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رمضان غزة.. 
جيوب فارغة وأرواح مثقلة بالهموم

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
"اأي��ام قليل��ة فقط ويح��ل �سهر رم�سان �سيف��ا عزيزا، لكنه 
�سياأت��ي يتيم��ا لأنن��ي ل��ن اأمتك��ن م��ن �س��راء فواني���س ملون��ة 
يلع��ب به��ا اأطفايل، ول��ن اأ�ستطي��ع اأن اأوفر اأب�س��ط الأمور من 
فط��ور و�سحور حتى اأ�سبح ذلك عندى مع�سلة  كبرية".. بهذا 

احلديث ب��داأت املوظفة اأم اأحمد" حديثه��ا عن اقرتاب �سهر 
رم�س��ان الذي يفتح عليها جروح��ا ل تنغلق اأبدا، خا�سة اأنها 

ل تتلقى من راتبها �سوى 300 �سيكل فقط كل �سهر ون�سف.
وكغريه��ا م��ن موظف��ي غ��زة تنتظر عل��ى اأحر م��ن اجلمر اأي 
انفراج��ة قريب��ة لعل وع�سى اأن يتم �س��رف �سلفة للموظفني 

لتدبري اأمورهم خالل ال�سهر الكرمي، يف وقت كانت قد �سحبت 
قر�سا بنكي��ا وا�سرتت �سقة �سكنية لكى تتخل�س من اليجار، 
لكن "البن��ك م�س راحم نهائيا.. يخ�س��م ب�سكل دائم"، وذلك 

على حد تعبريها.
05قرو�س وخ�سم   ومل تتوقع اأم اأحمد اأن 

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
تتزي��ن الأ�س��واق الغزي��ة باأن��واع 
خمتلف��ة م��ن الب�ساع��ة م��ع ب��دء 
الع��د التنازيل حللول �سهر رم�سان 
والت��ي ُي�س��ر بع���س التج��ار عل��ى 
األ��وان  ذات  ب�ساعت��ه  تك��ون  اأن 
متميزة ملفت��ة للنظر يف حماولة 
جلذب امل��ارة بهدف ال�سراء ولي�س 

التعرف على الأ�سعار.
وي�سع��ى التج��ار لتوف��ري كاف��ة ما 
يل��زم ال�سه��ر الف�سي��ل م��ن األب��ان 
كالع�سائ��ر  اأخ��رى  وب�سائ��ع 
واألع��اب  والتم��ور  والطرا�س��ي 
الأطف��ال والت��ي ت�سه��د تقلي���س 
كبري يف كمياتها لأ�سباب خمتلفة.

وعل��ى الرغم م��ن اأن رم�س��ان هذا 
الع��ام ه��و الأ�س��واأ اقت�ساديًا على 
الغزي��ني ورغ��م احل�س��ار اخلان��ق 
للع��ام العا�س��ر ب��رًا وبح��رًا وجوًا 
لقط��اع غ��زة اإل اأن ه��ذا كل��ه ل 
ال�ستمت��اع  م��ن  املواطن��ني  مين��ع 
عل��ى  رم�س��ان  �سه��ر  با�ستقب��ال 

طريقتهم اخلا�سة.
وم��ا يلفت النظ��ر للم��ارة يف �سوق 
الزاوية الكائن يف ميدان فل�سطني 
هو كرثة الزينة امل�سيئة اخلا�سة 
والت��ي  املب��ارك  رم�س��ان  ب�سه��ر 
بروؤيتها يت�سلل من خاللها للنف�س 

اأجواء �سهر رم�سان.
ول تكاد تخلو حارة 

مركز األطراف الصناعية .. 
عودة للحياة بعد الحادث

اآلء   _ ال��راأي   _ غ��زة 
النمر

�ساقي��ه  ع��ن  ك�س��ف 
وا�ستع��د  احلديدت��ني 
باق��ة  خل��ف  للهرول��ة 
البالل��ني املفعم��ة بالأل��وان 
ي�ستجم��ع  ب��داأ  الزاهي��ة، 
اأنفا�س��ه م��ن �ست��ات �س��دره 
ال�سغري ليتعاىل على خوفه 
اأخ��ريًا، ل جمال للخوف ول 
ات�س��اع مل�ساح��ات ال�سق��وط 
اأر�س��ًا بع��د الي��وم.  تهزمك 
ابت�سامة الطف��ل حممد اأبو 
الأربع��ة  �ساح��ب  عريب��ان 
اأع��وام، فرغ��م �سغ��ر �سن��ه 

اأن��ه  اإل  لأطراف��ه  وفق��ده 
م��ن  يب��ايل مب��ن حول��ه  مل 
مدربني واأطب��اء وخمت�سني 
وموؤهلني لأمثاله من فاقدي 
عل��ى  لُيق��دَم  الأط��راف، 
اجل��ري بكل طالق��ة ليمنح 
حري��ة  ال�سغ��رية  روح��ه 
الطف��ل  وال��دة  بحجمه��ا.  
بحال��ة  انغم��رت  حمم��د 
و�سي��ق  �سدي��دة  ماأ�ساوي��ة 
طفله��ا  اإقب��ال  قب��ل  اأم��ل 
عل��ى املرحل��ة النهائي��ة من 
وذل��ك  طرفي��ه،  تركي��ب 

تقري��ر  بع��د 
يف  الأطب��اء 

المالية: نسعى لزيادة نسبة 
الدفعة الشهرية للموظفين
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برغم أزماتها.. 
غزة تتزين لشهر رمضان

الصحة تحذر من انهيار 
القطاع الصحي بغزة 
نظًرا لنقص األدوية

وزارة االتصاالت تطلق 
نسختها الجديدة “ 

مكتبي الرقمي”
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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- عبد اهلل كر�سوع
تتزي��ن الأ�س��واق الغزي��ة باأن��واع خمتلفة من 
الب�ساع��ة مع ب��دء العد التن��ازيل حللول �سهر 
رم�س��ان والتي ُي�سر بع�س التجار على اأن تكون 
ب�ساعت��ه ذات األ��وان متميزة ملفت��ة للنظر يف 
حماول��ة جل��ذب امل��ارة به��دف ال�س��راء ولي�س 

التعرف على الأ�سعار.
وي�سع��ى التج��ار لتوف��ري كاف��ة ما يل��زم ال�سهر 
الف�سيل م��ن األب��ان وب�سائع اأخ��رى كالع�سائر 
والطرا�س��ي والتم��ور واألع��اب الأطف��ال والتي 
لأ�سب��اب  كمياته��ا  يف  كب��ري  تقلي���س  ت�سه��د 

خمتلفة.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن رم�س��ان ه��ذا الع��ام ه��و 
الأ�سواأ اقت�ساديًا عل��ى الغزيني ورغم احل�سار 
اخلانق للع��ام العا�سر برًا وبح��رًا وجوًا لقطاع 
غ��زة اإل اأن ه��ذا كل��ه ل مين��ع املواطن��ني م��ن 
عل��ى  رم�س��ان  �سه��ر  با�ستقب��ال  ال�ستمت��اع 

طريقتهم اخلا�سة.
وما يلفت النظر للمارة يف �سوق الزاوية الكائن 
يف مي��دان فل�سط��ني هو ك��رثة الزين��ة امل�سيئة 
اخلا�س��ة ب�سهر رم�سان املب��ارك والتي بروؤيتها 

يت�سلل من خاللها للنف�س اأجواء �سهر رم�سان.
ول ت��كاد تخلو حارة يف غزة اأو �سارع  اأو منزل 
يف ه��ذه الأي��ام من زين��ة �سهر رم�س��ان املبارك 
ومن الفواني�س ال�سخمة امل�سيئة واملعلقة على 

احلبال.

زينة رمضان
واأم��ام حم��ال بي��ع الهداي��ا والألع��اب والفواني�س 
الرم�سانية بدا امل�سهُد جمياًل، بحيث اكتظ النا�س 
حوله��ا، ل�سراء الزينة، والإن��ارة، والفواني�س على 

اختالف اأحجامها واأنواعها واأ�سعارها.
يق��ول التاج��ر اأبو اأحم��د :" نتمن��ى اأن تكون هذا 
الع��ام احلركة اأف�سل من اأعوام �سابقة، فاملواطنني 
من اأ�سحاب حمال جتارية، وجتار جملة، واآخرون 

ي�سطحبون اأطفالهم ل�سراء الزينة الرم�سانية".
وتابع بالق��ول:" يعمد اأ�سحاب املح��ال التجارية، 
تعلي��ق  والزين��ة،  الألع��اب  تبي��ع  الت��ي  خا�س��ة 
الفواني�س والزينة اأمام حمالهم التجارية، جلذب 

انتباه النا�س".
وي�سي��ف اأب��و اأحم��د " لل��راأي" :" رغ��م الظ��روف 
اأنه��م  اإل  الروات��ب  واأزم��ة  للمواطن��ني  ال�سعب��ة 
يرغب��ون بعي���س اأج��واء ه��ذا ال�سه��ر، م��ن خ��الل 
الزينة اأو غري ذل��ك، فالفانو�س ُيعترب اأبرز واأ�سهر 
زين��ة �سهر رم�سان، فمعظم النا���س قاموا ب�سرائه، 
�س��واء فانو���س الزين��ة اأم��ام املن��زل اأو املح��ل اأو 

الطرقات، اأو فواني�س الأطفال".
اأم��ا التاج��ر ح�س��ن ع��وين ، اأح��د اأ�سح��اب املحال 
التجاري��ة املخ�س�سة لبيع الزين��ة فقال :" خالل 
ف��رتة ال�ستع��داد ل�ستقب��ال �سه��ر رم�س��ان، اأ�س��ع 
ع��ددًا م��ن الفواني���س الرم�ساني��ة يف املح��ل للفت 

اإنتباه املارة". 

وب��ني اأن �سع��ر الفانو���س ت��رتاوح اأ�سع��ره م��ن " 5 
�سواق��ل حت��ي 20 �سي��كل " ح�س��ب ك��رب حجمه اأو 
�سغره ليكون جميع الغزيني قادرين على �سرائها". 
ي�سيف: "هذا العام، نواجه �سعوبات كثرية يف ظّل 
احل�سار اخلانق على القطاع وزيادة ن�سبة البطالة 
وغريه��ا م��ن امل�ساكل، م��ا يجع��ل النا���س يختارون 
�سراء املواد الأ�سا�سية كالطعام، ويقللون من �سراء 

الزينة لهذا ال�سهر". 
اأم��ا الطف��ل حممد ب��ارود فيقول :" اعت��اد والدي 
عل��ى �س��راء الفواني���س قب��ل �سه��ر رم�س��ان ونحن 
اعتدتن��ا على وجود الفواني�س يف بيتنا خالل هذا 
ال�سه��ر. كّل عام، اأ�سرتي الفواني�س واأ�سيء املنزل، 

فال نعرف قدوم رم�سان اإل من خالل فانو�سه ". 

إنارة المساجد وتجهيزها
عل��ى قدم و�س��اق تب��دو ال�ستع��دادات وا�سحة يف 
م�سج��د الو�س��ي – قب��اء اجلدي��د بح��ي ال�س��ربة  
ي�س��رع القائم��ون عل��ى امل�سج��د يف اإ�س��اءة ماأذن��ة 
وقبة امل�سجد بالأل��وان اجلميلة، وتزيني ال�سوارع 
التي حتيط به، فيما ين�سغل �سباب اأخرون بتعليق 
الفانو���س الرم�ساين اأمام ب��اب امل�سجد من اخلارج، 
واآخري��ن م��ن الداخ��ل، من�سغلني بتنظي��ف اأروقة 
امل�سج��د وزواي��اه التي يجل���س فيها الكث��ري لتالوة 

القران الكرمي يف رم�سان.
واأك��د القائم��ون عل��ى امل�سجد " لل��راأي"  اأنه وقبل 

حلول �سه��ر رم�سان باأ�سابيع يت��م عقد اجتماعات 
مكثف��ة يتم م��ن خاللها تق�سيم �سب��اب امل�سجد اإىل 
ع��دة جل��ان، منها جلنة تعم��ل على اإم��داد امل�سلني 
باملياه واأخ��رى للمحافظة عل��ى النظافة، وغريها 
للحف��اظ على الهدوء، خا�سة م��ن الأطفال الذين 

ي�سحبهم اآبائهم ل�سالة الرتاويح".
كما يتم جتهيز الك�سوفات اخلا�سة لالأ�سر الفقرية 
م��ن قب��ل اللجن��ة الإغاثي��ة يف امل�سج��د م��ن اأجل 
تق��دمي امل�ساع��دات الرم�ساني��ة �س��واء املادي��ة اأو 
العيني��ة.  وم��ن جان��ب اآخ��ر، يجل���س جمموع��ة 
اجل��دول  اإع��داد  عل��ى  م�سج��د  يف  القائم��ني  م��ن 
الرم�س��اين، ملتابع��ة الرتتيبات النهائي��ة للدرو�س 
واملواع��ظ ات��ي يعدونه��ا لُتلق��ى عل��ى امل�سلني بعد 
�سالتي الفجر والع�سر طيلة �سهر رم�سان املبارك.
وما ميي��ز �سهر رم�سان هذا العام هو جدول الو�سل 
برنام��ج توزيع الكهرب��اء 4 و�سل 12 قطع  نتيجة 
فر���س �سلط��ة رام اهلل �سريبة البلو عل��ى الوقود 
اخلا�س مبحطة التوليد مما زاد من معاناة وماأ�ساة 

املواطنني يف ظل ارتفاع درجات احلرارة.
ورغم ذلك فاإن القائم��ني على هذا امل�سجد اأطلقوا  
ن��داء للم�سل��ني مي�س��وري احل��ال وفاعل��ني اخل��ري  
للم�ساهم��ة ب�س��راء جالون��ات ال�س��ولر م��ن اأج��ل 

توفري الكهرباء للمراوح للتي�سري على امل�سلني.
 وتتميز م�ساج��د غزة باإقبال غري عادي عليها من 
الأه��ايل خ��الل رم�سان؛ حت��ى اإن �س��الة الرتاويح 

والقيام ت�ستمر اإىل �ساعات متاأخرة من الليل.

