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غزة- الراأي- اأحمد الزيتونية
“احلاج��ة  القائ��ل  املث��ل  م��ن 
اأف��كار  انطلق��ت  االخ��راع”  اأم 
جمموع��ة م��ن الط��اب يف ابتكار 
قائم��ة طعام ل��ذوي االحتياجات 
ليت��م  براي��ل   بلغ��ة  الب�صري��ة 
التعامل معها م��ع املطاعم العاملة 

يف قطاع غزة.
الط��اب  ه��م  امل�ص��روع  اأ�ص��حاب 
مهند اجلرج��اوي، عماد الهلي�س ، 
حممد الري�س ، حممود اأبو جياب 
، وعب��د الرحم��ن مهن��ا وجميعهم 
من ال�ص��ف احلادي ع�صر علوم من 
مدر�ص��ة الكرمل الثانوي��ة للبنني 

يف مديرية غرب غزة.
اأم��ا ع��ن فك��رة االبت��كار في�ص��ر 

م��ن  ج��اءت  اأنه��ا  اإىل  الط��اب 
خ��ال م�صاهدتهم لبع�س من ذوي 
االحتياج��ات الب�صري��ة اخلا�صة 
الذين يعانون م��ن بع�س االإحراج  
يف املطاعم نتيج��ة عدم معرفتهم 
باالأ�صعار وع��دم انتقائهم الطعام 
م��ع  التعام��ل  و�صعوب��ة  املنا�ص��ب 

مقدمي ال�صيافة يف املطاعم.
توزي��ع   مت  اأن��ه  الط��اب  ويب��ني 
براي��ل  الطعام)قائم��ة  قائم��ة 
( عل��ى اأغل��ب املطاع��م املعروف��ة 
يف قط��اع غ��زة بع��دد 20 مطعم��ًا 
تقريبًا ، م�صيفون اأنه مت التوا�صل 
م��ع ق�صم امل�صاع��دات الب�صرية يف 

االإ�صامية  اجلامعة 
القائم��ة  لطباع��ة 

لجنة التربية في التشريعي
 تعقد جلسة استماع لرئيس 

قطاع الصحة
غزة- الراأي

الربي��ة  جلن��ة  عق��دت 
االجتماعي��ة  والق�صاي��ا 
باملجل���س الت�صريعي، جل�صة 
قط��اع  لرئي���س  ا�صتم��اع 
ال�صحة يف اللجنة االإدارية 

احلكومية د. با�صم نعيم.
عب��د  النائ��ب  وتراأ���س 
الرحم��ن اجلم��ل اجلل�ص��ة، 
اللجن��ة  مق��رر  بح�ص��ور 
النج��ار  خمي���س  النائ��ب 
النائ��ب  اللجن��ة  واأع�ص��اء 
يو�ص��ف ال�ص��رايف، والنائ��ب 
والنائ��ب  �صام��ة،  �ص��امل 

والنائ��ب  �صه��اب،  حمم��د 
والنائب  ال�صنط��ي،  جميل��ة 

هدى نعيم.
اللجن��ة،  رئي���س  واأو�ص��ح 
تاأت��ي يف  اأن ه��ذه اجلل�ص��ة 
اإطار متابع��ة واحد من اأهم 
امللف��ات الهام��ة يف اللجن��ة 
له��ا عاق��ة بحي��اة  والت��ي 

املواطنني ب�صكل مبا�صر.
وا�صتمعت اللجنة من رئي�س 
قطاع ال�صح��ة، حول روؤيته 
ملعاجلة امل�ص��كات املوجودة 

قط��اع  يف 
ل�صح��ة  ا
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طالب من غزة يبتكرون 
قائمة طعام بلغة برايل 

سيف حكومة الحمد اهلل 
يطال األسر الفقيرة بغزة

خصم الـ30% هل يكون مقدمة لقطع رواتب موظفي رام اهلل بغزة؟
غزة-الراأي-فل�صطني عبد الكرمي

ال ي��زال الغ�صب ال�صديد ي�صتعل يف �صفوف موظفي ال�صلطة 
بغ��زة وذلك عق��ب اخل�صومات التي طال��ت رواتبهم بحجة 
االأزم��ة املالية الت��ي تتعر�س لها احلكوم��ة يف رام اهلل، وما 
يثر ال�صكوك حول م�صداقية ما قالته االأخرة هو اقت�صار 
اخل�ص��م عل��ى موظفي غ��زة دون موظفي ال�صف��ة الغربية، 

االأمر الذي اأثار حالة من اال�صتياء والغليان.
م��ن روات��ب موظفيه��ا   30% رام اهلل  وخ�صم��ت حكوم��ة 
بحج��ة االأزم��ة املالي��ة اخلانق��ة الت��ي تعي�صه��ا ال�صلط��ة، 
وقالت اإن اخل�صومات على رواتب املوظفني طالت العاوات 
فقط وجزءًا من عاوة طبيعة العمل دون امل�صا�س بالراتب 
االأ�صا�ص��ي.  وياأت��ي اخل�ص��م بع��د يوم��ني فق��ط م��ن تهديد 

الرئي���س عبا���س لقط��اع غ��زة وحرك��ة حما���س باتخ��اذ 
خط��وات و�صفه��ا ب�"غ��ر امل�صبوق��ة" اإث��ر ت�صكيله��ا هيئ��ة 
اإدارية حكومية يف القطاع. اجحاف وظلم  وتوؤكد املوظفة 

دعاء اأب��و حطب، اأن اخل�ص��م فيه اإجحاف 
للموظف��ني وظل��م وقع بدون م��رر اأو حتى 
10مقدم��ات، فجمي��ع املوظف��ني يف قطاع غزة 



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

 الخميس  16 رجب  1438هــ  /13 أبريل - نيسان  2017م
Thuresday - 13 April 2017

تقرير

02

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- عبد اهلل كر�صوع
اأزم��ة تل��و االأخ��رى يحيكه��ا رئي���س ال�صلط��ة حممود 
عبا�س �صد قطاع غ��زة؛ فبداًل من تخفيف ظلمه �صد 
اأهله، يحاول بكل جه��ده اإخ�صاع القطاع وكاأنه عدوه 

اللدود.
فبع��د يوم��ني فق��ط م��ن ت�صريح��ات رئي���س ال�صلط��ة 
حمم��ود عبا�س باتخ��اذ اإجراءات غ��ر م�صبوقة �صد 
قط��اع غزة نتيجة قيام حركة حما�س بت�صكيل هيئة 
اإداري��ة الإدارة القطاع نتيجة جتاهل حكومة الوفاق 
ملهامه��ا وواجباته��ا ، اأ�ص��در اأوامره بخ�ص��م %30 من 

رواتب املوظفني يف قطاع غزة .
ع�صو املكتب ال�صيا�صي للجبهة الدميقراطية لتحرير 
فل�صط��ني ط��ال اأب��و ظريف��ة اإن كاف��ة االحتم��االت 
مفتوحة اأمام رئي�س ال�صلطة حممود عبا�س يف تعميق 
ج��راح واأزمات غ��زة والتي تعاين من��ذ 11 عام بفعل 

احل�صار واحلروب االإ�صرائيلية املتتالية عليها.
واأك��د اأب��و ظريف��ة " لل��راأي" اأن م��ن يق��وم بفر���س 
�صريبة البلو على ال�صوالر ال�صناعي اخلا�س مبحطة 
الكهرب��اء وقط��ع ال�ص��وؤون االجتماعي��ة ع��ن مئ��ات 
العائ��ات وحرم��ان املوظف��ني من رواتبه��م، ال ُينتظر 
منه خرًا جت��اه قطاع غزة".  وتابع بالقول:" االأيام 
القادم��ة �صت�صه��د لاأ�ص��ف املزي��د من االأزم��ات لقطاع 
غ��زة، وال يلوح باالأفق اأن تراجع حكومة الوفاق عن 
قراره��ا بخ�ص��م %30 من رواتب املوظف��ني"، م�صددًا 
عل��ى اأن هذه االإج��راءات غر قانوني��ة وتاأتي لو�صع 

غزة يف الزاوية احلرجة.
بال�صرب��ة  احلكوم��ة  خط��وة  ظريف��ة  اأب��و  وو�ص��ف 

م�صام��ني  احتوائه��ا  ع��دم  اإىل  م�ص��رًا  اال�صتباقي��ة، 
قانوني��ة، اأو ا�صتنادها للم�صلحة الوطنية، اأو مراعاة 

الظروف املعي�صية ال�صعبة ملواطني القطاع.
وق��ال:" ناأمل من الكل الوطن��ي اأن تتوحد جهوده من 
اأجل مواجه��ة هذ االإج��راءات التع�صفية بحق قطاع 
غ��زة وال�صغ��ط بكل قوة من اأج��ل اأن يراجع حممود 

عبا�س وحكومته عن هذه اخلطوات الظاملة".

تطبيق اتفاق القاهرة
م��ن جانب��ه؛ ح��ذر رئي���س كتل��ة التغي��ر واالإ�ص��اح 
حمم��ود  ال�صلط��ة  رئي���س  الزه��ار  حمم��ود  الدكت��ور 
عبا���س من اتخ��اذ اأي اإج��راءات اإداري��ة ومالية �صد 
قطاع غزة، ودعاه لتطبيق اتفاق القاهرة للم�صاحلة 

.2011
وطال��ب الزهار رئي�س ال�صلطة عبا���س املنتهي واليته 
ع��ام )2009( بالك��ف ع��ن م�صرت��ه ال�صيا�صية التي 
اأدت ل�صي��اع فل�صط��ني املحتل��ة وح�صار غ��زة وجتويع 

ال�صعب.
 وب��ني اأن ت�صكي��ل اللجنة االإدارية ه��ي مبثابة حقلة 
و�صل ب��ني الوزارات وب��ني املجل���س الت�صريعي و�صكلت 
باعتب��اره  الت�صريع��ي  املجل���س  ع��ن  �ص��ادر  بقان��ون 
املوؤ�ص�ص��ة ال�صرعي��ة الوحي��دة يف النظ��ام ال�صيا�ص��ي 

الفل�صطيني.
وطال��ب الزه��ار ال�صلط��ة يف رام اهلل بتوزي��ع ع��ادل 
للم�صاع��دات الت��ي تخ�ص���س لل�صع��ب الفل�صطين��ي يف 
ال�صف��ة والقط��اع، مطالب��ًا ف�صائل منظم��ة التحرير 
بع��دم امل�صاركة يف م�صرحي��ات �صيا�صية يجرى ن�صجها 

وه��ي مرفو�ص��ة م��ن ال�صع��ب الفل�صطين��ي والهادف��ة 
لت�صكيل اإطار قيادي من بع�س الف�صائل التي انتهت.

وح��ذر الزهار من موؤامرات دولية حتاك �صد الق�صية 
الفل�صطيني��ة م��ن ق��وى حملي��ة ودولي��ة و�صهيوني��ة 
الفل�صطيني��ة و�صي��اع حق��وق  االأر���س  ع��ن  للتن��ازل 
ال�صع��ب الفل�صطين��ي، مو�صح��ًا ب��اأن فل�صط��ني ملك كل 

ال�صعب مهما طالت االأيام.
ودع��ا كاف��ة الكت��ل والقوائ��م الرملاني��ة وامل�صتقل��ني 
للعم��ل امل�ص��رك والت�ص��دي للموؤامرة الت��ي ت�صتهدف 
غزة وبرناجمها املقاوم، مطالبًا املواطنني ال�صرفاء يف 
غزة وال�صفة ملحارب��ة العماء الكبار وال�صغار الذين 

ي�صّيعون الوطن ويغتالون املقاومني االأبطال.
كم��ا وطال��ب الزه��ار املتحكم��ني يف مق��درات ال�صع��ب 
ال�صع��ب  اأم��وال  ا�صتخ��دام  ع��ن  بالك��ف  اهلل  رام  يف 
الفل�صطين��ي  لتطوي��ع الإرادت��ه وم�ص��ادرة حقوق��ه، 
مطالب��ًا باإلغاء قرار تخفي���س رواتب املوظفني الذين 
ا�صتنكف��وا ع��ن العم��ل، داعيه��م للع��ودة اإىل عمله��م 

خدمة الأبناء �صعبهم.

إغراق غزة
اأما مدير املرك��ز الفل�صطيني راجي ال�صوراين فاأعرب 
عن خ�صيته من اأن يكون قرار خ�صم %30 نت رواتب 
املوظفني هو مقدمة الإغراق غزة يف همومها، وتعميق 
م�صاكله��ا، م�صت��دركًا اأن غ��زة ع�ص��ت عل��ى االحت��ال 
ن�ص��ف ق��رن، وق��ادت الن�ص��ال الوطن��ي الفل�صطين��ي، 

حمذرا "ال تبتزوا غزة يف لقمة عي�صها".
وق��ال ال�ص��وراين اإن �ص��كان القط��اع كان��وا ياأملون من 

القي��ادة الفل�صطيني��ة العم��ل عل��ى اإنه��اء االحت��ال 
اال�صرائيل��ي لقط��اع غ��زة يف ذك��راه اخلم�ص��ني، غ��ر 
وق��وت  قوته��م  عل��ى  باالنق�صا���س  فوجئ��وا  اأنه��م 
اأطفاله��م، وخ�صم اأكرث من %30 من رواتب املوظفني 

احلكوميني.  
و�ص��دّد بالق��ول " لل��راأي"  اأن قرار االحت��اد االأوروبي 
بوق��ف دع��م بن��د الروات��ب لي�س جدي��دًا، وه��و اأبلغ 
ال�صلطة الفل�صطينية بذلك منذ عدة اأ�صهر م�صت ويف 
املقابل مل تتخذ ال�صلط��ة اأية خطوات الإيجاد حلول 
واقعية حلماية املوظفني و�صمان ا�صتمرار رواتبهم. 

