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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
رغم اأن��ف االأزم��ات املرتاكم��ة وحماوالت 
خنق غزة ومنعه��ا من احلياة، اإال اأن طلبة 
اأن  ع��ام  كل  ي�ؤك��دون  العام��ة  الثان�ي��ة 
ال�س��يء يقف حائ��ا بينهم وب��ني التف�ق، 
فهذا البيت ت�سمع فيه الزغاريد املمزوجة 
بدم���ع الفرح، وهذا البيت ي�زع احلل�يات 
اأو  ابنت��ه  يعان��ق  اأب  وم�سه��د  والع�سائ��ر، 
ابن��ه.. كل تلك املناظر تك���ن ماأل�فة فى 
غ��زة التي تعي���ش حياته��ا الطبيعية رغم 

تكاثر الهم�م وامل�سائب.
وبالرغم من اأن الطلبة قدم�ا امتحاناتهم 
خ��ال �سيام �سهر رم�س��ان، ويف ظل ظروف 
اأن  ب�س��ر  الأي  ميك��ن  ال  و�سعب��ة  قاه��رة 
ب�س��كل  للكهرب��اء  انقط��اع  م��ن  يتحمله��ا، 
�سب��ه دائ��م، ويف ظ��ل احل�س��ار والظ��روف 
املت�ا�س��ل،  االنق�س��ام  وحال��ة  ال�سيا�سي��ة 
اإال اأن ه�ؤالء الطلب��ة بنجاحهم وتف�قهم 
رفع���ا م��ن احلال��ة املعن�ي��ة رغ��م ج��راح 
كل بي��ت ف��ى غزة وحقق���ا اأعل��ى النتائج 
لي�ؤك��دوا اأن احل�س��ار واالأزمات ال ميكن اأن 

تفّتت من ق�ة وعزمية الغزيني.
ومبج��رد االع��ان ع��ن نتيج��ة الثان�ي��ة 
احلي��اة  دب��ت  االأوائ��ل،  واأ�سم��اء  العام��ة 
وعل��ت  غ��زة،  قط��اع  مناح��ي  كاف��ة  يف 
يف  وال�سع��ادة  الف��رح  معلن��ة  االأ�س���ات 
كل بي��ت فل�سطين��ي، وت�س��ارع العدي��د م��ن 
اأه��ايل واأق��ارب واأحب��اء الطلب��ة بتقدمي 
التهاين والتربيكات عل��ى م�اقع الت�ا�سل 
االجتماع��ي ابتهاج��ا بالفرح��ة الك��ربى 

للناجحني، فيما انت�س��ر املئات من االأهايل 
وال�سب��اب يف ال�س���ارع والطرق��ات لت�زي��ع 
وق��ام  واجل��ران  امل��ارة  عل��ى  احلل���ى 
الكثري��ن منهم بتزي��ني �سياراتهم بال�رود 
والبال�ن��ات املل�ن��ة تعب��را ع��ن فرحته��م 

بناجح اأبنائهم .

فرحة النجاح ال توصف
الطال��ب اإبراهي��م ي��سف م��ن مدينة رفح 
جن�ب قطاع غزة ح�سل على معدل 99.4 
وكان �سم��ن اوائل الثان�ي��ة العامة، ي�ؤكد 
اأن فرحت��ه بح�س�ل��ه عل��ى ه��ذا املعدل ال 
ت��س��ف، واأن ه��ذا النج��اح الكب��ر ج��اء 
نتيجة كده وتعب��ه الذي القاه خال اأيام 
الدرا�س��ة، داعي��ا كل الطلب��ة والطالب��ات 
بغ��زة اإىل اجل��د واالجته��اد الأن النج��اح 

�سع�ر جميل.
ويق�ل ي��سف:" اإن وال��دي ووالدتي قاما 
ب��دور كب��ر يف �سبي��ل ت�فر ج��� هادئ يل 
بالرغم م��ن انقطاع الكهرب��اء ب�سكل كبر 
والدرا�س��ة عل��ى �س���ء اللي��دات، حيث مل 
يق�س��ر وال��داي مع��ي ووف��روا ىل كل م��ا 

اأحتاجه ".
وال��د اإبراهيم اأي�سا يق���ل:" ابني جمتهد 
ومتمي��ز من��ذ �سغ��ره، وكان يح�س��ل عل��ى 
اأعلى الدرجات ب�س��كل دائم، واإنني اأفتخر 
ب��ه كاأي اأب اآخر، وال�سع���ر بالنجاح �سع�ر 
جمي��ل"، م�جه��ا �سك��ره لكل من ق��ام بهذا 
االجن��از، متمني��ا يف ال�سياق ذات��ه النجاح 
ل��كل الطلبة يف قطاع غزة لينفع�ا وطنهم 

بذلك التف�ق والنجاح. 
فيم��ا تق���ل والدت��ه اأنه��ا مل ت�سع��ر بتلك 
ال�سعادة من قب��ل، واأنها قامت بكل جهدها 
لت�فر الدعم الكام��ل البنها، وقد اأثمرت 
درا�ست��ه وتعب��ه وكان م��ن االأوائ��ل عل��ى 

القطاع املحا�سر.
وت�س��كل اأزم��ة انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي 
ل�ساع��ات ط�يل��ة متت��د اإىل اأك��ر م��ن 16 
�ساعة- ماأ�ساة على طالب الثان�ية العامة، 
لك��ن رغ��م فق��د ح�س��د الكثر م��ن الطلبة 
بغ��زة مع��دالت مرتفع��ة جعل��ت الظروف 
ال�سعب��ة التي م��ر به��ا القط��اع دافًعا نح� 

التف�ق والنجاح.

تفوق رغم المعاناة
ويف تعليقه على اأ�سباب تف�ق الطلبة بغزة 
وجناحهم رغم احل�س��ار واملعاناة وت�سديد 
النف�س��ي  االأخ�سائ��ي  يق���ل  اخلن��اق، 
م��س���ع  اإن  ماخ��ة:"  زه��ر  والرتب���ي 
النج��اح والتناف���ش اأ�سبح م��س���ع رئي�سي 
ومن اأه��م االأ�سياء الت��ي يحر�ش عليها كل 
فل�سطين��ي، ومن بينه��ا اأن الفل�سطيني يعي 
جيدا اأن راأ�ش ماله العلم الذي يعينه على 

احلياة بكل اأ�سكالها و�س�رها.
وي�سي��ف يف حدي��ث لل��راأي:" اإن م��ن اأهم 
االأ�سب��اب اأي�س��ا، ال�ع��ي والن�س��ج العقل��ي 
واالنفت��اح الثق��ايف الأولياء االأم���ر والذي 
اأبنائه��م،  تعلي��م  عل��ى  اأحر���ش  جعله��م 
وات�ساع مدارك العقل ل��دى االأبناء و�سكل 
تربي��ة الع�ائ��ل الأبنائه��ا، وغر���ش معاين 

التمي��ز والنج��اح وال�سخ�سي��ة الق�ي��ة يف 
كل �س��يء، وهذا كله يدفع االأبناء واأولياء 

االم�ر لاهتمام اأكر".
ال�سع��ب  ف��اإن  ماخ��ة  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
الفل�سطيني يتمتع ب�سابه نف�سية وعقيدة 
ق�ي��ة ت�سكل��ت م��ن جمم�ع��ة م��ن االأم�ر، 
�س�اء م�ساعر ال�سعب املحتل املهاجر و�سيق 
�سب��ل احلياة، وقل��ة فر�ش العم��ل اأي�سا له 
دور، اإىل جان��ب االهتمام الكبر باجل�انب 
املحم���د  والتناف���ش  والقيمي��ة  النف�سي��ة 
الت��ي اأوجدت��ه الع�مل��ة واالنفت��اح، وه� ما 
اأوج��د ه��ذا ال�س��كل م��ن التناف���ش، ا�سافة 
اىل طبيع��ة العاطف��ة االب�ي��ة والعائلية 
يف االهتم��ام واحلر�ش، وت�فر كل ما يلزم 

لاأبناء حتى نراهم يف اأح�سن حال.

دافعية وتميز
وم��ا مييز اأه��ايل قطاع غ��زة الفل�سطينية 
اأنه��م يبذل���ن جه���دا كب��را من اأج��ل زرع 
الطم���ح والدافعية يف نف��ش اأبنائهم منذ 
البداي��ة، وي�ستعين�ن بكل الطرق املتاحة 
لدفعه��م نح��� التميز، ك���ن االأ�س��ر تدرك 
حج��م م��ا يحيط ب��ه ال�سباب م��ن ظروف، 
فيخرج الطالب طم�حا، ولديه االإمكانية 

لتحقيق ما ي�سب� اإليه.
وع��ن ذلك تق�ل االأخ�سائية االجتماعية 
الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  اإن  عاب��د:"  �سل���ى 
اأك��ر �سع��ب متعلم وناج��ح، ويف�س��ل العلم 
كث��را، وجن��اح وتف�ق��ه ب�سكل دائ��م نابع 
م��ن اإرادت��ه لتحري��ر وطن��ه، وه��� يتخ��ذ 

من طري��ق العلم واملقاومة �س��اح لتحرير 
ال�طن".

وت�ؤك��د يف حديثها لل��راأي، اأن الفل�سطيني 
بغ��زة اأثب��ت بتف�ق��ه اأن النج��اح وليد من 
رح��م املعان��اة، وه��ذا بح��د ذات��ه يعت��رب 
اجنازا كب��را ل�سعب يعاين ح�س��ارا خانقا 

واأزمات مرتاكمة ال تريد اأن تنتهي.
وت�سع��ى العائات بغ��زة اإىل �سح��ذ الهمم 
بنف����ش اأبنائها من اأجل التباهي بهم فيما 
يتعل��ق بالعل��م والنج��اح، وهن��اك ق�س���ش 
فل�سطيني��ني  ط��اب  ع��ن  تتكل��م  واقعي��ة 
خرج���ا م��ن رحم املعان��اة والفق��ر بنجاح 
باه��ر، وذل��ك الف�س��ل يع���د اإىل االإ�سرار 
والت�سمي��م لدى اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، 

وفق ما ذكرته االأخ�سائية عابد.
الع��ايل  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزي��ر  وكان 
الي���م  اأعل��ن �سب��اح  ق��د  �س��ربي �سي��دم، 
االأربع��اء، نتائج امتح��ان الثان�ية العامة 
الفروع  2017، يف خمتلف  "اجناز" للعام 
يف كاف��ة حمافظ��ات ال�طن. وق��ال �سيدم 
خ��ال م�ؤمت��ر �سحف��ي عقد مبق��ر ال�زارة 
النج��اح  ن�سب��ة  اإن  اهلل:"  رام  مبدين��ة 
بزي��ادة   .67.24% بلغ��ت  االمتح��ان  يف 
%2.58 عن العام املا�سي". واأ�ساف:" اإن 
عدد امل�سجلني بلغ هذا العام 72 األف و65 
م�س��رتكا، تق��دم منه��م لامتح��ان 70 األفا 
و237 م�سرتكا، جنح منهم 47 األفا و903 
م�سرتك��ني"، م��سح��ا اأن ن�سب��ة النجاح يف 
العل���م االإن�سانية بلغ��ت %62.6 والعلمي 