برغم أزماتها.. غزة تتزين لشهر رمضان 
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وال��دة الطفل حممد انغم��رت بحالة ماأ�ساوية 
�سدي��دة و�سي��ق اأم��ل قب��ل اإقب��ال طفله��ا على 
املرحل��ة النهائي��ة م��ن تركيب طرفي��ه، وذلك 
بع��د تقري��ر الأطب��اء يف الداخ��ل املحتل ببرت 
كلت��ا �ساقي��ه لإ�سابت��ه بحّم��ى �سوكي��ة و�سلت 
اإىل �ساقيه.  و�سفت والدة الطفل حالة ولدها 
النف�سي��ة بع��د تركيب��ه لطرفي��ه باأن��ه اأ�سبح 
اإن�سان��ًا عادي��ًا ب��ل و�ساحب ابت�سام��ة متفائلة 
كغ��ريه م��ن الأطف��ال بع��د عي�س��ه لف��رتة م��ن 
الإحب��اط وال�سم��ور النف�سي، لتنتق��ل العائلة 
باأكمله��ا اإىل حال��ة م��ن التف��اوؤل بع��د تاأهي��ل 

نف�سيتها كما طفلها على اأيدي خمت�سني.
وميار���س حمم��د اأب��و عريب��ان التدري��ب عل��ى 
امل�س��ي باأطرافه ال�سناعي��ة اجلديدة باإ�سراف 
الأط��راف  مبرك��ز  النف�سي��ني  املخت�س��ني 
ال�سناعي��ة املق��ام و�س��ط قط��اع غ��زة التاب��ع 
لبلدي��ة غ��زة، وال��ذي يدع��م عمل��ه اللجن��ة 

الدولية لل�سليب الأحمر ب�سكل مبا�سر.
الأط��راف  مرك��ز  بزي��ارة  قام��ت  "ال��راأي" 
عل��ى  القائم��ني  وقالب��ت  بغ��زة،  ال�سناعي��ة 
عم��ل املرك��ز ب�سكل مبا�س��ر للتعرف عل��ى اآلية 
عمل��ه وطبيعة توف��ر الإمكانات وم��واد اخلام 
وطريق��ة ا�ست��رياد امل��واد الأ�سا�سي��ة لإكم��ال 

عمل الأطراف ال�سناعية.

3200  حالة
الكث��ري م��ن املر�س��ى وامل�ساب��ني فق��دوا كميات 
ل باأ���س به��ا م��ن خم��زون الأمل لديه��م، وذلك 
لفقده��م اأطرافه��م اإث��ر برته��ا بع��د جناته��م 

م��ن ح��وادث احلي��اة املختلف��ة ب�ست��ى اأ�سكالها 
وظروفها ال�سعبة يف قطاع غزة.

وت��زداد ح��الت البرت يف الأط��راف يف حالت 
احلروب الت��ي تعر�س لها قطاع غزة على مدار 
ثالث منه��ا قا�سية، مم��ا دفع اللجن��ة الدولية 
لل�سلي��ب الأحم��ر لدعم عمل مرك��ز الأطراف 
ال�سناعي��ة لتح�س��ني الو�س��ع الع��ام للم�سابني 

واجلرحى ومر�سى ال�سكري.
وحتدث م�سوؤول التاأهيل اجل�سدي اأحمد مو�سى 
ل�"ال��راأي" ح��ول اآلية عم��ل اللجن��ة الدولية 
لل�سلي��ب الأحمر داخل مركز الأطراف والذي 
يعتم��د عل��ى ت�سني��ع الأط��راف داخ��ل معامل 
وخمت��ربات املركز بعد ا�ست��رياد املواد الالزمة 
ع��رب معرب بيت حانون بع��د تن�سيق دخولها مع 

"الحتالل.
املرك��ز يق��دم خدم��ات  اأن  اأب��و مو�س��ى  وق��ال 
رمزي��ة  باأ�سع��ار  واأحيان��ا  املجاني��ة  عالج��ه 
جلمي��ع املر�س��ى وامل�ساب��ني دون متيي��ز، منوها 
اإىل و�س��ول عدد احلالت الت��ي يعاجلها املركز 
�سنوي��ا اإىل 3200 حال��ة نظ��را لال�ستجاب��ة 
�سم��ن  الوق��وف  دون  الع��الج  يف  العاجل��ة 
قوائ��م النتظ��ار.  وي�ستقب��ل مرك��ز الأطراف 
التحوي��الت الطبية الر�سمية املعدة من م�سايف 
القط��اع اخلا�س��ة وامل�سايف احلكومي��ة التابعة 
ل��وزارة ال�سحة ب�سكل ف��وري، حيث بداأ تفعيل 
عم��ل املركز وتركي��ب الطراف خ��الل الأربع 
�سن��وات الأخ��رية بع��د ترميم املرك��ز وتطوير 
عمل��ه عل��ى م�ست��وى كاف��ة اأنح��اء القط��اع مع 
تغطية تكلفة املوا�سالت للمري�س العاجز عن 

توفري مو�سالت يومه من واإىل املركز.
واأ�سه��ب اأب��و مو�سى حول تفا�سي��ل عمل املركز 
برتكي��ب  املخت���س  غ��زة  قط��اع  يف  الوحي��د 
الط��راف ال�سناعي��ة ب��اأن اللجن��ة الدولي��ة 
لل�سلي��ب الأحم��ر ابتعث اأكرث م��ن اأربع دفعات 
نحو دولة الهند للتطوي��ر من مهارات الرتكيب 

والعالج العلمي الغري متوفر يف قطاع غزة.
كم��ا واأو�س��ح اأبو مو�س��ى اأن كل مري�س يخو�س 
مراح��ل عالج��ه ويدخ��ل حيز احل�س��ول على 
ط��رف اأو حت��ى كر�س��ي متح��رك يك��ون عل��ى 
ال�سخ�سي��ة  معاي��ريه  وف��ق  اخلا���س  مقا�س��ه 
ون�ساط��ه ومقاومت��ه للتعايل عل��ى مر�سه وبرت 
اأطراف��ه، م�س��ريًا اإىل اأن املركز ذاته يقوم على 
العم��ل اخلريي ولي���س على اأ�س���س ربحية على 

الإطالق.
اإغالق املعابر وفر���س احل�سار على قطاع غزة 
لأك��رث م��ن ع�س��رة اأع��وام �ساع��ف م��ن حج��م 
املعان��اة ل��دى جرح��ى احل��روب الثالث��ة التي 
�سنه��ا الحت��الل عل��ى قط��اع غزة ب��ني فرتات 
متفاوت��ة، ليبادر مرك��ز الأط��راف ال�سناعية 
لتقدمي اخلدمات املجانية واخلريية للجرحى 
دون مقابل لتح�سني اأو�ساع اجلرحى واملر�سى.
وي�ستع��د املرك��ز لتغطي��ة مزي��د م��ن احل��الت 
اإن ا�سط��رت الأو�س��اع داخل القط��اع، مما دفع 
م�س��وؤول التاأهي��ل اجل�سدي يف مرك��ز الأطراف 
اأب��و مو�س��ى بقول��ه اأن املرك��ز لي���س بحاج��ة 
اإىل ف��روع اأخ��رى لرتكي��ز الطاق��ات الب�سرية 
بداخل��ه عل��ى جمي��ع املر�س��ى وع��دم ت�ستي��ت 

قدراته واإمكاناته.

تأهيل نفسي
ويخ�س�س املركز طاقم متكامل للعالج النف�سي 
وتاأهي��ل املري���س للخو�س مرحل��ة جديدة من 
مراح��ل عم��ره م��ن خ��الل النتقال م��ن حالة 
مر�سي��ة اإىل مرحلة النت�س��ار للنف�س والذات 
والنخ��راط يف �س��وق العمل واحلي��اة العادية 

الطبيعية.
وخالل جولة "ال��راأي " داخل مركز الطراف 
ال�سناعي��ة حتدث��ت اإىل املخت�س��ة النف�سي��ة 
اأزه��ار خ�سر قال��ت ل�"ال��راأي" اأنه��ا تعمل على 
عل��ى  الوق��وف  عل��ى  نف�س��ي  املري���س  تاأهي��ل 
اأطرافه من جتديد واإعداد التمارين النف�سية 
له لإخراجه من اأوهام ذاته املنهزمة نوعا ما.
وقال��ت املخت�س��ة خ�سر اأن املري���س يتجاوز يف 
مراحل��ه النهائية نح��و%70 من حالة مر�سه 
الن�سي��ة  تل��ك  اأن  اإىل  الت�س��ايف، م�س��رية  نح��و 
متقدم��ة ج��دا وجمدي��ة اإىل ح��د كب��ري م��ع 

املري�س لإنهاء مراحل عالجه.
وتعال��ج خ�س��ر كم��ا زمالئ��ه يف املرك��ز احلالة 
النف�سي��ة املحبط��ة الت��ي تق��ع فيه��ا العائالت 
نح��و مري�سهم، وذلك لتهيئ��ة الأجواء اجليدة 
والبيئة املنا�سب��ة للخروج باملري�س نحو تعايف 

اأ�سمن واأكرث جناحا.
وميار���س املرك��ز اأح��دث النظ��م الإداري��ة يف 
اأر�سف��ة ومعاجل��ة املر�س��ى لتغطي��ة اأكرب قدر 
ممك��ن م��ن اأ�سح��اب احلاج��ات املر�سي��ة �سمن 
معاي��ري تنا�سب املواط��ن الع��ادي دون احلاجة 

اإىل حتويالت طبية اإىل اخلارج.

يخدم مصابي البتر

مركز األطراف الصناعية .. عودة للحياة بعد الحادث
غزة _ الراأي _ اآلء النمر

ك�سف عن �ساقي��ه احلديدتني وا�ستعد 
للهرولة خل��ف باقة البالل��ني املفعمة 
ي�ستجم��ع  ب��داأ  الزاهي��ة،  بالأل��وان 
ال�سغ��ري  �س��دره  �ست��ات  م��ن  اأنفا�س��ه 

ليتع��اىل على خوف��ه اأخ��ريًا، ل جمال 
للخ��وف ول ات�ساع مل�ساح��ات ال�سقوط 
اأر�س��ًا بع��د الي��وم.  تهزم��ك ابت�سام��ة 
الطف��ل حمم��د اأب��و عريب��ان �ساح��ب 
�سن��ه  �سغ��ر  فرغ��م  اأع��وام،  الأربع��ة 

وفق��ده لأطراف��ه اإل اأنه مل يبايل مبن 
حوله م��ن مدربني واأطب��اء وخمت�سني 
وموؤهلني لأمثاله من فاقدي الأطراف، 
لُيقدَم على اجل��ري بكل طالقة ليمنح 

روحه ال�سغرية حرية بحجمها.
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غزة _ خا�س الراأي
يف خ�س��م الظ��روف الت��ي يعي�سه��ا الطال��ب 
الفل�سطين��ي داخ��ل �سف��ه م��ن ازدي��اد عدد 
الط��الب، وقلة المكاني��ات املادية، ووجود 
�سباحي��ة  املدر�س��ة  يف  ف��رتة  م��ن  اأك��رث 
ا�ستخ��دام  م��ن  املعلم��ون  مين��ع  وم�سائي��ة، 
ا�ساليب متنوعة ومتطورة لتو�سيل املعلومة 
للطال��ب، ولكن رغم ذلك جن��د ب�سي�س اأمل 
لح��د املعلمات التي تتحدى هذا الواقع من 
اج��ل الرتق��اء مب�ستوى الطال��ب من خالل 
"ا�سرتاتيجيت��ي  بعن��وان  جدي��دة  مب��ادرة 
حتل��ق باأف��كار طفلي للعن��ان" والت��ي ت�سمح 
والتفاع��ل وخل��ق  امل�سارك��ة  الط��الب  ل��كل 
احليوية والن�س��اط داخل احل�سة باأن�سطة 

وافكار جديدة.
مبجرد اأن رن جر�س املدر�سة ليعلن لطالبات 
ال�س��ف الثالث دخول ح�سة العلوم، تتحول 
الطالب��ات اىل جمموع��ات مرقمة بطريقة 
كل  دقائ��ق،  الث��الث  تتع��دى  مل  �سهل��ة 
واح��د اتخ��ذت مكانه��ا املخ�س���س له��ا بكل 
ه��دوء انتظ��رن دخ��ول مدر�سته��م للف�س��ل 
لتب��داأ بعر���س الن�سط��ة وال�س��ور والرموز 
والو�سائ��ل التكنولوجي��ة الت��ي تع��رب ع��ن 
در�سه��ا فب��داأت امل�ساركات جلمي��ع الطالبات 
وكان التفاعل واحليوية و�سرب المثلة من 

البيئة هو �سيد املوقف.
املعلم��ة منى اإ�سماعيل اخلزن��دار، ماج�ستري 
مناه��ج وط��رق تدري�س، معلمة مل��ادة العلوم 
واحلي��اة ل�سفي الثال��ث والراب��ع الأ�سا�سي، 
يف مدر�سة القاه��رة الأ�سا�سية، وهي اإحدى 
امل�س��اركات يف تاأليف مناه��ج العلوم واحلياة 
ل�سف��ي الثال��ث والراب��ع الأ�سا�س��ي، ت�سع��ى 
وتنمي��ة  �سخ�سيت��ه  وبن��اء  الطف��ل  لبن��اء 
ط��رق التفكري والبداع م��ن خالل م�ساركته 
يف الن�سطة الت��ي تعر�س امامه وا�ستخدام 
ط��رق وا�سالي��ب ت�سجيع��ه و�س��رب المثلة 

الب�سيطة من البيئة املحاطة حوله.

مبادرة شخصية
املعلمة اخلزن��دار اأطلقت مبادرتها اخلا�سة  

بعن��وان "ا�سرتاتيجيتي حتلق باأفكار طفلي 
للعن��ان "حيث تقوم فكرته��ا على التنوع يف 
تطبي��ق بع�س ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط 
الت��ي تعتمد على التعلم التعاوين اجلماعي 
بني الطالب وعم��ل ع�سف فكري لأفكارهم 
مب��ا يتواف��ق م��ع املوق��ف التعليم��ي والنمو 
التكويني للطفل والت��ي ت�سمن م�ساركة كل 
طالب على ح��دة بالف�سل بفكرة، وحتى لو 
كان��ت ب�سيطة فك��م من فك��رة ب�سيطة اأدت 
اإىل اأف��كار كب��رية فه��ذه امل�سارك��ة تعني ان 
جمي��ع الط��الب منتب��ه ومتفاع��ل وم�سارك 
وه��ذه ه��و اله��دف ال�سا�س��ي م��ن املب��ادرة 
ه��ي �سد انتب��اه الطالب وبعده ع��ن عنا�سر 

الت�ستيت.
اأف��كار  نطل��ق  هن��ا  "لل��راي" :"م��ن  تق��ول 
اأطفالن��ا للعنان واخل��روج من اط��ار الربع 
جدران فيخ��رج من حاجز اخلجل واخلوف 
ليحلق باأفكاره قويًا �سجاعًا واثقًا من نف�سه، 
يبن��ي املفاهي��م العلمية بنف�س��ه مبمار�سته 

لعمليات العلم اأثناء تطبيق الن�ساط والتي 
تع��د اأ�سا�سي��ات التفك��ري العلم��ي فاخ��رتت 
ال�سرتاتيجي��ات الت��ي يق�سم فيه��ا الطالب 
اإىل جمموعات مرقمة الأفراد حتى اأ�سمن 
م�سارك��ة كل طالب على حدة ب��ال ا�ستثناء، 
ومنها )التدوير-الروؤو�س املرقمة-الر�سوم 
�س��ارك،  زاوج،  فك��ر،  اللع��ب،  الكرتوني��ة، 

املنظمات املتقدمة.

