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غزة- الراأي- ب�سام العطار
العقابي��ة  االج��راءات  بات��ت 
ملي��وين  بح��ق  اجلماعي��ة 
زال��ت  م��ا  الت��ي  فل�س��طيني، 
ال�سلط��ة م�سرة على امل�س��ي فيها، 
�س��كان قط��اع غ��زة  مت���س حي��اة 
ب�س��كل مبا�س��ر، وته��در حقوقه��م 
االأ�سا�س��ية ب�س��كل جدي، خا�س��ة 
يعت��ر  ال��ذي  ال�س��حي  القط��اع 
�س��تتاأثر  الت��ي  القطاع��ات  اأك��ر 
بال�سيناريو املرعب الذي ينتظره، 
وهو قان��ون التقاعد املبكر. مدير 

ع��ام الرعاي��ة ال�س��حية االأولية 
يف وزارة ال�س��حة ماه��ر �س��امية، 
مل يخ��ِف قل��ق ال��وزارة ال�س��ديد 
م��ن االإج��راءات املتالحق��ة التي 
فر�س��ها رئي���س ال�س��لطة حمم��ود 
عبا�س بحق قطاع غزة ب�سكل عام 

والقطاع ال�سحي ب�سكل خا�س.
ت�س��ريح  يف  �س��امية  وق��ال 
�س��اأن  م��ن  "اإن  "ال��راأي":  ل��� 
غ��ر  اهلل  رام  �س��لطة  خط��وات 

كع��دم  امل�س��بوقة 
ال��دواء  توري��د 

“اللجنة اإلدارية” .. شماعة 
عباس لنفض يديه عن غزة

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
ح��دة  ت��زداد  ي��وم  بع��د  يوم��ا 
الت��ي  العقابي��ة  االج��راءات 
ال�س��لطة  رئي���س  يتخذه��ا 
الفل�س��طينية حممود عبا�س �س��د 
املحا�س��رين،  غ��زة  قط��اع  اأه��ايل 
ويتخذ من اللجنة االدارية حجة 
ومرر يتذرع به من اأجل الو�س��ول 
الأهداف ت��دور بداخل��ه، ويحاول 
جاه��دا و�س��ع االأه��ايل يف حال��ة 

ثورة �سد حما�س بغزة.
حرك��ة  مب��ادرة  م��ن  وبالرغ��م 
حما���س االأخ��رة و�س��من بنودها 

مقاب��ل  االداري��ة  اللجن��ة  ح��ل 
وق��ف االج��راءات العقابية �س��د 
غ��زة، اإال اأن عبا���س �س��رب بتل��ك 
املب��ادرة عر���س احلائ��ط، وه��دد 
باملزيد من العقوبات واالإجراءات 
التقاع��د  بينه��ا  وم��ن  ال�س��ارمة 
اإىل  واالأطب��اء  للمعلم��ني  املبك��ر 
جان��ب وق��ف التحوي��الت املالي��ة 
وخ�س��ومات على روات��ب املوظفني 
وغرها...وه��و م��ا يثر الت�س��اوؤل 
مرة اأخرى: م��اذا يريد عبا�س من 

غ��زة؟؟ النائب يف 
املجل�س الت�سريعي 

“التقاعد اإلجباري” .. سيناريو غير 
أخالقي يهدد مرضى غزة

المقدم عدوان .. 
حملة “صحة” لالبتزاز 
االلكتروني  استهدفت 

“9065” امرأة

التسريح القسري 
للموظفين .. ضربة 

قاصمة لقطاع 
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لماذا يطيح عباس بمبادرات المصالحة مع حماس؟

محللون: عباس يسعى لفرض قانون فرعون لتحقيق صفقة القرن

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأعلنت حرك��ة حما�س عن مبادرة �سيا�س��ية جديدة 
الإنهاء االنق�س��ام الفل�سطيني، تن�س على ا�ستعدادها 
حل��ل اللجن��ة االإداري��ة احلكومي��ة التي �س��ّكلتها يف 
مار���س/اآذار املا�س��ي، ف��ور ا�س��تالم حكوم��ة الوف��اق 

الوطني كافة م�سوؤولياتها يف قطاع غزة.
هذه املب��ادرة التي طرحتها احلركة مل تكن االأوىل، 
فقد طرحت �سابقا العديد من املبادرات بهدف اإمتام 
امل�س��احلة الفل�س��طينية العالق��ة واإنه��اء االنق�س��ام 
املدم��ر، اإال اأن تل��ك املبادرات كانت تقاب��ل بالرف�س 

والتمويه من قبل ال�سلطة والرئي�س عبا�س.
حرك��ة  حر���س  اأن  �سيا�س��يون  حملل��ون  ويوؤك��د 
حما���س عل��ى امل�س��احلة والوحدة الفل�س��طينية هي 
الداف��ع خلف ط��رح تلك املب��ادرة، يف وق��ت يتحجج 
عبا���س بالكث��ر من املطال��ب وال�س��روط يف كل مرة، 

م��ن  بالكث��ر  غ��زة  لقط��اع  املتتالي��ة  وتهديدات��ه 
واملحل��ل  الكات��ب  ويق��ول  العقابي��ة.  االج��راءات 
الواج��ب عل��ى  ال�س��واف:" اإن  ال�سيا�س��ي م�س��طفى 

حركة حما���س اأن تبقى تطرح دوما 
02ه��ذه املب��ادرات، وه��و م��ا ي��دل على 
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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-فل�سطني عبد الكرمي
اأعلن��ت حرك��ة حما�س عن مب��ادرة �سيا�س��ية جديدة 
الإنهاء االنق�س��ام الفل�س��طيني، تن�س على ا�ستعدادها 
حل��ل اللجن��ة االإداري��ة احلكومي��ة الت��ي �س��ّكلتها يف 
مار���س/اآذار املا�س��ي، ف��ور ا�س��تالم حكوم��ة الوف��اق 

الوطني كافة م�سوؤولياتها يف قطاع غزة.
هذه املب��ادرة التي طرحتها احلرك��ة مل تكن االأوىل، 
فقد طرحت �س��ابقا العديد م��ن املبادرات بهدف اإمتام 
االنق�س��ام  واإنه��اء  العالق��ة  الفل�س��طينية  امل�س��احلة 
املدم��ر، اإال اأن تل��ك املب��ادرات كان��ت تقاب��ل بالرف�س 

والتمويه من قبل ال�سلطة والرئي�س عبا�س.
ويوؤك��د حملل��ون �سيا�س��يون اأن حر���س حركة حما�س 
عل��ى امل�س��احلة والوح��دة الفل�س��طينية ه��ي الدافع 
خل��ف ط��رح تل��ك املب��ادرة، يف وق��ت يتحج��ج عبا�س 
بالكثر من املطالب وال�سروط يف كل مرة، وتهديداته 
االج��راءات  م��ن  بالكث��ر  غ��زة  لقط��اع  املتتالي��ة 

العقابية.

عباس وقانون فرعون
ويقول الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي م�سطفى ال�سواف:" 
اإن الواج��ب على حركة حما���س اأن تبقى تطرح دوما 
ه��ذه املب��ادرات، وه��و م��ا ي��دل عل��ى حر���س احلركة 
عل��ى امل�س��احلة والوح��دة الوطني��ة وال�س��عي الإنهاء 
االنق�س��ام، ولك��ن م��ن الوا�س��ح اأن عبا���س ال يري��د اأن 
ي�س��تمع اإال لنف�س��ه وال ي��رى اإال م��ا يري��ده ه��و، وم��ا 
يحكم��ه عبا���س ه��و قان��ون فرع��ون"، موؤك��دا اأن��ه ال 
يري��د اأن يذه��ب للكل الفل�س��طيني وهو م��ا ظهر جليا 
من خالل ردة فعله على مبادرة حما�س التي قدمتها.

ووفق ما ذكره ال�سواف يف حديثه للراأي، فاإن الرئي�س 

عبا�س يريد اأن ي�س��ل لف�س��ل مدينة غزة عن ال�سفة 
الغربي��ة، حي��ث ا�س��تهدف باالأم���س روات��ب املوظفني 
روات��ب  واعتباره��ا  لل�س��لطة  التابع��ني  االأكادميي��ني 
تقاع��د دون الع��ودة للموظف��ني اأنف�س��هم اأو للقان��ون 
الفل�س��طيني، م�س��را اإىل اأن عبا���س ميار���س نوع��ا من 

الكذب والت�سليل �سد اأبناء �سعبه.
وه��د الرئي���س عبا�س يف اأكر من خطاب له بت�س��ديد 
اجراءات��ه الت�س��عيدية �س��د غ��زة وحرك��ة حما�س، 
وكان اآخره��ا يف خطاب��ه باالأم���س ال��ذي ق��ال في��ه 
اإن��ه �س��وف يتخذ خط��وات عقابي��ة اأخرى �س��د غزة 

وحما�س.
وعن ذلك ي�س��يف ال�سواف:" اإن خطوات عبا�س تاأتي 
حت��ى ال ي��الم م�س��تقبال ع��ن اإقام��ة م�س��روع اقليمي 
دويل لف�س��ل ال�س��فة ع��ن غ��زة، ويح��اول تطبيق��ه 
عملي��ا من خ��الل الدفع بقط��اع غزة بعي��دا عن الكل 
الفل�س��طيني"، متمني��ا على  حركة حما���س اأال تنجر 
خل��ف تلك التهديدات واأن تتخذ دورا هاما وكبرا مع 
الف�س��ائل والقوى الوطنية، واأن ت�سكل وحدة وطنية 
م�س��ركة معه��ا، واأال تبق��ى رهين��ة للرئي���س عبا���س 

ومواقفه.

التخلص من غزة
م��ن جهته يقول املحلل ال�سيا�س��ي اإياد جر يف حديث 
لل��راأي:" اإن العقوب��ات الت��ي تفر�س��ها ال�س��لطة على 
قطاع غزة حتول دون اإيجاد اأر�سية خ�سبة ومالئمة 
الإمتام امل�س��احلة الفل�سطينية اأو اإنهاء االنق�سام، واأن 
عبا���س ي�س��ر على تنفي��ذ كافة ال�س��روط االأمريكية 
املتعلق��ة  املب��ادرات  كل  ا�س��قاط  �س��اأنها  م��ن  والت��ي 

بامل�ساحلة".

ويتعامل عبا���س مع منظمة التحرير وال�س��لطة باأنها 
ملك خا�س له، واأن م�س��الة م�ساركة حركة حما�س يف 
موؤ�س�س��ات منظم��ة التحري��ر تعدي عل��ى حقوقه وال 

يريد م�ساركتها مع اأحد، على حد تعبر جر.
وي�س��تكمل حديثه قائ��ال:" عبا�س �س��ينهي هذا العام 
وقد تخل�س من كافة موظفي ال�س��لطة الفل�س��طينية 
ول��ن يك��ون هن��اك اأي موظ��ف يتب��ع ال�س��لطة �س��واء 
2005، وميار���س  او موظف��ي  او ع�س��كريني  مدني��ني 
اأم��وال  �س��غوطات كث��رة �س��د غ��زة بع��دم حتوي��ل 
االإعمار وهو ما ت�س��بب بعجز يف البنوك"، م�سرا اإىل 
اأن عبا�س مل يعد ميتلك اأوراق �سغط اخرى على غزة 

يف وقت مل يعد يهتم بالقاعدة ال�سعبية له يف غزة.
ويدفع عبا�س باجتاه م�س��تقبل جمه��ول الأهايل غزة، 
ودف��ع القط��اع املحا�س��ر اإىل مواجه��ة م��ع االحت��الل 
اال�سرائيلي وهو ما يظهر ذلك جليا من خالل ت�سديد 
اجراءاته امل�سددة �سد غزة وبالتايل حتقيق مكا�سب 
�سيا�سية على ح�سبا حركة حما�س، وفق تعبر املحلل 

ال�سيا�سي جر.
وي��رى ج��ر اأن كل االج��راءات الت��ي يتخذها عبا�س 
�س��د غ��زة ورف�س��ه للم�س��احلة ه��ى بداي��ة للتخل�س 
م��ن غ��زة، يف وقت توج��د فيه الكثر م��ن االجراءات 
لتح�س��ني االأو�س��اع يف ال�س��فة الغربي��ة بدع��م م��ن 

االإدارة االأمريكية.

