��ة  ب��وزارة  العام��ة" واخلا�س��ة 
الالزم��ة  ال�س��الحيات  واإعطاءه��م 
االنته��اء  ومت  االخت�س��ا�ض  ح�س��ب 
االإلكرتوني��ة  البواب��ة  تطوي��ر  م��ن 
"اال�س��دار  ال��وزارة  خلدم��ات 
الثال��ث" وتركي��ب خدم��ة املحادثة 
الفوري��ة واخلا�س��ة بالدع��م الفن��ي 
ال��وزارة  م��ن خدم��ات  للم�س��تفيدين 

االإلكرتونية عليها.
وذك��رت ال��وزارة ان��ه مت��ت متابع��ة 
باخلدم��ات  خا���ض  نظ��ام  تطوي��ر 
الريدي��ة االلكرتوني��ة "بنك��ي اون 
الي��ن" على االجهزة الذكية العاملة 
بنظ��ام "االندروي��د" وفح���ض الي��ة 

التحقق من هوية امل�ستخدم .
ومت ت�س��غيل ومتابعة البيئة الفنية 
االإ�س��افية لنظ��ام الدخ��ول املوح��د 
وت�س��غيل االنظم��ة الداخلي��ة عليها 
يف وزارة ال�س��حة. وتطوي��ر واإطالق 
خدم��ة �س��ندوق املوظف واخلا�س��ة 
 ، العمومي��ني  املوظف��ني  بنقاب��ة 
تركي��ب  مت  فق��د  للتقري��ر  ووفق��ا 
نظ��ام الدخ��ول املوحد �س��من بوابة 
املوح��دة  االلكرتوني��ة  اخلدم��ات 
للهيئ��ات املحلي��ة بالتعاون م��ع وزارة 

احلكم املحلي.
وقال التقرير انه مت متابعة ت�سغيل 
احلكوم��ي  الر�س��ائل  ادارة  برنام��ج 
وموؤ�س�س��ات  وزارات   37 "را�س��ل" يف 
الفن��ي  الدع��م  وتق��دمي  حكومي��ة 
لكافة امل�س��تخدمني ومتابعة ت�سغيل 
نظ��ام البعائث الريدي��ة يف االدارة 
العامة للريد ، واالنتهاء من تطوير 
االلكرتوني��ة  اخلدم��ات  منظوم��ة 

اخلا�سة باملواطنني.

ومت االنتهاء من تطوير نظام 
واملراكز  ال�س��ركات  ت�س��جيل 
التدريبي��ة العاملة يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات، كما مت 
متابعة ت�سغيل نظام ال�سجل 
ب��وزارة  واخلا���ض  الع��ديل 
العدل وتقدمي الدعم الفني 

للنظام.
ومت االنتهاء من ت�سغيل نظام 
ادارة ال�س��يارات واملحرق��ات 
يف  جتريبي��ة  كن�س��خة 
ت�س��غيل  وكذل��ك  ال��وزارة، 
اال�س��دار الثاني��ة م��ن نظ��ام 
احلكومية"  ال�سبكة  "اإدارة 

مت  ان��ه  ال��وزارة  واعلن��ت 
اإط��الق الن�س��خة الثاني��ة م��ن نظ��ام 
�س��وؤون املوظفني القيا�س��ي، ومتابعة 
وموؤ�س�س��ة  وزارة   26 يف  ت�س��غيله 
ت�س��غيل  متابع��ة  ومت��ت  حكومي��ة. 
 11 يف  االإداري��ة  املرا�س��الت  نظ��ام 

وزارة وموؤ�س�سة حكومية.

أنشطة تتعلق 
بالحاسوب الحكومي

وذك��ر التقري��ر انه مت رب��ط جهتني 
احلكومي��ة  بال�س��بكة  اإ�س��افيتني 
ع��ر  ماكروت��ك  جه��از  با�س��تخدام 
الدع��م  تق��دمي  اي�س��ا  ومت   BSA
واال�ست�سارة الفنية لبع�ض املوؤ�س�سات 
احلكومي��ة ع��ر الهات��ف او املوبايل 
و   BSAخط��وط جمي��ع  واح�س��اء 

. املعتمدة   VPN
وبح�س��ب التقري��ر، فق��د مت تق��دمي 
ال��وزارات  و  لل��وزارة  فن��ي  دع��م 
و�س��بكات   )4( )اأنظم��ة  املختلف��ة 
)59( و�س��يانة )113( ومت تقيي��م 
ومتابع��ة طلب��ات الوزارات اخلا�س��ة 
خ��ط  تركي��ب   BSA ال���  بخدم��ة 
عدد) 13 ( وزيادة �س��رعة خطوط 
عدد) 2 ( وف�س��ل عدد )2( وتتبيث 
و�س��يانة  واإ�س��الح   )1( ع��دد   Ip
ومتابع��ة  تقيي��م  ومت   ،  )4  ( ع��دد 
طلبات الوزارات اخلا�س��ة بخدمة ال� 

.VPN

خدمات الجمهور
وق��ال التقرير ان��ه مت خالل فراير 
 )980( ع��دد  تق��دمي  املا�س��ي 
م��ن  للجمه��ور  وخدم��ات  ا�ستف�س��ار 
الرق��م102  عل��ى  االت�س��ال  خ��الل 
1800-101- وم��ن خالل احل�س��ور 
اجلمه��ور  خدم��ات  ملرك��ز  املبا�س��ر 
مو�س��حا ان ع��دد ال�س��كاوي الواردة 
بل��غ )42( حي��ث مت معاجل��ة ع��دد 
املخت�س��ني  م��ع  والتوا�س��ل   )39(
ا�س��تقبال ع��دد )7(  ب�س��ئنها.  ومت 
طل��ب حج��ب / اإزال��ة احلج��ب على 
ودرا�س��تها  االلكرتوني��ة  املواق��ع 

واإعطاء الرد النهائي .

وزارة االتصاالت تصدر تقريرا بأبرز انجازاتها
 خالل شهر فبراير الماضي
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وب��ني جاداهلل خ��الل حديث��ه "لل��راأي" اأن وزارة 
الزراع��ة ت�س��عى دوم��ا لتوف��ر كاف��ة احتياجات 
ال�س��وق املحل��ي م��ن الدج��اج الالحم ال��ذي حقق 
تراع��ي  وباأ�س��عار  �س��نوات  من��ذ  ذاتي��ا  اكتفائي��ا 
م�س��لحة اأ�س��حاب املزارع واملواطن على حد �سواء 

خا�سة يف ظل الظروف االقت�سادية ال�سعبة .
و�س��من درا�س��ة ممنجه��ة ومدرو�س��ة مت اعدادها 
�س��ابقا جنحت الوزارة كما يق��ول وكيل الوزارة يف 
ا�س��تراد كميات م��ن البي�ض املخ�س��ب من الداخل 
املحتل �س��من ما يحتاج��ه القطاع مب��ا يكفل اأمانا 

غذائيا لكافة املواطنني املحا�سرين.

خطط مدروسة
ب��دوره ق��ال مدي��ر دائ��رة االنت��اج احلي��واين يف 
قط��اع غ��زة طاهر اأب��و حم��د "لل��راأي" "اإن وزارة 
الزراعة اأخذت على عاتقها و�س��ع خطة مدرو�سة 
التزم��ت بها جتنبا حلدوث اأي خلل داخل ال�س��وق 
طيل��ة الع��ام، واحلف��اظ عل��ى اجل��ودة وال�س��عر 
املنا�سبني خا�سة ما يتعلق بقطاع الدواجن وطرق 
ت�س��ويقه".  واأ�س��اف "اإن اال�سرتاتيجية واخلطة 
الثابت��ة الت��ي ت�س��ر عليه��ا وزارة الزراع��ة من��ذ 
عدة اأ�س��هر واجلهود امل�ستمرة، اأ�سهمت يف ا�ستقرار 
ال�س��وق املحل��ي م��ن حي��ث الكمي��ات الكافي��ة م��ن 
الدجاج الالحم واالأ�س��عار امل�س��تقرة التي تراعي 

ظروف املزارع واملواطن على حد �سواء.
وع��ن م�س��تقبل اأ�س��عار الدواج��ن يف قط��اع غ��زة، 
توق��ع اأب��و حم��د اأن يبق��ى �س��عر الكيل��و الواح��د 

للدجاج ما بني )12-11( خالل االأ�سابيع القليلة 
القادمة، مبينا اأن تاأرجح االأ�سعار �سواء باالرتفاع 
اأواالنخفا���ض �س��يبقى حم��دودا ولن يك��ون كبرا 
كم��ا يح��دث االآن يف حمافظات ال�س��فة الغربية، 
حيث و�سل �سعر الكيلو الواحد ل22 �سيكل، وهذا 

ي�سجل اجنازا كبرا للوزارة .

المواسم والمناسبات
ومل تغف��ل وزارة الزراعة كما يفي��د اأبوحمد عن 
تلبي��ة كاف��ة االحتياج��ات لل�س��وق الفل�س��طينية 
وعل��ى م��دار ال�س��نة، خا�س��ة م��ا يتعلق باملوا�س��م 
واملنا�س��بات اخلا�س��ة واالجتماعية والتي يزداد 
فيها الطلب ب�س��كل ملحوظ عل��ى قطاع الدواجن، 
حي��ث يت��م التحك��م م�س��بقا يف عملي��ة الرتبي��ة 
وا�س��تراد كميات ا�س��افية من "البي�ض املخ�سب" 
م��ن الداخل املحتل، بل ومراعاة كمية االإنتاج مبا 
يتنا�س��ب مع انخفا�ض الطلب عل��ى الدجاج خالل 

عيد االأ�سحى املبارك .

 المنخفضات والصقيع
اأن��ه وخ��الل ف�س��ل ال�س��تاء ت��زداد  وب��ني حم��د 
احلاج��ة الأخذ املزيد من احليط��ة واحلذر خالل 
االإر�س��ادات  واتب��اع  الدواج��ن،  تربي��ة  عملي��ة 
والن�س��ائح التي يجب على املرب��ني اتباعها والتي 
توؤك��د عليه��ا وزارة الزراع��ة م��رارا، واجل��والت 
امليداني��ة الت��ي يق��وم بها املهند�س��ون واملر�س��دون 
الزراعي��ون لالإط��الع عل��ى م��ا يج��ري عل��ى اأر�ض 

الواق��ع ومراقبة الط��رق املتبع��ة وكيفية تربية 
الدواجن داخل املزارع .

واأخذت وزارة الزراعة بالتعاون مع هيئة البرتول 
ومرب��ي  املزارع��ني  كاف��ة  تزوي��د  عاتقه��ا  عل��ى 
الدواج��ن مب��ا يلب��ي حاجته��م م��ن غ��از التدفئة 
ال��ذي ي�س��تخدم يف احلفاظ على درج��ات حرارة 
مقبول��ة يف "الفقا�س��ات" خا�س��ة خ��الل االأجواء 
الب��اردة واملنخف�س��ات التي متر بالب��الد للحفاظ 
عل��ى نوعي��ة املنتج ومنعا لنفوق اأع��داد كبرة من 

الدجاج وانت�سار االأمرا�ض بن�سب عالية.
واأو�س��ح اأبو حمد اأن االأج��واء املعتدلة والدافئة 
التي متر بها البالد حاليا تنعك�ض ب�س��كل ايجابي 
عل��ى تربية الدواجن ونوعي��ة املنتج ووزنه، فيما 
تقل احلاجة للتدفئة وا�س��تهالك كميات اإ�سافية 

من الغاز.

رقابة على األدوية
م��زارع  داخ��ل  ا�س��تخدامها  يت��م  الت��ي  االأدوي��ة 
الدواج��ن تبق��ى حم��ل اهتم��ام كب��ر ل��دى كافة 
حي��ث  الزراع��ة،  وزارة  يف  العامل��ة  الطواق��م 
يوؤك��د مدي��ر دائ��رة االإنت��اج احلي��واين اأن جناح 
عملي��ة الرتبية وو�س��ول كميات االإنت��اج ملعدالت 
عالية وجي��دة، هو اأكر دلي��ل اأن كافة املزارعني 
ملتزمني باالإر�س��ادات والن�س��ائح التي ت�س��در عن 
دائ��رة االر�س��اد والتوعية حول الطرق ال�س��ليمة 
امل�س��ادات  ا�س��تخدام  عملي��ة  يف  وال�س��حيحة 

احليوية واللقاحات املطلوبة.

و�س��دد اأب��و حم��د عل��ى اأن كل م��ن يخال��ف ف��رتة 
االأم��ان والبالغة اأ�س��بوعني كحد اأدن��ى منذ اليوم 
االأول ال�س��تخدام االأدوي��ة للدواج��ن املري�س��ة ، 
يتعر�ض للم�س��ائلة القانونية ويتم منع املزارع من 

بيع اأي كمية من الدجاج لل�سوق .