تفاعل غير مسبوق
وع��ن الدواف��ع الت��ي دفعته��ا لإط��الق هذه 
املب��ادرة ت�سي��ف :"بحك��م عمل��ي كمعلم��ة 
ومعاي�ست��ي واقع تعلم وتعليم العلوم العامة 
ل�سف��ي الثال��ث والراب��ع الأ�سا�س��ي وج��دت 
ن�ساط��ات  اىل  القدمي��ة  املناه��ج  افتق��ار 
فعال��ة ي�سارك فيها الطال��ب م�ساركة فعالة 
قيم��ة وا�ستحالة ق��درة املعلم على مواجهة 
�سخ�س��ي  ب�س��كل  متعل��م  كل  احتياج��ات 
لتكد���س املناه��ج باملعلوم��ات وتكراره��ا مما 

يبع��ث ال�سع��ور باملل��ل ومنه��ا جن��د افتق��ار 
املحت��وى لط��رق التدري���س احلديث��ة الت��ي 
تعتم��د عل��ى التعل��م الن�س��ط؛ فيوؤث��ر عل��ى 
م�ستوى ا�ستيعاب الطالب للمفاهيم العلمية 
وقدرت��ه على تطبي��ق بع�س عملي��ات العلم 
يف درو���س العل��وم والت��ي تعد م��ن اأ�سا�سيات 
التفك��ري الإبداع��ي فه��ذا م��ا اأث��ار رغبت��ي 
لتطبيق بع�س ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط 
ل�ستمطار اأكرب عدد من الأفكار من قبل كل 

متعلم يف الف�سل.
ت�سي��ف :"قم��ت بتحلي��ل حمت��وى املنه��اج 
لتحدي��د املفاهي��م وامله��ارات املت�سمنة فيها 
ومن ثم تطبيق اختب��ار ت�سخي�سي لتحديد 
وحتدي��د  الطلب��ة،  ل��دى  ال�سع��ف  نق��اط 
ال�سرتاتيجيات املنا�سبة للموقف التعليمي 
واملحفزة للطلبة وكتابتها يف كتيب مت�سمن 
طريق��ة و�سور تطبيقها عل��ى اأر�س الواقع، 
وذل��ك للتعمي��م عل��ى الزم��الء، وتدريبه��م 
عليها، وعم��ل قناة تعليمية على اليوتيوب، 

بالإ�سافة اىل امل�ساركة يف يوم درا�سي.
التعل��م  يف  املب��ادرة  م�ساهم��ة  كيفي��ة  ع��ن 
لأج��ل احلي��اة ال�سوي��ة تق��ول:" �ساع��دت 
ا�سرتاتيجي��ات التعل��م الن�س��ط املختارة يف 
املب��ادرة عل��ى تعزيز ثق��ة الطال��ب بنف�سه 
واحرتامه وتقبله وتقدي��ره لذاته وي�سعى 
لتوكيده��ا ع��ن طري��ق امل�سارك��ة الدوري��ة 
ب��ال ا�ستثن��اء، ف�ساعدته عل��ى التعرف على 
مكام��ن قوت��ه وقدرات��ه وفهمه��ا واإطالقه��ا 
ب��ال خ��وف، مم��ا يدف��ع للم�سارك��ة باأف��كاره 
ال�سغ��رية الب�سيطة التي قد ت�ساهم يف بناء 
مفه��وم كب��ري، ف��ال ي�سع��ر بفارق بين��ه وبني 

زميله.
ح��ول  جوان��ب الإبداع والإله��ام يف املبادرة 
ال�سرتاتيجي��ة  اختي��ار  مت  اأن��ه  تو�س��ح 
املتالئم��ة م��ع خ�سائ���س الطلب��ة النمائية 
التعليم��ي،  واملوق��ف  الأ�سا�سي��ة  للمرحل��ة 
الت��ي ت�سع��ى لبن��اء الطالب فكري��ا وجتعله 
م��ن  واخل��روج  فع��ال  م�س��اركا  عن�س��را 
الروتينية والتقلي��د فهي تعمل على تدوير 
الأفكار الب�سيطة التي يراها البع�س باأن ل 

قيم��ة لها ولك��ن يف م�سمونها بداي��ات لبناء 
الأكرث قيمة.

تتابع حديثها يف نف���س ال�سياق بان املبادرة 
ت�ساع��د املعل��م عل��ى التع��رف مب��ا ي��دور يف 
دم��اغ طالبه فيوجهه��ا وير�سده��ا، فتنطلق 
في�ستطي��ع  ت��ردد،  دون  للعن��ان  اأفكاره��م 
التع��رف عل��ى احتياج��ات كل طال��ب عل��ى 
ح��دة، واأهليته��ا للتعمي��م لعتباره��ا ح��اًل 
منا�سب��ًا ل�سعوب��ات التعل��م اخلا�س��ة بع��دم 
الكافي��ة  والأدوات  ال��كايف  الوق��ت  توف��ر 
حمت��وى  يف  املت�سمن��ة  الأن�سط��ة  لإج��راء 
الكتاب املدر�س��ي وذلك لعدد الطالب الكبري 

يف الف�سل. 
واجه��ت اخلزندار �سعوب��ات اثناء تطبيقها 
تطبيقه��ا  عل��ى  باإ�س��رار  ولك��ن  ملبادرته��ا 
ا�ستطاع��ت حتديها كع��دد الطلبة الكبري يف 
الغرفة الف�سلي��ة وجود فرتتني يف املدر�سة 
التي��ار  وانقط��اع  وامل�سائي��ة،  ال�سباحي��ة 
الكهربي با�ستمرار وامل��دة الزمنية للح�سة 
 ": فتق��ول   ، املادي��ة  امل��وارد  وقل��ة  ق�س��ري 
لذلك قم��ت بتق�سيم الف�سل اإىل جمموعات 
ثابتة يف ح�سة العل��وم والبحث املطول عن 
ال�سرتاتيجي��ة الأكرث تنا�سب��ًا مع املرحلة 
عل��ى  الطالب��ات  تدري��ب  ومت  الأ�سا�سي��ة، 
ويف  مب�س��ط،  ب�س��كل  املجموع��ات  ت�سكي��ل 
نف���س الوقت مت التوا�سل م��ع اولياء المور 
وعقد ن��دوات متابع��ة معه��م لتخطي بع�س 
ال�سعوبات املادية، واللجوء اإىل متخ�س�سني 
يف ا�سرتاتيجي��ات التدري���س احلديث��ة م��ن 
اأ�سات��ذة م��ن اجلامع��ة الإ�سالمي��ة لتحديد 
م��ا ه��و منا�س��ب والبح��ث يف كت��ب املناه��ج 
وطرق التدري�س، وللتغلب على العدد الكبري 
والأدوات املح��دودة مت تق�سي��م الف�سل اإىل 

جمموعات �سغرية مرقمة الأفراد. 
وتو�س��ح �ساحب��ة املب��ادرة وج��ود تفاع��ل 
مت  الت��ي  الطالب��ات  قب��ل  م��ن  وان�سج��ام 
تطبيقها عليهم وحتولت احل�سة اىل ن�ساط 
حي��وي فعال وفتح��ت الفق ل��كل الطالبات 
للم�سارك��ة وبذل��ك حقق��ت هدفه��ا بك�س��ر 

حاجز اخلوف واخلجل

لتنمية طرق االبداع والتفكير

المعلمة "الخزندار" تطلق مبادرة إبداعية لالرتقاء بالطلبة
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
"اأي��ام قليلة فقط ويحل �سه��ر رم�سان �سيفا عزيزا، 
�س��راء  م��ن  اأمتك��ن  ل��ن  لأنن��ي  يتيم��ا  �سياأت��ي  لكن��ه 
فواني���س ملون��ة يلعب به��ا اأطف��ايل، ول��ن اأ�ستطيع اأن 
اأوف��ر اأب�س��ط الأم��ور من فط��ور و�سح��ور حت��ى اأ�سبح 
ذل��ك عن��دى مع�سل��ة  كب��رية".. بهذا احلدي��ث بداأت 
املوظف��ة اأم اأحمد" حديثها عن اق��رتاب �سهر رم�سان 
ال��ذي يفتح عليها جروحا ل تنغلق اأب��دا، خا�سة اأنها 
ل تتلق��ى م��ن راتبها �س��وى 300 �سيكل فق��ط كل �سهر 

ون�سف.
وكغريها م��ن موظفي غزة تنتظر على اأحر من اجلمر 
اأي انفراج��ة قريب��ة لعل وع�سى اأن يت��م �سرف �سلفة 
للموظف��ني لتدب��ري اأمورهم خ��الل ال�سه��ر الكرمي، يف 
وق��ت كان��ت ق��د �سحب��ت قر�سا بنكي��ا وا�س��رتت �سقة 
�سكني��ة لك��ى تتخل�س من اليج��ار، لك��ن "البنك م�س 
راح��م نهائيا.. يخ�س��م ب�سكل دائ��م"، وذلك على حد 

تعبريها.

قروض وخصم
ومل تتوق��ع اأم اأحم��د اأن ياأتي رم�س��ان دون اأن حت�سل 
عل��ى راتبا كام��ال، خا�سة يف ظل الدفع��ة املالية التي 
يتم �سرفها من وقت لآخر وعلى فرتات بعيدة ولي�ست 
م�ستق��رة، والتي ل تكف��ي ل�سد م�ساريفه��م الأ�سا�سية 
وال�سروري��ة، م�سيفة:" فما بالنا لو جاء �سهر رم�سان 
وم�ساريفه الت��ي ل تنتهي �سواء من زيارات �سلة رحم 

اأو ا�ستقبال �سيوف وعزومات ".
وتقول يف حديث للراأي:" ل��دي اأربعة اأطفال اأغلبهم 
واأق��وم بو�سعه��م داخ��ل ح�سان��ة،  �سن��وات   3 بعم��ر 
وكلم��ا �ساه��دوا �سيئ��ا جدي��دا م��ع الأطف��ال يرغبون 
مبثل��ه، وهذا يفوق طاقت��ي، اإىل جانب ات�س��ال اإدارة 

احل�سانة ب�سكل �سبه يومي للح�سول على ر�سوم ثالثة 
�سهور ول اأعرف كي��ف �ساأقوم بدفعها يف ظل الظروف 

القت�سادية واملادية ال�سعبة التي اأمر بها".
وبالرغ��م من اأن زوج اأم اأحمد  يعمل هو الآخر موظفا 
لكن ل يتلقى م��ن راتبه �سوى 620 �سيكل فقط، حيث 
يت��م خ�س��م القر�س ال��ذي ح�س��ل عليه لبن��اء �سقته 
اأي�سا م��ن راتبه، ويذهب ما تبقى م��ن الراتب للديون 

واحل�سانة واحلاجيات ال�سرورية للمنزل.
رم�س��ان  �سه��ر  بطقو���س  بال�سع��ور  �سوؤاله��ا  وح��ول 
ت�سي��ف:" بغ���س النظ��ر ع��ن الظ��روف القت�سادية 
جميل��ة  رم�س��ان  طقو���س  اأن  اإل  املرتدي��ة،  واملادي��ة 
ب�س��الة الرتاوي��ح، ومن خ��الل جتمعنا م��ع بع�س على 

�سفرة الأكل ".
ومل يتل��ق املوظفون الذين يبلغ عددهم نحو 40 األفا، 
رواتب كاملة ومنتظمة منذ �سهر متوز/يوليو 2013، 
حي��ث تنق�س��م اأع��داد املوظفني وف��ق بيان��ات ر�سمية 
ل��وزارة املالي��ة اإىل 23 األف موظف م��دين، و17 األف 

ع�سكري. 
لثالث��ة  اأب  وه��و  اللخ��اوي  عم��اد  املوظ��ف  ويق��ول 
اأطف��ال:" اإنه بالرغم من اأزمة الرواتب التي مل ت�سع 
اأوزاره��ا لتزي��د هم��وم املوظف كغ��الء الأ�سع��ار وخلو 
الأ�س��واق من املت�سوق��ني ب�سبب اجلي��وب الفارغة، اإل 
اأنن��ي اأب��ذل م��ا بو�سعي من اأج��ل ا�ستقبال ه��ذا ال�سهر 
الك��رمي ال��ذي يحتف��ظ ببهجت��ه وبريق��ه فه��و �سه��ر 

عبادة وخري".