صفقة القرن
ويتف��ق الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي �س��ميح خل��ف م��ع 
�س��ابقيه يف اأن هناك اأهداف ي�س��عى عبا�س لتحقيقها 
خلف رف�س��ه للم�س��احلة وت�س��ييق اخلناق على غزة، 
وي��رى خل��ف اأن رف�س املب��ادرات ياأتي يف اطار ت�س��ور 

اأمريكي اأوروبي يف اطار �س��فقة القرن باإنهاء امل�سروع 
الوطني، واإيجاد اطار اأمني �سيا�سي اقت�سادي مرتبط 

باالأردن واإ�سرائيل وبدون غزة.
ووف��ق م��ا ذك��ره خل��ف يف حدي��ث لل��راأي، ف��اإن النهج 
ال�سيا�س��ي الذي يتبعه عبا�س يعني انف�س��ال ال�س��فة 
وغ��زة متذرعا بحجج واهية، واأن دور حما�س يف هذه 
املرحلة دقيق وح�سا�س، فعبا�س يريد ان يرمي الكرة 

يف ملعب حما�س ليرر االنف�سال.
يف  تفاهماته��ا  تعم��ق  اأن  حما���س  عل��ى  وي�س��يف:" 
القاه��رة مع النائ��ب حممد دحالن والق��وى الوطنية 
االأخرى، واحلا�س��نة ال�س��عبية للو�س��ول اإىل برنامج 
املقاوم��ة  تنمي��ة  باالعتب��ار  ياأخ��ذ  متكام��ل  وطن��ي 
ال�س��فة  ان  باالعتب��ار  وياأخ��ذ  والبن��اء،  وال�س��مود 
الغربي��ة حمتلة متاما"، مو�س��حا اأنه يجب و�س��ع كل 
املقوم��ات االقت�س��ادية وال�سيا�س��ية واأ�س���س املقاومه 
يف ال�س��فة الغربي��ة وهن��اك �س��لطة تعم��ل مبكيفات 
م��ع واقع االحت��الل والعم��ل اعالميا على ف�س��ح تلك 

ال�سلوكيات.
واإىل جان��ب ذل��ك يوؤكد خلف اأن املطل��وب من حما�س 
تعزي��ز واق��ع وطن��ي داخ��ل غ��زة، وا�س��تنها�س اطار 
�س��عبي قادر على اأن يخاط��ب دول االقليم واملنظومة 
العربي��ة عل��ى خط��ورة ممار�س��ات عبا�س عل��ى االمن 

القومي العربي وعلى الذاتية الفل�سطينية.
وكان الرئي���س حممود عبا�س قد اتخ��ذ موؤخرا عدة 
اإج��راءات عقابي��ة على قط��اع غزة، م��ن بينها فر�س 
�س��رائب عل��ى وق��ود حمط��ة الكهرب��اء، والطل��ب من 
اإ�س��رائيل تقلي���س اإمداداته��ا م��ن الطاق��ة للقط��اع، 
ال�س��لطة،  موظف��ي  روات��ب  تقلي���س  اإىل  باالإ�س��افة 

واإحالة االآالف منهم للتقاعد املبّكر.

لماذا يطيح عباس بمبادرات المصالحة مع حماس؟

محللون: عباس يسعى لفرض قانون فرعون لتحقيق صفقة القرن
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وق��ال �س��امية يف ت�س��ريح ل��� "ال��راأي": "اإن من �س��اأن 
خطوات �س��لطة رام اهلل غر امل�س��بوقة كع��دم توريد 
التحوي��الت  ووق��ف  ال�س��حة،  وامل�س��تلزمات  ال��دواء 
زي��ادة  الكهرب��اء،  واأزم��ة   ،75% بن�س��بة  الطبي��ة 
ال�س��غط ب�س��كل غر م�س��بوق على املنظومة ال�سحية 
واملجتمعي��ة الفل�س��طينية يف قط��اع غ��زة، وبالت��ايل 

انهيارها تدريجيا".
واأك��د اأن اأك��ر ه��ذه االجراءات التي �س��توؤثر ب�س��كل 
مبا�س��ر وكب��ر على جممل عم��ل القطاع ال�س��حي، هو 
ال�س��يناريو االأخ��ر لهذه العقوبات وه��و فر�س قانون 
التقاعد االجباري على موظفي وزارة ال�س��حة، �سواء 
العامل��ني يف امل�ست�س��فيات العام��ة اأو املراكز ال�س��حية 

املنت�سرة يف قطاع غزة.
وب��ني �س��امية اأن ن�س��بة العامل��ني الذي��ن يتقا�س��ون 
رواتبه��م من مالي��ة رام اهلل، تبلغ 65 %، من اإجمايل 
املوظفني الذين يتلقون رواتبهم من غزة والذين تبلغ 

ن�سيتهم %35 فقط.

وحذر م��ن خيارات �س��عبة للغاية �س��تكون اأمام وزارة 
ال�س��حة يف ح��ال مت العم��ل به��ذا القان��ون التع�س��في 

والق�سري.
وح��ول خط��ط ال��وزارة البديل��ة للتعامل م��ع االأزمة 
املتوقع��ة داخ��ل امل�ست�س��فيات، اأكد �س��امية ا�س��تمرار 
لك��ن  للمواطن��ني  اخلدم��ات  كل  تق��دمي  يف  ال�س��حة 
وفق��ا لقواع��د معين��ة، تتعلق بعملية دم��ج بع�س هذه 
اخلدم��ات وتوحي��د مراك��ز �س��حية اأخ��رى، ل�س��مان 
ا�س��تمرار تق��دمي اخلدم��ة للمواطن��ني رغ��م الواق��ع 

ال�سعب.
اأم��ا فيم��ا يتعل��ق مبراكز الرعاي��ة االأولية ال�س��حية 
والت��ي يبل��غ عدده��ا 57 مرك��ز، والتي بق��ي منها 49 
بع��د العدوان االأخر �س��يف العام 2014، �س��دد على 
اأن الوزارة لن ت�س��تطيع اإال ت�س��غيل 20 مركزا ب�سبب 
النق�س الكبر املتوقع يف عدد املوظفني والذين �سيتم 
اق�س��ائهم اجباريا كاإج��راء عقابي من قبل ال�س��لطة 

وحكومة احلمد اهلل .

وكان رئي�س قطاع ال�س��حة والبيئة با�س��م نعيم قال: 
"اإن فر���س التقاع��د االجب��اري عل��ى موظفي وزارة 
املراك��ز  م��ن  العدي��د  اإغ��الق  يف  �سيت�س��بب  ال�س��حة 

ال�سحية وخ�سو�سًا مراكز الرعاية االأولية".
واأكد نعيم اأن وزارته معنية با�ستمرار تقدمي خدمات 
�سحية �س��املة واآمنة وعلى م�س��توى عال من الكفاءة 
للمواطن��ني، م�س��رًا اإىل اأن��ه ال ميك��ن لوزارت��ه ترك 

املر�سى يف املرافق ال�سحية فري�سة �سهلة للموت.
ب��دوره، ذك��ر الناط��ق با�س��م وزارة ال�س��حة اأ�س��رف 
الق��درة اأن 3،679 موظف��ًا م��ن العامل��ني يف ال��وزارة 
يف غ��زة يتلق��ون رواتبه��م م��ن حكوم��ة احلم��د اهلل، 
وبالت��ايل فه��م مر�س��حون للتقاعد، ومن �س��من هوؤالء 

واالخت�سا�سيني. اال�ست�ساريني  من  طبيبًا   942
واأ�س��اف الق��درة اأن اإحال��ة ه��وؤالء، خا�س��ة االأطباء 
اال�ست�س��اريني واالخت�سا�س��ني، يهدد بتوق��ف العمل، 
مبعاجل��ة  تخت���س  الت��ي  امل�ست�س��فيات  يف  خا�س��ة 
االأمرا���س اخلطرة، مثل عالج االأورام، القلب، الكلى، 

الن�س��اء والوالدة، وح�س��انات االأطف��ال، وهو ما يعني 
انهيارا خطرا يف اخلدمات الطبية يف قطاع غزة.

اأما املركز الفل�سطيني حلقوق االن�سان، راأى اأن اإق�ساء 
اآالف املوظف��ني العموميني، وم��ن بينهم اآالف العاملني 
يف وزارت��ي ال�س��حة والتعلي��م، دون اال�س��تناد اإىل اأي 
م�س��وغات قانوني��ة، ينذر بانهي��ار القطاع��ني، ويهدد 
بتوق��ف تقدمي اخلدمات التعليمية وال�س��حية لنحو 

مليوين فل�سطيني، هم �سكان قطاع غزة.
ووفق��ًا ملتابع��ة املرك��ز فق��د اأ�س��درت حكوم��ة احلمد 
اهلل بتاري��خ 4 يولي��و 2017، ق��رارًا باإحال��ة 6145 
من موظفي قطاع غ��زة اإىل التقاعد املبكر، من بينهم 

اآالف العاملني يف قطاعي ال�سحة والتعليم.
و�سدد على اأنه من �ساأن هذا القرار عدا عن كونه غر 
اإن�س��اين وغر قانوين، اأن يفاقم االأو�س��اع االإن�س��انية 
املردي��ة يف قط��اع غ��زة، ويه��دد بتوق��ف اخلدم��ات 

االأ�سا�سية لنحو مليوين مواطن.

"التقاعد اإلجباري" .. سيناريو غير أخالقي يهدد مرضى غزة
غزة- الراأي- ب�سام العطار

باتت االج��راءات العقابي��ة اجلماعية بحق 
ملي��وين فل�س��طيني، الت��ي م��ا زال��ت ال�س��لطة 
م�س��رة عل��ى امل�س��ي فيها، مت���س حياة �س��كان 
قط��اع غ��زة ب�س��كل مبا�س��ر، وته��در حقوقهم 

القط��اع  خا�س��ة  ج��دي،  ب�س��كل  االأ�سا�س��ية 
ال�س��حي ال��ذي يعت��ر اأك��ر القطاع��ات التي 
�س��تتاأثر بال�س��يناريو املرع��ب ال��ذي ينتظره، 

وهو قانون التقاعد املبكر.
مدير عام الرعاية ال�سحية االأولية يف وزارة 

ال�س��حة ماهر �س��امية، مل يخِف قل��ق الوزارة 
الت��ي  املتالحق��ة  االإج��راءات  م��ن  ال�س��ديد 
فر�س��ها رئي�س ال�س��لطة حمم��ود عبا�س بحق 
قطاع غزة ب�سكل عام والقطاع ال�سحي ب�سكل 

خا�س.
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مكاتبها في القدس المحتلة. | تصوير : عالء السراج



A l r a y  N e w s p a p e r

االثنين 22 ذو القعدة  1438هـ  / 14 أغسطس - آب  2017م
Monday - 14 August 2017

تقرير

05 w w w . a l r a y . p s

aالثورة ضد حماس
النائب يف املجل�س الت�س��ريعي د.عاطف عدوان، 
ي��رى اأن عبا���س لدي��ه �سيا�س��ة معلن��ة وثابت��ة 
ويري��د الت�س��ييق عل��ى غ��زة واأهله��ا م��ن اأج��ل 
الث��ورة عل��ى حرك��ة حما�س كي يعي��د غزة اإىل 
الت��ي  الطروح��ات  كل  اأن  مو�س��حا  �س��رعيته، 
طرحت حتى اللحظة مل جتد اآذان �س��اغية من 
عبا���س كون��ه يجد دعم��ا من االحت��الل وبع�س 

الدول العربية.
وح��ول ت��ذرع عبا�س باللجن��ة االإداري��ة، يقول 
ع��دوان يف حديث خا�س لل��راأي:" اإن اإجراءات 
عبا�س �س��د غزة منذ عام 2006 بعدما جنحت 
حرك��ة حما���س يف االنتخاب��ات ومل يك��ن وقتها 
جلن��ة اإداري��ة، ومل يدع��م وقته��ا الرئي���س اأي 
حكوم��ة  وال  العا�س��رة  احلكوم��ة  ال  حكوم��ة 
الوف��اق اأو حت��ى حكوم��ة الوح��دة الوطني��ة، 
اإمن��ا يخ��دم العم��ل يف ال�س��فة الغربية وي�س��ع 

العراقيل اأمام غزة".
ووف��ق ما ذك��ره ع��دوان ف��اإن اللجن��ة االدارية 
م�س��ئولياته  م��ن  عبا���س  تن�س��ل  بع��د  ت�س��كلت 
وحتري�س��ه �س��د غزة، واإدارة الظهر له، واإقناع 
امل�س��ريني باإغراق احلدود مع غزة، مو�س��حا اأن 
هناك �سيا�س��ة ثابتة للرئي�س وهي معاقبة اأهل 
غ��زة وحرمانه��م من اأق��ل حقوقه��م ومنعهم من 

النزول واخلروج.
وتط��رق ع��دوان اإىل اأ�س��باب ت�س��كيل اللجن��ة، 
قائ��ال:" اإن قرار ت�س��كيل اللجنة االدارية جاء 
ب�س��بب غياب حكومة التوافق عن تاأدية دورها 

االإداري جتاه غزة دون توجيه اأو و�سع �سيا�سات 
من قبل رام اهلل لتلتزم بها االإدارة بغزة، واأي�سا 
غياب عامل التمويل، وهو ما تطلب وجود جلنة 

م�سرفة لالإحالل مكان دور حكومة التوافق".
وياأت��ي ت�س��كيل اللجن��ة االداري��ة بغ��زة لتقوم 
مبهامه��ا وللحف��اظ عل��ى اأرواح املواطن��ني بغزة 
والتن�س��يق بني املوؤ�س�س��ات الوزارية واالإ�س��راف 

على العديد من الق�سايا.
ويوؤكد ع��دوان اأن الرئي�س ال يح��ق له املطالبة 
باإلغ��اء اللجن��ة االدارية اإال من خ��الل املجل�س 
الت�س��ريعي ال��ذي ق��ام بت�س��كيلها، الفت��ا اإىل اأن 
�سيا�س��ة عبا�س تتناق�س مع القانون وامل�س��لحة 

العامة وت�سب يف امل�سلحة ال�سخ�سية فقط.
وحول اإمكانية مقا�ساة اللجنة االدارية لعبا�س 
دولي��ا، ي�س��يف:" ان اللجن��ة لي�س��ت لها عالقة 
موؤ�س�س��ات  هن��اك  واأن  ال�سيا�س��ية،  بالق�س��ايا 
وحركات وف�س��ائل هي التي ميكن اأن تقوم بهذه 

الدعاوي �سد عبا�س يف املحافل الدولية".