البيض المخصب
  ويق��ول اأب��و حم��د اأن وزارة الزراعة �س��محت من 
جديد لكافة التجار واملوردين ا�ستراد كميات من 
البي�ض املخ�سب من الداخل املحتل والذي يعد من 
اأج��ود اأن��واع البي�ض، كنظ��ره االأوروب��ي، بعد اأن 
مت من��ع دخول��ه لقط��اع غزة يف خطوة ق��د توؤدي 

ال�ستقرار اأ�سعار الدواجن وانخفا�ض االأ�سعار.
وكان��ت الزراعة منعت ا�س��تراد البي�ض املخ�س��ب 
من��ذ فرتة طويلة، ب�س��بب مر���ض انفلونزا الطيور 
ا�س��تاأنفت  ح��ني  يف  )اإ�س��رائيل(،  اأ�س��اب  ال��ذي 
اإدخاله منذ مطلع ال�س��هر اجلاري، بعد التاأكد من 

خلو هذا البي�ض من املر�ض.
اأبو حمد اأ�س��اف اأن عملية اال�س��تراد لها �سروط 
وهي: اإح�س��ار التجار �سهادة �س��حية بخلو مزارع 
اأمه��ات البي���ض م��ن االأمرا���ض، واال�س��تراد م��ن 
اأرا�س��ي ال� 48 من مزارع موجودة بعيدة عن بوؤرة 
كانت م�س��ابة باإنفلونزا الطيور م�سافة ال تقل عن 
مليون   2.5 الغزيون  وي�ستهلك  كيلو مرتا".     30
دجاج��ة �س��هريا، فيم��ا يوج��د يف القط��اع 2000 
مزرع��ة، يعتا���ض منه��ا اأكرث م��ن 2500 �س��خ�ض، 

وفق اإح�ساءات ر�سمية لوزارة الزراعة.

كيف تحافظ وزارة الزراعة على استقرار أسعار الدواجن؟
غزة- الراأي- ب�سام العطار

ال�س��عيفة  االإمكاني��ات  رغ��م 
وزارة  متتلكه��ا  الت��ي  واملح��دودة 
احل�س��ار  ج��راء  بغ��زة،  الزراع��ة 
وتن�س��ل حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي 

م��ن م�س��وؤوليتاها، جنحت ال��وزارة 
يف تنظي��م عملي��ة االنت��اج لقط��اع 
الدواجن وتقلي�ض الفجوة الكبرة 
عل��ى  واحلف��اظ  ب��ل  االأ�س��عار  يف 
ا�س��تقرارها طيل��ة الع��ام.   وكي��ل 

حمم��د  غ��زة  يف  الزراع��ة  وزارة 
ت�س��عى  وزارت��ه  اأن  اأك��د  ج��اداهلل 
ل�تاأمني االأمن الغذائي ل�سكان قطاع 
غ��زة باجل��ودة وال�س��عر املنا�س��بني 

للمواطنني واملزارعني .
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ويعد حتقيق م�س��توى مقبول من االأم��ن الغذائي من 
الق�سايا التي تكت�سب بعًدا ا�سرتاتيجًيا وقومًيا، وله 
درجة متقدمة يف اأولويات التنمية الزراعية،اال ان 

ا�سباب عدة توؤثر على االأمن الغذائي .

االكتفاء الذاتي
التقت " الراأي" م. نزار الوحيدى مدير عام االر�ساد 
فى وزارة الزراعة  فاأكد اأن  ن�سبة امل�ساحة املزروعة 
خ��الل العام 2016 حوايل164000 دومنا موزعة 
كالتايل اخل�س��ار 56000 دومن م�س��احة حقيقية، 
و الب�س��تنة ال�س��جرية 80000 دومن، و املحا�س��يل 
احلقلي��ة 28000 دومنا، و النبات��ات الطبية 204 

دومن.
م��ن  الذات��ي  ن�س��بة االكتف��اء  اأن  الوحي��دى  وب��ني 
اخل�س��روات بلغت %98 و ن�س��بة االكتف��اء الذاتي 
من الفاكهة %72 و اأ�س��عار اخل�سروات والفواكه يف 
متن��اول امل�س��تهلك و يعتمد ذلك عل��ى جودة و كمية 

املنتجات و الظروف اجلوية .  
وق��ال الوحي��دى :" ت�س��عي ال��وزارة  الرتكي��ز عل��ى 
املحا�س��يل التي حتقق اإ�سرتاتيجية  االأمن الغذائي، 
من خالل توجيهه��ا املزارعني التباع اأمناط زراعية 
امن��ه لتوف��ر الغذاء ال�س��حي االمن، وذل��ك بتقليل 
املدخالت الزراعية ال�س��ارة كالكيماويات الزراعية 
تر�س��يد  خ��الل  م��ن   )� مبي��دات   � )اأ�س��مدة  مث��ل 
ا�س��تخدامها من حيث الكميات اأو وقت االإ�سافة اإىل 

املح�سول.   
وا�ساف :" كما ن�سعى للح�سول عل فر�سة ا�ستخدام 

املي��اه املعاجل��ة يف ال��ري م��ا اأمك��ن كم��ورد ال متن��اه 
ا�س��تخدام  اإدارة  املي��اه، م��ع تر�س��يد وتطوي��ر  م��ن 
و ا�س��تغالل امل��وارد الطبيعي��ة مب��ا ي�س��من حتقي��ق 
التنمي��ة امل�س��تدامة، واتب��اع برام��ج ري و ت�س��ميد 
متوازن يتنا�س��ب م��ع نوع املح�س��ول والرتبة ، النتاج 
ا�س��تال الفواكه املختلفة لتحقي��ق االإكتفاء الذاتي 
ما اأمكن .   واكد على �س��عى الوزارة الدائم لالرتقاء 
الدع��م  بح�س��د  وامل��ادي،  املهن��ي  امل��زارع  مب�س��توي 
واالإ�س��ناد له��م حملي��ا واإقليميا و دولي��ا، اىل جانب 
ربط القطاع الزراعي بال�س��ناعي مبا يحقق التوازن 
    . للم��زارع  الطل��ب وتعزي��ز دخ��ل  و  العر���ض  ب��ني 
واو�س��ح الوحيدى ان امل�س��احة االإجمالية ملح�سول 
الزيتون بلغت العام املا�سى  38693 دومن 26593 
دومن مثم��ر و 12100 دومن غ��ر مثم��ر ، مع بداية 
املو�س��م كانت ن�س��به الزيت حوايل -15 %16 ومن 

ثم ارتفعت حتي ا�ستقرت الن�سبة 18% .
بع���ض  يف  لوحظ��ت   العط���ض  اأعرا���ض  اأن  ولف��ت 
اأ�س��جار الزيتون نتيجة االرتفاع ال�س��ديد يف درجة 
احلرارة نتج عن ذلك اجهاد الكثر من اال�سجار اأدي 
ذل��ك لقيام ال�س��جرة باإن�س��اج ثمارها مبك��را ، وهذا 
مايف�س��ر ا�س��وداد الثم��ار يف الكث��ر من امل��زارع قبل 
اوانه)موع��دة( نتيج��ة لذل��ك مت التبكر يف قطف 
و ع�س��ر ثمار الزيتون يف نهاية �س��هر �سبتمر، حيث 
كان  االنت��اج جي��د ووف��ر انعك���ض ذل��ك علي حجم 

الثمار من �سغر حلجم احلبة .
واك��د اأن متو�س��ط ا�س��تهالك الف��رد يف قط��اع غ��زه 
3ك زيتون  15ك زيت��ون مق�س��مه كالتايل حوايل  

للتخلي��ل   ) اخ�سر-ا�س��ود( ، 2كج��م زي��ت زيتون/ 
للف��رد ناجته من حوايل  12ك زيتون و قد تزيد او 
تنق�ض ب�سبب الو�س��ع االقت�سادي للمواطن وح�سب 
الطل��ب.   ف��ى ح��ني كان��ت ا�س��عار الزيت��ون والزيت 
منا�س��بة حيث �س��عر تنكه الزيتون ال�سري 85-95 
  k18� دين��ار – الزيت��ون ال�س��ماليل 80-70 دين��ار
ح��وايل 70-60دين��ار اما الزيتون االخ�س��ر �س��عر 
الرطل 18-15�س��يكل اما الزيتون اال�سود 20-23 

�سيكل وذلك يرجع ح�سب احلجم وجودة الثمار 

أسباب ومسببات
وبني الوحيدى اأ�س��باب عدم جودة بع�ض املحا�س��يل 
كاخليار واختالف �سكل الثمار و تكوين ثمار م�سوهة 
كنتيج��ة لوج��ود ن�س��بة خل��ط يف الب��ذور تزيد عن 
احلد امل�س��موح به فى مناطق الو�سطي، وعدم وجود 
منوات حديثه فى الفلفل ب�سبب العناكب البي�ساء و 
ارتفاع درجة احلرارة، والزهرة وما تعانية من عدم 
تكون الراأ�ض ب�س��بب عدم منا�س��بة ال�سنف للزراعة 

ال�سيفية .
 ام��ا ع��ن العنب فى غ��زة فقد كانت اال�س��رار كبره 
ب�س��بب االإ�س��ابة مبر���ض البيا���ض الزغب��ي نتيجة 
لتغر يف الظروف اجلوية، حيث تقدر ن�س��بة ال�سرر 

ب %30 من االإنتاج ال�سنوي.
واأ�س��ار مدي��ر ع��ام االإر�س��اد اإىل م�س��كلة الزح��ف 
العم��راين التى كانت ت��وؤرق الوزارة حيث كان معدل 
حت��ول االأرا�س��ي الزراعية اإىل �س��كنية ال يزيد عن 
500 دومن �سنويا خالل الفرتة 1994 اإىل 2006 ، 

موؤكدا  ان التحول االآن  ال ي�سكل قيمة تذكر ب�سبب 
ال�س��بط ال�س��ديد وتطبيق قوانني حماية االأرا�سي 

الزراعية من التعديات.
ع��ام  مبدي��ر  ممثل��ة  ال��وزارة  ان  الوحي��دى  وب��ني 
االأرا�س��ي ت�س��ارك يف اللجنة املركزية التي تقودها 
وزارة احلكم املحلي وال يقبل فيها اأي ترخي�ض بناء 
اأو اإقامة م�س��روع ي�سر بالزراعة اأو ميكن اأن ي�ستغل 

كمبان �سكنية خمالفة.
واأك��د اأن  للرقابة واملتابعة وحماية القانون ف�س��ل 
ف��ى بق��اء م�س��احة االأرا�س��ي الزراعي��ة 173 األف 
دومن، وم��ا مت حتويله �س��ابقا من زراعي اإىل �س��كني 
اأو �س��ياحي اأو �س��ناعي ومل يتم تنفي��ذ اأعمال عليه 
يعتق��د النا���ض اأن��ه زحف عل��ى االأرا�س��ي الزراعية 
بينم��ا ه��و حقيقة م�س��نف عمراني��ا اأو �س��ناعيا اأو 
�س��ياحيا ح�س��ب املخط��ط االإقليم��ي لقط��اع غ��زة 
واملعتم��د من��ذ ع��ام 2003    ودع��ا املزارع��ني اإىل 
اإتب��اع توجيه��ات واإر�س��ادات وزارة الزراع��ة فيم��ا 
يخ�ض الزراعة و املحا�س��يل وجودة املنتج وحماية 
االأرا�س��ي الزراعية ، واعدا اياه��م باأن تدار عملية 
االإنتاج الزراعي والت�سويق املحلي واخلارجي ل�سالح 
الزراع��ة وم�س��لحة امل��زارع، مطالبًا املوؤ�س�س��ات بان 
تتحم��ل امل�س��وؤولية  يف حماية الزراع��ة واملزارعني 
واأن ترك��ز يف ن�س��اطاتها عل��ى البع��د التنم��وي يف 
دع��م املزارع��ني.  كم��ا طالبه��م  بدرا�س��ة اإمكاني��ة 
متويل توجه��ات وزارة الزراعة الكرى منها لنحقق 
التحدي��ث والتطوي��ر املاأم��ول يف االأع��وام القادم��ة 

باإذن اهلل.

"الزراعة " تؤكد سعيها المتواصل لتحقيق األمن الغذائي

غزة- الراأي
اأ�س��درت املحكم��ة الع�س��كرية التابع��ة لهيئ��ة الق�س��اء 
الع�سكري يف قطاع غزة، اليوم االأحد، ُحكمني باالإعدام 
بح��ق اثنني من املُدانني بتج��ارة وترويج املواد املخدرة، 

وحكمًا ثالثًا بال�سجن مع االأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة.
ويف تفا�س��يل االأح��كام، حكم��ت املحكم��ة عل��ى امل��دان 
)ر. م( ع�س��كري برتب��ة رقيب من مرتب��ات جهاز االأمن 
الوطن��ي، ب�االإعدام رميًا بالر�س��ا�ض حت��ى املوت بتهمة 
حيازة مواد خمدرة بق�س��د االإجتار خالف��ًا لن�ض املادة 
)28 فق��رة 1( من قانون املخ��درات واملوؤثرات العقلية 
رق��م )7( �س��نة 2013 معطوفًا على امل��ادة )124( من 
نف�ض القانون، حيث لفتت املحكمة اأنه مت �س��بط املدان 
عل��ى احل��دود اجلنوبية للقطاع وبحوزت��ه 40 كرتونة 
م��واد خمدرة م��ن نوع اأترام��ال وبداخله��ا 3985 حبة 

بق�س��د االإجت��ار، واأك��دت اأن قيام��ه بهذا الفعل ي�س��كل 
تهدي��دًا لالأم��ن القوم��ي الفل�س��طيني باأبع��اده االأمنية 

واالقت�سادية.
ويف ذات ال�سياق، اأ�سدرت املحكمة حكمًا على املدان )ز. 
ت( حمكوم �سابقًا وفار من وجه العدالة، باالإعدام �سنقًا 
حتى امل��وت، بتهمة االإجت��ار باملواد املخ��درة واملوؤثرات 
العقلية خالفًا لن�ض املادة )28/اأ( من قانون املخدرات 
واملوؤث��رات العقلي��ة رق��م )7( ل�س��نة 2013، ومعطوفًا 

على كل ذلك ن�ض املادة )29/3( من نف�ض القانون.
ويف ن���ض االته��ام قال��ت املحكم��ة اإن��ه مت �س��بط املتهم 
متلب�س��ًا وبحوزت��ه كي�ض يحت��وي على كمي��ة كبرة من 
امل��واد املُخ��درة من ن��وع اأترامال وح�س��ي�ض واأفيون، قام 

بجلبها عن طريق احلدود اجلنوبية بغر�ض االإجتار.