واأك��د ال�ص��وراين اأن قط��اع غ��زة ب�صدد و�ص��ع جديد 
وخطر وغر م�صبوق جنم عن اخل�صومات الهائلة من 
رواتب املوظفني، الفتًا اإىل اأن هذا القرار غر قانوين 

وجمحف ويجب اأن يتم اإلغاوؤه. 

قنبلة قابلة لالنفجار
اأم��ا اجلبه��ة ال�صعبي��ة فقال��ت اإن ق��رار اخل�صوم��ات مل 
ي��اأت �صدف��ة ب��ل هو جزء م��ن جمموع��ة من الق��رارات 
الت��ي مته��د لتد�صني مرحل��ة �صيا�صية جدي��دة يف قطاع 
غزة، م�ص��رًا اإىل اأنه��ا �صتحول القط��اع لقنبلة موقوتة 
قابل��ة لانفجار يف اجتاهات متع��ددة، مبا فيها يف وجه 
االحت��ال.  وبين��ت اجلبه��ة يف بيان له��ا اأن حما�س قد 
تدفع ثمنا غاليا نتيجة قرار رام اهلل وذلك ب�صبب عدم 
وج��ود دعم خارجي ورحي��ل الكثر من روؤو���س االأموال 
اىل خارج غ��زة، م�صيفًة " القرار يهدف اإىل خلق حالة 
م��ن البلبل��ة ورف��ع م�صتوى حال��ة الفقر ق��د تتطور اىل 

مواجهات مع ال�صلطة القائمة يف قطاع غزة".

فصائل فلسطينية: كافة االحتماالت مفتوحة
 أمام "عباس" لتعميق جراح غزة
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متابعة الصيادين
واأ�ص��ار حم��د  يف ح��وار خا�س ل���" موقع 
الداخلي��ة" اإىل اأن ال�صرط��ة البحري��ة 
تتاب��ع ب�ص��كل م�صتمر امل�صطاف��ني الذين 
االأم��ن  له��م  وتوف��ر  البح��ر  يرت��ادون 
واحلماي��ة، اإ�صاف��ًة متابع��ة ال�صيادي��ن 
الذي��ن يت��م اعتقاله��م م��ن قب��ل ق��وات 

االحتال.
واأو�ص��ح اأن �صمي��م عمله��م يرك��ز عل��ى 
االأخاقي��ة  الق�صاي��ا  جمي��ع  متابع��ة 

ق��د  الت��ي  واال�صكالي��ات  وال�صرق��ات 
حت��دث، الفًت��ا اإىل اإن�ص��اء مكتب حتقيق 
وحتويله��ا  اال�صكالي��ات  كاف��ة  للتعام��ل 

جلهات االخت�صا�س.
 26 اأجن��زت  دائرت��ه  اإن  حم��د  وق��ال 
ق�صي��ًة خال �صهر مار���س املا�صي، متثلت 
يف متابع��ة ال�صرقات عل��ى اال�صراحات 
وجت��اوزات ال�صيادي��ن يف دخ��ول البحر 

وق�صايا اخرى متنوعة.
واأ�ص��اف :"نق��وم مبتابع��ة اال�صراحات 
الت��ي ت�صتقب��ل املواطن��ني عل��ى �صاط��ئ 

البح��ر يف ف�صل ال�صي��ف ومنع �صيد املك 
بالتفج��ر وال�ص��م داخ��ل البح��ر الت��ي 

ت�صبب �صرًرا كبًرا بالبيئة".

متابعة وتنسيق
ولف��ت اإىل اأن ال�صرطة البحرية جتتمع 
ب�ص��كل دوري م��ع اأ�صح��اب اال�صراحات 
املنت�صرة عل��ى �صاطئ بحر خ��ان يون�س، 
وتوؤك��د عل��ى االلت��زام باللوائ��ح املتف��ق 

عليها قبل بدء مو�صم ال�صيف.

 و�ص��دد على اأن هن��اك تن�صيق عايل بني 
ال�صرط��ة البحري��ة ونقاب��ة ال�صيادي��ن 
فيم��ا يتعلق بتقدمي الراخي�س الازمة 
داخ��ل  عمله��م  للممار�ص��ة  لل�صيادي��ن 

البحر.
وبني حمد قمنا باأعداد ك�صوفات باأ�صماء 
وال�صيادي��ن  اال�صراح��ات  اأ�صح��اب 
م��ع  مهامه��م  وت�صهي��ل  عمله��م  ملتابع��ة 
اجله��ات االمني��ة املخت�ص��ة مب��ا ي�صم��ن 
امل�صطاف��ني  للمواطن��ني  االأم��ن  حف��ظ 

وال�صيادين على حٍد �صواء.

تتابع الصيادين والمصطافين

شرطة أمن الساحل في جهاز البحرية
 ُتعالج 26 قضية خالل مارس

خانيون�س- الراأي- رائد حماد
تعت��ر دائ��رة اأم��ن ال�صاح��ل 
يف جه��از ال�صرط��ة البحري��ة 
م��ن  يون���س  مبحافظ��ة خ��ان 
للحف��اظ  الهام��ة  الدوائ��ر 
املحافظ��ة  �صواط��ئ  عل��ى 

ومراقبته ومتابعة ال�صيادين 
وح��ل ا�صكالياته��م.  ويف هذا 
اأك��د مدي��ر دائ��رة  ال�ص��دد،  
امن ال�صاح��ل بجهاز ال�صرطة 
خ��ان  مبحافظ��ة  البحري��ة 
يون���س، نقي��ب عل��ي حم��د اأن 

بحف��ظ  تخت���س  دائرت��ه 
االأم��ن عل��ى اخل��ط ال�صاحلي 
مب�صاح��ة 10 كيل��و مر مربع 
حت��ركات  جمي��ع  ومتابع��ة 
يف  وال�صيادي��ن  املواطن��ني 

منطقة االخت�صا�س.
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غزة- الراأي - اآالء النمر
وكان ال�صب��ب االأب��رز يف خ�صم روات��ب االأ�صرى داخل 
�صج��ون االحتال اأن عروقهم ي�ص��ل اأ�صلها اإىل قطاع 
غ��زة �صمن ما يبدو اأنه م�صروع �صيا�صي دويل واإقليمي 
لت�صفي��ة الق�صية الفل�صطينية، ي��روج االحتال اإىل 
�صرورة وقف دعم ال�صلطة ملا ي�صمونهم "االإرهابيني" 
واملق�صود بهم هنا اال�صرى �صواء املحررين او القابعني 

يف �صجون االحتال.

ممارسات ال مسؤولة
اأب��دو  االحت��ال  �صج��ون  داخ��ل  املعتقل��ني  االأ�ص��رى 
تفاجئه��م امل�صت��اء اإب��ان خ�ص��م ما ي��راوح من 30% 
اإىل %40 م��ن رواتبه��م كم��ا بقي��ة املوظف��ني، وذلك 
العتماده��م ب�ص��كل اأ�صا�ص��ي عل��ى رواتبه��م، مطالبني 

باإن�صاف حقوقهم واإعادتها لهم على اأكمل وجه.
كم��ا اأبدى االأ�ص��رى تخوفهم من اأن توؤث��ر اأزمة خ�صم 
روات��ب موظف��ي ال�صلط��ة بغ��زة �صلًبا عل��ى خطوتهم 
املقبلة بالتح�صر الإ�صراب جماعي مفتوح عن الطعام 
يف 17 م��ن ال�صه��ر اجل��اري بالتزام��ن مع ي��وم االأ�صر 

للمطالبة بتح�صني اأو�صاعهم.
واأكد االأ�صرى اأن عدم حل اأزمة خ�صم رواتب موظفي 
ال�صلط��ة يف غ��زة وا�صتمرار االحتجاج��ات �صدها من 
�صاأن��ه الت�صوي���س عل��ى خطوته��م باالإ�ص��راب املفتوح 
ع��ن الطعام والتي يتطلعون الأن حتظى باأكر م�صاندة 

�صعبية ووطنية.

وق��ال االأ�صرى املحرري��ن :"ل�صنا مت�صول��ني ومل نقدم 
اأعمارنا و زهرة �صبابنا يف ال�صجون واملعتقات كي مين 
علين��ا هذا الوزي��ر اأو ذاك بالفتات م��ن اأموال ال�صعب 
لن�ص��االت  كثم��رة  اإال  جت��ن  مل  والت��ي  الفل�صطين��ي 
�صعبن��ا البط��ل وتقدميه ال�صهيد تل��و ال�صهيد واالأ�صر 
تل��و االأ�ص��ر و اجلريح تلو اجلري��ح"، موؤكدين رف�صهم 
ل�صيا�صة جتزئ��ة �صطري الوطن باإجراءات وخطوات 

تت�صاوق مع االحتال وتعمق االنق�صام.
واأو�ص��ح االأ�ص��رى يف بيانه��م اإنه��م ل��ن يقف��وا مكتويف 
االأي��دي اأمام ه��ذه املمار�صات الام�صووؤلي��ة، موؤكدين 
باأنه��م �صيقوم��ون خ��ال ال�صاع��ات واالأي��ام القادم��ة 
باتخ��اذ العدي��د م��ن اخلط��وات الت�صعيدي��ة والت��ي 
تتحمل حكومة رامي احلمدهلل تبعاتها وتداعياتها.

وطالب االأ�صرى املحررين رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية 
حمم��ود عبا���س واأع�ص��اء اللجن��ة املركزي��ة بحركة 
فتح و كافة االط��ر القيادية بالعمل اجلاد على وقف 
ه��ذه االج��راءات، واإع��ادة م��ا مت خ�صمه م��ن رواتب 
املوظف��ني والتعه��د بع��دم الع��ودة لتلك االج��راءات، 
و ع��دم االق��راب م��ن روات��ب املوظف��ني و االأ�ص��رى 

املحررين و ال�صهداء.

عنصرية
الناط��ق با�ص��م وزارة االأ�صرى واملحرري��ن بغزة اإ�صام 
عب��ده، ق��ال اأن حكوم��ة الوف��اق ومن��ذ الي��وم االأول 
لت��ويل مهامه��ا تتعام��ل م��ع ق�صي��ة االأ�ص��رى بفئوية 

االأ�ص��رى  وزارة  اإلغ��اء  اأوال  خ��ال  م��ن  وعن�صري��ة  
وحتويلها لهيئة اإدارية.

وب��ني عبده يف حديث��ه ل�"ال��راأي" اأن حكومة الوفاق 
�صرع��ت بوقف �صرف رواتب االأ�صرى املحررين  الذين 
اأف��رج عنه��م يف �صفقة وف��اء االأحرار وم��ا بعدها من 
حركت��ي حما���س واجله��اد االإ�صام��ي يف متي��ز وا�صح 
وتفرق��ة وا�صح��ة ب��ني مكون��ات احلرك��ة االأ�ص��رة، 
الفت��ًا اإىل اأن��ه مت ا�صتثناوؤهم اأي�ص��ًا من منحة احلياة 
الكرمي��ة الت��ي تقدم لاأ�ص��رى الذين اأم�ص��وا اأكرث من 

االحتال. �صجون  يف  15عاما 
وتابع بالقول:" الي��وم تطل علينا حكومة احلمدهلل 
بفر���س املزيد من اخل�صومات عل��ى االأ�صرى املحررين 
وبحج��ة تقلي���س امليزاني��ة وه��و م��ا ي�ص��كل ا�صتهتار 
بت�صحيات احلرك��ة االأ�صرة واالأ�ص��رى داخل �صجون 

االحتال ".
واأكد بالقول:" هناك مئ��ات االأ�صرى املحررين الذين 
يعتم��دون ب�صكل اأ�صا�صي على ه��ذا الراتب املقدم واأي 
خ�صوم��ات وتقلي�صات م��ن �صاأنها ت�صكي��ل عبئ جديد 

ومعاناة �صترك اأثارها على االأ�صرى املحررين".
اجلدير بذكره اأن عدد االأ�صرى املخ�صوم من رواتبهم 
اأ�ص��رًا داخ��ل �صج��ون  م��ا يزي��د ع��ن ثاث��ني  يبل��غ 
االحت��ال اال�صرائيل��ي، ف�ص��ا ع��ن املطل��ق �صراحهم 
خارج��ه، ويف ح��ال وق��ف رواتبه��م فاإن ذل��ك �صيكون 
ل��ه تداعيات خطرة ب�صكل مبا�صر عليهم وعلى حياة 

ذويهم.

تفريغ الصفقة
م��ن الوا�صح اأن االحتال ي�صع��ى لتفريغ �صفقة وفاء 
االح��رار م��ن م�صمونها لع��دة اأ�صباب اأبرزه��ا ال�صغط 
عل��ى املحرري��ن واإع��ادة اعتقاله��م الإي�ص��ال ر�صال��ة 
اأنه��م  اأي �صفق��ة ال يعن��ي  مفاده��ا ان خروجه��م يف 
اأ�صبح��وا مبعزل عن قب�ص��ة االحتال، وال�صغط على 
املقاومة الفل�صطينية يف اأي مفاو�صات قادمة الإحراز 
�صفق��ة تب��ادل جدي��دة باأن��ه مهم��ا كان االإجناز ومت 
اإطاق �ص��راح اأ�صري من العيار الثقي��ل فان االحتال 
ال يلت��زم بتعهدات��ه وميكنه اإع��ادة اعتقالهم او حتى 

ت�صفيتهم.
وم��ا يزي��د م��ن التخوفات ه��و م��ا �صربه موق��ع "تيك 
ديب��كا" اال�صتخب��اري اال�صرائيل��ي ان خ�ص��م روات��ب 
ال��ذي  الثام��ن  لل�ص��رط  موظف��ي غ��زة كان ر�صوخ��ا 
جا�صي��ون  االأمريك��ي  الرئي���س  املبع��وث  ا�صرط��ه 
غرينب��اد على الرئي���س الفل�صطيني حمم��ود عبا�س 

خال لقائهما بتاريخ 16 مار�س املا�صي.
واأك��د موقع  تي��ك ديب��كا اال�صتخبارات��ي ان "مبعوث 
ترامب عر���س على عبا�س 9 مطال��ب، من بينها وقف 
دف��ع روات��ب الأ�ص��ر ال�صه��داء واالأ�ص��رى القابع��ني يف 
ال�صجون "االإ�صرائيلية"، وذلك �صمن ت�صوية �صيا�صية 
يج��ري التح�ص��ر لها، حي��ث اأن ال�ص��روط االأمريكية 
تعت��ر مقدم��ة للع��ودة للمفاو�ص��ات وا�صتم��رار دعم 

الواليات املتحدة لفكرة الدولتني.