عقدة الرئيس
من جهته يرى الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي ح�سام 
الدجن��ي، اأن الرئي�س عبا�س بات وا�س��حا اأنه ال 
يري��د قط��اع غ��زة اإال اذا عاد اإىل ف��رة ما بني 
�س��لطة  اأي  مبعن��ى   ،1999 اإىل   1994 عام��ي 

واحدة و�سالح واحد وهذه هي روؤيته.
ويق��ول الدجن��ي يف حدي��ث لل��راأي:" اإن غ��زة 
اأمام ح�س��ار �سيا�سي واقت�سادي واجتماعي، واأن 
العقوب��ات عل��ى القط��اع ال متنح م�س��احلة، واأن 

عبا���س يهدف م��ن تلك اخلط��وات الت�س��عيدية 
اإىل حماول��ة حتوي��ل االأم��وال من غزة لل�س��فة 
لتثبي��ت حكمه هن��اك"، منوه��ا اإىل اأن الرئي�س 

�سوف ي�سع الكثر من العراقيل واال�سراطات.
وح��ول اذا م��ا كان��ت اللجن��ة االداري��ة حج��ة 
وذريعة لعبا�س كي ي�سدد اإجراءاته �سد حركة 
حما���س وغزة حتدي��دا، يوؤكد املحلل ال�سيا�س��ي 
يف  واأن��ه  عقب��ة،  لي�س��ت  االداري��ة  اللجن��ة  اأن 
حال قامت حما���س بتجميد اأو حل اللجنة فاإن 
العقوبات واالإجراءات ال�س��ارمة لن تتوقف من 
قبل الرئي�س، مو�س��حا اأن عبا���س رف�س مبادرة 
الرئي���س امل�س��ري عب��د الفت��اح ال�سي�س��ي الأنه��ا 
ت�س��عى لدم��ج موظف��ي غ��زة، يف ح��ني ل��ن تقبل 
حرك��ة حما�س بالتنكر ملوظفيه��ا الذين خدموا 

منذ �سنوات طويلة. 
وفيما اذا كانت حركة حما�س �ستتوجه للقانون 
الدويل من اأجل حماكمة الرئي�س عبا�س ب�سبب 
عقوباته على قطاع غزة املحا�سر، يرى الدجني 
اأن العقوبات ال مت�س حركة حما�س، واإمنا مت�س 
كل مواط��ن فل�س��طيني بغ��زة، واأن كل مواط��ن 
باإمكان��ه اأن يرف��ع ق�س��ية يف املحاك��م الدولي��ة 
كون عبا�س رئي�س��ا لكل ال�سعب الفل�سطيني، كما 

اأنه يتحمل امل�سئولية عن كل فل�سطيني.

عبء أمني واقتصادي 
ويعت��ر عبا���س قطاع غ��زة عبء اأمن��ي كبر ال 
يريد التعامل معه، حيث تدل املوؤ�سرات على اأنه 
لي���س لديه الني��ة احلقيقية للع��ودة اإىل قطاع 

غ��زة، ومد عمل ال�س��لطة الفل�س��طينية للقطاع، 
ولذل��ك يرف���س دائم��ا العدي��د م��ن املب��ادرات 
الإنه��اء االنق�س��ام، الأن الني��ة اأن يكتف��ي عبا�س 
بحك��م ال�س��فة الغربي��ة بعيدًا عن قط��اع غزة، 
الذي يعتره عبئًا اأمنيا واقت�س��اديا عليه، وفق 

ما ذكره املحلل ال�سيا�سي هاين الب�سو�س.
وحول خيارات حركة حما�س ملواجهة عقوبات 
عبا�س وجلوئها للقانون الدويل، يقول الب�سو�س 
يف حدي��ث لل��راأي:" ال اأعتق��د اأن اللج��وء اإىل 
القان��ون الدويل له عالقة بالق�س��ية الداخلية 
ولي�س��ت  وطني��ة  فامل�س��األة  الفل�س��طينية، 
دولي��ة، والقانون ال��دويل يحكم كيان��ات ودول 
والعالق��ة بينهم، وه��ذا ال ينطب��ق على احلالة 

الفل�سطينية".
ووفق ما ذكره فاإن العديد من دول العامل ت�س��ع 
حركة حما�س على قائمة املنظمات االإرهابية، 
خط��وات  اتخ��اذ  للحرك��ة  ميك��ن  ال  وبالت��ايل 
قانونية على امل�س��توى الدويل، اأما على ال�سعيد 
ال�س��عبي ف��اإن النا���س يف حال��ة م��ن االإحب��اط، 
وال يوج��د حت��ى فعاليات �س��عبية لل�س��غط على 
ال�س��لطة للراج��ع عن خطواته��ا العقابية، واأن 
اأهايل غزة ال ي�س��تطيعون القيام بخطوات �سد 

ال�سلطة التي ال تعمل اأ�سال يف القطاع.
وكان��ت حرك��ة حما���س ق��د اأعلنت قب��ل خم�س 
�س��هور عن ت�سكيل جلنة اإدارية ب�سيغة قانونية 
ملتابع��ة العم��ل احلكوم��ي يف غ��زة بع��د تن�س��ل 
حكوم��ة رام��ي احلم��د اهلل م��ن واجباتها جتاه 

القطاع.

"اللجنة اإلدارية" .. شماعة عباس لنفض يديه عن غزة

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
االج��راءات  ح��دة  ت��زداد  ي��وم  بع��د  يوم��ا 
ال�س��لطة  رئي���س  يتخذه��ا  الت��ي  العقابي��ة 
الفل�س��طينية حممود عبا�س �سد اأهايل قطاع 
غزة املحا�سرين، ويتخذ من اللجنة االدارية 
حج��ة وم��رر يت��ذرع ب��ه م��ن اأج��ل الو�س��ول 
الأهداف تدور بداخله، ويحاول جاهدا و�س��ع 

االأهايل يف حالة ثورة �سد حما�س بغزة.
وبالرغ��م من مبادرة حرك��ة حما�س االأخرة 
و�س��من بنودها ح��ل اللجنة االداري��ة مقابل 
وقف االجراءات العقابية �س��د غ��زة، اإال اأن 
عبا�س �س��رب بتل��ك املبادرة عر���س احلائط، 
وه��دد باملزي��د م��ن العقوب��ات واالإج��راءات 
ال�س��ارمة ومن بينها التقاع��د املبكر للمعلمني 
واالأطب��اء اإىل جانب وقف التحويالت املالية 
وخ�س��ومات على رواتب املوظف��ني وغرها...
وهو ما يثر الت�س��اوؤل مرة اأخ��رى: ماذا يريد 

عبا�س من غزة؟؟
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة- الراأي- فل�سطني عبد الكرمي
طردت الع�س��ابات ال�س��هيونية بقوة ال�س��الح اأهايل 
530 مدينة وقرية وع�سرة العام 1948 وا�ستولت 
على اأرا�سيهم التي تبلغ م�ساحتها نحو 18.6 مليون 
دومن اأو ما ي�ساوي 92 يف املئة من م�ساحة اإ�سرائيل 
القائمة حالي��ا. واقرفت تلك الع�س��ابات ما يزيد 
عل��ى 35 جم��زرة لكي يتحق��ق لهم اال�س��تيالء على 

فل�سطني.
وتب��ني امللف��ات االإ�س��رائيلية التي فتح��ت اأخرًا اأن 
89 يف املئة من القرى قد ُهجر �سكانها ب�سبب عمل 
النف�س��ية  ب�س��بب احل��رب  املئ��ة  ع�س��كري، و10يف 
فق��ط  املئ��ة  الرع��ب(، و1 يف  واإث��ارة  )التخوي��ف 

ب�سبب قرار اأهايل القرية بركها.
ويعي���س يف اإ�س��رائيل االآن نح��و ملي��ون ومئتي األف 
فل�س��طيني، وه��م ي�س��كلون 18 يف املئ��ة م��ن جمم��ل 
�س��كان الدولة العرية، 50 يف املئة منهم يف منطقة 
اجللي��ل م��ن مدين��ة النا�س��رة اأك��ر امل��دن وحت��ى 
احلدود اللبنانية وال�س��ورية، بينما يعي�س الن�س��ف 
االآخ��ر ابت��داء من منطق��ة املثلث املحاذية ل�س��مال 
ال�س��فة الغربي��ة وو�س��طها وحتى �س��حراء النقب، 
ويعي�س يف مدن ال�س��احل من عكا وحيفا ويافا واللد 

والرملة اأكر من مئة األف فل�سطيني.
من بني القرى التي دمرها االحتالل قرية �سحماتا 
الواقع��ة يف قل��ب اجللي��ل االأعلى على قمت��ي تّلتني 
ت�س��رفان عل��ى اأرا���س منخف�س��ة يف كل االجتاهات 
ع��دا ال�س��مال، وكان مي��ر مبحاذاته��ا طري��ق ع��ام 
يربطها مبدينة �سفد ومبدينتي نهاريا وعكا وبع�س 
الق��رى االأخ��رى، وترتف��ع عن �س��طح البح��ر 575 
م��را، وتبع��د ع��ن ع��كا 30 كيلوم��را وع��ن نهاري��ا 
لل�سرق 18 كيلومرا. و�س��حماتا بلدة كنعانية وقد 

يكون ا�س��مها حّرف من ال�س��ريانية وتعني >>النور 
واالإ�س��راق<<، وت�س��هد اآثارها التاريخية على انه 
حت��ى الغ��زوة الفار�س��ية 612 � 627 كانت عامرة، 
وق��د دمرتها هذه الغ��زوة وتركتها خراب��ا، وانتقل 
موقعها من التل ال�س��مايل )املعروف با�س��م الدوير( 
اإىل التل اجلنوبي، وفتحها العرب امل�سلمون يف 636 
ميالديا واأقام فيها عدد منهم وهكذا اأ�س��بح �سكانها 

من العرب، من امل�سيحيني وامل�سلمني.
احتله��ا ال�س��ليبيون وترك��وا فيه��ا بع���س اآثاره��م، 
ومنه��ا: القلعة يف اأع��ايل احلارة ال�س��رقية للقرية 
وفيها برج قائم �س��رقها ويف اأ�س��فلها خزان ماء كبر 
حلاج��ة �س��كان القلع��ة يف احلرب وال�س��لم، وال�س��ور 
ال��ذي كان يطّوق ج��زءا كبرا من احل��ارة الغربية 
والذي كانت حجارت��ه يف بع�س املواقع ترتفع عدة 
اأمتار، واأ�سحى اليوم بعد احتالل القرية جزءا من 
الدمار اأو حتت اأنقا�س��ه. وكانت هناك قطعة ار�س 
تع��رف با�س��م >>برن��ان<< وهي حتري��ف على ما 
يب��دو من كلم��ة >>برناند<< ال�س��ليبي الذي كان 

يت�سّرف بها.
واأ�سبحت �سحماتا حتت حكم ظاهر العمر الزيداين 
ال��ذي احت��ل مدين��ة ع��كا يف 1744 وحت��ول اإىل 
احلاكم الفعلي لفرة ق�س��رة لفل�س��طني ال�س��مالية 
يف الن�س��ف الث��اين من الق��رن الثامن ع�س��ر، وتوىل 
كذلك مدينة �سفد وا�ستوىل على االأقاليم اجلبلية 
التابع��ة لها. وق��د قام برميم ما اأ�س��اب القلعة من 

دمار يف احلروب ال�سليبية.
بلغ عدد �سكان �سحماتا احلديثة 1130 م�سلمًا و70 
م�س��يحيًا، وكان��ت من��ازل القرية مبني��ة باحلجارة 
يف  العثماني��ون  اأ�س�س��ها  ابتدائي��ة  مدر�س��ة  وفيه��ا 
1886، ومدر�سة زراعية اأن�سئت يف فرة االنتداب 

الريط��اين وكان فيها اأي�س��ًا 
م�سجد وكني�سة.

�س��قطت القري��ة يف ايدي الع�س��ابات 
ال�س��هيونية يف اط��ار عملي��ة ح��رام التي 
�س��اركت فيها وح��دات من ل��واءي غوالين 
االأول  ت�س��رين   30 يف  وذل��ك  وعودي��د، 

)اكتوبر( 1948.
ا�س��تنادا  ال�س��هيوين  االأر�س��يف  وي�س��ر 
للرواية الع�سكرية االإ�س��رائيلية الر�سمية 

)تاريخ حرب اال�ستقالل( اأن قرية �سمحاتا 
اأبدت بع�س املقاومة، وال يذكر اي �س��يء عن 

�س��كان القرية. لكن قرى جماورة )عوقبت( 
ب�س��بب مقاومتها فطرد �س��كانها ع��ر احلدود 

نحو لبنان.
 27 القري��ة يف  ارا�س��ي  اقيم��ت عل��ى 

م�س��توطنة   1949 )ماي��و(  اأي��ار 
ت�سوريئيل. 