 أشغال شاقة
كم��ا حكم��ت املحكمة الع�س��كرية عل��ى امل��دان )�ض.د( 
ع�س��كري برتبة رقيب من مرتبات ال�س��رطة باالأ�سغال 
ال�س��اقة املوؤقتة ملدة 9 �س��نوات وغرام��ة 3 اآالف دينار 
اأردين وف�س��ل م��ن اخلدم��ة الع�س��كرية، وذل��ك بتهم��ة 
االإجت��ار  "االأترام��ال" بق�س��د  خم��درة  م��واد  حي��ازة 
�س��ندًا لن�ض املادة )441( من قان��ون العقوبات الثوري 
الفل�سطيني لعام 1979م، معطوفًا عليها املادة )124( 
م��ن نف���ض القان��ون.     وبح�س��ب احلك��م ال�س��ادر ف��اإن 
املته��م مت �س��بطه وبحوزت��ه 200 حب��ة خم��درة م��ن 
ن��وع اأترام��ال، يف منطق��ة ميناء غزة من قب��ل مكافحة 
املخ��درات، واأن احلي��ازة كان��ت بق�س��د االإجت��ار، حي��ث 

اأكدت املحكمة اأن احلكم قابل لال�ستئناف.

المحكمة العسكرية ُتصدر ُحكمين باإلعدام
 بحق ُمدانْين بتجارة المخدرات

غزة-الراأي-�سمر العرعر 
ي�س��كل  قط��اع الزراعة  ركي��زة من اأهم 
ركائ��ز معاجل��ة ق�س��ايا التنمي��ة الت��ي 
والدف��ع  تقييده��ا  االحت��الل  يح��اول 
به��ا اإىل الرتاجع، وي�س��اهم يف معاجلة 
العدي��د م��ن امل�س��اكل ال �س��يما حتقي��ق 
االم��ن الغذائ��ي وتوف��ر فر���ض عم��ل 

وعام��ل  م��زارع  األ��ف   60 م��ن  الأك��رث 
�س��واء  الزراع��ي  يف قطاع��ات االإنت��اج 
النباتي اأو احليواين اأو ال�سيد وتربية 
به��ا،  العالف��ة  ذات  واالأعم��ال  النح��ل 
االمر الذى يق�س��ى عل��ى البطالة التى 
بات��ت ت�ست�س��رى ف��ى جمتمعن��ا الغزى 
بفع��ل احل�س��ار املطبق عليه من��ذ اأكرث 

م��ن  10 �س��نوات واأكرث، ه��ذا اإذا علمنا 
اأن حج��م م��ا ينت��ج م��ن الغ��ذاء يرب��وا 
ولع��ل  �س��نويا،  ط��ن  األ��ف   500 عل��ى 
ن�س��بة االكتفاء الذاتي من اخل�سروات 
حتدي��دا ق��د ق��ارب ن�س��بة %100 يف 
حني اأن كثر من اخل�س��روات والفاكهة 

حتقق فائ�سا ميكن ت�سديره.
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غزة- خا�ض الراأي
ك�سف م�سدر خا�ض من داخل اأروقة "االأونروا" لوكالة 
الراأي الفل�س��طينية اأن دائ��رة التعليم يف وكالة الغوث 
ق��ررت اإجراء ع��دة تعديالت عل��ى املناهج الدرا�س��ية 
الفل�س��طينية اجلدي��دة خا�س��ة من ال�س��ف االأول اإىل 
ال�س��ف الرابع االبتدائي، مترر من خاللها اأفكار تعمل 

على طم�ض التاريخ والهوية والثوابت الفل�سطينية.
ل عدم ذكر ا�سمه – ل�"الراأي"  واأكد امل�سدر - الذي ف�سنّ
اأن الرئا�س��ة العام��ة لوكال��ة الغ��وث يف عم��ان اأر�س��لت 
للمقر االإقليمي يف قطاع غزة ن�س��رات خا�س��ة حتتوي 
املو�س��وعات  بع���ض  وتعدي��ل  حل��ذف  تفا�س��يل  عل��ى 
الت��ي يت��م تدري�س��ها يف م��واد )الرتبي��ة االإ�س��المية، 
العربي��ة(  واللغ��ة  الوطني��ة،  التن�س��ئة  الريا�س��يات، 
لل�س��فوف من االأول حت��ى الرابع للمرحلة االأ�سا�س��ية 
الف�س��ل الدرا�س��ي الث��اين م��ن الع��ام 2017 كمرحل��ة 
اأوىل واملرحلة االإعدادية والثانوية كمرحلة ثانية.

المقاومة واالختالط والثوابت
واأ�س��اف امل�س��در ووفق��ا للم�س��تندات والوثائ��ق الت��ي 
ح�س��لت "الراأي" على ن�س��خة منها، اأن عمليات احلذف 
والتعديل ترتكز على ثالث ق�س��ايا هي: العنف بق�سد 
)املقاومة(، واجلندر بق�سد )االختالط(، واإلغاء ذكر 
الق�سايا ال�سيا�سية التي تتعلق بالثوابت الفل�سطينية.
وق��ال: "اإن هن��اك ور���ض عمل عق��دت قب��ل يومني مع 
به��دف  الوكال��ة  ملدار���ض  التابع��ني  املعلم��ني  ع�س��رات 

تدريبه��م واإطالعه��م عل��ى جممل التعدي��الت املطلوب 
االلت��زام حرفيا به��ا خالل احل�س��ة الدرا�س��ية والتي 

و�سلت اإىل 58 تعديال".

تهديد ووعيد
واأكد امل�س��در اأن��ه مت تهديد كل م��ن مل يلتزم باخلطة 
للف�س��ل  وو�س��وال  التحقي��ق  اإىل  بتحويل��ه  اجلدي��دة 

النهائي من اخلدمة اإذا اقت�سى االأمر.
وبني امل�س��در اأن اله��دف من هذه التعدي��الت هو حذف 
وحم��و كاف��ة الرم��وز واملع��امل الوطنية الفل�س��طينية 
و�سرب االأ�سا�ض الفل�س��في والقيمي والوطني للمناهج، 
وعلى راأ�س��ها حذف خريطة فل�س��طني وم�س��ماها اأي�سا، 
وتر�س��يخ وجود االحتالل "االإ�س��رائيلي" على االأر�ض 

الفل�سطينية واأنه �ساحب حق.
��ا اإىل ع��دم اإظهار  واأ�س��اف اأن التعدي��الت ته��دف اأي�سً
فل�س��طني  لدول��ة  كعا�س��مة  القد���ض  مدني��ة  رمزي��ة 
واأي�س��ا م�س��ماها من كافة املو�س��وعات املنهجي��ة، واأنها 
ومتيي��ع  فق��ط  الث��الث  ال�س��ماوية  للديان��ات  مدين��ة 
الوج��ود االإ�س��المي فيه��ا، وع��دم التط��رق للحواج��ز 
اإىل  الو�س��ل  امل�س��لمني من  "االإ�س��رائيلية" الت��ي متنع 

مدنية القد�ض.

تمويه المفاهيم
ا اإىل حذف  واأ�سار امل�سدر اإىل اأن التعديالت ت�سعى اأي�سً

وا�ستبدال اأي ن�ض يتعلق مبمار�سات االحتالل القمعية 
�س��د ال�سعب الفل�س��طيني، مثل جدار الف�سل العن�سري 
واال�س��تيطان وه��دم البي��وت وعملي��ات القت��ل اليومي 

واالعتقاالت واأ�سماء املعتقالت "االإ�سرائيلية"
وعدم االحتفال بيوم االأ�س��ر وال ذكر ا�س��م "االأ�سرى" 
وع��دم ارتب��اط منطق��ة االأغ��وار بفل�س��طني، وح��ذف 

الرتاث الفل�سطيني وغرها الكثر.
وق��ال امل�س��در: "اإن ه��ذه التعدي��الت ال تن�س��جم م��ع 
ثقاف��ة املجتم��ع الفل�س��طيني، وتهدف اإىل غ�س��ل دماغ 
اأو  االأجي��ال  ثقاف��ة  وم�س��ح  الفل�س��طينيني  الطلب��ة 
ارتباطهم بوطنهم وق�س��يتهم"، مبينا اأن ذلك "ير�س��خ 
ثقاف��ة التطبي��ع والتعاي���ض ال�س��لمي كح��ل لل�س��راع، 
وتنف��ر الطلب��ة م��ن املقاوم��ة الفل�س��طينية الت��ي حق 

م�سروع وفق القوانني الدولية".

تشويه مسيرة شعب
وبح�س��ب امل�س��در ف��اإن املنه��اج املع��دل يتعم��د ت�س��ويه 
م�س��رة الن�سال الفل�س��طينية عر التاريخ الفل�سطيني 
وت�س��ويه ق�س��ية الالجئني من خالل ادعاء اأن ال�سعب 
الفل�س��طيني ف��ر م��ن دي��اره دون االإ�س��ارة اإىل املج��ازر 
والتهج��ر الق�س��ري للفل�س��طينيني وال��ذي قام��ت ب��ه 

ع�سابات االإجرام ال�سهيونية "االإ�سرائيلية".
وح��ذر امل�س��در م��ن االنخداع م��ن خطط تغي��ر املنهاج 
الفل�س��طيني، حت��ت ا�س��م "التطوي��ر"، مبا يتما�س��ى مع 
امل�س��الح "االإ�س��رائيلية" واالأمريكي��ة يف املنطقة، مما 

ي�س��كل خطرًا كب��رًا على م�س��رة التعليم الفل�س��طيني 
وم�ستقبل الطلبة الفل�سطينيني.

و�س��دد امل�س��در عل��ى اأن املناهج م��ن املفرت���ض اأن تبقى 
تداف��ع عن الق�س��ية الفل�س��طينية وامل�س��روع الوطني، 
وتدعو للتم�س��ك بكل احلقوق وعدم التفريط بها، لكي 
تبن��ي جيال فل�س��طينيا يعلم اأي��ن احلق واأي��ن الباطل، 
واأي��ن هي احلقوق والثوابت التي ال ميكن التنازل عنها 

مهما كانت ال�سغوطات.

استمرار للمسلسل
يذكر اأن وكالة غوث وت�س��غيل الالجئني الفل�سطينيني 
اإعادة تدري�ض ما ي�س��مى  "االأونروا" يف االأردن قررت 
باملحرقة اليهودية "الهولوكو�س��ت"، لطالب مدار�س��ها 

من الالجئني الفل�سطينيني يف العام 2012م.
كما وي�س��ار اإىل اأن اإخفاء خريطة فل�سطني التاريخية 
يف اإح��دى مدار���ض )االأون��روا( يف قط��اع غزة م�س��بقا 
اأثن��اء زيارة قام به��ا االأمني العام ل��الأمم املتحدة، بان 
ك��ي م��ون، يف متوز م��ن العام املا�س��ي قد اأث��ار حالة من 

الغ�سب ال�سعبي على اإدارة املنظمة الدولية.
االأربع��اء  ي��وم  ال��راأي  وكال��ة  توا�س��لت  وق��د 
15/3/2017م مع امل�ست�سار االإعالمي والناطق با�سم 
وكال��ة الغ��وث عدنان اأبوح�س��نة لل��رد على املو�س��وع، 
وال��ذي اأكد بدوره اأنه �س��رد على هذه الوثائق �س��باح 
اخلمي�ض 16/3/2017م، ولكنه مل يرد على ع�سرات 

االت�ساالت والر�سائل الن�سية التي اأر�سلت له.