ال�صع��ب  فئ��ات  ب��ني  ف��رق  ال 
الفل�صطين��ي وال ب��ني حاجاتهم، 
وه��وؤالء  ال�صه��داء،  وال��د  فه��ذا 
تق��ع  واأخري��ن  االأ�ص��رى  اأبن��اء 
م�صوؤوليتهم نحو اأ�صرة ممتدة بني 
طلبة جامعات ومدار�س واأطفال 
وكث��رة ه��ي االلتزام��ات، اإال اأن 

اجلميع وقع حتت قانون ال�صلطة 
الفل�صطيني��ة "�صوا�صي��ة كاأ�صنان 
امل�صط" ب�صاأن خ�صومات الرواتب 
التي و�صل��ت حتى االأ�صرى داخل 
ت��رك  مل  االحت��ال.   �صج��ون 
�صببتها  الرواتب" التي  "جمزرة 
ال�صلط��ة الفل�صطينية يف ال�صفة 

املحتل��ة اأح��دًا اإال وق��د اأ�صابته 
والنف�صي��ة  املادي��ة  باالأذي��ة 
واملجتمعي��ة، اإىل اأن و�صل احلال 
اإىل فئة االأ�صرى التي وجب على 
ال�صلطة مكافاأتها بداًل من فر�س 
العق��اب عليه��ا كم��ا موظفيه��ا يف 

قطاع غزة.

ضمن دائرة االستهداف

"مجزرة الرواتب" حتى األسرى شربوا من كأس مّرها
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غزة- الراأي- فل�صطني عبد الكرمي
حت��اول حكومة رام اهلل ب��كل ما اأوتيت 
م��ن ق��وة وعنجهي��ة اأن ت�ص��دد اخلن��اق 
والت�صييق على قطاع غزة املحا�صر منذ 
اكرث من ع�صر �صنوات متوا�صلة، يف وقت 
مل يعد فيها املواطن الفل�صطيني العادي 
عل��ى حتمل االأزمات الت��ي تتواىل عليه 
دون رحم��ة م��ن قب��ل حكوم��ة كان م��ن 
املفر���س ان تت��وىل م�صئوليتها جتاهه، 
اإال اأن العك���س ه��و م��ا يح��دث، فا فرق 
بني ح�صار االحت��ال لغزة وبني ح�صار 
لبع�صهم��ا  مكمل��ني  فكاهم��ا  عبا���س 

البع�س.
كان اآخ��ر م��ا اتخذت��ه احلكوم��ة يف رام 
اهلل ه��و قط��ع املخ�ص�ص��ات املالي��ة ع��ن 
اأكرث من 670 عائلة بغزة، تعاين الفقر 
والبطال��ة والتهمي���س لتزي��د بذلك من 

�صوء و�صعها االقت�صادي .
اأم حمم��د جربوع يف بداي��ة االربعينات 
م��ن عمره��ا، تنتظ��ر يف كل م��رة عل��ى 
اأح��ر م��ن اجلم��ر �صم��اع خ��ر االع��ان 
عن موع��د املخ�ص�ص��ات املالي��ة تتلقاها 
كل ثاث��ة �صهور.  وتعي���س اأم حممد يف 
من��زل لاإيج��ار برفق��ة زوجه��ا املري�س 
نف�صي��ا و�صبعة من اأبنائه��ا، حيث يذهب 
اأغلبه��م اإىل املدار���س، وت��كاد ت�صتطي��ع 
توف��ر لقم��ة العي���س يومي��ا، فيما تظل 
بانتظار كوبونة وكالة الغوث" االأونروا 
كل ثاث��ة اأ�صه��ر اأي�ص��ا والت��ي ال تف��ي  
احتياجاته��ا واحتياج��ات املن��زل التي 
ال تنته��ي، لكن ماي ق��وم مبنحها ال�صر 
ه��و عط��ف بع���س ال�صديق��ات عليها من 

خ��ال اإعطائه��ا االحتياج��ات واللوازم 
الفائ�صة عنهن.

معاناة مزدوجة
تق��ول اأم حمم��د لل��راأي:" ك��دت اأ�صاب 
بجلط��ة ف��ور اأن اعلمون��ى بوق��ف راتب 
ال�صئون االجتماعي��ة اأع�صابي وجل�صت 
اأبك��ي، الأن��ه ل��وال رات��ب ال�صئ��ون ل��كان 
اهلل اأعلم باحل��ال، اأال يكفي اأننا ن�صحذ 
اللقمة م��ن فان ومن ع��ان حتى ت�صر 

حياتنا ب�صكل جيد ".
وتتقا�ص��ى اأم حمم��د 1800 �صي��كل من 
وزارة ال�صئ��ون االجتماعي��ة كل ثاث��ة 
�صه��ور، لكنها تذهب جميعه��ا وال يتبقى 
منه��ا �ص��وى القلي��ل م��ن الفك��ة، حي��ث 
ياأخذ البق��ال ن�صيبه وتاأخذ ال�صيدلية 
ن�صيبها اأي�صا كون زوجها يتناول عاجا 
ف��رة  من��ذ  منه��ا  يع��اين  الت��ي  لقدم��ه 
طويل��ة، اإىل جان��ب تعبئ��ة ا�صطوان��ات 
الغاز باعتبارها اأ�صياء �صرورية ال ميكن 

اال�صتغناء عنها ".
عيناه��ا  اغرورق��ت  فيم��ا  وت�صي��ف 
بالدم��وع:" من��ذ تزوج��ت زوج��ي قب��ل 
اأك��رث م��ن 23 �صن��ة، واأن��ا اأعي���س عل��ى 
عط��ف االآخرين، فزوج��ي يعاين مر�صا 
ب��ذل  اأو  العم��ل  ي�صتطي��ع  وال  نف�صي��ا 
جمه��ود كب��ر"، مو�صحة اأنه��ا ت�صكن يف 
من��زل لاإيج��ار وعليها ايج��ارات منزل 

مراكمة لعدة �صهور.
ومن��ذ اأن علم��ت اأم حمم��د بخ��ر وقف 
املخ�ص�ص��ات االجتماعي��ة وه��ي تعي�س 
ي��كاد  وال  وع�صبي��ة  اإحب��اط  حال��ة 

يتح��دث اأحد م��ن اأف��راد اأ�صرته��ا معها، 
خا�ص��ة بعد اأن مت تهديدها من اأ�صحاب 
االيج��ارات  دف��ع  اأو  بالط��رد  املن��زل 
املراكم��ة عليه��ا، وه��و ما جع��ل حالتها 
م��ن  حي��ث  �ص��وءا،  ت��زداد  النف�صي��ة 
املفر���س اأن تدف��ع �صهري��ا 300 �صيكل 

الإيجار املنزل .  
واإىل جان��ب معان��اة اأم حمم��د مع راتب 
ال�صئ��ون االجتماعي��ة وانتظاره املحمل 
ب��االأمل و�صعوبة االنتظ��ار، تعاين اأي�صا 
ل��ه  تعر�ص��ت  �ص��ر  ح��ادث  ج��راء  م��ن 
عندم��ا كان��ت ذاهب��ة لزي��ارة �صقيقته��ا 
يف مدين��ة رف��ح، لك��ن �صي��ارة م�صرع��ة 
اأفقدته��ا احلركة بعد ان اأق��دم ال�صائق 
عل��ى ده�صها وفر هارب��ا، وظلت وقتها ما 
يق��ارب ال�صت��ة اأ�صهر بني احلي��اة واملوت 
يحميه��ا  اأن  تع��ايل  اهلل  في��ه  تناج��ي 

وينقذها من اأجل اأطفالها ال�صغار.

تواصل مستمر
ال�ص��وؤون  وزارة  وكي��ل  اأك��د  م��ن جهت��ه 
االجتماعي��ة يف غزة يو�ص��ف اإبراهيم، 
قطع��ت  اهلل  رام  يف  املالي��ة  وزارة  اأن 
اأ�ص��رة   670 ع��ن  ال�ص��وؤون  خم�ص�ص��ات 

م�صتفيدة يف قطاع غزة.
لوكال��ة  ت�صري��ح  يف  اإبراهي��م  وق��ال 
غ��زة  يف  ال��وزارة  اإن  "ال��راأي":" 
تفاج��اأت بق��رار حج��ب االأ�صم��اء، واأنه 
�ص��در م��ن وزارة املالي��ة ولي���س ال�صوؤون 
م��ن  ا�صتهجان��ه  مبدي��ًا  االجتماعي��ة"، 

هذه اخلطوة.
ولف��ت اإىل اأن ال��وزارة بغ��زة تتوا�ص��ل 

ب�ص��كل م�صتم��ر م��ع رام اهلل، للعمل على 
اإعادة املخ�ص�صات املحجوبة، معربا عن 

اأمله بعودتها خال االأيام القادمة.
تل��ك  قط��ع  اأن  اإبراهي��م  واأو�ص��ح 
املخ�ص�ص��ات لي���س باملل��ف اجلدي��د، بل 
يف  االأ�صم��اء  تل��ك  حجب��ت  واأن  �صب��ق 
�صه��ر �صبتم��ر م��ن الع��ام املا�ص��ي، وق��د 
مت ت�صكي��ل جلنة فني��ة م�صركة ما بني 
الوزارتني يف ال�صفة وغزة ملعاجلة امللف 
فني��ًا.  ووف��ق ماذك��ره يف حديث��ه ف��اإن 
اللجن��ة قام��ت بدرا�صة املعلوم��ات التي 
لديه��ا ع��ن تلك االأ�ص��ر واإثب��ات �صحتها 
وجمعه��ا يف تقرير فني ل��وزارة ال�صوؤون 
االجتماعي��ة يف ال�صف��ة، ونتج عن ذلك 
اإع��ادة خم�ص�ص��ات تل��ك االأ�ص��ر يف �صهر 

دي�صمر من العام املا�صي.
وطم��اأن اإبراهيم املواطن��ني امل�صتفيدين 
م��ن الرنامج باأن امل�صاع��ي متوا�صلة من 
قب��ل الوزير ووكي��ل ال��وزارة يف ال�صفة 
الغربي��ة، م�ص��رًا اإىل اأن��ه �صيتم عر�س 
مل��ف املحجوب��ة اأ�صمائه��م عل��ى جمل�س 
ال��وزراء ملناق�صت��ه يف اجلل�ص��ة املنعقدة 

اليوم من اأجل اإعادة خم�ص�صاتهم.
ويف �صي��اق اآخ��ر، ق��ال اإبراهي��م:" اإن��ه 
�صيتم تغير ا�صم الوزارة يف غزة، لوزارة 
التنمي��ة االجتماعية كم��ا هي بال�صفة 
االن�صج��ام  م��ن  نوع��ًا  الإح��داث  وذل��ك 

والتوحد يف اجل�صم واال�صم والعمل".

750 عائلة
االقت�صادي��ة  احلق��وق  دائ��رة  مدي��ر 
الفل�صطين��ي  املرك��ز  يف  واالجتماعي��ة 

حلقوق االإن�صان خليل �صاهني، قال:" اإن 
قط��ع خم�ص�صات ال�ص��وؤون االجتماعية 
ط��ال خال الف��رة القليل��ة القادمة ما 
يقارب من 750 اأ�صرة، مما ينذر بكارثة 

حقيقية �صتواجه هذه االأ�صر".
القان��ون  اأن  "لل��راأي"  �صاه��ني  وب��ني 
الفل�صطيني��ة  لل�صلط��ة  الفل�صطين��ي 
بكاف��ة بنوده ين�س عل��ى حماية حقوق 
ه��وؤالء االأ�ص��ر م��ن خ��ال توف��ر احلد 
االأدن��ى للم�صت��وى املعي�ص��ي له��ذه االأ�صر 

املحتاجة.
واأ�ص��اف بالقول:" نتابع ع��ن قرب هذه 
االأزمة وقمنا بالتوا�صل مع بع�س االأ�صر 
املقطوع��ة خم�ص�صاته��م، ونعم��ل عل��ى 
التوا�صل مع اجله��ات املعنية يف حكومة 
الوفاق وال�صوؤون االجتماعية من خال 

االأطر القانونية".
ولفت اأن ال��وزارة حينم��ا اعتمدت هذه 
قام��ت  خم�ص�صاته��م  و�صرف��ت  االأ�ص��ر 
بالبحث امليداين عنها ونظرت عن قرب 
لو�صعهم االقت�ص��ادي وامل�صتوى املعي�صي 
ال�ص��يء، قائًا:" عندم��ا قطعت الوزارة 
خم�ص�صات ه��ذه االأ�صر فاإنه��ا تلقى بهم 
اإىل الهاوي��ة مم��ا ين��ذر بو�ص��ع معي�صي 

�صيء جدًا لهذه العائات".
ودع��ا �صاه��ني كاف��ة املعني��ني للتدخ��ل 
العاج��ل م��ن اأجل اإنق��اذ ه��ذه العائات 

والعمل على حل ق�صيتهم العادلة.
وتتقا�صى االأ�صر الفقرة بغزة م�صاعدة 
نقدي��ة كل ثاثة اأ�صه��ر بح�صب حالتها 
– 1800 �صي��كل  750 �صي��كل  م��ا ب��ني 

)-200 480 دوالًرا.(

عقب حجب مخصصاتها المالية

سيف حكومة الحمد اهلل يطال األسر الفقيرة بغزة
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غزة - الراأي
اأ�ص��درت وزارة االت�ص��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات 
تقريره��ا ال�صه��ري ال��ذي ب��ني اأب��رز االأعم��ال التي 
حتققت خال �صه��ر مار�س 2017 يف قطاعات عملها 
الثاث) االت�ص��االت وتكنولوجيا املعلومات والريد 
العاق��ات  جم��ال  يف  االجن��ازات  اأب��رز  وح��ول     )
اخلارجي��ة ق��ال التقري��ر ان ال��وزارة عق��دت ور�صة 
عمل بعنوان " حا�صن��ات االأعمال التكنولوجية بني 
الواقع واملاأمول" و عقدت الوزارة ور�صة عمل بعنوان 
XDSL-X "

BSA" بني �صركة االت�صاالت الفل�صطينية "بالتل" 
وال�صركات املزودة خلدمة االإنرنت.