ويف العام ذاته ان�س��ئت م�ستوطنة 
>>حو�سن<< اي�سا.

فق��ط  �س��حماتا  �س��كان  م��ن  بق��ي 
48 والباقي  %7 داخل ارا�س��ي ال� 

هج��روا اىل خارج فل�س��طني. ويبلغ تع��داد املتبقني 
م��ن القري��ة الي��وم نح��و 600 ن�س��مة يقيم��ون يف 
ق��رى ف�س��وطة وتر�س��يحا والبقيع��ة وكف��ر �س��ميع 
والرام��ة واملك��ر و�س��عب واملزرع��ة، ويف م��دن حيفا 
وعكا و�س��فاعمرو، لكنه��م حمرومون من العودة اإىل 

قريتهم.
موق��ع القرية مغطى باالأع�س��اب، وحطام احليطان 
م��ن املنازل احلجري��ة املتداعية مبعر بني اأ�س��جار 

الزيتون التي تنمو هناك.

سحماتا 
 قضاء الجليل األعلى

غزة- الراأي
ح��ذر رئي�س قطاع ال�س��حة والبيئة با�س��م 
الت��ي  التع�س��فية  االج��راءات  م��ن  نعي��م 
بح��ق  الفل�س��طينية  ال�س��لطة  تتخذه��ا 

املرافق واملن�ساآت ال�سحية يف قطاع غزة.
وق��ال نعي��م خ��الل كلم��ة ل��ه باالجتم��اع 
املو�س��ع الذي عقد اليوم االأحد، مب�س��اركة 
امل�ست�س��فيات  وم��دراء  العام��ون  امل��دراء 
اإن  ال��وزارة،  يف  والدوائ��ر  والوح��دات 
االج��راءات االأخ��رة يف فر���س التقاع��د 
ي��دع جم��ااًل  املوظف��ني مل  الق�س��ري عل��ى 
لل�سك باأن ال�سلطة باتت �سريكًا يف اال�سهام 
يف ح�سار ال�سعب الفل�سطيني وقتل املر�سى 

منهم يف القطاع املحا�سر.
واأ�س��اف اأن هن��اك �سيا�س��ة باتت وا�س��حة 
من جان��ب رئي�س ال�س��لطة حمم��ود عبا�س 
عل��ى خيارات��ه  غ��زة  ال�س��عب يف  ملعاقب��ة 
القان��ون  اأن  اإىل  م�س��رًا  الدميقراطي��ة، 
ال��دويل ال يتيح لل�س��لطة فر���س العقوبات 
اجلماعي��ة الت��ي تتخذه��ا بحق �س��عبها يف 

غزة.
واأكد نعيم اأن جميع م�س��ايف وزارته �ستبقى 
اجلمه��ور،  ال�س��تقبال  مفتوح��ة  اأبوابه��ا 

م�س��ددًا عل��ى اأن وزارت��ه لن ت�س��مح بانهيار 
واخلدم��ات  ال�س��حي  العم��ل  منظوم��ة 
ال�س��حية املقدم��ة للمواطن��ني وخ�سو�س��ًا 
اأق�سام الطوارئ واحلوادث واخلدمات التي 

مت�س اأرواح املواطنني.
من جانبه، اأكد وكيل وزارة ال�سحة يو�سف 
اأب��و الري�س خالل كلمة ل��ه باالجتماع، اأن 
وزارة ال�سحة لديها اخلطط للحفاظ على 
خدماته��ا اال�سا�س��ية املقدم��ة للمواطنني، 
انت�س��ار  اأن��ه ق��د يت��م اع��ادة  اإىل  م�س��رًا 
للخدم��ات ال�س��حية واع��ادة متدده��ا مرة 

اأخرى حال �سمحت الظروف بذلك.
واأ�س��ار اأب��و الري���س اإىل اأن وزارة ال�س��حة 
تق��دمي  يف  اال�س��تمرار  ا�س��تطاعت  الت��ي 
احل��رب  اأوق��ات  يف  ال�س��حية  خدماته��ا 
االج��راءات  رايته��ا  ت�س��قط  ل��ن  وال�س��لم 

التع�سفية من جانب ال�سلطة.
يذك��ر اأن ال�س��لطة الفل�س��طينية اتخ��ذت 
املر�س��ى  بح��ق  قا�س��ية  اج��راءات 
الفل�سطينيني يف قطاع غزة، من بينها وقف 
ار�ساليات االأدوية واملهام الطبية وتقلي�س 
التحويالت العالجية والبدء يف الت�س��ريح 

الق�سري ملقدمي اخلدمات ال�سحية.

نعيم: الخدمات الصحية بغزة لن تنهار وإجراءات السلطة عقابية
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غزة- الراأي
اأعلنت  وزارة  االت�س��االت وتكنولوجيا املعلومات 
اأنها حققت العديد من االإجنازات خالل الن�س��ف 
االأول م��ن الع��ام احل��ايل  عل��ى �س��عيد تطوي��ر  
قطاع��ات عملها الثالث االت�س��االت وتكنولوجيا 

املعلومات و الريد.
العالقات مع املوؤ�س�سات املحلية

و ح��ول اأب��رز االجن��ازات يف جم��ال العالقات مع 
املوؤ�س�س��ات املحلي��ة  ق��ال التقري��ر مت مراجع��ة 
وثيقة اآلي��ة معاجلة اأعطال خطوط النفاذ وفق 
نظ��ام XDSL-BSA   بني �س��ركة االت�س��االت 
الفل�س��طينية "بالتل" وال�سركات املزودة خلدمة 

االنرنت .
و ذك��ر التقري��ر اإن��ه مت  اإعداد وثيقة امل�س��ميات 
وتكنولوجي��ا  االت�س��االت  لقط��اع  الوظيفي��ة 
املعلومات كما مت متابعة اجناز اخلطة الت�سغيلية 
على برنامج اخلط��ة االلكرونية ومتابعة اجناز 
منظومة الكروني��ة الإدارة ملتابعة اخلطط  ومت 
العم��ل على  اإع��داد وثيقة  اال�س��تجابة لطوارئ 
احلا�س��ب االآيل  و العم��ل عل��ى حتدي��ث وتفعي��ل  

ا�سراتيجية احل�سانات التكنولوجية.
اتفاقي��ات   4 توقي��ع  مت  اإن��ه  التقري��ر  وذك��ر 
ومذك��رات تفاهم منها عقد اتف��اق   مع )جامعة 
االم��ة للتعليم املفت��وح- جولدن بي�س��ان للتجارة 
العامة - كلية الع��ودة اجلامعية وجمعية الوئام 
اخلري��ة( لتقدمي خدمات م�س��رفية مالية عر 

مكاتب الريد.
و ب��ني التقري��ر اأن ال��وزارة وقع��ت م��ع الربي��ة 
والتعليم العايل اتفاقية تعاون م�س��رك لتنظيم 
عم��ل مراك��ز التدري��ب وال�س��ركات املتخ�س�س��ة 
االت�س��االت  قطاع��ي  يف  التدري��ب  جم��ال  يف 
ال��وزارة  قع��ت  و  كم��ا  املعلوم��ات   وتكنولوجي��ا 
اتفاقي��ة   واالإ�س��كان   العام��ة  االأ�س��غال  وزارة  و 
تع��اون م�س��رك لتنظي��م عمل �س��بكات االنرنت 

واالت�ساالت يف املدن االإ�سكانية اجلديدة.
مب�س��اركة  اأطلق��ت  ال��وزارة  اأن  التقري��ر  ذك��ر  و 
اخلا���س  والقط��اع  الع��ام  القط��اع  موؤ�س�س��ات 
واملجتم��ع امل��دين  املب��ادرة التوعوي��ة  و تطبي��ق  
نظ��ام االندروي��د اخلا���س بالهوات��ف واالأجهزة 
الذكي��ة  بعن��وان  " نح��و انرن��ت اآم��ن ومفي��د"   
كم��ا نظم��ت ال��وزارة م��ع احت��اد �س��ركات اأنظمة 
تقني��ًا  "بيت��ا" �س��الونًا  الفل�س��طينية  املعلوم��ات 
بعن��وان  "البيان��ات ال�س��خمة م��ن اأج��ل اإحداث 
تاأث��ر �س��خم" . وب��ني التقري��ر اأن��ه مت اإط��الق  

حتدي هاكاثون" Big Data " برعاية حا�سنة 
يوكا�س التكنولوجية والذي ي�س��تقطب م�سكالت 
�س��ركات االنرن��ت بحيث يت��م تزويد ال�س��ركات 

بتقنيات جديدة وتقدمي حلول لها .
"مكتب��ي" واخلا�س��ة  و اأطلق��ت ال��وزارة خدم��ة 
باالإ�سدار اجلديد لبوابة اخلدمات االلكرونية 
خا�س��ة  واجه��ات  ث��الث  ت�س��م  والت��ي  لل��وزارة 
ال��وزارة  خدم��ات  م��ن  امل�س��تفيدة  بالفئ��ات 
االإلكرونية "قط��اع املوظفني- قطاع املواطنني- 

قطاع االعمال".

تكنولوجيا المعلومات
الن�س��ف  تقريره��ا  يف  ال��وزارة  ا�ستعر�س��ت  و 
الت��ي  واالإح�س��ائيات  االجن��ازات  اأب��رز  �س��نوي 
تتعل��ق بقط��اع تكنولوجي��ا املعلوم��ات مو�س��حة  
اإنه مت تطوير نظام ت�س��جيل ال�س��ركات واملراكز 
االت�س��االت  جم��ايل  يف  املخت�س��ة  التدريبي��ة 
وتكنولوجيا املعلومات و مت ت�سغيل  نظام ال�سجل 
الع��ديل واخلا���س بوزارة الع��دل وتقدمي الدعم 

الفني للنظام .
وب��ني التقري��ر ان��ه مت تطوي��ر خدم��ة تق��دمي 
طلب ت�س��ديد الفواتر من امل�س��تحقات على نظام 
املعامالت ال�سريعة با�ستخدام الر�سائل الق�سرة 
من خالل الرقم املخ�س�س ، كما مت تطوير خدمة 
االط��الع وطباعة �س��حيفة ال�س��وابق واخلا�س��ة 
ال�س��الحيات  ومن��ح  الع��ديل  ال�س��جل  بنظ��ام 

اخلا�سة باخلدمة لذوي العالقة .
و  املوؤ�س��رات  اأب��رز  التقري��ر   ا�س��تعر�س  و 
االإح�س��ائيات التي تتعل��ق بتكنولوجيا املعلومات 
مبين��ًا ان  ع��دد احل�س��ابات اجلدي��دة يف نظ��ام 
الت�س��جيل املوح��د بل��غ 12،534 خالل الن�س��ف 
االأول م��ن  العام 2017 حيث بلغ عدد امل�س��جلني 

يف الت�سجيل املوحد 308،024 م�ستخدم .
وب��ني التقري��ر اأن  ع��دد معام��الت نظ��ام الدف��ع 
االإلك��روين املرك��زي بل��غ 1،005،973 معاملة  
فيم��ا بل��غ ع��دد طلب��ات الدع��م الفن��ي الت��ي مت 
اإجنازه��ا) اأنظم��ة – خدم��ات الكروني��ة( بل��غ 

، طلب   3،434
وقال��ت ال��وزارة يف تقريره��ا  اأن ع��دد اخلدمات 
فيم��ا  خدم��ة  بل��غ51  ال��وزارة  يف  االلكروني��ة 
بل��غ عدد الر�س��ائل ال�س��ادرة من منظومة را�س��ل  

. ر�سالة   2،685،273
وا�س��تعر�س  التقري��ر اأب��رز اإجنازات  احلا�س��وب 
وجتهي��ز  حج��ز  مت  اأن��ه  مو�س��حًا  احلكوم��ي 

ا�ست�س��افة ملواقع الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 
و متابع��ة عمليات الن�س��خ االحتياطي للخوادم و 
تقييم ومتابعة عمل ال�سبكة يف مقرات الوزارات 
احلكومي��ة  و تقدمي الدعم واال�ست�س��ارة الفنية 
اأو  الهات��ف  ع��ر  احلكومي��ة  املوؤ�س�س��ات  لبع���س 

املوبايل او ا�ست�سافتهم يف احلا�سوب احلكومي .
وذك��ر التقري��ر اأن ع��دد طلب��ات الدع��م الفن��ي 
خ��الل  م��ن  االلكروني��ة  واالأنظم��ة  للخدم��ات 
نظ��ام الدع��م الفني املركزي بل��غ )42( طلب مت 
معاجلتها فيما مت تقييم ومتابعة طلبات الوزارات 
اخلا�س��ة بخدمة ال� BSA )زيادة �س��رعة  عدد 
 Ip 20(- ف�س��ل خط ع��دد )3(.- تثبيت خط(
ع��دد )3(- تركي��ب خ��ط ع��دد )28(- اإ�س��الح 
و�س��يانة ع��دد ) 4(( و تقيي��م ومتابع��ة طلب��ات 
ال��وزارات اخلا�س��ة بخدمة ال��� VPN ) تركيب 

عدد )10(- زيادة عدد)2(- ف�سل عدد )5(.
االإح�س��ائيات  و  االأداء  موؤ�س��رات  اأب��رز  وح��ول 
التي تتعلق باحلا�س��وب احلكومي بني التقرير اأن  
عدد ا�س��راكات الريد االلكروين اجلديدة بلغ 
284 و عدد احلجوزات / اال�ست�سافة اجلديدة 
للمواقع االلكرونية عدد 6  ا�ست�سافات فيما بلغ 
عدد املقرات اجلديدة يف ال�س��بكة احلكومية 87 

مقر .
فيم��ا ذكر التقرير اأن مع��دل توفر خدمة الربط 
طلب��ات  ع��دد  بل��غ  و    99.99% بل��غ   ال�س��بكي 
الدع��م الفني املعاجلة خارج الوزارة يف ال�س��بكة 

واالأنظمة احلكومية 95 طلب .