وكالة الرأي تحصل على نسخة منها

بالوثائق .. "األونروا" تنوي طمس الثوابت
 وترسيخ وجود االحتالل في مناهجها
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
بالرغم من ظروف احل�سار املفرو�ض منذ اأكرث من 
ع�سر �س��نوات متوا�س��لة، ورغم الت�سييق واخلناق 
على القط��اع، اإال اأن وزارة الرتبية والتعليم بغزة 
ا�س��تطاعت القي��ام بج��زء كب��ر م��ن م�س��وؤولياتها 
وواجباته��ا جت��اه اأبن��اء �س��عبها رغ��م التحديات 

والعراقيل الكبرة.
املا�س��ي  الع��ام  خ��الل  التعليم��ي  القط��اع  و�س��هد 
وبداي��ة هذا العام اإجنازات عديدة يف ظل الواقع 
املوؤمل، وا�س��تمرار ب��طء عملية االإعم��ار لعدد من 
املدار���ض الت��ي دمرتها ق��وات االحت��الل يف قطاع 

غزة، خالل العدوان االأخر عام 2014م.
وكي��ل وزارة الرتبية والتعليم بغزة د. زياد ثابت، 
اأكد اأن وزارته حققت الكثر من االجنازات والتي 
حتقق��ت من حيث اإن�س��اء مدار�ض بغ��زة، حيث مت 
بن��اء وافتت��اح )7( مدار���ض جديدة مطل��ع العام 
 ( اإجمالي��ة  بتكلف��ة   2016-2017 الدرا�س��ي 
ي��ورو،   )2377000 و)  دوالر   )  4377000
مو�س��حا اأنه يجري العمل على بن��اء مدار�ض قيد 
االإن�س��اء واإع��ادة بن��اء )20( مدر�س��ة، حيث من 
املتوقع افتتاح هذه املدار�ض خالل العام الدرا�س��ي 

القادم 2017-2018.
ويف نف�ض الوقت الذي يتم فيه بناء مدار�ض بغزة، 
توجد هناك اأبنية مدر�س��ية ممول��ة والعمل فيها 
متوقف الأ�س��باب خمتلفة وعدده��ا )7( مدار�ض، 
كم��ا مت �س��يانة مباين مدر�س��ية، �س��يانة )105( 
مدار�ض بتكلف��ة اإجمالية قدره��ا )2684000( 
دوالر، وج��اري العم��ل يف �س��يانة الع�س��رات م��ن 

املدرا�ض.
اإط��ار  لل��راأي:" اإن��ه يف  ثاب��ت يف حدي��ث  وق��ال 
م�س��ئوليات ال��وزارة فق��د مت مت تو�س��عة و�س��يانة 
واإ�س��الح )40( خمت��ر عل��وم، وتو�س��عة مدار���ض 
باإ�سافة ف�سول درا�سية ومرافق مدر�سية و�ساالت 
ريا�س��ية وخاليا �سم�س��ية يف )30( مدر�سة وذلك 
عل��ى النحو التايل، )89( غرفة �س��فية جديدة، 

 )  kwp  15( �سم�س��ية  خالي��ا  وح��دات   )15(
و)69( �س��يانة كاملة لعدد )69( غرفة �س��فية، 
عل��وم  خمت��رات  و)4(  ريا�س��ية  �س��االت  و)3( 
و)6( خمت��ر حا�س��وب ومكتبت��ان وغرفت��ا فنون 
مي��اه  ودورات  مراف��ق   )105( واأي�س��ا  وح��رف، 

ومالحق".
وفيم��ا يتعل��ق مبراك��ز االإي��واء، حيث يت��م حاليا 
تاأهي��ل وجتهي��ز )11( مدر�س��ة كمراك��ز لالإيواء 
وق��ت الط��وارئ بتموي��ل م��ن االحت��اد االأوروب��ي، 
اأم��ا يف جم��ال الطاق��ة واخلالي��ا ال�سم�س��ية فت��م 
تزويد )14( مدر�س��ة بالطاقة ال�سم�س��ية واأي�سا 
تزوي��د )5( مدرا���ض وجاري العم��ل بتزويد عدد 
)6( مدار���ض، اإ�س��افة اإىل زي��ادة كف��اءة الطاقة 
يف جمي��ع مدار�ض عب�س��ان الكب��رة وعددها )13 
مدر�س��ة( با�س��تخدام تكنولوجيا املعلومات واأي�سا 
تركيب موؤقتات كهربائية جلميع املباين املدر�سية 

.
اأن��ه  اإىل  اأ�س��ار  التحلي��ة،  حمط��ات  جم��ال  ويف 
با�س��تخدام  حتلي��ة  حمط��ات  اإن�س��اء  ج��اري 
بتموي��ل  مدر�س��ة   )13( يف  ال�سم�س��ية  الطاق��ة 
م��ن اليوني�س��يف، كم��ا مت اإن�س��اء حمط��ات حتلية 
با�س��تخدام الطاق��ة ال�سم�س��ية يف )9( مدار���ض 
وذلك من املركز الفل�سطيني للتنمية االقت�سادية 
واالجتماعية، واإن�س��اء العدي��د من اآبار وحمطات 

املياه من مترعني متنوعني.
اأم��ا عل��ى �س��عيد ا�س��تغالل مي��اه االأمط��ار، جاري 
تنفي��ذ م�س��روع مي��اه االأمط��ار يف )18( مدر�س��ة، 
وتنفي��ذ م�س��روع اإع��ادة ا�س��تغالل مي��اه االأمط��ار 
يف )4( مدار���ض، كم��ا مت توف��ر االأث��اث الطالبي 
وتزوي��د  اجلدي��دة  املدار���ض  لتجهي��ز  واالإداري 
مدار���ض اأخرى مب��ا يلزمها من االأث��اث، اإىل جانب 
تزوي��د املدار���ض واملديري��ات ومراك��ز التدري��ب 

باالأجهزة واملعدات.
واملتفوق��ني،  املبدع��ني  برعاي��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
مت افتت��اح العدي��د م��ن امل�س��ابقات منها م�س��ابقة 

االبت��كار العلم��ي، وته��دف اإىل اإط��الق اإبداع��ات 
العلمي��ة وتنمي��ة مواهبه��م ومهاراته��م  الطلب��ة 
واكت�ساف الطاقات االبداعية اإىل جانب ت�سجيع 
التوج��ه اإىل الفرع العلمي، واأي�س��ا م�س��روع "األف 
كت��اب من اإعداد الطالب" ويهدف اإىل تعزيز حب 
الق��راءة واالإط��الع ل��دى الطلب��ة والتع��رف على 
م�س��ادر املعرف��ة املختلف��ة.  ووفق ما ذك��ره ثابت 
فاإن الرتبية والتعليم اأ�س��درت م�س��ابقة اأ�سدقاء 
 )2( الرب��وت  وم�س��ابقة   )5( العلم��ي  املخت��ر 
وم�س��ابقة ت��اج املعرف��ة )10(، وم�س��ابقة جممع 
اللغة العربية يف كتابة الن�ض ال�سرعي وامل�سرحي 
جان��ب  اإىل  الريا�س��ية،  العرو���ض  وم�س��ابقة 
الع�س��رات م��ن امل�س��ابقات، واالأندي��ة االإبداعي��ة 
نوادي اللغة االإجنليزية وم�س��روع )فكر – بادر(، 
وم�سروع الدراما والر�سوم املتحركة واأي�سا املوؤمتر 
العلم��ي االأول للطلب��ة.   ويف جمال رعاية الطلبة 
�سعاف التح�س��يل، نفذت الوزارة م�س��روع التعليم 
اللغ��ة  يف  التح�س��يل  �س��عاف  للطلب��ة  العالج��ي 
العربية والريا�سيات وا�ستهدف امل�سروع 59000 
طال��ب وطالبة من )170( مدر�س��ة اأ�سا�س��ية اإىل 
جانب برنامج االعتماد املدر�س��ي ويهدف الرنامج 
ل�س��مان ج��ودة التعلي��م ال��ذي تقدم��ه املدار���ض، 

ا�سافة اإىل اخلطة الرتبوية الثنائية. 
وفيم��ا يتعلق بريا�ض االأطف��ال، فقد حتقق خالل 
ع��ام 2016 اإجن��از مه��م، حي��ث الأول م��رة طب��ق 
املنه��اج املوح��د لريا���ض االأطفال يف قط��اع غزة، 
والذي اأعد عقب اعتماد وثيقة اأهداف وجماالت 
ومعاي��ر االإط��ار الع��ام ملنه��اج الريا���ض بالتعاون 
م��ع الفري��ق الوطن��ي يف �س��قي الوط��ن، مب�س��اركة 

املوؤ�س�سات املعنية بالطفولة املبكرة.

دورات مختلفة
واإىل جانب ذلك نظمت الوزارة خالل العام 2016 
العديد م��ن الدورات التدريبية للمعلمني وغرهم 
م��ن العامل��ني يف مي��دان التعلي��م وم��ن �س��من هذه 

ال��دورات، عق��د )93( دورة تدريبية يف جماالت 
التنمي��ة الب�س��رية واللغ��ات واحلا�س��وب، ملوظفي 
 )1838( ا�س��تهدفت  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة 
متدرب بواقع )1797( �ساعة تدريبية، وتدريب 
معلم��ني ومر�س��دين واإقام��ة ور���ض عم��ل وتطوير 
كادر ب�س��ري.  وعلى م�س��توى املديري��ات واملدار�ض 
مت تنفي��ذ العديد من ال��دورات التدريبية وور�ض 
العمل يف مو�س��وعات متنوع��ة والأعداد كبرة من 
املعلم��ني وغرهم من العامل��ني الرتبويني، وتنفيذ 
ح��وايل 500 در���ض تو�س��يحي لالرتق��اء ب��اأداء 

املعلمني يف جمال التدري�ض.
ويف جم��ال االأن�س��طة واخلدم��ات ال�س��حية، لفت 
ثاب��ت اإىل اأن ال��وزارة خ��الل الع��ام 2016 نفذت 
عدة برامج خا�سة بالنواحي ال�سحية والنف�سية 
منه��ا، تنفي��ذ م�س��روع التثقي��ف ال�س��حي جلمي��ع 
مدار�ض االإناث من ال�س��ف ال�ساد�ض اإىل الثانوية، 
وتنفيذ م�س��روع الوقاية م��ن خملفات احلروب يف 
املدار�ض احلدودية، وتنفيذ م�سروع غ�سل االأيدي 
وهو م�س��روع توع��وي للطلبة، اإىل جانب الك�س��ف 
االأول- ال�س��ف  ال�س��امل جلمي��ع طلب��ة  ال�س��حي 
ال�سابع-العا�سر، اإىل جانب العديد من الن�ساطات 

املتنوعة.

تعزيز العالقة
وزارة  حر�س��ت  املتنوع��ة،  الفعالي��ات  اإط��ار  ويف 
الرتبي��ة والتعليم العايل عل��ى تعزيز العالقة مع 
جمهوره��ا التعليم��ي من طلب��ة ومعلمني وموظفني 
واأولي��اء اأم��ور، م��ن خ��الل تنظي��م حف��ل مركزي 
لتكرمي اأوائل الثانوي��ة العامة، وتنظيم احتفال 
مرك��زي وتك��رمي املعلمني املتميزي��ن يف يوم املعلم 
الفل�س��طيني، وتنظيم احتفاالت مدر�سية لتكرمي 
غ��زة مب�س��اركة  م�س��توى  عل��ى  االأوائ��ل  الطلب��ة 
الفائزي��ن يف  تك��رمي  واأي�س��ا  فعال��ة،  جمتمعي��ة 
خمتلف املوؤمترات وامل�س��ابقات واالأن�سطة العلمية 

والريا�سية والثقافية.

تعليم غزة.. إنجازات مميزة رغم الحصار والتحديات
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
احتل��ت بل��دة كفر �س��ابا م��ن قب��ل االحت��الل ال�س��هيوين بتاريخ 15 
اآي��ار  1948 وكان��ت تبعد م��ن مركز املحافظة 16كم جنوب �س��رقى 
طولك��رم، ويبلغ متو�س��ط ارتفاعها عن �س��طح البح��ر حوايل50مرت، 
حي��ث قام��ت عملية ع�س��كرية �س��د اأهايل تل��ك القري��ة )التنظيف 
ال�س��احلى( وكانت الكتيبة املنفذة اال�سكندرونى، وو�سل التدمر اإىل 

اأن اأغلبية البيوت دمرت وبع�ض اأنقا�ض البيوت الزالت موجودة .
 ويرجع �س��بب نزوح اأهايل تلك البلدة اإىل اعتداء مبا�سر من القوات 
ال�س��هيونية، وكان يوج��د مدافعون من جي�ض االنق��اذ وقوات حملية 

ومت تطهرها عرقيا بالكامل.
ميتلك الفل�سطينيني من ملكية االأر�ض 6.019 / دومن، اأما ال�سهاينة 

فيمتلكون 3.144 / دومن
اأما اأرا�س��ى امل�س��اع فهي من جممل امل�س��احة بلغت 525/ دومن ويبلغ 

املعدل االجماىل من ملكية االأرا�سي 9.688 / دومن .
مت ا�ستخدام اأرا�سى اأهايل بلدة كفر �سابا املزروعة بالب�ساتني املروية 
الذي بلغ عدد م�ستخدميها 355 فل�سطيني و224 يهودى، واالأرا�سى 
فل�س��طينى   1.026 م�س��خدميها  ع��دد  بل��غ  باحلم�س��يات  املزروع��ة 
و1.199 يه��ودى، واالأرا�س��ى املزروع��ة بالزيت��ون بل��غ م�س��تخدميها 

االأرا�سى  اأما  فل�سطينى،   30
بل��غ  باحلب��وب  املزروع��ة 

 1.672 و  فل�س��طيني   4.662
يه��ودي، واالأرا�س��ى املبني��ة بلغ م�س��تخدميها 

26 فل�س��طينى، واالأرا�س��ى ال�ساحلة للزراعة 
6.043 فل�سطينى و 3.098 يهودي، واالأرا�سى 

الفقرة 475 فل�سطيني و46 يهودى .
بلغ عدد �س��كان اأهايل بلدة كفر �س��ابا يف القرن 
19 800 ن�سمة، اأما يف عام 1922 بلغ التعداد 

 1931 ع��ام  وف��ى  ن�س��مة،   546 فيه��ا  ال�س��كان 
بل��غ عددهم 765 ن�س��مة، وفى الع��ام 1945 بلغ 
عدده��م 1.270 ن�س��مة، اأم��ا يف ع��ام1948 بل��غ 

عدده��م 1.473 ن�س��مة، ويقدر ع��دد الالجئني يف 
عام 1998 حوايل 9.047 ن�سمة .