.51% وال�سرعي   84%

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأك��ر من 14 عاما مرت كلمح الب�س��ر، اإال اأن ال�ستيني 
اأحم��د عب��د احلميد من �سكان رف��ح جن�ب قطاع غزة 
مل يكل ومل ميل يف البحث عن اأي و�سيلة لبناء منزله 
املهدم منذ عام 2003 اأكر من ثاث مرات، وا�ستنزف 

كل ق�اه البدنية من اأجل اإعادة بنائه.
وبالرغم من اأن عبد احلميد مل يرتك مكانا اأو م�سئ�ال 
اإال وت�جه له، وا�ستكى يف حماولة منه للح�س�ل على 
تع�ي���ش اأي��ا كان، لك��ن يف كل م��رة كان��ت حماوالت��ه 
االهتم��ام  بع��دم  وتقاب��ل  بالف�س��ل  تب���ء  وجه���ده 

والامباالة من قبل اأ�سحاب القرار وامل�سئ�لني .
ويق�ل عبد احلميد بعد اأن فتح قلبه "للراأي":" هدم 
من��زيل من��ذ ع��ام 2003، ومل اأح�سل عل��ى تع�ي�ش، 
وبع��د �سن���ات م��ن امل�سق��ة واملتابع��ات مت و�س��ع ا�س��م 
عائلت��ي �سم��ن ك�س�ف��ات االأ�سم��اء التي �سيت��م البناء 
له��ا، ولك��ن فيم��ا بع��د ف�جئت باأن��ه مت ح��ذف اال�سم 

وا�ستبداله با�سم عائلة اأخرى دون �سابق انذار ".

ال حياة لمن ينادي
وي�سي��ف بلهج��ة حزين��ة مثقل��ة بالهم���م:" قدم��ت 
الكث��ر من ال�سكاوي ل�زارة اال�سغال بغزة، ومل اأترك 
م�سئ���ال عل��ى م�ست���ى مدين��ة رف��ح اإال وذهب��ت اليه 
طالب��ا الن�سرة منه، وكان��ت كل االجابات �سفهية باأن 
امل��س���ع معق��د"، م��سح��ا اأن قرار رف���ش بناء منزله 
بدع�ى اأن املكان ه� لنادى ريا�سى ولي�ش منزال خا�سا 

بعائلة عبد احلميد.

وي�ؤك��د يف حديث��ه اأن��ه ق��ام بتق��دمي االأوراق امللكية 
والثب�تي��ة للمنزل املدمر لكن دون اأن يح�سل على اأي 
رد، وقام مبخاطبة وكيل وزارة االأ�سغال ب�سكل خا�ش 
عرب اإذاعة االأق�سى، حيث وعده وكيل ال�زارة باإنهاء 
�سك�اه والرد على مظلمته لكن دون جدوى حتى االآن، 

وال حياة ملن ينادي.
وتتك���ن عائلة احلج عبد احلميد من 11 فردا، حيث 
ي�سكن يف منزل اأحد االأقارب منذ هدم منزله قبل 12 

عام.
وي�ا�س��ي عب��د احلميد نف�س��ه باأن ال�س��رب طيب واهلل 
امل�ستع��ان عل��ى معانات��ه، واأن ظ��روف البل��د قاه��رة 
و�سعب��ة، قائا:" اأنا رجل كبر، وعندما اأذهب ل�زارة 
االأ�سغ��ال، اأجد �سباب بجيل اأحف��ادي ويق�ل�ن ملفك 

جاهز وبعثناه على غزة وانتظر منا تليف�ن".
ويت�س��اءل:" م��اذا اأق�ل وم��اذا اأفعل فلي���ش بيدي اأي 
حيل��ة وق���ة، ولي�ش لدي ال�قت ال��كايف للجري خلف 
بن��اء منزيل، فلدي عائلتى واأمي التي اأرعاها وحتتاج 
وزارة  اإىل  م�ؤخ��را  اأن��ه ذه��ب  بك��رة"، م��سح��ا  يل 
االأ�سغ��ال للمتابع��ة، واأك��دوا ل��ه هناك اأن��ه ال ي�جد 
م�ساري��ع، ويف ح��ال وج���د م�ساري��ع اعم��ار ف��اإن ملفه 

جاهز يف غزة.
وتعي���ش االآالف م��ن العائ��ات الفل�سطيني��ة يف قطاع 
غ��زة املحا�س��ر من��ذ اأك��ر م��ن 11 عام��ا مت�ا�سل��ة، 
اأو�ساعا ان�سانية واقت�سادي��ة �سعبة وقا�سية خا�سة 
بع��د ت�سرده��ا م��ن منازله��ا عق��ب الع��دوان االأخ��ر 
�سي��ف 2014 . وحت��اول حك�م��ة رام��ي احلم��دهلل 

ب�س��ط �سلطتها على قطاع غ��زة ومتابعة �س�ؤون اإعادة 
االإعمار ومعاجلة ق�ساي��اه بنف�سها دون تدخل من اأي 
اأح��د، االأم��ر الذي ي�ؤك��د اأنه��ا �سببا رئي�سي��ا بتعطيل 
تنفي��ذ م�ساريع اإعادة اإعمار قطاع غزة واإدخال م�اد 
البن��اء، رغم تلقيها اأم�اال الإعادة مبا فيها قطاع غزة 

املحروم من هذه االأم�ال.

أبرز التحديات
م��ن جهت��ه ي�ؤكد اخلب��ر االقت�سادي نهاد ن�س���ان، اأن 
هن��اك اآالف االأ�س��ر التي هدم��ت منازله��ا يف العدوان 
االأخ��ر مل حت�سل عل��ى اأي تع�ي���ش، واأن هناك اأ�سر 
تعي���ش يف الكرفانات مل يتم تع�ي�سه��ا نتيجة الدمار 
ال��ذي حل مبنازله��ا، كم��ا اأن ال�ح��دات االقت�سادية 
ال�سناع��ات  احت��اد  م��ن  اأ�سراره��ا  تقيي��م  مت  الت��ي 
عل��ى  حت�س��ل  مل  الرقابي��ة  وامل�ؤ�س�س��ات  االن�سائي��ة 
تع�ي�ش، من�ها اأن هذا ميثل ظاهرة �سيئة جدا تفيد 

باأن ال�سلطة ال تدعم باجتاه اإعادة االإعمار.
ويق���ل ن�س���ان يف حدي��ث لل��راأي:" حت��ى االأم���ال 
املر�سل��ة لقط��اع غ��زة مل ي�س��ل منها اإال ج��زء ب�سيط 
لاأ�س��ر  امل��ايل  الدع��م  اإي�س��ال  يف  التاأخ��ر  بخ��اف 
املهدم��ة بي�ته��ا، واأن ع��دم و�س���ل املنح ه��� جزء من 
�سيا�س��ة ال�سلطة لتجري��د غزة من امل���ارد املالية، يف 
وق��ت تق�م ال�سلط��ة بالت�اف��ق مع االحت��ال الإبقاء 
قطاع غزة مدمرا لتنفي��ذ العديد من ال�سيا�سات التي 

ت�ؤدي النهيار املنظ�مة االقت�سادية".
 ويلف��ت يف حديث��ه اأن قط��اع غ��زة تعر���ش لثاث��ة 

حروب متتالية، ومل يتم االيفاء مبا وعدت به الدول 
املانح��ة لتم�ي��ل م�سروع��ات واإع��ادة م��ا مت تدم��ره 

االحتال.
ووفق ما ذكره يف حديثه فاإن ال�سلطة تعاين من اأزمة 
مالي��ة وه��ي ت�ستغ��ل غزة من خ��ال جباي��ة املقا�سة 
نتيج��ة م�سرتيات القط��اع، يف وقت ت�ستثم��ر ال�سلطة 

فيه اأي عدوان على غزة جللب االأم�ال خلزينتها .
وع��ن اأبرز التحدي��ات التي ي�اجهها قط��اع غزة فيما 
يتعلق باإع��ادة االإعمار، ي�سيف اخلبر االقت�سادي:" 
ع��دم متابعة ال�سلطة الفل�سطينية مع الدول املانحة، 
حي��ث اأن جزء من املت�سررين يتب��ع املنحة ال�سع�دية 
وبع�سه��ا يتبع املنح��ة القطري��ة والك�يتية، حيث مت 
جتزئ��ة ملف االإعمار من خال االأونروا باالتفاق مع 

ال�سلطة برام اهلل".
اأي�س��ا  يع��اين  العادي��ني،  امل�اطن��ني  جان��ب  واإىل 
كلي��ًا  ُدم��رت  الت��ي  االقت�سادي��ة  املن�س��اآت  اأ�سح��اب 
وجزئي��ًا خ��ال العدوان االإ�سرائيل��ي على قطاع غزة 
�سي��ف الع��ام املا�سي، يف انتظ��ار اإعمار م��ا دمرته اآلة 
احل��رب االإ�سرائيلي��ة، وت�فر االأم�ال وم���اد البناء 
وم�ستلزمات��ه الت��ي تنا�س��ب حج��م الدم��ار الذي حل 

مبمتلكاتهم. 
ي�س��ار اإىل اأن %50 اأي ح�ايل 5 اآالف وحدة �سكنية 
م��ن املنازل املدم��رة كليًا يف قطاع غ��زة بفعل العدوان 
االإ�سرائيل��ي ع��ام 2014، م��ا زال��ت بحاج��ة الإعادة 
اإعم��ار، وذل��ك بع��د مرور ث��اث �سن���ات عل��ى انتهاء 

العدوان.

14 عامًا مرت وعائلة "عبد الحميد" تنتظر إعمار منزلها

طلبة التوجيهي.. يتفوقون من بين ثنايا الحصار وتراكم األزمات
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غزة- الراأي
اأكد مدير عام االإدارة العامة للرواتب 
والتقاع��د يف وزارة املالي��ة منذر ال�سقا  
اأن وزارت��ه تق���م مب�سئ�لياته��ا جت��اه 
واملتقاعدي��ن  ع��ام  ب�س��كل  امل�ظف��ني 
ب�س��كل خا�ش، وتنفذ معام��ات رواتب 
الق�ان��ني  وف��ق  امل�ظف��ني ومتغراته��ا 
واالأنظم��ة املعم���ل بها، وتب��ذل جهدًا 
كبرًا لزي��ادة ن�سبة الدفع��ة ال�سهرية 
املالي��ة  االإمكاني��ات  بق��در  للم�ظف��ني 

املتاحة لها.