قطاع االتصاالت
االجن��ازات  اأب��رز  ع��ن  التقري��ر  حت��دث  و 
واالإح�س��ائيات الت��ي تتعل��ق بقطاع االت�س��االت 
"الراخي�س والرددات واالإر�سال" وبني انه مت 
متابعة حتديث ال�سجل الوطني و متابعة اإدخال 

اأجهزة االت�ساالت والتكنولوجيا عر املعابر.
االإح�س��ائيات  و  االأداء  موؤ�س��رات  اأب��رز  وح��ول 
الت��ي تتعلق بقطاع االت�س��االت ب��ني التقرير انه 
مت اعط��اء املوافق��ة عل��ى تعديل حمطة اإر�س��ال 
خلوي��ة  21 موافق��ة و مت اعط��اء املوافق��ة على 
اإن�س��اء حمط��ة اإر�س��ال خلوي��ة ) 108 ( موافقة 
و مت معاجل��ة طلبات خدم��ات الهاتف املحمول ) 
ت�س��غيل – ان�س��اء – اإلغ��اء - تعدي��ل(  بل��غ 126 

معاملة .
وذك��ر التقري��ر ان��ه مت اإ�س��دار �س��هادة اعتم��اد 
الن��وع )املوافقة النوعية( عدد 27 �س��هادة و مت 

من��ح �س��هادات اعتم��اد رخ�س��ة االجت��ار باأجهزة 
االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية عدد 45 رخ�سة 
و جتدي��د  رخ�س��ة تق��دمي خدم��ة نق��ل وتداول 
الريد ال�س��ريع  عدد 2 كما مت اإ�س��دار �س��هادات 
اعتم��اد رخ�س��ة االجت��ار باأجه��زة االت�س��االت 
ال�س��لكية والال�س��لكية عدد 1 �سهادة ومت جتديد 

رخ�سة  بث اإذاعي عدد 4 رخ�س .

قطاع البريد
اأب��رز االإجن��ازات واالإح�س��ائيات الت��ي  و ح��ول 
ان ع��دد  التقري��ر  ق��ال  الري��د  تتعل��ق بقط��اع 
بل��غ  الري��د  مكات��ب  م��ن  املقبو�س��ات  معام��الت 
77،338 معامل��ة و بل��غ ع��دد معام��الت �س��رف 
ع��دد  بل��غ  فيم��ا  معامل��ة   162،226 الروات��ب 
امل�سركني اجلدد يف ال�سداد االآيل للكهرباء 299 
م�س��تفيد و بلغ عدد امل�س��ركني اجلدد يف ال�سداد 
ع��دد  بل��غ  و  م�س��تفيد   1،154 للبلدي��ات  االآيل 
البعائ��ث الريدية الواردة )داخل��ي و خارجي(  
45،436 بعيث��ة و بلغ ع��دد البعائث الريدية 
ال�س��ادرة )داخل��ي و خارج��ي( 20،935 بعيث��ة 
وذك��ر التقرير ان ع��دد املوظفني الذين ح�س��لوا 

على خلو طرف 296 موظف .

خدمات الجمهور
و ذكر التقرير انه مت ا�س��تقبال عدد )35( طلب 
حج��ب / اإزال��ة للمواق��ع االلكرونية ودرا�س��تها 
واإعط��اء ال��رد النهائ��ي، واإر�س��ال قائم��ة املواقع 
لل�س��ركات لتطبي��ق الفل��رة و اإجراء فحو�س��ات 
دورية على مدى التزام �س��ركات االنرنت لفلرة 

املواقع االإباحية.

لقاءات واجتماعات
و ب��ني التقري��ر ان��ه عق��د )38( لق��اء واجتماع 
عم��ل  وتنظي��م  ملتابع��ة   خارجي��ة   جه��ات  م��ع 
�سركات االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات لبحث 
الق�س��ايا اخلا�سة ببع�س �سركات تقدمي خدمات 
االنرنت واخلدمات االلكرونية احلكومية   كما 
عق��د )28( لق��اء واجتم��اع مع جه��ات حكومية 
واآلي��ات  االلكروني��ة  التح��ول  تعزي��ز  ب�س��اأن 
تطبيق الرامج القيا�س��ية وت�سغيلها يف الوزارات 
واملوؤ�س�س��ات احلكومي��ة  واخلدم��ات االلكرونية 
احلكومي��ة  واملوؤ�س�س��ات  ال��وزارة  م��ن  املقدم��ة 

واأولويات تطويرها 

وزارة االتصاالت تصدر تقريرها النصف سنوي للعام الحالي
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غزة- الراأي
املبك��ر  التعاق��د  ري��اح  اأن  يب��دو 
للموظف��ني  الق�س��ري  والت�س��ريح 
ال��وزارات  يف  العامل��ني  العمومي��ني 
بقط��اع  تع�س��ف  ب��داأت  احلكومي��ة، 
يفر�س��ها  جدي��دة  خط��وة  يف  غ��زة، 
عبا���س،  حمم��ود  ال�س��لطة  رئي���س 
�س��تطال كافة مفا�سل العمل الر�سمي 

ال �سّيما القطاع التعليمي.
مدي��ر عام ال�س��وؤون االإدارية واملالية 
رائ��د  والتعلي��م  الربي��ة  ب��وزارة 
عبا���س  ق��رارات  اأن  اأك��د  �س��احلية، 
ب�س��اأن الت�س��ريح الق�س��ري للموظفني 
العموميني، �ستوؤثر �سلبا وب�سك مبا�سر 
على القطاع التعليمي نظرا الن�سحاب 

اخلرة من امليدان التعليمي.
وق��ال �س��احلية يف حديث��ه لوكال��ة 
م��ن  االأ�س��د  ن�س��يب  "اإن  "ال��راأي": 
قرارات التعاقد الق�سري طالت وزارة 
الربي��ة والتعلي��م، حي��ث اأن 6400 
موظف مهددون بالت�س��ريح الق�سري 
وزارة  داخ��ل  اأعماله��م  كاف��ة  م��ن 
الربية والتعليم واملدار�س املنت�س��رة 
�ست�س��اب  وبالت��ايل  غ��زة،  قط��اع  يف 
العملية التعليمية مب�ساب كبر جدا، 
م��ن حي��ث ج��ودة التعليم وان�س��حاب 

اخلرة من امليدان".
م��ن   4000 اأن  �س��احلية  واأ�س��اف 
ال��ذي  القدام��ى  واملعلم��ات  املعلم��ني 
لديه��م  التعاق��د،  ق��رار  �س��يطالهم 
خ��رات كب��رة يف ه��ذا املج��ال، م��ن 
خالل تلقيهم دورات تدريبية مكثفة 

خالل �سنوات عملهم ال�سابقة.
مدي��ر   300 هن��اك  م��ن  اأن  وب��ني 
ترب��وي  مر�س��د  و170  مدر�س��ة، 
 340 م��ن  واأك��ر  واإ�س��راف ترب��وي، 
موظ��ف يعملون بوظيف��ة نائب مدير 

و�سوال لالأذنة واملرا�سلني، مو�سحا اأن 
هوؤالء ميثلون من %45-40 من كادر 

وزارة الربية والتعليم.
هن��اك  اأن  اإىل  �س��احلية  واأ�س��ار    
ا�س��كالية كب��رة �س��تظهر م��ع بداي��ة 
اإن ح�س��ل  الدرا�س��ي اجلدي��د  الع��ام 
ه��ذا التقاع��د، ال��ذي ي�س��كل خط��را 
كبرا على ا�ستمرار امل�سرة التعليمية 
املنه��اج  م��ع بداي��ة تطبي��ق  خا�س��ة 
اىل  بال��وزارة  يرج��ع  م��ا  اجلدي��دة، 
العام 2008 عندما ا�ستنكف غالبية 

املوظف��ني، م��ا ت�س��بب يف العدي��د م��ن 
اال�س��كاليات، م��ا ا�س��طر ال��وزارة اآن 
ذاك اإىل توظي��ف معلم��ني ج��دد اإىل 

اأن مت ت�سايف الوزارة من هذا االأمر.
 ولف��ت اىل اأن الوزارة �س��تقوم اآ�س��فة 
باأع��داد  ج��دد  خريج��ني  بتعي��ني 
كبرة، موؤهلني لكن تنق�س��هم اخلرة 
اأن  م�س��يفا  املطلوب��ة،  امليداني��ة 
هن��اك خطط لعم��ل دورات تدريبية 
للمعلم��ني اجل��دد كما ح��دث يف العام 

.2008

املتقدم��ني  اإن ع��دد  �س��احلية  وق��ال 
هذا العام من اخلريجني بلغ 24 األف 
و500 خريج، ومت يف املرحلة االأوىل 
مقابلة 1900 خريج من التخ�س�سات 
قان��ون  �س��دور  م��ع  لك��ن  املختلف��ة، 
التعاقد الق�سري، مت زيادة العدد اىل 
2143 يف املرحلة الثانية، ومت و�سع 
4183 على قوائم االنتظار حت�س��با 
الأي طارئ وتلبية االحتياج الطبيعي 

للوزارة يف كل عام.
ا�س��تعداد  عل��ى  �س��احلية  و�س��دد 

اأن  موؤك��دا  ال�س��واغر،  كل  لتعوي���س 
تدريبي��ة  ودورات  برام��ج  هن��اك 
�س��تنفذ لكل معلم بحي��ث يتم تغطية 

العجز.
واأو�س��ح �س��احلة اأن هن��اك ني��ة لدى 
وزارت��ه لتعيني مدراء جدد مع بداية 
العام الدرا�سي اجلديد، ومت االإعالن 
دي��وان  ع��ر  الوظائ��ف  ه��ذه  ع��ن 

املوظفني العام.
"امل�س��رة  اأن  �س��احلية  وطم��اأن 
التعليمية �ست�س��تمر ومل تك�سر �سوكة 
قط��اع غزة بالرغم م��ن كل القرارات 
الت��ي �ست�س��در، بالرغم م��ن احرامه 
املوظف��ني  كاف��ة  جله��ود  وتقدي��ره 

القدامى".
م��ن جهته اأكد مدير الهيئة امل�س��تقلة 
حلق��وق االإن�س��ان جمي��ل �س��رحان ل��� 
"الراأي" اأن هذه ال�سلوك الذي تتبعه 
ت�س��ريح  ب�س��اأن  وال�س��لطة  احلكوم��ة 
وظائفه��م  م��ن  املوظف��ني  االآالف 
خا�س��ة يف جمايل التعليم وال�س��حة، 
قان��وين،  م�س��تند  اأي  اىل  ي�س��تند  ال 
وتنايف املعاير الدولي��ة، االأمر الذي 
يوؤث��ر �س��لبا عل��ى �س��كان قط��اع غزة، 
الذين ميار�س بحقهم متييز عن�س��ري 

على حد و�سفه.
اخلط��وات  كل  اأن  �س��رحان  واأ�س��اف 
والق��رارات الت��ي اتخذته��ا ال�س��لطة 
تعت��ر اج��راءات عقابي��ة جماعي��ة 
لقطاع غزة، دون اأي احرام للقوانني 

واملعاير الفل�سطينية والدولية.
واأ�س��درت حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي 
ال�سهر املا�سي، قراًرا باإحالة ما يزيد 
على �س��تة اآالف موظف مم��ن يتلقون 
رواتبه��م م��ن ال�س��لطة الفل�س��طينية 
غالبيته��م  غ��زة  قط��اع  يف  للتقاع��د 
العظمى يف وزارتي ال�سحة والتعليم.