�س��كنية  اإحي��اء  لبن��اء  القري��ة  موق��ع  ا�س��تخدمت 
جديدة داخل منطقة �سناعية باتت 
جزءا من م�س��تعمرة كفار �سابا، وقد 
�س��لم بع�ض من��ازل القري��ة القدمية 

م��ن التدم��ر وه��و يق��ع الي��وم داخل 
امل�س��تعمرة وي�س��تعمل ع��دد م��ن هذه 

املن��ازل الأغرا���ض جتاري��ة، وقد بقي 
املقامان واملدر�سة وحطام مقرة القرية، 

وللمقام��ني مداخ��ل مقنط��رة وتعلوه��ا قبتان، اأم��ا اأرا�س��ي املحيطة 
بالقرية فيحرثها الإ�سرائيليون.

كانت بلدة كفار �سابا )141175( التي اأ�س�ست يف �سنة 1903 والتي 
بلغ عدد �سكانها نحو 5000 ن�سمة يف �سنة 1948 تقع جنوبي غربي 
القري��ة ع�س��ية احل��رب، ومل��ا كان عدد �س��كانها االآن 45000 ن�س��مة 
تقريبا فقد امتدت لت�س��مل معظم اأرا�س��ي القرية، كما اأن م�س��تعمرة 
نف��ي مي��ني )144175( امل�س��ماه تيمنا بالنبي ميني اأن�س��ئت يف �س��نة 
1949 �س��رقي موقع القرية على االأرا�س��ي قلقيلية املجاورة وهي 

تقع على بعد نحو كيلومرت �سمايل �سرقي موقع القرية.

كفر سابا قضاء طولكرم

غزة- الراأي
اأك��د الوكي��ل امل�س��اعد ل��وزارة ال�س��حة فوؤاد العي�س��وي 
تو�س��يع الوزارة التاأمني ال�سحي املجاين لكافة االأطفال 
حتى �س��ن 5 �س��نوات، والتي كانت قد جم��دت عند بلوغ 
الطف��ل �س��ن 3 �س��نوات ليعام��ل معاملة الكب��ار من حيث 

تلقي الرعاية ال�سحية واخلدمات الطبية .
وقال العي�س��وي "للراأي" "اإنه وحل�سا�سية الفرتة ما بني 
3_5 �سنوات عند االأطفال ارتاأت الوزارة العمل على 
�س��مولية جمانية التاأمني ال�س��حي حتى �س��ن 5 �سنوات، 
بحي��ث ت�س��تمر املتابعة الحتياج��ات الطفول��ة والذي 

�سيوؤدي نتائج اإيجابية ل�سحة الطفل".
 وب��ني اأن اأب��رز ه��ذه االيجابيات تتمثل يف ا�س��تمرارية 
وتوا�س��ل متابعة النمو والتطور للطفل حتى نهاية �سن 
5 �س��نوات، وذلك م��ن خالل الزي��ارات املدونة بعيادة 
الطف��ل ال�س��ليم ح�س��ب اجل��دول املعتاد لقيا���ض الطول 

والوزن وحجم اجلمجمة للطفل، وكذلك قيا�ض م�ستوى 
النطق والفهم واحلركة واالإدراك عند االأطفال.

واأ�س��ار العي�س��وي اإىل اأن ه��ذه الفرتة هي فجوة ي�س��يع 
فيها حق ال�س��غر م��ن اخلدمة ال�س��حية واملتابعة التي 
تبداأ منذ الوالدة وحتى �س��ن3 �س��نوات، وا�س��تمراريتها 
توؤث��ر عل��ى احتياج��ات الطف��ل م��ن ناحي��ة تغذوي��ة، 
واكت�س��اف مبكر للم�س��اكل واالأمرا�ض التي قد يتعر�ض 
له��ا الطف��ل، ومنع ح��دوث تدهور �س��حي لهذه امل�س��كلة 

ومعاجلتها يف الوقت املنا�سب.
يذك��ر اأن وزارة ال�س��حة قام��ت بتعمي��م  ق��رار ع��الج 
االأطفال  حتى �سن 5 �سنوات يف مراكزها وم�ست�سفياتها  
ف��ور حاجتهم �س��واء كان��وا موؤمن��ا عليهم اأو غ��ر موؤمن 
عليه��م ، كم��ا يعامل االأطفال معامل��ة املوؤمن عليهم عند 
تلق��ي اخلدم��ات امل�س��مولة يف �س��لة اخلدمات ال�س��حية 

احلكومية.

الصحة للرأي: توسيع مجانية التأمين الصحي 
لألطفال حتى 5 سنوات

غزة- الراأي
اأظه��رت اإح�س��ائية �س��درت ع��ن االإدارة العامة 
لالأح��وال املدني��ة يف وزارة الداخلي��ة اأن قط��اع 
غ��زة �س��هَد خ��الل �س��هر فراير �س��باط املا�س��ي 
مول��ودًا   147 مول��وًدا جدي��ًدا، مبع��دل   4140

يوميًا.
اأو�س��حت االإح�سائية اأن �ستة مواليد يولدون يف 
قط��اع غزة كل �س��اعة، يف املقابل �س��جلت مكاتب 
االأح��وال املدني��ة 393 حال��ة تبلي��غ ع��ن وف��اة 
خالل ال�سهر ذاته ،بواقع 14 حالة وفاة يوميًا.

وبين��ت اأن %51 من مواليد فراير ذكور، بواقع 
2110 مولوًدا جديًدا، مقابل %49 اإناث بواقع 

جديًدا. مولوًدا   2030
و�س��جلت مديري��ة داخلي��ة غ��زة خ��الل فراير 
ل مكتبي  املا�سي 1459مولوًدا جديًدا؛ فيما �سجَّ

داخلية خانيون�ض 826 مولودا جديًدا.
 756 ال�س��مال  داخلي��ة  �س��جلت  بدوره��ا، 
1459مول��وًدا جديًدا، يف حني �س��جلت داخلية 
وداخلي��ة  جدي��ًدا،  مول��وًدا   596 الو�س��طى 
اأف��ادت  ذل��ك،  اإىل  ُج��دد.    موالي��د   503 رف��ح 
اإح�س��ائية وزارة الداخلية " اأن مكاتب االأحوال 
املدني��ة �س��جلت 393 حال��ة وفاة خ��الل فراير 
املا�س��ي، بواق��ع 14حالة وفاة يومي��ًا.  واأظهرت 
االإح�س��ائية اأن %54 م��ن وفي��ات فراير ذكور، 

بواق��ع 213 حال��ة وف��اة، مقاب��ل %46 اإن��اث 
بواقع 180 حالة وفاة.

الداخلي��ة  ووفق��ًا لالإح�س��ائية، و�س��ل مكات��ب 
مبحافظ��ة غ��زة 145 تبليًغا عن ح��االت وفاة؛ 
يف ح��ني �س��جلت االأح��وال املدني��ة يف حمافظ��ة 

خانيون�ض 76 اإ�سعار تبليغ عن وفاة.
لت مكات��ب االأح��وال املدني��ة باملحافظ��ة  و�س��َجنّ
الو�س��طى 52 تبليًغ��ا عن وفي��ات؛ فيما حمافظة 
ال�سمال �َسهدت 65 تبليغ وفيات، وحمافظة رفح 

وفاة. حالة  عن  تبليًغا   55

6 كل ساعة..4140 مولوًدا جديًدا
 بغزة خالل فبراير
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إعداد / وزارة األسرى

اإعداد جمعية واعد لالأ�سرى واملحررين
كثرًا ما تتكرر على األ�سنة اأهايل االأ�سرى كلماٌت يجتمع عليها 
جلهم، وهي اأن اعتقال الرجل ال يقت�سر على �سخ�سه فح�سب 
بل ي�س��مل كل عائلته، فكيف اإذا اأقدم االحتالل على اعتقال 
ام��راأة متار�ض دورها كاأٍم وكزوجة وكابنة وكاأخت وكطالبة.   
التحقيق، تكبيل اليدين، العزل، االعتقال االإداري، احلرمان 
م��ن الزيارة، من��ع التعليم، حرم��ان اإدخال الكت��ب، االعتقال 
على م��راأى من عيون اأطفالهن، فر���ض غرامات مالية باهظة 
واالأحكام اجلائرة، هي م�سطلحات مل يعد غريبًا اأن تتواجد 
يف جمتم��ع االأ�س��رات .  وال تغيب مناظر م��ن جرى اعتقالهن 
خ��الل ال�س��نوات املا�س��ية ع��ن االأذهان، وم��ا تعر�س��ن له من 
انتهاكاٍت ج�س��دية، واإطالق ر�س��ا�ض، وتقدمي ع��الٍج متاأخر، 
يتعم��د االحتالل الحق��ًا، عقب مرور اأيام م��ن االعتقال على 
اإيقافه وحرمان االأ�س��رة منه، ويكتفي باإعطائها امل�س��كنات، 
كما حدث مع االأ�سرة عبلة العدم، واالأ�سرة الطفلة ا�سترق 
ن��ور.   مكتب اإعالم االأ�س��رى يف هذا التقرير، ي�س��لط ال�س��وء 
على معاناة جمتمع املراأة االأ�س��رة الفل�سطينية يف يوم املراأة 
العامل��ي، والذي ي�س��هد انتهاكاٍت �س��ريحة، وي�س��رد جتارب ال 
ت��زال �س��جون االحت��الل تغل��ق عليها، وي�س��لط ال�س��وء على 
ملف االأ�س��رات القا�س��رات وملف االأ�سرات اجلريحات وحق 
التعلي��م ال��ذي حت��رم كثٌر منه��ن من ممار�س��ته، اإ�س��افًة اإىل 

التنقالت وعذابات البو�سطة التي تعاين منها االأ�سرات .

األسيرة في سطور
يبل��غ ع��دد االأ�س��رات الفل�س��طينيات يف �س��جون االحت��الل 
ال�س��هيوين 56 اأ�س��رة، اأك��رث م��ن 14 اأ�س��رة منهن دون �س��ن 
الثامن��ة ع�س��رة، ومنه��ن 18 اأ�س��رة مقد�س��ية، جله��ن م��ررن 
بتج��ارب االأ�س��ر دون اأخذ االعتب��ار بحقوقهن، فقد خ�س��عن 
والتحقي��ق  والتوقي��ف  االأي��ادي  تكبي��ل  واإىل  لالعتق��ال، 
ومن��ع الزيارة، وبع�س��هن اأطلق الر�س��ا�ض عليه��ن قبل اأن يتم 

اعتقالهن.
االحت��الل اأ�س��در اإىل جان��ب ذل��ك اأحكام��ًا عالية بال�س��جن 
الفعل��ي بحقه��ن، فق��د �س��در بح��ق االأ�س��رة �س��روق دوي��ات 
)19عام��ًا( م��ن مدين��ة القد���ض، حكم��ًا بال�س��جن مل��دة 16 
عام��ًا، يف ح��ني �س��در بحق االأ�س��رة مي�س��ون مو�س��ى اجلبايل 

)23عامًا( من بيت حلم، بال�سجن ملدة 15 عامًا.
وتعت��ر االأ�س��رة لين��ا اأحم��د �س��الح اجل��روين )42عامًا( 
م��ن قري��ة عرابة يف الداخ��ل املحتل، من اأقدم االأ�س��رات يف 
�س��جون االحتالل ال�س��هيوين، فقد اعتقلها االحتالل بتاريخ 
18/4/2002، وخالل �س��هرين تدخل االأ�س��رة اجلروين 
عامها ال�ساد�ض ع�سر يف �سجون االحتالل، وهي تواجه حكمًا 

بال�سجن 17 عامًا بتهمة اإيواء مقاومني.
ال ت��زال االأ�س��رات يف �س��جون االحت��الل واملح��ررات اأي�س��ًا، 
ي�س��هدن على ال��دور الكب��ر لالأ�س��رة لينا اجلرب��وين، والتي 
تعت��ر مبثاب��ة االأم الت��ي ُحرم��ن منه��ا، خا�س��ًة االأ�س��رات 
القا�س��رات، وال ت��زال لين��ا ت�س��تقبل اأ�س��راٍت ج��دد وت��ودع 
اأخرياٍت منذ 15 �س��نة.  والدة االأ�س��ر �س��ادق نا�سر من بلدة 
بيت��ا، جن��وب مدينة نابل�ض، خر مثال يدل��ل على اأن اعتقال 
امل��راأة الفل�س��طينية ال يط��ال �سخ�س��ها فح�س��ب، االأ�س��رة اأم 
�س��ادق اعتقلت بعد تنفيذ جنلها �سادق، عملية طعن واإطالق 
ن��ار يف تل اأبيب بتاري��خ 9/2/2017، وقد اعتقل االحتالل 
والدته بعد اأيام من تنفيذه العملية.   والدة االأ�سر �سادق ال 
ت��زال موقوفة يف انتظار انتهاء التحقيق يف ق�س��يتها، ويوؤكد 
اأهايل البلدة على اأن عائلتها قد انتقلت لل�سكن يف مدينة رام 