إدارة عملية الرواتب
العام��ة  االإدارة  ان  ال�سق��ا  اأو�س��ح 
للرواتب والتقاعد هي احدى االإدارات 
الرئي�س��ة يف الهي��كل التنظيمي ل�زارة 
واإدارة  باإع��داد  تق���م  حي��ث  املالي��ة 
املل��ف املايل مل�ظف��ي احلك�مة املدنيني 
�س�اء كان�ا دائمني اأو م�ظفي عق�د اأو 
بطالة وكاف��ة الت�سنيف��ات ال�ظيفية 

االأخرى.
وع��ن اإدارة عملية الرواتب اأفاد ال�سقا 
ان دي���ان امل�ظفني العام يق�م باإر�سال 
اخلا�س��ة  التعي��ني  وكت��ب  املخاطب��ات 
بامل�ظف املثب��ت الدائم الذي له كتاب 
تعي��ني ر�سم��ي وف��ق اإج��راءات ر�سمية 
ابرمت مب�ج��ب االإعانات وامل�سابقات 
العم�مي��ة  ال�ظيف��ة  عل��ى  للتناف���ش 
العام��ة  االإدارة  املالي��ة-  وزارة  اىل 
للروات��ب- ليت��م بعده��ا ان�س��اء مل��ف 
م��ايل لكل م�ظف وي�س��در يف نهاية كل 
�سه��ر ا�ستم��ارة رات��ب ت��س��ح البيانات 
اخلا�س��ة  وال�سخ�سي��ة  ال�ظيفي��ة 
بامل�ظف، م��ن ا�سافات)رات��ب اأ�سا�سي، 
ع��اوة مهنة، ع��اوة ا�سرافية، عاوة 
تنقل،...ال��خ(  ب��دل  معي�س��ة،  غ��اء 
وا�ستقطاع��ات مثل)ا�ستقط��اع التاأمني 
�سريب��ة  �سح��ي،  تاأم��ني  واملعا�س��ات، 
الغر،...ال��خ( و�س��ايف  دخ��ل، حق���ق 
البن��ك  اىل  �سيح���ل  ال��ذي  الرات��ب 
وف��ق معادل��ة ال�س��رف ال�سهري��ة التي 
حتدد وفق االإمكاني��ات املالية املتاحة 
لل�زارة وباق��ي الراتب يح�ل اىل بند 

متاأخرات الرواتب لكل م�ظف.
والبطال��ة  العق���د  م�ظف��ي  كذل��ك 
والت�سنيف��ات املختلف��ة االأخ��رى يت��م 
احت�س��اب رواتبه��م ال�سهري��ة و�س��رف 
ج��زء نقدي مب�ج��ب معادل��ة ال�سرف 
املق��ررة �سهري��ًا، والباق��ي يح���ل اىل 
بن��د متاأخ��رات الرواتب ل��كل م�ظف، 
وي�سدر اأي�سًا ا�ستمارة راتب لكل منهم.
لكاف��ة  احلالي��ة  ال�س��رف  معادل��ة 
بح��د  الرات��ب  م��ن   50% امل�ظف��ني 
اأدن��ى 1400 �سيق��ل واجل��زء املتبق��ي 
م��ن الرات��ب يت��م حت�يل��ه اىل ح�ساب 

املتاأخرات اخلا�ش بكل م�ظف.

موظفي العقود
ب��ني مدي��ر ع��ام الروات��ب اأن امل�ظ��ف 
مي��ر مبراح��ل متع��ددة خ��ال حياته 
ال�ظيفي��ة تب��داأ بالتعي��ني للم�ظفني 
الدائم��ني اأو الت�سغي��ل مل�ظف��ي العق�د 
�س��رف  ويت��م  الت�سنيف��ات،  وباق��ي 
الرات��ب له��م بن��اًء على كت��اب التعيني 
ال��ذي ُيح��دد في��ه امل�سم��ى ال�ظيف��ي، 
وامل�ؤه��ل العلمي، والدرج��ة ال�ظيفية 
والل�ائ��ح  ل��ه  اخلا�س��ع  والقان���ن 
جمال���ش  ع��ن  ال�س��ادرة  التنفيذي��ة 
ال�زراء ال�سابقة واملعم�ل بها لتحديد 

الراتب لكل م�ظف.
م�ظف��ي  رات��ب  قيم��ة  وبخ�س����ش 
العق�د، مت رف��ع رواتب م�ظفي العق�د 
مع بداي��ة يناي��ر 2017 املن�سرم وفق 
الرات��ب االأ�سا�س��ي للم�سم��ى ال�ظيفي 
علي��ه  يعم��ل  ال��ذي  العلم��ي  وامل�ؤه��ل 

�ساحب العقد حاليًا.
واأثناء خدمة امل�ظف حتدث تغيرات 
عل��ى ملف امل�ظف املايل ك�ج�د درجة 
م�ستحقة مب�جب القان�ن اأو بدل تنقل 
ثابت ح�سب م��كان �سكن وعمل امل�ظف 
وتغي��رات على احلالة االجتماعية او 
بدل اعالة اجتماعي��ة ويتم احت�ساب 
كل ه��ذه العملي��ات يف االإدارة العام��ة 
يتمت��ع  امل�ظ��ف  اأن  من�ه��ًا  للروات��ب، 
مبجم�عة م��ن االعف��اءات ال�سريبية 
مب�ج��ب قان���ن �سريب��ة عل��ى �سبي��ل 
طال��ب  لدي��ه  ال��ذي  امل�ظ��ف  املث��ال 
جامع��ي ي�ستفيد من ب��دل اعالة طالب 
جامع��ي يف تخفي���ش �سريب��ة الدخ��ل 
امل�ستحق��ة عليه وامل�ظ��ف الذي ي�سكن 
م��ن  ي�ستفي��د  ان  ي�ستطي��ع  باالإيج��ار 
ايج��ار  نفق��ات  ب��دل  �سريب��ي  اعف��اء 

مب�جب قان�ن �سريبة الدخل
العمليات املالية والتقاعد

وعن��د و�س���ل امل�ظ��ف املثب��ت الدائم 
ي�ج��ه  القان���ين  التقاع��د  �س��ن  اىل 
دي���ان امل�ظف��ني الع��ام خط��اب انه��اء 
خدمة للم�ظف، وملف ح�سر اخلدمة 
ال��ذي يح��دد اخلدم��ة الفعلي��ة الت��ي 
ق�ساه��ا امل�ظ��ف يف اخلدم��ة العام��ة، 
فيت��م اإيق��اف �س��رف الرات��ب ال�سهري 
ل��ه، وحتدي��د قان���ن التقاع��د ال��ذي 
يخ�سع له امل�ظف ويتم �سرف احلق�ق 
اإذا كان  كامل��ة  للم�ظ��ف  التقاعدي��ة 
ي�ستحق راتبًا �سهريًا اأو مكافاأة مب�جب 
اح��كام قان���ن التقاع��د اخلا�س��ع ل��ه 
وكذل��ك �سرف متاأخرات الرواتب على 

اأربعة دفعات �سهرية متتالية.
واأكد ال�سقا على ا�ست�سعار وزارة املالية 
بامل�سئ�لية جتاه امل�ظفني املتقاعدين ، 
م�سرًا اىل اأن وزارته تتحمل م�سئ�لية 
حي��ث  م�ؤق��ت  ب�س��كل  التقاع��د  مل��ف 
ان اإدارة املل��ف لي���ش م�سئ�لي��ة وزارة 
املالية وامن��ا م�سئ�لية هيئ��ة التقاعد 
املل��ف  اإدارة  وعليه��ا  الفل�سطيني��ة 
و�س��رف احلق���ق التقاعدي��ة جلمي��ع 
امل�ظف��ني دون متييز بني امل�ظف الذي 
يتقا�س��ى راتبًا م��ن وزارة املالية يف رام 
اهلل وامل�ظف ال��ذي يتقا�سى راتبًا من 
وزارة املالية يف غ��زة فجميع امل�ظفني 

اأمام القان�ن الفل�سطيني �س�اء.

التطور التكنولوجي
التكن�ل�ج��ي  التط���ر  م�اكب��ة  وع��ن 
اأف��اد ال�سق��ا ان ادارته واكب��ت التط�ر 
التكن�ل�ج��ي والعلمي يف كافة الربامج 
املعم���ل به��ا، وتق���م كل ع��ام بتطبيق 

جمم�ع��ة م��ن اخلدم��ات االلكرتونية 
لتق��دمي املعل�مة االإداري��ة واملالية يف 
اأق��ل وقت وجهد وتكلف��ة على امل�ظف 
وال�زارة م�ؤكدًا ان ادارته ت�سخر كافة 
االإمكاني��ات وال��سائل التقنية خلدمة 

امل�ظف.
اخلدم��ات  اأه��م  ال�سق��ا  وا�ستعر���ش 
ادارت��ه  تقدمه��ا  الت��ي  االلكرتوني��ة 
ا�ستم��ارة الرات��ب ال�سه��ري للم�ظ��ف 
املالي��ة  وزارة  م�ق��ع  عل��ى  وتن�س��ر 
وم�قع وزارة االت�س��االت وتكن�ل�جيا 
ج�ال��ك،  عل��ى  وراتب��ك  املعل�م��ات، 
واال�ستع��ام عن املتاأخ��رات، وحتديث 
بيان��ات االت�س��ال، وم�س��روع االإ�س��كان 
االجتماعي��ة  والتغي��رات  اجلماع��ي 
حي��اة  يف  تط��راأ  الت��ي   ال�سخ�سي��ة 
ال�سج��ل  يف  اثباته��ا  مبج��رد  امل�ظ��ف 
الداخلي��ة  ل���زارة  التاب��ع  ال�س��كاين 
ياأت��ي تاأثرها امل��ايل املبا�س��ر يف راتب 
امل�ظف للم�ظف دون تقدمي اأي طلب، 
باإط��اق خدم��ة  ال���زارة  كم��ا قام��ت 
لا�ستعام واال�ستف�س��ار �سمن خدمات 
اجلمه���ر على م�قع وزارة املالية ب�ساأن 

كافة معامات وادارات ال�زارة.