قهر الظروف
ويتقا�س��ى اللخ��اوي وال��ذي يعم��ل يف وزارة الأوقاف 
بغ��زة راتب��ا مبق��دار 1400 �سي��كل �سهري��ا م��ن اأ�سل 
2750، حيث يذهب اأغلب الراتب الذي يح�سل عليه 

للدي��ون التي ت�سل لأكرث م��ن 400 �سيكل، اإىل جانب 
م�سروف البي��ت واحلاجيات ال�سرورية لالأطفال، كما 
يدف��ع للجمعي��ة الت��ي ي�س��رتك فيه��ا 200 �سيكل كل 

�سهر.
ولي�س هوؤلء املوظف��ني وحدهم الذين يعانون نتيجة 
غالء املعي�سة و�س��وء الأو�ساع والظروف القت�سادية 
ال�سيئ��ة نتيج��ة احل�س��ار املفرو�س عل��ى القطاع، لكن 
رداءة الظ��روف اأجربته��م عل��ى التاأقل��م م��ع الواق��ع 
املري��ري، حي��ث يق��ول املوظ��ف ح�س��ام حج��ازي يف 
حدي��ث لل��راأي:" اإن �سه��ر رم�سان ياأت��ي حامال اخلري 
والربكة معه، ولكن رغم ذلك هناك احتياجات كثرية 
تزيد يوما بعد يوم وم�ساريف ال�سهر الف�سيل اأكرث من 

الأيام العادية".
ويتقا�س��ى حجازي وهو موظف ع�سكري راتب 1400 
�سي��كل كل 17 ال�سه��ر، ولك��ن ينته��ي الرات��ب يف اأول 
ع�س��رة اأي��ام من ا�ستالم��ه، حيث يق��وم بتق�سيمه على 
الأه��ل والديون املرتاكمة للبقال��ة اإىل جانب مالب�س 
ال�سغ��ار ال�سروري��ة، ور�سوم ريا���س الأطفال وزيارات 
الأق��ارب واملنا�سب��ات الجتماعي��ة الت��ي ل تتوق��ف 

اأبدا.
ووف��ق ما ذك��ره ف��اإن الظ��روف �سعب��ة للغاي��ة، حيث 
اأن راتب��ه ل يتبق��ى من��ه �س��وى 400 �سي��كل ل تكفي 
لحتياجات ال�سه��ر باأكمله، كما اأن لوازم �سهر رم�سان 
ب��ات �سعره��ا مرتف��ع، يف وق��ت مل يق��م ب��ه ب�س��راء 
فواني���س ك��ي يلعب به��ا اأطفال��ه اأ�سوة بباق��ي ال�سغار 
الذي��ن يج��دون الفرحة يف اللعب م��ع اأمثالهم يف تلك 

الأيام املباركة.
وفيم��ا يتعل��ق ب��اإذا كان الرات��ب يكفيه ل�سه��ر رم�سان 
و�س��الت الرح��م، ي�سي��ف:" ل��دي ت�س��ع عم��ات واأربع 
خالت، واأي�س��ا �سقيقاتي واأهلي، ويذهب ثلث الراتب 
لتل��ك املنا�سبات والزي��ارات الجتماعي��ة خا�سة اأننا 

يف �سه��ر ف�سيل يجب اأن نكون في��ه اأقرب للعمل ب�سلة 
الرح��م"، مو�سح��ا اأنه مهم��ا تعامل بحكم��ة يف �سرف 

راتبه يبقى الو�سع يف حالة يرثى لها.

مثقل بالهموم ولكن
ول يختل��ف ح��ال املوظ��ف زهري مالخة ع��ن �سابقيه، 
حي��ث يق��ول:" الو�سع الع��ام �سيء ج��دا، الرواتب ل 
تكف��ي ل�س��د احل��د الأدن��ى م��ن الحتي��اج، والظروف 
الجتماعي��ة مليئ��ة بالأزم��ات، وبالت��ايل تلقائيا لن 
م��ن  ب�س��يء  املنا�سب��ات  اأو ي�ستقب��ل  املواط��ن  ميار���س 
التح�س��ري امل�سب��ق لأن��ه مثق��ل بالهم��وم"، موؤك��دا اأنه 
يجب اأن نعني اأنف�سنا على ح�سن الغتنام، ون�ستح�سر 
اجلانب الإمياين و�سف��ات التوا�سع والتوكل على اهلل 

للتغلب على التفكري ال�سلبي.
وع��ن ا�ستعداداته ل�سه��ر رم�سان، يتاب��ع:" من ناحية 
مادي��ة مل اأق��م بالتجهي��ز لرم�س��ان، لك��ن م��ن ناحية 
نف�سية ا�ستعددت له، ب�سراحة الهموم والأ�سى وا�سح 
عل��ى جب��ني اأغلب النا���س، العام��ل واملوظ��ف وال�ساب 
احل��ال،  مي�س��وري  م��ن  ب�سيط��ة  �سريح��ة  با�ستثن��اء 
وه��ذا واقع وبالتايل من الطبيع��ي اأن تغيب الطقو�س 
نتيج��ة الظرف ال�سعب واخلوف امل�سيطر على اجلميع 
والرتقب نظرا ل�سوء احلال يف جميع جوانب احلياة".
ويعمل مالخة اأخ�سائي نف�سي، حيث يوؤكد اأن املطلوب 
تكاثف اجتماعي �س��ادق يتجلى فيه العدل وامل�ساواة 
والق��رب من اجلمي��ع والب�ساط��ة يف ادخ��ال الفرح يف 
قل��وب النا���س، وتعوي�س نق�س تل��ك احلاجات وغياب 

املقدرة لديهم.
ويوا�س��ل املوظفون بغ��زة منا�سداتهم من اأجل منحهم 
رات��ب كامل اأو رف��ع ن�سبة الراتب ك��ي ي�سعرون بطعم 

احلياة ويوفرون لأبنائهم حياة رغيدة �سعيدة.

رمضان غزة.. جيوب فارغة وأرواح مثقلة بالهموم
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غزة- الراأي
اأك��د مدي��ر ع��ام الإدارة العام��ة للروات��ب 
والتقاع��د يف وزارة املالي��ة من��ذر ال�سقا  اأن 
وزارت��ه تق��وم مب�سئولياتها جت��اه املوظفني 
خا���س،  ب�س��كل  واملتقاعدي��ن  ع��ام  ب�س��كل 
وتنفذ معامالت رواتب املوظفني ومتغرياتها 
وفق القوانني والأنظمة املعمول بها، وتبذل 
جه��دًا كبريًا لزيادة ن�سبة الدفعة ال�سهرية 
للموظفني بق��در الإمكانيات املالية املتاحة 

لها.
وذلك جاء خالل حوار خا�س ل� موقع وزارة 

املالية الر�سمي وفيما يلي ن�س احلوار.

إدارة عملية الرواتب
واأو�س��ح ال�سق��ا ان الإدارة العام��ة للرواتب 
والتقاع��د ه��ي اح��دى الإدارات الرئي�س��ة 
يف الهي��كل التنظيم��ي ل��وزارة املالي��ة حيث 
تق��وم باإع��داد واإدارة املل��ف امل��ايل ملوظفي 
احلكوم��ة املدني��ني �س��واء كانوا دائم��ني اأو 
موظفي عق��ود اأو بطالة وكافة الت�سنيفات 

الوظيفية الأخرى.
وع��ن اإدارة عملي��ة الروات��ب اأف��اد ال�سق��ا 
باإر�س��ال  الع��ام يق��وم  ان دي��وان املوظف��ني 
املخاطبات وكتب التعيني اخلا�سة باملوظف 
املثب��ت الدائ��م الذي له كت��اب تعيني ر�سمي 
مبوج��ب  ابرم��ت  ر�سمي��ة  اإج��راءات  وف��ق 
عل��ى  للتناف���س  وامل�سابق��ات  الإعالن��ات 
املالي��ة-  وزارة  اىل  العمومي��ة  الوظيف��ة 
الإدارة العامة للرواتب- ليتم بعدها ان�ساء 
مل��ف م��ايل ل��كل موظ��ف وي�س��در يف نهاية 
كل �سه��ر ا�ستم��ارة رات��ب تو�س��ح البيان��ات 
الوظيفي��ة وال�سخ�سي��ة اخلا�سة باملوظف، 
م��ن ا�سافات)رات��ب اأ�سا�س��ي، ع��الوة مهنة، 
عالوة ا�سرافي��ة، عالوة غالء معي�سة، بدل 
تنقل،...الخ( وا�ستقطاعات مثل)ا�ستقطاع 
التاأم��ني واملعا�س��ات، تاأمني �سح��ي، �سريبة 
و�س��ايف  الغري،...ال��خ(  حق��وق  دخ��ل، 
وف��ق  البن��ك  اىل  �سيح��ول  ال��ذي  الرات��ب 
معادل��ة ال�سرف ال�سهرية الت��ي حتدد وفق 
الإمكاني��ات املالي��ة املتاحة لل��وزارة وباقي 
الرات��ب يحول اىل بن��د متاأخرات الرواتب 

لكل موظف.
والبطال��ة  العق��ود  موظف��ي  كذل��ك 
يت��م  الأخ��رى  املختلف��ة  والت�سنيف��ات 
احت�س��اب رواتبه��م ال�سهري��ة و�سرف جزء 
املق��ررة  ال�س��رف  معادل��ة  مبوج��ب  نق��دي 
�سهري��ًا، والباق��ي يحول اىل بن��د متاأخرات 
الرواتب لكل موظف، وي�سدر اأي�سًا ا�ستمارة 

راتب لكل منهم.
معادل��ة ال�س��رف احلالي��ة لكاف��ة املوظفني 
1400 �سيقل  %50 من الراتب بحد اأدنى 
واجلزء املتبقي من الراتب يتم حتويله اىل 

ح�ساب املتاأخرات اخلا�س بكل موظف.

موظفي العقود
ب��ني مدي��ر ع��ام الروات��ب اأن املوظ��ف مي��ر 
مبراحل متع��ددة خالل حيات��ه الوظيفية 
اأو  الدائم��ني  للموظف��ني  بالتعي��ني  تب��داأ 
الت�سغيل ملوظفي العقود وباقي الت�سنيفات، 
ويت��م �س��رف الرات��ب له��م بناًء عل��ى كتاب 

التعيني الذي ُيحدد في��ه امل�سمى الوظيفي، 
الوظيفي��ة  والدرج��ة  العلم��ي،  واملوؤه��ل 
والقانون اخلا�س��ع له واللوائ��ح التنفيذية 
ال�س��ادرة ع��ن جمال���س ال��وزراء ال�سابق��ة 

واملعمول بها لتحديد الراتب لكل موظف.
وبخ�سو���س قيمة راتب موظفي العقود، مت 
رف��ع رواتب موظفي العقود مع بداية يناير 
الأ�سا�س��ي  الرات��ب  وف��ق  املن�س��رم   2017
للم�سم��ى الوظيف��ي واملوؤه��ل العلم��ي ال��ذي 

يعمل عليه �ساحب العقد حاليًا.
واأثن��اء خدم��ة املوظ��ف حت��دث تغي��ريات 
عل��ى مل��ف املوظ��ف امل��ايل كوج��ود درج��ة 
م�ستحق��ة مبوج��ب القان��ون اأو ب��دل تنق��ل 
ثاب��ت ح�س��ب م��كان �سك��ن وعم��ل املوظ��ف 
او  الجتماعي��ة  احلال��ة  عل��ى  وتغي��ريات 
ب��دل اعال��ة اجتماعية ويت��م احت�ساب كل 
ه��ذه العملي��ات يف الإدارة العامة للرواتب، 
منوه��ًا اأن املوظ��ف يتمت��ع مبجموع��ة م��ن 
قان��ون  مبوج��ب  ال�سريبي��ة  العف��اءات 
�سريب��ة عل��ى �سبي��ل املث��ال املوظ��ف الذي 
لدي��ه طالب جامعي ي�ستفيد من بدل اعالة 
طال��ب جامعي يف تخفي���س �سريبة الدخل 
ي�سك��ن  ال��ذي  واملوظ��ف  علي��ه  امل�ستحق��ة 
بالإيج��ار ي�ستطي��ع ان ي�ستفي��د م��ن اعفاء 
�سريب��ي ب��دل نفقات ايج��ار مبوجب قانون 

�سريبة الدخل

العمليات المالية والتقاعد
وعند و�سول املوظف املثبت الدائم اىل �سن 
التقاع��د القان��وين يوجه دي��وان املوظفني 
للموظ��ف،  خدم��ة  انه��اء  خط��اب  الع��ام 
ومل��ف ح�سر اخلدمة ال��ذي يحدد اخلدمة 
الفعلي��ة الت��ي ق�ساه��ا املوظ��ف يف اخلدمة 
الرات��ب  �س��رف  اإيق��اف  فيت��م  العام��ة، 
ال�سهري له، وحتدي��د قانون التقاعد الذي 
يخ�س��ع ل��ه املوظ��ف ويت��م �س��رف احلقوق 
التقاعدية للموظف كاملة اإذا كان ي�ستحق 
اح��كام  مكاف��اأة مبوج��ب  اأو  �سهري��ًا  راتب��ًا 
قان��ون التقاع��د اخلا�سع ل��ه وكذلك �سرف 
دفع��ات  اأربع��ة  عل��ى  الروات��ب  متاأخ��رات 

�سهرية متتالية.
واأك��د ال�سق��ا عل��ى ا�ست�سع��ار وزارة املالي��ة 

 ، بامل�سئولي��ة جت��اه املوظف��ني املتقاعدي��ن 
م�سريًا اىل اأن وزارته تتحمل م�سئولية ملف 
التقاع��د ب�سكل موؤقت حي��ث ان اإدارة امللف 
لي�س م�سئولية وزارة املالية وامنا م�سئولية 
هيئ��ة التقاع��د الفل�سطينية وعليه��ا اإدارة 
املل��ف و�س��رف احلق��وق التقاعدي��ة جلميع 
املوظف��ني دون متيي��ز ب��ني املوظ��ف ال��ذي 
يتقا�س��ى راتبًا م��ن وزارة املالية يف رام اهلل 
واملوظ��ف ال��ذي يتقا�س��ى راتب��ًا م��ن وزارة 
اأم��ام  املوظف��ني  فجمي��ع  غ��زة  يف  املالي��ة 

القانون الفل�سطيني �سواء.

التطور التكنولوجي
التكنولوج��ي  التط��ور  مواكب��ة  وع��ن 
التط��ور  واكب��ت  ادارت��ه  ان  ال�سق��ا  اأف��اد 
الربام��ج  كاف��ة  يف  والعلم��ي  التكنولوج��ي 
بتطبي��ق  ع��ام  كل  وتق��وم  به��ا،  املعم��ول 
اللكرتوني��ة  اخلدم��ات  م��ن  جمموع��ة 
لتق��دمي املعلوم��ة الإداري��ة واملالية يف اأقل 
وق��ت وجهد وتكلفة عل��ى املوظف والوزارة 
موؤك��دًا ان ادارته ت�سخر كاف��ة الإمكانيات 

والو�سائل التقنية خلدمة املوظف.
اخلدم��ات  اأه��م  ال�سق��ا  وا�ستعر���س 
اللكرتوني��ة التي تقدمه��ا ادارته ا�ستمارة 
للموظ��ف وتن�س��ر عل��ى  ال�سه��ري  الرات��ب 
موقع وزارة املالية وموقع وزارة الت�سالت 
عل��ى  وراتب��ك  املعلوم��ات،  وتكنولوجي��ا 
املتاأخ��رات،  ع��ن  وال�ستع��الم  جوال��ك، 
وم�س��روع  الت�س��ال،  بيان��ات  وحتدي��ث 
الإ�سكان اجلماعي والتغيريات الجتماعية 
ال�سخ�سي��ة الت��ي  تط��راأ يف حي��اة املوظ��ف 
مبج��رد اثباتها يف ال�سج��ل ال�سكاين التابع 
امل��ايل  تاأثريه��ا  ياأت��ي  الداخلي��ة  ل��وزارة 
دون  للموظ��ف  املوظ��ف  رات��ب  يف  املبا�س��ر 
تق��دمي اأي طلب، كما قامت الوزارة باإطالق 
�سم��ن  وال�ستف�س��ار  لال�ستع��الم  خدم��ة 
خدم��ات اجلمهور عل��ى موق��ع وزارة املالية 

ب�ساأن كافة معامالت وادارات الوزارة.