و اأو�ص��ح التقري��ر ان��ه ق��د مت اأي�ص��ًا رعاي��ة الوزارة 
لور�صة عمل متخ�ص�صة للقطاع احلكومي �صملت كافة 
الوزارات والهيئات احلكومية ملناق�صة م�صودة االإطار 
والت��ي   ICT لقط��اع  املهني��ة  للم�صمي��ات  النظ��ري 
اأعدتها النقابة الفل�صطيني��ة لتكنولوجيا املعلومات 

و االت�صاالت بالتعاون مع ديوان املوظفني العام.
و نظم��ت ال��وزارة لق��اء مع ن�صط��اء مواق��ع التوا�صل 
االجتماع��ي بهدف اطاعه��م على تفا�صي��ل مبادرة 
الت��ي اأطلقته��ا ال��وزارة بالتزام��ن مع "الي��وم العاملي 
اال�صراتيجي��ة  م��ع  ان�صجام��ا  و  االآم��ن  لاإنرن��ت 

الوطنية لات�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
و بح�ص��ب التقري��ر انه قد مت عقد لق��اءات عمل مع 
�ص��ركات االت�ص��االت لبحث الق�صايا ب��ني اجلانبني و 
�ص��ركات تقدمي خدمات االنرن��ت ب�صاأن اآلية اإ�صاح 
اأعط��ال خطوط النفاذ و �صلط��ة جودة البيئة ب�صان 
حت�ص��ني اآلي��ات العمل وحتديث بروتوك��ول املحطات 

اخللوية .
و اأردف التقري��ر اأن الوزارة قد اأجنزت �صمن مبادرة 
اأن�صط��ة و  اآم��ن و مفي��د ع��دد )10(  اإنرن��ت  نح��و 

فعاليات .

قطاع البريد
وحول اأبرز االجنازات اخلا�صة بالريد بني التقرير 
ان ع��دد معام��ات املقبو�صات من مكات��ب الريد بلغ 
)14،207( معاملة، وبلغت معامات �صرف الرواتب 
)22،390( معامل��ة، وبلغ��ت معام��ات امل�صحوب��ات 

)4،316( معاملة.
و ذك��ر التقري��ر ان��ه بل��غ ع��دد امل�صرك��ني اجلدد يف 
ال�ص��داد االآيل للكهرب��اء )100( م�صتفيد، كما وبلغ 
ع��دد امل�صرك��ني اجل��دد يف ال�ص��داد االآيل للبلديات 
بل��غ ع��دد البعائ��ث الريدي��ة  )434( م�صتفي��د و 

ال��واردة )13،026( و بل��غ ع��دد البعائث الريدية 
ال�ص��ادرة )11،183( و بل��غ ع��دد املوظف��ني الذي��ن 

ح�صلوا على خلو طرف )50( �صخ�س.

قطاع االتصاالت
وحول اأب��رز االجن��ازات واالإح�صائي��ات التي تتعلق 
وال��رددات  "الراخي���س  االت�ص��االت  بقط��اع 
ان��ه مت من��ح �صه��ادات  التقري��ر  واالإر�ص��ال" ، ق��ال 
اعتماد رخ�صة االجتار باأجهزة االت�صاالت ال�صلكية 
الأجه��زة  ن��وع  اعتم��اد  �صه��ادة  و   )1( والا�صلكي��ة 

االت�صاالت "املوافقة النوعية" عدد )3(. 
و مت من��ح املوافقة على تعديل حمطة اإر�صال خلوية 
جوال عدد)1( و اإعطاء املوافقة على اإن�صاء حمطة 
اإر�ص��ال خلوي��ة جوال عدد )1( و من��ح املوافقة على 
اإن�ص��اء حمط��ة اإر�ص��ال خلوي��ة )للوطني��ة موبايل( 

عدد )16( .
وذك��ر التقري��ر ع��ن من��ح موافق��ات خلدم��ة الهاتف 
املحم��ول باإجم��ايل ع��دد )18( و معاجل��ة طلب��ات 
 – – اإن�ص��اء  ت�صغي��ل   ( املحم��ول  الهات��ف  خدم��ات 
اإلغ��اء - تعديل( ع��دد )73( كما مت زيارات خدمات 
)ت�صغيل-اإن�صاء-اإلغاء-تعدي��ل(  املحم��ول  الهات��ف 

عدد )61(.
وب��ني التقري��ر ان��ه مت معاجل��ه ع��دد )15( طل��ب 
جتدي��د ا�صتخ��دام وتخ�صي���س تردد ل�صن��ه 2017 
وقبول )13(طلب و تنفيذ عدد 14 زيارات ميدانيه 
 SNG. ب��ث  وحمط��ات  املتح��رك  الب��ث  ل�ص��ركات 
 FM و تنفي��ذ ع��دد )3( م�ص��ح مي��داين ل��رددات
حل�ص��ر الرددات الغ��ر م�صغولة عل��ى م�صتوى قطاع 
غ��زة ليت��م تخ�صي�صها لل�ص��ركات اجلدي��دة و ح�صر 
عدد)8( خمالفات ل�ص��ركات البث تتعلق باملو�صفات 
الفني��ة وتغي��ر عل��ى اأجه��زة االإر�صال وق��درة البث 

امل�صتخدمة

قطاع تكنولوجيا المعلومات
وحول اأبرز االجنازات التي تتعلق بقطاع تكنولوجيا 
العام��ة  االإدارة  اأن�صط��ة  �صعي��د  عل��ى  املعلوم��ات 
للمعلوماتي��ة ق��ال التقري��ر اإن��ه ث��م عق��د اجتم��اع 
عم��ل م��ع مندوب��ي وزارة الداخلي��ة لاط��اع عل��ى 
االإ�صكاليات التي تواجههم اأثناء تطبيق نظام �صوؤون 
املوظف��ني القيا�ص��ي طرفه��م و عقد اجتم��اع عمل مع 
وزارة االقت�ص��اد الوطن��ي لو�ص��ع الرتيبات الازمة 
و  املرا�ص��ات االلكروني��ة طرفه��م  نظ��ام  لتطبي��ق 

عق��د ور�ص��ة عم��ل تعريفي��ة ملوظف��ي الفئ��ة العلي��ا 
بوزارة االقت�صاد ل�صرح نظام املرا�صات االلكرونية 

وعر�س امليزات املتوفرة وكيفية اال�صتفادة منه.
و ذك��ر التقري��ر اأن ال��وزرة عق��دت دورة تدريبي��ة 
PHP CodeI - )ررجم��ة تطبيق��ات االنرن��ت 
niter( حيث ا�صتهدفت الدورة عدد )22( موظف 

من جميع املوؤ�ص�صات والوزارات احلكومية. 
و يف جم��ال اخلدم��ات االلكرونية ق��ال التقرير انه 
مت تقدمي الدعم الفني لنظام الت�صجيل االلكروين 

املوحد ومتابعة ت�صغيل النظام.
واالأنظم��ة  للخدم��ات  الفن��ي  الدع��م  تق��دمي  مت  و 
االلكروني��ة من خ��ال نظام الدع��م الفني املركزي 
و متابع��ة ت�صغيل خدمة "فوات��ري من م�صتحقاتي" 
االإلكرونية و خدمة ت�صجيل اخلدمات االإلكرونية 
للخدم��ة  الفن��ي  الدع��م  وتق��دمي  احلكومي��ة 
ومتابع��ة تطوير نظ��ام خا�س باخلدم��ات الريدية 
االلكرونية "بنكي اون الين" على االأجهزة الذكية 
تطوي��ر  متابع��ة  و  "االأندروي��د"  بنظ��ام  العامل��ة 
الن�صخ��ة الثاني��ة م��ن تطبي��ق اال�صتع��ام احلكومي 

على االأجهزة الذكية.
و اأو�ص��ح التقري��ر ان��ه مت��ت متابعة ت�صغي��ل برنامج 
وزارات   37 يف  "را�ص��ل"  احلكوم��ي  الر�صائ��ل  اإدارة 
وموؤ�ص�ص��ات حكومي��ة وتق��دمي الدعم الفن��ي لكافة 
البعائ��ث  نظ��ام  ت�صغي��ل  متابع��ة  و  امل�صتخدم��ني 
واخلا���س  للري��د  العام��ة  االدارة  يف  الريدي��ة 
ب��اإدارة كاف��ة العمليات اخلا�ص��ة بالبعائث والطرود 
الريدي��ة، و متابع��ة ت�صغي��ل نظام ال�صج��ل العديل 
واخلا�س بوزارة العدل وتقدمي الدعم الفني للنظام 
و مت اأي�ص��ًا اإط��اق الن�صخ��ة الر�صمية لنظ��ام اإدارة 

ال�صيارات واملحرقات، ومتابعة ت�صغيله يف الوزارة.
وبني التقرير انه مت متابعة ت�صغيل الن�صخة الثانية 
من نظام �ص��وؤون املوظفني القيا�صي، ومتابعة ت�صغيله 
يف ) 26 (وزارة وموؤ�ص�ص��ة حكومي��ة كم��ا مت ت�صغيل 
نظ��ام املرا�ص��ات االإداري��ة يف )8( وزارات وموؤ�ص�صة 
حكومي��ة وتق��دمي الدع��م الفن��ي، مع اإج��راء بع�س 
وزارة   – الداخلي��ة  ب��وزارة  اخلا�ص��ة  التعدي��ات 
ال�صح��ة – وزارة االأ�صغ��ال العام��ة و متابعة ت�صغيل 
نظام اإدارة اأجهزة الب�صمات امل�صتخدمة يف حتركات 
املوظف��ني يف الدوائ��ر احلكومي��ة، ومت اإ�صافة كافة 
االأجه��زة اخلا�ص��ة ب��وزارة الداخلية كم��ا مت العمل 
بتطوي��ر نظ��ام موؤ�ص��رات االأداء ، و مت االنته��اء م��ن 
حتلي��ل النظ��ام وبناء قاع��دة البيان��ات اخلا�صة به 
و العم��ل عل��ى التجهيزان لقرع��ة اإلكرونية خا�صة 

مب�ص��روع االإ�صكان احلكومي عدد )3( ل�صالح م�صروع 
االأق�ص��ى )1( و متابعة تفعيل وت�صغي��ل نظام اإدارة 
ال�صاحي��ات  واإ�صاف��ة  ال�صح��ة  وزارة  يف  اخلط��ط 

الازمة للم�صتخدمني..

الحاسوب الحكومي
وذكر التقري��ر انه مت اإجراء زي��ارات ميدانية لعدد 
كب��ر من مكاتب الريد يف اجلنوب و ال�صمال يف اإطار 
املتابع��ة الفني��ة و العمل على ح�ص��ر جميع خطوط
BSA و VPN املعتم��دة واإدراج التكلفة ال�صهرية 
ح��ول  فني��ة  درا�ص��ة  جتهي��ز  مت  كم��ا  االإجمالي��ة 
مقرح��ات ا�صتح��داث نظ��ام اكت�ص��اف االإخراق��ات 
و اإع��داد درا�ص��ة باالحتياج��ات الازم��ة ال�صتكمال 

العمل.
و ذكر البيان انه مت تقدمي دعم فني بال�صبكات عدد 
)8( و اإ�صافة االأجهزة الا�صلكية على ال�صبكة عدد 
)15( و اإع��داد اأ�ص��اك كوابل �صبك��ة كالتايل عدد 
)2(. و اإع��ادة تفعي��ل مناف��ذ ) نق��اط( �صبك��ة ع��ن 

طريق املوزع عدد )6(.
واملوؤ�ص�ص��ات  لل��وزارات  فن��ي  دع��م  تق��دمي  مت  كم��ا 
والهيئ��ات احلكومي��ة متعلق��ة بال�صب��كات وال�صبك��ة 
احلكومي��ة وملط��وري املواقع احلكومي��ة وامل�صت�صافة 

عدد )13(.
وب��ني التقرير عن ومتابعة طلبات الوزارات اخلا�صة 
بخدمة ال��� BSA كزيادة �صرعة ع��دد )6( و ف�صل 

خط عدد )1( و تثبيت خط Ip عدد )2(.
و تقيي��م ومتابعة طلبات ال��وزارات اخلا�صة بخدمة 
ال��� VPN كركي��ب ع��دد )1( و زي��ادة ع��دد)1( 
و ف�ص��ل ع��دد )2( و متابع��ة التحديث��ات اخلا�ص��ة 

برنامج م�صاد الفرو�صات.

خدمات الجمهور 
وقال التقرير انه مت خال ابريل املا�صي مت معاجلة 
خ��ال  م��ن  فن��ي  ودع��م  ا�صتف�ص��ار   )1200( ع��دد 
االت�صال على الرقم 1800-101-102 ومن خال 
احل�ص��ور املبا�صر ملرك��ز خدمات اجلمه��ور و ا�صتقبال 
�ص��كاوي ع��دد )52( حيث مت معاجل��ة عدد )48( و 
ا�صتقبال عدد )3( طلب حجب / اإزالة احلجب على 
املواقع االلكروني��ة ودرا�صتها واإعطاء الرد النهائي 
واإر�ص��ال قائم��ة املواق��ع لل�ص��ركات لتطبي��ق الفلرة 
كم��ا مت تق��دمي ن�صائ��ح واإر�ص��ادات فني��ة يف جم��ال 

االت�صاالت ونقل البيانات عدد )12(.