االستفادة من المتأخرات
اأك��د ال�سق��ا ان احلك�م��ة عم��دت اإىل 
ع��دة و�سائ��ل للتخفي��ف ع��ن امل�ظفني 
واإتاح��ة الفر�س��ة له��م لا�ستفادة من 
املتاأخ��رات املرت�س��دة يف وزارة املالي��ة 
م�س��روع  ع��ن  االإع��ان  اأهمه��ا  وكان 
االإ�س��كان اجلماع��ي مل�ظف��ي احلك�مة 
والذي مت وفق اإجراءات �سليمة ومعلن 
عنها ومب�جب��ه ح�سل امل�ظفني الذين 
ف��ازوا بالقرعة على جمعيات ا�سكانية 

باأرا���شٍ حك�مي��ة ومت ت�س�ي��ة قيم��ة 
ه��ذه اجلمعيات من متاأخ��رات امل�ظف 
ر�س���م  وكذل��ك  املالي��ة،  وزارة  ل��دى 
ت�سجيل الطاب� ل�سالح �سلطة االأرا�سي 

بن�سبة 100%.
بتفعي��ل  احلك�م��ي  امل�ظ��ف  يق���م 
ال�س��داد االيل خل�سم فات�رة الكهرباء 
ال�سهري��ة ع��رب م�ق��ع �سرك��ة ت�زي��ع 
م��ن  ن�سب��ة  خ�س��م  ويت��م  الكهرب��اء، 
بنف���ش  ال�سهري��ة  الكهرب��اء  فات���رة 
ن�سب��ة الراتب ال��ذي يتلقاه��ا امل�ظف 
واجل��زء املتبقي م��ن الفات���رة يخ�سم 
باالإ�ساف��ة  امل�ظ��ف،  متاأخ��رات  م��ن 
القي��ادة  رخ�س��ة  ر�س���م  ت�سدي��د  اإىل 
فتدفع كامل��ة من املتاأخ��رات اأما ر�س�م 
ترخي���ش املركب��ة اخلا�س��ة بامل�ظف 

يتم دفع %50من متاأخرات امل�ظف.
وذكر ال�سق��ا اأن بع�ش البلديات تخاطب 
متاأخ��رات  م��ن  ج��زء  لتح�ي��ل  املالي��ة 
امل�ظف ل�سداد متاأخرات م�ستحقة عليه 
ل�سال��ح البلدي��ة مب�ج��ب طل��ب يتق��دم 
ب��ه امل�ظف ل��دى البلدية ويت��م تنفيذه 
م��ن قب��ل االإدارة العام��ة للروات��ب، كما 
قامت ال���زارة بعق��د مذك��رة تفاهم مع 
م��ن  ق�س��ط  لت�سدي��د  فل�سط��ني  جامع��ة 
ر�س�م الطال��ب بقيمة 175 دينار اأردين 
م��ن م�ستحقات ذويه م��ن درجة القرابة 
ت�قي��ع  م�ؤخ��رًا  مت  وكذل��ك  االأوىل، 

اتفاقية م�سابهة مع جامعة االأمة.
كذل��ك بني ال�سقا انه ميك��ن اال�ستفادة 
م��ن املتاأخرات يف �س��داد خدمة فات�رة 
الهات��ف ال�سخ�س��ي وفات���رة اجل���ال 
وزارة  م�ق��ع  ع��رب  املت��اح  ال�سخ�سي��ة 
االت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات مرة 
كل �سهري��ن وبح��د اأق�س��ى 200 �سيكل 
للفات���رة ال�سهرية، حي��ث يتم ت�س�ية 
ما يتم اإدخاله على امل�قع من مبالغ مع 

متاأخرات الرواتب.

إشكاليات وعقبات
ويف معر���ش رده ع��ن اأه��م االإ�سكاليات 
اجمله��ا  ادارت��ه  له��ا  تتعر���ش  الت��ي 
ال�سق��ا يف حمدودية االإمكانيات املالية 
املتاحة ل���زارة املالية، حيث ال ميكنها 
فت�سط��ر  كام��ًا  �سهري��ًا  راتب��ًا  �س��رف 
فت��ح  اىل  للروات��ب  العام��ة  االإدارة 
ح�س��اب املتاأخ��رات ومتابعت��ه وتقدمي 
بع���ش اخلدم��ات الت��ي ي�ستفي��د منه��ا 
امل�ظ��ف من متاأخرات��ه، متمنيًا حت�سن 
ال��س��ع االقت�س��ادي وامل��ايل يف غ��زة 
وانه��اء احل�س��ار االقت�س��ادي وامل��ايل 
املفرو���ش عل��ى القط��اع وان ي�ستفي��د 
قط��اع غ��زة م��ن اأم���ال املقا�س��ة التي 
اهلل  رام  يف  ال�سلط��ة  خلزين��ة  حت���ل 
مم��ا �سيفتح افاقا جدي��دة تك�ن وزارة 
املالي��ة معه��ا ق��ادرة على �س��رف راتب 

كامل جلميع امل�ظفني.

تقريرتقرير 
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غزة- الراأي- ب�سام العطار
يعت��رب ق�س��م "احل�سان��ات" مب�ست�سفى ال�سف��اء بغزة، 
من�ذج يج�سد ماأ�ساة جدي��دة بعد وفاة اأطفال ب�سبب 
منعه��م احل�س���ل عل��ى حت�ي��ات خارجي��ة، اإ�ساف��ة 

النقطاع التيار الكهربائي ل�ساعات ط�يلة. 
ا�ست�ساري اأطفال وحديثي ال�الدة مب�ست�سفى ال�سفاء 
بغ��زة الدكت���ر ع��ام اأب��� حم��دة  يق���ل" لل��راأي": 
ح�سان��ة ال�سف��اء اأك��رب ح�سان��ة يف فل�سط��ني قاتبة، 
وهن��اك ازدحام �سديد داخ��ل الق�سم، حيث ي�ست�عب 

الق�س��م ف���ق طاقت��ه م��ع وج���د 50 طف��ل م��ا ت�سبب 
بان�سغال كافة االأ�سرة داخل الق�سم".

واأ�س��اف اأن هن��اك 12 طفل عل��ى اأ�س��رى اال�ستقبال، 
وبالت��ايل ن�سب��ة االإ�سغ��ال 170 % م��ن ق��درة ه��ذا 

الق�سم على اال�ستيعاب الطبيعي.
اأب��� حمدة اأو�س��ح اأن هناك ح��االت معق��دة، )اأوزان 
يف  وم�س��اكل  وكب��رة  150ج��م،  اىل  ت�س��ل  �سغ��رة 

القلب(.
وعن م�سكلة انقطاع التيار الكهربائي واأثره على عمل 

ق�سم احل�سان��ات، اأكد كافة االأجه��زة تعتمد اع�تماد 
اأ�سا�س��ي على الكهرباء ب�سكل دائ��م، كاأجهزة املراقبة 
واحلا�سن��ات واأجه��زة التغذي��ة ع��ن طري��ق ال�ريد، 
وبالتايل اأي ت�قف للكهرب��اء عنها ي�ؤثر ب�سكل �سلبي 
عل��ى طبيع��ة عمله��ا وم��ن املمك��ن اأن ي�سب��ب باأعطاب 
واأعطال متك��ررة، ي�سعب ت�فر قطاع غيار لها ب�سبب 

احل�سار.
و�س��دد اأب� حم��دة اأم هن��اك اأجه��زة ح�سا�سة ويجب 
مراقبته��ا ب�س��كل م�ستم��ر، ب�سب��ب اأنه��ا ال تعم��ل على 

ubs( وبالت��ايل تعر���ش حي��اة االأطف��ال  اأجه��زة) 
للخطر.

وب��ني ا�ست�س��اري ق�س��م اأطف��ال وحديثي ال���الدة، اأن 
معدل ما يحتاجه الق�س��م من حت�يات طبية للخارج 
يبل��غ مابني4-3 حاالت �سهري��ا، والتي حتتاج لتدخل 
جراح��ي عاجل ب�سبب نق���ش الط�اق��م وامل�ستلزمات 

واالأدوية الطبية يف قطاع غزة املحا�سر.
واأ�س��ار اأي�س��ا اأن هن��اك ح��االت حتت��اج لفح��س��ات 

جينية ووراثية تتعلق مب�ساكل التمثيل الغذائي.

*المالية تقوم بمسئولياتها وتنفذ معامالت الموظفين وفق القوانين واألنظمة المعمول بها

السقا: نسبة الدفعة النقدية من الراتب الشهري تحدد وفق
 االمكانات المالية، والسعي مستمر لزيادتها.

* ملف التقاعد مسئولية هيئة التقاعد الفلسطينية والمالية تديره بشكل مؤقت

كيف أصبحت الحضانات "تابوت الموت" ألطفال غزة 
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غزة – وزارة االإعام :-
 نظ��م املكت��ب االإعام��ي احلك�مي الي���م االأربع��اء ندوة 
�سيا�سي��ة بعن�ان "اأفاق اإعادة االعتبار للم�سروع ال�طني 
الفل�سطين��ي" ذل��ك يف مق��ر ال���زارة ، و بح�س���ر ممثل��ني 
ع��ن ف�سائ��ل فل�سطيني��ة ولفي��ف م��ن الكت��اب واملحلي��ني 

ال�سيا�سيني وال�سحفيني .
 حت��دث د. اإ�سماعيل ر�س�ان ح���ل روؤية حركته املقدمة 
يف خطاب رئي�ش املكت��ب ال�سيا�سي حلركة حما�ش  م�ؤكدًا 

اأنها جادة  يف اإمتام هذه التفاهمات .
 و�س��دد ر�س�ان اأن التفاهم��ات لي�ست بديًا عن امل�ساحلة 
الفل�سطيني��ة ،وه��ذا م��ا جاء ب��ه خطاب رئي���ش احلركة 
،واأنه��ا �ستبق��ى عن���ان املقاوم��ة والن�س��ال؛ م�س��رًا اإىل 
اأن اخلط��اب اأو�س��ح  �سيا�س��ة احلرك��ة امل�ستقبلي��ة وه��ي 
الت�ا�س��ل مع  كافة االأط��راف الفل�سطينية والدولية مبا 

يخدم الق�سية الفل�سطينية.
د.�سفي��ان اأب� زايده وعرب حديث��ة عن التجاذبات داخل 
فت��ح وانعكا�ساتها على العاقة ب��ني الف�سائل واحل�ارات 
الفل�سطينية الفل�سطينية والفل�سطينية امل�سرية قال:-

 " اأن العاق��ة م��ع م�سر لي�ست اأمني��ة الأن دورها م�ؤثر يف 
الق�سي��ة الفل�سطيني��ة، وال ي�جد ما ي�س��ّرح به لاإعام 

الأن العمل على االأر�ش ه� املطل�ب.
 كم��ا تط��رق يف حديث��ه اأن تدخ��ل التي��ار االإ�ساحي يف 
حرك��ة فتح  جاء لتعزيز �سم���د قطاع غزة واإعادة بناء 
ال�ح��دة الفل�سطيني��ة، وم��ا األ��ت اإلي��ه االأو�س��اع نتيجة 
ت�سرفات ونه��ج الثقافة الدخيلة وال�سيئة جتاه الق�سية 
الفل�سطيني��ة م��ن قب��ل اأب� م��ازن ،كم��ا يق���م بدفع غزة 
نح� هاوي��ة وانفجار مع قطع روات��ب وخم�س�سات اأ�سرى 
و�سه��داء واأن فت��ح بريئ��ة من ه��ذه الثقاف��ات حمذرا من 

حتميل حركة فتح وزر هذا االإجراء.
اأب�م��ازن االنتخابي��ة  �سرعي��ة  "انته��ت  قائ��ًا:  وتاب��ع 
ال�سعبية، وه� فق��ط ي�ستمد �سرعيته من جتديد جامعة 

الدول العربية له".
 واأن الرئي���ش ي�سحي بعاقات فل�سط��ني مع بع�ش الدول 
م�اق��ف  �سبي��ل  يف  و�سيا�سي��ًا  مالي��ًا  الداعم��ة  العربي��ة 