االستفادة من المتأخرات
اأكد ال�سق��ا ان احلكومة عمدت اإىل عدة 

و�سائ��ل للتخفيف ع��ن املوظفني واإتاحة 
الفر�س��ة له��م لال�ستفادة م��ن املتاأخرات 
املرت�س��دة يف وزارة املالي��ة وكان اأهمه��ا 
الإعالن ع��ن م�سروع الإ�س��كان اجلماعي 
وف��ق  مت  وال��ذي  احلكوم��ة  ملوظف��ي 
اإج��راءات �سليمة ومعل��ن عنها ومبوجبه 
ح�س��ل املوظفني الذي��ن ف��ازوا بالقرعة 
على جمعيات ا�سكاني��ة باأرا�ٍس حكومية 
ومت ت�سوي��ة قيم��ة ه��ذه اجلمعي��ات من 
متاأخ��رات املوظ��ف ل��دى وزارة املالي��ة، 
وكذل��ك ر�س��وم ت�سجي��ل الطاب��و ل�سال��ح 
�سلط��ة الأرا�سي بن�سب��ة %100.  يقوم 
املوظف احلكوم��ي بتفعيل ال�سداد اليل 
خل�س��م فات��ورة الكهرب��اء ال�سهرية عرب 
ويت��م  الكهرب��اء،  توزي��ع  �سرك��ة  موق��ع 
الكهرب��اء  فات��ورة  م��ن  ن�سب��ة  خ�س��م 
ال�سهري��ة بنف���س ن�سب��ة الرات��ب ال��ذي 
م��ن  املتبق��ي  املوظ��ف واجل��زء  يتلقاه��ا 
الفات��ورة يخ�سم من متاأخ��رات املوظف، 
اإىل ت�سدي��د ر�س��وم رخ�س��ة  بالإ�ساف��ة 
القي��ادة فتدف��ع كامل��ة م��ن املتاأخ��رات 
اأم��ا ر�س��وم ترخي���س املركب��ة اخلا�س��ة 
باملوظ��ف يت��م دف��ع %50م��ن متاأخرات 

املوظف.
وذك��ر ال�سق��ا اأن بع���س البلدي��ات تخاط��ب 
املالية لتحويل جزء م��ن متاأخرات املوظف 
ل�س��داد متاأخ��رات م�ستحق��ة علي��ه ل�سال��ح 
البلدي��ة مبوج��ب طل��ب يتقدم ب��ه املوظف 
لدى البلدية ويت��م تنفيذه من قبل الإدارة 
العام��ة للرواتب، كم��ا قامت ال��وزارة بعقد 
مذكرة تفاهم م��ع جامعة فل�سطني لت�سديد 
ق�سط من ر�س��وم الطالب بقيمة 175 دينار 
درج��ة  م��ن  ذوي��ه  م�ستحق��ات  م��ن  اأردين 
القراب��ة الأوىل، وكذل��ك مت موؤخرًا توقيع 

اتفاقية م�سابهة مع جامعة الأمة.
كذلك ب��ني ال�سقا ان��ه ميك��ن ال�ستفادة من 
املتاأخ��رات يف �سداد خدم��ة فاتورة الهاتف 
ال�سخ�سي وفاتورة اجلوال ال�سخ�سية املتاح 
ع��رب موق��ع وزارة الت�س��الت وتكنولوجيا 
املعلوم��ات م��رة كل �سهري��ن وبح��د اأق�س��ى 
200 �سي��كل للفاتورة ال�سهرية، حيث يتم 
ت�سوي��ة ما يتم اإدخاله على املوقع من مبالغ 

مع متاأخرات الرواتب.

إشكاليات وعقبات
الإ�سكالي��ات  اأه��م  ع��ن  رده  معر���س  ويف 
الت��ي تتعر�س له��ا ادارته اجمله��ا ال�سقا يف 
حمدودية الإمكانيات املالية املتاحة لوزارة 
املالي��ة، حيث ل ميكنها �س��رف راتبًا �سهريًا 
كاماًل فت�سط��ر الإدارة العامة للرواتب اىل 
فت��ح ح�ساب املتاأخ��رات ومتابعت��ه وتقدمي 
بع���س اخلدمات التي ي�ستفي��د منها املوظف 
الو�س��ع  حت�س��ن  متمني��ًا  متاأخرات��ه،  م��ن 
القت�سادي واملايل يف غ��زة وانهاء احل�سار 
القت�سادي وامل��ايل املفرو�س عل��ى القطاع 
وان ي�ستفي��د قطاع غزة م��ن اأموال املقا�سة 
التي حتول خلزينة ال�سلطة يف رام اهلل مما 
�سيفت��ح افاق��ا جدي��دة تك��ون وزارة املالية 
معه��ا قادرة عل��ى �سرف رات��ب كامل جلميع 

املوظفني.

المالية: نسعى لزيادة نسبة الدفعة الشهرية للموظفين
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غزة- الراأي
اختتم��ت الإدارة العامة للتدريب يف ق��وات المن الوطني 

، �سل�سلة تدريبات ع�سكرية لدورة قادة ال�سرايا الرابعة.
وكان��ت اإدارة التدري��ب ق��د ب��داأت يف تدريب��ات ع�سكري��ة 
ميدانية يوم الأحد املا�سي وا�ستمرت لثالثة اأيام مب�ساركة 

اأربعني طالبًا من خمتلف الأجهزة الأمنية.
"ح��رب  و�سمل��ت التدريب��ات ع��دة م�ساري��ع عملي��ة منه��ا 
امل��دن واقتح��ام املب��اين و�س��ط اإط��الق الذخ��رية احلي��ة 

والتفجريات".
ب��دوره اأك��د العقيد ن�س��ال الزناتي قائد ل��واء التدريب يف 

قوات الأمني الوطني اأن طالب دورة قادة ال�سرايا الرابعة 
�سارك��وا تدريب��ات ع�سكري��ة قا�سي��ة لتح�س��ني قدراته��م 
والنظ��ام  الن�سب��اط  قم��ة  يف  يكون��وا  ولك��ي  الع�سكري��ة 
وال�سجاع��ة، وت�ساعده��م عل��ى حتم��ل الظ��روف اجلوي��ة 

وطبيعة الأر�س واللياقة البدنية العالية.

صور: األمن الوطني يختتم "تدريبات عسكرية"
 لدورة قادة السرايا الرابعة
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وصفات سحرية للتخلص من الصداع النصفي
ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
يوم��ا بعد يوم، يزداد عدد الأ�سخا���س الذين يعانون من ال�سداع 
الن�سفي، الذي ينجم عنه اأمل �سديد يف �سق من الراأ�س اإما الأمين 

اأو الأي�سر، غثيان، وت�سنج يف ع�سالت الرقبة.
ورغ��م اأن معظ��م امل�سكن��ات املتاح��ة يف ال�سيدلي��ات دون و�سف��ة 
طبية ل جتدي عادة يف عالج هذا النوع من ال�سداع والذي يطلق 
علي��ه البع�س ا�سم ال�سقيقة، اإل اأن هناك 8 و�سفات طبيعية قد 
تك��ون احل��ل ال�سح��ري للق�س��اء علي��ه، ح�سب م��ا ج��اء يف موقع 

بال�سحة: “بولد�سكاي” املعني 

1 – قشور الموز
تعترب ق�سور املوز اأح��د العالجات الطبيعية الفعالة يف التخل�س 
م��ن ال�سداع الن�سف��ي، فبب�ساطة عندما ت�سع��ر بنوبة �سداع �سع 
بع�س��ا م��ن ق�س��ور املوز عل��ى جبين��ك، وعندم��ا تب��داأ ب�سرتك يف 

امت�سا�س البوتا�سيوم املوجود بها �ست�سعر بتح�سن ملحوظ.

2 – الزنجبيل
يحت��وي الزجنبي��ل على خ�سائ���س عالجية فعال��ة للتخل�س من 
ال�سداع الن�سفي، ويتم تناوله كم�سروب �ساخن بعد غليه يف املاء 

ملدة 10 دقائق.\

3 – مكعبات الثلج
للتخل���س م��ن ال�س��داع الن�سف��ي، �سع ب�س��ع مكعبات م��ن الثلج يف 
قطع��ة قما���س وق��م بو�سعه��ا عل��ى راأ�سك وح��ول عنق��ك لب�سع 

دقائق، فهذا من �ساأنه تقليل الأمل تدريجيا.

4 – زيت الالفندر
يخف��ف زي��ت الالفن��در )اخلزام��ي( م��ن اآلم ال�س��داع الن�سفي، 

وذل��ك ع��ن طري��ق اإ�ساف��ة 6-5 قط��رات م��ن الزيت عل��ى 5-6 
اأكواب من املاء املغلي، ثم ا�ستن�ساقها.

الريحان – زيت   5
يتمت��ع زي��ت اأوراق الريحان بخ�سائ�س مهدئ��ة، فهو ي�ساعد على 

ا�سرتخاء الع�سالت والتخل�س من ال�سداع.

6 – القهوة
تع��د القه��وة اأحد العالج��ات الطبيعية الفعال��ة يف الق�ساء على 
ال�س��داع الن�سف��ي عن��د بداي��ة ال�سعور ب��ه، فالكافي��ني املوجود 
بفنج��ان واح��د منها يعمل عل��ى تقليل تورم الأوعي��ة الدموية، 
وبالتايل الق�ساء على الأمل، لكن ين�سح بعدم الإكثار من تناولها 

حتى ل حتدث نتائج عك�سية.

7 – الحنطة السوداء
تكمن فائ��دة احلنطة ال�سوداء كعالج من��زيل طبيعي لل�سداع 
الن�سف��ي يف احتوائه��ا على مركب��ات الفالفونوي��د، وهي مواد 
كيميائي��ة نباتي��ة ثب��ت اأنه��ا حتتوي عل��ى خ�سائ���س م�سادة 
لالأك�س��دة، كم��ا اأنه��ا تق�س��ي عل��ى اللته��اب وه��و �سب��ب �سائع 

لل�سداع.

8 – بذور الكتان
قد ينجم ال�س��داع الن�سفي املتكرر عن اللتهاب، وميكن تخفيف 
اآلم��ه عن طري��ق تناول اأحما���س اأوميغا 3 الدهني��ة واملتوفرة 

بكرثة يف بذور الكتان وزيتها.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة-الراأي
الي��وم  غ��زة،  قط��اع  يف  ال�سح��ة  وزارة  ح��ّذرت 
نق���س  ج��ّراء  خدماته��ا  توق��ف  م��ن  الثالث��اء، 

الأدوية وامل�ستلزمات الطبية مب�ستودعاتها.
وقال من��ري الرب�س، مدير عام قطاع "ال�سيدلة"، 
يف ال��وزارة، خ��الل موؤمت��ر �سحف��ي ُعق��د مبق��ّر 
اأر�س��دة  قوائ��م  يف  اخلط��ري  " الن��زف  الإدارة: 
الأدوي��ة وامل�ستهل��كات الطبي��ة، اأخ��ذ منذ مطلع 
الأدوي��ة  نق���س  ت�ساعدي��ة،  موؤ�س��رات  الع��ام، 
تهدي��دًا  ي�س��ّكالن  الكهرب��اء،  اأزم��ة  وا�ستم��رار 
خطريًا على جممل اخلدمات ال�سحية املقّدمة".

وتاب��ع: "اإن��ه وم��ع ق��رار وق��ف توري��د الأدوية 
وامل�ستلزم��ات الطبي��ة، م��ن وزراة ال�سح��ة ب��رام 
اهلل، و�سل��ت ن�سبة العجز يف الأدوية حّتى نهاية 
�سه��ر اإبريل/ ني�سان املا�س��ي، اإىل حوايل 35%، 
فيم��ا بلغت ن�سب��ة العجز يف امل�ستلزم��ات الطبية 
ح��وايل %40" معلًن��ا ع��ن نف��اد 170 �سنف من 

الأدوية و270 �سنفًا من امل�ستلزمات الطبية.
وذك��ر الرب���س اأن نق���س الأدوي��ة وامل�ستلزم��ات 
مر�س��ى  عل��ى  بالغ��ة  خط��ورة  ي�س��ّكل  الطبي��ة 

والعناي��ة  التخدي��ر،  وعملي��ات  "ال�سرط��ان، 
ال�سحي��ة  والرعاي��ة  الكل��ى،  وغ�سي��ل  املرك��زة، 

الأولية".
و�س��دد الرب���س عل��ى اأن تفاق��م الأزم��ة يهدد من 
ق��درة الوزارة على تلبي��ة الحتياجات ال�سحية 
مل��ا يزي��د عن 2 ملي��ون مواطن بغ��زة، م�سيًفا" اإن 
ا�ستمرار النق�س يف الأدوية ينذر بكارثة �سحية 

تنعك�س �سلبًا على حياة املر�سى".
ال�سف��ة  )يف  ال�سح��ة،  وزارة  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
الغربية( قطعت توا�سلها مع وزارة ال�سحة بغزة 

منذ نحو �سهرين.
وطال��ب الرب���س، حكومة الوفاق الوطن��ي باإنهاء 
"كافة اأزمات القطاع ال�سحي بغزة، ويف مقّدمتها 

اأزمة الأدوية وامل�ستهلكات الطبية".
ونا�س��د املوؤ�س�سات الدولي��ة ال�سحية واحلقوقية 
والإن�سانية بال�سغط على اإ�سرائيل، لفتح "املعابر 
اأمام الوفود وامل�ساعدات الإغاثية الطبية واأمام 

حركة املر�سى".
ودع��ا الرب�س م�سر اإىل فتح معرب رفح الربي اأمام 

حركة املر�سى.