وزارة االتصاالت تصدر تقريرًا بأبرز أعمالها خالل مارس الماضي
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غزة- الراأي- اأحمد الزيتونية
من املثل القائل “احلاجة اأم االخراع” انطلقت اأفكار 
جمموع��ة م��ن الطاب يف ابت��كار قائمة طع��ام لذوي 
االحتياج��ات الب�صري��ة بلغ��ة براي��ل  ليت��م التعامل 

معها مع املطاعم العاملة يف قطاع غزة.
اأ�صحاب امل�صروع هم الط��اب مهند اجلرجاوي، عماد 
الهلي���س ، حمم��د الري���س ، حممود اأبو جي��اب ، وعبد 
الرحمن مهنا وجميعهم من ال�صف احلادي ع�صر علوم 
من مدر�صة الكرم��ل الثانوية للبنني يف مديرية غرب 

غزة.
اأم��ا عن فكرة االبت��كار في�صر الطاب اإىل اأنها جاءت 
م��ن خ��ال م�صاهدتهم لبع���س م��ن ذوي االحتياجات 
الب�صري��ة اخلا�صة الذين يعانون م��ن بع�س االإحراج  
يف املطاع��م نتيج��ة ع��دم معرفته��م باالأ�صع��ار وعدم 
انتقائهم الطعام املنا�صب و�صعوبة التعامل مع مقدمي 

ال�صيافة يف املطاعم.

ويبني الط��اب اأنه مت توزيع  قائم��ة الطعام)قائمة 
براي��ل ( على اأغل��ب املطاعم املعروف��ة يف قطاع غزة 
بع��دد 20 مطعم��ًا تقريبًا ، م�صيف��ون اأنه مت التوا�صل 
مع ق�ص��م امل�صاعدات الب�صرية يف اجلامعة االإ�صامية 
ل��ذوي  املعروف��ة  براي��ل  بلغ��ة  القائم��ة  لطباع��ة 

االحتياجات الب�صرية اخلا�صة.
ويفيد الطاب اأنهم  التحقوا �صمن م�صروع اال�صتثمار 
يف التعليم وبناء ال�صادة” باإ�صراف موؤ�ص�صة النيزك 
للتعلي��م امل�صاند واالإب��داع العلمي، بدع��م من منظمة 
االأمم املتح��دة للطفولة –اليوني�ص��ف وبال�صراكة مع 
وزارة الربي��ة والتعليم الع��ايل وبتمويل من �صندوق 
قط��ر للتنمية من خال برنام��ج الفاخورة – موؤ�ص�صة 

التعليم فوق اجلميع.
ويو�ص��ح  الط��اب  باأنه��م تلق��وا خ��ال التحاقه��م يف 
امل�ص��روع ع��دة  دورات يف التفك��ر االإبداع��ي الناق��د 
والبح��ث العلم��ي ومه��ارات االت�ص��ال والتوا�صل، ومن 

ث��م االلتح��اق يف خميم ملدة ثاثة اأي��ام ، اإ�صافة اإىل 
عق��د ع��دة لقاءات م��ع الطلبة يف قطر ع��ر الفيديو 

كونفر�س لتبادل اخلرات.
اأم��ا عن طموحهم فيتمني الطلبة اأن تنفذ مبادراتهم 
يف كل مطاعم فل�صطني والوطن العربي ليتم م�صاعدة 
ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة، كم��ا ي�ص��روا اإىل اأنه��م  
�صكل��وا جمموع��ة �صبابي��ة م�صتم��رة لط��رح وتب��ادل 
االأف��كار والعم��ل عل��ى تنفي��ذ ع��دة م�صاري��ع تخ��دم 

اأ�صحاب االحتياجات اخلا�صة بكافة فئاتهم.
ب��دوره ي�صر مدي��ر مدر�صة الكرم��ل  اأ. ريا�س لبد اأن 
املدر�صة وفّرت كافة االحتياجات الازمة للطاب من 
خ��ال توفر قاع��ات احلا�صوب واملكتب��ة واملوا�صات 

ليخرج م�صروعهم بنجاح .
م��ن جانب��ه يق��ول م�صرفه��م اأ. مهن��د مهن��ا اأن انتقاء 
الطلب��ة جاء على عدة اعتبارات منها م�صتوى الطلبة 
الطال��ب  ورغب��ة  العلم��ي  والتح�صي��ل  الدار�ص��ة  يف 

والدافعية يف امل�صاركة يف املبادرة .
وعن الدور الفّعال لهذا االبتكار  ذهبنا لق�صم م�صاعدة  
يف  اخلا�ص��ة  الب�صري��ة  االحتياج��ات  ذوي  الطلب��ة 
اجلامع��ة االإ�صامية بغزة  والتقين��ا الطالب الكفيف 
ح�ص��ن احللو من ذوي االإعاقة الب�صرية وا�صطحبناه 

اإىل  اأحد املطعام  التي ت�صتفيد من هذا االبتكار.
يو�ص��ح ح�صن وه��و تخ�ص�س لغة اجنليزي��ة اأنه كانت 
لديه معان��اة نتيجة �صعوبة التعامل مع املطاعم  لكن 
الي��وم ويف ظل وجود هذا االبت��كار اأ�صبح االأمر �صها 

عليه.
م��ن جهت��ه يب��ني ال�صي��د  حمم��د م�صته��ى مدي��ر اأحد 
اأن ه��ذا االبت��كار وقائم��ة الطع��ام  املطاع��م بغ��زة  
بلغ��ة براي��ل �صهلت عليهم الكثر م��ن التعامل مع ذوى 

االحتياجات اخلا�صة الب�صرية.
وي�صتم��ر اإب��داع الطلب��ة  الفل�صطيني��ني الغزي��ني يف 

�صبيل خدمة جمتمعهم يف كافة املجاالت املختلفة .

طالب من غزة يبتكرون قائمة طعام بلغة برايل للمكفوفين
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"الكمأة" الفطر الغالي.. ولكن لماذا أوصى به الرسول؟
ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
تعت��ر الكم��اأة م��ن اأ�صه��ى اأن��واع الفط��ور واالأغاه��ا ثمنًا 
ولكنها حتتوي على فوائد غذائية كبرة �صملها ر�صول اهلل 
حمم��د �صلى اهلل عليه و�صلم بقوله "الكماأة من املن وماوؤها 

�صفاء للعني".
وتنتم��ي الكماأة اإىل عائلة الفطريات وهي عبارة عن فطر 
ب��ري مو�صم��ي، ينمو حت��ت االأر���س بع��د �صق��وط االأمطار 
بالق��رب م��ن ج��ذور االأ�صج��ار ال�صخم��ة، ويتمي��ز ب�صكل��ه 
الكروي اللحمي الرخو ولونه املائل اإىل االأ�صود واأحجامه 
املختلف��ة، وي�صتخ��دم يف العدي��د من املاأك��والت واالأطعمة 

حول العامل.
وتتلخ�س اأهم الفوائد الغذائية للكماأة فيما يلي:

مصدر نباتي غني بالبروتين
تعتر الكماأة من اأف�صل امل�صادر النباتية الغنية بالروتني 
ال��ذي ت��رواح ن�صبته بني 20 اإىل %30، كم��ا اأنه يحتوي 
على جميع االأحما�س االأمينية ال�صرورية ل�صحة اجل�صم.

يقوي العظام
ي�صاع��د الكماأة عل��ى تعزيز �صحة العظ��ام، باالإ�صافة اإىل 
دوره اله��ام يف الوقاية م��ن ه�صا�صة العظام ل��دى الكبار يف 

ال�صن وتقوية االأظافر.

عالج إلضرابات العين
ي�صهم الكم��اأة بفعالية يف عاج ا�صطرابات الروؤية ويقوي 
جف��ن العني مما ي�صاعد يف تقليل من حالة الرم�س املتكرر، 

كما اأنه يطري العني ويزيد من تدفق القناة الدمعية.

مصدر معتدل للكربوهيدرات
يف  �ص��واء  الرئي�ص��ي  العن�ص��ر  الكربوهي��درات  تع��د 
الفط��ر اأو الكماأة وه��ي عن�صر م�صتق من اجلليكوجني 
والكيتني، كما يطلق عليه��ا ا�صم ال�صليلوز وتعد غذاء 
مفي��د ج��دًا لاأ�صخا���س الذي��ن يعان��ون م��ن مر���س 

ال�صكري.

قليلة الدهون
ين�ص��ح االأطب��اء االأ�صخا���س الذي��ن يرغب��ون يف املحافظ��ة على 
وزنه��م اأو اإنقا�ص��ه بتن��اول الكم��اأة الأنها حتتوي عل��ى %8-2 من 
الدهون اخلام والتي تتكون من املركبات املختلفة مثل االأحما�س 
الدهنية اجلامدة والفو�صفاتية وجل�صريدات وحم�س اللينوليك 

والتي تعتر مفيدة للج�صم يف حال تناولها بكميات قليلة.

اإعداد/ خ�صرة حمدان

غزة- الراأي
الع�صائ��ر  ل�صئ��ون  العام��ة  االإدارة  مكات��ب  عاجل��ت 
واالإ�ص��اح ب��وزارة الداخلي��ة واالأم��ن يف حمافظ��ات 
قط��اع غ��زة، 1670 ق�صي��ة خافي��ة ب��ني املواطنني 
به��ا  تق��دم  الع��ام اجل��اري  م��ن  االأول  الرب��ع  خ��ال 
اخلم�ص��ة  املحافظ��ات  يف  االإدارة  ملكات��ب  املواطن��ون 

ورفح" . يون�س،  خان   ، الو�صطى  غزة،  "ال�صمال، 
جمم��ل  �صن��وي،  الرب��ع  االإجن��از  تقري��ر  واأظه��ر 
الق�صاي��ا املعرو�ص��ة على جل��ان االإ�ص��اح بالداخلية 
خ��ال الف��رة الواقع��ة ب��ني 1/1/2017م وحت��ى 
1739 ق�صية تقدم  31/3/2017م، والت��ي بلغ��ت 
به��ا اأبناء املجتمع الفل�صطين��ي يف قطاع غزة  مت حل 
ومعاجل��ة 1670 ق�صية منها ، وبق��ي 69 ق�صية قيد 

املعاجلة .
االإ�ص��اح  جل��ان  عل��ى  املعرو�ص��ة  الق�صاي��ا  وتتعل��ق 
بالداخلية ب��� )م�صاج��رات، مالية، اأرا�ص��ي، حوادث، 

عائلية، قتل، �صرقة، واأخرى(.
واأك��د مدي��ر ع��ام االإدارة العام��ة ل�صئ��ون الع�صائ��ر 

واالإ�ص��اح ب��وزارة الداخلي��ة واالأم��ن، احل��اج ح�صني 
ل��وزارة  التابع��ني  االإ�ص��اح  رج��ال  اأن  ال�صرح��ي، 
الداخلي��ة اأ�صهم��وا ب�ص��كٍل كب��ر م��ن خ��ال اأك��رث من 

60 جلن��ة اإ�ص��اح تعم��ل يف حمافظ��ات قط��اع غزة 
يف ح��ل %96 م��ن الق�صايا املعرو�صة عل��ى مكاتبا يف 

املحافظات، خال ال�صهور الثاثة املا�صية.

وق��ال ال�صرح��ي:" اإن��ه بجه��ود اأك��رث م��ن 700 رجل 
اإ�صاح يعملون مبحافظات قطاع غزة متكنت الع�صائر 
واالإ�صاح خ��ال الثاثة �صهور املا�صية من حل 380 

ق�صية يف املكتب املركزي لاإدارة مبحافظة غزة.
واأ�ص��ار اإىل ح��ل 288 ق�صي��ة يف حمافظ��ة ال�صم��ال، 
و238 ق�صي��ة يف املحافظة الو�صط��ى، باالإ�صافة اإىل 
379 ق�صية يف حمافظة خان يون�س، و285 ق�صية 

يف حمافظة رفح.
واأك��د اأنه مت حل اأغل��ب الق�صايا بال�صف��ح والرا�صي 
ب��ني اخل�ص��وم حي��ث اأ�صهم��ت االإدارة العام��ة ل�صئون 
الع�صائ��ر واالإ�ص��اح ب�ص��كل فّع��ال يف رب��ط االأو�ص��ال 

وتقوية العاقة فيما بني �صرائح املجتمع الغزي.
وزارة  يف  واالإ�ص��اح  الع�صائ��ر  مكات��ب  ع��ززت  وق��د 
اأطي��اف  ب��ني  التوا�ص��ل االجتماع��ي  م��ن  الداخلي��ة 

ال�صعب الواحد.
واأ�صهم��ت االإدارة اأي�ص��ًا يف رف��ع الع��بء الكب��ر ع��ن 
املحاك��م والنياب��ة العام��ة ومراكز ال�صرط��ة ومراكز 

التاأهيل واالإ�صاح والنظارات.