اهلل، وت��رك اأطفالها مدار�س��هم، حتى تنتهي ق�س��ية اعتقال 
والدته��م، االحت��الل اأج��ل موعد النظر يف ق�س��ية االأ�س��رة 
اأم �س��ادق مدة اأ�س��بوعني وقد اعتقلت خالل مداهمة منزلها 

بتاريخ 22/2/2017.
االحتالل ال يكتفي بالتنكيل باالأ�س��رة حلظة اعتقالها ، وال 
باإ�س��دار حكم جائر بحقها، بل يتجاوز ذلك كله اإىل اإ�س��دار 
غرامات باهظة، فقد فر�ض حديثًا بحق االأ�سرة �ساتيال اأبو 
عي��ادة )24عامًا( م��ن كفر قا�س��م، بتاري��خ 27/2/2017، 
اإىل جانب حكٍم بال�سجن ملدة 16 عامًا، وغرامة مالية قدرها 
100 األف �سيكل، يف حني اأ�سدر بحق االأ�سرة نورهان عواد 

قبل اأ�سهر غرامة مالية بقيمة 30 األف �سيكل.
والدة االأ�س��رة �ساتيال اأكدت يف حديٍث ملكتب اإعالم االأ�سرى، 
عل��ى اأن الغرام��ة التي فر�س��ت بحق ابنته��ا مل تكن متوقعة، 
ويت��ذرع االحت��الل باأن حج��م الغرامة ج��اء وفقًا لالأ�س��رار 
النف�س��ية واجل�س��دية التي �سببتها �س��اتيال للم�ستوطنة التي 
نفذت العملية بحقها.   كما وجتدر االإ�سارة اإىل اأن االحتالل 
ال�س��هيوين ال ي�ستثني االأ�سرات من ملفات االعتقال االإداري 
اأي�س��ًا، فق��د اأق��دم االحت��الل على حتويل االأ�س��رة اإح�س��ان 
دباب�سة اإىل االعتقال االإداري قبل اأيام ملدة �ستة اأ�سهر، دون 
اإ�س��دار تهمة وا�سحة بحقها، وهي املرة الثالثة التي تخو�ض 

فيها االأ�سرة دباب�سة جتربة االعتقال.

األسيرات القاصرات
يعتر ملف االأ�سرات القا�س��رات داخل �سجون االحتالل من 
اأك��رث امللف��ات التي ت�س��تدعي وقف��ة جدية، حي��ث يبلغ عدد 
االأ�سرات القا�سرات يف �سجون االحتالل ال�سهيوين اأكرث من 
14 اأ�سرة، وترتاوح اأحكامهن ما بني 20 �سهر اإىل 16 عامًا.
كما وال تزال اأكرث من �سبعة اأ�سرات قا�سرات بانتظار �سدور 
اأح��كام بحقه��ن، وحتت��ل مدينة القد���ض املرتب��ة االأوىل من 
حي��ث ع��دد االأ�س��رات القا�س��رات اإذ يبل��غ عددهن خم�س��ة 

اأ�سرات �سدر بحقهن اأحكام عالية.
االأ�س��رة املقد�سية �سروق دويات �س��در بحقها حكٌم بال�سجن 

م��دة 18 عامًا، يف حني �س��در بحق االأ�س��رة م��رح باكر حكم 
بال�س��جن م��دة ثم��اين اأعوام، و�س��در بح��ق االأ�س��رة نورهان 
ع��واد حك��م بال�س��جن م��دة 15 عام��ًا، وبح��ق االأ�س��رة منار 
�س��ويكي حك��م بال�س��جن م��دة �س��تة اأع��وام، يف ح��ني تنتظ��ر 
االأ�س��رة ملك �سليمان اإ�سدار حكم بحقها، وتتوقع عائلتها اأن 

احلكم �سيكون جائرًا اأي�سًا.
وال��دة االأ�س��رة ملك �س��ليمان لطاملا و�س��فت ابنتها االأ�س��رة 
الطفلة ملك �سليمان بالطيبة التي متالأ بيتها بال�سعادة، وهي 
تنتظ��ر بتاريخ 26/3/2017 اأن يتم عقد جل�س��ة حماكمة 
ه��ي اجلل�س��ة الثالث��ة والع�س��رين التي يت��م عقدها له��ا، فهي 
موقوفة منذ تاري��خ 9/2/2016، وقد اأنهت عامها االأول يف 
االعتقال دون اأن يتم اإ�س��دار حك��م بحقها، وتتخوف عائلتها 

اأن يتم اإ�سدار حكم جائر بحقها.

تنقالت السجون
ويتعمد االحتالل ال�س��هيوين التنغي�ض على حياة االأ�سرات 
داخل �س��جونه فيحرمن من حق اال�س��تقرار يف �س��جٍن واحد، 
ع��دا ع��ن عدد املحاك��م الكب��رة التي يت��م تاأجيله��ا بحقهن، 
وع��ذاب البو�س��طة ال��ذي يقا�س��ينه، فاالحت��الل اأق��دم قبل 
اأي��ام قليل��ة عل��ى نق��ل م��ا يزي��د ع��ن 15 اأ�س��رة م��ن �س��جن 
ه�س��ارون اإىل �س��جن الدام��ون، بحج��ة اإجراء ت�س��ليحات يف 
اأح��د اأق�س��ام ال�س��جن.   والد االأ�س��رة اأن�س��ام �س��واهنة اأحد 
االأ�س��رات اللوات��ي مت نقلهن والتي كانت �س��علة من الن�س��اط 
يف �س��جن ه�س��ارون، اأكد على اأن نقلها حرم عدد من االأ�سرات 
م��ن متابعة تعليمهن ون�س��اطهن الثقايف، حيث كانت االأ�س��رة 
�س��واهنة تكفلت باإعطائه��ن درو�ض تعليمي��ة وتثقيفية، كما 
و�س��اعدت عدد من االأ�س��رات عل��ى اجتياز امتح��ان الثانوية 
العامة.   وجتدر االإ�سارة اإىل اأن االأ�سرات اللواتي يتواجدن 
يف �س��جني ه�س��ارون والدامون يقا�س��ني �س��نوفًا من العذاب ال 
ب�س��بب �س��نوات االعتقال فح�سب بل اأي�سًا ب�س��بب افتقارهما 
الأدنى مقومات احلياة، والظروف ال�سحية واملعي�سية ال�سيئة 

التي تعاين منها االأ�سرات يف هذين ال�سجنني ب�سكٍل خا�ض.

حق التعليم
رغ��م الن�ض ال�س��ريح التفاقية جني��ف الرابعة يف املادة 94 
والذي يق�س��ي بعدم منع املحتِجز، ويف هذا ال�س��ياق بعدم منع 
االحت��الل، لالأ�س��ر م��ن االأن�س��طة الذهني��ة والتعليمية، بل 
وت�س��جيعه على ممار�س��تها، اإال اأن االحت��الل ال يزال يعرقل 

على اأب�سط تقدير، اإدخال الكتب اإىل االأ�سرات.
اأع��داد كب��رة م��ن االأ�س��رات الفل�س��طينيات حرم��ن من حق 
عراقي��ل  عل��ى  ع��الوًة  جمحف��ة،  قوان��ني  ب�س��بب  التعلي��م 
االحتالل لهن يف هذا املجال، فال يزال حلم االأ�س��رة �س��روق 
دويات باأن ت�س��بح حمامية معلقًا، وال يزال حلم منار �سوبكي 
باأن ت�س��بح �سحفية يخ�س��ع لدرا�س��ة ذوي االخت�سا�ض، كما 
وال ي��زال حل��م الطالب��ة املتفوق��ة �س��احبة مع��دل االمتياز 
اأن�س��ام �س��واهنة م��ن اإكم��ال تعليمه��ا بعي��دًا اأي�س��ًا.   ويحرم 
االحت��الل االأ�س��رات يف اأحيان كثرة م��ن التقدم المتحانات 
الثانوي��ة العام��ة كاإج��راء عقابي، واإن �س��مح له��ن بذلك فال 
يت��م توف��ر الكتب املدر�س��ية املطلوبة ح�س��ب تاأكي��د ذويهن، 
كم��ا ومين��ع االحتالل ال�س��هيوين ع��ددًا كبرًا من االأ�س��رات 
اجلامعي��ات من ني��ل درج��ة البكالوريو�ض، فقد اأك��دت والدة 
االأ�س��رة �س��روق دويات باأنها حني طالبت بهذا احلق البنتها 
والتي تق�س��ي حكم��ًا طويل االأمد، مت اإخباره��ا باأنه يجب اأن 
يك��ون هناك جلنة من االأ�س��رات يجب اأن تتكون من اأكرث من 
ثالث اأ�س��رات حا�سالت على درجة ماج�ستر؛ حتى ت�ستطيع 
باقي االأ�س��رات ا�س��تكمال تعليمهن العايل، وهي �س��روط من 

ال�سعب حتقيقها.

الجريحات 
امللف��ات  اأه��م  اأح��د  االأ�س��رات اجلريح��ات  مل��ف  ي��زال  وال 
ال�س��ائكة التي تقت�س��ي درا�س��تها والت��ي ال يت��م التعامل معها 
بجدي��ة، فق��د و�س��ل ع��دد االأ�س��رات اجلريح��ات واللوات��ي 

تعر�سن اإىل اإطالق نار وجرى اعتقالهن، 12 اأ�سرة.
عبل��ة الع��دم، جميل��ة جابر، نوره��ان ع��واد، ناتلي �س��وخة، 
م��رح باكر، ا�س��ترق ن��ور، هي قائمة م�س��غرة من االأ�س��رات 
اجلريح��ات واللوات��ي يعان��نينّ ملف��ات �س��حية داخل �س��جون 
االحت��الل، فاالأ�س��رة عبل��ة الع��دم )45عام��ًا( م��ن مدين��ة 
اخللي��ل، تعر�س��ت اأثن��اء اعتق��ال االحتالل لها ع��ام 2015 
الإط��الق النار، وق��د تعمد جنود االحتالل اإطالق الر�س��ا�ض 
اأي�س��ًا، ومل  الوج��ه  الراأ���ض ويف منطق��ة  عليه��ا يف منطق��ة 
ت�ستكمل عالجها بعد، وتواجه حكمًا بال�سجن ملدة 15 عامًا.
االأ�س��رات القا�سرات اأي�سًا ال يتم ا�س��تثناوؤهن من هذا امللف، 
فاالأ�س��رة الطفلة ا�س��ترق نور )15عامًا( من مدينة نابل�ض، 
تعر�س��ت الإط��الق الر�س��ا�ض عليه��ا عق��ب اعتقاله��ا يف ع��ام 
2015، وال تزال تعاين من اآثار نف�س��ية وج�س��دية ب�س��بب 

هذه االإ�سابة حتى هذا اليوم.
يف ي��وم امل��راأة العامل��ي، يطالب مكت��ب اإعالم االأ�س��رى اجلهات 
املخت�س��ة واملجتمع الدويل بتكثي��ف اجلهود من اأجل حماية 
حق املراأة الفل�س��طينية، وي�س��مل ه��ذا حماية حق��وق املراأة 
االأ�س��رة الفل�س��طينية، ومن��ع االحت��الل من اعتقاله��ا، ومنع 
االنتهاكات التي تتعر�ض لها االأ�س��رات يف �س��جون االحتالل 

ال�سهيوين كل يوم .

مئات األسيرات الفلسطينيات
 تعرضن النتهاكات االحتالل 

60 أسيرة ال زال السجن يسرق حياتهن
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غزة- الراأي- اآالء النمر
ين���ض تقري��ر االإ�س��كوا يف منظم��ة االأمم املتح��دة على 
اأن "اإ�س��رائيل هي دولة عن�سرية ودولة ف�سل عن�سري 
ملمار�س��تها انتهاكات ال ح�سر لها �سد الفل�سطينيني"، مما 
دع��ا ال�س��فر "االإ�س��رائيلي" داين دان��ون اإىل مهاجم��ة 
ت�س��ويه  اإىل  ي�س��عى  كاذب��ًا  ق��رارًا  واعتب��اره  الق��رار 

الدميقراطية الوحيدة يف ال�سرق االأو�سط.
�س��فرة الوالي��ات املتح��دة، ل��دى االأمم املتح��دة نيك��ي 
هايل��ي، عمل��ت بدوره��ا اإىل املطالب��ة ب�س��حب التقرير 
باأكمله، قائلة :"اإن االأمانة العامة لالأمم املتحدة كانت 
حمقة يف الناأي بنف�سها عن هذا التقرير، ولكن يجب اأن 

تخطو خطوة اأخرى وت�سحب التقرير باأكمله".
واأعدت االإ�س��كوا تقريرا عن "املمار�س��ات االإ�س��رائيلية 
جتاه ال�س��عب الفل�س��طيني وم�س��األة الف�س��ل العن�س��ري 
االأمم  جلن��ة  اإحي��اء  باإع��ادة  اأو�س��ى  )االأبارتاي��د("، 
املتحدة اخلا�س��ة مبناه�س��ة الف�سل العن�س��ري، ومركز 
االأمم املتحدة ملناه�سة الف�سل العن�سري اللذين توقف 
عملهم��ا عام 1994 عندما اعتقد العامل اأنه تخل�ض من 
الف�س��ل العن�س��ري ب�س��قوط نظام االأبارتايد يف جنوب 

اأفريقيا.