�سخ�سية.
 د. رب��اح مهن��ا ع�س��� املكت��ب ال�سيا�سي للجبه��ة ال�سعبية 
حتدث عن اإج��راءات ال�سلطة �سد غزة وتداعياتها على 
امل�س��روع ال�طن��ي م�سته��ًا حديثة باته��ام الرئي�ش بقتل 

غزة وجتزئة الق�سية الفل�سطينية.
وتاب��ع "اأن اأب�م��ازن دم��ر حركة فتح ومنظم��ة التحرير 
بع��د عق��د امل�ؤمت��ر ال�ساد�ش، وانه م��ع االأ�س��ف ال زال اأب� 
م��ازن ميث��ل ال�سرعي��ة الفل�سطيني��ة املفق���دة م��ن قب��ل 
ال�سع��ب، واأن��ه عل��ى اجلمي��ع العم��ل لعزل��ه دميقراطيًا، 

وا�سفًا اإياه باملخطئ واخلطاء.
واأ�س��اف مهنا عبا�ش متفرد بالقرار الفل�سطيني وال يريد 

بل ومتخ�ف من عقد املجل�ش ال�طني الفل�سطيني .
اأ. تي�س��ر حمي�سن حتدث عن تاأثر املتغ��رات االإقليمية 

على خارطة العاقات الفل�سطينية  الداخلية "
واأن هن��اك م�سكل��ة رئي�س��ة تعرت���ش امل�س��روع ال�طن��ي 
الفل�سطين��ي ، وه��ي امل�سان��دة والدع��م ال��دويل للم�سروع 
االإ�سرائيل��ي  م��ع تراج��ع كب��ر عل��ى ال�سعي��د الداخل��ي 

واالإقليمي للم�سروع ال�طني الفل�سطيني.
وعزا ذلك للخافات الداخلي��ة الفل�سطينية، باالإ�سافة 
لغي��اب الظه��ر وامل�سان��دة للم�ق��ف الفل�سطين��ي، يف ظل 
والقاط��ع  الكام��ل  بال�س��كل  االأمريكي��ة  االإدارة  اإنحي��از 

للم�سروع والطرف االإ�سرائيلي.
 وو�س��ف خط��اب حرك��ة حما���ش باأن��ه ناج��ح و�سيا�س��ي 
بامتي��از ويحم��ل م��س�عي��ة وواقعي��ة مرن��ه جت��اه كل 

االأطراف.
كما حم��ل الرئي���ش عبا���ش م�س�ؤولية التده���ر احلا�سل 
يف قط��اع غ��زة واأنه ي�سعى للت�سييق وطم���ش اأي معلم قد 

ي�ساعد على ا�ستمرارية احلياة .

اإلعالم الحكومي ينظم ندوة سياسية بعنوان "أفاق إعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني"
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مخاطر صحية من استخدام أوراق األلومنيوم في الطبخ

غزة- الراأي
تلجاأ ربات املنازل اإىل ا�ستخدام اأوراق االأل�مني�م 
خال الطبخ من دون االأخذ بعني االعتبار ما هي 

التداعيات ال�سلبية لهذه اخلط�ة!
عندما يتم تعري�ش ه��ذه االأوراق لدرجة حرارة 
عالي��ة، تخ��رتق املع��ادن امل�ج���دة فيه��ا الغذاء 
وت�ؤث��ر بالت��ايل عل��ى ال�سح��ة. يف ه��ذا ال�سي��اق 
اإليك��م اأب��رز املخاط��ر ال��ذي تتعر�س���ن له��ا عند 

ا�ستخدام هذه االأوراق:
يرتاك��م االأملني���م يف الدم��اغ م��ا يزيد م��ن خطر 
االإ�سابة بالزهامي��ر الأن معدل من� خايا الدماغ 

�سيقلل ب�سكل ملح�ظ.
اإىل  ت���ؤدي  العظ��ام  املفرط��ة يف  املع��ادن  ن�سب��ة 
ارتفاع م�ست�ي��ات الكال�سي�م يف الدم، االأمر الذي 
ي�سبب انخفا�سًا يف �سماكة العظام باالإ�سافة اإىل 
انخفا�ش هرم�ن الغدة الدرقية وارتفاع خماطر 

ا�سطرابات القلب.
عن��د ا�ستن�س��اق املع��ادن امل�ج���دة يف االأل�مني�م 
تخ��رتق ه��ذه امل���اد الرئت��ني واجله��از التنف�سي 
االأم��ر ال��ذي ي�ساع��ف خط��ر االإ�ساب��ة �سرط��ان 

الرئة.

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�س�ع
من��ذ ال�سباح الباكر، ت�ستعد حمال احلل�يات يف قطاع 
غ��زة، ال�ستقبال نتائج الثان�ي��ة العامة للعام احلايل 
اأن يعلن عنها الي�م االأربعاء. 2016 التي من املقرر 
مل يت�ق��ف �سنيعها عل��ى مدار املنا�سب��ات املت�الية يف 
الف��رتة الزمني��ة الق�سرة، حي��ث تع��ددت املنا�سبات 
ب��ني انق�ساء �سه��ر رم�سان املبارك وتبع��ه عيد الفطر 
ال�سعي��د وم��ن بع��ده اإع��ان نتائ��ج الثان�ي��ة العام��ة 
والتي تعد االأك��ر اإنعا�سًا لبائعي احلل�ى والقطاعات 

التجارية االأخرى.
وزارة  اأعلن��ت  اأن  من��ذ  احلل���ى  حم��ات  وا�ستع��دت 
الرتبي��ة والتعليم ع��ن م�عد اإع��ان نتائ��ج الثان�ية 
العامة مل��سم النجاحات ،والتي يعتمدها النا�ش عليها 

ب�سكل اأ�سا�ش ال�ستقبال املهنئني والزوار.
املنا�سب��ات ه��ي  ب��اأن تل��ك  ويعت��رب جت��ار احلل�ي��ات 
منا�سب��ات م��سمي��ة ت��در ال��زرق واخل��ر للعامل��ني يف 

تل��ك القطاع��ات املن�سية ط���ال العام ،كم��ا وتزدحم 
ب��اآالف امل�اطنني ممن اآثروا اأن تك���ن احلل�ى الطبق 

الرئي�سي برفقة القه�ة املّرة ال�ستقبال ال�سي�ف.
اأن���اع معين��ة م��ن احلل�ي��ات  ويرتف��ع الطل��ب عل��ى 
وخا�سة تلك التي ت�سل��ح للت�زيع على املارة واملهنئني 
،وتتن�ع احلل�ي��ات بكافة اأن�اعه��ا واأطعمها املختلفة 

واأ�سعارها املتباينة.

لكل زبائنه
هن��ا يق��ف �ساح��ب حم��ل احلل�ي��ات حمم��د القا�سي 
احلل�ي��ات  م��ن  كب��رة  كمي��ات  لتح�س��ر  ا�ستع��دادا 
وخا�س��ة الت��ي عل��ى �سكل حل���ى وال��ذي يتملك عدة 

فروع يف قطاع غزة .
وع��ّدد القا�س��ي اأن���اع احلل�ي��ات الت��ي يقب��ل النا�ش 
عليه��ا مبنا�سب��ة اإع��ان نتائ��ج الثان�ية العام��ة ":ك� 
زن���د ال�ست ، وال��كاج والكنافة العربي��ة والنابل�سية 

واأ�سب��اع  والغريب��ة  والنم���رة  باأن�اعه��ا  والبق��اوة 
ال�سم�سم بالل�ز ،االأ�ساور باملك�سرات".

اأم��ا عن املحل ال�سغ��ر الذي يقبل علي��ه اآالف الزوار 
م��ن كاف��ة انح��اء القط��اع ب��داأ ليل��ة اأم���ش بالرتتيب 
ال�ستقب��ال املنا�سب��ة اجلدي��دة من عل��ى اأعتاب حمله 
والتنظي��ف  التعط��ر  خ��ال  م��ن  وذل��ك   ، ال�سغ��ر 
و�سناعة اأج�اء جدي��دة تعينهم على تلبية الطلبات 

باأق�سى �سرعة ممكنة.
ال�سع���د" اأ�سه��ر حم��ات احلل�ى بقط��اع غزة  "اأب��� 
واأ�سغره��ا حجم��ًا اإال اأن��ه يح�س��د زوارًا وطلبات تعد 
ب��االآالف ،وكذل��ك يع��دد يف اأن���اع العر���ش للحل���ى 

الإتاحة اختيار الزبائن ملا يريدون.
العام��ة  الثان�ي��ة  النتائ��ج  اإع��ان  منا�سب��ة  وتع��د 
املنا�سبة االأق�ى م��سمية الأ�سحاب املحات التجارية 
املخت�س��ة ب�سناعة احلل�يات . وتكتظ �س�ارع القطاع 
باملح��ال وامل�سان��ع املنتج��ة للحل�ي��ات م�زع��ة عل��ى 

مدين��ة غزة م��ن �سرقه��ا اإىل غربها وم��ن �سمالها اإىل 
جن�بها وداخل االأحياء ال�سغ��رة وخميمات اللج�ء 
،حي��ث ال يخل��� م��كان م��ن وج�د بائ��ع للحل���ى يقبل 
علي��ه الزبائن واإن تفاوت ع��دد املقبلني عليه يف تلك 

املنا�سبة وذلك تبعا مل�قعه و�سهرة مذاق حل�اه.
وي�سي��ف الزبائن اإىل جانب حم��ات احلل�ى حمات 
ال���رود لتقدمي باقات ال�رد الطبيعي كهدية مبداأية 
ع��ام  ب�س��كل  الناجح��ني  للطلب��ة  بالنج��اح  ابتهاج��ًا 
،وكذلك هدايا العط�ر وال�س�ك�التة اجلاهزة املعلبة 

منها واملغلفة ب�سكل جذاب وجديد.
ببي��ع  التجاري��ة  املح��ال  م��ن  كث��ر  اخت�س��ت  كم��ا 
ال�س�ك�التة املغلفة كهدايا جاهزة وباأ�سعار متفاوتة 
تع�د لن�ع ال�سك�التة والبل��د امل�ست�رد منها وطريقة 
تعبئته��ا واأم���ر كث��رة ، ف��ا تقت�س��ر ا�ستقب��ال هكذا 
منا�سب��ات عل��ى احلل���ى وحده��ا اإال اأنها تع��د الطبق 

الرئي�ش واالأ�سا�ش.