"العشائر واإلصالح" بالداخلية
 ُتعالج 1670 قضية منذ مطلع 2017
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ميار���س  االحت��ال  اأن  اإىل  الن��واب  واأ�ص��ار 
"االأبارتهاي��د" وي�صدر قوانني ظاملة بحق االأر�س 
واملقد�صات وو�صل��ت جرائمه ملنع االأذان واختطاف 

النواب.
واأك��د رئي���س كتل��ة التغي��ر واالإ�ص��اح، النائب د. 
حمم��ود الزه��ار، على ح��ق ال�صع��ب الفل�صطيني يف 
الدف��اع ع��ن النف���س وحتري��ر االأر���س واملقد�صات 
وني��ل احلري��ة واال�صتق��ال، مبين��ًا اأن الدف��اع عن 

احلقوق ال ي�صكل اإرهابًا كما يدعي االحتال.
واأ�صاد د. الزهار باملواقف االإيرلندية املتقدمة يف 
دعم الق�صية الفل�صطيني��ة، مو�صحًا اأن هذا اللقاء 

له دور مهم يف دعم الق�صية الفل�صطينية.
ودعا، كافة النواب االإيرلنديني باأن يكونوا �صفراء 
للق�صي��ة الفل�صطيني��ة يف تو�صي��ح معان��اة ال�صع��ب 
الفل�صطيني، ومتثيل الق�صية الفل�صطينية يف كافة 

املحافل والرملانات الدولية.
واأ�ص��اف الزه��ار: "�صنح�ص��ل عل��ى ا�صتقالن��ا كما 
ح�صل ال�صعب االإيرلندي على ا�صتقاله وحترر من 

اال�صتعمار ونال حريته باملقاومة".
اآث��ار  ا�صتعر���س د. عاط��ف ع��دوان  م��ن جانب��ه، 
احل�صار االإ�صرائيلي واحلروب امل�صتمرة على قطاع 
غزة الت��ي طالت كافة مناحي احلياة االقت�صادية 
واالجتماعية واالإن�صاني��ة، مو�صحًا اأن غزة تعاين 

و�صعًا اإن�صانيًا كارثيًا.
وب��ني ع��دوان، اأن احل��روب عل��ى غ��زة اأث��رت على 
عجل��ة االإنت��اج املحل��ي وزادت من مع��دل البطالة، 
مو�صح��ًا اأن ا�صتمرار اإغاق معر رف��ح ي�صكل اأب�صع 

اأنواع العقاب اجلماعي بحق ال�صعب الفل�صطيني.
واأ�ص��ار اإىل اأن االحت��ال يوا�ص��ل �صيا�صت��ه يف منع 
اإدخال مواد االعمار واإعاقة عمل امل�صانع وعرقلة 

خروج املر�صى لتلقي العاج يف اخلارج.
م��ن جانب��ه، اأك��د النائ��ب حمم��د ف��رج الغ��ول اأن 
االحتال ميار�س اأب�صع اأنواع اجلرائم بحق ال�صعب 
الفل�صطين��ي وه��و ي�ص��كل انته��اك �ص��ارخ للقان��ون 

الدويل.
اختط��اف  يوا�ص��ل  االحت��ال  اأن  الغ��ول  واأ�ص��ار 
12 نائب��ًا يف انته��اك وا�ص��ح للح�صان��ة الرملانية 
االإيرلندي��ني  الن��واب  داعي��ًا  ال��دويل،  والقان��ون 
للعم��ل على تفعي��ل هذه الق�صي��ة وتطبيق القانون 
والعدال��ة ورفع ه��ذه اجلرائ��م للمحاك��م الدولية 

وماحقة قادة االحتال كمجرمي حرب.
واأ�ص��اف: "ر�صدن��ا 1100 جرمي��ة ح��رب موثق��ة 
وق��ف القانون ال��دويل، ونح��ن م�صتع��دون للتعاون 
امل�صرك لتقدمي قادة االحتال للمحاكم الدولية 

ملاحقتهم وحماكمتهم"".

وم��ن ناحيته، اأك��د النائب بوتريك ع�ص��و الرملان 
االإيرلندي عن ح��زب ال�صني، على �صرورة الوحدة 
الفل�صطيني��ة، مو�صح��ًا اأن ق�صي��ة خ�ص��م الرواتب 
ع��ن املوظف��ني واالنق�ص��ام الفل�صطين��ي يخ��دم من 

ميار�س الظلم �صد الفل�صطينيني.
كم��ا اأكد الن��واب االإيرلن��دي يف مداخات متعددة 
على �ص��رورة الو�صول للمحاك��م الدولية من خال 
االأمم املتح��دة ملحاكمة جرائم االحتال، م�صرين 
�صجاع��ة  ولك��ن  حمب��ط  غ��زة  يف  الو�ص��ع  اأن  اإىل 
واإ�ص��رار ال�صع��ب الفل�صطين��ي �صتتق��دم على الظلم 
االإ�صرائيلي، مو�صحني اأنهم جاهزين لتوفر الدعم 

للق�صية الفل�صطينية يف كافة االأوقات.
اللق��اء يعق��د يف جمل���س  اأن ه��ذا  الن��واب  واأ�ص��ار 
مدينة دبل��ن والذي يقوم باإحي��اء كافة املنا�صبات 

الفل�صطينية ورفع العلم الفل�صطيني.

نواب: جهود دولية لتقديم قادة االحتالل
 للمحاكم كمجرمي حرب

غزة- الراأي
اأكد ن��واب كتل��ة التغي��ر واالإ�صاح 
اإيرلندي��ون  وبرملاني��ون  الرملاني��ة 
اأب�ص��ع  ميار���س  االحت��ال  اأن  عل��ى 
ال�صع��ب  بح��ق  احل��رب  جرائ��م 
الفل�صطيني، م�صددي��ن على �صرورة 
للمحاك��م  اجلرائ��م  ه��ذه  تق��دمي 

الدولي��ة ملاحق��ة وحماكم��ة قادة 
االحتال. وا�صتعر�س النواب خال 
لق��اء برمل��اين م�ص��رك جم��ع نواب 
كتلة التغير واال�ص��اح وجمموعة 
الرمل��ان  يف  فل�صط��ني  اأ�صدق��اء 
االإيرلن��دي عر تقنية - �صكايب يف 
مق��ر املجل�س الت�صريع��ي بغزة ومقر 

جمل���س مدين��ة دبل��ن االإيرلندي��ة 
اليوم الثاثاء، اآثار احل�صار املدمرة 
والت��ي  الفل�صطين��ي  ال�صع��ب  عل��ى 
طال��ت مناح��ي احلي��اة كاف��ة بفعل 
االإ�صرائيل��ي  االحت��ال  �صيا�ص��ات 
التع�صفي��ة، موؤكدي��ن اأن الو�ص��ع يف 

غزة اأ�صبح كارثي.
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غزة-الراأي-فل�صطني عبد الكرمي
ال يزال الغ�صب ال�صدي��د ي�صتعل يف �صفوف موظفي 
ال�صلط��ة بغ��زة وذلك عقب اخل�صوم��ات التي طالت 
رواتبه��م بحج��ة االأزم��ة املالي��ة الت��ي تتعر�س لها 
ال�صك��وك ح��ول  يث��ر  وم��ا  رام اهلل،  احلكوم��ة يف 
م�صداقي��ة م��ا قالته االأخ��رة هو اقت�ص��ار اخل�صم 
عل��ى موظفي غ��زة دون موظف��ي ال�صف��ة الغربية، 

االأمر الذي اأثار حالة من اال�صتياء والغليان.
روات��ب  م��ن   30% اهلل  رام  حكوم��ة  وخ�صم��ت 
الت��ي  املالي��ة اخلانق��ة  االأزم��ة  موظفيه��ا بحج��ة 
تعي�صها ال�صلط��ة، وقالت اإن اخل�صومات على رواتب 
املوظف��ني طالت الع��اوات فقط وج��زءًا من عاوة 

طبيعة العمل دون امل�صا�س بالراتب االأ�صا�صي.
وياأتي اخل�صم بع��د يومني فقط من تهديد الرئي�س 
عبا�س لقطاع غزة وحركة حما�س باتخاذ خطوات 
و�صفها ب�"غر امل�صبوقة" اإثر ت�صكيلها هيئة اإدارية 

حكومية يف القطاع.

اجحاف وظلم
وتوؤك��د املوظف��ة دعاء اأب��و حط��ب، اأن اخل�صم فيه 
اإجح��اف للموظف��ني وظلم وقع بدون م��رر اأو حتى 
مقدم��ات، فجمي��ع املوظف��ني يف قط��اع غ��زة رتب��وا 
حياته��م املعي�صية على ما تبق��ى من الراتب، فمنهم 
مث��ا من خ�صم عليه كل م��ا يتبقى له بعد القرو�س 

اأو االلتزامات املالية.
وتق��ول اأبو حطب يف حديث لل��راأي:" على ال�صعيد 
ال�صخ�ص��ي وم��ا ح��دث مع��ي كان يتبق��ى يل فق��ط 
700 �صي��كل كن��ت اأدفعها الإيج��ار املنزل، فظرويف 
املر�صي��ة ا�صطرتن��ي الأخ��ذ القرو���س لل�صف��ر اىل 
جمهوري��ة م�صر العربية لتلق��ي العاج، ويتبقى من 
راتب��ي ه��ذا املبلغ حيث اأدفع منه اإيج��ار املنزل، اأما 
باق��ي املتطلبات فرمبا كان��ت تق�صى من عمل زوجي 
غ��ر امل�صتق��ر والتي ال يتج��اوز االأ�صبوعني كل �صهر 
وقام��وا بخ�صم 600 �صيكل م��ن راتبي اأي ما يتبقى 

يل".
ويف رده��ا على ا�صتثناء موظفي ال�صفة الغربية من 
اخل�ص��م، ت�صيف:" فمن املحب��ط اأن تقوم احلكومة 
ب��رام اهلل باخل�ص��م من موظف��ي غزة فق��ط، االأمر 
ال��ذي كر�س فك��رة االنق�صام بني �صق��ي الوطن، واإن 
كان مرره��م اأنهم على راأ�س عملهم، فاأنا اأقول اأي�صا 
اأنن��ا جل�صن��ا يف املن��ازل باأمر م��ن الرئي���س والتزاما 
من��ا بال�صرعي��ة، واإن طلب منا اأن نع��ود �صنعود فورا 
للعم��ل، واأنن��ا جميع��ا اأبن��اء وط��ن واح��د ال يجوز 
التفرق��ة بينن��ا"، مو�صحة اأنه يف ح��ال كان هناك 
اأزم��ة مالية يجب اأن ت�صمل جمي��ع موظفني الوطن 

دون ا�صتثن��اء، ول��و وزع اخل�صم عل��ى اجلميع لكانت 
الن�صب��ة اأقل من %30 بكثر وكن��ا جتاوزنا االأزمة 

ب�صام.

قطع راتب ووقف كابونة
موظ��ف ال�صلط��ة حمم��د الدي��ري هو االآخ��ر يقول 
لل��راأي:" خرجنا لاحتج��اج على اخل�ص��م من اأول 
حلظة وعن��د ا�صت��ام رواتبن��ا وات�صالن��ا باإخوتنا 
ب��رام اهلل والتاأك��د م��ن ع��دم وج��ود خ�ص��م عليهم 

�صعرنا بالظلم وعدم امل�صاواة".
ووف��ق املوظ��ف الديري فاإن��ه بعد اجتم��اع اللجنة 
املركزي��ة لفت��ح وتطمين��ات القي��ادة حت��ى تاري��خ 
اآثروا ال�صمت واإعطاء فر�صة للجنة  25/4 فق��د 

ال�صدا�صية من فتح التي �صتزور غزة.
وح��ول تاأث��ر اخل�ص��م عل��ى ظروف��ه، ي�صي��ف:" 
بالتاأكي��د اخل�ص��م اأث��ر عل��ى كل مناح��ي احلي��اة 
عن��دي وعمل انقاب يف قوت اأطفايل وم�صروفهم 
املدر�ص��ي، وحت��ى عاج��ي ك��ون ابن��ي مري���س من 
اأ�صب��وع ول�ص��ت  قادر عل��ى جلب م�ص��اد حيوي له، 
حتى اأ�صحاب الدكاكني الذين كانوا يعطوننا دين 

اأوقفوا الدين ".
ويعي���س املوظف الديري ظروف��ا �صعبة كونه عليه 
قرو���س ملوؤ�ص�ص��ة فات��ن وللبن��ك االإ�صام��ي، حي��ث 
ت�صل��ه ر�صائ��ل ب�ص��كل �صب��ه يوم��ي ب�ص��رورة دف��ع 

االق�صاط عليه 
ويف الوقت الذي حدث خ�صم يف راتبه، فقد و�صلته 
ر�صال��ة اأخ��رى بقط��ع كابون��ة الوكالة وه��و ما زاد 

الطني بلة، وجعله ي�صعر باالإحباط ال�صديد.
موظف��ي  طال��ت  الت��ي  اخل�صوم��ات  عل��ى  وردًا 
قط��اع غ��زة فق��ط، تق��دم اأمن��اء �صر حرك��ة فتح 
با�صتقاالته��م ملفو���س املحافظ��ات اجلنوبي��ة اأب��و 
ماهر حل���س، احتجاًجا على الق��رار الذي و�صفوه 
باجلائ��ر، فيم��ا انطلقت �صل�صلة م��ن االحتجاجات 

واملظاهرات بغزة .

تصفية القضية الفلسطينية
من جهته يوؤكد القيادي يف حركة اجلهاد اال�صامي 
لروات��ب  خ�ص��م  م��ن  ماح��دث  اأن  املدل��ل،  اأحم��د 
لت�صفي��ة  ق��ادم  ل�صيناري��و  تنفي��ذ  ه��و  املوظف��ني 
الق�صي��ة الفل�صطينية ووجود �صغوطات ا�صرائيلية 
واأمريكي��ة واإقليمي��ة على الرئي���س حممود عبا�س 

الإنهاء م�صروع املقاومة بغزة وك�صر اإرادة ال�صعب.
يقول املدلل يف حديث للراأي:" اإن ال�صلطة تتحجج 
اأي  اأزم��ة مالي��ة لديه��ا، لكنه��ا ال متتل��ك  بوج��ود 

م�صداقي��ة  يف حديثه��ا، الأنه ل��و كان هناك �صائقة 
مالي��ة فلم��اذا ال يك��ون القرار مطبق��ا على موظفي 
ال�صف��ة الغربي��ة"، مطالب��ا ب�صرورة اع��ادة النظر 

بالقرار الأن كل املررات واهية.
وتعت��ر حركة اجلهاد ما حدث م��ن خ�صم هو خطاأ 
وجرمي��ة �ص��د املوظف��ني ولي���س لل�صلط��ة اأي مرر، 
كون ال�صع��ب يف قطاع غزة يعي���س ازمات مراكمة، 

واأن تقلي�س الرواتب يزيد من معاناة النا�س.