الصحة تحذر من انهيار القطاع الصحي بغزة نظًرا لنقص األدوية
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غزة- الراأي
ح��ذر رئي���س قط��اع ال�سح��ة والبيئ��ة د. با�س��م نعيم  
من خط��ورة ال�سيناريوهات خ��الل املرحلة املقبلة مع 
تفاق��م الزمات الناجت��ة عن ا�ست��داد احل�سار لكافة 
مراف��ق احلياة يف قطاع غزة  وخا�سة القطاع ال�سحي 

.
 جاء ذلك خالل اجتماعه مبمثلي املوؤ�س�سات الدولية 
املانحة واملهتم��ة بالعمل ال�سحي يف قطاع غزة لبحث 

�سبل انقاذ الو�سع ال�سحي من النهيار .
وق��ال :" م��ا تتعر�س ل��ه موؤ�س�ساتن��ا ال�سحية يف هذا 
الوق��ت  ين��ذر بكارث��ة حقيقي��ة ته��دد م��ن �سعوب��ة  
ا�ستم��رار تق��دمي اخلدم��ات ال�سحي��ة  ل���  2  ملي��ون  
مواط��ن ي��رتددون عل��ى  13 م�ست�سف��ى و 56    مرك��ز 

رعاية �سحية .
واأطل��ع نعيم احل�سور عل��ى عناوين الأزم��ة املمثلة يف 
النق�س احلاد يف ر�سي��د الأدوية وامل�ستهلكات الطبية 
حي��ث تع��اين ال��وزارة من نق���س ح��اد يف 170  �سنف 
بل��غ ر�سيده��م ال�سفر من جمم��ل القائم��ة الرئي�سية 
لالأدوي��ة حيث مل ي��ورد اىل م�ستودع��ات الوزارة منذ 
�سهرين اأي �سنف من تلك ال�سناف الهامة واحل�سا�سة 

وخا�سة ادوية ال�سرطان
فيم��ا بل��غ الر�سي��د ال�سفري م��ن امل�ستهل��كات الطبية 

267 �سنف .   كما وحتدث نعيم تفاقم اأزمة الكهرباء 
يف مراف��ق وزارة ال�سح��ة  والتي مل تعد حتتمل اأي من 
احلل��ول الإ�سع��ايف والطارئ��ة لأنها ل متك��ن  طواقمنا 
الطبية من تقدمي اخلدمات ال�سحية يف �سورة �سليمة 
جراء اعتماد جملة من الق�سام احليوية واحل�سا�سة 
عل��ى عمل املولدات الكهربائي��ة والتي باتت ت�ستنزف 
كمي��ات كب��رية م��ن ال�س��ولر لتغطي��ة �ساع��ات القطع 
والت��ي ت�سل اىل اكرث من 20 �ساع��ة يوميا، ف�سال عن 
النقط��اع املفاج��ئ للتي��ار الكهربائ��ي خ��الل �ساعات 
الو�س��ول نتيج��ة لالأحم��ال الزائ��دة م��ا ينت��ج عن��ه  

اح��داث تلف واعطال يف العديد من الجهزة الطبية 
واملخربي��ة ، م�س��ريا اىل انه مع املعطي��ات احلالية مع 
غي��اب اأي افق لإنهاء ازم��ة الكهرباء جتعلنا امام ايام 

قد تكون ال�سد والق�سى يف احل�سار .
وح��ذر نعي��م  م��ن اأن ازم��ة انقط��اع التي��ار الكهربائي 
مي��اه  و�س��خ  تكري��ر  حمط��ات  م��ن  العدي��د  وتوق��ف 
ال�سرف ال�سحي عن العمل قد ينذر بتف�سي المرا�س 
والوبئة اخلطرية جراء �سخ املياه العادمة على طول 
�سواطئ قطاع غزة، وانه ل م�سلحة لحد بان يتحول 
قط��اع غزة اىل ب��وؤرة لنت�س��ار المرا���س املعدية  يف 

�س��وء م��ا اجنزت��ه ال��وزارة م��ن موؤ�س��رات �سحي��ة يف 
�سيطرته��ا عل��ى الكث��ري م��ن ه��ذه المرا���س ج��راء 

تطبيق برامج التطعيم واملكافحة العاملية
  واعت��رب نعي��م اأن اأي اإج��راء يتخ��ذ يف حق املوظفني 
ه��و جرمية بحقهم وتهديد اأخ��ر ي�ساف اإىل الأزمات 
املركب��ة الت��ي تع�س��ف بالو�س��ع ال�سح��ي عل��ى وج��ه 
اخل�سو���س حي��ث ان 40 % م��ن املوظف��ني يف وزارة 

ال�سحة يتلقون رواتبهم من رام اهلل .
وح��ذر نعيم من زيادة ع��دد احل��الت املحولة للعالج 
باخلارج جراء عدم متكنهم من احل�سول على الفر�س 
العالجي��ة داخ��ل القطاع ما يعني زي��ادة عدد من هم 
بحاج��ة اىل التحوي��ل باخلارج والذي��ن هم يف حالة 
م��ن الت�ساب��ق مع الزم��ن يف احل�س��ول عل��ى الت�ساريح 
الالزم��ة لل�سف��ر والغ��الق املتوا�س��ل ملع��رب رف��ح وم��ا 
متار�سه �سلطات الحتالل من �سيا�سات عن�سرية جتاه 
مر�سان��ا وخا�س��ة مر�س��ى ال�سرط��ان ومرافقيه��م، ما 

ي�سيف معاناة فوق معاناتهم ،
 ودع��ا نعيم كافة املوؤ�س�سات الدولي��ة والن�سانية اىل 
�سرع��ة اتخاذ الجراءات الفوري��ة لتجنب املنظومة 
ال�سحي��ة يف قط��اع غزة من حالة النهي��ار التي باتت 
ته��دد مرافقن��ا وخدماتن��ا ال�سحي��ة يف ا�س��د مراحل 

احل�سار �سراوة.

خانيون�س- الراأي
تعت��رب دائ��رة �سرط��ة اأم��ن اجلامع��ات م��ن الدوائ��ر 
العامة بال�سرطة الفل�سطينية كونها حتافظ على اأمن 
وا�ستق��رار امل�س��رية التعليمي��ة يف اجلامع��ات والكليات 
املنت�س��رة يف حمافظات قطاع غ��زة من خالل خلق جو 

منا�سب للدرا�سة داخل احلرم اجلامعي .
وم��ن هن��ا ت��ربز دور دائ��رة �سرط��ة اأم��ن اجلامع��ات 
بخان يون�س التي تاأت��ي يف املرتبة الثانية بعد دائرة 
حمافظة غزة حي��ث ينت�سر عنا�سرها يف حوايل "8" 
جامع��ات وكلي��ات داخ��ل اخت�سا���س املحافظ��ة ت�سم 

اأعداد �سخمة من الطلبة .

مهام وأعمال
ول�ستعرا���س مهام واإجن��ازات �سرطة اأم��ن اجلامعات 
بخان يون�س من��ذ بداية العام اإلتقى املكتب الإعالمي 
لل�سرطة باملقدم عمار الع�سار مدير دائرة �سرطة اأمن 
اجلامع��ات بخان يون�س لطالعنا عل��ى تفا�سيل اأكرث 

عن دورهم واأهم اإجنازاتهم .
وا�سته��ل املقدم الع�سار حديث��ه عن خ�سو�سية عملهم 
داخل اجلامع��ات كون تعاملهم ينح�س��ر يف الأغلب مع 
فئ��ة مثقف��ة و�سريح��ة واعي��ة م��ن الطبق��ة املتعلمة 
م��ن املجتم��ع �س��واء فئ��ة الط��الب وم��دراء اجلامعات 
وم�سوؤول��و الأق�سام والإداريني ، مم��ا ي�سفي على عمل 
�سباطه��ا وعنا�سره��ا خ�سو�سية معين��ة حتتم عليهم 

التعامل باأ�سلوب لبق وجيد مع اجلميع .
واأك��د املقدم الع�سار حر�س اإدارته الدائم على �سمان 
�سري امل�سرية التعليمية ب�سالم من خالل املحافظة على 
ا�ستق��رار الأم��ن والأمان داخل جامع��ات وكليات خان 
يون���س ومن��ع كاف��ة املظاه��ر الت��ي تعكر �سف��و احلرم 

اجلامعي .
واأ�س��اف الع�س��ار : "نعم��ل عل��ى توفري املن��اخ املنا�سب 

للطلب��ة م��ن خ��الل احلف��اظ عل��ى ممتل��كات ال�س��رح 
التعليم��ي وعل��ى ممتل��كات الطلب��ة كذل��ك م��ن خالل 
ت�سي��ري دوري��ات راجل��ة م�ستمرة داخل اأ�س��وار احلرم 
الن�ساط��ات  متابع��ة  عل��ى  ونعم��ل  كم��ا   ، اجلامع��ي 
التنظيمي��ة لالإط��ر الطالبي��ة و�سم��ان ح�سولها على 
ت�سري��ح م�سب��ق م��ن اإدارة اجلامعة وذلك ملن��ع اإ�ساءة 
يف  اجلامع��ة  ح��رم  داخ��ل  الدميقراطي��ة  ا�ستغ��الل 

القيام بت�سرفات خملة بالأمن والنظام العام" .
وتاب��ع الع�س��ار قول��ه : " كم��ا نق��وم على تاأم��ني �سري 
المتحان��ات داخ��ل اجلامعات من خ��الل �سبط بع�س 
املخالف��ني مث��ل حالت انتح��ال �سخ�سي��ة الغري ومنع 
دخ��ول احلرم اجلامع��ي بال�سالح اأو بال��زي الع�سكري 

اأيًا كان" .
ون��وه املق��دم الع�س��ار اإىل اأن عمله��م يتج��اوز اأ�س��وار 
احل��رم اجلامع��ي م��ن خالل ت�سهي��ل احلرك��ة املروية 
اأم��ام اجلامع��ات والكلي��ات ف��رتة ال��دوام اجلامعي اإن 
تطلب الأمر ومتابعة ال�سائقني وو�سائل نقل الطالب ، 
م�س��ريًا اإىل وجود ملف خا�س بكل �سائق يتم حتديثه 

ب�سكل دوري م��ع جهات الخت�سا�س وا�ستبعاد امل�ستبه 
به ب�سكل فوري " .

عالقات وثيقة وتنسيق متبادل
واأ�سار الع�س��ار اإىل اأن العالقة التي تربطهم مع اإدارة 
اجلامع��ات والكليات ه��ي عالقة تكاملي��ة مبينة على 
التع��اون امل�س��رتك ب�س��كل ي�سم��ن املحافظ��ة على �سري 
العملي��ة التعليمي��ة ب�س��كل �سلي��م يف كل جامع��ة وفق 

�سيا�ستها املتبعة دون التدخل يف خ�سو�سيتها .
وق��ال املق��دم الع�س��ار : " اأن��ه هن��اك تع��اون كبري مع 
اأق�س��ام �س��وؤون الطلب��ة والإدارة يف الإ�سكالي��ات التي 
ت�ستدع��ي تدخ��ل ال�سرطة حيث يت��م حتويل العديد 
م��ن الق�سايا اخلا�س��ة بالطلبة اإىل مكاتبن��ا املنت�سرة 
يف اجلامع��ات ، م�سيف��ًا اأن �سرط��ة اأم��ن اجلامعات هي 
حلق��ة الو�سل م��ع الأجهزة اِلأمني��ة الأخرى يف حال 
والإخ��الل  ال�سرق��ات  مث��ل  خمتلف��ة  ق�ساي��ا  وج��ود 
بالآداب وال�سبهات الأمنية ، فكل منها حتول اإىل جهة 

الخت�سا�س للتعامل معها ح�سب الأ�سول".
وع��ن عالقته��م م��ع الطلب��ة اأك��د املق��دم الع�س��ار اأن 
التعام��ل يك��ون دائم��ًا مع اجلمي��ع دون متيي��ز وبع�س 
النظ��ر عن طبيعة النتم��اء ال�سيا�سي عل��ى اأ�سا�س اأن 
ال�سرط��ة يف خدم��ة ال�سع��ب ، مبين��ًا اإىل اأن الطلب��ة 
غالب��ًا ما تلجاأ اإىل �سرطة اأم��ن اجلامعات خ�سو�سًا يف 
ق�سايا املفق��ودات والإخالل ب��الآداب العامة وغريها 

من امل�ساكل التي قد تواجههم .
واأو�سح املقدم الع�سار اأن دور اأمن اجلامعات ل ينح�سر 
يف ح��ل الإ�سكالي��ات وتوف��ري الأمن فقط ، ب��ل يتعدى 
ذل��ك اإىل القي��ام بالعدي��د م��ن احلم��الت التوعوي��ة 
مث��ل توزي��ع املطوي��ات والن�س��رات وتعلي��ق بو�سرتات 
عل��ى لوح��ات الط��الب اأو تنظيم حما�س��رات وندوات 
تثقيفي��ة بالتن�سي��ق م��ع �س��وؤون الطلب��ة يف خمتل��ف 

املج��الت كمخاطر املخ��درات اأو التعامل مع الأج�سام 
امل�سبوه��ة اأو خماطر النرتن��ت والتحذير من الوقوع 

بوحل العمالة .
وبني الع�سار اأن اإداراته تقوم بالعديد من املحا�سرات 
وال��دورات التدريبية ل�سباط وعنا�سر امن اجلامعات 
بالتن�سي��ق م��ع العدي��د م��ن اجله��ات وخ�سو�س��ًا هيئة 
التوجي��ه ال�سيا�س��ي واملعن��وي وذل��ك لرف��ع الكف��اءة 
الإداري��ة وامليدانية خ�سو�سًا يف ف��ن التعامل احلكيم 
و�سب��ط النف���س ، م�سي��دًا بال��دور اله��ام ال��ذي يوؤديه 
�سب��اط واأف��راد �سرط��ة اأم��ن اجلامعات بخ��ان يون�س 
يف ظ��ل احل�س��ار اخلان��ق ونق���س الروات��ب والأزم��ات 

املختلقة .
وذكر املقدم الع�س��ار اأن اإجنازات امن اجلامعات بخان 
يون���س من��ذ مطلع الع��ام احل��ايل 2017 وحتى نهاية 
�سهر اإبريل بلغت "383" مهمة توزعت ما بني التعامل 
مع ح��وادث اعتداء و�سجار حيث بلغ��ت "95" مهمة ، 
وكتاب��ة تعه��دات لل�سائق��ني املخالف��ني "63" مهم��ة ، 
والتفاع��ل مع اأن�سطة وفعاليات طالبية بلغت "133" 

مهمة ،
بالإ�ساف��ة لإرجاع ع��دد "69" من املفق��ودات للطلبة 
تنوعت ما بني ج��والت وبطاقات جامعية و�سخ�سية 
ومبالغ مالي��ة ، كما مت التعامل مع "11" من احلوادث 
اأمني��ة  لأجه��زة  ق�ساي��ا   "7" وحتوي��ل   ، املتفرق��ة 
خمتلفة اأهمها املباحث العامة ، وحتويل "15" ق�سية 
لق�س��م �سوؤون الطالب باجلامع��ات لتخاذ الإجراءات 

املنا�سبة �سد الطلبة املخالفني .
وخت��م الع�س��ار حديث��ه : " اأنن��ا نعاين مث��ل غرينا من 
دوائر واأفرع ال�سرطة من نق�س يف املوازنات الت�سغيلية 
وقل��ة ال��كادر الب�سري وغريها م��ن التحديات التي لن 
تعيقن��ا ع��ن تاأدية دورن��ا على اأكم��ل وج��ه وبال�سكل 

املطلوب منا يف حماية م�سرية العلم والعلماء" .