محال الحلويات تتأهب الستقبال "نتائج التوجيهي"
غزة -الراأي 

عقدت وزارة االت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات ور�سة عمل 
بعن���ان" اأول�يات تط�ير اخلدم��ات االلكرتونية" بح�س�ر 
م�سئ���يل تكن�ل�جي��ا املعل�م��ات يف ال���زارات وامل�ؤ�س�س��ات 

احلك�مية يف غزة .
ورح��ب م. �سهي��ل مدوخ وكي��ل ال���زارة بامل�سارك��ني م�سددا 
عل��ى ان عقد ه��ذه ال�ر�سة ياأت��ي من منطل��ق حر�ش وزارة 
االت�س��االت وتكن�ل�جي��ا املعل�م��ات على تعزي��ز احلك�مة 
االلكرتوني��ة الذكي��ة حتقيقا الأه��داف احلك�مة وحت�سني 

ج�دة اخلدمات احلك�مية ملتلقي اخلدمة .
املقرتح��ة  املنهجي��ة  ل��ه  مداخل��ة  يف  م��دوخ  وا�ستعر���ش 
لتط�ير اخلدم��ات االلكرتونية داعيا ال�زارات وامل�ؤ�س�سات 
احلك�مية حل�سر اخلدم��ات االإلكرتونية املقرتح تط�يرها 

وفق معاير اختيار اخلدمات االإلكرتونية. .
املعل�م��ات  وتكن�ل�جي��ا  االت�س��االت  وزارة  اأن  واأو�س��ح 
وال���زارات ذات العاق��ة �ستعم��ل عل��ى تقيي��م اخلدم��ات 
االإلكرتوني��ة املقرتحة للتط�ير وحتدي��د االأول�يات بينها 
م�سرا اىل ان تط�ي��ر العمل االلكرتوين يحتاج اىل عق�ل 

مبدعة ومتابعة م�ستمرة حتى يحقق الغر�ش املن�س�د .
و�س��دد م. مدوخ على اأن ال�زارة �ستعمل على تقدمي درا�سة 
متكامل��ة ب�س��اأن اأول�يات التط�ي��ر للخدم��ات االإلكرتونية 
عل��ى امل�ست���ى احلك�مي م��ع حتدي��د املتطلب��ات واجلداول 

الزمنية .
وقدم م. اأ�سامة مليحة رئي�ش فريق اجل�دة بال�زارة ورقة 
عمل بعن���ان " واقع اخلدم��ات االلكرتوني��ة وب�ابة دليل 

اخلدم��ات احلك�مية " ا�ستعر�ش فيه��ا م�ؤ�سرات ح�ل ابرز 
اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات احلك�مية .

وا�ستعر�ش مليحة واقع اخلدمات االلكرتونية يف ال�زارات 
وامل�ؤ�س�سات احلك�مية مبينا اأن دليل اخلدمات ي�سكل حجر 
االأ�سا���ش لتح�يل خدمات الدوائر احلك�مية من التقليدي 
احلك�م��ة  تطبي��ق  نح���  قدم��ّا  وامل�س��ي  االلك��رتوين  اىل 

االلكرتونية.
الب�اب��ة  يف  احلك�مي��ة  اخلدم��ات  ع��دد  ان  اإىل  ون���ه 

االلكرتونية للخدمات احلك�مية ي�سل اىل 574 خدمة .
وحت��دث مليحة ع��ن معاير اختيار اخلدم��ات االلكرتونية 
مبين��ا اأن اأول�يات تط�ير اخلدمة عدد من معاير تتمح�ر 
ح���ل بع��دي التاأث��ر م��ن حي��ث حتدي��د درج��ة واأهمي��ة 
اخلدم��ة وتاأثرها عل��ى متلقي اخلدم��ة و اأي�سًا اجلاهزية 

وهي حتدد مدى جاهزية اجلهة احلك�مية . 
م��ن جانب��ه ا�ستعر���ش م. ا�سماعي��ل حم��ادة مدي��ر ع��ام 
املعل�ماتي��ة م�ؤ�س��رات اال�ستخ��دام للخدم��ات االلكرتونية 

مبين��ا اأن ع��دد احل�ساب��ات اجلدي��دة يف نظ��ام الت�سجي��ل 
12،691 من��ذ  2016 وبل��غ  74،670 ع��ام  بل��غ  امل�ح��د 
بداي��ة ع��ام 2017 احلايل و و�س��ل عدد م��رات ا�ستخدام 
الت�سجيل امل�ح��د 3،118،142 لعام 2017 فيما بلغ عدد 

امل�سجلني يف نظام الت�سجيل امل�حد 305،912
وق��دم م. اإبراهي��م اأب��� جلنب��� مدي��ر دائ��رة االأنظم��ة و 
تطبيق��ات االنرتن��ت ورق��ة عم��ل ح���ل املعاي��ر الفني��ة 
لتط�ي��ر اخلدم��ات االلكرتونية احلك�مي��ة م��سحا انه يف 
ظل تط�ر خدمات امل�اق��ع االلكرتونية ومع ازدياد اعتماد 
القط��اع احلك�م��ي عل��ى االنظم��ة املعل�ماتي��ة املح��سب��ة 
ا�سبح��ت خدمة امل�اطن تتم من خ��ال امل�قع االلكرتوين، 
ال��ذي يت��م م��ن خاله تق��دمي الطلب��ات وتدقيقه��ا ح�سب 

ال�سروط واملحددات اخلا�سة باخلدمة.
وق��ال اأب�جلنب��� يج��ب اأن تعتم��د عملي��ة التط�ي��ر عل��ى 
االأدوات ولغ��ات الربجم��ة مفت�ح��ة امل�س��در، وي�ستثنى من 
ذلك االأدوات التي ال يت�فر بديل لها من االأدوات مفت�حة 

امل�سدر.
وب��ني انه يج��ب على اجلهة املط���رة للنظ��ام اأن ت�فر اآلية 
لتق��دمي الدع��م الفن��ي للم�ستخدم��ني باأح��دث ال��سائ��ل 

واأي�سرها يف اال�ستخدام.
وتخلل ور�سة العم��ل نقا�سات وم�ساركات من احل�س�ر اكدت 
يف جممله��ا على �س��رورة وج�د بنية حتتي��ة ق�ية تتحمل 
كل اخلدمات االلكرتوني��ة وت�حيد اخلدمات االلكرتونية 
وح��ث ال���زارات عل��ى ان تك���ن لديه��ا اجلاهزي��ة لتط�ير 

اخلدمات االلكرتونية .

وزارة االتصاالت تعقد ورشة عمل حول اولويات 
تطوير الخدمات الحكومية االلكترونية
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غزة- الراأي - اآالء النمر
عل��ى امل��راأة هن��ا اأن تكاف��ح، ونع��م ن�س��اء 
غ��زة، جد مكافح��ات ح��ني يقاومن �سلف 
احلي��اة هنا ويكفي �سهره��م وا�ستيقاظهم 
يف منت�س��ف اللي��ل لغ�سل املاب���ش اأو خبز 
العج��ني اأو الك���ي اأو حت��ى التنظي��ف اأو 
جل��ي ال�سح�ن حت��ى ال تف�ته��م �ساعات 
الكهرب��اء، فه��ذا اجل��دول متقل��ب امل��زاج 

ومتطفل جًدا.
"اأم اأحم��د احلل�" مل تفقد االأمل مبزيد 
م��ن �ساع��ات االنتظ��ار التي جت��اوزت حد 
اأن  مرتقب��ة  �ساع��ة،  وع�سري��ن  االأرب��ع 
ت�س��يء اإنارة منزله��ا بعد منت�س��ف الليل 
لتعي��د ح�سابات اأعمال منزلها من جديد، 
دون جدوى لطبيعة ال�قت الكارثي الذي 

انقلب فيه ليل االأمهات اإىل نهار.
دوران وجبة  اأن تكمل  اأحمد" عليها  "اأم 
الغ�سي��ل املعلق��ة يف الغ�سال��ة من��ذ بداية 
بطاري��ات  ت�سح��ن  اأن  وعليه��ا  االأ�سب���ع، 
املن��زل م��ن "ك�ساف��ات، لي��دات، ه�ات��ف، 
م��راوح،  وه�ات��ف اأوالده��ا، وكل م��ا ل��ه 
عاق��ة بالكهرباء" كما وعليه��ا اأن تكمل 
اإن�ساج عجينها لي�سب��ح خبزًا حتى �سباح 

الي�م التايل.
اأم احم��د كغره��ا م��ن ن�س��اء القط��اع، ال 
يت�قف��ن ع��ن االنتظ��ار، وينقل��ب نهارهن 
اإىل لي��ل وليله��ن اإىل نهار مزع��ج ومقيت، 
تبدل��ت االوقات وتغ��رت املهام وتكد�ست 
يف وق��ت ق�س��ر قيا�سي الأبع��د حد ممكن، 

ال ي�سبه اأي وقت قيا�سي يف العامل كله.
املحا�سري��ن للقط��اع اأرادوا اأن ت�سل غزة 

اإىل الع�سر احلجري كي تكف عن �سربها 
وع��ن ثباتها وعن الكم الهائ��ل من ثباتها 
اأم��ام ال�سع��اب واأم��ام الك���ارث املمار�س��ة 
�سدها، والت��ي كان اآخرها قطع الكهرباء 
ب�س��كل كامل عن قطاع غ��زة، دون جدوى 
باملر�سى واملحتاجني لها ك�سرورة ق�س�ى.
النا�س��ط ال�سبابي ر�س�ان االخر�ش يق�ل 
"ي�ستطيع االإن�سان العي�ش اإذا ن�سي جدول 
ال�س��رب لكنه اإذا ما غف��ل هنا عن جدول 

��ا غفل ع��ن حياته،  الكهرب��اء يك���ن فعلًيّ
هن��ا حي��ث اال�س��م الكب��ر غ��زة واملعاناة 
االأك��رب التي ي�سم��ع النا�ش عنها كثًرا وال 

ي�ست�سعرونها اإال قليا".
ويتاب��ع "ق��د تب��دو ه��ذه اجلمل��ة عابرًة 
للبع���ش و�سطحي��ة ال معن��ى له��ا، �سردية 
ال ت�ستح��ق ال�ق�ف عندها م��ع اأنها تقف 
معه��ا  وتعم��ل  واأنفا�سن��ا  �سدورن��ا  عل��ى 
حياتن��ا وتتعل��ق به��ا، فالكهرب��اء لي�س��ت 

�س�ء امل�سابي��ح فقط، اإنه��ا غ�سالة املنزل 
وم�سع��د العم��ارة واآل��ة امل�سن��ع وماكينة 
الطال��ب وبطاري��ة  اخلياط��ة وحا�س���ب 
ومطحن��ة  احلاق��ة  وماكين��ة  الهات��ف 

القمح وثاجة االأطعمة".
امل��رء �سع�ب��ة يف  يف النهاي��ة ق��د يج��د 
الرب��ط ب��ني الكهرباء واحل��رب، فاالأويل 
ح��ق اأ�سا�س��ي و�سري��ان ينب���ش باحلي��اة، 
اأم��ا الثانية فه��ي دمار لكل مع��اين احلياة 

تتا�س��ى  ال�سع�ب��ة  اأن  اإال  واالإن�ساني��ة، 
حينم��ا ننظ��ر اإىل م��ا نعي�سه م��ن تقلبات 
مكان��ة  يف  اإرهاب��ي  ت�س��ع  ق��د  وتغ��رات 
حمارب��ة  ع��ن  احلدي��ث  فيه��ا  يت�س��در 
االإره��اب، وجمرم يتحدث عن االإن�سانية، 