غزة- الراأي
ه��م  االأوروب��ي  م�ست�س��فى  يف  االأورام  مر�س��ى 
وغرهم مم��ن ينتظرون عل��ى مق�س��لة التحويالت 
ي�ست�س��رخون ال�س��مائر احلية بالراأف��ة يف حالهم 
حيث ينه�س ال�سرطان اأج�سادهم ب�سمت دون �سابق 

اإنذار.
املري�س��ة االأربعينية )ر. �س ( ت�ست�س��رخ امل�سئولني 
باإنق��اذ حياته��ا التي تتدهور يوما بع��د يوما جراء 
الرئت��ني و ي�س��رى يف ج�س��دها  ب��ورم يف  اإ�س��ابتها 
ب�س��مت، حيث تنتظر حتويالتها منذ ثمانية �سهور 

و مل يتم الرد حتى اللحظة.
و مل يكن املري�س امل�س��ن جر ال�ساعر، باأف�سل حااًل 
و الذي اكت�سف اإ�سابته بورم يف الرئة مطلع ابريل 
املا�س��ي و كتبت له حتويلة عالجية عاجلة يف ذات 
الوقت و مل ت�س��در حت��ى اللحظة، م�س��رًا اإىل اأنه 
يعان��ى بجانب مر�س��ه من اأمرا���س مزمنة ال تقوى 

�سحته على احتمال تلك املعاناة.

اأب��و  ليل��ى  اخلم�س��ينية  املري�س��ة  تت�س��اءل  فيم��ا 
جالل��ة:" اىل متى �س��ننتظر موعدن��ا يف التحويلة 
العالجي��ة خا�س��ة و اأن ه��ذا املر���س ال يحتمل اأي 
تاأخر، خا�س��ة واأنني م�سابة به يف الكبد و البطن 

وانتظر حتويلة اإىل م�ست�سفى املطلع و ال جميب.
م��ن جهته، اأك��د  رئي�س ق�س��م االأورام يف م�ست�س��فى 
غ��زة االأوروب��ي د.اأحمد ال�س��رفا، اأن حوايل 200 
حالة مت ت�سخي�س��ها خالل ال�س��تة �س��هور املا�س��ية 

وه��م بحاج��ة  اإىل حتويالت عالجية ج��راء نفاذ 
معظم االأ�س��ناف االأ�سا�سية العالجية و الهرمونية 
مبر�س��ى  اخلا�س��ة  االإ�س��عاعية  و  والبيولوجي��ة 
االأورام، م�سرًا اإىل اأنه اكر 1500 مري�س �سرطان 

على اأ�سرة  ال�سفاء ما بني املتابعة و العالج.
ونوه د. ال�س��رفا اأنه يف حال نق�س �س��نف واحد من 
عدة اأ�س��ناف يلغى معظم الروتوكوالت العالجية 
للمر�س��ى، و بالتايل تاأخر جرعاتهم مما ي�س��اعف 
حالته��م ال�س��حية و ازدياده��ا �س��وءا، م�س��يفًا اأن 
االأوروبي  االأورام يف م�ست�س��فى  %80 من مر�س��ى 

ميوتون ببطء.
ف��ى  للم�س��ئولني  عاج��ل  ا�س��تغاثة  ن��داء  ووج��ه 
�س��لطة رام اهلل باإم��داد م�ست�س��فيات قط��اع غ��زة 
مبخ�س�س��اتهم م��ن االأدوي��ة و اإنقاذ حياة املر�س��ى 
خا�س��ة مر�سى االأورام الذين ميوتون ببطء جراء 
تاأخ��ر حتويالته��م العالجي��ة و نف��اذ اأدويتهم من 

امل�ست�سفى.

جراء تأخر تحويالتهم العالجية و نفاذ أدويتهم

80 % من مرضى األورام في مستشفى األوروبي يموتون ببطء

التسريح القسري للموظفين .. ضربة قاصمة لقطاع التعليم
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غزة- الراأي- هنادي كر�سوع
تتزاي��د اجلرائ��م االإلكروني��ة يف ظ��ل غياب 
ظ��ل  يف  ملكافحته��ا،  متخ�س���س  رادع  قان��ون 
للع��امل  كب��ر  وب�س��كل  الوا�س��ع  اال�س��تخدام 
االفرا�س��ي من خمتل��ف فئات املجتم��ع، ولعل 
فئة ال�سباب من كال اجلن�سني هم الفئة االأكر 

عر�سة وا�ستهدافًا لهذه اجلرائم .
يف قط��اع غ��زة ت��زداد خط��ورة ه��ذه اجلرائم 
كونها ترتبط باجلانب االأمني والذي قد ي�سل 
يف اأحي��ان منها اإىل العمال��ة، ولذلك كان البد 
اأن تويل اجلهات الر�س��مية واالأهلية االهتمام 
االبت��زاز  خط��ورة  ع��ن  التوعي��ة  بجان��ب 

االلكروين.
نارمي��ان  املق��دم  الن�س��ائية  ال�س��رطة  مدي��ر 
ع��دوان قال��ت اإن ال�س��رطة الن�س��ائية يف غزة 
باالبت��زاز  للتوعي��ة  باإط��الق حملته��ا  قام��ت 

االلكروين واأطلقت عليها "�سحوة ".
وتابعت عدوان بالقول: " ميثل عامل االنرنت 
املخاب��رات  لعم��ل  خ�س��بة  �س��احة  الوا�س��ع 
االإ�س��رائيلية ، حيث اأ�س��بح االنرن��ت من اأهم 
ميادين التجنيد واالإ�سقاط و�سحب املعلومات، 

ونتيج��ة للواق��ع ال�سيا�س��ي ال�س��عب، يالح��ظ 
هجرة لل�س��باب من جمتمعاتهم احلقيقية نحو 
جمتمعه االفرا�س��ي جمتمع مواقع التوا�س��ل 
االجتماع��ي للتعاي���س ون�س��يان الهم��وم الت��ي 

يعي�س فيها ح�سب اعتقاده " . 
وع��ن احلمل��ة اأو�س��حت اأن احلملة عب��ارة عن 
حمل��ة توعوي��ة وتثقيفية مبخاط��ر االبتزاز 
االلكروين وتو�سيح م�س��بباته وطرقه االآثار 
املرتبة عليه وكيفية مواجهته والتغلب عليه 
وم�ساعدة من وقع �سحية لذلك ب�سرية تامة .
وبين��ت ع��دوان اأن احلمل��ة مت اطالقه��ا من��ذ 
الثقاف��ة  )جمعي��ة  م��ع  بالتع��اون  �س��هرين 
اأن  ، م�س��يفة  �س��بكة و�س��ال   ) والفك��ر احل��ر 
الفئ��ة امل�س��تهدفة هم اأولي��اء االأمور من خالل 
توعيته��م مبخاط��ر االبتزاز االلك��روين على 
اأبنائهم ، وال�س��باب �س��واء كانوا ذكورا او اناثا 
و�س��يتم الركي��ز على االناث وذل��ك الأن معظم 
ق�س��ايا االبت��زاز تتعر���س له��ا الفتي��ات الأنهن 
اجلانب االأ�س��عف ح�س��ب تفكر املبت��ز ، بذلك 
للتوعي��ة  وته��دف  جمتمعي��ة  احلمل��ة  تك��ون 
مبخاطر االبتزاز االإلكروين على جميع فئات 

املجتمع.
وبين��ت اأن احلمل��ة حتم��ل ع��دة اأه��داف منها 
توف��ر م�س��ارات اآمنة ملن وقع �س��حية جلرمية 
االبت��زاز االلك��روين التوعي��ة مبخاطر هذه 
اجلرمية امل�س��تحدثة وطرق النج��اة والتغلب 
عليه��ا، توف��ر بيئ��ة اآمن��ة وحا�س��نة اأمني��ة 
ونف�س��ية ملن وقع �سحية لالبتزاز االإلكروين ، 
والعمل على ك�سر حاجز اخلوف عند ال�سحية 
اجله��ات  ع��ر  م�س��كلته  ملعاجل��ة  وت�س��جيعه 
املخت�س��ة ، باالإ�س��افة لتوفر الدعم القانوين 
والنف�س��ي ملن وقع �سحية لالبتزاز االإلكروين 
جلرمي��ة  االجتماعي��ة  االث��ار  ومعاجل��ة   ،
االبت��زاز االإلك��روين ب�س��رية تام��ة وب�س��كل 

مهني وقانوين.
ونوه��ت ع��دوان اأن ط��رق التوا�س��ل مل��ن وق��ع 
�س��حية لالبتزاز االإلكروين مكاتب ال�س��رطة 
مكات��ب   ، القط��اع  حمافظ��ات  يف  الن�س��ائية 
املباحث العامة وحتديدا ق�سم امل�سادر الفنية 
وه��و الق�س��م املخت���س باجلرائ��م االلكرونية 
، التوا�س��ل ع��ر ال�س��فحة الر�س��مية للحمل��ة 
للحمل��ة  املخ�س���س  ال�س��اخن  الرق��م  ع��ر  او 

(5538723) ، التوا�س��ل مع اأحد االأ�سخا�س 
الثق��ة وامل�س��هود له��م بال�س��الح وااللت��زام من 
املقربني من االأجهزة االأمنية م�سرة اأن جميع 
طرق التوا�س��ل �ستكون �س��رية ومبا ي�سمن حل 

امل�سكلة يف اأ�سيق نطاق ممكن.
وذك��رت ع��دوان اأن احلملة مق�س��مة اإىل عدة 
اأق�س��ام الق�س��م االأول حما�س��رات توعوي��ة يف 
فرة ال�سيف يف امل�س��اجد واملخيمات ال�سيفية 
، والق�س��م الثاين �سي�سمل املوؤ�س�س��ات الر�سمية 
واملدنية واالأهلية والق�سم الثالث واالأهم وهو 
مع بداية الف�س��ل الدرا�س��ي اجلديد ي�ستهدف 

طالبات املدار�س واجلامعات والكليات . 
واأو�س��حت  اأن ال�س��رطة الن�س��ائية ا�س��تهدفت 
خ��الل �س��هرين م��ن احلمل��ة "9065" موزع��ة 
حمافظ��ة  فف��ي  اخلم�س��ة  املحافظ��ات  عل��ى 
ال�س��مال ا�س��تهدفت " 1603" �س��يدة وطالبة ، 
ويف حمافظة غزة ا�س��تهدفت "2640" �س��يدة 
 "1067 " وطالب��ة ، ويف حمافظ��ة الو�س��طى 
 " يون���س  خ��ان  وحمافظ��ة   ، وطالب��ة  �س��يدة 
واأخ��را يف حمافظة  2035" �س��يدة وطالبة 

رفح ا�ستهدفت " 1720" �سيدة وطالبة .

خالل شهرين

المقدم عدوان .. حملة "صحة" لالبتزاز االلكتروني
 استهدفت "9065" امرأة
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وبداأت االجراءات العقابية �س��د غزة قبل ت�س��كيل 
اللجن��ة االداري��ة بغ��زة لكنه��ا كانت حج��ة ومرر، 
ف�س��لطة رام اهلل تتبع اأ�سلوب التدرج يف االجراءات 
العقابي��ة بحج��ة اأن قطاع غزة �س��َكل جلن��ة الإدارة 
القطاع، وفق حديث اخلبر االقت�سادي نهاد ن�سوان.

خطوات قادمة ضد غزة
ويوؤكد ن�س��وان للراأي، اأن االجراءات العقابية �س��د 
غ��زة ال عالق��ة له��ا بال�سيا�س��ة، لك��ن ه��ي م��ن دافع 
وجود اأزمة مالية تعاين منها ال�س��لطة، مو�س��حا انه 
يج��ب عل��ى غ��زة درا�س��ة كل اخلط��وات التي �س��يتم 

اتخاذها الحقا للرد على تلك العقوبات.
واأثرت االجراءات املت�س��ددة �س��د غزة عل��ى انهيار 
واالقت�س��ادية،  املجتمعي��ة  القطاع��ات  كاف��ة  يف 
والظ��روف بغزة حتتاج اإىل اإغاث��ة عاجلة، يف حني 
الكث��ر م��ن التفاهمات مل تدخ��ل حي��ز التنفيذ، يف 
وقت متار�س فيه �س��لطة رام اهلل �سغوطات متوا�سلة 

على القطاع.
ويو�س��ح ن�س��وان اأن تقلي�س��ات الروات��ب والتقاع��د 
املبك��ر وا�س��تمرار اأزمة الكهرباء اأث��رت على بندين، 
اأوال عل��ى حج��م ال�س��يولة بغزة حيث اأ�س��قط قطاع 
غ��زة 20 ملي��ون دوالر كان ي�س��تفيد منهم��ا، ثاني��ا 
اأربكت اجلهاز الق�سائي بغزة نتيجة التزامات مالية 
مرتب��ة عل��ى موظف��و رام اهلل، نتيجة اخل�س��ومات 
عل��ى الروات��ب. ويحذر اخلب��ر االقت�س��ادي من اأن 

تقدم رام اهلل على اتخاذ خطوات قادمة �س��د غزة، 
منها وق��ف التحوي��الت الطبية وتقلي���س اخلدمات 
الطبي��ة ووقف عم��ل البنوك وامل�س��ارف، وتخفي�س 
�س��اعات الكهرب��اء القادمة من اجلانب اال�س��رائيلي 
لت�سل اإىل ال�سفر، واإحالة دفعة اأخرى من املوظفني 
للتقاع��د خا�س��ة م��ن القطاع��ات الت��ي يعم��ل فيه��ا 

موظفو رام اهلل.
وحول كيفية مواجهة تلك االجراءات يرى ن�سوان، 
اأن املطلوب خماطبة بع�س الدول العربية مثل قطر 
واالإمارات وغرها، وت�س��ليط ال�س��وء على االأو�س��اع 

بغزة وتبليغ االأمم املتحدة مبا يحدث من كوارث 
ومت��ر ال�س��لطة ب��رام اهلل باأزمة مالي��ة خانقة وهى 
ت�س��عى لنقل���س النفق��ات واتخ��ذت م��ن قط��اع غزة 
كب���س ف��داء، حي��ث اأن ال�س��لطة تع��اين م��ن الديون 
الت��ي ت�س��ل اإىل اأك��ر م��ن 7 ملي��ار دوالر، وه��و م��ا 
دفعه��ا التخاذ االجراءات العقابية ذد غزة بدعوى 

ت�سكيل جلنة اإدارية.