تحقيق العدالة
وم��ن منطل��ق املب��ادئ التي توؤم��ن بها، ف�س��لت رميا خلف 
اال�س��تقالة من من�س��بها اأمين��ة تنفيذي��ة للجنة االأمم 
املتحدة االقت�س��ادية واالجتماعية لغرب اآ�سيا، ب�سبب 
�س��حب تقرير دويل يتهم اإ�س��رائيل مبمار�س��ة ا�س��طهاد 

لل�سعب الفل�سطيني يرقى اإىل نظام الف�سل العن�سري.
وجت��ردت خلف م��ن �س��فتها الر�س��مية بكونها م�س��وؤولة 
دولي��ة يف منظم��ة االأمم املتح��دة واأعلن��ت ا�س��تقالتها 
عل��ى اأنه��ا اإن�س��انة ال تر�س��ى بالظل��م واتهام ال�س��حية 
بالعن�س��رية واالإره��اب بغ��ر وج��ه ح��ق بوج��ود اأدلة 

وبراهني تثبت جرمية "اإ�سرائيل".
امل�سوؤولة االأممية "خلف" ن�سطت خالل م�سرتها املهنية 
يف جمال الدفاع عن حقوق االإن�سان، وعملت على حتقيق 
العدالة واحلرية والتنمية يف الوطن العربي خ�سو�سا، 
وخ��الل عمله��ا يف املنظمة االأممية حر�س��ت على بلورة 
املبادئ التي توؤمن بها، فاأطلقت "�سل�سلة تقرير التنمية 

االإن�سانية العربية".
واأ�س��افت خلف :"اأوؤمن اأن التمييز �س��د اأي اإن�س��ان على 
اأ�س��ا�ض الدي��ن اأو الل��ون اأو الع��رق اأمر غ��ر مقبول، وال 
ميك��ن اأن يك��ون مقب��واًل بفعل �س��لطان الق��وة، واأن قول 

احلق يف وجه جائر لي�ض حقًا فح�سب واإمنا واجب".
ولفت��ت اإىل اأن تل��ك احلكومات نف�س��ها التي متار�ض هذه 
االنته��اكات، هي ذاته��ا التي تطال��ب بالعدالة املموهة، 
يف اإ�س��ارة منها لالأمني العام، لتكتم �سوت احلق وت�سحب 
اأن  التقري��ر  ا�س��تنتاجات  اأن  عل��ى  موؤك��دة  التقري��ر، 
لت�سلط  "ا�س��رائيل" اأ�س�ست نظام ف�سل عن�سري يهدف 

جماعة عرقية على اأخرى.

رخصة دولية
الف�س��ائل الفل�س��طينية نددت مبطالب��ة االأمم املتحدة 
اآ�س��يا  لغ��رب  واالجتماعي��ة  االقت�س��ادية  للجنته��ا 
)االإ�س��كوا(، ب�س��حب التقري��ر ال��ذي يتهم "اإ�س��رائيل" 
ب�ارتكاب جرمية الف�س��ل العن�س��ري )اأبارتهايد( �س��د 

ال�سعب الفل�سطيني.
وق��ال الناط��ق با�س��م احلركة حازم قا�س��م يف ت�س��ريح 
�س��حفي اإن �س��حب التقري��ر يعت��ر ت�س��جيعًا لالحتالل 
��ره حلق��وق  عل��ى موا�س��لة �سيا�س��ته العن�س��رية، وتنكنّ
ب��االأمم  اأن��ه كان االأوىل  �س��عبنا الفل�س��طيني"، مبين��ا 
د املواق��ف الدولية  ��م التقري��ر، وجُتننّ املتح��دة، اأن تعمنّ
للوقوف يف وجه العن�س��رية االإ�س��رائيلية؛ التي اأثبتها 
التقري��ر.  واأو�س��ح قا�س��م اأن االأمم املتح��دة ُمطالب��ة 
ب�"معاقبة اجلانب االإ�س��رائيلي على موا�س��لة جرائمه 
�س��د ال�س��عب الفل�س��طيني يف كل اأماكن تواج��ده، مثمنًا 
مواق��ف املدي��رة التنفيذية ملنظم��ة ل�"االإ�س��كوا" التي 

و�س��فها ب�"ال�س��جاعة".    واأ�س��اف "ُنحي��ي خل��ف، عل��ى 
قراره��ا باال�س��تقالة احتجاج��ًا عل��ى ال�س��غوط الت��ي 
تتعر���ض لها املنظمة على خلفية �س��حب تقرير اللجنة 

حول االنتهاكات االإ�سرائيلية".
ودعا قا�س��م الف�سائل الفل�س��طينية اإىل تعزيز اجلبهة 
الداخلي��ة، واإنه��اء االنق�س��ام، ملواجه��ة التحديات التي 
مترنّ بها الق�س��ية، مطالبًا املنظم��ات احلقوقية الدولية 
مبوا�سلة عملها لف�سح االنتهاكات االإ�سرائيلية املرتكبة 

بحق ال�سعب الفل�سطيني.
ت حرك��ة املقاوم��ة االإ�س��المية "حما���ض"  بدوره��ا ع��دنّ
ق��رار االأمني ل��الأمم املتح��دة اأنطونيوغوتري�ض �س��حب 
تقرير )االإ�س��كوا( اخلا�ض بعن�سرية الكيان ال�سهيوين 
وجرائم��ه بح��ق ال�س��عب الفل�س��طيني خطيئ��ة ك��رى 

وا�ستجابة لل�سغط واالبتزاز االأمريكي واالإ�سرائيلي.
��ن الناط��ق با�س��م احلرك��ة، ف��وزي بره��وم، املوقف  وثمنّ
االقت�س��ادية  للجن��ة  التنفيذي��ة  للمدي��رة  امل�س��وؤول 
واالجتماعية لغرب اآ�سيا )اال�سكوا( رميا خلف ورف�سها 
�س��حب هذا التقرير وتاأكيدها على عن�سرية االحتالل 

االإ�سرائيلي وارتكابه جرائم حرب.
وق��ال بره��وم اإن ق��رار غوتري���ض �س��يجرئ االحتالل 
على ارت��كاب مزيد من اجلرائم واالنتهاكات بحق اأبناء 
�س��عبنا ومقد�س��اته، م�س��يفا اأن��ه م��ن االأج��در باالأم��ني 
الع��ام العمل عل��ى تدويل هذا التقري��ر واتخاذ قرارات 
ومواق��ف رادع��ة للكي��ان ال�س��هيوين ومن�س��فة لل�س��عب 
الفل�س��طيني.    فيم��ا اأجمع��ت الف�س��ائل الفل�س��طينية 
عل��ى الدور امل�س��وؤول الذي بادرت في��ه االأممية "خلف" 
حول اإقدامها على اال�س��تقالة مو�س��حة االأ�س��باب التي 
دفعته��ا خلو���ض م�س��ارها االإن�س��اين، موؤكدي��ن عل��ى اأن 
ق��رار ا�س��تقالتها خطوة رمزية ذات دالل��ة هامة حترج 
املوؤ�س�س��ة الدولية وترهن عل��ى اأنها هيئة غر متوازنة 

يف تعاملها مع الق�سية الفل�سطينية.

غزة – خا�ض الراأي - �سمر العرعر:
م��ا زال قط��اع غ��زة يع��اين ج��راء احل�س��ار 
املفرو�ض عليه منذ قرابة الع�س��ر �س��نوات، 
بواجبه��ا  للقي��ام  الوف��اق  حكوم��ة  وتنك��ر 
جتاهه يف كافة جماالت احلياة وعلى كافة 
القطاع��ات حيث ال�س��حة والتعليم وغرها 

من القطاعات احليوية الفاعلة به.

إخفاقات الوفاق
امل�ست�سار اأ�سامة �سعد نائب اأمني عام جمل�ض 
الوزراء اأكد اأن حكومة الوفاق ومنذ توليها 
املنوط��ة  بواجباته��ا  تق��م  مل  غ��زة  اإدارة 
به��ا والت��ي مت االتفاق عليها وخا�س��ة فيما 
ورف��ع  واملوظف��ني  االإعم��ار  مل��ف  يخ���ض 
احل�س��ار، م�س��يفا اأنه��ا )احلكوم��ة( ترك��ت 
القطاع��ات املهم��ة واحليوية ب��ال اإدارة من 
قبله��م االأم��ر ال��ذي اأدى اإىل حتم��ل وكالء 
الوزارات م�سوؤولياتها منذ ذلك العام 2014 

وحتى اإعداد هذا التقرير.
وقال �سعد ل�"الراأي": "اإن كل ما يعاين منه 
قط��اع غزة ناجتة عن عدم تعاطي الرئي�ض 
املب��ادرات  م��ع  حمم��ود عبا���ض واحلكوم��ة 
واحلل��ول املطروح��ة، وع��دم قي��ام حكومة 
الوف��اق مبهامه��ا ب�س��كل كامل وت�س��لم كافة 

ملفات غزة من �سمنها املوظفني وغرها".
ومتن��ى �س��عد م��ن حكوم��ة الوف��اق القي��ام 

بواجبه��ا الوطن��ي واالأخالق��ي والدين��ي 
جتاه ال�س��عب الفل�س��طيني يف غزة والذي 

يعانى جراء الفقر والبطالة واحلرمان.
واأ�س��اف:" ال تلق��ى تل��ك احلكوم��ة ب��ااًل 
لطواب��ر اخلريج��ني من��ذ قراب��ة الثالث 
�س��نوات واقت�س��ارها على ال�سفة الغربية 
 40 بل��غ عدده��م يف غ��زة  فق��ط، حي��ث 
األ��ف خريج، االأم��ر الذي دف��ع باحلكومة 
يف غ��زة بخل��ق برام��ج ت�س��غيلية موؤقت��ة 
لت�س��غيل اخلريجني يف غزة، وا�س��تقطعنا 

من املوازنة العامة بالقطاع".

مشكلة الكهرباء
واأكد اأن غزة لي�س��ت حمول��ة زائدة عليهم، 
واأنه��ا وال�س��فة كل ال يتج��زاأ، متطرقا اإىل 
م�س��كلة الكهرب��اء واإ�س��رار احلكوم��ة على 
�سريبة البلو التي مل تكن موجودة من قبل 
وذلك الأن فاتورة الكهرباء كانت فيما م�سى 
تدف��ع م��ن قب��ل االحت��اد االأوروب��ي حي��ث 
يخ�س���ض 10 االآالف دوالر �س��هريا لوق��ود 
املحطة، ولكن بعد االنق�سام وفى عهد توىل 
"�س��الم فيا���ض" عمل جاه��دا على حتويل 
تلك االأموال خلزينة ال�س��لطة على اعتبار 
اأنها هي امل�س��ئولة عن غزة، ومل يتم دفع اأي 
�س��يء من تلك االأموال لوقود غزة بل طلب 
م��ن �س��ركة الكهرب��اء بجباية االأم��وال من 

املواطنني لدفعها لرام اهلل وفر�ض �س��ريبة 
البل��و عليها ع��ادا ذلك جرمية ب�س��عة بحق 
القط��اع االأم��ر ال��ذي يح��رم املواطن��ني من 

الكهرباء ويوؤدى اإىل انقطاعها .
واأ�سار �سعد اإىل عدة موا�سيع تعمل حكومة 
الوف��اق عل��ى اإعاقته��ا بحج��ج اأنه��ا تعم��ق 
االنق�س��ام كاأن يفت��ح مع��ر رف��ح با�س��تمرار 
اأو اإن�س��اء مين��اء، داعيا اإياه��م اإىل حتقيق 
الوحدة الوطنية وامل�س��احلة الفل�س��طينية 
لت�س��ر اأمور املواطنني يف غزة وال�سفة على 
ح��د �س��واء وع��دم اعتب��ار اأحده��م وتنك��ر 

لالآخر.