وخائن يتحدث عن ال�طنية وال�سرف.
ُيته��م  املق��اوم  جت��د  ق��د  املقاب��ل  ويف 
باالإره��اب ُهَ� ومن يق��ف اإىل جانبه، ومن 
املاحظ ب��اأن حك�مة نتنياه� تتعامل مع 
اأزم��ة الكهرب��اء يف غ��زة مبنته��ي احلذر، 
واملراوغ��ة  املن��اورة  �سيا�سي��ة  وتتبن��ى 
مع��ا، اإذ اأنه��ا ت�سع��ى للحفاظ عل��ى املزايا 
الفر���ش  وا�ستغ��ال  عليه��ا،  املرتتب��ة 

وجتنب ال�سلبيات.
تقلي���ش  اأن  اأك��دت  الطاق��ة  �سلط��ة 
الكهرب��اء  خلط���ط  االحت��ال  �سلط��ات 
 55 اإىل  فعلي��ا  و�س��ل  االإ�سرائيلي��ة 
ميج��اواط، م�سرة اإىل اأن التقلي�ش يزيد 
م��ن االأعب��اء واملعان��اة يف قط��اع يف ظ��ل 

االأج�اء ال�سيفية احلارة احلالية.
وذك��رت اأن اإنتاجي��ة حمط��ة الت�ليد مع 
ا�ستخدام ال�ق�د امل�سري ت�سل حاليًا اإىل 
70 ميجاواط، م�سرًة اإىل اأن املت�فر من 
جمي��ع امل�سادر ال يتعدى 140 ميجاواط، 
وهي ال تغطي احلد االأدنى من احتياجات 
القط��اع التي تتج��اوز 500 ميجاواط يف 

هذه الظروف.
ونا�س��دت الطاقة كافة اجله��ات امل�س�ؤولة 
التح��رك  ب�س��رورة  الدولي��ة  واجله��ات 
العاجل ل�قف هذه االإجراءات التع�سفية 

التي تعّمق من اأزمة الكهرباء يف غزة.

أخبار تقارير
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يف منزل��ه يف قري��ة عيناب����ش جن���ب 
نابل�ش، يت���ىل ال�سيخ ن�سر الدين عان 
ال��ذي ناه��ز ال�سبع��ني من عم��ره، مهمة 
الت�ا�س��ل م��ع و�سائ��ل االإع��ام ل�س��رح 
ق�سية جنله املحامي حممد عان الذي 
اأنه��ى �سه��ره االأول يف اإ�سراب��ه املفت���ح 
للم��رة  يخ��س��ه  وال��ذي  الطع��ام  ع��ن 
الثاني��ة، رف�سا ال�ستم��رار اعتقاله لدى 

�سلطات االحتال االإ�سرائيلي.
اإدارة  اأن  اإىل  ت�س��ر  املعل�م��ات  اأخ��ر 
ال�سج���ن نقل��ة ع��ان ال��ذي اعتقلت��ه 
ي���م 2017-6-8 اإىل م�ست�سف��ى �سجن 
اأك��ده وال��د االأ�س��ر  الرمل��ة، وه��� م��ا 
املحامي حمم��د عان، ال��ذي زار املنزل 
والتقى ب��ه، وحتدثا مط�ال ع��ن اإعادة 

اعتقال جنله املحامي.
االإ�سرائيلي��ة  ال�سج���ن  “اإدارة  يق���ل 
نقل��ت حمم��د امل�س��رب عن الطع��ام منذ 
31 ي�م��ا، اإىل م�ست�سفى �سجن الرملة، 
نتيج��ة تده���ر و�سع��ه ال�سح��ي، فق��د 
اأعلن ع��ن اإ�سرابه منذ اللحظة االأوىل 

العتقاله”.
واأ�س��ار اإىل اأنه اأوكل املحامي ج�اد ب�ل�ش 
ليتاب��ع ملف جنله، ومن��ه ا�ستقى املعل�مة 
خرج���ا  اأ�س��رى  اإىل  اإ�ساف��ة  االأخ��رة، 
حديث��ا من ال�سج���ن، اأبلغ���ه اأنه تعر�ش 
ل�عكة �سحية، نتيجة ال�ستمرار اإ�سرابه 

املفت�ح عن الطعام.

وتابع “فقد ابني ت�ازنه، وخ�سر من وزنه 
الكث��ر، وب��ات غر ق��ادر على ال�س��ر، اإال 

مب�ساعدة �سخ�ش اأخر”.

التحريض ع الفيس!!
وع��ن اأ�سب��اب اعتقال��ه، ق��ال اإن التهم��ة 

تافه��ة وملفق��ة، وه��ي التحري���ش عل��ى 
الفي�سب���ك. وتاب��ع “ه��ذا حمام��ي وه��� 
يعرب ع��ن راأيه بحرية، لكن��ه مل يحر�ش 

اأبدا.. بل ينقل معاناة امل�اطنني”.
واأ�س��اف “ومع هذا، ميك��ن الأي �سخ�ش اأن 
يدخ��ل اإىل �سفحته ويقراأ ماذا كان ابني 

يكت��ب.. و�سيكت�س��ف متام��ا اأن��ه ال ي�جد 
مت�قع��ا  جه��ة”،  اأي  �س��د  حتري���ش  اأي 
اأن اعتقال��ه ج��اء الأن��ه نا�س��ط مي��داين 
وي�سارك يف خمتلف الفعاليات ال�طنية.

ونا�س��د ن�س��ر الدي��ن ع��ان امل�س�ؤول��ني يف 
ال�سلط��ة وحتديدا هيئ��ة االأ�سرى ونادي 

االأ�سر الذين تابع���ا ملفه يف ال�سابق اأن 
يحرك�ه م��ن جديد يف خمتل��ف املحافل، 
ال��دويل  االأحم��ر  ال�سلي��ب  طال��ب  كم��ا 
بالتدخ��ل واإر�س��ال طبي��ب للك�س��ف ع��ن 

حالة جنله ال�سحية.

مضاعفات سابقة
وتخ�س��ى العائل��ة م��ن اأن تلح��ق اأ�س��رار 
�سحي��ة باملحامي عان، ال��ذي مل يتعاَف 
�ساحب��ت  الت��ي  امل�ساعف��ات  م��ن  بع��د 

اإ�سرابه االأول.
يق���ل وال��ده “من��ذ اأن اأف��رج االحت��ال 
ع��ن ابن��ي يف ن�فم��رب/ ت�سري��ن الث��اين 
ع��ام 2015، بع��د اعتقال لع��ام تقريبا، 
خا�ش خال��ه اإ�سرابا ع��ن الطعام لنح� 

ي�ما”.  65
وتاب��ع “الكل �ساه��د كيف كان��ت �سحته 
خ��ال االإ�س��راب.. خ�سر نح��� 20 كيل� 
غرام��ا، وت�ساقط �سع��ره.. وحدثت معه 
م�س��اكل يف املع��دة واالأمع��اء وغره��ا من 
اأج��زاء ج�سم��ه.. وبع��د حت��رره خ�س��ع 
لعاج��ات مط�ل��ة، وا�ستم��ر عليه��ا حتى 

وقت قريب من اعتقاله الثاين”.
ي�س��ار اإىل اأن االحت��ال اعتق��ل االأ�س��ر 
ع��ان عدة م��رات، على ف��رتات خمتلفة، 
وق��د اأم�سى ما جمم�ع��ه ثاث �سن�ات يف 

ال�سج�ن، معظمها يف االعتقال االإداري.

األسير عالن..
 تهمة ملفقة وحالة صحية متدهورة

غائبة لـ24ساعة

كهرباء غزة .. ضيف عزيز بعيد المنال

غزة- الراأي
اأ�سدرت جلنة اإعداد الدليل ب�زارة الرتبية والتعليم 
العايل الدلي��ل االإر�سادي خلريج��ي الثان�ية العامة 
للعام 2017-2016م اخلا���ش باجلامعات والكليات 
الفل�سطيني��ة املعتم��دة بقطاع غزة  م��ن اأجل ت�زيعه 
عل��ى  الطلب��ة الناجحني اأثناء ت�سلمه��م لل�سهادات يف 

املدار�ش . 
جمي��ع  ع��ن  املف�سل��ة  املعل�م��ات  الدلي��ل  ويت�سم��ن 
م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل يف  قط��اع غ��زة  وبراجمها 

وتخ�س�ساتها املعتمدة ومفتاح التن�سيق لكل تخ�س�ش 
و�سروط القب�ل واآليات  الت�سجيل  وال�ثائق املطل�بة 

ونظام الدرا�سة. 
التعلي��م  قط��اع  رئي���ش  ع���ن  اأب���  كم��ال  د.  وق��ال 
والثقافة: “اإن الدليل االإر�سادي يتناول تعريفًا لكل 
م�ؤ�س�س��ات التعلي��م العايل املعتم��دة يف قطاع غزة من 
حيث �سروط القب�ل واآليات الت�سجيل واأهم الربامج 
والتخ�س�س��ات، اإ�سافة اىل اإر�س��ادات تف�سيلية ح�ل 
كيفية اختيار الطالب التخ�س�ش الدقيق وفق معاير 

القدرة والرغبة والفر�سة”.
الطلب��ة  والثقاف��ة  التعلي��م  قط��اع  رئي���ش  ودع��ا 
الناجح��ني اىل اال�ستفادة من ه��ذا الدليل يف اختيار 
امل�ؤ�س�س��ة التعليمي��ة االأن�س��ب له��م وكذل��ك اختي��ار 
وكام��ل  اإرادته��م  مبح���ش  له��م  املائ��م  التخ�س���ش 

رغبتهم.
كم��ا اأع��رب اأب��� ع���ن ع��ن جزي��ل �سك��ره اىل جلنة 
اإع��داد الدليل ملا بذل���ه من جهد كب��ر واإجناز مميز 

يف وقت قيا�سي.

ب��دوره اأكد د. خليل حماد مدي��ر عام التعليم العايل 
عل��ى اأن اإع��داد الدلي��ل االإر�س��ادي يه��دف لتعري��ف 
الطلب��ة الناجح��ني م��ن الثان�ي��ة العام��ة  مب�ؤ�س�سات 
التعلي��م الع��ايل م��ن جامع��ات وكلي��ات وي�ساعده��م 
عل��ى اختيار التخ�س���ش املنا�سب  والربام��ج الر�سمية 

املعتمدة، وكذلك ت�فر ال�قت واجلهد للطلبة. 
وي�سار اإىل اأن جلنة اإعداد الدليل تك�نت من د. خليل 
حم��اد، واأ. اأحمد اأب� هربيد، وم. خلدون حممد، واأ. 
حممد  نعيم، واأ. خالد اجلرجاوي،  واأ.  حممد ق�ته. 