تدمير الحالة الفلسطينية
ويق��ول الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي �س��ميح خلف:" اإن 
هن��اك تاأثرات كرى عل��ى احلالة الفل�س��طينية يف 
قط��اع غ��زة ذات بعد اقت�س��ادي واجتماعي وثقايف، 
واأن االنعكا�س االأك��ر هو تدمر احلالة الوطنية اأو 

حماولة تدمرها".
ويوؤك��د خل��ف يف حدي��ث لل��راأي، اأنه اذا م��ا توفرت 

بدائ��ل وطني��ة معاجلة لهذا ال�س��لوك املدمر، فنحن 
نعرف اأن هناك انف�س��ال �سيا�سي واأمني، واالآن اأ�سبح 
انف�س��ال اداري كامل، ويعني اأي�س��ا انف�س��ال ال�سفة 
عن غزة �سمن منهجية يتم الرتيب لها يف ال�سفة .
وفيم��ا يتعل��ق باالنعكا�س��ات ال�سيا�س��ية لالإجراءات 
العقابي��ة الت��ي يتخذها عبا�س �س��د غ��زة، ذكر اأنها 
توؤ�س���س النف�س��ال ال�س��فة برتي��ب اأمن��ي �سيا�س��ي 
مل�س��تقبل ال�س��فة الغربي��ة وقطاع غزة، مو�س��حا اأن 
اأم��ام غ��زة ون�س��بة للجغرافي��ا والتاري��خ واأزماته��ا 
الت��ي ج�س��دها م�س��روع عبا���س، فاأمامها خيار و�س��ع 
معاجلاتها على امل�س��توى االقليمي والذاتي باالجتاه 
نحو م�س��ر مع تعزيز العالقة واحلفاظ على قاعدة 
اخل��الق  البن��اء  قاع��دة  اىل  باالإ�س��افة  املقاوم��ة، 
للمجتمع الفل�س��طيني كم�سروع وطني متكامل مع كل 

القوى املوؤمنة مب�سروع البناء واملقاومة والتحرير.
الت��ي يتخذه��ا  اأن كل االج��راءات  ويعتق��د خل��ف 
حمم��ود عبا�س �س��د غزة تخرج عن ت�س��ور م�س��روع 
وطن��ي موح��د يف بقايا الوط��ن، الفت��ا اإىل اأن االأيام 
االأمن��ي  االن�س��الخ  م��ن  مزي��د  �ستك�س��ف  القادم��ة 
وال�سيا�س��ي واالقت�سادي لل�س��فة الغربية عن غزة، 
واأنه ال ميكن لغزة اأن تتجه اجتاه ال�سمال كما يفعل 

عبا�س اإال اذا كانت هناك مواجهة مع االحتالل .
اأم��ا فيما يتعلق بخيار البناء وال�س��مود، فالبد لغزة 
اأن تتج��ه لعمقها العرب��ي، وهنا الف��ارق يف املعادلة، 
فم�س��روع عبا���س اندماج��ي م��ع االحتالل وم�س��روع 

غزة ه��و بناء املعادلة الوطنية وبالتايل غزة خارج 
الرنامج ال�سيا�س��ي والوطني لعبا�س، على حد تعبر 

خلف.

عالقات اجتماعية متفسخة
وعن كيفي��ة تاأثر االج��راءات العقابية التي يقوم 
بها عبا�س �س��د غزة وتاأثره��ا على حياة املواطنني، 
زه��ر  والنف�س��ي  االجتماع��ي  االأخ�س��ائي  يق��ول 
مالخ��ة:" حتما اأثرت تلك االج��راءات على حرية 
االأف��راد واإرادته��م وعالقاته��م م��ع الغ��ر، فتباينت 
وجهات النظر، وطراأ ح�سابات خا�سة على العالقات 
دفعت الكثر لتجنب خمالطة اأي لون �سيا�س��ي يعتر 

خ�سم للجهة التي يعمل بها".
وي�سيف مالخة يف حديثه للراأي:" تاأثر العقوبات 
عل��ى غ��زة ظه��ر جلي��ا يف العالق��ات الفردي��ة التي 
جفت وقطعت يف املنا�س��بات، ويف املناكفات امليدانية 
واالإعالمي��ة حت��ى يف دف��ن املوت��ى ون��وع امل�س��اجد 

وال�سالة فيها".
وي�س��اف اإىل ذل��ك حال��ة التاأث��ر العقل��ي يف ترير 
االجراءات �س��واء م��ررات �سيا�س��ية وغرها، االأمر 
الذي اأثرت يف موق��ف وراأي كثر من املنتفعني، وبداأ 
البع���س ي��رى ويقي��م االأمور م��ن زاوي��ة انتفاعه من 
ه��ذه اجله��ة، ولي�س من زاوي��ة اأث��ر اجراءاتها على 
ع��وام النا���س، وه��ذا اخلط��ر االأك��ر يف تغييب روح 

االح�سا�س والتكافل وامل�سلحة العامة.

محللون: السلطة تعاني أزمة مالية تصل لـ7 مليار وغزة تدفع الثمن
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

تتوا�س��ل �سل�س��لة العقوب��ات الت��ي يفر�س��ها 
رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س �سد قطاع غزة 
املحا�سر منذ اكر من 11 عاما، ح�سار من نوع 

اآخر ي�ساف بجانب احل�سار اال�سرائيلي، وهو 
ما ق�س��ى على كافة القطاع��ات االجتماعية 
واالقت�س��ادية واحلياتي��ة بغ��زة، واأدى اإىل 
انهيار يف كافة مقومات احلياة وت�سبب ب�سلل 

حقيقي نتيجة خ�سومات الرواتب والتقاعد 
املبك��ر للموظفني وا�س��تمرار اأزم��ة الكهرباء 
م��ن  وغره��ا  الطبي��ة  التحوي��الت  ووق��ف 

االأزمات االأخرى.
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غزة- الراأي- اآالء النمر
القطاع��ات االأه��م واالأبرز واالأكر �س��رورة ل�س��رائح 
ال�سعب الفل�سطيني باأكمله، قطاعي ال�سحي والتعليم 
مهددين باالنهي��ار رغمًا عن كوادره الفاعلة، كل ذلك 
�س��من �سل�س��لة اإج��راءات عقابي��ة ال زال��ت متار�س��ها 
ال�س��لطة الفل�س��طينية �س��د قط��اع غ��زة، لكون��ه ال 

يخ�سع ل�سيا�ستها.
حالة من القلق والرقب ت�س��ود لدى موظفي ال�سلطة 
يف قط��اع غزة جراء اإق��رار "التقاعد املبكر"، و�س��ط 
ال��ذي  املجه��ول  امل�س��ر  ع��ن  متزاحم��ة  ت�س��اوؤالت 
يقذف ب��ه عبا�س مليوين مواطن يف غ��زة اإليه، االأمر 
ال��ذي يعي��د لالأذهان اأحداث االنق�س��ام ع��ام 2007، 
والفو�سى الوظيفية التي تلتها جراء دعوة املوظفني 

لال�ستنكاف عن العمل حينها.
والنف�س��ية  االجتماعي��ة  التداعي��ات  ه��ي  خط��رة 
املبك��ر  التقاع��د  �س��يحدثها  الت��ي  واالقت�س��ادية 
للموظف��ني، خا�س��ة واأنه��م يعمل��ون يف اأك��ر الفرات 

ن�ساطا وحيوية يف اأعمارهم ال�سبابية.
تدهور االأو�ساع االقت�سادية وانعدام ال�سيولة املالية 
يف اأ�س��واق غزة، االأمر الذي �س��يخلق حالة من انعدام 
العملية ال�سرائية وعرقلة العجلة التجارية، خا�سة 

يف ظل ارتفاع ن�سبة البطالة و�سح فر�س العمل.

شلل عام
م��ن جهت��ه ق��ال اخلب��ر واملحل��ل االقت�س��ادي ماه��ر 
الطب��اع، اأن االأم��ر اخلط��ر �س��يكون قان��ون التقاع��د 
ثابت يف حال تطبيقه، والو�س��ع االقت�س��ادي �سيكون 
يف غاي��ة ال�س��عوبة كم��ا الحظنا اأثر عملية اخل�س��م 

التي طالت الرواتب يف االأ�سهر املا�سية.
وحذر الطباع من اآثار القرار االقت�س��ادية خا�سة اأن 
موظف��ي غ��زة خ��الل )10( �س��نوات كان هن��اك ظلم 
بحقه��م، بع��د جتمي��د درج��ات املوظف��ني والع��الوات 
والرقي��ات فالتقاعد �س��يكون جمحف دون احل�س��ول 
على امتيازات، مو�سحًا اأن هناك التزامات مالية لدى 

املوظفني.
 وت�س��اءل الطب��اع" كي��ف �س��يتم ت�س��وية القرو���س 
للبن��وك، فغالبي��ة املوظفني لديه��م التزام��ات مالية 
لدى البنوك، �ستوؤثر على الو�سع االقت�سادي واجلهاز 
امل�سريف واملعامالت البنكية اخلا�سة بقطاع املوظفني، 
مما �سيعمل على اإحباط �سوق العمل يف هذا اجلانب".
ون��وه الطب��اع اإىل اأن قانون التقاعد املبكر، �سي�س��عف 
القدرة ال�سرائية خا�سة مع ارتفاع معدالت البطالة، 
وح��وايل )200( األ��ف عاطل ع��ن العم��ل، واأكر من 
ملي��ون �س��خ�س يتلق��ون م�س��اعدات، قائاَل" االأ�س��ر يف 
القط��اع ل��ن تك��ون ق��ادرة عل��ى توف��ر احتياجاته��ا 
االأ�سا�س��ية، ف�س��يكون هناك اإعادة ترتي��ب الأولويات 
االأ�س��رة يف غزة اأكر �سرامة واأكر اخت�سارًا ملكمالت 

احلياتية".
فيم��ا قال اخلبر االقت�س��ادي حامد ج��اد اأن تطبيق 
احلي��اة  �س��يعكر  حتم��ا  املبك��ر،  التقاع��د  عقوب��ة 
الوظيفية، �سيما يعمل التقاعد يف �سن مبكر على خلق 
ا�س��طراب يف �س��وق العم��ل وطاق��ات جدي��دة معطلة 
�س��تنظم اإىل قائم��ة البطالة يف غزة، لينعك�س �س��لبا 

على حياة املوظف االأ�سرية واالجتماعية. 
واأكد جاد اأن اال�س��تمرار على ذات الوترة يف اإحباط 
االأو�ساع االقت�سادية للموظفني، �سيدخلهم وعوائلهم 

حالة فقر موؤكدة، ف�س��ال عن اإدراجهم �سمن احلاالت 
االإن�سانية املثرة لل�سفقة، وهذا خطر للغاية

12ألف موظفًا
رئي���س ديوان املوظفني امل�ست�س��ار حمم��د عابد، قال: 
"اإن الديوان اأجنز وظائف يف قطاع التعليم بالتن�سيق 
مت�س��ابق،  األ��ف   24 له��ا  تق��دم  والت��ي  ال��وزارة  م��ع 
باالإ�س��افة لوظائف للقط��اع ال�س��حي ويف القطاعات 

اخلدماتية للوزارات االأخرى".
وبني عابد، اأن الديوان ب�سفته م�سرفا على الوظيفية 
العام��ة ويقوم على اإدارة املوارد يف ال�س��ق املدين فيها، 
ف��اإن علي��ه اإع��داد قوائم للوظيف��ة العام��ة وتهيئتها 

الحتياج الوزارات.
وع��ن عدد املوظف��ني الذين حتتاجه��م وزارة الربية 
والتعلي��م من جمم��وع املتقدمني، ب��ني اأن االأعداد غر 
معروفة بعد، وم�س��ى يقول: "اإن التوظيف �سي�س��تمر 
من قوائم املتقدمني ح�سب الرتيب واالحتياج وحتى 
الع��ام 2018م اأي حت��ى ع��ام من��ذ اإع��الن م�س��ابقة 
الوظيف��ة"، الفًت��ا اإىل اأن��ه ج��رى اإحل��اق 26 موظًفا 

لوزارة ال�سحة ووزارات اأخرى كوظائف خدماتية.
وح��ول احلديث ع��ن التقاعد الذي �س��تقره ال�س��لطة 
الفل�س��طينية بحق موظفي وزراتي ال�سحة والتعليم، 
املتعلق��ة  باخلدم��ات  م�سا�ًس��ا  ميث��ل  الق��رار  اإن  ق��ال 

باملواطنني، ويف�سد احلق العام وخمالف للقانون".
وي��رى عاب��د اأن ال�س��يناريو االأك��ر �س��وء ه��و اإحالة 
جمي��ع املوظف��ني والبال��غ عدده��م قراب��ة 12 األ��ف 
موظ��ف للتقاعد املبك��ر، مو�س��حا اأن لديهم تقديرات 
يف ح��ال اتخذ قرار باإحالة من هم فوق اخلم�س��ني اأو 

االأربعني كذلك خا�س��ة واأن��ه ال ميكن التنبوؤ بقرارات 
رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س.