نعيم : سيناريوهات خطيرة تنتظر الوضع الصحي
 جراء استمرار الحصار على قطاع غزة

شرطة أمن الجامعات.. القلعة الحامية للمسيرة التعليمية
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غزة - الراأي
م��ع اقرتاب حلول �سه��ر رم�سان املب��ارك، ت�سرع وزارة 
الداخلي��ة والأم��ن الوطني يف تنفيذ خط��ة متكاملة 
لعم��ل اأجهزته��ا حي��ث ت�سه��د �س��وارع واأ�س��واق غ��زة 
ازدحام��ًا مروريًا خا�س��ة مع تزامن "رم�س��ان" بف�سل 
ال�سي��ف مما يتطلب عم��اًل دقيقًا لل�سيط��رة امليدانية 

حفاظًا على اأمن املواطنني وت�سهياًل حلركتهم.
وُيعد �سهر رم�سان من اأكرث املوا�سم التي ت�سهد ازدحامًا 
وحرك��ة ن�سطة للمواطنني، الأمر الذي يتطلب جهدًا 
اإ�سافيًا حيث ُت�سخر وزارة الداخلية كافة اإمكانياتها 
وطاقاتها خلدمة املواطنني من خالل انت�سار الإدارات 
املخت�س��ة يف املفرتقات احليوي��ة والأ�سواق وال�سوارع 

الرئي�سية بهدف �سبط احلالة الأمنية.

تخفيف االزدحام
ويف ه��ذا ال�سدد، اأو�سح العمي��د عبد البا�سط امل�سري 
مدير ع��ام العملي��ات املركزي��ة ب��وزارة الداخلية اأن 
الوزارة جَهّزت خطة ل�سبط ال�سيطرة والنظام خالل 

�سهر رم�سان املبارك ت�سمل كافة مكونات الوزارة.
وق��ال العمي��د امل�سري يف حديث ل�"موق��ع الداخلية" 
"�سه��ر رم�س��ان يختل��ف ع��ن باق��ي �سه��ور ال�سن��ة   :

الأمني��ة  الأجه��زة  جه��ود  ت�ساف��ر  ي�ستدع��ي  مم��ا 
كاف��ة للت�سهي��ل عل��ى املواطن��ني وحماي��ة اأرواحه��م 

وممتلكاتهم".
واإدارات  اأمني��ة  اأجه��زة  ع��دة  م�سارك��ة  اإىل  واأ�س��ار 
مركزي��ة ب��وزارة الداخلي��ة يف عم��ل خط��ة رم�س��ان 
ت�سمل "العمليات املركزي��ة وال�سرطة والدفاع املدين 
وال�سرط��ة البحرية والأمن الداخلي والأمن الوطني 
واخلدم��ات الطبي��ة والتوجي��ه ال�سيا�س��ي والعالقات 
العامة والإعالم والإمداد والتجهيز واملراقب العام".
وذك��ر اأن �سهر رم�سان ي�سهد زي��ادة لن�ساط املواطنني 
يف ال�س��وارع والأماكن العام��ة، م�سريًا اإىل اأن الأجهزة 
تخفي��ف  عل��ى  "رم�س��ان"  خ��الل  �ستعم��ل  الأمني��ة 
الزدحام يف الأ�س��واق واملفرتقات احليوية والأماكن 
الراح��ة  وتوف��ري  امل�ساج��د  وحمي��ط  الرتفيهي��ة 

وال�سالمة للمواطنني.
يف ح��ني تعم��ل طواق��م الدفاع امل��دين خ��الل رم�سان 
ال�ساع��ة ل�ستقب��ال بالغ��ات  م��دار  مبناوب��ات عل��ى 
املواطن��ني وحتريك الطواق��م عند و�س��ول اأي اإ�سارة 

وفق اأي مهمة تندرج حتت عمل اجلهاز.
ودع��ا املواطنني لالت�سال على الرقم الوطني املجاين 
109 يف ح��ال ح��دوث اأي اإ�سكالي��ات، م�سريًا اإىل اأن 
غرف��ة العمليات املركزي��ة بالوزارة تعم��ل على مدار 

ال�ساعة ل�ستقبال ات�سالت املواطنني.

دور الشرطة
كم��ا اأ�س��درت العملي��ات املركزي��ة التابع��ة لل�سرط��ة 
الفل�سطينية خطة خا�س��ة ب�سهر رم�سان، ُيوزع وفقها 
عمل كافة الدارات ال�سرطية يف هذا ال�سهر والأدوار 

املنوطة بها.
ويف ه��ذا ال�سي��اق، ق��ال العمي��د فاي��ق املبح��وح مدير 
العملي��ات املركزي��ة يف جه��از ال�سرط��ة اإن "اخلط��ة 
ته��دف اإىل ت�سي��ري العم��ل عل��ى اأكم��ل وج��ه خ��الل 
�سه��ر رم�سان مب��ا يتنا�سب مع تق��دمي اأف�سل اخلدمات 

للمواطنني والت�سهيل عليهم".
واأكد املبحوح اأن ال�سرط��ة �ستعمل خالل �سهر رم�سان 
عل��ى ا�ستنفار اإدارة الدوري��ات والنجدة واإدارة قوات 
اأي  م��ع  الف��وري  للتعام��ل  النظ��ام  التدخ��ل وحف��ظ 

اإ�سكاليات يف املفرتقات وال�سوارع الرئي�سية.
واأ�ساف "ت�سمل خطة رم�سان عدة اإدارات مركزية يف 
ال�سرط��ة ت�س��م اإدارة امل��رور واإدارة �سرطة البلديات 
واإدارة  التموي��ن  ومباح��ث  العام��ة  املباح��ث  واإدارة 

الدوريات والنجدة واإدارة التدخل".
البلدي��ات  �سرط��ة  اأن  اإىل  امل�س��ري  العمي��د  ولف��ت 

�ستعم��ل على تنظيم الأ�س��واق واإزالة كافة العراقيل 
والب�سط��ات الع�سوائية، كما ت�سم��ل اخلطة ا�ستنفارًا 
احليوي��ة  املفرتق��ات  عل��ى  امل��رور  ل�سرط��ة  تام��ًا 
اخل��ط  امت��داد  عل��ى  دوري��ات  لت�سي��ري  بالإ�ساف��ة 
ال�ساحل��ي طيلة اأي��ام الأ�سب��وع، اإ�ساف��ة لن�سر قوات 
ال�سرطة البحرية على طول ال�ساحل وبني املواطنني 

حلفظ الأمن.
ون��وه اإىل اأن ال�سرط��ة �سُتتاب��ع خ��الل �سه��ر رم�س��ان 
من��ع اإدخال املفرقع��ات والألع��اب الناري��ة وم�سادرة 
اأي كمي��ات منها ح�س��ب القانون، به��دف توفري اأجواء 

منا�سبة للمواطنني وامل�سلني.
كما �ستعمل �سرطة املحافظات بح�سب العميد املبحوح 
عل��ى ت�سهي��ل حرك��ة املواطن��ني يف الأ�س��واق وعن��د 
امل�ساج��د املركزي��ة خا�سة وق��ت �س��الة الرتاويح، يف 
ح��ني �ستتاب��ع مباح��ث التموي��ن التج��ار املحتكري��ن 
للب�سائ��ع ومدى �سالحية بع���س الب�سائع التي يزداد 

ا�ستخدمها يف �سهر رم�سان.
واأف��اد العمي��د املبحوح باأن قي��ادة ال�سرط��ة �ستنظم 
ج��ولت دورية لالطالع عن ق��رب على عمل الإدارات 
ال�سرطي��ة خ��الل �سه��ر رم�س��ان يف كاف��ة حمافظ��ات 
القطاع، داعيًا املواطنني للتعاون والتحلي بامل�سئولية 

وامل�ساهمة يف �سبط احلالة الأمنية.

العميد المصري: خطة لضبط السيطرة والنظام في رمضان
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غزة- الراأي
وتكنولوجي��ا  الت�س��الت  وزارة  اأطلق��ت 
بواب��ة  م��ن  اجلدي��دة  ن�سخته��ا  املعلوم��ات 
اخلدم��ات اللكرتوني��ة "مكتب��ي الرقم��ي" 
يف  احلديث��ة  التط��ورات  ملواكب��ة  وذل��ك  
تقدمي اخلدم��ات اللكرتوني��ة وفقًا ملعايري 
ج��ودة اخلدم��ات الإلكرتوني��ة احلكومي��ة 

املعتمدة .
و اأو�سح��ت ال��وزارة  اأن الإ�س��دار اجلدي��د 
يوف��ر اإمكانية الو�س��ول اإىل كافة الأنظمة 
والربامج املركزي��ة واخلدمات الإلكرتونية 
الت��ي تقدمه��ا ، حي��ث يتمك��ن امل�ستخدم من 
الدخ��ول اإىل ال�سفح��ة اخلا�س��ة به، حيث 
اإىل  امل�ستفيدي��ن  ح�ساب��ات  ت�سني��ف  مت 
ح�ساب��ات موظف��ني- ح�ساب��ات مواطن��ني- 

وح�سابات �سركات.
الإ�سع��ارات  يعر���س  الإ�س��دار  اأن  واأك��دت 
اخلا�س��ة بطلب��ات العم��ل للموظف��ني والتي 
حتت��اج اإىل اإجراء من املوظ��ف ومتابعة من 
طرف��ه، اإ�ساف��ة اإىل زاوي��ة خا�س��ة باإ�سعار 
امل�ستخدم بوجود طلبات واإ�سعارات جديدة.
اجلدي��د  الإ�س��دار  يف  اأن  ال��وزارة  وبين��ت 
زاوي��ة خا�سة لطالع املوظ��ف على طلباته 

الفوات��ري  بت�سدي��د  اخلا�س��ة  اللكرتوني��ة 
والطلبات املقدمة من خالل خدمة الر�سائل 

ال�سريعة على الرقم 37037.
م��ن  جمموع��ة  النظ��ام  ويق��دم  كم��ا 
اخلا�س��ة  واملعلوم��ات  الإح�سائي��ات 
بامل�ستخ��دم واإع��داد الطلب��ات اللكرتوني��ة 
املقدمة من خالله �سمن الأنظمة واخلدمات 
الإلكرتوني��ة اخلا�س��ة بال��وزارة منه��ا عدد 

الطلب��ات  ع��دد   ، اللكرتوني��ة  املرا�س��الت 
اخلا�س��ة بخدم��ات �س��وؤون املوظف��ني، ع��دد 
حركات احل�ساب يف بنك الربيد، عدد مرات 
ا�ستخ��دام ح�س��اب الدخ��ول املوح��د ،ع��دد 

مرات اإعادة كلمة املرور.. وغريها
واأك��دت  الوزارة اأن النظ��ام يوفر بيئة عمل 
امل�ساع��دة  الأدوات  م��ن  للموظ��ف  متكامل��ة 
كاأداة  الوظيف��ي  وامله��ام  بالأعم��ال  للقي��ام 

جدول��ة امله��ام، الرواب��ط املف�سل��ة، طباعة 
ا�ستم��ارة الرات��ب، اأ�سع��ار العم��الت ح�س��ب 
اأن  اإىل  م�س��رية   ، املالي��ة  وزارة  حتدي��ث 
الو�س��ول اإىل خدمة "مكتبي الرقمي" يكون 
م��ن  خالل زي��ارة موقع ال��وزارة الإلكرتوين  
اخلدم��ات  اإىل  الدخ��ول  ت�سجي��ل  ث��م  م��ن 
اللكرتوني��ة با�ستخ��دام ح�س��اب الدخ��ول 

املوحد.

وزارة االتصاالت تطلق نسختها الجديدة " مكتبي الرقمي"

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة القت�س��اد الوطني بغزة، 
عن انته��اء ا�ستعداداتها ل�ستقبال �سهر 
خط��ط  و�سع��ت  اأنه��ا  موؤك��دة  رم�س��ان، 
عل��ى م�ستوى جميع حمافظ��ات القطاع، 
للمحافظ��ة على عملية ال�س��راء والبيع 

يف الأ�سواق.
وقال مدير عام حماية امل�ستهلك بوزارة 
القت�س��اد الوطن��ي د. رائ��د اجلزار يف 
حدي��ث " لل��راأي"، اأن هن��اك دور فع��ال 
وجهود م�ستمرة من قبل طواقم الوزارة 
للحفاظ عل��ى الدور الرقاب��ي لالأ�سواق 
واملحافظ��ة على ج��ودة و�سالم��ة املنتج 

خا�سة خالل �سهر رم�سان املقبل.
تق��وم  القت�س��اد  وزارة  وتاب��ع:" 
بالرقاب��ة على معظم املنتج��ات وال�سلع 
الت��ي ت�سل للمع��رب قب��ل اأن تدخل اىل 
اأ�سواق قطاع غ��زة، �سواء كانت غذائية 
اأو غ��ري غذائي��ة )مالب���س، بطاري��ات، 
حماي��ة  به��دف  كهربائي��ة(،  اأجه��زة 

امل�ستهلك الفل�سطيني".
 واأو�س��ح اأن موظف��ي حماي��ة امل�ستهل��ك 
يح�سل��ون عل��ى عين��ات م��ن كل منتج اأو 
�سلع��ة واإر�سالها ملخت��رب وزارة القت�ساد 
امكاني��ة  فح���س  به��دف  الوطن��ي، 
الفل�سطيني��ة،  للموا�سف��ات  مطابقته��ا 
اإم��ا  وبن��اء عل��ى نتائ��ج الفح���س يت��م 
ال�سماح لهذه ال�سل��ع بالدخول اىل غزة 
اأو منعه��ا والتحرز عليها ومن ثم اتالفها 
وحتري��ر حما�س��ر �سب��ط بح��ق التجار 

املخالفني. 
قام��ت  الت��ي  اجل��ولت  طبيع��ة  وع��ن 
الف��رتات  خ��الل  القت�س��اد  وزارة  به��ا 

الت��ي  ال�سب��ط  وحما�س��ر  ال�سابق��ة 
التج��ار  ع�س��رات  بح��ق  حتريره��ا  مت 
واملح��ال، اأك��د اجل��زار اإن وزارت��ه تقوم 
خ��الل العدي��د م��ن اجل��ولت امليدانية 
التي نف��ذت، مبراقب��ة مكثفة وجولت 
�سباحي��ة وم�سائي��ة م�ستم��رة لالأ�سواق 
واملح��ال التجاري��ة واملطاع��م واملولت 
واملخاب��ز، للتاأك��د من �سالم��ة املنتجات 

الغذائية و�سالحيتها واأ�سعارها". 
ل  ال�سب��ط  حما�س��ر  تزاي��د  اأن  وب��ني 
يعن��ي اأن هن��اك انت�س��ار للف�س��اد عن��د 
ظ��ل  يف  خا�س��ة  التج��ار،  اأو  البائع��ني 
عوام��ل خارج��ه عن اإرادته��م كاحل�سار 

والإغالق وانقطاع الكهرباء.