التعليم تصدر الدليل اإلرشادي لخريجي الثانوية العامة 2016 - 2017م 

غزة- الراأي
اأك��د رئي�ش قط��اع ال�سح��ة والبيئة د. با�س��م نعيم، خال 
لقائ��ه، ب��االإدارة العام��ة للرعاية االولي��ة وجميع مدراء 
املراك��ز ال�سحي��ة عل��ى االأول�ي��ة الديني��ة واالأخاقي��ة 
وال�طنية يف ا�ستمرار تقدمي اخلدمات ال�سحية للم�اطن 
الك��رمي رغم ت�سدي��د احل�سار وال�سح ال�سدي��د يف االدوية 
وامل���ارد املادية والب�سرية و رغم انقطاع التيار الكهربائي 
املت�ا�سل . واأكد د. نعيم يف لقائه اأن ال�زارة على جه�زية 
تام��ة يف اإيجاد حل���ل ابداعية وتكتيكي��ة يف حال نفذت 
�سلط��ة رام اهلل قرار التقاعد االجباري مل�ظفيها يف قطاع 

غزة الذين هم على راأ�ش عملهم .
ال�سحي��ة  املراك��ز  يف  وامل�سئ�ل��ني  امل��دراء  دور  وثم��ن 
وامل�ست�سفي��ات لتفهمه��م حجم وخط���رة امل�قف وحتملهم 
امل�سئ�لي��ة الديني��ة وال�طني��ة واالأخاقي��ة يف ا�ستمرار 

تقدمي اخلدمات ال�سحية للم�اطنني .

ون���ه د . نعي��م اىل �سرورة ال�سراك��ة املجتمعية وم�ساركة 
الغ��ر  ال�سحي��ة  وامل�ؤ�س�س��ات  حك�مي��ة  الغ��ر  املنظم��ات 
حك�مي��ة والف�سائ��ل واملجتم��ع املحل��ي واملخات��ر ووزارة 
االوق��اف من خال اخلطباء وامل�اع��ظ لل�ق�ف جنبًا اىل 
جن��ب واإمداده��م ب��كل املعل�م��ات واالأزم��ات الت��ي متر بها 
ال���زارة، وال�ق�ف عن��د م�سئ�لياتهم جت��اه وزارة ال�سحة 
جت��اه  �سيم��ا  وال  ال�سحي��ة  ومراكزه��ا  مرافقه��ا  بجمي��ع 

امل�اطنني الذين هم بحاجة خلدمة �سحية .
و�س��دد عل��ى اأهمي��ة تكثي��ف فعالي��ات التثقي��ف ال�سح��ي 
بجميع ال��سائل وخا�سة بعد تل�ث بحر قطاع غزة باملياه 
العادمة، من�ه��ًا اىل �سرورة اي�سال حتذير وزارة ال�سحة 

الذي اطلقته ال�زارة م�ؤخرا بعدم ال�سباحة يف البحر 
اإدارة ال�سح��ة املدر�سي��ة عل��ى  واأ�س��اد د . نعي��م بجه���د 
اجله���د التي بذل�ها ملتابعة ط��اب الت�جيهي طيلة فرتة 

االمتحانات

خالل لقائه باإلدارة العامة للرعاية االولية

" نعيم": الخدمات الصحية خط أحمر وال يمكن المساومة عليها
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غزة- الراأي
اأ�س��در النائ��ب الع��ام امل�ست�س��ار �سي��اء الدين 
املده���ن تعليماته امل�س��ددة للجهات املخت�سة 
م��ن  كل  وت�قي��ف  و�سب��ط  ملاحق��ة  كاف��ة 
ي�ستخ��دم ال�ساح الن��اري ب�جه غ��ر م�سروع 
وخا�س��ة خ��ال االإعان ع��ن نتائ��ج الثان�ية 

العامة.
وق��ال امل�ست�س��ار املده���ن يف ت�سري��ح �سحفي 
�سب��اح الثاثاء اإن "ا�ستخ��دام ال�ساح الناري 
يف مثل ه��ذه املنا�سبات ُي�س��كل جرمية يعاقب 

عليها القان�ن".
واأكد اأن النيابة العامة �ستعمل على حما�سبة 
مرتكب��ي جرمي��ة ا�ستخ��دام ال�س��اح الن��اري 
وفق��ًا  بحقه��م  القان���ين  املقت�س��ى  واتخ��اذ 
للقان���ن، ويعر�ش نف�سه للم�ساءلة واملحا�سبة 

القان�نية.
واأ�س��ار اإىل اأن ه��ذه التعليمات تاأت��ي انطاقًا 
من م�سئ�ليتن��ا ال�طنية والقان�نية، وحفاظًا 
عل��ى اأرواح امل�اطن��ني، ومنع��ًا لتكدي��ر �سف��� 
الطماأنين��ة العام��ة، وحماي��ة الأم��ن و�سامة 

املجتمع، وتطبيقًا ملبداأ �سيادة القان�ن.

النائب العام يحذر من 
استخدام السالح خالل 
إعالن نتائج التوجيهي

رام اهلل- خا�ش الراأي
تختل��ط م�ساع��ر الف��رح بالنج��اح 
يف الت�جيه��ي  م��ع م�ساعر باحلزن 
لفراق والدها االأ�سر الذي يق�سي 
ب�اق��ع  التاري��خ  يف  حك��م  اك��رب 
لت�سي��ل دمع��ات على   ، 67 م�ؤب��دا 
قط��رات  كنق��اء  نقي��ة  وجنتيه��ا 
وبهج��ة  فرح��ة  و�س��ط  الن��دى، 
عائلته��ا، لتهدي جناحه��ا ل�سهداء 
فل�سط��ني كاف��ة ول�الده��ا االأ�س��ر 

واحلركة االأ�سرة عم�ما.
 ت��اال عب��د اهلل الربغ�ث��ي ابن��ة 
عب��د  الق�سام��ي  القائ��د   االأ�س��ر 
�سح��ى  ب��دت  الربغ�ث��ي،  اهلل 
الي���م االأربع��اء فرح��ة بنجاحها 
خل��ف  والده��ا  لغي��اب  وحزين��ة 
معه��ا  ان��ه  ل���  وودت  الق�سب��ان؛ 
�سعادته��ا  يف��رح معه��ا وي�ساركه��ا  
ويحت�سنه��ا ويقبله��ا كبقية االآباء 
وبنتاه��م  باأوالده��م  الفرح��ني 

بنتائج الت�جيهي.
اال�س��ر  من��زل  البهج��ة  وعم��ت 
يت�ق��ف  مل  حي��ث  الربغ�ث��ي، 
جر�ش الهات��ف، وال اجل�االت  وال 
ال"في�سب���ك" ع��ن تلق��ي التهاين  
من قب��ل حمب��ي وا�سدق��اء عائلة 
ردت  حي��ث  الربغ�ث��ي،  اال�س��ر 
عليه��م ت��اال ب��رد الته��اين داعية 
اهلل اأن يفك االأ�سرى جميعا ليك�ن 

والدها معها.
وكانت قد كتبت تاال  ر�سالة م�ؤثرة 

ل�الده��ا تتحدث فيه ع��ن م�ساعر 
فرحة التخرج من الت�جيهي التي 
تقيمه��ا املدار���ش قب��ل امتحان��ات 
الت�جيهي، ويف ظ��ل غيابه كبقية 

االآباء ،حيث كتبت تق�ل:

رسالة ربما لن تصل..
لق��د تخرج��ُت الي���م ي��ا اأب��ي، اآاه 
ل� تعل��َم كم م��ن وقٍت ق�سي��ُت واأنا 
اأبح��ُث عن��َك ب��ني احل�س���ر، راأيُت 

�سن���ات  ع��دد  مقداره��ا  كرام��ة 
حكمك "67 م�ؤبدا"..

ال��ذي  جناح��ي  اأكم��ل  اأن  اأع��دك 
اأن  واأع��دك  اأب��ي؛  ي��ا  ب��ه  ب��داأت 
اأحاف��ظ على ه��ذا املقعد الفارغ يف 
كل فرحة من فرحات حياتي، فه� 

مليء باحلب واحلنني لك اأنت

المرسل: تاال عبد اهلل 
البرغوثي

�سحكاِت االآب��اِء كلِهم اإال �سحكتِك 
يف  �سحك��ًة  اأرى  مل  وكاأنن��ي  اأن��ت، 

ال�ج�ِد كّله..
، اإال  كُل الفتي��اِت غمرنه��نَّ اآباءهنَّ
اأن��ا يا اأب��ي؛ غمرين ال�س���ُق اليك، 

والغ�سُة لغيابك..
لكنن��ي ق�يٌة �سام��دٌة بك ي��ا اأبي، 
فاأن��ت من قهرت �سجان��ك باأمعائك 

اخلاوية..
واأن��ت ال��ذي منح��ت ه��ذا ال�سع��ب 

املر�س��ل اإليه: االأ�سر البا�سل، عبد 
اأط���ل  �ساح��ب  الربغ�ث��ي،  اهلل 
حك��م يف التاري��خ.. "67" م�ؤب��د و 

! �سنة   5200
وكان ق��د كت��ب اال�س��ر عب��د اهلل 
ر�سالة البنته جاء فيها : حبيبتي 
يف  االأول  عام��ك  اأكمل��ت  ،عندم��ا 
االنتفا�سة  كان��ت   21/9/2000
تل��ك  ويف  االأول  عامه��ا  تكم��ل 
اللحظ��ة ويف تلك االأثن��اء اأدركت 
الأب��دا  حان��ت  ق��د  ال�ساع��ة؛  اأن 
م�سرت��ي التي كنت اأع��د لعا العدة 
قب��ل دخ���يل اىل فل�سط��ني قادمًا 

من االأردن وقبلها ك�ريا
وتابع: يا حبيبتي تاال قد ٍت�سالني 
وج�ابه��ا  مت��ى،  اىل  ؛  ن�س��ل  ه��ل 
ب�سي��ط ب�ساط��ة ال�سم��اء واالأر�ش 
فه��� اإىل ماال نهاية ما دام يف نف�ش 
�ساأبق��ى قاب�س��ا عل��ى الزن��اد وق��د 
اأحرر قد�سي من دن�ش املغت�سبني .

وي�سار اإىل اأن عبد اهلل غالب عبد 
اهلل الربغ�ث��ي "ول��د يف 1972م، 
وقائ��د  مهند���ش  بالك�ي��ت" وه��� 
كتائب الق�سام يف ال�سفة الغربية، 
ويق�س��ي حالي��ا حكم��ًا م��ن اأعظم 
االأحكام يف التاريخ بال�سجن امل�ؤبد 
67 مرة، اإ�سافة اإىل خم�سة اآالف 
ومائتي "5200" ع��ام؛ مل�س�ؤوليته 
عن مقت��ل 67 م�ست�طنا اإ�سرائيليا 
ب��ني  نف��ذت  عملي��ات  �سل�سل��ة  يف 

العامني 2000 و2003م.

تاال البرغوثي... معدل 90.6 بالتوجيهي تهديه
 لوالدها  المحكوم ب67 مؤبد