يف  االأطب��اء  اأن  الهائ��ل  الك��م  عل��ى  عاب��د  وراه��ن 
التخ�س�س��ات النوعي��ة لديهم ح�س انتماء لن ي�س��مح 
له��م ب��رك الوظيف��ة العام��ة به��ذه الطريق��ة، ول��ن 

يتخلوا عن واجبهم االأخالقي.
ب�س��ري  كادر   3900 ي�س��م   وح��ده  ال�س��حة  قط��اع 
ينتظرون اإجراءات وقف خدماتهم للمر�سى يف قطاع 
غ��زة، م��ن بينه��م 942 طبيب��ًا يف خمتل��ف االأق�س��ام، 
العملي��ات  اأق�س��ام  يف  يعمل��ون  مم��ن  ممر�س��ًا  و876 
اجلراحي��ة، والعناي��ة املركزة، باالإ�س��افة اىل 436 
موظف��ا يف اخلدم��ات املختلف��ة، و661 اداري��ا و200 

من فنيي التحاليل واملخترات و221 من ال�سيادلة.
الناط��ق با�س��م وزارة ال�س��حة يف قط��اع غزة، اأ�س��رف 
الق��درة ح��ذر م��ن خط��ورة اإج��راءات ال�س��لطة �س��د 
موظفيه��ا يف قط��اع غزة، مبين��ًا اأن %40 م��ن الكادر 
الب�س��ري ميثلون ع�س��ب احلي��اة ال�س��حية يف القطاع 

اأ�سبحوا مهددين بالت�سريح من وظائفهم.
ولفت اىل اأن وقف هذا العدد من الكادر ال�سحي ميثل 
"الراأ���س االأخ��ر يف مثلث املوت" الذي �س��كله رئي�س 
ال�سلطة الفل�سطينية يف قطاع غزة، م�سيفًا: "اإن هذه 
االج��راءات هدفه��ا املزيد م��ن اخلن��ق ملواطني غزة، 

والقيام مبا عجز عنه االحتالل".
ت�س��رف  و�س��فوا  وخ��راء  واقت�س��اديون  �سيا�س��يون 
ال�س��لطة الفل�سطينية مع �س��رائح ال�سعب الفل�سطيني 
عامة وقطاع املوظفني ب�سكل خا�س، و�سفوه باملجحف 
والظامل جتاه تهديد اأمن وا�ستقرار مدخوالت االأ�سر 
والعوائل املهددة يف حياتها بفعل اإجراءات ال�سا�سة.

محللون: "التقاعد المبكر" ورقة ضغط تهدد
 األمن واالستقرار االقتصادي
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غزة- الراأي
اأعلن ديوان الفتوى والت�سريع عن اإ�سدار العدد ال�ساد�س 
والت�س��عون )96( “من الوقائع الفل�س��طينية” اجلريدة 

الر�سمية لدولة فل�سطني.
وت�س��من العدد)96( بن�س��ر )4( قوان��ني اأقرها املجل�س 
الت�س��ريعي الفل�س��طيني وتتمث��ل يف قان��ون تعديل بع�س 
م��واد قانون حماية امل�س��تهلك رقم )21( ل�س��نة 2005، 
وقان��ون معدل لقان��ون اللجنة االإداري��ة احلكومية رقم 
)4( ل�س��نة 2016، وقان��ون تعديل بع�س اأح��كام قانون 
للع��ام   )1( رق��م  واملح��الت  وال�س��قق  الطبق��ات  متلي��ك 
1996، وقان��ون ب�س��اأن حظ��ر التع��دي عل��ى االأرا�س��ي 
االعتباري��ة  واالأ�س��خا�س  للدول��ة  العام��ة  والعق��ارات 
العام��ة. واأ�س��اف العدي��د اأن��ه مت ن�س��ر )20( ق��رار م��ن 
قرارات املجل�س الت�س��ريعي، كما ون�س��ر في��ه )54( قرار 
م��ن قرارات اللجن��ة االإدارية احلكومي��ة، و)4( قرارات 
�س��ادرة ع��ن وزي��ر الربي��ة والتعلي��م، و)14( ق��رار من 
ق��رارات وزير الداخلي��ة واالأمن الوطني ب�س��اأن املوافقة 
عل��ى اإن�س��اء اجلمعيات، وقرار �س��ادر عن وزير ال�س��حة، 

وقرار �سادر عن املجل�س التن�سيقي ملنظومة العدالة.
 كذلك ن�س��ر )4( اأنظمة �سادرة عن وزارة احلكم املحلي، 
و)13( ق��رار امهال �س��ادرة عن حماكم القط��اع وكذلك 

ن�سر اعالنات اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن.

ديوان الفتوى والتشريع 
يصدر العدد" 96" من 

الوقائع الفلسطينية

غزة- الراأي
�َس��َلّمت مديري��ات وزارة الداخلي��ة -ال�س��ق 
املا�س��ي  يوليو/مت��وز  �س��هر  خ��الل  امل��دين 
املواطن��ني اأكر م��ن32 األف وثيقة ر�س��مية 
م��ن خ��الل مكاتبه��ا املنت�س��رة يف حمافظات 
قط��اع غ��زة، ويف مكات��ب االإدارة املركزي��ة 

لالأحوال املدنية يف مدينة غزة .
يف  الداخلي��ة  وزارة  مديري��ات  وُتق��دم 
ملي��وين  م��ن  الأك��ر  خدماته��ا  املحافظ��ات 
ن�س��مة هم �سكان قطاع غزة وتتميز ب�سرعة 
وج��ودة اإجنازه��ا ملعام��الت اجلمه��ور؛ كم��ا 
راح��ة  عل��ى  الداخلي��ة  مكات��ب  وحتر���س 

املراجعني قدر امل�ستطاع.
للمديري��ات،  ال�س��هرية  للتقاري��ر  ووفق��ًا 
�س��َلّمت دوائر االأح��وال املدنية يف مديريات 
الداخلية اخلم�س)غزة، ال�سمال، الو�سطى، 
خانيون���س ،ورف��ح( 32األ��ف و 197 وثيق��ة 
م��ن   81% بن�س��بة  للمواطن��ني  ر�س��مية 
املديري��ات  املنج��زة يف  املعام��الت  اإجم��ايل 

التي بلغ عددها )26األف و230 معاملة(.
وبح�س��ب تقاري��ر الداخلي��ة يف املحافظ��ات 
، اأجن��زت مديري��ة داخلي��ة غ��زة من خالل 
املحافظ��ة  اأرج��اء  يف  املنت�س��رة  فروعه��ا 

اأجنزت  للمواطن��ني، كما  "معامل��ة   9429"
مكات��ب االإدارة املركزي��ة لالأح��وال املدنية 
و�س��لمتها  وثيق��ة   1621 غ��زة  مدين��ة  يف 

للمواطنني.
ع��ر  ال�س��مال  داخلي��ة  اأجن��زت  بدوره��ا، 
فرعيه��ا " 5608 " معام��الت، فيم��ا اأجنزت 
مديري��ة داخلي��ة الو�س��طى ع��ر مكاتبه��ا 

الثالثة " 3994 "معاملة للمواطنني.
كم��ا واأجن��زت مديري��ة داخلي��ة خانيون�س 
ع��ر فرعيه��ا يف املحافظة"6715"معاملة، 
فيما اأجنزت مديري��ة داخلية رفح" 4830 
"معاملة للمواطنني يف املحافظة اجلنوبية.
الداخلي��ة  مديري��ات  معام��الت  و�س��ملت 
ع��ن  وتبالي��غ  موالي��د،  ت�س��جيل  اخلم�س��ة 
وفيات، واإ�سدار بطاقات هوية اأوىل وبالية 
وب��دل فاق��د وبطاق��ات تعري��ف، وتعدي��ل 
حاالت اجتماعي��ة، وتغير عنوان ومالحق 

وت�سديقات.
كم��ا اأ�س��درت الداخليات اخلم�س، �س��هادات 
خا�س��ة  ومعام��الت  و�س��لوك،  �س��رة  ُح�س��ن 
بج��وازات ال�س��فر، باالإ�س��افة اإىل معامالت 
�س��وؤون عامة للمنظمات االأهلية، ومعامالت 

اإقامات و�سوؤون قانونية".

81% من إجمالي المعامالت خاصة 
باألحوال المدنية

مديريات الداخلية ُتصدر
 أكثر من 32 ألف وثيقة 

دير البلح- الراأيخالل يوليو
يع��د مركز �س��رطة دي��ر البلح من اأك��ر مراكز 
�سرطة املحافظة الو�سطى تغطية من الناحية 
ال�س��كانية واجلغرافي��ة حي��ث يغطي م�س��احة 
و  البلح  امل�ساحة مدينة دير  68 كم2 ت�س��مل 
ثلث��ي قري��ة الزواي��دة و منطق��ة اأب��و العجني 
ووادي ال�س��لقا وقري��ة امل�س��در اأي يحده��ا من 
ال�سمال خميم الن�س��رات ومن اجلنوب مدينة 
خانيون�س ومن ال�س��رق ال�س��ريط الفا�سل ومن 

الغرب البحر املتو�سط .
وكان للمكتب االإعالمي لل�سرطة لقاء مع مدير 
مركز �س��رطة دير البلح الرائ��د حممود عتيق 
م�سمح قال فيه "نعمل بكافة طاقاتنا للحفاظ 
عل��ى ممتل��كات �س��عبنا وب�س��ط االأم��ن وفر���س 
ال�س��يطرة عل��ى جمي��ع االأماك��ن ومن��ع وق��وع 

املخالفات باأنواعها.
وحت��دث الرائد م�س��مح اأن ال�س��رطة يف املركز 
تق��دم خدم��ات للموقفني داخ��ل النظارات من 
حي��ث الرعاي��ة ال�س��حية و املتابع��ة امل�س��تمر 
لكل ما يحتاجونه من م�ستلزمات احلياة موؤكدا 
على اأن النظارة لي�س للعقاب فقط بل لالإ�سالح 
وتاأهي��ل املوقوف��ني لالنخ��راط باملجتم��ع ب��ال 

خالفات وم�ساجرات واعتداءات .
توعي��ة  عل��ى  تعم��ل  ال�س��رطة  اأن  وم�س��را 

تق��دم  حي��ث  النظ��ارات  داخ��ل  املوقوف��ني 
العالق��ات العام��ة باملرك��ز بالتعاون م��ع هيئة 
التوجيه ال�سيا�س��ي دورات وحما�س��رات ولقاء 
خمتلف��ة يف الفق��ه والعقي��دة وغره��ا لتاأهيل 

املوقوفني وتعليمهم.
ومبا يخ�س ق�س��ايا اأ�س��حاب الذمم املالية قال 
م�س��مح "نح��ن نتعام��ل معه��ا كاأي ق�س��ة تاأتينا 
م��ن املحكم��ة ، حي��ث يتم �س��دور اأم��ر حمكمة 
بحب���س املته��م على ذم��ة مالية ، فيق��وم مكتب 
التنفي��ذ التاب��ع للمركز مبهمة توقي��ف املتهم 
اإم��ا دف��ع  ، وي�س��رط علي��ه  ح�س��ب االأ�س��ول 
املبل��غ امل�س��تحق علي��ه اأو توقيفه ح�س��ب املدة 

القانونية املقرة عليه ".
وحتدث عن عالقة ال�س��رطة برجال االإ�سالح 
قائاًل "تربطنا بهم عالقة وطيدة ومتينة فهم 
ج��زء مكم��ل لعملنا يف ح��ل الق�س��ايا املختلفة 
الت��ي تخ���س املواطنني حي��ث مت حتويل بع�س 
الق�س��ايا م��ن طرفن��ا له��م للحل��ول ال�س��لمية و 

ال�سرعية من اإ�سالح بني املتخا�سمني ".
خ��الل �س��رده الإجن��ازات املركز خالل �س��هر 7 
من عام 2017م اأكد م�س��مح اأن عدد ال�س��كاوي 
الت��ي تلقاها املركز خالل ال�س��هر املا�س��ي بلغت 
"325" �سكوى  "360" �س��كوى مت اجناز عدد 
فيما جاري العمل ال�ستكمال باقي االإجنازات.

الرائد "مسمح ": نعمل بكافة 
طاقاتنا للحفاظ على ممتلكات 

شعبنا وبسط األمن"