مل�س��ت  القت�س��اد  وزارة  اأن  اىل  واأ�س��ار 
تغريا كبريا يف نوعية وجودة الب�ساعة 
املعرو�س��ة م��ن كاف��ة الأ�سن��اف مقارنة 
بالأع��وام القليل��ة املا�سي��ة، خا�سة مع 
ازدي��اد التن�سي��ق ب��ني التج��ار ودائ��رة 

حماية امل�ستهلك.
اأم��ا يف ظ��ل النقط��اع الطوي��ل للتي��ار 
الكهربائ��ي وال��ذي ي�سل لأرب��ع �ساعات 
و�س��ل فق��ط، اإ�سافة لرتف��اع احلرارة، 
اأو�سح اجلزار قائال:" اإننا �سرنكز اأي�سًا 
عل��ى ال�سلع التي حتت��اج اإىل الثالجات، 
خا�س��ة اللح��وم واملجم��دات للتاأكد من 

عدم ف�سادها".
امل�ستهل��ك  حماي��ة  دائ��رة  وا�سط��رت 

اىل ات��الف الكثري م��ن امل��واد الغذائية 
الفا�س��دة لأن �سح��ة املواط��ن تق��ع يف 
مقدم��ة اهتمام��ات وزارة القت�ساد، مع 
ع���س الب�سر ع��ن بع�س التج��اوزات من 
قب��ل بع�س التجار لبع���س ال�سلع كمواد 
التنظي��ف وغريه��ا لك��ن لي���س بكميات 

كبرية.
الرقاب��ي  العم��ل  اأن  اجل��زار  وق��ال   
لدائ��رة حماي��ة امل�ستهل��ك يتزايد قبل 
املب��ارك، حي��ث  وخ��الل �سه��ر رم�س��ان 
تقوم الطواقم العاملة مبراقبة مكثفة 
وجولت �سباحي��ة وم�سائي��ة م�ستمرة 
لالأ�س��واق واملح��ال التجاري��ة واملطاعم 
وامل��ولت واملخاب��ز طوال �سه��ر رم�سان، 

للتاأك��د من �سالم��ة املنتج��ات الغذائية 
و�سالحيتها واأ�سعارها.

ويف الع�س��ر الأواخ��ر م��ن رم�س��ان ب��ني 
اجلزار اأن الدائرة تقوم بجولة خا�سة 
ملنت�س��ف  الإفط��ار  موع��د  بع��د  ثالث��ة 
واملك�س��رات  الأ�سع��ار  ملراقب��ة  اللي��ل، 
واملالب���س واحلل��وى والألع��اب النارية، 
والتي مت تكثيف حمالتنا �سدها خالل 
الأي��ام املا�سي��ة، ب�سبب ازدي��اد ن�ساطها 
يف ال�سه��ر الف�سي��ل واأي��ام عي��د الفط��ر 
ال�سعي��د خا�س��ة عن��د اأب��واب امل�ساج��د 
م��ن وق��ت �س��الة الرتاوي��ح قب��ل بع���س 

الأطفال . 
ولف��ت اجل��زار اإىل اأن وزارت��ه �ست�س��دد 
مراقبته��ا خ��الل الأي��ام الأخ��رية م��ن 
"الرجن��ا  �سم��ك  عل��ى  اأي�س��ا  رم�س��ان 
�سالحيت��ه،  م��ن  للتاأك��د  والف�سي��خ" 
وتف��ادي امل�س��اكل الت��ي حدث��ت خ��الل 

العام املا�سي. 
وتوحي��د  �سب��ط  امكاني��ة  وح��ول 
كاف��ة  يف  الأ�س��واق  داخ��ل  الت�سع��رية 
اأن  اجل��زار  اأك��د  القط��اع،  حمافظ��ات 
دائ��رة حماي��ة امل�ستهل��ك فر�س��ت على 
كافة التج��ار اإعالن الت�سعرية الر�سمية 
للزب��ون، م�س��ريا اأن��ه مت التوقي��ع عل��ى 
15 حم�سرا فقط خالل اأربع وع�سرين 
�ساعة ب�سب��ب عدم التزام جت��ار باإبراز 

الت�سعرية للمواطنني كحق ثابت لهم.
وي�س��ار اىل اأن وزارة القت�س��اد تطالب 
باجلرائ��م  خمت�س��ة  مبحاك��م  دوم��ا 
القت�سادي��ة يف غزة، واإن��زال عقوبات 
�سارم��ة بح��ق املخالفني للح��د من عدد 

اجلرائم القت�سادية .

االقتصاد تستعد لرمضان وتحذر التجار المخالفين 
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النائب العام 
العسكري يحدد 

موعد إعدام قتلة 
الشهيد فقها

غزة- خا�س الراأي
ك�س��ف النائ��ب الع��ام الع�سك��ري يف غزة ف�س��ل اجلديلي 
ع��ن موع��د تنفي��ذ اأح��كام الإعدام بح��ق قتل��ة ال�سهيد 
الق�سام��ي مازن فقه��ا.  وقال اجلديل��ي يف ت�سريح خا�س 
لوكالة "الراأي" اإن تنفيذ الأحكام بحق املدانني الثالثة 
بعملي��ة القت��ل �سيتم الي��وم اخلمي�س ال�ساع��ة اخلام�سة 

ع�سًرا يف اأحد ال�ساحات املغلقة.
واأ�س��ار اإىل اأن��ه �سيت��م تنفي��ذ الأح��كام بح�س��ور جه��ات 

ر�سمية وحقوقية واأعيان املجتمع واملخاتري.
لهيئ��ة  التابع��ة  الع�سكري��ة  املي��دان  وحكم��ت حمكم��ة 
الأح��د  �سب��اح  جل�سته��ا  يف  بغ��زة،  الع�سك��ري  الق�س��اء 
املا�س��ي، بالإعدام عل��ى ثالثة ُمتخابري��ن مع الحتالل 
الإ�سرائيل��ي اأدينوا بامل�ساركة يف اغتي��ال ال�سهيد القائد 

مازن فقها يف �سهر اآذار/ مار�س املا�سي.
واأ�س��درت املحكم��ة حكم��ًا بالإع��دام �سنق��ًا عل��ى املدان 
)اأ.ل( القات��ل املبا�س��ر لل�سهي��د فقه��ا، والإع��دام �سنق��ًا 
للم��دان )ه.ع( والإع��دام رمي��ًا بالر�سا���س عل��ى امل��دان 

)ع.ن(.

غزة- الراأي
اأكد حقوقي��ون وم�ساركون بور�سة عمل 
ح��ول اأزمة نق�س الأدوي��ة وامل�ستلزمات 
الطبي��ة يف القط��اع ال�سح��ي احلكوم��ي 
بقطاع غزة، عل��ى جترمي ربط احلقوق 
ال�سحي��ة والن�ساني��ة ل�س��كان القط��اع 
باخلالفات ال�سيا�سي��ة و�سيا�سة ت�سديد 
احل�س��ار املفرو���س عل��ى قط��اع غزة يف 

الآونة الأخرية.
و�سدد مدير املرك��ز الفل�سطيني حلقوق 
ال�س��وراين،  راج��ي  املحام��ي  الإن�س��ان 
خالل كلمته بالور�سة التي نظمها املركز 
بغ��زة،  الن�س��ان  حلق��وق  الفل�سطين��ي 
الي��وم الأثن��ني، عل��ى ع��دم م�سروعي��ة 
م�ساومة �سكان قطاع غزة على حقوقهم 
ال�سحي��ة والدوائي��ة مقاب��ل احل�س��ول 
عل��ى مكا�س��ب �سيا�سي��ة، م�س��ريًا اإىل اأن 
ذل��ك ميثل جتاوزا لكل املبادئ واحلقوق 

الن�سانية.  

وب��ني ال�س��وراين اأن حال��ة ال�سطراب 
يف  املتواج��دة  ال�سيا�سي��ة  والأزم��ات 
الواق��ع الفل�سطين��ي، ل تعف��ي ال�سلطة 
ح��ق  جت��اه  واجبه��ا  م��ن  الفل�سطيني��ة 
والع��الج  بال�سح��ة  غ��زة  يف  ال�س��كان 
وتوفري الدواء داخل املرافق ال�سحية.

اأك��د مدي��ر جمعي��ة الغاث��ة  ب��دوره، 
الطبي��ة الفل�سطيني��ة يف غ��زة د. عائد 
ياغ��ي عل��ى ح��ق املري���س الفل�سطين��ي 
يف تلق��ي الع��الج، مبينًا �س��رورة جتنيب 
القط��اع ال�سح��ي ع��ن كاف��ة اخلالف��ات 

ال�سيا�سية.
واأ�سار د.ياغي اإىل اأن الحتالل يتحمل 
امل�سوؤولي��ة الكامل��ة يف توف��ري اخلدمات 
ال�سحي��ة والعالجي��ة للمواطنني، وفقا 
الدولي��ة  ن�س��ت علي��ه التفاقي��ات  مل��ا 

والقانون الدويل الن�ساين.
م��ن جانبه، اأكد مدير ع��ام ال�سيدلة يف 
وزارة ال�سح��ة د. منري الرب�س على عدم 

خم��ازن  يف  املخت�س��ة  اجله��ات  جت��اوب 
وزارة ال�سحة ب��رام اهلل مع احتياجات 
الأدوي��ة  م��ن  املطلوب��ة  غ��زة  قط��اع 
وامل�ستهل��كات الطبي��ة، مبين��ًا اأن��ه من��ذ 
�سهري��ن مل تت�سلم خمازن وزارة ال�سحة 
يف غزة اأي حبة دواء من الوزارة يف رام 

اهلل.   
واأو�س��ح مدي��ر ع��ام ال�سيدل��ة اأن قطاع 
دولر  ملي��ون   40 اإىل  بحاج��ة  غ��زة 
�سنويًا من الأدوية وامل�ستهلكات الطبية، 
مبين��ًا اأن ن�سب��ة م�ساهم��ة ال�سلطة فيها 
بلغت خالل العام املا�سي 2016 37%.
واأ�س��ار د. الرب�س اإىل التناق�س املتزايد 
م��ن  بغ��زة  ال�سح��ة  وزارة  خم��ازن  يف 
الطبي��ة خ��الل  وامل�ستهل��كات  الأدوي��ة 
الأ�سه��ر املا�سي��ة، م�س��ريًا اإىل خط��ورة 
الأورام  مر�س��ى  عل��ى  الأدوي��ة  نق���س 
العناي��ة  ومر�س��ى  الكل��وي  والف�س��ل 

املكثفة.  

غزة- الراأي
الأ�س��رى  وزارة  وكي��ل  اأع��رب 
واملحرري��ن بهاء املدهون ، عن خيبة 
اأم��ل اجلمي��ع لع��دم قي��ام ال�سلط��ة 
بدوره��ا  وخا�س��ة الرئي���س عبا���س 
الأمريك��ي  الرئي���س  زي��ارة  خ��الل 
ترام��ب ، بال�سغ��ط عل��ى الحت��الل 
من اجل ال�ستجابة ملطالب الأ�سرى 

الإن�سانية والعادلة.
ت�سري��ح  خ��الل  املده��ون  واأو�س��ح 
اأن  ياأم��ل  كان  اجلمي��ع  اأن  �سحف��ي 
اللق��اء  م��ن  ج��زء  تخ�سي���س  يت��م 
م��ع الرئي���س ترام��ب واحلدي��ث عن 
واأبنائه��م  الأ�س��رى  اأه��ايل  معان��اة 
امل�سرب��ني من��ذ 37 يوم��ًا احتجاجًا 
على مطال��ب اإن�ساني��ة وعادلة ، واأن 
ل تنته��ي ه��ذه الزي��ارة اإل بتحقيق 
نتائج ملمو�سة تنهي اإ�سراب الأ�سرى 

بتحقيق مطالبهم.
الأمريكي��ة  الإدارة  اأن  واأك��د  

ترام��ب  والرئي���س 
بازدواجي��ة  يتعام��ل 
القان��ون  معاي��ري  م��ع 
الدويل وحق��وق ال�سعب 
ويرف���س   ، الفل�سطين��ي 
الأ�سرى  اأهايل  ا�ستقبال 
، بينما هو يزور �سخ�سيا 
عائل��ة اجلن��دي الأ�سري 
�س��اوؤول  املقاوم��ة  ل��دي 
وا�س��ح  اأرون يف جتاه��ل 
داخ��ل  الأ�س��رى  ملعان��اة 

�سجون الحتالل .
ولف��ت اأن مباحث��ات ج��ادة جتريه��ا 
قيادات احلركة الأ�سرية يف خمتلف 
ال�سج��ون ته��دف اإىل تو�سي��ع رقع��ة 
الإ�س��راب املفتوح ع��ن الطعام الذي 
يخو�س��ه الأ�سرى منذ 17 من ابريل 
املا�س��ي ، لي�سم��ل كاف��ة ال�سج��ون و 
ان�سم��ام اأع��داد كب��رية يف ظل تعنت 
اإدارة ال�سجون يف ال�ستجابة ملطالب 

احلركة الأ�سرية الإن�سانية .
 وب��ني اأن وح��دة وتالح��م احلرك��ة 
الأ�س��رية داخ��ل �سج��ون الحت��الل 
وازدي��اد اأع��داد امل�سرب��ني وم�ساندة 
اأبن��اء �سعبن��ا يف خمتل��ف تواج��ده 
وت�سعي��د املواجهة مع الحتالل هي 
الكفي��ل بتحقي��ق مطال��ب الأ�س��رى 
ال��دويل  املجتم��ع  خ��ذلن  ظ��ل  يف 
وال�سلط��ة الفل�سطيني��ة يف ال�سغ��ط 
اج��ل  م��ن  احلقيقي��ة  واملمار�س��ة 

ال�ستجابة ملطالب الأ�سرى.

"المدهون " اإلدارة األمريكية 
تتعامل بازدواجية مع حقوق 
شعبنا و تتجاهل مطالب األسرى

حقوقيون يؤكدون على تجريم ربط الحقوق
 الصحية واإلنسانية لسكان غزة بالخالفات السياسية