قرار تمييزي
اجلبه��ة الدميقراطية ه��ي االأخرى اأعلن��ت رف�صها 
لق��رار خ�ص��م الروات��ب م��ن املوظفني، موؤك��دة على 
�ص��رورة الراج��ع عن ه��ذا الق��رار باعتب��اره قرار 

متييزي �صد غزة.
يقول ع�صو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية 
حممود خلف:" اإن اجلبهة ترف�س هذا القرار كونه 
ميي��ز بني موظفي غزة وال�صف��ة، وبحجة اأن هناك 
اأزم��ة مالية"، مو�صحا اأنه لو كان هناك اأزمة مالية 

فاملفر�س على اجلميع اأن يتحمل امل�صئولية.
ويوؤك��د خلف يف حديث للراأي، اأن الو�صع ال يحتمل 
وج��ود خ�صم بهذا ال�صكل، الأن غ��زة تتحمل الكثر 
حمم��ود  الرئي���س  داعي��ا  املتتالي��ة،  االأزم��ات  م��ن 
عبا���س الإ�صدار قرار واإعطاء تعليماته لوقف قرار 

اخل�صم.
وتنظ��ر الدميقراطي��ة بخط��ورة كبرة ك��ون قرار 
اخل�صم جاء لوجود خلفيات �صيا�صية، وكونه يعمق 

االنق�صام بدال من اإنهائه.

أبعاد سياسية خطيرة
جبهة الن�صال ال�صعب��ي هي االأخرى دعت اإىل عدم 
حتميل قط��اع غزة اأكرث مما ال يحتم��ل، معترة اأن 
الق��رار ل��ه اأبع��اد �صيا�صية خط��رة �صتم���س بقطاع 

غزة املحا�صر.
يق��ول ع�ص��و املكت��ب ال�صيا�ص��ي للجبه��ة رفي��ق اأب��و 
�صلف��ة:" اإن قرار خ�صم الرواتب له اأبعاد �صيا�صية 
تت�ص��اوق م��ع املخطط��ات االإ�صرائيلية الت��ي تهدف 

اإىل اإبقاء االنق�صام الفل�صطيني كما هو ".
وباعتقاد اأبو �صلفة فاإن القرار ال�صادر عن حكومة 
احلم��دهلل �صي��وؤدي لر�صي��خ االنق�صام ب��ني �صطرى 
الوطن، منا�صدا الرئي�س حممود عبا�س بوقف هذه 

املجزرة حفاظا على ا�صتقرار الو�صع بقطاع غزة.

مخطط دولي يقوده عباس
م��ن جهته��ا ح��ذرت حرك��ة االأح��رار الفل�صطينية، 

من خمط��ط دويل جدي��د تق��وده اأمري��كا لت�صفية 
الق�صي��ة الفل�صطيني��ة، موؤك��دة اأن خل��ق املزيد من 

االأزمات يف غزة لن يولد اإال االنفجار.
يقول الناطق با�صم احلركة يا�صر خلف:" اإن هناك 
موؤامرة كبرة خلنق قطاع غزة وك�صر اإرادة ال�صعب 
وتاأليبه على املقاوم��ة، واأن الرئي�س عبا�س ورئي�س 
حكومت��ه احلمدهلل يقودان هذه املوؤامرة"، مو�صحا 
اأن احلكوم��ة اأ�صبحت عبء على ال�صعب بدال من اأن  

تقوم بتخلي�صه من م�صاكله واأزماته.
ووف��ق ما ذكره خلف يف حديثه للراأي، فاإن الرئي�س 
يوا�صل جرمه �صد غ��زة وموظفيها، مطالبا ال�صعب 
يف ال�صف��ة الغربي��ة مب�صان��دة اأبناء �صعبه��م بغزة، 
الأن الرئي���س يريد اأن تكون غ��زة متعاونة اأمنيا مع 

االحتال مثله، على حد قول خلف.
ويطال��ب خل��ف برحي��ل حكوم��ة احلم��دهلل ورف��ع 
الغط��اء عنه��ا والت�صدي جلمي��ع الق��ارات ال�صادرة 
عنها والتي تهدف لركيع ال�صعب وتعزيز االنق�صام.
وكان ع�ص��و اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة التحري��ر 
اأحم��د جم��دالين، اأو�ص��ح اأن التقلي�ص��ات االأخ��رة 
يف روات��ب موظف��ي احلكوم��ة يف غ��زة ج��اءت بع��د 
اتف��اق م��ع االحت��اد االأوروب��ي، واأن ذل��ك ياأت��ي يف 
اإط��ار االإج��راءات االداري��ة واالإ�صاح��ات املالية 
الت��ي يطالب بها االحتاد االأوروب��ي ال�صتمرار دعم 

ميزانية ال�صلطة.
بق��رار  عاقت��ه  االأوروب��ي  االحت��اد  نف��ى  ب��دوره 
روات��ب موظف��ي  الفل�صطيني��ة تقلي���س  احلكوم��ة 

ال�صلطة يف قطاع غزة.
وقال الناط��ق االعامي با�صم االحت��اد االوربي يف 
فل�صط��ني �ص��ادي عثمان:" اإن االحت��اد االأوروبي مل 
يكن على اطاع بخطوة اخل�صومات املالية، واإنه مل 

ي�صارك يف هذا القرار".
واأ�ص��ار عثمان اىل اأن اخلطوات التي ن�صقها االحتاد 
االأوروب��ي مع ال�صلط��ة الفل�صطينية اقت�صرت فقط 
عل��ى �صعيد حتويل متويل االحتاد االوروبي ل�صالح 
التنمي��ة  وزارة  يف  االقت�صادي��ة  املعون��ة  �صن��دوق 
االجتماعي��ة، واأنه��ا مل تتخذ اأو ت�ص��ارك يف اأي من 
القرارات املالية اخلا�صة بال�صلطة الفل�صطينية يف 

قطاع غزة.
وكان��ت حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي اأ�ص��درت ق��رارًا 
بخ�صم ما ن�صبته %30 من رواتب موظفيها، بحجة 

االأزمة املالية اخلانقة التي تعي�صها ال�صلطة.
وم��ا يثر تخ��وف املوظف��ني يف قطاع غ��زة اأن يكون 
ه��ذا الق��رار بداي��ة التقاع��د االإجب��اري، ووق��ف 
ظ��روف  و�ص��ط  كاف��ة  ال�صلط��ة  موظف��ي  روات��ب 

اقت�صادية ومعي�صية �صعبة يعي�صونها.

خصم الـ30 % 
هل يكون مقدمة لقطع رواتب موظفي رام اهلل بغزة؟
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الو�صطى - الراأي
املحافظ��ة  بلدي��ات  �صرط��ة  اأجن��زت 
الو�صطى 4004 مهمة خال الربع االأول 
من الع��ام احلايل منها حل اإ�صكاليات بني 
املواطن��ني داخل االأ�ص��واق واإتاف مواد 
غذائية فا�صدة واإزالة تعديات واأذى من 
طريق املواطنني و�صبط ل�صو�س والعثور 

على اأطفال تائهني يف االأ�صواق.
وذك��ر مدي��ر �صرط��ة بلدي��ات املحافظة 
الو�صطى املق��دم اأ�صعد اأبو �صويرح اأنه مت 
العمل برفقة بلديات املحافظة الو�صطى 
على تنفي��ذ 1461 مهمة كم��ا مت العمل 
االأ�ص��واق  يف  اإ�صكالي��ة   191 ح��ل  عل��ى 

االأ�صبوعية اليومية.
اأب��و �صوي��رح اإىل توزي��ع  واأ�ص��ار املق��دم 
ب��اغ باحل�ص��ور عل��ى مواطن��ني   1151
مت  اأي�ص��ا  البلدي��ات  لقوان��ني  خمالف��ني 

م�صاندة البلديات يف توزيع 825 اإخطار 
على مواطنني خمالفني للقانون.

ولفت اإىل كتابة 251 تعهدات �صخ�صية 
على مواطنني غر ملتزمني بالقانون ومت 
العمل برفق��ة ق�صم املياه على �صبط 28 
خط��وط مي��اه غ��ر �صرعي��ة واإزالة 61 

مكرهة �صحية مب�صاندة ق�صم ال�صحة.
واأ�صاف "مت اإعادة 3 اأطفال لذويهم بعد 
العث��ور عل��ى عليه��م تائه��ني يف االأ�صواق 
لل�صرط��ة  املطلوب��ني  اأح��د  �صب��ط  ومت 
اأي�ص��ا مت �صب��ط 11 �ص��ارق يف االأ�ص��واق 

وت�صليمهم للجهات املخت�صة.
واأو�ص��ح اأنه مت العم��ل على فتح 3 �صوارع 
رئي�صي��ة وهيكلية يف كا من بلدية وادي 
غ��زة والزوايدة والري��ج ومت فتح ثاث 
�صوارع فرعية يف خميم الريج مغلقة من 
قبل املواطنني كما مت العمل على تو�صيع 

التعدي��ات  اإزال��ة  خ��ال  م��ن  �ص��وارع   7
منها".

وبخ�صو���س اإت��اف امل��واد الفا�ص��دة نوه 
املق��دم اأب��و �صوي��رح اإىل اأن��ه مت العم��ل 
برفقة ق�صم ال�صحة ومباحث التموين يف 
�صبط م��واد فا�صدة ال ت�صلح لا�صتخدام 
االآدم��ي ومت اإتاف امل�صبوط��ات يف مكب 
نفاي��ات البلدي��ة حي��ث مت �صب��ط 228 
كيلو �صم��ك تظهر عليه عام��ات الف�صاد 
واإت��اف "283" كيلو جبنة تظهر عليها 
عامات فا�صد واإت��اف "210" كيلو بزر 

منهي ال�صاحية.
ولف��ت اإىل اإت��اف "16" كيل��و مرتدي��ا 
تظه��ر عليه��ا عام��ات الف�ص��اد واإت��اف 
عليها  تظهر  جمم��دة  حلوم  "50" كيل��و 
عام��ات ف�صاد واإت��اف كميات كبرة من 

احلاوة وال�صامبو والتمر الفا�صد.

غزة- الراأي
عقدت جلنة الربية والق�صايا االجتماعية باملجل�س 
الت�صريع��ي، جل�ص��ة ا�صتماع لرئي�س قط��اع ال�صحة يف 

اللجنة االإدارية احلكومية د. با�صم نعيم.
وتراأ�س النائب عبد الرحمن اجلمل اجلل�صة، بح�صور 
مق��رر اللجنة النائب خمي�س النجار واأع�صاء اللجنة 
�صام��ة،  �ص��امل  والنائ��ب  ال�ص��رايف،  يو�ص��ف  النائ��ب 
والنائ��ب حمم��د �صه��اب، والنائ��ب جميل��ة ال�صنط��ي، 

والنائب هدى نعيم.
واأو�صح رئي���س اللجنة، اأن هذه اجلل�صة تاأتي يف اإطار 
متابعة واحد من اأهم امللفات الهامة يف اللجنة والتي 

لها عاقة بحياة املواطنني ب�صكل مبا�صر.
وا�صتمع��ت اللجن��ة م��ن رئي���س قط��اع ال�صح��ة، حول 
روؤيت��ه ملعاجلة امل�ص��كات املوجودة يف قط��اع ال�صحة 
الت��ي  واالعب��اء  التحدي��ات  ظ��ل  يف  وامل�صت�صفي��ات 

تواجهها الوزارة.
الثق��ة،  منح��ه  عل��ى  اللجن��ة  نعي��م  �صك��ر  ب��دوره، 
وق��ال:"اإن هذا يحملن��ا مزيدًا م��ن امل�صوؤوليات امللقاة 

على عاتقنا يف الوزارة".
واأ�ص��اد بالكث��ر من االإيجابي��ات والنجاح��ات بوزارة 
ال�صح��ة ب�صكل غر م�صبوق على الرغم من حمدودية 

االإمكاني��ات ومنها جن��اح ع�صرات االف م��ن العمليات 
اجلراحي��ة النوعي��ة يف العدي��د م��ن االخت�صا�ص��ات 
املفت��وح  القل��ب  جراح��ة  عملي��ات  ومنه��ا  ال�صحي��ة 

واالوردة وزراعة الكلية وزراعة القوقعة.
كم��ا اأ�صار اىل نق���س يف االخت�صا�صات وعدد االأطباء 
واملمر�صني واملوظفني واالأجهزة والتجهيزات الطبية 
واالأدوي��ة وامل�صتهل��كات الطبي��ة وزي��ادة يف الع��بء 

الوظيفي لدى الكادر الطبي.