وقف التعيينات
مدي��ر  نائ��ب  الزي��ن  حمم��د  اأك��د  ب��دوره، 

التعيين��ات يف دي��وان املوظف��ني الع��ام عل��ى 
الوف��اق  اأن الدي��وان من��ذ تعي��ني حكوم��ة 
يف الع��ام 2014 مل يعل��ن ع��ن اأي وظيف��ة 
بن��اًء عل��ى  حكومي��ة ب�س��كل دائ��م وذل��ك 
قرار م��ن حكومة الوفاق بوق��ف التعيينات 

والرتقيات.
تنك��ر  ظ��ل  "يف  ل�"ال��راأي":  الزي��ن  وق��ال 
كام��ل  ب�س��كل  للقط��اع  الوف��اق  حكوم��ة 
واإعالنه��ا للوظائ��ف احلكومية على �س��عيد 
ال�س��فة دون غ��زة اأ�س��بح لدين��ا عج��ز يف 
الوظائ��ف خا�س��ة يف ال��وزارات اخلدماتية 

كالتعليم وال�سحة".
واأ�س��اف: "نح��ن يف دي��وان املوظف��ني بغزة 
امللح��ة  واحلاج��ة  التنك��ر  ه��ذا  واجهن��ا 
ل�س��غل وظائف كاالأطباء واملمر�س��ني وفنيو 
االأ�سعة والتخدير وال�س��يادلة بتلبية تلك 

احلاجة من خالل اإعالنات خارجية بنظام 
العق��د ولي���ض التعيني الدائم لتك��ون وزارة 
ال�س��حة االأوىل يف تلبي��ة حاجته��ا حي��ث 

العام 2015 تليها وزارة التعليم".
وتاب��ع: "كم��ا كان الدي��وان ق��د ب��داأ قب��ل 
ت�س��كيل حكومة الوفاق باالإعالن لوظائف 
خا�سة بالتعليم االأمر الذي مت اإيقافه فيما 
بع��د، بع��د ت�س��كيلها ونظ��را حلاج��ة قطاع 
التعلي��م للمدر�س��ني حي��ث افتت��اح مدار���ض 
جديدة وتقاعد عدد منهم وتعنت وجتاهل 
حكوم��ة الوفاق االأمر ال��ذي نتج عنه عجز 
ا�س��طررنا للرجوع اإىل اخ��ذ عقود جديدة 

يف جمال الرتبية والتعليم". 
واأك��د اأن العج��ز كب��ر يف قطاعي ال�س��حة 
والتعلي��م فعلى �س��عيد ال�س��حة حتتاج اإىل 
1800 وظيفة يف العام املا�سي، م�سيفا اأنه 
ونظرًا لوجود �سائقة مالية مت توفر 650 
وظيف��ة عل��ى نظ��ام العق��د، بينم��ا يحت��اج 
قط��اع التعليم اإىل اأك��رث من 1000 وظيفة 
ليت��م تغطيته��ا ب330 وظيفة فقط اأي�س��ا 

على نظام العقد املوؤقت.
وا�س��تنكر الزين ما تقوم به حكومة الوفاق 
م��ن جتاه��ل وع��دم قيامه��ا بواجبه��ا جتاه 
القطاع لي�ض فقط على �سعيد التوظيف بل 
يف كافة املجاالت؛ موؤكدا اأن حكومة الوفاق 
وظيفتها فقط هو زيادة اخلناق على غزة.

لسحبها تقرير "اإلسكوا" 

األمم المتحدة تمنح "إسرائيل" رخصة دولية لممارسة جرائمها

أغلقت ملف التوظيف

مطالبات لحكومة الوفاق بتحمل مسئولياتها تجاه غزة
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جانب من المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الداخلية 
حول إصدار أحكام اإلعدام بحق مدانْين بتجارة المخدرات في غزة

 تصوير عطية درويش
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المالية: صرف 
دفعات موظفي 

غزة بنسبة %50" 
االثنين المقبل

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة املالية م�س��اء اليوم 
�س��رف  يف  الب��دء  ع��ن  اخلمي���ض 
دفع��ة مالي��ة ملوظفي غ��زة يومي 
م��ن   21،20 والثالث��اء  االثن��ني 

مار�ض اجلاري .
اأن  "لل��راأي"  املالي��ة  واأ�س��افت 
الي��وم  �س��تبداأ  ال�س��رف  عملي��ة 
االثن��ني املقبل بن�س��بة "50 %" 
وحد اأدنى1400 �س��يقل عن �سهر 
فراير وبنف�ض االآلية ال�سابقة .

واأ�س��ارت اإىل اأن ال�س��رف �س��يكون 
ع��ر كاف��ة ف��روع الري��د وبنكي 

االإنتاج والوطني.

غزة- الراأي
اأ�س��اد رئي���ض اللجن��ة القانوني��ة يف املجل���ض 
الت�سريعي حممد فرج الغول مبوقف االأمينة 
التنفيذية ملنظمة اال�سكوا رميا خلف الداعم 
لل�س��غوط  ورف�س��ها  الفل�س��طينية  للحق��وق 
التي مور�س��ت ل�س��حب التقري��ر االأممي الذي 
يعك�ض عن�س��رية االحتالل، داعيًا للكف عن 

االنحياز لالحتالل "االإ�سرائيلي".
ل��الأمم  الع��ام  االأم��ني  ممار�س��ات  وا�س��تنكر 
املتحدة "اأنطونيو غوتري�ض" �س��د الدكتورة 

خلف ومطالبتها ب�سحب التقرير، وا�سفًا تلك 
ال�سغوط "بال�سراكة احلقيقية مع االحتالل 
يف ارتكاب��ه اجلرائم االإرهابية والعن�س��رية 

بحق ال�سعب الفل�سطيني".
ودع��ا الغ��ول االأم��ني الع��ام ل��الأمم املتح��دة 
املطل��ق  االنحي��از  ع��ن  "غوتري���ض" للك��ف 
احل��ق  اإحق��اق  عل��ى  والعم��ل  لالحت��الل، 
والقان��ون م��ن خ��الل جل��ب ق��ادة االحت��الل 
كمجرمي ح��رب ملحكمة اجلناي��ات الدولية، 
الفل�س��طيني  لل�س��عب  باالعت��ذار  مطالب��ه 

وللدكتورة رميا خلف.
�س��فحة  متث��ل  ال�س��غوطات  "ه��ذه  واأ�س��اف 
وق��ف بجان��ب  م��ن  �س��حيفة كل  �س��وداء يف 
االحت��الل و�س��فحة بي�س��اء للدكت��ورة رمي��ا 
خل��ف وكل من وقف مع احلق الفل�س��طيني يف 

مواجهة االحتالل ".
واأ�س��اد الغول بالتقرير التي اأ�س��درته خلف، 
احلقيق��ة  عل��ى  اأك��د  التقري��ر  اأن  مو�س��حًا 
الواقعي��ة العن�س��رية لالحت��الل وارتكاب��ه 
جرائم التمييز العن�سري �سد الفل�سطينيني.

غزة- الراأي
اأجن��زت مديري��ات وزارة الداخلية -ال�س��ق 
 26 املا�س��ي  فراي��ر  �س��هر  خ��الل  امل��دين 
األ��ف و489 معامل��ة و�س��لمتها للمواطن��ني 
يف حمافظ��ات قط��اع غ��زة يف وقت قيا�س��ي 
م��ن تقدميه��ا.  واأف��ادت التقارير ال�س��هرية 
للمديري��ات اأن دوائ��ر االأح��وال املدنية يف 
مديري��ات الداخلي��ة اخلم���ض، �س��لمت 21 
للمواطن��ني  ر�س��مية  وثيق��ة   827 و  األ��ف 
املعام��الت  اإجم��ايل  م��ن   82% بن�س��بة 
املنج��زة يف املديري��ات.  واأظه��رت التقارير 
اأن مديري��ة داخلية غزة اأجنزت من خالل 
املحافظ��ة  اأرج��اء  يف  املنت�س��رة  فروعه��ا 
اأجنزت  فيما  للمواطنني،  "معاملة   8936"
داخلي��ة ال�س��مال ع��ر فرعيه��ا " 4607 " 

معامالت.
داخلي��ة  مديري��ة  اأجن��زت  ح��ني،  يف 
الو�س��طى ع��ر مكاتبه��ا الثالث��ة " 3953 
اأجن��زت  فيم��ا  للمواطن��ني،  "معامل��ة 

مديري��ة داخلي��ة خانيون���ض ع��ر فرعيها 
ومديري��ة  املحافظة"5142"معامل��ة،  يف 
"معامل��ة   3846 �س��لمت  رف��ح"  داخلي��ة 

للمواطنني يف املحافظة اجلنوبية.
الداخلي��ة  مديري��ات  معام��الت  و�س��ملت 
ع��ن  وتبالي��غ  موالي��د،  ت�س��جيل  اخلم�س��ة 
وفيات، واإ�سدار بطاقات هوية اأوىل وبالية 
وب��دل فاق��د وبطاق��ات تعري��ف، وتعدي��ل 
ح��االت اجتماعية، وتغير عنوان ومالحق 
الداخلي��ات  اأ�س��درت  كم��ا  وت�س��ديقات.   
�س��رة و�س��لوك،  �س��هادات ُح�س��ن  اخلم���ض، 
ومعامالت خا�س��ة بجوازات ال�سفر، اإ�سافًة 
للمنظم��ات  عام��ة  �س��وؤون  معام��الت  اإىل 
و�س��وؤون  اإقام��ات  ومعام��الت  االأهلي��ة، 

قانونية".
يف  الداخلي��ة  وزارة  مديري��ات  وُتق��دم 
ملي��وين  م��ن  الأك��رث  املحافظ��ات خدماته��ا 
ن�سمة هم �سكان قطاع غزة وتتميز ب�سرعة 

وجودة اإجنازها ملعامالت اجلمهور.

غزة- الراأي
انته��ت دائ��رة احلدائ��ق يف بلدية غ��زة، من 
ت�س��جر �س��ارع ع��ون ال�س��وا املعروف ب�س��ارع 
رقم ) 8( �سمن اجلهود التي تبذلها البلدية 
للحفاظ على جودة البيئة وجتميل �س��وارع 
املدين��ة .    وق��ال مدير الدائرة م . منت�س��ر 
�س��حادة:" اإن االأعمال �س��ملت تهيئة الرتبة 
وزراع��ة ) 490( �س��تلة خمتلف��ة االأنواع يف 
جزيرة ال�س��ارع من تقاطع �س��ارعي االأق�سى 
البح��ر  و�س��ارع   ) الدح��دوح  دوار   ( �س��رقًا 
) غرب��ًا (، باالإ�س��افة اإىل م��د �س��بكة ري يف 
اجلزيرة وتقليم االأ�سجار الكبرة يف ال�سارع 
.  واأو�س��ح �س��حادة، اأن اأعمال ت�سجر ال�سارع 
تاأتي �س��من حمل��ة بداأتها البلدية لت�س��جر 
ع��ددا م��ن ال�س��وارع الرئي�س��ة يف املدينة مع 
ق��رب بدء ف�س��ل الربيع لهذا الع��ام .   وفيما 
يتعل��ق باأعم��ال الدائرة خالل �س��هر �س��باط 
/ فراي��ر املا�س��ي اأو�س��حت الدائ��رة اأنه مت  

زارع��ة نح��و ) 2500( �س��تلة م��ن خمتل��ف 
االأن��واع يف مناطق عدة من املدينة.   وذكرت 
الدائ��رة يف تقريره��ا ال�س��هري اأن االأعم��ال 
�س��ملت؛ زارعة االأ�ستال يف مناطق وموؤ�س�سات 
خمتلف��ة يف املدين��ة منه��ا: دورا ال�س��هداء، 
مدر�س��ة ب�س��ر الري���ض، وموؤ�س�س��ة اجلري��ح 
الفل�س��طيني، و�س��ارع حمم��د يو�س��ف النجار، 
و�س��ارع البح��ر، واملنت��زه الرئي���ض، وقري��ة 

الفن��ون واحلرف، وحديق��ة احليوان يف حي 
الزيت��ون جن��وب املدين��ة، ودوار ع��ز الدين 
املدين��ة  حدائ��ق  اإىل  باالإ�س��افة  الق�س��ام، 
وعدد من جزر ال�سوارع .   وبينت اأن االأعمال 
�سملت اأي�سًا تقليم االأ�سجار ومتابعة �سبكات 
ال��ري يف احلدائ��ق العام��ة وزارعة ) 108( 
اأحوا���ض بالب��ذور يف م�س��تل البلدية بهدف 
نقله��ا وزراعته��ا يف ج��زر ال�س��وارع .   وانتهت 
بلدي��ة غزة م��ن تنفي��ذ االأعمال الرئي�س��ة 
يف منت��زه القبة الذي دمره االحتالل خالل 
العدوان يف �س��يف العام 2014  فيما الزالت 
االأعم��ال جت��ري لتطوي��ر برك��ة ع�س��قولة 
لت�س��بح حديقة عامة مب�ساحة ) 20( دومن 
وحو�س��ًا لرت�س��يح مي��اه االأمط��ار .      وكان��ت 
البلدي��ة قد دع��ت املواطن��ني يف املدينة اإىل 
�س��رورة املحافظة على االأ�س��جار وامل�س��اركة 
يف حم��الت التوعي��ة للحف��اظ عل��ى نظاف��ة 

وجودة البيئة يف املدينة .

في وقت قياسي من تقديمها

م الجمهور  مديريات الداخلية ُتسلِّ
أكثر من 26 ألف وثيقة خالل فبراير

انتهت من تشجير شارع عون الشوا جنوب المدينة

بلدية غزة: زراعة ) 2500( شتلة
 خالل الشهر الماضي

الغول يشيد بموقف خلف الرافض لسحب تقرير االسكوا