ولف��ت اإىل نق���س يف خم�ص�ص��ات النفق��ات الت�صغيلية 
اأجه��زة  ونق���س يف  املالي��ة  االأوام��ر  انتظ��ام  وع��دم 
احلا�ص��وب والقرطا�صي��ة، حم��ذرًا من اإقب��ال القطاع 
ال�صح��ي عل��ى م�صكل��ة وق��ود مول��دات الكهرب��اء يف 

امل�صت�صفيات، مما يعيق عمل الوزارة .
 واأف��اد اأن خطت��ه قائم��ة عل��ى اال�صتغ��ال االأمث��ل 
لطاقات املوجودة، موؤكدا على �صرورة تعزيز وتنظيم 
وتن�صي��ق العاقة مع القطاع ال�صحي اخلا�س واإيجاد 

بدائل لتجويد وحت�صني وتوف��ر اخلدمات ال�صحية. 
ورك��ز على �صرورة تعزيز احلا�صنة ال�صعبية، واأو�صح 
اأن هن��اك العديد من امل�ص��اكل املوجودة والتي يرتب 
عليه��ا ا�صتحقاق��ات مالية واإدارية ومزي��د من الكادر 

الطبي واملمر�صني واملوظفني االداريني وقوى االمن.
�ص��رورة  عل��ى  اللجن��ة  اأع�ص��اء  اأك��د  جانبه��م،  م��ن 
حتدي��د مواقع اخلل��ل وحتدي��د امل�صئولي��ات الطبية 
وتنظي��م  اخت�صا�ص��ه  جم��ال  يف  كل  وال�صاحي��ات 
وحت�صني م�صت��وى اخلدمة يف امل�صت�صفي��ات والعيادات 
يتعل��ق  فيم��ا  الكروني��ا  الي��ة  واإيج��اد  اخلارجي��ة 
بالطواب��ع والتقاري��ر و�صور اال�صعة م��ن خال �صبكة 

احلا�صوب.
و�ص��دد الن��واب على �ص��رورة تقدمي خط��ط وا�صحة 
للمانح��ني واقناعه��م ب�ص��رورة تزوي��د امل�صت�صفي��ات 
بالوح��دات ال�صحي��ة امل�صان��دة واملخت��رات الطبي��ة 
واق�ص��ام اال�صع��ة يف نف���س امل�صت�صف��ى الن بع��د ه��ذه 

الوحدات يوؤثر على حياة املر�صى .
كما دعوا الوزارة حلث االأطباء وحتفيزهم من منطلق 
دين��ي لزيادة عطائه��م يف بع�س اجلوان��ب والعمليات 
االأخاقي��ة  ال�صواب��ط  عل��ى  والركي��ز  ال�صحي��ة 

وال�صرعية للمهنة.

غزة- الراأي
والتعلي��م  الربي��ة  وزارة  وكي��ل  تفق��د 
اللغ��ة  اأندي��ة  ثاب��ت  زي��اد  د.  الع��ايل 
االإجنليزي��ة لتنمي��ة ق��درات ومه��ارات 
الطلبة يف اللغة االإجنليزية يف مديرية 
�ص��رق غ��زة، وال��ذي تقيم��ه ال��وزارة يف 

كافة مديريات الربية والتعليم.
وح�ص��ر الزي��ارة اأ. حمم��ود مط��ر مدير 
اأ�ص��رف  واأ.  الرب��وي،  االإ�ص��راف  ع��ام 
حرز اهلل مدير مديرية �صرق غزة، ود. 
ج��واد ال�صيخ خلي��ل م��ن االإدارة العامة  
لاإ�صراف الرب��وي ،واأ. �صمعان عطا هلل 
رئي�س ق�صم االإ�صراف الربوي مبديرية 

�صرق غزة.
طال��ب   210 االأندي��ة  يف  وي�ص��ارك 
وطالبة م��ن الطلبة املتميزين يف ال�صف 
باملدار���س  والتا�ص��ع  والثام��ن  ال�صاب��ع 
احلكومية م��ن كافة مديري��ات الربية 
والتعلي��م، مت اختياره��م وف��ق اختب��ار 
حتري��ري و�صفوي. ويه��دف النادي اإىل 
بن��اء وتطوي��ر مهارات الطلب��ة يف اللغة 
االإجنليزي��ة وحتفيزهم عل��ى  املحادثة 
وامل�صارك��ة وك�ص��ر حاجز اخل��وف الذي 

قد يعري بع�صهم. 
الرنام��ج  ه��ذا  اأن  ثاب��ت  د.  واأك��د 
يطل��ق لل�صن��ة االأوىل لدع��م املتميزي��ن 
االإجنليزي��ة  اللغ��ة  يف  واملتفوق��ني 
اأن  الفت��ًا  املديري��ات،  كل  يف  ويطب��ق 
ال��وزارة �صنعمل عل��ى ا�صتم��رار تنفيذه 
يف امل�صتقب��ل م��ع اإ�صاف��ة ف�ص��ول اأخرى 
وزيادة عدد الطلبة من اأجل م�صاعدتهم 
يف تطوي��ر وتعزي��ز قدراته��م  العلمي��ة 

 والعملية.  
واأ�ص��ار د. ثاب��ت اأن اللغ��ة العربي��ة هي 
اللغ��ة االأم ولغ��ة الق��راآن الك��رمي لك��ن 
ال ب��د من تعل��م اللغ��ة االإجنليزية الأنها 
عل��ى  للتع��رف  مفتاح��ًا  تعت��ر  بات��ت 
الثقاف��ات واأداة  لانفتاح على العامل من 
اأج��ل حت�صيل املعرف��ة وت�صهي��ل عملية 

التوا�صل مع االآخرين.
وب��ني وكي��ل ال��وزارة اأن وزارت��ه ت�صع��ى 
اللغ��ة  يف  الطلب��ة  م�صت��وى  رف��ع  اىل 
االإجنليزي��ة واإك�صابه��م جمموع��ة م��ن 
امله��ارات م��ن بينه��ا مه��ارات املحادث��ة، 
 م�ص��ددًا باأهمية وجود مثل تلك الرامج 
والتي ت�صاهم يف بناء �صخ�صية الطلبة. 

د. ثابت يتفقد أندية اللغة 
اإلنجليزية لتنمية قدرات 

ومهارات الطلبة  

شرطة بلديات الوسطى 
ُتنفذ 4000 مهمة منذ مطلع العام

لجنة التربية في التشريعي
 تعقد جلسة استماع لرئيس قطاع الصحة
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"التعليم" تعلن عن توفر 
منح دراسية في سريالنكا

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة الربي��ة والتعلي��م الع��ايل ، عن توف��ر عدد من 
املنح الدرا�صية املقدمة من حكومة جمهورية �صريانكا للعام 
الدرا�ص��ي 2018-2017، يف تخ�ص�ص��ات خمتلف��ة با�صتثناء 

الطب الب�صري وطب االأ�صنان والهند�صة.
ودع��ت الوزارة الطلب��ة الراغب��ني باملناف�صة عل��ى هذه املنح 
 www.mohe.pna.ps االإلك��روين  موقعه��ا  لزي��ارة 
لاط��اع على املزيد من التفا�صيل ح��ول هذه املنح و�صروطها 
والتخ�ص�ص��ات املتوف��رة، موؤك��دًة اأنه��ا لن تقب��ل اأي طلب غر 

م�صتكمل ومطابق لل�صروط.
واأ�ص��ارت ال��وزارة اإىل اأن تق��دمي الطلب��ات للمن��ح املذك��ورة، 
مرفقا معها الوثائق املطلوبة وم�صدقة ح�صب االأ�صول، يكون 
يف مقرها بحي املا�صيون يف رام اهلل اأو يف اأحد مكاتب التعليم 
الع��ايل يف نابل���س واخللي��ل؛ يف موع��د اأق�ص��اه ي��وم الثاثاء 
املواف��ق 25/4/2017، فيما تق��دم طلبات طلبة قطاع غزة 
يف دائ��رة التعلي��م امل�صتم��ر التابعة جلامعة االأزه��ر ومقرها 

مقابل اجلامعة.
و�ص��ددت الوزارة على �صرورة توفر اجلدية لدى الطلبة عند 
تقدمي الطلبات، وااللتزام بااللتحاق باملنحة اإذا مت قبولهم 
فيه��ا، وذل��ك لعدم خ�ص��ارة اأي منح��ة يكون كثر م��ن الطلبة 

يرغبون باحل�صول عليها.

غزة- الراأي
اأكد رئي�س قطاع التعليم والثقافة اأ.كمال اأبو 
ع��ون اأن تعزيز  االجتاهات العلمية والتقنية 
للمي��دان  التطويري��ة  روؤيتن��ا  م��ن  للطلب��ة 

الربوي والتعليمي بقطاع غزة.
واأو�ص��ح اأبو عون اأن الروؤية التطويرية تركز 
اأي�صًا على �صرورة االهتمام بالطلبة واالأ�صرة 
واأولي��اء االأمور، والو�ص��ول للمعلم الذي يقدم 
االأداء االح��رايف، والعم��ل دوم��ًا وفق خطط 
عل��ى  ترتك��ز  معياري��ة  ومنهجي��ة  وا�صح��ة 

موؤ�صرات االأداء.
 ج��اءت اأق��ول رئي���س قط��اع التعلي��م خ��ال 
التقني��ات  اإدارة  نظمت��ه  ال��ذي  االحتف��ال 
يف  الفائزي��ن  الطلب��ة  لتك��رمي  بال��وزارة 
امل�صابق��ات العلمي��ة للع��ام 2017 بح�ص��ور د. 
زي��اد ثاب��ت وكي��ل ال��وزارة، ود. يو�ص��ف اأب��و 
الري���س وكي��ل وزارة ال�صح��ة، ود. اأحم��د اأبو 
ن��دى مدير ع��ام التقني��ات  بال��وزارة وكوكبة 
من الطواقم العاملة واأولياء االأمور والطلبة.

وق��ّدم اأب��و ع��ون التهنئ��ة للطلب��ة الفائزين، 
كم��ا ق��ّدم ال�صكر جلمي��ع العامل��ني يف التعليم 
من مديري مدار���س وم�صرفني ومعلمني وفنني 
وب��روح  ب�صم��ت  يعمل��ون  والذي��ن  خمت��رات 
فعال��ة لتحقيق اأه��داف التعلي��م.  واأو�صح اأبو 
ع��ون اأن هن��اك من ق��ال اإن فل�صط��ني ال مكان 
لها حتت ال�صم���س، وهي اأر�س با �صعب ، لكننا 
جن��د ال��رد الف��وري من ه��ذا ال�صع��ب املعطاء، 
وجن��د اليوم ال��رد م��ن طلبتنا ال�صغ��ار علماء 
امل�صتقب��ل  الذي��ن يبدعون ويتمي��زون هوؤالء 
الطلبة الذين يقول��ون للعامل اأن هنا فل�صطني 
ونحن �صعب ي�صتحق احلياة بل  ويقدم للحياة 

الب�صرية االإبداع.
من جهته قّدم الدكت��ور ثابت التهنئة للطلبة 
الفائزي��ن واأولي��اء االأم��ور وجمي��ع امل�صاركني 
يف ه��ذا اجلهد ،موؤك��دًا اأن ال��وزارة تركز على 
اجلوان��ب التطبيقي��ة يف العملي��ة التعليمي��ة 
وم��ن ذلك تنفي��ذ م�صابق��ات يف جم��ال العلوم 
واالأدب وهن��اك اإن�صاء للنوادي االإبداعية  يف 

املدار�س.
واأك��د ثاب��ت اأنن��ا �صرعن��ا  بتطبي��ق االختبار 
ال�صف��وف  لطلب��ة  العل��وم  جم��ال  يف  العمل��ي 
ال�صاب��ع والثامن والعام القادم �صيكون التا�صع، 
كم��ا واأدخلن��ا م��ادة البح��ث العلم��ي لل�ص��ف 
العا�ص��ر كم��ادة اثرائي��ة و�صيك��ون لن��ا خال 
الف��رة القريبة موعد ملوؤمتر البحث الطابي 
الثاين حيث �صيقود الطاب املوؤمتر باأبحاثهم 
الراقية.  ودع��ا ثابت  الطواقم التعليمية يف 
املدار���س اإىل اأهمية ال�صعي دومًا اإىل اكت�صاف 

املواهب واالإبداعات الطابية وت�صجيعها. 
من جهته اأكد اأبو ندى اأن هذا االحتفال ياأتي 
يف خت��ام جه��د كب��ر بذلت��ه ال��وزارة الإجناح 
املختر   اأ�صدق��اء  ه��ي  رئي�صي��ة  3 م�صابق��ات 
واالبت��كار العلم��ي واملخت��ر املتمي��ز، مو�صحًا 
اأن هذه امل�صابقات وهذا الن�صاط ياأتي يف اإطار 
خط��ة ال��وزارة يف تعزي��ز اجلوان��ب العلمي��ة 
واأهمي��ة اأن ميار���س الطال��ب تطبي��ق  واإنت��اج 

املعرفة.

غزة- الراأي
اخلدم��ات  مديري��ة  اأج��رت 
ب��وزارة  الع�صكري��ة  الطبي��ة 
الوطن��ي  واالأم��ن  الداخلي��ة 
يف  نوعي��ة  عملي��ات  �صل�صل��ة 
نق��ل وزراع��ة الع�ص��ب الزندي 
 transplantation of(
يف   )  the ulnar nerve
اأق�صامه��ا مبجمع كم��ال عدوان 

الطبي �صمال قطاع غزة.
وق��ال العميد طبي��ب د. حممد 
جراح��ة  اأخ�صائ��ي  �صال��ح 
"ه��ذه  اإن  واالأع�ص��اب  امل��خ 
اخلطوة ه��ي االأويل م��ن نوعها 
جراح��ة  يف  العم��ل  لتطوي��ر 
م��ن  وذل��ك  واالأع�ص��اب  امل��خ 

خ��ال القيام بعم��ل �صل�صلة من 
العمليات النوعية".

العملي��ات  تل��ك  اأن  اإىل  واأ�ص��ار 
وزراع��ة  نق��ل  بعملي��ة  ب��داأت 
الع�صب الزن��دي االأمين ملري�س 
ُيعاين من �صعف �صديد يف القوة 
الع�صلية للطرف العلوي االأمين 
بحيث متت متابعة املري�س بعد 
اجلراحي��ة  العملي��ة  اإج��راء 
وحت�صن احلالة ب�صكل ملحوظ.
واأو�صح العميد �صالح اأن عملية 
الع�ص��ب  زراع��ة  واإع��ادة  نق��ل 
من العملي��ات ال�صعب��ة والنادر 
القي��ام بها يف قط��اع غزة حيث 
كان��ت جترى �صابقا خارج قطاع 

غزة.

أبو عون: تعزيز االتجاهات العلمية والتقنية 
للطلبة من رؤيتنا التطويرية للتعليم

الخدمات الطبية ُتجري 
سلسلة عمليات نوعية في 

جراحة األعصاب


